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 مبعوث جرامب للسالم غرينبالث: إيران جنقل مليار دوالر سنويا لغزة والضفت ولبنان

 2012\2\5وكاالت:  -أمد/ تل أبيب 
ب قػػ مماتهػـمبعوػ ثمائػػ األمماكب أللػ مإئػقمائوػػ ؽماك نػطرمنألنػ فميػػ أليعةترمىػ متت ألػيةم  ػػقم ػ  ت مىػ 

 ت ألت رمإأل افمعتقيألـمائي ـمائباييمئبام    معػ"اإل هاب".
 قػػاؿميػػ أليعةتمىػػ مهػػ:امائ ػػيي:م"تي ػػؽمإألػػ افمبػػامألقػػ بمبػػفمب ألػػا مي   منػػي ألامئتب ألػػؿماإل هػػابمىػػ مئعيػػافم

ن ااألؿم ائض ةمائت عألةم يزة".   ا 
بػفمطهػ افمإئػقم بػاممائتػ ممب ألػ فمي   رمتيقػؿم100 تاع :م"تخألؿمبػامألبلػفمئ   نػطأليألألفمىػ ميػزةم ب ػ معػػم

 )عي  ها(متنتخيـم)ه:هماكب اؿ(مئو اءمأن  ةم    مأي اؽمضيمإن ااألؿ".
 طائػػػبمبعوػػػ ثمت ابػػػبرم  لػػػةم بػػػامرمعن ػػػايةم" ىػػػاتمائنيػػػيألألفماإلنػػػ ااأل ألألفمهػػػيا مي ئػػػيفم أ   فموػػػاؤ ؿم

م اإلى اجم فمأع اهاـمأعأل امبينألنت م هواـمائنأليم نبوةمإع اهألـمأع مييألبة".
م  
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 التصنيفاث إلارهابويت ألامريكيت على طريق صفقت القرن 

 2012\2\5  21عربي  حسن أبو هنية
اكب أللألةمئألوخاصم ائلألايػاتم  ػقمق اابهػامائبتو قػةمعػػ"اإل هاب" مم منياؿمى مأفمت يألؼمائ  ألاتمائبت ية

ألتعػػػ مب ػػػائ هامائق بألػػػةمائ:اتألػػػةرم  مألتػػػ اى م  ػػػقمقػػػي ملػػػاؼمبػػػفمائب ضػػػ  ألة.م تقػػػ مائت ػػػيأل اتماإل هاع ألػػػةم
يبػػػػاجم م  ػػػػقمت ػػػ ألةمائقضػػػألةمائ  نػػػطيألةرم ا  اكب أللألػػػةماكخألػػػ ةمىػػػ منػػػألاؽمت قألػػػػؽم" ػػػ قةمائقػػػ ف"مائتػػػ متقػػػـ 

 ا نتألطايألةماإلن ااأل ألةمى مينألجمائبيطقةمائو عألةماإلنةبألة.ائبنتوب ةم
م31 ئـمأللفمي ألعامأفمألو فم"بينؽموؤ فمبلاى ةماإل هػاب"مىػ م زا ةمائخا نألػةماكب أللألػةرمياسػافمنػأل زرمىػ م

رمخػػػةؿمائبػػػؤتب مائنػػػي يمئػػػػ"بوهيمي انػػػاتماكبػػػفمائقػػػ ب "مىػػػ متػػػؿمأعألػػػبرمأفم2018لػػػاي فمائسػػػاي /مأليػػػاأل م
ىتمنهػػػاتمى نػػػطأليألةم ب ػػػػ ألةمنيألػػػيةمإئػػػقم ا ػػػةماإل هػػػػابرمعػػػائتزابفمبػػػ مإ ػػػةفمائبعوػػػػ ثم اوػػػيطفمأضػػػا

اكب أللػػػػ مئوب ألػػػػةمائنػػػػةـمىػػػػ مائوػػػػ ؽماك نػػػػطمناألنػػػػ فميػػػػ أليعةتمخػػػػةؿمئقااػػػػ مبػػػػ مقيا ػػػػؿمي ؿمأ   عألػػػػةم
بوتبػػيألفمىػػ مائقػػيممائب ت ػػة مأفم ػػ قةمائقػػ فمائتػػ متنػػوقم اوػػيطفمئتي ألػػ:هامىػػ مائبيطقػػةمعاتػػتمىػػ مب ا  هػػام

كخأل ةرم أفمتن ألةمائقضألةمائ  نطأليألةمئألنتمن ىم نأل ةمل مت  ؿمإيا ةمت ببمئتاألػةمن ه ألػةمئػيألهارم هػ ما
 عياءمت ائؼمأب ألل مإن ااأل  م  ع مئب انهةمائخط ماإلأل اي م اإل هاب.

تلوػػػؼمائت ػػػيأل اتماكب أللألػػػةماإل هاع ألػػػةمعػػػني اجمز ػػػألـم  لػػػةم" بػػػام"رمإنػػػبا ألؿمهيألػػػةرمإئػػػقمنايػػػبمسةسػػػةم
 نػػـ"رم "ئػػ اءمائسػػ  ة"مىػػ مب ػػ رم ػػفمم-ترمهػػ م"  لػػةمائ ػػاع ألف"ى ميػػزةرم "  لػػةمنػػ ا يمب ػػ تيظألبػػا

بيظ  اتمائ  ألاتمائبت يةميع مائب ض  ألةمائخا ةمعاإل هابرمإ:مأُلوّ ؼمائب لػزمائقػ ب ماكب أللػ مئبلاى ػةم
بػػػفمقعػػػؿم زألػػػ مماإل هػػػابمائبيظبػػػاتماكنيعألػػػةماإل هاعألػػػةم  ػػػقمأيهػػػامائبنب  ػػػاتمائخا نألػػػةمائتػػػ مألػػػتـمت ػػػيأل ها

بػػفمقػػاي فمائنينػػألةم ائهنػػ ةم تويألةتػػ رم ىػػؽمسةسػػةمبوػػاألأل مقاي يألػػة مم219ائخا نألػػةماكب أللػػ م ىػػؽمائ  ػػؿم
أ  :مألنػػبمأفمتلػػ فمائبيظبػػةمبيظبػػةمأنيعألػػةرم سايألػػا:مأفمتوػػا ؾمائبيظبػػةمىػػ ميوػػاطمإ هػػاع مأ مإ هػػابرمأ م

أ باؿمإ هاعألةرم سائسا:مأفمألهػييمائيوػاطماإل هػاع متل فمئيألهامائقي ةم ائيألةم  قما يخ اطمى ميواطمإ هاع مأ م
أ ماإل هػػابمئ بيظبػػػةمأبػػفمبػػػ اطي مائ  ألػػاتمائبت ػػػيةمأ ماكبػػفمائقػػػ ب ماكب أللػػ ..م هػػػ مبوػػاألأل م متيطعػػػؽم
  قمه:همائ  لاتم  مهيألػةرمىهػ مئػـمتيخػ طمىػ مأيميوػاطمألنػتهيؼمأيمبػ اطفمأب أللػ رمإ مإ:اما تع يػامأفم

 ئ   ألاتمائبت يةماكب أللألة.م51إن ااألؿمه مائ  أل م
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إفمائت ن ماكب ألل مى مب ض  ةم"اإل هاب"م ت يألؼم"اإل هاعألألف"مى مائوائبألفمائو عػ م اإلنػةب م مألنػتييم
إئقمائ يماكييقمبفمائب ضػ  ألةرم ألهػيؼمإئػقمتػ بألفمائب ػائرماكب أللألػةمىػ مائبيطقػةرم ىػ مبقػيبتهام باألػةم

بػػياياتمائػػي طرم ضػػبافمأبػػفم ت ػػ م ؽمإنػػ ااألؿرم  ػػألايةموػػ  ألةماكيظبػػةمائيلتات  ألػػة.م عهػػ:ارمىػػنفمب ػػاي م ا 
لاىػػػػةم  لػػػػاتمائبقا بػػػػةمائ  نػػػػطأليألةم ائو عألػػػػةم اإلنػػػػةبألةرم  ػػػػقماخػػػػتةؼمأألػػػػيأل ئ نألاتهامائ ل ألػػػػةمائبياهضػػػػةم
ئ بنتوب ةما نتألطايألةمائ هأل يألةرمت ض م  قمق ااـم"اإل هاب".ملبامأفملاىةمائنبا ػاتمائتػ متهػييماكيظبػةم

ائي طألة مت ان م:اتمائ  ـم ائ نـمعاإل هاب.م ئ:ئؾمت ىضمائ  ألػاتمائبت ػيةم ضػ متو ألػؼمب ػييممائن ط ألة
م:اتػػػ ميألػػػ مب ضػػػ   رم ب ػػػ  ضم يألػػػ مب تػػػ ض.مىنػػػ طةمائقػػػ ةم ئب ػػػط رم"اإل هػػػاب"رم ت  ئػػػ مإئػػػقمب هػػػـ 

 ػائ هام أبيهػاماكب أللألةما يتقااألةمه مبفمت ييمباهألةماإل هابم ه ألةماإل هاع  متعوػامئب ػيياتمتقػيأل اتهامئب
ائق ب مائب ت ض.مىع نبمناؾمي أليا:م"عويمتا ألخمط ألؿم ب لػبمين ػتمائ  ألػاتمائبت ػيةمىػ مائت  ػؿمإئػقم
ات اؽمئ ل باتمأب أللامائني عألةمىألبامعأليهارم  قمأفمتخ  م نػبألامانػـماإل هػابم  ػقمنبألػ م  لػاتمائبقا بػةم

 قألقةماكب م  قمائ لـ".م ىػ م ائػةمائوػائـممائنألانألةمائبيظبةمضيمائيظـمائ البةمأ مائيظـمائت مى ضتمى 
 ائو ع ماإلنةب م ب بارم ى نطألفمخ   ارمتعي متنبألةم"اإل هاب"مألس م ض  ا.

