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 أردهيت في عمان -قمت فلطعيييت

 2012\1\22   -معا -عمان
لا ، ػػحف ل  ػػرلائ طػػسراتل ػػ ل بحػػثلائػػرمحسلدحدػػسدلعبػػلسلدػػالسائيلاػػؿلاعرد ػػ لائدنػػؾلعبػػدلاثلائ،ػػل حفلائحػػـس

 أعقلبلإعالفل رادبلا ع راؼلبلئقدسلعلصدةلإلسرامحؿ.

دػلفل ػالؿلامندػةلائ ػ لهدي قدػللمصػرلائحسػح حةل ػ لائيلصػدةلاعرد حػةلس  لسئتلائدبلح،لتلائ ػ لعقػداللائزعح
عدلف لسبؿلائ يلدؿلدالاعزدةلائ  ل نفقللإعالفل رادب لس  سحؽلائدسامؼلبشأفلائ ركػلتلائقلددػةلئنػردلعنػ ل

 إعالفل رادب.

اتلاإلسػرامحنحةلس  لسئتلائدبلح،لتلأحضللا ع داءاتلا سرامحنحةل  لددح ةلائقدسلسائدسهدلاعمصػ  لسائ قدحػد
 ب سسحالا س حطلفلسدصلدرةلدسلحلتلساسيةلدفلا راض ل  لائضفةلائغربحة.

 س طرؽلائزعحدلفلأحضللإئ لائيالملتلائ، لمحةلبحفلائبندحف لسسبؿل طسحرالل  لكل ةلائدهل ت.

سكل ػػتلهػػرتلئنػػرمحسلعبػػلسلدراسػػـلاسػػ قبلؿلرسػػدحةل ػػ لمصػػرلائحسػػح حة لسكػػلفلائيلاػػؿلاعرد ػػ ل ػػ لدقددػػةل
 دس قبنحه.

ساسػػػػ يرضلائزعحدػػػػلفلحػػػػرسلائشػػػػرؼلائػػػػذالاصػػػػطؼلئ حح قدػػػػل ل حدػػػػللعز ػػػػتلائدسسػػػػحق لائسػػػػالدحفلائػػػػسط  ل
 ائفنسطح  لسائدنك لاعرد  .

سحضػػػػرلائقدػػػػةلعػػػػفلائهل ػػػػبلائفنسػػػػطح  9لادػػػػحفلسػػػػرلائنه ػػػػةلائ  فحذحػػػػةلئد ظدػػػػةلائ حرحػػػػرلائفنسػػػػطح حةلصػػػػلمبل
ك  لسعضػػسلائنه ػػةلائدركزحػػةلئحركػػةلئ ػػ  ئ لرمػػحسلعرحقػػلت لسسزحػػرلائ لرهحػػةلسشػػتسفلائدغ ػػربحفلرحػػلضلائدػػلئ

ائقحمػػػةلائيلدػػػةلئنشػػػتسفلائدد حػػػةلائػػػسزحرلحسػػػحفلائشػػػحا لسرمػػػحسلهقػػػلزلائد ػػػلبراتلائيلدػػػةلائنػػػساءلدلهػػػدل ػػػرج ل
سائ ػػػلطؽلبلسػػػـلائرملسػػػةل بحػػػؿلأبػػػسلردح ػػػة لسدس شػػػلرلائػػػرمحسلئنشػػػتسفلائدبنسدلسػػػحةلدهػػػدالائ لئػػػدا لسسػػػفحرل

 را. نسطحفلئدىلاعردفلعطللاثل ح

سعػػفلائهل ػػبلاعرد ػػ 9لرمػػحسلائػػسزراءلاػػل  لائدنقػػ  لسرمػػحسلائػػدحسافلائدنكػػ ل ػػلحزلائطراس ػػة لسسزحػػرلائ لرهحػػةل
 أحدفلائصفدا لسددحرلائد لبراتلائيلدةلائنساءلعد لفلائه دا.
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سكػػلفلائػػرمحسلعبػػلس لسصػػؿلدسػػلءلأدػػسلاعحػػد ل ػػ لزحػػلرةلرسػػدحةلإئػػ لائيلصػػدةلاعرد حػػةلعدػػلف لملددػػللدػػفل
 إل،حسبحةلأدحسلأبلبل لبيدلدشلرك هل  لائقدةلائ،ال،حفلئال حلدلاإل رحق .ائيلصدةلا

ل حهلعنـلحزبلاثل سؽلائقدسلائشرحفةلسسحس ردلائفنسطح حسفلارضقـلائدح نةئ.

ل  
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 الحيت :ال خكومت حديدة مع "دخالن" ووفد مً الحزكت للقاهزة قزيبا

 2012\1\22  فمسطين أون الين -غزة 
ػػ نطةلأكػػدلد.ل نحػػؿلائححضػػةلعضػػسلائدك ػػبلائسحلسػػ لئحركػػةلئحدػػلسئل لمػػبلرمػػحسلائحركػػةلعنػػ لأفلاسػػ درارلائس 

لعنػػػ لائشػػػيبل«لحدػػػلس»سائحكسدػػةلدػػػفلعػػدـلائس ػػػلءلبلئ زادل قػػػللا هػػلفلمطػػػلعل ػػػزة لسػػحد ال عفل طػػػرحل سػػلت  
 ل حػرلدسػ بيدلائػذالبلإئػ ل«لكحػؼلسػحكسفلائد ػرجلسأحػفل كدػفلائحنػسؿل »سائكؿلائسط  لائفنسػطح  لدفػلدف9ل

ؿل ػ لئقػلءاتلائقػلارةلحػسد لساذالكلفلدسمػؼل لئبحػةلائفصػلم» شكحؿلحكسدةلسحدةلسط حةلاسلائ حلرلاعد،ؿ ل
 «.دفل س دبرلائدلض ل11سل12

س فػػػ لائححػػػةل ػػػالؿلدقلبنػػػةلدػػػالصػػػححفةلا سػػػ قالؿلا  بػػػلءلائ ػػػ ل حػػػد،تلبشػػػأفل شػػػكحؿلحكسدػػػةلسحػػػدةلسط حػػػةل
اإلصػالح لائػذالح د،نػهلائ لمػبلدحدػدلدحػالف لسبدشػلركةل صػلمؿلأ ػرىل لسمػلؿلافل«ل ػ  »بلئ سا ؽلدال حػلرل

ة لسأضػػلؼ9لائحػػدحثل لأسػػلسلئػػهلدػػفلا عنػػ لائػػر ـلدػػفلحلئػػةلائ بػػلطت لإ ضلأفلدسػػلرلائدصػػلئحةلدػػال»ئصػػحض
 «.ائكؿلائسط  لسحركةل   لملمـلس سي لئ طسحرفلسائد البهل حسلاعدلـ

سحػػسؿلعدػػؿلائنه ػػةلائحكسدحػػةلاإلدارحػػةلسائقل س حػػةلائد  صػػةلب سػػسحةلأسضػػلعلائدػػسظفحف لأشػػلرلعضػػسلائدك ػػبل
دقػػل لعنػػ لائػػر ـلدػػفلعػػدـل شػػكحنقللبلئكلدػػؿ لعبػػرلإضػػل ةلاععضػػلءلائسحلسػػ لئحدػػلسلإئػػ لأ قػػلل ساصػػؿلدقل

لعنحهلا فلؽلائدصلئحةلاع حرلبلئقلارة. ددل)دحسسبسفلعن لحدلس( لكدلل صض  ائ،ال،ةلائه 

سعبضرلعفلأدنةل  لأفل  دكفلاذفلائنه ةلدفلإحهلدلائحنسؿلائد لسبة لائ  ل فض لإئ ل سسحةلدنؼلائدػسظفحفل
 مصلءلأحد لئح ـلبيدلذئؾلاس كدلؿلبلم لائدنفلتلائيلئقة.سا  صل قـلهدحي ل لدسفلإ

 لداعح ػػللإحضلاػػللإئػػ لإحهػػلدلائحنػػسؿلبػػد  لدػػفلسضػػالائيرامحػػؿلس نػػؽلائػػذراما ل«ائ دكػػحف«سر ػػضل ػػذرضعلائحكسدػػةلبػػػ
 «. ق لائهقةلائسححدةلائدستسئةلعفلإدارةلمطلعل زة»

لسبػػحضفلأفلائهبلحػػةلائدا نحػػةلسبحسػػبلا  فػػلؽل بقػػ لدػػالسزارةل ائدلئحػػةلبغػػزةلح ػػ لبداحػػةلدحسػػدبرلائدلضػػ  لس قػػـس
 بد الرسا بلائدسظفحفلبذاتلائشقرلساذالدللئـلح ـل  فحذفلح  لاآلفل.

%لدػفلمحدػػةلائهبلحػػةلائكنحػػة لسحػػ ـل56سأسضػ لأفلاعدػػساؿلائ ػػ ل هبحقػػللسزارةلائدلئحػةلبغػػزةل ل  يػػدىلدػػلل سػػب هل
  فلس ة لسبيضلائ فقلتلائ شغحنحةلئنسزارات.ئد الدس حقلتلائدسظفحفلب سبلد«لائكلدضل»إ فلمقللبػل
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 ػػ لمطػػلعل ػزةلأفلس ػػد الدػػفلحرك ػهلسػػحزسرلائقػػلارةل«لحدػلس»سكشػؼلعضػػسلائدك ػػبلائسحلسػ لس لمػػبلرمػػحسل
 مرحب للئبحثلدنؼلائدصلئحةلبرعلحةلدصرحة.

ائزحػلرةلحػلؿللئ نبحةلاػذف«لحدلس» لديرب للعفلهقسزحضةل«ئكفل لح سهدلدسعدلدحدضدلئزحلرةلاذالائس د»ساس درؾ9ل
  ـل حدحدلدسعدلئقل.

بد،لبػػةلهرحدػػةلهدحػػدة ل سػػ قدؼلعصػػب للأسلسػػح لل ػػ لهسػػدلائقضػػحةل«لأس ػػرسا«سأكضػػدلأفلا سػػ قداؼلاعدرحكػػ لئػػػ
 ائفنسطح حة لساسلمضحةلائالهمحف.

ل،دػػػػلرلسػػػػنسؾلائدفػػػػلسضلائفنسػػػػطح  لد ػػػػذل ػػػػل لدػػػػفلل14سشػػػػدضدلعنػػػػ لأفلائشػػػػيبلائفنسػػػػطح  لححصػػػػدلائحػػػػـس علد 
 حللائقدسلسائالهمحفلسمضـلاعرضلس صلعدلا س حطلفلسائ قسحد.اس قداؼلئقضل

سأكػػػدضلعنػػػ لأ ػػػهل فلاعسافلئنسػػػنطةلأفل يحػػػدلائ ظػػػرل ػػػ لدسػػػلرلائدفلسضػػػلت لدػػػفل ػػػالؿلائيػػػسدةلإئػػػ لائسحػػػدةل
ائسط حػػة لباعػػلدةل شػػكحؿلمحػػلدةلهدحػػدةلئد ظدػػةلائ حرحػػرلبقحمل قػػللائد  نفػػة ل قػػسدلائدسػػلرلائهدحػػد لسائيدػػؿلعنػػ ل

طػالؽلائي ػلفلئندقلسدػةل ػ لائضػفةلائدح نػةلبكػؿلإئغلءلائ   سحؽلاعد  لدالا ح الؿ لسسحبلا ع راؼلبػه لسا 
لأشكلئقل لسعن لرأسقللائدقلسدةلائدسنحة لسدعـلا  فلضةلائقدس.

ل  
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 مجدالوي: احخماع جىفيذيت املىظمت الطبذ املقبل لبدث جىفيذ قزاراث "املزكشي"

 2012\1\22/ رام اهلل: أمد
ه ػػةلائ  فحذحػػةلئد ظدػػةلائ حرحػػرلأحدػػدلدهػػد    لأفلائ حضػػحراتلهلرحػػةلئيقػػدلاه دػػلعلئنه ػػةلأعنػػفلعضػػسلائن

ائ  فحذحػػةلائسػػبتلائدقبػػؿ لبقػػدؼلائ ػػرسجلبػػاهراءاتلعدنحػػةلدندسسػػة لسسضػػال طػػةلعدػػؿلسأئحػػلتلئ  فحػػذلمػػراراتل
 ائدهنسلائدركزا.

لا ، ػػحف لعنػػ  لأادحػػةلاػػذالا ه دػػلع لسشػػددلدهػػد   ل ػػ ل صػػرح لإلذاعػػةل)صػػستل نسػػطحف(لائرسػػدحةلائحػػـس
ائػػػذالحػػػأ  لعقػػػبلزحػػػلراتلدقدػػػةلمػػػلـلبقػػػللائػػػرمحسلدحدػػػسدلعبػػػلسلدػػػفلاه دػػػلعلاعزاػػػر لسكػػػذئؾلئقلمػػػهلبػػػسزراءل
 لرهحػػةلا  حػػلدلاعسرسبػػ ل ػػ لبرسكسػػؿ لسأحضػػل لائقدػػةلاإل رحقحػػةل ػػ لأدحػػسلأبلبػػللسائقدػػةلائ، لمحػػةلدػػالائيلاػػؿل

 اعرد  .

نه ػػػةلائ  فحذحػػػةلبصػػػسرةلكػػػؿلاػػػذفلائ حركػػػلت لإضػػػل ةلإئػػػ لسأسضػػػ لدهػػػد    لأفلائػػػرمحسلسحضػػػالأعضػػػلءلائ
 ا  صل تلدالد  نؼلاعطراؼلائدسئحة لئصحل ةلرتحةلحسؿل طةلائ حرؾلائدقبنة.

سأشػلرلدهػد   لإئػ لاسػػ درارلا  صػل تلدػالد  نػػؼلاعطػراؼلاعسرسبحػةلسائدسئحػةل ػػ لدحلسئػةلئبنػسرةلدبػػلدرةل
 ـ.سصحغةلدسئحةلدفلأهؿلإطالؽلدت درلدسئ لئنسال

سأسضػػ لعضػػسل  فحذحػػةلد ظدػػةلائ حرحػػر لأفلائس حػػلتلائد حػػػدةل  صػػيدلبشػػكؿلددػػ ق لسدنحػػسظلضػػدلائقضػػػحةل
ائفنسػػػطح حة لححػػػثلإفلإدارةلائػػػرمحسلاعدرحكػػػ  لاسػػػ بيدتلائقػػػدسلدػػػفلمضػػػلحللائحػػػؿ لس رحػػػدلاسػػػ بيلدلمضػػػحةل

 ائالهمحف لس ي برلا س حطلفلمل س حل .

ئدسئ حفلئحسلدطرسحل  لسأفلائدطرسحلاػسلحػؿلا  قػلئ لبيحػدلائدػدى لسأضلؼ لأفلاإلدارةلاعدرحكحةل ي برلحؿلا
لأسلدسئةلذاتلحدسدلدتم ة.

