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 جزمب-"الكابييذ" ًجخمع اليىم قبيل لقاء هخيياهى

 2012\2\12  جطظمت ككا -الهسغ اإلاحخلت 

ألامني ؤلاػطائُلي اإلالؿط "الٍابُيذ" اظخماًغا كباح الُىم ألاحس لبلىضة -مً اإلاهطض ؤن ٌػهس اإلاجلؽ الىظاضي الؼُاس ي

ٍي زوهالس مىنل بػطائُلي مً الهواًا التي ػدى اضة ضئِؽ الىظضاء بيُامحن هخيُاهى بلى واؿىًٌ للهاء الطئِؽ ألامٍط انف دالُ ٍظ

 جطمب بػس ؾس الشالزاء.

ت مؼ الؼلٌت  ومً بحن الهواًا اإلاٌطوحت غلى ظسُو ؤغماُ اللهاء الىىوي ؤلاًطاوي والىهؼ في ػىضٍا ويصلَ الدؼٍى

 مً التريحز غلى الكلؼٌُيُت، بِىما ًىىي هخيُاهى التريحز ؤيثر غل
ً
ى الىىوي ؤلاًطاوي وبزداُ حػسًالث غلى الاجكام الىىوي بسال

ىاث. ت واإلاؼخًى  الدؼٍى

وػِىانف الٍابُيذ اإلاىنل ؤلاػطائُلي مً الهواًا اإلاٌطوحت وبذاكت مؼإلت مؼخهبل اإلاكاوهاث مؼ الؼلٌت وقٌطة 

الب ؤنٌاب بالحٍىمت بػسم الخٌطم بلى غباضة حل ا  دالُ اللهاء والتراظؼ غً الكٌطة بطمتها.حل السولخحن، ًو
ً
 لسولخحن مٌلها

 ًدٌعىث: عزض بخعيين ليفني هائبا لالمين العام لالمم املخحدة مقابل حعيين فياض وهاطق جىفي

 2012\2\12  \ػما\جل ابِب 

ى ؾىجحرؾ ًكٌط هكى هاًو بلؼان ألامم اإلاخحسة ما اوضزجه صحُكت ًسٌػىث ؤحطوهىث ؤن ًٍىن الؼٌطجحر الػام ؤهٌىهُ 

 في حػُحن وظٍطة الخاضظُت ؤلاػطائُلُت الؼابهت حؼُبي لُكني في مىلب ضقُؼ في ألامم اإلاخحسة.

 وناُ اإلاؼاوُ ألاممي بن هصا الىبإ ال ؤػاغ له مً الصحت.

ت نالذ الُىم ألاحس، ؤن الؼٌطجحر الػام ألمم اإلاخحسة اهٌىهُى ؾىجحٌر ًاهذ صحُكت "ًسٌػىث احطهىث" الػبًر ؽ ًكٌط في و

حػُحن وظٍطة الخاضظُت الاػطائُلُت الؼابهت والىائبت غً اإلاػؼٌط اللهُىوي حؼُبي لُكني في مىلب ضقُؼ في ألامم اإلاخحسة غلى 

 مؼخىي هائب الؼٌطجحر الػام .

ها لم وؤهاقذ الصحُكت، ان ؾىجحٌرؽ جحسر هاجكُا مؼ الىائبت لُكني لُلت الؼبذ، ؾحر ؤن مهطبحن مً لُكني ؤقازوا بان

 جخلو بػس ؤي انتراح ضػمي بهصا اللسز.

ر اإلاىظمت السولُت التي ًخم قيها حػُحن اػطائُلي في مىلب هام.  وفي حاُ حػُحن لُكني ػخٍىن هصه اإلاطة ألاولى في جاٍض

ؼٌُني واغخبرث ملازض في ألامم اإلاخحسة ان هصا الانتراح ًإحي مهابل ضقؼ مػاضهت اػطائُل لخػُحن ضئِؽ الىظضاء الكل 

 الؼابو ػالم قُان مبػىزا ؤممُا داكا الى لُبُا، وبػس ؤن اػخذسمذ الىالًاث اإلاخحسة حو الىهى هس حػُحن قُان.

فلين: قاهىن شزعىت الاشديطان ًظهز إشزائيل كدولت أبزتهاًد  ٍر

ط : بالُ هاهط  84غطب   2012\2\12  جحٍط

ت' وملازضة ؤضان بملٌُت قلؼٌُيُت  كلحن، غً مػاضهخه الـسًسة لـ'ناهىن الدؼٍى غبر الطئِؽ ؤلاػطائُلي، ضئوقحن ٍض

ًاهذ الهُئت الػامت للٌىِؼذ كازنذ، داكت مً ؤظل ؿطغىت الاػدٌُان، وضؤي ؤهه ػُظهط بػطائُ ل ؤنها زولت ؤبطتهاًس. و

 مادطا، نهائُا بالهطاءجحن الشاهُت والشالشت غلى هصا الهاهىن.

كلحن نىله دالُ لهاء مؼ ظهاث ػُاػُت بػطائُلُت، ألاػبىع اإلااض ي، بن  وههلذ صحُكت 'هأضحؽ' الُىم، ألاحس، غً ٍض

الصي ال ٌؼمح لسولت حػمل بمىظبه ؤن جكطن وجماضغ نىاهُنها غلى مىاًو ال جذوؼ 'زولت بػطائُل جبيذ الهاهىن السولي، 
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لؼُازتها. وبشا قػلذ شلَ، قهصا وـاظ ناهىوي. وػُجػل شلَ بػطائُل جبسو يسولت ؤبطتهاًس، وهي لِؼذ يصلَ. وال ًىظس ػااُ 

 لتي ال جذوؼ لؼُازة السولت'.هىا. ببؼاًت ًحظط غلى حٍىمت بػطائُل ؤن جكطن نىاهحن الٌىِؼذ غلى اإلاىاًو ا

ػخبر ؤحس ضمىظ 'الُمحن اللُبرالي'، كطح في اإلااض ي بإهه  كلحن، الهُازي الؼابو في حعب اللٍُىز الحايم َو ٌـاض بلى ؤن ٍض

حاجه آلان جإحي في ؤغهاب  ٌػاضن نُام زولت قلؼٌُيُت وزغا بلى هم مىاًو في الوكت الؿطبُت بلى بػطائُل. لًٌ جلٍط

ىاث ؤو  الاهخهازاث السولُت الـسًسة للهاهىن الصي ٌؼمح بملازضة ؤضان بملٌُت قلؼٌُيُت داكت مً ؤظل بىاء مؼخًى

ىاث نائمت قيها.  ؿطغىت مؼخًى

كلحن غً مػاضهخه إلاـطوع ناهىن، ٌػتزم الُمحن اإلاخٌطف الحايم في بػطائُل، ًطحه بهسف الالخكاف غلى  يصلَ غبر ٍض

ناهىن ملازضة ألاضاض ي الكلؼٌُيُت بملٌُت داكت، وبغازة ػً نىاهحن يهصه مً دالُ اإلاحٌمت الػلُا في حاُ نطضث ؿٌب 

 جهُُس ػلٌت اإلاحٌمت بـٌبها مجسزا.

لعم مـطوع الهاهىن اإلاهترح اإلاحٌمت بإن جىظط في الخماػاث هس ناهىن مػحن بتريُبت مالكت مً  ـتري  11ٍو ناهُا َو

 ؿٌبه قهٍ في حاُ ؤًس شلَ حؼػت نواة.

يخلت 'البِذ اليهىزي' بؼً ناهىن يهصا في ظل الخهسًطاث الؼائسة في الٌىِؼذ والحٍىمت ومٌخب ضئِؽ وجٌالب 

ىاث. ت' وملازضة ألاضاض ي وؿطغىت اإلاؼخًى  الحٍىمت، بيُامحن هخيُاهى، بإن اإلاحٌمت الػلُا ػخهطض ؿٌب 'ناهىن الدؼٍى

ط اإلاالُت ؤلاػطائُل ي، مىؿُه يحلىن، نىله ألاػبىع اإلااض ي بهه وؤغواء وههلذ الصحُكت غً ضئِؽ حعب 'ًىالهى' ووٍظ

الٌىِؼذ مً حعبه ػُػاضهىن بـسة الهاهىن الصي ًهُس اإلاحٌمت الػلُا. وناُ بهه 'لِؽ لسًىا محٌمت غلُا ؤدطي ولً وؼمح 

 باإلاؽ قيها'.

ُػه في ألاضاض ي الكلؼٌُيُت الجسًط بالصيط ؤن اإلاحٌمت الػلُا ؤلاػطائُلُت حػخبر ؤحس ألاشضع التي حؼمح باالػدٌُان وجىػ

 .1692اإلاحخلت غام 

بسو ؤن مـطوع الهاهىن لاللخكاف غلى نطاضاث اإلاحٌمت الػلُا ال ًحظى بإؾلبُت زادل الائخالف الحايم، بش ناُ ضئِؽ  ٍو

ىن ؤلاػطائُلي، ؤمؽ، ط ألامً ؤلاػطائُلي، ؤقُؿسوض لُبرمان، للهىاة الشاهُت للخلكٍع بهه ال غالنت لهصا  حعب 'ٌؼطائُل بُدُىى' ووٍظ

ػهس الىهؼ وحؼب'.  الهاهىن باالػدٌُان وؤهه 'ػُمؽ الاػدٌُان واإلااػؼت الهوائُت. وهصا ناهىن ؾحر صحُح َو

 جىىد "الصاًبر"... رأس حزبت املىشاد ال ًفضلىن القطاعاث القخاليت

 2012\2\12الػطبي الجسًس      الهسغ اإلاحخلت ــ هواُ محمس وجس

ًان الجِف الحالي، ؾازي جحخل وحسة "الؼاً  مىص ؤن نطض ضئِؽ ؤض
ً
 ومهما

ً
 داكا

ً
بر" في ظِف الاحخالُ ؤلاػطائُلي ححزا

ل هصه الصضاع  ؤًعهٍىث، بدطاط الىحسة مً ؿػبت الاػخذباضاث، وبىاء ظِف "ػاًبر" مؼخهل غً الـػبت وغً محزاهُاتها، وجحٍى

