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 بدزان:عالكتنا مع إًسان لم جنلطع في أي فترة

 2017\2\12ًديى ال٣ُٗىبي   ٞلؿُحن أون الًً   -الضوخت / ٚؼة 

أ٦ض اإلاخدضر باؾم خغ٦ت اإلا٣اومت ؤلاؾالمُت "خماؽ" خؿام بضعان، أن ٖال٢ت خغ٦خه لم جى٣ُ٘ م٘ ئًغان في أي ٞترة 

 مً الٟتراث الؿاب٣ت.

هبني ٖال٢اجىا الخاعحُت ٖمىًما ٖلى ٢اٖضة اإلاهلحت الٗلُا لكٗبىا الٟلؿُُني، وهخٗاون في ٧ل ما ًم٨ً أن و٢ا٫ بضعان : "

ُض ٖال٢ت خغ٦خه م٘ ئًغان أ٦ثر، بما ًد٤٣ مهلحت الكٗب   ًٖ أمله في جَى
ً
ًسضم ٢ًُت ٞلؿُحن وصٖم م٣اومتها"، مٗغبا

 الٟلؿُُني.

ُ٘ اإلاؿخىي مً خماؽ لُهغان ض ٞع اعة ٞو اعة جأحي في ئَاع اإلاكاع٦ت في مإجمغ "صٖم الاهخٟايت" وخى٫ ٍػ ، أ٦ض أن الٍؼ

ىص  اإلاى٣ٗض في َهغان، والظي ؾب٤ أن ٣ٖض في ؾىىاث ؾاب٣ت، الٞخا ئلى أهه مً اإلاخى٢٘ مكاع٦ت الٗضًض مً ال٣ىي والٞى

حرها.  الٟلؿُُيُت ٚو

قباٍ/  20هخٟايت" اإلاؼم٘ ٣ٖضف في ووحه مجلـ الكىعي ؤلاًغاوي صٖىة عؾمُت لحغ٦ت خماؽ لحًىع مإجمغ "صٖم الا 

 ٞبراًغ الجاعي في الٗانمت ؤلاًغاهُت َهغان.

ت ومخِىت م٘ الضو٫ الٗغبُت وؤلاؾالمُت؛ ومً بُجها ئًغان، ئال أن الثىعة  وجدغم خغ٦ت خماؽ ٖلى بىاء ٖال٢اث ٢ٍى

 ٖلى الٗال2011الؿىعٍت في ماعؽ 
ً
غ ؾلبا

ّ
 ٢اث بحن الجاهبحن.، وعٌٞ الحغ٦ت جأًُض هٓام بكاع ألاؾض، أز

س د.عبدالسحمن: املىكف ألاميروي الجدًد ال ًطلم اليد لالشتيطان وال هلل الصفازة!  عضى جنفيرًت منظمت التحٍس

 2017\2\12أمض/ ٖمان:  

 أمحر٦ُا حضًضا ال ًُل٤ 
ً
غ الٟلؿُُيُت، أؾٗض ٖبضالغخمً، أن هىا٥ "مى٢ٟا عأي ًٖى اللجىت الخىُٟظًت إلاىٓمت الخدٍغ

بت الغئِـ صوهالض جغامب، الصخهُت، في ه٣ل الؿٟاعة ًض الاخ خال٫ ؤلاؾغائُلي ٧املت في الاؾدُُان باألعاض ي اإلادخلت، وال ًىٟظ ٚع

 ألامحر٦ُت ئلى ال٣ضؽ اإلادخلت".

وأياٝ ٖبض الغخمً، لـ"الٛض" ألاعصهُت، أهه "مً الؿاب٤ ألواهه، آلان، جدضًض مضي او٩ٗاؾاث هظا الخدى٫ الظي ٢ض 

 أ٧ان بك٩ل ٧امل أم حؼئُا، في اإلاى٠٢ ألامحر٧ي، ٖلى الٗملُت الؿُاؾُت بحن الجاهبحن الٟلؿُُني وؤلاؾغائُلي". ًُغأ، ؾىاء

ولٟذ ئلى أن "أهباء مىزى٢ت عاحذ، مإزغا، بأن ؤلاصاعة ألامحر٦ُت َلبذ مً عئِـ الىػعاء ؤلاؾغائُلي، بيُامحن هخيُاهى، 

با، أن ال ًأحي اعة واقىًُ ٢ٍغ ض مجها جلبُتها، ب٣ضع ما ٣ًضم م٣ترخاث ٖملُت ججاف ملٟاث واػهت  الظي ٌٗتزم ٍػ ت َلباث ًٍغ بمجمٖى

 في اإلاى٣ُت، مثل الٗملُت الؿُاؾُت وئًغان".

وأوضح أهه "في يىء اإلاباخثاث اإلاغج٣بت بحن جغامب وهخيُاهى، ٢ض جخطح ألامىع أ٦ثر بسهىم اإلاؿاع اإلاغشح لٗملُت 

 ؾغائُلي".الؿالم بحن الجاهبحن الٟلؿُُني وؤلا 

اث اإلاإؾؿت  واٖخبر أن "ؤلاصاعة ألامحر٦ُت ج٣٘ جدذ جأزحر الضولت الٗم٣ُت في الىالًاث اإلاخدضة، مً حهت، وجدذ يَٛى

، م٣اعهت باإلاغشح جغامب".
ً
 ألامحر٦ُت، مً حهت أزغي، بما حٗل الغئِـ جغامب ًخٛحر ولى حؼئُا

ما وعصًت؛ ٞال ق٪ أن ئصاعة جغامب باجذ حٗٝغ مٗنى أن ٩ًىن اإلاغء وأقاع ئلى أهه "مً صون أن هبُ٘ أهٟؿىا أوهاما أو أخال 

 في ؾضة الؿلُت، لضي أضخم صولت ٖلى وحه البؿُُت، وبحن أن ٩ًىن اإلاغء ًسُب في مهغحان اهخسابي".
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ث وبحن أن "هظا الخدى٫ الجؼئي، ٖلى ما ًبضو، في مىا٠٢ ئصاعة الغئِـ جغامب، م٣اعهت باإلاغشح جغامب، ٢ض جىضح جدىال 

باإلاىا٠٢ اإلاٗلىت في الحملت الاهخسابُت ججاف ال٣ًاًا حمُٗها، مثل اإلاىا٠٢ مً الهحن والاجداص ألاوعوبي واإلا٨ؿُ٪ وعوؾُا، 

 ًٞال ًٖ مى٣ُت الكغ١ ألاوؾِ".

، بأن "الاؾدُُان ؤلاؾغائُلي في ألاعاض ي الٟلؿُُيُت، ال ًهب في مهلحت الؿالم"، 
ً
و٧ان الغئِـ جغامب ٢ض ٢ا٫، مإزغا

٤ ما نغح به ئلى صحُٟت "ٌؿغائُل هُىم" ؤلاؾغائُلُت.وأ "، ٞو
ً
 ن "ه٣ل الؿٟاعة ألامحر٦ُت لل٣ضؽ لِـ ؾهال

تراٝ بضولت ٞلؿُحن، "مى٠٢ ال حضًض  ًها الٖا ٖلى نُٗض مخهل، اٖخبر ٖبض الغخمً أن ججضًض ؤلاصاعة ألامحر٦ُت لٞغ

 ُٞه".

اب٤، باعا٥ أوباما، لم جهىث، م٘ بًٗت صو٫ مدضوصة، لهالح و٢ا٫ ئن "الىالًاث اإلاخدضة في ٖهض الغئِـ ألامحر٧ي الؿ

 ، بمىذ ٞلؿُحن نٟت صولت مغا٢ب في ألامم اإلاخدضة".٢2012غاع الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة، الٗام 

 ًٖ وأوضح بأن "واقىًُ اٖخبرث خُجها أن مًمىن ال٣غاع ًأحي ٦ٟغى أخاصي الجاهب مً اإلاإؾؿت 
ً
الضولُت، ًٞال

 ٤ تراٝ بالضولت ٞو ت، الؾُما اإلاخٗل٣ت باألعى والحضوص والاؾدُُان، وبالخالي ٖضم الٖا جدضًضف ل٨ثحر مً اإلاؿائل الجىهٍغ

 مىانٟاث الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة".

ُحن، )باعا٥ أوباما وأ٦ض يغوعة "ٖضم الخلِ بحن هظا اإلاى٠٢، م٣ابل اإلاى٠٢ ألامحر٧ي الغؾمي، مىظ آزغ عئِؿحن أمحر٦

 وحىعج بىف الابً(، بالخمؿ٪ بدل الضولخحن، بٌٛ الىٓغ ٖما ٌٗىُت الحل باليؿبت للىالًاث اإلاخدضة".

سفض السد على مياملاتها  صحيفت: جسامب ًخطط لعلىباث ضد الصلطت ٍو

 مداصزاث ٞغج ٧اهذ امىُت بدخت ولم ج٨ً ؾُاؾُت

 2017\2\12ؾما ًٖ الحُاة    –و٧االث  –واقىًُ 

 لألمحن الٗام لألمم اإلاخدضة 
ً
مثل ٢غاع ؤلاصاعة ألامحر٦ُت مى٘ حُٗحن عئِـ الىػعاء الٟلؿُُني الؿاب٤ ؾالم ُٞاى مؿاٖضا

 جى٢ٗاث بىنىلها الى صعحاث  -لكإون لُبُا، طعوة جغصي الٗال٢ت الامحر٦ُت
ً
الٟلؿُُيُت في ٖهض الغئِـ صوهالض جغامب، مثحرا

، مجها
ً
جىحُه يٍٛى وئ٣ًإ ٣ٖىباث ٖلى الٟلؿُُيُحن في خا٫ ٖضم اؾخجابتهم اإلاُالب ألامحر٦ُت  أزغي أ٦ثر ؾىءا

ٗها اإلا٣بلت في اإلاىٓمت  وؤلاؾغائُلُت. واٖخبر الٟلؿُُيُىن ال٣غاع ألامحر٧ي يغبت مىحهت الى الؿلُت الٟلؿُُيُت، والى مكاَع

 الضولُت، والى الٗال٢ت ال٣ائمت بحن الجاهبحن.

 له لكإون لُبُا، ل٨ً ممثلت الىالًاث اإلاخدضة و٧ان ألامحن الٗ
ً
ام لألمم اإلاخدضة أهُىهُى ٚىجحٌرل ازخاع ُٞاى مؿاٖضا

ل اهداػث ألامم »في مجلـ ألامً ه٩ُي هُلي أخبُذ جىُٟظ ال٣غاع. و٢الذ في عصها ٖلى ٢غاع حُٗحن ُٞاى:  ٖلى مضي ػمً ٍَى

الًغع بدلُٟخىا ئؾغائُل، والىالًاث اإلاخدضة ال حٗتٝر بضولت اإلاخدضة الى الؿلُت الٟلؿُُيُت في ق٩ل ٚحر ٖاص٫ ألح٤ 

 «.ٞلؿُُيُت، وبالخالي ال جضٖم الغؾالت التي ًغؾلها حُٗحن ُٞاى صازل ألامم اإلاخدضة

ت، أن  غ الٟلؿُُيُت خىان ٖكغاوي في بُان وكغجه باالهجلحًز ئٖا٢ت حُٗحن »و٢الذ ًٖى اللجىت الخىُٟظًت إلاىٓمت الخدٍغ

ىُتُٞاى خا٫ مً  ت الَى  «.الخمُحز الهاعر ٖلى أؾاؽ الهٍى

ض ؤلاصالء بأي »ئهه « ٞغاوـ بغؽ»وعٌٞ ُٞاى الخ٣ُٗب ٖلى ال٣غاع ألامحر٧ي و٢ا٫ م٨خبه في عام هللا لى٧الت  ال ًٍغ

ذ  «.جهٍغ
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خدضة اؾخمغاع لؿُاؾت الىالًاث اإلا»واٖخبرث حبهت الىًا٫ الكٗبي الٟلؿُُني أن ٖغ٢لت الىالًاث اإلاخدضة حُٗحن ُٞاى 

ٌ ٖلى صولت »واٖخبرث مى٠٢ واقىًُ بأهه «. يض صولت ٞلؿُحن، وزغ١ واضح لل٣ىاهحن الضولُت، وخماًت لضولت الاخخال٫ جدٍغ

 «.ٞلؿُحن وصٖم لالخخال٫ إلاىانلت حغائمه

ًٖ  وأصزلذ ئصاعة جغامب حُٛحراث ٦بحرة حضًت ٖلى الؿُاؾت ألامحر٦ُت ججاف الٟلؿُُيُحن جمثلذ في الامخىإ ختى الُىم

ئحغاء أي اجهاالث ؾُاؾُت عؾمُت، أو الغص ٖلى الغؾائل التي وحهها الغئِـ مدمىص ٖباؽ، ومجها عؾالت تهىئت لترامب بالٟىػ، 

وعؾالت تهىئت زاهُت بخىلُه مىهب الغئاؾت بٗض جىهِبه، بما جًمىخه مً اؾخٗضاص ٞلؿُُني للٗمل م٘ ؤلاصاعة الجضًضة مً 

 م.أحل جد٤ُ٣ ج٣ضم في ٖملُت الؿال 

 ًٖ ئصاهت ؾلؿلت  221وحّمض جغامب مؿاٖضة مالُت ب٣ُمت 
ً
مُلُىن صوالع ًٖ الٗام اإلااض ي. وامخىٗذ ئصاعة جغامب أًًا

