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 العمليات الكبرى لـ"الشاباك": بحث جاد أم نشرة دعائية؟ -"االغتيال املوضعي 

 2017\9\13  تحرير : نواف رضوان  ليل إخباري/ تح٤٨عرب 
جاء يوم  لججعةوا لجعظر،ووج مجواءه عةوة اواحا لعرعواي لجةعايوا يا وال وبوي" كلجيواياوك يوعو  جياومجي جاو" 
ف  عقو قيادة لججيش لإلاولبيا  لجملقةا حاى عدمد غوةة ياظر،واو جع،وا لجرظ،يورج عووة تذوو  روريو وليويي لجور  

 ياي يرمق الغريال لجع ظد"ل
حظد لجااحا لجرااةا لرصل لألبج يعا هم عر،قج عي ييرة ياج ارف لألوض  فو  ييوه تاواعا م اوب لجرعود  
عووا ليظووةج لجوور  ود حاووى لجعياجعووا م اووب عووي ملجوودا لالرصووال لجووى لج ووارف لجذايووم  يةوود عصوومل ضووجي  قووم  

 حاى لجذ ل
يل عؤيود ملحاو  قادروةج لألعوو لجملجد لرصل محياش تجاب: تي ؟ تهورل تظوه؟ لجعرظصوه رةووف حاوى صومرة ييو

صدو متعد عا ضغ  حاى لجةو جيي ييبا ج  يعد ل لج ارف لجذايوم  جو  يظ،جووج ميول عوا يظو  ذورل تتيو و 
 لظ او ياع،ا ملعدة يايب ذال رقظ  صغيول
 ف  لجعوة لجراجيا ياظه لجعياجعا قصيوة مقاراا:

 هاجمج يعيى؟ األ لألب ليظة
 يضجي  ذا،  عي لججاظب لالذو ااد صعه عذرا 

 لألب عامل عوة تذو : يعيىللل؟ يعيىللل؟
 عي لجج ا لألذو  ال صمه مال عجيب

فوو  رعووا   1996حظوودها اووعا  ظوويي  ميوول ملظق ووا لجذوو ل يوواي رجووو يووم  لججعةووا لجذوواع" عووي يوواظمي تمل 
 وا لجااحا لجرااةا مذع" دقابقل لألب حيد لجا يف حياش لجور  ياويي ييوه ولفوا فو  يوعال لجضو،ا تولد يمع

 ر ظبا ليظة لجععيمب يعيرد ع،يدا لجر  مجد قيل تيا ل
لألب لج،ذمو لجر  ج  يو ليظة عظر تي كهوبك إجى غةة قيا ا ييضةا تي وج تصيب يذييوا لعول ألي هورا لجعووة 

 ياجرله ج  يرعيي عي لجرعد  عا يعيى مر ظبرةل
اياه ععا" ف  راو لج،رووةج هو  قصا يعيى حياش لجعاقب ياجع ظد" لجر  دو" لج ظدااج مهظد" ييو  حع
لجةعايوواه لجييووو ك  -لجيوواياو  –ملعوودة عووي حيوووله لجقصوور لجروو  موده فوو  يرووابج كلالغريووال لجعمضووة  

 جعؤج،ية ظياي  عيةالج معيذابيل ياو ةمهول
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لجيروواب لجوور  يووؤول جوووكلجياياوك عظوور رأاياووة فوو  لجذعاوويظاهج ياوورةول حعايوواه لالغريووال لجييووو  ج مياجوورله 
كلالغريال لجعمضة ك عثل لغريال صرح يعادة متععد ياايي محيد لجةةيوة لجوظرياو ج مهوم لاورعولو  حعاياه

لجةعايووواه لجييوووو ك مكلجعقوووارامي لقرععووومل فجوووولك لجووور  يرعووود  حوووي لجةعايووواه  -جيرايي عوووا لجاوووايقييج كلجعماووواد 
 لجاويا جاجيش لإلاولبيا ل

ي لجيرواب رةوول جايثيوو عوي لجظقود عوي عيو  لجرجديود ميغل لجظ،و حوي تهعيروة فو  رمثيوق راوو لألعودل ج فو 
ف  لجعةامعاه لجر  قدع ا ملجعةاججا لجغابيا حوي صو،عارةج يعوا يقومل  دل  ولة فو  عقوال ظيووا فو  كهو ور"كج 
ملجور  لحريووا عجوود وةعوا تمولقج هو  حيواوة حوي ظيوووة دحابيوا جوو كلجيواياوك رةرعود حاوى إحوادة ريويوو اوو ع  

 ج ميأظة ي،رقو إجى ييمفاه جديدة عي يأظ ا تي رةو  مر ة مررعد لمعيا  جعةامعاه عةومفا
لجةعايووواه لجييوووو ك مكلجعقوووارامي  -ميضووويف ولة لجووور  جووو  ييوووأ لجرةوووول جيرووواي  لجيوووارييي لجاوووايقييج كلجعماووواد 

لقرععمل حي لج،جو: لجةعاياه لجذاصا جاجيش لإلاولبيا كيعا يقملج ملجارلي ليراويا وصويدل فو  لوجواء لجةواج ج 
إال تي لجيراب لجعاج  )لجثاج ( ال يعيي لحرياوا ثعوة يع   ميل متااا ج يعا يقمل لجياريوايج يول يوير عوي 

 لييال لجقر ملجاصقج يعا يقمل ولةل
فصورج يةضو ا ال ررةود  تويوا صو،عاه ملقولج فو  عويي يعرود  31ميييو لجيارب إجى تي لجيراب لجر  يضو  