م- نػػبمإي ا يمنػػوأليرمىػػنفمأيمتهيألػػيمئب ػػائرمائ  ألػػاتمائبت ػػيةرمنػػ اءمتبس ػػتمعػػائي طمأ معب ػػائ هامائنألػػ 
عائضػعطمبػاميأبم  ألػ ماإلنػ ااأل أل فمبيػ:مأ انػطمانت اتألنألةمى مأيمبلافمآخ رمأ عرمأل  ـمعاإل هابرم هػ م

ائنػعوأليألاتمىألبػػامألخػػصمائبقا بػةمائ  نػػطأليألةمئنألانػػاتهـرمع ألػثمأل ػػعرمتو ألػػؼماإل هػابم"هػػ مأيموػػ ءمألقػػؼم
ى م ن مبامي يبمي فمىػ مىو ػ ".م عبػامأفمئ   ألػاتمائبت ػيةرم هػ مائقػ ةمائوائبألػةمائوظبػقمائ  ألػيةرمب ػائرم

ىػػنفماإل هػػابمأل ػػعرمأياهمبةابػػةمإليابػػةمهػػ:همائهألبيػػةمم-ىػػ ملػػؿمبلػػافممأ مهػػ متتظػػاه معػػ فمئهػػامب ػػائرم-
  ت عأليها.

عػػػاتم اضػػػ امأفمائت ػػػيأل اتماإل هاع ألػػػةماكب أللألػػػةماكخألػػػ ةمتقػػػ مىػػػ مإطػػػا مت تألػػػبمبيظػػػ  اتماكبػػػفمائقػػػ ب م
اكب أللػػػ رمئبنػػػ ئةم" ػػػ قةمائقػػػ ف"معنيبػػػاجمإنػػػ ااألؿمىػػػ مائبيطقػػػةمبػػػفمخػػػةؿمت نػػػألممت ػػػائؼمعػػػألفماإلبع ألائألػػػةم
اكب أللألػػػػةم ائػػػػػيلتات  ألاتمائو ألألػػػػةم ا  ػػػػػتةؿماإلنػػػػ ااأل  مت ػػػػػتم: ألوػػػػةمب انهػػػػػةمائخطػػػػ مائبوػػػػػت ؾمائبتبسػػػػػؿم
عائبيظباتم"اإل هاعألة"م "إألػ اف.مى  ئ ألػاتمإيا ةمت ابػبمىػ مائبيطقػةمهػ مائ ػيمبػفمي ػ :مإألػ افمعا تعا هػام ا ألػةم

"اإلخػ افمائبنػػ بألف".مىػػائتع أل اتمائتػػ مئإل هػابرم ب انهػػةمائبيظبػػاتمائوي ألػػةمائبيعسقػةم ػػفمأأليأل ئ نألػػةمنبا ػػةم
قيبهام"بينؽموؤ فمبلاى ةماإل هاب"مى م زا ةمائخا نألةماكب أللألة مأفمه:همائلألاياتمبّتهبةمعا تلابمأ بػاؿم
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بخ ةمعا نتق ا م  قمي ا متق ألضم ب ألػةمائنػةـرم انػتهياؼملعػا مائبنػؤ ئألفمائب ػ ألألفم ته ألػبماكنػ  ةم
 مائخا نألػػةماكب أللػػػ م أللػػممتأل  نػػ ف مبػػػفمأفمهػػ:همائخطػػ ة"متنػػػتهيؼمإئػػقمقطػػاعميػػػزةرم بػػام ػػ حمعػػػ م زألػػ

نبا ػػاتم قألػػاياتمإ هاعألػػةم األنػػألةمتػػي بهام تػػيأل هامإألػػ افرم "تهػػييمانػػتق ا مائوػػ ؽماك نػػطم ُتضػػوؼم ب ألػػةم
ن ااألؿ"رمألوأل مإئقم  قةمائق ف.  ائنةـم تهانـم   اءيامب  م ا 

 ب ألػامئبعػايئم سألقػةمانػت اتألنألةماكبػفمائقػ ب ماكب أللػ ممألولؿمائت يألؼماإل هاع يماكب أللػ ماكخألػ متطعألقػا
لػػػاي فمائسػػػاي /ميألنػػػبع مم18ائخا ػػػةمعائوػػػ ؽماك نػػػط مائتػػػ مأ  يهػػػامائػػػ األمماكب أللػػػ مي يائػػػيمت ابػػػبرمىػػػ م

.مىقيمأليتمائ سألقةم  ػقمأفمائ  ألػاتمائبت ػيةمت ألػيمبيطقػةمعػي فمبيػاطؽمنػألط ةمئ تيظألبػاتماإل هاعألػةرم2017
ئ   ألػػاتمائبت ػػيةرمعػػؿمتنػػاهـمىػػ مانػػتق ا منػػ ؽمائطاقػػةمائوػػائب .مىنػػ ه ما نػػت اتألنألةمم عػػي فمقػػ ىمبوايألػػة

م  ػػػقمائ  ػػػاظم  ػػػقمائػػػيلتات  ألاترم  باألػػػةمإنػػػ ااألؿرم ضػػػبافمابػػػياياتم اكب أللألػػػةمىػػػ مائوػػػ ؽماك نػػػطمتقػػػـ 
 ائطاقة.

ةفما  تػ اؼمائبةبرماكنانألةمئتطعألقاتم  قةمائق فم ع مبيخؿماإل هاب معيتم اضػ ةمائبوػائـم قػبمإ ػ
عائقػػػيممائب ت ػػػةم ا ػػػبةمإلنػػػ ااألؿم يقػػػؿمائنػػػ ا ةماكب أللألػػػةمبػػػفمتػػػؿمأعألػػػبمإئػػػقمائقػػػيمرمىػػػ ملػػػاي فماك ؿ/م

رمت قألقػػامئبعػػػايئم سألقػػةماكبػػفمائقػػػ ب مائتػػ مي ػػػتم  ػػقمنػػ ه مائ ػػػ قةم : ااوهػػا.مىع نػػػبم2017يألنػػبع م
ألي مهػػ مائب ػػ  ماكنانػػ مائػػ:يمائ سألقػػةرم"  ػػقمبػػيا م قػػ يملػػافمائ ػػيألثم ػػفمأفمائ ػػ اعماإلنػػ ااأل  مائ  نػػط

مألتضػػرمأفمائتطػ ؼماإل هػاع ماإلنػةب ما تػ مبػفمإألػ افمقاييػػام بيػ مت قألػؽمائنػةـمىػ مائبيطقػة.مإ مأيػ مائألػـ 
ئيي ؾمأفمإن ااألؿمئألنتمب ي امئ يزاعمى مائو ؽماك نطرم أفمي  مأظهػ تمإبلايألػاتمائتوػا فمائبوػت ؾمبػ م

ىا نػػػت اتألنألةماكب أللألػػػةمئ هػػػـمطعألوػػػةمائبخػػػاط مىػػػ مائوػػػ ؽماك نػػػطممإنػػػ ااألؿمئب انهػػػةمائتهيألػػػياتماإلأل ايألػػػة".
توأل مإئقمأفم اويطفمت ىمأفمسبةمخط ألفمىػ مائبيطقػة:ماك ؿمهػ مائتيظألبػاتماإل هاعألػةرم ائسػاي مهػ مإألػ افرم
 قيمتخ تم فمىل ةمأفمائنعبمائ األن مئألزباتمه مائ  اعمائو ع ماإلن ااأل  رملبامتخ تم ػفمىلػ ةمإيخػاؿم

  اطألةمإئقمع يافمائوائـمائو ع .ائيألبق
ألعػػػي مأفماإليا ةماكب أللألػػػةمأ ػػػع تمأقػػػؿمايقنػػػابام ػػػ ؿمتو ألػػػؼمب ػػػاي مائتهيألػػػيمكبيهػػػامائقػػػ ب مىػػػ مائوػػػ ؽم
اك نػػػطرم ائػػػ:يمألختػػػزؿمعت ػػػيألاتمنبه  ألػػػةمإألػػػ افم نبا ػػػةماإلخػػػ افرم :ئػػػؾمعوػػػيم ػػػ اعمياخػػػؿماإليا ةم ػػػ ؿم

اتمت ابػػػبمائبتط ىػػػةرمأبسػػػاؿمنػػػتألؼمعػػػاي فم نألعانػػػتألافمائنألانػػػةمائخا نألػػػةمعػػػألفمهػػػؤ ءمائػػػ:ألفمأل ضػػػ  فمت نهػػػ
ي  لػػام نػػتأل فمبأل ػػ رم هػػؤ ءمائػػ:ألفمأل ضػػ  فمائت نهػػاتمائتق أليألػػةمأبسػػاؿمنػػألبممبػػاتألمم نػػ فملأل ػػ م  أللػػمم
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:املايػػػتمإألػػػ افم:لػػػ تم ػػػ ا ةمىػػػ م سألقػػػةماكبػػػفمائقػػػ ب رمىػػػنفماإلخػػػ افمعقألػػػتمىػػػ م تأل  نػػػ فم بالبانػػػت .م ا 
ا  مائبتط ؼمتوبؿم  قمإي اجمنبا ةماإلخ افمائبن بألفمل هارمعلؿمأى  هػامسياألاهارم لايتم يعةمت اببم ني

 توػػوعاتهامائبيتوػػ ةمىػػ مائع ػػيافم ػػ ؿمائوػػائـرم  ػػقم ا ػػةماإل هػػابرم هػػ مبػػام ىضػػ مائنيػػاحما خػػ .م عػػني اجم
   لةم" نـ"م "ئ اءمائس  ة"م  قمق ااـماإل هابرمتتب ض مائبقا عةماكب أللألةمى مبيزئةمعألفمبيزئتألف.

