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ﻇﺤــأت الﺗﻌﺐﻐــﺋ ﺾﺗرﺾــﺋ ﻄســﻂﺗﺋ ﺸــﻎ ﺻﻂــﺈ
الﺔﺶراﺸﻐــا الﺗﺛودﻏــﺋ الﻐمﻈﻐــﺋ الﺎــﻎ تﺤــﺿﻀ
لﻂممﻂﺿــﺋ الﺳربﻐــﺋ الســﺳﻌدﻏﺋ ﻄﺔــاﻗ ﺖﻐﻌﻏــا ذا
أﻊمﻐﺋ؛ خاﺦﺋ باﻗﺲﺎﺊارات الﺔﻐﻌﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ.
وﺲﻂــى ﻄﺼربــﺋ ﻄــﻆ الﺊــﺂرة الطائفﻐــﺋ المﻂﺎﻋﺊــﺋ
الﺎــﻎ تمﺑﻂﻋــا ا�ﺠــماﺲﻐﻂﻐﺋ ﺸــﻎ ﻇﺔــران جﻈــﻌب
الســﺳﻌدﻏﺋ ،ﺣــﺗﺜ الﺗﻌﺐﻐــﻌن خطابﻋــﻃ الطائفــﻎ
السﻐاﺠــﻎ ،وأﺖﻐــﻌا تﺼالﻐــﺛ الﺳﻈــﺷ والﺎمــرد،
واﺾﺎســﺊﻌا روﻏــﺛا روﻏــﺛا ﺲﻌاﻄــﻀ ﺻــﻌة ﻄﺗﻂﻐــﺋ
راﺸﺛة.
ﺾمــا ﻄــﺛوا ﻏــﺛ ﺬﻋــران إلﻐﻋــﻃ ،ﺸــﻎ وﺻــﺌ ﺾان ﺾﻀ
ﺣــﻎء ﺸــﻎ المﻈطﺼــﺋ ﻏﻈــﺜر بمرﺖﻂــﺋ ﻄــﻆ الﺎمــﺛد
ا�ﻏراﻇــﻎ ،ﺲﺊــر وﺾﻘء ﻄﺗﻂﻐﻐــﻆ بطﺊﻐﺳــﺋ الﺗــال،
بﺳــﺛ اﻗﺖﺎــﻘل اﻓﻄرﻏﺿــﻎ لﻂﺳــراق ﺸــﻎ ﻄــارس/آذار
) ،(٢٠٠٣بــﻀ ﻄﻈــﺜ إرﻊاﺦاتــه اﻓولــى الﺎــﻎ تﺳﻌد
إلى ﻄا ﺻﺊﻀ ﺲام اﻗﺖﺎﻘل بسﻈﻌات.
لﺼــﺛ ﺸﺳــﻀ الﺗﻌﺐﻐــﻌن ﺾﻀ ذلــك بﺊــطء وتــﺛرج
وأﻇاة ،ﺸأﻏﻆ ﺾاﻇﺌ السﺳﻌدﻏﺋ؟
ﺸــﻎ إﺬــار ذلــك الســﺂال تﺗــاول الﻌرﺻــﺋ تﺼﺛﻏــﻃ
ﻄﺼاربــﺋ ﻄﻌضﻌﺲﻐــﺋ لﻂسﻐاﺠــﺋ الســﺳﻌدﻏﺋ تﺔــاه
الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ﺸــﻎ اﻓﺬــﻌار المﺚﺎﻂفــﺋ الﺎــﻎ ﻄــروا بﻋــا
ﺻﺊــﻀ ﺲمﻂﻐــﺋ ﺲاﺦفــﺋ الﺗــﺞم ،وذلــك ﻄﻈــﺜ الﻈﺤــأة
وﺖﺎــى اﻗﻇﺼــﻘب .وﻄــع الﺎﻈﻌﻏــه بالمﺳطﻐــات
الســابﺺ ا�ﺣــارة إلﻐﻋــا ،تطــرح الﻌرﺻــﺋ ،لــﺛواع
بﺗﺑﻐــﺋ ،ﺸرضﻐــﺋ تﺼــﻌل بــأن الرﻏــاض تﺳاوﻇــﺌ
ﻄﻈــﺜ ﻄــا بﺳــﺛ الﺑــﻌرة الﺤــﺳﺊﻐﺋ الســﻂمﻐﺋ -ﻄــعجماﺲــﺋ الﺗﻌﺐــﻎ لﻂﺼﻐــام باﻗﻇﺼــﻘب ﺸــﻎ
وضـــــرب
)،(٢٠١٤
ﺠﺊﺎمﺊر/أﻏـــــﻂﻌل
الﺼــﻌى الﺑﻌرﻏــﺋ ﺸــﻎ الﻐمــﻆ ،وا�ﺠــﻘﻄﻐﻐﻆ ﺲﻂــى
وجه الﺎﺗﺛﻏﺛ.

وتﻈﺼســﻃ الﻌرﺻــﺋ إلــى خمســﺋ ﻄﺗــاور تﺗﻂﻐﻂﻐــﺋ
ﻊﻎ:
أوﻗ :السﻐاﺠــﺋ الســﺳﻌدﻏﺋ وﺐﺼــﻀ الﻈفــﻌذ ﺸــﻎ
الﻐمﻆ؛ اﺠﺎﺔابﺋ تﺼﻂﻐﺛﻏﺋ ٍّ
لﺎﺗﺛ اﺠﺎﺑﻈائﻎ.
ﺐاﻇﻐــا :الســﺳﻌدﻏﺋ والﺗــرب السادﺠــﺋ؛ ﻄــﻆ
الﻘﺸﺳﻀ إلى الفﺳﻀ المﺼﻐﺛ.
ﺐالﺑــا :الســﺳﻌدﻏﺋ والﺗﻌﺐﻐــﻌن بﺳــﺛ الﺑــﻌرة
السﻂمﻐﺋ؛ الﺎأرجح بﻐﻆ الﺳﺛاء واﻗﺖﺎﻌاء.
رابﺳــا :الﺎمــﺛد الﺗﻌﺐــﻎ باتﺔــاه ﺲمــران؛ أﻏــﻆ
ﺾاﻇﺌ الرﻏاض وﻄا ﺖﺼﻐﺼﺋ ﻄﻌﺻفﻋا؟
خاﻄســا :الﺶﻌاﻏــﺋ السﻐاﺠــﻐﺋ؛
والﺗﻌﺐﻐﻌن ﺻﺊﻐﻀ ﺠﺼﻌط ﺦﻈﺳاء.
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أو ًﻻ:
اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﻟﺴــــــﻌﻮدﻳﺔ وﺛﻘـــﻞ
اﻟﻨﻔـــﻮذ ﻓـــﻲ اﻟﻴـــــﻤﻦ؛ اﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﺘﺤــﺪ ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪي
ﺗﻘﻠﻴــﺪﻳﺔ
ٍ
لﺳﺼــﻌ ٍد خﻂــﺌ ظﻂــﺌ الﺞﻏﺛﻏــﺋ السﻐاﺠــﻐﺋ ﻄمﺑﻂــﺋ
بﺊﺳــﺨ ﺣــﺚﻌﺦﻋا جــﺞءا ﻄــﻆ ﻇﺰــام الرﺲاﻏــﺋ
الســﺳﻌدي ﻄﺎﺳــﺛد اﻓوجــه ﺸــﻎ الﻐمــﻆ ،جﻈﺊــا إلــى
جﻈــﺈ ﻄــع ﺬﻐــﺷ واﺠــع وغﻐــر ﻄﺎﺔاﻇــﺟ ﻄــﻆ
ا�ﺠــﻘﻄﻐﻐﻆ والﻌﺬﻈﻐﻐــﻆ الﺜﻏــﻆ ﺖﺰــﻌا بالرﺲاﻏــﺋ
ذاتﻋــا ،ﺸــﻎ إﺬــار لﺳﺊــﺋ تﻌازﻇــات ﺠــﺳﻌدﻏﺋ
ﺖرجــﺋ ،أﺲﺼﺊــﺌ اﻇﺎﻋــاء الﺗــرب الﻐمﻈﻐــﺋ بﻐــﻆ
الﺔمﻋﻌرﻏـــــــﻐﻆ والــــمﻂﺿـــــﻐﻐﻆ )-١٩٦٢
 ،(١٩٦٨ﺐــﻃ المﺧالﺗــﺋ الﺛاخﻂﻐــﺋ ،واﺲﺎــراف
الرﻏــاض بالﻈﺰــام الﺔمﻋــﻌري ﺣــمال الﻐمــﻆ
)ﺠابﺼا( بﺗﻂﻌل ﻏﻌلﻐﻌ /تمﻌز ).(١٩٧٠
ﺸــﻎ ﻄــﻌازاة ذلــك ،أرﺠــﺌ الممﻂﺿــﺋ ترتﻐﺊــات
خاﺦــﺋ ﺸــﻎ ﻄﺗاﺸﺰــﺋ ﺦﺳــﺛة المﺎاخمــﺋ لﺗﺛودﻊــا
الﺔﻈﻌبﻐــﺋ ،تمﺑﻂــﺌ ﺸــﻎ زرع الســﻂفﻐﺋ الﻌﻊابﻐــﺋ
ﺾﺳاﻄــﻀ ضﺊــط دﻏﻈــﻎ ﺸــﻎ بﻐﺆــﺋ زﻏﺛﻏــﺋ المﻈــﺞع،
ﺸﺿاﻇــﺌ الﺞﺲاﻄــﺋ الﺛﻏﻈﻐــﺋ المﺗﻂﻐــﺋ لﻂﺤــﻐﺘ ﻄﺼﺊــﻀ
الﻌادﺲــﻎ ) (٢٠٠١ -١٩٣٣وأتﺊاﺲــه الســﻂفﻐﻐﻆ
ﺸــﻎ ﺦﺳــﺛة ﺲﻘﻄــﺋ ﺲﻂــى ذلــك الﺪﺊــط ،بأﺾﺑــر
ﻄمــا ﻊــﻎ ﺲﻘﻄــﺋ ﺲﻂــى تﻌجــه ﺠــﺳﻌدي ﻄﺪمــر
لﻈﺤــر الﻌﻊابﻐــﺋ ﺸــﻎ ﺦﺳــﺛة بالﺚﺧــﻃ ﻄــﻆ
الﻌجﻌد الﺎارﻏﺚﻎ لﻂﺞﻏﺛﻏﺋ.
والﺗــال أن الســﺳﻌدﻏﺋ لــﻃ تســع وراء تﻋﺤــﻐﻃ
الﺞﻏﺛﻏــﺋ ﺸــﻎ ﻄﺳﺼﻂﻋــا الﺎارﻏﺚــﻎ اﻓﺾﺑــر ﺖﻐﻌﻏــﺋ ،أو
تفﺿﻐﺿﻋــا ﺾمــا ﻏﺔﻋــﺛ الﺗﻌﺐﻐــﻌن لﻂﺼــﻌل ﺸــﻎ
ﻄﺳرض ادﺲاء ﻄﺰﻂﻌﻄﻐﺋ تارﻏﺚﻐﺋ ودﻏﻈﻐﺋ زائفﺋ)،(١
وإﻇمــا ﺲمﻂــﺌ ﺸــﻎ ﺖــﺛود ﻇﺰــرة أﻄﻈﻐــﺋ تــﺿاد
تﺿــﻌن ﺦرﺸــﺋ ،وضﻐﺼــﺋ اﻓﺸــﺺ أﻏﺪــا ،ﺲﻂــى خﻂــﺺ
جﻐــﺈ وﻊابــﻎ ﺲــازل ،ﻏمﻈــع الﺎﺼــاء الﺞﻏﺛﻏــﺋ ﺸــﻎ
ﺦﺳــﺛة با�ﺠــماﺲﻐﻂﻐﺋ ﺸــﻎ ﻇﺔــران )جﻈــﻌب غــرب
الســﺳﻌدﻏﺋ( ) ،(٢وﻊما أﺻﻂﻐﺎان تﻈﺎمﻐان إلى الﺔﺜر
الﺳﺼــﺛي ﻇفســه )الﺎﺤــﻐع( ،وﻄــﻆ ﺣــأن الﺎﺼائﻋمــا

ﺾاﻇــﺌ الســﺳﻌدﻏﺋ وﺸﻐــﺋ لﻂﺳﺊــﺋ الﺎﻌازﻇــات الﺗرجــﺋ
تﻂــك ،وﺲﻂــى ﻏﺼﻐــﻆ ﻄــﻆ أن أﺠــﻂﻌب الرﺲاﻏــﺋ
المﺎﺳــﺛد ﻊــﻌ اﻓﻇﺔــح �دارة الﺎﺊاﻏﻈــات الﻐمﻈﻐــﺋ
وﺦﻈع الﻈفﻌذ المسﺎﺛام) ،(٣وﺖﺎى بﺳﺛ أن اتﺪﺗﺌ
ﺦــﻘت بﺳــﺨ أﺻطــاب الﺞﻏﺛﻏــﺋ ورﻄﻌزﻊــا ﺸــﻎ
الﻐمــﻆ بﻈﺰــام الﺑــﻌرة ا�ﺠــﻘﻄﻐﺋ ﺸــﻎ إﻏــران ﻄﻈــﺜ
الﺳام ) ،(١٩٧٩وتﻌﺬﺛت خﻘل ﺲﺼﺛي الﺑماﻇﻐﻈﻐات
والﺎســﺳﻐﻈﻐات ،ﺾاﺣــفﺋ ﺲــﻆ تﺶﻂﺶــﻀ إﻏراﻇــﻎ
ﻄﺎﺞاﻏــﺛ ﺸــﻎ بﺳــﺨ أوﺠــاط الﺞﻏﺛﻏــﺋ والﻌﺠــط
الﻋاﺣــمﻎ ﺲﻂــى وجــه الﺎﺗﺛﻏــﺛ ،وﺻفــﺌ الســﺳﻌدﻏﺋ
دون إﺠــﺎراتﻐﺔﻐﺋ ﻄﺪــادة لﺎطﻌﻏــﺺ الﺎﺶﻂﺶــﻀ
ا�ﻏراﻇــﻎ المﺊﺿــر ،وواﺦﻂــﺌ ﺐﺼﺎﻋــا بفاﺲﻂﻐــﺋ ﻇﺰــام
الرﺲاﻏــﺋ والﻈفــﻌذ الﺎﺼﻂﻐــﺛي ﺸــﻎ اﺖﺎــﻌاء المﺚاﺬــر
المﺗﺎمﻂــﺋ لﻂﺞﻏﺛﻏــﺋ السﻐاﺠــﻐﺋ ،ﻄــع ﻄﻐﻂﻋــا إلــى
الﺎﺼﻂﻐــﻀ ﻄــﻆ تﻂــك المﺚاﺬــر) ،(٤وﻊــﻌ ﻄﻐــﻀ
تفســره ﺲﻂــى اﻓرجــح ﻇﺰــرة الســﺳﻌدﻏﺋ غﻐــر
الﻌدﻏــﺋ لﻂﻈﺰــام الﺔمﻋــﻌري ،وﻄﻌﺻفﻋــا الســﻂﺊﻎ
ﻄﻆ ﻄسألﺋ الﻌﺖﺛة الﻐمﻈﻐﺋ.
ﻏرجــع الﺎﺳاﺬــﻎ الســﺳﻌدي ﻄــع الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ﺾﺚطــر
ﻄﺗﺎمــﻀ إلــى الســﻈﻌات الﺼﻂﻐﻂــﺋ الﺎــﻎ ﺠــﺊﺼﺌ
ﺖربﻋــﻃ اﻓولــى ﻄــع الﺼــﻌات الﺗﺿﻌﻄﻐــﺋ الﻐمﻈﻐــﺋ
ﺸﻎ ﻏﻌﻇﻐﻌ/ﺖﺞﻏران ) ،(٢٠٠٤وﻏﺊﺛو ﻄﻆ الﺧﺳﺈ ،أﻄام
تﻌالــﻎ اﻓﺖــﺛاث الﺎــﻎ ﺻــادت إلــى الﺗــرب اﻓولــى
ﺸــﻎ ﺦﺳــﺛة ،اﺸﺎــراض أن الرﻏــاض ظﻂــﺌ دون
ﻄســﺎﻌى إدراك المﺚاﺬــر الﺎــﻎ تمﺑﻂﻋــا الﺗﻌﺐﻐــﺋ
ﺸــﻎ تﻂــك الﺊﻐﺆــﺋ بالﺶــﺋ الﺗساﺠــﻐﺋ لﻔﻄــﻆ
الﺼﻌﻄــﻎ الســﺳﻌدي ،غﻐــر أﻇﻋــا -وﺾمــا ﻊــﻌ واضــح
ﻄــﻆ ﺠــﻂﻌﺾﻋا ﺸــﻎ تﻂــك المرﺖﻂــﺋ -اﺸﺎﺼــرت إلــى
الرؤﻏــﺋ ا�ﺠــﺎراتﻐﺔﻐﺋ الﺤــمﻌلﻐﺋ لﻂﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ
وﺲﺛتﻋــﻃ ﻄﺔــرد
بﻌﺦفﻋــﻃ خطــرا إﻏراﻇﻐــا ﻄﺊاﺣــراّ ،
جماﺲــﺋ ﻏمﻈﻐــﺋ ﻄﺗﻂﻐــﺋ ﺻــﺛ تﺎســﺊﺈ لﻋــا بﺊﺳــﺨ
المﺤــﺿﻘت والمﺎاﺲــﺈ الﺗﺛودﻏــﺋ ﺸــﻎ أﺠــﻌأ
اﻓﺖﻌال.
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لﺼــﺛ أخفﺼــﺌ الرﻏــاض ﺸــﻎ اﺠﺎﺿﺤــاف دﻗلــﺋ
وﺲمــﺺ الﺎﺗــﻌﻗت الﺗاﺦﻂــﺋ ﺸــﻎ دائــرة الﺞﻏﺛﻏــﺋ
السﻐاﺠــﻐﺋ وارتﺊاﺬاتﻋــا ا�ﻏراﻇﻐــﺋ ،واتﺔﻋــﺌ ﻇﺗــﻌ
تﺛابﻐــر ﺲﺿســﺌ ذلــك ا�خفــاق المﺊﺿــر ،ﺖﻐــث
ﺣــرﺲﺌ ﺸــﻎ ﺠــﺊﺎمﺊر/أﻏﻂﻌل ) (٢٠٠٣بﺊﻈــاء جــﺛار
إﺠــمﻈﺎﻎ ﺲــازل ﻄــﺞود بأﻇﺰمــﺋ رﺦــﺛ إلﺿﺎروﻇﻐــﺋ
ﺲﻂى الﺗﺛود السﺳﻌدﻏﺋ الﻐمﻈﻐﺋ الﺊالﺶﺋ ) (٢٤٠٠ﺾﻃ،
بﻋــﺛف ﻄﻌاجﻋــﺋ اﻓخطــار الﺼادﻄــﺋ ﻄــﻆ الﻐمــﻆ).(٥
وﺻــﺛ ظﻋــر ﺸﻐمــا بﺳــﺛ أن تﻂــك السﻐاﺠــات ﺾاﻇــﺌ
ﻄﺪﻐﺳــﺋ لﻂﻌﺻــﺌ ،وﺾﻂفــﺌ اﻓﻄــﻆ الﺼﻌﻄــﻎ
السﺳﻌدي أﺐماﻇا باﻊﺰﺋ.
ﻄــع ﻇﺤــﻌب الﺗــرب الﺑاﻇﻐــﺋ ﻄــارس/آذار )(٢٠٠٥
بﻐــﻆ الﻈﺰــام الﻐمﻈــﻎ وجماﺲــﺋ الﺗﻌﺐــﻎ
المﺎمــردة ،ﺐــﻃ تﻌالــﻎ الﺗربﻐــﻆ الﺑالﺑــﺋ والرابﺳــﺋ،
بــﺛأت الســﺳﻌدﻏﺋ بﺎﺼﺛﻏــﻃ أﺣــﺿال ﻄﺚﺎﻂفــﺋ ﻄــﻆ
الﺛﺲــﻃ لﻂﻈﺰــام الﻐمﻈــﻎ ﺸــﻎ ﺖروبــه ضــﺛ جماﺲــﺋ
الﺗﻌﺐــﻎ المﺎمــردة ،وتﺤــﺔﻐع الﺎﻐــار الﺼﺊﻂــﻎ
المﻌالــﻎ لﻋــا ﺲﻂــى اﻗﻇﺚــراط وﻄســاﻇﺛة الﻈﺰــام،
لﺿﻈﻋــا ﻇــأت بﻈفســﻋا ﺲــﻆ ﻄﻌاجﻋــﺋ الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ
بﺧــﻌرة ﻄﺊاﺣــرة ،ﺸﺞﻏــادة ﺲﻂــى الرغﺊــﺋ ﺸــﻎ
تﺔﻈــﺈ المﻌاجﻋــات خــارج ﺖﺛودﻊــا ،وربمــا
الﻌﺐــﻌق ﺸــﻎ ﺻــﺛرة الﻈﺰــام الﻐمﻈــﻎ ﺲﻂــى إخمــاد
تمــرد الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ،ﺾان لــﺛى الرﻏــاض أﺠــﺊاب
أخــرى وﺖســابات ﻄﺳﺼــﺛة تمﻈﺳﻋــا ﻄــﻆ الﺎﺛخــﻀ
المﺊاﺣــر ﺸــﻎ الﺗــرب ﻄــع الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ،أﻊمﻋــا :أن
تﺛخﻂﻋــا لــﻆ ﻏﺿــﻌن ﻄرﺖﺊــا بــه أﻄرﻏﺿﻐــا ﺸــﻎ ﺖﻐــﻆ
ﻊــﻎ تﺚــﻌض "ﺖربــا" أخــرى ،أﺾﺑــر أﻊمﻐــﺋ ﻄــﻆ
وجﻋﺋ الﻈﺰر اﻓﻄرﻏﺿﻐﺋ ،ضﺛ "ا�رﻊاب".

