
 
 

 

 

 

 

 

 

م2018/01/23
  



 

 ــــشئ

 2تــــــدولي شــــؤون
 

 

ٍـــاث  املحخـــى

 2........................................................نفهضطُهعبصمتانششقُتانقذسحؤَذأوسوبب:مىغُشَىٍ

 4....................................................................انمقبمانعبوانقذسإنًصفبسحىبوقم:حشمبوبئب

 6...............................................................................وانضُبصٍانمُذاوٍبُه:انزَخىنغصه

 01.................انقذسانًانضفبسةبىقماالصشاعوحؤكذانضببقمىقفهبعهحخشاجعاألمُشكُتانخبسجُت

 01..........................................................فهضطُهبذونتاالعخشافحأجُمعهًأوسوبٍ«حىافق»

 04...................................................إداوتإٌإصذاسدونعفشَهحىلجهضخهَىهٍاألمهمجهش

 05....................................نخشكُبانمششوعتاألمىُتانمخبوفانجذمحممعهًوأخز:األبُضانبُج

 06...............................نخبطئتاأمشَكبحضبببثصببهانضىسَتعفشَهإنًحشكُبطشَق:”إوذبىذوج“

َعخبشانقُبدةخبشاءومجهشانضطحإنًنخبمىئٍخهُفتحعُُهحىلانصشاعحذفعجذَذةحضشَببث:إَشان

 01...........................................................................................................كبشيخُبوترنك

 11..............................................................................االصخششاقٍوانعقمحشامبقشاسبعذمب

 13.........................................................................................َشَذ؟ومبرابىشمبَكهىمه

 

 
  



 

 ــــشئ

 3تــــــدولي شــــؤون
 

د القدس الشسقيت عاصمت لفلصطين ني: أوزوبا جٍؤ  مىغيًر

 2112\1\22الجزيرة نت  
راكس مػليارايت دمماػس ة ط ػل لةػرااس لةي سػطايت أكدت مسػؤلة  لةساسسػ  لةرسرةاػ  اػت لد اػسد ليلرلدػت ااػدا

ماملد مدسس يف  كلف لةقدس لةشرقا  مسصم  ةدلة  ا سطايا ، اامػس دمػس مدػسس لد اػسد إةػر ل سػرلع اػت 
 لدم رلؼ داذه لةدلة .

لشػػػددت مػػػليارايت ةػػػده لسػػػ قدسةاس مدػػػسس اػػػت درلكسػػػؿ م ػػػر أف اػػػؿ لةػػػدلة اف  ػػػل لةسػػػداؿ لةلااػػػد ة اقاػػػؽ 
 ااف لةي سطايت لل سرلاا ت.مصسةح لةطر 

اسػػسس دسةمسػػؤلةا ، اامػػس دػػدل   لدمػػت مػػليارايت لةيػػسةناف اػػت مم اػػ  لةسػػلـ ة اػػداث للة صػػرؼ "داكمػػ " للف
 أيه إشسرة ريا  دم رلؼ لةرااس ليماركت دليسةد  رمب دسةقدس مسصم   سرلااؿ.

ةي سػػطايا ، لاػػث دلؿ لد اػػسد اػػت لةمقسدػػؿ ةػػدد مدػػسس دمل ػػه يف  صػػدح لةقػػدس لةشػػرقا  مسصػػم  ة دلةػػ  ل
 ليلرلدت م ر لدم رلؼ ددلة  ا سطاف الرل، قسال إف ذةؾ ةف انرقؿ لةميسليست مل إسرلااؿ دشأف 

 لةسلـ ات لةميطق .
لدمػػس مدػػسس إسػػرلااؿ إةػػر لةلاػػسا دسةمنس ػػدلت لةملقنػػ ، مؤكػػدل ارصػػه م ػػر مللصػػ   لةميسليػػست مػػف أةػػؿ 

 لةسلـ.
ار لةي سطايت ةده لد اسد ليلرلدت مدد لةرااـ لةيػرل إف لةػرااس مدػسس سػا  قت لات ساسؽ م صؿ، قسؿ لةسي

لزاػػرل امو ػػلف دلؿ لد اػػسد ليلرلدػػت ةميسقشػػ  مسػػأة  لدم ػػرلؼ رسػػماس ددلةػػ  ا سػػطاف ميػػد اػػدلد  28لةاػػـل 
 ، لمسصم اس لةقدس لةشرقا .1967لةرلدل مف اليال/ازارلف 

س سػػػاط ب مػػػف دلؿ لد اػػػسد لدي قػػػسؿ مػػػف مرا ػػػ  ليقػػػللؿ إةػػػر لأيػػػسؼ لةسػػػيار لةي سػػػطايت أف مامػػػلد مدػػػس
 مرا   ليانسؿ، للةقاسـ ددلر أكدر ات رمسا  مم ا  لةسلـ داف لةي سطايااف لل سرلاا ااف.

لأشػػسر لةيػػرل إةػػر أف لةػػرااس لةي سػػطايت سػػا قت رطسدػػس أمػػسـ لةػػدلؿ ليميػػسا، لسػػ  اه ة سػػ  مي لاػػ  ة يقػػسش 
 لد اسد ليلرلدت قد  م د ولث سسمست. دايه لداف لزرلا رسرةا 

 ل يسؽ شرلك 
ةكػػف مصػػسدر دد لمسسػػا  أاػػسدت دػػأف أقصػػر مػػس امكػػف أف اقدمػػه ليلرلداػػلف ةندػػسس  ػػل لق ػػرلح إدػػرلـ "ل يػػسؽ 

 شرلك " داف لد اسد للةس ط  لةي سطايا ، موؿ لد يسؽ لةملقل مل إسرلااؿ أل كلسلال.



 

 ــــشئ

 4تــــــدولي شــــؤون
 

ر مػػف شػػار م ػػر لم ػػرلؼ لةلداػػست لةم اػػدة دسةقػػدس لةما  ػػ  مسصػػم  ل ػػأ ت زاػػسرة مدػػسس ةدرلكسػػؿ دنػػد أكوػػ
سلمت لدلةت م ػر   سرلااؿ، ل لقال  رمب قرلرل ديقؿ سيسرة دلده إةااس. لقد قلدؿ لدم رلؼ دراض مردت للف

 يطسؽ للسل.
ماركػس، لليدةنت مقب قرلر للشيطف مللةاست داف شدسف ا سطايااف لةاش لدا لؿ ل سرلاا ت رايس ةقػرلر أ

لأقرت لةةمنا  لةنسم  ةألمـ لةم ادة قرلرل اراض  غاار لةليل لةقسيليت ةمدايػ  لةقػدس لةما  ػ ، لذةػؾ دنػدمس 
 أادطت للشيطف مشرلع قرلر ات مة س ليمف لةدلةت اصب ات لد ةسه ييسه.

  



 

 ــــشئ

 5تــــــدولي شــــؤون
 

 نائب جسمب: نقل شفازجنا إلى القدس العام املقبل

 2112\1\22  صفا –القدس المحتمة 
قػسؿ يساػػب لةػػرااس ليمراكػػت مساػػؾ داػػيس لةاػػـل لدويػػاف إف يقػػؿ لةسػػيسرة ليمراكاػػ  ةػػده لةكاػػسف ل سػػرلاا ت إةػػر 

 .2019مداي  لةقدس لةما    سا ـ قدؿ ياسا  لةنسـ لةمقدؿ 
لأيػػػسؼ داػػػيس اػػػت ك مػػػ  ةػػػه أمػػػسـ لةكياسػػػت ألةدرةمػػػسفن ل سػػػرلاا ت أيػػػه "اشػػػراه أف اكػػػلف ألؿ يساػػػب راػػػاس 

 أمراكت ازلر لةقدس دصي اس مسصم  ةدلة  إسرلااؿ"، مؤكدل لقلؼ للشيطف دةسيب لةكاسف.
 اس دارا ".للدمر "ياف ات اقد  ةدادة مسد اااس أديسا لةشنب لةاالدي إةر أرض آدسااـ ةاناشلل اا

ليػػػله داػػػيس إةػػػر أف لةػػػرااس ليمراكػػػت دليسةػػػد  رمػػػب ألمػػػز إةػػػر لزلرة لةرسرةاػػػ  اػػػت للشػػػيطف ديقػػػؿ لةسػػػيسرة 
 ليمراكا  مف مداي   ؿ أداب إةر لةقدس، م لقًنس لةقاسـ دذةؾ ا ر ياسا  لةنسـ لةقسدـ.

ااف للةي سػطايااف"، مشػددل م ػر لذكر أف "ل دلرة لدمراكاػ  سػ نمؿ ةس ػدة م ػر  اقاػؽ لةسػلـ دػاف ل سػرلاا 
 أف للشيطف ةف  سمح أدًدل  ارلف دسةاصلؿ م ر أس ا  يللا .

 مف ةا ه، قسؿ رااس لةلزرلا ل سرلاا ت دياسماف ي ياس ل إيه "د دداؿ مف لةدلر ليمراكت ات قاسدة لةسلـ".
ل ةارلياػػػػػس د سػػػػػامس لزمػػػػػـ اػػػػػت ك م ػػػػػه أمػػػػػسـ لةكياسػػػػػت أف "إسػػػػػرلااؿ  طػػػػػلؽ إةػػػػػر  اقاػػػػػؽ لةسػػػػػلـ مػػػػػل ةماػػػػػ

لةي سػػػطايااف"، مػػػدماس أف "لةسػػػلـ ادػػػدل دػػػسدم رلؼ داػػػؽ لةشػػػنب لةااػػػلدي اػػػت دلةػػػ  قلماػػػ  ةػػػه م ػػػر أرض 
 إسرلااؿ".

نرض ةػه لةنػسةـ لةاػر للةمنمػلرة للس غؿ ي ياس ل زاسرة دايس ة  اراض م ر إارلف، دسةقلؿ إف "أرطر  اداد ا 
ةمنسا  ل لةيظسـ ل ارليت"، م ناًدل دأد  سمح "إسرلااؿ" ةطارلف دسةاصلؿ م ػر أسػ ا  يللاػ ، مشػددل م ػر 

 أف  ذه  ت لةساسس  لة ت   دناس "إسرلااؿ" للةلداست لةم ادة.
لة نػػػسلف لدسػػ ردسرل ت لةويػػسات اػػػت لأشػػسد ي ياػػس ل دػػسةا ؼ لةقػػػساـ دػػاف "إسػػرلااؿ" للةلداػػػست لةم اػػدة قػػسال إف "

 مر  ؼ لةمةسدت للةنلقست ليميا  للدق صسدا  لة ت  ردط داف لةد داف قلا  أكور مف ذي قدؿ".
مف ةسيده،  لةه رااس لةمنسري  ل سرلاا ا  ا ساسؽ  ر سلغ إةر دػيس قػسال "إيػؾ صػداؽ ة شػنب لةااػلدي 

 ادادلت لةمادق  داس مياس إارلف للةدمللت ةمقسطن اس".لدلة ه لقؼ دلمس إةر ةسيب إسرلااؿ دلةه لة 
لكرر رط ه ةلييصسؿ مف لةي سطايااف ل اقاؽ اؿ لةدلة اف ة يسدي لةلصػلؿ إةػر دلةػ  ويسااػ  لةقلماػ  لة ػت 

 لصياس دػ"للقل كسروت".



