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كّن الخير للضىدان
ُ
 صياس ي صىداوي: صياصاث القاهرة وأبى ظبي الاصتراجيجيت ال ج

 5112\1\52  الخرطوم ـ خدمة قدس برس
أكددرئيسددزبئ"ددبرئالسالدديئعاددد عئعااددررمائ اددوئعااليالددروئعادددورعسطئعاددركاويئعايزددرئل ددي   ئأوئعاس ددرلزوئ

وئالرعئعألليئاكازكزرئغزيئذاكا. ئعال ييئوعإللريعاط ئك هلرئالئزكوئعاخزيئالس رعئعادورعسط ئ"ا ئوع 
اا سطئلددد ئوأشدددريئل دددي   ئثدددطئ"دددرزسئلددد ئالدددربئالددديبا ئأوئاعا دددرهيرئز"كل دددرئادددريز ئلدددوئعدددداالرييئوعدددد

ئعادورعو ئكلرئأوئأالوئ الطئل"كولةئالل ل"ةئلشريكةئعادورعوئثطئ ر  ةئعا"بعئالرازلوا.
وأكددرئعادزردددطئعادددورعو ئأوئعاس دديرئعالددداا سزةئعالددداالريزةئعااددطئااارلددمئال ددرئل دديئلدد ئعادددورعوئاددعئاا زددي ئ

وعيرئعا"ديرئلد ئعاددورعوئأوئ ل ئعايغعئلوئاأكزرئعايسزبئعال ييئ الرئعا ارحئعادزدطئالدأوئالد رلئازدديئثدطئ
ئأثزوالزر.

ويأىئل ي   ئأوئاا يز"ريئعايسزبئعادزدطئالشأوئ رعئوجورئسزةئا بوئ دكييئل ييئالدورعو ئهدرأيئ
ئعألجوعءئللز ئاكس رئالئااسطئا ززيعئثطئعاس يرئعالدايعازجزةئالاارلمئعال ييئل ئعادورعوا.

ا ددوعئ لدد ئس دديرئعددداالريزةئعددداا سزةئادديىئأوئئوأواددمئل ددي   ئأوئاعاس دديرئعال دديزةئالا لددةئلدد ئعادددورعو
ئايويئعادورعوئزاسطئاخلفئل ي ئوأوئهذلئعألخزيرئالئزلكوئأوئاس ضئيرالرئأوئعادورعوئلايويا.

وأارف:ئااذاكئعال يزووئزيووئأسهئزجرئأوئاكووئعادورعوئرولرئا"ديئ الدرءرئل دي ئألوئعاددورعوئز"ادويئ
ئ ل ئلوعيرئل لةئالئزسال طئأوئزدا ل را.

ريئل دي   ئإاد ئأوئعاخد فئ"دومئعالزدرلئوددررئعاس ادةئولثلدسئ" زدرئالدزوئعا درهيرئوعاخييدوعئادعئزيديأئوأش
ئ لزهئأيئا ززي.

للزددووئسدددلة ئ"زددرا عئلايكددبرئأ دد ئ"ددومئعاسزددم ئو  لددا عئلدد ئعادددورعوئئ100ولددرم:ئال دديئثز ددرئأكثدديئلددوئ
 لدد ئل ددي ئوعااكددبئ دد"زمئزجددرئأوئاكددووئلخال ددةئالرلددر ئألوئأيئايددويئثددطئعادددورعوئدددزساكبئإزجرالددرئ

ئأزارا.
وا دديئعااليالددرسطئعادددورعسطئعالساالددرلئإادد ئأوئاو ددومئلاددرعيئ دددكيزةئولددوعيئلددوئعالالدديرزوئعادددورعسززوئعاددذزوئ

ئريالا عئل يئإا ئأيزايزرئأليئلثاليئوازبئلوئلالزمئعار رزةئأوئعاااخزعا.
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عاشدز ئل"لدرئالدوئبعزدرئعمئئ ل ئ ازرئآخيئأشريئل ي  ئإا ئأوئعايدراةئعااطئالاسئال رئواطئ  رئعالدوئ الدط
س زددروئإادد ئعاددديسزبئعاالشددزيئلالدددمئأزددرع ئادددأاطئثددطئدددزروئ"ددديدئعإللددريعيئ لددد ئعاددرويئعاددددورعسطئثددطئ ر ددد ةئ

ئعا"بع ئواأكزرئأوئأالوئ الطئاليزسةئلوئأيئ لمئ دكييئ رعسطئارئعادورعو.
زخ دددطئ دددرعءلئاكدددوئل دددي   ئأشدددريئإاددد ئأوئعإللدددريعيئ"لز دددةئالدددوعءئعالزالدددطئعالا ر دددرئخلز دددةئ" ادددي ئعادددذيئالئ

الددددورعو ئكلدددرئأوئعإللدددريعيئا دددرئلر دددررئ ددددكيزةئثدددطئأيزايزدددر ئعاادددطئالئزخ دددطئيسزدددد رئأددددزربئأثدددويلطئ دددرعءلئ
ئالدورعو.

وأارف:ئابزرررئ ل ئذادكئثلولدفئعإللدريعيئعالادرريئايدد لززوئثدطئعاادراعئلاديوف ئوالئأ ا درئأوئعاددورعوئ
ئزلكسهئأوئزكووئسشربعئثطئذاكا ئ ل ئ"رئااالزيل.

عايسزبئعال ييئ الرئعا ارحئعادزدط ئلرئأكرئثطئوليئدرالوئهذعئعاشد ي ئأوئالد رلئالئااد ليئ لد ئأ"درئوكروئ
ئوالئاارخمئثطئشؤووئعآلخيزوئواوئا"ريرئأش رءهر.

ثزوالزرئأوئل يئالئاا ليئوالئاارخمئثدطئشدؤووئأ"در ئول ديئادوئ ولرمئعادزدط:ئاأؤكرئألش رسسرئثطئعادورعوئوع 
ئثرالاةئهطئعاالسرءئوعااسلزةئوعااالزيا ئ ل ئ"رئااالزيل.ا"ريرئأش رءهر ئارزسرئدزردةئ

وكددروئعادددورعوئلددرئددد زيلئاددرىئعا ددرهير ئليلدد ئعاشدد يئعاجددرييئالاددرلرئجددّررئشددكوعلئالجلددبئعأللددوئ"ددومئعالثلددسئ
ئعا"روريئ" زرئوش ازو.

وجددرءيئا دديز"ريئعادزددددطئيرعئ لدد ئإ دد وئلددددر رئعادديسزبئعادددورعسطئ لددديئعاالشددزي ئإالدديعهزعئل"لدددور ئأوئ
يزايزر ئالارئا"يكريئ دكيزةئالرواازوئثطئلسي ةئاددروعائعا دورعوئزا"درئاا رزرعيئألسزةئلوئجريازهئل يئوع 

 عإليزايزة ئعالارخلةئاوالزةئكد ئعادورعسزةئ)شيو(.
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اث املخحذة  بعمليت الضالم دون الىاًل
ً
 عاهل ألاردن: ال ًمكىىا املض ي قذما

 5112\1\52القدس العربي  عمان:
يروئعاللددكئ الددرئعثئعاثددرسط ئعازددوعئعاخلددزب ئإسددهئالئزلكددوئعالاددطئلددرلرئثددطئ للزددةئعاددد عئالددزوئلددرمئ رهددمئعأل

 عا لديزسززوئوعإلديعسزلززوئرووئعاوالزريئعالا"رر.
جرءئ"رزسئعاللكئ الرئعثئعاثرسط ئخ مئلشريكاهئثطئجلدةئ"وعيزة ئالوئثارازريئلسارىئرعثدوبئعاادرالط ئ

 روئالرزوعوئعاللكطئعأليرسط ئال يئعألسراومئسدخةئلسه.عاذيئزخااعئغرعئعاجلاة ئال"درئالز
 ئعال اديعفئالرا دربئ ر دلةئ2017وثطئأ  ررئليعيئعايسزبئعألليزكطئروسرارئايعلرئثطئرزدلالي/كرسووئأومئ

إلديعسزمئوس دمئدد ريرئالد رلئإاز در ئأ لدوئعاديسزبئعا لدديزسطئل"لدورئ الدرب ئأسدهئادوئز الدمئأيئوددريةئأليزكزدةئ
 عإلديعسزلط ئكلرئبعيئأويوالرئلؤخيعئالال"سئ وئودريةئالرزلةئاوعشسيو.-سطثطئعا يععئعا لديز

 ”.عا ربئإذعئاعئاجلاسرئثإس رئداخلوئعالبزرئلوئعااسفئكلرئاعئسَيئدرال ر“وأوامئ رهمئعأليرو ئأوئ
إسسرئسسا يئخيةئد عئلوئعاوالزريئعالا"ررئعألليزكزة ئواكوئعا لديزسززوئالئزيووئثطئأليزكدرئوددزيرئ“وارال :ئ

 ”.سبز رئالد عئيغعئأس عئزيغالووئالرالاطئلرلرئالراد ع ئوزلرووئأزرز عئس"وئعارومئعألويوالزة
الئزلكسسرئعالاطئلرلرئرووئعاوالزريئعالا"رر ئواكوئثطئعاوليئس دهئالئسالعئلرئعادذيئددا رلهئثدطئ“وعداريك:ئ

 ”.خيا رئالد ع ئوس"وئالرسا ريئذاك
الئأرييئأزدوئاديىئإدديعسزمئلدددا الل ر ئ“عاللدكئ الدرئعثئعاثددرسط:ئئويرعئ لد ئددؤعمئ"دومئالدرزمئ"ددمئعادرواازو ئلدرم

 ئلاددرس ئثدطئ”وهمئإذعئكروئهسركئ"مئال يععئعا لديزسطئعإلديعسزلطئغزيئ"مئعارواازو ئك"مئعارواةئعاوع"رر
 ”.همئدزكووئذاكئل الوال ئوأ ا رئأوئهذعئعا"مئاوئزكووئوعيرع“عاوليئذعاه:ئ
واازوئ سدددرلرئأيىئلدددرئعادددذيئددددا رلهئعاوالزدددريئعالا"دددرر ئولدددرئعادددذيئددددأ"كعئ لددد ئلددددا المئ"دددمئعادددر“وأادددرف:ئ

دددا اس ئالددهئإددديعسزم ئث ددرئالئزكددووئلددرئساولاددهئهددوئس ددبئلددرئدددزاعئا رزلدده ئواكسسددرئدددسالمئلدد ئعاوالزددريئعالا"ددررئ
ديعسزمئوعا لديزسززوئوكمئعألييعفئإلزجررئ"مئزدر رسرئ ل ئعاا رع   ئرووئا ر زم.”وع 

 ئ لددد ئعا لدددديزسززوئوعإلدددديعسزلززو ئواياكدددبئ لددد :ئ” ددد  ةئعا ددديو“ عئاددددل ئوزاادددبعئايعلدددرئيددديحئخيدددةئالدددد
عال ادديعفئالرا ددربئ ر ددلةئإلددديعسزم ئواددعئعاكاددمئعالدددازيرسزةئعاكالدديىئثددطئعاادد ةئعا يالزددةئإلددديعسزم ئل رالددمئ

 عسد"رالريئاريزجزةئإديعسزلزةئلوئلسريوئثلديزسزةئل"الة ئال"درئل رريئلايرال ة.
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 ئالاددرئيثددضئإددديعسزمئولددفئعالدددازيروئ2014ددديعسزلزةئلاول ددةئلسددذئأاليزم/سزدددروئوعال رواددريئعا لددديزسزةئعإل
 ر دلا رئئ1967وعإلثيعجئ وئلاا لزوئلرعل ئولالومئ"دمئعادرواازو ئ لد ئأددربئروادةئثلدديزسزةئ لد ئ"درورئ

 عا ربئعاشيلزة.ئ)عألسراوم(.
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ه ” ُمفاِجئت“جصٍرحاث 
ّ
ذ أه ِ

ّ
ؤل

ُ
ردوي ج

ُ
و َحْل ِصلمي ِبذون الىالًاث ال َعملّيت َصالم أ“للعاِهل ألا

 ”.. املخحذة
ْ

رن “هل اقتربت
َ
طبيق الِفعلي؟” َصفقت الق

َّ
 من َمرحلت الخ

 5112\1\52  ”رأي اليوم“
الئُزلِكددوئأوئاكددووئُهسددركئ للّزددةئَددد عئأوئَ"ددْمئِدددللطئا اددّزةئ“أكَّددرئعاارِهددمئعأُليرسددطئعاللددكئ الددرئعثئعاثددرسطئأّسددهئ

يععئعاَايالطئعإلديعسزلطئ أهلّزةئعاَالمئ لد ئاِلسدرءئعاثِّ دةئ“ ئُلؤّكًرعئ ل ئ”اِلرووئرويئالوالزريئعالا"ررئعألليزكّزةعا ِّ
 ”.الزوئعاِ لديزسززوئووعشسيوئاسالّكوئلوئإ رررئعألليزكززوئوعاِ لديزسززوئوعإلديعسزلززوئإا ئلرِسررئعاُل رواري

ثدوبئعاللا درري ئَزاسدرلضئُكلزِّدرئلد ئعاَلوِلدفئك عئعاارِهمئعأُليرسطئعاذيئأْرا ئاِلهئأثسرءئُلشريَكاهئثدطئُلسادرىئرع
عاِ لدددديزسطئعادددذيئعّاخدددذلئعاددديسزبئل"لدددورئ الدددرب ئوأ لدددَوئثزدددهئَولدددْفئجلزددد ئعالا دددراليئلددد ئعإلرعيرئعألليزكّزدددةئ
عا"راّزةئالر االرِيهرئودزيئغزيئَسبزهئثطئ للّزةئعادَّ عئالس"زرِبهدرئعاكرِلدمئإاد ئِوج دةئعاسَّ ديئعإلدديعسزلّزة ئوَر ِل درئ

  وزرئلرزسةئعاُ ربئعاُل"اّلة ئوَس ْمئعاّد ريرئعألليزكّزةئإاز ر.ااَئ
ُسددريكئجّزددًرعئأوئعاارِهددمئعأُليرسددطئَاادديض ئوَزااددّيضئاَا رزددرعيئوُادد ويئأليزكّزددةئكالزدديرئهددذِلئعألّزددرع ئلددوئاَلزِس ددرئ

عيئعاددديسزبئايعلدددرئالَس دددمئَولدددْفئُلددددر رعيئالِللزدددريئرواليئددددسوزِّر ئاَاخ زدددفئِ"دددّررئعسا ررعاِدددهئوَلوعِل دددهئعايَّعِثادددةئا ددديئ
عاّددد ريرئعألليزكّزددةئإادد ئعا ُددربئعاُل"الّددة ئوهددطئَلوعِلددفئويسّزددةئوأخ لّزددةئُل" ّددة ئِلثللددرئَسالددْعئجّزددًرع ئوِلددوئخدد مئ
َا دديز"ريئيدددلّزة ئأوئا دددرءل ئأيئعاارهددمئعأليرسددط ئلددد ئلرزددكئالدددسب ئسرسددرئعادديسزبئعألليزكدددط ئأثسددرءئِبزريادددهئ

مئاِلادداةئأّزددرعئ" ددمئالراِخ ثددريئ"ددومئهددذلئعاَلدددأاة ئواكددوئكزددفئُزلكددوئأوئَساولّدد ئعألخزدديرئالار ددلةئعأليرسّزددةئلالدد
عاَ"ْرئعألرس ئلوئعاّسبعهةئلوئأيئِي رزةئأليزكّزةئالّد عئثطئِ ْمئهدذِلئعاُاس ديّزةئوعاَ ييددةئوعال"ا دريئعألليزكدطئ