٘ الخىؾ٘ الاؾدُُاوي ؤلاؾغائُلُت.  ٦بحرة مً مكاَع

ل٪ وصأبذ ؤلاصاعاث ألامحر٦ُت الؿاب٣ت ٖلى ٞخذ زٍُى اجهاالث م٘ الؿلُت الٟلؿُُيُت ٣ٖب ٧ل اهخساباث، بما في ط

اعاث لألعاض ي الٟلؿُُيُت.  صٖىة الغئِـ الٟلؿُُني الى البِذ ألابٌُ، و٢ُام وػٍغ الخاعحُت ألامحر٧ي بؿلؿلت مً الٍؼ

اعاث التي ٢ام بها بٌٗ وػعاء الخاعحُت مً الحؼبحن الجمهىعي والضًمى٢غاَي الٗكغاث، مثل ماصلحن  وبلٜ ٖضص الٍؼ

 العي ٧لُيخىن، وحىن ٦حري.أولبراًذ، و٧ىلً باو٫، و٧ىهضولحزا عاٌـ، وهُ

و٢ا٫ مؿإولىن في الغئاؾت الٟلؿُُيُت ئن عاٌـ، وػٍغة الخاعحُت في ٖهض الغئِـ حىعج بىف الابً، ػاعث الغئاؾت 

 مغة، و٦ظل٪ ٞٗل ٦حري. 20مغة، وأن ٧لُيخىن ػاعتها أ٦ثر مً  25الٟلؿُُيُت أ٦ثر مً 

ض أمني بغئاؾت مضًغ الاؾخسباعاث الٗامت اللىا ء ماحض ٞغج ألاؾبٕى ألازحر ل٣اءاث م٘ مؿإولحن أمىُحن أمحر٦ُحن. وأحغي ٞو

٣ض ل٣اءاث  ٌ ئصاعة جغامب الاؾخجابت للضٖىاث الٟلؿُُيُت الى ٞخذ زٍُى اجها٫ ٖو وحاء ئعؾا٫ ٞغج الى واقىًُ بٗض ٞع

ًمً أي جغجِباث او م٘ مؿإولحن ٞلؿُُيُحن. ل٨ً ل٣اءاث ٞغج م٘ الجاهب ألامحر٧ي ا٢خهغث ٖلى الخٗاون ألامني، ولم جخ

 جٟاهماث ؾُاؾُت.

وال ًسٟي الٟلؿُُيُىن ٢ل٣هم مً اإلاغخلت الخالُت. وجى٢٘ اؾخاط الٗلىم الؿُاؾُت في حامٗت بحرػٍذ الض٦خىع أخمض 

 ٖلى الٟلؿُُيُحن في اإلاغخلت اإلا٣بلت ل٣بى٫ ال٣ىاٖض التي ًًٗها عئِـ الىػعاء 
ً
ا حمُل ٖؼم أن جىحه ئصاعة جغامب يَٛى

ىاث، والخى٠٢ ًٖ الخىحه الى ؤلاؾغائُل ي للٗملُت الؿُاؾُت، ومجها ئحغاء مٟاوياث مباقغة في ْل اؾخمغاع البىاء في اإلاؿخَى

حرها. ٘ ٢غاعاث جضًً ئؾغائُل، والخى٠٢ ًٖ م٣اياة ئؾغائُل في اإلاىٓماث واإلادا٦م الضولُت ٚو  ألامم اإلاخدضة وج٣ضًم مكاَع

ض مً الًٍٛى ٖلى الٟلؿُُيُحن، وؾدكتٍر أي صٖم مالي ب٣بى٫ اإلا٣اعبت اٖخ٣ض أن ئصاعة جغامب ؾخىحه اإلاٍؼ»و٢ا٫: 

ض مً ال٣ٗىباث ٖلى الٟلؿُُيُحن، مثل ه٣ل الؿٟاعة الى ال٣ضؽ في خا٫ ٖضم اؾخجابتهم »وأياٝ: «. ؤلاؾغائُلُت عبما تهضص باإلاٍؼ

 «.هظف الكغوٍ

 هل من صفلت جبادل أشسي مع إشسائيل؟

 2017\2\12   جضًضالٗغبي ال   ٞخدُت مدمض الهض٤ً

 
ً
غة، أنهم جل٣ىا ٖغيا م بُان ٦خائب ٖؼ الضًً ال٣ؿام حضعان الهمذ، خحن أٖلً ٢ائض ٦بحر ٞحها، ٖبر ًٞائُت الجٍؼ

ّ
خُ

 إلحغاء ن٣ٟت جباص٫ أؾغي، ولم ًخم البذ به، وهى ال ًغقى ئلى أصوى مُالب خغ٦ت خماؽ.  
ً
 ئؾغائُلُا

ٌ ٦خائب ال٣ؿام الٗغى ؤلاؾغائُلي نه  إلاىانلت الىؾُاء لم جٞغ
ً
، لُٓل اإلاجا٫ مٟخىخا

ً
، بل أب٣ذ الباب مىاعبا

ً
ائُا

ت في هظا الكأن، ألنها خغنذ ٖلى جد٤ُ٣  الضولُحن حهىصهم، و٢ض جسُى ئٖالن ٦خائب ال٣ؿام اإلاألٝى مً اإلاٟاوياث الؿٍغ

 ألاهضاٝ الخالُت: 
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اء ألاخغاع، أوال، أعاصث أن جإ٦ض للح٩ىمت ؤلاؾغائُلُت ٖلى الثىابذ التي ؾب٤ أن  التزم بها اإلاٟاوى ؤلاؾغائُلي في ن٣ٟت ٞو

ضم ئُٖائها ألاهمُت اإلاُلىبت.   وأعاصث أن جدغج اإلاؿإولحن ؤلاؾغائُلُحن الظًً صأبىا ٖلى ججاهل ٢ًُت ألاؾغي، ٖو

ال   في بغ٦ت الهضوء التي ؾاصث ؾلى٥ اإلاجخم٘ ؤلاؾغائُلي ججاف أؾغاف، ٞدغنذ باإٖل
ً
ن ئلى ئزاعة زاهُا، أل٣ذ ال٨خائب حجغا

المُت اإلاخ٨ّغعة أوخذ بأن  قهُت أولُاء أمىع الجىىص ؤلاؾغائُلُحن اإلاأؾىعًٍ لضي "خماؽ"، ال ؾُما أن عؾائل "خماؽ" ؤلٖا

الم بٗض ئٖالن ٦خائب ال٣ؿام،  ؼ آباء الجىىص اإلا٣ٟىصًً وأمهاتهم للخغوج ئلى وؾائل ؤلٖا ّٟ  أؾغي أخُاء، وهظا ما خ
ً
هىال٪ حىىصا

اصتهم. وبضأوا الحضًث   مً الجهض إٖل
ً
ضا  ًٖ مأؾاتهم، ويغوعة بظ٫ الح٩ىمت مٍؼ

، الخأ٦ُض للمجخم٘ الٟلؿُُني ٖلى مهضا٢ُت خغ٦ت خماؽ التي أٖلىذ في ًىلُى/ جمىػ 
ً
ًٖ أؾغ حىضي  2014زالثا

الن ًٖ م٣خله، بل وأ٢امذ خازامُ ، وجغ٦ذ للجِل ؤلاؾغائُلي ؤلٖا
ً
 أم مُخا

ً
ت الجِل مغاؾم ئؾغائُلي، ولم جدّضص ئن ٧ان خُا

صًٞ للجىضي قاؤو٫ أوعن، لُخس٠ٟ الجِل مً ٖبء الًِٛ الىا٢٘ ٖلُه حغاء أؾغ حىضي ٖلى ٢ُض الحُاة، لخٟاحأ والضة 

اجه، لخٗلً بٗض طل٪ أن ابجها الجىضي ألاؾحر  ٌ خازامُت الجِل جؼوٍضها بكهاصة زُُت جُٟض بٞى هظا الجىضي ٢بل أًام بٞغ

الن ُتها.  ٖلى ٢ُض الحُاة، ولهظا ؤلٖا  ٖلى حجم ن٣ٟت جباص٫ ألاؾغي وهٖى
ً
 جأزحر بالٜ ٖلى اإلاجخم٘ ؤلاؾغائُلي، وؾُإزغ خخما

تراٝ ؤلاؾغائُلي بىحىص حىىص  جخجاوػ م٣ُٗاث جد٤ُ٣ ن٣ٟت الخباص٫ لألؾغي بحن خغ٦ت خماؽ وئؾغائُل ئَاع الٖا

خغ٦ت خماؽ باإلٞغاج ٖجهم. ًهُضم ٣ٖض هظف  أخُاء، ًجب الٗمل ٖلى ئٖاصتهم ئلى طويهم، وجخجاوػ أٖضاص ألاؾغي التي جُالب

اله٣ٟت بجملت مُُٗاٍث ج٣ُض أًضي الح٩ىمت ؤلاؾغائُلُت في الى٢ذ الغاهً، جخمثل في خظع الح٩ىمت ؤلاؾغائُلُت مً ئبضاء 

ت ال٠ًٗ، والغيىر اإلاهحن أمام ٢ىة خغ٦ت خماؽ، وال ؾُما أن هظف الح٩ىمت أزبدذ ٢ىتها أمام ال٠ًٗ الظي أْهغجه الؿلُ

الٟلؿُُيُت في عام هللا. لظل٪، جسص ى الح٩ىمت ؤلاؾغائُلُت مً او٩ٗاؾاث اله٣ٟت ؤلاًجابُت ٖلى خُاة اإلاجخم٘ الٗغبي 

 الٟلؿُُني أ٦ثر مما جسص ى مً او٩ٗاؾاث اله٣ٟت الؿلبُت ٖلى اإلاجخم٘ ؤلاؾغائُلي. 

ً لضوصًً اػصًاص الًِٛ الكٗبي الظ ؿخىحب جد٤ُ٣ ن٣ٟت جباص٫ أؾغي بحن ٖضٍو ي جدخاحه الح٩ىمت ؤلاؾغائُلُت َو

 ٌؿمذ لها بااللخٟاٝ ٖلى مكغوٕ ال٣غاع اإلا٣ضم ئلى ال٨ىِؿذ 
ً
لخىُٟظ ن٣ٟت جباص٫ أؾغي، وهظا ما جدخاحه الح٩ىمت مبرعا

)البرإلاان(، والظي ٣ًط ي باَال١ ؾغاح أؾحر ٞلؿُُني واخض م٣ابل ٧ل حىضي ئؾغائُلي ٣ً٘ في ألاؾغ، وهظا الًِٛ الكٗبي ال 

غ ػمالئهم مً ألاؾغ،  ًؼا٫ في بضاًاجه. ٦ما ٌؿخىحب اػصًاص الحغا٥ صازل أوؾاٍ الجىىص ؤلاؾغائُلُحن أهٟؿهم، للمُالبت بخدٍغ

ولظل٪ خغنذ الح٩ىمت ؤلاؾغائُلُت ٖلى الخأ٦ُض أن حىىصها اإلا٣ٟىصًً ٢خلى، ُٞما جدغم خغ٦ت خماؽ ٖلى ؤلاًداء 

ٟه ئؾغائُل ٖلى "خماؽ"، وا٢خىإ الح٩ىمت ؤلاؾغائُلُت  لإلؾغائُلُحن بأنهم أخُاء. واؾدىٟاص الًِٛ الضولي والٗغبي الظي جْى

ضم  ؿخىحب اؾخ٣غاع الح٩ىمت ؤلاؾغائُلُت، ٖو ؿتها، مً صون أن جأزظ اإلا٣ابل اإلاُلىب. َو أن ٦خائب ال٣ؿام لً جخسلى ًٖ َٞغ

ىه مً الهغب مً ألاويإ الضازلُت
ّ
ئلى جىُٟظ ن٣ٟت جباص٫ أؾغي، ؾخدغج  مُاعصة عئِـ وػعائها ب٣ًاًا الٟؿاص التي لً جم٨

حن، والظي ؾُٟخذ حبهت  غ مغا٢ب الضولت في ًٚىن أؾبٖى ؿخىحب جد٤ُ٣ اله٣ٟت اهخٓاع الح٩ىمت ج٣ٍغ الائخالٝ الحا٦م. َو

، ٠ُ٨ٞ لح٩ىمت جيخٓغ 2014هجىم ٍٖغًت ٖلى أصاء اإلاجلـ الىػاعي اإلاهٛغ، اإلاتهم بال٣هىع في ئصاعة الحغب ٖلى ٚؼة ؾىت 

غ ؤلاصاهت بال٣هىع، لترف اإلالح ٖلى حغح الٟكل، مً زال٫ جىُٟظ ن٣ٟت أؾغي؛ ؾتزه٤ عوح اإلاجخم٘ ؤلاؾغائُلي ب٣ل٤ ج٣ ٍغ

ت مً ٣ٞضان ٢ىة الغصٕ.   الىاٞػ

اإلاغخلت الغاهىت ٚحر مالئمت لخىُٟظ ن٣ٟت جباص٫ أؾغي، ختى وئن ٧اهذ ٦خائب ال٣ؿام بداحت ئلحها، للخس٠ُٟ مً حجم 

ت ؤلاخباٍ، وطل٪ مً الًِٛ الكٗبي الىا٢٘ ٖ لى خغ٦ت خماؽ حّغاء خهاع ٚؼة، ولحكغ ٢ُاصة الؿلُت الٟلؿُُيُت في ػاٍو

كلذ ال٣ُاصة الٟلؿُُيُت في ئَال١ ؾغاخهم،  زال٫ الىجاح في ؤلاٞغاج ًٖ أؾغي مٗخ٣لحن ٢بل الخى٢ُ٘ ٖلى اجٟا٢ُت أوؾلى، ٞو