ت" اإلاذخلكت. بلى بحسي ؤهم وػائل السقاع والهجىم في الحطوب ؤلاػطائُلُ  ت اإلاهبلت وفي "الػملُاث الؼٍط

: "غىسما جطي اإلاطشححن للخسمت في 
ً
ط داق وـطجه صحُكت "ًسٌػىث ؤحطوهىث" غىاكط هصه الىحساث نائال ًلل جهٍط

ت، لًٌ الهلت الهلُلت مً  ًان الىذبٍى ت ألاض مؼاض حطب الؼاًبر الهجىمي، جسضى ؤهه لً ًذطط مً بحن هاالء مهاجلىن لؼٍط

 في بًاض اإلاطش
ً
ًاء وجٌىضا ت وال ش ىن في مهماث ال جهل ػٍط ، ٌـاًض ححن الصًً ًللىن دٍ النهاًت في غملُت الترؿُح والهبُى

ت واإلاىػاز والـاباى".   ؿػبت الاػخذباضاث الػؼٌٍط

ت في ػالح "الؼاًبر"، الٍىلىهُل "ؤقحرام" ) ط، بحؼب ضئِؽ الهىي البـٍط (، 84ومً ؤهم ما ًٌـل غىه الخهٍط
ً
هى  غاما

الٌم الهائل مً اإلاطشححن لالهومام لهصه الىحسة، ما ظػل ؤقحرام ًهىُ بهه "ال ًخمخؼ ؤي ظؼم في الػالم، بما في شلَ ؾىؾل 
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ت  ي باإلاحزاث اإلاخىقطة لىا في ادخُاض اإلاجىسًً لهصا الؼالح، قىحً الىحُسون الصًً هملَ حٍط وقِؼبىى وحتى الجِف ألامحًر

ت داكت مٍىهت مً ػخت غىاكط بمً قيهم ادخُاض اإلاطشححن مً مجمل زوض  ًاملت ًل غام للجِف". وجهىم لجىت غؼٌٍط ة ججىُس 

 قطظ وادخُاض الػـطاث قهٍ لهصه الىحسة.
ً
ا خم ػىٍى  الٍىلىهُل ؤقحرام، بادخُاض اإلاجىسًً للىحسة بسنت وغىاًت يبحرجحن. ٍو

ؼخػحن الجِف ؤلاػطائُلي في غملُت الخجىُس لهصه الىحسة، بذبراء ف ي غلم الىكؽ. وجهىم هابٌت مؼاولت غً نؼم َو

ت )ؤمان(، وجسعى هُال، بسضاػت وقحم مسي نىتهم ومىاغتهم الىكؼُت  الخليُل والخجىُس في ؿػبت الاػخذباضاث الػؼٌٍط

 والصخلُت.

هّط اإلاطاػل الػؼٌطي لصحُكت "ًسٌػىث ؤحطوهىث"، ًىس ي يهىؿىاع، بإن حطب "الؼاًبر" جحىلذ في الػهس ألادحر  ألحس ٍو

مُازًً اإلاىاظهت ألايثر ؤهمُت. وؤؿاض بلى ؤهه جم في الـهط اإلااض ي الٌـل غً يُكُت هجاح حطيت حماغ غبر غملُت هجىم 

"ػاًبر" شيُت، في ادترام الهىاجل الصيُت إلائاث مً ظىىز الاحخالُ مً دالُ ظضع "بطوقُالث" لكخُاث حؼىاواث غلى مىانؼ 

 ؤ
ً
ن مً ًهل وضاء هصه اللىض والصخلُاث الىهمُت هم غىاكط الصضاع الػؼٌطي لـ"حماغ". الخىاكل الاظخماعي، جبّحن الحها

ل هىاجل الجىىز  ط ما قيها مً دالُ جحٍى وؤوضح ؤنهم جمٌىىا غبر هصه الىػُلت مً الىكىُ بلى نلب مػؼٌطاث الجِف وجلٍى

ط جبض ًل ش يء إلاطيع الصضاع الػؼٌطي، بمجطز نُام الجىسي بةه ًامحراث جلٍى عاُ ضػائل الكخُاث الحؼىاواث غلى جٌبُو بلى 

 هاجكه الىهاُ.

ًان وـط مػلىماث غً  ط بلى ؤن ػالح "الؼاًبر" ؤلاػطائُلي جٌىض للؿاًت وؤكبح الُىم مً ؤيبر الىحساث، وبن  ـحر الخهٍط َو

ـٍل الػاملىن في ػالح "الؼاًبر" نىة يبحرة . َو
ً
ا  غؼٌٍط

ً
حػمل للالح اإلاهام التي  غسز الػاملحن في نٌاع "الؼاًبر" ًمشل ػطا

ت "ؤمان" و"اإلاىػاز" ويصلَ "الـاباى".  جهطها ؿػبت الاػخذباضاث الػؼٌٍط

ت في كل الشاوي   غىسما ًٍىن هاالء في اإلاطحلت الشاهٍى
ً
وجايس الوابٌت هُال ؤن غملُاث الخليُل ألاولُت جبسؤ غملُا

إحي ؾالبُت غـط، بش ًخطح في "بطوقاًل" هاالء ؤن ؾالبُت كساناتهم ًٍّىهى  نها غبر ؿبٌت الخىاكل الاظخماعي قِؼبىى. ٍو

 
ً
 مً الخذللاث التي بسؤ ؤدحرا

ً
ت مً ًلبت جذللاث اإلاػلىماجُت والخٌىىلىظُا وؤًوا اإلاطشححن لهصه الىحسة في اإلاطاحل الشاهٍى

ت ؤلاػطائُلُت في مجاُ "الؼاًبر".  بنطاضها في اإلاساضغ الشاهٍى

 لسي ألاهالي في اإلاجخمؼ ؤلاػطائُلي، باغخباض هصه الىحسة وحـٍل اإلاىاقهت غلى الاهومام 
ً
لىحسة "الؼاًبر"، الُىم، حلما

ت   غؼٌٍط
ً
س مً هؿىي ؤهالي اإلاجىسًً، ال ػُما ألاهالي الصًً لسيهم ضجبا هماهت لىجاح ؤبىائهم في اإلاؼخهبل. وهصا ألامط ًٍع

هط الػهُس ؤقحرام ؤن هصه الىحسة باجذ بىظط  " ًومً مؼخهبل الابً في  ضقُػت في الجِف. ٍو
ً
 ضابحا

ً
ؤلاػطائُلُحن الُىم "ػهما

 حُاجه اإلاسهُت بػس ػىىاث الجِف ؤلالعامُت، وحلىله غلى "غهس غمل زػم"، وقو حػبحره.

 غلى الامخحاهاث الخليُكُت التي 
ً
ت مكطوهت ؤًوا ت التي جحٍُ بػسز غىاكط هصه الىحسة، هىاى ػٍط وبلى ظاهب الؼٍط

 جسوض في مىاهُؼ ًجطيها الجِف، وظل
ً
ؼاث الخهُُم مؼ الخبراء الىكؼُحن. وما ٌؼمح بيـطه ًخمشل في ؤن الامخحاهاث الػلمُت مشال

اهُاث السنُهت. خم" واإلاػلىماجُت وؾحرها مً غلىم الٍط  "اللىؾاٍض

ب وؤلاغساز بػس نبُى الاهومام للىحسة ؤضبػت ؤؿهط وهلل، وهي مذللت إلغساز اإلاجىسً ً وحؼخمط زوضة الخسٍض

لٍُىهىا ضظاُ "ػاًبر". وفي اإلاطحلت ألاولى، هصا ال ٌػني ؤهه ًخم جليُل اإلاجىس مباؿطة يػىلط في وحسة "الؼاًبر" الهجىمُت. 

س حسجُل الهسف، لًٌ في نهاًت  ىضح الٍىلىهُل ؤقحرام ؤن "ألامط ال ًذخلل غً لػبت يطة الهسم، بش بن ًل الغب ؤو غىلط ًٍط ٍو

 ً ًٍىن في دٍ السقاع ومً ًٍىن في دٍ الهجىم، اإلاهم ؤن جبهى في ػاحت اإلالػب"، وقو نىله.اإلاٌاف، غىس اللػب هىاى م

 في بػطائُل، ألن 
ً
في اإلاائت  20لًٌ بلى ظاهب هصا الاغخساز بهىة "الؼاًبر"، جشحر مػٌُاث ؤلانباُ غلى هصه الىحسة نلها

ت في  ممً ًطشحىن ؤهكؼهم لهصه الىحسة ًخمخػىن بمىاككاث شخلُت مىاػبت للىحساث الهخالُت. ونس ػبو للىحساث البًر
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الجِف ؤن جصمطث في الؼىىاث اإلااهُت وؤغطبذ غً نلهها مً "ػطنت" هاالء للالح وحساث "الؼاًبر" غلى حؼاب مىانؼ 

ت وحتى مً بحن ؤصحاب الهسضة لاللخحام بؼالح الجى.  نخالُت بل ونُازًت في الىحساث البًر

ىا في بطام  الخكىم الخػلُمي وجٌـل الوابٌت هُال ؤن هاال  مً قلُى اإلاخكىنحن الصًً اهذًط
ً
ء اإلاجىسًً ًإجىن غملُا

ًان بػوهم ؤههى   زضاػُت غسة و
ً
مىص اللل الشاوي مً اإلاطحلت الابخسائُت، والخحهىا بالجامػاث في ػً مبٌطة و"نكعوا" ككىقا

اهُاث حتى ػً  . لٌنهم في اإلا 20اللهب ألاُو والشاوي في الٍط
ً
 في حُاتهم الاظخماغُت ونسضاتهم في غاما

ً
هابل ٌػاهىن نلىضا

 في مجاُ 
ً
ػترف ؾالبُتهم بإنهم ٌػاهىن ههلا الخىاكل مؼ اإلاجخمؼ. بادخلاض هم غبانطة في "الؼاًبر" ولِؽ في ؤمىض ؤدطي. َو

 الالتزام بالىنذ واإلاىاغُس.