د ريئعاَ وّزةئعاَايالّزةئوعإلد لّزةئ وئَلالَلِا عئعألُئ  وا  الَايرئوعاُلدللزو ئوع 
أكثدديئلددوئُيالدد ئلدديوئوعاَادديرئوعاِ لددديزسزووئَزادداووئُكددمئاَلزادد عئثددطئعادددّلةئعألليزكّزددة ئوَزدددا اِللووئوُزوّر ددووئ

 َلالاوثز ر ئوُزشرِيكووئثطئُلؤاليعِا ر ئوُزيزاووئُكمئأوعِليهر ئثلرذعئكرسيئعاّسازجة 
يسدددزبئعادددوبيعءئعإلدددديعسزلط ئاِلَ"ددددْمئئعاارِهدددمئعأُليرسدددطئَشدددّككئثدددطئعاُلسدددر يرئَس دددد رئثدددطئإزلدددروئالسزدددرلزوئساسزدددرهو 

عاّرواازو ئالئثطئعالراطئوالئثطئعا"رِادي ئوهدذعئَاشدكزكئثدطئَل"لّده ئوادذعئالدرذعئعاالّددكئالاللّزدةئدزرددّزةئاَدرويئ
ثطئرعِسيرئُل َيغةئُ سوعس رئعاِخرععئوَكدْرئعاَولي ئا داليعيئثدطئِدزرددريئعالددازيروئوعاّا وزدرئوعالدا عئلدرئَاال ّد ئ

 ااّ ةئعا يالّزةئعاُل"اّلة لوئأيعاطئع
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عااطئَزسويئعايسزبئايعلدرئَثياد رئ لد ئعاِ لدديزسززوئاِل دّورئعاّاجوزد  ئ”ئَ   ةئعا يو“وعألهعئلوئُكمئلرئا ّرع ئأوئ
وَ"درئعاوثز ةئعااطئَلّرل رئعاركاويئ رسرئ يز ري ئألزوئعالجسدةئعاَليكبّزدةئاُلسّ لدةئعاا"يزدي ئإاد ئَرويرئعسا دررئ

اَلسًرع ئكروئعااَلسرئعألّومئثز رئعال ايعفئالرا ُدربئ رِ دلًةئإلدديعسزمئوَس دمئئ13ألخزيرئواااّلوئعاَلجلبئعاَليكبيئع
عاّدددد ريرئإاز دددر ئوعخازدددريئاَللدددررئأالدددوئرزدددبئكار دددلةئأليئروادددةئِثلدددديزسّزةئُلددددا اللّزة ئَشددديزيةئأوئاكدددووئَلسبو دددةئ

دددددزرررئوالئُاددددددزِييئ لددددد ئُ"دددددروِرهر ئوَادددددْعئعاُكادددددمئعالددددددازير ددددد حئوعادِّ سّزةئخددددد مئث ثدددددةئأشددددد ي ئوع اددددديعفئعادِّ
عاِ لديزسززوئوعاَايرئالز ورّزةئإديعسزمئكَلوِيوئَلولطئالَز ورئثطئعاارِاعئالأْدِيل ئوَا دْمئعاِلزدرلئعإلللزلّزدة ئوعألجدوعءئ
وعاَلوجريئعاك يول سريزدّزة ئوعأللوئثطئَزْرئإديعسزم ئوَ"ْ يئعاَ"ْمئعاارِرمئاَ"وئعاَاوررئثطئعأليعادطئعاُل"الّدةئ

  ئثكزفئُزلِكوئُلجّيرئُلسرلشةئهذِلئعاّ   ة ئسرهزكئ وئعاُ الومئاِل ر 1967عئ ر
هددذِلئعاّ دد  ةئإذعئكرسدديئهددطئَجددوهيئعااللّزددةئعادددللّزةئثددطئَس دديئعإلرعيرئعألليزكّزددةئعا"راّزددة ئُاشددّكمئإهرسددًةئاُ ّلاددزوئ

زددةئعألليزكّزددةئا ددر ئهددوئُلالددومئُلددداَلوئعاايالّزددةئوعإلددد لّزة ئوَزجددرئأوئُاوعجددهئالددراّيثضئعاَجددّري ئألوئعاُ الددومئالراّي ر
 ال ر.

َا وزددرئعاَلرزسددةئعاُل ّردددة ئوعاُ الددومئاِل ددرئكارِ ددلٍةئأالرّزددةئارواددةئإددديعسزمئعاز ورّزددة ئَزاسددطئُددد ويئعاوالزددةئعا رشددلّزةئ
د لّزةئا ر ئوالئَساا رئأوئعاشَّارئعأُليرسطئعاَويسطئعاشديئ زفئَز الدمئ لز رئوُل ّردرِا ر ئوالراّاراطئأيئهوّزةئ يالّزةئوع 

 ال ذِلئعاسَّازجةئعاُل زسةئوعاُلذّاةئاُل ّردرِاهئعالدز"ّزةئوعإلد لّزة.
ثاددررئ دد زيرئعدددل رئ  ددرئعاالزلددط ئوشدد زرئِثلددديزسطئُل َاددرئ لدد ئُكيدددطئُلا"ددّيكئعدددلهئإالدديعهزعئأالددوئثيزددرئهددبَّعئ

ا "ددا مئوكدددمئرعِ لزددده ئوالئكالزددديرئ”ئال“عاُلجالدد ئعإلدددديعسزلط ئوأ ددرالرئساسزدددرهوئالراددذِّ يئوعاَخدددوْف ئألّس لدددرئلددرالئ
 ”.عاَكيعلة“َزلِلكروئَغزيئِد حئ

َو ددددلْيئِدددددّكزوئعاُاس دددديّزةئوعإلذالمئعإلددددديعسزلطئعاَلددددر وعئلددددوئايعلددددرئوالددددسبئإادددد ئعاَا ددددْع ئوَ"ددددداُلسرئعثئوِساددددْعئ
 عاَوكزم.
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 امللك عبذهللا ًكغف للحٍرري عىاصر "الصفقت الكبري": صخعرض في مارش املقبل وليط للىقاظ!

 5112\1\52 مد/ دافوس: أ
عكريئعودريئراللولردزةئ يالزة ئعوئعال رءئعاذيئ  رلئيسزبئعا"كولةئدارئعا"يزييئل ئعاللكئعاليرسطئ الدرعثئ

ااشدددرالهئ ددديوفئ«ئالدددرا زوعئعادددورعء»عاثددرسطئ لددد ئهددرلائللدددةئرعثدددوبئثددطئدوزدددديعئزددوعئعاخلدددزب ئكدددروئللالددرعئ
 ا "ز ةئاعارزريائعالالسرسزة.عااللرزوئل ئعبلاطئعالجوءئعادوييئوعا لديزسط ئوث رئ

ا"ذزيزدددةئلدددوئعاللدددكئ)عأليرسدددط(ئعادددذيئسالدددهئيسدددزبئعا"كولدددةئ«ئا دددة»وأثدددرريئعا ددد"ز ة ئئعوئعالجالدددرعئددددررلئئ
عالجددوءئعا لددديزسط ئ لدد ئ"دددررئعاددرومئ«ئلااددلة»عالالسرسزددة ئعادد ئلخددرييئلددرئزيدددعئثددطئعالسي ددةئاج ددةئ"ددمئ

يزددرئعوئاددرث ئثلددوئذاددكئعااددطئزاوعجددرووئثز ددر ئلدد ئثددريوئجددوهييئهددذلئعالدديرئعوئعرعيرئعادديسزبئروسراددرئايعلددرئالئا
 ال"ر.

وال"درئعالالولدري ئايديوئعاارهدمئعاليرسدطئعاد ئعالخدروفئعاليرسزدةئلدوئعددايعازجزةئعاديسزبئعاللزيكدطئروسرادرئ
ايعلددددرئ"زددددرمئعا اددددزةئعا لددددديزسزةئواددددرع زرا رئ لدددد ئعالسي ددددة ئاللددددرئثز ددددرئعاددددرومئعااددددطئادااددددزفئعا جسددددزوئ

 عا لديزسززوئولس رئاالسروئيالار..
عاللدكئ) الدرعث(ئا"درسئال ديع"ةئل"دذيعئالدروئعاديسزبئايعلدر ئادوئزايدطئأ"درًعئإسدذعيعئلالكديع.ئئوا ومئعا د"ز ة ئ

 ئرووئعوئزكددددووئلاسزدددرئالخددددوضئ«عا دددد  ةئعاكالددديى»ث دددوئالالددددريةئدددددز فئ سدددرلرئاسادددد ئعا ددديوفئئاز ددديضئ
لدد ئعأليدديعف ئهددوئالالدددريةئدزادد ئعاجلزدد ئألددرعئعاللدديئعاوعلدد ئودددز ومئا ددعئهددذلئهددطئ«ئ لز ددة»ل رواددريئ

 و لزكعئعااس زذ..«ئعاخية»
ايعلدرئجدرهبرئالاديضئثدطئشد يئلدريبئ/ئآذعيئ«ئع د  ة»ووث رئاللالولري ئزاول ئعاجرسدرئعاليرسدطئعوئاكدووئ

 ئسر "رئعا"يزدييئالادرعئعاولدوفئ«لكرالم»عال الم ئوو فئعاللكئعاليرسطئخيةئايعلرئالرادزريرئعالسرثاةئرووئ
اللكئخيةئ" ز زة ئوكروئالثارئلومئعاللدكئعوئوادطئعلرعئايلزسريئعاالاضئوعااطئا ومئعوئعالرعيرئعاللزيكزةئالئ

عاا رئعاداوريئل"لرئالوئدللروئليل ئ ل ئعاخيةئعكثيئلسهئوهوئزالمئاادوز  رئل ئعايسزبئل"لدورئ الدربئ
عاددذيئز"ددرومئعادداللدئاكددوئرووئجددروىئ"ادد ئعالو..ئوال"دددرئعاارهددمئعاليرسددطئعاددييئهددوئعادد ئعاايعجدد ئ ددوئ

لرئثشددمئثددطئعلسددرعئوبعيءئعاددرومئعاددديئعاددذزوئعجالاددوعئثددطئ لددروئالراخددرذئعاا ددازرئالوجددهئعالرعيرئعاللزيكزددةئالاددر
 «..الاسرئللبلزوئ ل ئعااأكزرئعوئالئادوزةئرووئرويئعاوالزريئعالا"رر»لولفئلو"ر ئولرمئ
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و"درئالكئعالودري ئثروئعالخييئثطئك عئعاارهمئعاليرسطئكروئثطئ"رزثهئ وئعاجبءئعالديرئلدوئعاخيدة ئ
ثطئعالسةئلوئأيعاطئعااد ةئإلدديعسزمئل رالدمئاسدرباليئعدديسزلزةئشدكلزةئئ10ا لديزسززوئوعااطئا وعئ ل ئا رزعئع

يددواًلئو يًاددرئوغزدديئلراللددةئ لدد ئعدددازاررئدددكرس ر ئعلددرئلددرئزاالددوئ«ئل ياددة»اجاددمئلددوئعأليعاددطئعا لددديزسزةئ
 ئواليادددرءئ«أ"زدددرءئثدددطئعا دددرب»الرا دددرب ئثراخيدددةئالئاا"دددرسئ دددوئأالدددوئرزدددبئكار دددلةئثلدددديزسزةئالدددمئ دددوئ

يزسززوئالئزوجددرئيلددرئلالرشدديئالددرال ايعفئالإددديعسزمئرواددةئز ورزددة ئواكددوئل رالددمئذاددكئدددزكوسووئليددراالزوئعا لددد
 الرااخلطئ وئ"وئعااورر.

عاددذيئزلددبئاالسددروئالشددكمئلالرشددي ئواددذاكئر ددرئعاللددكئعاليرسددطئعا"يزددييئعادد ئعالددداارعرئ«ئالزدديئعا  ددزر»وهسددرئ
عادددويي ئالوئعبلددةئعالجددوءئعا لددديزسطئدددايوم ئالبلددةئعالجددوءئ«ئوعلازددة»ال الددومئالددرالليئعاوعلدد ئوعزجددررئ"لددومئ

ئ.واوئزالكوئاالسروئلوئاجروبهرئ ل ئعالرىئعايوزم ئلشزيعئعا ئعوئعاليروئزلاطئثطئهذعئعالاجرل
ئ  
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وال حغارك ” جصمت“؟..مصر ”البىح الضياس ي”املجخمع الذبلىماس ي ٌضأل: ملارا جىقفت القاهرة عن

ألاردن فقط عىذما صأله عن رأًه مكخفيا وصامح عكري عكر ملك  ″القذش“في هقاعاث ملف 

 ”ال حعليق”بـ

 5112\1\52  خاص -لندن -رأي اليوم
ال" ئلدسواووئأيرسزووئالروئوبزديئعاخريجزدةئعال دييئددرلمئشدكييئو سدرلرئإاا درلئعاللدكئ الدرعثئعاثدرسطئ لد ئ

 عاايالطئعادرعدطئئاعئزا رعئالأيئاالزوئ ل ئلدريئعأل"رعسئالخ ودئللفئلرزسةئعا رب.ئهرلائعإلجالرع
وبزدديئخريجزددةئل دديئثاددومئعاارزددرئلددوئعالدددسوازوئعأليرسزددزوئو"ادد ئبلدد ءلئوبيعءئعاخريجزددةئ”ئ ددلي“وأثددريئ

 عاايرئ"زسئاعئزراطئالاالز ريئوالئا رعئالس رشري.
سيالر دهئوعاللغئش ورئ زروئالروئعاارهمئعاللكئ الرعثئعاثدئ رسطئاوجدهئالددؤعمئلالرشديئالدوبزيئعال دييئ دوئيأزدهئوع 

 ودأاهئلرئإذعئكروئزيزرئعوئز ومئشزسر.
لاس ئ وئعااالزوئ.  اكوئعألخزيئشكيئعأليروئ ل ئإداارثةئعإلجالرعئعاوبعييئعادرعدطئوع 

ئوخ مئعإلجالرعئعادرعدطئس دهئاعئزا رعئعادوبزيئشدكييئ"ددرئل دريئراللولرددطئأيرسدطئاللدرعخ يئعدرددزةئ
 عوئذعيئلزلة.

ثددطئعألثسددرءئئال" دديئوبعيرئعاخريجزددةئعأليرسزددةئثددطئولدديئدددرالوئالددروئعاراللولردددزةئعال دديزةئاكا ددطئال ددريئالدددزيئئ
لددوئعالشددريكةئثددطئعاس رشددريئئعادددرخسةئذعيئعا ددلةئالللددفئلرزسددةئعا ددربئخ و ددرئالاددرئلدديعيئشدد زيئالدديسزبئ

 عألليزكطئروسرمئايعلر.
ثدطئلوادوعئعا دربئ”ئألدمئا دازرع“وئلالمئعوئا ريئا ديز"ريئوشكمئذاكئلريعئلوئعا لوضئئالراسدالةئا ير

لددوئعاجرسددرئعأليرسددطئخ و ددرئوعوئيسددزبئعاددرزوعوئعاللكددطئعأليرسددطئعاددركاويئثددرزبئييعوسددةئيلددرئلددوئلزددررعيئ
 ”.إ"يعجئلزرراسر“ل"لزةئ ل ئهرلائإجالرعئاشروييئل لوئعااولفئ وئل"رواةئ

 ل ئعا ازرئعاراللولردطئاالروئل"رزررئجرعئثطئللدفئوالرالسردالةئكشفئل ريئراللولردطئليل ئئالأوئعا رهيرئوئ
 عا ربئوالئاشريكئالأيئس رشريئ"زوزةئالئل ئعاجرسرئعا لديزسطئوالئل ئعاجرسرئعأليرسطئعوئئعاايالط.