لت. م مً ؾىىاث اإلاٟاوياث الٍُى  ٖلى الٚغ
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 هبيل شعث: الليادة الفلصطينيت شتىاحه شياشت إدازة جسامب املتطسفت

 2017\2\12  زضمت ٢ضؽ بغؽ -عام هللا )ٞلؿُحن( 

٩ي "صوهالض جغامب" ج٣ىم بما ًلبي مىا٢ٟه ألاًضلىحُت  ٢ا٫ ال٣ُاصي في خغ٦ت "ٞخذ"، هبُل قٗث، ئن ئصاعة الغئِـ ألامٍغ

ت؛ ومً بُجها صٖم ئؾغائُل ومكغوٖها الاؾدُُاوي.  وال٨ٍٟغ

٩ي الجضًض، "ألاؾىأ وألا٦ثر  وقضص قٗث في خىاع زام م٘ "٢ضؽ بغؽ"، الُىم الؿبذ، ٖلى أن ئصاعة الغئِـ ألامٍغ

٨ُت، "زانت في ْل مىا٢ٟها واٖخباعها ألامم ألازغي أٖضاء لها". ا"، ٖلى نُٗض ؤلاصاعاث ألامٍغ
ً
 جُٞغ

ا مداًًضا في ٖملُت الؿالم،  ولٟذ وػٍغ 
ً
الخاعحُت الٟلؿُُني ؾاب٣ًا، الىٓغ ئلى أن الىالًاث اإلاخدضة، "لم ج٨ً ًىًما َٞغ

٩ا بأنها مكغوٖها في الكغ١ ألاوؾِ".  ولم ًخٛحر اإلاى٠٢ الٗام لها ججاف ئؾغائُل، التي جغي ٞحها أمٍغ

ًها ال٣اَ٘ وأياٝ قٗث، ح٣ًُٗبا ٖلى مىا٠٢ ئصاعة جغامب ججاف ال٣ًُت الٟلؿ ُُيُت، والتي ٧ان آزغها ججضًض ٞع

تراٝ بالضولت الٟلؿُُيُت، أن "ال٣ُاصة جتر٢ب ٧ل ما ًهضع ًٖ جغامب وئصاعجه، وحٗض الخُِ إلاىاحهت ٢غاعاتها وزُىاتها،  الٖا

 والخدغ٥ ٖلى اإلاؿخىي ؤلا٢لُمي والضولي لخد٤ُ٣ طل٪".

٩ا وزاعحه ا، هدُجت مىا٢ٟه اإلادكضصة، والتي ٧ان مً بُجها مى٘ صزى٫ وأقاع ئلى أن جغامب "ا٦دؿب أٖضاء صازل أمٍغ

 خملت حيؿُاث ؾبٗت صو٫ ئؾالمُت".

م٨ً  ٩ا، مؿخٗضة ألن ج٠٣ ئلى حاهب الٟلؿُُيُحن، ٍو ت صازل أمٍغ وجاب٘: "هىا٥ ال٨ثحر مً صو٫ الٗالم وال٣ىي الجماهحًر

."  ججىُضهم في مىاحهت جغامب بدظع وصون زٝى

ا: "جغامب ًب٣ى عحل أٖما٫ وأوضح ال٣ُاصي في خغ٦ت ٞ ًٟ ا"، مًُ ًُ ٩ا لم حٗض ال٣ىة الىخُضة في الٗالم خال خذ، أن "أمٍغ

ا في ْل الحغا٥ الضولي". ًً  ولضًه خؿاباث ًم٨ً أن ًتراح٘ زاللها ًٖ مى٢ٟه ولى بك٩ل مدضوص، وطل٪ أً

ً ٖلى الى٢ٝى في وحه ئصاعة جغامب وؤلانغاع ٖ لى خ٣ى٢هم، "وطل٪ مً زال٫ وأ٦ض يغوعة أن ٩ًىن الٟلؿُُيُحن ٢اصٍع

ت اإلاىا٠٢ الٗغبُت والحغا٥ الضولي اإلا٨ث٠".  جد٤ُ٣ الىخضة وج٣ٍى

تراٝ بضولت ٞلؿُحن، في الى٢ذ الظي أ٦ضث ُٞه  ًها ال٣اَ٘ الٖا ٨ُت، حضصث ٞع ججضع ؤلاقاعة ئلى أن ؤلاصاعة ألامٍغ

 التزامها بضٖم "الحلُٟت ئؾغائُل بالٗمل ال بال٣ى٫ ٣ِٞ".

ن إلاىضوبت واقىًُ الضائمت في ألامم اإلاخدضة، الؿٟحرة ه٩ُي هاًلي، ٞجغ الُىم الؿبذ، بٗض ٖغ٢لتها حاء طل٪ في بُا

 جغقُذ عئِـ وػعاء الؿلُت الٟلؿُُيُت ألاؾب٤ "ؾالم ُٞاى" إلاىهب اإلابٗىر ألاممي الجضًض ئلى لُبُا.

ّبرث هاًلي ًٖ "زُبت أملها" ئػاء ٢غاءة عؾالت بٗثها ألامحن الٗام ئلى مج لـ ألامً حكحر ئلى هِخه حُٗحن ُٞاى ل٣ُاصة ٖو

 بٗثت ألامم اإلاخدضة في لُبُا.

لت للٛاًت وألامم اإلاخدضة جىداػ بك٩ل ٚحر ٖاص٫ لهالح الؿلُت الٟلؿُُيُت ٖلى خؿاب خلٟائىا في  وأياٞذ: "لٟترة ٍَى

٨ُت لِ ـ ٣ِٞ بال٨الم، مً أحل مؿاهضة ئؾغائُل"، مكضصة ٖلى أهه "مً آلان ٞهاًٖضا ؾىٝ حٗمل الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 خلٟائها".

وأ٦ضث أن بالصها "ال حٗتٝر بالضولت الٟلؿُُيُت وال جضٖم ؤلاقاعة التي ًم٨ً أن ًمثلها هظا الخُٗحن صازل مىٓمت ألامم 

 اإلاخدضة"، بدؿب ٢ىلها.
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 بسهت: حماس شتشازن بمؤجمس لدعم الاهتفاضت في إًسان

 2017\2\12الغؾالت هذ  

ض مً الحغ٦ت ؾِكاع٥ في مإجمغ "صٖم الاهخٟايت الٟلؿُُيُت" الظي ٢ا٫ ٖلي بغ٦ت  ممثل خغ٦ت خماؽ في لبىان، ئن ٞو

ً مً الكهغ الجاعي في َهغان.  ًىٓمه مجلـ الكىعي ؤلاًغاوي في الىاخض والٗكٍغ

ذ لـ"الغؾالت هذ" الؿبذ، "أن الضٖىة وحهذ للٟهائل الٟلؿُُيُت ٧اٞت، واإلاجلـ الد عي وأياٝ بغ٦ت في جهٍغ كَغ

ُ٘ اإلاؿخىي". ض ٞع  وبغإلااهاث الٗالم، وؾٝى جلبي الحغ٦ت الضٖىة بٞى

وأوضح أهه لِؿذ اإلاغة ألاولى التي حكاع٥ ٞحها الحغ٦ت بمإجمغاث ح٣ٗض في ئًغان، مكحًرا ئلى أن اإلاإجمغ ؾ٣ُٗض في ألاو٫ 

غبُت واؾٗت. ً مً الكهغ الجاعي، بمكاع٦ت ئؾالمُت ٖو  والثاوي والٗكٍغ

 : مؤجمس فلصطينيي الخازج لصد فساغ مؤشصاث املنظمتالعالىل لصفا

 2017\2\12نٟا  -ئبغاهُم م٣بل -ئؾُىبى٫ 

اص الٗالى٫ ئن اإلاإجمغ الظي ؾ٣ُٗض م٘ نهاًت الكهغ  ٢ا٫ اإلاخدضر الغؾمي باؾم اإلاإجمغ الكٗبي لٟلؿُُىيي الخاعج ٍػ

غ بال  خاعج، وازتزا٫ ٖملها صازل ٞلؿُحن اإلادخلت.الجاعي باؾُىبى٫، ًأحي بٗض ؾىىاث مً ٞغاٙ مإؾؿاث مىٓمت الخدٍغ

وأوضح الٗالى٫ زال٫ خضًث زام م٘ و٧الت "نٟا" الؿبذ، أن اإلاإجمغ ًداو٫ ئًجاص صوع لؿبٗت مالًحن ٞلؿُُني، ٖبر 

 مىهت ججم٘ ٧ل الكخاث في ْل ُٚاب ئَاع ٞلؿُُني ًىٓمهم.

غ، و٢ا٫: "ه  ًٖ مىٓمت الخدٍغ
ً

دً ال هضعي الخمثُل، ول٨ىىا هُالب أن ٩ًىن نىجىا وهىف ئلى أن اإلاإجمغ لً ًدل بضًال

ل، ومإزغ بهىاٖت ال٣غاع الٟلؿُُني".
ّ
 )ٞلؿُُيُى الخاعج( ُممث

تز٫ 
ُ
غ از مثل ال٩ل الٟلؿُُني ٣ٞغاعتها ٚحر ُملؼمت، الًٞخا ئلى أن "ال٣غاع بمىٓمت الخدٍغ

ُ
غ ئطا لم ج وأ٦ض أن مىٓمت الخدٍغ

ت نٛحرة".  بُض مجمٖى

ُتها )اإلاىٓمت("، مُالًبا بأن ٩ًىن هىا٥ اهخساباث صًم٣غاَُت و٢ا٫: " ٕؼ قٖغ اٞخدىا ألابىاب وقاع٧ىها، ٞىدً ال هٖؼ

: "ئطا ب٣ُذ أبىابها مٛل٣ت أمام ٞلؿُُني الخاعج، أي صوع ًم٨ً أن ٩ًىن 
ً

غ، وحؿاء٫ ٢ائال وجمثُل خ٣ُ٣ي بضازل مىٓمت الخدٍغ

 لهم؟".

٩ا الالجُيُت وصو٫ قغ١ آؾُا والضو٫ وأ٦ض أن اإلاإجمغ ًمثل قغا٦ت خ٣ُ٣ُت ل ٩ل أَُاٝ الكٗب الٟلؿُُني بالخاعج )أمٍغ

غ ألاعى الٟلؿُُيُت. ؿعى إلًجاص صوع لل٣ىة الٟلؿُُيُت اإلاُٛبت بالخاعج، ولُٗؼػ صوعها في جدٍغ  الٗغبُت..(، َو

كغاث الٟلؿُُ 100ولٟذ ئلى أن هىا٥  ٩ا الالجُيُت، ٖو يُحن الظًً ًمل٩ىن مئاث بغإلااوي مً أنى٫ ٞلؿُُيُت في أمٍغ

 أل٠ َبِب بالخاعج، وهظف ال٣ىي مُٛبت، بداحت ئلى ٦ُان ًىٓمها. 20أل٠ مهىضؽ و 150اإلالُاعاث، و

ا في و٢ذ حكهض ُٞه الؿاخت الٟلؿُُيُت اه٣ؿاَما؛ الًٞخا ئلى أهه  ًُ ؿمى ٞهائل ٌُ وأقاع ئلى أن اإلاإجمغ ُؾمي بالكٗبي ختى ال 

هىن ٖلى الخىٕى الٟلؿُُني باإلاإجمغ.لم جىحه صٖىة ألي مً الٟهائل أ ا أنهم خٍغ
ً
غ، مؿخضع٧  و مىٓمت الخدٍغ

ب  3وأٞاص الٗالى٫ بأن اإلاإجمغ الظي ٌكاع٥ ُٞه  آالٝ شخهُت ٞلؿُُيُت ختى اللحٓت؛ ًم٨ً أن ًلٗب صوًعا في ج٣ٍغ

ا، الًٞخأ أن طل٪ ؾُٓهغ بمسغ 
ً
 حاث وجىنُاث اإلاإجمغ.وحهاث الىٓغ بحن الٟهائل الٟلؿُُيُت اإلاى٣ؿمت، وصوًعا ياُٚ
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ؼ اإلاى٠٢ الٟلؿُُني وحُٛحر الغأي الٗالمي؛ و٢ا٫: "ئطا  ؿهم في اإلاغخلت اإلا٣بلت في حٍٗؼ ٌُ وأوضح أن الخىٕى باإلاإجمغ ًم٨ً أن 

 اؾخُٗىا جىخُض حهىصها ًم٨ً لىا أن هإزغ".

ؿمها(  وخى٫ ال٣ٗباث التي ج٠٣ أمام اإلاإجمغ، لٟذ الٗالى٫ ئلى أن بٌٗ الجهاث اإلادؿىبت ٖلى ٌُ غ )لم  مىٓمت الخدٍغ

اتها مىه. ُتها، وأبضث جسٞى ا لكٖغ ًٖ  اٖخبرث اإلاإجمغ ُمىاػ

ا بأهه "٧ان مً اإلاىخٓغ وألاولى أن جباع٥ هظا الجهض 
ً
ولٟذ ئلى أنهم باصاعة اإلاإجمغ أعؾلىا ٖضة عؾائل جُمُيُت، مؿخضع٧

 ل٩ىهه م٨مل لها".

يخٓغ ناو٘ ال٣غاع في و٢ذ وكهض ُٞه ج٩الًبا ٖلى ال٣ًُت و٢ا٫ ئهه: "ال ًم٨ً أن ه٠٣ م٨خىفي ألاًضي وهدً ه

 الٟلؿُُيُت، ٞال٣ضؽ تهىص، وِٗل اه٣ؿاًما، ومسُُاث ه٣ل الؿٟاعة، والًٟت جًُ٘".

