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املخضزم أحمد عبيدات يخزج عن صمحه منذ ضنىات ويحقدم بحعليقات غير مطبىقة :ضياضات
هجينة رهند الطاقة بيد إضزائيل وإخحالالت في إدارة الدولة حىلد شزائح واضعة من الاردهيين
إلى”مخطىلين” والزشىة والفطاد يضزبان في كل املفاصل وثم إفطاد الحعليم والشراعة والحجارة
رأي اليوم -عمان 8112\1\82

دخل أكثر رؤساء الو ازرات السااقوون ياا ادردن الئا اب ساذ ساسوات طمال خاط اللعارق الا قال ياا ال ادل
ال حما قاد أز ة ادساار وال قزاسقة.
وحاااول ال خماارم اح ااد طققاادات لااذكقر

ق ا ادط ا ار

قااان ادردسقااقن لاقاوا دو ار كقق ا ار يااا لاسااقس دولاال م

ولطوقرها ولحوقل اس ازات ققل وددة اخلالدت يا إدارة الدولة.
ولاام قلطاارل طققاادات لطققاااة هااذإ ادخاالالدت لكساال إخلااار ساسااقة خاعااة لملحاادث طمسااا ل ثماات يااا ح اال
اش ا ار احاادث حاازب اارخص وهااو حاازب الش اراكة وادسواااذ الااذي اسساال

وطااة اان ال ساالومقن ق اقااة سااالم

ال الحات ال راقب الاام ادسقل ل اطة ادخوان ال سم قن.
وسوم اات ع ااحق ة اادار الس اااطة ايلكلروسق ااة ح اادقث طقق اادات ي ااا لم ااد ال ساس ااقة واس االارض ال ااد ل ق ااداقات
لاسقس ال مكة ققل ال ام الحكو ات ال لااققة قلحوقل ش ار
ال اققة وادي طرقة ال وقال طام  1994وقات

كققرة ان ادردسقاقن إلال “ لساولقن” واشاار ين

طدو خطقر دقرقد السالم واما ت ادردسققن.

ولم قظ ر اسم طققدات يا الحقاة الاا ة سذ سحو ارق سسوات .
وقالقاار طققاادات وهااو اادقر ساااقل لم خاااقرات اان اقاارز اقطاااب الحركااة السقاسااقة يااا ادردن خعوعااا يااا
ال ال ادطلراما طمل سقاسات الحكو ات ال لااققة حقث لم ل اهل لاققسل طادة ارات طماوا ياا

ماس

ادطقان.
وش اادد طقق اادات طم اال ان لم ااد ادخ االالدت الل ااا قلح اادث طس ااا اثوم اات ما ا قر ادردسق ااقن واه اادرت و اادرال م
وحولت ش ار

كققرة ن الل اللسول يا وطس م.

واشار الل خطاقا ارلكقت قحل ادردسققن ن ققس ا لوقق ال اققاة وادي طرقال الظال اة واعادار قااسون اسلخااب
يرقد وغرقب طام  1993ولزوقر ادسلخاقات طام . 2007
وقال ان الشاب ادردسا قوط

القوم ث ار ادل اققة الظال ة ال وقال

طدو د قرحم ود قؤ ن قالسالم.
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وقال ان ال اققة الئاز ال وقاة
ققد

اس ار قل د حا ة ل اا لكان ثاالث حكو اات ا ل ادت ياا رهان ما

الطاقاة

ة د لؤل ن.

واسلواد طققادات سقاسااات ه قساة اطل اادت خاالل سااسوات يايسادت اللامااقم ود ارت ساه اال وخرقات العااساطة
والل ااارة وط اات الا ازلم يرسلش اارت ال خ اادرات وال رق ااة ول ش اال ال س اااد والرش ااوة ي ااا

قا ا

اع اال الدول ااة

وادارال ا.
ولشكل هذإ اللامقوات اقوى لعرقحات لعدر طن ر قس ساقل ن اطماء سادي الرؤساء الساقوقن .
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اضحنحاحات مما يحدذ في مصز
نبيل الفولي الجزيرة نت 8112\1\82

الااد ار ا السارقاة اللااا لوا يااا عاار -ال لأهقااة لالسلخاقااات الر اسااقة  -2018أدهشاات ال لاااقاقند يوااد ظ اار
ايلحاح الشدقد والعرق

ن السظام طمل اس راد ال شاقر طقاد ال لااح السقساا قخاوض ادسلخاقااتي ياا غقااب

يماائط طماال ال رقاال أح ااد ش ا قل -الاا ااد اان اي ااارات
أي سااايس حوقوااا أو قااال سااايس طماال ايطاااللُ .

لخوض ال اركة -حلل لسازلي وهو قامم أن إع اررإ سقودي قل.

وكاست ا أة ال رقل سا ا طساان -ر اقس أركاان ال اقش ال عاري ا ساقل -قارطالن اللرشا أشاد وْقااا رغام

لوقُّ ذلدد يود اسلظر إطالن السقسا لملرش لقامن خومل ال اركة هاو اخخاري ياا ققاان ولماب اسلواد يقال
السقاسااات اللااا لُاادار ق ااا الدول ااةي لكاان المك ااة اللااا ُو اات ل اال أخر لاال اان الحمقااة ل ا ااا ل َ ااا ق اااللزوقر
واللحرقض طمل الووات ال سمحة!!
وأخق ار لم ق د ال حا ا والحووقا خالد طما -وهو ال ادسا الوحقاد القاارز ياا هاذا الساقال السااخن ققال قد الي
والقااارد اادا ي ااا ل ااان ادقلا اراع وال اارز ك ااا ُقلوقا ا  -لس س اال وم اااا وس ااط ه ااذإ الس ااقوان الطوقم ااة والعا اراع
الاسكري طمل سعب الر اسةي يم مم أشقاءإ واسسحب أخقرا!!

ما

السظام

ققاادو رطااب السظااام وامااحا اان خااوض اسلخاقااات لسايسااقة للوااارب يق ااا احل ااادت يااوز ال رشااحقن ل اااي يمااال
طان أن للاار

ك ااة شخعااقة أخاارى غقاار السقساااي وهااو ااا قؤكااد أن السظااام لااقس قااالووة اللااا قحسااق ا قاااض

ال لاقاقني إد أسل قراهن طمل ا لالكل الووة الخشسة لمدولة ل ثمة يا ال قش والشرطة.
ولكا سم السوااط ياول الحارو

ياا هاذإ الوماقةد ق اب أن سامام أن السقساا قالحكم ياا هاالقن ال ؤسسالقن

قطرل د لم ن لل السقطرة الطققاقة طمق اد أي أسل لم قحول هاذا قحاب وارلقااط س ساا إق ااقا ق ااي واس اا
سقطر طمل الشرطة قلوسق سمطل ا يا اللاا ل
ك ا ري سو

ال واطسقني وطدم حاسقل ا طمل أخطا ا و ار ا.

