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 ن...جسامب طيطسح خطت طالم في هرا املىعد وجخضم

 8102\4\82  -معا -بيت لحم
قالتتتلقنلة تتتانقنلما اتتتفقيتتتاقنلائيزاتتتالاقن متتترنقائهق ةتتتلقئتتتاقيرتتتادرققالل تتتاقناقنلتتترقاسقن يرا تتتهقدال التتتدقارنيتتت ق
ماطرحقخطفقملمقبعدقنفاااحقنلميارنقن يرا افقفهقنلةدسقنليةررنقفهقي ارفقش رقناارقنليةبت, قالاامتياق

 اعالامالقيالافقلئيئمطا اااق.

نلة تتانق ةتتلقئتتاقيرتتادرقنيرا اتتفقناقنلتترقاسقارنيتت قياتترددقفتتهققتترنرنسقاتتال,قامتتالرقنفااتتاحقنلمتتيارنقالنمتتافلق
ن يرا اتتفقفتتهقنلةتتدس.قالندئتتلقنليرتتادرقن  تتاقيايالقتتفقيتتاقاتتذنقنلةتتال,قخارتتفقالناقارنيتت ققتتدقاتتااهقشخرتتااق

 لامالرقن فاااح.

رنقا,قنلالماطقنللدادقالنلذيقارترقالبعدقناامقمالفقار,قالزارقنلخارلافقن يرا هقنللدادقيااكقباليباالقنلىقنم
ئئتتىقنئتتادنقنليئمتتطا اااقنلتتىقطااللتتفقنليياالمتتال قالن تتهقمتتالفقاعتترضقئئتتا مقاعالامتتالقيالاتتفقيلزاتتفقيةابتت,ق

 ئالدا مقلئيياالمالقبعدقنفاااحقنلميارن.

الأئئتتاقارنيتت  قنيتتسقنلليعتتف قأ تتهققتتدقاامتترقنفااتتاحقنلمتتيارنقنقيرا اتتفقنلاتتهققتتررق ةئ تتاقيتتاقاتت,قأباتت قإلتتىق
فهقيؤايرقرايهقبالبالقنقباضقيعقنليماشارنقنقليا افقأ غالقيار , ققا,قارني :ق"ربيتاقأذات  قنلةدس قالق

أ اقفخالرقلدنقب ا...قنلةدسق ا لقيالمالئاقلئالئالدقي ذقم النلقطالائفق ياقاعئيالا قالئدقنل ماترقيتاقنلرؤمتا ق
ةئ تتا قأ تتاقفعئا تتاقاللتتذلكقربيتتاقبالمتتيارنقفتتهقنلةتتدس ققتتديالنقالئتتالدنقن اخاباتتفق ماتترنقل تت  مقلتتمقايائ تتالنقنلشتتلائفقل 

قأذا ".

ق  
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 جسامب طيحسك "صفقت القسن" بعد نقل طفازة بالده للقدض

 8102\4\82  تحرير: محمد وتد  ٨٤عرب 
أفتادلقشتر فقنقخبتارقنامترنقائافقيمتتا قنلاتالمقنلمتبل ق ةتلقئتاقيرتتادرقدبئاليامتافقأيار اتفقرفاعتفقنليمتتاال  ق

اطباتت"ق"رتتيةفقنلةتترا"قيباشتترنقبعتتدقادشتتااقمتتيارنقالنشتت طاقبالةتتدسقأاقنلتترقاسقدال التتدقارنيتت  قااطئتتعقلئشتترالعقب
 نلياائفقفهقي ارفقأاار/يااال قنلةادمقبالازنياقيعقذ ر قنل  بف.

الذ رلقنلة ان قأاقنلرقاسقنقيار هقيارددقفتهققترنرنسقاتال,قامتالرقنفااتاحقمتيارنقبتلدسقبالةتدسقنلياائتف قفايتاق
اقارنيت ققتدقاتياهقشخرتااقققاللقيرادرقدبئاليامافقإمرنقائافقإاقا,قأبا  يايالقفقيتاقاتذنقنلةتال, قخارتفقالنر

لامتتالرقن فااتتاح قل تتاقاةتتال,قنليرتتادرقنامتترنقائاف قإ تتهقفتتهقالمتتاق"قنلتتدئالنقنليايتت"قئئا تتاقيتتعقنقياتتر ااا ق ق
 اظ رقنممقنلرقاس.

لمتتئطفقالاامتياق"رتتيةفقنلةتترا"قدفتتعقاعالامتالقيالاتتفقلئيئمتتطا اااقالذلتتكقمتعااقيتتاقنادنرنقنقيار اتتفقائتتادنقن
 نليئمطا افقإلىقطااللفقنليياالمال.

الامتتب"ق ةتت,قمتتيارنقالنشتت طاقالنائتتلاقئتتاق"رتتيةفقنلةتترا" قالرتتال,قالزاتترقنلخارلاتتفقنقيار تتهقنللداتتد قيااتتكق
باليباال قاالمقنقاد قإلىقإمرنقا, قالاالقنلالماطقنللدادقنلذيقاررقئئتىقإئتادنقنلمتئطفقنليئمتطا افقإلتىقطااللتفق

 اعالامالقيالافقيةاب,قئالدا مقلئيياالمالقبعدقنفاااحقنلميارن.قنليياالمال قالنر هقمالفقاعرضقئئا م

الأئئاقارني  قأيسقنلليعف قأ هققدقاامرقنفاااحقنلميارنقنقيار افقنلاهققررق ةئ اقياقا,قأبا قإلىقنلةتدسق
نلياائتتتف قالفتتتهقيتتتؤايرقرتتتايهقبالباتتتلقنقبتتتاضقيتتتعقنليماشتتتارنقنقليا اتتتفقأ غتتتالقيار تتت, ققتتتا,قارنيتتت :ق"ربيتتتاق

 اقفخالرقلدنقب ا...قنلةدسق ا لقيالمالئاقلئالئالدقي تذقمت النلقطالائتفق يتاقاعئيتالا قالئتدقنل ماترقيتاقأذا  قأ
نلرؤما قبالميارنقفهقنلةدس ققتديالنقالئتالدنقن اخاباتفق ماترنقل ت  مقلتمقايائ تالنقنلشتلائفقل ةئ تا قأ تاقفعئا تاقاللتذلكق

 ربياقأذا ".

ااض قفهقأاللىقياطالقلاللاتهقبالشتر"قنقالمتطقالاالمقنلمبل قالر,قالزارقنلخارلافقنقيار هقباليباالقإلىقنلرق
نلاتتهقلتتر قارااب تتاقئئتتىقئلتت,قالمتتطقاالقعتتالقبةتترنرنلقالشتتا فقااعئتت"قبا ايتتا"قنل تتالاليقناارن تتهقاليرنلعتتفقلتتدالرق

 نلال االقنلياادنقفهقمالراف.
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قالقا,قيمؤال,قفهقنلخارلافقنقيرا اتفقإاقزاتارنقباليباتالقلئراتاضقالنلةتدسقالنلعارتيفقنقرد اتفقئيتااقبعتدقاتالياا
فةطقياقأدنقهقنلايااقلااللهقي ربهقا دفقأاماقإلىقاالطادقنلعلقالقيعقائيتا قي يتااقلئال اتالقنليااتدنقفتهق

 نلشر"قنقالمط.

 .2015القا,قباليباالقإ هقما اقشقخل,قلاللاهقيماةب,قن ايا"قنل الاليقيعقإارناقالنلذيقأبرمقفهقئامق
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 ًت وإطسائيل وألازدنهره مهمت بىمبيى في شيازجه ألاولى للظعىد

 8102\4\82  أ ف ب -بروكسل
ابتتدأقالزاتترقنلخارلاتتفقنقيرا تتهقنليعتتااقاتتداماقيااتتكقباليباتتال قنلمتتبلقبعتتدقلةاقتتهقأئمتتا قنلائتتفقنقطئمتتهقفتتهق
برال متتتت, قلاللتتتتفقاشتتتتي,قأ بتتتترقائيتتتتا قنلال اتتتتالقنليااتتتتدنقفتتتتهقنلشتتتتر"قنقالمتتتتطقمتتتتائااقائطتتتتا ق يتتتتسقلداتتتتدق

 لئدبئاليامافقنقيرا اف.

كقفهقياادمالقفهقإطارقنلائفقنقطئمهقفهقبرال مت, قاغتادرقباليباتالقفتهقلاللتفقلملمتفقأاتامقفتهقالبعدياقشارق
مرنقا,قالنقرداقلاعرضقخططقنلرقاسقنقيار هقدال الدقارني قبشياقن ايا"قنل الاليقناارن هقئئتىق نلمعالدافقالنر

 اذسقنلدال,قنلرداةفقنلملث.

أ تهقيتاقنليترلنقأاقاةتررقن متاا قبتلدسقيتاقن ايتا"قالاشددقباليباالقئئىقأاقارني قلمقااممققرنرسقبعد قغاترق
 نلش رقنليةب, قيي دنقائادنقفرضقئةالبالقئئىقبر ايجقط رناقنل الالي.

المتتتالريقنليتتتتدارقنلمتتتتاب"قلئمتتتتهق يقإاتتتهقنلتتتتذيقأد قنلايتتتتااقئئتتتتىقرأسقنلدبئاليامتتتافقنقيار اتتتتفقنلملمتتتتا ققبتتتت,ق
رقامتتاااقفتتهقنلي طةتتفققبتت,قإئتتلاقارنيتت قمتتائاااقيتتاقيغادراتتهقإلتتىقبرال متت, قيشتتاالرنلقيتتعقخرتتالمقإاتترناقنل

 قرنرس.

غاتترقأاقاتتذسقنلي يتتفقاةاتتراقبي يتتفقما اتتفقذنلقطتتابعقشخرتته قإذقاعاتتزمقباليباتتالقأاقامبتتلقلئعالنرتتمقنقل باتتفق
 اللزيلقهقأ يم مقئالدنقنلدبئاليامافقنقيرا افقبعدقنلبئبئفقنلاهقمادلقال افقمئيهقرا سقاائرمالاققب,قإقالاه.

ئبئفقأاقالزارقنلخارلافقنلماب"قنآلاهقياقئالمقشر القنل يطقلمقايألقي ار ق بتر قفتهقالياقماامقفهقاذسقنلب
 الزنراهقالباشرقإرلاالقبارالقرنطافقلمقااظقبالايااد قالنقامقياقذلكقأ هقلمقا اقئئىقاالنف"قيعقنلرقاس.

الاتترصقباليباتتال قالاتتالقمتتابطقمتتاب"قالرلتت,قأئيتتا,قالئمتتالقياتتافظقفتتهقنل تتال غرس قئئتتىقيباشتترنقنلعيتت,قفتتالرق
 أدن قنلاياا قالنخاارقادشااقال ااهقبياادمالقيعقدال,قنلائفقنقطئمهقالائيا قنلشر"قنقالمط.

