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 ر جزامب بشأن القدصوسراء الخارجيت العزب ًحددون خطواث للتعامل مع قزا

 2012\2\2  القاهرة: )رويترز(
رارجقػػػاسلررياػػػلـرردػػػرارراراباػػػيترارقة ػػػدةراب ةػػػراؼر يردػػػدسر ي ػػػقبر جػػػددرازرالرارجيرجاػػػبرارلػػػربلراراػػػـا
إلسػػرالاؿلرا ػػدداارجطػػااترر ةليقػػؿرقػػبراردػػرارر  رز ػػيرارلقػػؿر  ػػمر دػػيلرطراػػبرداراػػبرقةلػػددةرا طػػراؼررر ياػػبر

  ق ابرارسالـ.
دػػراررارػػذخراةجػػذيرارػػرلاسرا قرادػػررداديرػػدرةراقػػبريػػررداسػػق ر/ردػػيدافرا اؿر ػػ  الفرا ةػػراؼر ػػالديراقثػػؿرار

 يرددسر ي قبرإلسرالاؿراددؿرارسفيرةرا قرادابرإرالير دابر ػفرارسايسػبرا قراداػبرارقة لػبرقدػذر دػادرا ػفر
 اافراارف سػػطادااف.را ثػػيرراإلجقػػيعرارػػداررر  ػػمراػػرارةرةػػرؾرااػػبرارقدادػػبررقفيااػػيترارسػػالـر ػػافراإلسػػرالا

 اردراررغابرارلربرا  فيلر قرادير اؿرارليرـ.
ريػػررقدػػررارجيقلػػبرارلر اػػبر يردػػي رةلرإدلػػـر اقػػيؿرازرالرارجيرجاػػبرارلػػربلريػػرر اػػيفر ػػدرر لػػدراجةقػػي لـراراػػـا

 ”.رقجيرفةهرقاا درارديدافرارداررراقراراترارشر ابرارداراب“  يداارارةأدادر  مرريالـرردراررةراقبر
رةأسػػاسرطراػػبرداراػػبرقةلػػددةرا طػػراؼرة ػػتر“ا اػػيياار فرارػػداؿرارلر اػػبرسػػةلقؿرقػػبرا طػػراؼرارداراػػبرارفي  ػػبر

قظ برا قـرارقة دةررر يابر ق ابرارسالـلر قيريررذرؾرارد اةررلددرقؤةقرردارػررإل ػيدةرإطػالؽر ق اػبرسػالـر
 ”.ذاترق داقابراق ددةر  طيررزقدر

 يرتريرر  ديبرقراررةراقبرإدليررـرةلدرةلةرؼر يرابايترارقة دةراساطيرر سالـ.اديدترارس طبرارف سطادابرق
ا  ػػؿرار ػػراعرارلر ػػرراإلسػػرالا ررايػػؽرق ػػيدرةر”ردجاػػيرراسػػةراةاجر“اشػػددرار اػػيفر  ػػمرةقسػػؾرارلػػربر يرسػػالـر

الـرا ػؿرلرا  مر سيسرقػراراترارشػر ابرارداراػبراق ػد را رضرقدي ػؿرارسػ2002ارسالـرارلر ابرار يدرةر يـر
 .1967اردارةافر  مرجطاطراررا برقفرااداا/ر زارافر يـر

اة دمرارازرالرةاجهرارف سطاداافرر   اؿر  مر ااابرديق بريررا قـرارقة دةلر يإلاييبرإرػمرارلقػؿر  ػمر
 اب ةراؼرارداررر داربري سطافلراد ـر ؽر ذيرارداربريررابداقيـرإرمرارقدظقيتراارقااثاؽرارداراب.

داسػػػق ر/ردػػػيدافرا اؿلراارػػػذخرد ػػػيرااشػػػدطفرر21ر اػػػيفر دػػػراررارجقلاػػػبرارليقػػػبررفقػػػـرارقة ػػػدةريػػػررار ػػػبرا
 رس برقرار ير شأفرارددس.

اد يرارازرالرارف يلؿراارداىرارف سطادابرإرمرسر برإةقيـرارق ير براراطدابرايؽراةفيؽراردػي رةرارقاقػبرارلػيـر
 ارقيار.
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  ادراارا  لبر زقبر
ابرارلربريرر ايدلـرقراررارابايترارقة دةريرراقترسي ؽر ذارارشلرر ةل اؽرد ػارد ػؼرريضرازرالرارجيرج

 ارقسي داترارق دلابرارةررج  ةليرراديربرا قـرارقة دةرإلغيثبراةشغاؿرارالجلافرارف سطاداافر) ادراا(.
ر افردابرر ادػػػراارق اػػػر60ادػػػيار/ردػػػيدافرارثػػػيدررإدلػػػيرسػػػةددـرر16اديدػػترازارةرارجيرجاػػػبرا قراداػػػبرقيرػػػتراػػػـا

ق اػػافردابرر جػػرىريػػرراراقػػترارػػرا فلرقيل ػػبرإفر  ػػمراديرػػبراإلغيثػػبرإجػػرالرإ ػػال يتررػػـرر65رددلػػيرسػػةل ؽر
 ة دد ي.

رإدلػػػـررياػػػاارا دادػػػاار ق ػػػيابترإدلػػػيلر ارةد ػػػاصرداررااباػػػبراديرػػػبرغػػػاثر“اقػػػيؿر اػػػيفرازرالرارجيرجاػػػبراراػػػـا
ؿرار قػػػالتراإلسػػػرالا ابرارققدلجػػػبراػػػد يلراارة ػػػذاررقػػػفراةشػػػغاؿرارالجلػػػافرارف سػػػطاداافر) ادػػػراا(رقػػػفرجػػػال

 ”.جطارةر خرقراررقفر خرداربراددصر اراجفضرقفرارد ـرارقيرررر اديرب
ا ػذرر  قػدر  ػارارغػاطرا قػافرارلػػيـررجيقلػبرارػداؿرارلر اػبريػررد قةػػهرجػالؿرابجةقػيعرقػفر فرقػراررااشػػدطفر

اقػػػػفر فرة ليةػػػػهرقػػػػدرةدػػػػيؿرقػػػػفرابسػػػػةدرارراا قػػػػفر جفػػػػضرارقسػػػػي داترالػػػػددرقاػػػػابرارالجلػػػػافرارف سػػػػطاداافر
 اإلق اقر.

ابراجفػػػمرقػػػيراقث ػػػهر ػػػذار…رةي لدػػػير قزاػػػدرقػػػفرارد ػػػؽراابدز ػػػيجرقػػػرارراراباػػػيترارقة ػػػدةر) شػػػأفر ادػػػراا(“اقػػػيؿر
ارةاجهرقفرةلدادررداابرارالجلػافرا ػرراا ػدةرقػفرقاػيايرار ػؿراردلػيلررا سيسػابلرياػالر قػيرادطػاخر  اػهر

دقيرسةديؿرقفرابسةدرارراا قفريرراإلق اـقفرة ليترس  ا  ”.بررفرةطيؿرارداؿرارقسةد  بررالجلافري سبراا 
 ا ايؼر فرقاابرارالجلافربرةدؿرجطارةر فرقاابرارددس.

قػفرجيد ػػهرقػيؿر ااػػرردراد ػاؿرارقفػػاضرارلػيـرراديرػػبر ادػرااريػػررد قػبرجػػالؿرابجةقػيعرإفراراديرػػبرةااجػهر زقػػبر
 ”. رر  لبر زقبرااجلدي يريررةيراجدي“  ديبراردراررا قرادر.را ايؼريرر”رغاررقس اقب“قيرابر

االةقدر دثػررقػفرد ػؼرسػديفرقطػيعرغػزةرار ػيرلرد ػارق اػادررشػجصر  ػمرارػد ـرارقدػدـرقػفر ادػرااراغار ػير
قفراراديبتراإلدسيداب.رااداؿرارف سطاداافرإفرقراررجفضرارةقااؿرقدرالقؽرارقليدػيةريػرراردطػيعر اػثرا  ػلر

 يررارقلب.ر46ار طيربررقلدؿ
 لػػػدريػػػراررقلػػػيترافبؼرقػػػفرارف سػػػطاداافر ارر1949ا دشػػػأترارجقلاػػػبرارليقػػػبررفقػػػـرارقة ػػػدةرا ادػػػراار ػػػيـر

 .1948طرد ـرقفرداير ـريرر ربر يـر
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 ، ويعاًنون التحدًاث وألاحداث والتوقعاث8102رضميون وخبراء ًضعون أجندة ألاردن 

 2012\1\31الردنية  الجامعة ا –مركز الدراسات االستراتيجية 
الدػػدرقردػػزراردراسػػيترابسػػةراةاجابريػػررارجيقلػػبرا ردداػػبرارجقػػاسرا اؿرقػػفرشػػ يطرقػػؤةقرا رقاّسػػلي لرر- ّقػػيف

  مرقدىرثالثبر ايـلر  اػاررازرالراقسػؤارافرادج ػبرقػفرارج ػرالراارقةج  ػافريػررقجػيبترقجة فػبرقػفر
لرار ػػػدرارااػػػبرارػػػرا فلراا  ػػػداثرارقةاقلػػػبلر2018ارسايسػػػيترارليقػػػبلررقديقشػػػبر جدػػػدةرا ردفريػػػررارلػػػيـر

 اارة دايتراارفرصلراارةاقليتلرثـرةدداـر زقبرقفرارةا ايتريرردافابرارةليقؿرقبرذرؾ.
سالددرارقؤةقرر  مرقداررثالثبر ايـرقةةيراػبلرسػاةـر دػدردػدااتريػرراراػاقافرا اؿراارثػيدرلرقفةا ػبرر  ػالـلر

رارثيرػػثراددسػـرار اػػاررإرػم سػػ لبررجػيفلردػػّؿرقدلػيرقةج  ػػبر  دػؿرقلػػافلر  سػبرارةج ػػصلرر ادقػيراراػـا
 اساةـرةأطاررارةطاراتراارقؤشراتراارة دايتراارةا ايتراقفر قؿرار جيف.

ا شػػيررد.رقاسػػمرشػػةااخلرقػػداررقردػػزراردراسػػيترابسػػةراةاجابريػػررارجيقلػػبرا ردداػػبلر ّفرارقػػؤةقررالدػػدرر لػػيـر
لر لدػػاافر2017يـرارقياػػررةدراػػرا ر ػػفر جدػػدةرا ردفريػػررارلػػيـرارثػػيدرر  ػػمرارةػػااررلريدػػدر  ػػدررارقردػػزرارلػػ

رإ داثرةطااراتراةلػداالتر  ػمر ػاغبرارقػؤةقرراقاػقادهر " دبرارسايسبريررقر  بر دـراراداف"لر ادقيرةـّ
ـّرإدجػػػيؿريدػػػرةراردديشػػػيتراار ػػػااراترارقل دػػػبر ػػػاؿرارسايسػػػيترارليقػػػبرإلثػػػرالرار ػػػااررارػػػاطدرر  ػػػذارارلػػػيـلريػػػة

ليقبر قدطؽر  قررا ججر دالدابلراإلشراؾرارقااطدافر لػذارارددػيشرارقلػـر ػفرارداػيايرار اااػبرااردديشيترار
 اارجا راب.

ااابرارقردػزر دػاافرارقػؤةقرررلػذارارلػيـر"ةدػراسرسايسػيتراب ةقػيدر  ػمرارػذات"لر ا ػفليرارلدػاافرارػرلاسر
إقديداػػػبراجداػػػبر ػػػذارارطػػػرحرارػػػذخرةةجػػػذيرار داقػػػبرااػػػؤطرريراػػػايترارقاازدػػػبراارجطػػػيبراررسػػػقرلررقديقشػػػبر

رارقردزر  ثرارج سيتر  مرقاقػبرارةاا ػؿر اارة دايترارةررةااجلهلردقير شيررشةااخلرا ايؼر"رساؼرادـا
ابجةقػػػي رريػػػرراراػػػاقافرا اؿراارثػػػيدرر) خرارجقػػػاسراارجقلػػػب(رقػػػفر جػػػؿرةلقػػػاـرارفيلػػػدةرقػػػفرارددػػػيشلر ادقػػػير

   قيؿرار جيفراارةديراررسةدافرقغ دب".
جرجػػػػيترارقػػػػؤةقرريسػػػػةةقثؿر ةدراػػػػررا ػػػػدررا قػػػػؿراردديشػػػػيتراةا ػػػػايترار جػػػػيفراجيرطػػػػبرطراػػػػؽر ّقػػػػير ػػػػفرق

 لردقيرذدررقداررقردزراردراسيترابسةراةاجاب.2018ارسايسيترارليقبريررارليـر
ا  دررارقردزر قسر رديقجرارقؤةقرلرارذخرةاقفرسػ بردػدااتر)يػرراراػاقافرا اؿراارثػيدر(لر يإلاػييبرإرػمر

 قفررلاسرارجيقلبرا رددابلرد.ر زقررق ييظبلراقداررقردزراردراسيترابسةراةاجاب.رد قيترايةةي اب
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اردداةرا ارمر فرا اايعرارسايسابرارداج ابلراسادار يرارديلبرارسي ؽلرجقاؿراردقرخلراةاـرداّل رقفرازاػرر
لرد.رر اػؿرغ راا ػبلراا قػافرارلػػيـرارشػؤافرارسايسػابراار ررقيداػبلرقاسػمرارقلياطػػبلراا قػافرارلػيـرر ػزبرزقػػـز

 ر زبر شدلر   بر  ار   بلراقفرجاؿرارش يبرارديشطرارش ي رلرقاسمرارزاا رة.رر
 ّقػػػػيراردػػػػداةرارثيداػػػػبريسػػػػةدافر ػػػػفرا زقػػػػبرارقيراػػػػب:رارااقػػػػبراارةاقلػػػػيتلراةػػػػدار ير يرػػػػبرارزااةػػػػرلرقػػػػفرقدةػػػػدىر

ّاػػبرطاقػػيفلراق ػػييظرار دػػؾرارقردػػزخرابسػػةراةاجايترا رددػػرلرااة ػػّدثريالػػيرارلػػافراازاػػررارقيراػػبرارسػػي ؽلر ق
 زايدريرازلرا يسـرارس فاةررقفراردطيعرارجيصرارقيرر.

لرق ؼر"اردا  اقيسابرا رددابريررإق اـرقاػطرب"لرااػدار يرار ي ػثريػرر  ادقيرةةدياؿراردداةرارثيرثبلرقسيلراراـا
رؾريالػػػيرازاػػػررارجيرجاػػػػبرقردػػػزراردراسػػػيترابسػػػةراةاجابريػػػػررارجيقلػػػبرا ردداػػػبلرد.رق قػػػػدر  ػػػاررقػػػيفلرااشػػػػي

 ا س ؽلر  دراإلرهرارجطابلرا دديفر  ار ادةلراارديةبراارق  ؿرارسايسرريلدرارجاطيف.
رارثيدررسةلددردداةر ػفرارقػااردرار شػرابراارةل ػاـلراػدار يرارديةػبراارق  ػؿرارسايسػرر سػافراررااشػدةلر يرراراـا

رلػػػافر افػػيلراردجػػػيرلرارلػػػاسرارجيقلػػػبرا ردداػػػبلرد.رااة ػػدثريالػػػيرازاػػػررارةر اػػػبراارةل ػػاـلرد.ر قػػػررارػػػرزازلراا
  زقررق ييظب.

