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 زوطيا تهمش الىالياث املخددة وحعصش دوزها كصاوع للظالم في الشسق ألاوطط

 2132\2\31  –ب ا( )د  -"القدس" دوت كوم -موسكو 
يرر المحللووررن لو ل نترري للولررتلمحنتيرر بلمحلللرريدلعنررريلللعميرريلررر لص يررلللالعيررعلين  رر لر رر   لحوترر  ل رر ل

 مإلت مئيو لن  لتن ية.-محن للمألنتص،لنخ  ةل  لمح  معلمحفوتصي  
تررصي يي لل رر لنر  رربلمحنتيرر بلمحلللرريدلمحلرر للالرريللويفرر ل نيرر لإلترر مئييل رريلو رر  بللن ررةللرر لمح  رر لعرري لمحفو

نررو ي ،لر رريل لمرل  رربلع حصرريإللر  ررلةلإلترر مئيي،لللرر ليالرريلم ص عرر لرورريل ورررلحوتي تررةلمحخ   يررةلمألل يريررةل
 متلل لحالصني.

ن رر يلوحرترر لخرر حع رينخلن ررنلخعيرر ل رر لنررطن لمحنرر للمألنتررصلعل وررإللمحنررطن لمحينحيررةلمح نترر ،ل  ل رر م ل
 ل لمحف صلح نتي .لمح ئيإللمألل ير لين  حيلل مل للنيلمحصيإلل لحل    د

نو ررر خل ررر لل ررر يل بلحنر حرررةلمأل عررر .لمألحل  يرررةلخي. .متل  ل ررر الفمحخصرررندلول لررربلح نتررري ل   رررةلوخررر ال
 حلالليللين   لرصندلنت صةل  لمحن للمألنتص،لنيأل ل حكلرويللت  لمحنتي بلمحللليدلل دلوخ اف.

ةللررر لرررريللررر ل تررر مئييلنمحتررروصةلنروررريلرررررإللمحنتيررر بلمحلللررريدل  لررربل نتررري ل ررر لمتللفررر  لعال  ررر بل نيررر
ي م .  محنص يةلمحفوتصي ية،لع إل   ةل حيلخ ن ل ت مئييلل يلتن يةلنم 

نر  لمح ئيإللمح نت ل  ييلي لعنلي ل يلمحلصيل  للنترنلولإللمت  ي لمح ئيإلللللرنيلرعر إل،لليرجلو ر ال
 .لعررنلي للرر ل ئرريإلللالررمللع ل رر بلللالوررللع وررنيل ليرر .لرلويررةلمحترر  ،لن حرركلعالرريللرر ن لوتررعنري لرورريلحصرر

 محنع م.لمإلت مئيو لع ي لي ل ل ي  ن.
نليجلو لتي ت بلل مل لعيبلو و لل ل علإلت مئييلعنريلور  ل ندلل لتي تت بلمح ئيإللمألل يرر لمحتر علل
عرر  مكلونع لرر ،ل صرريل  ررعللللررنيلرعرر إللمحلالرر ن للرر لنمنرر ص ل رر ل وررنيل ليرر .لمحترر  ،ل رر ئ ل  لفمحنتيرر بل

 تالو لمحصي  لعين لع  عفل  ل  ملمحل  ي.محللليدلح لياليلعنل
نلرر ع لخرر حع رينخل رر ئ ل رر لل رر يل لملحونر حررةلمألحل  يررةل  لفلعميرريلمح فررن لمح نترر للررطخ مل رر لمحنرر للمألنتررصل
ي  رر لعنررريلرعيرر ل حرريلمألخصرر .لمحلرر لم لرعلورر لنمنرر ص لنتررن.للصرريي   لحىلررن ،لرلرر لو ررملحرريإللحرريالمحنتيرر بل

 محل صصة،ل  مل  ملر  لحييو لع حفاليلتي تةللي يلمحل صصةلرويلمإلص لف.محللليدلتي تةل  علةل عم.ل
نل ل حكل إ لمحص يلل رن لويرةلنتر صةلحريإلللترلصيل لننم رحلمحلالر ح ،لليرجلو ل تر مئييلو ر بلروريلو ل

 محنتي بلمحللليدلتلعصيلمحنتيصلمح ئيت ل  لرلويةلمحلن يل حيلمحت  .
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محينحةلمحل  ن دلإلت مئيي،ل لر لمح  ليرةلمحالترر يةللرير ل نتري للويفور لرل لو ل نتي لل تخل فن   ل  لتن يةل
ل ر لعلرر لصنيرريلمحرر ئيإللعنرر  لمألترري،لنلرر لمح  ليررةلمحيعونل ترريةلل ررريلرلويررةلترر  ل رر لتررن يةلعلنرر  رةللرر ل

     ل ي م لنل ري .
 ح نتية.ن يل ليلالوللعاللويةلمحت  لي المحللوون لو لمحر لوي ليتاليلحللصيللمحل  ححلمحخ  ةلم

ن  ل  ملمح ييل  يلل  كل  حينل لرعي لمحع ل ي لعلالويلعر م لحوال  ر بلمحينحيرةل  لف نتري للتراليلتترلخيم ل
 محصي  لعين ل    لمحت  لحليري لل  حلو لمحخ  ة،للليلنحنلر  بلل  يللأرييللر  لو لرصندلر حليةف.

ويلمحص ئريلعأ رملفلر لمحلنرر بلمت ل ر ييةلمحلر لن  لل  يل بلحنر حةلمأل ع .لمألحل  يةليلفلل  حينل لل لمحر ل
 لنم مللنترنل إ و لتلل ييلو لل فلللنم ي  لرويلتي ت بلتلل و للر ت لم ل  ييةلونلتي تيةلل  تعةف.

 نع حل ح ل إ ل فن ل نتي لمحلل  ل لي  لل لصييللنترنل  لمح   ل  لن  ل ال .
الوللعل ل  ملر  ربلمألنحنيرةل ر ل   ر .ل نتري ،لونلمحترال لنو  خل  حينل ل  لفمحلأعللمح يلينم ملمح   ليل

تتلخيملو ل  لمحلت ريدلرويللريلعالرعلمحص ر ي لمحال حليرةلع ح رةلمح رالنعة،للر لمحترل اللحور لع تترلف يدللر ل
   المحاللويةف.

نونرر  ل رر حينل ل حرريلو ررمليلررر لو لي صعررلل رر ملمأللرر لرورريل  رريةلرن يرر لمحنررل حيةلليررجلين رريلح نترري لوي رر ل
  لمحلف ن  بللرنيلع  ر لرلعني  ير  رلمح رنني،لنلالريل نتري لنمح ري ل لر لمحرينحلي لمحنليريلي لعخر خلللأ ي 

 رن ي لمح  نعيةلمحولي ليلن  ر  لعلينيلع يةلل لرن ي لمحنل حية.
نل ع ل ر حينل ل ر ئ لف   ر لتلو الويرةل جعرةل ر يدللر ل   ر لمح ر  لترلعر  ل نتري ل ر  ال لللرلل لحوتر  ،ل

ل  ملمحلن خلعل  عةل   ةل  ئالةف.لن يليرن 
ل  
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 ليبرمان: الىقت آلان للعض وليع للىباح وطىعض بقىة

 2132\2\31  صفا –القدس المحتمة 
ع لر  لمح   ر .،ل  لمحرير  لمإلتر مئيو لحر ليصعريلعرأيل  يلنعي ل يتلمتلل يلمإلت مئيو لمحللص خلو ي ين لحي

 لصيييلح ن صمل  لتن ي ،ل  ل ن  دل حيلمحو ل بلمحل لي ف   .
ن صوبلنت ئيل ر  ل ت مئيويةلر لحيع ل  ل نحملخ يلعي  لمل حيللترلنص ةلفر ير بلنرلن  فلمحلل خلرةلحولرينيل

يلويلمترلفعمعلنت نم ريلمحري  علرر لل رر حل  ل   رر لفتر  يلرورل1241لر لحع ر  لنرل يل وترصي لمحلللورةلرر  ل
 مألل يةلمحلينيةف.

ت مئييلتلالعلع حصندف،للال ًعر لرر لولورمل ر لفوتل نمخلل لحيع ل  لع حصنيلفمحن بلمآل لحيإللحو ع اللعيلحوالع،لنم 
 ل ص ل حيلمحصي  لع حكف.

فل11دللر لصر معلفمخلن  لبلمحي  ر بلمحتن يةل ع اللين لمحترعبلمحل  ر لعإترص صللص لورةل تر مئيويةلللصرن ل
 خ يلل ييو لحالييلل لمحلص ل بلمإلت مئيويةلو   .لل في   لج  مبل  لتن ي .
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 مسكص إيساوي: زوطيا جدالفت مع جسكيا إلضعاف دوز إيسان بظىزيا

 2132\2\31  23عربي  محمد مجيد األحوازي -طهران
إلي م ية،ل  لر لل ل نتي لنل ري للالل  لروريل  رال خلين ل ير م ل  يلل رعلي مت بلل ع لحنعم دلمحخ   يةلم

   لتن ي ،للاللع ملو و لو علبللوييدلعي ل يل ةلمح نإللنجلنعلمألل مك.
ن رر   لل ررررعلمحي مترر بلمحيعونل تررريةلمإلي م يررةلمحتي ترررةلمحل ريررةلنمح نتررريةل رر لترررن ي ،لن رر يل  ل نتررري لعررريوبل

 محلوخلمحتن ي.لع حالليلرويل    .ل ي م لنلولينو ل  
ن  يللص ي لل رعلمحي متر بلمحر يللر  المحخعير لمإلي م ر لرعريلماللو عر  ،ل  لللويريلترونكل نتري ليرييلروريل
و و للتاليلحلنرييل    ل  ئ لرويلمحويل ةل  لمحل صصة،لح حكلل  علو للرن ل ي م لينحةل نيرةلل   ترو لروريل

   لتن ي . فن   ،لنللنيلين لو لل عحل ي م ل ندللوييلين   ل
نو رر خلمحل رررعلمإلي م رر 3لف نترري للف رريلمح  رر  لمإلي م رر لمح رراليخلرورريلمح  رر  لمتي م رر لمحصررني،لنتلترراليل
نتلتلل ل نتي ل  ل  ال خل ي م ،لنل لمحالعجلو ل    ل حريل نتري لرلويرخللن رنللعرم،لعريحييل رللو ل ر ل

 ل وإللمألل لنري ليرلو لإلي م ل عيلمتلف للمح ننيف.
  رر كل جعررةل نترريةل رر للنم رروةلمحالصنعرر بلمت ل رر ييةلرورريل يرر م ،لنلأ يرريل ي رر يل ررنم يخلنلرر ع 3لفر  رربل

S300لنلصويصلين لصو م ل  لتن ي ..ل ع معللنترنلن ون  ر لعأ ور ل ر لمحلر للوالر لمحرين لمح ئيتر ل ر لل،
 محلف ن  بلمحتن يةليني ل حيلو ل نتي للف يلو للرن ل ي م ل اليفةلنل عالةلحو ف.

مإلي م رر ل نترري لع حللرر حخللرر لل ريرر لإل ررال خل يرر م ل رر ئ 3لفلررن ي لمأل ررنم.لحولرريخيلمحل ررر ل رر لنملورر لمحل رررعل
نل يلتن ي لل ل عيل نتي ليني ل حيلو و لتلل ييل صصل   لةلمحلنمع لعري ل ير م لنل رير ،لعريلل يريلل ر للنررييل

حريلترن ي لمحلل لمإلي م  لرع لتن ي ،لأل لمح نإللحيإللحييو ل نمريل  لمحال مل،لنمحلل لم إلي م  لمحللليلل لنم 
 رع لمحال مللتيالععلل ل ندل ي م لمإل ويليةلل لتي ال لرويل نتي ل  عل يل لو لع حل صصةف.