ﺛﺎﻧﻴــــﺎ:
اﻟﺴـــﻌﻮدﻳـــﺔ واﻟـﺤـــﺮب اﻟﺴﺎدﺳــﺔ؛
ﻣـﻦ اﻟــﻼﻓﻌـﻞ إﻟﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻘﻴﺪ
ﺸــﻎ أغســطﺟ/آب ) (٢٠٠٩أﺲﻂــﻆ الرئﻐــﺟ
الســابﺺ ﺦالــح أن الﺎﺳاﻄــﻀ ﻄــع الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ
ﺠــﻐﺿﻌن ﻄــرة واﺖــﺛة وإلــى اﻓبﺛ)،(٦ﻄﺛﺣــﻈا بﺜلك
الﺗــرب السادﺠــﺋ الﺎــﻎ أُﺬﻂــﺺ ﺲﻂﻐﻋــا اﺠــﻃ ﺲمﻂﻐــﺋ
اﻓرض المﺗروﺻﺋ.

وﻏســﺎﺊﺳﺛ الﺊﺳــﺨ أن تﺿــﻌن الﺗﺿﻌﻄــﺋ الﻐمﻈﻐــﺋ
ﺻــﺛ بــﺛأت الﺳمﻂﻐــات الﺳســﺿرﻏﺋ ضــﺛ الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ
"ﻄــﻆ دون الﺎﺤــاور ﻄــع الرﻏــاض والﺔﻋــات
ا�ﺻﻂﻐمﻐــﺋ الفاﺲﻂــﺋ اﻓخرى") .(٧وﺸــﻎ الﻌاﺻع ،بﺛت
الســﺳﻌدﻏﺋ ﻄﺎأﻊﺊــﺋ تماﻄــا لﻂمﺤــارﺾﺋ ﺸــﻎ ﺖــرب
أرادتﻋــا والﻈﺰــام الﻐمﻈــﻎ أن تﺿــﻌن ﺖاﺠــمﺋ
وﻇﻋائﻐــﺋ ،وبﺼﻐــام الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ بﺳمﻂﻐــﺋ تﻌغــﻀ
ﻄﺗــﺛودة داخــﻀ الﺗــﺛود ﻇﺔــﻃ ﺲﻈﻋــا ﻄﺼﺎــﻀ
جﻈــﺛي ﻄــﻆ ﺖــرس الﺗــﺛود الســﺳﻌدي ،ﺣــرﺲﺌ
الرﻏــاض بﺼﺧــﺷ ﻄﻌاﺻــع الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ﺸــﻎ
ﻇﻌﺸمﺊر/تﺤــرﻏﻆ الﺑاﻇــﻎ ) ،(٢٠٠٩لﺎﻈﻋــﻎ
بﺜلــك ﺻرابــﺋ ﺲﺼــﺛ ﺾاﻄــﻀ ﻄــﻆ ﺠﻐاﺠــﺋ الﻈــأي
بالﻈفﺟ.
تمﺑــﻀ الﺗــرب السادﺠــﺋ ﻇﺼطــﺋ تﺗــﻌل ﻇﻌﺲﻐــﺋ
ﺸــﻎ الﺎﺳاﺬــﻎ الســﺳﻌدي ﻄــع الﺔماﺲــﺋ الﺗﻌﺐﻐــﺋ،
وﻏمﺿــﻆ إرجــاع المﺤــارﺾﺋ الســﺳﻌدﻏﺋ المﺊاﺣــرة
ﺸﻐﻋا إلى الﺳﻌاﻄﻀ ا�تﻐﺋ:
اﺾﺎســاب الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ﺻــﺛرات ﺲســﺿرﻏﺋ وﺻﺎالﻐــﺋ
ﻄﺎﺞاﻏــﺛة خــﻘل الﺗــروب الســابﺼﺋ ،وتمﺿﻈﻋــﻃ ﻄــﻆ
تﻌﺠــﻐع ﻇطــاق ﺠــﻐطرتﻋﻃ لﻐﺤــمﻀ أجــﺞاء واﺠــﺳﺋ
ﻄــﻆ ﻄﺗاﺸﺰــﺋ ﺦﺳــﺛة ،وأجــﺞاء ﻄــﻆ المﺗاﺸﺰــات
المﺔــاورة ﺾﺗﺔــﺋ والﺔــﻌف ،خاﺦــﺋ ﻄﻈــﺜ الﺳــام
) .(٢٠٠٨إضاﺸــﺋ لﺎﻈاﻄــﻎ ﺲﻘﺻﺋ الﺗﻌﺐﻐﻐﻆ بإﻏران،
بمــا ﺸــﻎ ذلــك ﺖﺧﻌلﻋــﻃ ﺲﻂــى أﺠــﻂﺗﺋ ﻄﻋربــﺋ
ﺲﺊر ﻄﻐﻈاء ﺲﺧﺈ ا�رتﻐري).(٨
ﺠﻐاﺠــﺋ المﺗــاور ا�ﺻﻂﻐمﻐــﺋ الﺎــﻎ ﻇﺔمــﺌ ﺲــﻆ
الﺗــرب ا�ﺠــرائﻐﻂﻐﺋ ﺲﻂــى جﻈــﻌب لﺊﻈــان ﺸــﻎ
أبرﻏﻀ/ﻇﻐسان)،(٢٠٠٦واﻇﺼسامالمﻈطﺼﺋﺲﻂىإﺐرﻊا
إلى ﻄﺗﻌرﻏﻆ" ،ﻄﺗﻌر المماﻇﺳﺋ" و"ﻄﺗﻌر اﻗﺲﺎﺛال"،
وﺻــﺛ أداﻇــﺌ دول "اﻗﺲﺎــﺛال" الﺳربﻐــﺋ وﺸــﻎ
ﻄﺼﺛﻄﺎﻋــا الســﺳﻌدﻏﺋ اﻗﺲﺎــﺛاء ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ ﺲﻂــى
لﺊﻈــان ،غﻐــر أﻇﻋــا ﻇــﺛدت بســﺳﻎ ﺖــﺞب ا� إلــى
تﻌرﻏــط لﺊﻈــان ﺸــﻎ الﺗــروب لﺗســابات غﻐــر
وﺬﻈﻐــﺋ ،وﺸــﻎ ﺠــﻐاق ذلــك بــﺛأت تﻂــﻌح
لﻂســﺳﻌدﻏﺋ ﻄﺚاﺬــر الﻈﻌاﻏــا ا�ﻏراﻇﻐــﺋ �ﻏﺔــاد
وضــع ﺲﻂــى ﺖﺛودﻊــا الﺔﻈﻌبﻐــﺋ ﺣــﺊﻐه بﻌضــع
ﺖﺞب ا� ﺸﻎ جﻈﻌب لﺊﻈان).(٩
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خﺤــﻐﺋ الســﺳﻌدﻏﺋ ﻄــﻆ ﻄﻌاﺦﻂــﺋ ﺻطــر اﺠــﺎﺶﻘل
الﺗــرب بﻐــﻆ الﺗﺿﻌﻄــﺋ الﻐمﻈﻐــﺋ والﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ
لﺎﺗﺼﻐــﺺ الﻈفــﻌذ؛ ﺖﻐــث ﺾاﻇــﺌ الﺗــرب الرابﺳــﺋ ﺻــﺛ
اﻇﺎﻋــﺌ بﻌﺠــاﺬﺋ ﺻطرﻏــﺋ ﻇاجﺗــﺋ لــﻃ تﻂــﺺ ترﺖﻐﺊــا
ﺠﺳﻌدﻏا.
ﺾاﻇــﺌ الســﺳﻌدﻏﺋ ﺻــﺛ ﻇﺔﺗــﺌ ﺸــﻎ تﺪﻐﻐــﺺ
الﺚﻈــاق ﺲﻂــى تﻈﺰﻐــﻃ الﺼاﺲــﺛة داخــﻀ ﺖﺛودﻊــا،
وأﺲﻂﻆ الﺎﻈﺰﻐﻃ ﺸﻎ ﻏﻈاﻏر/ﺾاﻇﻌن الﺑاﻇﻎ ) (٢٠٠٩ﻇﺼﻀ
أﻇﺤــطﺋ ﺸرﺲــه الســﺳﻌدي إلــى الﻐمــﻆ ،وتﺤــﺿﻐﻀ
ﻄــا ﺠــمﻎ بﺎﻈﺰﻐــﻃ ﺻاﺲــﺛة الﺔﻋــاد ﺸــﻎ جﺞﻏــرة
الﺳرب.
اﻇﺎﻋــﺌ الﺗرب السادﺠــﺋ أغســطﺟ/آب )-(٢٠٠٩
ﺸﺊراﻏــر /ﺣــﺊاط ) (٢٠١٠باﻇســﺗاب الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ﻄﻆ
أراض ﺠــﺳﻌدﻏﺋ ﺾاﻇــﻌا ﺻــﺛ ﺠــﻐطروا ﺲﻂﻐﻋــا ،ﻄﻈﻋــا
جﺊــﻀ الﺛخــان ا�ﺠــﺎراتﻐﺔﻎ المطــﻀ ﺲﻂــى ﺻرﻏــﺋ
الﺚﻌبــﺋ الســﺳﻌدﻏﺋ ،ﺾمــا تراجﺳــﻌا ﺲــﻆ بﺳــﺨ
المﻈاﺬــﺺ ﺣــمال ﺦﺳــﺛة ،لﺿﻈﻋــﻃ ﻇﺔﺗــﻌا ﺸــﻎ
تﺿرﻏــﺟ وجﻌدﻊــﻃ الﺳســﺿري وﺖاﺸﺰــﻌا ﺲﻂــى
ﺖاضﻈﺎﻋــﻃ اﻗجﺎماﺲﻐــﺋ ،ﺸﻐمــا خرجــﺌ الســﺳﻌدﻏﺋ
ﻄﺑﺚﻈــﺋ بﺔــراح ﻇالــﺌ بﺳــﺨ الﺤــﻎء ﻄــﻆ
ﻊﻐﺊﺎﻋــا) ،(١٠وبﺚﻐﺊــﺋ أﻄــﻀ ﺾﺊﻐــرة ﻄــﻆ ﺖﻂفائﻋــا
الﺼﺊﻂﻐﻐــﻆ الﺜﻏــﻆ ﺾان أداؤﻊــﻃ ﺸــﻎ الﺗــرب
"ﻄﺎﻌاضﺳــا" ،وبــﺛﻗ "ﻄــﻆ ﺖماﻏــﺋ أﻄــﻆ وﺠــﻘﻄﺋ
الممﻂﺿــﺋ" ،اﺠــﺎﺳمﻂﻌا الﺗــرب "ﺾﻌﺠــﻐﻂﺋ لﻘبﺎــﺞاز
والﺗﺧﻌل ﺲﻂى اﻓﻄﻌال").(١١
أﻄــا الﻈﺰــام الﻐمﻈــﻎ ﺸﻂــﻃ ﻏﺿــﻆ بﻈﺰــر الرﻏــاض
بمســﺎﻌى المﺳرﺾــﺋ ،وﺖــاول اﺠــﺎﺚﺛام الﺎﺛخــﻀ
الســﺳﻌدي لﺎﺧفﻐﺋ ﺖسابات داخﻂﻐﺋ) ،(١٢ﺾما بﺛا
"ﺦالــح" ﺣــرﻏﺿا غﻐــر ﻄﻌﺐــﻌق ﺸــﻎ الﺗــرب ﺲﻂــى
ا�رﻊــاب الﺎــﻎ تﺳــﺛ الســﺳﻌدﻏﺋ رأس ﺖربﺎﻋــا
ا�ﺻﻂﻐمﻐــﺋ) .(١٣وﻊﺿــﺜا لــﻃ تﻈﺎــه الﺗــرب الﺎﻎ ﻄﻆ
المفﺎــرض أﻇﻋــا جــاءت لﺎﺔســﺛ تﺗﺛﻏــات ﻄﺤــﺎرﺾﺋ
بﻐــﻆ الممﻂﺿــﺋ والﻈﺰــام الﻐمﻈــﻎ ،إﻗ وﺻــﺛ زرﺲــﺌ
بــﺜور الﺤــك بﻈﺰــام الرئﻐــﺟ ﺦالــح ،ودﺸﺳــﺌ
ﺲﻘﺻــﺋ الســﺳﻌدﻏﺋ بالﻈﺚﺊــﺋ الﺎﺼﻂﻐﺛﻏــﺋ الﻐمﻈﻐــﺋ
ﻇﺗﻌ المﺔﻋﻌل.

