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 جرمب: أزحىا اللدش عً الطاولت وال حدًث عنها بعد ذلك

 5112\1\52  متابعة صفا -دافوس 
لائهيػػألسلإرػػالقدس رػػالسػػفليدألرػػ لائ ػػدسلائي ء ػػ ل س  ػػي ل قػػ ؿلائػػراألسلاكيرألوػػللدتر ئػػدلءريػػبلياػػ يلائألػػـت

أزاؿلقضػػألء  لسػفلط تئػػ لائيت تضػػ ت لزاسيػ لأفللػػذالاألاػ ؿليػػفلي  دمػػ تلائءاػتأل  لي ػػددالس ػػ للإلاػرااألؿ 
 أرالءـلإزائء  لسفلائط تئ ل تئذئؾلاللألجبلس ألر لائء دثلسر  لقعدلذئؾ .

تأوػػػػدلءريػػػػبلهػػػػ ؿلئ  اػػػػالراػػػػألسلتزرايلاال ػػػػء ؿلاإلاػػػػرااأل للقرألػػػػ يألفلرءرألػػػػ لتلس ػػػػ للػػػػ يشليػػػػؤءيرلدا ػػػػتسل
لائهيػػألسلأرػػالاػػألءـلر ػػؿلاػػت رةلقػػ دسل ػػللائوألػػ فلاإلاػػرااأل لليػػفليدألرػػ لءػػؿلأقألػػبلإئػػ لاالقء ػػ دملياػػ يلائ ألػػـت

 .2019ائ دسلائي ء  ل  للتقتلي  له ؿلائع ـلائي قؿل
تأ ػػ رلإئػػ لأرػػالئػػد لإدارءػػالي ءػػرحلئ ءاػػتأل لقػػألفلائاػػ ط لائت اػػطألرأل لتائوألػػ فلاإلاػػرااأل ل لرا ضػػ لتضػػ لجػػدتؿل

ػػػ لق ئراػػػق لزيرػػػللئهطػػػ لائاػػػ ـلاكيرألوألػػػ  لزاسيػػػ  لأرػػػال ي ءػػػرحلسظػػػألـلئ ت اػػػطألرألألف لتأسء ػػػدلإرػػػالسظػػػألـلأألض 
 إلارااألؿ .

 تت ؽلءريبل درر ل ير ر لائت اطألرألألفليا تلائي ألألفليفلائدتالراتلتقتق ر لقعدـلاال ءراـ  لس  ل دلقتئا.
ترػػػ لسرػػػدي لتءػػػ ق ل اكيػػػتاؿلئػػػفلءػػػذلبلإئػػػأل ـلإاللإذالج اػػػتالس ػػػ لط تئػػػ لائيت تضػػػ ت ل  ئت اػػػطألرألألفلئػػػـلأل ءري
 ر ضتالااء ق ؿلر ابلائراألسلاكيرألوللي ألؾلقرسله ؿلزأل رءالئ  رؽلاكتاطلاكاقتعلائي ضل .

ل تألػػيءللء ػػرألملءريػػبللػػذال ػػتؿلر ػػؿلائاػػت رةلقعػػدلأألػػ ـليػػفلء ػػرأل  تليي م ػػ لأط   ػػ لر اقػػالي ألػػؾلقألػػرسلألػػـت
 لئػد لائوألػ فلاإلاػرااأل للإئػ ليدألرػ لاالمرألفلائي ضلله ؿلزأل رءالئ وأل فلاإلارااأل للقيفلر ؿلائات رةلاكيرألوألػ

 .2019ائ دسلائي ء  لاألءـلققؿلر  أل لائع ـلائي قؿل
تأضػػػ ؼلقألػػػرسل ػػػللو يػػػ لئػػػالأيػػػ ـلائورألاػػػتلأائقرئيػػػ فنلاإلاػػػرااأل للأرػػػال أل ػػػر الأفلألوػػػتفلأتؿلر اػػػبلراػػػألسل

 أيرألوللألزترلائ دسلق تء  لس  ي لئدتئ لإارااألؿ  ليؤودالتقتؼلتا رطفلقج ربلائوأل ف.
 قألرسل ر فل لل  ق لجدألدةلس دل أل  لأقر يلائ عبلائأل تدملإئ لأرضلآق ا ـلئألعأل تال أل  لق رأل  .لتادس 

ترػػػتسلقألػػػرسلإئػػػ لأفلائػػػراألسلاكيرألوػػػللدتر ئػػػدلءريػػػبلأتسػػػزلإئػػػ لتزارةلائه رجألػػػ ل ػػػللتا ػػػرطفلقر ػػػؿلائاػػػت رةل
 ائ  دـ.اكيرألوأل ليفليدألر لءؿلأقألبلإئ لائ دس ليءتقع  لائ أل ـلقذئؾل ء لر  أل لائع ـل

تذورلأفل اإلدارةلااليرألوألػ لاػءعيؿلج لػدةلس ػ لء  ألػؽلائاػ ـلقػألفلاإلاػرااأل ألألفلتائت اػطألرألألف  لي ػددالس ػ ل
لأفلتا رطفلئفلءايملأقد الإلألرافلق ئ  تؿلس  لأا   لرتتأل .
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 هاًلي: عباش أهان جرمب

 5112\1\52  ترجمة صفا -دافوس 
لائهيػػػألسلإفلائػػػراألسلائت اػػػطألرللي يػػػتدللق ئػػػتلائيردتقػػػ لاكيرألوألػػػ لقػػػ كيـلائيء ػػػدةلرألوػػػل لػػػ أل للياػػػ يلائألػػػـت

 سق سلأل فلائراألسلاكيرألوللتر ضلدترلتا رطفل للسي أل لائا ـ.
لأفل سق سلأس فلت ػ ةلاءت قألػ لأتاػ تلتألػ فلائػراألسل تذورتلل أل لل للو ي لئ  ل للاكيـلائيء دةليا يلائألـت

 اكيرألوللتدس لإئ لءع ألؽلاالسءراؼلقدارااألؿ .
 تل أفلائا ـلائ  أل للألءط بلق دةلئدأل ـلاإلرادةلتائيرتر لقيفلأليضػتالقػدي ل ػللسي ألػ لائاػ ـلتألعءر ػتالتأض 

 ق ئ   اؽلائ عق  .
ت ػػددتللػػ أل للس ػػ لأفلائتالألػػ تلائيء ػػدةلاػػءق  ليء ياػػ لئعي ألػػ لائءاػػتأل  ليضػػألت لأفل ائاػػ ـلأل ءػػ جلإئػػ ل

 يرتر  .
س ػػ لئاػػ فلسقػػ سل ػػللو يءػػالق جءيػػ علائيج ػػسلائيروػػزمللتئػػـلألعػػرؼليػػ لإذالو رػػتللػػ أل للء ػػألرلإئػػ ليػػ لترد

اكاقتعلائي ضللتائءللق ؿل أل  لإ  رةلإئ لءريبل ألهربلقألءؾ  لءع أل ػ لس ػ لاء ػ ـلءريػبلئ اػ ط لائت اػطألرأل ل
لقعدـلجدألء  ل للائيت تض تلتائءت ؿلئءاتأل .

ل  



 

 ــــشئ

 6تــــــدولُ شــــؤون
 

 جرامب: إصرائُل صخدفع الثمً وال أمىال كبل املفاوضاث

 5112\1\52  -معا -بيت لحم
ق ؿلائراألسلاكيرألوللدتر ئدلءرايبلإفلإارااألؿلاءد  لميفلإس رالسفلائ ػدسلس  ػي لئ ػ  ليضػألت لأفلأيػ ـل

 ائت اطألرألألفلهأل رافلإي لائعتدةلئط تئ لائيت تض تلأتلائيزألدليفلء  ألصلائيا سداتلاكيرألوأل .
لت لس ػػػ للػػػ يشليرءػػػد لدا ػػػتسلتأضػػػ ؼلءرايػػػبلهػػػ ؿلئ  اػػػاليػػػ لراػػػألسلائػػػتزرايلاإلاػػػرااأل للقرألػػػ يألفلرءرألػػػ 

االقء  دم لأفلئد لتا رطفليق درةلا ـل رااع  لتافلإس رالقدلأزاحلقضػأل لائ ػدسلسػفلط تئػ لائيت تضػ تل
 اكيرلائذملألجبلس  لإارااألؿلأفلءد  لميرا ل ابلقتئا.

رلائاػرألف لتاتضملءرايبلأفليق درةلائا ـلاكيرألوأل لءءضيفلومألراليفلاكيترلائءللءـلائ دألثلسر ػ لس ػ ليػ
تئوػػفلأمليقػػ درةلئػػـلءوػػفلقرألقػػ ليػػفلائيقػػ درةلائءػػللألرػػتملطر  ػػ  ليعءقػػرالأفلإس رػػالق ػػيفلائ ػػدسلاػػ سدل ػػلل

 ائءي ألدلالاءار ؼلائيت تض ت ل ابلزسيا.
تق ػػيفلإس رػػالسػػفلر ػػؿلائاػػت رةلاكيرألوألػػ ليػػفلءػػؿلأقألػػبلإئػػ لائ ػػدس لقػػ ؿلءرايػػب:لاػػتؼلرر ػػؿلائاػػت رةلققػػؿل

 ر ؾلراه لي غرةل للائ رألب.ائيتسدلائي دد لتاألوتفلل
تق ئتلي  درلإارااأل أل لإفلءرايبلق دلقذئؾلاسءزايالر ػؿلطػ قـلائاػت رةلإئػ ليقرػ ليؤقػتل ػللائ ػدس ل ءػ ل

 ألءـلقر يلائيقر لائجدألدلئ ات رةل للائيدألر .
ئػػـللتءطػػرؽلءرايػػبلإئػػ لقضػػأل لءجيألػػدلاكيػػتاؿلائءػػللءػػد ع  لائتالألػػ تلائيء ػػدةل ئ ترػػرتا  لقػػ ا :لائت اػػطألرألتف

أل ءريترػػػ لقر ضػػػ ـلااػػػء ق ؿلر اػػػبلائػػػراألسلقألػػػرس لتر ػػػفلرػػػد  لئ ػػػـليقػػػ ئ لوقألػػػرة للػػػذسلاكيػػػتاؿلاػػػءق  لس ػػػ ل
 ائط تئ لتئفلء تؿلئ ـلي ئـلألتا  تالس  لائعتدةلإئ لط تئ لائيت تض ت.

تأضػػ ؼلءرايػػبلأفلس ػػ لائت اػػطألرألألفلا ءػػراـلائتالألػػ تلائيء ػػدةلتج تدلػػ ليػػفلاجػػؿلائعػػتدةلإئػػ لائيت تضػػ ت ل
رالإئػػ لأفلتا ػػرطفلء ػػدـلئ ػػـلائومألػػرليػػفلائػػدسـلائيػػ ئللتيألػػرسلس ػػ ليػػرلائاػػرألف لئػػذئؾلدسترػػ لرػػر ليػػ ذالي ػػأل

لاأل دث.
ل  
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 اصخطالع: كرار جرامب حىل اللدش ٌعسز دعم "الكفاح املضلح"

 5112\1\52 –)أ ف ب(  -"القدس" دوت كوم -القدس 
دلءرايػػػػبلاالسءػػػػراؼلقيدألرػػػػ لائ ػػػػدسلأظ ػػػػرلااػػػػءط علرأملر ػػػػرلائهيػػػػألسلافلقػػػػرارلائػػػػراألسلااليألروػػػػللدتر ئػػػػ
 وع  ي لالارااألؿ لاد لائ لءعزألزلدسـلائت اطألرألألفل ئ وت حلائيا م .

االاػػػرااأل للائي ػػػءرؾلافلسػػػددلائت اػػػطألرألألفلائػػػذألفلاسرقػػػتالسػػػفلدسي ػػػـل ئ وتػػػ حل-تا ػػػ دلاالاػػػءط علائت اػػػطألرل
 اجرملققؿلاء لا  ر.لائيا م لضدلاارااألؿ لارءت لقيعدؿلائضعتألفلء رألق لي  رر لق اءط عليي مؿ

 تأ  رلاالاءط علاألض لائ لءراج لائدسـلئ ؿلائدتئءألف.
  اػػػػطألرأل ل ػػػللائ ػػػػدسلائ ػػػػرقأل لتائضػػػػت لائغرقألػػػػ لل1270تأجػػػرملاالاػػػػءط علس ػػػػ لسألرػػػػ لءيمأل ألػػػ ليؤئتػػػػ ليػػػػفل

يػػفلوػػػ رتفلاالتؿ/دألاػػيقرلائي ضػػػللل6ائي ء ءػػألفلتقطػػ عليػػػزة ل ػػللاالألػػ ـلائءػػػللأس قػػتلاسءػػراؼلءرايػػػبل ػػلل
 ئ دسلوع  ي لئ دتئ لائعقرأل  لتقرارسلر ؿلائات رةليفلءؿلاقألبلائ لائيدألر لائي دا .قيدألر لا

االاػػرااأل أل  ل-تردالس ػ لاػؤاؿلالسطػ يلاال ضػ أل ليػفلأرقعػ لهألػػ راتلئ هطػتةلائي ق ػ ل ػللائع قػ تلائت اػطألرأل 
ائػ لائءت ػؿل%ل  ػطليػر ـل2682%ليفلائت اػطألرألألفلائػ لءتضػأل  ـل ئ وتػ حلائياػ م  لقألريػ لدسػ ل3884أ  رل

 ائ لاءت ؽلا ـ.
%ليػػػفلائت اػػػطألرألألفلائػػػذألفلااػػػءط عتل21ت ػػػلل زألراف/ألترألػػػتلائي ضػػػل لأجػػػرملااػػػءط عليي مػػػؿلا ػػػ رل ألػػػال

 %لير ـلالءت ؽلا ـ.45آراؤلـلائ لءتضأل  ـلئ وت حلائيا م لي  قؿلدسـل
 ػللاالاػءط ع لارػالتق ؿله ألؿلائ   قل ليػدألرلائيروػزلائت اػطألرللئ ق ػتثلائاأل اػأل لتائياػ أل لائػذمل ػ رؾل

ءػػػـلي  ظػػػ لءراجػػػ لوقألػػػرل ػػػللدسػػػـلائت اػػػطألرألألفلئعي ألػػػ لائاػػػ ـلتائءاػػػتأل لتوػػػذئؾل ػػػعقأل لائػػػراألسلائت اػػػطألرلل
 ي يتدلسق س.

 تأض ؼل اللألتجدلأدر ل ؾل للافلء رألملءرايبللتلائاقبلائراألال .
س  ػػػػي لئػػػػدتئء ـللتائ ػػػدسل ػػػػلل ػػػػ بلائرػػػػزاعلقػػػػألفلااػػػػرااألؿلتائت اػػػػطألرألألفلائػػػػذألفلألءياػػػػوتفلق ئ ػػػػدسلائ ػػػػرقأل 

 .1980 س  ي لأقدأل  لئ  ل للل1967ائير تدةل لل ألفلاس رتلاارااألؿلائ دسلائي ء  ليرذل
تج تدلائا ـلقألفلائت اطألرألألفلتاالارااأل ألألفليءتقت لق ئو يؿليرذل  ؿلائيق درةلااليألروألػ ل ػتؿللػذالائيتضػتعل

 .2014 للرألا ف/أقرألؿل



 

 ــــشئ

 8تــــــدولُ شــــؤون
 

 لتلاكومػػرلأليألرألػػ ل ػػللءػػ رألللإاػػرااألؿ لتءضػػـليؤألػػدألفلئ اػػءألط فلتءعػػدلائ وتيػػ لائءػػللألءرأاػػ  لقرألػػ يألفلرء رألػػ
دستاليرذلءتئللدتر ئدلءرايبلائرا ا ل للائتالأل تلائيء دةلإئػ لإئغػ يل وػرةل ػؿلائػدتئءألفلتضػـلائضػت لائغرقألػ ل

لائي ء  .
ل  



 

 ــــشئ

 9تــــــدولُ شــــؤون
 

خىن" في صىرٍا؟  ملاذا صمحت روصُا لتركُا بشً عملُت "ػصً الٍس

 5112\1\52  صابرين زهو -51عربي
ر ػػرتل ػػ ألت ل  زي ألػػ د لائرتاػػأل لء رألػػرالء ػػدمتل ألػػالسػػفلسي ألػػ ل يضػػفلائزألءػػتف لائءروألػػ لضػػدلأوػػرادلاػػترأل  ل
ائءللألءتسدلائراألسلائءروللرجبلطألبلأردتي فلقءتاأل لرط ق   لقألريػ لاللأل ػرؾلائػرتسلأملاػ وف.ليػ لألطػرحل

 رأل .ائعدألدليفلائءا ؤالتل تؿلي    لرتاأل ليفلءرتألذلءروأل لئ ذسلائعي أل لائعاو
  لإفلأردتيػػ فلرػػ قشلل ءتألػػ للػػذسلائياػػيئ ليػػ لرظألرألػػال21تق ئػػتلائ ػػ ألت  ل ػػللء رألرلػػ لائػػذملءرجيءػػال سرقػػل

ائرتاػػللتاكيرألوػػل ل  دأليألػػرلقػػتءألفلتدتر ئػػدلءرايػػب لي ػػ تاللءتضػػألمللد ػػاليػػفللػػذسلائعي ألػػ لائعاػػورأل ل ػػلل
 سترألف.

كالسألبلائءللءي راػ  ليهء ػؼلائ ػت لائءػللتت   لكردتي ف ل قعدلارط ؽلسي أل لي فلائزألءتفلاألءـلإأل  ؼلا
ءرألػػدلءرتألػػذلهطط ػػ ل ػػلليرط ءرػػ .لتارط قػػ ليػػفليرػػقة لاػػألءـلإهػػ يلو  ػػ ل ػػدتدر ليػػفلاإلرلػػ قألألفلييػػ لاػػأليورر ل

 يفلضي فلأيرر  .
تأودتلائ  ألت لأفلأر رةلءعءقرلاكورادل إرل قألألف  لتءه ػ ليػفلءيوػر ـليػفلءياػألسل ػقالدتئػ  ليػ ليػفل ػيرال

ايلـلاكءراؾ لائذألفلئفلألءتارػتالسػفلائ ءػ ؿليػفلأجػؿلائ  ػتؿلس ػ لااػء  ؿلورداػء فلائءروألػ .لأفلأل ج لرظرل
تقيػػ لأفلءروألػػ لءضػػـلائي ألػػألفليػػفلاكوػػراد ل  ػػذالألعرػػللأرػػاليػػفلائياػػء ألؿل  ػػؿللػػذسلاكراضػػللائءػػللأل طرػػتفل

 ػدتدل  له  ػ للق   لدتفلءديألرلائجي ترأل لائءروأل .لتيفلج ء   لئفلءاػيملءروألػ لقظ ػترلدتئػ لوردألػ لس ػ 
 تأر  لقدلءيمؿلق سدةلئألطي علاكيرألوأل ل للائيرط  .

تأ ػػ دتلائ ػػ ألت لقػػيفلائء ػػرأل  تلاكيرألوألػػ ل ػػتؿلإيو رألػػ لإر ػػ يلجػػألشليػػفلاكوػػرادلائاػػترألألفلألضػػـل ػػتائلل
أئػػؼلسر ػػر لألعػػدليػػفلألػػـلدتا ػػ لائعي ألػػ لائعاػػورأل لائءروألػػ ل ػػللستػػرألف.لتائجػػدألرلق ئػػذورلأرػػالوػػ فل ػػللل30

يػػػفلائجرػػػتدلائػػػرتس لتسرػػػدلارطػػػ ؽلائعي ألػػػ لائءروألػػػ  لاضػػػطرتليتاػػػوتلئ راػػػ  بليػػػفللرػػػ ؾلستػػػرألفلسػػػددل
 ئ ي أل لقتاء  .لتس  له تأل لذئؾ ل عرلاكورادلق اليءع ضلتاء يتل لق ئهأل ر .

تأ  رتلائ  ألت لإئ لأفلاكورادل  تئتالائء  ئؼلي ليتاػوتلتتا ػرطفل ػللرتػسلائتقػت لأيػ ل ػللائ  ػتؿل
ئػ لياػء   .لويػ لءعػ تفلجػزيليػفلائ ػتاتلائوردألػ لق ػوؿلوقألػرليػ لتا ػرطفلائءػللقطعػتلس  ل وـلذاءللأتلدتل

ائومألػػػرليػػػفلائتسػػػتدلائءػػػللئػػػفلءػػػءيوفليػػػفلائت ػػػ يلق ػػػ .ل تػػػللائتاقػػػ  لاللأليوػػػفلئتا ػػػرطفلء ػػػدألـل وػػػـلذاءػػػللإئػػػ ل



 

 ــــشئ

 10تــــــدولُ شــــؤون
 

ألراف لق إلض   لإئ لرتاػأل لائءػللءعءقػرل   ري لألعءيدلذئؾلق كا سلس  لاترأل لتءروأل لتا  ألػؼلدي ػؽلاكوراد لتا 
 إألرافن.-ءروأل -تي رؾلائع ق تلائم مأل لأاترأل 

تأتضػػػ تلائ ػػػ ألت لأفليتاػػػوتلسرضػػػتلس ػػػ لاكوػػػرادلائ وػػػـلائػػػذاءللداهػػػؿلاػػػترأل لتء ػػػتلاػػػ ط لدي ػػػؽ.ل
تئوف ل ضؿلاكورادلائتستدلاكيرألوأل  لي لأم رليضػبلاكءػراؾلتد ع ػـلإئػ لإطػ ؽلسي ألػ ل ي ػفلائزألءػتف .ل

 ءراؾلكرالاءوتفلئ ذسلائعي أل لرء اةلإألج قأل لءهدـلائي  ئملائرتاأل . للاكمر ي لئـلءتقؼليتاوتلاك
تأ ػػ دتلائ ػػ ألت لقػػيفلأتئػػ للػػػذسلائرءػػ اةلءءيمػػؿل ػػللإئغػػ يليو رألػػػ لإر ػػ يلدتئػػ لورداػػء فلاػػترأل .لترظػػػرالكفل
يلائتالأل تلائيء دةلاللأليور  ليغ درةللذالائجػزيليػفلاػترأل  ل درػالئػفلألوػتفلأي ي ػ لإاللائءه ػللسػفلهطػطلإر ػ 

ألج دل  ت يلئ  ل للائيرط  .لس تةلس  لذئؾ لاألءـلائء ضألرلئهطػتةلأهػر لر ػتلإهػراجل جألشلوردملوقألرلتا 
 ائتالأل تلائيء دةليفلاترأل .

م رألػػ  لاػػءد  لائعي ألػػ لائءروألػػ لاكوػػرادلائاػػترألألفلئ ءتػػ تضليػػ لدي ػػؽ ل أليػػ لاػػألجقرلـلائء دألػػدلائءروػػللائياػػءيرل
أفلدي ػؽلتيتاػوتلق درءػ فلس ػ لء ػدألـلضػي ر تلأيرألػ لئألءػراؾللس  لائق ثلسفليو فلئ ـل ػللاػترأل .لتقيػ 

قه تصلاكوراد ل دفلسي أل لإس دةلاترأل لائيت دةلاءوتفلأا ؿ.لأي لم ئم  ل دفلائءراألؽلائياقؽلق يفللػذسل
 ائعي أل لقألفليتاوتلتأر رة لقدلألا لـل للءعزألزلائءت سؿلقألفلائق دألف.

  ػػؽلإالل ػػلل  ئػػ لتا ػػدةلتلػػللسػػدـلءطػػترلسي ألػػ ل ي ػػػفلتأتردتلائ ػػ ألت لأفلائطيت ػػ تلائرتاػػأل لئػػفلءء
ائزألءتف لئء ػقمل رقػ لوردألػ لءروألػ لطتأل ػ لاكيػد.لتئوػف ل ػللائتقػتلائػرالف لألقػدتلأفلهطػطلأر ػرةلاللءءضػيفل

 ءيهألرلائعي أل لتاللء عألدل .
تذوػػػرتلائ ػػػ ألت لألػػػـلائر ػػػ طلق ئراػػػق لئرتاػػػأل ل أليػػػ لألءع ػػػؽلقعي ألػػػ ل ي ػػػفلائزألءػػػتف  لئعػػػؿلأقرزلػػػ  لضػػػرترةلل

ااءع دةلاترأل لودتئ ليت دةلدتفلتجتدلءدهؿلساورملأجرقل لتءعزألزلائءت لـلتائم  لائيءقػ دئألفل ػللائع قػ تل
 ئداه للئءروأل لقعدلااءع دةلاترأل .ائرتاأل لائءروأل لوي دلألـلرء اةلارء  يلائ ربلائاترأل  لتضي فلاكيفلا

ألػرافلإئػػ لضػػي ر لئ اػػ ـل تقألرػتلائ ػػ ألت لأرػػالألجػبلأفلءء ػػتؿلس قػػ تلائ  ػػؼلائم مػللقػػألفلءروألػػ لترتاػػأل لتا 
 ػػللاػػترأل  ل ضػػ لسػػفلءعزألػػزليتقػػؼلرتاػػأل ل ػػللائيرط ػػ لووػػؿ.لويػػ لألجػػبلس ػػ لءروألػػ لاالقءعػػ دلسػػفلرطػػ ؽل

اكط اػل.لتيػفلج ػ لأهػر  لألجػبلأفلأل  ػؿلاكوػرادللائتالأل تلائيء دةلتاالرت  ؿلسػفليرظيػ ل  ػؼل ػي ؿ
 س  ل وـلذاءللي دتد لإئ لج ربلقعضلائضي ر ت لدتفلء األـلاترأل .



 

 ــــشئ

 11تــــــدولُ شــــؤون
 

تأودتلائ ػ ألت لأفلائء ػرؾلر ػتلءرتألػذللػذسلائر ػ طلاألاػ سدلرتاػأل لس ػ لءعزألػزليتقت ػ ل ػللائ ػرؽلاكتاػط ل
 ػػػػدلقػػػػ درلس ػػػػ ل ػػػػؿلائرزاسػػػػ تلتءتطألػػػػدلس قػػػػ تلرتاػػػػأل ليػػػػ لقعػػػػضلق ػػػػدافلائيرط ػػػػ  لويػػػػ لاػػػػألعززلدترلػػػػ لوق

تائ ػػراس تلاإلق أليألػػ .لتق ئءػػ ئل لألقػػدتلج ألػػ لأرػػالالليرػػ لسػػفللػػذسلائعي ألػػ لائعاػػورأل ل ػػللاػػقألؿلزألػػ دةلائػػتزفل
لائجألتاأل اللائع ـلئرتاأل ل للائع ئـلائجدألدليءعددلاكقط ب.

