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 هيىيىرك جاًمش: ما هخائج حماص جزامب الشائد ججاه إضزائيل؟

 2012\1\23  بالل ياسين -21عربي -لندن
إفيارسيلسػػػييارجلص يػػػيياةاصي يػػػييينشػػػصحيفػػػنيوييرنيتيػػػتصؾياػػػلياتريااػػػليير، لاػػػفياػػػل  ي يشػػػص يياػػػتؿي يػػػ 

فػصاص يتلػييارفػصاعيارعصبػيي ااالتحيبلرعشتائيييبش ؿيعلـ يإيي ييقضيييتاندةياعلا،حياعهػليبػص ويتانػديتاا
 اإلسصائي،ي.

ياةاصي ػػيي ػػيي ػػتفيي تياػػتؿي يشػػص:يرعبػػصحي  عػػلؿيارػػصئي ياةاصي ػػييدتنلرػػدياصااػػفيبشػػ ؿيااسػػؽيعػػفياراوهػػـت
يييع قػػييرػػ يبلرفػػصاعيكااػػ  ير ػػفيبػػلرنصتفيار ال يػػييارجلفػػيي اصي ػػلينانلفػػصةيإلسػػصائيؿ  ير  ػػفيكرػػؾياوهػػـت

 بأاصي لر.
تيتضػػػػكيار لاػػػػفي فيرارنػػػػتاصاحياراصيػػػػصةينػػػػتؿياإلصلػػػػلفيتاراسػػػػلاك ياراسػػػػااطبييع،ػػػػ يارجطػػػػتطيارديا صا يػػػػييي

يفيتارنتبيػػي ي  ػػلصحي فػػي ي ػػيي اصي ػػلير،اعبيػػصيعػػفيلتياػػ يبشػػ ؿي تئػػيياػػفيجػػ ؿياراضػػلافياػػ ياإلسػػصائي،ي
 تاعلصضييارو،سطينييفر.

ر يإر ي فيرارسيلسػييفياةاػصي ييفيرطلراػليالااػتايبهػكايارػص و ي21تيشيصي يشصي يياالر  ياركوياص اا يرعصبيي
ر ػػفياصااػػفيلػػتي تؿيصئػػي يي ع،ػػ يسيلسػػييصسػػايي ي ػػليعاصاؼيبلراػػد يعلفػػاييإلسػػصائيؿ يتاراهديػػديبػػ   ؽي

تلتياليرػـييػاـيإيضػلن يبفػوا يسيلسػييجلص يػي يي ػديفػد يا افيانظاييارانصيصيارو،سطينييي ييتاشنطف ي
 ع، ياراسات ياران،ير.

تي،وػػػحيار لاػػػفيإرػػػ ي فياصااػػػفي ػػػصديع،ػػػ يراػػػتياصريلػػػكايارشػػػهص يقػػػلئ :يرنػػػد  ير،و،سػػػطينييفيائػػػلحيا يػػػيفيي
لرػػييا،يػػتفيدتيصيرت ي65ارػػدتيصاحي ػػييارعػػلـيتييننفػػؿيع،ػػ ياناػػصاـي تيااػػديصر يانػػكصايباػػصاصييانػػ يد ػػ ياب،ػػ ي

 اةاـيارااندةيارايياادـياسلعداحير  ئيفيارو،سطينييف.
تاػػك صيارفػػنيويي فينلئػػفيارػػصئي  ياليػػؾيبػػن  يتلػػتياسػػينييإن ي،ػػي ييػػتتصيإسػػصائيؿيلػػكاياةسػػبتع يااتي ػػليي

رسػػنتاحياػػفياأييػػدةيردترػػييع،ػػ ي سػػ يدينيػػي ياسػػادص ييبأنػػ ي ػػييارتقػػحيارػػكوياييػػدي يػػ يارا اتعػػلحياإلن ي،يػػيي
 لسلحياإلداصة ي  فياراسينييفيارو،سطينييفييعلصضتنهليتاربلبلييناادلل.اةاصي يييسي

تياػػتؿي يشػػصيإفيرلػػكةيارسيلسػػلحيييااالشػػ ياػػ ياراضػػلافيارػػديني يتييتاقعيػػييارسيلسػػييارجلص يػػي ياراػػيياػػفيي
اتايػيياراواصضي نهليانص هل ير نهليااالش ياالاليا يسيلسييارهتيػيياةاصي يػي يتيعػدياصااػفيبج،طػ يرايترػ يار
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تعػدـيا اصا ػػ يرابػػلدييارسيلسػييارجلص يػػي يارتعػػلليارا ػلرييرناػػؿيا،ػػؾيارنػصفيار ال يػػيير،جػػلص  يتاػليياصاػػفيع،ػػ ي
 كرؾيافياداعيلحيبعيدةياراد ر.ييي

ي فبنتاياسااطبيفي   صيافي ويتقحيسػلبؽي ػيياػلصيجهـيارنػديف يت ػييي تيويديار لافيبأفيراةاصي ييفياريـت
رسيلسييارجلص يي ير نهـييناساتفيبجفتصيإسػصائيؿيت أنهػليقضػيييان،يػي يتلػتياػليارعلدةييييجا،وتفيع، يا

 يشيصيإر ي نهـيستالي دص تايكرؾي ـيرـييدص تةي  نهـيياعلا،تفياعهلي كرؾر.
تينػػػتةي يشػػػصيإرػػػ ي نػػػ يررػػػد يسػػػيارهـ يلػػػؿيياعػػػلطوتفياػػػ ياإلسػػػصائي،ييفي ـياػػػ يارو،سػػػطينييفيبشػػػ ؿي  بص  ػػػ فيي

اػ يإسػصائيؿ يبنسػفياسػاط عيرايسسػيينبيػت  ي ػييارتقػحيارػكوييناسػـيي1إر يي7ار اهتصييفيي يبتف:يااصيبلي
    صيننتيإسصائيؿر.ي ي يارديااصاطيتفيبلراسلتويااصيبل يتافيبيفياةنتافي  فيا،ؾيارانل ظيياايؿ

تيع،ػػؽيار لاػػػفيقػػػلئ يإفيرلػػػكةيارهػػػتةيبػػػيفياةنػػػتافيلػػػيياة بػػصيانػػػكيبػػػد حيشػػػص يينبيػػػت ياطػػػص يارسػػػياؿيعػػػلـيي
 يتيا فياطبيؽيكرؾيع، ي ويسيلسػييااع،ػؽيبلإلسػصائي،ييفيتارو،سػطينييف ياػلييشػيصيإرػ ي فياةاػصي ييفي1978

 افياآلجصر.ييش ،تفيآصاللـيبنلليع، يشعتصلـيبأنهـي قصفيإر يطصؼ
تيبيفي يشصي فيراجايلصياةطصاؼي لفيدائاػلي اػصايانصاػلي ػييارسيلسػيياةاصي يػي ينيػفييفػصيارصيسػلليع،ػ يي

 في اصي ليي في فيابا يانليدةيراساطي ياراولتضيع، يارسػ ـ يتاج،ػيياصاػفيعػفيلػكةياراالصسػيييسػا يفي
 راط،فيصئيسيير،انل ظيفر.

ديػػػدينتعػػػلياػػػل يت فػػػتر ياوسػػػصيبشػػػ ؿي بيػػػصيافػػػص لحياصااػػػفيا ػػػلةيتيسػػػادصؾيار لاػػػفيبػػػأفيرلػػػكاياراط،ػػػفي ي
 إسصائيؿ يت يؼيااتالـيا يايتر يإلك لليايناسلالحياةاصي يير.

تيشيصي يشصيإر ي ن يعنػدالينظػـياإلن ي،يػتفي نوسػهـي ػيي النينيػلحياراػصفيارالضػي ي  ا،ػييسيلسػيي يتضػعتايي
ارنػػػػؽيإلسػػػػصائيؿي ػػػػييارسػػػػيطصةيع،ػػػػ ياةصاضػػػػيييإسػػػػصائيؿي ترتيػػػػي يتبعضػػػػهـي سػػػػصياإلن يػػػػؿيع،ػػػػ ي نػػػػ ييعطػػػػي

ارو،سطينيي يي اليإر ي ن يعنداليسع يارديااصاطيتفي يياراسػعينيلحيإرػ يارا ييػصياي ااػلعي ي ػ فياإلن ي،يػيفي
 انضاتايإر يارنتفيار اهتصو.ي

تاناػػؿيارفػػنيوييعػػفيصتبػػصحين ،سػػتف يارػػكويياػػتديا اتعػػييضػػ طياسػػينيي يقترػػ ي ػػييبصيػػديإر اصتنػػي:يرإفيي
إسصائيؿيريسحيقضيييبلرنسػبييرنن ي،يػيفيبدص ػييقضػيييص ػ يارايػتد ي تيقضػيييسيلسػييارضػصائف..يإنهػلياسػأريي

 لتيير.ييي
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تي ػػديار لاػػفي نػػ يراػػ ي فيلػػكايقػػت  ياػػفيات هػػلحيار اهػػتصييفياراييػػدةيإلسػػصائيؿ ي ػػ فياسػػااطلفياةنػػتافيرػػـي
هػـيبفػوا يشػعتصايبلراصابػييارصتنيػيي   ػصيانػ يي فيااع،اليبهكةياراضيي ي   يصيافياإلن ،يػيفييعبػصتفيعػفيدعا

عدالير،و،سطينييف ي هنلؾياسينيتفي ،سطينيتف ي الي فياصااف ياركويينظ يبشعبيييبػيفياإلن ي،يػيف يبلر ػلدي
 يا فياعابلصةياسينيلر.

يارسيلسػػيي ي انػػتفي ل ػػلصو ي شػػؼيعػػفي فياآلصاليي تي،وػػحي يشػػصيإرػػ ي فيبن ػػلير،بلنػػفياإلسػػصائي،يي ػػييارع،ػػـت
ااطص ييارااع،اييب سصائيؿياناشصحيبيفيارانل ظيفي ييارواػصةياةجيػصةي اػط يتكرػؾيبسػبفيايسػااطلفيارنتبػييار

بشػػأفيقضػػليليان،يػػي ياسػػادص ليبأنػػ يرص ػػـي فيارانطػػؽيياػػتؿيإفيارا اتعػػلحياإلن ي،يػػييتاريهتديػػييلػػييافػػدصي
 ارطلقييرآلصاليارانل ظييبجفتصيإسصائيؿ يإيي فيارتاق يياتؿيارع  ر.

 ياراػييقسػاحي اصي ػليبجفػتصي2001 ي،ػتؿ/يسػباابصيي11يك صيار لافي فيرلكايارات  يبد يانػكيل اػلحيتيي
قضػػليلياإلصلػػلفيتاراعػػكيفيتايسػػايعلف يجلفػػيياسػػايعلفياراسػػ،ايف ينيػػفي فػػبكيلػػكايارنػػدفيلػػتياةسػػل ي

،ييفيارػػػػكويقلاػػػػحيع،يػػػػ ينػػػػصفي ال يػػػػي يفػػػػلدؼيت فياتا اػػػػحياالاػػػػليااصيبػػػػلياػػػػ يفػػػػصاعيناياػػػػييبػػػػيفيايسػػػػصائي
تارو،سػػػطينييف يت لنػػػػحيا،ػػػػؾيلػػػػيي اػػػػصةيايناولضػػػػييار لنيػػػػي ي اػػػػلـيارااطص ػػػػتفيبه اػػػػلحيإصللبيػػػػيياصعبػػػػي يت دحي
اة علؿياإلسصائي،يييإر يقاؿيار  يصيافيارادنييف ياةاصياركوي لفير يفد يعندياةاػصي ييف يتشػ  يارتعاػللي

ينظصياةاصي يتفيإر يارفصاعيع، ي نػ يياإلسصائي،يتف ياركيفييسعتفير،نفتؿيع، ياردعـياةاصي ي يع، ي ف
 تاندر.ي

تيبيفي يشصي فيراراعلاؿيا ياإلصللفيباستةي فبكيقيايي ديػدةياػفيقػيـيارانػل ظيف يتاػـياراعبيػصيعنػ ي تئيػليي
بدعـيإسصائيؿ يتاالشػ يلػكاي يضػلياػ ياتاقػؼيسػ،بييياػفياراسػ،ايف يتج،ػؽيانػلنيسيلسػييننػفيضػدلـ يارػكوي

 داةيارو،سطينييفر.سلت يبيفيدعـيإسصائيؿيتاعل
تيسادصؾيار لافيبأن يرا ي في تص يبتشيايبف ياركوي لفيصئيسليتقاهػل يشػ  ي ػ ياػفياسػايعلفياراسػ،ايفيي

تارنيلديييا لةيإسصائيؿ ير فيايسااطلفي صيبعضيارانل ظيفير،نظػصيإرػ يارفػصاعيبانظػتصينظصيػييارا اػتعي
فػػوصا  يترػػكرؾيي ػػفياعلصضػػييارو،سػػطينييفييارفػػوصوينارػػكويا ػػتفي يػػ يانفػػ،ييا لسػػفياةطػػصاؼيتجسػػلئصلـ

 إر ي قف يند يةفياةاصيناسأرييلتيي ر.يي
تينػػػتةي يشػػػصيإرػػػ ي فيرلػػػكاي د يإرػػػ يت ػػػتديلػػػتةيبػػػيفيسيلسػػػيينارهتيػػػي يرالعػػػدةيار اهػػػتصييفيتسيلسػػػلحيقػػػلدةيي

ااػػدـييارنػػتف يتلػػكةيارهػػتةيبلرػػكاحيلػػيياراػػيياسػػا ،هلياصااػػفي ػػيياراصن،ػػيياةترػػ ياػػفيارسػػبلؽيارصئلسػػي ينيػػف
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باػػػتؿياػػػلي ن ػػػـياآلجػػػصتفيعػػػفيقترػػػ  ي اػػػلي نػػػ ياسػػػا ؿيارفػػػصاعيايسػػػصائي،ييارو،سػػػطيني يتص ػػػتيع،ػػػ ياسػػػأريي
 نارهتيي  ير سفيافيش ؿيقلعدا ي ياليبعدر.