 

 ــــشئ

 6تــــــدولي شــــؤون
 

صً  يػسدرة لط ب  ر سلغ مف للشيطف اشد لةدلؿ لةمام  ات لةميطق  ةصيل لةسلـ قسال إف " يسةؾ لآلف ار 
 ة  غاار م ر لةصناد ل ق امت  ردـ لة سلا  لةساسسا ".

لكػػػسف داػػػيس لة مػػػل مػػػل ي ياػػػس ل لقػػػسؿ اػػػت مسػػػ اؿ لة قػػػسا إييػػػس "م ػػػر م دػػػ  ماػػػد ةداػػػد سػػػا ـ ااػػػه لسػػػ ايسؼ 
 ميسليست لةسلـ داف إسرلااؿ للةي سطايااف".

 ػػؽ ارصػػ  ة ميػػت قػػدمس اػػت  ػػذه للدمػػر داػػيس أف "قػػرلر لدم ػػرلؼ ليمراكػػت دسةقػػدس مسصػػم   سػػرلااؿ ر
 لةميسليست الؿ لةقيساس لةقسد   ة يقسش للة ت اؤمف  رمب دإمكسيا  لة لصؿ لةر اؿ دشأياس".

  



 

 ــــشئ

 7تــــــدولي شــــؤون
 

خىن: بين امليداني والصياس ي  غصن الٍز

 2112\1\22  21عربي  سعيد الحاج
ت لةسػسم  لةرسمسػ  دند سسمست اقػط مػف إمػلف لةػرااس لة ركػت مػف لةدػدا لةين ػت ةنم اػ  ميػراف، ل اداػدًل اػ

مػػف مسػػػسا لةنشػػػراف مػػػف لةشػػػار لةةػػػسري، أط قػػػت  ركاػػس مدػػػر طسارل اػػػس لةمقس  ػػػ  مم اػػػ  "يصػػػف لةزا ػػػلف" اػػػت 
ميطق  ميػراف، شػمسؿ يردػت سػلراس، اػت مللةاػ  لاػدلت امساػ  لةشػنب لةكرداػ ، لدم ػدلد لةنسػكري لةسػلري 

لة ركػت مػف دػدا لة اػرؾ لةدػري مػف لةنم اػ    ةازب لةنمسؿ لةكردس سيت. ات لةاـل لة سةت، أم ف رااس لةلزرلا
يشػػسا  لة ػػت اي ػػرض أف   كػػلف مػػف أردػػل مرلاػػؿ، ل اػػدؼ إةػػر " يظاػػؼ" ميطقػػ  ميػػراف مػػف لاػػدلت لةامساػػ  للف

 ك ـ. 30ميطق  آمي  دنمؽ 
ومػػ  لةكواػػر ممػػس امكػػف قلةػػه مػػف لةنم اػػ  اػػت دألنػػد س لةنسػػكري، لي ػػـ لليصػػح مػػف داياػػس أياػػس مػػس زلةػػت اػػت 

ليلةر، لدسة ػسةت مػف لةصػنب لةةػـز دمػدل س لةنم اػس ت أماػدلدة أـ ملسػن ن للةزميػت أأاػسـ أـ أسػسدال ددلاس اس 
أـ أشػارن، لمػػده قػػدر اس م ػر  اقاػػؽ لي ػػدلؼ لة ػت ليػػنت ةاػػس، ايػًل مػػف لةنم اػػست لةلاقػ  لة ػػت أشػػسر 

لراس ةاػػػػػس لردليػػػػػسف درصػػػػػلص ميػػػػػدس لشػػػػػرؽ لةيػػػػػرلت لةػػػػػذي  سػػػػػاطر م اػػػػػه لةلاػػػػػدلت أ اػػػػػت لسػػػػػـ قػػػػػللت سػػػػػ
 لةدامقرلطا ن دامسا  أمراكا  مسكرا  مدسشرة.

لةماػدليت، ألًد دسم دسر ػس مم اػ  مسػكرا  رػسرج  -داد أف لةدنػد لةساسسػت ة نم اػ  د اقػؿ أ ماػ  مػف لةنسػكري 
لةادلد، أي م ر أرليت دلة  أرره، لوسياًس دسدب  ايظ ل/أل لم ػرلض أطػرلؼ مامػ  اػت لةمنسدةػ  لةسػلرا  

ارلف، ايًل مف لةيظسـ، لوسةوًس دسدب  نقد شدك  لةمصػسةح للة اسةيػست م ااس، موؿ لةلد است لةم ادة لاريسس للف
 ات لةقيا  لةسلرا  لسرم   ددةاس.

لةاػػذل  اداػػدًل، ادػػدل ةػػت أف لةقاػػسدة لة ركاػػ  مم ػػت دػػسة للزي مػػل لة اػػرؾ لةنسػػكري  يشػػسا مػػس امكييػػت  سػػما ه 
  ن مد م ر أردل ركساز رااس   ت: دد لمسسا  ة اركاس، -دشدك  أمسف ساسسا  

ليلةر، مشرلما  لة ارؾ، ااث لم مدت لةسػردا  لة ركاػ  م ػر اػؽ لةػدلؿ لةمشػرلع اػت لةػداسع مػف ييسػاس، 
ف لةكػػػردي، دمػػػػس ااػػػػه ذةػػػػؾ ذكػػػػر  لم ػػػر مللةاػػػػ  لةميظمػػػػست ل ر سداػػػػ ، لةػػػاس لةمػػػػللطياف لةسػػػػلرااف أل لةمكػػػػل 

طػػلؽ لسػػـ "يصػػف لةزا ػػلف" م ػػر لةنم اػػ  دسم دسر ػػس "دلمػػش" إةػػر ةسيػػب لاػػدلت لةامساػػ  لاػػزب لةنمػػس ؿ، للف
مم ا  سلـ  سنر ةػ" ارار" سكسف لةميطق  مف ميظم  إر سداػ ، لمشػسرك  اصػساؿ مػف لةةػاش لةسػلري لةاػر 

 كقلة ما ا ، لدسة سةت ييت صي  لة درؿ لةرسرةت أل لدا لؿ.



 

 ــــشئ

 8تــــــدولي شــــؤون
 

طلماػػػػس م ػػػػر  لةوسياػػػػ ،  م ػػػػاف لةةداػػػػ  لةدلر اػػػػ ، مػػػػف رػػػػلؿ لة للصػػػػؿ مػػػػل أاػػػػزلب لةمنسريػػػػ  لةرااسػػػػ ، للف
لةمسػػػ ةدلت لليػػػناس اػػػت لةصػػػلرة، ل ػػػأماف دمماػػػس ل أااػػػد س ة نم اػػػ . لقػػػد اصػػػؿ ذةػػػؾ مػػػل ازدػػػت لةشػػػنب 
ف اشػػػذ ميػػه اػػػزب لةشػػنلب لةػػػدامقرلطت ألةقػػػلمت  لةةماػػلري أأكدػػػر أاػػزلب لةمنسريػػػ ن للةاركػػ  لةقلماػػػ ، للف

 أااػػد ألسػػل طاػػؼ مػػف لةشػػنب ة نم اػػ . لقػػد  لةكػػردين كمػػس كػػسف م لقنػػًس. لايػػسؼ إةػػر ذةػػؾ، لةاػػرص م ػػر
شادت لةمسسةد لة ركا  إقدسًد م الظًس م ر ص للت لةيةر للةنشػسا، ااػث  ألقػرأ سػلرة لةيػ ح لاألػدمر ة ةاشػاف 

 لة ركت للةسلري لةار دسةيصر للةسلم .
للي ماػػػ  دلف  لةوسةوػػ ، لة يػػػس ـ مػػػل رلسػػػاس.. اػػػل امكػػػف  صػػػلر قاػػػسـ  ركاػػػس دنم اػػػ  داػػػذه لةاسسسػػػا  للةرطػػػلرة

لة للاؽ مل رلساس، ةاس يياس لةقلة لةمساطرة م ر ليةللا، للة ت يسةت  يس مست مل أيقرة مس زلةػت ليراػرة 
اراصػػ  م ااػػس، لمػػف  م ػػؾ قػػرلر لةيظػػسـ اقػػط، لةكػػف أايػػًس ة للةػػد س لةنسػػكري ماػػدلياًس اػػت ميػػراف، ليػػرلرة 

 كسب ملقياس ةمللزي  لةملقؼ ليمراكت.
أي ملقػػؼ رسػػمت من ػػف مػػف رلسػػاس  اؤاػػد لةنم اػػ  ألد  -ا ػػر ك سدػػ   ػػذه لةسػػطلر  -اصػػدر صػػااح أيػػه ةػػـ 

اداياسن دشػكؿ لليػح، لةكػف دنػض لةقػرلاف  شػار دليػلح إةػر إقرلر ػس ة نم اػ  اػت مرا  اػس لةاسةاػ  م ػر أقػؿ 
   قػػػدار، لأ ماػػػس سػػػاب ةيلد ػػػس مػػػف ميػػػراف، لمػػػدـ لم ػػػرلض لةمقػػػس لت لة ركاػػػ ، ل اماػػػؿ داػػػرلؼ مسػػػؤلةا

 لة صناد ليرار ةللشيطف لةاس ييقرة.
لةرلدن ، لة للصؿ مل مر  ػؼ ليطػرلؼ.. قسةػت أيقػرة إياػس أد غػت لةيظػسـ لةسػلري دسةنم اػ  ك سداػًس لدشػكؿ ياػر 
مدسشػػر مػػف طراػػؽ لةػػرلس ألةيظػػسـ ييػػر ذةػػؾن. لذكػػر قساػػد لةقاػػسدة لةمركزاػػ  ليمراكاػػ  ةلزاػػؼ ال اػػؿ  إياػػس 

قاػػس. لزلر رااسػػس أركػػسف لةةػػاش لةاػػسز لدسػػ ردسرلت لة ػػركااف ملسػػكل قدػػؿ لةنم اػػ  أد غػػ اـ دسةنم اػػ  قدػػؿ إطل
دسسمست. أكور مف ذةؾ، اقػد لسػ دمت لةرسرةاػ  لة ركاػ  ممو ػت دلؿ ةػللر سػلراس للد اػسد ليلرلدػت للةػدلؿ 

 دلام  لةنيلا  ات مة س ليمف   طلماـ م ر لةنم ا  لشرح ملقؼ  ركاس.
للةدد لمسسػػػا   ػػػذه دركساز ػػػس ليردػػػل  أم يػػػت ة ركاػػػس ددلاػػػ  ة نم اػػػ  دسةاػػػد ليديػػػر مػػػف  شػػػدك  ليمػػػسف لةساسسػػػا 

لةميساقست، ةكف ذةػؾ د انيػت أف ليمػلر س سػار دسةيػرلرة دػييس لةسلسػ  مسػ قدًل. امػس زلةػت لةنم اػ  اػت 
نؿ لي ـ دسةيسػد  ددلاس اس، لمللقؼ مر  ؼ ليطرلؼ مي لا  م ر لا مسةا  لة غار للة ددؿ لاؽ لةم غارلت. لة

ة ركاس  ل لس مرلر لةملقؼ لةرلست لةم ياـ ةيرلرلت ليمف لةقلمت لة ركت لة ت أط قت لةنم اػ ، لأد ا غاػر 



 

 ــــشئ

 9تــــــدولي شــــؤون
 

ةػػـ اصػػدر ا ػػر لآلف  -كمػػس سػػدؽ  -مسػػ قدًل ة يػػغط م ااػػس  ياػػسا لةنم اػػ  أل ريػػض سػػقياس، د سػػامس لأيػػه 
 مف ملسكل ملقؼ صراح دلمـ لةنم ا .