راح ﻇﺰــام ﺦالــح ﻏﺶــرق ﺸــﻎ أزﻄاتــه السﻐاﺠــﻐﺋ
واﻗﺻﺎﺧادﻏــﺋ الﺛاخﻂﻐــﺋ دون أن تمــﺛ لــه الرﻏــاض
ﻏــﺛ الﺳــﻌن .وﺲﻂــى وﺻــع ﺠــﺔاﻗته الســاخﻈﺋ ﻄــع
المﺳارضــﺋ ﺖــﻌل ﺻﺪاﻏــا الﺎﺳﺛﻏــﻀ الﺛﺠــﺎﻌري
واﻗﻇﺎﺚابــات وا�ﺦــﻘح الﺛﻏمﺼراﺬــﻎ ،تﺤــﺿﻀ
ﻄﺔــال ﻄﺛﻇــﻎ وﺖﺼﻌﺻــﻎ رﺖــﺈ ولــﺒ إلﻐــه
الﺗﻌﺐﻐــﻌن ﻄــﻆ بــاب "ﻄﺰﻂمــﺋ ﺦﺳــﺛة" و"الﺳــﺛوان
الﺶاﺣــﻃ" الــﺜي تﺳرضــﺌ لــه .والﻘﺸــﺌ أن إدﻄــاج
"ﺻﺪﻐــﺋ ﺦﺳــﺛة" ﺸــﻎ اﻓجﻈــﺛة السﻐاﺠــﻐﺋ
والﺗﺼﻌﺻﻐــﺋ الﺎــﻎ ﺣــﺶﻂﺌ الفﺪــاء الﺳــام الﻐمﻈــﻎ
ﺲﺼــﺈ الﺗــرب السادﺠــﺋ ﺖﺰــﻎ بﺼﺊــﻌل ﻇﺚﺊــﻌي
ﻄﺳﺎﺊــر ،ﺸﺔــرى وضــع ﻊــﺜه الﺼﺪﻐــﺋ ﺲﻂــى ﺦﺳﻐــﺛ
واﺖــﺛ ﻄــع الﺼﺪﻐــﺋ الﺔﻈﻌبﻐــﺋ ،وﺾان ذلــك ﻄﺼﺛﻄــﺋ
لﺎطﺊﻐــع وجــﻌد الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ﺸــﻎ المﺔــال الﻌﺬﻈــﻎ
الﺳــام ،والﺊــﺛء بالﻈﺰــر إلﻐﻋــﻃ ،ﻄــع ﺻﻂﻐــﻀ ﻄــﻆ
الﺎﺗفﺰــات ،ﺾﺔــﺞء ﻄــﻆ ﺲمﻂﻐــﺋ ﺾفــاح ﺲرﻏﺪــﺋ
لﺎﺗﺼﻐﺺ وﺲﻌد ا�ﺦﻘح الﺛﻏمﺼراﺬﻎ والﺎﺶﻐﻐر.
وبطﺊﻐﺳــﺋ الﺗــال ،لــﻃ ﻏﺳــﺛ بمﺼــﺛور الســﺳﻌدﻏﺋ
اﺠــﺎﻋﺛاف الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ﺲســﺿرﻏا ﺸــﻎ وضــع ﺾﻋــﺜا،
ﺖﺎــى لــﻌ أرادت ذلــك ،ﺾمــا لــﻃ ﻏﺳــﺛ بإﻄﺿاﻇﻋــا
تطﻌﻏــر ﻄﺼاربــﺋ ﻇاجــﺞة بﺛﻏﻂــﺋ ﺲــﻆ الﺗــرب
ﻗﺖﺎــﻌاء خطرﻊــﻃ ﺸــﻎ ظــﻀ اﺸﺎﺼارﻊــا لﺗﻂﻐــﺷ
داخﻂــﻎ ﻄﻌﺐــﻌق ،واﻇﺿﺊــاب "المﺳارضــﺋ" ﺲﻂــى
ﺻﺪاﻏــا ا�ﺦــﻘح الﺛﻏمﺼراﺬــﻎ وﻄﺼارﺲﺎﻋــا ﻇﺰــام
ﺦالــح ،لﺼــﺛ أﺦﺊــح الﺗﻌﺐﻐــﻌن ﺸــﻎ ﻄأﻄــﻆ ،وغــﺛوا
جــﺞءا ﻄــﻆ ﺖالــﺋ ﺠﻐاﺠــﻐﺋ ﺠــائﻂﺋ لــﻃ ﻏﺿــﻆ ﻄــﻆ
الســﻋﻀ الﺎﺳاﺬــﻎ ﻄﺳﻋــا ،وﻇﺎﻐﺔــﺋ لﺜلــك ﺲــادت
الســﺳﻌدﻏﺋ أدراجﻋــا إلــى ﻄربــع الﻘﺸﺳــﻀ الــﺜي
ﺾاﻇﺌ تﺼﺷ ﺸﻐﻋا ﺻﺊﻀ الﺗرب السادﺠﺋ.
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ﺛﺎﻟﺜﺎ:
اﻟﻤﻮﻗــﻒ اﻟﺴــﻌﻮدي ﻣــﻦ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴــﻦ
ﺑﻌــﺪ اﻟﺜــﻮرة اﻟﺴــﻠﻤﻴﺔ؛ ﺗﺄرﺟــﺢ ﺑﻴــﻦ
اﻟﻌﺪاء واﻻﺣﺘﻮاء
ﺻﺛﻄــﺌ الﺑــﻌرة الســﻂمﻐﺋ ﺸرﺦــﺋ ﻇــادرة لﻂﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ
ﺾــﻎ ﻏﻌاﺦﻂــﻌا تماﻊﻐﻋــﻃ ﻄــع الﺗالــﺋ السﻐاﺠــﻐﺋ
المﺎﺤــﺿﻂﺋ ضــﺛ ﻇﺰــام ﺦالــح ،ﺸﺊــات لﻋــﻃ ﻄﻌﺻــع
ﻗﺸــﺌ ﺸــﻎ المﺤــﻋﺛ الﺑــﻌري ،وﺦــﻌت ﻄرتفــع
ﺖاولــﻌا ﻄــﻆ خﻘلــه تﻌجﻐــه ﺠــﻋام الﺑــﻌرة ﻇﺗــﻌ
خﺧﻌﻄﻋــﻃ الﺳﺼائﺛﻏﻐــﻆ والسﻐاﺠــﻐﻐﻆ ﺸــﻎ
الﺛاخــﻀ ،وﺲارضــﻌا الــﺛور السﻐاﺠــﻎ لﻂممﻂﺿــﺋ
الســاﺲﻎ لﺔمــع الفرﺻــاء ﺸــﻎ إﺬــار المﺊــادرة
الﺚﻂﻐﺔﻐــﺋ الﺎــﻎ ﺣــﻆ الﺗﻌﺐﻐــﻌن ضﺛﻊــا باﺠــﻃ
الﺑــﻌرة ﺖربــا ﺾﻘﻄﻐــﺋ ﻗ ﻊــﻌادة ﺸﻐﻋــا ،ﺸﺼــﺛ
ﺲﺛوﻊــا ﻄﺂاﻄــرة ﺠــﺳﻌدﻏﺋ ﻄاﺾــرة �خراجﻋــﻃ ﻄــﻆ
ّ
دائــرة الﺎأﺐﻐــر ﺸــﻎ الﺳمﻂﻐــﺋ السﻐاﺠــﻐﺋ ووضﺳﻋــﻃ
خـــــــارج الـــــــﺎرتﻐﺊات اﻗﻇﺎــــــﺼالﻐـــــــﺋ)،(١٤
إضاﺸــﺋ لﺎﺳــارض المﺊــادرة ﻄــع أﻊــﺛاف الطــرف
ا�ﺻﻂﻐمــﻎ الﺛاﺲــﻃ لﻋــﻃ .وبالطرﻏﺼــﺋ ﻇفســﻋا الﺎــﻎ
تﺼمﺧــﺌ بﻋــا جماﺲــﺋ الﺗﻌﺐــﻎ رداء الﺑــﻌرة
الﺤــﺳﺊﻐﺋ ،اتﺔﻋــﺌ لﻘﺠــﺎﺗﻌاذ السﻐاﺠــﻎ ﺲﻂــى
الﺞﻏﺛﻏــﺋ ،ﺸأﻇﺔــﺞت ﺸــﻎ ﺸﺊراﻏر/ﺣــﺊاط )٢٠١٢م(
ﻄــع ﺲــﺛد ﻄــﻆ ﺲﻂمــاء الﺞﻏﺛﻏــﺋ ﻄــا ﺠــمﻎ بالﻌﺐﻐﺼــﺋ
الﺑﺼاﺸﻐــﺋ والفﺿرﻏــﺋ الﺎــﻎ اﺲﺎرﺸــﺌ بﺎمﺑﻐﻂﻐــﺋ
الﺗرﺾــﺋ الﺗﻌﺐﻐــﺋ لﻂمﺜﻊــﺈ الﺞﻏــﺛي ،وﺲمﻂﻐــا
ﺣــﺿﻀ ذلــك الﺎطــﻌر ﺲﻈﺧــرا ﻄﻋمــا ﺸــﻎ ﻇمــﻌ ﺻــﻌة
الﺔماﺲــﺋ السﻐاﺠــﻐﺋ والمﺳﻈﻌﻏــﺋ ،وربمــا ﺾان
المﺊــرر لﺗﺧﻌلﻋــا ﻗﺖﺼــا ﺲﻂــى ﻇســﺊﺋ تمﺑﻐــﻀ
ﻄرتفﺳــﺋ ﺸــﻎ ﻄﺂتمــر الﺗــﻌار الﻌﺬﻈــﻎ الﺤــاﻄﻀ
) ٣٥ﻄﻆ أﺦﻀ  ٥٦٥ﺲﺪﻌا (.
ﻄــﻆ المرجــح أن تﺿــﻌن أﺖــﺛاث الﺑــﻌرة الســﻂمﻐﺋ
المﺎســارﺲﺋ ﺻــﺛ لﺳﺊــﺌ دورا ﺸــﻎ تﺤــﺎﻐﺌ الرؤﻏــﺋ
الســﺳﻌدﻏﺋ لﻂﺚطــر الــﺜي تمﺑﻂــه الﺔماﺲــﺋ
الﺗﻌﺐﻐــﺋ ،ﺸأﻄــام أولﻌﻏــﺋ تطﻌﻏــﺺ الﺑــﻌرة تﺗســﺊا
لﺎﺛاﺲﻐاتﻋــا الســﻂﺊﻐﺋ المﺗﺎمﻂــﺋ ﺲﻂــى الممﻂﺿــﺋ
تﺪــاءل الﺤــﺳﻌر بﺚطــر الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ،لﺎﺊــﺛأ
السﻐاﺠــﺋ الســﺳﻌدﻏﺋ بالﺳمــﻀ ﺲﻂــى ﻄﺼاربــﺋ

جﺛﻏــﺛة تﺼــﻌم ﺲﻂــى إﻄﺿاﻇﻐــﺋ إﺖــﺛاث ﺸﺧــﻀ بﻐــﻆ
جماﺲــﺋ الﺗﻌﺐــﻎ وإﻏــران ،أو ﺠــﺗﺈ الﺔماﺲــﺋ
تﺛرﻏﺔﻐــا ﻄــﻆ دائــرة الﻈفــﻌذ ا�ﻏراﻇــﻎ ،وتﺤــﺔﻐﺳﻋا
ﺲﻂــى تﺳﺛﻏــﻀ ﺠــﻂﻌﺾﻋا والﻌﺻــﻌف ﺸــﻎ ﻄﻌﺻــع
ﻄﺗاﻏــﺛ ،وﺻــﺛ تطﻂــﺈ ذلــك إزالــﺋ ﺖالــﺋ الﺳــﺛاء
المﺎﺗﺿمــﺋ ﺸــﻎ الﺳﻘﺻــﺋ ﻄﺳﻋــا ﻄﻈــﺜ الﺗــرب
السادﺠــﺋ ،وإبــﺛاء ﺖســﻆ الﻈﻌاﻏــا تﺔاﻊﻋــا.
وتﺿﺤــﺷ المراﺠــﻘت الﺎــﻎ دارت بﻐــﻆ وزارة
الﺚارجﻐــﺋ ﺸــﻎ الرﻏــاض والســفارة الســﺳﻌدﻏﺋ ﺸــﻎ
ﺦــــﻈﺳـــــــــاء بﺎارﻏـــــــﺘ ﻄـــــــارس/آذار
) (٢٠١٢ﺲــﻆ المــأزق الــﺜي واجﻋﺎــه
السﻐاﺠــﺋ الســﺳﻌدﻏﺋ ﺸــﻎ الﻐمــﻆ خــﻘل تﻂــك
المرﺖﻂﺋ) ،(١٥واتﺔاﻊﻋا ﻇﺗﻌ تﺼﻂﻐص ﻇﺰام الرﺲاﻏﺋ
المالﻐــﺋ) ،(١٦بﺳــﺛ أن اﺲﺎمــﺛت لﺳﺼــﻌد ﺲﻂــى بﻈــاء
ﺣــﺊﺿات ﻇفــﻌذ ﺠﻐاﺠــﻐﺋ واجﺎماﺲﻐــﺋ ودﻏﻈﻐــﺋ
تﺊﻐــﻆ ﺸــﻎ ﻇﻋاﻏــﺋ المطــاف أﻇﻋــا ﻄﺳطﻌبــﺋ وغﻐــر
ﺸاﺲﻂــﺋ .ﺾمــا تﺳﻐــﻆ ﺲﻂــى الممﻂﺿــﺋ الﺳمــﻀ ﻄــﻆ
داخــﻀ ﻄﺔــال ﻄﺳــاد ﻏﺳــﺒ بالﺼــﻌى المﻈاوئــﺋ،
وتفﺎﺼــر ﺸﻐــه الرﻏــاض إلــى ﺖﻂفــاء ﻄﻌﺐﻌﺻﻐــﻆ،
وﻄــﻆ ﺐــﻃ ﻏﺎطﻂــﺈ إﻏﺼــاف الﺎمــﺛد ا�ﻏراﻇــﻎ ﺸــﻎ
الﻐمــﻆ ﺾﻋــﺛف إﺠــﺎراتﻐﺔﻎ لﻂممﻂﺿــﺋ اتﺊــاع
دبﻂﻌﻄاﺠــﻐﺋ ﻄرﻇــﺋ لﻘﺖﺎــﻌاء تﺤــمﻀ الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ،
وتســاﺲﺛ ﺸــﻎ تﺔﻈــﺈ المﺞﻏــﺛ ﻄــﻆ اﻗﺠــﺎﺳﺛاء
الﺛاخﻂﻎ).(١٧
ﻄــﻆ الﻌاضــح أﻏﺪــا أن السﻐاﺠــات اﻓﻏﺛﻏﻌلﻌجﻐــﺋ
الﺎــﻎ اﻇﺎﻋﺔﺎﻋــا الســﺳﻌدﻏﺋ ضــﺛ ا�خــﻌان
المســﻂمﻐﻆ بﺳــﺛ ﻇﺔاﺖﻋــﻃ ﺸــﻎ الﻌﺦــﻌل إلــى
السﻂطﺋﺸﻎﻄﺧرﻏﻌﻇﻐﻌ/ﺖﺞﻏران)،(٢٠١٢وإﺠﺼاﺬاتﻋا
الﺪمﻈﻐــﺋ ﺲﻂــى ﺖالــﺋ الﺎﺔمــع الﻐمﻈــﻎ لﻖﺦــﻘح
ﺸــﻎ الﻐمــﻆ رغــﻃ الﺎﺊاﻏــﻆ بﻐــﻆ الﺗالﺎﻐــﻆ ،ﺻــﺛ
أﺾمﻂــﺌ لــﺛى الممﻂﺿــﺋ ﺖﻂﺼــﺋ ﺲــﺛم الﺑﺼــﺋ
بالﺗﻂفــاء الﺎﺼﻂﻐﺛﻏﻐــﻆ ،وﻄــﻆ ﺐــﻃ لــﻃ ﻏﺳــﺛ ﻇﻋــﺒ
ﻄﻌاﺦﻂــﺋ الﺳــﺛاء لﻂﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ﻏﻈســﺔﻃ ﻄــع
اﻓولﻌﻏــات ا�ﺠــﺎراتﻐﺔﻐﺋ الﺔﺛﻏــﺛة ،المﺎمﺑﻂــﺋ ﺸــﻎ
إﻏﺼــاف الﺎمــﺛد ا�ﻏراﻇــﻎ ﺸــﻎ الﻐمــﻆ ،جﻈﺊــا إلــى
جﻈــﺈ ﻄــع تطﻌﻏــﺺ ا�ﺠــﻘم السﻐاﺠــﻎ وﻄﻈﺳــه
ﻄﻆ اﺠﺎﺑمار ﻄﻈاخ الﺑﻌرات ﺸﻎ ﻄﺧﻂﺗﺎه.
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ترجمــﺌ الســﺳﻌدﻏﺋ تﻂــك الﺎﺶﻐــرات ﺸــﻎ ﺠﻐاﺠــﺎﻋا
تﺔــاه الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ،إلــى ﺖالــﺋ ﻄــﻆ ا�ﺦــرار ﺲﻂــى
إدﻄاجﻋــﻃ ﺸــﻎ ﻄســار اﻗﻇﺎﺼــال السﻐاﺠــﻎ الﺼائــﻃ
ﺲﻂــى المﺊــادرة الﺚﻂﻐﺔﻐــﺋ وآلﻐﺎﻋــا الﺎﻈفﻐﺜﻏــﺋ ،ﻄــع
إﺲفائﻋــﻃ ﻄــﻆ تﺼﺛﻏــﻃ ضماﻇــات باﻗلﺎــﺞام بﺼﻌاﺲــﺛ
الﻂﺳﺊــﺋ السﻐاﺠــﻐﺋ ،ورغــﻃ اﺠــﺎمرار الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ﺸــﻎ
ﻄﺳــاداة الســﺳﻌدﻏﺋ ،وﻄﻋاجمــﺋ دورﻊــا السﻐاﺠــﻎ
ﺸــﻎ الﺳﻂــﻆ ،أﻏــﺛت الرﻏــاض دون تﺗفــﺮ ﻄســاﺲﻎ
المﺊﺳــﻌث اﻓﻄمــﻎ لﻂﻐمــﻆ جمــال بــﻆ ﺲمــر ،والســفﻐر
اﻓﻄرﻏﺿــﻎ جﻐرالــﺛ ﺸﻐرﺠــﺎاﻏﻆ� ،ﺣــراك الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ
ﺸــــــــﻎ أﺲمــــــال ﻄـﺂتـــــمر الﺗـــــﻌار الﻌﺬـــــﻈـﻎ
الﺤــاﻄﻀ ) ١٨ﻄــارس/آذار  ٢٥ - ٢٠١٣ﻏﻈاﻏــر
 /ﺾاﻇــﻌن الﺑاﻇــﻎ  ،(٢٠١٤وﻊــﻎ المســاﺲﻎ الﺎــﻎ
تســﺊﺊﺌ ﺸــﻎ تأخﻐــر اﻇﺳﺼــاد ﻄﺂتمــر الﺗــﻌار الﻌﺬﻈــﻎ
ﺸــﻎ ﻄﻌﺲــﺛه المﺼرر ﺻﺊــﻀ ﻇﻋاﻏﺋ الﺳــام ) (٢٠١٢ﻇﺰرا
لﻂمفاوضــات الﺤــاﺻﺋ �ﺻﻈــاع الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ،وﺾﺜلــك
الﺗراك الﺔﻈﻌبﻎ ،بالمﺤارﺾﺋ ﺸﻎ الﺗﻌار) ،(١٨وﺸﺎﺗﺌ
أﻄاﻄﻋــﻃ الﺊــاب لفــرض ﺣــروﺬﻋﻃ ،وأﻊمﻋــا:
اﺲﺎــﺜار الســﻂطﺋ ﺲــﻆ ﺖــروب ﺦﺳــﺛة واﺲﺎﺊــار ﺻﺎﻂــى
الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ﺸــﻎ تﻂــك الﺗــروب ﺣــﻋﺛاء ﺻﺊــﻀ ﺲﺼــﺛ
ﻄﺂتمرالﺗﻌارالﻌﺬﻈﻎ،وﻊﻌﻄاﺖﺛثبالفﺳﻀ).(١٩وتماﻊﻐا
ﻄــع ﻇﻋــﺒ اﺠــﺎمالﺋ الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ تﺔاﻊﻂــﺌ الســﺳﻌدﻏﺋ
ﻄﻌﺻــﺷ الﺼــﻌى الﺑﻌرﻏــﺋ الﺎــﻎ ﺬالﺊــﺌ بﺎﺚﻂﻐﻋــﻃ ﺲــﻆ
ﺠــﻘﺖﻋﻃ الﺑﺼﻐــﻀ والمﺎﻌﺠــط ،واﻗﻇســﺗاب ﻄــﻆ
ﻄﻈاﺬــﺺ ﺠــﻐطروا ﺲﻂﻐﻋــا بالﺼــﻌة ﻄﻈــﺜ بﺛاﻏــﺋ أﺖــﺛاث
الﺑــﻌرة الســﻂمﻐﺋ ،ﺾﺤــرط لﻂمﺤــارﺾﺋ ﺸــﻎ ﻄﺂتمــر
الﺗﻌار.
اﺠــﺎﺶﻀ الﺗﻌﺐﻐــﻌن ﻄﺤــارﺾﺎﻋﻃ ﺸــﻎ ﻄﺂتمــر الﺗــﻌار
الﻌﺬﻈــﻎ ﺸﺛﺣــﻈﻌا ﺖمﻂــﺋ ﺲﻘﺻــات ﺲاﻄــﺋ خارجﻐــﺋ،
وأجــروا اتﺧــاﻗت ﻄــع دبﻂﻌﻄاﺠــﻐﻐﻆ غربﻐﻐــﻆ بﻋــﺛف
تﺶﻐﻐــر اﻗﻇطﺊــاع الﺤــائع ﺲﻈﻋــﻃ ﺾﺎﻈﺰﻐــﻃ ﺲســﺿري
ﻗﻏﺼﺊﻀﺻﻌاﺲﺛالسﻐاﺠﺋالﻌﺬﻈﻐﺋ)،(٢٠ولﻐﺎﺪحﺸﻐمابﺳﺛ
أن ﻊﺛﺸﻋــﻃ ﻄــﻆ المﺤــارﺾﺋ ﺾان إبﺳــاد اﻓﻇﺰــار
ﺲمــا ﻏﺼﻌﻄــﻌن بــه ﺲﻂــى اﻓرض ﻄــﻆ تﻌغــﻀ خــارج
ﻄﻈاﺬــﺺ ﺠــﻐطرتﻋﻃ ،ﺖﻐث اتﺔﻋﻌا لﻂﺎﻌﺠــع ﺲســﺿرﻏا
ﺸــﻎ ﻄﺗاﺸﺰﺎــﻎ الﺔــﻌف وﺖﺔــﺋ الﺼرﻏﺊﺎﻐــﻆ ﻄــﻆ