ل  هقالئدقبياقائاةهقطاقمقالزنرنقنلخارلافقفهقالنش طاقئ دقئالداهقنلملما  قالأشادقباليالظيااقنلذااقئيئالنقب تدق
 لاراا قرائاهقنقاللىقإلىقنلخارج.
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اةاتتلقلئاتتالقيليالئتتفقئظايتتفقيتتاقيمتتؤاللهقالزنرنقنلخارلاتتفقنلتتذااقالقتتا,قنلليعتتفقفتتهقيةتترقنلائتتفقنقطئمتته:ق"نل
 اعيئالاقا اقفهقنلبعمف.ققدقا ال الاقيابطاا قل اقبدنقلهقأاقيع الااا مقئالاف".

الأمتتتاف:ق"إ  تتتمقاتتتييئالاقبتتتياقامتتتاعادقالزنرنقنلخارلاتتتفقدفع تتتا قالأاق عيتتت,قئئتتتىقإ لتتتازقيتتتاقن متتتيالنقإلتتتىقالزنرنق
 نلخارلافقلئةاامقبه".

ي  اا قالأ شترقنلدبئاليامتاف قنلدبئاليامتافقنقيار اتف قاتال,قنلعتالم قاتذنقاتالقاتدفقي ياته قأاققالاابع:ق"أاقأ الا
 أب هقاذسقنلذا افقالأ شرقنليرا"قيادن ااقبااثق اي اقياقايعا,قنلدبئاليامافقنقيار اف".

قالاعابرقنلماامهقنلماب"قياق  ماسقياقنلرةالرقفهقياقااعئ"قبإارناقالياقيؤاديقختطقياشتددقفتهقيتاقااعئت"
ب شتترقنلةتتالنقنلعمتت رافقنقيار اتتفقفتتهقنلختتارج ق يتتاقأاقالل تتالق ظتترسقنلياافظتتفقفتتهقنليمتتاق,قن لايائاتتفققتتدق ق

 ا الاقي امبفقلالزنرنقنلخارلاف.

 ياشددقااا,قإارنا

أشتتارقي اةتتدالسقختتل,قئيئاتتفقامبااتتهقإلتتىقارتترااالقمتتابةفقمتتدقنامتتلمقالزالنجقنليمئاتتاا قيعابتترااقأاقذلتتكق ق
 نقيار افقفهقنلخارج.قاؤائهقلايما,قنلةام

ل تتاقا تتاكقفتتهقنليةابتت,قايتتاؤ,قبتتااقنليمتتؤاللااقنليتترنفةااقلتتهقفتتهقلاللاتته قبتتياقنلدبئاليامتتافقنقيار اتتفقبتتالقل تتاق
 أخارنقرقاسقاي  هقنلا ئمقباممقنلبالقنقباضقالمار زقئئىقي يالقنلالزنرنقنللالاراف.

قبت,قأاقائاةتهقاللتهقنلع تدقنقياترقيايتدقالالريقباليباالقنلمبلقفهقنلرااضقياادمالقيعق ظاترسقئتاد,قنللباترق
 باقمئيااقفهقياقدنقئشا .

النقيارقنباقمئيااقاالقئئىقغرنرقباليباالقالارنيت قيعتارضقشترسقااترنا قالاةتالدقنلييئ تفقايئتفقئمت رافقفتهق
الامتببلقبتت"أمالأقأزيتفقإ متا افقفتهقق2015  فققاات,قي تذقق10نلاياقمدقنليايردااقنلاالمااا قأالقعلقاتالنلهق

ارنا.نلعالم"قبام   قنقيمقنلياادن قالقدقناخذقنل زنعقادرالااقي اىق"ار قبالال الف"قبااقنلمعالدافقالنر
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الفتتهقيتتالنزننقاتتذنقنليالمتتالع قاطالتت قارنيتت قنلراتتاضقببتتذ,قيزاتتدقيتتاقنلل تتالدقالزاتتادنقيمتتااياا اقنليالاتتفقلتتدئمق
اقبتالعالدنقمتراعاقنلعيئاالقمدقنلل اداااقنلاهقاةالدااقالنش طاقفتهقمتالرااقيتاقألت,قنلمتياحقلئل تالدقنقياتر اا

 إلىقبلدام.

البعدقنلمعالداف قاااللهقباليباالقإلىقإمرنقا,قلئةا قرقاسقنلتالزرن قب اتايااق اا اتااال قمتمقإلتىقنقرداقنلتذيقااةامتمق
قادالدنقطالائفقيعقمالراا.

ق  
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 جساجع غىل عن الترشح للسئاطت: إعالن مبكس النخصاز أزدوغان

 2810\4\82العربي الجديد    إسطنبول ــ باسم دباغ
أئئاقنلرقاسقنلار هقنلماب" قئبدنهللقغال, قنلاتالمقنلمتبل قئتدمقارشتاهق  اخابتالقنلرقامتف قفتهقيتاقبتدنق  ااتفق
قيق يتتا,قلئيعارمتتفقبااةاتت"قأيقن ارتتارقئئتتىقنلتترقاسقنلاتتاله قرلتت قطاتت قأردالغتتاا قالذلتتكق االتتفقاشتتاا اق

نلشتترطقنلالااتتدقنلتتذيق تتااققتتدقالفشتتئ اقفتتهقااةاتت"قنلاتتدقنقد تتىقيتتاقنلاالنفتت"قئئتتىقيرشتتنقيشتتاركقلئرقامتتف قالاتتالق
 المعهقغال,قلةبال,قنلارشن.

القا,قغال, قخل,قيؤايرقراافه ق"اااقطرحقزئامق"از قنلمعادن"قِاِيت,ق تارنيال قأالغئتال ققنمتيهقيتعقااداتدق
يالئتتتدقن  اخابتتتالقنليب تتترن ققئتتتلقاا  تتتاقإاقارتتت,قاالنفتتت"قالنمتتتعقفتتتإ هقلتتتاقأاتتترددقفتتتهقنلةاتتتامقبتتتالنلبه قالل تتتاق

 نيال قأالغئالقلمقا اجقأيقاالنف" قالبذلكقلمقاعدقأيرقارشاهقالنردًن".نلئةا نلقنلاهققامقب اق ارق

الش دقنقمبالعقنليامهقنل مارقياقنلاار القنلاهققامقب اقزئامقاز ق"نلمعادن" قلئةا قيخائفقزئيتا قأاتزن ق
نليعارمفقب دفقنلاالر,قإلىقااالفقيعارمتفقاةتالمقبتالاالنف"قئئتىقيرشتنقيشتاركقلئيعارمتف قغاترقأاقذلتكق

قمتتبا قئتدنقفتتهقيةتتدي اقنلشتئ,قنلماامتتهقنلتتذيق قاتزن,قاعتتا هقي تتهقنليعارمتف قالئتتدمققتتدرا اقئئتتىقلتمقاااةتت"ق
إ ااجقأافقيشاراعقماامافقلدادن قال قااىقنلاياامقئئىقنلادقنقد ىقياقنلاالنفت"قئئتىقامتيافقيرشتنقليالنل تفق

 يرشنقنلااالفقنللي الري.

 م قالاتتتز ق"نلار تتتفقنلةالياتتتف" قاليرشتتتاهقنلتتترقاسقالامتتتمقنلااتتتالفق"نللي تتتالري"قاتتتز ق"نلعدنلتتتفقالنلا ياتتتف"قنلاتتتا
نلار هقنلااله قرل قطا قأردالغاا قالنلذيقبالقن اخابته قفتهقظت,قنلظترالفقنلاالاتفقالنلي افمتااقنلي اظتراا ق

 ياماليًا قب,قاليميلفقالقلق قأ مر.

متف قاللا ققرنرقئدمقارشنقغال, قبعدقئدمقااة"قشرطهقنلالاادقنلةامهقباالنف"قنليعارمتفقئئتىقارشتااهقلئرقا
إذقأرتترلقزئايتتفقنلاتتز قنللاتتدقتاتتداثقنلايمتتاسقي تتالاقيتتاقي شتتةااقئتتاقنلار تتفقنلةالياتتف  قياتترن,قأ شتت ر ق

 ئئىقارشا اقلئرقامفقئاقازب ا.



 

 ــــشئ

 10تــــــدولي شــــؤون
 

فهقاااقشت دقاتز ق"نلشتع قنللي تالري" ق زنئتالقشتدادن قبتااقيؤاتديقارشتنقغتال,قالرنفمتاه قيتاقبتا قئتدمق
يتعقيرشتنقنليعارمتفقنليشتارك قأ يت,قنلتدااقإامتااققإئادنقالربفقنليرشنقنليشارك قنلاهقبا لقبيش,قذراتع 

 .2014أالغئال قالنلذيقائةىقازايفققالافقبا اخابالقنلرقامفقفهقأغمطس/ق  ق

أّياقاز ق"نلشعال قنلدايةرنطه" قنلل احقنلماامهقلاز ق"نلعيتا,قنل ردمتاا ه" قفةتدقمتغطلقبعتضقنلااتارنلق
رغتتمقأ تتهقاةبتتعقفتتهقنلمتتلاقبتتا مقااعئتت"قبتتدئمققلارشتتانقرقامتتهقنلمتتاب" قرتتلحقنلتتدااقدياراتتاشقإلتتىقنلرقامتتف 

"ناراا  "قالرغمقأ هقب ,قنقاتالن, ق قاي تاقيتاقنل اااتفقنلشتعبافقأاقاشت ,قأيقا داتدقاتذ رقليرشتنقنلااتالفق
 "نللي الري" قأيقأردالغاا.

الئئتتىقنلتترغمقيتتاقأاقغتتال,قائةتتىقدئيتتًاق باتترًنقيتتاقبعتتضققتتادنق"نلعدنلتتفقالنلا ياتتف" قيتتاقيؤممتتاهقنقالنقتت, قأيمتتا,ق
 اقتت قرقتتاسقنلتتالزرن قنلمتتاب" قالي  تتدسقنل  متتفقن قارتتادافقنلار اتتفقنلاالاتتف قئئتتهقبابتتاقلتتاا قال اقتت قرقتتاسق
نلالزرن قنلماب" قبشارقأالي قال ذلكقالزارقنلعد,قنلماب" قمعدقنلدااقإرغا؛قإ قأاقغال,قاعترضقفتهقنليةابت,ق

 ا ياف".لمغالطالق بارنقلئارنلعقئاقنلارشن ققادا اققاادنلقأخر قفهق"نلعدنلفقالنل

الرفضقرقاسقنلالزرن قنلماب" قأايدقدنالالدقأالغئال قدئمقغال,قلئارشن قإمرقنليرالافقنلاهقألرناتاقنقخاترقيتعق
أردالغاا.ق ياقئي,ق اق قرقاسقنلالزرن قنلماب" قبالل لقأرا ج قئئىقم هقغال,قأامًاقئاقنلارشن قإلىقلا ت ق

 قاادنلقياقنللاشقالنليخابرنل قدئاهقإلىقئدمقنلارشن.