نون ررحلمحل رررعلو لف نترري لل يرريلو لللال لرريللرر ل يرر م لعنررريلل فرر يلررر لتررن ي لنل يرريل  رريلمحعورريي لختررن ي ل
يرر م تلررر لعال ررول لمحررعالعل رر لمحل صصررة،لللرريللتررلصي ل رر عل  يل لورر لن فن  رر لعنررريلورعرر لنوتررويلرورريلنم 

 ر لمحعويي ف.
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نمرلع لو لل ري لو علبللنريللويييملع حغلمحخصن دلإلي م ل  ئ 3لف عل ل ير م لترلنم مللخر ص للترلصعويةللر ل
يرر م لتليلررر لمح لرر لعي ولرر لرورريلمإلصرر ل،ل  عرريلل ريرر لور رر للرر لمحرر نإل،لنلرر لمحنم ررحلو لل رر ححلل ريرر لنم 

 ال ن لعي لمحعويي ل ف مف.نتلرن ل لي ةلمحل
نملورر لمحل رررعلمإلي م رر لمحرر ئيإللمحل ررر ل  رر لصيرر لو ينجرر  لعررأ لحييررملوصل ررر للنترراليةلع حل رر صللمحل ريررةل رر ل
 يرر م ل رر ئ 3لفو ينجرر  لمحرر يليلورر لعل ريرر لمحرعيرر دلنمحخرر مئصلمحلرر لر  رربلل نرر للرر ل عرريلمحلطتترر بلمحل عالررةلحررمل

لل رر المحل رر صللي يرريلو ينجرر  لمحن ررنيل حرريلعرر رنلن عررصلعلرر لل رر لو ررعم.لرعيرر دللرر لنررل يل يرر م ،لنررر لص يرر
  عني لعآتي لمحنتصي،لنع حلال ن لل لع رنلعيولو ينج  لعير لنلل يكلنم    دلمألل مكل  لنل يلج  ل ي م لف.

نمرلعررر لل ررررعلمحي متررر بلمإلي م ررر لو لرلويررر بلرفررر ي للوررريخلع ألتررر إللحررررعحل لررر الل يررر م لن ررر ي3لف جررر لو ل
 ل مكل نلف لل يلرف ي فللنحر ل  ل نمي   ليوي ن ل حيلرعحل ل الل ي م لعتن ي ف.محويخلمحلالو لحى

ن ر يل  ل يرر م لرريندلحل ريرر لنمحتررالنييةللالر لت لرر ل حرريلو لمح رلبلمحتررالنييلل رر الرفر ي لنر رررنك،لي رر لو ل
تلو ولر ليلويل  لتي للنمليل،لن نلو لمحتالنييةلرويلمح ج لل لمخل خلن و بلمح   لعي ور لنعري لل رير ،ل 

 ياللع م ل ي م لرينمللنل ر لنيلعال  لتي تةلنمليدلحلنم ولو .
نل ع لعأ لفمحلتطنحي لمح نإللم لالنملت ملخر يلمحالر  لمحل  ر للر لمحترالنييي لنمأللر مكلنمإلتر مئيويي لننم صربل
 نترري لرورريل  ورر عللنرر نعل  نرر .لللرر ل ي م رر ليرر عصلصورر م لعرر حعل لمألعرريعلمحللنتررصلرعرر لتررن ي لن علرر ل

 وبل نتي لرويلعالعلمتللي عمبلعتع ل  ملمحلن خف.ل 
يررر م ،للرررنيلم  ررري للررر لخصرررنصلو  عيررر لمحص  رررةلل نمترررلص يلو لو كلرررر  ل حررركليل ررريل عمرررر لتررر ي لعررري ل نتررري لنم 

مإلي م يرةلمحلرر للللرريللرر ل يرر م ل حريلمحعلرر لمألعرريعلمحللنتررص،للاللعرر ملو ل نتري ل  لرربل رر ل رر  لر ررفن ي ل
محص  ررةلخلمحرر فصلنمح رر علتلمإلي م رر ل حرريلون نعرر لنم  ورر عللنرر نعلمحللرر للعل رر لنملرريلن ررنل يصرر خلخصررنصل صرري

 مإلي م  لمح يليلليلل لصو م ل حيلمحللنتص.
ي ر لو لمإلي م يي لوصوصنمللن نر لللبللتليلفخصلمح ر علمإلتر ل فلمحر يللر ل   ر علل ملريلرعير دلل رمل ر ل

يرر م لنيللرريللرر ل يرر م ل حرريلمحالرر مل،للرر ن ملعتررن ي لنل حع رر  لنمحعلرر لمألعرريعلمحلنتررصلحيررل للررألي لمح رر علمحالرر مللنم 
لمألن نع لرع لل ليتليلفمحو يلمحنيال لع حل صصةف.

ل  



 

 ــــشئ

 8تــــــدولي شــــؤون
 

 الفسوف: الىالياث املخددة جخطط للبقاء في طىزيا لألبد

 2132\2\31  موسكو/ إمره غوركان أباي/ األناضول
يرر ل ر لترن ي ،لنملور لمحنتير بلمحلللريدلع ح جعرةلم لصيلنعي لمحخ   يةلمح نت لتي ج لت  نخ،لمحلن خلمألل ل

   لمحعص .ل حيلمألعيل  لتن ي ،لنمحتال لإل ن .لنعملينحةل يو .
ن  للطلل ل لف ل  للنترنلل ل  ي المحعو ير ،لمحين لمح    .،ل ر يلت ر نخ،ل  لمحنتير بلمحلللريدلللخر ل

 خصنمبلول ييةللوييلنليدلمأل م  لمحتن ية.
 ي بلمحللليدللخصصلحوعص .ل  لتن ي لحفل دلصنيوةلن عل ل حيلمألعي.نمرلع لو لمحنت

نو  خلفلصنيلمحنتي بلمحللليدل  و لل جر ل ر لمحعصر .ل حريلو لل صورللرلويرةلتي تريةللترلص دللصعنحرةلحو لير ،ل
 ن  مليال  لل يي لمح    ف.

لوريخل حريل  نر .لنرعملينحرةلنو  خلف  لمرلصر ييل رإ لمحخصرنمبلمحلر لللخر   لمحنتير بلمحلللريدل ر لترن ي ،ل
 للليلل لن لل و لمحف مبلنلليلمحلينيلمحال م يةف.

ن رر يل  لمحنتيرر بلمحلللرريدل  لررب،لرورريلمحرر ج للرر لمرلرر معلمح ليرر لنخ  ررةلل ريرر ،لعلصرريي ليررر للرر ييلرعيرر ل
  حيلف نمبلتن ي لمحييلص مصيةف،لنف ليلي/لع لر لر فلرع ل  ن .ل ندللينيية.

 لحول لنرررر بلمحر ييرررةلمحلخلوفرررة،لنيلرررر للصيررري ل ررر المح  ررر دلعصررر لللخلوفرررة،ل تلو لنلررر ع لف الررر خل  ررر دلل ريررر
ل   وو لعنريلر ليلياللع ل يللو ل،لن  ل ل ل  المحن ر لمحر يللترع لعرمل ريللمأل رلل ر ملعلر ل ر ل حركل

 خل صصةتلرف ي لخنل ح لتن ي تف.
 ترريةل رر لتررن ي ،ل رر ئ ل  ورر لف ررع.لتلنوررر يلت رر نخ،للن ررخلعرر يالمحرريمر لحلنرر  رةلمألررر ميل رر لمحاللويررةلمحتي

 يل ع.لل لمحل لل لمحتن يف.
ي  ي /ررررر  ن لمح رررر   لمحل  رررر ،لللنم رررريلرلويررررةلفج رررر لمحعيلررررن فلمحلرررر لوصوصورررر لمح ينرررر  لمحل ررررر لل20نل رررر ل

نمحتررن يلمحلرر ،للتررلوي ةلمحلنم رر لمحالتررر يةلحل  يلرر لفيمرررتفلنف ليلي/لعرر لر ررر فلمإل  رر عيي ل رر لرفرر ي ،ل
لمعي لمح علةلحل  ي لمحلي يي لويةلو  م .ل لملخ  لمحلي



 

 ــــشئ

 9تــــــدولي شــــؤون
 

ملاذا يدرز الفسوف أمسيكا من البقاء في طىزيت وإقامت الدولت الكسديت وحغيير الىظام.. وهل خان 

الجديدة شيازة جيلسطىن ” قىاعد اللعبت“ازدوغان العثماهيت لها في مىبج؟ ومن طيقسز ” صفعت“وقت 

 ام قمت إططىبىل الثالجيت؟

 2132\2\31  ”راي اليوم“
ر يل ليالو لنعي لمحخ   يةلمح نتر لتري ج لت ر نخلم لحريالعر يالنررنر لعرأ لول يرر لل يريل عصر .ل نملور ل ر ل
تن يةلحفل دلصنيوة،لنلليلم لو .لمحلو  لمحالترر ية،لنلصورللرلويرةلتي تريةللترلص دللصعنحرةلحو لير ،لويلم لصر يل

للرر ي مل نترري لنم ررل للررل لل  للررملرلويرر ل رر لملخرر  للمحترروصة،ل ورر مليال رر لل ييرر لمح  رر  ،ل رر  ل رر مل علرر لينررري
 خصنمبلمل ية،لن عل لرتر يةلحعرعرةل  ملمحن نيلمألل ير ل  لمحلتلصعيلمحل  ن .

لرر ليصوررللمحرر نإللنمأللرر مكلنمإليرر م يي ،لنمحتررن يي لعصعيالررةلمحلرر ي،لم لمحلخصررصلمألل يررر لت نرر .لينحررة،لمنللرر ل
محلرينيلمحال م يرةلعر بليلعورن لعنرريلللتر  ع،لنر  ربلمحل رع دلمحلر لينعملمحينحرةلمحر ييرة،لنر للمحفر مب،لنللريل

م لرعلورر لمحصرر ئ مبلمتل يريررةل عرريلوتررعنعلنرر للييرر لمحررعن ،لنمتررلوي بلل لنررر بللتررولةللنمحيررةلحوترروص بل
 محتن ية،للأرييملحو ملمحصوللنل تييملحو ملمحلخصصل  لمحن بل فتم.

تررر للررر لوخررر الميحررريلعوررر لمحررر ئيإللمحل رررر ل  ررر لصيررر لتل اللصررريلم للرررعمل لل ررر يل بلنعيررر لمحخ   يرررةلمح نل
حوعصر .ل ر لترن يةلنمحالر مل،ل ر .للر ل”لمحينحرةلمإلتر لية“م ينج  ،لن  يل يو لم ملتليلرللتلريلمحلر  علعل  ري ل

 عييلمح ي ة،لنم لر ل ر لمصر  للفر   لل رر ل نتر لوي ر ،لخ  رةلم ل ر ملمحلرعمل ل ر لمحل ر يل بليرأل ل عريل
 تن ،لنعي لمحخ   يرةلمألل يرر لت صر د،لن ر لعير  دلترلرن لل ترلةل ر لمحر ير للر لينلي لل لعي  دل يرإللليو

 محص  ي .
محخ  رر بلللفرر   لعرري لل ريرر لنلويفورر لمألل يررر لتر رر للرر لتررعالي لر لرر ،لنع لرربللطنرر لمحرريللعميرريلملللرر تبل

نم الر تر لح ل ئ ور ،ل يم لرتر يلعي لمحص  ي لي ل  لمحن م دل صص،لن يللأل لعاليلخل  لعي  دلمحنعي لليو تن ل
 لعص لنال دللال نية.”للف  ل ب“لليليتلعاليلمحر ي لل لمحخع م.للعيييلل حةلمحلنل ،لنمحلن يلمحيل

مح   ميلمألل ير لعرنيل ن ركلمحر يليلرعر لمحصرنمبلمتل يريرةل ر لترن يةلمصورللل ر يل لمترلفعمعي لح لر مك،ليرن ل
محلرر ل”ل ينيررن كللرر يلع“،لن  حرربل ررليفةل”م فترر  لم مل رر عللن  لترر  يلعالينم يررة..لترر يم  لررر “ملررإلل رر يل يررمل

 نررر بل ررر المحللررر ي مب،لمنلمحلوييررريمب،لروررريلن رررملمحي رررة،لم وررر ل تررر حةلحل ريررر لمحلررر ل رررييبلع ررر  لمحصرررنمبل
 متل يريةلم ملح لل تل لل لل عر.