ﺦﺳــﺛة ،وﺸــﻎ دﻏســمﺊر/ﺾاﻇﻌن اﻓول )(٢٠١٣
ﺻاﻄــﻌا بﺎفﺔﻐــر دار الﺗﺛﻏــث بمﻈطﺼــﺋ ﺾﺎــاف ﺸــﻎ
ﺦﺳﺛة ،ﺐﻃ ﺣﻈﻌا ﺸﻎ ﻏﻈاﻏر/ﺾاﻇﻌن الﺑاﻇﻎ )(٢٠١٤
ﻊﺔﻌﻄــا ﺾاﺠــﺗا ﺲﻂــى الســﻂفﻐﻐﻆ ﺸــﻎ ﻄرﺾــﺞ دﻄــاج
الﺛﻏﻈــﻎ )دار الﺗﺛﻏــث( ﺸــﻎ ﻄﺛﻏرﻏــﺋ الﺧفــراء
بﺧﺳــﺛة ،وأجﺊــروا المﺼﻐمﻐــﻆ ﻄــع ﺲﺤــرات اﻓﺠــر
ﺲﻂى ﻄﺶادرة دﻄاج.
وﺲﻂــى ﻇفــﺟ الﺧﺳﻐــﺛ ،واﺦــﻀ الﺗﻌﺐﻐــﻌن جﻂــﺈ
الســﻘح ﻄــﻆ إﻏــران ،ﺖﻐــث تمﺿــﻆ خفــر الســﻌاﺖﻀ
الﻐمﻈــﻎ ﻄــﻆ ا�ﻄســاك بﺼاﺸﻂــﺋ تﻋرﻏــﺈ أﺠــﻂﺗﺋ
ﻄﺎﺔﻋــﺋ ﻇﺗــﻌ الﻐمــﻆ ،تﺊﻐــﻆ أﻇﻋــا ﻄﺗمﻂــﺋ بﺤــﺗﻈﺋ
ﺠــﻘح ﻄﻈﺤــﺂه إﻏــران ،وﺸــﻎ ﻏﻈاﻏر/ﺾاﻇــﻌن الﺑاﻇــﻎ
) (٢٠١٣أﻄســﺿﺌ الســﻂطات الﻐمﻈﻐــﺋ بالســفﻐﻈﺋ
"جﻐﻋــان "١و "جﻐﻋــان "٢وﻊما ﻄﺗمﻂﺎان بأﺠــﻂﺗﺋ
إﻏراﻇﻐــﺋ ،وﻄﺎﺔﻋﺎــان ﺦــﻌب ﻄﻐﻈــاء ﻄﻐــﺛي الﺼرﻏــﺈ
ﻄﻆ ﻄﺳﺼﻀ الﺗﻌﺐﻐﻐﻆ).(٢١
ﻇﺔــح المﺊﺳــﻌث اﻓﻄمــﻎ لﻂﻐمــﻆ جمــال بــﻆ ﺲمــر،
وﻄﺳــه الﻌﻗﻏــات المﺎﺗــﺛة وﺻــﻌى دولﻐــﺋ أخــرى
ﺸــﻎ دﺸــع الــﺛور الســﺳﻌدي إلــى الﺰــﻀ خــﻘل
ﻄرﺖﻂــﺋ الﺗــﻌار الﻌﺬﻈــﻎ .وﺬــﻌال ﺸﺎــرة الﺗــﻌار
اﺾﺎفــﺌ الســﺳﻌدﻏﺋ بمراﺻﺊــﺋ ﺠــﻂﻌك الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ
دون تﺛخــﻀ لﺿﺊــح أﺲمالﻋــﻃ الﺳســﺿرﻏﺋ أو ﺖﺎــى
إداﻇﺎﻋــا ،وﻄﻈــع تﺛﺸــﺺ اﻓﺠــﻂﺗﺋ إلﻐﻋــﻃ .لﺼــﺛ
خﺪــع الﻐمــﻆ ﺸــﻎ تﻂــك المرﺖﻂــﺋ لﻈــﻌع ﻄــﻆ
ا�ﺣــراف الﺛولــﻎ المﺊاﺣــر الــﺜي ﻄــﻆ المﺗﺎمــﻀ أن
ﻏﺿــﻌن ﺻــﺛ أضﺳــﺷ ﺻــﺛرة الممﻂﺿــﺋ ﺲﻂــى الﺎﺧــرف،
وذلــك ﺲﻂــى اﺸﺎــراض أﻇﻋــا أرادت الﺎﺧــرف ﺖﺎــى
بالﺗﺛود الﺛﻇﻐا.
وﺲﺼــﺈ اﻇﺎﻋــاء ﻄﺂتمــر الﺗــﻌار الﻌﺬﻈــﻎ ،أﺲﻂﻈــﺌ
الرﻏــاض ﺸــﻎ ﻄــارس /آذار ) (2014ﺲــﻆ ﺻائمــﺋ
ﺠــﺳﻌدﻏﺋ بالﺔماﺲــات ا�رﻊابﻐــﺋ ﺣــمﻂﺌ
الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ،إلــى جــﻌار تﻈﺰﻐمــات أخــرى ﺸــﻎ ﻄﺧــر
وﺠــﻌرﻏا والﺳــراق ﻄﻈﻋــا ا�خــﻌان المســﻂمﻌن،
وﺾان ﻗﺸﺎــا ﺲــﺛم اﺣــﺎمال الﺼائمــﺋ
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ﺲﻂــى "الﺎﺔمــع الﻐمﻈــﻎ لﻖﺦــﻘح" الــﺜي ﻏﺳــﺛه
الﺊﺳــﺨ ﺸرﺲــا ﻏمﻈﻐــا لﻖخــﻌان المســﻂمﻐﻆ) ،(٢٢ﻄا
ﻏﺳﻈــﻎ أن الســﺳﻌدﻏﺋ تمﻐــﻀ إلــى ﺲــﺛم وضــع
"ا�ﺦــﻘح" ﺸــﻎ ﺠــﻂﺋ واﺖــﺛة ﻄــع "ا�خــﻌان"،
وﺲﻂــى اﺠــﺎﺳﺛاد لﻂﺎﺳاﻄــﻀ ﻄﺳــه ،ﺸــﻎ ﻄﺼابــﻀ
تﺳاﺬﻐﻋــا ﻄــع الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ﺾﺔماﺲــﺋ إرﻊابﻐــﺋ ،بﺳــﺛ
أن ﺸﺤــﻂﻌا ﺸــﻎ اخﺎﺊــار ﺖســﻆ الﻈﻌاﻏــا الســﺳﻌدي
ﻄﻈــﺜ الﺳــام ) .(٢٠١٢غﻐــر أن ﻊــﺜه الرؤﻏــﺋ
الســﺳﻌدﻏﺋ لﻂﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ﺾﺔماﺲــﺋ إرﻊابﻐــﺋ لــﻃ
تﺂﺠــﺟ لﺎﺗــرﺾات ﺲمﻂﻐــﺋ ﻄــﻆ أجــﻀ تطﻌﻏــﺺ
الﻈمــﻌ المﺎســارع لﺼﻌتﻋــﻃ ،أو تﺗﺔﻐــﻃ ﺦﻘتﻋــﻃ
المﺎﺞاﻏــﺛة ﻄــع إﻏــران ،خاﺦــﺋ وأﻇﻋــا )أي الرؤﻏــﺋ
الســﺳﻌدﻏﺋ( لــﻃ تﺗــﺮ بﺎأﻏﻐــﺛ دولــﻎ ،وﻄــﻆ ﺐــﻃ
ظﻂــﺌ أﺠــﻐرة اﻗﺲﺎﺊــارات والﺼﻐــﻌد الﺛولﻐــﺋ ﻄــا
جﻂــﺈ لﻂسﻐاﺠــﺋ الســﺳﻌدﻏﺋ الﺿﺑﻐــر ﻄــﻆ ﺠــﻌء
الفﻋــﻃ ،ﺲــﻘوة بطﺊﻐﺳــﺋ الﺗــال ﺲﻂــى ﺲﻈاﺦــر
الﺎــردد وبــطء ﺲمﻂﻐــﺋ اتﺚــاذ الﺼــرار ﺾســمﺋ لﺎﻂــك
السﻐاﺠــﺋ ،ﻇاجمــﺋ ﺲــﻆ تﺳــﺛد دوائــر ﺦﻈــع الﺼــرار
الﺤــأن
ﻄــع
بالﺎﺳاﺬــﻎ
الﺚــاص
الﻐمﻈﻎ).(٢٣
وﺐمــﺋ ﺸــﻎ ﻊــﺜا الﺧــﺛد ﻄــﻆ ﻏﺂﺾــﺛ وﺻــﻌع
السﻐاﺠــﺋ الســﺳﻌدﻏﺋ ﺸــﻎ تﻂــك المرﺖﻂــﺋ تﺗــﺌ
ﺬائﻂــﺋ "ﺸﻐﺎــﻌ" أﻄرﻏﺿــﻎ ،ﻄﻈﺳﻋــا ﻄــﻆ الﺎﺛخــﻀ بــأي
وﺠــﻐﻂﺋ ضــﺛ الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ،ﻇﺎﻐﺔــﺋ الﺎﺞاﻄﻋــﻃ
لﻂﻌﻗﻏاتالمﺎﺗﺛةبمﺿاﺸﺗﺋا�رﻊاب).(٢٤ورغﻃالﺤﺿﻌك
ﺸــﻎ ﻄــﺛى جﺛﻏــﺋ السﻐاﺠــﺋ الســﺳﻌدﻏﺋ ﺸــﻎ
الﺎﺛخــﻀ ضــﺛ الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ﺖﺎــى بﺳــﺛ تﺧﻈﻐفﻋــا
لﻋــﻃ جماﺲـ ًﺋ إرﻊابﻐــﺋ ،ﺸــإن الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ﺾاﻇــﻌا ﺻــﺛ
خاضــﻌا بالفﺳــﻀ جمﻐــع ﻄﺳارﺾﻋــﻃ ضــﺛ الﺚﺧــﻌم
الﺛاخﻂﻐﻐﻆتﺗﺌﻏاﺸطﺋﻄﺿاﺸﺗﺋالﺎطرف).(٢٥وﻇﺔﺗﻌا
ﺸــﻎ لفــﺌ ﻇﺰــر ا�دارة اﻓﻄرﻏﺿﻐــﺋ إلﻐﻋــﻃ ﺾفﺧﻐــﻀ
"جاد" ﺸﻎ ﻄﻌاجﻋﺋ إرﻊاب الﺼاﺲﺛة).(٢٦
ﺲﻌضــا ﺲــﻆ الﺎﺛخــﻀ لمﻌاجﻋــﺋ الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ،ﺖﺎــى
بإجــراءات ﺲمﻂﻐــﺋ ﻄﺗــﺛودة ﺸــﻎ تﻂــك المرﺖﻂــﺋ،
اﺲﺎﺼــﺛت الســﺳﻌدﻏﺋ أن الﺎﺛابﻐــر الﺛولﻐــﺋ
المﻌجﻋــﺋ لمﺳاﺻﺊــﺋ ﻄﺳرﺻﻂــﻎ اﻗﻇﺎﺼــال السﻐاﺠــﻎ
ﺸــﻎ الﻐمــﻆ -وﺸﻐﻋــﻃ ﺻﻐــادات ﺖﻌﺐﻐــﺋ ﺲســﺿرﻏﺋ،
بﻌاﺠــطﺋ ﺻــرارات ﻄﺔﻂــﺟ اﻓﻄــﻆ الﺛولــﻎ -ﺾفﻐﻂــﺋ

بﺎﺗﺼﻐــﺺ ﻄــا ﺲﺔــﺞت ﻊــﻎ ﺲــﻆ تﺗﺼﻐﺼــه .والﺗــال
أن ﻊــﺜا المﻌﺻــﺷ الســﺳﻌدي اﻇطــﻌى ﺲﻂــى ﺠــﻌء
تﺼﺛﻏــر ﺻاتــﻀ ،خاﺦــﺋ وأن الﺳﺼﻌبــات اﻓﻄمﻐــﺋ
ﺲﻂــى الرئﻐــﺟ الســابﺺ ﺦالــح وﻄﺳــه اﺐﻈــان ﻄــﻆ
الﺼﻐــــادات الﺗــــﻌﺐﻐﺋ الﺳســـــﺿرﻏﺋ ﺸــــــﻎ
ﻇﻌﺸمﺊر/تﺤــرﻏﻆ الﺑاﻇــﻎ ) ،(٢٠١٤والﺎــﻎ ﺾاﻇــﺌ
الســﺳﻌدﻏﺋ وراءﻊــا بﺔﻋــﺛ دبﻂﻌﻄاﺠــﻎ دولــﻎ
ﺾﺑﻐــﺷ ،لــﻃ تﺿــﻆ لﺎﺪــر بﺔماﺲــﺋ الﺗﻌﺐــﻎ ﻄطﻂﺼــا،
وإﻇمــا ﺲﻂــى الﺳﺿــﺟ ﻄــﻆ ذلــك جﻂﺊــﺌ إلﻐﻋــا
"ﺦالﺗــا" بﺑﺼﻂــه الﺳســﺿري ﺲﻂــى ﺬﺊــﺺ ﻄــﻆ
ذﻊﺈ.

راﺑﻌﺎ:
اﻟﺘﻤــﺪد اﻟﺤﻮﺛــﻲ ﺑﺎﺗﺠــﺎه ﻋﻤــﺮان؛ أﻳــﻦ
ﻛﺎﻧــــﺖ اﻟﺮﻳـــــﺎض وﻣـــــﺎ ﺣﻘﻴـــــﻘﺔ
ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ؟
ﻊﻈــاك الﺿﺑﻐــر ﻄــﻆ الﻂﺶــط ﺖــﻌل ﺖﺼﻐﺼــﺋ المﻌﺻــﺷ
الســﺳﻌدي ﻄــﻆ تﺗــرﺾات الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ الﺳســﺿرﻏﺋ
لﻂســﻐطرة ﺲﻂــى ﻄﺳاﺻــﻀ بﻐــﺌ اﻓﺖمــر ﺸــﻎ
ﻄﺗاﺸﺰﺋ ﺲمران أواخر ﺸﺊراﻏر/ﺣــﺊاط ) ،(٢٠١٤ﺐﻃ
ﺲﻂــى ﺲاﺦمــﺋ المﺗاﺸﺰــﺋ ﺸــﻎ  8ﻏﻌلﻐــﻌ /تمــﻌز
) (٢٠١٤وضــرب ﺻــﻌات الﺔﻐــﺢ ﻊﻈــاك ،وﺦــﻌﻗ
إلــى اﻗﺠــﺎﻐﻘء ﺲﻂــى الﺳاﺦمــﺋ ﺦﻈﺳــاء ﺸــﻎ
ﺠــﺊﺎمﺊر/أﻏﻂﻌل ﻄــﻆ الﺳــام ﻇفســه .وﻄــا ﻏﺞﻏــﺛ
الﺶمــﻌض بﺤــأن ذلــك المﻌﺻــﺷ ﻊــﻌ ﺲــﺛم وجــﻌد
تﺧرﻏﺗــات رﺠــمﻐﺋ ﺦــادرة ﺲــﻆ الرﻏــاض خــﻘل
تﻂــك الفﺎــرة ﻏمﺿــﻆ الربــط بﻐﻈﻋــا ،وتﺗﻂﻐــﻀ لﺶﺎﻋــا
وﻄفرداتﻋــا ،واﺠــﺎﺿﻈاه المﻌﺻــﺷ السﻐاﺠــﻎ ﻄﻈﻋــا
بﺧــﻌرة تﺼرﻏﺊﻐــﺋ .زﻏــادة ﺲﻂــى أن ﺠــﻂﻌك
الرﻏــاض خــﻘل تﻂــك اﻓﺖــﺛاث ﺾان ﻄﺎﺪاربــا،
وﺸﻐــه ﻄــا ﻏﺛﺲــﻃ الــرأي الﺼائــﻀ بﻌجــﻌد تﺳــاون
ﺠــﺳﻌدي ﻄــع الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ �ﺠــﺼاط ﺲمــران ﺐــﻃ
ﺦﻈﺳــاء ﻇﺿاﻏــﺋ با�ﺠــﻘﻄﻐﻐﻆ ،وﻄــا ﻏﺂﻏــﺛ ﻇﺼﻐــﺨ
ذلــك الــرأي ﺸــﻎ الﻌﺻــﺌ ذاتــه ،لــﺜا ﻏﺔــﺈ وضــع
الرأﻏﻐــﻆ جاﻇﺊــا ،والمﺪــﻎ ﺸــﻎ ﻄســﻂك تﺗﻂﻐﻂــﻎ
ﻄﺚﺎﻂــﺷ ﻏأخــﺜ ﺸــﻎ الﺗســﺊان المﺳطﻐــات
المﻌضﻌﺲﻐــﺋ الﺗاﺾمــﺋ ،والســﻐاق الﺿﻂــﻎ
لﻔﺖﺛاث.