رشنقغال,قإلىقنلرقامف قالع,قياقن ارارقنلرقاسقنلار ه قرلت قطات قأردالغتاا قشتبهقاايته قبت,قإاقئدمقا
اال اتال/قازاترناقنليةبت, قن اخابتالقالداداتفققردالغتااققق24الالع,قن  اخابالقنلرقامافقالنلبرليا اتفقنليةبئتفقفتهق

 مبالقف قالاذنقيمابعدقلدًن.ال مايرنرقا مق"نلعدنلفقالنلا ياف" قإ قإذنقش دلقاذسقن  اخابالقييالآلقغارقي

 ياقا ا هقبرفضقغال,قنلارشنقلئرقامفقما اراالقنليرشنقنليعارضقنليشتارك قااتثقيتاقنليياترض قنآلا قأاق
اعيدق ,قاز قإلىقنلاةدمقبيرشاهقنلخاصقلئرقامتفقئئتىقأاقاتامقدئتمقيرشتنقيشتاركقليالنل تفقأردالغتاا قفتهق

مقن  اخابالقياقنللاللفقنقاللى قالذلكقبا يتاقمتااةدمقاا,قنلااللهقإلىقلاللفقما اف قالئدمقاي اقنقخارقياقام
  ,قاز قأامًاقبةاقياهقنلخارفقلل اخابالقنلبرليا اف.



 

 ــــشئ

 11تــــــدولي شــــؤون
 

اللمقااب"َّقنل مارقياقنلالقتلقأيتامقنليعارمتفقنلار اتفقلئبتد قبايلا تاقالالمتعقبرنيل تاقن  اخاباتف ق يتاقلتمقااتددق
 قزئايتفقنلاتز ق"نللاتد" قياترن,قأ شت ر قالنلاتهقأيقياقأطرنف اقيرشاهقنلتذيقمتاالنلهقأردالغتاا قربيتاقبامتام ا 

  قايائكقاظالظًاق بارن.

الاشارقنلاالقعال قااتىقنآلا قإلتىقإي ا اتفقارشتنقزئتامق"نلشتع قنللي تالري" ق يتا,ق ئلتدنرقأالغئتال قالرغتمقأ تهق
ياق مرقدنقرنقنل زنقمقنلاتهقاعتا هقي  تا قال قااتىقااةات"قأيقاةتدمقق2010لمقااي اقخل,ققااداهقنلاز قي ذق

فتتهق متتبفقأرتتالنلقنلاتتز  قفايتتاقابتتدالقأاقاتتز ق"نلمتتعادن" قبتتدالرسق قايائتتكقأيقشخرتتافققتتادرنقئئتتىقيالنل تتفق
 أردالغاا قاللّمقشي,قار فقيائهقغرالشتنلاهقأمم اقأرب اا قاالل اقيرنقأخر .

با ياقابدالقنلااالفق"نللي تالري"قي تايًلقالرتئبًاقيتاقدالاقأيقخلفتالقاتذ ر ق قاتزن,قأاتزن قنليعارمتف قبعتدق
أاقايتلقيباغاا تتاقبا  اخابتتالقنليب تترن؛قفتهقاالتتفقيتتاقنلاشتتالقالنلمتتااع قاللتمقاتتاي اقااتتىقنآلاقيتتاقنلاالرتت,ق
إلتتىقأيقاالنفتت"قاةاةتتهقليالنل تتفق"نللي تتالري" قالذلتتكقفتتهقنلالقتتلقنلتتذيقبتتدأقفاتتهقاتتز ق"نلعدنلتتفقالنلا ياتتف"قئيئاتتًاق

قايئاهقن  اخاباف.

ق  



 

 ــــشئ

 12تــــــدولي شــــؤون
 

 حظسيب خطت" لكلنخىن" كانت طتهص الشسق ألاوطط

 8102\4\82  -معا-بيت لحم
نقالمتتتطقبال ايتتت," قبائتتتكقنل ئيتتتالقالرتتتيلقاةتتتارارقرتتتايافقأيار اتتتفقيمتتتا دنلقخطتتتفق ا تتتلقمتتتازلز,قنلشتتتر"ق

 الالماق"قامقامراب اقأخارن.

ال شتترلقيؤممتتفق"لالداشتتاا,قالالاتتش"قنلةمتتاقافقنقيار اتتفقيليالئتتتفقيتتاقنلالمتتاق"قنللداتتدنقنليمتتربفقيتتاقنلبراتتتدق
ق281اتالا قالنليؤليتفقيتاقنال ارال هقنلخاصقبت الياقئابداا قيمتائدنقالزاترنقنلخارلاتفقنقيرا اتف قاتالريق ئا 

 ريافق ايئف.

يعئاليتتالقمتترافقق10الأالمتتالقنليؤممتتفقالفةتتاقلال التتفقمتتبالاا كقأاقائتتكقنلالمتتاق"قنللداتتدنقنليمتتربفق شتتيلقئتتاق
 .2013خطارن ققررلق ئا االاقاذف اقياقي ا قنلخارلافقنقيار افققب,قيغادرا اقئامق

ري تتتاق ئا اتتتالاقفتتتهقئتتتددقيتتتاقنلةمتتتاااق يتتتاقأشتتتارلقإلتتتىقأاقائتتتكقنلالمتتتاق"قأظ تتترلق"ئلقتتتالقيرابتتتف"ق ا تتتلقاب
نلماامافقنلخارلافقنلخطارنقيعقيؤممفق ئا االاقنلخاراتف قنلاتهقاارأمت اقزالل تاقنلترقاسقنقيار تهقنقمتب"قبات,ق

  ئا االا قبام قياق شرسقيالقعق"ااالاقاال,"قنقيار ه.

ئا اقئئىقاتاافقل اقأخطرقائكقنليعئاليالقنليمربف قاالقخطابالقالرماق,قامقئ ال ا اقباممق"نلخطف" قئمرقئ
"بتتلكقباتتري"قنلختتاصقبعابتتداا قيمتتائدنق ئا اتتالاقنليةربتتف.قالاشتتارقائتتكق"نلخطتتف"قإلتتىقمتتعهق ئا اتتالاقيتتعقإدنرنق
نلتترقاسقنقيار تتهقنلمتتاب" قبتتارنكقأالبايتتا قإلتتىقإئتتدندق"خطتتفقمتتلمقشتتاي,"قفتتهقنلشتتر"قنقالمتتط قالرتتيلقبي  تتاق

نلخطتتف"ق ا تتلقا تتامقبإالتتادقامتتالافقشتتايئفقمتتازلز,قيليتت,قنلي طةتتفقبال ايتت,.قالأظ تترلقائتتكقنلالمتتاق"قأاقائتتكق"
 لألزيفقنليئمطا اف.

الأالمتتالقائتتكقنلخطابتتالقإلتترن ق ئا اتتالاقاليمتتائدا اقاليبعتتالمهقنلشتتر"قنقالمتتط قيليالئتتفقيتتاقنلئةتتا نلقيتتعق
إمتترنقائاااقالفئمتتطا اااقاليرتتراااقالخئالاتتااقللئتتدندقلائتتكقنلخطتتف.قالل تتاق"نليراتت " قالفةتتاقلائتتكقنلالمتتاق" قأاق

أاقا تتتتالاق تتتت,قنلئةتتتتا نلقمتتتترافقال قاعئتتتتمقئ  تتتتاقيمتتتتؤاللالقنلخارلاتتتتفقنقيار اتتتتفقشتتتتاقا ق ئا اتتتتالاقاررتتتتلقئئتتتتىق
 النلا ما"ق ا لقاةالمقبهقيمائدا ا قاالياقئابداا.



 

 ــــشئ
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الشاركقفهقائكقنلئةا نلقالنليرنمللقنلمرافقرقاسقنلالزرن قنلبراطتا هقنلمتاب" قاتال هقبئاتر قاليمتائدااقنلمتا هق
اق ا تال يقمتار الزيقالرقتاسقالزرن قبراطا اتاقداياتدق تايارالا.قلاكقماللاياا قئلالنقئئىقنلرقاسقنلير مهقاا  ت

ل اقنلالماق"قأظ رلقأاقيعظمقنلئةا نلقنلااميف ق ا لقا مة اق ئا االاق يم اقاليمائدا اقئابتداا قيتاقدالاق
 ئئمقأيقياقائكقنقطرنف.

ريقاتتتذ رقأاقي اتتتت قنلااةاةتتتتالقنلياتتتتدرنلهقنقيار تتتتهق"إفقبتتتتهق ي"قألةتتتىقنلةتتتتبضقئئتتتتىقطئاتتتت"قيمتتتتائدنقاتتتتال
ئايتا قالنللداتدقاتالقئمتالرقياةةتهقنليبااتثقق15 ئا االا قئة قنا ايهقفهققمافقاارشقبياانقابئغقياقنلعيترق

 نليادرنلافقنقيار افق"إفقبهق ي"قئئىقييالآلق"ييزئف"قفهقنلااةاةال.

الئمتتترقياةةتتتالق"إفقبتتتهق ي"قئئتتتىقنلاامتتت قنليايتتتال,قنلختتتاصقبطئاتتت"قئابتتتداا قأ اتتتال هقالا تتتر قئئتتتىقنلبراتتتدق
داا قنلاتتهقابتتدالقأ  تتاق ا تتلقامتتاخدمقذلتتكقنلاامتت قللطتتلعقئئتتىقئتتددقيتتاقنلياادمتتالقبالغتتفقنلشخرتتهقلعابتت

 نلمرافقلالزارنقنلخارلافقاا  ا.

الن اشتتفقنلياةةتتالاقئئتتىقياادمتتالقبالغتتفقنلمتترافقئئتتىقاامتت قطئاتت"قئابتتداا قيتتاقبا  تتاقياادمتتالقمتترافقيتتعق
 يمؤاللااقفهقنلشر"قنقالمط.

الاتتتالر ر"قنقيار اتتتفققتتتدقأشتتتارلقإلتتتىقأاقامتتترابالقنلبراتتتدقنال ارال تتتهقال ا تتتلقاةتتتارارقمتتتابةف ق شتتترا اقيلئتتتفق" ا
 أظ رلقبعضقنق شطفقغارقنلةا ال فقليؤممفق ئا االاقنلخاراف.

