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 ثبيت عدواها على لبنان بري: اسرائيل

 8102\4\82  -معا -بيت لحم
في  للميل ني   يحل ال "يال القيم لنأنيما ا وويا نين ويمفن ررنيوا في  لنرميل  وبسي  بير  مجلي  لنويبل قال رئيس  

نلنيييييبرسسن  ليييييو لن يييييبم مأابيييييل ليييييل مبورلب ل رد بنيييييوبأ  ويييييملم  ن مرسييييير    مييييييربت س نيييييل بيييييان ب سن
 لم رفضوا    يرب   ض قا لنمر مرلب نموح    منالملبا.بلن"لن وسسنا، مضس"ا:اور 

 بسب لمبلوا نلبويان بيي   ليمب لير  ويار بمو بمياب لربسيل نقية، لنداسيل، بويملب نرفي   لنرلئسلبوب  بر  بأن ا
مرجييل لوو بييا، لليي  لننيي سم لنييب و ا، ميييممل لليي  لن ا لنمحميي  لنمانيي  لنم ممييل بجسيييوا بييي بوا بمأابم وييا 

مييين رم    ليييمبلن بوجيييمم  ن  ييييمل منيييربنسل لنيييمفات لييين ليييمبموا بمجانويييا لنجيييب  باننييي   انييي  نيييس ملوبن 
لنلنبل لل  مو ماب مفات جب ا، مللسا لنجمس  او  اة لل لن  بلب ن يلسل ر   ليام مبني  س ميل للي  

  لرسر مبلرموا برفد     بل  ء مل ل  ن أ سر ةنكا.
بلمأييبن ميين لنمنييربنسل لن انسييل لن ي    م يي  بقييا  جق  وييا ل موسييل، بن"يب بيير  لنيي  لن ا لوو  ابيياب بييم ب بولين 

بولييين بموانيييبل لر "يييات لونيييبلب لن ييي   ييي قم لوجقييي   بممارنيييل لنضيييدب ، ورليييم للييي  ضيييربر   لسسيييميا لييين 
لن م ل ف  لن ملسيل لوو  ابسيلا، الميح لن ا سليبن قياوبن لوو  ياب  لنجمسيم مأمميل نأياوبن لو  ياب  س  ميم نبويان 

نبواوييياا، م  بيييرل لن النأييياوبن  55مبلئييير  ن لنأييياوبن لنليييان  قنيييم نبويييان انييي   5 ب للييي  ل لمييير بلليييم  ملئييير  
لنلان  يلل وأليل وبلسيل بويملب نج يل لنمييارلل في  لوو  ابياب لني أ اء نل ألسيم  ن نبويان و سملين  ن سليبن 

 لومبةجا نلبلم  لنب وسل  نبنًا لل  ملابر لنمأابمل بلن لرسر ف  لنجوب ا.
م بيير  لليي  لويي  ا و   ييي  للييسلم لنبقييبت فيي  بييرلمن لن لييرسد لن ييائ"  بلنمييةيب  لنيير س  بلنييرلئسل بيييم

فيلب ف   أنسموا ن بلئف  نبنًا  ن لنجوب  سضم  لس يا مين لن بلئيف بلنميةلي ا، مضيس"ا:ايواك لنسيبم 
برغييب لنسييبم فيي  ميين سلييابل  ن سنييل  لن رسييو ن  سسيير رنييانل نبوييان ب ييممسريا لبيير نييبل  لو  ييابسسن،  لييميم س

ملئر وييا، س للمييبن ليين لرسييل  لييل مدمبيييل بونيي  ميين لرريييا، بليين لنميييارلل بملئيير  جبسييل  سيير منسييل لليي  
 لنميارلل لن   س م  بن بقاا.

ب اب  بر :النب د سلابل  لل لنوا  البو لا بورمم يوا م  ف اميل لنيرئس  مسييال ليبن لحمي  لين رفيد 
 ل سنم  ل قرببن بل ب مبن يةل لنلحما.من س  مم لن  ا  لن ائ"  بلنمةيب  بي
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ب لم بر  لووا ا نن ونمح باض اف لنلاضن لني ب  نلمأابمل بنس لمبل  ن لنجوب   نبنًا لنيوقا ل ميام 
مبنل لننمر بمرب  نبوان    لإلونيانا، مللسيا ا اني  لإلن ي لم باإلو  ابياب لبير  بني  مييارلل نيملم لنبرويام  