ًغ٦ؼ ٖلى الك٤ الاحخماعي وخى٫ الٟغ١ بِىه وبحن مإجمغ ٞلؿُُيُى أوعوبا، أوضح الٗالى٫ أن مإجمغ "ٞلؿُُيُى أوعوبا" 

والث٣افي، وجدًغف الٗائالث؛ بِىما هظا اإلاإجمغ هى مإجمغ "ؾُاس ي مً الُغاػ ألاو٫ وخًىعف هسبىي ومً مإؾؿاث اإلاجخم٘ 

 اإلاضوي الٟلؿُُيُت".

سحب بـ "البيان الختامي" ملؤجمس زؤشاء البرملاهاث العسبيت
ُ
 زام هللا ج

 2017\2\11زضمت ٢ضؽ بغؽ   -عام هللا )ٞلؿُحن( 

ني" الٟلؿُُيُت، بالبُان الخخامي إلاإجمغ عؤؾاء البرإلااهاث الٗغبُت وما جًمىه مً ٢غاعاث  عخبذ خ٩ىمت "الخىا٤ٞ الَى

 وجىنُاث بكأن ال٣ًُت الٟلؿُُيُت.

ذ صحٟي له مؿاء الُىم الؿبذ، ئن ال٣غاعاث التي  و٢ا٫ اإلاخدضر الغؾمي باؾم الح٩ىمت، ًىؾ٠ اإلادمىص، في جهٍغ

ؼ نمىص الٟلؿُُيُحن وصٖم وحىصهم وصٞاٖهم ًٖ زغج بها  مإجمغ عؤؾاء البرإلااهاث الٗغبُت الثاوي في ال٣اهغة "مً قأنها حٍٗؼ

 خ٣ى٢هم اإلاكغوٖت".

وأ٦ض أن "ال٣ًُت الٟلؿُُيُت بداحت ئلى صٖم ألاق٣اء الٗغب ٖلى ٧اٞت الهٗض؛ زانت وأن ٞلؿُحن جخٗغى لخهُٗض 

 اخخاللي قامل".

ض ؤلاؾغائُلي "يهضٝ ئلى جثبُذ الاخخال٫ وجضمحر ئم٩اهُت ئ٢امت الضولت الٟلؿُُيُت اإلاؿخ٣لت ٧املت وقضص ٖلى أن الخهُٗ

انمتها ال٣ضؽ الكغ٢ُت".  الؿُاصة ٖو

ا ئًاها بـ "الهامت"، وأوضح أنها "هابٗت مً مضي خغم  ًٟ وزمً اإلادمىص، زُىة مإجمغ عؤؾاء البرإلااهاث الٗغبُت وان

تها في وحضانهم".ألاق٣اء الٗغب ٖلى ال٣ًُت ا  لٟلؿُُيُت وجبحن مضي م٩اهت ٞلؿُحن ومغ٦ٍؼ

ما٫ اإلاإجمغ الثاوي للبرإلاان الٗغبي وعؤؾاء اإلاجالـ والبرإلااهاث الٗغبُت، الُىم الؿبذ،  واهُل٣ذ الجلؿت الاٞخخاخُت أٖل

ت(، وحؿخمغ إلاضة ًىم واخض. ٣ضث بم٣غ ألاماهت الٗامت للجامٗت بال٣اهغة )الٗانمت اإلاهٍغ  ٖو

خضاءاث التي ًخٗغى لها الكٗب الٟلؿُُني مً ٢بل الاخخال٫ وبد ث اإلاإجمغ، جُىعاث ألاويإ في اإلاى٣ُت والٖا

ؤلاؾغائُلي، وصوع اإلاجالـ والبرإلااهاث الٗغبُت في صٖم نمىص الٟلؿُُيُحن الؾترصاص خ٣ى٢هم اإلاؿلىبت وئ٢امت صولتهم اإلاؿخ٣لت 

٤ بُان البرإلاان ال انمتها ال٣ضؽ الكٍغ٠، ٞو  ٗغبي.ٖو
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٘ ئلى ال٣اصة الٗغب في احخمإ مجلـ حامٗت الضو٫ الٗغبُت الـ  ٖلى مؿخىي  28ومً اإلا٣غع أن ٌٗخمض الاحخمإ وز٣ُت جٞغ

خًمً عؤٍت البرإلااهاث الٗغبُت في مىاحهت الخدضًاث ال٨بري التي جىاحه  ال٣مت والظي ؾ٣ُٗض باألعصن في ماعؽ/ آطاع اإلا٣بل، ٍو

 ألامت الٗغبُت

 تىحه للجناًاث الدوليت بعد وعىد جسامبعباس حمد ال

 2017\2\11الغؾالت هذ  

٦ك٠ مؿئى٫ ٞلؿُُني مُل٘، أن الغئِـ مدمىص ٖباؽ حمض بك٩ل "مإ٢ذ" الخىحه إلاد٨مت الجىاًاث الضولُت، 

 ٖضم ج٣ضًم أي مل٠ يض "ئؾغائُل" زال٫ قهغ ًىاًغ الجاعي.
ً
 م٣غعا

ذ زام لـ"الغؾالت هذ"، الؿبذ، أن ٢غاع ٖباؽ خى٫ ججمُض  وأ٦ض اإلاؿإو٫ الظي ًٞل ٖضم ط٦غ اؾمه، في جهٍغ

الخىحه للمد٨مت الضولُت حاء بٗض هخائج الل٣اء الظي حم٘ عئِـ حهاػ اإلاسابغاث الٗامت اللىاء ماحض ٞغج بمؿئىلحن في ئصاعة 

٩ي صوهالض جغامب في واقىًُ زال٫ ألاًام اإلاايُت.  الغئِـ ألامٍغ

٨ُت وأوضح أن ٞغج ه٣ل لٗباؽ عؾائل " ٨ُحن بخأحُل البذ في مل٠ ه٣ل الؿٟاعة ألامٍغ جُمُيُت" مً اإلاؿئىلحن ألامٍغ

٨ُت الجضًضة في  إلاضًىت ال٣ضؽ اإلادخلت ٖلى ألا٢ل زال٫ الكهىع الثالر اإلا٣بلت، وئُٖاء ٞغنت لالجهاالث والخدغ٧اث ألامٍغ

 اإلاى٣ُت.

٨ُت بخدغ٥ ىصاث أمٍغ حضًض بمل٠ اإلاٟاوياث الثىائُت اإلاخٗثر بحن  وط٦غ اإلاؿئى٫ الٟلؿُُني، أن ٞغج ٦ظل٪ جل٣ى ٖو

ب وحهاث الىٓغ بُجهما وئخُاء هظا اإلال٠  ٨ُت بحن الجاهبحن لخ٣ٍغ الؿلُت و"ئؾغائُل" مىظ ؾىىاث، وج٨ث٠ُ الاجهاالث ألامٍغ

.
ً
 مجضصا

٨ُحن أبلٛىا الؿلُت ٖبر اللىاء ٞغج بأن أي زُىة يض "ئؾغائُل" في الى٢ ض ولٟذ ئلى أن اإلاؿئىلحن ألامٍغ ذ الغاهً، ؾتًز

٨ُت زُىاث ٣ٖابُت أزغي يض الؿلُت الٟلؿُُيُت". ، و"٢ض جخسظ ؤلاصاعة ألامٍغ
ً
 ألامىع ح٣ُٗضا

. وحاء هظا 
ً
والخ٣ى عئِـ اإلاسابغاث الٗامت الٟلؿُُيُت اللىاء ماحض ٞغج، مؿإولحن أمىُحن في البِذ ألابٌُ، مإزغا

٨ُت الجضًضة، الل٣اء بحن ٞغج واإلاؿإولحن ألامىُحن في البِذ ألابُ ٌ في أو٫ اجهاالث بحن الؿلُت الٟلؿُُيُت وؤلاصاعة ألامٍغ

 ًٖ مهضع مؿإو٫ 
ً
خه.-بغئاؾت صوهالض جغامب بدؿب و٧الت "أؾىقِخض بغؽ" ه٣ال  ًٞل ٖضم ال٨ك٠ ًٖ هٍى

ذ ال٣ُاصة الٟلؿُُيُت مً ؾُاؾت التهمِل مً ٢بل جغامب بٗض أن باءث حمُ٘ مداوالتها بالٟكل في الالخ٣ اء وجسٞى

٨ُت مً الح٩ىمت ؤلاؾغائُلُت بغئاؾت بيُامحن هخيُاهى.  لخ٣اعب ؤلاصاعة ألامٍغ
ً
٩ي، هٓغا  بالغئِـ ألامٍغ

 مليىن$ حدًدة من كطس لؼزة 011هنيت: 

 2017\2\11مخابٗت نٟا   -ٚؼة 

ا٣ٞت أمحر أٖلً هائب عئِـ اإلا٨خب الؿُاس ي لحغ٦ت اإلا٣اومت ؤلاؾالمُت )خماؽ( ئؾماُٖل هىُت، الُىم الؿبذ، ًٖ مى 

 ملُىن صوالع ئياُٞت لهىضو١ ئٖاصة ئٖماع ٢ُإ ٚؼة. 100صولت ٢ُغ جمُم بً خمض ٖلى ئًضإ 

وأوضح هىُت، زال٫ ٧لمت له بدٟل اٞخخاح حؿلُم ق٤٣ اإلاغخلت الثاهُت مً مضًىت خمض الؿ٨ىُت بساهُىوـ حىىبي 

ذ 25ال٣ُإ، أن هدى   التي جٟخ٣ض مؿدكٟى ًلبي اخخُاحاث اإلاداٞٓت. ملُىن$ مً اإلابلٜ ؾخسهو لبىاء مؿدكٟى بمضًىت ٞع

ذ بـ ت جبٖر مالًحن صوالع إل٢امت مؿدكٟى لظوي الاخخُاحاث  10وأقاع هىُت ئلى أن مإؾؿت خمض بً حاؾم ال٣ٍُغ

 الخانت بمضًىت ٚؼة.
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ُما ًخٗل٤ بدلى٫ أػمت ٦هغباء ٚؼة، أٖلً هىُت ًٖ مىا٣ٞت أمحر ٢ُغ ٖلى ئُٖاء يماهت بى٨ُت بـ لثالزت أقهغ  ملُىن  30ٞو

حر  3ملُىن صوالع إلاضة  12لل٨هغباء، باإلياٞت ئلى ئعؾا٫ حُُٛت مالُت وجبٕر ب 161مً أحل البضء بدىُٟظ مكغوٕ  قهىع لخٞى

 و٢ىص إلادُت جىلُض ال٨هغباء.

 وأقاع ئلى أن أمحر ٢ُغ أُٖى حٗلُماجه أًًا بمخابٗت مكغوٕ الُا٢ت البضًلت، مكحًرا ئلى أهه مم٨ً أن ٩ًىن مكغوٖ
ً
ا

لؿُُيُحن. حن ٞو  ٌكاع٥ ُٞه عحا٫ أٖما٫ ٢ٍُغ
ً
ا  اؾدثماٍع

م ما ًسُم ٖلى اإلاى٣ُت مً ايُغاباث، ئال أن ٢ًُت ٞلؿُحن ما ػالذ في م٩انها ألانُل الثابذ ٖىض  و٢ا٫ هىُت ئهه ٚع

اعتها. ىا لٍؼ  م٩ىهاث ومغحُٗاث ألامت، وزانت الضو٫ التي حكٞغ

وأقاص هىُت بالضٖم ال٣ُغي الؿخي لٛؼة، ٢ائال ئن "٢ُغ اخخلذ الهضاعة في ؾىىاث الحهاع ٖلى ٚؼة في ٦ؿغ الحهاع 

 وئٖالمُا".
ً
 وا٢خهاصًا

ً
ا واوؿاهُا ًُ  ؾُاؾ

ؼ الهمىص لكٗبىا.  وق٨غ الضو٫ الٗغبُت وؤلاؾالمُت الحايىت ل٣ًُت ٞلؿُحن، والىا٢ٟت في مغب٘ حٍٗؼ

اعجه إلاهغ، بال ض زام بٗض وجُغ١ لٍؼ اعة ٞو اعجىا إلاهغ مهمت، وطاث صاللت ؾُاؾُت وئوؿاهُت، وما جبٗها مً ٍػ ٣ى٫: "ٍػ

اث اإلاخٗل٣ت باألمً ال٣ىمي  ل ٧ل الخسٞى طل٪، هدً أمام مغخلت حضًضة في الٗال٢ت مٗها، وؾدب٣ى ٖال٢ت مخُىعة، وؾجًز

 ؾِىاء أو ٚحرف". اإلاهغي، صون الخضزل في الكأن الضازلي اإلاهغي، أو حؼء مً اإلاٗاصالث في

 مصس مع حدًدة صفحت فتحنا: هنيت

 2017\2\11ألاهايى٫   -ٞلؿُحن أون الًً -ٚؼة 

، ئن 2017-٢11ا٫ ئؾماُٖل هىُت، هائب عئِـ اإلا٨خب الؿُاس ي، لحغ٦ت اإلا٣اومت ؤلاؾالمُت "خماؽ"، الُىم الؿبذ 

 خغ٦خه ٞخدذ نٟدت حضًضة في ٖال٢اتها م٘ مهغ.

ل مً صولت ٢ُغ، في حىىب ٢ُإ ٚؼة:" وأياٝ هىُت، زال٫ ٧لمت  ُضث بخمٍى
ُ

أل٣اها في خٟل جىػَ٘ ق٤٣ ؾ٨ىُت، ق

 هدً أمام نٟدت حضًضة في ٖال٢اجىا م٘ مهغ، وآمل أن جخُىع".