ٌـل الٍىلىهُل ؤقحرام بسوضه غً ؤن الجِف ؤلاػطائُلي ٌػامل هصه   يما لى ٍو
ً
ت، جماما ٍط الكئت مً اإلاجىسًً بـ"ؤيل حٍط

 غً 
ً
لت بحشا  غلى البهاء مهابل ؤظهعتهم لؼاغاث ًٍى

ً
وُل ؤنهم "نازضون مشال  مً ألاإلااغ الىازض"، وقو حػبحره. ٍو

ً
ًاهىا نٌػا

ىا مً مهاغسهم وال حتى لألًل ؤو الـطب"، غلى ح س نىله. وهم سؿطة ؤمىُت جخٌلب منهم البحض غنها، مً زون ؤن ًخحًط

باث  "مهىوػىن بحل اإلاؼائل واإلاهام اإلاٌلىبت منهم، قهم ٌػخهسون ؤن غليهم حل ًل مـٍلت، وهحً هوؼ ؤمامهم في الخسٍض

لما حلىا مـٍلت ٌػني شلَ باليؼبت لىا ظائعة ألمً  اإلاؼائل ألاكػب والػلُت نسض ؤلامٍان لخحكحز نسضاتهم الػهلُت، ًو

 بػطائُل"، بحؼب حػبحر ؤقحرام.

خم جذلُم غىلط مً ؿػبت الاػخذباضاث لٍل  ػمل ضظاُ "الؼاًبر" بـٍل مخالظم مؼ غىاكط ؿػبت الاػخذباضاث. ٍو َو

هُى ؤقحرام "هحً هخحسر غً مهىت اػخذباضاجُت ظسًسة جخٌلب قَ ضمىظ الـبٌت وهصا بحاظت لطظل ػاًبر،  قطز منهم. ٍو

 غىلط مً الاػخذباضاث"، وقو جإيُسه.وبالخالي قةن قطم الػمل مٍىهت مً ازىحن، دبحر ػاًبر و 

بّحن ؤن  حن قُه". ٍو هه ًجب ؤن ًخىػؼ مً حُض غسز اإلاىذًط  بن "ػالح الؼاًبر وقٍط
ً
لخم ؤقحرام الىهؼ نائال ٍو

"بػطائُل جملَ الُىم بوػت آالف قهٍ، والٍل الُىم ًخجه هحى هصا الىىع مً الهىة، الطوغ واللِىُىن وؤلاًطاهُىن، وبالخالي 

 في هصه اإلاؼإلت"
ً
 قةن بػطائُل ال جملَ دُاضا

ً
، وؤًوا

ً
. وجابؼ ؤهه "ػٍُىن غلُىا ؤن هحاقظ غلى الخكىم الىىعي اإلاخىقط لسًىا حالُا

 بلى ضقؼ وؼبت ؤلاهار في هصه الىحساث ووؼبت ظىىز الؼاًبر"، 
ً
مً حُض الٌمُت، وهصا ػُوٌطها في ػبُل جحهُو شلَ ؤًوا

 غلى حس نىله.

ً  حزب على غزة أو جىىب لبىان  ليبرمان: ال هيت لدي إشزائيل بش

 2012\2\12  دسمت نسغ بطغ -الىاكطة )قلؼٌحن( 

هكى وظٍط ظِف الاحخالُ ؤلاػطائُلي، ؤقُؿسوض لُبرمان، وظىز ؤًت هُت لسي "بػطائُل" بـً حطب غلى نٌاع ؾعة ؤو 

 ظىىب لبىان.

حاث  ت الُىم الؼبذ، بن ما ًساض في ؤلاغالم ؤلاػطائُلي مً وناُ في جلٍط صحكُت ههلتها غىه الهىاة الشاهُت الػبًر

حاث حُى مىاظهت ظسًسة جذىهها "بػطائُل" مؼ حطيت حماغ ؤو حعب هللا "زطزطة ال زاعي لها".  جلٍط

 في الـماُ، وال هُت لسًىا وؿسز لُبرمان غلى ؤن "بػطائُل لِؽ لسيها هُت للبسء بإي غمل غؼٌطي ال في الجىىب وال 

 الجذاش ؤي اػخكعاظ".

ًان وظٍط ؤلاػٍان وغوى اإلاجلؽ الىظاضي ؤلاػطائُلي اإلالؿط )الٍابُيُذ(، ًىآف ظاالهذ، نس كطح بإهه ٌػخهس ؤن هىاى  و

ب.  احخماالث لحلُى جلػُس في الجىىب في الطبُؼ الهٍط
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ذ(، حاًُم بالحن، بإن ضئِؽ الىظضاء بيُامحن هخيُاهى نس ًلجإ لـً وؤقاز الىائب في بطإلاان الاحخالُ ؤلاػطائُلي )الٌىِؼ

ت هسه. ًبا، بؼبب الخىجطاث في الجىىب والخحهُهاث التي ججطيها الـًط  حطب غلى ؾعة نٍط

ت الشاهُت، بإن "هخيُاهى نس ًهىزها إلاػطيت  وشيط حاًُم بالحن )مً حعب "هىاى مؼخهبل"(، وقًها إلاا ههلذ غىه الهىاة الػبًر

ل الاهدباه وكطف ألاهظاض غً الخحهُهاث مػه".  ظسًسة في الجىىب، لِؽ بالوطوضة ألػباب ؤمىُت وبهما لخحٍى

ً في حٍىمت الاحخالُ هكخالي بُيُذ  ت ػُاػُت" مؼ حطيت حماغ، ضاقًوا زغىاث الىظٍٍط وزغا ًالحن بلى الخىكل لـ "حؼٍى

ًّ حطب غلى نٌاع ؾعة. ااف ظاالهذ لـ  ٍو

حاث صحكُت له الخمِؽ اإلااض ي، ولكذ وظٍط التر  بُت والخػلُم وظغُم حعب البِذ اليهىزي، هكخالي بُيُذ، الىظط في جلٍط

 بلى ؤن الحطب الهازمت غلى ؾعة "باجذ وؿٌُت".

ذ نىاث الاحخالُ ػلؼلت  9وؿهس ؤلازىحن اإلااض ي )
ّ
ا في نٌاع ؾعة، حُض ؿي ًُ ؿباي/ قبراًط الجاضي(، جلػًُسا بػطائُل

مىانؼ للكلائل الكلؼٌُيُت اإلاؼلحت، وؤضاٍن ظضاغُت في ؤهحاء الهٌاع، ما ؤػكط غً بكابت قلؼٌُيُْحن  ؾاضاث اػتهسقذ

 بجطوح مخىػٌت.

وؤوضح ضاكس مُساوي لـ "نسغ بطغ"، ؤن الهلل ؤلاػطائُلي اػتهسف "مىنؼ غؼهالن" )ًدبؼ لٌخائب الهؼام الصضاع 

اضة اإلاسهُت" )ؿطم ظبالُا(، وههٌت ضكس نطب مىخجؼ الىاحت ؿمالي الػؼٌطي لحطيت "حماغ"(، ومىنؼ ما ٌػطف باػم "ؤلاز

 ؾطب بلسة بِذ الهُا )ؿماُ الهٌاع(.

ت، ؤهه جم نلل مىانؼ جابػت لحطيت "حماغ" ؿماُ نٌاع ؾعة، ضًزا غلى بًالم كاضوخ مً  وشيطث ؤلاشاغت الػبًر

 (.84الهٌاع ػهٍ في غؼهالن )ظىىب قلؼٌحن اإلاحخلت 

قػُت" الخابؼ لهىاث الاحخالُ ؤلاػطائُلي، كباح الُىم ؤلازىحن، مىنًػا للمهاومت الكلؼٌُيُت ؿماُ ونلل ػالح "اإلاس

ًامل.  نٌاع ؾعة، بػسز مً الهصائل، ما ؤزي لخسمحره بـٍل 

وؤقاز مطاػل "نسغ بطغ" في ؾعة، بإن مسقػُت الاحخالُ ؤًلهذ كباح الُىم زالر نصائل ججاه بطط مطانبت جابػت 

 لكلؼٌُيُت ؿمالي ؾطب بِذ الهُا )ؿمالي نٌاع ؾعة(، زون ونىع بكاباث في ألاضواح.للمهاومت ا

ًان مىنؼ " ا ؤًلو مً نٌاع ؾعة كباح الُىم ػهٍ بمىٌهت دالُت في ػاحل 0808و
ً
" الػبري، نس شيط ؤن كاضود

ت ؤو ؤهطاض مازًت في84غؼهالن )ظىىب قلؼٌحن اإلاحخلت   ؤهساف بػطائُلُت. (، زون ؤن ًبلـ غً ونىع بكاباث بـٍط

 عضى كىيصذ: غزة شدىفجز بمعزكت أقىي مً الصابق

 2012\2\12  جطظمت ككا -الهسغ اإلاحخلت 

ل ًىم  ناُ "حاًُم ًلحن" غوى الٌىِؼذ غً حعب "هىاى مؼخهبل" بن نٌاع ؾعة ًبسو يـ"بطمُل مخكجطاث مىنىث ًو

 بهتها".ًمط ي زون الخػامل مػه قؼُػىز بلُىا غلى ؿٍل مػطيت ؤنىي مً ػا

ت مؼاء الؼبذ ؤن "ػُاػت الترنُؼ في  ٍح للهىاة "الشاهُت" الػبًر " في جلٍط وؤهاف "ًلحن" والصي ٌؼًٌ ججمؼ "ؤؿٍُى

، ولِؼذ ػىي ؾٌاًء للهسض الصي ػِىكجط في نهاًت ألامط".
ً
 الخػامل مؼ ؾعة لِؼذ حال

ت ػُاػُت مؼ حماغ بؿعة لـ"همان غسم ججسز الحط   ب".وزغا غوى الٌىِؼذ لدؼٍى

ت  وناُ: "ال مػنًى إلضػاُ الجىىز للمىٌهت وزقؼ زمً شلَ باػخهبالهم نخلى؛ قالحل ألامشل لهصا التهسًس ًٍىن بدؼٍى

 ػُاػُت مؼ حماغ".
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 مً تهم 
ً
مً ظهٍت ؤدطي، اتهم شاث الػوى ضئِؽ الىظضاء ؤلاػطائُلي بيُامحن هخيُاهى بالؼعي لـ"بزاضة حطب مؼ ؾعة" هطبا

 ه.الكؼاز التي جالحه

سحطط ألامىض لحطب مؼ حماغ زون حاظت ؤمىُت. ًُ  غلى ؾعة نس جىهصه مً التهم وؤهه نس 
ً
 وناُ بن هخيُاهى ٌػخهس ؤن حطبا

ط البىاء وؤلاػٍان "ًىآف ظاالهذ" بؼبب  يما وظه "ًلحن" اتهاماجه لعغُم حعب البِذ اليهىزي "هكخالي بُيُذ"، ووٍظ

بت حاتهم ألادحرة اإلاذىقت مً حطب نٍط  بهه "مىسهف مً ػماع ؤكىاث حطبُت بهصا الهسض مً الحماغ،  جلٍط
ً
بالجىىب، نائال

 
ً
ل بسال حاث، قهاالء غسًمي اإلاؼئىلُت ٌؼخذسمىن الخذٍى قهم ٌػطقىن الىانؼ مشلي وقولىا يؼب ؤكىاث الُمحن بهصه الخلٍط

 مً الخىكل لهسوء لؼٍان الجىىب".