 ديب ف  ايا ص،عاهل يةض اج عثل لج،صل لجر  يوم  قصا تمد 
مجي  يؤيد لظ ياحارةج ية   لجيارب عثواجيي يواوةيي ، وول حاوى غورف لجيرواب حاوى يويل راواؤالهج لألملج 
عوارل يواي فو  لجويقرمة لجرو  قودعه اوول جاقابود عوي ععوا"؟ ميقومل إظوة فيوو فةور يجديواج عوارل يعيوي تي ييوومي 

   تظ ا ياظه عورميا ياجةالليدلذا اج مليريف تظة ج  ييي ي ا ت  ي ء غيو حاد  ام 
فيعووا يريوويي تي جووملب لجراوواؤل لجثوواظ  لأليثووو إثوواوة مهوومج ييووف ليريووف حاعوول لجصووياظا ج وواة لجرظصووه فوو  
عيرووب حوفوواه؟ ال يعروول تيثووو عووي اوو و ملعوود فوو  لجيرووابج مي،يوود يأظووة روو  ليريووافة حووي  ويووق لجذ ووأ ذوورل 

لألعثاوا تي هظواو حعايوا ذودل  عوي قيول لجيوارييي فو   لجقيا  يةعايا صياظا فو  لجعيروبل مياورظر  ولة عوي راوو
 لجعاجا لألامت تم ه  رةييو حي حد  ع ظيا ف  لجعاجا لج،ضاىل

 300يعووا يظرقوود لجيارووب حوود  لجرةاعوول ييوويل ظقوود  عووا ك لجيوواياوك محعايارووةج موغوو  لظووة ياوورثظ  حعايووا يووار 
تذرقيوا عاوأجا قرا عوا إال تظوة يوو  تي عاورم   لجر  قرل في ا لج،ودلبييي يةود لجقواء لجقويل حاي عواج لجرو  يةواج 

 هرا لجعةاججا ال يرجامة ظقاش ف  عدواا ليردلبيال
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ملاوورعولول جوودح  مج وووا ظ،ووواج لجرووو  ال رةريووو لجيرووواب تيثووو عوووي ظيوووة دحابيوووا جايوواياو رةرعووود حاووى عةامعووواه 
كلجيواياوك دمي ت  رع،و، قديعاج يييو لجيارب إجى تظوة عروى فو  عاوأجا عقرول وليويي يقيول لجيرواب مج وا ظ،وو 

تم لظرقادج مال يظاقش قضيا لجةعيل كيوعياظياك متدلء لجج واة فو  عمضوم  ةو  لجةعورءل يعوا ييويو لجياروب إجوى 
غيوواب ت  رةووول جةعوول كلجيوواياوك يوويي لجةوووب فوو  إاووولبيلج ميووييا لجةرقوواه لجعوييووا لجروو  اوواده حرقارووة 

  يةرعوودها لجيروواب فوو  حوود  لجوودذمل فوو  عاووابل ال يوواجةوبج مهووم غيوواب يوودح  تيضووا إجووى مج ووا لجظ،ووو لجروو
رع،ى ييةييا جي  ال يغضب لجقولء راامقا عا لجعاجا لإلاولبيايا لجولهظاج مقال ااذول إظ وا مج وا ظ،وو روو  

عويي تظة عي لجع،ضل تي يةوف لججعيا تي كلجياياوك كحاى يي،وك معي غيو لجع   إرل عوا تذ وأ وجاجوة يويي لج
 ملجذو تم ياظه تيدي   وذمة حاى لجةظادل
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 هيومن رايتس: املصارف اإلسرائيلية تدعم املستوطنات

 2017\9\13   –معا  -القدس
عووا يعمجووب  قاجووه كهيوومعي وليوور" ممرووشك فوو  رقويووو صوودو لجيووم  إي لجعصوواوف لإلاووولبيايا لجييووو  غيووو عاة 

اه لجر  رااحد حاى دحع ا ملجع،ا، حاي وا لجقاظمي لجععا  يرعميل لجعارم ظاه غيو لجيوحياج مرأعيي لجذدع
 مرمّاة ا ف  لجض،ا لجغوييا لجععرااج يةي" عا رّدح ل

عووي ذوورل هوورا لألحعووالج رظر ووو هوورا لجعصوواوف عاووؤمجيار ا لجقاظمظيووا لجدمجيووا لجروو  رقضوو  ير،وواد  لجعاوواهعا 
،ااو يظييي مضو  لجضو،ا ف  لظر اياه عقمقيا مغيوهاج يعا ف  رجو لالاريرء حاوى لألولضو  ملجرعييوة ضود لج

لجغوييووا إجووى إاوووولبيل يعيوو  لألعووو لجملقوووال يوودمي هوورا لألحعوووال لجعصوووفياج جيوواي لجع،وووا، حاووى لجعاووورم ظاه 
 مرمّاة ا تصةبل

قاجه ااو  يي ج عديوة يوظاع  لجعظاصوة ف  إاولبيل مفاا يي: كلجعصاوف رعّمل يظاء لجعاورم ظاه مراوّ ل 
لجععاوووو  ياةع ووووا يوووورجول حاووووى لجعؤااوووواه لجعاوووورثعوة تي رصووووّو حاووووى  رمّاووووة ا يذياوهوووواج مجووووي" ألي لجقوووواظمي