ل  
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 طعيييت في مواحهت خقبت جزامبإلاضتراجيجيت الفل

 2012\1\22  فمسطين أون الين   د. مصطفى المداوي
ل ل،ػػالثلسػػ ساتق لملددػػلتق لسمػػدلح ك ػػف  لعهػػلؼق ػػللأفلحسط ػػسالأ فسػػقـلعنػػ لسػػبالسػػ ساتق بػػلتلعنػػ لائفنسػػطح ححفلئزاد 

لملسػػحلتق ل ػػ لحػػلؿلئػػـلحهػػددلئنػػرمحسلاعدرحكػػ لائحػػلئ لدس لئػػدل رادػػبلدسرةلهدحػػدةلسأ حػػرل ةلدػػد قللأربػػالحلبسػػلتق
لملددة لسأحًّللكل تلس ح هلساحدةلأسلا،  ػحفل ا قػللسػ كسفلس حػة لملسػحةلعنػ لائك،حػرلدػفلدسؿلائيػلئـلائػذحفل س ساتق
بػػػل سالحشػػػكسفلد ػػػهلسدػػػفلسحلسػػػ ه لسحيػػػل سفلدػػػفل صػػػر ل هلسسػػػنسكحل ه لساػػػ لسػػػ كسفلملسػػػحةلعنػػػ لاعدػػػرحكححفل

ائ ػػػ لبل ػػػتل ػػػت،رلعنػػػ لا م صػػػلدلسائحرحػػػلتلائيلدػػػةلأ فسػػػقـ لائػػػذحفلسػػػح أ،رسفلبسحلسػػػ هلائي صػػػرحةلائ رمػػػلء ل
سائحقسؽلائش صحة لس دسلائيالملتلائ لرهحةلبكؿلأبيلداللائسحلسةلسا م صػلدحةلسائيسػكرحةلساعد حػة لاعدػرل
ائذالحي  لأفلحقبةلائرمحسلاعدرحك ل رادبلس كسفلملسحةلسدرحػرة لسصػيبةلسشػدحدة لسسػ  يكسل ،لراػللعنػ ل

لساععداءلعن لائسساء.كؿلاعطراؼلائقرحبةلسا  ئبيحدة لسعن لاعصدملءلسائحنفلءلسعن لائ صـس

أدللائفنسطح حسفل  ل نسطحفلائدح نةلس  لائشػ لتل ػا قـلأك،ػرلائشػيسبلملطبػة ل ػأ،ر الس ضػرر البسحلسػةلائػرمحسل
إئػ لاعدرحك ل رادب لساـلحيندسفلأ قـلدس قد سفلد ه لسدقصسدسفلبسحلس ه لسدي حسفلبقرارا ػه لساػسلح طنػال

 صػػفحةلمضػػح قـلسا  قػػلءلدشػػكن قـ لس سػػسحةلكػػؿلذحسئقػػل لدػػللححقػػؽلاعحػػالـلائحقسدحػػةلسائطدسحػػلتلاإلسػػرامحنحة ل
سحبيػػدلعػػ قـلأال طػػرلأسلأال قدحػػدلئدسػػ قبنقـلسأهحػػلئقـلسشػػرعحةلسهػػسداـلسكحػػل قـ لساػػسلح طنػػالإئػػ لشػػطبل

زائةلدنؼلائالهمحفلدػفلائدفلسضػلت لس فكحػؾلائد تسسػلتلائدي حػةلبقػـ لسائقحمػلتلمضحةلائقدسلدفلائ داسؿ لسا 
ائدحل ظةلعنحقـ لبيدل هفحؼلد لبيقللسشػطبلائ شػرحالائػذالملدػتلعنحػه لئيػدـلائحلهػةلإئحقػلل   فػلءلائدسػسغل
سا  قػػػلءلائسػػػببلائػػػذالملدػػػتلعنػػػ لأسلسػػػهلسدػػػفلأهنػػػه لإذلحرحػػػدلأفلحػػػسطفلائالهمػػػحفلائفنسػػػطح ححفلححػػػثلاػػػـ ل

ح لءل كػػسفلئقػػـلكحل  ػػللسدسئػػة لحنهػػألإئحقػػللدػػفلشػػلءلدػػ قـ لسح نػػؽلئدػػفلبقػػ لدػػ قـلدسئػػة ل ػػ لعدػػؽلشػػبهلهزحػػرةلسػػ
 سحسكفل حقللدفلحر ب لسا  لحسطفلدفلحر ضلححثلحسهد.

إ قللائس حةلاعدرحكحةلاعك،رلسسء الئنقضحةلائفنسطح حة لصحح لأفلائيقسدلائسلبقةلكل تلسحمةلد،نقل لسد حػلزةل
محس لس لبهرأ ػػهلائ ػػ ل طػػلسؿلبقػػللعنػػ لائحقػػسؽلإئػػ لائكحػػلفلائصػػقحس   لسئك قػػللئػػـل كػػفلمػػطلبسملحػػةلاػػذالائػػرل

سائ،سابتلسائدقدسلت لساع قدلبغطرس هلسكبرحلمهلسع صرح هلسمدرا هلأ هلسحغحرلائ لرحالسسػحيحدلرسػـلائهغرا حػل ل
ل ػػػ ل لسبسػػػحطر لس ػػػرر ـرلسهلاػػػؿر لسسػػػطح   سسػػػح د ؿل ػػػ ل سزحػػػالائ ركػػػلتلس قسػػػحـلائدقدسػػػلت لسئك ػػػهلهػػػدًّالسااػػػ
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 ػػ لائبحػػتلاعبػػحض لس ػػد السػػحرحؿلعػػفلدك بػػهلسسػػحغلدرلسػػنط ه لسئػػفلحػػ دكفلدػػفللائسحلسػػة لسئػػسلكػػلفلحسػػكف
لأك،رلسسء الد ه لإذلئحسلبيدلائقيرلميرر لسئحسلبيدلائقلعلملعر.   سرحثلسحلس ه لسئفلحأ  لرمحسر

سعنحػػػهلإفلعنػػػ لائشػػػيبلائفنسػػػطح  لسمحلد ػػػهلس صػػػلمنهلس  بػػػهلائسحلسػػػحةلسا ه دلعحػػػةلسا م صػػػلدحةلأفلحب ػػػسال
ل لئحػػةق لعنػػ لأسػػلسلأفلدس لئػػدل رادػػبلبػػلؽقل ػػ لائبحػػتلاعبػػحضلإسػػ را  حهح قـلائقلددػػةلعنػػ لدػػدىلسػػبالسػػ ساتق

به س ػػهلسحدلم ػػه لسسػػفلا هلسصػػفلم ه لسحقػػدفلسكراػػه لسس مػػهلائدطنػػؽلئنكحػػلفلائصػػقحس  لسحقػػدفلائشػػدحدلعنػػ ل
ضلسائدف رضػةلأفل كػسفلئػهلائدسندحفلسائيربلسائفنسطح ححف لسأ هلسحس  دـلس سا هلائبلمحػةلئػهل ػ لائبحػتلاعبػح

ل  ل رضلائدزحدلدفلائضغسطلعن لائفنسطح ححف لإلهبلراـلعنػ ل قػدحـلائدزحػدلدػفلائ  ػلز ت لسائقبػسؿل اح دل  
بلئ سسحلتلائديرسضةلسائحنسؿلائدق رحة لعن لأسلسلأ قللاع ضػؿلساع سػب لسأ ػهلئػفلحكػسفلأ ضػؿلد قػللس ل

ذالئػػػػـلحقبػػػػؿلائفنسػػػػطح حسفلبدػػػػللسػػػػحيرضل عنػػػػحقـل ػػػػا قـلسح سػػػػرسفلائدزحػػػػد لسسػػػػحساهقسفلاعسػػػػسأ لأحسػػػػف لسا 
سسػػحفقدسفلائرعلحػػة لساعسػػسألئػػدىل رادػػبلاػػسلائدزحػػدلدػػفلائحصػػلرلسائ هسحػػالسائحردػػلف لسا د  ػػلعلعػػفلائػػدعـل

 ائدبلشرلس حرلائدبلشرلئنسنطةلسائالهمحفلائفنسطح ححف.

فسػه لسأفلح دسػؾلب،ساب ػه ل  لدساهقػةلد ططػلتل رادػبلائقلددػةلحهػبلعنػ لائشػيبلائفنسػطح  لأفلححصػفل 
لسم ػػلؿق ل ػػاللح ضػػال حقػػللس ل سأفلحصػػرلعنػػ لدسامفػػه لسأفلحيػػدلائدرحنػػةلائقلددػػةلدرحنػػةلدح ػػةقلسضػػ ؾق لسحػػربق
حقدـلأال  لز تق لسئػحينـلحقح  ػللأفل رادػبلسػحرحؿ لسسػ كسفلئػهلدحطػة لأ حػرةلحفقػدل حقػللسػنط ه لسحيػسدلأدراهػهل

 دفلسهسدف لس لحر يدلدفلسنط ه لس لح ضالئ قدحدفلسسعحدف.لإئ لححثلكلفل لهر السدقلس   ل اللح لؼ

دػػػفلائدتكػػػدلأفلاإلدارةلاعدرحكحػػػةلس  ضػػػالسسػػػ  راها لسسػػػ درؾلأفلسحلسػػػ قللعقحدػػػةلسأفلمرارا قػػػللدسػػػ ححنة ل
سسػػ يهزلعػػفلدساهقػػةلائشػػيبلائفنسػػطح   لإذالمػػررلائصػػدسدلسأصػػرلعنػػ لائ،بػػلت لسئػػفل ػػ دكفلأبػػد الدػػفلئػػ ل

فل سػػػػ طحال طسحيػػػػهلسا  ضػػػػلعه لدقدػػػػللاسػػػػ  ددتلدػػػػفلسسػػػػلمؿلئنضػػػػغطلسائ راحػػػػبلأسلع قػػػػهلأسلإر لدػػػػه لسئػػػػ
ائ ر حػػب لسدػػللعنػػ لائشػػيبلسمحلد ػػهلإ لائصػػبرلسائ،بػػلت لسائيػػضلعنػػ لائهػػرحلسعػػدـلائصػػراخ ل لئ صػػرلبػػاذفل
لبلئصػبرلسائ،بػلت ل قػدلدػرتلعنحػػهل لاػذالائشػيبلدػللصػبرلساح سػػب لسدػللمل ػؿلس لضػؿ لسا  ػهلئهػػدحرر اثلحنحػؼ 

لمل لضرسس ل دللضيؼلس لاس كلف لس لاس سنـلس لالف.دحفر لشدحدةرلسحرسبر  سحةرلس  فر

ئكػفلائ،بػػلتلسائصػدسدل ػػ لسهػهلاػػذالاعرعػػفلاعاػسجلسسحلسػػ هلائيدامحػة لسا  شػػلؿلائد ططػلتلاعدرحكحػػةلسا  قػػلءل
لحقحقحةلس حرلسادحػة لإذل لح حقػؽلائصػدسدلبغحػرلائسحػدة  س ل ػ ه للاعحالـلائصقحس حةلحنزدقللشرسطرلسأدساتر
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اإلرادةلبغحػػرلائ  سػػحؽلسائ يػػلسف لس ل ،بػػتلأ فسػػ للدسفلأفل حػػؿلدشػػلكن للائبح حػػة لس  فػػؽلعنػػ لبػػراد لدشػػ ركةل
سػػػ را حهحةل ضػػػلئحةلدشػػػ ركة لسا  ل ػػػافلاإلدارةل لدسحػػػدة لس كػػػسفلئػػػدح للهدحي ػػػللرتحػػػةلسط حػػػةلهلديػػػة لسا  س طػػػطق

 ل لسا قسػػػػلد للسا  ال  ػػػػػل لسسػػػػ  غنبلعنح ػػػػػل لاعدرحكحػػػػةلسديقػػػػللائحكسدػػػػػةلاإلسػػػػرامحنحةلس سػػػػػ غؿل رم  ػػػػللسضػػػػػيف
 سس فرضلشرسطقللائ  ل رحد لسس دررل ططقللائ  لأعدت لسسح ضالئقللائك،حرلدفلائيربلسائدسندحف.

دللهلءلبهل رادبلاسلاعسسأل  لائ لرحا لس  رلدللحدكفلأفلحقبؿلبػهلائشػيبلائفنسػطح  لسأهحلئػهلائ لئحػة لسئػذال
ػػللعنػػ لائفنسػػطح ححفلأ فلحشػػدسالأحػػزد قـ لسأفلحصػػدسالعػػفلائ ػػداءاتلاعدرحكحػػةل ذا قػػـ لسأفلحيرضػػسالكػػلفلئزاد 

للعدللحقدـلإئحقـلأسلحنق لئقـ لسأفلحفكرسالبيزةقلسأفلح طنيسالإئ لائغدلبكرادةق لسئحيندسالأفلائزدفلحدضػ ل صفح 
،ػػلب حفلسحدػػر لسأ ػػهلئػػفلحقػػؼلع ػػدلحػػدعلسئػػفلح هدػػدلعنػػ لحػػلؿق لسئك ػػهلسػػححفظلعنػػ لصػػفحل هلائبلمحػػةلصػػسرلائ

للدسحرةلائ لسرحفلسدقلدرةلائدفنسحف.  سسحرلائصلددحف لسسحذكرلعرض 

ائفنسطح حسفلاـلاعسلسل  لدساهقةلد ططلتلاإلدارةلاعدرحكحة لساـلائذحفلحدنكسفلدفل ح لائ هػلحلسائفشػؿ ل
فلسائشػػيسبلائيربحػػةلساإلسػػالدحةل طنػػالإئػػ لائشػػيبلائفنسػػطح  لصػػلحبلائقضػػحةلسائدي ػػ لاعسؿلبلئدسػػأئة ل ػػا

أبػػػدىلائفنسػػػطح حسفل دلسػػػك للس سا ق ػػػل لسا حػػػدتلصػػػفس قـلس سحػػػدتلكندػػػ قـ ل ػػػافلائشػػػيسبلائيربحػػػةلساإلسػػػالدحةل
سػػػػ  بيقـلسسػػػػ تحداـ لسسػػػػ قؼلإئػػػػ لهػػػػل بقـلسسػػػػ حدؿلائسػػػػالحلديقػػػػـ لسئكػػػػفلإفل ػػػػرطلائفنسػػػػطح حسفلساػػػػل سا ل

لبيداـ لإفل رطلأسل قلسف لأسل سؽلس يلسل لف لأسلطبالسسن ـ.ساس سندسالس  يسا ل الل نسدفلعن لأحدق

ل  
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 بعد حعثر املصالحت:دخالن للمشهد الطياس ي مً حديد!!..

 2012\1\22   سما  د. أحمد يوسف
دػػػػال ػػػػردالاعسضػػػػلعلائديحشػػػػحةل ػػػػ لمطػػػػلعل ػػػػزةلإئػػػػ لدرهػػػػةلا  فهػػػػلر لس راهػػػػالائدكل ػػػػةلائسحلسػػػػحةلئنقضػػػػحةل

ةلائ ػ ل دلرسػقللحكسدػةلرادػ لائحدػدلائفنسطح حةلإمنحدحل لسدسئحل  لسصددةلأاػلئ لائقطػلعلبطرحقػةلائ يلدػؿلائدقح ػ
اث لساس درارلاإلهراءاتلائيقلبحةلعن لحلئقل لبػر ـلشػقلدةلهقػلتل نسػطح حةلعدحػدةلبحصػسؿلئائ دكػحفئلائػذال
طنب هلائحكسدة لإ لأ هلحبدسلبأفلا لؾلأه ػدةل لدضػةلئدساصػنةلائضػغطلعنػ لأاػلئ لمطػلعل ػزة لدػفل ػالؿل

دكػػلف لساػػذالحي ػػ ل قػػدافلأدػػؿلائ ػػالصلدػػفلهقػػةلراـلاث لسائ طنػػالبقػػلءلسضػػيحةلائدراسحػػةلائددنػػةل ػػ ل فػػسلائ
دػػفلهدحػػدلبل هػػلفل حػػلراتلأ ػػرى لإحػػداالل حػػلرلائ لمػػبلدحدػػدلدحػػالفلسدػػللحد،نػػهلدػػفل حػػلرلئػػهل،قنػػهل ػػ لمطػػلعل

  زة.

 دحالفلسحدحثلائدهلئسلدفلهدحدلل

 ةلائدحبػحفلسائدبغضػحف لائ لمبلدحددلدحالفل ػ لائدشػقدلائفنسػطح  لاػسلش صػحةلهدئحػة لححػثل  داسئػهلأئسػ
 ق ػػػلؾلدػػػفلحػػػرىل حػػػهلأ ػػػهلصػػػلحبلرتحػػػة لسأ ػػػهلشػػػلبلطدػػػسحلح طنػػػالئنرملسػػػة لسا ػػػلؾلدػػػفلح ػػػسهسلد ػػػهل حفػػػةل
ئيالمل ػػهلائسػػلبقةلسائغلدضػػةلبلإلسػػرامحنححف لححػػثلكػػلفلائ ػػلسلحشػػلادسفلدشػػلرك هلدػػالائقحػػلدةلائفنسػػطح حةل ػػ ل

اػػسلائرهػػؿلائػػذال حػػدىلحركػػةلحدػػلس للهػػس تلائ فػػلسضلائ ػػ لكل ػػتل هػػرال ػػ لائقػػدسلسساشػػ طف..لسأحضػػل ل
لحبػػدسل1665سكػػلفل صػػدل لع حػػدا لئقػػللع ػػددلل ػػلزتل ػػ لا    لبػػلتلائ شػػرحيحةلسشػػكنتلائحكسدػػةلعػػلـل  لسائحػػـس

 دا ؿلائدشقدلائسحلس لد حلئفل لديقللأسلد ف حل لعنحقللكشرحؾلسحلس .