08
ـﺛاء ﻏمﺿــﻆ الﺼــﻌل إن المﻌﺻــﺷ الســﺳﻌدي ﺾان
ابﺎـ ً
ﺠــﻐﺚﺎﻂﺷ لــﻌ أن تﺗــرﺾات الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ الﺳســﺿرﻏﺋ
اتﺔﻋــﺌ ﺣــماﻗ لﺎﺳﺞﻏــﺞ وجﻌدﻊــﻃ الﺳســﺿري ﺲﻂــى
الﺗــﺛود الســﺳﻌدﻏﺋ ،أو �جــراء ﻄﻈــاورات
وتﺛرﻏﺊــات ﺲســﺿرﻏﺋ ﻊﻈــاك -ﺲﻂــى ﺠــﺊﻐﻀ
المﺑــال -ﺾمــا ﺖــﺛث بﺳــﺛ ذلــك بالفﺳــﻀ ﺸــﻎ الﺳــام
) ،(٢٠١٥وﻄــﻆ ﺐــﻃ ﺸــإن اتﺔــاه الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ
بﺑﺼﻂﻋــﻃ الﺳســﺿري ﻇﺗــﻌ الﺳمــﺺ الﻐمﻈــﻎ ولﻐــﺟ
باتﺔــاه الﺗــﺛود الســﺳﻌدﻏﺋ ،ﻊــﻌ المﺳطــى
المﻌضﻌﺲــﻎ اﻓول الــﺜي ﻏمﺿــﻆ بﻌاﺠــطﺎه
تفســﻐر المﻌﺻــﺷ الســﺳﻌدي الــﺜي أخــﺜ جاﻇــﺈ
الﺎرﺻــﺈ واﻗﻇﺎﺰــار ﺻﺊــﻀ ﺠــﺼﻌط ﺲمــران بﻐــﺛ
الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ،وﻏﺊــﺛو أن الســﺳﻌدﻏﺋ ﻄﻈّــﺌ ﻇفســﻋا
بﺚــﻌض الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ﻄﺳــارك ﺣرﺠــﺋ ﻄــع ﻄــا ﺠــمﻎ
ﺻــﻌات ﺖــﺞب ا�ﺦــﻘح ﺸــﻎ ﺲمــران تﺿــﻌن ﻇﺎﻐﺔﺎﻋــا
إضﺳاف الطرﺸﻐﻆ ﻄﺳا.
أﻄــا المﺳطــى المﻌضﻌﺲــﻎ الﺑاﻇــﻎ ،ﺸﻋــﻌ أن أﺖــﺛا
ﻄــﻆ الﺳارﺸﻐــﻆ بالﺤــأن الﻐمﻈــﻎ وترﺾﻐﺊﺎــه
اﻗجﺎماﺲﻐــﺋ الﺼﺊﻂﻐــﺋ لــﻃ ﻏﺿــﻆ لﻐﺎﺧــﻌر إﻄﺿاﻇﻐــﺋ
اﻇﻋﻐــار الﺼــﻌات المﻈاﻊﺪــﺋ لﻂﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ﺸــﻎ
ﻄﺗاﺸﺰﺋ ﺲمران ﺸﻎ وﺻﺌ ﺻﻐاﺠﻎ) ،(٢٧ﻄﺼارﻇﺋ ﻄﺑﻘ
بمﺳرﺾــﺋ الســﻐطرة ﺲﻂــى الﺔــﻌف الﺎــﻎ اﺠــﺎﺶرﺻﺌ
ﻄــﻆ الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ أﺾﺑــر ﻄــﻆ ﺐــﻘث ﺠــﻈﻌات )-٢٠١١
ﺠــﺊﺎمﺊر /أﻏﻂــﻌل  ،(٢٠١٤وﻊــﺜا ﻏﻈطﺊــﺺ ﺲﻂــى
الســﺳﻌدﻏﺋ الﺎــﻎ ﻄــﻆ المﺗﺎمــﻀ أن تﺿــﻌن أﻏﺪــا
ﺻــﺛ اﺠــﺎﺊﺳﺛت ﺠــﺼﻌط ﺲمــران بﺎﻂــك الســرﺲﺋ،
ورجﺗــﺌ اﺠــﺎمرار المﺳــارك وﺻﺎــا أﺬــﻌل رﻏﺑمــا
تﺗﺪــر ﻊــﻎ لﺎﺗالفــات جﺛﻏــﺛة تﺗﺎــﻌي ﻄــﻆ
ّ
خﻘلﻋا الﺚاﺠر اﻓﺻﻀ ﺸﻎ تﻂك المﻌاجﻋﺋ.
ﺸــﻎ ا�ﺬــار ﻇفســه ،ﺐمــﺋ ﻄﺤــﻋﺛ ﺾاﺣــﺷ تﺤــﺿﻀ
ﻄﺊاﺣــرة ﺲﺼــﺈ ﺠــﻐطرة الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ﺲﻂــى ﻄرﺾــﺞ
ﻄﺛﻏﻈــﺋ ﺲمــران ) 50ﺾﻐﻂــﻌ ﻄﺎــر ﺣــمال ﺦﻈﺳــاء(،
ﻏﺪﺳــﺷ ﺸرضﻐــﺋ تﻌاﺬــﺂ الرﻏــاض ﻄــع الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ
ﺸــﻎ تﻂــك المرﺖﻂــﺋ ،وﻏرجــح وﺻﻌﺲﻋــا ﺸــﻎ ﺠﻂســﻂﺋ
ﻄﺎﺎالﻐــﺋ ﻄــﻆ الﺗســابات الﺚاﺬﺆــﺋ ،وﺠــﻌء الﺎﺼﺛﻏــر
لســﻂﻌك الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ وأﻊﺛاﺸﻋــﻃ الﻈﻋائﻐــﺋ .ﺸﺊﻐﻈمــا
ﺾان الرئﻐــﺟ ﺲﺊﺛربــه ﻄﻈﺧــﻌر ﻊــادي ،ﻏــﺞور

ﻄﺛﻏﻈــﺋ ﺲمــران ﺸــﻎ  ٢٣ﻏﻌلﻐﻌ/تمــﻌز )،(٢٠١٤
وﻏﺛلــﻎ بﺎﺧرﻏﺗــات غاﻄﺪــﺋ وﻄســﺎفﺞة ،ﺲــﻆ
ﺲﻌدة ﺲمران إلى ﺖﺪﻆ الﺛولﺋ) ،(٢٨ﺾان الســفﻐر
الســﺳﻌدي ﺲﻂــﻎ الﺗمــﺛان ﻏﺊــﺜل ﻄســاﺲﻎ ﺖﺑﻐﺑــﺋ
�ﺻﻈــاع الرئﻐــﺟ الســابﺺ ﺦالــح بالﻌﺻــﻌف ﺦفــا
واﺖــﺛا لمﻌاجﻋــﺋ الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ﻄــع الﻂــﻌاء ﺲﻂــﻎ
ﻄﺗســﻆ اﻓﺖمــر المسﺎﺤــار الﺳســﺿري لﻂرئﻐــﺟ
ﻊــادي ،ورئﻐــﺟ الفرﺻــﺋ اﻓولــى ﻄــﺛرع ،ﺠــابﺼا،
وذلــك بﺳــﺛ أن تﺊﻐــﻆ لﻂســﺳﻌدﻏﺋ بﻌضــﻌح تــام
أن ﻊــﺛف الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ الﺎالــﻎ ﻊــﻌ إﺠــﺼاط
الﺳاﺦمــﺋ الﻐمﻈﻐــﺋ ﺦﻈﺳــاء ،وأن ﻄﺳادلــﺋ تﺤــﺎﻐﺌ
الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ﺸــﻎ الﺳمــﺺ الﻐمﻈــﻎ واﺠــﺎﻈﺞاﺸﻋﻃ لﻐــﺟ
ﺠــﻌى ﻄﺳادلــﺋ خاﺬﺆــﺋ تﺪــاف إلــى رﺦﻐــﺛ
الرﻏاض الﺪﺚﻃ ﺸﻎ ﻊﺜا الﺔاﻇﺈ.
وﺸــﻎ  ٢٨ﻏﻌلﻐﻌ/تمــﻌز ) (٢٠١٤تمﺿــﻆ الســفﻐر
ﺖمــﺛان ﻄــﻆ الﺔمــع بﻐــﻆ الرئﻐــﺟ الســابﺺ ﺦالــح
والﻂــﻌاء ﻄﺗســﻆ ،بﺗﺪــﻌر الرئﻐــﺟ ﻊــادي ،ﺸــﻎ
"جاﻄــع الﺧالــح" ﻓداء ﺦــﻘة ﺲﻐــﺛ الفطــر ﺖﻐﻈﻋــا،
غﻐــر أن الﻂﺼــاء الــﺜي جــاء ﺾﺎﺗــرك إﻇﺼــاذي ﺬــارئ
تﺼــﻌم بــه الرﻏــاض ﺸــﻎ الﻌﺻــﺌ الﺪائــع ،دون
إﻇﺪــاج ﺣــروط ﻇﺔاﺖــه ﻄﺼﺛﻄــا ،اﻇﺎﻋــى بالفﺤــﻀ،
بﺳــﺛ أن وجــه "ﺦالــح" ﺦفﺳــﺋ ﻄﺛوﻏــﺋ لﻂﺔﻋــﻌد
الســﺳﻌدﻏﺋ برﺸﺪــه ﻄﺧاﺸﺗــﺋ "ﻄﺗســﻆ" أﻄــام
الﺿاﻄﻐرات.
ﺸــﻎ الﻌاﺻــع ،ﺾان "ﺦالــح" ﻏســابﺺ الﺞﻄــﻆ �ﻏﺔــاد
تﺗالــﺷ ﻄــع الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ﻏســﺎطﻐع بﻌاﺠــطﺎه
اﻗﻇﺎﺼــام ﻄــﻆ خﺧﻌﻄــه ،وﺾان ﺻــﺛ ﺠــاﺲﺛ بالفﺳــﻀ
ﺸــﻎ تســﻋﻐﻀ ﻄﻋمﺎﻋــﻃ ﺸــﻎ ﺲمــران ﺲﺊــر تﺗﻐﻐــﺛ
أﻇﺧــاره الﺼﺊﻂﻐﻐــﻆ والﺳســﺿرﻏﻐﻆ ﻊﻈــاك ،وﻄــﻆ ﺐــﻃ
لــﻃ ﻏﻂﺎفــﺌ لﻂﻌرﺬــﺋ الســﺳﻌدﻏﺋ الﺗــادة ،بــﻀ إن
ﻊــﺜه الﻌرﺬــﺋ ﻊــﻎ ﻄــا جﺳﻂــﺌ المﺤــﻋﺛ بالﻈســﺊﺋ
إلﻐه ﻄسﻂﻐا ،وﻏﺛﺲﻌ إلى الﺎﻂﺜذ.
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أﻄــا الرئﻐــﺟ ﻊــادي ،الــﺜي ﺦاﺸﺗــه "ﺦالــح"
بﺗــرارة ﺸــﻎ ذلــك الﻂﺼــاء الﺤــﻋﻐر ،ﺸﺿاﻇــﺌ
ﺖماﺠــﺎه لمﺧالﺗــﺋ ﻇاجــﺞة بﻐــﻆ أﺻﻌﻏــاء )ﺦالــح
وﻄﺗســﻆ( ضﺳﻐفــﺋ لﻂﺶاﻏــﺋ ،ﻓن ﻄﺑــﻀ ﻊــﺜه
المﺧالﺗــﺋ ﻏمﺿــﻆ أن تﺪﺳــه بــﺿﻀ بســاﺬﺋ ﺲﻂــى
الــرف ،وﻊــﻌ الــﺜي ﻏﺳــرف تماﻄــا أن وجــﻌده ﺸــﻎ
الســﻂطﺋ ﻏﺳﺎمــﺛ ﺲﻂــى "ﺻاﻇــﻌن" إضﺳــاف الﺔمﻐــع،
وربمــا ﺲﻂــى ﺖــرب الﺔمﻐــع ضــﺛ الﺔمﻐــع .وﺸــﻎ
اﻓﺦــﻀ ﺐمــﺋ غمــﻌض ﺾﺊﻐــر ﻏﺗﻐــط بمﻌﺻــﺷ
الرئﻐــﺟ ﻊــادي ﻄــﻆ ﺖــرب الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ﺲﻂــى
ﺲمــران ،إذ ظــﻀ وزﻏــر دﺸاﺲــه ﻄﺗمــﺛ أﺖمــﺛ
ﻇاﺦــر ،وﻊــﻌ أﺾﺑــر المﺼربﻐــﻆ إلﻐــه ﻄــﻆ
الﺳســﺿرﻏﻐﻆ ﺸــﻎ ذلــك الﻌﺻــﺌ ،ﻄﺎمســﺿا بﺎﺧﻈﻐــﺷ
غﻐــر ﻄســﺂول لﻂﺗــرب ﺸــﻎ ﺲمــران ﺾﺗــرب ﺻﺊﻂﻐــﺋ
ﻏﺚﻌضﻋــا الﺗﻌﺐﻐــﻌن ضــﺛ "ا�ﺦــﻘح" ،وﻗ ﺣــأن
لﻂﺛولﺋ بﻋا ).(٢٩
وﻄــﻆ ﺐــﻃ لﺳــﺈ "ﻊــادي" ،ﻄــﻆ ﺬرﻏــﺺ وزﻏــر
دﺸاﺲــه ،دورا ﺖاﺠــما ﺸــﻎ غــﻀ ﻏــﺛ الﺔﻐــﺢ ﺲــﻆ
ﻄســاﻇﺛة الﻂﻌاء ) (٣١٠ﻄــﺛرع بﺼﻐادة الﺳمﻐﺛ ﺖمﻐﺛ
الﺼﺤــﻐﺊﻎ المﺗســﻌب ﺲﻂــى ﺲﻂــﻎ ﻄﺗســﻆ اﻓﺖمــر،
والــﺜي بســﺼﻌﺬه ﺠــﺼطﺌ ﺲمــران ﺸــﻎ أﻏــﺛي
الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ،وﻏﺊــﺛو أن الرئﻐــﺟ ﻊــادي أراد
إضﺳــاف الﻂــﻌاء ﺲﻂــﻎ ﻄﺗســﻆ ﻓن ﻇفــﻌذ اﻓخﻐــر
ﺸــﻎ الﺔﻐــﺢ ﻏفــﻌق بمراﺖــﻀ ﻇفــﻌذ ﻊــادي ووزﻏــر
دﺸاﺲه.
ﻗ ﻄﻈــاص ﻄــﻆ الﺼــﻌل ﺸــﻎ ﺠــﻐاق ﺾﻋــﺜا ،أن
الرﻏــاض ﺣــﺳرت بﺚﻐﺊــﺋ أﻄــﻀ إزاء الﻈﺚﺊــﺋ
السﻐاﺠــﻐﺋ الﻐمﻈﻐــﺋ الﺎــﻎ أخفﺼــﺌ ﺸــﻎ تﺤــﺿﻐﻀ
ﺖائــط دﺸاﺲــﻎ تﺿﺎﻐﺿــﻎ ﻏمﻈــع تﺼــﺛم الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ
ﺦــﻌب الﺳاﺦمــﺋ ﺦﻈﺳــاء ،وﺻــررت أن تمﺪــﻎ ﺸــﻎ
خﻐارﻊــا الﺚــاص ،وﻗ ﺠــﻐما أن ﻄﺳرﺾــﺋ ﺲمــران
دﺸﺳــﺌ إلــى الســطح الﺎﻈاﺻﺪــات الﻈﺚﺊﻌﻏــﺋ
الﻐمﻈﻐــﺋ والﺪﺶائــﻆ السﻐاﺠــﻐﺋ المﺎﺔــﺜرة بأﺠــﻌأ
ﺦــﻌرة ،وﺲﺿســﺌ الﻌضــع اﻗﻇﺼســاﻄﻎ الــرث
لﻂمﺳســﺿر المﺼابــﻀ لمﺳســﺿر الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ،ﺸﺗﺎــى
الﻐســارﻏﻌن والﺼﻌﻄﻐــﻌن الﻐمﻈﻐــﻌن الﺜﻏــﻆ ﺾاﻇــﻌا
جــﺞءا ﻄــﻆ المﺳادلــﺋ الﻌﺬﻈﻐــﺋ ﺸــﻎ ﻄرﺖﻂــﺋ الﺑــﻌرة
وﻄا بﺳﺛﻊا،