"اددددريئراللولردددددزووئثددددطئلدددديعءرئوا دددددزيئعالولددددفئعال ددددييئخ و ددددرئوعوئعإل دددد عئعال ددددييئس دددددهئعااددددرال ئ وع 
ال"كولةئوالس رعئالئز  يئ"ي رئ ل ئعالشريكةئوعاا يزةئعزارئالإداثسرءئعاجي دةئعاادطئ  دييئوا"درثيئ دوئ

 الإ االريهرئ ر لةئعارواةئعا لديزسزة.”ئيععئعثئ“
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ئ.الروئعوئعا رهيرئالئاالوحئئ وئلرئزجومئثطئذهس رولرمئراللولردطئغيالطئايأيئعاارع:ئز
ئ  
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 الضعىدًت والكٍىت جؤلذان أن القذش هي العاصمت الخاٍرخيت ألازليت لفلضطين

 5112\1\52  نيويورك ـ الرياض ـ الكويت ـ خدمة قدس برس
"درورئئأكريئعاداورزةئوعاكوزيئاارلس لرئعاكرلمئل ئ"وئعاشارئعا لدديزسطئثدطئإلرلدةئرواادهئعالددا لةئ لد 

ئو ر لا رئعا رب ئويثا لرئأليئخيوعيئروازةئا  ايعفئالرا ربئ ر لةئإلديعسزم.ئ1967
جديعءئ وشرريئعاداورزةئ لد ئأوئاأيئع اديعفئالرا دربئ ر دلةئأوئس دمئدد ريرئأيئاللدرئإاز درئهدوئألديئالريدم ئوع 

ادد ئإاددارفئثدديدئعااو ددمئإادد ئ"ددمئ شددرلمئالئزددؤريئإالئإادد ئإشددارمئعااددوايئثددطئلسي ددةئعاشدديوئعألودددي ئوع 
ئورعسعئو ررمئزالس ئ ل ئأدربئ"مئعارواازوا.

وأكريئعاداورزة ئثطئكللةئأا رهرئلسروال رئعارعسعئارىئعأللعئعالا"ررئعاد زيئ الرئعثئالوئز"زد ئعاُلَالِِّلدطئلددرءئ
ألبئعاخلزب ئألرعئلجلبئعأللوئعارواطئ"ومئالسرئعالسرلشةئعال او"ةئالشدأوئاعا"رادةئثدطئعاشديوئعألوددي ئاللدرئ

ددددأاةئعا لدددديزسزةا ئأوئاعا دددربئهدددطئعاار دددلةئعااريزخزدددةئعألبازدددةئا لدددديزو ئهكدددذعئكرسدددي ئوهكدددذعئثدددطئذادددكئعال
ئدا مئ اليئعألبلرو ئل لرئايعكليئعا زوعا.

وأشريئعالاّللط ئثطئكللاهئعااطئس لا رئاوكرادةئعألسالدرءئعادداورزةا ئإاد ئأوئلجلدبئعأللدوئاو دمئإاد ئ دررئلدوئ
يعءعيئعأل"ررزددةئعااددطئادددا رفئا ززدديئعاوادد ئعا ددرسوسط ئوعااددريزخطئعا دديعيعيئوكل ددرئااؤكددرئ لدد ئأوئجلزدد ئعإلجدد

ال رب ئأوئثيضئوعل ئجرزرئ لز رئالغزةئوالريلة ئاوئاوجرئ"ً ر ئواوئاسشئئعاابعًلر ئوخيلًدرئ ديزً"رئا ا رلدريئ
ئعالولاة ئوهذلئعا يعيعيئالئزلكوئاجروبهرئأوئل رريا رئالجيرئللع ئأوئال يعيئثيرىئأ"رريئعاجرسرا.

عئإادد ئعاولدديئعا"رادديئالددأوئ1993اا ددرئع ايثدديئكددمئعالوعثزددوئعاروازددةئلسددذئعا رلزددةئأودددلوئثددطئ ددرعئئوأاددرف:
ئعا ربئهطئإ"رىئلارزرئعا"مئعاشرلمئعاس رسطئال يععئعا لديزسطئعإلديعسزلط.ا

جرءيئااؤكدرئئ2002وأشريئإا ئأوئالالرريرئعاد عئعاايالزةئعااطئا رليئال رئعالللكةئعاايالزةئعاداورزةئثطئ رعئ
اارعرئعاايرئوعالدللزوئالد عئوثً رئا يعيعيئعاشي زةئعاروازدة ئوذادكئ دوئييزدوئإس درءئعال"دا مئعإلدديعسزلطئعد

اكمئعأليعادطئعاايالزدةئعال"الدةئاللدرئثز درئعاجدوالوئعاايالدطئعاددوييئوعأليعادطئعالالسرسزدةئوعا لدديزسزةئعال"الدةئاللدرئ
ئزفا.ثز رئعاا ةئعا يالزةئوليرعئغبر ئوثطئعا لرئلس رئعا ربئعاشيئ

وأاددرف:ئاوعالللكددةئعاايالزددةئعاددداورزةئاددذكيئالددأوئأيئإجدديعءئلرلدديئالددهئدددليةئعال"ددا مئعإلددديعسزلطئأوئا ددوعئالددهئ
اجرلئعا ربئعاشديزفئالريدمئوغزديئذيئأثدي ئوأوئأيئع اديعفئالرا دربئ ر دلةئأوئس دمئدد ريرئأيئاللدرئإاز درئهدوئ

جيعءئالئزؤريئإالئإا ئإشارمئعاادوايئثدط اد ئئأليئالريمئالي وئعال"ا م ئوع  لسي دةئعاشديوئعألودديئالأدديهر ئوع 
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ادد ئإاددارفئثدديدئعااو ددمئإادد ئ"ددمئشددرلمئورعسددعئو ددررمئزالسدد ئ لدد ئ ب ب ددةئعاث ددةئثددطئعااللزددةئعادددللزة ئوع 
لرلدددةئعاروادددةئعا لدددديزسزةئعالددددا لةئ لددد ئ"دددرورئعايعالددد ئلدددوئزوسزدددوئ عئو ر دددلا رئ1967أددددربئ"دددمئعادددرواازوئوع 

ئعا ربئعاشيزفا ئ ل ئ"رئااالزيل.
عالسرورئعاكوزاطئعارعسعئارىئعأللعئعالا"رر ئعاد زيئلس ويئعااازالط ئأوئاعدداليعيئإدديعسزمئثدطئلوئج اهئأكرئ

ئدزردرا رئعااروعسزة ئوعإلجيعءعيئعأل"ررزةئوعالدا بعبزةئعالسرثزةئا يعيعيئلجلبئعأللوئوعالارهرعيئعاروازةا.
عألسالددددرءئعاكوزازددددة ئأوئئوأواددددمئعااازالددددطئثددددطئكللددددةئاددددهئألددددرعئلجلددددبئعأللددددو ئألددددبئعاخلددددزبئوس لا ددددرئاوكراددددة

اعالسا ركددريئعإلددديعسزلزةئاااالدديئسازجددةئ"الزددةئا زددررئأزددةئر ددورئأوئليراالددةئجددرررئلددوئلجلددبئعأللددوئإلددديعسزمئ
اولدفئع ادرعءعا رئعالاكدييرئوعاا زدرئالراابعلرا درئعاروازدة ئالو د  رئددليةئلرسلدةئالدرال"ا مئاللوجدرئعا رلزدةئجسزدفئ

ئا.1949عايعالاةئاارعئ
عاوعجددرئ لزسددرئكأ اددرءئثددطئلجلددبئعأللددوئولددوئلسيلددوئلدددؤوازاسرئثددطئ ددزرسةئعأللددوئئوأاددرفئعااازالددط:ئالددو

وعادلعئعارواززو ئأوئس"يدئوس ديئ لد ئاس زدذئلديعيعيئعالجلدبئعاللبلدةئاكدمئعادرومئعأل ادرءئاللوجدرئعالدرررئ
ئلوئلزثروئعأللعئعالا"ررا.ئ25

االددرريئثددطئعااوددد ئغزدديئعالدددالووئوأشددريئعااازالددطئإادد ئأوئاعال ا ددراليئوهددرعئعالدددركوئواددرلزيئعاللالكددريئوع
الالسددرءئعالددداويسريئغزدديئعا رسوسزددةئثددطئعأليعاددطئعا لددديزسزةئعال"الددةئاللددرئثددطئذاددكئعا ددربئعاشدديلزةئوعاا جزدديئ
عا ددددييئاللدددرسززوئعا لدددديزسززوئودددد ويئعااددد"رزرئلدددوئعاددددكروئعالدددرسززوئأ دددال"يئسلددديئال"زدددررئعازولزدددةئع ادددررئ

ئ لز رئعاشارئعا لديزسطا.
عا اددزةئعا لدددديزسزةئاللددكئي ددزرئوعثددديئلددوئلالددمئعالجالددد ئعاددرواطئلددرئزؤكدددرئ لدد ئأهلزددةئإس دددرءئوأاددرف:ئاإوئ

عال"ا مئعإلديعسزلطئا يعاطئعا لديزسزةئوعاايالزةئعال"الةئازسا طئال"مئعادرواازوئوث درئا"درورئعايعالد ئلدوئزوسزدوئ
ئا.1967اارعئ

اارلددةئولجلددبئعأللددوئعاشدد يئعالراددطئوي"ددرئعااازالددط ئاالراددرويئعاددذيئلرلدديئالددهئعألددديرئعاروازددةئثددطئعاجلازددةئع
 سرلرئيرااليئالإس رءئعال"ا مئويثايئأزةئإجيعءعيئأ"ررزةئوأ رريئعااأكزرئ ل ئأهلزدةئ"دمئعادرواازوئوعادرث ئ
س"ددوئا" زددوئددد عئشددرلمئو ددررمئورعسددعئثددطئعاشدديوئعألوددديئ لدد ئأدددربئلدديعيعيئعأللددعئعالا"ددررئذعيئعا ددلةئ

ئلالرريرئعاد عئعاايالزةا.ولالرأئعأليضئل رالمئعاد عئوخرييةئعاييزوئوئ
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وشددررئ لدد ئاأوئعاخددرذئأزددةئخيددوعيئأ"ررزددةئعاجرسددرئول"رواددةئثدديضئألدديئوعلدد ئجرزددرئزااالدديئلخرا ددةئال ددرسووئ
عادددرواطئوا ددديعيعيئلجلدددبئعأللدددوئذعيئعا دددلةئوهدددوئايدددويئثدددطئغرزدددةئعاخيدددويرئوداددددرهعئارع زرادددهئثدددطئادددأجز ئ

ئا يعيئعالسي ةا.لشر يئعال"الريئعااطئا ذيئعااييفئوالبئالشكمئلالرشيئألوئوعد
وأكددرئعااازالددطئاأهلزددةئعااددبععئجلزدد ئعاددرومئعالرس"ددةئثددطئاددوثزيئعاالوزددمئعادد بعئا وسدديوعئثددطئدددالزمئلوع ددلةئا ددرزعئ

ئخرلرا رئعا"زوزةئإا ئلجال ئعا جسزوئوعا" ر ئ ل ئيالزاةئ لل رئوأسشيا رئعإلسدرسزةئرووئادززبا.
ددديزسطئثددطئعاددرثرعئ ددوئلاددزاهئعاارراددةئو" ولددهئوجددررئااددرلوئرواددةئعاكوزدديئوولوث ددرئإادد ئجرسددرئعاشددارئعا ل

ئعالشيو ةئاللرئثطئذاكئ" ولهئعااريزخزةئوعاثرالاةئثطئعا ربئوعااطئك لا رئليعيعيئعاشي زةئعاروازةئذعيئعا لة.
وأكددرئأوئاعا ددربئعاشدديلزةئهددطئ ر ددلةئرواددةئثلددديزوا ئرع زددرئعاددرومئإادد ئاعال ادديعفئالرواددةئثلددديزوئوالرا ددربئ

ئا را.عاشيلزةئعال"الةئ ر لةئ
وأ لوئعااازالطئالأوئارواةئعاكوزيئااابعئخ مئيسرددا رئأل لدرمئلجلدبئعأللدوئثدطئعاشد يئعال الدمئ  درئعجالدرعئ
ال ز ةئ)آيزر(ئالرااارووئل ئلجلو ةئلوئأ ارءئلجلبئعأللدوئز درفئإاد ئلسرلشدةئواد ئعاشدارئعا لدديزسطئ

ئةا ئ ل ئ"رئااالزيل.الارئليويئخلدزوئ رلرئ ل ئعال"ا مئعإلديعسزلطئا يضئعا لديزسزةئعال"ال
لوئج اهئشررئسزكواليئل رزسوفئلسدوئعأللدعئعالا"دررئااللزدةئعادد عئثدطئعاشديوئعألودديئ لد ئأهلزدةئا زسدةئ
عا يوفئعال سلةئالداسسرفئعال"ررثريئالزوئعاييثزوئعا لديزسطئوعإلديعسزلطئواأكزرئعإلجلدرعئعادرواطئ لد ئأوئ

ئءئعا يععئالشكمئرعسعئو ررم."مئعارواازوئز مئعاخزريئعاو"زرئعا رريئ ل ئإس ر
كددرسووئعألومئ)رزدددلالي(ئعالراددط ئأ لددوئعادديسزبئعألليزكددطئروسراددرئايعلددرئعال ادديعفئالرا ددربئعال"الددةئئ6وثددطئ

د لزر ئولل رئوا"ذزيعيئروازة. ئ ر لةئإلديعسزم ئوس مئد ريرئال رلئإاز ر ئلرئأثريئغاالرئ يالزرئوع 
ئ  
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 ألامٍركي الثالثاء املقبل -قطري ألازمت الخليجيت في قلب الحىار الاصتراجيجي ال

 5112\1\52  الدوحة ـ خدمة قدس برس
أ لسديئروادةئليديئعازدوعئأوئجوادةئلدوئعا"دوعيئعالددايعازجطئعا يدييئدئعألليزكدطئدداالرأئزدوعئعاث ثدرءئعال الدمئثدطئ

ئعاار لةئعألليزكزةئوعشسيو.
اولز ئ ررئلدوئعالا رلزدريئولدذكيعيئووثوئوكراةئعألسالرءئعا ييزةئثإوئجواةئعا"وعيئعا يييئدئعألليزكطئدزش رئ

ئعاا رهع.
ولدددوئالدددزوئعالا رلزدددريئعاليا دددرئاولزا دددر ئلدددذكيرئا دددرهعئثدددطئلجدددرمئعايرلدددةئوأخددديىئالدددزوئعاشددديكةئعا ييزدددةئإلرعيرئ
عالوعسئئوعاجرسرئعألليزكطئوخيررئسوعزرئالزوئوبعيرئعايرلدةئعألليزكزدةئووبعيرئعالوع د يئوعالا دراليئعا ييزدةئ

ئعسطئالالسزةئعا"زوزةئعاا"ازةئاليرلة.ثطئلجرمئعأللوئعادزاليئ
ئودزاعئعإل  وئ وئجلز ئعالا رلزريئعالولاةئالارئإالرعئعا"وعي.

