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 2-1إلاضالم الطياس ي.. جطّوراث مهمت 

 8112\5\1  الغد االردنية   محمد ابو رمان
يجتمععخبراععواابثاععمتخثصبمترييععثصباععاباالتوةععمتباالععممي ابرععميبااليععثميصباالمخايععيصب ا وا ععمابثاالرمععي اب

ععمصاباليقخععمربثاالتععثاوباععاباالمععؤتموباالعع ثالاباال يمععااباالععاتبي خعع  بموةعع باال والععمتبباععاباقعع   االمقعع مموفباععابنم 
االلتواتيجي بااباالجمم  با و قي بمخبمؤلل باوي ويربأياوتباابنم مصابا قعثاصبممعمبا ع باالعمسباالليملعا:ب

 االليمقمتاباالشوثطبثاآلام م.
االتوةعععمتباالعععممي اباالتعععابقعععووتباالقرعععواطباعععاباال معععيببمعععصباالمتثقعععخبأصبت عععمالوبا اتعععمثبثا ثوا بملعععتخاي

االليملععاباالعع يمخواطاابثقايععتبامالت   يعع بثاال يمخواطيعع بثتعع اثيبااللععيط ابخععسبطععث وتباال  يعع بمععصب ععا باالتوةععمتب
مخموامتبأةخوبتثغ ًمبااب ااباالمجميابمخيباالخاثيبامال ثال باالم قيع بثايعيباالع نثتبنعصباالليملعابثاالتري عابنعصب

يبقتثبممفهثسمبآرعوباعاباال معيباالليملعابثاالجتمعمنابب-نمييمًب-مي باالتخيي ي ابممبي قاباالش مواتباالم االتتث 
ثاالخخمااابثاالقتخميبمعصبأيع يثالثجيمباالعمسباالليملعااباالتعابأللعتبمفعم يسبثأاةعموب عا باالتوةعمتبرعميبنخعث ب

 ثوةبمرتيف .طثيي بإالىبمفهثسبج ي بالي ميباالليملابثاالقرواطبااباالتيمةباالليملي بثاالت اي باي
البقتتعع ثبب-ث قععمبايععتباالخيععي - ععا باالمفععم يسبثاالمثااععيخباالشععمةة بجعع يوةبامال تمععمسبثاالتةمععيبثاالمتما عع  ب ق قععمب

اخطبنصبملتخايبتوةمتبأثبأت اببم يق ابااتبطاي  بأي يثالثجي ابإق معمبنعصبمثاعثعبأةاعوبمعصباالعفباةخيعواب
اال مقعع باالمطيثاعع باععيصباالعع يصبثاال يمخواطيعع اباععيصبقعع بتةععثصب ععا با تعع اببأتعع بأ ععسبموةامتععفابث ععثباقععمابشععيفوةب

االعممابثاال ععمالسباالم ميعواباايمععمصبثاالمثاطقع اباالتعع يصبثاالتويع اباهقمالععفباال  يع بمععصباالمفععم يسب-االتعواثباالعع يقا
 االميتال بثاالخخمامتباالجتممني باالموتاة بااليثسبااباال مالسباال واا.

فمييبايصباالمسباالليملابإالىبممبا   ابألعثًةباعمالقمثاجبإاابتمة قتباالتوةمتبأثبا ت اببمصبتجمث باالت  باال
االتوةابثاالمغواابثاالتثقلابااليثساباإق قمبقةعثصبقع بقط قعمبشعثطًمبمهمعًمباعاباالطويع بإالعىب وعباالخخماع باال يمخواطيع ب
ثا  االعع باالتقمقاععمتبثاالهععثاج باالليملعععي باالتماليعع ابثتفةيععفبم اعععمتبتخيخيعع بطمالمععمبثقفعععتباععابطويعع بتطعععثيوب

خواطي باتج  باالرشعي بمعصباالعممييصبثنع سباالخع وةبنيعىباقعمابملعمواتبثااعت بالي مقع باعيصباالع يصبملموباال يم
 ثاال يمخواطي .

أت بأاو باالمقظ ويصبالمفهثسبمممبا  باالمسباالليملامب ث عثبمتعووبةتعمببمهعسبي عمالوباالمثاعثعبقفلعفبا قعثاصب
عع بجععث وباالمفهععثسبممععمبا عع باالععممثي :با ثجععفباالمتغيععوةبالسلععمسباالليملععاماابياععخبا أتبمععمب-خععوةبمهمعع بتثا 
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اعععمالخثي:بممتمثالععع بثانيععع بالتعععةطيوبمفعععم يسبثثاعععخبالعععتواتيجيمتبالاقعععمابمقطععع بثقمعععماجبب-ا ععع باالعععمسباالليملعععا
أتبمععععععمبا عععععع ب-متجععععععمث ةبالسلععععععممثي باععععععاباالمجععععععمالتباالجتممنيعععععع بثاالليملععععععي بثاالفةويعععععع .بثمععععععخباالععععععف باهععععععاب

أثبغيوبإلممي اباهابام توىبتمخيبلع يًمبقتعثب معوباالتع يصباليلتبنيممقي بأثبم م ي بالسلمسبب-االممثي 
اععمالتخث بثاايمععمصبامالتويعع بثاالععمسباععمالتتوو.بإقهععمبمتمثالعع بالخيععبباالماععم ئباالمؤللعع بالسلععممثي بوألععًمبنيععىب
نخببمصبرميبتةةي باالتخث با اًلبمصباالثاجامتابثثاخباالت   يع بمتعيبلعيطثي بااليعثتباالثاتع ابثاالتمويريع ب

قيعث باالجممع ةابثاالملعتخايباع اًلبمعصباالتعمويه.بإق هعمبتويع بأصبتع اثجباعيصباالعمسبثاالرتيعموباالفعو تبا اًلبمعصباال
ثاالتويع ابنيعىبارععتمجب وجمتهعمابمععصبقمتيع بثاال يمخواطيع بثاالت اخعع بمعصبقمتيعع بأرعوىابالتتخيع بمععمبأطيع بنييععفب

ألع باال يممقيع بمخعيباالتتعووبباالا ضبمت اخ با يي مابالخ بتسباالت ايوبنصبا  باالعممثي باعاباالنتعواجباعا ض
معععصباالت معععتبثاالخطي ععع بمعععخباتتةعععموباالتخيخععع باال يقيععع ابثاعععاباالثقعععتباالعععاتبتتتععع  بايعععفباالعععممثي باعععواطباالععع يصب
عععيباال ثالععع باالم قيععع بغيعععوب بمعععمبا ععع باالعععممثي بيؤةععع باالتععع يصبثاالتخعععث ابمعععخباالعععفاباايقمعععمبتفا  امالملعععؤثالي اباعععإص 

 المجميباال مسم.اال يقي اباإق همبتتثاا بنيىب ثوبالي يصباابا
أمععععمسبتتعععثالتبمهمعععع بثاقيثيععع باععععابا يععع يثالثجيمبثا اةععععموبالععع ىب ععععا باالتوةعععمتابثتطععععث واتبأشععععافبب-إااًب-قتعععصب

بامالقخمامت باإالىبأتبم ىبيمةصبأصبيتتخ باالفبثيقتشو ب اابممبلقتمثيبطوتفباابمخمال بيثسبغ ..
ب  
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 هصز هللا: ال وعزف إلى أًن جزيد "إضزائيل" ان جأخذ املىطلت