اث اإلاخٗل٣ت باألمً  ل ٧ل الخسٞى هىن ٖلى الٗال٢ت م٘ مهغ، وؾيبني ٖال٢ت مخُىعة، وؾجًز وجاب٘:" هدً مخمؿ٩ىن وخٍغ

 ون الخضزل في الكأن الضازلي إلاهغ، وصون أن ه٩ىن ٖلى ٖال٢ت ب٩ل ما ًجغي في مهغ أو ؾِىاء".ال٣ىمي اإلاهغي )..( ص

ض أمني جاب٘ لحغ٦ت خماؽ. اعة ٞو اعجه ئلى ال٣اهغة مإزغا، وما أ٣ٖبها مً ٍػ  وجُغ١ هىُت زال٫ خضًثه ئلى ٍػ

ُاحاث ٚؼة وعٞ٘ الحهاع، وجدضزىا في و٢ا٫:" جدضزىا م٘ ألاق٣اء في مهغ في اإلال٠ الؿُاس ي والٗال٢اث الثىائُت واخخ

اث ال٣ائمت ٖلى هظا الهُٗض".  اإلال٠ ألامني والخسٞى

وأياٝ:" جدضزا في الٗم٤، واهُال٢ا مً ئًماهىا وج٣ضًغها للضوع اإلادىعي وؤلا٢لُمي إلاهغ ججاف ٞلؿُحن، وبضون جٟانُل 

 أ٢ى٫: هدً أمام مغخلت حضًضة في الٗال٢ت م٘ مهغ".

ذ الحضوصي.وأقاع ئلى أن وحىص خ ت بحن مهغ و٢ُإ ٚؼة، مً زال٫ مٗبر ٞع غ الٗال٢اث الخجاٍع  ضًث خى٫ جٍُى

وأياٝ:" الُىم ٞخذ اإلاٗبر لثالزت أًام، وهىا٥ أقُاء جضزل ألو٫ مغة، مثل ال٣مذ والؿُاعاث ومىاص البىاء )..( وهىا٥ 

ذ". ت في مٗبر ٞع غ الحغ٦ت الخجاٍع  خضًث ًٖ جٍُى
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وأٖلً هائب عئِـ اإلا٨خب الؿُاس ي لحغ٦ت اإلا٣اومت ؤلاؾالمُت )خماؽ( ًٖ مىا٣ٞت أمحر صولت ٢ُغ جمُم بً خمض ٖلى 

 ملُىن صوالع ئياُٞت لهىضو١ ئٖاصة ئٖماع ٢ُإ ٚؼة. 100ئًضإ 

 161ٕ ملُىن لثالزت أقهغ مً أحل البضء بدىُٟظ مكغو  30وبحن هىُت مىا٣ٞت أمحر ٢ُغ ٖلى ئُٖاء يماهت بى٨ُت بـ

حر و٢ىص إلادُت جىلُض ال٨هغباء. 3ملُىن صوالع إلاضة  12لل٨هغباء، باإلياٞت ئلى ئعؾا٫ حُُٛت مالُت وجبٕر ب  قهىع لخٞى

حن، وأ٦ض ٣ٖب ٖىصجه ئلى ٚؼة  23وجىحه ئؾماُٖل هىُت، في  ًىاًغ/ ٧اهىن زاٍن اإلااض ي ئلى ال٣اهغة، لل٣اء مؿإولحن مهٍغ

داث للصحُٟحن، أن الٗال٢ت  ُت وئًجابُت، ؾخٓهغ هخائجها في ألاًام ال٣اصمت".في جهٍغ  م٘ مهغ حكهض "ه٣الث هٖى

 ًدٌعىث جزعم : "اللىكا" هى املصؤول عن جحصين كدزاث حماس الصازوخيت

 2017\2\11ال٣ضؽ اإلادخلت / ؾما /  

غا ًٖ الكهُض مدمض ال٣ى٢ا مً الجى ت، الُىم الؿبذ، ج٣ٍغ اح الٗؿ٨غي وكغ مى٢٘ صحُٟت "ًضٌٗىث أخغوهىث" الٗبًر

لحغ٦ت خماؽ، والظي اؾدكهض ٢بل أ٢ل مً أؾبٕى ئزغ اهٟجاع و٢٘ زال٫ "مهمت حهاصًت" ٧ان ٣ًىم بها في مى٣ُت قما٫ ٚغب 

 مضًىت ٚؼة.

وه٣ل اإلاى٢٘ ًٖ مهاصع ئؾغائُلُت ٢ىلها: ئن ال٣ى٢ا لم ٨ًً مهىضؾا للمخٟجغاث في ٦خائب ال٣ؿام ٦ما وكغ في أزباع 

جغي باؾخمغاع ججاعب ٖلى ؾاب٣ت، بل اهه ٧ان أخض  غها ٍو ش في اإلاىٓمت، و٧ان ٌٗمل ٖلى جدؿُجها وجٍُى مهىضس ي الهىاٍع

غها مً ٢بل مهىضس ي ال٣ؿام مىظ اهتهاء ٖملُت "الجٝغ الهامض" ٖام )   (.2014الترؾاهت الهاعوزُت التي ًخم جٍُى

ش في م 44وو٣ٞا لظاث اإلاهاصع ٞان ال٣ى٢ا ) ٣خه.ٖاما( اؾدكهض أزىاء جهيُ٘ نىاٍع  ى٣ُت ٚؼة و٢ض أنِب ازىان ٧اها بٞغ

 " ٌعسض فىسة مثيرة ملىاحهت أهفاق حماسCIAضابط شابم بـالـ"

 2017\2\11نالح الىٗامي   -21ٖغبي -ٚؼة

٨ُت " " زُت مثحرة إلاىاحهت "زُغ" ألاهٟا١ الهجىمُت التي CIAا٢ترح يابِ باعػ ؾاب٤ في و٧الت الاؾخسباعاث ألامٍغ

ت.جدٟغها خغ٦ت خماؽ، والت ً م٣اجلحها مً الالخٟاٝ ٖلى ٢ىاث الاخخال٫ مً الخل٠ أزىاء الحغوب والحمالث الٗؿ٨ٍغ
ّ
 ي جم٨

"، ٞان "الحل ألامثل وألابؿِ" إلاىاحهت ألاهٟا١ CIAوبدؿب الض٦خىع صًُٟض حكحروي، ٦بحر الخبراء الىٟؿُحن ؾاب٣ا في "

 غ.ًخمثل في خٟغ ٢ىاة مائُت ٖلى َى٫ خضوص ٢ُإ ٚؼة مً ئؾغائُل ومه

غ الظي جغحمخه "ٖغبي ٠" الُىم الؿبذ، في الخ٣ٍغ "؛ ًٖ حكحروي ٢ىله ئن ال٣ىاة اإلاائُت التي 21وه٣ل مى٢٘ صحُٟت "مٗاٍع

طخ اإلاُاف ٞحها مً البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ، ًجب أن جدٟغ وجب٣ى ٞى١ ألاعى ولِـ في باَجها مً أحل تهُئت 
ُ
ًٟترى أن ج

 هٟا١ مً ألاؾٟل.َب٣اث ألاعى بدُث ال ج٩ىن حاهؼة لحٟغ ألا 

م٣ها  200وبدؿب حكحروي؛ وهى يهىصي ٖاف َٟىلخه في ئؾغائُل، ٞان ٖغى ال٣ىاة ًجب أن ٩ًىن ٖلى ألا٢ل   60متر ٖو

مترا، مكحرا ئلى أهه ًخىحب البضء في خٟغها ٖىض أ٢ص ى قما٫ ٚغب ال٣ُإ ٖىض الخ٣اء الُابؿت بالبدغ، بال٣غب مً بلضة بِذ 

ختى جمخض ٖلى َى٫ الحضوص الكغ٢ُت ٖلى ٢ُإ ٚؼة، وجيخهي في البدغ ٖىض الخ٣اء خضوص ال٣ُإ  الهُا، خُث جخىانل ال٣ىاة

 م٘ مهغ ٖىض البدغ.

ـ التي ًهل ٖغيها ئلى  غى ال٣ىاة التي ٣ًترخها أ٦بر مً ٖم٤ ٢ىاة الؿَى متر ختى بٗض  100وهىف ئلى أن ٖم٤ ٖو

 مترا. 24الخىؾٗت، في خحن ًبلٜ ٖم٣ها 
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" )صٕ ألامىع بؿُُت ًا ٚبي(، والتي ج٣ىم ٖلى KEEP IT SIMPLE STUPIDدىض ئلى الح٨مت ال٣ائلت " و٢ا٫ ئن ٨ٞغجه حؿ

ب، ومً  ؿخسضم في ٖملُاث التهٍغ
ُ
حٗاون مهغ، ٖلى اٖخباع أن خٟغ ٢ىاة مائُت ٖلى الحضوص م٘ مهغ ؾُمـ باألهٟا١ التي ح

ب الؿالح.  يمجها تهٍغ

ط ي ئلى جدؿحن ألاويإ الا٢خهاصًت حىىب ئؾغائُل، خُث ًم٨ً أن ٌٗؼػ وأوضح حكحروي أن جضقحن ال٣ىاة ًم٨ً أن ًٟ

٘ البنى الخدخُت هىا٥. ؿمذ بخضقحن الٗضًض مً مكاَع  الؿماث الؿُاخُت للمى٣ُت، َو

 أبى زاشد: "فلصطينى أوزوبا" ػيروا هظسة الؼسب ججاه اللضيت

 2017\2\11اإلاغ٦ؼ الٟلؿُُني لإلٖالم   -زام

ًغي اإلايؿ٤ الٗام إلاإجمغ ٞلؿُُىيي أوعوبا  أمحن أبى عاقض، أن الكخاث الٟلؿُُني ومسُماجه ٌٗضان الخؼان اإلاإؾـ 

والضاٖم للثىعة الٟلؿُُيُت، ل٨ً صوعهما جأزغ ؾلبا مىظ اجٟا٢ُت أوؾلى، لُخدى٫ بٗضها ئلى صوع صاٖم ومؿاهض للضازل 

 الٟلؿُُني.

ىا٢ل أبى عاقض، في خىاعف الخام م ٘ "اإلاغ٦ؼ الٟلؿُُني لإلٖالم"، أؾباب اهدؿاع صوع الكخاث الٟلؿُُني وؾبل ٍو

 جُٟٗله، ول٨ىه باإلا٣ابل ًغي أن الحالت الخىا٣ُٞت لٟلؿُُىيي أوعوبا، أؾؿذ لتربت زهبت جلبي جُلٗاث الجالُاث الٟلؿُُيُت. 

غ والؿلُت الٟلؿُُيُت اإلاى٨ٟئحن، "وهظا  َبُعي في ْل الاه٨ٟاء الظي ٌكهضف واهخ٣ض "أبى عاقض" صوع مىٓمت الخدٍغ

مكغوٖهما الٟلؿُُني ٩٦ل، هدُجت ج٨بُله بجملت مً الاجٟا٢اث واإلاٟاوياث، ما ألجم أي صوع ًم٨ً أن ًماعؾه الكخاث ٖبر 

 اإلاىٓمت". 

ُما ًلي هو الحىاع:.  ٞو

ني الٟلؿُُني بحن اإلااض ي والحايغ؟  -  ٠ُ٦ ج٣ُم صوع ٞلؿُُىيي الكخاث في اإلاكغوٕ الَى

اًتها وجأمحن  ًضع٥ الجمُ٘ الضوع الغئِـ الظي لٗبه الكخاث الٟلؿُُني في اهُال١ الثىعة الٟلؿُُيُت بضاًت، ومً زم ٖع

سُت ٧اٞت، خُث ق٩ل الكخاث الٟلؿُُني ومسُماجه الخؼان  بر اإلادُاث واإلاىُٟٗاث الخاٍع تها ٖبر ٣ٖىص مً الؼمان، ٖو اؾخمغاٍع

ولٗل هظا الضوع، وئن جٟاوجذ وجحرجه م٘ ازخالٝ مغاخل هظف ال٣ًُت والجٛغاُٞا اإلاإؾـ والضاٖم للثىعة الٟلؿُُيُت، 

 اإلاخىاحض ٞحها، ل٨ىه ْل ختى اجٟا١ أوؾلى اإلاخهضع الغئِـ للمكغوٕ الخدغعي الٟلؿُُني. 

ٗالُت هظا الكخاث باالهسٟاى قِئا ٞكِئا، لهالح ا لضازل ال ق٪ أهه بٗض اجٟا١ أوؾلى جأزغ هظا الضوع، وبضأث وجحرة ٞو

الٟلؿُُني، لُخدى٫ صوع الكخاث بٗضها ئلى صوع صاٖم و مؿاهض للضازل الٟلؿُُني، وهى ما ٧ان ؾِك٩ل صوعا مهما لى ٦خب له 

الاؾخمغاع بأصائه اإلاىٍى به، ل٨ً ختى هظا الضوع الغاٞض و اإلاؿاهض لم ًخاب٘ أصاؤف بالك٩ل اإلاُلىب، وقابه الص يء ال٨ثحر واهدؿغ 

                  بضعحت ٦بحرة.       

