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 العطيت: كطز أحبطت خطت ضعىديت إماراجيت لغشوها

 2102\2\3  المصدر : واشنطن بوست -الجزيرة نت 
قاؿ وزير الدولة القطػر  لؤػنوف الػد اع دالػد حػف الاػد النطيػة تف قطػر  احبػط اػف تلحػاط دطػط ال ػنودية 

 األزاة عحر لوار غير اؤروط.  واإلااراط لغزوها، انحدا لرص حالده على تبهاء
تلػػػى أف ال ػػػنودية واإلاػػػاراط لاول ػػػا  - ػػػق اقاحلػػػة اػػػا نػػػليسة واؤػػػبطف حو ػػػط األايرحيػػػة-وأؤػػػار الػػػوزير 

 ا  دداـ و ائؿ ؤ ى ضد قطر، اف حيبها تثارة القحائؿ وا  دداـ اف ونسهـ حالداى لإلطالة حقادة قطر.
 حف علق  ؿ ثابق  ػق ادططهاػا ضػد قطػر، ولػيف  ؤػلط وأوضح أف ال نودية واإلااراط ا  ددا ا عحد اهلل

دط هاػػا اد طسػػوه ثػػـ لػػاولوا الػػ دلص ابػػ  حنػػداا لػػاوؿ اهب لػػار. وأضػػاؼ أبهػػـ وذػػدوا حػػديال لػػ  للقيػػاـ حهػػذا 
 الدور.

و احا أف دوؿ اللنار أدطأط  ق ل احا ها عبداا حدأط األزاة حػاد راؽ وحالػة األبحػاء القطريػة، اضػيسا أف 
اع قدط أبها    طيا أف  وذ  ضرحة  رينة و رحا الؤػن  القطػر ، لحػف القطػرييف أحػدوا  ضػاابا  لؾ الدوؿ 

وأضػلوا أحثػر اروبػة وعػػززوا عالقػا هـ الثبائيػة  ػػق النػالـ، و"حػذلؾ   ػ طيا القػػوؿ تف الدطػط  ؤػلط، وانهػػا 
 اطلحا". 13الػ

يػة تف ذايػا  لػؾ الاطالػ  غيػر وردا على  ناؿ حؤأف الاطل  الداص حالحؼ عف دعػـ اإلرهػا ، قػاؿ النط
 لقيقية، اوضلا أف قطر هق الحلد الوليد الذ  وقا اذحرة  ساهـ اا الوهياط الا لدة لاحا لة اإلرها .

وأؤار النطية تلى أف اللنار على قطر ينرقؿ عاليػاط احا لػة اإلرهػا   ػق ابػاطؽ اد لسػة، اوضػلا أف 
 دحارية.هذا الاذاؿ ي طل  الاؤارحة  ق الانلوااط اه  

وعػف لػؿ األزاػػة اػا دوؿ اللنػار، قػػاؿ الػوزير القطػر  تف ال ػػحيؿ الوليػد لػذلؾ هػػو اللػوار، اؤػيرا تلػػى أف 
 الدولة دعط تلى ذلؾ ابذ حداية األزاة، اؤددا على ر ض حالده  حرة الؤروط الا حقة.

يدعو دوؿ اذلػػس ولػػدس  ػػنال  عػػف الو ػػاطة األايرحيػػة، قػػاؿ النطيػػة تبػػ   ػػاا أف الػػرئيس دوبالػػد  راػػ   ػػ
 ال ناوف الدليذق تلى واؤبطف.

و لػػػدل النطيػػػة عػػػف احالثا ػػػ  اػػػا وزيػػػر الػػػد اع األايرحػػػق ذػػػياس اػػػا يس  ػػػق تطػػػار اللػػػوار اإل ػػػ را يذق 
القطػػر  األايرحػػق الػػذ  ذػػرس  ػػق الوهيػػاط الا لػػدة اػػندرا، وقػػاؿ تف الذػػابحيف ا سقػػا علػػى اهر قػػاء حال نػػاوف 

 ا قاعدة النديد الن حرية  ق قطر.الن حر  تلى ا  وس ذديد، و و ي
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و قػػوؿ واؤػػبطف حو ػػط تف الهػػدؼ اػػف زيػػارة الحنثػػة القطريػػة، وعلػػى رأ ػػها النطيػػة، تلػػى واؤػػبطف هػػو تذػػراء 
لوار ت  را يذق، لحف ال رليػ  حهػا حػاف أيضػا ر ػالة اػف تدارة  راػ  تلػى ال ػنودية واإلاػاراط حأبهػا  ػر ض 

 لنارهاا لقطر ابذ يوبيو/لزيراف الااضق.
 وبقلط النليسة عف ا نوؿ أايرحق ححير يناؿ  ق النالقاط الدارذية أب  ذرس ال ااد   ق اللنار.

وعف طحينة النالقة اا تيراف حند األزاة، أؤار الوزير القطر  تلػى أف حػالده   ػنى تلػى تقااػة النالقػاط اػا 
 ي هؿ  د ؽ الطاقة تلى النالـ. ذايا الدوؿ، اؤيرا تلى أف طهراف  و ر اذالها الذو  ودطا حلريا، وهو اا

و ياا ي نلؽ حالقواط ال رحيػة علػى األراضػق القطريػة، أحػد الا ػنوؿ النطيػة أف النالقػاط اػا  رحيػا  نػود تلػى 
 اا قحؿ األزاة.
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 كاجب أردوي: جزكيا ألاكزب ملىكف اململكت في ملف اللدص

 2102\2\4  محمد العرسان -20عربي -عمان
 ػػق ال لالسػػاط ا ػػ حند حا ػػ  واللػػؿ  يا ػػق أردبػػق أف  ؤػػهد ال يا ػػة األردبيػػة ا ػػ داراط درااا يحيػػة، و غيػػرا 

 اإلقلياية، حند الدالؼ اا للساء  قليدييف لوؿ الؼ القدس، ودور الوناية الهاؤاية على الاقد اط.
"، تف "الاالحػة  ػػ لا ظ علػى ال لالسػاط ذا هػػا ال ػق  دػػدـ 21وقػاؿ الحا ػ   هػػد الديطػاف،  ػق لػػديل لػػ"عرحق

قليايػػة اثػػؿ  رحيػػا، دنونػػا  ػػق الػػؼ انػػاللها"، لحػػف هػػذا لػػف يابػػا األردف اػػف ال نػػاوف أحثػػر اػػا دوؿ ت
 القدس؛ ح ح  ابدراط األ راؾ  ق هذا الالؼ، وقرحهـ اف الاوقؼ األردبق".

وؤػػهدط النالقػػاط األردبيػػة ال رحيػػة  ل ػػبا، حنػػد وقػػوؼ  رحيػػا تلػػى ذابػػ  الاالحػػة  ػػق ال نػػد   لقػػرار  رااػػ ، 
ائيؿ عانػػاة لهػػا، ليػػل قػػاؿ الػػرئيس حدنػػوص بقػػؿ ال ػػسارة األاريحيػػة تلػػى القػػدس الال لػػة، واهع ػػراؼ ح  ػػر 

ال رحػػق، رذػػ  طيػػ  أردوغػػػاف، تبػػ  وحػػالده علػػػى  نػػاوف اػػا الالػػؾ عحػػػد اهلل الثػػابق واألردف، حنػػس   لػػػااق 
 الاقد اط اإل الاية  ق القدس ضد اهع داءاط اإل رائيلية.

النػػاـ الااضػػق،  وأضػػاؼ  ػػق حلاػػة  ػػق ا   ػػاس القاػػة اإل ػػالاية الطارئػػة ح  ػػطبحوؿ،  ػػق دي ػػاحر/ حػػابوف أوؿ
ف اللـر القدس الؤريؼ  يحقى الحا للا لايف.  تف القدس دط ألار، وا 

ال رحيػػة، ل ؤػاؿ الاذػاؿ اهق نػاد ،  ػق ظػؿ ا ساقيػة  ذػػارة  -حيباػا  وقػا الديطػاف  طػور النالقػاط األردبيػة 
ديلها ل  ػػ سيد لػػرة حػػيف األردف و رحيػػا، يقػػوؿ الديطػػاف تبهػػا " نػػ   ػػق نػػالح األ ػػراؾ، تذ  حػػذؿ الذهػػود ل نػػ

الاالحػػة ابهػػا، تلػػى ذابػػ   ػػنق األردف تلػػى  ل ػػيف ؤػػروط النالقػػة علػػى الا ػػ وس اهق نػػاد ؛ اػػف دػػالؿ 
 ذل  اه  ثااراط ال رحية".

ال رحػق غضػ  الاالحػة النرحيػة ال ػنودية، انحػدا أف النالقػاط  -وا  حند الديطاف أف يثير ال قار  األردبق 
لالة النداـ حاا هو اللاؿ اا تيراف. ان حرا أف " غيير ال لالساط األردبيػة ال نودية لـ  نؿ تلى  -ال رحية 

اإلقليايػػة، دنونػػا حبػػاء عالقػػاط اػػا تيػػراف، لػػف يػػنثر علػػى ا ػػار األلػػدال  ػػق  ل ػػطيف، حػػؿ  ػػينقدها  ػػق 
 لالة اهؤ حاؾ الدحلواا ق اا أاريحا".

