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 ج 
 هل يخطط هخنياهو لحزوب جديدة في املنطقت؟

 9112\1\92  تحرير : رامي حيدر  ٨٤عرب 
ل  التقىىر يسىىلو الىىاإلياا اليىىياسلمين نتلىىهولن تتتلىىهلان الىىيسلو اليايىىين ي الولىىي نىىاتلنن يىىي ال ه ىىو  اليايىى
 وايكان اللام األحان ات اي التااجا اللياتي يي يايل  االتتيلق ال يكيي يي األجااا اليايل  المقها.

اخ ل لقهسهوه يي الوتحف اللهااي يي وايكان قهل تتتلهلا إته "المقها يي لذا اللام نهلىذا  االلىام ال ىهلوي 
نىىي  ىىي هييتىىه الن ىىيل "ن و ىىلي ا إلىىر يىىت  لحلىىها ذكىىيم الوحيقىى  اللهاالىى ض ل كىىو تتىىهلته الو ىىتيك تىىا  ك

وملىىان يايىىي تىىحل  الحىىيي ال هلولىى  ال هتلىى   20و لىىلن لهىىااي قتمىىاا همىىر لىىا الت ىىهم التىىهإلي يىىي حىىلن اقىى  
 و   لوهتله التهإلل .

اايىىت ل تتتلىىهلا لىىذر الىىذكيم لتويلىىي  جتاتىىه االت ىىيق لموااتىىل  التىىي جىىها وىىن  جمهىىه إلىىر وايىىكان اهمىىر 
ااجىىاله يىىي الوت قىى ن اقىىهل لنىىاتلن إن "ال نىىيل اليسليىىل  التىىي ت موتهلىىه وىىن  ىى اا التىىهإلللن ا ىىم ي يىىهه إلىىيان ات

 ون لإللوتهم لي نأته لجي الاقاف نحإلم تا  لالالاجله القتل يي الاق  الوتهيي انهلقال الو مان ".
ن جهااتىه الو ىتيك  اتهن   ن "لذر لي الوهو  التي تمقر همر ههتقته  لتىه اللىامن ا يلىا  ن  تحىاك و كىم هى

يىىياسلل. لىىذر الوحها ىىه ن التىىي  لىىاي  األوىىن ااريىىتقياي يىىي وت قتتىىه قىىاوه ا لتىىه هىىن الت ىىهان نىىلن يايىىله اا،
تتىي وتأكىا نىأن لكىذا يىلكان األوىي  تجيلهه نلن الحلن ااآلخين تيهلم ني لي ك ليا يي تحقلق لىذر األلىااف اا،

 اآلن  لته".
وىىىو يىىىههه ن اليايقىىىه الىىىاإللي إلسلىىىف الكىىىلن الىىىذي ل تنىىىي قيلنىىىه وىىىن اتيىىىت يق إللىىىهيل تتتلىىىهلا إلىىىر وايىىىكا خ

اليم ه  اليايل  اويت هي األوىن القىاوين وسلىي نىن  ىنه ن ايسىلو الوخىهنيا  ال يىكيل ن ليتيىي لىهلل رن 
الىىذي حىىل يىىي المح ىى  األخلىىيل وحىىل يسىىلو الوايىىها لايىىر كىىاللنن الىىذي كىىهن وىىن الو تىىي   ن لتتىىم إلىىر 

 يليكإل همر التتيلق ال يكيي نلن النمالن.الإللهيل ألن ارجتوهع 
ال هلي تتتلهلا نهلح ه  همر حيلى  ال وىل اليىياسلمي يىي الوجىهل الجىاي اليىايي. اليكىا تتتلىهلا همىر حىق 

 إيياسلل يي الت يف إذا لإلم األوي لوت  تهيلي األيمح  الوت ايل إلر حإلي اهلل يي لنتهن هني يايل .
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 الخصور إلاسزائيلي للقدس بعد وعد جزمب   

 9112\1\92  الجزيرة نت   محمد إبراهيم المدهون
يىىىي  ىىى ي "حىىىل  -نقىىىياير اهتنىىىهي القىىىاو هه ىىىو  لىىىى"إيياسلل"-الىىىيسلو األوليكىىىي ااتهلىىىا تيوىىىي ذلىىىي ن لىىىاا  