 لجعصاوف جرمضيح عد  حعا ا ف  لجعارم ظاه مت  قملظييج إي ُمجدهج رعظة ا عي إظ اء هرا لألحعالكل
حّيووو لجةديوود عووي لجعاوورثعويي لألجاظووبج مجاووظملهج حووي قاق وو  عيووال روومّو  لجعصوواوف لإلاووولبيايا فوو  لجع،ووا، 

مرمّاووووة اج يعووووا فوووو  رجووووو حيووووو رعميوووول عيوووواويا لجيظوووواء معووووظح قووووومل وهظيووووا جعجوووواج" حاووووى لجعاوووورم ظاه 
لجعاوورم ظاهج لجرووو  ريوووية لجياووودياهج يعوووا رعوووظح لجقووومل جعيووورو  لجييووومه فووو  لجعاووورم ظاهج ياإلضوووافا إجوووى 
ريوووغيا ا عصووواوف هظووواول اوووعب عاووورثعوميج عثووول صوووظدمق لجرقاحووود لجذوووار ياجيظياوووا لجعيثمديوووا مصوووظدمق 

عصووووواوف فووووو  إاوووووولبيلج حاوووووى ذا،يوووووا دموهوووووا فووووو   5ج لاووووورثعاولر   عوووووي تييوووووو PGGMد  لجرقاحووووود لج مجظووووو
 لجعارم ظاه لجر  يرظاف  ملجاياااه لجعقمقيا ج را لجصظاديقل

كلجعارم ظاه غيو عيومحا يعمجب لجقواظمي لإلظاواظ  لجودمج ل ف و  راو   فو  لجظ،وا  لجرعييوة  لجور  ر،وضوة 
جععراووووواج ملجووووور  يقّيووووود لجرظعيوووووا لج،ااووووو يظيا ميعّجع ووووواج ميووووودح  لجاوووووا اه لإلاوووووولبيايا فووووو  لجضووووو،ا لجغوييوووووا ل

لجعارم ظاه لإلاولبيايا لجعيظيوا حاوى تولل ُعظرة حوا ي ويقوا غيوو قاظمظيوا عوي لج،ااو يظيييل لجقواظمي لإلظاواظ  
لجدمج  يعظا لجقم  لجععرّاا عي لارذدل  لألول جغيو لألهدلف لجةايويا تم عصاعا لجاوياي لجععايويي لجوريي 

 يمي رعه لالعررلكليةي
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كولجةوه هيومعي وليوور" ممروش لجعجو  لجروو  قوّدعر ا لجعصواوف لإلاووولبياياج جريويوو ةحع وا تظ ووا عاةعوا يعمجووب 
 لجقاظمي لإلاولبيا  يرأعيي هرا لجذدعاه مياجراج  ال يعيظ ا إيقاف تحعاج ا ف  لجعارم ظاهكل

اه جألحعال ملجعؤااواه لجعؤهلاوا جورجو فو  كف  عيي ير اب لجقاظمي لإلاولبيا  عي لجعصاوف تي ر،رح عااي
لجعارم ظاهج مي،ول حاي ا رقدي  يةل لجذدعاه جاعارم ظيي دلذل فومح اج جو  رجود هيومعي وليور" ممروش 
ت  إجوةل  قواظمظ  يروأعيي لجةديود عوي لجذودعاه لجروو  رقوّدع ا لجعصواوف دلذول لجعاورم ظاهل عوي هورا لجذوودعاه 

ظاةل جإلاولبياييي حاى تولل ر  لالاوريرء حاي وا ي ويقوا غيوو عيوومحا لجرعميل ملجقومل لجر  راّ ل يظاء ع
 عي لج،اا يظييي مُيعظةمي عي لجمصمل إجي الك

كلجعاوورم ظاه ي ييةر ووا راوو   فوو  لظر ايوواه عقمقيووا ذ يوووةل مُية ووّد ظقوول لالعووررل عوودظييي إجووى عظووا ق ععراووا 
اح جا،ااوو يظييي ياجمصوومل إجي ووا تم ر،ييووو جويعووا عوووبل ال رعاووو لجيوووياه لجقوودوة حاووى ود لألول تم لجاووع

لجعوووووملجة لجرووووو  تقيعوووووه جععايوووووا لجعاووووورم ظييل مألي هووووورا لجرجوووووامةله عرأصووووواا فووووو  لجعيووووووم  لالاوووووري اظ  
لإلاولبيا ج رقا حاى حارق لجيوياه عاؤمجيا مقف لألحعال لجرجاويا فو  لجعاورم ظاه لإلاوولبيايا تم عة وال 

تحعوال دلذول لجعاورم ظاهم رعميول تم إدلوة تم دحو  لجعاورم ظاه تم  عي هرا لألحعال: رعديد عيواي تم رظ،يور
لألحعووووووال ملجيظيووووووا لجرعريووووووا لجعرصوووووواا ياالاووووووري ايم ملجرةاقوووووود حاووووووى يووووووولء اوووووواا تم عظرجوووووواه عصووووووظةا فوووووو  

 لجعارم ظاهكل قاجه لجعظ،عا
اجييووا لجيوووياه كلجعيووادا لجرمجي يووا جألعوو  لجعرعوودة ييووأي لألحعووال لجرجاويووا معقوومق لإلظاووايكج ملجروو  ررية ووا غ

لجيييوووةج رر اّووب إعجووا  لجيوووياه حووي لجعاوواهعا فوو ج تم لإلفووادة عوويج لظر ايوواه ذ يوووة جعقوومق لإلظاوواي تم 
 لجقاظمي لإلظااظ  لجدمج ل