والدوليػػػة، ولػػػيس اػػػف الػػػوارد  غييػػػر اوقػػػؼ  اضػػػيسا أف "عالقػػػة األردف اػػػا تيػػػراف ال ػػػوحة حالاقارحػػػة اإلقليايػػػة
 الاالحة اف تيراف قحؿ   غير هذه الاقارحة".
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 "هيىيىرك جايمش" جؤكد اهفزاد "العزبي الجديد": إضزائيل هفذث طزباث جىيت في ضيىاء

 2102\2\4  القاهرة ــ العربي الجديد
ؤػر   نػليسة "بيويػورؾ  ػاياز" األايرحيػة، اليػـو ال ػحط، ال ـز الذيش الانػر  النػاط  ذػاه ال قريػر الػذ  ب

الػػذ  ينحػػد اػػا  ػػحؽ وابسػػردط حػػ  "النرحػػق الذديػػد" لػػوؿ قيػػاـ طيػػراف اهلػػ الؿ اإل ػػرائيلق حضػػر  أهػػداؼ  ػػق 
طلنػة ذويػة حوا ػطة طػائراط دوف طيػار،  100 يباء، تذ  ضاف  قريػر "بيويػورؾ  ػاياز" قيػاـ ت ػرائيؿ حبلػو 

 ودية، ضد ا لليف  ق ؤح  ذزيرة  يباء.واقا الط وطائراط عا
ولػػـ  نلػػؽ أيػػة انػػادر ع ػػحرية انػػرية علػػى ال قريػػر و حػػرر بسػػس الاوقػػؼ حالدارذيػػة الانػػرية  لػػـ ينػػدر 

 عبها، ل ى ح احة هذا ال قرير، أ   نليؽ.
وحيباػػػػا بقلػػػػط النػػػػليسة األايرحيػػػػة،  لػػػػؾ الانلواػػػػاط عػػػػف ا ػػػػنوليف أايػػػػرحييف ذو  نػػػػلة ح يا ػػػػاط الؤػػػػرؽ 

  ط، ر ضط الدارذية الانرية وذيش اهل الؿ اإل رائيلق ال نليؽ على  لؾ الانلوااط.األو 
انػػادر قحليػػة اػػف ؤػػح  ذزيػػرة  ػػيباء قالػػط لػػػ"النرحق الذديػػد" تف  قريػػر النػػليسة األايرحيػػة، لػػـ يػػأط حذديػػد 

 حا  ثباء الرقـ الححير لندد الطلناط الذوية اإل رائيلية على  يباء.
أف حثيرًا اف أهالق  يباء ينلاوف أف ت رائيؿ  بسذ ضرحاط ذوية ضػد أهػداؼ  ػق ؤػح  وأوضلط الانادر، 

الذزيػػرة، اؤػػيرة تلػػى أف هبػػاؾ أبواعػػًا اد لسػػة اػػف الطيػػراف اإل ػػرائيلق الػػذ  يقػػـو ح لػػؾ الناليػػاط،  هبػػاؾ اػػا 
رهػا حػػاألذواء. ينػرؼ  ػق  ػيباء حػػ"الزبابة" وهػػق طػائرة دوف طيػار ححيػرة اللذػـ و نػػدر نػوً ا عالًيػا عبػد ارو 

حقنػػؼ أهػداؼ علػى األرض   نػػرؼ  -ال ػػق ه  ا لػؾ القػواط الذويػػة الانػرية اثيلهػا  -و قػـو  لػؾ الطػائرة 
عليها عحػر ؤػرائح تلح روبيػة يزرعهػا عاػالء إل ػرائيؿ  ػق  ػيباء حالاحػاف الا ػ هدؼ، ل قػـو حنػد ذلػؾ الطػائرة 

 حقنس .
ف طيػار، اإل ػرائيلية حوا ػطة لذاهػا الححيػر ليػل تف وأوضلط الانادر، أبػ  ياحػف  اييػز الطػائرة، اػف دو 

الطائراط اف دوف طيار الانرية  حوف نغيرة اللذـ واهااها  ق نر على الرنػد وال نػوير الذػو   قػط، 
 لحف اإل رائيلية  قـو حقنؼ أهداؼ.

لانػرية، " ت رائيلية  قـو ح بسيذ ضرحاط  ػق األراضػق ا11وأضا ط الانادر، أف هباؾ أيًضا طائراط "أؼ 
وي ـ ال نرؼ عليها اف لوبها الاد لؼ عف بظير ها الانرية، وأيًضا اف الاحػاف ال ػق  ػأ ق ابػ  و نػود تليػ ، 
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ليػػل  ػػأ ق اػػف ذهػػة نػػلراء البقػػ ، حيباػػا  ػػأ ق الطػػائراط الانػػرية تاػػا اػػف ذهػػة الحلػػر الا و ػػط، أو اػػف 
 ذهة اديبة ر ح.

"  ػػػق ؤػػػااؿ  ػػػيباء حانػػػر ق لػػػوا ائػػػاط الذبػػػود وضػػػحاط وقالػػػط "بيويػػػورؾ  ػػػاياز"  ػػػق  قريرهػػػا تف "الا ػػػلليف
الؤػػرطة، حاػػا ا ػػ ولوا لس ػػراط وذيػػزة علػػى اديبػػة ححػػرس حالالا ظػػة اللدوديػػة، وحػػدأوا  ػػق تقااػػة بقػػاط  س ػػيش، 

 أ قطوا طائرة رحا  رو ية.  2012و ق أوادر عاـ 
تزاء ال هديػػد الا ػػ ار علػػى وحػػدا أف انػػر غيػػر قػػادرة علػػى وقسهػػـ، ولػػذلؾ  ػػ ف ت ػػرائيؿ، ال ػػق  ؤػػنر حػػالذزع 

 لدودها ا دذط تذراءاط انيبة.
و نحػػد النػػليسة األايرحيػػة، أبػػ  علػػى اػػدس أحثػػر اػػف عػػاايف قااػػط طػػائراط دوف طيػػار ت ػػرائيلية، وطػػائراط 

غػارة ذويػة دادػؿ انػر  ػق حثيػر اػف  100هليحوح ر، وطائراط بساثة، حلالة ذوية  رية، وبسذط أحثر اػف 
 ق األ حوع، وأف ذلؾ  ـ حاوا قة الرئيس الانر  عحد الس اس ال ي ق.األلياف أحثر اف ارة  

و قوؿ النليسة تف "ال نػاوف الاللػوظ حػيف انػر وا  ػرائيؿ ياثػؿ ارللػة ذديػدة  ػق  طػور عالق هاػا  حنػد أف 
حػػابوا أعػػداء  ػػق ثػػالل لػػرو ، ثػػـ دنػػواًا  ػػق  ػػالـ غيػػر ا ػػ قر، أنػػحلط انػػر وا  ػػرائيؿ ا ف للسػػاء 

 رية ضد عدو اؤ رؾ". رييف  ق لر   
و ضيؼ النليسة أب  حالب حة تلى القاهرة   ف ال ددؿ اإل رائيلق  اعد الذيش الانر  علػى ا ػ نادة قداػ  
 ق انرح   ال ق دااط داس  بواط  قريحًا ضد الا لليف. وحالب حة إل رائيؿ، عززط الغاراط أاف لػدودها 

 وا  قرار ذار ها.
اء على أب  هو الدليؿ األحثر درااا يحيػة علػى تعػادة  ؤػحيؿ هادئػة ل يا ػة و ؤير تلى  ناوبهـ  ق ؤااؿ  يب

يراف واإل الـ ال يا ق ذلحوا حهدوء قادة النديد اػف الػدوؿ  الابطقة. و قوؿ تف "أعداء اؤ رحيف اثؿ داعش وا 
إلعػالـ ل ػى اػا ا ػ ارار ا ػنوليهـ  ػق بقػد ت ػرائيؿ  ػق و ػائؿ ا -النرحية تلػى اواءاػة ا زايػدة اػا ت ػرائيؿ 

 علبا".
ويقػػوؿ ا ػػنولوف أايرحيػػوف لػػػ"بيويورؾ  ػػاياز" تف "اللاػػالط الذويػػة اإل ػػرائيلية لنحػػط دورًا لا ػػاًا  ػػق  احػػيف 
القػػػواط الا ػػػللة الانػػػرية وذنلهػػػا نػػػالحة اليػػػد النليػػػا ضػػػد الا ػػػلليف. لحػػػف الػػػدور اإل ػػػرائيلق ي  ػػػح   ػػػق 

طقػة، حاػػا  ػػق ذلػػؾ اساوضػاط ال ػػالـ  ػػق الؤػػرؽ الوقػط بس ػػ   ػػق حنػػض النواقػ  غيػػر الا وقنػػة حالب ػػحة للاب
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األو ػػط، وذلػػؾ اػػف دػػالؿ تقبػػاع ححػػار الا ػػنوليف اإل ػػرائيلييف حػػأف انػػر ا ف  ن اػػد عليهػػا ل ػػى لل ػػيطرة 
 على أراضيها".

وقػػػػد أحػػػػد  ػػػػحنة ا ػػػػنوليف حريطػػػػابييف وأايػػػػرحييف  ػػػػاحقيف لهػػػػـ عالقػػػػة ح يا ػػػػة الؤػػػػرؽ األو ػػػػط، الهذاػػػػاط 
تبهػػـ  لػػدثوا حؤػػرط عػػدـ الحؤػػؼ عػػف هػػوي هـ ألبهػػـ غيػػر ” بيويػػورؾ  ػػاياز“وقالػػط اإل ػػرائيلية دادػػؿ انػػر. 