دػػدل لة اػػرؾ لةيريسػػت اػػت مة ػػس ليمػػف مق قػػًس دسةيسػػد  ييقػػرة لقػػد ايػػ ح م ااػػس دسدػػًس ةداػػدًل مػػف لددرةػػ  أقػػؿ، ا 
لةيػػػغلط لةدلةاػػػ ، ريػػػـ أيػػػه مػػػف لةصػػػنب  لقػػػل صػػػدلر قػػػرلر مر يػػػل لةسػػػقؼ لم ػػػـز دشػػػأف ميػػػراف، اػػػت ظػػػؿ 

س، لأ ماػػ  لة ركاػػ ، ل ػػل مػػس اااػػؿ مةػػددًل إةػػر مالراػػ  لةملقػػؼ لةرلسػػت دسةيسػػد  ة ركاػػ -لة يامػػست لةرلسػػا  ،
 ودس ه إةر ةسيداس.

أمس لةةسيب لةنسػكري مػف لةنم اػ ، للة اػداست لة ػت  للةااػس لمرلا اػس لةمر  يػ ، للةسػايسرال ست لةما م ػ  ةاػس 
داف مم ا  ملسن  لأرره مادلدة، لسايسرال  س اـ لةلادلت ميػراف ة يظػسـ أمػس زلؿ ماػ مًل كسػايسرال ةزاػت 

   كياه مسسا   ذل لةمقسؿ، لةيس ااه اداث آرر إف شسا لهل. ات ميللف لةنم ا  لةمادلدةن، ال
  



 

 ــــشئ

 10تــــــدولي شــــؤون
 

 جع عن مىقفها الصابق وجؤكد الاشساع بنقل الصفازة الى القدسالخازجيت ألاميركيت جترا

 2112\1\23  -سعيد عريقات -"القدس" دوت كوم -واشنطن 
 رلةنػػػت لزلرة لةرسرةاػػػ  ليماركاػػػ  لدويػػػاف مػػػف ملقياػػػس ياساػػػ  ليسػػػدلع لةمسيػػػت دشػػػأف ملمػػػد يقػػػؿ لةسػػػيسرة 

 ليماركا  مف  ؿ لداب لةر لةقدس.
ماركا  قسةت لف يقؿ لةسيسرة لدماركا  "ساس غرؽ سيللت طلا ػ  كػلف لةػلزار راكػس لكسيت لزلرة لةرسرةا  لد

 ا رسلف ساا سج إةر إةرلا لة قاامست ليميا  لةمي ري " ةكياس لم يػت لةاػـل لدويػاف أف لةػلزلرة "سػسرمت" اػت 
 قدؿ.لةم 2019ل ةرلالت لةمنيا  مف أةؿ يقؿ لةسيسرة مف  ؿ أداب إةر لةقدس قدؿ ياسا  مسـ 

لقسةت لةيسطق  لةرسما  دسسـ لزلرة لةرسرةاػ   اػذر يػسلرت اػت  صػراح مدػر لةدراػد لدةك رليػت مصػر لدويػاف 
ن لسػػ  مت لةقػػدس يسػػر  ميػػه "إف ل دلرة أإدلرة لةػػرااس  رلمػػبن سػػ نةؿ دطػػرح رط اػػس ة  قػػدـ لةسػػرال 22/1أ

 ةنسـ لةقسدـ".مف أةؿ ا ح لةسيسرة ليماركا  ار لةقدس، لة ت س ي ح قدؿ ياسا  ل
لأيػػسات يػػػسلرت "سػػػا ـ ل مػػلف مػػػف مزاػػػد مػػف لة يسصػػػاؿ اػػػت لةمسػػ قدؿ ااػػػث   رػػػذ لةقػػرلرلت دمػػػس اػػػت ذةػػػؾ 
لةقػػرلرلت لة ػػت  ػػؤور م ػػر سػػلم  لأمػػف لةمػػلظياف. لكػػسف لةػػلزار  ا رسػػلف لليػػاس أف ليمػػف للةسػػلم  ةامػػس 

 ليلةلا  لةقصله ةه " ات لةقرلر.
ف ملقياػػس لةسػػسدؽ دػػسف  ػػذه لةرطػػلة  ا ػػسج مػػدة سػػيللت، دنػػد أف  ناػػد يساػػب لةػػسا  رلةػػل لزلرة لةرسرةاػػ  مػػ

لةػػػرااس ليماركػػػت مساػػػؾ دػػػيس لةاػػػـل لدويػػػاف دسا  ػػػسح لةسػػػيسرة ليماركاػػػ  اػػػت لةقػػػدس قدػػػؿ ياساػػػ  لةنػػػسـ لةمقدػػػؿ 
2019. 

د  رلمػػب إف لةػػرااس دليسةػػ 2018كػػسيلف لةوػػسيت  22لقػػسؿ دػػيس اػػت ك م ػػه أمػػسـ لةكياسػػت ل سػػرلاا ت لدويػػاف، 
 "صيل لة سراخ" ل"صاح رطأ لس مر سدناف مسمًس دسم رلاه دسةقدس مسصمً   سرلااؿ".

ن 1/ 19اشسر إةر أف مسؤلد راال لةمسػ له اػت لةرسرةاػ  ليماركاػ  قػسؿ ةػػ "لةقػدس" اػـل لةةمنػ  لةمسيػت، أ
لةقػػدس كػت ادػػدأ مزللةػػ   أف مػس  ػػردد مػف لسػػ نةسؿ دسي قػػسؿ لةسػيار ليماركػػت ةػػده لسػرلااؿ داياػػد اراػدمسف إةػػر

 أممسةه كسيار مف قيص ا  ات لةقدس لةنسـ لةمقدؿ "ةاس دقاقس" لدمر لةذي  ـ لةاـل لة رلةل ميه.
لكػػسف لةمسػػؤلؿ لةػػذي ط ػػب مػػدـ ذكػػر لسػػمه قػػسؿ "ةػػاس  يػػسؾ أي رطػػط اػػت لةلقػػت لةػػرل ف  قػػلد إةػػر مزللةػػ  

ـ ديػسا لةسػيسرة ليماركاػ " مؤكػدًل أف مم اػ  يقػؿ لةسيار ارادمسف أممسةه مف مدير قيص ا  ات لةقػدس، دايمػس اػ 
 لةسيسرة مف  ؿ أداب ة قدس  ا سج ةي رة طلا    ا سج  م د ةديل سيللت.



 

 ــــشئ

 11تــــــدولي شــــؤون
 

ن اػػت ميػػللف "لةلداػػست لةم اػػدة  ميػػت  19/1لكسيػػت "يالاػػلرؾ  ػػسامز" قػػد أشػػسرت اػػت  قراػػر ةاػػس لةةمنػػ  أ
" إةػػػر أف لزلرة لةرسرةاػػػ  ليماركاػػػ  قػػػد 2019درطػػػر م سػػػسرم  ياػػػل يقػػػؿ سػػػيسر اس إةػػػر لةقػػػدس دا ػػػلؿ مػػػسـ 

لس قرت م ر رط  "أكور  للينًس" ةيقؿ لةسيسرة ليماركا  مف  ؿ أداب إةر مدير قيص ت قساـ ات أاػد أااػسا 
لةقدس لةغردا ، ل ل مػس مػف شػأيه  ق اػؿ  ك يػ  لةمشػرلع ل مكػاف لةسػيار داياػد اراػدمسف لملظياػه مػف لدي قػسؿ 

 نسـ لةقسدـ.إةر  يسؾ دا لؿ ددلا  لة
  



 

 ــــشئ

 12تــــــدولي شــــؤون
 

 أوزوبي على جأجيل الاعتراف بدولت فلصطين« جىافق»

 2112\1\23الحياة   نورالدين فريضي، أسعد تمحمي  -بروكسيل، الناصرة 
رلؿ زاسر ه لةدلة  لةندرا  أمس،  ةس ؿ يساب لةرااس ليماركت مساؾ ديس لةمنسري  لةدلةا  لةللسػن  ةقػرلر 

، لأم ػػف أف لةسػػيسرة ليماركاػػ  سػػ أليقؿ إةػػر لةمدايػػ  دا ػػلؿ « سػػرلااؿمسصػػم  »لدم ػػرلؼ ليماركػػت دسةقػػدس 
، ات لقػت لصػطدمت دمػلة لةػرااس مامػلد مدػسس لد اػسد ليلرلدػت إةػر لدم ػرلؼ ددلةػ  2019ياسا  مسـ 

 ا سطاف د للاؽ ألرلدت م ر  أةاؿ لدس ةسد  ةاذل لةط ب.
لةػػذي لم دػػره « اػػت ل رػػسذ لةقػرلر لة ػػسرارت اػػت شػأف لةقػػدس قػدارًل ةػػدلره »لدقػر دػػيس اػػت إسػرلااؿ  راادػػًس اػػسرًل 

يصػدل »رااس لةاكلم  دياػسماف ي سياػس ل للاػدًل مػف أ ػـ أردنػ  قػرلرلت دلةاػ   رػص لةشػنب لةااػلدي، لقػسؿ: 
د دػداؿ مػف دلر لةلداػست »، مكػررًل أف «إةر سػلـ قسدػؿ ة نػاش ة ةماػل... لأسسسػه لدم ػرلؼ ددلةػ  إسػرلااؿ

 «.ا  لةسلـلةم ادة ات مم 
لأدده ديس لة زلمًس صرااًس ديقؿ لةسيسرة ليماركا  إةر لةقدس قدؿ ا لؿ ياسا  لةنسـ لةمقدؿ، لقسؿ رػلؿ ةقساػه 

، من دػرًل أف لةقػرلر ليماركػت اػت  ػذل «إيه ةشرؼ كدار ةت أف أكلف اػت مسصػم  إسػرلااؿ، لةقػدس»ي سياس ل: 
ـ  دػػيس دإةقػػسا ك م ػػه اػػت لةكياسػػت، «. سػػلـمػػف شػػأيه أف اسػػسمد اػػت  نةاػػؿ ميسليػػست لة»لةصػػدد  لمػػس أف  ػػ

مػػل « لةقػػدس لةشػػرقا  مسصػػم  ا سػػطاف»ا ػػر لسػػ قد ه يػػللب لةقسامػػ  لةنرداػػ  لةمشػػ رك  دلا ػػست كأل ػػب م ااػػس 
صػػػلر اف ة مسػػػةد ليقصػػػر لكياسػػػ  لةقاسمػػػ ، قدػػػؿ أف اغػػػسدرلل لةقسمػػػ  لا ةسةػػػًس م ػػػر لدم ػػػرلؼ ليماركػػػت. 

