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 هنُت ًدعو ملؤجمر شامل لالجفاق على استراجُجُت وطنُت

 3112\1\32  متابعة صفا -غزة 
دعااائيس اااكتي السيااا ي اككئكااااياةسسااامي الحئالااامي عكااانلكميوةلااائتاي،كااالئعك ي  كاااميكاااا ي ا ن ااائ  ي،اااا يعحااادي

-ك كميييصاد يانكايس يك كمي رلسكسكااملاتيلسيلسكانك ايماائل يلااي ااد خ يا اخاائسةيال ئامامي كايس يك كميلسكاان
  عكس  كسكمياضس ياضكي ئي اان كم.

انئااا ي  كاام يخاان يخناائ ي احاائ يلاانيل زاااأي لدك ااميياازل ي نيكسااانييةزكاازي الصاائاةمي اان كااميعساا يائعاادلي
 امااس سميا ادكلحس نكااميا عكااس نيلاااي،  اائزيخنا يئاائيدانيعا  ااءيايسسااتيا ع ئاائ يلةئ اائلياناائنيياازل يعساا يس تي

 كيس يك كم. ال

اافتي،ا ي  لكمييسكي الكيس يك كميلايظ يلما ي كايس يك كمي الفئاضائتيا ايكااكم يلضاكف ئي نيو اكاساي صا  ي
 خسفيظئاس ئ يا سكدي ني يفءيعس ي الحئالمي س ي مسئائئو.

لاميادعئيانيفئءيعس ي،د سلي احاس سي افسكانك ايا ايةاسكي اككئكاا يلماكس  ي،اا ي نيطااكيكينسا ي،عائدلي  ائ يل ظ
  ايةسكس يا ال ستي اان ايالءي يفئءي كسات.

اس  يس اااكتيةلااائتي ني  يلااائني ال ساااتي السسااازييا احاااس س تي ايااااي يخاااط ئيا ايةااادكئتي اياااايكةكمااائئيماااة  ئي
 كينس ي  ئ ي كيس يك كميان كميييصد يالئيك سي.

عاياااأيلفياةااامياسااا يا سااادي نيةسسياااأيالييفاااسجي كااايس يك كميعسااا ي ييلاااني احاااا ي افسكااانك كم يلماااكس  ي،اااا ي نيد
  افصئ  ياةحدي  يلئنيال ئاممي كيس يك كميان كميلاي ييلسئنيكي ي اليفئءيعسكأ.

  احس س تي رلسكسكم

الايككئءيليص  ي سدي  كمي ني ئ  ي اس كتي رلسكساايلئكاكي ا تي ااطييكازاسي ال نحامييكاسيلسةا ي اأيلااي
ازكئسياااأيوخس اااتياية اااسيعااانييضااا ئئيلااانييلسكااانكنيا ال نحااام يلماااكس  ي،اااا ي ني ايظااائ س تي اماااة كمي اس لضااام

 اككئكاااكئتي رلسكسكاااميلااااي ال نحااام يا نيا مااا ننياااا ييةااادياكاااكن ئي زكئ ااائي اااكني افسكااانك ككنيا عكاااس  كسككنيلااااي
 علسكمي اكن و.
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اماادديعساا ي نيو لسكساائييتسااديلاانيخاان ي ااط ي احااس س تي اس ئكااكمياخناائ ي اا تيلاااي اس ككااتي  ئاائيلااايلاااا ي
 ي اسكاااائني اصاااائكا ا ياالييحخااااطيلصاااائا يااليلينس اااائتي رلاااامي اةس كااااميا عكاااانلكمي ايةاااائافي الكاااايس يك ايلاااا

  ئاةك ئن يا ني عد سلي رلسكسكمييةئا ييكخكسي ال نحمياخدلمي اسكئني اصئكا ايا ل أيا اين ك يلةأو.

ر ئاائيضاالنيا ّ ااأي،ااا ي ني احااس س تي اليكاائسعمييل اا ييئدكااد  ييئسكخك اائياسحضااكمي افسكاانك كميا اةااءي افسكاانك ا ي
 ككئءييصفكمي احضكميالءيلةنكئتيعدكدل.

ا اضاا ي  كاامي ني  ااسزي ااط ي الةنكاائتييسلاانيلاااي ني احااس س تي رلسكسكااميا عكااس  كسكمييااحيايلااايكااكئءيضااس ي
 احضاااكميلااااي ا  يئااائيكاااا  يلكلااائيكيةساااءي ئاحااادتي اي ان  اااكن يلماااكس  ي،اااا ييحساااك ي الكااائعد تيااسئااااميياااا ي

كنيو ا ااسا ايواااكتياااس س  يلكااحال ئي ئا ةاادي الاائااي اي ع كاائ ا ي اا يكيةااد يطاااكي،ااا يايماالك ي ان  ااكني افسكاانك ك
  ا ةدي اككئكاي اليةسءيلايةح ئي ئاةادليرسض ئي ايئسكخكمو.

ا اااّكني ني احاااس س تيوي ااادسةيلااااي،نااائسيلااائيككااال ي يةضاااكسي ال نحااامياسكااان ي عاسكلااااي اي اين كااا و يلتساااد  ي ني
نكنيلايل يصفي اخلكاك ئت ي ااي اادسيا س اسياعاايعكاحئني ييلمائسك يلانيومة  ئي اطيي كحنيلمساني اياي

  ط ي اح ك و.

ا ضئفيواليلصسييح  يطاك ياالي ةنيسفسكنك ككني ح  .ياني ح ا ي دااامي،اليلاايةادادي رس ضااي افسكانك ا ي
 ااكتيعس يةكئ ي ييدااميعس كمو.

ةكاائ ي رسدن يلمااكس  ي،ااا يويفئاا يةلاائتياافااتي،ااا ي ني احااس س تييئاادفي،ااا يةاا ي احضااكمي افسكاانك كميعساا ي
دس سئئي ةلءياسحسءي رسد ايلني احس س تي رلسكسكمي اليةسحمي ئاحدتيا اضفمو.  ا ع

 اائ :يو تسدي اضاحي   ئي سلجي اانني ا دك يا ايانكنيا نيكسانية ي احضكميعس يةكئ ي رسدنو.

ائييئسكخكامي،ط ي ةكا ئيدس كامياافتي،ا ي نيو احس س تي رلسكسكمي حدسيلئي  ئئييمس ييةدك ئي يئسكخك ئ؛ييفي يا ئيلسص 
  السةسميا كي لة ئياا  ئيايةئاك ئيعس ي اصلئ سيا ظف ئي انئاامي افسكنك كميلني   ي احدتو.

ائيعئنفك ائ يا ةاني كاينك ييةاكا ي ا ضئفيوكلسني نيكسانياعدييسل ي د كمي ا ئئكاميعكاس  ك .ي اط يااكتيسنل 
  ايئدكدي،ا يلس و.
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  ايئدكد تيافس ويويةاك 

اعاانيسكفكاامييةاكاا ي احااس س تي رلسكسكاامي عكااس  كسكمي،ااا يلااس  يااائ ي  كاامي،نيو ال نحااميسئ ااتيلخنالاامي ئي اائ ي
 لكئسي ايكاكم يا ط ي احس س تياضةتيةد  ي ئئ ك ئيالككسلي ايكاكميلاي ال نحمو.

احاادتيخاائسةي الةئدااامي ايعساا ياااائ :يوااانييي ااس يدااااميعس كااميعساا ي، ااس  يكاان يا عيااس فيلي اائد يلاا ي اةاادايا 
 ةكئ ياضكمي ان  كنو يلتسد  ي ني احس س تي كفتيلمساني اين ك ي اطيي س ي ايةضكسياأياك ا ت.

اافتي،ا ي ني احاس س تي رلسكسكاميا عكاس  كسكميط  اتي،اا ي حنامييش ّلا يماة  ئيا اةاس يا الكاسلكنيا الكاكةككن ي
ّسل ئيععئدلي ااةدلي اان كمو.  ايةي سيوكش

 مااائسي،اااا ي ني ع اااس   تيدلةاااتيايةسسااائتي دكاااميا  ااائ ييةئافااائتيااكاااميلااااي ال نحااامييي  ااا ي كااايس يك كميعاااد ياي
  العيس في ئاسكئني عكس  كسا يادع ي الحئالمي امئلسم.

اطسسي ني ط ي ايةئافئتييمس يوسيسميصاس مياسيصاديياسلماساني رلسكسااي اصائكا ايلااي ال نحام يااانييسااني
 س يلسا ئتي ال نحميرني احدتيا ان  كنيا اضفميلةئسكي ا لك ويلةزاامي  يل فيةميعس 

ا ضئفي نيولئييحا ي أيةلئتيلني،عئدليسك يعنائيئئي اككئككميلاي ال نحميالادي ا كااسيلا يسا يلسا ائتي
 رلااميك اادسةيلااايكااكئءيةماادي انئااائتيلااني  اا ي ايصااديياسحااس س تي رلسكسكااميا اللئسكاائتي عكااس  كسكمي ةااءي

 كنلكميا الككةكمو.لحدكئي ئي ع

ا سااادي  كااامي نيوماااة  ئياااانيككيكاااس ي لااائ ي اااط ي احاااس س ت يااااائدسيعسااا ي اااادلئنيعاااني رسجيا احااادتيا اةحااااءو ي
و. كس  ك يا  ليئني،ط يظ يئي ني اةءيل ييحئد ي ازلنيكلسني نيكص  ي ئنن   لضكف ئي نيو لسكسئيا ع

 لا  ئمي احس س

ا  ئاامي احااس س تي رلسكسكااميا عكااس  كسكم يا ااا:ي ائ اامي امااة كمياةااددي  كاامي ن ااميلكاائس تيكااسسيئئيةلاائتيلااايل
لاااي الكااد ن يا كااي ئئجياااا ي رلاااميان خااس نيلااايلمااساني ااادلئنيعاااني احاادت ي ئعضاائلمي،ااا ي اليصااائالتي

  اككئككميا اد سالئككمي اا كةميل ي اةدكديلني احكئد تيا الكتااكنيلاي ال نحم.
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كئاميااكمي نيمة  ئيانيككيكس .يااي عيسفي اةئا يسسأي ئاحادتيعئصالمياائ :يو ط يلكئس تيةكاكمياا عدلياسي
ط ياا ي ةياسفيلسا يلائيك اسيي الئيككل ي اسكئني اصئكا ايلئط ي العيس في ئنا  يااليكساز يماة  ئيااليكشة ناأ يا ع

 ةاا ئي  ئ  يل  اس  و.

 لسفي الصئاةم

لصائاةميلاايظا يةئااميلاني اية اسيا اا ن يا سدي  كمي نيومة  ئيكةكشيةئاميلني احسءي المسانيي ئ يلكائسي ا
 ا اةكئ ئتي اضكحميع دي ةجي،خا   ئيلاي اكئةمي افسكنك كمو.

ااااائ :يوكاااّسل ئي الةااائ سيا ا  ئكااائت ياعااائديعااادديس كاااسيلاااني الااااظفكني احاااد ل  يا اكاااا ي ا ااائتيياااس ي ني اااط ياااا ي
 كاصس ئياسلصئاةمو.

لئيكسكام يا اا ةجياا يككاياع يطااك ياسيا يطااكيا ضئفيو ةني زع يلايةلئتي   ائيال ائي خناا تيكاسكةميدس 
  ةنييكسي ئدلكن يالسيئةكنياس ي اخنا تي ايايال ئي ئئ يا ايلكتاامياالزلميا خيس ءياسةئامي اكئس مو.

