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 مقدمة 

کانت للتطورات السییییةاسییییةف الته  الت ن ا اةرا  وشنط ا الطییییرا ا وسییییط وال الم 

اهشةف کنةرة  ، ن ةث اسییییتمنت شنه   ما شاییییاناا  0222و0220ا سییییبشه نة  

وفه هذه الاترة کتنت  ش شونف ش  الش ا ت  ول اهم  لنةا  و  ات نظری نطأن ا ،

ا  ماث الته شرت ن ا اةرا  وال الم ال رنه وا سیییبشه ونطیییرت هذه الش ا ت فه 

صییییییی ةاف الوفاا الته تصیییییییمر فه اةرا  وشو ا  ناة ال الم ا انارةف  وشو ا اةرا  

 ال رنه .

  ا شا هذه الش ا ت الشنطییییورة فه وسییییا ل ا نبم ا ةرانةف الته اطییییرت أورأةت 

 اة تم نا واییاف فه اةرا  وال الم ا سییبشه ا  ة رأه  فه کتاب ،  ةشک  لش، الة ا 

وة ار  نةن ا ونة  شا الشذکورة اشسف انوام الوةطلا نله ا  ماث الته  رت ابل 

 .طاءشن ا شا ة ة ری ا   نله السا ف السةاسةف وةستننط

اوء ن ا تل ه الار و ا  تکو  هذه الش ا ت شاةمة لل راء الکرام ةستاةمو  شن ا ، أل

 نله ا  ماث الته شرت ن ا الشنط ف وشا نتج نن ا ش  آثار وتمانةات . 

 الشؤلف
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 یرانییناإل صدور تثلج الفلوجة في داعش على العراقیة القوات انتصارات  

 ل واتا نلى ال را ةف ال وات انتصیییارات ن  تت مث التي ا انار نأول، أو  ا ةرانةو  ةتانا

ایییم الشمنةة   مانش  را م أنناء وأ  ااصیییف  .الالو ف في مانش  وات سیییةشا و  ا رهانةف

انش م ةتاذهم الذة .هؤ ء  ا  تشاني التواصییل وطیینكات ا نناء وكا ت ننر تتوالىوال زل 

 يا رهان التنظةم هذا اسیی اط نلى ال ازشف الناسییلف ال را ةف ال وات شوا  تا في نطییرةف مرونا

 تذرف نمأت والتي ااصییییییف والالة ةف ال رنةف المول ن ض نمنم ة ظى والذي ال راا في

  اةرةا أنااسییا ةلاظ الذي الشت   ر الطا اي ا رهاني الانةث التنظةم هذا اناییاء نلى المشوف

 . الالو ف في

 ل زن م نو وة ز ا نتصارات تلو ا نتصیارات ت  ةا في ال را ةة  لارح ةار و  ا ةرانةو 

 واطنو ش ا ةت ا ةذهب والتي ال راا ان اء في الشتكررة التا ةرات أانار الى ةستش و  وهم

 .ونزل أنرةاء

 سنةل يف راةصف أروا  ا ت مم التي الط ني ال طم  وات سةشا و  الناسیلف ال را ةف ال وات إ 

 الش رشة  الن ثةة  صیییییاوف ا في تایییییم التي مانش  وات منس ش  ال را ةف ا رض تط ةر

 وش  الناط أشوال أغرت م ش  أو ن م، الشغرر والطییناب ال شل ن  ال اطل والطییناب والشار ة 

 أو( لسبما نلة م) النةت أهل طیة ف ش ارنف في السیلاةف الوهانةف المناةف اثر التنظةم ن ذا الت ا

 نالطیییی وات وا سییییتشتاف ال نسییییةف اللذة نلى وال صییییول الشغاشرة نغرض نمانش، الت ا ش 

 ششفشص وهي نشلةات ا لو ف والمولةف ال رنةف الاغوط أشام تلة    التي ال وات هذه.. الش رشف

 ةأتة م ركنة نمنم ةتشت و  الذة  ا فاا طذاذ الش رشة  هؤ ء ش  ال را ي الط ب تالةص نلى

 ال ش ةات تن ل ا اشوال طرةا ن  الالة ةف والمول السیییی ومةف في الاتنف وطییییةو  ا شراء ش 

 لش ةنة ا الس ومةف ال كوشف اطناء ننم ال اهزة الطا اةف نالاطانات وت ةةط م نالاةرةف الشسشاة

 الشذهنةفو الطا اةف التار ف نث سوى ل م هم   والذة  الااا ةات وفي والشمني الشكي ال رم في

 .الشسلشة  نة 

 ال ام هذا ال ج فرةاییف اماء ش   رش م الذي سییی وم آل نظام أ   ةما ةمركو  ا ةرانةة ، ا 

 موزرا   ور ةس الش تل كةان م شا والش ل  الااي والت او  ش  م وتنسییییة ا للصیییی اةنف امشف

 فا رهانة للتنظةشات منشا شواصیییلف ن  ةكف ل  ا سیییبشةف، اةرا  لشوا  ف نتنةاهو، ننةاشة 

 الةاف، لآ نظام اییم الن رة  في الشناركف ا نتاااییف و شا الةش  في ا نرةاء و تل سییورةا في

 ووزةر ال راا في سییاةره طرةا ن  سییشوشا نث ةواصییل وانا الالو ف، في وااصییف وال راا
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 هذه زةشفن ةثنط لكي نالطا اةف الطیی ني ال طییم شت شا الالة ي، ا نبم في وشرتز تا اار ةتا

 .شست نب الشوصل وفي الالو ف في مانش  تال ن  لتكف ال وات

  اوان م وا سییییتطییییاري ال سییییكري ال و  ت مةم في وسیییی ا ةماروا لم الذة  ا ةرانةو  ةأشل

 ناطاش في إنتصییرت كشا الالو ف في ال را ةف ال وات تنتصییر أ  مانش شوا  ف في ال را ةة 

   التي ال صانات هذه ش  ال راا أرض تط ر وا  الش رم مانش تنظةم ام  رن ا في اارى

 والطییییةو  وا طاال النسییییاء ش  ال را ةة  ن ا ا نشال وأ سییییى ال را م ارتكاب ن  تتورف

 لمنما ةتل ى ةزال و  ال ذاب الوا  ال را ةة  أذاا الذي الش رم الن ث نظام اطى نلى وتسةر

 نلى لوت ش ولل را ةة ، لل راا الاةر ترةم   التي الشسییییتنمة الالة ةف ا نظشف ش  وال شاةف

 .إلةا الصماشةف المكتاتورةف وانامة ال راا ان اء في الاواى إثارة

        كسرا ي طاكر: ن لم

 0222 / زةرا   ةونةو 5  م أ ا ةرانةف ةوم  الوفااص ةاف  *نطر هذا الش ال فه 

 .  آراء و ش ا تفه  سم   0222,  زةرا ةونةو / 7شو ا طنکف تلازةو  ال الم نتارةخ و
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 الحاقدین عیون في شوكة الشعبي، الحشد

 ا رهاني شمان تنظةم  وات كنةرة نط انف ت اتل التي ال را ةف الط ني ال طم  وات تت رض   

 اففص   انب ش  ظالشف انبشةف  شلف الى نالذات، الالو ف وشمةنف نغمام طشال في لا وتتصمى

 وةّمنو  السییییر في مانش ةمنشو  الذة  المول هذه في والشسییییؤولة  الاارسییییي الالةج مول

 ش فسیی نتطییوةا ال كوشةف الصیی ف وااصییف الالة ةف ا نبم وسییا ل وت وم ال ل ، في ش ارنتا

 ال ةش  وات شطییاركت ا نسیینب وذلك نا رهاب ووصییا ا اییمها أوصییاف ناطبا ال وات هذه

  ش التنظةم هذا طرم نلى وال شل مانش تنظةم ایم تالال  اوض في ال را ةف ا شنةف وال وات

 انبشي ه وم الى ال را ي الطیی ني ال طییم ةت رض ا    ا الشمهش وش . ال را ةف ا رااییي

 الى نام الذي زاةم ن  ننمهللا ا شاراتي الاار ةف وزةر شن م الة ةة ، شسؤولة   نل ش  كنةر

 اسیییتنكارا ا شاراتي الاار ةف وزةر تصییرة ات و  ت.. الطیی ني ال طییم  وات نلى ال اییاء

 .ال را ةف والط نةف الرسشةف ا وساط في واس ا

 سفللشؤس اساءة وانتنرت ا زاةم ن  لتصیرة ات طی ن ا ن  ال را ةف، الاار ةف وزارة وننرت

 ةرالكث وال انمة مانش   تا ت الطیی ني ال طییم لو " انا الوزارة واكمت.. وال سییكرةف ا شنةف

 ."الشنط ف نلما  ش 

 ر ةفالاا وزةر تصییرة ات ال نامي  ةمر ال را ي الوزراء لر ةس ا نبشي الشكتب واسیتنكر

 الطییؤو ن تماب ت تنر التصییرة ات تلك ا  انتنر فةشا الطیی ني، ال طییم ناصییوص ا شاراتي

 .ال را ةف الماالةف

 الطیی ني ال طییم ایم ه وشا طیی   م ا ار هو السیین ا  ثاشر نغمام لمى السیی ومي السیاةر وكا 

 الى الطیی ني ال طییم  وات ماول ةرفاییو  ا ننار ش افظف واهالي ا كرام ا  وزنم ال را ي

 .ال را ي الش تشا  نل ش  ال طم ش نولةف نمم ةنة  هذا ا  شمنةا   شناط  م،

  طمال  ةامة وطالنت ال راا ماال غااینف ف ل رموم السی ومي السیاةر تصیرة ات أثارت و م

:  سميا ا شم ال طم ناسم الشت مث و ال وش ا نتا، ال راا ش  الس ومي الساةر نطرم الط ني

 وزةر وانتنر.. ا رهاب تمنم مولف لساةر سیلاا   الشنةتف النواةا ن  تكطیف التصیرة ات هذه ا 

 اسییییةفالمنلوش لبنراف شاالاف السیییین ا  تصییییرة ات انتنر الزنةمي،  نر نا ر ال را ي الن ل

 .ا شف هذه طرف هو الط ني ال طم ا  واكم ال را ي، الطا  في سافرا وتماب
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  نيالط ال طم أ " الطی ني ال طیم ن   ال  م الشالكي كاشل نوري ال را ي الر ةس نا ب وكا 

 ."نغمام وس وط ال ةش إن ةار وشنا اإلرهانةة  ت مم أو ف

 ا شم  ن االم الن رةني الاار ةف وزةر ا  نل ال م، هذا ننم ة ف لم الط ني ال طم ام ال  م

 اانفغ اف ال رموم الةاف ال تصرة ات واثارت". اإلرهاني"نـ الط ني ال طم وصف الةاف آل

 .أةاا

 ال انمة ش  أاطر نانا هللا  زب وصییییییف الذي ناسییییییا هو الن رةني الاار ةف وزةر وكا 

 ألكنرا الاطر ولك  األكنر، الاطر لةستا ومانش ال انمة ا : لا تصرة ات في و ال والنصرة،

 .اإلرهاب تشوةل في ذات ا ن م اال ف مول ش  نمنم ة ظى الذي" هللا  زب" في ةكش 

  رةني،الن الاار ةف وزةر تصرة ات نلى الاتبوي  نا  ال را ي النرلشا  في  النا نف ورمت

 ل طییما لو : "شاییةاف ،"ال راا طییؤو  في تماب  " ةشثل الن رةني الوزةر تصییرة  أ : نال ول

 أزن كم، شا هذا.. لنةوتكم مانش لوصییلت ال طییم ولو  ال راا، اسییشا طییيء ن ي لشا الطیی ني

 طییؤو ن ة تم نأ  نصییة ف لا أو ا إنني: "وتان ت".. مانش نةم ال راا ةسیی ط أ  تتشنو  كنتم

 ."ل رااا نطؤو  التمال نمل واا  نطكل ال رةات وت شا فةا اإلنسا    وا تنت ك الذي نلمه

 هانةفا ر ال شانات اییم ة    ا التي ا نتصییارات سییننا الطیی ني ال طییم ت اه الالة ي ال ماء

 هي وها ،(ال انمة) والنصیییییرة مانش تنظةشي وااصیییییف الالة ةف، المول  انب ش  الششولف

 الر ةس اسییی اط في ا شرةكةف ال وات المو ف  كوشف طیییاركت التي ال طرةف الطیییرا صییی ةاف

 ."ال ا م الط ةم"نـ  سة  صمام السانا ال را ي النظام ر ةس تصف الش موم، ال را ي

 اةرا  لا ش ال في الكواري صییییناح ن  رنة ف ال طرةف الطییییرا صیییی ةاف في الكاتب  وها م

  سییییب ال را ي، الطیییی ب نلى ارامت ا فرض وترةم ال را ي الطییییا  في تتمال نان ا وات ش ا

 .زنشا

 اننةا ه وشا طیینوا  م  نةر نامل السیی ومي الاار ةف وزةر نةن م وش  الة ةو  وزراء وكا 

 لشطییاركفل الالو ف في  الةا ةتوا م الذي ا ةراني ال مس فةلا  ا م سییلةشاني  اسییم ال نرال نلى

 .مانش لتنظةم  للتصمي في

 وزةر تصییرة ات نلى أنصییاري  انري  سییة  اإلةرانةف الاار ةف وزارة ناسییم الشت مث ورم

  مهمتوا إ :  ا ب ال راا، في اإلةرانةة  الشسییتطییارة   ول ال نةر نامل السیی ومي الاار ةف
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 طلب لىن نناء  اء اإلةراني، الثوري نال رس" ال مس" فةلا  ا م سییلةشاني،  اسییم اللواء ن ةامة

 .ال را ةف ال كوشف ش 

 نبالس كا  نلم اار ةف وزةر تصرة ات إلى ن ا ف لةس ال را ي الط ب" إ : أنصیاري و ال

 وأصیییم ا ا شصیییال ا ةشةز كي وال الم، والشنط ف ال راا في واإلرهاب للتوتر األكنر والمانم

 ."وأنما ا

 لةشانيس  اسم اللواء ن ةامة ال راا في اإلةرانةة  ال سیكرةة  الشسیتطیارة  توا م" أ : وأایاف

 نو ةزنز الذة  والشتطرفة  اإلرهاب ولشكاف ف الطییرنةف ال را ةف ال كوشف طلب نلى نناء تم

 توىالشس ونلى  الةا ت رف نبمه أ  ةنسى أ " ال نةر نلى أ : وتانا ،"والشنط ف ال راا أش 

 يالس  ن  ةكف وأ  ال الم، في األشني التوتر ونطیر لإلرهاب واألاطر األول نالمانم ال الشي

 ."ال  ا ا وت رةف ال ام الرأي لاماف

 الثورة  رس ل وات األسییییینا وال ا م النظام شصیییییل ف تطیییییاةص ش شا اشة  انت م   تا ش 