 

 ــــشئ

 10تــــــدولي شــــؤون
 

حللر لمحنم ر“مح ئيإلل   لصي لم ينج  لح لي ل  لصني لنع ي لع ح يل ن ملروريل ر المحلوييريمبلر ريل ل ر يل
 ”. يملم لل ليصنحن لت  يلعصندلم ملل ل  عن  لح لي  عنمل  للي لو ل فالةلر ل  ية

لالرر يتبلمحصررندللل يرر لوي رر لرورريلمح عوررةلمتل يريررةلمح نترريةل رر لتررن ية،لن علرر ل رر الللررن ملتي ترري لرتررر ي ل
ليو ترن لحوال  رلةل   ي ل نتي لل ري ل ي م ي لي ع للر ل لةل تص عنيلمحلر لترلالصيلعالريلوير  للالرينيدللر لعير  دل

 محل رية،ليرن ل ي ملمح ئيت لمحن نيلمحالتر يلمألل ير ل  لتن يةلنمحال مللعريلمحص للنمحنت ئي.
للررر ي لت ررر نخللررر ل يررر  لينحرررةلر ييرررةل ررر لنرررل يلترررن يةليف ررريلمحر يررر للررر لمح   يررر بلمحلررر للصرررنيللوليلررر لمنل

رر ميلللر حخلمترل ملي  ،لنيالرععلن ورةلل  يل ،لعرأ ل نتري لتللالر  عل ير  ل ر المحينحرة،لنم للل حفور للر لمت
 مح   لمحل للطريلم لل ري لع لبل  لمحن يكلمتتل ملي  لحلنترن.

عيرر  دلليو تررن لت صرر دلتررلرن لل تررلة،ل إلرر لمحلنم وررةلمحل ريررةلمتل يريررةل رر لل ررعرلننررل يلتررن ي ،لمنلم رر الل
ةلن رروبلمحرريلل لوررةللرر لمت ويرر  لمحال  ررة،لن لرر لتل تررلعاليلمحخيرر  لمألني،لت لمحال  رر بلمحل ريررةلمتل يريرر

 نم اليم لمح صةلعليجلع لبللتلال  لرويلمإل  ال.
  



 

 ــــشئ

 11تــــــدولي شــــؤون
 

 الظياطت الخازجيت ألاميركيت واليظاز املفقىد   

 2132\2\31  الجزيرة نت  مايكل والتزر
لال حنملع  ل لأليل  لر   ةلمحتي تةلمحخ   يةلمأللي ريةل  لرويلمح ئيإللين  حيلل ل .ل ف للري لو فرللمحر ئيإلل

ريلمح  ر  ل  ر كل ورريول لنع عر بل ر للت لملمألنحيلعل  عمل  للع ييلمإل    ب لر ليرلر لن لرن ير لمحنرل حية،لل   
 ل في لع   ل ملمح نني،لنم ل عبلمحنتي بلمحللليدلعنريللّص يلل لل  لتلوليلي يي  .

ل نآبللرنليةلع   دل  خل رنيلل-  لوع يي/ يت  لمحل   -ن  لتن ي ؛ل   لبل نمبلمحنتي بلمحللليدل
ويلنرر .لعتررع لجيرر  لمحلل عالررةلمحتي ترريةلونلمحيعونل تررية.لنرورريل لررنللل  رري،لنعالرريلحلرر دلنملرريد،لنحرر لللصررلل

لتررويحلمحليوينرري بلمحر ييررةلحلل  عررةلل  رري لمحينحررةلمإلترر ليةلخيمرررتتلع ح ي عررةلر ورر ؛لن فرربلمحنتيرر بلمحلللرريدل
    ع لل م  لل ري لن  للو   ل فإللمح ت .لنمح   يلمح ي لتوللو .

 لر لمحصينيلمحل لر  بللف ن ةل  لرويلونع لر لروريلمترلخيم لمحصرندلمح نيرة؛لوترف لن لي ةلحلخو ل يم دلل ل
 ررر لمحلن ررريلعررر حال مللرررر لترررصنصل تخلمح رررل ي للررر لل-محررر يللصرررنيالمحنتيررر بلمحلللررريد-فم ل ررر  فلمحللررر حخل

وَّخلرنلةلل لمح ر  لنمأل ص ع.لنرل لليجل ر ل يل ر  ،لرر  لروريلولي رر لو للريل لمحليي رة حرر للمحلي يي ،لنخ 
 ل ص   .

 رر لمحن رربل فتررم،ل نرر بل يم دلل لرر ل تخلمح  ررنيلمألليرر ريي ل رر لو    تررل  ،لنحررر لين لو للروررخل فترررو ل
 ر  .لن  ل تل ملي يةلتي تيةلحرت لمح لنيل   ك.

ن  لرويلل لر لوي ر ،لو رعلبلمحنتير بلمحلللريدللطيريمللخو ر لحى  لرةلمتترلعيميية،للر لمحللوررةلمحال عيرةل
يلمحفوعي .لن  لون نع ،ليتي لعرل .لمحيلي لمحللص خل  لعنح يملنمحل ر لعرريلللر إللروريلخوصريلمحتالنييةل ح

 ل ل ،ل  لح ليتعصنالعخصندلونلم  لي .
ن رر ل ترر مئييللل حفرربلمحنتيرر بلمحلللرريدل الويرر للرر لل رررةلمحلتررلنص ي لنمحلرنلررةلمحيلي يررةلمحللص  ررة،لنع حلرر ح ل

نررال  لف ترر مئييلمح رر ي دف.لنمحنم رر لو ل  ئرر لمحرر ئيإللل يرركلعرر إللل   رربلمحلورر لمح رروين  لمحصرريي لمحللل رريل رر 
 ل  يلمحلييجلل لعري للع لمحالليلمحلال  ع.ل-  ل لولملمألخي دل حيل ت مئيي-  عل

 رر ل ررن.لررريللورركلمحلصرر ئل؛ل تررلصي لو ل صررنيل  لمحنتيرر بلمحلللرريدلو  رربلعالررعلو رر  للوف ئورر ،لنو ررالفبل
ريلل رررن ملنررريييلمحلال ررر لنر   ررر لحى   ررر لروررريلمحتررر لةللورررخلنرررل يلمألصوتررر لخمح ررر لنت،لنو رررعلبللنررر

 محال حلية.ل ريخل   لي ع  لحويع محيي لنمحيت  يي لو ليتل يعنملحريل  م؟



 

 ــــشئ

 12تــــــدولي شــــؤون
 

 لر لروريلمحيتر  ل الر  عللص يعر لرريلنر .ل  حرملل لرر لونل الورم.لنلر ل حرك،لحر ليصري لويلل ر لعريي للالصررنتلونل
   يررةلرورريلمإلصرر ل،لونلمرل  رر  لععترر صةلرورريلويلللل تررر ؛ل رر ل ل لرر لو  رر لحرر ل للرريجلررر لمحتي تررةلمحخ

 متلخيم لحوصندل  لمحخ  ج،ل  للي لم      ل لنل تخل  لمحخ  ةلل لمحالعحة.
حرررر لمحالعحرررةلحيتررربلص يصرررةلوخررر الحالررري لم لوررر جلويلتي ترررةلخ   يرررة؛ل صررريلويم لتررر  لن لنتيرررةل ي لن ررربلعي  ررر ل

 لررملحوتي تررةلمحيمخويررة.لنحررر لللرريل جرر لو ررملررر  ل رر للال حل2011ترر  ي علللوررةلم لخ عيررةل نيررةلن اّل حررةلررر  ل
 يخنعلللولملحر لي عحل ئيت لحوويل ةلمحال حلية؛ل إ ملح لي ر لويلن .للص يع لر لمحتي تةلمحينحية.

 حررريلمحلفريررر لع ييرررةل ررر للترررأحةلمترررلخيم لمحصرررند،لمحلررر للنرررريلل- ررر لمحلصررر  لمألني-نمحنم ررر لو لمحيتررر  ليللررر جل
حتي ترررةلمحخ   يرررة؛ل لررر لمح رررنم لمترررلخيم لمحصرررندل ررر لمحررري  علرررر لمحررر فإللونلمحص ررريةلمحل رعيرررةل ررر للرررنم مبلم

 محي  علر ل خ ي .
نيللنيلمتلخيم لمحصندل حيلخصألنم حلر يل ل ص ليلل لو يلل يي لمح    ،لونلحرير للرنلر بلمترلعيميية،لونل

  يلل ر بلنص يةل  لبلع حفاليل  لرت لمحلال رةلل لو يلفمحصون لنمحالصنيف.
 ن  يل خ لعريفيةلمتلخيم لمحصند؛لحر ملتطميللتويلمإل  عةلرويرم3ل ر حصندلي ر لو للترلخي ل ر ليلالوللتطميل

 يل ينيلل لَّلةلحلصويصلمحخت ئ لعي ل فنخلمحلي يي ل حيلوي يللي.ل  لل يل  المألترئوةلحيتربل رالعة،ل
 نحر لر يل ل لال ليللالو لع ييةل إ و ل يللصني  ل حيللنم خلتي تيةللالصيد.

،لنحر ورر لر  رربل2003محل رر ي؛لر  رربلمحنتيرر بلمحلللرريدللخصئررةلر رريل ل رر  بلجررعنلمحالرر مللررر  لل الورريلتررعيي
للصةل  لمت  ل  ل حيلمحصل يل يلفيمرتف،لن  ل  صر  لمإلعيرييي للر لل علرة.لنر  ربلللصرةلر ريل ل   لربل

 .نمللوبلليي ةلمحلن ي،لنحر و لر  بلرويلخصألع يِّ لر يل للنحبلمحليي ةل حيلرنلةلل لل م 
ر  بلمحنتي بلمحللليدللخصئةلوي  لر يل لص حعبلع إلص لةلع    لمح ئيإللمحترن يلع ّنر  لمألتري،لأل لمحصرنال
محلال   ررةلحىترريلر  رربللفلصرر ل حرريلمحررير لمحنررالع لمح رر ن ي،لنحرر للررر لمحنتيرر بلمحلللرريدللتررلاليدلإلررر  لو ل

 رويلمحفنعلع حكلمحير .
 يي ل ررر دلصيعرة،لأل ورر للصر لون ل رر  لن لنيلللالرن لعررير ل ررنيلنلر ل  ليررةلوخر ا،لر  رربللتر ريدلمألر ميمحتررنل

 ل لنالعو ؛لن عل لل لر  نملحيللر نملل لمحعص .ل  ل يلخ  ةلفيمرتف.
 ر للرر  ل خر ،لررر  للر لمح رنم لو للاللريلمحنتيرر بلمحلللريدلروريللالعيرعلي  ررر بلرن ير لمح  نعيرةلنمحي عرر  ،ل

  ل ننية.ل  ألتولةلمح ننيةللر لجير لمحللرر لو للخري لنحر لل لمحنم حلو و لوخصأبلر يل ل ييبلعن لل
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ويلج عل  ت   ليلر لل ن ا.لحر ل  ملتلي صعللرويلريلمألتولة،لنيلالي لرويلمحيتر  لو ليل ر ححللر ل
   المحلصيصة.