ل  



 

 ــــشئ

 12تــــــدولُ شــــؤون
 

 الهىد جخطط لخعٍسس عالكتها بدول "آصُان" ملىاجهت هُمىت الصين )صحُفت(

 ال ائءتجال رق  لئءريأل لائع ق تلائاأل األ لتاالقء  دأل لي لدتؿلجرتبل رؽلآاأل ق ءق علاأل ا
 5112\1\52 نيودلهي/ األناضول 

لائهيػألس لئق ػثلءعزألػزل دستلائ ردلق دةلراقط لدتؿلجرتبل رؽلآاأل لأآاأل فن لئع دلقي ل للرألػتدئ ل لائألػـت
 تا اؿلإس ـلي  أل .لس ق تلاكيفلائق رمل للائيرط  لائءللء أليفلس أل  لائ ألف لت ؽل

تأتض تل  ألت ل لألردتاء فلءػ أليز لائي  ألػ لأه  ػ نلأفلدسػتةلائ رػدلئ ػ دةلأآاػأل فنلءػيءلل ػللإطػ رلاءقػ عل
ائ رػػػدلاأل اػػػ ل ائءتجػػػال ػػػرق  لئءريألػػػ لائع قػػػ تلائاأل اػػػأل لتاالقء ػػػ دأل ليػػػ لدتؿلجرػػػتبل ػػػرؽلآاػػػأل  لوي  تئػػػ ل

 ئيتاج  لاألطرةلائ ألف.
ملر رألرداليتدم لتجػالأألضػ لدسػتةلإئػ لقػ دةلدتؿلأآاػأل فنلائع ػرةلئي ػ روءالتلأ  رتلأفلراألسلائتزرايلائ رد

لائجي ترألػػ   ل ألػػثلألػػءـلااػػءعراضلقػػدراتلرألػػتدئ للائعاػػورأل ل يػػدالائجيعػػ  لوضػػألتؼل ػػرؼ لاال ءتػػ ؿلقػػػ ألـت
 تءرتس  لائم   ل.ل

ألرءػػػػل لتزسأليػػػػ لتئّقػػػػ لائػػػػدستةلائ ردألػػػػ  لائػػػػراألسلاإلردترألاػػػػللجتوػػػػتلتألػػػػدتدت لتائػػػػراألسلائت قألرػػػػللرتدرألغػػػػتلدتء
 يأل ري رلأتر لا فلاتلء ل.ل

يألػػػرلأّفلي  تئػػػ لائ رػػػدلئ ء ػػػدملئ  ػػػألفلءػػػيءلل ػػػللظػػػؿلءضػػػ سؼل جػػػـلائءقػػػ دؿلائءجػػػ رملقػػػألفلقوػػػألفلتدتؿل
 يراتل جـلائءق دؿلقألفلرألتدئ للتء ؾلائدتؿ لت ؽلائي درلذاءا.لل6أآاأل فنل

 ي ألتفلدتالرلأيرألول.لل470ق  لائءق دؿلائءج رملقألفلقوألفلتلأآاأل فنلل2017ل-2016ته ؿلائع ـل
يػػػفلج ء ػػػ  لق ئػػػتلقرألءػػػللاػػػ راف لياػػػؤتئ لقػػػتزارةلائه رجألػػػ لائ ردألػػػ لئػػػػ لردتاء فلءػػػ أليز لإّفل رألػػػتدئ للتدتؿل

 .للجرتبل رؽلآاأل ل ددتلس  لأليأل ل رأل لائي   لائق رأل لتاأل ا لائق  رلائيتءت   
ردترألاأل  لتء أل رد لتي ئألزأل  .ل  تأض  تلأّفل ائ ردلئدأل  لس ق تلق رأل لقتأل لي لارغ  ترة لت ألءر ـ لتا 

ردترألاػػػأل  لل10أل ػػػ رلأفلراقطػػػ لدتؿلجرػػػتبل ػػػرؽلآاػػػأل لءضػػػـل ػػػللسضػػػتألء  ل دتؿلتلػػػللء أل رػػػد لت ألءرػػػ ـ لتا 
 للتائت قألف لتي ئألزأل  لتارغ  ترة لتيأل ري ر لتو يقتدأل  لتقرتر م لتالتس.

لتيػدا ل تق ابلتو ئ ل أات ألءألدلقرس لاكيرألوأل  لاء  دلئ  ياتلائياؤتئألفلائ رتدلقياػؤتئللأآاػأل فن لائألػـت
لس ي لس  لقديلائع ق تلقألفلرألتدئ للتدتؿللذالائوأل فلاالقء  دم.ل25اال ءت ؿلقيرترل
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 صفلت اللرن.. هل صخمر؟! 

 5112\1\52  الجزيرة نت  محسن محمد صالح
 ئقض س ل  ادةلجيأل  لأتلجذاق  لأتليمألرا لئ لءي ـ ل در  لاءق  لقض س ل  ادة!!لي ي لو فلائعرتاف

أملء ػػػترلل- ءػػػ لا ف-ألومػػػرلائ ػػػدألثللػػػذسلاكألػػػ ـلسػػػفل  ػػػت  لائ ػػػرف  ليػػػ لأفلاإلدارةلاكيألروألػػػ لئػػػـلء ػػػدـل
   !!ق ئ تل- ابلاكرتق لائاأل األ لتاإلس يأل -تاضملتيع فلسفللذسلائ ت   لريـلأر  لائج  لائيعرأل ل

لإئػػػػ ل ق ئترػػػػ تلاهءقػػػػ ر ل لػػػػؿلميػػػػ ل ييػػػػتضلقرػػػػ ي لإلمػػػػ رةليزألػػػػدليػػػػفلااللءيػػػػ ـ لأـلإفلائءاػػػػرألق تلسر ػػػػ لأقػػػػرب 
الاءو ػػ ؼلردتدلائتعػػؿلائي ءي ػػ  لتءج ألػػزلاإلجػػراياتلائير اػػق لئ ءع يػػؿليع ػػ  لأـلإر ػػ لأقػػربلئء ألاػػ لاكجػػتايل

 الاء ق ؿل ائيتئتدلائجدألد ؟!
سػػفل  ػػت  لائ ػػرف  ل ػػر فلئاػػر لأيػػ ـل ػػت  لء رألهألػػ لء ػػّدـل  ػػتال للس ػػ لأمل ػػ ؿ لإذالوػػ فليػػ لر ػػمل ػػ أل   ل

ريػػػ لر ػػػفلأيػػػ ـلي  تئػػػ لجدألػػػدةلئء ػػػتأل لقضػػػأل ل ر جعػػػ لأتلي قتئػػػ لكطػػػراؼلائ ػػػراعليػػػ لائعػػػدتلائ ػػػ ألترل لتا 
   اطألف.

تلػػللق ئءػػ ئللئألاػػتل ػػت  لقػػألفلطػػر ألف لقػػؿللػػللءعقألػػرلسػػفليطراػػ لائ ػػتةلاكيألروأل /اإلاػػرااأل أل  لتي  تئػػ ل
 ةلاال ء ؿلائ  ألترللت رتطالتء تراءالإلي ؽلائي ؼلائت اطألرل.ئترضلإراد

تأأل  لءوفلطقألع لائءت أل تلائ غألرة ل دفللذالائرتعليفل ائ ت  ت لي ي لجر لءزتألػؽلسر تألرػا ل ػدفلي ػألرسل
 إئ ليزق  لائء رألل لتئألسلإئ ل ر س ليت   التءتجألاليا راءا.

*** 
لائ ػػدألثلسػػفلل2006ئػػألسلجدألػػدا  لتأرػػالءػػرددلاػػر للقػػدلاللألع ػػـلومألػػرتفلأفلي ػػط مل  ػػت  لائ ػػرف  ـّ سرػػدي لءػػ

سرضلراألسلائتزرايلاإلاػرااأل للآرػذاؾلأتئيػرت لأتليػ لس ػرؼلقػػ ءت لي تلأتئيرت/سقػ س  لتيػ لءاػربل ألر ػ ل
يػػػفلأر ػػػ لاءت قػػػ تلرّؼلءرءظػػػرلاالرءه قػػػ تلاإلاػػػرااأل أل لترء اج ػػػ  لتلػػػللاالرءه قػػػ تلائءػػػللئػػػـلءػػػيتلقيػػػ لأل ػػػء لل

 أتئيرت.
ي لاقؽلأفلوءػبلسرػالياء ػ رلاكيػفلل-ائءللألجرملءداتئ  للذسلاكأل ـ- للاأل ؽليع ئـل ت  لائ رفلتألردرجل

  ل ألثلاقءرحلأ دل  َّألفلئءاتأل لائ ضأل لائت اطألرأل :2010ائ تيللاإلارااأل للائا قؽلجألترالأأل ردلار ل
ؿلمػػ ثلتالألػػ ت:لائضػػت لاكتؿ:ل درائألػػ لأردرأل /  اػػطألرأل :ليػػفلهػػ ؿلإسػػ دةلءياػػألسلائدتئػػ لاكردرألػػ لس ػػ ل ػػو

 ائ رقأل  لتائضت لائغرقأل  لتقط عليزة.
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يػفلأراضػللاػألر يلئ ػ ئملل2وػـل720ائم رل:لءق دؿلائير طؽ:لتلػتليقرػللس ػ لأاػ سلأفلءءرػ زؿلي ػرلسػفل
وـلتسرضػالل24ائدتئ لائت اطألرأل لائياء ق أل  لقدض   لياءطألؿلأليءدليفلر ملإئ ل دتدليدألر لائعرألشلطتئال

%ليػػفلياػػ   لائضػػت لائغرقألػػ لائءػػللألط ئػػبلائطػػرؼلاإلاػػرااأل للقضػػي  لإئألػػال ػػلل12زملوػػـ.لتلػػتليػػ لألػػتال30
 ائءرءألق تلائر  األ .

ليػػفلجرػػتبلائر ػػبليػػفل إاػػرااألؿ لأ  اػػطألفلائي ء ػػ ل نل1948ت ػػللي  قػػؿلذئػػؾ لاء  ػػؿلي ػػرلس ػػ لأراضن
قطلقػألفلي ػرلق ئيا   لرتا  ل لليرط  لتادمل ألراف لتاأل ايملئي رلق ّؽلرتػؽلطتئػالس ػرةلوأل ػتيءراتلألػرل

تاكردف لق ألػػػثلألوػػػتفلء ػػػتلائاػػػأل دةلائي ػػػرأل  لتقيػػػّدلهػػػّطلاػػػوؾل دألدألػػػ لتطرألػػػؽلاػػػرأل لتأرقػػػتبلرتػػػطلءعػػػتدل
 س اداء  لائضرألقأل لئي ر لتاء  ؿلي رلس  لدسـلاقء  دملدتئل.

تت ػػػؽللػػػذالائي ػػػرتع لاألءتاػػػ لائت اػػػطألرألتفلاػػػو رأل  ل ػػػلليرػػػ طؽلاػػػألر يلائءػػػللاء ضػػػـلإئػػػ ليػػػزةلأءػػػػتطألفن ل
ققر يليط رلدتئللتيألر ي.لتاألاءتألدلاكردفليفلائي رتعلسقرليألرػ يليػزةلس ػ لائق ػرلائيءتاػطلتاأل ايملئ ـل

إلأل  ؿلائقض ا لاكترتقأل لإئ لق دافلائه ألةلتائعػراؽ لتاػءء حلئػالإسػ دةلاػقعألفلأئتػ  ليػفلأقرػ يليػزةلائي أليػألفل
 جدارلائعر رملائع زؿ.سردسلإئ ل ائ ط علائيتّا  .لتاءضـل إارااألؿ لوؿلياءتطر تلائضت لتي لترايلائ

*** 
ل أألػػ ـلإدارةلأتق يػػ  لتو ػػتءال ػػ ألت للػػ رءسلل2016 قراألر/ ػػق طلل21 ػػللئ ػػ يلائع قػػ لائاػػرملائػػذملس  ػػدلألػػـت

لأ ن لتءػػػـلق ضػػػترلقرألػػػ يألفلرءرألػػػ لتلتجػػػتفلوألػػػرملتسقػػػدلائتءػػػ حل2017 قراألر/ ػػػق طلل19اإلاػػػرااأل أل لقعػػػدلسػػػ ـن
ليػػفلاػػألر يلائاألاػػللتسقػػدلاثلائمػػ رل لرتق ػػتلأ وػػ رل جدألػػدة لئ   ػػؿل ائر ػػ ال  لتط ر ػػتلهطػػ لإسطػػ يلأراضن

 ئ ت اطألرألألف.
ت ػػػلللػػػذالاالجءيػػػ علطػػػرحلرءرألػػػ لتلأ وػػػ را ليءع  ػػػ لققرػػػ يلائم ػػػ ليػػػ لائت اػػػطألرألألف لتء ػػػدألـلءاػػػ أل تلاقء ػػػ دأل  ل
ي  قػػؿلءطقألػػ لس ق ءػػاليػػ لدتؿلائه ػػألةلأأملائءطقألػػ لققػػؿلائءاػػتأل لائاػػ يأل ن.لأيػػ لوألػػرمل طػػرحلأ وػػ را ليءع  ػػ ل

 السءراؼلقػ إارااألؿ لودتئ ل أل تدأل  لتااءار ؼلائيت تض تلي لائت اطألرألألف.ق 
يألػرلجػ ّدل ػلليء قعػ لياػ رلائءاػتأل لتااػء   ق ءا.لتائ  ػتلئ رظػرلأفلائطػرؼلل-قعػدلذئػؾ-مـلإفلرءرألػ لتلقػدال

تئػػـلوػػ فلي اقػػ  لل-ريػػـل ارغي اػػا ل ػػللياػػ رلائءاػػتأل  لتريػػـلأرػػالائطػػرؼلائيعرػػللأا اػػ  ل-ائت اػػطألرللائراػػيلل
 أل ْدَعلإئ للذالائ   ي.



 

 ــــشئ

 15تــــــدولُ شــــؤون
 

قعػدلئ  اػالدتر ئػدلءريػبل ػلل- لر  ػتلتا ػرطفلءػ أليزلسػفلي يػتدلسقػ سلقتئػال2017اػقءيقر/أأل تؿلل20ت لل
إفلائاػػػ ـلائ ػػػ دـلائػػذملءعيػػػؿلس ألػػػالائتالألػػ تلائيء ػػػدةلاػػػألوتفل  ػػت لائ ػػػرف  لتأفليت تضػػػللإدارةلل-رألتألػػترؾ
ائء تالائت اطألرألألفلأومرليفلس رألفليػرةلهػ ؿلمي رألػ لل-ته ت   لج رألدلوت ررلتجألاتفليرألرق ت-ءريبل
 أ  ر.

تءء قعتلزأل راتلوت ررلتيػرألرق تلئ يرط ػ لته ت ػ  لي ػرلتائاػعتدأل لتاكردفلتاإليػ رات لق إلضػ   لإئػ ل
 ائا ط لائت اطألرأل لت إارااألؿ  لئ ء ألا لئي رتعلائءاتأل لائا يأل .

ألر ألر/وػػ رتفلائمػػ رللل9 ػػلل-ئت اػػطألرأل لأ يػػدليجػػدالرللتقػػدلال ػػظلسضػػتلائ جرػػ لائءرتألذألػػ لئيرظيػػ لائء رألػػرلا
ـّلل-2018 أفلي ءر  تلي لأل عرؼلق ت  لائ رفلء دؼلإئ لء تأل لائ ضأل لائت اطألرأل  لتأفللذسلائي ءر  تلءػ

ر   ػػ لإئػػ لائت اػػطألرألألفلسػػفلطرألػػؽلائاػػعتدأل .لتقغػػضلائرظػػرلسػػفليضػػيتفلائي ػػرتعلاكيألروػػل ل ػػدفليء قعػػ ل
  ألا ل أل طقل ل للإط رلائءاتأل .ائءطتراتلء ألرلإئ لأفلمي ل

ويػػػ لأفلائءاػػػتألؽلاكيألروػػػللئ  ػػػت  لألػػػد  لق ءجػػػ سلءطقألػػػ لائع قػػػ تلقػػػألفلدتؿله ألجألػػػ لأائاػػػعتدأل لتاإليػػػ راتل
تائق رألفنلت إارااألؿ  لققؿلائت تؿلإئ ل ّؿلر  اللي لقأل دةلائيرظي لتائا ط  لي  قؿلسيؿلء  ئؼلقػألفللػذسل

 لائاػػػػوتتلسػػػػفلاإلجػػػػراياتلائداه ألػػػػ لائيءع  ػػػػ لقءرءألػػػػبلائقألػػػػتلائػػػػدتؿلضػػػػّدلإألػػػػرافلتئيو   ػػػػ ل ائءطػػػػرؼ  ليػػػػ
 ائاعتدم.

*** 
اللءهء ػػؼلومألػػرا لسػػفلأ وػػ رلجألػػترالأأل رػػد.لتلػػذسلل-ائءػػللألػػءـلائ ػػدألثلسر ػػ -تألظ ػػرلأفلهطػػ ل  ػػت  لائ ػػرف ل

ائ ت  لءء دثلسفلير   ل قر يلم   لطتأل   لألءـل أل  لضقطلاكيفلترزعلاػ حلائي  تيػ له ت ػ  ل ػلليػزة ل
 قدر  يلدتئ ل  اطألرأل ليؤقء لءدهؿل لليت تض تلقدلءاءيرلإئ لس رلارتات.لتءير

ته ئ ػػ لءػػدهؿلائػػدتؿلاإلق أليألػػ ل ػػللي ػػرتعلائءاػػتأل لتائءطقألػػ لتائءعػػ تفل ػػلل ػػء لائيجػػ التلائ ألتألػػ  لتس ػػ ل
راتلرأا  ل اكيف لأتلتللر لأيفل إارااألؿ لتأيفلاكرظي لائرايأل لس ػ ل اػ بلءألػ راتلائر ضػ لتائءغألألػرلتءألػ 

 ائي  تي ن.
مـلءءق لذئؾلير   لءق دؿلأراضن لق ألثلءءرػ زؿلقألػ دةلائيرظيػ لتائاػ ط لسػفلياػ   تليػفلائضػت لء ػؿلإئػ ل

% لتءءضػيفلائوءػؿلاالاػءألط رأل لتيرػ طؽليػفليػػترلاكردف لتءطقألػؽلي ءر ػ تلجألػترالأأل رػدلق ػيفلقطػػ عل12
 يزةلتاألر ي...
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ألػ لتق رألػ نلاػء ت دل ائدتئػَ لائت اػطألرأل  ل ػتَء  لائاػأل دأل لس ػ لوي لأفلائضي ر تلاكيرأل لئػ إارااألؿ لأجتألػ لتقرل
أرض  .لتءءج لؿلائ ت  لائ دسلتستدةلائ جاألفلائت اطألرألألف لأملأرر لأي ـل وـلذاءللتظألتلليتاػ  لتئاػر ل

 أي ـلي رتعلدتئ لتاللء رألر.لإذف لر فلأي ـلي رتعلء تأل لت ؽلائيءط ق تلتائ رتطلاإلارااأل أل .
رلءريبلر ؿلائات رةلاكيألروأل لإئ لائ دسليؤ را لس  لقديلائءطقألؽلائعي للئ  ػت  لسقػرل ػرضلترقي لو فلقرا

اكيػػرلائتاقػػ  لويػػ لأفلردتدلائتعػػؿلائعرقألػػ لتاإلاػػ يأل لتائدتئألػػ لئػػـلءهػػرجلسػػفل ػػدتدلائيءتقػػ لئػػد لاكيألروػػ فل
 تاإلارااأل ألألف.

يتاقػػؼلائراػػيأل لائيءتقعػػ  ليػػ لايء ػػ صلتوػػ فلتاضػػ   لأفلائػػدتؿلائعرقألػػ لائت س ػػ لتائيعرألػػ لاػػعتلالءهػػ ذلائ
ردتدلائتعػػؿلائ ػػعقأل  لتءقرألػػدلاكجػػتايلاإلس يألػػ  لتسػػدـلائءروألػػزلس ػػ لائ ػػدثلإالل ػػللائ ػػدلاكدرػػ  ليػػ لسػػدـل

 اءه ذلأملإجراياتلسي أل ل للتجالائ رارلاكيألرول.
لائءػػللر   ػػتلس ػػ لئاػػ فلضػػ قطل ػػللائيهػػ قل- ػػلللػػذالائ ػػدد-تو رػػتلال ءػػ  لئ رظػػرل راتلائي ػػرأل  لائءاػػرألق ت 

تءضيرتلءع ألي تلئريتزلإس يأل لق رزةلق ئء دا لتايء ػ صلائ ػدث لتقطػ لائطرألػؽلس ػ لقػت لائي  تيػ ل ػلل
 ءمتألرلائ  رع.

لائيوػللسػفلقػّرلائتائػدألف لدتفلأفلءء ػدثل يػفلقرألػبلأتل-وي لو فلال ء  لأفلءوتفلهطقػ لائجيعػ لإليػ ـلائ ػـر
إلاػػ يأل .لتئػػـلء ػػـلأمليػػفلائػػدتؿلائءػػللء ػػألـلس قػػ تليػػ لسػػفلأ ػػدلأهطػػرلائ ػػراراتلائءػػللءيػػسلاكيػػ لال-قعألػػد

  إارااألؿ لقا بلاتألرل لأتلءهتألضلياءت لائءيمألؿ لأتلأملإجرايلس  قللئ طرؼلاإلارااأل ل.
*** 

اللألظ ػػرلأفلقػػ دةلائي ػػرتعلائ ػػ ألترللتاكيألروػػ فلاػػألجدتفلتقءػػ  لأ ضػػؿليػػفلائتقػػتلائ ػػ ئللئي  تئػػ ل ػػرضل
اػػ يل لتأرظيػػ ل  اػػدةلرؤألػػء ـلئ ءاػػتأل لائاػػ يأل  ل  رػػ ؾل ضػػعؼلتار اػػ ـل  اػػطألرل لتء ػػرذـلتءرلػػؿلسرقػػللتا 

ياػػءقدة.لتائقألاػػ لاإلاػػءراءألجأل لائي ألطػػ لقت اػػطألفلءر و ػػ لائ ػػراس تلتائرزاسػػ ت لتءجػػرمل أل ػػ لي ػػ تالتلر ػػ ل
 جدرافلائدـلائط اتأل لتائعرقأل  لتءتجألالقت   لائ راعلقعألدا لسفلائعدتلائ  ألترل.

ر لأفللذسل ائ ت   لئفلءيػرلقػدذفلاث.ل  ءػ للػذسلائ  ظػ  لاللألتجػدل  اػطألرلليألرلأفلو ءبللذسلائاطترلأل
أ ءػػ ليػػفلائءألػػ رلائػػداسـلئ ءاػػتأل نلأل قػػؿلق ػػت  لو ػػذس لتائ ػػدلاكس ػػ لاإلاػػرااأل للاللأل ػػؿلإئػػ لائ ػػدلاكدرػػ ل

 ائذملأليوفلأفلألتا ؽلس ألالأمل  اطألرل.



 

 ــــشئ

 17تــــــدولُ شــــؤون
 

طأل لائ ػ  ألر لتاكيألروػ فل ػرضلإرادء ػـلس ألػا لتي لداـلائ عبلائت اطألرلللتلائج  لائيعرأل لأا ا  ل  ػفلألاػء
قػ درلس ػ لإ  ػ ؿلل-ائذملءيوفليفلإ   ؿلس راتلائي  رأل لس  ليد لائاقعألفلار لائي ضأل -  ذالائ عبل
 لذسل ائ ت   .
-يػفلألػدَّسللءيمألػؿلائت اػطألرألألفلتألتا ػؽلس أل ػ  ل ػدفلقضػأل ل  اػطألفلل-س  لاقألؿلاال ءػراض-ت ء لئتلت جدل

اللأليوفلء تألء   لتاءجدلدااي  ليفلألدا  لسر  لتأل  ءػؿل ػللاػقأل   لتألت ػؿلل-دل لاإلا يلققعدل لائعرقللتق ع
 يهطط تلء تألء  .

إفلائرتػػتذلائ ػػ ألترللائوقألػػرللػػتل  ئػػ لااػػءمر األ ليؤقءػػ ل ػػللءػػ رألللاكيػػ  لتئػػفلألق ػػ لقتألػػ  لإئػػ لاكقػػد لويػػ لأفل
 اكي لئفلءق  لضعألت لإئ لاكقد.

ء ػوؿلهطػرا لإاػءراءألجأل  لل-ي لمتراتلائءغألألرلققؿلقض لارتات-قت اطألفلو رتلتائقألا لاإلاءراءألجأل لائي ألط ل
ذالو رػػػتلميػػػ ليتجػػػ ليرءػػػدةلرعػػػ رللير ػػػ لا ف لضػػػرقتلائ ػػػت ل تتجتدألػػػ  ل ػػػ سدا لس ػػػ لائوألػػػ فلائ ػػػ ألترل.لتا 

وُّؿلائر ضتأل لائءغألألرأل  ل در  ليجردلجتئ ليفلجتالتلائءدا  .لتاللءزاؿلائيرط  لءعألشل  ئ ليػفلائاػألتئ لتائء ػ
س دةلائء وُّؿلاءتءملائيج ؿلئءغألألراتلق دي .  تا 

تئعؿل  ئ لاالرو  ؼلائقاألسلاأل األ  لتاقء  دأل  لتأيرأل  لتاجءي سألػ  لتأه قألػ  لئألرظيػ لتائ ػت لائءػللتاج ػتلقػت ل
ائءغألألػػر لء ألػػولئيتجػػػ لجدألػػدةلق ديػػػ لءاػػءتألدليػػػفلائجػػتالتلائاػػ ق   لتءتػػػرضلإرادةلاكيػػ ل ػػػللائ رألػػ لتائت ػػػدةل

  لتءعألدلءتجألالائقت   لق ءج سلائعيؿلئء رألرل  اطألف.تائر ض 
ائيط ػػػتبلا فللػػػتلائ ػػػيتدلتائمقػػػ تلس ػػػ لائ  ػػػتؽ لتسػػػدـلائءرػػػ زؿلسػػػفلأملجػػػزيليػػػفل  اػػػطألفلي يػػػ لو رػػػتل
ائضغتطلتاكميػ ف لتائاػعللإلسػ دةلءرءألػبلائقألػتلائت اػطألرللس ػ لأاػ سلأجرػدةلجدألػدةلءريػللاءت قػ تلأتاػ تل

تأيء ػػ  لتء تّعػػؿلقررػػ يةلائي  تيػػ  لتءاػػءتألدليػػفلائط قػػ تلائ  ا ػػ لائيػػذهترةل ػػلللترايلظ رلػػ  لتءعػػتدلإئػػ لرّق ػػ 
ائ ػػػعبلائت اػػػطألرلل ػػػللائػػػداهؿلتائهػػػ رج لت ػػػللاكيػػػ  لت ػػػللوػػػؿلائ ػػػت لائع ئيألػػػ لائداسيػػػ لئ  رػػػ ل ػػػللأرضػػػر ل

 تي دا ءر .
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كا مع جركُا..عليها مضاعدتها وإبعادها عً الحضً الروس ي ـ إلاً  راويبلىمبيرغ: مصالح أمٍر

 5112\1\52  ـ  إبراهيم درويش:”القدس العربي”لندن ـ
ائتالألػػ تلائيء ػػدةلإئػػ لدسػػـلءروألػػ ل ػػللاػػترأل .لتريػػـل”لق ػػتيقألرغ“دسػػ لجػػأليسلاػػء  رألدألس لائيع ػػؽل ػػلليتقػػ ل

اسءرا الق ئدترلائي ـلائذملئعقالاكوػرادلائاػترألألفل ػللائ ػربلضػدلءرظػألـلائدتئػ لإاللأفلس ػ لتا ػرطفلائءيوألػدل
ائ تػػ ظلس ػػ لءروألػػ لو  ألػػؼل ػػلل  ػػؼلائرػػ ءت.لتجػػ يل ػػللءع ألػػؽلاػػء  رألدسلتلػػتلأديألػػراؿليء  سػػد لس ػػ لأتئتألػػ ل

 للأأل ـلزي فلائ  داػ ل“تائ  ادلائا قؽلئ  ؼلائر ءتلتسيألدليدرا ل  ألء رلئ   رتفل للج يع لء ءتءسلاكيرألوأل ل
ليروػػػزلاأل  اػػػ لائ ػػػتةل ػػػللائ ػػػرؽلءعػػػرؼليرط ػػػ لستػػػرألف ل ػػػي ؿليرقػػػللاػػػترأل لققاػػػ ءألفلائزألءػػػتفلإاللأر ػػػ لائألػػػـت

اكتاػػطل ألػػثلألءعػػرضلاػػو ر  لاكوػػرادلائػػذألفلق ء ػػتليأل أل ػػأل ء ـلائػػذألفلدسيػػء ـلائ ػػتاتلاكيرألوألػػ لضػػدلءرظػػألـل
لءرول.لتأط ؽلس  لائعي أل ل ئءعوسلائعي أل ليظ لرلائ  ؽلائءروأل لائيقػررةل ػتؿل”لي فلائزألءتف“ائدتئ لئ جـت

 ”.أيفلائ دتد
س ػػػ لائع قػػػ لقػػػألفلقػػػتاتل ي ألػػػ لائ ػػػعبلائوردألػػػ لت ػػػزبلائعيػػػ ؿلتألضػػػألؼلائو ءػػػبلأفليتقػػػؼلاكءػػػراؾلقػػػ اـل

ائػذألفل”ل  ت ارػ لاكوػراد“ائورداء رل.لتألضػألؼلأفلائتالألػ تلائيء ػدةلءتضػؿلئػتلئػـلأل ػـلائ  تػ يلاكءػراؾلقضػربل
ئوػفلائي ػ سرلس ئألػ ل ػللأر ػرةلإفلأهػذر لس ػتدا ل”أمقءتالار ـلقتةلقء ئأل ل ع ئ لس  لاكرضلضدلءرظألـلائدتئ للت

لي  تئ لءروأل له ػؽليرط ػ ليفلا ئ جي تلائ  ء  ل للءروأل لتائءللرتذل ل زبلائعي ؿلائورداء رل لتيفلائيت ـت
تأضػػ ؼلاكديألػػراؿل”.لآيرػػ لس ػػ لائج رػػبلائاػػترمليػػفلائ ػػدتدلئ ءيوػػدليػػفلسػػدـلائءاػػ ؿلسقػػرلائ ػػرألطلائ ػػدتدم

ل ػػرب“ائاػػ قؽلأفلائ وتيػػ ل ػػللدي ػػؽلأل تدلػػ ل ائءروػػلل ػػلليرط ػػ للػػتلق ػػ رلاكاػػدلتألػػر ضلائءتيػػؿل”ليجػػـر
ائ دتد.لتئوفلائطرؼلائذملألعطللاكتايرل للاترأل للـلائرتسلتقػررتالائءر ػللج رقػ  لتائيراققػ لقجػذؿل  تػ يل

ءروأل لتائتالأل تلائيء دةلتلـلألتاج تفلقعض ـلائقعض.لتأل تؿلإفلائتالأل تلائيء ػدةلء ػ تؿل ػللائتقػتلل-ائر ءت
ئيعرو لق ػوؿلاللألتجػرلائع قػ ليػ لءروألػ .لتئوػفلياػ   لائ  ئللائاألرل لليا رلضألؽلتدسـلاكوراد لر  ؽلا

 ائير ترةلءضألؽلتاالهءأل رلأل تحل للاك ؽ ل يفلءهء ر؟
 را ئ ليطيار 

ألجألبلاء  رألدألسلأفلس  لاكيرألوألألفلأتال ليتا   لائي ي لتللللزألي لءرظألـلائدتئ لتائعيػؿل ػللائتقػتلرتاػال
رر لس ػػ ليعظػػـليرػػ طؽلءرظػػألـلائدتئػػ ل ػػلل ػػرقلل  ػػدلاػػألط“س ػػ ل ريػػ فلاكاػػدليػػفلائاػػألطرةلس ػػ لائيرػػ طؽل

اػترأل لتيػػربلائعػػراؽلإاللافلائ ءػ ؿلئػػـلألرءػػا.لتاػرظؿلق  جػػ لئألوػػرادلو ػتاتلقرألػػ ل ػػلل ػرقللائتػػرات.لويػػ لأررػػ ل
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ق  جػػ لإئػػ لااػػء رارل ػػي ؿلائعػػراؽ للػػلل درائألػػ لوردألػػ .لتلػػذالألعرػػللإقرػػ عل  ت ارػػ لق ػػدتيلأفلءوػػتفلسي ألػػء ـل
جرػػػبلائضػػػ  أل لائيػػػدرألألف.لت ػػػلل  ئػػػ لاػػػ يتلاكيػػػترل األاػػػءتألدلرظػػػ ـلاكاػػػدلي ػػػددةل ػػػللستػػػرألفلتق ػػػألرةلتء

تاػػألهتؼليػػفل يػػ سلاكوػػرادلئ  ءػػ ؿلضػػدلءرظػػألـلائدتئػػ .لتألجػػبلأفلرقعػػثلقراػػ ئ ليطيار أألضػػ  لإئػػ ل ػػرو ار ل
 اكورادل رقللسترألفل للوؿليفلاترأل لتائعراؽلق فلائدسـلائعاورملئ ـلطتألؿلاكيد.