لةي سػطايا  م ػر لةنػلدة إةػر طسلةػ  لةميسليػست، ميػايًس أف لةلداػست لةم اػدة لاض دػيس اػت ك م ػه لةقاػسدة 
سػػػػ دقر م  زمػػػػ   اقاػػػػؽ لةسػػػػلـ لةياػػػػسات دػػػػاف إسػػػػرلااؿ للةي سػػػػطايااف، لسػػػػ دمـ اػػػػؿ لةػػػػدلة اف إف ريػػػػب ااػػػػه 

 لةطراسف.
اػـ لأارقػلل داػت ةلةـ اك ِؼ لةي سطايالف دمقسطن  زاسرة ديس، دؿ أم يلل إيرلدًس شسمًل ل ظس رلل ات يسد س ل 

« لة دشػػاري«صػػلره. للي قػػد أمػػاف سػػر ميظمػػ  لة اراػػر لةي سػػطايا  صػػساب مراقػػست رطػػسب دػػيس، للصػػيه دػػػ
 «. دا  ة م طرااف... لاودت أف ل دلرة ليماركا  ةزا مف لةمشك   ددًد مف لةاؿ»لةذي اموؿ 

ت اػػت درلكسػػاؿ أمػػس، إةػػر اػػت ييػػلف ذةػػؾ، دمػػس مدػػسس رػػلؿ لة مػػسع مػػل لزرلا رسرةاػػ  لد اػػسد ليلرلدػػ
، مؤكػػدًل اػػت ك مػػ  أةقس ػػس إةػػر ةسيػػب ميليػػ  لةشػػؤلف لةرسرةاػػ  اػػت لد اػػسد «لدم ػػرلؼ دسةدلةػػ  لةي سػػطايا »

لاػت «. لدم رلؼ دسةدلة  اشةل لةشػنب لةي سػطايت م ػر لةايػسظ م ػر وقساػ  لةسػلـ»ااداراكس مليارايت، أف 



 

 ــــشئ

 13تــــــدولي شــــؤون
 

يػػست مػػف أةػػؿ لةلصػػلؿ إةػػر اػػؿ لةػػدلة اف، كمػػس ةػػدد لةلقػػت ذل ػػه، شػػدد م ػػر  مسػػؾ لةسػػ ط  دراػػسر لةميسل 
 «.لة زلمه لد يسقست لةمدرم  مل إسرلااؿ لمطسةد اس لةلاسا دسة زلمس اس دمق ير لد يسقست ذل اس»

للسػػ ةسب مدػػسس ة مسػػسمت ليلرلداػػ  د يػػسدي لةرطػػسب لةم ػػل ر إزلا ل دلرة ليماركاػػ ، ةكيػػه أةػػح  م ػػر أ ماػػ  
 يسؾ مشسرك  ألرلدػس ساسسػاًس، »ل ده لد اسد ليلرلدت ات ةالد لة سلا ، لقسؿ: لةدلر لةساسست لةذي ايط 

 «.للة ت يطسةب دلامًس دأف  كلف ملةلدة مف أةؿ لةمسس م  ات إاةسد اؿ مسدؿ ةقيا  لةشرؽ ليلسط
لة زلمػه داػـز اػؿ لةػدلة اف، لأف  كػلف لةقػدس مسصػم  »لأكدت مليارايت ةندػسس ودػست لةملقػؼ ليلرلدػت ل 

لسػػ يسدًل إةػػر ل يسقػػست ألسػػ ل للة يس مػػست لةدلةاػػ  لةػػللردة اػػت لةقػػرلرلت ذلت لةصػػ  . ةكػػف  ك م اػػس ةػػـ « مشػػ رك 
 «.أي لس ةسد  ةط ب مدسس لدم رلؼ دسةدلة  لةي سطايا »  يمف 

ات شػأف مػدـ لدسػ ةسد  ةط ػب لدم ػرلؼ «  للاؽ ألرلدت»ات  ذل لةصدد،  ادوت مصسدر داد لمسسا  مف 
لةي سػػػطايا  لآلف، يف لةرطػػػلة قػػػد  زاػػػد  ػػػأزاـ لةليػػػل، لقػػػد  دػػػدل دموسدػػػ  رد انػػػؿ م ػػػر قػػػرلر لةػػػرااس  دسةدلةػػػ 

 يػػػسدي لةرطػػػللت »دليسةػػػد  رلمػػػب اػػػت شػػػأف لةقػػػدس. لدمػػػس لزاػػػر رسرةاػػػ  ةا للياػػػس ةايػػػسس ةايكاياشػػػالس إةػػػر 
لةمللقػػؼ »إف « اػسةلةا»، لقػسؿ ةػػ «لياسداػ  للة مسػؾ دمدػدأ لةاػؿ لةػذي اػيةـ مػف ميسليػست لةليػل لةياػسات
سػ ظؿ اػت ليمػد »لرأه أف أماركػس «. ليلرلدا  لةمن ي   ظؿ وسد   مف دلف  غاار، دمس اااس مسػأة  لدم ػرلؼ

لةػلب لةايػسظ »، مشػددًل م ػر «لةدناد لةلمب ليسسست. لمف دلياس د امكػف  صػلر مسػ قدؿ مم اػ  لةسػلـ
يػست لةليػل لةياػسات مدػر لةاػللر للةميسليػست م ر لةصاغ  لةم يػؽ م ااػس، للةداػث مػف لسػساؿ دمػـ ميسل 

 «.لةمدسشرة
لدم ػػرلؼ دسةدلةػػ  لةي سػػطايا  د اشػػكؿ »أف « لةااػػسة»لمقػػب لدة مسمػػست، أكػػد مدػػسس اػػت رد م ػػر سػػؤلؿ ةػػػ 

كػػػسف دلمػػػًس مسػػػ ندًل »، مشػػػددًل م ػػػر أف لةةسيػػػب لةي سػػػطايت «أي مقدػػػ  أمػػػسـ لةميسليػػػست دػػػؿ اػػػسازًل ةػػػداناس
لةػػػدد  مسػػػكه دمسػػػارة لةسػػػلـ مػػػف أةػػػؿ «. م ػػػر أي أسػػػسس للاػػػؽ أي مرةناػػػ »اػػػـ ، ةكػػػف لةم«ة ميسليػػػست

لةقػدس لةشػرقا  مسصػم يس، »لة لصؿ إةر اؿ لةدلة اف م ػر أسػسس قػرلرلت لةشػرما  لةدلةاػ ، مشػددًل م ػر أف 
 «.لةف ي ر ر مياس أددلً 
لدر قػسا دسةنلقػست مػل أف دمػلة لزاػر لةرسرةاػ  لةيريسػت ةػسف إاػؼ ةلدراػسف إةػر « لةااػسة»إةر ذةؾ، م مػت 
، «لد يسقا  لدي قسةا  إةر ل يسقا  لةشرلك ، لأف ا ـ ميذ لآلف إطلؽ لةمسسر ات  ػذل لد ةػسه»لةي سطايااف مف 



 

 ــــشئ

 14تــــــدولي شــــؤون
 

لصطدمت د ايظست مػدد مػف دلؿ لد اػسد، مػف دلف أف انيػت ذةػؾ مػدـ إمكػسف إةػرلا ماسدوػست لس كشػساا  
 للدم رلؼ داس. مس قدًل ات لي ظسر قاسـ لةدلة  لةي سطايا 

  



 

 ــــشئ

 15تــــــدولي شــــؤون
 

 ه حىل عفٍسن دون إصداز إي إدانتمجلض ألامن ًنهي جلصخ

 2112\1\23  أ ف ب -األمم المتحدة
أيار مة س ليمػف لةػدلةت، لدويػاف، ة سػ  مقػد س ة داػث اػت لةاةػـل لة ركػت م ػر مقػس  ت  يظػاـ "ب ي د/ 

 مف دلف أف اصدر إدلي  أل إمليس مش ركس.دت كس كس" ات ميراف لةسلرا ، 
دط ب مف دسراس، مد ر لةسيار لةيريست ةده ليمػـ لةم اػدة ارليسػلل لات ر سـ ة س  مشسلرلت مسة   مقدت 

 دلد ر مف "ق ؽ مماؽ ااسؿ لةليل ات شمسؿ سلراس لسط لة صناد لةمس مر".
ػ  اػت  كمس  ادث دلد ر مف "لةليل ل يسسيت لةمأسسلي لةيسةـ مف مم است لةيظسـ لةسلري لا يساػه"، درسص 

 إدةب للةغلط  لةشرقا .
د ػػر دقػػت اػػذرل ةػػدل اػػت مػػس ا ن ػػؽ دنيػػراف، ااػػث دػػدأ لةةػػاش لة ركػػت، لةسػػدت،  ةلمػػس دراػػس لةلاػػس ياػػر أف دل 

 يد م اشاست كردا   سدن  ةلادلت امسا  لةشنب.
لكػرر لةسػيار لةيريسػػت  صػراح لزاػػر رسرةاػ  دػػلده، ةػسف إاػػؼ ةلدراػسف، لةػػذي دمػس لياػػد لةسػ طست لة ركاػػ  

ه لةػدملة كسيػت ماػؿ  "إةمػسع للسػل" دػاف لةد ػدلف لةاسيػرة اػت ة سػ  إةر "يدط لةييس". لقػسؿ دلد ػر إف   ػذ
 مة س ليمف.

كمس أكد دلد ر أف  "ليلةلا "  ت ةػ"لادة لةا يسا ات لةاػرب يػد دلمػش"، اػت إشػسرة ميػه إةػر  يظػاـ لةدلةػ ، 
 مشارل إةر أف ميراف د  شك ؿ "سله أاد ميسصر" ليزم  ات سلراس. 

ي مموػػؿ آرػػر ة ػػدلؿ ليميػػسا لةمػػؤورة اػػت مة ػػس ليمػػف دنػػد  ػػذه لةمشػػسلرلت، لةػػـ  صػػدر  صػػرااست مػػف أ
 لة ت ةـ  ألشسرؾ اااس لةسيارة ليمراكا  ةده ليمـ لةم ادة ياكت  سا ت، داسب مس أليح مصدر مط ل.