 ایییم ال نةر نامل السییی ومي الاار ةف وزةر تصیییرة ات رایییاةي ش سییی  اللواء ا سیییبشةف

 ا اةر السیییارالى نلةا ش تر ا سیییلةشاني،  اسیییم ال نرال وایییم ا ةرانةف ا سیییبشةف ال ش ورةف

 !والمنلوشاسةف السةاسف اماب ش ال في تمرةنةف مورة في للشطاركف

 طلب ل ا ة ا   ال را ةف ال كوشف ا  ال مةم السییی ومي الاار ةف وزةر ة ول: رایییا ي و ال

 ان م او.. الةش  ا تبل نبمه  ا ش  ةرى ولكنا.. نبمها ن  للمفاف اةرا  ش  الشسییییییانمة

 ارىا  المول   اج لوفامة شست مة  غةر اارى   ف ش  ولكن م نمنانات م، الن رة  ة ت شو 

 .ل م التاطةرات شن  اشام ال را ةل وةا و 

 !منلوشاسةاو سةاسةا نمرنا لكي اسانةا ل مة اةرا  الى ة ار ا  ال نةر نلى: راا ي وةاةف

   تبل مانش وشولت ال راا تمشةر في الشت مة الو ةات طییییاركت التي الالة ةف المول ا 

 يالطیی ن ال طیم  وات الى سیی اش ا وتو ا الالو ف أهالي نلى تتناكي هي ها والشوصیل، ا ننار

 .الالو ف في مانش تنظةم  ننسالف ت ارب التي

 لةوما تتناكى التي الالة ةف المول ا   ةما وةمرك نموه، ش  صمة ف ة رف ال را ي الطی ب ا 

 ةاتنشل واستشرار فةا ا وااف وتوتر ال راا تمشةر في سیاهشت التي هي الالو ف أهالي نلي

 ل رااا في ا رهانةة  لمنم  الناط أشوال تسییییتامم وهي شمن   شاتلف في والتا ةر التااةخ

 السةاسةف شلةفلل  ال اتلف الارنف وتو ةف ال را ةة  ل تل  الناساف وا  زشف نالشاااات وتزوةمهم
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  وات مة نلى ال راا في مانش تنظةم  ن ف ان ةار ترةم   الو ت ناس في وهي.. النلم هذا في

 .الناسلف الط ني ال طم

 كسرا ي طاكر* 

ثاء*نطیییییر هذا الش ال ةوم  فه شو ا طییییینکف  غرةنتش نتو ةت 21:32 - 0222 شاةو 12 الثبا

   .ال الم تلازةو  
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 السعودیة؟ أم ایران الحج، تسییس یرید من

 ال ش ف ةوم او مي سیییی ةم ا ةرانةف، والزةارة ال ج شنظشف ر ةس نر اسییییف اةراني وفم أن ى 

 ة ا ةرانة  ج ترتةنات  ول الش امثات ش   ولف ن م أ  ن م للسییی ومةف ثانةف زةارة الشاایییي

 فالش افظ ارورة نلى الس ومي ال انب شا ش امثاتا ابل ا ةراني الوفم واكم. ال اري لل ام

   اجلل ال نصلةف الامشات لمنم آلةف وت مةم أشن م واشا  ا ةرانةة  ال  اج وكراشف نزة نلى

 ن  ا ةرانةة  ال  اج ن ل  ول الن ث  ری كشا اةرا  ماال ش  ل م تأطییییةرات واصییییمار

 .ال و طرةا

 الس ومي ال انب شا  رت التي الشااوایات ا  ا ةرانةف، والزةارة ال ج شنظشف ر ةس وانل 

 ت نت نسیینب نتة ف ن  تثشر لم ال ج، شناسییك  ماء ا ةرانةة  ال  اج ارسییال ترتةنات نطییأ 

 نا ي لتما ونسنب لألسف: واااف. التااهم شذكرة في ننوم اشسف  ول الس ومةة  الشسؤولة 

 نوم،ن اشسف  ول اتااا الى التوصل ش  نتشك  لم التااهم، شذكرة تنظةم في السی ومةف ا   زة

  ارضتت التي الننوم هذه نالغاء ونم  ةث الس ومي، ال ج وزةر شا شطولة  اتصالة  وا رةنا

 هذا فا  السییی ومي الوزةر ذكره شا الى اسیییتناما لك  ا ةرانةة ، ال  اج وكراشف نزة شنمأ شا

 ةاص فةشا:  ا ب او مي وتانا. نبمه في ا   زة نا ي شا التنسیییییییةا الى ن ا ف ا  راء

 ن ذا لةفآ اي الس ومةف الاار ةف ووزارة الس ومةو  ة ترح لم فلبسف أةاا ال نصلةف الامشات

 آار ا  م غم ةوم ت مةم وتم ط را ، الى نام ا ةراني الوفم فا  ا سییاس هذا ونلى الطییأ ،

 .الس ومي لل انب ش لف

 ممن ا ل ش  ا ةرانةة  الشسییؤولة  طرةا في نمةمة نرا ةل واییا  م السیی ومي ال انب وكا 

 .ال ام ل ذا ال ج فرةاف أماء ش  ا ةرانةة  تشك  ونمم اتااا الى التوصل

 إذ ةرا ا في ماول تأطةرة ا ةرانةة  ال  اج شن  هي نطأن ا السی ومةو  ةت او  لم ن طف فأول

 ةالسییییاار طرةا ن  اةرا  في الماول تأطییییةرة شن  السیییی ومةة  نلى ا ةراني ال انب ا ترح

 وكمة ش ا  تراح رفاوا الس ومةة  ولك  اةرا  في الس ومةف شصیال  ترنى التي السیوةسیرةف

 .اةرا  اارج التأطةرة شن  ارورة

 واسییطفن ا ةرانةة  ال  اج نن ل السیی ومي ال انب طالب ف م ا ةرانةة  ال  اج ن ل نطییأ  أشا

 ش  كنةر اسیییییطول لمة ا اةرا  أل   نولا ةشك    وهذا السییییی ومةف ال وةف الاطوط طا رات

 .الش مسف المةار الى ال  اج ن ل ةشكن ا ال مةثف الطا رات



10 
 

 يا راا ماال ا ةرانةة  ال  اج سبشف نلي لل ااظ ناشانات طالب ا ةراني ال انب أ  كشا

 نمم نسنب الشااي ال ج شوسیم في اروا  م اةرانةا  ا ا 232 ش  اكثر ف م أ  ن م السی ومةف

 ش  ال  اج ش  ا ف نمة ن ةاة اومت التي التمافا كارثف شنا نلى السییی ومةف السیییلطات  مرة

 الل نف ت ل  ولم ا  ،  تى الا اةا نمم ن  الس ومةف السلطات ت ل  لم و ال الم نلما  شاتلف

  طواس الذة  والا اةا الط ماء  هالي ت تذر ولم ننا والشسوولة  ال امث أسناب ن  الشطكلف

 ..شنى في

 شا ةت او  لم( ال ش ف) وال شرة ال ج وزارة نةا  في انلنا لشا وابفا السییی ومي ال انب ا 

  مما اذ السی ومةف ا راایي الى وصیولا ننم ا ةراني الوفم ر ةس أها  انا نل ا ةراني، الوفم

  نتي، لين ا ةراني  الث افف وزةر تصرة   سب ا ةراني الوفم ر ةس اصانا نصشف ااذ نلي

 از و ة شل كا  ا ةرانةف الن ثف ر ةس أل  المنلوشاسییةف وا نراف ا صییول لكل شاالف وهذا

 لس وميا ال انب ولك  أصان  م نصیشف ااذ أو المنلوشاسیةة  تاتةش ة وز و  منلوشاسیي سیار

 ر ةس اهانف الى ا طییارة مو  واسییتاییافتا الوفم اسییت نال ن  نةانا في وانل  ف لتا نلى أ مم

 فة ا نشا افف،ك التسیی ةبت وت مةم واسییتاییافت م رسییشةا  ( ا ةراني) الوفم اسییت نال تم: " ا ب الوفم

/ 21/1و 21 ةوشي شمى نلى شتواصییلف ا تشانات ُن مت ثم ة،ال شر شناسییك أماء ش  تشكةن م

 في تماول ا سییینا التي األشور  شةا فة ا الطرفا  نا ش طوةلف، لسیییانات اشتمت هـییییییییی،2317

 .(0222 شاةو اةار  07-  الس ومةف ال ةاة ص ةاف. )السان ف ا  تشانات

: و الت الش امثات فطیییل" ا ةراني ال انب" نةان ا في السییی ومةف وال شرة ال ج وزارة و شلت

 تو ةا ن  ناشتنان ا اإلةرانةف والزةارة ال ج شنظشف ن ثف" أ  تؤكم وال شرة ال ج وزارة أ "

 ماءأ ش  شواطنة ا  مرة نمم شسؤولةف ط ن ا أشام ثم هللا أشام تت شل ال ج ترتةنات إن اء ش ار

 ا رةالشت أو ال ج ط ةرة تسةةس  اط ا   رفاا   ترفض الششلكف أ  نلى شطممة ،"ال ام ل ذا ال ج

 ."نالمة 

 ال انب نا  ةرى ألنا  ال ام، هذا ال ج شناسك ةوموا ا  لبةرانةة  ةرةم   الس ومي ال انب ا 

 ا طراف ش  الشاایي ال ام تشكن ا ونمم إهشال ا نسینب السی ومةف السیلطات فای   م ا ةراني

 نمم وش تل الك نف في ال  اج نلى راف ف س وط ا ولي  امثتة  و وف وشنا ال ج شراسم نلى

 يف ال شرات رشي في  صییل الذي التمافا نسیینب ال  اج ش  ا  ف ش تل والثاني شن م كنةر

 ا  تشاني التواصل وطینكات ا نبم وسیا ل نلي الشنطیورة وا فبم الطیواهم  شةا وا  شنى

 ش  الكنةر ال مم هذا و وف مو  ال ةلولف ش  تشكنا ونمم السییی ومي ال انب  صیییور اظ رت

 الذة  ا نرةاء ال  اج ت اه شسوولةف نأةف الس ومةة  الشسؤولة  ط ور ونمم والا اةا الط ماء
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 أو  مل فرني طرةا فت  ش  ال  اج ارواح  اظ الشكلاف السییلطات تتشك  ولم شنى في سیی طوا

 . الكارثف تلك وشنا ن ا رط م أو الشةاه اةصال

 ةأتي والةوم الشااییةف اطیی ر أرن ف طوال ا ةراني ال انب شا ةت او  لم السیی ومي ال انب إ 

 ل انبا شا ةتاا ا  ا ةراني للوفم ةشك  كةف. الش امثات فطییییل شسییییؤولةف ا ةرانةة  وة شل

 سییتة ل السییك  انمام ش  ا    تى ةتشك  ولم ا ةرانةة  ال  اج ارسییال ترتةب نلي السیی ومي

 فترة يف ا شور هذه ترتةب ةشك    اذ ال ج ناشور تت لا نترتةنات وال ةام اةراني  اج الف

 .ف ط ط رة  ابل أي و ةزة زشنةف

 اشانات فأة ت مةم ترةم   الس ومةف السلطات ا  الى نواوح ةطةر الس ومي النةا  ذكره شا إ 

 أ  مترة نل شنى، في الشنصیرم ال ام  امث تكرار ونمم ا ةرانةة  ال  اج ارواح نلي لل ااظ

  مرت ا نمم نلى ا  ت اج  ا   م ةكو  أ  مو  نمةمة نكوارث انت ه إذا  تى ن شل ا ت وم

 .ال ج أشور تسةةر في

 اش م ة ونمم  صورهم فا  في ا ةرانةة  الشسیؤولة  اطوات تصیف السی ومةف السیلطات ا 

 طیی ةرةل تسییةةس" نأنا شنى، كارثف  وو وف الك نف في الراف ف سیی وط مو  ال ةلولف في نوا ن م

 نطنا ة نالم ةتا رو  الذة  وهم ال ج ط ةرة ةسةسو  الذة  هم نةنشا" نالمة  الشتا رة أو ال ج

 شا تت اشلو والش وس نالكارة الطة ف وتصف الطیة ي الاكر وت ا م الوهاني نالاكر تطیةم كتب

 .وا نسانةف ا سبم روح ن  ن ةما ت اشب ا ةرانةة  ال  اج

 ةط ةر ا اشف في الس ومةف السیلطات وكااءة  مرة نمم  ةما، ةمرك ا  ا سیبشي ال الم نله ا 

  اج،ال  نارواح اإلكتراث نمم في الس ومةف السلطات تساهل ةمةنوا ا  الشسلشة  ونلى ال ج،

 السییی ومةف السیییلطات شا ا سیییبشةف النلما  زنشاء ن ض تواطؤ نتة ف نالصیییشت ةلوذوا ا   

 .شن م وهماةا وشسانمات أشوال نلى وال صول

 افظة  ا  نطییرط ولك  نام كل ال ج شناسییك ةؤموا أ  لبةرانةة  ترةم ا ةرانةف السییلطات ا 

  م اةراني شبةة  ثبثف هناك نأ  نلشا وكوارث،  وامث و وف مو  اروا  م، نله الس ومةو 

 مةفالس و السلطات ولك  ال ج فرةاف نأماء لل ةام سنوات نطیر ش  أكثر شنذ أسیشاءهم سی لوا

 اةراني شلةو  نصیییف أ  كشا. نام كل ال ج فرةایییف  ماء اةراني الف لسیییتة  ا  تسیییش   

 أماء ش  الكنةر ال مم هذا ا ةرانةو  الشسؤولو  ةشنا ولم نام كل ال شرة فرةاف نأماء ة وشو 

 مه ا ةرانةة  ال  اج أ  الطییواهم وتطییةر السیی ومةو  الشسییؤولو  نا ةصییرح لشا ابفا ال شرة

 ا  تصییییام ن لف ة ركوا نذلك وهم لل ماةا وطییییراء إناا ا واكثرهم غةرهم ش  اناییییناطا اكثر

 ال  وا الذة  السیییی ومةو  الشسییییؤولو  ةمركا   شا وهذا ال ج فرةاییییف إنت اء ن م السییی ومي
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 تو ةال وشةاة الناط ش  نرشةل شبةة  ن طرة الناطةف السوا اغراا نتة ف كنةرة اسا ر نطی ن م

 .نالاسرا  نلة م نشل م ارتم نةنشا وروسةا  ةرا  اسا ر

 لسنواتا في والش تشرة  ال  اج نمم زةامة ترةم نأن ا تتن   التي السی ومةف السیلطات نله إ 

 تتاذ    وا نالمةنةف السةاسةف ال ااةا تالط و  ال ج تسیةس   أ  السیةاح، نمم وزةامة ال امشف