ألتبتػػػ مائت ػػػيألؼماإل هػػػاع يماكب أللػػػ ماكخألػػػ مع هبألػػػةمىااقػػػةرمىهػػػ مأليطػػػ يم  ػػػقمايتقااألػػػةموػػػيأليةمىػػػ مب   ػػػةم
تا ألخألةمويأليةمائتوقأليرم ألتباهقمب مائت يأل اتماإلن ااأل ألة.مىت يألؼمإنبا ألؿمهيألةمائب ن بم  ػقمائنيػاحم

يةم طيألػػةمى نػػطأليألةرمائنألانػػ مائبوتػػيؿمئ بػػامملن هػػاع  مت ػػ ؿمنػػ: يمألقطػػ مائط ألػػؽم  ػػقمأيم ل بػػةم  ػػ
 ألعوػػثمع نػػائةم اضػػ ةم  ػػقمأفم مىػػ ؽمعػػألفمائنيػػاحمائنألانػػ م ائونػػل يمئ   لػػةرم ألػػثم لػػزتمائت ػػيأل اتم
اكب أللألػػػةم  ػػػقمقألػػػاياتمتيتبػػػ مإئػػػقمائنيػػػاحمائونػػػل يمىػػػ ملتااػػػبمائقنػػػاـرمأبسػػػاؿ:مأل ألػػػقمائنػػػي ا رم    ػػػ م

ةماكب أللألػةمقػيم ضػوتم  ػقم ا تهػامبوتهقرم ب بيمائضألؼرم ىت ػ م بػايرم أ بػيمائتيػي  رم لايػتماإليا م
اإل هاع ألةمناعقاماكبألفمائواـمئ  لةمائنهايماإلنةب م بضافمو ررم يااع مزألايميخائة.م ألقػ مت ػيألؼم  لػةم
"ائ ػػػػاع ألف"مائبيوػػػػقةم ػػػػفم  لػػػػةمائنهػػػػايرمىػػػػ منػػػػألاؽمت نػػػػأل مائبػػػػيا ؾماإل هاع ألػػػػة.م  نػػػػبم زا ةمائخا نألػػػػةم

رم تيوػػطمىػػ م2014ةمإ هاعألػػةمبي  بػػةمبػػفمإألػػ افرمت ننػػتم ػػاـماكب أللألػػةرمىػػنفم  لػػةمائ ػػاع ألفمهػػ م"بيظبػػ
 قطاعميزةم ائض ةمائت عألةم ألق يهامهواـمنائـرمائقألاييمائناعؽمع  لةمائنهاي".

ائت ػػيألؼماكب أللػػ مئ  لػػةم نػػـم ئػػ اءمائسػػ  ةمألتبػػاهقمبػػ مائت ػػيعؼمائب ػػ يرم ألهػػيؼمإئػػقمتوزألػػزموػػ  ألةم
م-قمي  همى م"  قةمائق ف".م قيمظهػ ت"م  لػةمنػ ا يمب ػ  أبفمائ األمم عيمائ تاحمائنألن رم بلاى ت م  

 م2016رملػػػ يمىوػػػؿم  ػػػقم يػػػؼما يقػػػةبمائونػػػل يرم ىػػػ مآب/مأينػػػطمم2016 نػػػـ"رمىػػػ متبػػػ ز/مأل ئألػػػ م
ظهػػ تم  لػػػةم"ئػػػ اءمائسػػػ  ة"رم هبػػػام  لتػػػافمبيوػػػقتافم ػػفمنبا ػػػةماإلخػػػ افمائبنػػػ بألفرملايػػػتمع ألطايألػػػامنػػػعؽم

 اتماإل هاعألة. أ  يتم فمإي انهبام  قمقاابةمائبيظب
خة ػػةمائقػػ ؿمإفمائت ػػيأل اتماإل هاع ألػػةماكب أللألػػػةمائبيتقػػاةمتقػػ مىػػ منػػػألاؽمخيبػػةمبيظػػ  اتماكبػػفمائقػػػ ب م
اكب ألل رم تلوؼم فم:اتألةمب ط رم"اإل هاب"رم:ئؾمأفمائ  لاتمائب ي ةملبيظباتمإ هاعألةمئػـمتنػتهيؼم

 ؿمب  ػػيماإل ػػةفم ػػفم" ػػ قةمائقػػ ف"مبػػ اطي مائ  ألػػاتمائبت ػػيةرمئلػػفمنػػألاؽمائت ػػيألؼمألوػػأل مإئػػقمقػػ بم  ػػ
يباجمائبنتوب ةماإلن ااأل ألةمى مينألجمائوائـمائو ع رم عػ مبػيخؿم ائت متهيؼمإئقمت  ألةمائقضألةمائ  نطيألةم ا 
أ ئ ألةمائ  بم  قمائبيظباتم"اإل هاعألة"مائتػ مت نػوتمئتوػبؿم  لػاتمأقػ بمإئػقمنبا ػةم"اإلخػ اف"رم ائػي ؿم
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قت ػػ تم  ػػقم"إألػػػ اف"رم ألػػثمتعػػيئتمتو أل ػػاتمب ػػاي مائتهيألػػيمائبوػػػت ؾمائ ا ألػػةمئػػػ"اإل هاب"مائتػػ مضػػاقتم ا
ئسةسػػػ مائويػػػؼمائعيألػػػ يمائبتبسػػػؿمعاإلبع ألائألػػػةماكب أللألػػػةم ائيلتات  ألػػػةمائو عألػػػةم ائبنػػػتوب ةماإلنػػػ ااأل ألة.مىتنػػػ ألةم
ائقضػػألةمائ  نػػطأليألةمئألنػػتمنػػ ىم نػػأل ةملػػ مت  ػػؿمإيا ةمت بػػبمئتاألػػةمن ه ألػػة متتبسػػؿمععيػػاءمت ػػائؼمأب أللػػ م

م ااأل  م  ع مئب انهةمائخط ماإلأل اي م اإل هابمائبتخألؿ.إن
م  
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 دور ألامم املتحدة في جحقيق السالم

 2012\2\5  الخميج  د. ناجي صادق شراب
بهبةمائنةـم اكبػفمىػ مائوػائـمهػ مبهبػةماكبػـمائبت ػيةرم هػ:امهػ مائهػيؼمائ األنػ مائػ:يمبػفمأن ػ مأيوػاترم

معػي  ملعألػ م ه:امبامناءمى ميألعانةمبألساقهام ى مائب ايةماك ئقمبي .م بي:مأفمأيواتماكبـمائبت يةم ه متقـ 
ىػػ متسعألػػتما نػػتق ا م اكبػػفمائوػػائبألألفرمعتعيػػ م ؤألػػةموػػب ئألةمئ ػػؿمائيزا ػػاتمائي ئألػػةرم أيوػػاتمئهػػ:امائتػػ ضم
آئألاتملسأل ةرمأهبهامق اتم  ظمائنةـمائي ئألػةرم قػيمين ػتمىػ مائويألػيمبػفمائيزا ػاتمائي ئألػةرم قػيمألوػزىم:ئػؾم

معائي  مائبعاوػ مىػ متي ألػ:مئ  ا تمائت اىؽمعألفمائي ؿم خ   ًامياابةمائوض ألةمى مبن مماكبفرمائ:يمألقـ 
 أهياؼماكبـمائبت يةمى مائنةـم اكبفمانتيايًامئ    ألفمائنايمم ائناع مبفمائبألساؽ.م

إئألػ مإ ػيىمائػي ؿممائػ:يمت نػ «مائ ألتػ » قيم انهتماكبػـمائبت ػيةمائلسألػ مبػفمائوقعػاتمىػ مهػ:امائ ػييمعنػعبم
ياابةمائوض ألةرمأ معنعبمائ و عاتمائبائألػةمائتػ مت انههػامئتي ألػ:مبهابهػامىػ م  ػظمائنػةـ.م  مألقت ػ مي  م
معهػام ئنػافمتق ػ م قػااؽرمى هػامي  افمآخػػ افم اكبػـمائبت ػيةم  ػقمتوػلألؿمقػ اتم  ػظمنػةـرم  نػػاطاتمتقػـ 

ئي ئألػػػةم ائب لبػػػةمائنيااألػػػةمائي ئألػػػةم يأل هػػػامبػػػفمبهّبػػػاف:مهبػػػامائػػػي  مائقػػػاي ي مائقضػػػاا م عػػػ مب لبػػػةمائوػػػيؿما
ائبؤننػػاتمائتػػ مئهػػامطػػاع مقػػاي ي ملبن ػػمم قػػ ؽماإلينػػافرم ائنايػػبما خػػ مألتبسػػؿمعائوػػ  ألةمائي ئألػػةمائتػػ م
ت تانهػاملػػؿمائػػي ؿمئ قألػػاـمعبهابهػػارمىبػػفمي فمهػػ:همائوػػ  ألةمت قػػيمائتػػيخةتمائونػػل ألةمبع  اتهػػارم هػػ:امألنو هػػام

بػػفمقعػػؿمائوػػ اؽم توػػلألؿمقػػ اتمت ػػائؼمم1991اضػػرمىػػ مأ قػػابميػػز مائل ألػػتم ػػاـمبل  ػػةمنػػيًارم ائبسػػاؿمائ م
 ي ئألةمتق يهامائ  ألاتمائبت يةرم ائت متـمتتطألتهامي ئألًامبفمقعؿمبن مماكبف.

