
    





 









 

    








  







         

     

    

       

  

    

  

    

   

      

   

       

    

      

        

     

         

      

         

       








         
   
 
 



          
         
 
 
        

 



 
        


          
    

        


        




   



         
 


  



   
     
            
          

    


      


 
        
 
         






  

  

         
       
  

     



        
  
        



 




 



 
        







   • 








 


        
         
          




          
          
         
     




         



       

       
          
     
     
       
      

      
    


         
        
          
           
          


 
          

 


          

   



 
         
          




        


      
    
      
   


       
      
 
      


       
        
           
         




        
       
 

     



 









   •






 
          

         
        

 


         
          
         
        
 
       
  


            

      
     
         

        


 




   
       
      
      

         
 
          
             
 
 




       
          
   


    
  

         




            
  
        




    


 
 



        
     
     
 
      
      
         
    




       
      

       





    
           


 










 









   • 












   
      


        


      
 




        



       

     
      



      
    




      
       
     



      





       


      

     
 


     



     
      
       



     
    
      
     
         
       
      



      
  
       
      
     
      



 

 


     
      
    
     


     
     
       
        
    
      


    
   
      

      
      
     


    
      

    


     
       
   



     
      
       
      
       
  



      
      



   •

     


 



    
      
       
        

     


 
      
     


    

      





       
      






     
     
       
    

    
    
      
      
      

       
  
  
 
   
 


  
   

   




  
  

   

   

   
    
      
       
      
       
   


      
       
     
     

       
     



      
      


     
    

       


 
     
    
     

      
       
       
     
      



      








  
    

   




      
       
      
    
       

  
   





   • 











       
        
      
       
 
      
     

 


   
       
      
       
        
       
    




        
       
     
 

       



      
      

       



      
       
      
     
    
    
     
        

  
      
      

       


        



 
       
        
       
       
      
     

     

       
      
      


      
    
      




 
 

     





 

 







   •

      
       
   



      
        
      
     
     
      
      

     
     

       
     
     
 
 

        
      
     
      
      
      


      
 

 
      


     
      
     


    
      
      
     
      
   
   


    
      
     
       
       


       
       


   
     
   
    



       
      
      
       
 



 
     
    
        
  
    
      “” 
        
     
      






     
    



     
      
      
        
     
     

  



    
      
       

       
      
      
     
       



     
     

     
      
 


     
     
       
 
   
       

      
      
        

















   • 






      
      
     
      
  
       
     
     
      
 

      
      
      

      


     
        
   
    
      

 
      
      
       


 
       
      

      
      

    
      

      
     
     
     
      
  
       




 

        
         
    
       
      
        

 
      
      

      
    
      
       
       
     
   

 
        


     
      
 
       
       
     
       



     
     
 
       
        
       


 
       
      











 














   •



      


       
       
      
     
 
       
       

 


 

      


     
       


     
       
       
     
     
       

      

   
      
       
     

      
      
     



        
     





      
       
     
    
     


      


      
    
      
      
      

 
         
  
       
       
       
      



     
        
 

     
       
     

       
      

  
         
      
      
        



    
     

     


      


       
       
      




      
      
      




     
      
      
      

 
      

      
      


 
      
 
      
      
      
       
      
      
      
      
       















   • 













       




 
 
       
      
      
 
         



      

        


 



     
      
      
        
      



       
 

      
      
 
 
        


  
        
       
       




        


  


       
      
  
      
        
      



   
       

  
  
        
        
 
     
      

      
      




      

   
       



        



      
     
    

 

      


     
        
     

     
       

 
      

     
         
       
     
       
        
       
       


     

 











   •







       
      
      
        
      
    
        



      

       

     “ ”  




       
      
        
       
       
  




      
      
      
       


 
      
     


  
 

      
    
       


      
       
       
       
      
       
     
        

        

       
      
       

 
      
     
      
       
     
      


      
    


      

      
       
        
       
   


      
       