 ادوليف ححؤؼ اثؿ هذه الانلوااط ال رية.
و قوؿ النليسة، تف "الذاريف"  نيا تلى تدساء دور ت ػرائيؿ  ػق الضػرحاط الذويػة دو ػًا اػف لػدول رد  نػؿ 

 عبيؼ دادؿ انر.
قارير عف الغاراط الذوية، واف غير الواضح اا تذا حابط القواط و ضيؼ أف الرقاحة الن حرية  ابا بؤر ال 

 اإل رائيلية أو القواط الدانة قد وضنط دادؿ اللدود الانرية.
أدسػػى الضػػرحاط عػػف ذايػػا الػػدوائر،  -حاػػا يقػػوؿ الا ػػنولوف األايرحيػػوف  -و ضػػيؼ النػػليسة أف ال ي ػػق 

ارا ييف، ليل أعلبط اللحواة الانػرية ؤػااؿ  ػيباء حا  ثباء دائرة الدودة اف الضحاط الن حرييف واه  دح
 ابطقة ع حرية اغلقة، وابنط النلا ييف اف ذاا الانلوااط هباؾ.

ال قرير أؤار أيضػًا تلػى ؤػحاوس ت ػرائيلية، أبػ  حنػد عاليػاط القنػؼ اإل ػرائيلية لػـ ي لػرؾ الذابػ  الانػر  
وأف الطػػائراط اإل ػػرائيلية   ناػػد الطيػػراف  ػػق  حقوا ػػ  علػػى األرض  ػػق ؤػػااؿ  ػػيباء ليقػػـو حالػػدور الابػػوط حػػ ،

ؤػػػحؿ دائػػػر  دػػػالؿ عاليا هػػػا ل ػػػى  ػػػولق، أف القواعػػػد ال ػػػق  بطلػػػؽ ابهػػػا اوذػػػودة  ػػػق انػػػر ولي ػػػط  ػػػق 
 ت رائيؿ.

وقػػػػاؿ ال قريػػػػر، تف قاػػػػة انػػػػرية ت ػػػػرائيلية أردبيػػػػة  اػػػػط  ػػػػق النقحػػػػة، حلضػػػػور ال ي ػػػػق، ورئػػػػيس الػػػػوزراء  
لناهػػػؿ األردبػػػق، الالػػػؾ عحػػػد اهلل، ووزيػػػر الدارذيػػػة األايرحػػػق ال ػػػاحؽ، ذػػػوف اإل ػػػرائيلق، حبيػػػاايف ب بيػػػاهو، وا

حير ؛ ليل طرس األدير أف  ضاف انر واألردف أاػف ت ػرائيؿ اقاحػؿ  لقيػؽ للػـ الدولػة السل ػطيبية، لحػف 
ب بياهو  در اف ذلؾ وقاؿ، تف انر غير قادرة على لااية أاف أراضيها  ق  ػيباء  حيػؼ لهػا أف  ضػاف 

 ائيؿ؟أاف ت ر 
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 ملزب من عىان: مصز ملبلت على ما يشبه الاهفجار

 212\2\3الشرق القطرية    عبدالحميد قطب
 قياداط للاداحراط النااة 7اع قاؿ ؤدنياط ع حرية حارزة واإلطالة حػ

 ال ي ق ار حؾ اف اهل قاف الؤنحق والغض   ق أذهزة الدولة 
 يـو اد طاؼ عبافالاداحراط اللرحية أؤر ط على عالية اهع قاؿ  ق 

 اهطالة حقادة الاداحراط ذاءط حند  يطرة عحاس حااؿ على الذهاز
 هير ط: عباف وؤسيؽ أدرذا اهبق اـ دادؿ الذيش الانر 

 الابا س لل ي ق  ق اهب داحاط اللالية االلؽ حدعاوس قضائية
اهق نػػػاد والنلػػػـو لػػػذر الا لػػػدل ال ػػػاحؽ حا ػػػـ لالػػػة السريػػػؽ  ػػػااق عبػػػاف الػػػدح ور لػػػاـز ل ػػػبق، أ ػػػ اذ  

ال يا ية  ق ذاانة القاهرة اف أف انر اقحلػة علػى اػا يؤػح  اهبسذػار، وذلػؾ، حنػد أف أغلػؽ بظػاـ الػرئيس 
 عحد الس اس ال ي ق اهحوا  أااـ اللياة ال يا ية.

حابط ابظاة و ػق أاػاحف  2011يباير  د لؼ عف الوضا الراهف،  ثورة يباير  22وقاؿ ل بق "تف ظروؼ 
حابػػط  لػػط ال ػػيطرة، أاػػا القػػادـ   ػػيحوف اد لسػػا واػػا يؤػػح  اهبسذػػار". وأحػػد أف " ال ي ػػق ه يريػػد الػػددة و 

لإلرادة الؤنحية أف  قود الاؤػهد ال يا ػق  ػق انػر، حػؿ ل ػى ه يريػد ليػاة  يا ػية اػف األ ػاس". واضػاؼ 
ييف القحػوؿ دوف ل بق أف "ال ي ق يريد لبس    قط واف دالؿ الذيش أف ي ير األاور، ويرغػ  اػف الانػر 

اع ػػراض أو الاولػػة الاؤػػارحة  ػػق ا دػػاذ القػػرار". ورأس ل ػػبى أف ال ي ػػق أددػػؿ الػػحالد  ػػق بسػػؽ اظلػػـ وأف 
لديثػػ  ه يؤػػير تلػػى ابسراذػػة، ه  ػػًا تلػػى أبػػ  وحاع را ػػ  لػػيس  يا ػػيا، وأف تدارة الدولػػة هحػػد لهػػا اػػف ال يا ػػة 

 إلقااة  وازباط و ساهااط.
ألديػر حالننػحق والا ػو ر، وحأبػ  اؤػاح  لدطاحػاط الػرئيس الانػر  الرالػؿ وونؼ ل بق لديل ال ي ػق ا

أبػػور ال ػػاداط  ػػق أوادػػر عهػػده، ارذلػػًا أف  ػػح  الننػػحية وال ػػو ر واهر حػػاؾ قػػد  رذػػا تلػػى  قػػارير  لقاهػػا 
ال ي ػػق رحاػػا  ؤػػير تلػػى وذػػود ال قػػاف ؤػػنحق، أو   نلػػؽ حغضػػ  دادػػؿ أذهػػزة الدولػػة أو ر ػػائؿ ذاء ػػ  لػػـ 

 ا.يسنح عبه
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اف قياداط الذيش اف الاواليف لػرئيس األرحػاف األ ػحؽ السريػؽ " ػااق  23الى ذلؾ، اع قؿ البظاـ الانر  
عبػػاف"، الال ذػػز ابػػذ األ ػػحوع الااضػػق، علػػى دلسيػػة تعالبػػ  ال رؤػػح لالب داحػػاط الرئا ػػية ال ػػق  ػػ ذرس  ػػق 

 اارس الاقحؿ.
احراط اللرحية، أؤرؼ علػى عاليػة اهع قػاؿ وحؤؼ اندر ع حر  اطلا، لػ"الدليج الذديد"، أف ذهاز الاد

 ػق بسػػس اليػـو الػػذ   ػـ  يػػ  اع قػاؿ عبػػاف، و لويلػػ  للبياحػة الن ػػحرية ح هاػة ال زويػػر وال لػريض ضػػد القػػواط 
 الا للة.

اف قياداط الابطقة الن حرية الؤػاالية،  3و ضـ القياداط الن حرية الان قلة، ضحاطا اف ر   ر ينة، حيبهـ 
 درية، ؤاالق الحالد.حالا ظة اه حب

وو ػػػؽ الانػػػدر، الػػػذ  طلػػػ  عػػػدـ اه نػػػاس عػػػف هوي ػػػ ،  قػػػد " ػػػـ ايػػػداع الضػػػحاط الان قلػػػيف  ػػػق ألػػػد اقػػػار 
 اهل ذاز ال احنة للذهاز، وادضاعهـ ل لقيقاط حؤأف دعاهـ للالة عباف اهب داحية.

الادػػاحراط النااػػة اػػف قيػػاداط ذهػػاز  7 ػػق ال ػػياؽ ذا ػػ ، أ ػػادط انػػادر اقرحػػة اػػف لالػػة ال ي ػػق، حوقػػؼ 
 الانرية عف الناؿ، حدعوس وذود نالط لهـ حلالة رئيس األرحاف األ حؽ، السريؽ  ااق عباف.

وقالػػط الانػػادر، تف عاليػػة  ػػيطرة اػػدير اح ػػ  ال ي ػػق، اللػػواء عحػػاس حااػػؿ، القػػائـ لاليػػا حأعاػػاؿ رئػػيس 
 اف أحرز قياداط الذهاز. 7يباير الذار ، حدأط ح ذايد  11الذهاز، ابذ 

وي نػرض السريػؽ عبػاف الػذ  ا ػ حند   الهيئػة الوطبيػػة لالب داحػاط اػف اهب داحػاط الرئا ػية الاقحلػة، لضػػغوط 
هذحػػاره علػػى  قػػديـ حيػػاف اع ػػذار، علػػى طريقػػة السريػػؽ ألاػػد ؤػػسيؽ، رئػػيس وزراء انػػر األ ػػحؽ، الػػذ  أعلػػف 

  راذن ،  ق وقط  احؽ، عف ال رؤح لالب داحاط الرئا ية.
ف بي ػػ  ال رؤػػح  ػػق اب داحػػاط الرئا ػػة،  ػػق اواذهػػة قائػػد اهبقػػال ، داعيػػا ان  ػػاط الدولػػة وحػػاف عبػػاف، أعلػػ

 الادبية والن حرية للوقوؼ على اللياد  ق ال حاؽ الرئا ق.
وحاف عبػاف يب ظػر اوا قػة الاذلػس الن ػحر  الانػر ، لدػوض ال ػحاؽ الرئا ػق، وهػو اػا رد عليػ  الاذلػس 

اف ا هااػاط لػ  حػال زوير وال لػريض ضػد الذػيش، ااػا اع حػر ابػ  قػرار  ق حياف، الثالثاء قحػؿ الااضػق،  ضػ
 ع حر  حابهاء طاوس رئيس أرحاف الذيش الانر  األ حؽ  ق دوض ال حاؽ الرئا ق.