يرر افرةةدياؿراردداةرارثيرثبرقاااعرإ الحراردطيعرارليـ:رارااقبراارة ػدايتراارفػرصلرااػدار يرقػدارراديرػبر
 ةػػراررفد ػػيللريا ػػؿرارشػػ اؿلراةة ػػدثريالػػيرقجػػدرشػػاادبلرازاػػرةرابة ػػيبتراةدداراجاػػيرارقل اقػػيتراةطػػاارر

 طيعرارليـلراد.رق رراردافرةاؽلراد.رقلفراردطيقافلرارج ارريررقجيؿرارةدقابرااإلدارة.ارد
 ّقػػيراردػػداةرارثيرثػػبلر ػػفر"ارشػػ يبرا رددػػر:را جطػػيرلرارة ػػدايتراارفػػرصلرياػػدار يراإل القػػررق قػػدرارجيرػػدخلر

ط اػػػػبرسػػػػيقررااة ػػػػدثريالػػػػيردػػػػؿرقػػػػفرد.رقاسػػػػمرشػػػػةااخلرقػػػػداررقردػػػػزراردراسػػػػيترابسػػػػةراةاجابلراارديشػػػػطرار
ار ارادرلريررقاااعرارش يبلراارقلددسر سيـرارطراادبلرقداررديدخراإل داعريػرراردػرؾلراشػلـرارػاّرلرا ػار

 قفرجاؿرارش يبرابقة يدااف.
يػػػررقسػػػيلرارغػػػدرارجقلػػػبرةلدػػػدرارج سػػػبرار ااراػػػبرا جاػػػرةر ػػػفر"جطػػػبرة فاػػػزراردقػػػاراارقشػػػدالترابقة ػػػيداب"لر

اليررادير ّديبلرازارةرارساي بلراارسػادر دػيرزغ ػاؿلرقػفراردطػيعرارجػيصراادار يرد.رقاسمرشةااخلراةة دثري
يررقجيؿرارطيقبرارقةجددةلراغسػيفرددػؿرا ػار  ػدررجػيؿر  قػيؿلراد.ر شػيررار ااقػدةلررلػاسر الػبرارقػدارافر

 يررجقلابرشرديترةددابرارقل اقيتراابة يؿر"إدةيج".
رار اارابرااردديشابلراراسرطرادبرارق ياراترارةد اداب.ااذدرر ّفرإدارةرارددااترسةدافر قربرإرمرار راقجر
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القدص مقابل املطاعدة املاليت جحت عنوان: اهفتاح ضياس ي الحتواء «… املقاًضت الكبرى »ألاردن و

 الاختناق الاقتصادي

 قرالةريررجطيبرارق ؾرا جارر دج بر اؿرقؤسسبرة قؿراسـرارررارللد
 2012\2\2 «: القدس العربي» -عمان  بسام البدارين

 داهللرارثيدرررس برسايسررقجقا برققث افرر دطػيعرارشػيبررةاجاػهرارلداػدرقػفراجةيررارلي ؿرا رددررارق ؾر 
رارجقلػبرارقا ػادر اػثرد ػااترر ةجقلػررااب ة ػيـر  ػمرر48اررسيلؿرر داجؿراق ؿراقؿرقفر سي بر  ػمراػـا

قسػةاىرارشػػيرعرا ةجيجػي ر  ػػمرريػبرا سػػليررااراػرالبرا اػػثرةدػيثرتريػػررارلةػيؼرارقطيرػػبر  سػديطر داقػػبر
  يدررارق در.اررلاسر

اقدػػػفرقال ظػػػبر فرار ػػػداثر«رقسػػػي يترداج اػػػبرقلقػػػب»ق ػػػؿراررسػػػيلؿرارق داػػػبرارجداػػػدةرارةػػػررةةدػػػياؿر ااػػػاحر
جػدا راسػةديدا رإرػمر«ر اااػب»ةةلػرضررلػيرارقق دػبرا ػرزر لػدرردػيلاتر«رقدياابرغاررقد فب»ارلي ررق داي ر فر

ازرالرر دػػيفرسػػلدرار راػػرخراق  لقػػيرقػػبرارػػز اـرارف سػػطادررق قػػادر  ػػيسرارلػػاسر«راردػػدسرارلر ػػر»ق ػػيدرر
 اراقاؼر  مرق طيتراسةشليرر سيسابريررققبرداياس.

ارجق براب ةرااابرارق دابرقػبرققث ػرراردطػيعرارشػيبلرة داػد اريػررد اػبردراسػيترُ  اػيرة قػؿراسػـرارػررارللػدر
رةأسػػاسررا قاػػررار سػػافر ػػفر  ػػداهلللرا ػػررإ ػػدىر ارػػمرارقؤسسػػيترارةػػررة قػػؿراسػػـرا قاػػررارشػػيبلرةسػػلم

اُةلادرإدةيجرس س برقفرا يديرراإل ال ابرارةرراردتريررقاػيقافر«ررلجبرارشيرع» يربرةفلـراةجيابرقبر
 ا اراؽراردديشابرارق دابرقبررفتراردظررر ؤسراردظرابرارةررةداؿرإفرقردزراردايدةربراسةقبررقليديةرارشيرع.

تر  ػارةر ػي رةراقػفردافرةفي ػاؿرر قديااػبر دؿر يؿ؛ر  رزرقؤشػراتر ػداثرارق ػؾرارجداػدرة ػؾرارةػرر رق ػ
قػػػفرقاقػػػؼرا ردفريػػػررق ػػػؼر«رارةجفاػػػؼ»ارةػػػررةةلػػػرضررلػػػيرارقق دػػػبلر اػػػثرارقسػػػي دةرابقة ػػػيدابلرقدي ػػػؿر

اردػػػدسلر قلدػػػم؛رق ػػػاؿرقػػػيرالراػػػهرا قراداػػػافريػػػرر ػػػذارارقجػػػيؿلر ػػػرغـراسػػػةراةاجابرارث ػػػيتراارققيط ػػػبرارةػػػرر
  برقفرارا ادرا ارا ابرا ةمرا قراداب. راليراررلاسر  يسريرر قيفر لدرة داهرس س

قااقفلػػػير» قلدػػػمرطجػػػر؛رةُدػػػرررارقفػػػردةرارق داػػػبرارػػػر طر ػػػافراراػػػيلدبرابقة ػػػيدابرارةػػػررةةلػػػرضررلػػػيرارقق دػػػبرا
لريلػػػرر لػػػذارارقلدػػمرقديااػػػبرقددارػػػبرر شػػػيرعلراق يارػػبررشػػػرحرقػػػيراجػػرخر  ػػػمر سػػػيسر فرارشػػػلبر«ارسايسػػاب

ارجذراػػبرارةػػرراةجػػذ يريػػررقسػػأربرريػػضرا ػػدرةراقػػبراقػػرارير ج ػػاصرا رددػػررُاليقػػبر ق ا ػػير  ػػمرارقااقػػؼر
ير فراراغطرارقيررراابقة يدخرديةجر فر ايػرر طػفراردػالـر«رجايراترسايسػاب»ارددس.رَيلـرارر خرارليـرةقيق 
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ارق دررإشيراترإرػمر فرابدسػجيـرقػبرقااقػؼراقاػاؿرارشػيرعرا رددػرريػررارق فػيترارسايسػابرا سيسػابرادطػاخر
 «.اب ةقيدر  مرارذات»لرا ارقيراد غرر فرال قهرا ردداافر قجردرطرحرشليراتر«براقة يدابد ف»  مر

رـراس ؽرر قرجلابر فرشر ترا قرر  مر ػذارارد ػاراراااػير اػثراراػغطرقػفرجػرالرقااقػؼرسايسػاب.رايػرر
ق اقاػػبربراقدػػفرةجي  لػػيلراقدػػفرة قسػػ«رقسػػةجدات»ا ثدػػيللرُاقلّػػدرارجطػػيبرارق دػػرررػػػر ليرقػػفرارجق ػػبرق  اػػبراا 

ارددداػػبرارةػػررطيرػػتردةػػؿرقج ػػسراردػػاابلرا دالرارػػازرالراارقسػػلارافلرادػػذرؾراا  ػػـرقػػفرد ػػاةرق داػػبر ػػرا بر
ريػػػرر سػػػا ر ػػػير فرارسػػػ طةافرشػػػل ا يراراػػػـا ر دطػػػيعرارشػػػيبرردػػػرراقػػػيرسراػػػغاطهر  ػػػمرار داقػػػبراار ررقػػػيفلر  ق 

ار داقػػبرقل ػػيلر لػػدرقاجػػبرا سػػليررارةػػرر  اارلقػػيرقػػفرجػػرالرةدػػيثررارػػد ااتريػػررارشػػيرعرإلسػػديطرار ررقػػيفرار
   د ترةقراررارقازادابرارقيراب.

قػػفرة ػػتر قػػداـرار داقػػبراقج ػػسر«رارراػػيرارقرجلػػر»قػػدرالدػػررذرػػؾرسايسػػا يريػػرر  ػػدرةج ايةػػهرسػػ بر سػػيطر
ير فرارق ػؾرق يشػرةرادةدػدرقسػاغيتراب ةفػيظر ػازرالرث ػتر ػدـردفػيلةلـررسػةبر شػلرلر ارداابرار يررلرج ا  

ر ة د اػػدراجةقػػي ررااردرجػػبردفسػػليرادةدػػدرارجاػػيراترارازاراػػبرااردة ااػػبر  ػػمر سػػيسرارق ي  ػػبرارجغراياػػبر قػػال 
اارقديطداػػبلرا  ايد ػػيرارلشػػيلرابلر  ػػمر سػػيبرا جدػػدةراراطداػػبرااردفػػيلةلردقػػيرادةدػػدرغاػػيبرا  ػػزابرار داداػػبر

ررابةجييرذاةهرطرحرارق ػؾر اؿرقػرةرقل را رقجددا ر فر ق هريرر فرُةشدِّؿر  زاٌبرسايسابرار داقبرقسةد ال.ري
يدرةهر اؿرارجطاةرارةيرابر لدرادةجي ػيترارالقردزاػبلر اػثراد غػرر فرُا ػ ير ػددر  اػيلرار ررقػيفرارقردػزخر

رقػػػفرر80يػػػرر قػػػيفرارلي ػػػقبر لرا دػػػيرإشػػػيرةرق يشػػػرةربدةجي ػػػيترجداػػػدةرق ةق ػػػبرقػػػبرةلػػػداؿر130ديل  ػػػير ػػػدب 
 ةشراليترةديسبراراابرارجداد.

فرق دابرُةسلـريررةشجاصرقسةاىراراجبراراطدررارذخراة دثر دػهرارجقاػبريػررارشػيرعرااردج ػبر ررقايقا
ا ػيلرق يشػرر ػذيرارقػرةر ػأفر يرػبرابجةدػيؽرابقة ػيدخر ارسايسابلر اثراسةل يلريػررارقجػيؿراإل ػال رراا 

ر يرلػػػيدةر  ػػػمر ػػػلادرابدفةػػػيحراإل ػػػال  ررارسايسػػػررار يراػػػبرقػػػدرةدةلػػػررجػػػالؿر سػػػي ابرقد  ػػػبلر ػػػيدفراجرقػػػالـز
 اارلادةرر  داثر لذارارق ؼ.

قدذر دثررقفر يقافرغيبرجطيبراإل الحرارسايسرر فرا ردفريررظؿرةردازرارجقابر  ػمرارُ لػدرارقةل ػؽر
 ةطاراتراإلق اـرار يدة.رردفرقدذرادط دترقاجبرة ذاررق دابرقفر دالرس  رررقؤسسيتراردطيعرارلػيـراةفلاػؿر

ا يلاتر أفرارداربرا رددابر  ددرارلادةرر  ػداثر ػفرإ ػال يترسايسػابررق ؼرا اراؽراردديشابرةددستراإل
 ذاترط البرادفةي ابرةجفؼرقفراطأةرابجةديؽرابق يدخ.
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اقدفر  سيطبرةاقبر فر داثرارق ؾرر ش يبريررد ابرا قاررار سافرر دراسيترارل ايرادةقػرررلػذيرارليل ػبرقػفر
يررة ابترقدرةدػافرقلقػبريػررارػداجؿلر  ػمرارةدقاطرارسايسررارق رقجلر اثر يةترارسي برا ففرقفةا برةقيق 

 سػػػيسرار ا ػػػ براإلق اقاػػػبلر فرارشػػػيرعرا ػػػاراة فػػػزررالدداػػػيضر  ػػػمر داقػػػبرارق دػػػررااطيرػػػبر  سػػػديطليلر
 ةليرجليرارقفردةرارق دابر جق برادةديدابرةجقلليرقبرار ررقيف.

ل ررااظلر قػػيرجػػيرجردظػػيـرار قياػػبريػػررسايسػػا يراقدلجا ػػيرااػػلؼرذرػػؾرارقؤسسػػةافريػػرراجػػهراب ةػػراضرارشػػ
ر دثػررقػفراخراقػترقاػمر  ذيرارقر  براادشؼر فرظلرالقير شد لقيرار يررر قيـرارجقلاررارقةلطشراراػـا
ررؤابرارازارةرار يرابرةسدطر دراررق دررقةأثٍرر جطيبرارشيرعلراقلليراردػاابرارػذافراػقدااررلػيرارل ػاررافقػفر

 داالترطفافب.رفسليررارقرةفلبراقفردافر ةمرةل
ارق دػػرررةغااػػراترق ةق ػػبرقرا ػػي  رارسػػؤاؿرةةط ػػبرا جي ػػبر«رارةػػا ا »يلػػؿراقلػػدرقثػػؿر ػػذاراإلاػػليؼرارددػػدخرا

ر دهرُقراق برا سي ابرارثقيدابرارقد  ب.
ر  
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 مفزداث خطاب جنرال مذعور 

 2012\2\2  العربي الجديد خميل العناني
رجطػػػبرابرةجيراػػػبرا جاػػػرةرر جدػػػراؿر  ػػػدرارفةػػػيحرارساسػػػررقػػػفر  ػػػ ابراةػػػاةرراااػػػ ْاف.ربرةج ػػػارارد قػػػيتراا

اا دارا قرردقيررار فرارساسرراشلرر داٍعرقػفرارةلداػدررلرشػهلربرال ػـر  ػدرقػفر اػفراػأةرراقػفرادػؼرج فػه.ر
ر اٍبر زراػٍبلراقدرازدادرذرؾرااا ي رقدذر دلرارة اارررالدةجي يتراررليسابرارقد  بلراارةرر ػرر قػربرإرػمرقسػ

  س بر دـراجادرقرش افرجداافلر ارقدييسبر دادابرر ساسر.ر
ادشػػؼرة  اػػؿرقاػػقافررقػػداجالترارساسػػرراد قيةػػهر فر   ػػيبراررجػػؿر  ػػ  ترجػػيرجرارسػػاطرةلرااسػػاطرر
  اليرارد ؽراابدفليؿرارشداد.ريفرراا دٍةرقفر ذيرارقداجالتلراسةجدـرارساسرررغػبرارةلداػدراارا اػدراػدر خر

فدػػرريػررابقةػػرابرقػفر"اردرسػػر"راررليسػرلرا ػػداردأدػهراد ػػدر شجي ػير لاػػدلـ.ريػرر ػػافردػيفراررجػػؿرشػجٍصرا
 دثررااا ي ريررقداج ةهرارةرر ردي يلر جارالر  مر يقشرايةةػيحر دػؿر"ظلػر"راردفطػرلراجػيلترجػيرجرسػايؽر

فليردقػػيررػػارديدػػترار ػدثرةقيقػػي .ر اػػثردشػػفتلرار قػيرر قػػرةرا ارػػملر ػػفر دالػهرارشػػدادررثػػارةرادػػياررارةػررا ػػ
 يربرقفرارفاامرااراايعرا دـرابسةدرار.ريددرقيؿرقيردّ هر"اردالـرار ػرر  ػؿرقػفرسػ برةقػفرسػدافرقػشر

  اةدرررةيدرريررق ر".ر ؿر ددر  ديردؿرقفرا ياؿرةدرار ير يرقااجلبرار يرقب.ر
قػرة طر ق ػاررراا داراااػ ي ر فرارساسػرررػفراغػيدررقد ػ هر سػلاربلر اػثراؤدػدلريػررجطي يةػهلر فرق ػاري

ار  دلرادأدلقير يةيرشالي راا ػدا .ريدػدرقػيؿريػررقداج ةػهر ااػير"قا ػ شر ػدرافدػررا لػبريػرر قػفرق ػرراا  دػير
قاجػػػادافر دػػػرر راحر قػػػاترا اؿرق ػػػؿرقػػػير ػػػدرا لػػػبريػػػرر قدلػػػي"لرثػػػـر ردؼر"ار ػػػرر ػػػيازرا لػػػبريػػػررق ػػػرر

راج ػػصرقدػػررا اؿ"لرق ػػؿر فرادسػػـر"قسػػقير ػػيهللرارلظػػاـرق  ػػؿرقػػير ػػدرا لػػبريػػرر قدػػؾراػػيرق ػػرراااػػالليربـز
ر دافر ديرقترا اؿ".رر100اااابرارػر  ق اافربـز

 ذيرجقالي رقفرداترجطيبرشجٍصرقةاةرراجيلؼلرارػاسر يدقػيراةقةػبر يرثدػبراا قػيفرداجػؿرقؤسسػيةهلرا ػار
ر قجططػػيٍتر ارة ردػػيترداج اػػبرةسػػةلديهرشج ػػاي لر قػػيراطػػرحر  ػػدرسػػاديراا افلري قػػير فرارساسػػرر  ػػمر  ػػـٍ
اةسػػلمرإرػػمرارػػةج صرقدػػهراارةاػػ ابر ػػهلر اػػيردػػيفرشػػدؿرذرػػؾلر ار دػػهراقػػيرسررل ةػػهرارقفاػػ بريػػرراب ةػػزازر

 ارسايسرراارليطفرلراارةجااؼرقفر خر ردٍبر ارق يارٍبرر ةغاارلرقدرةدجـر فر جطيلهراسايسيةهرارفيش ب.ر
ةرلر  ػػمرارػػرغـرقػػفراد ػػيلاترارل لػػيرارقػػرةرا ارػػمرارةػػرراة ػػدثريالػػيرارساسػػرر لػػذاراردػػدررقػػفرارل ػػ ابراارةػػار

سػػديةهر شػػدؿرديقػػؿ.ر إ القػػهرارقةدػػّررةر ػػأفرشػػل اةهرد اػػرةلرا دػػهربرجػػاؼر  اػػهرقػػفرارشػػيرعرارػػذخرةػػـرةأقاقػػهراا 
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ار قيرراسرغرا ي ر فراة دثرارساسرر لذيرارل  ابلر لدر يرػبرار ػراؾرارسايسػررارججارػبرارةػرر ػد ترةظلػرلر
اارةررةلدسرقدرا رقةزاادا رقفرارةق قؿراارريضررسػ اؾرارسػ طبرر جارالر  مر يقشرةطاراترارس يؽرابدةجي رل

 ةجييرقدييساليراقليراالي.ر
اػػدرؾرارساسػػرر فر خرقسػػي ٍبررالدفةػػيحراارةػػدفسرارسايسػػررقػػدرةدةػػبردلياةػػهلراا ػػدار دػػهرقػػدرةل ػػـرارػػدرسرقػػفر

اػهراردػاىرارسايسػابر سدررق يرؾرارذخرسػقيرر  ػالـر ػأفراة ػّدثر دػدررقػفرار راػبلراادةدػدر داليلرقػيرجػّر ر  
ق ؿرإسديطه.راقدرة دثرارساسرردقيررار فر ذار ارجطي هرا جاررارذخر رادر فرااجػهرياػهرةلداػداٍتررجلػيتر
قجلارػب.را ػارقػيراشػػ هلرإرػمر ػدر لاػدلرقفػػرداترارجطػيبرا جاػررر ػرلاسر دػػاررارسػيداترق ػؿراغةايرػهلراارػػذخر

ر  ق ػبرا  ةدػيبترااسػلبرردثاػرافرقػفررقػازراردػاىرارسايسػابريػرر ّددراةا ػدرياػهرارجقاػبر ػيردقبلرق ػؿر فرادػـا
ذرؾراراقت.ردقير دهر قربرإرمرقدطؽرجطي يترق يرؾراقلقرراردذايررار ذافرر طػير ديل قػيريػررارسػ طبر لػدـر

  داثرارفاامر  مرطرادبر"إقير دير ارارفاام".ر
هلرا ػػارقػػيرالدػػرر ددػػيرقد  ػػافرا ي ةدػػيدخلرد قػػيرةدػػدـرقا ػػدرابدةجي ػػيتراررليسػػابرازدادرق ػػؽرارساسػػررا  ػػ اة

  مرقر  بر جرىرقػفرارةػاةررسػةدافرق ػ ا ب لريػرر غ ػبرا  ػااؿلر  ق ػبرققػٍبرا  طجػٍبرسايسػابراا  القاػبر
رجدادةلرا لبرارةد ؤر دةيلجلي.