تيػػك صيار لاػػفي فيراصااػػفيدعػػليإرػػ يقيػػتديقلسػػيييع،ػػ ياره ػػصة يتبلرػػكاحيع،ػػ يارػػدتؿيكاحياة  صيػػيياراسػػ،اي يي
فياهديػػدا يتبوع،ػػ يلػػكاي  نػػ يصبػػطيارجػػتؼياػػفيارا يػػصاحيارديا صا يػػييبػػلرجتؼياػػفياراػػييقػػلؿيإفياتاطنيهػػلييشػػ ،تي

اإلصللف يتاسا ؿينلرييايسااطلفيبشأفيإسػصائيؿيرانويػتياييديػ يضػديبػلصاؾي تبلاػل يارػكويفػتصةيدائاػليع،ػ ي
ع،ػػ ي نػػ ياترػػتديجػػلص يارتييػػلحياراانػػدةيت نػػ ياسػػ،ـيتاعػػلديإلسػػصائيؿ يت ػػلفيلػػكايتانػػداياػػفيعػػددياػػفياراضػػليلي

بصنلا  يرد يتفتر ير،صئلسػي يبلإلضػل ييإرػ يارنػدياػفياره ػصةيارالنتنيػي ي اػلـياصااػفيبلاجػلكيجطػتاحي نلديػيي
 ار لنفيبهكايارشأف يتاآلفييض طيبلا لةيناؿيارسولصةياةاصي يييافياؿي بيفيإر ياراد ي يي قصفي صفير.يي

ةيبػأفيااج،ػ ي اصي ػليعػفينيلدياهػلياراا،يديػييتيص ي يشصي فيرلكةيارسيلسلحياشب ياطلرفيارانػل ظيفيارااتايػدي
  ييارفصاعياإلسصائي،ييارو،سطيني يتبدييافيكرؾيارتقتؼيإر ي لنفيإسصائيؿيبش ؿيع،نير.

تي ديار لافي ن يرا ي فياربعضيياتؿيإفيارا اتعلحياراييدةيإلسصائيؿيليياراسيترييعػفيلػكايارانػتؿ يإييي
قتيػػي ير ػػفييبػػدتي نػػ يياالشػػ ياػػ يقلعػػدةيار اهػػتصييف ينيػػفيص  ي فيع قػػيياصااػػفيبا،ػػؾيارا اتعػػلحيرػػـيا ػػفي

 فيع، ي اصي لي فياننلتيإلسصائيؿي ييانلد ػلحيارسػ ـ يت فػبنحيلػكةيي2014%يافيار اهتصييفيعلـي51
ي  %ر.ييي58ارنسبيياريـت

ياصا ػ يبػيفيتيجاـي يشصياالر يبلراتؿيإن ير ييارتقحياركوييانلا ي ي ياردعـيإلسصائيؿيبػيفيارانػل ظيف ي  نػ يي
ير.1إر يي3اريهتدياةاصي ييف ياركيفييعلصضتفيناؿيارسولصةيإر ياراد يبنسبيي

ي  



 

 ــــشئ

 7تــــــدولي شــــؤون
 

 هل حشهد ضىريا مىاجهت أمزينيت جزليت؟.. محلل أمزيهي ًجيب

 2012\1\23  21عربي -لندن
 يعػػػفيCNNانػػػدفيارااػػػدـيارااالعػػػدي ػػػييار ػػػيشياةاصي ػػػي يصيػػػؾي صان تنػػػل يتلػػػتياران،ػػػؿيارعسػػػ صويرشػػػب يي

يبهلي ناصةي ييانطاييعوصيفيانحياسا ير ففيارتياتفر.ارعا،يل  حيارعس صييياراييااـت
تص  ير صان وتنلرياركويعاؿيا،ناليعس صيليرب دةي ييستصيليسلبال ي فيانطاييشالؿيستصيلياصشنييةفيا ػتفي

يصيار ػيشياتقعليراتا هيي بيصةيبيفيارتييػلحياراانػدةيتاص يػل يااسػلئ يعػفياػد يقبػتؿيتاشػنطفيإلا لنيػيياػدا
 اراص يير،ات يار صدييياراييادعاهل.

تقلؿير صان وتنلري يينتاصيرػرسيي في فريإفيرلكةيارانطاػيياػفيارشػالؿيارسػتصويرػـيا ػفيانطاػيي يػدةيرػداعش ي
 بؿيإفيارانظيـيُطصديانهليانكي اصة ي ،الكاياشفياص يليلكةيارعا،يي يلنلؾيإ لبييتاندةيتلي:ياة صادر.

ق،ػػػؽي ػػػدوياػػػفيانااػػػلؿياأسػػػي ياة ػػػصاديرانطاػػػييشػػػب ين ػػػـيكااػػػيي ػػػييسػػػتصيلياشػػػب ييت ضػػػلؼ:يررػػػد ياةاػػػصاؾ
 ارانطاييارايييااا يبهلياة صادي ييارعصاؽيتلتي اصييجشلةياةاصاؾيبشدةر.

تعفيإا لنيييعتدةيارات يارات ػتدةي ػييسػتصيلياراػيياعلتنػحيرااػلؿيداعػشيراالا،ػييبعضػهليبعػديلتياػييارانظػيـي
ننلي ادنليارتعلليار لا ياركوي لفي وي يب باػلليار ايػ ي ػييلػكايارانػلرؼيص ػـي ػصلهـيصديقلئ :يرلكاياا ف ية

رػػ .يتر ػػفياةاػػتصياصشػػنييةفياسػػتلي   ػػصيبسػػبفيدجػػتؿييعبػػيفي بػػلصيع،ػػ يارجػػطيلنػػل ي ،ػػدينليارػػصت يارػػكيفي
ةيارعسػػ صييييصاقبػػتفيعػػفي  ػػفيتبا،ػػؽ يترػػدينليار لنػػفياةاصي ػػي يتارسػػياؿياراػػلئـيلػػت:يلػػؿيسُيسػػاكيباػػدايصياراػػتي

 ار صديييع، ييديار يشياراص ي ر.
تاعابصياراادـياةاصي يي فيرار يشياراص ييقلدصيبلروعؿيع، يإرنػلؽيارهتياػييبػلة صادي ػييا،ػؾيارانطاػي يتلػتي
ااوػػتؽيبتضػػت يرنلنيػػيياراػػتةيارنلصيػػير ير نػػ يطػػص ياةسػػئ،ييارشػػلئ ييبػػلراتؿ:يرلػػؿيسػػناؼيننػػفيرناوػػص يا اػػت يي

صت يرألاصاؾيبشفيعا،يييعس صيييبانطاييا لتصةيرانطاييعا،يلاهـي ػييسػتصيل يتاػلكاياةيدو يلؿيسيساكيار
 عفيص ويار لنفيارستصوينوس  ر.

تاناهػػػ ياران،ػػػؿيارعسػػػ صوياةاصي ػػػييإرػػػ ياراػػػتؿ:يرننػػػفي اػػػلـياتا هػػػيي بيػػػصةياانضػػػصيبػػػيفياص يػػػلياػػػفي هػػػيي
يتارتييلحيارااندةيافي هيي جص ر.

ي  



 

 ــــشئ

 8تــــــدولي شــــؤون
 

 جيش الحز" الذي دربخه أمزيهامطدشارة أردوغان: هخعاون مع "ال

 2012\1\23  األناضول -لندن
قلرحي ترنتصي يبح ي بيصةياساشلصويارصئي ياراص ي يص فيطيفي صدت لف يإفيعا،ييير فػفيارتياػتفياهػدؼي

 رناليييندتدنل يتارني،ترييدتفيإقلاييانطاييإصللبيييب لنبهلر.
ؿياالب،ػييرهػلياػ يارانػلةيارا،وتيتنيػييارصابعػيي ػيي لليكرػؾي ػييافػصينلحي درػحيبهػل ي يبػح ياسػللياي نػيف يجػ 

 بصيطلنيل يتاطصقحيج رهلير،عا،ييياراك تصةياراييا صيهلياراتاحياراص يييبادينييعوصيفيارستصيي.
ت ط،اػػحياراػػتاحياراص يػػي يعا،يػػيير فػػفيارتياػػتفريارسػػبحيارالضػػي يضػػدياةلػػداؼيارعسػػ صيييرانظياػػييرفيوي

 ارستصيي.د/يبيي لي لريترداعشريبعوصيفي
ت تضنحي بيصةياراساشلصيف ي فيب دللي  فنحير،عػلرـيعػفي سػبلفيارايػلـيبهػكةيارعا،يػي ياتضػنيي فيانظػيـي

 رويفيؾ/فيويدريلتيايااداديارستصويرانظاييربيي لي لريارادص ييبأتصتبليت اصي ليع، يقتائـياإلصللف.
بػيي ػلي ػلرييييا ػؿياة ػصاديارات ػتديفي ػييتشددحيع،ػ ي فيارانظػيـياراػك تصييييا ػؿي  ػصاديسػتصيل ي اػلي فير

 اص يل.
ترواحي بيح يإر ي فيانظػيـيرويفيؾرياسػا ؿيارنػصفيارػدائصةي ػييسػتصيلياػفي  ػؿيارسػيطصةيع،ػ ياسػلنلحييي

 يش ؿياة صادي  ،بيييس لنهل.
يبػػيفيارنػػيفيتاآلجػػصيبشػػفيل اػػلحيع،ػػ يارنػػدتدياراص يػػيياػػفيجػػ ؿي ت ضػػل حيقلئ،ػػي:يرانظػػيـينويفيؾ يياػػـت

راسػػلنلحياراػػيييسػػيطصيع،يهػػل يترهػػكايارسػػبفي ػػللحين فػػفيارتياػػتف يرناليػػييارنػػدتديتارني،ترػػييدتفيإقلاػػييا
 انطاييإصللبيييب تاصللر.

افياي لؽياةاـياراانػدة ياراػييا وػؿيةناػصةيارنػؽياراشػصتعي ػييي51ت  دحي فيرارعا،ييياأايي ييإطلصيارالدةي
فياص يلي ب،   حياةاـيارااندةيبكرؾي   صيافياصةر.ارد لعيعفينوسهليضدياإلصللف يتاا

ت ػييصديانهػليع،ػ يسػياؿينػتؿياعػػلتفي ناػصةياػ يار ػيشيارسػتصويارنػصيص ػػـياعابػلصةيرانظاػييإصللبيػيرياػفيقبػػؿي
ارنظلـيارسػتصو يقلرػحي يبػح:يرار ػيشيارسػتصويارنػصيرػي يانظياػليإصللبيػل يبػؿيقػتاحيدصباهػليت هتاهػليارتييػلحي

 ارااندةر.



 

 ــــشئ

 9تــــــدولي شــــؤون
 

فياراص يػػػي يارسػػػبحيارالضػػػي يانطػػػ ؽيعا،يػػػيير فػػػفيارتياػػػتفريبهػػػدؼيرإصسػػػللياةاػػػفيت ع،نػػػحيصئلسػػػيياةص ػػػل
تايسػػااصاصيع،ػػ ينػػدتدياص يػػليت ػػييارانطاػػييتاراضػػلليع،ػػ يإصلػػلبييينبػػيي ػػلي ػػل/فيويد/ويفيؾ يتنداعػػش ي

نالكيس لفيارانطاييافيقا ياإلصللبييفر.   ييادينييعوصيف يتاا
إطلصيناتؽياص يليارنلبعييافياراػلنتفيارػدترييتقػصاصاحيا ،ػ يتشددح ي ييبيلف يع، ي فيارعا،يييرا صوي يي

اػفيااال يػيياةاػـياراانػدةيي51اةافينتؿيا ل نيياإلصللف يتنؽيارد لعيعػفيارػنو ياراشػلصيإريػ ي ػيياراػلدةي
 ا ياناصاـيتندةياةصاضييارستصيير.

يدنييف.ت  دحي ن يي صويااجلكي ل ييارادابيصيار تايير،ني،ترييدتفيإرنلؽي ضصاصيبلرا
ي  



 

 ــــشئ

 10تــــــدولي شــــؤون
 

 مطؤول أميرمي: قطيعت جامت مع الفلططينيين منذ إعالن جزامب

 2012\1\23  تحرير : هاشم حمدان  42عرب 
قلؿياسيتؿي بيصي يياإلداصةياةايص يي يقبيؿياناهللي تريينلئػفيارػصئي ياةايص ػي ياليػؾيبػن  ي ػييإسػصائيؿ ي

يار    ػػلل يإفياربيػػحياةبػػيضيرػػـيي ػػفيع،ػػ ياافػػلؿياػػ يارايػػلدةيارو،سػػطينيييانػػكيإعػػ فيارػػصئي  يدتنلرػػدياريػػـت
 اصااف يعفيقصاصةيايعاصاؼيبلراد ي علفاييإلسصائيؿي ييارسلد يافي لنتفياةتؿ/يديسابصيارالضي.