دػفلائش صػحلتلائد  فػذةلسحلسػحل لأدلل  لائدشقدلاإلمنحد ل قسلائش صلائذالأملـلعالملتلساسيةلدػالائيدحػدل
سأد حػػل ل ػػ لائيػػلئـلائيربػػ  لد،ػػؿ9لب ػػدرلبػػفلسػػنطلف لسسػػحؼلاإلسػػالـلائقػػذا   لسائشػػحالدحدػػدلبػػفلزاحػػد لسائنػػساءل
عدرلسنحدلف لححثلإفلا  طبلعلتلائ  ل سسدلبأشكلؿلد  نفةلأ هلكلفلأحدلائيقسؿلائ  لسمفػتل نػؼلإ شػلؿل

 ػػردرلعنػػ ل ركحػػل لسأ ػػهلكػػلفلئػػهلدسرل ػػ لائدحلسئػػةلا  قالبحػػةلائفلشػػنة ل،ػػسراتلائربحػػالائيربػػ  لكدػػللأ ػػهلدػػ قـلبلئ
 .1625حسئحسل24ائ  لملـلبقللائيسكرلسدهدسعةل   لاثلكسئفل  ل
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دفلائهدحرلذكػرف لأ ػهلس ػ لظػؿلحػل تلائصػراعلسا سػ قطلبلائسحلسػ لسائ حلئفػلتلائقلمدػةل ػ لائيػلئـلائيربػ ل
سح  لدا ػؿلائسػلحةلائفنسػطح حة ل ػافلا ػلؾلدػفلاعمػالـلائك،حػرة لبيضػقللحك ػبلع ػه لساآل ػرلحسهػهلئػهلسػقلـل

 ائ قدلسححرضلعنحه!!

لب هنح ػهلسائك لبػةلع ػه لعفلا ػلؾلدػفللإفلاذالائغدػسضل ػ لش صػحةلائ لمػبلدحدػدلدحػالفلحسػ دع  أفل قػـس
ح س لحسؿلسحر هلسمدرا هلاعسلطحر لكدللأفلا لؾل  لائسمػتلذا ػهلدػفل لحػرىل ػ لش صػحةلدحػالفلإ لابػفل
ائد ػػػحـلائشػػػلبلائطدػػػسح لائػػػذالسػػػلم هلححسح ػػػهلائ  ظحدحػػػةلداحػػػؿلحركػػػةل ػػػ   لسدسميػػػهلائد قػػػدـل ػػػ لدتسسػػػلتل

دفلائسملم  لسعدنػهلس حركل ػهلبػحفلائشػبحبةلائف حلسحػة لأفلحأ ػذل رصػ ه لائسنطةلائفنسطح حة ل لصةلهقلزلاع
 سحصب لاسدهلح رددلدفلبحفلائدرشححفلئ ال ةلائرمحسلدحدسدلعبلس لسكل تلا لؾلارالصلتل ش لبذئؾ.

 لشػػؾلأفلدحػػالفلطػػس رلعالمػػلتلدسئحػػةلساسػػية لأان ػػهلأفلححنػػـلبلئزعلدػػة لساػػذالحػػؽلئػػه ل لئرهػػؿلدشػػقسدلئػػهل
لدػفل يلدػؿلديػهلعػفلمػربلبلئفطل ةل بيحػدا لل-سائذكلء لسئغ ػهل  سػـلب كقػةلائد ػحـلس بػرةلأانػهلائطحبػحف لسأفلكػؿ 

 سحهدل حػهلإ سػل ل لد ساضػيل لبػر ـل،رس ػهلس  ػلف لكدػللأ ػهل ػ لددس ػةلسػنسكحل هلائيلدػةلل–عفلدساميهلائ  ظحدحةل
ردا ػهلائ ػ ل دػسلشػغلؼلائقنػسبلاػ لحبدسلدحل ظػل لدػفل لححػةلد ظسدػةلائقػحـلساع ػالؽ لسأفل،قل ػةلائد ػحـلسدف

دػػللحػػرددفل ػػ لأحلدح،ػػهلأ نػػبلاعسمػػلت..لسكس  ػػلل ػػالؿلائشػػقسرلائدلضػػحةلمطي ػػللدشػػسارا لئندصػػلئحةلديػػه لسدػػال
سدػػفلل-ائ حػػلرلائػػذالحقػػسدفلبهػػدارةلسام ػػدار لسأصػػب لذكػػرفلح ػػرددلك،حػػرا ل ػػ لأسسػػلطلائشػػبلبلسأحػػلدح،قـ لبلع بػػلرفل

ئنك،حرحفلد قـلئطسؽلائ هلةئ لسصلرسالحيقدسفلعنحهلاآلدلؿ لبيػددللسػلءتلل دال- الؿلائدشلرحالائ  لمد دقلل
 اعحساؿلائسحلسحةلسائديحشحةل  لمطلعل زة لإئ لائدرهةلائ  ل قددلبل  فهلرلسسمسعلائكلر،ة.

بلئ أكحدلإفلدحالفلاسلئغزلحح لجلإئ لدػفلحفكػؾلأسػرارف لسحك ػبلع ػهلبنغػةلبيحػدةلعػفلائدهلدنػةلأسلائ حلدػؿ ل
لساسلائ حح ػلجلإئػ لدػفلححػرؾلأسرامػه لسحس كشػؼلصػفحل هلسحػأ  لبسػرفلل-س  لسحلؽلكؿلاذالائغدسضلل-حـس

أدػػلـلشػػلرع للائفنسػػطح  لل-بدػػللئػػهلسدػػللعنحػػهلل-ائدك ػػسف لبيحػػدا لعػػفلا   ػػراءاتلسا  قلدػػلت لسسضػػالائرهػػؿل
 سشبلبهلائغلئ  لات ءلائذحفلأضي للب ال   للس بلم للائسحلس لدس قبنقـ.

  طنػػبلأفل ساهققػػل لسأفل طػػرحلعنحقػػللأسػػمنةلائػػسطف لل-اآلفلل-ش صػػحةلائفلعنػػةلحركحػػل لسسحلسػػحل لإفلاػػذفلائ
سائ فلكرلديهل حدللحدكفل قدحدهلئن رسجلدفل فؽلاعزدة لائ  ل سشؾلأفل طح لبكؿلهدحػؿلعشػ للئػه لس لضػن لل

 دفلأهنه.
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ححػػػثلائ قح ػػػهلأسؿلدػػػرةل ػػػ لل 1662بػػػلئر ـلدػػػفلأفلبداحػػػةلدير  ػػػ لبلئ لمػػػبلدحػػػالفل يػػػسدلهػػػذسراللإئػػػ لعػػػلـل
ائيلصػػدةلاعدرحكحػػةلساشػػ طف لححػػثلكػػلفلضػػدفلائس ػػدلائفنسػػطح  لائزامػػرلبرملسػػةلاعخلدحدػػسدلعبػػلس لسائػػذال

رمحسل لئنسزراء.لكلفلائنقلءلأمربلئحػدحثلائ يػلرؼلسائدهلدنػةلئيػدةلدمػلمؽ لححػثلمػددتل فسػ لل-  ذاؾلل–كلفل
 سعدن  لسكحؼلحدك  للأفل  ساصؿلدس قبال .

 لك ػػتلدقحدػػل ل ػػ لائيلصػػدةلائهزامرحػػة لححػػثلبنغ ػػ لأفلاعخلدحدػػدلدحػػالفلدي ػػ لبلئ ساصػػؿل1664ـل ػػ لعػػل
دػػالمحػػلدةلحركػػةلحدػػلسلبلئ ػػلرج لأالمحػػلدةلائدك ػػبلائسحلسػػ  لسأ ػػهلدسػػ يدلئنقػػلءلبقػػلل ػػ لأالدكػػلفل   ػػلرفل

إلسػرامحنحةلس سد لبهلائظػرسؼ لعفلا ػلؾلدػللاػسلعلهػؿلسحسػ دع لائ قػلشلحسئػه لبيػدلأفلا  ػذتلائحكسدػةلا
 مراراللبل  سحلبلدفلمطلعل زة.

بدأ للا صل   للبلإل سةل  لمحلدةلائدك بلائسحلس ل  لددشؽ لسائ  ل هلسبػتلدػالاػذفلائر بػة..لس يػال  لهػرىل
لائحػػدحثلعػػفلائدسػػ قبؿلسدػػللحسػػ دعحهلذئػػؾلدػػفلائ يػػلسفلس  سػػحؽلائهقػػسدلبػػحفل ـ  أك،ػػرلدػػفلئقػػلءل ػػ لائقػػلارة لس ػػ

 ائطر حف.

بػػلتلس ػػسزلحركػػةلحدػػلس لهدي ػػللدػػفلهدحػػدلأك،ػػرلدػػفلئقػػلءلدػػالائ لمػػبلدحػػالف..لكػػلفلائرهػػؿل ػػ لبيػػدلا    ل
دشػقدل طلبػهلائػػسط  لسأحلدح،ػهلائسحلسػحةلدي ػػللحبػدالائر بػةل ػػ لائ يػلسفلسائ  سػحؽ لسائيدػػؿلعنػ ل سظحػؼلدػػلل

دكل حػلتلئالر قػلءلبلئحلئػةلاعد حػةلسائسحلسػحة لسبػذؿلائهقػدلئ حقحػؽلائ دكػح فلسا سػ قرارلائػذالئدحهلدفلدكل ةلسا 
   طنالإئحه.

 الؿل  رةل شكحؿلائحكسدةلسائ طسراتلائ  لصػلحب قل لهػرتلبلئ أكحػدلدحػلفلك،حػرةل حػتلائ قػرلكدػللحقسئػسف لإذل
بػػدأتلا  قلدػػلتلسا ح كلكػػلتلاعد حػػةل  صػػلعد لسك،ػػرلائحػػدحثلعػػفلد طػػطلدحػػالفلائدسػػد لئ دسػػةلبنػػدائل

 ئ رمحصلحركةلحدلس!!

رميػػػةلائ قدحػػػدلبلئسػػػالح لسصػػػلرتلائ رسمػػػلتلاعد حػػػةلائد كػػػررةل  ػػػذرلبػػػأفلائدساهقػػػةل ػػػ ل نػػػؾلائف ػػػرةلك،ػػػرتلم
ائيسكرحةلملددة لسأفلائحكدةلسئغػةلائيقػؿلدطنسبػةلئ ه ػبلكلر،ػةلبػدأتل نػسحل ػ لاع ػؽ..لئهسػؼ لكػلفلا ػلؾل

 لدػػفلحغػػذالائف  ػػة لسحقحػػ لائحلئػػةلاعد حػػةلئال فهػػلر لسكدػػللهػػلءلذكػػرلدحػػالف لكل ػػتلا ػػلؾلأسػػدلءلأ ػػرىلعنػػ
 ائهل بلائد لسئل ينسالأصسا قللائدحرضةل  لائدحداف.
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ئػػـلأ يػػسدل ػػ لححػػل  لائػػد لعلعػػفلسهقػػةل ظػػرلدسفلأفلأضػػالاعدػػسرل ػػ لسػػحلمل قللائظر حػػةلسائسحلسػػحة لسائ ػػ ل
 ػد الكػػؿلطػرؼلئحػػد ع لسح بحػتلدػػفلائقػسؿلدػػلل لحرضػ لبػػهلائطػرؼلاآل ػػر.ل يػـ لكػػلفلا ػلؾلدػػللحهيػؿلحركػػةل

للأفلا ػػػػلؾلأحضػػػػل لدػػػػللكػػػلفلحسػػػػ فزلدحػػػػالفلسحسػػػػسمهلئفيػػػؿلدػػػػللحػػػػته لاػػػػذالحدػػػلسل غضػػػػبلدػػػػفلدحػػػػالف لكدػػػ
 ائغضب!!

إفلدحلسئةلائ قححـل س دع لأفلحكسفلاإل سلفلدحلحدا ل  لمراء هلئظلارةلائ الؼ لس حفل ربح للعنػ لائصػراحةل
لسائهػػرأةلعنػػ لمػػسؿلائحػػؽ لا سػػهلدل لدػػالأ المحل  ػػللائقر  حػػةلائ ػػ ل ضػػبطلدسػػلراتلائ قحػػحـ لساػػ 9لئس   ل ـر ػػرند   ك  لح هر

ئ سا...ئ. ل  يردن ن  لأ    لع  ـق لم سر  ش   رف 

حقحقة لسدفلبػلبلائشػقلدة ل ػافلائف ػرةلائ ػ لحكدػتل حقػللحركػةلحدػلسلس لئػتل الئقػلل،قػةلائدهنػسلائ شػرحي ل
 لكل ػػتلائ ػػس راتلبػػحفلائطػػر حفلملمدػػة لسئنكػػؿل صػػحبلدػػفلا  قػػلـ ل نػػـلحكػػفلا ػػلؾل1665 ػػ ل قلحػػةلدػػلرسل

ـ لار كلبقػلل ػ للطرؼلدبرألدف كؿلعحب لححثلائهدحالكلفلدسمس  لعفلاع طلءلائ  لسميت لسائ طلحللائ  ل ػ
.1666أحداثلحس حهل   لسأ ضتلب للإئ لائقطحيةلسائ شظ لسا  قسلـلائذالدللزئ لل يل  لد هلح  لائحـس

سػه لسئكػفلحهػـل يـ لإفلدفلحؽلكؿلطرؼلا ه قلدلئ برحرلأ طلمه لس حدحػؿلاآل ػرلسزرلدػللهػرىلئ برمػةل ف
ـ لار كلبقػػللبحػػؽلائػػسطف لسائ ػػ ل لمػػتلائ حػػلؿلبيػػدلعشػػرلسػػ ساتلدػػفلدشػػلادةلائدػػرؿ لحهين ػػلل ائهرحدػػةلائ ػػ ل ػػ

  قسؿ9ل نح حسسلكؿلد كـلدسلحلتلائدـلائذالعن لحدحه!!

 اؿل طسالائدلض لبل ع ذارلعفلصفحل ه 

عػذارلأفلحطلئبس للبل ع ذار لل-سأسئقـلاذالائسطفلل-إفلدفلحؽلائضحلحلل سائ سرحالبا قلءلا  قسلـلككفلرةقلسا 
إئ لاث لسائيدؿلديل ل ه دػلعلائشػدؿلسائ صػدالئػػئصفقةلائقػرفئ لائدػرادلدػفلسراءاػللشػطبلدشػرسع للائػسط  ل

 دفل لححة لسائ دكحفلإلسرامحؿلائكبرىلدفل لححةلأ رى!!

فل طػأ لسمػدل يػؿلائدمػلتلأ للدفلطر  لكدػساطفل نسػطح  لاع ػذرت لساع ر ػتلأك،ػرلدػفلدػرةلبػأفلدػللسمػالكػل
 حرالكذئؾ لسدفلبح قـلدحددلدحالف..لإفلائسامالائدأسلسالحح ـلعنح للهدحيل لأفل يػلئ ل ػداعحلتلذئػؾ لعفل

لل-ائ  لم لائ  ل قرأالل  تكدلأفلدػللسمػالكػلفلكلر،حػل لعنػ لائػسطف لبػؿلإفلائػبيضلاع بػرفلبد،لبػةلائ كبػةلل-ائحـس
 ائ،ل حةلائ  لحنتلبلئفنسطح ححف.
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ديلئهةل ،لرل نؾلائكلر،ػة لسئكػفلئحدح ػةلائهلانحػةئلسائ بػرةلائيصػبحةلل1666 لل  لائشقسرلائ  ل نتلحس حهلحلسئ
 ئدىلكؿلطرؼلحلئتلدسفلأفل  قدـل طسةلبل هلفلائحؿ.