 ابفات ا تاییییا وأ  ال ج، فرةاییییف اماء ش  ا ةرانةة  لشنا ذرة ف لسییییاارت ا الت رض ش 

 ن  تشتنا وا  نام، كل ال ج شناسییك ةوموا لكي لبةرانةة  وتسییش   اننا اةرا  شا السییةاسییةف

 .الشسلشة  نة  الشذهنةف الابفات إثارة

 كسرا ي طاكر *

شو ا  فه  -غرةنتش نتو ةت 21:52 -  0222 /اةار شاةو 01 األ م* نطیییییر هذا الش ال ةوم 

 .ال الم  تلازةو  
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 أحالم أضغاث..  0202 لعام ورؤیتها السعودیة

 لكالش ن م في ذرة ا فطییب فطییلت  م ا وسییط الطییرا شنط ف في السیی ومةف سییةاسییات أ  ةنمو

 ..ال زةز ننم ن  سلشا  ال مةم

 سیییورةا في السیییافر وتمال ا الةش  نلى ال رب طییین ا شثل وازشات  روب في تورط ا وكا  

 اثر ت لصییت التي الناط اشوال ش  لمة م تن ى شا انااا نلى السیی ومةف  كام ا نر  م وال راا،

 لمولا أصوات طراء نلى نالناط، ا سواا اغراا في الشغلوطف سیةاسات م نا ل اسی اره ان ةار

 هذه روا نا السییییی ومةف رتنت ا التي والشنظشات الشؤتشرات في اةرا   مانف الا ةرة ا فرة ةف

 ن  ش زولف وة  ل ا اةرا  سیییة اصیییر ذلك نا  شن م ظنا اةرا  شا نب ات ا  طا نلى المول

 .ش ةط ا

 ش  كثرا طوال وال  ونات ال صییار نانت التي اةرا  نا  ظنوا نل نذلك ةكتاوا لم فالسیی ومةو 

 انرام ش  ااةرا وتشكنت والغرب الشت مة الو ةات شوا  ف في صیییییاشمة وو ات ناشا ثبثة 

 ن وت ا انتراف ا نلى و صیییییلت( 2+5) الكنرى السیییییت المول ش شونف شا النووي ا تااا

 وااصیییف الشرت لف السییی ومةف سیییةاسیییات أشام تن ار سیییوف ال الشةف، نشكانت ا واذنان ا النووةف

 .والمنلوشاسةف نالسةاسف ال  م ال مةم اار ةت ا وزةر سةاسات

 مااليال ا  تصییامي الواییا ت سییة  نلى ال شل ش  نم  السیی ومةف في ال اكم ال مةم الطا م ا 

 ماماستا الى ل أ ال ةرا ، شا  ةمة نب ات وا اشف الناط، ش  الس ومةف شمااةل لزةامة والس ي

 في وااصییف( الاارسییي) الالةج مول في تمالا ش  فزام ا ارة ، ا ترام كسییب ا ل ش  ال وة

 ما الن رةني الط ب انتاااف  شا ا ل ش  نالسبح ا شارة هذه  اكم تزوةم وواصل الن رة 

 لة ان هةنتا لارض ا اري الالة ةف المول طوو  في تمال نل. هناك الااسمة ال اكشف السلطف

 .نلة ا الس ومةف ن ةامة ت ر و  ل ا

 شمح في ش ا تا ةمنج الذي السیی ومي النظام انواا أ م إ  هو والسییارةف الایی ك ةثةر شا ا 

 التي الس ومةف الاار ةف للسةاسف إن از هو الةش  نلى ال رب ط  نأ  ةرى الس ومةة ، ال كام

 .ةزنم كشا" ال زم ناصاف" ن م و ةوةف  شاسف ط مت

 رؤةف" ةسییییشةا شا طییییرح في سیییی وم آل نزنشاء الوطةمة ن ب اتا الش روف النوا هذا وةؤكم

 ش شا ولننا  وال راا سورةا ش  اةرا  ااراج نلى تصر الس ومةف ا  ،"0212 ل ام الس ومةف

  ةرا  ة وز و !!  ال  ة ي الوسطي ا سبم رانةف هي الس ومةف أ  وةایةف ،!!ا شر كلف
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 و   ت اةرا  تشمم شوا  ف في طرنت الس ومةف وا  تتشمم ا  ل ا ة وز و  ا سیبم تشثل أ 

 ذهنت واارى تشن ا ناتت نمة مو  ا  نل ةن سیییر، ا ةراني النطیییاط ا  شؤكما نمة ن ا ات

  شالال نا ل( ال شر و زر والصوشال و ةنوتي السوما  ة صیم) ط را  شا ال ب ات  طا  تى

 .الس ومي

 يف اةرا  سیییةاسییات ش  وا نت اص ن شتا  ولةاء الشمة  كةل في السییی ومي الصییی اي واصییل

 الشنافا وتنامل ال ةرة  سییی  ن  ةنم   الذي الااص شطیییرون ا ل ا اةرا  نأ  زانشا الشنط ف

 نلى وانشا الشطییییاركف نلى ت وم   ا ةرانةف الرؤةف ا  شاییییةاا وا سییییت رار السییییبم وا بل

 .ا ارة  ااااف

  ن ال سیكرةف الشسییانمات  ط وا السیی ومةة  ال كام ا  كةف الصیی اي هذا نسییي هللا سین ا  ةا

 ىنل ارامت ا وفرض  نتزازات ا شواف ت م ونمم لایییغوط م لننا  اایییوف نمم نسییینب لننا 

 .اللنناني الط ب

 نلى ت وم الااطیی  ي، السیی ومي والصیی اي الكاتب ة ول كشا ،0212 ل ام السیی ومةف رؤةف ا 

 وتيو ةن والسیییوما  وا رم  وشصیییر تركةا شا اتاا ةات تنرم تنسیییةا وش الس ت الاات ا اشف

  ،نط وشا شن ا ظ ر شا ومنلوشاسةت ا، ن ةط ا، السی ومةف تنطیغل: "وةایةف والغرب والطیرا

 لةس ة ةا أ  أ ل ش  ت ةطیییییییا، الذي ا ن ةار  الف وو ف الشنط ف، أش  ترتةب إنامة في

 أ  ة وز   را ا شصیطل  وهو ،"ال ةاة  ومة" ة ةطیو  كرةشف، آشنف  ةاة و مهم السی ومةو 

 ."الشنط ف سكا  كل وإنشا ،"0212 رؤةف" في ة رأه وهو الكرام شرور الش لل نلةا ةشر

 نأي نالشنا ش  اةرا  ااراج ترةم الس ومي الصی اي ةرى كشا 0212 ل ام السی ومةف رؤةف ا 

  از  ر ةس الاةصیل، تركي ا شةر نا  ام شا وهذا" اسیرا ةل" شا الت او  ا ماها رنشا وسیةلف 

  وشيال ا ش  شسیتطار نشةمور، ة  وب ال نرال شا ل ا ا في ا سینا، السی ومي ا سیتانارات

 ا منى، الطییییرا لمراسییییات واطیییینط  ش  م نظش ا التي" الشناظرة" في السییییانا ا سییییرا ةلي

 .نلةا ا سرا ةلي اللوني ن ةشنف الش روف

 ةسةر طوا ن الناري ننم الالسطةني الص اي ةرى كشا" اسرا ةل"و الس ومةف نة " التطنةا" ا 

 ت او  لتؤسییییس تأتي وانشا ف ط،  ل اتا إ مى لةسییییت الشناظرات هذه وا  وسییییاا،  مم نلى

 نيالسیییی نطیییی ةا ،"ا رهاب" في الشتشثل الشطییییترك الاطر لشوا  ف ال اننة  نة  اسییییتراتة ي

 و تى نموا، ت م لم اسرا ةل    الاصوص، و ا نلى ومانش هللا، و زب واةرا  والطیة ي

 .اةرا  ن م ال اطرة  تى او الثانةف، المر ف ش  نمو ف ي كذلك، ن ةت وا 
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  ن ا ال رنةف، ال زةرة في للطیییی ب ان ازات ت  ا ا  ةشك    ،0212 السیییی ومةف رؤةف ا 

 ال موا  وشواصیلف اةرا  وااصیف الشنط ف لمول ال ماء نلى  ا شف  رؤةف وهي أ بم، أایغاث

 ورةاس وااصف ال رنةف المول طؤو  في والتمال الةشني الط ب وااصف الس ومةف  ةرا  نلى

 شصیییال  تامم الرؤةف وهذه ا سیییبشةف اةرا  لشوا  ف الصییی ةوني ال مو شا والتطنةا وال راا

 .والاواى والنزانات ال روب واثارة الشنط ف في ا وااف توتةر في ا  انب

 كسرا ي طاكر: ن لم

 و ا تلازةو  ال الم فه ش 0222 / شاةو أةار 21 تارةخنطر هذا الش ال ن. 
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 المتحدة؟ الوالیات من أموالها ایران تسترد كیف

 اشوال ش  مو ر شلةاري نشو نا   زت اةرا  اییم  كشا أاةرا ا شرةكةف الش اكم اصییمرت

 ا شرةكةف ال وات ش ر انا ار ایییییی اةا ل وا ل لمف  ا األشرةكةف، الننوك في الشومنف اةرا 

 .الشااي ال ر  ش  الثشانةنات في لننا  في «الشارةنز»

 ظرةف  وام ش شم اإلةراني الاار ةف وزةر ون ث األشرةكةف الش اكم  كم اةرا  رفاییت و م

 إل نارها الشت مة الو ةات ایییم فة ا اطیییتكى الشت مة لألشم ال ام األشة  شو  كي لنا  رسیییالف

 .نبمه الى اإلةرانةف األشوال انامة نلى

 و ا م  كا  اإلنا ار أل  المولةف، الش اكم  انب ش  نا ال نول ةشك    األشرةكةف الش اكم ف كم

 .ننا شسؤولف نأن ا اإلةرانةف ال كوشف ات ام ةشك  و  لننا  في

 اطییرةشن شااواییات في الماول األول النلمة ، نة  ال  و ةف الابفات ل ل نمةمة طرا ف ناك

 322 اسیییترمام نطیییأ  اةرا  ف لت كشا المولةف، الش اكم الى الل وء ونمم الشت مة الو ةات شا

 يف ا سییبشةف الثورة  نل الشت مة الو ةات ش  الطییاه اطییتراها التي ا سییل ف  ةشف مو ر شلةو 

 ال صییول مو  اشوال ا نلى ال صییول ارامت ا سییبشةف ال ش ورةف ولك  تسییلش ا، مو  اةرا 

 الى الر وف مو  أشوال ا نلى و صییلت الشت مة الو ةات شا تااواییت اةرا .. ا سییل ف نلى

 .المولةف الش اكم

 في يالاارس الالةج شةاه في اةرانةف ركاب طا رة األشرةكةف «فةنسی » فر اطف اسی طت وننمشا

 الى الشت مة الو ةات اایییطرت الطا رة، ركاب ش  اةرانةا 037 اثرها و تل 2111 ةولةو 1

 همم  م كا  نوش  ورج األسییینا األشرةكي الر ةس أل  الطا رة سییی وط لاییی اةا غراشف مفا

 كلل تمفا نأ  الشت مة الو ةات ا نرت وهكذا إلةرا  اارى طا رة سیییتسییی ط نبمه نأ  اةرا 

 لو ألن ا مو ر الف 122 الى 252 نة  ت مر غراشف اإلةرانةف الطا رة ا اةا نوا ل ش  نا لف

 ت شمةش نصورة اإلةرانةف الشمنةف الطا رة اسی اط ا نسینب تما  لكانت المولةف الش اكم الى ذهنت

 .إصرار سانا ون 

 ل ل الة ا الر وف ةشك  طرا نمة هناك اةرا  ام ا شرةكةف الش اكم  كم اصمار ون م وا  

 :النلمة  نة  الابف

 اةرا  لمى لةس ولك  الشت مة، الو ةات اییییم منوى نرفا ا ةرانةف الش اكم ت وم ا : ا ول

 .ل  زها الشت مة للو ةات اشوال
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 المولةف  هاي ش كشف في الشت مة الو ةات اییییییم اةرا   انب ش  طییییییكوى ت مةم: والثاني

 لىا مف  ا الشت مة الو ةات ترةم التي ا ةرانةف ا شوال نت شةم الش كشف رأي نلى وال صیییول

 .ال اةف في ال كم صمور  تى لننا  تا ةر ا اةا نوا ل

 ة ن الابف اثناء  صیییل كشا ا شرةكي ا ةراني الابف ل ل مولةف ش كشف تطیییكةل: والثالث

 في ا شرةكةف السیییاارة في ا ت زوا الذة  األشرةكةة  الرها   نطیییأ  الشت مة والو ةات اةرا 

 .2112 ةناةر 02  تى 2171 نوفشنر 3 ش  ط را 

  نة الابف ل ل شناطرة شااوایات في الشت مة والو ةات اةرا  ماول هو الرانا الطرةا أشا

 .النلمة 

 ا ةراني الماالي الطیییییأ  في نالتمال الشت مة الو ةات نا  اشت شا الى اإلطیییییارة ةشك  وهنا

 .نلنا نذلك ا شرةكةة  الشسؤولة  وانتراف 2151 سنف شصما ش شم المكتور  كوشف وإس اط

 ل اتما نسییینب ل ا غراشف نمفا وشطالنت ا الشت مة الو ةات ایییم منوى ت ةم ا  إلةرا  وةشك 

 و م.. نا واإلطا ف شصیییما ش شم المكتور  كوشف ایییم نسیییكري ان بب تمنةر في ونرةطانةا

 الشسیییییؤولة  وانترافات إةا آي السیییییي األشرةكةف الشركزةف الشاانرات وكالف وثا ا كطیییییات

 وشف ك اییم األشرةكي ال سییكري اإلن بب في الشت مة للو ةات شناطییر تمال ن  األشرةكةة 

 .شصما

 ننوك ا، في الشومنف اشوال ا نلى وال صول الشت مة الو ةات إلمانف نمةمة طرا اةرا  اشام إ 

 نان بب  ةاش ا وااصییف اةرا  في وتمابت ا ا شرةكةف ال كوشف اییم الش اشف المناوى وكسییب

 .اةرا  الى ن لوي راا ش شم نالطاه و اء شصما ن كوشف اطاح نسكري

 وت وم األارى الییمول أشوال ت  ز ا  ةشكن ییا   الشت ییمة الو ةییات نییأ  الشرا نو  وةرى

 في المولةف ال مل ش كشف لمى اةرا  فطییییكوى المولةف، الش اكم في تما  أ  مو  نشصییییامرت ا

 ىنل وتسلط ا الكاذب غرورها تسی ط وأ  صیوان ا، الى الشت مة الو ةات ت ةم ا  ةشك   هاي

