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 «معّدلت»عباش يرفض مبادرة أميرهيت 

 2012\4\22« الحياة» -محمد يونس , نيويورك  -رام اهلل 
أفصاإلدار صاألااركاػػػ صس إػػمصل ػػػةصا رليرػػ صا  يرػػػطا ا صساسػػػيدر ص«صا حاػػػي »كشػػ مصادػػػيدرصداسيةايرػػا صـرساػػػ ص ػػػص

رػرالاي صل ػةصا ت ػيةضصليػةصا ػيايصا حػؿصا   ػيل  صتػ صصليػةصلػةد صا طػراافصا  يرػطا  صةاإل«صا ّد  »رالـص
ةتػػػرؾصايػػػؼصا ىػػػدسصل ػػػةصا ارحيػػػ صا   يلاػػػ طصليصأفصارػػػ ةيرصايرػػػطا ايرصأكػػػدصأفصا ػػػرلاسصاحاػػػةدصلسػػػيسصراػػػضص

 ا داغ صا ا د   صاشددارصليةصأ هصاراضصأيصلرجيءص ى ا صا ىدسط
داػػد صل ػػػةصا ػػرلاسصا  يرػػػطا  صلسػػػرصةأكػػدمصا ادػػػيدرصا داسيةايرػػا صأفصا جي ػػػأصاألااركػػ صأةدػػػؿصاألاكػػػيرصا ج

دة تػػْافصلػػرساتْاف صاة ػػح صأفصلدار صا ػػرلاسصدة ي ػػدصترااػػأصأسيغتػػهصسأ ػػهص ػػاسص ػػدا يصأيصاةاػػؼصارػػسؽصاػػ صشػػأفص
 حدةدصا ىدس صسؿصتترؾص يطراافصارد صايت يؽصا صهذاصا شأفط

  ػيصت ّ ػؿصتأجاػؿصاػتاصهػذاصةجيءصا صا رري  صاألااركا صأفصاإلدار صُتدرؾصد ةس صايت يؽصليةصا ىدس ص ػذ ؾصا 
ا ايػػؼ صةا شػػرةعصاػػةرارصاػػ صا ت ػػيةضصليػػةصا ى ػػيايصاألاػػرل صةس ػػدصايت ػػيؽصليا ػػيصاػػتـصا ت ػػيةضصليػػةصا ىػػدسطص

 ة دحمصلحدلصا دةؿصا  رسا صلسيسصسىسةؿصا  رضصاألاارك  صةالتسرتهصاتىدايرصلفصا  رضصا ريسؽط
ت ػػداالمصا جداػػد صاػػ صا اطػػ صاألااركاػػ ص دػػ ى صراػػضصلسػػيسصا «صا حاػػي » كػػفصارػػ ة افصايرػػطا اافصأكػػدةاص ػػػص
ا ػػػػرلاسصاػػػػراضصأيصارػػػػتإ يءصأةصتأجاػػػػؿص ايػػػػؼصا ىػػػػدسصاػػػػفصأيصلاياػػػػ ص»ا ىػػػػرفقطصةاػػػػيؿصارػػػػ ةؿصايرػػػػطا   ص

 ػػدرؾصأفصا اطػػ صاألااركاػػ صتراػػ صل ػػةصارػػتاداـصا  يرػػطا اافصجرػػرارص يةدػػةؿصل ػػةصا ػػدةؿص» صا ػػا ير ص«رايرػػا 
 «طؿصجدا ص يى ا صا  يرطا ا ا  رسا  صةا صا   يا ص فصُاىَدـصأيصحيةص

لفصأيصاحية ػ ص»ةكيفصا  يطؽصسيرـصا رلير صا  يرطا ا ص ساؿصأسةصردا  صأددرصا إيإيءصا اي  صساي يرصجيءصااػه ص
 ترةاجصأاكيرصاشسةه  صاػفصأيصج ػ صكي ػم صةتحػمصأيصشػ يرامصـيا ػ صةاةااػؼصـاػرص  يلاػ  ص ػفصاكػةفص ػهص

 «طااا صأةصجدةل
سايفصا ذيصاترـصسي غاةض صكيفصا دؼصل ةصا ردصليػةصاحػيةيمصاإلدار صاألااركاػ صةاي مصاديدرصاطي  صلفصا 

 ىػػػةؿص اػػػفصاحػػػيةؿصاي ت ػػػيؼصليػػػةصاسػػػيدر صا رػػػالـصا  رساػػػ صةاػػػرارامص»ترػػػةاؽصاسيدرت ػػػيطصةأ ػػػيؼصأسػػػةصردا ػػػ  ص
ا شرلا صا دة ا  صافصاالؿصطرحصااتراحيمصأةصش يرامصـيا   صلفصهذهصا احيةيمصرػاكةفصادػارهيصا  شػؿ ص

 «طأل هص فصاىسي يصأحد صة فصتجدصتجيةسيرصايرطا ايرصةيصلرسايرص
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 صةحػػؿص7691اػػفصدةفصلاياػػ صا دة ػػ صا  يرػػطا ا صا ارػػتىي  صةليدػػات يصا ىػػدسصا شػػراا صليػػةصحػػدةدص»ةتػػيس  ص
ليدؿص ى ا صا الجلاف صأل  يصا يايصاركزا صة ارمصطيرل  صا فصا حيةؿصا اةات صةاألاكيرصا غيا ػ صرػت ت  طص

 صافصأيصج  صكي م صلايااا صأةصدة اػ  صيصايسػ صا حىػةؽصا اشػرةل ص شػ س يصا  يرػطا   ص ػفصاػرلصةأيصلرةض
 «طا  ةر صة فصاكةفص هصأيصشرلا 

ا ىػػػدسصساىدرػػػيت يصرػػػتسىةصل ػػػةافصا  ةاػػػ ص»ا ررػػػاا  صأفص«صةاػػػي»ةأكػػػدصا  ػػػيطؽصاػػػ صساي ػػػهصا ػػػذيص شػػػرتهصةكي ػػػ ص
 جػػددص»ةاػػتـصسػػي ىةؿ ص«طصرػػتىرار صاػػ صا ا طىػػ صةا  ػػي ـا  يرػػطا ا  صةهػػ صا تػػيحصتحىاػػؽصا رػػالـ صةاألاػػف صةاي

ارصةا ح صراكةفصساإيس صاحيةيمصلسإاػ  صةرػُاداؿصا ا طىػ صةا  ػي ـصاػ صازاػدص ا تأكادصأفصأيصأاكيرصةهاا صـة
 «طافصا تةترصةلدـصايرتىرار

فصاػػفصج ػػ صأاػػرل صحّاػػؿصا رػػ ارصا  يرػػطا  صاػػ صاألاػػـصا اتحػػد صراػػيضصا دػػةرصاػػالؿصجيرػػ ص اجيػػسصاألاػػ
أاػػس صا ةياػػيمصا اتحػػد صارػػ ة ا صلرايػػ صلدػػدارصاةاػػؼصلػػفصا اجيػػسصاػػدلةصل ػػةصتحىاػػؽصارػػتىؿصةشػػ يؼصاػػ ص
ألايؿصا ىتؿصةا ى صصا ت صايرر يصا جاشصاإلررالاي صسحؽصا اتظيهرافصا ريااافصا صـز طصةجددصتأكاػدصتارػؾص

 ا ىايد صا  يرطا ا صسي اسيدر صا  رسا ط
ػػـصأفصا جيرػػ صااددػػ ص يسحػػ صاػػ  ص«ا ة ػػ صاػػ صا شػػرؽصاألةرػػط صساػػيصااػػهصا ى ػػا صا  يرػػطا ا » صةليػػةصـر

ا ادلةاػػػ صا  ػػػي ص«صلاػػػرافصةا ااياشػػػايمصاإلرهيساػػػ »ركػػػزمصا رػػػ ار صاألااركاػػػ ص اكػػػ صهػػػياي صاػػػ صكيات ػػػيصليػػػةص
ترػػتادـصا اػػد اافصدرةلػػيرص»ةاي ػػمصأفصهػػذهصا ت ظااػػيمص«طصحاػػيس»ةا حػػةإاافصةحركػػ ص«صحػػزأصاه»ادةدػػيرص

اىػاـص«صحػزأصاه»ةأ ػيامصأفص«طصايسصاألط يؿصا صـػز صذااػر ص اػداا  يص ػدصلرػرالاؿسشرا  صااايصترتادـصح
ا ػيزؿ صا ػزؿصااػزفصااػهصحػزأصاهصص٤سػافصكػؿص»س اتهصا تحتا صسػافصا ارػيكفصا اد اػ صاػ صاػرلصج ػةأص س ػيف صةص

 «طايصاشكؿصاطرارصليةصا  يلالمصا يس ي ا »ا صا ىرلصا ج ةسا صسيس يف ص«صأريح 
ايصص ألاافصا  يـص ألاػـصا اتحػد ص  اياػ صا رػالـصاػ صا شػرؽصاألةرػطص اكػةييصاالدا ػةؼصاػيؿصةكيفصا ااإؿصا 

اػػ صسدااػػ صا جيرػػ  صأفصـػػز صت ػػاشصليػػةصشػػ ارصاي  اػػيرصاػػ صا اػػدايمصا  ياػػ  صدالاػػيرصا رػػيط صا  يرػػطا ا صل ػػةص
ا تػ صتايررػ يصصارتل يؼصدا صا ارتسيمصا صا ىطػيعطصةكػررصأفصا ارػتةط يمصـاػرصشػرلا  صةكػذ ؾصألاػيؿصا  ػدـ

ـالؽصا ا يسرصل ةصاطيعصـز ط صا ىةامصاإلررالايا صا صا    صا غرسا  صةا 
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في رام هللا جلترب مً النهايت وهصائح خارجيت للمعارضين بعدم « الىطني»الترجيباث النهائيت لـ 

 هلضامجىظيم فعالياث جسيد مً لا 

   يص اارجيتهاتاصحذرمصحايسصافصا اريسصسأل يءصا اجيسصةاألاار صجددمصرا
 2012\4\22« : القدس العربي»أشرف الهور:غزة ـ رام اهلل ـ 

تةادػػؿصتةااػػدصأل ػػيءصا اجيػػسصا ػػةط  صا  يرػػطا  صليػػةصادا ػػ صراـصاهصاػػ صا  ػػ  صا غرساػػ  صاػػفصاطػػيعصـػػز ص
صأاسصأل يءصجددص اػفصرػسى ـصسي ةدػةؿصاػالؿصاألاػيـصا اي ػا  صحاػ صتجػرلصا ترتاسػيمص ةا ايرجطصةا  ـصاـة

كياػؿصاألل ػيءصا ػذافصأكػدةاصح ػةرهـصـػداصا رػسم صاااػيص ػـصا يػفصاػ صاطػيعصـػز صحتػةصا يحظػ صلػفص ةدةؿص
 اةلداص  ىدصأيصا تارص ي ديلؿصا ا ير  ط

صأاػػػسصاػػػفصا سػػػرصساػػػمصحػػػي ةفص شػػػايؿصـػػػز  صلػػػددصاػػػفصأل ػػػيءصا اجيػػػسص«صلاػػػرز»ةاػػػرجصاػػػفصاطػػػيعصـػػػز صاػػػـة
 يرػطا ا  صاااػيصداػؿصا  ػ  صا غرساػ صلػددصا ةط   صةاؽصترتاسػيمصاياػمصس ػيصا ج ػيمصا ااتدػ صاػ صا رػيط صا 

 ا  يدؿصلفصاألرا  صاألرد ا ط«صا سرصا كراا »افصأل يءصا اجيسصا صا ايرج صلفصطراؽص
ةةزعصاألل ػػيءصا ىػػيداةفصاػػفصـػػز صةا اػػيرجصليػػةصلػػد صا ػػيدؽصاػػ صادا ػػ صراـصاه صحاػػ صارػػتغؿصا كإاػػرصاػػ  ـص

صايإ ػاف صإلجػراءصا  داػدصاػفصةجةدهصه يؾصاسؿصاةلدصا  ىيدصا جير صاألة ةص ياجيسصا  ػةط  صا اىػرر صارػيءصاػـة
ا زايرامصةا يىيءامصا رايرػا  صايدػ صةأفصاػفصساػ  ـصاػفص ػـصاػزرصراـصاهصا ػذصرػ ةامطصةاطيػ صاألل ػيءصا ػذافص
ةدػػيةاصليػػةصجػػدةؿصألاػػيؿصا اجيػػسصا ػػةط   صا اىػػررصأفصا تاػػأصأل ػػيءصجػػدداص يج ػػ صا ت  اذاػػ  صا تػػ صترػػت دص

 إ صأل يل يط تغاارصراطةؿص حةصإي
اشتايمصايلا صأل يءصا اجيسصا ةط  صا ذافصـػيدرةاصاطػيعصـػز صأرػايءصشادػايمصت ظاااػ صتتسػ صا  داػدصاػفص
األحػػػزاأصةارػػػتىيافصةااإيػػػافصلػػػفصايتحػػػيدامصةاحػػػياظافطصكاػػػيصشػػػايمصا ىيلاػػػ صأرػػػايءصااػػػيدامصاػػػفصا جس ػػػ ص

دااىراطاػػ صا تػػ ص ػػـصتتاػػذصاػػراراصا شػػ سا صا تػػ صألي ػػمصاىيط ت ػػيص ح ػػةرصا جيرػػ  صةليػػةصأل ػػيءصاػػفصا جس ػػ صا 
سي اشيرك صس دطصة ـصارجؿصأفصه يءصةاج ةاصاالؿصلايا صاغيدرت ـصأيصالترا يمصاػفصاسػؿصحاػيس صـاػرصأفص

 حاؿصت داداصةةلاداص   يءصا اشيركافط«صا شسيأصا إيلر»ساي يصاةا يصسيرـص
يصارػػ ة ا صأيصالتػػداءصةحػػذرمصحركػػ صاػػتا صحركػػ صحاػػيسصةايدت ػػي صاػػفصا ارػػيسصسأل ػػيءصا اجيػػس صةحايت ػػ

 ليةصأيصافصاألل يءطص
 «طتدالايمصأيصالتداءصرتكةفصةار  »جيءصذ ؾصا صسايفصديدرصلفصا حرك  صةايؿصلفص
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ترػػػت كرصاػػػتاصساي رػػػيصدػػػيدرراصلػػػفصحاػػػيس صا ػػػددصكػػػؿصاػػػفصاشػػػيرؾصاػػػ صجيرػػػ صا اجيػػػسصا ػػػةط  ص«ةتػػػيس صا ساػػػيف
 «طا دلة ص ا   ـصسي ىة ا  يرطا  صافصـز  صافصاالؿص شرصايصاراة  يصسىيلا صا  يرصأةص

ـصاػػفصةدػػةؿصا ترتاسػػيمص  ىػػدصا اجيػػسصا ػػةط  صل ػػةصاراحي ػػيصا   يلاػػ  صسيرػػتكايؿص ةاػػ صاطػػيعصـػػز صةليػػةصا ػػـر
ا يجػػػيفصا ااتدػػػ صكياػػػؿصايرػػػت دادام ص ػػػـصا يػػػفصلػػػفصأيصترتاسػػػيمص  ىػػػدصاػػػ تارصا ػػػيهضص  ػػػذهصا جيرػػػ صا تػػػ ص

 رارات يطترا  يصسشد صحايس صةألي مصريسىيصلدـصالتراا يصسشرلا صا
ةكي ػػمصه ػػيؾصتدػػراحيمص ىاػػيدامصاػػفصحركػػ صحاػػيس صألي ػػةاصاال  ػػيصلػػفصةجػػةدصتاطػػاطصإلاياػػ صاػػ تارامصاػػ ص
ـػػز صةساػػرةم صا يه ػػ ص  ىػػدصجيرػػ صا اجيػػسصا ػػةط  طصـاػػرصأفصارػػ ة افصاػػ صلػػد صت ظااػػيمصايرػػطا ا صاػػفص

 صأكػدةاصلػدـصةدػة  ـصأيصسا  يصا ت ظاايمصـاػرصا اشػيرك صكي ج ػيدصاإلرػالا  صأةصا اىيط ػ صكي جس ػ صا شػ سا 
دلػػػةامص ح ػػػةرصاإػػػؿصهػػػذهصا اػػػ تارام صايدػػػ صةأ  ػػػـصألي ػػػةاصرػػػيسىيصلػػػدـصاشػػػيركت ـصاػػػ صأيصأجرػػػيـصاةازاػػػ ص
 ا ظاػػ صا تحراػػر ص  ػػدـصل ػػ يؼصاػػة صا تاإاػػؿصا  يرػػطا   صةهػػةصاػػيصلػػيدصلاجيساػػيصليػػةصاةاػػؼصحركػػ صاػػتاصا تػػ ص

 تتزلـصا ظا صا تحرارط
 حركػػ صا ج ػػيدصاإلرػػالا  صاػػدصأليػػفصلػػدـصاشػػيرك صحركتػػهصاػػ صأيصةكػػيفص ياػػذصلػػزاـصل ػػةصا اكتػػأصا رايرػػ ص

ػػـصالترا ػػهصليػػةصلىػػدصجيرػػ صا اجيػػسصا ػػةط  صا اىسيػػ  صةهػػةصأاػػرصلسػػرصل ػػهصأا ػػيص جرػػـصاػػةازص يا ظاػػ  صـر
 ل ةصا اكتأصا راير ص يجس  صا ش سا صرسيحصا  يط

ا ػةط   صيصاحاػؿصأيصاػسصةلسرمصكذ ؾصا جس  صا ش سا  صسأفصلدـصاشتراك يصهذهصا ار صاػ صجيرػيمصا اجيػسص
 سا ظا صا تحرارصةاكي ت يصةد ت يصا تاإايا ط

ةه ػػيؾصلشػػيرامصتىػػةؿصلفصلػػدـصا تةدػػؿصل ػػةصدػػاغ صسػػافصا  دػػيلؿصا ا ير ػػ ص  ىػػدصجيرػػ صا اجيػػسصا ػػةط   ص
را ػمصا اػسصستاإاػؿصا ا ظاػ صكي جس ػ ص«صا ػةط  »اردهصأفصاديلؿصا ا ظا صا ت صألي مصلدـصا اشيرك صا ص

ي ػػأصلػػدـصةجػػةدصأيصدلػػـصلرسػػ صأةصلايااػػ ص  كػػر صتشػػكاؿصأيصأجرػػيـصاةازاػػ ص يا ظاػػ  صة  يػػـصا شػػ سا  صل ػػةصج
ا ا ير ػػػافصأا ػػػيصسػػػأفصاإػػػؿصهػػػذهصا  اياػػػ صرػػػتزادصاػػػفصحجػػػـصاي ىرػػػيـصا رايرػػػ صا ىػػػيلـطةا صهػػػذاصا رػػػايؽصأكػػػدص

 صأفصا ارػػػ ة افصا ادػػػراافصا اشػػػراافصليػػػةصايػػػؼصا ادػػػي ح ص«ا ىػػػدسصا  رسػػػ »ادػػدرصرايرػػػ صايرػػػطا  ص ػػػػص
  يرطا ا  صا ذافصا تىةاصاألرسةعصا اي  صةاةداصاايدا صافصحركت صاتاصةحايسصةا جس ػ صا شػ سا  صرا ػةاصأيصا

ألاػػيؿصاػػفصشػػأ  يصأفصترػػيهـصاػػ صلس ػػيدصا ارػػيايمصةزاػػيد صاي ىرػػيـ صايدػػ صاػػ صااتػػراأصلىػػدصجيرػػ صا اجيػػسص
 ا ادي ح طصا ةط   صة دحةاصا جاا صس دـصاتايذصأيصاطةامصافصشأ  يصأفصت إرصليةصاريرام
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ةاتةا صأفصاديرصسرسأصلدـصةجةدصحي  صلجايعصسافصا  ديلؿصا ا ير   صا ةصلىػدصاػ تارصسدػةر صأاػؿصزااػيص
اػتـصاال ػهصتجداػدصاةاػؼصهػذهصا  دػيلؿص«صادػيلؿصا اىيةاػ «اايصكيفصااططيص ه صتشػيرؾصااػهصحركػ صحاػيسصة

رجػيمصا جيرػيمصا تػ صرػػت ىدصا ػرااضص  ىػدصجيرػ صا اجيػسصا ػةط   صةاإللػالفصكػذ ؾصلػفصلػدـصايلتػراؼصساا
 ا صادا  صراـصاهط

ةأاسصلىدص ةاأصحايسصا صا اجيسصا تشرا  صجير صايدػ صاػ صاىػرصا اجيػسصاػ صادا ػ صـػز  ص ياشػمصلىػدص
جيرػ ص ياجيػػسصا ػػةط  طصةشػػايمصا جيرػػ صتةجاػػهصا  ػةاأصا تىػػيدامصشػػداد ص يرػػيط صا  يرػػطا ا صةا ػػرلاسصاحاػػةدص

رلاسصا اجيػػس صةا ىاػػيديصاػػ صحركػػ صحاػػيس صلفصا ػػرلاسصلسػػيسصا ػػدصلسػػيسطصةاػػيؿصأحاػػدصسحػػرصا  يلػػأصاألةؿص ػػ
أرػػةأصاشػػرةعص تدػػ ا صا ى ػػا صا  يرػػطا ا صةا ت ػػيزؿص» صةات اػػهصسىاػػيد ص«أاطػػرصرجػػؿصليػػةصا ى ػػا صا  يرػػطا ا »

ارصاي ة ا » صاشاراصكذ ؾصل ةصأفصجير صا ةط  صت دص«لفصا إةاسمصا ةط ا   «طسيطي صـة
ا حاػ صا  يلػأصلػفصحاػيسصةا ىاػيديصاا ػي صستأجاػؿصلىػدصجيرػيمصا اجيػسصصةاالؿصا جيرػ صطي ػأصا ػدكتةرصاياػؿ

صا ةط   صا كداصأفصحركتهص فص  ترؼصساارجيتهط
ص  
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 املجلط الىطني الفلضطيني والشرعيت املضدباحت

 2012\4\22  العربي الجديد  أسامة أبو ارشيد
ا ذصلىةدصطةاي  صةا ااز صاألريسص ارار صا   يؿصا ةط  صا راير صا  يرطا  صااكفصتياادػ يصسكياػ صةاحػد  ص
ا  س طصةيصاشّذصلفصهذهصا ىيلػد صلدػرارصااػيد صا ظاػ صا تحراػرصا  يرػطا ا صليػةصلىػدصا ػدةر صا إي إػ صةا  شػرافص

ش رصلسراؿ/ص ارػيفصا جػيريصاػ صراـصاه صسػؿصل  ػيصتاإػؿصااػ صا تكإاػؼصافصص03 ياجيسصا ةط  صا  يرطا  صا ص
 ي سػػػ صسي اشػػػرةعصا ػػػةط  صا  يرػػػطا  صةارػػػتىسيهطصاا ػػػ صا ػػػرلاسصاحاػػػةدصلسػػػيسصس  ػػػيدصا ىطػػػ صا  ظاػػػر صهػػػةص

 صات كسػػػيص ا ير ػػػ ص7669داد ػػػه صاػػػ صترتاسػػػيمصلىػػػدصاجتاػػػيعصا اجيػػػسصا ػػػذيص ػػػـصاجتاػػػ صاػػػ صدةر صليداػػػ صا ػػػذص
 صافصسا  ـصشادايمصةط ا صالتسيرا  صا الصلفصا  داؿصا إي  صافصحا صا حجـصاػ صا  شرامصافصأل يله