ا س ااا ي  كااامي اية اااسي اةئصااا يلاااايلسااافي الصااائاةمي،اااا ي نيو اااا ةجياااا يكيماااس يلساااسلي اماااس سميا ادكلحس نكااامي
 ايةئكشي ا س لجو.

اني  ااائكيصاااةا ئتييا  اااأي الصااائاةميو..اياسااانيكيصااا ي،نيمااائ ي   يا ةااانيسحةااادي رناااس فيايااائ  يواااادييسااا
  اس ككمي ئالصئاةميلئيزا ئيليلكسكني يةحكحئئ ياا ي لئدسي ط ي الس   ياالي عيحدي   ئيك لئدس و.

  يصئالتيل يلصس

يلاني اساا  يكائل ي  كا يلكاتا ي السافي افسكانك ا لااي الخائ س تي اةئلاميياسمفي  كميعنييسحكاأي اكاا ي يصائال 
 الصسكمياسيحسكديعس ي كيلس سيلصسيلايسعئكيئئي الصئاةميسيا ي ايلككاس تي اد خسكاميلااي ا ئائزيورنييةحكاءي

  الصئاةمي افسكنك كمييا أيلصسييااكتييا أي مخئ و.

 يا اضاا ي ني اسااا  ي  كاا ي حاا ياااأيسكاائامي،ك ئ كااميلاانيةسسااميلااي ي ئايلكااكي ئاةلاا يلااني  اا ييةحكااءي الصاائاةم
لمكس  ي،اا ي ني الكاتا ي رل ااي الصاسيي ساديااأيو الكايلس سيلاايةلئكاميا  ائ ي اةناامي ايااي  نسحاتي حاالي اكني

 لصسياةلئتو.
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ا مئسي،ا ي نيو اسا  ي  ك ي ح يسكئامي احكئدلي اككئكاكمي الصاسكمياكاةكئئيايسيكا ياحائ ي دكادي اكنيلاي ياةلائتي
 لاي احئ سليةك لئيييئحي اظسافيافي يلة سيسل و.

اائ ي  كمي، أييةد يل ي اسا  ي  ك يعنياض يانئنييزلي اطييكلسي ظسافييكسيلك اام يد عك ئي،اا ي، ئائ ي
 ااط ي ااضاا يكااا   يلكلاائيكيةسااءي ئاةحا اائتي اياااييفسضاائئي اكااسنمي افسكاانك كمي ايلساافي الاااظفكني اييكس اائيلااني

  احضئكئ.

 سي ط ي ااض و.ا ضئفيواستي،نييزليادييساني لئ يكك ئسكا ئتيصة مي،ط ي كيل

  ال ستي السسزي

ا ماااحني  يلااائني ال ساااتي السسااازيي ااااطييعشحاااديل يصااافي امااائسي ا ااائسييلاااايس  ي  ياائنةياااأيةسسيااائيةلااائتي
 ا ا ئئدي عكنلا يائ ي  كمي،نيةسسيأيسئ تييسي يلاي المئسسم.

اا ئي اائالة  يا ضاائفيو  سك اائيلماائاس تيلس فااميلاا ي ئاائتيلاانيضاال ئ يلااي ياخسااءي ك اامياكساااني ال يلاائني ئ ة 
  اان ا يايخسةياس س تيية سيعني ال لاني اان ايااكتيلحنيعني رعضئ ي الا ادكنو.

ا ماائسي  كاامي،ااا ي نينساا يعحاادي  يلاائنيا ناائسي احكاائديي التاااتياسيةضااكسياس سكااميااا يكتخااطي ااأ يلضااكف ئي  ااأي
 ك ايلميسكو.واسي يطاكي  ئكياس س تي يخط ئي ال ستيكلسنيلنيخن يين كحئئيلي يآلئءياةل يلسكن

 علسكمي ئ ست

الايككئءيآخس يائ ي  كمي،نيعلسكمي ئ ستي ايااياشيا يلكئائيةئخائ ي،كاس  كسايوعّ استيعاني الضا ي افسكانك اي
 عس ي احس سي رلسكسايا احس س تي عكس  كسكمي اياي كيئدلتي احدتيا احضكمي سليئئو.

 يا اماة ي افسكانك ا يايتسادي ني اط ي ا يا مئسي،ا ي ني اةلسكميويتسادي ني الحئالامييكاسنيلاايا اد ني اما ئ
  اسدي اطييكلسني نيكيا ص يعس يخني الحئالمي امئلسميعكحئني احس س تي اظئالمو.

ياس  ي ا ضاائفيو شةكاااي  س اائيلااااي  ااكن يا يا ااأي ئايةزكاااميا اي سكساائتياةئ ساامي ااس سي ايااااياس ااتي الحئالاامي اااكن 
  ك و.
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 و كيئد فيةلد نو

 كااميو ا سكلاامي ا سااس  وي اياااييةااسجيائاائيساائدسيةسسااميةلاائتيلةلااديةلااد نيلااايالاااياضااكمي خااس  ي كااي سسي 
صكد ي   ا ايا  ئن ياللي ئي،ا ي نيلةئاامي الييكائ ي ايااييةاسجيائائيواليكل ا يعادا   ئيعسا يةلائتيلحان ي ا ي

 عدا   ئيعس ي اا ادي افسكنك ايسسأيلايا  ئن ياككيئدفي لنيا  ئنيا كيحس س ياككئديأو.

عس يآخسي رخ ئسي اياييفكدي احنييسسكائي اافاتي ةادي الماي أي ئا ياكاسليأياسةسالامي اس  ئ كام.ييا ضئفيو نسةت
 ع سيعنيعظك ي امسسيا ايحدكسياسداامي اس  ئ كمي سئلمي  ئزيئئي اككئدكميا رل كامي ايااي اطاكي ئااد  ي كاي  ئ كم ي

 اسمفتيخكاني ا سكلميلايااتي كي  ئ او.

ي الةاااين ي عكاااس  كساي يي يااائ جيا سااادي  كاااميويااااسني الاكااائدي عكااا س  كسايلاااايلةئااااامي ييكااائ يةلاااد نو يلشةلااان 
 ليسي ميعس ي ط ي ا سكلم.

 اةّطسي الةين يلني كيلس سي ئجي الييكئالتياسا دسي   ئ يمة  ئيااكئد يأيلايد خ يلسكنكني ايخئس ئئ.

اسا يلصائ  ي الحئالام ياعسا يا سدي  كمي نياضكمي ركس يوكي ح يلااياسا ياعسا يس تي اااكئي ائيلاايةلائتي
 الةاااين ي نيكيااااافيعااانيككئكااائتي احلااا يا ايس كااا يا ع اااس   تي ان، كااائ كمي اياااايكيةاااسجيائااائي كاااس  ئيلااااي

  اك انو.

يامدديعس ي نيو الحئالمي اياييةيفظي  ةجي راس ءياسايي  زيصفحميلةيسلميالحدسليكيظ يالكمياألكس و.

ي  
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 ا من رعاًت املصالحت بعد إقالت فوزيحمدان: اجصاالث مع مصر الستجالء موقفه

 3112\1\32الرسالة نت 
سماافي كاائلميةلااد نيلكااتا ي اةنااائتي اةس كاامياةسسااميةلاائت يعاانيو يصاائالتيي سكئاائيةسسيااأ؛يوالكااي ن ي
 اداسي الصسيي محنيسعئكمي الصئاةمي افسكانك كميخان ي السةسامي احئدلام يخئصامي ةادي ايلككاس تي ايااي استي

  س تي الصسييا ائاميس ككأيخئاديلازيو.لتخس يلاي ئئزي الخئ

اائ يةلد نيلايةا سيخئ ي او اسكئامي تو يكي مسييفئصكسأيلاي اةددي احئد ياسصةكفمي اخلكتي الح ا  ي،ّني
و اليصئالتيل ي ا ئ  ي الصسييييسسزيعس ي دلكني را ي اسمفيعني انسفي الةن ياسلصئاةميا اضالني

  ة يعنيلخئسةياسلآزءي اياييةيسجيي فكط ئو.عسكأيلني   ي،  ئز ئ يا ا ئ اي اي ا

ا ضاائفيةلااد ن:يو ائاااميلااازييماااحنيد خسااايلصااسيياليياادخ يلكااأي اةسسااام يياخاان ي ركاائ ي الح سااميكييضااا ي
  اصاسليلنيخن ي اليصئالتي ايايي سكئئي اةسسميالكي ن ي الاافي محني كيسلئ يسعئكمي الصئاةمو.

ايلاازييعانيس ئكامي الخائ س ت ياسساّفيلادكسيلسيا ي اس ئكامي اساا  ياعز ي اس كتي الصسييع ادي افيائحي اكككا
ئي حعلئ يس كتي ا ئئز.  ع ئتيسئل يائ ل 

 ا سّديةس يةسسيأيعس ي كيلس سي اداسي الصسيي احئ  يلايسعئكمي الصئاةم ي لكمي اياص يال  ئز ئ.

ةسسااميلاا ي السااف يا ضاائفي نيو ا ئ اا ي الصااسيييةااسكيلااايسعئكاامي الصاائاةميلاانيخاان يستكيااأياي اائا ي ا
الاافئاائي اليةسااءي ةاا ي اس  اامي عد سكاام ي،اّلي  ااأياصاا يع اادي حنااميلةااددليا ااايا اااديلسكااءيلةناا ياسلصاائاةمي

 لل ني ةسسميلي ياس ككئئيلةلاديع ئتو.

اس  ي ني الصاائاةمياليكلسااني نيييةحااءي مااس يسئلاا يلااايظاا يعااد يي اائا يلااني انااسلكن يولفضاا ي انااسفي
  و. الصسيي ايسك يلاي ط ي ا ئ 

اماادديةلااد نيعساا يداسيلصااسيلااايسعئكاامي الصاائاةم ياةااس يةسسيااأيعساا ييةزكاازي اةنااامي ئاداااامي الصااسكمي
يلل سمي لتككئيئئي الخيسفم.
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ارة "بنس"  فصائل غسة جدعو لتصعُد الاهتفاضت واملقاومت رًدا على ٍز

 3112\1\32  صفا –غزة 
رلسكسايلئكاكي ا تيالدك امي احادتي الةيساميعد  كامي سدتيلصئ  ي الحئالمي افسكنك كمي نيزكئسلي ئ  ي اس كتي 

صااس سيلاني عد سلي رلسكسكااميعساا ي كاايفز زيلمائعسي   اائ ي امااة ي افسكانك ايا رلاامي ةاادياااس سي ايل ا ياائةااميا ع
 اااس كتي رلسكساااايدا ئااادييسلااا ي ااععنني احااادتيوعئصااالميعكااس  ك و يد عكاااميايصااةكدي ال يفئضاااميا الكاااكس تي

 ةي ي،كحئنأ.

ئ  يلااايلااتيلسيصااةفايعحديااأي لدك ااميياازلي ا ن اائ  يعساا ي ني عد سلي رلسكسكاامياضااةتي فكاائئيامااددتي افصاا
 لايخ دءيلةئدياسمة ي افسكنك ا ي ئ ةكئز ئي اسئل يانةين ي الكس  كسا.

اةاااطسي احكااائدييلاااايةسسااامي الحئالااامي عكااانلكميوةلااائتوي،كااالئعك يسضاااا نيلاااني يياحااائ  تيامخصاااكئتي اي
 ئ اا ييسلاا ييةااتي ييع ااا نيلااني اة اائاكن يلتسااد  ي ني، ااس  ي يياحاائ يكل اا ينة ااميلكاا ااكنيلسكاانك ككنيلاا ي

 ايضةكئتي امة ي افسكنك ايايلسكس  ياصفحمي احسنياخكئ مياسحضكم.