 8112\5\1سما   – وكاالت
اقمقابتلصبقيوباهللبملمابااليثسباالخمخعمابإصبماالتعوببتةعم بتقتهعابمعخباالعثةمابقميبا ميصباال مسبالت بباهللباالي

 اابلثويمبالةصبالبق وجبممبإاابق بتخخبمخبا يمام.
الععىبأيععصب ثأاععمجبقيععوباهللباععابةيمعع بالععفبملععماباالخمخععمابمااليععثسبالبق ععوجبإلععواةييبةيععجبتتيععوجباععابلععثويمبثا 

 توي بأصبتةرابلثويمبثالاقمصبثاالمقطخ م.
لعواةييبثااللع ث ي بالعصبيلعةتثابنعصباشعيبمشعوثنهسباعابلعثويممابمشع  ابنيعىبأققعمبممعمب القعمباعابثتماخبم أمويةعمبثا 

 قيبباالم وة م.
ثاابثقتبلما بملمابااليثسابقخيعتبشعاة بإنمميع بأمويةيع بنعصبملعؤثاليصبملعماباالخمخعمابأصبمإلعواةييمبتلعت  ب

 .ابالهااباال ميباال لةوتنيىبا وج بالتوببمخبإيواصابثأقهمبتل ىباليتيثيبنيىب نسبأموية
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 الجميعوسيز مصزي ضابم: عباص ضياس ي جبان وأصبح عبئا على 

 8112\5\8  81عربي -لندن
شععصبث يععوبميععوتبلععما ب جثمععمبالانععمبنيععىبوةععي بااللععيط باالفيلععطيقي بمتمععث بناععم ابنيععىبريفيعع باتهممععفب
االخقعععيصباالعععوةي باالم ععع ثيبمتمععع بمولعععاباخاعععثيباةعععوةبماال ثالععع بااتباالتععع ث باالمؤقتععع باالتعععابتخاعععاباإقممععع ب ثالععع ب

 ايلطيقي بنيىبأوضبليقمام.
الميوتبا لا بيتيىبتمم بتغوي ةباابتلمافبنيىبمثقخبتثيتوبقميبايهم:بمأاعثبمعم صبثقشوبث يوبااللتخمموبا

  متمث بنام ابليملابتمافبثن يسباالموثاةبالبيلتت باالو بنييفبموةبأروىباابأةمايافم.
ابمقععابأةخععوبمععصبلععقتيصاب2015تشععويصباالخععمقا/قثاماوبب9ثأاععمج:بمأةتفععاباقشععوبقفعع باالايععمصبااللععما ب اتععمويهب

صبةمصبيا مجبإاليفبأقفب متمث بنام ابأيا بناةمبنيىباالجميخاباهللبيوتسبأاثبنمعموبالعسبي يعسبأقعفبلعيريففبثا 
 ليملابجامصبالبيهمافبا ن اابثتتتخو باالمخمثم م.

اليمجيع باالعثطقاباالفيلعطيقابب23ثةمصبنام بتت ثبنصبمثقجباالوةي بمولابرميبةيمتعفباماتتعمحباالع ثوةباالعع
تمع بمولعابةمقعتبمثجعث ةب اةعوةباال ثالع بااتباالتع ث باالمؤقتع اابي طثققعمبملماباالخقيصبثقعمي:بمثقعتباالعوةي بم

ا اععمبمععصبلععيقماابشعع اقمبيعع ريب قععمفبثي ععيرب قععمفابثقيعع بطثييعع بنوياعع بالععمهمبمشععوثعبغيععثوابأيمقعع اب
ثتتىباآلصبيتةيمعثصباهعااباالمشعوثعابث عاابمشعوثعبتيعفي باليخاعي باالفيلعطيقي ابثأقعمبقيعتب عااباالةعمسبايعوات ب

ب ثبقميبالا:بمثاا م.باليوةي بمولاا
ب  



 

 7عزبيـــتشــــؤون 

 

 «ألاصالء»ها كد جبدأ مع هصزهللا: الحزب مع الوكالء في ضوريا شارفذ على نهاًتها ولكن

 8112\5\8ـ من سعد الياس: « القدس العربي»بيروت ـ 
االياقعععمقاابتلعععصبقيعععوباهللابأمععع باالخمخعععماابإصباالتعععوبباعععابلعععثويمبمعععخباالعععثةماب«بتععع بباهلل»قعععميبأمعععيصبنعععمسب

تهععمابثالةق هععمبقعع بتاعع أبمععخبا يععماابمتععا وًابممععصب ععثبتماععوبالعع اخبمةععمتبمييععمواتباالعع ثالواتبشععمواتبنيععىبقهمي
الم وةتفبمخبمتثوباالمخمثمع .بثتعةتابتيعويتمتبقيعواهللباعابمهوجعمصباقترعمااباعابا ياعفبشعوقابالاقعمصابأقممعفب

 ت بباهلل.
م وةتعععفبمعععخبمتعععثوبااليعععثسب قعععمفبمعععصب عععثبتماعععوبالععع اخبمةعععمتبمييعععمواتباالععع ثالواتبال»ثتعععاوبقيعععوباهللبمعععصبأصب

 «.االمخمثم 
االتعععوبباقتهعععتبمعععخباالعععثةمابثقععع بيشعععقهمبا يعععماابثأمويةعععمبثتيفمؤ عععمبثم هعععسبااللععع ث ي بالعععصب»ثأشعععموبإالعععىبأصب

 «.يلةتثابنصبرلموتهسباابلثويم
ثايغععتباالتمععمتبالشعع باال يععبباالقترععماابقاععيبأيععمسبنيععىبمثنعع باالقترماععمتباالقيمايعع باععم ميصباال ععمسبالتعع بباهللب

جاهع ب»ث«باال ثالع »اتغطيع بتقظعيسب«باالخعثاتباالياقمقيع »ثتع بب«باالملعتخاي»هللبإالىباتهمسبتيعموبااللي بتلصبقيوا
لقثاتبنق ممبةمصباالاخمعبمه  ًاباة يعفبثقملعفبثمقمطخعفبمعصبقاعيباالجممنعمتباالملعيت بب7مقاب»اباخثالفب«االقيوة

 ابأثب صبقعععثىباعععاباالليلعععي باالشعععوقي اباال ثالععع بتريعععتبنعععصباالاخعععمعباعععاباالمثاعععثعبا مقعععااباتجععع باالقعععةتباعععمالقف
ليملععي بةمقععتبموتاطعع باماو عععماييصابتيععموباالملععتخايبثاالخعععثاتباالياقمقيعع بةمقععمبيغطيعععمصبااو ععماييصاباالععايصب ععع  ثاب

 «.االاخمعابثةمقمبييفمقهسبامالخثاو
إصباالخععوىباالت ث يعع باالاخمنيعع بةمقععتبا شعع بت واععًمباليرطععوبمععصبااو ععمبباالتةفيععوتابثايهععمبتقععثعب»ثتععماخبقععمةم:ب

ثمخباالفبالسبيةعصبالع ىباالجعيرباالياقعمقاباالخعواوبامهمجمع بمثاقعخبااو عماييصاب صبا عضباالخعثىببطمةفابثما ااا
االليملي ابةمقتبنيىبيي بامالجممنمتبااو ماي ابثأنقابامالتت ي بتيموباالملتخايبثاالخثاتباالياقمقيع .بأمعمبتع بب