ر  
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 ل الحصار"فوربظ": هكذا جزبح قطز "حزبها" الدبلوماضيت مع دو 

 2012\2\2العربي الجديد   
ا ة ػػرترقج ػػبر"يػػار س"را قارداػػبر فرارجلػػادرارد  اقيسػػابرارةػػرر ػػذرةليردارػػبرقطػػررقػػفر جػػؿرا ةػػاالرةػػدا ايتر
ار  يررابقة يدخراارسايسررارذخريراةهر ددرقفرارداؿرارقة يرفػبرقللػيرسػي ديلر ػد ترةػؤةرر د لػيلراذرػؾر

اراقػترارػرا فرقػفرجػالؿرارةرداػزر  ػمرد ػـراردا ػبلراد ػاةرجقاػبرريررظػؿرة ػاؿريػررارقاقػؼرا قاردػرريػر
 ا طراؼرإرمرارةا ؿرإرمرةسااب.

اةفػػػرضردػػػؿرقػػػفرارسػػػلادابرااإلقػػػيراتراار  ػػػرافر يإلاػػػييبرإرػػػمرق ػػػرر  ػػػيرا ر راػػػي راجااػػػي ر  ػػػمرقطػػػررقدػػػذر
رراط  ػػترقػػفرارجػػيقسرقػػفرااداػػا/ر زاػػرافرارقياػػرلرإذرقطلػػترارػػداؿرا ر ػػبر القيةلػػيرارد  اقيسػػابرقػػبرقطػػ

ارقػػااطدافراردطػػراافرقغػػيدرةر رااػػاليرجػػالؿر ر لػػبر شػػررااقػػي لرقةلقػػبرقطػػرر ةقااػػؿراإلر ػػيبلرا ػػارقػػيردفةػػهر
 اردا بلرا ددتر فراإلجرالاترارقةجذةرقفرق ؿرداؿرار  يررةسةلدؼرسايدةليرااسةدالرلي.
 ػػؿرسػػير ترإرػػمررااسة اػػرتر"يػػار س"ريػػرر ػػذارارسػػايؽر فرقطػػرررػػـرةدػػؼريدػػطر دػػدر ػػدرد ػػضرابةليقػػيتل

ةدااػػبر القيةلػػيرقػػبر  ػػدافر جػػرىر يرقدطدػػبردػػ ارافراسػػ طدبر قػػيفراةرداػػيلراقػػفرجػػيرجرارقدطدػػبر قػػيريػػررذرػػؾر
 ارابايترارقة دةرا قارداب.

اا ة ػػرترارقج ػػبرا قارداػػبر فرة ػػؾرارجلػػادر  طػػترثقير ػػيلربسػػاقيرقػػفرجػػالؿرار ػػااررابسػػةراةاجرراردطػػرخر
ا سػ اعر ااشػدطفرقػبرد ػيررارقسػؤارافر ػيإلدارةرا قارداػبلرا شػيدرجالرػهر ػؤبلررا قاردررارذخر ددر داابر ذا

 ارقسؤارافر لقؽرارلالقيترارةررةجقبرار  داف.
ادد ػػػترارقج ػػػبراإلشػػػيدةرارةػػػررجػػػيلتر  ػػػمررسػػػيفرازاػػػررارجيرجاػػػبرا قاردػػػرلررادػػػسرةا رسػػػافلر شػػػأفر قػػػؽر

ثالثػيلرارقياػر:ر"قطػررشػراؾرقػاخرا ػداؽرر اباػيترارلالقيترارثديلابلر افرقيؿريررايةةػيحرقػؤةقررار ػااررار
ر القيةدػير ارقة دةرقدذريةرةرطاا ػب.رد ػفرددػدررارلالقػيترا قارداػبرااردطراػبرادأقػؿر فرةلقػؽرارق يدثػيتراراػـا

 ابسةراةاجاب".
اجالؿرقؤةقررار ااررابسةراةاجرلر   دتراردا براااشدطفرارةاقابر  مرثػالثراثػيلؽرةاػّقدترارةأداػدر  ػمر
ةرسػػا رارلالقػػػيترابسػػػةراةاجابر ػػافرار  ػػػدافريػػػرردييػػبرارقجػػػيبترار ااّاػػػبلراقاا ػػ برارجلػػػادرارقشػػػةردبر  ػػػمر

  لادر قيابر قفرارقدطدبرااسةدرار ي.
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ا  سػػػبرقػػػيرةدد ػػػهر"يػػػار س"ريػػػ فرازاػػػررارػػػدييعرا قاردػػػرلرجػػػاقسرقػػػيةاسلرا ػػػؼرجػػػالؿرابجةقػػػيعردظاػػػرير
قشارارإرمرارةليافرارلسدرخرارديلـرقدذرقدةرطاا بر افرار  ػداف.رراردطرخلرجيردر فرق قدرارلطابلر ػ"ار داؽ"ل

اذدػػررقدػػيؿريػػرر ػػذارار ػػددر فرقطػػرر راػػتر  ػػمرارجيدػػبرا قاردػػررةاسػػابرقي ػػدةرارلداػػدرارجااػػبلرا ػػرر
 رػؼرجدػدخر قاردػر.ردقػيرةلػززتر ػذيرارشػرادبرقػفرر11ارقردزراإلق اقرررسالحرارجارا قاردػرلراةسةاػاؼر

 ابرا قاردابرارةررةدةداليرداربرقطر.جالؿرارقلداترارديي 
قػػفرجيدػػبرطجػػرلرقيرػػتر"يػػار س"رإفراردجي ػػيترارد  اقيسػػابربرةػػرة طريدػػطر يراباػػيترارقة ػػدةرا قارداػػبلر ػػؿر
ةشقؿر ااير يقررارال  افرارداراافلر قفريالـرارداىرا ارا ابرارد رىلرارةررقيرػتررال ػطفيؼرج ػؼرجلػادر

اػػترر ػػؿرا زقػػب.راا ة ػػرترارقج ػػبر دػػهررغػػـر ػػدـرة داػػؽرة ػػؾرارجلػػادر خراراسػػيطبرارةػػررةداد ػػيردارػػبراردار
اجةػػراؽرر ػػدرارسػػي بلرإبر فرة ػػؾرارػػداؿر  يدػػتر ػػفر ػػدـررغ ةلػػيريػػررارظلػػارر قظلػػررارطػػرؼرارقد ػػيزررجلػػبر

   مر سيبرا جرى.
جل لػػيرإزالرذرػؾلر شػػيرتر"يػػار س"رإرػمر فرردريلػػؿرداؿرار  ػػيررةقثػػؿريػررارة ػػقاـر  ػػمر ػدـر ػػؿرا زقػػبرار

ةطػػاؿرقلقػػيراسػػػةغرقتلرقااػػ بر فرر ػػػي ررار  ػػيررةليقػػػؿر  ػػذرررجلػػػبر ػػدـرةاجاػػػهر خرادةدػػيداتررجلػػػادر
اراسيطبرارةررة ل ليراردااتر ارارابايترارقة ػدةرا قارداػبلرقدي ػؿرادةدػيدر خرةػدجالتر جػرىرقػبرارةد اػؿرقػفر

 شأفر خرة را يترسايسابرر دا برا دـراالليريرر افراب ة ير.
  قاقؼرةراقبارة اؿر

 قيرياقيراجصرقاقؼراررلاسرا قاردرلرداديردرةراقبلريار درقديؿر"يار س"رة ابربيةػير  ػمراقةػدادر شػلرر
ا زقػػبلرقلة ػػرار فرارة ػػاؿرارػػذخرطػػر ردػػيفر  ػػدرارلااقػػؿرارقلقػػبر يردسػػ برردطػػرراػػقفرجلاد ػػيرر شػػدرارػػد ـر

داريػررا اؿردأدػهراػد ـراإلجػرالاترارةػػررارػدارر.را ااػ تر"يػار س"ريػرر ػذارار ػددر فرارػػرلاسرا قاردػرر ػ
اةجذترادرقطػرلرارةػررادط دػتر لػدراقػترق ػارر  ػمرارزاػيرةرارةػرر جرا ػيرإرػمرارراػيض.رادةػبريػررةغراػدةر
شلررااداا/ر زارافرارقيار:ر"جالؿرزايرةررا جاػرةرر شػرؽرا اسػطلر   دػتر دػهربراقدػفر فراسػةقررةقااػؿر

 ر".ارفدررارقةطرؼ.را شيررارز قيلرإرمرقط
"يار س"ررفةترإرمر دهرطر رة اؿريررافادبرا جارةرا أفرااشدطفر    ترةشادر دارردارػبرقطػرريػررقجػيؿر
قديي ػػبراإلر ػػيبلر قػػيريػػررذرػػؾراة ػػيؿر ػػيةفرر جػػرايرةراقػػبرقػػبر قاػػرردارػػبرقطػػرلرارشػػا رةقػػاـر ػػفر قػػدرطؿر

قطرريػررقديي ػبراإلر ػيبلررثيدرلرقدة ؼرارشلررارقيار.را شيدرةراقبرجالؿرابة يؿر يرداررارذخرة ل ه
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دقيرةدياؿرةطاراترا  داثراردارابلراقسةجداترا ااػيعريػررقدطدػبرارشػرؽرا اسػط.راقػيؿرار اػترا  ػاضر
إفرةراقػػبراجػػهرارشػػدرر قاػػررقطػػرر  ػػمراةجػػيذر"إجػػرالاتررقديي ػػبراإلر ػػيبراارةطػػرؼر دػػؿر شػػديرهلر قػػيريػػرر

رثديلاب".رذرؾردافرقطررإ دىرارداؿرارد ا برارةررقاترقدقي ر  م   لادرةاقابرقذدرةرةفي ـٍ
ردػػفر"يػػار س"ر شػػيدتر دثػػرر يرػػداررارد  اقيسػػررارد اػػررارػػذخررل ػػهرازاػػررارجيرجاػػبرا قارداػػبرقػػفر جػػؿر ػػػؿر
ا زقبلرا اييتر فرارة را يترار يدرةرقفرااشدطفريررا ايـرا جاػرةرةشػارر شػدؿراااػيرإرػمر فراإلدارةر

 زقبريرراردرابرارليجؿلر غضراردظرر ػفرارقطيرػبرارةػررةفراػليرا قاردابرةرغبريرر داثرادفراجبريررا
 اررايضرا  ارظ رر  مراردا ب.

ا ايؼرارقديؿر فرةا رسافرقيؿرارثالثيلرارقيارريررد قبرقاجلػبر  ػمرقػيرا ػدارإرػمرر ػي ررار  ػير:ر"قػبر
ااػػػب.ريي زقػػػبررلػػػيرقاػػػررثقيداػػػبر شػػػلرر  ػػػمرا زقػػػبرارج اجاػػػبلربرةػػػزاؿراراباػػػيترارقة ػػػدةرق دػػػبردقػػػيريػػػررار د

ةػػدا ايتراقة ػػيدابرا سػػدرابرق يشػػرةر  ػػمردػػؿرارقدجػػرطافريالػػيلر قػػيريػػررذرػػؾراراباػػيترارقة ػػدةرا قارداػػب.ر
د فرق دافرقفرارجطي ػيتراار را غدػدارارةػرراػةـراسػةجداقلير يرقدطدػبلراارةػررةظلػرر شػدؿراػاقرر  ػمراسػيلؿر

ا طػػػراؼرقػػػفرة ػػػؾرارجطي ػػػيتلراةاػػػ طرارػػػدفسررارةاا ػػػؿراارقااقػػػبرابجةقي اػػػب.رقػػػفرا  قاػػػبر فرة ػػػدرجقاػػػب
راةةجّدبرارة لادلراةلقؿرقفر جؿرارةا ؿرإرمرةسااب".

ر  
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 ضياج لبنان ًنضّم إلى جدران الاحتالل: إضزائيل خائفت

 2012\2\3  )األناضول(العربي الجديد 
ةسةجدـرإسرالاؿرارجدرافراا ساجبر شدؿرد اػرررة داػؽرسايسػيةلي.را  ػمرارػرغـرقػفر فرا قػفراارقجػياؼرقػفر

رجػدرافلرا ػزؿردفسػلير ػفرداؿرةلراليرإرمر جقيتر ارارس براررلاسرارذخرةةذرعر هرإسرالاؿرإلقيقػبر ػذيرا
ارجاارلري دليرُةسةجدـريررا رااررارق ة بررس برطجرلر ػارزاػيدةراراػغطر  ػمرارف سػطاداافررةػرؾر راػلـلر
دقددقبررداػقلي.رااجػهرارقجةقػبرارػدارررادةدػيداتر ػيدةرإرػمرإسػرالاؿر دػدقير قيقػترجػدارا ر ػيزب راسػاررق ةااػي ر

يػػػررارقيلػػػبرقػػػفرقسػػػي ةليلراالػػػزؿرقدادػػػبراردػػػدسرارشػػػرقابرر10ربريػػػرر قػػػؽراراػػػفبرارغر اػػػبلرق ةلقػػػي رقػػػيرادػػػي
ارق ة ػػبر ػػفرق اطلػػيرارف سػػطادر.رااسػػةديدا رإرػػمرارقػػبر دػػيلؽرراديرػػبرارقجػػي راترارقردزاػػبرا قارداػػبر)سػػرر خر

دا ػػاقةرا لر قػيرطػػاؿر ػػداد يرقػػفرر330 اػه(لر  ػػمرقاقللػػيراإلردةرادػرلريػػ فرطػػاؿر ػػدادراراػفبرارغر اػػبرا  ػػلر
ر208دا ػػاقةراتلراقػػبرق ػػررر307دا ػػاقةرا لريػػرر ػػافر فر ػػداد يرقػػبرا ردفرة  ػػلرر59  ػػلرقطػػيعرغػػزةريا

 دا اقةرا .رر83دا اقةرا لراقبرسارابرر81دا اقةراتلراقبرر ديفر
 ارافبرارغر اب

 دثػػػررارجػػػدرافرإثػػػيرةررػػػردادرارفلػػػؿر ػػػارارػػػذخر قيقةػػػهرإسػػػرالاؿرداجػػػؿراراػػػفبرارغر اػػػبلراارػػػذخر قرةػػػهرار داقػػػبر
لر ػػيدقترار داقػػبراإلسػػرالا ابر2002بلر رليسػػبررلػػاسرارػػازرالرا سػػ ؽلر رااػػؿرشػػيراف.ريفػػرر ػػيـراإلسػػرالا ا

يػػػررارقيلػػػبرقدػػػهريػػػرر قػػػؽراراػػػفبرر85دا ػػػاقةراتلراقػػػررر710  ػػػمر دػػػيلرجػػػداررارف ػػػؿرارلد ػػػرخر طػػػاؿر
ريػررارقيلػبرقػفرقسػي بر9.4(لر قيراػؤدخرإرػمراػـر1967ارغر ابلراار يقرر  مرارجطرا جارر) دادرارليـر

 قةػػػيرلرةةج  ػػػهر  ػػػراجرر8إرػػػمرر7اراػػػفبرارغر اػػػبلر قػػػيريالػػػيراردػػػدسرارشػػػرقاب.راارجػػػدارراإلسػػػقدةرر ػػػار يرةفػػػيعر
ر460يػػػررارقيلػػػبرقػػػفرارجػػػدارلر خرقػػػيرادػػػيربرر65لرةػػػـراسػػػةدقيؿر دػػػيلر2017قراق ػػػب.را ةػػػمرسػػػ ةق ر/ ا اؿر

ـراةـر ديؤ ير لدلراذرػؾر  سػبردا اقةررإاييابررر200دا اقةرا ر جرىرقادراإلدشيلرار53دا اقةرا لرياقير ديؾر
 قدةبرةدساؽرارشؤافراإلدسيدابرارةي بررفقـرارقة دةر" اةشي".