       
      
       
      
      
      


      




      
 

      

 
       
     
      
      
       



       
       
      
        
      

      
       
      
     
     
      


   
       
       
      
 
      


     
      
      

















   • 













      
    


     
       
      


      
     
  
      



 


      
     
     
 
     

      
      



      
 
 
      


       


     
         


      
      
     



      
     
      
      
     


       

      
     

 
      

 


    
  
    
   

   
   

   
  

       

     


      
        
   

    


      
      
    


      
     




   


     



   
      

      
     
   
     
     
     
     


     
 
      
      
     






   •


      
       
      
      
    

     
       
      
      
    

   




    

      
 
       
     

      
      
      
   
      
     


      
      
     
      
   
    

       


      
   



     

 


      
     

      




      
      
     

     

        
      
      

      
      



       
     
      
    
     
     
      





      
      
     
     
      
    
       
  
      




       
     
       

      
      
     

    

    
      



      
      


 

    
      


       

     

        
     
     
      
       
     



        
     

     
     
      
 
    





    


     
    

        





        





   • 











    
      

    
    

    
  
       
      
       

      


      
       

      

 



 
      
    
      
       

      
        


  


    
     
     
      
     

     
      

 
      




 
    



       
     
 

      

      
      


    
     
     
     
     
      
     
       
     


      


     
     




  
     
        
    
     



     
      


       
     
     
       
     
     
    

     
     

     



     
     
    
       
      
     
       
      
     






   •

   



     



 
      
     
      

     



     
     


     







    
     
      
     
     
          




    


       




 

 
     
     
       

       


     
      

    
    
      
     
      
      
     
      
     

  

   
  
    



 
  
    


      
   
       
     
      
      
 




      


      



     

     

      
     
       
      
   


      
 

      



    
    
     
       
     

       



     
      
      
       
     
     
    
  
      
     
      
     
      

    





     
       

      
     
   





   • 

       
        




    
        





     
     
       

      
        


       
    
      

      
      

     
       
     

       
      
     

      


     
      




      
     

      
   

     

      
       
      


     
      
      
      
       
     
  
   
      
 

      
      


     
      
      
      
    
     
      


      
      
      



    
    
     
       
     




       
     
     


    

       
     
     
  




    
    


    
  
      


    
       
      

       
     




    






      
      
       


  
     


      
     
       
 

      
     


     





   •














     


     
      
      

      
       
      
     
      

     
   

       


 
  

       

  





      
      
     

        
       
      

     


     
     
     
     



     

      
      



    
     




     


 
      
      
     
       


     

  
       
      
     
     
    
      
    
        
       





   • 

  
       
      
  
     

      
    
     
     

    


    
     
      
    
    


    
     
      
       




      
      
      


     


       

      


    
      



 

     





    
    
     
     



     
       

     

      
       
       
    
       


      






    
      
    
     
        

     


      


    



    
    

      
       
     
       



     
      
       
      
      

       
      
  


      
      






 


     
 
      
 
      



     
     
     
       
     
      
    
    
      
    
      

       
     

      


     







   •












     



      

     
     






     
     
     



 


     

   
      



    
    
      
    
     

     



     
     

    
     
     



    
     

     
      
     

    
     
  



     

    
      
     
      


      

        
       


    
 
     
       


   
      

     

      
 

     


    
      
     

 
     
    
     
     
     
      

     
    
     
     


      
     
     
    
    
      
  
     
      
   
 





   • 


     

     
     
    

     
      
     







     
      

     








     
     

     
    
      
     
    


     



     
       
      
 
      
      



      
    
     
     


 












       
    
     
       
     
      
       
  



    
 
    
      
       


    



  
      


    
     
     
     
      
   

     

 

     


     
      
      

      


      
      
     

   


     
     

 
      
     
 




      

     

     
      




”

“
     
   
     
     


       
      





   •











     
      


     

 
 
      
   
    



     
      
     
     


 
     

      