الاعتد قااليتتاقئابتداا قأاتتدقيمتتائديق ئا اتالا قأرتتال,قبا متتاا افقالاللتدلقفتتهقنلمتتعالداف قالالل تلقل تتاقنا ايتتالق
ا قبمتا قيتاق شتراهقالمتاق"قيمتربفقيتاق"الا ائتا س"قي تذقبياالل اقنامليافقاليالن ا تاقلا ظتامقناختالناقنليمتئيا

قفارن.

ق  



 

 ــــشئ
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 مخسج أمسيكي: هؤالء دّمسوا الشسق ألاوطط.. ماذا جىقع؟

 8102\4\82  80عربي -لندن
 ةئتتلقال التتفق"فتتارس"قناارن اتتفقارتترااالقيماتترنقلئيختترجقنقيرا تتهقأاللايتترقمتتاالا قأدلتتىقب تتاقختتل,قاتتالنرقيتتعق

 نلائيزاالاقناارن هقنلرنبع.

 ماالاق لقياقالنش طاقالا,قأبا  قال"دنئش" قبي  مقمب قديارقنلشر"قنقالمط.قالنا م

اللتتتا قارتتترااالقمتتتاالاقنلاتتتاقزقئئتتتىقلتتتاقزنقنقالمتتت ارقخيتتتسقيتتترنل قختتتل,قيشتتتار اهقفتتتهقي رلتتتااقفلتتترق
 .36نلما ياقهقنلداللهقنلت

راا قالفايتاقبعتدقئايتاقال اتاقغتارقالاقفتهقيمتا ةعقأفغا متااا قمتمقلاباتا قالنآلاقمتالقق18القا,قماالا:ق"ي ذقاتالنلهق
 إارنا".

الأمتاف:ق"فتهقنلالنقتعقلتمقاتتامقاتذفقإاترناقيتاقخطتتطقالأاتدنفقأيرا تاقباااتا.ق يتتاقاعئيتالا قا تاكقخطتفقأمامتتافق
اا  اقلالرجقبالش قااثقالمعقالماةفققطعافقاعّدقنقامقبال مبفققيرا اقادئالقإلىقاغاارقمتبعفقأ ظيتف قأالل تاق

 ,قالنآلخرقئئىقاذنقنلمبالرن". ااقنلعرن"قال خرااقإارنا قنلاهق ا لقنل دفقنقالق

البامتت قمتتاالا قفتتإاق"لتتالاقباللاتتالا قنلتتذيقئتتادقإلتتىقنلالنل تتفقيتتاقلداتتد قيتتاقأشتتدقنليتتالنلااقلئ لتتالمقنلياطتترفق
 ئئىقإارنا".

الاتتتتابع:ق" قأئاةتتتتدقأاقنقيرا تتتتااقمارتتتتتئالاقإلتتتتىق االتتتتف قالأظتتتتّاقأاقنليخطتتتتتطقنلةتتتتادمقمتتتتا الاقيتتتتديرنقلئغااتتتتتفق
 الييماالي".

را هقغارققتادرقئئتىقن  ارتارقبتييقاتر  ق ظتامقنللتاشقنقيرا تهقيب تهقئئتىقالار قماالاقأاق"نللاشقنقي
شتتا ئفقغرابتتفقايمتتهقبتتهقإلتتىقأاقا ا تتهقي  زيتتاق يمتتهقب يمتته قالربيتتاقاعتتالدقاتتذنقنقيتترقإلتتىقنليازن اتتفقنلمتتخيفق
نلاهقامعال  اقئئىقنلةالنلقنلعمت راف قفإرمتا,قل تديقإلتىقنلاتر قا ئي تمقمترالنقااقئتف قالأاقااتار قئئتىقاتذسق

قاةفقلاسقباقيرقنللادقالاالقأمئال قغارقراانقأبدن".نلطرق

ق  



 

 ــــشئ

 15تــــــدولي شــــؤون
 

 حىل املىاجهت املحخملت بين إًسان والكيان الصهيىني

 8102\4\82  الدستور  ياسر الزعاترة
ي تتذقأمتتبالئاا قاتتزدامقالمتتاق,قنائتتلمقنلعرباتتف قالبدرلتتفقأ بتترقنقل باتتفقالنامتترنقائافقبيمتتقئفقااعئتت"قباليالنل تتفق

 ق”اايتالر“لتاقااتركقميراتاقفتهققائتدنقنلياايئفقبااقإارناقالنل اااقنلر اال ه قفهقظ,قق ائفقيرّلاتفقبتياقإاترناق
ااتتثققاتت,قمتتبعفقيتتاقمتتباط ا قباتت  مقمتتابطق باتترقفتتهقمتتربفقلالاتتفقإمتترنقائاف ققاتت,قإ  تتاقنمتتا دفلقيليالئتتفق

 ي ئيفقباطالارقطاقرنلقدالاقطاارقفهقنلةائدن.

لتردق برنقنلا دادقنللازيفقياققب,قط رناقالأابائ اقفهقنلي طةف قاهقنلاهقدفعلق ,قائكقنقالماطقإلىقنئابارقن
ناارن تتهقفتتهقا تتمقنليؤ تتدقأالقنليتترّلن قيتتاقلتتمقااتتدثقييالتتآلقالاطتتالرنلقييالقتتف قفايتتاقار تتزلقنقمتتقئفقنلاالاتتفق

 ئئىقيااافقنلردقياقل ف قالفهقيةابئهقطباعفقنلردقنامرنقائهقئئاه.

 تت,قذلتتكقالعتت,قيتتاقشتت رقأاتتارقنليةبتت, قشتت رنقمتتاخ ا قبتت,قنقمتتخاقي تتذقئةتتالدقتبال متتبفقلئ اتتاا  قالفتت"قيتتاقرأ ق
اسقشتتعبفقن متتاخبارنلقنامتترنقائافقنقمتتب"قتئتتايالسقاتتدلاا  قالنلتتذيقنئابتترقأاق تت,قنلا داتتدنلقاار تتزقفاتته؛قرقتت

يمتتتارنقنلعتتتالدنق“يتتاقأمتتتقئفقنلتتتردقناارن تتتهقنليشتتتارقإلاتتته قإلتتتىققتتترنرقارنيتتت قبشتتتياقن ايتتتا"قنل تتتالالي قالرتتتال قإلتتتىق
 ياقأاار.ق15فهقنلتق”قنل بر 

إطل"قرالنراخقياقإارناقأالقمالراا قا ياتذقئيئاتفقئئتىق“خصقفه:قالار قادلااقأاقناايا لقنلردقناارن هقاائ
نلادالدقيعقلب ااقأالقئئىقنلادالدقيعقمالراا قالناي ا افقنقخارنقاهقا ياذقئيئافقخارلافقمتدقمتيارنقأالقمتااحق

 ”.إمرنقائااا

نلرتت اال هقإلتتىقفتهقنقم تتا قاارتتائدق بتترنقنلا داتتدنلقناارن اتتفقالنامتترنقائاف قالنقاللتتىقاالتتاالزقنلا داتتدنلقلئ اتتااق
نلا دادقبتالعالدنقلاخرتا قنلاالرن اتالمقفتهقاتا,قارنلتعقالنشت طاقئتاقنايتا"قنل تالالي قالاتالقا داتدقاعبترقئتاقيتيز"ق
فهقالنقعقنلاا, قإذقياقنلياقدنقنلاتهقمتال ا اقإاترناقيتاقإئتادنقنلاخرتا ؛قاتهقنلاتهققبئتلقبالرتيةفقأرتلقيتاق

  مارن قأاي اقمالراا؟!أل,قرفعقئةالبالقلمقاعدقاطاة اقفهقظ,ق زافق بارقفهقيالنقعق

 قأمقمتتاارنلعق”اايتتالر“إاتترناقفتتهقيتتيز"ق باتتر قال قاكعتترفقإاق ا تتلقماالنرتت,قنارتترنرقئئتتىقنلتتردقئئتتىقمتتربفق
ابعاقلامابالقنلخمارنقنلاالاف قالقدقاارنلتعقبتالطبعقفتهقاتا,قلتمقاالقتفقأيرا تاقنلعيت,قباايتا"قنل تالالي قأالقأّلئتلق
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ئيطال قنلر اال افقياقل ف قالبا اقمت اقيتعقنلترالسقأامتا قنلةرنر قالييزق اقفهقمالرااق بارقأاما قبرفم اقل
 رغمقنلاةاق ياقاليع ياقنل اااقنلر اال هقئئىقبةا قنل ظام.

ل اقنلر اا فقلامالنقيراتااااقأامتا قف اتا  مقرغتمقاللتالدقارنيت  قالنل ماترقيتاقنلتدئمقنلتداللهقاعتا هقنل شاشتف ق
نل تتتفقئئتتتىقألتتتالن قنمتتتاميارقاراتتت"قالاتتتالقلتتتاسقيمتتتاعدنققيقيالنل تتتفقيتتتاقأيق تتتالع قفمتتتلقئتتتاقاخراتتت قأيقيالق

 نلي طةفقياقنل ااافقنلمااماف.

ادخئ اقذلكق ئهقبطباعفقنلاا,قإلىقنقمقئفقنلماامافقالنقخلقافقنلاهقاارا قئئىقأيقيالنل تفقيةبئتف قالبتالطبعق
فتتتهقظتتت,قنليزناتتتدنلقنلاةئاداتتتفقنلاتتتهقأفرزا تتتاقنلمتتتالرنقنلمتتتالراف قالااتتتثقاياتتت,قفراتتت"قإلتتتىقيمتتتا دنقنل ظتتتامقبتتتدئاال ق

االيفقالنلييا عف قيالاالقطباعفقنليشرالعقنليذابهقنليامنقنلذيقدفعقإارناقإلتىقنلاتدخ,قفتهقمتالراا قبا يتاقنلية
 يا, قاليع اق ,قراا قميارقاهقإلىقإدن فقنلادخ,قناارن هقنلذيقدّيترقمتالراا قالقات,قالاّلترقنليلاتااقيتاق

يتاقدالاقأاقااةت"قأيق االتفققشعب ا قالالمعقنلَاّ قرافااقفهقطااال فقنل اااقنلر اال هقال ,قأئتدن قنقيتف 
غارقذلك ققاقبةتا قنل ظتامقأرتلقاتالقيطئت قرت اال هقالأيرا ته ق يتاقاتدركقلياتعقنلعةتل قنلتذااق قاتدف الاق
رؤالم مقفهقنلريا, ققاقبةا سقمتعاياقي   تا قالبرئااتفقنلرتدا"قنلرالمتهقلئرت اا ف قاتالقنلات,قنقفمت, قفتهق

ليطالت قنقاتمقبامتا زنفقلياتعقنقئتدن قيتاقختل,قظ,قغيالضقنلخاارنلقنقخر  قالبالطبعقبعتدقأاقااةةتلقن
 نلار قنلمالراف.