 رر ليلر  رر لو ل رريرنل حرريلمحترر  لر رريل ليالرريتلمح رر إللعلخلوررخلو لرر .لمحالرر ح  ل رر لخررنخللرر لمحصلرريلمح لرر ر ،ل
ن ل حيلو ويةلِر  يةلونليي يةلعالي و ،لونليطل ن لعأييينحن يةلفخ صئةف،لونليالينرن ل ر لينيل راليفةلأل و لي لل

 لال  ةلحوخص ل حيل    ل نال  اليةلم لص لية.
  لونجلمحل  لمحع  يد؛لر  علمحالييريللر لمحيتر  يي لل  لرةللورخلنرل يلمألصوتر .لن ر لمحتر نمبلمألخير د،ل

يرريرلن لل-رررن ع ل عرريلو لي ررعحلعريلرر لحلررع لمحاللرر يلمحع يصرر   لرر لول رر يل ي لرر ل-ررر  لعالررعلمحت تررةل
 تل لعويم و لل لمحلوخ،لأل لمحلوخللولع للليييملع تلخيم لمحصندلرنتيوةلحوي  علمحللع يي.

وررر ل ررر لمأل ررريل ررريلمتللررر يلمحترررن ي ل ،لنمآل لو رررعحللن وررر ل لرررنل نتررري ل  ييليررر ل رررر  ل ررر ملمتحلرررعم للن َّ
أللي ريي لو ليلال لونمللر ل ر ملمحن ر لعصر اللمحترطميلروريلمحيتر  يي ل ر لعنح ريملونلعنلي .لني ع  لحويت  يي لم

 حيلنم ي لونلونر م ي ،لليجلمحلخ ص ل تيلة.
نو رر لنخ رري لونيلو لو لرر علو لمحالييرريللرر لمحيترر  يي ل رر لون نعرر لمحنرر  يةلي   رر ن للوررخلنررل يلمألصوترر ،ل

لررر لمحنم ررر لروي ررر لو ل فالررريلينلررر للررر لي يررريللنر ررربلترررأ ج ل ررر لو للررررن لولي رررر لل   ررر دلحرررملوي ررر ؛ل وررريإل
 و ي  ط  لو ل فالوم،لنحر لي ع  لح  لو ل   بل حيو لينل .

لر لجير لل-ل ريلمحنتير بلمحلللريد-ل الرصييدل ييلةل  لمإلييينحن يةلمحيتر  يةلو لمحرينيلمح وترل حيةلمحلويل رةل
حالعرربلمحنتيرر بلمحلللرريدلين مل مئرريمللمحللررر لو للاللرريلرلرر لي ع رر لحورر ل رر لمحالرر ح  .لنحررر ل رر ملجيرر ل ررليح؛ل صرري

   ل حل للمحوعيلةلع   ي لل لور  لمأل  لةلنلنيةل  لل  يخلمحال ح  3لوحل  ي لمح  عيةلنمتلل يلمحتن ي ل .
نمحنم رر لو لمحنتيرر بلمحلللرريدل رر ي دلرورريلمحصيرر  لعأ الرر يل يرريدلرورريلمح ررالييلمحالرر حل ،لن رر للفالرريل حرركلولي  رر .ل

ليررر ريي لو ليصررر حعنملع ي ررر لع حل ررر خلروررريل لرررنل يررري،لني ع ررر لح ررر لو ل اللررر علنيلالررري لروررريلمحيتررر  يي لمأل
ر ريل للفنريل ر لمحصير  لعر حكلونلللصر رإللر رم.لنحررر للر لجير لمحللرر لو ل ر  حل ر لمحلص حعرةلعرأيلنرر .لونل

للال   ةلويلن .،ل عيلو ل للر لل ل ي جةل طيةلللل ترةلحوتي تةلمحينحية.
ل  
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 جىلت جيلسطىن باملىطقت.. مداولت إصالح ملا أفظده زئيظه أم لخمسيس صفقت القسن؟

 2132\2\31  -"القدس" دوت كوم-هللام ار 
 رر يلللووررن لتي تررين لم لعيرر  دلنعيرر لمحخ   يررةلمتل يريررةل يرررإللليو تررن لحل صصررة،للررأل ل رر ل صرر  لللترري ل
لصعرريلمت ورري لحلرر ليلرر نيلمحرر ئيإللمتل يررر لل ملرر لص لررمل رر ل ررفصةلمحصرر  لعالرريلمحل ررير بلمحرر يللرري بل  رر ل

 مرل م ملع حصيإللر  لةلتت مئيي.
عي  دلليو تن لمحيلمحل صصةل  ل يلل حةللخنخلنل يعل ر لمحلن رخلمحال عر لمل ر اللر ليلر نيلمحر ئيإلللنلأل 

ل ملرر لص لررمل ررل للتررنيةلم ويليررةللرر لمترر مئيي،لعيرريلم لمحلرر م عي ليرر ن لم لمحعيرر  دلحرر لللرريجلمخل م رر ل يلرر ل
  يةلرلويةلمحت  .يل يلعلن خلمحفوتصي يي ،لمح ي لينم ون للت ريو لحوعلجلر لمص  لينح ل يييلح ر

ن ررر يلمحللوررريلمحتي تررر ،لصررر يلرنرررري،لم لعيررر  دلنعيررر لمحخ   يرررةلمتل يريرررةل يررررإللليو ترررن لفلرررأل لحلررر لي ل
محال   بلمتل يريةلمحل لم تي  لل مل ل  لمحل صصة،لعتع لمحتي ترةلمحلر لي لو ور لنمرل م رملع حصريإللر  رلةل

 لل م  لمتي مدلمتل يريةلر للنم فو لمتخي دف.تت مئيي،لنحر ل  المحلل نحةلل نصةلع حفني،لم ملح ل
نم ررر خلرنرررريلفل يوترررن ليللررريجلرررر لم لمحنتيررر بلمحلللررريدلمتل يريرررةللولعلرررةلعاللويرررةلمحلترررنية،لنحر وررر ل ررر ل
محلص عررريلللخررر لم ررر م.مبلخصيررر دل ررريلمحفوترررصي يي ،للل ررر لملر  يرررةلررررنيلو لمحررريلمح وررريلمتل يرررر ل يلررر ليلالورررلل

 عاللويةلمحلتنيةف.
م لمتيم دلمتل يريةلع لبللي كلم لف فصةلمحص  لحيتبل  يةلتووة،لنيلر لم للفنيلرويلمح رالييلنمن حل

مت ويل ل  ل يلل حةلمحل يعلمحل للنروي  لمحل صصرةلروريل رن.لمترلر مخلع حصريإللر  رلةلتتر مئيي،لنلر ل
 لعالملل لمر  لمحفوتصي يي ل   و لحو ر يةلمتل يريةف.

يريررةلحل رر يل بل ئرريإللمحررنع م.لمتترر مئيو ل ل يرر  نللررنيلل   نررةل رر علمحترري يدلنيرر الم ل فرر لمتيم دلمتل ل
متت مئيويةلرويلمح فةلمح  عية،لخع ح ج لل لم و ل ريللررن ل رليلةت،لل ري جل ر ل ر المح نحرةل رل لفلل نحرةل
ةلمررر يدللرر لي للرر لم ترريلملخصررنمبلل ملرر لعنررأ لمحصرريإلفللنرري ملمحرريلم ررملفحرريإللل صصيرر لم ليصررن لليو تررن لع نحرر

 ل ليليةلمحيلمت وي لرويلن  لمحلن و بلمتلي ريةلمتت مئيويةلحف علمحتي يدلمتت مئويةلرويلمح فةف.
ن رر يلمحللورريلمحتي ترر ،لمررر  لرصرر لما،لعرر  لعيرر  دلنعيرر لمحخ   يررةل يرررإللليو تررن لمحرريلمحل صصررة،لل رري جل رر ل

حرر لتليلرر لمحلالنيريلروريلنعير لمص  لف إللمح ععلتلر  يةلر علخصةلمحلتنية،لنليالملر  يةل عنحور ،لنل
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محخ   يررةلمتل يريررةل رر للصررني للوررخلمحلف ن رر ب،لت ررملعاليرريلررر ل رر ملمحلوررخلمحرر يلتوررل لل ررملنووترر يلمحرريل
 محعيبلمتعيعلعصي يدل و لمح ئيإللمتل ير ف.

نم رررر خلرصرررر لمالم لف رررر المحعيرررر  دلتليلررررر لم للنررررريللصررررن مل ييرررريمل رررر لتي ترررريةلمتيم دلمتل يريررررةلمل رررر ال
 محفوتصي يي ،لعصي لل للويخلللتي لمحال  ةلل لمحينيلمحن يرةل  لمحل صصةف.

ن  يلمحيرلن ل مئيل الي مبلم لفمحلن خلمتلي ر لنم حلل ل  يةلمحصيإللرع لل لي نجلحمل ر ل رفصةلمحصر  ،ل
 نعي  دلليو تن لتللخصلمحفوتصي يي لنمتلرن خللنم فو ف.

لرريدل رر ل رر المحل لوررةلرورريل رر علمحترري يدلمتترر مئيويةلرورريلمح ررفةلنمتررلعاليل اليرر مبلم للنم ررللمحنتيرر بلمحلل
مح  عية،لنحر و لح للال  عل  لمحن بل ململمحلن خلمتتر مئيو لعنرريللر  ،للن رل لم للر للصلرحلحرملمتر مئييل
ل  ل  المحل لوةل نلم لللنيلمحلن خلمتل ير لحلن خليصعيلعف علمحتي يدلمتت مئيويةلرويلمحلتلنص  ب.
ل  
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 إطسائيليت لضم املظخىطىاثمخددث أمي
ً
 ركي لـ"ألايام": لم هبدث قط خططا

 2132\2\31االيام   كتب عبد الرؤوف أرناؤوط:
  يلللليجلولي ر 3ل  لمحنتي بلمحللليدلمأللي ريةلح لل   تل صلل ل ت مئييلخصصرً لح ر لمحلترلنص  بل ر ل

ل بلترررر عصةلحررررملررررر لعلررررجل رررر لن رررربلل م رررر ل يررررمل ئرررريإللمحررررنع م.لمإلترررر مئيو لع يرررر لي ل ل يرررر  نلررررر لل رررر ي
محلترلنص  بلمحلر لو رر  بلج ر لمح   رر لمحفوترصي  لرورريلحتر  لولري لترر لمحو  رةلمحل في يررةلحل  لرةلمحلل يرر ل

 محفوتصي يةلي.  ئ لر يص ب.
ن ر يلمح ر صلل رر لمحعيربلمألعريعل ررنتل   يريل يًملرورريلترطميلحررلفمأليرر  فل  لفمحلصر  ي لمحلر للفيرريلعرأ لمحنتيرر بل

 لمتر مئييلخصرةل ر لحو رفةلمح  عيرةلجير ل رليلةف.لنو ر خلفحر لل ر  تلمحنتير بلمحلللريدلمحللليدل   نبلل
ت مئييل  ملمت ل مالل ص،لنتليعميلل ريعلمح ئيإللل  عً للل لً لرويللع ي لملحوت  لمحفوتصي    مإلت مئيو ف.-نم 

يم دلمحررر ئيإللنلررر ل ولرررمل صررريلل م ررر ل ل يررر  نلرررر لل ررر يل بلتررر عصةلحرررملولرررإل،ل ررر يل يوررر ل  رررمليلع لرررجللررر ل 
 مأللي ر لين  حيلل مل ل  ل  للتلنص  بل حيل ت مئيي.