اائ يلايسسلمي افصئ  يو،نيزكئسلي ئ ا ييسلا ييادا يعسا ي ني عد سلي رلسكسكاميسمافتيعانيا ئئائي اح اك يلااي
 لةئد لي امة يا رلمو.

احا يو ط ي ازكئسليعد  كميا حا ياليلسة ئي ئئ يا سلجييصسكةئتي ا تي ايااييل ا ييزككف ائياسا اا يااس  ائيامددي ئ
اسةحئ ء يا ايانييلكسيلني اةحئ ءي ايئسكخكميا احئ ا كميا ادك كميا اككئككمي احني احادتي اا ةادلي ااي اةئصالمي

  ر دكمياسةم ي افسكنك او.

 يااز زي رلسكسااايا احئضاااي يحسااك ي ااادع يااسئااامي الااا يو ا ااسا و ياماادديسضااا نيعساا ي اااسلجي افصاائ سايان
 لتسد  ي نيلسكنكنيا احدتيالييحئكجي ئالئ يااليي ئني ئالسكئس ت.

ادعاائي اااادا ي اةس كاااميا عكااانلكميادا ي اةاائا ي اةاااسي،اااا يياااالكسي الا ز اائتي النسا ااامياااااو ا سا وياعاااد ي اكااالئحي
  ئكيلس سي النسكمي رلسكسكم.

 افصااائ  ي ئكااايلس سي اةاااس كي ااااان ايا اماااة يعسااا يلكااايا ي ااااانن يايصاااةكدي ال يفئضاااميا الحئالاااميانئا اااتي
  سئلمي مسئائئيلاي اضفمي الس كميا احدتيعكحئنياس سييسل .
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امااددتي اائاحا يوك فماا يصاافحمي احااسنيا ا  ااأيساا ي الماائسك ي ايصاافاكمياسحضااكمي افسكاانك كم يد عكاامي اكاااسنمي
 رل اااياكااة ي العياااس في اائالةين ي الكااس  كساياعاااد ي اس اائنيعساا ي اةساااا يي افسكاانك كمي،ااا ياااافي اي كاااكء
  اكسلكميا الفئاضئتي اة  كم.

سلاااائيدعااااتي،ااااا ييةحكااااءي ااةاااادلي اان كااااميا ايكااااسك يلااااايخنااااا تي الصاااائاةمياسلاااا ي اةحا اااائتيعااااني امااااة ي
صنحيل ظلمي ايةسكسي افسكنك كميةك ي يفئائتي احئ عئدلي  ئ يا ع   سل. افسكنك ايلاييزل يا ع

اائي رلاامي اةس كااميا عكاانلكمي،ااا يدعاا ي  اا ي احاادتيا كاايلس سي الكااكس تي امااة كميلااايساا ي ادعااتي افصاائ  ي كض 
  لةميعكحئنياس سييسل .

 انئا تي افصئ  يو ا سا وي ئاةل يعس ي نييسانيلس ةكيئئي رل ي اليةدلي ةكد  يعني ال يز زي رلسكسا.

اس ككاااتي عكاااس  كساياسلضااائ ياسيصاااسكةئتي اة صاااسكمياااااو  تو ياةّكاااتي افصااائ  يلااااافي ا اااا  ي اةاااس يلااااي 
يايحسكد  يعس ي ني احدتي اي اةئصلمي ر دكميافسكنكن.

ي  
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 "قصت ما ٌسمى "حل الدولتين

 3112\1\32  مسارات   هاني المصري
  يئاااا  يا نيييز كاااادي اةاااادك يةياااا يلاااااي ةااااجي راكاااائني احكئدكاااامي افسكاااانك كمي نيلاااائيككاااال يوةاااا ي اااااداايكنو

 افسكنك ككنيك  ي نيكةادا ي،ا ي النئا مي ة ي اداامي اا ةدلي اطييك ءي نينئا تي أي ا اسلي افسكانك كميلااي
 .1973 اك ا تي راا يال ننائئ يايخستيع أي ةديةس ييمسكني

 اااتياع ااادلئييةاااسكيانااائسي ايكااااكميسااائنيالي اااديلاااني، اااس  ييلككاااس تيلااااي ا س ااائلجي افسكااانك ا يالااانيدا ئااائيسئ
 احضاااكميكااايخسةيلاااني الةئداااامي النساةاااميسسك ااائ.ياكسلاااني اخناااحيلااااييصااااسيدعااائلي اح اااا ي اااحنيانااائسي ايكااااكمي
 اائسفيلاا ي خااينلئ يعساا يسكفكاامي ايةئلاا يلةااأ ي،طيناائا ا ي ئاصااةادي،ااا ي احناائسيا اا ي نيكلاائدسي الةنااميلااني

 ي اااطيييضاالني،ائلااامي1974داني افسكاانك ككن.يالاااي ااط ي اكااكئءيياا يي  اااي س اائلجي ا حاائني اةمااسيلاااي اةاائ ي
 كسنميان كميعس ي يي ز يكي ييةسكس .

اادييةا ي ط ي ا س ئلجيلني س ئلجيلسةسايعس ينسكءي اةادليا ايةسكاسي،اا ي س ائلجيلساانيلاني ان يسسائ زيي
 يا الكااائا لي اااكني الاااا ن كنيلااااي1967وةاااءي اةاااادل يايحسكاااسي الصاااكسي ااااطييكمااال ي،ائلاااميداااااميعسااا يةااادادي

ي،اااا ي يفااائءي اكاااساي ااااطيي عياااسفي عكاااس  ك يعسااا ي،كاااس  ك ا ي ااا ي،اااا ي  %يلاااني سجي78س ااائلجي ئااائ اياصااااال 
لسكنكن يااز يااك يس يلني احضكميا رسجيا امة ي،ا ي اكئ يالس ة يااضائكئي  يحئاكاميا ئئ كام ي،طيصائسي

ئي ئئ ك ئ ياا ييسني ط ي ا يك ميةيلكم.   ا س ئلجي السةساي س ئل  

ةساياكص  ي س ئلجي اةدي راص  ي،طييا ي ايسسكازيعسا ي،ائلامي ادااامياي ئ ا ياي ي ائ اني كحفي ا س ئلجي السي
 حكمي سسئني ا س ئلج ي  ي الكايةد دياسفصا يلائي ك ئائ ي اي الحئكضاميلكلائي ك ئائ يةكا ي ادتي ني الكائالمي ايااي

لةائككسييحئكجي كني اداامياةءي اةادليلح اام يسلئيكظئاسيلانيخان ي الا لحاميعسا يل اد يوي ائد ي رس ضااو ياي
سسك يااان ياةاا يليفااءيعسكااأياحضااكمي ان  ااكن يادااااميل زاعاامي اكاانح يالس  ناامياااا تيدااكاامي اي لكسسكااميافيااسلي

 كشيفءيعسكئئ.

لاي الحئ   يا لحتي  ئامي ااسلجيعسا ي نيانائسي ايكااكمي ائسف يااس اأيككصا ي،اا ي،ائلاميداااميلكا يعسا ي
ائي  ئائيالييلساكي الحالائتي ز يلنيلسكنكنيلحئ  ي ايخساايعاني ائاايلسكانكن يلائيككاياي   يسلضائئ يخصاص 
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 الايصاائدكميايكس اائ يلاائيدلاا ي صااةئ ي  ئاامي اح ااا ي،ااا ي اااسديعسااكئ ي ح  اائيلااايلسةساامي كاايةئدلياناانيااااكتي
ني كيس ئني ز ي لض يلني كيلس سيضكئنيس يما .   خيكئسيانن يا ع

سياصاا ي،ااا ي يفاائءيةااا يوةاا ي ةااديعمااس تي اكاا كنيلااني را اائ يا اس اائنيا اي اائس يا ال اائدس تيا الفئاضاائتيا
 ااداايكنو ي  اتي ائالسلاتي ني،كاس  ك يالييا لاءي  اد  يعسا ياكائ يداااميلسكانك كميط تيكاكئدل ير ئائياليي اديلاني
ك  س ااائيعسااا يطااااك ياسا ئااائييةاااديلااانيكاااكنسيئئيا فاط ااائيالاااني،لسئ كااامييةحكاااءي نلئعئااائيا ةنلئااائيلااااي،ائلااامي

نكنيلةسا ي س اسيلكائةميللس اميل ئائ يماسني الةيفائظي حاا يو،كس  ك ي اس س و ي،نيا يكسنيعسا يسا ي سجيلسكا
 عدديللسنيلني اكسئن.

عاانينسكااءي الفئاضاائتي ا  ئ كااميا ايكاااكمي سعئكااميي67كااد يلاائيكاا ءيعساا ي ني اادفي،ائلااميدااااميعساا يةاادادي
ياسيةحكااءيلاااي يياااات يةياا يلاااي اةصااسي اااط  اي  لكسسكااميا اس اائنيعساا ي رلاا ي اليةاادليااا يكساانيا اةك اائياااائ ن 

ط يسئني ط ي ائدفييكسيللس  ئيلسكفيكيصاسي ا ةجي كي د اأي دااميا ةدلييسلضائئي،كاس  ك يال يفئءي اكسا.يا ع
 صاااسلي س ااسيلاانيسلضاائئياسداااامي افسكاانك كم.يا ئاياائاا يلاانيلة اا ياسيئدكااديلاانيا اا ي ةااجي راكاائني احكئدكاامي

لاااانيدانياصااااادييلسكاااااسي اةااااا ي افسكاااانك كمي ئادااااااامي اا ةااااادليا كاااايخد لأيسيسيكاااااكير اااااأيضاااائّس ياككاااااّئ يااااااااي
 عكاس  كسا ياكلاتي لصاد اكمي احكائدلي افسكانك كمي ايااييظئاسياسح ئائييخساتيعانيككئكاميي  يئائيناا  يعماس تي

. يليسئلن  ائلمي ادااميلنيداني ساسليككئكمي دكدلييحد ي دكن    اك كن ينئا تيلكئئي دةسي الةين يا ع

كااس  ك يعساا ي افسكاانك ككنيةساا يط يااايعساا ي اكااسئن ي،ني اصاا يلاائينااسحياكلسااني نيكنااسحيالةح اائيلاانيا اا ي،ي
 ك لاااائيي حاااا ي اكااااكئدلي عكااااس  كسكميعساااا ي رسج.يااااااكتي ئاضااااساسلي نيكةاااائسجي احاااائدلي عكااااس  كسككني،ط يكاااال ي

  افسكنك كاني اةس ي اط يايداامي ايةي ي،ل س ناسكميلئيد لتيلفئيك ي رلاسيكي ح ي كدي،كس  ك .