لكػػسف لزاػػر لةرسرةاػػ  ليمراكػػت، راكػػس  ا رسػػلف، قػػد مد ػػر لدويػػاف مػػف "ق قػػه" إزلا ام ػػ  لةةػػاش لة ركػػت اػػت 
 سؿ سلراس، دلماس ةمال ليطرلؼ إةر يدط لةييس. شم

لأدةر  ا رسلف د صرااس ه ات ةيدف، ات ااف كويت  ركاس لدوياف  ةلماس، لةػذي كسيػت ددأ ػه لةسػدت،  اػت 
مسػػػمر "يصػػػف لةزا ػػػلف" اػػػت ميػػػراف، مسػػػ ادا  مللقػػػل لاػػػدلت امساػػػ  لةشػػػنب لةكرداػػػ  دسةقصػػػؼ لةمػػػدانت 

 للةغسرلت لةةلا .
  



 

 ــــشئ

 16تــــــدولي شــــؤون
 

 نأخر على محمل الجد املخاوف ألامنيت املشسوعت لتركياالبيذ ألابيض: 

 ات  ن اؽ م ر مم ا  "يصف لةزا لف" لة ت أط قاس لةةاش لة ركت دنيراف
 2112\1\23واشنطن/ خاقان تشوبور/ األناضول 

قسةػػت م ادوػػ  لةداػػت ليدػػاض ليمراكػػت، سػػسرة سػػسيدرز، ل ويػػاف، إف دلد ػػس " ػػدرؾ ل أرػػذ م ػػر مامػػؿ لةةػػد 
 ؼ ليميا  لةمشرلم " ة ركاس، ل للصؿ لةنمؿ مناس كا اي  ات لةيس ل. لةمرسل 

ةسا ذةؾ، ات لةملةز لةصايت لةالمت ةسسيدرز دسةدات ليدػاض،  ن اقػًس م ػر مم اػ  "يصػف لةزا ػلف"، لة ػت 
 أط قاس لةةاش لة ركت يد لةميظمست ل ر سدا  دنيراف شمسؿ يردت سلراس.

طػرلؼ اػت شػمسؿ يردػت سػلراس إةػر لة ركاػز م ػر  زامػ  أ يظػاـن دلمػش، لأيسات سسيدرز: "يدمل ةماػل لي
 للةاد مف لدش دسكست ات سلراس، لامسا  لةمديااف ليدراسا". 

للم درت سسيدرز أف "لر يسع لةنيؼ ات ميراف لةسلرا  قد اش ت لةةالد لةدلةا  ةازامػ  دلمػش دشػكؿ دلاػـ"، 
 لاؽ قلةاس. 

ل  ركاػػػس م ػػػر لةاػػػ د مػػػف مم اس اػػػس لرطسدس اػػػس، للةاػػػد مػػػف يطػػػسؽ لمػػػدة مم اس اػػػس، للة أكػػػد مػػػف لأرداػػػت: "يشػػػة 
 لس مرلر لةمسسمدلت ل يسسيا  ل ةيب سقلط ياساس مديااف". 

 لقسةت سسيدرز: "يراد لة أكد مف أف يظسـ ليسد لةلاشت ةف انلد إةر ميراف". 
 سلراس".  لر مت: "سيللصؿ لةنمؿ لةدد لمسست مف أةؿ إياسا لةارب لةدلر ا  ات

لأم يػػت راسسػػ  ليركػػسف لة ركاػػ ، أمػػس ليلؿ لةسػػدت، ليطػػلؽ مم اػػ  "يصػػف لةزا ػػلف" داػػدؼ "إرسػػسا ليمػػف 
للدسػػ قرلر م ػػر اػػدلد  ركاػػس لاػػت لةميطقػػ  للةقيػػسا م ػػر إر ػػسدات أدػػت كػػس كػػس/ب ي د/ي ب ؾن لأدلمػػشن 

يقسذ سكسف لةميطق  مف قمل ل ر سدااف".   ات مداي  ميراف، للف
اػػت داػػسف ةاػػس، م ػػر أف لةنم اػػ  " ةػػري اػػت إطػػسر اقػػلؽ  ركاػػس لةيسدنػػ  مػػف لةقػػسيلف لةػػدلةت لقػػرلرلت  لشػػددت،

مػف ل قسااػ  ليمػـ  51مة س ليمف اػلؿ مكسااػ  ل ر ػسب، لاػؽ لةػداسع مػف لةػييس لةمشػسر إةاػه اػت لةمػسدة 
 لةم ادة مل لا رلـ لادة ليرليت لةسلرا ". 

 ر لةلزم  ة اا لة  دلف إةاسؽ أيرلر دسةمديااف.لأكدت أيه اةري ل رسذ كسا  لة دلدا

  



 

 ــــشئ

 17تــــــدولي شــــؤون
 

كا الخاطئت”: إندبندنذ“ ق جسكيا إلى عفٍسن الصىزٍت شببه حصاباث أمٍس  طٍس

 2112\1\23 ـ إبراهيم درويش:” القدس العربي“لندن ـ 
اػت دس راؾ كػلكدارف أف لةام ػ  لةنسػكرا  لة ػت اقػـل داػس لةةػاش لة ركػت ” إيدديديت“ك ب لةمن ؽ ات صااي  

مػاًل،  ألػدرؿ دسةيػرلرة لةاػرب لي  اػ  لةسػلرا   19د دة ميراف لمس الةاس  ادؼ ة ػأماف ميطقػ  آميػ  طلةاػس 
اػت  اػرؾ “ات مرا   أكور دملا . لقسؿ إف لةقللت لة ركا  در ت ميراف، لةةاػب لةكػردي اػت شػمسةت سػلراس 

 ”.ا   ةدادةانيت أف لةارب لي  ا  لةسلرا  لة ت مير م ااس سدن  أمللـ در ت مر 
لان ؽ كلكدارف إف لةام   لة ركا  لةاسةا   ألنق د لةمشاد ات لةارب رسص  أياس دلة  ميػل اػت ا ػؼ لةيػس ل. 
ل زاد مم ا اس مف  نقاد رقن  لةشطريس لةساسسا  للةنسكرا  ة مشاد لةسلري أكوػر. ل يػسؾ لا مػسدت مللةاػ  

للت امساػػ  لةشػػنب لةكرداػػ  لة ػػت قسمػػت دػػدمـ مػػف دلة ػاف اػػت ا ػػؼ لةيػػس ل، رسصػػ  أف ليمػػراكااف اػػدمملف قػػ
. لقػػػسؿ 2017لةطاػػػرلف ليمراكػػػت دطػػػرد مقػػػس  ت  يظػػػاـ لةدلةػػػ  مػػػف مدايػػػ  لةرقػػػ  اػػػت  شػػػراف ليلؿ /أك ػػػلدر 

كػػلكدارف إف  ركاػػس ظ ػػت  رقػػب صػػنلد ليكػػرلد لةسػػلرااف م ػػر اػػدلد س لةةيلداػػ  ديػػلع مػػف لةاػػذر. لرأت ميػػذ 
لةمصيؼ إر سداػس  -دت كت كت -ت ارع مف ازب لةنمسؿ لةكردس سيتأف قللت امسا  لةشنب ل  2012مسـ 

اػػت أيقػػرة لدرلكسػػؿ لللشػػيطف  لسػػل ةالداػػس اػػت شػػمسؿ شػػرؽ لةػػدلد. لطسةمػػس لصػػؼ لةػػرااس لة ركػػت رةػػب 
 طاب أردليسف لةمقس  اف ليكرلد لةسلرااف دس ر سدااف للمد دساقاـ.

 ات ماب لةراح
لةكردا ، شده لةمس ق   لة ت اط ؽ م ااس ليكرلد رلةساػس، أصػدح اػت  لان ؽ كلكدارف أف مس قدؿ  ذه لةميطق 

ة ػداسع مػف د ػدة كلدػسيت لة ػت  سةماػس مقػس  ل  2014ماب لةراح. اقد  درؿ ليمراكالف ألد اػت سػلرا  مػسـ 
 يظػػػاـ لةدلةػػػ . ل سػػػساؿ لةقػػػسدة ل ق اماػػػلف إف كسيػػػت لةلداػػػست لةم اػػػدة سػػػ دقر مػػػل ليكػػػرلد ل ػػػدلال مػػػياـ دنػػػد 

سػػ نسدة لةرقػػ  مػػس سػػاوار ييػػب لي ػػرلؾ. ل قػػلؿ لةلداػػست لةم اػػدة إف قلل اػػس ةاسػػت مي شػػرة اػػت ميػػراف، لمػػس ل
اةػػري  يػػسؾ  ػػل مسػػؤلةا  رلسػػا  رسصػػ  أف مػػرلقداف رلسػػًس كػػسيلل اػػت لةةاػػب لةكػػردي. لمامػػس اكػػف اسػػقلط 

اـ ليكػػرلد. لاامػػؿ ميػػراف سػػاكلف ملمػػ  م ػػر مػػدـ ريدػػ  ليمػػراكااف أل مػػدـ لسػػ ندلد ـ ة ػػداسع مػػف ا يػػسا
لةكس ب ليمراكااف مسؤلةا  ليزم  لةاسةا  ااث أسسؤلل  قدار لةليػل لةاػش اػت لةشػمسؿ لأسػاملل اػت ليػددع 

أةػػؼ  30ليزمػػ . ايػػت ددلاػػ  لةشػػار لةاػػسةت قسةػػت لةلداػػست لةم اػػدة إياػػس سػػ دمـ إيشػػسا قػػلة اػػدلد مكليػػ  مػػف 
دا . لزمـ راكػس  ا رسػلف، لزاػر لةرسرةاػ  ليمراكػت مقس ؿ مكلي  دشكؿ مم ت مف قللت امسا  لةشنب لةكر 
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أف  ركاس أسسات ااـ مريه، إد أف لي رلؾ شنرلل دسةغيب ممس ارليه ساسس  رسرةا  مؤاػدة ةألكػرلد. لاػت 
لةلقػت لةػػذي كػػسف ااػسلؿ ااػػه  ا رسػػلف  دراػد ليزمػػ  مػػل أيقػػرة قػسـ دإشػػنسؿ أزمػػ  ةداػدة ميػػدمس قػػسؿ إف لةلةػػلد 

ةيػدي دسةميػسطؽ لةكرداػ   2.000لراس ساكلف دلامًس. لأف لةلداست لةم ادة س دقت م ػر ليمراكت ات شرؽ س
ييػػػرلض ةلةاسػػػ ا  ل دراداػػػ  لةميػػػل ظاػػػلر  يظػػػاـ لةدلةػػػ  مػػػرة أرػػػره. لأيػػػسؼ  ا رسػػػلف مػػػسمل آرػػػر ل ػػػل 
اػػرلف. لأاػػس كػػسف قصػػد  ا رسػػلف اإيػػه مػػيح ليكػػرلد يػػمسي س إيػػنسؼ ملقػػل راػػاس لةيظػػسـ لةسػػلري دشػػسر ليسػػد للف
اػػػرلف  لامساػػ  مسػػػكرا  طلا ػػػ  ليمػػد ةألكػػػرلد. لأييػػػدت لة صػػرااست أردليػػػسف لكػػػذل لةػػرلس ليظػػػسـ ليسػػػد للف
لةػػػذاف رألل أف قػػػسدة ليكػػػرلد لةسػػػلرااف رمػػػلل أييسػػػاـ ياػػػل  اػػػسةؼ مػػػل لةلداػػػست لةم اػػػدة. لاػػػسلؿ ليكػػػرلد اػػػت 

ةنػػدل ليدػػدي ةألسػػد لةػػػذي لةمسيػػت لةمللزيػػ  اػػت ملقػػس اـ مػػل لةػػرلس لليمػػػراكااف لمػػدـ لةظاػػلر دمظاػػر ل
 200.000ااػػػسلؿ  لااػػػػد لةػػػػدلد  اػػػػت اكمػػػه. لقػػػػدمت رلسػػػػاس لةػػػػدمـ للةامساػػػ  ةنيػػػػراف لة ػػػػت انػػػػاش اااػػػػس 

شرص. ليشرت مرلقداف مسكرااف ل أكدت مف مػدـ لسػ ردلـ لةطاػرلف لة ركػت ليةػللا لةسػلرا  ةغػسرلت يػد 
 ليكرلد، ااث  ساطر رلساس م ر لةمةسؿ لةةلي.