     
    
      
      
      
       
     
    
     

     

      
    
    
     


     


      
        

     
    

  


  
    
     
     
 
     

    
     


    
     
    


   
    
     


       
       
      


     
      

  
    

      
    
      
 
     




     

    
    

      
 
     






   • 



    
     




     
      
  
        
       
      
      
     
     
     
     
      


     


    
      
      
  





     

 




      
      
   
      
       
   
      



      
       
      
      
    
      
     




        


      
      


       

      


    
     
 


     


     
     
      



 

      

     
       


     
    
     
      
     
     

    
        
     
      
       
    


     
   
      

      




  
      
      




      











  



   •


      
       
     

 
  
      
      
        
       
 
      
      
       


       
        
        


      
      
      
      
     
     

      
     
      
      




    
      

   
        
     
     
       
 
      
      

      

      
      

     
      
      
     
     
     
     
      
      




   


 
      
    
    


      

      

      
      
     
       
     




     

      
      

      
   








   



      





 


 
       
      
      
       
     
     
      
       



       

 
      









 







   • 











      
      

     
  

      
 
       
      
   
     
     


     
     



       
       


 
      
      
 
  

    
      
       
      


      
 



 

   
     
   
   
   
   
   

  

       
       
     
      


      
      

       
      








      
     
      

  
       
       
      




     
    

      

       
      

 

      

      




        
      
     
     


















   •

      
       
      
  
       
    



     

     
       





     

      

      
       


     


      



      
       
      
       
      
       


 


      

       




        





    
     
  
      

     
      

 


     

 




    
      
      
   

      
       

     














      
     
     

       

       



    


      
     

       
 


      

      
       
        

      

       
 
   
       


       
   
     
      

      




      
      

  
  
   
 




       

   
   

     







   • 





 




 

       


        
      



 

 
        
     

     


 
 
    
      
      
      
       

 
      
  
         
     
        
                       
      
    
 

      
     
      
      

      


    
      


      
     


     


    

   
    

  
   
   
   
    
     
   

 

      
      

      
        
       
        


 
       

 



       


      
       
       
     
   

     
  
      



     
      
      
      
     
      
      
     
      
  
      
     
       
 
     





   •










       

       
       
     
      

      


   
    
       
       




        
      
      
       
     

      
       
      





      
      
       
       
     



     
      
        

      
   
       
       


      


     
     
       
       
      

     
       

     


““

       
      



      

        



   • 


   



       

        

       

     
      





       
       

       

        
      
       
      

    
        


  
       
       

        
     
      


      
      

        

      

   
      
       



      

     
      
   




     
       
      
      


       
    
       
      
     

     

      


       

       
     


       

      
      
     
      
       
       


 
   
     
      
       
       




   




 
 


        
      

     
        
        
      
       
      





      
      
       
     





   
         





        
     
      
      
      
      



 















 





   •










   
 
     
     
   
        
      
    
     
     
      
    
     
     
     



    
    
    
     
     
     
     

      
   
     


     
     
     
      
     

     
     

    
     

    


     
     
      
    
    
     
      
      


               



 



   • 

    


     
      
     

      
        
 
   



     
     
      
    
     



     


     
      





      
      
     
       


 ■


   ■
  
      
     

        ■
 
      
      
      
     
  
      

      
     
      


      ■
      
     
    




          ■


      ■
        


      
     



 ■
       
     

        
     
      
     


      ■



   ■
        ■


 ■
         ■




     ■
    



      


     
     
 


  ■

 
      

       


          ■
     
        
      
      


 ■
  
    
  
    
       
   

 ■
 ■

  ■
     


         ■


 ■


       ■

  

      

        ■
 
     


  ■

 ■
 



   •

 
      
        
        


  ■
 

       


         ■
  
       


     

          ■
       
 
     

      


           ■
      


            ■


        ■
   
 



       ■


 ■



      ■
     


  ■



        ■
     

    


