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 "جيروزاليم بوصت": الضعودًت جتطلع لشراء مىظومت "اللبت الحدًدًت" مً إصرائيل

 8112\1\9العربي الجديد  
حوسا اػػو  ح فحوس    ػػيحو س ػػد ة"يحنقلػػصحيػػ "جيحوز"ػػم بوس"ـحع  ػػصوحرػػفحوعو ػػلمحس ػػو"س ناوحوس  " ػػم"ي حوس"ػػـ 

 رمعػػػصحرػػػفحوىس و يػػػوحع ػػػمو حنظػػػوـحووسقعػػػيحوس ة"ة"ػػػيوحوس تػػػوةحسليػػػ وم"لحوسػػػ  حط مسػػػوح  ػػػمو "ؿ ح  سػػػؾحسيػػػةح
 وسيز وصحوسسيحس نيوحز وريح نيومحوهللح)وس  ا""ف(حوس ةر  يح فح "موفحفيحوس" ف.

"قػ"ـحفػيحوسم"ػوضح   مصحوسي "جيحوسسيحسسخ ح فح نطقيحعػوبؿحوس  " ػم"يح قػموهحسيػو ح فحسػوزمح  ػل يح  م ع"ػوهح
  ؼح فحوس د ة""فح"ةم  فح مو ح دةوصحر ػ م"يح  ػمو "ل"ي حع ػوحف"يػوحنظػوـحوسم فػيوح) "يدػمؼح "تػوحعو ػـ:ح

(حىػػػػػ حرعػػػػػومدحرػػػػػفحنظػػػػػوـحةفػػػػػوريح ػػػػػفح نسػػػػػو ح ػػػػػم سيحوموفو""ػػػػػؿحوسةفور"ػػػػػيوح و سسػػػػػووحASPRO-A  ػػػػػعم ح  ح
وس تػوةدحسلػةم عحوس عو ػمدح وس  زيػي ححوإل مو "ل"س"ف ح ى ح ي ـحس  و"يحنوق صحوسزنػةح وسػةعوعوصح ػفحوح ػل ي

حوسنظوـحعسة "مح  حيوم خح"ةخؿح ةوهح س  وس" "وه.   "قـ 
 ػػػػػ سؾح  ػػػػػمصحوعو ػػػػػلمحس ػػػػػو"س نسوح فحخعػػػػػمو حر ػػػػػ م""فح ػػػػػد ة""فح ػػػػػعؽح فحف يػػػػػ وحوسس ن س ز"ػػػػػوحوسد ػػػػػ م"يح

مغـح ػػفحرػػةـحوإل ػػمو "ل"يحفػػيح ة"نػػيح عػػ ظعيحفػػيحوإل ػػوموصحوسدمع"ػػيحوس س ػػةد ح  تػػوفصحوسيػػ "جيح نػػوحرلػػ حوسػػ
 ز ةحر قوصحةعل  و "يحع"فح  مو "ؿح وس  ل يحوسدمع"يحوس ػد ة"ي حع"ػةح فحوسسدػو فحوخ ػسخعوموسيحعػ"فحوسطػمف"فح

  زؿح ؤخموهحسقة وهح ل  ظوه حع  بح وح  مح موقع فحفيحسؿح ع"بح وسم"وض.
وسدو ػؿحوح نػيحوسػ  ح سنقؿحوسي "جيحرفح ػفح ػ سيـحخعػمو حقػ سيـح فحسية"ػةوصحوسنظػوـحوإل"مونػيحسل نطقػيحىػيح

 قّمبح زيوصحوسنظمحع"فحوسطمف"ف ح  ةىح س حس ا"ؼحسدو ني وحوسد  م .
 قػػػوؿحوسيػػػػ وفيحوس  " ػػػػم حع"ػػػػومحى"  ػػػػوفحوسػػػػ  ح"قػػػػ"ـحفػػػػيحسػػػػؿح ع"ػػػػبحفػػػػيح قػػػػوؿح فحو ل"ي ػػػػوح"م"ػػػػةح فح"دػػػػ ؽح

 ط   وصح "موفحوإلقل" "يو
  وفح عمبحى هحوسيز ػوصحيػوم خوفح "طلؽحوس  ا" فح ن ح ةدحي وم"لحعوس" س"يحي بحوحموتيحوس د ة"ي ح

رلػػػ حوسدويػػػ يحوس ػػػد ة"يحوسم"ػػػوض حو ػػػسيةفوح طػػػومحوس لػػػؾحخوسػػػةح قيػػػمحوس" و ػػػيحوس ل ػػػي.ح سػػػسيـحوس ػػػد ة"يح
 وس خ"ػػػػوصحوس س ػػػػةدحوسنظػػػػوـحوإل"مونػػػػيحعس ػػػػل" حوس ػػػػ ا""فحعوسيػػػػ وم"لح وس  ػػػػورةوصحوسد ػػػػ م"يحسبربرػػػػيحو ػػػػسقمومح

 وس نطقي.
ةثح ؤخموهحعػ"فحوس ػد ة"يح ة ؿحرمع"ػيح خػمىح ػاح  ػمو "ؿ حس اػؿح سػؾح"  مح فح  وموصحرةدحظيمصحسسقومبح 

فػػيحسيػػم" وصح ر  "ػػ"فح   ػػ ع"فحرلػػ حوسنظػػوـحوس ػػد ة حسػػةر ح سػػ حسطع"ػػاحوسد قػػوصح ػػاحسػػؿح ع"ػػبح تػػوفيح
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 سػػػ حق"ػػػوـح  ػػػو ؿح رػػػ ـح ػػػد ة"يحع قػػػوع صح ػػػاح  ػػػؤ س"فح  ن"ػػػ"فح  "و ػػػ"فح  ػػػمو "ل""ف ح س  "ػػػةح  ػػػمو "ؿح فح
 خل"ز"يحس يةح م ليحسط مح وت .حوسد قوصح احة ؿ

 توفيح س ح سؾ حس معصح دل  وصحرفح ديحوسق"وةدحوس د ة"يحإلقنوعحوسجل ط"ن""فحعػوخطيح  ـوحس ػ  حسقػة"ـح
سنوبخصح ع"مدح متو حإل مو "ؿح   بح ةحوح "ػم ""ف ح سموفػؽح سػؾح ػاحخػم  حوسم"ػوضحعقػمومحخزػ ؿح  سػ خمح

وسدة"ةح ػفحوسس ػم"عوصح ػ ؿحح2017ي يحإل مو "ؿ حف" وح يةحروـح  ؿحرةـحس ""ةىوح ر فحسمو بحوسقةسحرو
حخط وصحسطع"د"يحع"فحوس د ة"يح و  مو "ؿ.

ح  
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 التضريباث.. ال هحتاج الكثير لفهم ما ًجري!

 8112\1\9  81عربي  ساري عرابي
ل  ػػػوصحسقػػػّةـح ػػاح فػػػمدحوس دل  ػػػوصحوسسػػػيحسزػػػ ةحعيػػوحرل"نػػػوحوح"ػػػوـحوحخ"ػػػمد ح"نعمػػػيح فحن ػػ ؿح فح ونػػػصحسلػػػؾحوس د

 تػػػوفيح ق"ق"ػػػيح ـحخ حخح فحن ػػػ ؿحرػػػفحيػػػ سيو.ح ػػػة"ايحس ة"ػػػةوحرػػػفح ل ػػػليحوسس ػػػم"عوصحوسسػػػيح رلنػػػصحرػػػفح
عدتػػيوحيػػ "جيحن" "ػػ مؾحسػػو" بحوح م" "ػػي حاػػـحعاّسيػػوحقنػػودح   لػػ"فحوس يػػم"يحوس دومتػػي حسلػػؾحوسس ػػم"عوصحوسسػػيح

""فح وسجنػون"ف حس"ق  ػ وحعػة مىـحفػيحسي" ػيح"ي ّةثحف"يوحتوعطحفيحوس خوعموصحوس مع"يحوس يم"يحرةةوح فحوإلر  
وسػػم  حوسدػػوـحوس يػػم حس  وقػػؼحوسنظػػوـحوسقوة ػػيحوس جّمطػػيحفػػيحوسقػػةس ح س ػػّفح  لػػيحس طػػ"ـحرلػػ حوسجم"ػػؽح   ػػةح

  ج"ؽحفيح وؿح يّمحرل حسمّ  وحسلم و ي.
ةحع ّنيػػػوح ػػػ سؾح  ػػػمصحن" "ػػػ مؾحسػػػو" ب ح فحوس  ل ػػػيحوسدمع"ػػػيحوس ػػػد ة"يح م ػػػلصح  ػػػوموصحسل خ"ػػػوصحوس س ػػػةدحسج"ػػػ

 سيػػػػ صحفػػػػيح ػػػػوؿح رلػػػػفحة نوسػػػػةحسمو ػػػػبحرػػػػفحوسقػػػػةسحرويػػػػ يحسػػػػػو  مو "ؿو ح  نيػػػػوح ستػػػػمطحرلػػػػ حوسػػػػم "سح
وسجل ط"نيح    ةحرّعوسحسلقع ؿحععلةدح ع حة"ػسحرويػ يحعة"لػيحرػفحوسقػةس ح ىػ ح ػوح ّ ػةهح ػ سؾح سػوبحووسنػومح

 ػػط"ن""فلحسلقعػػ ؿح وسمتػػبوحوسػػ  حيػػةمح ػػؤخمو ح س ػػّةثحرػػفحسديػػةوصح يػػم"يح  ػػد ة"يحعوستػػمطحرلػػ حوسجل
 عمؤ"يحسمو بحس ؿحوسقت"يحوسجل ط"ن"ي حسلؾحوسمؤ"يحوسسيح  ومح س"يوحوس سوبح "تو.

 وحوسزة"ةح  ف؟ح   مح ننيح سعصح قوسيحعدن وفحو قومعػيحسمو ػبحوسدمع"ػي..ح ػ"نوم" ح  س ػؿو ح  سػؾحعدػةح يػ سوح
فح" ػػد حسمو ػػبحسس ػػ "ؿحس ػػوسؼحوسع"ػػصحوحعػػ"ض ح ق"و ػػوحعػػ  ؿحوسيػػوخسوحوسدمع"ػػي حس قدػػصحفػػيحسلػػؾحوس قوسػػيح 

 مؽح   طيح"ة سحف"وحو  مو "ؿوحس صحرن وفحوسسيّة حإل"موفح   ومعيحوإلمىوب ح وسا فح ػ"ةفاح ػفحوسقتػ"يح
وسجل ط"ن"ي حاـح سعدسيوحع خمىحعدن وفحورفحوسيجقيحوإلقل" "يحوس و ليو.ح  ن حونق بحرعةحوسجسػو حوس " ػي ح  نػوح

 حعو ح سدليح نػصح ػفحوسقلّػيحوسػ "فحسػـح"س ّ  ػ وحسلديػةحوس ػد ة حوسزة"ػة ح  سبحفيحوس "وؽحوإل مو "ليحوس  حزو
  س ّقد وح وح س  فحرل"وحوس "و وصحوس د ة"ي ح  وحسؤّ ةهحى هحوسس م"عوص.

ح عػةوح ـّ فح ونصحى هحوسس م"عوصحخحسقّةـح توفيحز ىم"يح بو ح سؾ ح  ىح ّنيػوحسؤّ ػةه حفػ ّفح ػوح نػصح  سعػوحخح"ػن  و 
وسس قّػػاح وسس ل"ػػؿحوس "و ػػي.حخح قػػ ؿح سػػؾحوةرػػو حسلس وتػػا ح س ػػفححفحوح ػػةوثح ونػػصححرػػفح يػػومدحخوّيػػيحفػػي

 وت يح س حوس ػّةحوسػ  حخح"لب ػوحعػ ؿحوس ا"ػمح ػفحوسزيػةحسجي يػوح س ل"ل"يػو ح س ػفح ػوفحرل"نػوح فحن خػ حظػ وىمح
سيػػوحرلػػ حغ"ػػمحوح ػػ محعزةّ"ػػيح  عػػم ح نسخلّػػ حس و ػػوحرػػفح  ػػوط"محوسميػػونيحوسسػػيحسيػػّ محوسػػع ةحوسدمع"ػػيح  نظ 

  ق"قسيو.
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 فح ػوفحاّ ػػيحفو ػػةدح ػفحونقػػ بحرعػػةحوسجسػو حوس " ػػي حفيػػ ح  ػجوحرػػفحمةو دحوسنخعػػيحوس يػم"ي ح ى و ػػيحزيػػوبح
وسة سي حع وحفيح سؾحوحزيبدحوح امحخط مدح   و "ي ح وسز"شح  نظ  ػيحوخ ػسخعوموص ح رلػ حن ػ حخح"  ػفح

سسيمؼحرفح جو دح سخطػ"طحو ػسموس"زيح  رػيحعػوح فح فح"   حع  حس ل"ؿح"سي مح فحسلؾحوسة سيح  زيبسيوح
 وسق  ي ح رل"وح وفح"نعميح خ حظ وىمحسيمفوصحوس " يحعزةّ"يحعوسمي.