اب ؿً غسوان ظسًس غلى ؾعة بخكجط دالقاث زادل ؤنٌاب وحؼبب حسًض بػى الىظضاء ؤلاػطائُلُحن بـإن انتر 

ًاهذ ؤيبر في الخجمػاث ؤلاػطائُلُت اإلاحٌُت بالهٌاع، بش غازث بليهم هىاظؽ الػىزة  الحٍىمت ؤلاػطائُلُت، لًٌ حالت الؿوب 

 إلاىاظهت ضبما جٍىن ؤؿس مً ػابهيها.

الم اإلاعاوزاث  غلى هخيُاهى، في الىنذ الصي ٌػاوي مً يثرة الخحهُهاث وضؤي الىظٍطان اإلاصًىضان ؤن الكطكت مىاػبت إًل

ط اإلاطانب حُى حطب ؾعة مً ظهت ؤدطي.  اإلاالُت في هصه ألاًام مً ظهت، وهخائ  جهٍط

كا للقدس ف": جزامب جزاجع عً هقل شفارة أمٍز  "معاٍر

 2012\2\12    دسمت نسغ بطغ -الىاكطة )قلؼٌحن( 

ت مؼاء  ٍا مً جل نالذ صحُكت "مػاٍضل" الػبًر ٍي زوهالس جطامب "جطاظؼ غً ههل ػكاضة ؤمٍط الؼبذ، بن الطئِؽ ألامٍط

 ( بلى مسًىت الهسغ بػس هؿىي مً ملط وألاضزن.84ؤبِب )وػٍ قلؼٌحن اإلاحخلت 

ت ؤن جطامب "ومً باب جحؼحن الػالناث مؼ الػالم الػطبي، اػخجاب لٌلب الػاهل ألاضزوي غبس  وشيطث الصحُكت الػبًر

ٌُت بلى الهسغ".هللا الشا ت بوطوضة غسم ههل الؼكاضة ألامٍط  وي والحٍىمت اإلالٍط

اضجه بلى واؿىًٌ مً ههل الؼكاضة بلى الهسغ، "ألامط الصي نس ًازط غلى ألامً  ولكخذ بلى ؤن غاهل ألاضزن حصض دالُ ٍظ

ل.  والاػخهطاض في اإلاىٌهت بإػطها"، وقًها إلاػاٍض

ٍي وؤيس لهم ؤن هىاى حالت مً  وهىهذ "مػاٍضل" بلى ؤن غبس هللا ؤظطي  مـاوضاث مؼ مؼاولحن في الٍىوؿطغ ألامٍط

 الؿوب والُإغ لسي الػطب واإلاؼلمحن مً شلَ.

ًاهىا نس ؤبسوا نلههم مً ؤن ههل ػكاضة  وؤؿاضث بلى ؤن مؼاولحن يباض في وظاضة الجِف وؤظهعة الاػخذباضاث ؤلاػطائُلُت 

ٍا للهسغ مً ؿإهه ؤن ًازي بلى الخلػ  ُس.ؤمٍط

ٌُت، اػخمطث ػخت  8وادخخم اإلالَ غبس هللا الشاوي، الؼبذ اإلااض ي ) اضة للىالًاث اإلاخحسة ألامٍط قبراًط/ ؿباي الجاضي(، ٍظ

ؤًام، الخهى داللها جطامب، وغسًزا مً ؤغواء بزاضجه وؾطقتي الٍىوؿطغ، وهانف داللها غسز مً الهواًا في مهسمتها مٍاقحت 

 والكلؼٌُني."ؤلاضهاب" واإلالكحن الؼىضي 

ًان بزاضجه الجسًسة ولجان  ٍي زوهالس جطامب وؤض ووكل الػاهل ألاضزوي غبس هللا الشاوي مباحشاجه ألادحرة بالطئِؽ ألامٍط

 الٍىوؿطغ بـ "الىاجحت واإلاشمطة".

 ما ًخػلو باألظمت الؼى 
ً
ضٍت وبحن ؤن لهاءاجه في واؿىًٌ ضيعث غلى "ؤبطظ الخٌىضاث التي حـهسها اإلاىٌهت، دلىكا

 وغملُت الؼالم بحن الكلؼٌُيُحن وؤلاػطائُلُحن، واوػٍاػاث ما ًترجب غلى ههل الؼكاضة ألامحريُت بلى الهسغ".
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سة إلػطائُل، نس ؤغلً ؤيثر مً مطة ؤهه ًىىي ههل  ٍي الجسًس زوهالس جطامب اإلاػطوف بمىانكه اإلاٍا ًان الطئِؽ ألامٍط و

ٌُت مً مسًىت جل ؤبِب بلى ال ت، بػس جىلُه مىلبه الؼكاضة ألامٍط هسغ اإلاحخلت، للخإيُس غلى ؤن الهسغ غاكمت السولت الػبًر

ا. ًُ  ضػم

دىانى مىنل جطامب مؼ مىانل اإلاجخمؼ السولي ونطاضاث هُئت ألامم اإلاخحسة التي حػخبر الهسغ الـطنُت اضها محخلت،  ٍو

ل، يما جطقى اليـاًاث الاػدٌُاهُت ؤلاػطائُلُت في وال حػترف بالهطاضاث ؤلاػطائُلُت التي حػخبر الهسغ غاكمت ؤبسًت إلػطائُ

 الهسغ اإلاحخلت، وحػخبرها مذالكت للهاهىن السولي.

ًصيط ؤن ؾالبُت ػكاضاث السُو ألاظىبُت بما قيها ألاوضوبُت التي جهُم غالناث زبلىماػُت مؼ بػطائُل، جخىاظس في جل 

ىتهَ الهاهىن ؤبِب، حُض ًطقى اإلاجخمؼ السولي الاغتراف بوم الهسغ اإلا ايس ؤن هصا الوم ؾحر ؿطعي ٍو حخلت إلػطائُل، ٍو

 السولي.

ط ػخلغي اغتراقها بـ "زولت  وهّسز الكلؼٌُيُىن بإهه في حاُ جم ههل الؼكاضة ألامحريُت بلى الهسغ، قةن مىظمت الخحٍط

 ههل الؼكاضة. بػطائُل"، باإلهاقت بلى ؤن زولت الاحخالُ جخذىف مً ضّز قػل ؿػبي قلؼٌُني وغطبي في حاُ

 بيييذ ًطالب هخيياهى عدم مىاقشت حل الدولخين مع جزامب

ط : محمس وجس   84غطب   2012\2\12  جحٍط

ًالب ضئِؽ "البِذ اليهىزي"، الىظٍط هكخالي بُيُذ، الُىم الؼبذ، ضئِؽ الحٍىمت ؤلاػطائُلُت، بيُامحن هخيُاهى، بلى 

ي زوهالس جطامب.الامخىاع غً شيط زولت قلؼٌحن، دالُ لهائه اإلاط   جهب مىخلل ألاػبىع مؼ الطئِؽ ألامحًر

وههلذ وػائل ؤلاغالم ؤلاػطائُلُت غً الىظٍط بُيُذ نىله: "بشا جٌطم هخيُاهى وجطامب، دالُ لهائهما بلى زولت قلؼٌحن، 

 قةن ألاضن ػترحػس".

حاث الىظٍط بُيُذ نبُل ظلؼت اإلاجلؽ الىظاضي اإلالؿط للـاون الؼُاػُت  وألامىُت 'الٍابُيُذ'، ألاحس، جإحي جلٍط

اضة هخيُاهى للىالًاث اإلاخحسة.  للدـاوض حُى ٍظ

وؤوضح بُيذ للهىاة الػاؿطة ؤلاػطائُلُت ؤن اللهاء "ًإحي بػس غـطاث الؼىىاث التي امخاظث بالباغ، وآلان حاهذ 

اللهاء اإلاطجهب بحن هخيُاهى جطامب بإهه  الكطكت لألدباض الٌُبت"، قُما شيطث صحُكت "مػاٍضل" ؤن ضئِؽ "البِذ اليهىزي" "ٌػخبر 

ذُت".  قطكت جاٍض

وبسا ضئِؽ حعب "البِذ اليهىزي" نلها مً ؤن ًدباحض هخيُاهى وجطامب دالُ لهائهما حُى حل السولخحن، ؤو السولت 

حر الىظٍط الكلؼٌُيُت، حُض ؤهه بشا جم شلَ قةن الـػب ؤلاػطائُلي ػُسقؼ مً لحمه دالُ الؼىىاث الهازمت، غلى حس حػب

 بُيُذ.

