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 لبنان يعلن حضلم متهم بمحاولت اغخيال قيادي بـ"حماش"

م14القػػػاألماية تػػػتممة  ػػػتمةػػػفمممتتػػػتمالاتػػػتمالةم ةػػػػتفماا، ػػػتفمسم دتػػػيممد تػػػ م ػػػتتا مالػػػي ما ػػػم تؼ م ػػػػ م
 ل،ا  مال ا   م تا ةممةتاف ماأ د معفمإ اسمهم.ت ات / ا افما

 3112\1\32 بيروت / وسيم سيف الدين / األناضول 
أعلفملس اف مال،ال،اء مم لـمةااطفمتشمسهمسػ"ما طهم  مم دتػي"ممد تػ م ػتتا م  ػاس ملس ػاف ماي ػساعمالةا ػ  م

 الي ما م تؼمأمتم اات مم  تم"مةاس"مالدل طت تت.
ال  ةتتماللس ا تت مالتـا مسأفم"  عمالةعلاةاتم  مقاألمايةػفمالػتايل ماللس ػا  مم ػلـمةػفمماأ اتتما التماي ساء

ال ا بمالم   معس مةطا م  تؽمالم ت  مالتال  مالةتعامأمةتمستمتػتمالةشػمسهمسػهم ػ م  تةػتمةماالػتما متػاؿم
 القتات م  ممةاسمةمةتممةتافم  م تتا" متافممقتتـممدا تؿمأي أل.

لس ا تػػتمي ػػ تمال ػػستمالةا ػػ مأفمالقػػاألماية تػػتممة  ػػتمةػػفمممتتػػتمالاتػػتمالةم ةػػتفماا، ػػتفم ا ػػتمالا الػػتمال
ت ات / ػا افمال،ػا  مال ػا   م ػتا ةممةػتاف ماأ ػد معػفمإ ػاسمهمم14سم دتيممد ت م تتا مالي ما م تؼ م  م

. 
أ ػػػد تمعػػػفماأ ػػا تمأفم سػػػتسمالم اةػػػتماللس ا تػػػت م ػػػعتمالم تػػػ   م"أ ػػػ ألمام ػػػااتمةػػػ مال ا ػػػبمالم  ػػػ  م

 ماقتؼمأمتمالةم ةتفم  ممد ت م تتا ماأفماإل  اءاتمستأتملتم لةهملس اف".
 تةػػامأا ػػدمة ػػت مأة ػػ ملس ػػا   ملض ا ػػاؿ مةد ػػالمعػػتـم شػػ ما ػػةه مأفم"أمػػتمة دػػي مالعةلتػػتمالػػ بمإلػػ م

 ه.م  تامعقبمم دتيالا" ماالامالشيصمالي مقالتمالا التماللس ا تتمال  ةتتمإفمم  تامألقتمالقسضمعلت
مألؼما ئ.م80اتا تم  م تتا مأ س مةيتةاتملال ستفمالدل طت تتف؛ممتثمتقطفم تهمماال م

م  
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 الحكىمت ألاردهيت جدرش إعادة فخح مكاجب الجسيرة مجدًدا

 3112\1\32  خدمة قدس برس -عّمان 
زتػ ةم ػػ م شػؼمةاقػ م"عةػػاف"ماإليسػا  ماي ت ػ  مأفماي تفمتػػت سمةػي  ةم تاستػتمإلعػػاتةم ػمدمة امػبمق ػػاةمال 

معّةافمة تًتا.
ا قػػؿمالةاقػػ معػػفمة ػػت م  ػػة منلػػـمت شػػؼمع ػػهومقالػػه:م"إفمالم اةػػتماي ت تػػتم  ػػستمةػػي  ةمل تسػػتماإلعػػالـم

ملستافمال أ  مسي اصمإعاتةم مدمة امبمق اةمال زت ةمة تًتا".
سمة لػسما افمعشػ اتمال ػاابم ػ مة لػسمال ػاابماي ت ػ مقػتم  عػاامالشػ  مالةا ػ  مةػي  ةم تاستػتمإلػ م سػت

مال اابمعاطؼمالط اا ت مةطالستفمسإعاتةم مدمق اةمال زت ة.
ام ة تمالةي  ةمةطالستمالم اةتماي ت تتمسالعتاؿمعفمق ا مإ الؽمة امػبمال زتػ ةمسعػتمإظ ا الػاملةػامأ ػةمهم

سعػتم"الةااقؼمالمقتقتتمل اللتمالةلؾمعستماهللمال،ا  م  مالػت اعمعػفمايق ػ ماالةقت ػاتماإل ػالةتت مام ػتةام
مق ا مم ةبمساعمسا مالقتسمعا ةتمإل  استؿ".

اأشا تمالةي  ةمإل مأفمق اةمال زت ةمقتةتممغطتتم  م" اتتمالاط تت" مام تةامملؾماليا ػتملةػامتم ػؿم ػ م
م ل طتفمسعتمق ا مم ةب.

ماي تفم تػهمسإ عػاتةماتأم مالق ا ماي ت  مسم بمال امبمال مد ماي ت   ممامـمال  ش م  ماقتمالػاـ متقػـا
مةا ػػعهم ػػ مالةلدػػاتماالممالدػػاتماإلقلتةتػػت معقػػبمقػػ ا مم ةػػبماييتػػ مس قػػؿمال ػػدا ةماية ت تػػتمإلػػ مالقػػتس م

ماااعم اؼمسالةتت تمعا ةتمإل  استؿ.
اأ تمال  شم  ممتتثملػم"قتسمس س" مأفمة،ؿماليامالق ا م  ممػاؿمم ػاله متؤ ػتمشػعا مال ػلطاتماي ت تػتم

فمالةااقػػػؼمي اً ػػػام ػػػ مظػػػّؿما قطػػػاعمتاؿماليلػػػت معػػػفمالػػػتعـمالةػػػات مس ػػػ ا ةمإعػػػاتةمال ظػػػ م ػػػ معتتػػػتمةػػػ
مللةةل تمالم ممعا  مةفما  ماقم ات م اتتم  مال عاست.

تشػػػا مإلػػػ مأفمقػػػ ا ماي تفمسػػػإ الؽمة امػػػبمال زتػػػ ة م ػػػاءمإ،ػػػ مإعػػػالفمتاؿمال ػػػعاتتتمااإلةػػػا اتماالسمػػػ تفم
لغػػاءمةشػػا  تمم معػػفمقطػػ مالعالقػػات2017اة ػ  م ػػ ماليػػاةسمةػػفمتا تػػا/ممزتػػ افم التسلاةا ػػتتمةػػ مقطػػ ماام

اييتػػ ةم ػػ مالممػػالؼمالع سػػ مالػػي متقػػاتمالمػػ بم ػػ مالػػتةف ماام ػػالؽمالة ا ػػيمالس تػػتمةػػ مقطػػ ماة ػػ مالطػػاس اتم
مالقط تتمةفمالمملتؽمعس مأ ااءماليهمالتاؿماال قؿمالسم  مإل مقط معس مةاا س ا.
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اءمسقػػ ا م ػػتات ملميدػػتضمالمة،تػػؿمالتسلاةا ػػ  ماأعل ػػتماي تفم ػػ ماقم ػػا مأفمقػػ ا مإ ػػالؽمة مػػبمال زتػػ ةم ػػ
مالتسملهمعالقتم  ممغطتتمال زت ةم  ماا تفماامأ مأ سابمقا ا تت.

م  
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 القىاث املضلحت املصريت: الفريق صامي عنان ارجكب مخالفاث جضيمت بترشحه للرئاصت

 3112\1\32  القاهرة ـ خدمة قدس برس
ا مقػػتتمالقػػااتمالة ػػلمتمالة ػػ تتمم شػػدمالد تػػؽم ػػاة مع ػػافما مياسػػاتمال سا ػػت مام ػػ تمامهمأ، ػػاءمإعػػالفم

ميلؾ.
م ال،ال،ػػاء:م"إفمالقػػااتمالة ػػلمتملػػـمم ػػفملممغا ػػ مةػػفمالةيالدػػاتماقالػػتمالقػػااتمالة ػػلمتم ػػ مستػػافمل ػػامالتػػـا

القا ا تػػػػتمال ػػػػ تمتمالمػػػػ ما م س ػػػػامع ػػػػافمسإعال ػػػػهمالم شػػػػدمتافمةاا قػػػػتمالقػػػػااتمالة ػػػػلمتمااميػػػػايماإل ػػػػ اءاتم
مالقا ا تتمالالزةتممتاؿميلؾ".

مػتاثماأا متمالقتاتةمالعاةت مأفم"ع افمقاؿم  ميطاسهمم ػ تماتممة،ػؿممم ت ػام ػتمالقػااتم الة ػلمتماام
ماقتعتمست  اماستفمالشعب".

ت ا ػػػهم ػػػ م شػػػاؼم اأ ػػػاؼمالستػػػاف:م"الةػػػي ا ما م ػػػبماقػػػاس ممزاتػػػ ممشػػػت مإلػػػ مإ  اسػػػهماليتةػػػتمالع ػػػ  تتماام
مال ايستفمتافما هممؽ".