بأاا، مرلييمل لن اموييائ  لرلييل  مييل بليي   لن موييائ  ب ويي  ب ملييبلم انيي   ألسييم لوو  يياب  لنيية   لليين نيي  نييا
بليييم  نييي"وا برفييي  لنلانيييل لإلو  ييياب  بوبيييةسلل مليييابوب لوميييار  بلنييييد  لوو  ييياب  بملابنيييل لإلسأيييات بيييسن 
لل"ائوييياا، مضيييس"ا:ا وييييلل  لس يييل مج مييي  لنمأابميييل فييي  نبويييان بورليييم  ن منيييلل وا لنلامليييل يييي  فييي  لن  يييابن 

 نلاملا.ل
ب لييم بيير  لويي  ا فيي  لن رسييو انيي  لإلو  ابيياب، و و لييو بلييبم فيي  لنقييبلء بنيين وأبييل بملييابوب لنديياء ل  ييرسن 
بوملب لنجمس  ن لبسل لإلن لأاو لإلو  اب  ان  لسم سضاف نلم بل اني  لنمبنيلا، مييسرل لني  لوويا الويا ملئميا 

نيييبل لنوا ييي  انييي  لنوائييي ، ب مليييبلم نل ييييلل منيييربنسن  مييياملم و ليييولم ب ويييا و  قبيييل  ن  لليييم لنبلنييي ل ب 
لييأفبلا لنمأابمييل نمبلجقييل رمييب  لن ائ"سييل لننسانييسل بلس ييان لنمييال ب و"سيية ا "يياو لن ييائف بفييو بروييام   مويي  

 او حقا من  يلسل لنقسئل لنب وسل ونداء لن ائ"سل لننسانسل بنساغل قاوبن لنحمرلس   لإلملرسلا.
  ضمسروا بف  ل حنوا بف  ررس وا بلمم لن  لموا بانمنانح لن انل، فيح بللم بر  لن اقب وا ف  نب وا بف

ورسم للبل ف  ل رد بو فنام بو يمم لنبلم بل نساول لنبليم بنيحمل لنيب ن بننيوا  يام سن في  لنلليم بورسيم 
ميبر في  لنلسيل لوأاة لنبلم من لن ائ"سسن بل وبساء لنلةبل من لنةسن س  بربن لنبلم م رلل بمن لنيةسن سيمبربن ل 

بسييمسربوقا فيي  لنلسييلا، بنييال بيير :ا سن ليياوبل لوييمما يجيير يييرو نييسمل بميين  لاميييا   سيين ليياوبل لوييمما لل ييل 
لنجوب  بلنيرس  لنلمبم  برمسش  يل يم لنةسن  قامبل فسقا لنميملر  بلنجام ياب  مين سليرمقم مين لنويبل ، 

نييم  بلوييا نييل ب لمسييرل بنيين لنييلب ب ييم فيي  ل نييل لنوائيي  سممييل ل مييل جم يياء بميين س ييرو لنبييا  سجيي   ن س
لنسبم فلم سبو با  من  ببل  لنب ن او بسلابنبن  ل قا بيةل لنلحم نس  بانم لنب نا، مضس"ا:امبلموا في  

 لننام   سار نوجمم لن  لموا بلل نبوان بلن  لموا  ووا لرل  لنمدبرا.
اليام  لو ياا بليم قا لبير لنضيد  للي  بيمم بر  لل  رفد لنمليابوب لنجارسيل نموي  لنمو أيل لن ربسيل مين 

ما لأأ ي  نيبرسا بلن يرلو بملابنيل لنضيد  للي  لوو  ابياب في  نبويان بلن يرلو ب سيام  لنضيدب  للي  لنيي   
 لن"لن سو  بملابوب  مرسر ن"أاب ميببيلا.
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 بعد مرور عام.. خبراء ًبحثىن حصيلة ومسارات ألازمة الخليجية

 و مى لنج سر  لنماو  ليرا ف  لن انمل لنأ رسل لنمبلل، لننبب.ف  جلنل  م لأميا ضمن ف انساب ام
 8102\4\82  الدوحة / أحمد يوسف / األناضول

بلييخ  بييرلء نسانييسبن لنسيييبم لننييبب، فيي  جلنييل  اب يييل نييي امو ييمى لنج سيير  لنمييياو  ليييرا بان انييمل لنأ رسيييل 
 لنمبلل، لنسلل ل  مل لن لسجسل ب م مربر لام للسقا.