كحاوووى لجعصووواوف لإلاوووولبيايا إيقووواف تحعاج وووا لجعرصووواا ياالاوووري ايكل قاجوووه هيووومعي وليووور" ممروووش إي حاوووى 
إلاووولبيايا لجروو  راوورثعو في ووا تعووا  عاووؤمجيار ا لجعقمقيووا فوو  عووا لجعؤااوواه لجعاوورثعوة تي رضووا لجعصوواوف ل

يرةاق يأحعاج ا لجعرصاا ياالاري ايل حاي ا رعديد عد  رمّو  لجعصاوف ف  لألحعال لجعرصواا ياالاوري ايج 
ذ   ووا لجعاوورقياياج ف ع وووا جاقوواظمي لجععاوو ج ملاووورةدلدها جضووعاي حووود  لاوورذدل  تعووملل عاووورثعوي ا فوو  هووورا 

حاى هرا لجعؤااواه لجعاورثعوة ضوعاي ذاوّم حرقار وا لجرجاويوا عوي عظرجواه تم لاورثعاوله عرصواا لألحعالل 
 ياالاري ايل
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قاجه يي : كرقم  لجعصاوف لإلاولبيايا يقولوله رجاويا را   ف  لظر اياه عقمقيا ذ يووةل حاوى لجعاورثعويي 
 لإلصولو حاى لجعصمل حاى إجاياه عمل لألحعال لجر  يعّمجمظ اكل
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 ار "خطة الحسم": كانتونات وترانسفيرإقر 

 2017\9\13  تحرير : محمد وتد  ٤٨عرب 
تحاوووي حضوووم لجيظياوووه عوووي دلجييوووه لجي ووومد دج يراوووابيل اوووعمرويرشج حوووي عيوووومحة لجايااووو  لجووور  يوووراذر 
يرص،يا لجقضويا لج،ااو يظيا عوي ذورل فوول لجاويادة لإلاوولبيايا جاضو،ا لجغوييوا لجععراوا مريثيوف لالاوري اي 

 جاا ا لج،اا يظيا مريجيا لج،اا يظييي حاى لج جوة جذاوج فاا يي لجراويذيالمعل ل
مريظه عويا لالرعاد لجوم ظ  فو  عؤرعوهوا لجور  حقودج عاواء لجثرثواءج كذ وا لجعاو كج مهو  لجذ وا لجايااويا 

مةيوو لجر  قدع ا اعمرويرشج لجر  يقمد لجعويا لجر  رةد إعد  عوييواه عوةب كلجييوه لجي ومد ك لجور  يوتاوة 
لجرةاي  ظ،راج  ييظهج عي  تمضح تي ذ رة عارمعاة عي كلإلظرلوك لجر  ية  ية لجظي  يميوا يوي ظومي حيويا 

 لقرعاعة عديظا تويعا قيل تج،  حا ل
ميقمل إي يميا يي ظمي تظرو تهول تويعوا يأظوة كعوي هوم عاورةد ياجراواي  يمجمدظوا هظوا فاياوا  يورجوج معوي يويود 

 او لجقرال فةاية تي يظر،و لجعوبكللجعغادوة فايغادوج معي يذر
معاووووب لجذ ووووا لجروووو  ت اووووق حاي ووووا حضووووم لجيظياووووه لجعر وووووف كذ ووووا لجعاوووو كج ف ظووووة كفوووو  عووووال جوووو  يقيوووول 
لج،ااوو يظيمي ي وواج فوو ي حاووي   تي يغووادومل تعووايي رملجووده ج تم تي يملج وومل ودة فةوول حاوويويا قميووا فوو  عووال 

 رصدمل جر ييق اكل
يا لجروو  ررويووة يجمهوهووا حاووى لجر  يووو لجةوقوو  جا،ااوو يظيييج ةلحعووا تي مدلفووا اووعمرويرش حووي ذ رووة لجايااوو

إاولبيل اريقى عي ذرل هرا لجذ وا دمجوا ديعمقول يواج عؤيودل تظوة ال يمجود فوملوق جومهو  يويي ذ وا لجعاو  
 لجر   وع ا ملجيوظاع  لجاياا  جوبي" لجعيمعاج يظياعيي ظرظياهمل

ة: كتيضوووا ظرظيووواهم جوووي يعوووظح لج،ااووو يظييي لجاوووي وة حاوووى مظقاوووه صوووعي،ا كهووو ور"ك حوووي حضوووم لجيظياوووه قمجووو
لجعودمد ملألجوملء لجيويوا ملجيعويوواج يعوا تظوة ال ية ووي   جييواج مال يمجود ج و  لجعووق ياجرصوميه جيوعواي صوواعب 

 ايادةج تظا تدوو تي هرل حجةج متظا ال تظيو رجوج مجيي ت  ذ ا تذو  ه  حيو عوله تامتكل
ملجةويش يعيواة -ياإليواوة جا،ااو يظييي-لجياواوج تظوا حاوى لاورةدلد تي ييقومل هظواج مرايا: كتظا تيثوو تذرقيوا عوي 

ياإليوواوة جاياوواو ملجعويووة – ييوواج عووا حيوووة تضووةاف عقوومق عقاوظووا عووا ت  لقرووولح  ذووو حاووى لج امجوواج تظوور  
 رقدعمي ج   لجعياة رعه لعررل ععا" تم يياي فااد  ذو كل-ي اولبيل
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ه حاي ووا عويووا لالرعوواد لجووم ظ ج يووودح  عووي ظرظيوواهم لجوور  يةثووه رعيوووا مع،يووه كذ ووا لجعاوو ك لجروو  صوووادق
عاجاا جعؤرعو لجعويا ذرل عظاقيا لجذ وا ملجرصوديق حاي وا لجور  رو  يغيواب وبوي" عوةب كلجييوه لجي ومد ك 