ااسػةجدقترار داقػبراإلسػرالا ابرطدػذاؾر ق اػيتر قداػبردفػذ يري سػطاداافرداجػؿرإسػرالاؿررة راػررإقيقػبرارجػدارلر
قسػةاطدبرقػفر ػافرر65جػداررُا دػررق اػافردابر.رااسػةديدا رإرػمر" اةشػي"لريػ فرارر370ارذخرة  لرةد فةهرق ايرارا

ر150قسػػػةاطدبرقديقػػػبر  ػػػمر رااػػػرراراػػػفبرارغر اػػػبريػػػررارجيدػػػبراإلسػػػرالا ر.رااشػػػاررإرػػػمر فر دػػػيؾرر150
 اا ػػػبريػػػررارجػػػدارلرق ػػػددةرر81ةجقلػػػي ري سػػػطاداي رةشػػػقؿر رااػػػررةدػػػبر ػػػافرارجػػػدارراارجػػػطرا جاػػػر.را دػػػيؾر
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رزاةػافلرقػػيراداػػدر راػػبرارا ػػاؿراارزرا ػػبرطػػااؿرقدلػػيرإبرجػػالؿرقاسػػـرقطػػيؼرار63د اا ػيترزرا اػػبلربرةفػػةير
 يجزا رإسرالا اي راةج ؿرارجدارلررقراررا يرادراار ايلبراػقفرر13ارليـلر  سبر" اةشي"لرارذخراشاررإرمر فر

لرر اػػػػي راسةشػػػػيراي ر ػػػػفراردةػػػػيلجرارديداداػػػػبر2004ااراا/ةقػػػػازرر9قاػػػػاد.را  ػػػػدرترق دقػػػػبرارلػػػػدؿرارداراػػػػبلريػػػػرر
دارريررا رضرارف سطادابرارق ة ب.راذدرتر فرارقديطبرقػفرقسػيررارجػدارلرارةػررةقػررارقةرة بر  مر ديلرارج

داجػػؿراراػػفبرارغر اػػبلر قػػيريػػررذرػػؾراردػػدسرارشػػرقابلر يإلاػػييبرإرػػمردظػػيـرار اا ػػيتراارة ػػيرايلرةقثػػؿرادةليدػػي ر
يريػػررذرػػؾريػػرربرةزاقػػيترإسػػرالاؿر قاجػػبراردػػيدافرارػػدارر.راطير ػػترارق دقػػبرإسػػرالاؿر اقػػؼر دػػيلرارجػػدارلر قػػ

اردػػػػدسرارشػػػػرقابرا ارلػػػػيلراةفداػػػػؾرارقدػػػػيطبرارةػػػػررةػػػػـر ديؤ ػػػػير يرفلػػػػؿلرا فر"ة غػػػػرر ارة طػػػػؿر  ػػػػمرارفػػػػارردػػػػؿر
 اإلجرالاترارةشرالابلر ارارةدظاقابلرارةررارة طتر  دشيله".

يػررارقيلػبرقػفرجػداررر90اةشاررقل اقيتلر  در يرقللدرا   يثرارةط ادابر" راج"ر)غارر داقر(لرإرمر فر
يػررارقيلػبريدػطرقدػهر ػررقااطػبرإسػقدةاب.راادػاؿرقػداررر10ف ؿرارلد ػرخريػرراراػفبر  ػيرةر ػفرسػايجلراار

ارقللػػدلرسػػلاؿرج ا اػػبلرإفر"اردااطػػبراإلسػػقدةابرةشػػدؿرجطػػرا ر قػػؿرقػػفرارسػػايجلريػػيردااطبراإلسػػقدةابرة دػػمرقػػبر
إرػمرر30سايجرا ػيدررقػفرقةرا لر ادقيرارر15ار10شيرعر قدررقفرجلبراا دةرقدليلراةأجذرقسييبرةةرااحرقفر

قةػػػػرا ر ارػػػػهر ػػػػيرلرضلرا يرةػػػػيررراػػػػدقررقسػػػػي يتر د ػػػػررقػػػػفرا رااػػػػرلرج ا ػػػػي را رااػػػػررارزرا اػػػػب".رر40
دا اقةراترقر لبلرقفرقسي براراػفبريػرر ػيؿرادةقيرػهلرا ػارر705ا  سبرج ا ابري فرارجداررسالزؿرج فهر

يػررارقيلػبرقػفرر47رقاب.رااشػاررإرػمر فريررارقيلبرقػفرقسػي براراػفبلر قػيريالػيراردػدسرارشػر12.5قيراشّدؿر
يػػررارقيلػػبر ػػررر17يػػررارقيلػػبرغي ػػيتراقدػػيطؽرقفةا ػػبلرياقػػيرر32ارقسػػي برارقلزارػػبر ػػرر راٍضرزرا اػػبلرا

يػررارقيلػبر ػررر4يررارقيلبرقفرقسػةاطدرراراػفب(لرار87قسةاطديتراقاا در سدرابرإسرالا ابر)ادطفريالير
 فررسػػػـرارجػػػدارلر ػػػاررسػػػـرةدةادػػػرلرالػػػدؼررالسػػػةااللر  ػػػمرقدػػػيطؽرسػػػددابري سػػػطاداب.راااػػػاؼر" يرةػػػيررلريػػػ

قسػػي يترييرغػػبلرااجلػػؿر د ػػرر ػػددرقػػفرارقسػػةاطديترة ػػتراػػدرإسػػرالاؿريػػرر ػػيؿر   دػػتر يةفػػيؽردلػػيلرر فر
ارجػػداررارسػػـر ػػداد يلرا ػػذرؾرةجسػػرر قػػؿر ػػددرقػػفرارقسػػةاطديترقػػفرارجلػػبرارشػػرقابرر جػػدارلر خرقػػفرجلػػبر

 ارافب".
 قطيعرغزة

 ةدفاذرقراررار داقبراإلسرالا ابلر رليسبر دايقافردةداي الرإقيقػبرجػداررر2016ؿردليابر يـرشرعرجاشراب ةال
سػػرالاؿ.را   ػػفرارقة ػػدثر يسػػـرجػػاشراب ػػةالؿلر ياجػػيخر در ػػرلر فر اػػجـر  ػػمرار ػػدادر ػػافرقطػػيعرغػػزةراا 
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يررجزلرد اػررقدػهررارجدارراإلسقدةرر ذارسادافرقجة في ر فر يقررارجدرافرارةرر قيقةليرإسرالاؿلر دهرساداف
 سػػػفؿرا رضلرااقةػػػدرإرػػػمرا   ػػػم.رارّجػػػيراسػػػةدقيؿر دػػػيلرارجػػػدارردلياػػػبرارلػػػيـرار ػػػيرر.راديدػػػترازارةرارػػػدييعر

ق اػػافردابررر570دا ػػاقةرا لرا ةد فػبرة ػػؿرإرػػمرر60اإلسػرالا ابر شػػيرترسػػي دي رإرػػمر فرارجػداررسػػادافر طػػاؿر
ارلريػػررجزلػػهر سػػفؿرا رضرساةاػػقفرقجّسػػيترقةطػػارةرادػػافر  قديدلػػيرادةشػػيؼر قاردػػر.راذدػػرتر فرارجػػد

سػرالاؿ.راالقػػؿرارجػػاشراإلسػرالا رر  ػػمرقػداررارسػػي بلر يسػػةثديلر  فػرر دفػػيؽرر  ػمرار ػػدادر ػػافرقطػيعرغػػزةراا 
 ط ػػبرارسػػ تلرقػػفر جػػؿراسػػةدقيؿر دػػيلرارجػػدار.را ةػػمراففر دػػيؾرسػػايجر داػػدخرا ػػاطر دطػػيعرغػػزةلررددػػهر

 ادرقفرارجراقيترر ديدافراردارر.اةاقفرارلد
قةػػرر ػػفرارسػػايجلرر500اقػػيؿرقدةػػبر" اةشػػي"رإفرثقػػبر"قدطدػػبرققدػػاعرارػػدجاؿرإرالػػيرة لػػدرقػػير ػػافر ػػفررإرػػمر

داجؿرقطيعرغزة".را ايؼر"ادفذرارجاشراإلسرالا رر ق ايترةاغؿريرر ػذيرارقدطدػبر ػدةرقػراتر سػ ا اي لراػةـر
رر خرققة دػػػيترةاجػػػدر دػػػيؾ".را شػػػيررإرػػػمر فر دػػػيؾر"قدطدػػػبرجالرلػػػيرةدفاػػػذر ق اػػػيترةجراػػػؼررفرااػػػرراةػػػدقا

قةػرر ػػفرارسػايجلرااػػةـرإطػالؽراردػيرر  ػػمرا شػجيصرارػػذافرر1000إرػمرر500 يراػبرارجطػارة"رةقةػػدرقػير ػػافر
ادج افر ذيرارقدطدبلر يإلاييبرإرػمر فرةجراػؼرا رااػرراةػدقاررارققة دػيترةلة ػررقػفرارققيرسػيترارشػيللبر

رسيترةدفذر  ارةرغاررقدةظقػبراغاػررقةاقلػب.راةػي بر"ةدػدررا رااػررارقداػدرارا ػاؿرياليلرإبر فر ذيرارققي
دا ػاقةرارقر لػيلر خرقػيرر62.6إراليلر قيرياليرارقديطؽرارققداعردجارلػيراارقدػيطؽر يراػبرارجطػارةلر قػيرادػيربر

 دا اقةرا رقر لي (".ر365يررارقيلبرقفرارقسي برارد ابر رااررقطيعرغزةر)ر17اقثؿر
 ق رر داد

لرقررترار داقبراإلسرالا ابلر رليسبردةداي الرإقيقبرسػايجر  ػمرطػاؿر ػداد ير2010يرراديار/ديدافرارثيدرر
قبرق رلراةـرارشراعر  قيقةهريػرردايق ر/ةشػرافرارثػيدررقػفرارلػيـرذاةػه.راديدػترإسػرالاؿر ػررترطدػذاؾرإقيقػبر

قراق ػػبلر اقػػؼرةسػػ ؿرارقلػػيجرافرا ييرقػػبررارسػايجرار داػػدخلرارػػذخرةةج  ػػهرقجسػػيترإردةراداػػبرادػيقاراترا  ػػراج
إرالي.راب دي لرا ة رتر فرقفرشأدهرقدبرةس ؿرقس  افرقفرساديل.رااسةديدا رإرمرازارةراردييعراإلسرالا ابلريػ فر

 قةػيرلرا ةد فػبرة ػؿرر6دا اقةرا را يرةفيعرر245ارسايجراقةدرقفررييرإرمرإاالتر  مرار  ررا  قرلر طاؿر
 .2013رر قاردر.راةـراسةدقيؿرإقيقةهريررارليـرق اافردابر450إرمر

  دادرا ردف
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.راذدػػػرترازارةر2015شػػػر ترإسػػػرالاؿر  قيقػػػبرسػػػايجر داػػػدخر  ػػػمرار ػػػدادرقػػػبرا ردفلريػػػررسػػػ ةق ر/ ا اؿر
دا ػاقةرا لرقػربرإاػالترر30اردييعراإلسرالا ابر فرارسايجر  مرار دادرارجدا اػبرارشػرقابرقػبرا ردفر ػار طػاؿر

قطػػيرلرقشػػارةرإرػػمر فرارلػػدؼرقػػفرارسػػايجر ػػار قياػػبرارقطػػير.راذدػػرتر فرارسػػايجراشػػقؿرر اػػثراجػػرخر دػػيل
ق اػػافردابرر قاردػػر.رااةاػػقفرسػػايجي راػػجقي ر يرةفػػيعرر85  ػػراجرقراق ػػبراقلػػداترقةددقػػبر ةد فػػبرة ػػؿرإرػػمر

 دا اقةراترر قيابرارقطير.ر4.5قةرا ررقسييبرر30
  دادرر ديف

 قةػيرريػررارقدطدػبرارققةػدةرقػفرر سراردػيقارةرر6ررإقيقػبرسػايجر يرةفػيعرشرعراب ةالؿرير2017يررقياا/ ايرر
ا ةمرإ  برارج اؿر  مرار دادرقبرر دػيف.راذدػرتر ػ افبر"جاػرازاراـر اسػت"رطدػذاؾر فرارسػايجراقةػدررلػدةر

ق اافردابرر قاردرلرقاا بر فرارسايجرارجدادر ػارةطػاارررسػايجرةقػترر29دا اقةراتلرا ةد فبرة ؿرإرمر
يررثقيدادايتراردرفرارقياػر.را ػررترإسػرالاؿرإقيقػبرارسػايجر يرػداايبرا قداػبررقدػبر ق اػيترةسػ ؿرقػفرإقيقةهر

ر ديف.راديفرإدر ررقيؿلرقؤجرا لر" د دير  قيقبرارجػداررارجداػدر  ػمر ػدادرر دػيفراسػاةـراسػةدقيره.ربر درخرإذار
دػػػدرر دػػػيفراردػػػرارلرإذرقػػػرررارقج ػػػسرلررددػػػهرسُاسػػػةدقؿريػػػررارفةػػػرةرارقد  ػػػب".راادة2018قػػػيردػػػيفرسػػػاةـرذرػػػؾريػػػرر

ا   ػػمرر ػػدييعريػػررر دػػيفلر جاػػرا لر"اةجػػيذردػػؿراإلجػػرالاتررقدػػبرإسػػرالاؿرقػػفرإقيقػػبرجػػدارريي ػػؿريػػررقدػػيطؽر
اة فظر  اليرر ديفر  مر داديرارجدا اػب".راذدػررارقج ػسلريػرر اػيفلر فرارجػدارلرارػذخرةدػاخرإسػرالاؿرإقيقةػهر

 ".1701ة فظرر ديفر  اليلر"جرؽرر دراررا ققررارةررار13  مرار دادر ددراردديطرارػر
 ساراب

  قيقػبرسػايجرقػير ػافرسػارابراقرةفلػيترارجػابفرارق ة ػبلرقشػارا رر2013ةللدردةداي اريػرراديار/دػيدافرارثػيدرر
لر فر داقةػػػهرشػػػر تر2015 قةػػػير.را   ػػػفردةداػػػي الريػػػررسػػػ ةق ر/ ا اؿرر5إرػػػمر فرارسػػػايجرسػػػادافر يرةفػػػيعر

 سايجلرقفردافرةدداـرقزادرقفرارةفي اؿر فرةديرافه. يرفلؿريررإقيقبرار
 ارداايبرااراابرارديدادر

ا رجػػبرقػػداررقردػػزر   ػػيثرا رااػػرر)غاػػرر دػػاقر(لرجقػػيؿرارلق ػػبلر دػػيلرإسػػرالاؿررة ػػؾرارجػػدرافراا سػػاجبر
رلرا قدابرإرمر يجسرارجاؼرارذخراساطرر  الي.راقيؿر"اإلسرالا اافرالاشافر زقػبرداج اػبرا يرػبرر ػبر قدػ

اارداػػػػيدةراإلسػػػػرالا ابلرةسػػػػلمردالقػػػػي ررااػػػػبراإلسػػػػرالا اافرة ػػػػتر ػػػػيجسر قدػػػػرر ػػػػأدلـرقسػػػػةلديافردالقػػػػي رقػػػػفر
ارف سػػطاداافلرارةث ػػتردفسػػليردداػػيدةرة ػػياؿر فرة قػػالـر شػػةمراراسػػيلؿ".را اػػيؼر"رػػاسرثقػػبر خرقػػيدافراسػػقير
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يفر ػػػفر لاػػػلـ.رارجػػػدرافرردارػػػبراب ػػػةالؿلر ار خردظػػػيـر ػػػيدـريػػػرر خردارػػػبلر فرا دػػػررجػػػدرادي ررف ػػػؿرارسػػػد
ةا ػػؿرر يرػػػبري ػػؿر د ػػػرخلرا  ػػمر رضرارااقػػػبرإسػػػرالاؿردظػػيـر د ػػػرخ".رار ىر فرارجػػدرافرارةػػػررة دالػػػير
إسرالاؿلرسةس برةػاةرا ر يرلالقػيترقػبرارػداؿرارق اطػبر لػيلربرسػّاقيرا ردف.را شػيررإرػمر فرار ػدادراارجػدرافر

 ديدريررارقدطدػبلراةث ػتر فر ػذارارداػيفرارقاجػادر يرلػيرـرارةررة داليرإسرالاؿر"ةشلؿرقزاجي رقفرارجالييتراا 
ارلر ػػػرلر ػػػارجسػػػـرغراػػػبرااراػػػدر فرا دػػػمرغرا ػػػي لرابرارغػػػبر يرسػػػالـراابدػػػدقيج".رااسػػػة لدرارلق ػػػبر فرةرّسػػػـر
إسػرالاؿر ػػداد ير لػػذيرارجػػدراف.راقػػيؿر"إسػػرالاؿرقيلقػػبر  ػػمرارةاسػػبراا طقػػيعلراقلقةلػػيرةفةاػػترارػػداؿرارلر اػػبر

رذرؾرةظؿر الر داد".را شيررإرمر فر"إسرالاؿر رراردارػبرارا اػدةر يرلػيرـرارةػرررػاسررلػير ػدادلرابررارقجيارةل
ةق ػػؾردسػػةارا لر فراردسػػةارراةط ػػبرة داػػدرارشػػلبراار ػػدادلررددلػػير ةػػمراففربرةل ػػـرقػػفر ػػـرشػػل ليرابرقػػير

  رر داد ي".راةي بر"إسرالاؿرداربر طقيعرةسةلدؼرارقدطدبرارلر ابر رقةلي".
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 ": الزياض أوقفت بياها رئاضيا حول اهقالب عدن80مصدر لـ"عزبي

 2012\\3  أشرف الفالحي -21عربي –عدن
دشػػؼرق ػػدرراقدػػرررياػػبر ػػفرإادػػيؼرارسػػلادابر ايدػػيررليسػػايردػػيفرسا ػػدريرارػػرلاسر  در ػػهرقد ػػارر ػػيدخلر

  مرقلسػدرراردػاةراررا لػبريػررار قياػبرارةػي بررػهلرشػقيؿرر دبراسةااللرقااترادف يرابرقد اقبرقفراإلقيرات
رارثالثيلرارقيار.  قدادبر دفرجدا ررار الدلر ـا

اديدترقااترةي لبرر قج سرابدةديرررابدف يررريررقدادبر دفلرقدرةقددػترقػفراقة ػيـرقلسػدررار ػاالراررا ػبر
 ػرخراجػاخررػد ي يتراقدػيةالترإقيراةاػبلريررار قيابراررليسابرارذخراداديرارلقاػدرقلػرافرارد ػيطرلر لػدرق ػؼر

   مرارقلسدرلريجررارثالثيللرا دبر ددبرر ةليراررايض.
"لرقشةرطير دـرذدرراسقهلرإفراررلاسر يدخر  ػدر ايدػيرقااػيلردػيفر21اقيؿرارق دررار داقررارريابررػ" ر ر

ررسػلدرشػقيررر ػدفلرقػفرساديشؼر هراراقداافر يرةطاراتريرر دفلر دبراقة يـرار ػاالراررا ػبريػررقدطدػبردا
 ق ؿرابدف يراافلررابرةدجؿرسلادخر اقؼرذرؾ.