ر القاو ونكيا  ل هلح "إيياسلل" كوقاوى  لمىذلهي الاالتلن"ن االل ها ال  مي رت هق  ايمان احيم ال ياع هم
تحىىا "لهاالىى  الاالىى "ن نههتنىىهي القىىاو هه ىىو  لموىىيوتلن االلهىىاا االويىىلحللن اللولتلىىلنض نهل ىىهلم ايىىق ييلىى  

 يت ضن حيي الياال  ال نيل . 3000واغم  يي القام ا
إلاا نتايى ه  1967ان ىا حىيي  ضن1948قنىل التكنى  اهىهم  -يي  ىل ارحىت ل النيل ىهتي-نا  تهالا القاو 

ال ويىهح   يي القاو غينه  انتم القاو ال يقل ن ايي  ل ات هق  ايما ت ّال اريتل هن لتو ل القاو الوهىاد
 ااإلت  ون الت   ال ينل .

الىىتم ذلىىك ايىىق ت ىىيل ه  ا ت وىى  إاايلىى  تكىىيو القىىاو "هه ىىو  لموىىيوتلن يىىي ال ىىهلم"ن اتحالىىل الوت قىى  إلىىر 
حي لحوىل  ى هي "الهلكىل"ن همىىر حيىهي الوتىه ق اليىكتل  ال ينلى  نوىه يلهىه يىىماان اي و  تىخم و ىياع يىله

 ال هواا.
ان ىىىكل وتيىىىهيع تمت دىىىذ و ىىىهيل  تىىىيولم اتايىىىل  لنهحىىى  "حىىىهس  النىىىياق" االوتىىىه ق الوحل ىىى ن ايىىىق خ ىىى  لىىىاإلايل 

لت مىىلم التىىايالن  ومىىان  ىىلكلن ات ىىول إت ىىها و ىىمر ه ىىيي لملهىىاا ا ىى اف 45األالىىهن اليىىياسلمل  نوااإلتىى  
اوىه لتمىار وىن  هىاام حقنى  تهالىا  2018 لىف إلاسىين ايىلكان نىذلك هىهم  40اتايل  يىهح  "الونكىر" لتتيى  لىى
   ن  همر الوالت  الوقاي .

تقىىام همىىر  يىىهو تىىاياتي وقىىاون ايىىتكان ن ىىاا يىىكهتهه الوملىىان خهللىى   ا  -حيىىي اهىىا تيوىىي-إن القىىاو 
 ضن هني التهجلي االتتللق االجااي ال هإلل.12/88إلر ا ض ا ار  70/30 نه خهلل  ون ال يي ا

يوىىىن خىىى ل وكتىىىي خىىىهة تىىىهن  لىىىاإلايل الااخملىىى  اليىىىياسلمل ل تجىىىيي هوملىىى  ت يلىىى   ىىىهو  لمقىىىاو وىىىن  لمهىىىه 
نيماك حكاوي وت هقىين يى له  لتهالىا الو يايىي نههتنىهي ال ميى لتي وقلوىه الىلو واا تىهن وى  يىحي لالىه  

 جو  ال ول.وتتههفن ات ملق ل منه  
اكىىذلك ييىى  تيىىجلل الوااللىىان او ىىهايل األياتىىين اوتىى  التىىيخلة لمنتىىهان الىىام الوتىىهإللن االحيوىىهن وىىن 

 70الخىىاوه  األيهيىىل ن يتىى   هىىن قهسوىى  ال منىىه  اال ىىيا  التىىي ر تتتهىىي اتهىىاا ن ل ىىها إقهوىى   ك ىىي وىىن 
  لف وقايي.
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ااتىىم  6000اي يىىي غىىيي ا ىىيق القىىاون اتخ ىىلة اتيىىتتا الخ ىى  الج يايلىى  اليىىياسلمل  إلىىر اتت ىىهي لهىىا 
يىي  ىىيقهه لإللىىهال التايى  اريىىتل هتي نوخ ىى  هوياتىي لتتىىون  ياتىىي  هيى  ن اتقمىىلة  ي  ال ىىيي إلىىر 
حا إنقهسهم يىي  نىياجن وى  ت ىجل هم همىر و ىهايل القىاو إلىر التىااحين اي ىل  حلىها يميى لتل  كهومى  هىن 

 ويكاا واايق  تيوي همر ذلك. القاون كوه  يح نه نتلهولن تتتلهلا ويخيا  
%ض وىن ويىهح  التى   نهىذر ال يلقى ن 10لذا يت   هىن ق ى  ال ىم  نىلن  ىوهل التى   اجتانهىهن االتهىهم ا