ع،ػ يإسػصائيؿيير فيياعيفي2018ت ضلؼي فيارتييلحيارااندةياأاؿي ييطص يجطييطلؿياناظلصللير،س ـي يي
 تارو،سطينييفي فيي تنتاياساعديفيرهلي تي.

تصدايع، يسياؿيعاليإكاي ػلفيارهػدؼيلػتيطػص يارجطػييلػكايارعػلـيقػلؿياراسػيتؿير،فػنوييفي ػيياراػد ير ا،ػيي
  فيا تفياإل لبيينعـر.

انػدفيت ضلؼيطلربليعدـيك صياسا يرساطص يعنداليا تفي للتة يتعنداليي تفيارطص ػلفياسػاعديفيبلروعػؿير،
 بشأنهلر.

 تادع ي فيارتييلحيارااندةييياتاؿياعاؿيع، يارجطييرضالفي فيا تفيرعلدرير.
تبنسب  ي  في ويدتريي جص ييياعاادي ن ييا فياسابداؿيارتييلحيارااندةي ػرقلئدةيرعا،يييارسػ ـر ي اػليادعػ ي

 ارتييلحيارااندةي تسيط. فيرارو،سطينييفي يضلييييعاادتفر يص ـياراأ يداحيع، ي ن يرفيياب،تاي
تقػػػلؿياراسػػػيتؿياةايص ػػػييإنػػػ ييأاػػػؿي فياسػػػلعديارجطػػػيياةايص يػػػييإسػػػصائيؿي ػػػيياطػػػتيصيع قلاهػػػلياػػػ يارػػػدتؿي

يارا لتصةيرهل.
ي  



 

 ــــشئ

 11تــــــدولي شــــؤون
 

 من هم إلاهجيليىن الذًن ًنخمي لهم "بنظ" وفق جقزيز إضزائيلي؟

 2012\1\23  21عربي -لندن
ت ا،ػػػيياتاقوػػػ يرارنايايػػػيرينيػػػلؿيرإسػػػصائيؿريطػػػص يارسػػػياؿيي عػػػلدحيتيػػػلصةينلئػػػفيارػػػصئي ياةاصي ػػػيياليػػػؾيبػػػن  

 اراا،يدوينتؿيافيُيعص تفيبلراسينييفياإلن ي،ييفياركيفيينااييإريهـ.
اتقػػ يرارافػػدصرياإلسػػصائي،يي راػػ يارضػػتليع،ػػ يلػػكةيارطلئوػػيياراػػيياعػػديبػػص ويااصيػػصةير نػػدي  بػػصيافػػلدصيارػػدعـي

ييااصيػػصينشػػصةيعشػػيييتيػػلصةيربػػن ريإلسػػصائيؿ يتاراػػيياجاػػاـيردترػػييإسػػصائيؿر يتالصيجهػػليتنضػػتصلليتطصتنلاهػػلي ػػ
يار   لل.  اريـت

%ياػفيسػ لفيارعػلرـياراسػينييف يتنػتارييصبػ يسػ لفي13يش ؿياراسينيتفياإلن ي،يػتف يبنسػفيارااصيػصيتلػللي
 ارتييلحيارااندة يتلـييعابصتفياآلفيارا اتعيياردينييياةاصي ييياة  صياعلطوليا يإسصائيؿ.

،يتفيايلصينشػأياػفيداجػؿيارديلنػيياراسػينييياربصتاسػالنايي يتارػكويبػد ي ػيي تصتبػلي ػيي اػصةياراػصفيار ػلافياإلن يي
عشص.يافدصياسـيارنص ييلتيار اػلفيارااػد  يرػد ياراسػينييف يتارػكويدعػحيارنص ػييإرػ ي ع،ػ ياص تيػلي ػيي

ي ػػػييارتييػػلح اراانػػدة يترػػػديهـياصا ػػتي جػػػص ييارنيػػلةياريتايػػيير،اػػػيانيف.يياػػ ياراص ػػتياة بػػػصيرنن ي،يػػيفياريػػـت
  يضلي ييلترندا يتنيتتي،ندا يت ساصاريل.

ترارفػػػػهيتنييياراسػػػػينيير ي اػػػػلييفػػػػوهليارااصيػػػػص يلػػػػييظػػػػللصةيدينيػػػػييشػػػػلئعيي ػػػػيي  ػػػػتالياجا،وػػػػيياػػػػفيارعػػػػلرـيي
 اراسيني.

قلاػػػيياردترػػػيياريهتديػػػييلػػػيي ػػػتليضػػػصتصيي يل ػػػصةياريهػػػتديإلسػػػصائيؿ يتاا وياػػػفييػػػيافياراسػػػينيتفياإلن ي،يػػػتفيبػػػأف 
 عا،يييارج صياراسينيي.

رـييوفؿيارااصيصي ييلػكايار لنػف ير ػفياراعػصتؼيلػتي فياعااػلدياإلن ي،يػيف يياا ػؿي ػيي فيعػتدةي ػؿياريهػتدي
إرػػ ي ،سػػطيف ياا ػػؿيضػػصتصةياػػفي  ػػؿيارااهيػػديرعػػتدةياراسػػيكياراج،ػػص يتاراعص ػػييارولفػػ،ييرلصا ػػدتفرياراػػيي

 ارااؿ يقبؿينهليييارتالف.يُيجيَّصي يهلياريهتديبيفياابلعياراسيكيتبيف
يضيؼيارااصيصي ن ي يي ؿيا لفيااعتتي ي يارنص يياربصتاسالنايييياتايديارطات يباسػلعدةياةصاضػييارااد سػي ي
 ويإسصائيؿ يبنسفيص يهـ يتااـياص اييكرؾي   صيت   صيافيج ؿياردعـيبلردتيصاح.ي ػؿيارابص عػلحياراسػينييي

 ارنفتؿيع،يهليافيانظالحيإن ي،يي.اراييافؿيإر يإسصائيؿيااصيبليياـي
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ا،يػػتفيي200تت اػػلير،ااػػديصاح ي ػػ فياراب،ػػ يارسػػنتوياإل اػػلرييرابصعػػلحياإلن ي،يػػيفيإلسػػصائيؿييفػػؿيإرػػ ينػػتاريي
 دتيص.

تص ـي فيلكاياراب،  يبنسفيارااصيص ي قؿيب  يصيافيا،يلصاحياردتيصاحيارايييابصعيبهليسنتيلياريهتدي ػيي ايػ ي
 فيارت لريياريهتدييياي ػدي نػ يع،ػ يع ػ ياةعاػلؿيارجيصيػيياريهتديػي ي ػ فياةعاػلؿيارجيصيػيي ننلليارعلرـ يإيي

 اراسينيييناإلن ي،يي ياليتارحياسااصةي يياةتقلحيايقافلديييارفعبيي يضل.
تيضػػػػػيؼيارااصيػػػػػصيقػػػػػلئ :يريبػػػػػدتي نػػػػػ ي ػػػػػييظػػػػػؿياإلداصةياةاصي يػػػػػييارنلريػػػػػي ييتدلػػػػػصياراسػػػػػينيتفياإلن ي،يػػػػػتفي

 بللاالـياصاافيبهـ يتلتياركوييدصؾيقتاهـيت لاياهليبفواهـي اهتصينلجبيفر.تيساااعتفي
 يعي فياصاافيعػدداياػفياراساشػلصيفياإلن ي،يػيف يتنظػييباأييػدي2016تج ؿينا،ييايناجلبلحيارصئلسيييرعلـي

%ياػػنهـ ي81تاسػػ ياػػفيارنػػلجبيفياإلن ي،يػػيفياربػػيضي ػػييايناجلبػػلحيارصئلسػػييي ػػييكرػػؾيارعػػلـ ينيػػفيفػػتحي
 رفلرن .

تافػػػدصياإلن ي،يػػػتفيارعنػػػلتيفيارصئيسػػػيياػػػيجصايعنػػػداليالصسػػػتايضػػػ طليع،ػػػ يإداصةياصااػػػفير عاػػػصاؼيبلراػػػد ي
 علفاييإلسصائيؿ يتافي ـيناؿيارسولصةياةاصي يييافياؿي بيفيإر ياراد .

يتانػػػػكي اػػػػصةيطتي،ػػػػي يادعػػػػ ياراسػػػػينيتفيارانػػػػل ظتفي ػػػػييارتييػػػػلحياراانػػػػدةي فيايعاػػػػصاؼياةاصي ػػػػييارصسػػػػاي
بلراد  يادينيياةال فياراادسيير،يهتد يتاراسػ،ايف يتاراسػينييف ي ػلفيينب ػيي فيينػدفيانػكي اػصةيطتي،ػيي ػيي

 يارػكوياعاػصؼيبلراػد يعلفػاييإلسػصائيؿي يضػل.يتت ػدي1995 عالفيارالنتفيارػكوي قػصةيار ػتن ص ي ػييعػلـي
 اراضيي.ياإلن ي،يتفي فياصاافيتنلئب يارانل ظ ياليؾيبن  ييدعالفياتاقوهـينتؿيلكة

تشػػػا،حي هػػػتديارنشػػػطللياإلن ي،يػػػيفيرػػػد  يإعػػػ فياصااػػػف ياػػػفيبػػػيفي اػػػتصي جػػػص  ينا،ػػػيياػػػدعتيارنػػػل يإرػػػ ي
ياراتافؿيا ياربيحياةبيضيتط،فيايعاصاؼيبلراد يعلفاييإلسصائيؿ.

ي  
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 "البنخاغىن" تهدد بقطع الدعم عن "ب ي د" في حال جىجه إلى عفزين

 ةاصي يي يفص يرألنلضتؿيبأفيب دةيرادعـيارانظيـيرانلصبيينداعش ي اطر.ارااندفيبلسـيتتاصةيارد لعيا
 2012\1\23  واشنطن / قاسم إيالري / األناضول

يار   ػػػػلل يباطػػػػ يارػػػػدعـيعػػػػفيانظػػػػيـيرفيويدي/يويفيؾري لػػػػددحيتتاصةيارػػػػد لعياةاصي يػػػػييناربناػػػػل تف ياريػػػػـت
 ظيين،فيشالرييستصيل.اإلصللبي ي يينلؿيناؿيعنلفصير يإر يادينييعوصيفي ييانل 

 لليكرؾي ييافصيكي در يب يارااندفيبلسـيراربنال تفريارصائدي دصيلفيصان يفي لرتاويرألنلضتؿ ياع،ياليع،ػ ي
 نبػػػلليعػػػفيانااػػػلؿياتا ػػػفير،انظػػػيـياإلصلػػػلبيياػػػفيادينػػػييارالاشػػػ،يينشػػػالؿيشػػػصؽ يرػػػدعـيعنلفػػػصيارانظػػػيـي ػػػيي

 عوصيف.
يارصاب يع، ياراتارييعا،يي ر ففيارتياتفريارعس صييياراص يييضدياةلداؼيارعس صيييرانظياػيييتااتافؿير،يـت
 رفيويدريترداعشرياإلصللبييفي ييعوصيف.

تاعابصي لرتاوي فيارع قييبيفيالياسػا يرقػتاحيسػتصيليارديااصاطيػيريتانظػيـيرفيويدي/يبػيي ػلي ػلرياإلصلػلبي ي
 لكايارجفتص.ريسحيع، يش ؿيقيلدةيتان ـ يركايرفينساطي ياإلديليبافصينلحي يي

تالب :يرنادـيادصيبلحيتاتفػيلحيتدعػـير،اػتاحياراػيياالاػؿيداعػش..ييينعطػيياع،ياػلحير،اػتاحيع،ػ ياةصض.ي
 لكةيريسحيع قانل.ي يينلؿيقلاتايبعاؿيعس صوييييص تيع، يداعشي سيوادتفيدعـيارانلرؼر.

ررنواػػصضي فيتنػػدةياػػفينويفيتاشػػيصايبيػػدةيإرػػ ياراسػػـيارشػػالرييارشػػصقيياػػفيارجصيطػػييارسػػتصييياضػػ يقػػلئ :ي
ؾ يااتا ػػدي ػػييانطاػػيياػػليلنػػل يتقلرػػحيإننػػليسػػناتقؼيعػػفيا ل نػػييداعػػشيتنا ػػ يرػػدعـيإجتاننػػلي ػػييعوػػصيف ي

 نينهلييظ،تفيرتندلـ يتيييا نهـي فيي تنتايشص لليرنلر.
ناػػلي يضػػليبػػلراتاحياراػػيياػػدصبهليتاشػػنطف  ػػيييتشػػددي ػػلرتاويع،ػػ ي فياةاػػصيرػػي يااع،اػػلي اػػطيبػػػيرويفيؾر يتاا

 انطاييارانؼيع، يارندتديارستصييياةصدنيييارعصاقيي.
 ت ضلؼي فياةس،نيياراييااداهليارتييلحيارااندةيرافيساللـيرشص لليرب دةريليي اطيرا ل نييرداعشر.

ت تضكي ن يرإكاياأ دنليافياسػاجداـياراعػداحير ليػيي جػص ي يػصيداعػش ي سػناجكيارجطػتاحيار تاػي يباػلي يهػلي
 قط ياردعـر.