ﻊﻂــﻀ بﺳﺪﻋــﻃ لﺎﺼــﺛم الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ﺸــﻎ ﺲمــران،
وأﺬﻂﺼــﻌا الﺳﻈــان لفﺿــرة اﻇﺎﺼــام الﺎارﻏــﺘ الﺎــﻎ
تﺔﻂﺌ ﺸﻎ ﻄﺼﺎﻂﺋ ا�ﺠﻘﻄﻐﻐﻆ ﺸﻎ ﺲمران.
وأﻄــام ﻊــﺜا المســﻂك الﺑــأري الــﺜي ﺖﺿــﻃ ﺲﻘﺻــات
الﻈﺚﺊــﺋ ﺸــﻎ تﻂــك المرﺖﻂــﺋ ،والمﺿاﺠــﺈ المﺛﻊﺤــﺋ
والســرﻏﺳﺋ الﺎــﻎ ﺖﺼﺼﻋــا الﺗﻌﺐﻐــﻌن ،ﺻــررت
الســﺳﻌدﻏﺋ اﻗﻇﺗﻈــاء لﻂﺳاﺦفــﺋ ،واﺠــﺎﺛﺲاء ﻇﻋــﺒ
اﻗﺠــﺎمالﺋ الــﺜي ﺾاﻇــﺌ ﺻــﺛ ﺲمﻂــﺌ ﺲﻂﻐــه ﺻﺊــﻀ
تﺧﻈﻐفﻋــا الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ جماﺲــﺋ إرﻊابﻐــﺋ ،وﺸﺤــﻀ
ﺸﺤــﻘ ذرﻏﺳــا ﺸــﻎ اﺖﺎﻌائﻋــﻃ آﻇــﺜاك ﺾمــا ﺠــﺊﺼﺌ
ا�ﺣارة.
وﻊﻈــا ﻏﺎﺗــﺛث الﻂــﻌاء أﻇــﻌر ﺲﺤــﺼﻎ ،رجــﻀ
المﺚابــرات المﺼــرب ﻄــﻆ دوائــر ﺦﻈــع الﺼــرار
الســﺳﻌدي ،ﺲــﻆ "تﺳﻋــﺛ خطــﻎ" ﺻﺛﻄــه زﺲﻐــﻃ
جماﺲــﺋ الﺗﻌﺐــﻎ ﺲﺊﺛالمﻂــك الﺗﻌﺐــﻎ لﻂممﻂﺿــﺋ
الﺳربﻐــﺋ الســﺳﻌدﻏﺋ ﺲــﻆ ﺬرﻏﺼــه "بالﺎﺚﻂــﻎ ﺲــﻆ
إﻏــران والﺎﺳاﻄــﻀ ﻄــع الممﻂﺿــﺋ" ،ورغــﻃ تأﺾﻐــﺛه
أن الســﺳﻌدﻏﺋ رﺸﺪــﺌ الﺗﺛﻏــث ﻄــع الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ
بﻋــﺜا الﺤــأن ،ﻓﻇﻋــا "ﻗ تفﺪــﻀ الﺗــﻌار ﻄــع
ﻄﻐﻂﻐﺤــﻐات خﺧﻌﺦــا الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ" ﺲﻂــى ﺖــﺛ ﺻﻌلــه
) ،(٣٠ﺸــإن ﻄــا ﻗ ﻏﺳﺼــﻀ ﻊــﻌ أن ﻏﺼــﻌم "ﺲﺤــﺼﻎ"
بﺎﻂــك المﻋمــﺋ دون ضــﻌء أخﺪــر ﻄــﻆ ﺻﻐــادة
بﻂﺛه.

ﺧﺎﻣﺴﺎ:
اﻟﻐﻮاﻳــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ؛ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ
واﻟﺤﻮﺛﻴﻮن ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻘﻮط ﺻﻨﻌﺎء
إن ﻄﺤــﻋﺛ ﻄــا ﺻﺊــﻀ ﺠــﺼﻌط ﺲمــران ﻏﺊــﺛو
ﻄﺚﺎﻂفــا ،لﺔﻋــﺋ المﻌﺻــﺷ الســﺳﻌدي ﻄــﻆ
الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ،ﺲــﻆ المﺤــﻋﺛ الــﺜي ﺠــﺊﺺ ﺠــﺼﻌط
ﺦﻈﺳــاء ،ﺸفــﻎ المﺤــﻋﺛ الﺑاﻇــﻎ وﺻفــﺌ الرﻏــاض
تراﺻــﺈ وﺦــﻌل الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ إلــى ﺦﻈﺳــاء وﺾأﻇــه
ﺻــﺛر ﻄﺗﺎــﻌم ،ولــﻃ ﻏﺿــﻆ ﻄــا تﺼــﻌم بــه ﻇاجمــا
ﻊــﺜه المــرة ﺲــﻆ ﺖســاب خاﺬــﺄ ،أو ﺲــﻆ ﺠــﻌء
تﺼﺛﻏر ﺾما ﺸﻎ المﺤﻋﺛ اﻓول،
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بــﻀ ﺾان تﺔســﻐﺛا ﻗﻇﻋﻐــار ا�رادة الســﺳﻌدﻏﺋ ﺸــﻎ
ﻄﻌاجﻋــﺋ الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ،وتســﻂﻐمﻋا بأﻄــر واﺻــع جﺛﻏــﺛ
ﺾان الﺗﻌﺐﻐــﻌن بســﺊﻐﻀ ﺸرضــه ﺲﻂــى الﺔمﻐــع،
وﻏﺊــﺛو أن الرﻏــاض ﻄارﺠــﺌ ذلــك اﻗﻇﺧﻐــاع
تﺗــﺌ غطــاء الفﺿــرة الﺚادﺲــﺋ الﺎــﻎ أﺣــار إلﻐــه
"أﻇــﻌر ﺲﺤــﺼﻎ" ،أي إﻄﺿاﻇﻐــﺋ ﺻﺊــﻌل الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ
ﺸــﺨ تﺗالفﻋــﻃ ﻄــع ﺬﻋــران لمﺧﻂﺗــﺋ الرﻏــاض.
وﺠــﻌاء واﺸــﺺ الﺗﻌﺐﻐــﻌن ﺲﻂــى ذلــك
"وتﺳﻋــﺛوا" بــه ﺾمــا ﻏﺞﺲــﻃ "ﺲﺤــﺼﻎ" ،وإن
تﺿﺎﻐﺿﻐــا ،أم لــﻃ ﻏفﺳﻂــﻌا باﻓﺦــﻀ ،ﺸــإن
الســﺳﻌدﻏﺋ ﻄﺪــﺌ ﺸــﻎ ﻊــﺜا اﻗتﺔــاه بإذﺲــان،
ﺲﻂــى ﻇﺗــﻌ ﻄــا تﺂﺾــﺛه أﺖــﺛاث ﻄــا ﺻﺊــﻀ ﺠــﺼﻌط
ﺦﻈﺳــاء ،ﻄــع اﺖﺎفاظﻋــا بﺤــﺿﻌك ﺲمﻐﺼــﺋ تﺔــاه
الﺗﻌﺐﻐﻐﻆ.
ﺸــﻎ ﻇﻋاﻏــﺋ ﻏﻌلﻐﻌ/تمــﻌز ) ،(٢٠١٤أﺲﻂــﻆ الرئﻐــﺟ
ﻊــادي رﺸــع الﺛﺲــﻃ ﺲــﻆ المﺤــﺎﺼات الﻈفطﻐــﺋ
ﺾﺔــﺞء ﻄــﻆ ﺲمﻂﻐــﺋ إﺦــﻘح ﻄالﻐــﺋ ﻄﺞﻄﺳــﺋ،
واﻇﺳﺿــﺟ ذلــك ا�جــراء ﻄﺊاﺣــرة ﺲﻂــى ﺖﻐــاة
المﻌاﺬﻈﻐــﻆ وﻄﺳﻐﺤــﺎﻋﻃ الﺧﺳﺊــﺋ ﺸــﻎ اﻓﺦــﻀ،
ﻄﺎســﺊﺊا بﺗالــﺋ ﻄــﻆ الﺶﺪــﺈ الﺤــﺳﺊﻎ .وﺖﺎــى
الﻂﺗﺰــﺋ ﻗ تﺎﻌﺸــر إجابــﺋ بﺤــأن لمــاذا أﺻــﺛم
الرئﻐــﺟ ﻊــادي بﻈفســه ﺲﻂــى اتﺚــاذ ذلــك الﺼــرار،
ﻄــع ﺾﻌﻇــه جــﺞءا ﻄــﻆ اخﺎﺧــاص الﺗﺿﻌﻄــﺋ؟ بــﻀ
إن ﺠــﺂاﻗ ﺾﻋــﺜا ﺻﻂمــا ﻏطــرح .وﻄــع أن الﺊﻂــﺛ ﺾان
ﻏمــر بالفﺳــﻀ بأزﻄــﺋ اﺻﺎﺧادﻏــﺋ تﺼﺎﺪــﻎ
ﻄﺳالﺔــات ﻄﺛروﺠــﺋ ،ﺸــإن رﺸــع الﺛﺲــﻃ ﺲــﻆ
المﺤــﺎﺼات الﻈفطﻐــﺋ بالطرﻏﺼــﺋ الﺎــﻎ ﺖﺛﺐــﺌ بﻋــا،
ﻊﻐــأ المﻈــاخ لﺔمﻐــع الﺎﺗــرﺾات الﻘﺖﺼــﺋ الﺎــﻎ ﺻــام
بﻋــا الﺗﻌﺐﻐــﻌن ،وأﺸﺪــﺌ إلــى اﻗﻇﺼــﻘب ﺸــﻎ
ﺦـــــﻈﺳاء .ﺸـــــفﻎ ﻄــــﻈﺎــــﺧﺷ أغســــطﺟ/آب
) (٢٠١٤بــﺛأ الﺗﻌﺐﻐــﻌن بﺎﺗﺤــﻐﺛ ﻄﺰاﻊــرات
لﻂمطالﺊــﺋ بإﺠــﺼاط "الﺔرﺲــﺋ" وإﺻالــﺋ الﺗﺿﻌﻄــﺋ
ﺣــارك ﺸﻐﻋــا أﻇﺧارﻊــﻃ بﺿﺑاﺸــﺋ ،ﺐــﻃ تﺧاﺲــﺛت
دﺲﻌاتﻋــﻃ لﻂﺎﺰاﻊــر لﺎأخــﺜ ﺣــﺿﻀ تﺔمﺳــات ﺻﺊﻂﻐــﺋ
ﻄســﻂﺗﺋ ﺸــﻎ ﻄﺚﻐمــات ﻇﺧﺊــﺌ ﺲﻂــى بﺳــﺨ
ﻄﺛاخــﻀ الﺳاﺦمــﺋ ﺦﻈﺳــاء ،لﻐﻈﺼﺪــﻌا ﺸــﻎ ٢١
ﺠــﺊﺎمﺊر/أﻏﻂﻌل ﺲﻂــى الﺳاﺦمــﺋ ﺦﻈﺳــاء،
وﻏســﻐطروا ﺲﻂــى جمﻐــع ﻄﺂﺠســات الﺛولــﺋ دون
ﻄﺼاوﻄﺋ تﺜﺾر.

وأﺐﻈــاء تﻂــك الﺎﺗــرﺾات ﺾان ﻗﺸﺎــا تﺼاﺲــﺟ
الرﻏــاض ﺲــﻆ تﺼﺛﻏــﻃ ﺲــﻌن ﻄالــﻎ أو ﻇفطــﻎ
ﺲاجــﻀ �ﻇﺼــاذ الﺗﺿﻌﻄــﺋ ،وﺻطــع الطرﻏــﺺ ﺲﻂــى
اﺠــﺎﺶﻘل الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ لﻂﻌرﺻــﺋ اﻗﺻﺎﺧادﻏــﺋ ،وﻄــع
أن الســﺳﻌدﻏﺋ أﺲﻂﻈــﺌ رﺸﺪﻋــا لﻔﺲمــال الﺎــﻎ
ﺻــام بﻋــا الﺗﻌﺐﻐــﻌن ﺸــﻎ ﺖﻐﻈــه واﺠــﺎﻋﺛﺸﺌ
تﺼﻌﻏﺨ الﺳمﻂﻐﺋ السﻐاﺠﻐﺋ) ،(٣١ﺸﺼﺛ ﺾان ﻗﺸﺎا ﺲﺛم
وجــﻌد ﺖــراك دبﻂﻌﻄاﺠــﻎ ﺠــﺳﻌدي رﺸﻐــع ،ﺲﻂــى
المســﺎﻌﻏﻐﻆ الﺳربــﻎ والﺛولــﻎ ،ﻏﻋــﺛف إلــى
الﺗﻐﻂﻌلــﺋ دون ﺠــﺼﻌط ﺦﻈﺳــاء بﻐــﺛ اﻗﻇﺼﻘبﻐﻐــﻆ
الﺗﻌﺐﻐﻐﻆ.
وﺸــﻎ  ٢٢ﺠــﺊﺎمﺊر /أﻏﻂــﻌل ) ،(٢٠١٤أي بﺳــﺛ ﻏــﻌم
واﺖــﺛ ﻄــﻆ اﺠــﺎﻐﻘء الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ﺲﻂــى الﺳاﺦمــﺋ
ﺦﻈﺳــاء بﺼــﻌة الســﻘح ،جــاء بﻐــان لﻂمﺔﻂــﺟ
الــﻌزاري لمﺔﻂــﺟ الﺎﺳــاون الﺚﻂﻐﺔــﻎ المﻈﺳﺼــﺛ ﺸــﻎ
ﻇﻐﻌﻏﻌرك،ﻏرﺖﺈباتفاﺻﻐﺋالسﻂﻃوالﺤراﺾﺋ)،(٣٢وﻊﻎ
اﻗتفاﺻﻐــﺋ الﺎــﻎ وﺻﺳﺎﻋــا الﺼــﻌى السﻐاﺠــﻐﺋ
الﻐمﻈﻐــﺋ ﻄــع الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ﻄﺿرﻊــﺋ بﺳــﺛ دخﻌلﻋــﻃ
ﺦﻈﺳــاء ﻄﺊاﺣــرة ،وأرادوا ﺸرضﻋــا ﺾﻌﺐﻐﺼــﺋ
ﻄرجﺳﻐــﺋ ﻏمﺿــﻆ بﻌاﺠــطﺎﻋا تﺔــاوز ﻄســﻌدة
الﺛﺠــﺎﻌر وتﺼــﻌض ﺸﺿــرة اﻓﺻالﻐــﻃ والﺛولــﺋ
اﻗتﺗادﻏــﺋ ،وتأﺾﻐــﺛ تﺧﻌراتﻋــﻃ السﻐاﺠــﻐﺋ الﺎــﻎ
اتﻋمــﻌا بﺼﻐــﺋ الفرﺻــاء بﺎﺔاﻊﻂﻋــا ﺬــﻌال المرﺖﻂــﺋ
السابﺼﺋ.
ﺸــﻎ ﻊــﺜا الســﻐاق ،وبﻐﻈمــا الﺗﻌﺐﻐــﻌن ﻏﺿمﻂــﻌن
ﺠــﻐطرتﻋﻃ الﺳســﺿرﻏﺋ ﺲﻂــى ﻄﺂﺠســات الﺛولــﺋ
ﺸــﻎ ﺦﻈﺳــاء ،ﺾان الســفﻐر الســﺳﻌدي ﻄﺗمــﺛ آل
جابــر ،المﺳﻐــﻆ ﺖﺛﻏﺑــا آﻇــﺜاك ،ﻏرتــﺈ لﺎﻋرﻏــﺈ
الﻂــﻌاء ﺲﻂــﻎ ﻄﺗســﻆ اﻓﺖمــر إلــى الرﻏــاض ،بﺳــﺛ
لﺔــﻌء اﻓخﻐــر إلــى ﺠــفارة الممﻂﺿــﺋ بﺧﻈﺳــاء ،ﺸــﻎ
ﻇفــﺟ ﻏــﻌم اﻗﻇﺼــﻘب ،إﺐــر ﻄﺳرﺾــﺋ ﺻﺧﻐــرة
وخاﺠــرة ﻄــع الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ وﺠــط الﺳاﺦمــﺋ.
وبﺧــرف الﻈﺰــر ﺲــﻆ الرواﻏــﺋ المﺤــﻌﺻﺋ لﺎفاﺦﻐــﻀ
تﻂــك الﻌاﺻﺳــﺋ ﺾمــا ﺖﺿاﻊــا الســفﻐر
بﺞﻊــﻌ) ،(٣٣ﺸــإن ﻄســاﺲﺛة الرﻏــاض
لﻂﺚﺧــﻃ الﺳســﺿري اﻓﺻــﻌى لﻂﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ،
وبﺎﻌجﻐﻋــات ﺲﻂﻐــا ﻄــﻆ الﺼﻐــادة الســﺳﻌدﻏﺋ ﺾمــا
ﻏﺂﺾﺛ السفﻐر،
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تﺿﺤــﺷ ﺲــﻆ أن الرﻏــاض لــﻃ تﺿــﻆ واﺐﺼــﺋ ﻄــﻆ
ﺠــﻂﻌك الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ بﺳــﺛ ﺠــﺼﻌط ﺦﻈﺳــاء ﺸــﻎ
ﻏﺛﻊــﻃ ،وأن ﺲــﺛم تﺛخﻂﻋــا ﻗ ﻏﺳــﻌد إلــى
تفاﻊمــات ﻄﺎﻐﻈــﺋ ﻄفﺎرضــﺋ ،وإﻇمــا إلــى ﺖالــﺋ
الﺳﺔــﺞ ا�ﺠــﺎراتﻐﺔﻎ ،خاﺦــﺋ ﻄــع وجــﻌد إرادة
دولﻐــﺋ ﻇﺰــرت لمــا ﻏﺔــري ﺸــﻎ الﻐمــﻆ ﺾﺎطــﻌرات
ﻄﺗﻂﻐــﺋ ﻏمﺿــﻆ اﺖﺎﻌاؤﻊــا بالﺗــﻌار ،ﻄــع اﻓخــﺜ ﺸــﻎ
اﻗﺲﺎﺊــار أن ﺬرﻏﺼــﺋ اﺻﺎﺗــام الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ لﺧﻈﺳــاء
ﺾاﻇــﺌ غﻐــر اﺲﺎﻐادﻏــﺋ ،وغُﻂفــﺌ بمﺰاﻊــر اﻗﺖﺎﺔــاج
الﺤــﺳﺊﻎ الﺎــﻎ زﺲــﻃ الﺗﻌﺐﻐــﻌن أﻇﻋــا تمﺑــﻀ ﺐــﻌرة
ﺐاﻇﻐﺋ.
ﻊــﺜا المﻈﺳطــﺷ الﺚطﻐــر لﻔﺖــﺛاث ،والمﺎمﺑــﻀ ﺸــﻎ
اﻇﺼــﻘب الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ،ﺾان ﺣــاﻊﺛا ﺲﻂــى ﺸﺼــﺛ
السﻐاﺠــﺋ الســﺳﻌدﻏﺋ الﺞﻄــام ،وﻇﺔــاح الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ
ﺸــﻎ تﺗﻐﻐﺛﻊــا لﻔﺠــﺊاب المﺤــار إلﻐﻋــا ،ولﺼــﺛ
ُترﺾــﺌ ﻄســألﺋ ضﺊــط ﺠــﻂﻌك اﻗﻇﺼﻘبﻐﻐــﻆ
الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ بمــا ﻏﺎﻌاﺸــﺺ ﻄــع الﺗــﺛ اﻓدﻇــى ﻄــﻆ
ﻄﺳاﻏﻐــر السﻐاﺠــﺋ والﺎﻌاﺸــﺺ الﻌﺬﻈــﻎ ،لﻂمﺔﺎمــع
الﺛولــﻎ ولﻔﻄــﻃ المﺎﺗــﺛة وﻄﺊﺳﻌﺐﻋــا الﺚــاص
جمــال بــﻆ ﺲمــر ،وﻊــﻎ ﻄســألﺋ لــﻃ تﺿــﻆ
ﻄﻈطﺼﻐــﺋ بالمــرة ،وﻗ ﻄﺎســﺼﺋ ﻄــع ﺖالــﺋ الﺶــرور
الﺎــﻎ بﻂﺶﻋــا الﺗﻌﺐﻐــﻌن آﻇــﺜاك ،زﻏــادة ﺲﻂــى
تراخــﻎ المﺔﺎمــع الﺛولــﻎ وترﺾﻐــﺞه ﺲﻂــى تﺰﻋﻐــر
اﻗﻇﺼــﻘب وإضفــاء ﺬابــع الﺎﻌاﺸــﺺ الﻌﺬﻈــﻎ ﺲﻂﻐــه
ﻄﻆ خﻘل اتفاﺻﻐﺋ السﻂﻃ والﺤراﺾﺋ.
وﺸــﻎ ﻏﻈاﻏــر /ﺾاﻇــﻌن الﺑاﻇــﻎ ) (٢٠١٥اﺠــﺎﺿمﻂﺌ
جماﺲــﺋ الﺗﻌﺐــﻎ اﻇﺼﻘبﻋــا بﻌضــع رئﻐســﻎ الﺛولــﺋ
والﺗﺿﻌﻄــﺋ تﺗــﺌ ا�ﺻاﻄــﺋ الﺔﺊرﻏــﺋ ﺲﺼــﺈ رﺸــﺨ
الرئﻐــﺟ ﻊــادي تﺳﻐﻐــﻆ أﺖــﺛ ﺻــادة الﺔماﺲــﺋ ﻇائﺊــا
لــه ،وﻇﺔــﻃ ﺲــﻆ ذلــك تﺛاﺲﻐــات ﻄﺎســارﺲﺋ،
بﺎﺼﺛﻏــﻃ الرئﻐــﺟ اﺠــﺎﺼالﺎه ﺸــﻎ  ٢١ﻏﻈاﻏــر/
ﺾاﻇــﻌن الﺑاﻇــﻎ ،وإﺲــﻘن الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ بﺛاﻏــﺋ ﺸﺊراﻏــر/
ﺣــﺊاط ) (٢٠١٥وﺐﻐﺼﺋ "دﺠﺎﻌرﻏﺋ" تمﻈﺗﻋﻃ الﺗﺺ
ﺸــﻎ الﺗﺿــﻃ ﻄﻈفردﻏــﻆ بﺳــﺛ رﺸﺪﻋــﻃ اﻇﺳﺼــاد
جﻂســﺋ لﻂﺊرلمــان ﻄــﻆ أجــﻀ الﻈﺰــر ﺸــﻎ اﺠــﺎﺼالﺋ
الرئﻐﺟ،