ؤلاػطائُلي، -وػبو ؤن ؤغلً هخيُاهى ؤهه ػِخٌطم دالُ اظخماغه مؼ جطامب للمىهىع ؤلاًطاوي، واللطاع الكلؼٌُني 

 والخٌىضاث ؤلانلُمُت بما في شلَ ما ًجطي في ػىضٍت، ولخىظُم "زاغف".

 ومً اإلاهطض ؤن ًلخهي هخيُاهى مؼ جطامب في البِذ ألابُى، ألاضبػاء اإلاهبل
ً
، في ؤُو اظخماع بُنهما مىص جىلِب الشاوي ضئِؼا

 ًاهىن الشاوي/ ًىاًط اإلااض ي. 20للبالز في 
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د مً اللقاء املزجقب مع الزئيض ألاميركي أن ًزي املحىر   ملىاجهت اًزان” إلاشزائيلي الصعىدي املصزي “هخيياهى ًٍز

 2012\2\11ضؤي الُىم  الىاكطة ـ مخابػاث: 

س في نهاًت اللهاء اإلاطجهب مؼ الطئِؽ شيطث الهىاة ؤلاػطائُل ُت ألاولى ؤّن ضئِؽ الىظضاء ؤلاػطائُلي بيُامحن هخيُاهى ًٍط

ي زوهالس جطامب ؤن ًطي اإلاحىض  .”ؤلاػطائُلي الؼػىزي اإلالطي “ألامحًر
ً
سه جطامب ؤًوا  ، مـحرة بلى ؤّن هصا ما ًٍط

ئُل، ألاُو هى مـطوع الاػدٌُان وما هي حسوز هخيُاهى ػُصهب بلى جطامب مؼ مىهىغحن ًهلهان بػطا“واغخبرث ؤن 

اللػب ؤلاػطائُلُت، وألامط الشاوي مػطقت ما ًىىي جطامب قػله هس بًطان، لِؽ قهٍ في اإلالل الىىوي، بهما في الهوُت التي جهلو 

ٍ اإلاٍىن مً بًطان حعب هللا ػىضٍا في الجىالن  وهي قىضٍت ؤيثر، واإلاخمشلت بالـٍط
ً
 ”.بػطائُل يشحرا

 لٍي “بػذ ؤن وجا
ً
 هخيُاهى بهٌصا محىض، ؤوال

ً
الؼىضٍحن ًخهّسمىن مً الجىالن بػس الاهخلاض في حلب.. جطامب مػني وؤًوا

ٌػمل هس بًطان، ؤي ًسغم الىالًاث اإلاخحسة في دٌىاث هس بًطان، والؼػىزًت وبػطائُل لِؼذ لسيهم ؤي مـٍلت في هصا 

 ”.وألامط واضح

ه هسف زاوي وهى الوؿٍ غلى الطئِؽ الكلؼٌُني مً ؤظل جهسًم جىاظالث، ؤي البسء واغخبرث الهىاة ؤن هصا اإلاحىض ل

 بؼبب الوؿٍ اإلالطي والؼػىزي
ً
 ”.بمكاوهاث مؼ ؤبي ماظن ؤيثر هػكا

قالػالناث بحن ملط والؼػىزًت مـىؿت ويصلَ الػالناث بحن “واػخٌطزث ؤن هىاى الٌشحر مً اإلاـاًل في هصا اإلاحىض 

سون محمس زحالنملط وؤبى ماظن في ال  ”.حوُى ألنهم ًٍط

 العبى فىجبىل: هزفض املشاركت بخجميل صىرة إشزائيل

ط : محمس وجس   84غطب   2012\2\12  جحٍط

ًاهذ مهطضة بلى بػطائُل ًىم ؤلازىحن الهازم، والتي  اضة التي  ي غً بلؿاء الٍع ؤغلً زالزت الغبحن مً زوضي الكىجبُى ألامحًر

ًا. جإحي في بًاض حملت زغائُت و وججمُل كىضة بػطائُل بإمحر  لدؼٍى

ًا. اضة ضقوهم اإلاـاضيت في الحملت التروٍجُت الهازقت لخجمُل كىضة بػطائُل بإمحر  وػىؽ الالغبىن نطاضهم بةلؿاء الٍع

ًاهذ ػدـمل ظىالث مُساهُت في الهسغ، وجل ؤبِب، والبحط اإلاُذ  اضة  وبحؼب صحُكت 'مػاٍضل' ؤلاػطائُلُت، قةن الٍع

ًاهذ ػخػٌي لالغبحن كىضة متزهت غً وألام اضة  ايً اإلاهسػت للمؼُحُحن، حُض ؤيس وظٍط ألامً السادلي، ؾلػاز بضزان، ؤن الٍع

 بػطائُل.

سجه كىضة إلااضجً لىزط  ويخب الغب الكىجبُى ماًٍل بىِذ غلى جىجحر 'لً امىحهم الكطكت الػخؿاللي'، حُض ؤضقو مؼ حؿٍط

اضة بػطائُل'، وشلَ يُى  الصي وـٍ بالسقاع غً حهىم ؤلا وؼان في الػالم، ويخب هجم الكىجبُى الحها 'ال جىظس لسي هىاًا لٍع

ذُت والحسر ؾحر الػازي. اضجه اإلاطجهبت بلى ألاضن اإلاهسػت بالخاٍض  بػس ؤن ؤغخبر ٍظ

حاث اللازضة غً بػى الهُازاث ؤلاػطائُلُت  اضة بػطائُل، للخلٍط التي ؤإلاحذ وغعا الالغب بىِذ نطاضه بالػسُو غً ٍظ

 ؤهه ًمًٌ الخإزحر غلى الغب الكىجبُى لٍُىن ػكحرا إلػطائُل بجمُؼ اهحاء الػالم.

اضة بػطائُل،  سجه: 'لً ؤػمح لهم باػخؿاللي وجىظُكي للسغاًت بمشل هصا ألاػلىب، بحاُ نطضث ٍظ وؤهاف الالغب في حؿٍط

ونٌاع ؾعة، واللهاء بإبىاء الـػب الكلؼٌُني الصًً  ػٍُىن شلَ للخجىاُ في البالز اإلاهسػت، ومنها ؤًوا الوكت الؿطبُت

 ًخمؼٍىن بهصه ألاضن'.
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سجه وضػالخه بمىانل ومؼحرة اإلااليم ألاػٌىضي، الطاحل محمس غلي يالي،  واػدـهس الغب الكىجبُى مً دالُ حؿٍط

ًان ًهُى زائما 'ؤها ػكحرا إلا ًان مؼاهسا وزاغما ومخوامىا مؼ الـػب الكلؼٌُني، والصي  ً ال كىث له'، وغلُه ؤيس الصي 

الالغب ماًٍل بُيذ، ؤهه ٌؼحر غلى دٌى وههج اإلااليم ألاػٌىضي يالي، وؤهه ػُحُس غً هصا الىهج بحاُ ظاض بػطائُل في بًاض 

 الحملت السغائُت اإلاصًىضة.

ًان ػحراقهه  و مُامي، والصي  اضة وؤغلً وغلى دٌى الالغب ماًٍل بىِذ، ػاض ظمُله الالغب يُني ػٌُلؽ، هجم قٍط بالٍع

اضة بػطائُل، نائال: 'ما يىذ ألغبر غً اإلاىنل مشلما غبر غىه ظمُلي الالغب ماًٍل بُيذ'.  الػسُو غً نطاضه وغسم ٍظ

حاث الحزب أضزث بـ"إشزائيل" أكثر مً غزة  جصٍز

 2012\2\11  جطظمت ككا -الهسغ اإلاحخلت 

حؼبب حسًض بػى الىظضاء ؤلاػطائُلُحن بـإن انتراب ؿً غسوان ظسًس غلى نٌاع ؾعة بخكجط دالقاث زادل ؤنٌاب 

ًاهذ ؤيبر في الخجمػ اث ؤلاػطائُلُت اإلاحٌُت بالهٌاع، بش غازث بليهم هىاظؽ الػىزة الحٍىمت ؤلاػطائُلُت، لًٌ حالت الؿوب 

 إلاىاظهت ضبما جٍىن ؤؿس مً ػابهيها.

ً بػطائُلُحن ؾحر مذخلحن بهصا الـإن، قاألُو هكخالي بُيذ وظٍط  حاث الىغُس بالحطب غلى لؼان وظٍٍط وظاءث جلٍط

 الخػلُم، والشاوي ًىآف ظاالهذ وظٍط البىاء وؤلاػٍان.

الم اإلاعاوزاث غلى هخيُاهى، في الىنذ الصي ٌػاوي مً يثرة الخحهُهاث وضؤي الى  ظٍطان اإلاصًىضان ؤن الكطكت مىاػبت إًل

ط اإلاطانب حُى حطب ؾعة مً ظهت ؤدطي.  اإلاالُت في هصه ألاًام مً ظهت، وهخائ  جهٍط

يؼب لإلزىحن جحصًطهما مادًطا مً حطب نس جهؼ في الطبُؼ الهازم، وهى ألامط الصي ز ً مً حعب اللٍُىز ٍو قؼ وظضاء آدٍط

حاتهم غلى ػٍان  إلاهاظمتهما باغخباض شلَ معاًسة ػُاػُت وحعبُت بحخت، واتهمىا بُيذ وظاالهذ بػسم الخكٌحر في غىانب جلٍط

ىاث ؾالف ؾعة، ؤو غلى الؼُاحت التي جيخظطها "بػطائُل" بػس نهاًت الـخاء.  مؼخًى

حا ت، وؤنها نس حؼهم في دلو حالت مً الخىجط بِىما هاظم ؤيثر مً محلل غؼٌطي الخلٍط ث الحطبُت ووككىها باالهتهاٍظ

طاف قيها. ازة قطق اهسالع الحطب مؼ غسم ضؾبت ألًا بت لسي حطيت حماغ، ألامط الصي مً ؿإهه ٍظ  والٍط

ىب اإلاىظ ً "ًض حاث حطبُت حػبر غً محاولت الىظٍٍط ت" وضؤي اإلاحلل الػؼٌطي الـهحر "ًىس ي ملمان" ؤن هٌصا جلٍط

ط اإلاطانب. ت" غلى هىء انتراب وـط جهٍط  و"حـط هخيُاهى في العاٍو

ت مـابهت ػمػذ مىص حطب لبىان الشاهُت وؤن ؿًِئا لم ًهؼ غلى الجبهت الـمالُت مىص  حاث هاٍض  11وناُ ملمان بن جلٍط

 غاًما.