 ػ لائحقحقػػة لكػػلفلائطر ػػلف ل ػػ  لسحدػلس لمػػدلسػػرمتلكػػؿلد قدػػللائسػك ح ة لأالأفلكػػؿلساحػػدلد قدػػللكػػلفلحسهػػهل
اسلائدسػمسؿلسحػدفلعػفلائهرحدػة!!لساػذالاػسلدػللئدسػ هلع ػددللا صػنتلبػدحالفلبيػدلشػقسرلا  قلـلبأفلاآل رل

،ال،ػػةلدػػفل نػػؾلاعحػػداثلائدأسػػلسحة لأس   لدػػفلبػػلبلائي ػػب لححػػثلإ ػػهلكػػلفلأدلد ػػلل رصػػةلئن يػػلحشلائسحلسػػ  ل
 لدػفلسائرالفلعن ل حلراتلأ ضؿلددللهػرىلدػفلام  ػلؿ لسائ،ل حػة لإدكل حػةلائ فكحػرل ػ لرتحػةلئن ػالصل   طػ

 الئقللعقلبحؿلدللهرىلسئدندةلائهراحلح  ل لحضحالائسطف..لائرهؿلدػفلطر ػهلكػلفلئػهلدػفلائحهػ لساعدئػةل
دللححلسؿل حهلائذسدلعفلححلضػه لسبأ ػهلكػلفل ػلرجلائػبالدلئنيػالج لسئػسلكػلفلا ػلؾلد طػطلئسطلحػةلبحدػلسل

 لرهقػل. .لئقػدلأدركػتلحح قػللأسلحكسد قللئكلفلائد طؽلحس دع لأفلحػ ـلذئػؾل ػالؿلسهػسدفل ػ لائػبالدلسئػحسل
 أفلائسمتلئـلححفلبيدلئنحدحثلعفلائدصلئحة لس فسلائش ءلئدس هلئدىلحركةلحدلس.

ائحـس لدػفلحق ػللأفل سػأؿلس حػفل راهػالسمػلمالاعحػداثلائدأسػلسحةلمبػؿلأك،ػرلدػفلعقػدلدػفلائزدػلف لاػؿلكل ػتل
 فلائهساسحس !إسرامحؿل دحرل ال ل  للدفل نؼلائكسائحس لس سسم للئنصداـلعبرلشبكةلد

اؿلدللسمالكلفلد ططل لئهلد ذلأفلمررتلإسرامحؿلا  سحلبلدفلمطلعل زة لس قػل لئرتحػةلسحلسػحةلاسػ را حهحةل
لائحدحثلع قلل  ل طةل ؾلا ر بلط لسائ  ل ـلعرضقلل  لدراسةلأعػداللدركػزلهػل  لاإلسػرامحن ل ـ  سبؽلأفل 

بيػػسدةلد ظدػػةلائ حرحػػر لس سئحقػػللمحػػلدةلل2878ذلائيػػلـلئندراسػػلتلائسحلسػػحةلسا سػػ را حهحة لسائ ػػ ل  بػػأل حقػػللد ػػ
 ائسنطة لسحدسثلصراعلسحلس لبحفلائفنسطح ححف !

 لعرضػػػتلدهدسعػػػةلدػػػفل”إفل نػػػؾلائدراسػػػةلائدسسػػػسدةلبلسػػػـلئائضػػػفةلائغربحػػػةلس ػػػزة9ل حػػػلراتلإسػػػرامحؿلئنسػػػالـل
 نػػػؾلائ حػػػلرات ل حػػػلرللائسػػػح لرحسالتلسائ حػػػلراتلائدسػػػ قبنحةلأدػػػلـلصػػػل الائقػػػرارلا سػػػرامحن  لسكػػػلفلدػػػفلبػػػحف

لإسػرامحؿلبسػحبلمسا قػللدػفلمطػلعل ػزةلدػفلهل ػبل ا  سحلبلدػفل ػزةلدػفلهل ػبلساحػد لسكػلفلكلئ ػلئ 9لئ قػـس
ساحػػدلبػػاللدفلسضػػلتلدسػػبقةلأسلا فػػلؽلدػػالأالطػػرؼلعربػػ لبدػػلل ػػ لذئػػؾلائفنسػػطح حسف.لسسػػح طسالا  سػػحلبل

للئنحػػتسؿلدسفلحػػدسثلأال سػػنؿل)إراػػلب ( لعنػػ لمطػػالا ر بلطػػلتلكنحػػل لس سػػحح لائحػػدسدلائك رس حػػل  لس نغحدقػػ
سضػػدلفلأدػػفلإسػػرامحؿ..لكدػػللسػػح ـلائيدػػؿلعنػػ ل سػػححرلدسرحػػلتلأد حػػةل ػػ لدحػػلفلائقطػػلعلاإلمنحدحػػةلئد ػػالإد ػػلؿل
اعسنحةلإئ لهحشل نسطح   لسدفلائددكفلأفل كسفلاآل،لرلائ ل هةلدا ؿلائقطلعلصراعل لحلدا لبشأفلائسػنطةل
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حفلأصػػسئححفلح د يػػسفلبقػػدرةلأكبػػرلدػػفلمػػس قـلبلئضػػفةلائغربحػػة لسأحػػلل كػػفلبػػحفلسط حػػحفلعندػػل ححف لسبػػحفلدسػػند
ائ  حهةل افلائدسحنةل  ل زةلس نقبل زاعل لدطردا لبلس درارلدالإسرامحؿ لسسػ هدلائسػنطلتلائحلكدػةل ػ لمطػلعل

لإسػرل امحنحةل زةلصيسبةل  لاح ساءلائي ؼلائدسههل حسلإسرامحؿ..ل  لححفلأ قللسػ كسفلمنقػة لبلئ أكحػدلدػفلرد اتق
ا  قلدحػػةلع حفػػة لس حػػرلدق دػػةلئيػػسدةلا حػػ الؿ..لإفلدػػفل حػػرلائساضػػ لإئػػ لأالدرهػػةلسػػحر دعلائسػػكلفلعلدػػةل
بفيؿل طرلاع حر ل لعحساؿل  ل زةلمدل سسءلإئ لدرهػةلأفلبيػضلأاػؿلائقطػلعلمػدلحسػ يحدلذكػرىلا حػ الؿل

 اإلسرامحن لبش ءلدفلائح حفئ.

 بهلائبيضلدػفلائدحننػحفلسائد ػلبيحفلئنشػأفلاإلسػرامحن  ل شػ لبأ  ػللمػدلإفلمراءةلائدشقدلائحـس لساس طالعلدللك
سمي لل  لائفالائذالكلفلح ططلئهلاإلسرامحنحسفلسح فذس هلبدمة لهين  لل ي قػدلأفلبيضػ للاػسلدػفلحد،ػؿلائدكػرل

 سائدكحدةلسئحسلإسرامحؿ.ل

كلر،ػةلعنػ لدسػ سىلائ قدحػػدلئقػدلسػديتلاػذفلائرساحػةلحػسؿل هػلحلإسػرامحؿل ػ لاسػ دراه للإئػ لدػلل حػفل حػهلدػفل
ائسهػػػسدالساإل سػػػل  لسائسحلسػػػ لدػػػفلأك،ػػػرلدػػػفلش صػػػحةل نسػػػطح حة لأد،ػػػلؿ9لائدفكػػػرلساعكػػػلدحد لد.لإبػػػرااحـل
لعطػلث لسا ػلؾلأسػدلءلدػفلائبػلح،حفلساعكػلدحدححفل أبراش لسأحضل لائبلحثلد صسرلأبػسلكػر حـ لساإلعالدػ لأكػـر

إلسػػػالد  لد،ػػػؿ9لد.لعػػػد لفلأبػػػسلعػػػلدر لسائبلحػػػثلصػػػلئ لائد  صػػػحفلبلئشػػػأفلاإلسػػػرامحن لسدػػػفلذسالائ سهػػػهلا
 ائ يلد  لسكذئؾلد.ل له لائبطة لسائذحفل  لسئسال  ل حنحال قـلائك،حرلدفلاذفلائقراءات.

ساآلفلدػػللحػػ ـلسػػدلعهلعػػفلدسئػػةل ػػزة لسائ حضػػحرلئقػػذالائدػػرؿلإسػػرامحنحل لسأدرحكحػػل لسعربحػػل  لحتكػػدلأ  ػػللك ػػللهدحيػػل ل
ئ  لزعلعن لكرس ل بحفلبيدلعشرلس ساتلأ ػهلكػلفل لزسمػل لحػدد ل نفحل  ػللائسط حػةلضحلحلل بلم للائسحلس  لسا

 دسفلأفل درا!!

 ئقلءلائس سارلسدحالف9ل طسةلكلفل لبد لد قل

أدركتلحركةلحدلسلأفلسحلسةلائرمحسلأبسلدلزفلاػ ل ػ لا هػلفلا   قػلـلسديلمبػةلحدػلس لسأفلمطػلعل ػزةلئػـل
دػػفلائ فكحػػرلبد ػػرجل  ػػرلئنحفػػلظلعنػػ لصػػدسدلس دلسػػؾلأاػػؿلائقطػػلع للحيػػدلضػػدفلأه د ػػهلائسحلسػػحة لس لبػػد ل

سعػػػدـلا س سػػػالـلئضػػػغسطلتلائحصػػػلرلائ ػػػ ل دلرسػػػقللأك،ػػػرلدػػػفلهقػػػةلئكسػػػرلشػػػسكةلحدػػػلسلسرال ل قػػػللعنػػػ ل
.  هدسىلائفيؿلائدقلـس
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 ػػبل لكػػلفلئقػػلءلائقػػلارلدػػالمحػػلدةلائد ػػلبراتلائيلدػػةلسائػػذالأ ػػذلدسػػلرا لإحهلبحػػل  لس رل1626 ػػ لد  صػػؼلحس حػػهل
عنحهلعقدلعدةلهنسلتلدالائ لمبلدحالفلسأركلفلائ حلرلاإلصالح لئحركةل    لس د ػضلعػفل نػؾلائنقػلءاتل

 سعسدلك،حرةلبلئيدؿلعن لسرعةل   لائديبرلس سقحؿل قدحـلد  لسدسلعداتلعالئ لمطلعل زة.

فلسهػػدالل طػػسةلبػػلئطبالكل ػػتل طػػسةلائنقػػلءلبػػدحالفلدفلهمػػةلسئقػػللار ػػداداتلد بلح ػػة لبػػحفلدرحػػبلبقػػللسبػػحفلدػػ
دس يهنة لسئكػفلاػذالائهػدؿلظػؿلصػس هل ل  ػل لدا ػؿلائحركػة لسدضػتلائيالمػة لسصػلرتلا ػلؾلحقػلمؽلعنػ ل
اعرض لححثلبدألائ حػلرل ػ لددلرسػةلبيػضلاع شػطةلسائقحػلـلبػبيضلائفيلئحػلتلائ ػ لكػلفلئقػللدػردسدلإحهػلب ل

 اثل ضبل !!ئدىلائهدحالبدلل حهلكسادرلحركةلحدلس لاعدرلائذالاس شلطتلديهلراـل

كػلفلائ سهػػهلدا ػؿلائحركػػةلاػسلاسػػ درارلائدحلسئػةلئكسػػرلائهدػػسدل ػ لائيالمػػةلدػالائػػرمحسلأبػسلدػػلزف لسا ب يػػلدل
عفلأسنسبلائ حلئفلتلائ  لمػدل طػح لبدشػرسع للائػسط  .لسئػذئؾلكل ػتلائ طػسةلائهرحمػةلائ ػ لا  ػذ قللحدػلسل

بلئقػػلارةلدػػفلهدحػػدلئيقػػدلا فلمػػلتلائ دكػػحفلئنحكسدػػةلب سػػنحـلائسػػنطةل ػػ لمطػػلعل ػػزةلئحكسدػػةلائحدػػدلاث لسائنقػػلءل
 س ؽل فلادلتلائطر حف ل   لسحدلس لسبرعلحةلدصرحةلإل هلزل نؾلا  فلملت.

ئهسػػػؼ لسدػػػال بلطػػػأل طػػػساتلراـلاثل ػػػ لائ قػػػدـلئ حدػػػؿلدسػػػمسئحل قل لد ن ػػػللدػػػفلهدحػػػدلعنػػػ ل ػػػطلائد لكفػػػلتل
طػػرؼلائػػرمحسلاع ػػذلبيػػزامـلاعدػػسر لسائيدػػؿللس بػػلدؿلا  قلدػػلت لسشػػيرتلمحػػلدةلحركػػةلحدػػلسلبغحػػلبلهدحػػة

 عن لاس درارل ق لائحصلرلسائ هسحالئقطلعل زة!!

ظقػلرل دلسػؾلائحلئػةلائفنسػطح حةلس د يقػللعنػ ل درحػرل لاسلائد رجلئ  حؼلأزدػةلائحصػلر لسا  اؿلدحالفلائحـس
 أحةلصفقلتل طح لبردلؿلسطدسحلتلائفنسطح ححفل  لاعرضلسائسطف 

اػ لئغػزلسع،ػراتلس حركػلتلبػاللل1666ةلسد ذلاعحداثلائدأسلسحةلائ  لسميتل  لحس حػهلإفلائحلئةلائفنسطح ح
 بسصنةلأسلادؼ.

إفلعنح ػػػللأ ل قطػػػالائطرحػػػؽلدػػػالأحػػػد لكدػػػللأفلعنح ػػػللديػػػلسدلائ ساصػػػؿلائقػػػسالدػػػالدحػػػالفلدػػػفلهقػػػة لس يزحػػػزل
حهػػلدلأرضػػحةلأساصػػرلائشػػراكةلائسط حػػةلدػػالكػػؿلائفصػػلمؿلسائ حػػلراتلائحزبحػػةلائيلدنػػةل ػػ لائسػػلحةلائفن سػػطح حة لسا 

 هيؿلائهدحالح حرؾلعداءلساهبهلائسط  لضدفلائ سا قلتلسا ئ زادلتلسائقساسـلائدش ركة لسعػدـلائركػسفلإئػ ل
 حلئةلائدراسحةلائقل نةل  لائدكلف.
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 يػػـ ل ػػزةل ح ضػػر لس ح ػػلجلهقػػدلائهدحػػالئنحفػػلظلعنػػ لدشػػرسع للائػػسط   لسا  ل ػػافلسػػفح   لل  ػػر  ل ػػ لبحػػرل
 لل سشؾلعن لائسقسط.ئه  لسأشرع ق

أ د ػػ لأفل يحػػدلحسػػلبل  للس ر قػػ ل ػػسؽلائحزبحػػة لسأفل يدػػؿلعنػػ لاسػػ حيلبلبيضػػ للائػػبيضل ػػ لسػػحلؽلاعه ػػدةل
لعنػػ لائيدػػؿلديػػل  لسئح فضػػؿلكػػؿلدػػفلبحػػدفل فلكػػلفلا ػػلؾلدػػفلدطلئػػبلعلهنػػةل قػػ لأفل يقػػدلائيػػـز ائسط حػػة لسا 

فلأسلرهػػػػؿلاععدػػػػلؿلد.لعػػػػد لفلدهنػػػػ لأسلأالإدكل حػػػػلتلإل قػػػػلذلائحلئػػػػةلأفلح قػػػػدـ لسػػػػساءلأكػػػػلفلائ لمػػػػبلدحػػػػال
 ش صلسط  ل حسرل لحرحدلئشيبهلائقالؾ.

بيػػػػدل سمحػػػػالا فػػػػلؽلل-  لدػػػػل ..لحبػػػػدسلأفل دػػػػلؿلائفنسػػػػطح ححفل ػػػػ لإ قػػػػلءلا  قسػػػػلـلساسػػػػ يلدةلائسحػػػػدةلائسط حػػػػةلل
زة لمدل ب رت ل صسصل لبيدلاش دادلسطأةلائحصلرلعنػ لمطػلعل ػل-ائدصلئحةلبلئقلارةل  لأك سبرلائدلض ل

ساػػسلكدػػللأشػػلرلد.لإبػػرااحـلحبحػػب لصػػلحبلدبػػلدرةلاإل قػػلذلائػػسط   لدػػللح  ػػذرلبحلئػػةلا قحػػلرلام صػػلدالد سميػػةل
  الؿلاعشقرلائقنحنةلائقلددة لسدللسح بيهلدفل داعحلتلأد حةلساه دلعحةلسسط حةل طحرة.