 وتا ل ننوك ا، في الشومنف األارى الطیی وب اشوال تسییرا ا  ةشكن ا نظشى مولف أن ا انتنار

 . سةب أو ر ةب مو  ن ا تطاء شا

 كسرا ي طاكر: ن لم

 .فه شو ا طنکف تلازةو  ال الم  0222 /شاةو أةار 0 تارةخ*نطر هذا الش ال ن 
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 الخلیجیین للزعماء اوباما ونصائح الخلیجیة االمریكیة القمة

 ا سییییلش نالشلك ول ا ا ال الي ا سیییینوف ابل للرةاض اوناشا ناراك ا شرةكي الر ةس زةارة

 الطرفة  ورغنف الالة ةف ا شرةكةف ال ب ات تطیییییانك شمى اظ رت الالة ةف المول وزنشاء

 لم  سلشا الشلك ا  الى اطارت الس ومةف ا نبم وسا ل. الشسیت نل في ت زةزها و  سیتشرارها

 الشو ف ش  شنزن ف السیییی ومةف نا  لتو ي ننا ششثب ارسییییل نل الشطار في اوناشا ةسییییت نل

    نا  ف للرةاض اوناشا زةارة انتنرت ا شرةكةف ا نبم وسییا ل ولك   ، ه ات ا ا شرةكي

  لااءها ومنم ا  لةشي نا سیییییییت رار الشت مة الو ةات التزام الزةارة هذه ابل اكم اوناشا

 متسیییان الرةاض في الل اءات ا  رومس ن  ا شرةكي الر ةس شسیییتطیییار أنل  كشا.الالة ةة 

 . ا  واء تن ةف نلى

  موراةرا  ت اظم ش الاارسیییه  الالةج مول زنشاء تاوف شمى  ةما ةمرك ا شرةكي الر ةس

 مول رتنام ا  ایرورة وةرى الكنرى السیت والمول اةرا  نة  النووي ا تااا ن م الشنط ف في

 في وا سیییییت رار ا ش  نلى ال ااظ ارامت شا اذا اةرا  شا  ةمة نب ات ا اشف الى الالةج

 .الشنط ف

 لالةجا نمول ةار اةرا  ش  الالةج ومول للس ومةف السلني الشو ف ا  ةرى ا شرةكي الر ةس

 اسن في ولكنا ، اةرا  شا الت ارب نلى  المول هذه ةط ا السنب ول ذا،  اةرا  ةار ششا اكثر

 تالو ةا نا  مول ا مفاف وزراء لةطش   الشنط ف الى كارتر اطییییتو  وزةرمفانا ةن ث الو ت

 لة يالا الصارواي المفاف شنظوشف  ت زةز فة ا نشا  ش  ا  ال سكري للت او  شسیت مة الشت مة

 وللم ال سیییكرةف ال مرات ت زةز ن مف  ، ال سیییكري والتمرةب والتسیییلة  الن ري، واألش  ،

 ...  اهزةت ا نناء ش  وتشكةن ا الالة ي، الت او  ش لس

 زامالت  الت او  ش لس مفاف نوزراء ل ا ا ابل كارتر آطیییتو  األشةركي المفاف وزةر أكم و م

 راكنا األشةركي الر ةس ننا أنرب الذي ا لتزام ذلك في نشا الالةج مول أش » ناییشا  نبمه

 .مةاةم كاشب في األشةركةف - الالة ةف ال شف في أوناشا

ل ن  سییانا و ت في الن اب كطییف شةلي روب أوناشا شسییتطییاري كنةر وكا   اااات إلى التوصییّ

  لااءل المفانةف ال مرات ت زةز ةتاییش  والتطّرف، اإلرهاب شكاف ف ش ال في الت او  لت زةز

 ..ا فترااي الاااء ت مةمات وشوا  ف الالةج، في الشت مة الو ةات

  ا مرات وتطوةر الااصییییف  وات ا تمرةب الالةج مول نلى ت ترح الشت مة الو ةات" إ  و ال

 . "الشنط ف في تمنش ا التي الش شونات إلى أسل ف ن ل ش  إةرا  لشنا الن رةف
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 ات ا مر لت زةز الت او  ش لس مول  ا ف نطأ  ا شرةكةو  ال سكرةو  الشسیوولو   الا شا إ 

 فوا سیییل  الطا رات ش  كشةف اكنر لنةا الشت مة الو ةات ش او ت اطار في ةمال ال سییكرةف

 .والصارواةف ال سكرةف اةرا  ل مرات شوا  ت ا نذرة ف الش لس لمول

 تسیی ىو ا ةرانةف ال سییكرةف ال مرات تاطییى السیی ومةف رأسیی ا ونلى الالة ةف ال رنةف فالمول

  ل اةرا  نا   ةما ةمرك ا شرةكي الر ةس ولك  ، اةرا  ونة  نةن ا نسییییكري تواز   ة ام

 ش لس مول نلى ا ترح ولذلك الت او  ش لس مول وااصیییف الشنط ف مول نلى اطرا تطیییكل

 لالةجا مول ونة  نةن ا الت او  ا  نل،  ل ا نموا تكو  ول  لم  ن ا اةرا  شا التااوض الت او 

 . وتوتر تطنج اي ن  وانت امها الشنط ف است رار نلى ةسانم

  ا  ت ظ را الت او  ش لس مول زنشیاء شا ول یا یا للرةیاض ا شرةكي الر ةس زةیارة ا 

 تك  لمو الن ض لن ا شا الطرفة  ل ا ف وشستشرة  وةف زالت   الالة ةف ا شرةكةف ال ب ات

 .ا   نلةا هي شا شثل و ت اي في  وةف

 تزال   الشت مة الو ةات نأ  الت او  ش لس مول زنشاء طشأنت الالة ةف ا شرةكةف ال شف ا 

 نأرا  ا وأاذوا شصییییییال  ا الالة ةو    ا طالشا الالةج في ألصییییییم ا  ا ووفةف ل م مانشف

 . وا ترا ات ا نظرها وو  ات

 كسرا ي طاكر *

فه شو ا  ناة  غرةنتش نتو ةت 25:21 - 0222 / نةسا  إنرةل 01 السنتنطر هذا الش ال ةوم 

  .ال الم 
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 االمارات محاكم وسخافات اللبناني هللا حزب

 هللا  زب الةف ةسشى شا ش اكشف تااصةل ا شاراتي 03 شو ا ن  اللننانةف الن ار ص ةاف ن لت

 لشو اا ون ل.  ا شارات في ال لةا ا ت امةف الش كشف أشام شثل والذي ال اةف في ا ثنات وطاهم

 مهموت نة نلة م للاغط شالف أوااف في تصوةرهم تم الشت شة  ش  نمما ا :   ولا الطاهم ن 

 .ال زب لصال 

  زب ایییم ا شارات ش كشف  انب ش  فنركف نلى تمل فانشا طیییيء نلي تمل ا  الت شف هذه

 انتامت التي ا سییالةب هذه اسییتاماشا ونمم وا سییبشي الال ي التزاشا ال شةا لا ةطیی م ش اوم

 ثةرت نالةف اسییالةب هذه.  ا شف هذه ش  نالطییرفاء الت م الصیییاا في الة ةف نرنةف أنظشف نلة ا

 ه واشر وا شتثال الس ومي سةمهم وراء السةر سوى ل م هم   الذة  هؤ ء ةستامش ا الا ك

 .نا رهاني ووصاا هللا  زب ام الت م اطبا في

 شوظاف تزوج الالةف شنسیییا نا  الشو ا  سیییب اكم الطیییاهم ا  الانر تااصیییةل في والشاییی ك

 .المولف ن   ساسف ش لوشات هنل لل صول شت ف زواج ال نسةف نرنةف  كوشةف

  سییاسییف ش لوشات نلى ال صییول ت اول نظشى مولف ةشثل ال زب ا  ةظ  الانر ة رأ ش  إ 

  ال ر ش  السیین ةنات نماةف الى تاسییةسیی ا تارةخ ةر ا مولف ن  ولةس اارى نظشى مولف ن 

 . سنف اشسة  ش  أ ل ةنلغ المولف هذه نشر أ  اي الشااي

 نا  ة ول فانا ال ایییةف هذه في الطرف هو هللا  زب ا  اثنات أ ل ش  ا شاراتي 03 وشو ا

  صللة ”الشت ف زواج”  ةستامم هللا  زب ا  لةثنت”  شت ف زواج”  شوظاف تزوج الالةف شنسا

 .ا اةاه ش  ش لوشات نلى

 و  ناسیییی ا ت ترم   ر  ةف نرنةف أنظشف تسییییتامش ا ونالةف وسییییاةاف واییییة ف أسییییالةب هذه

 ش  اكثر طوال اثنت ش اوم  زب سیییش ف لتطیییوةف الراةصیییف ا سییالةب كل وتسیییتامم ا ارة 

 أ ض إنا نل أهمافا ت  ةا في النالةف ا سییییالةب ةسییییتامم   اسییییبشي  زب أنا ناشا أرن ة 

 . الة م الصما ف ةم شم الالة ةف المول ت اول الذة  الص اةنف شاا ا

 ش روف ولكنا ومةش راطي ت مشي نظام أنا نلى ناسییا ةطرح ا شارات في الر  ي النظام إ 

 هللا  زب شا الت اشل في النما ةف ةنالأسیییییا وهذه نالشا ف شا ف ر  ةا زال   نانا ال رب لمي
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 تالاا راكث هو الذي السیی ومي النظام سییةمه الف ةسییةر شتالف نظام نانا لل الم تظ ره اللنناني

 أطیییرف أ م ایییم الشتالف السییی ومي النظام ةطر ا شا كالننغاء وةكرر الالةج مول نا ي ش 

 . ال رني ال الم في السةاسةف ا  زاب

 مفة    م ن  ةنم وشتالف فض ت اشل هللا  زب شا الالةج مول وسیییا ر ا شارات ت اشل إ 

 الالةج مول ن ض طرم وشا ا سیییبشي ال الم في الطیییة ةف الطا اف ت اه المول هذه  كام ةكنا

 المول هذه تالف نلي  اطا وملةل نرها  سوي هللا ن زب إرتناط م نذرة ف الطا اف هذه  تناف

 .وا سبشةف ا نسانةف الشنامي ن  وانت امها

 طاکر کسرا ه 

 ال الم فه شو ا  ناة  0222 / نةسا  أنرةل 21نطر هذا الش ال فه
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 مزاعم مفبركة ، واحكام ظالمة

يحار المرء عندما يرى كيف تقلب االنظمة الحقائق وتفبرك الوقائع وتطالب شعععهو با  يقعععديقبا 

وتأييد مزاعمبا.ولكن " حبل الكذب ققعععير" ن انظال خل فليفة المدعول عیعععسريا و عععيا عععيا من 

النظال الیعععععهولو والواليات الميحدي و ريطانيا يحاول لائما االيحاء ل فرين  انة تعععععحية ت مر 
فرى تريد زعزعة ا ععيقرار البحرين وا ععقاا نظامة. انة يطرا اكاويب ومزاعي ال يمكن لول ا

 تقديقبا وتبهث على الضحك والیخرية. 

امزاعي النظال الخليفي أفيرا  اكيشاف میيولع ميفجرات اي منطقة مأهولة تقف فلفة مجموعة 

 ة ن مزاعي مكرري يطرحبايقولها  حرينيان موجولان اي ايران يیيبداان أمن البحرين والیهولي
النظال الخليفي ن كلما اُلين من قبل منظمات حقوق االنیععععان و حيى من اقرب المنظمات والدول 

الداعمة لة ن ابذا النظال اقد مقداقيية عند حماتة االمريكان واالنجليز  یبب انيباكاتة القارفة 

ة أمين عال جمهية الوااق لحقوق ا ناء شعععهبة و حكمة الظالي تعععد قالي الحراك الیعععلمي وفا ععع
الشععيع علي  ععلمان الذو الزال وحيى  هد ر ععدار حكي الیععجن ار ع  ععنوات تععد  ن يدعو الى 

 الحراك الیلمي للبحرينيين .

رن هعذا النظال لي يأفذ الهبري من المقعععععععير الذو خل الية  عععععععدال حیعععععععين الذو كان كلما واجة 

با ايران  انبا وراء تلك االحيجاجات ن وقد احيجاجات أ ناء شهبة يهلن عن كشف مؤامري ييبي اي
ارتكب نظال  دال المقبور جرائي تد الشهب الهراقي وقيل الم يين من الهراقيين لكي يبقى اي 

الحكي ن ولكن شععععاء   ان يفضععععحة ويدينة  یععععبب جرائمة ويخذلة أمال الهالي  هد ان افيفى اي 

  االمريكان من تلك الحفري وتلقى جزاء  حفري هرو ا من المقعععععير المحيول وقد افرجة ا عععععيال
 الهالل نييجة ما ارتكبة من اعمال يندى لة جبين االنیانية.

هكذا نرى نظال خل فليفة ال زال يیعععععير على اريق  عععععدال ومبارك و ن علي والقذااي اي قمع 

 ير أومهارتعية واا ق اليبي يمينا وشععماال علة يحكي اياما افرى ن ولكن هذا النظال الذو ال يه

اهيمال  حقوق شعععهبة ن يحاول ا عععكات  عععوت الشعععهب الذو يطالبة  حقوقة القانونية والشعععرعية 
مهيمعدا على لعي ال  عععععععهول لعة ن وقعد وتعععععععع قواععد  الهیعععععععكرية تح  تقعععععععرف االمريكان 

والبريطععانيين انععا منععة ان هؤالء قععالرون على الحفععاا على حكمععة القععائي على الظلي واليمييز 

ل  الیلطة وتهطيل الحياي البرلمانية وا يخدال القوي والبطش مقا ل تحرك  لمي والقمع واال يفرا
 محق .

ان ما قال  ة الشعععيع علل  عععلمان هو قول " قلمة حق عند  عععلطان جائر" ابو يدعو منذ انط ق 

حركة احيجاج الشعععهب البحريني خل فليفة الى تحقيق مطالب الشعععهب البحريني واال عععيماع الى 

كلمية ولكن النظال ال يروق لة قول الحق  ل انة ال يفبي اال لغة القوي وهذا ما يراضة البحرينيون 

http://www.alalam.ir/news/1712992
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ييحركون  كل هدوء و عععكينة مطالبين  حقوقبي القانونية والشعععرعية ن ولكنبي يواجبون البطش و

من جعانععب النظععال العذو ينيمي الى اقليععة تحكي الب ل وال يیعععععععيمع الى مطعالععب اك ريععة الشعععععععهععب 
 البحريني 

 ان ا عععاليب نظال خل فليفة اي مواجبة مطالب الشعععهب البحريني ن هي أ عععاليب  الية ال يمكن ان

تیعيمرن الن الشعهب البحريني ال يكل وال يمل اي حركية الیلمية ن ر ي القمع الذو يشبد  يوميا 

ابو  عامد أمال رلول اهل النظال الذو يیععيخدل اال ععاليب البوليیععية ويوا ععل ا ععيخدال اال ععلحة 
الفياكة والمحرمة تعععععد  ويرتكب عمليات القيل واالعيقال والمحاكمات  ير القانونية وا عععععدار 

حكال االمة تععد ا ناء الشععهب والهلماء والشععخقععيات الیععيا ععية اليي ال يمكنبا ان تیععك  على أ

 حكي ملك االي يحيمي  انظمة تیيخدل نفس اال اليب اي حكي شهو با.