اائيعساا يلاائيكاا ء ي،نيلاائيككاال  يوةاا ي اااداايكنوي ايفئاضااايعاانينسكااءييكاااكميااا يكلااتي ةاادياااس سييس لاا ييحككك 
 ي ا ياااديلكي ائ.يلانيكا ادي2000 اطييدءيلكلئس  ي دكد  يلاي ةمأ ياالي ةدي  ئكئسيالميسئل يدكفكديلاي اةائ ي

لاائيكاادل ي،كااس  ك ي،ااا ي الا لحااميعساا ي،ائلااميدااااميلسكاانك كم ياةياا يكةااد يطاااكيالي اادي نيي  ااسيعساا يطاااكيلااني
  ي نيكص  ي ةينائئيرس ضاي اضفميا احنئنيلسسف ئي س سيلني رس ئحي س كس.خن
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 ااا ي اااط يكة ااااي   ااائيك ااا ي ني ةساااني ايخساااايع اااأ ياي  ااااي ادااااامي اا ةااادلي ادكلحس نكااام ي اي  ئ كااامي احالكااام ي اي
 يكس لئ ي اي اةادلي،ا ي س ئلجي ايةسكسيا اةادليعائلمي اداامي عكنلكمي اي احالكم؟

اليكلساني،ز اياأي خنائ ي ايااس س يا ع لائي ةئ اميي1974 س يل طيي  اي س ئلجيو ا حئني اةمسويلاي اةئ يي،نيلئ
،ا يستكميمائلسمي دكادلييفاي ي انسكاءياي  اايلكائسيلخيسافي ا سك ائيعاني الكائس تي الي ةاميكائ ح ئ.يستكامييسسازي

كنكن يا ع  ئزي اص يلئيكلسانيعس ييلككسيلا زكني احا يايةزكزي اا اديا اصلادي افسكنك َككنيعس ي سجيلس
،  ائز يلااايساا يلسةساام يا ال يحاائ ي،ااا ييةحكااءي  ااد في خاس  يلاانيخاان ي اس اائنيعساا يعد ااامي احضااكم يايفاائاائي
صاااس س يعسااا ييةحكاااءي  د لاااأ ياعسااا ي ر ةااائدي اةس كاااميا عكااانلكمي  رخنااااا ياسفئةكااامي اماااة ي افسكااانك ايا ع

ييحفزيعني اا اا ياالييخضا يااأ يا ع لائيييةئلا يلةاأيلاني  ا يا ع كئ كمي ايةسسكمياسحضكمي افسكنك كم.يستكميال
 يلككس .

احااديلماا يوةاا ي اااداايكنويرنيلااا زكني احااا يلخيساامي مااس يس كااسياصاائا ي،كااس  ك  يارني احااا ي التل اامي ااأيلاااي
،كس  ك ي ئلمكميااليكا ديائئي لاءياسااييس اسيلاايظا ي الز كائي اياايكةصا يعسكئائي عكاس  كسكاني ةسا ي ااظكفامي

اياااييتدكئاائي،كااس  ك  يارني ااادا ي اةس كااميلااايةئاااميكس اا يائاائ يا ااادا ي اةظلاا يا رلاا ي اليةاادلياككااتي ااا سدي 
ئي كيةلئسك ئي ائ ياخدلاميلصائا ي اادا ي الكايةلئسكميا  اد لئئ؛ي لسضأيعس ي،كس  ك يسا ئئيلاي ركئتيلمساع 

افحااااس يااليكااااز  يكخااااد ييةحكااااءي  ااااد لئئيع حاااائ ي ال نحاااامي اةس كاااامي كااااكسلي ايخساااافيا اي ةكااااميا اي ز ااااميا ا ئاااا يا 
الصاائاةئئيسياا ييلككااسيلسئ ااميا  لكاامي اااداسي عكااس  كساي ةااديكااحاني اليةاائدي اكااالككيايا  يئاائ ي ظاائ ي احن كاامي
 ا  ئ كااام ياكاااحانيدا يلكااايةلسلياصاااةادييكس ااائ ياسيااا ييلكاااسي الكااايةلئسي احااادك ياكةااا يلةساااأي كااايةلئسي دكااادي

 ،ل سكئاا.

داايكنوياليكز  ي اةئا يلاتلني اأيركا ئ يل د كامي خناكاميييةساءي ضاساسلي اياصا يعس ي اسي يلنيلم يوة ي ا
ك ةسئائيلصادسيعاد ي كايحس سيايئدكاديي-ا ط ي اي ر ا يي–،ا ية ياسحضكمي افسكنك كم يارني حئ  ئيدانية ي

اائي نيسااا ي رنااس فيا اااادا يا اةحئ ااديعسااا ي خينلئاائييكااايخد لئئياأللاانيا اكااس يلااااي ال نحااميا اةااائا  ياخصاص 
 ايةحكءي  د لئئيالصئاةئئي اليةئسضم.

سلئي ني اياص ي،ا يا ئعميااايليحخسلي ئكيةئامييةحكءيوة ي ااداايكنويعانينسكاءي الفئاضائتيا اس ائنيعسا ي
 رلكااسسككنياليكفااي ينسكااءي اداااامي اا ةاادليسلاائيكيااا  ي ااا ةج.يلئ اائكيكااكئدليادااااميا ةاادليو،كااس  ك ايااليكا اادي
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 انسكءياسض ي از ةفيا الكيةلئسي الكيكنئ اي اطيييزكديلةداليأ يلائيكة ااي ني ااطييدااميا ةدل يا ع لئيكفي ي
،ط يا يكياةدي افسكنك كانياكي  ا يستكمي دكدليااض ي اخنني انزلاميايةحكحئائ يي-ككة يلة يوة ي اداايكنوي

ط يااا يييةاا ياكاائد يئ يااااا   ي اائعس دليااادل ي ااا لني النسااا ي كني اةساا ي اااط يا يةاا ي،كااس  كسايكيااسا حيلاائي ااي-ا ع
اةاائءي احناائني لصااس ي اي،ائلاامي ا ايئ كااس ياس ااني الةاائز ي افسكاانك كمي س ساامي ئاكااسئنيلاااي اضاافمي اائرسدنيا ع
 اداكسمي لزلي ةاديياكاكةئئيلانيكاك ئ ياي لكا ي افسكاكنك ككنيلكئائ ي ايين كاءيخنامي اةكا  ي ايخنامي علائس تي

لي  ظااائلكن يا اااايسسئااائيلسلاضاااميلاااني افسكااانك ككن ي اكااا   ي اي اةااا يعسااا يةكااائ ي رسدن ي اي ادااااامي اا ةاااد
 ايةحكحئئيكة اييصفكمي احضكمي افسكنك كمي لخيسفي  ةئد ئ.

اائيلاا ي  ااأييكااسيللساانيي67 خكااس   ي،نيةاا ي اداااامي افسكاانك كميط تي اكااكئدليعساا يةاادادي ك اا ي نيك حاا يلنساة 
ميا ادااكام ياكلساني نيككائعديعسا ي ايةحكءيعس ي الد ي ال ئمسيعسا ي راا  ير اأيككاي دي،اا ي اماسعكمي اةس كا

ل ااا ي اةااا ي عكاااس  كساي ا ااائسييلسضاااأيةئاك ااائ يا ااااطييلااانيماااحني ايلكاااكي اااأي نيك  اااايعسااا ي العياااس في ااااداااي
 ئاداامي افسكنك كم ي اطييي ددي حاليلنيخن ي ااسلجي اا كا ياحاس سييس لا ي رخكاس ياساطاكيرنيلكاز ني احاا ي

ائلمي اداا مي اا يلانيلكاز ني احاا ي احائدسيعسا ي ايةسكاس ي اي،ائلامي ادااامي اا ةادلي احئدسيعس يدةسي الةين يا ع
 اياااييسلضاائئي ريس كاامي اكاائةحميلاااي،كااس  ك ي صاااسلي س ااسيلاانيسلضاائئي،ائلاامي اداااام.يلئ اائكي عيااس فيداااااي

كلسني ايكس ي أ يااس أييكسيائدسيعس يدةسي الةاين ي ااطييي67 عكس  ك ياسلجيعئالايالةينائئيرس ضاي
،ااا ي،كاايس يك كميليةااددلي ر ةاائديا رنااس فيا رمااسئ يا ردا ت يا كئكاائئي الحئالاامياياازسنيةياا ييةصاادي ةئ اامي
  اككئكم.

احاادييلكااسيلةظاا ي اكلااكني عكااس  كساي اااطييساائنيكةناااي راااكاامييئسكخك اائيااةاادليايسئلاا ي سجي،كااس  ك  يا خااطي
مي،كااس  ك  ي ةكاا ي صاا  يلكاايةد  ياضاا ي لحاااامي اككاائسي اصاائكا اي اااطيي عناا ي راااكااميا حاائ ي اكئاااديلااايداااا

 س سيلكائةميلاني رسجياناسدي س اسيعادديللسانيلاني اكاسئنيلانيداني اكالئحيالانيي حا يلا ئ ي عائلاميدااامي
 يلسكيلحالئتي ادا .

،نيعد ي،لسئ كمياكئ يدااميلسكنك كمي ايدااميا ةدليةئاك ئياليكة ايعاد يي  ااي ييخكائس ي ا يكلساني ا لا ي اكني
اليكل  ي  ياديكساني اصاسينسكاءيايةحكاءي ادااامي اا ةادل.يي67نيي ككدي ادااميعس يةدادي طكني اخكئسكنير
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لااحتي امااساسيااا يكساانيي  ااايخكاائسي ادااااميا ع لاائييصاااسييةحكحااأيع ااسي الفئاضاائتيا عيلاائد يس س اائلجيلسكاانك اي
يعس يةكئ ي حكمي اةحاءي افسكنك كم.

ي  
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كي على جحدي إلارادة الفلسطُنُت شت: خطاب بنس في الكنِست إصرار أمٍر  خَر

 3112\1\32  خدمة قدس برس -طولكرم )فمسطين( 
س  يةكاانيخسكماام؛ي ا ئ اا ي ا اائ اياااس كتي ال سااتي ايمااسكةاي افسكاانك ا ي نيخناائ يلئكااكي اا تيلاااي سالاائني

ايعسااا ييةاااديي عس دلي افسكااانك كميا اةس كاااميا عكااانلكمياسااا ي اماااةا ي الةاااين يو ظئاااسيا اااادي،صاااس سي لسكسااا
ي اةسلو.

اصااّسحيخسكمااميلااايةاادك ياااايوااادتي ااستوي اكااا ي ا ن اائ  ي ااحنيو الاااافي افسكاانك اي اسكاالايلاانييصااسكةئتي
 اا تيلااايداااامي الةااين يااا يكسيااءي،ااا ي الكاايا ي النسااا و.يل ا  اائي،ااا ي ني ئ اا ييسلاا ي سااديلااسلي خااس ي ني

ي الةيسميعئصلميعكس  ك . احدتي

اائ ي،نييصسكةئتي  تيلكلئيكيةسءي ئاحدت يكتسديا اديخنالي كاي ئاكميعخاس ةياضاكمي احادتيلانيد  اسلي يي
. يلفئاضئتيكلسني نيي س يلكيح ن 

ااصاافي الا ااافي افسكاانك كمي اسكاالكمي ح ئاائيوسئ ااتيضاااةكفم ياع ااستيسسئاائيعااني ايلكااكي ئالفئاضاائتياعاااني
يئئيو الفئاضئتاو. ا ة يعنيسعئلي دديا

ا سدف:يو ك لااائيسااائني ااا تيكسحاااايخنئ ئياااأي الينسلاااميلاااايدااااامي الةاااين  يسااائني ااااس كتيع ااائتيكيةاااد ي لااائ ي
ي راسا ككنيعنييلكسأي ئالفئاضئتياةي ييةتيسعئكمي لسكسكمو.

ا عي سيةكنيخسكمم ي نييصسكةئتيس كتي اكسنمي افسكنك كميويس   يعنييصاسكةئتياخنئ ائتيكائ حم يا ني
تيلااائيز  يك ةااا يعااانييكااااكمياسصاااس ن ي ك لااائيسااائني النساااا يل اااأيلاااايظااا ي،عااانني ااا تييلكاااكي عد سليع ااائ

ي رلسكسكمي لا افئئي نيكةسني اي سخسييلكسأي لا افأيلني عد سلي رلسكسكمو.