ورذػػػح الانػػػدر، أف يػػػ ـ اإل ػػػراق عػػػف عبػػػاف هلقػػػا، رحاػػػا حنػػػد اهب هػػػاء اػػػف ال ػػػحاؽ الرئا ػػػق، و ػػػأايف وهيػػػة 
، اػا  نزيػز ال ػيطرة علػى ذهػاز الادػاحراط النااػة، الػذ  ي ػردد أبػ  2022رئا ية ثابية لل ي ػق  ا ػد ل ػى 
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ػػػؿ حاإلطالػػػة حرئي ػػػ  اللػػػواء  ، و نيػػػيف اػػػدير اح ػػػ  «دالػػػد  ػػػوز »حػػػاف داعاػػػا قويػػػا لنبػػػاف، األاػػػر الػػػذ  عذا
حؤػؼ  ػق وقػط  ػاحؽ، « ايػدؿ تي ػط   »ال ي ق عحاس حااؿ، قائاػا حأعاػاؿ رئػيس الذهػاز. وحػاف اوقػا 

 ق القاهرة، لحلل الارؤح لدال ة ال ي ق، ؤارؾ  ي  عدد اػف ححػار ضػحاط الذػيش، اػبهـ  أف اذ ااعا عقد
حاإلضػػا ة تلػػػى عبػػػاف،  ػػػلس   ػػػق ابنػػػ  رئػػػيس هيئػػة أرحػػػاف الذػػػيش األ ػػػحؽ السريػػػؽ اذػػػد  ل ا ػػػة، وحػػػذلؾ 

 أ ااة ع حر، القائد ال احؽ للذيش الثالل الايدابق.
 عباف وؤسيؽ

، د عبػػػاف وؤػػسيؽ، أدرذػػا اهبق ػػػاـ دادػػؿ الذػػػيش »يسيػػد هير ػػػط،  ػػ ف وو ػػؽ النػػلسق الحريطػػػابق الادضػػـر
 «.الانر  اف الدلؼ تلى الواذهة واف الظؿ تلى البور

و احا هير ط،  لط عبواف حنػد لالػة ال ي ػق للػ دلص اػف ابا  ػي .. هػؿ يػأاف الضػحاط احػره؟، قػائال: ه 
دلسػػ  اػػف قائاػػة طويلػػة وا باايػػة اػػف يوذػػد ا ف  ػػوس ال ي ػػق حاػػا لديػػ  اػػف بسػػوذ الادػػاحراط اللرحيػػة وحاػػا 
 «.ضلاياه، حاا  ق ذلؾ حنض ححار الا بسذيف اف ضحاط الذيش ال احقيف

ودالؿ  نالياط ان ار لحاية وطف، قحؿ بلو أ حوعيف، هدد ال ي ق حا ؤاؿ أ  الاولػة للونػوؿ تلػى  ةػداة 
ا اع حػػر ر ػػالة  هديػػد لنبػػاف اللحػػـ، قػػائال: "اللػػق هيقػػر  اػػف السا ػػديف اػػف الحر ػػق ده يلػػذر ابػػق"، وهػػو اػػ

 ور اق ، حا ط لقيقة على أرض الواقا.
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 كزاءة في أبعاد ودالالث الاشتباكاث في عدن   

 2102\2\4   الجزيرة نت  أيمن نبيل
لنانػػػاة اليابيػػػة الانق ػػػة عػػػدف  ػػػو ًرا  يا ػػػًيا ؤػػػديًدا، أعقح ػػػ  اؤػػػ حاحاط ا ػػػللة حػػػيف قػػػواط لحواي ػػػة ؤػػػهدط ا

 وقواط الاذلس اهب قالق الذبوحق  ق األ حوع األدير اف يباير/حابوف الثابق الااضق.
الػػذ   و ؤػػحؿ هػػذه األلػػدال و ساعػػؿ حػػؿ اػػف ال ػػنودية واإلاػػاراط انهػػا اػػدداًل ذيػػًدا لاباقؤػػة طحينػػة الوضػػا

ونػػلط تليػػ  الابػػاطؽ الداضػػنة ر ػػاًيا ل ػػلطة اللحواػػة الؤػػرعية، وطحينػػة الاؤػػاحؿ واه ذاهػػاط الاوذػػودة 
 دادؿ قيادة ال لالؼ النرحق حدنوص الياف.

  ياؽ األلدال
، وطػػػرد 2012  نػػاور عػػدف أزاػػاطا اق نػػادية وأابيػػة ابػػذ اذ يالهػػا اػػف قحػػؿ قػػواط اللػػوثييف ونػػالح عػػاـ 

 والقواط ال نودية واإلاارا ي ة لها  ق يوليو/ اوز اف بسس الناـ. الاقاواة الذبوحية
أاا األزاة ال يا ية  ق ذبو  الياف  هق ذػزء اػف ال ػياؽ اليابػق النػاـ الا ػأـز والاػر حط ح ؤػحاهط ازابػة، 

   نلؽ  ق األنؿ حسؤؿ بظاـ نالح  ق تعطاء طاحا دياقراطق وعادؿ للولدة اليابية حيف الؤطريف.
د قػػػواط نػػػالح واللػػػوثييف؛ أنػػػحلط عػػػدف اليئػػػة حالاليؤػػػياط ال ػػػق   ػػػوزع ا ذاها هػػػا حػػػيف ال ػػػلسي ة حنػػػد طػػػر 

واهبسنالي ة، تضا ة تلى القواط الن حرية ال احنة للحواة الرئيس اليابق عحد رح  ابنػور هػاد ، وبػ ج عػف 
 هذا  ردٍّ  ق اللالة األابية لندف دانة وذبو  الياف عااة.

ية اللالية حدأط ابذ تقالة الرئيس هاد  لنيدروس الزحيػد  اػف ابنػ  الػا ظ عػدف  ػق ولحف أزا ها ال يا 
. وحرد  نؿ على هذه اإلقالة؛ أ  س الزحيػد  واػف انػ  "الاذلػس اهب قػالق الذبػوحق"  ػق 2017بي اف/أحريؿ 

 اايو/أيار الااضق حدعـ تاارا ق قو  وعلبق.
-والذبو   أدػذ ؤػحاًل واضػًلا؛  اإلاػاراط أعلبػط عاليػا  وابذ ذلؾ الليف، أدذط األزاة ال يا ي ة  ق عدف

اؤػػروعاها الدػػاص حػػالذبو ، والػػذ  يػػرس ضػػرورة  نػػل  عػػف الؤػػااؿ  -حػػدعاها ل ؤػػحيؿ الاذلػػس اهب قػػالق
 حالانبى اإلدار  والنالق على األقؿ.

نػػالق حقيػػادة حاػػا أبهػػا ا ػػ طاعط حهػػذا الاذلػػس داػػج  يػػاريف رئي ػػي يف اػػواليف لهػػا  ػػق حيػػاف والػػد:  يػػار ابس
عيدروس الزحيد ، و يار  لسق ل   يا اط وأ حار غير انهودة  ق اللرحاط ال ػلسية اليابيػة ال ػاحقة، حقيػادة 

 هابق حف حريؾ، وهو قائد قواط اللزاـ األابق الادارة احاؤرة اف اإلااراط.
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حنػة لهػا، وال ػق  ا لػؾ على الطرؼ ا در اف الانادلة؛ هبػاؾ الػرئيس هػاد  ولحوا ػ  والقػواط الن ػحرية ال ا
ػها ؤدنػياطا  وذوًدا وازًبا دادؿ اديبة عػدف، وعلػى رأس  لػؾ القػواط ألويػة اللاايػة الرئا ػي ة ال ػق  قػود حنضا

 ذاط  وذ   لسق، وهق اوالية لل نودية وذاط أيديولوذيا  قليدي ة  ن رؼ حػ"طاعة ولق األار".
 را يذًيا واضػػًلا  ػػق عػػدف، وه  حػػدو ابد نػػة  ػػق دعػػـ وحدػػالؼ اإلاػػاراط،  ػػ ف ال ػػنودي ة ه  ةظهػػر  وذهًػػا ت ػػ

لليسهػػا اليابػػق وهػػو الػػرئيس هػػاد  ولحوا ػػ ، و حػػدو ار ححػػة  ػػق الاوازبػػة حػػيف دعػػـ لليسهػػا اليابػػق وا  رضػػاء 
 لليسها اإلقلياق القو  وهو اإلااراط.