ػػؿلدسػػمسئحل هل هػػلفلدػػللحهػػرالدػػفل  لئهدػػؿل ػػ لإفلاػػذالائسضػػالائ طحػػرلحسػػ دع لدػػفلائكػػؿلائػػسط  ل حدض قػػدافق
لكلدؿلدفلائغزححف ل  حهةلئيهزلحرك  ل   لسحدلسلعفلإ دلـلائدصلئحة لسعػدـل حدلػؿل د س قبؿلأ ضؿلئهحؿق
حكسدػػػةلائس ػػػلؽلئكلدػػػؿلدسػػػتسئحل قلل ػػػ لائقطػػػلع ل  حهػػػةلئيسادػػػؿلدا نحػػػةلسضػػػغسطل لرهحػػػةلسػػػ  يهضؿلدػػػفلحلئػػػةل

 ،ة.ا  قحلر لددللحس سهبلد  للهدحيل لائ حرؾلئ هلسزلاذفلائكلرل

إفلأ شػػ لدػػللأ شػػلفلأفلح حػػسؿلئا  فهػػلرئلإئػػ لدطنػػبلشػػيب  لسحصػػب ل ػػ ل ظػػرلأاػػلئ لمطػػلعل ػػزةلضػػرسرةل
لسط حة!!

ل  
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 صفقت القزن واملخارج آلامىت للفلطعيييين في مواحهت الضغوط املقبلت

 2012\1\30  -"القدس" دوت كوم-رام اهلل
لائرمحسلا درحك لدس لئدل رادبلطرحلدبلدر هلئحؿلائصػراعلائيربػ ل   سلرعلائ سرحبلتلسائ صرححلتلحسؿلعـز

د ػػلسؼل نسػػطح حةلدػػفلددلرسػػةلضػػغسطلكبحػػرةل قسداػػللهقػػلتلعربحػػةللا سػػرامحن ل ػػ لشػػقرلاذارلائدقبػػؿ لسسػػط
 س ربحةلئن يلط لدالائصفقةل  لظؿلضيؼلائد لرجلائفنسطح حةلئال التلدفل داعحلتلائر ض.

لئ رادػػػبئلطػػػرحلصػػػفق هلبػػػلئر ـلدػػػفل ائ صػػػرححلتلائرسػػػدحةلئػػػبيضلائدسػػػتسئحفلا دػػػرحكححفلسائيػػػربلحػػػسؿلعػػػـز
 الدبلدراتلأدرحكحةلبيدلاعػالفلائػرمحسل رادػبلا ع ػراؼلبددح ػةلائقػدسللاعالفلائقحلدةلائفنسطح حةلدقلطي قل

علصػػدةل سػػرامحؿ لدػػللزائػػتل ،حػػرلد ػػلسؼلائفنسػػطح ححفلحػػسؿلكحفحػػةلدساهقػػةلائ حػػدالائكبحػػرل  قػػلذلائقضػػحةل
 ائفنسطح حةلدفلائ سهقلتلا درحكحةلائددعسدةلدفلبيضلائهقلتلائيربحة.

لعطػػللاث لافلئائد ػػلرجلائفنسػػطح حةلدسهػػسدة لسمػػلؿلائدحنػػؿلائسحلسػػ  لاكػػـر  ل ػػ لحػػدحثلئػػػلئائقػػدسئلدستلكػػـس
سافلا غالمقػػللحكدػػفل ػػ لاسػػ درارلائهدػػسدلائفنسػػطح  لائحػػلئ  لئػػذئؾلح سهػػبلعنػػ لائفنسػػطح ححفلاحػػداثلحركػػةل
كبحػػرةل ،حػػرل بػػلرالسضػػهةلكبحػػرةل ػػ لسهػػهلائس حػػلتلائد حػػدة لسذئػػؾلعبػػرل حػػلرحف لا سؿ9لائ فكحػػرلبحػػؿلهػػدال

فنسػطح حةلسبلئ ػلئ ل حػلبلائقحػلدةلائ ػ لحدكػفلافل  فػلسضلحػسؿلدػللحدكػفلطرحػه لس ػرؾلائشػيبل ػػ لئنسػنطةلائ
دساهقةلاسرامحؿلسادرحكل لسائشيبلملدرلعن لاذفلائدساهقة لادللائ حلرلائ،ل  ل قسلافلح ـلائشرسعلبب لءل ظػلـل

  ػلم لاػذفلا    لبػلتلدحدقراحط ل نسػطح  لعبػرلاهػراءلا   لبػلتلهدحػدةلئكسػبلائدزحػدلدػفلائسمػت لححػثلافل
سػػ يحدلا  ػػلجل ظػػلـلسحلسػػ لدحصػػف لسحح قػػللحدكػػفلائقػػسؿلبػػلفلائشػػيبلائفنسػػطح  لاهدػػالعنػػ لحػػؿلائػػدسئ حف ل

 ساذفلا لائحنسؿلائ  لحدكفلمبسئقلئ.

ساشػػلرلعطػػللاثلائػػ لا ػػهلئ ػػ لحػػلؿلا سػػ درارل ػػ لاػػذفلائحلئػػة لساسػػ درارل ركػػؿلائددل يػػةلائفنسػػطح حةلائدا نحػػةل
ائسمسؼل  لسهػهلاػذفلائ حركػلتلا درحكحػةئلدسضػحللافلئائحػدحثلعػفلراعلهدحػدلئيدنحػةلائسػالـلل ل هل لحدكف

شػػ ءل حػػرلساميػػ  لححػػثل لحدكػػفل الدسئػػةل حػػرلائس حػػلتلائد حػػدةلافل كػػسفلراعحػػةلئيدنحػػةلائسػػالـلبلع بػػلرفل
سسػػحطللبػػدحالللدنفػػللحصػػرحللسحكػػرالعنحقػػل لسا  حػػلدلا سرسبػػ لابنػػبلائػػرمحسلعبػػلسلبشػػكؿلساضػػ لا ػػهلئػػفلحكػػسف

 ئنس حلتلائد حدة لئذئؾلعن لائقحلدةلائفنسطح حةلائنهسءلائ لائ حلراتلائسلبقةل  قلذلائحلئةلائفنسطح حةئ.
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سحػػػرىلائدحنػػػؿلائسحلسػػػ  لائػػػدك سرلاحدػػػدلائيػػػـز لافلئائد ػػػرجلاآلدػػػفلح د،ػػػؿل ػػػ لائ يلدػػػؿلبل ػػػهل لحسهػػػدلصػػػفقةل
قة لمػػدلح ػػدرجل ػػ لاطػػلرلائحػػدحثل قػػط لكدػػللبل سػػلس لسافلدػػللحهػػرالدػػفلحػػدحثلعػػفلمػػربلطػػرحل رادػػبلصػػف

 ر ةل  دمحةل  لائقدسلئنس دلائدرا ؽلئطرحلدبػلدرة لل36حدثلع ددللمحؿلبلفلسزحرلائ لرهحةلا درحكحةلحهزل
 حػػرلا ػػهلئػػـلحطػػرحلشػػ ء لاضػػل ةلائػػ لا ػػهلسد ػػذل سػػنـل رادػػبلائحكػػـ لحػػدسرلائحػػدحثلعػػفلطػػرحلصػػفقةلسعقػػدل

 حلءلبلفلا لؾلشحمللملددلئ.دت درلدسئ لئنسالـ لسذئؾلدفلاهؿلا ح

لافلئ صػػرؼلائقحػػلدةلائفنسػػطح حةلائحلئحػػةلب هلاػػؿلسهػػسدل ل ػػ لحػػدحثلئػػػلئائقػػدسئلدستلكػػـس ساسضػػ لاحدػػدلائيػػـز
صفقة لأدرلاحهلب  لساػسلدػللح طنػبلا سػ درارل ػ لاػذالائ سهػه لدػالسهػسبل قسحػةلائهبقػةلائدا نحػةلئن صػدال

،ق ػػػػهلبلدكل حػػػػةلائ يسحػػػػؿلعنػػػػ لائدسمػػػػؼلائيربػػػػ لل الضػػػػغسطل ػػػػ لحػػػػلؿلطػػػػرحلاالدبػػػػلدرةئ لديربػػػػللعػػػػفلعػػػػدـ
 سا سرسب لئدساهقةلاال حدحلتلدقبنة.

سملؿلائدحنؿلائسحلس  لائدك سرلاحدفلحسسؼ لا هلئبػلئر ـلدػفلافلائديػلئـلائرمحسػحةلئنصػفقةلئػـل  ضػ لبشػكنقلل
يبلائ قػػػػلم  لئكػػػػفلدػػػػفل ػػػػالؿلاسػػػػ قراءلدػػػػللسػػػػربلع قػػػػللحظقػػػػرلا قػػػػلل ل نبػػػػ لائحػػػػدلا د ػػػػ لدػػػػفلحقػػػػسؽلائشػػػػ

لادرحكػػللبلئضػػغطل ائفنسػػطح   لححػػثلسػػ  سئ لا ردفلسدصػػرلسدسؿلائ نػػح لائضػػغطلعنػػ لائسػػنطةلبح دػػللسػػ قـس
 عن لاسرامحؿلئ يلط لدالاذفلائصفقةلسائسصسؿلائ لدشرسعل سسحةلامنحدحةئ.

ساضلؼلئ  لظؿلائضغسطلائيربحةلائدح دنة ل لفلائد لرجلائفنسطح حةلضمحنة لئكفلا لؾلد ل ػذلحهػبلائنهػسءل
حقػػػل لدػػػفل ػػػالؿل قسحػػػةلائهبقػػػةلائدا نحػػػةلبل دػػػلـلائدصػػػلئحة لاضػػػل ةلائػػػ ل فيحػػػؿلائد صػػػلتلائدسئحػػػة لس ه حػػػدلائ

ل حلئؼلداعـلدفلرسسحللسائصحفلسدسؿلا  حلدلا سرسب ئ.

ل  



 

 21فلطعيييتشــــؤون 
 

 " وفلطعىت وعوملت وحعزيب الصزاع2"يووطكو ب

 2012\1\30  األردنيةالغد    أحمد جميل عزم
حػػسلأبلبػػل لطػػرحلائػػرمحسلائفنسػػطح  لدحدػػسدلعبضػػلسل ػػ ل طلبػػهل ػػ لائقدػػةلاإل رحقحػػة ل ػػ لائيلصػػدةلاع،حسبحػػةلأد

 صػػسرا لئندرحنػػةلائدقبنػػةل ػػ لدساهقػػةلائسحلسػػلتلاعدحركحػػة لسذئػػؾلعنػػ لائصػػيحدلائػػدسئ  لسئكػػفلحصػػيبلرتحػػةل
ـضلعربحػػػػل  لسعلئدحػػػػل  لسا ػػػػلؾل ػػػػرؽلبػػػػحفلائػػػػدسئ ل  هػػػػلحلائهقػػػػدلدسئحػػػػل  لدسفلائ هػػػػلحل نسػػػػطح حللأس  لمبػػػػؿلذئػػػػؾ ل،ػػػػ

 سائيلئد .ل

ائد حػدةلاعدحركحػة لأشػلرلائػرمحسلائفنسػطح  لإئػ لعدنحػةللبيدلأسلبحالدفلائحدحثلعفلائراعػ لائبػدحؿلئنس حػلت
لاػذفلائفكػرةل إ شلءل ئحةلدسئحةلد يددةلاعطراؼ ل حػتلدظنػةلاعدػـلائد حػدة لمػدل أ ػذلشػكؿلدػت در.لسائسامػالأفض
لائراع ل لحدكػفلأفلحكػسفلدس لأ ػرى لسائراعػ لئػفلحكػسفلئدفلسضػلت ل حدكفلأفل طسرل يال لآلئحةلدقدة لعفض

ةلاآلف لسئكػفل ئحػةلإل قػلءلا حػ الؿ.لسربدػللحكػسفلدػفلاع كػلرلائدفحػدةللئبح،قػلل ػ لاػذالائصػدد لدػلل قذفلعب،حػ
لسػحغلؿ لبي ػسافل  لإشػلرةلUNSCOP2طرحهلعن لددىلس ساتلائبلحثلاعدحرك ل  لهلديةلدحر  د لهحػرـس

بلبرحطػػل  ل لب ػػلءلعنػػ لطنػػ2836أحػػلرلل24ئنه ػػةلاعدػػـلائد حػػدةلائ لصػػةلبشػػأفل نسػػطحف لائ ػػ لسهػػدتل ػػ ل
لائهديحػػػةلائيلدػػػةلبسضػػػال طػػػةلئدسػػػ قبؿل نسػػػطحف.لساػػػسلدػػػللصػػػدرلع ػػػهل ػػػ لائ قلحػػػة لمػػػرارلائ قسػػػحـل عفل قػػػـس
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اػػذالائقػػرارلظػػلئـلسدهحػػؼلئنفنسػػطح ححف لسدقػػدلائطرحػػؽلإلملدػػةلكحػػلفلحي دػػدلائػػدحفلسائيػػرؽلأسلسػػل لئػػزعـلائحػػؽل
بحػؽل قرحػرلائدصػحرلئنشػيسب لس لحهحػزلائغػزسللائسحلس  ل  ل كسةقلئدسحرةلائيلئـلسئن ظلـلائدسئ لائذالحتدف

لإملدػةلدسئػػةل نسػػطح حةل ح ػػلجلئ طػػةلأ ػرى.لساػػذفلربدػػللاآلئحػػةلائ ػػ لحدكػػفلأفل سائ قهحػرلبػػلئقسة.لسر ػػـلذئػػؾل ػػافض
  ػػػرهـلائدطلئػػػبلبرئحػػػةلدسئػػػة.لسئكػػػفلاػػػذفلائفكػػػرةل بػػػدسل حػػػرلساميحػػػةلسبػػػالل  ػػػلم لعدنحػػػة لإ لضػػػدفلاسػػػ را حهحةل

 أسسا.ل

لمػػرارلل حػػرلساميحػػةلعفضل ئػػـلحكػػفلل272عدنحػػةلئ سػػسحققلئ لسد ػػالمػػسىلئ ب حقػػللئحسػػتلسػػقنة لس حػػرلعدنحػػة لعفض
 ئحطبؽلدسفلإرادةلائدسؿلائيظد .للل

 لئبنػػسرةل طػػطل2836حصػػيبل  حػػؿلأسرسبػػللأسلاعدػػـلائد حػػدة لعدسدػػل  ل  ب ػػ ل طػػةلبحهػػـلاه دلعػػلتلائيػػلـل
لا ػػلؾ ( لإ لإذالشػػيرلائيػػلئـلبػػأفض شػػحمللح حػػرؾلعنػػ لاعرض.لسأاػػـلدػػللحدكػػفلأفللهدحػػدة ل)كدػػللحق ػػرحلهحػػرـس
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لدػػد ؿل ح حػرؾلاػسلائفنسػطح حسف.لدػفلا ػلل ػػاذالكػلفلدػلل طرحػهلائقحػلدةلائفنسػػطح حة لاػسلئ ػدسحؿئلائصػراع ل ػافض
 لع ػػػددللسمػػػؼلحلسػػػرلعر ػػػلت لس طػػػبل طلبػػػهل2863ائ ػػػدسحؿلاػػػسلئائفنسػػػط ةئ ل دلدػػػل لكدػػػللحػػػدثلمبػػػؿلائيػػػلـل

سائػػذال ػػالفلاع ػػراؼلائيػػلئـلبد ظدػػةلائ حرحػػرلائفنسػػطح حةلددػػ،اللشػػرعحل لائ ػػلرح  لائشػػقحرل ػػ لاعدػػـلائد حػػدة ل
ئنفنسػػػطح ححف.لسائفنسػػػط ة لاػػػ لأس لإعػػػلدةل فيحػػػؿلدتسسػػػلتلائيدػػػؿلائفنسػػػطح  ل ػػػ لد ظدػػػةلائ حرحػػػر لسائػػػسطفل
سائش لت.لائفنسط ةلحقصدلبقللإعلدةل فيحؿلائدسػ سىلائشػيب لائفنسػطح  ل ػ لائ ضػلؿ لعبػرلا حػلداتلائطنبػة ل