 ظ،راج  ييظيهج جيي لجيثيو عي تحضاء لجعةب ياويمل لالرعاد لجم ظ  لجعؤرعو مل  رق عيوم  لجرولظا،يول
يووواي عجوووود إجوووولء يووويا ج عيووو  يووواي ملضوووعا يوووأي لجذ وووا اووورع،ى يووودح  لجعويوووا ملجعصوووادقا لجرصوووميه 

ياجعؤرعوج ذاصوا متظ وا روأر  جرغييوو لجذ واب لجاوابد فو  لجعجرعوا لإلاوولبيا  مييوديل عقيقو  يغيوا لجوود حاوى 
يا ت  ععووواماله معيووواويا رووودحم إجوووى رقاوووي  لجووويرد تم راووواي  تولضووو  جا،ااووو يظييي يعمجوووب ت  راوووميا ايااووو

 عارقياياج حاى عد رةييو لجصعي،ال
مر ووودف لجذ وووا جيووو ب لجومليوووا لججعاحيوووا جا،ااووو يظييي عوووا فوووول لجومليوووا لإلاوووولبيايا مرووورميه فووو  رهظيوووا 

 لج،اا يظ  يأظة جي رقا  مال يأ  عال عي لألعملل ت  دمل تم ايادة حوييا ف  كتول إاولبيلكل
مل تي يرظوووواةل لج،ااوووو يظييي حووووي لجعقوووومق لجديعمقول يووووا مرقروووووح لجذ ووووا حاووووى لج،ااوووو يظييي ثوووور  يوووودلبلج لأل

ميرظاةجمل تيضا حي ر اةار   معاع   ميعرظةومل حوي رعقيوق ر اةاروة لجم ظيوا عوا لجاوعاح جوة يواجةيش فو  دمجوا 
 لجي مدج جيي دمي لجاعاح ج   ياجرصميه ياالظرذاياه ملجعياويا لجاياايا ياجيظياهل

ظا،يو جيل عوي يووفل لجعقرووح لألمل ملجةويش فو  لجدمجوا لجي مديوا يعمجوب تعا لجيديل لجثاظ  جاذ اج مهم لجرول
لجيووووم  لجرووو  يووور  رعديووودهاج يعيووو  رقرووووح عويوووا لالرعووواد لجوووم ظ  حاوووى يووول فااووو يظ  يويووود لج جووووة ميقيووول 

 ياجرولظا،يو لجعااحدة لجعاجيا يغيا رم يظة ياجدمل لجةوييال
،يا عوي قيول قومله لألعوي لإلاوولبيايا يعوال قووو عملصواا معي يوفلج ف ي لجيديل لجثاج  اييمي لجقعا ملجرصو

 عقامعا لالعررلل
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 على املنظمات الحقوقية وناشطيها: "العفو الدولية" أحدث املستهدفين حرب إسرائيلية

 2017\9\13العربي الجديد    القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد
تيوووة لجرقويووو لجوور  ظيووورة صووعي،ا كياووولبيل هيووم كج تعوو" لجثرثوواءج ييووأي ظيووا مةلوة لجعاجيووا لإلاووولبيايا ممةلوة 

ضوود لج،ووو  لإلاووولبيا  جوووكعظ،عا لجة،ووم لجدمجيوواكج عوود  إصووولو لالعووررل لجةوودل ر ييووق يظوومد قوواظمي لجعقا ةووا 
لإلاوووولبيا  حاوووى عملصووواا ايااوووارة ضووود لجعظ،عووواه لجعقمقيوووا لجةاعاوووا فووو  لألولضووو  لجععراوووا حاوووى لذوووررف 
غاثووا  تظملح ووال مهوورا لجايااوواه راوور دف عظ،عوواه دمجيوواج عثوول كهيوومعي وليوور" ممرووشكج تم كمياجووا ريووغيل مل 

ااووو يظيييك )لألمظوووومل(ج معروووى لجعظ،عووواه لجعقمقيوووا لإلاوووولبيايا عثووول كلجعويوووة لإلاوووولبيا  جعقووومق لجرجبووويي لج،
 لإلظااي ف  لألولض  لجععرااك )يرايا (ج معويا كار  لآليكل 

مييوويل إحووري مةيووو لجعاجيووا لإلاووولبيا ج عميووية يوواعاميج يةوود لجريووامو عووا مةلوة لجةوودلج حووي حةعووة ر ييووق 
مةلوة لجعاجيووا عوعوواي لجعريوووحيي لإلاووولبياييي جوووكعظ،عا لجة،ووم لجوودمج ك عووي لعريوواة لجذصوو  لجقوواظمي لجوور  يروويح جوو

لجضوويي  حوي لجعيواجل لجرو  ريوحومل ي واج لظرقواالح عوي عوعاوا لجريوويا إجوى عوعاوا لجرظ،يورج عوا لجةاو  يوأي لجذ ومة 
اووووولبيا  جوووووكعظ،عا لجة،ووووم لجعةاووووي حظ ووووا راووووة  مةلوة لجعاجيووووا يوووو جولء جااووووا لاوووورعا  واووووعيا جعظوووودمي  لج،ووووو  لإل