 انسييياب مو يييمى لنج سييير  لنييية  لميييل لويييبلن الن ليييس  بلن ييير  بلن يييانم فييي  نيييساو لن  يييبرلب جييياء ةنيييك ضيييمن ف
 لنجارسلا، بميارلل و بل من لنأام  بلننسانسسن بلنممأ"سن بلإللحمسسن من م  لف  ولاء لن انم.

 فسما لملب لنجلنل لن انل لوبلن الام لل  ل  مل لن لسجسل منارل قا بلنسل قاا.
، لييسن ق  ييب لييل ميين لننيي بمسل بلإلمييارلب بلنبلييرسن 7152سبوسييب ح ل سييرلن  5ن لسجسييل فيي  ببييم ب ل  مييل ل

 بمنر لحقا قا م  ق ر، بفرضب للسقا ااجرلءلب لأابسلا بملبى ملمقا نإلريا ، بيب ما و"   لنمبلل.
مين لبنقيا بقال ماجم ل ونار   ن اة لن لبم لننسانسل في  جام يل ق ير، امو أيل لن ليس  مني أر  مأارويل مي  

 لمو أل لنيام، نلوقا مرب بأ ماب لمسر  لن  الب بمو بم قا لننسانسل بلوج مالسل لن للم بقا بللقاا.
ب ضاف ل ونار   و  ابنب  ل  مل لن لسجسل بض ف قرلر لنممللل لن ربسل لنني بمسل، بجيمب ب يد لنأيبى 

 )نم سلمميا( فرنل نقا ن سام  و"بةيا ف  لنمو ألا.
 ى فسنيييل  بيييب نيييلس ،  نييي اة مييييارك فييي  لن ليييبم لننسانيييسل فييي  جام يييل لنلبسيييب،  ن ل  ميييل مييين جق ييي ، ر 

لن لسجسييل غسيير منييببقل، ا وقييا   ييمب لنمنييار لننسانيي  لنرنييم  انيي  لنييي ب ، ب لييممب ييير ا و سمليين  ن 
 س ان  بيلل نرس ا.

وجح بنيب  قيب  لن حقياب ب بضح  ن اة لن لبم لننسانيسل  ن املابنيل لي ل ق ير لين ملس قيا لإلقلسمي ، نيم  ي
 لنأ رسل لننسانسل بلن جارسل لل  لنمن بى لن انم ا.

بلنيي مرك قييائح انليين  ييم  لجييسم مبر ق يير لليي  لنمنيي بى لإلقلسميي ، بنييب  لويييدانقا بم انجييل المييار لنلنييار 
 ب موقا لنأبم ا.

سجسل،  ن ايوييياك مييين والسيييل   يييرى، لل بييير لبيييم لن لندسحوييي  ل ليييامسم  لنم  نييي  فييي  لنييييربن لونييي رل 
 لن قملفا جبيرسا نلنسام  لنأ رسلا.

 ب ضاف  و  او   لل يواك مرليول من مبل لنلنار لل  لون و لف لن مرسج  نل لبل بلون جابلا.
 ب اب ، رغم بجبم   ماب لمبمسل ف  لنماض ، او  وقا نم  يقم يةل لنمن بى من قبل.
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 خبراء: شرق أوسط جدًد ًتشكل دون أن ًكىن ألصحابه أي دور فيه

نمبليييل لنييية  لميييل لويييبلن الن ليييس  بلن ييير  بلن يييانم فييي  نيييساو لن  يييبرلب ضيييمن ف انسييياب مو يييمى لنج سييير  با
 لنجارسلا

 8102\4\82 الدوحة / أحمد يوسف / األناضول 
 جمييي   بيييرلء فييي  ييييربن لنييييرو ل بنييي   ن لنمو أيييل  ميييام مو  يييف جمسيييم س ييييلل للييي   رضيييقا بو سل ييي  

  نلابقا    مبر فس . 
 يييمى لنج سييير  بانمبليييل لنييية  لميييل لويييبلن الن ليييس  بلن ييير  جييياء ةنيييك نيييبا  لنسيييبم ل ليييم ضيييمن ف انسييياب مو

بلن انم ف  نساو لن  برلب لنجارسلا ف  سبم  لنمياو  بل  سير بمييارلل و بيل مين لنأيام  بلننسانيسسن بلنممأ"يسن 
 بلإللحمسسن من م  لف  ولاء لن انم.