ا اػػيؼر فرقسػػؤابرسػػلادايرريالػػيرارةدػػمر ػػيررلاسر ػػيدخلراقػػدـررػػهرةللػػداتر ػػأفر ػػالديرسػػةةدجؿر دػػاةرإل ػػيدةر
 ة.ا قارريررارقدادبرارسي  ابرإرمرقيرديدتر  اهرق ؿراقة يـرار االراررا بلرارذخراة براررلاسراراقدررق يشرر

اايدػػيرر ق ػػػدرراراقدػػررارقدػػػربرقػػفرارػػػرلاسر ػػيدخلريػػػ فرارقسػػؤاؿرارسػػػلادخرريػػضراردشػػػؼر ػػفراسػػػقهلر ار
قد  هلراادةفمر أدهراةارمرقد  يررياليرجدالر قدبر يدخر  اديؼر ايدهراررليسرلرقةللداريػرراراقػترذاةػهر ػأفر

اسػػةاراار  الػػير ػػد ـرإقػػيراةرلررةدسػػ برارق اشػػايترارةي لػػبرر قج ػػسرابدةدػػيرررقػػفردػػؿرارقااقػػبرارلسػػدرابرارةػػر
 اقدليرقلسدررار االراررا بلر  در د ررا قاىر راابرار رسراررليسرريرر دف.

ا ػػػاؿرقاػػػيقافرار اػػػيفراررليسػػػررارػػػذخردػػػيفرارػػػرلاسر ػػػيدخرسػػػا داهر ارسػػػا ثر  ػػػررارة فزاػػػافراررسػػػقرلر يػػػيدر
  دؿرقير  ؿ.رارق درر أفرار ايفرديفرا قؿررغبرقاابلرساةـرقفرجالرهرقديشفبراراقدااف

ا ااػػػير فرارػػػرلاسراراقدػػػرردػػػيفرسػػػاةطرؽررسايسػػػيتردارػػػبراإلقػػػيراترارقليداػػػبرر داقةػػػهلرارةػػػررةةلػػػيرضرقػػػبر
   داؼرارة يرؼرارلر ررارذخرةشيرؾراقدهلر دايدةرارسلاداب.

ارـراسة لدر فر ايفر يدخرديفرسالفرلررابرإادييػهرقػفرق ػؿرار داقػبرارسػلادابرا"  ػاظ ر"رقػفرارقشػيردبريػرر
 ػػيرؼرد ػػـرارشػػر ابلراساسػػردردبلػػؿراشػػاا در ػػدةر  ػػمرجرقلػػير  ػػداؼرارة ػػيرؼرااردػػراراترا ققاػػبلراقدلػػيرة

 ارذخراشددر  مرا دةراراقف.ر2216اردرارر
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اديدػػػترار داقػػػبراراقداػػػبرارقلةػػػرؼر لػػػيرداراػػػيلرقػػػدر   دػػػترارجقػػػاسلريشػػػؿرارق يارػػػبرابددال اػػػبرارةػػػررقيدةلػػػير
ررلرقطير برارسلادابرارةرر رس ترايدار سدرايرر ةلدلبر  دليلرذرؾ.ق اشايترارقج سرابدةديرررارجدا 

ر  
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 املشترك بين الحل الطوري والحل الفلططيني

 2012\2\3  الشرق االوسط  نبيل عمرو
 فرساةشرلراق  هر د اؿرجداؼلر  د ر يرسارخ. قير دديرقيرزرديرقرا افرق

رارقشيردافر دػيل لـلراد لػـر ػيدر يش ترجداؼريررإ رازرةددـلرارارطفاؼلر يةجييرةفي ـلرابر قاؿر ال .ر ـز
 إرمر  دير ارقد ةه؛راارقد بر دير رراراطفرارقؤقترردؿري اؿرسايسر.

ثػػررقػػفرا ةقػػيقلـر قػػفر اػػراالرا ػػذار قػػػرر قػػيرساةشػػرلري دػػدررفػػتردظػػرخرا ةقػػيـرارقػػراق افر قػػفرقػػيطلاار د
 ػػدالرلر ػػؿر ػػارارفػػرؽر ػػافرقػػؤةقررالدػػدرة ػػتر دػػاافرإاجػػيدر ػػؿلراقػػؤةقررالدػػدرر ة شػػادراةلظػػاـراردفػػاذر  ػػمر

  رضرار راع.
يػػػررساةشػػػرلرظلػػػررج ػػػؿراجلػػػؿرار ػػػؿر دػػػيؾرقسػػػة اال لرا ػػػار فرر ػػػيةرار ػػػؿر ػػػـرراسػػػاارقجػػػردر طػػػراؼريػػػرر

قػػدرةةفػػؽر  ػػمر قػػرر اػػيـرقلػػداداتلرإبر دلػػيريػػررارجػػا ررقجة فػػبرار ػػراعلر ػػؿراقدػػية افرا  ػػ يبر جدػػداتر
  ػمر قػارررػاسرقةي ػي رإدليؤ ػيرر ةا ػؿرإرػمرةسػػاايتر يسػقب.را ػافرادػافررا ػررار ػؿرقةارطػي ر لػذاراردػػدرلر

 ج ا ي ر  مرسي برار راعرارقس يلريأخرةساايتراقدفر  اغليريررظؿر ذارارااب !
 «.ابسة يرب»اار ؿرارف سطادر..ر  ددير د قبراا دة:ر ديلراظلررارقشةرؾر افرار ؿرارسارخر

  مرارجيدبرارف سطادرلرةةدرررظػي رةرارر ياػبلردقػير ػرر  ػمرارجيدػبرارسػارخ؛راررا ػررا سػيسر ػارطػرؼر
قد ػػػيزلرة دقػػػهريػػػرر ردةػػػهراقراراةػػػهراق يدراةػػػهرقػػػاادافراد اػػػيزيرق ػػػؿر خرقػػػيدافرطجػػػرلريقػػػفراةاقػػػبرقػػػفر قاردػػػير

  الػػػيرقػػػبرار  اػػػؼراإلسػػػرالا ر را ػػػافرادػػػافرسػػػدؼرار ػػػؿرا قاردػػػرر ػػػارارراػػػيرر ػػػاغبر ػػػؿربراػػػةـرارةفػػػي ـ
اإلسرالا رلريػاقدفردافر دػيللرا ةػمردافرقل اقػيتلر فردةلػرؼر  ػمرق ةػاىرار ػؿراجال ػيةه.رابر  ػدؽر
 فرارسػادرغػراد التلرارقسػؤاؿراررلاسػررارقاػدادرر ػفرةلالػبرارةر ػبررةقراػرر اريػرضرار ػؿرا قاردػرلراداػػرر

اراقتريررإسرالاؿلرااااظبر  مرزايراترقادادابررغالؼرغػزةلرار ػمرقػفرج ػؼرارسػةيرلرا  ايدػي رقػفردؿر ذار
 قيقػػهلردثاػػرا رقػػفراإلجػػرالاتراإلسػػرالا ابرارةػػررةرطػػبرارلالقػػيترقػػبرارف سػػطاداافلراةشػػجللـر  ػػمرابدجػػراطر

ردػػفرايػػؽرارة ػػقاـرارةػػدراجرريػػررار ػػؿرابقة ػػيدخلرارػػذخربر ػػدر فرافاػػررقدطداػػي رإرػػمرار ػػؿرارسايسػػرلرار
 اإلسرالا ررا قاردررارقشةرؾ.

 اػػػفرابسػػػة يربر دػػػي را دػػػير ة ػػػدثر  غػػػبرارااقػػػبراقػػػير  اػػػهرقػػػفر دػػػيلؽلرقػػػدرافػػػرضرا قارداػػػافرااإلسػػػرالا اافر
ساديراارقلادي ر  مرارف سػطاداافلردػأفرةط ػؽر جػزالرقدػهرقػفرطػرؼراا ػدلراقػدرا شػررارف سػطاداافريػررزاااػبر
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  ػػػمرةغااػػػررابسػػػةراةاجايترا قارداػػػبرااإلسػػػرالا ابلرغاػػػرر فرذرػػػؾر يرقدػػػيااسرر ػػػيدةراػػػادبر قسػػػي برقػػػدرةلـ
ارقااػػا ابر ػػارارا ػػفبرا داػػدةراارقاػػقادبربسػػةقراررار ػػراعراادفجػػيريلرارػػار  ػػمريةػػراترقة ي ػػدة.را  ػػمر

 الادرا قاررإرمرار فر؛ر دذارقيرترارةجيرب.ر-قلقيرديفرق دادا رر-ارقسيررارف سطادرلر خرادفجيرر
  رؼري سطادررالاشافريررق برارلي قبرارقد يةرإلسرالاؿ ر350ذارافلؿرار ؿرارقفراضر ػيقي

ا ؤبلرارقاجادافريررارد براا طراؼريش تردؿرق يابتر زرلـر فراقةػداداةلـرارط الاػبلريلػـرإرػمرارغػربر
ب راجدا ػػي راقػػدافرجسػػارا رقػػبرق اػػادرري سػػطادرريػػررإسػػرالاؿلراةلػػيطفافرقللػػـراا ةزقػػافر داػػاةلـلرا ػػـرشػػقي

 اشرقي ربرادف  افر فر  رر شرخرإفراة در  مر قرلريل مرارددسر اب راق ؿردؿرشرل.
قػػيذارةفلػػػؿرإسػػػرالاؿر غػػزةلر اػػػثرق اادػػػيري سػػػطادررادّاػػافرقاػػػجبرارلػػػيرـر قأسػػيةلـرارقةفػػػردةلراقلقػػػير ر ػػػتر

يررػػػـرةف ػػػيريػػػرردفػػػررقسػػػؤاراةليرارد  اقيسػػػابراإلسػػػرالا ابلراارد ياػػػبراإلسػػػرالا ابلراارة يرفػػػيتراإلسػػػرالا ابلري دلػػػ
 ارق يشرةر فر ذيرارجراقبراإلدسيدابرارةرربرقثاؿررليريرردؿرارل ارراا زقيف.

اقػػيذارةفلػػؿر يراػػفبر ػػي  برا دثػػررقػػفرسػػةافرققػػرا رقفةا ػػي ر ادلػػيرا ػػافرإسػػرالاؿلرااػػدرؾرارلدػػاللر دػػيؾر فر
طقلديف.رقث قػيرارطػرؼرارقد ػيزرراٍعرر ػؿرارلدالرارذخرا دثر  ايدي راثاررقفرارقجياؼر دثررققيراثاررقفراب

سػػارخلرادسػػجبرط ػػؽرا  ػػؿر دػػهر  ػػمرار ػػؿرارف سػػطادرلرييرقشػػةرؾر ػػارابسػػة يربر ةػػمرإشػػليررطجػػرلر ار
ر ةمرظلاررشرلرقيراغاررارقدلجراا دااتلرا ذارقدرادافرقسة اال رطجر.

ر  
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 لبنان: الحزب ألاهليت لم جضع أوسارها بعد

 2012\2\3  الدستور   عريب الرنتاوي
 لدرثالثبر دادر  مرادةليلرار ػربرا   اػبريػررر دػيفلررػـرافػيرؽرشػ ير ػذيرار ػربرر دػيفلرا ػارالػادرر ة ػااـر

ة ػدرر ػفر ػذارارقسػؤاؿر ارذاؾر...رارجقػاسر«رزرػبررسػيف»ار  ديداافر دػدر اؿرجػالؼر ار ةػمررياؽررؤاس
ارفيلػػتلر ػػدار فرار ػػربراردرالػػبراارقد فػػبلرةػػدؽرا  ػػاابرقجػػددا لراقظػػي ررار ػػربرا   اػػبراطداسػػليرارداقاػػبلر

لررديدػتراا ػدةرادط دػترقػفررشػيشر  ػد ـ«ر ػ ابرر ػيص»لرارػار فر«ار دث»ديدتر يارةر داةريرر  دةر
 .1975ارةرر شل ترار ربرا   ابريررارليـر«ر اسطبر افراررقيدب» قثي بر

يػػررر ظػػبراا ػػدةلرادد ػػبرارقشػػلدرر سػػي ر  ػػمر دػػبلرا ػػيدرجطػػيبراردرا اػػبرالقػػافر  ػػمر  يداػػثرارقسػػؤارافر
اردةػػػؿر  ػػػمر»يػػػررةػػػذدارر ػػػي ؽلررقس سػػػؿر«ر  ػػػمرارلااػػػب»لرا ػػػد ترارةلػػػدايتر«ارساشػػػايؿرقاػػػداي»ايرسػػػيفر
 ػيدرار  دػيداافرإرػػمرقةػيراسرطػاالفلـراقػػذا  لـلرادشػدرارل ػبرارقػػذ  رراارػدادرر  ػارةرقفيجلػػبر«ر...رارلااػب

ةلػػػددرارقؤسسػػػيتلرقػػػفرار داقػػػبراار ررقػػػيفراابدةجي ػػػيتراراشػػػادبلرإرػػػمر«رارلااػػػيتراردية ػػػب»اسػػػرالبلرا ػػػيدتر
 طاالؼراارقذا ب.ارجاشراارقؤسسيترا قدابلرارقةراد برقذ  اي راطيلفاي لراارقاز بر  مرجطاطرار

 ػػػافر ػػػزبراهللراارةاػػػيررارػػػاطدررار ػػػرلردػػػيدراسػػػدطر«راةفػػػيؽرقػػػيررقجياػػػؿ»ابةفػػػيؽرا شػػػلرلرشػػػالاي راقسػػػا اي لر
قسا اي لرق ؿر شررسػدااتلرايػرر  ػداثرارسػي برر–اا  ير ثرا ر لدر افر...ر ذيرارقرةلرديفرابددسيـرشالاي ر

ارةيقػبر  ػمر اػراترارغر اػبلر جػذرابددسػيـرشػدَؿررلر ددقيريرضر ػزبراهللرسػاطرةهرارلسػدراب2007قفر ايرر
شػػالرلربر ػػدادرابرجطػػاطر قػػرالريػػرر ػػرابرارجقاػػبراػػدرارجقاػػبلر دػػدقيرةدػػبرارااقلػػبلرر–ا ةػػرابرسػػدرر

دػػػيردطابلراغاػػػبرارلدػػػؿر«ر قػػػرالرارطاالػػػؼراار ػػػراب»ةسػػػاطررارغرالػػػزراةػػػة دـر  ردػػػبرارشػػػيرعرارقددػػػيدرج ػػػؼر
يرارلااػػبراراطداػػبرارجقلاػػبرارجيقلػػبلر اؿراػػ ياير ػػرابراإلرغػػيلرااسػػدطرارقدطػػؽراارق ػػ  برارليقػػبلراة ػػ 

 ااإلق يل.
«رةزااػػػػتراةشػػػػ اـ» ػػػػد ترارد ػػػػبريػػػػررةاقاػػػػترادةجػػػػي رربيػػػػتلرز قػػػػيلرارقػػػػذا براارطاالػػػػؼلرقدلقدػػػػافريػػػػرر

قيدادػػيةلـرابدةجي اػػبر...راردػػيدافرارجداػػدراجلػػؿرابدةجي ػػيترارقد  ػػبرقجة فػػبر لػػضرارشػػرللربر  ػػدررداػػهرادػػافر
ـر  ػػػةهرارقد  ػػػبريػػػرر ررقػػػيفرارق ي  ػػػبرارطيلفاػػػبراارقذ  اػػػبر...رارجقاػػػبر  يجػػػبررشػػػدرارل ػػػبر ػػػاؿر جػػػ

ارقذ  رراارطيلفرلر ةمربرااابر  اهر اتراا دريػررابدةجي ػيترارقد  ػبر...رج ػرافر يسػاؿلررلػاسرارةاػيرر
اسرقج ػػسراقػػدرطفر اافرةدسػػاررر سػػهلراػػردررلػػ«ر  طجػػر»ارػػاطدررار ػػرلراط ػػؽرة ػػرا ي ر  اجػػي :رد اػػهر ػػرخر
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 ار أ شػػبرقدلػػيلريجػػأةراقػػفردافر«رارة اػػبر قث لػػي»اردػػاابراز ػػاـر قػػؿلراقلػػهرر ػػطرقػػفراردػػيطدافراارقة ػػدثافر
سػػػي ؽرإدػػػذارلرةة ػػػرؾرارجقػػػاعرارغياػػػ بلرادة ػػػيرا رردراقػػػبرارػػػز اـلراظلػػػررارسػػػالحراردػػػيرخراارػػػدراجيترارديراػػػبلر