ثاقتيععمواتةسابيجععببأصبب مععمابأاقععمةةس»ثأاععمج:ب«.باهللباخعع بثقععجبمععخبأ ععيباالاخععمعبالمثاجهعع بااو ععمبباالتةفيععوت
تتمث ععمباةيععثاتةسابثاالمخمثمعع باتمجعع بإالععىبتمميعع بليملععي اب صبثالععاباال هعع بااللعع ث تبتماععوبالعع اخبمييععمواتب

 «.اال ثالواتباليتتويضبنيىباالمخمثم 
االمةت باالخمقيع باعابا ياعفباالهومعياب عابالةتع بمعصبيخعثيبإصبلعمتةسبغيعوبشعوناابثي يعصباالقتمعماب»ثأامجب

مصباالمةت باالخمقي بيقما بنيىباالقم بثا  مالاباابا يافباالهوميبث تيع بثغيو عمابمعصبباليمتثوباآلرو.باالا ض
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العع يقمبنيععثببثقععثاق ابثأنعع ةسبأققععمبلععق مالوب ععا ب»بثقععميب«.باالعع ثاةوبثأيععثاتةسب قععمبملععؤثالي بأةيعع ةبثتملععم 
 «.االقثاق ابثأصبقر سباالمقطخ ابثاثت تقمباالثطقي بقخثسبااالفبثقتماب ا باالمقطخ بثةيباالثطص

إصبايعععوثتبةمقعععتبثلعععتاخىبنميعععم ب»بةعععمصبوةعععي باالتةثمععع بلععع  باالتويعععوتبغمععع بمعععصبققعععمةبتععع بباهللبقعععمةًمبثب
االممو با  و بثاالثامابالواي باالتويوتبثنميم بمتما  باالمليوةبمعخبلع  باالتويعوتابثالبشعااباعاباالةعثصبيمةعصب

 «.اصبيغي وبالثقهمبأثبيلتثالابنيىبقواو مبأثبيمتثب ثو م
نيىباالعوةي بقايعفباعوتبمعصب ثصبتلعميتفاباعوأىببجاواصبامليياالث يوببيموباالثطقاباالتواالتمصبجهتفابو  بوةي ب

أصبم وة باالا ضبااليثسباعاب تيع بثةعيبالاقعمصب عابالعخمطباال هع بمعصبرعميبتتجعيسبنع  بقثااعفبالي يع ثقمبإالعىب»
معبثاالشعمميبأصباالتيموباالثطقاباالتعوبيع نجهسابثقتعصبأثال باالجقعثببثاالاخع»ابمشيوًابإالىب« مصباالوةي باالا يج

ب«.ثجايبالاقمصبثالبقتتمجبااصبأت ابال يموةباالمقمط باالياقمقي بثالبقخثسباليمت باقترماي 
ب  
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دمذ لدول الخليج 11صحيفت كويديت: هذه مطالب جزامب الـ
ُ
 التي ك

 8112\5\8  81عربي -لندن
 ةشفتبيتيف بةثيتي بنصبمطمالبباالوةي با مويةااب ثقمال بتوامباباالتابق متبإالىب ثيباالرييو.

إصبتوامببيل ىباقهمابا  م باالرييجي بقايبمثن باترمابقعواو باعابشعةصباال خثاعمتبثاتلببيتيف بماالواتمابا
 أيمو/بمميثباالجموت.ب12ا مويةي بنيىبإيواصبااب

ثقمالعععتبااليعععتيف ابإصبمتوامعععببطيعععببمعععصبث يعععوباالرموجيععع بمميعععفباثمايعععثابنقععع ممبةعععمصبالبيععع ايبمععع يوابالثةمالععع ب
ال ىب ثيباالرييو باليملمن ةباعابطعابيعفت باالرماعمتبااللترامواتباالموة ي ب لابآتبإتاابتةخيجباالتتوفب

 ايقهمم.
 يثمم.ب20أوليهمبتوامببإالىب ثيباالرييوبقايبقتثبب11ثةشفتبماالواتمبأصباالمطمالبباالع

 ثجماتباالمطمالببنيىباالشةيباالتمالا:ب
 .بتةةي باالي اق باالثخيخ بايصباالثاليمتباالمتت ةبث ثيباالرييوابثالتمواوب ا باالي اق .1
 وثوةبتثتي باالمثاقجبالمثاجه بماالمرططباايواقاباالرايثاباالوامابإالىب ن ن بالتخواوباالمقطخ م.ب.بتةةي با2
.بتةةيعع باالتعع اسباالثاليععمتباالمتتعع ةباععةمصب ثيباالريععيوبممععصبقمتيعع بأرمقيعع بما ةيعع ابث قععفباععابميععيت باالثاليععمتب3

 االمتت ةبثمييتتةسم.
تطيعععبباالتجعععمق بثاالثتععع ةب ارعععيبمجيععع باالت عععمثصبمعععخب.بتةةيععع بأصبمثاجهععع باالقظعععمسباايواقعععابايعععثوةبأااعععيبمت4

 تتمالفمتبقثي بمخبميوبثا و صبث ثيبأروىبي يخ م.
.باالتتايوبمصبأصباالثاليمتباالمتت ةبالعصبتتتمعيبثتع  مبملعؤثالي باالتيع تباليمرططعمتباايواقيع بمإاابالعتموتب5

ااباخيتبااوا ا تب اريب ثالهمبواااع بالتخاعيباالرمامتبايصبتيفمةهمب اريبمقظثم بمجي باالت مثصباالرييجاابثا 
 ما أبتيباالرمجم.

.باالتععععاةيوبلععععوي مباعععععماالتاتيمتمبأثباالالت امععععمتبا مويةيعععع باالمم يعععع بثاالاشععععوي بالمثاجهعععع بااو ععععمببمقععععاباال ععععمسب6
ثتتعىبااليعثسابثتجعسبااقفعم باالععاتبق متعفبأمويةعمباعاباالتعوبباعع بااو عمببثمالعتفم تبمقعفبأمقيععمب ثيبب2001

 االرييوبامال وج با ثالىم.