 ػػػفحسلػػػؾحوسظػػػ وىم:حس ػػػو وحسعّنػػػصحو  ػػػمو "ؿوحونقػػػ بحوس " ػػػيحع  و ػػػيح جمطػػػي ح   ّنػػػوحمزليػػػوحوسػػػ  حسدعػػػصحفػػػيح
سلظنػػ فح  حنظم"ػػيحوس ػػؤو مد.حس ػػو وحوفسػػس ح رػػةوةهح ػػن"فحط "لػػي؟ح ػػوفحوح ػػمح وتػػ وح  دلنػػو ح خح" ػػّصحعيػػليح

وس " ػػػيحريػػػةهحعخنػػػؽحقطػػػوعحغػػػّبدح سػػػة "محوحنجػػػوؽ ح   و سػػػيحسم "ػػػاح ػػػدعيوح س طػػػ"ـح قو  سػػػو ح وسخػػػ ح  قجػػػوح
 ؟2014يم" حوخن "وب ح ع حسمةة حسػو  مو "ؿحفيح معيوحرل حغّبدحفيحوسدوـح

ح عيػوحس ػةفح خػمىحفػيح ػ وؿح ػ"نو ؟حس ػو وحفػّمطحس و وحىّزمحمف حوس يم"ي ح و سةصحر ل"وصحوسسيز"محوسسيح"قـ 
فيح ق ؿحوسموبحفيحوس س  ط؟حس و وحفّمطحفيح "وهحوسن"ؿ؟حس و وح وفح ّ ؿح فحس ّةثحرفحويجقيحوسقػمفو؟حس ػو وح
 ػػو ؿحوستػػمطحرلػػ حرّعػػوسحفػػيحوسق ػػيحوسدمع"ػػيحفػػيحوسع ػػمحوس "ػػصحسسعنػػيح عػػوةمدحزة"ػػةدحغ"ػػمحوس عػػوةمدحوسدمع"ػػيح

س وسبحوس يم ح"  ؼحب"ةوفحسل ّسحعقةو يحوس  زةحوحقي حفيح رػيحوس يػم""ف؟حسل  ـ؟حس و وحس ّةثح احو
س ػػو وحس ػػّةثحوسػػػ ب"محوإل ػػمو "ليح "ػػ بحقػػػّموحرػػفح قسػػم حسل " ػػػيح"قتػػيحع ػػن حوسجل ػػػط"ن""فح زػػبو ح ػػفح ػػػ"نو ح

 "ق"  فحرل"يوحة سسيـ؟
ة فحزيػػػػػةحفػػػػػيحس ػػػػػصح مغػػػػػبحفػػػػػيح س ػػػػػوـحىػػػػػ هحوس قوسػػػػػيحعوس ب"ػػػػػةح ػػػػػفحوح ػػػػػ لي ح وسسػػػػػيح ونػػػػػصحرجػػػػػ حوسخػػػػػوطم ح

و س تومىو.حس ّنيح مةصحوسق ؿح نيوح نوح وفحرل"نوحفقطح فحن  ؿحى هحوح ػ ليحعزةّ"ػي ح  فحن خػ ىوح  ػوحىػي ح
عػػ حس  "ػػؿ ح ة فح ّ ح  و سػػيحس تػػديوحفػػيحقلػػبح  ػػط مدحرظ ػػيحوسة سػػيحوس يػػم"يح رعقم"ػػيح زيبسيػػوح  نظ  ػػيح

 ط"م ح ن وحوسد سحى حوس  ح"نعمي!وس  ـحف"يو.حعوخسيوم حخح"نعميح فحندمضحوس قو ؽحرل حوح و
قػػؿحوح ػػػمحنج ػػوحفػػػيحس ل"ػػؿحوس ػػػل ؾحوس ػػد ة ح ػػػاحعػػةو"وصحظيػػػ محط   ػػوصح سػػػّيحوسديػػةح   ػػػةحعػػفح ػػػل وف ح
 ر قسػػوحوسخويػػيحعػػ سّيحريػػةح عػػ حظعػػي ح قػػؿحوح ػػمحنج ػػوح ػػاحظيػػ محوسد قػػيحوسخويػػيحوسسػػيحمعطػػصحسمو ػػبح

  حوحخمىحوس    مد. ييمهحععن"و "فحنسن"وى  حاـحر قيحى وحوسييمحعوح  و
 ّفح ّ ح ّطلاحرل حوس "و وصحوإل مو "ل"يحوخ سد وم"يحفػيحفل ػط"فحوس  سلػي ح رػومؼحعس زيػوصحوس" ػ"فحوس ػو ـح
ف"يػػو ح  موقػػبحسس ػػ خصحوس زس ػػاح وس "و ػػيحفػػيحو  ػػمو "ؿو ح"  نػػوح فح"س قػػاحوسمؤ"ػػيحوإل ػػمو "ل"يحوسدو ػػيحسسيػػج"يح

 حوسدمعػػي حخحعػّةح  فحسلسقػػيحو  ػمو "ؿوح ػاحوحطػػموؼحوسدمع"ػيحوس ػػ   مدحوسقتػ"يحوسجل ػط"ن"ي.ح  ػػاحوسسػمّة ح وخىػمو
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فػػػيحىػػػ هحوس قوسػػػي حفػػػيح ػػػديح ػػػّؿح نيػػػوحخ ػػػسا ومحس ظػػػيحسمو ػػػب ح  ػػػّؿحح ػػػعوعوح  ىةوفػػػوح ة وفدػػػوح  ػػػ"وقوسوح
وسخوّيػػػيلحوسسػػػيح ػػػعؽحسػػػيح وس سوعػػػيحفػػػيحعدتػػػيو.حع ل ػػػيح خػػػمى ح ػػػّ ؿحسمو ػػػبحقو ػػػ وح  ػػػسم وحعػػػ"فحو  ػػػمو "ؿوح

 سدمع"يحوس    مدحفيحى هحوس قوسي. وح  و حو
وس ويؿ ح فحفيـح وح"زم حخح" سو ح س حوس ا"مح فحوحة وصح وس دل  وص ح س ّنوح" سو ح س حزيةحخػوّصحفػيح

حوسسخلصح فحوح ىوـحوسسيحس  ؿحة فحمؤ"يحوح "و ح  وحىي!
ح  
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على « الاهفتاح»ألاردن: فجأة وكف التصعيد مع إلادارة ألامريكيت في ملف اللدش وجحجيم مشروع 

 إًران

 8112\1\1« : القدس العربي» -عمان  بسام البدارين
ومسػػوحوإل"دػػوبحوسػػ  حيػػةمحسػػم "سح زلػػسحوسنػػ وبحوحمةنػػيحرػػوطؼحوسطمو نػػيحعدنػػ وفح سمػػو ح  س ػػؿحسسمس"عػػوصحب"

وس قممدحرل حم سح فةحعمس ونيح س حطيموفحنيو"يحوس يمحوسزوم حسوح وح"عممهحر ل"هو حرنة وح"سدلؽحوح محعقػمو دح
وس  سزةح وسطومئحفيحوسخطوبحوسم  يحوحمةني حوس  حوعسدةحعة مهحن ع"هوحرفحوسسيد"ةح وسس  ػ محخػوم ح ػ"وقوح

 وس   " ي.
  زػمىح«حوسستػو فح ػاحوسقػةس»"مونػيحةيرػيح س"ػوحس ػصحرنػ وفحوسطمو نيح وفحقةحس ّ سحسل  ػوم يحفػيح ػؤس مح 

 وسيوخصحونجسو حفيحوحانو ح اح  ؤ س"فح  م""فح سعنون""ف.
س فحى وحوس موؾحقيمئحعورسعومهحسدع"مهوحرفحط   ح خييحسلمزؿ ح خ قهوحقيمئحرلػ ح  ػوسح نػوحو ػسعوؽحس  ػ مح

 فيحس ق"صحخح"نو بحوسة سيح  م بحوسقموم.
سػػمةةحرػػفحسقلػػ"صح زنػػةدح  ػػوم يحوسعمس ػػوفحوحمةنػػيحفػػيح ػػؤس محطيػػموفح و س وس"ػػيح فح"سموزػػاحوسزة"ػػةحىػػ ح ػػوح"

 وسطمو نيحرفحب"ومسيوحس يل يحس س"جيح خمىحفيحوس فةحوسعمس ونيحوس  ومؾ.
وسةخسػػيحوس "و ػػ"يحىنػػوح وتػػ يحوس   ػػػ  ح سؤ ػػمحرلػػ ح فحرّ ػػوفح ح ػػػعوبحغو تػػيح   ػػسزةدح سػػ حوسل ظػػػيح

 ػسدةوةىوحس نجسػو حرلػ ح  ػ مح "ػموفح وسنظػوـحوس ػ م  ح ػفحة فحوسعقػو حفػيحةو ػمدحسيخّجضح ػفح ػقؼحس قدػوصحو
 وسسيد"ةحرنة وح"سدلؽحوح محع لؼحوسقةس.

  ح زو لػيح مةن"ػيحسلنظػوـحوإل"مونػيح م ل"هػوحخحعػةح فحسختػاحسلس زػ"ـ ح سػ حخحسنػسسحرنيػوح  وزيػيح ػاحوإلةومدح
حعم ظػيح  زػيحوح م" "ي حرّ وفحفيحغنه حرنيو ح خحس د حسيو حخي وح فحوإلةومدحوح م" "يحوس وس"ػيحسرمك رػبي  يه

وسسم""ػػمحفػػيحطيػػموف.ح ىػػ ح وقػػاح "و ػػيح جػػم ضحرلػػ حوإل"قػػوعحوحمةنػػيحوسػػ  حخح" لػػؾح ة وصحس  وزيػػيحوإلةومدح
 وح م" "ي ح  و حعوس لؼحوإل"مونيح  حغ"مه حعدةحسنوقضحوس  وقؼحفيح لؼحوسقةس.

   قؼحوحمةف
حق ورػػػػةحر ػػػػؿح قػػػػؿحيػػػػخعهوح ػػػػ و حفػػػػيح  وزيػػػػيحوإلةومدحوح م" "ػػػػيح وسزوىوسيػػػػوحس  ػػػػـحوحمةن"ػػػػ"فح ة و ػػػػمح ىـحوس"ػػػػـ 

ػػوحعدػػةحوسم ػوسيحوس سدلقػػيحعدػػةـح قػؼحوس  ػػورةوصحوس وس"ػػيح ػفح و ػػنطف حعػػمغـح  قػػؼحوحمةفح  خ"وموسيػو حخي يه
 وس دونةحفيحوسز د"يحوسد   "يحرل حىو شح لؼحوسقةس.
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س  سجػوظحع  قديػوحسػةىحوإلةومدحوح م" "ػيحرلػ ح  ػوسح نػاح ػوحرّ وفحعي وحوس دنػ حس "ػؿح سػ حوسيػة   ح سخطػطح
  يؿحفيح لؼحوسقةسح فحسط "مح  وزييحسدومت"ي.

حوسسدع"ػػمحرػػفح سػػؾحعػػ  امح ػػفح ػػ ؿح قػػ ؿح فدػػؿ ح  ػػفحوس ػػمز ح فح" ػػ فحسخجػػ"ضح ػػقؼحس قدػػوصح  "ػػسـحوس"ػػـ 
حمةن"ػيح ىػيح قويػةحقػةحسطػوؿحوإل"مون""فحعوسلز  ح س"يـح وسسدو فح ديـح فحوسدنػو "فحوسسػيحسسقيػةىوحوس ؤ  ػيحو

خ قهوحفسػمدح قيػمح ػفحوسعقػو حفػيح  تػوفحخطػوبح   ػم عحوسػم "سحوسسم ػيحمزػبحط"ػبح مة غػوفح ػاح  و سػيح
 وخ سجوظحعد قوصح وسيوخصح سقة يح دو.

"  ػػفحوسقػػ ؿح فحوسسدع"ػػمحوحىػػـحرػػفحفل ػػجيحوسقػػمومحوحمةنػػيحفػػيحوخسزوىػػوصح ػػوسجيحوسػػ  محسػػـحميػػةهح ػػفحخػػ ؿح
يحس ةثحعيوح  ػو حوخانػ"فحوسدوىػؿحوس لػؾحرعػةحوهللحوساػوني حرنػة وحمعػطحعػ"فح يػوس حعػ ةهح تػم مدحوسدعومدحوسس

 عقو ح و س مومحوسس ويؿح احوإلةومدحوح م" "ي.
وسخطػػوبحوس ل ػػػيح فػػيحسقػػػو حخػػػوصح ػػاحم و ػػػيح  رتػػػو حسزػػوفحوسعمس ػػػوفحعدػػةحظيػػػمحوخانػػػ"فحسزػػ ح سػػػ حس ا"ػػػؼح

احوإلةومدحوح م" "يحوس وس"ي ح "ػثحخحعػةح ػفحعقػو حوخسيػوؿح ػاح  س ىحم وسيح "و "يح وت يح  ؿحوسد قيح 
 «.وسجموغح"تمحع يوس حوحمةف»ى هحوإلةومدححفح

سلؾحسميح ّ"وسيحع ت  ح س حرةـحوسسيػد"ةح ػاحوإلةومدحوح م" "ػيح فػيح ػوؿحوخ ػسنعوطحوس "و ػيح قػمو دح ػوحعػ"فح
قػػػؼح  ح"ج ػػػمح فح" ػػونةحوس قسم ػػػوصحوسسػػػيحوح ػػمؼح وح ػػػطم ح"  ػػفحعنػػػو حو ػػػسنسو حزة"ػػةحىػػػ ح فحوحمةفحسػػفح"

سس ػػةثحرػػفحو ػػسعةوؿحوسمرو"ػػيحوح م" "ػػيحسد ل"ػػيحوس ػػ ـح وس جو تػػوص حوح ػػمحوسػػ  ح غتػػبحفػػيحوحمزػػ ح ب"ػػمح
 وسخومز"يحوسجل ط"نيحم"وضحوس وس يحفيحوسلقو حوس ةو يحوس  حو ستوفسوحرّ وفحوس عصحوس وتي.

وس ػلطيحوسجل ػػط"ن"يح  طوسػػبحوس س ػةة"فحوسدػػمب حرنػػة وح دنػ حوس ػػ ـحوحر ػػؽح فحوحمةفحقػةحخح"ػػةرـحخطػػوبح
"طوسبحع قؼحوسسدو فح ػاحوسمورػيحوح م" ػيحسد ل"ػيحوس ػ ـح سػ حعدػةحقػمومحوسػم "سحة نوسػةحسمو ػبحوس ا"ػمحعنقػؿح

وسػػ ومةدحفػػيحوسػػنصحوس ل ػػيحسدنػػيح فح "ػػبوفحوس يػػل يحوحمةن"ػػيح«حفػػموغح"تػػمحع يػػوس نو»وس ػػجومد ححفحرعػػومدح
ح حوقسمو ػػػػوصحسيػػػػد"ة"يحتػػػػةحوإلةومدحوح م" "ػػػػيح ػػػػفحة فحوسسجػػػػم"طحعطع"دػػػػيحوس ػػػػوؿح"سطلػػػػبح قػػػػؼحوسسيػػػػج"ؽح

عوس  قؼحوحمةنيح فح قػ ؽحوس ػدبحوسجل ػط"نيح  ػفحقتػ"يحوسقػةسحفيػ ح  قػؼحمو ػلح اوعػصح  ػوحقػوؿحوس لػؾح
 س و وحسمؤ و حسزوفحوسعمس وف.

 ب"ومدحخومز"ي
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مةنػػيحعدػػةحب"ػػومدحخومز"ػػيحسل لػػؾحرعػػةحوهللحىػػ هحوسسجػػور صحطجػػصحرلػػ حوس ػػط  حفػػيحعن"ػػيح  ةع"ػػوصحوسخطػػوبحوح
 وساوني حسـحسيدلفحسجوي"ليو ح عدةحوسيوؿحىوسجيحزمىحع"نوح ع"فح سيحريةح ع حظعيحوس "لح   ةحعفحبو"ة.

 س" ػػػصح يػػػوةفيح فحسطجػػػ حىػػػ هحوس ػػػؤاموصحرلػػػ ح ػػػط حوسخطػػػوبحوحمةنػػػيحوس"ػػػـ  حعدػػػة وحبومح ب"ػػػمحوسخومز"ػػػيح
س ؤ فحوسخومز"يحوإل وموسيح ن محقمقػوشحرلػ حىػو شحوزس ػوعح بمو حوس د ة حروةؿحوسزع"محرّ وفحمفقيح ب"محو

وسخومز"ػػيحوس ػػسيحوسدػػمبحمفقػػيحوح ػػ"فحوسدػػوـحسلزو دػػيحوسدمع"ػػيح   ػػةح عػػ حوسمػػ"ط ح "ػػثحعػػةوحسز "ػػاحوس ػػموقع"فح فح
 ر وفحسس  سحخ س نوؼحوخسيوخصح وسسن "ؽح احوس د ة"يح وإل وموص.