اأا ػػدمالػػسالغمأ ػػهم"إعػػالًءملةسػػتأم ػػتاتةمالقػػا افمساعمسػػا همأ ػػاسمالم ػػـمللتالػػتمتمعػػتفماميػػايم ا ػػتماإل ػػ اءاتم
م ا تتممتاؿمةاما تمةفمةيالداتما  اسـمم متع مة،الهمأةاـم  اتمالممقتؽمالةيم ت" ما ؽمالسالغ.القا

عاةػػاو ماالػػام سػػػتسمأ  ػػافمال ػػتشمالة ػػ  ماي ػػسؽ مأعلػػفمعزةػػهميػػػاضمم70ا ػػافمالد تػػؽم ػػاة مع ػػافمن
ماا مياساتمال سا تتمالةق  ةم  مة  مأااي مش  مآيا منةا سومالةقسؿ.

مإ  ػ مقػتمعقػتتمماقاؿمع افم  مةقط  ة ػا م شػ معلػ م ػدممهمعلػ م" ت ػساؾ"مأةػسماا، ػتف:م"أعلػفمالتػـا
معل ممقتتـمأا اؽمم شم ملة  بم ستسمال ة ا تت" مة تدامأفمم شمهمتأم م"ا قايمالتالتمالة  تت". مالعـز
ماأعلػػػػفم"م ػػػػاتفم ػػػػااةمةت تػػػػتملة ظاةػػػػتمال سا ػػػػتممم ػػػػافمةػػػػفمالشػػػػاـم  ت ػػػػتمالػػػػ ستسمال ػػػػاسؽملل  ػػػػازمالة  ػػػػز 
مم ػ  ماا ػمايم ػ م لتػتمال تا ػتماااقم ػاتم للةما ساتم اسساملشؤافممقاؽماا  افمامدعتؿمالشدا تت مامػاـز

منةممت،املل سا تو".
اتعامع افمةؤ  اتمالتالتمالةت تتماالع   تتمإلػ مالاقػاؼمعلػ مالمتػاتمسػتفم ةتػ مةػفمأعل ػاام تػم ـمالم شػدم

ملل سا ت.
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  ػ منأاؿم سػتسمةػت  مة ميػبمتتةق اطتػامسػالسالتومقػتمأعدػ م ػ مآبما افمالػ ستسمالة ػ  مال ػاسؽمةمةػتمة
ع ػػػافماط طػػػاا مةػػػفمة  ػػػست ةامالع ػػػ    مإ،ػػػ ممػػػاتثمإ الػػػاس م ستػػػ ممعػػػ ضملػػػهم  ػػػاتمم2012نأ  ػػػطسوم

مة  تافم  م ت اءمنشةاؿمش ؽو.
 ما ػػمقاؿمع ػػافمةػػفمة  ػػبمة مشػػا م سػػتسمال ة ا تػػتمنة  ػػ و مسػػالمزاةفم2013ا ػػ مةطلػػ ممةػػازمنتالتػػاوم

 مي اجممظاال اتمة تتملإلطامتمسة    ممتفم افمال ستسمالمال معستمالدماحمال ت  مازت امللػت اع م ػ مة
م.2013مةازمنتالتاومم3

امػػػػتتتم"ال تسػػػػتمالاط تػػػػتملال مياسػػػػات"منة ػػػػمقلتمةع تػػػػتمسم ػػػػتت مالعةلتػػػػاتماا مياستػػػػتومملقػػػػ مطلسػػػػاتمالم شػػػػدم
 ةفمالش  ميامه.م29 افمال،ا  مال ا  مامم مالػمت ات م/م ام20لال مياساتمال سا تتميالؿمالدم ةمةفم
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 أيمن هىر: الضيس ي لن يرحل باالهخخاباث.. ونهايخه اقتربذ

 3112\1\32  طه العيسوي -31عربي
أ ػػتمالة شػػػدمال سا ػػػ مال ػػػاسؽ مازعػػػتـممػػػزبم ػػػتمال،ػػا ة مأتةػػػفم ػػػا  مأفمإق ػػػاءم سػػػتسمأ  ػػػافممػػػ بمالقػػػااتم

 ػػاف معػػفمالةشػا  تم ػػ ماا مياسػػاتمال سا ػػتتمتؤ ػتممةاةػػامةػػامالػػامالة ػلمتمالة ػػ تتماي ػػسؽ مالد تػؽم ػػاة مع
ةؤ ػػتمأفم سػػتسماا قػػالبمعسػػتالدماحمال ت ػػ مامتعػػ ؼمةطلقػػامأ مةع ػػ مي ما مياسػػات ماأفمالػػي مأمػػ م ػػاؽم

 تساستملفمت مؿمس  تاؽما مياسات.
فم ي  مسعػتفمااعمسػا م":م"ع تةامتمتثماليام  مي  ألم،ا ةمت ات  معلت ام ةتعامأ21اقاؿم  مم  تدملػ"ع س 

أفمإ الؽمأساابمالمغتت مالتتةق اط مال لة متدمدمأساابمالمغتت مال،ا  معلػ مة ػ اعت ا ماالػيامالػامةػاممػتثم
 ا  ماا مياساتمالس لةا تتمالمالتتمل ا".م2005  ما مياساتمال سا تمعاـم

 ماأ مشع مأفم  اتمػهممقمػ بماا مط تمزعتـممزبم تمال،ا ة:"مممةام ت مؿمال ت   مي همامت ممؽمأفمتسق 
أ ، م أ ،  ماأ ألمأ همتت  م  مام اهماامت ماالامأفمت مؿمسياتمالط تقتمالم م مػؿمس ػام تػ مالةأ ػاؼمعلتػهم
الػػػ ستسمالةيلػػػاعمم ػػػ  مةسػػػا ؾ" متاعتػػػام ػػػؿمةػػػفما ػػػد ـمسالةيل ػػػتفماالػػػاط تتفماالشػػػ  اءم ػػػ مة ػػػ مإلػػػ م

 مةام تتيؿم تهمس سبم تا اتمال ت  مالمةقاء"."  عتمالمم ؾمإل قايمالاطفمةفماليط مالتاالـمالي مم
مالػتمع ػافم اأ اؼم" ا "م:"ا مسعاتمشدتؽمسعتمايمطا ه مااعمقاؿمأمةتمق  اة ماملدتؽمق ػتتمليالػتمعلػ  ماام
مسالسا مػػت؛م ع ػػتةام ا  ػػتم للممقتػػؽمسم ةػػتمالمزاتػػ م ػػ مةمػػ  اتم  ػػةتت م ػػؿمالػػيامتؤ ػػتملػػ مأ ػػهمةػػامأشػػسهمالتػػـا

الةةا  اتمةع مع تةامام ة  مسمزات مالما تالتماالامياتمايةػ مالػي متمػتثممم   مةسا ؾم عؿم دسماليه
 ة مع افمالي مالاماسفمال ظاـماي جمةفم مـمياتمالةؤ  تمالع   تت".

اشّتتمالة شػدمال سا ػ ماي ػسؽمعلػ مأفم"الم ػاـمالة ػمستتفمامتع  ػافمةع ػ م لةػتمالة ا  ػتمعلػ ماإلطػالؽ م
لمقلتتتػػتمأامالةجت  ػػت مل ػػ  ـمتقملا ػػؾمإيامةػػامتيلػػتمة طقػػتمالة ا  ػػت ماالػػام  ػػـمقػػتمتم ػػاةمافم ػػ مالةعا  ػػتما

اية مالي متدعلػهممالتػاميلػؾمالة ػمستمنال ت ػ ومالػي متم ػا مأفمةقعػتهمم ػ معلتػهمأامإ ثمتػتا  مع ػهمسمػتم
 ال تؼماس ةدمالغت ماسش اةماا مقاـمةفم ؿمةفمتد  م  مة ا  مه".