الادخول ال القاة واد لقاازات ادقلعاادقة ل ااي يعاار عاقرها رلقطاا ق عاقرإد يممشارطة لامام

قدا أس ا ها أول ا سقزول ن السظام إن سوط يا هقة شاققة.
وأ ااا ال ااقشي ي اارن ال ش اااركقن ال قاشا ارقن اان ر ال اال ي ااا ا ا ار م السظ ااام -حل اال ي ااا ااذاق راقا ااة والس م ااة
ور سااقس -لقس اوا قااالكثرة اللااا سالحظ ااا يااا الشاارطةي إد إذا اساالثسقسا ق اوات ال ااقش الاا مااة قسااقساءي يرس ااا
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عسات طداوات ط قوة ققس ا وققن سكان ش ال شقل ال زقارةي قساقب السااط ا ياا الاووقاة ك ي اا وكق ًااد احلا ار از
ن الا مقات ايرهاققة أو ردا طمق ا.
إد أن السظااام قااد لوسا يااا لواادقم الخااد ات لر ااال "ال قااري" رال ااقشب ط و اااي وريا روالااب أيارادإ وأعااحاب
رلقاال الكققارة طاادة ارات .لكاان ا هااذا وذادي ياارن ساااحة اللأققااد لوقااادة السقسااا ل عاار داخاال قشا ا غقاار
اروية قالمقط قسقب حساسقة ال سألة وخطورل ا.
ولو رقطسا ا ور ق َش ْئل السقسا لم قش يا قماقا العاراع السقاساا الاداخماي ولساققل ياا عاراع اسالسزايا
كققاار لاال يااا سااقساءي ولوظق اال لووالاال يااا لثققاات ساامطللد للوقاسااا و ااود سسااقة غقاار قمقمااة اان طاادم الرمااا طاان
ال شقر يا ع و

الوقادة والمقاط وال سود.

ولال الطرقواة اللاا قلاا ال ق اا السقساا ا ال اقش لُثقات ارل ااع هاذإ السساقة ان طادم الرمااي وان كاان ياا
الئالب كلو اد يود اهلم قالسقطرة طمل

از ال خاقرات الاسكرقة والسقطرة قل طمل قوقة ال قشي واعاط ل

لس سل حراسا ن أقرب المقاط إلقل وأ ارهمي وقسل اا قاما م إلال ال رقاة  777الخاعاة ال ل اة قال شااركة
يا ذقحة راقاة الادوقة.
وقد س السقسا غقر حراسل ن الدخول طمقل قالسالحي وقالغ يا ادحلراز ا سا -حلل ن ز ال ل الواادة
الاسكرققن -يا المواءات اللا لُذاع طمل الساس ن وقت إلل آخر.
وقاخلعااارد ياارن السظااام الماااق

طااول يااا لعااريالل ا ال سايسااقن -ق ااا يااا ذلااد الااقطش ق اان قسااال إلاال

سايساالل سقاسااقا -طماال ا لالكاال الوااوة الخشااسة لمدولااةي لكاان ودء هااذإ الوااوة لاال لااقس ما وسا ل ا ااا ك ااا قشااا
قذلد كثقر ن ا دلة.
الحقاد الخار ا
لم َقخ

اللواطؤ الخار ا ايقمق اا والادولا ياا لس قاذ اسواالب ال اقش ياا  3قولقو/ل اوز 2013د يواد وقاات

مئوط غرققة طمل الر قس الشرطا ال ازول ح د رسا حقس ذي وشاركت قاض دول ال وار ال عاري ياا

ايطداد وال ساطدة طمل لس قذ ادسوالبي ق ا لم َققل يقل شد اخن.
لكن اذا طان ال وقا

الخاار ا

اا ق اري ان ايعارار طمال طواد اسلخاقاات ر اساقة عارقة حساو ة ققال

اسطالق ا لعال السقسا؟
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دب ياا ال زقارة
حقن سسلدطا عورة ن اللارقخ الارقاا ققال حاوالا قارن ان اخني ساس د أن العاراع الاذي ّ
الارقق ااة ق ااقن الشا ارق

حس ااقن وا ق اار طق ااد الازق ااز آل س اااود رال م ااد دحو ااابي ك ااان قشا ا د لسايس ااا كققا ا ار ق ااقن

الطريقن طمل ال وز قرما و ساسدة قرقطاسقالل واقل رطاقة عالح ا.
وققاال أن قسلعاار طقااد الازقااز يااا " اركااة لِ ْرَقااة" كاساات ا ع اوات القرقطاسقااة ال ؤقاادة لاال أقاال اان خع ا لد
قاطلق ااار أس اال م اااق

ود قس االطق الس ااقطرة طم اال ال سطو ااة ولسس ااقل الاالق ااات ا ا لس اادن .لك اان اسلع ااارإ ي ااا

ال اركااة ال ااذكورة ريا أسا م ا قاار اقاان ساااود الااذي واعاال طرقاال ادسلعااار واللوسا طماال حساااب غرق االي
ل وكلب اللارقخ لس قمَ ا.
ق ساطدات قرقطاسقة لم لسس الوثا ُ

وكأسا ق ذإ العورة لحكاا اا قحادث ياا عار اخند إذ اا دام العاراع الواا م د قحلاوي طمال قادا ل خطارة

قااقن ال رشااحقني ياادع الع اراع قحس ا ل ا قااوىي وان كااان د قااد اان اسلوااادات غرققااة دقكورقااة للاماال قحوااول
ايسسان وحرقة اللرش دسلخاقات الر اسة ود لحسم شق اي يال قأس ق ذا.
لكاان ا هااذا د قااد اان أن سوااول :إن السقسااا ق ثاال خقااا ار ل اان قرقااد إطااادة لرلقااب ال سطوااة اان ااذورها ويوااا
ل عال خاعةي و ن هسا ق كن أن سر

كوسل خقا ار لإل ارات واس ار قل وقاض أط ار

ايدارة ا قركقة.

وأ ااا سااا ا طسااان يق ثاال قاادقال ل اان قرقااد ل عاار ادساالورار واس اااء حالااة الع اراعي والوعااول إلاال سااوع اان
ال عالحة الداخمقة اللاا للساازل لم اارماة الثورقاة قماقال واقال العا ت والساكون الثاوريي طمال أن قلقا هاذا
هاادوء ثااوري قاللاادرقت يااا ق ااات أخاارى ثاال الااق ن ولقققااا .ولااال هااذا هااو خقااار مااد الساااودقة وادلحاااد
ا وروقا وغقره ا.
و

ا قكني يرن ن ادسلسلا ات ال

ة لمد ار ا اا ققال ادسلخاققاة ياا عاري أن الخاارج د قاسقال ان أ ار

قالدسا إد عالحلي ود قاقأ ق ا إد حقن لحلوي طمل قدا ل خطرة طمقل وطمل عالحل.
يا دة لثوار قساقر!
لم قلحول ثوار  25قساقر إلل أحايقر قدق اة إلال اخني قال اا ازلات هسااد أعاوات اس م لرل ا
آخ اار لس ااادي قاس االاادة الث ااورة و وا ااة ادسو ااالبي أو ل ااذ ّكر الا ااالم قكارث ااة اخد

ان وقات إلال

اان الس ااوس القرق ااة الل ااا

للارض لم حاك ات ال ا رة واللسكقل والولل القطاء يا س ون السظام.
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وقااد قاادا قومااوح أن و ااود رش ا قسااايس السقسااا يااا اسلخاق اات الر اسااة سااق ل قاااب الخااال
الثاوار الواادا لد خاعااة قاااد رسااالة ال مقاااردقر ايخاواسا ال عااري قوسا