تاي ديليئػيي ص ػلفياراػتاحياراسػ،نيياراص يػيي نػ ييػاـيااجػلكي ل ػيياراػدابيصيار تاػيير،ني،ترػييدتفيإرنػلؽي ضػصاصي
يبلرادنييفيج ؿيعا،ييير ففيارتياتفر.
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 أردوغان وبىجين ًبحثان آخز الخطىراث في ضىريا وعمليت "غصن الشيخىن"

  يياافلؿيللاوييبينهال
 2012\1\23 أنقرة / أنس قبالن / األناضول

يار   ػػػػلل يآجػػػػصي بنػػػػفيارػػػػصئي ياراص ػػػػييص ػػػػفيطيػػػػفي صدت ػػػػلف ياػػػػ ينظيػػػػصةيارصتسػػػػيي  ديايػػػػصيبػػػػتايف ياريػػػػـت
 اراطتصاحي ييستصيليتعا،ييير ففيارتياتفر.

تقلرحيافلدصي ييارصئلسيياراص يييرألنلضتؿ يإفيار لنبيفيبن لي يضلي ييايافلؿيارهلاوييبينهاػليارع قػلحي
 .ار نلئيييبيفيارب،ديف

تك ػػصحيارافػػلدصي في صدت ػػلفي  ػػديجػػ ؿيايافػػلؿ ي فيلػػدؼيعا،يػػيير فػػفيارتياػػتفريلػػتياطهيػػصيانطاػػيي
 رعوصيفريشالؿي صبييستصيل يافيعنلفصيارانظالحياإلصللبيييا ؿيرويفيؾي/يبيي لي لي/يترداعشر.

ظػ يبألايػيي يضػلياػفيتت الير،افلدصيكااهل ي شلصي صدت لفيإر ي فيارعا،يييارصاايييراػأايفيارنػدتدياراص يػييان
نلنييياراسللايي ييتندةيستصيليارسيلسيييتس ايي صاضيهل يتي اليإر ي لايييارانسيؽيا يصتسيلي ػيياراضػييي

 ارستصيي.
تبنسػػػفيارافػػػلدص ي  ػػػديار لنبػػػلفيافػػػاياهاليع،ػػػ يبػػػكؿيار هػػػتدياراشػػػاص ييرن ػػػل ياػػػيااصيارنػػػتاصيارػػػتطنيي

 سيي يتااهيديارطصيؽي الـينؿيسيلسيي ييستصيل.ارستصوياراتا يانعالدةي ييادينييرستاشيريارصتي
يػػصافي  اعػػحي تارسػػبح يقػػلؿيارابعػػتفيارصتسػػييارجػػلصيإرػػ يسػػتصيلي ر سػػندصيي صينايػػؼ يإفيصتسػػيليتاص يػػليتاا

 ينليصيار لصو.ي30تي29ع، ييئنييارادعتيفيإر يايااصيارنتاصيارستصوي ييستاشي ييتايي
يارصابػػ يع،ػػ ياراػػتارييااتافػػؿيعا،يػػيير  فػػفيارتياػػتفر ياسػػاهد ييإصلػػلبيييانظياػػييرفيويدريترداعػػشريتر،يػػـت

 شالؿي صبييستصيل.
تشدديار يشياراص ييع، ي فيضصبلا ياسػاهدؼياراتاقػ يارعسػ صييير،انظياػيف ياػ يارنػصصيع،ػ يعػدـيإرنػلؽي

ي ضصاصيبلرادنييف.
ي  
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 وسيز العدل ألاميرمي ًخضع لالضخجىاب بشأن "الخدخل الزوس ي"

 2012\1\24  مجادلةتحرير : محمود   ٨٤رب ع
يار   لل يإفيتتيصيارعدؿياةايص ػي ي يػؼيسيشػنتيجضػ ير سػا تافي اػلـي قلرحيتتاصةيارعدؿياةايص يي ياريـت

 ي2016ا افياراناػؽيارجػلصيارػكوييبلشػصيارانايػؽي ػيياػتاعـياػدجؿيصتسػيلي ػييايناجلبػلحيارصئلسػيييرعػلـي
 بشأفياناالؿياتاطئ يا ينا،ييارصئي يدتنلردياصااف.

 لكةيليي تؿياصةيي صوياإلع في يهليعفيجضتعيعضتي يين تايياصاافير،انايؽي ييلكةياراضيي.تي
يار   ػػلل يعػػػفيااػػصبيفياػػفي  هػػتةيارانايػػؽ ي فياراناػػؽياةايص ػػػيي تنا،ػػحيفػػنيوييريتاشػػنطفيبتسػػحر ياريػػـت

ؿيقصاصااػ يب قلرػييارجلص يصتبصحياترص ييسع يإر ياسا تافيارصئي ياصااف ي يياةسلبي يارا،ي،ػييارااب،ػي ينػتي
اساشلصياةافياراتاييارسلبؽ يالي ؿي ،يف يتاػديصيا اػفياراناياػلحياروػدصارييرإؼيبػييآوريارسػلبؽ ي ػيا ي

  تاي.
تبنسفيارفنيويي  فيانايػؽياػترصيي  ػؼياص يػتةيع،ػ يار هػتدياراا نػيياراػيييبػكرهلياصااػفي تيااصبيػ يرعصق،ػيي

ارويدصارييرإؼيبييآورينتؿياراضػييينوسػهل ياػفيجػ ؿيطػصدييانايالحياترصيتعصق،ا ياناياليرا افيارانايالح
 اديصةيارسلبؽي يا ي تاي.

تاسػػا تافيسيشػػنتيارػػكوي ػػلفياساشػػلصايرنا،ػػيياصااػػفيقبػػؿي فييعينػػ يارػػصئي يتتيػػصاير،عػػدؿ ياطػػتصيآجػػصيجطيػػصي
 .2017 ييارانايؽياركويي،اييبظ ر يع، يصئلسيياصاافياركوياتر يارس،طيي يي لنتفيار لني/يينليصي

ت ناكيسيشنتينوس يافياإلشصاؼيع، يارانايػؽيارصتسػيي ػييآكاص/ياػلص  يعنػداليك ػصحيتسػلئؿيإعػ ـي نػ يرػـي
.يتاهػديكرػؾيارطصيػؽي2016ي شؼيعفيعدديافيار،اللاحياػ يارسػويصيارصتسػييجػ ؿيارنا،ػييايناجلبيػييعػلـي
 .2017ليتي الـيصتديصتتنشاليفينلئفيارتتيص يراعييفيصتبصحياترصيانااليجلفلي يي يلص/يا

ترػػـيياسػػفيبعػػدياعص ػػيينػػتعياةسػػئ،يياراػػييتا ههػػليسيشػػنتيجػػ ؿياراالب،ػػيياراػػيي لنػػحيفػػنيوييرنيتيػػتصؾياػػلياتري
  تؿيافياندفيعنهل.

ر فيضػ،تع ي ػييقػصاصياصااػف يإقلرػيياػديصيا اػفياراناياػلحيايانػلدويرإؼيبػييآوريارسػلبؽ ي ػيا ي ػتاي ي
 اناالؿياتصطيارصئي يار اهتصوي يياعطيؿيسيصيارعداري.يسي تفياتض يالاالـيروصيؽياترصياركويينظصي ي

ت  ػػدياراانػػدفيبلسػػـيتتاصةيارعػػدؿ ي يػػلفيبصيػػتص يا ااػػلعيسيشػػنتيبوصيػػؽياػػترصياةسػػبتعيارالضػػيير نػػ يرػػـيياػػدـي
 اولفيؿ.



 

 ــــشئ

 16تــــــدولي شــــؤون
 

تقصصياصاافيإقلريي تايي يي يلص/ياليت يبنلليع، ياك صةيافيسيشػنتيتصتتنشػاليفي تفػيلي يهػليب قلراػ يبسػبفي
، يا يارانايؽي ييقضييياربصيدياإلر اصتنييارجلصيبػتتيصةيارجلص يػييارسػلباييلػي صوي ،يناػتف.يتجلضػحياعلا

 .2016 ،يناتفيايناجلبلحيارصئلسيييتجسصحي الـياصاافي ييعلـي
ت ػػػييتقػػػحيينػػػؽيقػػػلؿياصااػػػفيإنػػػ ي قػػػلؿي ػػػتاييبسػػػبفيرلػػػكةياراسػػػأرييناراصابطػػػي يبصتسػػػيلر ي ػػػيياع،يػػػؽي  ػػػلصي

 إكاي لفيارصئي يسع يإلعلقييانايؽيرإؼيبييآور.اسلييحيبشأفيالي
  



 

 ــــشئ

 17تــــــدولي شــــؤون
 

 هنذا مهدث سيارة بنظ لخطبيق "صفقت القزن"

 2012\1\24  النعامي نت  د.صالح النعامي
نصصينلئفيارصئي ياةاصي ييالي ؿيبن يج ؿيتيلصا يإلسصائيؿيع،ػ يإصسػلؿياراتيػدياػفيارصسػلئؿياراػيياي ػدي

يإداصاػػ يع،ػػ يانلترػػيي ػػصضيرفػػوايياراػػصفري ارهلد ػػييرافػػوييياراضػػيييارو،سػػطينيي.يتقػػديعاػػديبػػن يإرػػ ي فيعػػـت
اا ؿيارتيلصةياراػييقػلـيبهػليرػػيرنػلئطياربػصاؽر يارػكوييط،ػؽيع،يػ ياريهػتديرنػلئطياراب ػ ر يناطػييانػتؿي ػيياػلصي ي
يبتيػػػلصةيلػػػكايارا ػػػلفي اعػػػلطييارتييػػػلحياراانػػػدةياػػػ يقضػػػييياراػػػد  ينيػػػفي نػػػ ي تؿياسػػػيتؿي اصي ػػػييص يػػػ يياػػػـت

ي.يتاضوييلكةيارجطتةيإر ي لنفيد لعيبن يج ؿيتيلصا يرألصدفيعفياعاػصاؼيارػصئي يدتنلرػديبفوا يارصساي
اصاافيبلراد يعلفاييإلسصائيؿيتقصاصةيناؿيارسػولصةياةاصي يػيير،اػد يفػدقيييع،ػ ياراسػصيبلحيارااػتااصةيبشػأفي

 ػيي يػيياولتضػلحياليااضػان يرفػوايياراػصفرياػفيبنػتد يتع،ػ يص سػهليإجػصا يقضػييياراػد ياػفيدائػصةياراػداتؿي
بتفوهليعلفاييإسصائيؿ.يتلنلؾيالييدرؿيع، ي فيإداصةياصااػفيتن تاػيينانيػللتيانسػالفيراطبيػؽيبنػتديفػوايي
اراصف يسياليا،ؾيارايياا ؿيا لسفي ،يييإلسصائيؿينا يقبؿياإلع فيعفيلكةيارفػواييبشػ ؿيصسػاي يتاراػيي

رانظاػييارانصيػصيفػلئفيعصياػلحير،ػصئي ياناػتدياـيار شؼيعنهلي ييت ياييقداهلي اػيفيسػصيار، نػييارانويكيػيي
عبػػػل يتاػػػـياسػػػصيبهليرانػػػلةيارا،وػػػتةياإلسػػػصائي،يييارعلشػػػصةي تاجػػػصياةسػػػبتعيارالضػػػي.ي نسػػػفياػػػلينشػػػصا يفػػػنيويي
رللصا ري ا  ي أفيبن يسيب، يإسصائيؿياتا اييتاشنطفيع، ي ويقصاصييا في فيااجكةين تاػيينانيػللتيبشػأفي

إلسصائيؿ.ييتقديي تفيلكاياليد  يعصيالحيإلطػ ؽيانػكيصاحيبػلةا ياػفييضـي ييياسلنييافيارضوييار صبيي
 فيارجطػػػتةياةترػػػ ياراػػػييسػػػاادـيع،يهػػػليإسػػػصائيؿياسػػػانلدايإرػػػ يرفػػػوايياراػػػصفريسػػػااا ؿي ػػػييضػػػـياراسػػػاتطنلحي
اريهتدييي ييارضوييار صبيييإلسصائيؿ.يتالييستغيانػكيصاحيعصياػلحيناياػيي فياةنػتافيتارنص ػلحياراػيياشػ ؿي

 ؼيارياينػػػػييارنػػػػل ـي ػػػػيياػػػػؿي بيػػػػفيقػػػػديضػػػلعوحينصا هػػػػليارهلد ،سػػػػفياشػػػػصيعلحيااػػػػنفيضػػػػـيرػػػػي ي اػػػػطيايئػػػا
%ياػػفياسػػلنيي60ارا اعػػلحيايسػػايطلنيييار بػػص ي ػػييارضػػوييار صبيػػي يبػػؿيانطاػػيير ر ياراػػيياا ػػؿي   ػػصياػػفي

 ارضوييار صبيي.
اعتيػػتيايسػػايطلفياريهػػػتدويي ػػييارتقػػحيكااػػ  ي ػػأفياراػػصاصاحيارااسػػلصعيياراػػػييااجػػكللين تاػػيينانيػػللتيبشػػأفي

%ي28-25انديداي ييانطايير تصياةصدفرياعنيي فيإسصائيؿيعلتاييع،ػ يإجػصا يلػكةيارانطاػي ياراػيياشػ ؿي
اػفياسػلنييارضػػوييار صبيػيياػػفيدائػصةياراوػػلتض يااػلييػػدرؿيع،ػ ي فيانػػكيصاحيعصياػلحياػػفي فيارجطػتةيار لنيػػيي

نػػدتديارشػػصقيييرػػألصدف يع،ػػ ياعابػػلصي فينسػػـيافػػػيصيإلسػػصائيؿياسػػانلدايرفػػوايياراػػصفيسػػااا ؿي ػػيياصسػػيـيار



 