وزدأاطئعا"دوعيئعالددايعازجطئعا يدييئدئعألليزكدط ئوثدوئذعيئعال دري ئثدطئددزروئاابزدبئعاشديعكريئالدزوئعااللدرزوئ
عادزرددزةئوعاللا دررزةئوعأللسزدةئعالذزوئاجلا درئ  لدريئاريزخزدةئول درامئعددايعازجزةئ لد ئجلزد ئعالدداوزريئ

ئوعااالزلزةئوعاث رثزة.
ودزشددريكئثددطئعا"ددوعيئلددوئعاجرسددرئعا يددييئوثددرئيثزدد ئعالددداوىئزاددعئكدد ئلددوئوبعيرئعاخريجزددةئوزلثل ددرئسرسددرئ
يسددزبئلجلددبئعاددوبيعءئوبزدديئعاخريجزددةئووبعيرئعاددرثرعئوزلثل ددرئسرسددرئيسددزبئلجلددبئعاددوبيعءئوبزدديئعارواددةئاشددؤووئ

لا دددررئوعااجدددريرئوزلثل دددرئوبزددديئعاللا دددررئوعااجدددريرئووبعيرئعايرلدددةئوعا دددسر ةئوزلثل دددرئوبزددديئعادددرثرع ئووبعيرئعال
ئعايرلةئوعا سر ةئووبعيرئعالرازةئوزلثل رئوبزيئعالرازة.

كلرئددزيعثوئعاوثدرئللثلدووئ دوئوبعيعيئوج دريئلخال دةئثدطئعاروادةئوهدط:ئوبعيرئعارعخلزدة ئوبعيرئعااللرزدةئوعاالزسدة ئ
زدددةئوعاالدددمئوعاشددؤووئعالجالر زدددة ئوبعيرئعالوع ددد يئوعالا ددرالي ئعا زسدددةئعاارلدددةئاليزددديعوئوبعيرئعااسلزددةئعإلرعيئ

عالددرسط ئعاخيدددويئعاجوزدددةئعا ييزددة ئل ددديفئليددديئعاليكددبي ئج دددربئليددديئا ددداثلري ئلؤدددددةئليددديئالايالزدددةئ
ئوعاالوعئواسلزةئعالجال .

زديئعاخريجزدةئووبعيرئعادرثرعئوزلثل درئألرئعاجرسدرئعألليزكدطئثدزشد رئلشدريكةئكدمئلدوئوبعيرئعاخريجزدةئوزلثل درئوبئ
وبزدديئعاددرثرعئووبعيرئعاخبعسددةئوزلثل ددرئوبزدديئعاخبعسددةئووبعيرئعااجددريرئوزلثل ددرئوبزدديئعااجددريرئوللثلددووئ ددوئج ددريئ

ئأخيى.
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وكرسيئعالا"رثةئالرددعئوبعيرئعاخريجزدةئعألليزكزدة ئهزدذيئسدروزيي ئلدرئأ لسديئلددرءئألدبئعاخلدزب ئأوئعا"دوعيئ
عألليزكدطئددزاييوئاجللدةئلدوئعالل دري ئاللدرئثز درئلجدراليئعااجدريرئوعالدداثلريئوعادرثرعئعالددايعازجطئعا يدييئدئ

ئعأللوئوعا رسووئولكرث"ةئعإليهررئواس زعئ"يكةئعايزيعو.
ئدئعألليزكدطئددزيكبئ لد ئلددأاةئهبزلدةئاس دزعئعاروادةئوعألبلدةئعاخلزجزدةئعاادطئ وأشدرييئإاد ئأوئعا"دوعيئعا يديي

زيع ئوئوعاايعوئوأث رسدارو.لربعايئلرسلةئولل ريئدويزرئوع 
وكروئعا رسعئالأ لرمئعاد ريرئعألليزكزةئالرارو"ة ئيعزروئكلز ر ئلرئلرمئثطئوليئدرالوئعاش يئعاجدريي:ئاإوئعاادرعئ

ددزكووئيلدبًعئ" ز زدًرئا دورئعاا لدريئعا ييزدةئدئعألليزكزدة ئلشدزرًعئالاولزد ئليديئوعاوالزدريئعالا"دررئ د  ةئئ2018
ئا.2021اعئادلزعئأومئيرسيرئلس رئثطئ(ئعااطئدز15ئ–ا سر ةئيرسيعيئ)أفئ

 ئلي ئ  لرا رئعاراللولردزةئلد ئ2017"بزيعوئ)زوسزو(ئئ5وأ لسيئعاداورزةئوعإللريعيئوعاال"يزوئول ي ئثطئ
غددد وئلسرثدددذهرئعاجوزدددةئوعاال"يزدددةئلا دددر ئثريادددةئالدددذاكئ" دددرًيعئ لددد ئعارو"دددةئلا لدددةئإزرهدددرئالددددئار دددعئ ليدددي ئوع 

ئ .عإليهررا ئوهوئلرئس اهئلييئجللةئوا  ز
ئ  
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 مضؤول إًراوي: صياصاث الضعىدًت والاماراث مليئت باألخطاء الاصتراجيجيت والخكخيكيت

 5112\1\52  طهران ـ خدمة قدس برس
أكددرئألددزوئعالجلددبئعال لدد ئا لددوئعا ددولطئعالزيعسددطئ لددطئشددلخرسط ئعوئدزردددريئرومئكراددداورزةئوعاللددريعيئ

عألخيددرءئالئا ا دديئ لدد ئعاددزلوئث ددي ئالددمئعخيددأوعئالشددأوئللزسددةئالرألخيددرءئعالدددايعازجزةئوعااكازكزددة ئوأوئالددكئ
ئلييئعزار.

وأشريئشلخرسطئثطئا يز"ريئسشديا رئوكرادةئااددسزعائا سالدرء ئعال يالدةئلدوئإزديعو ئإاد ئعوئعازلسزدزوئزاايادووئ
ئا" ريئلشررئلوئلالمئالاضئعاروم ئ"زسئالئزلكوئعز رمئعالدر رعيئعالسدرسزةئوالئ"ا ئعايارعئعاز ع.

ا رلددريئعالوج ددةئإادد ئالدد رلئالإز ددرمئعا ددوعيز ئعادد ئعاددزلو ئالدددئاعا"لرلددةا ئولددرم:ئاس"ددوئوو ددفئشددلخرسطئعال
ساا رئالروئعيد وئلثدمئهدذلئعالدبع عئعاخروزدةئلدوئلالدمئعادداورززوئز درفئعاد ئعاا ديرئلدوئلددرءاةئعاديعيئعاادرعئ

 ددرمئوعا  ددفئعااددرالطئالدددزلرئعاددرومئعالددد لزةئ"زددرمئثدد سئدددسوعيئلددوئعالجدديععئوعااي زدديئعاايلددطئولاددمئعالي
ئعالاوع مئالرالد"ةئعال" ويرئوعا جوعئ ل ئعالدوعوئوعال يعبا.

ويرعئ لد ئعاا ديز"ريئعالسروسدةئالزديعوئلدوئلالدمئعالددؤوازوئعاللدريعاززو ئلدرمئشدلخرسط:ئاالادضئعادرومئعاايالزددةئ
اااالدديئعاللددريعيئاللددرعئ دد زيعئادددورلئ"كولددةئبجرجزددةئوادداز ةئا"ددرومئعددداايعضئ ادد ا رئلددوئخدد مئي ددرئ

ئمئعاالرهاةئوا رزعئعالاروعيئا خيزوا.عاللوع
وا ددديئعالساالدددرلئعاددد ئعوئادزرددددريئرومئلثدددمئعادددداورزةئوعاللدددريعيئابخددديئالرالخيدددرءئعالددددايعازجزةئوعااكازكزدددةا ئ
ولرم:ئاعوئعخيرءهعئالئا ا يئ ل ئعازلو ئالمئعخيدروعئالشدأوئليديئعزادر.ئر لدوعئ درععئخد مئ روعسدهئ لد ئ

عادذيئغدبعئعاكوزديئوكالدرئعادرومئعاايالزدةئثلسدرئالرهادر.ئويغدعئذادكئثدروئعزيعوئالادارفئال رسدر ئو درععئهدذعئهدوئ
ئعزيعوئر ليئعاكوزيئعالروئعا بوئعا رعلطئا رئالس رئاؤلوئالارعئشي زةئعيئ روعوئ دكييا.

وأادددرف:ئاا ددددفئثدددروئعاثددديورئوعاج دددمئعادزرددددطئوعسادددرععئعاخالددديرئو"كدددعئعاشدددالررئا دددذلئعااللدددرعوئساجددديئ س دددرئ
"وزمئعا ازةئعا لديزسزةئعاد ئلادزةئثرسوزدة ئثاد ئ دوئعا زدرعئالدر عئعاللريددريئعسش رلريئوعهرعيئالثيوعيئوا

عاليهرالزةئوعااروعسزةئ ل ئاللرئجريئو"يفئالو لةئعااراعئعالد لطئ وئعا ازةئعا لديزسزةئعاد ئلادرزرئعخديى ئ
ئوهذلئخزرسةئوعا"ةئاوئز  يئا رئعااريز ئوعاشاورئعاايالزةا ئ ل ئ"رئااالزيل.

ئدئعإلزيعسزددة ئالدددالرئ ددررئلددوئعالل ددري ئأاليبهددرئعاللددفئعاسددوويئعإلزيعسددطئوزخددزعئعااددوايئ لدد ئعا ا لددريئعاددداورزة
عاذيئايىئعايزرضئأسهئز ررئألدوئعالسي دة ئوعالل دزوئعازلسدطئوعاددويي ئ"زدسئادا عئعادداورزةئإزديعوئالدر عئس درعئ
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واا دددررعئئالشددريئعألدددرئالدددويزرئوا"ددرافئلدددل"طئعا"ددوثطئوعادديسزبئعادددرالوئ لددطئ الددرئعثئ ددرامئثددطئعاددزلو.
زيعوئأزارئثطئاالسروئوعاايعو. ئعاداورزةئوع 

 ئليددددد ئ  لرا دددددرئ2017"بزددددديعوئ)زوسزدددددو(ئئ5و سدددددرلرأ لسيئعادددددداورزةئوعإللدددددريعيئوعاال"ددددديزوئول دددددي ئثدددددطئ
غ وئلسرثذهرئعاجوزةئوعاال"يزةئلا ر ئثرياةئالذاكئ" رًيعئ ل ئعارو"دةئلا لدةئإزرهدرئ عاراللولردزةئل ئليي ئوع 

ئس اهئلييئجللةئوا  ز  ئعس"ربيئإزيعوئاوج ةئعاس يئعا ييزة.الدئار عئعإليهررا ئوهوئلرئ
لي ئعاا لريئل ئإزديعو ئ لد ئخل زدةئعال ادرعءعي ئعاادطئااياديئا درئئ2016وليييئعاداورزة ئليل ئعاارعئ

عاددد ريرئثددطئي دديعو ئوعا س ددلزةئعاددداورزةئثددطئلشدد ر ئع"اجرجددًرئ لدد ئإ ددرعع ئيجددمئعاددرزوئعاددداوريئعاشددزاط ئ
ئسليئالرليئعاسلي.

ئ  
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 محمذ بن صلمان على خطا عاه إًران محمذ بهلىي 

 5112\1\52  51عربي  بيتر أوبورن
ثزللرئلثزيعئالجرمئعدلهئالويئألزيرا ئعأللديئئITVلالمئأيالازوئ رلًر ئالثيئلسررئعاال بزووئعالدا لةئثطئاليزيرسزرئ

 ة.عاذيئسجعئ سهئخلوئأبلةئراللولردزةئ لز ةئالزوئاليزيرسزرئوعالللكةئعاايالزةئعاداورز
"ك ئعا زلعئل ةئكزفئاعئعا دالضئ لد ئألزديرئدداورزةئعددل رئلشدر مئو شدز  رئخرادرئعاشدر يئعال ل دم ئالزسلدرئ

 كرسرئز"روالوئعا يرئلوئعااللر ئثعئكزفئس ذئثز لرئ"كعئعإل رععئالا لةئعابسر.
 ثزلعئلرلي

زةئعاداورزةئا دمئ"درئالارئالسئالكئعا  ةئعالأدروزةئكرريئعاا لريئعاراللولردزةئالزوئاليزيرسزرئوعالللكةئعاايال
عا يزاددة ئ"زددسئيلددرئلددوئعاددد زيئعااليزيددرسطئ"زسددذعك ئجزلددبئكيزددغ ئل ددرريرئعاددال رئو" ددييئعالللكددةئعاايالزددةئ

 عاداورزةئ ل ئشيكةئعايزيعوئعااليزيرسزةئعاا"لزوئثطئأجوعس ر.
الددرئعا ددزلعئإالئأوئعألدددرالز ئعاث ثددةئعالراددزةئشدد ريئالددسئثددزلعئأشددرئاددرلزيعئ"ددومئعالللكددةئعاايالزددةئعاددداورزة.ئع 

 ل ئال"دسئجزدرئوادعئإسارجدهئالاسرزدةئثرس دة ئويغدعئأسدهئادعئز درعئلدوئعالالولدريئعاجرزدررئإالئعا لزدمئسددالزر ئإالئأسدهئ
الراايعكعئكروئاهئلدوئعألثديئلدرئهدوئشدرزرئعاويدأرئ لد ئعالللكدةئعاايالزدةئعادداورزة ئوخر دةئاللدرئأثدريلئلدوئأددسلةئ

 رئوعاب زعئعاجرزرئعاسشيئالال ر.ادا"وئعااولفئ سرهرئ"ومئل"لرئالوئدللرو ئواطئعاا 
وعااجزددرئثددطئعأللدديئأوئعا ددزلعئالددسئثددطئلسددررئعاال بزددووئعاثرسزددةئعاارالاددةئالالددطئالددطئدددط ئالددكئعالؤددددةئعإل  لزددةئ
عااددطئاددا عئثددطئالاددضئعألولددريئالأس ددرئارالاددةئالرواددةئعااليزيرسزددةئولوج ددةئلددوئلالددمئ"كولا ددر.ئإالئأوئعااليسددرل ئاددعئ

عألومئلسهئ ل ئالوزدمئعالللكدةئعاايالزدةئعادداورزةئور ل درئاييهدررئعادرواطئزكوئكذاكئالارار.ئ"زسئيكبئعاجبءئ
 لوئعاالودسةئإا ئأث رسداروئولؤخيعئثطئدويزر.ئ

اعئزدالوئاطئأوئعيلايئ ل ئا يزيئزادرهطئثدطئا  دز اهئلدرئعشدالمئ لزدهئهدذعئعا دزلعئلدوئلالولدريئل  دلةئ
 س رئإا ئعالجلو ريئعال رالةئرعخمئدويزر."ومئالوعئعا"كولةئعاداورزةئثطئشيعءئعألدل"ةئلوئالل ريزرئوش"

زوثدوئعااليسدرل ئاللددداوىئعال دومئلددوئعاالوزدمئعاددداوري ئعادوعيرئلدوئعا يددر زوئعاادرعئوعاخددردئااددلزمئلخالددفئ
 عاجلر ريئعإلد لزةئثطئدويزرئلوئجزائعإلد عئإا ئأ"يعيئعاشرع.