 

 10عزبيـــتشــــؤون 

 

.باالتقايعفبإالععىبأصبمععمبقع مقم بمععصباالت امععمتبقع بالبيلععتموباععابتعميبالععسبتترععاب ثيباالريعيوبمجتم عع بمثقفععمبثاتعع اب7
جاععموبقظععمسبإيععواصبنيععىبثقععجبمرططمتععفباال  اةيعع ب امالتتععمالجبمععخبأمويةععم بماليخاععمابنيععىبااو ععمببمععصبجهعع ابثا 

 ا باالمقطخ مبمصبجه بخمقي .
ظهعععموباالمثقعععجباالمثتععع بقاعععيباالخمععع با مويةيععع بب.باالتشععع ي بنيعععىبيععع ثوبماعععم وةبرييجيععع باقهعععما8 ب-االقععع اعابثا 

االرييجيعع ابثأصبييعع وبايععمصبيتاععمصبإقهععمابمةععيبتععمالتباالمخمط عع ابثاععت باالتعع ث باالاويعع بثاالمجععمالتباالجثيعع اب
ثنث ةباال مقعمتباال ايثمملعي ابنيعىبأصبيظهعوبةعيبطعوجبمخعم يوبم تاعوةبمعصباالتثااع بثتعيباالمشعمةيبالتشع مواب

 قطخ م.ارطثوةبممبيرططباليم
.بالت  ا باال ايثمملي با مويةي باليملم م باابتخويعببثجهعمتباالقظعوبامالقلعا بإالعىباالخاعميمباال مالخع باعيصب عا ب9

اال ثي بمصبأجيبتطميصباالجميخابثق عباالمرمثجبمصب ااباالطوجبأثباافابمالةصباتثبةيباالميفعمتبثاالتفميعييب
اللتتخمقمتباالمخاي ابالاالفبقتمقىبمثقفمبنممعمبثنمجهمبليةرابثقتمبطثيمابثقتصبقتتمجبإالىباالثت ةبالمثاجه با

 اإقهمابا  م بمخبقهمي بأاوييابنيىبأصبتاتثباالتفميييباالمتخ بت ويجيمبمخبةيبممبتتتمجفبمصباممقمتم.
.باالطيعببمعصبةععيباالع ثيباالرييجيع بثقععجباالتمعمتباانمميع باعع با اعهم ب صبماالعفبي يعع بمعصباالتيعع ي اب10

قلعععثبباالتلملعععيمتبالععع ىبشععع ثبب عععا باالمقطخععع باالتثاقععع باليلعععمسبثمثاجهععع بثي يععع بمعععصبتععع ا باالتيعععثيابثيواعععخبم
 ا رطموباالرموجي بالبإالىباالتي ي م.

.باالتوةي بنيىبثجعثببالعتمواوباالتشعمثوباعيصبأمويةعمبث عا باالع ثيباعابمعمبيت يع باعمالرطثةبا مويةيع باالمخايع ب11
االريعيوبمجتم ع ابثنيعىب نعسببتجم بإيواصابمثقتعصبقاع ةسباعابااليعثوةب اةمعمابآميعيصباالتيعثيبنيعىب نعسب ثي

بثتةيي بميوبث ثيبأروىبي يخ بنق ممبق يصبقواوقمبامالقلا بإالىبإيواصم.
ب  
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 ضالم الطياس ي.. جدليت الىيزيت والواكع   ما بعد إلا 

 8112\5\8  الجزيرة نت  نبيل البكيري
شة يتبج الي بماالمما  يمتمبإتع ىبأ عسبمواتعيبثظعثا وباالجع يباال يمعابثاالخخعماابطعثايباال خعث باالخمخع باالمماعي ب

مبا ععع باالعععمسبثتتعععىبااليتظععع  بامعععصبممعععمبا ععع بااللعععت ممومبإالعععىبممعععمبا ععع باالت اخععع مبثممعععمبا ععع بااليعععهيثقي مبثممععع
االليملامابةيهعمبمخمواعمتبملعةثق باتفعمنمتبااليتظع باالم يشع باتلعبب ثصباالقظعوبإالعىبتع انيمتهمبمعصبمقظعثوب

 نيمابشممي.
ثقععع بجعععماتبموتيععع بألعععمث مبممعععمبا ععع باالعععمسباالليملعععامابث ريعععتبموتيععع بارتاعععموبتخيخعععابتيقمعععمبقمواعععتب عععا ب

  خ ة.االقظوي بترثسب ا باالظم وةباالهثيمتي باالجتممني باالم
مخ يبةتمببماشيباالمسباالليملامباليامتثباالفوقلابأثاليفيفبوثابأثيبمظعم وبااللعت جميباال يمعاباعاباالتع يثب
نععصبظععم وةبم خعع ةباشععاابمععصبااللععت جميبثاالتلععطي اباالععاتبتععثيباال مععيباالاتخععابا ةععم يماباالويععيصبإالععىبمععمب

امالممقشععيتباال ععويضاباغععضبيشععافبنمععمبيععتفيمبالب عع جبالععفبلععثىبالععتام با تعع اثبايععقخباالتعع ثبثنقثقتععفب
 االقظوبنصبج ي باالمي وبثيثااي باالراو.

خعسبجععمابا عع  بمامشععوةباالامتععثباالفوقلععابأياععًمبجيعيبةياععيباةتععمببنقثاقععفبماقتشععموبثاقتلععموباالععمسباالليملععاماب
ثةمباالامتخْيصبانتم بقعوااةبلعوي  بثملعت جي بالتع انيمتباالقترماعمتباالج اةويع بمطيعخباالتلع يقيمتابتعيصباعم تب

نععمصبتمالعع بايهعع مباالجاهعع باالععممي بالسقخععمابثتععسباالقخععمببنيععىبقتععمةوبتيععفباالقترماععمتباععابجثالتهععمبا ثالععىابثا 
 االطثاوئبثتفجوبتوببأ يي بطمتق ب اال شوي باالتموااا.

ثااباالمخماي بةعمصب قعمفبيعمتببا طوثتع باالتفلعيوي باالمغعميوةبتمممعمبثاالم مواع ب طوثتع بممعمبا ع باالعمسب
فوقلعاباواقلعثاباثوغعمباالعاتبةعمصبالععفبمثقعجبمقعم ضبالهعا با طوثتع ابطموتعمباع يمبتفلععيويمباالليملعامابث عثباال

قمععمب ثيعع بمجتم يعع ابنعع ابنععصبةثقععفبيععثتمب أقععوببإالععىباالثاقععخبات يخععفبنععصبأصباالععمسباالليملععابالععي بموتيعع بثا 
 جقثبم.م موامبالملت ممو بثق بنا وبنصبمخثالتفب ا بمصبرميبةتمافبا شهوبماالمسباالليملا:بيثتباال

ثالسبيخجباثوغمب قعمباعابو  بنيعىبتهماعتبأطوثتع بممعمبا ع باالعمسباالليملعامابةمع ريباليت عمطابمعخباالظعم وةب
االممي بأثبمعمبيلعمثقفبماالعمسباالليملعام باخع با عببإالعىبتت يع بخمخع بنثامعيبوةيلعي بميعمتا بثملعمن ةب

 اابالتمواوبظم وةباالمسباالليملا.
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الجتممنيعع بثاالقتيععم ي باالوا قعع باععاباال ععمالسباال واععابثاالععممابةفيععيباملععتمواوبأثالهععم:بأصبالععتمواوباالظععوثجبا
ثجعععث بتيعععموباالعععمسباالليملعععا.بثخمقيهعععم:بقععع وةباالعععممييصبنيعععىبإقتعععمجبرطعععمبب اريعععاباشعععةصباالت اخععع بالت اةععع ب

 جمهثو سبثأقيمو س.بثخمالخهم:بثجث بأقظم بتارسبرطوباالته ي باالممابثتتمنبباف.
ةععمصب قععمفباالامتععثباالفوقلععاباالشععهيوبآالصبوثلععيثصباالععاتبواععضب ععثباآلرععوبأطوثتعع بممععمببثاععابقفعع بااللععيم  

ا  باالمسباالليملامابالةقفبالسبيف يبةممبا عيباثوغعمباطعوحبوؤيع بتفلعيوي باليخاعي بمعصبثجهع بقظعوبالبترتع يب
يع باليقخعمرباالظم وةباابإطموبقظوتبشمميابثتخيسبنيىبألملفبوؤيتهمباالتفليوي باالمطيخ باليظم وةبتةثصبغيوبقما