ػػوح يػػؿح خلػػؼحوس ػػ وس"س حعػػةس"ؿح فحوإل" ػػو حعػػ فحوسمعور"ػػيحوسدمع"ػػيح سػػةصح  ػػوحعػػةوح فح ػػ" هوح ػػوحخ"ػػبوؿحغو ته
ح زػػػةةهوحرلػػػ حىػػػو شحوزس ػػػوعحرّ ػػػوفح  فحوسس ػػػم"عوصحوسيوسج"ػػػيحوس ػػػي"مدحوسسػػػيحس  ػػػؿحعيػػػ يحتػػػوعطح خػػػوعموص
 يم حعمبصحرل ح  ؿحر  يحفومقيح ػفحوس ل"ػؼحوس يػم حسػ مةفح "ػثحومسجدػصحفػيح يػمحنم ػيحوسسدو ػؿح
وسػػ وقديح ػػاح لػػؼحوسقػػةسحوسسػػيح يػػع صح  ػػمو "ل"يحعػػوسسبو فح ػػاحونجػػموةحوسػػم "سحرعػػةحوسجسػػو حوس " ػػيحعسم ػػ" وح

 يحيػ صح  ح يػ وصحسل مدحوساون"يحفيحونسخوعوصحوسم و يح  فحة فح نوف "ف حعدة وحسةخلصحقػ ىحخج"ػيحس يػل
  نوف وحوس  ح وفح"  فحوفح"  فح م  وحق "وحوسزنموؿح   ةح ج"ؽ.

وحمةفح"قم حز"ةوهح  قؼحعقو"ػوحوسنظػوـحوسم ػ يحوسدمعػيح وس ػة"ثحرػفحفػموغح ػاحوإلةومدحوح م" "ػيحتػةحوس يػوس ح
حع قػػو""سح   ويػػجوصحسلػػؾحوس وقد"ػػيحوسسػػيح"س ػػةثحرنيػػو وس يػػم" فححوس طن"ػػيحوسدل"ػػوح"ي"ػػفحس  قػػؼح  ػػسزةح"لسػػـب

وح فحروةؿحوسزع"مح علاحع ت  حرةـح ز ةحوس وزيحسدقةحق ػيحو ػسانو "يحرمع"ػيحفػيحر ػوفح  وس د ة" فحخي يه
 قعؿحق يحوسم"وضحفيحآ ومحوس قعؿ.

ػػػوحفػػػيح  وزيػػػيح ةومدحوسػػػم "سحسمو ػػػبح وس نػػػوخح قػػػؿحسيػػػد"ةوهحفػػػيح د ػػػ محوخرسػػػةوؿحوسدمعػػػيحىػػػ هحوح"ػػػوـحخي يه
 وسقمف.عوسسبو فح اح ؿح وح"قوؿحرفحيجقيح

وحمةفحخح"م"ػػةح فح"زػػةحنج ػػوح  "ػػةوهح ػػفحة فح ةم ػػيحوس لجػػو حوسسقل"ػػة""فحفػػيح  وزيػػيح دم ػػيحخو ػػمد حوح ػػمح
وسػػ  ح" ػػونةحوسس ينػػوصحعدنػػ وفحو ػػسةموؾح  س ػػؿحفػػيحوس  قػػؼحوسدمعػػيحر   ػػوح" "ػػؿح سػػ حوس وقد"ػػيح  ػػوح"سػػمةةحفػػيح

وسقةسحوس ػمق"يحرويػ يحوسة سػيحفل ػط"ن"يح لؼحوسقةسح احوسس  ؾحعطع"ديحوس وؿحعوسخطوبحوسقة"ـحوس  ح"دسعمح
ح "س  ؾحعخ"ومح ؿحوسة سس"ف.

ح  
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 ” بي بي س ي”وثائلي لـ”..صعود: عائلت في حالت حربآل “

 8112\1\9 ”:القدس العربي“
حح″2عػػيحعػػيح ػػي“سدػػمضحوسقنػػودحوسسلجب" ن"ػػيحوساون"ػػيحفػػيحى" ػػيحوإل ورػػيحوسعم"طون"ػػيح فػػيحوسسو ػػديح ػػفح  ػػو حوس"ػػـ 

 ح"سطػػمؽحفػػيحاػػ ثح لقػػوصح ػػفح”آؿح ػػد ة:حرو لػػيحفػػيح وسػػيح ػػمب“ او ق"ػػوحعدنػػ وفح:حح)عس ق"ػػصحسنػػةف(حعمنو زػػو
ةق"قي حس ؿح نيو ح س حوسسط موصحوسةوم وس" "ي حوسسػيحسدمفيػوحوس  ل ػيحوسدمع"ػيححوس ػد ة"ي حخويػيح ػاحعػم بحح59

  سيحوسديةح   ةحعفح ل وف.
يح جسمؽحطمؽح س وزوحسم"ػموصحغ"ػمح  ػع قيحوس  ل يحس زةحف“ فوسصحوسقنودحفيحوإلر فحوسسم "زيحسلعمنو سح فح

عدةحرقػ ةح ػفحوسنجػ  ح وساػمو ح وس  ػـحوس طلػؽح وسسػ ا"م.حس ػفحآؿح ػد ةحظلػ وح سي ػ"فحعن ػمح "ة" س زعػيح سطمفػيح
  سػػػ حعػػػةرـحوس س ػػػةة"فحوسػػػ "فح" ػػػسد ل فحوسدنػػػؼ.فيحىػػػ هحوس ل ػػػليحوس او ق"ػػػيح ػػػ"سـحسنػػػو ؿحوسس ػػػة"وص حوسسػػػيح

 “.رو وحوس  حسديةحعسم""محوس  ل يحح32سد مح" وزييوح سيحوسديةحوسعوساح فحو
 ػػػ"سـحسنػػػو ؿحسديػػػةح  ػػػوـحوس ػػػد ة"يحوسزػػػةةحع نيػػػو حوسسطػػػمؼح وسدػػػ ةدح سػػػ ح“ ح تػػػوفصح فحفػػػيحوس لقػػػيحوح سػػػ ح

 ”.وإل  ـحوس دسةؿ
وس ػػد ة"يح  ػػػاحسيػػورةحيػػػموريوحوإلقل" ػػيح ػػاح "ػػػموفحسزػػةحنج ػػػيوحفػػيحقلػػبحوحب ػػػيحفػػيحوس ػػػمؽح“ ح  ػػةصح فح

 ”.وح  ط
ح”.وسعمنو سح"س و ؿح وح  وح س  فحوس د ة"يحق دحو سقمومح  حق دحف ت حفيحوسدوسـ“ خس صح

ح  
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 ما أثر جكشف صراع "املخابراث الحربيت والعامت" على أمً مصر؟

 8112\1\11  عطية أبوالعال -81عربي
ح رػػوةصحس ػػم"عوصحوسن" "ػػ مؾحسػػو" ب حوسسػػ حن ػػمسيوحوسيػػ "جيح ػػؤخمو ح عاػػصحفتػػو "يح   لػػ"فحوس يػػم"يح قػػوطا
يػػػ س"يح نيػػػو حوس  ػػػؼح زػػػةةوحرػػػفحطع"دػػػيحوسد قػػػيحوسسػػػيحوستػػػ ح نيػػػوحسس ػػػـحعوسسيػػػومع حعػػػ"فح قػػػ ىحزيػػػوب ح
 خػوعموصحفػػ ح يػػمح ى ػػوحوس خػػوعموصحوس مع"ػيح وسدو ػػي ح  ػػفحاػػـحوسس ػػوؤؿحرػفحسػػ ا"محىػػ وحوسيػػموعحرلػػ حوح ػػفح

 وسق  يحوس يم ح سزل"وسوحرل حوحمض حخوييحفيح "نو .
وسن" "ػػ مؾحسػػو" بح نػػوحتػػوعطحعوس خػػوعموصحوس مع"ػػيح" ػػبح فػػموةحوس خػػوعموصح قػػوـحوس ػػخصحوسػػ  حقوسػػصحيػػ "جيح

وسدو ػػي ح وإل ػػومدحوسػػ ح فح ػػفح"ػػسـح ػػـحمو  سػػوح نػػوح"دػػومضحس زيػػوصحوس " ػػيح"ػػسـحوس ػػطحرل"ػػو ح فػػؽح ػػوح مةح
 عوسس م"بحرل حس وفحوستوعط

حوسػػح   ػػوحح2011ني/ح"نػو"مح ػون فحوساػوح28 عػة صحوسسػ سموصحفػيحوسد قػيحعػػ"فحوسزيػوب"فحسظيػمحرلػ حوس ػط ح"ػػـ 
عدػػةه ح وستػػ ح سػػؾح ػػفحخػػ ؿحفقػػةح ػػؿحوحزيػػبدحوح ن"ػػيحفػػيحوسة سػػيحوس يػػم"يحوس ػػ"طمدح وسس قػػؼحرػػفحوسد ػػؿ ح
عخ ؼحزيوبح و ة حى حوس  حو س محف ح  وم يحر لوحعية  ح اعػوص ح ىػ حزيػوبحوس خػوعموصحوس مع"ػي ح "ػثح

خجػو يـحق ػػم"و  ع ة"نػػيحح75 و سزػػوبىـحفػػيح قػػمحوس ز  رػػيحح ػمرصحفػػيحورسقػػوؿحوسن ػػطو ح ػػفح "ػػةوفحوسس م"ػػمح و 
 نيمح  وؿح مقيحوسدوي يحوس يم"يحوسقوىمد.ح

ح21 حس ويلصحورمعيح  ح2011 ػعوط/حفعمو"ػمحح3وح اح  ةحوسن طو حوس "فحسـحورسقوسيـح فح "ةوفحوسس م"مح"ـ 
وخخسجػو ح   ةحفيحسيػم" وصحخويػيحسليػ "جيح نػوح ب ػ  هحو سزػب حرلػ ح"ػةحوس خػوعموصحوس مع"ػي ح عدػةحفسػمدح

 "ػوـ حسعػ"فحرنػةح طػ ؽح ػمو يـح نيػـح ػون وحعػةوخؿح  ػةحوس عػونيحوسد ػ م"يحعػوس يحح4وسق م  حوسسيحو ػس مصحسػػح
وس ػػوعاحع ة"نػػيحنيػػمحعزػػ ومح  ػػزةحموعدػػيحوسدة "ػػي ح قػػوؿحوس يػػةم حوسػػ  حفتػػؿحرػػةـح  ػػمحو ػػ و ح فحم ػػ"سح

 وخػػصحوخ ػػسو ح   ػػةح ػػ"ؼحوإل ػػ ـححوس خػػوعموصحوس مع"ػػيحآنػػ وؾحرعػػةحوسجسػػو حوس " ػػيحوسسقػػوىـح س ػػةثحوسػػ"يـ 
ح10عوزس ػػوعحو ػػس محسنيػػؼح ػػوري ح عدػػةىوحوزس ػػاح دنػػوحس ػػةدحح- ػػفحوس ز  رػػيحوسسػػيحورسقلػػصح قسيػػو-  ػػةح

 ةقو ؽحقعؿح ط ؽح مو نوو.
   ومحوس يةمح س ح فحوس  قؽح خعمهحعدةحس  فحوس دو ليح س قؼحوسسد "بح نوح "سـحوطػ ؽح ػمو يـح عو ػمدحح

 وسة سيلححنوحسـح"دةح  ز ةوه.ة فحوسس ل"ـحح فح
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  نػػ ح سػػؾحوس قػػصح وسد قػػيحعػػ"فحزيػػوب حوس خػػوعموصحوس مع"ػػيح وسدو ػػيحس ػػيةحيػػموروح ل   ػػوح  وتػػ و ح "مزػػاحح
 موقع فحى وح س حقةمدحوسم "سحوس يم حوس خلػ عح عػومؾحرلػ ح ةومدحوسسنػوفسح وسيػموعحسيػوس وح يػوس حنظو ػوح

  س حقع"ؿحا مدح"نو"م.
 سح فحخ ؿحرةدح ظوىمح سزل"وصحس وسيحوسسيومعحع"فحوس "فح وآلخم ح وفح عمبىو: وست حى وحوسسنوفح
طػػ ؽحزيػػيحم ػػ "يحوسنػػومحرل"ػػو ح فقػػوحح-  قسػػؿحم ػػ"سحوس خػػوعموصحوسدو ػػي ح   و سػػيحوغس"ػػوؿح  اػػمح ػػفح ػػمد ح و 

سسيػػػم" وصح ب"ػػػمحوسخومز"ػػػيحوس يػػػم ح   ػػػةح عػػػ وسم"ط.ح   ػػػومح عػػػ حوسمػػػ"طح سػػػ ح خيػػػ"يح ع"ػػػمدحفػػػ حوس زلػػػسح
 م حس سػػػصحوسسعم"ػػػمحسل ػػػوةث ح   ػػػةح فحوسسػػػوم"لح "  ػػػؼحوس ق"قػػػي ح  سػػػؾحفػػػ ح سوعػػػوحو ػػػوىةحرلػػػ حوس ػػػمبحوسد ػػ

  وس  ـو ح خ ؿحسقو حسلجب" نيحوسيـحزييحم  "يحع  ؿحيم" حعوس ق ؼح مو حوس وةث.
 سيج"يحوس  وةمحوسدو ليحعزيوبحوس خوعموصحوسدو ي ح "ثح يةمحم "سحوخنق بحوس يم  حرعةحوسجسو ح-
 " ي حرةةوح فحوسقموموصحوسم و "يح طو حف"يوحعدةةح فح  ػؤ سيحزيػوبحوس خػوعموصحوسدو ػي حس"يػع ح ز ػوسيحوس

  ػؤ خحح113 حرػةةحح2017  سػ ح طلػا حح2013س  ب/ح" س"ػ حح3 فحس صحوإلطو يحعيـحم  "وح ن حونق بح
    " حعزيوبحووس خوعموصحوسدو يو.