 ــــشئ

 18تــــــدولي شــــؤون
 

انطاػػييرار ػػتصرييعنػػيينسػػـيافػػيصيلػػكةيارنػػدتد يانػػكيصاحي ػػييا لنػػ .يتاػػفيارتاضػػكي في ػػ ياػػفياةاػػصي ييفي
تاإلسصائي،يفيقديفل تايبنتديرفوايياراصفريبنيفياوضييعا،يليإر ياتاف،ييإسصائيؿيارسيطصةيعؿي ؿيارضػويي

صيت ياػػييعصياػػلحيةتؿيتل،ػػي.يتياضػػكياػػفيت ياػػييعصياػػلحي فيلػػكةيفػػايي%ي اػػلياػػن10ار صبيػػييترػػي ي اػػطي
اراػػػصفيااػػػنكيإسػػػصائيؿيتنػػػدلليارػػػان ـي ػػػيي ػػػدتؿيانسػػػنلبهلياػػػفيارضػػػوييار صبيػػػي يبنيػػػفي فيانسػػػنلفي ػػػيشي
اينا ؿيافي يييباعيي ييارضوييار صبيييياتقؼيع، يااديصياؿي بيفيبأفيارس،طييقلدصةيع، ينوظياةافي ػيي

راليبأفيإسصائيؿيرـياانكيارس،طييشهلدةيار وللةياةانييي أفيفوايياراصفيااػصصيبأنػ يرػفيي ػتفيلكةيارباعي.يتطل
بلإلا لفيإ بلصلليع، ياينسنلفيافياةصاضييارايييواصضي فياالـيع،يهلياردترػييارو،سػطينيي.يتاػفيارتاضػكي

اػػصفريااا ػػؿي ػػيياتسػػي ي فياإلسػػاصااي ييياراػػيياابنللػػليإداصةياصااػػفي ػػيياػػت يصي ػػصصياسػػاكيباطبيػػؽيرفػػواييار
دائصةيارعاتبلحيضديارو،سطينييفيإلقنلعهـيبأفي الاهـي اطياػلييجسػصتن ي ػيينػلؿيظ،ػتاييص ضػتفياراعػلتفياػ ي
ياإل نيفيعفيافدصي يياربيحياةبػيضياػفي فياتاقػؼي بنتديلكةيارفواي.ي اديناؿياتق يراي تصيصيشتفرياريـت

صيانطبػلعياصااػفيت ص ػلفيإداصاػ .يتنسػفيارافػدص ي ػأفيارس،طييرارااشن يريتضانهلياالطعييتيلصةيبن يرـيا 
اصااػػفيت صياػػ ييصالنػػتفيع،ػػ يدتصيعلاػػؿيارتقػػحي ػػيياػػصتيضيارو،سػػطينييفيتد عهػػـير،اتا اػػيي ػػييارنهليػػييع،ػػ ي

 اراعلطييا يارفواي.
تاػفيارتاضػكي فيطػػلب ياراتقػؼيارعصبػييارصسػػايييا ػؿي نػدي لػػـياص بػلحياربيئػيياراػػيياسػاكيرػنداصةياةاصي يػػيي

تاف،يياجططهػليارهػلدؼيإرػ يإاػ ليفػوايياراػصف.ي  ػ ياػفيارسػعتديييتافػصيرػـيي اويػلي اػطيبعػدـيانصيػؾيبا
سل فيإتالياراجططياةاصي ييرافوييياراضيييارو،سطينيي يبؿي في  يافيارصيػلضيتاراػللصةيي،اتاػلفيارفػاحي

 لتفيا يلكاياراجطط.إتالياراسصيبلحيارااتااصةيبشأفيانجصاطهالي ييانلتيحيرد  يارو،سطينييفير،اع
إرػػػػ ي لنػػػػفيكرػػػػؾ ي أنػػػػ يع،ػػػػ يارػػػػص ـياػػػػفياأ يػػػػدياةصدفيع،ػػػػ يص ػػػػضيايعاػػػػصاؼياياصي ػػػػييبلراػػػػد يعلفػػػػايي
إلسصائيؿ يإيي فيس،تؾيعالفيتاقعيييدرؿيع، ي فيع قاهػليب ػؿياػفياػؿي بيػفيتتاشػنطفيرػفيااػأ صيبات هػلحي

 فيارضػػ طيارػػكويالصسػػ ياساشػػلصياصااػػفيإداصةياصااػػفيإتالياراضػػيييارو،سػػطينيي.يتاػػلييػػدرؿيع،ػػ يكرػػؾيناياػػيي
تفػػهصةي ػػلصدي تشػػنص ي  ضػػ يإرػػ ياصا ػػ ياةصدفيعػػفيشػػصط يبانل اػػيينػػلص يارسػػولصةياإلسػػصائي،ييي ػػييعاػػلفي
ارػػكويقاػػؿياػػتاطنيفي صدنيػػيف ينيػػفيتا اػػحيعاػػلفيع،ػػ يإ ػػ ؽيلػػكايارا،ػػؼياالبػػؿيراعبيػػصيإسػػصائيؿيعػػفي سػػوهلري

 تاعتيضلحيالريي.



 

 ــــشئ

 19تــــــدولي شــــؤون
 

 ي أنػػ يرػػي ياػػفياراسػػابعدي فياا ػػؿيتيػػلصةيبػػن يااداػػييراطبيػػؽيفػػوايياراػػصفياػػفيلنػػل يت ػػييظػػؿيلػػكةيارظػػصتؼ
يبتفوهلي داةيرافوييياراضيييارو،سطينيي.

ي  



 

 ــــشئ

 20تــــــدولي شــــؤون
 

 الخطط ألاميرليت إلاضزائيليت )أ و ب(

 2012\1\24  األردنيةالغد   أحمد جميل عزم
يلنػلؾيجطاػيفي ايػص يايفيرر،سػ ـرياػ يارو،سػطيني يف.يارجطػيياةترػ  ي تييا فيايسانال يافيايشصاحيعػدةي ف 

ارجطيين  يليياسائنلؼيارجطتةياةايص ييير عاصاؼيبعنلفصي جص يافياينػا ؿياإلسػصائي،ي يبوػصضياةاػصي
ارتاق  يارصالف يتلييع، ياة ،فيارجطيياراوضػ،ي ياػ يا ،يوهػليبأنهػليااهيػديرطػص يجطػييسػ ـي ايص يػي يت في

ليارجطػػػيينف ي سػػياـياقاصانهػػػليإكاياػػـياراتفػػػؿيياوػػػلؽيسػػببهليعػػػدـياشػػاصاؾيارو،سػػػطينييفي ػػيياراولتضػػػلح.ي اػػ
 نػػلئيي تيإق،ياػػي يت ػػص يإطػػ ؽياولتضػػلح يتلػػييجطػػيييا ػػفياسػػاياهليبجطػػيين تسػػ،ت ي وياػػليلػػتي قػػؿياػػفي

يانافؼياراسعينيلح يتر فيسُيااص ياآلفيري تفين ينهلئيل.  ااولؽي تس،تيايناالري يارابـص
ارانصيػصيارو،سػطينيي يااصيػصاييسيلسػيلي ير،ا ،ػ ياراص ػتوياةجيػص ينشػصحيقد ـي ايفيسصيار، نييارانويكيييرانظاػيي

ياران،يػؿيتا ايػ ياراع،تاػلحيار،ػكيفيقػلـيبهاػلي92 اصاحييسيصةيافيفونلا ياؿي  ي يياإلع ـ ييسادؿيانهػلي ف 
ياإلداصةياةايص يػػػييسػػػاتا ؽيع،ػػػ يضػػػـياػػػليبػػػيفين  يبلرائػػػيياػػػفي15ي-ي10تاضػػػعتيارااصيػػػص ييػػػيدوييسػػػانال ي ف 

يار ضػػوييار صبيػػي يقصيبػػل يجػػ ؿيشػػهصيفيإرػػ ي   ػػي يبن ػػييضػػـيار اػػؿيايسػػايطلنيي.يتلػػكايسػػُيبصصيبلراأ يػػديبػػأف 
يتاسػتيلحيت فيلػكةياراسػاتطنلحيسػابا ي ػتلاياػفي ارو،سطينييفيتا اتاي يياولتضلحيسلباييع،ػ يابػلدؿي صاضو

عػػلدةيااتضػػ يجػػلص يإسػػصائيؿ.يتياضػػييارااصيػػصي ػػييسػػصدياولفػػيؿيعػػفيباػػللياةاػػفيع،ػػ يارنػػدتديإسػػصائي ،يل يتاا
يلكةياة  لصياإلضل يييسػا تفياػلييا ػفياسػايا يارجطػيي يارايشصاحي ف  انلطؽي يتفيتاليإر يكرؾ يتارتاق ي ف 

 اربدي،ي ي تيار لنيي ي الياةتر ي هيي اطيارضـيت صضياةاصيارتاق يتارا،تيكيبلرس ـي يياراساابؿ.
ياإلسػػػصائي،يتفيتارفػػػهلينيياةايص يػػػتف يااػػػ فياػػػ  ،هـيبتضػػػت يجطػػػلفياليػػػؾيبيػػػن ي ػػػييار نيسػػػح يبضػػػـيسػػػياـت

يارتقػحي   تاليافيارضوييار صبيي ي جطتةيالريييرضـياراد يتايعاصاؼيبهكايارضػـ ينإكاياسػااصتايبلرشػعتصي ف 
انلسػػفيرهػػكةيارجطػػػتاح يتبلراػػلريياص ػػ ياراسػػػاتطنلحيتاراػػد  يتلاػػليا ناػػػلفياػػفيجاسػػييقضػػػليلياص ػػحيارعػػػلـي

 جلص يارنالش ي ض يعفياتضتعيار  ئيف.ي ير،اولتض يتيفبنلف1993
بلرائػػييع،ػػ يارو،سػػطينييف يبػػؿيسيسػػااصيي85ي-ي90بلرائػػييصسػػايلي ييييعنػػييعػػصضيي15إرػػ يي10تر ػػفيضػػـي

ياسلنيياراد  يرػـياػدجؿي ػييارنسػلفي يضػلي يتر ػفياػلي اينا ؿ يجفتفليي يياة تاص يلكاي ض يعفي ف 
 تفيارجطػػي يإكايتا ػػؽيارعػػصفيتارو،سػػطينيتفيع،ػػ ياػػلييسػػا يسػػيا يصيلػػتيارتضػػ ياراػػلنتنيير،اسػػاتطنلح.يتسػػا

اراوػلتض يلػػيياةاػػتصياراػػييك صلػػليارااصيػػصيارسيلسػػي ياػفيا ػػؿيارسػػال يبلرنضػػتصيارشػػ ،ييرألاػػفيارو،سػػطينيي
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ع، ياراعلبص يت اتصي قصفير،هتؿ يافيا ؿي فؿياربضلئ ياراسػاتصدةيرنسػصائي،ييفيعػفياربضػلئ يارو،سػطينيي ي
ياراعػصتضيسػي تفي قػؿيناػ ياػفي تسػ،ت ي اػ  ييياناػصاـير،ت ػتديارو،سػطينيي يياراطػلصاحيتاراػتي انئ.ي وي ف 

  يياراد  ي الي لفي ييارنفتصيارا،ناييبلاولؽي تس،ت.يترفيينلقشياتضتعي داصياروفؿ يتاليإر يكرؾ.
يلػكةيااػدالحييقاػي–ب ،الحي جص يسا تفيلنلؾيجطتاحي ايص ييي صا ينػؿ يإسصائي،يي يااـيا طياهػليبػلرتعـي ف 

تاادالحير،جطيياراييي صويرطبجهلري ايص يلي يتاراييسيط،في صيؽيدتنلردياصاافيارفػهيتنييارانػيطيبػ  ياػفي
 طػػػصاؼيدتريػػػييتعصبيػػػيي فيينفػػػنتايارو،سػػػطينييفيبعػػػدـياراسػػػصعيبػػػصدتدي ع،هػػػـيضػػػدلل يت يييانػػػد تايعػػػفيبػػػدائؿي

يلنػلؾيسػػا لي ػيياربنػػصيسػػياـير،اولتضػلحيبصعليػػيي ايص يػي يناػػ ييييضػيعتايارجطػػيياراصاابػػيينت في ييانػتايبػػأف 
فيدةييتاػلي .يت ػيينلرػييررػـيي ضػفيارو،سػطينيتفر يتفػلصيييبػدياػفيطػص يابػلدصة يسػاطص ياة  ػلصياةجػص ي
اػػػػػفينػػػػػتعياتسػػػػػعييارانطااػػػػػيفي يتفيق،ػػػػػي ي يتعػػػػػتدةيارشػػػػػصطييارو،سػػػػػطينييير،اعػػػػػلبصياػػػػػ يباػػػػػلليار ،اػػػػػيياروفػػػػػؿي

رألاػػػل فياراادسػػػي يتاسػػػهي حيا لصيػػػييتاػػػليإرػػػ يكرػػػؾ.ياػػػ ييرنسػػػصائي،ييف يتارنػػػديفيعػػػفياسػػػهي حير،تفػػػتؿ
ارسال ير،و،سطينييفيباساييي نوسهـيبلسـيدتري يتارسال يرهـيبلجايلصيانطاييانلكيػيير،اػد  يتجػلص يار ػداص ي
تكاحي  ل ييسػ لنييي ،سػطينيي يرا ػتفيعلفػاي.يتيا ػفي فياطػص يلػكةياة  ػلص يناػ ي ػيينلرػييباػلليارػص ضي

هـيارو،سػػػطينيتفيبػػػأن هـييضػػػيعتفياروصفػػػي يت ن هػػػـيرػػػتيتا اػػػتايع،ػػػ ياراوػػػلتض يرصباػػػليانسػػػفيارو،سػػػطيني ي ػػػـيُيػػػا
اةايص ػػػػي.يتسػػػػاا صصياياهلاػػػػلحيار لكبػػػػي ير،و،سػػػػطينييف ي نهػػػػـيييياص ػػػػتفي صفػػػػييإييي-ارعػػػػصضياإلسػػػػصائي،ي

 تيضيعتنهل.
اػد  ي ن ػ ييييت ػديات ػػ ييي ػديصدياروعػؿيارػدترييتارعصبػييع،ػػ يقػصاصيارػصئي ياةايص ػييدتنلرػدياصااػػف يبشػأفيار

ر،افدوي ع ير،جططياةايص ييياإلسصائي،يي ي ياػليارو،سػطينيتفي ػلصقتفي ػييايناسػلـ يتبلر ػدؿينػتؿياةدتاحي
ياةن  يراتاف،يياراصن،ييارصالني يدتفياوعيؿير،طلقلحيتاروئلحيارشعبيييتارايسسلحيارو،سطينيي.