ﺐــﻃ ﻊــرب الرئﻐــﺟ ﻊــادي ﻄــﻆ ﻄﺗــﻀ إﺻاﻄﺎــه
ا�جﺊارﻏــﺋ ﺸــﻎ ﺦﻈﺳــاء إلــى ﺲــﺛن بطرﻏﺼــﺋ
غاﻄﺪــﺋ ﺸــﻎ  ٢١ﺸﺊراﻏر/ﺣــﺊاط ) .(٢٠١٥لﻐﺤــﻆ
الﺗﻌﺐﻐــﻌن ﺸــﻎ  ١٩ﻄــارس/آذار ﻊﺔﻌﻄا جﻌﻏا ﺲﻂى
ﺻﺧــر المﺳاﺣــﻐﺺ ﺾان الﻋــﺛف ﻄﻈــه تﺧفﻐــﺋ
الرئﻐــﺟ ﻊــادي وإﻇﻋــاء ورﺻــﺋ الﺤــرﺲﻐﺋ ،تﺞاﻄﻈــا
ﻄــع تﺗرﻏــك ﻄﻐﻂﻐﺤــﻐاتﻋﻃ بمﺤــارﺾﺋ ﺻــﻌات
"ﺦالــح" لﻂﺎمــﺛد ﺲســﺿرﻏا باتﺔــاه تﺳــﺞ وﺲــﺛن
والمﺗاﺸﺰات الﺔﻈﻌبﻐﺋ.
خــﻘل الفﺎــرة الﺼﺧﻐــرة الممﺎــﺛة ﻄــﻆ
ﻏﻈاﻏر/ﺾاﻇــﻌن الﺑاﻇــﻎ ﺖﺎــى أواخــر ﻄــارس/آذار
ﻄــﻆ الﺳــام ) (٢٠١٥ﺾﺤــﺷ الﺗﻌﺐﻐــﻌن ﺲــﻆ ﺖﺼﻐﺼﺋ
تﻌجﻋاتﻋــﻃ ،باﻗﻇﺼــﻘب الﺿاﻄــﻀ ﺲﻂــى الﺳمﻂﻐــﺋ
السﻐاﺠــﻐﺋ وﺲﻂــى الســﻂطﺋ ،والﺎﻌجــه لﺎمﺎﻐــﻆ
الﺎﺗالــﺷ ﻄــع إﻏــران ،ﺸأﺲﻂﻈــﻌا ﺸــﻎ ﻇﻋاﻏــﺋ
ﺸﺊراﻏر/ﺣﺊاط ) (٢٠١٥ﺲﻆ تسﻐﻐر  ٢٨رﺖﻂﺋ جﻌﻏﺋ
بﻐــﻆ ﻄطــاري ﺦﻈﺳــاء وﺬﻋــران ،رغــﻃ ﺲــﺛم
وجــﻌد ﺲﻘﺻــات تﺔارﻏــﺋ ﺾﺑﻐفــﺋ بﻐــﻆ الﺊﻂﺛﻏــﻆ
تﺊرر ذلك المسﺎﻌى ﻄﻆ الرﺖﻘت) ،(٣٤ودﺣﻈﻌا ﻄطﻂع
ﻄــارس/آذار أول رﺖﻂــﺋ جﻌﻏــﺋ إلــى ﺬﻋــران،
أﺲﺼﺊﺎﻋــا زﻏــارة رﺠــمﻐﺋ ﺻــام بﻋــا ﺻﻐــادات ﺖﻌﺐﻐــﺋ
ﺸــﻎ  ١٢ﻄــارس/آذار �بــرام اتفاﺻﻐــات تﺳــاون
ﻄﺤــﺎرﺾﺋ ﻄع ﺬﻋران ،وﺸﻎ  ١٤ﻄﻆ الﺤــﻋر ﻇفســه
ﻇفــﺜ الﺗﻌﺐﻐــﻌن ﻄﻈــاورة ﺲســﺿرﻏﺋ بمﺚﺎﻂــﺷ أﻇــﻌاع
اﻓﺠــﻂﺗﺋ ﺣــارك ﺸﻐﻋــا خﺊــراء إﻏراﻇﻐــﻌن ﺸــﻎ
ﻄﻈطﺼــﺋ وادي آل جﺊــارة بمﺗاﺸﺰــﺋ ﺦﺳــﺛة
الﺗﺛودﻏــﺋ ،وذلــك بالﺎﺞاﻄــﻆ ﻄــع اﻇﺳﺼــاد ﻄﺂتمــر
وزراء خارجﻐــﺋ دول ﻄﺔﻂــﺟ الﺎﺳــاون الﺚﻂﻐﺔــﻎ
لمﻈاﺻﺤﺋ الﺎطﻌرات ﺸﻎ الﻐمﻆ).(٣٥
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 -١بﺚــﻘف أﻇﺧــار الﺗﻌﺐﻐــﺋ المﺎﺗمســﻐﻆ وﺻﻐاداتﻋــا ﻏﺜﻊــﺈ ﻄﺗمــﺛ ﺲــﺞان ،أﺖــﺛ ﻄﺂﺠســﻎ تﻈﺰﻐــﻃ
الﺤــﺊاب المﺂﻄــﻆ ،إلــى أن الﺛاﺸــع ﻄــﻆ وراء تﺤــﺿﻐﻀ الﺎﻈﺰﻐــﻃ ﺸــﻎ الﺳــام  ١٩٩٢ﻊﻌ "إﺦﻘح المﺂﺠســﺋ
الﺎﺳﻂﻐمﻐــﺋ الﺛﻏﻈﻐــﺋ ]الﺞﻏﺛﻏــﺋ[ ﺸــﻎ ﺦﺳــﺛة ﻓﻇﻋــا ﺾاﻇــﺌ تﺼﻂﻐﺛﻏــﺋ بﺗﺎــﺋ" ،وﻗ ﻏأتــﻎ ﻄطﻂﺼــا ﺲﻂــى ذﺾــر
"خطــر الســﻂفﻐﺋ" ﺸــﻎ ﺦﺳــﺛة ﺾمــا ﻏﺧــﻌره آخــرون .اﻇﺰــر ﻄﺼابﻂــﺋ ﺦﺗفﻐــﺋ ﻄــع ﻄﺗمــﺛ ﺲــﺞان ﺸــﻎ:
ﺲــادل اﻓﺖمــﺛي» ،الﺞﻊــر والﺗﺔــر الﺎمــرد الﺤــﻐﺳﻎ ﺸــﻎ الﻐمــﻆ وﻄﻌﺻــع اﻓﺻﻂﻐــات الﺤــﻐﺳﻐﺋ ﺸــﻎ
الســﻐﻈارﻏﻌ الﺔﺛﻏــﺛ« ،الطﺊﺳــﺋ الﺑاﻇﻐــﺋ )ﺦﻈﺳــاء :ﻄرﺾــﺞ ﻇﺤــﻌان الﺗمﻐــري لﻂﺛراﺠــات والﻈﺤــر ،ﻄــارس/آذار
)) ،(٢٠٠٧المﻘﺖﺺ(.
-٢تﻌجــﺛ ﺸــﻎ ﻇﺔــران أﺻﻂﻐــﺋ زﻏﺛﻏــﺋ بﻂﺴ ﺲﺛﻏﺛﻊا ﺸــﻎ الﺳام ) (٢٠٠٤زﻊــاء ) (٢٠٠٠ﺣــﺚص ﻄﻆ إجمالﻎ
) (٤٠٨آﻗف ﻊﻃ ﺠﺿان المﻈطﺼﺋ ،أغﻂﺊﻋﻃ إﺠماﺲﻐﻂﻐﺋ.
 -٣ﺾان بــﺛر الﺛﻏــﻆ الﺗﻌﺐــﻎ وﻄﺔــﺛ الﺛﻏــﻆ المﺂﻏــﺛي ﻄــﻆ بﻐــﻆ الﺤــﺚﺧﻐات الﺞﻏﺛﻏــﺋ المﻂﺿﻐــﺋ الﺎــﻎ
اﺠــﺎﺪاﺸﺎﻋا الســﺳﻌدﻏﺋ ﻄﻈــﺜ ﺻﻐــام ﺐــﻌرة ﺠــﺊﺎمﺊر/أﻏﻂﻌل )١٩٦٢م( ، ،وﺲــادت إلــى الﻐمــﻆ ﺲﺼــﺈ تﺗﺼﻐﺺ
الﻌﺖﺛة ﺸﻎ ﻄاﻏﻌ/أﻏار ).(١٩٩٠
 -٤تﺳﺛ ﻄﺂﺠســﺋ الﺗســﻈﻎ -الﺎابﺳﺋ ﻓﺠــرة ﺖمﻐﺛ الﺛﻏﻆ الﺗاﺾمﺋ ﺸﻎ الﻐمﻆ ﺻﺊﻀ ﺐﻌرة ﺠــﺊﺎمﺊر )،(١٩٦٢
وﺾان ﻄﺼرﻊــا ﺸــﻎ جــﺛة -واﺖــﺛة ﻄــﻆ المﺂﺠســات الﺎــﻎ دﺲمــﺌ أﻇﺤــطﺋ الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ﺸــﻎ ﺦﺳــﺛة،
واﺠــﺎمر دﺲمﻋــا المالــﻎ لﻋــﻃ إلــى ﻄا بﺳــﺛ ﺖربﻋﻃ اﻓولى ضــﺛ الﻈﺰام الﻐمﻈــﻎ ﺸﻎ الﺳــام ) .(٢٠٠٤اﻇﺰر:
اﻓﺖمﺛي ،ﻄرجع ﺠابﺺ ،ص.١٧٢
 -٥تﺞاﻄــﻆ ذلــك ﻄــع بﻈائﻋــا جــﺛارا ﺐاﻇﻐــا ﺲﻂــى ﺖﺛودﻊــا ﻄــع الﺳــراق الﺎــﻎ ﺾاﻇــﺌ ﺻــﺛ ﺠــﺼطﺌ لﻂﺎــﻌ
ﻄارس/آذار ) (٢٠٠٣ﺸﻎ ﻏﺛ اﻗﺖﺎﻘل اﻓﻄرﻏﺿﻎ .وﺸﻎ ﺸﺊراﻏر/ﺣﺊاط ) (٢٠٠٤اضطرت السﺳﻌدﻏﺋ لﻌﺻﺷ بﻈاء
الﺔــﺛار الــﺜي ﺾان ﺻــﺛ أُﻇﺔــﺞ ﻄﻈــه ﻇﺗــﻌ  ٧٥ﺾــﻃ ،ﺲﺼــﺈ اﺖﺎﺔــاج الﺗﺿﻌﻄــﺋ الﻐمﻈﻐــﺋ لﺿــﻌن بﻈــاء الﺔــﺛار
ﻏﺎﺳــارض ﻄــع اتفاﺻﻐــﺋ جــﺛة الﺗﺛودﻏــﺋ ﻏﻌﻇﻐﻌ/ﺖﺞﻏــران ) .(٢٠٠٠اﻇﺰر :ﺠــفﻐان أﺖمﺛ ﻄﺗمﻌد الﺤــﻈﺊاري،
السﻐاﺠﺋ السﺳﻌدﻏﺋ تﺔاه الﻐمﻆ ﺸﻎ ضﻌء الﺗراك الﺤﺳﺊﻎ الﻐمﻈﻎ )٢٠١٥ -٢٠١١م( ،رﺠالﺋ ﻄاجسﺎﻐر،
جاﻄﺳﺋ اﻓزﻊر ،غﺞة ،(٢٠١٦) ،ص.٤١
 -٦ﺾرﻏســﺎﻌﺸر بﻌتﺤــﻐك ،الﻐمــﻆ ﺲﻂــى ﺣــفا الﻋاوﻏــﺋ ..الﺗــرب ﺸــﻎ ﺦﺳــﺛة ﻄــﻆ تمـّـر ٍد ﻄﺗﻂّــﻎ إلــى تﺗـ ٍّ
ـﺛ
وﺬﻈــﻎ ،ﺠﻂســﻂﺋ أوراق ﺾارﻇﻐﺶــﻎ ،ﻄﺂﺠســﺋ ﺾارﻇﻐﺶــﻎ لﻂســﻘم الﺛولــﻎ ،برﻇاﻄــﺒ الﺤــرق اﻓوﺠــط،
الﺳﺛد  ١١٠ﻇﻐسان /أبرﻏﻀ ) ،(٢٠١٠ص.١٥
 -٧المرجع السابﺺ ،ص.١٦
 -٨الﺤﻈﺊاري ،ﻄرجع ﺠابﺺ ،ص .١٢٤
 -٩ﺸــﻎ الﺳــام ) (٢٠٠٨الﺎﺼــى الســفﻐر الســﺳﻌدي ﺸــﻎ واﺣــﻈطﻆ ﺲــادل الﺔﺊﻐــر الﺔﻈــرال دﻏفﻐــﺛ
باترﻏــﻌس ﺻائــﺛ الﺼــﻌات اﻓﻄرﻏﺿﻐــﺋ وﻇﺼــﻀ إلﻐــه رﺠــالﺋ ﻄــﻆ المﻂــك ﺲﺊــﺛا� تﺼــﻌل :إﻇــه ﻏرﻏــﺛ ﻄــﻆ
واﺣــﻈطﻆ أن تﺼطــع رأس اﻓﺸﺳــى ،ﺸــﻎ إﺣــارة إلــى ﻄﻋاجمــﺋ إﻏــران .وﻄــﻆ المرجــح أن ﻏﺿــﻌن المﻂــك
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ﺲﺊــﺛا� ﺻــﺛ ﺸﺿــر بالﺎــﻌازي ﻄــع ذلــك بﺚﻐــار الﺎﺛخــﻀ الﺳســﺿري المﺗــﺛود ﺸــﻎ الﻐمــﻆ ﺲﻂــى ﻇﺗــﻌ ﻄــا
ﺖــﺛث بﺳــﺛ ذلــك ﺸــﻎ الﺗــرب السادﺠــﺋ ،وبــﺛأ الﺳمــﻀ ﺲﻂﻐــه ﻄﻈــﺜ ذلــك الﻌﺻــﺌ ،ﺾﺊﺛﻏــﻀ ﺸــﻎ ﺖــال
أﺖﺔمــﺌ الﻌﻗﻏــات المﺎﺗــﺛة ﺲــﻆ ضــرب إﻏــران .اﻇﺰــر :أﻊــﻃ ﻄــا تﺪمﻈﺎــه وﺐائــﺺ وﻏﺿﻐﻂﻐﺿــﺟ ﻄــﻆ
ﺻﺪاﻏا ،ﻄﻌﺻع بﻎ بﻎ ﺠﻎ ﺲربﻎ ٢٩ ،ﻇﻌﺸمﺊر/تﺤرﻏﻆ الﺑاﻇﻎ) ،(٢٠١٠ﺲﻂى الرابط:
https://www.bbc.com/arabic/worldnews/2010/11/101129_wikileaks_issues
 -١٠خســرت الممﻂﺿــﺋ ﺸــﻎ تﻂــك الﺗــرب  ١٣٠جﻈﺛﻏــا ،إضاﺸــﺋ إلــى ﻄﺆــات الﺔرﺖــى ،وأﺠــﻐرﻏﻆ ،وأخفﺼــﺌ
ﺸــﻎ ﺖربﻋــا ﺸــﻎ إﻏﺔــاد ترتﻐﺊــات تمﻈــع تﻌغــﻀ الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ﺸــﻎ ﺖﺛودﻊــا الﺔﻈﻌبﻐــﺋ ﻄســﺎﺼﺊﻘ أو
اﺠــﺎﻋﺛاﺸﻋﻃ لﺗــرس الﺗــﺛود الســﺳﻌدي .اﻇﺰــر :أﺣــﻐر أورﺾابــﻎ ،الﺗــرب الســﺳﻌدﻏﺋ ﻄــع الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ:
ﺖــﺛود ﺻﺛﻏمــﺋ ،خطــﻌط جﺛﻏــﺛة ،ﻄﺳﻋــﺛ واﺣــﻈطﻆ لسﻐاﺠــات الﺤــرق اﻓدﻇــى ٩ ،أبرﻏﻀ/ﻇﻐســان
) ،(٢٠١٥ﺲﻂى الرابط:
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alhrb-alswdyt-m-alh
wthyyn-hdwd-qdymt-khtwt-jdydt
 -١١ورد ذلــك ﺸــﻎ الﻌﺐائــﺺ الﺎــﻎ ﺠــربﺎﻋا ﻄﻈﺰمــﺋ وﻏﺿﻐﻂﻐﺿــﺟ ﻄــﻆ أرﺣــﻐﺷ الســفارة الســﺳﻌدﻏﺋ ﺸــﻎ
ﺦﻈﺳــاء .اﻇﺰــر :وﻏﺿﻂﻐﺿــﺟ؛ المﺤــارﻏع الﺎــﻎ ﻄﻌلﺎﻋــا الســﺳﻌدﻏﺋ بالﻐمــﻆ اﺠــﺎﺚﺛﻄﻋا ﺦالــح ﺾﺛﺲاﻏــﺋ
اﻇﺎﺚابﻐﺋ ،ﻄﻌﺻع الﻈﺤرة ا�خﺊاري ٢٩ ،ﻏﻌﻇﻐﻌ/ﺖﺞﻏران ) ،(٢٠١٠ﺲﻂى الرابطhttps://cutt.us/ZOGCc :
 -١٢رﺸــع ﻇﺰــام ﺦالــح إﺖﺛاﺐﻐــات لمﻌاﺻــع ﺻﻐــادات ﺸــﻎ الﺔﻐــﺢ الﻐمﻈــﻎ ﺾــﻎ ﻏﺎــﻃ اﺠــﺎﻋﺛاﺸﻋا بالﺶــارات
الﺔﻌﻏــﺋ الســﺳﻌدﻏﺋ ،وأﻊمﻋــا ﻄﻌﺻــع الﺼﻐــادة الــﺜي ﺾان ﻏﺎمرﺾــﺞ ﺸﻐــه الﻂــﻌاء ﺲﻂــﻎ ﻄﺗســﻆ اﻓﺖمــر .جﻐﻈــﻎ
ﻊﻐــﻀ وجــﻌرد ﻇﻌﻇمــال ،الﻐمــﻆ والممﻂﺿــﺋ الﺳربﻐــﺋ الســﺳﻌدﻏﺋ ودول الﺚﻂﻐــﺒ :ﺠﻐاﺠــات الﻈﺚــﺈ
واﺖﺎﺔاجــات الﺤــارع والﺛبﻂﻌﻄاﺠــﻐﺋ ،برﻇاﻄــﺒ الﺤــرق اﻓوﺠــط وﺣــمال إﺸرﻏﺼﻐــا ،ﻄاﻏــﻌ
)٢٠١١م( ،ص.٤
 -١٣أﺦﺊــح الﻐمــﻆ ﻄــﻘذا آﻄﻈــا لﻂﺿﺑﻐــر ﻄــﻆ المﺎطرﺸﻐــﻆ بﺳــﺛ خــروج تﻈﺰﻐــﻃ الﺼاﺲــﺛة ﻄــﻆ الســﺳﻌدﻏﺋ.
وﻏﺧــﺷ ﺾرﻏســﺎﻌﺸر بﻌتﺤــﻐك ﺠﻐاﺠــﺋ الرئﻐــﺟ ﺦالــح ﺸــﻎ الﺗــرب ﺲﻂــى ا�رﻊــاب بـــ "أﻄســك وأﺬﻂــﺺ"،
ﺸــﻎ إﺣــارة إلــى ﺲمﻂﻐــات ﻊــروب بﺳــﺨ المﺎطرﺸﻐــﻆ ﻄــﻆ بﻐــﻆ ﻏــﺛي اﻓجﻋــﺞة اﻓﻄﻈﻐــﺋ الﻐمﻈﻐــﺋ ﺸــﻎ
ظــروف غاﻄﺪــﺋ .اﻇﺰــر :ﺾرﻏســﺎﻌﺸر بﻌتﺤــﻐك ،الﻐمــﻆ ﺾﻐــﺷ ﻏمﺿــﻆ تﺔﻈــﺈ اﻗﻇﻋﻐــار المطــرد؟ ،ﺠﻂســﻂﺋ
أوراق ﺾارﻇﻐﺶــﻎ ،ﻄﺂﺠســﺋ ﺾارﻇﻐﺶــﻎ لﻂســﻘم الﺛولــﻎ ،برﻇاﻄــﺒ الﺤــرق اﻓوﺠــط ،الﺳــﺛد
 ١٠٢أﻏﻂﻌل /ﺠﺊﺎمﺊر ) ،(٢٠٠٩ص .١٩وﺾان أﺖﺛ ﻊﺂﻗء الفارﻏﻆ ﺻﺛ ﺖاول ﺸﻎ أغسطﺟ /آب )(٢٠٠٩
اغﺎﻐال اﻓﻄﻐر ﻄﺗمﺛ بﻆ ﻇاﻏﺷ المسﺂول ﺲﻆ ﻄﺿاﺸﺗﺋ ا�رﻊاب ﺸﻎ الممﻂﺿﺋ.
 -١٤الﺤﻈﺊاري ،ﻄرجع ﺠابﺺ ،ص .١١٧
 -١٥راجع ذلك ﺸﻎ الﻌﺐائﺺ المﻈﺤﻌرة ﺲﻂى ﻄﻌﺻع ﻄﻈﺰمﺋ وﻏﺿﻐﻂﻐﺿﺟ ﺲﻂى الرابط:
https://wikileaks.org/saudi-cables/doc30640.html
 -١٦جﻐﻈﻎ ﻊﻐﻀ وجﻌرد ﻇﻌﻇمال ،ﻄرجع ﺠابﺺ ،ص.٨