 ئوػػؿمبػػفمألعػػ مائت ػػيألاتمائتػػ م انهػػتماكبػػـمىػػ مت قألػػؽمائنػػةـم اكبػػفمائوػػائبألألفمهػػ مقضػػألةمى نػػطألفرمإ:م
ئي ئألػػةمئػػـمتتػػ افم ػػفمائقألػػاـمعػػي  هامىػػ مائنايػػبمائبتو ػػؽمعائويألػػيمبػػفمائقػػ ا اتم  ػػقمائػػ يـمبػػفمأفمائبيظبػػةما

   ػقم ػؽمائوػوبم«ماإلنػ ااأل  »ائي ئألةمائت مأ ي تهام ائت مألػيتمبػفمخةئهػام  ػقم ػيـموػ  ألةما  ػتةؿم
معػػػ م بػػػفم«مإنػػػ ااألؿ»ائ  نػػػطألي مىػػػ مائوػػػ يةم تق ألػػػ مب ػػػأل هم قألػػػاـمي ئتػػػ رم   ػػػقم ػػػيـموػػػ  ألةملػػػؿمبػػػامتقػػػـ 

مأب أللألػًارم ئػـمتتػ افماكبػـمائبت ػيةم«ماإلنػ ااأل  »افرمإّ مأفمهػ:همائقػ ا اتما ػطيبتمعػائ ىضمانتألط ائبػي ـ 
 فمإ ناؿمائويأليمبفمائ نافمعبهاـمبخت  ةرمئلفم يػـملػؿم:ئػؾمئػـمتػينرمائبيظبػةمائي ئألػةمىػ مت نبػةمق ا اتهػام

يهػػػاءما  ػػػتةؿم ا مائ  ألػػػاتمائبت ػػػيةمئ وب ألػػػةم عنػػػعبما تلػػػ«.ماإلنػػػ ااأل  »إئػػػقم اقػػػ منألانػػػ م  ػػػقماك ضم ا 
رمىوػ تم«إنػ ااألؿ»ائنألانألةم ائت ا ضألةمإي الػًامبيهػامأفمائوػ  ألةمائي ئألػةمنػت  ضمأسبايػًامنألانػألةم ائألػةم  ػقم
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ىػ مايتهػاؾمقػ ا اتم«مإنػ ااألؿ»لؿمب ا  تماكبـمائبت يةمى مبهبتهارم ئـمألت قؽمائنةـم اكبفرمعؿمتبػايتم
 ائو  ألةمائي ئألة.

ماكبـمائبت يةمعايتزاعمي  هامائطعألو مى مبامألخصمائقضألةمائ  نػطأليألةم ت يألػيًامىػ مئقيم افمائ قتمك فمتقـ 
ىػػ ماكبػػـمائبت ػػيةرم أقػػ م«مإنػػ ااألؿ»ائػػ:يم  ػػقمأنانػػ متػػـمقعػػ ؿمم181تي ألػػ:مق ا اتهػػام:اتمائ ػػ ةمبسػػؿمائقػػ ا م

امانػتيايًامئبألساقهػامائػ:يمعقألاـمي ئةم  عألةمأخ ىمئ   نطأليألألفرمىه:امه مائ قتمائ:يم  ػقمائبيظبػةمت وألػؿمي  هػ
ي  ًامب ازألػػػًامئبن ػػػمماكبػػػفمئ تت ػػػبم  ػػػقم«ما ت ػػػايمبػػػفمأنػػػؿمائنػػػةـ»ألوطػػػ مئ نبوألػػػةمائوابػػػةم ىقػػػًامئقػػػاي فم

ىائقضألةمعتوقألياتهام بوطألاتهامألع مبفمقي ةمي ئةم ا يةملائ  ألاتمائبت يةرمىائقضػألةمئهػامبل ياتهػام«.مائ ألت »
إطػػا مي ئػػ متبس ػػ ماكبػػـمائبت ػػية.مهػػ:امهػػ مائ قػػتمائػػ:يم  ػػقمائبيظبػػةمائي ئألػػةمائتػػ م مألبلػػفم  هػػامإّ مىػػ م

 ائي ئألةمأفمتعاي م تق يمن أليةمائنةـمى مائبيطقةمقعؿمأفمألت ؽمائلؿ.
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 الرؤيت التركيت للحل في سوريا   

 2012\2\5  الجزيرة نت  سعيد الحاج
إئقمأنتايامإئقمن تو رم ى مظؿمتوقّػيمب مازي اـماكنيياتمائي ئألةمائبتو قةمع ؿماكزبةمائن  ألةمبفمنيألؼم

ائ ض مائبألياي م توّس مائبنا مائنألان  متع زمأهبألةماكي ا مائت مت وعهاملاىةماكط اؼمائ ا  ػةم ائبػؤس ةمىػ م
 ائقضألةمائن  ألة.
 تط  م أ ئ ألات

  ابػػػؿمم  ػػػقمبػػػيىمائنػػػي اتمائنػػػع مائ ااتػػػةرمعيػػػتمت لألػػػامنألانػػػاتهامإزاءمائقضػػػألةمائنػػػ  ألةما تبػػػايًام  ػػػقمسةسػػػة
 األنػػة مهػػ :متطػػ  اتمائبوػػهيمائبألػػياي رم تن ألػػاتمائبقا عػػةمائي ئألػػةمئألزبػػةرم ايولانػػاتمائ ضػػ مائػػياخ  مىػػ م

 ت لألا.
  ػػقموػػلؿما تنانػػاتموػػوعألةرمبػػامئعسػػتمأفمتطػػ  تمنػػ ألوًامم2011عػػيأتماك ػػياثمعنػػ  ألامىػػ مبػػا م/آ:ا م

فمائيظػػاـم ائػػي ـماإلق ألبػػ مائػػ:يم  ػػؿمإئػػقمإئػػقمسػػ  ةموػػوعألةرمسػػـمإئػػقمسػػ  ةمبنػػ  ةمتػػ سم ًامعائتوابػػؿماكبيػػ مبػػ
 ائن  ألألف.

إئػػقمم-عبػ   مائنػػي ات- بػ مت ػػاقـمائخألػا ماكبيػػ مئ يظػػاـم ا ت ػاعمنػػقؼمائتػػيخةتمائخا نألػة مت  ئػػتمنػػ  ألام
ق ألبألػػةرم ت  تػػتمإبلايػػاتمائ ػػؿمبػػفمأألػػييمائنػػ  ألألفم مب  ألػةم ا   ػ بمعائ لائػػةرمسػػـمإئػػقمنػػا ةم ػػ اعمي ئػػ مع ألػػيي

 ي ئألة. تو قتمعائبياع مائ
 عياءم  قم:ئؾرم عائت ا ؿمب م  ابؿمأخ ىمبهبة مايتقؿمائب قؼمائت ل م تػيّ جمبػفم ػثمعوػا ماكنػيم  ػقم
اإل ةحمىػ مائعػياألاتماك ئػقمب ىقػًامبػ مي ػـمائبطائػبمائوػوعألةرمإئػقمتعيػ مائبوا ضػةمائنػ  ألةم تقػيألـمائػي ـم

ت  ئػػػتمإئػػػقمقعػػػ ؿمائ ػػػؿمائنألانػػػ مم ػػػألفم2015رمإئػػػقمائبطائعػػػةمع  ألػػػؿماكنػػػيم تػػػقم2012ئهػػػاماعتػػػياًءمبػػػفم
ائبتبسؿمى مبنا منيألؼمسـمأنتايارمعباموػب  مبػفم ضػامضػبي م ػفمعقػاءماكنػيمىتػ ةمايتقائألػةم ئلػفمئػألممىػ م

 ن  ألامائبنتقع ألة.
ئألنتمت لألامق ةم ظبقرمئليهامأألضًامئألنػتمي ئػةم ايألػةم ق أل ػةمائتػ سأل مىػ مائقضػألةمائنػ  ألة.متب ػؾمأيقػ ةم ػيةم

 ائ و عةمعبلافمانتعوايهامبفمآئألةمائ ؿمى من  ألامأ متناهؿمب ائ هامعائلابؿ.مأ  اؽمق ةمتنوؿمبف
ىهػػػ مي ئػػػةمإق ألبألػػػةمبػػػؤس ةم بنػػػا  ةمئنػػػ  ألارم  ػػػي يهامائبوػػػت لةمبوهػػػامتوطألهػػػامائلسألػػػ مبػػػفمائبألػػػزاترمإضػػػاىةم

 ي  :هػام نتضاىتهامسةسةمبةألألفمب اطفمن  يم  قمأ اضألها.م تعققمأهـمأ  اؽمت لألػامهػ م ةقاتهػامائنألػيةم
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ئيىمطألؼم ان مبػفمائبوا ضػةمائنػ  ألةمائنألانػألةم ائونػل ألةرم  ن يهػامائونػل يمعنػ  ألام عػ م"ي عمائ ػ ات"م
  ا فم"ي فمائزألت ف".