أف اإلاػػاراط  -ابػػذ النػػاـ الااضػػق ول ػػى  وقػػؼ اهؤػػ حاحاط األديػػرة  ػػق عػػدف-ويظهػػر اػػف  ػػياؽ األلػػدال 
 ةػػدرؾ اهر حػػاؾ ال ػػنود ، و  ػػ سيد ابػػ  حػػدوف اوارحػػة أو اد حػػاء وراء لياقػػة  ػػق الااار ػػة ال يا ػػية، وب ػػذحر 

 ذايًنا ابا القواط الاوالية لإلااراط الطائرةا الرئا ية اف الهحوط  ق اطار عدف الناـ الااضق.
 أزاة الؤنحوية

أهػػداؼ اد لسػػة،  - ػػحقها حقيػػادة الاذلػػس اهب قػػالق الذبػػوحق الػػذ -لالؤػػ حاحاط األديػػرة وال نػػنيد ال يا ػػق 
ولحػػػف الحاعػػػل الرئي ػػػق وراء ال نػػػنيد هػػػو أزاػػػة الاذلػػػس عبػػػد القواعػػػد اهذ ااعيػػػة ال ػػػق  نيػػػده، وأاػػػاـ القػػػوة 

 اإلقلياية ال ق  دعا  وهق اإلااراط.
لؤػنحوية عاوًاػا  ل ػاق الاذلس اهب قالق الذبػوحق  حػويف  يا ػق ذو دطػا  ؤػنحو  ا طػر ؼ، وال ؤػحيالط ا

ضذة ا نػلة ل ػى ه  سقػد زداهػا الؤػنحق، ألبهػا  لػدد عالق هػا حذااهيرهػا عحػر الوعػود الححيػرة والدطاحػاط 
 النالية البحرة، وال رحيز على  ؤؿ األطراؼ األدرس اقاربة حالبذالاط ال ق يذ  أف  حوف " القة".

ارللػػة ال أ ػػيس، واد ػار ال لػػرؾ  ػػق ا ػػالة  يا ػػية هػذا حاإلضػػا ة تلػػى أف الاذلػػس اهب قػػالق حػدا هًؤػػا  ػػق 
  لن   يها اللزازاط الذهوية دوًرا رئي يا.

وهػػذا عػػالوة علػػى  حنيػػة الاذلػػس الواضػػلة لإلاػػاراط و يا ػػا ها  ػػق ذبػػو  الػػياف، ليػػل ا ػػ طاع حػػدعاها 
لاذلػػػس الاػػػالق والن ػػػحر  واإلعالاػػػق أف يسػػػرض بس ػػػ  علػػػى ال ػػػالة ال يا ػػػية، وحػػػدوف ذلػػػؾ الػػػدعـ حػػػاف ا

  يحوف احوًبا يضيا نو    ق دضـ ضذة ودطاحاط احوباط  يا ية ابسنالية ذبوحية عديدة أدرس.
 ػق وضػا لػرق؛  لػـ ي ػ طا  لقيػؽ أ   قػدـ  -حنػد ثاابيػة أؤػهر اػف  أ ي ػ -وذد الاذلس اهب قػالق بس ػ  

 ػألة، ورغػـ الاوس  ػق وعػده لذاػاهيره حسنػؿ الذبػو  عػف الؤػااؿ، رغػـ نػو   النػالق حدنػوص هػذه الا
 أف الظروؼ ال يا ية لالًيا  و ر ا الة لذذ  قواعد اذ ااعية للاؤاريا اهبسنالية على أبواعها.
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وهرًحا اف هذا السؤؿ راس الاذلس اهب قالق ياارس  يا اط ا هورة، أضرط حنور   الدولية ولس زط بزعػاط 
لقيػػػاداط  يػػػ  علػػػى اراحػػػز  نػػػذي  ذهويػػػة  ق ػػػر  اػػػف النبنػػػرية دادػػػؿ الاذ اػػػا، اثػػػؿ تؤػػػراؼ قػػػواط  احنػػػة 

 )ح ؤراؼ تاارا ق(، وابا اللزاـ األابق لاواطبيف اف الؤااؿ اليابق اف ددوؿ اديبة عدف.
حاإلضػػا ة تلػػى ذلػػؾ، ينػػرؼ الاذلػػس اهب قػػالق أف أهايػػة دطاحػػ   ػػق السضػػاء ال يا ػػق الذبػػوحق ه  بحػػا اػػف 

يا ػػػػق وضػػػػنؼ الحػػػػدائؿ ال يا ػػػػية أاػػػػاـ قيػػػاداط البحػػػػة أو  يا ػػػػاط ذحيػػػػة، حػػػػؿ ح ػػػػح   ذريػػػؼ الاذػػػػاؿ ال 
 الاذ اا.

حند اق ؿ نالح  ػق دي ػاحر/حابوف األوؿ -ولهذا أقلؽ ال قار ة اإلاارا ق اا لز  ال ذاا اليابق لإلنالس 
عودة ابا س ذ  قواعػد اذ ااعيػة  -ه  زاؿ حنيدة-قياداِط الاذلس اهب قالق، ألب  يلاؿ تاحابية  -الااضق

 ضاء ال يا ق  ل  ، حؿ وعلى الدعـ اإلاارا ق "ال دق" أيًضا.   قد يبازع  ليس على الس
حال قػدـ الا نث ػر للحواػة هػاد ، والاولػة رئػيس  -ال ق ينابق ابها الاذلػس اهب قػالق-واح الط للقة األزاة 

عػالف اللحواػة أوؿ اوازبػة لحوايػة ابػذ ابػدهع  اللحواة ال قار  اػا اإلاػاراط للونػوؿ تلػى للػوؿ و ػط، وا 
ف حابػط ل ػى ا ف اذػرد أدحػار ه   ػبدها اللر   ، واألدحار ال ق  رد عف ا  حااؿ  لريػر الا ظػة  نػز، وا 

 لقائؽ على األرض.
 ػػق هػػذا ال ػػياؽ الارحػػ ؛ ال ػػاق الاذلػػس اهب قػػالق تلػػى  لقيػػؽ أ  "اب نػػار" يضػػاف اوقنػػ  حااثػػؿ رئي ػػق 

 ياف.لسحرة اهبسناؿ، وحال حر ل بسيذ الاؤروع اإلاارا ق  ق ذبو  ال
وحاف الايداف األ هؿ للونوؿ تلى حنض هذه األهداؼ هو ضر  الحديؿ الضنيؼ )والوليػد( أاػاـ الاذ اػا 
لالًيػػػػا وهػػػػو لحواػػػػة هػػػػاد ، دانػػػػة اػػػػا وذػػػػود قػػػػواط ع ػػػػحرية ذاط وزف  احنػػػػة لللحواػػػػة  ػػػػق عػػػػدف، وقػػػػد 

 ا  ننط على ال طويا طواؿ الس رة الااضية.
 دههط اهؤ حاحاط

عطػػاء "الاهلػػة" للػػرئيس هػػاد  حدطػػوة ؤػػنحوية   ػػق هػػذا ال ػػياؽ؛ ذػػاءط الاطالحػػة ح قالػػة لحواػػة حػػف دغػػر وا 
ياحف اه  سادة ابها، ولحبها  لاؿ حال أحيد ال ااهط ابزهؽ الحالد بلو السوضى الناراػة، وهػذه اهل اػاهط 

  نطق تؤارة على طاحا الاراهقة ال يا ية الذ  يايز  يا اط الاذلس اهب قالق.
األزاة عبد هػذا الاذلػس اػا ال وذهػاط اإلاارا يػة الواضػلة ال ػق  حلػل عػف حػديؿ للػرئيس هػاد   القط هذه 

، ويسيد  وذهاها هذا حطحينة اللاؿ ضر ة لحواة هػاد   يا ػًيا وع ػحرًيا، دانػة أف 2012ابذ يوليو/ اوز 
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 ناضػػ  اػػف الػػدور ألويػػة اللاايػػة الرئا ػػية أظهػػرط وهًء واضػػًلا لللحواػػة، وحنػػض قاد هػػا عح ػػر  ػػاحقا عػػف اا
 اإلاارا ق الاقوِّض ل لطة الدولة  ق عدف، وابهـ قائد اللواء الراحا اهراف القحاطق.

علػػػى قػػػواط  -ول ػػػى ال سػػػوؽ-أظهػػػر أوؿ يػػػـو اػػػف اهؤػػػ حاحاط أف القػػػواط ال احنػػػة لهػػػاد  ح احابهػػػا النػػػاود 
نػللة الاذلػس اهب قػالق ح ػح  الاذلس اهب قالق،  ق ليف أف اليـو الثػابق أثحػط أف هػذا "ال حػا ن" يد ػؿ لا

 اد الؿ ال وازف حيف اإلااراط وال نودية.
 حنػػػػد يػػػػوايف  قػػػػط اػػػػف اهؤػػػػ حاحاط،  ػػػػقط اللػػػػواء الراحػػػػا ال ػػػػاحا لهػػػػاد  والػػػػذ  حػػػػاف ياثػػػػؿ تزعاًذػػػػا لل يا ػػػػة 

أف اإلاارا ية، دانة أف قائده يب اق تلى ال يار ال لسق الذ   ن اد اإلااراط على قطاعاط اب   ق تدارة الؤ
 األابق دادؿ عدف.

رغػـ نػاود القػواط ال احنػة -وهذا ال ػقوط الاسػاذل للػواء الراحػا واق ػرا  قػواط الاذلػس اػف قنػر الاناؤػيؽ 
يةسهػػـ  يا ػػًيا حالدرذػػة األولػػى؛  ػػ ذا حابػػط اإلاػػاراط  قػػؼ دلػػؼ الاذلػػس اهب قػػالق  -لهػػاد   ػػق اليػػـو األوؿ

لح ـ  ػق أضػرار الهذػـو علػى لحواػة هػاد . وثا ػة  ػرؽ حبزعة هذوايػة لػادة،  ػ ف ال ػنودية  لػاوؿ  قػط الػ 
 واضح حيف ال يا  يف.