ًان ًخىظب غلى الجِف "ؿس الحبل ؤيثر مً الالظم مؼ حماغ"، وؤن اػخؿال ُ قطكت اللاضوخ ألادحر واغخبر ؤهه ما 

 لوطب ؤهساف "هىغُت لحماغ ال حػني بالوطوضة ًل هصا الٌم مً الؿاضاث ؾحر مخىاػبت مؼ الحسر".

ؤما اإلاحلل الػؼٌطي في الهىاة الػاؿطة "ؤلىن بً زاقُس" قطؤي ؤن هىالَ مً الؼاػت ؤلاػطائُلُحن الصي ًطون ؤهكؼهم 

حاث وجطث السادل ؤلاػطائُلي ؤيثر مً ؾعة.قهٍ في الحسًض غً الحطب وبضهاب الجمهىض   ؤلاػطائُلي، وؤن هٌصا جلٍط

ا، في الىنذ الصي ال ظالذ ؾعة ججزف مً جساغُاث الحطب ألادحرة،  ًُ واغخبر بً زاقُس ؤن حماغ ال جحلم بالحطب حال

 غلى ؤن حماغ جىاكل اػخػسازاتها لحطب يهصه مؼ غسم ػػيها لها.
ً
 مـسزا
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ً متهًما بًاهم بةؿاغت ظى مً الخىجط، ؤما وظٍط الؼُاحت ؤلا  حاث الىظٍٍط ػطائُلي "ًٍطل لكحن" قهس ؿً هجىًما غلى جلٍط

ً قػال يمً  حاث ػخوط بالؼُاحت بـٍل يبحر، وؤن "الىظٍٍط ألهه ًذسم ؤظىستهما الؼُاػُت، في ححن ًطي بإن هٌصا جلٍط

 ًٌلو الىاض غلى ضظلُه"، غلى حس حػبحره.

ًطا ؤظهط مـاهس إلاىانؼ ظسًسة ؿُستها حطيت حماغ غلى ًُى الحسوز مؼ  وبصذ الهىاة ؤلاػطائُلُت الػاؿطة مادًطا جهٍط

 ً حاث الىظٍٍط "بػطائُل" وغطن مطاحل جٌىضها مىص اهتهاء الحطب ألادحرة غلى ؾعة نبل غامحن وهلل، بالتزامً مؼ جلٍط

 ؤلاػطائُلُحن بـإن الحطب.

ىاث ؤلاػطائُلُت اإلاح باث مُساهُت حـمل وناُ ؤحس ػٍان اإلاؼخًى ط بن مهاجلي حماغ ًهىمىن بخسٍض اشًت للهٌاع في الخهٍط

ىحن ٌـاهسون مهاجلي حماغ وهم ًخسضبىن بإغُنهم. ر، مـحًرا بلى ؤن اإلاؼخًى  بًالم الطكاق الحي، واللىاٍض

 وؤهاف "بن لؼان مهاجلي حماغ ًهُى هحً هىا وهكػل ما ًحلى لىا ؾلبن غىَ".

تبً دًفيد لقادة الاحخالل  : "كفى جخىٍفا للمجخمع فالحزب ليصذ مصلحت إشزائيليت أو حمصاٍو

ًاالث /  2012\2\11ػما     الهسغ اإلاحخلت / و

وظه الٍاجب واإلاحلل الؼُاس ي ؤلاػطائُلي الـهحر "ؤلىن بً زًكُس"، اهخهازا حاز للؼُاػُاث ؤلاػطائُلُت، اإلاخػلهت باألمً 

 السادلي للمجخمؼ ؤلاػطائُلي.

الب "بً ز س مً اإلاؼئىلُت، مـسزا غلى ؤهه ال جىظس ؤًت بؿاضة الهسالع ًو ًكُس" الهُازة ؤلاػطائُلُت بإن جخحلى بمٍع

 ؤمل.
ً
 قاإلاجخمؼ الاػطائُلي ًحخاط نُازة حػٌُه ؤًوا

ً
كا بت مؼ نٌاع ؾعة وحطيت "حماغ"، وناُ: "يكى جذٍى  مىاظهت نٍط

بت مؼ  ًاهذ ؤلاظابت وػم ًىظس مىاظهت، قىحً نس ادترها وؤهاف بً زًكُس: "ال ًىظس ؤًت بؿاضة إلاىاظهت نٍط ؾعة، وبشا ما 

 ؤن هٍىن الؼاغحن بليها".

وحؼاءُ "بً زًكُس: "يُل جحىلىا بلى مجخمؼ دائل بلى هصا الحس؟ لهس جحىلىا بلى ؤمت ماػؼت غلى الخىف والـػىض 

 لؼُاس ي قهٍ لُذُكىا شهبىا؟".
ً
حا لما ػمػىا جلٍط  بهلت الحُلت، ًو

ؼىنه وظٍط الخػلُم "هكخالي بُيُذ" للمجخمؼ ؤلاػطائُلي بـ ووكل الٍا جب واإلاحلل ؤلاػطائُلي، ؤن الىلط الصي "ًبُػه" َو

ًان ًىازي به وظٍط الحطب "لُبرمان" نبل حؼلمه حهُبت الحطب.  "ألاظىف"، وؤن ووغىزه حـبه بلى حس يبحر ما 

ت"، مايسا ؤن يال منهما لسًه واغخبر "بً زًكُس" ؤن اإلاىاظهت مؼ نٌاع ؾعة، لِؼذ مللحت ب ػطائُلُت ؤو "حمؼاٍو

 حؼاباث جمىػه مً الهُام باإلاىاظهت في الكترة الحالُت.

وهىه بلى ؤن "حماغ" هي الػسو الاػتراجُجي لـ "بػطائُل"، مبِىا ؤن مً ًحاُو بنىاع ؤلاػطائُلُحن بةنهاء ؤو حؼم الحطيت 

بُؼ للمجخمؼ الؼطاب، مـسزا غلى  ؤن "حماغ" مخجصضة في الـػب الكلؼٌُني. في نٌاع واهم ٍو

حن، ًي جهط ي غلى حماغ  ت ظصوضها هاضبت في نلب اإلاجخمؼ الؿعي، في نلىب وغهُى الؿٍع وؤهاف: " حماغ حطيت ؾٍع

 ًجب ؤن جحخل الهٌاع مً ظسًس وجمٌض هىاى ػىحن".

مىُت، والتي ؤػؼذ لـ "بػطائُل" يُكُت وزغا "بً زًكُس" نُازة الاحخالُ ؤلاػطائُلي، بالػىزة لػهلُت "بً ؾىضٍىن" ألا  

 الخػامل مؼ الخٌط اإلاحسم بها.

وؤؿاض بلى ؤهه مً الىاظب بًجاز حالت مً الطزع مؼ الخٌط اإلاحسم بىا، مؼ الػمل غلى ببػاز اإلاىاظهت الهازمت مؼ 

: "ملط جٌطه حماغ ؤيثر مىا لٌنها جهاضبذ مػها لهٌؼ غال  نتها مؼ زاغف"."حماغ" في نٌاع ؾعة، مؼخسال بالهُى
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ٍا مً اإلامًٌ ؤن حؼخؿل لػهس جبازُ ؤػطي،  وجابؼ: "هصه الكطكت مً الخهاضب بحن حماغ وملط وبحن ملط وؤمٍط

 وجحؼحن الىهؼ في ؾعة.

 عضى كىيصذ إشزائيلي: هخيياهى قد ٌشً حزبا على غزة لصزف ألاهظار عً الخحقيقاث معه

 2012\2\11 امس/جل ؤبِب: 

ػطائُلي غً حعب هىاى مؼخهبل حاًُم ًالحن، الُىم الؼبذ، ؤن ضئِؽ الىظضاء ؤلاػطائُلي ناُ غوى الٌىِؼذ  ؤلا 

با.  بيُامحن هخيُاهى نس ًخجه لـً حطب غلى ؾعة نٍط

ىاث ؤؿٍُى اإلاحاشًت لحسوز ظىىب  ت الشاهُت غً ًالحن الصي ًهًٌ في اإلاجلؽ ؤلانلُمي إلاؼخًى وههل مىنؼ الهىاة الػبًر

ل الاهدباه وكطف ألاهظاض غً الخحهُهاث مػه".نٌاع ؾعة، نىله "هخيُ  اهى نس ًهىزها إلاػطيت ظسًسة في الجىىب لخحٍى

وجٌالب ؤحعاب بػطائُلُت هخيُاهى باالػخهالت مً مىلبه غلى دلكُت الخحهُهاث اإلاؼخمطة مػه بـإن جلهُه وغائلخه 

 هت مؼ مالَ صحُكت ًسٌػىث ؤحطوهىث.هساًا مً ضظاُ ؤغماُ مهابل حؼهُل دسماث لهم ويصلَ محاولت غهس ككهت مـبى 

 الامم املخحدة جزجىء وشز "القائمت الصىداء" العاملت في املصخىطىاث

 2012\2\11   –مػا  -بِذ لحم

ىاث الاػطائُلُت في الوكت  ًاث الػاملت في اإلاؼخًى اضظإث الامم اإلاخحسة وـط " الهائمت الؼىزاء" الخاكت باػماء الـط

ًالت " ضوٍترظ" . NEWS.RUاوضزه مىنؼ "  الؿطبُت، وقها إلاا  " الاػطائُلي ههال غً و

ًان مً اإلاكترن وـط الهائمت دالُ ؿهط ؿباي الجاضي، لًٌ جم الخإظُل حتى ؿهط اًلُى الهازم يإنطب مىغس ليـطها  و

. 

