ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

اﻟ :زﺎرة و ﺗﺎر اﻹﺻﻼح إﻟﻰ روﺳﺎ ﺗ ﺗﻪ وﻧذﻩ وﺗﺄﺛﻩ ﻲ اﻟﺎﺣﺔ اﻟﺎﺳﺔ

 29ﯾﺎﯾ22:37 - 2021 
أﻛ د .ا اﻟ اﻟﺎد وأﺳﺎذ اﻟﻠم اﻟﺎﺳﺔ ﻲ ﺟﺎﻣﺔ اﻟس ،أن دة و ازرة اﻟﺎرﺟﺔ اﻟوﺳﺔ ﻟﺎدة ﺗﺎر اﻹﺻﻼح اﻟاﻲ ﻟﺎرة ﻣﺳ ،ﺟﺎءت  اﺳﺎر
أﺔ ﺗﺎر اﻹﺻﻼح اﻟاﻲ ﻲ اﻟﺎﺣﺔ اﻟﺔ وﺣرﻩ اﻟﺎ.
ٍ
ﺑﺎء ﻠﻰ اءة اﺳاﺗﺔ ﻟاﻊ اﻟﺎل ﻲ اﻟﺎﺣﺔ اﻟﻠﺔ ،وﺎك اﺎم روﺳﻲ ﻣاﯾ ﻲ اﻟﺎﻟﺔ اﻟﻠﺔ.
وأﺷﺎر اﻟ إﻟﻰ أن اﻟة ﻟ ﺗﺄت اﺋﺎً ﺑﻞ ﺟﺎءت ً
وﺛ اﻟ ،ﻣ وﺎن و ازرة اﻟﺎرﺟﺔ اﻟوﺳﺔ ﺎن وﺣة ﺣﺔ ﺢ ﻣﻬﺔ ﺟاً ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻞ اﻟد اﻟ ﻟﺔ اﻟ اﻟﻠﺔ ،وا ﻲ أن ﺣﺎل ﺣﺔ ﺢ أﺻﺢ
ٌﻊ ﻠﻪ اﺎم ﻣﻠﻲ وﻠﻲ ،واﻻن ﺎف ﻟﻬﺎ ﺣاﻛﺎً دوﻟﺎً و ﺣاك روﺳﺎ ﻲ ﻣﻠ اﻟﺎﻟﺔ.
وﺎل اﻟ ،أن ا اﻷﻣ  ﻻ ﯾوق ﻟ اﻟﯾ ﻣ اﺳار اﻻﻧﺎم اﻟﻠﻲ اﻟﻠﻲ واﻟﺎو اﻟﺎو ﻷﻧﻬ ﯾون أن اﻷﻣ ﺳن أداة ﺟﯾة ﻟﻠ
ﻠﻰ اﻟﺎر واﻟ ﻠﻰ أﺑ ﻣﺎزن ﺎﻟ ﻪ ،ﻣﺿﺎً أن ﻩ اﻟة اﻟوﺳﺔ  أن ﯾﻬﺎ ﺧات ﻣ ﺟﺎﻧ أﺑ ﻣﺎزن وﻣ ﺣﻟﻪ ﻟﺗ اﻟ اﻟﺎو,
وأوﺿﺢ اﻟ ،أن دة اﻟﺎرﺟﺔ اﻟوﺳﺔ ﻟﺎدة اﻟﺎر واﻟ اﻟ ﺎن ﻞ اﻟﺎر ﻲ اﻟﺔ وة وأﺎ ﻲ اﻟﺎرج ﻩ رﺳﺎﻟﺔ واﺿﺔ أن اﻟﺎر أﺻﺢ ﻟﻪ وزن ﻲ اﻟاﺧﻞ
اﻟﻠﻲ واﻟﺎرج وأن ض اﻻﻧﺎﺎت ﺑون ﺣﺔ ﺢ ﻲ ﺧﺎرة.
وأﺷﺎر اﻟ ،أن ﻣﺎوﻟﺔ اﻟﻬوب ﻣ ﻩ اﻟﻬﺔ ﺑﻞ ﺎﺋﺔ ﻣﺔ ﻣﻊ ﺣﺔ ﺣﺎس ر أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗُﺿﻲ اﻹﻠ وﻟﻬﺎ أﺎ ات ﻲ اﻟﻬاء  ﻣﺔ ﻷﻧﻪ ﻲ

اﻟﻬﺎﺔ ﻧﻊ أن ن ﺎك أن اﺳ ا اﻟﺎل وﺟد ﺛﻼث اﺋ ﻟﺔ ﺢ وﻟ ﺎﺋﺔ واﺣة ،ﺎﺋﺔ ﻠﻬﺎ اﻟﺎر وﺎﺋﺔ ﻠﻬﺎ أﺑ ﻣﺎزن وﺎﺋﺔ  ﻠﻬﺎ ﻣوان
اﻟﺗﻲ ،ﻩ اﻟﺎرة ﻲ ﺧﺎرة ﻟﺢ.

واﺳ اﻟ ،ﻣﺎ ﺗث ﻪ اﻟﺎد اﻟﺎو ﻲ ﺗﺎر اﻹﺻﻼح اﻟاﻲ ﺳ اﻟﻬاو و ﯾﺛﻲ واﻟﺗﻪ ،و ﺢ ذراﻪ ﻟﻠﺎدات اﻟﺎوﺔ ودﺎ اﻟم داﺧﻞ ﺣﺔ
ﺢ ﻟﻠﺣة وﺗك اﻟة ﻲ ﻣﻠ أﺑ ﻣﺎزن ﻟﺣة ﺣﺔ ﺢ.
وﺧ اﻟ ،أن دﻻﻻت دة روﺳﺎ ﻲ دﻻﻻت واﺿﺔ ﻠﻰ أﺔ دور اﻟﺎر وﺗﻪ وﻧذﻩ وأﺔ ﺗﺄﺛﻩ ﻲ اﻟﺎﺣﺔ اﻟﺎﺳﺔ ،وا ﻟ ﺄﺗﻲ اﻻ ﻬد ﻞ أﺎء اﻟﺎر
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ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
دون
اﻧﻬﺎء ﺎﺋ اﻟﺎر ﻣ دﺣﻼن "أﺑ ﺎد "وا  أن ﻧﻩ ﺟاً ﺎ م ﺗﺎ ،ودﺗﺎ ﻣﺎ زاﻟ ﻣة ﺑﺣة ﺣﺔ ﺢ وأن
اﺳﺎء ﺑءا ﻣ اﺻ  و ً
وﻊ أن ﺗن اﻻﻧﺎﺎت ﻣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻊ.
ﺳت أﻣﺎﻣﺎ اﻟﻞ ﻼ ﺳﻞ اﻻ ﺧض اﻻﻧﺎﺎت ﺎﺋﺔ ﺗﻞ اﻟﺎر ُ
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