ي  
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 جىلت في املىاقف إلاقليميت والدوليت« عفزين مقابل إدلب»

 2012\1\24   الدستور   عريب الرنتاوي
 ياػ يااػػدـيشػػلصؼي”عوػػصيف“سػػتصيي ي ػييانطاػػيياراص يػػيي ػػييعاػؽياةصاضػػييار”ي فػػفيارتياػتف“اتاانػحيعا،يػػيي

ر، ػيشيارسػػتصويتن،ولئػػ  يع،ػ يانػػتصيإدرػػف ياػت  يبلسػػاعلدةيداشػػؽيسػيطصاهليع،ػػ ياطػػلصي”يايجاػػصاؽ“ضػولؼي
 يتاسػػػػادع ياراتيػػػػدياػػػػفي”تصالياة اػػػػيياػػػػليتصاللػػػػل“ايسػػػػاصااي يي...ياػػػػلي  ػػػػلصيانطبلعػػػػلي يبػػػػأفي”ي بػػػػتيارظهػػػػتص“

حيارعا،يالفيانساالف يت ييإطلصيفواييإق،يايي يبصعليييصتسيي ييا ػفياران،ي حيتارا هنلح ينتؿياليإكاي لن
 ”.عوصيفياالبؿيإدرف“ فينعطيهلياساليياجافصايي

افدصيارش تؾيتاراسلييحيارايي نلطحيبلرعا،يايفياراص ييي ييعوصيفيتارستصييي ييإدرػف ييعػتديإرػ يفػاحي
اص يػي يتاولديهػليات يػ يانااػلداحينػلدةيةناػصة يصتسيل يفػديايياة ػصاديتاةاػصاؾيع،ػ ينػديسػتال يعػفيارعا،يػييار

 يتاراأ يػديع،ػ ي فيايافػليحياػليتارػحياسػااصةياػ ياجا،ػؼياةطػصاؼي...ي”ضبطيارػنو “تا اولئهليبلردعتةيرػي
 اراشلصيإريهل.”يارفواي“إفي لتياراعبيص ي  لصير طلييتش ت ليينتؿيت تدي”يارالئ “لكاياراتقؼي

ي يفػػػؿيااػػػداد يبلرافػػػدويرػػػػي اػػػليداشػػػؽ ياراػػػيياعهػػػدينلئػػػفيتتيػػػص ارعػػػدتافي”جلص ياهػػػل يارديب،تالسػػػيياراجضػػػـص
ا،تنلييبلاا ؾيب دةيرانظتاػيياضػلدةير،طػلئصاح يقػلدصةيع،ػ يانييػديسػ  يار ػتياراص ػي ي ،ػـييفػدصي”ياراص ي

 ػ فييعنهليست يارانديديتارتعيد...يارانديديبليناهػلؾياراص ػيير،سػيلدةيارسػتصيي يتارتعيػديبأنػ ياهاػليطػلؿيارػتاف 
ار يشيارستصويسيساص  يآجصيشبصيافياصافيستصيليارتطني يتيوصضيسيلدةياردترييارستصيييع،يهل يشػللياػفي
شلليت ب يافي ب ...يارعا،يييادجؿييتاهليارجلا  يتس  يار تياراص ييييي يفيعفياة ػتاليارسػتصيي ياػفي

 دتفي فياط،ؽيصفلفييتاندةيافي لنفيداشؽيتن،ولئهل.
انب يببنحيشوي يتبداي اليرتي نهليا اوييباصاقبػيياػداعيلحياراشػهد ي هػيياػفي هػي ياػ ي ػؿيإيصافيبدتصلل يرـي

عاػػػؿياػػػفيشػػػأن يااػػػتيضي نػػػ ـي  ػػػصاديارانطاػػػيياراتايػػػييتاينوفػػػلريي ياجل ػػػيي فيانااػػػؿيشػػػصاصاحيارعػػػدت يإرػػػ ي
اسػلصوي سػالنلييارداجؿياإليصاني يتلييافي هيي لنيي ياصابطيا يصتسيليتاص يل يبلراتاالحيتاوللالحي ييسػيلؽ

ستاشػػػي يتلػػػيياػػػفي هػػػيي لر ػػػي ياػػػصابطيباص يػػػليبع قػػػلحي نلئيػػػيياقافػػػلديييتاسػػػاصااي يييت ياػػػي يتلػػػييبنل ػػػيي–
إلدااييلكةيارع قلحيتاطتيصللي ػكرؾ يسػيالياػ يافػلعدينػدةيارعدائيػيياةاصي يػييرهػل يتا،ػتيكياربيػحياةبػيضي

رص ػ يارعاتبػلحيارػكويتقعػ ياصااػفي”يااديدياةجيصار“تار تن ص يبوصضيعاتبلحي ديدةيع، يإيصاف يبعدياناهللي
 قبؿي سلبي يق ئؿ.
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بػلر ياراػأ يصي ػييارانطاػيي يييياػصددتفيعػفياربػت يبػأفي”يييدتياػي“ر فيارنػلطايفيبلسػـينػتفياو يتلػتييعػفي
يتاةعدال يتاػفي يػصيارانلسػفي فيناػؼياػ ي اليي صويشالؿيستصيل يري يست يفصاعي ييق،فيدائصةيارجفـت

ي صيؽيض يافيارتييلحيارااندة يتار ػلنيياراػدعـت دي جص ي تينسانوصيرتقؼيايقاالؿيبيفيطص ي  ياةتؿيارادعـت
 نشطير يشهليتقتااهلياراس،ني.”يباتصط”افياص يل يت

 ػػيياراالبػػؿ ياي ػػدياص يػػلي فيارعا،يػػييتقعػػحيبلرانسػػيؽياػػ يصتسػػيل يت نهػػلياسانفػػ،حيع،ػػ يضػػتلي جضػػصياػػفي
باصاايهل يت ع،احيداشؽيجطيلييبهل يع، يارص ـياػفينوػييداشػؽياراا ػصصيرهػكةيار صا،يف يت نهلي ب، حيطهصافي

اراع،تايي...ياص يلياي دي نهليساوصضيبلراتةينهليييافياسايهليبلر العلحياإلصللبيي يت نهػليسػاايـينتااػليي انيػليي
– سػػػالنليبعاػػػؽي   ػػػيفي ي،ػػػتااصاييداجػػػؿياةصاضػػػييارسػػػتصيي يت نهػػػلي ػػػييارتقػػػحيكااػػػ  يسػػػاظؿيداعاػػػييراسػػػلصوي

ستاشييتاسلصي نيؼ يبهدؼيارتفتؿيإر ينؿيسيلسييرألتاييارستصيي ياركوياشيصي ل ييارديئؿياػفيت هػيي
 نظصي ناصة ي ن يسي،نظيناتؽي  صاديستصيل يتر فيافيضافيستصيليتاندةيتاتندة.

 صقػػلل ياتسػػ ت يارنلضػػصةيباػػتةي ػػييق،ػػفياراشػػهديارسػػتصو ياايػػؿير باعػػلديصسػػايلييعػػفيارسػػ لؿيارانػػدر يبػػيفياة
ر ػفي   ػػصياػلييهػػـياتسػػ تي ػييلػػكةياراصن،ػي يلػػتيا بيػػحيدعػلئـيارسػػ،طيياراص تيػيي ػػييداشػػؽ ياػفي هػػي يتلنػػلي

– يتيهاهػلي يضػلييتبلراػدصينوسػ  ين ػل ياسػلصي سػالنلي”عوػصيفياالبػؿيإدرػف“يا في هـيارااليضػييت ػؽياعلدرػيي
فياهػػـي ػػيياراسػػلصيف يتلػػييستاشػػي يإرػػ ي لنػػفياسػػلصي نيػػؼ يتييبػػأ يإفي ػػلفيع،ػػ ينسػػلب  يتاص يػػلييعػػ

اعهدحيراتس تيباس،يؾيارطصؽيارايديييإر يستاشػي يتباشػلص ييتاسػعيياػلي ا ػف يباػفي ػييكرػؾياا ،ػيفيعػفي
صتسػػيلياسػػدديراص يػػلين فػػفيارتياػػتف يبعػػضي”ي...يبػػيي ل ػػل“اة ػػصاد يااػػفيرػػي يرهػػـيع قػػلحيابلشػػصةيبنػػتفي

 ”.دصعياروصاح“يارصتسيي يتر،اصةيار لنيي يبعدي– تاايصيارشصا يياراص ييي
ارتييػػػلحياراانػػػدةيتبعػػػدي يػػػلـياػػػفيإعػػػ فيتتيػػػصيجلص ياهػػػليصيػػػؾياي،صسػػػتف يعػػػفياسػػػاصااي يييبػػػ دةيار ديػػػدةي ػػػيي

اناػػصافين،ولئهػل ي ػ يلػيياػفي هػييقػػلدصةيع،ػ ياراج،ػييعػفي  ػصاديسػػتصيل ي”ياػأتؽ“سػتصيل يت ػدحينوسػهلي اػلـي
اراوصيطيبع قلاهػلياػ يدترػييبػتتفياص يػليتن اهػل يتلـيارن،يؼيارتنيديارااباييرهليع، ياةصض يتييلييبتاصدي

 تنلضنييتاندةيافي  بصيقتاعدلليارعس صييي ييارانطاي:ي ن صريؾ.”يارنلات“عضتي يي
فػػػتفي ناػػػصة ياسػػػيترتفياػػػفياجا،ػػػؼيارايسسػػػلحيتع،ػػػ ياص ػػػ ياراسػػػاتيلح ي”ياتسػػػـين ػػػي “ ط،اػػػحيتاشػػػنطفي

ارانطاػػػيي“عػػػفيانوظلاهػػػلينيػػػلؿياشػػػصتعيتاافػػػليحيصباػػػليع،ػػػ ياػػػداصيارسػػػلعي يتسػػػصعلفياػػػلياج،ػػػحيتاشػػػنطفي
اركويااداحيب ياص يليقبؿي تيديافي  فيسنتاح يتبلاػحياسػاعدةيربنػفياراتضػتعيتاةجػكيبػ  يت  ػأةي”ياآلاني
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 ػػيياراتقػػؼي”ياراطػػتص“بػػدحيتاشػػنطفي   ػػصياوهاػػلييراجػػلتؼي ناػػصةيتانايل لاهػػلياةانيػػي ير ػػفييا ػػفياراػػتؿي في
عي ػػييسػػتصيليتع،يهػػل ي ػػلليااػػأجصاي ياالاػػلييا ،اػػلي ػػللحيايسػػاصااي ييياةاصي ػػيياػػفيار ترػػيياةجيػػصةياػػفيارنػػتا

  ياوججيييتاناؿي ييطيلاهليعنلفصي ش،هل.”جصافياربفصة“ار ديدةيرستصيل يبعدي
 اػػػلياة ػػػصاد ي نوسػػػهـ ي فػػػنلفياراشػػػ ،ييتارطػػػصؼيارػػػصئي ي يهػػػل ي ق،ػػػ يع،ػػػ ياةصض ي اػػػديبػػػدايتاضػػػنليي نهػػػـي

يييياع،اػػتفياػفيدصت يارالضػيياراصيػػفيا”يجػكيف“سػيد عتفياػصةي جػص  ي اػػيي ةفػدقلليتارن،وػػلل ير ػأفياراػـت
يعػػفي شػػالئهـي ػػييارعػػصاؽيإ ػػصيايسػػاواللي/ي تاربعيػػد يتآجصلػػلياػػلينفػػؿيقبػػؿيبضػػعيي شػػهص ياػػفيجػػكيفيتاجػػؿو
اراالاصة يارايي قدـيع،يهلياسعتدياربصتانيي...يراديكلفي صديستصيليبعيدايي ييطاتنػلاهـ يبفػصؼيارنظػصيعػفي

 يبػػػؿيت ظهػػػصتاي اػػػلي شػػػاليلـيارعصاقيػػػتف ينهاػػػليير،اتسػػػ  يت داصتايظهػػػتصلـير عبػػػيفي”عػػػدـيشػػػصعياهل“ تييعػػػداراهل
اإلق،ياييفي ييارانطاييظنلييانهـي فيظهصلـياناػييبلراػلصينتيتاراتاعػدياةاصي يػيي...يتاةص ػكي نهػـيسػي،د تفي