 *شاكر كیرائي

ال موقع   يوقي   رينيش 21:02 - 0202 / حزيران يونيو 02الیععععب  نشععععر هذا المقال يول 
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ع الثاني يعين انه ساااااایاعم عحااااااا ر م ا عة  هل بالوعود يمكن القضااااااات عيم داعیم داع  

 المواجهة داع 

لي نر منذ عالن حين ا يولى تنظيي لاعش االرها ي على مدينة المو ل  يوااؤ من  هض القالي 
الهیعععععععكريين الهراقيينن او فطوي يخطوهععا الحكععال الهرب من اجععل محععار ععة لاعشن  ععل ان 

المهلومات تفيد ان هؤالء يهملون كل جبدهي من اجل  قاء وتمدل هذا الينظيي اي الهراقن لينفذوا 

 يركيا اورو يا ليقیيي لول المنطقة وفا ة الهراق من اجل تحقيق اهداابي المشؤومة. مخططا ام

المضحك المبكي ان الملك االرلني عبد   ال اني وهو المهروف  انة أحد الیما ري اي المنطقةن 

يهلن انة  عععيدعي عشعععائر محااظة االنبار اليي يیعععيطر تنظيي لاعش على میعععاحات وا عععهة منبا 

ينظيي. وقد رحب "تحالف القوى الهراقية" ا رز اليشععععكي ت الیععععنية حیععععب  ععععحيفة لمواجة ال

 حزيران(  موقف الملك االرلني. -01)الحياي 

وجاء اي  يان لليحالف: "أشععال تحالف القوى الهراقية  يقععريحات ج لة الملك ايرلني عبد   
اعش هراقية اي تقعديبا لهقا ات لال اني اليي أكد ايبا لعي   ل  لهشعائر المحااظات الغر ية ال

 اإلرها ية وتحرير مدنبا من لنیبا".

وأتعافن أن "الهشائر الهراقية اي المحااظات الغر ية واليي تر طبا وشائ  القر ة والمقاهري 

مع الهشععائر ايرلنية  حاجة حقيقية رلى لعي كل ايشععقاء واي ععدقاء ليزويدها  الیعع ان فا ععة 
كزية عجزها عن تزويدهي  الیععع ا وتعععروري اعيمالهي على رمكانياتبي  هد تأكيد الحكومة المر

 الذاتية اليي ييقدون  با لداعش على مدى أك ر من عال ونقف ".

الغريععب اي االمرن ان "تحععالف القوى الهراقيععة " يرحععب  وعول الملععك االرلني الجواععاءن وال 

لمشاركة اي محار ة لاعشن  ذريهة يرحب  دعوي الحكومة الهراقية لكااة ا ناء الشهب الهراقي ل
 ان الحكومة الهراقية عاجزي عن تزويد   الی ا.

الحكومة االرلنية وعلى رأ با الملك عبد   هي عضو اي اليحالف تد لاعش ولي نر منذ اب/ 

او فطوي جالي يقول  با اليحالف تعععععد لاعش اال اللبي توجية تعععععر ات  0202ا یعععععطس عال 

لينظيين من اجععل الحقعععععععول على تمويععل عمليععاتععة من اموال النف  من ففيفععة الى مواقع هععذا ا
الیععهولية والدول الخليجيةن  ينما لول اليحالف هي اي الحقيقة من يزول لاعش  المال والیعع ا 

واالارال من اجل ا ي ع هذا الينظيي اكبر قدر من میاحة الهراق و وريا ليقیيمبا ابقا للمخط  

 واالورو يين.المهد من جانب االميركان 

ان الملعك االرلني هو  حعاجعة الى من يیعععععععاععد  ويعأفذ  يد  اللاري شعععععععؤون  لد  وحل االزمات 

 المیيفحلة اي هذا البلدن ال ان يقدل الوعول للهشائر اي االنبار ليحرير محااظيبي من لاعش.

http://www.alalam.ir/news/1712106


25 
 

للشهب  داقيةكان االولى  الملك عبد   ان يطرل اارال عائلة المقبور  دال من االرلن لي ب   

 الهراقين ال ان يیمح لبي  اتخاو االرلن منطلقا لمؤامراتبي تد الحكومة الهراقية.

الیعععععععؤال الععذو ييبععالر الى االوهععان هو: أين كععان ا نععاء عشعععععععائر االنبععار عنععدمععا اجيععاا لاعش 
محععااظيبي ن ولمععاوا لي يقععاوموا هععذا الينظيي ن  ععدال من ان يیعععععععيجععدوا اليول المیععععععععاعععدي من 

هرب عبد   الذو ال يبمة  عوى الحقول على میاعدات من الدول النفطية لكي يقدل  عمیعارال

 لبا الخدمات اليي يطلبونبا.

الهراقيون ال يحياجون الى لعي الملك عبد   وال میعععععاعدي الملوك الخليجيينن الن   لهي لديبا 
ي ار مع اارال الجيش الهراقاالمكانيات الكااية لمحار ة لاعشن الماوا ال يقف ا ناء عشعععععائر االنب

والحشععد الشععهبي ليحرير اراتععيبي من الدواعش   دال من ا ععيجداء المیععاعدي من الملك عبد   

 الذو هو اولى  يلقي الدعي والمیاعدي من االفرين.

ان تنظيي لاعش لي يدفل  ععععوريا والهراق اال  اموال وا ععععلحة الحكال الهرب وفا ععععة شععععيو  
الواليات الميحدين الذين ارالوا من لعي لاعش القضععععععاء على النظال اي المنطقة المدعومين من 

  وريا واتهاف الحكومة الهراقية وجهلبا تخضع لمطالببي ال مشروعة.

ان وعول الواليات الميحدي وحلفاءها الهرب  القضعععاء على تنظيي لاعش ومیعععاعدي كل من يريد 

ريدون القضاء على لاعشن لكان  امكانبي محار ة لاعش هي وعول جوااءن ااوا كان االميركان ي
القضاء علية  الققف الجوو المیيمروالقيال  همليات عیكرية وا هة كما يقومون  همليات تد 

الهديد من قالي هذا الينظيين ولكن هؤالء ال يريدون  ععحق لاعش الن وجول   ععيبرر تدفلبي اي 

 المنطقة لنبب فيرات شهو با.

الدعي والمیاعدي من الملك االرلني والشيو  الهرب لمحار ة لاعش  ان من يهقد االمل على تلقي
هو واهين الن هؤالء هي الععذين اوجععدوا وشعععععععكلوا تنظيي لاعشن وهي الععذين ال زالوا يععدعمونععة 

ويیععععاعدونة من اجل البقاء واليمدل اي الهراق واتععععهاف الحكومة الهراقية اليي تحاول  كل ما 

 ظيي االرها ي.اوتي  من قوي ان تحارب هذا الين

اجبول الحكعال الهرب منقعععععععبة على ا قاء اليوترات واالزمات اي لول المنطقة ومنبا  عععععععوريا 
والهراق واليمنن وكل وعد منبي  محار ة لاعشن انما هو ل  عععععععيب ك المحلي ولذر الرمال اي 

 الهيونن االشعهوب الهر ية شعبه  وعولا ايلة عشعرات الینينن  يحرير الیطين وها هو موقف

هؤالء الحكال من الكيان اال ععععرائيلي الذو كان حيى وق  قريب عدوهي الرئيیععععين وقد ا ععععبح 
اليول  ععععديق وحليف لبي يدفلون مهة اي تحالفات تععععد ايران والشععععهوب الهر ية اليي تحاول 

 اليخلص من هيمنة "ا رائيل" وحلفائبا اي المنطقة.

 شاكر كسرا ي
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 هل يكرر السعوديون حماقة صاام 

يبدو ان الطبقة الحاكمة الجديدي اي الیعععهولية مم لة  ولي الهبد الیععععهولو محمد  ن  ععععلمان اي 

تغييعب لور الملعك المريض  عععععععلمعان  ن عبد الهزيزن  دات قبل اك ر من شعععععععبرين أول مغامري 
 فا ري اي الهدوان على اليمنن وال زال  تحلي  مغامرات جديدي اي المنطقة. 

كمة الیععععهولية اللواء الميقاعد ومیععععيشععععار رئيس جباز اال ععععيخبارات وها هو مم ل الطبقة الحا

ر رائيل" ”الیا قن أنور عشقين يليقي أحد كبار میيشارو رئيس الحكومة اإل رائيلية ومندوب 

مجلس اله قات »الیعععععا ق لدى ايمي الميحدين لورو  ولدن ف ل ندوي مشعععععيركة ا عععععيضعععععاابا 
 قاء مواجبة ايرانن كما اعلن.اي واشنطن.. والبدف من الل« الخارجية

ولكن لقاء واشععنطن لي يكن هو اللقاء االول  ين الیععهوليين واال ععرائيليينن  ل كما وكرت وكالة 

 لومبرغ اان فمیة لقاءات  ريّة جمه   ين مم لين عن كل من "ر رائيل" والمملكة الیهوليةن 

ن وا يضيف   داية اي 0202الهال  اإن االجيماعات ال نائية الخمیة ـعع الیّرية ـععع عقدت منذ  داية
البند ثي اي ريطاليا وتشععيكيا.. البدف من تلك اللقاءات كان واتععحاب حیععب الوكالة: النقا   شععأن 

 المشيركن الميم ل اليول  إيران.« الهدو»

لي تهد هذ  اللقاءات جديدي أو میعيبجنةن ولكن الجديد اي الندوي ايفيرين كان الحدةي اليي اّتیم  

لمواقف الیعععهولية تجا  ريرانن فقعععو عععاب أّن مم  لبا أعرب عن ر بة   ل  اي "ر عععقاا"  با ا
 النظال اإليرانين اض ب عن الهمل على تحقيق الی ل  ين الهرب والهدو اإل رائيلي.

ال يخفى على أحد اي المنطقة أنة لكّل من "ر ععععرائيل" والیععععهولية مقععععالح مشععععيركة تيم ل اي 

ين  « اله قات الديبلوما عععععية»كن حيى يول الخميس )الماتعععععي (ن  قي  اليقعععععدو إليران.. ول

البلدين اّي الكيمانن ولي يهلن عن لقاءات ر عععميةن رال تلك اليي فرج  رلى اإلع ل.. والمفارقة 
الميوقةهة هي أّن الر ععععالة اليي أرال الطراان ريقععععالبا كان  ميطا قة: ريران تحاول البيمنة على 

 يجب ريقاابا.الشرق ايو  ن و

الطبقة الحاكمة الجديدي اي الیهولية تبوى المغامراتن ف اا للمك الراحل عبد   ن عبدالهزيز 

 الذو كان ال يحب المغامرات وييخذ  يا ة "حكيمة" اي الاري لاة الحكي اي   ل  ومع جيرانة.

اي منيقععف شععبرها ال الثن لون ان تكیععب الحربن  ل هل المغامري الیععهولية اي اليمن اليي 
قام  اي هذ  الفيري  قيل االف المدنيين الهزل وتدمير البنى اليحيية اي اليمن  یععععععبب عدل توار 

الیععع ا ال قيل لدى الحوثيين والجيش اليمني ليرلوا على الهدوانن قد شعععجه  الیعععهوليين على 
 هلبي ييوجون من قبل اال رائيليين واالمريكيين قالياليفكير  دفول مغامرات جديدي اي المنطقة ل

للدول الهر ية و ذلك يقععلون الى هدابي النبائي وهو قيالي االمة الهر يةن وهذا هو نفس الطريق 

http://www.alalam.ir/news/1709363
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الذو  علكة قبلبي  عدال حیعين الذو نقعب نفیععة قائدا ل مة الهر ية  هد عدوانة على ايران انا 

   على الهالي الهر ي..منة  انة  وف يبزل االفرين وييوج  ط

 1وها هو احد اركان اع مبي جمال فاشععععععقجي يشععععععير اي مقال لة اي  ععععععحيفة الحياي  ياريع 
عا عفة الحزل الیعهولية ليی  مجرل عملية عیكرية  هولية عا ري تد “ ان  0202حزيران 

راني يالحوثيينن انبا  ععععيا ععععة  ععععهولية تجمع  ين الد لوما ععععية والحرب لوقف ثي لاع النفوو اال

 ”فارج شال الیهولية ويمنبا!

اون عا فة الحزل تیيبدف نفوو ايران اي المنطقة كما يقول الخاشقجين وان المشار الية يرجح 
ان تشععععن الیععععهولية حر ا على ايران مؤكدا  ان الشععععهب الیععععهولو  ععععوف يؤيد هذا الهدوانن 

ة اع مع ايران  النیععبويیععيشععبد االع مي الیععهولو  ك ل هنرو كيیععنجر الذو يقول  ان القععر

النة يشعععمل حیعععب كيیعععنجر ا عععيمرار المملكة وشعععرعية الدولة  ن وجول عععراع الى الیعععهولية 
 و"میيقبل اال  ل".

ان الطبقة الحاكمة الیععهولية ميهطشعععة للحرب و عععفك الدماء ولي ترتو حيى االن من لماء االف 

اع من االمريكيين اليمنيينن  ععل تريععد ان تععدفععل اي مهركععة فععا عععععععري جععديععدي تععععععععد ايران  ععد

واال عرائيليين.. انبا مغامري جديدي لل نائي محمد  ن نايف  عديق االمريكيينن ومحمد  ن  لمان 
الذو يريد ان ييوج قائدا عیععععكريا لجيو  "اليحالف الهر ي"ن ولكن هل ان ايران  ععععوف تدفل 

ان  ايدو على اير اي هذ  الحرب القعبيانية المجنونة اليي يريد االمريكيون واال رائيليون شنبا

 االمراء الیهوليين و اموال النف  الخليجي ونيا ة عنبما 

 الطبعن ايران لن تيورا اي حرب مع الیععهولية وال مع  يرها من الدولن وهذ   ععيا ععة اعلنبا 
المرشعععععععد االعلى اية   علي فامنئي والرئيس االيراني حیعععععععن روحانين وهما قد اعلنا مرارا 

تهيدو علي جيرانبان كما اعلنا  ان البرنام  النووو االيراني اليیعععععععيبدف وتكرارا  عان ايران ال

الجيرانن  ل يخدل ايران والدول المجاوري لبا. وال اان ان المرشععععععد فامنئي والرئيس روحاني 
 ععوف ينیععيان وعولهمان الن الحرب اليي يريد الیععهوليون لفولبا ليیعع  اي  ععالح ايران وال 

اي  ععالح امريكا و"ا ععرائيل" الليان تريدان توري  لول المنطقة اي  ععالح الیععهوليةن  ل هي 

 اي حروب میيمري ومدمري ال يخرج منبا او من الطراين  الما ومنيقرا.