يااا ع ا و

ساادا "الشخعااقة"ي قاساالاداد ايخاوان

ال سم قسمدطم طسان إذا لرش قشروطي ها:
الاودة قال قش إلل

لل ا عمقة ال ل ثماة ياا خد اة الشااب وح اقلال وح اقاة الدولاةي والطماب ان الار قس

ال سلخب ح د رسا اللسازل لعال ا ةي ولط قر الوماء والشارطةي وايياراج طان ال الوماقن ولاوقما مي
واطادة السظر يا الو اررات ال لاموة قثروة عر وحدودها.
ي ل كان ققام السقسا قاسلقااد ال سايسقن -قكل وسقمة -خقا ار قد ال ل اارماقل قادون قعادد خاعاة أن ياوز
طسان وال عالحة ال سقاسا يا طقون الرادقكالقة الثورقة وم سوطة الس اقة لثورة  25قساقر؟
قدم خد ة لم اارمة -ق ذإ الدكلالورقاة ال ظقااة -قاأن سا اا ان ادخالال
والحوقوة أسسا لو قمسا إن السقسا ّ
واللشرذمي يرن هذا قاسا أن هذإ ال اارمة طا زة طن ادل ال طمل رأيي وطن إق اد حمول لمحالاة ال عارقة
الوا ااةي قاال طااا زة طاان

اارد ق اراءة الواق ا قعااورة عااحقحة لكا مااةي وطاان ال راهسااة طماال زحزحااات الواق ا

ولطورالل وادسلاداد لذلد ق ا قال ل.
إد أن هاذا د ق سا

ان الوااول :إن د ار اا اا ققال ادسلخاقااات قاد لركات لم اارماة الثورقااة ذكارى

أن السقسا قو ّس دا رة أطدا ل داخمقاي ولقدو سقاسالل غقر د وة قأي دولة طاقمة سلومة.

وقاللالاد يرن اللساقض للس دا رللي والئمب ال كلاوم قازداد ا الوقاتي وهاو اا قحلااج إلال لوظقا

اةي وهااا
دققالد

قحقث ق كن ل ظ هذا السظام القا س قدون إدخال القالد يا عراع أهما قد ر كل شاء.
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رىرة « »52ينايز والاهحخابات املصزية
د .شفيق ناظم الغب ار

الوطن القطرية 8112\1\82

قالحل شق ثورة  25قساقر عر .يالسظاام الاراهن قوقاادة الار قس طقاد ال لااح السقساا قل سال لاو اخل ات لماد
الذكرى ن الذاكرة قل و ن خزون الحمم .إذ لاذكر ثاورة  25قسااقر ال عارققن قاأس م حم اوا لمحظاات وأسااقق
ق عر خلم ة و لود ة لملزم الاادل قعاسويل والحرقاة قأسواط اا وال سااءلة ق ااسق اا .ورغام ارور ساسوات ساق
طمل الثورة دزال الحمم ال عري قا ا .يثورة  25قساقر طقرت طن حمم ال عارققن و ا ام كال الاارب قل دقاد
طاقة وقدرات شاب عر القالغ ا ة مقون.
ااا قوا يااا عاار القااوم قلساااقض ا ذلااد الحماام ن عاار يااا هااذإ المحظااة لااااسا اان اس قااار ال ؤسساااتي
ك ا ول شل يا الل اوض السظا ا يا أ ور للامل قأ س ا و سلوقم ا رسد الس مة

أثقوققابي ك ا أس اا لازداد

يو ار ققس ا لسلشر القطالة يا كل كان ولسد ال رص أ ام الشقاب .وللورط عر يا اا قاار قعا وة الوارن
يااا ال سااألة ال مسااطقسقة

ااا سقس ا م يااا لعاائقر دورهااا وحعاار لأثقرهااا أ ااام كاال اان لركقااا واق اران .عاار

د ازلاات ل االاطش دسل ام ااة حوقوق ااة لاق ااد الق ااا كاسااة ا اال ااا واق ااداط ا ا دق ااا وال ك ااري وط اال اقلع ااادها
ودولل ا.
ااا وق ا يااا عاار يااا ا قااام وا ساااقق ا خق ارة حااول الح مااة ادسلخاققااة أكااد اادى ح اام الل كااد يااا السظااام
السقاسا ال عري .لود قدأت الحكاقة ا ال رشا ال رقال أح اد شا قل الاذي أطمان ياا أواخار ساوي قر 2017
قأساال قسااوي اللرشا لالسلخاقااات ال عارقة ك سااايس حل اال لماار قس السقسااا .لكاان ال رقاال شا قل اسل اال ااالوال
ولحت ايقا اة ال قرقاة ياا ظال ظارو

أدت دسساحاقل ان الح ماة ادسلخاققاة ياا السااق

ان قسااقر .2018

وهااذا ا اار ياال القاااب ل رش ا آخاار وهااو ال رقاال سااا ا طسااان ر ااقس ا ركااان الساااقل الااذي أطماان لرشااحل
لالسلخاقات يا الاشرقن ن قساقر 2018ي لكن اللرش لم قدم سوى أرقاة أقاام سال اسل ال قاطلوالال واخل ا ال
ن ال ش د قر لل .ويا الحاللقن شكل لرشا ال رقال أح اد شا قل ثام ال رقال ساا ا طساان قارقاة أ ال قا كاسقاة
أن ل اال يااا عاار ع ا حة دقاادة .ي عاار قحا ااة لسظااام ساااءلة واس اااز واقلعاااد طااادل ك ااا هااا قحا ااة
ل ساخ شاركة ولس قة و عالحة لخرج طشرات ا لو
الوعاة لام للوقا

ن ال حكو قن قوماقا حووققة ن الس ون.

طسااد سااا ا طسااني يااس س الوما وقأسااموب خلما

وقا

ا ال رشا خالااد طمااا .لوااد ثاال

الشاب خالد طما لو اات ثاورة  25قسااقر .إذ طقارت خطاقاات خالاد طماا طان روح الشاقاب ال عاري الحاالم
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قالاقش والحرقة والادالة وقاللالا قدولة سوطقة واقلعاد قسع
قالمئوط ا سقة وايطال قة والسقاسقة

كال ال اات الشااققة .لكان خالاد طماا اعاطدم

ا امطرإ لالسسحاب ن الح مة ادسلخاققة.