همقػػ  ما ػػمتعاءمالد تػػؽم ػػاة مع ػػاف؛مسػػتعاألما م اسػػهم،ػػالثم"ةيالدػػات"ماأعلػػفمال ػػتشمالة ػػ   مال،ال،ػػاء مأ ػػ
 عل ميلدتتمإعالفمعزةهمالم شدما مياساتمال سا تمالةق  ةم  مةا س/مآيا مالةقسؿ.
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اال ستمالةا   مأعلفمع اف معسػ مستػافمةملدػز معزةػهمالم شػدما مياسػاتمال سا ػت مةشػتتامعلػ مأ ػهم ػتمييم
 ل ظـمالع   تتمنلـمتا م او.إ  اءاتمقا ا تتمة مسطتمسا

اأ اتمستافمةملدزملل ػتشمالة ػ  مسأ ػهم" ػ م ػاءمةػامأعل ػهم  تػؽمة ػمتع م ػاة ممػا ظمع ػاف مةػفمم شػمهم
لة  ػػبم سػػتسمال ة ا تػػت م ػػإفمالقػػااتمالة ػػلمتملػػـمم ػػفملممغا ػػ معةػػاما م سػػهمع ػػافمةػػفمةيالدػػاتمقا ا تػػتم

 اتمالة لمت".  تمتمة،لتمإيالام  تةامسلااسدماليتةتمل ساطمالقام
اعػػّتتمالستػػافمالػػي ممجلػػ مسلغػػتمع ػػ  تتممازةػػت م،ال،ػػتمإيػػالاتمسػػال ظـمالع ػػ  تتمةػػفم ا ػػبمع ػػاف مأال ػػامأفم

مةفمإ  اءات".  "إعالفمالةي ا منع افومالم شدملل سا تممـمتافمةاا قتمالقااتمالة لمتمأاماميايمةامتلـز
م ت ػػام ػػ تمام ػػتمالقػػااتمالة ػػلمتمسغػػ ضمام ػػةفمستػػافمم شػػدمع ػػافملل سا ػػت ما ػػؽمال ػػتشمالة ػػ   م"م

 إمتاثمالاقتعتمست  اماستفمالشعب" ماالاماإليالؿمال،ا  .
مػ ت مم- ةػامقػاؿ-ا افمع افمعتتم  مستافمعزةهمالم شدملل سا ت ماي سابمالم متعمهململؾماليطاة ماة  ام
 ضماالةتػػػاهماالةػػػا تمأمػػػااؿمالشػػػعبمالةعتشػػػتت ماما ػػػؿمقػػػت ةمالتالػػػتمالة ػػػ تتمعلػػػ مالمعاةػػػؿمةػػػ مةلدػػػاتماي

السشػػ   ما مػػامإلػػ ما ػػاتم تا ػػاتمياطسػػتممةلػػتمالقػػااتمالة ػػلمتمة ػػؤالتتمالةاا  ػػتمتافم تا ػػاتم شػػتتةم
 مة فمالقطاعاتمالةت تتمةفمالقتاـمستا الا.

 اا همال تشمالة    م  مستا همالةملدزمالتـا مام اةام،ال،امإل مع افمسػ"المزات م  مأا اؽم  ةتت".
ستسماي سؽمي  افمال تشمالة ػ  م"ا م ػبم  تةػتمالمزاتػ م ػ مالةمػ  اتمال  ػةتتمسةػامتدتػتماأا دمأفمال م

 إ  اءميتةمهمسالقااتمالة لمتمعل م ت مالمقتقت؛مةامأتألمإل مإت ا هم  م شاؼمال ايستفمتافما هممؽ".
إل ػ اءاتمالقا ا تػتماأعلفمستافمال تشمالة   ما متعاءمع افمللممقتؽمسالقاؿمإ هم"تمعتفمعلت ػاماميػايم ا ػتما

متاؿمةاما تمةفمةيالداتما ػ اسـمم ػمتع مة،الػهمأةػاـمال  ػاتمالةيم ػت" متافمممتتػتمةاعػتماا ػمتعاءمأام
ممدا تله.

م  
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 "مضدشار" بن زايد جىرج هادر: هاقل رصائل بين ألاصد وإصرائيل ومادح الخميني

 3112\1\32ربي الجديد   الع  واشنطن ــ أحمد األمين
تمتطمالغةاضمسشي تتمايةت   ملس ا  ماي ؿ م ا جم ات  ماالامأمتمة اعت م متؼمسػا اف مالة مشػا م
اا ػػػم امت  مال ػػػاسؽمللػػػ ستسمايةت  ػػػ متا الػػػتمم اةػػػب مإامأفميلػػػؾمامتقلػػػؿمةػػػفميطػػػا ةمايتاا مالمػػػ ملعس ػػػام

ااشػػ طف ماعاا ػػـمالشػػ ؽمايا ػػطمةػػفممػػؿمأستػػبمإلػػ ميػػالؿمم قلػػهملعشػػ اتمال ػػ تفمسػػتفمالعا ػػةتمايةت  تػػت م
 تةشؽمامط  اف.م

مغلػػػبم ػػػدتم  ػػػؿماا ػػػميسا اتمعلػػػ مشي ػػػتتم ػػػات م  ػػػـم شػػػاطهمالةعلػػػفم ػػػ مة ػػػاؿماإلعػػػالـمااا مشػػػا اتم
االعالقػػػاتمالعاةػػػت ممتػػػثمتعمقػػػتمسعالقمػػػهمةػػػ م"الةا ػػػات"ماإل ػػػ استل ماةػػػ مة ةاعػػػاتمال ػػػغطماإل ػػػ استلتتم ػػػ م

 الااتاتمالةممتة.مم
ايالؿمم عت اتمالق فمالةا  ملعبم ات مالي مم سطهمعالقتم تتةمة مال ظاـمال ا   ماة م سػتسمالم اةػتم
اإل ػػ استلتت مس تػػػاةتفم م تػػػاالا متا ام ػػػ م قػػؿم  ػػػاسؿمسػػػتفمتةشػػػؽمامػػػؿمأستػػبمة ػػػتتمل ػػػااتمةػػػفمالةداا ػػػاتم

لمعػػاافمةػػ م اةعػػتم" مالمػػ مت ػػت الامساMiddle East Insightال ػػ تتمسػػتفمال ػػا ستف.م ةػػام ظةػػتمة لػػتم"
College of William and Maryماالمػػ متػػ مسطما ػػة امسشػػ ؿميػػاصمسا الػػتماا ػػميسا اتمالة  زتػػتم 

 مشػا ؾم تػهم1998ايةت  تتماالةؤ  اتمالم اةتػتمايةت  تػتمسشػ ؿمعػاـ مةػؤمة اممػاؿمعةلتػتمال ػالـ معػاـم
عةلتتمال الـم  مالشػ ؽمايا ػط ماأمػتمةا مفمأ تتؾمال دت مايةت   مال اسؽم  مإ  استؿماالةسعاثمال اسؽمل

 أس زم ةازماللاس ماإل  استل م  مااش طف.
ا لا ػهمقػ بمم1987ايالؿمال،ةا ت اتماشم  م ا جم ات مسالةقااتمالم م مس امسعتمزتا مهمإل مط ػ افمعػاـم

ال،ػا  ممالة شتمايعل ملل،ا ةماإل الةتتم احماهللماليةت  م  م ل ػت م ػافمتم ػ الام ػساطم سػا م ػ مالمػ س
امزبماهللماللس ا  .ماةتمتمملؾمالةقااتماليةت   ممتثما ؼم ت ام ساطتم ػأشمالقاسػتماإلت ا ػ مايطاامػهم

 ال،اسمتمع تةامتةش .م
 مأقاـم ا جم ػات ممدػالم ػ مااشػ طفمسة ا ػستمإ ػتا همة لػتم"ةتتتلت ػتمإ  ػاتت"مس عاتػتمال ػدت م2002اعاـم

لػ م ا ػبمعالقامػهمالمالتػتمالاطتػتةمةػ مالػ مع ػتمأسػاظس  مال عات ماعتتمةفم سا مالةةػالتفمال ػعاتتت ف.ماام
عالةتػػتمم سطػػهمأت ػػامسد تػػؽمالػػ مالع ػػتمال ػػعات م ةمةػتمسػػفمزاتػػت م ػػإفمعالقػػاتماطتػػتةما ػػميسا امتتمماةالتػتماام
ةمةػػتمسػػفم ػػلةاف.ممعلػػ مأفمااالمةػػاـمالشػػتتتمل اسػػ تمةػػال مالةمقػػؽماليػػاصم ػػ مالمػػتيؿمال ا ػػ مسشي ػػتتم



 

 11عربيـــتشــــؤون 

 

 مممقتػػؽمةعػػهمعلػػ مايقػػؿ مإمػػتاالةامأ  تػػتماي ػػساعمالةا ػػ  متشػػت مأت ػػامإلػػ ميطػػا ةم ػػات  ماام ػػ اءم ل ػػم
ام ا ػػتتمتا م ػػات متايػػؿمالد تػػؽماا ميػػاس ملم اةػػبمعلػػ ماعمسػػا مأ ػػهم ػػافمةػػفمالةقػػ ستفمةػػفمةػػتت مالمةلػػتم

ا  ماا مياستتم متؼمسا اف.ماقتم ةمتملهمعالقمهمسسا افمسالم تتمعلػ مالستػتمايسػتضمااا مةػاعمةػ مة مشػ
 م اةبماة  ـمم   هم  تتم اش ت .مم

العػػؿمأيطػػ مةػػام ػػ مايةػػ مأفم ػػات متقػػتـم د ػػهمعلػػ مأ ػػهمة مشػػا مةمةػػتمسػػفمزاتػػتمالػػ مع ػػتمأسػػامظسػػ مالػػي م
م سطهمأت امعالقتمقاتتمةػ مسػا افما اشػ ت ماالػي مممػت،تممقػا ت مأةت  تػتم ػاسقتمأ ػهملعػبمتا ام ػ مةماالػتم