حرلػػ حوسزػػ"شح وس ػػمطيح وسقتػػود ح وح الػػيحرلػػ حوخسيو ػػوصحعوسخ"ونػػيح س ػػم"بح دل  ػػوصحسل  ػػح-ح ل "فحسليزػػـ 
 ح وسس حقوؿحخعػمو ح  ن"ػ فح نيػـحسػـحو ػسيةوفيـحعدػةح2015/ح05/ح16 سؾح ا"مد ح عمبىوح  ع يحوسقتودحعوسدم"شح

س م"بحخطح "مىـ ح  ػ وةثح قسػؿحق"ػوةوصحوسةوخل"ػيح وستػعوطحوسػ "فح"ػسـحسيػج"سيـحرلػ حوسطمقػوصحفػ ح ػ"نو  ح
حعدػػةح م ةح دل  ػػوصح  ا قػػيحسل  ػػل "ف ح  ػػوفح سػػؾح وتػػ وح يػػم حعػػوحم ػػ"سح بمو ح يػػمح خح"ػػسـح سػػؾحوخ

وح ػػعؽح   ػػةح ػػػج"ؽ ح قوسػػصحعػػوحق"ػػػوةوصحر ػػ م"يح   ن"ػػيح وسيػػػ ج" فحوس قمعػػ فح ػػفحوسنظػػػوـحوس يػػم  ح ىػػػ حح
وح زػػ ةحخ"ونػػيحةوخػػؿحوحزيػػبدحوح ن"ػػيحفػػيح وةاػػيحوس و ػػوص ح س ػػو ؿح ػػج"ؽ:حىػػؿحظل ػػسيـحوسخ"ونػػي؟وح فػػيحسدل"قػػ

رل حوس وةث حقوؿح  ورةح ب"محوسةوخل"ػيحوس ػوعؽحو   ػةحزػوةح نيػ موح فحمو  ػيحوسخ"ونػيحسػب ـحوحنػ ؼ.ح قػوؿح
حسػػ ةعح يػػمحتػػ و"وحوسخ ػػيح وسدػػومح وسخ"ونػػي حخحعػػةح ػػفح دمفػػيحوس ق"قػػي ح وإلر  ػػيحو يػػطج حع ػػم و:حووس"ػػـ 

  و وح ةثحعوستعط؟و.
موفق"فحسيػػػـح اػػػومصحس ػػػوؤخصحرػػػفح ػػػفح ػػػمبح دل  ػػػيح وةاػػػيحو ػػػسيةوؼح ب"ػػػم حوسػػػةفوعح وسةوخل"ػػػيح  قسػػػؿح ػػػح-ح

 س وزةىـحف حوسب وفح وس  وف.
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وحرلػ ح ػيوةدح ػفح  ػةحوسد ػ م""فح21  وح وةايح قسؿحوسدق"ةح   ةحوس ن يحفيح "نو  حفقةح يلصحورمعيح-ح
  يمحفيح "نو حعنجسحوس  ةد ح   ؼحوس يةمحوسد  م  حوس  حفتؿحرػةـحح6وس "فحخة  وح احوس ن يحس ةدح

و ػػػ وحس  نػػػوحخح"ػػػبوؿحعوسخة ػػػي حرػػػفحرػػػةدح  ػػػ محس تػػػ ح سػػػةرـح زػػػ ةح وسػػػيح ػػػفحوسم ػػػ ضحعػػػ"فح زيػػػبدح  ػػػمح
 وس دل  وصح وخ سخعوموصحفيح  م حوسد ل"وصح  قصحوس  وزيي.

وح فحوسيػػػػ صحوسػػػػ  حظيػػػػمحفػػػػيحوسس ػػػػز"ؿحوسيػػػػ سيحوسػػػػ  حن ػػػػمهح21عػػػػة مه ح  ػػػػةحوس يػػػػةمحوسد ػػػػ م حسػػػػػورمعي
يػ سو حىػ حيػ صحوسدق"ػةح   ػةحوس ن ػي حعنػو حرلػ حقمعػوح نػو ححوإلر  يح   ةح   ػ حاػـحسموزػاحرنػوح نجػي

  قوؿ:حو نوحخة صح احوس قةـحوس ن ي ح  ق ـحرل ح فحى وحوس قطاحي "  ح ى حي سوحم  وحوهللو.
  ػػةةحوس يػػةمح فحووس قػػةـحوس ن ػػيحو ػػسموثحعوسق"ػػوةدح ػػفح زػػؿحوسػػةرـ ح سػػـحسزوىػػؿح سػػؾ ح سػػ ح فحو س ػػيةحىػػ ح

 زدلنيح س ةثح س"ؾحعدةح د م حعوسخ"ونيو.حح  و ؿح فموةحوسق د ح ى ح و
  توؼ:حون فحف حوس  وزيوصحخحن وزوح  ل "ف حعؿحن وزوح ز  روصحنظو "يح ةمعػيحع ػ ؿحرػوؿح  يػوموصحح

قسوس"يحروس"ي حخح"  فح فح"  ن وح زمةح  ػل "فح  فػموةحرػوة""ف ح   اػمح ػفح ػمدحطلعنػوحو ػسمواي ح سػـحسزوىليػو ح
 قيجنوحن فح "يمبحوس  ل  فو.ح رنة وح"قةـح س"يوحةرـح"سـ

   ومحوس يةمح س حب"ومدحسم "سح م وفحوسزػ"شحوساػونيحوس "ػةونيح سػ"يـحفػ ح  ػةسيـحوسد ػ م"ي ح  نيػـح ػ  وحسػوحح
  سؾ حفقوؿح نوح "موزاحى وحوح م.ح سـح"سم"مح ي .ح

ـحف"يػػوح   تػػ حوس يػػةمح فحووس  ػػل "فحفػػ حعدػػضحوس ػػوخصحس ػػ فحسػػة"يـح دل  ػػوصحرػػفحوس  ػػةوصحوسسػػيحنخػػةح
   امح نوحن ف ح "دمف فحوحفموةح وسدسوةح  خوبفحوس   ح خط طحوس "مح فتؿح فح فموةحوس  ةدو.

وح ػد مهحعوح ػؼح ق سػو:حو"ػسـحس ػل" نوحسل ػ صحفػ حسدعػيح ع"ػمدحخح21  عةىحوس يةمحفيحخسػوـحح ة"اػوحسػػورمعيح
   فح "فحس س"نوحوستمعوصو.ححنجيـحف"يوح فحرل"نوح  فح دنو ح ن فحفقطح ق ةح مب حخحندمؼح فحرة نوح

 فحزونعو حقوؿحس و ح وعؽحعوسز"شحوس يم حز دوح انػو حخة سػوحسن ػ"ؽح ػاحزيػوبحوس خػوعموصحوس مع"ػي حطلػبح
و:حو ػػػفحوس دػػػم ؼح فحوس خػػػوعموصحوسدو ػػػيحىػػػيح  اػػػمحوس ؤ  ػػػوصحوس يػػػم"يحرػػػةو ح21رػػػةـح  ػػػمحو ػػػ وحسػػػػورمعي

وؿحريػمحز ػوؿحرعػةحوسنويػمحاػـحريػمحوس ػوةوص حإل مو "ؿ ح ىيحوسسيح ونػصحسػة"محوسيػموعح ػاح  ػمو "ؿحطػ ح
 و س مصحرل ح عوة يوح و سموس"ز"سيوحفيحريمح عومؾحوسط "ؿ حعوسمغـح فحسم"محوخ سموس"ز"وصحوسدو يحسلة سػيح

 فيح سؾحوسديم ح س  نصح ز"وؿح نيوحسدل صح فح ز"وؿح عقسيوحوس عوةئحنج يوح وح و "وصحنج يوو.
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 قصح عومؾحع ةومدح لؼحفل ط"فح  لؼحغبدحعوسس ة"ة حف ةومسػوحع يػومدحفػيح  توؼ:حو لجصحوس خوعموصحوسدو يحح
ظؿحق" ةح ة"ةدح جم تيحرل"يو ح س وحقو صحوسا مدح ػوفحسل خػوعموصحوسدو ػيحة محىػوـ ح قػةحوخس"ػمحم " ػيوحنو عػوح

يحسػم "سحوسة سػػي ح  ػػوةح فح"سػػ س حوسم و ػػيحخلجػػوحس  ػػنيح عػػومؾحسػػ خحسػػةخؿحوس زلػػسحوحرلػػ حسلقػػ وصحوس  ػػل يحفػػ
وسيموعحرلػ حوس ػلطيح ونسبورػوحسجػ "ضحوسػم "سحوس دػب ؿحفػيح ةومدح ػؤ فحوسػع ة ح فػيحسلػؾحوسجسػمدحةرػـحم ػ"سح
زيػػوبحوس خػػوعموصحوس مع"ػػيح م ػػبهح ق سػػوحعدػػةةح ع"ػػمح ػػفحوسد ل"ػػوصحوسقػػ مدحفػػيحوس ػػ ومعح وس "ػػوة"ف حس" قػػاحوسدػػةو دح

وحوبةوةحوسسقػػومبحع"ني ػػوحومس ػػبحزم" ػػيحعػػ"فحوس ػػدبح وسقػػ وصحوس  ػػل يحوسسػػيح"نس ػػيح س"يػػوح "  ػػبحرل"يػػو ح  ل ػػ
زة"ةدحسن بحب موحسلق وصحوس  ل يحف"عسدػةحوساػ ومحرنيػو ح سػ ح يػؿحوح ػمح سػ حرػةو دح وتػ يح يػم" يحعػ"فح
ا ومحوس دبح ز"شحوسع ة ح ى ح  ةحوحىةوؼحوسم " يحوسسيح لجصحعيوح  مو "ؿح سػؾحوسد "ػؿحوسيػي" ني حوسػ  ح

 وس يم"ي حاـح  يلسوح س حم و سيوحعدةحزيةحط "ؿح سةع"مح   ـو.حنز صحفيحبمروحفيحوس خوعموصحوس مع"ي
 " ت حوسل و حعػوسز"شحوس يػم ح نػوحو ػفحوس دػم ؼح فحزيػوبحوس خػوعموصحوسد ػ م"يح ػوفح نػ ح دوىػةدحوس ػ ـح
وإل مو "ل"يحوسيةؼحوح ؿحسلييو"ني ح  وفح سػؾحوسزيػوبحىػ حوس دعػمحوسػ  حرعػمصحوخ ػسخعوموصحوإل ػمو "ل"يح ػفح

سػػػػ ح قو ػػػػيحر قػػػػوصح ا"قػػػػيح ػػػػاحوسقػػػػ وصحوس  ػػػػل يحوس يػػػػم"ي حعػػػػة صحعوسلقػػػػو وصحوسة م"ػػػػيحوسسػػػػيحنظ يػػػػوحخ سػػػػوح 
وح م" " فحع"ني وحع زيحسمس"عوصح موقعػيحوس ػة ةح  مو ػبحوإلنػ ومحوس ع ػمحوح م" "ػيح وس يػم"يح وإل ػمو "ل"يحفػيح

  نػػصحيػةوقوصح ق"ق"ػػيح ػ"نو  ح سطػػ مصحوسد قػوصحعدػػةح سػؾحرلػػ ح ػةومحر ػػموصحوس ػن"فح سدوقػػبحوحز"ػوؿ حفس
ع"فحتعوطحح خوعموصح يم""فح نظمو يـحوإل مو "ل""ف حح قةح ةثح سؾحفيحوس خوعموصحوس مع"يح سـح" ػةثحفػيح
وس خػػوعموصحوسدو ػػي ح سقػػو وصحوسسن ػػ"ؽحىػػ هحسندقػػةحعو ػػس مومحطػػ وؿح ػػ وسيح معدػػ"فح ػػنيحرلػػ ح  ػػس "وصح خسلجػػيح

سؾحف فح  عؽح ؤ  وصح يػمحفػيحسطع"ػاحوسد قػوصحع"فحتعوطحوخ سخعوموصحوس مع"يحفيح يمح و  مو "ؿلح س 
 ىيح ةومدحوس خوعموصحوس مع"ي.ح- خحسبوؿ- اح  مو "ؿح ونصح

   ومحوسل و حعوسز"شحوس يم ح س ح نوححخ ػظحوسلػؾحوسد قػوصحوس ا"قػيحع"ني ػوحفػيح  وخػمحوسقػمفحوس وتػيح انػو ح
ع"ػػػي ح   ػػػةحسػػػيح  ػػػةىـح  وفقػػػيحعدػػػضحوسد ػػػؿحوس  ػػػسمؾحوسػػػ  حز ػػػاحع"ننػػػوح عػػػ"فحعدػػػضحتػػػعوطحوس خػػػوعموصحوس مح

  ة"مىـحرل ح سؾو.ح
  تػػوؼ:حو س ػػوحطوسػػصحوح"ػػوـح س ػػوامصحوسزػػمو ـح وح ػػةوثحرلػػ حوحمض ح ػػخمحوسنػػوسح ػػفح ػػة"ثحوسقػػوةدحرػػفح
وسطػػمؼحوساوسػػث ح سػػـح" ػػفح  ػػةح"دػػمؼح فح و ػػةوح ػػفحوس نس ػػع"فح سػػ حوس زلػػسحوحرلػػ حسلقػػ وصحوس  ػػل يح"خ نػػوح

سلػػؾحوسزػػمو ـحح- ل" ػػ"وصح  ػػوحسة"ػػوح ػػفحيػػ  "وصحو س نسػػوحرل"يػػوحوسق"ػػوةدحع ػػوحسػػوح ػػف- "خػػ فحوسػػع ةح "مس ػػبح
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وس ػػن"ديحس" قػػاحعػػ"فحوس ػػدبحوس يػػم ح  ؤ  ػػوصحوسة سػػي ح  ونػػصح ل" ػػ"وصح سػػؾحوسد "ػػؿحىػػيحوسطػػمؼحوساوسػػثح
 وس  حخح"دمفوح  ة.

وس ػوعؽح رػةوةىولح رفح وحعدةحوخنق ب ح"ق ؿحوسل و حعوسز"شحوس يم :حوعة حوس " يحسنج" حوسخطػيحوإل ػمو "ل"يح
سلقتػػو حرلػػ حزيػػوبحوس خػػوعموصحوسدو ػػيحوسدػػة حوح ؿحإل ػػمو "ؿحفػػيح يػػم حفقػػةح خػػم حعوسنقػػؿح وسسقورػػةح وسدػػبؿح
 رػػةوةوح ع"ػػمدحزػػةوح ػػفحتػػعوطحوس خػػوعموصحوسدو ػػيح ػػفح  ػػو فحر ليػػـ ح   ػػؿح  ليػػـحغ"ػػمىـح  ػػفح"متػػ حرػػفح

  خ يـحسوح  حرل حوحقؿح لع"سيـ.
فحزيوبحوس خوعموصحوسدو يحفيح  ةحوسس ػم"عوصحوسسػيحخمزػصح ػفح  سعػو ح  زيػوح"  مح فحوس " يح وفحقةح ىوح

ح ة"اوحس ة"مح  سعوحرعوسح و ؿح"ق ؿحسو:حووسدو يحة حو"ةؾح نيوح وحمضح"وحرعوسو.
ح  
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 كردصتان العراق في مأزق صياس ي واكتصادي

 8112\1\11  العربي الجديد   روجبين مسلم
قة صحخ سيوحز  عحرل حوسسدّمضح س ح  وسػبحعةخ ؿح مة سوفحوسدموؽحفيح م ليح ظوىموٍصح  ر وؿح مب ح 

وح ػػػبوبحوس "و ػػػّ"يحفػػػيح نطقػػػيحوس ػػػل" ونّ"ي حفػػػ ّفحوإلقلػػػ"ـحخح"خػػػ ضح  ؿحوخسعػػػومح" ػػػ فحوس ػػػومعح يػػػةمه حفقػػػةح
طو سػػصح ػػ وةثح  والػػيحوس نطقػػيحفػػيحوسدقػػ ةحوحخ"ػػمد ح ػػاحسجػػو صحفػػيح  ػػس "وصحوسدنػػؼ حس ػػّفحوس تػػاح خ"ػػموه ح

يػةومىو حفػيحوس قػصحنج ػو ح"س ّ"بحع مريحن محوس لطوصحق وصح وس مطيح وح فحفيحوس ػةفحوسسػيحس ػيةحسػ ّسموه ح و 
وح و ػػػػمحعملػػػػؽحرػػػػّةدح  ػػػػو ؿح رػػػػ ـح يّسي ػػػػيحعسػػػػ ز"سحغتػػػػبحوس سظػػػػوىم"ف حرلػػػػ حغػػػػمومحقنػػػػ وصح ؤ  ػػػػيحنوس"ػػػػوح

 .NRTوإلر  "يح قنوسيوحوس ا"مدح
ّ"ػي ح  ػ سؾح ػوفحوح ػمح  ونصحوخنسيو وصحسد ؿحوسي وفيح  تػاحو سزوزػوصح س وتػديح ػفحوسقنيػل"وصحوسممع

عوسن ػعيحإل"قػػوؼح دومتػػ"فحعػػومب"فحس  ػػبوبحوسم " ػػّ"ي حرلػػ حغػمومحس ق"ػػؼح و ػػ ومحرعػػةحوس و ػػة ح ىػػ ح ؤ ػػسح
حرنػوحوس ػلطوصح  حخعػمح ّ"و ػوهح ونوس"وو ح قةح يسقػ حرل"ػوحوسقػعضحفػيح طػومحوس ػل" ونّ"يحعػبّ حم ػ ّي حف" ػوحسػـحسيدػطا

ّةةح  ػػو ؿحوإلرػػ ـ حوسقم"عػػيح ػػفحوس ػػببحوسػػة" قموطيحوس مة ػػسونيحرػػّةدحقعػػؿح طػػ ؽح ػػمو و.حفػػيحوحانػػو  حسػػـحسسػػمح
 عق"وةدح  د ةحعومبوني حفيحورسعومحز "احوس سظوىم"فح وس سدوطج"فح ديـحو مىوع""فو.