ئحػػػػلتلس ػػػػدرائحل قللسكس فػػػػدرائحل قل لسا  حػػػػلداتلائشػػػػيبحةلائد  نفػػػػة لس ػػػػؽل طػػػػةل دكػػػػحفلد كلدنػػػػة.لساػػػػدؼلسائهل
ل ئائفنسط ةئل  لهزءلدقـلد هلاسلائسصسؿلإئ لئائيسئدةئ.لس   نؼلائيسئدةلعفلعدنحةلائ ػدسحؿ.ل لئ ػدسحؿلحقػـس

لعنحػػػػهلائدبنسدل سػػػػحةلائفنسػػػػطح حةلائرسػػػػدحةلعنػػػػ لائيالمػػػػةلدػػػػالائحكسدػػػػلتلساعحػػػػزابلائرسػػػػدحة لساػػػػسلأدػػػػرل قػػػػـس
)س رمقػػػل( لسئكػػػفلائيسئدػػػةلاػػػ لعدنحػػػةل ه حػػػدلشػػػبكةل ضػػػلدفلساسػػػيةلدػػػفلائشػػػيسبل ػػػ لائيػػػلئـلئنضػػػغطلعنػػػ ل
حكسدل قػل لسإلحهػػلدلرأالعػلـلضػػل ط لس حػػرؾلمضػلحللمل س حػػةلضػدلاإلسػػرامحنححفل ػػ لبنػدا قل لس ػػدعـلائدقلطيػػةل

ذال شػػطتلائهلئحػػلتلائفنسػػطح حة لسا حػػلداتلسسػػحبلا سػػ ،دلرات لساػػسلدػػللحح ػػلجلاس  قلضػػللشػػيبحللشػػلدال.ل سا 
ائطنبػةلسائف ػػل حفلسائك ػػلبلساعكػػلدحدححفلسرهػلؿلاععدػػلؿلعلئدحػػل  ل سحسػػلعدلذئػؾل ػػ للئعسئدػػةئلائصػػراعلب فيحػػؿل

 ائضغطلائشيب لائيلئد .ل

بػػلئطبالحدكػػفلسحهػػبلأفل نيػػبلائحكسدػػلتلائيربحػػةلدسرالأسلسػػحلل ػػ لاػػذفلائ طػػة لسع ػػددللحصػػؿلائفنسػػطح حسفل
ائدلض لعن لاع راؼلدسئ لبقـلكشيبلكلفلاذالبدعـلعرب .لسربدللحسهػدل بػلحفل صػ حؼلاعسئسحػلتلدػال  ل

حكسدلتلعربحة لس  لرتحةل ئحلتلائيدؿلاع ها لسئكفلائ ساصؿلئ فلادػلتل حػرلدسػ ححؿ لكدػلللائيدػؿلعنػ ل
لدفلائيرب لائشػيب  لاس غالؿلائ يلطؼلائذالأدىلئهلائقرارلبشأفلائقدسلائشقرلائفلمت لإلعلدةلاطالؽلائ ض

سئهل ػػهلائيلدنػػةلذاتلائدحدسدػػة لعبػػرلبسابػػةلدػػت دراتلس ػػدساتلسئقػػلءات.لإفلئػػـلحكػػفل ػػ لهدحػػالائػػدسؿلائيربحػػةل
  ف لبيضقلل  لائبداحة.ل

 ي ػػ لعدنحػػلتلائفنسػػط ةلإعػػلدةلائسهػػهلسائفيػػؿلائشػػيب لئنساهقػػة ل نػػؼلائيدػػؿلائدبنسدلسػػ  ل لئدبنسدلسػػ لدسفل
ل) ػػ لائحلئػػةلائف نسػػطح حة(لبػػاللهػػدسىللحقحقحػػة لسائفنسػػط ةلاػػ لطرحػػؽلائيسئدػػةلسبسابػػةلائ يرحػػب لشػػيب لدقػػلـس

سطرحؽلد الائيلئـلئن راهػالعػفلارسبػهلدػفلدساهقػةلاسػ حقلمل هل ػ لحفػظلائ ظػلـلائػدسئ  لسدساهقػةلائي صػرحةل
لس ظلـلاعبلر قلحدلاإلسرامحن .
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 وفاة القيادي في "خماص" عماد العلمي

 2012\1\30  المركز الفمسطيني لإلعالم -غزة 
لائ،ال،ػلءل) (لعػفلس ػلةلائقحػلدال ػ لحركػةلائدقلسدػةلاإلسػالدحةلئحدػلسئلعدػلدلائيندػ ل2-26أعنفلصبلحلائحـس

 علدل (لد أ،را لبهراحهلائ  لأصحبلبقللمبؿل،ال،ةلأسلبحا.ل51)

ح ػلحرلائد صػـر لسمػلؿلائ ػلطؽلل8سأصحبلائقحلدالائيند لبطنػؽقل ػ لرأسػهلأ، ػلءل فقػدفلئسػالحهلائش صػ ل ػ ل
بلسـلحركةلحدلس ل سزالبراـس لإفلائقحػلدال ػ لائحركػةلائدق ػدسلعدػلدلائيندػ ل)أبػسلادػلـ( لأصػحبلبطنػؽل

  لرال  لائرأسلأ، لءل فقدفلئسالحهلائش ص ل  لبح ه.

شػػػف لائشػػػفلءلبغػػػزةلبحلئػػػةقلصػػػححةلحرهػػػةلدكػػػثل ػػػالؿل  ػػػرةلعالهػػػهل ػػػ لائي لحػػػةلسمػػػدلسصػػػؿلائيدنػػػ لإئػػػ لدس 
لائ،ال،لءلد أ،را لبهراحه.  ائدك،فة لإ لأ ضهل لرؽلائححلةلائحـس

 ل نقػ ل ينحدػهلاعسلسػ ل ػ لدػدارسلائقطػلع ل25-61-2845سائقحلدالائيند لدفلدسائحدلددح ػةل ػزةلب ػلرحال
أحددلحلسػحف لسائػذال صػحهلبدراسػةلائق دسػةلائدد حػةل ػ لهلديػةللس رب لدعسحللسدح حللعن لحدلائشحالائدتسس

 اإلسك درحةلبهدقسرحةلدصرلائيربحة.

 ار بلطهلبلئحركة

ػػل(لشػػلبًّللعلدحًّػػللحح دػػللمػػررلا  ضػػدلـلإئػػ لئحدػػلسئلد ػػذل يسدػػةلأظفػػلرف لححػػثلكل ػػتلل51ئػػـلحكػػفلائيندػػ ل) علد 
ةلائق دسػػةل ػػ لهلديػػةلاإلسػػك درحةلر قػػةل  بػػةل ربطػػهلعالمػػةلددحػػزةلبلئشػػحالأحدػػدلحلسػػحف لسائػػذال صػػحهلبدراسػػ

دػػفلأب ػػلءلائحركػػةلائددحػػزحفلسائد فػػسمحفلسائػػذحفلعػػلدسالبيػػدلسػػ ساتلئح،ػػرسالاػػذفلائحركػػةلسائشػػيبلائفنسػػطح  ل ل
 ـ لساح الؿلئإسرامحؿئلبقحةلاعراض لائفنسطح حة.2856سحدللبيدلازحدةلعلـل

ائ لشػػطحفل ػػ لائيدػػؿلاإلعالدػػ لئنحركػػةلد ػػذللائ حػػؽلبصػػفسؼلائحركػػةلاإلسػػالدحةل ػػ لسػػفلدبكػػرة لسكػػلفلدػػف
ل أسحسحقل.

ل

 



 

 24فلطعيييتشــــؤون 
 

 ا ع قلؿلساإلبيلد

أشقرلدػفلا طالمػةلائحركػةلبر قػةلائدمػلتلدػفلأب ػلءلائشػيبلئفنسػطح  ل لسػحدللل5اع قن هلمساتلا ح الؿلبيدل
دحػةلملدةلحركةلئحدلسئ لسحكـلعنحهلبلئسهفلئددةلعلدحفلب قدةلئائ  ظحـلسائ حرحضئلدفل الؿلائنه ةلاإلعال

ائ لبيةلئحركةلحدلس لسائقحلـلب شلطلتلإعالدحةلبغرضل  نحدلأعدلؿلائحركة لسذئؾلس ؽلدػللهػلءل ػ ل محػةل
 ا  قلـلائ  لمددتلضدف.

ـلأ ػػػرجلع ػػػهلدػػػفلسػػػهسفلا حػػػ الؿلئحيػػػسدلسحدػػػلرسل شػػػلطهل ػػػ لإطػػػلرلعدػػػؿلائحركػػػة لئحيػػػلدل2886 ػػػ لعػػػلـل
ل)ح ػػػلحر(لدػػػفلعػػػلـل لأفلمػػػساتلا حػػػ الؿلسائ ػػػ ل بػػػرتلائيندػػػ ل ػػػ لـ لإ 2882اع قلئػػػهل ػػػ لشػػػقرلكػػػل سفل،ػػػلفق

ـ ل ،ػػرتلأفل ل  يػػبل فسػػقللديػػهلدػػرةلأ ػػرى لع قػػلل يػػرؼل دلدػػللأ قػػللئػػفل   ػػزعلد ػػهلأال2877ز لزح قػػللعػػلـل
اع راؼلئح ـلإبيلدفل سر البر قةل،نةلدفلملدةلحركةلئحدلسئلساـ9لدصػطف لائنػداسا لسدصػطف لائقػل سعلس ضػؿل

لإبيػػلداـ أحػػدلاعحػػلـلائدشػػقسدةل ػػ ل نػػؾلا   فلضػػةلدػػفلدساهقػػلتلعلردػػةل ػػ لهدحػػاللائزاػػلر لححػػثلكػػلفلحػػـس
 أ حلءلمطلعل زةلسائضفةلائغربحة.

 دساصنةلائيدؿ

ساصؿلعدلدلائيند ل شلطهل  لإطلرلحركةلئحدلسئلس  قؿلبحفلعػدةلدسؿلعربحػة لسكػلفلئػهلدسرلكبحػرلس يػلؿل
أفلحصػػػب لعضػػػسا ل ػػػ لائدك ػػػبلائسحلسػػػ ل ػػػ لدعػػػـلائقضػػػحةلائفنسػػػطح حةلسا   فلضػػػةل ػػػ لدراحنقػػػللكل ػػػة لمبػػػؿل

 ئحركةلئحدلسئلسدد،اللئقلل  لطقرافلئيدةلس سات.

كػػلفلائيندػػ لأسؿلدػػفلد،ػػؿلحركػػةلحدػػلسل ػػ لائهدقسرحػػةلاإلحرا حػػة لساسػػ درل ػػ لد صػػبهلسػػ ساتلعػػدة لمبػػؿلأفل
الائػذالداـلإئ لمطلعل زةلبر قةلعلمن ػهلد قح ػللحلئػةلدػفلاإلبيػلدلائقسػرلل1621ح  قؿلئسسرحللائ  ل لدراللعلـل

 علدل.ل16

 لح ػ لأصػحبل ػ لإحػدىلمددحػهل1622ا    بل لمبللئرمحسلحركةلحدلسل  لمطػلعل ػزةلإسػدلعحؿلا حػةلعػلـل
 .1623إ،رل لرةلصقحس حةلعن لأحدلائد لزؿلبددح ةل زةل الؿلعدسافل
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لائ،ال،لءل ائ ػلطؽلل ل حدػللأكضػد1627ح لحرلل8س  لحلد،ةلصلددةلأصحبلائيند لبطنؽل لرالبرأسهلصبححةلحـس
لائيند لأصحبلبطنؽل لرالبلئرأسلأ، ػلءل فقػدفلسػالحهلائش صػ ل ػ لبح ػه لسأ ضػهل لأفض بلسـلائحركةل سزالبراـس

لائ،ال،لءل ل لرؽلائححلةل هرلائحـس لح لحر.ل26  لحلئةقلحرهة لإئ لأفض

ل  
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 أبو سهزي : خماص ضخدرص كافت الخياراث خال اضخمزث فخذ بالتهزب مً جىفيذ املصالحت

 ئ  ل رسهقللائحكسدةلحسؿل زةلسادحةل لأسلسلئقللدفلائصحةائبحل لتلا

 2012\1\30فمسطين أون الين    يحيى اليعقوبي -غزة 
أكػػدلائقحػػلدال ػػ لحركػػةلائدقلسدػػةلاإلسػػالدحةلئحدػػلسئلسعضػػسلدك ػػبلائيالمػػلتلائيربحػػةلساإلسػػالدحة لد.لسػػلد ل

ح حةلائ حػػلراتلائدطنسبػػةل ػػ لحػػلؿلأبػػسلزاػػرا لأفلحرك ػػهلسػػ درسلدػػالكػػؿلائهقػػلتلائدي حػػةلسائفصػػلمؿلائفنسػػط
اس درارل قربلحركةل ػ  لدػفل  فحػذلا فػلؽلائدصػلئحة لدشػحرال ػ لائسمػتلذا ػه لإئػ لأفلائبحل ػلتلائ ػ ل رسهقػلل

 ائحكسدةل حدللح ينؽلبقطلعل زةلسادحةل لأسلسلئقللدفلائصحةلس قدؼلئن غطحةلعن ل شنقل.

عػػدادفلئ  صػػفحةلائقضػػحةلائفنسػػطح حة لح ضػػدفلا قػػلؾل ػػزةلسحػػذرلأبػػسلزاػػرالدػػفلد طػػطل طحػػرلحهػػرال درحػػرفلسا 
ائ ػػ ل ح ضػػفلائدقلسدػػةلائفنسػػطح حة لداعحػػللحركػػةل ػػ  لإئػػ لإعػػلدةل قحػػحـلدسمفقػػللسائيدػػؿلعنػػ لا ئ ػػزاـلبدػػلل ػػـل
ا  فلؽلعنحه لسائ سمؼلعفلائحسلبلتلائ لطمة لدتكدال ػ لذاتلائسمػتلأفلاػذفلائحسػلبلتلئ لحدكػفلأفل ػد ال

بيلداللعفلائدشقدلائسحلس ئ.حدلسلئن نؼ لأسل  ه لائرل  ال لتلعن لاضيلؼلحدلسلسا 

سشػػددلأبػػسلزاػػرال ػػ لحػػسارل ػػلصلدػػالصػػححفةلئ نسػػطحفئ لأدػػس لعنػػ لأفلائسسػػحنةلائحقحقحػػةلسائد،نػػ لئػػد ال
عهنػةلائدصػػلئحةلئهدػلـلاػػسلرححػؿلائحكسدػػةلس  حح قػللسائدهػػ ءلبحكسدػةلسحػػدةلح سا ػؽلعنحقػػللائهدحػا لدشػػددال

سرلائدصػرالدقػـلسأسػلسلإلعػلدةلائدا يحػةلئ  فحػذلا فػلؽلائدصػلئحة ل لصػةلسأفل  لائسحلؽل فسػهلعنػ لأفلائػد
 ائطرؼلائديطؿلبلتلساضحل.

 بحل لتلسادحة

سمػػلؿ9لئإفلائبحل ػػلتلائ ػػ ل رسهقػػللائحكسدػػةلبلسػػ درارلسائد ينقػػةلبقطػػلعل ػػزة لبحل ػػلتلسادحػػةل لأسػػلسلئقػػللدػػفل
 ػ ل دلرسػقللاػذفلائحكسدػةل هػلفل ػزة لسائ غطحػةلائصحة لساذفلائبحل لتل قدؼلئن غطحػةلعنػ لحلئػةلائ قصػحرلائ
 عن لاس درارلائيقسبلتلائ  ل س درل  ل رضقللعن لائقطلعئ.

سأضلؼ9لئ ي برلأفلاذفلاعكلذحبلائدس درةلئفل فن ل  ل غححبلائحقحقةلأسل داعلشػيب للس ػداعلكػؿلائدػرامبحفل
 حكسدةئ.ائذحفل لبيسالكؿلائحقلمؽلساـلحدركسفلكذبلاذفلا دعلءاتلدفلمبؿلائ
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س بهلأبسلزارالإئ لأفلا لؾل شاللذرحيللئرمحسلائحكسدةلراد لائحدػدلاث لسأفلائشػيبلائفنسػطح  لبػلتلحػد ال
،دػػفلاػػذالائفشػػؿلائحكػػسد  لدرد ػػل 9لئإفلأبسػػطلد،ػػلؿلعنػػ لكػػذبلبحػػلفلائحكسدػػةل)ائصػػلدرلأدػػسلسحػػ قـلحدػػلسل

ائديػلبرلبل ػتلبلئكلدػؿل حػتلسػحطرةللب يطحؿلائدصلئحةلسر ضل حسحؿلإحػراداتلائضػرامبلئن زح ػةلائيلدػة(لأف
ائحددلاثلسدسظفحهلائدسهسدحفلعن لائديلبر لسعنحهلاإلهلبةلأحفل ذابلاذفلائهدلرؾ لسدللعالمةلحدلسلبقػلل

 بيدل رسجلدسظف لائنه ةلاإلدارحةلبلئكلدؿلد قلئ.

