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[� ری�ض  . ۵٫٢D4 ا34ی

ه ا��:EN در �)
G i"�j�� �" ان	X�� 

 

 ��ان �� ��� ھ� 
	�� ��د."��  "�� ���ت ھ�ای

 %�داز ا��ی#"�ه��وس ری�ل، ��� 

  )۴۶" '��. %-وھ, +)�+* (�ور ')��� در ا'�ی"�" ( 

 

از آن 9�ی �� ;��23�ن +:�دی �� و�9د �)�وی ���' �� �� د��ان '3	7 از آ�5د4 �234ده 

"اn�Yف ده در اوA�ع %)?)�ه ی�< ھ�اس دا=*، +	��ن د+* �� ا�2"�ر ���' زده و در ی> 

#�ر ھ�3�ی� اش آ
�ز ��د. �� ا+CB2�ی %��23�ن �� 'B��� �� ���ت ھ�ای در ی�<، � #�"%"

 و5 وا��23 �� ��> ھ�ی '�5 ری�ض، ��; �(
�#�ر دی�I; �J ا�2Hف ھ��  ٨ی> �#�ر 

�. ا;I�ی ده 4��� ای< ا�2Hف ;��رت ا��از:  C=�� '  �#�ر ھ�ی ;��

 �)
G ری�o��
ب، G ه	X�� ا��رات ،Vی�� ،
\? ،eی
X) ،دی�D� ن��F)
G ،
M�

 اردن، �
ا�B، ��دان و F��C��ن 

 Lری�ک ی�< �� ��) �� �� ھ�ف 9	�4)�ی از �#2*  ،٢٠١۵ام '�رچ ٢۶%N از آ
�ز ���ت ھ�ای

 Lری��2ف، �2Hری.ی ا Uل درھ�و ا��2 ام '�رچ  �� ا�2"�ر ری�ض �#�ر ھ�ی ���٢٩ت ���'

�. در ای< �3#*��دو روزه �3Z* از ھ��  ;�I "ا�Y�دی� ;�ب"  در =�م ا�W' L(#5 �4د آ'

+�ان ;�I ای< ا�Y�دی� در '�رد �#")[ ی> �)�وی ���' '#�2ک ;�� ��ا\] ��د��. +�ان 

 �� ���  �� ��#�ر ھ� ھ�?C�ن %)�ا'�ن اوA�ع ;�اق و +�ری� �� �J2^4 %�دا(�2 و ��ش ��د�

4 �)�و ھ�ی ذی د([ در در4)�ی ھ�  �� ی> راھ)�\* '#�2ک و در (�ر ا+�2ا�Cض %�ا��ی ری-�

  از '�ا� bA� a2'��N +�ان �#�ر ھ�ی ;��=�� Zری�رب ��a� �� ��� �. و5C��د+* ی


(�"�3Z* از ھ�� ��ا\] �� "G ک
  q�S84 ی7 "�
وی �8�Jcر�% �Cc ش�Z2+د د�)

 ](�� .�(#� ��ت ھ� �� درازا (�اھ' ��ده و ;�وه �� آن ��وی< �)�e و ���)d �)�وی ���'

، د�)� �[ ا��; �Y�دی� ;�ب 4^�2 ا+* �� ���ت �� رھ��ی ;��23�ن +:�دی ;	)� ���

5 دو��ره �f=ط] ا�C' د و از�= U(	3� ای< �4وه �\* ��ی �Cادا'� (�اھ ھ� در ی�< �� ز'��

) .�C� C(#� dh;۴٧(  
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 ;��23�ن +:�دی در ا+�2ا�-ی '�ا(	� در ی�< از 2#%)��� دو �j�د ;�� ��(�ردار '

:�=�� 

 +�ز'�ن ھ�"�ری ا+�' و �

 ا�Y�دی� ;�ب �

�� و�9د آن ھU "���ی*" �#�ر ھ�ی ���')* �4ای ;�� از "��\�ن k�طb" �� د=�اری ھ�ی 

  .�=�� �ی '�ا�9 'Cc 

�ه ھ�ی   CJC9 ی� ���ت�3* از ھ�� �� %Z� �� >ن در ی��23��; راھ"�ر '�ا(	� ���'

 و '	" را در ی�< ا\.ای, ' دھ�. "ا�2Hف ده 4���" ا+�2ار ا+*، �jC� �Ua �	^�ت '���

� ��ا��ی \�+2�دن �)�وی %)�ده k�\ ،;��23�ن +:�دی، �� و�9د ��hی* +�+�م آور ���'

�. ا�4 �� آن ھU ری�ض �� ای< C� ��	
�، �� ��2ا�� �� 'h�و'* درون '�زی ی�< =�� ' '���

% ،� �� ی�< �^�+2C('د ز�ی زی�ر '�2+[ =�د و �)�و ھ�ا5:.ی. در ی> راھ"��ی +	��ن ا�< ;�

 lC9 <ی >(Cc دی�W2kا *^JCھ �Cت �)#�2 \�و ')�ود. ھ.ی��� ط�ق lC9 \�+�ی# دراز '