أعااق وامااحا ان الاار قس السقسااا سااقكون ال رش ا الحوقوااا الوحقااد يااا ادسلخاقااات ال ع ارقة الواد ااة اللااا
لسطماال يااا ااارس  .2018وهااو حل ااا سااقحلاج ل حماال ر رش ا آخاار شااكماب قساالطق الاالحكم قحركل الي وهااذا
أكثر ا قسلطق السظام الراهن ياا عار لح مالي وهاذا لاققار طان ل كاد وماا
وأسال اعااطدم ا

ياا أوسااط السظاام خاعاة

رشا الثاورة ك ااا و رشااحقن طسااكرققن كققارقن رشا قل وطسااانب .إن ادسلخاقااات الواد ااة يااا

ع ااري وي اال ك اال ال و اااققس السقاس ااقةي س االازل اظ اام الش اااب ال ع ااري وراء اادار اللال ااقم والل رق ااةي ققس ااا
ايطالم وأ زة الدولة الرس قة وا سقة سلكون ياا خد اة إطاادة اسلخااب الار قس السقساا .وهاذا قاساا ط مقاا
س اقة اسلخاقات عر ققل ان لقدأ.
السظام ال عري سقوا ل اللحدي ا كقر قاد ادسلخاقات :إن غمال كال ال سااحات ياا ظال طازل قاوى اللئققار
وايعالح والق ار ت اللا لاد قالل دقد سقدي ق عر وال عرققن لمقحث طن خقارات أخرى يعالح عر.
عر لوحة طمل أكثر ن احل اال وساقسارقوي يالوطاد قااللئققر وايعاالح ياا عاري أ ااء ان ال اقش أم
اان الشاااب أو اان ادثسااقن ااااي دزال قا ااا .السااسوات ادرق ا الواد ااة ساالكون حاس ا ة يااا أوماااع عاار
وال عرققن.
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اام لاادول ال مااس الخمق اااي يااا طالقل ااا الداخمقااة قشاااوق اي لاااب دو اًر كقق ا اًر يااا

اساطايااات ا ز ااة الخمق قااة العاااقة ااداًي وآخرهااا اللعاااقد طماال ا ساار ال شاالركةي ولا قاال قط ا ا رحااام
وزقااادة ااسااال مي وهااو أ ا ٌار ااروع لكاال س ااس شا ةي و ساالئرب يااا دوايااال ال ل ااددةي ولكاان قالحااظ ال ارقااب
الخمق اي قمقة الوم الداخما ققن كلملا دول ال مسي ال سوس ة يا ا ز ة.

ق اساال دول ال حااور اللااا اساالدطت سظااام السقساااي لقاادطم وق ااا ال حاعاار لوطااري قكاال ااا يقاال اان ش ارسااة
سقاسااقة وا ل اطقااة واطال قااةي ودول ادطلاادالي اللااا ل سااكت قااأن الحاال طسااد أي خااال ي د ق ااوز أن قسلواال
ل ااذا السااوع اان الوطقاااة وادساال دا ي واللح ارقض يسااواط السظااام السقاسااا واساالقاحة سااقادللي واس ااا قااالحوار
الذي قادلل الكوقت.

السم اي طماء ال مس ال شلردي وهو ال وق

وهسا دقد ن اللأكقدي أن هذا ال ارل د سزطم يقل لوير ال ساحة الدق وراطقةي أو ال شااركة الشااققة أو الحرقاة
السقاس ااقة قال س االوى ال وق ااولي لك ااال اللكلم ااقني يواقا ا دول ال م ااس دقا ازال قاق ااداًي ط اان ل ثق اال كا ا اال يرادة
الشاابي ولكان ا ذلاد ثال يال اارل ال و اودي سااحلل

اة قاقن اللكلماقني وال ااسققن ال اؤثرقن ياا ال ااارلي

أن الكوقاات وط ااان وقطااري أكثاار اساالو ار اًر ا ل اطق ااًي اان دول ال حااوري وأن هساااد ها ش ااً يااا اللاققاار قزقااد
وقسوصي خاعة يا الشأن الخار ا ال خال

ل وق

الدولة الرس ا.

يالكوقت اللا ارست ها شاً أو ساحة دق وراطقاة ساذ طواودي وان و اد اأزل ح ٍ
اال ا ال اارماةي غقار أن
اسد اج ال وق

الوطساي ققن الدولة وكل ش ار

السسقة والشقاقةي كان وامحاً حلل القوم.
الشابي وطا لقل ُ

رغم قمقة الس ن ا خقرة لوقادات ال اارمةي واللا ر

أن قعدر يق اا لساوقةي لمارورة ا ار ل عامحة

الكوقت الامقاي واللا لُ م طقر دطم ال اارمة غقر ال شروطي الذي اعاط

ا

وقا

الشاقخ عاقاحي ياا

أز ة الخمقت ووساطللي خاعة طسد ا لم اللارض لشخعل وقاض أقساء ط و للي طن ط د.
هااذا ادساالورار اد ل اااطا لكاارر يااا ُط اااني طقاار سقاسااة الساامطان قاااقوس اللااا قاادأها سااذ طوااودي وط ماات
ااؤخ اًر خااالل الرقق ا الارقاااي طماال احل اواء حركااة ال طالااب الشااقاققة اللااا طالقاات قلازقااز ال شاااركة الشاااققةي

وطااوي ال ما

ا سااا ق اادوءي وقلااأ قن الساامم اد ل اااطا ال اادساي وهااو ااا اارى طسااد إطااالل ساراح الشااقابي

إماية لالسس ام اد ل اطا الدقساي الذي لازز ققن الا اسققن وع د.
ش ــؤون عزبي ــة11

والوساطااة الشاااققة قااأن حقاااد سااوطي قئااض السظاار طاان ل عااقمل يااا سظارة ال ارقااب ال ساالولي قااد حواال لا ااان
ومااً

اًي يا ظل رقااح الخماقت الااعا ةي اللاا أعاق طمق اا السااس ياا أز اة الخماقتي ياذكرل م ق واقا

أخرىي حعل طمق ا دل ققن دول ال حور وققن ط اني يا ق م خمق قة امقة.
ويا ا قلامل قوطري يرن الرياإ ادقلعاديي واللراحم اد ل اطاي والحقوقة والود ال لديلي يا طالقة ا قار
الشقخ ل قم قن ح د آل ثاسا قشاقلي ولركقزإ طمال القسقاة الوطسقاة الداخمقاةي ياا شاارق طادةي سااهم ياا هاذا
ادعط ا

وادسد اج الوطسا.

ولال أن الدرس ال ؤلم لخذدن ا شواءي وال ا دة يق اي قد قرزت ن خالل طرح اللو ل دسلرالق قة ال ار ااة
سلوقالًي الذي د قدشن طادة يا أوان ا ز ةي يطادة عساطة شروع الشقخ ح د قن خمق ة آل ثااسا ا قار
الوالدي م ن الس مة الحدقثةي يا شارق ثوايقاة طادةي س اا قسااة ال زقارةي واطاادة خطاق اا ال ح از لمحماارة
وال وقة ااًي ولازقزإ يا م ار الس مة الارققة والوقم الحرةي وال سقة غقر الااط قة.
أو يا شارق داخم ا الوطساي و ا قسلقل اسلخاقات

ماس الشاورىي لاادم لكارار قوااء وماا ا ايقمق اا ياا

الل رقة ال رةي قاد ا وا للي يلازز ق ل ا الداخمقة وقازز السمم ا دول ال ماس ذال ااي لكان طقار لاوازن
اس االرالق ا دقا ااد كمق ا ااًي د ق ا ارقط شخع ااقل ا الوو قا ااة قال مكا ااة الارققا ااة الس اااودقة ود غقرها اااي واس ا ااا قا ااال كر
ايسال ا والاروقة ا خالققةي وحسن ال وار اد ل اطا هل الخمقت.
هسا ساقاد اللأكقاد ان دقادي أن ازءاً أعاقالًي قال هاو ال ركاز ان ا ز اة الخمق قاةي هاو ياا غقااب ال شااركة
الشاققة والحوار الوطسا وايعاالحي وا الالء السا ون ان ال الوماقن السقاساققني والقاوم إن كاان قواا سااحة
ز اان لإلس اااذي يااا ولل يااا كاال الاادول وخاعااة ال حلوسااة سقاسااقاً وا ل اطق ااًي أن لعااح

وق ااا الااذالا ا

شاوق ا.
وقااد وم ا أن ساااحة ادحلوااان كقق ارة ااداً يااا دول ال حااوري خاعااة يااا الساااودقةي و ؤشاار لاادهور عااحة
الشقخ سم ان الاودةي يا الس ن السقاساي خطقار لمئاقاةي ولاذلد لعاحق أخطاا م ياا أز اة الخماقتي وطاا
ع حة ادشلقاد

قطري

إعالح سقاسا يوريي هو الحل القوم ل سلوقم م.