لن لان"ييياب لوقلسمسيييل  بلمليييب لنجلنيييل لننيييبالسل لنسيييبم مييين لنمو يييمى لويييبلن النييييرو ل بنييي  فييي   يييل  دسييير
 بلنمبنسلا. 

بف  للم    حل لنجلنل  ناءل ملمم لنام لاف  لني اة لن حقياب لنمبنسيل، اةل ليان يوياك مين ييرو  بني  
 جمسم س يلل م لممًا لن فبض  لن لان"اب ف  لنمو أل. 

ويياك  ربيي  نليين يييرو  بنيي  جمسييم بيييلل جمسييم نل  امييل. مييمح ي 7ب يياب  انييس  يويياك محمييح ننيياسل  بسلييب 
 موا و مأنمل نلبلق  لننبر   بً ا نموا و لنو"بة.

 بر ى  سضًا  ن امبل لنيرو ل بن  ن لبن ييل ف  لنو ام لإلقلسم  لنجمسم.ا 
ب بضح  ن النمن أبل ف   ل لنمو بمل لنأاوبوسيل بلننسانيسل نيسبنم مبل يييل   دسير  لان"ا قيا  ب يا نلمنيانح 

  سج ل ةنك ال ر لنم اف.ا لنمرق ل نلن بل  لني ب  مملن  و
بقييال  سضييًا اويي  انييم  ييوجح مبل لنيييرو ل بنيي  مويية  يييللقا بل يي  لنسييبم فيي  لنبنييبل ن لان"يياب  ب  ليي حب 

 واجلل، نماةل   ن م  م ية، لنمبل نم  لن مبو بانم و  لنلأسأ  نلمبنل.ا 
  مل   نف ب .امضس"ًا  ن امجل  لن  ابن لن لسج  لان ومبةجا واجلا بنلو  سيقم لون  

بل "و لبملن لنياسج  رئس  قنم لن لبم لننسانسل ف  جام ل لنلبسب م  لاف  ب لبن يرو  بن  جمسيم في  
 مئبسل ناسل  بسلب.
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بن"ب ان   ن النيرو ل بن  س سش ف  مرللل نسبنل بلمم سأسن؛ ولين  ميام ييرو  بني  جمسيم س ييلل للي  
  رضوا و ول      مبر فس .ا

لنأضسل لننبرسل بمبر اسرلن ف  لنمو أل قائح المسير مين لنويا  سيربن  ن اسيرلن  ل ي  مبرل نيلبسا ب  رو ان  
سرلن  ل   مبرل نيلبسا في  نيبرسا ب نيالم ييةل  ف  لنمو أل ب وقا سج  للسقا  ن  دسر نسان قا ف  لنمو أل؛ بل 

 لنو ام لنبي )و ام لونم( لل  ق ل مبل وس .ا
مسر قنييم لنبلييبخ فيي  مو ييمى لنيييرو: امويية  ن بييم ب  مرسلييا لنليير  لليي  بميين جق يي  قييال غانيي  ملو ، ميي

 لإلريا  بجم لل لنحلبسن  برسرل ن لرلا قم ف  ضبء ية، لنلر .ا
ب ضاف  ن ام"قبم لإلريا   نبح لبسيرل، ليل  يرف سنيف ل  يرسن باإلرييا  إلقنيائ ؛ ب يمللساب لنلير  

 ل لل ل من بلون أرلر بانيرو ل بن .الل  لإلريا  ي  بللم  من لن وانر لنلمسر  برلء   
من جابو  قال نسبوسيم اسنياسسف، ل ني اة لنمييارك في  جام يل لنبليبخ لنب وسيل في  ربنيسا، اننيب م أليمل مين 

  ن    ي   من  ارا لنمو أل نمس   ب سن  س   ن سأمم    لل  ب و ام يرو  بن   لأسأ  لانسًا.ا
ضيييي  لنييييرلين فيييي  لنيييييرو ل بنيييي  ونيييي  ملم  فيييي  لييييل مأاربا قييييا ب ضيييياف  ن النييييمبل لن"اللييييل مق مييييل بانب 

 بمنانلقا م  ب ضقا لنب د؛ ب ن  لمر لنمن "سمسن من لن"بض  لنلانسل يم لن"اللبن لنمبنسبن.ا
 

 ثم بحمد هللا