ا ىىار  إلىىر تحقلىىق  غمنلىى  لهاالىى  و مقىى  نت ىىجل  إللىىهال لجىىيل اللهىىاا إلىىر القىىاو نىى غيااا  ايىىية هوىىلن 
 لىف احىال يىكتل  نتيىن   250ويت   ن اذلىك ن توىهم نتىها اخه   الوتالتلن وتهم لوه لولإللم ون تيي تكه ي 

 %ض.123إ  هل ا
ال هحي ذلك ي ل الوته ق ال ينل  هن األحلها اللهاال ن يىي  ىل وحااالى  األياتىي الو ياتى  لمتتولى  
الحتىىيل ن االوت لىىيا  الالو يايلىى  اليىىيل  ن وىى  تخ ىىلة جىىإلا  كنىىي وىىن األياتىىي لمخىىاوه  ال هوىى ن ايىىق 

نىىيي وت ىىاال اريىىت وهل اوياكىىإل حلالىى  تتتىىاع  غياتىىههن وىى  ك هيىى  يىىكهتل  لوكىىن ه جهىىه نىىاو   إيىىتياتلجل 
 الويييه  ال هو  يي ق    ااحال نت اا  اانق اايتخاام وإلااج.

ت ىىها ويت ىى للةن نيىى    1800اوىىن ذلىىك تايىىل  الويت ىى له  اللهاالىى  نىىى اياج ذاي  800يىىيلين اا، يىىيلين اا،
يىىىيلي لكنىىىهي اليىىىنن اتخ ىىىلة  3600اتىىىايلي الييىىىهر ارجتوىىىههي لملهىىىاا نىىىى الىىىاخل الوىىىتخ   يىىىي الخاوىىى ن

ااتىىمن همىىر قههىىال  تهىىه ويييىىه  ال ه ىىو  التىىي تو ىىل الويكىىإل  1000احىىال يىىكتل  لهىىم نتخ ىىلة  5000
 الالتي لى"إيياسلل".

لو هايتهىىه  ايىىي الوقهنىىلن لجىىيي ت يلىى  النمىىال القالوىى  وىىن يىىكهتهه ال ىىيين االقتىىها همىىر النتلىى  التحتلىى  اي ىىه  
  وهر ن ات يل  قمي الوالت  ون حيك  الوياي ل ي  وإللا ون اليل يل اهإلل األي  ال ينل  هوه حالهه.

"القىىاو الكنىىيم" تيىى ر إلىىر اليىىل يل همىىر وتىىه ق وتياولىى  يىىي نمالىى  ااحىىالن وىى  يىىل يل تايلجلىى  نوتىى   ي 
لجىىىها ويكىىىإل حتىىىيي ليىىىتحلل و ىىىه يلهيىىى له  ااقت ىىىهاله  اجىىىاا  ي يىىىل يل حقىىىاق نمالىىى  لموىىىاا تلن ال ىىىيين اا،

 يمي لتل  همر  ي جإلا وتهه.
لىىذا وىى  إحىىااك تحىىّال الو يايىىي ل ىىهلح الويىىتا تلن الووتىىا اجىىاالم وىىن ويىىت ويل ج  ىىه  إلسلىىف غينىىه  إلىىر 
نيجه  إلسلف  وهر ن االتي تتن هه ويتا ته  ال وهل نوه يلهه نلى  إلىل اويىتا ت  و هللىه  ااوىلم الويتن ى  

  ن االتي ت تني تق   جذي يلهحي همر  يلق النحي الول  ا يلحه.نويكإل الوالت
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كىمضن  27كمضن اغينه  حتر ويىتا ت  نلى   ىول  ا 37انذلك توتا القاو  يقه  حتر ويتا ت  يليا ليلحا ا
 كمض  وهر . 45كمض جتانه ن اهلان الحياول  ا 41اك ي ه لان ا

هنىي  ت ىهق  -الوىياي ايى  التجو ىه  اليىكهتل  ال ينلى اان -ايتيهدل حيك  الويتا تلن تحا ويكإل القاو 
ضن 1966يىىيل   ا ىىيق الت هيلىى ن انهيىىتخاام  و ىىل ل ناغيايلىى  األي  االىىاو  الونىىيو  لوخ ىى  كهتىىال اهىىهم 

 ض.2025-1994ضن اوخ   ا1987-1967اوخ   ا
لمى  تمتقىي يىي يتمتف ال يق حال القاو ات  ىي الحىإلام ال ىيقين اتىين  ال ىيق نىهلجتاي وجو ى   ىاايع  ا 

هال وااخل خهيج التجو ه  اليكهتل  ال ينل  لت إللهه اتحىال اان توىااله ال وياتىين اتىين  الويىتا ته  وى  
 ويكإل القاو.