 إلااطا اهدؿغ صوع الكخاث الٟلؿُُني، وما هي ؾبل جُٟٗله؟  -

حؼء مجها ٌٗىص ئلى َبُٗت ألاهٓمت والضو٫ اإلاخىػٕ ٞحها هظا الكخاث، وزانت الٗغبُت مجها، واإلا٣هىص هىا َبُٗت حٗاملها 

سُت ومى٢ٟها مً ال٣ًُت الٟلؿُُيُت، والتي هي خهُلت مؿخىي ٖال٢تها م٘ ال٨ُان ال ههُىوي مً حهت، ومىدنى ٖال٢تها الخاٍع

 م٘ الؿلُت وال٣ىي الٟهائلُت مً حهت أزغي. 
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ض مً طل٪ ح٣ُٗضا أًًا َبُٗت ألاهٓمت بدض طاتها، وق٩ل الح٨م الظي جماعؾه ٖلى قٗىبها، ٧ل هظف الٗىامل  ٍؼ ٍو

ىاحضة ٖلى أعيها، ما أزغ ٖلى مغوهت بمجملها او٨ٗؿذ ٖلى َبُٗت حٗامل هظف ألاهٓمت م٘ الكٗب الٟلؿُُني ومسُماجه اإلاخ

بُٗت الخدغ٥ الظي ًماعؾه هظا الكخاث.   َو

سُت، التي جغ٦تها انُٟاٞاث ال٣ىي الٟلؿُُيُت في بٌٗ  في هظا الؿُا١، ًجب أن ال وٟٛل أًًا الغواؾب الخاٍع

ت جدغ٦ه صازل هظف ال٣ًاًا، ما أزغ ٖلى ٖال٢تها م٘ هظف الضو٫، وبالخالي أزغ بالىدُجت ٖلى َبُٗت الخىاحض ال ٟلؿُُني وخٍغ

 الضو٫. 

غ في  ٦ما أن اهخ٣ا٫ الث٣ل الٟلؿُُني للضازل وحك٨ُل الؿلُت الٟلؿُُيُت، أي٠ٗ بك٩ل ٦بحر صوع مىٓمت الخدٍغ

٣ضث الخمثُل الح٣ُ٣ي  الخاعج، مًاٞا ئلُه التراح٘ الظي قهضف بغهامجها الؿُاس ي، وم٘ مغوع الى٢ذ جهلبذ ه٩ُلُتها ٞو

٪ َا٢اجه وجُٟٗلها. للخىاحض الٟلؿ  ُُني في الكخاث، ئلى أن ٣ٞضث ٢ضعتها ٖلى جدٍغ

 هىا٥ خًىع ٢ىي في الؿىىاث ألازحرة لٟلؿُُىيي أوعوبا، ٠ُ٦ نهًذ هظف الخجغبت؟ وما هى ج٣ُُمها؟ -

مٗغوٝ أن الؿاخت ألاوعوبُت ب٣ضع ما ٧اهذ ٖلُه مً اهدُاػ يض ال٣ًُت الٟلؿُُيُت، ٞانها ٧اهذ وما جؼا٫ ؾاخت 

ا ما ًٖ الٟهائلُت، هظف الٗىامل م ت الخدغ٥، ًٞال ًٖ َبُٗت الخىاحض الٟلؿُُني ٞحها البُٗضة هٖى ٟخىخت مً خُث خٍغ

مجخمٗت أؾؿذ جغبت زهبت ليكىء مإؾؿاث وأَغ ٖمل جلبي جُلٗاث الجالُاث الٟلؿُُيُت اإلاخىاحضة ٞحها وجمثلها جمثُال 

بر الؼمً اؾخُاٖذ ئخضار حُٛحراث في م ى٠٢ اإلاجخم٘ الٛغبي مً ال٣ًُت الٟلؿُُيُت، ما أ٦ؿبها ز٣ت أ٦بر مً خ٣ُ٣ُا، ٖو

 أبىاء قٗبىا في ال٣اعة ألاوعوبُت.

وبالخالي، أوحب ٖلحها الدكاع٥ في ئَاع واخض حام٘ جمثل في مإجمغها الؿىىي )مإجمغ ٞلؿُُىيي أوعوبا(، الظي باث  

 ب الٟلؿُُني في أوعوبا. ٌك٩ل الالٞخت ألا٦بر التي ججم٘ َا٢اث وآما٫ وجُلٗاث الكٗ

 ما هي أبغػ ألاهضاٝ وؤلاهجاػاث التي خ٣٣ها الحًىع الٟلؿُُني في أوعوبا؟  -   

ئن حجم الخُٛحر الظي قهضجه ال٣اعة ألاوعوبُت ججاف ال٣ًُت الٟلؿُُيُت، زحر مإقغ ٖلى حجم وأهمُت الٗمل الظي جم 

ت الٗغبُت ؤلاؾالمُت لٟلؿُُىيي  ئهجاػف ٞحها، ًٞال ًٖ ئٖالء نىث أوعوبا ٌ الخىاػ٫ ًٖ خ٤ الٗىصة والحٟاّ ٖلى الهٍى في ٞع

ت الٗال٢اث الاحخماُٖت بُجهم، هاهُ٪ ًٖ الجهىى بالٗمل  أوعوبا، وئًجاص مىخضًاث لخٗاٝع الجالُت الٟلؿُُيُت وج٣ٍى

ٗالم، والخٟاٖل ؤلاًجابي م٘ اإلادُِ الٟلؿُُني ٖلى مؿخىي الؿاخت ألاوعوبُت والخىانل م٘ الصخهُاث الٟلؿُُيُت في ال

الم الٛغبي.   ألاوعوبي وه٣ل الهىث الٟلؿُُني له، وئًجاص مؿاخاث لهظا الهىث في ؤلٖا

أما ٖلى مؿخىي الضازل الٟلؿُُني، ٞخم زل٤ خالت مً الضٖم الٟلؿُُني للضازل والخىانل مٗهم ٖبر اإلاإجمغاث، 

لكٗب الٟلؿُُني وحؿلُِ الًىء ٖلى مٗاهاجه، بٟطح اإلاماعؾاث واإلاؿاهمت في مداوالث ٦ؿغ الحهاع البٌُٛ ًٖ ا

، والخٗامل م٘ ٢ًاًاهم اإلايؿُت وجد٤ُ٣ 48الههُىهُت والى٢ٝى يض بىاء حضاع الٟهل الٗىهغي وئُٖاء أهمُت لٟلؿُُىيي 

ىُت.  الىخضة الَى

غ ًًاٝ ئلى طل٪ ٧له، الاهخمام باألحُا٫ الجضًضة، وئُٖائها مؿاخت في الٗمل وجسهُو ب غامج لها، والاهخمام بخٍُى

غ عؾالخه ووؾائل ٖمله.        المي وجٍُى  لجان الٗمل اليؿائي في ال٣اعة ألاوعوبُت، والاهخمام بالجاهب ؤلٖا

غ والؿلُت، ُٞما ًخٗل٤ بالكخاث الٟلؿُُني، وما هى اإلاُلىب؟ -  ٠ُ٦ جغي صوع مىٓمت الخدٍغ

مت والؿلُت الٟلؿُُيُت، وهظا َبُعي في ْل الاه٨ٟاء الظي ٌكهضف مكغوٖهما هىا٥ اه٨ٟاء واضح لضوع اإلاىٓ

الٟلؿُُني ٩٦ل، هدُجت ج٨بُله بجملت مً الاجٟا٢اث واإلاٟاوياث، ٧ان الكخاث الٟلؿُُني وخ٤ الٗىصة بُبُٗت الحا٫ حؼءا 
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ىٓمت مً جمثُل للكخاث الٟلؿُُني ئلى مجهما، ما الجم أي صوع ًم٨ً أن ًماعؾه الكخاث ٖبر اإلاىٓمت، وقِئا ٞكِئا جدىلذ اإلا

 جمثُل للىن مٗحن ٞحها، جخدغ٥ خحن ًغاص لها، وحٗىص حثت هامضة خحن ًغاص لها طل٪. 

لت مً صازل الكخاث الٟلؿُُني،  خي اإلاىٍى بها، والظي ماعؾخه لؿىىاث ٍَى واإلاُلىب أن حٗىص اإلاىٓمت ئلى صوعها الخاٍع

ض مً أٖبائه وجخهٝغ باؾمه، ولخد٤ُ٣ ما ؾل٠ بدُث جضًغ جدغ٧اجه وجد٤٣ جمثُال خ٣ُ٣ُ ا له، ال أن ج٩ىن مٟغويت ٖلُه جٍؼ

غ الٟلؿُُيُت.  ًجب ئٖاصة بىاء وجُٟٗل مىٓمت الخدٍغ

 ماطا ًٖ صوع الؿٟاعاث الٟلؿُُيُت في هظا الؿُا١؟  -

ه، ئياٞت ل٩ىنها ممثال اإلاٟغوى أن ج٩ىن الؿٟاعاث الٟلؿُُيُت، ممثال إلاجمٕى الٟلؿُُيُحن في البلض الظي جخىاحض ُٞ

لٗال٢اث الؿلُت الٟلؿُُيُت م٘ هظا البلض، ل٨ً ما هغاف في الىا٢٘ أنها جمثل الؿلُت الٟلؿُُيُت وخغ٦ت ٞخذ، وهىا٥ بىن 

قاؾ٘ بُجها وبحن أبىاء قٗبىا في البلضان اإلاخىاحضة ُٞه، ختى أنها في بٌٗ الضو٫ و٢ٟذ مى٢ٟا ؾلبُا، ًسال٠ مهالح أبىاء 

دت ٦بحرة مً أبىاء قٗبىا ب٩ل هظف الدك٨ُالث، التي ًيبغي أن جمثل الكٗب قٗبىا، ما أ وحض خالت مً ٖضم الث٣ت لضي قٍغ

ت أ٦ثر مجها ؾٟاعة جىٓم خغا٥ أبىاء قٗبىا في الكخاث وحؿحر  الٟلؿُُني، ل٨جها جدىلذ ئلى م٩اجب وممثلُاث طاث أٖما٫ ئصاٍع

 مٗه في مكغوٖه.

ني؟ما هي الخُىاث الٗملُت اإلا٣ترخ -  ت لخُٟٗل صوع ٞلؿُُىيي الكخاث في مكغوٕ الخدغع الَى

٠ُ َا٢اث أبىاء قٗبىا، ًًاٝ ئلُه حهض خغ٧اث  ئن الخمثُل الح٣ُ٣ي للكٗب هى البىابت الصحُدت لخُٟٗل وجْى

ىُت مجها وؤلاؾالمُت، ويمً الٓغوٝ الغاهىت ال ًم٨ً أن ًخد٤٣، ئال مً زال٫ حؿم ني الٟلؿُُني الَى  و٢ىي الٗمل الَى

 واخض ًجم٘ ٖمىم أبىاء قٗبىا، بُٗضا ًٖ اهخمائهم الٟهائلي. 

هائل قٗبىا الٟلؿُُني، ٞغبما ٩ًىن ٣ٖض مإجمغ قٗبي ًدًغف ٖمىم  ا١ الؿُاس ي بحن ٢ىي ٞو وهٓغا ل٤ًُ أ٤ٞ الٞى

٧ل وحؿمى أبىاء قٗبىا بىابت لهظا ألامغ، بدُث جىا٢ل ُٞه أويإ ٞلؿُُىيي الكخاث مً الىىاحي ٧اٞت، ٞدصخو ُٞه اإلاكا

ٞحها ألاهضاٝ والخُلٗاث، لُيخ٣ل بٗضها اإلاإجمغون لىي٘ زُت ٖمل وبغامج جد٤٣ اإلاأمى٫ وجخجاوػ ؤلاق٩االث، ٖلها حك٩ل 

اث. ني ئطا أٖاصوا جغجِب ألاولٍى ا ياُٚا ٖلى ٞهائل ومإؾؿاث قٗبىا في اإلاكغوٕ الَى  َٞغ

 الخالص من وهم إنهاء الاهلصام

 2017\2\11  21ٖغبي   مىحر ق٤ُٟ

ؿخٛل مً ٢بل ٧ل 
ُ
ض ٖجها أػماث ونغاٖاث، وح

ّ
ال ق٪ في أن خضور اه٣ؿام ٞلؿُُني ٌك٩ل بدض طاجه مك٩لت ٢ض جخىل

ض اؾخٛاللها.          مً ًٍغ

اج. وطل٪ ألهه مؿألت بضهُت، ول٨ً خضور اه٣ؿام ٞلؿُُني لِـ بالحضر الجضًض، أو الضاعي  ئلى الاهضهاف أو الاهٖؼ

 واه٣ؿم، بك٩ل وآزغ، ونىال ئلى ختى الحغب ألاهلُت. 
ّ
 ومً َبائ٘، أو ؾجن، الثىعاث واإلا٣اوماث، بل لِـ هىا٥ مً قٗب ئال

ي الحغب ٞٗلى ؾبُل اإلاثا٫، ل٣ض حك٩ل حِل مً زالزمائت أل٠ في ُٞدىام الجىىبُت إلاداعبت اإلا٣اومت الُٟدىامُت ف

٨ُت ٖلى ُٞدىام؟  الُت ألامٍغ  ؤلامبًر

ه الكٗب الٟلؿُُني َىا٫ مغخلت         ٞٓاهغة الاه٣ؿام ْاهغة َبُُٗت صازل ٧ل الكٗىب والثىعاث. وهى ما ٖٞغ

ُاوي والهجغة الههُىهُت ئلى الُىم. ول٨ً الاه٣ؿام الظي خضر بحن ٢ُإ ٚؼة والًٟت  هًاله مىظ أن ابخلي باالهخضاب البًر
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حن الكٗبي ال لى اإلاؿخٍى غبُا، وئؾالمُا، ٖو ً، ٞلؿُُيُا، ٖو غ ئلُه هٓغة زاَئت، مىظ البضاًت، ومً ٢بل ال٨ثحًر ِٓ
ُ
ٛغبُت ه

 والغؾمي. 