ها جخٌلب غملُت ملازض زبلىماػُت ؾطبُت اقازث بان غملُت اغساز الهائمت بحس شاتها، مؼإلت مػهسة للؿاًت، حُض ان

ىحن الاػطائُلُحن. ٍا للمؼخًى ًاث حـٍل ؿٍط  جليُل زنُهت لخحسًس ؤي الـط

ًان مجلؽ حهىم الاوؼان الخابؼ لالمم اإلاخحسة اغلً غً هِخه اغساز هٌصا نائمت في اشاض مً الػام  . ونس وككذ 2019و

 الحٍىمت الاػطائُلُت هصا الهطاض باهه محاولت ليـط "نائمت ػىزاء".

"  BDS -ػطائُل في الامم اإلاخحسة زاوي زاهىن ناُ ان الامم اإلاخحسة جخحُى الى نؼم في "الحطيت اإلاػازًت الػطائُلممشل ا

 " الاػطائُلي. NEWS.RU، يما ان الىالًاث اإلاخحسة اًوا ازاهذ هصا الخىظه بحؼب مىنؼ " 

ت“الاشديطان وجل أبيب حعخبره إشارة جحذًز وجخش ى جصزفاجه ” ًيخقد“جزامب  خىقع 
 
قى ” غير  امل

 
رشائل “والصلطت جخل

 مً واشىطً حىل هقل الصفارة” مطمئىت

 2012\2\11  مً ظهحر ؤهسضاوغ: -”ضؤي الُىم“-الىاكطة

ت ت شيطث صحُكت )هأضحؽ( الػبًر ُّ ، غلى مىنػها الالٌترووّي ؤّن الطػالت التي دطط بها ضئِؽ ظهاظ اإلاذابطاث الكلؼٌُي

ٌُت  و بىهل الؼكاضة ألامٍط
ّ
ٌُحن ؤمىُحن في البِذ ألابُى هي ضػائل مٌمئىت في ما ًخػل ماظس قطط دالُ لهاءه بمؼاولحن ؤمٍط

 مً جل ؤبِب للهسغ وبما ًخػلو باالػدٌُان ؤلاػطائُلّي.

ت، قهس غاز ماظس قطط ؤمؽ ألاّوُ الخمِؽ بلى ضام هللا بػس اهتهاء ووقًها إلا لازض قلؼٌُيُت، جحسزذ للصحُكت الػبرًّ

ت. ُّ ٌ  ػلؼلت لهاءاث مؼ يباض اإلاؼاولحن ألامىُحن والاػخذباضاث ألامٍط
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ت، ؤّن قطط جلّهى ضػائل مٌمئىت بما ًخػلو  ت، يما ؤقازث الصحُكت الػبرًّ ُّ بىهل الؼكاضة وؤوضحذ اإلالازض الكلؼٌُي

ه بػس غىزة قطط بلى ضام هللا الخهى مؼ ضئِؽ الؼلٌت 
ّ
 بلى ؤه

ً
ٍا لالػدٌُان ولحّل السولخحن، مـحرة للهسغ ولىظطة ؤمٍط

ٍا. ت محمىز غباغ، وؤًلػه غلى قحىي لهاءاجه في ؤمٍط ُّ  الكلؼٌُي

طّجح اإلالازض الكلؼٌُيُت، بإّن الوؿىي التي مىضػذ في ألاػابُؼ اإلااهُت غلى 
ُ
ٍي زوهالس جطامب وظهاث وج الطئِؽ ألامٍط

ت الجسًسة بما ًخػلو بهواًا اللطاع  ُّ ٌ ؤدطي، مً نبل اإلالَ ألاضزوي غبس هللا واإلالَ الؼػىزي ػلمان ؤزطث غلى ؤلازاضة ألامٍط

 ؤلاػطائُلّي الكلؼٌُنّي.

ٍ” بػطائُل هاًىم“وفي حسًض لصحُكت  ت اللازضة الُىم الجمػت، ناُ الطئِؽ ألامٍط ّي زوهالس جطامب قُما ًخػلو الػبًر

ه لِؽ نطاًضا 
ّ
ه ًكٌط باإلاىهىع، موًُكا: ػجري ماشا ػُحسر، به

ّ
ٌُت مً جل ؤبِب بلى الهسغ، به بمؼإلت ههل الؼكاضة ألامٍط

س اجذاش هصا الهطاض وؤها ؤقٌط قُه بجسًت. يما وّظه اهخهازا ه ال ؤحس ًٍط
ّ
، لهس جّم بحشه غلى مسي ػىىاث، القًخا بلى ؤه

ً
ث ػهال

ر  ًاهىن زاوي  20لالػدٌُان ؤلاػطائُلي في ألاضاض ي الكلؼٌُيُت اإلاحخلت، وشلَ للمطة ألاولى مىص وكىله بلى البِذ ألابُى بخاٍض

ىاث قةّن اإلاؼاحت جهل، ؤها ال اغخهس ؤن  ل مطة جإدص ألاضن للمؼخًى )ًىاًط( اإلااض ي، حُض ناُ بّن اإلاؼاحت اإلاخاحت محسوزة ًو

 اغس الؼالم، ولٌىىا هبحض في ًل الخُاضاث، غلى حّس حػبحره.اإلاط ي نسًما في هصا ٌؼ

س الؼالم بحن ؤلاػطائُلُحن والكلؼٌُيُحن، وؤغخهس ؤّن الؼالم ػٍُىن ضائًػا  ٍُ :ؤٍض وؤهاف في مػطن ضّزه غلى ػاا

هطّبت ظ
ُ
ت، اإلا ـطث في الصحُكت الػبرًّ

ُ
هابلت مؼ جطامب و

ُ
ـاض بلى ؤّن اإلا ٌُ ًسا مً هخيُاهى، بػس ًىٍم إلػطائُل ولِؽ ظَُسا قهٍ. 

ٍّي، بحؼب -واحٍس مً لهاء مالٌها، الثري اليهىزّي  ؼىن، مؼ جطامب، حُض حاُو الثرّي بنىاع الطئِؽ ألامٍط ٍّي، ؿُلسون ؤَض ألامٍط

ل ف
ّ
ٌش

ُ
ىن ؤلاػطائُلّي، بالخىاُظ غً مبسؤ حّل السولخحن، ومىح جل ؤبِب الوىء ألادوط للبىاء اإلا ي الهىاة الشاهُت بالخلكٍع

 ً ت بمبلـ غـٍط ُّ ًان نس جبرع لترامب دالُ حملخه الاهخذاب ؼىن  ىاث. مً هاحُتها ؤؿاضث صحُكت )هأضحؽ( بلى ؤّن ؤَض ؼخًى
ُ
اإلا

ٍّي.  ملُىن زوالض ؤمٍط

ًان ًخىظب غلى الكلؼٌُيُحن جهسًم جىاظالث مً ؤظل اجكام إلنهاء اللطاع، ناُ جطامب وػم  وفي ػااله حُى ما بشا 

مً ؤّن الاجكاناث ال جٍىن ظُسة بشا لم جًٌ ظُسة للجمُؼ، وؤؿاض بلى ؤّن البػى ٌػخهس ؤّن الخىكل بلى بالٌبؼ غلى الطؾم 

ٍي  اجكام لِؽ ممًٌىا، ؤها ال اجكو مػهم، اغخهس ؤّن بةمٍاهىا الىكُى بلى اجكام وهحً بحاظت للخىكل بلُه. وزغا الطئِؽ ألامٍط

.الٌطقحن الكلؼٌُني وؤلاػطائُلي بلى ما وككه با  لخلطف بـٍٍل مىٌهّيٍ

حاث جطامب نبل ؤًام نلُلت مً مؿازضة ضئِؽ الىظضاء ؤلاػطائُلي بيُامحن هخيُاهى بلى واؿىًٌ، للهاء جطامب في  وجإحي جلٍط

 البِذ ألابُى ألاضبػاء الهازم.

ت ضقُػت في  ُّ ت في صحُكت )هأضحؽ(، باضاى ضاقُس، غً ملازض ػُاػ ُّ جل ؤبِب، بلى شلَ، ههل ُمحلل الـاون الؼُاػ

ه لم ًحسر ؤّي حؿُحر زضاماجٍُّي في ػُاػت واؿىًٌ 
ّ
ىضح بإه

ُ
ىاث ج ؼخًى

ُ
و باإلا

ّ
حاث جطامب ألادحرة قُما ًخػل نىلها بّن جلٍط

ا بلى جبّني ًُ  بّن جطامب ٌػىز غمل
ً
ًاهذ غلُه في بزاضة الطئِؽ الؼابو، باضاى ؤوباما. وجابػذ اإلالازض نائلت  باليؼبت لالػدٌُان، غّما 

ىاث، ؤْي ؤّن الهسف النهائّي باليؼبت له هى الخىّكل الجكام ػالٍم ػُاػت ا لطئِؽ ألاػبو، ظىضط بىؾ الابً، باليؼبت للُمؼخًى

ت. ُّ ت ؤلاػطائُل ُّ  بحن ؤلاػطائُلُحن والكلؼٌُيُحن غلى ؤػاغ مبسؤ حّل السولخحن لـػبحن، نالذ اإلالازض الطػم

ًان بمشابت بؿاضة جحصًط لطئِؽ الىظضاء ؤلاػطائُلّي، بيُامحن ولكذ اإلاحلل ضاقُس بلى ؤّن بُان ألابُى حُى الاػ دٌُان 

ٍّي وبجػبخه ؤقٍاًضا حُى يُكُت الػمل غلى بحُاء  كّول واإلاٌلىب ؤْن ًلل بلى واؿىًٌ للهاء الطئِؽ ألامٍط
ُ
ه مً اإلا

ّ
هخيُاهى، بإه

 اإلاكاوهاث مؼ الجاهب الكلؼٌُنّي، غلى حّس حػبحره.
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حلل ؤّن هخيُاه
ُ
ط )الٍابُيُذ( جابػىا غً -ى وظمُؼ الىظضاء ألاغواء في اإلاجلؽ الىظاضّي ألامنيّ وؤهاف اإلا

ّ
لؿ

ُ
الؼُاس ّي اإلا

سه جل ؤبِب هى  ٍط
ُ
ًسا غلى ؤّن ألامط ألادحر الصي ج

ّ
ٍّي مؼ ظغماء ًحىلىن زون جحهُو ؤهساقه، ماي يشب يُل ًخلّطف الطئِؽ ألامٍط

 للىنذ، وؤلامٍاهُت الشالشت ؤْن ؤْن ًهىم جطامب بهٌؼ الاجلاُ الهاجكّي مؼ هخيُاهى
ً
ًان موُػت ػلً بإّن اللهاء مؼ هخيُاهى  ٌُ ، ؤْو 

ؿّطز غلى  تر“ٌُ حلل ؤلاػطائُلّي.” جٍى
ُ
هّسمها واؿىًٌ لخل ؤبِب، ناُ اإلا

ُ
ؼ مً بػطائُل زمًىا بؼبب اإلاػىهاث التي ج

ّ
ه ًخىن

ّ
هُى به  ٍو

 هخيياهى.. هل شييخهي مصخقبله الصياس ي عبر ملف فصاد؟

ماوي   2012\2\11   اإلاطيع الكلؼٌُني لالغالم   بهلم: غالء الٍط

ت "الطػمُت" ت لخهسًم الئحت  جيبإث الهىاة الشاهُت الػبًر ت اللهىهُت، بةمٍاهُت ظىهٍط غبر مػلىماث ملسضها قم الـًط

 اتهام لطئِؽ وظضاء الاحخالُ بيُامحن هخيُاهى.