 ”.بيياةاـرع“افيار نصيكاا ياصةي جص  يتاةص كي نهـيسي تنتفيارضنيييارالريييرػي
راديادحيداشػؽييػدلليرهػـ يتعػصضيتريػدياراع،ػـينػتاصايينػتؿيارطاتنػلحياراشػصتعيير ػصديسػتصيل يطلراػليظ،ػحي
 ػػػػييإطػػػػلصيسػػػػتصيليارتانػػػػدةياراتنػػػػدة يتر ػػػػفياػػػػفيدتفي ػػػػدت ي...يراػػػػدي جواػػػػتاي ػػػػييبنػػػػلليع قػػػػييااتاتنػػػػيياػػػػ ي

يييبناهػػـي ػػييااصيػػصيارافػػيص يا ػػؿياراعلصضػػلحيارسػػتصيييع،ػػ ياجا  هػػل يإكيناػػ يارايػػلصاحياة  ػػصياوهاػػلييتقبػػتي
كي ظهػصتايشػهييياواتنػييرضػـي”يقاػك“لي ـيانػلعيتايػلصي رػـيينااػؿيارباػللي ػييانػلرؼياػ يارنص ػييار صديػي...يتاا

داصاهـ ي اديقػلاصتايبواػدافيدعػـيعشػلئصيعصبيػييتاتنػي ي لنػحياالاػؿي انلطؽيعصبيييفص يينارصقي يإر يإق،ياهـيتاا
اؼ يإر ي فيندفياراطتصياةجيص يتانشاحي فلئؿياس،نييتاتنػيياػفي بنػللياعهـي نبلييإر ي نفيت اولييإر ي 

 لكةيارعشلئص يتاراناحيبفوتؼياراتاحيارادعتاييافياص يل يراالاؿياة صاد ي عدالياريـت يتن،وللياةا .
اراشػػهدي ػػييشػػالؿيسػػتصيلياراعاػػدي فػػ ي ييػػتدادياعايػػداي يتيي نسػػفي في اػػييصابنػػليي ػػييلػػكاياروفػػؿيار ديػػدياػػفي
ارنػػصتفياراانلسػػ،يي ػػييسػػتصيليتع،يهػػلي...ير ػػفياراي ػػػدي فيارجسػػلصةيار بػػص ي ػػييلػػكةياراتا هػػي يسػػا تفياػػػفي
يصافيسا تفيقػديرانػحي  صادلػلي نفيفياة صادي...ي ناصةيسي تفيرهليانطااهلياآلاني يتداشؽيساساعيديإدرف يتاا

دـيتانػػدة يتاشػػنطفيسػػاالاؿيناػػ ييدصسػػلييقلسػػيلي ياػػفيدتفي فيابػػكؿي وي هػػد ي تي فياػػد  يقصشػػليي تياصيػػؽيقطػػصة
آجصي صدو يتاتس تيسا كيارجط يفتفيستاشي يتباشلص ييافي  بصين،يويفيإق،يايػيفي ػييارانطاػي:ياص يػلي

يصاف.  تاا
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ييع،ػ ي”ياراسػأرييار صديػي“تناتؿي فيري ي اييصابنليي ييلكةيارنصف يةفيلتيايي  صاديستصيل ييياعنيينهليػيي
سػػػػات ياراػػػػتاييارجػػػػلصيب ػػػػؿيدترػػػػيياػػػػفيدتؿيايناشػػػػلصيار ػػػػصدوياةصبػػػػ ي...ياراسػػػات ياإلق،ياػػػػي يتييع،ػػػػ يارا

تسػػياعيفيع،ػػ ين تاػػلحيلػػكةيارػػدتؿ يت ويإطػػلصيإق،ياػػييقػػديينشػػأياػػفيصنػػـياروتضػػ يتارجػػصافيارعاياػػيفي ػػيي
ارانطاي ي فييبنفيعفين،تؿيسيلسيييانفوييرألاييار صديي ي هكةيارانطاػي يسػ ناهليالصيجيػلييتاالسػاحيإص هػلي

رعاصانػػييتار اػػل ي ي صبعػػيي اػػـ:يارعػػصف ياراػػصؾ ياروػػص يتار ػػصد يت ويإسػػالطيةويانهػػلي تياهاػػيش يارنضػلصو يا
 وياسػػابعلدي تياسػػاعبلد يرػػفييوضػػييإييإرػػ ياهيئػػيياراصبػػيير ػػتيحييناػػيياػػفيارنػػصتفياراانلسػػ،ي يترػػي ي ػػيي

يكرؾياف،نييإييإلسصائيؿيتارات يار ترتنيلريي يارادياييانهليتار ديدة.
ي  
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 ن الشيخىن العطنزيت الترليت.. دوافع ومبرراث قاهىهيتعمليت غص

 2012\1\24  العربي الجديد  وسام الدين العكمة
نسػػاحي ناػػصة ي جيػػصا يقصاصلػػل يبعػػديانسػػيؽيدب،تالسػػييعػػلؿياػػ ياةطػػصاؼياردتريػػييارولع،ػػيي ػػييارشػػأفيارسػػتصو ي

صابطػػػييبػػػ ياراسػػػيطصةيع،ػػػ ي يتارتنػػػداحياراPKKتشػػػن حيعا،ياهػػػليارعسػػػ صيييضػػػدينػػػتفيارعاػػػلؿيار صدسػػػالنيين
عوػػصيفي ػػييشػػالؿيسػػتصيي يتعػػددياػػفياراػػص يتارب،ػػداحيارانيطػػييبهػػليانػػحياسػػـير فػػفيارتياػػتفر.يتع،ػػ يارػػص ـي
يارجطػػيياراص يػػي ي اػػلي يارعا،يػػيي ػػييبػػداياهل يتبلراػػلريييييا ػػفيارن ػػـيع،يهػػل ي تيارػػا هفيبجتااياهػػل ي ػػ ف  اػػفي ف 

يارعا،يػييسػه،يياػفييبدت ياسيصي اليلتياند ديرهل يافيدتفي ي ييج سػلئصياػك صيناػ يالصيجػ  يتلػكاييييعنػيي ف 
ارنلنيايف يارعس صيييتارايدانيي يرعد ةي سبلف ي لاهليارطبيعييار  صا يػييار ب،يػيياراػييااااػ يبهػليعوػصيف يتاراػيي
اجا،ؼياالالييعفيسلبااهلي ييعا،يييدصعياروصاح يتارجبصاحيارعس صييياراييياااػ يبهػليعنلفػصيتنػداحيناليػيي
ارشػػػعفيار صديػػػي يجفتفػػػلييع،ػػػ يفػػػعيديارنػػػصفي يػػػصياراا،يديػػػيياراااصسػػػيفيع،يهػػػل يتاةسػػػ،نييارنتعيػػػيياراػػػيي
داهـيبهليارتييلحيارااندةياةايص يي.يتادصؾي ناصةيلكاياةاصي يداي يجفتفليي ييضتلياالصيصيعفيااػا ؾي تت 

صيف يقبيػػؿيانطػ ؽيارعا،يػييبأيػػلـيلػكةيارتنػداحي سػ،نييااطػػتصةياضػلدةير،طػلئصاحيتارػدصتع ياػػـياهصيبهػليإرػ يعوػ
 رػؼي نػدوياػفي فػلئؿيار ػيشيارنػص ير،اشػلص يي ػييارعا،يػي يإرػ ي لنػفيي25ق،ي،ي يركرؾينشدحي ناػصةيننػتي

اراتاحيارجلفيياراص يي يتتضعحيجطييان اي يراولدوي ضػصاصيلػكةياةسػ،ني ياع،نػيي فيارعا،يػييسػااـيع،ػ ي
  صب ياصانؿ.

يلكةيارعا،ييييي اساهدؼيتندةياةصاضػييارسػتصيي ياي ػدةيص ضػهلياراػلط ياشػ يؿينػتاـيإصلػلبييتااتؿي ناصةيإف 
قصفيندتدلليار نتبيػي يتعػدـيصضػتجهليرسيلسػيياةاػصيارتاقػ ياراػيينػلتؿينػتفيارعاػلؿيار صدسػالني يتبعػضي
اةطػػػػصاؼياردتريػػػػي يت ػػػػييااػػػػدااهليارتييػػػػلحياراانػػػػدةياةايص يػػػػي ي صضػػػػهلياػػػػفيجػػػػ ؿيارسػػػػيطصةيع،ػػػػ يارشػػػػصيطي

عػ فيارتييػلحياراانػدةياأسػي ي ػيشياػفيارندتدويا  رػؼي نػدو يقتااػ يقػتاحيسػتصيييي30رانػلكويراص يػل يتاا
يلكاياإلع فياةايص ػييلػتياػليسػص عيانطػ ؽيعا،يػيير فػفي ارديااصاطيييانحياسـير يشيارشالؿر يتيبدتي ف 

 ارتياتفر.
ـياػػػػفيانااػػػػلداحيارانػػػػدتدة يناػػػػ ياآلف يااالشػػػػ يارػػػػصدتدياردتريػػػػييتارداج،يػػػػيياػػػػ يارعا،يػػػػيياراص يػػػػي يع،ػػػػ يارػػػػص 

تاراطلربػػلحيبسػػصعييايناهػػلليانهػػل يتنفػػصللي ػػيينطػػلؽي  صا ػػييتتانػػييانػػد ديف ياػػلييػػدؿيع،ػػ يااػػا ؾي ناػػصةي
 تصاؽيضػػ طي ع،ػػحي ايػػ ياةطػػصاؼيااػػؼيإرػػ ي لنبهػػل يناػػ ين،وػػللينػػتفيارعاػػلؿيار صدسػػالنييارػػكيفياج، ػػتاي
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 ػؿيكرػؾيبلنسػنلفيقػتاحيارشػصطييارعسػ صيييارصتسػيييعن  يعنداليدقحي ناصةيسػلعييارفػوص يربػدليارعا،يػي يتاا
نتاؿياةع ـيارصتسيييعػفيارانػلطؽي ياسيطصيع،يهليارا،يشيلحيارالبعيير،نتف يتاا ارايي لنحياااص تَةي ييب،داحو
اراػػييانسػػنبحيانهػػل يإل سػػل يارا ػػلؿي اػػلـيااػػدـياراػػتاحياربصيػػيياراص يػػي يت ػػاكياة ػػتاليارسػػتصييي اػػلـيارطػػلئصاحي

 ل الاهليار تيي.اراص يييرشفي
ياراتقػػؼياةايص ػػيي يضػػليي ػػللياجيبػػلييرأل ػػصاديارػػكيفياتلاػػتاي فياػػفياػػد لـيبلرسػػ  يراالا،ػػييرداعػػشري تيبػػدتي ف 
سيت صيرهـينفلنييضدي ويعا حيعس صيييقدياساهد هـ يجفتفليافيعدتلـيار،دتدياص يػل يتلػتياػليعب ػصي

د ي يينديفير ينشصا يفػنيوييارشػصؽياةتسػطيعن يفصانييارسويصياةايص ييارسلبؽي ييستصيي يصتبصحي تصي
يبػػ يارتييػػلحياراانػػدةياػػ ياة ػػصاديرػػي ي اػػطي بػػللييي19 ػػيي ياػػليااػػـت يتنيػػت/ينتيػػصافيارالضػػي ينػػيفيقػػلؿيرإف 

سيلسيلي يبؿي يصي ج قي.ياساجدـياةايص يتفياة صاديسنتاحيطتي،ييج ؿين ـيفداـينسػيف يلػؿياعااػدي في
لديارػػديااصاطييتتنػػداحيناليػػييارشػػعفي ػػييشػػ ؿياجا،ػػؼيعاػػليعلاػػؿيبػػ ياةايػػص ييفيسػػيعلا،تفينػػتفيايانػػ

تتيػػػصيارجلص يػػػيياةسػػػبؽ يلنػػػصوي يسػػػن ص ياة ػػػصاديارعػػػصاقييفيعنػػػدالياج، ػػػ يعػػػنهـ يبفػػػصاني يقػػػلؿياسػػػيترتفي
يتاشػػنطفي  ايص يػػتفيرػػييكرػػؾ ياة ػػصاديارسػػتصيتفيياتاػػتفيبػػأ بصيجطػػأيرػػد ي اػػاهـيبػػلةايص ييفر.يت  ػػدي ػػتصدي ف 

 دياساجداـيار يشياةايص يير،د لعيعفيإق،يـي صدوي ييشالؿيستصيي.ريسحي ييتاصي
صاحيارعس صييير،ادجؿيارابلشص  ارابص 

انػػكيبدايػػيياأسػػي يار اهتصيػػيياراص يػػي يعا،ػػحيارايسسػػييارعسػػ صيييانػػحيشػػعلصيرسػػ ـي ػػييارػػداجؿ يسػػ ـي ػػيي
صيلييراصن،ػػيياراأسػػي .يتقػػديارجػػلص ر يارػػكوي ط،اػػ يايسسػػهليافػػطو ي اػػلؿي اػػلاتصؾ ياعابػػصاييكرػػؾياػػدج ييضػػصتي

يإن لتةي ييارػداجؿييػيافيبلرضػصتصةيبلرسػ ـي ػييارجػلص .ي قد ـي يهليس ـيارداجؿيع، يس ـيارجلص  ياعابصايي ف 
تبنػػػللييع،ػػػ يلػػػكةيارااترػػػي يسػػػع ي اػػػلاتصؾيإرػػػ يافػػػويصياراشػػػ  حياػػػ يدتؿيار ػػػتاصيتاينواػػػل يع،ػػػ يار ػػػصف ي