ي اااذا طاان قوقااة دول ال حااوري ااا هااا أسا مة الشااد الكققارة اللااا ساالدور لاادق اي قاااد طااا ا ز ااةي وقااد دحظسااا
ق ااروز قم ااقة الل س ااقس السقاس ااا ي ااا القحا ارقني طم اال س ااققل ال ث ااال قو ااوةي وقم اال الحال ااة الس ااسقة وشخع ااقات
حكو قة ن لأثقرال اي قاد أن كاست حعورة لدى ال اارمة الشقاقة.
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ألقست هذإ الوماقةي طمال ساققل ال ثاالي كاان ان ال ام أن لأخاذ حقا اًز ان ادهل اامي قاددً ان ادشالقاد ا
قطااري الااذي أس اال حماام شااروع اقلعاااديي كااان اان ال كاان أن قلحواال لشاراكة اساالرالق قةي يااا زقارة حاوار
قااقن ادقلعاااد الوطااريي وادقلعاااد القحرقسااا ل ا رأس ال ااال وا قاادي الاا مااة القحرقسقااةي ولساال قد ا ساار
القحرقسقة واقلعاد كال الدوللقن؟!
ا هو سلوقل اي اراتي سلوقل الحادهاي و وا ل ا الشرساة ماد ايعاالحققن ايساال ققن والادق وراطققني
اان أقسا اااي ولوااارقر الس ا ون وال طاااردة ل اام و ساارهمي ولولرال ااا ايقمق قااة المااخ ةي ااا هااو وقا

ال مكااة

الارققااة الساااودقةي كدولااة إقمق قااة ركزقااةي أُس كاات رحمل ااا السقاسااقةي يااا ا ز ااة الخمق قااة و ااا عاااحق ا اان
اشلقاكات

لقسان وال از ر ويمسطقني ولولر داخما أثّر طمل س ال ا السقاسقة؟!

إن ال مااس لاام قاااد كقاس ااً ق ثاال دودً ذات أهاادا

قو قااة شاالركةي قاال دول ذات طااداءات لارقخقااة حساسااةي

ولااذلد ياارن واق ا ال مااس القااوم ماااق ي ولاان لسلظاار اللسااوقات ايقمق قااة وق االي وحلاال الرهااان طم ال قواااء
الخااال

ال عااري اللركاااي لااقس رهاس ااً عااا داًي يكااال الاادوللقن ايقمق قلااقني ل ااا عااال يااا طااا الع ا حة

الساقوةي قئض السظر طن سلوقل حركة وأحالم ثورة قساقر.
يااأسورة والواااهرةي قسااا ا طسااان ال الواالي أو السقسااا ال ساالقد ااا قاااد ادسلخاقاااتي قااد لواعااالن ااد ال سااوري
ولوااد قماات ساااقواً رغاام لااأثقر الرقاااض وأقااوظقاي غقاار أن هساااد طوقاادة سقاسااقة وطسااكرقةي رلقطااة قال عااال ي
لاقد الواهرة إلل سوع ان اللاوازني الاذي د قاؤثر طمال ق ا اا لم اارماةي ود شااء قما ن لم ماس الخمق اا
يا سلوقم اي خاعة أن ئرايقا هذا ال مسي د قار

لل ق ب طمق ا رق الخرق

ا خقر.
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امللكّ :
هؤيد ّ
حل الدولحين والقدص الشـزقيــة عاصمـة للفـلططينيـيــن
عمان – الدستور 8112\1\82

طوااد اللااة ال مااد طقاادا الثاااسا ا ر ااقس

ورقااة أل اسقااا ادلحادقااة ي ارسااد واللاار شاالاقس قري يااا قعاار

الحسقسقةي أ س ا حدي قاحثاات ركازت طمال طالقاات الشاراكة ادسالرالق قة قاقن القمادقن العادقوقني و

ال

اللطورات ايقمق قة والدولقة.
وأكد الللل خالل ال قاحثات قحمور اللة ال مكة راسقا الاقدا وطوقمة الر قس ا ل اساي لأققاد ادردن لحال
الدوللقن الذي لكون يقل الودس الشرققة طاع ة لم مسطقسققن.
ك ااا أكااد الللاال ماارورة لكثق ا

ال ااود الدولقااة لكساار ال ااود يااا الا مقااة الساام قةي شااددا طماال أن سااألة

الودس ق ب لسوقل ا م ن إطار الحل الس ا ا.
واسلوقل اللة ال مدي ا سي ر قس الكسقسة ا سكلمسدقة ال طران الدكلور دقرقد قراوسقست يا ا ل ااع ي حقاث
اكد أن ا ردن سل ر قالوقام قادورإي وق و اب الوعااقة ال اشا قة طمال ال ودساات ايساال قة وال ساقحقة ياا
الو اادسي ي ااا ح اق ااة ه ااذإ ال ودس اااتي ش ااددا اللل اال طم اال أن ال ودس ااات ال س ااقحقة لحظ اال ق ااس س ادهل ااام
والرطاقة اللا سولق ا لم ودسات ايسال قة.
ك ا اسلوقل الللل ويدا ن أطماء الم سة اللو ق قة لو ة الحا زقن طمل ا زة سوقل لمسالم والوادة ان أ ال
ا ط ا ااال 2018ي اللا ااا سا االاود يا ااا سطوا ااة القحا اار ال قا اات خا ااالل ال ل ا ارة ا اان  26إلا اال  27ا اان ش ا ا ر آذار
الوادم.رقلراب
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اهقالب حلفاء إلامارات في عدن :الشزعية جطحغيث والطعىدية مترددة
صنعاء ،عدن  -العربي الجديد 812\1\82

اسوالب كل ل ال االمي ش دلل دقسة طدن سوقا الق ني أ س ا حادي وهاذإ ال ارة ا ولالي قلس قاذ ان الواوات
ال دطو ااة إ ارالقا ااًي ووس ااط لحمق اال اان ط ااا رات اللح ااال

اي ارالق ااةي ل اادط ا ي ااا ال وا ااةي قا ااد أن ل ّ اار

الوم طسكرقاً ياا ال دقساةي ول ّكسات الواوات ال والقاة ل اا ُقسا ل قاا"ال مس ادسلواالا ال ساوقا"ي ادس عاالاي
اان ادسلشااار والسااقطرة يااا ساااطل ل رقااة يااا ال دقسااةي يق ااا قاادا ال وق ا

الساااودي مااقاققاً .ي ااا حااقن قاادا

اسوااالب طاادني ك ااا لااو أساال اان حم اااء اي ااارات مااد الساااودقةي اكل اات ا خق ارة قاادور الوسااقطي وسااات إلاال
احلواء اللعاقدي ن دون الوقو

الحازم

الشرطقة.