انبا حرب حمقاء كحرب  ععدال حیععين تععد ايرانن ال اان ان ييورا عاقل ايبان وعلي عق ء 
يريدون ان يوراوا  لدهي اي حرب  الیهولية ان يقفوا اي وجة الطبقة الجديدي من االمراء الذين

 ثانية لي ييخلقوا  هد من وي ت الحرب االولى على اليمن.

 يوقي   01:22 - 0202 /حزيران يونيو 1الیععب  *نشععر هذا المقال يول   قلي: شععاكر كیععرائي
 .ال موقع قناي الهالي  رينيش 
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 هاعيوق من هللا لعن نا مة، الفتاة

 لىع ولكن واليا سن االفضعععر تحرق لكي بانظيوق أن يحاول من وهناك نائمةن الطائفية الفينة

 ال اانبا اوقض  ان الفينة الن الطائفيةن الفينة اشهال يمنهوا وان ايمرن ييداركوا أن القول عق ء
 لنبايةا اي الجميع ويكون الجميع وتدمر واليا سن االفضععر تحرق  ل الشععيهي أو الیععني تهرف
  .الخا رين من

 منذ وتدعو أفرىن اائفة تد اائفة تحرض الفار ي الخلي  لول اي االع ل وو ائل أشبر منذ
 اي لكيالما نورو حكومة تععد ال وري الى الهراقيين من ائة على يقع الذو الظلي  ذريهة أ ععا يع

 يا البهث وحزب حیعععين  عععدال نظال لیعععقوا المالكي حكومة من تنيقي أن تريد اكأنبا الهراق
 .االمريكان يد على الهراق

 الفينة الى الدعوي على يحرتعععععبي الذو هو الفار عععععي الخلي  حكال  هض لدى الطائفي الحقد

 الن نولك  ير يقول الواقع ولكن الفينةن هذ  عن  منأى  ععععيكونون أنبي يظنون النبي الطائفيةن

 هر يةال والشععهوب  ععباتبان من الشععهوب ايقظ الهر ي والر يع كالیععا ق تهد لي المنطقة شععهوب
 كاناالمري تقعععرف تح    لها فيرات تضعععع واليي المنطقة اي الهر ية االنظمة حقيقة تدرك

 .رهاأم على المغلو ة شهو با وا كات الحكي اي  قائبا أجل من االالیي والحلف واالورو يين

 عند مكروهون وهي شععععهو بين  ضععععب يواجبون الطائفيةن الفينة الى يدعون  الذين الحكال ان
 ال ماتحكو عن وتبحث والطائفية اليهقععب تكر  واال عع مية الهر ية الشععهوب تر ألي شععهو بين
 .والهنقرية والطائفية والقمع لليفرقة ألاي الدين تیيخدل

 يةاورو  امريكيةن أجندات ينفذون الواقعن اي هي الطائفية الفينة الى يدعون العذين هؤالء رن

 االين ينظرون االجانبن يظل حيى الواحد الوان أ ناء  ين الفينة اثاري أجل من  عععععععبيونيةن
 يالق  ور بات اال عععيهمار نبي اشعععباع  عععوى لشععيء ال  يننا ايما نقييل ونحن علينا ويضععحكون
 . اال يهمار

 حركاتت  لدانبي لافل اي يواجبون االن هي المیلمينن ورقييال الطائفية الفينة الى  يدعون من رن
 دتععع ي ورون الذين الدافل اي الشععباب انيفاتععة تواجة الیععهولية االحكومة ن  حكوماتبي تععد

 ن ياتورياليك قبائليا حكما الشععهب تحكي واليي قرن منذ البلد هذا على تج ي اليي  ععهول ال حكومة

 ابرق على الميیععععل  الملكي الحكي تععععد اال لبية ثوري عامين منذ تواجة البحرينية والحكومة
 ال لحكومة ميزايدي مهارتععة تواجة والكوي  االمريكين الخامس اال عععطول  میعععاعدي الشععهب

 منظمة  انبا النظال وييبمبا نبيان ال حكومة تععد ميزايدي مهارتععة تواجة واالمارات ن  ععباا

 طةالیل على وا يولى  والد  اااا الذو قطر وشيع مقر اي المیلمين االفوان جماعة قبل من
 .الهائلة لافل من مهارتة يواجة  القوي
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 يواجبون هي المذاهبن ا نعاء واقييعال الطعائفيعة الفينعة على يحرتعععععععون العذين الحكعال هؤالء

 قضعععععايا الى شعععععهو بي انظار حرف الطائفية النهرات  اثاري ويريدون الدافل اي مهارتععععات
 المال  ويزولونبي القاعدي تنظيي من والیععععععلفيين الميطراين يهبؤون عامين منذ ابي فارجيةن

 لحربا تنية ولي  وريا تحرير يیمونة ما أجل من هناك للقيال  عوريا الى وير علونبي والیع ا

 الق ان  هد الهراق من تبقى ليدميرما الهراق نحو انظارهي يوجبون االن ابي  هدن  ععععوريا اي
 .ا نائة رؤوس على الهراق تدمير   مبمة البه ون

 شاقر قیرائل 

  يوقي   رينييش ال 09:21 - 0201 /قانون ال انل يناير 9 اير هاءنشعععععععر هذا المقال يول 
 موقع قناي الهالي 
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 الطا فیة الفتاة ير ضون العراقیون

  نوات الطائفيين حكي جرب الهراقي الشهب الن الهراقن اي الطائفية الفينة مخططات تنجح لن
  .  ل  اي افرى مري الطائفية الفينة تنفذ ان يقبل ولن  نارهين واكيوى اويلةن

 بي  الهراقي الشعععععهب ترحيب ينيظروا ال ان عليبي الهراقن اي الفينة الثاري يخططون الذين

 ة  قال ما وخفرها الهراق اي نفذت اليي الفين انواع جرب الهراقي الشعععهب الن و مخططاتبين
 .وتشريدهي وتبجيرهي الهراقيين م يين وقيل تدميروتخريب من البهث حزب

 مةالحكو تد  اليحرك الهراقي الشهب ليطالب الدورو عزي المهدولن  عدال نائب يظبر واليول
 .اماع ث ثين اوال الهراق اي والبه يين و يد  هو ارتكببا اليي الجرائي مينا يا أو نا يا

 الشعهب انيقال من فواا مخيفي االن هو النظالن  عقوا  هد  عيد  مع هرب الذو الدورو عزي ان

 مخيلف  حز ة ارتكاب من  ععععنين  هد الهراق حكي الى يهول ان يأمل زال وال  منةن الهراقي
 .الجرائي

 مانتقو والجزيري الهر ية قناتي ان! و ياناتة  عععور  يبث ومن المجرل هذا  دعي يقول من انظر

 الهملية وتعععععد الهراقية الحكومة تعععععد أم الة من والمجرمين المجرل لبذا الداعي  دور اليول
 يا لليدفل میععيهدي   ل   ان يقععرا الیععهولو الخارجية وزير نیععمع أن  رو وال الیععيا ععيةن
 .منبا الهراقيون الب ما اوا الهراق

 طرق  ععيما وال الفار ععي الخلي  ولول الیععهولية ان للشععك مجال اليدع  ما يبين اليقععريح هذا
 الثاري لولبي من  اموال مخططاتبي ينفذوا لكي الهراق اي الفينة م يرو لمیعععععاعدي میعععععيهدي

 ميحديال الواليات  مباركة  عععععوريا اي الدافلية الحرب اثاري  هد الهراق اي الطائفية النهرات
 .االورو ية والبلدان

 حزب جديد من يحكمبي أن الهراقيون يقبل ان يمكن وال الوراءن الى يهول ان يمكن ال الهراق

 على أمرللي النف  أموال يبذرون الذين المنطقة وشيو  القبيوني والكيان امريكا وعم ء البهث

 الحرب ثارا عن  هيدا هي يهيشععوا لكي الهر ية البلدان وتدمير الطائفية الفينة الثاري الجوار لول
 .والدمار

 لاج من النف  شععيو   دوالرات يقبل ولن اعدائةن لمؤامرات يرتععح لن  ععوف الهراقي الشععهب

 على حیععين  ععدال لمرها أن  هد   ل  تدمير ومن  لد  ا ناء  قععدور وتقععويبة الیعع ا حمل
 .شهبة رؤوس
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  هوالشععععهب وها عامان ث ثين اوال البهث حزب فر ة ما تبني حكومة الى  حاجة الهراق ان

 جانباال يريد جديد من اائفية اينة يواجة  عليةن  دال ارتبما حر ين من فرج الذو الهراقي
 .كام  تدميرا الهراق من تبقى ما يدمروا لكي عليةن ارتبا

 حاءأن اي البهث حزب حكي فلفة الذو والخراب الدمار خثار عينية  أل يرى الهراقن يزور من رن

 هو وها الوراءن الى عاما فمیععين الهراق  أرجع البهث حزب  ان الهراقيون ويشععبد البلدن هذا
 .البلد هذا من تبقى ما يدمر لكي الهراق حكي الى جديد من يهول  ان يأمل الدورو عزت

 شاقر قیرائل 

 يوقي   رينييش ال موقع  25:21 – 0201 /قانون ال انل يناير 1 ايحد نشر هذا المقال يول *

  .قناي الهالي
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 العربیة الجزيرة عيم دهب التغییر رياح

 ا واب وتدق الهر ية الجزيري على تبب اليغيير رياا  دأت الهر ين الر يع عا عععفة هدوء  هد

 يا تغيير أو عن  منأى  عععيكون  انبا حكامبا ان اليي الیعععهولية وأولبا الفار عععي الخلي  لول
  .المیيقبل

 الحكال اءش اليغيير هذا  دء على تدل المؤشرات كل رن  ل اليغييرن رياا هبوب عن نحن نيكلي ال

 الدافل يا تقدر اليي الیهولية القحااة عن  ن الیهولية اليغييراي افبار ننقل ونحن ن أ وا أل
 . والخارج

 تهامل اي تغيرا منبين الك ير شعععاهد الح ن اريضعععة  إلاء الهال هذا االيرانيين الحجاج قيال اهند

 جاجالح يهاملون الیا قة الینوات اي الیهولية الشعراة اارال كان او ن مهبي الیعهولية الشعراة
 هؤالء نكا عندما االيرانيينن الحجاج تععرب اي الهقععي يیعيخدمون كانوا  ل  قیعوي االيرانيين

 راةالشعع أارال كان  ل االلعيةن ويقرأون زاوية اي يقفون او الر ععول قبر من يقير ون الحجاج

 راةشعع أارال كان  كيف عيني  أل اعوال قبل رأي  وقد ن االلعية كيب حملبي  یععبب يو خونبي
  قیععععوي ويهاملونبي ويقععععالرونبان ن االلعية كيب حمل من االيرانيين الحجاج يمنهون المطار

  ينما ن الرحمن تععيوف مع اليهامل  ضععروي( ص) محمد االعظي الر ععول  ة أو ععى لما ف اا

  لذكرها تروري ال مهرواة ال باب والدعاء الزياري  حرية ييميهون الحجاج  قية كان

 يين هول لكياب مقاالت الیعهولية تاريع اي مري الول ترى ن الیعهولية القعحف تقرأ  عندما و
 لىا  الدفول للمرأي والیععماا   رلمانية انيخا ات واجراء الحريات واا ق االنفياا الى يدعون

 نم الهديد أن وحيى الناس شؤون اي اليدفل من"  المطاوعة" الدينية الشراة ومنع الهمل  وق

 ايالملق مبماهي تخص ال وكبيري  غيري كل اي المطاوعة تدفل من يیعخرون أفذوا القعحفيين
 .عاتقبي على

 اليي وليةالیه الحياي  عحيفة اي مقاال يكيب الهييبي نا عر عبد   الیعهولو القعحفي هو وها

  المطاوعة المهرواة الدينية الشععراة من  اية يیععخر0200 ليیععمبر 10  ياريع لندن اي تقععدر
 مكيب يزور ان يريد«ميطوع» 022 على عدلهي يزيد الیهوليين المشايع من وادا  ن  ا ويقول

 أو يةنالنیائ المحال  يأنيث  ا قاب  اتخذ كان وزارو قرار عن ثنية لمحاولة الیهولو الهمل وزير

. ةالخالقععع النیعععائية المیعععيلزمات  بيع الخا عععة المح ت اي  الهمل الیعععهولية للمرأي الیعععماا
 محلياب  يیعععمون ما أو الیعععهولية اي الدين رجال من الك ير عنة يرض لي القرار هذا:  ويضعععيف

 و زوات وا هةن عامة ع قات حم ت اوال ي ا يع يشعنون جهلبي الذو ايمر ن«المطاوعة»

  تد  وفللوق كااة االجيماعية القوى وحشد القرارن ليشوية ور ولةن    قول مدججة رلكيرونية
 والذهاب الطريق افيقعععار قرروا المخيلفةن المجيمع اوائف من الكااي الدعي يجدوا لي ولّما ن
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 الدينية هيةالداا: رئيیعععييين  هباءتين ييدثرون وهي الر عععمين عملة مقر اي الوزير رلى  أنفیعععبي

 وفروج لفول تنظي اليي المهقدي  ير الحكومية والقوانين  عاخفرين لومعاب  العدنيعا تر   اليي
)  المحيیعععبين  ان الیعععهولو القعععحفي ويقول.  المواعيد الئحة على المجدولين  ير الضعععيوف

 الهلماءن كبار هيئة وهي المملكةن اي شعععرعية  عععلطة أعلى  مخالفة الوزير اتبموا(  المطاوعة

. «وایععقاب  ایععالاب » النیععائية المیععيلزمات محال اي المرأي  همل الیععماا وعدوا و ععفبين حدّ  على
 اب شبر وأمبلو  «الیراان مرض يقيبة  أن الحرل اي علية الدعاء» ـععععععع الوزير  هضبي وتوّعد
 .للدعاء يلجأوا أن قبل كام ب 

 الشععراة علي شععهواء حملة يشععن   ععهول خل نظال جماعة من  ععهوليا  ععحفيا ارو مري األول
 النیععاء عمل على المطاوعة اعيراض ان مهيبرا ن منبي ويیععخر منبي ووجل فوف لون الدينية

 أافالبن رمق يیعععععد عما يبح ن مؤمنات  اا ت شعععععريفات  عععععهوليات على الخناق يضعععععيّق