«ر...رارغػزا»اسةلراضراشػ هر ق اػيتررةليجـرارقديةبراةةلرضرإلطالؽرارديرلراةسة يحرقديطؽرقسا ابرير
لر ديرُاردر  مرارجطأر يرجطالب...ر دػيرةسػة يحر«ردرارفلؿرا سا رقفرارفلؿ» ديلرا دير يرذاتلراةج مردقاذجر

اردراقػيتراارجطػاطرار قػرالرارقةداارػبرا د اػػيترار ػااررارقةفػؽر  الػير...ر دػيراسػػة يحرارػدـر)قػبراقػؼرارةدفاػػذ(ر
ار ػربر«ربرقدطػؽ»ةهلرا  ارةررـرالدرقللػيلرارةدفاػررجػيرجرقدطػؽلر ار ػي  رىرااسة يحرا جرريرر درر ا

 ا   ابلر قرا رققددي .
طاالفهراط ديةهراجقػي اريلرا فرقػيدةرا  ػزابراارقا اشػايتر«راجةزرت» ديلرااففلراظلرردـر فر  زابرر ديفر

ريػػرؽر ػػافردراقػػبرارػػز اـرادراقػػبرقػػدراجةزرػػااريػػررشجا ػػلـلرق ػػيريرطػػاالفلـرا شػػااقليراةط ليةلػػير...ر دػػيلرب
طيلفةػػهر...ر دػػير يرػػذاتلرة ػػ يرق ػػ  برارػػز اـرا سػػي يةهلر ػػررذاةلػػيرق ػػ  برارطيلفػػبراارط دػػبراارجقػػي ارلر
 خرقػػسر لػػيلرقػػٌسر يرطيلفػػبراارسػػ ـرا   ػػرراارا ػػدةراراطداػػبر...ر دػػيراسػػدطردػػؿرار غػػار ػػاؿرارسػػايدةراارلااػػبر

للػػػػيرد قػػػػيترييرغػػػػبلربرقلدػػػػمررلػػػػيلرة ػػػػدررقػػػػفر طػػػػراؼر رسػػػػدبراارا ػػػػدةراارقدياقػػػػبراي سػػػػطافرااردػػػػدسلرجقا
ارقسػؤارافرارػاسرقػفر  ػاقلـرا جػػاايلـر...رارثي ػتر دػيلر ػاردظػػيـرارق ي  ػبرارقج ػصررجدقػبرق ػػير بر
 فدػػبرقػػفراررجػػيؿريدػػطلر قػػيرارقةغاػػرلريلػػارردػػيـرارثرثػػراتراارشػػليراتراارل ػػيراترارقدقدػػبر رةػػرر ثد ػػترقسػػيقبر

 ار  ديداافرا قترطذادلـ.
جػػػي ٌزر  ػػػمر«رارطػػػي اررارجػػػيقس»براججػػػؿردثاػػػٌررقػػػفرارسيسػػػبرقػػػفرة راػػػررقػػػير  ػػػؿلرةسػػػاادهراةسػػػااغهر...ر

جػػي زةردذرالػػبرة ػػ يرردػػؿر«رإسػػرالاؿ»ارػػدااـررة قػػؿرارقسػػؤارابر ػػفرا يلػػيؿرارقشػػادبرر دطلػػيفرارسػػيل بر...ر
ارة ػػلادلراارسػػ براقشػػغ بررػػهلرا ػػررارليقػػؿرارػػرلاسرارالر«رارطػػي اررارجػػيقس»اسػػةجداـلريلػػررقسػػؤاربر ػػفر

ا  ػػػـرج ػػػؼرارةلدلػػػبراا ةػػػاالرارقاقػػػؼلرطيرقػػػير دلػػػيرةةػػػر صر   دػػػيفرادفطػػػهراغػػػيزيراقدياقةػػػهر...ربر ػػػأسر فر
لرا برافدػدر ٌخرقػدلـرقػيلر ةسة ارردؿرارػذرالبلرارقلػـر برا ػدار خرقػفر ػؤبلريػررقاقػبرارقددسػرر ارارقلػزـا

اقجيبةػػػهرار اااػػػبلرا فرةلػػػيدر ػػػايغبرقليدرػػػبراجلػػػهلراا  ػػػـر برةاػػػرررق ػػػير هراقااقلػػػهراقدػػػيطؽردفػػػاذير
ارقسػػػؤاؿر»ارةػػػررريلػػػتر لاػػػلـرقػػػفرقاقػػػبر«رارجطػػػاطرار قػػػرال»ةازاػػػبرارسػػػ طبراارثػػػراةر اػػػدلـلرا فرة  ػػػفر

دػػيفراهللريػػرر«...ر د ػػيؼرافرلػػب»لرإرػػمرقراةػػبر«ارسايسػػررارقدةجػػبراارجياػػبرر ق يسػػ بر قاجػػبراردسػػةار
  افرر ديفلر شةـرا يشرر ديف.
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 إلاماراجيون واليمن املأسومالطعودًون و

 2012\2\2  الشرق القطرية       د.محمد صالح المسفر
رارةػررُ   دػترارسػي برارثيداػبر شػرةر ةاقاػترقدػبرارقدرقػػبلر ا ةػرؼر ػأدررددػترقػفر شػدر د ػيرر ي ػفبرار ػـز

لر سػ يبر داػدةلر  قلػير دػدخريػررذرػؾرار ػافلر2015 خر لدرقدة ؼررا ػبرارسػيدسراارلشػرافرقػفرقػيرسر
 فرارقق دبرارلر ابرارسلادابر دايدةرارق ؾرس قيفر فر  ػدارلزازرطؿرسػلادرجرجػترقػفرقر  ػبراردقػافراارةػرددر
إرمرقر  ػبرار ردػبراابدطػالؽلرا دلػير  ػ  ترةق ػؾرقػراررار ػربراارسػ ـرريػررارقدطدػبلراليادلػيرا شػديلريػرر

ارجداػػدلراردػػفراسة شػػيرديررػػـراػػدـررداؿرقج ػػسرارةلػػيافرارج اجػػرلر ػػدارسػػ طدبر قػػيفرلرااسة شػػرديرجاػػرار يرللػػد
طااال.رديفرةددارخر فرارداؿرارج اجابر قفرد يرةق ؾرارةفاؽرارلسدرخراارقيررراار شرخر  مرجقلارابرارػاقفر
ا دلػـرسػاةقددافرقػػفرة داػؽرا  ػػداؼرارةػرر   دا ػػير يسػـرارة ػػيرؼرارلر ػررارػػذخر  ػ ير دثػػررقػفر شػػررداؿر

سػػالقابلرا ػػرر) برارشػػر ابرإرػػمرقػيرديدػػتر  اػػهريػػرر ػدليلرق ػػؿراسػػةااللرار اثاػػافر(رإ ػيدةرار داقػػ1 ر اػبراا 
  ػػػمرارلي ػػػقبر ػػػدليلراةقػػػدد ـر  ػػػررارق ييظػػػيترا جػػػرىلرا ػػػابرإرػػػمر ق ػػػمرارجدػػػابريػػػررقادػػػيلر ػػػدفر

(راةدفاػذرقػراررقج ػسرا قػفرارػداررررقػـر3(راا  الؿرا قفراابسةدرارريررر ػاعرارجقلاراػبلر)2ابسةراةاجرلر)
(راقجرجػيترار ػااررارػاطدرراراقدػرلراقػفر5(راق يدرةرقج سرارةلػيافرارج اجػرلر)4لر)20115رليـرر2216

ثـرابدطالؽرد ارسارابرراابر درر  ػربرارػدالرةر دػيؾر ػافرج ييػؿرارثػارةرارشػل ابر  ػمراردظػيـرار ػيدـريػرر
ردقشػػػؽراقػػػااتراردظػػػيـرا د ػػػيريرقػػػفرارق اشػػػايترارطيلفاػػػبرارةػػػررادػػػديلتررد ػػػرةردظػػػيـر شػػػيررا سػػػدرارقةلػػػياخ
 ا رديفلراديفرطقا رررلذير"ارلي فب"ر فرادافررليرارادرارل ايريررقجرايترا اايعرارلراقابرادذرؾررا اي.

ددتر رجاررلذارارة يرؼراردجيحرارسرابريرراراقف؛ر فراراقفربراق ؾرارداةرارةررةق دلػيرقػاةرارة ػيرؼلرادػيفر
ررػفرةطػاؿرارػفرةزاػدر ػفرثالثػبر شػلرريػر  سػا رةدػدار.ردػيفرا ةدػيدخر فرارلسػدرابررا ةديدخر فرقلردػبرار ػـز

ارسػػلادابررلػػيرازدلػػيريػػررارقدطدػػبلريقػػير يرػػؾرإذاردػػيفرالادلػػير دثػػررقػػفر شػػررداؿر جااشػػليراجقاػػبر سػػ  ةليلر
لر اردػفرقػػبرا سػػؼرجػػيبرظدػػرريػررقػػااترذرػػؾرارة ػػيرؼلرثػػالثرسػػدااترقػرترقدػػذر ػػدلرقلػػيرؾر ي ػػفبرار ػػـز

ػُلِدريػررارػاقفلرار ػبر  ػمرار ػدادرارسػلادابلرا ػاارا رديدتردةاجةليردقيراراديدرادافرشيقالر  مردػ ؿرار ُّ
رقدػػػبرارقدرقػػػبراارطػػػيلؼراة ػػػؿرإرػػػمرارلي ػػقبرارراػػػيضلردي اػػػؾر ػػػفرار ػػػدرارجدػػػا ررر سػػػلادابلر ة ػػؿرةجػػػـا
ا    ترار ربريرراراقفر  لير  مرارسلادابرقيرايرا سدرايراسقلبردارابراسداطرارلا برارلسدرابرر جػاشر

 رـراسةطبرة داؽر خرإدجيزر سدرخر رارا  راراجاا.رارلر ررارسلادخ؛ر ده
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(1) 
"لرإرػػػمرجيدػػػبر قػػػارر جػػػرىلرارق ييظػػػبر  ػػػمرا ػػػدةرارػػػاقفر دقػػػير شػػػرتر  ػػػاليرإفرقػػػفر  ػػػداؼر" ي ػػػفبرار ػػػـز
شػليؿر ػرابر راسارر جطااترسػرالبرد ػارارةجزلػبراارةفدػؾرلراا  اسالقبر راااهلراردفراةاير فراراقفراراـا

ديقدبر افرار  افػافرار ػيقاافر)ارسػلادابرااإلقػيرات(رسػةظلرريػرر يجػؿرا اػيـلرر افراراقداافلراجالييتر قادب
ريػػرر ييرسػػلاداافررػػفراد  ػػاار ػػأفر"ارػػاقفرارقفاػػد"رسػػادافر اػػدراة ػػتردفػػاذرقػػاةرجػػيرجرإرادةلػػـ.رإفرقػػيراجػػرخراراػػـا

ةدػػيرررجدػػابرارػػاقفرقػػفراقةةػػيؿراةشػػداؿرا ػػداترق اشػػياابرقسػػ  برقثػػؿرار ػػزاـرا قدػػرلراا  ػػالفرارقج ػػسرابد
ابدف ػػيررراةقدادػػهرقػػفرارلاقدػػبر  ػػمر رضرارجدػػابلراةشػػداؿراردج ػػبرارشػػ اادابلرااردج ػػبرار اػػرقابرا ارػػمر
يررش اةراا جرىريرر ارقاترلراقػدرةةشػدؿردج ػبر جػرىريػررةلػزلر ػذيراردجػبرة دػمرد قػيرقيداػيراقلدااػير

ثارر  ػػػػمر قػػػػفرارسػػػػلادابرقػػػػفراإلقػػػػيراتلردقػػػػيرةدػػػػاؿر اثػػػػؽرارق ػػػػيدرراراقداػػػػبلرا ػػػػذاربرشػػػػؾرسػػػػادافررػػػػهرةػػػػأ
ااسػػػةدرار ي.را ةػػػمردةي ػػػبر ػػػذيرارقديرػػػبلرق ػػػررارقليشػػػاؽرقدػػػررار داقػػػبراراقداػػػبراارقاجػػػادرياػػػهررلػػػاسرقج ػػػسر
ارػػػػازرالرا ػػػػددرد اػػػػررقػػػػفرارػػػػازرالراارقػػػػدارافرارلػػػػيقافر  راسػػػػبرارجػػػػاشرارسػػػػلادخرااردػػػػؿر)ارػػػػازرالراارجػػػػاشر

ارليق ػػبريػػرر ػػدف.ر رػػاسرذرػػؾرررار  ػػيررقػػفررارسػػلادخ(ر  ػػ يرق ي ػػرارقػػفرِقَ ػػِؿرقػػااتراإلقػػيراترارلسػػدراب
   اٍؼرالة ررإ يدب رر لسدرابرارسلادابلراارذخرالة رر قدـرجاشريررارقدطدب !

(2) 
إفراردا افرإرمرادف يؿرارجدابريرر ذيرارظراؼرارةرراقرر ليراراطفرارلر رلرااراقدرر  ػمراجػهرارة داػدلر

قفرد ػيةرا ػػدةرر ػاقفراسػػادية افرد ػيةرابدف ػػيؿلر  ػثرسايسػػررقددطػبراردظاػػرلربرجػداؿريػػرر فر جدػابرارػػا
ارػػاردػػيفرقػػددرابدف ػػيراافرةسػػ ا يراةقػػااالر قػػاىرقػػفرد ػػيةرارا ػػدةلرردػػفرارفراػػؽرا اؿررػػفراسػػلدر يبسػػةدرارلر
اسةةاارمرار رابر افرارطرياف.راارػر خر دػدخلر فرةة ػدردػؿراردػاىراراقداػبراففريػررقااجلػبرارةقػددراإلارادػرر

 داةػػهرار اثاػػافلراقػػفر لػػديرةلػػيراارإرػػمرد قػػبرسػػاالر اػػددـلرا ػػدةريادراراػػبرةشػػ هرابة ػػيدرإفر ػػيرذرػػؾراردػػاؿرار
ا قرادػػػرر ارارسااسػػػرخر ارارلدػػػدخلراة ػػػدااريػػػررقااجلػػػبرقػػػفراراػػػدرابسػػػةلثيرر جاػػػراةدـراثػػػرااةدـرارط الاػػػبر

ا  دالراةشػدر زررراارقديدابلراة داارقفر جؿر فرادافرردـرثدؿرداررلراة داارقفر جؿر ديلرداربرقاابرالي لي
رار داؽريررا زقيت.

ر
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(3) 
 ادػػدراردػػاؿر ػػأفرار داقػػبراراقداػػبرارشػػر ابرُظ قػػترقػػفرداؿرارة ػػيرؼراقػػفر  ػػؿرارػػاقفلريديدػػترداؿرارة ػػيرؼر
ةدفػػؽر سػػجيلر  ػػمرارد يلػػؿرز قػػيرقػػدلـر دلػػـراشػػةرافرابلاترة ػػؾرارد يلػػؿراةردػػاارارجػػاشرارػػاطدرراراقدػػرر ػػالر

داػػبرر قدػػية افرارلسػػدراافلرارشػػلبراطيرػػبر داقةػػهرارشػػر ابر ةدػػداـرجػػدقيترةقااػػؿراةقػػاافراقسةشػػفايترقادا
رلػػـلرقػػيلردلر ػػيلراقسةشػػفايترا دااػػبراةقػػاافرغػػذالرلراار داقػػبربرةق ػػؾرقازاداػػب؛ر دلػػير ػػالرق ػػيدرردجػػؿلر
ـراةة دـرارسلادابرااإلقيراتريررقااردرارداربراراقدابلراار اثاافريررارشقيؿرةط بر ق ػةلـريػررطلػرافرارػدال

رراسػتريػرر ايرةريررارقيؿلراار داقبريررقدفي يريرراررايضرةلةقدر  مرقيرةددقهرارسلادابلراارسػلادابراراػـا
  سػػػفر ػػػيؿ.ر دػػػيرةػػػأةررإرادةرارشػػػلبراراقدػػػرر  ػػػمرارةاػػػيقفراارةلياػػػدرا ػػػدـرإشػػػغيؿر دفسػػػلـر  ػػػرابرغاػػػرر

رسػػافرضر   ػػادـرإرادةػػهرغػػدار ارقجداػػبلرا فرابدف ػػيؿرشػػررقسػػةطار؛ر فرقػػفرالاػػددـر  ػػمرابدف ػػيؿراراػػـا
 ةدج افريرردااقبربردليابررلي.ر

 طجررارداؿ:ر
ارظػػػي رر فرداؿرارة ػػػيرؼراةديسػػػقافرارػػػاقفلرا ػػػذرؾرااقػػػدافر را ػػػيربردلياػػػبررلػػػيرراػػػ اةليراقداػػػافراجر ػػػافر

  ااةلـراقؤسسيةلـر أادالـرا ادخرار  فيل.ريلؿر دةـرةلد اف!
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ل بتل أبيب 
ّ
معهد واشنطن: جزضاهت حشب هللا الصاروخيت منعت إضزائيل من ضزب لبنان وُمحل

 جأجيل الحزب ضيتطبب بكارجٍت وطنّيٍت مثل حزب 
ّ
د أن

ّ
 37ًؤل

 2012\2\3  من زهير أندراوس: -”رأي اليوم“-الناصرة
 شيررارُق ّ ؿردايادرقيدايسدرريػررقديرػبررػهرُدشػرتر  ػمرقاقػبرقللػدرااشػدطفررشػؤافرارشػرؽرا ددػمرإرػمر ّفر
ارق ي ثيترارةررجرترق ؿر ّايـرق ا بر ػافرارػرلاسرارراسػرريالداقاػرر ػاةافرارلػاسرارػازرالراإلسػرالا ّرر داػيقافر

ارسػػارخلرقااػػاعرإقديداػػبراجػػادرقدشػػألترإلدةػػيجرا سػػ  براإلاراداػػبريػػرردةداػػي ارشػػق تر يإلاػػييبرإرػػمرارق ػػؼر
 ر ديفرارةررقدرةدافرقيدرةر  مراربرار دابرارة ةابراإلسرالا ابراارقرادزرارسديدابلرايؽرةل اري.