عاارسلددةئعا"ركلددةئثددطئعاددداورزةئلدد ئئألددرئعاجددبءئعاثددرسطئلددوئعا ددزلع ئثزيكددبئ لدد ئعا دددررئعالداشددييئثددطئ  لددري
عاددرومئعا يالزددةئوشدديكريئا ددسز ئواويزددرئعألدددل"ةئثز ددر.ئوزدددليئعااددوءئ لدد ئعاالددواليئعااددخلةئعااددطئاددرثا رئ
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عاشدديكريئعا يالزددةئألثدديعرئعاارسلددةئعاددداورزةئعا"ركلددةئااددد زمئعا ددوبئالرالسرل ددريئوعاا ددورئعااجريزددة ئ لدد ئعادديغعئ
 عا "زمئا ذلئعارثاري.ئلوئأوئكللةئاعاالواليائازديئعاو ف

اداخرعئعاا ورئعا يالزدةئعأللدوعمئعادداورزةئادرث ئعاالدواليئالودديرء ئولدرئااجدروبئسددالةئهدذلئعاالدواليئخلددزوئ
 الرالرسةئلوئلزلةئعاا ر.ئوزالزوئعا زلعئأوئعالشكلةئلرئثاسيئاا رلعئالشكمئلاييرئل ئليويئعابلو.

وزكشدددفئعاجدددبءئعاثرادددسئوعألخزددديئعاس دددررئ لدددرئالريددددهئعاسخالدددةئعادددداورزةئعا"ركلدددةئلدددوئس دددرو ئولدددرئاسا كدددهئلدددوئ
 لوعسزوئثزلرئزاالوئال ارزرئعاجسبئوعاجسريئو" ووئعإلسدروئوغزيئذاكئلوئعأللوي.

 الئشكروى
هدذعئددلوكئاعئسش رئالارئ ديضئهدذعئعا دزلعئالئأ درعءئوالئشدكروىئكالدكئعاادطئاالاديئ ديضئثدزلعئلدويئألزدير ئوئ

" ددزفئلددوئوج ددةئعاس دديئعاددداورزة ئ"زددسئإوئعا ددزلعئزدددليئعااددوءئ لدد ئعا اددرزرئعاكالزدديرئعااددطئا ددررئوجددورئ
وال رءئعالللكةئعاايالزدةئعادداورزةئ لد ئعالدرىئعالاوددي ئوادوئكسديئثدطئلولد ئل"لدرئالدوئددللروئايغالديئثدطئأوئ

 ز"  ئعا زلعئالألمئلريئللكوئلوئعالهالرع.
ومئلوئعا رررئعاداورززو ئوالشدكمئخدردئعاللدكئثز دم ئادعئزكوسدوعئثرددرزو ئوأوئزشزيئعا زلعئإا ئأوئعاجزمئعأل

عا دددررئعالددراطئوعاجسدددطئسلددر ئثزلددرئزالددرو ئالشددكمئا ددر ريئلدد ئلدديويئعاولدديئالزسلددرئكرسدديئعاددال رئاشدد رئا"ددومئ
عاشارئعاالرويئعاجدويئإا ئشارئلس"مئلوئعالا يالزوئعا دريلزوئثدطئعال دوئوعالجدوو ئوكدمئذادكئخد مئجزلدزوئ

 ث ثةئأجزرمئ ل ئعألكثي.أوئ
وهرئلرئجرءئعآلوئل"لرئالوئدللرو ئواطئعاا رئعاداوري ئعاذيئلرئاالسئزا يفئالييز ةئاعئزدال هئإاز درئ"دركعئ
داوريئلوئلالم ئوعالس لكئثطئ للزةئعالدا"وعذئ ل ئعادليةئعاليل دةئرعخدمئعالللكدةئعاايالزدةئعادداورزة ئاللدرئ

 ثيزرءئعاداورززو.ثطئذاكئعالداز ءئ ل ئللالكريئعاارزرئلوئعأل
جرءئل"لرئالوئدللروئازس طئاوعبسرئال وىئثطئرعخمئعاالزيئعاداوريئاعئعا" ر ئ لزهئالاسرزدةئ لد ئلدرىئ  دور.ئ

 إسهئزيزرئأوئزكووئعال ريئعاو"زرئالدليةئوالس وذئوعال"دوالزةئرعخمئعالللكة.
ةئعاوهرالزدةئلالدمئلدرئز ديرئلدوئوهذعئزاسطئإس رءئعا   ةئعااطئكروئجرلئعالوئداورئلرئأاليل رئلد ئعالؤدددةئعارزسزد

 لرسةئ رع ئواعئاللوجال رئا ردعئعاس وذئالاسرزةئثرس ةئالزوئعاارسلةئعاداورزةئعا"ركلةئوعالؤددةئعارزسزة.
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ا رئدجوئل"لرئالوئدللروئعار ررئعاذزوئزسادالووئإا ئعا"يكةئعاوهرالزةئولزدرئعا د "زريئعاادطئكدروئزالاد ئال درئ
 دةئادرىئعاسخالدةئعارزسزدةئلدوئخد مئددلر"هئالسددرءئال زدرررئعاددزريعيئعاالدوازبئعادرزسط ئوا"درىئعالاا درعيئعال"رث

 و"اويئعالالريزري.
كروئزدلمئالسخالةئعارزسزةئثطئعالراطئالاشجز ئعاج ررئخريجئعاال رئواكوئازبئرعخل ر ئألدرئعالدوئددللروئثز دومئ

ىئ"ل رسددهئثددطئإسددهئعخادديعئلددرئز دد هئالرادزردددةئعاخريجزددةئعاددداورزةئاعالااراددةا ئعااددطئددداكووئالب لددهئل الواددةئاددر
عا ير ئوالشكمئخردئارىئيسزبئعاوالزريئعالا"ررئعألليزكزةئروسرارئايعلر.ئاللاس ئآخي ئاوئاشد رئعادداورزةئ

 الارئعآلوئلرئزدل ئالرااييف.
 عس  رئرعخمئعا  ي 

إالئأوئعادؤعمئعاذيئز"وعئ"ومئهدذعئعا دزلعئزاالدوئالكدعئللدرئويرئثزدهئلدوئلالولدريئليدرالوئالوعلد .ئث دمئكدمئلدرئ
لددرئالددوئدددللرو ئ"ددداللرئز ددومئ"ل ددرؤل ئهددوئل"ريالددةئعا دددررئأعئإسددهئزاكددفئالالدددريةئ لدد ئإزثددريئس دددهئز الددهئل"

 الرا سرسع ئوهمئثا ئوا ئ"رعئالداخرععئعاج ررئعااسزفئأرعرئثطئعادزردةئعاخريجزة 
لوئعألهلزةئاللكروئعالساالرلئإا ئأوئل"لرئالوئدللروئاعئز امئشزسرئلوئشأسهئأوئزا ئ"رعئثر د ئالدزوئعاارسلدةئ
عاللكزةئوعارواة.ئث طئ مئ"كلهئالابعمئألوعمئآمئداورئهطئس دد رئألدوعمئعاروادةئعادداورزة ئوعااكدبئ د"زم.ئ
اد ئأوئز ادمئشدزسرئال دذعئعا درر ئ اعئزأيئل"لدرئالدوئددللروئلدوئعألثادرمئلدرئلدوئشدأسهئأوئزس دطئهدذعئعاواد .ئوع 

 دا مئاا رعاهئ"ومئعاا"رزسئلجيرئو ورئثريغة.
ل"لددرئالددوئدددللروئالإلكرسددهئأوئزال دد ئيددوز  ئث ددرئأهددروئ رسلاددهئوأهددروئعاسخالددةئئوهددذعئزاسددطئأسسددطئالئأ ا ددرئالددأو

عارزسزددة ئوكددروئعخازددريلئا"ل رسددهئغرزددةئثددطئعادددوء.ئثدد ئيسددزبئعاوالزددريئعالا"ددررئروسراددرئايعلددرئوالئيسددزبئعاددوبيعءئ
أرئعإلددديعسزلطئالسجددرلزوئساسزددرهوئدددزال زروئيددوز ئثددطئعا"كددع.ئوعألغلددرئأوئل"لددرئالددوئدددللروئدزددد يئا"دديئويدد

 عس  رئزاعئارالزيلئرعخمئعا  ي.
واكسطئالئأللكئإالئأوئأادرءمئ لرئإذعئكدروئل دزيلئددزكووئلخال درئ دوئعال دزيئعادذيئعسا د ئإازدهئشدرلئإزديعوئ

 ل"لرئيار.
الرادديئعا دديوفئدددرس"ةئالسيدد وئثددويرئإددد لزةئثددطئعالللكددةئعاايالزددةئعاددداورزة.ئلسددذئدددسوعيئيوزلددةئوعالللكددةئ

عااسفئوعسارععئعالدا يعيئثطئلخالفئأيجرءئعااراعئعإلد لط.ئوادعئزادرئثلدةئشدكئعاايالزةئعاداورزةئهطئل ريئ
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ثددطئأوئددد ويئ"كددعئآمئددداور ئوهددطئوع"ددررئلددوئأكثدديئعاددد اليئعاللكزددةئثدددررعئوعس"دد الئثددطئاددريز ئعاالشدديزة ئ
ئدزدر رئثطئ"مئعألبلةئعااطئايالوئ"رازرئ ل ئ سوئعإلد عئعادسط.

ئ  
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 مخاطر اليأش الضياس ي في مصر

 5112\1\52  العربي الجديد  العنانيخميل 
ز ّيئعاس رعئعا"راطئثطئل يئ ل ئإغ وئكمئلسرثدذئعاا ززديئعادزرددطئثدطئعادال ر.ئوالزسلدرئجدرءيئادهئولزررادهئ
أكثيئلوئثي ةئاولفئ"راةئعالسدرعرئعادزردطئعااطئاازش رئعاال رئلسذئس"وئخلدةئأ وعع ئإالئأسدهئز دّيئ لد ئ

ثددطئإ دد وئعا يزددوئدددرلطئعالاددطئثددطئييز ددهئس"ددوئعالج ددوم.ئواياللددرئآخدديئهددذلئعا دديدئعااددطئال"دديئالثلدديئ
 سروئايش"هئا ساخرالريئعايسرددزةئعال دييرئثدطئلدريب/آذعيئعال الدم.ئ"زدسئادعئع ا رادهئالادرئأيالادةئأزدرعئث ديئلدوئ
اددد ورئإ ددد وئايشددد"ه ئوالدددرأئعاا" زدددوئلادددهئالدددر وىئلخرا ادددهئعا دددرسووئعااددددكييئعادددذيئزلسددد ئأثددديعرئعاجدددزائلدددوئ

لة ئسرهزكئ وئعاييز ةئعال زسةئعاادطئادعئعااادريطئال درئلد ئعاايشمئاللسر رئعادزردزةئالزسلرئالئزبعاووئثطئعاخر
 يجٍمئكروئثطئزوعئلوئعألزرعئلرسرًعئأليكروئ"يرئعا وعيئعالدل"ةئعال يزة.ئ

سلرئهطئلدأاةئدزردزةئالرلازرب.ئث رئثرجدأئعايجدمئعاجلزد ئال ديعيلئ لياًرئالئزاالوئلس ئ سروئالرالدأاةئعا رسوسزة ئوع 
أ ددررئعاس ددرعئال"راددٍةئلددوئعاددذ يئوعاا ددالزة ئالثلدديئثددطئعا جددوعئعا"ددررئئخددوضئعالساخرالددريئعايسردددزة ئوهددوئلددر

عاذيئشّسهئعإل  عئعالدوعاطئا دذعئعاس درعئ لد ئعايجدمئااشدوز هئوعاسْزدمئلسده.ئلدرئزاسدطئأوئعاس درعئعا"دراطئالئزيزدرئ
الهئأيئلسرثدةئ" ز زةئثطئعالساخرالريئعال اللة ئ ل ئعايغعئلوئأسهئزلالكئكمئل ولدريئعا دور ئوزددزييئالشدكمئشد

كرلدددمئ لددد ئعااللزدددةئعادزرددددزةئثدددطئعادددال ر ئاكسدددهئزخشددد ئلدددوئأوئزايدددطئعالسرثددددزوئعآلخددديزوئثي دددةئالجددديرئ
 عاو ومئإا ئعادالروئعالساخرالط ئوكأسهئغزيئوعثوئلوئس ده.ئ

رالاليئعا ددالضئ لددد ئعا يزددوئ سدددروئكثزدددير ئاددزبئألل دددرئأسسدددرئإبعءئ"راددٍةئلدددوئعاادددوايئوعا زجددرو ئأ دددراليئعاس دددرعئ
جدددورئع"الدددرمئلسرثددددٍةئالدزددددط.ئوالئأرييئالدددرذعئا ددديئعالؤدددددةئعااددددكيزةئ لددد ئادددويزيئولؤدددددراه ئاللجددديرئوئ

س ددد رئثددطئعالاالددةئعادزرددددزة ئث ددرئكرسدديئهسددركئيددديوئأخدديى ئلرسوسزددةئوغزدديئلرسوسزدددة ئاثسددطئعا يزددوئ سددروئ دددوئ
لئكدطئعاايشمئا ساخرالريئعايسردزة ئوذاكئلثللرئ"رسئل ئعا يزوئأ"لرئش زو ئعاذيئلوئعاوعادمئأسدهئادعئا رزدر

زسدددد"رئلدددوئعاددددالروئعالساخدددرالط.ئالئزاسدددطئهدددذعئيالادددرئعالوعث دددةئ لددد ئا رزدددرئ سدددرو ئأوئغزددديل ئالجددديرئللريددددةئ
سلرئزاسطئأسهئكروئل لًرئأوئاسأىئعالؤدددةئعااددكيزةئ دوئعاادوّييئثدطئعاددالروئعالساخدرالط ئ " ول عئعادزردزة ئوع 

ايدمئيدراةئلوزدةئإاد ئ سدروئوغزديلئئوايكئعألليئالشارئكطئز"ررئل زيل.ئواكوئزالروئأوئعالؤددةئأيعريئأو
 الارعئعاا كزيئثطئا"ّريئ الرئعا ارحئعادزدطئأوئلسرثداه.ئ
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لددوئج ددةئأخدديي ئس"ددوئإبعءئا"ددّومئسددو طئثددطئرزسرلزددريئعالجددرمئعادزردددطئثددطئل ددي ئوهددوئلددرئلددرئز ددامئعاالددررئ
خعئور دددعئألدددرعئددددزسريزوهريئغزددديئلاولادددةئثدددطئعا اددديرئعال اللدددة ئثر ا دددرمئ سدددرو ئوهدددوئعاليشدددمئعادددذيئ" دددطئالدددبئ

لل"و زوئلسذئا" ةئإ  سهئعاايشم ئزاسطئأسهئاعئزارئهسركئأيئثي ٍةئالخيوجئلوئعاس وئعال لعئعاذيئرخلادهئ
ل يئلالدمئخلددةئأ دوعع.ئواادمئعاس درعئعا"دراطئزيزدرئأوئزدرث ئعاجلزد ئالراجدرلئ"رادٍةئلدوئعازدأبئعادزرددطئعاادرع ئ

اريزخدددهئولس دددالهئو  لرادددهئعارعخلزدددةئال"زدددسئزايعجددد ئأيئشدددخدئ دددوئعاا كزددديئثدددطئعاا ززدددي ئوذادددكئل لدددرئكدددروئ
وعاخريجزدددة.ئأيئأسسدددرئإبعءئعسا دددرٍمئلدددوئددددليوزةئاسرثددددزةئإاددد ئددددليوزةئشدددلوازة ئايزدددرئعا زلسدددةئ لددد ئكدددمئشدددطء ئ

 وا"يزعئكمئلوئز ايرئلس ر ئأوئز"رومئلسرثدا رئالجرزة.ئ
ألدمئثدطئعاا ززدي ئولوئج ةئأخزير ئ ل ئعايغعئلوئل"درواليئعاس درعئعا"دراطئاج زدفئلسدرال ئعادزرددة ئووأرئأيئ

ثددإوئخيددأئع ا ددرمئ سددروئوعاا" زددوئلادده ئلددرئزكددووئل رلددًةئا"دديعكئرعخلددط ئوالللددمئخددريجط ئالدددالرئعدددداليعيئ
ثرلدةئالجلدرهزيئعاارس دة ئ عألبلةئعادزردزةئثطئعادال ر ئوهدوئلدرئلدرئزكدووئالدرعزريئ دورٍرئادو طئعاسخدرئعاددركسة ئوع 

عألواددرعئ لدد ئيؤوبئعاجلزدد  ئوهددوئلددرئالئزالسددرلئئكددطئاالددرأئثددطئعاا"ددّيكئإلس ددرءئعألبلددة ئوذاددكئلالددمئأوئاس ددري
ئ رلٌمئ"يزدئ ل ئال رل.