ايىىلين  الوت قىى ص ال ىىتههل  قىىيي و ىىهي المىىا االوت قىى ص ال ىىتههل  قىىيي و ىىهي قمتىىاله  يلىىق  لوتىىا وىىن ال ىىوهل 
وىى  نتىىها وتىىه ق  ىىتههل  جالىىال إحىىااله قىىيي جنىىل  نىىا إلىىر الجتىىاي حتىىر ك ىىي ه ىىلان هنىىي ت ىىق جلمىىان 

 غتلم.
ا خ ي وخ  ه  التهالا لويكإل القاو لنىا  وىن اااي الكىايان  ىيقه  اجتانىه ن اتتخممهىه  ت ىهق حتىر الجهو ى  

 ال نيل  نجنل يكانو اال ليال  ا وهل ال لإليل  احتر و هلله  ااولم.
تختمىف  قهيلىه  اوهالىه ن وى  و هلجى  تيىن  ال قىي الكنلىيل يىي  انذلك تت كل الوالت  ون  ى ك وجواهىه  يىكهتل 

القىىاو وقهيتىى  ننىىهقي الوىىانن يتىى   هىىن تيىىن  األلىىاي ال هومىى  اخه ىى  األكىىهالوللنن يهتىىهك وخ ىى  لتىىهي  
 لىىف ههوىىلن وىى  تايىىل  الو ىىيا  وىىن األياتىىي االويىىهكن اال قىىهيا   ىىيق القىىاون اكىىل ذلىىك همىىر  200

 حيهي الح   ال ينل .
جىىل ذلىىكل يىى ن الىىاهم الحكىىاوي اليىىياسلمي يىىي القىىاو لهىىاف إلىىر تحقلىىق ااي القىىاو ك ه ىىو  يلهيىىل  األ

اايل حكاولىىىى ن ايلت ىىىىي  همىىىىر ت ىىىىجل  اريىىىىت وهي اخه ىىىى  التكتالىىىىاجي  -خىىىى ل لىىىىذر ال تىىىىيل-ا كهالولىىىى  اا،
ومك اللهىااي االنلاتكتالاجين ااهم الويييه  األكهالول  االنحك ال موين ااهم  ي هي األياتي ل هلح الت

 او هايل األياتي لمحهج  ال هو ن اكل ذلك همر قههال "ال قل اللهااي".
االت ىىىاي األكىىىهالوي لمقىىىاو اللهاالىىى  ل توىىىا  ينىىى  إيىىىىتياتلجله  تتو ىىىل يىىىي وىىىتح  قىىىل ال ىىىتههه  ال  ىىىىيل  

ت مىىلم ال ىىهلي اوىىه الويتن ىى  ن ىىياع التكتالاجلىىه االلكتياتلىىه  االنلاتكتالاجلىىه ااألنحىىهك ال نلىى ن اإللىىهال  قىىل ال
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ل هحنه ون خاوه   ىحل  ايىلهحل  ايىكهتل  ايتاقلى ن اتقملىل هىاا ال ىهوملن يىي الىاااسي الحكاولى ن اتقملىل 
 اإلن ال تههه  التقملال  لمح ه  هل النلس .

ويكىىإلا  اهه ىىو  حقلقلىى ن نحلىىك يلتىىم ويكىىإلم القىىاو  -ايىىق الييلىى  اللهاالىى  ن ىىا اهىىا تيوىىي-تم تنىىي القىىاو 
اايل ويكىإل الوالتى ن او هلىا القىاون االوىاايو الالتلى ن ا كهالولى  لاايىهن احىيم الجهو ى  الوجوى ص الحكى اوي اا،

ال نيل . يت   هن الحيم يي جنل يكانون اويت  ر "  هيل  ت هالق"ن اغهلنلى  الو هلىا األكهالولى  تىين  
 نخ  ق هي خ لفن و  تقل  نكي نلن األحلها اويكإل الوالت .