راػػ ؿلتاكومػػرليػػفلوػػؿللػػذالس ػػ لائتال ألػػ تلائيء ػػدةلاالسءػػراؼلقيظػػ لرلائ  ػػؽلائءروألػػ لائيءع  ػػ لقػػييفلائ ػػدتدلتا 
يقعتثليؤلؿلجد الإئ لأر رةلأتأل ءرحللر لائاتألرلائاػ قؽل ػللي ػرل رارػؾلرألوػ ردتفلتائػذملألعيػؿل  ئألػ  ليػدألرا ل

ئػػد  علر ػػتلئ ج يعػػ لاكيرألوألػػ ل ػػللائ ػػ لرةن.لتألجػػبلأفلألءجػػالقػػ دةلاإلدارةلائوقػػ رليمػػؿلجػػأليسليػػ ءألس لتزألػػرلا
أر ػػػرةلئ ءتػػػػ لـليػػػ لائياػػػػؤتئألفللرػػػػ ؾ.لويػػػ لألجػػػػبلافلءوػػػتفلائقرءػػػػ يتفلقػػػػدل ء ػػػتلقرػػػػتاتلاء ػػػ ؿلألتيألػػػػ ليػػػػ ل

 ائياؤتئألفلائعاورألألفلاكءراؾلئهتضلائءتءر.
 ءروأل لقعدلإارااألؿل

تألػػر لائو ءػػبلأفللػػدؼلاإلدارةلائمػػ رللقعػػدللزأليػػ لائءرظػػألـلتلػػتلائ تػػ ظلس ػػ لائع قػػ ليػػ لءروألػػ لتائءػػللءػػيءلل
ألء  لائم رأل ليفلائر  أل لاالاػءراءألجأل لقعػدلإاػرااألؿ.ل  ئتػ ازلائ  أل ػلليػفلأألػ ليتاج ػ لقػألفلائتالألػ تلائيء ػدةلألي

تءروأل للتلائراألسلائرتال ل  دأليألرلقػتءألفلائػذملألرءظػرلائتر ػ لئ اػءت دةليػفلائءػتءرلقػألفلدتئءػألفلسضػتألفل
  للائر ءت.

لق ئعػ رلرجػؿلتألر لاكديألراؿلأفللر ؾليظ لرلءتءرلأهر لقألفلائق دأل فلتءءع ؽلق ئي ألـلائيمألرلئ جدؿلائيت ػـت
ائػػدألفل ػػءملاثليػػتئفلتائػػذملأل ػػؾلائػػراألسلائءروػػللأردتيػػ فلقيرػػالأل ػػؼلترايلائي  تئػػ لاإلر  قألػػ لائت  ػػ  لسػػ ـل

.ليػػػػ لأفلائتالألػػػػ تلائيء ػػػػدةلتدتؿلائرػػػػ ءتلي  ػػػػ ل ػػػػللق   ػػػػ ليػػػػفلاإلء  يػػػػ تلق رء ػػػػ ؾل  ػػػػتؽلاإلراػػػػ فل2016
 ػػ لراػػءطأل لهاػػ رةلءروألػػ  لتهػػ ؿل ءػػرةل“ ضػػ اللتاإلسػػ ـل ػػللءروألػػ .لتقعػػدلوػػؿللػػذالتائضػػغطلس ػػ لائرظػػ ـلائ

سي للو  اػدلئ رػ ءتلط ئيػ لأسجقػتلقي رألػ لائجػألشلائءروػللتياػ ليءال ػللأ غ راػء فلتئألقألػ لتائق  ػ فلتياػ ليءال
بل ػلل للج تدليو    لائ ر ر لتائعيؿلوجزيليػفلط قيرػ .لتئػد لاكءػراؾلاقء ػ دلقػتملتيءرػتعلتاػو فل ػق 

ريػػتلياػػءيرلتتقتػػتاليػػ لائتالألػػ تلائيء ػػدةليعظػػـل ءػػرةليػػ لقعػػدلائ ػػربلائع ئيألػػ لائم رألػػ .لتاػػءزألدلاليألػػء ـلس ػػ ل
ائياػػءت لاإلق أليػػللتائعػػ ئيلل ػػللائ ػػرفلائ ػػ دملتائع ػػرألف لرعػػـلألجػػبلأفلألرء ػػدلائياػػؤتئتفلاكيرألوألػػتفلأ عػػ ؿل

 ػػػدتي لس ػػ لاالقػػؿل ػػػلللػػذسلائير  ػػ ليػػػفلتئوػػفلقل-اكءػػراؾلسرػػدي لألرء وػػػتفلائ ػػ رتفلائػػدتئللت  ػػػتؽلاإلراػػ ف
.لتألػػر لاػػء  رألدألسلأفلائتالألػػ تلائيء ػػدةليدألرػػ لئألوػػرادلئيػػ لقػػ يتالقػػالتألجػػبلياػػ سدء ـلئءهتألػػؼلأمػػرل″ائتضػػ 



 

 ــــشئ

 20تــــــدولُ شــــؤون
 

ائعي ألػػػػ لائءروألػػػػ ل ػػػػللستػػػػرألفلتسيػػػػؿليػػػػ لقتاػػػػ لتا ػػػػرطفلئءهتألػػػػؼلائءػػػػتءرلقػػػػألفلءروألػػػػ لتاكوػػػػراد.لت ػػػػللائر  ألػػػػ ل
ألراف.  ئي    لاكيرألوأل لء  لإئ لج ربلءروأل ل .لتاألوتفليفلائهطيلائاي حلئ  لقيفلءر رؼلق ءج سلرتاأل لتا 

ل  



 

 ــــشئ

 21تــــــدولُ شــــؤون
 

 البيخاػىن: لضىا بأزمت مع جركُا

  ددتلائر ط  لق ايالس  لائيه تؼلاكيرأل لائي رتس لكر رة
 5112\1\52  واشنطن/ قاسم إيالري/األناضول

ألس ل لرػػ ؾليهػػ تؼلأيرألػػ لي ػػرتس لق ئػػتلدارػػ لتاألػػتلائيء دمػػ لق اػػـلتزارةلائػػد  علاكيرألوألػػ ل قرءػػ يتف  لائهيػػ
 ئءروأل  لتئألسللر ؾلأزي لئ تالأل تلائيء دةلي لأر رة .

جػ يلذئػؾل ػللإج قء ػػ لس ػ لأاػا  لائ ػ تألألفل ػػلليػؤءيرل ػ تللي ػءرؾليػػ لائيء ػدثلق اػـلرا اػ لاكروػػ فل
 ائع ي  لوألرثلي وألرزم.

   لائي ػػدـلئءرظػػألـل بلملد/لت ػللردلػػ لس ػػ لاػػؤاؿل ػػتؿلط ػػبلءروألػػ ليػػفلائتالألػػ تلائيء ػػدةلإأل ػػ ؼلدسػػـلاكاػػ
 قللو لو   لأ  رتلتاألتلأفلق دل لءعيؿلق وؿلتمألؽلي لءروأل ل  ئأل  .

تأضػػ  تل لػػلل  ألتءرػػ ل ػػللأ  ػػؼل ػػي ؿلاكط اػػلنلائرػػ ءت لتئػػدأل  ليهػػ تؼلأيرألػػ لي ػػرتس  لئػػذئؾلارتا ػػؿل
 ائي  دم تليع   .

تائتالألػ تلائيء ػدةلقه ػتصلاػترأل ليػفلتأودتل للإج قء  لس ػ لاػؤاؿل ػتؿلاقءػرابل ػدتثلأزيػ لقػألفلءروألػ ل
لائ ػػ ئللأسي ألػػ ل سديػػا لق ئػػتلتاألػػت ل لئاػػر لقيزيػػ ليػػ لءروألػػ  ل  ػػلل  ألتءرػػ لترعيػػؿليع ػػ  لئوػػفللػػذالائ جػػـت

 ي فلائزألءتفن لأل ءتلاالرءق س لتر فلو  ت يلألجبلأفلرروزلس  لي يءر لتللليو    لداسش .
ػػ لأفليػػفلج رقػػا ل ػػددليػػ وألرزملس ػػ لائيهػػ تؼلاكيرألػػ لائي ػػرتل س لئءروألػػ لتي ػػ ئملاكيػػفلائ ػػتيللئ ػػ  لزاسي 

 ائعي أل تل للسترألفلءؤمرل ا ق   لس  ليو    لداسشل للاترأل .
لائاػػػ دسلس ػػػ لائءػػػتائل لسي ألػػػ ل ي ػػػفلائزألءػػػتف لائءػػػللأط   ػػػ لائجػػػألشلائءروػػػل ل تائهيػػػألس لءتا ػػػ تلئ ألػػػـت

رط ػ لستػرألف ل ػي ؿليرقػللاػترأل  لياء د   لائيتاق لائعاورأل لئءرظأليلل داسش لت بلملد لاإلرل قألألف ل ػللي
 ي لاءه ذلائءداقألرلائ زي  لئءجرألبلائيدرألألفلأملأضرار.

ت ّددتلرا ا لاكرو فلائءروأل ل للقأل فلا قؽ لأفلائعي أل ل ءجػرمل ػللإطػ رل  ػتؽلءروألػ لائر قعػ ليػفلائ ػ رتفل
يػفلل51 ػللائيػ دةللائدتئللتقراراتليج سلاكيفل تؿليو    لاإلرل بلت ؽلائد  علسفلائػرتسلائي ػ رلإئألػا

ليألم ؽلاكيـلائيء دةلي لا ءراـلت دةلاكراضللائاترأل  .
ل  



 

 ــــشئ

 22تــــــدولُ شــــؤون
 

كُت: ال هرػب في جىجير العالكاث مع جركُا  الخارجُت ألامٍر

 تا رطفلءء  ترلي لأر رةل للائيج ئألفلائعاورملائاأل ال.
 5112\1\52  واشنطن/ محمد بالل كنصاري/ األناضول

اكيرألوأل  للألذرلر ترت لائهيػألسلإفلق دلػ ل تاضػ   ل ػللائيتاضػأل لائعاػورأل لق ئتليء دم لتزارةلائه رجأل ل
 ي لءروأل  لتاللءريبلقءتءألرلائع ق تليع  .

جػػ يلذئػػؾل ػػللء ػػرأل  تل ػػ تأل  لأدئػػتلق ػػ لرػػ ترت لقي ػػرلائه رجألػػ لاكيرألوألػػ  ل ألػػثلأ ػػ رتلأفلتا ػػرطفل
 ءء  ترلي لأر رةل للائيج ئألفلائعاورملائاأل ال.

اضػػػ ألفلجػػػد ا لاػػػتايلهػػػ ؿلي  دمػػػ تلائػػػراألسلأدتر ئػػػدلءرايػػػبنليػػػ لائػػػراألسلأائءروػػػللرجػػػبلتأضػػػ  ت:ل ورػػػ لتل
طألبنلأردتي ف لأتلأتزألرلائه رجأل لاكيرألوللرألوسنلءأل راتفليػ لأتزألػرلائه رجألػ لائءرألوػلليتئػتدنلجػ تألشل

 أتي ت لتأألض  له ؿلي  دم ءر لائعاورأل .لاللررألدلأملءتءر .
دل لءهػرجلجرتدلػ ليػفليدألرػ ليرػقةلائاػترأل  لق ئػتلرػ ترتلإر ػ لاللءاػءطأل لترد الس  لاؤاؿلسي لإذالو رتلق 

 ائء دثلق اـلتزارةلائد  علأقرء يتفن.
 ئور  لأتض تلأر  لئـلء    ليع تي تليفل ائقرء يتف ل تؿليغ درةلأمليفلائع ي ألفلئدأل  ليفلائيرط  .

ؿلائ ػ ءتللائػذملدارلقػألفلءرايػبلتءطرقتلائيء دمػ لإئػ لائقألػ فلائػذمل ػدرلسػفلائقألػتلاكقػألضل ػتؿلاالء ػ 
ترظألػػرسلائءروػػللرجػػبلطألػػبلأردتيػػ ف لأيػػس لق ا ػػ :ل قأل ررػػ لوػػ فلتاضػػ   لتيت ػػ   لائػػراألسلأءرايػػبنلتتزألػػرل

 ائه رجأل لأءأل راتفنلأظ رالق   ي لائعيألؽل ألي لألهصلسترألف .
 لائ  ءتألػػػ لقػػػألفلءجػػػدرلاإل ػػػ رةلأفلائقألػػػتلاكقػػػألضلءعػػػرضلالرء ػػػ داتلقعػػػدـلر  ػػػالئ ػػػرأملائعػػػ ـ ل  ػػػت لائيو ئيػػػ

 أردتي فلتءرايب ليا يلأيسلاكرقع ي لق وؿل  ألم.
تأس رػػػتلي ػػػ درلرا اػػػأل لءروألػػػ لأفلائعدألػػػدليػػػفلائر ػػػ طلائءػػػللتردتل ػػػللائقألػػػ ف لئػػػـلألػػػءـلائءطػػػرؽلإئأل ػػػ لهػػػ ؿل

 ائي  دم لائ  ءتأل .
تا ػػرطفللتئػـلألءطػػّرؽلائج رػبلاكيرألوػػل ل ػللقأل رػػا لإئػ لء ػػدألدلأردتيػ فلهػػ ؿلائي  دمػ  لس ػػ لضػرترةلتقػػؼ

 دسي  لئءرظألـل بلملد/لملبلؾ لاإلرل قلل للاترأل .



 

 ــــشئ

 23تــــــدولُ شــــؤون
 

لائا دسلس ػ لائءػتائللسي ألػ ل ي ػفلائزألءػتف  لائءػللأط   ػ لائجػألشلائءروػل لائاػقتل تائهيألسلءتا  تلئ ألـت
ائي ضػػػل لياػػػء د   لائيتاقػػػ لائعاػػػورأل لئءرظأليػػػلل داسػػػش لت بلملد لاإلرلػػػ قألألف ل ػػػللستػػػرألفل ػػػي ؿليرقػػػلل

لداقألرلائ زي  لئءجرألبلائيدرألألفلأملأضرار.اترأل  لي لاءه ذلائء
ل  



 

 ــــشئ

 24تــــــدولُ شــــؤون
 

 أحد فصىل جلاصم الىفىذ في صىرٍت« حرب عفٍرً»

 5112\1\52  الحياة  عبدالوهاب بدرخان
ااػػػءهديتلءروألػػػ ليعظػػػـلأتراق ػػػػ لئ يػػػؿلائتالألػػػ تلائيء ػػػػدةلترتاػػػأل لس ػػػ لإسط ا ػػػػ لائضػػػتيلاكهضػػػرلئعي ألػػػػ ل

ر ئػػتلسي ألػػ  لضػػتيا لأ ػػترلئػػفلألاػػءغرؽلطػػتأل  لل ػػلليرط ػػ لستػػرألف ل ػػي ؿليرقػػللاػػترأل .«لي ػػفلائزألءػػتف»
ائتقػػتل ءػػ لألء ػػّتؿلأ يػػر لكفلائهطػػتطلائ يػػرلائءػػللأ ألطػػتلق ػػ لائعي ألػػ لاللءاػػيملكر ػػرةلقء  ألػػؽلألػػدا   ل
لراحلأل ػّملس أل ػ لإلر ػ يللجتي ػ لاػرألع  .لتضػعتلءروألػ لئ يػّرةلاكتئػ ل ائيع ر  لمـلأفلائير خلائدتئلليألرليػؤاتن

جأل لائيزيرػػػ لتائياػػػءجّدةل ػػػللائيألػػػزاف لتس ػػػ لريػػػـلأفلأ ػػػدا لاللأل ػػػّدؽلأر ػػػ لأليوػػػفلأفلوػػػؿلس ق ء ػػػ لاالاػػػءراءأل
إذال«لاللرجعػ ل أل ػ »ءءهّ  لسفل  ألؼلوييألرو لأتلءج زؼلقيتقع  لاكط اػللإاللأر ػ لئّت ػتلقهألػ راتل ػعق ل

ائي ػؼللي رعتليفلءرتألػذلهطط ػ .لتيػ لأر ػ لاللءرألػدلائعػتدةلإئػ له ػ ـليو ػؼليػ لرتاػأل لإاللأفلهػدي ء  ل ػل
 ػػزبلائعيػػ ؿل»ائاػػترملجيعػػتلئ ػػ لر ػػألدا لاسءقرءػػالو  ألػػ  لإلقرػػ عليتاػػوتلقػػدسي  ل ػػللائهػػ صليػػفلهطػػرل

 للجألبلسترألف لط ئي لأفلاءت ق تلآاء ر لس دتلإئأل  لقضقطلائتض لاكيرلل ػللإدئػب لآهػرل«لائورداء رل
  أل  لقيتجبلائهططلائرتاأل .«لهتضلائءتّءر»ائير طؽلائيط تبل
 لئػػـلألعػػدل«ائجػػألشلائاػػترملائ ػػرّل»ائءػػللد  ػػ ل أل ػػ لقػػ الؼليػػفلي ػػ ء للائت ػػ اؿلائءروألػػ ل ػػللليػػ لقػػديلائ جيػػ ت

ائاأل اأّلتفلتائعاػورألتفلاكءػراؾلألػذورتفليرػقةلائءػللط ئيػ لأّوػدتالأفلائهطػطلائعاػورأل لء ػي    لتقػدالأفلأر ػرةل
ائاػألطرةلائءروألػ لإئأل ػ  لإذللقّديتلءر زال لأتؿلقاقبلءيّاؾلاكيألػروألألفلق يػ ألء ـلئيرػقةلتسػدـليػتا  ء ـلس ػ ليػدّل

وػ رتالأتقتػتالاػق ق  لإئػ لائيدألرػ لقػألفلقػتاتلائرظػ ـلتائيأل أل ػأل تلاإلألرارألػ لائزا تػ لإئأل ػ ليػفلرألػؼل  ػبلائ ػػي ئلل
ا ءألػػ ليػػفلائقػػ بليرقػػ  .ليػػ لئقػػثلائػػرتسلأفلارءضػػتاللػػذالائتضػػ لترّدتالس ألػػالقددهػػ ؿل«لدرعلائتػػرات»تقػػتاتل

مػـلاػ قتلـلأهألػرا لتا ػءرطتالل2017ء ػتل يػ ألء ـليرػذلآذارلأيػ رسنليت جولئيراققألفلإئ لستػرألفل ي ػق تل
س  لاكءراؾلاالوءت يلقي   رةلائيدألر لتسدـلاجءأل    لأتلإي رةلي ػ ء ء ـلس أل ػ .للػذالءرػ زؿلآهػرليػفلأر ػرة ل
لس ػ ليطػ رل أي لائم ئثل  تلاضطرارل لئغّضلائرظرلسفلااءوي ؿلقػتاتلائرظػ ـلتائيأل أل ػأل تلاإلألرارألػ لائ جػـت
ل ألػرافلتقػؼلذئػؾلائ جػـت أقتلائض ترلتائاألطرةلس ألال لل رؽلإدئػب لقعػدي لو رػتلط قػتلراػيأل  ليػفلرتاػأل لتا 

 الءت ق تلآاء ر .«ليه ئؼ»كرال
إذالئـلءدهؿلائ تاتلائءروأل لسترألفلتيرقةلتءجع  ي لجزيا ليفليرط  لرتتذل ل  ػفلألوػتفللرػ ؾلارء ػ رل  أل ػلل

ليػػفلدتفلأفلألػػءيّوفليػػفلإهػػراجللأليوػػفلرجػػبلطألػػبلأردتيػػ فلأفلألع رػػا له ت ػػ  ل إذالاضػػطرلئتقػػؼلائ جػػـت
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ائي  ء ألفلاكورادليفلسترألف لتقدلءرددلأفلمي لييرا ل  ءملئألا والائيرا قتفل رق  .لأل ػعرلائػرتسلتاكيألروألػتفل
لائ دتدلائيراتي لئالاتايل ػللستػرألفلأتليرػقة ل قيفلضغتطلأردتي فلق غتل ّدا ليرقو   لتاللألءتّقعتفلأفلأل ءـز

رؾلئ   دةلائيألدارألألفلإيو فلائءتّيؿلتءج تزلائهطتطلائ ير لئوػر ـلاػألءرّققتفلءتّرطػا ل  ػذسلائ ي ػ لئػفلقؿلاألء
ء ّؿلي و ءالائوردأل ل ػللاػترأل  لتالل ػللداهػؿلءروألػ لتلػتلاكلػـلتاكهطػر.ليػفلائتاضػملأفلتا ػرطفلأس رػتل

 ػػ لءاػػءطأل لائء ػػّرؾلر ػػتلستػػرألفلأفلستػػرألفلاللءعرأل ػػ لكر ػػ لء ػػ لهػػ رجلرطػػ ؽلسي ألػػ تلقتاء ػػ  لت  يػػتلأر ػػرةلأر
   كيألروألتفلئفلألا سدتل لتئفلألعرق تل لئور ـلئفلألاوءتالطتأل  .لتلذالأقّؿلقومألرليي لطي تلإئألا.