ويظِهر هذا السارؽا حيافة "ال لالؼ النرحػق" حدنػوص اهؤػ حاحاط  ػق عػدف، وعػدـ وقػوؼ ال ػنودية حوضػوس 
دلؼ الرئيس هاد  حاا هو راػز للدولػة  ػق اواذهػة اليؤػياط. وهػذه الب يذػة  طػرس أ ػئلة حثيػرة عػف الدطػوة 

 اداة لإلااراط  ق عدف، وعف ا  قحؿ هاد  وعالقة هذا حػ"ال لالؼ النرحق".الق
أف "ؤرعية" ال ػددؿ ال ػنود  واإلاػارا ق  -وقد حاف واضلا لحثيريف اف قحؿ-حاط اف الواضح للذايا ا ف 

اػػا   ػػق الػػياف قػػد اب هػػط، ابػػذ أف حػػدأط  ظهػػر أولػػى الااار ػػاط اإلاارا يػػة الرا ضػػة لهػػاد  والانرقلػػة لنود ػػ 
 اللحواة تلى عدف، وال ذاو  ال نود  الا سهـ ل لؾ الااار اط والا ناوف انها.

ويحدو حذلؾ أف الاذلس اهب قالق قد اق ر  اػف  دػر ارالػؿ ال نػنيد،  لػـ ي حػؽا ؤػقءا ياحػف أف  سنلػ  قوا ػ  
اػة هػاد ، وهػذه وه قواط اإلااراط اف ورائ  ته الددوؿ  ق لر  اس ولة اا القواط اللحوايػة وا  ػقاط لحو 

 دطوة ا  حنادة  ق الوقط الراهف ألبها   ند  تلى  غيُّر بوعق  ق نورة النراع.
وهػػق لهػػذا الحواػػة حنوااػػؿ حثيػػرة ه  دػػص ال ػػياؽ اليابػػق أو الاذلػػس اهب قػػالق أو اإلاػػاراط ولػػدها، ولحػػف 

اذلػػس اهب قػالق أاػػاـ حقاءهػا حػردر ؤػػحؿ اػف أؤػػحاؿ ال نػنيد يةظهػػر ضػيؽ الا ػػالة ال يا ػية ال ػػق  حق ػط لل
 ال ياراط اهذ ااعية، ال ق  نيده ح ح  دطاح  الؤنحو  و حني   الناياء لل يا ة اإلاارا ي ة.
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أف  -لحػػق يلػػا ظ الاذلػػس اهب قػػالق علػػى حقايػػا ؤػػنحي    ويةثحػػط البذاعػػة والبذػػاس أاػػاـ داعاػػ -واػػف الا وقػػا 
د   ؤػػح ؿ اػادة للدطػػا  الؤػػنحو ، حليػػل يػػ ـ ي ػ ار  ػػق ا  نػػاؿ اباوؤػػاط واؤػػ حاحاط الػدودة اػػا قػػواط هػػا

  قويض قوا   الن حرية  دريذًيا حغير اللاذة لددوؿ لر  ؤاالة.
دانػػة أف الػػرئيس هػػاد  أثحػػط أبػػ  غيػػر ا ػػ ند  للاذاز ػػة ل ػػى  ػػق لػػدودها الػػدبيا، وأبػػ  ي حػػؿ  اااػػا علػػى 

يس هػاد ، ولحبهػا ه   ػاح ح ػلق  ال يا ة ال نودية ال ق قد   ػاح لإلاػاراط ح للػاؽ الد ػائر حلليسهػا الػرئ
  اااا.   

حاػػا أف األداء الساؤػػؿ لللحواػػة علػػى نػػنيد الدػػدااط، و هػػـ الس ػػاد الاروعػػة ال ػػق  اللقهػػا حػػؿ يػػـو  قريًحػػا؛ 
 ظلط  أحؿ اف ؤرعية هاد  ولحوا   حؤحؿ دائـ.

الار ححػػة، ال ػػق  ح سػػق أف  ساعػػؿ ال يا ػػة ال ػػنودية  -اػػرة أدػػرس-واػػا  نل ػػ  اهؤػػ حاحاط األديػػرة أبهػػا أحػػدط 
حػػ دارة األضػػػرار اػػا الاؤػػػروع اإلاػػارا ق الهذػػػواق، ا قاطًنػػا اػػػا السؤػػؿ واإل ؤػػػاؿ للحواػػة هػػػاد ؛  يقضػػػق 
 ااًاػػا علػػى تاحابيػػة حبػػاء دولػػة حػػالياف قريحػػا، وذلػػؾ  ػػق اقاحػػؿ اب نػػاش اؤػػاريا اإلاػػاراط وار حػػاؾ ال ػػنودية، 

 دارة ؤنوف اليابييف ؤااًه وذبوًحا.و سريخ و احيف الاليؤياط الطائسية والذهوية اف ت
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ً
 في جل أبيب علىا

ً
 إضزائيليا

ً
 أمير بحزيني يلتلي وسيزا

 2102\2\4العربي الجديد    صالح النعامي
حند ؤهريف على الزيارة النلبية ال ػق قػاـ حهػا و ػد حلريبػق إل ػرائيؿ، أعلػف وزيػر ت ػرائيلق أبػ  قػد ال قػى أاػس 

 لة الاالحة  ق الحلريف.ال حط  ق  ؿ أحي  حأاير اف النائ
وبؤر وزير اه ناهط اإل رائيلق أيو  قرا، الذ  يند اف أقر  الوزراء الليحػودييف لػرئيس اللحواػة حبيػاايف 

 ب بياهو،  ق ل اح  على " وي ر" نورة  ذان  حاحارؾ الدليسة، الذ  ونس  حأب  "أاير حلريبق".
علبا وألوؿ ارة حاحارؾ الدليسة، وهو أاير حلريبق، وذلؾ  ػق  وح   قرا  ق ال غريدة الارا قة للنورة: "ال قيط

 تطار الناؿ على  قوية النالقاط حيف الدول يف ويـو اإلثبيف  يحوف لق ؤرؼ ا  ضا     ق الحبي ط".
ويػذحر أف قػػرا، واػػف دػػالؿ اوقنػ  ال ػػاحؽ حػػوزير لل نػػاوف اإلقلياػق  ػػـ  حليسػػ  اػػف قحػؿ ب بيػػاهو حال وانػػؿ اػػا 

 بظاة اللحـ النرحية، ه ياا  ق الدليج.النديد اف أ
و  ػػػوا ر ال قػػػارير ال ػػػق  نحػػػد ال قػػػار  غيػػػر الا ػػػحوؽ حػػػيف دوؿ لنػػػار قطػػػر )ال ػػػنودية، اإلاػػػاراط، انػػػر 

 والحلريف( اا ت رائيؿ اف دالؿ لقاءاط اد لسة اا ا نوليف ت رائيلييف أو اقرحيف اف  ؿ أحي .
بقلػػوا عػػف الػػؾ الحلػػريف لاػػد حػػف عي ػػى  ؿ دليسػػة قولػػ  تبػػ  يؤػػار تلػػى لادااػػاط يهػػود أايػػرحييف حػػابوا قػػد 

ينارض  رض الاقاطنة على ت رائيؿ، تلى ذابػ  حؤػسهـ عػف دورهػـ عػف  بظػيـ زيػاراط لاػواطبيف حلػريبييف 
 تلى ت رائيؿ.

 وحابط نليسة اناريؼ قد حؤسط الناـ الااضق البقا  عف  وذ  أايرة حلريبية إل رائيؿ ل لقق النالق.
 فز الاردوي للملدضيين يصدر في اللدصجىاس الط

 2102\2\4  –معا  -عمان 
قػػاؿ رئػػيس ق ػػـ الؤػػنوف الادبيػػة  ػػق وزارة الدادليػػة اهردبيػػة  ػػواز ؤػػهواف تف  الاقد ػػييف  ػػي اح بوف قريحػػًا اػػف 

   يير انااال هـ الؤدنية ا  ذواز ال سر اهردبق دوف اهضطرار تلى ال سر تلى األردف.
طوة دعـ وا باد للاقد ييف، الذ  لف يضطروا ال سر الى اهردف ل ذديد الذػواز اهردبػق، ذاء هذا القرار حد

 ديبار اردبق للذواز. 200اباا  ي ـ   ح اح   داص لهـ  ق القدس، ح حلسة 
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وقػػاؿ ؤػػهواف  ػػق اقاحلػػة اػػا ال لسزيػػوف اهردبػػق الر ػػاق اف هػػذا القػػرار ذػػاء  ػػق تطػػار اه اػػاـ الالػػؾ عحػػد اهلل 
لاقد  ػػػػة  ػػػػق القػػػػدس وحالؤػػػػن  الاقد ػػػػق، ليػػػػل  ػػػػ ةابح هػػػػذه الدػػػػدااط ل ر ػػػػيخ نػػػػاود الؤػػػػن  حاألاػػػػاحف ا

 الاقد ق  ق اديب  ".
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 اليمن.. جىكل كزمان جتهم كيادة "إلاصالح" بأنهم "عبيد لحكام الزياض"

 2102\2\4  لندن ـ الرياض ـ خدمة قدس برس
هاذاػػط القياديػػة  ػػق لػػز  "ال ذاػػا اليابػػق لإلنػػالس"  وحػػؿ حراػػاف قيػػادة لزحهػػا وقالػػط "تبهػػـ عحيػػد للحػػاـ 

 الرياض".
ـ حرااف، الذ  بؤر   على نسل ها الؤدنػية علػى اوقػا ال وانػؿ اهذ اػاعق " اي ػحوؾ" عقػ  وذاء هذو 

  اعاط اف  حرأ اللز  اف حرااف ال ق  ن حر الدس قيادا  .
وقالط حرااف اداطحػة قيػاداط اإلنػالس: "أثحػ ـ أبحػـ ل ػ ـ اذػرد ان قلػيف لػدس الريػاض هلػوؿ لحػـ وه قػوة، 

أحوظحق، الذيف ذهحوا حنيػدا  ػق اهبلػراؼ حأذبػدة ال لػالؼ النرحػق اػف ا ػابد  حؿ عحيد للحاـ الرياض وؤيوخ
 للؤرعية، الى اقوض لها، وال ؿ للحالد، وادار لولد   الوطبية و الاة أراضي !".