النلخلرتتفقأاقأيقيالنل تتفقإارن اتتفقرتت اال افقلتتتاقاغمتت,قاتتديقختتاي قهقيتتتاقديتتا قنلمتتالرااا قفمتتلقأاقا تتتالاق
متتتتب قنليالنل تتتتفقلتتتتاسقذنقرتتتتئفقأرتتتتلقبيئمتتتتطااقالااراراتتتتا قيتتتتاقدالاقأاقاغاتتتترقذلتتتتكقفتتتتهقيالقي تتتتاقنلي تتتتااضق

 االافقنلطرفقنلذيقاشابكقيع م.قلئر اا فقدالاقاردد قأااقا ا

اليعقأاقياقاالنل الاقختاي قهقاعتا الاقيتاقنلاختبطقالنلااتهقالخئت,قنقاللالاتال قإ قأاقبالمتعهقاتالقأ مترقيتاقغاترسق
أاقاالقفقاذسقنل ارمفقنلاهقنما زفلقنقيفقالشعالب ا قالالمعاهقفهقاالفقئدن قيتعقغالباا تا قالاتااقايعت,قذلتكق

ققالن قإذنق ااقاراًراقباليع,قئئىقيالنل فقياقاذنقنل الع.قما الاقنليالنل فقيعقنل اااقنلر اال هقأ مر

ق  
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 في بعض مظازاث الظياطت ألاميركيت إقليميا

 8102\4\82  الحياة  محمد بدر الدين زايد
لاسقنلير قفهقاالفقإلىقنلاالقفقئ دقنلماامفقنقيار اتفقالتاسقنلةمتافقنليئمتطا افقالاتدااقلاباتااقيتد قمتئبافق

االقتعقنل ماترقي  تا قالفتهقنلالنقتعقأاقئتددًنقيتاقيمتارنلقاتذسقنلماامتفقنقختر قالتاسقاذسقنلماامتف قالئتدمقإي تااق
ئددقياقأزيالقنلي طةفقا شفقيد قنلاخبطقالنلا اقضقفهقاذسقنلماامتف قالأبتدأقيتاقبعتضقنلاطتالرنلقنقخاترنق

 فهقشياقأزياهقمالرافقالقطرقلاالمانقاذن.

نليعةتدقنلتذيقبتدأقفتهقنلاةاةتفقئ تدياققتادلقالاتدنققفيهقياقااعئ"قباقزيفقفتهقمتالراف قفةتدقاابع تاقلياعتًاقنليشت د
رتتغارنقيتتاقنلةتتالنلقنلخارتتف قااتترددقداليتتًاقأ  تتاقأليتتاا قئ ارتترقيتتاققتتالنلقمتتالرافقنلدايالقرنطاتتفقاغئتت قئئا تتاق
نلطتتابعقنل تترديقلئمتتاطرنقئئتتىقبعتتضقي تتاط"قنلشتتيا,قنلشتترقهقنلمتتالريقذيقنقغئباتتفقنل رداتتف قفتتهقيشتت دق تتااق

يار افقذ افقلئيشار فقالنلامالرقفتهقنليشت دقنلمتالريقبيقت,ق ئيتفقيي  تفقيعايتدنقال بدقالأاقاك ظرقإلاهق ي االرنقأ
ئئىقيبدأقنلردعقنلياباد,قيعقنلةالنقنلعم رافقنلرالمافقالاابفقنلةالنقنقيار افقنلعظيى قئئىقأاقاذسقنلي االرنقلتمق

اترناقالارق  اتاقخرالرتًاقا اقيي  فقفهقمال قاةاق"قنللاالنمارناالهقناقئايافقالرفضقناقئامقياقدال,قئربافقالنر
إقايتفقاتتذنقنل اتااقنل تتردي قاليتاقمتتمق تااقنلاتتدخ,قنلار تتهقنلعمت ريقفتتهقئيتراا قنلتتذيقاةرابتًاقلتتمقاعئتاقأاتتدقفتتهق
نلعتتتالمقايااتتتدس قالل  تتتهق تتتااقااياتتتفقماامتتتافقار اتتتف قاليرتتتاالبًاقبالتتتاال قرالمتتتهقإارن تتتهقمتتتي هقب تتتدفقإختتترنجق

اتتالقردعقأيار تتهقل تتذنقنلاتتدخ,قنلار تتهقالنشتت طاقيتتاقإدنرنقنقزيتتفقنلمتتالراف.قالقتتدقأشتتر اقفتتهقاا تتهقإلتتىقأاقيعط
غارقالنردن قالأاقنقيرقااال,قإلىقماامفقااففقنل االافقل ,قنقطرنفقنليادنخئتفقفتهقنقزيتف قيتاقاةامتهقائتالً ق
لزقاتتفقئئتتىقنققتت,قلئختترالجقيتتاقيتتيز"قاتتذسقنقطتترنفقيلايعتتفقالبخارتتفقالنشتت طاقالأ ةتترن.قنلالنمتتنقأاقمتتا اراالق

ئتتالر.قنلخطتتالنقنقاللتتىق ا تتلقفتتهقإئتتلاقنلتترقاسقارنيتت قنلييتتال قب ااتتهقنلختترالجقيتتاقاتتذنقنليتتيز"قنقاتتر قيتتاقنلاب
متتا قنلةتتالنلقنقيار اتتفقيتتاقمتتالراف قمتتمقبتتدنقال تتياقنقيتترقياتت,قنارتتا لقاليتتدنال لقخارلاتتفقالنقاتتمقدنخئاتتفق
أيار اتتف قالأاقئتتددًنقيتتاقيؤممتتالقرتت عقنلةتترنرقنقيار اتتفقنمتتاالقيلقنلتترقاسقنلي تتدفعقفتتهقاتتذنقنلةتترنر قفختترجق

ذقبتتتهقار تتتزقئئتتتىقارنيتتت قبارتتتراا هقنلتتتذيقاع تتتسقاالل ااتتتهقال الئاتتتفقنلماامتتتفقنقيار اتتتفقنلاتتتهقاراتتتدقاي اتتتداا قالنر
نللا  قنلعربهقالأ هقإذنق ا النقاراتدالاقبةتا قاتذسقنلةتالنلقفعئتا مقدفتعق يةتالقاتذنقنقيتر قأيترقلتاسقلداتدًنقالل تاق

يتىق ا تلقاتدئهقااراخاتًاقلاسقب ذسقنليلالف قئارمتًاقبالاتالهقدالرًنقلتبلدسق قامتاةامقيتعققتامقالرتالرنقداللتفقئظ
أاقماامتتا اقنلخارلاتتفقايئا تتاققتتامقاليكمتت,قدايالقرنطاتتفقاللابرنلاتتف قمتتمقلتتا لقنليمتتيلفقنلمتتالرافقباعةاتتدنا اقنليراتتدنق
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النلياالنرئفقل دخ,قيرنقأخر قفهقأزيفقنلملحقنل ايااليقالبد قارعادقاليالنل فقلداتدنقذنلقطتابعقداللتهقاتال,ق
القتتعقئتتاقناختتاذققتترنرقفتتهقاتتذسقنقزيتتفقلاةتتالمقالنشتت طاقبمتتربا اقاتتذسقنقزيتتف قاللايشتت,قيلئتتسقنقيتتاق يتتاقاتتالقيا

 نللالاف قالبيشار فقأطرنفقغربافقأخر قمدقنلةالنلقنلا اليافقنلمالراف.

الفتتهقنلاةتتدارقأاقاتتذسقنلمتتربفقنلعمتت رافقنللالاتتفقنقيار اتتفق ا تتلقاتتًلقأيار اتتًاقاةئاتتداًاقلامتت ا,قختترالجقالنشتت طاق
فا تتا قفميتفقاةالاتتدقماامتتافقااراخاتتفقأيار اتفقلايتتظقيتتا قنلاللتتهقيتاقنليتتيز"قنلمتتالريقاللتتاسقيزاتدًنقيتتاقن  غيتتاسق

باماخدنمقاذسقنلمربالقاللئاغطافقئئىقن ماابالقأيار افقالأااا ًاقازنقم قالنليما,قنق برقب ذنقنلرتددقنلمتربفق
نللالاتتتفقنقيار اتتتفقنل مايتتتفقالالنمتتتعفقنل طتتتا"قنلاتتتهققايتتتلقب تتتاقالنشتتت طاقلياااللتتتفقنلاتتتيمارقفتتتهقنليالقتتتفقنلياا تتتايهق

نليرناتت,قنقخاتترنقلئايتتاالض قفتتإاقلتتمقاتت لنقفتهقاعتتدا,قنلمتتئالكقنلاياالمتتهقنلياا تتايه قفعئتتىقنققتت,قامتتب ققختل,
 معيًاقبالغًا قالنقامقاايظقيا قاللهقالنش طاقلل ماا قياقفاا امقدالاقااةا"قأادنف ا.

ا اليقال ا لقاذسقنلمربفقياقنلةالنقبتياقالرتيلقبي  تاقامتببلقفتهقالتمقديتارقالنااتزنزنلقالنمتعفقنل طتا"قفتهقات
إلىقادقنلزئمقبياقنل ائتفقنقرمتافقنلاتهقااللتدقب تاقاتذسقنلعارتيفققتدقاار تلقيتاقي ا  تا قفتهقلياتعقنقاتالن,ق
رييلقاذسقنلمربفقلايظقيا قاللهقنلال االقنلياادنقااثقلمقاؤدقإلىقا از لقفاا اياف قيمئ اقفهقذلتكقيمت,ق

لبدناتفقنمتارناالافقالنمتافقاليا ايئتف قياقماادثقفهقمتالراف قفااشت ا,قابةتىقأاقالنشت طاقلتمقا تاقلتدا اقي تذقن
النمتتاخديلقأدالنلقلتتمقا تتاقي امتتبفقفتتهقاتتذسقنقزيتتفقال قنلي طةتتفقئياليتتًا قق تتهقلتتمقا تتاقاع ا تتاقأمامتتًاقنلاالرتت,ق
اتترناقالار اتتاق إلتتىقامتتالافقاةاةاتتفقليرتتئافقنلشتتع قنلمتتالريقنلتتذيقئئاتتهقنآلاقأاقاةبتت,قبامتتالافقأطرنف تتاقرالمتتااقالنر

اق ااقاذنقيازن,قيخامتًاقيعةتدًن قمتااااجقالباياايالقيعقإمرنقا, قالئياليًاقا هقامالافقإذنقأي اقأاقاخرج قالنر
قئاياتتفقربيتتاقيرتترق اتترناقالار اتتاقإلتتىقيعاال تتفقأطتترنفقغرباتتفقربيتتاقفر متتاقالنر فاتتهقنقطتترنفقنلرقامتتافقأيقرالمتتااقالنر

نلقالنلمعالداف قالنقرلنقأامًاقأاقاذسقنلامالافقماعا هقنل مارقياقنلاشتالاالقالن متطرنبالقيتاقلتمقاطترأقياغاترق
 إقئايافقلدادنقياقزنللقغارقي ايئف.