ت ػػ غمأيقػػ ةمب ق هػػامبػػفمائقضػػألةمائنػػ  ألةم نػػعؿم  هػػام ىػػؽمأ ئ ألػػاتمسػػةث:مأ  هػػامتػػ بألفم قػػؼمإطػػةؽميػػا م
ماك اض مائن  ألةرمعبامألوّلؿماك ض ألةمئ ؿمنألان رم أل قػؼمانػتيزاؼمبخت ػؼماكطػ اؼرم ألتػألرمألوبؿم بـ 

 ائ   ةمئو يةمقنـمبهـمبفمائةناألفمائن  ألألفم عيءمأ باؿماإل با .
اك ئ ألػػةمائسايألػػةمهػػ مائ  ػػاظم  ػػقم  ػػيةماك اضػػ مائنػػ  ألةم بيػػ مت وألػػؿمنػػأليا أل هاتمائتقنػػألـم ائتنزاػػةرمعبػػام

تتبسػػؿماك ئ ألػػةمائسائسػػةمىػػ مبيػػ متوػػلألؿمي أل ػػةمأ مببػػ مألخػػيـمنػػ  ألام ي ؿمائنػػ ا م ىػػ مبقػػيبتهامت لألػػا.معأليبػػام
عانـمائق بألةمائل يألةمأليأل هم زبما ت ايمائيألبق اط مأيمائ ػ عمائنػ  يمبػفم ػزبمائوبػاؿمائل ينػتاي مائُبػي  جم

   قمق ااـماإل هابمائت لألةم اكبأل لألةم اك   عألة.
ئقػ ب رمعا تعا هػام ػانزًامنألانػألًام نت اىألػًامعأليهػامتوتع مأيق ةمبو  عمائي أل ةمائل يألػةمخطػ ًامبعاوػ ام  ػقمأبيهػاما

 عػػألفمنػػ  ألام ائوػػائـمائو عػػ رم عبػػامقػػيمتبس ػػ مبػػفمبي ػػةمإلطػػةؽم ب ألػػاتمئ وبػػاؿمائل ينػػتاي مي ػػ مأ اضػػألهارم
لبام  ؿمى موباؿمائو اؽمبي:م  بمائخ ألجمائسايألةرمإضاىةم يولاناتهامائن عألةم  قمائب ؼمائل ييمياخػؿم

 ت لألا.
بيػػ مإيوػػاءمائي أل ػػةمائل يألػػةمع  ػػ ةمئ نألانػػةمائت لألػػةمعوػػ فمنػػ  ألارم ائيػػاظـمئبخت ػػؼمائقػػ ا اتمم هلػػ:ارمأ ػػعر

  ائنألاناتمائبتو قةمعهارمخ   ًام ييمائب اض ةمعألفمائبنا اتم ائق ا ات.
تػػي ؾمأيقػػ ةمأهبألػػةمائتينػػألؽمبػػ مب نل  نػػتب ا م ن يهػػام  ػػقماك اضػػ مائنػػ  ألةمعوػػلؿمنػػ مم بقعػػ ؿم ي فم

ةرمخ   ػػًامىػػ مظػػؿمإطةقهػػام ب ألػػةم"ي ػػفمائزألتػػ ف"مائػػياا ةم ائألػػًارمئليهػػامأألضػػًامتوػػ ؼمأفمت ػػيألاتم قألقألػػ
  ةقاتهامائنأليةمب مائبوا ضةمائن  ألةمائنألانألةم ائونل ألةمه مأهـمأ  اؽمق تهام  قمائبيىمائعوألي.

ئبوا ضػةمتبابػًارم ئ:ئؾمىه متوبيمإئقمي عمبفمائت ازفمأ مائب اءباتمعػألفمت اهباتهػامبػ م  نػألامعبػام مأليهػ ما
  ي بهامئألخأل ةمعبام مألض مائت اهباتمب مب نل .

لػػ:ئؾرمتوػػ مأيقػػ ةمأهبألػػةم قػػؼمإطػػةؽمائيػػا م انػػتتعابماكبػػفمىػػ مبيػػاطؽمخ ػػضمائت ػػوأليرمئلػػفمئػػألمم  ػػقم
قا يةميضمائيظ م فمتقيـمائبوػ  عمائلػ ييم  ػقم ػي يهامائني عألػةرم هػ مائبوػ  عمائػ:يمأسعتػتمت لألػامأيهػام

  ت معتضمائيظ م فمائظ  ؼم ب اقؼمبخت ؼماكط اؼ. ازبةم  قم  ق
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 بػػفمبيط ػػؽمأ ئ ألػػةمب انهػػةمبوػػ  عم ػػزبما ت ػػايمائػػيألبق اط  مأتػػتم ب ألتػػامي عمائ ػػ اتمىػػ مأينػػطم/آبم
رمئبيػػ مائت ا ػػؿمائنت اىػػ معػػألفمائلايت يػػاتمائل يألػػةم2018رم ي ػػفمائزألتػػ فمىػػ مألياأل /لػػاي فمائسػػاي م2016

تمنػألط تهامائبأليايألػةرم تػ بألفمائ ػي يمائت لألػةرم تقػ ألضمبق بػاتمإيوػاءمى مائوباؿمائن  يم تضألألؽمبنػا ا
 ائي أل ةرم ق ؿمائعابمأباـمإبلايألةم   ئهامئبألاهمائع  مائبت نطملو طم األن م نتقةئهامائتاـ.

  ؤألةمبنتقع ألة
ألنألةمتعػػػي مخألػػػا اتمت لألػػػامعائتػػػةمائتوقألػػػيم  ػػػقم قوػػػةمائوػػػط يجمائنػػػ  ألة مىهػػػ مبت ننػػػةمبػػػفموػػػ أللتهاماإلنػػػت ات

أبأل لػارم بضػط ةمئ ت ػاهـمبػػ مخ ػبهامائتق ألػييم  نػػألارم بي ت ػةمعوػ فمائتوػا فمبػػ مائيظػاـمائنػ  يمئب انهػػةم
ائبوػػػ  عما ي  ػػػائ مائلػػػ ييرم ب يبػػػةم  ػػػقمائب ازيػػػةمعػػػألفم  أل هػػػامائبألػػػياي م)ائبوا ضػػػةمائنػػػ  ألة(م وػػػ أللهام

  هامائبألياي .ائنألان م)ب نل (رمائ:يمه مأألضًام ئ ب ا قةمائيا ـمائ األن مئخ ـم  أل
تعػػي ماكبػػ  مبتياقضػػةمظاه ألػػًامىػػ منػػ  ألارمإ:مألؤلػػيمائنبألػػ مضػػ   ةم   يايألػػةمائ ػػؿمائنألانػػ رمعأليبػػامألنػػو فم
نبألوًامئزألايةمائبلانبمائبأليايألةم ا يت ا اتمائونل ألةرمعا تعا مأفمبنا ةمائنألط ةمائبأليايألػةمتػيولممعوػلؿم

 ى من تو .مط ييم  قمأ  اؽمائت ا ضمى منيألؼم أنتايامسـمأخأل اًم
 ألعػػي مبػػؤتب من توػػ مبسػػاً ميب :نألػػًامئ  نػػاعاتمائيقألقػػةمائتػػ متن ألهػػامأيقػػ ةمئب اق هػػام ل يهػػامتنػػأل مىػػ م قػػؿم
أئتاـ مىةمه مت أليمإىوػاؿمائبػؤتب ماعتػياًءمعبػامألتضػبمائوػ ألؾمائ  نػ رم  مأليانػعهامينا ػ متبابػًامعبػامألنبػ م

 لؿماك  اؽمى مأليمب نل .
بوا لةمبتييألةمائبنت ىرم تينألؽمب مائبوا ضةمائنػ  ألةمئ بوػا لةمائبوػ  طةمائتػ مم-ىألبامألعي - ائ ؿملافم

انػػػت ائتماينػػػ اعًارم هػػػ مبػػػام يػػػقمايوقػػػايمائبػػػؤتب مإل ضػػػاءم  نػػػألارمئلػػػفمبػػػ م ػػػيـمإينا ػػػ مضػػػبايًامئب قػػػؼم
 بت ازف.

بنػػا متت ػؽمأيقػػ ةمبػ مب نػػل م  ػػقمضػ   ةمائ ػػؿمائنألانػػ م انػت ائةمائ نػػـمائونػل يرمئليهػػامت ألػػيم:ئػؾم ىػػؽم
نيألؼم ت تمبظ ةماكبـمائبت يةرم ئألمم ىؽمبنا من توػ م ع  األػةم  نػألةمبت ػ ية.م هػ ماخػتةؼمنػ ه يم
  األنػػ مأئقػػقمعظةئػػ م  ػػقمبػػؤتب من توػػ موػػلًةم بضػػب يًام عنهػػ يمت لألػػةم اضػػ ةمائع ػػباترم هػػ مأألضػػام

 ب ورمئةنتب ا م ائتل  مبنتقعًة.
أل اي ألنػػامبعيأّلػػألحفم  ػػقمأنػػممت ػػائؼم ائنػػعبمائ األنػػ مىػػ م:ئػػؾمأفمائت اهبػػاتم ائتينػػ ألؽمبػػ ملػػؿمبػػفم  نػػألام ا 

 إنت اتألن رمعؿم  قمب ائرم بخاط م ه انممبوت لةمى مبقيبتهامبوا ضةمائنألانةماكبأل لألةمى من  ألا.
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 ألوي م:ئؾمأفماإلطػا مائسةسػ معػألفمأيقػ ةم ب نػل م طهػ افمتلتأللػ م ئػألممإنػت اتألنألًارم نػألعققمي بػًامبو ضػًام
 ابم ائت:عػػػػ:برمخ   ػػػػًامأفمائت اهبػػػػاتمبعيألػػػةم  ػػػػقمأنػػػػمما خػػػػتةؼم ائتبػػػػاألزم ي ػػػػـم  تبػػػا تما ضػػػػط

 أط اؼمبتياقضةمى مائبوهيمائن  ي.
 ئلػفرم ىػ مظػػؿمتبنػؾم اوػيطفمعننػػت اتألنألتهامائقاضػألةمعائعقػػاءمبػيةمط أل ػةم  ػػقماك ضمائنػ  ألةم عائت ػػائؼم

توبألػؽمائتوػا فرم هػ مبػامألبلػفمأفمأل بػؿممب مق اتمن  ألامائيألبق اطألة مىنفماإلطػا مائسةسػ مب وػرمئبزألػيمبػف
   قمائبيىمائعوأليمأىقًامئت ائؼمإنت اتألن مئب انهةمأبأل لام ب   هامى من  ألام  عبامائبيطقة.