ن ررر يللرلررر ل ئررريإللمحرررنع م.لمإلتررر مئيو ل ررر لل ررر يحلو تررروملحررررلفمأليررر  فلفوصوررر ل ئررريإللمحرررنع م.ل ل يررر  نلمحصررر خل
مأللي ررر لرورريللنرر  ي لمحصررنم ي لنمحلعرر ي مبلمحلرر للصرر الل رر لمحر يترربلنوررر  لمحصرر خلمأللي ررر لررر للن فررمل

 عإلل يملنلف يالمتحلعم لعخصةلمحت  لمحل ليعون   لمح ئيإللل مل ف.مح يلتلح
ن  ل  ملمح يي،ل  يلل ي ل ت مئيو ل  ي ل  لعي  لو توملحرلفمألي  فليلليجل ئيإللمحرنع م.ل ل ير  نلل ر ل لر دل

 صنيوةلل لمإليم دلمأللي ريةللنيلمحل  ححلمحصنليةلمإلت مئيويةل  ل ص  لميلملف للت  للتلصعو ف.
 رر خلمحل رري ،لمحرر يل  رريلررري لمحرنررخلررر لمتررلم،لف ئرريإللمحررنع م.ل ل يرر  نلحرر ليتررلال علولرر  لمإليم دلنم

 مأللي ريةلويللصل اللح  لو مع،لنمحنتي بلمحللليدلح للالع لر للنم صلو لرويلل يل  المحلصل ل بف.
خصررةلمحترر  للنلرر ع لمحل رري 3لفمحنتيرر بلمحلللرريدلرعرر بلررر للن فورر لمحنم ررحلمحرر يليص رر لعأ ورر للال يررةلعرري  

 محل ليعون   لمح ئيإللل مل ل حيلمألل  .
نلرر ل حرركل صرريللرر  لمحل رري لمإلترر مئيو لفلن ررخل ئرريإللمحررنع م.ل ل يرر  نل ررنلو ررملحررنلمتررلل لمحفوتررصي ين ل رر ل

    و لإل  م.للف ن  بلتلص الل ت مئييلخي  مبلخ  ةلعو ف.
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م للالرب،ليرن لمأللري،للر لو ريلملخر  للين  ل حيلو ل يئةلللأحخلل ل  يدلولعم لمتئل خلمحلرنل لر  بل ي
  م لعنأ لير لم ل ماللمحص  ن لونلن خلمحي  لعمل  ل  المحل لوة،ل يلو لالبلروريللأ يريلمحعلرجل يرملعترع ل

 فمألليمجلمألل يةلمألخي دف.
نعلت ل ل ي  نل إ ملل لو يلمحلن يل حيللف  ل بلل لمحل لل لمحينح لي ر لل  ر لملخر  ل ر م مبللر ل ر مل

  لفلل جفلمأللي ريي .مح نعلمحل
ل ي لمإلن  دل حيلو لم ل ماللمحص  ن لمح يللصي لعملر نلمحر يتبلين خلريت،لل لرلوةلفمحويرنيف،لنعلتر حئييل
ترررلنل يلت،للررر لرلورررةلفمحعيررربلمحيورررنييف،ليل ررريلعرررير لنمتررر ل ررر لنترررصلمتئرررل خلمحلررررنل ،لنع رررل ل حررركل

 ور  .لرلوةلفرنت نف.
حرر حكلمحرر يلو رر الل رررعلفمحويرررنيفل عرريل لررنلنررو لن  ررخلمحنررو ،لنحر ررملتلنيالرر علمت لرر مالللخصصررً لللرر  ً ل

 يل ل ل  لمح فةلمح  عيةلعأرلوو ،لنم  ل ل صصلمأل م  لمحل لو يلبلرويو لمحلتلنص  ب.
نعلت لمت ل مالل إ لفمحص  .لنمأللر  لنمإليم دلنمحتري يدلمإلتر مئيويةللتر يلروريلرريللنم ر لمحلترلنص  بل ر ل

مح فةلمح  عيةتف،لعييلو ملتليلييلمحلت لةلمحلنرلنحةل ر لم لر ماللمحصر  ن ،لنيعصريلملخر  لمحصر م ليونيملنمحت ل دلخ
 عو ملمحنأ لألر  .لمحو  ةل  لمحر يتبلمحل لتيصو لل و ل ريميلم ل ماللمحص  ن لحوص م.دلمألنحي.

،ل  لل رر يل بلنلرر ل ولررم،ل رر يلي. رر ئ لر يصرر ب،لولرري لترر لمحو  ررةلمحل في يررةلحل  لررةلمحلل يرر لمحفوتررصي ية
 ل يرررر  نلمألخيرررر دل رررر لمتررررلل م لحتي تررررةلمإللرررر .لمإلترررر مئيوية،لرلرررر للطررررريلمحلررررعم لمحنتيرررر بلمحلللرررريدلعرررر حخصصل
متتررلالل  يةلمإلترر مئيوية،لن رر مللأريرريلرورريلو ل ترر مئييللصررن لعلص يرر ل  رر ي لمحن رر لمح ورر ئ للرر ل   رر لنملرريل

 ع حل تيللل لمإليم دلمأللي ريةف.
 ل   ةلونو ،لل لمحرنرخلرر ل ر جلللر نتبلإل رف .لمحنر ريةلروريلم لو رر بلنو  خلف  لج ن لو يلل

 ت مئييلحوص  ن لمحينح لل لخ يلمإلل .مبلمأللي رية،لونحو للل نحةل خر مجلمحصريإلللر لص نحرةلمحلف ن ر ب،ل
 م ر لن   يً للل نحةل  و .ل  يةلمح  ئي لمحفوتصي يي ،لنمآل للن ي لت  ةلمأل م  لعصعنيل  ل ت مئييلحى

محفوترررصي ية.للصعررريل وترررصي لمحلف ن ررر بلروررريلوتررر إللمحصررر  ن لمحرررينح لنحررريإللمإللررر .مبلمحص ئلرررةلروررريل ررر مئ ل
 محل  ف.

نلرر ع لر يصرر بلفيرن رر ل رررن لنم ررلي ،لحرر ل روررخلمإليم دلمأللي ريررةلونلويلصرر خل خرر لع حلفرر نعل ي عررةلر رر ،ل
ملور  لمحنتير بلمحلللريدلح ر لفعالري لمح جعرةل ر لنح ل تلحلحو المحلل نحةلع ح   ال.لن  مل نلع حلليييلمحتع ل ر ل



 

 ــــشئ

 18تــــــدولي شــــؤون
 

محت  ف.ل  لمحل تيللمإلت مئيو لمأللي ر لتليلالورللعللصيرللتر  لرر ييلنيمئر ،لعريللل نحرةلإل رف .لمحنر ريةل
 رويلمت لو ر بلمإلت مئيويةلحوص  ن لمحينح لن  م مبلمألل لمحللليدف.

يال ر لمحل لر  للر لمحلصرنللجير لمحص عورةلحول ر خللننييلر يص بلرويلو لف  ل ت مئييلحى م  لمحفوتصي ية
حونررال لمحفوتررصي  ل رر للص يرر لمحل رري لنمتتررلص ي،لنلنم رروةلمتتررليص  لمإلترر مئيو ،لنلرريلي للرريلمحررينحلي ل

 نل تيخلمحنم  لمحل ح لل لمحف يلمحال   يلمإلت مئيو ف.
 لع يربلعل ر يل بل ل ير  نل ر يلنعين ال صيل ل للع لمحعيبلمحيونييلمتتليص   لع ئ تةلنعي لمحلالوي ل فلر ح

ف  ل  المحلر دلمألنحريلمحلر ليللريجل يور ل ل ير  نلرر للصعيرللخصرةلمحتري يدلمإلتر مئيويةل ر لمحل ر صللمحل ر فةل
 فجفل  لمح فةلمح  عيةف.

نحررر لمحلررع لمتتررليص   ل رر يلف  لمتخلعرر  لترريرن لع حل فيرر لنم ررملترريصخل حرريل   رر ل ئرريإللمحررنع م.ل رر ل رر مل
لمحنأ ف.

ل  



 

 ــــشئ

 19تــــــدولي شــــؤون
 

 جسفض اتهاماث اطسائيل لها بخقديم حظهيالث عظكسيت لحماضجسكيا 

 2132\2\31  -"القدس" دوت كوم -اسطنبول
   بلل ري لمح    .لملو ل بلمت مئييلحور لعلصريي للتروي بلرترر يةلنم ل ر ييةلحل ررةلللر إل،لنمرريبلم ور ل

 تلللت لحللي يلميل ن صلرويلم م يو ليلر لم لينريللويييملتل لينحةلمخ ا.
نر  بلنت ئيلمتر  لمتت مئيويةل ن بلمت  ي ل ل ئرلللصيللح و علمتل لمحريمخو لمتتر مئيو لفمحنري لعيربفل
م  يلع  لللر إللفلصرن لع  نرصةلم ل ر ييةلنرترر يةل ر لل رير للر لين لرنمئرل،لت للترطنحي لمل مرر لي  رن ل

 مح   لر ل حك،لتلعيلين الن مف.
 لفعير و للص عرن للر لمحلرنلرةفليريرلن ل نر ص بلللر إل،للر لين للصريي لنميريللص ي لفمحنري لعيربفلو لول مرر

 لف  ييللنيل نعل  ملمحير .
ن صرريلمحلص يرر لمي رر لم لمحلررنمص لمحل ررر ل ليرريلليريورر لمحرر يلينررلعملعلصييلررملمحررير لحل رررةلللرر إللمرلصرريل رر ل

 متنيلل لر  ن لمح    /ي  ي لمحل   ل  لمت مئييل عيلم ليص يلمحيلل ري .
 بلنر حةلفمت   نيفلمحل ريةلح  ع .لم لليريو لن يلمتليلمحيلل ري .نم  ي

نمن ررحللص يرر لفمحنرري لعيرربفلمي رر لم ررمللعرري لخرر يلمحللصيصرر بللرر ل ليرريلليريورر لفم لل ريرر للنرر  كل رر للالعيررعل
للرر إللرتررر ي ف،لرلرر ل صرريلم لفمحللصيصرر بلمل لرربلمي رر لرنررخل نرر ص بلرعيرر دل رر لل رر يللعيرريعلملررنميللرر ل

   لل ري للعوغل يللو لل يي لمحينت مبف. عيللل إلل
ن رر يلمحلللرريجلع ترر لمحخ   يررةلمحل ريررةل رر ل لمرتررنيلف رر  عل رر المتيررر .مبلمحلرر لتلر  ررةلحورر لع حلصيصررةل

 نلفلص للل ل لمحيلمح ييةف.
نل ع لمحلتطنيلمحل ر ل  لعي  لفل لجير لمحرنم يلع ح ترعةلمحريلل رير لم للترلحلع نر ص بلروريلم م ريو ليلرر ل

 م للوييلمل لينيلمخ اف.
نر  ررربلل ريررر لم لصررريبللصوررر لنرررع ص/ ع مي ل ررر م لنمنررر ص لعن ررر ل ئررريإللل ررررةلللررر إللمترررل رييل  يرررةلروررريل
تئللو لحوللن صي ل ر لمت  ر  ،للال عرةلرر لمتلريلعر تليرط  ل ر ملمحصر م لروريلمحلتر ريدلمحل ريرةلحصصر علجرعدل

لمحنم  لللبلتيص دللل إل.
ل  
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 ما البديل؟«.. صفقت القسن »جسامب يبدو يائًظا من 

 2132\2\31 الدستور  ياسر الزعاترة
مألر ر ل  عر ل”ل تر مئييلمحيرن “  للص عوةللتللللمحلن خ؛لور  لمحلص عوةلمحخ  رةلمحلر لل لور لل ملر لح رليفةل

 ل مل ،لنل لللنح لللولملمت لخ عية.لح ل ي  ن،لنمحل لياليل  ن   لنيوين لوييوتن لل لو ي  .
ررر  للرر لمحصعيالرر لو للرررن لمحلص عوررةللرر ل رر المح ررليفةلللييرريمللي  ررةلع حل  لوررةلحوريرر  لمح رروين  ،لنر يرر دل
 محنرنيللعال لح حك،لحر و لح للر لر حكل  لريل  نحو ،لنم  لر  بلر حكل  لعالعلمإل  ع بلونلمحلالويص ب.