نل يتتالذجقنآلختترقالاتتالقنقزيتتفقنلةطراتتف قف يتتاقاتتالقيعاتتادقمتتارئلقبعتتضقنلاالقعتتالقنلعرباتتفقإلتتىقارتتالرقأاقإقالتتفق
الزاتترقنلخارلاتتفقنلمتتاب"قاائرمتتالاق تتااقأاتتدقئ ارتترااقاتتالقنلختتلفقدنختت,قنادنرنقنقيار اتتفقاتتال,ققطتتر قفتتهق

خلفتتًاقلئتترقاسقارنيتت  قالربيتتاق تتااقفتتهقاتتذنقيةتتدنرقيتتاقنلاةاةتتفققمتتال قياتت,قاتتذنقنلرلتت,قإلتتىقنليالقتتفقنلةطتتري
الل  هقيادالد قفالنمنقأاقنلخلفقباقماسقاال,قيعاللفقنليئيااقناارن هقالنل الريقنلشياله قفمًلقئتاقلغتفق
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الأمالا قارني قنلخارلاف قالدلا,قذلكقأاقنادنرنقنقيار افقئتاالدلقنلاتداثقبعتدقإقالتفقاائرمتالاقئتاقنلالمتاطفق
يلئتتتسقنلاعتتتاالاقنلخئالتتتهقدالاقيؤشتتترنلقمتتتغطقئئتتتىققطتتتر قالنق متتترقيتتتاقاتتتذنقالبيتتتاقا  تتتهقلداتتتفقبتتتااقدال,ق

نلال اتتتالقنليااتتتدنقفتتتهقامتتتمقا اقمتتتاا اقاتتتالقنائتتتلاقئتتتاقرتتتيةفقمتتتلحقأيار اتتتفقلداتتتدنقفتتتهقيلتتتا,قنلتتتدفاعق
نلرتتارالخه قف  تتاقنقيتترقاالتتاالزقيمتتيلفقنلمتتعهقنقيار تتهقنليي تتالمقلألربتتاح قمتتمق تتذلكقنلاتتداثقئتتاقاراابتتالق

يافقياخائفقليشار فققطرقلئمعالدافقاليررقالنايارنلقفهقنلائتال,قيات,قنلةتالنلقنقيار اتفقفتهقمتالراف ق ت,قالا
اتتذنقاع تتهقأاقنقربتتاحقنليالاتتفقلامتتلقنلعايتت,قنقيار تتهقنلرقامتتهقنلياتتددقلئماامتتفقنقيار اتتفقفتتهقشتتياققطتترقأالق

ر تتهقالفتترضقإرندا تتاقفتتهقلامتتلقنلالااتتدن قالنر يتتاقنمتتايرنرقإرتترنرقبعتتضقيؤممتتالقرتت عقنلةتترنرقنلماامتتهقنقيا
نمتتتايرنرقنمتتتاخدنمقنلرئااتتتفقنلةطراتتتفقللراتتتا قاليشتتترالعقاالظاتتتفقنلتتتدااقنامتتتليهقفتتتهقنلماامتتتفقفتتتهقنلي طةتتتفق

ذنق ااقاذنقنليشترالعقايتلقازاياتهقفتهقيرترقفتهق  قالااي تدقازاياتهقفتهق2013ازاترناقتاال اتال قق30النلعالم قالنر
معالديقفتهقزااراتهقنلغرباتفقنقخاترنقليعتالمقيررقفهقش ,قياالنر, ق ياقأمافقنليالقفقنلةاليقلاللهقنلع دقنل

ازايفقاذنقنليشرالعقإقئاياًا قبياقئبرقئ تهقيتاقيالنقتفققالاتفقالغاترقيمتبالقفقفتهقاتذنقنلرتدد قيتاقالرتفقل تذنق
نليشتتترالعقبي تتتهقنليامتتتب قفتتتهقاخراتتت قالاشتتتالاهقنلاطتتتالرقنلماامتتتهقفتتتهقنلي طةتتتف قفتتتإاقيعتتتالمقنليالقتتتفقنقيار تتتهق

ىقأاقنقيتترقأ بتترقيتتاقيالقتتفقشخرتتهقلاائرمتتالاق تتااجقيتتاقدالنفعتتهقنليئاتتبسقب تتذنقنلرتتددقلامتتلقإ قدلاتت,قئئتت
الرالنبطهقنلشخرافقيعققطر قالنر ياقنقيترقااعتد قذلتكقإلتىقئيئاتفقرت عقنلةترنرقنلماامتهقنقيار ته قالأاقاتذسق
نلالرقتتتفقيازنلتتتلقإاتتتد قنقالرن"قنليعايتتتدنقفتتتهقاتتتذسقنلماامتتتف قمتتتالن ققاقنلتتتبعضقاتتتؤياقبتتتذلكقأالقئئتتتىقمتتتبا,ق

اقيلتتددًنقأال قالاتتذنقاتتالقنقرلتتن قق تتهقيتتاقيتتاقأدننق لاتتلقفتتهقإربتتاكقنلي طةتتفقالاعطاتت,قنلي تتاالرنقخشتتافقن بعام تت
 يالاتتاقالاطالراتتاقنلطباعتتهق بتتاقهقشتتعال قنقرضقيمتت,قاتتذسقنقدننقنلاتتهقأ التتلقنل ماتترقيتتاقن متتطرن قالئتتدمق

 ن ماةرنر.

قأ هقربيتاقنآلاقفتهقااراخاًاق ااقاعددقيؤممالقر عقنلةرنرقنقيار هقيردرققالنقالاالنزاقلئداللفقنقيار اف قإ 
ظ,قارنلعقاذنقنلداللفقنلعظيتىقاتدرالاًاقاليتعقاللتالدقرقتاسقياةئت قالغرات قنقطتالنرقربيتاقامتب قاتذنقيزاتدًنقيتاق
ارنلتتعقنلةتتالنقنقيار اتتفقالنرابا  تتا قبيتتاقامتتافقمتتئبًاقإلتتىقغاتتا قرؤاتتفقنمتتارناالافقيا ايئتتفقالتتاسقنلي طةتتفقالربيتتاق

ق ,ققماااقنلماامفقنلخارلافقنقيار اف.
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 نيىيىزك جاًمص: هره زطالت بىمبيى املفاجئت للسياض بشأن قطس

 8102\4\82  بالل ياسين -80عربي -لندن
 هقيااكقباليباالقرمالفقلئمعالداااقبخرالصقنلارارقنلذيقايرمتهقبلداتمقئئتىقاي,قالزارقنلخارلافقنقيرا

 قطر.

الخلرتتفقنلرمتتالفقيياداتتاق" يتتى ق يتتى..قأالقيتتالنقارتتارققطتتر" قاللتتا لقفتتهقأال,قلاللتتفقلئتتالزارقنقيرا تتهقي تتذق
مرنقا,قالنقردا.  يرادقفقنل ال غرسقئئىقاعاا ه؛قنلاهقماممقأالرالباقالنلمعالدافقالنر

ااايز"ققاقئتفقإاقنلمتعالافقاي ترقبايترقق تانقياقاتفقئئتىقطتال,قاتدالدااقيتعقداللتفققطترققالئئةلقراايفق" االاالرك
بشتت ,قااالل تتاقإلتتىقلزاتترن قيشتتارنقإلتتىقأاقنلة تتانقمتتاامقفا تتاقريتتهقنل يااتتالقنل الالاتتف قبشتت ,قاي تتعقنلاالنرتت,قبتتااق

 "طينقنل ا,".قنلبئداا قإ قأاقرمالفقالزارقنلخارلافقباليباالقفهقأال,قزاارنقلهقلئييئ فقبرياهقنللدادنق ا ل:

الاةتتال,قنلرتتاايفقإاقرتتبرقالنشتت طاقفايتتاقااعئتت"قبتتالخلفقنلرتتاخ قدنختت,قدال,قيلئتتسقنلاعتتاالاقنلخئالتتهققتتدق
 يد قالأخبرقباليباالق ظارسقنلمعالديقئاد,قنللبارقبمرالرنقا,قنلخلف قالذلكق ةلقئاقيمؤال,قفتهقنلخارلاتفق

 طقنلرلاافقبال شفقئاقنميه.نقيرا اف قنلذيقأطئعقراافاااقئئىقياقلر قفهقنلئةا  قل  هقلمقاع

" إلتتىققتترنرقنلمتتعالدافقالنايتتارنلقنلعتتامقنليامتتهقفتترضقارتتارقلتتاليق21الاشتتارقنلاةراتتر قنلتتذيقارلياتتهق"ئربتته
الباتتريقالبتتريقئئتتىقداللتتفققطتتر قااتتثقنا ياتتا قيتتعقنلباتترااقاليرتتر قنلداللتتفقنلخئالاتتفقنلمراتتفقبتتدئمقناراتتا  ق

زندلقمت النلقيتاقنااا تالقنلاتهقيارمتا اقنقطترنفقإلتىقالنلاةار قيعقإارنا قالنماةبا,قيعارمهقاذسقنلدال,.قالق
 ياقنليرنرنقنليابادلف.

الائيتتتلقنلرتتتاايفقإلتتتىقأاقالزاتتترقنلخارلاتتتفقنلمتتتاب"قرا تتتسقاائرمتتتالاققمتتتىقيعظتتتمقفاراتتتهقااتتتاال,قنلاالمتتتطقبتتتااق
قنقطرنفقنليا ازئف قل اقدالاق لتاح قفةتدق تااقاعترفقنلمتعالداالا قنلتذااقارنقبتالاقنلدا اياتفقنلماامتافقنلدنخئاتف
فتتتهقنلال اتتتالقنليااتتتدنقأاقئلقتتتفقاائرمتتتالاقيتتتعقنلتتترقاسقدال التتتدقارنيتتت قلامتتتلقئئتتتىقيتتتاقاتتترنم قالل تتتذنقالتتتاائالنق

 ي اشدناهقالالماطااه قخارفقأاقارني قالقفقفهقنقاامقنقاللىقياقنل زنعقيعقنلمعالدافقاليعم راا.