و حسدسعمحوسنو ػطيحوس مةّ"ػيح وسيػ وفّ"يحوسدموق"ػي حن"ػوبحرعػةوهلل ح ّفحوز "ػاحقػ ون"فحوس ػلطيحNRT فيح قوعليح اح
وحىػػػيح ة وصحفػػػيح "ػػػة حوح ػػػبوبحوس "و ػػػ"يحوس و  ػػػي.ح  ح"  نيػػػو ح وس ػػػوحسم"ػػػة حو ػػػسخةوـحوسسنج" ّ"ػػػيح  ؤ  ػػػوسي

 ػفحوسسدػّمضحس  ػو ؿحوإلرػ ـحح13.1وسقون فحوس  ّ  حقون فحوح بوبحوس "و "يو حوس  ح"  ّنيوحعجتػؿحوسجيػؿح
قلػ"ـح مة ػسوفحوسخويي ح    حوسخطوبحوس مو"م.حس سؾ حفيح  اح ب"ػمحوساقوفػيح وس ػلطيحوسسنج" ّ"ػيحفػيح    ػيح 

وخ سدوني حفيح ّ ح قػص حعوسزيػوبحوح نػي ح عػ ّ ح ؤّ  ػيح "و ػّ"يحخب ػيحسخة ػيح يػوس ح ز  رػيح دّ"نػي ح  ح
 ػػببح "و ػػػّي.ح  سػػػؾح لػػوحىػػػ حا ػػػمدحرقل"ػػػيح "و ػػ"يح نعاقػػػيحرػػػفحوس ػػػمبحوحىلّ"ػػي حس  ػػػّنيـح ػػػفحوسسدػػػّمضحح ح

  خٍصح"دومضحمؤ"سيـحس  "و و.
  نطقيحختمو ح  نطقيحيجمو 

حوس ظػػوىموصحسقم"عػػوهح ّخحفػػيحووس ا ػػ وخس ػػوةحوسػػ طنيحنطقػػيحوسختػػمو وحوسسػػيح" ػػ"طمحرل"يػػوحيحوسزػػوهح"س ّ ػػة:حخحسقػػـ 
وس مة ػػػسوني ح ىػػػ ح ػػػببح "و ػػػيح   ػػػوحوسمو ػػػؿحزػػػ ؿحطوسعػػػوني.حفعدػػػةحوسيػػػموعحوسػػػةو يحوسػػػ  حةومحعػػػ"فحىػػػ وح

وفحعػػ"فحوسخيػػ "ف حعم"ػػيح تػػاحوسجيػػ"ؿح وس ػػببحوسػػة" قموطيحوس مة ػػسونيحفػػيحوسس ػػد"ن"وص حقّ ػػـحوسجػػوؽ ح مة ػػس
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 ػػػّةحسلسنػػػوفسحع"ني ػػػو.ح نػػػ ح سػػػؾحوس ػػػ"ف حس ػػػو"بحوس بعػػػوفح ػػػفحخػػػ ؿحسيػػػّ مى وحوس ػػػ ومحوسػػػة" قموطي:حخح" ػػػ  ح
وسػ ببحوسة" قموطيحوس مة سونيحع ّ ح دومتيح وصحق" يحفيح وتنسو حع"ن وحفػس حوخس ػوةحوسػ طنيحوس مة ػسونيح

 وسنجسحس ي وصحوس خوسجي حعي مدحن ع"ي.وسطم"ؽح  وـحوسسدّةةّ"ي ح   وـحوسسدع"محرفح
غ"ػػػػػوبحوس ظػػػػػوىموصح وسدنػػػػػؼحفػػػػػيحووس نطقػػػػػيحوسيػػػػػجمو وحوسسوعدػػػػػيحسل ػػػػػببحوسػػػػػة" قموطيحوس مة ػػػػػسونيحخح"د ػػػػػس ح
عوستم مد حمفوىوهحعػ"فحوس ػ وفحوس  لّ"ػ"فحوسػ "فح"دػون فح ػفحوسق"ػ ةحنج ػيوحوسسػيح"دػونيح نيػوحوس ػ وفحوس  زػ ة فح

سوني.حو نػػ حب ػػفحيػةوـ حريػػمؼحوسنػػوسحفػيح نطقػػيحوس ػػل" ونّ"يحع ػػزورسيـحس ػصح ػػ"طمدحوخس ػػوةحوسػ طنيحوس مة ػػ
 عستػػ "وسيـ.حسػػـحسقػػـحوس ظػػوىموصح عػػةوهحفػػيح مع"ػػؿح  حةىػػ ؾ.ح ّني ػػوحرقلّ"سػػوفح خسلجسػػوف.حخح"  ػػفحوسسظػػوىمحفػػيح

حوسق ػاحسلقو ّ"ػوهو ح  ػػوح" ػم حسنػوحطػوحعس وسػػو  ح ىػ ح وسػةح  ػةحتػػ و"وح ظػوىموصح ة"نػيحمون"ػي. ـّ  "قػػؼحح مع"ػؿح  ح"ػس
وسسعػػو"فحعػػ"فحوس نطقسػػ"فحرنػػةحىػػ وحوس ػػّة ح  ح" لػػؾحوس بعػػوفحزيػػوبوهحر ػػ مّ"وهح ػػع"يوهحعوس ل" ػػ"وصح"خػػةـح يػػوس ي وح
وسخويي.حعي وحوس دن  ح"س ّساحوس ببحوسة" قموطيحوس مة سونيح وخس وةحوس طنيحوس مة سونيحع  قاحقػ  حتػ فح

 ىحوسسيحخحسس ّساحع ّ حقةمدحر  مّ"ي حوسسيّة حسو.وس لعيحوس "و "يحوس مةّ"ي ح ى ح وحس و ؿحوح بوبحوحخمح
   عوبحوسمتب

فػػػيحوس نطقػػػػيحوسختػػػػمو  حرّعػػػػمحطػػػػ بح   ػػػػوس دح   ظجػػػػ فح   وطنػػػػ فحرػػػػوة" فحرػػػػفح ػػػػخطيـح بو حوس تػػػػدّ"يح
وس وماّ"يحوسسػيحس ػيةىوح مة ػسوفح نػ ح قػصحط "ػؿ حفم وسػبحوس ػ ظج"فحسػـحسييػمؼ ح نػ حا اػيح  ػيم حفػيح ػ"فح

دصح ن  ح  امح فح نيحع عبحوحب يحوخقسيوةّ"يحوسسيحس ّمحعيوحوسع ة.ح عوسنظمح س حوسس ّبـحوس تػطمةح ّنيوحوقسيطا
سل  ية حخحندمؼح "ؼح سس  فحوس لطوصح فحقلبحى وحوس ن  .ح  حسمب حوس    يحوإلقل" ّ"ػيحس مة ػسوفحس ػصح

يػػػوهحعدػػػةحخ ػػػومدح ل"ػػػومح"ػػػ م (ح ػػػفحوسػػػة" فح وقسيػػػوةح ػػػةّ م حخي حح16.6 ل"ػػػومحة خمح)ح20 طػػػ دح  اػػػمح ػػػفح
 ق ؿحوسنجطحوسم " ّ"يحفيح  وفظيح م  ؾ.حزة"محعوس  مح ّفحزب وهح ع"موهح ػفحىػ هحوساػم دحقػةحوخسجػ حفػيح ن ػطيح

 ف وة.
"دػػونيح ػػفحفوخقسيػػوةحوس ػػمة حغ"ػػمحوس سنػػّ عحح  ػػعوبحتػػدؼحوحةو حوخقسيػػوة حفػػيح مة ػػسوفحى" ل"ػػيح "تػػوه 

سؾحرل ح  وبحقطوروصح خمى ح رلػ ح  ػوبحوسقطػوعحو سموس"ز"يحسخّيصحرل حوس ن وؿحوسم"ديحوسنجطي ح  
وسدػػوـحوس ستػػّخـح غ"ػػمحوس ػػجوؼ.ح عوخسجػػو حوسم"ػػاحوسنجطػػي حعيػػ مدحسو ػػيحسقم"عػػوه حسس ّزػػبح موزدػػيح ز ػػؿحوس نػػ وؿح
وخقسيوة .ح  وح ّفحغ"وبحقطوعح وسّيحق ّ  ح وح ػ  ح ػفح سػؾ حفػمومحمؤ سحوح ػ وؿح وس  ػسا م"ف ح ػفح ػ نوح

 "ةوصحوسسيحس وزوحوقسيوةحوسع ة. فح"ب"ةح فح ةدحوسسية
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ة" ػػػ عم/ح ػػػون فحوح ؿحح18سي اِّػػػؿحوسطعقػػػوصحوس ػػػدع"يح  سػػػ حتػػػ و"وحىػػػ وحوس تػػػا ح قػػػةحو سػػػ صح ػػػخطيوح سػػػ ح
وس وتػػي ح ىػػ حسػػوم"لحعةو"ػػيحوس ظػػوىموص.ح ع"ن ػػوحسدػػ"شحوس    ػػيحرلػػ حآخػػمح ػػّةخموسيوحوس وس"ػػيحوس قػػّةمدحع ل"ػػوم ح

وصح ػػاحعمػػةوةحعػػعط .ح عػػوسمز عح سػػ حوإلطػػومحوسة ػػس م حوسػػ  ح"زدػػؿح ل"ػػومح"ػػ م ( حسسقػػّةـحوس جو تػػح1.6ة خمح)
 مسعوصحوس  ظج"فح فحوخسيوصحوس لطيحوس م بّ"ي حفقةحسدّيةصحعمةوةحعيمؼحوس  وبنػيحوس ب ػيح ػاحو ػسموطيوح
 زػػمو حمقوعػػيحرلػػ ح ػػ ظجيحوسقطػػوعحوسدػػوـحفػػيحوس نطقػػيحوس مةّ"ػػي حعم"ػػيحوسس قػػؽح ػػفحرػػةـح زػػ ةحسزػػو بوص.حفػػيح

  حوس وقاحوس"  يحسلطعقوصحوس دعّ"يحرل ح وسو.وحانو  ح"عق
 و سعو وصحع"فحوحطموؼحوس مة"ي

سػـح"سػ خمح  ػد ةحعػومبونيحفػيحوخ ػسقوسي ح اػمحوسيب" ػيحوسنوسزػيحرػفحو ػسجسو حوخ ػسق ؿحوسػ  ح ػوفح"ػةفاحعوسزػوهح
قّ دحوسد ػ مّ"يحفػيح زمو و ح "ثحخلجوحوعفح خ"و حنز"مفوفحعومبوني.ح خح"بوؿح بعوح"س ّساحع تاحق ّ  حفمتسوحوس

رلػػ ح اػػمح ػػوحورسيعاػػمحونق عػػوهح ػػفحم ػػ"سحعمس ػػوفحوإلقلػػ"ـحفػػيح "نػػو ح"  ػػؼح   ػػةحح2015  سػػ عم/حس ػػم"فحوح ؿح
يػػػوةؽحرعػػػةحوسقػػػوةم.حفػػػيحوحانػػػو  حس ّزلػػػصحوخنسخوعػػػوصحوسس ػػػم"دّ"يحوسسػػػيح ونػػػصح قػػػّممدحفػػػيحوح ؿح ػػػفحنػػػ ف عم/ح

وس "و ػ"يحوسسػيحخّلجسيػوحخ ػومدح م ػ ؾح  نػوطؽح خػمىححس م"فحوساػونيح سػ ح زػؿحغ"ػمح  ػّ   حع ّزػيح ّفحوحب ػي
ة" ػ عم/ح ػون فحح26 سنوبعحرل"يوحخحس   حع زمو يوحفيحظم ؼح نو عي.حونسي حرعةحوسقوةمح س حوخ سقوسيحفيح

وح ؿحوس وتي حخ  يح "وـحعدةحو سقوسيحرّةدح بمو ح فحوس    ي حو سزوزوهحرل حوسسدو ػؿحوس   ػيح ػاح ر ػوؿح
  و حوسع ة.وس مبحفيحز "اح ن

حوس ػػببحوسػػة" قموطيحوس مة ػػسونيح وخس ػػوةحوسػػ طنيحوس مة ػػسونيحتػػم مدحفػػيحوخ ػػسقوسي ح خحفػػيح موزدػػيح  سػػـح"ػػمر
  ػل عي وحفػيحوإلةومدحوس    "ػػي.ح ع"ن ػوح" ػػّمحوخس ػوةحوسػػ طنيحع ب ػيحغ"ػػمح  ػع قي حفػػيحظػّؿح ػػديح ماػيحزػػ ؿح

طػموؼ حرلػ حغػمومحعػمىـحيػوس ح    ػمصحم ػ ؿحطوسعونيح س حس سيح ةومدحوس بب حرل ح  وبحغ"مىـح ػفحوح
رلي حف ّفحوس ببحوسة" قموطيحوس مة ػسونيح  ػل ؿحعجدػؿح  ػل بحر لػوحوسقػو ـحرلػ ح ػوح" ػعوحوس  وعػودح وسقعل"ػي.ح
 سػػ ر"يـحعيػػد عيح يػػ  حوخس ػػوةحوسػػ طنيحوس مة ػػسوني حفػػيحوسد ػػؽ حسّسزػػوحرػػّةدحق"ػػوةوصحن ػػ حوسخػػم  حرلػػ ح