ص عوةل ّرعلعصعيالةلمحل يلرويلمحعاليي لمحو ي لي ّررعلرويولر ل ل ير  نل ر ل ئيإلللل ي لمح ليفةلمح يلو  المحل
محالرر يد،لن لرر لمحللررييلمإلي م رر ؛لعخ  ررةل رر لتررن ي ،لنمح رر   للرر ليلالوررللع حص رريةلمحفوتررصي يةلنمحصرريإل،لن رر م ل

 مترل مخلع حليي ةلر  لةلحوري  لمح وين  .
ةل تررص صلمحصرر ئ دلمإلترر مئيويةل ررنللرر ليلالوررللعلوررخلنلرر ليال ي رر ل  رر لور رر ،لعخ  ررةلو لمحلص عوررةل رر .بل عرريلنم الرر

  فصةلمحص  .”محلتنيةلنمحصيإل،لنل لع بليال خلعر
ن يلرر لم لخرر لل ملرر لويلرر ل خرر لعصرر م المترلرر مخلع حصرريإللر  ررلةلحوريرر  لمح رروين  ،لنمرلعرر الو رر للرريجل رر ل

لرةلع ح ترعةلحو رو ي ة،ل ور لر لملمألنيل  لمحعيبلمألعيعلخ صصةلمح  ندت،ل تلو ل   ع لملمحل حيرةلحر للرر لل ي
 حيتبل  علةلرل لر  نمليلن الن ،لنح أخ ل  المحفص دلمحللنم وةلل لمحلنم للأرييملرويل حك.

لي ل وبللرطخ مل ر ليم رنإلل  ل ر م كلوعميلمحصريإلل“تأيل ئيإلللل ي لمح ليفةلمح يلو  المحلص عوةلل مل 3ل
 ”.ر لص نحةلمحلف ن  ب،ل ل  ملر بللص ي؟

و ررر لوعحررربلمحصررريإللرررر لص نحرررةلمحلف ن ررر بلو يبلو لون رررحلو لمحصررريإلل ررر لر  رررلةل ررر للال ررريل“ل ملررر 3ل
 ”. ت مئيي.ل  لريلل ليلالوللع حلينيلمحللييد،لتأل حللأييييلحل ليلفللريملمحص    

 ”. يلتيلالي لرويل ت مئييلو للالص لنيئ ل  للص عيل  م كلر لمحصيإل؟“مح ليفة3ل
 ”.نلةلعنريل يلل عالر ليلصص لملف للمحت  ورلصيلو لمحص  ي لتي ص م ل حيلمحلت “ل مل 3ل

ين يللن  لنلنل ل  ل تر مئييل عيريلمحرنرخلرر لخصلركلحوتر  .لللريلترلال علمحنتير بلمحلللريدل“مح ليفة3ل
 ”.خصلو لحوت  ؟
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تررر  اللررر ليلررريج.ل ررر ل ررر المحول رررةلمحفوترررصي ين لجيررر للال يررري لع ررر  لمحتررر  .ل ررر لرررريللررر ليلالورررلل“ل ملررر 3ل
 لوي  لحتبلنم ص للل ل لعأ و ل  ل  المحول ةللال يرةلع ر  لمحتر  ،لنع حلر ح لت  رص لعإت مئيي،لنع ح تعةلحو

 ”.ععت صةلأل ل  ل  لح  الل لتيليج
 ”. يلتلرن لمحلتلنص  بل ع.ملل لمحخصة؟“مح ليفة3ل
 ررر لتررري للملفررر للمحتررر  ،لمحلترررلنص  بللالصررريدلعنرررريلرعيررر ،لنينلررر لرصّررريبلرلويرررةل ررر  لمحتررر  ،ل“ل ملررر 3ل

 ”.يل ت مئييلو للالليلعل  لعمئيل  لريلل ليلالوللع حلتلنص  بنع حل ح لرو
تل رررنملل ررر لمحل م الررر بل ررر لر لرررم،لنحررريإلل ررر مللرررييل لعصعيالرررةلمحلررر ي،ل ورررنلتليرررعميلللص  ررر ل ررر لم ليررر عال

 حو و ي ة،لحر   ل لليجلرل لر  ل عيلمحلص عوة،لنل ل يو لل لل  يل ب؛لنمأل  ليتحةل حك.
محتررر  ،لن ررر لمحصررر  ي لمحفوترررصي  لنمإلتررر مئيو ل ررر ل مبلمحتررروةللص يعررر ،للررري لللررريجلرررر لرررري لمح جعرررةل ررر ل

نمحصيإللح للولت ل  يةلليني  ،لنمحلتلنص  بلمحل لرر  لتلي م ر لرصعرةل ر لص يرللمحتر  ،لو رعلبلرر حك،ل
 ”.ح  ل  لن  الل لتيليج“نمح لي ةلو لمحنريلع فصةلمحص  لو عحللنرنر ل يم،لنمحلييجلتليلاليالمحصني3ل

و ر ل ر ل ر المحول رةل3” ل لنعل لينعملمحيأإللرويلتطميللنيلمحرين لمحال عر ل ر لرلويرةلمحتر  ل ر ئ لنرص لل
لال  لع ح الييلمحفوتصي  لمإلت مئيو .لو  لتلوي ي،لحولصيصة؛لل ل  ملر  بلترلرن لح ر للل ي ر بلتر  .لتر  ال

  مل   نملرري ل ر  لمتلفر ل،لل لتيليج،لحر   لورلصيلعأ ملتيرن لل لمح ع .لحو  يةلل ل    لمحفوتصي يي ل
نورلصررريلو رررمللررر ل   ررر لمإلتررر مئيويي لوي ررر لترررلرن ل ررر الخصرررندلجعيرررةل  ملحررر لي ررر النملمتلفررر ل،ل ررر ال   رررل  ل

 ”.محنلييد.لح ليليجل حكلعاليل  م
حيتربل”ل رفصةلمحصر  “  ل ع دليأإللنم لة،لنتللخصئور لمحصر م.د،ل  ر لرر لمحللويري،لن ريل و ر لجير للر دل  ل

تررروصةلين لترررروصةل“حرررر ل حررركلحررريإلل و يرررةلمحلصررر خ،ل حررركلو للرررر يإللمحن ررر لمحررر م  ،لويلع تررر لمحلررر ن ،ل
،لعلالعيرر لمحرر ئيإللمحفوتررصي  ،لن ررلحللترر   لحولصعيرر لمحال عرر لحيترربلو رريلتررن.ملعر يرر للرر ل”نملررل يلين لروفررة

مح ررفصةلمحلنررررنيد،لعررريل علررر لر  ررربلل فيررر ملرلويررر لحوررر ،لنحرررر لين ل ررر ير،للررر ليترررلير لن فرررةلحرنرررخلمحوالعرررةل
ل”. فصةلمحص  “ يييدلنم  ن حو لرل لوو نوبلمح

ل  
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 جيلسطىن.. هل يعبر عن واشىطن؟

 2132\2\31  السبيل  عمر عياصرة
خلتةلمي  لتيص يو لنعي لمحخ   يةلمتلي ر ل يررإللليو ترن ل ر لمحل صصرة،للر لعي ور لرلر  ،لنمرلصريل  علر ل

 .م ملتي  اللعر  ليخ حخلريلتلال  الل لمحعيبلمتعيعلنعريلملل مل 
تل الورررر لعي ررررة،ل رررريلنعيرررر لمحخ   يررررةلمتل يررررر ،لننعم لررررم،ليصعالررررن ل رررر لمح   ررررةلم لم ورررر لخ   ورررر ،ل رررريلحورررر ال
محلطتتررةلمتل يريررةلمحال يصررةلين ل رر ل رري جةلتي تررةلنمنرر ص لمحخ   يررةلم لم ورر لل رر يلييرررن للاللرريلملي  رر ل

 رويلل  يخلنلوصيخلتصص بلمح ئيإللل مل .
محلتررطنحي للرر لعيرر و لمحلوررك،لحررر لمحتررطميلمحلورر ،لررر لتررلالع للنم ررخلترريأل لمح  رريلمحرريلرلرر  ،ليص عرريلرعرر  ل

  يرإللليو تن لر للصيصيةلمحلن و بلمتل يريةل يل لتيل لص لملنمح ص تللنحم.
مح  يل  ي لل لمحلوك،ل و  كلمتللت  لللع يي،لحر مل  لمحلص عيلعالييل تعي لرل ليصرعخلحلوفر بلمحل صصرةلنتل

  ية.تيل لمحللالوللع حص يةلمحفوتصي
  ًملم  لمحلوف بلمحل للول  ،لمحصيإللنمحلتنية،لتلم الم لليو ترن لنمتر لمح فرن ل يور ،لمنلم للنم فرمللالعر لرر ل

 لن و بلل مل لن  يصملمحلفنعلع حلن نع.
  ملتليال ر لم لمح  ريلتليلوركلعالرعلمتنر  مبلنمتيلر .مبلمحللالوصرةلعلن ور بلمحعيربلمتعريعلل ر المحلورخل

 ررر لم ل فورر لل رررم،لعالرررعلمح لرررنعلمحرر يليرل رررخللن رررخلل ملرر ،ل  ح  ررريلج  ررر لروررريلمحفوتررصي  ،لعررريليلر 
 محعيبلمتعيعلعل ليرف لح تل ل ل  ل حك.