ا مائسي،اا ي نييصاسكةئتيع ائتيو كافياحاس س تي ال ساتي السسازي يلئاةنااميلا ي الةاين يلائيز ااتيلا ااادلي
ي رل ايلئيز  يلا اد  ي اي سخسو.ا اي ككءي

ادعااائي،اااا يكاااة ي عياااس فيل ظلااامي ايةسكاااسي افسكااانك كمي اااايو،كاااس  ك وياااااافي اي كاااكءي رل اااا يلماااكس  ي،اااا ي ني
ي الا نني افسكنك ايواديلحدي ا حمي لصد اكمي اكسنمي افسكنك كميااس س يئئو.
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 لتيخنئ  ئيلاايوس ككاتوي الةاين ي ساديلكاأياسئنيلئككي  ت ي ئ  ي اس كتي رلسكسايدا ئادييسل  يادي اح ي
ا ي2019عز ي عد سلي رلسكسكمي ح يكفئسلي ند ائيلانييا ي  كا ي،اا ي احادتي الةيساميا ا ي  يئائ ي اةائ ي احائد يو

يسلئي عس يعديدع ي ند ي انلةدادياسداامي اة سكم.

زاسي ساسكاا يةئاك اائ يلاا يايااز لني اخناائ يلاا ياحاائ يعحااد يس ااكتي اكااسنمي افسكاانك كميلةلاااديع اائت ي اااطييكاا
ي ادا ي رعضئ يلاي اليةئدي راسا ا ياة ئ يعس ي العيس في دااميلسكنكن.

اكةااا ي عضاااس  ي امااائل  ي اكاااا ي ا ن ااائ  يلخيسااافيل ااائةاي اةكااائليلااااي اضااافمي الس كااامي الةيسااامياانااائنييااازل ي
ايدا ئاااادييسلااا ي العياااس في كاااي ئ مياااادعالي احاااا ي اان كاااميا عكااانلكم ياطااااكيي دكاااد  ي حاااس سي ااااس كتي رلكسسااا

ئيعس يزكئسلي ئ  أيلئككي  تياسل نحم. ي ئاحدتيعئصلميعكس  ك يا ح يكفئسلي ند ي،اكئئ يا ةي ئ  

ي  
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 إلاسرائُلي -رام هللا: قضُت الالجئين هي جوهر الصراع العربي

 3112\1\32  خدمة قدس برس -رام اهلل )فمسطين( 
 عكااس  كسا يي-،نياضااكمي ان  ااكني اااي ااا سي اصااس ني اةس اااائاااتيةسالااميو ايا لااءي اااان اوي افسكاانك كم ي

يا.194اةّسئئيكينس يي فكطياس س تي امسعكمي ادااكم ياخئصمي احس سيو

امااددتيلاااي كاائنيائاائي اكااا ي ا ن اائ  يعحاا ي  يلاائنيائاائيلااايلدك ااميس  ي  يوماالئ ي احاادتي الةيسااما يعساا ي ني
يايةحكءي اكن ي اةئد يا امئل يلاي ال نحم.؛ي الدخ ي اس كتي ةاي، ئئ ي اصس ن ي194 احس سي

ا اااددي ال ساااتي ايحسكاااديعسااا يلااااافي احكااائدليال ظلااامي ايةسكاااسي افسكااانك كمي ال اااد ايا ا ئ اااتيي ااائ يةااا ياضاااكمي
يا ياسلجيسئلمي مسئ ي ايانكن.194 ان  كني افسكنك ككني ين كءي احس سيو

سكااانك ككنيو ا اااسا ويلااااييحااادك يخااادلئيئئيانئاااا ي ضاااساسلي كااايلس سيعلااا ياسئااااميياااا يايمااالك ي ان  اااكني اف
ياي اصئدسيعني رل ي اليةدل.302ان  كني افسكنك ككن يالءي ايفاكجي الل احيائئي لا  ي احس سيو

ادعاااتي اةسالااام يدا ي اةااائا ي،اااا يكاااسعمييحااادك ي رلاااا  ي انزلاااميااسئااااميو را اااسا و ياضاااساسلي،نااانءيةلسااامي
يلي داسياخدلئتي ااسئام.عئالكميا ل ي رلا  يايلنكمي اة ز.يلمكد

صاس س ئيعسا ي ا ئ يلاي ا كئني ني اةسالمييشمكدي لاافياسئاامي الاا ي ااس لجيان ياز زيا ايئدكادي رلسكساا يا ع
ي الضايادل ئيلاييحدك يخدلئيئئي اةكاكميان  كني افسكنك ككن.

ككيصااساي اضاالكسييا ضاائف:يوا ااا ي الخكلاائتيالاائيس لحئاائينااا  يعحااادي ا س ااميا ايمااسديلاانيلةئ اائلياةسلاائن 
 ع كااائ ايايةلااا ي الكاااتااكميلااااي كااايلس سييلاكااا يادعااا ي را اااسا يايلسك ئااائيلاااني االااائ ي ئايز لئيئااائي رخناكااامي

يا احئ ا كمو.

لسكاانيكااساياألعاا  يي19ا مئدتي اةسالمي ايو الكتااكمي رخناكميا ع كئ كميا اككئككم يا س كسئي يحادك يل سا ي
يلسكاني،ضئلايعنياكلميلكئ ليئئي الئاكمو.ي2 سا  ي زكئدلي ا ن مي احئدلميااسئامي راي
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ت قضُت الشرق ألاوسط وال  مندوب فلسطين لدى ألامم املتحدة: هرحب بمبادرة روسُا لتسٍو

كي! د "إلاحتكار" ألامٍر  هٍر

 3112\1\32سبوتنيك:  -/ نيويورك أمد
 عسانيسكاائجيل صاااس يل اادا يلسكاانكنياااد ي رلاا ي اليةاادل ي نيلسكاانكنييسةاا ي ل اائدسليعحااديلااتيلسيايكاااكمي

 ضكمي امسءي راكني ل ئدسليساككئ.ا

اائ يل صاااسيااااوك اي ككوي اكااا ي ا ن اائ :يوساكااكئيكلسااني نييسةاا يداس  يس كااس  ي ااد  .ي  اائي عساا ي نيكااسنئتيساكااكئي
دعااتياةحاادياحاائ ييةااتيسعئكيئاائ.ي ةاانيس اائيلكاايةدكنياسلماائسسم ي عكااس  كسكانيااائاا يوالو.ي عيحاادي  ااأيلاانينسل اائي

 عس يدعاليساككئو.ككساني  ئكيسديلة ي،ك ئ اي

 ا ضئفيل صاس:يواني ح  ي ئةيسئسي ااالكئتي اليةدلياسةلسكمي اكسلكم ي ةني سكدياكئنميدااكمو.

ا عسنيازكسي اخئس كمي اساكا يككسياياللساف يلايااتيكئ ء ي  اأي سادياساس كتي افسكانك ايلةلااديع ائتي
  يلايساككئيك ح يكئسيي الفةا .اس كتي اازس  ي عكس  كساي  كئلكني ي كئ ا ي ني ايس حيعحدياحئ
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حت ضّد إسرائُل؟
ّ
اتها املسل ُّ  هل فعلت حركت فتح عمل

 3112\1\32 –رام اهلل، الضّفة الغربّية  بقمم أحمد ممحم 
ساائ اني ا ئ ا/ك اائكسياااس يلكاايان ميةفاائتي سةاائديلاااي  ااا يي9يةااّديعلسّكاامي،ناانءي ا اائسي ايااايااةااتيلكاائ ي

 ز ك يمكف  ي اةلا ي اةكاسسّيي رّا يلااي اضاّفميلدك مي ئ ستيملئ ي اضّفمي الس ّكم يا ّدتي،ا يلحي ي اةئخئ يسي
 سئ اني رّا /دككل س.ي6 الس ّكم ي ةدياس سي اس كتي رلكسسّايدا ئادييس ل يلايمحني احدتيلاي

ا  اائستي اةلسّكاامي ايااايلماا ي ا ااكشي عكااس  كسّايلاااي اة اااسيعساا يل فّااطكئئيةيّاا ي اسةظاام يسداديلةاا ي،كااس  كسّكمي
ئئلئتي،ا يةسسميلي ي ئاكةاي،ا ي كي  ئفي اةل ي اةكسسّييضّدي،كاس  ك  ي،طي ّيئا يلخيسفم ي سيفةتيلةئئي اليّي

سااائ اني ا ئ ا/ك ااائكسي ئ ااا يس اااكتي اةسساااميلةلاااادي اةااائاا ي ئالكاااتااّكميعااانيي10لااااا يدك سااائي عكاااس  كسّايلااااي
  اةلسّكم يايكسك يخنكئيلاي اضّفمي الس ّكم.

لسكمي ننءي ا ئسي اياياي ي ئئي الكيانن يا سيفاتي اس  امي لئيةسسميلي  يلس يكصدسيل ئئي يييةحك يعس يع
سئ اني ئ ا/ك ئكسيخن ي  يلئنيائئي يلكاسئئي ئالحئالامي اماة كمي اكاسلكم يلااي مائسليي12 السسزكمياسةسسميلاي

  ا ي فكئئييفةك ي ييخكئس تي خس يسئاةل ي الكس يضدي كس  ك .

 يلااي ال ائنءي افسكانك ّكميكات فيلسدخائييعسا يصافةيأيالاي اككئءيط يأ يائ يل ّكءي علئ يةسالمي الةين
 اسكلّكميعس يلاا يولكك اكويلايسئ اني ئ ا/يك ئكسييةسكحئيعس يلئي مسيأيصفةمي اةسسميلنيلةسالئتيعسا ي
لاااااا ي افااااكتي اااااكيةااااا يعلسكاااامي اااائ ست ي طي عي ااااسيلسدخاااائييلاااائي مااااسيأي اةسسااااميدعلاااائيانس اااائ يايةسكضاااائي

 اس لئ كس.

 ي الحئالااااامي اماااااة ّكمي2005اّاايعّ ااااائتيلحئاكاااااديس ئكااااامي اكاااااسنمي افسكااااانك ّكميلاااااايعااااائ يايي ّ ااااا يلاااااي يل اااااطييااااا
ا اد سالئكاّكمي اككئكااّكميعساا يةكاائ ي اةلاا ي اةكاسسّي يا  اا يعّ اائتيلاااييفسكااكيساّ يخنكاائيلااي ي اةكااسسّكميلاااي

  اضّفمي الس ّكميا زنيكنةئئ.

ئسكامي اضالني اككئكاّا يعسا ي ااسي يلاني ّنيعّ ائتياي داي الّيئئلئتي عكاس  كسّكميافاي ي ااس ي،اا ي ال ياز زيالل
نئالاائيماااّدديعساا يسلضاااأي النساااءيرّييعلاا يعكاااسسّييضااّدي،كاااس  ك  ي،طياااائ يلصاادسيلااانيةسسااميلاااي يسلاااجي
 اسمفيعني اّكيأيااو الا كياسوي،ّنيو اس كتيعّ ئت ياعس ي اسي يلني ايصةكدي اككئكّايا اد سالئكّاي ةديااس سي
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ياّ اااأي،اااا ي اسفااائحي الكاااّس يضاااّدي،كاااس  ك  يرّ اااأيكاااكسانيللااائلسلييكاااسيلةكاااا مييس لااا  ي،اّلي ّ اااأيكاااسلجي ّيي
  ا يئ جو.

ساائ انيي14ا سادي اااس كتيع اائتي ااط ي الااافيلااايسسلاامياااأيلااي ليياائحي ال سااتي السساازييال ظلامي ايةسكااسيلاااي
 حئلامي اكان ي ئ اي/ك ئكس ي دكد يخن يسسلميااأي ادديلكئائييلكاسأيايلكاكيةسسياأي ئالحئالامي اماة كمي اكاسلكمياي

 الةئس مي الس ئ يعس يةدياااأ.