أط اػػللئ ء ػػرؼل ػػلليرػػ طؽلل-أيألروػػل«لءتػػتألض»ء دألػػدا ل  ػػدتلءروألػػ لإيوػػ فلائ  ػػتؿلس ػػ لل2014يرػػذل
ر ػ يل«لداسػش» ي ؿلاترأل  لتقعدلارء  رل ئي  رقءػالرا ػتلء ػّملس ػ لدترلي ػءرؾليػ ل«لائء ػ ئؼلائػدتئل»تا 

لس ػػ لسي ألػػ لستػػرألفلقػػرلفلئأليألػػروألألفلأر ػػـلئػػـل ائتالألػػ تلائيء ػػدةلتئػػـلء  ػػؿلس ألػػا.لتئعػػؿلإ ػػرارل لائي يػػـت
ألهطاػػػػتالااػػػػءراءألجأل  ل ػػػػللسػػػػدـلإجػػػػ زةلأملدترلءروػػػػلل ػػػػللاػػػػترأل  لاللكرػػػػالألتػػػػ قـلائءع ألػػػػداتلاإلق أليألػػػػ لئألزيػػػػ ل

راد.لئوػفلاكيألػروألألفلأهطػيتالااػءراءألجأل  ل ػللإليػ ؿلق ػؽلءروألػ ل ػألفلقػررتال  اب لقػؿلكرػالألػقطفلائتءػؾلقػ كو
«لت ػداتل ي ألػ لائ ػعب»  ػؤاليلائي ػ ء تفل ػلل«.لداسش»ءا ألملأورادل ي ؿلاترأل لتاالسءي دلس أل ـلئي  ء  ل

رء ـلأقادنللـل لليعظي ـليفلائجألؿلائم ئثلأتلائراق لئألورادلائذألفللّجػ«لقتاتلاترأل لائدأليتقراطأل »مـل لل
ءروألػػ ل ػػلل رتق ػػ لائيءتا ػػ  لس ػػ ليرػػ ط  ـلهػػ ؿلائ ػػرفلائي ضػػل لتئػػـلأل ػػءـلأملرظػػ ـل ػػللدي ػػؽلقػػديج ـل

تااءضػ ؼلزسأليػالسقػداثل«ل ػزبلائعيػ ؿلائورداػء رل»ساػورأل ليػ لل-تءجرألا ـ لي لأرالأق ـلس ق  لاأل األ 
سػػ سلتءاػػّ  ا لئور ػػ لرّ  ءػػالإئػػ لأتجػػ فلققػػؿلأفلألجقػػرسلائء دألػػدلائءروػػللس ػػ لءر أل ػػالإئػػ لرتاػػأل لائءػػللو رػػتلءرل

إألط ئأل لائءللرّ  ءالإئ لائألتر فلائءللر  ءالإئ لات رء  ل للرألرتقلل ألثلاّ ـلإئ لاكءراؾلتاللألزاؿليعػء   ليرػذل
 .1999س ـل

«ل ػزبلاالء ػ دلائػدأليتقراطل»اللألج ؿلاكيألروألتفللذسلائ   اؽ لتأل تءرضلأر ـلئـلألج  تال ألفلقػّررتالءاػ ألمل
أر ـل ّو تال ر  لء رألهأل لئ ترعلتاك ػؿلائيءػداهَ ألف لائ ػذألفلارءقطػ لقع قػ ل«نلقللوللول»رملئػلأائترعلائاتل

َـّليػ لائرظػ ـلاإلألرارػل لويػ لأفلائءػدّهؿلائرتاػلل ػللاػترأل لأسػ دلائػرتحلإئػ لس قػ ل ي لائرظػ ـلائاػترملتيػفلمَػ
ئجيألػػػ لسرػػػدي ل ّءيػػػتليػػػ ليتاػػػوتلقعػػػدي لو رػػػتلضػػػعتت لئوػػػفلاكيألػػػروألألفلوػػػ رتالءجػػػ تزتالا«لقػػػللوػػػللوػػػل»

وتقػػ رل لقعػػدليعػػ رؾلل-يػػفلسػػألفلائعػػربل2015تطػػردسليط ػػ ل«لداسػػش»ائظػػرتؼلأفلألػػدسيتالاكوػػرادلئي  ء ػػ ل
 راػػػػ لارء ػػػػتلقءػػػػديألرليعظػػػػـلائيدألرػػػػ لتق زأليػػػػ لأتئػػػػ ليقوػػػػرةلئ ءرظػػػػألـ.لااء ػػػػعرلاكءػػػػراؾللػػػػذسلائع قػػػػ لقػػػػألفل
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تل«لقػللملد»ئياػتالازدألػ دلائءػداهؿلقػألفللاكيألروألألفلتاكوػرادلقيم قػ لإرػذارلأتؿلئيػ لاػألوتف له ت ػ  لقعػدي 
 لتقػػ كهصلقعػػدي ل ػػّعدلاكهألػػرللجي ءػػالداهػػؿل«نإرل قػػ  ل»أائػػذملاػػقؽلئتا ػػرطفلأفل ػػّرتءال«لقػػللوػػللوػػل»

 لق ئءػػ ئللسػػتدةلائاػػ ط لائءروألػػ لإئػػ ل ػػّفلائ يػػ تل«سي ألػػ لائاػػ ـ»يػػ لو رػػتلءاػػّي ل«للدرػػ »ءروألػػ لتاػػ تطل
أفلأل ت ملس رػ  ل«لقللوللول» للائرّق لئػل«لقاد»أء حلارء  رللاكيرأل ل للير طؽلاكوراد.ل لليضتفلذئؾ

 سفلتجتدسلتدترسلائيألدارل.
أهػػذليهػػ تؼلأر ػػرةل ػػلل ػػيفل»ئػػذئؾلئػػـلألوػػفلو  ألػػ  لأفلأل ػػّرلائػػتزألرلاكيألروػػللرألوػػسلءأل راػػتفلأهألػػرا لقضػػرترةل

يػػػفلأئػػػؼلجرػػػدملل30 لء دألػػػدا لقعػػػدلائو ػػػؼلسػػػفلجػػػألشليػػػفل« ػػػللاالسءقػػػ ر«لقػػػللوػػػللوػػػل»إرلػػػ قأللليرظيػػػ ل
ألعػّدسلاكيألروألػتفلئ ػد  علسػفليرػ طؽل ػرؽلائتػػراتلت رااػ ل ػدتدل .ل ق ئراػق لإئػ لأر ػرةلاللألعرػلللػػذال«لقاػد»

ائجألش لإض   لإئ لءعّ دلقتجتدلأيألروللطتألؿلائيد ل لل ػي ؿلاػترأل لتي ػ رأل لإلسػ دةلاإلسيػ ر لاػت لأفل
أفلء ػ تؿلتا ػرطفلائء  ألػؿليػفللئألوراد.لئـلألوِؼلأألضػ  ل«لدتئ »أتل«لوأل فله ص»تا رطفلي ضأل ل للإق ي ل

 لت ألفلا ءّجػتلءروألػ ل«قتةلأيرأل ل دتدأل »ء ّدثلسفل«لائء  ئؼلضدلداسش»اكير ل  ئجرراؿلاكيألرولليفل
تلوػػذال«...لقػػتةلئ تػػظلاكيػػفلائػػداه ل»مػػـلت ػػت  لءأل راػػتفلقير ػػ ل«لقػػتةلاػػألطرةليألدارألػػ »رّدلائقرءػػ يتفلقير ػػ ل

ألػػرافنلأفلأيألروػػ لاقءطعػػتلئءّتلػػ لائيرػػ طؽلائءػػللااػػءرءجتلرتاػػأل لتاػػ ارلاكطػػراؼلائيعرألػػ لأا ئرظػػ ـلائاػػترملتا 
  للجرتبليرقللاترأل .«ليرط  لهتضلائءتءر» لقعدي لاقءطعتلأألض  ل«قاد»ء أليفلس أل  لسقرل

 لقػػؿلإفلاالاء ػػراسلائوأليػػ تمل«ت ػػدةلاػػترأل »اللألعرػػللذئػػؾلأفلاكطػػراؼلاكهػػر لءعيػػؿل  ػػطلئ  تػػ ظلس ػػ ل
ء ػػألرلإئػػ ل«لجق ػػ لائاػػ  ؿ»ير  اػػ لس ػػ لإدئػػبلتسي ألػػ لستػػرألفلتائءػػتّءرل ػػللئ رظػػ ـل ػػللائغتطػػ لائ ػػرقأل لتائ

لئـلء اـلاتايل للائءج ذبلائرتال اكيألروللأتليا اؿلء  اـلير طؽلائرتتذلائدتئللتاإلق أليلل ػللل-  تؿن
 ػي ئأل لق ئءعػ تفليػ لءروألػ .لسػدال«ليرط  لآيرػ »اترأل .لتئعؿلائ  تلأفلءعتدلتا رطفل جيةلإئ لطرحلإق ي ل

فلإ أل يللذسلائتوػرةلألػيءلليءػيهرا لتأل ءػ جلإئػ لءتػ لـليألػرليضػيتفليػ لرتاػأل  ل يػفلائيؤّوػدلأر ػ لئػفلء ظػ لأ
 «.قاد»قءر ألبلءروللإذالو رتلءءطّ بلءع تر  لي لقتاتل

أألفلرظ ـلق  رلاكادل لللذسلائيعيعػ ؟لس ػ لريػـلأفلقت ػ ءالائت ألػدةلائ تػ ظلس ػ لرتاػالتائيرالرػ لائداايػ ل
ل-ا لأفلائجيأل لاأل ء جتفلإئألال للر  أل لائيط ؼ لإاللأرالي ػقطل  ئألػ  لق ئءت ليػ تلائرتاػأل س  لائتقتليعء د

دئػػب لتوػػذئؾلق إل ػػرارلائرتاػػللس ػػ ليػػؤءيرلاتء ػػل.لاضػػطرلئ اػػوتتلقعػػدي ل ائءروألػػ ل ػػلل ػػيفلستػػرألفلتا 
اػػػ  طلط اراء ػػػ  لتأق غػػػالائػػػرتسلأفلء ّديػػػاليػػػ لاإلألػػػرارألألفل ػػػ للإدئػػػبلأط ػػػؽلء دألػػػداتلئءروألػػػ لق  ػػػؼلقتاء ػػػ لتا 
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األ ء ػػرلس ػػ لااػػءع دةليطػػ رلأقػػتلائضػػ تر.لتاكوألػػدلأفلإ ق طػػالءضػػ سؼلقعػػدلائيتاقػػؼلاكيألروألػػ لاكهألػػرة ل
لوي لأفلاالء  التلاكترتقأل لقالار طعتلءي ي  .

ل  
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 العملُت التركُت واكخمال الصراع على صىرٍت

 5112\1\52  العربي الجديد  عمر كوش
ءروأل ل لليرط  لسترألفل لل ػي ؿلاػترأل  لق السءيػ دلس ػ لي ػ ء ألفليػفلء للائعي أل لائعاورأل لائءللءهتض  ل

  ػػػ اؿل ػػػللائجػػػألشلائاػػػترملائ ػػػر لقػػػيفلائ ػػػراعل ػػػللاػػػترأل لارء ػػػؿلإئػػػ لير  ػػػ لءمقألػػػتلائرتػػػتذألف لائػػػدتئلل
تاإلق أليل ل أل   ل ألثلءاع لائتالأل تلائيء ػدةلاكيألروألػ لإئػ لءمقألػتلرتتذلػ لقعػدلإسػ فلااػءراءألجألء  لائجدألػدةل

  لائ  د  لإئ لإر  يلدتأل  لأتلوأل فلارت  ئلل لليرط  لائجزألرةلائاترأل  لسقرلإس ر ػ لائعيػؿلس ػ ل للاترأل
ء ػػػػػػوألؿلجػػػػػػألشليؤئػػػػػػؼليػػػػػػفلم مػػػػػػألفلأئػػػػػػؼلي  ءػػػػػػؿ لقتايػػػػػػالاكا اػػػػػػللسر  ػػػػػػرلي أل ػػػػػػأل تل ت ػػػػػػداتل ي ألػػػػػػ ل

لن لائػػػذراعلائاػػػترملئ ػػػزبلائعيػػػ ؿلائورداػػػء رلPYDن لائء قعػػػ لئ ػػػزبلاالء ػػػ دلائػػػدألي راطللأYPGائ ػػػعب أ
ن لي يءػػالاالرء ػػ رلس ػػ لطػػتؿلائ ػػدتدليػػ لءروألػػ لتائعػػراؽ لتس ػػ لائ ػػت لائ ػػرقأل لئر ػػرلائتػػرات لإئػػ لPKKأ

ج ربلإر  ا  لق سػدةل ائءرػؼ ل ػللائجرػتبلائ ػرقلليػفلاػترأل  لتقتاسػدلتيطػ راتلساػورأل ل ػلل ػي ئ   لقألريػ ل
دي ػػؽ لتأق يػػتل أل ػػ لءاػػألطرلرتاػػأل لس ػػ ليرط ػػ لائاػػ  ؿلائاػػترم لقػػدياليػػفلائ ذقألػػ  لت ػػتال لإئػػ ل يػػصلتل

قتاسػػػدلساػػػورأل لق رألػػػ لتقرألػػػ لتيطػػػ رات لتمقءػػػتلتجتدلػػػ لائعاػػػورملق ءت قألػػػ نليذئػػػ ليػػػ لائرظػػػ ـلائاػػػترم لء ػػػّرل
قء تؿلائ تاتلائعاورأل لائرتاأل لإئ لقتةلا ء ؿل قالدااـل ػللاػترأل .لأيػ لإألػرافل  ػدلضػيرتلائطرألػؽلائييءػدل

تتذل ل للائقتوي ؿل للائق دألػ لائاػترأل  لت ػللائيرط ػ ليفلط رافلإئ لقألرتت ليرترا لققغدادلتدي ؽ لتمقءتلر
أئػػؼليرءػػزؽليػػفلي أل ػػأل ل ػػزبلاثلائ قرػػ رللل70ائييءػػدةليػػفلدي ػػؽلإئػػ لقألػػرتت ل ألػػثلءر ػػرل أل ػػ لأومػػرليػػفل

تائي أل ػػأل تلائعراقألػػ لتاك غ رألػػػ  ل ضػػ  لسػػفلقتاسػػػدلتي ػػ ر لأاػػػ    لتضػػق طلتي ػػ ء ألفليػػػفلائ ػػرسلائمػػػترمل
 اإلألرارللتاتالـ.ل

ءروألػػ لائطػػرؼلاإلق أليػػللائػػذملئػػـلألرضػػاليػػ ل  ػػؿلس ألػػال ػػلل اػػ ق تل ػػراعلء  اػػـلائرتػػتذ لإذلاوءتػػتلتق ألػػتل
يرييػػ  لقيرط ػػ لي ػػدتدة لءيءػػدليػػفليدألرػػ لجػػراق سلإئػػ لق ػػدةلائراسػػل لت ػػتال لإئػػ ليدألرػػ لائقػػ ب ليػػ لأر ػػ ليػػفل

يدألرػػ ليرػػقة لسرػػدي للأومػػرلائػػدتؿلائيعرألػػ لقػػ ئي ؼلائاػػترم ل ألػػثليرع ػػ لاكيألروػػ فلتائػػرتسليػػفلائء ػػدـلق ءجػػ س
.لتأرييػػػتلء ػػػؾلائيي رعػػػ لائا اػػػ لاكءػػػراؾلس ػػػ ل2016أياػػػطس/لآبلل24أط  ػػػتلسي ألػػػ ل درعلائتػػػرات ل ػػػلل

 ءغألألرلتج ء ـلائغرقأل لق ءج سلائءت لـلتائءراألؽلي لائرتسلتاإلألرارألألفل أل ؿلائتض ل للاترأل .ل
لس أل  ليػ لقػألفلائا اػ لاكءػراؾلتئـلألوفلئ عي أل لائعاورأل لائءروأل ل للسترألفلأفلءرط ؽ لئتالل  تؿلء ت لي تن

ليػػػفلاإلدارةلاكيألروألػػػ  لكرػػػال ػػػللسػػػ ئـلائاأل اػػػ لتائع قػػػ تلائدتئألػػػ  لالل تائػػػرتسلتاإلألػػػرارألألف لتسػػػدـلاسءػػػراضن
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ءء رؼلائدتؿلإالل اػبلي ػ ئ   لائ تيألػ لتي ػ رألع  .لت ػللائ ضػأل لائاػترأل  لاللألوءػرثلا اػ للػذسلائػدتؿل
تػ لائق ػرأل لتائي دألػػ لائ  ا ػ لائءػللد عء ػػ لي ئقألءػالهػ ؿلاػػرتاتلائ ػراعل ػػللقيع رػ ةلائ ػعبلائاػػترم لتاللق ئو 

 اترأل لتس أل  .ل
ق أليألػ لهػ ؿلائءت ليػػ تلقػألفلائا اػ لاكءػراؾلتائػػرتسلتاإلألػرارألألفلق ػيفلائعي ألػػ ل تقػدلجػرتلي  ألضػ تلدتئألػػ لتا 

ألقػػػ ليػػػفليدألرػػػ لائعاػػػورأل ل ػػػللستػػػرألف لإذلئػػػألسلي ػػػ د  لأفلألراػػػ بلائجرػػػتدلائػػػرتسليػػػفلق ػػػدةلوتػػػرلجرػػػ لائ رل
ستػػرألف لتأفلءع ػػفلتزارةلائػػد  علاكيألروألػػ لأفليرط ػػ لستػػرألفلاللءػػدهؿلضػػيفلرطػػ ؽلس يألػػ تلائء ػػ ئؼلائػػدتئلل
ائذملء تدسلضدلءرظألـلائدتئ لاإلاػ يأل لأداسػشن لتأفلءتاػملوػؿليػفلرتاػأل لتائتالألػ تلائيء ػدةلائيجػ ؿلأيػ ـل

 يلائاػػترأل  لويػػ لأرػػالئػػألسلقعألػػدا لسػػفلذئػػؾلو ػػالائي ػػ ء تلائءروألػػ  لقت ػػت ي لائ ػػتءألفلائياػػألطرءألفلس ػػ لائاػػي
 ء دـلقتاتلائرظ ـلاكادملتائي أل أل تلاإلألرارأل ل للي   ظ لإدئب لتاألطرء  لس  ليط رلأقتلائظ تر.ل

تئعػػؿلائءه ػػللاكيألروػػللتائرتاػػللسػػفلي أل ػػأل تلت ػػداتلائ ي ألػػ لائوردألػػ ل ػػللستػػرألفلألو ػػؼلل   ػػ لءعتأل  ػػ ل
 لائػػػػرتسلم رألػػػػ   لكفلا اػػػػ للػػػػ ءألفلائ ػػػػتءألفلائعظيألػػػػألفلاللألرظػػػػرتفلإئػػػػ لائو يػػػػؿلس ػػػػ لاكيألػػػػروألألفلأتال  لتس ػػػػ

ائ سقػػػػػألفلائي  ألػػػػػألفلإاللت ػػػػػؽليرظػػػػػترلااػػػػػءهداي ـلتءػػػػػتظألت ـلهديػػػػػ  لئي ػػػػػ ئ  ي لتأجرػػػػػداء ي لتي ػػػػػ رألع ي ل
 ائءتاعأل .ل

ألػراف لإذلس ػ لائػريـليػفلءضػ رب لت للائج ربلاإلق أليل لئألسلياءغرق  لأفلأل  ؿلائءت لـلقألفلا ا لءروألػ لتا 
إألدألتئتجأل لو ء لائدتئءألف لتاهء ؼلي  رألع ي ل للائيرط   لتاعللي ئللإألرافلإئػ لءرتألػذلي ػرتس ـلائ ػ دؼل
إئػػ لائاػػألطرةلس ػػ لائيرط ػػ  لإاللأفلا اػػ للػػذالائرظػػ ـلئػػـلألءتارػػتالسػػفلس ػػدلائ ػػت  تلائي  ألضػػ تليػػ لجيألػػ ل

سترألفلق لء   ل ألثلاوءتػتلائه رجألػ للاكطراؼ.لئذئؾ لج يلائيتقؼلاإلألرارلليفلائعي أل لائعاورأل لائءروأل ل ل
اإلألرارألػػ لقء ػػرألملسقػػرلسػػفلق   ػػـلائقػػ ئ  لتسػػفلأي  ػػـل  ػػللإر ػػ يلائعي ألػػ تلائءروألػػ لضػػدلائيدألرػػ  ل ػػللأاػػرعل

 تقت.ل
ائ ػػػ رتهأل لائرتاػػػأل ل ػػػللاػػػترأل  لتائاػػػي حلئ ي ػػػ ء تلل400يألػػػرلأفلائ  ػػػتلئػػػألسل  ػػػطلتقػػػؼليرظتيػػػ لإسل

ائءروألػػ لقػػدّؾل  ػػتفلي أل ػػأل تلائ ي ألػػ لائوردألػػ  لقػػؿلء ػػرألمل ػػرارسلو ألرءاػػألتألءش لر اػػبلراػػألسلئجرػػ لاكيػػفل
 لتئػتل  ػؿلرػزاعلتائد  عل لليج سلاالء  دلائرتال لئتو ئ لرت تاءللائرتاأل  لإفل رتاأل لئفلءءػدهؿ ل ءػ

قألفلائجألشلائءروللتقتاتلرظ ـلاكاد  ليءذرس  لقيفل االءت ق تلي لائرظ ـلائاػترملاللءػرصلس ػ لذئػؾ .لتلػتل
 ء رألمل رألد لتاكتؿليفلرتسالئياؤتؿلرتال لسفلسدـلتقتؼلرتاأل لإئ لج ربلائرظ ـلاكادم.ل
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للسترألفلائاػترأل  ل ػدفلائيػدرألألفلائاػترألألفلتي ي لو رتلائءت لي تلتائيتاقؼلائدتئأل ل أل ؿلائعي أل لائعاورأل ل 
لػػـلائطػػرؼلائه اػػرلائت ألػػد لسرقػػ  لتوػػردا لتءروي رػػ لتاػػتالـ لتقػػدلألػػد عتفلميرػػ  لألضػػ ؼلإئػػ لاكميػػ فلائق لظػػ ل
ائءػػللد عتلػػ ل ػػللائاػػرتاتلائاػػق لائي ضػػأل .لتيعػػرتؼلأرػػالسرػػدي لء ػػءعؿلائيعػػ رؾلائعاػػورأل  ل ػػدفلائاأل اػػ لالل

ئ ػػت  تلتائءت ليػػ تلتائيزاألػػدات.لتءعػػللءروألػػ لأفلدهػػتؿليدألرػػ لستػػرألفليو ػػؼلءغ ػػؽلأقتاق ػػ  لقػػؿلءتػػءملس ػػ لا
جػدا لس ػ لائجيألػ .لئػذئؾليػفلائيػرجملأفلء ء ػرلائعي ألػ لائعاػورأل لائءروألػ لس ػ لءيوػفل  ػ اؿلائجػألشلائ ػرل

داتليفلااءردادلائق داتلتائ ر لائعرقأل لائءللء ء   لي أل أل تلائ ي أل لائوردألػ  لتأفلأل   َ ػرلي ػ ء تللػذسلائت ػ
أتلأل رءبلارا  ق ـليفلائيدألر لقءت لـلدتئل لتلتلأيرلاللألقدتلا    لكفليرءاػقلل زقػللائعيػ ؿلائورداػء رلل
تاالء ػ دلائػػدألي راطللألاػػألطرتفلس ػػ للػذسلائيدألرػػ ليرػػذلاػػرتات لتاكلػػ ئللأ ػقالقرلػػ افلق ئراػػق لإئػػأل ـ لتاكيػػرل

لق ء ـ لئ قّتل لل دتدلائعي أل لتيدال .ألءتقؼلس  لإرادةلائ سقألفلتائه اضألفل للائي ؼلائاترملت ا 
ل  
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 اصتراجُجُت جرامب

 5112\1\52  االتحاد   دانييل فايديتش
  للتا رطف«لائيج سلاكط ال»زيألؿل

 «تا رطفلقتاتلتق تيقألرجلرألتزلاألر س»
دة لء عءقرلااءراءألجأل لاكيػفلائ ػتيللاكيألروػللائجدألػدة لائءػللأ  ػرجلسر ػ لائ ػ رلائي ضػل لتمأل ػ لجػدألرةلق إل ػ 

 وتر  لءعوسلإدراو  لئوألتأل لءت سؿلائق داف لتءتّ رل قو ل  ي  لئ ي أل لائي  ئملاكيألروأل لسقرلائع ئـ.
 ااءراءألجأل لءرايبلئأليفلائ تيللءهء ؼلسفلا ق  ء  ليفلرتاحلسدة لإذلء ألرلإئ لير  اللأيألرو لتء دِّدلـ.

توترألػػ لائ ػػي ئأل  لتيػػفلءاػػيأل ـلائتمأل ػػ للتيػػفللػػؤاليلقػػت لدتئألػػ ليمػػؿلائ ػػألفلترتاػػأل  لتدتؿلي رقػػ ليمػػؿلإألػػراف
 لتلتلي ط ملألاء ؽلاإل  دةلوترالأليمؿل   لتاط  لقػألفلي ػط  ألفليءطػر ألف:لاكتؿل«إرل قألألفلج  دألألف»

اإلاػ ـل»ائػذملألءج لػؿلاك ػتؿلاإلاػ يأل لئ ء دألػدلاإلرلػ قللائيع  ػر لتائمػ رلللػتل«لائءطرؼلائعرألؼ»لتل
  لل ؽلدألفلقو ي ا.لائذملومألرا لي لقداليج ت  ل«لائيء دد

ط را ل ع ال لئ رهػراطلاكيألروػللسقػرلائعػ ئـ ليألػرلأفلرج   ػ ل تء عدلاالاءراءألجأل لائجدألدةلتمأل  لقتأل لتي رع  لتا 
 األءتقؼل للر  أل لائيط ؼلس  لءرايب.

ليت لألي  لائراألاػ  لت ػللهطػتةليألػرل تقدل ددلياء  رلاكيفلائ تيللإءش.آر.ي وي اءرلس  لأفلائراألسلأقرَّ
 ياقتق لأس فلءرايبلسفلاالاءراءألجأل لقرتاا.

تائراػػػػ ئ لائضػػػػيرأل للػػػػللأفلاكيػػػػرلألءع ػػػػؽلق اػػػػءراءألجألءاللػػػػت لتئػػػػألسلق اػػػػءراءألجأل لوءقء ػػػػ لئػػػػاليجيتسػػػػ  ليػػػػفل
 ائياء  رألفلائيرت  ألفلسفلائتاق لتسفلرؤأل لائراألس.

ءراءألجألءالئأليػفلائ ػتيلليألرلأرال ء للذسلائير   ليفلرا اءا لومألرا لي ل  دلءرايبلسفلاكرو فلائراألا لالاػ
 أتلءج ل   .

تائ ػػ ؿلأفلائتالألػػ تلائيء ػػدةلاللأليور ػػ لائءػػرتألةلئ  ػػألـلاكيألروألػػ ل ػػللائهػػ رجلإذالوػػ فلائء ػػترلائاػػ ادللػػتلأر ػػ ل
 ءرء ؾللذسلائ ألـل للائداهؿ.
  لتلي  لت ع را لأجتؼلكر  لئألاتليط ق  لئ تاق .«االاءمر يلاكيألرول» تلللذسلائ  ئ  لء قمل ورةل

ويػػ لأفلائيػػتظتألفلاللأليوػػر ـلر ػػ لائ ػػدراتلائدق تي اػػأل لاكيألروألػػ لإذالوػػ رتالأل ػػعرتفلق ر أل ريعرتألػػ ء ـلتءمقػػألطل
 سزأليء ـلتسدـلء دألرلـل ؽلقدرلـ.
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تئ د  لقي  ئ   ل للائيرءدأل تلائدتئأل  لاللأليوفلئ تالأل تلائيء ػدةلأفلءتوػؾللػذسلائيؤااػ تليػفلدتفلقػدااؿل
   أل أل لت   أل تلتاض  .