وسخوّيػػيح نػػ ح ػػعس عم/ح "لػػ ؿحوس وتػػي ح وسػػ  حقػػةح" ػػ فح "تػػوهح دن"ػػوهححغػػمومحعػػمىـحيػػوس حوسػػ  ح طلػػؽح م سػػو
عس  "ؿحس وسؼح اح ػببحغػ موفحوس دػومضحوسػ  ح"نس ػيح س"ػوحم ػ"سحوسعمس ػوفحوس ػوعؽ.حس ػّفحىػ وح لػوحسػفح" ػّؿح

حونسخوعوصح "و ػّ"يح قل" ّ"ػيح ػجوفي ح طوس ػوح ّفح  ػ سيحوس ل" ػ"وصحوس ػو  يحوس سػيحوحب يحوس "و "ي حطوس وحسـحسزما
 سخةـحوح بوبحوس "و "يحسـحس ّؿ.
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 عمةوةحس سج"ةح فحوسج ت 
فيحوس قصحوس  ح" و ؿحخ سوح  ؤ س ح    يح قلػ"ـح مة ػسوفحوسعقػو حفػيحوس  ػـحعدنػوة حفػ ّفحوس ػلطوصحوسدموق"ػيح
س ػػسا مح  قجيػػػوحوسقػػػ   حسسجػػمضحق"ػػػ ةوهح  اػػػمحيػػمو يهحسسيػػػد"ةحوس ػػػةِّح ػػفحط ػػػ  حوح ػػػموةحن ػػ حوخ ػػػسق ؿ.حفقػػػةح

وس طوموصحوسة س"يحفيحوإلقل"ـحوس مة ح) س ح ومس/حآ ومحوس قعؿ( ح س ّ نصح فحفمضح ظمحعػم حرلػ حح غلقص
ح سمػػيحفػػيح ـّ ـّحسخج"جػػوحسػػةم"ز"وهحاػػ ح2    ػػيح قلػػ"ـح مة ػػسوف حع و ػػطيحوسػػة سس"ف حوسسم "ػػيح وإل"مونّ"ػػيح) ىػػ ح ظػػمحسػػ

"س"ف(.ح تػوفيح سػػ ح سػؾ حو ػػسجوةصح"نػو"م/ح ػون فحوساػػونيحوسزػوم  حعدػػةح رػوةدحفػػس حآخػمحنقطسػػ"فح ػة ة"س"فح "ػػمون
 ل" ػػ"وصحوس  ػػةحوس ػػدعيحوسسػػيحخح"ػػبوؿح خؤىػػوحسطيػػموفحغو تػػوه ح ػػفحوس تػػاحسسجتػػ"ؿحوحقل"ػػوصحوس ػػ"دّ"يحفػػيح
وس نػػوطؽحوس خسلطػػي ح وس سنػػوبعحرل"يػػو ح "ػػثح ونػػصحوسقػػّ وصحوس مةّ"ػػيح  ػػ"طمدحقػػع ه.حفوخنسيو ػػوصحتػػّةحوحقل"ػػوصح

م ػػوس حىػػيحتػػم"عييح "و ػػيح    ػػيح قلػػ"ـح مة ػػسوفحفػػيحسجتػػ"ؿحوح ػػموة حوس مةّ"ػػيح وس ػػنّ"يحفػػيح نطقػػيحسػػ بحخ ح
  وسسيح ّ"بصحوسجسمدحوسسيح ونصحس "طمحف"يوحرل حوس ة"ني.

عيعػ طح  ػدومحوقسيػوةحوإلقلػ"ـ حوس ن ػ بح  و ػوهح  وفحسإلزمو وصحوسدقوعّ"يحوسسيحفمتسيوحعمةوةحس ا"مح يـحرل ح
عػػ ح ػػ ومة حسزػػةحوسنخػػبحوس مةّ"ػػيحنج ػػيوح تػػطّمدهح سػػ حونسظػػومححوسػػنجط ح عػػوس مبحتػػّةحسنظػػ"ـحوسة سػػيحوإل ػػ  ّ"ي.

حعيػوحعمػةوةحرلػ حوس ػ ظج"فح وسع ػ م يحفػيح ؤ  ػوصح    ػيح قلػ"ـح مة ػسوف.ح خحسسػ ون ح قمومحوسمقوعيحوسسيحسقـ 
وس    ػػػيح "تػػػوهحرػػػفح  و سػػػيحوسسػػػ ا"محرلػػػ حر ػػػؿحوحطػػػموؼحةوخػػػؿحوس ؤ  ػػػوصحوس "و ػػػّ"يحوس مةّ"ػػػي حرعػػػمح ايػػػوح

م"عػػيح ػػفحوس ػػببحوسػػة" قموطيحوس مة ػػسونيحرلػػػ ح تػػاح ػػّةحسسدو نيػػوح ػػاح ػػببح  ػػد ةحعػػػومبوني حوح ػػبوبحوسق
س"خ محوحخ"محوسموسعّ"يحفيحوسعمس وف.ح مطحآخمح فح م طحوس    يحوس م بّ"يح"س اّػؿحفػيح فح"ي اّػؿحوس  ػؤ س فح

 ػػػم  ح ػػػفح ػػػ نو حوس "و ػػػ" فحوس  ػػػسقعل" فحفػػػيحوإلقلػػػ"ـحط"ػػػؼحوحطػػػموؼحوس مة"ػػػيحعطم"قػػػيح  اػػػمحرةوسػػػي ح ىػػػ ح 
 سل جومقي ح فح"ج"ةح  ومحة قمطيحوسد لّ"يحوس "و ّ"يحفيح مة سوفحوسدموؽ.

 ػػػػو" /ح "ػػػومحوس قعػػػػؿ حسػػػـح" ػػػػّةةح  حسػػػوم"لحس نسخوعػػػػوصحح12ع"ن ػػػوح"ّسزػػػػوحوسدػػػموؽحن ػػػػ حونسخوعػػػوصحس ػػػػم"دّ"يحفػػػيح
يحرلػ حوخنسخوعػوصحوسس م"دّ"يحوإلقل" ّ"ػيحفػيح مة ػسوف.ح ع ػ فحىػ وحوس  تػ ع حطوسػبح ػببحغػ موفح "تػوهحعمقوعػ

 سؼحنوخبح ى ي ح  ح ػوح"دػوةؿح  اػمح ػفحح900فيحوإلقل"ـحوس مة  حرقبحخ يوصحسسقم"مح  ؼح  امح فح
 قدػػةوهحفػػيحوسعمس ػػوفح) قوعلػػيح ػػاح  ػػسو حقػػون فح ػػمة حرموقػػي(.حفػػيحوحانػػو  حس ػػو ؿحح111 قدػػةوهح ػػفح يػػؿحح40

ّ"ػػيحوسقوتػػيحعورسعػػومحو ػػسجسو حوخ ػػسق ؿحخغ"ػػوهحوس    ػػيحوإلقل" ّ"ػػيحرػػةـحوسختػػ عحسقػػمومحوس    ػػيحوسدل"ػػوحوسدموق
 عػػوط ه ح ىػػ ح ػػوح" اِّػػؿح ىونػػيحعوسمػػي.ح رلػػ حوسػػمغـح ػػفح ّفحخطػػمحسج "ػػؾحوس    ػػيحوسدموق"ػػيحوس    ػػيحوإلقل" ّ"ػػيح
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وس مة"يح"عػة حعد"ػةوه حفػ ّفحوحخ"ػمدحسدسػـب ح ػاح سػؾ حسزػـح ػّؿح "ػ ؿحونجيػوسّ"يحفػيحوس  ػسقعؿ.ح "عقػ حوس ػؤوؿحىػ ح
  وح ونػػصحوس نػػو موصحعػػ"فح خسلػػؼحوح ػػبوبح ػػسؤة ح سػػ حسطع"ػػاحوس تػػا ح رػػ ةدحوس ز ػػ"فح سػػ ححفػػيح دمفػػيح ػػو

 نوطقيـحوحيلّ"ي ح و سموـحوسسدّةةح وسس ا"ؿحوس ق"قيحسل  وف حعسن ريـحتػ فحوس نػوطؽحوس سنػوبعحرل"يػو ح  خ"ػموه ح
  س حة قمطيح ق"قّ"يحسلد لّ"يحوس "و ّ"ي ح  و هحفيح مة سوفح ـحفيحوسدموؽ؟ح
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 لغس حميميم

 8112\1\11   العربي الجديد  مروان قبالن
 "لػ  سموصح ػفحح3سا"محوسيز وصحوسسػيحسدمتػصحسيػو ح خ"ػمو حقورػةدح  " ػ"ـحوسز "ػيحوسم  ػ"يحفػيح ػ م"يح)ن ػ ح

 ة"نيحزعلػيحوس ػو ل"ي( حس ػوؤخصح ا"ػمد حسزيػيح يػةمحوسيز ػوص ح طم"قػيحوسق"ػوـحعيػو ح وسطػمؼح)  حوحطػموؼ(ح
س دػػونيح  حوسم ػػو ؿحوسسػػيحس  ليػػو ح ػػ و حسزيػػيحر قسيػػوحعوسسيػػد"ةحوسػػ  حسقػػ ةهحم  ػػ"وحرلػػ حوس  ػػؤ سيحرنيػػو ح و

وحمض ح  حزي ةىػػػوحسدقػػػةح ػػػؤس مح  س ػػػي ح  وخػػػمح"نو"م/ ػػػون فحوساػػػونيحوسزػػػوم  ح ومسعػػػوطح سػػػؾح لػػػوحع زنػػػةدح
 وسم "سحف ة" "محع س"فحوخنسخوع"ي.ح

قورػػةدح  " ػػ"ـ حس"لػػيحم سحوس ػػني ح سػػ ح لخػػصحوسقيػػيح فحيػػ "جيح   م ػػونصحوسم  ػػ"يح  ػػجصحرػػفحسدػػّمضح
حعقػػ و ؼحىػػو فح ةىح سػػ حسػػة "مح ػػوحخح"قػػؿحرػػفح ػػعاحطػػو موصحزوا ػػيحرلػػ حوحمض ح  امىػػوح ػػفحطػػموبح ىزػػـ 

وسسػػيحسدػػّةح جخػػمدح ػػ  حوسزػػ حوسم  ػػي.ح  ػػومرصح بومدحوسػػةفوعحوسم  ػػ"يح سػػ حنجػػيحوسخعػػم حس ػػفحح34 ػػ خ  ح
مهحيػػ موحسلطػو موصحوس ػة مد ح  قومنػػيح مقو يػوحع مقػػوـح يػمومحوسيػ جيحوسػػ  ح سػبحوسقيػيحرلػػ ح دل  وسػو ح ن ػ

وس ػػيمحوس وتػػي حةفػػاحح11طػػو موصحظيػػمصحفػػيحيػػ محن ػػمسيوح بومدحوسػػةفوعحخػػ ؿحب"ػػومدحعػػ س"فحوسقورػػةد حفػػيح
حوسسػوسي حورسمفػصحم  ػ"وحعجقػةوفح وس بومدح س حوخرسػموؼحعػوسيزـ  ح ؤ ػةدح قسػؿحوانػ"فح ػفحزن ةىػوحف"ػو.حفػيحوس"ػـ 

 نيػػوح ػػقطصحنس"زػػيحرطػػؿحفنػػي ح ةىح سػػ ح قسػػؿحطوق يػػو.ح رلػػ حوسػػمغـح ػػفحوسلمػػطحوسػػ  حطػػو مدح م  "ػػي حقوسػػصح
حم سحوس ني ح ف" ػوح  وحسػـحو ػسيةوؼحوسقورػةدحعقػ و ؼحىػو فح ـحعيػ وم"لحغػموة ح اومحع  فح "ج"يح ي ؿحىزـ 
اح خػ وهحفػيحوخرسعػػومح ػةىحىػػ هحوسيػ وم"ل ح وس  ػػوفيحوسسػيحسجيػػؿحوسقورػةدحرػػفح نػوطؽحوس دومتػػيحوس ػ م"ي ح ػػ

 سؾ حعةوحوس ةثح جي  وحفيح طومح  نوحىز  وحسقل"ة"و حسـحعو سخةوـح  ل يحع ػ"طيحسسػ فمحع اػمدحسػةىحفيػو ؿح
وس دومتػػي حخحعػػؿح"ػػسـحسيػػن"احعدتػػيوح  ل"ػػوه.حس ػػفحوس لجػػصح ػػوفح رػػ فحق"ػػوةدحقورػػةدح  " ػػ"ـحقعػػؿح"ػػ  "فحرػػفح

حزة"ػػةحسػػـ حىػػ هحوس ػمد حع و ػػطيحطػػو موصح  ػػّ"مدحرػػفحعيدػةح)ة م نػػب(.ح قػػةحس ّ نػػصحىػػ هحوسطػػو موصحسدّمتػيوحسيزػػـ 
ػوح فح  فحوخسموؽحوسةفوروصحوسز "ػيحوسم  ػ"ي حنظػموهححنيػوح يػّنديح ػفح ػ وةحخحس ػسط"احوسػموةوموصحميػةىو حرل ه

فػػيح  ػػ"طحوسقورػػةد ح سدػػةحىػػ هحوس نظ  ػػيحح400 نظ  ػػيحيػػ وم"لح ػػفحطػػموبح سحح2016م  ػػ"وحنيػػعصحرػػوـح
دحخقسنو يػػو ح ػػوفحزة"ػػةىوحسم "ػػو.ح قػػةحةفػػاح سػػؾح سػػ حسنػػو يحوسةفور"ػػيحوح ػػةثحفػػيحوسدػػوسـ ح سس ػػوعؽحة ؿح ا"ػػمح

وس   ؾ حوسم  "يحخي يو حع  فح فح اؿحى هحوسيز وصح وح ونصحسسسـ حس خح ز ةح  ػورةدح زنع"ػي ح  "م "ػيح
 خي يو.ح
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سقةحورس ةحنزو ح مو مدحع س"فحوس ػ م"يح سػ حوآلفحرلػ ح زػ ةح وسػٍيح ػفحرػةـحوس عػوخد ح  وحسػـحن ػ حوسقػ ؿحرػةـح
ح سػ ح فح و ػنطفحوس   ونديحوح "م "ي حوسزوىيوح وسزوهح ىةوفيو.حفجيحريةحوسم "سحعػوموؾح  عو ػو ح ىعػصحس قدػوص 

.حى وحسـح" يػؿ ححفح  س "ػوصح قةحس د ح س حس  "ؿح  م"يح س ح فمون سوفحم  "يحزة"ةد حمةوهحرل حتـحوسقـم
 وزيػيحسنظػ"ـحوسة سػيحوإل ػ  "يحوسػ  ح  عو وح ونػص حرلػ حوسسمس"ػب حوس جػوظحرلػ حوخسجػوؽحوسنػ   ح ػاح "ػموف ح  