اكةيلدي ااس كتيعّ ائتيلاني  ا ييلسكاسيستكياأي اس لضامياسسفائحي الكاّس يعسا ي عضائ ي اس  امي السسزّكامياسةسسامي
ا ال سااتي ا اااسّيي اااد علكنياااأ ي،ضاائلمي،ااا ي،لكاائسأي اائر ئزلي رل ّكاامي ايااايالييكاال ي ا ااادي ّييكاانحيلاااي

 تيي ككحئئياعلسئئي الةيئديل ي ا ئ  ي عكس  كسّا يلنيداني ّيييلككس. اضّفمي الس ّكم يايلئسي

اائ يعضاي اس  مي السسزّكمياةسساميلاي يعّ ائتيزسااياااو الا كياسوي،ّنيو اةسالامي عكاس  كسّكمييماّنيةس ائ يعسك ائ ي
 ي السّ ا ي رّا ياعس يعلسّكمي اكن ياةّ ي ااداايكن يلاني  ا ييلككاسياا عاديعلسّكامي اكان يا اةاادلي ئاصاس ني،اا

  احئ  يعس ي المي ئكو.

ا ضئفيزساي ّنيولي يانييياّافيعنيلا  ئميلخّننئتي،كاس  ك ي ئالحئالامي اماة ّكميا اد سالئكاّكمي اككئكاّكمو ي
لضااكفئ ي ّنيو اةلاا ي اةكااسسّييكةياائةي،ااا ييسلااميعلسّكاائتيلماايسسمي ااكني افصاائ  يسئلّاام يا ااط ي رلااسييكااسيلياائحي

 ،كس  ك يييفّاءي حدا تي احّاليعسك ئو.يلاي اااتي اس  نيرنّي

 ا ضئفيزسا:يو ةنيةطسانيلني كيخد  ي اكنح يلايظّ ي خين يلكز ني احّالياصئا ي،كس  ك يا لكسسئو.

امااّسستيعلسّكااامي،نااانءي ا ااائسي رخكااسليضاااس مي،اااا يساااّ ي ع ااس   تي رل ّكاااميا الكااايخ ئس يّكمي عكاااس  كسّكم يسا ئااائي
 الكايان ئت يالائيز دييةحكاد ئيعاد يي ّ كئائيلاني ّييلصاك يلسكانك ّا يسلائي استيااةتيلاي احاس يلاني،ةاد ي

 اةئدليخان ي اكا ا تي الئضاكم يلّلائيكاسّ  ي نييسااني اةلسّكاميلسدّكام يعسا يياس سيعلسّكائتيس كاسليااةاتيخان ي
  اةئلكني الئضككن.

فئضااامي راصااا يلاااايعااائ يالاااني الكاااي ةدي نييساااانيعلسّكااامي ااائ ستيلحّدلاااميال يفئضاااميلكاااّسةميعسااا يياااس سي  ي
 يركاا ئ يعااّدلي  ّلئاائي ّني اااس كتيعّ اائتيااانيككاال ي ئ يفئضااميلكااّسةمي ايكاادعلئئ يسلاائيلةاا ي اااس كتي2000

 اس ة يكئكسيعسلئت يسلئي ّني علسئ ئتيا احدس تي اةكسسّكمي ايايسئ تيلا ادليآ ط كيل ي ر  ةامي اةكاسسّكمي
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ةاااين ي اةكااسسّكمي اكالّكاااميلاااي اضاااّفمي الس ّكااميالنةحياااأياسفصاائ  يااا ييةاااديليااا لسلي سن ي كااا  ي ايةئلاائتي ال
 الكيلسلياس مانئ ي افسكانك ككن ي اا ي ئ ا يعلا ي ر ئازلي رل ّكامي افسكانك ّكمي اياايالييكال ي اطاك يا اي كاكءي

  الكيلسيل ي ال ئزلي الكس  كسكم.

ّيئائ ي،كاس  ك يلاي ي ئالكاتااّكميعانياائ ي لكنيكّسيةسسميلي يلاي،اسك ي ئ ستي ئئديسلضئنياااو الا كياسوي،ّنيو 
 علسّكمي،ننءي ا ئس يا ايةسكجيضّديائدلي اةسسم يكةسكئنيلمسئئي رل ّايا الكيخ ئس يّاو.

ا ضاااائفيسلضاااائني ّنيولااااي ييي ّ اااا يخكاااائسي الحئالاااامي امااااة ّكم يايصااااةكدي اةلاااا ي اككئكااااّايا اد سالئكااااّايضااااّدي
  اضلني ادااّايعس ي،كس  ك و.ي الةين يلاي الةئل ي ادااّكم ياللئسكميسّ ي مسئ 

اعس ي اسي يلنيطاك يلاعّنيي ّ اايةسساميلاي يخكائسي الحئالامي اماة ّكمي اكاسلّكم ياليكة ااي،كاحئنئئيخكائسي اسفائحي
 الكااّس يلااايمااس ي ئاائ ّا ي،طيااائ يعضاااي ال سااتي ا اااسّيياةسسااميلااي يا ةااديااائدليلةسسااميلخااّك ي  ااكنيلااايعاائ ي

 ي اااسي يلااني ّنيخكاائسي اااس كتيعّ اائتيا اةسساامي اااي الحئالاامي امااة ّكمي لاائ يةاكاا يااااو الا كياسو:يوعسااي2002
  اكسلّكم ي،اّلي ّني  ئكياكئد تيوا يككّلئئايلايلي يي ئديي ئاسفئحي الكّس و.

ا ضاائفيةاكاا ي ّنيوخكاائسي اسفاائحي الكااّس ييااّ يي لكااد يد خاا ي اةسسااميااااكتي،الاائت ي ئئ ّكاائ  ياعساا ي اااسي يلااني ّني
تيعّ ائتي ئالحئالامي اماة ّكم ي،اّلي ّني  اائكييّكائس  يلااي اةسساميكنئااا ي ائاةادلي،اا ي اسفاائحي يس ّكاميلاي يلا ي اااس ك

 الكّس يرّ أي اي اس دنيعكس  ك و يلمكس  ي،ا ي ّنيو ّيئائ يةسالامي الةاين يلاي ي ئالكاتااّكميعانيعلسّكامي،نانءي
  ا ئسي ايية كسيعنيلمسئئي لئ ي اس يي اةئّ ي عكس  كسّاو.

ائ يس كتي السسزي افسكنك ّاياس ةا يا ادس كائتي الكايس يك ّكمي اساا  يلةّلادي الصاسيياااو الا كياسوييلني ئ  أ 
 ،ّنيسّ ي افصئ  ي افسكنك ّكميلاي ط ي ايااكتياككتيلة ّكمي ئاةل ي اةكسسّييضّدي،كس  ك .

 اائكي، لاائني ااكنيا ضاائفي الصااسيي اااطييماال يل صاا ي ئ اا ي الاادكسي اةاائّ ياسلخاائ س تي افسكاانك ّكميكاائ حئ :يو 
 افصاائ  ي افسكاانك ّكميعسااا ي ّني الحئالاامي امااة ّكمي ااااي رلضاا يال يااز ني اةحااااء يخصاصاائ ي ّني اةاائا يكّيئل ااائي

 د  لئ ي ئعس ئ .ياطاكيكةيحدي ا لك ي ّني الحئالمي امة ّكمي لض يخكئسيلاي ط ي السةسمو.
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حكائدلي عكاس  كسّكمي رل ّكاميا اةكاسسّكميسئ اتياةا ييااكتيعلسّكمي،ننءي ا ئسياس ي ئ ست ياائ ي الصاسيي،ّنيو ا
ييااّاا ي ااط ي اةلسّكاائتيركاا ئ يييةسّااءي ياّ ااأي اةسالاامي عكااس  كسّكمياكااّنيل لاعااميلااني احااا  كن يسضااّ ي اضااّفمي

عد  ي ركس  يا عيس فييس ل ي ئاحدتيعئصلميعكس  ك  يا  كد دي لءي اةلسّكمي اككئكّكمو.   الس ّكميا ع

كااس  ك يييااّاا ي ّني ااط يا ضاائفي الصااسي:يو ااط  ي افةاا ياليككاا دي،ااا يلصااك يلسكاانك ّا يرّ ااأيااا يكي ّ اائ ي ةااد يا ع
  اةل ي اةكسسّيياديكيسّسسيلكيح ن ينئالئي ّني اةلسّكمي اككئكّكمي حكتيللسحمو.

ا خكاس   ياليي ااداي  ائكي ّييلتّمااس تياياّ ااأيةسساميلااي ي ةااي اسفاائحي الكااّس  يلائاس كتيعّ اائتياانيكسضاا ي ااطاكي
كس  ك ييكاكسيعسا يلائيكاس   يااا ين ئالئي حايس ككئ ياسكسنم يسلئي ّني اةنامي رل ّكميا الايصئدّكمي كني اكسنميا ع

كنس يعسكئئي ّيييلككسيكس ّا ي،ا ي ئ  ي ّنيعمس تي اخنكئي الكاّسةمي اس ييفسكسئائيلااي اضاّفمي الس ّكاميناا  ي
ي. اك ا تي الئضكم

ي  
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شّوه أصال

ُ
 "حل الدولتين" امل

 3112\1\32  ربي الجديدالع   أنطوان شمحت
لاااي ااااميصاا ئةكميكااسكةم يا اادتي ني د كاامي اةاادك  يلسكاانك ك ئياعس كماائ يعاانيلاااتيلاائيككاال يوةاا ي اااداايكنوي

 عكاااس  كسا ياااا ييسااانيليز ل ااام يلااا ي،عااانني ااااس كتي رلكسساااا يدا ئاااادييس لااا  ي احااادتيي-اسصاااس ني افسكااانك ا
اااائياساالكاااائتي2017دككاااال س/يساااائ اني را يي6عئصاااالمياداااااامي الةااااين يكااااا ي  يااليلاااا ي  يخاااائ ي رخكااااسيس كك 

 ياةياا ياااكتيلاا ييسااّسسي  يخاائ ي  كاائلكني ي كاائ اياةااز ي اسكسااادي2016 اليةاادليلاااي ااالل س/ييمااسكني ا اائ اي
 يا ع لئييةادي،ا يعدليكا ا تيخسات ي ا يكسائدي2015 اةئس يايحاكفي اةسالمي عكس  كسكمي اةئاكميلاي  يخئ ئتي

دكدي ط ي ا د كمياكنيساّ يكصاة يةصاس يلاني ايةساكنتيا الاد خنتيا الاتيلس تيكسانيلنيم أي الشكيةك يية
 ا ركئ ي ادس ككمي اياييخس ي،ا ي يك مي الاتي اا ةدليا ااةكدل.ي

اكيلّ  ي احئك ي الشميسكيريس ي احئ سكني افسكنك ككنيا اةاس ي ائالاتي اليةحّاءيائاط ي اةا ي ئعيحائديضال ّاي  اأي
اااائ ياينماااا  يائ ل  يعدكاااادل يل ئاااائي نيو،كااااس  ك ييساااائنيةاااان   ئاياااادسكج يا نيينمااااكأيس  اااا  ي ئركاااائتي،ااااا ي كاااا ئ ل

  ئضاااتي اااط ي اةااا يل اااطيكااا ا تو ياو ني الةاااساجيلاااني،كاااس  ك  يلااااي نئااااأ يااااكتيداااااميلسكااانك كميضااالني
 ي لئيلايطاكي احدتي امساكم يا ع لئيداكسميلنيداني احدتي اماساكميايااسي رسدنياةاءي اةاادلي1967خناني
 اسئلسم يالكئئيك ةل مي افيلكياننو ياو ني،كس  ك ي ايايي ي ايفئاجيلةئئيا ا يس ا يااسني صا ةتييا اككئدل

  س سييمّدد  ياكلك كمياع صسكمو!.