ا ا ظاػػ  صا جس ػػ صا شػػ سا ص تحراػػرصايرػػطاف صا ػػذافصأإػػيرةاصااػػيةؼصةط اػػ صاشػػرةل  صةاالحظػػيمصَاا َاػػ  صليػػةص
اةسصرايؽصدلة صا اجيسصل ػةصاي  ىػيدصةاكػيفصاي  ىػيدصتحػمصحػراأصايحػتالؿطصة كػفصذ ػؾصكيػهصيصا ػـصاػ صاػي

لسػػيسصا تيلػػهصس ػػدصرػػىةطصأةهػػيـصاػػيصكػػيفصاظ ػػهصاشػػرةليصرايرػػاي صةسػػدءصا تح ػػارص ارحيػػ صاػػيصس ػػدصارةجػػهصاػػفص
ا اشػػػ دصا  يرػػػطا  طصا ا ػػػـصسي  رػػػس ص يرجػػػؿصا ػػػذيصا ت ػػػمصاشػػػرةلاتهصاػػػ صااػػػيد صا رػػػيط صا  يرػػػطا ا صا ػػػذصلػػػيـص

ص ارهػيصا رػةس صةصص9336 اشػرةعصاكػيدصاي ػظصأ  يرػهصأفصاإسمص   رهصأ هصايصزاؿصسيرػطيصهاا تػهصليػةصا ررػيمر
 األاار  صلفص ـصاكفصادص  ظ يطص

صتحػػدؽص ا  ىػػدصا اجيػػسصا ػػةط   صةا ػػذيصا ػػدصساإيسػػ صسر اػػيفصا ظاػػ صا تحراػػر صاػػفصدةفصتةااػػؽصةط ػػ  صاػػ صةاػػمر
ااهصاألاطيرصسي ى ا صا  يرطا ا  صا صظؿصا حدا صا اتديلدصلفص"د ى صا ىرف"صاألااركا  صةا ت صرتدػ   ص

 صاػيصتسىّػةصاػفصاتػيمصا حىػةؽصا  يرػطا ا طصة ػةصااتدػرصاألاػرصليػةصا ااططػيمصاألااركاػ صلفصكتأص  يصا  جيح
اإلررالايا صا شرار  ص ىي يصلفصيصجدادصه ي ص ك  يص  يـصجاا يصأفصإاػ صاحػةراصلرساػيصا اػـة صتتزلاػهصا رػ ةدا  صص-

اياااػػ ص ػػدصلاػػرافطصاػػدرؾصاراػػدصحػػاّلرصتدػػ ةايص  يرػػطاف صحتػػةصَاْايُػػَصص  ػػيصةجػػهصلرػػرالاؿصاػػ ص  سػػ صا احػػيةرصاإل
لسػػيس صةا ػػدالر صا احاطػػ صسػػه صذ ػػؾ صة طي اػػيصرػػا  يصزااػػراصدػػيدراصلػػ  ـ صاحػػّذراصاػػفصاكػػرصاألشػػىيء صةترػػيسؽص
س   ـصليةصتىداـصأةراؽصايلتايدصإلدار صدة ي دصترااأصليةصحريأصايرطافطص كفصكؿصتيػؾصا تةجرػيمصاجػريص

يرػػطا ا صا تػػ صتىتػػرأصاػػفصدرجػػ صا دػػساي ا  صأةصايرػػت تير صا  ص-ةأدهػػيصذاتاػػيصاػػ صرػػايؽصا ا يك ػػيمصا  يرػػطا ا ص
 كايصةد  يصاألاافصا  يـصا ريسؽص يج  صا ت  اذا ص ا ظا صا تحرارصا  يرطا ا  صايررصلسدصرسهط
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األدهػػةصأفصاترااػػؽصهػػذاصا  سػػ صا ررػػا صا  يرػػطا   صأةصهػػذهصا دػػساي ا  صاػػ صتدػػيلدصا تػػةترصاػػ صاطػػيعصـػػز ص
اػػػػ صارػػػػتارارصا جػػػػرالـصا ةحشػػػػا صاإلرػػػػرالايا ص ػػػػدصا اػػػػد اافصا  يرػػػػطا اافصا احيدػػػػرصا ػػػػذصأكإػػػػرصاػػػػفصلىػػػػد صةص

طص7691ا اشػػيركافصاػػ صارػػارامصا  ػػةد صا رػػياا صاػػرأصحػػدةدصا ىطػػيعصاػػ صاألرا ػػ صا  يرػػطا ا صا احتيػػ صلػػيـص
إي إػػػ صاألإػػػيا صأفصااػػػيد صا رػػػيط صا  يرػػػطا ا صهػػػ صا  ػػػي صاألكإػػػرصشرارػػػ رصة  اػػػيصاػػػ صحدػػػيرصا ىطػػػيعصةرػػػكي هص

ـصاػػفصأ ػػهصيصتةجػػدص"شػػرلا صصا اياػػة اف  سذرا ػػ صارةجػػه صأيصاطػػيعصـػػز  صلػػفص"ا شػػرلا "صا ةط اػػ  صليػػةصا ػػـر
ايرصايرطا ايطص صا ةط ا ص ـصا دصُاَ رَّ ـصافصأفصا  ـة  رايرا "صايرطا ا صا ذصأكإرصافصلىد صةليةصا ـر

يرػطا  صاػفص صتحػةؿصا اجيػسصا ػةط  صا  7691ا ذصراطر صحرك صاتاصليةصا ظا صا تحراػرصا  يرػطا ا صلػيـص
ا ارج اػػ صا تشػػرا ا صا  ياػػيص يا ظاػػ صل ػػةصأدا ص تررػػا.ص  ػػةذص"اػػتا"طصةظػػؼصا ػػرلاسصا  يرػػطا  صا راحػػؿ صةزلػػاـص

ص اغياراتػهصا رايرػا  ص9339ا حرك صحتةصليـص  صايررصلرايم صا اجيسصا ةط  ص تةاارصـطيءص"ةط  "صازلـة
ص7611ا ىػػيهر  صإػػـصاػػ صدةرتػػ صاػػ صص7610ةص7619كياػػيصتطيػػأصاألاػػرصذ ػػؾطصحػػد صذ ػػؾصاػػ صدةرتػػ صلػػيا ص

َـّصاا ػيصص7669ا صا جزالر صةدةيصل ةصا دةر صا  يدا صاألااػر ص ياجيػسصلػيـصص7667ة اػ صاطػيعصـػز  صةا تػ صتػ
شػػػطأصأةصت ػػػداؿصاػػػةادصاركزاػػػ صاػػػ صا ااإػػػيؽصا ػػػةط  صا  يرػػػطا   صادةدػػػيصا تػػػ صتػػػ صصليػػػةصسطػػػالفصاػػػرارص

 صـاػػرصايسيػػ ص يتجزلػػ طصا ا يراػػ صه ػػيصأفصا اجيػػسص ػػـص صةالتسػػيرصايرػػطافصةحػػد صلاياااػػ صةاحػػد7691ا تىرػػاـصلػػيـص
اكفصاةايص"رادص  ره"صتحػمصااػيدت صلراػيمصةلسػيسطصل ػهصيصا  ىػدصاػفصدةفصطيػأصاػفص"ا ػزلاـ"صا ػذيصيصارػأؿص

 صاػػ صراـصاه صا  ػػهصل اػػيصا  ىػػدصسػػدلة صاػػفص9336لاػػيصا  ػػؿطصةهػػةصاػػإالصل ػػدايصا  ىػػدصاػػ صدةر صارػػتإ يلا صلػػيـص
 يج ػػ صا ت  اذاػ ص ا ظاػػ صا تحراػر صس داػػيؿصرػت صأل ػػيءصجػددصل ا ػػي صساػيصا ػػافصلحكػػيـصلسػيسصإللػػيد صتشػكاؿصا
 راطر صلسيسصليا يطص

صلػػددصأل ػػيءصا اجيػػسصا ػػةط  صا  يرػػطا  ص صص197اسيػػاصا اػػـة ل ػػةاصاػػيصسػػافصارػػتىيافصةا تاػػافصل ػػةصت ظااػػيمر
ـصاػػػفصأفصا  ىػػػر صأصاػػفصا اػػػيد صا ايارػػ صاػػػفص ا  ظػػيـصاألريرػػػ ص ا ظاػػػ صحزساػػ صأةصا  اػػػ صأةصالةاػػ طصةليػػػةصا ػػـر

ا تحراػػػرصتػػػ صصليػػػةصأ ػػػهص"ا تاػػػأصأل ػػػيءصا اجيػػػسصا ػػػةط  صلػػػفصطراػػػؽصاياتػػػراعصا اسيشػػػرصاػػػفصاسػػػؿصا شػػػ أص
ا  يرػطا   صساةجػػأص ظػيـصت ػػ هصا يج ػ صا ت  اذاػػ ص  ػذهصا غياػػ " صاػ فصاي تايسػػيمص   ػةا صا اجيػػسص ػـصتحػػد ص

ا  ىػػػر صأصاتىػػػةؿصل ػػػهص"لذاصشػػػغرصاى ػػػدصأةصأكإػػػرصاػػػ صاةاػػػيطصةتتػػػذّرعصااػػػيد صا ا ظاػػػ صسي ت ىاػػػدامصا يةجرػػػتا طصأاػػػيص
ا اجيػػػسصأليصرػػػسأصاػػػفصاألرػػػسيأصا ػػػافصا اجيػػػسصا   ػػػةصأةصاألل ػػػيءص اػػػؿءصا اىيلػػػدصا شػػػيـر "طصاػػػ صحػػػافص

ا اجيػػسصا ػػةط  صا حػػؽصاػػ ص" ػػـصأل ػػيءصجػػددصل اػػهصاػػفصحػػافص اػػر صحرػػسايصاػػرلصذ ػػؾصص09ت طػػ صا اػػيد صا ػػػ
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راػػػرصةاىت ػػػايمصت ااػػػؽصا ةحػػػد صا ةط اػػػ صاػػػ ص ػػػةءصأحكػػػيـصااللاػػػي صةسحرػػػأصاػػػيصتاياػػػهصاتطيسػػػيمصا ركػػػ صا تح
ا ااإػػيؽصا ػػةط  "طصا اشػػكي  صأفصا اجيػػسصيصاػػتحّكـصحتػػةصاػػ صل ػػةاته صةكإاػػرصاػػفصأل ػػيلهصلاػػيصأ  ػػـصا ػػةاص
 حػػػس ـ صأةصأ  ػػػـصادػػػيسةفصسي شػػػااةا  صأةصأاػػػراضصأاػػػرل صةيصا ػػػرؼصأحػػػدصليػػػةصةجػػػهصا داػػػ صا ػػػياارصترػػػاا ص

اـ"صيصا اجيػػسطصة  ػػؿصاػػ صشػػطأصايرػػرصلسػػدصرسػػهصاػػفصل ػػةا صا اجيػػسصاألل ػػيءصةشػػطس ـطصل ػػهصاػػرارص"ا ػػزل
أااػػرا صاػػ صا ػػتح ظصليػػةصشادػػا صا رجػػؿصةتيرااػػه صاػػيصاػػدّؿصليػػةصأفصا اػػيرصا   ػػةا صاػػفصلداػػهصهػػةصر ػػيص
ا ػػرلاس صةهػػةصاػػ صهػػذهصا حي ػػ  صاحاػػةدصلسػػيسطصا ا ز ػػ صاألكسػػر صأفصُا ػػيطصسرػػ راءصا ظاػػ صا تحراػػرصاػػ صا ػػدةؿص

جددص   ةا صا اجيس صكاػيصجػرلصاػ صاألرػيسا صاألااػر  صاػ صتجرػادصاػيا ص ا  ػةصأف صصا ااتي  صتزكا صأل يء
 "َتِيَدصاأَلَاُ صَرسَّ ي" صسا  ةصرادهيطص

ا  ىيدصا اجيسصا ةط  ص افصهذهصا ظرةؼصةا ا طايمصا دصط  ػ صجداػد ص ياشػرةعصا ػةط  صا  يرػطا  صا ػذيص
 ػيار/صكػػي ةفصا إػػي  صا اي ػػ  صأليػفصلسػػيس صاػػ صاطيسػػهصَاَاَ تْػُهصة ػػا  صا ىاػػيد صا ات  ػػذ صاػ صحركػػ صاػػتاطصاػػ صا

أايـصأل يءصا اجيسصا اركزيصا  يرطا  صا ذيصا  ىد صةايص يا يرا  صا صراـصاه ص"ل  يصريط صاػفصدةفصرػيط  ص
 صل ػهصهػةص9370ةتحمصاحتالؿصافصدةفصكي   صة ػفص ىسػؿصأفص سىػةصكػذ ؾ"طصةهػةصكػيفصاػيؿصاػ صأـرػطس/ص أص

األحذاػػ صا  رػػكرا قصاإلرػػرالايااف"طصلذف ص اػػيذاصهػػذاصاإلدػػرارصا  جاػػأصا ػػهصليػػةص  رػػهصا ػػاشص"تحػػمصسرػػيطارص 
لىػػػدصا اجيػػػسصا ػػػةط  صا  يرػػػطا  صاػػػ صراـصاهص تحػػػمصسرػػػيطارصايحػػػتالؿق صادةدػػػيصأ ػػػهصا يػػػـ صكاػػػيصاي ػػػمص

اّكفصلرػرالاؿصاػفصتحداػدصشادايمصةط اػ صاػ صا اجيػس صاػ صررػي ت ـصل ػةصرلارػه صرػياـصا زل ػةف صلفصهػذاصرػا
هةا صافصاح رصةافصيصاح ر؟صاألارصا ار ص ػاسصا اجيػسصا ػةط  صسدػاغتهصا حي اػ صةط اػيرصحىػي صا ػةصيص
صا تةااػؽص َـّ ا ـصاديلؿصاركزا صليةصا ريح صا  يرطا ا  صةتحداػداصحركتػ صحاػيسصةا ج ػيدصاإلرػالا  صةكػيفصتػ

 يج ػػػ صا تح ػػػارا ص ياجيػػػسصا ػػػةط   صسرليرػػػ صص صاػػػ صساػػػرةم صاػػػ صاجتاػػػيع9371اػػػ صا ػػػيار/صكػػػي ةفصا إػػػي  ص
طصيص9337ا زل ةف صليةصلليد صتشكاؿصا اجيس ص ا ـصكؿصا ىةلصا  يرػطا ا صس ػيءصليػةصللػالفصا ىػيهر ص  ػيـص

أظفصأفصر ايصلفصرسأصا ت كرص ذ ؾصكيهصا ـصه ػي صاكي ػيصا ػرؼصاإلجيسػ  ص ػاسصا اجيػسصا ػةط  صرػادص  رػه ص
 ا  يرطا ا صرادتيص  را ايطصصةيصحتةصا ظا صا تحرارصةا ريط 

سياتدػػػير صا سغػػػ صأفصاتةاػػػؼصهػػػذاصا  سػػػ صسادػػػارصايرػػػطافصةا ػػػات يصةشػػػ س يطصيصتايػػػؾصااػػػيد صاألاػػػرصا ةااػػػ ص
ا  يرػػػطا ا صأيصشػػػرلا ص تىػػػةد صةيصهػػػ صا هيػػػ ص ػػػذ ؾ صة فصاألةافصأفص  ي  ػػػيصجاا ػػػي صك يرػػػطا ااف صةاػػػفصكػػػؿص

ةعصا ػػةط  صا  يرػػطا  صةتػػدااراص ػػه صةك ػػةص"َتْسزاػػرار"ص ىاػػيدامصا اي اػػيمصا  كراػػ صةا رايرػػا  صك ػػةصااتطياػػيص ياشػػرص
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ازلةاػػػ  ص ػػػاسص  ػػػيصاػػػفصحػػػظعصليػػػةصأرضصا ةااػػػ صليصاػػػيصأ  ػػػـصسػػػهصليا ػػػيصا ػػػرلاسصا  ياػػػدص يشػػػرلا صاػػػفصأ ىػػػيأص
صةد يمط

ص  
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 في يىم ألاصير.. حلائم وآفاق

 2012\4\22  االتحاد   د. أسعد عبد الرحمن
ةا ررػػػيمصايرػػػطا ا صت  ػػػةصسى ػػػيايصاألرػػػرلصاػػػ صرػػػجةفص«ص احػػػررافهالػػػ صشػػػ ةفصاألرػػػرلصةا»ساسػػػيدر صاػػػفص

صاألرػػار»ايحػػتالؿ صأحاػػيصا  يرػػطا اةفصاػػ صأسراػػؿصا جػػيري صكاػػيصاػػ صكػػؿصلػػيـ صذكػػرلص ا  يرػػطا  طصةاػػدص«صاػػـة
ت ػػا مصلاياػػ صاإلحاػػيءصا  داػػدصاػػفصا   ي اػػيمصةاأل شػػط صاػػ صا  ػػ  صا غرساػػ صةاطػػيعصـػػز صةاػػ صاةااػػ صا شػػتيمص

صاألرػػػار»ةت ػػػيصاػػػ صا  يرػػػطا   صسيغػػػمصذرص ق صت ػػػيا يرصاػػػ صاألرػػػرلصةتأكاػػػدارصليػػػةصدلػػػـصا ػػػات ـص71/9«ص اػػػـة
 ةرا يرص الحتالؿط

ا  يرػػطا  ص ألرػػارصاةاػػيرصلػػيـصكػػؿصاػػفصقص71/9تػػيرا.ص ص7619ةاػػأت صلاػػرارصا اجيػػسصا ػػةط  صا  يرػػطا  صلػػيـص
رػػػجةفصاػػػ صا ىػػػيس افصة ألرػػػرلصةت ػػػحايت ـ صاألرػػػار صا ةط اػػػ صا حركػػػ ص شػػػ داءصةاػػػيءرصةط اػػػير صاةاػػػيرصةالتسػػػيرهص
صا ػةط  صا تػيراا صا رػايؽصاػ صةهةصاػرتسطصايحتالؿ ص لػالفصص7609إػةر صااػهصا طيىػمصا ػذيصسػي اـة اإل ػراأصةا 
در صةادػيايرػطافصل ةصا ا ةدا صسي  جر صا سراطي  صاي تداأصرايحصليةصاحتجيجيرصأش رصص9ارتارصا ذيصا  يـص
احاػػةدصا ا ي ػػؿصاألرػػارصاإلرػػرالايا  صا رػػجةفصاػػ صايرػػطا  صأرػػارصأةؿص رػػتذكرصةااػػهصا  يرػػطا ا  صاألرا ػػ ص
ةظػػػؿص ص71/79/7697اػػ صايرػػطافصأرضصليػػػةص يإػػةر صادالاػػ صلاياػػػ صإػػي  صاػػ صالتىػػػؿصا ػػذيصحجػػيزي صسكػػرص
أ ػهصليػةصا كػدارصأشػ ر صص1ةرػ ةامصص9اػدلصليػةصاي  ػراديصصا  ػزؿز زا  صاإللداـصا صةحكـصاديرعصا اج ةؿص
ا تحراػػػرصا ظاػػػ صسػػػافصأرػػػرلصتسػػػيدؿصلاياػػػ صأةؿصاػػػ صرػػػراحهصلطػػػالؽصيحىػػػيرص اػػػتـصرػػػجا ير صة ػػػاسصحػػػرأ صأرػػػارص
 ط7617ا يارصص91ا صا د اة ا صةا دة  صا  يرطا ا ص

أ ػػةاعصااتيػػؼصاةاج ػػةفصأرػػارصص9733اإلرػػرالايا صا رػػجةفصاػػ صلصاألرػػرصلػػددصسيػػاص ص9371ةاػػ صأةااػػرصاػػيرسص
ص733ةط ػػالر صص073ا ػالصلػػفصايدػػر  صص77ةأاػيرصص97ساػػ  فصأرػار  صص90اػػ  ـصةاإلهاػيؿ صةا ا ي ػػي صا ت ػذاأص
أليصت تىػدصةا تػ صدة اػيص صا احراػحػرات ـصةاديدر صالتىي  ـصطراى صليةصاحتجيجيت ـصاةاديةفصلدارايرططصا تىالص
صص709اى ػػ صاألرػػرل صهػػ يءصةسػػافصات ػػيـطصيلحػػ ص كاػػيصأكإػػر صأةصةاحػػد ص اػػر صا ا سػػدصسي رػػجفصأحكياػػيرصصا ػػتىالر
اػػػالؿصاػػػفصأةصا جرػػػدا  صةا تدػػػ ا صا اسيشػػػرصسي ىتػػػؿصرػػػةاءصا ػػػتىال صص977ا دػػػ اة ا صا رػػػجةفصاػػػ صارتشػػػ دص
ا دػ اة ا صا رػجةفصاػ صاةجػدصحاػ صا طسػ صاإلهاػيؿص رايرػ ص تاجػ صأةصاتاددػ  صاػرؽصأاػديصليةصا ت ذاأص
 ػةاأصاػفصلػددصالتىػيؿصتػـص ص9339لػيـصا ػذصكػذ ؾ صا اػةمطصادػيرعصافصا  يصار ا صحي  صص7133افصأكإرص

اػػ صايحػتالؿصاػةامصالتىيػػمصحاػ ص  يرػطا   صاا رايرػػ صا  ظػيـصتىػةاضصسغاػػ صةا ػةزراءص«صا تشػرا  ا اجيػسص»
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ػػةإ صاألرػػارصاػػرةافصةأاػػدا ـصجػػرار صساػػ  ـصاي ػػد ص ػػةاأ صص9رػػجة  يص صص9339ا ػػذصلػػيـصا ا تىػػؿصا سـر ةا احكػػـة
صص9339ا ػػذصا ا تىػؿصرػػ دامصاألرػػارصأحاػدصل ػةصل ػػيا صا سػدام ص اارػػ صسي رػجفص  إالإػػافصسي رػػجفصةا احكػـة
 ػـص ي جػـة صدالاػيرصةا ارػت دصادااػه صأااػصصحتػةصرأرػهصافصلركريصس تيدصا ادججصاإلررالاي صاي ج ديصطصليايرص
صا دػػ اة  صةا جػػاشصص اػػر  ظيااػػيرصج ػػدايرصاةاجػػهصا ػػدص «ص  قصأاالاػػيرصا جاػػةشصأكإػػرص»ة«صاى ػػريص»أ ػػهصا ازلػػـة
صسػػيمص ارتىػػةاصا ػػذافصأة لػػؾصةيص«صا تاااػػ ل ػػدص» ػػحيايهص اػػرصاكػػةفصة ػػفصشػػير صجااايػػؾصيصشػػ سيرصاحػػيرأصا اػػـة
ا ػػػرلاسصللػػػالفصلإػػػرص«صا ىػػػدسا  يدػػػا صا ركػػػ ص»اػػػ صةاسي ػػػيص«صا  ػػػةد ارػػػارامص»اػػػ صةأرػػػرلصةجرحػػػةصشػػػ داءص
 إلررالاؿ ليدا صا ادالفصسزهر صالترااهصاألاارك ص

راػػػ صتتطيػػػأصاشػػػيرك صةارػػػ  صةايليػػػ صاػػػفصاػػػالؿصا سر ػػػياجصا ػػػةط  صلفصا ػػػا صاألرػػػرلصا ػػػا صاركزاػػػ صةاحةص
صاألرار»ا ايصصس  ي ايمص  صةاتةجأصليةصكيا صأطراؼصا حرك صا ةط اػ صا  يرػطا ا صا ىاػيـصسسيػةر صتدػةرص«اـة