 وفحع ػطحنجػ  هحرلػ ح  ػو وصح و ػديح ػفح ػ م"يح وسدػموؽ.حفػيحوسدػوـحوح ؿح ػفحم و ػيحسمو ػب حظػؿحوسقتػو ح
رلػػ حوسسنظػػ"ـح  س "ػػي حس ػػفحو سػػ و ح "ػػموف ح سػػ"سحوسسموتػػيحرنيػػو ح يػػع حىػػةفهوحسػػإلةومدحوسزة"ػػةد.حموىػػفحسمو ػػبح

 حس فحى وحسـح" يؿ حح ػعوبحةوخل"ػيح  "م "ػيح ورسعػوموصحو ػسموس"ز"يح فم"قوحرل حسدو فحم  "وحخ س و ح "موف
 م  "ي.ح

وسم  "يحفيحريةحسمو ب حعلمصح خ"موح    ح وخسيػوح نػ حنيو"ػيحوس ػمبحح- عةؿح فحسس ّ فحوسد قوصحوح "م "يح
 ػػد حوسعػػومةد ح  حيػػنجصحو ػػسموس"ز"يحوح ػػفحوسقػػ  يحوح "م ػػيحوسزة"ػػةد حم  ػػ"و ح سػػ حزونػػبحوسيػػ"ف حخيػػ وح"

 سػػػػ حسقػػػػ "ضحوس يػػػػوس حوح "م "ػػػػيحفػػػػيحوسدػػػػوسـ.حف" ػػػػوح اػػػػومصحسيػػػػم" وصح ب"ػػػػمحوسخومز"ػػػػيحوسم  ػػػػي ح ػػػػ"مغيح
خفم ؼ حوسسػيحورسعػمحف"يػوحوس زػ ةحوإل"مونػيحفػيح ػ م"يحو ػمر"هوو حن عػيحغتػبحفػيح و ػنطف.ح قعػؿح "ػوـحقل"لػي ح

نسػوغ ف(حعدػضحقػوةدحفيػػو ؿح ػمعصحزيػوصحو ػسخعوموس"يح  "م "ػيحخعػموح قستػعوحرػفحو ستػوفيح بومدحوسػةفوعح)وسع
وس دومتػػيحوس ػػ م"ي ح مّ ػػبصحوس ػػةو خصحرلػػ حو ػػس نوؼحعمنػػو سحوس  ػػورةوصحوسد ػػ م"يحسيػػوحس  وزيػػيحوس ل" ػػ"وصح
ح وس ةر  يح "مون"وهحرل حوحمض.ح  وحيّ ح سؾ حفي وح"دنيحونق عوهحفيحوس "و يحوح "م "ػيحفػيح ػ م"ي ح ىػ ح  ػم 

وح"مّسبحوس  م حوس  م ح "و "وح  "ػةون"وحسسمز سػوحونسيػوموح ع"ػموحفػيح"زبح فح"قلؽحوسم "سحع س"فحوس  ح"عة ح ن
ر ل"يح روةدحونسخوعوحفيح يمح ومس/حآ ومحوس قعؿ حفيػؿح" ػ فحىػ وحوسػمةحوح "م ػيحرلػ حوسسػةخؿحوسم  ػيحفػيح

حونسخوعوصحوسم و يحوح "م "ي؟
ح  
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 مجدالوي ًكشف: الضعودًت هللت لىا "صفلت اللرن" وهي تهدف لتصفيت اللضيت الفلضطيييت

 س م"عوصح  ؿحربؿحوسم "سحرعوس
 8112\1\11  رام اهلل / سما /

"ن"يح   ػةح زػةخنيح فحوس قسم ػوصحوح "م "ػيح ػ ؿحر ل"ػيحقوؿحرت حوسلزنيحوسسنج" "يحس نظ يحوسس م"محوسجل ػط
وس  ـحفيحوس مؽحوح  طحوس دم فػيحعيػجقيحوسقػمفحسيػةؼحسسيػج"يحوسقتػ"يحوسجل ػط"ن"ي ح  ػطحس ػم"عوصحع ػ فح

 ربؿحوسم "سحوسجل ط"نيح    ةحرعوسح فح نيعو.
 حوسجل ػػط"ن""فحرػػفحطم"ػػؽح قػػوؿح ز نػػيحفػػيح قوعلػػيح ػػاحسلجب"ػػ فحفل ػػط"فح فحوس قسم ػػوصحوح "م "ػػيحنقلػػصح سػػ

 وسزونبحوس د ة .
ن ػػػو ح لػػػؼح قل" ػػػيحتػػػةحوسنجػػػ  حوإل"مونػػػيحفػػػيح حرلػػػ حسيػػػج"يحوسقتػػػ"يحوسجل ػػػط"ن"يح و    تػػػوؼح فحوسيػػػجقيحسقػػػـ 

 وس نطقيحس  فح  مو "ؿحزب وح نو.
 "ق ؿح  ؤ س فح  "م " فح فحوسم "سحوح "م ػيحة نوسػةحسم ػبح "  ػؼحقعػؿح نسيػؼحوسدػوـحوس قعػؿحرػفحخطػيح

 وسيموعحوسجل ط"ني.حسس  "ي
وسسػػػػيح"تػػػػديوحزوم"ػػػػةح   ػػػػنمح  س ػػػػومح يػػػػيمحسم ػػػػبحعوسسدػػػػو فح ػػػػاحوس عدػػػػ ثح-   تػػػػ  وح فحىػػػػ هحوسخطػػػػيح

 ػػػػس  فح ػػػػو لي ح سسزػػػػو بحوحطػػػػمحوسسػػػػيح تػػػػدسيوحوإلةوموصحح-وح "م ػػػػيحسل ػػػػمؽحوح  ػػػػطحز" ػػػػ فحغػػػػم"نع ص
 وس ز ػ ف ح س ػ فح ةر  ػيحعػ   وؿححوح "م "يحوس وعقي ح  سسنو ؿح ؿحوسقتو"وحوس عمىحع وحف"يوحوسقةسح وس ة ة

  فحوس د ة"يح ة ؿحخل"ز"يح خمىحسيوس حوسجل ط"ن""ف.
 فحزيػيح خػمى حقػوؿح  س ػومحوسػم "سحوسجل ػط"نيحسلد قػوصحوسة س"ػيح وس ػؤ فحوسخومز"ػيحنع"ػؿح ػدثح فحىنػوؾح

يحس ػػػم"عوصح ػػػ ؿحخطػػػيح  "م "ػػػيحسدػػػبؿحوسػػػم "سح   ػػػ ةحرعػػػوسح ػػػفح نيػػػعو حنوف"ػػػوح  ػػػوم يح طػػػموؼحرمع"ػػػيحفػػػ
 وس خططحوس  حسـح"دطح  حسجوي"ؿحرنو.

  تػػوؼح ػػدثحس نوتػػػ ؿح  ػػسحوسا اػػو ح فحوسػػػم "سحوسجل ػػط"نيح"سدػػػمضحستػػم طح  "م "ػػيحىو لػػػيح ػػفح زػػػؿح
 وسقع ؿحعو س مومحوس خ"وصحوس س ةدح  "طوحسل  ـحفيحوس نطقي.

 فيحى وحوس  قؼ.  ةةحرل ح فحوسة محوح "م يحفيحى وحوس "وؽح)   "طحسل  ـ(حقةحونسي ح خحسموزاح
فػيح ل ػيحسػوحخػ ؿحق ػيح نظ ػيحوسسدػو فحوإل ػ  يحفػيح  ػطنع ؿح-  وفحوسم "سحرعوسحقوؿحوس ػيمحوس وتػيح

  نوحسفح"قعؿح فح"  فحسإلةومدحوح "م "يح  حة محفيحوسد ل"يحوس "و "يحعدةحوآلف.ح-ع  فحوسقةس
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ورسعػػػػومحوسقػػػػةسحرويػػػػ يحح زػػػػو ح سػػػػؾحمةوحرلػػػػ حقػػػػمومحوسػػػػم "سحوح "م ػػػػيحفػػػػيحوس ػػػػوةسح ػػػػفحوس ػػػػيمحوس وتػػػػي
حإل مو "ؿ ح وسعة حعنقؿح جومدح و نطفح س"يو.

ح  



 

 26عربيـــتشــــؤون 

 

لم هلترح كمت طارئت والعرب رفضوا كطع العالكاث مع امريكا الضبب ”: رأي اليوم”مضؤول اردوي لـ

 وراء غضب وزير الخارجيت الفلضطيني في اجتماع اللجىت الوزاريت العربيت

 8112\1\11 ـ رداد القالب:” رأي اليوم“عمان ـ 
”حم"ػوضحوس ػوس ي“وفحوس عبح مو حغتبح ب"محوسخومز"يحوسجل ط"نيح”حم  حوس"ـ ”قوسصح يوةمحومةن"يحرل" يحسػ

 فحوزس وعحوسلزنيحوس بوم"يحوسدمع"يحوسسيحرقةصحفيحوسدوي يحوخمةن"ػيحر ػوفحوس ػعصحوس وتػيحىػ حرػةـحوخخػ ح
حقوصح احوس خ"وصحوس س ةدحوخ م" "ي.عوقسمو حفل ط"نيح"قتيحعقطاحوسد 

 و ػػةصح وصحوس يػػوةم:حوفحوس  ل ػػيحوخمةن"ػػيحوسيو ػػ "يحسػػـحسقسػػم حرلػػ حوسػػ بمو حوسدػػمبحرقػػةحق ػػيحرمع"ػػيحطوم ػػيح
ح  ؿحوسقةسحوس م"ؼ.

رل حرةـح ت محوس ب"محوسجل ط"نيحوس ػوس يحوس ػؤس محوسيػ وفيحوسػ  حورقػبح”ح مة“ مفتصح ط ؽح يؼح
وفحوخقسػمو حسػـح"لػػؽحقعػ ؿح وفػػيحوسػ بمو ح سػـح"وخػػ حعػوح ونسيػػ حوخ ػمحرنػػةح“  ػةةوحرلػػ حوزس ػوعحوسػ بمو حوسدػػمبح

حرل ح ةحسدع"مه.”حى وحوس ة
فػػيححح2017  ومححح29 و ػػةصحرلػػ حوفحوسلزنػػيحوس بوم"ػػيحوسدمع"ػػيحوس نعاقػػيحرػػفحوسق ػػيحوسدمع"ػػيحوسسػػيحرقػػةصحفػػيح

سنػػوقشحرقػػةحق ػػيحرمع"ػػيحطوم ػػيحع ػػعبح نطقػػيحوسع ػػمحوس "ػػصحفػػيحوحمةفح حوسخويػػيحع سوعدػػيح لػػؼحوسقػػةسح حسػػـح
حقمومحوسم "سحوخ م" يحة نوسةحسمو بحوسقوتيحعوخرسموؼحعوسقةسحروي يحخ مو "ؿح نقؿحروي يحع ةهحوس"يو.
 نجص:حوخنعػو حوسسػيحس ػةاصحرػفحس جػظحوس ػد ة"يح  يػمحرلػ حةرػ دحوحمةفحسدقػةحق ػيحرمع"ػيحطوم ػيحس نوق ػيح

ع فحق يحرمع"يحروة"ػيح ػسدقةحفػيحوسم"ػوضحفػيحآ ومحوس قعػؿ حسػ سؾح لؼحوسقةس ح "ثحعممصحوس د ة"يح  قجيوح
حفييحخحسمىحةور"وحسق يحرمع"يحطوم يحسع ثحقت"يحوسقةس.

 سجػػصحرػػةـح تػػ محوسػػ ب"محوس ػػوس يحسل ػػؤس محوسيػػ جيحوسػػ  حرقػػةحرقػػبحوخزس ورػػوصح ح "ػػثحوب"لػػصح نيػػيح
و" ػػػفحوسيػػػجة ح وح ػػػ"فحوسدػػػوـححاوساػػػيح ونػػػصح خييػػػيحسػػػوح حس"قسيػػػمحوس ػػػؤس محرلػػػ ح ب"ػػػمحوسخومز"ػػػيحوحمةن"ػػػي

حسزو ديحوسة ؿحوسدمع"يح   ةح ع حوسم"طحفقط.
ح  
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ت في لبىان
َّ
 الضعودًت خضرث الُضى

 8112\1\9  موقع طالل سلمان -ريقعلى الط    نصري الصايغ
"نعميحسين يحوس د ة"يح سػ ح ثامىػوحوسز ػ" ي حة سػيحوقل" "ػيح ع"ػمدح  ػسع يح ػاح ػفح  سيػوح  ػاحنج ػيو.حمىونوسيػوح

 فيحع مييحوخنزوبوصحس و  حيجموه:
.ح" ػ صح "قػوـ   ح"ػة محوس" فحوس قسػ ؿح وس  ػج ؾحة ػوح"قلقيػو.ح ونػصح دم ػيح "ػوـحو ح  ػوع"ا.حوسػ" فح ػوبوؿح"قػوـ 

 ىؿحس  بحوس د ة"يحى وحوس  وب؟…حسـحسسدلـحوس د ة"يح فحةمسحوس" ف.حوسخط ح احوس" فحقوسؿ…ح "قوـ 
وس دم يح احقطػمحسػـحسنػةسا.حقػوةصح يػوموهح عم ػوحرل"يػو.ح ن ػ صح لجػوهحتػةىو.ح نػ مسيوحعدظػو ـحوح ػ م.حة ػصح

م"طػػيحوسس ػػوسؼحوخمىػػوعيحوسػػة سيحسيػػوح ػػ"مدحوسيو "ػػيحومىوع"ػػي.حخوفػػصحقطػػم حاػػـحسزمرػػصحزػػم دحنػػوةمدح فتػػ صحخ
اػػـح”.حوسنيػػمد“  ػاح”حةورػػش“وس ػد ة حتػػةحوسنظػوـحفػػيح ػ م"وح وسػػ  حونسػةعصحف"ػػوحقطػػمحسس ػ فحم سح معػػيح ػاح

 س قجصحوس دم يحرنةحخطحوسس وسحوسقطم حػحوخ"مونيحوسزة"ة.ح سـحسسدلـحوس د ة"يح فحف ليو.
"ػيحوس  "ػػي ح عدويػجيحىوة ػيح ػػفحوسسػةوع"محوآل نػي.حسػػـحوسجسنػيحوسسػيح ونػػصحسدػةىوحسلعنػوفح ي ػػقطصحعوستػمعوصحوسلعنون

سػػنز حفػػػيحزػػػمحسعنػػػوفح سػػػ حفسنػػػي.ح ػػػدصحوسػػػ ح سػػػؾحرعػػػمحوخ  ػػػوؾحع مقػػػيحزعيػػػيحرم ػػػوؿح م سحعدلعػػػؾ.حر لػػػصح
 سػػ حوسزػػم ة.حخس يػػوحوسزػػ"شحوسلعنػػونيحعػػمغـحو سنػػوعحو "م ػػوح”ح ػػببحوهلل“وس  ػػس "ؿحسيػػمؼحىػػ هحوس مقػػي.ح ػػعقيوح

 لصحفيحس م"ؾحوس خ" وص حغتعص.حوقة صحرلػ حومس ػوبحوسجتػ" ي:حو سزػوبح وس د ة"يح   و سيحس ز"ليو.حف
ىػ هحو ػ محعوسػصح دم فػي ح  ػوحرػوةح…حوسم "سح دةحوس م"م ح و   حو سقوسسوحرل"وح رل حوسم "سح " وؿحر ف

وس م"م حع وزيح س حس  "ةح سؾ حعم و"سػوحسيػو.حسقػةح جػظحوسلعنػون" فحوسم و"ػي.ح وسخوس ػي ح فحسعنػوفحوستػد"ؼحسزػم ح
حوس  ل ي.حي صحسعنوفحوف ـحوس  ل يحوسسيحعوسصحسامامح سي مح وس موىق"ف.  رل حريسي ِّ

 فػػيح  يػػليحس ػػثامحوس ػػد ة"يحفػػيحسعنػػوف حونيػػوحخ ػػمصحوس يػػّني ح و ػػسدوةسيـحيػػدعيح فحسػػـحس ػػفح  ػػس "لي.ح ػػفح
مدح ػد ة"ي.حوسم "سحمف"ؽحوس م"م  حونوحونسبعحوس نيح فحسموايـحوسدم عػيح  خػ ىـح سػ ح ػسح "و ػيح ر ػ”ح ثام“

ى وحيومح فحوس وتػي.حخ ػمصحوس ػد ة"يحالػثحوسلعنػون""ف ح خح"عػة حونيػوح ػسد ضحخ ػومسيوحعو ػسمزوعحوس ػنيح
   ح  بح مو  ح وم ن"يحسموسيحفيحسعنون"سيوح سبرـح نيوحسلعنوف حف" وحىيحفقطح فحسعنوف.