لجدمجياكج قيل لرذار لجقولول جيي لجقاظمي لجر  رةرة  لجعيمعا ر ييوق يظومداج ييويل ملعودلح عوي جعاوا قوملظيي روّ  
اظ ا ف  لجاوظمله لألذيووة جرضوييق لجذظواق حاوى لجعظ،عواه لجعقمقيوا ملإلظاواظيال ميرةاوق لألعوو يقواظمي اويق 

وف يااوووو  كقوووواظمي لججعةيوووواهكج مياووووة  لإلاووووولبيايا عظ وووواج مرعديوووودلح ج ميةوووو2016تي روووو  اووووّظة فوووو  يمجيم رعوووومة 
 لجيااوياج ياجييف حي ريوحار ا عي لجذاوجج ذاصاح راو لجر  رأري ا عي عيمعاه تجظييال 

مهووورل لجقووواظمي تثووواو فووو  لجةوووا  لجعاضووو  رع،،ووواح موفضووواح يوووديدلح عوووي دمل لالرعووواد لألموميووو  ياحرياوهوووا لجععووومل 
هل مي وامل لجقواظمي تيضواح جعةيواه فااو يظيا عثول كعويوة حدلجوا جعقومق لألقايوا لجةوييواك لألييو ج را لججعةيا

 ف  لجدلذل لج،اا يظ ج تم جعةيا كعااملةكج مغيوهال
مياإلضوووافا إجوووى هووورا لجذ ووومله لجريوووويةيا فووو ي عيمعوووا لالعوووررل ريوووي عويووواح إحرعيوووا رعويضووويا حاوووى هووورا 

قا ةا لجدمجيا )ي  د  إ"( لجر  راةى لجعيمعا لإلاوولبيايا إجوى لججعةياه عا رصظي، ا يأظ ا رريا عويا لجع
ريووومية صووومور ا ممصوووع ا يأظ وووا عويووواه عةاديوووا جااووواعيا معرمل بوووا عوووا لإلوهوووابل مهووورل يرظووواقل عوووا عقيقوووا 
قاعوا دمجوا فااو يظيا إجوى جاظوب دمجوا  ظيا  هرا لججعةياه لجرو  رقوّو غاجيير وا يأظ وا رودحم إلظ واء لالعوررل مل 

 إاولبيلل
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مقد تقوه عيمعا لالعررل حيو مةلوة لجر ديدله لالارولريجيا ذ ا ذاصا جعملج ا عويا لجعقا ةا لجدمجيواج 
عووا وصوود عيةلظيووا يييوووة ج ووال جيووي تيوووة لجذ وومله لجرظ،يريووا لجروو  اووةه إجي ووا لجعيمعووا لإلاووولبيايا فوو  لجةووا  

ذايوا لإلاوولبيا  ممةيوو لألعوي لجودلذا  لألذيوج ه  رةديل قاظمي لجدذمل إجى إاولبيل حيو ر،وميل مةيوو لجدل
صوورعياه عظووا موفوول دذوومل ظايوو يي تجاظووبج عرووى جووم ياظووه مج وور   لألذيوووة هوو  لجضوو،ا لجغوييووال مقووولو 
ي رل يرذر إرل رمفو جدمجا لالعررل عةامعواه رؤيود ظيوا  هوؤالء لجظايو يي ضوعي ت  عوي عويواه لالعرجواج 

 لجدمجيا ضد لالعررلل
حووددلح عووي لجظايوو يي لألجاظووب عووي دذوومل تولضووي ا مقاعووه ي حووادر   فوومو هيووم    فوو  مقوود عظةووه إاووولبيل  

دياوووعيو ياظمي لألمل لجعاضووو ج عظةوووه حضوووم كعجاووو" لجيظووواب" لجةوووواجع كج  6ع ووواو كيوووي غمويوووميكل مفووو  
لجظايوو ا إجيةلييوو  ييووو ج ألمل عوووة عووي دذوومل إاووولبيلل مياظووه عظ،عووا كهيوومعي وليوور" ممرووشك تيوواوه فوو  

ورة ع اا إيويل ظياواي لجعاضو ج إجوى تي عيمعوا لالعوررل عظةوه عقومقييي عوي عظ،عواه دمجيوا رقويو ج ا ظي
 عي لجمصمل إجى ق ا  غةةل

ميظاوووج  إحوووري مةيوووو لجعاجيوووا لإلاوووولبيا ج يعاوووب عوووا تموده صوووعي،ا كياوووولبيل هيوووم كج عوووا ايااوووا ريووومية 
يأظ وووا عظ،عووواه عظاهضوووا جدمجوووا إحرعووو  يعوووق لجعظ،عووواه لجعقمقيوووا معظ،عووواه لجياووواو حيوووو ريوووولو لالدحووواء 

إاووولبيلج معوري ووا يأجظوودله ال اوواعيال م ذووو حعايوواه لجريوومية عوودثه يووم  لالثظووييج عووا لر ووا  وبياووا عظ،عووا 
كلجصظدمق لججديد إلاولبيلكج لجععاعيا  اجيا اااميج يأظ ا عةاديا جااواعياج يةودعا ظيووه قيول يومعيي رغويودة 

قوووم  يةعايووووا ر  يوووو حوقوووو كل ماااووومي ياظووووه رةعووول فوووو  ديووووملي قاجوووه في ووووا إي كإاوووولبيل هوووو  دمجوووا يووووويوة ر
لجعاريووواو لجقضووواب  جاعيمعوووا لإلاوووولبيايال جيظ وووا تثووواوه غضوووب لجيعووويي فووو  إاوووولبيل عظووور تي مضوووةه حوووا  