ةارػػتراتاجا صةا ػػح صاػػػ صاىيرسػػ صةاتيس ػػ صا ػػػا صاألرػػرل صسييرػػػتارارصاػػ صا   ػػيؿصةا ك ػػػيحص ػػدصايحػػػتالؿ ص
طصهػػذا صاػػ صلدراؾصا  يرػػطا اافصأ  ػػـ صةا اػػيصرػػ ةاصاػػ صتػػةج  ـص حػػةصةا ازاةجػػ صسػػافصا   اػػؿصا رايرػػ صةا اىػػيـة

ا ا ظاػػيمصا حىةااػػػ صا  رساػػ صةا دة اػػػ صةاحكاػػػ صا ج ياػػيمصا دة اػػػ  صاػػػ   ـص ػػفصاتاك ػػػةاصاػػػفصللػػيد صل تػػػيجصةايػػػؽص
ػػػـصذ ػػػؾ صيصا ػػيصصاػػػفصايرػػػتارارصاػػػ صا«ص  قطصاحػػتالؿصل رػػػي  » يهاػػػؾصلػػػفص«صاحػػتالؿصلدػػػري»  تحػػػرؾصةـر

ةرػػيةؾصاإػػؿصهػػذاصايتجػػيه صاػػفصأجػػؿص دػػر صا ػػا صاألرػػرل صةا  اػػؿصليػػةصلطػػالؽصرػػراح ـ صةا اطي سػػ صستػػةاارص
ا حاياػػ صا دة اػػ ص  ػػـ صةاىػػيرص ىةالػػدصا ىػػي ةفصا ػػدة  صا  ػػيـصةا ىػػي ةفصا ػػدة  صاإل رػػي   صةسي  ػػغطصليػػةصايحػػتالؿص

ة  صةاإل رػػػػي  صاااػػػيصات يػػػػؽصسحىػػػػةؽصاألرػػػػرلصاإلرػػػرالاي ص ال تػػػػزاـصساػػػػةادصةس ػػػةدصات يااػػػػيمصج اػػػػؼصةا ىػػػي ةفصا ػػػػد
ةاألرػػػارامصا  يرػػػطا ايمصاػػػ صا رػػػجةف صةكػػػذ ؾصت  اػػػؿصأدةامصا ارػػػيء  صةا احيرػػػس صتجػػػيهصاىتراػػػ صاي ت يكػػػيمص

ا ػدة   صيصسػؿصليػةص«صايلاػ صاإلرهػيأ»ةا جرالـص دصاألررل صةالتسيرصلررالاؿصدة ػ صل دػرا صةة ػ  يصليػةص
ا ىدر صةا ت يك يصكؿصا ىةا افصا دة ا  صا صاطي س صسر اي ػيمصا  ػي ـصاىيط ػ صيلتىي  يصاألط يؿص«صايلا صا  ير»

صسهصافصرفصاةا افصل درا صتشكؿصاطرارصليةصا  دا ػ صةا ىػاـصاإل رػي ا طصكاػيصيسػدص ا سر ايفصاإلررالاي ص ايصاىـة
 دا ػػػ صاػػػفصللػػػيد صسيػػػةر صا اطػػػيأصاإللالاػػػ صاػػػ صا ػػػا صاألرػػػرلصةا شػػػ داءصسشػػػكؿصا  ػػػاصازدةاجاػػػ صا ػػػياارصا 

اي تىيلا صا ت صات ياؿصس يصا غرأصا صا ى ػا صا  يرػطا ا صسشػكؿصلػيـصةايػؼصا شػ داءصةاألرػرلصسشػكؿصاػيص ص
 ك صيصادساصه يءصاجردصأرايـصتت ية  يصا تىيرارصا دح ا صةا   يلايمطصةا صهذاصا رػايؽ صيصأدؿصليػةصرػىـص
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دػػيحأصااتطػػيؼصج ػػةدصلرػػرالايااف صحاػػ صهػػذهصا  دا ػػ صاي تىيلاػػ صاػػفصردةدصا   ػػؿصا ادةاػػ صا تػػ صدػػيحسمصةت
 ت ىيأصا د ايصرأريرصليةصلىأ 

ػػـصتحةاػػؿصا اايررػػيمصايرػػتاطي ا ص ا ظػػـصتجا ػػيمصأس ػػيءصا شػػ أصا  رسػػ ص كإاػػرةفصهػػـصا ػػذافصاػػدركةفصأ ػػهصـر
ػػػـصرايرػػػيمصلرػػػرالاؿصا   دػػػرا صتجػػػيهصا  يرػػػطا اافصاػػػ صا  ػػػ  صةا ىطػػػيعص صكساػػػر  صةـر ا  يرػػػطا  صل ػػػةصرػػػجةفر

يصتت ا هصافصظيـصةا ت يكيمص ـصتتغارصست ياأصحكةايت ي صةر  يصاةا افصافصأجػؿصذ ػؾ صاػ فص صةا91ةأرا  ص
كاشػػرةعصارػػت ايريصةل دػػري صايدػػ صاػػ ص«صا ػػزةاؿ»هػػذهصتتػػةارصاا ػػيصكػػؿصاىةاػػيمص«صلرػػرالاؿصاألسيرتياداػػ »

رػتارارصاػ صا دحة صا كة ا صا ت صسدأ يص ش دهيص دي اصحىةؽصا ش أصا  يرطا  صا  يد  صةا اشػرةل  صةاػ صاي
 « طرؽصجدرافصا ازاف»سذؿصج ةدصد ةس صةاريعصحإاإ صاتةادي ص ػ

صاألرػػرل»اػػ ص يسػػدص ياػػؿصأفصا جيػػ صةيسػػدص» صيص  ىػػدصاألاػػؿ صة ػػرددصا  ػػـ صا اػػيصطػػيؿصا زاػػيفصأةصادػػر ص«اػػـة
صاػيصظػالـصا رػجفصاػاـصل  ػيص  ػةلصا ظالاػيطططص ػاسصس ػدصا ياػؿصليصاجػرصاجػد» صة غ ػ صا  ػـ ص« يىادصأفصا كرػر

 ص ػفصاكة ػػةاصهػػـص«لػػضصاألدػػيس »ة حػػفصليػةصاىػػافصاػػفصأ ػه صاػػ صا ركػػ صأرػرا يصاػػ صرػػجي ا ـصاػ ص«طصاترػياة
صأةؿصافصادرخ 

ص  
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 مخرج بريطاوي ييخصر لفلضطين مجددا وييخلد رئيط وزراء بلجيكا

 2012\4\22   رويترز -بروكسل
ةجهصا اارجصا را ايل صا سراطي  صكػافص ػةتشصاي تىػيدامصاجػدداصإلرػرالاؿصةات ا ػيصسيرتكػيأصا ت يكػيمص يىػي ةفص

ا تىداصا صذامصا ةامصاةااؼصرلاسصا ػةزراءصا سيجاكػ صصا دة  صةايحتالؿصـارصا اشرةعصألرا  صا  يرطا ااف 
 شيرؿصااشاؿط

ةات ـصا اارجصا سراطػي  صا ػذيصا ػدصاػفصا اػداا افصلػفصا ى ػا صا  يرػطا ا صةدالاػ صاىيط ػ صلرػرالاؿ صااشػاؿص
سػػػ"تجيهؿصاي ت يكػػيمصا دػػيرا ص يىػػي ةفصا ػػدة  صاػػفصاسػػؿصلرػػرالاؿ" صةذ ػػؾصرداصليػػةصات ػػيـصاػػفصاألااػػرص يػػةتشص

  يدا صا رياا صةتيرااهصا طةاؿصا صدلـصا  يرطا ااف"طسػ"ا
ةاالؿصكيا صس دصا حػهصدرجػ صا ػدكتةراهصا  اراػ صاػفصجيا ػ صسرةكرػؿصا حػر  صةهػ صلحػدلصا جيا ػيمصا سيجاكاػ ص
صافص جةءصرلاسصا ةزراءصا سيجاك صل ةصا تىيدصا جيا  ص تكراا يص ه"ط  ا رالد  صايؿصا اارجصا  ي ا صل هص"اددـة

تشصا حػػػيلزصليػػةصجػػػيلز صا رػػ   صا ذهساػػػ صاػػ صا رجػػػيفصكػػيفصلػػػيـصصلػػفصااياػػػهص  يططصدا ااػػؿصسياػػػؾصةأ ػػيؼص ػػةص
ق صا رػػادصااشػػاؿ صةهػػةصاحػػيـ صهػػؿصترػػيءؿصاةاػػيصلػػفصا ت يكػػيمصا ىػػي ةفصا ػػدة  صا تػػ صترتكس ػػيصلرػػرالاؿ؟ص9379

 هؿصتريءؿصلفصايحتالؿصـارصا اشرةعصألرا  صا  يرطا ااف؟"ط
ا ػػػذيصدرسصا ىػػػي ةفصاػػػ صجيا ػػػ صسرةكرػػػؿصا حػػػر  صا تىػػػدمصاألرس ػػػيءصا اي ػػػ صصةكػػػيفصرلػػػاسصا ػػػةزراءصا سياجكػػػ 

 جيا تهصسشد صيلتزاا يصا اصا اارجصا سراطي  صا دكتةراهصا  ارا طص
ةاػػػػ صكياػػػػ صأاػػػػيـصا ا سػػػػدصا ا ػػػػةديصا كساػػػػرصاػػػػ صسرةكرػػػػؿصسا يرػػػػس ص"ا ػػػػذكرلصا رػػػػس افص ىاػػػػيـصلرػػػػرالاؿ"ص ا  كسػػػػ ص

ريااصا صتىسؿصا يدا صا رياا صأايصكيفصشػكي يطصةا طسػؽصهػذاصأا ػيصليػةصا  يرطا ا قصايؿصااشاؿ ص"يصااكفصا ت
 ا جيا  صا ت صتارجمصا  ي"ط
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 5291حم العىدة.. حشيلي 

 2012\4\22  األردنيةالغد   احمد جميل عزم
ر صةاػػرأصارتشػػ ةصا جا اػػ صةأ ػػمصتدػػ دصارت ػػ صسيػػد صساػػمصجػػيي صس ػػدصاجتاػػيزصساػػمص حػػـ صاػػرةراصسساػػمصرػػيحةص

ا  رسا ص يتأهاؿ؛صحا صتتكدسصاآر صا جرحةصةا ا ياافصس  ػؿصا ردػيصصاإلرػرالاي صا  شػةال صةا اىدػةد صاػدص
 تيحظص ةح صليةصدةارصدغارصاراةصدةارصتشاي  صلشير ص ي الا صا اااز صسافص"ا سّجي ااف"صةتشاي ط

الؿصا طىػ صا ااػرةر صا سدا ػ صا ا ػراء صةهػةصةأ مصتجيسصا صاى ةص"حةشصا ايرااف" صا صسامصجػيي صاػ صتػ
صس  ػػػػ يصليػػػػةصاألرض صاػػػػ صط ػػػػيـص"االحػػػػ "صتراإػػػػ  صااسػػػػرؾصزاػػػػيدص اى ػػػػةصسػػػػدال  صسطػػػػيةيمصسي اػػػػ  صةجيرػػػػيمر
 ا سّجي  قصلفصااططصاديدر صا اارةرصةأرا ػاهصةأاػفصةدػؿ صةُااسػرؾصأّفصه ػيؾص"سّجػي ااف"صاػ صتشػاي صأكإػرص

 اايصا صسامصجييط
 يصسارأ  صا اطي س صسػػ"حؽصا  ػةد "صاػفصاسػؿصايرػطا ا صأااركػيصا التا اػ صاػ صلشػرا ايمصكي مصأةؿصار صرا مصس

ا ىػػرفصا اي ػػ ص ا  شػػرافق صاسػػؿصرػػ ةام صاػػفصطي سػػ صدرارػػيمصلياػػيصأااركاػػ  صاػػ صاحي ػػر صلياػػ صاػػ صجيا ػػ ص
  ػػػةافصكاسػػردج صا سراطي اػػ طصةسحإػػمصكإاػػرارصلػػػفصا ت يدػػاؿصايػػـصأجػػدصشػػاليطصةا فص شػػػرص ػػداـصسةا دػػ  صدرارػػ صس

 NACLA Report on the"ايرػطافصاػ صـػرأصاأل ػداز" صاػ صا  ػددصا جداػدصاػفصدةراػ صا شػرؽصا التا ػ ص 
Americasقط 

أ ػؼ صااػيصاج ػؿصهػذاصا سيػدصاػفصأكسػرصا ُا ػا افصص033ُاىّدرصسةا د صلددصا  يرػطا اافصاػ صتشػاي صحي اػيرصس حػةص
لػػػيد صليػػػةصسطة ػػػ صدةريصكػػػر صا ىػػػدـ صةهػػػةصص ي يرػػػطا اافطصةااػػػهص يداػػػيفصراي ػػػايفصايرػػػطا ايف صا ػػػياسصأحػػػدهاي

دػيحأصأكسػرصجا ػةرصاػ صا ػسالد صةايػسسصاالسػػسصتراػزص  يرػطافصةليا ػي صةا تسػرافصأا ػيرص ػيداافصاجتاػػيلّاافص
  يطسى صا رااا ط

تسدأصدرار صسةا د  صا حيدػؿصليػةصدكتػةراهصاػفصجيا ػ ص اةاػةرؾ صا  ػيـصا  يلػم صاػ صتػيرا.صا  جػر صا  يرػطا ا ص
 صسياتسػػيسصاػػفصاىػػيؿص يكيتػػأصااياػػأصسػػدراف صا يس ػػي   صاػػ ص7693ةص7193تا اػػ صسػػافصا  ػػياافصل ػػةصأااركػػيصا ال

 صاػػػػ صرػػػػي تايـة صجػػػيءصااػػػػهص"ا تس ػػػةاصةأااىػػػػةاصأا ػػػػيص7697كػػػػي ةفصاألةؿص دارػػػاسرقصص99دػػػحا  ص"ا ػػػػةطف"صاػػػ ص
رصا ا ػػةد صااػػيصا  يرػػطا اةف" صاشػػارارص ىػػي ةفصجداػػدص يج رػػا صأاػػرهصاي تػػداأصا سراطػػي   صاا ػػ صاػػ اصا ج رػػا ص غاػػ

ا  ػػ صأفصأيصايرػػطا  صاةجػػةدصاػػ صا اػػيرجص ػػـصاكػػفصرػػ الصلياػػهصا تىػػدـصسطيػػأصا ج رػػا  صةاػػ صتشػػاي صةحػػدهي ص
كػػيفصحا  ػػيصه ػػيؾصلشػػر ص يؼصايرػػطا  ص اشػػكيةفصأكإػػرصاػػفص دػػؼصا ا ػػيجرافصاػػفصا شػػرؽصاألةرػػطصحا  ػػيقطص
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لػػفصحىػػةؽص"ا  ػػةد صا ىي ة اػػ "صصةاشػػارصأّفصدػػحا ت ص"ا ػػةطف"صة"ا شػػرؽ"صاػػ صتشػػاي صحا  ػػي ص شػػطتيصاػػ صا حػػدا 
 ل ةصايرطافط

ُاالحظصسةا د  صأّ هصحتةصا إالإا ايمصكي مصا دحؼصا  رسا صاػ صتشػاي ص ةةدػؿصلػددهيصل ػةصلشػرصدػحؼقص
تايطػػأصاراءهػػيصليػػةصأ  ػػـصلػػرأصأةصرػػةراةف صة كػػفصاػػ صاي تػػداسيمصاألةرةساػػ صةتشػػكؿصا ػػدةؿصا حداإػػ  صسػػدأمص

ااف صةأرد اػػػػػاف صةطططل ػػػػػ. صكػػػػػؿصليػػػػػةصحػػػػػد طصةاػػػػػ صتدػػػػػيلدصا ارػػػػػأ  صاإلشػػػػػير ص رػػػػػةرااف صة س ػػػػػي ااف صةايرػػػػػطا 
ا  يرػػطا ا صتشػػكيمصأ داػػ صةجا اػػيمصلػػد صترلػػةصشػػ ةفصا  يرػػطا ااف صةا ػػات ـ صةتػػدلـصا   ػػيؿصا  يرػػطا   ص

 ا  يصا  يديصا  يرطا  صا راي   صةا  يديصا رةريصا  يرطا   صةجا ا صا شسيفصا  يرطا ااف صةططل .ط
ساػػػ ص ا تػػػ صكي ػػػمصترػػػتادـصاإلرػػػسي ا صأا ػػػيرق صات ػػػاصأفصهاةاػػػيصاشػػػترك صكي ػػػمصسػػػافصاػػػفصاػػػراء صا دػػػحؼصا  رص

اػػػ صتشػػػاي صص7691ا  ػػرأصا شػػػرااافص رػػػةرا  ص س ػػيف صشػػػرؽصاألردف صةايرػػػطافق صا  ػػيصاػػػةا افصدػػػدرمصا  ػػيـص
 ا  ص"ا رةرااف"صةطػردهـ صةتحركػمصا جي اػ صا رػةرا ص ا تػ صت ػـصا سيػدافصألػالهق ص ػدصا ىػةا اف صسيىػيءامصاػ ص
ا حكةا  صة كفصأا يرصس دػيلاص يا ػيجراف صسػيحتراـصا ىػي ةف صةا  ػيدامصةا تىي اػدصةا ا يرػسيمصا ةط اػ صا احياػ  ص
ةا  ظياػػ  صةا يايػػ صا  رػػيءصاػػفصا زسػػيلفصاػػ صاحالت ػػـصسطراىػػ صيلىػػ  صةا تدػػرؼص"كػػأةرةساافصة ػػاسص رػػاةااف"طص

 ايؽصادةدا ص ي يرطا اافطة كفصات اصأفصا اة ةعصا  يرطا  صديرصذاصأهاا صايد  صةأر ـصا ص
كيفصااك ػيصأليصشػاصصاتسػ صدة ػ صاىػ صليا ػيصا تػداأصار رػ صأةصسراطػي   صطيػأصجػةازصرػ رصاػفصا دػيا صأةص
ر ير صذ ؾصا سيد صليصا  يرطا ااف صا ذافصةد  ـصا سراطػي اةفصسػأ  ـص"رػيك ةفصلإاػي اةفصاػ صايرػطاف" صتا اػدارص

ف صسيلتسػيرهـصأجي ػأطصة شػرمصا دػحؼصا  رساػ صا تشػايا  ص ج ؿصارج ات ـصتركاػ  صة اػ   ـصاػفصداػةؿصايرػطا
حا  ي صللال يمصيجتايليمصة تشػكاؿص جػيفص يػدايعصلػفصحػؽصا ج رػا ص ي يرػطا ااف ص ػدصا ىػي ةفصا سراطػي   ص

تػػػـصا تأكاػػػػدصأفصا  يرػػػطا اافصا  ػػػػةاصاػػػػفصا  ػػػةد ص  يرػػػػطافص ترػػػػجاؿصص7691 يج رػػػا طصةاػػػػ صاىػػػيؿص شػػػػرصا  ػػػػيـص
فصا ا ةدق صةأّفصت ياايمصاشدد صأرريمص ير يرامصةا ى ديايمصا سراطي ا صس ػدـصاػ اصج رات ـص س كسصا ا يجرا

 أيصايرطا  صارادصا ر رصجةازصر رصأةصتأشارامصارةرط
رساػػػيصاشػػػكؿصهػػػذاصجػػػزءاصاػػػفصا ػػػي ـصِرػػػ رصا شػػػتيمصا  يرػػػطا   صةاػػػفصدػػػ حيمصا ارػػػ ة ا صا سراطي اػػػ صلػػػفصهػػػذاص

 ألاالاا صةا ىي ة ا صا سراطي ا صل هطا شتيم صارتحؽصتذكره صسؿصةاتيس  صا ار ة ا صا
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 اعخداءاث املضخىطىين في ألاراض ي الفلضطيييت: جطّىر ممىهج ودعم حكىمي

 2012\4\22  مسارات  فاتن توبة
 تىدارصاةاؼص

 تػػػأت صهػػػذهصا ةراػػػ ص ػػػافصل تػػػيجصا اشػػػيركاف/امصاػػػ صا سر ػػػياجصا تػػػدراس ص"للػػػدادصا رايرػػػيمصا  ياػػػ صةا ت كاػػػرص
  ذيصا  ذهصاركزصاريرامقطاص9371اإلرتراتاج "ص

 اىدا 
التػػػداءامصا ارػػػتةط افصاػػػ صا  ػػػ  صا غرساػػػ ص ساػػػيصاا ػػػيصا ىػػػدسق صةت ةلػػػمصاػػػيصسػػػافصص9371تزااػػػدمصاػػػ صا  ػػػيـص

ايلتػداءصا جرػػدي صا ػذيصةدػػؿصأحاي رػػيصحػدصا ىتػػؿ صةتػػداارصا ااتيكػيمطصة  ػػذمصايلتػػداءامصلاػيصسشػػكؿصاػػردي ص
 ا  صأدػسحمصارػ ة  صلػفصت ظػاـصتيػؾصايلتػداءام صأةص افصاجاةليمصا صلطيرصحركيمصةتشكاالمصد اةص

 أةصتىداـصا دلـصةا حايا ص  يط
رااؽصتيؾصايلتداءامصزايد صا دلـصا اي  صافصاسؿصا ررػيمصايحػتالؿص ساػيصاا ػيصا حكةاػ ق صل ػيا صل ػةصدلػـص

ا غرساػ  صأةصةتأاادصاألحزاأصا د اة ا ص يارتةط افصةالتداءات ـ صسؿصا اشػيرك صاا ػي صةاطػي ست ـصس ػـصا  ػ  ص
 أجزاءصا  ي ص يرايد صاإلررالايا ط

ػػػي صاػػػ صظػػػؿصاػػػيصاسػػػدةصأ ػػػهصااطػػػطص حكةاػػػ صايحػػػتالؿص ػػػيصة ةلر تػػػزدادصايلتػػػداءامصايرػػػتاطي ا صاػػػ صا  ػػػ  صكال
 ةأحزاس يطصةاسىةصردصا   ؿصا  يرطا  صليةصتيؾصايلتداءامص  ا ريصاىير  صسحجا يصةارتةايت يط

 تطةرصالتداءامصا ارتةط اف
 رصا كّا ا تطةص

سػػػػ ر صص993ارػػػػتةط   صةص761أ ػػػػؼصارػػػػتةطف صا اشػػػػةفصاػػػػ صص199ا ػػػػةؽصلػػػػددصارػػػػتةط  صا  ػػػػ  صا غرساػػػػ ص
 [7ارتاطي ا ط]

صليػةصا اػةاط افصةااتيكػيت ـ ص ػافصلاياػ صاتةادػي صاا  جػ ص ُا تسرصايرػتاطيف صسحػدصذاتػه صالتػداءرصاتةادػالر
اياػػ صسػػ رصارػػتاطي ا ]ةااططػػ ص الرػػتاالءصليػػةصاألرا ػػ  صةتاراػػأصاألرا ػػ صا زرالاػػ  صةص [صجداػػد  صةا  شػػيءص9ا 

 [0شسكيمصطرؽص  ي صأةصا ركرامص ىةامصايحتالؿصسذرا  صحايا صا ارتةط افط]
تت ةعصايلتداءامصسافصايلتػداءصا جرػدي صةتػداارصا ااتيكػيم صةااتحػيـصا ػي ـصتيراااػ صسحجػ صادرػات يصتةراتارػيطص