  الهوىىهي األكىىهالوي يىىي القىىاو ن ت ىىها جهو ىى  تكتالاجلىىه الو ماوىىه ن اتقىىل كملىى  اهىى ال همىىر ذلىىك لتايىى
الإلياه  إللهه نههتنىهي القىاو يىتحتاي وتىه ق األغىااي االولىهرن ان ت ىها جهو ى  لهاالى  ههلولى  تىايو نهلم ى  

حىىاكن وملىىان إتجلمىىي وت ىىيف يىىي ال ىىهلمن اويىىهكن  ىى ين اكملىىه  يتىىانن او هىىا لمن 60التجملإللىى  لتخىىام 
 اجهو   خه   لموتالتلن.

ليهتا ذلك إيتياتلجل  تكيلو اليو  التهيلخل  لمقاو اللهاالى  كويكىإل لم قهيى  االت مىلم ايىق  يقىر الواا ى ه  
القملولىى  اال هلولىى ن االىىىذي و مىى  يلىىه الجهو ىىى  ال نيلىى  تواذجىىه  قىىىالوه  احلالىىه  يىىي  ىىىتهه  الو ىىها اللهىىىااي 

ومي لمنىىااسل نىىلن الت مىىلم ال ىىهلي االوتايىى  ن ىىكل لىىيتن  نىىهلت اي ال ىىتههي نهلقىىاون اذلىىك هنىىي الىىاو  التكىىه
 االتجهيي االيلهحي االإلياهي لمقاو.

ضن ات ىالي واييى  لمحكىم الي ىلا لتىيايتههن اتقىل كملى  Hi Techاكذلك هني ت الي و ها لموهن الخ ل ى  ا
اياج ال مىىام ارجتوههلىى   إلىىر جهتىىي ال مىىام التاياتلىى  او هىىا "نلىىي" األوىىن الىىا تي اكملىى  القلىىهال الويكإللىى ن اا،

 لمذكاي او ها " هل" لإلتهكض.
التكان الوالت  اللهاال  وادحالل لجي  ن تايدي حمال نالم  لميكهن ال يي تمقتيح لهم يي "إيياسلل" الىلو يىي 

يجهىه لىاهم القاو لإللهال تهجلي ال يين القهنل ذلك إت ها ويىهكن لم ى ي الاايىالن وىن ااخىل "إيىياسلل" اخه
 قال جذي القاو هني الت ملم األكهالوي.

يايىىىاا  يسليىىىله ن يىىىهلتياك اقايىىىل  الوكىىىهن  -ايىىىق الييلىىى  اللهاالىىى  لمقىىىاو هه ىىىو  لىىىى"إيياسلل"-ت تنىىىي اليىىىلهح  
و ىىاي  يهيىىي لمتىىيال  اليىىلهحي. الىىتم ت ىىالي هته ىىي الجىىذي اليىىلهحي نتحالىىا الوااقىى  اليىىلهحل  ن ىىكل 

تىىىه ق اليىىىلهحل  االخىىىاوه  ال تاقلىىى ن هنىىىي اوتىىىااا الجنىىىلن اوح ىىى  الق ىىىهين ا ىىىهيع ويكىىىإلي نىىىهلتااإلن نىىىلن الو
 الومك اااان االيهح  اليايل ن اناان  وتالن انتهله  األو ن اواخل الوالت ن االوالت  القالو ن اهلن كهيم.
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لهىىىىااي.  اكىىىىذلك إهىىىىهال تأللىىىىل الونىىىىهتي التهيلخلىىىى  نتايىىىىل  ال تىىىىهاقن اتتالىىىى  ايىىىىهسل الونلىىىى  هنىىىىي ايىىىىت وهي
نت إللىىإل القىىاو نههتنهيلىىه والتىى  ههلولىى  اويكىىإلا تهيلخلىىه  -ايىىق ييلىى  القىىاو ن ىىا اهىىا تيوىىي-ايىىلتحقق ذلىىك 

 يلهحله.
اذلىىىك هنىىىي  ىىىنك  ويكإللىىى  تتو ىىىل يىىىي: النمالىىى ن اوكتىىىي الحكاوىىى ن ايىىىم   اآل ىىىهين ايىىىم   حوهلىىى  النلسىىى ن 

ون ا ىىتااق  ىىاايخ الخىىاوه  ال تاقلىى  االحىىااسق القاولىى ن ا ىىيك  ت ىىالي  ىىيق القىىاون ايىىم   ت ىىالي القىىا
 هني خ   إيتياتلجل  لت الي اليلهح  ايق وحاِّا "وت  ال يي ون إقهو  الو هيل ".