دػفلبيػضلائدراكػزللإ لأ هلذكرلأفلا لؾلبيضلاعرملـلائبسحطةلبدسضسعلائهبلحةلائدا نحةلائ  ل هدػالدا نحػل
ائ هلرحػػة لسمػػلؿ9لإفلئاػػذفلاعرمػػلـلائدلئحػػة ل ػػر ضلائحكسدػػةلاسػػ الدقللسمػػلئسال)عدنحػػلل ػػزةلديفػػلةلدػػفلائضػػرامبل

 سأ  ـل  لئفسفلائقل سفلبلس الدقل( لساآلفل  حدثلائحكسدةلائيكسئ.

حة لسبادكػػلفلسهػػددلأبػػسلزاػػرال أكحػػدفلعنػػ لأفلحدػػلسلائ زدػػتلبلئكلدػػؿلبدػػللاػػسلدطنػػسبلد قػػللبل فػػلؽلائدصػػلئ
لبدػػػللاػػسلدطنػػسبلد قػػػلل هػػلفلائدػػػسظفحفل ائحكسدػػةلاسػػ الـلدػػػلل بقػػ لدػػفلهبلحػػػةلدا نحػػة لسئكػػػفلعنحقػػللأفل ن ػػـز
سائ ينػػػحـلسائصػػػحةلسائكقربػػػلء ل   ػػػللإئػػػ لأفلائحكسدػػػةل لزائػػػتل  يلدػػػؿلدػػػال ػػػزةلكأ ػػػهلشػػػيبل  ػػػرل دػػػفلعنحػػػهل

دحزا حػػةلائسػػػنطةلحهػػبلأفل ل قػػؿلعػػػفلبلئصػػدملتلسائ برعػػلت لس ل  يلدػػؿلدػػػال ػػزةلأ قػػللئقػػػللاسػػ حقلملتلدػػفل
 %لدفلاذفلائدحزا حةئ.36

  قربل   لسحلئةلا  قحلر

س حدػػػللح ينػػػؽلب قػػػربل ػػػ  لدػػػفلاسػػػ حقلملتلائدصػػػلئحةل ػػػ لظػػػؿلائسضػػػالائكػػػلر، لئغػػػزة لأكػػػدلأفلحدػػػلسل  ػػػلبال
 لا فػػلؽلاعسضػػلعلبي لحػػةلكبحػػرةلر ػػـلأ قػػلل رهػػتلدػػفلا  قسػػلـلبدػػللمدد ػػهلبلئ زادقػػللائكلدػػؿلبدػػللطنػػبلد قػػلل ػػ

ائقلارةلاع حر لئئكفلائحركػةل لحدكػفلأفل   نػ لعػفلشػيبقللائػذالاػ لهػزءلأسلسػ لدػفلائشػيب لس لحسػيقلل
أفل سػػ درلبلئصػػدتلعنػػ لاػػذفلاعسضػػلع لس ػػ لهدحػػالاعحػػساؿلاسػػ درارلاػػذفلاعسضػػلعلائكلر،حػػةلئػػـلحيػػدلأدػػرال

دطنسبػػةل ػ لحػػلؿلاسػ درارل قػػربلددك ػل لسأفلائحركػػةلسػ درسلدػػالكػؿلائهقػػلتلائدي حػةلسائفصػػلمؿلائ حػلراتلائ
    لدفل  فحذلائدصلئحةئ.
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سحػسؿلسصػػسؿلائقطػػلعلئدرحنػةلمرحبػػةلدػػفلا  قحػلر لشػػددلأبػػسلزاػرالعنػػ لأفلسامػػالائ حػدحلتلائسحلسػػحةل فػػرضل
عن لكػؿلائقػسىلائسحلسػحةلس ػ لدقػدد قـلحدػلسلس ػ  لائ سا ػؽلس حقحػؽلائسحػدةلائسط حػة ل لصػةلسأ ػهل لحدكػفل

  سححدلائدسمؼلائسط  .دساهقةلائ حدحلتلدسفل

س بهلإئ لأفلائهدحػال لسػرلدػفلاسػ درارلاػذفلاعسضػلع لدي بػرالأفلائحكسدػةل شػكؿلائيقبػةلائرمحسػةلأدػلـل قػدـل
دشػػرسعلائدصػػػلئحةلعبػػرلعػػػدـلا ئ ػػزاـلبدػػػلل ػػـلا  فػػػلؽلعنحػػه لأسلائ فكحػػػرلبطرحقػػةلدن سحػػػةلبب ػػسدلاػػػذالا  فػػػلؽ ل

العهنةلائدصلئحةلئهدلـلاسلرححؿلائحكسدػةلس  حح قػللسائدهػ ءلدشددالعن لأفلائسسحنةلائحقحقحةلسائد،ن لئد 
 بحكسدةلسحدةلح سا ؽلعنحقللائهدحائ.

سأشػػلرلإئػػ لأفلاعسضػػلعل ػػ ل ػػزةلكلر،حػػةلسصػػيبةلس ػػزدادلسػػسءالحسدػػلل نػػسلاآل ػػر لساػػذفلاعسضػػلعل لحدكػػفل
 اح دلئقللسائصبرلعنحقللبطرحقةلأك،رلدفلذئؾ.

 ػػػ  لإلضػػػيلؼلحدػػػلسل لطمػػػةلسسػػػحد الائهدحػػػال،د قػػػل لسئاعسئػػػ للساع بػػػرلائقحػػػلدال ػػػ لحدػػػلسلأفلحسػػػلبلت
ا ئ ػػزاـلب  فحػػذلا  فػػلؽلساح ػػراـلائ سا ػػؽلائػػسط   لسائ يلدػػؿلبدصػػدامحةلسشػػفل حةلبدػػللحدك  ػػللدساهقػػةلائ حػػدحلتل

 ائسحلسحةلائ  ل كلدل  سؼلائدشرسعلائسط  ئ.

 دسرلائفصلمؿ

 برلأفلدسرلائفصلمؿلائفنسطح حةلهحدلسعنحقلل طػسحرفلسبشأفلائدسرلائدطنسبلدفلائفصلمؿل هلفلائدصلئحة لاع
بلئضػػغطلعنػػ لائطػػرؼلائديطػػؿلئندصػػلئحة لسمػػلؿ9لئاآلفلائدسػػأئةلئػػـل يػػدلدسػػأئةلحدػػلسلس ػػ   لعفلائهدحػػال

 سحد الائ،دفلإذالاس درر للبلئصدتلعن لدلل دلرسهل   لدفل نكتل  ل  فحذلا فلؽلائدصلئحةئ.

ح يػػرضلئدػػتادرةل شػػلرؾل حقػػللعػػدةلهقػػلت لحػػذرلأبػػسلزاػػرالدػػفلأفللسرد العنػػ لسػػتاؿلإفلكػػلفلائقطػػلعلحلئحػػل
عػػػػدادفلئ صػػػػفحةلائقضػػػػحة لسأفلإ قػػػػلؾل ػػػػزةلائ ػػػػ ل ح ضػػػػفلائدقلسدػػػػةل ا ػػػػلؾلد ططػػػػلل طحػػػػرالحهػػػػرال درحػػػػرفلسا 
ائفنسطح حةلهزءلدفلاذالائد طط لداعحلل   لإئ لا ب يػلدلعػفلاػذالائد طػطلكػ ل ل صػب لهػزء الد ػهلبقصػدل

لأسلدسفلمصد.
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ل لرل  هحةدسلعق

سحػػسؿلدسػػلع لحدػػلسلائ لرهحػػةلإل قػػلذل ػػزة لشػػددلأبػػسلزاػػرالعنػػ لأفلائػػدسرلائدصػػرالدقػػـلسأسلسػػ لإلعػػلدةل
ائدا يحػػةلئ  فحػػذلا فػػلؽلائدصػػلئحة لبلع بػػلرلائدصػػرححفلشػػقسدالعنػػ ل  فحػػذلا  فػػلؽلسائػػذالمبن ػػهلحدػػلسلسرحبػػتل

 ؿلئندصلئحة.به لديبرالعفلأدنهلأفلحس درلاذالائدسر ل لصةلأ هلبلتلساضحللدفلاسلائديط

سأشػػلرلأبػػسلزاػػرالإئػػ لأفلا  صػػل تلبػػحفلحدػػلسلسائقػػلارةلدسػػ درةلس ػػأ  ل ػػ لسػػحلؽلائيالمػػلتلائ، لمحػػةلسدػػلل
 ح ينؽلبل فلؽلائدصلئحةلائفنسطح حة.

سأعربلأبسلزارالعفلأدنهلبأفل غنبل   لائدصنحةلائسط حةلسائيقؿلسأفل ػدرؾلأ قػللائ لسػرلاعكبػرل ػ لحػلؿل
اذفلائ حدحلتلائ طحرةلائ  لحقسداللائرمحسلاعدرحك لدس لئدل رادػب لأسؿلطػرؼلسػحد الاس درلا  قسلـ لئعفل

ل،د قللا لائسنطةلس    لسبلئ لئ لسحدةلائصؼلس دك  للدفلحدلحةلائهدحائ.

ل  
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بعض الدول العزبيت جدبنى بزهامج ”: لقاء حشاوري مهم“عباص يخصارح مع  ملك الاردن في 

رضائل “والطلعت جخعامل مع  ″أبو ديظ“مً ” قليالأوضع “جزامب..حطزيباث عً عاصمت  

 مً ظاقم جزامب” غامضت

 2012\1\30  خاص -عمان -راي اليوم
سضػػػالائػػػرمحسلائفنسػػػطح  للائحكسدػػػةلا رد حػػػةلبصػػػسرةللدهدػػػؿلائ قححدػػػلتلائ ػػػ لسصػػػؿلائحقػػػللهػػػراءلائضػػػغطل

لئدش رؾ.ا درحك لائذالاعقبلمرارلائرمحسل رادبلب صسصلائقدسلطلئبللائ ص لسائ  سحؽلا

لائدبلح،ػلتلائ ػ لاهرااػللائػرمحسلعبػلسلدسػلءلاإل، ػحفلدػالائدنػؾلعبػداثل سسصفتلدصػلدرل لصػةلئػراالائحػـس
 صسصػػػػللسافلا ردفلبػػػػدألح راهػػػػالعػػػػفلحػػػػدةلائ صػػػػرححلتل”لعدحقػػػػةلسصػػػػرححةلسحسلسػػػػة”ائ،ػػػػل  لبأ قػػػػللكل ػػػػت

لائد صلعدةلضدلاإلدارةلا درحكحة.

دلعنػػ لا ػهلا فػػؽلدػالائقحػػلدةلائفنسػػطح حةلعنػ لائيدػػؿلديػللدػػفلأهػػؿللس ػالؿلائنقػػلءلاعػلدلائيلاػػؿلا رد ػ لائ أكحػػل
لدسئةل نسطح حةلذاتلسحلدةلسعلصد قللائقدسلائسرمحة.

سحبػػدسلافلائنقػػلءلا رد ػػ لائفنسػػطح  لاسػػ قدؼلائ دسػػؾلبحػػدلاد ػػ لدػػفلائشػػرسطلسائدكلسػػبل ػػ لحػػلؿلإصػػرارل
دػػػالاإلسػػػ يدادلئبحػػػثلائبػػػدامؿلشػػػلدنةلعنػػػ لائشػػػيبلائفنسػػػطح  ل”ل ػػػرضل سػػػسحة“طػػػلمـلائػػػرمحسل رادػػػبلعنػػػ ل

لسحل تلائطساراء.

سعنػػػـلبػػػلفلعبػػػلسلابنػػػبلائيلاػػػؿلا رد ػػػ لبػػػلفلمػػػرارفلب صػػػسصلدقلطيػػػةلائرعلحػػػةلا درحكحػػػةلئندفلسضػػػلتلدػػػالل
ل”.شركلءلدقدحف″اسرامحؿلددرسسلدا

ل حدحدلائشركلءلائدقدحفلائذحفلح حدثلع قـلعبلسل.ل لسئـل س طالراالائحـس

أفلبيػػػضلائػػػدسؿلا سرسبحػػػةلسرسسػػػحلللساطػػػراؼلدا ػػػؿلائحػػػزبلائػػػدحدقراط لئكػػػفلحي قػػػدلسعنػػػ ل طػػػلؽلساسػػػالبػػػ
ا درحكػ لحػدعدسفلبقػسةل حػلراتلائسػنطةلائفنسػطح حةل ػػ لدساهقػةللعدنحػةلائ سػسحةلائ ػ لححػلسؿل رادػبل رضػػقلل

لبقسة.

سشػػرحلعبػػلسل ػػ لعدػػلفلبل ػػهل لحسػػ طحالاإلع دػػلدلعنػػ لاالدسامػػؼلعربحػػةلدشػػحرالسحسػػبلدصػػدرلدطنػػالإلفل
دار ػهلسئنحدػحفلا سػرامحن ل ػ لائضػغطلعنػ لبيضلائدسؿل ائيربحػةل دػلرسلائضػغطلعنحػهلأسلا ضػدتلئ رادػبلسا 
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ائسػػػنطةلئك ػػػهلمػػػلؿل ػػػ ل فػػػسلائسمػػػتلبػػػلفلائ  سػػػحؽلاعد ػػػ لد ساصػػػؿلدػػػالاإلسػػػرامحنحفلساعدػػػرحكححفلدندحػػػللإلفل
ر ـلدػػػفلساشػػ طفل رسػػػؿلرسػػػلمؿل لدضػػػةلائد ئػػػةلس  حػػػدثلعػػػفلسػػيحقللئػػػدعـلا هقػػػزةلا د حػػػةلائفنسػػػطح حةلبػػػلئ

لائضغطلائسحلس ل.

لسحبدسلافلائنقلءلا رد  لائفنسطح  لائهدحدلا فؽلعن لدللحدكفلسصفهلبلئحدلاعد  لائذالحدكفلمبسئه.