م2016بماالم اةػتمال ا ػتت مةػفميػالؿم عاتمػهما مةػاعم ػ  معػاـممأةتفمق اةمام اؿم  تتمستفممةلػتمم اةػ
  م ز مال تشؿم ة مةا تمةفممةلتمم اةبمالػامةػتت مشػ  تمسػالؾماامػ مإت تػؾمسػ ت س ماةا ػتمةػفمالػ ستسم

 ال ا  م التتةت مسامتف.م
 ػافمأيطػ مااعمس تما اسؿماإلعالـمايةت  تتمأفم ا جم ات م ػت افم ػتتام،ةت ػاملةػال  ماأفماعم ا امػهمقػتمم

ةفماعم ا اتم ػا جمساسػاتاسالتسمة مشػا مم اةػبمللشػؤافماليا  تػت مالػي مأقػ مسأ ػهم ػافمت ػع ملم متػبملقػاءم
ستفمم اةبماسامتف.مات  دمأفمت افمسػا افمأ ،ػ مالةم ػ  تفمةػفمالةعطتػاتمالمػ مقػتة ام ػات مإلػ مةػال م ػ م

 ػتمسػامتف.مامػام مالةعلاةػاتمالة ػ ستمالشؽمالةمعلؽمسعالقامهمة مسفمزاتتماعػفما مةػاعم ػز مال تشػؿمةػ مةام
لل ػػػما تمايةت  تػػػتمسػػػأفم ػػػات متمعػػػاافمةػػػ م ػػػساطمة مػػػبمالممقتقػػػاتمالدتػػػت ال  ماسأ ػػػهمتػػػتل مسةعلاةػػػاتممدتػػػتم

مالممقتؽم  ماايم اؽمال ا  .
م  
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 العرب وحضاؤالث جيل .. الثىرة الصامخت

 3112\1\31  الوطن القطرية     شفيق ناظم الغبرا
  مإ ط ساؿما، اءمم ا مةؤمة  ماست ةام قدػزمسػتفمالةشػ التماالق ػاتام ػ م ةلػتمم ل تمة م تتؽمع س 

ةفمال اما أ مةفمال اؾمايامسهمتشع مساإلعتاءم المتا تمق تتم  مإقلتة اممقم بمةفممؿ.ماست ةام ممػتثمقدػزم
 للماا م تتؽم،الث:

لت ػػام عػػ بمإامس ػػدم ام.شػػعاس اممػػتة مس  ػػتمةػػفمأطػػ اؼمعػػتة م مػػفم ػػ مآيػػ مم ػػاساتمالػػتاؿ مإيمامت ظػػ ما
ا قػتمةػػفمأا اؽمالػتاؿماايةػػـمالةمتطػتمس ػػام ةػاماستػػتمعػتتمةػػفمقاتم ػامالعػػ ب.مشػعاس امالع ستػػتممػت  مالػػ،ةفمةػػفم
قام امامتام امااقم اتالاماة مقسل ا م ؿمالملاؿمع تةامتمـمم اس امسةام ت ػامملػؾمالمػ متقػاؿمسأ  ػامقػتممقػ م ػ م

ابمالشعاب.ماال مسالمال ملت تمملااملةش التمةمد  ةمسؿمةقتةػتم ا تامأاملتستامأام ت الام م افمعل مم 
عاتةمط حمالةش لتمة تتام.مأفماي سلتمعفمالعػ بمامتة ػفمافممماقػؼمايلػؾميفما ػاتالـم لة اامتمطاتلتماام

 عل مالةمؾ.
لػت.مالق ػتمل أييمالمالتمال ا تت ملقتمقاـمالشعبمس،ا ة مست ةام تمال ظاـمعلت امسمتةت مشػاةؿمل ػا تامشػعساماتام

اممقؼمع تمال ظاـ م قتمأتألمالم تتمالم   ملمداتتمال ،ت مةفمالد صمعلػ مالةعا  ػتمال ػا تت ماأت ممػتيؿم
لمغتػػ م ػػؿمقااعػػتمم2015الػػتاؿمالع ستػػتمسػػتا هملمشػػمتتمقػػاألمالةعا  ػػت ماأتألم تةػػامسعػػتمالمػػتيؿمال ا ػػ معػػاـم

فمةعهمع تممتمةمتتملاامالمتيؿمال ا ػ .م ػؿماللعست مأةامالتا ماإلت ا  م قتم  متمالةعا  تم  مس اءمماازم
الةؤش اتممؤ تمسأفمالػتاؿمالةمتطػتمس ػا تامة مةػتمسق ػاتامقػتماممعػاتمسػال د مالةساشػ معلػ مالة ػألتمال ػا تتم
ل   امقتمميتة امأت امسةمضمال ت ت م اام اؾمة مةافمسالة ألتمال  تتت مامعاةل ـمةػ م ػا تامةػ مسطمس ػيهم

تمالقاألمال ا تتمالةعا  ت مست ةام ا ػتاممعػ م تػتامسأ  ػام مي ػ م ػ م ػا تاملػامي ػ تمالة ألت مااليامقتمتدت
إتػػػ اف مايلػػػؾمافمةػػػامت،سػػػتماا ػػػتمعلػػػ ماا ضملػػػتسمال ػػػتشمال ا ػػػ مسػػػؿمالا ػػػاتماإلت ا ػػػ  ماالػػػيامت عػػػؿم
الممػػالؼماإلت ا ػػ مال ا ػػ مة ػػمة .ماةػػامالااتػػاتمالةممػػتةم مسمػػثمعػػفمط تقػػتملمسقػػ م ػػ م ػػا تاما ػػ م ت الػػا م
اال مل يام علتمةفماي  اتم اال م تا ام امم اهم ا تا.مالامت   ام ؿمة ألتمةمد  ةم  ماإلقلتـم   تمسػأفم
ممػتةت مالػتةفمتافمأت ػ ماعػاتةم ظػ م ػ م لتستاماالتةفممة افمسياتمالمعقتتمالي ممة مسهم ا تا.مسؿمت ػ  مالتػـا

ت امق تتم ا تام معا  مةػفمالة اامػتمل ػ ااتمالم بما ماس  امالةتة ة.مل يام الق اتامالع ستتمالةيملدتمسةام 
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عتةمقتمم ؿمللعش  مسؿمتم دمأ هم  مظؿم تابممؿم تا  متغتػ مايا ػاعمالمػ مأتتمساا ػاسملل،ػا اتم
 االع ؼم الة اامتمة مة ةم  مطاؿماإلقلتـمالع س ماع  ه.

عةػػؽ.م ػػؿمالةؤشػػ اتمةػػامت تػػتهمالشػػسابم ػػ مالعػػالـمالع سػػ مالػػام ػػاال مالةا ػػاعما ػػسبماإلممقػػافمالع سػػ ماي
م  تهمات   ممعلتةامع  تامةمقتةامت اا مستفمالشابماالشػاست مت تػتم مشت مإل ما همت تتم ظاةام تا تامتممـ 
 ظاةػػامت ةػػ مالعتالػػتماإل  ػػا تتماامت ػػافم ػػسسام ػػ م شػػ مالظلػػـماالد ػػات مت تػػتم ظاةػػامة ػػاسالمتمةتػػهمةػػفمالد ػػاتم

 متالػػتمتمم ة ػػاما ظػػاـم تا ػػ متلسػػ مطةامامػػهمةػػفميػػالؿماالم ػػلطماال شػػ .مالشػػسابمت تػػتمأفمتشػػع مسأ ػػهم ػػ
إش ا هم  م  اعتمالق ا ماس اءماا مق ا .مالشسابمت تتمإقلتةامع ستام ايسامالتسمطا تاملل اس مة ػافمتممػا م

 طاقاتمالشسابماتؤةفمل ـممؽمالم  ستمااليطأمااإل مقاء.
 تػا.مةػفمالية ػتمةالتػتفمع سػ م،ال،ػتما  ػؼمالمالتمالطا تةمالع ستتماتتملا اتمية تمةالتتفمع س م  مم م

 ة  ـم ا تتف.
م  ػػػ مالية ػػػت اتماال ػػػمت اتم ػػػافمالعػػػ بمتم ةعػػػافم ػػػ مستػػػ اتمال سػػػامةػػػفمع ػػػؼماي ظةػػػتمالع ستػػػت مأةػػػامالتػػػـا
 أ ػػػسمتمإ ػػػط ساؿمالم  تػػػتمة ا ػػػاملةسػػػاتمايلػػػاؼمةػػػفمالة ػػػ تتفماالدل ػػػطت تتفمااللتستػػػتفمساإل ػػػا تملػػػتاؿم

   اتتملهمااممتاتمله ما همة مش مسعتتمق اتامالع بماةش الم ـ.ماليلت .مالشماتمالع س ما
الع بمعل مالةمؾ ماالق اتامايي ألميا جمتاس ةمالم ابمالةساش ةمم  مالتاؿم  مة ة مال ت اف.م ةامالػي م