ر صةا ادارس صةأايكفصا  سيد ؛صكاػيصحػد صاػ صارػجدصةطي مصهذهصايلتداءامصا  يرطا اافصافصااتيؼصاأللاي
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صلػػفصاػػطصشػػ يرامصل دػػرا صتحرا ػػا  صةا يجاػػ صاألرا ػػ ص9371لىرسػػيصج ػػةأص ػػيسيسصاػػ ص ارػػيفص  صا ػػالر
 زرالا صةااتالعصاألشجيرصةحرا يصةررا صإايرهيط

دةاسشػ صاػ صاراػػ صة  ػؿصأكإػرصايلتػداءامصداةاػ صاػ صاأللػةاـصاألااػر  صااػيـصا ارػتةط افصسػ حراؽصا ػزؿصليليػ صا 
 صةحػػرؽصا ط ػػؿصاحاػػدصأسػػةص9377دةاػػيصساحياظػػ ص ػػيسيس صاػػيصألصل ػػةصارتشػػ يدصإالإػػ صاػػفصأارادهػػيصاػػ صتاػػةزص

 ط9379ا ارصحاريصا صا ىدسصا صتاةزص
 صزاػيد ص9371اػالؿصا  دػؼصاألةؿصاػفصا  ػيـصصOCHAرددصاكتأصاألاـصا اتحد ص ت راؽصا ش ةفصاإل ري ا ص

قصا  ػيص00قصحيدإػ  صأرػ رمص 16ا غرسا  صةةإؽصا اكتأصاػالؿصهػذهصا  تػر ص صالتداءامصا ارتةط افصا صا    
%ص11قصحيدإػ  صةااإػؿصذ ػؾصارت يلػيصس رػس ص79لفصةاةعص حيايصايرطا ا  صةأ حىمصأ رارراصسي ااتيكػيمصاػ ص 

 ط9379اىير  صا صا  يـص
ارػػتةط ريصا ارػػجدصص9700ت كػػدصلحدػػيلايمص اركػػزصا ىػػدسص درارػػيمصا شػػأفصاإلرػػرالاي صةا  يرػػطا  قصااتحػػيـص

%ص733أ ػؼصارػتةطفص ألادػة صسزاػيد صص03ااتحػيـصص9371 صاػ صحػافصشػ دصا  ػيـص9371األادةصا ص ذارص
 أ ؼصارتةطفص سيحيتهطص77ا ذيصش دصااتحيـصص9379لفصا  يـص

ص9371ةحذرصا اركزصأ هصا صحيؿصلػدـصةجػةدصحػراؾصا يػ صليػةصا ارػتةلصا شػ س صةا ررػا  صرػاتاطةصا  ػيـص
 رسىتهصا صارتةلصاياتحيايم صاىدصأدساصاياتحيـصراير صارتاطي ا صلررالايا صاا  ج طاأللةاـصا ت ص

صأكإػػرصجػػرأ صاػػ صداػػةؿصا ىػػرلصةت  اػػذصالتػػداءات ـ ص ػػاسصذ ػػؾصليصسرػػسأصا ظاػػيم صةةجػػةدص ا ارػػتةط ةفصا اػػـة
 طػرؼصا ظةا صاتكياي صافصا ا رريمصاألا اػ صةا ى ػيلا صتػدلـصهػذهصا  جاػيمصةتشػج  يصةت ظا ػي صةتغػضصا

 ل  يصحيؿصحدةإ يط
 ا تطةرصا  ةل 

ـصاػفصاػداحت ي صاإػؿصلحػراؽصاياكػؿصرةهػف صا ا ػةديص كي مصايلتداءامصا صا اي  صتأاذصا طيس صا  رديصسػي ـر
صاإلسراهااػػ صاػػ صا  ػػيـص7696األرػػترا  ص يارػػجدصاألادػػةصاػػ صا  ػػيـص  صةارتكػػيأصت  اػػذصسػػيرةخصاجػػزر صاػػ صا حػػـر

  كرا صا صحرك ص"كيخ"صا   درا ط صةهةصارتةطفصتيىةصترساتهصا 7669
ػػػي صاإػػػؿصاـتاػػػيؿصلدػػػيسيمصدػػػ اة ا صستػػػيرا.ص ـاػػػرصأفصذ ػػػؾصيصا  ػػػ صلػػػدـصةجػػػةدصلاياػػػيمصالتػػػداءصأكإػػػرصت ظاار

إالإػػ صر رػػيءصسيػػدايمصاػػ صا  ػػ  صا غرساػػ  ص رػػسمصاػػ صحا ػػهص اػػيصرػػا صا ت ظػػاـصا رػػريصا ا ػػةدي صص9/9/7613
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ظاػػ صاػػ صدػػ ةؼصا ارػتةط افصت ػػدؼصل ػػةصايلتػػداءصليػػةصةا ػدصهػػذاصايلتػػداءصاإلشػػير صاألة ػػةص ةجػةدصحركػػ صا 
 ا  يرطا اافط

لػػيد صلحاػػيءص ػػي صةتزااػػدمصلػػدداري صةهػػذاصاػػيصظ ػػرصاػػ صتأرػػاسصةا  صأكإػػرصت ظاار سػػدأمصهػػذهصايلتػػدءامصتأاػػذصشػػكالر
ا ظاػػيمصةحركػػيمصت  ػػذصالتػػداءامص ػػدصا  يرػػطا ااف صةاػػفصأهاػػيصةأكإرهػػيصل  رػػيرصحركػػ ص"شػػساس صا تالؿ"اػػ صا  ػػيـص

 تػ صترػتادـصشػػ يرص"تػداا صا ػإاف" صةهػػةصشػ يرصادػؼصداا رػػيصاسػّررراص ي جاػيمصا تػػ صارػتادا يصهػػ يءص صا9331
ا  شػػطيء صةتتركػػزصأ شػػط صهػػذهصا ا ظاػػ صاػػ صا ػػيطؽصشػػايؿصا  ػػ  صةةرػػط يطصكاػػيصُألاػػَدصلحاػػيءصا ظاػػ ص"أا ػػيءص

 [9 صةتركزصأ شطت يص دصا ارجدصاألادةط]7691جسؿصا  اكؿ"صا ت صأ شلمصا صا ىدسصا  يـص
ةاػػفصا جا اػػيمصا دػػ اة ا صا تػػ صت  ػػذصالتػػداءامص ػػدصا  يرػػطا ااف صجا اػػ ص"ل  ػػيد"صا تػػ صتأررػػمصاػػ صا  ػػيـص

 صةت ػػػػت جصايرػػػػتاالءصليػػػػةصلىػػػػيرامصا  يرػػػػطا اافصاػػػػفصاػػػػالؿصا تزةاػػػػرصةتحةاػػػػؿصا ايكاػػػػ صايدػػػػ صاػػػػ ص7619
ا ىػدسص تػةطافصص صةاتركػزص شػيط يصشػرا 7611[؛صةجا ا ص"لاػرمصكةهػي اـ"صا تػ صتأررػمصاػ صا  ػيـص7ا ىدس]

 صةت اػػؿصليػػةص9370[؛صةجا اػػ ص"هرةلاػػهصه  ػػري"صا تػػ صتأررػػمصاػػ صا  ػػيـص9ارػػتةط افصاػػ صا سيػػد صا ىدااػػ ]
شرل  صا س رصايرتاطي ا  صةتس ػ صأل ػيءصشػساس صا ػتالؿصا اترػرسافصاػفصا ت يػاـ؛صل ػيا صل ػةصجا اػيمص رػةا  ص

األرا ػػ صا زرالاػ صاػػ صساػمص حػػـ صايدػػ صصاإػؿص"ا  رػػيءصذةامصا ىس ػيمصا ا ػػراء"صا تػ صترػػت دؼصاػػ صالتػدال ي
 [1أرا  صسيد صا ا رط]

ظ رصتطةرص ةل صا صايلتداءام صتاإؿصا صازدايدصألدادصا ار ة افصاإلررالاياافصا اشيركافصاا ي صاىػدصااػتحـص
صلػددصص9333ق صا ارجدصاألادةصا صا  ػيـ9337-9339أرلاؿصشيرةف صرلاسصا حكةا صاإلررالايا ص   صةاىػـة

  ك ارمصسي ت ظاـصةا اشيرك صا صااتحيايمصاألادةصا اةاا طافصأل يءصا
كاػػيصتشػػكؿصأحػػزاأصدػػ اة ا صااا اػػ صجػػزءراصاػػفصايلتػػداءام صلذصا شػػطصأل ػػيءصك ارػػمصةارػػ ة  صأحػػزاأصاػػ ص

اػرهـ] [طص1التداءامص دصا  يرطا اافصةا ارجدصاألادة صاإؿصا ةداصـياؾ صةاةشاهصااجيف صةشة  صا يػـ صـة
ارارراصاى  صسا  صداةؿصأل ػيءصا ك ارػمصص9377أددرمصا شرط صاإلررالايا صا  يـصصةارتارصهذاصاألارصحتة
 ل ةصا ارجدصاألادةط

صجداػػد  صةت كػػدصتىػػيرارصردػػدصالتػػداءامصا ارػػتةط افص تترػػ صرا ػػ صايلتػػداءامصجغرااارػػيصةت ظااارػػيص تأاػػذصأشػػكيير
يصإلرهػيأصا ارػتةط اف صا ت صتددرصلفصأكإرصافصا رر صاتادد  صأفصاحياظ صا ىدسصأكإرصا ادفصت رص  ر

 تيا يصاحياظ صا اياؿ ص ظرراص طسا  صةجةدصا ارتةط افصا صايأصا ادا تافط
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تزاا مصا زايد صا  ةلا ص اللتداءامصا صد ةدصا ااػافصاإلرػرالاي صل ػةصا حكػـصا ػذيصالتاػدصليػةصاسػررامصدا اػ ص
 أصا ا ةدي"طةتيرااا صةلىيلدا  صةرا مصا حكةايمصا ااا ا صش يرص"ايرتاطيفصحؽص يش 

لطيلػػهصلطػػيرراصص رػػّفصا ك ارػػمصاػػةا افصلػػد صاداػػ ص الرػػتاطيفصةتةرػػ ه صت حػػةصكي ػػيص حػػةصشػػرل  صايرػػتاطيفصةا 
ػػػـصت ير ػػػ يصاػػػ صا ىػػػةا افصا دة اػػػ  صةهػػػةصاػػػيصاشػػػكؿصتطػػػةرراص ةلارػػػيص اػػػرصاػػػفص اي ة ارػػػيص ليػػػةصاألاػػػؿصلرػػػرالاياريق صـر

 صة ػفص7677الؿصسرفصاػي ةفصأاػالؾصا غػيلسافصاػ صا  ػيـصا  يحا صا ىي ة ا  صا ذيصسدأصا ذصا ر ةامصاية ةص الحت
ا ذيصارػ ةص شػرل  صسػ رصارػتاطي ا صس اػمصدةفصاػرارامصحكةااػ صهػةصص9/9/9371اكةفصاي ةفصا ترةا صستيرا.ص

  ارصا ىةا افط
تطي أصأحزاأصرايرا صلررالايا صس ـصا    صا غرسا صل ةصلررالاؿ صلذصدليص  تي  صسا ام صةزارصا ت ياـصةرلػاسص

[ صاػػػفصاػػػػالؿصاإلجػػػراءامصا ىي ة اػػػػ ص6زأص"ا ساػػػمصا ا ػػػػةدي" صل ػػػةصةجػػػػةأصشػػػرل  صايرػػػػتاطيفصاػػػ صا  ػػػػ  ]حػػػ
ةتشػرا يمصا ك ارػم صأها ػيصاػػي ةفصترػةا صايرػتاطيف صسحاػ صتػػتىيصصاإلجػراءامصةا اةااىػيمصا اطيةسػ ص ػػذ ؾطص

ةاػػ صس ػػـصا  ػػ  ص صا حك03/79/9371كاػػيصدلػػيصحػػزأصا ياكػػةدص ا حػػيكـقصاػػ صاػػ تارهصا رػػ ةيصا راسػػ صستػػيرا.ص
 ا غرسا صسي كياؿص يرايد صاإلررالايا ط

ت تسػػػرصا ارػػػتةط يمصا رلارػػػا صاػػػ صا  ػػػ  صا غرساػػػ صاإػػػؿص"أرلاػػػؿ"صاػػػ صرػػػي امصة"اترػػػ ير"صاػػػ ص ػػػيسيسصة"ـػػػةشص
لتداةف"صة"كرايمصأرس "صا صا اياؿصافصا ارتةط يمصا ت صت ػـصاػدارسصدا اػ صت يػـصأس يءهػيصا تطػرؼصا ػدا  ص

راكػػػػػزصتحػػػػػراضص يجا اػػػػػيمصةا ت ظااػػػػػيمصا دػػػػػ اة ا صا تػػػػػ صت شػػػػػأصاػػػػػ صا  ػػػػػ  صةا   دػػػػػريص ػػػػػدصا  ػػػػػرأ صةا
 [73ةا ىدسط]

اػػػأت صهػػػذاصسػػػي تزاافصاػػػ صزاػػػيد ص شػػػرصكتػػػأصدا اػػػ صةأاداة ةجاػػػ صتشػػػرلفصايلتػػػداءام صةتةجػػػدصا اسػػػررامصا دا اػػػ ص
 [77ط]9336 ت  اذهي صأش رهيصتيؾصاألاكيرصا ةارد صا صكتيأص"تةرا صا ايؾ"صا ديدرصا صا  يـص

  داؼصاةّجهصةدلـصررا ارت
صسػػأيصلجػػراءامص ا ػػ صاإػػؿصهػػذهصايلتػػداءام صسػػؿص تىػػدـصحكةاػػ صايحػػتالؿصا ػػدلـصةا حاياػػ ص يارػػتةط اف صةيصتىػػـة
ليةصا  كسصافصذ ؾصت كدصا  دادصافصا ا ظاػيم صةليػةصرأرػ يصاركػزصا ا يةاػيمصاإلرػرالاي ص حىػةؽصاإل رػيفص

ةا تىػػػػيرارصا تػػػػ صا ػػػػدهي؛صأفصاػػػػةامصايحػػػػتالؿصترػػػػااصاػػػػ صاألرا ػػػػ صا احتيػػػػ ص"ساترػػػػيـ" صاػػػػفصاػػػػالؿصاإلاػػػػيدامص
  يارتةط افصست  اذصايلتداءام صةا صكإارصافصاألحايفصتكةفصجزءراصا  يط
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ةليةصرساؿصا اإيؿ صت كدصتىيرارص"سترايـ"صاػ صتةإاى ػيصيلتػداءامصا ارػتةط افصأفصج ػةدصايحػتالؿصةا ػةاصجي سرػيص
 [79 اىةاةاصا صةامصيحؽصسىتؿصاتةصايرطا  ط]صاالؿصالتداءصا ارتةط افصليةصركيفصارا صلةراؼ 

اػػتـصا ترػػيااصاػػ صا ى ػػيءصاإلرػػرالاي صاػػ صا  ػػذيصايلتػػداءامصةا جػػرالـ صةيصاا ػػ ةفصل ػػةصاحيكاػػيمصا ػػيلا ص
ليد ػػ  صةيصحتػػةصل ػػةصداػػ صإاػػفصاأل ػػرارصا ايداػػ صةا ا  ةاػػ صا تػػ صتيحػػؽصسي  يرػػطا ااف صةاػػ صا ظػػـصا حػػييمص

 تةدؿصل ةصش ءطتغيؽصاي يمصا تحىاؽصدةفصا 
%صاػفصاي ػيمصا ى ػيءصا تػ صتػـصص17ت كدصاإلحدػيلايمصا تػ صت شػرهيص"سترػايـ"صةا ررػ ص"اػشصداػف"صأفصحػةا  ص

%صاىػػطصص6ط7ا سػػدءصس ػػيصس ػػدصحػػدة صهجاػػيمصأةصالتػػداءام صُأـِيىػػمصدةفصا ىاػػيـصسػػأيصلجػػراءصاػػذكر صةأفصحػػةا  
 ص ذاصة تاج ص  ذهصا رايرايمصليد صايصاتايػةصافصا شكيةلصا ت صاىدا يصا  يرطا اةفصا ت مصس دا  صا ارتةط اف

 [70ا  يرطا  صلفصتيؾصا شكيةلط]
 ـصاطرأصتغارصليػةصا رايرػ صاإلرػرالايا صتجػيهصا  ػذيصا  جاػيم صليصاػ صألىػيأصا جرااػ صا تػ صارػت دامصا ػزؿص

ايدػ صأة لػؾصليلي صدةاسش  صحا صايـص"ج يزصاألافصا دااي صاإلررالاي "ص ا شيسيؾقصساالحى صلددصاياؿصا  ـ ص
ا ذافصا تاةفصل ةصاجاةلػ ص"شػساس صا ػتالؿ" ص تاجػ صا  ػغطصاإللالاػ  صةا ػرأيصا  ػيـصا  يرػطا  ص ػدصا جرااػ ص
ا تػػػػ صارتكس ػػػػيصا ارػػػػتةط ةفطصةرػػػػرليفصاػػػػيصلػػػػيدمصتيػػػػؾصا ا ظاػػػػيمصل ػػػػةصت  اػػػػذصا ازاػػػػدصاػػػػفصايلتػػػػداءامص ػػػػدص

رػػيصشػػايؿصـػػرأصا ىػػدس صةألطسػػةاصا  يرػػطا ااف صحاػػ صاياػػمصاجاةلػػ صاػػفصا ارػػتةط افصسياتحػػيـصاراػػ صساػػمصلك
 ط99/9/9371لددراصافصاركسيمصا اةاط افصةاطةاصش يرامصل درا صليةصا جدرافصستيرا.ص

 ػػػـصُتحػػػدصلجػػػراءامصا حكةاػػػ صاإلرػػػرالايا صةجاشػػػ يصاػػػفصا ػػػ صا  جاػػػيم صسػػػؿصاػػػرجصا  داػػػدصاػػػفصا ارػػػتةط افصاػػػ ص
ا ىػػرلصا  يرػػطا ا  صا تػػ صأدػػسحمصصاظػػيهرامص ػػدصا حكةاػػ صاإلرػػرالايا  صةارػػتارةاصاػػ صت  اػػذصألاػػيؿصل ػػؼصاػػ 

أكإرصاتريلريصةجرأ طصةهذاصاد ؿصليػةصأفصتيػؾصا االحىػيمصكي ػمصشػكيا  صة ػـصتكػفصت ػدؼصل ػةصا ػ صتيػؾصا جػرالـص
 [79ةايلتداءامط]

التػػداءامصا ارػػتةط افص ارػػمصحي ػػ صارػػتإ يلا  صةا  اػػيصجػػزءصاػػفص شػػيطصلرػػتراتاج صترػػااصسػػهصارػػرالاؿ صةتشػػيرؾص
يتهطصةه صجزءصافصاشرةعصاتكياؿصتىةدهصحكةا صااا ا صاتطراػ صترػ ةصسشػكؿصدالػـص  ػـصااه صةترت ادصافصتس 

صا ازادصافصاألرا  صا  يرطا ا ط
ص
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 اةاج  صا  يرطا اافص جرالـصا ارتةط اف
صا  يرػػػػطا اةفصالتػػػػداءامصا ارػػػػتةط اف صايرػػػػتحدإةاص" ػػػػةاطارصاألرض"صاػػػػ صرػػػػس ا ايمصا ىػػػػرفصا اي ػػػػ  ص اػػػػيـة

[صةاةادػؿصا  يرػطا اةفصت ظػاـص77كر صس ػدصزاػيد صهجاػيمصةالتػداءامصا ارػتةط افط]ةاطي سةفصس ليد صلحايءصا  
صأكإرهػػيص ارػػارامصأرػػسةلا صا يه ػػ ص الرػػتاطيفصةادػػيدر صاألر ػػ  صة  ػػؿصارػػارامصسي ػػافصة  يػػافصةك ػػرصاػػدـة

 لدرارراصليةصاةاج  صهذهصايلتداءامط
اإػػؿصحركػػ صاىيط ػػ صلرػػرالاؿصةرػػحأصارػػجؿص ي يرػػطا اافص شػػيطيمصدة اػػ ص اةاج ػػ صالتػػداءامصا ارػػتةط اف ص

طصةاتاػػذمصا ة ػػا صايتحػػيدصاألةرةسػػ ص9337قصا ػػذصا  ػػيـصBDSايرػػتإايرامصا  ػػيصةاػػرضصا  ىةسػػيمصليا ػػيص 
اػػػػرارراصسةرػػػػـصا تجػػػػيمصا ارػػػػتةط يمصاػػػػ صاألرػػػػةاؽصاألةرةساػػػػ طصكاػػػػيصأدافصا اجتاػػػػ صا ػػػػدة  صص9377اػػػػ صا  ػػػػيـص

قصاػػػ صكػػػي ةفصاألةؿص9009رصاجيػػػسصاألاػػػفصا ػػػدة  ص ايرػػػتاطيفصاػػػ صاألرا ػػػ صا  يرػػػطا ا  صةكػػػيفص ارهػػػيصاػػػرا
 [79ط]9379

ػػيصةتأاػػذص ػػـصا احػػيةيمصا  يرػػطا ا ص اةاج ػػ صايلتػػداءام صليصأ  ػػيصترػػتارصاػػ صايترػػيعصةتدػػساصأكإػػرصت ظاار ـر
صات دد صةتشاؿصا يطؽصجغرااا صااتي ػ طصةاةاجػهصا  يرػطا اةفصهػذاصايلتػداءامصدةفصلاػؿصاػ ظـصلاػؿص أشكيير

اػػػيأصأيصاػػػ ظـصاتدػػػؼصسي  ػػػـصايػػػ صاإلاكي اػػػيم صـة دااةاػػػ  صةا  اػػػيصاأاػػػذصشػػػكؿصاحػػػيةيمصا ػػػدايعصلػػػفصا ػػػ  سصـر
 اسيدرامص اةاج  صهذهصايلتدءامصافصاسؿصا ريط صأةصاألحزاأصا رايرا ط

اتدػػرؼصا ارػػتةط ةفصا  ػػذةصهػػذهصا  جاػػيمصسرػػرا صتياػػ  صةاىةاػػةفصستس ػػ صتيػػؾصايلتػػداءامصأةص رػػس يصل ػػةصأيص
ل ا ػيطصأ ػؼصل ػةصذ ػؾ صأفصا ظػـصا ا ػيطؽصا تػ صتت ػرضصيلتػداءامصا ارػتةط افصا ظا صأةصجايل صا تاةفص

تىػػ ص ػػافصاألرا ػػ صا ادػػ   ص جق صحاػػ صيصتايػػؾصاػػةامصاألاػػفصا  يرػػطا ا صأيصدػػالحايمصأا اػػ  صاػػيصااكػػفص
اىيعصأ رارصسي غ ط صةا   ا ارتةط افصافصت  اذصأيصالتداءصأةصهجـة

شرار صايلتػداءام صةلػيد صاػيصاكػةفصا ػردصليػةصتيػؾصا  جاػيمصصليةصا ارتةلصا ررا  صيصت دصا ردةدصسارتةل
 ايصسافصاإلدا  صةايرت كير صأةصا اطي س صستةاارصا حايا صا دة ا ص ي يرطا اافط

 ايتا 
تػػػأت صالتػػػداءامصا ارػػػتةط افصةاشػػػيرا  ـصا تػػػ صتغطا ػػػيصا حكةاػػػ صا ااا اػػػ صا اتطراػػػ  صاػػػ صظػػػؿصتراجػػػ صا حي ػػػ ص