وأكدت عادر حمقة يا طدن لا"الارقا ال دقاد" أن الواوات ال والقاة لاا"ال مس ادسلواالا ال ساوقا"ي ق اا يق اا
قا اوات "الحا ازام ا س ااا"ي الل ااا لأسس اات ق اادطم اي ااارات واشا اراي اي اسلش اارت ي ااا أحق اااء ل رق ااة اان ال دقس ااةي
وخامت وا ات

قوات "الح اقة الر اسقة" ال والقة لمار قس طقدرقال سعاور هااديي والحكو اة الشارطقةي

إذ ال اام ال والااون لالسلوااالا هااذإ الو اواتي قاااطلراض ال لظاااهرقني وهااا وا اسااك اًر طماال ا قاالي قلقا ااا يااا
سطوااة "خااور كساار"ي وسااقطروا طماال واار الحكو ااة ال الاار ق ااا دولقااًي إثاار ال وا ااات الدا قااة ا الواوات
ال والقة لمسمطةي اللا سوط يق ا  15قلقالًي هم ثالثة دسققن و 12طسكرقاً و سمحاً ن الطريقن.
وطماال الاارغم اان إطااالن ال مااس الل اااوب ا

ااود اللحااال

قوقااادة الساااودقة لحاال ا ز ااةي ولأكقاادإ طماال

"ساام قة" لحركاال الااذي اااء قشاااار إسااواط حكو ااة أح ااد طققااد قاان دغااري اساال ر قلازقااز قوالاال يااا ال دقسااة
وادسلش ااار ي ااا س اااطل حقط ااة ق اااي وأطمس اات قق ااادات ي ااا ال م ااس إغ ااالل س اااطل حدودق ااة ق ااقن الشا ا ال
وال سااوبي يق ااا أعاادر ر ااقس الحكو ااة الق سقااةي أح ااد طققااد قاان دغااري لو ق ااً إلاال
رال والقاة لمشاارطقةب قوقا

إطااالل السااار يااو اًري وأن لاااود

قا الوحاادات الاسااكرقة

قا الواوات إلاال ثكسال ااا واخااالء ال واقا اللااا ل ّ اات

السقطرة طمق اي خالل ال وا ات اللا ل ّ رت عقاح أ س.

وأظ اارت لطااورات طاادني و ااا رايو ااا اان اسلشااار طسااكري لواوات والقااة لالس عااالققني وسااط لحمقاال ل وااالالت
حرققة لاقاة لملحال ي ك ا لو أن ال دقسةي اللا لوع
د قخلم ا

كثق ا اًر طاان ادسوااالب الااذي قا اات قاال

قالااع ة ال ؤقلاةي أ اام اسواالب عارق ي وطمال سحاو

اطااة "أسعااار ا " رالحااوثققنبي يااا عااسااء يااا سااقل قر/
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أقمااول 2014ي حااقن أطمساات أن لئققاار الحكو ااة هااو ال ااد

اان لحركال ااا اللعاااقدقةي لكاان لحرك ااا اسل اال

قالسقطرة طمل الااع ة الق سقة و ؤسسات الدولة يق اي و ا رايل ذلد ن حرب سل رة حلل القوم.
وقعر السظر طن احل ادت الل د ة ان اللعااقدي قادا واماحاً ان خاالل السااطات ا ولال لل ّ ار الوما

طسااكرقاً أن "ال مااس ادسلوااالا ال سااوقا" ادس عااالاي ال اادطوم إ ارالقااًي قطا خطاوات كققارة قااادسوالب طماال
الشرطقةي اللاي إن قوقت يا طدني أو ويواً ي ل اه ات لرطاها الساودقةي يرن ذلد طمل ا ر ا لان قكاون
أكثاار اان حمااور ر اازيي ل ااا لولمااقل حا ااة اللحااال

لقواااء "الشاارطقة" كئطاااء للدخماالي يق ااا الواق ا ي هااو أن

الحكو ة لوا ل اسوالقاً دطو اً ن اللحال ي أو ن اي ارات طمل ا قل.
أن ا ااور خر اات ط اان اللط قس ااات اللا اا أطمول ااا
ووس ااط اللع اااقد الكقق اار ال ااذي شا ا دلل ط اادني وق اادا ا اال ّ
الوقادات يا ا ط ار

ال خلم ة ا قام ال امقةي كان وامحاً وق

حرد ل ا قدور هساادي
اي اراتي وأس ا ال ّ

وقس ااذ قواسااطة حم ا ااا ال ااارويقني يق ااا كااان و ااود الطااا رات الحرققااة اللاقاااة لإل ااارات
إذ إن ادسوااالب ُس ااذ ُ
أقرب إلل دطم قاشر للحركاات ادسوالققاقن الاساكرقة ياا طادني يماالً طان كوس اا الطار الواادر طمال سا
أي لعاقد يا ال دقسةي ا ر الذي دي ر اقس الحكو اة الق سقاة قان دغاري وياا لعارق
أن اي ااارات هااا عاااحقة الوارار .وقااال حريقااً إن "طماال اللحااال
قعاراحة ّ

والااارب

ثقاري إلال ايطاالن
قاااً أن قلحركاوا يسواااذ

ال وقا ا ي ي ااا ر قق اادهم دون غق اارهمي وا اال ك ااا سا اراإ سح اان ي ااا الحكو ااة او ااود طم اال اي ااارات الارقق ااة
ال لحدةي عاحقة الورار القوم يا طدن الااع ة ال ؤقلة لماق ن"ي ل ااً ادس عاالققن قاادسوالب طمال السامطة
ال الاار ق ااا دولقااً .وقااال "هساااد يااا عااسااء ق ااري لثققاات ادسوااالب طماال ال

ورقااةي وهسااا يااا طاادن ق ااري

ادسوالب طمل الشرطقة و شروع الدولة ادلحادقة".
وأل

قن دغري يا ققاني ظ ر أ سي إلل ا ق كن اطلقارإ شاو اًر ان ققال الحكو اةي قاا"خذدن"ي إن لام قكان

لواطاؤاً اان اللحااال

مااد الشاارطقة .وقااال "ق ااب أد قوقاال الحم اااء القااوم لعا قة الشاارطقة اللااا رطاات اللحااال

لخااوض ال اركاة ا الحااوثققن"ي مااق اً أس ااا "كارثااة إذا حاادثت .أ ااا الحكو ااةي ياارن أي إسسااان طاقاال و حااب
هم اال د ق ك اان قق ااول سع ااب ر ااقس ال ااوزراء أو القو اااء يق اال طم اال أش ااالء الق سق ااقن أقا ااً كاس اات اسل اااءال مي
ووحاادال مي و ساااطو م وشاااارال م"ي وأكااد أساال "القااوم د ق كاان حااد أن قوا