تمةػػفماإلسمعػػاتمعػػفم ػػتق مسػػتفمتاؿماليلػػت م ػػ ممػػاؿما ػػمة تمالقطتعػػتمااازةػػتماليلت تػػتمطػػاتال مسػػالطس مةزتػػ
ة لسمالمعاافمااطا همال اة ماةزتتمةفمالمػتةت مالػيام .مةػايام ػتق مةػ مايةػ اءما  ػاؿمايعةػاؿمالةمم ػزتفم
  مالةةل تمالع ستتمال عاتتت ماةامالي م تق مة مالة،قدتفماالتعاةمالي مأاتعاام  افمالةةل ػت مت ػتبم ػؿم

السعتتفم تق  مال ،ت م  مالة ملػتمالقاتةػتم ػ مالةةل ػتمممملتؿمإفمإعمس مسأفمش ؿمالمعاةؿماط تقتممؿماليتف
الع ستػػػػتمال ػػػػعاتتتم ةػػػػاما ػػػػ مة طقػػػػتماليلػػػػت .مة ػػػػ ممةػػػػ مسة ملػػػػتمةد ػػػػلتتما ف.مةػػػػايام ػػػػتق م ػػػػ مة ػػػػ م
اام مياسام ػام ػ مالشػػ ا مالقلتلػتمالقاتةػت ماايالػػـ:مالػؿمم ػمطت مة ػػ مممةػؿم ػ ااتمأ سػػ مةػ مالػ ستسمال ت ػػ م

 مامعةتػػػػؽميزةػػػػتمالمتػػػػاةماالةعتشػػػػتمساإل ػػػػا تملضزةػػػػتمال تا ػػػػتتماالع ػػػػؼمممةتػػػػزمس ػػػػقاطملالقم ػػػػاتمالة ػػػػ م
 ااإل الاب 

 مالتمالع بمال اال تمأق بملل،ا تتمتافمأفمت افمال اؾم،ا ة.
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 املخبقي ألاخالقي والضياس ي من املجلط الخليجي

 3112\1\33  الوطن القطرية  مهنا الحبيل
عػػتماييالقػػ ملضزةػػتماليلت تػػت مإشػػا ةما دػػ اج مإفم ػػتقتمام عػػ ؼمإفم ػػافمالمطػػا ماييتػػ  م ػػ مق ػػتتمالس

ال ااتا ما غطتمالظ اؼ مالم مش م االام  مالةقااتماييت ة مالػفم    الػامال ػا مال   ػام  ػالتمممداعػؿم ػ م
 الا تافمسقاةمامم اعت.

،ػػـممةػػتمسعػػتمأفما ػػلتمايزةػػتمإلػػ ممػػتمأيالقػػ مامتجطػػاؽ م ػػافم  ػػتمتمسػػتفمالعػػالةتف مة،ّػػؿم ت ػػامالةغػػ تما 
الةز اعػػػ  مأقػػػسدمالػػػتـميعػػػ اؼمعػػػ بماليلػػػت مامػػػتت  ـمالدطػػػ   ماالػػػامالةغػػػ تمالػػػي مأج ػػػ تمةػػػفمأا ػػػاطمتاؿم
الةمػػا  ماقسػػؿميلػػؾمةػػفم ػػلطاتمالػػ مع ػػتمأسػػامظسػػ  ما ا ػػتمال عاتػػتمال  ػػةتتمل  اسةػػهماييالقتػػتماا ػػمت م

 ا لتتم الشةسم  م اسعتمال  ا .
مسأفم أ مالتتاافمالةل  مال عات  م عفماليامالل افمالقي  ممطػا متششػ مسمقػتت مي ػاس مالةةل ػت مةػفماام  ـز

معلػ مم ػاازمايزةػت مأام ا مساطم  تػؽمةػفمطاقة ػا مس ػيهماللغػت ماسةشػ اعمأسػامظسػ  ماسالمػال مالػؿمال ػاؾمعػـز
عطاءمة امتمللم اتت    ؾماايم اؽم ت ا ماام

ؿمايزةػت ماالػامالػ ستسماال اؾمةؤش اتمة  ػامممػ ؾمالشي ػتت مالمػ مشػ عتمأسػامظسػ ماال تػاض معلػ متيػام
م اةبم  مام التف مللشتخممةتـمسفممةتمآؿم،ا   مةزاة تمة مزتا ةمايةت مإل مأ ق ة ماالمػتتثمعػفمة ػاا اتم
م  تػػتمقط تػػتمة تالػػت مام ػػـمالمػػ جمال ػػا طمعلػػ مااشػػ طف م ػػ مشػػ ا تمالستػػتمايسػػتض م ػػ مايزةػػتم  ػػـم

 ا اتمقاعتم ا ما  التمالتا مال لس مل ا.
م اةبمةؤي ًا مسالشتخم ساحمايمةتمأةت مال اتتما امبمالا ػاطت ماالػامةػامتد ػ مسا ػاحممأام  مام اؿ

سأ ػػهممأ تػػتملػػتعـمااشػػ طفمل  ػػاته مل ػػفمالػػيامالػػتعـمتعمسػػ معةػػاًلماالةتػػاش مامقتةػػتملػػه مسػػؿمةياتعػػت مةػػالـمتقػػـم
 ال ستسمم اةب مسما تهمةاقدهمإل مأسامظس ماال تاض ملدؾمااشمساؾم  مايزةتماليلت تت.

ا مػػفم  مػػبمالتػػـا مالعػػؿمال ػػاؾمأةػػا مممػػتمالميطػػتطمايةت  ػػ  مللا ػػاؿمإلػػ مالػػيهمال قطػػت ماأفمةػػامت ػػ  م
يا تمسعتما م ا تمةاقؼمأسامظس  ماتاؿمالةما  م  مق تتمالشتخمعستماهللمسفمعل مآؿم،ػا   ماالد ػتمتم

 ام  تلهمال ام مالالمؽ.مال تا تتملال مع تماساظس  مياتمالسعتمال  اس مالي مة،لهمستافمالشتخمعستماهلل 
 ل م ؾماليامال تاؽمال تا   ملمطا اتمايزةتم  مة ا ه ما عاتملق تتمالسعتماييالق  مإفم تامتمةامقػاـمسػهم
ة مزقػتمالطعػػفم ػػ مايعػػ اض ماالػػي ماقػػ م ػػس اماممةػػاًلمقط تػًام ستػػ ًا ملػػااما ػػزاؽمالػػسعضمةػػؤي ًام ػػ مقطػػ  م
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فم ػػػافما زاقػػػًامةمػػػ تاتًا ماامتجة،ػػػؿم  ػػػستمأةػػػاـملغػػػتمي ػػػاة ـ م تػػػ مأفمي اةمايةػػػ مةػػػ ماي ػػػؼمالشػػػتتت ماام
الةمػ ؾ م ػػافمالق ػتتماييالقتػػتمال  ت ػت م ػػ مالمعػ ضمللشػػ تدتمال  تةػتمالةع ا ػػت مقسػؿمشػػ اتةمتاؿمالةمػػا م

 اسعتالا م تتةمقط مايال مالشتيتمةازامس تم ا  .
 ػػاس ةمالػػ مازا  ػػامايةتػػ مالاالػػت مالػػامالعػػؿمةػػام   ػػامأفمت ػػافمةػػام جمػػبمل ػػامةػػفماي ػػ  ماةػػامأظ  مػػهمةػػفمة

مقتةػ  مت مدػ مسػهمال ػةت م ت سمةستس  متجقتـمل تؿمال   ػتمال تتػت ملةشػ اعمقطػ مالمتت،ػت م ت ػافمةػاتةمممػتي
الػػاط  مسعػػتمطػػ مال ػػدمت مايا ػػتممػػتفمأ  ة ػػاماهلل مسػػأفمالػػيهمالة ػػاس ةم ا ػػتم  ػػاًلمما تيتػػًا ماعمػػ ؼمسػػهم

مالة ػتستف مل ػ مت ػافمأاؿمعالةػػت ال شػت ملمتػهمسعػضماليلػت مالةيػػز  معسػ مالعػاتةمللم ػلتـمسةقاة ػػاممالي ػـا
 اة ا م ا.

التسمةفمطستعتماليامالقلـ مأفمت مبم  مال، اءمعل مالة ؤالتف م ت مأفماليامالةتا مالتـا مم ؾمال ،تػ مةػفم
مةشػػاع مال جسػػؿ مالمػػ مم م ػػؼم ػػتا مالعقػػالء مالػػيتفمعاتشػػاامةػػاممع  ػػتملػػهمقطػػ  ماأةت الػػاماأالل ػػامةػػفمظلػػـ
  اتح مالغتمال  اعمالم معاشم امالة طقت ملام اتتم  مال مب ملش ؾمال اسم  مة ت الـماأعاتاامالم،ست.