ا ارػػتةايم صاأدػػساصا اػػةاطفصا  يرػػطا  صاةاجػػهصا اشػػرةعصا دػػ اة  صةحػػده صا  يرػػطا ا صليػػةصكياػػ صا دػػ دصةص
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ا ػػػػذيصتشػػػػكؿصا جايلػػػػيمصةا حركػػػػيمصايرػػػػتاطي ا صجػػػػزءراصأريرػػػػاريصا ػػػػه صاػػػػفصاػػػػالؿصجرالا ػػػػيص ػػػػدصا اػػػػةاط افص
 ةااتيكيت ـصا صا ىدسصةا    صا غرسا ط

ط صا  يرػطا ا صةاألحػػزاأصاػ صحػيؿص ػـصتةاجػػهصهػذهصا  جاػيمصساطػةامصةا ػػح صةسػدلـصكياػ صاألطػراؼصاػػفصا رػي
ا رايرػػػػػا  صةت  اػػػػػؿصا اىيةاػػػػػ صا شػػػػػ سا ص اةاج ػػػػػ صلرهػػػػػيأصا ارػػػػػتةط افصةالتػػػػػداءات ـ صةت زاػػػػػزصدػػػػػاةدصةسىػػػػػيءص
ا اةاط افصا صأرا ا ـ صةا كشؼصلفصهذهصا جرالـصا صةريلؿصاإللالـصةا اطي س صساحيرػس صا  ػيلياف؛صاػ فصهػذهص

صأارل صةرسايص يطا  جايمصرةؼصترتار صةرتأاذصأشكيير  تشاؿصا يطؽصجغرااا صأكإرصاتريلر
 ا  ةااش

 ط9371ا ىدسص أراجق صص–[صا  دصاألسحي صا تطساىا ص7]
[صا سػػ ر  صارػػتةط  صـاػػرصا تػػرؼصس ػػيصاػػفصا حكةاػػ صاإلرػػرالايا  صة ك  ػػيصتحظػػةصسػػدلـصةس اػػ صتحتاػػ صستاةاػػؿص9]

 حكةا ط
 ط71 ص9371يرص صجا ا صا دراريمصا  رسا  صا ىدس صأا9379[صا تىرارصا ر ةيص ي يـص0]
 ط973 ص9337 ص91 صا  ددص79[صأهداؼصجايل صأا يءصجسؿصا  اكؿ صاجي صا دراريمصا  يرطا ا  صا اجيدص9]
 ط97 ص9377 صجا ا صا دراريمصا  رسا  صا ىدس ص ذارص9379[صا تىرارصا ر ةيص ي يـص7]
 ط07 ص9371 صجا ا صا دراريمصا  رسا  صا ىدس صأايرص9379[صا تىرارصا ر ةيص ي يـص9]
 ط96[صا اددرصا ريسؽ ص1]
طص77/77/9379[صااتحػػػيـصا ارػػػجدصاألادػػػةصططصل ػػػدايصاتحػػػةؿصا تطػػػرؼصل ػػػةصاػػػ  ج صاةاػػػ صا ػػػي صا جزاػػػر  ص1]

https://goo.gl/jrEjTa 
طص1/73/9379[ص"ا ساػػػػػػمصا ا ػػػػػػةدي"صادػػػػػػ دص  جتػػػػػػهصةاػػػػػػدلةص  ػػػػػػـصا  ػػػػػػ  صا غرساػػػػػػ  صا  رسػػػػػػ صا جداػػػػػػد ص6]

https://goo.gl/AetFpG 
 ط91 ص9379 ةيص ي يـص[صا تىرارصا ر73]
[صاترػػػػحيؽصشػػػػسارا صةاةرػػػػؼصلاياترػػػػةر صتػػػػةرا صا ايػػػػؾ صا ا  ػػػػدصا تػػػػةرات صاػػػػ صاشػػػػا يمصيزاؿصاةرػػػػؼصحاػػػػي ص77]

 ط9336
[صالتػػداءامصا ارػػتةط افصاػػػفصاترػػ يرصليػػػةصرػػكيفصاراػػ صلةراػػػؼ صاركػػزصا ا يةاػػػيمصاإلرػػرالاي ص حىػػػةؽص79]

 https://goo.gl/UYromrطص79/9/9371اإل ريفصا صاألرا  صا احتي ص سترايـق ص
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طص9371[صةراػػػػػػػػػػػػػػػػػ صا يةاػػػػػػػػػػػػػػػػػيم صاةاػػػػػػػػػػػػػػػػػ صا ظاػػػػػػػػػػػػػػػػػ صاػػػػػػػػػػػػػػػػػشصداػػػػػػػػػػػػػػػػػفصاإلرػػػػػػػػػػػػػػػػػرالايا  صكػػػػػػػػػػػػػػػػػي ةفصاألةؿص70]
https://goo.gl/SYtTVG 

طص71/9/9379[صا حكةاػػػػػػػػػػػػػػ صاإلرػػػػػػػػػػػػػػرالايا صتشػػػػػػػػػػػػػػّرعصالتػػػػػػػػػػػػػػداءامصا ارػػػػػػػػػػػػػػتةط اف صا  رسػػػػػػػػػػػػػػ صا جداػػػػػػػػػػػػػػد ص79]
https://goo.gl/5smuQB 

ةفصا ياػػػػػػي  ص حاياػػػػػػ صاػػػػػػراهـصاػػػػػػفصالتػػػػػػداءامص[ص ػػػػػػةاطارصاألرض صشػػػػػػسيأصاػػػػػػفصا ىػػػػػػرلصا  يرػػػػػػطا ا صارػػػػػػ رص77]
 https://goo.gl/jKkXhcطص96/0/9379ا ارتةط اف صا ىدسصا  رس  ص  دف ص

صط90/79/9379 ص1170 صا جير ص9009/9379[صارارصاجيسصاألافصا ىرارص79]
ص  
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 الرشم: أي حران دون إلاجماع الىطني لً يجني صىي الضياع

 2012\4\22  –معا  -غزة 
أكػػػدصل ػػػةصا اكتػػػأصا رايرػػػ ص حركػػػ صا اىيةاػػػ صاإلرػػػالاا صحاػػػيسصلػػػزمصا رشػػػؽصأفصلدػػػرارصا ػػػرلاسصاحاػػػةدص

ط  صيصا  ػػػـصا ػػػهصليصا اجيػػػسصا ػػةصلسػػيسصليػػػةص"تجػػيةزصاإلجاػػػيعصا ػػةط  صا  دػػػيلي صةا شػػ س صا ػػػرااضص  ىػػدص
ص جزءصكسارصافصا  راجصا ةط  "ط اديءرصـارصا  ـة  ت ّ تيصـارصاسّررصا صاي  رادصسي ىرارصا ةط   صةا 

صا جا ػ ص "لّفصأّيصحػراؾصتىػةدهص صرػةاءصلسػرصةايؿصا رشؽصا صتدرااصدػح  ص ػهصا اػـة ا رػيط صا  يرػطا ا صا اػـة
ز صاػ صا  ػةاءصةتغراػدصاػيرجصاإلجاػيعصا ػةط   ص ػفصاج ػ صا اجيسصا ةط  صأةصـاره صاػيصهػةصلّيصا ػلىدصاجتايعص

أدػػحيُس يصرػػةلصا ازاػػدصاػػفصا  ػػايعصةا تاػػهصةتازاػػؽصا دػػؼصا ػػةط   صتاياػػيرصكحدػػيدهـصاػػفصارػػار صا ت ػػيةضص
 ا  سإ "ط

ةأ ػػػيؼ "ص كّ  ػػػيصةاإىػػػةفصسػػػأفصشػػػ س يصا  يرػػػطا  صهػػػةصدػػػيحأصا كياػػػ صةا ىػػػرارصا  دػػػؿصاػػػ صا احطػػػيمصا كسػػػرلص
  ارارتهصا   ي ا "ط

ايرػطافصةا ػات يصاػرمصساحطػيمصكسػرلصأشيرصرلاسصا  الايمصا  رسا صةاإلرالاا صا صحرك صحاػيسصل ػةصأفصةص
 االؿصا ر ةامصا ىياي صا اي ا ط

ةأة اصا رشؽصأفصا ش أصا  يرطا  صلّسرصسة ةحصلفصااتايراتهصةتطّي يتهصا صاشػرةلهصا   ػي  ؛صساػيصااإّػؿص
 صا ػػرااضص كػػؿصا اشػػيرا صةا ااططػػيمصا تػػ صت ػػّرطصاػػ صحىةاػػهصلجايلػػيرصةط اػػيرصا ػػـصكػػؿصأس ػػيءصشػػ س يصا  يرػػطا 

 ةتت يزؿصلفصإةاستهط
 صةا تػػػ صااتػػػيرصشػػػ س يص9339ة ػػػةهصا ىاػػػيديصاػػػ صحاػػػيسصأفصِاػػػْفصتيػػػؾصا احطيم؛اي تايسػػػيمصا تشػػػرا ا صلػػػيـص

حايس صارةرارصسيحت ي هص ياىيةاػ ؛صةهػ صتسػدعصلإاي ػيرصاػ صا  ػدةصةتحىاػَؽصاي تدػيرصلياػهصاػ صحػرةأصاشرةعص
ا ت ي ػػػ صا ىػػػدسصةاي تدػػػيرصاػػػ صا ركػػػ صسةاسػػػيمصاألادػػػة صةارػػػارامصإالإػػػ صاتتي اػػػ  صة ػػػاسص ارهػػػيصلسػػػداليمص

 ا  ةد صا كسرلصا ارتار ط
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 الديملراطيت حعلً مىكفها مً الىطني -غدا

 2012\4\22   -معا -رام اهلل
  ػيل صسشػأفصا اشػيرك صأةصأكدصاايديصا صا جس  صا دااىراطا ص تحراػرصايرػطافصأفصا جس ػ صرػةؼصتتاػذصارارهػيصا 

صا جا ػػػ  صةرػػػت يفصلػػػفصارارهػػػيص يشػػػ أصةةرػػػيلؿص لػػػدـصا اشػػػيرك صاػػػ صجيرػػػ صا اجيػػػسصا ػػػةط  صا  يرػػػطا  صاػػػـة
صا رسمصا صراـصاهط صا  ايؿصا  ي ا صظ رصاـة  اإللالـصاالؿصارار صجايهارا صاركزا صت ظا يص ا يرس صاـة

ا ىاػػيد صا اركزاػػ ص يجس ػػ صا دااىراطاػػ  صلفصصةاػػيؿص  ػػيدصاسػػةصـػػةشصل ػػةصا اجيػػسصا ػػةط  صا  يرػػطا  صةل ػػة
ااػػيد صا جس ػػ صأجػػرمصاػػالؿصاألاػػيـصةاألرػػيسا صاألااػػر صريرػػي صاػػفصايتدػػييمصةا يىػػيءامصا اكإ ػػ  صاػػ صااػػيدامص
ا  دػػيلؿصا رايرػػا صا  يرػػطا ا  صةااتػػدمصهػػذهصا يىػػيءامصاػػفصـػػز صةراـصاهصل ػػةصلاػػيفصةداشػػؽصةساػػرةم صكاػػيص

اػػػ صلػػػددصاػػػفصا يىػػػيءامصا اد اػػػ صةا جايهاراػػػ صا اةرػػػ  صاإػػػؿصحػػػراؾص"ةط اػػػةفصصشػػػايمصاشػػػيرك صا جس ػػػ صا  يليػػػ 
إل  ػػيءصاي ىرػػيـ" صةاجتايلػػيمصألل ػػيءصا اجيػػسصا ػػةط   صةتّةجػػمصهػػذهصا ج ػػةدصسييتدػػيؿصا ػػذيصجػػرلصسػػافص
األاػػافصا  ػػيـص يجس ػػ ص ػػياؼصحةاتاػػ صةا ػػرلاسصاحاػػةدصلسػػيس صةا ػػذيصرػػسىهصاتدػػيؿصسػػافصحةاتاػػ صةرلػػاسصحركػػ ص

 اؿصه ا  صكايصتالهصاجتايعصا صراـصاهصسافصاايدت صا جس  صا دااىراطا صةحرك صاتاطحايسصارايل
ػـصةجػةدصلػددصاػفص ةةدؼصأسػةصـػةشصايجتاػيعصا ػذيصجػرلصسػافصااػيد صا جس ػ صا دااىراطاػ صةاػتاصسيإلاجػيس صـر

س ػيءصليػةصصا ا غديمصةا تدراحيمصايرػت زازا صا تػ صرػسىته صاشػاراصل ػةصأفصاػرارصا جس ػ صا دااىراطاػ صرػاتحدد
اػػدلصا تىػػدـصا ا جػػزصاػػ صلػػددصاػػفصا اي ػػيمصا رلارػػا  صةأها ػػيصا اارجػػيمصا رايرػػا صا اتةا ػػ ص جيرػػ صا اجيػػسص
ا ةط  صةهؿصراتاكفصا اجيسصافصتطةارصارارامصا اجيسصا اركزيصا صدةرتاهصاألااػراتاف صةسيػةر صارػتراتاجا ص

صليػػػةصتطػػػةارصا اىيةاػػػ صا شػػػ سا صةاػػػؾصايرتسػػػيطص لػػػفصأةرػػػيةصةايحىيتػػػه صل ػػػةصجي ػػػأصتارػػػؾصةط اػػػ صسدايػػػ صتىػػػـة
ا جس ػػ صسراػػ صكػػؿصأشػػكيؿصا  ىةسػػيمصةا ىػػرارامصا ظي اػػ صلػػفصاطػػيعصـػػز صا احيدػػرصساػػيصاشػػاؿصا رةاتػػأصةا   ىػػيمص
ا تشػغايا صةاألدةاػ  صا ػالصلػفص ػرةرامصلدػػالحصا ا ررػ صا  يرػطا ا صا جيا ػ  صةتطػةارصهايكي ػيصةدةالرهػػي ص

 لليد صس يل يصليةصأرسصدااىراطا طصصةاحتراـصارارات يصةأ ظات يصةدةيصل ة
 كايصأفصا تىدـصا صهذهصا اي يمصارتسطصسشكؿصةإاؽصسيرتارارصا ج ةدصيرت يد صا ةحد صةا   يءصاي ىريـط

ةشددصليةصأفصافصأهـصلةااؿصا ىرارصهةصةجةدص اي يمصسأفصجير صا اجيسص فصتكةفصليلىيصجدايصأايـصج ػةدص
 ػػ صا دااىراطاػػ ص  ىػػدصدةر صتةحاداػػ ص ياجيػػسصا ػػةط  صادػػطدامصارػػتل يؼصا ادػػي ح  صاة ػػحيصأفصج ػػةدصا جس

س ةالػػؽصةا غدػػيمصكإاػػر  صاػػفصسا  ػػيصلػػدـصت  اػػؿصا يج ػػ صا تح ػػارا صسرليرػػ صرػػياـصا زل ػػةف صةةاػػةعصارةاػػيمص
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جاػػػػ ص ي ظػػػػيـصا ػػػػدااي ص ياجيػػػػسصةا  ظػػػػيـصاألريرػػػػ ص ا ظاػػػػ صا تحراػػػػرصكػػػػي ت ردصاػػػػ صترػػػػاا صسػػػػدالؿص ألل ػػػػيءص
ارهػػػي صا ػػػالصلػػػفصسػػػرةزصا  زلػػػيمصاي ىرػػػياا صا اتػػػةااف صةااإيػػػ صا جي  اػػػيم صةااإيػػػ صا اجيػػػسصا  رػػػكري صـة

ةااةؿصا  اا  صةا ت ردصافصاالؿصايرتا يؼصس رةر صاشيرك صكؿصا ىةلصا  يرطا ا  صةا ت صايسيت يصتدػراحيمص
 ةاةااؼصا ىرياا صأارلصترت افصسأهاا صا اجيسصا ةط  صةتدلةصل ةصحّيهط

صليػػةصاػػةضصا دػػراعصةأكػػدصأسػػةصـػػةشصأفصا ادررػػ صا    ػػي ا صةا رايرػػا صا تػػ صتاإي ػػيصا جس ػػ صا دااىراطاػػ صتىػػـة
ا دااىراط صحتةص  يايته صةيصااكفصأفصترػّيـصسي  زااػ صاسػؿصسػدءصا ا ركػ  صةهػ صت تسػرصا اجيػسصا ػةط  صرػيح ص
 ص ي  يؿصا دااىراط صة اسصسداالصلفصريحيمصا   يؿصا جايهاريصةا اادا  صاألارل صا رسيصلفصأرػؼصا جس ػ

 غايأصةحد صاةااؼصاةلصا اريرصاشاراصا صهذاصا دددصل ػةصأفصس ػضصاػةلصا ارػيرصألرسػمصلػفصاةااىت ػيصليػةص
 ح ةرصا اجيسصدةفصاادصأةصشرط صااايصسّكرمصاةلصأارلصا صللالفصاةاؼصا اىيط  صدةفصاةضصا ا رك ط

ؽصا صجاا صحيىػيمصةأشيرصل ةصأفصاةاؼصا جس  صا دااىراطا صافصا اشيرك صا صا اجيسصكيفصاحؿص ىيشصا ا
ا ا تارصا  يـص يجس  صا ت صلىػدمصاػالؿصهػذاصا شػ رصاػ صـػز صةا  ػ  صساػيصاا ػيصا ىػدسصة س ػيفصةرػةرايصةسيػدافص
ا شتيم صاتةا يصأفصا يفص يلػأصاألاػافصا  ػيـص يجس ػ صاػاسصلسػدصا كػراـص أسػةص ايػةقصلػفصا اةاػؼصا   ػيل صظ ػرص

صا  ايؿصا  ي ا ط صا رسمصاالؿصارار صاـة  اـة
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 عباش يفخح خطا صاخىا مع زعماء ملىع فعالياث الرفض "للىطني"

 2012\4\22  21عربي –لندن 
"صلػػػػفصااػػػػيـصرلػػػػاسصا رػػػػيط صا  يرػػػػطا ا صاحاػػػػةدصلسػػػػيسص97كشػػػػ مصادػػػػيدرصاايداػػػػ صسحركػػػػ صحاػػػػيسص ػػػػػ"لرس 

أاػػ صا ي اػػيمصا يةلػػ صأةصسيتدػػييمصاسيشػػر صاػػ صلػػددصاػػفصا زلاػػيءصةا ارػػ ة افصا  ػػرأص حػػ صدة  ػػـصليػػةصا ػػ ص
 ارػػػػيفص/صاسراػػػػؿصص03اشػػػػكك صسشػػػػرلا صجيرػػػػ صا اجيػػػػسصا ػػػػةط  صا ازاػػػػ صلىػػػػدهيصاػػػػ صراـصاهصصاإلإ ػػػػافصا اىسػػػػؿص

 ا جيريط
ةاي مصا اديدرصلفصصلسيسصاجرلصاتدييمصهيت ا صاسيشر صس ػددصاػفصا ارػ ة افصا  ػرأصةطيػأصاػ  ـصا تػداؿص

جيسصا ةط  صا  يرطا  صا صراـصاهصايإ ػافصا اىسػؿ صةهػةصاػيص ا  صلايا صا ي ايمصرايرا صا ير  صي  ىيدصا ا
 تـصسي   ؿصا ص س يفصحا صتيىمصا حرك صت ياايمصسا  صلايا صأا صا ي ايمصس ذاصا ادةصط

ةكش مصأا يصأفصرلػاسصج ػيزصا ااػيسرامصا  يرػطا ا صايجػدصاػرجصأجػرلصسػدةرهصاتدػييمصس ػددصاػفصا ارػ ة افص
ـصاري د صايصأرػايهص"شػرلا صاحاػةدصلسػيسصاػ صهػذاصا ةاػمصا  دػاأ" صاشػاراصاألا اافصا صلد صدةؿصطي سيصا  

ل ػػةصأفصا اػػةؼصاػػفصطػػرؼصأسػػةصاػػيزفصاػػد ؿصليػػةصاػػدلصشػػ ةرهصا   يػػ صسي  ػػداـصشػػرلا صا جيرػػ صةاةاػػهصاػػفص ػػزعص
 ا شرلا صل  يط

رػػاايصسػػدةرهصاػػيؿصارػػ ةؿصاإللػػالـصا اركػػزيصاػػ صحركػػ ص"حاػػيس"صسي اػػيرجصرأاػػمصاػػر  صلفصا حركػػ صتيىػػمصت اااػػيصرص
 سراضصا ريطيمصسيس يفصا رايحصس ايا صأا صا ي ايمصا يةل ص جير صا اجيسصا ةط  صا اىسي ط

صحي اػػيصسيتدػػييمصةاتيس ػػيمصةج ػػةدصاػػ ص ة  ػػمصاػػر صل ػػةصأفصادػػيلؿصا  اػػؿصا ػػةط  صا ااتي ػػ صاػػ ص س ػػيفصتىػػـة
جػيءمصااي  ػ صصا ريطيمصا يس ي ا صإلاديؿصدةمصا  ديلؿصا راا  ص جير صا اجيسصا ةط   صادةديصةأ  ي

سي كياػػ ص اىػػػررامصجيرػػػ صاجتاػػػيعصساػػػرةمصا تػػػ صجػػػرلصاا ػػػيصايت ػػػيؽصليػػػةصكياػػػؿصت يدػػػاؿصا جيرػػػ صا تػػػ صاي   ػػػيص
 لسيسط

"صلفصاديلؿصا  اػؿصا ػةط  صسيس ػيفصرتةادػؿصسكػؿصا رػسؿصا اتيحػ صلادػيؿص97ةايؿصا صتدرااصايصصسػ"لرس 
ارػػسةؾصتحاػػؿصهيشػػتيغ"صاجيػػس صاػػش صدػػةت يصا ػػرااضص جيرػػ صا اجيػػس صا ةهػػيص حايػػ صأطيىت ػػيصاػػ صاةاػػ صا

 ةط  "ط
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"صكشػػػ مصاػػػ صةاػػػمصرػػػيسؽصلػػػفصةجػػػةدصج ػػػةدصةاتدػػػييمصتجرا ػػػيصحركػػػ صحاػػػيسصةادػػػيلؿص97ةكي ػػػمص"لرسػػػ 
ايرػػطا ا ؛ص يػػردصليػػةصاطػػة صرلػػاسصا رػػيط صاحاػػةدصلسػػيسصس ىػػدصا اجيػػسصا ػػةط  صةاػػؽصتركاستػػهصا حي اػػ  صلسػػرص

   طاجاةل صافصا اطةامصا  ايا  صاساؿصا  ىيدصا اجيسصا ةط
اأت صذ ؾصا صظؿصا اىيط  صا ةار  صافصاسؿصا  ديلؿصا  يرطا ا ص يدلة صا ت صأطيى يصأسػةصاػيزفص اشػيرك صاػ ص

 اجتايعصا اجيسصا ةط  ط
"صأفص"حركػػ صحاػػيسصتىػػةدصحراكػػيص97ةكػيفصل ػػةصا اكتػػأصا رايرػػ ص حركػػ صحاػػيس صحرػػيـصسػدراف صأكػػدص ػػػ"لرس 

جس  صا ش سا صةايد صا  ديلؿصا  يرطا ا صا صا دااؿصةا اػيرج؛صرايرايصسي ت يةفصا صحرك صا ج يدصاإلرالا صةا 
يتايذصاطةامصلايا ص را صا شرلا صلفصا اجيػسصا ػةط  صا حػي  ؛صكة ػهصيصااإػؿصا شػ أصا  يرػطا  صاػ صأيص