ض لتو ىل يىي ارتتقىهل إلىر األق ىر هنىىي 2000إذا كىهن وىه همىي  همىر لهيىي هييىه  يىي كهوىىي ال ىا اهىهم 
 ىى ق  القىىين" التىىي نىىا   ن ىى    ت ىق تحىى  األي  ا نىىا الىىو لىىي ال ه ىىو ن يوىىه الو ىىيا  اللىىام تىىون "

 القاو ون تيوين اتقام لم مي لتللن التيحلل هن القاو؟
إن كل وه جيم ون و هاته  "يى م" هنىي و ىياع "حىل الىاالتلن" كىهن كيىنه لهاالىه لماقى ن حلىك ايىتوي  

خ لتهالا الوالت ن و  وإللا ون التتللق همر ا  ل يي.و هيل  التهالا ااريتل هن نأواال  هلاتل  تمتص
نمىرن االقىاو تيىق  نيىني غ ييى  تيوىين االيىيال لىا: كلىف يىلااجه ال ى ي  إن الويحم  حيج  االملهلي حم
ن  الىىىر خ ااتىىىه يىىىي ذلىىىك لىىىي إهىىى ن اتتهىىىها حقنىىى   ايىىىمان اتحقلىىىق  ال ميىىى لتي هوملىىىه   ىىى ي القىىىاو؟ اا،

 حكاو  + وت و ض.و هلح  جهال هني نيتهو  إتقهذ ا تي ههجل ليتتا إلر ويييه  ال  ي ال مي لتي ا
اوىىن  الىىر الخ ىىاا  كىىذلك ت إللىىإل الىىاهي الوقايىىين ات  لىىل الوقهاوىى  نكهيىى    ىىكهلههن ات ىىكلل حمىىف القىىاو 

اال  ييت  قياي تيوين اوىه لوكىن  ن لم ىكمه ذلىك وىن ايىتتهه   ى ني  128الذي لتم  حياي ال هلم يي 
 ههلوي لكان وحاير القاو.
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 «ألايديولوجياث القاجلت»هخاهياهو يناقش وبوجين أمن املنطقت والخصدي لـ 

 9112\\01« الحياة»أسعد تمحمي،  -ة، موسكو صر النا
نحك يسلو الحكاو  اليياسلمل  نتلهولن تتهتلهلا و  الىيسلو ي الولىي نىاتلن يىي وايىكا  وىو  وىن الوت قى  
اايىىىتقيايلهن اوخىىىهاف الاالىىى  ال نيلىىى  وىىىن اتيىىىهع الت ىىىاذ اللياتىىىي يىىىي يىىىايل  النتىىىهنن و ىىىااا  همىىىر تىىىيايل 

اايق  تنىها  ىحهيل  إيىياسلمل ن يى ن تتهتلىهلا ليى ر ريىت  ع الواقىف «. القهتم  األلالالاجله »الت اي لى 
 اليايي ون ارت هق التااي و  إليان.

وىىن جهتنىىهن قىىهل ويىىهها «. جلىىال جىىاا  »نىىأن الوحها ىىه  وىى  نىىاتلن كهتىى  « يىىناتتلك»ا ىىيح تتهتلىىهلا لاكهلىى  
ال  قىه  ال تهسلى  االويىأل  القملولى ن نوىه » اليسلو اليايي لايي  ا هكاف إن نىاتلن نحىك وى  تتهتلىهلا يىي

 ن واتحه   ته تم الت يق إلر ويتوي الحااي الا تي اليايي يي يات ي.«يي ذلك التيال  اليايل 
نوايىىكا لوتهيىىن  وىىياي « وتحىىف اللهاالىى  االتيىىهوح»اقنلىىل المقىىهان إلاي نىىاتلن اتتهتلىىهلا و يتىىه  ايتمىىتح يىىي 

ن الذي  قهوه التهإللان لملهاا يي نالتاا. ااتهىم تتهتلىهلا إلىيان «يانلناي»ي ههوه  همر اتت هت  يي و يك 75
يىتااجههه نكىل قااتىه لتىوهن  ىهن  »اقىهل: «. وحاتىه هىن الخيل ى »الاالى  ال نيلى  ا « تىاولي»نهلي ي إلىر 

لجىىي الت ىىاي لولىىالالاجله  القهتمىى  نىى  »اتىىهن : «. لىىن تكىىان لتىىهك وحيقىى   خىىيم»ن ا «إيىىياسلل األنىىاي
 «.تأخلي انكل قالن الذر لي ال نيل اليسلي  ون  هاي التهإلل   م لإللوتهه