 يلفلةرلس د انسر 
لاػػت رد لي قػػسمت م ػػر لة اػػلؿ لةكػػردي ياػػل ليمػػراكااف قػػسؿ لةػػرلس ةأل ػػرلؾ إياػػـ ةػػف انسريػػلل  ةلمػػس م ػػر 

 لةةاب. ل ل مس سمح ة ركاس لس ردلـ مقس ل اس لةنسكرا  ةيرب مللقل ليكرلد ات ميراف.
 ػلل ميػسطؽ ذلت يسةداػ  لان قد كلكدارف أف لةمشك   لة ػت انػسيت مياػس ليكػرلد أياػـ  لسػنلل اػلؽ طػسق اـ، للا 

مردا  أل  ركمسيا  دنادًل مف ميػسطقاـ. لييػذلل لسػ رل اةاست لألةلاػست ليمػراكااف ااػث سػاطرلل م ػر ميػسطؽ 
مام  ةلق صسد لةسلري موؿ آدسر لةييط اػت داػر لةػزلر. لةػف اقػـل ليسػد موػؿ لي ػرلؾ دػدرلؿ لةميػسطؽ لة ػت 

كا  مف يسااػ   ن ػاـ ليكػرلد درسػًس أيػه د امكػياـ لدم مػسد م ػر ساطرلل م ااس لةكيه ساس ياد مف لةنم ا  لة ر 
ليمػراكااف ةامػػسا اـ. لارػ ـ دػػسةقلؿ إف ليكػػرلد اػت سػػلراس د راػسر أمػػسماـ. ااػػـ ماسصػرلف مػػف ليمػػدلا لد 
. لشػػس دلل كاػػؼ رسػػر أكػػرلد لةنػػرلؽ ميػػدمس اػػسلةلل لسػػ ردلـ لةمك سػػدست لة ػػت  اقػػس  لف  يظػػاـ لةدلةػػ  ييػػه  ػػـز

ل ػػس اػػت لةق ػػسؿ يػػد لةةاػػسدااف مػػف أةػػؿ ديػػسا دلا ػػ  ةاػػـ. لدػػسةغلل اػػت  قػػدار قػػل اـ ميػػدمس يظمػػلل لسػػ ي سا اقق
لرسػػرلل كركػػلؾ لةييطاػػ  لمنظػػـ لةميػػسطؽ دنػػد شػػار ميػػه. لردمػػس كػػسف  2017ةلسػػ قلؿ اػػت أا ػػلؿ/ سػػد مدر 

سطؽ لةكرداػ  لمػف لةصػنب مقس  ل لةامسا  لةشندا  أكوػر شرلسػ  مػف لةداشػمرك  إد أف ميػراف دناػدة مػف لةميػ
 لةداسع مياس. لرسسر اس ةف  كلف ياسا  ة مشرلع لةكردي.



 

 ــــشئ

 19تــــــدولي شــــؤون
 

باث جدًدة جدفع الصساع حىل حعيين خليفت  لخامنئي إلى الصطح ومجلض خبراء القيادة إًسان: حصٍس

 ٌعخبر ذلك خيانت كبري 

 2112\1\23«: القدس العربي»لندن ـ 
دند أقؿ مف أسدلماف مف  صرااست أامد رس مت، ميػل  ااػ  راسسػ  مة ػس ردػرلا لةقاػسدة ل ارليػت، اػلؿ 

سػراب مقطػل ااػدال أف لةمة س درس دشػكؿ سػري مػؤ لت لةمرشػااف ةرلاػ  لةمرشػد ليم ػر ل ارليػت،  ػـ  
رػػػسميات دشػػػكؿ مؤقػػػت  1989ازاػػػرلف/ الياػػػل  4ةداػػػد مػػػف لدة مػػػسع لةػػػذي مػػػا ف مة ػػػس ردػػػرلا لةقاػػػسدة اػػػت 

 دلرة شؤلف قاسدة لةدلد دنػد لاػسة مؤسػس لةةمالراػ  ل سػلما ، لةرمايػت. لاظاػر لةياػدال لةةداػد أف راػاس 
ػ يسع لةقػرلر ل ارليػت، أامػد ةي ػت، لم ػت أكدػر مة ست ردرلا لةقاسدة لصاسي  لةدسػ لر لةاػسةت لأكدػر كدػسر صأل

 سشمت راسػيةسيت اطسةدػسف لةاسيػراف اػت ذةػؾ لدة مػسع أد اػ ـ ل مػلف مػف  ناػاف رػسميات دشػكؿ مؤقػت 
  دلرة شؤلف لةقاسدة، لأف ادقر لةمليلع سراس ا ر ملمد  نداؿ لةدس لر ل ارليت.

لزة قػػـ ل ارليػػت، آاػػ  لهل مر يػػر مق ػػدلات، يشػػر اامػػس لم دػػر ميػػل مة ػػس ردػػرلا لةقاػػسدة لةمناػػ  مدرسػػت اػػ
 لةيادال اف ل يسصاؿ ذةؾ لدة مسع لةسري دأياس راسي  كدره د  غير.

أاػسـ، لي شػر دشػكؿ للسػل م ػر لةمللقػل ل ردسراػ  ل ارلياػ  لشػدكست لة للصػؿ لدة مػسمت  10لقدؿ مس اقػسرب 
اػػسدة ل ارليػػت اػػت اػػـل لاػػسة مؤسػػس لةةمالراػػ  ألؿ  سػػراب مػػف لدة مػػسع لةسػػري للةمغ ػػؽ ةمة ػػس ردػػرلا لةق

ل سػػلما ، ااػػث اظاػػر أف مة ػػس ردػػرلا لةقاػػسدة ل ارليػػت ةػػـ ار ػػر رػػسميات قساػػدًل ة ػػدلد اػػت ذةػػؾ لدة مػػسع، 
دػػػؿ للاػػػؽ م ػػػر أف ليراػػػر اػػػدار أمػػػلر لةقاػػػسدة دشػػػكؿ مؤقػػػت ةي ػػػرة شػػػاراف اقػػػط، ا ػػػر اػػػ ـ  نػػػداؿ لةدسػػػ لر 

 اسال ات  نااف رسميات قسادًل ة دلد.ل ارليت، لأف راسيةسيت ةي ت  
لة ػسدل يمػاف مةمػل  شػػراص مصػ ا  لةيظػسـ ل ارليػت، لة ػللا ماسػف ريػسات، قػػسؿ «  سديػسؾ»لاسػب ملقػل 

مر يػػر مق ػػدلات إيػػه اةػػب أف  دقػػر  يسصػػاؿ لة مػػسع مة ػػس ردػػرلا لةقاػػسدة ة ناػػاف رػػسميات سػػرا  إةػػر ليدػػد 
سرض مػػػػل مصػػػػ ا  لةيظػػػػسـ للةشػػػػنب ل اػػػػرليااف، من دػػػػرًل يشػػػػر لأد اػػػػ ـ لةكشػػػػؼ مياػػػػس ة ةماػػػػل يف ذةػػػػؾ ا نػػػػ

 لةيادال اف دأيه راسي  كدره د  غير.
لدلاػػػل ميػػػػل آرػػػػر اػػػػت مة ػػػػس ردػػػػرلا لةقاػػػػسدة ل ارليػػػػت، اسػػػػف يمػػػػسزي، مػػػػف  صػػػػرؼ م ػػػػت أكدػػػػر  سشػػػػمت 

يًس ذةػؾ راسيةسيت ل اسةاه ااياس، لقسؿ إف مس قسـ ده راسيةسيت كسف مف أةؿ مص ا  لةولرة ل سلما ، للصػ
 «.ما د ليريا  للةظرلؼ ةقاسدة رسميات م ر لةدلد»دأيه 
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لأيػػػسؼ اسػػػف يمػػػسزي أف لدة مسمػػػست لةسػػػرا  ة ةيػػػ  لةمر صػػػ  ة ناػػػاف ر ايػػػ  ةرػػػسميات اػػػ ـ مقػػػد س دشػػػكؿ 
 م للصؿ، لأياس  رسؿ  قسرار س إةر مة س ردرلا لةقاسدة دشكؿ مي ظـ.

مسريػػػػلل  ناػػػػاف رػػػػسميات قساػػػػدًل ة ػػػػدلد ييػػػػه د ا م ػػػػل لأظاػػػػر لة سػػػػرادسف أف أميػػػػسا مة ػػػػس ردػػػػرلا لةقاػػػػسدة 
دػسةمؤ لت لةن ماػ  لاػؽ لةمػذ ب لةشػنت لأف رػسميات د ان دػػر مػف لةن مػسا لةطػرلز ليلؿ اػت اػلزة قػـ، ةكػػف 
 سشػػمت راسػػيةسيت  ػػدرؿ اػػت لةمليػػلع، لقػػسؿ ة مة منػػاف أف اصػػل لل م ػػر أف اػػدار رػػسميات شػػؤلف قاػػسدة 

راف اقط، لدند  نداؿ لةدس لر اػ ـ لي رػسب قساػدًل ة ػدلد اػت لة مػسع آرػر. لدنػد لةدلد دشكؿ مؤقت لةي رة شا
ذةػػؾ، طسةػػب أامػػد ةي ػػت لراسػػيةسيت مػػف أميػػسا مة ػػس ردػػرلا لةقاػػسدة أد اػػ ـ ل مػػلف مػػف لةي ػػساس لة ػػت 

 مايت. لصؿ إةااس مة س ردرلا لةقاسدة يظرًل ة ظرلؼ لةاسسس  لة ت كسف ااياس امر داس لةدلد دند لاسة لةر
ةكيػػه لدنػػد لي اػػسا ذةػػؾ لدة مػػسع لاػػت لةاػػـل ذل ػػه، أم ػػف لة  يزاػػلف لةرسػػمت ل ارليػػت أف مة ػػس ردػػرلا لةقاػػسدة 
ما ف م ػت رػسميات ةميصػب لداػ  لةيقاػه، ل ػـ لسػ غلؿ ليشػغسؿ لةةماػل اػت إاػرلف دمرلسػـ لاػسة لةرمايػت، ل ػـ 