ارفػػترارُق  ّػػػؿرإرػػػمرارةدػػػيراررارةػػػررة ػػػّدثتر ػػػفر ّفراردارػػبرارل رّاػػػبراسػػػةلديترقدشػػػألترإلدةػػػيجرارسػػػالحر قدطدػػػبر
سػػارابريػػررشػػلرر ا ػػاؿر)سػػ ةق ر(رارقياػػرلر  جػػبر ّفرإاػػرافر دشػػأةليلرقلة ػػر ار ّفرإسػػرالاؿلرا  ػػػمرق ػػاؼرار

اررغـرقػفرشػّدليرارلداػدرقػفراراػر يتر  ػمرسػارّابلرإّبر ّدلػيرسػُةااجهرة ػدايترقجة فػبرإذارقػيرقػررتراسػةلداؼر
 ر ديف.

 ػزبراهللراق ػؾرقػيرازاػدر ػفرقيلػبرر الاةر  مرذرؾلر اايرقيدايسدرر ّفرارقسؤارافراإلسرالا اافرادارافرإفّر
 رؼر يراخلراقيؿرإّفرارةرسيدبرار يراجابر ذيرقدرةدافرارس برارذخرجلؿر ّديعراردرارريررةػؿر  اػبلرقػفر
ارُقسةااافرارسايسّرراا قدّرلراقةدلافر فراربرر ديفرجالؿرا  ااـرارثالثرارقياابلراابدةفيلر يسػةلداؼر

 دطلر  مر ّدرز قه.قاادبرسالحر زبراهللريررسارّابري
 يإلاػػييبرإرػػمرذرػػؾلررفػػترارُق  ّػػؿرإرػػمرقػػيرقيرػػهرازاػػررا قػػفراإلسػػرالا ّرر ياغػػدارررا رقػػيفر لػػدرردػػيلر ػػاةافرقػػبر

 أّفرةػؿر  اػبرةسػةجدـردييػبرا اراؽرارسايسػابراغاػرر”رإسرالاؿر اةدي“دةداي الرإْذراّد مر قيـر  ايلرقفر زبر
ايسػػدرر ّفرقجػػيطررارة ػػلادر داداػػبريػػرر ػػيؿررػػـرةػػدجيرق ي ثػػيترارسايسػػابررقدػػبرإدةػػيجرار ػػاارا .رار ىرقيد
 دةداي ارقبر اةافر ردعرإارافلرايؽرقاره.

  مر  ٍبر قيرس ؼلرقيؿرارُق ّ ؿراإلسرالا ّرلراسرالاؿر يرلاؿلريرر  افبر) ألرةس(رارل رّابرإّفر دالر ػزبر
ردفسػهر يسػةدقيؿرقلقةػهرقػفردافرإز ػيجراهللرارا قرربرالادر)يدػط(رإرػمرارػردعراإلسػرالا ّرلر ػؿر ديػهرارسػقيحر

رارػػذخرة ػػدررياػػهر ا ػػر:ردشػػررسػػالحراسػػةراةاجّرريػػررر دػػيفراػػّدرارسػػديفرارقػػدداافراإلسػػرالا اافلراادةظػػيرراراػػـا
 ا ااقر.
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اةي ب:رافةرضرار زبلرا ارق ؽلر ّفرإسرالاؿلر  مر دسهلربراقدػفر ْفرةاػربر  ػارةر شػاالابرارقػدداافر
إرػػمرارل ػػررار جػػرّخلرا يإلاػػييبرإرػػمرةجدػػبرإسػػرالاؿرارداػػيـر قثػػؿر ػػذيرا  قػػيؿلريػػررر دػػيفلرارػػفرةلاػػدرر دػػيفر

اةقةبرر ديفر غطيلرقفرار قيابراردارابرارةررةقازلر  ارةرديذ بلر افرارداربرار  ديدابرار رالػبرا ػافر ػزبراهلللر
 ارذخرةدؼر يجزةر قيقه.

ايةػراضر ػزبراهللر ػذار ػ ايلريسايسػبراب ةػاالررارفترارُق ّ ؿلرارقلػراؼر ألرالػهراراقادّاػبلرإرػمر ّدػهرة ػافر فّر
ارةػػررقيرسػػةليرإسػػرالاؿر ّارػػترقااطدالػػيرإرػػمرر ػػيلفررةدظػػاـرإر ػػي ّررا شػػّرلربرشػػرلرارد ػػهلراةسػػةجدقهرقػػاةر

  ظقمرةدريرارالادلراةلددر  د يلراقفردافرجاؼرقفرردادرارليرـلر يردايلر  مرداربرارالاد.
طبرر ش ديتراإلارادّابرارق قّ بر ير ػاارا رإرػمرر دػيفرراسػتر دثػررقػفرار ىر يرلاؿر ّفر ق ايترارد ؼرارقةد

 رلػػيبرديراػػبلرإْذراجػػرخرةػػدقاررارلشػػراتر ادقػػيرارقلػػيتلربر ػػؿرافبؼلرقػػفرارشػػ ديتلرة ػػؿرإرػػمر ػػزبراهلللر
   مر ّدرقاره.

رارذخرة دررياػهرا ااقػرلرر ددلػيرةةجدػبر ْفرةدػاؿرا شيررإرمر ّفراردايدةرارليقبرر جاشراإلسرالا ّررةسةّلدرر اـا
ذار ػير دثػرلراا   ةمرردفسليرقلدمرسايسبراب ةاال:رد ّقيرجرىرةأجاؿرار سـلرسػادافرارػثقفر ي ظ ػير دثػرلراقؤرق 

ارداػػيـر يراػػر برا ارػػملريػػ ّفرارػػثقفرسػػادافربرُا ةقػػؿ.راةسػػيلؿ:رقػػيذارسػػةفادر”ر ػػؽ“  طادػػيرارلػػدالردليدةدػػيلر
راػػػر برقاػػػيدة ر ةػػػمراففررػػػـرةةلػػػيَؼرإسػػػرالاؿر  لػػػدرقػػػفرار ػػػدقبراراطداػػػبرارةػػػررسػػػ  ةليرجسػػػيلرر ػػػربراػػػـا

 .1973ارغفرافلر ْخر ربرةشرافرا اؿر) دةا ر(ر
اةػػي برقػػيلال :راةاػػيرر سايسػػاافراارلسػػدراافر ّفرثقػػفرارق ييظػػبر  ػػمرارلػػدالراقدػػفر ْفراد فلػػـرثقد ػػيردقاا ػػيلربر

دػبراةجػيذرجطػااتراػرارابررقدػبراسةطابرارشلبرة ق هلرايررقثؿر ذارارااػبلرجقاػبرارػذافرا ػيارافر دػيرق
ذارُق  ػتر”ر ربرردػيرجاػيرريالػي“ داثر دقبراطدابرإاييابرااسقافر ذيرارجطااتر ػيلراا  ارةد ػافرجطػأ رييد  

يرشػػداد الر  ػػمر قليراػػةلـلريػػ ّدلـلراارػػذافراةػػأثرافر لػػـلرساةسػػ  افر ديرثػػبرر سػػرالا اافلرسػػاددقافر  الػػيردػػدق 
  ّدرقاره.

ؿرقفرجالؿرةفاا ليرسايسػبر ػدـرارة ػرؾرا ػدـرارداػيـر شػرللر يسػةثديلراػر يترارفترإرمر ّفر داقبرإسرالا
 غارةر ديرا ديؾلررـرةديبرارسالـرإرمرا قيـلر ؿر  ػمرارلدػسلرردػدرسػق ترسايسػبراب ةػاالرإلاػرافرا ػزبر

 اهللر يبسةلدادرر  رب.
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ػػيرجػػالؿرجػػابترااجةػػةـرقػػيلال رإّفرارداػػيدةرارليّقػػبرر جػػاشراإلسػػرالا ّرلرارقلةدرػػبراار ػػذرةرار ارديي ّاػػبلررػػـرةسػػبر اا 
ابسػػػةراةاجّرلر-ارقلػػػيرؾرارػػػثالثرا جاػػػرةريػػػررغػػػزةررة داػػػؽرار سػػػـلرا ػػػررشػػػرادبريػػػرر ػػػذارارةد ػػػاررارةػػػيراجرّر

ر  سبرقاره.
ر  
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 "والًت ضيناء" العب رئيظ في جهجير املصزيين

 2012\2\3العربي الجديد    العريش ــ محمود خميل
قػػااررررةدظػػاـر"دا ػػش"لرقدػػذرابدةػػهرق ػػؿر ر ػػبرسػػدااتلردارا رقردزاػػي ريػػررةسػػرابراػػؤدخرةدظػػاـر"اباػػبرسػػاديل"لرار

ةلجارر  يرررشقيؿرساديللرة دادا رارقديطؽرار دادابرقبرا رااررارف سطاداب.رةلجاررقفرريػيلرااجشػمر فر
فرا ؿرإرمرارلراشلرااددرجررسػقاي ريػررجيدػبرجطػبراردظػيـرارق ػرخرإقيقػبرقدطدػبرقلزارػبراجيراػبرقػفرارسػدي

ر ةقدفرقفرق ير برارةدظاـلراسطرقشيرابربرةػزاؿرغاػررقؤدػدةلررددلػيرقاثدػبر  ػمررسػيفرقسػؤارافرإسػرالا اافر
اي سطاداافراق راافلر فرا ةقيؿرارةج ػرر ػفرجػزلرقػفر رااػررسػاديلرارق ػرابررة ػ ير راػي ري سػطادابلر

 اديل.يررإطيررة يدؿر راٍضراةلااضرقسةاطديترارافبرارغر ابرارق ة بر أراٍضريررس
اق ؿر ايـردفذرارةدظاـرا ةدال رادة يراي رادرقااترارجاشرارق رخرارةررةشػرعر لق اػبرإزارػبررفرااػررارزرا اػبر
رقطيررارلراشلرارةػررة ػدثر دلػيرارػرلاسرارق ػرخلر  ػدرارفةػيحرارساسػرلر ارةررةدبراقفرقدطدبرإقيقبر ـر

 ارقااطدافرقفرا ةدالرقااترارجاش".قدذر س ا اف.راز ـرارةدظاـر فر" ق اةهراقفراردييعر فر راارر
ايررقدادبررييررـراجة ؼرار ػيؿردثاػرا لريل ػمرقػداررارشػلرافرارقياػاافراسػةلدؼرارةدظػاـرقػااترارجػاشرارةػرر
ر ةدفاذرارقر  ةافرارثيرثبرااررا لبرقفرارقدطدبرارليزربر افرساديلراقطيعرغزةلراارةررةػـرار ػدلر  دشػيلليرقدػذر ةدـا

لر يإلاػػػييبرإرػػػمر فر"اباػػػبرسػػػاديل"رة ػػػدىررلشػػػراترار قػػػالترارلسػػػدرابرارةػػػرر2014 دةا ر/ةشػػػرافرا اؿر
 جرترارقااطدافرسديفرقرىرجدابرقدادبرارشػا رزااػد.راا ػياؿرارةدظػاـرارقسػ يرارةػرااجر ػافرا  ػيررررفدػرةر
 دهراريضرقشراعرةلجاررارقػااطدافرقػفرقػدفرق ييظػبرشػقيؿرسػاديللرإبر فرارجػالؼر ػار  ػمرسػ برريػضر

ـررلذيرارقشيرابلرا ػفر جػـرارقسػؤارابرارةػرراة ق لػير ا ػاؿرارااػبريػررسػاديلرإرػمرقر  ػبرارةلجاػرلرارةدظا
راردػااداسر راػدرقػااترارجػاشريػررقدطدػبردػـر رداـٍ ج ا ي ر فر دلرارقدطدبرارليزربريررريػيردػيفرُ لاػدر جػـا

رقطػػيررارلػػراشرجػػيلر لػػدرق يارػػبر"اب اػػبرسػػاديل"راغةاػػيؿرقػػربرقدادػػبرارشػػا رزااػػد.ردقػػير فرإدشػػيلرقدطدػػبر ػػـر
ازاػػػػرخرارػػػػدييعراارداج اػػػػبرارق ػػػػراافر  ػػػػيراخرقاجػػػػهر ثدػػػػيلرزايرةلقػػػػيرارقطػػػػيرردلياػػػػبرداسػػػػق ر/ديدافرا اؿر
ارقيارلرياقير دتر جقيترارةدظاـر  مرقااترارجػاشرجدػابرقدادػبرارشػا رزااػدرإرػمرةلجاػررقلػيترارسػديفر

 قفرة ؾرارقديطؽ.
لر ػػأفرارةدظػػاـرالة ػػررجػػزلا رقػػفرارقجطػػطرارػػدارررارػػذخراجػػرخرايػػررسػػاديللراسػػادرا ةدػػيدررػػدىردثاػػررقػػفر   لػػي

ةدفاذيلر  سبرر الـلراةقثؿر رضرساديلرق ػارا رقلقػي رردجي ػهلرج ا ػي ر لػدر فرةػـرددػؿردػاادررقػفرارةدظػاـر
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ا ـريػررارلػػراؽراسػػارابرإرػػمرسػػاديلر لػػدرارلػػزالـرارةػػررقدػػرر لػػير"دا ػػش"ريػػررة ػػؾرارقدػػيطؽلرا ػػذارقػػير دىرإرػػمر
درر ةدظػػػاـلريػػػررظػػػؿر يرػػػبرارفػػػراغرارةػػػرر  ػػػدثليرقدةػػػؿر ػػػددرقػػػفرقػػػيدةرارةدظػػػاـرارق  اػػػافريػػػررا ػػػاؿرقػػػيدةرجػػػد

قااجليترقبرارجاشر ارق ؼرقفراب ةالؿراإلسرالا رلرجػالؿرا  ػااـرارقياػاب.راادػاؿرشػا رق  ػرلرريػضر
رلراردشؼر فراسقهلرإفر جقيترارةدظاـرديدترةشدؿرغطيل رديياي رردااترارجاشردررةدفػذرقجططػيترارةلجاػ

ر ػػهراردارػػبلرقػػفر ق اػػيترةلجاػػرررسػػديفرق ييظػػبرشػػقيؿرسػػاديللرجػػزلر ا ػػذارقػػيرظلػػررج اػػي ر ي ة ػػيرر فرقػػيرةدػػـا
قػػفر"ار ػػربر  ػػمراإلر ػػيب"را ػػدراؿراااػػيرر لاػػيفراةقثػػؿر لجقػػيترارةدظػػاـ.راااػػاؼلريػػرر داثػػهررػػػ"ارلر رر

فر   لػيلرقسػةدردي ر ػأفرارةدظػاـرارجداػد"لر فرذرػؾربرا ػرئراردارػبرقػفرقجططيةلػيرارقلػدةرسػ في رإليػراغرسػاديلرقػ
  طػػمراردارػػبرارذرالػػبرارديق ػػبراارق ػػررررةسػػااؽرقجططػػيترارةلجاػػررارديلقػػبريػػررسػػاديللراارةػػررةةقػػددر شػػدؿر
قةسيرعرقفرقدادبرريػيلرقػرارا ر قدادػبرارشػا رزااػدلر ةػمرا ػ ترقدادػبرارلػراشلرايػرردػؿرقػرةراػةـراسػةغالؿر

 ررارقديزؿراارقزارع. جقيترارةدظاـررة رارر قالترارةلجارراةدقا
ااػػػرىر ي ػػػثريػػػررشػػػؤافرسػػػاديلر فرة ػػػرؾر"اباػػػبرسػػػاديل"راػػػدرقشػػػيرابرارةلجاػػػررجػػػيلرقةػػػأجرا لرا ػػػارقػػػيراثاػػػرر
ارشداؾلراقدر دثر لدراددشيؼرظلريلرإثرردزاحرارقدداافرقفرقدػيطؽرةااجػديريػررريػيراارشػا رزااػدلرا جاػرا ر

رةدظػاـررػفرافاػػدرشػالي ريػررقااجلػػبراردػراررارسػػايدخرجدػابرقدادػبرارلػػراشلرقؤدػدا لريػرراراقػػترذاةػهلر فرة ػػرؾرا
يػػررق ػػرراردياػػرر اػػرارةرإجػػاللرقدػػيطؽرريػػيراارشػػا رزااػػدلرا جػػزالرقػػفرارلػػراشرقػػفرسػػديدلي.رااااػػير
ار ي ػػثلريػػرر داثػػهررػػػ"ارلر ررارجداػػد"لر فرق ػػيريرارقػػدداافربرةلػػـرارةدظػػاـرار ةّػػبلرابرادةػػرثرر ق ػػيلبرارةػػرر