لائءزاي ءالائداه أل لتائه رجأل .تس أل  ا ل دفلءرايبلأليورالااءع دةلرتتذلأيألرو لائع ئيللإذالا ءـر
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 جحدًاث روصُا في الشرق ألاوصط

 5112\1\52  االتحاد  جيفري كمب
يفل ؽلرتاأل لأفلء عرلقيفلي  روء  ل للائ ربلاكل ألػ لائاػترأل لر ج ػ لئ غ ألػ  ل  ػدلوػ فلااػءهداي  لئ  ػتةل

ي ترأل  ل للائرجػ حلائعاػورملائػذمل   ءػالائ ػتاتلائيؤألػدةلئق ػ رلاكاػدلتائءػللء  ءػؿليع رضػألاللائجتأل لسر را ل
ائياػػ  ألف.لئوػػفلائ ػػتاتلائاػػترأل  لتيع ػػ لائي أل ػػأل تلائ قر رألػػ لتاإلألرارألػػ  للػػـليػػفلء ي ػػتالائعػػبيلاكوقػػرليػػفل

ئيع رضػػ  لتوػػذئؾلائضػػ  أل ل ػػللأرضلائيعروػػ .لتط ئيػػ لأفللرػػ ؾليرػػ طؽل ػػللاػػترأل ليػػ لزائػػتلء ػػتلاػػألطرةلا
فلألوػػفلي ػػدتدا ل ػػللاػػترأل  لتقػػدلءجػػدل«داسػػش»  ل درػػالألءعػػألفلس ػػ لرتاػػأل لأفلءاػػءعدلئتجػػتدلطتألػػؿلاكيػػد لتا 

تءجػدرلاإل ػ رةلإئػ لأرػالهػ ؿلائ ػ رلائجػ رم ل«.لداسػش»رتا  للد   لئ جي تلإرل قأل ليرظيػ ليػفليء ػددمل
سلئ جيػ تليءتا ػ  لق ػذااؼلائيػترءرلءعرضتلق سدةلرتاأل لائجتأل ل لل يأليألـلتق سدء  لائق رأل ل للطراػتل

تق ئط اراتلائءلليفلدتفلطأل ر.لتجػ يتللػذسلائ جيػ تل ػللأس ػ بلتاقػؿليػفللجيػ تلق ػذااؼلائيػترءرلس ػ ل
ياػػػ تلل2017ائ  سػػػدةلائجتألػػػ  لق ءػػػؿل أل ػػػ لجرػػػدأل فلرتاػػػأل ف.لتء ػػػألرلقأل رػػػ تلإئػػػ لأفلرتاػػػأل لءوقػػػدتل ػػػللسػػػ ـل

 ائض  أل ليفلائعاورألألفلتائيدرألألفل للاترأل .
تلائاأل ا لائرتاػأل لائراػيأل لإئػ لسػدـلائءروألػزلس ػ لائضػ  أل  لكرػالاللءتجػدلأدئػ لس ػ لأفلائ ػربل ػللتجر 

اػػترأل لاللء ظػػ لقءيألألػػدلتاػػطلائيػػتاطرألفلائػػرتس.لتق إلضػػ   لإئػػ للػػذال ػػدفلائاأل اػػ لائرتاػػأل لائراػػيأل لءجػػ سل
األ اػ لقرػ يلاكيػـ لوء ػؾللاترأل لتائ رؽلاكتاطلأومرلءروألزا لس  لءييألفلائي  ئملائرتاأل لتئألسلءقرلل  ات 

ائءػػللءقرء ػػ ل ػػللقداألػػ لاكيػػرلإدارةلائػػراألسلجػػترجلقػػتشلاالقػػفلقعػػدللجيػػ تلائ ػػ دملس ػػرليػػفلاػػقءيقرلسػػ ـل
 .2003تيزتلائعراؽلس ـلل2001

ئوػػػفلا ءيػػػ التلائ ضػػػترلطتألػػػؿلاكيػػػدل ػػػللاػػػترأل لألءعػػػألفلأفلءوػػػتفلييػػػ لألمألػػػرلق ػػػؽلرتاػػػأل  لكفلايءػػػدادل ءػػػرةل
دملي ليرترلائتقػتلإئػ لسػددلأس ػ لقومألػرليػفلائضػ  أل .لتئػد لرتاػأل ل ا اػأل لائءتاجدلائرتالللر ؾلقدلألؤل

ه   لءج سل  دافلائ ق بل للائ رتبلقاقبلائ   دلائيرلئ ءدهؿلائرتالل للأ غ راػء فلهػ ؿلمي رألرألػ تل
ائ رفلائي ضل لتءتقع تلءر قصلائاو فلائرتس.لتء ألرلائقأل رػ تلإئػ لأفلاػو فلرتاػأل لألءر ق ػتفلق اػءيرارل

ء ػػألرلإئػػ لأفلسػػددلاػػو فلرتاػػأل لألق ػػ لل2017ع ػػتدلائ  أل ػػ لائي ضػػأل .لتا   ػػ ياتلاكيػػـلائيء ػػدةلئعػػ ـل ػػللائ
 ي ألتفلراي لئء ءؿلائق دلائيو ر لائء اع لقألفلدتؿلائع ئـليفل ألثلسددلائاو ف.ل143  ئأل  ل
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سءقػ رلس ق ء ػ لتءدرؾلرتاأل لجألدا لأفلاترأل لتيرط  لائ رؽلاكتاطلي لزائتليو رػ  لهطػرا  ليػ لاكهػذل ػللاال
فلو رتليءض رق لي ئقػ   ليػ لدتؿلائيرط ػ .لتاللءرألػدلرتاػأل لأفلءءػترطلق ػوؿلأوقػرل ػلل ػراس تل ائيءعددة لتا 
إق أليأل لقألفلائار لتائ ألع لتقألفلائعربلتاإلارااأل ألألف.ل  ػدلأق يػتلء  ئتػ  لق وػـلتاقػ لائ ػ ؿليػ لإألػرافلتاػترأل  ل

رااألؿ.لترتاػػأل لءعءقػػرلائيي وػػ لائعرقألػػ لائاػػعتدأل لقػػتةلئور ػػ لء ػػرصلس ػػ لائ تػػ ظلس ػػ لس قػػ تلجألػػدةليػػ لإاػػ
 دأل  لءاءطأل لأفلء ػألـليع ػ لس قػ تلاقء ػ دأل .لتئػد لرتاػأل لأألضػ  لس قػ لإألج قألػ لق ػت لس يػ ليػ لءروألػ ل
تلػػػللائ ػػػتةلاإلق أليألػػػ لائوقألػػػرةلاكهػػػر لائءػػػللئػػػدأل  ليطػػػ ي لت ػػػراس تلءءضػػػ ربلأ أل رػػػ  ليػػػ لهرألطػػػ لائطرألػػػؽل

 .ائرتاأل ل للائ رؽلاكتاط
ئ لرتاأل لأألضػ  .ل  ػدلءيم ػتل ت لللذالائاأل ؽ لءر ؿلائءطتراتلاكهألرةل للإألرافلرا اؿليهء ت لإئ لائيرط  لتا 
اكاػق بلائيق  ػرةلئء ػؾلائءطػتراتل ػللاالرءتػ عليألػرلائيءتقػ ل ػللأاػع رلائغػذايلتائتقػتدلتائغضػبلائ ػدألدليػػفل

ائ ػرتبل ػللاػترأل لتائعػراؽلتائػأليفلاػقق  لي ترألػ  لائتا د.لتو رتلائو ت لائيرءتع لائءللءوقػدل لاإلألرارألػتفلئػدسـل
 ػػللائءي يػػؿلائػػداه ل للػػذال ضػػ  لسػػفلائو تػػ لائءػػللاللءءتقػػؼلئ ءػػدلترلائقألاػػللائرػػ ءةلسػػفلاػػتيلاإلدارةلتءغألػػرل
ائير خ.لتو فليػفلقػألفلاكاػق بلأألضػ  لارءتػ عليعػدالتلائقط ئػ لتائءضػهـ ل ألػثلئػـلألػؤدلاالءتػ ؽلائرػتتملتر ػ ل

  لسفلإألرافلإئ لأملءراج ل للائءضهـلق ئياءت لائيييتؿلئد لس ي لاإلألرارألألف.ائع تق تلاالقء  دأل
ذالأهذر لوؿلء ؾلاكاق بلتاالسءق راتل للائ اق ف ل دفلإألرافلقدلء  صلياػ سللءرتألػذلاأل اػ ء  لائطيت ػ ل تا 

لتائيع ػػػتؿلتائءػػػللءءجػػػ تزلأراضػػػأل  لترقيػػػ ل ػػػدتدلإيو ر ء ػػػ لأألضػػػ  .لئوػػػفلأملاراػػػ  بل ئ ػػػتاتلأومػػػرليػػػفلائػػػ ـز
 لقػػدلألضػػ لأسقػػ يلإضػػ  أل لس ػػ ل« ػػزبلاث»ائ ػػرسلائمػػترملأتلء  ػػألصلئ ػػدسـلائعاػػورملأتلائيػػ ئللاإلألرارػػللئػػػ

 رتاأل لئءضيفلااء رارلرظ ـلائراألسلائاترملق  رلاكاد.
تءزاألػػدلائءػػترطلائعاػػورملائءروػػلل ػػلل ػػي ؿلاػػترأل لاللأل يػػؿلأرقػػ َيلجألػػدةلئرتاػػأل  ليػػ لئػػـلءوػػفلءػػر ل ػػللر ػػتبل

فلءروألػػ لتائتالألػػ تلائيء ػػدةلس يػػؿل رقػػ لألتألػػدلائي ػػ ئملائرتاػػأل .ل  ػػدلسػػززتلائ ػػرتبل ػػلل ػػراعلي ءيػػؿلقػػأل
اػػترأل لتائعػػراؽلائطيت ػػ تلائوردألػػ لئ اػػعللإئػػ لائ  ػػتؿلس ػػ لااػػء  ؿلأوقػػرلسػػفلدي ػػؽلتط ػػرافلتقغػػداد.ل

لػػػذسلتقألريػػ لأقػػػ ـلأوػػػرادلائعػػػراؽلق ئتعػػػؿليرط ػػػ ل وػػػـلذاءػػػلل ػػلل ػػػي ؿلائػػػق د لتقػػػدلوتػػػؿلئ ػػػـلائداػػػءترلائعراقػػػلل
ائ  تؽ ل دفلءروألػ لءه ػ لأفلألػؤدملرجػ حلأوػرادلائعػراؽلإئػ لء تألػزل ػ أل لاكق ألػ تلائوردألػ لاكهػر ل ءط ئػبل
ق رألػػ تلأوقػػر.لتقػػدلء ػػءرؾلءروألػػ لترتاػػأل ل ػػللائت اػػت لائءػػللءءقرأل ر ػػ لءجػػ سل روػػ تلائء ػػرر لئوػػفلإذال يػػلل

 عرلق ئ  ؽ.تطألسلائ ء ؿل للاترأل لضدلاكورادل األوتفلئد لرتاأل لأاق بلءجع   لء 
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 جكىن واشىطً 
ْ
لبل ُمجدًدا أن بعد رفض أوروبا لعب دور الىصُط: جل أبِب عّباش صُتراجع ٍو

 الراعّي الىحُد للمفاوضاث مع إصرائُل

 5112\1\52  من زهير أندراوس: -”رأي اليوم“-الناصرة
اػػّ ي ت لائءػػللاللءهء ػػؼلاالسءػػراؼلاكيرألوػػّللق ئ ػػدسلس  ػػي  لأقدأّلػػ لئوألػػ فلاال ػػء ؿلاإلاػػرااأل ّللقػػ تليػػفلائي ل

قػػ ئيّرةلسػػفلتسػػدلق تػػترلائي ػػؤـت ل ػػ ئراألسلاكيرألوػػّل لدتر ئػػدلءرايػػب لسػػ دل ػػللدا ػػتسلتوػػّرّرليتقتػػاليػػفلوػػتفل
ائ ػػدسلس  ػػي لإلاػػرااألؿ لتَيػػْفلئػػـلألت ػػـل ػػللائيػػرةلاكتئػػ  لأءػػ ليتقػػؼلر اقػػالي ألػػؾلقػػرسليػػفلس ػػ لير ػػ ل

فلائت اػػػطألرّللتائعرقػػػّللئػػػألسلأقػػػؿليػػػفلائءاػػػ ألـلق ئتقػػػ ا لائورألاػػػتلقػػػيّفليػػػ لءرألػػػدسلائتالألػػػ تلائيء ػػػدةليػػػفلائطػػػر أل
لائيترتض ل للائ دسلتائضّت لائغرقأّل لائي  ء ءألف.

ػ  لأس ر ػ لءرايػبليجػدد ال لائجيعػ :لئيػفلئػـلألت ػـلأألض  تأومرليػفلذئػؾ لويػ لأّوػدتلتاػ اؿلاإلسػ ـلائعقرأّلػ لائألػـت
 ل للدا تس لسردي لق ؿلئتاػ اؿلاإلسػ ـ:لإّفله ؿلئ  االأيسلي لراألسلائتزرايلاإلارااأل ّل لقرأل يألفلرءرأل لت

لائتالأل تلائيء دةلأزائتلقضأل لائ دسلسفلائط تئ  لق ابلءعقألرس.
قرػ ي لس ػػ ليػػ لء ػػّدـلئػػألسليج  ػ ة لئ   أل ػػ لائ ػػتؿلائت ػػؿلإّفلاكيػػرلاإلألجػ قّللائت ألػػد لإذالجػػ زلائءعقألػػر لائت ألػػدةل

لائرلػػ فلس ػػ لإيو رألػػػ لائءاػػتأل ليػػػ للائءػػللألويػػفل ػػػلللػػذسلائيتاقػػؼلائيق  ػػػرةلتائ ػػرأل  للػػػللأّر ػػ  ـْ ءو ػػؼلَتَلػػػ
إاػػرااألؿ لس ػػ لائاػػ   لائت اػػطألرأّل  لتءو ػػؼلقيػػ لاللئػػقسل ألػػالأّرػػالئػػـلألعػػدللرػػ ؾلأرضػػأل لئءاػػتأل نلس دئػػ ن لت ػػؽل

لس  لائا   لائت اطألرأل .ل1993يت لألـلاءت ؽلأتا تليفلائع ـل
ء تأل لي لو فلألاػي لقضػ أل لأا اػأل للس تة لس  لذئؾ ل دّفلي لسيدتلإئألالتا رطفللتلء تأل لائ ضأل لسقر

س ئ ػػ ليرػػذلأومػػرليػػفلس ػػرألفلاػػر :لائ ػػدس لتائ جاػػتفلتائياػػءتطر تلتائ ػػدتدلتائءرءألقػػ تلاكيرألػػ  لتائيط ػػتبل
ضت يلائ رسأّل لس أل  . لأيرألوأل  ليفلائت اطألرألألفلتائعربلائءا ألـلق ذسلائتق ا لتا 

ألرّل لألجبلأْفلء هء ػر لق اػبلتا ػرطفلتءػؿليفلضرترأل تللذالائءتّجالأّفلطيت  تلائ عبلائعرقّللائت اط
أقألػػػب لياػػػ ت  لقػػػ ئ ر لتائيػػػدفلائت اػػػطألرأّل لائيطتقػػػ لق ئياػػػءتطر ت لتأّفلائ وػػػـلائػػػذاءّللائػػػذملوػػػ فلألتءػػػرض ل
ق ابلاءت ؽلأتا ت لأْفلألوتفلر ط لارط ؽلتقداأل لئء  ألؽلطيتحل  اطألرلليءتاض لءقأّلفلسي أل  لأّرػالئػـلألوػفل

ػػػ لس ػػػ لءتقألػػػ لاالءتػػػ ؽلل25  أل ػػػ لائيؤئيػػػ لارو ػػػتتلأيػػػ ـلائجيألػػػ لقعػػػدليػػػرترلإاّللاػػػ ؼلائر  ألػػػ  لتلػػػذسلائ س ي 
لقألفل وتي لإارااألؿلتيرظي لائء رألرلائت اطألرأّل .”لء رألهلّل”ائػ
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إاػرااأل أل ل-ق إلض   لإئ لي لذ ورلأس س لأ قملتاض   لتج أل  لأّفلأّملستدةنلأْتلدستةلإئ ليت تض تل  اػطألرأل 
 لتسرقأل ػػ لق ػػألغ لائء ػػتأل لائءػػللألاػػع لءرايػػبلترءرألػػ لتلإئػػ ل رضػػ   لقػػؿلاػػءوتفلءعرػػللسي ألػػ  لإقػػرار ال  اػػطألرأل ل

لائيت تض ت للذالإذالجرت لجزي لاللألءجزأليفليا سللي  تئ لءورألا  لتير   لائ رسأّل .
إاػػرااأل أل   لويػػ لأل اءّ ػػؼليػػفلء ػػرأل  تل ػػّر علائ ػػرارلتء ػػ رألرلتاػػ اؿلاإلسػػ ـلائعقرأّلػػ لأّفلأّمليت تضػػ تل ػػلل

ائجدألدلئ ءاتأل لاءوتفلقيم ق لاالرء  رلئيرطؽلائأليألفلاإلاػرااأل ّل لائػذملدأبلس ػ لائءػرتألةلقػيّفللظّؿلائا ؼ
ائء ػػػددلائاأل اػػػل لتااػػػءيرارلائءياػػػؾلق ئمتاقػػػتلائ ػػػ ألترأّل  لاػػػقؽلأْفلرج ػػػ ل ػػػللد ػػػ لدتؿلتيرظيػػػ تلسرقألػػػ ل

ل ػللق ئي ا ليفلأرضل  اطألفلائء رألهأّل  لتلل78ت  اطألرأل لإئ لاالسءراؼلق رسأل لا ء ؿل ائذملءج ّػ لقتضػتحن
لاسءراؼليرظي لائء رألرليفله ؿلأتا تلق ئدتئ لائعقرأّل .

تق اػبللػذالائيت ػـت ل دّرػالأل يوػفلاالاػءيرارل ػللائء ػددلسألرػالق ػدؼلءوػرارللػذالائرجػ حل ػللائ ػدسلتائضػػت  ل
دسلتائرءألجػػػ لاػػػءوتفلأّفلَيػػػْفلءرػػػ زؿلسػػػفلأي ػػػبل  اػػػطألفلئي ػػػ   ل ػػػع رلائءاػػػتأل لائ ػػػ ي  لاػػػألءر زؿلسػػػفلائ ػػػ

لتائضت لإليرارلي  ئملأهر .
تئػػألسللػػذال  ػػط:لاإلسػػ فلائت اػػطألرّللائراػػيّللسػػفلأّفلتا ػػرطفلئػػـلءع ػػدلراسأل ػػ لرزأل  ػػ لئيت تضػػ تلائاػػ ـليػػ ل
إاػػرااألؿ لئػػـلألػػؤّمرلس ػػ ليتقػػؼلاإلدارةل ػػللتا ػػرطف لقػػؿلقػػ ئعوسلزادليػػفل ػػّدء  لسرػػدي لجػػ يلائػػرّدلس ػػ لئاػػ فل

أّفلقػ دسلئػفلءتا ػؿلء ػدألـلائياػ سداتلإئػ لائت اػطألرألألفلإذالئػـلألعػتدتالءرايبل ػللائير اػق لرتاػ   لقػ إلس فل
إئػػ لط تئػػ لائيت تضػػ ت لتلػػللرءألجػػ لأومػػرليػػفليءر اػػق ليػػ لهألػػ رلائءه ّػػللسػػفلأتراؽلائ ػػتةل ءػػ لت ػػؽليرطػػؽل

لائءاتأل .
ػػػػّر:لااػػػػءيرارل ائز ػػػػؼلقعػػػػدللػػػػذسلائءطػػػػتّراتلائدراي ءألوأّلػػػػ لق ءػػػػتلائاػػػػ ط لائت اػػػػطألرأّل لأيػػػػ ـلهألػػػػ رألف لأ  ليػػػػ لي 

ضت يلائ رسأّل لس ألػاليػفلتا ػرطفلتءػؿلأقألػب لرقّيػ لق رءظػ رلقألػ دة لجدألػدة لء تا ػؽلس ػ لء ّقػؿللػذال االاءألط رّللتا 
اإلاػرااأل ّللائجدألػد لائػذملألعرػللأّفلس ػ لائاػ ط لإسػ دةل ػأل ي ل-ائتاق لائيترتض لأْتلققتؿلائا ؼلاكيرألولّل

ءت قألػ لأتاػ تلقيػ لألػء يـليػ لائتقػ ا لائءػلل رضػ  لي رتس  لائاأل اّللت ػع راء  لائءػللرتجػتلس ػ لأا اػ  لال
لاال ء ؿلت رسر  لائراألسلاكيرألوّللءرايب.

لقتئػػػالإّفلائياػػػؤتئألفل ػػػللقرتواػػػؿلسقػػػ سلقػػػيّر ـليألػػػرلراضػػػألفلسػػػفلإدارةل لأترتقػػػلل توػػػ فلر  ػػػؿلسػػػفلدق تي اػػػلل
رق ػػ ليػػفلإاػػرااألؿ لتلػػذالتا ػػرطفلئي ػػؼلائعي ألػػ لائاأل اػػأل  لئوػػر ـلاللألاػػءطألعتفلأْفلألوترػػتالقػػدأل  لئ ػػ لقاػػقبلق

اكيػػػرلأل عألػػػدلإئػػػ لاكذلػػػ ف ليػػػ لو رػػػتل ػػػ ألت لأيعػػػ رألؼنلائعقرأّلػػػ  لقػػػدلر  ءػػػالسػػػفلي ػػػ درلاأل اػػػأّل لإاػػػرااأل أّل ل
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ت تء  لقيّر  لر ألع لجػد ال ػللءػؿلأقألػب لتائءػللأّوػدتلس ػ لأّفلراػألسلائاػ ط لائت اػطألرأّل لاػألعتدلتأل تا ػؽلس ػ ل
لألدلئ يت تض تلقألفلإارااألؿلتائت اطألرألألف.أْفلءوتفلائتالأل تلائي ء ّدةلائراسّللائت 

ل  
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كا محىرا خطيرا  ذا هُل: شهادة جرامب أمام مىلر جدخل أمٍر

 5112\1\52  بالل ياسين -51عربي -لندن
وءػػػبلقرألرػػػتلقتدتاػػػول لائػػػذملسيػػػؿلياػػػ سدالئ اػػػألر ءترلائػػػدألي راطللئتألػػػدلقألرءاػػػفلتائر اػػػبلائػػػدألي راطللقألػػػؿل
أئواردر لي  اللر رسليتق ل ذاللألؿ  لسفل  ئ لائتزعلائءللأ  قتلائ زبلائجي ترملء ضألرالئي  ق  لائػراألسل

 دتر ئدلءرايبلي لائي  ؽلائه صلرتقرتليتئر.ل
  لإفلاأل اػػػ لاكرضلائي رتقػػػ لائءػػػللألءقع ػػػ لائرػػػتابل21ذملءرجيءػػػال سرقػػػلتأل ػػػتؿلقتدتاػػػولل ػػػللي  ئػػػا لائػػػ

ائجي ترألتفلضدليوءبلائء  أل  تلائتألدرائللأأؼلقللآمنلءظ رلدرج ليفلائهتؼليفلقألػ ـلائي  ػؽلائهػ صل
لائرتاللضدلأيرألو .  رتقرتليتئرلقء رؾل للاكأل ـلأتلاكا قأل لائي ق   لاأل ددليا رلائء  ألؽل للائ جـت

و ءػػبلإئػػ لأفلا اػػ  ليػػفلائيع تيػػ تلتاكاػػرارلسػػفلي  ق ػػ لءرايػػبلتياػػ سدألاليػػ لائي  ػػؽلائهػػ صلتأل ػػألرلائ
 يتئرلت رأل الظ رتل للاكأل ـلائ  أل  لائي ضأل .

ليػتئرلقػ ئء  ألؽل تأل تتلقتدتاوللإئ لأفلائيع تيػ تلائءػللءاػرقتلءػيءلليػفلي ػرقألفليػفلءرايػب لائػذألفلاػأل ـت
ءػػػدهؿلء ػػؾلائيع تيػػػ تل ػػلل ػػػ  أل ء ـ لاػػتايلو رػػػتلق رترألػػػ لأـليع ػػـ لأتليػػػفلائي ػػ يألفلائػػػذألفلأليم ػػتر ـ لتل

 يد تس لقدتا  لاأل األ .
تألجػػدلائو ءػػبلأفل اكهقػػ رلسػػفلتجػػتدليت تضػػ تلقػػألفلي ػػ يللءرايػػبلتيػػتئرل ػػتؿل ػػرتطلياػػ يئ لائػػراألس لل

لء ػػألرلإئػػ لأفلائي  ق ػػ لقػػدلء  ػػؿلهػػ ؿلاكاػػ قأل لائم مػػ لائي ق ػػ  لتءؤ ػػرلإئػػ لأفلقعػػضلائ ػػراراتلائ  اػػي 
 األءهذل ليتئرل لل ق ط/ل قراألر .

تألػػذلبلقتدتاػػوللإئػػ لأفل ا ءيػػ ؿلياػػ يئ لءرايػػبلء ػػتلائ اػػـلجػػ يلئأل ػػوؿلئ ظػػ لذرتةلئ ء  أل ػػ ت لترقيػػ ل
 و تلء ؾلائيا يئ لأزي لداءترأل لئءرايبلئتلر ضلائيتا   لس  ل رتط   لتألء رؾليتئرلالاػءدس يلءرايػبل

 ئأل دـل   دءالأي ـللألا لي  تألف .ل
 ءبلق ا : ئ دل ذرتلائ رايليفلأفللر ؾلا ءي اللقتأل لئعدـليتا   لءرايبلئ يمتؿلطتس لأي ـليػتئر لتألع ؽلائو

لاالمرألفلقيرالياءعدلئ يمتؿلأيػ ـلائي  ػؽلء ػتلائ اػـلالل ي ي لو فلألرألدلقتئا لتي لق ئالءرايبلئ     ألألفلألـت
ئ  رترألػػػػ لائءػػػػللاػػػػألء   ل ليػػػػفليعرػػػػ لئػػػػا لكرػػػػالقػػػػ ؿلأألضػػػػ لإفليتا  ءػػػػالس ػػػػ لائيمػػػػتؿلءعءيػػػػدلس ػػػػ لائر ػػػػأل  لا

 ائي  يألف .ل
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تأل ػػػتؿلقتدتاػػػوللإفل ءرايػػػبلألع ػػػـلي ػػػدي لر ػػػ املائي ػػػ يألفلئػػػا لتسرػػػدي لألضػػػألؼللػػػذسلائر ػػػ املإئػػػ لريقءػػػال
ق ئيمتؿ ل دفلاال ءي التلأفللذالئفلأل دث لتاءتءملأقػتابلج ػرـلائ  رترألػ لتائاأل اػأل لو  ػ لسرػدي لاػأل تؿلأتل

 ر .ألهقرلءرايبلقيرالئفلأليمؿلأي ـليتئ
تألقػػػػألفلائو ءػػػػبلأرػػػػال ه ػػػػؼلائاػػػػء ارلت ػػػػللائيؤااػػػػ تلائراػػػػيأل لو  ػػػػ للرػػػػ ؾلارءظػػػػ رلئ ع  ػػػػت لائءػػػػللاػػػػءغيرل
ائء  أل  ت لإفللذاللػتلاػأل ؽلائ جيػ ت لائءػللءءهػذلأ أل رػ ل ػو لاػهألت لضػدلأأؼلقػللآمن لتي ػدرل لسػددل

 يفلائجي ترألألفل لليج سلائرتابلتائ ألتخلتيفلألدسيتر ـل للاإلس ـ .
للإئ لأفل يعظـللػذسلائ جيػ تليمألػرةلئ ضػ ؾ لتئػفلألػءـلر ػرل للرػ لأومػرليػفلائ ػتؿلإفللػذسلتألذلبلقتدتاو

ائ جيػػ تلءعػػدلهطػػيل ظألعػػ  لتلػػللهطألػػرةليػػفلائر  ألػػ لائاأل اػػأل لس ػػ لائجي ػػترألألف لكفللػػذسلائ جيػػ تلضػػدل
ئ رػػ سللأأؼلقػػللآمنلءعػػدليػػفلائر  ألػػ لائاأل اػػأل ليػػديرةلاأل اػػأل  لتو رمألػػ ليػػفلائر  ألػػ لائ  رترألػػ  لكر ػػ لء ػػألر

 ائع  رألألفلإئ لأفليط  أل  لاللم  لئدأل ـل للءقرا لا   لءرايبلتائي رقألفليراليفلائء  أل  ت .
تألهػءـلائو ءػػبلي  ئػالقػػ ا لإفل أيرألوػػ لءػدهؿلي ػػترالهطألػػرا ل  ػتلوػػ فلءرايػبلألرػػتملائػػءه صليػفليػػتئر لتيػػرمل

 يػ تلقرػ يلس ػ لائ  أل ػ لائي ءتيػ  لءقرا لااءق قأل لأتق األ نلئيفلئـلءتجالاء  ي تلئ ـ لأتليفلتج ػتلئ ػـلاء 
تلللأفلءرايبلاأليمؿلأيػ ـليػتئرلء ػتلائ اػـلأـلال ل ػدفلذئػؾلاػألؤدملإئػ لأزيػ لداػءترأل لتردةل عػؿلساػوأل ل

لس  ليوءبلائء  أل  تلائتألدرائل . لضهي لضدلءرايبلتائجي ترألألفلائذألفلألدا عتفلسرا ليفله ؿلائ جـت
ل  
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 إلزاحت عباش لُبرمان: الىصط الخجاري الفلضطُني ًدعىها

 5112\1\52الرسالة نت 
زسػػػـلتزألػػػرل ػػػربلاال ػػػء ؿلأ ألغػػػدترلئألقريػػػ ف لائجيعػػػ  لإفلاكتاػػػ طلائءج رألػػػ لائت اػػػطألرأل  لءػػػدستل إاػػػرااألؿ ل
إلزا ػػػػ لراػػػػألسلائاػػػػ ط لي يػػػػتدلسقػػػػ س لق دسػػػػ يلأرػػػػال س قػػػػ لأيػػػػ ـلائاػػػػ ـ لتأيػػػػ ـلائر ػػػػتضل ػػػػللاالقء ػػػػ دل

 ائت اطألرل .
  ألع رضلدتئ لمر األ لائ تيأل  لتألدسـلاالرت  ؿلسفلائت اطألرألألف .لتق ؿلئألقري فل لل دألثلإذاسللإرا

تأتضػػملئألقريػػ فلائػػذملألءػػزّسـل ػػزبل إاػػرااألؿلقألءرػػ  لائأليألرػػل لأفل أئي رألػػ لت رراػػ لتقرألط رألػػ  لياػػءعدتفلإلسػػ دةل
 ائرظرل للاالءت ؽلائرتتملائيتّق لي لإألراف .

 ائيج ػػسلائػػتزارملاإلاػػرااأل للائي ػػغر لئ  ػػؤتفللتاػػقؽلئػػتزألرلائءع ػػألـلرتءػػ ئللقرألػػت لأفل ػػّرحلاكرقعػػ ي لأف
لائػػػذملاػػػأل للي يػػػتدلسقػػػ س لائػػػذملألػػػرأسلائاػػػ ط ل ائاأل اػػػأل لتاكيرألػػػ لأوقرألػػػتن لأ ػػػقملألء ػػػدثلسػػػفلائألػػػـت

 ائت اطألرأل لق الاـل  ط .
تأض ؼلقألرتلأفل  وـلسق سلأل تظلأرت االاكهألرة  لي ألرالإئ لأفل إاػرااألؿلاللءه ػ لتقػؼلائءراػألؽلاكيرػلل

لقذئؾ .ي ل ذالئـلءء دلأج زةلاكيفلائت اطألرأل ل ئإلرل قألألف  ل دفلإارااألؿلاء ـت لائج ربلائت اطألرل لتا 
ل  
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 التهدًد إلاًراوي ًخصدر وثُلت اصتراجُجُت لجِش الاحخالل

 5112\1\52وكاالت    –االيام 
فلج رػػبلإألػػراف لائء دألػػدليػػفلج رػػبلإألػػرافلألء ػػدرلتمأل ػػ لااػػءراءألجأل لائجػػألشلاإلاػػرااأل للءء ػػدرلائء دألػػداتليػػ

تي  تئ لءيتضع  لائعاورمل للاػترأل  لإضػ   لإئػ لائء دألػدليػفلج رػبل ػزبلاث لتمأل ػ لااػءراءألجأل لائجػألشل
 اإلارااأل ل.