 ااف ةصسةح رسميات.أرذ دان  لةنداد مف قسدة لةارس لةولري للةمسؤلةاف ل ارلي
، اسػػػاف السػػيت إشػػػكلري، رػػػلؿ اداوػػػه 1979للم دػػر ميػػػل ألؿ دلرة ةمة ػػػس لةيػػػللب ل ارليػػت دنػػػد وػػػلرة 

ليةمسياػ  لةيسطقػ  دسةيسرسػا  أف مػس ان ػه  سشػمت راسػيةسيت لرػسميات رػلؿ   ػؾ لةي ػرة « دلا شػه اا ػه»ةلكسة  
اػسدة اػت لةمر دػ  لةوسياػ ، لأف كشػؼ  ػذه لةاقاقػ   ل  اساؿ م ر لةةمال ألًد، لم ر أميسا مة س ردػرلا لةق

ايل شرما   صدي رسميات ةميصب قاسدة لةدلد  اػت ملمػست لسػ ياسـ كداػرة، لرسصػً  أف مم اػ  لة اساػؿ 
 مػػت دناػػدًل مػػف أمػػاف مسػػؤلةت لةيظػػسـ للةقػػسدة لةنسػػكرااف ااياػػس، لأف راسػػيةسيت لرػػسميات لسػػ غل ليشػػػغسؿ 

مؤسػػس لةةمالراػػ  ل سػػلما . لأليػػح السػػيت إشػػكلري أف  صػػلات مة ػػس لآلرػػراف دمرلسػػـ  شػػاال ةومػػسف 
در اسر رسميات ةميصب لدا  لةيقاه، اصؿ دينػؿ ذةػؾ لة اساػؿ،  1989آب/ أيسطس  6ردرلا لةقاسدة ات 

لأيػػه  ػػـ ليػػل أميػػسا لةمة ػػس أمػػسـ أمػػر لةللقػػل، لأياػػـ للاقػػلل م ػػر أف اكػػلف رػػسميات قساػػدًل ة ػػدلد ة يػػسدي 
 لةيظسـ ل ارليت ااياس. لديقسسـ ات

لسػػػسرع لةميظػػػر للةقاػػػسدي اػػػت لة اػػػسر ل صػػػلات ل ارليػػػت، مطػػػسا لهل ماػػػسةرليت، لةػػػذي كػػػسف لزاػػػر لةوقساػػػ  
لل رشػػسد ل سػػلمت اػػت اكلمػػ  مامػػد رػػس مت ألةػػزماـ ل صػػلات لةدػػسرزن، اػػت لةػػرد م ػػر لة سػػراب لةةداػػد، 

 «.ل دةمال مللصيست لةقاسدةقساد لةولرة ل سلما   ل شرص ايلف لا م »قساًل 
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ل ةػػدر ل شػػسرة إةػػر أف يةػػؿ مؤسػػس لةةمالراػػ  ل سػػلما ، أامػػد لةرمايػػت أل ػػل للةػػد اسػػف لةرمايػػت لةػػذي 
ن، 2016أقصسه مة ػس صػاسي  لةدسػ لر ل ارليػت مػف لةمشػسرك  اػت لي رسدػست مة ػس ردػرلا لةقاػسدة اػت مػسـ 

سيت لرػػسمياتن لمػػست م سػػممًس دمػػسدة قس  ػػ  ليػػػنت رلح يػػاا  ماسلد ػػه  اسػػسد   ػػؾ لة ندػػ  أ اساػػؿ راسػػية
. لقدؿ لاس ػه دشػاراف  ػسةـ أامػد لةرمايػت دشػدة رػلؿ ةقػسا 1993يمف ليدلا  لة ت كسف   قس س، ات مسـ 

دنػػض كدػػسر قػػسدة لةاػػرس لةوػػلري منػػه،  سشػػمت راسػػيةسيت لرػػسميات، لل امامػػس دسػػلا ل دلرة لمػػدـ لةكيػػساة 
 للةيسسد.

 ل ارليا  ااياس ةزال مف اداوه.« لفأألماد ةل »ليشرت مة   
لل امػػت لةمنسريػػ  ل ارلياػػ  اػػت لةرػػسرج لاقػػًس ة سػػرادست مػػف دلرػػؿ إاػػرلف، ليةاػػزة ليمياػػ  ل ارلياػػ  دػػسةلقلؼ 

 ر ؼ مم ا   صيا  أامد لةرمايت.
  



 

 ــــشئ

 22تــــــدولي شــــؤون
 

 ما بعد قساز جسامب والعقل الاشدشساقي

 2112\1\23  األردنيةالغد    أحمد جميل عزم
  ة ػػػر منػػػسةـ لس شػػػرلقا  اػػػت لةيظػػػرة ليلرلداػػػ  ليماركاػػػ  ة قيػػػا  لةي سػػػطايا  اػػػت لةلقػػػت لةاػػػسةت أكوػػػر ممػػػس 

ؼ ل سرلاا ت مألاصيس يػد لةنقػسب ليػد لسػمه دأي ػه مير. ل  يمف  ذه لةيظرة، ل صرلر م ر رؤا  لةطر 
، كي اةػػػ  ةةرلامػػػه، لانػػػلد ذةػػػػؾ مم اػػػًس ة شػػػنلر دلاػػػدة ميػػػلا  مػػػػل  ػػػذل لةكاػػػسف، مػػػس اسػػػمح دػػػػسةيظر  مةػػػـر
ة ي سطايااف كطرؼ امكف  نلايه أل مسسمد ه، ةكف دلف لةمس دمف اقـل دسةةرلاـ للةمرسةيست يده.  مسمػًس 

ريسا مف ان دي م ااـ، مقسدػؿ مػدـ كمس  سرع مسا   ةمنسةة   دلما ست د طة  لمدث أاد أارلد س دإسكست للف
مس لدياـ قسيلياًس أل لةرد م ػر مييػه دسةموػؿ. أل دميطػؽ آرػر، لةشػنلر دنيػلا  إسػرلااؿ ة غػرب مقسدػؿ شػرؽ 

 مس دند لدس نمسر، لةذي امكف لا للؤه ل نلايه دسةمسؿ.  
يطػؽ رطػسب دنػض لةػدلؿ ليلرلداػ  مناػـ، رػلؿ ليسػسدال اشكل ا سػطايالف أكػسدامالف لدد لمسسػالف مػف م

لةيسا  ، ادايمس ا ادث لةي سػطايالف كاػؼ امكػف لاةػب لة صػدي ة ساسسػست لدسػرلاا ا ، لةم سػسرم  لةندللياػ ، 
دند قرلرلت ل دلرة ليماركا  للةرااس ليماركت دليسةد  رلمب، دشأف لةقدس، اإي اـ اػردلف دسةداػث مػف "مييػذ" 

ة ميسليػػست لة نم اػػ  لةساسسػػا . لاػػت أاسػػف لياػػللؿ اسػػأةلف مػػس  ػػل لة نػػلاض لةػػذي امكػػف  قدامػػه ة نػػلدة 
ة ي سػػػػػطايااف، مػػػػػل راػػػػػض دلؿ رااسػػػػػا  ا ػػػػػر لدم ػػػػػرلؼ لةيظػػػػػري دسةدلةػػػػػ  لةي سػػػػػطايا . ل ػػػػػذل لةميطػػػػػؽ ااػػػػػه 

ا ت، لددػػف منيػػ  سف  ليلةػػر، أف  أكوػػر لةاكلمػػست ليلرلداػػ  "لم ػػدلد"  ديػػت دػػذةؾ لم دػػسر لةطػػرؼ ل سػػرلا
لةمػػدةؿ ةاػػس، لةنػػسؽ أااسيػػًس، للةػػذي  ػػركض  طيػػسا لةارلاػػؽ لة ػػت اشػػن اس، دلف ا ػػر لةط ػػب لةةػػدي ميػػه أف 
ا رلةػػل. للةمنيػػ   لةوسياػػ  اػػت اػػداث ليلرلداػػاف مػػف لةنػػلدة ة ليػػل لةسػػسةؼ،  ػػت لة نسمػػؿ مػػل لةي سػػطايااف 

 اصػؿ ةلم ػرلؼ داػـ كشػنب ااػؽ ةػه م ر أياـ م سلةلف اي ظرلف مسسمدلت لةساد ليداض، ل ػذل لةاػؽ د
 دلة  ايرياس لةنسةـ. 

 ذه لةيقط  لةوسيا  أميطؽ لةم سلةافن،  درز ات قرلرلت  رلمػب، أايػًس، ريػض أل إةغػسا لةمسػسمدلت لةمقدمػ  
ةلكسةػػ  يػػلث ل شػػغاؿ لةلةاػػاف لةي سػػطايااف أليليػػرللن، للدرػػ لؼ لةلااػػد أف  لةطػػرؼ ليماركػػت، اسػػ ردـ 

ًس دلةه لةياا ، اادده دسػاداس ميػه إذل ةػـ اػدر رػده لآلرػر ةصػينست لةقػرف لةم  سةاػ ، م ػر لةمسسمدلت مص
اد لدس نمسر ل سػرلاا ت. أم ػس ليلرلداػلف ااسػ ردملف لةمسػسمدلت، مؤق ػس، دسم دسر ػس ةػزرة،  يػرلا لةيػاا  

سسػاه"، ا مػسذل د د  قت لةصين  دصمت، مقسدؿ ا ست، م ػر أسػسس أف  "لةػذي ةػره قػد ةػره للي اػر لاةػب  ي
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ا ـ لة يسزؿ؟. لةكف إذل لس مر ييب لأةـ لةياا ، للس مر ا ادث كشنب اراد اقلقػه مػسةًل، سػا ـ ااياػس 
  الاؿ لةمسسمدلت إةر مصس يف  لس مرلر لةغيب لليةـ اشكؿ "منصا " د  غ ير. 