يارطلقػلحيتار هػتديإرػ يارػداجؿيار اص ػي يرا بيػحي ص ػلفيارن ػـيتبنػللياردترػي.يتبلروعػؿ يانػكياأسػي يتانتيؿي ؿ 
يعا،ييي1923ار اهتصييياراص يييعلـي جلص يندتديارػب د يينا يتقحيقصيف يرـييشلصؾيار يشياراص يي يي و 

 يتاراػػيي ػػللحيبعػػديايناػػ فيارػػكويقػػلدةي1974ارشػػصعييياردتريػػي يعػػداياراشػػ ،ييارابصفػػيييعػػلـياػػفيدتفيإطلصي
يعاػػػؿيعػػػدائييضػػػدي يصانػػػ  ي تياراهديػػػديضػػػبلطياػػػفيارا بلصفػػػيياريتنػػػلنييف ي اػػػليرػػػـييشػػػفيار ػػػيشياراص ػػػيي و 

بلسػػاجداـياراػػتة يبلسػػا نللياتا اػػلحي انيػػيي ػػصحيبػػيفيارن تاػػيياراص يػػييتارنظػػلـيارعصاقػػييارسػػلبؽي ػػيياسػػعينيلحي
ي25يلنػلييإرػ ياراصفيارالضي يتاننحيار يشياراص ػيينصيػييارات ػؿيداجػؿياةصاضػييارعصاقيػييراسػل ييافػؿي ن
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اراػػييتقعػػحيبػػيفياص يػػليي1998 ،ػػـ يرا ناػػيي ،ػػتؿينػػتفيارعاػػلؿيار صدسػػالني يتااولقيػػيي ضػػنيياةانيػػييرعػػلـي
تارنظػػػلـيارسػػػتصويرا ل نػػػيياإلصلػػػلفيارػػػكوي ػػػلفييسػػػاهدؼياةاػػػفياراػػػتايياراص ػػػيينينػػػكاؾ يتارااا ػػػؿيبنشػػػلطي

رسػتصيي يت  ضػحياياولقيػييإرػ يطػصديعنلفصينتفيارعالؿيار صدسالنيياركوي لفيينشطيباػتةيع،ػ ياةصاضػييا
 تعيـيارنتفيتايسس  يعبدياوي ت  ف يافيستصيي يتاعاالر ييناليي ييعا،ييياساجبلصااييي يي ينيل.

ياص يليإرػ ياراػدجؿيارعسػ صويتاراػت صطي ػيياتا هػييابلشػصة يتاا ػؿي تانكيبدايييار تصة ينلتؿيارنظلـيارستصوي ص 
سػػالطيارطػػلئصةياراص يػػيي ػػييانافػػؼيعػػلـيكرػػؾيبػػ ط ؽيعػػدةيفػػتاصي يع،ػػ ياةصا  ير ػػفي2012ضػػيياراص يػػي يتاا

اراسػػيتريفياةاػػصاؾي ػػلنتاييػػدص تفيجطػػتصةيلػػكاياراػػدجؿيبشػػ ؿيانوػػصديت يػػصياػػدصت  يتبعيػػداييعػػفيارانسػػيؽياػػ ي
ي2015ارن،وػػلليارػػدترييف ي تيع،ػػ ياةصض.ير ػػفياراهديػػداحياإلصللبيػػييضػػدياص يػػليب، ػػحيكصتاهػػلينهليػػييارعػػلـي

بتقتعيل الحي ػييق،ػفيارعلفػاييارسيلسػييير،ػب دي ناػصة يتارعلفػاييارسػيلنيييإسػطنبتؿ يي2016ـيتبدايييارعل
يانظػػػػيـيداعػػػػشياإلصلػػػػلبييتنػػػػتفيارعاػػػػلؿيار صدسػػػػالنييلاػػػػلياػػػػفيياوػػػػلفيتصاليلػػػػكةي تقػػػػدي  باػػػػحياراناياػػػػلحي ف 

 ياةاػػصيارعا،يػػلح ي ػػيينػػيفي شػػلصحي فػػلب ياياهػػلـيإرػػ ياػػتصطياراجػػلبصاحيارسػػتصييي ػػييبعػػضيلػػكةيارعا،يػػلح
ارػػػكويتضػػػ يارايػػػلدةياراص يػػػيي ػػػيياتاقػػػؼيانص ػػػييداج،يػػػلي ي ػػػييظػػػؿيعػػػدـيإا لنيػػػييناليػػػيياتاطنيهػػػلياػػػفيلػػػكةي
اره اػػلحياراػػيي  ػػلصحيارصعػػفي ػػييفػػوتؼياراػػتاطنيفي ػػيياػػدفياص يػػييعديػػدة يت عػػؿي وػػيياراػػدجؿيارعسػػ صوي

 يت لنػحي2016عػلـيا ،فيع، يارجيلصاحياةجص  يتلػتياػلياا ػؿيبعا،يػييدصعياروػصاحيضػديرداعػشريانافػؼي
  ناصةيعلتايييع، ياتسي يعا،يلاهليارعس صيييداجؿياةصاضييارستصيي يرتييايعاصاضياةايص ي.

تاػػػ ياننسػػػلصياهديػػػديرداعػػػشر يشػػػعصحي ناػػػصةي ن هػػػليارتنيػػػدةياراػػػيييياػػػتاؿيااعػػػص ضيراهديػػػداحيإصللبيػػػيينايايػػػي ي
فيارػػػدعـيار صبػػػييرػػػ يجػػػ ؿيارسػػػنتاحياسػػػاهدؼي انهػػػلياراػػػتايياػػػفينػػػتفيارعاػػػلؿيار صدسػػػالنييارػػػكوياسػػػاولدياػػػ

ارالضػػيييبكصيعػػييانلصبػػييرداعػػشر يع،ػػ يارػػص ـياػػفياعاػػصاضي ناػػصةياػػصاصاييع،ػػ ياشػػلص ييارنػػتفي ػػييعا،يػػلحي
ارانػػلرؼيارػػػدتري.يتتاديارطػػػيفيب، ػػػييإعػػػ فيارتييػػػلحياراانػػػدةياةايص يػػػي ي جيػػػصا يعتاهػػػلياشػػػ يؿي ػػػيشيرناليػػػيي

ارػػديااصاطييار ػػصدويارػػكوياعابػػصةي ناػػصةيانظاػػييإصللبيػػي يت ن ػػ ييارنػػدتد يقتااػػ يعنلفػػصياػػفيقػػتاحينػػتفيايانػػلد
يشػػ ؿيار نػػل يارسػػتصويرنػػتفيارعاػػلؿيار صدسػػالني يتانلترػػيي طػػصاؼيدتريػػييا ػػصي يت ػػتديإق،ػػيـي ػػصدويا ػػلتصي
رهل يافيج ؿي صضيدساتصييعاصؼيبلرويدصاريييتاإلداصةياركاايي ياليش  ؿيجطػصاييدائاػلييع،ػ يسػ ايي انهػل ياػفي

صلل يتيهد ديتندةياةصاضييارستصيي.يتقدييوضييإر يااسػياهلييناػلي يتبلراػلرييإنشػللي ػلناتفي ػصدو يت هيينظ
 قديانااؿياداعيلاهليإر يعدةيانل ظلحياص يييااطنهلي  ،بييي صديي.ي
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 ابصصاحيقلنتنييي
لي ػييع قػلاهـي يافياي ػلؽياةاػـياراانػدةيع،ػ ي نػ يرياانػ ي عضػلليارهيئػيي ايعيػ4انصيارالدةيار لنييينارواصةي

اردتريييعػفياراهديػديبلسػاعالؿياراػتة ي تياسػاجدااهليضػديسػ ايياةصاضػيي تيايسػاا ؿيارسيلسػييةيػييدترػي ي
يلػػكةياراػػلدةيييانػػااصياػػفينػػؽياردترػػيي  تيع،ػػ ي ويت ػػ يآجػػص يييياوػػؽيتاالفػػدياةاػػـياراانػػدةر... يإيي ف 

 ياػػفيارػػد لعيعػػفينوسػػهليانػػحياروفػػؿيارسػػلب ياػػفياراػػييااعػػص ضييعاػػدال يانط قػػليياػػفي صاضػػييدترػػييا ػػلتصة
يع،ػ يي51اي لؽياةاـيارااندة يتلكايارنؽياانن يارالدةي اػفياراي ػلؽيناسػانديإريهػليارن تاػيياراص يػي  يتاػنص 

 ن يرري ي ييلكاياراي لؽيالييضعؼي تيينػااصيارنػؽيارطبيعػيير،ػدتؿ ي ػصاد ي تي العػلح ي ػييارػد لعيعػفي
ييع،ػػ ي نػػدي عضػػللياةاػػـياراانػػدة يتكرػػؾيإرػػ ي فيياجػػكيا ،ػػ ياةاػػفياراػػدابيصي نوسػػهـيإكاياعاػػدحيقػػتةياسػػ،ن

ار تاييرنوظيارس،ـيتاةافياردترير.يتطلرالي فيا ،ػ ياةاػفييعابػصيشػب ياعطػؿيبسػبفيارا لكبػلحيارسيلسػييي
ػػلير،دترػػيياراػػييياعػػص ضي انهػػلييعاػػداليناياػػيي تيتشػػيؾيارتقػػتعين ويار اهتي صيػػييداج،ػػ  ي هػػكايارنػػؽييباػػ يقلئاي

يرنػؽي اراص يي يت ؿياليياصافيع،يهػلي ػييلػكايارااػلـيلػتيإبػ غيا ،ػ ياةاػفيبلراػدابيصياراػييااجػكاهلياسػاعاليي
ارػػد لعيعػػفيارػػنو .يإرػػ ي لنػػفيكرػػؾ ياسػػاندياص يػػليإرػػ يقػػصاصاحيا ،ػػ ياةاػػفيارػػدترييكاحيارفػػ،ييارجلفػػيي

 با ل نيياإلصللف يرابصيصيادج،هليارعس صو.
اص يػي يإرػ ي لنػفيإنبػلطياجططػلحينػتفيايانػلديارػديااصاطييب نشػللي ػلناتفييااػديسيلسيلي ياهدؼيارعا،يييار

نهػلليجطػصيتنػداحيارناليػييار صديػيي ػييعوػصيف ي افيعيفيديػتاصيشػصقلييإرػ ياربنػصياةبػيضيارااتسػطي صبػلي يتاا
ييلنػلؾ يإي لدينتعيافياراتاتفيايساصااي ييع، ياةصاضييارستصييييالبػؿيارت ػتديارصتسػييتاةايص ػييتاإليصانػ

تيبػػدتي فيلنػػلؾيافػػ،نيياص يػػييصتسػػيييإيصانيػػيي ػػيياتا هػػيياراجطػػطياةايص ػػييارصااػػييإرػػ يإقلاػػييدترػػيي صديػػيي
ارسػتصيي يتلػتياػليعب ػصيعنػ يتتيػصيارجلص يػييارصتسػيي يسػيص ييي ػصتؼ يعنػداليي–ع، يطتؿيارنػدتدياراص يػيي

فياة ػػصاد ياا لل،ػػيياالاػػلييارطػػلب يقػػلؿيإفيرتاشػػنطفيشػػ عحيبنشػػلط يتاػػليتارػػحياشػػ   ياراػػتا ياينوفػػلرييبػػي
يبعا،يػلحي يػصيظػللصة يرناػؿي سػ،نييإرػ يا،ػؾي يتاشػنطفيااػـت ارنسل يتاةبعػلدياإلق،يايػيير،اشػ ،ييار صديػي يت ف 
نشػػلليسػػ،طلحيبدي،ػػيي ػػيي اروفػػلئؿياراػػييااعػػلتفياعهػػل ي تيييتقبػػؿي ػػؿيشػػيل يإرػػ يقػػتاحيسػػتصيييارديااصاطيػػي يتاا

  تلي بيصيافياةصاضييارستصيير.
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ياص يػػليالضػييي ػػييعا،ياهػليارعسػ صيييإرػػ يارنهليػي يناػػ يإااػلـي لػدا هل ي اػػلي ػييسػػلبااهليردصعي  جيػصاي ييبػدتي ف 
اروصاحر.يتيصابطياناهليلليبلراا يصاحيارعس صيييع، ياةصض يتيبدتي يضليي في ناصةيرفيااؼيعنديلػكةيارعا،يػي ي

 عندالياااضيياف،ناهليكرؾ.بؿيسانوكيعا،يلحي جص ي ييانب  يتنا ي ييشصؽينهصياروصاح ي
رػتفيع،ػ يايسػااتاليبلرجػلص  ي اػفي ...يإر ياا يسيبا ي فدقلينلياة صاديي،د تفيافيار نصياةايص ػي يتيعت 
جكؿياسعتدياربلصتانيي ػيياةاػ ياراصيػفي ػييشػالؿيارعػصاؽ يتاػفيقب،ػ يتارػدة يرػفيياػتان يعػفيجػكيفيفػلركي

 فياسػاتعفيارطباػييار صديػييارا اوػييارعبػصياػفيدصت يارجػكيفيياس،ـي ييعوصيفينلريلييتانػب ياسػااب ي.يُيياػؿ
اةايص ػػي يت فيااج، ػػ يعػػفي تلػػلـيارػػدعـياةايص ػػييرهػػـيب قلاػػييدترػػاهـ يت فياػػدصؾي في ايص ػػلياسػػاجداهـي اػػطي

يرانايؽيافلرنهل.
ي

 تم بحمد هللا