وأضا ط حرااف: "أب ـ الذيف ه  اثلوف الازاق الناـ للز  اإلنالس الذ  ير ض ح ائر الؤن  اليابػق هػذا 
ؼ النرحػػق وهػػذا النػػدواف. لػػيس اػػف لػػوائح اللػػز  وأدحيا ػػ  اف يحػػوف عضػػو اهنػػالس  احنػػًا اهبلػػراؼ لل لػػال

 للرياض او عحدا ألحو ظحق!!".
وردا على حػراءة "اإلنػالس" اػف  نػريلا ها، قالػط حراػاف: "لػيس اػف لػؽ قيػاداط األلػزا  الا ػلوحة اإلرادة 

ف يب اػػوف لهػػا لحػػق  رضػػق ال ػػنودية  ػػق اف   دػػذ أ  اواقػػؼ أو قػػراراط حاناقحػػة او ل ػػى  ذايػػد عضػػوية اػػ
الظػػػػروؼ واللػػػػاهط الطحينيػػػػة،  حيػػػػؼ اذا حابػػػػط هػػػػذه األلػػػػزا  والقيػػػػاداط نػػػػارط رهػػػػائف لػػػػدس ال ػػػػنودية 

 واهااراط، و  نرض لالح زاز ال يا ق والانبو !!".
س الػػػى ورأط حراػػاف أف "ال ػػنودية وانهػػا اإلاػػاراط لول ػػا الؤػػػرعية واأللػػزا  اليابيػػة و ػػق اقػػدا ها اهنػػال

رهػػػائف ا ػػػ لحة اإلرادة واػػػ لحـ  ػػػق قرارهػػػا، وهػػػـ اػػػف يل ػػػاذوا الوقػػػوؼ وال ضػػػااف انهػػػـ ل ػػػى ي لػػػرروا اػػػف 
 اهر هاف".

وأضػػػػا ط: " ػػػػق الػػػػذحرس ال ػػػػاحنة لسحرايػػػػر الاذيػػػػد، أنحػػػػد أببػػػػا  ػػػػبلررحـ ذاينػػػػًا، هػػػػذا عهػػػػد الثػػػػورة ووعػػػػدها 
 واينادها"، على لد  نحيرها.

ال ق ؤهد ها عدف  ق األياـ األديػرة حػيف قػواط اواليػة للاذلػس اهب قػالق  وحابط حرااف، ونسط اهؤ حاحاط
 الذبوحق، الادعـو اف اإلااراط، وقواط اوالية للرئيس عحد رح  ابنور هاد  حأبها ابقال .
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وقالط حرااف: "اا يلدل  ق عدف اف ابقال  و ارد ي ـ ح دطيط و اويؿ ورعايػة ااارا يػة واحارحػة  ػنودية، 
 ابهاء ال واذد اهاارا ق حالياف و ل  ا  غطاء ؤرعق لل واذد".واللؿ  ق 

وأضا ط: "ادعو الرئيس ل وذي  ر الة لألايف الناـ لألاـ الا لدة يطال   يها اهااراط حاهب لا   ػورا اػف  
 الياف ويدعو الؤن  لطردها اف حؿ ؤحر  ل ل  اف الوطف الححير"، و ؽ  نحيرها.

لإلنػػػالس"، قػػػد ذػػػدد  أحيػػػده الواضػػػح علػػػى أف اواقسػػػ  و وذها ػػػ   نحػػػر عبهػػػا  وحػػػاف لػػػز  "ال ذاػػػا اليابػػػق
 ان  ا   وهيئا   الر اية و ق اقدا ها الهيئة النليا والباطؽ الر اق لللز .

وقػػاؿ حػػالغ نػػادر عػػف اللػػز  ا ػػاء أاػػس أف "اف ا   نػػريلاط أو ح احػػاط  ػػق و ػػائؿ اإلعػػالـ وال وانػػؿ 
 نحر عف اواقؼ ورنس اهنالس و وذها  ".اهذ ااعق  نحر عف اؤدانها وه  

واؤار الحالغ الى أف اا ندر عف  وحؿ حرااف ه ياثؿ اللز  واواقس  و وذها   ويند دروذا علػى اواقػؼ 
 اهنالس.

وا دػػػذط األاابػػػة النااػػػة للػػػز  "اإلنػػػالس" قػػػرارا ح ذايػػػد عضػػػوية حراػػػاف  ػػػق اللػػػز  ا ػػػ بادا تلػػػى بظاػػػ  
 ولوائل .

 ػػنود  األايػر الاػػد حػػف  ػػلااف، وولػق عهػػد أحػػوظحق الاػػد حػف زايػػد، قػػد اذ انػػا الؤػػهر وحػاف ولػػق النهػػد ال
الااضػػق  ػػق الريػػاض، حقيػػاداط لػػز  "ال ذاػػا اليابػػق لإلنػػالس"، وحلثػػا انهػػـ ا ػػ ذداط ال ػػالة اليابيػػة 

 والذهود الاحذولة حؤأبها و ؽ ثواحط  لقيؽ األاف واه  قرار للؤن  اليابق.
"ال ذاا اليابق لإلنالس" الاػد عحػداهلل اليػدواق، وأاػيف عػاـ اللػز  عحػدالوها  ولضر اللقاء رئيس لز  

 ألاد ا ب ق.
،  ػق النانػاة ال ػنودية، اػا عػدد اػف القيػاداط 2012وي واذػد رئػيس لػز  "اإلنػالس" ابػذ  ذار )اػارس( 

ناػػالف  ػػق الهيئػػة اه  ؤػػارية للػػرئيس الحػػارزة  ػػق اللػػز ، حيػػبهـ أايبػػ  النػػاـ، عحػػدالوها  األب ػػق، واللػػذاف ي
 عحدرح  ابنور هاد .

( ألػػد أححػػر األلػػزا  الانارضػػة 1990أيلػػوؿ /  ػػح احر  13وينػػد لػػز  "ال ذاػػا اليابػػق لإلنػػالس" ) أ ػػس 
 ػػق الػػياف، و ػػر ض اإلاػػاراط النضػػو  ػػق "ال لػػالؼ النرحػػق" الػػذ   قػػوده ال ػػنودية ضػػد اللػػوثييف وذػػود أ  

  يا ق حالحالد، و  هـ هاد  ح سضيؿ دعـ اللز .دور لللز   ق الاؤهد ال
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حيباػػا يػػ هـ اقرحػػوف اػػف هػػاد ، اإلاػػاراط ال ػػق  هػػياف ع ػػحريا علػػى ذبػػو  الػػياف ح قليػػ  أهػػؿ الذبػػو  علػػى 
 الؤرعية، ودعـ لرحاط ابسنالية، والناؿ على ت ؤاؿ الرئيس الؤرعق.

دية عاليػػاط ع ػػػحرية  ػػق الػػػياف ضػػػد ، يؤػػف ال لػػػالؼ النرحػػق حقيػػػادة ال ػػػنو 2012 ذار )اػػػارس(  21وابػػذ 
اللػػػوثييف، وقػػػواط الػػػرئيس اليابػػػق الرالػػػؿ علػػػق عحػػػد اهلل نػػػالح، ا ػػػ ذاحة لطلػػػ  الػػػرئيس عحػػػد رحػػػ  ابنػػػور 

 هاد  ال ددؿ ع حريا.
% اػف ال ػحاف(  10اليػوف يابػق ) 21ودلسط اللر  أوضاعا تب ابية ننحة،  ياا  ؤير ال قديراط تلى أف 

 حلاذة تلى ا اعداط.
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ص  مزكش 
ّ
 ضلطته داخلًيا وبطط هيمىته  93بيغن الطاداث ُيلخ

ّ
عاًما للثىرة إلايزاهّيت: الىظام عّشس

 على الشزق ألاوضط وما سال يتمّدد رغم الاحتجاجاث الداخلّيت

 2102\2\4  من زهير أندراوس: -”رأي اليوم“-الناصرة
عاًاػػػا علػػػى الثػػػورة  39اػػػرور ال ػػػاداط  ػػػق  ػػػؿ أحيػػػ  أب ػػػ  حنػػػد -رأط درا ػػػة ذديػػػدة نػػػادرة عػػػف انهػػػد حػػػيغف

اإل الاي ة  ق تيراف، ؤهدل هػذه الدولػة،  غيػراط ححيػرة  رحػط عالاػة علػى الاسػاهيـ األ ا ػية ورنيػة قاد هػا، 
ويةاحػػف  ق ػػيـ هػػذه الناليػػة تلػػى داػػس   ػػراط   اي ػػز حا ثػػار ال ػػق حابػػط لهػػا علػػى دطػػا  الذاهوريػػة، ولس ػػط 

حثؽ عف الثورة،  حاف قدر   على اللساظ على  ػلط  ، ته  أف   ػنق تلى أف  ثحاط البظاـ الثيوقراطق، الذ  اب
طهراف، أضا ط الدرا ة، تلى الهيابة اإلقلياية دلؽ اوذًة اف اهل ذاق اهذ اػاعق  بؤػأط عػف السذػوة حػيف 

 الطاولاط الدارذي ة للقيادة اإل الاي ة ورغحة الؤن   ق لياة أ ضؿ، حل    نحيرها.
الذ  ألدث   الثورة اإل الاية حقيادة الدايبق و ػأثيره علػى تيػراف اللديثػة ه ذػداؿ  يػ ،  ولس ط تلى أف  ال غيير

ولػػـ يحػػف هػػذا ال غييػػر  ػػوس تعػػادة هيحلػػة الهويػػة والقػػيـ والانػػايير وأباػػاط ال سحيػػر لػػوؿ رنيػػة قائػػد الثػػورة  ػػق 
 النالـ.