 قراػر لةمصػار، لاةػب أف   ل س مر لةنق ا  لدس شرلقا ، لة ت  يظر ةآلرػر دسم دػسره أقػؿ مػف أف اسػ اؽ اػؽ
ادقر رسينًس مطانػًس مقسدػؿ دنػض ل اسػسف. اسسػ مرلر ل صػناد لةرطػسب لة يظػت ة راسسػ  لةي سػطايا  اصػساده 
رد انػؿ مػػف شػقاف،   ماػػه اػت لةصػػاؼ ليماركاػ  لل سػػرلاا ا  لم ػر ةسػػسف دنػض لةمسػػؤلةاف. لةشػػؽ ليلؿ، 

ةكػػف يي ػػه ةػػره إدليػػه درطػػ  سػػلـ  قػػؿ كواػػرًل مػػف أف  لةػػرااس لةي سػػطايت ةػػـ اغيػػب دسػػدب قػػرلر لةقػػدس، ل 
 أسػػػاس دلةػػػ  مسػػػ ق  ، كمػػػس قسةػػػت لسػػػساؿ أيدػػػسا مدراػػػ . ل ػػػذل لة يسػػػار ماػػػـ ةػػػ دلرة ليماركاػػػ  لل سػػػرلاا ااف، 
ة اسشػػت لدم ػػرلؼ دسةرطػػأ، لييػػه اصػػنب ل قػػرلر أف  شػػااًس اين ليػػه اسػػ دمت لةغيػػب، رسصػػ  أمػػرل ةػػه قامػػ  

قدس، لد دػد مػف سػدب آرػر. للةشػؽ لةوػسيت، لة شػكاؾ دػأف اييػذ لةي سػطايالف أي  اداػد رمزا  ل لاس ا  موؿ لة
أل  اػػذار  اط قليػػه، اسةي سػػطايت للةنردػػت مملمػػًس مػػف لةاػػ  يظػػر  ػػؤدا "لةسػػسدة لةدػػاض" اغيػػب ق ػػال لد 

ف انؿ ااذل ةاس مف اقه، لمس اقـل ده ررؽ "أاسدي لةةسيػب"، أل إر ػسب، أمػس أاسد اػ  لةةسيػب اينؿ شااًس. للف
 ل سرلاا ا  ال ارل س أاد، إد  سمشاًس، ل ألرَاض ِدصلت مأليريض، ةيظاًس، دلف أي ملقؼ مسدي.  

اقػػػػؽ ميطػػػػؽ لةيػػػػدلات لةي سػػػػطايت اػػػػت لةسػػػػدناياست للةومسياياػػػػست لا رلمػػػػًس للم رلاػػػػًس دلةا ػػػػًس، أكوػػػػر مػػػػف ميطػػػػؽ 
أف  لةيػػدلات للةمقسلمػػ  للةػػراض اػػت لةطراػػؽ لةدد لمسسػػا  للة يػػس ـ. ل ػػذل د انيػػت إمكسياػػ  لةنػػلدة ة مسيػػت، أل 

ة  ارار لاؽ  قرار لةمصار، اةب أل امكػف أف  كػلف دػذلت لةشػكؿ لةقػداـ. لةكػف اكػرة لةمسػسمدلت لةغرداػ ، 
ف دػػدت مألياػػػدًة، ل ػػت كػػػذةؾ، اإي اػػس  يقػػػؿ ليمػػر درم ػػػه ةم نػػب ساسسػػػست مػػس دنػػػد  لا ػػر لةميظمػػست لةدلةاػػػ ، للف

ػػس لةػػراض للةمقسلمػػ  لدسػػ نمسر، لميظلمس اػػس ة سػػاطرة ، مدػػر لةمسػػسمدلت للةدد لمسسػػا  للةميظمػػست لةدلةاػػ . أم 
اةسد قللمد  ارؾ ةدادة، للدس غيسا مف مسسمدلت لةدلؿ لةرلماػ  ةلاػ لؿ، للدسػ قلؿ لةيػردي للةةمنػت  للف
لةشػػػندت، دةسيػػػب مرسطدػػػ  لةشػػػنلب، للةميظمػػػست للةشػػػدكست لةنسةماػػػ ، ااػػػل مػػػس سػػػاةدر لةنػػػسةـ م ػػػر لةنػػػلدة 

   يكار دسةي سطايااف كشنب.ة
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 من هى ماًك بنض وماذا ًٍسد؟

 2112\1\23  الدستور   ياسر الزعاترة
ف كػػػسف لةوػػػسيت  ػػػل لر اػػػسر ليلؿ، للةػػػلات   اكسا يػػػس مػػػل مساػػػؾ دػػػيس،  دػػػدل أسػػػلأ مػػػف موا  اػػػس مػػػل  رلمػػػب، للف

 ةدريسمةه ات دمـ لةكاسف لةصااليت.
لآلمػسؿ لة ػت انقػد س لةصػاساي  م ػر لةرةػؿ  لدا يسؿ لةذي اظت ده ديس ات لةكاسف لةصااليت، انكس اةـ

لةػذي اسػػ كمؿ ا قػ  لةصػػااي  اػػت اراػؽ  رلمػػب  دةسيػػب لةصػار لةنزاػػز، لةااػػلدي لةصػااليت ةسراػػد كلشػػير، 
لزما ػػػػه ليكوػػػػر  طراػػػػس ةاسػػػػلف ةػػػػرايدلت، دةسيػػػػب لةسػػػػيار ليمراكػػػػت، لةصػػػػااليت لةم طػػػػرؼ أايػػػػس  داياػػػػد 

 ارادمسف.
ليا  اػت طدن اػس لة ق اداػ ، ةكػف دػيس امو اػس مػف لةزللاػ  لةمسػااا ، ااػل مػف لآلرارلف، امو لف لةنقادة لةصاا

، لمػلدة لةمسػاح ” رمةػدلف“لة اسر لةمساات ل يةا ت لةذي اره ات دمـ لةكاسف لةصػااليت، مقدمػ  ةمنركػ  
ه اػت للقػػل اسةاػس، ةكياػس دسةيسػد  ة صػاساي  ماطػ  اػت ل ةػػس” دسػسما “لةمر ػص، لياساػ  لةزمػسف، ل ػت مقاػدة 

لة ػػػت سػػػ ي ات دس دػػػسع لةااػػػلد ة مسػػػاح، أل ”  رمةػػػدلف“لةاصػػػلؿ م ػػػر لةػػػدمـ لةلماػػػدلد، لاػػػاف اػػػأ ت ملمػػػد 
، ا كؿ اسدث اداث كمس اقلةلف!!  لةق ؿ، اسب رللا  لةقـل

، اػإف ذةػؾ ايطدػؽ أايػس م ػر مقاػدة دػيس، ”ليسػسطار لةمياػدة“لكمس كسف دف يلرالف اسمت لةنقساد لةاالدا  
ه، ل ػػل ذل ػػه لةػػذي مػػيح  رلمػػب ارصػػ  لةيػػلز، لصػػند لسػػاطر م ػػر لةاػػزب لةةماػػلري مػػف للة اػػسر لةػػذي امو ػػ

أاسـ ةلرج دلش ألددفن، ل أكدت سػاطر ه اػت اػلز  رلمػب  رلاػس ة  لقنػست، ل ػل ذلت لة اػسر لةػذي ا طػرؼ 
  رلمب ات دمـ دلة  لدا لؿ مف أةؿ مةسم  ه، لل دقسا م ر دممه.

مس ذكر أمله ةػاس  ا ػال، اقػد اي ػت لةصػاسا  لةصػااليا  رػلؿ لياػسـ لةولوػ  لةمسيػا  د أكاػده للة يصػاؿ 
ااػه، أميػت لةدنػػد لةنقساػدي اػػت سػ لؾ دػػيس ااػسؿ لةكاػػسف، دػؿ لةكشػػؼ مػف أيػػه أدػيسن كػػسف لةنسمػؿ ليسسسػػت 

مراكػت اػزلر اػساط لةدػرلؽ ات دال  رلمب يال لدم رلؼ دسةقدس مسصم  ة كاسف، ل ػل سػاكلف ألؿ مسػؤلؿ أ
ألةمدكر داسب لةاالدن رلؿ لةلده ات لةس ط ، لكػسف اػت ليصػؿ ايػلي مقػد مػؤ مره لةصػايت  يػسؾ، ةػلد 

 لم رلض اسرسـ لةاساط، كمس كألشؼ قدؿ أسسدال ألةملمد لةسسدؽ ةزاسر ه قدؿ  أةا اسن.
 لةكف مس  ل لةادؼ ليدرز ةةلة  ديس؟ 
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إةػػر  ا اػػؿ، اسةاػدؼ لليػػح كػػؿ لةليػلح، ممػػول اػػت إمػسدة مة ػػ  لة يػػسلض  لةمؤكػد أف  ػػذل ليمػػر د اا ػسج
ذل كػػػسف َ اق ػػػؽ لةاػػػدؼ ” صػػػيق  لةقػػػرف“مػػػف ةداػػػد، داػػػدؼ لةػػػدال دس ةػػػسه  لة ػػػت ا ديس ػػػس ، لصػػػسياس كلشػػػير. للف

لةياػػسات درسػػـ لة سػػسؤؿ  دنػػس ةصػػنلد   مراػػره مػػف قدػػؿ لةقاػػسدة لةي سػػطايا ، لمناػػس  لةنػػرب، اػػإف إطػػلؽ مم اػػ  
ا   يسخ قص  لةقدس للدم رلؼ داس، كأياس ةـ  كػف، للسػ نسدة للشػيطف ةزمػسـ لةمدػسردة لة يسليػا .. كػؿ ساسس

ات مللةا اس اػت سػاسؽ لة شػةال، ” لةسي ت“ذةؾ اشكؿ  داس مرا اس، لدسة أكاد س اير قص  إارلف للة اسةؼ 
ف كسيت لةيغلط للة رياب للة ر اب  ت لةنيللف لةذي سا اقؽ مف رلةه لة ادؼ لةمط لب، أل ايدغػت أف للف

ةػػػػده قاػػػػسدة لةسػػػػ ط  دشػػػػأف لةػػػػدلر ليمراكػػػػت، مشػػػػ رطس ” مرليػػػػ “ا اقػػػػؽ أملقػػػػل إسػػػػرلاا ت كشػػػػؼ أمػػػػس مػػػػف 
 يمسيست دلةا !!ن.

  ػػؾ مصػػاد  كدػػره اػػت للقػػل لةاػػسؿ، ا ػػاس أمػػرل  سمشػػاس أف اةػػري  ةػػسلز قػػرلر  رلمػػب دشػػأف لةقػػدس، كأيػػه ةػػـ 
رسرج دلاػرة لة يػسلض، ل ػل أمػر ينراػه  مسمػس مػف قدػؿ، ةكػف دسمػ  اكف. ل ل اؤكد أف لةمداي  أصدات مم اس 

أل ػػسـ لة يػػسلض كػػسيلل ا ةس  ليػػه مػػف أةػػؿ  كػػراس لةسػػ ط  ، كأياػػس ماطػػ  دس ةػػسه دلةػػ  كسم ػػ  لةسػػاسدة م ػػر 
 ، .67ليرليت لةما    مسـ 

شػػػسم   اػػػت  كػػػذل اكػػػلف لةصػػػاساي  قػػػد يةاػػػلل اػػػت لم صػػػسص ردة لةينػػػؿ م ػػػر قػػػرلر  رلمػػػب، اػػػل لدي يسيػػػ  لة
لةػػدلرؿ لةي سػػطايت دػػدأت مم اػػس، لد لةملقػػؼ لةنردػػت  صػػ  ب، لد شػػؾ أف دػػؤس لةوػػسيت يػػسدل مػػف ليلؿ، مػػس 

ف سس ـ اااس دؤس لةليل لةنردت مف دلف شؾ.  انيت أف لةمسؤلةا  لةكدره  دقر ا سطايا ، للف
 

 تم بحمد هللا