ج رقويووووولح عوووومل لجيووووؤو لالاووووري اظيا غيووووو لجقاظمظيووووا لجروووو  تقاعر ووووا اووووا اه لالعووووررل حاووووى لألولضوووو  2005
مية صموة هرا لجعظ،عاه دلذاياح ف  إاولبيلج مفو  لجذواوجج حيوو لجرةوامي عوا لج،اا يظيا لجععراال ميييل ري

لجعيمعوواه لألجظييوواج مريووادل لجعةامعوواه ممضووا جووملبح اوومدلء يأاووعاء لجظايوو يي فوو  عويووا لجعقا ةووا لجدمجيووا 
 ملجعظ،عاه لجعقمقياج تعد ته  لألدمله لجر  رارذدع ا عيمعا لالعررلل

وت" لجعويوا فو  هورا لجعووبج مال اويعا جعةيوا كإ  روراوملك لجرو  ت اقوه لجةوا   مرييل جعةيواه يعيظيوا يثيووةج
لجعاضو ج ععووره رعوويل دعميووا ضود جعةيوواه عقمقيوا إاووولبياياج لر عر وا يأظ ووا عداماوا متظ ووا رةعول ضوود 
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دمجووا إاووولبيل مرذضووا ألجظوودله تجظييوواج يعووا عوود  عووا تحضوواء مظايوو   جعةيووا كيياووومي لجصووعهك لجروو  
 جولب  جظمد لالعررل ف  لجض،ا لجغوييال يمثق تحضاؤها

متثعوه لجععاا ف  لجةا  لجعاض ج حي قولو ف  مةلوة لجروييا ملجرةاي  لإلاولبياياج إجى عظا إدذال ععثا  هورا 
لججعةيووا جاعوودلو" لجثاظميووا فوو  إاووولبيلج معووظة   عووي إجقوواء ععاضوووله تعووا  لججظوومدل إجووى رجوووج ججووأه مةلوة 

ى عوعاي هرا لججعةياهج مييظ ا عوية كيرايا كج عي لجعق ف  لارقيال يويييا إاوولبيايييج لألعي لإلاولبيايا إج
ضعي لجذدعا لجم ظيا لجيدياا جاذدعا لجةايويال مهرل يةظ  ف  اياق لجعجرعا لإلاولبيا ج ظة  لجيووحيا حوي 

يوووه يووواييدج عووودلح هووورا لججعةيووواه ملجعوليوووة فووو  ظ،وووو لجعجرعوووال ممصووول لألعوووو يووومةيوة لجةووودل لإلاوووولبياياج تيا
تحاظه فية فو  اويرعيو تيامل لجعاضو ج تي عويواه لجعقا ةوا لجدمجيوا ملجعظ،عواه لجعملجيوا ج واج هو  فو  ملقوا 
لألعو عظ،عا إوهاييال ميصاعب هرا لجذ ملهج ميييل عظ ج  مدلب ج رعويل واع  حاوى هورا لججعةيواه 

همج محودد يييوو عوي مةولء لجعيمعواج عثول يقمدا يييل عثايو معظ جو  وبوي" عيمعوا لالعوررلج يظيواعيي ظرظيوا
مةيووو لجرةاووي ج ظ،روواج  ييظووهج ممةيووو لجر ديوودله لالاوورولريجياج ياووولبيل يووار"ج مظابيووا مةيووو لجذاوجيوواج راوويي  

 عم ييا ج ممةيو لألعي لجدلذا ج جاةاد تودليل
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 وقائع فشل ُمعلن

 2017\9\13  العربي الجديد  أنطوان شلحت
عوووا لعرعوووال حقووود جقووواء قويوووب يووويي وبوووي" لجعيمعوووا لإلاوووولبيايا موبوووي" لجاوووا ا لج،ااووو يظيا يوحايوووا لجووووبي" 

يميووموو لجيوو و لجعوواج ج معووا لألعيويوو ج حاووى هوواعش لالجرعووا  لجاووظم  جاجعةيووا لجةاعووا جألعوو  لجعرعوودة فوو  ظ
يريوووّوو حاوووى ذا،يوووا رجوووو عوووي رمقةووواه  قمّيوووا ييوووأي إعيووواي لاوووربظاف لجع،امضووواه يووويي لججووواظيييج ويعوووا يجووودو 
لجرمقف اويةحا حظد لاورظراجاه  فيويوا  جيرواب جديود صودو فو  لجماليواه لجعرعودة تذيووحلج حوي لجرجويوا لجعروليعوا 

لجثاجوو ج ف وو  رظ ووم  حاووى عووا عووي يووأظة رةةيووة لالحرقوواد يأظظووا  ج وورا لجع،امضوواه لجروو  روودظم عووي لظر وواء حقوودها
 تعا  مقابا جمجا فيل ُعةاظا تذو ل 

وا جوة كلجاغوا لجمعيودة لجرو  ي، عمظ والل عومل لعرعوااله فوول  لجيراب لجر  قدعه ماابل إحر  إاولبيايا حوضح
لألةعواهك فو  إاوولبيلج  راميا ف  إاولبيل مفاا ييكج عي رأجيف لجياع  ظرواي روبيولج حضوم  واق  كعجعمحوا

 مه  عظ،عا تيعا  دمجيا عرذصصا ف  يؤمي راميا لجصولحاهل
رظ ووم  حاووى فووور راووميا لجصووول ج فوو   1967تعوود تيوووة هوورا لالاوورظراجاه تي فروووله لج وودمء فوو  تولضوو  