اﻟﻤﺮاﺟﻊ
-١٧ﻄﻌﺻع ﻄﻈﺰمﺋ وﻏﺿﻐﻂﻐﺿﺟ ،ﻄﺧﺛر ﺠابﺺ.
 -١٨ﻄﺧطفــى الﻈﺳمــان ،المرﺖﻂــﺋ اﻗﻇﺎﺼالﻐﺋ ﺸــﻎ الﻐمﻆ ) ،(٢ﻄﻌﺻع اﻇﺛبﻐﻈﺛت ﺲربﻐﺋ ٣ ،دﻏســمﺊر/ﺾاﻇﻌن
اﻓول ) ،(٢٠١٩ﺲﻂى الرابطhttps://cutt.us/QfyJ٨ :
 -١٩أﺖمــﺛ أﻄﻐــﻆ الﺤــﺔاع ،بﺳــﺛ الﺑــﻌرة الﺤــﺳﺊﻐﺋ الﻐمﻈﻐــﺋ إﻏــران والﺗﻌﺐﻐــﻌن ﻄراجــع وﻄﻌاجــع )ﺦﻈﺳــاء:
ﻄرﺾﺞ الﺊﺗﻌث والﺛراﺠات بمﺔﻂﺋ الﺊﻐان١٤٣٤ ،ﻊـ( ،ص .١٠٩-١٠٥
 -٢٠أﺖمــﺛ ﻇاجــﻎ ،الﻐمــﻆ :الﻋﻌﻏــات المﺎﺳــﺛدة لﺧﺳــﻌد الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ،ﻄرﺾــﺞ ﻄالﺿــﻌم ﺾﻐر-ﺾارﻇﻐﺶــﻎ
لﻂﺤرق اﻓوﺠط ٢ ،أبرﻏﻀ/ﻇﻐسان ) ،(٢٠١٩ﺲﻂى الرابط:
https://carnegie-mec.org/2019/04/02/ar-pub-78744
 -٢١المﻌﺻع ا�خﺊاري أخﺊار الﻐﻌم٨ ،ﻄارس/آذار ) ،(٢٠١٣ﺲﻂى الرابط:
https://akhbaralyom-ye.net/news_details.php?sid=65248
 -٢٢ﺾان الﺎﺔمــع الﻐمﻈــﻎ لﻖﺦــﻘح ﺻــﺛ اﺦــﺛر ﺸــﻎ اﺾﺎﻌبــر /تﺤــرﻏﻆ اﻓول ) (٢٠١٣بﻐاﻇــا ﻏﻌضــح ﺸﻐــه
ﺲــﺛم ارتﺊاﺬــه با�خــﻌان المســﻂمﻐﻆ ،ولــﻃ ﻏﺧــﺛر ﺲــﻆ أي جﻋــﺋ ﺠــﺳﻌدﻏﺋ رﺠــمﻐﺋ ﻄــا ﻏفﻐــﺛ رﺸــﺨ
بﻐان "ا�ﺦﻘح" ،أو ﻏفﻋﻃ ﻄﻈه إﺦرار السﺳﻌدﻏﺋ ﺲﻂى الربط بﻐﻈه وبﻐﻆ ا�خﻌان المسﻂمﻐﻆ.
 -٢٣ﺖﻌل ذلك اﻇﺰر :جﻐﻈﻎ ﻊﻐﻀ وجﻌرد ﻇﻌﻇمال ،ﻄرجع ﺠابﺺ ،ص.٩-٨
 -٢٤ﻄﺼابﻂــﺋ ﻄــع الﻂــﻌاء أﻇــﻌر ﺲﺤــﺼﻎ رئﻐــﺟ ﻄرﺾــﺞ الﺤــرق اﻓوﺠــط لﻂﺛراﺠــات السﻐاﺠــﻐﺋ ﺲﻂــى ﺻﻈــاة
روﺠﻐا الﻐﻌم بﺎارﻏﺘ  ٢٨ﻄارس/آذار ) .(٢٠١٥ﺲﻂى الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=lXxHiIZcFR8
 -٢٥المﺧﺛر ﻇفسه.
 -٢٦ﺲﺼــﺈ اﻗﻇﺼــﻘب اﺲﺎﺊــرت الﻌﻗﻏــات المﺎﺗــﺛة أن المﺧﻂﺗــﺋ اﻓﻄرﻏﺿﻐــﺋ ﺸــﻎ الﻐمــﻆ ﻊــﻎ ﻄﺿاﺸﺗــﺋ
ا�رﻊــاب ،وأن الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ﻏمﺿﻈﻋــﻃ ا�ﺠــﻋام ﺸــﻎ ذلــك .اﻇﺰــر :ﺲــادل ﺲﺊﺛالﺼــﻌي الﺤــرﺲﺊﻎ ،الــﺛور
الﺛولــﻎ تﺔــاه الﻐمــﻆ ،ﻄﺔﻂــﺋ دراﺠــات ،المﻈاﻄــﺋ :ﻄرﺾــﺞ الﺊﺗرﻏــﻆ لﻂﺛراﺠــات ا�ﺠــﺎراتﻐﺔﻐﺋ والﺛولﻐــﺋ
والطاﺻﺋ ،المﺔﻂﺛ الﺑاﻇﻎ ،الﺳﺛد ، ٢٠١٥ ،١ص.٨١
 -٢٧ﺾان الﻂــﻌاء  ٣١٠ﻄــﺛرع أﺻــﻌى اﻓلﻌﻏــﺋ المﻌجــﻌدة ﺣــماﻗ ﻄــﻆ ﺦﺳــﺛة إلــى ﺲمــران وﻏﺪــﻃ ترﺠــاﻇﺋ
ﺲسﺿرﻏﺋ ضﺚمﺋ.
 -٢٨ﻄﺧطفى الﻈﺳمان ،المرﺖﻂﺋ اﻗﻇﺎﺼالﻐﺋ ﺸﻎ الﻐمﻆ ) ،(٥ﻄﻌﺻع اﻇﺛبﻐﻈﺛت ﺲربﻐﺋ ٢٤ ،دﻏســمﺊر/ﺾاﻇﻌن
اﻓول ) ،(٢٠١٩ﺲﻂى الرابط:
https://2u.pw/h8T1L

اﻟﻤﺮاﺟﻊ
 -٢٩راجــح بــادي ،المســار السﻐاﺠــﻎ ﺸــﻎ الﻐمــﻆ ﻄــﻆ المﺊــادرة إلــى ﺲاﺦفــﺋ الﺗــﺞم ،ﻄﺔﻂــﺋ ﺠﻐاﺠــات
ﺲربﻐﺋ ،الﺳﺛد  ،١٤ﻄاﻏﻌ /أﻏار ) ،(٢٠١٥ص.١٧٢
 -٣٠ﻄﺼابﻂــﺋ ﻄــع الﻂــﻌاء أﻇــﻌر ﺲﺤــﺼﻎ رئﻐــﺟ ﻄرﺾــﺞ الﺤــرق اﻓوﺠــط لﻂﺛراﺠــات السﻐاﺠــﻐﺋ ﺻﻈــاة روﺠــﻐا
الﻐﻌم بﺎارﻏﺘ  ٢٢أبرﻏﻀ /ﻇﻐسان ) .(٢٠١٥ﺲﻂى الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=nVPFPxl2A5I
وﺻــﺛ ذﺾــر "ﺲﺤــﺼﻎ" ﺸــﻎ تﻂــك المﺼابﻂــﺋ أن الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ "وﺲــﺛوا دولــﺋ ﻄــﻆ دول الﺎﺳــاون ]ا�ﻄــارات ﺲﻂــى
اﻓرجــح[ بأﻇﻋــﻃ ﺠــﻐﺪربﻌن ﺸﺆــﺋ ﻄﺳﻐﻈــﺋ ]ﺖــﺞب ا�ﺦــﻘح الــﺜي تﺳــﺛه ا�ﻄــارات ﺸرﺲــا لﺎﻈﺰﻐــﻃ ا�خــﻌان
المســﻂمﻐﻆ ﺸــﻎ الﻐمــﻆ[ وأخــﺜوا ﻄﻈﻋــا أﻄــﻌاﻗ ﺬائﻂــﺋ ولــﻃ ﻏفﺳﻂــﻌا ﺣــﻐﺆا" ،ﻇاﺸﻐــا بﺜلــك اﻗتﻋاﻄــات الﺎــﻎ
وجﻋــﺌ لﺊــﻘده )الســﺳﻌدﻏﺋ( ﺸــﻎ دﺲــﻃ تﺼــﺛم الﺗﻌﺐﻐﻐــﻆ ﺲﻂــى ﺖســاب "ا�ﺦــﻘح" .والﺔﺛﻏــر بالﺜﺾــر أن
الﺗﻌﺐﻐﻐﻆ لﻃ تﺧﺛر ﺲﻈﻋﻃ أي تﺧرﻏﺗات تﻈفﻎ ﻄا أورده ﺲﺤﺼﻎ ﺸﻎ ﻄﺼابﻂﺎه الﻋاﻄﺋ.
-٣١أبــﻌ بﺿــر أﺖمــﺛ باذﻏــﺈ ،المﺳﺪﻂــﺋ الﻐمﻈﻐــﺋ ﺠــﻐﻈارﻏﻌﻊات ﻄــا بﺳــﺛ الﺗــرب ،ﺾراﺠــات إﺠــﺎراتﻐﺔﻐﺋ،
المﺔﻂﺛ  ،٢٥الﺳﺛد ) ٢٨٣الﺼاﻊرة ،(٢٠١٦ :ص.٧
 -٣٢ﺦﺗﻐفﺋ الﺑﻌرة الﻐمﻈﻐﺋ ٢٢ ،ﺠﺊﺎمﺊر/أﻏﻂﻌل ) ،(٢٠١٤ﺲﻂى الرابط:
http://althawrah.ye/archives/96426
 -٣٣اﻇﺰر المﺼابﻂﺋ ﻄع السفﻐر السﺳﻌدي بﺚﺧﻌص الﻌاﺻﺳﺋ ﺲﻂى الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=MKsHcTIVPIg
 -٣٤ﻄﺧطفى الﻈﺳمان ،المرﺖﻂﺋ اﻗﻇﺎﺼالﻐﺋ ﺸﻎ الﻐمﻆ ) ،(١٢ﻄﻌﺻع اﻇﺛبﻐﻈﺛت ﺲربﻐﺋ ١١ ،ﺸﺊراﻏر /ﺣــﺊاط
) ،(٢٠١٩ﺲﻂى الرابط:
https://2u.pw/pIPd4
وﺾان الســفﻐر ا�ﻏراﻇــﻎ ﺖســﻐﻆ ﻇﻐﺿمــان ﺻــﺛ زار ﺸــﻎ  ٧ﻏﻈاﻏر/ﺾاﻇــﻌن الﺑاﻇــﻎ المﻈطﺼــﺋ الﺗــرة ﺸــﻎ ﺲــﺛن،
ﺻﺊﻀ ﺠﺼﻌﺬﻋا ﺸﻎ ﻏﺛ الﺗﻌﺐﻐﻐﻆ ،ودﺲا إلى تأﺠﻐﺟ ﻄﺔﻂﺟ اﺻﺎﺧادي إﻏراﻇﻎ -ﻏمﻈﻎ ﻄﺤﺎرك.
 -٣٥باذﻏﺈ ،ﻄرجع ﺠابﺺ ،ص.١٢