لػػيرؾر ػػافر"اباػػبرسػػاديل"راقػػااترارجػػاشرقدػػذر ر ػػبرسػػدااتلر ػػدراؿر فر شػػراتر  ّػػتر لػػـريػػررظػػؿراسػػةقراررارق
ارقػػػدداافرقة ػػػاار  ػػػمراػػػدرارةدظػػػاـرة ػػػتر جػػػجراا اػػػبلرقػػػيرااػػػلؼرار ػػػداثر ػػػفرديي ػػػهر ػػػفر دػػػاؽرارقػػػدداافر
ارياهررقشيرابرارةلجاررقفر يبرق   برارقااطف.رااشاررإرمر فرارةدظاـراةديسـرارقسؤارابرقبرارداربر ػفر

خرا ػػػؿرإراػػػهرا  ػػػيررريػػػررسػػػاديللر لػػػدر فر جػػػراارقػػػفر راػػػلـرادقػػػرترقدػػػيزرلـلرييردارػػػبردفّػػػذترار ػػػيؿرارػػػذ
ارقجططيترة ترراابرق ير ػبراإلر ػيبلر ادقػيردػيفرارةدظػاـراسػلؼراردارػبريػرردػؿرقػرةر ةدفاػذير جقػيترةؤدػدر

راجلبردظر ي.
ر  
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 قطز: ألاسمت الخليجيت جزاوح مكانها والحوار مع واشنطن رضالت لدول الحصار

 2012\2\3  )العربي الجديد(
 ااػػيرازاػػررارجيرجاػػبراردطػػرخلرارشػػا رق قػػدر ػػفر  ػػدرارػػر قفرطؿرثػػيدرلر فر"ار ػػاارراإلسػػةراةاجرراردطػػرخر
ا قاردررارذخرجرىريررارابايترارقة دةرقؤجرا لراؤددرقاقفي رااا ي لرارسيربرقاابرقفرااشدطفلر أفراردا ػبر

  مردييبرابد يلاترارةررةةلـرقطرر أدليرةد ـراإلر يب".شراؾرإسةراةاجرر يـراقاخلرققيراقثؿرردار 
اياقػػيراةل ػػؽر ي زقػػبرارج اجاػػبلرقػػيؿريػػررردػػيلرقػػبرقدػػيةر"ارجزاػػرة"رإدلػػير"برةػػزاؿرةػػرااحرقديدلػػيريػػررظػػؿراسػػةقرارر
داؿرار  ػػػيرريػػػرراسػػػةفزازاةليراادةليديةلػػػيراا ةػػػدالاةلير  ػػػمرقطػػػرلر ادقػػػيرةقاػػػررقطػػػرريػػػررطرادلػػػيراةلزاػػػزر

 رثديلابرقبردييبرارداؿلرا ررةر بر ير ااررر ؿرا زقب".شراديةليرا
دػػذرؾلررفػػترارػػازارراردطػػرخرإرػػمر فر"  ػػرزردةػػيلجر ػػذارار ػػاارر ػػررةشػػداؿرقجقا ػػيتر قػػؿرسايسػػابررقةي لػػبرر

دييػػبرارداػػيايراإلق اقاػػبراارلقػػؿرارقسػػةقرر  ػػمرارةلػػيافرارقشػػةرؾراة ػػيدؿراجلػػيتراردظػػرلرياػػالر ػػفرإ ػػالفر
ار  دافلرارذخراةدياؿرقاااعراردي دةرا قارداػبرااراجػادرارلسػدرخررا قاردػرريػررقطػرلراردييعرارقشةرؾر افر

 اا  قيؿرارلسدرابرارقشةردبر افرار  داف".
 ػػداريلرقػػيؿرازاػػرراردارػػبررشػػؤافرارػػدييعراردطػػرخرجيرػػدر ػػفرق قػػدرارلطاػػبرإفر"اجةقي ػػيترار ػػاارراإلسػػةراةاجرر

 رقشةرؾرااةفيقابرابدةشيررارقاجادةر افرارجيد اف".جيلترةةااجيراةأدادار  مراةفيقابراردييعرا
ا شػػأفرقي ػػدةرارلداػػدرارلسػػدرابريػػررقطػػرر ااػػير دلػػير"  ػػدرقدادػػيترارلالقػػيترارلسػػدرابرا قارداػػبراردطراػػبلر
ر داررج يرريررقديي براإلر يبريرراإلق اـ"لرقلة رار دلير"  درارقؤشراترارةررةلدػسرقػدىرارلالقػبر ا ررةدـا

 داب".اردطرابرا قارر
اردار  مرسؤاؿر شأفرة را يترازاررارجيرجابرا قاردرلررادسرةا رسافلر ج ػاصرارلالقػيترقػبرقطػرلر
قيؿرارلطابرإفر" ذيرارة را يترةؤددرابسةقرارابرا قاردابريرردفسرقاقفليرارديلـر  مر  قابرارلالقيترقػبر

 اإلر يبرجدخراارلدؼرقشةرؾ".رقطر"لرقاافير"ا ـرال قافر فرارةليافر افرارجيد افريررقجيؿرقديي ب
ا اػػػيؼر فرة ػػػرا يترازاػػػررارجيرجاػػػبرا قاردػػػررةؤدػػػدر  ػػػمرقػػػيرجػػػيلريػػػررابةفيقاػػػيترارةػػػرر دػػػدةليرقطػػػرر
ااراباػػيترارقة ػػدةرق ػػؿر  ػػاؿرا زقػػبرارج اجاػػبلررددلػػيررسػػيربراااػػ بر ػػأفرقػػيراجػػرخريػػررقدطدةدػػيررػػاسريػػرر

اةاجررر اباػيترارقة ػدةر ػاردػاعرقػفرارل ػثر ػأقفر يرير  در  مرابطالؽلرا فرارقسيسر سايدةرشراؾراسػةرر
 ارقدطدبرددؿ.
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ااداػػا/ زارافرارقياػػرلرقطلػػترارسػػلادابرااإلقػػيراتراار  ػػرافراق ػػرر القيةلػػيرقػػبرقطػػرلرايراػػترر5ايػػرر
قػػفرارشػػلرردفسػػهلر  ػػرراراسػػاطرر23ػػػػرر22  الػػير  ػػيرا ر راػػي راجااػػي لرإثػػرر ق ػػبرايةػػرالاتلرق ػػؿر فرةدػػدـرراػػؿر

 ددا رةقّسرجا ررسايدةراردا بلراةلػدؼرإرػمريػرضرارا ػيابرر13قطرلرقيلقبرقطيربرةاقدتراردااةرلرإرمر
   الي.

  



 

 36عزبيـــتشــــؤون 

 

 غاردًان: الطعودًت أخطأث التقدًز بحصارها قطز

 2012\2\3  غارديانالالمصدر :  -الجزيرة نت 
 ةػػافرررػػتر ػػ افبر راطيداػػبرإفرارسػػلاداافر جطػػؤاار ػػافرا ةدػػداار فر  ػػير ـرردارػػبرقطػػررسػػا درر لػػيريػػرقاا 

ارفاام.رجيلرذرؾريررقلرضرةل اؽرار  افبر  مرارزايرةرارقرةد بررارررارللػدرارسػلادخرق قػدر ػفرسػ قيفر
 إرمررددفرارشلررارجيرخ.

ا اا تر  افبرارغيردايفر فر راطيدايرةرادرقػفرارسػلادابرةد اػؿرجسػيلر يرجػرالرذرػؾرار  ػيررارػذخرة ػفهر
 ا ا ليريررار ربر  مراراقف. أدهرقادافر راعرطجررةجااهراررايضرإرمرجيدبر

اقيرترار  افبر"إذارديفرارسلاداافرالةددافر فرار  يررسادادرإرمرياامرداجؿرقطرراساةايررلـرير ػبر
 ر ةدجؿرارلسدرخر د ـرقفرارابايترارقة دةلريددر سيؤاارارةددار".

 قاػررقطػرر ػيدرقػفررا اييتر فرابقة يدراردطرخرارق درر  مر يدراترارغيزر ر فر  مرقرادػبر دثػرلرا ف
زاػػيرةرإرػػمرااشػػدطفر ػػيرةزاـر قاردػػرررػػردعراقااجلػػبر" خرةلداػػدرجػػيرجرررسػػالقبر رااػػاليراةلػػيرضرقػػبرقاثػػيؽر

 ا قـرارقة دة".ردقير فرارابايترارقة دةرةلدؼر  مرةاسلبرقي دةليرارجاابر"ارلقالقب"ريررقطر.
 ػػافرار  ػػدافراددػػيطرارةػػاةرر ادلقػػيلرا دلػػيرار ترار ػػ افبر فرزاػػيرةرا ػػفرسػػ قيفرسةسػػ طراراػػالر  ػػمرارلالقػػيتر

 سةةايررفقاررارسلادخرارفر بررةدداـردفسهر  مر دهراقثؿر"اجهرارة داث"ريرر الدي.
ردػػػفرار ػػػ افبراسػػػةدردترقيل ػػػبرإفرا ػػػفرسػػػ قيفرساشػػػي دريػػػرراراقػػػتردفسػػػهرا ةجيجػػػيتر راطيداػػػبر  ػػػمرسػػػجؿر

   اػػبرارةػررةػداررر ي ػػيرقدػذرثػالثرسػػدااترارسػلادابريػررقجػيؿر دػػاؽراإلدسػيفلرا  ػمرسػػ ادليريػررار ػربرا
 يرراراقف.

ا شػػيرترإرػػمر فرثقػػبردديطػػيرر ةػػاةرر ػػافرارسػػلادابراارقق دػػبرارقة ػػدةربرارغػػبرارد  اقيسػػاافرار راطػػيداافريػػرر
 ارة دثر دلير الداب.

ؼراقفرارةاةراترارةررةشػابرارلالقػبر ػافرار  ػدافلرار ػربريػررارػاقفر اػثرةقػيرسرردػدفراػغطير  ػمرارة ػير
 ارسلادخراإلقيراةررر قرارر أدهربر ؿر سدرايرر  راعر ديؾلر  مر درةل اررارغيردايف.

ارقادػػيلر-اقيرػترار ػػ افبرإفر راطيداػػيررطيرقػػير ق ػػتر  ػػمرإقدػػيعرارسػلادابر ػػأفرار  ػػيررارةػػيـر  ػػمرار داػػدةر
 اػيةراردػيسر دػيؾرررػـرةػدقرر-اررلاسرررددؿرارقسي داترإرمرارقديطؽرارجيالبررساطرةرار ػاثاافريػررارشػقيؿ

 ي سبلر ؿرقاتر  مرسقلبرق قدر فرس قيفرارداراب.
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اا ة رتر فرقاابر داؽراإلدسػيفر قثي ػبر"يجػاةرِقػَاـ"ر ػافرارراػيضراردػدفلرقشػارةرإرػمر فرق ػيقافر راطػيداافر
ريلػػاارشػػداىريػػررافادػػبرا جاػػرةرإرػػمرقج ػػسر دػػاؽراإلدسػػيفرارةػػي بررفقػػـرارقة ػػدةرداي ػػبر ػػفر دثػػررقػػفرسػػةافر

 شطيرسلادايرا ةُد ااريررس ةق ر/ ا اؿرارقياررااجةفمر لالـرقدذرذرؾرار اف.دي
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 جاويش أوغلو: أجق بقدرة الطعودًت على حل ألاسمت الخليجيت

 ارقسةقرةرقدذرقدة ؼرارليـرارقد ـر
 2012\2\3  أنقرة / زوهال دميرجي / األناضول

ددرةرارقق دبرارلر ابرارسػلادابر  ػمرإدارةرا ػؿر  ربرازاررارجيرجابرارةردررقارادرجيااشر اغ الر فرثدةهر 
.  ا زقبرارج اجابرارقسةقرةرقدذرقدة ؼرارليـرارقد ـر

جيلرذرػؾريػررقدي  ػبر جرةلػيرقلػهرقدػيةر"ارجزاػرة"راردطراػبلرارجقلػبلرةطػرؽريالػيرإرػمرار  ػيررارقفػراضر  ػمر
 .2017ااداار/ر زارافرر5قطررقفرق ؿرارسلادابراق ررااإلقيراتراار  رافرقدذر

فرةرداير ددترذرؾر اايرقدذر داابرا زقب.  اقيؿرجيااشر اغ الرإفراردراررارقط ؽرادرقطررغارر يدؿلراا 
ا شػػيررارػػازاررارةردػػرر فرار  ػػيررارقفػػراضر  ػػمرقطػػرر ػػارقػػراررسايسػػرلرابراجػػدـرق ػػيرير خرقػػفرداؿر

 ارقدطدب.
اػبلرا ثػؽر ػأفرارسػلادابرقػيدرةر  ػمرا ايؼر"طقؿر دلـر) طراؼرا زقب(رساةجيازافر ذاراراابريرراقترقرر

 إدارةرا ؿر ذيرا زقب".
لرقطلترارسلادابراق ررااإلقيراتراار  رافر القيةليرقبرقطػرلرثػـريراػتر2017ااداار/ر زارافرر5ايرر

   الير"إجرالاتر دي اب"ر د اىرد قليرر ر يبلرا ارقيردفةهراردا ب.
فرةرداػػػير ػػػررار  ػػػدرا دثػػػررد قػػػيررا ػػػدةرسػػػارايريػػػررا ػػػفرقسػػػةجداترا زقػػػبرارسػػػارابلرقػػػيؿرجػػػيااشر اغ ػػػارإ

فرار ايديترار يدرةر فر"ساةشر"را" سةيدب"رةؤددرذرؾ.  ارقدطدبراارليرـلراا 
ا دػػدرارػػازاررارةردػػرردجػػيحر ق اػػبر"غ ػػفرارزاةػػاف"ر)ارقسػػةقرةرقدػػذر سػػ ا اف(راػػدرارةدظاقػػيتراإلر ي اػػبريػػرر

 طقدبرقفر جؿرارالجلافراارديز افريررار الد.رقدطدبر فرافرارسارابلرقاا ير فرارلق ابرةؤسسررقدطدب
ر يسػػػػةلداؼرةرداػػػػير يردػػػػذالؼر ا ػػػػافر فرةدظػػػػاـر"برخردر/ر ػػػػرردػػػػيردػػػػي"راإلر ػػػػي ررقةااجػػػػدريػػػػرر فػػػػرافلراادػػػػـا

 ار يراجابرقفر ديؾلرا يرةيررراشدؿرجطرارد ارار  مر قفرا دادر الدي.
دافرارػداررراقاثػيؽرا قػـرارقة ػدةلرديياػػيراشػددر  ػمر فر ػالدير ط دػتر"غ ػفرارزاةػاف"ر شػدؿراةاايػؽرقػبراردػي

 قزا ـرةداؿرإفرةردايرةداخرا ةالؿرساراي.
اادةددرجيااشر اغ ارارد ـرارلسدرخرارذخرةددقهرارابايترارقة دةرا لضرارداؿرا ارا اػبرر ةدظػاـراإلر ػي رلر

 قؤدداراجادرازدااجابريررارقليااررةجييرةردايلراجي بريررقديي براإلر يب.
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ازاررارةردػػررإرػػمرةاػػرررارثدػػبر ػػافر ددػػرةراااشػػدطفر سػػ برد ػػـرا جاػػرةررػػػر"برخرد"لرارياػػليرةسػػ اـرارفػػترارػػ
 ز اـرقدظقبر"يةيراهللرغارف"راإلر ي ابرإرمرس طيتر الدي.

 اقيؿرإفر ديؾردابرجيرةرقدز جبرقفرارداررارةردرريررارقدطدب.
ارقػػػدداافراارقليراػػػبرقػػػفرقدادػػػبر  ػػػبراشػػػددر  ػػػمر فرةرداػػػير ػػػرراردارػػػبرارا اػػػدرارةػػػررسػػػي قتريػػػررإجػػػاللر

 ارسارابلر اثرةليادترقبرراسايريرر ذارار دد.
 ا ااير فرارقديسبرارقادادابريررسارايربراقدفر فرةدافردالقبرإذاررـراةـرارةا ؿرإرمرار ؿرارسايسر.

اؿر شراطرةرداػيراياقيراجصرارلالقيترارةردابراإلسرالا ابلرقيؿرجيااشر اغ ارإدهرةـرةط اللير لدرق اؿرإسرال
ر  ػػػمرسػػػفادبر"قػػػييررقرقػػػرة"لرارةػػػررديدػػػترةددػػػؿرقسػػػي داترإرػػػمرغػػػزةريػػػرر قػػػياار/ر اػػػيررر31ارقةل دػػػبر ػػػيرلجـا

2010. 
ا ددر فر ذارارةط ابربرالدرر فرةةاقؼرةرداير فرادةديدرادةليديترإسػرالاؿرر دػيدافرارػداررلرا فرةرداػيرسػةلادر

 ار داؽريرري سطافراارددسرارشرقاب.راردظرريررارلالقيترقجددار يؿراسةقراررادةليؾ
ا ػػافرجػػيااشر اغ ػػار فرةرداػػيرسةاا ػػؿرجلاد ػػيرةجػػييرارداػػابرارف سػػطادابلرقشػػارار فرا قػػبراإلسػػالقابرةػػدرؾر

رط البرارقااقؼرارةررةدةلجليرارداؿرا جرىريرر ذاراإلطير.
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