 حيؿصافصاألحةاؿ"ط
صةأ يؼصأفص"ا  كر صا تػ صاجػريصاإللػدادص  ػيصتػتياصصاػ صلىػدصاػ تارصةط ػ صلػيـصتشػيرؾصااػهصجااػ صا  دػيلؿ
ةا ىػػةلصا رايرػػا  صتتاييػػهصاشػػيرك صشادػػايمصايرػػطا ا صلياػػ صةأل ػػيءصاػػفصا اجيػػسصا ػػةط   صا ػػذافصرا ػػةاص
تيسا صا دلة صا صا  يدػا صا يس ي اػ صساػرةمصةادا ػ صـػز صسػي تزاافصاػ صلىػدصجيرػ صا اجيػسصا ػةط  صا اىػرر صاػ ص

اػةدصلسػيسصا ررػيمصا ظاػ صافصا ش رصا جيري ص يتأكادصليةصرا  ـص يطراى صا ت صادارصس يصا رلاسصاحص03
 ا تحرار"ط

ةأة ػػاصأفص"هػػذاصا اػػ تارص ػػفصاكػػةفصسػػداالصلػػفصا ظاػػ صا تحراػػرصأةصأيصاػػفصا ررػػيت ي صسػػؿصهػػةصاػػ تارصةط ػػ ص
جػػيا صتشػػيرؾصااػػهصجااػػ صأطاػػيؼصا شػػ أصا  يرػػطا  ؛ص يتأكاػػدصليػػةصا إةاسػػمصةا ةحػػد صا ةط اػػ  صةرا ػػيص رايرػػ ص

  ظا صا تحرار"طاإلاديءصا ت صاىةدهيصا رلاسصلسيسص ا رريمصا
ةتدرصا  ديلؿصا  يرطا ا صليةص رةر صلىدصاجتايعصا اجيسصا ةط  صا حي  صارت يداصيت ػيؽصساػرةمصا اةاػ ص

 صةا ذيص صصليةص رةر صلليد صترتاأصا اجيسصا ةط  صسايصارػااصساشػيرك ص9371ا صكي ةفصا إي  /صا يارص
ؿصاي تايسػيمصأةصا تةااػؽصاػ صحػيؿصت ػذرصلجػراءص صافصاال9337كؿصا  ديلؿصا  يرطا ا  صةاىيصيت يؽصا ىيهر ص

 اي تايسيمط
سػػدةره صاػػيؿصا ىاػػيديصاػػ صا جس ػػ صا شػػ سا  صذةصا  ىػػيرصرػػةارجة صلفص"رايرػػ صاإلادػػيءصةا ت ػػردصاػػ صا ىػػرارصا تػػ ص
اىةدهيصا رلاسصاحاةدصلسيسصا صا  ديلؿصا  يرطا ا صرػيهامصاػ صراػ صارػتةلصا اطي سػ صا شػ سا صةا  دػيليا ص
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تكػػةفصه ي ػػؾصتحركػػيمصرايرػػا صليػػةصاألرضص ةاػػؼصهػػذهصا رايرػػا صا تػػ صاىةدهػػيصا ػػرلاس صةا ػػذيصس ػػرةر صأفص
 ا دؼصافصاالؿصا اجيسصا ةط  صا حي  ص ا حهصا شرلا  صس دصأفصاىدهيصاالؿصا ر ةامصا اي ا "ط

زءصاػفص"صأفص"ا ج ػيدصاإلرػالا صهػ صجػ97أايصا ىايديصا صحرك صا ج يدصاإلرالا  صأحادصا اد ؿ صاأكدص ػ"لرس 
ا حػػراؾصا رايرػػػ صا ػػػرااضص  اا ػػػ صا ػػرلاسصليػػػةصا ررػػػيمصا ظاػػػ صا تحراػػر" صا كػػػداصأفص"ا حركػػػ صرػػػتدلـصأيص
ج ةدصرايرا صتحىؽصهذاصا  ػدؼ صساػيصاا ػيصا اشػيرك صاػ صايجتاػيعصا ػةط  صا  دػيلي صا ػذيصاجػريصا تح ػارص

  هصسي تزاافصا صلىدصا اجيسصا ةط  "ط
شػػيكؿصا دااياػػ  صل ػػةصجي ػػأصاشػػيكؿصاػػ صا تاإاػػؿ صلذصشػػفصل ػػةصا يج ػػ صةتةاجػػهصا يج ػػ صا ا ظاػػ صلػػدداصاػػفصا ا

ا ت  اذاػػ ص ا ظاػػ صا تحراػػرصا  يرػػطا ا صةأاػػافصرػػرهيصا رػػيسؽصايرػػرصلسػػدصرسػػهصهجةاػػيصيذلػػيصليػػةصلسػػيسصةرلػػاسص
 ا يج  صا اكي  صسيإلشراؼصليةصلىدصا اجيسصا ةط  صا جدادصلزاـصاألحادط

ا اجيسصا ػةط  صا  يرػطا  صرػياـصا زل ػةف صا إالإػيءصا اي ػ  صلفصصةايؿصلسدصرسهصا صرري  صةج  يصل ةصرلاس
ا يج ػػ صا اكي ػػ صسيإلشػػراؼصليػػةصلىػػدصا اجيػػسصا ػػةط  صا جداػػد صةا تػػ صاترأرػػ يصلػػزاـصايحاػػد صارػػتس دتهصصل ػػةص

 ارػػيف/اسراؿصص03جي ػػأصاػػيرةؽصا ىػػدةا  صةليػػ صارػػحؽصاػػفصا اشػػيرك صاػػ صدةر صا اجيػػسصا ازاػػ صلىػػدهيصاػػ ص
 ا جيريط
لسػػدصرسػػه صلػػزاـصاألحاػػدصات اػػيصلاػػيهصسأ ػػهص"اراػػدصرػػيأصل ػػةات ـصاػػ صا ا ظاػػ صةحراػػي  ـصاػػفصا اشػػيرك  صصةهػػيجـ

سةارط صا حاؿصةاأليلاأصا دساي ا صا ت صالتيدصليا ي"صليةصحدصةد ه صا ي يصلدـصاشػيركتهصسي جيرػ صا اىسيػ ص
  ياجيسط

"صليػػةص رػػا ص97دػػيمص"لرسػػ ليػػةصجي ػػأص اػػرصةسحرػػأصةإاىػػ صارػػرس  ص شػػرهيص شػػطيءصليػػةصاي تر ػػم صةح
ا  ي صا فصا يج  صا ا ظا ص الجتايعصا اىسؿصتةاجهصحي ايصأزا صا صلاجػيدصأرػايءص تاإاػؿصا جي اػ صا  يرػطا ا صاػ ص

صتشاي صسأاراكيصا ج ةسا صسرسأصـايأصاألل يءصا إالإ صا ااإيافص يجي ا صه يؾصلفصايجتايعط
ص  



 

 32فلضطيييتشــــؤون 
 

 ين.. هيف رد؟واشىطً أرصلذ لعّباش مبادرة صالم معّدلت عبر دولخ

 2012\4\22  21عربي -لندن
 ىيػػػػمصدػػػػحا  ص"ا حاػػػػي "صا ي د اػػػػ  صلػػػػفصادػػػػيدرص ػػػػـصترػػػػا ي صاة  ػػػػيصلفصاإلدار صاألاراكاػػػػ صس إػػػػمصل ػػػػةصا رليرػػػػ ص

 ا  يرطا ا صساسيدر صرالـص"ا ّد  "ط
صليػػةصلػػةد صا طػػراافصا  يرػطا  صةاإلرػػرالاي صل ػػةصا ت ػػيةضصليػػ ةصةسحرػأص"ا حاػػي " صاػػ فصا ػػ صصا ا ػدؿ صاىػػـة

ا ػػػيايصا حػػػؿصا   ػػػيل  صةتػػػرؾصايػػػؼصا ىػػػدسصل ػػػةصا ارحيػػػ صا   يلاػػػ طصليصأفصارػػػ ةيصايرػػػطا ايصأكػػػدصأفصا ػػػرلاسص
 احاةدصلسيسصراضصا داغ صا ا د   صاشدداصليةصأ هصاراضصأيصلرجيءص ى ا صا ىدس صةاؽصاة هط

فصلػرساتْاف" صاة ػحيصةايؿصلفص"ا جي ػأصاألاراكػ صأةدػؿصاألاكػيرصا جداػد صل ػةصا ػرلاسصا  يرػطا  صلسػرصدة تػاْص
أفص"لدار صا ػػرلاسصدة ي ػػدصترااػػأصأسيغتػػهصسأ ػػهص ػػاسص ػػدا يصأيصاةاػػؼصارػػسؽصاػػ صشػػأفصحػػدةدصا ىػػدس صسػػؿصتتػػرؾص

  يطراافصارد صايت يؽصا صهذاصا شأف"ط
ةذكرمص"ا حاػي " صأفصا ررػي  صاألاراكاػ صجػيءصاا ػيص"أفصاإلدار صتُػدرؾصدػ ةس صايت ػيؽصليػةصا ىػدس ص ػذ ؾصا   ػيص

جاػػؿصاػػتاصهػػذاصا ايػػؼ صةا شػػرةعصاػػةراصاػػ صا ت ػػيةضصليػػةصا ى ػػيايصاألاػػرل صةس ػػدصايت ػػيؽصليا ػػيصاػػتـصت ّ ػػؿصتأ
ا ت يةضصليةصا ىدسطصة دحمصلحدلصا ػدةؿصا  رساػ صلسػيسصسىسػةؿصا  ػرضصاألاراكػ  صةالتسرتػهصاتىػدايصلػفص

 ا  رضصا ريسؽ"ط
ا جداػػد صاػػ صا اطػػ صاألاراكاػػ صصة ىيػػمص"ا حاػػي "صلػػفصارػػ ة افصايرػػطا ااف صاة ػػهصلفص"لسػػيسصراػػضصا ت ػػداالم

  د ى صا ىرفق"ط
 ةايؿصار ةؿصايرطا  صلفصلسيسصاراضصأيصارتإ يء صأةصتأجاؿص ايؼصا ىدسصافصأيصلايا صرايرا ط

ةأ ػػيؼ ص" ػػدرؾصأفصا اطػػ صاألاراكاػػ صتراػػ صل ػػةصارػػتاداـصا  يرػػطا اافصجرػػراص يةدػػةؿصل ػػةصا ػػدةؿصا  رساػػ  ص
  يى ا صا  يرطا ا "طةا صا   يا ص فصُاىَدـصأيصحيةؿصجدا ص

اشيرصل ةصأفصا  يطؽصسيرـصا رلير صا  يرطا ا ص ساؿصأسةصردا  صأدػدرصا إالإػيءصا اي ػ صساي ػيصجػيءصااػهص"لفصأيص
احية ػػ ص تػػرةاجصأاكػػيرصاشػػسةه  صاػػفصأيصج ػػ صكي ػػم صةتحػػمصأيصشػػ يرامصـيا ػػ صةاةااػػؼصـاػػرص  يلاػػ  ص ػػفص

 اكةفص هصااا صأةصجدةل"ط
ةد ت يصسي اطي   صاة  يص"لفصا سايفصا ػذيصاترػـصسػي غاةض صكػيفصا ػدؼصل ػةصا ػردصة ىيمص"ا حاي "صلفصاديدرص

 ليةصاحيةيمصاإلدار صاألاراكا صترةاؽصاسيدرت ي"ط
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ةتيس ػػمصليػػػةص رػػيفصأسػػػةصردا ػػ  ص" ىػػػةؿص اػػفصاحػػػيةؿصاي ت ػػيؼصليػػػةصاسػػيدر صا رػػػالـصا  رساػػ صةاػػػرارامصا شػػػرلا ص
   صلفصهذهصا احيةيمصرػاكةفصادػارهيصا  شػؿ صأل ػهص ػفصا دة ا  صافصاالؿصطرحصااتراحيمصأةصش يرامصـيا
 اىسي يصأحد صة فصتجدصتجيةسيصايرطا ايصةيصلرساي"ط

ةةاىػػيصألسػػةصردا ػػ  صا  ػػهص"اػػفصدةفصلاياػػ صا دة ػػ صا  يرػػطا ا صا ارػػتىي  صةليدػػات يصا ىػػدسصا شػػراا صليػػةصحػػدةدص
 صاػػ فصا حيػػةؿصا ا اتػػ صةاألاكػػيرص صةحػػؿصلػػيدؿص ى ػػا صا الجلػػاف صأل  ػػيصا ػػيايصاركزاػػ صة ارػػمصطيرلػػ 7691

ا غيا ػػ صرػػت ت  طصةأيصلػػرةض صاػػفصأيصج ػػ صكي ػػم صلاياااػػ صأةصدة اػػ  صيصايسػػ صا حىػػةؽصا اشػػرةل ص شػػ س يص
 ا  يرطا   ص فصارلصا  ةر صة فصاكةفص هصأيصشرلا "ط

 صسػػػدةره صحّاػػػؿصا رػػػ ارصا  يرػػػطا  صاػػػ صاألاػػػـصا اتحػػػد صراػػػيضصا دػػػةرصاػػػالؿصجيرػػػ ص اجيػػػسصاألاػػػفصاألااػػػر 
ا ةيايمصا اتحد صار ة ا صلرايػ صلدػدارصاةاػؼصلػفصا اجيػس صاػدلةصل ػةصتحىاػؽصارػتىؿصةشػ يؼصاػ صألاػيؿص

صا ىتؿصةا ى ص صا ت صايرر يصا جاشصاإلررالاي صسحؽصا اتظيهرافصا ريااافصا صـز ط
ص  
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 حماش... خطأ امللاطعت وخطيئت املؤجمراث املىازيت

 2012\4\22  الشرق االوسط  نبيل عمرو
ـصا رجييمصا حيد صا ت صاشت ؿصس يصا شيرعصا  يرطا  صسادةصصلىدصا اجيسصا ةط   صا فصافصاسػدةص ػ ص ـر

لي مصاىيط ت يص ياجيس صا اش صسػذ ؾصلػددارصكساػرارصاػفصايررارصأكسرصا صهذاصا اجيؿ صهةصحرك صحايسصا ت صأ
األل يءصا ػذافصا تاػةفصل ا ػي صسحاػ ص ػةصشػيركمص كي ػمصا كتيػ صا ا ير ػ صاألاػةلصدااػؿصا اجيػس صةسةرػ  ي ص

 ةا حي  صهكذا صأفصترتظؿصسشرلا صت افص  يصس ضصحايا صرايرا صا صا ةامصا ذيصاتردلصااهصحكا يص غز ط
 ػـصتتةاػؼصحاػيسصل ػدصا اىيط ػػ  صسػؿصذهسػمصل ػةصدالػر صاطػرصاػفصشػأفصاإلاغػػيؿصصةاػفصأجػؿصا ػيل  صا ارػير 

اا ػػيصتىػػةاضصأهػػـصل جػػيزصةط ػػ صايرػػطا   صهػػةصايلتػػراؼصا شػػياؿصسي تاإاػػؿصا  يرػػطا  صا ػػذيصتجرػػدهصا ظاػػ ص
 ا تحرارط

دالػػػر صا اطػػػرصهػػػذهصهػػػ صتدػػػرااصس ػػػضصاػػػيد صحاػػػيسصسػػػأ  ـصرػػػا ايةفصليػػػةصلىػػػدصاػػػ تارامصاةازاػػػ ص ياجيػػػسص
 «طا ا يزل صليةصا شرلا »ةكيا صاةازا صه يصه صا ت سارصا اا ؼصلفصا ةط   ص

ذاصكي ػػمصاىيط ػػ صحاػػػيسص ياجيػػسص ىاػػمصس ػػػضصا ػػت  ـصاػػفصأاػػػرادصةتشػػكاالمصاتاػػذمصاةا  ػػػيصة كػػفصسػػػدةاا ص ةا 
 ااتي   صا   يص ـصة فصتجدصات  ايرصةاحدارص حكيا صا اةازايمصا ايصكي مصتراات يط

يصأهػػػؿصا ا ظاػػػ صاكي ت ػػػيصةدةرهػػػي ص شػػػطصكإاػػػرةفصةسػػػدلـصاػػػفصحاػػػيسص  ىػػػدصاػػػ صا  تػػػر صا رػػػيسى صا تػػػ صهاػػػشصاا ػػػ
 ا تارامصش سا صا صكإارصافصا  ةادـط

كيفصا اشيركةفصا صهذهصا ا تارامصا دةفصسي يؼ صلذصكيفصا تاةاؿصرػاايرصاػ صهػذاصايتجػيه صـاػرصأفصا الاػمص
ا حيجػػ ص   ػػ صا ػػت ـصل  ػػي صةذ ػػؾصصا ػػذيصارػػتحؽصا س ػػيءصلياػػه صأفصا اػػ تارامصا اةازاػػ صهػػذهصةجػػدمص  رػػ يصسػػأاس

سي اسي غػػ صاػػ صا ت ساػػرصلػػفصاي تػػزاـصسا ظاػػ صا تحراػػرصااػػإالرصشػػرلايرصةحاػػدارص يشػػ أصا  يرػػطا   صةا   ػػـصاػػيصلىػػدةاص
ا تارات ـصهذهصليصافصأجػؿصلدػالح يصةتكػراسصاكي ت ػيصك طػيرصةط ػ صجػيا ص كػؿصأطاػيؼصا شػ أصا  يرػطا  ص

يرػػطا اافصا اىااػػافصاػػيرجصا ػػةطف صةهػػـصاػػدصاكة ػػةفصأكإػػرصلػػددارصاػػفصةاكة يتػػه صاػػ صتركاػػزصارػػتإ يل صليػػةصا  
 ا اىااافصا صداايهط

ة ىػػػدصت يط ػػػمصاػػػ صاسػػػدأصحتااػػػ صلدػػػالحصا ا ظاػػػ صاسػػػؿصأفصتاػػػةم صةأّاػػػدمصاكػػػر صاإلدػػػالحص ػػػاسصليػػػةصطراىػػػ ص
يءصا ىيلاافصا فصرراايرصليةصرأسصا ا ظا  صةه صطراى صسيلر صاةاا يصيصلدػالحصليصلذاصاػيمصلػددصاػفصأل ػ

صشػػدادص حركػػ صحاػػيسصة كػػؿصاػػفصرػػاىيط  صألفصتجرسػػ ص ا يج ػػ صا ت  اذاػػ صساػػيصا ػػددصا  دػػيأ ص ػػذ ؾصأتةجػػهصسيػػـة
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فصكي ػمصشػرلا صسػؿصة ػرةرا  صليصأفصايليات ػيصتكػةفصأاػؿصسكإاػرصااػيص اإلدالحصسدلةامصافصايرجصا ةطف صةا 
راػر صااػيصا ػذيصااكػفص ةصاةرسصاإلدالحصافصدااؿصا ا رر صا شرلا  صأيصافصدااؿصا ررػيمصا ظاػ صا تح

ـصا دػػ ةسيمصا تػػ صت ػػي  ص أفصتارػػرهصحاػػيسص ػػةصشػػيركم صادةدػػيرصأ  ػػيص ػػفصتشػػيرؾصاػػفصاةاػػ صهياشػػ  صاػػـر
ا  يصس  ؿصحكا يصـارصا رشادص غز  صا   يصتاتيؾصأةراايرص ةصارتادامصا صاحي يص رساصا  يرطا اةفصجاا ػير صلذاص

ساػػيصاػػ صذ ػػؾصة ػػ صحاػػيسصأا ػػؿصسكإاػػرصااػػيصهػػةصاػػيصتةااػػمصا داػػ صاػػأاةؿص كػػيفصا ة ػػ صا  يرػػطا  صس جاي ػػهص
اياااػ ص لياهصا ف صة ةصلرامصحايسصأفصا ظا صا تحرارصك طيرصةكشرلا صةكا ايم صهػ صحيجػ صايرػطا ا صةا 
ةدة ا صة ارػمصاجػردصاجت ػيدصايرػطا   ص ىيتيػمصاػفصأجػؿصداة  ػيصةتطػةارص  ةذهػيصاػفصدااي ػي صااػفصهػةصذ ػؾص

اػػدلـصهػػذهصا اىيط ػػ  صاحتػػةصأاػػرأصحي يل ػػيصةدالاا ػػيصاػػفصا  ػػرأصا ػػذيصاىسػػؿصأةصحتػػةصاػػت  ـصاىيط ػػ صحاػػيسصةص
ةا ارػػيااف صلفصات ىػػةاصا  ػػيصاػػ صأاػػرصا اىيةاػػ  صاػػ   ـصااتي ػػةفصا  ػػيصجػػذرايرصاػػ صأاػػرصا ا ظاػػ  ص ػػةصةلػػمصذ ػػؾص
جاػػدارصألررػػيمصأل ػػيءهيصا كإاػػرافصل ػػةصا اجيػػس صةأ شػػأمصتحي  ػػيمصاػػ صاػػةلصةشادػػايمصاػػفصداايػػه صةأإّػػرمص

 ريرهصةاارجيتهطسدةر صا ي  صا صا
 ىػػدصشػػيركمصحاػػيسصاػػ ص ىػػيءامصايرػػطا ا صأاػػؿصارػػتةلصاػػفصا اجيػػسصا ػػةط   صةحػػافصتىػػيط صا ارػػتةلصاألليػػةص

صتكةفصا صأاؿصتىدارصادصأاطأمصا حريسيمصةا تكتاكيمط
ص  
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 صيىاريىهاث حىل مضيرة العىدة!