ئ  
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 الضيس ي.. من حضٍرباث القذش إلى احخجاز عىان   

 5112\1\52  الجزيرة نت  ساري عرابي
ل ّ دددً ئلسدددررئالكللدددزوائعال ددديزةئئثدددعئالثّاددده-كدددروئثّلدددةئلدددرئزؤّكدددرئ دددّ"ةئلدددرئسشدددياهئ ددد"ز ةئسزوزدددويكئادددرزلبئ

لددددوئاددددديزالريئ ددددوازة ئزوّجددددهئثز ددددرئاددددراليئلخددددراليعيئ"يالزددددةئ ددددرًرعئلددددوئعإل  لزددددزوئوعا سددددرسزوئئ-عالارياددددة
عال يززو ئااالّسطئلولفئل"ّررئلدوئلولد ئلرزسدةئعا دربئثدطئأّيئاددوزةئل"اللدة ئوهدوئعالولدفئعادذيئزّا دوئثدطئ

 عال" ةئإا ئإيعررئروسرارئايلر.ئعاسازجةئل ئعا يعيئعإلديعسزلطئعالداسرئثطئهذل
وعااددطئكددروئأاليبهددرئإ ددرعيئاعا زددرررئعاارلددةئال ددوعيئعالدددل"ةائ-الزددرئأوئعاايددويعيئعاارازددةئثددطئعالشدد رئعال ددييئ

عال يزةئأخزًيعئالزرًسرئا رجعئثزهئيسزبئأيكدروئعاجدزائعألددالوئددرلطئ سدرو ئواّوجدهئادهئدلددلةئعا رلدريئخيزديرئ
اشددزيئإادد ئ"جددعئعااا زددرئوعالياالريددريئثددطئعالشدد رئعال دديي ئاللددرئالئئ-زخددهالددّبئكيعلاددهئورووئأيئع االددريئااريئ

 زس  مئ وئعا ازةئعا لديزسزةئخر ة ئوعالش رئعإلللزلطئ لوًلر.
  وررئإا ئعااديزالري

عا ردعئعالشايكئعألّواّطئعا رهيئالزوئعااديزالريئعالشريئإاز رئوعا درعئ سدروئثدعئع"اجدربل ئهدوئاادلوئعاادديزالريئ
يئس ددددهئاي  لزدددزوئالرا زدددرعئال"للدددةئا"يدددزعئلاسوزدددةئال يزدددوئأ"لدددرئشددد زو ئالددددالرئلددديعيلئاوجز دددريئلدددوئعاادددرال

لسرثدددةئ الددرئعا اددرحئعادزدددطئثددطئعالساخرالددريئعايسردددزةئعال اللددة ئوعألدددالررئعااددطئ"للدديئلزددرررئعاجددزائعال ددييئ
  ل ئع"اجربئ سروئهطئذعا رئأدالررئعالولفئعادرالوئلوئش زو.

ز  ددددعئلسددددهئوجددددورئكالددددةئلارياددددةئرعخددددمئج ددددربئعالخددددراليعيئعاارلددددةئااددددلسيئعااددددديزالريئكددددذاكئلددددرئزلكددددوئأوئ
ُألزددمئلددرزيئئ-الولدديئل ددزي-ااوج ددريئعادزدددط ئولددرئلزددمئإّوئهددذلئعاكالددةئاددر عئأ"لددرئشدد زو.ئثالاددرئعااددديزالريئ

ثدطئعإللرلدةئعاجاليزدة ئوُ دّزوئالدراًلئلسدهئلددّزًيعئئ-ال"ددرئل درري-ج ربئعالخراليعيئعاارّلةئخرادرئثدوبي ئوُواد ئ
كرلمئلرزيئلكارئعادزدط ئولّلرئلزمئال ذعئعاخ ودئإوئثوبيئألزمئار لدهئددرلطئ سدروئثدطئئالج ربئ اّلرب

 ايّش"هئاليسردة.
علالكدديئرازددمئإثالرا ددرئعاددرعخلّط ئثرااددراليئئ-عااددطئاسروا ددرئعاددالاضئلددوئج ددةئعاال"ددسئثددطئ ددّ"ا ر-عااددديزالريئ

ااددّررر ئواددرّخمئس دددهئأجدديىئعا ددرالاهئلدد ئ ددّررئأشددخرد ئولدد ئشددخدئوع"ددرئ ددّررئلدديعي ئثددطئلواددو ريئل
ا"ّمئلشكلةئأ"رئعإل  لززوئل ئعا سررئعااطئزالدمئثز در ئثرادييئال"درزسئلد ئلدرزيئعا سدرر ئولد ئادراليئيثزد ئ

 ثطئج ربئعأللوئعاويسطئلوجورئثطئعا سررئايشيعفئ ل ئ لل ر.
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هدرٍوئئوهذلئعالا راليئجييئ ل ئلرىئأزرعئلااررر ئوهوئألديئزؤّكدرئ دّ"ةئعاادديزالري ئإذئالئُزا دمئأوئزدالكو
لددوئاليزدديئعاخرزاددةئ لدد ئكددمئهددؤالءئأزرلددرئوياللددرئأدددرالز  ئإالئإذعئكرسدديئأج ددبرئعارواددةئال ددذعئعا ددريئعا ددر"ائلددوئ

 عا شمئوعالهايعء!
ذعئكدروئ إالئأّوئرازمئإثالرا درئعاخدريجّطئهدوئعألهدع ئأيئوجدورئلدرئز دروئلادرلزوئهدذلئعاادديزالريئثدطئعاوعلد  ئوع 

لدوئعاايّشدمئاليسرددةئزايدرالوئلد ئإيعررئادراليئعالخدراليعيئثدطئلرئجديىئال يزدوئشد زوئلدوئع"اجدربئثدعئعسدد"ررئ
اؤّكددرئاوّج راددهئعالايرال ددةئلدد ئئ-لسددذئعس  الددهئ لدد ئعادديسزبئل"لددرئليدددط-عااددديزالري ئثددإّوئدزردددريئعادزدددطئ

 عازلزوئعإلديعسزلطئثزلرئزاالوئالادوزةئعا ازةئعا لديزسزة.
وذاددكئثددطئدددازهئالدددا  مئلا زدديْزو:ئألزيكددطئئَ"َدددَعئعازلددزوئعإلددديعسزلطئاوّج راددهئعاارّلددةئالخ ددودئعا دديعع 

للزلط ئوعالا زيعوئليااليروئالالاا لرئ اوزِّر.  وع 
وعااطئزجّدرهرئسرسالهئلرزكئالسب ئوزرزيهرئال ر لزةئ رهيرئ  يلئجريزدرئ-ثرااوج ريئعالا  زسةئثطئإرعيرئايلرئ

رعيرئايلدر.ئوذادكئالاديالزيئااللوييئثطئ ز ةئا"رافئالزوئ ررئلوئعارومئعاايالزةئوالسزرلزوئساسزرهو ئوع ئئ-كوشسي
عال ددرامئعاخرّ ددةئعالاال ددةئالرا دديع ريئ لدد ئعا"كددعئثددطئالددكئعاددرومئعاايالزددةئالرال ددل"ةئعا دد زوسزة ئوخلددوئ

 ا"راٍفئشيِوئأوديّطئزاّعئاإديعسزما ئوا  ئل يئال زرررئعادزدطئثطئللاله.
 عادزدطئلاجبرئإديعسزم

روئا"را هئل ئكوشدسي ئوهدوئعأللديئعادذيئعسا د ئالرأئعاا"رافئزالّلبئييز هئ"زسلرئأسا ئعأللزيئل"لرئالوئدلل
إا ئل را"ةئداورزةئل يزة ئوعدايجرعئالا"رافئعاداوريئعإللريعاط.ئولرئ  ييئسوعزرئعا كيرئثدطئالزدروئللدةئ

 ايلرئالرايزرضئعاذيئسّدئ ل ئإلرلةئاا"رافئشيوئأوديّطا.
اجسددديعمئعالا ر دددرئأسدددويئالزسلدددرئالدددرأيئشخ دددزريئدددداورزةئشدددالهئيددددلزةئاجدددرهيئاللددددلكزريئايالزازدددة ئكلدددرئثادددمئع

 ش ط ئويسبئعالداخالريعيئعادرالوئعأللزيئايكطئعا ز م ئالرإلارثةئإا ئلرئلزمئ وئبزدريرئددّيزةئادواطئعاا درئ
 عاداوريئل"لرئالوئدللروئإا ئاإديعسزما.

الرعئعالولفئعادداوريئئ-لثمئ"ررثةئعاالوعالريئعإلاكايوسزةئ ل ئلرعخمئعالدجرئعألل  -وثطئأ"رعسئل  لزةئ
عالددةئوعاشددذوذ ئإذئ كددداهئعالجددروئعإلاكايوسزددةئعااددطئلددرريئ"لدد يئا ددرجعئعاشددارئعا لددديزسطئواددر وئشددرزرئعا يئ

الاخلّددطئ دددوئلادددّزاهئوعاايالزددد ئلددد ئاإدددديعسزما ئثدددطئ"دددزوئُلساددديئعاشخ دددزريئعالدددؤّثيرئلدددوئعاا ر دددمئلددد ئلادددزةئ
 عألل  .
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يئر ددددرئعادددديسزبئوثددددطئهددددذعئعإليددددري ئيعجدددديئدلدددددلةئاددددديزالريئ دددد" زةئ يالزددددةئلرادددديئإوئواددددّطئعاا ددددرئعاددددداور
الاادريطئعإلزجدرالطئلد ئلالدرريرئايلدر ئئ-ثطئبزريازوئاللللكةئأوعخيئعاارعئعالرادط-عا لديزسطئل"لورئ الربئ

 وعا الومئالاللررئأالوئرزبئالرزً ئ وئعا ربئ ر لةئال لديزسززو.
ئولددرئأكددريئهددذلئعالالولددريئسزوزددويكئاددرزلبئوكاددرُرئاسددريئوغاددرا ئثددعئأكددرهرئ اددوئعالجسددةئعااس زذزددةئالس لددة
عاا"يزيئعا لديزسزةئأ"لرئلجرالسط ئعاذيئالئزلكسهئعإلرالءئالا يز"ريئ"ّدردةئلدوئهدذعئعاسدوعئإالئالإزادربئلدوئ

 عايسزبئ اّلرب.
لرئآايئإازهئاوّج دريئعأللزديئل"لدرئالدوئددللروئكدروئهدوئلسيل دريئعادزددطئلسدذئعس  الدهئ لد ئعاديسزبئليددط ئ

ا"زدددررئا يدددرعئغدددّبر ئوع   دددريئ دددرعءئوعادددمئالل رولدددةئث دددرئعثادددامئعس  الدددهئالادددرلزيئعألس دددروئعاادددطئشدددّكليئشددديزروئع
عا لددديزسزة ئول"رواددةئلكشددوثةئاا"يددزعئ"يكددةئ"لددرب ئلالددرًزرئعس"زددرًبعئلايّيثًددرئاددداإديعسزمائثددطئ"يال ددرئ لدد ئغددّبرئ

 .2014 رعئ
ويدوعمئعالددّررئعالراددزةئلدوئ"كددعئعادزدددط ئعددالّييئلّوعاددهئثددطئإرعيرئ للزدريئا جزدديئوعددداةئثدطئدددزسرءئلايّكددبرئ

 ةئيثمئعال يزة ئوللاررئإاد ئلسدريوئأخديىئثدطئعااديزائوعاشدز ئبوزدر ئلد ئا در رئعاادديزالريئعاادطئثطئلسي
 اا"رسئ وئإ"زرءئل ايحئإلرلةئرواةئعا لديزسززوئواويزوئالجسز عئثطئغّبرئوأجبعءئلوئدزسرء.

ل ديّيئ ئ"زسلدرئلدرمئإّسدهئيثدضئل ايً"درئلدوئلددؤومئ2014وهوئعألليئعاذيئكشد هئعاديسزبئ اّلدربئلالّكدًيعئ درعئ
يثزدد ئالادددّعئأجدددبعءئلدددوئددددزسرءئإاددد ئليدددرعئغدددّبرئإللرلدددةئعاروادددةئعا لدددديزسزةئ لز دددر.ئوثدددطئادددديزالريئأخزدددير ئيالددديئ

 عايسزبئعالخلوعئ"دسطئلالريكئعأل"رعَسئثطئدزسرءئاللخييريئاويزوئعا لديزسززوئثز ر!
طئأاليزم/سزددروئويغعئأوئعادزدطئكروئأّومئلوئعداخرعئل يلمئا   ةئعا ديوائأثسدرءئبزريادهئالالزديئعألالدزضئثد

 ئثدددإّوئلؤّشددديعيئكالزددديرئ لددد ئوجورهدددرئ  دددييئلالدددمئذادددك ئوراّددديئ لددد ئاددد ويئل ددديزةئلويدددديئ لددد ئ2017
عايسزبئ اّلربئُلالزمئلؤاليئعا ّلةئعاايالزةئعالسا رئثطئلريب/آذعيئعالراطئثطئعاال"يئعالزديئالدرأليرو ئإللسر دهئ

 الا رزعئلالرريرئجرزررئأخ ضئد ً رئلوئعالالرريرئعاايالزة.
ذلئعاا ويئاعئاسجمئثطئإلسرعئ اّلرب ئإالئأّوئعأللزوئعاادرعئالجرلادةئعاايالزدةئأ"لدرئأالدوئعا دزيئكدروئويغعئأوئه
 وجورئلالرريرئجرزررئالد عئدز ّرل رئعا لديزسزوو!ئ-لالمئعالؤالي-لرئأ لوئ



 

 29عربيـــتعــــؤون 

 

وعااطئآخيهرئلرئكش اهئعاادديزالريئ دوئلالدومئل ديّيئالديععئعثئالدرزً ئ دوئعا درب ئ-دسا ئكمئهذلئعالايزريئ
إادد ئجرسددرئعا"للددةئعإلددديعسزلزةئعالااددّرررئئ-وعاج ددورئعالالذواددةئااايزددمئأّيئللددةئ يالزددةئأوئإددد لزةئالشددأوئعا ددرب