 ثاالاتثبثاالرتامو بث ثبممبتوفبمخيب ا باالوؤي باابتمال بمصباالميخيصباال يمابثاالمقهجا.
ثتاخعععىبوؤيععع بوثلعععيثصباعععابوااعععفبأصبتفلعععوبمخثالععع بممعععمبا ععع باالعععممثي مبجميعععخباالظعععثا وباال يقيععع بثاالليملعععي ب

ملعععموباالمجتم عععمتباالتماليععع باعععاباال عععمالسباالعععمماابثأصبيةعععثصبمعععصبشعععةصبنمثميتهعععمبأصبترفعععابمعععمبيمتعععم باعععفب
االعععممي بمعععصبت خيععع بثتوةيعععب ب عععا باالوؤيععع بإاصبتاخعععىبا قعععوببالريثيعععيمتباالمجتم عععمتبثريفيعععمتباالامتعععثب

 االمقهجي بثاالخخماي بث ثايمباقطمقفبااباهسبثتفليوباالظم وة.
ابموةع ب2007ثمصب ااباالمقطي بأياًم بةمقتبوؤي باالامتعثباالميعوتباالواتعيبتلعمسبتمعمساباالعاتب نعم ب نعمسب

تباالشو با ثلطبااباالجمم  با ميوةي ب امالخم وةاباليت خيببنيىبثوق بنميبقع مهمبوثلعيثصبااتعفبثةعمصب والم
نقثاقهععم:بماععاباقتظععموبمععمبا عع باالععممثي م باةمقععتبثوقعع باالت خيععببمععصبقاععيبتمععمسبا قععثاص:بماععاباقتظععموباالغمةععبب

 االاتبالبيجاا:بقمماجبتتت ىباواي بممبا  باالمسباالليملام.
ا باالثوقع  بوأىبتلعمسبتمعمسبأقعفبيجعببنع سباالخطعخبثاالتلعييسبامخعيب عا باالمخعثالتباالمطيخع بةمقتهعمابثمصبرميب ع

االمسباالليملاابثأصبيتةل بمقظثوبمرتيجبيقاخبمصبريثيي باالامتثباال وااباالمليسباابوؤيتفباليظعم وةب
التوةعععع باالععععممي ابثيمةععععصبأصبيةتشععععجبمععععصبرمالععععفبارععععتمجبمقععععم وباالقظععععوبثمثقععععخباالليملعععع باععععابمشععععوثعبا

 االممي .
باالمشوثعباالعممابرلعوبنيعىبملعتثيمتبمرتيفع :باالثيعثيباليلعيط ابخعسب ثاتلببتممس باإقفبميمةصباالخثيبإص 
اقتواحبقمطبأثبشةيبج ي باليلعيط ابإاعما بإالعىبتقعم التبمؤالمع ب ا هعمباعابوتيتعفباليثيعثيبإالعىبااللعيط .بالةعصب

لممي ابأرشىبأصب قمفبرطعًةبةايعوًاباعابإطمقيع بنيىبملتثىباةوةباالليمل بأثباالا  باالليملابااباالتوة باا
ابمععو   با لملععاب ععثباالت مععيسبثنعع سبإ وافبتوةيايعع ب‘مععمبا عع باالععممثي ‘أثب‘بقهميعع باالععمسباالليملععا‘االخععثيباععع

 االتمال باالممي بثت خي  مم.
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يععععيباالامتععععثبا ميوةععععاباثبا ب1996االمخمواعععع باالتععععابلععععا بأصبطوتهععععمبنععععمسبب-اععععاب ععععاابااللععععيم -ثالبيغفععععيب
اايواقابآيجبايمتاباابمخميبشهيوبالفبا قثاص:بمق ثسبمجتم متبمعمبا ع باالعمسباالليملعامابثطثو عمبالتخعمب

ا قعععثاص:بمج عععيباالعععمسب يمخواطيعععًم:باالتوةعععمتباالجتممنيععع بثرطعععمببمعععمبا ععع بب2007إالعععىبةتعععمببيععع وبنعععمسب
 ا ليم م.

الليملععاباالشععي ابإالععىبمععمبا عع باالععممي ابثقعع باقتيععوبنيععىبمخمواعع باالتمالعع باايواقيعع بثتتثالتهععمبمععصباالععمسبا
ثةمقتبمخموا بمش ث ةبالتوة باالمجتمخباالتتجمجاباالوااضبالتةسبقظمسباالعثالاباالفخيعفابثاالتعابتثجعتبالتخعمبامعمب

 .2009نوجباعماالخثوةباالراواامبنمسب
االتمالع بالةصباالمخموا باالتابثا همبايمتبةمقتبتوتة با وج بوةيلي بنيىباةوةبأصب عا باالتتعثالتباالتعابتشعه  مب

االععممي باالليملععي ابتتمثاععخبتععثيباةععوةبأصبتمالعع بممععمبا عع باالععمسباالليملععامباليلععتبمجععو بشععوطاباععيب ععاب
لعتواتيجي بالمقطع بثطواةع بااللعمثبنيعىبماالعمسباالليملعامب أيامبمشوثع:بأتبمتمثال بثاني بالثاخبتيعثوبثا 

 ااباالمجمالتباالجتممني بثاالليملي بثاالخخماي .
 عع باالععمسباالليملععامباليلععتبم م يعع بالسلععمسبأثبغيععوبإلععممي بثالبتتععىبنيممقيعع ابثمععخباالععف باععإصبتمالعع بممععمبا

 ثالةقهمبتمخيبمل ىبال موباالت يصبامالتخث ابثاايممصبامالتوي ابثاالمسبامالتتوو.
أتبأقهمباتلعببايعمتبقفلعفبمتمثالع بالخيعببماعم ئبماالعمسباالليملعامبا لملعي بوألعمبنيعىبنخعبابثاالعفبناعوب

اع البمعصباالثاجاعمتابثاالت   يع باع البمعصبااللعيط باالفو يع ابثاالتمويريع باع البمعصباالقيعث بباالتوةي بنيىباالتخعث 
 االخمات ابثاالملتخايبا البمصباالمماا.

إقهععمبتويعع بنخعع بم اثجعع بالسلععمسبمععخبتعع باالفععو باععاباالرتيععموبثاالتويعع ابثمععخباال يمخواطيعع بثاالت اخعع ب ث ععثبأمععوب
 خي با ضبممبثيففباالا ضباعماالت اخ باالا يي م.توة بنييفبتمال بمممبا  باالمسباالليملاماابالتت

ثمخععيب ععا باالمخمواعع باالتععابوامععمبت جععيباالةخيععوباععابثاعع همبةإطععموبقظععوتبثمعع ريبت ويفععابمفتععثحبالةععيبتفلععيواتب
ظععم وةبماالععمسباالليملععام بتاخععىبمخمواععمتبملععت جي باععابإطععم با تةععمسبنيععىبظععم وةبقامالعع باليتتععثيبثاالتاعع ياب

ةخعععوبمعععصبرميعععي باال يقمميععع باالجتممنيععع اباالتعععابتلعععسباالمجتم عععمتبثطاي ععع بثتلعععيطوبنييهعععمبرميعععي باالخاعععمتبأ
 تتثالتهمبثتفمنمتهمباالليملي بثاالجتممني باالم خ ة.