االشػػ اتةمال ػػاميالػػؿمقطػػ مااي ػػ ةمايةت تػػت ملػػتسمي ػػؿمال اسطػػتماا مةاعتػػتمالع تقػػت ما ػػتاقام مالشي ػػتت م
مػه ماةػامم قسػهم ػؿم دػسميلاقػت مال فم  ما ةاعم ؿمةفمعاش الـ ماالمقاالـ مةفمالشتخممةتـماةفمأس اءمعةاة

ةػػػفمماا ػػػ ماعدػػػتما ػػػالةتمةشػػػاع ماةمتػػػًامللزاسػػػ تف مايالل ػػػـمةػػػفمأس ػػػاءمشػػػعبمقطػػػ  مالشػػػ  اءم ػػػ مالطسػػػ م
 اال  تت ما  أؿماهللمأفمتاال معلت ـميت اتمال احمااي ض مةامت علهمس  تمعلت ـم  مالتا تف.

دػػؾماشػػمساؾمأزةػػتماليلػػت مالع سػػ  مل عتػػتمالمد تػػ مإ  ػػاما مػػفم أةػػؿ م ػػ مأفمم ػػافمالػػيهمالمطػػا اتمأاؿمالةعػػالـ مل
 ػػ مالة ػػطلماتماي ا ػػتت مالمػػ ما م  ػػتمس ػػامتاؿمالةمػػا  مالػػتسمايةػػ مال ػػامس دػػ ما ػػاتميال ػػاتم تتػػت م
 سةامسع  امةش اع مأاما مداءماييطػاءمعػفمال تا ػاتمالقط تػت م  ػيام دػ مةػاامتة ػفم دتػه ماام ةػام ػ م  ػـم

  قاؿمالةعات  م إ هما ؼمتقتؽ ملةام  أل.الةش اعمالةعات مل ـ مامت ةام
ماليػاةسمةػفمتا تػا ممػتفمإتػيافمال   ػتماليلت تػت م اال امالسعتماييالق مالة  ػز  م ػإعالفمتاؿمالةمػا  متػـا
أفمقط ماشعس اماأةت الا مممّالتمإلػ منم ظػتـمالمةػتتفو ماأج ػقطتم ػؿملغػتماعمسا تػت مالامػؽمال ػاسما ػ  اام

ة مقط  ماةػاماقػ ميس اس ػام ػ م  ػ  ـ ما ػ م ملػم ـممػتفم ػا اام ػ مأ ا ػ مملة  تمالمي ت مسأيالؽماليالؼ
 أشقاس ـ ماةجلئماإلعالـمعفمقط ماأالل امس ؿممم تض.
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 ػػؿميلػػؾماةػػاما مشػػ مةػػفملغػػتم ػػاقتت مالػػامسااسػػتمالق ػػتتماييالقتػػت مالػػتسم امشػػتممةػػتمالةز اعػػ مام ػػب م
مال ػاتاء ملػتسمةػفمال ػ ؿمةعال م ػا  تةػاما م زمػهمال دػاس ممػتفمتعلػفم ػؾمااشػمساؾمماليلؾماليامالسعػتماالغتػـا

   مايزةتماليلت تت مااقؼممةالتمالم عتتماإلعالة .
اليامإفمقجّت مل ياماليلت مالع س  مأفمتسقػ م ػ م  ػةهمالمػال  م ػالمتة ػفمأفمتعسػ مالػيامالػت سمعلػ مالشػعابم

 لم ا.س  الت ماأتًام ا تمالتالتمال متتملام ت مقط  مل افم دسمالم ـمت  مبمل ا
أةػػػامالةمسقػػػ مال تا ػػػ  م  ػػػامأعةػػػؽمةػػػفما ػػػمقالتمت.مالزتػػػا  مال ػػػ ا تت ماايمتػػػا مالسػػػتتؿمالةؤالػػػؿ ما ػػػمس اؼم
ة ػػت ةمالة لػػسمال شػػت م ال ػػؤاؿم ػػ م تػػؼممعػػاتمال،قػػتمال  ػػستتم تػػه ماالعالقػػتمسػػتفمأع ػػاسه مسعػػتماا ق ػػاـمسػػتفم

لػػت مالع سػػ  مةع  ػػتمة ػػمقساًل ملمجمػػاؿمتاؿمالةمػػا ماتاؿمااعمػػتاؿ ماأيطػػ مأةػػ مأفمم ػػافمأتػػًامةػػفمتاؿمالي
   مأ مق تتمي اةت مم ظتةًام تا تًا متجشّ عمتعاةمالقساسؿمأامال تاش مأامتعـماا قالساتم تالا.

الػػيهمق ػػتتميطتػػ ة م  تػػؼم ػػتعال  امالة لػػس مالػػي م  ػػدمالشػػتخم ػػساحم ػػ ماسقاسػػه مس دػػاحمةػػ  ما تػػؼمتسػػتأم
 ستفمالشعابماتدم  ـ.مإ الحمالة لس ماامتزاؿمالم سماإلعالة متدمؾ

إفمعلػػ متاؿمالةمػػا مإعػػاتةمالمد تػػ م ػػتتًا م ػػ مآ،ػػا مإتا ةمالة ملػػتمال ػػاسقت معسػػ مم ػػاساتممػػاتم  مااق ػػاءم
التسلاةا تت ماالتـمم امستػتمالشي ػتاتمال تا ػتت ماتا الػام ػ مالةعال ػاتمالم تةػت م ةػام ػ ألمامتجة،ػؿمايزةػتم

 الس تافمال تا  مللستتماليلت  .مة مقط م قط مال   ام ا ةم ا عت ملةامآؿمالته
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 الاهخخاباث العراقيت واملخغيراث الشيعيت

 3112\1\32  االتحاد    عبد الوهاب بدرخان
 مأّتػًامم ػفم«المشػتمالشػعس »  م  اتػتمالةطػاؼم ػّدمال ػمتدمسا د ػاؾمممػالؼممتػت مالعسػات مةػ مةتلتشػتاتم

االعػاتةم«م  ػ مالعػ اؽ»إلػ مةغػات ةمممػالؼم«متالمشػ»التاا  مالمػ مت عػتمالػات مالعػاة  ما ػااهمةػفمزعةػاءم
مالعسات ما ػم   اا مقسػؿمة تتتػه مأفمتغػاة مس ػا ةم  ػؿم«.مالدمدمالةستف»إل مممالد ـمالة ّة م  مم مي ـا

ػػفمامتشػػّؾمأمػػتم ػػ م التالػػت مالمػػ م ػػ ع اماا م ػػس امسعةلػػهما   ػػهمطػػااؿم،ال،ػػتمأعػػااـ م ت ػػ متػػتهم ػػ مأتػػت مةش
مالتالػػت ماال ا  ػػتم لّتػػًاما ػػاتم ػػتشماط ػػ مأ  ػػـمةقاقعػػافم ػػ م ػػزعم ـمالة تلتشػػتااتت مالة اق ػػتممةاةػػًاملةد ػػـا

عػػاس مللطااسػػؼ ماالعاةلػػتمسػػتأبمعلػػ مايمػػ اؽمالةؤ  ػػاتمامطاتع ػػاملة ػػالم ـ.ماأّتػػًامت ػػفمالةػػاؿماا ميػػاس م
  ػؿمةػفمللعّسات  مسعتةامم  همالمشتّتاف م إفم ػعتهمإلػ ممعزتػزممتػا مع اقػ متػؤةفمسةػامتقالػهماتعةلػهمتسقػ مأ

أفمتلّطخم ةعمهمسػأفمت ػافم  سػًامإلػ م  ػبمةػ مةشػفمملّطيػتمأتػتت ـمسػتةاءمأس تػاءمعػ اقتتفما ػا تتف مياؾمأفم
  م ةاميا االا ماممة م ـم  اؾمس اءةمةفم  اسـماا م ا اتما م ساالا.«ةما ستمتاعش»

 ماقػػػػػتمم ػػػػػّاتمامتمةمّػػػػػ مالمشػػػػػتّتافمسالشػػػػػعستتمالمػػػػػ متػػػػػّتعا  ا.ماشػػػػػؾمأفمسعػػػػػضمالستسػػػػػاتمممعػػػػػاطؼمةع ػػػػػـ
لة ّشػػمت ـ مإامأفميلػػؾمامت ػػةفمل ػػـم ملػػتم ستػػ ةما،اسمػػتمةػػفمال ػػايستفمةػػاملػػـمتعةػػتاامإلػػ مالم التػػبماال ػػغطم
علػ مال ػاس ماالػامةػام ػتدعلا هم ػ مأ ممػاؿ ماةػ ميلػؾم ػإفما ػاتالـم ػ مالة لػسمال تػاس مالةقسػؿملػفمتع ػػسم

أفممج ػػػةتم تػػػهماا ػػػطدا اتمال سػػػ ألمسػػػتفمالقػػػاةمالمػػػ متعمقػػػتا  امي د ػػػ ـ.مإيمإ  ػػػـم ػػػتقممةافمة ػػػاًام ػػػسؽم
«مالمتػػػا مال ػػػت  »ا«ممػػػزبمالػػػتعاة»المتػػػا اتمالشػػػتعتت ما ػػػت افمعلػػػت ـمأفمتػػػأ لاامي ا ػػػًامةػػػفمم ػػػصم