 عالداوزري ئوعااطئدايئاا يزةئعس  رئعادزدطئور لهئواثالزيئأيكرسهئارىئكمئعال"رثمئعاروازة.
عادزدددطئإادد ئ"كددعئئولددرئجدديىئذاددكئ لدد ئس"ددوئلكشددوفئاددعئزددداي ئثزددهئعإلددديعسزلزووئإخ ددرءئإسجددربهعئالو ددوم

وهددوئ"زس ددرئيسددزبئعا زسددةئعادزردددزةئوعأللسزددةئثددطئوبعيرئ-ل ددي ئإادد ئعاريجددةئعااددطئز ددومئثز ددرئ ددرلوبئجلاددررئ
 إوئاعادزدطئلاجبرئإديعسزما.ئ-عا"يرئعإلديعسزلزة

 خ  ةئعايؤزةئعإلديعسزلزة
خديعجئعا دربئا وعئعايؤزةئعازلزسزةئعإلديعسزلزةئ ل ئلس ئلزدرعئروادةئثلدديزسزةئذعيئلاسد ئثدطئعااد  ةئعا يالزدة ئوع 

الرًلدددرئلدددوئأّيئاددددوزريئلررلدددة ئوُاااّلددديئ دددوئذادددكئدلددددلةئالدددوعسزوئأددددربائثدددطئعاكسزددددي ئودلددددلةئل اي"دددريئ
اشدددديزازة ئالرإلاددددرثةئالدزردددددريئعالدددددازيرسزةئعااددددطئجالدددديئلزددددرعئرواددددةئثلددددديزسزةئالراادددد ةئعا يالزددددةئثددددطئ"كددددعئ

 عالدا"زم.
لديزسززوئثطئاجلاريئدكرسزةئلس  دلةئ دوئالااد رئالاادر ئواللدرئاابمئعإلجيعءعيئعالداالريزةئعإلديعسزلزةئعا 

زالوئهزلسةئإديعسزلزةئليل ةئ ل ئييوئاوع مئعااجلادريئعا لدديزسزة ئوهزلسدةئ لد ئل"دزيئعااد ةئعا يالزدةئ
وليا ارا دددر ئواللدددرئزسا دددطئثدددطئعاسازجدددةئإاددد ئادددّعئلدددداويسريئعااددد ةئعا يالزدددةئوعالسدددريوئعا يزالدددةئلدددوئعاجدددرعي ئ

 ٪ئلوئعااّ ة!60لسي ةئاجا ئأيئاّعئأكثيئلوئولسريوئوعداةئلوئعا
خيةئعازلزوئعإلديعسزلطئالئاخالفئكثزيعئ وئخّيةئايلرئكلرئهطئثطئعاادديزالريئعاادطئاكشدفئ س درئالردداليعيئ

 لسذئلسا فئعاارعئعالراط ئوهذلئعاخيةئا"ارجئإا ئادوزةئل ئرومئ يالزةئذعيئ لة.
ة ئكلدرئُز درم ئثدإّوئادديزالريئادراليئعالخدراليعيئعا"يالزدة ئوثطئ"زوئالئزبعمئعأليروئللرسًارئثدطئلالدومئهدذلئعاخيّد

ودزردريئعادزدطئاجرلئعا ازةئعا لدديزسزة ئاؤّكدرئرويئعادزددطئثدطئل"روادةئإسجدرحئيؤزدةئعازلدزوئعإلدديعسزلط.ئ
وز دددّمئل"دددالً ئأوئااادددلوئعاخيّدددةئل"روادددةئالدددسمئعا لدددديزسززوئعاالدددرزمئثدددطئغدددّبرئوددددزسرءئرووئعا دددرب ئورووئ

 عااّ ة!
وئعإلدددددديعسزلطئأوئإرعيرئايلدددددرئثي دددددةئلدددددرئالئااكددددديي ئواايلدددددرئعاالدددددمئعالَّ"دددددوحئاا ددددد زةئعا ادددددزةئزددددديىئعازلدددددز

عا لددديزسزةئس رسزِّددر.ئوثددطئهددذعئعادددزرو ئعاا دديئل ددرامئعاا"ددرافئعاشدديوئأوددديطئعاجرزددرئعاددذيئزددس عئسثْددَيلئايلددرئ
 و  ُيلئكوشسزي.
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لدددةئاددديرعيرئعاجرزدددررئثدددطئعاالزددديئثرايلو"ددريئعاجريثدددةئثدددطئكدددمئلدددوئأالدددوئ الدددطئوعايزدددرضئاايلدددرئرثددد ئأثلدددروئهرس
ادددرىئهدددذعئعا دددسفئلدددوئ-عألالدددزض ئوالدددرعخل رئولسرثدددذهرئعالالثلدددةئثدددطئاإدددديعسزما ئو دددرررئلدددرئاكدددووئثلدددديزوئ

 اعاجرعيئعالرسمائعاذيئزلكوئعااا"زةئاله!ئ-عا"كولريئعاايالزة
ة ئزااددمئإذوئأوئعادزدددطئجددرءئثددطئدددزروئإددديعسزلطئِ دديفئودددرالوئ لدد ئعاا"ددواليئعااددطئجددييئثددطئعاددداورز

وهوئلرئزشزيئإا ئع"الراليئلوّزةئالياالريريئلرزلةئجلايئعادزدطئالرإلدديعسزلززوئعادذزوئر لدولئالشدكمئوعادمئ
ثويئعس  اله ئواكّوئلجطءئايلرئواشكُّمئل"ويئشيوئأوديطئاسرل ئثزهئاإديعسزما ئغّزيعئعالاررادةئإاد ئعياالدريئ

 وجورّيئ اوّيئالزوئأيكروئهذعئعال"وي.
رضئوأالددددوئ الددددطئكددددمئيهرسددددرا عئ لدددد ئساسزددددرهوئوايلددددر ئوكددددمئلس لددددرئلا زدددديئا ددددرئوادددد ئعايددددرل"ووئثددددطئعايزدددد

ذعئكددروئوجددورئعادزدددطئل ددل"ًةئإددديعسزلزًةئِ دديثًة ئثددإّوئال ددرءلئ ددريئلدددأاةئ وع"الددراليئبوعاددهئلرسلددةئالشددّرر.ئوع 
ايويزةئالراسدالةئا"ل رءئاإديعسزمائعاجررئثطئعايزرضئوأالوئ الط ئوذاكئياللرئ ل ئخ فئلدرئكدروئ لزدهئعا"درمئ

 ضئعال"يريئالارئعالس  ر!ثطئالا
ذعئكرسدديئهدددذلئدددزرلريئعادزددددطئ وهدددوئعالددا عئالدددد كئعاددرلرءئوعلاددديعفئآالفئعاجددديعسع ئواالرزددرئثددديوعيئل ددديئ-وع 

ثإّسددهئالئزلكسددهئأوئزدددلمئالددأيئئ-ول ددّريعا ر ئوايعال ددرئعا ددولطئوسزل ددرئوغربهددرئثددطئعالاودددي ئوالدد ئا دددزيئوعاددم
 خمئسرريئعاادكيئس ده.لرخمئالارعومئ ل ئعادلية ئواوئكروئل"روًرعئورع

لددوئشددأسهئأوئزكددووئالرعزددةئييزددوئل"ركلددةئعادزدددطئئ-ل لددرئكددروئ دد زًيعئثددطئعالشدد رئعال دديي-ثددأّيئعخادديعوئ
الراا عئعادرال ةئكّل ر ئو"زس رئدزكووئعادزدطئ ل ئعداارعرئال ا رمئكّمئلوئز امئسرثذرئا دذلئعال"الدرالي ئوادوئ

 كروئاللكرسةئدرلطئ سرو!
ذوئثال دددرءئعادزددددطئ لددد ئ ددديئ ائل ددديئلددددأاةئالرا دددةئعاخيدددوير ئاكس دددرئلددددأاةئوجورزدددةئثدددطئعألددددربئالراسددددالةئوع 

الدزدددط ئوالرا ددةئعألهلزددةئا"ل رسددهئثددطئاإددديعسزمائوأالددوئ الددطئوعايزددرض ئوا ددمئلاددزةئعا ددربئلوجددوررئثددطئللددرئ
ئذاكئكّله!

ئ  
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 الول مرة في جاٍرخها : رابطت العالم إلاصالمي حعترف بان الهىلىلىصت جٍرمت هسث البغٍرت

 5112\1\52سما   مكة المكرمة/ وكاالت /
لددرمئألددزوئ ددرعئيعاليددةئعااددراعئعإلددد لطئعاشددز ئعاددركاويئل"لددرئعاازددد ئإوئاعا واوكوددديائجيزلددةئسربزددةئهددبيئ

ثددطئعاالددوئوأددد ييئ ددوئثاددرس ئزاجددبئأيئإسدددروئلس ددفئول"ددرئالاددرمئوعاددد عئأوئزاجرهل ددرئأوئئعاالشدديزة
زدددا زوئال دددر ئلؤكدددرًعئأوئعايعاليددةئالئااددديرئ دددوئوج دددريئس يهددرئإدددداسررعئإاددد ئأزدددةئأالاددررئددددوىئعاالادددرئعإلسددددرسطئ

 ًددرئاليزسدةئولدوئعاال"يئعالاالوئالرأليوعحئعااليزسة ئثرإلدد عئز"لدطئعألاليزدرءئوز"رددرئكدمئلدوئزاادريئأوئز ادمئس
 لال رئثكأسلرئلامئعاسربئجلزاًر.

وأوامئعالشيفئعاارعئ ل ئعإل  عئثطئيعاليةئعااراعئعإلد لطئ ررمئعا"يالدطئأوئذادكئجدرءئثدطئيددراةئالاث درئ
عأللزوئعاارعئإا ئلرزيرئعالا"فئعااذكرييئال واوكوديئثطئعاوالزريئعالا"دررئعأللزيكزدةئددريرئاللول زلدرئاللسرددالةئ

ةئثدددطئلدددؤاليئاعاا ددريئالاسدددفئعالياكدددرئالرددددعئعادددرزوائعاددذيئاس لدددهئعاخريجزدددةئعااليزيرسزدددةئثدددطئلشددريكةئعايعاليددد
 عاار لةئعإلزيرازةئيولرئعألدالوعئعال الم ئاللسردالةئعاذكيىئعادسوزةئال"يلةئ)عا واوكودي(.

وأاددرفئعا"يالددطئأوئاعايعاليددةئاؤكددرئ الدديئلشددريكا رئثددطئهددذعئعااجلدد ئعاددرواطئأوئاعا واوكوددديائجيزلددةئال"ددوئ
سدددرسزةئولددوئعاخيددأئااليزدديئوعلاا ددرئعاشددسزاةئأوئعاا لزددمئلددوئشددأس رئكجيزلددةئعياكالا ددرئعاسربزددةئال"ددوئعالسدددرسزةئعال

جلاددرءئثددراس بئعاالشدديزةئوع"ددررئثددطئعا"يلددةئوعاكيعلددة ئلالزسددًرئأوئعايعاليددةئالئاسيلددوئثددطئكرثددةئلوعل  ددرئلددوئعالاددررئ
الدعئالشدر ةئعاجيزلدةئعاادطئاددا رفئدزردزةئليل ًرئالمئ ل ئأدبئشي زةئلاارادةئولسي زدة ئخ و درئ سدرلرئس

 سربزا رئ يلًرئعوئرزسًرئالازسهئأزًرئكرسيئعاذيعس ئوعااأوز يا.
واددددرال ئالددددرا وم:ئاعايعاليددددةئاداشددددايئال ددددذلئعالشددددريكةئعاروازددددةئلكرسا ددددرئعال لددددةئكلس لددددةئروازددددةئللثلددددةئالشدددداورئ

 دد"ز"ةئاددرئعاايدديفئوسشدديئعإلددد لزة ئادددا ئثددطئلالرريعا ددرئو"وعيا ددرئعاارالزددةئإادد ئالزددروئيدددراةئعإلددد عئعا
لزلددهئعاوددديزةئعالااراددةئعااددطئأيعرهددرئعثئدددال"رسهئوااددرا ئي"لدددةئالاددرالزوئوثددطئدددزروئذاددكئلددومئكللددةئعا"دددوئ

 عالجيررا.
واجددييئثددطئهددذعئعازددوعئلددوئكددمئ ددرع ئليعدددعئإل"زددرءئعاددذكيىئعادددسوزةئالل"يلددةئثددطئرومئلخال ددةئ"ددومئعااددراع ئ

لئعالسردالةئالراالمئارئعاكيعهزدةئوعاالززدبئو"لرزدةئ" دووئالسدطئعاالشديئواا رئعايسزبئعألليزكطئروسرارئايعلرئال ذ
 كرثة.
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وجددرءئثددطئالزددروئأ ددريلئايعلددرئ شددزةئعازددوعئعااددرالطئال"زددرءئذكدديىئاعا واوكوددديائعوئعاوالزددريئعالا"ددررئلرزسددةئ
الددددرزوئالسددددرجزوئلددددوئالدددديعثوئعاددددو"ائعاسددددربيئوعاددددذزوئال   دددد عئزبوروسددددرئالددددرا ورئال"ريالددددةئعااا ددددرئوعا دددددرلزةئ

ئهيئعااس يزةئوعاالززب.ول ر
ئ  
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 دالالث ثىرة ًىاًر في الخاٍرخ املصري املعاصر

 5112\1\52  51عربي  عبد اهلل األشعل
 ئأجلد ئعاشدارئعال دييئ لد ئيثادهئاس درعئعاديسزبئ"ددسطئلالدريك ئ2011ثطئعاخرلبئوعااشيزوئلوئزسدرزيئ

رعومئعاددليةئوث درئالردداويئ لد ئالارئث ثزوئ رلرئلوئعال"رواليئوعا"يكريئعااطئايرارئالراا ززي ئوايرادرئالاد
كددمئعالددداوزري ئخر ددةئالاددرئأوئاكدديييئإشددريعيئالددأوئعاس ددرعئز"ددرومئاويزددسئعادددليةئثددطئأددديرئلالددريك ئوس ل ددرئ
لددوئعااويزددسئثددطئعألددديرئعاادددكيزةئإادد ئعااويزددسئثددطئأددديرئعا"ددركعئعاادددكيي.ئولددرئثددريئا دديئكالزدديئ"ددومئهددذلئ

عاددذكيىئعادددرالاةئاثددويرئزسددرزي ئأوئسؤكددرئئعاددرالاليئعاثرالاددةئئعاس يددةئوغزيهددر ئواكددوئز لسددرئثددطئهددذلئعال راددة ئوثددط
 ا ذلئعاثوير.

عارالاةئعألوا ئهطئأوئلزرعئهذلئعاثويرئثطئعاخرلبئوعااشيزوئلوئزسرزي ئلرئعااالبئل ئ زرئعاشدييةئعال ديزة.ئ
ث دددرئ سددديئعاشدددييةئعال ددديزةئأوئعاشدددارئعال دددييئعخادددريئهدددذعئعازدددوعئاكدددطئزيلدددبئرالاادددهئثدددطئادددريز ئل ددديئ

 ي ئوأوئعاشارئعخاريئهذعئعازوعئاكطئزؤكرئعسا دريلئ لد ئعاشدييةئعاادطئأددرءيئإازده ئوعسا كديئ" دووئعالار
 أالسرسه ئالرادجوئوعال ا رمئوعاااذزرئوعا ام ئوغزيئذاك.