را، ری�ض �� و�9د ا'"���ت '�5 +�=�ر، در دراز '�ت ��Y[ ��2ا��23 و در ا()� ای< ':I[ در 

5 +	��ن ا�< ;��ا5:.�' b(�e� ا+�2ا�-ی ،2^� b��C' bزی�� �� �ی. را � �C)�د ' +�زد. %)��

;�وه �� آن در �mرت lC9 دراز '�ت �	^�ت '	" روز ��وز �)�2# =�ه و در ا()� �jcه %�(�ش 

2 در (�د +�ز')< � ،�4 آل +:�د  �)#�2 ا\#� �4دی�ه و ��وز وا�C, ھ�ی +)�+

 �4دد. ' �� ]�2Y' ن�23��; 

 "ا�2Hف ده 4���" '��� �I; >ر�24ی.� ���B' �� �W' در �ده ا+* ��ھ�ه آ'�k �� *+4^�2 ا

 N(Hر ، �C9ال ;��ا5^2�ح ا3(35'�k ,(% >ای �mرت 5.وم، %)�ده ���م �^�+2�. و5

� ��دن "د+* 4�ای" �� +�ی ری�ض ��د. ��� �� '#"�ت �.رگ C	� �� ام�� �W' ر�j�9

�� ،�، k�ھ�ه از �#�رھ�ی ;��C� وی-ه از  اW2k�دی �� '�W  �� آن د+* و %�aC ��م '

 pk�' ع در '�رد�A�' >ه ا+*. ای�;��23�ن +:�دی (�اھ�ن ��> ھ�ی �)�2# '�5 �4دی

�ق ' ���ی�. اردن از ی> ط�ف در دو �#3* ا()� ا�Y�دی� ;�ب "+"�ت m .(� اردن

':C�داری" ا(2)�ر ��ده و از +�ی دی�J وا�C, ر+� اردن �� "��\�ن k�طb" ��ام �� ��دی� و 

ا+*.  در ھ�)< را��e ;�اق ھU �3)�ر ��Jان ��ده و �)�ر ;��دی، �Y'  *3Z�\�� ��ری ��ده

 Lری�2< �� �JC=در وا �'�رک او��� �ار ��ا%�ی[ �� J���)�ران (Cc<  ٢٧وزی� ;�اق %N از ی> دی

 ��  '�heC را �� ��م lC9 دی�Jی �"#���. در (�5'��� �lC9": :*^4 ی�< ' ��ا�

د." �3Z* وزی� ;�اق ا\.وده ا+*: ";�	)�ت ھ�ای '�k�\ lC9 �� �heC ی �)�ز ��ار

�ارد." (� [eC' ام� )۴٨;��23�ن در ی�< �
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 ��lC �� �#�ر ھ�ی ;�� (	)r، �� وی-ه ;��23�ن +:�دی �� %��23�ن روا�JC� qی �a�آاز 

 دا=�2 و ��> ھ�ی '�5 ��ای �234ش آی)< وھ��)* �� %)���� ھ�ی زی�د �� +�(+

�4 +� +�sده اوا'� ری�ض ��=�.  ���b  دد، ا��2�ر ' ر\* �� ا+�م آ��د%��23�ن +�ازی� '

و5  �U(�W %�ر�5�ن %��23�ن ��ای �^�+2�دن  �)�و �� ی�< +Z* '�رد ا�h2�د �#�ر ھ�ی 

�ه ;�� از �U(�W ا+�م \*;�� �kار �4Y2' رات�ش، وزی� دو5* ا'�k�k ا��ر �	د . از �9�آ� ��

�#� ,Cص (�دش وا��) *(���W; �' دی�W2kی ا�اری ھu4 ی��ن داده و 4^�2 ا+*: "+�'

 )��۴٩ای =�ن (�ب ا+*، ا'� در '�k:)* (�ص ���ی* +)�+ =�ن در ��ر �)3*." (

�ا(	� (�ر9 ھ� در lC9 ھ�ی درون '�زی و آن ھU در �C�ر �)�و ھ�ی �� ' ،Lری�دت ��j= ��

�رت ' ��ا�� �� ز')�C را ��ای ی> � �� ،�C23(* ھ�ل ��زد. در ��ده +�آ' d+�C' ]� راه

 �Y2' >�2ی�j' از در+* ا+* �� ;��23�ن +:�دی �� اد;�ی رھ��ی (�د (�ا��ه ا;�اب ی"

�، و5 ری�ض �� =�� � 4�ن �^* 'CC� در�m >�2ی�j' از �ه ا'�ی"� ��ده و ی"Y2' تv�ی< ای

 و �f))� ا++�(+ �3� ��4�Jدر درون �#�ر '�ا�9 ��ده و دی Uj' ی�5, ھ�c �2ا�-ی

  از آن �� �� ��ج u4اری '	> +	��ن �� ')�ن آ'�ه، =�� 9.ی�ه ;�ب را د+�Z2ش �=��

 �4دا�)�ه ا+*. ���� .JC(ه  ��و��� ;	�م +)�+ در ا��ی#"C�#ک، دا�v�% *(C(� ور�� ��

)Brookings �C'ک دا���e) ض در ی�< �234ش�ی ری�ه ھ�CJC9 ، ���ت�ه ا'�ی"�Y2' تv�ای (

و �� '#"[ ' ��ان ��Wر ��د �� ای< '�ا(	� '�aC �� ���ت اوA�ع �4دد. ��(�ف  lC9 ��ده

 را در (�د ;��23�ن �)�2# ' +�زد. (���� � �e) ت� )۵٠ای< '�5^� از ')�ن '�ت �� دراز '