يةريوو  2012عيي تي فروله لالظر،اضاه لجيةييا رُيةد هرا لج،ورل ف  هرل لجصوددج يوو  لجعؤجوف تي لجةوا  
رعيةًّل ف  راويخ لجصول ج ظ،وحل إجى تظة ج  ُيقرول فيوة ت  عاورم ي إاوولبيا  فو  لجضو،ا لجغوييوا ألمل عووة عظور ع

ل ميعووملةلة رجوووج ياوول عووا ُحوووف كعيوووم  يظوواء لجدمجووا لج،ااوو يظيا عووي لألاوو،لك لجوور  قووادا وبووي" لجوومةولء 1973
مجيوا ميةول لألماوا  لجعايعوا فو  دمجوا لج،اا يظ  لجاايقج ار  فّيالج رومرةج مع،  ي حجاب لألاوة لجد

 لالعررلل 
يؤيد روبيل تي هورا لجعقوابق محودلها يواي عوي لجُع،روول تي روؤد  إجوى عودم  لذروولق  فو  لجةعايوا لجايااوياج 
ال اوويعا فوو  عووا يرةاووق يعظ قووا لجضوو،ا لجغوييوواج جيووي عووا عوود  هووم لجةيوو"ج فقوود يوودت ظرظيوواهم لجوور  يوواي تحاووي 

عيوييوواج يوبااووا يوواولو تمياعوواج ملألاوووة لجدمجيوواج قيمجووة عيوودت كعوول لجوودمجرييك عووي رعووه م ووأة ضووغ  لإلدلوة لأل
( يريمي  لجةقياه تعا  إعياي إقاعوا دمجوا فااو يظياج عوي  ويوق مضوا 2009ذرل ذ اب ياو إيري لألمل )

يوووم  رووؤد  إجووى رجميووف ت  ع،وواهو اوويادة فااوو يظياج حاووى غووولو يووو  لالحرووولف ي اووولبيل دمجووا ي مديوواج 
ميو  تي ريمي لجدمجا لج،ااو يظياج فو  عوال قياع واج عظةمحوا لجاورحج مغيوهعوال ملاورعوه تحعوال لجيظواء فو  

ج ميعمجووب عة يوواه عويووا لجاوور  لآلي لةدلد حوودد لجعاوورم ظيي لجي وومد فوو  هوورا 1967عاوورم ظاه تولضوو  
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عووي لإلاووولبياييي % 55تج،حووال متفوواده لاوور رحاه لجوووت  لجةووا  يووأي  15يووأيثو عووي  2012لألولضوو  ذوورل 
% 70تيوودمل فوو  رجووو لجةووا  رأييووده  إجووولء ع،امضوواه عووا لج،ااوو يظيييج فوو  عوويي تي هوورا لجظاوويا ياغووه ظعووم 

إّياي تمج لالظر،اضا لج،اا يظيا لجثاظيال يرجو ج  ييادو لجياو  لإلاولبيا  إجى ععاواا ت  ضوغ   2003حا  
ظرذاييووا لجروو  تدلوهووا عووةب لجةعوول فوو  رجووو لجةووا ج حاووى لجعيمعوواج جاجظوومح ظعووم لجراوومياج مرجاهاووه لجععاووا لال

ج لجقضوويا لج،ااوو يظيا يايحوواج مجوو  رووود ياعووا لجاوور  حاووى لإل وورق فوو  2013رع يوودحل جرظرذايوواه لجةاعووا فوو  
 لجيوظاع  لجاياا  لجر   وعة لجعةبل 

يا ل ميقوووّد  فووو  لجعقايووولج جةاوووه لالظر،اضووواه لجقضووويا لج،ااووو يظيا ُعدوجوووا يقووومة فووو  جووودمل لألحعوووال لإلاوووولب
ا جرجو لج ّيا لجيةييا لجر  لظدجةه ف  تيرميو  ريوويي لألمل  ج ملجرو  راوييهج يوتيوةج فو  2015لجيراب ظعمرجح

ياو عاجا لإلجعا  لجقمع  ييأي عدمد عديظا كلجقد" لجعمعدةك إجى دوجا تي وجوااله  عوي لجيعويي لإلاوولبيا  
 يا ف  ععي  لجقد" لجيوقياليدته ر وح عذ  اه جارذا  حي عة،  لألعياء لج،اا يظ

ثّعووا لاوورظراج  ذووو ال يقوول تهعيووا هووم تي تقصووى غايووا  يعيووي تي راووةى دمجووا لالعووررل إجي ووا عووي لجع،امضوواه 
ال  ررعثل ياجع،ا، حاى كلجمضا لجقاب ك لجر  ال ريقية لجمقابا لجعيدلظيا لجر  ير  فوض ا ياجقمة قابعح

ب إجى تي اياار ا ال راورأظف حاوى غايوا دمجوا لالعوررل هوراج مف  عا يرةاق ياجمالياه لجعرعدةج يرهب لجيرا
ألي لج،ابدة لجر  رجظي ا عي حد  قيا  دمجا فاا يظيا تقل ييثيوو عوي لجوثعي لجيواه، لجور  اويرورب حاوى قياع وا 
يععاواا لجضغ  حاى دمجوا لالعوررل لجعاي،وا ج واج ملألهو  عوي رجوو رله لجروأثيو لجيييوو فو  لإلقاوي  ملجايااوا 

 يوييا لجدلذاياللألع
 

 تم بحمد هللا