اكليّااادي اااط ي احئكااا ي اةس اااّايا افسكااانك ّاي المااايسك ياكمااال يلةظااا ي اكااائنيلااائي صااانس يعسااا ييكااالكيأيو اككااائسي
 ماائسيي2016الشماائسي،اكئاائي عاان .يللاا ن  يلاااي ئئكاامي عكااس  كساو يةياا يا اا يةاادا ي ةااجيآخااسي ايناااس تي 

 ردكاا ي عكااس  كساي ا اائسز ي .ي .يكئاماا  ي،ااا ي كاايةئامي اةاادك يعاانيةاا ي اااداايكنيلاااي اا ااا ي احاائ  ي اكااا  ي
د عك ااائيو اككااائسي عكاااس  كساوي،اااا ي النئا ااامي ااااو ل  ي افسكااانك ككنيلاااايل ااائنءيةيلاااني س ضااااي اضااافمي الس كااامي

كم يكااااةك ئي،ااااا ييةكااااكنيلساااائ يئ يا اضاااائعئ يلااااايلحئ اااا ي الكاااايان كنو.يا اضاااا ي نيوةاااا ي الا ن ااامي عكااااس  كس
 اداايكنوي ئتييكسيللسني سني ّس  يعئلسكن:ي را  ي الكيان ئتي ائئ سامي ايااييضا يين كاءي اط ي اةا  يلااي

الي ااافيلكااياننيكئااادي يا اااي س كااأيو لااسييكااسيلةحااا يايي400 اااااتي اةاائاا ي لاائ ي اةئ اامي،ااا ي،خاان ي ةاااي
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كلساانييصاااس و.ي ا اائ ا ي احاادت ي اياااي صاا  ييحكااكلئئييكااسيائ اا ياسي فكااط يةكاائ يةئااامي الخااينني ااكني اةااس ي
 ا اكئاديلكئئ يلايل ئالتيال ئنءيعدكدل يا ايلئي ص  يوا اة ئي ئ ز  يعصكمئيعس ي ايلككسو.ي

عاائ ي ةضاائ  يلااايةك ااأ يعساا يكئاماا ينسةااأي ااط ي اااطييكيكاائاء ي سكفكاامليلاائ يلاا يلماائسك يضاا ي رس ضاااي
 ايايكنسةئئي اكلكني عكس  كسا يلاي ك مي س لجيككئككميال ئدس تييمسكةكم يسلائي  اأيكا ّ يي1967 الةيسميل طي

مويعس يو المساني اصائكا ايعنييكسكلأي ئ يصئسي المساني الكيكنئ اي اطييكسل يس كميو سجي،كس  ك ي اسئلس
  رصسّاوي اطييككة ي،ا ييسكك ياا  يو اداامو.ي

لاي اااتيعك أ يائ يان  يلني تال  ي،ني اسن يعني كيةئامي اةدك يعانيوةا ي ااداايكنويكماس ي سا  ائيلاني
يي  ااايستكااملي صااا  يلةا  اائ ي ني ااط ي اةاا يدخاا يلصاانسةئ ي،ااا ي اخناائ ي اككئكاااي عكااس  كساي ةاادي يفئاكاائت

ايعساااا ي اااااسي يلااااني  ااااأي ةااااديس اااائسي2009ا ياي ّ اااائ ي ي كاااائ ايلااااايخناااائ ي اااائسي،كاااانني را يو1993 اكااااسايو
 الةئسضكنيايسكي اليفئاكئت ياساني اااائ  ي الكد  كاميي  اتي  اأياا يكلائدسيةادادي الشصانس  ياماك  ئيلماك  ئييةاّا ي

ةاايو اخاني رخضاسو يا ئا ي،ا يينئ يسكلاياسككئكامي اياايييلّكائيسا  يين كحاأ يا ماس يس اكتيلانينسكاءيل
يلني كايةئدلي اااعا يا احاا ي،ني اا اا ي  رس ضاي الشةّدليرنييسانيضلني اداامي افسكنك كمي ايايكيشحئ .يا دال 
ي  احاائ  ي سنيكيسياا يعسكااأي اةاادك يةااا ي  يئاائ يعئاادي اساان ي اساائط يعاانيطاااكي اةااّ ي،ااا ي ئةكاامي ايفسكااسي ةسااا ل

 لئ ي اكلكنيي عكس  كسايالمئسكةأي اليةسحمي ئاضّ .ي خس  يكسل يكئام ي اس كمي ا كضئ ي 

ةائالتيييةساءي اديك اداي اةاسجي اكائافي ل ئ امي،ضائ ليعسا ي اد ي،كاس  كسايد خساا يك نااييعسا ييماخك يا ع
يعااني  ااأيكةكاادي ةااجي رلاااسي،ااا يكااكئائئي اائ يلضاان  يليةسحماائي  اائي كض   حصااةئ أ.ياساانياليكلسااني فااايسا ااأي اادال 

ااديلشمااا مئ يااكتيلحاني كا  ي استكاامي عكاس  كسكمي ايااياافااتياس    يي اةحكحاا يالاايلحادلئئي ن وةاا ي ااداايكنوياش
يا ةيحدي نيكئكميداامي الةين يا يكةكدا يع ئئيس كس  .

ي  
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ر بعد اجتماع "املركسي"     خُاراث منظمت التحٍر

 3112\1\32  الجزيرة نت   إبراهيم حمامي
ال ئامامي،عاننيدا ئاادييسلا يي2018ك ئكس/سائ اني ا ائ ايي15-14  ةحدي ال ساتي السسازيي افسكانك ايكاالْاي

 عي ئسي ند ي احدتيعئصلميااو كس  ك و ي ةدياس  ميكيمي كئ ك يلني ععنن.يا ايلئيكةستي،لائيةئاامي ايس ا ي
  اياياصستي،اكئئي التككئتي اسكلكمي افسكنك كم ي ايعد ي اسي ميلاي يخئطياس س تيط تي  لكم.

ئ مي اياايةفا ي ئائي اكاا ي را يال يلائني السسازي يالائيين ائيلانييئدكاد تيضادي ااالكائتياسي ي اخنئ ئتي اس 
 اليةدلياو،كس  ك ؛يلعني ا كئني اخيئلايا يكخسةيعني الياا يا سيف ي ياصكئتيسآ ئي اا ةجيااكام ياس ئائيلااي

 ةحكحمي رلسيصكلتيا خِس تي نسكحمييسل ي اةسةياس ئئيالييص يةدي الا افي اةئكلم.

 كسنمياةداديادسيئئ ا

 سئ تي   يياصكئتي  يلئني السسزيي افسكنك اي رخكسي ا:

ةئايأي،ا يل ظلمي ايةسكس يا ايلئي ّسدي اياصكميلنيلضلا ئئير ئائييكاسيي-1 يةسكءي العيس في او،كس  ك ويا ع
 لسزلم.

يسياز ي اأ؛يي ياسني اكاسنمياا 2015اافي اي ككءي رل اي اطييك ءياسل ستي السسزيي ني اصاي أيعئ يي-2
 ل ئ ي ط ي السلييسس س  ي نيلة  .

 عي ئسي يفئاكمي اكسايا اليفئائتي رخس يل يئكاميداني اي صا ي اي ال كاةئ يل ئائ يا ا حائ يعسا ي ايز لائتيي-3
  اكسنم.

خستييسكي اياصكئتيلاني ييااس سي ايلةا يةحكحاا يا ائ تيلةئااامياسظئااسي لظئاسيلاني  ايفجيضادي احاس سي
  ييض ي امئسني افسكنك ايداني يي ايز  يلني يي ان. رلكسسا يالليصئ

 انلاتيلااي ال يلاائنيسائنيةضااسي اح صاا ي رلكسساايسيا ي اةاادك يعانيااافي اليصاائالتيلا ي،د سياأ ياساائني
 لني انلتي كضئ ييكئ يازكسيالةئلظي احدتيعني ال يلئن!
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، اس  يطييياح كس يا ااي لاسيصائة يسا يا يكةديخئلكئ يع زي احكئدلي افسكنك كمي الي فطليعني يخئطي يياس سي اي
ااااسفي ككئكااااميواةاااا ويو ييوالوياو ةاااا وا يا ع حاااائ يساااا ي احااااس س تي اس س يئاااائيل ااااطي لئ ك كاااائتي احااااسني الئضااااايلكلاااائيعش

 ا اياصكئتيةّلئامي ا أيايفئككسيكلسني ايس   يع ئئيداني اةئ ميعاس سي حكضئئ.

ي ةكمي الايصئدكمي النسحميانةين  يااكتيلحانياكئدلي اكسنمي اكا ييكيلسيعس يط تي ا ئج يخئصميلايظ ي ا
ع ااسي يفئاكاامي اائسكتي الايصاائدكم ياسااني كضاائ ي ااع س   تيعساا ي رسجيي ةاا يلااني الكاايةك يعساا ييسااكي احكاائدلي
 يخئطي ييخناليضدي الةين ياككئكئيأ يل ئائي الحئصاميا اضاس   يا اسا يا يا ايةااكنتي ايااييلاسي لكةئائي

 ع سيكسنئتي الةين .

ئديعس ي الكئعد تيا الةا ئتيعئل يآخس يا ايلائياعياأي،د سلييسلا ؛ي،طي صادسي اساا لستي رلكسسااي العيل
كاااادعايااااااافيي-ا اااا ي،عااااننييسلاااا ي كااااا يا ةااااد يالاااااييااااز لنيلحصاااااديلةااااأي دلااااأي اضاااالنيا ايااااطسكس-اااااس س  ي

  الكئعد تيعني اكسنمي افسكنك كمي اييخفكضئئ.

 ي اليةادلي كسااي كسااي لةئا امي ييدااامييشةائسجي عي ائسي احادتيسلئي ددتيل دا امي ااالكائتي اليةادليلااي رلا
عئصاالميااااو،كس  ك و يا ااايلاائييشااس  ي اضاااحي خفااجي الكاائ لمي رلكسسكااميلااايلكز  كاامي را ااسا ي،ااا ي ا صاافي

لسكااانيداالساي ةكاا ييحاائسكس ي رلااسي اااطيي عي ااس يس ااكتيازس  يو،كااس  ك وي  كاائلكني ي كاائ اي،  اائز  ييكااسيي65و
 لك اء.

ةكني عاسكلايكضلنياسنياكتيلاي ي ئ يدع ييسكي اكسنم ي  ي ئي ئ يا ا يلئيكشفسجيعسكئئيلنيصافحئتي ال
اةسا يالييس اي اةدي رد  يلنيةحااءي اماة ي افسكانك ا ياكاني سااامييكاسيلكا اامي،اا ي اين كا يلا يدااامي

 ااايلسكاانك ا يي الةااين يعساا يةكاائ ي احضااكمي افسكاانك كم ي،ضاائلمياةلاانتي،عنلكاامييماااكئكميضااديساا يلاائ
 يحاد ئيدا يلةسالميلاي ال نحمي ئيتييةل يعّس  ئ يااككنئ يا د سلي رلكسسكم.

ي امخصااااكمي اخئصاااامياحكاااائدلييسااااكي اكااااسنميلاااااي اةسسااااميا اي حاااا يا اي اااائسل ي ،ط ي ضااااكفتيالاااائيكاااا ءي الليكاااائز تش
اكاأ ياعاد ي احادسليا ةيلئالتيخكئسيئئي،نيكشة تيل ئ ؛يلع أيكلسانيةك ئائيلةسلاميدس امي اة ازي ااطيياصاستي،

 لنسحئ يعس ي يخئطي ييخنالييةئسجيلئيكشفسجيعسكئئ ياانييساني احدتيآخسيلظئ سي ط ي اة ز.