 لماوا المجيمع  على و ععاييبي يفرتععوا أن(   المطاوعة)  يريدون لماوا:  وييیععاءل ورفوانبن 
 الماو ولك  تبين مقاييس وجول عدل ال اي فطأن على واخفرون المقعععيبون هي أنبي يهيقدون

 والمقالح  واخراء اليوجبات اي عنبي تخيلف أفرى ائات  لیان ييحدثون

 فهلي ميألل  رجل  أنة المطاوعة الدينية الشراة اارال من ارل كل الیهولو القحفي ويقعف 

 مرتبة يا الشععخقععي اليفیععير على القائي رأية يضععع ابو  ععغيرن حاكي وكأنة وييفاعل وينفهل
 أيةر! الحكومة أجبزي عمل اريقة أو والشعرعي الديني  الجانب تهلق ما  عواء المطلقةن الحقيقة

 وىانط ورن  ذاتةن لولة هو!  ة مهمول تنظيي أو  ار   قانون مع تهارض لو حيى الهليا القيمة هو
 ..أفرى لولة اي ا ماب 

 عمل تراقب حيث  البرلمان  مبمة تقول الدينية الشععععراة  ان الیععععهولو القععععحفي يرى وهنا
 . الیهولية اي الموجول  ير البرلمان من  دال الوزراء

 من دال  الوزراء عمل  مراقبة يقول الیهولية اي  رلمان انيخاب الى الیهولو القعحفي ويدعو
 لبؤالء حاجينا اإن منيخبيبين أكياف على ايعضععععععاء يأتي عندما:  ويقول الدينية الشععععععراة

 كي ب تو يحملون الذين ايعضععاء من الدور  بذا يقول من وجول: يمرين تماماب   ععينهدل المحيیععبين

 شعععغلونوين االقيراعن  عععناليق  ا ة اي  عععيغيبون المحيیعععبين هؤالء أن وال اني  ذلكن شعععهبياب 
 « راانية» لعوات    المري هذ  لكن الوزراءن قرارات تدّ  أو مع للوقوف يم لبي من  افييار

  كفة ترجح أجواء اي الراض أو القبول اي حقة اق   عععععيمارس الهضعععععو ين ن«جبنمية» أو
 !.اي لبية

  الخلي منطقة لول على اليغيير رياا  ببوب يهيرف الدفيل فالد وهو خفر  عععهولو  عععحفي

 فةوالها  الموجة ركوب الى الیهولية وفا ة  المنطقة اي الهر ية الحكومات ويدعو الفار ي

   0200 ليیعمبر 01  ياريع الحياي  قعحيفة مقال اي ويقول.  يدها من االمور زمال يفل  ان قبل
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 ا فةع  أن ويرى ا ي ناء لون من الهر ية الدول كل میؤولية اليغيّر حركة  زمال اإلمیعاك  ان
 . .الیا قة الهوا ف كل عن وحجمبا ابيهيبا اي تخيلف «الر يع»

 ماليةال القضععععايا  مهالجة عنبا يهبر واليي ال ععععكاتبي للمواانين أموال لاع  أن الكاتب يرى و

 ويفط تهد المهيشععة میععيوى وراع والیععكن البطالة مهالجة م ل الیععهولو للمواان والمهيشععية

 اباالنيخ م ل الیيا يةن القضايا تيناول افرى ر  حية فطوات الى يدعو ولكنة وملحةن مبمة
 القضععاءن ق لوا ععي اليهبيرن وحرية البيهةن هيئة نظال وتفهيل الیععلطاتن  ين والفقععل واليم يلن

 النخبةن تدوير نظال تفهيل الى الدفيل فالد يدعو كما.  القانون أمال  عععععوا عععععية الجميع وجهل

 من لهقول منا عععببي اي منبين البهض أو الهليان المنا ععب أ عععحاب  قاء ااهري من واليخلص
 قانوني  اسأ على الحكي انيقال عملية وتحقين ليأمين البيهة هيئة نظال تفهيل ولك وقبل الزمنن

 ىنالشععععور مجلس  ععععلطات تو ععععيع اي مراحل على  البدء اييهلق ال ال ة الخطوي أما ن ميينن

  تتهدي ييطلب ولك وكل أيضععععابن تدريجي شععععكل واي منيخبةن تشععععريهية  ععععلطة رلى وتحولة
 دينجدي ل ععيورية مرحلة رلى المملكة ولفول الدولةن  ععلطات اقععل أمال الباب تفيح ل ععيوريةن
 .الجديدي المرحلة ميطلبات رلى  با وتنيقل  بقن ما مع تيكامل

  ععهول ال  نظال المحدق  الخطر يشععهر وكأنة حیععاس وتر على يضععرب الیععهولو االقععحفي
 ركوب اجل من واالنفياا الغييرات من مزيعد الى ويعدعو  المنطقعة اي االفرى وواالنظمعة
 .والخطيري الكبيري الهوا ف من تهد اليي الها فة

 عليبي نا و  هول ال مملكة ا واب الي و ل  قد اليغيير رياا  ان الیهوليون المیؤولون يشهر
 . تغرقبي ان قبل الموجة يركبوا ان

 القنوات ر  ق تهيزل وزارتة  ان اعلن فوجة الهزيز عبد  الیعععععهولو االع ل وزير هو ابا

 اي ريةالهنقععععع واليفرقة الطائفية ت يرالفينة واليي  عععععهول ال نظال قبل من الممولة الفضعععععائية

 واال عععع ميةن الهر ية ايميين مّزق   ععععهول ال ا ععععري موليبا اليي الفضععععائيات هذ .  المجيمع
 يقولو عطوان البارو عبد الفلیععطيني القععحفي يرى كما المقييةن الطائفية القععراعات واّجج 

 أتو د الیعععاحرن على الیعععحر انقلب ان و هد واخن"  الیعععهولو القرار على تهليقا لة مقال اي

 هذ  جاءت جذور ن من وتبز  الر ععععمي الیععععهولو البي  الى تقععععل الفضععععائيات هذ  افطار
 تبذر زال ن وما الفضععععائياتن هذ  كان  عندما:" عطوان ويقول" القرار هذا وجاء القععععحوين

 الفار ي) الخلي  ولول والبحرين ومقرن و ورية الهراق اي الطائفية والقراعات الفينة  ذور
 نجومان وا بحوا  ايموالن ولعاتبا ا راقبا جرى واليخريبن القيل على وتحّرض االفرىن( 

 تغيّرت افرى فليجية وانظمة الیععهولون النظال تععد اائفيا تمرلا شععاهدنا ان و هد اخن ولكن
 .: ويضيف اضائياتبا رر ال وقطع الفينة ووأل اليهايش على حر ا نلمس و دأنا القورين

 لنشءا عقول تخّرب اليي الخ عة واضععععائيات الفينة اضععععائيات مهظي ان للنظر الايا أليس " 

 حقريا  الیهولو تمويلبا  یبب الفطرن م ل وتينا ل تينا ع واال  مي الهر ي
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  هولية اتقنو لهبية الذو الكبير  الدور ر ميا االمريكية الخارجية وزاري تشيد ان  ريبا أليس 

 كل  اشععل حيث نجح  الفضععائيات هذ  ان نفیععبا الوزاري وتؤكد الهر ين المجيمع' تغريب' اي
 تحقيقة  اي الهامة اله قات وشركات االع ل و ائل

 یلطاتال رقدال اي تيلخص اليي المفبومة و ير الغريبة االزلواجية هذ  عن ثال ةن مري نیأل ثي 

 دواتوالن المؤتمرات وتهقد ايينان اي وايليان المذاهب  ين للحوار مراكز اقامة على الیععهولية

 تحّرض لينية محطات تمّول نفیة الوق  اي وهي ومغار بان االرض مشارق اي االاار هذا اي
 االفرى  وايليان المذاهب تد

 والكوي  البحرين حكال ان كما  اليغييرن رياا وتداعيات خثار من فائفون الیععععععهولية حكال 

  سل يهملون وهي  ن عروشععععبي من تقيرب اليغيير رياا اثار يرون  وعمان وقطر واالمارات

 .الهاتية الرياا هذ  لمواجبة  قواهي

   .شاقر قیرائل 

ال  يوقي   رينيش  09:02  - 0201 /قانون ال انل يناير  5*نشعععععر هذا المقال يول الیعععععب  

 .موقع قناي الهالي
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 التركي  الاموذج دصاير  حل لماذا

 هيبريم اليركين للنمووج االفيرتين الیععنيين ف ل االورو ية والدول الميحدي الواليات روج   
 ارح و ليكياتوريينن زعماء من توا تخلقععع  عر ية  لدان اي لليطبيق االم ل اال عععلوب انة

 يركيال النمووج اشعل اثبي  االفيري االحداث ولكن النمووجن لبذا الهر ية الدول اقيداء تعروري
  .فطا  على الیير يمكن ال ناقص نمووج النة للحكين ا لو ا يكون ان اي

 الشعععهوب على نمووجة لطرا نشعععااا اك ر كان ارلو ان ايب رجب اليركي الوزراء ارئيس

 الشعععهوب ولكن واليمن ومقعععر وليبيا تونس اي وفا عععة زعمائبا من تخلقععع  اليي الهر ية

 اليي مانييةاله   الخ اة تيم ل ليكياتورية فلفية لة الذو اليركي  النمووج ترحعب لي الهر يعة
 لدولةا  لطة من الهر ية الشهوب تخلق  وقد الو طى القرون  ا اليب االو   الشرق حكم 

 اعالي  ضععععروري المیععععلمين ليبشععععر ارلو ان ايب رجب يقف واليول جبيد جبد  هد ع مانية
 . االو   الشرق لمنطقة اله مانية الخ اة

 وزار ن المقعععرية ال وري وروي اي اليركي للنمووج روج ارلو ان ايب رجب الیعععيد حكومة
 الخ اة تشعععبة حكومة اقامة  ضعععروري ن فا عععة وال وار المقعععرو الشعععهب يقنع حيى القاهري
 . ليةع القبيوني الكيان يهيرض وال والغرب الميحدي الواليات من  دعي تحظى اليي اله مانية

 حكومة القامة"  المیلمين االفوان جماعة"  اروحات من جدا قريبا ارلو ان الیيد كان ن لذلك
 مشععععا بة حكومات اقامة الى تميل الميحدي الواليات الن ن حكومية تشععععبة مقععععر اي ا عععع مية

  دعي ىيحظ النمووج وهذا واليمن ومقعععر وليبيا تونس اي الهر ية البلدان اي اليركي للنمووج
  .ايضا الفار ي الخلي  اي اليهاون مجلس لول

 الواليات من مدعوما الهر ية للبلدان حكومية نمووج يقعععدر أن ن يريد اليركي الوزراء رئيس

 النمووج قااع  شعععكل تراض الهر ية الشعععهوب ولكن ن اليهاون مجلس ولول واورو ا الميحدي

 ميحديال  الواليات ترتب  اليي اليركية الحكومة تشععععبة حكومة أو رقامة أن تدرك النبا اليركي
 وتذهب ن  لدانبا الى والفرلية الديكياتورية تهيد  ععععععوف ا ععععععرائيل  دعمبي وتحظى والغرب
 .الرياا ألراج الشهوب هذ  تضحيات

 الحاتر الوق  اي تنفذ ن ارلو ان ايب رجب  رئا ة اليركية الحكومة اان ن الم ال  بيل اهلى
 الطروحات وتدعي المنطقة لول شعععععععؤون اي تيدفل وهي المنطقة اي  ر ية امريكية اجندي
  . ليركيا المجاوري الدول اي الطائفية الجماعات لعي الى وتدعو والمذهبية الطائفية

  ععععوريا اي وفا ععععة الجوار لدول الدافلية الشععععؤون اي  ا ععععيمرار تيدفل اليركية االحكومة
 ن المكشوف على ومذهبية اائفية قضايا وتطرا ن افرى جماعة تد جماعة وتحرض والهراق
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 الهراقي الوزراء رئيس ييبي اليركي الوزراء نارئيس االفرين مشعععععاعر ولك اي تراعي وال
 . االعدال علية محكول اائفي لمهارض الیيا ي اللجوء يهطي هو  ينما  الطائفية

 ن الهراق نم واليجارية االقيقالية ع قاتبا من ك يرا   ل  تیيفيد الذو اليركي الوزراء ارئيس

 اائفية طةف تنفيذ من هو يجنية اليي  المنااع يبيي ما  قدر االقيقععععالية   ل   مقععععالح يبيي ال

 مانت أجل من ن واال  مية الهر ية الشهوب مكونات  ين الخ اات حدي وتزيد تجمع وال تفرق
  .القبيوني والكيان والغرب امريكا مقالح

 اولوية يهطي ن ارلو ان ايب رجب اليركي الوزراء رئيس لة يروج الذو اليركي االنمووج

 جولو تموية الى يبدف  طاء اال ن اال رائيلي اليركي الخ ف وما ن ا رائيل مع تركيا له قات
 تحظى ان يمكن ال اليركية الحكومة الن ن الجانبين  ين وعیععكرية اقيقععالية و  ععيا ععية ع قات
 . ا رائيل و ين  ينبا مميزي ع قات وجول لوال والغرب امريكا  دعي

 ولول الميحدي الواليات تزول  أن ترتععععى ان ال ععععرائيل يمكن كيف ن هو المطروا الیععععؤال

 امن.     الحبا اي ولك يكن لي اوا ن للقواريع مضال  اتريوت  عواريع  نظال تركيا اورو ية
 يكاوامر ا رائيل  الح اي هو اليركية االراتعي على  اتريوت  عواريع نظال اقامة ان المؤكد

 طويالخ على احيجيا والهراق ايران ان ورأينا ن الجوار لول  مقالح وتضر االورو ية والبلدان
 المنطقة  لدان  مقعععالح وتضعععر وا عععرائيلية واورو ية امريكية لر بات تیعععيجيب اليي اليركية
  . تهقيدا االزمات وتزيد

 شاقر قیرائل 

  *0201 -0-1موقع قناي الهالي يول    نشر هذا المقال ال 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 ذریعة ایران، زلزال

 ت مش ا  في ا نشى   مهم وةناثو  اةرا  نلى ال رب الصییی اةة  ن ض ة  م لشاذا امري  

  اةرا  ش  للنةل و امث شناسنف كل في ةنطرون ا التي

 ف،ا سییبشة اةرا  نلى وال ا م لنم  في تصییمر التي السیی ومةف ا وسییط ت رةرالطییرا ر ةس

 الذي اةرا  الزلزال نانر ةسشا وهو وط ن ا اةرا  نلى المفة    مه لةنرز شناسنف كل ةستغل

 اایی اة وو وف النووةف نوطیی ر  ش طف ش  كةلوشتر شا ف ش  اكثر ن م ونلى اةرا   نوب و ا