لقعػضلتاػ اؿل تج يل للائتمأل  لائءللءـلءعيألي  لققؿلسدةل  ترلقألفلاكذرعلائعاورأل لائيهء ت  لتر رتلائألـت
 أل لءيءلل للائيرءق لائم رأل  لتم ئثلأوقرلء دألد لء و ااإلس ـلي ءطت تلير   لأفلائ  ق لائت اطألر

 ائيرظي تلائج  دأل لائع ئيأل  لت للي ديء  لائ  سدةلتداسش لق ابللألا لائقثلاإلارااأل ل.
تذوػػػرتلائتمأل ػػػ لأفلأتضػػػ علإاػػػرااألؿلاالاػػػءراءألجأل لءتػػػتؽلء ػػػؾلائه  ػػػ لقيسػػػداا   لقاػػػقبلائػػػدسـلاكيرألوػػػل ل

رجػػػػ يلائء دألػػػػدلائرػػػػتتملاإلألرارػػػػل  تءراجػػػػ ليو رػػػػ لائػػػػدتؿلائعرقألػػػػ لس ػػػػ له تألػػػػ لقضػػػػ أل ل لائداه ألػػػػ  لتائ ػػػػدراتللتا 
 ائعاورأل لاإلارااأل أل لائيءتتق .

 تءدستلائتمأل  لإئ لءعزألزلائءع تفلقألفلإارااألؿلتائدتؿلائيعءدئ ل للائيرط  .
تقاػػػيتلائتمأل ػػػ لائيعدئػػػ لائيرط ػػػ لإئػػػ لج ػػػ تلء ػػػددلإاػػػرااألؿلتج ػػػ تلأهػػػر  للػػػللائػػػدتؿلائ ػػػدأل  لأتلدتؿل
ق إليو فلإجرايلءراػألؽلأيرػلليع ػ .لت ػددتلائتمأل ػ لس ػ لأليألػ ليػ لأل ػتالائجػألشلاإلاػرااأل للقػػ ائيعرو لقػألفل
ائ ػػرتب  ل ػػللإ ػػ رةلإئػػ لائعي ألػػ تلائعاػػورأل لائع رألػػ لتائاػػرأل ليمػػؿلااليءألػػ التلتائغػػ راتلائجتألػػ ل ػػللاػػترأل ل

 ه ت  .ل
ا ءيػ اللئ  ػءع ؿ لتأرػالاػءوتفلئ روػ ل يػ سل ػلل ألي لألءع ؽلق ئا   لائت اطألرأل  لق ئتلائتمأل  لإر  لاكومػرل

قط عليزةلائءػيمألرلاكوقػرلس ػ لا ءيػ ؿلائء ػعألدل ػللائضػت لائغرقألػ  لتأفلس ػ لائجػألشلاإلاػرااأل للاالاػءعدادل
ئػػػ األر رألتليءطػػرؼ لئءطػػترليتاج ػػ ليق  ػػرةليػػ لأج ػػزةلاكيػػفلائء قعػػ لئ اػػ ط لائت اػػطألرأل ليم يػػ ل ػػدثلهػػ ؿل

.لتذوػرتلائتمأل ػ لائيعدئػ ليػ لت ػتءالقػػ ء دألدليرتػذلائعي ألػ لاالرتػرادم  لتذئػؾل2002اجءأل حلائضػت ل ػللائعػ ـل
 لسرػػػدي لءء ئػػػتلسي ألػػػ تلائطعػػػفل2015 ػػػللأس ػػػ بلائ قػػػ لائت اػػػطألرأل لائءػػػللارػػػدئعتل ػػػللء ػػػرألفلاكتؿلائعػػػ ـل

قػرليػفلتائدلسلائءللرتذل ل  اطألرألتفلاللألرءيتفلإئ لائت  اؿلائت اػطألرأل  لتألتئأل ػ لجػألشلاال ػء ؿلأليألػ لأو
 سي أل تلألرتذل لي  ء تفل للائت  اؿ.
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تألظ ػػرليػػفلائتمأل ػػ لءهػػتؼلائجػػألشلاإلاػػرااأل لليػػفل ائرألػػرافلائدقأل ػػ لئ عػػدت  لائءػػلليػػفل ػػير  لإئ ػػ ؽلاضػػرارل
ق ئقرألػػ لائء ءألػػ لاإلاػػرااأل أل  لت ػػرايلأاػػ   ليءطػػترةليػػفل ػػير  لء ألألػػدلقػػدرةلاالجءألػػ حلائقػػرملاإلاػػرااأل ل لت ء دألػػدل

 تلسدألدةلته ؿل ائ رتبلس  لائتسللتائ رسأل لتائ  رتف  .ائا ألقر ليفلج ربلج  
لاكيفلائ ػتيللاإلاػرااأل للقيػ لأل ػل:لإاػءراءألجأل لأيرألػ لد  سألػ  ل  للائي  قؿ لء عددلائتمأل  لائيعدئ ليق دئليت ـت
ل رجػػ يليتاج ػػ تلساػػورأل لق ػػدرلاإليوػػ ف.لتائيت ػػـت لػػد   ل ضػػي فلائتجػػتدلتردعلائعػػدتلتء  ػػألصلائء دألػػداتلتا 

رتاػػاللػػتللجػػتيللأمرػػ يلائ ػربلتألقػػرزلائءياػػؾلق ئيقػػ دئلائءػػلل ػ ي  لأراػػألسل وتيػػ لتتزألػػرلأيػػفللائعاػورم
إارااألؿلاكتؿنلدا ألدلقػفليترألػتف لأملائ  جػ لإئػ لر ػؿلائ ءػ ؿلإئػ لأراضػللائعػدتلتء  ػألرليػدةلائ ػرب ليػفل

لأجؿلائعتدةلإئ لائ أل ةلائطقألعأل لق ئارس لائييور  .
ل  
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 الخماس ي بباَرط حىل مضخلبل صىرٍتأبرز ما جخضمىه وركت الاجخماع 

 5112\1\52العربي الجديد   
ءر ػػػرل ائعرقػػػللائجدألػػػد لتمأل ػػػ لقػػػديء  لوػػػؿليػػػفلائتالألػػػ تلائيء ػػػدةلتاكردفلتقرألط رألػػػ لت رراػػػ لتائاػػػعتدأل لإئػػػ ل
ائيقعػػػتثلائػػػدتئللائهػػػ صلقاػػػترأل  لاػػػءألت فلدألياػػػءترا لققػػػؿلاجءيػػػ عل ألألرػػػ  لءطػػػرحل أل ػػػ لر جػػػ  لئاػػػألرلائعي ألػػػ ل

  للاترأل  لتياء قؿلق  رلاكاد.ائاأل األ ل
تءت للائدتؿلائيقعتثلاكييللقءتجألػالاكطػراؼلإئػ لائءروألػزلس ػ لإ ػ حلائداػءترلتس ػ لإجػرايلارءه قػ تل
قد راؼليػفلاكيػـلائيء ػدة لتء ألاػ لأجػتايلآيرػ لت أل دألػ لإلجػرايلائء ػتألتلدتفلهػتؼليػفلاالرء ػ ـ لس ػ لأفل

 ض أل لقيم ق لاهءق رلئ ئءزاـلق ئي  رو لائقر ية.ألوتفلااءعدادلائرظ ـللئ ءروألزلس  للذسلائ 
ويػػ لء ػػألرلائتمأل ػػ لإئػػ لأفل س ػػ لوػػؿلاكطػػراؼلائه رجألػػ لائداسيػػ لئ عي ألػػ لائاأل اػػأل لء ػػجأل لت ػػدملائيع رضػػ ل
تائ وتيػػػ لس ػػػ لائي ػػػ رو لق ػػػدؽل ػػػللائي  دمػػػ ت لتائءروألػػػزلس ػػػ لء ػػػؾلائيتضػػػتس تلء دألػػػدالدتفليألرلػػػ  ل

 للائقداأل لس  لاكقؿ .تءر أل لائ ض أل لاكهر لج رق ل 
ت لليايئ لائداءترلائاترملءقألفلائتمأل  لأفلألـلي لألجػبلإ ػ  ال ػللائداػءترللػللائ ػ  أل تلائرا اػأل  ل
ت ػػػػ  أل تلراػػػػألسلائػػػػتزراي لت ػػػػوؿلائقرئيػػػػ ف لتااػػػػء  ؿلائ ضػػػػ ي لتاليروزألػػػػ لائاػػػػ ط  لتضػػػػي فلائ  ػػػػتؽل

 ءعدأل تلس  لائ  رتفلاالرءه قل.لتائ رأل تلئجيأل لائاترألألف لتا   حلقط علاكيف لتوذئؾلإجراي
ويػػ لء ػػددلس ػػ لضػػرترةلأفلألءوػػتفلائقرئيػػ فليػػفليج اػػألف لق ألػػثلاللألوػػتفلئػػد لائػػراألس لاػػ ط لئ  ػػالتألوػػتفل

 يج سلائقرئي فلائم رللييم لئو   لاكق ئألـلئ ءيمألرلس  لسيؿلائ وتي لائيروزأل .
أل  لااءر دالإئػ ليقػ دئلائ يروزألػ ليػ لتءت للائتمأل  لأألض  لقضرترةليرملا ط تلتاض  لئ  وتي تلاإلق ألي

 ائعيؿلقيقدأل  ؿلائا ط تلأألض  .
وي لءدستلإئ لضي فلائ  تؽلتائ رأل تلاكا األ لئوؿلائاػترألألف لقيػ لألءتػؽلتاالئءزايػ تلائدتئألػ لت ألػ دلائدتئػ ل

 ءج سلجيأل لاكدأل فلي ل ي أل ل  تؽلاكق أل ت.
دمػػ تلائاػػ ـل ػػػللجرألػػؼ ليرػػذلقػػديلائ ػػراعل ػػػللأل ػػ رلإئػػ لأفلاكيػػـلائيء ػػدةلرسػػتلميػػػ رللجػػتالتليػػفلي  

ل لئور  لئـلءاترلسفلرء اةلءذور.2011
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كا وحدها..   America Aloneمجلت "جاًم": أمٍر

ائعػػددلائي قػػؿلئ يج ػػ لاكيرألوألػػ لائعرأل ػػ لألءضػػيفلي ػػ اللئ و ءػػبلوػػ رؿل ألػػؾ لألر ػػدل ألػػالءراجػػ لاػػيع لائتالألػػ تل
 را ا لدتر ئدلءرايبائيء دة لتءتج   لر تلائعزئ له ؿلس ـليفل

 5112\1\52  أنقرة/ األناضول
ن..للوػػذالسرترػػتليج ػػ ل ءػػ ألـ لاكيرألوألػػ لائعرأل ػػ ليػػ ؼلسػػددل لئ ػػ رلAmerica aloneأيرألوػػ لت ػػدل لأ

  قراألر/ل ق طلائي قؿ.
لػػذالائعػػددلألاػػ طلائضػػتيلس ػػ لسزئػػ لائتالألػػ تلائيء ػػدةلاكيرألوألػػ لائيءزاألػػدة ليرػػذلدهػػتؿلائػػراألسلدتر ئػػدلءرايػػبل

 .2017ألر ألر/لو رتفلم فلل20تلاكقألض ل للائقأل
 تاهء رتلائيج  لئغ    ل ترةلئهرألط لءظ رلائتالأل تلائيء دةليعزتئ لتقعألدةلسفلق أل لدتؿلائع ئـ.

 يعزتئ لتقعألدةل-
 لأأيرألوػ لت ػدل ن لألر ػدلAmerica aloneألءضيفلائعددلائي قػؿلئ يج ػ لي ػ اللئ و ءػبلوػ رؿل ألػؾ لقعرػتافل 

تالأل تلائيء دة لتءتج   لر تلائعزئ له ؿلس ـليفلرا اػ لءرايػب لت ػرتس  ل ػللاالقءعػ دل ألالءراج لايع لائ
  ء لسفلأقربل  ت ا  .

لي ػػطلارء ػػ داتل ػػلليتاضػػأل ليػػفلققألػػؿل رألػػ لاإلسػػ ـلتاأل اػػ تل تقػػ ؿل  ألػػؾ لإفلائتالألػػ تلائيء ػػدةلق ءػػتلائألػػـت
نلتي ػػدرلإئ ػػ ـل1945ل-1939ائم رألػػ لأائ جػػرة لقألريػػ لو رػػتلأقػػت لدتئػػ ل ػػللائعػػ ئـلس ػػبلائ ػػربلائع ئيألػػ ل

 ئ دألي راطأل .
ت ػػػددلس ػػػ لأفلائتالألػػػ تلائيء ػػػدةلأضػػػ تل ػػػلليريػػػ لاالرء ػػػ داتل ءػػػ ل ػػػللائػػػدتؿلاكترتقألػػػ لائءػػػللءعػػػدلألػػػـل

   ت ا  .
تااء  دلق ي  لءتقألعػ تل ػ دء  لائيي وػ لائيء ػدة لئ  أل تئػ لدتفلزألػ رةلءرايػبلإئأل ػ لأأئغػ لائػراألسلاكيرألوػلل

 ائزأل رةن.
  لائو ءبلأفلائع ئـلألق ثلسفلدتؿلقأل دأل لجدألدة لقاقبلءراج لائيو ر لائع ئيأل لئ تالأل تلائيء دة.ترأ
 قرارلائ دسل-
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تاػػقؽلأفل ػػّرحلائػػراألسلائءروػػل لرجػػػبلطألػػبلأردتيػػ ف لأفل ائتالألػػ تلائيء ػػػدةلق ءػػتلت ألػػدةلقاػػقبلقراراء ػػػ ل
وػ رتفلأتؿلائي ضػل لئ ػ ئملي ػرتعلائه طا   لس بلء تألتلائجيعأل لائع ي لئأليػـلائيء ػدة ل ػللدألاػيقر/ل

 قرارلرا ضلئ سءراؼلاكيرألوللق ئ دسلس  ي لإلارااألؿ.
ت ػػػللائاػػػ دسليػػػفلذئػػػؾلائ ػػػ ر لأس ػػػفلءرايػػػبلاسءقػػػ رلائ ػػػدسلأق ػػػ أل  لائ ػػػرقللتائغرقػػػلنلس  ػػػي ليزستيػػػ ل

اػػ يأل  لإلاػػرااألؿ لائ ػػتةلائ  ايػػ لقػػ ال ء ؿ لتر ػػؿلاػػت رةلقػػ دسلإئػػ لائيدألرػػ لائي ء ػػ  ليػػ لأمػػ رليضػػق  لسرل قأل ػػ لتا 
 تء ذألراتلدتئأل ليفلائءداسأل ت.

يفلائ  رلرتاا لااءض  تلإاطرقتؿلقي لط ارةلئيرظيػ لائءعػ تفلاإلاػ يللق ػيفلائ ػدس لءضػيفلل14ت لل
قرػػد ا لء ػػيؿله رطػػ لطرألػػؽليقداألػػ ليػػفل ػػير  لائء ػػدملئ ػػرارلءرايػػبلتدسػػتةلدتؿلائعػػ ئـلل23قأل ر ػػ لائهءػػ يلل

  لس  ي لئدتئ ل  اطألف.1967  ليرذلس ـلئ سءراؼلق ئ دسلائ رقأل  لائي ء
دألاػيقر/لوػ رتفلأتؿلائي ضػل لي ػرتعلل21تردا لس  لقرارلءرايب لأقّرتلائجيعأل لائع ي لئأليـلائيء دة ل ػلل

قػػػرارلء ػػػديتلقػػػالوػػػؿليػػػفلءروألػػػ لتائػػػأليف لألػػػر ضلائهطػػػتةلاكيرألوألػػػ  لتألؤوػػػدلائءياػػػؾلقػػػ ئ راراتلاكييألػػػ لذاتل
 ائ   .

 ي اق لسفلاترأل ل-
و رػػػتليػػػفلأقػػػرزلائ سقػػػألفلائيػػػؤمرألفلس ػػػ ل ػػػعألدلاأل اػػػ تلائ ػػػرؽلاكتاػػػطلئع ػػػتدلطتأل ػػػ  لاللءجػػػدللتقعػػػدلأف

ائتالأل تلائيء دة لء تلقأل دةلائجي ترملءرايب لئ  ليو ر ل للائء رو تلائيعرأل لق ػؿلاكزيػ لائاػترأل لائ  ايػ ل
 .2011يرذلس ـل

أاػء ر لتاتء ػل لويػ لاللءػءـلدسػتةلتءغألبلتا رطفلسفلاجءي س تلي ي لئتض لر  ألػ لئ  ػربلائاػترأل  ليمػؿل
ألراف.  ائيجيتس تلائيدستي لأيرألوأل لئيمؿللذسلاالجءي س ت ل للضتيلقراراتلءروأل لترتاأل لتا 

تقرػػ يلسػػؿلط ػػبلءروألػػ  لئػػـلءػػءـلدسػػتةلءرظػػألـل بلملد/قػػللوػػ لوػػ  لاإلرلػػ قللإئػػ لاجءي سػػ تلأاػػء ر لأس  ػػي ل
لتاهرلألر ألر/و رتفلم رللائج رم.و زاهاء فن لتوذئؾليؤءيرلاتء للائيرء بلأ للرتاأل ن لأ

ل  
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الاصخخباراث الهىلىدًت زودث واشىطً بـ "معلىماث حاصمت" حىل الخدخل الروس ي في الاهخخاباث 

 الرئاصُت الاميركُت

 5112\1\52   –"القدس" دوت كوم  -الهاي 
 ػللاالرءه قػ تلزتدتلاالاءهق راتلائ تئردألػ لرظألرء ػ لااليألروألػ لقػػل يع تيػ تل  اػي  ل ػتؿلائءػدهؿلائرتاػلل

لائجيع .2016ائرا األ لااليألروأل ل للائع ـل   ل ابلي لاتردتلتا اؿلاس ـللتئردأل لائألـت
تقعػػدلافلءيوػػفلسػػ ي تفل ػػللاج ػػزةلاالاػػءهق راتلائ تئردألػػ ليػػفلاهءػػراؽل ػػقو ليجيتسػػ ليػػفلائ را ػػر لائػػرتسل

ئيجيتسػػػ لائرتاػػػأل ل الالؼ لءعػػػرؼلقػػػػل وػػػتزملقألػػػر  لاق غػػػتالرظػػػرايلـلااليألػػػروألألفلقػػػير ـلر ػػػدتالاهءػػػراؽللػػػذسلا
 ائرا اؿلاالئوءرترأل لئ  زبلائدأليتقراطللققؿلارءه ق تلذئؾلائع ـ.

تأتردتل ػػػػ ألت لأ تئواػػػػورارتنلتقررػػػػ يةلأرألتاػػػػترنلاالهقػػػػ رملائء تزألػػػػترل لافللألاػػػػ لاالاػػػػءهق راتلائتطرألػػػػ ل
 .2014ائ تئردأل لو رتلءراقبليجيتس لقرا ر ليعرت  لق اـل وتزملقألر ليرذلائع ـل

تاضػػػػ  تلتاػػػػ اؿلاالسػػػػ ـلر ػػػػ لسػػػػفلي ػػػػ درلايألروألػػػػ لتلتئردألػػػػ لئػػػػـلءاػػػػي  لافلائعػػػػ ي ألفل ػػػػللاالاػػػػءهق راتل
ائ تئردأل لاسطتال ادئ لدايغ لس  لائءػترطلائرتاػل لتاألضػ لادئػ ل ء رألػ  لس ػ لائ ر ػر لائءػللااػء د تلائ ػزبل

 ائدأليتقراطللااليألرول.
دملسػػػفلطرألػػػؽلائ ػػػد  لائ ػػػقو لائءػػػللوػػػ فلألػػػدألرل لتقعػػػدلافلاهءػػػرؽلائعػػػ ي تفل ػػػللج ػػػ زلاالاػػػءهق راتلائ تئرػػػ

ائ را ر ليفليقر لج يعللق ئ ربليفلائا   لائ يرايل لليتاوت لءيورتالاألضػ ليػفلائت ػتؿلائػ لوػ يألراتل
 يراقق لائغر  .

تء قعتلائ  ألت لر  لسفلي  درلايألروأل لتلتئردأل لئػـلءاػي  ل وػ فلقتاػ لاالاػءهق راتلافلءػر ليػ ذالألتع ػال
لقذئؾ .ائرتسلتاألض لي  فلأل ـت

 قرا ػر لرتاػ لتلػـلل2015تاق غتلاالاءهق راتلائ تئردأل لرظألرء  لااليألروأل لق اليرلسردي لر دتل للائع ـل
ألهءرقػػتفليع تيػػ تلياػػؤتئألفل ػػللائ ػػزبلائػػدأليتقراطللتألر  ػػتفلاالؼلائراػػ اؿلاالئوءرترألػػ لتائتمػػ اؽ  ل اػػبل

 ائ  ألت .
قػؿلافلءػدرؾلائتالألػػ تلائيء ػدةليعرػ ليػػ لأل  ػؿل:لقػػيفلتيضػتلائ ػ ألت لء ػػتؿل االلافلااليػرلءط ػبلا ػػ رالق

ائػػػرتسلءػػػده تال ػػػللاالرءه قػػػ تلااليألروألػػػ لسقػػػرلسي ألػػػ تلائ ر ػػػر للػػػذسلتافلسيػػػ يلاالاػػػءهق راتلائ تئردألػػػ ل
   لدتالذئؾلقيـلائعألف .
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 لتاء  تلائ ترلائءللءػـلائء  ط ػ ليػفلوػ يألراتلائيراققػ لئ اػءهق راتلائ تئردألػ لائءت ػؿلائػ له  ػ ليت دلػ
 افل وتزملقألر لءعيؿلقءتجألاليفلاالاءهق راتلائرتاأل لائه رجأل .

تءػػدترل ػػق  تلومألػػرةلقػػيفل وػػتزملقألػػر لترايلائءػػدهؿل ػػللاالرءه قػػ تلااليألروألػػ لائءػػلل ػػ زلق ػػ لائػػراألسلائ ػػ ئلل
 دتر ئدلءرايب.

ائياػء ؿللتي لافلءرايبلرتػ لق ػدةلاملءتاطػؤلقػألفل رأل ػالتائوػري ألفلااللارػالألهضػ لئ ء  ألػؽليػفلققػؿلائيػدسل
رتقػػػرتليػػػتئرلائػػػذملأل  ػػػؽل ػػػللائ ػػػق  تلق  ػػػتؿلءتاطػػػؤلقػػػألفلائترألػػػؽلاالرءهػػػ قللئءرايػػػبلتائوػػػري ألفلهػػػ ؿل

  لتلتلي لرت سلءرايبليرارالتاسءقرسلءعدأل لس  ل رسأل لرا اءا.2016االقءراعلائرا الل لل
اػ قؽلئػػل االؼلقػللتأل  تؿليتئرلاألض لو ؼلي لاذالو فلائراألسل  تؿلسرق  لسيػؿلائ ضػ يلق ق ئءػالائيػدألرلائ

 .2017آم لجأليسلوتيلل للاأل رلأي ألتنل
 توءقتل  ألت لأ تئواورارتنلافلاالاءهق راتلائ تئردأل لزتدتل رألؽليتئرلقػل يع تي تلذاتل    .

تقػ ـل رألػؽليػػتئرل ػللاال ػػ رلائمي رألػ لائي ضػأل لق اػػءجتابلا ػرادليػػفلااػرةلءرايػبلت رأل ػػالاالرءهػ قللتيػػتظتألفل
ارقع لاء  ي ت لقألري لأقرلامر فليفلائي ءقالق ـلق ئذربل للائتقتلائػذملق ءػتلدااػرةل للائقألتلاالقألضلتتجال

 ائء  ألؽلءضألؽل تؿلءرايب.
تر ضتليء دم لق اـلاالاءهق راتلائ تئردأل لءيوألدلائيع تيػ تلائءػللاتردء ػ لتاػ اؿلاالسػ ـلائ تئردألػ لتق ئػتل

 ئتو ئ لأ رارسلقرسنل اللرع ؽلأقدالس  لائعي أل ت .
 قؿ لر ضلائيء دثلق اـلائوػري ألفلدأليءػرملقألاػوتؼللػذسلائيع تيػ تلتقػ ؿلافليتاػوتل ئػـلءاػي لاتل للائي 

 ءر لامل ليلئالس ق لقيمؿللذسلائيزاسـليفلاالاءهق راتلائ تئردأل  .
ت ػػرحلقألاػػوتؼلايػػ ـل ػػ   ألألفل اذالو رػػتلائ ػػ ؼلائ تئردألػػ لءرألػػدلءػػيجألةلائ اػػءألرأل لائيع دألػػ لئرتاػػأل ل ػػلل

  ػػػذالئػػػألسلسيػػػ لي ػػػر    ليضػػػألت لارػػػاليػػػفلاال ضػػػؿل سػػػدـلء ػػػدألؽ ليػػػ لوءقءػػػالائ ػػػ ؼللائتالألػػػ تلائيء ػػػدة
 ائ تئردأل .

لائيع تيػػ ءللس ػػ لائ ػػزبل ئوػػفلتوػػ التلاالاػػءهق راتلااليألروألػػ لاوػػدتل قم ػػ لوقألػػرة لافلائوػػري ألفلترايلائ جػػـت
 ائدأليتقراطل.
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رتاليفلاهءػراؽلائيوػ فلائياػءهدـلتوءقتل  ألت لأ تئواورارتنلافللذسلائم  ليردل لافل سي يللتئردألألفلءيو
ويوءػػبل ػػللتاػػطليتاػػوتلس ػػ ليػػد لاػػرتات  لتذئػػؾلر ػػ لفلي ػػ درلق ئػػتلافللتئرػػدالاسطػػتل ادئػػ لء رألػػ  ل

لاالئوءرترللس  لائ زبلائدأليتقراطل.  س  ل  تؿلائ جـت
ل2014تء قعػػتلائ ػػ ألت لافلاالج ػػزةلائ تئردألػػ لاق غػػتلائتالألػػ تلائيء ػػدةل ػػللتقػػتلاػػ قؽليػػفلء ػػرألفلائمػػ رلل

ليجيتس ل وتزملقألر ل رالس  لتزارةلائه رجأل لااليألروأل . لءعءـز  ق جـت
لقعػػدليعروػػ لائوءرترألػػ لااػػءيرتل اػػ س  لااللافلراػػ ئ لائوءرترألػػ لتا ػػدةلء يػػؿلل24يػػ لارػػالءػػـلا  ػػ ؿلائ جػػـت

  ألرتا لتجدتلطرأل   لائ لائقألتلاالقألض.
 تيػػ ت ل  ػػدلاد لائػػ لس ػػدلاجءي سػػ تلتء قعػػتلائ ػػ ألت لافلاالهءػػراؽلائ تئرػػدملوػػ فلقيم قػػ ل يػػرجـليػػفلائيع

س ػ لأس ػ لياػءت لقػألفلوقػ رلياػؤتئللاالاػءهق راتل ػػللائػق دلارػذاؾلقألريػ لءػـلء  اػـلائيع تيػ تلائءورتئتجألػػ ل
 تاالاءهق راءأل لي لااليألروألألف.