محلوررر لم لتللررريخو  للنم رررخل يررررإللليو ترررن للررر ل  ررريةلمحصررريإللنمحلترررنيةل ررر لل حرررةلرررري ليصررري لنم رررص م ،ل
 ميلنمحعيبلمتعيعل  لنميل خ .  ح  يلل ّليل  للن نعلمحص يةلمحفوتصي ية،ل  حخ   يةلمتل يريةل  لنل

  



 

 ــــشئ

 23تــــــدولي شــــؤون
 

 مأشق أمسيكي في فلظطين

 2132\2\31   الخميج  مفتاح شعيب
ع يرر لي ل ل  يرر  ن،لو ررمل رر  تللرر لمأللرر يريي لخصررةلح رر للتررلنص  بل«لمإلترر مئيو »عرري للأريرريل ئرريإللمحررنع م.ل

ن  عوررةلحولأنيرري،للمح ررفةلمح  عيررةلن فرر لمحعيرربلمألعرريعلويللرريمنيلحوص رريةلعرري لمحصرر  ي ،للعصرريلمحص رريةللالوصررة
محلللنلةلحلنتي لمحلتلنص  بللر لمتترلاليميل«لمإلت مئيوية»ص حل لو لريلن .لرويلمأل عليطريلمحلت ر ل

ح رررلو للررري لل  ررررلمح ررر نخ،لعي لررر ل صررريبلمحلنم رررخلمألل يريرررةل ررر لمحنرررأ لمحفوترررصي  لل ررريم يلو ،لعترررع ل
 عةل  لحال لين لمحنتيص.م لي ع  لمحلف ناللحتي ت بلمتلل ي،ل ج لل لليريملل للي يلن ج

ل للنترن،لورور لمحر ئيإللمحفوترصي  للللرنيلرعر إللو لمحفوترصي يي لحر ليلالر ن نمل ر لمحلترلصعيللر لمحنتير بل
،ل ّتل  ملر  بل ل ل حيةلينحيةلللنرريللر ل«مإلت مئيويي »محللليد،لع رلع    لمح مر لمحنلييلحولف ن  بلل ل

ر لنالن لرليللعر حل م دللر لمحصر م مبلمألل يريرةلمألخير د،لن ر للوص مخلريد.لن  .لمحلن خلمحفوتصي  للالعي مًل
خ م وررررر للررررر ليمئررررر دل«ل تررررر مئيي» ررررريم لو لمرلررررر مخلمحررررر ئيإللين  حررررريلل ملررررر لع حصررررريإللمحلللورررررةلر  رررررلةليل نم 

محلف ن  ب،لعي ل ليلنم يل   لمأل م  لمحلللوةلع تتليص  ل  لمح فةلمح  عيةلعل لتيص  لروريلمحل ر يل
روريلوتر إلللريل«لمحتر  »وترصي يةلمحللللورة،لني ر ي لرريلمحللر نتبلمحلترلل دلحللصيرللمح   م  لحوينحةلمحف

 محينحلي .ل
نللررر لي لررر ،لو لمتلرررل يلتررر عللررر لنليررر دلم ص عرررملروررريلمتلف  يررر بلمحلن الرررةللررر لمح   ررر لمحفوترررصي  لل ررر ل

نلرر لين لو لل،لرلرر لتليلرر كلمحفرر صلللرر للرر لين لو ليطررريلللرر يالرورريللعرر ي لمحنرر ريةلمحينحيررة،«ونتررون»
يوصرريلمحرر يعلمحصرر  ن  لمحرر ع للرر لمحل  لرر بلمأللليررةلنمحررينيلمحرعرر ا.ل للصرر خلل رريل ل يرر  ن،ليرر الو لل ملرر ل
علنم فررملمحيمرلررةلرفيرريلعو رر لمأل ررنمبلمحينحيررة،لنتليفررنبلمحل  تررع بلين لو ليل  رريلع حال  ررةلمحن يصررةلعي ولرر ،ل

محلرر لن وورر ل«لمحخفيفررة»لرر للنم فررملعرريحييلمت لصرر يمبلنحررر لمحرر ئيإللمألل يررر ليعررينلو ررملع ررييلل م الررةلمحالييرريل
 عنأ لمتتليص  .«لليلوعي »لطخ ًمل حيل

  ملو ميبلمحنتي بلمحللليدلو لل م  للنم فو ل و ملول ل يريلحل ر حلو لنين  ر ل ر لمحل صصرة،لنول لور لملللر  ل
 ر ل وترصي .ل عالريللر ن ل ال ،لرويو لو لل ل عالحلتلالييل صةلمحل صصةلنلخ جلل لمحلأعللمحر يلترصصبل يرمل

ينلً لل ل  م   لمحلنطن للنيلمحصيإل،لن يبلمحنتي بلمحلللريدل فترو للالعنحرةل ر لمحل للر لمحرينح ،لل00 لنل
تررر ليةل م  رررةلعصرررندلويللتررر إللع حليي رررةلمحلصيترررة.لنلص عررريلمحرررير لمألل يرررر ل رلررر ل  عولوررر للنم رررخلر عيرررةلنم 
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حلالررر صخلمحرررينح ،ل و ررر كلينيلر  ررربللورررن لع حليررر ي،ل،لرتررر لمحفوترررصي ين لمحر يررر للررر لم« تررر مئيي»محلصورررلليل
نحر لر يل ل  المحل نيبل  لمح لاليةلمحال لةلحىل لمحللليد،لم ل عبل حيلمحلللن   ربلمحلتر نلةلرويرم.ل

جيرر لمح عيررم،ل«لمحنترريصلمألل يررر »ن  ر كلينيلر لرريلل رريلمح رري لن نتري للنرر ص لمحفوتررصي يي للررن فو للر ل
نمحلويييمبلمح  ي دلل لنمن ص لنمحلعلربلعص م  ر للص صالرةلمحلترطنحي للرل ل ليبلمحتوصةل  لن ملمح  نص

 مألل يريي لعي.ًملل ل  ئ لمح ئيإللل يكلع إلل حيلنعي لمحخ   يةلليو تن .
محلر ليل لور لح لرل ي،ل تلو ور ل«لمحل ر  ة»يطح لمحفوتصي يي لعنريد.لن جر ل«ل ت مئيي»مت لي علمألل ير ليل

ل يريةلعنو يدلو ريلمحخعر دللل م ر ل ر لنرليلمحل ر تب،لنمحالر ح لمحلر ح ليالر يلع ر طالل يلل حةللط لة،ل  حصندلمأل
ح ررر ححلو صررر  ل ررريي،لنيعرررينلو لمحفوترررصي يي لع رلعررر  ل  ررريلو لمحال يحرررة،لتلي يرررين لو لي رررن لمحعلررر  لروررريو ل

لللر يلور  لللر ل الري،لنحر حكليعل رن لرر ل رر دل رييلحوتر  ،لأل لمح ور لنمحصور لمحر يل ر حو لل ر نعللرينيلمت
 نمح ع .
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 جسامب.. إطسائيل جكظب في الحالخينخطت 

 2132\2\31  األردنيةالغد   فهد الخيطان
عيملمح ئيإللمأللي ر لين  حيلل مل ل ر للص عولرمللر ل رليفةلف تر مئييلمحيرن فلللر ييمللير يلصر اللخصرةلحولترنيةل

 عي لمحفوتصي يي لنمإلت مئيويي .
محفوتررصي  ،لعرريلنرررمل رر لمتررلاليميللرنلررةللمح ييرريل رر لررر  لل ملرر لحرريإلللن فررملمحللل لرريلنمحلالرر ييلحو   رر 

  ل ي  نلحوصعنيلع فصةلل صنيلرويلل  عتبللطحلةلل لمحص  ي لرل ل  ي.
مح رررفصةلمحللللورررةلل  ن رررةللررر لمح   ررر لمحفوترررصي  ،لمترررل  يملحلررر للتررر  لرررر لل رررلن و .لن عررريل حررركلر  ررربل

 م  ر لمألخير لعنرأ لمحصريإللن نحرملمحصي يدلمحفوتصي يةل يلورو بل   و ل  ر م.لمل ر تبللر ل يم دلل ملر لعالريل 
 وخي ملعأ لمحصيإللح للاليللص نلةلرويلص نحةلمحلف ن  ب.

حررر للرر لمحنم ررحلو لمحلنرر ن مبلعرري لمح رر  عي لمأللي ررر لنمإلترر مئيو للررنيلمحخصررةلمحلنرررنيدلو  رربلح لرر ئرل
ر  ررربللتررروعيةلعترررع للال ررربللرنلرررةلمتلرررل يلنم  ررر م   لروررريلرررري للصررريي لويلل ررر عتبلحوفوترررصي يي لللررريلحرررن

 نروية.
  يللل مل لمح ئ ت ل  يلل  لمحعيميةلو ملتيص اللخصةلجي ل  عوةلحولف نع؛ل رفصةلللر لورةل لر لو للأخر لعور ل

  لي لمألص مخلونلل   و ،لل لمحل ري لع حروخلمحلل لعةلرويلمح  علل لمح    لمحال ع لصعال .
و  ريلحول رولةلمحفوترصي يةلو للل  ملحرنللتر لل ملر للر ييالن ر خلمح  ر ل الر لرر للصريي لمحخصرة،ل ريل ر م

 محالرإل؟
حون وةلمألنحيل يليعينل حكلخع ملصيع لحوفوتصي يي لنمحال  ،لي  ر لمألصر مخللنم ورةللروفرةللر ل يم دللال ييرة،ل

 نلف ن  بلللبلمح  صلرويل فصةلخ ت دلو  ،لتلللليلويةللر ت لحوص يةلمحفوتصي ية.
 ي بلخصي دلرويللتلصعيلمح  مع؟حر لل لمح يليللوملجي  لمحين لمأللي ر لل لليمر

   لمرلص ييلتن .ل نل يلة.لعن نيلخصةلولي ريةلونلعين و لمح لي ةلنمليد.
 يم دلل ملرررر لر  رررربلع ررررييللف ررررييللرررريلرورررريللصرررر إللمحل رررر ححلمإلترررر مئيوية،لتليأخرررر ل رررر لمترلعرررر  للررررلل

 نر  للو لمحصيإللمحلللوة.ل10محفوتصي يي لعينحةللتلصوةلرويللينيل
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خصةلللصرللمح ر عل ملرم،لنحر لل ل ر ل يم دلل ملر لحال  رو ،ل ور للاللريلليريم ي لحلصعيصور لروريلل ت مئييلحييو 
مأل ع.ل رر لمحرلرريلمتتررليص  ية،لن رر  ن لحفرر علمحترري يدلرورريلمح ررفةلمح  عيررةلولرريجللرر للص لررةلمحلطتتررةل

 مإلت مئيوية.
ع ر .لمحلترلنص  ب،لنم  ر م لنرويلمح عو بلمألخ ا،لتيلن خلمحالليلع و لنريييلتعرل علمحلعيريللر لمأل م ر لنل

ليلمحينحلي لل لل لن ملمآل لن  لمحلتلصعي.لن يلللر بل ت مئييلل للر يإللمحص  رةلحيال ص علنمتر للر ل
 محفوتصي يي لعأ لليلمحينحلي لجي لللر لوعيم.ل

ترر مئييلحيترربل رر لن رر ليتررلحلعلترر نللو لرورريلملل حورر .ل  ورر للاللرريلنعنررريليطن لحلصويرريلروفررةلملل حورر ل نم 
خفررر .ل  ررر  لمتلرررل يلعل ييررر لمحنم ررر لنللنيررريلحى  م ررر لمحفوترررصي يةلرررر لص يرررللمعل روررر لحوررر المأل م ررر ،لنم 

 محص يةلمحفوتصي يةل حيللنروةلتر  ية.
لرر لحرر ليررل لل ييرر لمحلال يحررةلرورريلمأل عل ررإ ل ترر مئييلجيرر للال يررةلوعرريملع حرريخنيل رر للف ن رر بلن ررفص ب،للرر ل

 .يملبل  ي دلرويلللصيللو يم و لين للص نلة
تلمحن  لمحفوتصي  لنتلمحال ع لي جلو لرويلمحلتوي لعليلتول ليترل يل حريللريلمحرينحلي .لمحخير  مبللفلنلرةل
مل لورر لحو يتررةللوررنيللتررل ي لحل رر حلو .ل رريل رر لصررن لل رر نعلللررييلمأل علنحرر ليعررللرويورر لتررناللرريل

 لنروةلمحتر  .
لي ريررةللرر لررريلو ،لأل ورر ل رر لمحلرر حلي لمحترروصةلمحفوتررصي يةل صررصل رر لمحلال يررةلع ت  عررةلررر لتررطميلمحخصررةلمأل
لتلي  ل ل  لع    ،لنرويو لو للفر لت يال لعلخ جلل ل  ملمحلأعل.