ل كىىو تتىىهلته الو ىىتيك تىىا  كنىىي  ىىّي هييتىىه التيىىهتل ن اايىى   ىى ني اال ىى ي »ا تىىهف  ن لىىذا الواقىى  
الن الى  التىي توّلىإل نهىه الجىل  »ن و لاا  نى «وملان قتلل يايي ايت  و للن لهااي 20اليايي  كني  ونن 

جهااتىه »ا تهف  ته لأتي إلر وايكا للتحاك إلر الىيسلو اليايىي هىن «. وي ون  جل تحقلق الت ياألح
يياسلل  «.الو تيك  لاي  األون ااريتقياي يي وت قتتهن االت هان الوتنهال نلن يايله اا،

  يىىي كهل ىىهالن يتيىىت ل لىىذر ال ي ىى  لمتحىىاك هىىن ه قهتتىىه ال تهسلىى  اوتهق ىى  الاتىى»وىىن جهتىىهن قىىهل نىىاتلن: 
يىي اقى  تىتهم وايىكا ال ىيي نأتىه و ىهي نىى « الخىاف وىن يايىله»اقهين نلن و ىهاال اليىهول  ا «. الوت ق 

إتتي همر قتهه  نأن همر الويياللن اليلهيللن االىياحللن  ن لنىذلاا كىل »اقهل: «. ليتليله و هاال الياو»
هن يىىااا  كهتىى  و ىىهاال اليىىهول   م وىىه يىىي ايىى هم لوتىى  اتت ىىهي نىىذاي األلالالاجلىى  القاولىى  وهوىىه كىىهن  ىىكمه

 «.الخاف ون الياو اكل األحقها التي تقام همر الكيالل 
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الوحىىهار  اللياتلىى  غلىىي »اكىىهن تتهتلىىهلا  ىىيح لىىام و هايتىىه تىىل  نلىىي  وىىون نأتىىه يىىلنحك وىى  نىىاتلن يىىي 
وحهالىىى  يىىىتنحك ال»ن كوىىىه «الوتاق ىىى  لمتواتىىى  هيىىىكيله  يىىىي يىىىايل ن وىىىه تييتىىىه ن ىىىال ات وىىىل تىىىار  لتىىىه  

تتهجهىه تىا االى  إيىياسللن الىذا وىه لىن تتحومىه «. اللياتل  لتحالل لنتهن إلىر واقى  كنلىي لم ىاايلخ الاقلقى  اا،
اتىىهن   ن المقىىها يىىلتتهال  لتىىه  تأكلىىا التتيىىلق ال يىىكيي يىىي يىىايل  نىىلن الجىىل  اليىىياسلمي االجىىل  اليايىىي 

 «.تجهحالذي يجل تجهحه  حتر اللامن اتيلا  ن تمنقي همر لذا ال»
نهلح ه  همر حيلى  حيكى  ال لىيان الحينىي اليىياسلمي يىي » ن تتهتلهلا يل هلي « لآيتو»اذكي   حل   

األجااا اليايل ن ا ن تنقر لىا إيىياسلل  ملقى  يىي الوجىهل الجىاي لمت ىاي لقاايىل تهيلىي  يىمح  وت ىايل وىن 
اتهلىىىا تياوىىىي وىىىن هلىىىاي ارت ىىىهق ا تىىىهي   ن اليسليىىىلن يلتهق ىىىهن تحىىىذليا  الىىىيسلو ا«. يىىىايل  إلىىىر لنتىىىهن

التااي و  إليانن اواقف يايله ون لذر الويأل ن يااا يي  أن ارتيىحهي وىن ارت ىهق  ا إاخىهل ت ىال   
 همله.

نىىىاتلنن إن الومىىىف اللياتىىىي  -اكىىهن اإللىىىي الىىىايهع  يل ىىىااي للنيوىىىهن قىىىهل قنىىىل اقىىى  ق ىىىلي وىىىن لقىىىها تتهتلىىىهلا
إليان الذياع ال يىكيل  لحيكى  حوىهو... اتحىن لتىه يىتقام نكىل  ن ا  ن غا »يلكان يي  مي الوحها ه  

 «.ال ومله  الو مان  لمت اي لذلك
  



 

 11صهيوهيتشــــؤون 
 

عيد فخح سفارتها في عّمان
ُ
 بعد الاعخذار رسمًيا لألردن.. إسزائيل ح

 9112\1\01  خدمة قدس برس -الناصرة )فمسطين(
قهلى  إذاهى  "كىىهن" ال نيلى ن إن يىى هيل إيىياسلل يىىي ال ه ىو  األياتلىى  "هوىهن"ن قىىا يتحى   ناانهىىه وجىاا ا اللىىام 