ا  عسباعابا معوب عثبأصباالظععم وةباالعممي بمتقثنع بثمت ع  ةباشعةيبةايععوبثالاعتابالعي بنيعىبملعتثىباالظععم وةب
ةايوبثأةخوبمصبتثجفب اريباالجممن باالثتع ة باةعيببةةيبايبثنيىبملتثىباالجممن بثاالتيموباالثات ب قمفبتاميص
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يععوىبأقععفبا قععوببإالععىباالتفلععيوبااليععثابباليفةععوةابممععمبياعع قمبأمععمسبتمالعع بمتقثنعع بييعع ببم هععمباالخيععم بثاالتةععسب
 نيىباالظم وةبةةي.

ا يعععىبلعععاييباالمخعععميبثاالممتعععظ باعععاباالتمالععع باارثاقيععع بخمععع بتيعععمواصبتمةمعععمصبالهعععم:باالتيعععموباالتقظيمعععاباالعععاتبيجععع ب
اابقاثيبثتخايباالفةوةباال يمخواطي باالت   ي  بثاالتيموباالخخعماابثاالليملعاباالعاتبغع ابنوااعمبثمقماعمبمعصببي ثا 

 أجيب ا با اةموبثاايممصباهمابةمروجباليمة  باالليملاباالم ميوبااباالمقطخ بةةي.
ابقةععثصباععاباالمخماععي بالبيرفععىبنيععىباالمواقععبباععوث بشععويت بقراثيعع بشععما باععاباالخيععبباالتوةعع باالععممي ابثالةعع

أةخوب ق بقخثيبإقهمبقم م بمعصبقيعببتوةع باالعمسباالليملعابثامنعيبإنممعابثخخعماابةايعوبايعفابثةمقعتبجع ااب
 البيتج أبمصبشواوةبخثواتباالوايخباال واا.

ثايععثوتبجعع اابمععصبشعع مواتب ععا باالخععثواتابمخععيبشعع موات:باال  االعع بثاالتويعع بثاالةوامعع بثاالمثاطقعع باالمتلععمثي .بثقعع ب
شععويت بأقفلععهسبثجهععمبالثجععفبمععخبمخمونعع با قظمعع بااللععتا ا ي باالتععابالبتقملععببتععثجههسبثجعع بجععيبشععامبب ععا باال

 ثم اجهسبثلخجبطمثتمتفباالموتفخ.
ث ععا باالشععويت باالقراثيعع باالشععما باليلععتبم  ثالعع بنععصبظهيععوباةععوتبتقظيععوتبنععمالاباالملععتثىباععابقيععبباالتوةعع ب

االليملابثاال نثتابثاوثوةبمغعم وةبباالممي ابثممصبيقظوبااب ا باالموتي بالاوثوةباالفييبأثباالتميي بايص
االتابثج تباالتوة باالممي بقفلهمب اريهمبالابباالشتامفباالليملابثاالع نثتباالخعمةسبنيعىباةعوةب-تمال باالتيفب

 إالىب ثال باالتخث بثاالتويمتباالم قي .ب- ثال باالشوي  بثاالتمةمي 
أققعععمبأمعععمسبموتيععع بممعععمبا ععع بب-ايمعععمبت قيعععف-الةعععصب عععيبت قعععابمخمواععع باالفيعععيبأثباالتمييععع باعععيصباالليملعععابثاالععع نثتب

االمسباالليملامباةيبتجييمتهمابثاقتلموباالتمال باالممي باال نثي بثاالليملي باابإطموبت ببليملابةغيو ب
 مصبا ت ابباالاوامجي ابنيىبغواوبا ت ابباال يمخواطي باالمليتي باابأثوثام 

ةميباالخععععمةسباععععاباالمجتم ععععمتباال وايعععع ب ععععاابااللععععؤايبأياععععًمباتمجعععع بإالععععىبمخمواعععع بأةخععععوب قعععع بالتفةيععععفب اثيعععع بااشعععع
ثاالععممي ابايمععمبيت يعع باجععاوبااشععةميباالخععمةسبثاالمت يعع باظععم وةبااللععتا ا باالليملععاباالجععمخسبنيععىبيعع وب ععا ب
االمجتم عععمتبمقعععابنخعععث بنععع ةابقاعععيباالتععع يثبنعععصبأرطعععمابثت خيععع اتباالظعععم وةباالعععممي بثريطهعععمباعععيصباالععع يقاب

 ثاالليملا.
 وةبممععمبا عع باالععمسباالليملععامبةثاقععخبالبيمةععصبم ععفباالهععوثببمععصبمخثالعع بثام قععىبآرععو باععإصباالتعع يثبنععصبظععم

ايهععمباالةخيععوبمععصباالمامالغععمتبثنعع سباال قعع ابوغععسبا ععضباالمؤشععواتباالتععابالبيمةععصباالخيععم بنييهععمباشععةصبتتععثالتب
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االظعععم وةباالعععممي بةةعععي.بثام قعععىبأةخعععوب قععع  باعععإصباخعععمابظعععم وةباالعععمسباالليملعععابمعععوتاطبجعععاويمبات خيععع اتب
 االثاقخباالليملابالي مالسباالممابةةي.ثتفمنمتب

ثاالعععفبامنتاعععموبأصباالعععمسباخععع وبةثقعععفب يعععصبشععع مةوبت ا يععع ب عععثبأياعععًمبمعععم ةبخثويععع بتتوياعععي بقخياععع باليظيعععسب
ثااللععتا ا بثااللععتةمق ابممععمبيج يععفبمععم ةبثثقععث ابالةععيباالتوةععمتباالخثويعع باالتتجمجيعع باععابمجتم ععمتبااللععتا ا ب

االقتخععميباالليملععابثاالعع يمخواطاابةمجتم ععمتبايعع اصباالوايععخباال واععاباالتععاباالليملععاباالتععاباشععيتبايهععمبمتععمثالتب
بأجِهاتبخثواتهمباالمقم ي بامال ثال باالم قي باال يمخواطي .

ب  



 

 16عزبيـــتشــــؤون 

 

 2-2من إلاضالم الطياس ي إلى "ما بعده" 

 8112\5\8  األردنيةالغد    محمد ابو رمان
اشععقطصاب .بقمخععمصباععواثصابلععؤااًلبنيععىبيطععوحباالامتععثبا ميوةععاابثألععتماباال يععثسباالليملععي باععابجمم عع بجععثوجبثب

ابث عثباالةتعمبباالعاتبتمعوجسبإالعىبWhen Victory is not an option وجع بةايعوةبمعصبا  ميع ب اعابةتماعفب
اال واي بتتتبنقثاصبماالمشموة بالباالمغمالاع اابث عث:بايمعمبإاابةعمصبقجعمحبإ معمجباالتوةعمتباالعممي باعاباالي اع ب

القعمبةمةقعمتبليملعي بشعايه باعم ت ابباالملعيتي باال يمخواطيع ابأسبأتع اببباال يمخواطي بااباال مالسباال واعابلعيري 
امشي بمخيممبت ثباابأثوثامبايصباالتوايصابنق ممبالعتخموتبا تع ابباالشع اثي اباالقم يع بثاالفمشعي اباالقترماعمتب