الػػذ  حػػاف ب ػػاق ” ع اػػاد علػػى الػػذاطاه“وؤػػد د ط علػػى أف  اللػػر  الداايػػة اػػا النػػراؽ أد ط تلػػى حبػػاء اسهػػـو  
تل اس حالنزلة، واف بالية أدرس، حبيط اللر  أعلػى ا ػ وس اػف الان  ػة الن ػحرية اللاليػة. و احنػط أف  

، و ػق النديػػد اػػف 1919تيػراف  غلحػػط علػى ال لػػد   الححيػر الػػذ  واذه ػ  اػػا و ػػاة الارؤػد األعلػػى  ػق يوبيػػو 
 قػػػر تلػػػى الاػػػنهالط الديبيػػػة ل ػػػلس ، ؤػػػهادة علػػػى حقػػػاء البظػػػاـ البػػػوالق، حػػػاف  نيػػػيف علػػػق دػػػاابئق، الػػػذ  يس

.  الثور  
، ليل حاف اق نػاد الػحالد قػد ”  رة تعادة  أهيؿ تيراف“وياحف  نريؼ الارللة الثابية، أضا ط الدرا ة، حأبها 

ف ا  وع  عواق  اللر  اا النراؽ دالؿ هذه ال بواط، وحػاف اػف حػيف ب ػائج هػذه الس ػرة بقػؿ ب ػحة ححيػرة اػ
، وقػد اح ػف ذلػؾ الان  ػة األابيػة اػف أفت  نػحح  حػ اًل االًيػا،  اؤاريا ال ناير واهق ناد تلػى اللػرس الثػور  

 وأفت  حوف حاثاحة نال  اها ياز الرئي ق   ق تيراف.
( الس ػػرة الثالثػػة، ال ػػق حابػػط   ػػرة  غييػػر  ػػق ال ػػوازف 2002-1997وقػػد  ػػ ح اب دػػا  الاػػد دػػا اق للرئا ػػة )

لػ نحس ابس الػ  علػى القضػايا الا نلقػة ” الس ػرة الليحراليػة“ لطة  ق تيراف، وحػاف عهػده دػا اق هػو ال يا ق لل
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حال يا ػػة الدارذيػػة والنالقػػاط اػػا الغػػر . وأظهػػر اب داحػػ  رغحػػة الؤػػن   ػػق اهح نػػاد عػػف ال يا ػػة الدارذيػػة 
 اهبنزالية، وأحرز ا  ياء الذيؿ الؤا  حالباط الناـ لل يا ة اإليرابية.

حدايػة لنهػد ذديػد، حابػط   ر ػ  اضػطرحة حؤػحؿ   2002ف اب دا  الاود ألاػد  بذػاد للرئا ػة  ػق عػاـ وحا
دػػاصٍّ ح ػػح   يا ػػا   وحيابا ػػ  لػػوؿ القضػػايا الالليػػة واألذبحيػػة علػػى لػػد  ػػواء. ولس ػػط تلػػى أف   نػػريلا   

حالسػػز للنقوحػػاط  النػػريلة حؤػػأف قضػػايا ال يا ػػة الدارذيػػة عػػززط  قػػط السذػػوة حػػيف تيػػراف والغػػر ، وعالػػط
الاسروضة علي ، األار الػذ    ػح   ػق ؤػلؿ ؤػح   ػاّـٍ هق نػادها. وحػاف اػف حػيف أحػرز للظػاط   ػرة لحاػ  
بحار الرقة اليهود، وار حاط  حالرئيس السبزويلػق هوذػو ؤػا يز،  دعوا   للقضاء على ت رائيؿ اف الدريطة، وا 

 ريحا الال يبية.الذ   احف اف داللها اف  نزيز البسوذ اإليرابق  ق أا
واا ذلؾ،   ف    رة لحا   وؼ   ذحر  ق الاقاـ األوؿ لالل ذاذاط اهذ ااعية وا نة البطاؽ ال ق ذػرط  

، واهؤ حاه  ق  زويػر اهب داحػاط، واػا أعقػ  ذلػؾ اػف 2009 ق تيراف حند بؤر ب ائج اهب داحاط  ق يوبيو 
، األاػػػر الػػذ    ػػػح   ػػق أز  اػػػة عايقػػػة  ػػق الاذ اػػػا اإليرابػػق وقػػػوض  أ ػػػس قاػػا اوذػػػاط اهل ذػػاق الاػػػدبق 

 الذاهورية اإل الاية.
لػػى لػػد ححيػػر، 2013و احنػػط الدرا ػػة: حػػدأط الس ػػرة الداا ػػة حاب دػػا  الػػرئيس رولػػابق  ػػق نػػيؼ عػػاـ  ، وا 

ياحف للارء أفت يلدد اب دا  رولابق على أب ػ  ينحػس ترادة الؤػن  و ليػاط البظػاـ الثيػوقراطق. واػف الذػدير 
  دػػالؿ   ر ػػ ، وانػػلط تيػػراف  و ػػيا بسوذهػػا  ػػق الؤػػرؽ األو ػػط، واد حػػار ا ػػ قرار أبظاػػة الدلػػيج، حالػػذحر أب ػػ

 و لد  أاف ت رائيؿ.
و ق هذا ال ياؽ،  ذدر اإلؤػارة تلػى أف  وهيػة رولػابق الثابيػة  ػق ابنػح  ا   ػاط ح غييػر اه ذػاه بلػو الدػط 

لػػػػى ل ػػػػا  الر ػػػػاه اهق نػػػػاد   للاػػػػواطبيف الػػػػذ  ياليػػػػ  الا ؤػػػػددوف واللػػػػرس الثػػػػور ، وحػػػػاف هػػػػذا ال لػػػػوؿ ع
 اإليرابييف ودالً ا إلعالبا   عف لرية  يا ية أححر واإل راق عف ال ذباء ال يا ييف.

و ػػق الوقػػط اللػػالق،  احنػػط الدرا ػػة، يحػػدو أف  ذهػػود تيػػراف ل و ػػيا بسوذهػػا  ػػق الابطقػػة   ػػير علػػى اػػا يػػراـ، 
إليػػػراف وأ ػػػسر اػػػا اػػػرور الوقػػػط عػػػف  ؤػػػحيؿ ؤػػػححة اػػػف وحػػػاف تبؤػػػاء لػػػز  اهلل  ػػػق لحبػػػاف انػػػدًرا لإللهػػػاـ 

الايليؤياط الق الية حهدؼ  نزيز اذاوعة اف الانالح اإليرابية  ق اد لؼ الاذاهط الرئي ػية. ولػذلؾ لػيس 
  ق النراؽ وحند ذلؾ  ق  وري ة والياف. 2003اف الا  غر  أف ي ـ  بسيذ باوذق اااثؿ حند اارس 
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ينح ػداف ثحػاط البظػاـ: قػدرة البظػاـ  ػق اللسػاظ علػى  ػيطر   علػى ال ػلطة  ػق  وأوردط الدرا ة عااليف اثبيف
، وال ػق هػددط  ػيادة الػحالد  اواذهة اوذاط اف اهضطراحاط الاللية وال لدياط ال ػق يؤػحلها لحػـ الدنػـو

اػة، حند الثورة، والثابق اهل زاـ حا ار ان س الذاهورية اإل ػالاية، الػذ  حػاف الػور  ل ػسة الان  ػة اللاح
وعلػػػى الػػػرغـ اػػػف أف  دوًه ت ػػػالاية أدػػػرس لػػػـ  ن اػػػد  نػػػاليـ الدايبػػػق،  قػػػد بذػػػح  ػػػق  نزيػػػز البسػػػوذ اإلقلياػػػق  

 اإليرابق  عف طريؽ الحياباط الانيدة اف تيراف، وهو تبذاز هاـ لبظاـ اا حند الثورة.
، ار   دهػػػا السذػػػوة حػػػيف غيػػػر أف  ػػػنق طهػػػراف تلػػػى الهيابػػػة اإلقليايػػػة أثػػػار اوذػػػة اػػػف اهل ذػػػاق اهذ اػػػاعق 

طاولػػاط القيػػادة ورغحػػة البػػاس النػػادييف  ػػق اللنػػوؿ علػػى ا ػػ وس انيؤػػق أحثػػر  حلسػػة وحأ ػػنار انقولػػة، 
وعلى الرغـ اػف أب ػ  اػف الا ػ ليؿ ال بحػن حالا ػ قحؿ، ته  أف  اهل ذاذػاط األديػرة أوذػدط دال ًػا حػيف البظػاـ 

 والاذ اا، وه ياحف  ذاهل ، حل   الدرا ة.
 

 جم بحمد هللا