 2012\4\22  الخميج  ناجى صادق شرّاب
ل ةصاايرصارتراتاج ص ي  يؿصا شػ س صا  يرػطا  طصااػيص«صا  ةد صارار »افصا ريسؽصألةا هصا حدا صلفصتحةؿص

زاؿصهػػػذاصا حػػػراؾصا شػػػ س صاتةادػػػؿ صةكػػػ صاتحػػػةؿصل ػػػةصااػػػيرصارػػػتراتاج صاحتػػػيجص تػػػةاارصلػػػد صاىةاػػػيم صأة  ػػػيص
ا ر اػػػ صا رايرػػػا صةاإلاكي ػػػيمصا اي اػػػ صةا اجتا اػػػ صا دالاػػػ صةا حي ػػػ   صةتةرػػػا ص طيايت ػػػيصكػػػ صتشػػػاؿصا  ػػػ  ص

 طا غرسا صا احتي 
ةاإلشػػكي ا صا كسػػرلصا تػػ صتةاجػػهصا ارػػار صكااػػيرصارػػتراتاج صهػػةصاي ىرػػيـصا ػػذيصاحػػةؿصدةفصذ ػػؾطصة ػػذ ؾصاسىػػةص

 ر اؿصحةؿص  يايمصا ارار ؟
ا تدػػةرصاألةؿصهػػةصارػػتس يدصأفصتتحػػةؿصا ارػػار صاػػ ص  يايت ػػيصل ػػةصاطػػة صأة ػػةصليػػةصطراػػؽصا  ػػةد ص  ػػدـصتػػةارص

ا  ةد صتسىةصاػ صا ااػيؿصا رايرػ صةا  ػاارصا جا ػ صةاػرتسطصسدااةاػ صصا سال صا داايا صةاإلايااا صةا دة ا طصا ذه
ا دراعصةةجةداته ص كفصا ارار صتىػدـص اةذجػيصليػةصلدػرارصا شػ أصا  يرػطا  صليػةصا تارػؾصسحىػهصةارػت دادهص
 تىداـصا ت حايمص تحىاؽصهذاصا  دؼ صإـصل  يصتىدـص ي ي ـصةج يرصجدادارص يدراعصةليةصأحىّاتهصاػفصاػالؿصتػةاارص

 ازاػػػدصاػػػفصا ػػػدلـصةا تأااػػػدصلي ااػػػي صادةدػػػيصأفصا ارػػػارامصا شػػػ سا صا رػػػياا صتةاجػػػهصسػػػأليةصدرجػػػيمصا   ػػػؼصا
 ا اىدةدصافصجي أصدةاي صايحتالؿط

ل ةصارتغالؿصهذهصا ارػارامص اةاج ت ػيصسػي   ؼصاأللاػةصاػفصأجػؿصلاىػيعصا ازاػدصاػفص«صلررالاؿ» كفصادصتر ةص
ادػيلؿصا اىيةاػ صل ػةصاةاج ػ صلرػكرا صكػ صتىيػأصا دػةر صصا اريلرصاػ صدػ ةؼصا اتظػيهرافصا رػياااف صةجػر

 اديحت يصافصاالؿصايدليءصسأ  يصكي مصتداا صلفصأا  يصايصا ادصرا يراةهيمصا حرأصا ريسى صا صـز  صةهػذاص
 ا را يراةصاحتاييتهصكسار صجراءصتزاادصلددصا ش داء صأةصاـتايؿصشادا صاايدا ط

ا شػػ س صا رػػيا صا  يرػػطا  صل ػػةصذرا ػػ ص يحػػرأصةا اةاج ػػ  صكػػ صاػػدصحة ػػمصا حػػراؾص«صلرػػرالاؿ»ةسػػذ ؾصتكػػةفص
 تت يدلصدا صإافصراير صأكسرصافصا اتةا ط

صأفصاأل شػػط صا رايرػػا صا رػػياا صيصت اػػؿص دػػي اص ةهػػ صت اػػؿصدالاػػيصليػػةصلحسيط ػػيص«صلرػػرالاؿ»اكاػػيصهػػةصا يػػـة
 كايصهةصا حيؿصا صحرك صا اىيط  صا  ي اا طص

 ػػرأصأهػػداؼصارػػتراتاجا ص حركػػ صحاػػيسصكاةااػػ صا تػػدراأصةاأل  ػػيؽصأةص«صلرػػرالاؿ»اػػإال ص ػػاسصدػػ سيرصليػػةص
 اـتايؿصأحدصا ىيد صا كسيرصكاسررصإلطالؽصشرار صا اةاج  صا  ركرا صةة  صحدص ارار صا  ةد طط
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أاػػػيصا رػػػا يراةصا اػػػر صاىػػػدصاكػػػةفصتج ػػػأصا حػػػرأصا تػػػ صيصااكػػػفصا ػػػتحكـصاػػػ ص تيلج ػػػي صسػػػؿصاػػػدصتكػػػةفص تيلج ػػػيص
يسصدا صإاػفصرايرػ  صةهػةصا سحػ صلػفصااػرجصرايرػ ص ارػار صا  ػةد  صةه ػيصااكػفصلكرا  صةت رضصليةصحا

أفص ػػرلصتحركػػيمصرايرػػا صألكإػػرصاػػفصدة ػػ صتحيشػػايرص تػػدهةرصاألة ػػيعصا تػػ صااكػػفصأفصتػػةارصاردػػ ص يجايلػػيمص
ا رػػي ا صا اتشػػدد  صا تػػ صاػػدصتػػدا صاػػ صاتجػػيهصا حػػرأ صس ػػدؼصل ػػ يؼصدةرصحاػػيسصكىػػة صأا اػػ صةرايرػػا طصةهػػذاص

اةصاػػدصاحػػةؿصدةفصا ػػذهيأص ااػػيرصا  اػػيرصـػػز  صةهػػةصيصا اػػؿص دػػي اصا حركػػ  صةيص دػػي اصاياػػة افصاػػفصا رػػا يرص
ا ركيف صا اشصأكإرصافصرتافصا صا ايل صا  ـصتحػمصاػطصا  ىػر صاػيصا  ػ صا ػذهيأص ااػيرصاي  جػيرصا ػدااي طص

ارام صسػؿصتشػاؿصادصاكةفصا اةفصهذاصا را يراةصا ةدةؿصل ةصداغ صت يهـصت افص اسصاىطصةاؼصهذهصا ارػ
 صةدػػػةيرص حي ػػػ صاػػػفصا  د ػػػ صشػػػسهصا دالاػػػ  صةراػػػ صا حدػػػير صةاػػػتاص«لرػػػرالاؿ»أا ػػػيرصدػػػ ى صتسػػػيدؿص ألرػػػرلصاػػػ 

 ا ا يسر صةا ت كارصجدايرصا صس يءصاا يءصسحريصإـصل شيءصاطيرط
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 هىيت: اجخماع رام هللا ال يمثل إلاجماع الىطني

 2012\4\22  فمسطين أون الين -غزة 
صايط  صلدـصةجةدص ا ص ػدلصا حركػ صتشػكاؿص أكدصرلاسصا اكتأصا راير ص حرك صحايس صلرايلاؿصه ا  صسشكؿر

  طلطيرصسداؿصلفصا اجيسصا ةط  صا حي  صأةصلفصا ظا صا تحرارصا  يرطا ا
أفصا اػػػ تارامصا شػػػ سا صا تػػػ صرػػػُت ىدصاػػػ صـػػػز صةساػػػرةمصص-اػػػالؿصحػػػةارصاػػػ صا ػػػي صا غػػػدصا   ػػػيلا ص-ةأكػػػدصه اػػػ ص

ليػةصاةاػؼصةط ػ صايرػطا  صات ػؽصليػةصأفصلىػدص ةرةاي ص فصتكةفصسداالرص ياجيسصا ةط  ص صةا  ايصرُت ىدصس ػيءصر
 ا اجيسصا صراـصاهصسدةرتهصا حي ا  صراريهـصا صت زازصحي  صاي ىريـط

يص راػػدصازاػػدارصاػػفصاي ىرػػيايمصاػػ صا رػػيح صا  يرػػطا ا  صة راػػدصأفصتكػػةفصا ظاػػ صا تحراػػرصاةاػػ ص “ةاػػيؿصه اػػ ص
ةجيا ػػػ "ص صا كػػػػدارصأفصاػػػػيصرادػػػدرص"لػػػػفصاجتاػػػػيعصراـصاهصيصااإػػػؿصحي ػػػػ صلجاػػػػيعصةط ػػػ صةيصا سػػػػرصلػػػػفصلراد ص

 ش س ي"ط
 يرػػطا ا "ص ي ػػدةؿصلػػفصاكػػر صلىػػدصا اجيػػسصسػػذ  يصج ػػةدارصكساػػر صإلا ػػيعصأسػػةصاػػيزفص"رلػػاسصا رػػيط صا “صةأ ػػيؼ ص

ا ػػػةط  صس ػػػذهصا طراىػػػ  صةأجرا ػػػيصاتدػػػييمصاػػػ صدةؿصلرساػػػ  صةاػػػ صاىػػػدات يصادػػػرص إ اػػػهصلػػػفصذ ػػػؾ ص كػػػفصكػػػؿص
 احيةيت يصسيءمصسي  شؿص"ط

ةأشػػيرصه اػػ صل ػػةصأفصأل ػػيءصا اجيػػسصا ػػةط  صا راا ػػافصي  ىػػيدهصس ػػذهصا طراىػػ  ةج ةاصلرا ػػ ص رلارػػهصرػػياـص
افصأجؿصلرجيءصلىػدهص ص يح ػيظصليػةصةحدتػهصا تاإاياػ  صةلػدـصا ارػيها صاػ صحػدة صأيص”صألداأأسةصا“ا زل ةفص

 ا ىريـصجدادصا صا ظا صا تحرار"ط
  ـصا شاؿ

ةةجػػهصه اػػ صررػػي  صل ػػةصرلػػاسصا رػػيط صلسػػيس صسػػي ىةؿ ص"ا ى ػػا صا  يرػػطا ا صتاػػرصسا  طػػؼصاطاػػرصةادػػاري ص
ج ػ صهػذهصا تحػدايمصهػةصةجػةدصاةاػؼصاةحػدصاػفصاػالؿصةه يؾصت دادصحىاى صةةجةديص  ػي صةأا ػؿصةرػاي ص اةا

 ”طلليد ص ـصا شاؿصا  يرطا  
ةشػػددصه اػػ صليػػةصأفصلسػػيسصاتحاػػؿصأكإػػرصاػػفصـاػػره صسحكػػـصاةا ػػه صارػػلة ا صتحىاػػؽصةحػػد صا شػػ أصا  يرػػطا  ص

 ةا اايطرصا جا صا ت صت دؼصسى ات يط”صد ى صا ىرف“ اةاج  ص
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لياػيرصص97ةلااى صةحىاىا صيت ياا صأةرػيةصةلاياػ صا رػالـصس ػدصصةدليصه ا صلسيسصإلجراءصاراج  صرايرا صجيد 
ليةصتةاا  ي صةذ ػؾصسػي  ظرصل ػةصا  شػؿصا رايرػ صا اػرةعصا ػذيصأ تجتػه صااػيصارػتدل صس ػيءصارػتراتاجا صةط اػ ص

 جداد صةااتي  صلفصأةريةصةايحىيت يط
ا  ػػػيصةسػػػافصا رػػػيط صةطي ػػػأصه اػػػ صس لػػػيد صتاة ػػػ صا ررػػػيمصا ظاػػػ صا تحراػػػرصاػػػفصاػػػالؿصا  دػػػؿصا دػػػرااصس

لػيد صس يل ػيصليػةصأرػسصك يحاػػ ص  ػي ا صتكػةفصراا ػ ص ياشػػرةعص ا  يرػطا ا ص ا  دػؿصسػافصا رػيطيمصا ػػإال ق صةا 
ا ةط  صا صت زازصاي تايسيمصا صكيا صأطرهيصةا صا اىدا صا  ػيصا اجيػسصا ػةط   صةايت ػيؽصليػةصارػتراتاجا ص

دار صا اىيةاػػػػ صسكػػػػؿصأشػػػػكي  يصا ارػػػػيح صدايلاػػػػ صاشػػػػترك صتت يػػػػؽصسػػػػ دار صا دػػػػراعصاػػػػ صايحػػػػتالؿصاإل رػػػػرالاي صةا 
 ةا ش سا  صسايصاحىؽصادي اصش س يط

ةجػػددصه اػػ صا تأكاػػدصليػػةصأفصرػػالحصا اىيةاػػ صـاػػرصايسػػؿص ي ىػػيشصاػػالؿصارحيػػ صا تحػػررصا ػػةط  ص ألفصا اىيةاػػ ص
داػػي    صدالػػر صا جػػدؿصا ػػةط  صا ػػرصسي اىي ةاػػ صةأحىاػػ صةا رػػالحصحػػؽصاشػػرةع صك يتػػهصكػػؿصا ىػػةا افصا دة اػػ  صةا 

 ا ش أصا  يرطا  صسي تحررصةاي  تيؽصافصايحتالؿط
 ا ارار صارتار 

ةأكدصأفصادرص ـصتةجهص ػػ"حايس"صأيصلػرةضصأةصدػ ىيتيةاؼصارػار صا  ػةد صا كسػرلصة ػـصتطي ػأصسةا  ي اسا ػَيص
 حػةصأ  يص"لر مصاػفصسػيأصا حػرصصكا اػ صتىياػؿصحجػـصا ارػيلرصاػ صأرةاحصا اػد اافصاألسراػيءصةلػدـصاي ػدايعص

 ا شراطصا حدةدي صايد صأفصايحتالؿصيصاتةا ةصلفصارت داؼصا اةاط افصةا اتظيهرافصا رياااف"ط
يصتةجػػدصأيصلػػرةضصاػػفصاسػػؿصايحػػتالؿصاإلرػػرالاي صلسػػرصادػػرصسشػػأفصةاػػؼصارػػارامصا  ػػةد  صةأفص“ةأكػػدصأ ػػهص

 ”طكؿصايصاشيعصاجردصترراسيمصةتااا يم
ـق ص91 ذكػػرلص كسػػ صايرػػطافصص7-ص77ةاػػؼصحتػػةصس ػػدصتػػيرا.صةأكػػدصه اػػ صأفصارػػارامصا  ػػةد صا طيىػػمصة ػػفصتت

”صدة ي ػدصتراػأ“ةرةؼصترتارصس   ةافصأكسرص يتأكادصليةصا إةاسمصا  يرطا ا  صةتةجاهصرري  ص يرلاسصاألاراك ص
ارهصأفصا ش أصا  يرطا  ص فصاىسؿصسألصدػ ىيمصاشػسةه صتررػىطصا ىػدسصةصحػؽصا  ػةد ص الجلػافصاػفصا يد ػ ص ـة

مصذاتهصا اطي س صسكرػرصةا   ػيءصا حدػيرصاإلرػرالاي صا ظػي ـصليػةصاطػيعصـػز صا ارػتارصا ػذصا دراعص صةا صا ةا
 ر ةامصطةاي ط
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أفصارػػػارامصا  ػػػةد ص ػػػفصتتةاػػػؼصل ػػػدصحػػػدةدصـػػػز ص صا كػػػداصا تىي  ػػػيصاراسػػػيرصل ػػػةصا  ػػػ  صا غرساػػػ ص“ةاػػػيؿصه اػػػ  ص
 ا صا شػ سا صحتػةصاحدػػؿصا احتيػ   ا ارطصا شػ أصا  يرػطا  صسكػؿصتةج يتػهصةشػرالحهصاػػ صهػذهصا ايحاػ صا   ػي

 ”طليةصحىةاهصكياي صـارصا ىةد 
 ادرصةا ادي ح 

ةااايصات يؽصسي زايرامصةا يىيءامصا اتسيد  صسافص"حايس"صةا ىايد صا ادرا ص صأكدصه اػ صأفصا  الاػ صسػافصا طػراافص
لتسػػيرهصشػػ دمصتطػػةرارصكساػػرارصااػػيصا  كػػسصلاجيسػػيرصليػػةصا ة ػػ صا  يرػػطا  صسشػػكؿصلػػيـ صةليػػةصا ػػدةرصا ادػػريصسي

 دةرارصاحةرايرصةتيرااايرصسحكـصا ار ة ا صا تيرااا صةا جغرااا صةا إىؿصاإلاياا ص ادرصسيتجيهصا ى ا صا  يرطا ا ط
 ةايؿ "صه يؾصت  ـصادريصلي  ص اطةر صاألة يعصاإل ري ا صا ىيلا صا صاطيعصـز صةد ةس صارتارارهي"ط

رةسا   سػدءصداػةؿصشػركيمصادػرا صل ػةصـػز صةت  اػذصةأة اصأفصادرصتسذؿصج ةدارصكسار صا صأطػراؼصدة اػ صةأةص
اشيرا صاا ي ا كدارصأفصةزارصا اايسرامصا ادرا صا حي  صلسيسصكياػؿصةرػيسىهصاي ػدصاػةزي صاراػدافصاػتاصا سػرص

 رااصسشكؿصكياؿص ص كفصه يؾصظرةؼصت اؽصذ ؾط
ا ا صليػػةصحػػدةدصةسػػافصأفصاةاػػؼصادػػرصاػػفصا ى ػػا صا  يرػػطا ا ص"إيسػػمصيصاتغاػػر صا ػػ صاػػ صلاياػػ صدة ػػ صايرػػط

ـصةليدات يصشرؽصا ىدسصا احتي  صةه ص فصتىسؿصسأاؿصافصذ ؾ صحاػ صتػراضصا ىاػيد صا ادػرا صاطيىػيرصاػيص91
 ”طادةرصا حدا صل هصااايصات يؽصستاددصـز صا صرا يء

 ةكيفصا رلاسصاألاراك صدة ي دصترااأصادلةصسأفصه يؾصدةيرصلرسا صةزا  صةكسار صاةااى صليةص"د ى صا ىرف"ط
ه اػػ  صأفصادػػرصت ظػػرصل ػػةصـػػز صسيلتسيرهػػيصادػػدرص حاياػػ صاألاػػفصا ىػػةا ص  ػػي صايدػػ صاػػ صاإلجػػراءامصصةأكػػد

األا ا صا اشدد صا ت صتتاذهيصاألج ػز صاألا اػ صاػ صـػز ص تػأاافصا حػدةدصةصاالحىػ صأيصأل ػيءص ػػ"صت ظػاـصا دة ػ ص
أةلص اػػفصا ػػرةفصاػػفصا  دا ػػ صاإلرػػالاا "ص صا كػػدارصأفصـػػز ص" ػػفصتكػػةفصا طيىػػيرص ا ػػرارصسػػيألافصا ادػػريصةيصاػػ

 ا ادرا ط
 ا ادي ح صا ةط ا 

ةأليدصه ا صا تأكادصليةصأفصحايسصاط مصشةطيرصكسارارصةسذ مصج ةدارصا ا صإل جيزصايؼصا ادي ح صا ةط اػ  ص
ةاتاػػذمصاطػػةامصرػػرا  صةلاياػػ صاػػفصاػػالؿصحػػؿصا يج ػػ صاإلداراػػ صةترػػياـصا ا ػػيسرصةا جسياػػ صةداػػةؿصا حكةاػػ ص

 افصاةظ  صا ريط صا ةصأايكفصلاي ـصا صا ةزارامصا ااتي  صط يؼصص9 غز  ةلةد ص
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ةأ ػيؼ صك ػيص أاػؿصحػػدة صااتػراؽصحىاىػ صاػ صايػػؼصا ادػي ح ؛ص كػفصهػذهصا اطػػةامصا ا اػ صاػ صاألرػؼ؛ص ػػـص
ص تىيسؿصسأيصاطةامصاةازا صافصاسؿصاإلاة صا صراـصاهصا ذافصادرةفصليةصاي تىيلا صا صا تطساػؽ صلسػرصا  ػـة

 شراك صا حىاىا طاإلاديءصةلدـصا 
ةأكدصه ا  صأفصكؿصايصاشيعصلػفصةجػةدص ج ػ صإلدار صاطػيعصـػز  صهػ صاحػضصااتػراءامصا  ػدؼصا  ػيصا  اػؿصاػفص
حايسصةاطي س يصا  يد   صايلالر "صا ىطيعصا يايرصتحمصلدار صكياي صافصاسؿصحكةا صدطصرااػ صا حاػداه صةيصتةجػدص

إلدارتػػه صةليػػةصا حكةاػػ صتحاػػؿصارػػ ة ايت يصكيايػػ صدةفصحي اػػيرصأيص ج ػػ  صرػػةاءصكي ػػمصاػػفصحاػػيسصأةصا  دػػيلؿص
 تأاار"ط

ةتػػػيس  صادػػػرصسػػػذ مصج ػػػةدَاصارػػػتإ يلا صا اػػػ ص تحىاػػػؽصا ادػػػي ح صةا   ػػػيءصاي ىرػػػيـص اػػػيصتت ػػػرضص ػػػهصا ى ػػػا ص
ا  يرػػطا ا صاػػفصااػػيطرصحىاىاػػ صترػػت دؼصتدػػ ات ي صةا تػػ ص ػػفصااكػػفصاجيس ت ػػيصليصلسرارػػت يد صا ةحػػد صسشػػكؿص

 ”طحىاى 
َاػػْفصادػػرصليػػةصلىػػدصاجتاػػيعص ياجيػػسصا ػػةط  صا  يرػػطا   صدةفصاجاػػيعصةط ػػ صةسػػدةفصحركػػ ص“اػػ  صةاػػيؿصه 

حاػػيسصةا ج ػػيدصةا جس ػػ صا شػػ سا  صةَاػػْفصا ػػرضصا ازاػػدصاػػفصاإلجػػراءامصا  ىيساػػ صليػػةصرػػكيفصـػػز  صسي تأكاػػدصيص
ىاػػػؽصةحػػػد صاراػػػدصادػػػي ح صةط اػػػ صةيصاةاج ػػػ صدػػػ ى صا ىػػػرف صاترػػػيلالرصكاػػػؼصااكػػػفصاةاج ػػػ صدػػػ ى صا ىػػػرفصةتح

 ا ش أصا  يرطا  صا صظؿصهذهصا اطةامصا ادار ؟ط
صاتاإػػؿصاػػ صتأجاػػؿص ةأكػػدصه اػػ صأفصارػػتل يؼصا حػػدا صسشػػأفصا ادػػي ح صاجػػأصأفصتتػػةارص ػػهصلةااػػؿصةا ػػيخصاػػةامر
لىدصا اجيسصا ةط   صةدلة صا يج ػ صا تح ػارا ص ال  ىػيدص يترتاػأص اجيػسصةط ػ صتةحاػديصجػيا صةاػي  صليػةص

رزاػػ صص9377 صةساػػرةم صةراػ صا  ىةسػيمصسشػػكؿصكياػؿصلػفصاطػيعصـػػز  صةتطساػؽصات ػيؽصأرػيسصت يهاػيمصا ىػيهرص
 ةاحد صساي يتهصا اار ط

لػدـصح ػػةرصا  دػيلؿصا ةاز ػػ ص ياجيػسصا ػػةط  صرػا ززصاي ىرػػيـصةاىيػصصاػػفصدةرصا ظاػ صا تحراػػرص ص“ةاػيؿ ص
  ػػيؿصا شػػ س صاػػ صكاظيػػ صجيا ػػ ص يشػػ أصا  يرػػطا   صةيصاجػػةزصاػػ صا ةاػػمصا ػػذيصتاػػةضصااػػهصـػػز صا ركػػ صا 

ايحػػتالؿصاإلرػػرالاي صسكػػؿصاكة يت ػػيصةادػػيلي يصةصشػػرالح يصأْفصتت ػػرضص اجػػزر صرةاتػػأصس ػػذهصا طراىػػ صا ظي اػػ ص
صا ت صيصااكفصا ىسةؿصس يصةط ايرصةأاالااير"ط

ص  
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 عً املىظمت أو أن يحل مكانها
ً
 العالىل: "يجب أال يخىهم أحد أن بملدوره أن يكىن بديال

 2012\4\22  رام اهلل / سما /
اػػيؿص يلػػأصرلػػاسصحركػػ ص"اػػتا"صل ػػةصا يج ػػ صا اركزاػػ صاحاػػةدصا  ػػي ةؿ صأفصأحػػداص ػػفصاػػ جاصاػػ صتشػػكاؿصجرػػـص

 سداؿصلفصا ظا صا تحرارصا ااإؿصا شرل صةا ةحادص ش س ي صأةصايؽصادط يؼصاةازص  يصاةصشطس يط
صا رػسم صأفصكػؿصا احػيةيمص ا يػؽصادػط يؼص اػرصاػدصةأكدصا  ي ةؿصا صتدرااصإلذال صدةمصايرطاف صا اػـة

اشيم صكايصأفصاكر صلىدصاجتايعصاةازصا صسارةمصأةصـارهيصادصةلدمصاػ صا ػدهي صكػةفصدرجػ صا تجػيةأصا  ػيص
  ـصتكفصاشج هط

ةأ ػػيؼص"أ ػػهصحتػػةصا  دػػيلؿصا تػػ ص ػػفصتشػػيرؾصسيجتايلػػيمصا اجيػػسصا ػػةط   صكي جس ػػ صا شػػ سا صةحتػػةصا ج ػػيدص
 طاإلرالا صأكدمصرا  يصاي اراطصسأيصجرـصسداؿ"