ة نوسػػةحسمو ػػبحسموزػػا حعدػػةحسػػموىفحوس ػػد ة"يحرلػػ ح ػػموؾحفػػيحوس ػػةفحوإل"مون"ػػي حسػػفح" ػػ فحمىونيػػوح و ػػعوه.ح سػػ ح
وسيػػجديحوسسػػيح زيػػصح سػػ ح نة عسػػوحفػػيح زلػػسحوح ػػف.ح "ػػموفح قػػ ىح ػػفح فح" ػػقطيوحو سزػػو  ح سػػ ح سػػ ح ػػوفح

  سؾحوخ سزو ح مر"وه ح  دعموهحرفح دونودحوقسيوة"يح  وس"يح  "و "ي.
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قػ ىحوس ػن"يحوس ػد ة"ي حف ػؿحفػيحوسدػموؽ.حخمزػصحعػ حسدػ "ضحرلػ حخػة وسيوحفػيحةرػـحوس”حوحمعو “فيح  وبح
وس دسةسػػيح وس سطمفػػي.حسلدػػموؽح  ػػ  صحخحس ػػسط"احوس ػػد ة"يحس ظ"جيػػوح  ح ليػػو.حوس ػػد ة"يحفػػيح ػػ م"وحسنسظػػمح
وسجسػػػوصحوسػػػ  ح"لقػػػ حرػػػفحطو سػػػيحوسسجػػػو ضحرنػػػة وح"نتػػػسحوس ػػػؿ.حوسنظػػػوـحعػػػوؽح وسسدػػػة" صحرل"ػػػوحىػػػيحوس دونػػػودح

 يػػيحوس ػػد ة"يحسنوف ػػيوح”.ح ورػػوصسلز“ وس  ػػ  ص.حيػػ مدحوسنظػػوـح ػػس  فحرلػػ حق"ػػوسحوسزمموف"ػػوحوس "و ػػ"يح
 رل"يوحسم "و.

 ح وسػػ ىوبحوسػػ حفل ػػط"فحخنسبوريػػوح”يػػجقيحوسديػػم“  ح”حوسقػػمف“وسمىػػوفحوس ػػد ة حوخنس ػػوم حىػػ ح ػػ ؿحيػػجقيح
 ػػػفحوىليػػػو ح س ب"ديػػػوحرلػػػ حو ػػػمو "ؿ حقة ػػػوهح   ػػػس طنوص ح رلػػػ حوحمةفح  ػػػفح"سعقػػػ ح ػػػفح ػػػدبح"يّم ػػػؿحوسػػػ ح

 فحىػػ هحوسخموفػػي.ح ػػدبحفل ػػط"نيحعو ػػؿ ح   ػػ مح قو  ػػيح" ػػ ؿح ػػو طحوحمةف ح  حعػ طفحفػػيحعونة  ػػسونوص.حة
 يةحتةحسيج"يحوسقت"يحوسجل ط"ن"ي.

خحروةحوس وؿحوس د ة ح قندوهح قوع هحسلسةو ؿ ح خحروةحوسنج  حوس د ة ح"س احس نطقػيح ػفحوسسنوقتػوص ح سػـح"دػةح
 رنةىوحغ"مح فحسي ييحخ و مىو ح س زليوحب موهحفيح تعومدح معو يو.

حد ة"يحسـحسدةح  وح ونص.حن عيحزن فح "و يحسمسةحرل"يو.حوس  وبح "  فحر "موهحزةوه.وس 
ح  
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 اململكت املترهلت والامير املضتعجل..

 8112\1\9   موقع طالل سلمان -على الطريق  -االفتتاحية   - طالل سلمان
   ػػةحعػػفحرعػػةحوهللححس ػػقؽحزػػةومحوسقيػػمحوسػػ  ح ونػػصحوسدو لػػيحوسسػػيحوغسيػػعصحوس  ػػـحفػػيحعػػ ةحم ػػ ؿحوهللحوسنعػػي

( ح ظيػمصحرلػ حوس ػط حفتػو  حىػ وحوسنظػوـحوسػ  حسزػم حرلػ حس ػ "يحوخمضحوس عوم ػيح حوهللحرل"ػوح  ػلـ)يػل
عو ـحوسدو ليحوسسيحو س سصحرل حوس ػلطيحعػوسس وطؤح ػاحوسعم"طػون""فحاػـحوخ "ػم ""ف..ح ىػوحىػيحوآلفحسجػس حوع وعيػوح

 سلييو"ني ح سعو محر قوصح م"يح احو مو "ؿ.
خ فوصحوخ مدحوس و  يحوسسيحسعنصح دوموصحوسسطمؼح وسسديبحوسسيحسيخم ح ػفحوسػة"ف ح سػ حوسدلػفحفػيحظيمصح

خي يػوهح وفحوخ "ػمح   ػةحعػفح ػل وفح ػوفح"سدزػؿحوس ػ"طمدحخ ػس ـحوس  ػـحعػ ح نػوبع حو وح…حوسجسمدحوخخ"مد
  وحزو صح وريح وسةهحوس لؾح ل وف..

 مػو موصحقػةح ظػيحع رزػوبحوسػم "سحوخ "م ػيحوس س "ػبحعمر نسػوح "عة ح فحوخ "محوس وبحوس  سدزؿح رو ؽحوس
ة نوسةحسمو ب حف زدوحرل ح فح"سخلصح فح نوف "وحقعػؿحس ػل وحوس  ػـ حخفحعقػو ىـحقػةح"يػةةحس س"ػوحوسدػمش..ح
 ى  وحفقةحوقي ح وسػةهحوخػوهحغ"ػمحوس ػق"ؽحوخ "ػمح قػمفحعػفحرعػةحوسدب"ػب حاػـحوقيػ ح سػيحوسديػةحوسقػ  حوخ "ػمح

 س"سجمةح سةهحوس ةسؿحعوس لطي.ح   ةحعفحنو"ؼ 
 ح″2030وس  ل ػيحػح“..حاـح فحوخ "محوس مو محوسػ  ح تػاحسػوحوخ "م "ػ فحخطػيحط   ػوحسلسنج"ػ حس ػصحرنػ وفح

و سػػو ح سػػػ حوخ ػػ وؿح وسخػػػ حسػػ سؾح ػػػع"ؿحو خؿحور و ػػوح وعنػػػو حور و ػػوح  عػػػومحمزػػوؿحوخر ػػػوؿ حفػػ  محعورسقػػػوؿح
صحوس قػػػو خصحوس عػػػمىحفػػػيحوس  ل ػػػيح)عػػػفحخةف( ح  ػػػ سؾح عػػػومحوسد ػػػموصح ػػػفحوخ ػػػمو ح وسنوفػػػ "فحويػػػ وبح ػػػم و

 مزوؿحوخر وؿ.
س موفقسػوحفػيحم لػيح“فيحوسطم"ؽ حورسقؿحوخ "محوس  سدزؿحوسم "سح دةحوس م"ػم  حعدػةحو ػسةرو وحع ػ ؿحروزػؿح

  ح  عقوهحفيحوس زبحو"و وه ح س حسةخؿحوسم "سحوسجمن يح و م فحسإلفمو حرنو.”ي"ة
س  ػػسدزؿحوس ل"ػػومة"محوسجل ػػط"نيحيػػع" حوس يػػم  ح وسػػ  ح ػػوفح ػػفحوس قػػمع"فحس  ػػمدح ػػ سؾحو ػػسةر حوخ "ػػمحو

 وس وس ي ح و سزبهحو"و وهح سـح"جم حرنوحوخحعدةحسةخؿح طموؼح ا"مدحع"نيوحوخمةفح) و  مو "ؿ؟(
حػحوس لػػؾحوس  ػػسقعؿ ح ػػفحوزػػؿحخة ػػيحوسدةوسػػيح و ػػسدوةدح”حوستػػ"ؼحوس قعػػؿح“ سػػ"سح دم فػػوح ػػفح ػػ"  فح س  "ػػم

 ػػو يحوس ػػم "فح“وس  ل ػػيحوسسػػيحسدػػونيحوآلفح ػػفحتػػدؼحوس لػػؾح نيػػـح سػػيحوسديػػةح و ػػسدزوسوححفح" ػػ فحو ػػ وؿح
 ”..وس م"ج"ف
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 موكف البرملان العربي مً كرار جرامب

 8112\1\11  -معا -جدة
"لسقيحوسة س مح  دؿحعفحفيـحوس ل يحم "سحوسعمس وفحوسدمعيحرل حم سح فةحمف"اح فحوسعمس وفحوسدمعيحعػوح "فح

ـحس نظ ػػػػيحوسسدػػػػو فحوإل ػػػػ  يحوسػػػػة س مح"  ػػػػؼحوسدا" ػػػػ"فح  عػػػػومحوس  ػػػػؤ س"فح  نػػػػة عيحوسػػػػة ؿحوحرتػػػػو حوسدػػػػو
حوسخ ػػ"سحع قػػمح نظ ػػيحوسسدػػو فحوإل ػػ  يحع ة"نػػيحزػػةدحعوس  ل ػػيحوسدمع"ػػيح وسػػةو  "فحسػػةىحوس نظ ػػي ح  سػػؾح"ػػـ 

  يحسلدوسـحوسدمعي.وس د ة"ي حس م ح  قؼحوسعمس وفحوسدمعيحوسزوهحوسقتو"وحوس عمىح وخ سموس"ز"يح وسيو
  "سـح م ح  قػؼحوسعمس ػوفحوسدمعػيحوسزػوهحسطػ موصحوح ػةوثحع ػ فح ة"نػيحوسقػةسح عػوقيحوحموتػيحوسجل ػط"ن"يح
وس  سلػػيح خطػػيحس ػػمؾحوسعمس ػػوفحوسدمعػػيحع ػػ فحقػػمومحوسػػم "سحوح م" ػػيحوس مفػػ ضحوإلرسػػموؼحعوسقػػةسحرويػػ يح

 إل مو "ؿ ح سةور"وصحوسقمومحوس لع"يحرل حر ل"يحوس  ـ.
حعػػوح "ل" ػػ"وحوس ػػ ايحوخنق ع"ػػيح ػػفح ر ػػوؿح زػػمو ـح  ػ وح ػػ"سـحوسسطػػمؽحسسطػػ موصحوح تػػوعحفػػيحوسػػ" ف ح  ػػوحسقػـ 

تةحوس دبحوس" نيحفيحوس نوطؽحوسسيحس "طمحرل"يو ح سية"ةىوحسل لـح وح فحفيحوس نطقػيح ػفحخػ ؿحورسػةو يوح
ط قيػػػػوحسليػػػػ مو"لحوسعوس" ػػػس"يحوإل"مون"ػػػػ يحوسيػػػػناحرلػػػ حوس  ل ػػػػيحوسدمع"ػػػػيحوس س ػػػممحرلػػػػ حة ؿحوسزػػػػ ومحوس" نػػػيح و 

حعػػػوحقػػػ وصحوسس ػػػوسؼحوسدمعػػػيح وس ػػػد ة"ي ح سية"ػػػةىوحعقيػػػؼحة سػػػيحوخ ػػػوموصحوسدمع"ػػػيحوس س ػػػةد ح سا ػػػ"فح ػػػوحسقػػػـ 
خ سمةوةحوس مر"يحفيحوس" فحعق"ػوةدحوس  ل ػيحوسدمع"ػيحوس ػد ة"يح ػفحزيػ ةحسنيػمدحوس ػدبحوس" نػيح وس جػوظحرلػ ح

 وح فحوسق  يحوسدمعي.
نظمحوسعمس وفحوسدمعيحوسزوهحظوىمدحوإلمىػوبح س ػةةحوسز ورػوصحوإلمىوع"ػيح وسس ػة"وصحوسسػيح  "سـحس ت" ح زييح

س اليػػػػوحس  ػػػػفحوسقػػػػ  يحوسدمعػػػػي ح سػػػػةخ صحعدػػػػضحوسػػػػة ؿحوإلقل" "ػػػػيحفػػػػيحوس ػػػػ فحوسدمعػػػػيحخويػػػػيحوسنظػػػػوـحفػػػػيح
حعػػوح ػػفحسػػةخ صحرة ون"ػػيحفػػيحوس ػػؤ فحوسةوخل"ػػيحسلػػة ؿحوسدمح ع"ػػيح ػػفحوسز ي م"ػػيحوإل ػػ  "يحوإل"مون"ػػيح  ػػوح"قػػـ 

اومدحوسطو ج"يحتمعوهحس  ةدحوس زس دوصحوسدمع"ي.  خ ؿحس  "فح س ل" ح س  "ؿحوس "ل" "وصح و 
 سػػػ سيحىػػػ هحوخزس ورػػػوصحسنج"ػػػ وحسقػػػموموصحوسعمس ػػػوفحوسدمعػػػيحسسجد"ػػػؿحوسةعل  و ػػػ"يحوسعمس ون"ػػػيح ػػػفحخػػػ ؿحوسسن ػػػ"ؽح

 فحوإل ػػػ  يحسخة ػػػيحقتػػػػو"وح وسسدػػػو فح ػػػاح وفػػػيحوس نظ ػػػػوصحوإلقل" "ػػػيح وسة س"ػػػيح فػػػػيح قػػػة سيوح نظ ػػػيحوسسدػػػػو
ح  يوس حوح يحوسدمع"يحرل حوس  س "فحوإلقل" يح وسة سي.

 جم بحمد هللا