 عػػائو يةمإئػػقمأ ئ ألػػةمأيقػػ ةمىػػ منػػ  ألارمأيمب انهػػةم ػػزبما ت ػػايمائػػيألبق اط  مىػػنفمياألتهػػام ائألػػًامهػػ متػػ بألفم
يابػػةموػػعلةماكبػػافمائنألانػػألةمئهػػارمعائت ػػاهـم ائتينػػألؽمبػػ م  نػػألام عي نػػةمأقػػؿمبػػ م  ب ألػػةم"ي ػػفمائزألتػػ ف"م ا 

 إأل اف.
تمائنألػػػيةمبػػػ مب نػػػل م طهػػػ افرمعا تعػػػا مأفمإ:م متنػػػتطأل مأيقػػػ ةمائتخ ػػػ متبابػػػًام ػػػفمائ ػػػ: م ائ لػػػ فمئ وةقػػػا

ائب اقػػؼمب وػػ ةمياابػػًامئ تعػػيؿم)لبػػام  ػػؿمنػػاعقًا(مىػػ مظػػؿم ػػ اعمائب ػػائرم ائت ائ ػػاتمائبتوػػاعلة.م ألعقػػقم
نأليا أل م"ائت  ألط"مى م   ألفمأ ميأل هامقاابًاملا تباؿمعائينعةمئ اي مائق ا مائت ل رم ئػ:ئؾمتعػي مخط اتػ مىػ م

 ئت ّ طم ائ : رم تنيعًامئخناا ملعأل ةمى مائبييألألفملبامتق ؿمأيق ة."ي فمائزألت ف"معطألاةمعهيؼما
ختابػػًارمت ألػػيمأيقػػ ةم ػػًةمنألانػػألًام ىػػؽمبنػػا منيألػػؼم ت ػػتمبظ ػػةمي ئألػػةرمألػػ ت مإسػػ مهػػي ءمبألػػياي موػػابؿمىػػ م
ن  ألارمئلفمي فمبوا لةم زبما ت ايمائيألبق اط مائب يَّؼمئيألهامبيظبةمإ هاعألة.م تي ؾمت لألػامأفم يا ػ م

 ةمائبأليايألػػةرم ئػػألممائوةقػػاتمائيع  بانػػألةم  مائت اهبػػاتمائنألانػػألةرمهػػ مط ألػػؽما وػػت اؾمىػػ م نػػـمائبنػػا مائقػػ
 ائبنتقع  مئن  ألا.

نػػػ  ألامائبنػػػتقع ألةمعائينػػػعةمئت لألػػػامهػػػ مي ئػػػةمتوييألػػػةمب َّ ػػػيةمي فمتقنػػػألـمأ مىيح ئػػػةرمع ل بػػػةمق ألػػػةمقػػػاي ةم  ػػػقم
قاتماكبػفمائقػ ب مئ نػا ةمائت لألػةرم ب تضػيةمئلػؿم ناألهػام باألةم ػي يهام تػ بألفمنأل ايهػارم بوت ىػةمعانػت قا

  ياز ألها.
ئػػػقمأفمألت قػػػؽم:ئػػػؾرمتنػػػوقمأيقػػػ ةمئت  ػػػألفمي نػػػهامعي نػػػهارم  ػػػؿمبوػػػال هامعألػػػيهارم بيػػػ مانػػػتهياىهامعق اهػػػام  ا 
ائ:اتألػػةرم ائبيػػا  ةمىػػ مبنػػا اتمائخػػةؼم ا خػػتةؼمعػػألفمب نػػل م  اوػػيطفرمأيمعتطعألػػؽمائقػػ ؿمائبػػ س  مائػػ:يم

معي نها". ّييهم مائ األممائت ل مب ا ًا:م"ت لألامتقط م ع هامائنم ِّيَّ
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 عن سياست أميركيت جديدة في سوريت

 2012\2\5   العربي الجديد  رضوان زيادة
ياعتمائنألانةماكبأل لألةمتبابًامى من  ألةرمى مظؿمهنبةم نل ألةم يع  بانألةم  نألةرم ع منػألط تهامائتابػةم

 نػػل يمبػػ مت لألػػارمئضػػبافمت سأل هػػام  ػػقمائبوا ضػػةمائنػػ  ألةمم–نألانػػ مم  ػػقمبنػػا مأنػػتايةرم عيػػاءمت ػػائؼ
ائبن  ةمى مائوباؿمائن  ي.م ئ:ئؾرم ا ؿم زأل مائخا نألةماكبأل لألةرم أللممتأل  نػ فرمىػ منابوػةمنػتاي   يم

م تقػػيألـمبػػامأنػػباهامنألانػػةمائ  ألػػاتمائبت ػػيةمائنيألػػيةمتنػػاهمنػػ  ألة.مىػػ مم2018أليػػاأل /ملػػاي فمائسػػاي مم17ألػػـ 
رم بسؿم  يةمب ي يةمئ نألانةماكبأل لألةمى مائب ؼمائن  يرمئليهامتعي مب ػي يةم نزاألػةرمإ:مئػـمألتطػ ؽمخطابي

ائ زأل مئبنا مأنتايةرم ئ مأي مت يثم فمض   ةمائ  اظم  قمتخ ألضمائويػؼمىػ مبيػاطؽمخ ػضمائت ػوأليرم
ممت  ظػػًاملبػػامأق تهػػامب ا ضػػاتمأنػػتاية.م ئػػـمألوػػ مبػػفمق ألػػبمأ معوألػػيمإئػػقمبػػؤتب من توػػ رمىػػ مب قػػؼمألولػػ

أبأل لألًامبفمخط اتم  نألاماك ايألةمى مى ضمأنييتهامائنألانألةم  قمائبنا مائنػ  ي.م ألػثم ب ػتم  نػألارم
عولؿمبيهن رم  قمإىواؿمائب ا ضاتمائت متوقيهاماكبـمائبت يةمى منيألؼرم عػ ميىػ م ىػيمائيظػاـمائنػ  يم

ةم قألقألةمعو فمائب   ةما يتقائألػةرمأ مإئقمإسا ةمقضاألامهابوألةرم  يـمائيخ ؿمعنيألةمى مأألةمب ا ضاتمنألانأل
 .مم2254ائينت  مأ ما يتخاعاترملبامأق هامبن مماكبفمى مائق ا م

ىػػ مائبقاعػػؿرم لبػػامأفمائخطػػابم ػػييمأهػػياىًامنألانػػألةم اضػػ ةرمبسػػؿمائوبػػؿم  ػػقمعيػػاءمنػػ  ألةمب  ػػيةم بنػػتق ةم
فمإئػقمائخطػ اتمائتػ مألبلػفمأفمرمئػـمألوػ متأل  نػ م2254 يألبق اطألةرم ضػبافم ػ يةمائةناػألفرم تي ألػ:مائقػ ا م

تتعوهػػام زا تػػ رمئضػػبافمت قألػػؽمهػػ:هماكهػػياؼرمىػػ مظػػؿمنػػألط ةمائنايػػبمائ  نػػ م  ػػقمائبنػػا مائنألانػػ مىػػ م
أنػػتايةرم  منػػي ىمائب ايسػػاتمأ م قبهػػامتبابػػًامىػػ منيألػػؼرمأظهػػ متأل  نػػ فمي بػػ مائبعوػػ ثماكببػػ رمنػػتأل افم

 ػػفمبنػػا منيألػػؼمائػػ:يمئػػـمأل ػػعرمئػػ مأيمتػػ سأل مأ ممييمبألنػػت  ارمئليػػ مئػػـمألت ػػيثرم معائنػػ بمأ ماإلألنػػابر
بويقرم ه م قألقةمع لـمائبألترمبفمي فم يعةماكط اؼمى مإ ةفم:ئػؾ.م ىػ مائ قػتمي نػ رمئػـمألوػ مائػ زأل م
اكبأل لػػ مإئػػقمأألػػةمخطػػ اتميع  بانػػألةمنيألػػيةرمألبلػػفمأفمت نػػ مإئألهػػامائ  ألػػاتمائبت ػػيةمىػػ مائبنػػتقعؿرمئضػػبافم

يى ملسألػػػ ألفمإئػػػقمائقػػػ ؿمإفمهػػػ:هماكهػػػياؼم عبػػػامتت ػػػ ؿمتبابػػػًامإئػػػقمنألانػػػةمت قألػػػؽمهػػػ:هماكهػػػياؼرم هػػػ مبػػػامألػػػ
رم هػػ مأفمائػػ األمم2011ائ  ألػػاتمائبت ػػيةمائتػػ مأ  يهػػامائػػ األممائنػػاعؽرمعػػا اؾمأ عابػػارمىػػ مأينػػطم/مآبم

ائنػػ  يرمعوػػا ماكنػػيرمىقػػيموػػ  ألت .م بػػامزاؿمائبنػػؤ ئ فماكبأل لألػػ فمألػػ يي فمائل بػػاتمي نػػهارمبػػفمي فمأفم
بويقم  قم  اعمىقيمىأل مألس مبفمي ؼمب أل فمن  يم ألاتهـرملباموػ يمألسػ مبػفمنػعوةمبةألػألفممألل فمئها
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 نئرمىضًةم فمأفمي  مسبايألةمبةألألفميازحموػ ي امبػفمعألػ تهـم قػ اهـمياخػؿمنػ  ألةرم ألبيػ م  ػألهـمائخػ  جم
بيػ:منػيتألفمأ ممأ مائ ن ءرمعنعبمإيةؽمي ؿمائن ا م ي يهامب من  ألةرم بي م ع  مأيم نػئمإئػقمأ اضػألها

 ألس رمعنعبمانتضاىةمه:همائع يافمبةألألفمبفمائةناألفرم  متنتطأل مأفمتت بؿمألس مبفمه:امائويي.
مألسػػ مبػػػفمتوػػيايماك قػػػاـمائبخأل ػػةمائتػػ متلوػػػؼم اقػػ ما قت ػػػايم   موػػ ءمألظهػػ م نػػػـمائب نػػاةمائنػػػ  ألةمائألػػـ 