لتدايتلسي أل لائءجاسلس  ليجيتس ل وتزملقألر لقألفلس ـلتس يألفلتر ؼلس ـ ل ابلاالس ـلائ تئردم.
ل  
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كا أهفلت معُب ومح ت بالشرق  7سن جدا".. جرامب: أمٍر لُىهاث دوالر على العملُاث العضكٍر جٍر

 ألاوصط

 5112\1\52  وكاالت/سما/
ءرأل ألترػػػػ تلدتالرلس ػػػػ لسي أل ء ػػػػ لل7و ػػػػؼلائػػػػراألسلاكيرألوػػػػل لدتر ئػػػػدلءرايػػػػب لأفلائتالألػػػػ تلائيء ػػػػدةلأرت ػػػػتل

 ائعاورأل ل للائ رؽلاكتاط.
لائجيعػػ :ل  اػػبلCNBC ػػللي  ق ػػ له  ػػ ليػػ لقرػػ ةل لتقػػ ؿلءرايػػب لردالس ػػ لاػػؤاؿلير اػػب    لر ػػرتلائألػػـت

 ءرأل ألتر تلدتالر لتلذسلءو ئألؼليذل   .ل7يعطأل تليءت رةلئدألر ل ء لائ  رلائي ضل لأرت ر ل
تأض ؼلءرايب:ل تر فلي لزئر للر ؾ لتأر لارء رتلس ػ لداسػش لتقيػت لويػ لقيرػ لر ػفلجيألعػ  لقعيػؿلجألػدل

 ألؼلاكيرألوأل نليعألب لتي زفلجدا .للجدا لئوفللذالاكيرلأائءو ئ
 تئـلألتضملائراألسلاكيرألوللائتءرةلائءللء دثل أل  له ؿلء دألدلائيق  لائيذوتر.

تائقرء يتفلر رل للتقتلا قؽلتمأل  لقػدرل أل ػ ل جػـلاإلرتػ ؽلاكيرألوػللئ عي ألػ تل ػللائ ػرؽلاكتاػطلاسءقػ رال
تتءاػػػتفلائءػػػ ق لئج يعػػػ لقػػػراتفلأ ػػػدرلال  ػػػ للءرأل ألػػػتفلدتالر لإاللأفليع ػػػدل1.52ق ػػػتائللل2001يػػػفلائعػػػ ـل

درااػػ لقػػ ؿل أل ػػ لإفلإرتػػ ؽلائتالألػػ تلائيء ػػدةلس ػػ لسي أل ء ػػ ل ػػللائعػػراؽلتاػػترأل لتأ غ راػػء فلتوػػذئؾلق واػػء ف ل
 ءرأل ألتر تلدتالر.ل4.3ق إلض   لإئ لءعزألزلاكيفلائ تيللتيا سدةلقداي لائي  رقألف لق  ل

ألسلاكيرألولللد ػاليػفلتضػ ل أيرألوػ لأتال لأيػ ـليرءػد لدا ػتس لت للو يءالأي ـليؤءيرل د تس  لأتضملائرا
ي ػػػػألرالإئػػػػ لأفلذئػػػػؾلاللألعرػػػػلل أيرألوػػػػ لت ػػػػدل  .ل أليػػػػ لتجػػػػالءرايػػػػبل ء ألػػػػ تل ػػػػ رة لإئػػػػ لائ ػػػػ دةلاك  رقػػػػ لقعػػػػدل

 ء رأل  تلياألا لق ؽلدتئ ـلر اقتلإئألا.
فلألاػػءقعدلءع ترػػاليػػ لدتؿلدا ػػ لائػػراألسلاكيرألوػػل لدتر ئػػدلءرايػػبلسػػفللد ػػالئتضػػ ل أيرألوػػ لأتال  ليػػفلدتفلأ

لائجيعػ لأ نل2018وػ رتفلائمػ رل/لألرػ ألرلل26أهر .لتق ؿلأيػ ـلائيرءػد لاالقء ػ دملائعػ ئيلل ػللدا ػتسلائألػـت
 قت ػػتللراػػألسلائتالألػػ تلائيء ػػدة لايضػػ لداايػػ لأيرألوػػ لأتال.لءي يػػ ليمػػؿلزسيػػ يلدتؿلأهػػر  لائػػذألفلألءعػػألفلأفل

 ألضعتالدتئ ـلأتاللأألض  .
اللاللءعرػػللأيرألوػػ لت ػػدل  .لتءػػ ق ل سرػػدي لءريػػتلائتالألػػ تلائيء ػػدة لألريػػتلائعػػ ئـلأألضػػ .لتأضػػ ؼل ئوػػفلأيرألوػػ لأتل

ت ػػػرلاالزدلػػػ رلاكيرألوػػػللسػػػددالاللأل  ػػػ ليػػػفلائتظػػػ اؼل ػػػلليهء ػػػؼلأر ػػػ يلائعػػػ ئـ لتد عػػػتل ي ػػػ لائءتػػػتؽل
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 عػألشل ػللتاإلقداعلتاالقءو رل للائتالأل تلائيء ػدةلالوء ػ   تلي يػ لءاػ سدلائرػ سل ػلليهء ػؼلأر ػ يلائعػ ئـلئ
 ير خلأومرلره يلتائءيء لق ئيزألدليفلائ    .

تيفلج  لأهػر  لقػ ؿلءرايػبلإفلقػ دسلرقيػ لءعػتدلإئػ لي  دمػ تلائءجػ رةلائ ػرةليػ لدتؿلس ػ لجػ رقللائي ػألطل
دتئ لس  لجػ رقللائي ػألطلائ ػ دملقػدلاهءءيػتلأتااػؿللػذالاكاػقتعلي  دمػ تلق ػيفلاءتػ ؽلل11ائ  دم.لتو رتل

تالألػػػ تلائيء ػػػدة لقعػػػدلأفلاراػػػ قتلإدارةلءرايػػػبليػػػفلي  دمػػػ تلائ ػػػراو لسقػػػرلائي ػػػألطلءجػػ رملإق أليػػػللقػػػدتفلائ
ائ ػػ دم.لتءػػ ق لءرايػػبل ػػللائيرءػػد لاالقء ػػ دملائعػػ ئيلل اػػردرسلائءتػػ تضليع ػػـلق ػػوؿليرت ػػؿ لأتلرقيػػ ل

ءتػ ؽلويجيتس  لإذالءار لجعؿلقرتدلاالءت ؽلءعتدلق ئرت لس  لائتالأل تلائيء دةلأومرليي لو رػتلس ألػالقرػتدلاال
 ائي ررلأتال .

 ػػلليضػػتفلذئػػؾ لأس ػػفلائػػراألسلاكيرألوػػللأفلقػػتاتلائء ػػ ئؼلق ألػػ دةلتا ػػرطفلااػػءع دتلء رألقػػ لوػػؿلاكراضػػلل
لائءللاألطرلس أل  لءرظألـل داسش ل للاترأل لتائعراؽ.

ل  
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ً وجرامب  آراء مثيرة ٌعلنها صىروش عً ػىػل وفِضبىك وبخكٍى

 5112\1\52  أ ف ب -دافوس )سويسرا(
سي ؿلتائي ألػ ردألرلجػترجلاػترتسل ػللدا ػتسللجتيػ لالذسػ لس ػ ل ػرو تلائءورتئتجألػ لائعي قػ  ل فلرجؿلاك

 تت ت  لقير  لج  تلا ءو رأل لق ق  لئ ء سبلق  ليفلققؿلااءقدادألألفلئءهرألبلائدأليتقراطأل ت.
  لته ؿلس  يلارتملء  ألدملألاءضألتال ػللائيرءػد لاالقء ػ دملائعػ ئيللائيرع ػدل ػللجقػ ؿلاكئػبلائاتألاػرأل

 ػػػّتؿلاػػػترتسلأرظػػػ رسلائهيػػػألسلإئػػػ لسػػػددليػػػفلائيتاضػػػأل لير ػػػ لائػػػراألسلاكيرألوػػػللدتر ئػػػدلءرايػػػب لتائضػػػج ل
 ائي ألط لقعي  لقءوتألفلاال ءراضأل .

ئوفلائياءميرلائيتئتدل للائيجرله صلائجزيلاكوقرلئ ّبليضقالس  لسي ئ  لائءورتئتجألػ ل ػللاػأل ألوتفل
   ئل لتق ؿلإر  لء ء جلئضتاقطلأومرل راي .

س يػػ ل ػػللهطػػ بلأيػػ ـلضػػألت ا:ل إفل ألاػػقتؾلتيتيػػؿلءاػػألطرافل ع ألػػ لل87تقػػ ؿلائي ألػػ ردألرلائقػػ ئ ليػػفلائعيػػرل
 س  لر ؼلس اداتلاإلس ر تلس  لاإلرءررت. 

تأضػػػ ؼ:ل ألزسيػػػ فلأر يػػػ ليجػػػردليػػػتزسألفلئ يع تيػػػ ت لإفل  أل ػػػ لوتر يػػػ ليػػػتزسألفل ػػػقالا ءوػػػ رألألفلألجع  يػػػ ل
أومػػػػرل ػػػػراي  لء ػػػػدؼلإئػػػػ لائ تػػػػ ظلس ػػػػ لائءرػػػػ  سلتاالقءوػػػػ رليػػػػر  ألفلسػػػػ يألف لتألجػػػػبلأفلألهضػػػػع لئ ػػػػتارألفل

 تائءتا ؿلائع ئيللق وؿلس دؿلتيتءتح. 
لسي ئ ػػػ لائءورتئتجألػػػ ل قءػػػترألطلأرتاػػػ ـ  لئ ت ػػػتؿلإئػػػ لأاػػػتاؽلراألاػػػ  ليمػػػؿلائ ػػػألفلييػػػ لأله ػػػؽل تءرقػػػيلأفلأل ػػػـت

 أل لل ا  ليفلائقأل ر ت.  ء  ئت لقألفلدتؿلااءقدادأل لتي ءورملءورتئتجأل لائيع تي تلائوق رلائذألفلأليء وتفلوي
تأضػػ ؼ:ل لػػذالقػػدلألءاػػقبل  ػػ ل ػػلل ػػقو لاػػألطرةلااػػءقدادأل لئػػـلألء ػػترليمػػأل لئ ػػ ل ءػػ لائػػدتسلل واػػ للأتل

 جترجلأترتألؿ. 
تءتق لأفلءقدألائ وتي تلقءرظألـلأومرلء ػددالئ  طػ علتقػ ؿلإفل دا ػتسليوػ فلجألػدلئإلسػ فلقػيفلأألػ ي ـلق ءػتل

 يعدتدة. 
 اءالائي ئأل لائراق  لسي  لائقءوتألفلتت ت  ل ق ئت  س لائريتذجأل . تارء دلاترتسلائيعرتؼلقءج رل

ئورػػػػالقػػػػ ؿلإفلائعي ػػػػ لاال ءراضػػػػأل لاػػػػءءجربلس ػػػػ لاكرجػػػػملار ألػػػػ رالوػػػػ ي لكفلاالاػػػػءقدادألألفلاللزائػػػػتالألرألػػػػدتفل
 ااءهداي  لئ  أل ـلق اءمي راتلارأل ل للائه رج.

 ي  أل   لتت ؼلءرايبلقيرال هطرلس  لائع ئـ. تق ؿلإفلائراألسلائرتالل  دأليألرلقتءألفلأل وـل دتئ ل
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.لتقػػ ؿ:ل أسءقػػرلذئػػؾلظػػ لرةليؤقءػػ لقوػػؿليعرػػ لائو يػػ /لتاػػءهءتلل ػػلل ئورػػالءرقػػيلقػػيفلج ذقألػػ لءرايػػبلئػػفلءػػدـت
 أتل ء لققؿلذئؾ. ل2020

ئوػػفلءتقعػػ تلائي ألػػ ردألرلائء  ألدألػػ ل ػػللدا ػػتس لئػػـلألوءػػبلئ ػػ لائرجػػ حلداايػػ .ل  ئعػػ ـلائي ضػػلل ػػللاتألاػػرال ػػذرل
 أفلطترةلأاتاؽلائي ؿلاءرء للقعدلارءه بلءرايب لتأفلراق لائريتل للائ ألفليألرلياءداي .يفل

لتألءتا ؿلائريتل للائ ألفل ألي لءاجؿلاكا ـلاكيرألوأل لياءتأل تلقأل األ .
ل  
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 جركُا في عفٍرً: جحدًاث ما بعد العمل العضكري واملىاكف الدولُت وإلاكلُمُت

تلائعي أل لائعاورأل لائءللءاء دؼل ت داتلائ ي أل  ل ػللستػرألفلتائءػللءر قشللذسلائترق لائتقتؼلس  لءت س 
رتاػللئريقػ لي ػءرو ل- لتءػر لأفلائعي ألػ لءيػتلقءتا ػؽلءروػل2018ألر ألر/و رتفلائم رللل20قدأء  لءروأل ل لل

 للإ   ؿلائيهططلاكيألرولل لل ي ؿلاترأل لتئ  ج لءروأل لئضػتيلأهضػرلئضػي فلرجػ حلسي أل ء ػ لته  ػ ل
 ائجتأل .

 5112\1\52   مركز الجزيرة لمدراسات   د سمير الرنتيسيمحمو 
ء ػػػ تؿللػػػذسلائترقػػػ لائتقػػػتؼلس ػػػ لءتػػػ س تلائعي ألػػػ لائعاػػػورأل لائءػػػللءاػػػء دؼل ت ػػػداتل ي ألػػػ لائ ػػػعب ل ػػػلل

-.لتءػر لائترقػ لأفلائعي ألػ لءيػتلقءتا ػؽلءروػل2018ألر ألر/و رتفلائمػ رللل20سترألف لتائءللقدأء  لءروأل ل لل
تيلأهضػرلئضػػي فلرتاػللئريقػ لي ػءرو ل ػللإ  ػ ؿلائيهطػطلاكيألروػلل ػلل ػي ؿلاػترأل لتئ  جػ لءروألػ لئضػ

رجػػ حلسي أل ء ػػ لته  ػػ لائجتألػػ  لتءػػر لائترقػػ لأفلائعي ألػػ لائءػػللأليوػػفلأفلءهتػػؼليػػفليهػػ تؼلءروألػػ لاكيرألػػ ل
لاتؼلءوتفلهطتةلأتئ لققؿلائء ػدـلر ػتليرػقةلتلػتليػ لاػألجعؿلائع قػ تلائءروألػ  اكيألروألػ لأيػ ـلء دألػدل-ق أل  

ت أليػػ لء ظ ػػرلاكيػػترلأر ػػ لء ػػبل ػػللي ػػ   للتيتاج ػػ ليق  ػػرة.لأيػػ ل أليػػ لألءع ػػؽلق ئ ػػؿلائاأل اػػلل ػػللاػػترأل 
 رتاأل لتدي ؽل دفلائيزألدليفلائءع ألدللتلائيرجمل لليا راتلائ ؿلائياء ق ل.ل

 ءروأل لتتاق لسترألفل
قعدلإس فلائراألسلائءرول لرجبلطألبلأردتي ف لقتقتلق ألؿلأفلائعي ألػ لائءروألػ لائيتج ػ لضػدل ػزبلائعيػ ؿل

ئ عب لائء قع لئ ػزبلاالء ػ دلائػدألي راطلل ػللستػرألف لقػدلقػدأتل ع ألِّػ  لائورداء رل لتايءدادسل ت داتل ي أل لا
أس رتلائ تاتلائياػ   لائءروألػ لسػفلقػديلائء ػدـل ػللسي ألػ ل ي ػفلائزألءػتف ل ػللءيػ ـلائاػ س لائه ياػ لياػ يل

ل .لتت   ػػػ لئياػػػؤتئألفلأءػػػراؾ ل  ػػػدلااػػػءردتلائعي ألػػػ لائءػػػللءجػػػرملس ػػػ ل2018ألر ألر/وػػػ رتفلائمػػػ رللل20يػػػفلألػػػـت
 ن.لل1يفلقراراتلاكيـلائيء دةأل51للائاترأل لق رترألِّ  لوي ل  ؿل للسي أل لدرعلائترات لس  لائي دةلاكراض

َءعءقػػرلءروألػػ لءتاجػػدلقػػتاتلت ػػداتل ي ألػػ لائ ػػعبل ػػللستػػرألف لائي  ذألػػ لئيػػدألرءللو ػػألسلتل طػػ ملائءػػروألءألف ل
رلوػػػردملس ػػػ لائ ػػػدتدلهطػػػر الس ػػػ لأير ػػػ لائ ػػػتيل لتذئػػػؾلارط ق ػػػ ليػػػفليهػػػ طرلءءع ػػػؽلق  ءيػػػ التلإر ػػػ يلييػػػ

وأل ػتيءرليرقػػ لتءءيألػزلقءضػػ رألسلجق ألػ  لتا ػػدةلل3900ائاػترأل .لتء عءقػػرلستػرألفلائءػػللءق ػ لياػػ  ء  ل-ائءروألػ 
يفلم م لءجيع تلوقر لءاألطرلس أل  لت داتل ي أل لائ ػعبلق إلضػ   لإئػ لسػألفلائعػربلوتقػ رل لتائجزألػرة ل

ئألاػتليء ػ  لق ئورءترػ تلاكهػر لتئػـلألوػفلل-رأل ائءللء  ل للائج ربلائ ي ئللائغرقلليفلاتل-تئوفلسترألفل
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لرػػ ؾلاػػت لياػػ   تلق أل ػػ لئت ػػػؿلائورءترػػ تلائ ػػرقأل لقعتػػرألفلققػػؿلأفلءءػػػدهؿلءروألػػ ليػػفلهػػ ؿلسي ألػػػ لدرعل
تءتػػػرضلتاقع ػػػ لجدألػػػد ا لئوػػػفللػػػذالائتاقػػػ لئػػػـلألوػػػفلو  أل ػػػ لإلزائػػػ للتاجاػػػ  .لل2016ائتػػػراتل ػػػللأياػػػطس/آبل

رػػ ؾلهطػػر الألءع ػػؽلقػػييفلءروألػػ لائػػداه لل ألػػثلءعءقػػرلستػػرألفليرط ػػ لتق إلضػػ   لإئػػ لائهطػػرلائياػػء ق لل ػػدفلل
أا اػأل لو  ضػر لق ػرأل لتوي طػػ لئءػدرألبلتءيلألػؿلتارطػػ ؽلأ ػرادل ػزبلائعيػ ؿلائورداػػء رللإئػ لداهػؿلءروألػػ ل

 ن.لل2تء دألد الإئ ليع ق  ـل للجق ؿلاكي رتسلداهؿلتالأل لل ط ملائءروأل أ
تيػ ليػفلائء ػ ئؼلائػدتئللق ألػ دةلتا ػرطفلقعػدلإس ر ػ لائ وػـلئ دلءوراتلاألطرةلت داتل ي أل لائ ػعبلائيدس

 لتءغطأل لس  لائ قغ لائوردأل لئت داتل ي أل لائ عبلءـلإر  يلقػتاتل2014ائذاءل ل للألر ألر/و رتفلائم رلل
 لو ػػتةلقرألػػ ليدستيػػ ليػػفلائء ػػ ئؼلائػػدتئللق ػػدؼل2015اػػترأل لائدألي راطألػػ ل قاػػد  ل ػػللأوءتقر/ء ػػرألفلاكتؿل

رظػػػألـلائدتئػػػ .لتضػػػيَّتلقاػػػدلي ػػػ ء ألفلسرق ػػػ لتأريػػػفلذوػػػرتلقعػػػضلائي ػػػ درلأفلراػػػقء ـلئػػػـليع ػػػفلتلػػػتلطػػػردلء
%لتئوفلق ق  لو فليفلت داتل ي أل لائ ػعبلتائءػللو رػتلءءقػ ل ػللقراراء ػ لقػ لتزلأرداؿ لائ ألػ دمل3ءءج تزل

لن.لتقػدلقػدالأفلألػداؼل قاػد لءراػجـليػ لي ػ ئملوػؿليػفلتا ػرطفلتيتاػوت 3 لل ػزبلائعيػ ؿلائورداػء رلأ
تق ئتعؿلااءت دتل قاد ليفلأزي لءروأل لي لرتاأل ل للأس  بلإا  طلءروأل لئي  ء ػ لرتاػأل  ل ػللرت يقر/ء ػرألفل

 لتء ديتل للير طؽلائيع رض لتا ء تلير طؽلي ي ليمػؿلءػؿلر عػتلتيطػ رليرػ لقػدسـلجػتمل2015ائم رلل
ورأل لأيألروألػ لس ػ لسوػسلرتاللقؿلتقػ درتلق ئء ػدـلر ػتليدألرػ لائقػ ب لت أليػ لاللألتجػدل ػللستػرألفلقتاسػدلساػ

ائ  ؿل للائج  لائ رقأل ليفلر رلائتراتل دفلائػرتسللػـليػفلي ػؤتاللػذالائتػراغ ل ألػثلءتاجػدتال ػلليتاقػ ل ػلل
 ن.لل4يرط  لوترلجر لت للجردرألسلق ئ ربليفلسترألفأ

 اكتض علائاأل األ لققؿلسي أل لسترألفل
ألػرافل ػللياػ رلآاػء ر لقألري لو رتلءروأل لءء دـلقهط لي يتا ل للاترأل لسقرلءت لي ء  لي  اتء ػلل-رتاأل لتا 

ائػػذملءيهػػضلسػػفلاءت قألػػ تليرػػ طؽلهتػػضلائءػػتءرلتدهػػتؿلائ ػػتاتلائءروألػػ لإئػػ لإدئػػب لو رػػتلياػػءتأل تلائم ػػ ل
قػػألفلتا ػػرطفلتأر ػػرةلءاػػألرل ػػللير ػػ ليءػػدلترلهػػ ؿلائاػػر لائي ضػػأل لإئػػ لأدرػػ لياػػءتأل ء   لتيرػػذلسػػدـلإألتػػ يل

 ألػ ليػفليرػقةلقعػدلائ ضػ يلس ػ لءرظػألـلائدتئػ لق ألػتلءروألػ لياػءعدةلإدارةلأتق ي لقءع ػداء  لقػدهراجلت ػداتلائ ي
لقيتجقػػا لسقػػرلءػػدهؿلساػػورملآهػػرلقعػػدلسي ألػػ لدرعلائتػػرات لقد اػػ دلائهطػػ لاكيألروألػػ لئء تألػػ ل ئاػػألر رألتلء ػػـت
ائيأل أل ػػأل تلائء قعػػ لئ ػػزبلاالء ػػ دلائػػدألي راطل لتقػػدلت ػػؿلائهػػ ؼل ػػللائيتضػػتعلائاػػترملذرتءػػالقعػػدلءزاألػػدل

 ػػػػ  ر لساػػػػورأل  لت ػػػػؽلل4000ملاكيألروػػػػللئت ػػػػداتلائ ي ألػػػػ لائػػػػذملت ػػػػؿلإئػػػػ لأومػػػػرليػػػػفلائػػػػدسـلائعاػػػػورل
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ػػ ليػػ لءرتألػػذلإق ػػألـل ػػي ؿلائعػػراؽلااػػءتء يل ػػعقألِّ ليػػفلأجػػؿلاالاػػء  ؿلسػػفل ائي ػػ درلائءروألػػ  لتءػػزايفلذئػػؾلأألض 
زللػذالقر سػ لاكءػػراؾلقػيفلائػدسـلاكيألروػللئت ػداتلائ ي ألػػ لئػـلألوػفلءوءألوألِّػ لئي تاج ػ لداسػػشلائعػراؽ.لتقػدلسػزَّ

قؿلئالألداؼلااءراءألجأل لير  لائق  يل لل ي ؿلاترأل  لسقرلدسـلتجتدلوأل فلوردمليفلهػ ؿلإضػت يل ػرسأل ل
األ األ لس  لائيأل أل أل تلائيتجتدة.لتأل عءقرلائيتقؼلاكيألروللائ ػ ئلل ػللءروألػ ليتقت ػ لسػدااألِّ ل ءػ لئػتلئػـلألػءـل

 ائءعقألرلسفلذئؾلرايألِّ .ل
اؾلإس فلتزألرلائه رجأل لاكيألروػل لرألوػسلءأل راػتف لي يػملااػءراءألجأل لتا ػرطفلت للذاتلائاأل ؽ لقرألاكءرل

 ػػللاػػترأل ل ػػلل ػػدألثلئػػال ػػللج يعػػ لاػػء رتترد لتائءػػللءرءوػػزلس ػػ لائي   ظػػ لس ػػ لتجػػتدلساػػورملدااػػـلسقػػرل
يزألدليفلائدسـلتائ راو لي لت ػداتلائ ي ألػ  لتقػدلااء ػ طتلءروألػ ليضػق  ليػ لءػزايفلذئػؾليػ لاإلسػ فلسػفل

نلدتفل5أئػػػؼلي  ءػػػؿلر ػػػت ـليػػػفلت ػػػداتل ي ألػػػ لائ ػػػعبأل30ائء ػػػ ئؼلائػػػدتئللئ ػػػتةل دتدألػػػ لقتاي ػػػ للء ػػػوألؿ
ػػ لأرػػالئػػـلأل اَءَ ػػرلقه ػػتصلإر ػػ يللػػذسل ااء ػػ رء   لتلػػللدتئػػ لسضػػتل ػػلل  ػػؼلائرػػ ءتلتائػػذملأس ػػفللػػتلأألض 

 ائ تة.ل
ـلاػترأل لتإل  ػ ؿلياػ رلاتء ػللتق ئءيوألدلئـلَءر ْؽللذسلائتورةلئرتاػأل لقػؿلئرقيػ لاسءقرء ػ لي  تئػ لأيألروألػ لئء اػأل

ه  ػػ لقعػػدلأفلءت ػػ تليتاػػوتلإئػػ لأفللجيػػ تلائطػػ اراتلقػػدتفلطألػػ رلاكهألػػرةلس ػػ لقتاسػػدل ل ػػلل يأليػػألـل
تطرطتسلو رتلق ػدؼلإظ ػ رلأفلءروألػ لترايلذئػؾ لتئ ػذالوػ فليػ لاػقؽلدا ع ػ لئيتقػؼلألاػيملقػدهتؿلاكءػراؾل

 إئ لسترألف.ل
فليػػفلقػػديلسي ألػػ ل ػػللستػػرألفلدتفلءراػػألؽليػػ ليتاػػوت لتقػػدلاللألتجػػدلأدرػػ ل ػػؾل ػػللأفلءروألػػ لئػػـلءوػػفلئءػػءيو

ئت ظللذالائءراألؽلاتايل للاء  التلزسأليللائق دألفلأتل للزأل رةلراألسلاكرو فلتراألسلائيهػ قراتلائءػروألألفل
إئ ليتاوتلققؿلقديلائعي أل  لتأل عَءَ دلأفلرتاأل لقدلير تلضتي الأهضرلئءروأل لئ  أل ـلقعي أل ل للستػرألفلتئوػفل

ػػ لرتاػػألِّ لقءاػػ ألـلستػػرألفلقػرايةلاػػقبلي تا  ء ػػ لءػػدترلقػػألفلسػػدةلأيػػتر لتير ػػ :لأفلت ػػداتلائ ي ألػػ لر ضػػتلسرض 
ئ رظػػ ـ لتيػػفللػػذالاسءقػػرتلرتاػػأل لأفلت ػػداتلائ ي ألػػ لءء ػػرؾلضػػيفلائيهطػػطلاكيألروػػل لتير ػػ :لأفللرػػ ؾل

ػػ لس ػػ لء ػػدـلءروألػػ ل ػػللستػػرألفل أليػػ لألء ػػدـلائرظػػ ـل ػػلليرػػ طؽل ػػللإدئػػب لتير ػػ :لأفلذئػػؾل ر ػػ  لجدألػػدةلءت لي 
لئقتءألفلئدؽِّلإاتألفلآهرل لل رخلس ق لأر رةلتتا رطف.ل

ل
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 قديلائعي أل لتائ رايةلائعاورأل ل
قػػػدأتلائعي ألػػػ لائعاػػػورأل ليػػػفلهػػػ ؿلائ  ػػػؼلائيػػػد عللتائجػػػتملئػػػقعضليتاقػػػ لت ػػػداتلائ ي ألػػػ  لمػػػـلق ػػػؼل

 لتءػؿلر عػت لألداؼلساورأل ليفلأقرزل ليط رليألر لائعاورملتيتاق ل للجقػؿلقر ػ ألل108ائطألرافلائءرولل
ءػ لذئػؾلء ػدـلقػرملئ  ػتاتلائءروألػ لتقػتاتلائجػألشلائاػػترملائ ػرليػفلأومػرليػفلي ػترلر ػتلستػرألفلتأل ءتقَّػػ لأفل
ألءـلائعيؿلس  لإج يلائيدرألألفلققؿلااءوي ؿلائعي أل ت لترقيػ لألراػجـللػذاليػ ليػ لذوػرسلراػألسلائػتزرايلائءروػلل