 ثثييتبإالىباالليط بثأقممتبأقظم بشمثالي  
اتجععم وبثاتعع ابثالبيععوتاطبامالاععوثوةباةيعع يثالثجيمببالععي بالععيطًمابثالب ععثباععاب-ثاخععًمبالاععواثص-االجععثاببنععصبااللععؤايب

االتوةمتباالممي باالااتيع اباخع وبمعمبيعوتاطبأياعًمباماللعيمقمتباالليملعي باالمتيطع ابثةعمباالتتمعماليصابثاخعًمبالعفاب
اإشعععمواتبث وث بمهمععع بمعععصبثتعععابتطعععث وبتجواععع با تععع ابباالملعععيتي بب-اعععابةتماعععف-ثاو ابا ععع بأصبي عععث باقعععمب
-ابمخموقًمبايصبتجمواهعمباالمرتيفع باعابتيعفباالع ثيابمعصبقمتيع ابثتجواع با تع ابباالفمشعي باال يمخواطي باابأثوثام

ملت واععًمباالمواتععيباالتععابمععو تباهععمبتيععفباالتجععموباباليمخموقعع بايقهععمبثاععيصباالتجواعع باالععممي بب-مععصبقمتيعع بخمقيعع 
 االليملي .

يباالممييصباالليملعييصبإالعى باالتمالتبالسبيلتا  باواثصبإمةمقي بتتث  قمعثاجبشعايفباعم ت ابباالملعيتي بباابةي 
اال يمخواطيعع ابناععوبنمييعع بمتععوثيضمباععاباالي اعع باال يمخواطيعع ابتةرععابمواتععيب مقيعع بمت و جعع ابتعع  ا بمععصبرمالهععمب
ققمن باالممييصباةاايي باالي ا باال يمخواطي بثمي اتهمبمخموق بامالرلمةوباالمتوتاع بنيعىبااللعتواتيجيمتبا رعوىب

 مالاا. مخيباال قجبثاالتغييوباالوا ية
بإلخمطبتجوا بتمويري بنيىبأروىبأموبغيوب قيع ابث عثبا معوباالمقهجعاباالعاتبيقا عفبالعفباعواثصاب امالاوثوةاباإص 
باععاباالقهميعع باالتوةععمتبثا تعع ابباالععممي باثيععفهمبةمةقععمتب اععابا ايعع باالفيععيباالععاتبتقععمثيب ععا باالج اليعع ابالةععص 

اابتععثااوتببأي يثالثجيعع بميععف ت اباهععابقمايعع ب-مجتم يعع بليملععي اباليلععتبااععمةي  يابثا  اليتطععثوبثاالتةي ععجبثاالتتععث 
باالععععفب لععععيؤ تبإالععععىبمتععععيبب-ةمععععمباةوقععععمبأمعععع -شععععوثطبجي عععع ةبال مييعععع باالقتخععععميبقتععععثبقمععععثاجب يمخواطععععااباععععإص 

م اععمتمبمهمعع بثوةيلعع باععاباالتيععمةباال وايعع باالم ميععوةابموتاطعع بامال مقعع بمععمباععيصباالعع يصبثاال يععوبثاالليملعع ب
 ثاالمجتمخ.ب
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مشععماب اععابةتماععفباالععمساباال يممقيعع بثاال يمخواطيعع بااليياوااليعع ابةخيععوًابنععصبمخمواعع بالبيات عع بمععمبيطوتععفب .بقععم وب 
بمععمبيجمععخبايقهمععمب ععثبتةةيعع باععوثوةبالععت رميباالمقظععثوباالتععمويراباالمخموقعع بثااللثلععيثالثجاباععاب اععواثصابثال ععي 

ملعععي اب والععع باالتوةعععمتباالعععممي بأثبتيعععميسباالليملعععمتباالموتاطععع باهعععماباهعععابةمةقعععمتباجتممنيععع ابخخمايععع ابلي
تمخ ععيبشععويت باجتممنيعع بمهمعع بثتيثيعع ابالبيمةععصبارت االهععمبأثبالععتا م  مبمععصباالمجتمععخابلععثاابةق ععمبقتتعع ثبنععصب

 يقيععًمباععاباالمجتمععخابأثباالطاخععمتباالثلععطىباالتععابشععة يتباال مععث باالفخععوتبالةخيععوبمععصباالتوةععمتبب-االتيععموباالمتععماظ
 االممي .

باالمخموقعع باالطويفعع باالتععابي خعع  مب مشععماب ععاباععيصباال توةعع باالايثويتمقيعع باععاباقجيتععواباععاباالخععوصبااللععماخبنشععوبال ععي 
تشماهًمب مةًمباابألامبباالي ث بثتيخيمتعفباجتممنيعًمبب-ثاخًمبالف-ثاارثاصباابميوبااباالخوصباال شويصابالقج ب

ثاقتيم يًمابمصباقتشموباالجمم متبثأن ا باالرو يجيصباالامتخيصبنصباو بنميابثا  يعم بأنع ا بااللعةمصبثاالقع ثحب
بج ي .مصباالويجب  إالىباالم يق ابممبشة يبقثة بامغط بةايوةبالتغييوباالقظمسباالخ يسبثتثالي بقظمسو

نيعىباالطععوجباآلرععوابيختععوببآيعجباي ععمتابةمععمباةوقععمبأمع اباععابةتماععفبممععمبا ع باالععممثي مبمععصب ععااباالطععوحب
لعابإالعىبمصبرعميبتخع يسبقمعماجبنيعىباالتطعث واتباالتعابأيعماتباالتوةعمتباالعممي بثقخيتهعمبمعصباالعمسباالليم

مععمبا عع  ابث ععاباالتطععث واتباالقظويعع بثاالثاق يعع بثاالقمععماجباالمتقثنعع باالتععابليقمقشععهمباالاععمتخثصباععابمععؤتموبااليععثسبممععمب
ا  باالمسباالليملا:باالشوثطاباالليمقمتبثاآلام ماباالاتبأشعوقمبإالعىباق خعم  باتقلعي بمعمباعيصبموةع باال والعمتب

بياوتباابنممص.االلتواتيجي بااباالجمم  با و قي بثمؤلل باوي ويربأ
ب  
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 عشلي : هذا الفزق بين رام هللا وغشة.. هصيحت لحماص وفخح

 8112\5\8سما   الرياض / وكاالت /
 وا عماابق سبوةعي بموةع باالشعو با ثلعطبالي والعمتباعاباالويعمضابالعثاابااللعترامواتباالمتخمنع بأقعثوبنشعخاابا

 تفليواباليفو بايصبواسباهللبثقطمعبغ ةابمثجهمبقييت بالتوةتابتمم بثات .
ثقععميباععابتغويعع ةبقشععو مبنيععىبتلععمافباععابمتععثيتومبإصبماالفععو باععيصبواسباهللبثغعع ةب ععثبأقهععسباععابااللععيط بيخعع مثصب

 ااقلمصبنيىبا وض.بايقممبتمم بتخ سبا وضبنيىبااقلمصم.
ياعععتثصباععع مماباالقلععمابثا طفعععميباععابيععع امهسبمععخباالتعععتمي.بثيماليعععتببثأاععمجبأقعععفبمالهععاابقجععع  سب تمععم ا
 االخقيصبيفايثصباهللبنيىبمصبلثا م.