ةتيس صا  ي ةؿ ص"صاجأصأيصاتةهـصأحدصأفصساىدةرهصأفصاكػةفصسػداالرصلػفصا ا ظاػ صأةصأفصاحػؿصاكي  ػيصةاػيصارػ ةص
 ل اهصايحتالؿصةاإلدار صاألااركا صة ارةفصهةصشطأصا ا ظا ص ايؽصسداؿص  ي"ط

فص"ارػتسداؿصةأة اصأفصه يءصا تسرةفصا ى ا صا  يرػطا ا صساإيسػ ص"دػداع"صاجػأصا ػتايصصا ػه صةهػـصيصاراػدةص
صدداعصسدداعص ار"صةا ايصشطأصااإؿصش س يصحتةصا ت ةاصافصا ى ا صا  يرطا ا ط

ص  
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 أصباب جدفع عباش لعلد الىطني في الىضع الراهً 1

 2012\4\22الرسالة نت  
أرس ػػ صأاػػيـصت دػػؿصراـصاهصلػػفصلىػػدصا ػػدةر صا إي إػػ صةا  شػػرافص ياجيػػسصا ػػةط  صا  يرػػطا  صا ػػذيصاػػأت صسطراىػػ ص

دصسة ةحصأزا صا  ظيـصا  يرطا  صا ا ىرـصليةصذاتهصةا اترهؿ صةاألهػـصأ ػهصاظ ػرصحجػـصاياتطػيؼصةهال صتجر
 ا ذيصا ي  صا هصا ىرارصا  يرطا  صافصحرك صاتاصةتحداداصرلار يصاحاةدصلسيسط

ةاػفصا رػػارا صأفصتػذهأصاػػتاص  ىػدصا ػػةط  صاترػيح صسحركػػ صاػػداصةحػزأصا شػػ أصةهػ صاألحػػزاأصا تػ صاػػيؿصاا ػػيص
رػ ارصا رػيط صا رػيسؽصلػد  صدػيدؽصسأ  ػيص"ادػيلؿصااكرةرػكةسا صتتػ  سصاػفصأةكرػجافص"ا اىيط ػ " صا كيتػأصةص

ػػؿصرػػ تااترارصاػػ صا اجتاػػ صا  يرػػطا   صةهػػ صأاػػؿصةز ػػيرصاػػفصأفصات ػػيةؿصأحػػدصأاػػرصح ػػةرهيصأةص ألفصهػػذهص ػػـصتتـة
 ـايس ي صاالص  رمصلفصح رمصةيصأةحشمصلفصـيسم "ط

جػػ صحريرػػا صأاػػؿصاػػفصراػػضصس ػػضصا  دػػيلؿصا اشػػيرك صحاػػ صكػػؿصاػػيصةتػػذهأصاػػتاصهػػذهصا ارحيػػ ص يػػةط  صسدرص
ا ا يصهةصت ةاضصألدادصا اتغاسافص  دؼصةاحدصاىطصهةصاكتايؿصا  دػيأصا ىػي ة   صحاػ صا تاػدصا اجيػسصاػ ص
ػػػـصذ ػػػؾصا  ػػػيؾصشػػػكةؾصحىاىاػػػ صحػػػةؿصاػػػدر صا ػػػةط  صحػػػؿص  دػػػيسهصليػػػةصلػػػددصاألل ػػػيءصة ػػػاسصا  دػػػيلؿ صةـر

اػ صأزاػ صا االاػ صةتجداػدصشػرلا صا تىػيؿصا رػيط  صايدػ صافصااتاػيرصأل ػيءصاإلشكي ا صا ت صت ي  صا  يصاػتاص
ا يج ػػ صا ت  اذاػػ صا جػػدد صل ػػةصجي ػػأصا ػػرلاس صاػػدصيصاػػ ديصل ػػةصحػػؿصارػػأ  صا االاػػ  صسرػػسأصا ت ػػياسصةا اػػالؼص

 ا ىيلـصسافصاايدامص"اتا"صليةصشغؿصا اةاا ط
ػػـصاشػػؿصا ادػػي ح  صةاػػدصدػػرحصأ حاػػدصاجػػدي   صل ػػةصا يج ػػ صا ت  اذاػػ صا الاػػمصأفصلسػػيسصاػػذهأص يػػةط  صـر

 يا ظاػػ  صسػػأفص" ػػدلصا ىاػػيد صا  يرػػطا ا صأة ةاػػ صةط اػػ صيصتىػػؿصأهااػػ صلػػفصا ادػػي ح  صأيصةهػػ صلىػػدصا اجيػػسص
ا ةط  ص  يا ص اريفصس دؼصتجدادصا شرلايمصةت زازهيص اةاج  صا اشرةعصاألااركػ " صةهػةصاػيصا كػسصتاةاػيمص

ا تػػ صتسػػدةصاا ػػيصتحػػدايمصجرػػاا صأسرزهػػيصا شػػرلا صا تاإاياػػ ص يا ظاػػ صس ػػدصااػػيد صا ا ظاػػ صاػػفصا ارحيػػ صا اىسيػػ ص
ػػػـصأفصا  ظػػػيـص7669تىػػػيدـصهاليت ػػػيصةتآكػػػؿصشػػػرلات ي صايدػػػ صافصا اجيػػػسص ػػػـصا ىػػػدصدةر صليداػػػ صا ػػػذصلػػػيـص  صـر

 األرير ص يا ظا صاى  صستجدادصشرلا صا اجيسصكؿصإال صر ةامط
 رػػيط صاػ صحػيؿصـاػيأصأسػةصاػيزفصاػ صظػؿصا يارػ صشػػداد صل ػيا صل ػةصحيجػ صحركػ صاػتاص ة ػ ص  اػ صي تىػيؿصا

 ةدراليمصيصتا ةصليةصأحد صايد صا هصيصتةجدصشادا صاايدا صااكفصأفصتجا صليا يصا حرك ط
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ـصكؿصا اايطرصةا تحذارامصا ت صددرمصافصادػيلؿص اإلدرارصكسارصافصأسةصايزفصةافصحة هص  ىدصا ةط  صـر
لىػػدصا ػػةط  ص ػػـصاػػأِمصاػػفصا طيػػؽصا تحػػدايمصا تػػ صتةاجػػهصا ى ػػا صصةارػػتىيافصةاػػرااساف صةه ػػيصاجػػأصا ىػػةؿصلف

ا  يرػطا ا صةا اػيصا ت داػدامصا تػ صاػرلصلسػيسصأفصااكػػفصأفصتىػةضصرػاطرتهصاةصرػطة صاػتاصليػةصا ا ظاػ صاػػفص
 س ده ص ذاصا ةصذاهأصا صهذاصايرت رادصل ةصأادةصحدط

أذارصا رػيل صا ريدرػ صص03يػةط  صاػ صةادصلسرصلزاـصاألحادصسة ةحصلفصهذاصاإلدرارصحا ايصايؿص"رػ ذهأص 
ةا يػػػ صاػػػشصليجسػػػهصاشػػػرأصاػػػفصسحػػػرصـػػػز صةاػػػفصا جػػػزءصا ايػػػة " صةهػػػ ص غػػػ صأاػػػؿصاػػػيصتةدػػػؼصسػػػهصايرػػػت الءص

 ةايرت رادصةا داكتيتةرا ط
ةااكفصتحدادصاار صأهداؼصار ةصلسيسص تحىاى يصافصلىدصا ةط  صس ذهصا طراى صا ت صت تسػرصاألاإػؿصسي  رػس ص

 ةفصا ير  ط هص تارارصاراراتهصد
أةير صتكػػػراسصرػػػيطيمصأسػػػةصاػػػيزفصليػػػةصا ا ظاػػػ صةهاليت ػػػيصةطػػػردصكػػػؿصا ااػػػي  افص رايرػػػتهصة  جػػػهصةارػػػتسدا  ـص

 سي اةا افص هص  ايفصسىيءصا ىرارصا راير ص يا ظا صارهةفصسادهط
فصإي اػػير صتغااػػرصا يج ػػ صا ت  اذاػػ ص يا ظاػػ صةة ػػ ص ج ػػ صليػػةصاىيرػػهصةةاػػؽصاألهػػداؼصا تػػ صة ػػ  يصةا تػػ صت ػػا

 سأفصافصراىةدصا ا ظا صافصس دهصرارتارصليةص  جهصا راير ط
إي إػػير صلدػػرارصااػػيد صا ا ظاػػ صليػػةصلىػػدصا اجيػػسصا ػػةط  صايسػػ صسدرجػػ صرلارػػا صالتسػػيرامصدااياػػ صتػػرتسطصسحركػػ ص
اػػتاصةحيجت ػػيصل ػػةصلاجػػيدص  اػػ ص"شػػرلا "ص  ىػػؿصا رػػيط  صةأاػػرلصتػػرتسطصسػػرلاسصا ا ظاػػ  صةحيجتػػهصل ػػةصل ػػ يءص

 يطتهصا ت صتةاجهصتحدايمصداايا صةايرجا صات دد طشرلا صليةصر
 راس ير صتشارصس ضصا تةا يمصا هصادصايجأصلسيسص حؿصا تشرا  صةسي تي  صتكراسصكؿصا ريطيمصا صادهط

ايارير صةارلصا س ضصأفصا غيا صا رلارا صافصلىدصا اجيس صستركاستهصا حي ا  صتتاإؿصا صتجدادصشػرلا صهالػيمص
 يءصا شرلا صليةصا تةجهصا راير ص يرلاسصلسيس صكايصألي ػهصاػ صاطيسػهصأاػيـصاجيػسصا ا ظا صةرلار ي صةا  

صاألاف صةذ ؾصا صاةاج  صا تحدايمصا كسرلصا ت صتةاج  يصا شرلا صا تاإايا ص يا ظا صةرلار يط
ص  
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مضؤول بـ"حماش": الحكىمت اللبىاهيت جرفض علد املؤجمر الىطني الشعبي الفلضطيني... وألاخيرة 

 جىفي

 2012\4\22  )العربي الجديد(
صا رػػػػػسم صأّفصا  حكةاػػػػػ صا يس ي اػػػػػ صرا ػػػػػمصلىػػػػػدصا اػػػػػ تارصا ػػػػػةط  صا شػػػػػ س صأليػػػػػفصارػػػػػ ةؿصايرػػػػػطا   صا اػػػػػـة

ز  صلشا صا  ىػيدصا اجيػسصا ػةط  صا  يرػطا  صاػ ص صـدصاألحد صسي تزاافصا صسارةمصـة ا  يرطا   صا ازا  صاـة
 راـصاه صاألارصا ذيص  تهصا حكةا ط

 ػػةؿ صلّفص"ه ػػيؾصةاػػيؿصرأاػػمصاػػر  صرلػػاسصا ػػدالر صاإللالااػػ صاػػ صحركػػ صحاػػيسصسا طىػػ صا اػػيرج ص ةكي ػػ صاأل ي
 ػػغةطيرصلرساػػ صكساػػر صجػػدارصتاػػيرسصليػػةصا ىػػةلصةا شادػػايمصا  يرػػطا ا صا راا ػػ صي  ىػػيدصا اجيػػسصا ػػةط  ص
ا  يرطا  ص أليةصريط صت  اذاػ ص ا ظاػ صا تحراػرصا  يرػطا ا صتاإػؿصا  يرػطا اافصاػ صا ػدااؿصةا اػيرجقصاػ صراـص

 س طاهصاإلإ افصا اىسؿ ص ا  صا  ىيدصا ا تارصا ةط  صا ش 
ةاػػػيؿصلّفص"رلػػػاسصا رػػػيط صا  يرػػػطا ا صاحاػػػةدصلسػػػيس صأجػػػرلصاتدػػػييمصهيت اػػػ صاسيشػػػر صس ػػػددصاػػػفصا ارػػػ ة افص

 ا  رأ صةطيأصا  ـصا تداؿ ص ا  صا ىايـصسأ شط صا ير  صي  ىيدصا اجيسصا ةط  صا  يرطا  "ط
تجيةسػػػمصاػػػ صاطيسػػػه صةأ ػػػيؼصأّفص"لسػػػيسصس ػػػ صل ػػػةصا رػػػيط صا يس ي اػػػ صسررػػػيلؿصاشػػػيس   صةا حكةاػػػ صا يس ي اػػػ ص

 ةأسيغمصا  ديلؿصا  يرطا ا صلدـصا رايحصسأيص شيطصراير صا يرضصي  ىيدصا اجيسصا ةط  صا  يرطا  "ط
صاػ صايرػطافصةحة  ػيصاياػصص ةكيفصار صادصكتأ صا صتغراػد صليػةص"تػةاتر" صأاػسصا رػسم صلّفص"اػيصاجػريصا اػـة

لػػػاسصةاجيػػػسصةرػػػيط صةظا ػػػت ـصاألريرػػػا صا رةااػػػ ططصشػػػ أصا ي ػػػؿص ي ػػػةد صاػػػفصـػػػز صة س ػػػيفصةكػػػؿصاكػػػيفططصةرص
 لرىيطصا اايرامصا حر ص   يءصةاديدر صأهداا ـصةا تآارصليا ـ"ط

صا صايرطافصةحة  يصاياصصا رةاا ططش أصا ي ؿص ي ةد صافصـز صة س ػيفصةكػؿصاكػيفططةرلاسص ايصاجريصا اـة
  ـصةا تآارصليا ـطةاجيسصةريط صةظا ت ـصايريرا صارىيطصا اايرامصا حر ص   يءصةاديدر صاهداا

ةت ػػػيرضصشادػػػايمصةاػػػةلصرايرػػػا صكإاػػػر  صاػػػفصسا  ػػػيصحركػػػ صحاػػػيس صةحركػػػ صا ج ػػػيدصاإلرػػػالا  صة"ا جس ػػػ ص
ا ش سا "صا  ىيدصا اجيسصا ةط  صا  يرطا  صتحمصايحتالؿصاإلرػرالاي  صةدةفصتةااػؽصايرػطا  صليػةصسر ياجػهص

 ةاىرراته 
صا رػػػسم  لالات ػػػيصس  غػػػيءصا اػػػ تارصا شػػػ س صا  يرػػػطا   صةألػػػيدمصصاػػػفصج ت ػػػي ص  ػػػمصا حكةاػػػ صا يس ي اػػػ  صا اػػػـة

 ا رسأصل ةص"االايمصايرطا ا صداايا "ط
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ةايؿصحرفصا اا  صرلاسص ج  صا حةارصا يس ي  صا  يرطا   صا تيس ػ ص رليرػ صا ػةزراءصا يس ي اػ  ص ػػ"األ ي ةؿ" صلّفص
 اإل غيءصهةص تاج صاالايمصايرطا ا صداايا ط

 ا  يرطا ا صه صا اطي س صستة ااصأرسيأصاإل غيء" صة اسصحكةا صسالدهطصةأكدصا اا  صأّفص"ا ج يم
ػز ص يػردص صاػ صساػرةمصـة ةكي مصاديدرص ػ"ا  رس صا جداد" صادصذكرم صأّفصه يؾص ايمصجدا ص ت ظػاـصاػ تارصاػةازر

 ليةصايصرايهصا ا تر ةفص"ت ردصاايد صا ريط صةاتا" صس دصراضصلسيسصتأجاؿصلىدصجير صا اجيسط
ةصايل صل ةصا صا اجيسصا ػةط  صا  يرػطا   صاػ صررػي  ص ػرلاسصا اجيػسصرػياـصا زل ػةف صستأجاػؿصةطي أص ح

 لىدصا اجيس صا صدةرتهصا إي إ صةا  شرافصا ازا صلىدهيصا صادا  صراـصاهصسي    صا غرسا  صاإلإ افصا اىسؿط
يرػػ ص ياجيػػسصا ػػةط  صةطي سػػمصا شادػػايم صاػػ صا ررػػي   صسػػػ"اتايذصاػػرارصةحػػدةيصجػػريء"ص تأجاػػؿصلىػػدصهػػذهصا ج

"ط يصليةصةحد صا ش أصةاةاهصة راجهصا اىيـة  ا  يرطا  ص"حتةصتتةارصاألجةاءصةا ظرةؼصا ا يرس ص ذ ؾ صحردر
ـصذ ؾ صأدرصا رلاسصلسيسصليةصلىدصا جير ص"سافصح ر"ط  ةـر
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 مصادر أهدث لـ "الضياصت " صيطرة خضر وملىح وأبى صالح عليه

 بعد صلضلت اغخياالث” حماش“لخابع لحرهت دعىاث إلعادة هيكلت مكخب ألاشغال ا

 2012\4\22  والوكاالت:” السياسة“ –خاص 
اػفص”صحاػيس“ا صألىيأصاـتايؿصايديصا سطشصا صاي ازاي صةج مصاديدرصرايرا صراا  صا ارػتةلصاػ صحركػ ص

حركػ صاىرصلايات يصا ص س يفصا تىيدامصشداد صسشأفصايصةد تهصسىدةرصا ارػ ة افصاػ صاكتػأصايشػغيؿصا تػيس ص ي
اػػػيرجصاألرا ػػػ صا  يرػػػطا ا صلػػػفصتأداػػػ صا ةاجسػػػيمصا ايىػػػي صليػػػةصلػػػيتى ـ صةتحداػػػدارصا تدػػػرايمصـاػػػرصا ارػػػ ة  ص
 اػػػداريصاكتػػػأصايشػػػغيؿصا حػػػي  صايجػػػدصا ػػػرصةا رػػػيسؽص يدػػػرصايػػػةحصا تػػػ صحة ػػػمصا اػػػةظ افصةا  ػػػيايافصاػػػ ص

 ا اكتأصل ةصارار صر ي صا صأاديصا اايسرامصاإلررالايا ط
 صل ػػهصا ػػذص حػػةصلػػياافصت ػػرضصا اةظ ػػةفصةا  ػػيايةفصاػػ صاكتػػأصاألشػػغيؿصل ػػةص”رايرػػ ا ”ةاي ػػمصا ادػػيدرص ػػػ

ا  ػػرس صتيػػةصاألاػػرلصسػػدءارصاػػفصاـتاػػيؿصاحاػػدصا ػػزةاريصاػػ صتػػة سصاػػرةرارصسياتطػػيؼصطػػهصا جسػػةريصاػػ صا  اياسػػافص
 ةاحية  صاـتايؿصاحادصحادافصا ص س يف صةاتيايرصاـتايؿصايديصا سطشصا صاي ازايصا رسمصا اي  ط

مصل ػةصأ ػهص فصاألةافصإللػيد صترتاػأصا اكتػأصاػفصاألرػيسصسكػؿصاػيصات يػؽصس اكياػ صا اكتػأصةا ارػ ة ايمصةأشػيرص
 ا ايىي صلياهط
 يهاػػؾصلػػفصا  شػػؿصاألا ػػ صا ػػذيصا ػػ صسػػهصا اكتػػأصاػػ فصللػػيد صا  ظػػرصاػػ صطسا ػػ صلاػػؿصا اكتػػأص“ةأ ػػيامصأ ػػهص

 صاشػػار صل ػػةصأفصلػػدـصلجػػراءصتغااػػرامص”ةأهااػػ صةظا تػػهصاػػ صهػػذهصا  تػػر صا تػػ صتاػػرصس ػػيصا حركػػ صسيتػػمصأاػػرارصايحػػيرص
جذرا صتشاؿصهةا صا ار ة افصلفصا اكتأصا ػذيصرػاطرةاصلياػهصا ػذصرػ افصطةايػ  صةاػ صاىػدا ـصايجػدصا ػرص

 ة يدرصايةحصةدالحصأسةصدالحصا فصاألاةرصرتسىةصليةصايصه ط
يؿصةاػةظ  صا اكتػأصةأ يامصأفصارتارارصلاؿصا اكتأصليةصايصهةصحي ايرصسيمصاشػكؿصت داػدارصا ياػيرصرػةاءص  اػ

اػػ صا ػػدةؿصا تػػ صترت ػػا  يصا تػػ صسيتػػمصهػػ صاألاػػرلصتػػرلصاػػ ص شػػيطصا اكتػػأصاراػػيرص”صحاػػيس“أةص  يحاػػ صلالاػػ ص
  الت يايمصا رتراتاجا صا ت صتـصا تةدؿصل ا يصا صاايد صا حرك ط

يػهصافص يحا صإي ا  صةدؿصل ةصاطػيرصا ىػيهر  صأاػس صجإاػيفصا شػ ادصا  يرػطا  صاػيديصا ػسطش صحاػ صجػرلص ى
  ا سرصرااصا صطراىهصل ةصاطيعصـز ط

ةايؿصاددرصاالح صساطيرصا ىيهر  صلفصجإاػيفصا ػسطشصةدػؿصلسػرصطػيلر صتيس ػ ص ياطػةطصا جةاػ صا رػ ةدا  ص
 ةأ  ةصأطسيءصا حجرصا دح صسي اطيرصلجراءامصاإلاراجصلفصا جإايفط
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هصةأةيدهصاػػ صطراىػػهصل ػػةصتػػـص ىػػؿصجإاػػيفصا ػػسطشصل ػػةصا سػػرصراػػاصسرػػاير صلرػػ يؼصسراىػػ صزةجتػػ“ةأشػػيرصل ػػةصأ ػػهص
 ”طاطيعصـز ص اةارلصجإاي هصا إرلصه يؾ
األااركاػػػػ صأاػػػػس صسةجػػػػةدصأد ػػػػ صت كػػػػدصاـتاػػػػيؿصج ػػػػيزص”ص اةاػػػػةرؾصتػػػػيااز“اػػػػ صرػػػػايؽصاتدػػػػؿ صأاػػػػيدمصدػػػػحا  ص

ارػػػ ة افصاػػػ صةكػػػييمصارػػػتاسيرامصتيس ػػػ ص“ يػػػسطشصاػػػ صاي ازاػػػيطةذكرمصأفص”صا اةرػػػيد“ا ااػػػيسرامصاإلرػػػرالاي ص
رط صأكدةاصاـتايؿصلررالاؿص يػسطش صكجػزءصاػفصلاياػ صةارػ  صأاػرصس ػيصرلػاسصا اةرػيدصإلحدلصدةؿصا شرؽصاألةص

 ”طاةر صكةهاف
ت كاػػػؾصاشػػػرةعصحاػػػيسصا ا  ػػػ صس ررػػػيؿصلياػػػيءصـػػػز صا ةالػػػدافصل ػػػةص“ةأ ػػػيامصأفصا  ػػػدؼصاػػػفصا  اياػػػ صكػػػيفص

 ”طا ايرج ص جا صا ا يةايمصسشأفصكا ا صاحيرس صلررالاؿصلسرصا  يـصةاألريح 
ا اةرػػيدصاػػة  صأهااػػ صايدػػ صل ػػةصا تىػػدـصا ػػذيصأحرزتػػهص“ صا ج ػػ صايرػػتاسيراتا صاػػة  ـ صلفصة ىيػػمصلػػفصارػػ ة 

 صاػرج افصأهااػ صتيػؾصا اركسػيمص”حايسصا صاجيؿصا اركسيمصا جةا صةا ايلاػ صـاػرصا اأهة ػ ص اػفصدةفصرػيلؽق
يسصاػػالؿصأكإػػرصايلياػػ صاػػ صارػػت داؼصاألهػػداؼصاإلرػػرالايا صاػػفصا دػػةارا.صا تػػ صارػػتادات يصحاػػ“ل ػػةصكة  ػػيص

ص”طحرةس يصاألاار صا صلررالاؿ
 

  جم بحمد هللا