 اضةكمي ال ستي السسزي
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كةسااتي  يلاائني ال سااتي السساازيي رخكااسيةاائ ي التككاائتي افسكاانك كمي مااس يعاائ :ييلككاا يايئلااكش يالحااد ني
حس س ت.يا  ااائيكسفااااي ني اضااا ي ةاااجي ا حااائنيايحسكاااديلااائياسماااسعكم ياخاااسءياسا  ةاااأي اد خسكااام يايفاااسديلنساااءي ااائا

 ك ء:

ي  ي ان ةمي اد خسكامياسل ساتيلااي الائدلي اكائ ةميعسا ي نيو سكائتي ال ساتيكاسكم يااليك اازيةضااس ئيي-
الكسي رعضئ  ي،الي  أيك ازياسس كتيلايةئالتي كي  ئ كمييحيضاكئئي الصاسةمي اةئلام ي نيكادعايلاني ا يلاني

سميلاااي علاائ ي ال ساات ي اي عدال ي  كئ اائتيداني نيكسااانيائاا يةااءي ايصاااكتو.يالاااييكااسي رعضاائ ياسلماائسي
  ال يلئني رخكس؛يسئ تي ا سكئتيعس كمياةضس ئيلني ّ يادّ  يداني ايز  ي ئان ةمي اد خسكم.

لاسليسا ي ن امي مائس ي ايلاايي- ادعاليلانيس ككاأ- لئي الئدلي ا ئل ميلي  يعس ي ْنيوك ةحدي ال ساتيداسكائ يي-
  ااائ  يعسااا ينسااا يلاااني اس  ااامي اي فكطكااام ي ايلااانيس ااا يعاااددي عضااائ يي- ااادعاليلااانيس ككاااأ-داس تييكاااسيعئدكااامي

  ال ست يايا أي ادعاليان يلئنيا  يلاعدي ال ةحئدي ااتيلةحا  ياكشسلءي ئادعاليلمساني دا ي رعلئ و.

 حتي رخكاااسليسئ اااتيلاااايا النةاااظي ني ال ساااتياليك ةحاااديداسكااائ  ياااااديكلكااا ي  ةحااائد يكااا ا ت يلاااآخسيداسليكااا
  ياا يك ةحديلتخس  ي،اليايلسكسيلئيكنس أيس كتي اكسنميداني عيس جيكطسس.2015لئست/آط سي

 عضئ ي ال ستيا يكيلكسا يل طييحكككأ ياك حا ي رلاا تي عضائ يلكاأ ياالييا ادي  يخئ ائتيااليلمائسسميلاايي-
 .1977عضا  يع دييحكككأيعئ يي32 الخيكئس ي  يزكئدلياألعضئ ي ةك ي الز ة؛يلحدي د ي ال ستي ا

ا مكسي  ئي،ا ي نيعددي عضئ أي اكا ييكسيلةسافيسلئي اي اةئ يل ي ال ساتي ااان ا يا ركالئ ي الةيلادلي
 يعسلاائ ي ااحني اااداسلي رخكااسليسئ ااتي اااداسلي2008اسل سااتي السساازييعاائ يي21 اااي ركاالئ ي اااا سدليلاااي اااداسلي

  نيييخكسا يس ياص يعدد  ي سن!ي كلئ .يااس ي128الايال ةمي عضئ ئئيي28 اا

عدديس كسيلني عضئ ي ال ستيعس يال ةمي الكايحسكني ا ي عضائ ي ائسزانيااكائد تيلاايةسساميلاي  يلا ئ يي-
 ةلديةستيا ئصاسي احادالياصائ  يعسكحائتيالاسا ني ا سياا ا يا اايلائيكةساتيعاد ييل كساأي اةحكحااياسماة ي

  افسكنك ا يا ائكل مي النسحميافصك ي ةك أيعسكأ.
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لع ئاااائيلس ساااامي لكةاااائ يي-سئا  ئاااامي امااااة كميا ا  ئاااامي ادكلحس نكاااام-اسياااا يا اااااديلصاااائ  ي خااااس يلاااااي ال سااااتي
ع ادلئي اااافيلةلااديع اائتيي2016 ئالخصصائتي امائسكمييةااتينئ سامياافئائ يسلاائيةاد يلاااي  سك / ككائني

 لخصصئتي ا  ئيكنيلني اص داءي احالاي افسكنك ا يالةئسضيئلئي، س   يأيلايةك ئئ.

كااااد دي رلااااءي اككئكااااا يا ايلكااااس تي اكااااس كمي اةئصااااسميلاااااي ال نحاااام يا ال ةكاااائزي النسااااءيلااااني عد سليالاااا ي  
 رلكسسكميانةين  ياع زي اكاسنميال ظلامي ايةسكاسي افسكانك كميعانيلا  ئامي اضالانيا يخائطي ييااس س؛يلائي

  اي اةسا ي اللس ميا  يضكئنيلئيي ح يلني احضكم؟

  اخكئس تي اليئةمياسكسنم

لاااايسسلاااميخااان يي- ةكااا ياسئااااميوسا ااائو- مااائسيس كاااسي الفئاضاااكني افسكااانك ككنيصااائ  يعسكحااائتييكااا ءي ن
؛ي،اا يل لاعاميلاني اخنااا تي2010ل ئامائتي ااضا يلااي اماسءي راكااني ظلئائيلةئادي اكان ي اادااايعاائ ي

  اليكسكسمياسخساةيلني الحزءي اككئكا يااديةصسيصئ  يعسكحئتيلايةك ئئيخكئس تي اكسنميلكلئيكسا:

  اخكئسي را :ي كيلس سي الفئاضئتي مسني ااافي ايئ يانكيكنئن.ي-

كا كااااا/ةزكس نيي4 اخكاااائسي ا اااائ ا:يلنئا اااامي ا ئ اااا ي رلكسساااااي اااائالعيس في ئاداااااامي افسكاااانك كميلااااايةااااداديي-
1967. 

 .1967 اخكئسي ا ئا :ي ايا أي،ا يل ستي رلنيانعيس في ئاداامي افسكنك كمي الكيحسميعس يةداديعئ يي-

 اخكاائسي اس  اا :ي ايا ااأي،ااا ي ا لةكاامي اةئلاامياأللاا ي اليةاادليضاالني ا  اادي الةااسافي ئكاا ييةاائافيلااني  اا يي-
  اكن .

  اخكئسي اخئلت:يلنئا مي رل ي اليةدلي اض يلسكنكنييةتي ااصئكمي ادااكم.ي-

  اخكئسي اكئدت:ياافيين كءي اليفئائتي الااةميل يو،كس  ك و.ي-

 ااض ي،كس  ك ي لئ يلكتااكئيئئيسداامي ةين .ي اخكئسي اكئ  :ية ي اكسنم ي-
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 اكاا يا ةااديلاساسي س ااسيلانيكاا  يكا ا تيعساا ييساكي اخكاائس ت؛يي ادي اكااسنمي فكائئيلةصاااسليلاايخكاائس تي ااا ي
 س لئياليييةد ي اخكئس تي رس ةمي رخكسل.

ي- اايخئس ئاائيكاا  ي ال ضااكمييةاتيل ظلامي ايةسكاسي افسكانك كمي اي اياا-ااادينئا اتي افصائ  ي افسكانك كمي
اسااطاكي اةمااس تيلااني امخصااكئتي العي ئسكاامي افسكاانك كم؛يل ظلاامي ايةسكااسيال سكاائئي  ن ااميلنئااا يلةااددل:ي
كااة ي العيااس في داااامي الةااين  ي الاائ ي يفاائءي اكااسا ياااافي اي كااكءي رل ااا يلةي ااسكني  ااأيلاانيدانيطاااكيالي

 لئ دليلني ال يلئعئتيا ايصسكةئت.

النئاا يو اسا ي سخاسويييضائ  ي،لسئ كامي ال ائاسلي اككئكاكميي- اسد ائيعسكحائتيسلائ-الئي اكنيخكائس تي اكاسنمي
اد ي اكسنم ياك سزي ةيلئ ي ال ئكئسي ايئ ياسكاسنميلا يدعاا تياةسئائيواسدتيلاتخس  يعسا ياكائنيعازتي اسماءي

  احكئدييلايةلئتاي ةدي ني كي فدتي النسا يل ئئ.

ضااا ي اضااافمي الس كاااميا الكااايان ئتيلكئااائ يا ع اااس   تياللااائيكةاااززيطااااكييلاااا يو،كاااس  ك وي ععن ااائتياااااس س تي
  اليخطليعس ي رسجيالةاي ائاكمي افسكنك كمي ئاسئل .يا اي ةيلئ يكزد ديااليل ي  ةد  ي ئااي اخكئس ت.

ككيصة ي ا ةجيلسسلية ي اكسنمياس أيكيح  يلسضكمي  ئكئس ئي ئعي ئس ئي ئئكميلةيالامياةلسكاميكان يلئماسم ي
 ةاادليا اااي ئئكاامي،لااس ز تي اكااسايالاائي  اا يع ئاائيلااني يفئااائت؛يلااعنينااسحي  ئكاائسي اكااسنمياسياا ي ني ا يك اامياي

ك ناييعس يلخئنسيس كسلياكتي اسئئيعد ي الكيةد ديا ايةضكس يا  ئكئسي التككئتيا اخادلئتي ماس يسئلا  ي
 داني،ك ئدي د   يا ضةميااايلتايئ.

اسيلس يلنييةل ي ا يئ جي اياي لضا ي،اكئائي ئاجي اةدك يعني  ئكئسي اكسنمييئسُّ يلني الكتااكم يالةئاامي
الي- اكساي ايفئاضا ياسلجي العياس في ئزكلاميكيةاسجيائائي اط ي اا ئجي اكاا .يا اح اا ي ل اد ي  ئكائسي اكاسنمي

 اايلحائلسلي دكادلي لصاكسي اماة ي افسكانك ا ياافازليلااي ائاا  ي ةااي ال ئاا  ياع  كاميي-ل ئامميخكئسيةسئائ
  دكدلييضئفياك  ي اكسنم.

ا اا ا ي  أيلئي كنيدعا تية ي اكسنميا الخئافيلني  ئكئس ئ يالئي كني ايلكاكي ئائ؛يي حا ي اكائةمي اككئكاكمي
 افسكاانك كمي ةئ اامي،ااا ي ااسديةكاائ  ياكااا  يساائني اةاا يلاااي، ئاائ ي اكااسنمي اي ع حاائ يعسكئاائ يلع ااأيالي ااديلااني

 خنا تيعلسكمييش حايسئلمي الةيلئالتيا اخكئس تيلفياةم.
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افسكاافمي اياااايائلااتيعسكئاائي اكاااسنمي افسكاانك كميلاانيكاااسنمي ل كااميعاائ زليالةدالااامي اخكاائس ت ي،اااا ي،نييلككااسي 
كاااسنمييةسكاااسيايةاااسسي عصااانحيلتككااائيئئيايلككاااسي س ئل ئااائي،اااا ي س ااائلجيلحااائا  يك حااا يساااطاكي ةيلااائاليائ لااائي

ايفائاجياادكئ ي ط يأ يسي ي نيلنيكةئسجي، ئئ ي اكسنميككةئسجيةيلئ ييةاائئياكسنميلحئالميلئيد  يخكئسي 
 ااي ااةكااد.ي،نيلكاايح  ي اكاسنميكينساا يةااا س يا ع لئعاائيككئكاكئيلسكاانك كئياليةئااامييفاسدي دكاادلييحاائلسي لصااكسي

ي امة .

ي

  جم بحمد هللا