ثالقععتبتغويعع ةبنشععخاابو ث ابثالعع  بمععصبقشععطمابنيععىبمتععثيتومابتيععثبطمالاععفباالععا ضباتفلععيوبتمالعع بماالتطايععخمب
باالتابيخث  مبمخبإلواةييابثنصبو ةبا يفبإااب ق بمتتيبأوافبثنوافبثمخ لمتف .

ب  
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 ظزيف: كطز أركعذ الطعودًت وألاخيرة لم حطخطع الخغلب

 8112\5\8  81عربي -لندن
تتعع ثبث يععوباالرموجيعع باايواقععاابمتمعع بجععثا بظويععجابنععصبا  معع باالرييجيعع بثاالتيععموباالمفععوثضبنيععىب ثالعع ب

 قطوبمصباالل ث ي بثااممواتبثميوبثاالاتويص.
مبققعمةبماالج يعوةمبإصبمااللع ث ي بالعسبتلعتطخباالتغيعببثقميباعابةيمع بالعفباجمم ع بأميعوبةايعوباعابطهعواصبقخيعتبنقهع

 نيىبقطوابثق بالتطمنتبقطوبأصبتموة خباالل ث ي م.
ثأثا بأصبماالفبت ثب صبنقميوباالخثةبثآاليمتباالتيثيبنييهعمبتغيعوتاباعإالىبجمقعبباالخعثةباالرشعق باالمتمخيع ب

ةثمع بثاةتلعمببشعونيتهمبمعصبامالخثتيصباال لةوي بثاالقتيم ي ابأياتتب قمفبقثةبقمنمع بتتمخعيبامشعوثني باالت
 االش بباامبنصبتميهمبالولمال بثمام ئبتجابباالخيثببثاال خثيم.

ثةععمصباالملتشععموبا نيععىباليخمةعع باال ععمسباليخععثاتباالملععيت باايواقيعع بااليععثاابيتيععابيععفثتبقععميبأمعع باالخمخععماابإصب
تميععفباالخعع وةبنيععىببمنقميععوباالخععثةباالثطقيعع بالعع يقمبتتفععث بنيععىبنقميععوباالخععثةبااللعع ث ي بالععاالفباععإصبااللعع ث ي بال

 ري بته ي بايواصم.
ثاتلععببثةمالعع بمتلععقيسمبوأىبيععفثتبأصبمااللعع ث ي بالععثبةمقععتبالعع يهمبقعع وةبنلععةوي بالةمقععتباقتيععوتباععاباالععيمصب

بنيىبأقيموباهللب االتثخييصاابالةقهمب م متباابااليمصبنيىبم ىبخمثبلقثاتم.
ب  
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ح بىحو 
ّ
 مليار دوالر 07الطعودًت ثالث أكثر الدول إهفاكا على الدطل

 8112\5\8  خدمة قدس برس -ستوكهولم 
مابا وا عععماابا يعععم ةبتجعععسبااقفعععم بSIPRIيعععمتبقشعععو مبم هععع بلعععتثةهثالسباالععع ثالاب اتعععمثبااللعععمسبمأاعععم تبم ط

بتويييثصب ثالو.ب1.7ااباالممة برميباال مسباالمماااباإجممالابب1.1اال مالمابنيىباالتلي  باال لةوتباقلا ب
هقععع بثااللععع ث ي بثاةعععوباالم هععع باعععابتخويعععو بااللعععقثتبتعععثيبااقفعععم باال عععمالمابنيعععىباالتلعععي  ابأصب ثيبااليعععيصبثاال

بلم متباشةيبةايوبااب يم ةبامتثوةبااقفم باال لةوتباال مالمابالي مسباالمقيوس.
ابثخاعثتبقيمتعفبرعميب2011ثب1999نمممبمتتمالي بمصب يم ةبااقفم باال لعةوتبااللعقثتباعيصبنعممابب13ثا  ب

ب.2017ابنم بااقفم بنيىباالتلي باليوتفخبمج  ابااباال مسب2016ثبب2012االفتوةبممبايصبنمماب
اععاباالممةعع برععميبب6.2ثثاخععمبالمععمبأظهععو باالتخويععو باععإصب ثيباالشععو با ثلععطب ا تبمععصبإقفمقهععمباال لععةوتباقلععا ب

ااباالممة بمصبقمتجهمباالمتيابنيىباالتلي  ابث اباالقلا با نيىباعابب5.2 بتيثبأقفختبممبقلاتفب2017نمسب
بااباخي ب ثيباال مالس.ااباالممة بمصباالقمتوباالمتيابب1.8اال مالس بإابالبتت  ىبتيفباالقلا ب

نعصباال عمسبب9.2مييعموب ثالوباعابلعام باالتلعي  ابا يعم ةبقلعاتهمبب69.4ثايثوةبأةخوبتفييمابأقفختباالل ث ي ب
باالاتبلاخف بالتتتيبااالفباالموة باالخمالثبنمالميمباابااقفم باال لةوت.

تثجع باعاباالشعو با ثلعطبب ثيبإقفمقمبنيعىباالتلعي بمخموقع باقمتجهعمباالخعثماب10مصبأةخوبب7ثثاخمباليتخويواباإصب
اعععاباالممةععع ابب5.8اععاباالممةععع ابثاالةثيععتب ب10اععاباالممةععع بمععصباالقعععمتوباالمتيععاابثااللععع ث ي ب ب12ث ععا بنممعععمصب 

اععابب4.1اععاباالممةعع ابثأريععواباالاتععويصب ب4.5اععاباالممةعع ابثالاقععمصب ب4.7اععاباالممةعع ابثمإلععواةييمب ب4.8ثا و صب 
باالممة ا.

اال لعةوتباعاباالج اةعو بتيعثبأشعموبإالعىبأقعفباقرفعضباليمعوةبا ثالعىبمقعابثاةوباالتخويعوبتطعثواب ممعمباعابااقفعم ب
ب.2016ااباالممة بنصبنمسبب5.2أةخوبمصبنخ بمصباال مصباقلا ب

ثتثايععيباالثاليععمتباالمتتعع ةبا مويةيعع باتتمالهععمباالموةعع با ثيبنمالميععمبمععصبتيععثبااقفععم باال لععةوت بتيععثبايعع ب
ب.2016نيىباالتلي  بنمسببمييموب ثالوبث ابقف بقيم بممبأقفختفب610إقفمقهمب

اععاباالممةعع بب5.6ثتيعتباالثاليععمتباالمتتعع ةباععابيع اوةباالخمةمعع بااليععيصابثاالتععاب ا تبمععصبإقفمقهعمباال لععةوتباقلععا ب
بمييموب ثالو.ب228ابأتبممبقيمتفب2016نصباال مسب
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مابجعمصبإاليملعثصابنيعىبمروجعمتبSIPRIثي خ ببوةي بمجي بإ اوةبم ه بلتثةهثالسباالع ثالاب اتعمثبااللعمسبم
االتخويععواباععمالخثيبمإصبااللععتمواوباالمت ايعع باععابااقفععم باال لععةوتبيخيععوباالةخيععوبمععصباالخيعع ابتيععثبأقععفبي ةعع بنعع سب

باالوغا باالج ي باابإيجم بتثيبليمي بالييوانمتبتثيباال مالسم.
ب

 جم بحمد هللا