لت مزعػػاامل ػػـمة ا ػػًام ػػ مةشػػ تم تا ػػ م ػػافمتمػػأّ، مس ػػـماامتم ػػس ـم ػػزءًامة ػػه مسػػؿمامتعمسػػ الـمة ػػممّقتفمإقمػػاـم
مةقػاة ـ مأ د  ـم ته م لل تا تمة ّةتماللةتلتشت اتمة ّةػتمأيػ ألمقػتمم ػافمتاعةػتملل تا ػتتفمةػفمتافمأفممقػـا

 أامم افمأتاةمإت ا تتمليلطمايا اؽمااللعبمسالمااز اتمال تا تت.
 م«المشػت»م- افماسّتمةفمالسمثمعفمالتتماإلت ا تػت مممتتػتًامعػفمقا ػـم ػلتةا   م ػ ما م ػاـمممػالؼمالعسػات 

 سػػػتسمالػػػاز اءماالمػػػأ،ت م ػػػ مماّ  امػػػهم«مإت ا تػػػت»أاًا مايمسػػػا م،ػػػـم ػػػ م  ػػػيه.م ايالػػػتاؼمةػػػفم   ػػػهم ا ػػػت:م
اة ػػػات ةممةػػػاتزهمال ػػػـما دمامػػػهمعلػػػ مالعػػػ ب.م،ا تػػػًا مالمػػػؤاؿمتافمالمقػػػا بماا ميػػػاس مسػػػتفمالعسػػػات ماةقمػػػتألم

لم دتػ مال ػايستفما ػةافمعػتـمم ػاؿمالعسػات معلػ م«مالمشػت»ال ت ماعّةا مالم ػتـ.م،ال،ػًا ما ػميتاـما ػاتم
تملسقاسهم  مة  سهمةفم  ت ما ةافمعتـممةا ؾم ملمهم  مة لػسمال ػاابما سةػاممدّ   ػامامقػًام مت تمما ة
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سقتاتةم ا  مالةال  مال قـمال عبم  مإتا ةمعةؿمالس لةػافماالػممّ ـمسعةػؿم«ماسمالؼمتالتمالقا اف» مسق م ملتم
ةػػفمتافمةةا عػػتم«م اؽ  ػػ مالعػػ» ما  ػػةاةهملممػػالؼم«متػػا مالم ةػػت»الم اةػػت.مال ػػفمإعػػالفمالم ػػتـ مزعػػتـم

 ةفمالعسات  مةاملسثمأفمأعاتمايةا مإل م  اس ا.
اا ػػػػم   هم  تػػػػؽم ستػػػػ مةػػػػفمال  ػػػػ ت م ػػػػإفميػػػػ اجم«مالمشػػػػت»م-اسعػػػػتةامالػػػػا ـمال ػػػػت مسشػػػػّتةمممػػػػالؼمالعسػػػػات 

المشتتتفمأعػاتملػ ستسمالػاز اءماممةػااتمالمعػاافماالم  ػتؽماا ميػاستتفمةػ مال ػت تتفماةػ م سػاتمأيػ أل مةػام
  عاًلمةفمالقاؿمسأفممتا هم ت افمعاس ًامللطااسؼ.تةّ  هم

مػػزبم»ةػػفمالةؤّ ػػتمأفمم  ػػتمالممالدػػاتمعلػػ مال ا ػػبمالشػػتع معّسػػ تمة ػػّتتًامعػػفما ػػاتمةع ػػلتم ػػ م  ػػ م
 مقػػتمم ػػافم ػػ ممسعتمػػهماليال ػػتمللػػال مالدقتػػهماي ػػاعهمللعقػػؿمال تا ػػ ماإلت ا ػػ  ماقػػتمم ػػافمأت ػػًام«الػػتعاة

معةػػامإيام ػػافما ػػاتم ػػا  مالةػػال  معلػػ م أسمالمػػزبما اسسػػًامميامتػػتم ػػ مالعقػػؿمال تا ػػ مالػػي  تػػتت ه.م سةعػػزؿي
ل ستسمال ة ا تتمق ا ًامإت ا تًا مأاممزستًامة مقاًل مأاما ع ا ًاملقّاةم ستسمالاز اءمال اسؽماشػس تمالة ػالدمالمػ م

«ممػزبمالػتعاة»فم    امسالد ػاتمااإل  ػات مإامأفمإ ػ ا همعلػ مالعػاتةمإلػ مة  ػسهمال ػاسؽمامتع ػ م ػاألمأ
لل ػػػتط ةمعلػػػ م،ل،ػػػ مالعػػػ اؽ ماسالمػػػال ملػػػـم«متاعػػػش» د ػػػهمااإلتػػػ ا تتفمامتعم  ػػػافمسدشػػػلهمالدػػػاتحمالػػػي م لػػػبم

 مإامإيام ػػافمالػػت  ـم تػػ مالةعلػػفمةاا ػػلتمإ قػػا مالعػػ اؽماام ػػعاؼم«المػػ بمعلػػ متاعػػش»ت ػػماعساامت اسم
ام  ةمػػهممعزتػػزًامللتالػػتم«مال  ػػ »،ةا مالتالػػتماال ػػتشمالػػاط   ماا ػػمط اتًامإمسػػاطمة ػػع مالعسػػات مإلػػ ما ػػم

 االةؤ  اتماة المًتمستفمةيملؼمة ّا اتمالة مة ماام  ا ًاملالقم اتمالةم الؾ.
سػػتال مأفماإل ػػ ا معلػػ ماا مياسػػاتمالةقسلػػتم ػػ مةاعػػتالام ػػ مشػػ  مةػػاتاما ػػممقاؽمت ػػما  مت ػػبمامم اةػػه م

تػػتا ممػػاؿمأ  ػػتاتميدتػػتمممعلّػػؽمسالم ػػا سممالعػػؿمأ ػػاأمةػػامام ػػـمسػػهمال قػػاشم ػػ مشػػأفمإ  اس ػػامأاممأ تل ػػامأ ػػه
الشتع معل م ستسمالػاز اءمالةقسػؿ.مالةؤ ػؼمأفمالػيامال قػاشملػـمتقػا بماعم ا ػاتمالة ػّافمال  ػ  مس ّتتػتماام
سملػػاؿمت ػػػما تت مإيمإفمظػػػ اؼمة ػػػاطؽم جػػػ تتماا ػػػعتملت ػػػتمة ا ػػػستملةةا  ػػػتماا ػػػممقاؽ م ةػػػامأفمأا ػػػاعم

 ل ـمأت ًامةشا  تمطستعتتم ته.ةساتما اؼمةفمال ازمتفمامممتدم
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يان عن الضلطت!
ّ
 إقصاء عنان.. القاجل والخائن ال يخخل

 3112\1\32  31عربي  ساري عرابي
 ػػا افمال،ػػا  /مت ػػات و؛مستا ػػاممػػ  ضم تػػهمم23أ ػػت تم"القتػػاتةمالعاةػػتمللقػػااتمالة ػػلمت"مالة ػػ تت مال،ال،ػػاءمن

م- ػػاة مع ػػاف؛مل سا ػػتمال ة ا تػػت.مااّم ةػػتمع ػػافممقسػػاؿمم ّشػػدم سػػتسمأ  ػػافممػػ بمالقػػااتمالة ػػلمتمال ػػاسؽ
س ل ػػلتمم ػػـ مأال ػػامإعال ػػهمالم ّشػػدمتافمم ػػالهمعلػػ مةاا قم ػػامأامتافماميػػايهمإ ػػ اءاتمم- ػػ مالستػػافميامػػهم

إ  ػػاءما ػػػمتعاس املػػػهمنأ مأ ػػػهمةػػػامزاؿم ػػػاسطماممتػػػاطم ػػ مال ػػػتشو ما،ا ت ػػػامام اةػػػهمسػػػالمم تضمعلػػػ مالقػػػااتم
تعػػتمست  ػػاماسػػتفمالشػػعب ما،ال، ػػاماّم اةػػهمسػػالمزات  ماسالمػػال ما ػػمتعاؤهمللممقتػػؽ مالة ػػّلمتمسغػػ ضمإمػػتاثمالاق

 اأيت امامم ازه م ةاممقاؿمسعضماي ساءممتفم ماستماليهمالةقالت.
اسال  ـمةفم  ا ةمااممتاطمتاسةام  مماق مةااتمة،ؿماليامالةاقؼ م إّفماليامالةاقػؼمةةػامت سغػ مأفمتجماقّػ م

لتـمةفمأ ؿمالا اؿمإل مالم ـ ماتمػاّ طم ػ مةةا  ػاتميطتػ ةممشػت مإلػ ما مساطػاتم لدا.م الي متغ ؽم  ما
 اة تمسػ"إ  استؿ" مامد تطم ت مةدّ  مسةقّت اتمالسلتما، اامهمام اسه؛مامتة  همأفمتمػ ؾم   ػ مالم ػـملغتػ ه م

فمالػػيامالغػا ؽم ػػ معلػ مايقػػؿملػفمتدػػمدمة ػااماقمتػػاتهمإلػ ممسػػؿمالةشػ قت مأامام اةػػهمساليتا ػت م  تػػؼمإيام ػا
 التـمااليتا ت مالامعستمالدماحمال ت  ؛مس دامهمالم م ع   ا ماالم مأقّل ام اءامالغت مااا م ازتت! 