� '�ا�,، اردن و '�W را در ���ت �� ی�< C��' ی�ی �#�ر ھ�ن %�Cن +:�دی �� ا��23��;

، از  ا��ی#"�ه "'��. �#��)�، در واbk ای'�j	� < ھ�"�ری را  �� %�ل (�ی�ه ا+*. =�	

�ا(	� ���' در ی�<، +	��ن ' (�اھ� �� +)�+* (�ور ')���" �� ای< ��� ا+* �� ' ��

�� �jC� در روی�روی �� ای�ان، د=�< دی�ی�C اش، �	"� در �[ �� آدرس ھ�� در '�heC (�ط� 

� �� ;��23�ن دارای �)�وی C� ن�#� �ه '�ا(	� ���'j; از �� ��.رگ ���' ��ده و ' ��ا�

) .� )��۵١ آی

در "ا�2Hف ده 4���"، ط�ری �� '#�ھ�ه ' �4دد، ;��ن،  �#�ر ;�� ھ�3�ی� ی�< 

ا=�2اک �"�ده ا+*. B' �� �ek��� ی> ;Uj' �I ا�2Hف ده 4��� ;	)� ی�< �� ��hی* �)�و ھ�ی 

�ه ر ٢۴ھ�ای آن �#�ر %�دا(�2 و CJC9 ل \�ا��3ی �� ارزش�٧ا\  ')	)�رد دvر ا'�ی"�ی

� ا�< +	��ن، وزی� د\�ع ;��23�ن %N ار ��زدی� از '�ز ھ�ی ۵٢(�ی�اری ��ده ا+*. (�Y' (

ھ.ار %)�ده ���م ��ای +�ازی� =�ن �� ی�<  ١۵٠ی�< ���ت ھ�ای را �U(�C ��ده و در ��ود 

� �� از در '�ا(	� �را در ��5* آ'�ده ��ش �kار داده ا+*. C�  در ی�<، ری�ض ��Wر ''��

�ه �� از آن ا+* �� (?)% bA�' >ن ;�ب ��(�ردار ا+*. ای�j9 و =�ط �(k �  ���(2#%

 .�C�  ری�ض ��Wر '
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�� ���م �^�وت ھ�ی ���ات +)�+ و ��ور ھ�ی 'uھ�، اm[ و�9د ��� ھ� را در ی�< �� 

�ارد.  و5 ھ)� راه +)�+ ھU ھ)� ���4 ی �� ' ��ان ��2�ن ��د.  ی�< راه �[ � '���

�ون ��� ھ� ا'"�ن %uی� �)3*. � 

 

 

  :�C� ' ��یj� �Jدی  ی�< را ا�m دو �9ی�ن +)�+ ا\�اط


ب و �G ه
�+ی %:P %'�P ،ه	G�rsا eS@اس ا
 S:P% ھ

�  BGی� دا "��Yا� Vsوه "دو
# 

�. در ���ی< و ���� �� وھ��)* ;	)� ��� ھ�ی زی�ی�    ھ� دو �4وهCC�  در ی�< '��رزه '

ا�4 ��ش در j9* ی> راه �[ +)�+ �mرت �J)�د، ��+)3�ت اداری و +�(2�ر ھ�ی 

ا�29�; در ی�< ��Zیd �4دد، %N از ز'�� '� �� اوA�ع '#��� �� 5)� در ی�< '�ا�9 

 �Cاھ�) �C�4ار و %� ھ.ی�ر ��3)� Uض ھ�9:� ��ای ری�ر ای< \�aCھ�)�ات ���د.  ��� U(اھ�) .د��

  ھ� ;	)� د=�C�ن (�ر9، ;��23�ن �� ' ��ا�� از ط�ی] ���'Cو'* ی��h' Lری�� �� ���

 �� �jC� >ی� ]I:' ون ر\* از�(� .�C� " ;�ض�ھ  ھ�" را �� "����)* وھ����� *(����"

�. و5 در ��ل =�� %�ی� ی> ���م د'���ا+ �� ا=�2اک ھ�� �)�و ھ�ی ذی د([ '�"< '

'Uj �)�و ھ�ی +)�+ �� د'���ا+ ��ور ��ا=�2 و از ری�ض �� 'B��� ��Z� �A, ھ�ی 

 ��ان c >(Cc).ی را ا��2�ر ' �� ،��#�ر ا=f�ل �4 �� اm[ د'���ا+ را "�^�"  ')�ا�

  دا=*.

 

 