والئشكئأوئهذعئعاا ويئاهئ مئلدوئعا" ز دة ئواكدوئعارالادةئعاادطئسيزدرئأوئس  دمئثز درئالدزوئ"دوئعاشدارئو"دوئ
ارئعال ددييئلددرئعخاددريئهددذعئعازددوعئ"ادد ئز ددومئالشددييةئيدددراةئوعادد"ة ئوهددطئأوئعاشدديية ئاشددزيئإادد ئأوئعاشدد

ا درىئيجددرمئئ1952 زدرئعاشدييةئثددطئذادكئعازددوعئزجدرئأوئا"ادديعئلرعدداه ئذاددكئأسدهئثددطئذادكئعازددوعئلدوئ ددرعئ
عاشدددييةئثدددطئلددددعئعإلددددلر لزةئالجدددزائعااليزيدددرسطئثدددطئلايكدددةئغزددديئلاكرثسدددة ئوزالدددروئأوئ"دددبرئعاوثدددر ئووبزددديئ

كئعاولددي ئددديعجئعاددرزو ئلددرئ لددرئإادد ئاأكزددرئعاويسزددةئعال دديزة ئعااددطئكددروئ"ددبرئعاوثددرئزا ددرعئعارعخلزددةئثددطئذادد
 يلوبهر ئال يفئعاس يئ وئعاخدرسيئعا رر"ةئعااطئلسزيئال رئعاشييةئعال يزة.

أيعرئعاشارئعال دييئأوئز دومئالشدييةئعال ديزةئإوئهدذعئعازدوعئهدوئذكديىئل رددةئالدوئاد"وعئالأس دد عئرثر درئ
 وعاويو ئوأوئعاشييةئالارئذاكئعس"يثيئ وئهذعئعالدريئو رييئ روعئا ذعئعاشار. وئعاشارئعال ييئ

ألددرئعايدددراةئعاثرسزددةئعااددطئزيلددبئا ددرئهددذعئعاسددوع ئث ددطئأوئعاشددييةئالئزجددوبئأوئاددداخرعئأرعرئالاسكزددمئالراشددارئ
 دوئئول يلئإذعئثريئ ل ئ"ركعئع االديلئثرددرعئو رالدر ئوعس"ديفئ لدرئعياادرلئعاردداويئعال دييئال ديفئعاس دي

 عال"ركلريئو يوث رئعااطئاليئاليلوبئعاس رعئعاكالزير.



 

 34عربيـــتعــــؤون 

 

عايدراةئعاثراثدةئا دذعئعازدوع ئهدطئأوئعاشدارئوعاشدييةئلادرئكرسدرئاد"زازوئالس درع ئوأسدهئأولد ئعايديثزوئثدطئأبلدةئ
سلددرئهددطئدددويئعا"ددركعئ أخ لزددة ئال"زددسئاددعئااددرئعاشددييةئثددطئس دديئعآلخدديزوئهددطئعا"ددرلطئال" ددووئوعا"يزددري ئوع 

 ز  يئالهئإيعراه.زجلرئالهئشاالهئوئ
واكددوئا دددفئعاشددرزرئع ا ددريئعاشددييةئأوئعاشددارئلددرئعسا دديئ لز ددر ئوكأس ددرئازددديئجددبءعئلسدده ئوالكسدديئلددوئ
عاادددوررئألث ددد ئللدددرئكرسددديئااؤكدددرئأس دددرئهدددطئعاادددطئعسا دددييئ لددد ئعاشدددار ئوادددزبئلدددوئ" دددهئأوئزااددديضئ لددد ئ

 عا"ركع.
ثددطئخرلددةئعاشددارئوأوئعاشددارئز"ااددوئوعا دد"زمئعاددذيئسيزددرئأوئسؤكددرلئثددطئهددذلئعالسردددالة ئهددوئأوئعاشددييةئ

عاشددييةئوز"ددرث ئ لز ددر ئ"ادد ئيغددعئا"لددد رئا"لرزددةئعا"ددركعئعالاجددروبئخر ددة ئوأوئعاشددارئثددريئ لدد ئعا"ددركعئ
ثويرئدللزةئواعئاكوئ"يكةئعاشارئأ  ئلوج ةئإا ئعاشيية.ئواكوئعاشييةئهطئعااطئا ريئالشارئالرا ادمئ

وئعاشددارئوعاشدديية ئثدد ئلاسدد ئاا" ددزوئيجددرمئعاشددييةئلددوئوعااسكزددم ئولددرئآوئعآلوعوئاكددطئادددا زعئعاا لددةئالددز
عال"ركلة ئوالئلاس ئإلي وئزرئعاشييةئثطئعاااذزرئوعا امئوعإلخ رءئعا دييئوغزيهرئلوئعاللريددريئعاشدرذر ئ

 عااطئادا بئعاشارئوا ي ئجذويئعالوررئالزسهئوالزوئعاشيية.
وئا يز"ريئ الاضئعاادالريئالدأس عئعاددرررئوأوئعاشدارئهدعئوالئالرئأوئاكووئعاشييةئأومئلوئز"ايعئعا رسوو ئوع 

عااالزددر ئزجددرئأوئز"ددركلوعئ لز ددر ئوأوئا ددريئاالزلددريئلشددرررئلددوئلزددرررئعاشددييةئالولددفئهددذلئعااجددروبعيئعااددطئ
س"درئأس رئدلوكئشخ طئلوئجرسرئالاضئعااالريئعادذزوئزادرسووئ  درعئس ددزة.ئثل ديئالئا"الدمئأوئز دمئ

 ريهرئعاشييةئثطئخرلةئعاشار.عاارعءئلرسلرئالزوئعاشارئوشيياه ئوأوئز مئشا
عارالاددةئعاثرسزدددةئأوئثدددويرئزسدددرزيئكرسددديئثددويرئشددداالزةئسالزلدددةئعسدددا ضئثز دددرئعاشددارئكلدددهئادددرئس دددرعئيثدددضئعاا ززدددي.ئ
سلدرئو ددمئعأللدديئ لدرئأوئزا زددي.ئثلددعئاكدوئعاثددويرئادرئ"ددركعئ ددرام ئوع  وكرسديئعايدددراةئوعاد"ة:ئإلددرئأوئز زدديئوع 

ساخرالدددريئعااليالرسزدددة ئواالدددره ئل سدددربئعاابوزددديئالددددوءئ للددده ئإاددد ئا"دددريئإيعررئعاشدددار ئ سدددرلرئبّويئ لسدددرئعال
ثد ييئشي زةئعا"كعئعألخ لزة ئو ريئعا"كعئال ئغيرءئشي طئالئادسرلئدوىئعا دورئعاخيلدرء.ئوسددجمئا دذعئ
عاشارئأسهئيغعئغاالهئول"روالاهئعالج اةئااسالزهئعا"ركع ئلرئدلكئدلوكرئدللزرئ"اريزر ئللرئاارئإهرسةئادهئ

ابعزدررئالدأوئعاشدارئعال دييئكلدهئعسخدييئثدطئلدؤعليرئخريجزدةئادرئعا"دركع ئوأوئوعشدسيوئعاادطئالكئعار روىئعال
 ا رئعاس زرئعألوث ئالاأثزيئ ل ئل يئولدريهر ئهطئعااطئرالييئا ذلئعالؤعلير.
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هددذلئعاثددويرئزجددرئأوئز خدديئال ددرئس ددرعئلالددريكئوعا"كددرعئعاددذزوئاواددوعئ"كددعئل دديئالاددرل ئألوئاددريز ئعاشدداورئهددوئ
 وبئاشوز هئألغيعض ئل لرئ  ليئث طئثطئعاس رزةئارئلدريئعااريز .عألال   ئوالئزج

سلرئهطئهالريئشداالزةئايرادرئالدراا ززي ئ عارالاةئعاثراثةئهطئأوئعاثويعيئ رررئالئز"كعئ لز رئالراسجرحئوعا شم ئوع 
ئوهذلئهطئل لةئعاس عئعااطئادأاطئ  درئعاثدوير.ئولد ئكدمئع"ايعلسدرئاكدمئعاكارالدريئعاادطئا"درثيئ دوئأوئعاثدويعي
ذعئكرسيئعا دورئعالادرررئالثدويرئادرعث ئ دوئل درا" رئلد ئ ا" وئأهرعث رئالارئ  ور ئثإوئهذعئازبئأليعئ"الزر.ئوع 
ثسةئأخيىئللزلة ئثإوئ للزةئعااخليئادا يوئولارئأيوم.ئوادذاك ئالئزلكدوئولدفئ"يكدةئعاادريز ئوع ا را در.ئث درئ

عإلسجلزدددب ئالدددمئإوئثدددوعيئزسدددرزيئلدددرئلدددرعئ يعالدددطئالثويادددهئادددرئعاخدددرزوى ئوعس لدددرئ لزدددهئعاشدددارئعال دددييئالددددالرئ
أ ددال"وعئأزاددرئعاادديعالززوئعاجددرر ئواكددوئذاددكئكلددهئ  الددريئ دد زيرئثددطئوجددهئعا زاددروئعاددذيئعسيلددوئثددطئزسددرزي ئ
ودددوفئا" ددوئهددذلئعاثددويرئأهددرعث رئكرللددةئثددطئإلرلددةئرواددةئلرسزددةئكرللددةئوعدددا  مئعإليعررئعال دديزة ئوأوئاكددووئ

ويئوعا ددرسووئو" ددووئعإلسدددرو ئوذاددكئدددوفئزا" ددوئلياددرئل لددرئعادددزرررئالشددارئعاددوع طئثددطئرواددةئا"ادديعئعاردددا
 يرمئعابلو.

سلرئايعكليئأدالرال رئ اليئ  دور ئثدعئال"ديئا" دةئعس جريهدرئ عارالاةئعايعالاةئهطئأوئثويرئزسرزيئاعئا  يئثجأر ئوع 
.ئوعإل  وئ وئهرث ر.ئوكروئزاول ئأوئااوا ئعادليةئعااطئأ  الا رئا" زوئهذلئعألهرعف ئواكدوئ"درسئعااكدب

وعال" ددوئأوئلدددرئز"ددرسئثدددطئل دديئزدددؤثيئ لدد ئكدددمئعاجدددرئعاايالدددط ئواكددوئعا دددوىئعإلللزلزددةئوعاروازدددة ئوأاليبهدددرئ
 .1967إديعسزم ئأثب  رئأوئا المئل يئثطئواا رئعايالزاطئثطئعالسي ةئالارئعسكدريهرئعااريزخطئ رعئ

لرئأساجوعئ درهيرئجرزدررئعددل رئعارالاةئعاخرلدةئهطئأوئعاالزسةئعاايالزةئوعاارخمئعألليزكطئوعااو"ائعإلديعسزل  ئ
(.ئهذلئعا رهيرئااسطئابعزرئعارويئعادزردطئوعاللا رريئوعاادكييئالخلز ئئثدطئدزرددريئgulfnessعاخلجسةئ)

عاشدديوئعألوددديئعاكالزددي.ئهددذعئعالاسدد ئزاراجددهئكاددررئز ددريئثددطئآذعي/ئلددريبئلددوئهددذعئعااددرع ئأا ددهئث ثددةئلددوئ
(.ئولدرئGulfization of the Arab World"ديئ سدوعوئ)عالاخ  زوئثطئشؤووئعاخلز ئوعااراعئعاايالدط ئا

 را ئعالؤا ووئأزارئا ريئعاخلز ئالثويعيئعاايالزة ئوعدداخرععئ  لرادهئلد ئعاوالزدريئعالا"دررئإلج درضئهدذلئ
عاثويعي ئكمئ"درئعااللرئعادذيئلرلديئثزدهئعاثدوير.ئوهدذلئعا" ز دةئادر"ضئعالثاديعءئالدأوئعاثدويرئعال ديزةئ دسر ةئ

 أليزكزة.
يئعاذيئأكراهئأزارئهز يىئكلزساووئثدطئلدذكيعا ر ئالاسدوعوئالديعيعيئ داالةا ئوهدطئعالدذكيعيئعاو"زدررئوهوئعألل

عاادددطئسشدددييئالرددددل ر ئالازدددرعئ دددوئعاادددرازبئوعسا"دددرمئلدددذكيعيئأخددديى ئااابزدددبئيوعزدددةئعالدددؤعلير ئوهدددطئل"روادددةئ
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الرادذعيئعددا ييئثدطئئ1979رع"اة.ئوال ذلئعالسردالةئسيزرئأوئس ييئلر رازوئثرالاازوئالراسدالةئال ي.ئلسذئ رعئ
عاوعلدد ئعا ر دددررئعألواددد ئعاادددطئ الددديئ س دددرئ دددرز سرئر.ئل دددي طئعا  دددط ئالدددأوئ"دددركعئل ددديئالئالدددرئأوئزكدددووئلدددوئ
عخازريئوعشسيو ئوايا ئ سهئإديعسزم ئأيئإوئعاشارئعال ييئازبئييثرئثطئعالخازري.ئعا ر ررئعاثرسزةئهدطئ

  دور ئوهدطئأوئوعشدسيوئاشداييئشدييزوئئعااطئعجا رسرئثز رئلوئل " اسرئ ل ئعاوا ئثطئل يئيوعمئدداة
غزيئلكاوالزوئثطئ"ركعئل ي ئعاشييئعألومئأوئاكووئاهئشاالزةئكالزير ئوعاشييئعاثدرسطئأوئاكدووئسددالةئااروسدهئ
أوئاالازاهئالوالزريئعالا"ررئ رازة.ئثإذعئاخلفئأيئلوئعاشييزو ئأس  ئعا"ركعئثطئل ي.ئثاالرئعاسر ديئكرسديئ

 يا ئالوالزريئعالا"ررئثد ي.ئاهئشاالزةئيرغزة ئواكسهئاعئزكوئل"م
ألددرئعادددررعي ئثكرسدديئاددهئشدداالزةئكالزددير ئخر ددةئالاددرئأوئألسدد ئعاشددارئالددأوئعاددد عئلدد ئإددديعسزمئدددزوثيئألددوعمئ
عا يععئاليخرءئوعااسلزة.ئواكوئعاددررعيئعدداس رئخرلراده ئثدرخا  ئثدطئ ديوفئلأددوزة.ئوألدرئلالدريك ئث درئكدروئ

وئأبلةئشديعئعاشدز ئالزسدهئوالدزوئالدوا ئواكدوئشداالزةئلالدريكئلااروسرئألل  ئ"رئل ئوعشسيو ئال يفئعاس يئ 
كلدرئلدرمئئ-ايعجايئكثزيع ئودوءعيئعاس رعئالئاا"لل درئوعشدسيو.ئوادذاكئدد يئلالدريك ئيغدعئل"درواليئإدديعسزمئ

إلج رضئعاثويرئثطئلزرعوئعاا"يزي.ئوهكذعئا روئعا وع رئس د رئ ل ئ"ركعئل ي ئإاد ئأوئاا زديئئ-ساسزرهوئ
 يعلسرئا ؤالءئعا"كرعئجلزارئعادرال زوئوعا"راززو.عالارراة ئل ئكمئع"ا

وئأهددرعث رئل لددرئايعخدديئعألزددرعئثددطئ ددداال  ئثددويرئزسددرزيئأ  ددعئإسجددربئ"اددرييئثددطئاددريز ئعاشددارئعال دديي ئوع 
إسجربهددرئدددوفئاا" ددوئزولددر ئواكددوئعاا"ددريئعألكالدديئهددوئعا ددرهيرئعاخلزجزددةئعااددطئ"لدديئل"ددمئل دديئعاسر دديزة ئ

ئثا زييئعالارراليئعإلللزلزة.
ئ

 جم بحمذ هللا