مت ةامممالدشْتمسعضمالقاألم"الةت تت"مة مالع ػ  ما لػاؿم ظػاـمةسػا ؾمإل ػقاطمالػ ستسمةمةػتمة  ػ ؛ماعمقػتتم
ل تا ػػ مأامايتػػتتالا   م،ػػـمم ػػلة ـمالم ػػـمعلػػ مملػػؾمالقػػاألمأفمالتالػػتمةػػفمالةة ػػفمأفممج ػػقطمل ػػـمي ػػة ـما

طسؽمةفميالب ماا مةّ ماليامالسعضم  م ّتهمامةاقامهممم مسعتمةيسمػتم اسعػت مأ مسعػتةام ػ ؽمال ت ػ م ػ م
التـ ماالام  مةاق مالقّاةماالة ؤالتت.م سال  ـمةفمأّ همامتة فملقامؿما اؼمأفمتميّل معػفمقامػهمام ػا امه م

اطتت؛مةفمالةة ػفمأفمت س،ػؽمع  ػامالػاماممةػاؿمالػّشماالزتػؿمتػؤّت مإلػ مةما ةمػه!مسػال  ـماأفمتدمدم ا يةمتتةق م
 ةفميلؾ مظّؿميلؾمالسعضمةممدظامسأمالةهمال اي تمعفمإة ا تتمأفمت ّلةهمعستمالدماحمال ت  مالم ـ!
م ظ تمػػهم ػػ مالمغتتػ معلػػ متعػػاةم ال تػػاشمةػفمسػػتفماإل ػػالةتتف؛متّم ػػـمس ػيهمال ػػيا تممػػزبمالمم تػػ مالػي ممقػػـا

للقتاـمساا قالساتم،ـمم لتةهمالم ـ.مة،ؿماليامالم ّا ملتسمقا  ام قطمعػفمإت اؾمال ػتاقاتمالمػ م شػأتم ت ػام
ال تاشمالع ستت مل ّ همت زعمةفمقاتةمال تاشم  اسزالـمالسش تت ماتم ا الـم ةطامةفمالةالس تمالةيّل تف مسػؿم

ال ت  مل  ػ ةماليال ػتماالعػاةلتفمل ػا مأ مم متعا2013إّفمالمزبم د هم  مستافمأ ت هم  مآب/مأ  طسم
 ل   ةممزبمالمم ت  مس دمهمالعاةؿمالم   مالامتتمإلعاتةماليال ت!
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،شلػػتفمالةػػي ا تفمأعػػاله ماسػػتفمالعتتػػتمةةػػفم سالمأ ػػتم،ةػػتم ػػ ؽ م ػػ مالػػتاا  ماالمملتػػؿماالظػػ ؼماال ػػتاؽ مسػػتفمالةش
ؽمةػػام ػػ مالةشػػ تمالة ػػ  مالة ػػةت.ماالػػياممةػػؿمسعػػضما ةػػاؿمعلػػ مإة ا تػػتمأفمتػػؤّت مم ّشػػدمع ػػافمايمػػ ا

الةاقؼمامتيلامةفمسعضمع ا  مالا االتمالةمم ةت مإامأّفمال قػتمةّم ػهمللػيتفملػـمتماّقعػاامالػياماإل ػ اءمةػفم
الة لػػسمالع ػػ   م ػػ ممػػّؽم ػػاة مع ػػاف ماسػػالغاام ػػ مال الػػافمعلػػ م ػػ اعمأ  ػػزةمالتالػػتمالة ػػ تت ماتافمأفم

  تماليامالمّت م ااممةااتمقاسةتمعل مأّ مماؿ. قاؿمستا  امال امأفماية ما م  مع
الد ػػػ ة؛مأفمعسػػػتمالدمػػػاحمال ت ػػػ  مةػػػفم  ػػػتمأالػػػ  م ػػػ مة ّةػػػتممي تػػػبمعظةػػػ ملة ػػػ  ما ػػػ ميتةػػػتمأالػػػتاؼم
مس ػػامعلػػ مالا ػػهمالةطلػػابمإامالػا م ػػالظّفمسأّ ػػهمسػػاتمعسسػػام ا ػمعةا تتملمامػػتماع الػػتمامتة ػػفميمػػتمأفمتقػـا

سػاّ  م علػػ مايقػػؿمالػػاملػػـمتػزؿماي  ػػبمسال  ػػستملضالػػتاؼماإل ػػ استلتت..معلػ متاعةتػػهمةمػػضمي ا ػػتمامد تػػ م  
ساإل ػػا تملة ةمػػهمم-اممػػ ماللمظػػتمم2013اةػػفم  ػػتمأيػػ أل م ػػإّفماشػػمغاؿمال ت ػػ م لّػػهمة ػػيما قػػالبمالعػػاـم

 عل مإعاتةممش تؿمالتالتماة ا زمالقاألماال دايم ت ا مامت ةدمسإي ا همةفمال لطت.م-ايال م
شػػػ مال ت ػػ ملل ػػلطت م ػػػإّفمي ا ػػهمة  ػػا مأامإ ػػعاؼمة  ػػػزمقّامػػه متع ػػ مسال ػػػ ا ةمس ػػ ؼمال ظػػ معػػفم 

اليطػػاةمايالػػ معلػػ مط تػػؽمةما ةمػػه ماالػػامةػػامتعتػػهمالػػيامالةيلػػاؽم تػػتا؛مة ػػيمال،ا تػػتمايالػػ مالمػػ مسػػتأم ت ػػام
 سالميطتطما قالسه.

 ت ػ مالةممةلػتف متافمل فمةايامتع  مأفمتقؼمالة لسمالع ػ    مالػيامالةاقػؼمالما ػـمةػفمأمػتمة ا  ػ مال
 أ ماعمسا ملة ا تماليامالة ا س !

سالمأ تت مامتم ـمال ت  مة ػم تامإلػ مة ػ تمالػتعـماإل ػ استل  مأامتعػـمسعػضمتاؿماليلػت  ماام ةػامامسػتمةػفم
عج بمة ا تةملهمتايؿمالتالت مااليهمالع بمممماجمإلػ مشػس تمة ػالدم اةعػتم تةػامست  ػا.ماالقػّاةماي ا ػتتم

لت ػػامال ت ػ ما فمالػػ مال ػػتشمالة ػ   مةػػفميػػالؿم يػبمقتاتتػػتما ّػػ مل ػامالة ػػالدمالمػػ مامسػػّتمالمػ مت ػػم تمإ
 ة  امليلؽمع ستمة ا تةملهمس يامالقت مالما ـ.

الػػتا ماييتػػ مل،ػػ ااتم ل ػػفمتسػػتامايةػػ مأسعػػتمةػػفميلػػؾ م ةػػام قالػػهمعػػفمالػػتعـماإل ػػ استل مالة تػػبملل ت ػػ  ماام
ع ػػاف.م  ػػؿم ا ػػتمالتالػػتمالة ػػ تت مسةػػام ػػ ميلػػؾمال ػػتشما ػػؿممة ػػ ماةقػػت ام ا مألةمػػتمإلتػػهممةلػػتم ػػاة 

أ  زم اماية تت م ا لتمأام ت مةت  تملةام ّ ام قالػهمة ػيميةػسم ػ ااتمساا ػم اتمإلػ مالظػااال مالةمامػتمي م
 ةماس  !
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تم مفمأةاـماممةالتفما ف؛مإّةامأفمالػيهمالتالػتمة م سػتما تتسػتمإلػ مت  ػتم تػ مقػات ةمعلػ مةالمظػتم،ػـمةما ػس
مػػػا ـمةطلػػػؽمالقػػػت اتم ػػػ ممػػػتةت مالسلػػػتماستع ػػػاملض  سػػػ  مأامأّفمالتالػػػت مسةػػػام ػػػ ميلػػػؾمال ػػػتش ممعػػػا  مةػػػفم
ايم اقػػاتمةػػفم ػػاعماايمػػ اؽمالػػي متةّ،لػػهمال ت ػػ  ماسال ػػ ا ةم ػػإّفمالتالػػتمالةيم قػػتمإلػػ مالػػيامالمػػّتمالػػ متالػػتم

اسقتػتمأ  ػافمالتالػت مالػ معج ػبممة م ست.ماليامت عل ام قاؿمإفمالع بمالم مت م تمإلت امال ت ػ م ػ مال ػتش
مةيم قت مات ةع اماايم اؽمساإل ا تمللة الد.

 

 جم بحمد هللا