٣ٞض اُٖخِبر هظا الاه٣ؿام "٧اعزت" جدّل بالكٗب الٟلؿُُني، وطل٪ جدذ قٗاع أن الاه٣ؿام ي٠ٗ ويُإ لل٣ًُت، وأن 

اث. الىخضة باػالخه جىنل ئلى ئزغاج "ا ًّ غ مً البحر"، أي ئه٣اط ال٣ًُت مً "الًُإ" أو مىاحهت الخدض  لٍؼ

 ًغي أن الىخضة زحر 
ّ
ني أال ووي٘ ٧ل مً ًب٩ي وال ًدبا٧ى مً الاه٣ؿام جدذ مُغ٢ت ؤلاعهاب، ٠ُ٨ٞ ًم٨ً لٗا٢ل أو لَى

 مً الاه٣ؿام؟        

َهغ هظا الح٨م ٖلى الاه٣ؿام ُمغّعث مً زالله ٧ل الًغباث الخبِثت، ٦ما  ًُ الخبؿُُُت، أو ختى الُائكت. وطل٪ خحن لم 

 ئلى جٟهمه ؾُاؾُا باٖخباعف اه٣ؿاما خى٫ ألاهضاٝ والاؾتراجُجُت والؿُاؾاث وزِ اإلاماعؾت )الخ٨خُ٪(. 

 ولهظا، ًْ ال٨ثحرون أن مً اإلام٨ً مٗالجخه صون الخُغ١ ئلى ألاهضاٝ والاؾتراجُجُت والخِ الؿُاس ي وزِ اإلاماعؾت. 

ٌ الحىاعاث ئلى مٗالجخه مً زال٫ الاهخساباث الٟلؿُُيُت. وطل٪ صون أن ًلحٔ أن الاهخساباث، وبٌٛ بل ونلذ بٗ

ل ما هى ٢ائم مً زالٝ، ولى٣ل، جبؿُُا، مىظ اجٟا١  الىٓغ ًٖ هخائجها، لً جإصي ئلى جىخُض اإلاى٠٢ الٟلؿُُني. ألنها ال جٍؼ

 أوؾلى ئلى الُىم.        

له، مً بحن أبٗاص أزغي، ًخمثل في أن ٖمغ الاه٣ؿام بحن الًٟت الٛغبُت و٢ُإ ٚؼة حاوػ ٖلى أن الُبٗض الظي ًخم ججاه

 الُىم الٗكغ ؾىىاث. 

 بٛلبت أخضهما ٖلى 
ّ
٤ُ بُجهما مً زال٫ ُمهالحت جإصي ئلى الىخضة ئال ض في أزىاء طل٪ ويٗان مسخلٟان ال ًم٨ً الخٞى

ّ
وجىل

ت حباعة بأهٟا٢ها وؾالخها وم٣اجلحها حك٩لذ في ٢ُإ ٚؼة، وزايذ زالر آلازغ. ٞٗلى ؾبُل اإلاثا٫، زمت ٢اٖضة م٣اومت ٖؿ ٨ٍغ

 خغوب مىخهغة يض الٗضوان الٗؿ٨غي الههُىوي الظي اؾتهضٝ ال٣ًاء ٖلحها، وهٕؼ ؾالخها وجضمحر أهٟا٢ها. 

لضولخحن" الخهٟىي أما في اإلا٣ابل، ٞثم ؾلُت ٞلؿُُيُت في الًٟت الٛغبُت ما ػالذ مهّغة ٖلى اؾتراجُجُت "خّل ا       

بالخٟاوى، وطاهبت ئلى أبٗض مضي في يغب أًت مداولت م٣اومت أو أًت خالت اهخٟايُت، ًٞال ًٖ الخيؿ٤ُ ألامني م٘ ٢ىاث 

 الاخخال٫ في اٖخ٣ا٫ اإلا٣اومحن واإلاىخًٟحن.        

٤ُ بُجه ُحن، اللظًً جغسخا ئلى أبٗض الحضوص، ٠ُ٦ ًم٨ً الخٞى ما مً زال٫ مهالحتهما أمام هظًً الىا٢ٗحن اإلاىيٖى

 ووخضتهما؟ 

غاص ٞٗله ب٩ٍل مً الخيؿ٤ُ ألامني مً حهت، وؾالح اإلا٣اومت وأهٟا٢ها مً حهت أزغي؟         ًُ ٞالؿإا٫ ب٩لماث أزغي: ماطا 

 ٖلى أؾاؽ
ّ
غاص ٞٗلُه م٘ ئنغاع الغئِـ مدمىص ٖباؽ ٖلى اؾتراجُجُخه وؾُاؾاجه ومماعؾاجه، مٗلىا أن ال مهالحت ئال ًُ  ماطا 

 ٢غاع واخض وؾلُت واخضة وؾالح واخض جدذ ٢ُاصجه. 

اإلاخأّمل حُضا في هظًً الؿإالحن، ًجض مً الٗبث اؾخمغاع ؤلانغاع ٖلى يغوعة ئنهاء الاه٣ؿام مً زال٫ الحىاع        

 واإلاهالحت. 

لٟلؿُُني. وطل٪ بل ئن اؾخمغاع هظا ؤلانغاع أنبذ ٖامال ؾلبُا في مىاحهت الخدضًاث الح٣ُ٣ُت التي جىاحه الكٗب ا

اجه.   خحن ًً٘ ئنهاء الاه٣ؿام ٖلى عأؽ أولٍى
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ت إلاىاحهت ب٣ُت الخدضًاث. ولٗل هظا الاؾخيخاج ألازحر هى ما جإ٦ضف ججغبت الؿىىاث الٗكغ  ّٗض طل٪ اإلا٣ضمت الًغوٍع َو

ما٦ً أزغي. ٣ٞض اإلاايُت، وجإ٦ض، بهىعة ناعزت ما حغي مً ل٣اءاث زال٫ ألاؾابُ٘ اإلاايُت مً حى٠ُ وبحروث ومىؾ٩ى وأ

 ٧اهذ اإلادهلت الٗىصة صائما ئلى ه٣ُت الهٟغ. أي ؤلانغاع ٖلى ئنهاء الاه٣ؿام مً زال٫ الحىاع واإلاهالحت. 

اث         ئطا ٧اهذ اإلا٣ىلت الغئِؿت التي ًجب أن ٣ًخى٘ بها الجمُ٘ هي ٖضم حضوي وي٘ ئنهاء الاه٣ؿام ٖلى عأؽ ألاولٍى

اث ألازغي  ًّ  بانهاء الاه٣ؿام واإلاهالحت. أو عبِ مىاحهت الخدض

غ الاهخٟايت في ٧ل هظف 
َ
ظ٦

ُ
 إلااطا لم ج

ّ
ت لالهخٟايت أو لخجاهلها وئخباَها، وئال ٤ لخجىب ئُٖاء ألاولٍى ولٗل هظا أ٢هغ ٍَغ

 الل٣اءاث؟

ض،         وما ئن أهم الخدضًاث التي جىاحه الكٗب الٟلؿُُني في هظف اإلاغخلت جخمثل في الاخخال٫ والاؾدُُان والتهٍى

، أو  اث حضًضة. ومً زم ًجب أن ًخّجه الخ٨ٟحر ئلى وي٘ مك٩لت ئنهاء الاه٣ؿام ٖلى الٝغ ًّ ًم٨ً أن جدمله ئصاعة جغامب مً جدض

ججمُض ؤلالحاح ٖلى مٗالجتها. ومً زم أن ًخجه الخ٨ٟحر ئلى مىاحهت ما جخٗغى له ال٣ضؽ والًٟت الٛغبُت مً اخخال٫ 

ض.   واؾدُُان وتهٍى

اجسظ الحىاع الضازلي في ما بحن الٟهائل الٟلؿُُيُت، ال ؾُما ٞخذ وخماؽ والجهاص والجبهت الكٗبُت ٞاطا ما        

ىاث مً  والجبهت الضًم٣غاَُت وب٣ُت الٟهائل ٖلى حٗل ألاهضاٝ التي ًم٨ً الاجٟا١ ٖلحها هي صخغ الاخخال٫ وج٨ُٟ٪ اإلاؿخَى

٪ خهاع ٢ُإ ٚؼة(. ال٣ضؽ والًٟت الٛغبُت، وبال ٢ُض أو قٍغ )ًخًمً هظان اله  ضٞان ئَال١ ٧ل ألاؾغي ٞو

ال١ ٧ل قىإع اإلاضن وال٣غي واإلاسُماث في الًٟت الٛغبُت.  أما اؾتراجُجُت جد٤ُ٣ طل٪، ٞخخمثل باهؼا٫ الجماهحر إٚل

 . ىاث، بال ٢ُض أو قٍغ  وطل٪ باٖالن ٖهُان مضوي ؾلمي ال ًيخهي ولى صام قهىعا، ئال بٟغى الاوسحاب وج٨ُٟ٪ اإلاؿخَى

وهظف الاؾتراجُجُت مً وحي اهخٟايت ال٣ضؽ والًٟت الٛغبُت التي جىانلذ ختى آلان ؾبٗت ٖكغ قهغا، ٦ما مً عصوص 

ٞٗل الجماهحر الٍٗغًت، زهىنا في حكُِ٘ حثامحن الكهضاء، ٦ما هي مً وحي ججغبت الاهخٟايخحن ألاولى والثاهُت مُىعجحن بما 

ً ال٣ىي الغاهىت )ل٣ ؼلت ٖما ٧ان ٖلُه في الاهخٟايخحن الؿاب٣خحن(. ًيسجم م٘ الٓغوٝ ومىاٍػ  ض ػاص الٗضو يٟٗا ٖو

وأن هظف الاؾتراجُجُت ال جخٗاعى، مً حهت، م٘ أق٩ا٫ اإلا٣اومت التي ولضتها الاهخٟايت الغاهىت، وال جخٗاعى م٘ الظًً 

  ٨ًثرون الحضًث ًٖ الىًا٫ الالٖىٟي أو الؿلمي ول٨ً صون ٞاٖلُت، وال ؾُما زِ مدمىص ٖباؽ.

ت لالخخال٫ والاؾدُُان.  ٞىدً هىا أمام ؾلمُت جدؿم باإلاىاحهت الجماهحًر

ىاث، بال ٢ُض أو قٍغ )أي بال مٟاوياث         ْي صخغ الاخخال٫ وج٨ُٟ٪ اإلاؿخَى
َ
بازخهاع، هظف الاؾتراجُجُت لخد٤ُ٣ هضف

ت: الاخخال٫  ض )وما جأحي به حٗبت صوهالض وال نلح وال اٖتراٝ( هي التي جغّص ٖلى الخدضًاث الغاهىت طاث ألاولٍى والاؾدُُان والتهٍى

 جغامب(. 

 ٦ما هي التي جى٣ظ مً الٛغ١ في وهم قٗاع ئنهاء الاه٣ؿام مً زال٫ الحىاع واإلاهالحت.      

 ملاذا على حماس الابتعاد عن إًسان اليىم وليض ػدا

 2017\2\11  21ٖغبي   ٖلي خؿحن با٦حر

اصة الٗال٢ت  بحن خغ٦ت خماؽ و٧ل مً ئًغان وخؼب هللا ئلى ما ٧اهذ ٖلُه ؾاب٣ا ٢بل الثىعة ججغي مإزغا مداوالث إٖل

الؿىعٍت، وجسل٤ مثل هظف الخُىة خالت حضلُت ٦بحرة ال ؾُما مً الىاخُت ألازال٢ُت واإلابضئُت بك٩ل ًجٕز  ال٣ضؾُت ًٖ 
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جّغصها مً اٖخباعاتها الؿامُت اإلاخٗل٣ت ب٣ًُت م٣اومت مدخل و  ً ٖلى اٖخباع أّن ما ًٟٗله الىٓام ال٣ًُت الٟلؿُُيُت ٍو مؿخَى

ض.   ؤلاًغاوي في ٖضص مً الضو٫ الٗغبُت ال ٣ًل ًٖ ما ًٟٗله الههاًىت في ٞلؿُحن بل ًٍؼ

٤ بالجهىص 
ّ
 ًٖ طل٪ ٖلى الك٤ الؿُاس ي اإلاخٗل

ً
ل٨ّىني لً أها٢ل هظا اإلاىيٕى هىا، ٞؿأجغ٦ه إلا٣ا٫ آزغ، وؾأع٦ؼ  ٖىيا

٤ الٗال٢اث بحن خم ت لخثٍى اؽ وئًغان وخؼب هللا والاو٩ٗاؾاث الخُحرة واإلاضّمغة إلاثل هظف الخُىة في هظا الخى٢ُذ الجاٍع

لى ال٣ًُت الٟلؿُُيُت والكٗب الٟلؿُُني.  بالخدضًض ٖلى خماؽ، ٖو

هىا٥ مً ٣ًى٫ ئّن خغ٦ت خماؽ ٢امذ زال٫ الؿىت ألازحرة بمغاحٗت هدُجت جغاح٘ اإلاض الثىعي والىي٘ اإلاهغي 

ل٣ّىة لهالح ئًغان وأصواتها في ؾىعٍا ولبىان والٗغا١، وئّن الجهىص اإلابظولت لخىز٤ُ الٗال٢ت م٘ ئًغان هابٗت والخدى٫ في محزان ا

 في الىالًاث اإلاّخدضة 
ً
 حضًضا

ً
خباع أّن هىا٥ عئِؿا مً هظف هظف اإلاغاحٗت. ل٨ً ال ًبضو أّن مثل هظف الخُىة جأزظ بٗحن الٖا