وأل ػػتيءر ا.لتءءػػراتحلائء ػػدألراتلل30 زئػػ لقعيػػؽليرا ػػؿلتء ػػدؼلإلر ػػ يليرط ػػ لسل4يػػفلأفلائعي ألػػ لءاػػألرلضػػيفل
آالؼلل10-6نلأئت  ل ألثلء  دَّرلائ تاتلائءروألػ لقيػ لقػألفل25-20ئعددلائ تاتلائي  ِجي ل لليجيتس  لي لقألفلأ

أئت ػ  لل15-10ساورملقي ل أل ـلقتةليفلرهق لائ تاتلائه   لائءروأل ل ألي لء  دَّرلقػتاتلائجػألشلائ ػرلقيػ لقػألفل
ػػػ  ل ػػػدفلائياػػػ  ألفليػػػفلت ػػػداتل ي ألػػػ لائ ػػػعبلء  ػػػدَّرلأسػػػدادلـلقػػػػلتت ػػػؽلائء ػػػدألراتلا آالؼلل10-8ئءروألػػػ لأألض 

ي  ءػػؿلتلػػـليرء ػػرتفل  ئألِّػػ لس ػػ لسػػدةلي ػػ ترليػػفلألي ػػ ليػػربلأسػػزازلتجرػػدرألسلتق قػػؿلت ػػألللائ دألػػدلتءػػؿل
 ر عت.ل

لائهػ يسلئعي ألػ لي ػفلائزألءػتف ليػفلسػدةلي ػ تر لتلػللائي ػترلائ  ػرقلليػفلتألقدتلء ػدـلائعي ألػ تل ػللائألػـت
فل ج ػػ لأسػػزازلتائي ػػترلائ ػػػي ئلليػػفليدألرػػ لوأل ػػػألسلتائي ػػترلائغرقػػلليػػفلل طػػػ ملتيػػفلائي ػػترلائجرػػػتقللتا 
ػػ لقػػيفلدهػػتؿلءروألػػ لإلدئػػبلوػػ فل ػػللاكاػػ سلكجػػؿلستػػرألفلتقػػذئؾلءوػػتفل قدرجػػ لق أل ػػ  لتلػػتلي ػػترلإدئػػب لس ي 

اتل ي ألػػػ لائ ػػػعبليػػػ لائيدألرػػػ لء ػػػتل  ػػػ رلو يػػػؿلئ  ػػػتاتلائءروألػػػ لسػػػداليرط ػػػ لائء ػػػ يليرػػػ طؽلاػػػألطرةلت ػػػد
يرػ طؽلاػػألطرةلائرظػػ ـلائاػػترم لتلػػتل ػػرألطلأليءػػدليػػفليرط ػػ لءػػؿلر عػػتلتألاػػءيرلجرتق ػػ لقي ػػ ذاةلي ػػألطلق ػػدءلل

 رقؿلتائزلراي.ل
تيي لالل ؾل ألالأفللر ؾلءتتق  لساورألِّ لءروألِّ لتاض   ليفله ؿلااءهداـلائطػ اراتلائ رقألػ لتائطػ اراتلقػدتفل
طأل رلائءللأا يتل للإ داثلءتتؽلرتسل لوي لئت ظلأفللر ؾلء ضألر التءهطألط  لياػق   لئ عي ألػ ليػفلهػ ؿل

ةلئ ءضػػػ رألسلتائقألاػػػ ليألػػػرل%ليػػػفلقرػػػؾلاكلػػػداؼ لتئوػػػفلائطقألعػػػ لائػػػتسرل90اإلسػػػ فلسػػػفلق ػػػؼلأومػػػرليػػػفل
ائ ػػػػدأل  لي  ررػػػػ لقيرػػػػ طؽلدرعلائتػػػػراتلتاالاػػػػءعداداتلائيءيم ػػػػ ل ػػػػللاكرتػػػػ ؽلتاكاػػػػ   لائرتسألػػػػ لأيضػػػػ داتل
ائطػػ اراتلتيضػػ داتلائػػدرتعلائءػػللأل ػػرجَّملأر ػػ لت ػػ تليػػفلائ ػػرؽلسقػػرليرػػ طؽلائرظػػ ـنلائءػػلليػػفلائييوػػفلأفل

دلءاػػترلسػػفلهاػػ ارل ػػللائ ػػتاتلائي  جيػػ لتلػػتليػػ لألػػءـلألػػءـلائ جػػتيلئ ػػ ل ػػللاكألػػ ـلائ  ديػػ ليػػ لائءعيػػؽلائقػػرملقػػ
 ائعيؿلس  لءجرقا.ل
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ػ  لا ءيػ ؿلقألػ ـل ػزبلائعيػ ؿلائورداػء رللقر ػؿلائيعػ رؾلإئػ لداهػؿل تيفلاكيترلائءػللءه ػ لءروألػ لير ػ لأألض 
ءروأل لاتايلق اء داؼلائيدفلائءروأل ليفلداهؿلستػرألفلأتليػفلهػ ؿللجيػ تلداهػؿلءروألػ  لتقػدلءءع ػدلاكيػترل

  ػػؿلاالاػػء داؼليػػفليرػػ طؽل ػػرؽلائتػػراتل ألػػثلائءتاجػػدلائعاػػورملاكيألروػػل لتقػػدلأ قطػػتلءروألػػ ل ءػػ للإذا
ي  تئ لءا ؿ.لتاللءقدتلائع ق تلائعاورأل ل لليا رلير طؽلائعي أل تللػللاك ػعبلقػؿلل100ا فلأومرليفل

يػػفلدتؿليمػػؿلائتالألػػ تلاإلرادةلائاأل اػػأل لأيػػ ـلائضػػغتطلتائ اػػ ق تلائدتئألػػ لائءػػللقػػدلءءزاألػػدليػػ لء ػػدـلائعي ألػػ تل
ػػ لءقػػدتلس زيػػ لس ػػ لسػػدـلائءجػػ تبليػػ للػػذسلائضػػغتطلققػػؿلء  ألػػؽل ائيء ػػدةلت رراػػ لتأئي رألػػ .لتئوػػفلءروألػػ لأألض 

 إرج زاتلي يتا لس  لاكرض.ل
 ائيتاقؼلائدتئأل ل

ميػػػ ليتاقػػػؼلدتئألػػػ لي يػػػ لته  ػػػ لئ  ػػػت لائدتئألػػػ لتاإلق أليألػػػ لائءػػػللءيءػػػ زلق ضػػػترلتءػػػيمألرلداهػػػؿلائي ػػػ دل ػػػلل
ألػرافلق إلضػػ   لإئػ ليتقػؼلائرظػػ ـلائاػترم لت أليػ لأل ػػللراػءعرضلردتدلأ عػػ ؿلاػترأل  لتل لػل:لأيألروػػ لترتاػأل لتا 

 لذسلائ ت لس  لائعي أل لائءروأل ل للسترألف.ل
 ائيتقؼلاكيألرول

لأفلأ ػػدلائقتاسػػثلاكا اػػأل لئ عي ألػػ لائءروألػػ للػػتلءطػػترلاالسءيػػ دلاكيألروػػللس ػػ لت ػػداتل ي ألػػ ل يػػفلائيع ػػـت
ػ لألعرألػػالائ ػعبلتءزاألػدلائػدسـلئ  ػػـلقػ ئريـليػفلائ ضػػ يلس ػ لداسػش.لتقػدلءاػػ َيَئتلءروألػ لومألػر السقػػرلراألاػ  لسيَّ

ت ؼلائع ق لقألفلأر رةلتتا رطفلق ئء  ئؼل للظؿلائدسـلاكيألروللئج  لس  ل دتدلءروألػ لءعءقرلػ لاكهألػرةل
لأيػ ـلتا ػػرطف لتائءػللئألاػتليتجػتدةل ػللستػرألف للػتلء هتألػؼلاال ء ػػ فلإرل قألػ .لتئ ػذا ل ػدفلائػذملوػ فليػ م  

ائءروللئءجربلءضررلأوقرل ػللائع قػ ليػ لءروألػ لتسػدـلء ػدألـل ر ػ لأوقػرلئيتاػوتلئ ءغػذمليػفللػذسلائ  ئػ  ل
ر ػ ل تقدلقػ ؿلتزألػرلائػد  علاكيألروػل لجػألـليػ ءألس لأيػس:لإفلئءروألػ ليهػ تؼلأيرألػ ل ي ػرتس  ل ػللائيرط ػ  لتا 

 لق اػػـلائه رجألػػ لاكيألروألػػ  للألػػذرلرػػ تألرت لو رػتلس ػػ لس ػػـلياػػقؽلق ئعي ألػػ لائعاػػورأل ل ػػلل ػػألفلق ئػػتلائر ط ػػ
لئ عي أل لائعاورأل :ل ر ضلءروأل لس ػ ليي راػ لضػقطلائػرتسلتضػي فلأفلءق ػ لسي أل ء ػ لي ػدتدةل  للأتؿلألـت

ن.لتقدلق ؿلتزألرلائه رجألػ لاكيألروػل ل6 للرط ق  لتيدء   لتدقأل  ل للألدا   لئءجربلا تطلض  أل ليدرألألف أ
 ػػؽلءروألػػ ل ػػللائػػد  علسػػفلرتاػػ  لضػػدلاإلرلػػ قألألف لتئوػػفل ائتضػػ لا فل ػػعب للءأل راػػتف:ل إفلقػػ دسل ء  ػػدِّر 

 ألثلألتجدلاهػء طلوقألػرلق ئيػدرألألف لتئػذئؾلط قرػ ليػر ـلأفلألوترػتالدقأل ػألف لتأفلءوػتفلسي ألػ ء ـلي ػدتدة لتأفل
تقػػؼلأل ظ ػػرتالء ألػػد ا لتاػػرر لإذالوػػ فلقديو ررػػ لائعيػػؿليع ػػـلئه ػػؽليرػػ طؽلأيرألػػ لقػػدلأل ء جتر ػػ  .لقػػدلألوػػتفلائي
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اكيألروللي دِّر الئ  ئ لسدـلائء يػؿلائءػللت ػ ء  لءروألػ لأتلئيػ لأل ػ ؿلإرػال ػللرتاػللر ػقالقػتءألفلئإلأل ػ علقػألفل
لائطػػرؼلسػفلائعي ألػ لائءروألػػ ل ػللستػرألفلتئعػػؿللػذاليػػ ل تا ػرطفلتأر ػرةلتئ ػػذال ػدفلائيتقػؼلاكيألروػػللقػدليػضَّ

اه ألػ ل ػللاػترأل لتئوػفلرقيػ لاػروتفلأيػ ـلألتارلءراج لتا رطفلسفلإس ر  لسفلءعقألرلقػتةل دتدألػ لإئػ لقػتةلد
 يتقؼليهء ؼل ألي لئتلءتاعتلائعي أل لإئ ليرقةلأتلير طؽل رؽلائترات.ل

ت ػػػػللذاتلائاػػػػأل ؽ لذوػػػػرتلي ػػػػ درل ػػػػ تأل لءروألػػػػ لأفلءروألػػػػ للػػػػددتلتا ػػػػرطفلقػػػػدي ؽلق سػػػػدءللإرجرئألػػػػؾل
 رجألػ لائءروػللقتئػا:لتوتجألجؾلأي ـلائ تاتلاكيألروأل  ل ػلل ػ ؿلس رضػتلسي ألػ لستػرألف لتر  ػؿلسػفلتزألػرلائه

  ػػ لء جقرترػػ لس ػػ لاءهػػ ذلهطػػتاتلأ  دألػػ لائج رػػب ل ػػدفلورػػءـلءضػػعتفللػػذسلائهاػػ ارلر ػػبلأسألػػروـلااػػءيرتال
 ن.لل7قيع رضءوـ أ

 ائيتقؼلائرتال
اػػ دل ػػليليػػفلسػػدـلائتضػػتحلقه ػػتصلائيتقػػؼلائرتاػػللققألػػؿلء ػػدـلءروألػػ لإئػػ لستػػرألفل ألػػثلرتػػ لال ػػرتؼل
ارا  بلقتاتلق دسليفلسترألفلتائءللارا قتلققؿلقديلائعي أل لقا س ت لتق ئريـليفلأفلرتاأل لأسرقتلسػفل

اكوػػػرادلق   ػػػ لإاللأر ػػػ لأس رػػػتلأفلتا ػػػرطفللػػػلليػػػفلد عػػػتلأر ػػػرةلئ ػػػذسلائهطػػػتةلتأفلتا ػػػرطفلءضػػػغطلس ػػػ ل
تء جع ـلس  لائءتج  تلاالرت  ئأل  لوي لأفلائءراألؽلائءروللي لرتاأل لقػرزلق ػوؿليق  ػرليػفلهػ ؿلءتجػال
راألسلاكرو فلتائيه قراتلائءروألألفلإئ ليتاػوتل ألػثلذوػرلتزألػرلائه رجألػ لائءروػللأفلقػ دسلء جػرملي ػ تراتل

ألػػرافلئءيوألر ػػ ليػػفلااػػءهداـلائيجػػ ؿلائجػػتملائاػػترم لتقػػ ؿ :لإفلزألػػ رةلراػػألسلاكروػػ فلائءروػػللإئػػ ليػػ لرتاػػأل لتا 
ألػػرافلائػػداسَيءألفلائراألاػػألءألفلئق ػػ رلاكاػػد لئ اػػي حلئطػػ اراتل يتاػػوتلءػػيءلل ػػللإطػػ رلي ػػ تراتليػػ لرتاػػأل لتا 

 ن.لل8ءروأل لق ئي  رو ل لل ي  لسترألفأ
 ائيتقؼلاإلألرارل

عػراؽلق ػوؿلرػ جملإاللق ئريـليفلأفلءروأل لسي ػتليػ لإألػرافلق ػوؿلتمألػؽلإل قػ طلرءػ اةلااػءتء يلإق ػألـل ػي ؿلائ
أفلإألرافلائءللء ءتظلقءتاجػدل ػلليرػ طؽلقرألقػ ليػفلستػرألفلدسػتلإئػ لإر ػ يلائعي ألػ لائعاػورأل لق جػ لأفلذئػؾل
قػػدلألػػؤدملئء تألػػ لائجي سػػ تلاإلرل قألػػ  لتقػػدلقػػ ؿل اػػألفلجػػ قرلأر ػػ رم لياػػ سدلتزألػػرلائه رجألػػ لاإلألرارػػل:لإفل

ليفلائدتؿلائض ير لئتقؼلإطػ ؽلائرػ رلس أل ػ لأال ء  ػِدـلس ػ لهطػتةليػفللػذالائ قألػؿل ءػ لاللألءػيمرليػؤءيرللو ِّ
ػػػ  لدسػػػ لراػػػألسلاكروػػػ فلاإلألرارػػػل ل ػػػلل2018ألر ألر/وػػػ رتفلائمػػػ رللل30تل29اتء ػػػلل ػػػلل  لتيػػػفلج ءػػػالأألض 

اء ػػ ؿليػػ لرظألػػرسلائءروػػل لإئػػ لءيوألػػدلءروألػػ لس ػػ لا ءػػراـلت ػػدةلاكراضػػللائاػػترأل لتأر ػػ لئػػألسلئ ػػ لأطيػػ عل ػػلل
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ألػػ لق ػوؿلتاضػػم ل ألػثلئػـلألعءقػػرلاكءػراؾ لائػػذألفل ر ػتالس ػػ لائءراػألؽلائيومػػؼلنلتلػتليػػ لأودءػالءرو9اػترأل أ
ػػ لئ هطػػتةلائءروألػػ أ ػػ ليتقت ػػ ليءت ي  ػػ لقػػؿلاسءقػػرتسلأألض  ن.لتسرػػدللػػذسل10يػػ لإألػػراف ليتقػػؼلاكهألػػرةليتقت ػػ ليع رض 

تذلائر طػػػ لء دألػػػد ا ل ػػػدفلط ػػػرافلائءػػػللئػػػدأل  ليهػػػ تؼلي ػػػءرو ليػػػفلي ػػػرتعلوألػػػ فلوػػػردملاللءرألػػػدلق ئءيوألػػػدلئ رتػػػ
أفلألءزاألػدل ػلل ػي ؿلاػترأل لس ػ ل اػ ق   لتءرألػدلط ػرافلل-ائذملءعرؼليتقتاليػفلرظػ ـلق ػ رلاكاػد-ائءرولل

أفلءق ػػ ل ػػ  ق لو يػػ ليػػفلهػػ ؿلائعيػػؿليػػ ليتاػػوتلتدي ػػؽ لتئوػػفلإدراو ػػ لأر ػػ لياػػء د  ل ػػللاالاػػءراءألجأل ل
اكراضػػللائءػػللء ػػأليفلس أل ػػ لاكيألروألػػ لائجدألػػدةلقػػدلجع  ػػ لء قػػدمليرترػػ لترقيػػ لألوػػتفللرػػ ؾلءراػػألؽلالاػػءهداـل

 قت لء قع لئ  ل للائعي أل ت.ل
 يتقؼلائرظ ـلائاترمل

قػػ ئريـليػػفل ػػرصلءروألػػ لس ػػ لائءراػػألؽ لتئػػتلق ػػوؿليألػػرليق  ػػر ليػػ لدي ػػؽلتءيوألػػدل لس ػػ لا ءراي ػػ لئت ػػدةل
لائػػػرأملائاػػػترأل  لت ػػػتتلائه رجألػػػ لائاػػػترأل لائعي ألػػػ لائءروألػػػ لقير ػػػ ل ءيمِّػػػؿلائهطػػػتةلاك ػػػدثل ػػػللاالسءػػػدايات
ائءروألػػ لس ػػ لائاػػأل دةلائاػػترأل   ليط ئقػػ لائيجءيػػ لائػػدتئللق ءهػػ ذلاإلجػػراياتلائ زيػػ لئتقتػػا ل ألػػثلأوػػدلتزألػػرل

ن.ل11ائه رجألػػ لائءروػػل ليتئػػتدلجػػ تألشلأتي ػػت لأفل ءروألػػ لأق غػػتلائرظػػ ـلسقػػرليػػذورةليوءتقػػ لقعي ألػػ لستػػرألف أ
 ـلرتػتلذئػؾ لتيػفلائتاضػملأفلتس  لاكرجم لت  تللذسلائيذورةلسقرلرتاػأل لئوػفلي ػ درلي رقػ ليػفلائرظػ

ائرظ ـلأضعؼليفلأفلألع رضلائيتقؼلائرتاللتئوفليتقتػالائ ػ ئللقػدلألءػألملئػال رألػ لائء ػرؾل ػللأومػرليػفل
اءج سلال   ػ .لتق ئتعػؿ لء ػدـلائرظػ ـل ػللأومػرليػفلق ػدةلققػؿلتأمرػ يلائعي ألػ لائءروألػ  لتيػفللػذسلاكيػ وف:ليطػ رل

 السفلإدئب.لوأل تيءر لل50أقتلائظ ترلائعاورملائذملألقعدل
 ه ءي لتاألر رألتل تل

 ءاألرلائعي أل ل للإط رلاألر رألتلألفلي ءي ألف:
أتئ يػػػ :لأفلءوػػػتفلائعي ألػػػ ليروػػػزةلءاػػػء دؼلءػػػديألرلائقرألػػػ لائء ءألػػػ لئت ػػػداتلائ ي ألػػػ لتق ػػػألرةلءاػػػء دؼلإر ػػػ يل

 وأل تيءر الداهؿلائ دتدلائاترأل .ل25إئ لل20يرط  لس زئ لقعيؽل
ءرجأل   ل للائتقتلائ  ئل للتليضػللءروألػ ل ػللسي ألػ ل ػ ي  ليءدرجػ لء ػؿلأي لائاألر رألتائم رل لتلتلاكومرل

 ق ئر  أل لإئ لاألطرةلو ي  لس  لسترألفلتلذسلائعي أل لئفلءوتفلسي أل لارألع .ل
إفلاألطرةلءروأل لس  لسترألفلاءمقِّتلقدي  لتدترل لأومرلس  لط تئ لائيق  م تلوي لاء تدلءتج   لر ػتليرػقةل

ائيتقؼلاكيألروللتئألسلائء دملائيألدارل لتائذمليػفلائي ءيػؿلأفلألوػتفلأومػرللتائذملاألوتفلائء دمل ألاللت
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 زي   لته  ػ لئيرػ لءروألػ ليػفلائءتجػالإئػ ليرػ طؽل ػرؽلائتػراتلائءػللء ءػتمليتاقػ لساػورأل لأيألروألػ .لتلرػ  ل
لق ئءتػػ لـليػػ لءروألػػ لقعػػدلستػػرألفلأـلاػػءءرؾلءروألػػ لءءجػػالق ػػوؿلأوقػػر ل ػػدفلائوػػرةل ػػللي عػػبلتا ػػرطف ل  ػػؿلاػػء ـت

 ر تلرتاأل ؟ل
ألرافلي ءزي لقيا رلآاء ر  اتء للائذملأ قملألء دـلق وؿلأوقػرلس ػ لاكرضل-ي لزائتلدتؿلءروأل لترتاأل لتا 

ػ لئ ءراػألؽلقػألفلأطرا ػا لتأليوػفلائ ػتؿ:لإفلرءػ اةلاالجءيػ علائ ػ دـل ػللاتء ػلل تائذملءعءقرلسي ألػ لستػرألفلرء ج 
 ي ي لجدِّال للء دألدلي يملير   لي لقعدلسي أل لسترألف.

 ي يتدلايألرلائررءألال لق  ثليءه صل للائ ؤتفلائءروأل *
 يراج 

 ل2018ألر ألر/وػ رتفلائمػ رللل21أاا  لسفلسي ألػ لي ػفلائزألءػتف ليروػزلاػألء لئ درااػ ت لل5ج فلأجتف لل1
-https://www.setav.org/5-soru-zeytin-dali:ل2018ألر ألر/وػػػ رتفلائمػػػ رللل24ءػػػ رألللائػػػدهتؿ:ل

harekati/ 
 .ائيرج لائا قؽل2
 لءػ رأللل2016رت يقر/ء ػرألفلائمػ رللل21 قتاتلاػترأل لائدألي راطألػ  ..لجػألشلاكوػرادلقاػترأل  لائجزألػرةلرػت لل3

 https://goo.gl/RTqSzm:ل2018ألر ألر/و رتفلائم رللل24ائدهتؿ:ل
ل24 لءػػ رألللائػػػدهتؿ:ل2017يػػ رس/آذارلل22ه ئػػدلائهطألػػب لئيػػ ذالءءتاجػػدلرتاػػأل ل ػػللستػػرألف؟ لائيػػدف لل4

 https://goo.gl/DHvpJY:ل2018ائم رللألر ألر/و رتفل
ألرػ ألرللTillerson in policy speech at Stanford, Stanford, 18 Jan 2018, ( 24ل5ل

-https://news.stanford.edu/2018/01/18/secretary-state-rex-tillersonن:ل2018
discusses-u-s-strategy-syria-stanford/ 

ل24 لءػػػػػ رألللائػػػػػدهتؿ:ل2018ألر ألر/وػػػػػ رتفلائمػػػػػ رللل22للقػػػػػللاػػػػػل لستػػػػػرألف:ليتاقػػػػػؼلدتئألػػػػػ ليءق ألرػػػػػ  لقػػػػػل6
 http://www.bbc.com/arabic/in-depth-42780452ن:ل2018ألر ألر/و رتفلائم رلل

ألر ألر/وػػػػ رتفلائمػػػػ رللل24 لءػػػػ رألللائػػػػدهتؿ:ل2018ألر ألر/وػػػػ رتفلائمػػػ رللل24سقػػػدلائ ػػػػ درلاػػػػ تل ل رألألػػػػت لل7
-http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/rusyanin-afrin:ل2018

mesaji-neydi-40719798 
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ل24 لءػػػػػػ رألللائػػػػػػدهتؿ:ل2018ألر ألر/وػػػػػػ رتفلائمػػػػػػ رللل19اراػػػػػػ  بلرتاػػػػػػلليػػػػػػفلستػػػػػػرألف لائجزألػػػػػػرةلرػػػػػػت لل8
 https://goo.gl/dyibD7:ل2018ألر ألر/و رتفلائم رلل

ل24 لءػػػػػػ رألللائػػػػػػدهتؿ:ل2018ألر ألر/وػػػػػػ رتفلائمػػػػػػ رللل24إألػػػػػػراف:ليػػػػػػؤءيرلاتء ػػػػػػللقػػػػػػدلألءػػػػػػيمر ل رألألػػػػػػت لل9
-http://www.hurriyet.com.tr/bir-aciklamada-irandan:ل2018ألر ألر/وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رتفلائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رلل

kongreyi-etkileyebilir-40716646 
ل24 لءػػ رألللائػػدهتؿ:ل2018رللألر ألر/وػػ رتفلائمػػ ل23قرلػػ فلائػػدألفلضػػتراف لي  ق ػػ ليػػ لقرػػ ةلإفلءػػلل ػػل لل10

-https://www.setav.org/zeytin-dali-harekatinin-bolgedeki:ل2018ألر ألر/وػػػػػػ رتفلائمػػػػػػػ رلل
kurtlere-etkisi/ 

ل24 لءػػػػػػػ رألللائػػػػػػػدهتؿ:ل2018ألر ألر/وػػػػػػػ رتفلائمػػػػػػػ رللل22 لDWلػػػػػػػؿلألءػػػػػػػدهؿلاكاػػػػػػػدلإلر ػػػػػػػ ذلستػػػػػػػرألف؟ ل11
لhttps://goo.gl/sxm9Zd:ل2018ألر ألر/و رتفلائم رلل

ل  

https://goo.gl/sxm9Zd
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ت بدًلت لـ"صفلت العصر"  باَرط صخطرح مبادرة حضٍى

 5112\1\52  صفا –باريس 
و ػػؼلياػػؤتؿلأترتقػػللقػػ رزلقػػيفل رراػػ لءػػدرسلء ػػدألـليقػػ درةلءاػػتأل لجدألػػدةلقدأل ػػ لئ هطػػ لاكيرألوألػػ ل ػػلل ػػ ؿل

       لق ابلي  درلإس يأل  ل اقي لر  تل  ألت ل ائ أل ة .
ػ لإئػ لراـلاث لتأودلائياػؤتؿلذاءػالأفلائػراألسلائترراػللإألي ر تألػؿليػ ورتفلقعػثلاكاػقتعلائي ضػلليت ػد اله   

  ي الرا ئ لإئ لائراألسلائت اطألرللي يتدلسق سل لللذالائ يف.
تأتضملأفلي ورتفلألدستل أل  لائا ط لائت اطألرأل لئعدـلاالراػ  بليػفلائعي ألػ لائاأل اػأل لائءػللءرس لػ لأيرألوػ ل

ائ رارلقر ضػ   ليؤوػد الااػءعدادلقػ رألسلئء ػدألـلهطػ لقدأل ػ للتئ ءعرؼلس  لءت  ألؿلائهط لاكيرألوأل لققؿلاءه ذ
 إذال   تلائهط لاكيرألوأل .

تأضػػػ ؼلائياػػػؤتؿلاكترتقػػػللأفلوقألػػػرلائيت تضػػػألفلائت اػػػطألرألألفل ػػػ ابلسرأل ػػػ تلأق غػػػالأفلسقػػػ سلاػػػألدرسل
 ائي ءرحلائتررال.

ء ػػػ رسلائاأل اػػػللأترئألػػػ فلتو رػػػتلائ رػػػ ةلائع  ػػػرةلاإلاػػػرااأل أل لأ ػػػ دتلاكاػػػقتعلائي ضػػػللقػػػيفليػػػ ورتفلأراػػػؿليا
ال ػػق ئألال ػػللزألػػ رةلاػػرأل لإئػػ لراـلاثليط ػػ لاكاػػقتعلق ػػدؼل ء داػػ لسقػػ سلتيػػفلأجػػؿلإسطػػ يل ر ػػ لئهطػػ ل

 ائا ـلاكيرألوأل  لتائردلس أل  لقعدلر رل لرايأل   .
تو فلسق سلأودلقتقتلا قؽلر ضل  ت  لائ رف لتسدـلققتؿلأفلءوتفلائتالأل تلائيء دةلتاألط  لقػألفلائاػ ط ل

لت إارااألؿ .
ل
ل

 تم بحمد هللا