حسًض الهىاة الشاهُت ظاء ؤًوا غلى لؼان يخاب وجحلُالث في الصحاقت اللهىهُت مطجححن اضجكاع قطق بنهاء الحُاة 

 غلى شاجه)هخيُاهى(.  الؼُاػُت إلالَ" بػطائُل" يما ًحب ؤن ًٌلو

ٌُت والتي وكلذ حس الخٌاُو غلى ماػؼت  في الػامحن اإلااهُحن وداكت بػس الخالقاث اإلاخكانمت مؼ ؤلازاضة ألامٍط

 الطئاػت والخاضظُت، بطظث ػلؼلت تهم بالكؼاز الحهذ هخيُاهى وؤػطجه، بش ًمًٌ جلخُلها باآلحي: 

 ٍت ألامط الصي مً ؿإهه الخإزحر غلى حُازًت اإلااػؼت. ؤوال: جلهي هساًا بمبالـ يبحرة مً شخلُاث زط 

 زاهُا: اػخذسام ؤزار بِذ الحٌم للالح اإلاجُز الصخص ي وجىضي ظوظخه في الحاززت. 

 زالشا: الاػخكازه مً ضهً ظظاظاث الخمىض والاػخحىاش غلى الكادط، مً هصه اإلاـطوباث ألػطة هخيُاهى. 

كهت الؿىاكاث ألاإلااهُت، بـٍل ًذالل الهىاغس الؼلىيُت في هٌصا هىع مً ضابػا: ؿبهاث بسوض محامُه الخاق بل

 اللكهاث. 

دامؼا: الابتزاظ الؼُاس ي وججُحر الهاهىن لالغالم، مهابل الابخػاز غً مهاظمت ػلىى هخيُاهى وحٍىمخه مً نبل صحُكت 

 ًسغىث ؤحطهىث غلى ػبُل اإلاشاُ. 

ًان ؤنىاها وما ظاُ اإلالل اإلا اء، والتي نسضث بإنها ؤحس ؤؿٍاُ هصه اإلالكاث  خػلو بالهساًا التي نسمذ لىخيُاهى مً ؤزٍط

 الطؿاوي ألامط الصي وقط مازة ؾىُت المٍاهُت جهسًم الئحت اتهام غسا غً اإلالل الطابؼ . 

: هى هل اإلاازة اإلاخىقطة والـهازاث ُت والهوائُت، ظاء غلى هحى حؼاُئ اإلاهسمت،  الىهاؾ في اإلااػؼاث ؤلاػطائُلُت الـًط

لها مً نبل ماػؼاث ضظاُ ؤغماُ، ًمًٌ بىاء غليها الئحت اتهام  اث هخيُاهى وؤػطجه وجمٍى والتي جطابٌذ بما ٌػطف بؼكٍط

 مخماػٌت مً ؿإنها بزاهت هخيُاهى؟ 

ت غلى ؿهازة مخىانوت ومخكهت مؼ  ر الهواء اللهىوي هصا ممًٌ داكت في حاُ احٍام الـًط ؤلاظابت الساضظت في جاٍض

 لت به هخيُاهى في ظلؼاث الخحهُو اإلاخػانبت. ؤز

لصلَ في حاُ نسمذ الئحت اتهام هس هخيُاهى، قةن بيُت الالئحت بشا مؼذ بهىاغس هعاهت الحايم والائخمان، قةن غلى 

 مً نسمذ بحهه الالئحت الاػخهالت مً مىلبه. 

ًان حاهطا في غسًس الهواًا منها نوُت الطئِؽ ؤلاػطائُلي  يدؼاب والصي حىيم في نواًا جخػلو بالخحطؾ هصا ألامط 

الجيس ي ومحاولت الاؾخلاب، يما زضط ؤًوا في نوُت الهُازي الػمالي قااز بً الي غحزض الصي حاُو الترشح لهُازة السولت 
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ت اإلاخهسمت، باإلهاقت بلى ما ظطي إلاجمىغت مً وظضاء الاحخالُ ومً بُنهم ؤو  إلاطث بالؤهه جطاظؼ غلى دلكُت جحهُهاث الـًط

 يطئِؽ وظضاء للٌُان. 

قطق جهسًم الئحت اتهام هس هخيُاهى باجذ مطجكػه، والخإزحر غلى مؼخهبله الؼُاس ي باث هصه ألاًام ممٌىا، لصلَ مً 

ىهاث للىهؼ الصي غلُه الؼُاػت ؤلاػطائُلُت في حاُ جطجح الكطهُت:   اإلاهم، وهؼ ػِىاٍض

م هس هخيُاهى، بطقؼ قطق نُام اهخذاباث مبٌطة، ألامط الصي ػُكخح اإلاجاُ ؤوال: الاهخذاباث اإلابٌطة: ػخدؼبب الئحت اتها

ؤمام جىاقؽ محمىم زادل الُمحن، غلى وضازت هخيُاهى في نُازة هصا اإلاػؼٌط ، وبصلَ ػٍُىن البِذ اليهىزي بهُازة هكخاللي 

 بُيذ ؤحس ؤهم اإلاؼخكُسًً في هصا الخُاض. 

ت ًىن الحعب نائم غلى شخم هخيُاهى، في اإلاهابل ػُػعظ جُاض الـباب في زاهُا: حعب اللٍُىز ػِخػطن لوطبه مهم

ا.   نُازة الحعب، بطؾم دلىه آلان مً الصخلُاث شاث البػس اإلاازط ظماهحًر

زالشا: في حاُ مؿازضة هخيُاهى ػٍُىن اإلاجاُ مكخىحا في الؼاحت الحعبُت ؤلاػطائُلُت، إلمٍاهُت نُام حعب ظسًس ًوم 

ًازًمُت وػٍُىن لها حوىضا مهما في حـٌُل ؤي حٍىمت ظسًسة. نُازاث ؤمىُت و   ؤ

ضابػا: ػٍُىن مً ؤهم الطابححن في الؼاحت الحعبُت ؤلاػطائُلُت، ًىظس مؼخهبل بهُازة ًائحر البُس في حاُ قـل اللُلٍىز 

 بىاء مىظىمت حعبُت مهىػه، ألامط الصي نس ًسدله غلى مىاقؼت غلى حـٌُل الحٍىمت الهازمت.

الىهاي ًمٌنها قخح ؿهُت الخُاض الكلؼٌُني الصي ًطي باإلاكاوهاث ػبُال مهما لبىاء السولت، الـهُت هصه و مً دالُ  هصه

اإلاػٌُاث لِؽ محببا وال مىهىغُا، ًىن الخُاض الُمُني اإلاخٌطف ػُظل مً حُض البيُت الػسزًت في الٌىِؼذ، هى ألايبر 

 ػطائُلُت، بىاء جحالل حٍىمي زون اإلاطوض غبر بىابت الُمحن. وألايثر جإزحرا، وال ًمًٌ ألي مً ألاحعاب ؤلا 

باإلهاقت بلى ؤن قطهُت جىلي ال بُس ضئاػت الحٍىمت، ال ٌػني ؤًوا حؿحر وظه الحٌم في الٌُان، ًىن البيُت الشهاقُت 

 ألادطي. لالبُس وؤبجسًاث حعبه جهترب مً الُمحن وضوحه في الخػاًي مؼ الاػدٌُان والهسغ وملكاث اللطاع 

يذبراء في الـإن اللهُىوي، جهسًطها ؤن مؿازضة هخيُاهى لً جىػٌؽ يشحرا غلى الـػب الكلؼٌُني ػىاء الخذلم مىه 

 غبر ملل قؼاز ؤو ؾحره.

ت" اإلاعغىمت للٌُان، والتي ظل الؿطب ًهسمها الُىم وػابها ًىاحت مسهُت  لٌىه ػِىػٌؽ يشحرا غلى بيُت الٌُان "الحواٍض

إلاخذلل(، لُظهط الىظه الحهُهي ؤن الاحخالُ ما هى بال ججمؼ بـطي لهٍُ، ظمػخه اإلالالح وجىلُكاث الهىي في الـطم )ا

 الٌبري لوطب بيُت ؤمت ظلذ جىاقؽ الحواضاث الٌبحرة، مىص مئاث الؼىىاث. 

هاء الانهُاض هصا السوض الخكخُتي هجحذ بسغمه نىي الاػخػماض، وؤهاقذ له جىلُكاث ػُاػُت في اإلاـطم ػاغسث غلى ب

ت وغلمُت وػُاػُت ليؼل الهائم و  في ألامت، حتى وكلىا بلى ههٌت ًلػب قيها الحسًض غً الاكالح، ألامط ًحخاط زىضة قٌٍط

 البىاء مً ظسًس.

 جم بحمس هللا
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