      ■
   


       ■



       ■

    


           ■
    


  ■



 ■
     
     



          ■
     
     

 


     ■
      

       


        ■
       
    
      
        

 

       



 ■

    ■
     
  

     
     
      
       
       
 


        ■
     
     
      
   

  
    ■
  ■

 ■
     

    







      ■
  
  
   
    
   


       ■
         
  


  ■
     
     
     


         ■
      



   • 

        
     
    

     


    ■
     
      
      
     
     



   ■

   ■
      
       


        ■



        ■
     


         ■
     
      
      

      
     
     
      



      
      

      

      
     
 


       ■



      
 
      
     
       
     




        ■
       
      
      
      


    ■
     
     


 ■
     
     


   ■
      





      ■
      
 
       ■
      
      


        ■
 


 ■
   ■

     ■
      
     

 

         ■
        
 
     


        ■
   


      
  
       


       ■



 ■
     


      ■
    
     
    
       


        ■
      
     


    ■
     
      
      
     


        ■
     



      

 


       

 



   •


      
      

       

 
 


     
      


       
    






 ■


      ■


      ■




      


  ■

      ■
    
    



  ■
     



      ■


        ■
      
    


     ■

     ■

            ■



  ■

        


 

  


  
      


 ■


          ■



           ■
  
      


       ■
 




  ■



  ■

     ■

 
     
    
 
      


      ■
      

     
      
      


         ■
     
    

     




    

    

   
  
   
       
      
     



     
     

      
      
      
   


      
  
   
     
      
     
      
     


    ■
  

     

   





   • 


      
      






  

    

   
        


      
     

     


    


      
      
      



      



      



      
       


      
      
     


       
       





         
    


       
       




       


      

      











  
       
 
        


     
      








       


      
      
   
     


        
       
       
       
       



       
     
      



      
     


       


      


 
      

        
    
        
     




      



      




      








    

       
        

       
        

 
     



       


       
 


      



      
       




      






   •













    
      
 
      
      
     
     

     

     



    
       
      
 

     
       
    
     
     


    
      
      
 



      

        

      
        
      
      

       

       
 
       
       

    



     
      

  


  
  
   
   
   


    
   
    
   
  
   
    

     
     
 


    
     
      







      

     
       
     

     
     



     
   
    
       


    
       



    
       
      
      
       

      
  







   • 










  
    

      
     
      

      

     
     
      
     

      
       
     
   



 
 

      



     



      
      
      

     
      
      



      

      

     
      


     
 

      


       
     

      

 
    
     
       
    
     

    
      
      

      
     
      
      
       
     

 
      
      
      
 
       
       
       
       
      
   

 


      
    
 
        
      
  
     
     
       


 



      



     
  
 
     
     
     
     


      
    
 
    
     
     

 


      
      







   •



 


 

    
   
      


     
      
    

 
     
       
   


    


      
     
    
    
     

     


     
      
      
     
      
    
     




     
   



      
     

        
    
    


     

   
   
 





    

في زيارة رسمية لمملكة النرويج، صّرح األمير سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، أن بالده ال 
تبحث عن دور تلعبه في مناطق ملتهبة كأفغانستان، بل أن األدوار تالحقها. ومن منطلق متواضع ال غرور 
فيه ـ حسب تعليقه على أسئلة الصحافيين ـ يبدو أن السعودية باعتراف أميرها قد قررت فتح صفحة جديدة في 
ملف عالقاتها بالعالم، وتكريس مبدأ اإلنشغال بالهّم الداخلي. وبعيداً عن مبدأ الغرور أو التواضع، ربما جاء 
هذا اإلعتراف كنتيجة حتميّة لحالة الفشل التي وصلت اليها األدوار السابقة والمبادرات القديمة في مناطق 
مختلفة من العالم العربي واالسالمي، حيث اصطدمت المبادرات السعودية بمعطيات محلية وعالمية أّدت الى 

تراجع الدور السعودي.
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