رمى نبمائب ازيةمائت مقيبتهامائ ل بػةمائنػ  ألةمأخألػ م60 ًارمت انػ مائيػاتجمائب  ػ ماإلنبػائ مبػفمائن  يمائألـ 
ب ألػػا مي   مم275.م ئت ت ػػ مخنػػاا مائ ػػ بم ػػفم2017ب ألػػا ام ػػاـمم30إئػػقمي ػػ مم2010ب ألػػا مي   م ػػاـم

ب ألػػػا مي   رمع نػػػبمبيظبػػػاتمي ئألػػػة.مم300 فم  ألةم نػػػبألةرم ل  ػػػةمإ ػػػايةماإل بػػػا مع نػػػبمإ  ػػػاءاتمنػػػ
%مبػػفمائنػػػلافمىػػػ منػػػ  ألةمم85رمإفمي ػػػ م2017أل ػػػ ؿم ألقػػ ؿمتق ألػػػ مئألبػػػـمائبت ػػيةرم ػػػاي مىػػػ منػػعتبع /مأ

بةألألفمن  يرمألواي فمبفمايوياـماكبفمائتػ:اا مائ ػايم أل تػان فمبنػا يةمإينػايألةمطا اػةرمم6.7ىق اءرمبيهـم
ي   ا(.م :لػػػ تمم75أئػػػؼمئألػػػ ةم)ي ػػػ مم30%م تسعألػػػتماكنػػػ  م يػػػيم1100عوػػػيمأفما ت وػػػتماكنػػػوا معبوػػػيؿم

نػػ  ألألفمىػػ مىقػػ مبػػيق .م ىػػ مائنػػي اتماك عػػ ماك ئػػقرمىقػػيمي ػػ مم10لػػؿممبػػفمعػػألفم6ي انػػةمائعيػػؾمائػػي ئ مأفم
أئؼم ظأل ػةمنػي ألًارمبػاميػتجم يػ م  ػ ؿم ػييمائنػ  ألألفمائػ:ألفم مألوب ػ فرمأ ميألػ مائبيخػ طألفمىػ مأيمم538

%رمئتت تػػبرم78بةألػػألفموػػخص.م ع ػػ مبوػػيؿمائعطائػػةمعػػألفمائوػػعابمم6.1وػػلؿمبػػفمائي انػػةمأ مائتػػي ألبرمإئػػقم
 ألؿرم  قمه:امائخب ؿمى مائيواطمخنا ةمنبا ألةمئ أممائباؿمائعو يرمبامألػؤييمإئػقميقػصم   قمائبيىمائط
 ى مائبها ات.م

 ابػًامئ توػاى رم ائوػ يةمإئػقم ضػوهاما قت ػاييمبػامم30 ت ضرماك قاـمأفمن  ألةم عبامت تاجمإئقمألس مبػفم
ةماإل بػا م  ػقمقػيـم نػػاؽرم.مهػ:امإ:امت ق ػتمائ ػػ بمتبابػًامهػ:امائوػاـرم عػيأتم ب ألػػاتمإ ػاي2011قعػؿم ػاـم

عويمضبافما نتق ا ماكبيػ معوػلؿمتػاـرم ىػ ملػؿماك اضػ مائنػ  ألة.م لػؿمبتػاع مئ  ػ بمائنػ  ألةمألوػ ؼمأفم
لؿمه:همائتبيألاتمه مبفمض بمائخألاؿمتبابًا.م ئ:ئؾمألعػي مائوػ طمائػ:يملػّ  همتأل  نػ فمأفمائ  ألػاتمائبت ػيةم

ئػـمتعػيأمائب   ػةما يتقائألػةمىػ منػ  ألةمبػامعوػيماكنػيمبػؤس ًاممئفمتناهـمى منهػ يمإ ػايةماإل بػا مىػ منػ  ألةمإ:ا
ئ تاألػػػةرمىػػػ مظػػػؿمبؤوػػػ اتما قت ػػػايمائنػػػ  يرمنػػػألبامأفمائب قػػػؼماك   عػػػ مألنػػػاييمهػػػ:امائب قػػػؼماكبأل لػػػ م
 ألي ب رم ه مبام ّييهم زأل مائخا نألةمائ  ين .مئلفمألعققمائنؤاؿمإفميظاـماكنيمائ:يماتخ:مق ا ًام اضػ ًامىػ م

بلاياتػػ مئق ػؼمائقػػ ىم ائبػػيفمائنػػ  ألةرمهػػؿمنػػأللت ثمئقي تػػ مأ مانػتخياـمنػػة حمائنػػ مائنػػ  يرمعلػػؿمقي اتػػ م ا 
 يـمقي ت م  قمإ ايةماإل با رم متعي مه:همائ  قةمضايطةمعولؿملاؼم  قميظاـماكنيرمئألقعػؿمعػائو  ضم



 

 ــــشئ

 17تــــــدولي شــــؤون
 

ائنػػ  ألةمائبػػيب ةمائنػػخألةمبػػفمائ  ألػػاتمائبت ػػيةم أ   عػػارمبػػفمأنػػؿمتب ألػػؿم ب ألػػاتمإ ػػايةماإل بػػا مىػػ مائبػػيفم
م ائبهن ة.

م  



 

 ــــشئ

 18تــــــدولي شــــؤون
 

 إيران كمعطى داخلي في املشرق العربي

  2012\2\4  الحياة   ماجد كيالي
عافمائ  اؾمائووع مى مإأل افرمأ ي م ييمبفمائلتابم اكلايألبألألفم ائ يايألفمائو بمعألايػًارمت ػيس ام قعؿمىت ةرم ا 

ىألػػ م ػػفمأخطػػ مائنألانػػاتمائتػػ مأليتهنهػػاممىألػػ م ػػفمبيا ػػ تهـمهػػ:همائ  الػػاتمائبوػػ   ةم ائوايئػػةرملبػػامت ػػيس ا
ائيظػػػاـماإلأل ايػػػ مئ هألبيػػػةمىػػػ مائبوػػػ ؽمائو عػػػ رمبػػػفمائوػػػ اؽمإئػػػقمئعيػػػافمبػػػ   ًامعنػػػ  ألةرم ائتػػػ متيػػػتهجمائطاا ألػػػةم
يوػػاءمبأل ألوػػألاتمبنػػ  ةرم ت ظألػػؼمائػػيألفم قضػػألةمى نػػطألفم ائبقا بػػةرمىػػ منػػألاؽمنػػوأل مائػػقمتوزألػػزمهألبيتػػ م  ا 

   قمائبيطقة.
رم«ائبقا بنألػػػة«افمئػػػـمأل ػػػؽ م ضػػػامعوػػػضمائب نػػػ عألفم  ػػػقمائتألػػػا اتمائق بألػػػةم ائألنػػػا ألةم ائبوػػػل ةمأفمهػػػ:امائعألػػػ

  تعػػػػا هـمأفمائ  الػػػػاتمائوػػػػوعألةمب تو ػػػػةرم نػػػػزءمبػػػػفمبػػػػؤاب ةمخا نألػػػػةمتنػػػػتهيؼمإضػػػػواؼميظػػػػاـمائبقا بػػػػةم
رم«ائع  ػ ة» ائببايوةماإلأل اي مائبياهضمإلن ااألؿم اإلبع ألائألةم ائ نوألةرمعؿمإيهـم أ امى مائعألافماي  اىًام ػفم

 ائت مألنبمأفمتعققمبت ّنهةمي  مائوي ماكنان رمأيمإن ااألؿ.
يبػػامبػػفم ائبوػػل ةمأفمهػػؤ ءرم هػػـمأ ػػ ا مىػػ مآ ااهػػـمائبػػ:ل  ةرم مأليظػػ  فمإئػػقماكبػػ  معط ألقػػةمب ضػػ  ألةرم ا 

نػػاع رمائزا ألػػةمائ:اتألػػةمأ مائنألانػػألةرمائتػػ متةقػػ مهػػ اهـرمئػػ:امىهػػـرمبػػسًةرم مألػػ  فموػػوبمإألػػ افرم  مأل نػػع فم 
ائعّتةرم  مأل  فمأفمه:امائووبمألق مى مي ئةمألت لـمعهامأ يمألس ماكيظبةما نتعيايألةم ائسأل ق اطألػةمىػ مائوػائـم
)يظػػاـمائػػ ئ مائ قألػػ (رم ائتػػ مألتوػػاب  فمبوهػػامل يهػػامي ئػػةم ياسألػػةم   بايألػػةم يألب ق اطألػػةرملبػػام مألػػ  فمأفمهػػ:هم

 ألان مأألضًامائ:يمأل ت ضمأيهـمأليا ع ي مائوياء.ي ئةمت ّظؼمائيألفم تتتطقمع رم أيهامي ئةمإنةـمن
أألضػًامهػػؤ ءم مألػ  فمأفميظػػاـمإألػ افمأ ػػيمألسػ ماكيظبػػةمائتػ متعػػّييمسػ  اتموػػوعهامىػ ميألػػ مبػامألخػػيـمأ ئ ألاتػػ م
 ب ػػائ  رمىػػ ما  تقػػاءمعبنػػت ألاتمائتو ػػألـم ائ ػػ ةم ائخػػيباتما نتبا ألػػةم ائعيػػقمائت تألػػةم ا قت ػػايرم ىػػ م

«(مآألػاتماه)»أىضؿ.م عيأله مأفم:ئؾمألضػويامأبػاـميظػاـمتػت لـمعػ مطعقتػام نػاؿمائػيألفمت بألفمبنت ىمبوألوةم
رم أيػػػ ميظػػػاـمأل لػػػزم  ػػػقمتيبألػػػةمائقطا ػػػاتمائونػػػل ألةرم  ػػػقم نػػػابمقطا ػػػاتماإليتػػػاجرم«ائ ػػػ ممائسػػػ  ي« 