يااا ال سطوااة الر ادقااة قااقن الح اااظ

طمل قالدإ وحدةي وققن اللوسقمي د ق كان الساكوت طمال اااول ال ادم لشارطقة لوالال الاادو لحات أي ذرقااة
أو قرري دم الق سا طمل الق سا حرامي ودم ايسسان طمل ايسسان حرام".
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وقاادا وامااحاً اان خااالل اساالئاثة قاان دغاار قالاادول الارققااةي ك ااا لااو أن الساامطات الشاارطقة ق ساات اان طمااب
ال ساطدة ن ققادة اللحاال ي خعوعااً ياا ظا ّل غ وما ا ياا اللاا ال ا ا حاداث والحادقث طان دور ل اا
يا ا ز ة.
إلاال ذلاادي طمااب هااادي اان قوالاال وق ا

إطااالل السااار يااو اًر يااا طاادن .وأياااد ققااان رس ا ا عااادر طاان ر اسااة

الااوزراء قااأن طمااب هااادي قااألا قساااء طماال حادثااات أ ارهااا ا ققااادة اللحااال
الساااودقة .و اااء يااا الققااان أن طماال " ق ا الوحاادات الاسااكرقة وق ا

الاسااكري يااا الااق ن قوقااادة

إطااالل السااار يااو اًري وأن لاااود

الووات إلل ثكسال اي واخالء ال واق اللا ل ّ ت السقطرة طمق ا عاقاح القاوم رأ اسب ان

قا ا طا ار

قا
قادون

ققد أو شرط".

ويا ال واقلي قدا ال وق

الساودي ا كثر غ ومااًي واطلقار سقاساقون ق سقاون أن السااودقةي قوعا ا الدولاة

اللا لوول إس ا لوود لحال ااً لادطم الشارطقةي يرس اا الخاسار ا كقار ان اللحركاات ال دطو اة إ ارالقااً ياا طادني
خعوع ااً قاااد اللحركااات الساااودقة اللااا قاادأت قال اااإ طاادن الش ا ر الحااالاي والزقااارة اللااا ق اام ق ااا الس ا قر
الساوديي ح د آل اقر إلل ال دقسةي و ا رايو ا ن لعارقحات طان ايطاالن طان شاارق خد قاة ولس وقاة
ساااودقةي قاد ااة إلاال الااق ن ال ل ارة ال وقمااةي يق ااا اااءت لطااورات طاادن للومااب ا اار أرس ااً طماال طواابي اان
العورة اللا حاولت الرقااض لوادق ا ان طادن إلال اسواالب قساادي قرساواط الحكو اة قادطم أقاوظقاي الحمقا
ال لرض ا قرز لمرقاض يا حرق ا يا الق ن.
اض وسااا ل إطااالم ساااودقة الطاار طاان لطااورات طاادني قاال قااام قاما ا قلئطقل ااا قوعا ا
يااا ا ثساااءي لاام لئا ّ

لحركااات لاا"ادس عالققن"ي وهااو وعا

قسااحب اان لحركااات أقااوظقا غطاااء ال شااروطقة .و ا ذلاادي د ق كاان

يعل لطورات طدني أ سي طن الققاان ال ثقار الاذي أعادرإ اللحاال ي سااء الساقت ال امااي وقاال يقال إسال
ق اادطو "ال كوس ااات السقاس ااقة واد ل اطق ااة الق سق ااة كاي ااة إل اال الل د ااة وم ااقط ال ااس سي والل س ااد قمئ ااة الحا اوار
ال ادئ" .لكن الققاني أق ّاري قعاقئة غقار قاشارةي و اود اخالالدت ياا ا داء الحكاو اي ق اا ق ثّال اقل ارقااً ان
خطااب اسوااالب "ادسلواالا" يااا طادن .وأمااا

اللحااال

ياا السااقال أسال "قلاااق

ال ا حااداث وال ساال دات

ياا الااعا ة الق سقاة ال ؤقلااة و اا قادور اان سا ال إطال اا يااا هاذا ايطاار حااول قااض ال طالَاب الشاااققةي
إزاء لواوقم قااض ادخالالدت يااا الوطااع الحكاو ا"ي ااا اطلقارإ قاما م لأققاداً ما سقاً ان اللحاال

ل طالااب

لئققر الحكو ةي قايماية إلل أن الققان لم قلم ّ ن اللأكقد طمل دط ا ق وا ة اللعاقد قعورة وامحة.
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وقوم ا حدي شرطت الساودقة يا إ راء العادت

خلم

ا ط ار

"ال مس ادسلوالا ال سوقا"ي ادسل اقة الكا مة ل ود و ساطا اللحال

دحلواء اللعاقد يا طدني إذ أطمان
يا حا ّل ا ز اةي ودطاا إلال ادللازام

قالسم قة والحوار القساء لئاقة لعوقب ادخلالدت" .ك ا أظ ر ال مسي رساا ل ل د اة ول ااوب ا الرقااض
والاار قس طقدرقاال سعااور هاااديي قاللأكقااد طماال ادلل ازام ق اا"الس ت الساام ا"ي للئققاار الحكو ااة والوقااو
ادخلالدت كايةي وطمل ادللزام الكا ال ياا ال وا اة ا

طماال

اا وعا ل قاا"الادو ال شالرد"ي وال ل ثال قاالحوثققن.

لكاان خطاااب ال مااسي قالل د ااة ا الاار قس واللعاااقد مااد الحكو ااةي د قااسوص اان كااون لحركالاال ل اارض
ا ر الواق ي يا طدني طسكرقاًي ها اسوالب كل ل ا ركاني لكن ال ارل ياا أسال قو ّادم س سال حمق ااً لملحاال
ق وا ااة الح ااوثققني وقس اال ر ق ااادطل ار
اللحال

الامس ااا ق ااادي .و اان ال اار

أن قس اال قب ا خق اار لح اات م اائط

وحدقث ح ّل ا ز ةي ي راء لادقل أو لئققار حكاو ا .وقاال الوقاادي ياا "ال ماس ادسلواالا"ي لط اا

شطارةي يا هذا ايطاري يا لئرقدة طمل حساقل يا وق "لوقلر"ي أ سي إن "السو
ولم قس اوا"ي وهو ا قاسا أن الوم يا طدني حلل

ساقرل

اخن ...قمساهاا

س اح أي حوار أو ل د ةي قد د قاود إلل اا كاان

طمقل ققل  28قساقر /كاسون ا ول.
إلاال ذلاادي كااان اان الاليااتي يااا أحااداث طاادن أ ااسي اس ارهااا طماال الاارغم اان ال ااود اللااا قادهااا اللحااال
ا قام ال امقةي ل س أي لعاقدي ق ا يا ذلدي اد ل اع الذي طودلل ققادات اللحال
والساودقةي

ان الواوات اي ارالقاة

أح د قن دغري يا ال دقسةي قوم السقتي وخرج قاا"إطالن الاريض الوااط لم ومال ياا طادن".