ريتتزقي تتم قباامتتاففقالالتتدقنلاةراتترقأ تتهقئئتتىقختتلفقاائرمتتالا قفتتإاقباليباتتالقيتتاقنليةتتربااقلئتترقاس قالل تتذنقف تتالق
ش رنقأ يةلقيلاااقنلدال رنلقئئتىقايئتفق مت قلئترأيقنلعتامقق11إلىقأاققطرقالي ذقنقزيفقنلاهقيمىقئئا اق
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فتتهقالنشتت طا قنلاتتهقأئطتتلقمياراتتاقبدناتتفقنلشتت رقنلاتتاله قيتتاقختتل,قنمتتاةبا,قنلتترقاسقارنيتت قأياتترقداللتتفققطتترق
 لرقاسقارني قئاقدئيهقنلةاليقلئبئد.نلشاخقايامقباقايدق ,قما ه قفهقنلبالقنقباض قااثقئبرقن

الاةتتال,قنلرتتاايفقإاقباليباتتال قلتتا قإلتتىقنلراتتاضقاايتت,قنلرمتتالفقذنا تتاقفتتهقلةاقتتهقنلتتذيقئةتتدسقفتتهقنليطتتارقيتتعق
ئتتاد,قنللباتتر قاللتتاللهقنلع تتدقنقياتترقيايتتدقبتتاقمتتئيااقفتتهقلةتتا قئةتتدقيمتتا قنلمتتبل قالنليئتتكقمتتئيااقفتتهقلةاقتتهق

اقيالنل تتفقاتتتيمارقإاتترنا قالااةاتتت"قن متتاةرنرقفتتتهقمتتالرااقالنلعتتترن" قنلاتتالمقنقاتتتد قااتتثقاتتتر قنلال اتتالقنليااتتتدنقأ
الازايفقياقابةتىقيتاقلاتال قلا ظتامقنلداللتف قالالقتفقنلاتر قنل ارماتفقفتهقنلتايا قا ظترقإلا تاقفتهقالنشت طاقئئتىق

 أ  اقأاللالاالق قاي اقيعاللا اقدالاقيالقفقئربهقيالاد.

يا اتتفقرتتالنراخقأطئة تتاقنليايتتردالاقنلاالماتتالاقالا تتالسقنلاةراتترقإلتتىقأاقالرتتال,قباليباتتالقلئراتتاضقاتتزنياقيتتعقمتتةالطقم
ئئتتىقي طةتتفقلتتازنا قل تتال قنلمتتعالداف قالأدلقإلتتىقيةاتت,قشتتخص قيشتتارنقإلتتىقأاقالنبتت,قنلرتتالنراخقاتتالقإشتتارنق

 لدادنقئئىقازنادقا دادقنل زنعقفهقنلاياقئئىقنلي طةف.

لدرلتتتفقأاققالاعئتتت"قنلرتتتاايفققاقئتتتفقإاقنقزيتتتفقنا متتتا افقفتتتهقنلتتتاياقأرتتتبالقياتتت,قناايتتتامقفتتتهقنل تتتال غرس 
أئما قيؤمرااقفهقيلئسقنلشاالخقشرئالنقبي اقشفقفترضققاتالدقئئتىقرتيةالقنلمتلحقيتعقنلمتعالداف قالاتالقيتاق
متتتاؤمرقئئتتتىقأاللالاتتتالقنادنرنقنقختتتر  قيتتتاقيمتتت,قزاتتتادنقيباعتتتالقنلمتتتلح قالدفتتتعقنلمتتتعالدافققدن قدالرقفائتتت,ق

 لااةا"قن ماةرنرقفهقمالراا قاليالنل فقإارنا.

ا قنلطاتترناقنلمتتعالديقفتتهقمتتر قنقاتتدنف قباامتتاففقإلتتىقنلارتتارقنلييتترالضقالاتتذا قنلاةراتترقإلتتىقأاقأخطتت
ئئتىقنليتالن  قنلاي اتف قأمت ياقبشت ,ق باترقفتهقاتتداالرقنلالمتعقنا متا هقفتهقنلتايا قفايتاقأخبترقباليباتالقنللباتترق

 االمقنلمبلقبيايافقفانقنليلا,قأيامقالرال,قنليمائدنلقنا ما افقالنلبماقعقلئايا قبياقفهقذلكقنلالقالد.

 قنلرتاايف قفتإاقباليباتالقلتا قإلتىقنلشتر"قنقالمتطقلي اقشتفقن اياقاتفقنل الالاتف قنلاتهقاةتال,قنليرنقبتالاقإاقالبام
أاتتار/قيتتااال قخارتتفقأ تتهقالرتتي اقبي  تتاق"نقمتتالأقئئتتىقناطتتل"" قق12نلتترقاسقارنيتت قمتتاةالمقبتتالخرالجقي  تتاقفتتهق

رد اتتفقئيتتاا قليةابئتتفقنليئتتكق فاتتفقإلتتىقأاقباليباتتالقمتتازالرقنلاتتالمقإمتترنقا, قالبعتتدااقمامتتافرقإلتتىقنلعارتتيفقنق
 ئبدنهللقنلما ه.
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الاشارقنلاةرارقإلىقأاقنلرقاسقنلير متهقإايا الات,قيتا رالاقالنليماشتارنقنقليا اتفقأ غتالقيار ت,ققتدقزنرنقالنشت طاق
 نقمبالعقنليامه قالاماقنلرقاسقئئىقنلاياظقئئىقن اياقافقنل الالاف ق"دالاقأيق لاحقئئىقياقابدال".

اع تتدقبتتي قاارتت,قإاتترناقئئتتىقمتتلحق تتالاليقي يتتاقاتتدث قالاتتالقأيتترقلتتاقاي تتعققتتادنققالاتتذ رقنلرتتاايفقأاقارنيتت 
نللي الرافقنامليافقياقنماق افقبر ايل مقنل الاليقلتالقخرلتلقإاترناقيتاقن اياقاتف ق يتاقاع تدقارنيت قبمتا ق
نلةتتتالنلقنقيرا اتتتفقيتتتاقمتتتالراا قالطئتتت قيتتتاقنلتتتدال,قنقختتتر قفتتتهقنلشتتتر"قنقالمتتتطقنليمتتتاايفقالاايتتت,قلتتتز قيتتتاق

 نلع  .

الالتتتدقنلاةراتتترقأاق" لتتتاحقنلال اتتتالقنليااتتتدنقفتتتهقإق تتتاعقائياق تتتاقلعيتتت,قنليزاتتتد قالنلطئتتت قيتتتاقنلمتتتعالدافقاخياتتتفق
ايئا تتتاقئئتتتىقنلتتتاياقالقطتتتر قأيتتترقغاتتترقالنمتتتن قال اتتتفقمتتتاردقناارن اتتتالاقئئتتتىقا داتتتدنلقارنيتتت قالاتتتالقاخطتتتطق

 لئخرالجقياقمالراا قأيرق قاعرفق ااقلهقأاما".

شتتارنقإلتتىقأاقباليباتتالقمتتاعالدقإلتتىقالنشتت طاقاتتالمقن م تتاا؛قلئاامتتارقلئةيتتفقالاختتامق" االاتتالركقاتتاايز"قاةراراتتاقباا
أال تتغ قنلتتذيققابئتتهقباليباتتالقمتترنقفتتهق الراتتاقأم تتا قق-نليايالفتتفقباليختتاطرقيتتعقنلتتزئامقنل تتالريقنلشتتيالهق تتامقلتتالا

قئطئفقئادقنليرن.

ق  
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 ثالثت طينازيىهاث حىل مصير نىوي إًسان

 8102\4\82  80عربي  صابر كل عنبري
يتتتااال/قأاتتتار قنلتتتذيقا ا تتتهقفاتتتهقي ئتتتفقنقشتتت رقنقربعتتتفقنلاتتتهقاتتتددااقنلتتترقاسقنقيرا تتتهقق12يالئتتتدققنقارب تتتاقيتتتا

لاعتتتدا,قن ايتتتا"قنل تتتالاليقيتتتعقإاتتترناقبيتتتاقائبتتتهقيطالبتتتهقنقربعتتتف قالاتتتالقيتتتاقرفمتتتاهقط تتترناقااتتتىقنلئاظتتتفقليئتتتفق
 ف قفإيتاقأاقالايرال قيؤ دنقئئىقلمااقأ مرقيتاقيمتؤال,قأ  تاقلتاقاةبت,قبالزقتفقخطتفقنلعيت,قنلشتايئفقنليشتارق

 ابةىق ياقاهقأالق .

نقارن قاذنقنلاالم قالزاارنق ,قيتاقنلترقاسقنلير متهقإايا القات,قيتا رالاقالنليماشتارنقنقليا اتفقأ لتالقيار ت,قإلتىق
نلال االقنلياادنقنقيرا افقنلاهقاردرقن ايا"قنل الاليقأل دا يا قلع,قاذنقن ايتا"قاليرتارسقنلياايت,قاتداثق

 فقالنائليافقناقئايافقالنلداللاف قااخئئهقاماؤ لقئدادنقب ذنقنلشيا.نلمائفقفهقنقالماطقنلمااما

ليئفقياقايخضقئاقلةا نلقيا رالاقاليار ,قفهقنلال االقنلياادنقنقيرا اف قبالذنلقيعق ظارايتاقنقيرا تهق
قاليؤايرامقنلرايه ق قاالاهقبارنلعقيااي,قلئرقاسقنقيرا هقئاقيالقيهقنلرنفضقللبةا قئئىقاتذنقن ايتا" 
الاتتالقيتتاقأ تتدسقالزاتترقنلخارلاتتفقنقيرا تتهقيااتتكقباليباتتالقفتتهقيتتؤايرقرتتايهقبعتتدقنلايتتاعقلتتالزرن قخارلاتتفقائتتفق

أبراتت, قبتتالةال,قإاقنادنرنقنقيرا اتتفقما متتا قيتتاقن ايتتا"قنل تتالاليقفتتهقاتتا,قق27شتتيا,قنقطئمتتهقاتتالمقنلليعتتفق
 ئدمقاعدائه.ق

هقلالاراتتا قاليتتاقل تتفقأختتر  قنلاتتر قئئتتىقأرضقنلالنقتتعقلتتمقارفتتعقنلعةالبتتال قالااتتىقنليرفالئتتفقي  تتاقظئتتلقفتت
 نل يمافقنلاهقاش  اقالنش طاقئئىقاذنقن ايا"قااللقدالاقادف"قنماميارنلقأل بافقاذ رقإلىقإارنا.