 ل ن هقي إغ ق ايتوي هال  هاي.ال   هان ن ا ات هق نلن تل  نلي االحكاو  األيات
ا يها  الذاه  ال نيل  اللس  النك اليياسلمل  الحكاول ضن نأن الويىتخاولن اليىياسلملان هىهااا إلىر اليى هيلن 

 "الكن اان ي لي جالا خم  ه لمي ليل هلته    لنن االتي يي  األيان هااتهه لم ول كي ليل".
ن ن ا الحهاك الذي   مق يلىه حىهيو 2017غ قهه يي  هي تواإل/ لاللا اكهت  الي هيل اليياسلمل ن قا تم إ

 األون اليياسلمي يي الي هيل التهي همر واا تلن  ياتللن اقتمهوه.
اقهو  إيياسلل نهرهتذاي لويان همر الحهاك اايى  ت التىه  لىذاي القتلمىلن األياتلىلن األوىي الىذي تيىتر  

 نواجنه إههال يتح الي هيل وجاا ا.
ات ي  اإلايل الخهيجل  اليياسلمل  األيناع الوهتين وتهق   ااخمل  ل  ل وت ي ي لي اال  ارحت ل يىي 

 هوهن.
اقىىىهل نلىىىهن خهيجلىىى  ارحىىىت لن إن إيىىىياسلل االوومكىىى  األياتلىىى  الهه ىىىول  تا ىىىمته إلىىىر ت هلوىىىه  يىىىي  هقىىىهي 

ن ايىىي حها ىى  وقتىىل القهتىىي 2017 لاللىىا 23األحىىااك التىىي اق ىى  يىىي اليىى هيل اليىىياسلمل  يىىي هوىىهن لىىام 
 .2014وهيو  10األياتي لام 

لأتي ذلىك ن ىاوه  همتى  الحكاوى  األياتلى ل الخوىلو الوهتىين هىن تمقلهىه اهتىذاي ا ييىول ه وىن إيىياسلل هنىي  
يلىىه هىىن  يىى هه هىىن حىىهاك وقتىىل  ياتلىىلن يىىي اليىى هيل اليىىياسلمل  يىىي هوىىهنن احها ىى  وقتىىل القهتىىي األياتىىي 

 ياسا إلهلتي.
من التىىىىه ق الييىىىىوّي نهيىىىىم الحكاوىىىى ن نىىىىأن "اإلايل الخهيجلىىىى  ا ىىىىيان ا ىىىىيح وحوىىىىا الوىىىىاوتيل اإللىىىىي الهىىىى 

الو تىىىينلن تمقّىىى  وىىىذكيل ييىىىول  وىىىن اإلايل الخهيجلىىى  اليىىىياسلمل  هّنىىىي  يلهىىىه هىىىن  يىىىف الحكاوىىى  اليىىىياسلمل  
اتاوهه ال الالن إإلاا حها   الي هيل اريىياسلمل  يىي هّوىهن التىي اق صى  يىي توىاإل وىن ال ىهم الوهتىي ا يى ي  

 ايت هها واا تلن  ياتللن ا تلن اكذلك إإلاا حها   ايت هها القهتي األياتي إلهلتي".هن 
ا تىىىىهف الوىىىىاوتي  ن "الحكاوىىىى  اريىىىىياسلمل  ت هىىىىا  ييىىىىولهص وىىىىن خىىىى ل الوىىىىذكيل نتت لىىىىذ اوتهن ىىىى  ارجىىىىيااا  

 لي ال هااا ال    ".القهتاتل  الوت مق  نحها   الي هيل اريياسلمل  ن ّوهن و موه ت ّها  نتقالم ت الته  ألله
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ا  هي  الوذكيل إلر وه تتوته ومف قتىل  حها ى  اليى هيل اليىياسلمل  الىذي قاوتىه الحكاوى  األياتلى ن ويكىال 
حىىية الحكاوىى  اليىىياسلمل  همىىر ايىىتستهف الت ىىهان وىى  حكاوىى  الوومكىى  األياتلىى  الهه ىىول  احي ىىهه ال ىىالا 

 الوم ه ن نحيي الوتحاك. همر لذر ال  ق  اي لهه إلر إتهها اتيال  لذر
 

 جم بحمد هللا