لكاان مااا ا ااور سحااو اللعاااقد قظ اار ك ااا لااو أس ااا لام لكاان لموا قااةي قاال اااءت طماال ااا ققاادو وياال لو ّ اال

قاطااا المااوء ا خماار لحم اااء أقااوظقا ادس عااالققن ق اارض ا اار الواق ا يااا طاادني ااا لاام لظ اار لطااورات
ا قام ال وقمة اطقات خال ة.
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حىل مىقف ألاسهز من سيارة القدص
الدستور 8112\1\82

ياسر الزعاترة

يااا حااقن دطااا الاار قس ال مسااطقسا يااا كم لاال أ ااام “ ااؤل ر ا زهاار الاااال ا لسعارة الواادس”ي إلاال زقااارة الااارب
وال سم قن لمودسي قوع ا سوطا ن الدطمي رد ا زهر ق وق
وكقل ا زهر رطقااس شاو انب أكاد طمال وقا

آخر قسلحل اللوق .

“ال شاقخة” الارايض لزقاارة الوادس لحات ادحالاللد القا ار أن

ااء
د عاامحة يااا الزقااارة يااا ظاال الوما الاراهند حقااث أن زقااارة الواادس يااا ظاال احاالالل غاشاام قرقااد الوما َ
طماال كاال ال اااالم ايسااال قة وال سااقحقة واللارقخقااة والحمااارقة يااا ال دقسااةي للرلااب طمق ااا اسااد سااق ةي

و مار طظق ة وسلا ت وخق ةي حسب كال ل.
وأشااار شااو ان إلاال واق ا

ر ااال ا زهاار وطم ا اال الكقااار الااذقن ريم اوا زقااارة الواادس لحاات ادحاالاللد حقااث

ريااض الشااقخ طقااد الحمااقم ح ااود رايوااة السااادات يااا زقارلاال لمواادسي وطمّاال الشااقخ اااد الحاال الزقااارة قلط اار
ا رض ن ِ
دسس ال ئلعققن.
وقااال شااو ان إن “ال لااوى الشاارطقة اللااا قااقن أقاادقسا إلاال اخني واللااا لاماادها واقا
ِ
وشقوخل ا

الءي وكذا ال وق

طم ا ِ
ااء ا زهاار الشارق

شر لمكسقسة ال عرقةي ها أن زقارة الودس لحت ادحلالل لوق ة طمال
ال ِّ

لواادقر ال خلعااقن قااقالد ال ساام قن لم عاامحة يااا ذلاادي يلكااون ااا زة إذا ااا غمقاات ال عاامحةي و سوطااة إذا
غمقت ال سدة”.
وشاادد وكقاال ا زهاار طماال أن ا ولاال قال ساام قن القااوم أن قشاادوا الرحااال إلق اااد د لزقارل ااا لحاات ادحاالاللي
واس ااا للحرقرهااا قكاال وسااقمة

كسااةد يال ساامم د ق ا ّارط يااا شااقر اان أرض ساامق ا الااد أثااقمي يكق ا

ال ئلعقة أرض ايسراء وال اراجد أولل الوقملقن وثالث الحر قن؟”.
هذا وق

قل وقسلحل اللحقة دون شدي وهو ذالل وق

ايسال اي ولقس شخعا قاقسلي أو
د قكااد ال ادل حاول هاذإ الوماقة قلوقا

رض
وا ُ

كل الووى الحقةي والام ااء ال القارقن ياا الااالم

اطة قاقس ا.
حلال قااود ان دقاد قساقب لعارق

ل ذا الطر أو ذادي وآخار ذلاد قاول ساؤول يمساطقسا ياا خطقاة

ان هساا أو هساادي أو وقا

ااة إن “زقاارة دقساة الوادس حالقاا أشاد

و وقا ن زقارة دقسلا كة ال كر ة وال دقسة ال سورة”.
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قمسا ار ار ا ذكرإ وكقل ا زهري أن هذإ لقست يلوى لومقدقةي واس اا لوادقر قاا م طمال ال عاال وال اسادي وهساا
د ق د الداطون لم كرة غقر حدقث دطم ع ود ال ودسققني وهو ا سرد طمقل دا اي قأسل لو كاان لوادقر الئازاة
أن ا اار كااذلد ل سااوا الزقااارة قكاال لأكقاادي و ااا ااوق م ق سا ال لمااا سقن ا وروققااقني وهاام د قحلااا ون إلاال
لأشقرات أعال سوى لأكقد طمل ذلد.
أ ا دطم الع ود يال قسقئا أن ق ر ن خالل سارات لطق الاالقة ا ال حلالي ود خاال

طمال أن ساقل

دطم العا ود كثقارةد د حا اة ن قكاون ان ققس اا السا ر لمساقاحة ياا الوادس ولال أققاب وحق اا وقاياا .وحلال
ل ااو ك ااان “الس ااقاح” سق م ااون قا ااض الوق اات ي ااا الما ا ة الئرقق ااةي ي اارن طالق ااة
قوما ا الحالا لقست طالقة سقاحةي ا قسسحب طمل الاالقة

اااهقر ا ااة ا ا يمس ااطقن

الشاب أقما.

لو كاسات السامطة هاا اللاا ل اس حال الاقاور لل ارماا ال حلماة ولقسات سامطات ادحالالل ل اا كاسات هسااد
أقاة شااكمةي قادلقل أن أحاادا لاام قوال إن السا ر إلاال قطااع غازة يااا الوقات الاراهن قاااد ساقطرة ال عارققن طماال
ال اقاار سااوع اان اللطقق ا ي لكاان لأشااقرة الس ا ر يااا الحالااة اللااا قاادطو إلق ااا الوااوم إقاااهم قسقئااا أن لعاادر اان
سمطات ادحلالل.
د سسساال هسااا حوقوااة أن الاادطوة إلاال زقااارة الااارب لل ارمااا ال حلمااة هااا يااا وهرهااا دطااوة لاادطم ادقلعاااد
ايس ا ار قماي أكثاار اان دطاام ادقلعاااد ال مسااطقساي ن ا ول هااو اان سقساال قد س ااا يااا واق ا الحااال لقاااا
ي كاسالل ودلساع الرقاة ال ئرايقة اللا قسقطر طمق اا رهاو قساقطر ط مقاا طمال كال يمساطقن قاسالثساء قطااع
غاازة اان الااداخلبي يمااال طاان

القال ااا رو ااود القحاار والخااد ات السااقاحقة ال ثق ارة يق اااب .و اان قلوق ا أن

الساا الارقاا ساقزور الوادس ورام ا وقلارد حق اا وقايااا ولال أققاب واه ْام .قادلقل أن الارحالت الساقاحقة اللااا
قامان طس اا لزقاارة الواادس د لشا ل ساوى وقاات قعاقر ياا ال دقساة لمقاال اودت أخارى يااا ال ادن ال حلماة طااام
.48
لقس ذلد وحدإ هو ا قدياسا لريض هذإ الدطوةي وان حمر يا سقال لوقاقم ال عاال وال اسادي ي اا قاسقساا
أكثر هو لطقق الاالقة

الادوي ول اهل الاالقة الادا قة ال ك حلل ل ذإ ا رض.

د داطااا لطاارح الس اؤال الااذي سطرحاال دا ااا وق اارب ساال أسعااار اللطقق ا

ااثال يااا سااقب لس ا قل ادحاالالل

لزق ااارات الا اارب وال س اام قن واق اال سا ا أ ث ااال الش ااقخ ار ااد والش ااقخ طكر ااة ويمس ااطقسقا الما ا ة الئرقق ااة اان
دخول ا!!

ثم بحمد هللا
ش ــؤون عزبي ــة20