 يتتاقأاقنلارتترااالقنلاتتهقخرلتتلقئتتاقنلايائتتالقنلزنقتترااقنقالرالباتتااقفتتهقالنشتت طا قاتترلنقاللتتالدقاياايتتالق
نل تالالي قما شتفقئ  تاقنقاتامقالنقمتاباعقنلاتهقائتهقاتالمقمرافقبااقنقالرالباااقالنقيرا ااقاال,قيرتارقن ايتا"ق

 يااال.ق12نلمبلق

طبعتتتاقائتتتكقنلاياايتتتالقإاقارتتتئلقباليعتتت,قاؤ تتتدقأاقنل تتتدفقيتتتاقاتتتذسقنلزاتتتارنلقلتتتمقا تتتاقإق تتتاعقدال التتتدقارنيتتت ق
باابةا قئئىقن ايا"قنل تالاليقلرتعالبفقذلتكقئئتىقيتاقابتدالقأالققمتبا قأختر  قالنر يتاقنمتا دفلقالمتعقنلئيمتالق

 ئئىقياقالريقمرنقبااقنللا بااقالف"قيبدأقاالزاعقنقدالنر.نقخارنق
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ياقادفعقإلىقاذسقنلة ائفقاالقنليالقفقنقالرالبهقنلمعافقياقماامفقإدنرنقارني قالتاسقن ايتا"قنل تالالي قالئتدمق
قاامقنقالرالباااقبعي,ق افقلئاياظقئئىقاذنقن ايتا"قالا ياتذسقبال ايت,قيتاققبت,قالنشت طا قفمتلقئتاقنلعتزالفق

 ليعئهقمدقييارماا اقلل ةماضقئئاه.ئاقنلالقالفقن

فعئىقمبا,قنليما,قيازنللقارفضقنلب الكقنقالرالبافقنل بر قنلاعاي,قيعقنليرارفقناارن افقبعتدقرفتعقنلعةالبتالق
 قيالئتتدقدختتال,قن ايتتا"قااتتزقنلا ياتتذ.ق تتااا مقئتتاقنيا تتاعقأالرالبتتاقئتتاقنلةاتتامقبيتتاقائتتزمقلالقتتفق2016ي تتذقا تتاارق

لقإلىقادق بارقياقنلي ام قن قارتادافقنلاتهق ا تلقااالخااتاقط ترناقيتاقاتذنقنليااال لقنقيرا افقنلاهقاد
 ن ايا".

فياقل ف قالئئىقأرضقنلالنقعقلمقارفعقنلعةالبال قالااىقنليرفالئفقي  اقظئتلقفتهقلالاراتا قاليتاقل تفقأختر  ق
 إارنا.قنلار قنل يمافقنلاهقاش  اقالنش طاقئئىقاذنقن ايا"قااللقدالاقادف"قنماميارنلقأل بافقاذ رقإلىق

 يااالقنلةادم:قق12ب ا قئئىقياقمب" قنليرلنقأاقاادثقأادقنلما اراالاالقنلملمفقنلاالافقاالمق

نلما اراالقنقال,:قن  ماا قنقيرا هقياقن ايا"قنل الاليقدالاقأاقاماي فقفالرنقنلعةالبالقنلاتهقرفعتلقبياللت ق
 ن ايا" قأالقنذنقنماي يلقما الاقئةالبالقلزقافقاليرائاف.ق

 نلما ه:قايدادقنلي ئفقليارنقياددنقأخر قنلما اراال

أيقأاقاةبتت,قنلتترقاسقدال التتدقارنيتت قبعتتدقزاتتارنقيتتا رالاقاليار تت,قبايداتتدقنلي ئتتفقنليي الاتتفقلياتترنقأختتر قائطتتا ق
 يزادقياقنليررفقلألالرالباااقلئاياالضقيعقط رناقاال,قن ايا"قنلا يائهقنلذيقظئلقارفمه.ق

ادنقنقيرا افقياقن ايا"قنل الالي قالفهقنلالقلق يمهقاعاتدقفتالرنقفترضقنلما اراالقنلمالث:قأاقاخرجقنلال االقنليا
 لياعقنلعةالبالقئئىقط رناقدفعفقالنادن.

اذنقن اايا,قاالقنق مرقخطالرن قاديرقن ايا"قنل الاليقاديارنقيرنقالناتدنقدالاقنلاةمتاط قفاتا,قللتيلقالنشت طاق
ئتتىقط تترنا قمتتادفعقذلتتكقنللي الراتتفقإلتتىقاتتذنقنلمتتا اراالقالرمتتخلقأالرالبتتاقلتتهقيتتاقختتل,قنمتتاق افقنلعةالبتتالقئ

 نامليافقإلىقردنقفع,قمراعفقئبرقنماق افقأ شطا اقنل الالافقنلاهقأالقيا اقبيع,قن ايا"قنل الالي.
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نلاالمقنل رنقفهقيئع قنقالرالبااا قف مقإاقأرندالنقاللمقارمخالنقلأليرا تااقبيةتدالرامقإ ةتاذقن ايتا"قنل تالالي قااتىق
اقخرللقي هقنلال اتالقنليااتدنقنق نلتذيققBlocking Regulationيرا اتف قالذلتكقيتاقختل,قايعات,ققتا الاقالنر

 اي عقنلشر القنقالرالبافقياقنلاياشهقيعقأيقئةالبالقأيرا اف

فايتتاقاارتت,قبرلاتتااقاتتدالثقأيقيتتاقن اايتتا لقنلتتملث قاي تتاقنلةتتال,قأاقنلملمتتفقغاتترقيمتتابعدنقالالنردن قأيتتاق
نلاياايتالقنلمترافقبتااقنقيرا تااقالنقالرالباتااقالفت"قنقال,قاظ,قاالقنق مرقارلااتا قالقالئتهقمتاؤ دقاللتالدقائتكق

 يبدأقاالزاعقنقدالنر.

فعدمقنماق افقنلعةالبالقالف"قاذنقنلما اراالقبالرغمقياقن  ماا قنقيرا هقاما دفقااةا"قئتدنقأيتالر قأال  ق
القتلقااللاهقيزادقياقنلمغطقئئىقإارناقاالقطاقئتفقنلا داتدقبامتاق افقنلعةالبتال قالما اتا قإئطتا قيزاتدقيتاقنل

لألالرالباااقلئمغطقئئىقط رناقلدفع اق االقنلاياالضقلاعدا,قن ايا"قنل الالي.قالمالما قل هق قاةتالمقإاترناقبتردنق
فعتت,ققالاتتفقيتتاقختتل,قنلختترالجقيتتاقن ايتتا"قالنمتتاق افقأ شتتطا اقنل الالاتتف قاختترجقنلبر تتايجقنل تتالاليقناارن تتهقيتتاق

 نلرقابفقنليشددنقلئي ظيفقنلداللافقلئطاقفقنلذراف.ق

اراالقااةتتت"قلئتتترقاسقدال التتتدقارنيتتت قيتتتاقالئتتتدقأالقاالئتتتدقبتتتهقي تتتذقااللاتتتهقنلرقامتتتفقيتتتاقل تتتف قالارمتتتهقاتتتذنقنلمتتتا 
نقالرالباااقيتاقل تفقأختر قيتاقختل,قئتدمقإئتادنقفالراتفقلئعةالبتال قيتاق قاتؤديقإلتىقن  اتارقن ايتا" قالامتينق

 ل مقبيالنرئفقنلعي,قيعقناارن اااقاق ائ مقباللئالسقئئىقطااللفقنلاياالض.ق

مقنل تتترنقفتتهقيئعتت قنقالرالباتتتاا قف تتمقإاقأرندالنقاللتتتمقارمتتخالنقلأليرا تتااقبيةتتتدالرامقإ ةتتاذقن ايتتتا"قباليليتت,قنلاتتالق
اقخرلتتتلقي تتتهقنلال اتتتالقنليااتتتدنقنقيرا اتتتف قالذلتتتكقيتتتاقختتتل,قايعاتتت,ققتتتا الاق  Blockingنل تتتالالي قااتتتىقالنر

Regulationيتعقبةاتفققنلذيقاي عقنلشر القنقالرالبافقيتاقنلاياشتهقيتعقأيقئةالبتالقأيرا اتف.قال تذلكقنلعيت,ق
 شر ا قن ايا"قأيقنلرا اااقالنلرالسقلئاياظقئئىقاذقن ايا".ق

أيتتاقبطباعتتفقنلاتتا, قميتتفقئالنيتت,قاي تتعقأالرالبتتاقيتتاقنلامتتاافقبيرتتالا اقنليادنخئتتفقيتتعقنقيرا تتااقالنلتتدخال,قفتتهق
 يالنل فقرعبفقاليباشرنقيعقنلال االقنلياادنقنقيرا افقياقأل,قنلاياظقئئىقن ايا"قنل الاليقيعقط رنا.
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لخلرفقأاقالنش طاقارادقياقخل,قيالقي اقنلرنفضقللايا"قنل الاليقنلتذيقاعابترسقمتدًنقأيتامقيااال ا تاقنلرنياتفقن
إلىقإرغامقط رناقلاةدامقا از لقيؤليفقفهقنليئيالقنلخلفافقيع ا قارادقإلبارقإارناقئئتىقنلايتاالضقلئاالرت,ق

 "إمرنقا,"قفهق  اافقنليطاف.إلىقنايا"قشاي,قاعالجقائكقنليئيالق افف قبياقفا اقنليالقفقياق

ئتتتادنقفتتترضقنلعةالبتتتالقيلتتتددن ق فيتتتاقلتتتمقاااةتتت"قاتتتذنقنل تتتدفقإ قبا  اتتتارقاتتتذنقن ايتتتا"قيتتتاقختتتل,قن  متتتاا قالنر
 فمايع,قإدنرنقارني قذلكقدالاقاردد.

أياقشر ا قن ايا"قنل الاليقنقالرالبااا قرغمقأ  مقارادالاقأاماقنلالرال,قإلىقائكقنل االتفقأيقن ايتا"قنلشتاي, ق
 مقارفمتتالاقأاقا تتالاقذلتتكقئئتتىقامتتا قن ايتتا"قنل تتالاليقالن  اتتارس ققاقنلعةبتتفقنل تتؤالدقأيتتاي مقاتتالقن عتتدنمقل تت 

بدا,قي طةهقللايا"قنل الاليقاعالجقنلبر ايجقنل الاليقناارن هقئئىقادقاعباترام قاتذنقيتاقأ تدقئئاتهقيتا رالاقفتهق
ي ترقالنشت طاقبالخاتارقنلعمت ريق بتدا, قاغرادنقلهققبا,قزاتارنقلالنشت طا قبةاللتهقإ تهق قااللتدقأيقبتدا, قإ قنذنقا

 الاذنقيمابعدقفهقنلالقلقنلاامر.

الئئاتته قئئتتىقنقغئتت ق تتاقشقنللا بتتااقنقالرالبتتهقالنقيرا تتهقختتل,قزاتتارنقيتتا رالاقاليار تت,قنقخاتترنقمتتب,قدفتتعق
قإارناقإلىقنايا"قشاي,قدالاقن  اارقن ايا"قنل الالي قمالن قئبرقنآللافقنلاتهقاتمقشترا اقالفت"قنلمتا اراالقنقال,قأال

ق لاالقأخر قيايةفقئئا ا.

ق

 تم بحمد هللا