 
ً
٨ُت وأّن هىا٥ ؾُاؾاث حضًضة أًًا  في اإلاى٣ُت.  ألامٍغ

٘ جدّغ٧اث الغئِـ جغامب، ٞان اإلاى٤ُ الؿلُم ًٟترى أّن الخدّىٍ مً ٧ل ما مً قأهه أن 
ّ
ه مً الهٗب بم٩ان جى٢

ّ
وأله

ت لضي خماؽ. اإلاكهض الٗام بسهىم  ًً٘ الكٗب الٟلؿُُني في مى٠٢ أنٗب مً اإلاى٠٢ الحالي، ًجب أن ٩ًىن أولىٍّ

، بل هىا٥ جأ٦ُض ٖلى الخ٣اعب م٘ ئًغان الٗال٢ت م٘ ئًغان ال ٌكحر  ختى هظف ال الخٓت ئلى أّن هىا٥ أي هٕى مً أهىإ الخدٍى

 وم٘ خؼب هللا، وهى امغ زُحر حضا ال ؾُما في هظف اإلاغخلت بالخدضًض لّٗضة أؾباب أهمها:

داث ج٨ك٠ ًٖ ٞدىي  -بمً ٞحهم الغئِـ هٟؿه-أوال: ؾب٤ للصخهُاث الغئِؿُت في ئصاعة جغامب  أن أصلذ بخهٍغ

الخىحهاث اإلادكضصة التي ؾِخم اهتهاحها يض ئًغان. زال ٫ ألاًام ال٣لُلت اإلاايُت جدّى٫ الجض٫ ال٨المي بحن ؤلاصاعة وبحن ئًغان ئلى 

٩ي  ئلى أّن الاقدبا٥ ألامٍغ
ً
ؤلاًغاوي -ٞٗل، ٞخّم ٞغى الٗضًض مً ال٣ٗىباث ٖلى الىٓام ؤلاًغاوي. حكحر اإلاإقغاث اإلاخىاٞغة خالُا

 ج
ً
. ٌؿل٪ مؿاعا

ً
، وهظا ما ًٟترى أّن الىٓام ؤلاًغاوي ؾ٣ُىم في مغخلت مً اإلاغاخل بالغص أًًا

ً
 هاٖضًا

ش هٓام الىلي ال٣ُٟه وؾلى٦ه، ٞهى أحبن وأي٠ٗ مً أن ٣ًىم باإلاٗغ٦ت بىٟؿه، وئهما ًغص  مىا جاٍع
ّ
ل٨ً و٦ما ٖل

سىى مٗغ٦خه بهم في ملٗب ٚحرف. ومً الٛني ًٖ الخٗغ  مالئه ٍو ٠ٍ أّن اإلاالٖب الٗغبُت هي اإلاالٖب باؾخسضام و٦الئه ٖو

لت للىٓام ؤلاًغاوي، وللؿاخت الٟلؿُُيُت صوعها بُبُٗت الحا٫، و٢ض ج٩ىن الؿاخت اإلاًٟلت إلًغان في مغخلت مً اإلاغاخل  ًّ اإلاٟ

حن في بىج٣ت واخ ؼ ألاهٓاع ٖلى ئؾغائُل، وؾُههغ ؤلاؾالمُحن وال٣ىمجُحن والِؿاٍع
ّ
ضة، ال٣اصمت، ٞاٞخٗا٫ خغب هىا٥ ؾحر٦

 وؾُجّحر الغأي الٗام لهالح ئًغان، ول٨ً مً ٚحر اإلام٨ً إلًغان ٞٗل طل٪ ما لم ٨ًً لها مضزل ئلى الؿاخت الٟلؿُُيُت. 

٩ا و/أو م٘  ٖىصة الٗال٢ت بحن خماؽ وئًغان ًٟخذ اإلاجا٫ لألزحرة ل٩ي حؿخسضم الؿاخت الٟلؿُُيُت في مٗغ٦تها م٘ أمٍغ

ُت اؾغائُل، وختى وئن لم حؿخسضم ئًغان خ ماؽ هٟؿها إلاثل هظا الٛغى، ٨ًٟي أّن مثل هظا الاهٟخاح ؾُإّمً لها الكٖغ

الالػمت للٗب في اإلالٗب الٟلؿُُني، ًٞال ًٖ ئم٩اهُت اؾخسضامها للحغ٧اث ألازغي اإلادؿىبت ٖلحها. مثل هظف الخُىة ؾترجض 

لى خغ٦ت خماؽ هٟؿها، وؾُضٞ٘ هإالء الثمً ٚال  في الى٢ذ الظي ؾدخٛنى ُٞه ئًغان بالخأ٦ُض ٖلى الكٗب الٟلؿُُني ٖو
ً
ُا

 بـ"صٖمها" للم٣اومت بِىما ججلـ م٘ ال٨باع لخخٟاوى بهم. ألم ًدهل طل٪ مً ٢بل بالٟٗل؟

ً مضي اؾخ٣اللُتها في اي ٖال٢ت م٘ ئًغان، أو ًٖ مضي ٢ضعتها ٖلى  : بٌٛ الىٓغ ًٖ ما ج٣ىله خماؽ ًٖ هٟؿها ٖو
ً
زاهُا

 في ا
ً
ا  مىاٍػ

ً
با ً ًغون أّن مثل هظف الٗال٢ت بحن خغ٦ت وبحن أن جٟغى هٟؿها اٖل لث٣ل والضوع م٘ صولت مً جحم ئًغان، ٞان ٦ثحًر

، وهى ما ؾُدُذ إلااللي َهغان اؾخسضام خماؽ بد٨م 
ً
صولت، هي ٖال٢ت ٚحر مخىاػهت بُبُٗتها وؾخ٩ىن الُض الٗلُا ٞحها إلًغان صوما

 ألامغ الىا٢٘ قاءث الحغ٦ت أم أبذ. 

 زاّنت اّن هىا٥ مً ًإمً في الٛغب بأّن خماؽ هي بالٟٗل حؼء مً مىٓىمت اًغان 
ً
مثل هظا الخهىع زُحر حضا

ؼ الٗال٢اث م٘ ئًغان في هظا الخى٢ُذ ؾُٗؼػ بضوعف  ٨ُت الجضًضة. حٍٗؼ الا٢لُمُت بما في طل٪ ال٨ثحر مً أ٢ُاب هظف الاصاعة ألامٍغ
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ا أًًا(. ئؾغائُل مً هٓغة هإالء، وؾخ٩ىن حّجت ئياُٞت لهم إل  ؾتهضاٝ الحغ٦ت )أٖالمُا، ؾُاؾُا، ا٢خهاصًا، وعبما ٖؿ٨ٍغ

 في التر٦حز ٖلى أّن خماؽ جضوع بالٟٗل في ٞل٪ ئًغان ئطا ما جدّؿيذ ٖال٢ت الحغ٦ت باًغان، ومً ٚحر 
ً
ؾ٩ُىن لها مهلحت أًًا

حن اإلاٗاصًً لحماؽ و  ع٢ت ئياُٞت في ًضهم لضٖم مؼاٖمهم في خحن أن اإلاٟهىم إلااطا ًجب ٖلُىا أن وُٗي ؤلاؾغائُلُحن واإلاخُٞغ

ىم مً ئًغان للحغ٦ت ًٟى١ بمغاخل ضخمت وا٢٘ هظا الضٖم!   او٩ٗاؾاث أي صٖم مٖؼ

٨ُت ولِـ ٦ما ٧ان ٖلُه ألامغ في ٖهض أوباما، ولظل٪ ٞان  زالثا: ئؾغائُل لها مى٢ٗها اإلامحز الُىم في ٢لب ؤلاصاعة ألامٍغ

ؿخٗضًً لكً خغوب م٘ يمان خهىلهم ٖلى الضٖم لِـ مً ئصاعة جغامب ٣ِٞ بل عبما مً ال٣اصة ؤلاؾغائُلُحن ؾ٩ُىهىا م

ٗت لكً خغب زبذ زال٫  . وفي مثل هظا اإلاى٠٢، مً ألاًٞل الابخٗاص ًٖ ٧ل ما مً قأهه ئُٖاءهم وع٢ت أو طَع
ً
عوؾُا أًًا

 ضزىلها. الؿىىاث اإلاايُت أّنهم ئطا لم ًًُغوا إلاهلحتهم الخانت ئلى صزىلها ٞانهم لً ً

٨ُت أو م٘  في اإلا٣ابل، لِـ هىا٥ أصوى ق٪ مً أّن الىٓام ؤلاًغاوي ؾُدغم ئطا ما جهاٖض اقدبا٦ه م٘ ؤلاصاعة ألامٍغ

 بد٨م الخجاعب ال٨ثحرة التي مغعها بها في اإلاى٣ُت. ٞلؿُحن 
ً
سُا ئؾغائُل ٖلى ٞخذ حبهت ئ٢لُمُت، ٞهظا أمغ مٟغوٙ مىه ومثبذ جاٍع

 إلاا ؾُهِب الىاؽ أو البالص في مثل هظف لً ج٩ىن مؿخثىاة مً اإلا
ً
ٗاصلت ؤلاًغاهُت، واإلاك٩لت أّن الىٓام ؤلاًغاوي ال ٨ًترر بخاجا

٪  2006اإلاٗاع٥، ٞهى في نهاًت اإلاُاٝ ال ًضٞ٘ مً حُبه أي ش يء. ما حؿببذ به ئًغان في لبىان مً صماع ال ؾُما في الٗام  لخدٍغ

هظف، ٞهل ؾخ٩ىن خماؽ مؿخٗضة لخدّمل مثل هظف الخ٩ال٠ُ مً أحل ئٖاصة ملٟها الىىوي ٣ِٞ ٦ُٟل بازباث وحهت الىٓغ 

ب وال   ٖلى جدمل مثل هظف اإلاٗاع٥ ألهضاٝ ال ٖال٢ت لها ال مً ٢ٍغ
ً
الٗال٢ت م٘ ئًغان؟! وهل ؾ٩ُىن الكٗب الٟلؿُُني ٢اصعا

 مً بُٗض بهم أو بٟلؿُحن؟!

 ُّ  أّن هىا٥ خضًث مخىانل ًٖ ه
ً
: ًجب أن ال هيس ى أًًا

ً
ت ئصاعة جغامب وي٘ ؤلازىان اإلاؿلمحن ٖلى ٢ائمت ؤلاعهاب، عابٗا

٘ الخغ٢ت الحمغاء أمام الثىع الهائج، وأّن  ٍٕ لٞغ ه لِـ هىا٥ مً صا
ّ
٩ي مىظ البضاًت، وأه وهظا ٌٗني أّن خماؽ ٖلى الغاصاع ألامٍغ

ُت وؤلاؾالمُت. وفي هظف الى٣ُت البضًل في مثل هظف ألاويإ هى الحغم الخام ٖلى الحهى٫ ٖلى الضٖم ال٩امل للكٗىب الٗغب

بالخدضًض ٞاّن الٗال٢ت م٘ ئًغان وخؼب هللا ال حؿاٖض ٖلى جد٤ُ٣ هظا الهضٝ وئهما جسل٤ قغوزاث ٦بحرة في الىا٢٘ الٗغبي 

تراٝ بأّن  ت لحماؽ ختى لضي أجبإ خماؽ أهٟؿهم. ال بّض مً الٖا ُّ وؤلاؾالمي الضاٖم لحماؽ والظي ٌٗخبر الحايىت الح٣ُ٣

ه هٓام اخخال٫ هىا٥ 
ّ
 في الٗالم الٗغبي وؤلاؾالمي باجذ جىٓغ ئلى الىٓام ؤلاًغاوي وجىابٗه في اإلاى٣ُت ٖلى أه

ً
قغائذ واؾٗت حضا

 بأيٗاٝ ما ٢ام به الههاًىت في ٞلؿُحن زال٫ أ٦ثر مً هه٠ 
ً
ا  ومٗىٍى

ً
وجهجحر واؾدُُان ٢ام زال٫ ؾىىاث ٢لُلت ٣ِٞ ماّصًا

٣ت ٖلمُتوهظا ئصٖاء ٢ابل للبرهان وؤلا-٢غن   بٍُغ
ً
مت الٗال٢ت بحن خغ٦ت جدغع ئؾالمُت )خماؽ( وبحن -زباث أًًا ، وأّن حٍغ

ض ٖجها ألّن أصحاب الٗال٢ت م٘ ئؾغائُل ال ًّضٖىن ما جّضُٖه خغ٧اث  مت ٖال٢ت أي َٝغ م٘ ئؾغائُل بل جٍؼ ئًغان ال ج٣ل ًٖ حٍغ

 الخدغع ؤلاؾالمُت.

غ جىز٤ُ ٖال٢ت خماؽ باًغان وأجباٖها، ومً مىُل٤ زالنت ال٣ى٫ وبٌٛ الىٓغ ًٖ الظعائ٘ التي ٌؿى  ٢ها البٌٗ لخبًر

خؿاباث الغبذ والخؿاعة اإلادًت، اًغان ال ج٣ّضم أي ش يء باإلاّجان، وختى لى اٞتريىا حضال أنها ٞٗلذ طل٪، لِـ هىا٥ مً 

ىم او م ت اإلاضّمغة اإلاترجبت ٖلى طل٪ أ٦بر مً أي صٖم مٖؼ ُّ ىص مً هٓام اإلااللي الى خماؽ.أصوى ق٪ في اّن الخ٩ال٠ُ ال٩اعز  ٖى
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