ل  



 

 ــــشئ

 27تــــــدولي شــــؤون
 

 أو همىث
ً
 الشسق ألاوطط، وعيش جميعا

 2132\2\31  العربي الجديد  غازي دحمان
لرر بل لرر دل  رري د،ل مالليلنررّريلخ حورر للررعم ل رريوللررنيلل صصررةلمحنرر للمألنتررص،لررريلللّ ررر بلمح رر مر بل
عرريوبلل صفررك،لنررريلنرر .لرورريلمح عورر بلعرريمل  يئررً ،للرر لو    تررل  ل حرريل وتررصي ،لنلرر لعي ولرر لمحالرر مللنحع رر  ل

الررر حل ،لمحلرررينيلعررري لحع ررر  ل ررر  بلمأللررريمجللللرررّ كلع ل عرررة،لل ررر  لجرررعدلو رررعحلخررر  جلتررري   بلمت للررر  لمح
نف تر مئييفل ر  بللوالعر لحصرنمبلمحصرنم  لمحل عالرةلحىلر لمحلللريدلخين يفيريتلنمخلفريلمحلل ر  رن ،لللريل عرر يل

   يييلم صفأبل ي م و لنم لصوبلمحفال حيةل حيللنم مبلرعيمالون   لل لمألل مكل  لت  ل يل ح .ل
ةلرووررر ل رررر للال  ي ررررم،لمتحللررر للع حالنحلررررة،لعف  ررررو لم لتررر ل رررر ل ررر المأل  رررر .لترررري للعرررييي،لم خ صرررربلمحل صصرررر

نمتررل ل  ملو لنلر تررعو ،لللرريل رر  بلمحورريخلمألتررليلحى  لررةلنمح خرر ،للرر ليملرربل رر المحالنحلررةلتللنررل صل
رويلمحل  لي ل حيو ل   م.لل يي مبل يرويةل  لو  للو لمحتي تية،لعيلل  يل يروي بلل حيرةلنح ر حلو ،للر ل

عرر لو ،لن رريلون رريبلمحالنحلررةلل  رركليتررلصي ل ررطت.ل خفرر .ل لع مصن يرر لو لمحل حيررةلو رريللال رري لمتررل ل  ملو لنو ل
 ر لرين لمحلت يلنمحلل ع ي ،ل  لع ل لنحخل نل ي لنلليلتنيت م،لن يلتلن  لمح   بلمح  يعية.ل

رورريلن رر ل رر المحلصررن مب،ل رر  بلمحترروصةل  ررةللصيصيررة،ل رر  لمحلرر ر ليللورركلمحل رريللرر لررريلوص م ررم،لمح رر ندل
نمح    ية،لن   لمحلر لحالعةلمحلر  وي .لننرويبل ر المحول رةلع حر مبلللرّنيلمحلرر  ل حريل حورة،لعرريللنمحتوصة

لال ررريلمحرولرررة،ل  لللرررّنيلعنررر  لمألتررري،ل رررنلنعن لرررملوترررل .،ل حررريل  رررن لي رررنيل رررر  لمح ررر  لعصررر اللمألحصررر  ل
نرر .،ليريي م و لرعر لرويو ،لنرر  للتر  للعر  كل ريلع ريلمحلرر ،لعالريلو لترّو للص حيريلمحتروصةلألنتيا،ل لر يل

يم دلمحلنمع ررر بلع حلل   ررررةلنجي  ررر .لولررر للاللررر لمحصرررر م  لمحررر يلترررّو لمحرررع يلنمحالعرررر يلألنتيال لنعيررر لمحلوررر  لنم 
محخلتررةل صرريلو رر عمللورريل  يرر للرر لعخرر خلمحليرر د،لنح ررأل حرريلمح ررل م.ليلألرريل يورر ،ل رر للرري لي نرر يللرلرر ل

ل ر  لمحص ئيل  لت بلعل  ي لع  ر لرلحلالريييللرعمجلمحص ئري،لر عر لل  ري لعير  مبل  ر  ي للر لل ر لنترن ية،لنم 
 لن  ي ليتون لمحص ئيل  لرعحلم.ل

عر حصع ،لحر ليرر لمأللرر للصل ر ملروريل ر المحعورريم لمح   رة،ل صريلم خ صربل ليرر لو  لرةلمحلرر لن خر لمحل صصررةل
يل رر لترري للمحالنحلررة،لنم ل رر صللر تررعو ،لعالرريلو لرلورربلرورريللنرر ي لررريلنرر .،للرر لعيرر ل رر نمبلمحررع يل حرر

محلل   ررةللرر لمحلتررل ل ي لمحخرر   يي لنمحنرر مرةللرر لو  يرر .لمحررع ي.لنعرر عبل رر ل رر المحعورريم ل رر   دل رر  رةل
محنم و ب،لعليجلي و لرويلمحت لةلمت ل  يية،لنعنريللف  ك،لنخ يةلل ونحةلل عح،لعري ليرن لنحيورة،ل
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 لمح ئ ت بلنمحلورنكلمحال عيرة،للييجلمحعوي،لرل لع عب،ل  ل  المحل لوة،لمحو   لمت ل  ييةلنمحل حيةل  ل  نل
نو رررعلبللوللوررر لل م عرررةلمحل ررررةلمت ل ررر ييةل ررر لمحرررع ي،لتلحنررر .لنم  لررر لح رررل  لل رررةلمحلررر ر لنر ئولرررم.ل
ع خل ر  ،لو رعحلر رنم لمحل لورةلمحنر للونترصية،لل ر  إللمحالر ئ بلمحل رلرةللرنيللر لترلرن ل  نلرملورعرر ،ل

 ن  نليلملور  لحلال  ً .ل
لي رر ،لن ر لمحصرندلمألر ر للرأ ي ملن ال حيرًةل ر لمحل صصرةلروريللريالور ر للر ل  رخل  ل  المحل لوة،لمصلأ ربلو

ل ي  عيررةلن صرر لحلصرريي ملو ،لنلرر ليملرربلخصررنصل صرريل  رر  ،ل حرريلمتررلص م لمأللررن ل رر لمحل صصررة،لنتررونرو للترر  مبت
صصررةلمحرر فصلترر حرًة،لنمألتررنملللتررلصّ د،لن ليرر للخرر  جلمحل صصررةلنل  صصورر لعيرريلنمنرر ص ،لنو ررعلبلو  لررةلمحل 

 ن خعو ليمخيلمحليم لمأللي ر ،ل إ لنمن ص للتلأ  لمح لييل حيلن لل تي .ل
ل لوررةللررنبلمحنررالن ،ل رر ل رر المحل لوررة،لونل رريلررري ل طيلورر لنمتتررلول  لعري ن لورر ،للرر لمأل  لررةلنمح خرر .ل

بلتلنرويلمح ج لل لعو جلمحالنحلة،لعلص ي لو لنل ليل لو لمحلي نرة،للري للر لعورن لنتري  مبل    رةلن  ر ئي 
لل ي،ل تلو لمحن للمألنتصلعيمللنلنً ،لن نليعييل ويالعت رة،لنعلر ليل  تر للر لل ر ححل خر لمحالنحلرةل
ن ن ورر ،لنحرر للالرريللتررل ل رر لعصرر اللمحنرر للمألنتررصلجيرر لو رري لمحفصرر لنمحلررر حيخلمحع   ررة،لنجيرر لمحنرررناللرر ل

محلوفعيرن  لنمحتري ل ئ ،لنرر  ل عنصلمح نللمحال  ل  لرريلمحل ر تب،للر لمحصالر  ل حريلمحلنتريصيل حريلمحلللرنال
 حكللطن ًملرويلليال   رةلرلويةلمحللّنيلمحصتر يةلمحلف ن رةلروريلمحنرالن للر ل ورة،لنمتترلول  لعر ن و ل

 ن يلو لنلف ي لو لرلنلً .ل
حررريإللتررر ًملو للررر تبلمحلرررنبلر  ررربلللرررر   لعص يصرررةللوفلرررة،لنلل ررريلمحنرررع  لنللنترررص لمحالل ،نخ ن ررر ل

محترر ص   بلمحلخلوفررة،لن رر لل حررةلحرريإللحورر ل  يرر للرر  يخ ،لتررنالل لوررةليخررنيللع ح وصرر بلنمحترررل بلنو ررنمع
صالرر لو ل نرر ر بلمح ورر لمألن نعيررةل حرريلو  يصيرر لنم  ع   رر لنررالن لمحصرر  دلرورريللل  تررةلورلرر يلج يعررةلررر و ،لنم 
و نمر لل لمحلأرنتبلح ليأحفن  لت عص ،لليرجل ر الم لرعمرو للر لتري لللير لو ل حريلو لر صللير دللخلوفرة،لن رنل
مأللرر لمحرر يل ررّن ال ررنعخلرررن  ميل رر ل نميلررملف ورر لمح رر  فلعع مرررةلننررف  ية،ل  ليطررريلو لمح  ررجلر  رربلللررىل

 محص   ب،لنخ ن  لع حص  لل لل مرعلمحن ر بلمألن نعيةلن ص للرلوو .ل
حصريلوتترربل رر المحل لوررة،لع رريم د،لحو عيرر لمحال عرر ،ل خ  ربلمحنررالن لررر لعررر دلوعيورر ،لأل لمحخصرر لررر  لرعيرر م،ل

ل ل رر لللرريلل لرر ل خرر لمح ص  ررةلنمحتي تررةلون رر رو ،لمأللرر لتليلللرريلم ل رر  لمحلعيرري.لعرر بلمح ليرر ل رر للنحرر 
يمئرر دلمحخصرر ،لنمحلال يرريل رر لمح ررن دللل نحررةللتررلال وةلحوخرر نجللرر ليمئرر دلمحلررنبلمح ررنمي،لنر  رربلمحلر نحن يرر ل
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حيللّنيل حيلللصفريلروريلمحليي رةللنمحللي لمحت ي ل يللّصلل لمح يخ،لن  ي ل لل ملمتلص حيلملنمرلف .المح مل ،
   ل نمليو لمح فيلية.ل

 عل ل نروبللوركلمحلل نحرةلألترع  لر ير د،لحرر لمأللرن لحر للالرنيل حريللر لر  ربلرويرملتر عص ،لنم  ملر  ربل رن مبل
محنالن للل نرًة،ل  حللّ يلمحف ييلتليلر ل عصم.لح ملتليل لين لنمليل  لج حعيةلعويم لمحن للمألنترصللر ل

  مئ لتصنلنمللي يلن لي.ليتل لعال و ل  المح    دلع يلةلمحالنحلة،لليرجلن ريلمحفر يل فترملين لل نيل
 اليف للالعنًتلنلولنً ل  للنم وةل لع مصن ي بلمحل ي،لن يليررن ل حركل رليلً ،لجير لو لمحلطرريلو للرنّلتل

 مح خ لحال لين ًمللولً ل  للل يكل يال  لمحل للال ب،لنل ني لج مئع  لنلخ ن و .ل
كل حيل رنصلمحل للال بل حيللرن  لو لمألنحي،لمحال ئورةلنمحالنري دلنمحص ئفرةلنمإل  يرةلنمحل  صصيرة،لنتريوةلويال ح

ي رر ع،لعالرريلو لتررصصبلينحررةلمح خرر لمحو ن رريةل رر لويم.ل رر المحلولررة.لنم  ملر  رربلمح ررن مبللل نرررًة،ل  حرري  عل
حلفّررررركلنمحللررررّ يلمحل رررر صص ،لررررر لمحليرررر دلتليلررررر لأليل ررررّندلو للل الررررم،لن لررررةلنترررر ئيلرييرررريدلحللصيصررررم،لرعرررر لم

نمتتررلص يلمحصرر ئف لنمحال  رر .لنلرر ليملرربلمأل  لررةلل رر لرورريلررري لمحل ييرر ،لنمتتررلل م لعأترر حيعو لمحترر عصة،ل
ل ويإللحونالن ل تلمحالليلن لل  ريدل ل لو ل لي ل ليال لونل لنبللالً .
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