ائطاا ألػػةرم بػػفمم- ألؤنػػممقا يتػػ ما نتبا ألػػةم  ػػقمطعقػػةمبػػفمائبيت وػػألفرمبػػفمائوػػاب ألفمىػػ مائي األػػةمائيأليألػػةم
ائواب ألفمى مائبأل ألوألاتم اكنهزةماكبيألةرمبامألوززمبفم ةقػاتمائ نػايم اإلىنػايمىػ مائبنتبػ رم أل قػ ميائعألػةم
اإلأل ايألألف.م ئوؿملؿمبامتقيـمألػ:ّل يامعائيظػاـمائنػ  يمألسػ مبػفمأيموػ ءمآخػ رملبػامألػ:ل يامعػ فمب قػؼمهػؤ ءم

ئوػوبم  مب ػائ  رمإ مبػفمزا ألػةم ؤألػتهـمى مبامألتو ؽمعنأل افمهػ مي نػ مىػ مبػامألتو ػؽمعنػ  ألةرمإ:م مألػ  فما



 

 ــــشئ
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ئعقاءميظاـماكنيرم  قم يـمأفمه:امايقضقم  أل مي ؼمق فمى مائ لـرم  ّ ؿمائنبه  ألةمإئػقميظػاـم  اسػ رم
 «.ن  ألةماكنيمإئقماكعي»ى مظؿمووا ه:م

نػػ ا م ايألػػةرمائبوػػل ةمائسايألػػةمهيػػارمأفمهػػؤ ءمألتيانػػ فرمأ مألتّ ػػ ى فرملػػ يهـمألت ػػيس فم ػػفمإألػػ افمل يهػػامي ئػػةم
بس هػػامبسػػؿمقعػػ صمبػػسًةرمأ مإسأل عألػػارمأ مي ؿمنيػػ بمائ ػػ  اءرم ئػػألمم ػػفمإألػػ افمائتػػ مأ  ػػفمأ ػػيمقايتهػػامعلػػؿم
عنا ةمأيهامعاتتمتنألط م  ػقمأ عػ م  ا ػـم  عألػةرمهػ مائوػ اؽم يبوػؽم عألػ  تم  ػيواءرم ائتػ معاتػتمئهػام

معتتألألػػ اتميألب ي اىألػػةمبأل ألوػػألاتمبنػػ  ةمىػػ ملػػؿمت ػػؾمائع ػػيافمائبػػ:ل  ةرمبػػ مأنهػػزةمي ئػػةمب ا زألػػةرم ائتػػ متقػػـ 
 لعأل ةمى مه:همائع يافرم منألبامى مائو اؽم ن  ألة.

ائق ػػيمأفمهػػؤ ءمىػػ ميىػػا هـم ػػفميظػػاـمإألػػ افرمألتيانػػ فمأفمهػػ:امائيظػػاـمأضػػ قمىػػ مبساعػػةم ابػػؿمياخ ػػ مىػػ م
قػػػاتما  تبػػػايمع ػػػيافمائبوػػػ ؽمائو عػػػ م) ىػػػ مائػػػألبف(رم ائ ػػػيألثمألتو ػػػؽمعائتػػػيخةتمائنألانػػػألةم ائونػػػل ألةم عوة

ائزعاايألػػػةمائتػػػ مت عطهػػػامبػػػ مبأل ألوػػػألاتهامائبنػػػ  ةرم عت ظأل هػػػامائنألانػػػ مئ ػػػيألفم ئ قا ػػػيةما نتبا ألػػػةمائب:هعألػػػةرم
ائب ائألػػةمئهػػارملبػػامألتو ػػؽم:ئػػؾمعانتوػػ اممهػػ:امائيظػػاـمعائػػيىاعم ػػفماكيظبػػةمائيأللتات  ألػػةم ائ انػػيةمائب ائألػػةمئػػ رم

   قمي  مبامأل يثمى مائو اؽم ن  ألة.
 ىػػ مبػػامألخػػصمق ػػةمائببايوػػةم ائبقا بػػةم بياهضػػةماإلبع ألائألػػةرمسبػػةمأنػػا ةم معػػيمبػػفمط  هػػامىػػ مهػػ:اممسائسػػًار

ائوػألطافم)»اإلطا رم  معػيمبػفمإألنػايمإناعػاتمبقيوػةم يهػارمعوألػيًامبػفمائت اطػؤماإلأل ايػ مبػ مائ  ألػاتمائبت ػيةم
بػفمائ  ألػاتمائبت ػيةومأ معػ يمسبػفمأ مي ئةما نتلعا مائوائب (.مىبسًةرملألؼمانػت بتمإألػ افمائوػ اؽم«ماكلع 

(ومسػـمئبػا:امتنػاه تمائ  ألػاتمائبت ػيةم2003أ مئبا:امن بتمائ  ألاتمائبت ػيةمع ػيًامع نػـمائوػ اؽمإئػقمإألػ افم)
بػػػ مائع يػػػابجمائيػػػ  يماإلأل ايػػػ رمأ مئبػػػا:املع ػػػتمنبػػػاحمإنػػػ ااألؿم ػػػفمائقألػػػاـمعتػػػيبأل هملبػػػامىو ػػػتمبػػػ مائع يػػػابجم

نػػػب تمأ منػػػلتتمائ  ألػػػاتمائبت ػػػيةم ػػػفما يخػػػ اطماإلأل ايػػػ مائونػػػل يمىػػػ مائيػػػ  يمائو اقػػػ وم أخألػػػ ًارملألػػػؼم
 ن  ألةو

ئ:ارم ى مائنألاؽم:ات رمىنفماك نرما تبػاً مىػ ماإلناعػةم ػفمهػ:هماكنػا ةرمأفمائ  ألػاتمائبت ػيةم) بػفمخ  هػام
أفمهػػ:همائي ئػػةممإنػػ ااألؿ(مانػػتسب تمىػػ مائنألانػػاتماإلأل ايألػػةمائبػػ:ل  ةرمىػػ مائوػػ اؽم نػػ  ألةم ئعيػػافرمإي الػػًامبيهػػا
ائبػ:هع رم هػ مم-نتينرمى مت لألؾمبنتبواتمائبو ؽمائو ع رم ت يأل مإنبا اتهارمعنسا ةما يقنػاـمائطػاا  م

اكبػػػ مائػػػ:يمئػػػـمتػػػينرمىألػػػ مإنػػػ ااألؿرم  مأألػػػةمي ئػػػةمأخػػػ ىم م  عألػػػةم  مأنيعألػػػةرم هػػػ مبػػػام  ػػػؿمىوػػػًةمع وػػػؿم
 ائبنتبوألػػػػةمىػػػػ مائبوػػػػ ؽمائو عػػػػ رم تقػػػػ ألضممائنألانػػػػاتماإلأل ايألػػػػةرمائتػػػػ مأيتمإئػػػػقمتقػػػػ ألضمائعيػػػػقمائي ئتألػػػػة
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مائ  ألػاتمىػ م ـّ إنبا اتهارمع ألثمأض تمإن ااألؿرمعيتألنةم:ئؾمل  رمى معألاةمآبيةمئوق يرم ه:امألس مو ءمألهػ
ائوػػ ؽماك نػػطرملبػػامتعػػألفمطػػ اؿمىت تػػ مإيا ةمأ عابػػارم هػػ مائنألانػػةم:اتهػػامائتػػ مايتهنتهػػامإيا ةمت ابػػبم تػػقم

 ا ف.
هػػػػ:امائت نػػػػأل رمألبلػػػػفمطػػػػ حمائنػػػػؤاؿما تػػػػ :مهػػػػؿم  ااػػػػيمنألانػػػػاتمإألػػػػ افم)ائبقا بػػػػةم  ػػػػقم:ئػػػػؾرم عيػػػػاءم  ػػػػقم

 ائببايوة(مى مائو اؽم ن  ألةم ئعيافرمأض تمعنن ااألؿمألس مأـمأىايتهاومهؿمق تمه:همائنألاناتمائبنتبوػاتم
 ائن  ألةم ائو اقألةم ائ عيايألةمإزاءمإن ااألؿمأـمأضو تهاو

ـمإأل افرم اك: عمائطاا ألةمائب:هعألةمائبأل ألوألا ألةمائبن  ةرمائب ائألػةمئػ رمطعوًامه:امائيقاشمألتنا زم قألقةمأفميظا
يب تم قت تم و يتمبفمائن  ألألفم ائو اقألألفرمألس معلسأل مببامىو تمإن ااألؿرم  بػًامأفمهػ:همي ئػةمب ػطيوةم
ام انتوبا ألةم انتألطايألةم  ي  ألةرمى م ألفمتوتعػ مإألػ افمي نػهاميألػ م:ئػؾرمأ م  ػقمائيقػألضمبػفم:ئػؾرم هلػ:

اك بػػقم«مائووػػؽ»أليظػػ مإئألهػػامبيا ػػ  هارمبػػفمي فمتقػػيألـمت نػػأل اتمبقيوػػةم بػػامأل  ػػؿمبوهػػـمىػػ ملػػؿمهػػ:ام
مئ يظاـماإلأل اي .   يأل مائب هـ 

  قمأألةم اؿرم مأ يمألض مإأل افمبقاعؿمإن ااألؿرم  مائولػمرمكفمئلػؿمن ألبػةم نػاعهارم ظ  ىهػارم  مت نػيم
:املايػػتمإنػػ اا ألؿمهػػ مائوػػي ماك ؿم ائبعاوػػ مئ   نػػطأليألألفرمىػػنفميظػػاـمإألػػ افمن ألبػػةمتتطػػ مأ متعػػ  مأخػػ ىرم ا 

عػاتمىػػ مبساعػػةم ػػي مبعاوػػ مئتائعألػػةمائوػػ اقألألفم ائنػ  ألألفم ئإلألػػ ايألألفمأي نػػهـرم:ئػػؾمأفمقضػػاألامائ  ألػػةم ائل ابػػةم
م ائويائةم متتنزأ.

م

 تم بحمد هللا