لبػػلفلائهل ػػبلاعدرحكػػ لائػػذالطلئبػػهلائيلاػػؿلا رد ػػ لب سضػػح لدسمفػػهلدػػفلصػػفقةلائ سػػسحةل سعندػػتلراالائحػػـس
لتلعفلائ طةلائ  لحيدؿلعنحقللطلمـل رادػبلساادقػللائكبرىلبدألحسربلئهرد ححفلسائفنسطح ححفلبيضلائديطح

ائدسا قػػةلعنػػ لدسئػػةل نسػػطح حةلل ػػ لححػػزلهغرا ػػ لأسسػػالمنػػحاللدػػفلضػػلححةلأبػػسلدحػػسلسحشػػدؿلبيػػضلائشػػسارعل
سا ححلءلائدححطػةل ػ لائ هديػلتلائيربحػةلدػالاشػلرةلإلفلاػذالائ ر حػبلمػدلح طبػؽلعنحػهلديحػلرلدػللح حػدثلع ػهل

 دةل  لائقدسلائشرمحة.ا ردفلسراـلاثلب صسصللعلص
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 أهقذوا غشة

 2012\1\30  مسارات   هاني المصري
مطػػلعل ػػزةلعنػػ لسشػػؾلا  قحػػلر لإفلئػػـلحكػػفلمػػدلبػػدألبل  قحػػلرل يػػال  ل  حهػػةلأسػػبلبلك،حػػرة لأادقػػللائحصػػلرل
ؿلائقطػػلعلإئػػ لأطػػسؿلسأكبػػرلسػػهفلهدػػلع لعبػػرلائ ػػلرحا لهػػراءلائسحلسػػةلائ ػػ ل ي دػػدالل اإلسػػرامحن لائػػذالحػػسض

سدةلاإلسرامحنحة لسائ  لعبضرلع قللدت ر السزحػرلائحػربلأ حغػدسرلئحبردػلفلبسملحػةلد قطيػةلائ ظحػرلدػفلدسفلائحك
لرأسل زةلحهبلأفلحبق لطل ح لل سؽلائدلء ل ػ لد ئػةلإئػ لأفلإسػرامحؿل أفل ساههلبردلعلئد لد لسب لبقسئهلإفض

أفل صؿلإئ لبػرلاعدػلفلح ػ ل ل قػؼل يلمبل زة لسئك قلل ل رحداللأفل غرؽلح  ل ل  فهرل  لسهققل لس ل
عنػػ لمػػددحقللس سػػ يحدلدسراػػلل ػػ لائكفػػلحلضػػدال لسئكػػ ل بقػػ ل حػػتلرحد قػػل لبقػػدؼلكسػػرلإراد قػػللح ػػ ل ر ػػال
ائراحػػةلائبحضػػلءلس ي ػػرؼلباسػػرامحؿ لس سا ػػؽلعنػػ ل ػػزعلسػػالحقللسسمػػؼل طػػسحرفلسائحصػػسؿلعنحػػه لس قػػدـلاع فػػلؽل

 حنححفلائدي قنحفل  لائقطلع.س سمؼلب لءال لس سنـلائه،ثلساعسرىلاإلسرام

 يرؼلهحػد الدػللحرحػدفلا حػ الؿلسحدل ػهل ػ لساشػ طفلدػفلائحصػلرلسائيػدسافلعنػ لائقطػلع لئدرهػةلعػدـلسهػسدل
حلهػػةلئيػػرضلذئػػؾل ػػ لاػػذالائدقػػلؿ لإ لأفلدػػللحطػػرحلائ سػػلتؿلسائ يهػػبلأسػػبلبلسضػػالاإلهػػراءاتلائيقلبحػػةل

 أ رىلر ـلائ رابطلدللبحفلاعدرحف.ساس درارااللدفلهقة لسعدـل حقحؽلائدصلئحةلدفلهقةل

لأفلا قحلرل ػزةلسمػا ل ػاللح صػسرلأحػدلأفلائبػدحؿلعػفلسػحطرةلئحدػلسئلعنػ ل ػزةلاػسلعػسدةل إذالا  رض للهد  
ائسنطةلائشرعحة لع قللأضيؼلدفلأفل قدرلعن لذئؾ لسربدللع قلل ل ر بل  ل حدؿلأعبػلءلائقطػلع لسا  دػلل

د ػ  لسا ػد علدساهقػةلعسػكرحةلدف سحػةلدػالإسػرامحؿل ػ لظػرسؼل حػرلائبدحؿلسمسعػهل ػ لائفسضػ لسائفن ػلفلاع
 د لسبةلئنفنسطح ححف.

إذالأ ػػػذ للائ برحػػػرلائػػػذالمدد ػػػهلائسػػػنطةلسأ صػػػلرلاإلهػػػراءاتلائيقلبحػػػةل هػػػدلائحهػػػةلاعكبػػػرلأفلئحدػػػلسئل فػػػذتل
قػػػزةلاعد حػػػة لئا قالب ػػػلئلعنػػػ لائسػػػنطة لساػػػ ل قػػػسدلائقطػػػلع لس هبػػػ لائضػػػرامبلسائرسػػػـس لس ػػػدحرلائػػػسزاراتلساعه

سعنحقػػػللأفل  حدػػػؿلائدسػػػتسئحةلكلدنػػػةلعدػػػللام ر ػػػتلأحلدحقػػػل ل ػػػاللحهػػػبلأفل حكػػػـلس  د ػػػالبدزاحػػػللائحكػػػـ لس ػػػد ال
 ائسنطةل ل سرةلائحكـ لسحضحؼلات ءلأفلاذالدللكلفلحهبلأفلححدثل سرلسمسعلا  قالب.

س سػػػنحـلائحػػػدسدلسائديػػػلبر لسحبػػػررسفلاإلهػػػراءاتلائيقلبحػػػةلبأ قػػػللأهبػػػرتلئحدػػػلسئلعنػػػ لحػػػؿلائنه ػػػةلاإلدارحػػػةل
ساسػ دراراللاػسلائػذالسػحهبراللعنػػ لائ  نػ لائكلدػؿلعػفلائحكػـ لس دكػػحفلئحكسدػةلائس ػلؽلائػسط  ئلدػفل ػػرضل
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سػػحطر قللائكلدنػػةلعنػػ لائقطػػلع.لس صػػؿلاعدػػسرلع ػػدلبيضػػقـلإئػػ لحػػدلعػػرضل صػػسراتلدرضػػحةلعػػفلائطػػلمرةل
ئػػسلكػػلفلعقسبػػلتلهدلعحػػةلعنػػ لدنحػػس  للائد طس ػػةلسأسئسحػػةلائقضػػلءلعنػػ لائ ػػلطفحفلدقدػػللكػػلفلائػػ،دف لح ػػ 

 دساطف.

 ئد لمشةلسهقةلائ ظرلائسلئفةل سردلدللحأ  9

9لإفلئا قالبئلئحدلسئلئحسل قنحدح للسئـلححدثل  لبنػدلعػلدا لسا  دػللئا قػالبئلبػحفلمسسػحف.ل ػلئطرؼلائػذال أس  
 رتسلإسػدلعحؿلا حػةل فذفلهزءلدفلائسنطةلائشرعحة لسحصؿلعن لأ نبحةل  ل  رلا   لبلتل شرحيحة لسر ـل

ئحكػػسد  لئحدػػلسئلسئائسحػػدةلائسط حػػةئلإ لأ قدػػللئػػـل دك ػػللدػػفلائحكػػـلدػػفلإسػػرامحؿلسأطػػراؼلدا نحػػةلس لرهحػػة ل
سسصن للإئ لسضالئإذالئـل  غدلئحدػلسئلب صػدقلل ا ػهلسح يشػ لبقػلئ.لساػذال لحبػررلئا  قػالبئلسئك ػهلحفسػرفل

 سحبرزل صلمصه.

م للدفلائ صلمصلائدذكسرةلس حرال لس لصةلأفل نسطحف لبدلل حقللائضػفةل،ل ح ل9لإفلائرمحسلسحركةل   لا طال
سائقطػػػلع ل حػػػتلا سػػػ يدلرلائصػػػقحس  لا ح الئػػػ لائي صػػػرا لئهػػػتسالإئػػػ لائحػػػسارلائػػػذالأ ضػػػ لإئػػػ لا فػػػلؽل

 لدػػػػرسر البػػػػػئإعالفل1621 لسدنحقل ػػػهلدػػػػفلئإعػػػػالفلائدسحػػػةئل1622ائدصػػػلئحةلائػػػػذالسمػػػػال ػػػ لائقػػػػلارةلائيػػػػلـل
 .1626سا  قلءلبػئا فلؽلائقلارةلائهدحدئلل 1623ائشلط ئل

لأسلحهػبل حقحقػهلبػػلئقسةل ل سئػسلكػلفلدػللحػدثلا قالب ػلل قػطلئػـلحكػفلائحػػسارلاػسلائسسػحنة لعفلدػللكػلفلدسػ ححال 
 ح حقؽلبلئحسار.

لضد ح للبلئدستسئحةلائدشػ ركةل فلائد فلس ػةلحسػبلسهقػةل ظػرلكػؿلطػرؼلل–إفلائنهسءلإئ لائحسارلحي  لمبس   سا 
لإ لعنػػػػ لحػػػػؿلح ػػػػرجلد ػػػػهلائهدحػػػػالساسػػػػل-  يداد الئندسػػػػلسدةلائ ػػػػ ل هسػػػػدلائشػػػػراكة لسائ ػػػػ ل لحدكػػػػفلأفل قػػػػـس

للبلئفشؿ.  د  صرحفلعن لأسلسلديلدئةل ل لئبلس لدغنسب لعن لعكسلدللحهرالحلئح ل لسحهينهلدحكسد 

ضػحةلائفنسػطح حةل،لئ، ل9لإفلائ طسراتلاع حرةلدػللبيػدلمػرارل رادػبل  ػذرلبد ػلطرل ػرضلحػؿلحسػي لئ صػفحةلائق
دػػػػفلد  نػػػػؼلأبيلداػػػػل لسحسػػػػ قدؼلائهدحػػػػا لئػػػػذالئػػػػـلحسا ػػػػؽلعنحػػػػهلأالطػػػػرؼل نسػػػػطح   لدػػػػللحسػػػػ دع لائ سحػػػػدل

 إلحبلطه.
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ػػللعنػػ لدػػللسػػبؽ لسكدػػللمن ػػللس حر ػػللدػػرار الس كػػرار ا لس كػػررفلاآلف ل كدػػفلديلدئػػةلائحػػؿل ػػ ل  نػػ لائػػرمحسل  أسحس 
مصػػلمقل لسئ ػػ  ئلعػػفلائقحد ػػةلسائ فػػردلسدحػػلس تلاسػػ يلدةلائسػػن طةل ػػ لائقطػػلع لدػػفل ػػالؿلإسػػقلطلئحدػػلسئلسا 

سائ يلدػؿلديقػلل ػ لأحسػفلاعحػساؿلكأمنحػة لبححػثل ل كػسفلمػلدرةلعنػ لائد ل سػة لس لأفلل قػددلسػحطرةلائقحػلدةل
 ائ  ل  حكـلبلئقرارلسائدتسسلتلائفنسطح حةل  لائسنطةلسائد ظدة.

ا  فرادحةلعن لائقطػلع ل ػلرةلدبلشػرةلدػفل ػالؿللكدللعن لئحدلسئلأفل كؼلعفلدحلس  قللئالح فلظلبلئسحطرة
اس الـلائحكسدػةلبدفرداػل لسعبػرلائسػحطرةلعنػ لد  نػؼلدصػلدرلائقػسةلائدلئحػةلساعد حػةلساإلدارحػة لس ػلرةلأ ػرىل
بقػػلءلائسػػحطرةلعنػػ لدصػػلدرلائحكػػـ لهػػراءلعػػدـلائقػػدرةل بشػػكؿل حػػرلدبلشػػرلدػػفل ػػالؿلائ  نػػ لعػػفلائحكسدػػةلسا 

 دفلا فهلرلائغضبلائشيب ل  لسهققل.عن ل حدؿلائدستسئحةلس شحةل

 لحيقؿلددلرسةلعقلبلهدلع لعن لائقطلعلسهينهلضححةل هػلذبلدػللبػحفلئ ػ  ئلسئحدػلسئ لح ػ لئػسلكل ػتل
  حه هلا قحلرلائقطلعلسا فهلرف لسح  لئسلكل تلائد ططلتلاعدحركحةلاإلسرامحنحةلئ صػفحةلائقضػحةلائفنسػطح حةل

صػػػػةلائ لرح حػػػػةلائ ػػػػ ل نػػػػسحلإلسػػػػرامحؿل ػػػػ لظػػػػؿلائ ساػػػػلفلسا  قسػػػػلـل سػػػػلبؽلائػػػػزدفل ػػػػ لدحلسئػػػػةل م  ػػػػلصلائفرل
ائفنسػػطح  لس ػػردالائسضػػالائيربػػ  لئدرهػػةلح صػػسرلبيػػضلائػػدسؿلائيربحػػةلأفلإسػػرامحؿلحدكػػفلأفل كػػسفلصػػدحقةل
سحنحفةلدالأ قلل ب نالائقدس لس ساصؿلائضـلائزاحؼلئهرض لس يدؿلعن ل صفحةلمضػحةلائالهمػحف لس ػ فضل

 سػػ كدلؿلإبػػلدةلس قهحػػرلائشػػيبلائفنسػػطح   لسطدػػسلاسح ػػهلائسط حػػة لس بدحػػدلحرك ػػهلائغبػػلرلعػػفلد ططل قػػلل
ائسط حػػةلسدك سػػبل هلائ ػػ ل حققػػتلب ضػػلؿلأسػػطسرالددحػػدلسدسػػ درلر ػػـلكػػؿلائظػػرسؼ لساػػسلمػػلدرلإذال ػػس رتل

 ائد طنبلتلائضرسرحةلعن لا س درارلح  لإ هلزلأادا هلسحقسمهلائسط حة.

سعلئنسامػالسائيدػػؿلإلدارةلا  قسػلـلسائ يػػلحشلديػه لس لب قػػدحـلائدبػلدراتلائ ػػ ل لحدكػفلدساهقػػةلا  قسػلـلبلئ ضػػ
 ػػتدالبغػػضلائ ظػػرلعػػفلائ ساحػػل لإئػػ لائدزحػػدلدػػفلا  قسػػلـلسائ شػػظ  لس لباعػػلدةل هرحػػبلدػػللسػػبؽل هرحبػػه لس ل

ئدسئػةئل ػ ل ػزةلب حسحؿلا  قسلـلإئ لا فصلؿلدللبحفلائضفةلسائقطلع لس لب ػساـلإدكل حػةلمحػلـلإدارةلدسػ قنةلأسل
بديزؿلعفلائكؿلائفنسطح   لسا  دػللباعػلدةلاعدػسرلإئػ ل صػلبقل لعبػرلإعػلدةلا ع بػلرللئنقضػحة لسسحػد قللدػال

 ائشيبلساعرض لسدراعلةلائظرسؼلائ لصةلئكؿل هدالدفلدسفلائدسلسلبدللحهدالائفنسطح ححف.

 ػػػػ ل ضػػػػـلكػػػػؿلائػػػػسط ححفلإفلائدػػػػد ؿلئ حقحػػػػؽلذئػػػػؾلحدكػػػػفلأفلحكػػػػسفلبلئيدػػػػؿلعنػػػػ ل شػػػػكحؿلهبقػػػػةلإ قػػػػلذلسط
ائحرحصحفلعن لصػسفلائدصػلئ لسائحقػسؽلائسط حػةلسائدحدقراطحػة لبححػثل كػسفلهبقػةل  سػالئندسػ قنحفلسعػلبرةل
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ئنفصػػلمؿ لبدػػفل ػػحقـلأب ػػلءلئ ػػ  ئلسئحدػػلسئ لعنػػ لأفل ضػػـلكػػؿلدػػفلحػػتدفلبػػأفلائسحػػدةلعنػػ لأسػػلسلائشػػراكةل
الؿلائضػػغطلائسحلسػػ لسائهدػػلاحرالائد ػػراكـلائسط حػػةلسائدحدقراطحػػةلائ سا قحػػةلطرحػػؽلا   صػػلر.لس سػػي لدػػفل ػػ

ئفرضلإرادةلائشيبلعن لائهدحالبححثل لحدكفلأفل بق ل زةل حتلائحصلرلسعنػ لحل ػةلا  قحػلرلائ ػلـ لس ل
أفل بقػػػ لائقػػػدسل ػػػ لبطػػػفلائحػػػست لساعسػػػرىل نػػػؼلائقضػػػبلف لس لائسػػػدلحلب قهحػػػرلائالهمػػػحفلدػػػرةلأ ػػػرىلأسل

ؿلا سػػػ يدلرلا سػػػ حطل   لس ل نسػػػطح ح لائػػػدا ؿل حػػػتلائفصػػػؿل ػػػسطح قـ لس ل  ػػػرؾلبقحػػػةلائضػػػفةلئزحػػػؼل ػػػسل
 ائي صرا.

 لحي ػػ لدػػللسػػبؽلأفلعنػػ ل ػػزةلسائقػػدسلسائالهمػػحفلساعسػػرىلا   ظػػلرلح ػػ ل طػػسىلصػػفحةلا  قسػػلـلأسلح ػػ ل
حسػػ حقظلائدػػلردلائيربػػ لأسلاإلسػػالد لأسلاعددػػ  ل ػػاللبػػدلدػػفل طػػساتلعلهنػػةلإسػػيل حةلاآلفلاآلفلسئػػحسل ػػد ال

للئد الا قحلرلمطلعل زة لسائ داءلحهبلأفلحسههلئنفنسػطح ححف لسبلئػذاتلئنقػلدرحفلسمبؿل سا تلاعساف لس صسص 
 د قـ لمبؿلأفلحسههلإئ لائيربلسائدسندحفلساعحرارل  لائيلئـلكنه.

ل

  جم بدمد هللا