  شا وت اطاا اسییییاا ن  ، ال ا م الصیییی اي هذا ة رب أ  ش  ونم  ا ةرانةة ، نة  و ر ي

 مول نلى نووةف اةرا  اطورة ش  المولي الش تشا ة ذر  ا اةر، الزلزال ش  الشتایییررة 

 شان شتذرنا ، نووةف ت نةف ذات مولف اصیین ت اةرا  كو  نلى ا نتراض الى ةمنو و الشنط ف

 السییبشف وا راءات انظشف ایی ف  ةسییشونا وشا النووةف نوطیی ر ش طف اطر ش  اسییةامه ةثةره

  .فة ا

 ههذ سبشف نلى واوفا الاارسي الالةج أش "  نلى  رصا ةظ ر الذي ال شةم طارا وا فنمي

    ا ةراني، النووي الشلف ش  و ام  اسم شو ف اتااذ الى المولي الش تشا ةمنو"   الشنط ف

 .اسةامه كراسي نلى اطرا ستكو   كشا  اسرا ةل نلى اطرا ستكو  النووةف اةرا 

 ل الما انتراف نلى اوفا ن مر الاارسییي الالةج مول سییبشف نلى ةااف   ال ن ري فالصیی اي

 .  اش أ  في الشنط ف وطةو  اسرا ةل نلى اطرا النووةف اةرا  ستطكل ننمها نووةف ناةرا 

 الى وةمنوها ا ةراني النووي النرناشج ش  الشت مة الو ةات ة ذر اذ ش الا، في ةغالط فال شةم

  ش اطورة ة ل   ا ةراني النووي النرناشج نا  ش تنرا النرناشج، هذا ش  صیارم شو ف اتااذ

  نال رب الةوم اشرةكا ة مم الذي الطشالةف كورةا زنةم ت ور

 لفال نن صنا نلى نال شل وات اش ا اةرا  ش ا شف ش  ةشل و  ةكل   الذي السی ومي فالصی اي

   اهت نالصیییشت ةلوذ ، ا ةراني النووي النرناشج ش  والغرب الشت مة الو ةات وت ذةر الذرةف

 ونناء النووةف الت نةف نلى لل صییییول السیییی ومةة  أسییییةامه وااصییییف الشنط ف طییییةو  ش او ت

 وغرنةف اشرةكةف ناةمي ذرةف شاانبت

 يف ال رنةف المول نلى  بل  النووةف الشاانبت ونناء النووةف الت نةف تكو  لشاذا امري و  

   اةرا  نلى و رام الاارسي الالةج
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 كسرا ي طاكر 

  *2  0221 / نةسا  إنرةل 21 السنتنطر هذا الش ال فه شو ا  ناة ال الم ةوم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیخ یا هللا إتق
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 طیی  لىا ال ش ف صییبة اطنف في الطییةخ آل هللا ننم ن  ال زةز ننم الطییةخ السیی ومةف شاتي منا

 األشف تصییمي اییرورة" نلى أكم كشا ا سییبشي، ال الم في النةت أهل اتناف اییم شذهنةف  رب

  ..زنشا  م نلى" الشسلشة  ن ةمة ةست مف الذي للتطةا اإلسبشةف

 ش  ااسییتنكار ةل ي أ  مو  السیی ومةف شنانر ونلى سییان ا، منوتا كرر  م السیی ومةف شاتي وكا 

 منن ن  هللا ننم الشلك السییی ومي ال اهل  انب ش  سیییةشا و  نبمه، في السیییةاسیییةة  الزنشاء

 السیی ومةف اارج شؤتشرا ون م والشذاهب األمةا   وار  الى أاةرا منا الذي سیی وم آل ال زةز

 ..نةن م  وار لنمء الشذاهب شاتلف اتناف ل شا

 منوات نلى تغطةف أم وا نبم، للمناةف منوة هي هل ، المنوة هذه   ة ف ش لوشا ولةس

 ..النةت اهل اتناف لشوا  ف شذهن م  تناف وت رةا م الوهانةة  الطةو 

 الذة  مه الس ومةف في السةاسةة  الزنشاء ا  ، الس ومةف لشاتي الت رةاةف المنوات ش  وةنمو

 وا  شاتة م منوة ةرفایییوا ا  نلة م لكا  وا  ا سیییبشي ال الم في شذهنةف ل رب ةاططو 

 فالسییی ومة في لةس شذهنةف  رب الى الشناسییینات شاتلف في ةمنو  نا ، شنصییینا ش  ة زلوه

 ..نأسره ا سبشي ال الم في نل ف سب

 لىا الشسیییلشو  فة ا ةت رض ، كنرى وصییی ةونةف صیییلةنةف  رنا الةوم ةوا ا ا سیییبشي ال الم

  وميالسیی الشاتي ن م و  الش تلف، ا رااییي في الالسییطةني الطیی ب وااصییف ال شانةف ا نامة

 الط ب اء نن الص ةوني ال شا ةمة  و  الشسلشف والط وب الالسیطةني الطی ب شآسیي ن  ةتكلم

 الو طةف ا نشال ت اه الشرةب نالصشت ةلوذو  شصر في السلاةة  ش  واتنانا انا الالسطةني،

 تنظةم في واصم اءهم اتنان م وةو  و  الاارةف ال رب هذه نلى وةسكتو  ،"اسیرا ةل" لـییییییی

 ال رنةف ا النلم ش  وال مةم وافغانستا  وناكستا  ال راا في الطة ف ام إنامة  رب لط  ال انمة

 ..وا سبشةف

 نةت،ال أهل شذهب أتناف نلى الشصییرةة  السییلاةة   شلف شا السیی ومةف شاتي منوة تزاشنت و م

 ة ش رن ال اهرة في ا ةرانةف الشصال  رناةف شكتب ر ةس شنزل اشام شن م نطرات ت شا  ةث

 تنرة ش  لشصییر التارةاةف واآلثار السییةا ةف لبشاك  ا ةرانةة  السییةاح لزةارة ش اراییت م ن 

 ..النلم هذا في التطةا انتطار ن  ستسار لشصر ا ةرانةة  السةاح زةارة نا 

 ایییم وا ت ا ات تظاهرات الى منوا  م شصیییر في السیییلاةف ال شانات زنشاء ش  نمم وكا 

 ال اهرة في الشسیا م نزةارة  اشوا إ  السیةاح هؤ ء نش ا شف شن م نمم وهمم ا ةرانةة  السیةاح

 ..شصر في الطة ي الشذهب انتطار ش  اطةت م ن  ش رنة  ال سة  رأس شس م سةشا و 
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 أنشال ش  السییلاةو  نا ة وم لشا اسییتنكارها ن  الشصییرةف الطییاصییةات ش  ال مةم انرب و م

 تصب السلاةو  نا ة وم شا ا  ش تنرة  ا سیبشةف، والایةافف الشصیرةف وا ابا نالطیةم شالف

  اجا ت أي ةل وا أ  مو  الشصرةف الش افظات كافف سةا  ا ةزور التي" اسرا ةل" شصل ف في

 ..شرسي ش شم الر ةس ن م في و  شنارك  سني ن م في   الشصرةة  السلاةة   نل ش 

 ت صنفش سلاةف ن شانات ا سبشةف النلما  ش  ال مةم في الشسلشو  ةنتلي أ   ما، الشؤسیف ش 

 صارهاان ت طم الو ت ناس وفي النةت اهل اتناف شوا  ف الى وتمنو للمشاء وشت ططف وطا اةف

 ..ال  ام ناسم  لمت م نني ل تال ا سبشةف النلما  ش  ال مةم الى  رسال م واتنان ا

 نلى غرةنفال وافكارهم الشتالاف ن  لةات م ا سیبشةف النلما  ة كشوا ا  ةرةمو  السیلاةو  هؤ ء

 هم نةنشا ا سیییبشةف األشف نلى اطر النةت اهل شذهب نأ  ةمنو  وهم والشسیییلشة  ا سیییبم

 افكارهم ورفض رفایی م  م الشصییري الطیی ب وا  والشسییلشة  ا سییبم نلى اطرا ةطییكلو 

 .الغرةنف

  النةت هلأ طة ف لش ارنف نالمنوة ة اهرو  الذة  شصر في والسلاةة  الس ومةف شاتي نمنو اننا

  نم  نار ش  والاطییةف رسییولا وسیینف هللا كتاب الى وال ومة التونف الى الشسییلشة ، مشاء وسییاك

 حوتار الشسیییلشة  طیییشل تارا التي ال ماشف الش ةتف الطا اةف المنوات هذه إطبا ن  والر وف

 .الش رشة  الص اةنف وااصف ا سبم أنماء

 كسرا ي طاكر ن لم

  *.نله شو ا تلازةو  ال الم -0221   / نةسا  انرةل 7 ا  منطر هذا الش ال ةوم 

 

 

 

 

 

 النمر باقر نمر الشیخ مع تضامنا
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  را م نلى شسشوف نصوت ا تج ، ال رنةف ال زةرة في المة  نلشاء أ م النشر نا ر نشر الطةخ 

  .النظام س و  في ال نس  زاءه وكا  ، الطة ف الشسلشة  ن ا الس ومي النظام

 وزةر ا راءات  ول لا تصرة ات نسنب  0220 ةولةو 1 شنذ شس و  النشر نا ر نشر الطیةخ

 نلةا ارالن السیی ومةف ال وات اطل ت و م ال زةز ننم ن  ناةف ا شةر السییانا السیی ومي الماالةف

 ..طل ات نأرنا ر لا في وأصانتا  نت الا

 خالطیییة وصیییف ال الي الماالةف وزةر ولك  السییی ومةف، ال كوشف ن نف ةنت م انا ننا ش روف

 أو ل  لا في ن ص نلى ةمل فةا وةتكلم ةطر ا الذي الطرح وأ  ن لةتا في شطیكوك" أنا النشر

 ".ااتبل

 ال زةرة ط ب و شا ا ارى والطوا ف الطة ف نة  التشةةز نلى الس ومةف لل كوشف النشر انت ام

 المانةف هو هاو ال ااةا لناس ال كوشف تنت م سنةف س ومةف طاصةات ا  نل  مةما، لةس ال رنةف

 ا  اوتو  الط نةف ا  ت ا ات  شا ش  الس ومةف ال كوشف ة ذر ال ومة سلشا  الطةخ الس ومي

 ءوسییییو الش ت لة  نطییییأ  ال لا نوانث ش ال ف تتم لم شا شسییییل  نشل الى ا  ت ا ات تت ول

 .والاسام الامشات

 األنم إلى ةسكتوا ول  و  وا شطالب للط ب ا  ال ومة  ال ا نترنت، نلى شاتوح اطاب وفي

 الشناسییب الو ت في  كةشف  رارات اتااذ اییرورة نلى وطییمم.  ز ةا أو كلةا شصییامرت ا نلى

 ال ومة وطالب وتشتم، تتسیییا  م أن ا ش  ش ذرا الطیییارف في ننف أنشال طیییرارة تنملا ا   نل

 .ا  ت ا  ش  ش ذرا الششلكف في إصب ات نإ راء

 الزنشاء وا  ا  ت ا  سیییةزةم سییی نا شواصیییلف أل  لا شنرر   النشر نا ر نشر الطیییةخ سییی  

   م كش نسیینب ةوا  ون ا التي شطییاكل م الى  مةمة شطییكلف ااییافف ن  غني في هم السیی ومةة 

 سییی وم آل  كام ..  و  م ال رنةف ال زةرة في الطیی ب شن  م ونمم المةكتاتوري، ا سییتنمامي

 ة و ةط   وهم  كاش م ش  لتالةصی م األارى ال رنةف للطی وب وتسیلة ةا شامةا ال و  ة مشو 

 ..الكلشف سبح ا  لمةا سبح   مة  ر ل  انب ش  ن ما

 ةمركو    الذي الو ت في نشر، الطیییةخ ن ا ا نمام  كم نإصیییمار سییی وم آل  كام لوح و م

 شرمومها سةكو  وشا الاطوة هذه ت ني شا وة وا ةمركوا ا  نلة م ا  اذ هذه، اطوت م نوا ب

 ..اإل راشي ال شل هذا نشثل  اشوا أ  نلة م
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 ة  س صمام صمة  م  صمه الذي شا وةروا  نت ذةرات م شلةا ةاكروا ا  س وم آل  كام نلى ا 

 نا ر ش شم السیییةم هللا آةف رأسییی م ونلى المة  نلشاء و تل ال راا طیییة ف نامى الذي الش نور

 .  ال راا في الن ث  كوشف وأة  اآل  هو وأة  الصمر

 شصیییةره ورأةنا ال راا طیییة ف نلى   ما واكثر سییی وم آل ش  مشوةف اكثر كا   سیییة  صیییمام

 الطییی ب انت ام ش  اوفا فة ا ااتنأ ا رض ت ت  ارة ش  أار وه كةف رأةنا كشا ، األسیییوم

 ونلشا  م ال راا طیییة ف ش  الشبةة   تل الذي صیییمة  م شصیییةر سییی وم آل رأى و م ال را ي،

  .ال امسةف نطل شصةر الةا آل ششا ة تنروا أ  ف لة م ور ال م،

 صیییمام كشصیییةر شصیییةرهم وسیییةكو   ا هللا ونم ا   ةما ةمركوا ا  سییی وم آل  كام ف لى

 وااصییف ال رنةف ال زةرة طیی ب  ركف  شا واصییلوا إ  وصییال  نلي ون  وشنارك والسییامات

 ال  ف شطالن م ت  ةا غةر سییییی وم آل  كام ةطالنو    الذة  الطیییییر ةف الشنط ف انناء  ركف

 . ال رنةف ال زةرة أنناء وشذاهب طوا ف ونة  نةن م الشساواة الى وةمنو 

 :وة تنروا الطانر  ول في ةتمنروا أ  س وم آل نلى

 ش تمرا كنت شا إذا تظلش   

 نالنمم ةأتةك آاره فالظلم 

 شنتنا والشظلوم نةناك تنام 

 تنم لم هللا ونة  نلةك ةمنو 

 كسرا ي طاكر*

 .. 0221 / نةسا  إنرةل 5 ال ش فةوم    -نطر هذا الش ال فه شو ا  ناة ال الم  
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 وایران مشروطة ، مصر" سیاحیة جوالت

 ارةنزة واةرانةو  شصیییرةو  سیییةاح نشو ن ا ة وم سیییةا ةف اتاا ةف أاةرا وشصیییر اةرا  و  ت

  .النلمة  كب في التارةاةف وا ثار السةا ةف ا شاك 

 و م اةرا  زةارة ةشكن م الشصرةة  السةاح نا  ن ام ا شمي ش شوم ا ةراني الر ةس انل  و م

 للسةاح الماول تأطةرة ا    تى الشصرةف السلطات تلغ لم نةنشا،  ماول تأطةرة نلى ال صول

 . ا ةرانةة 

 السیییةاح نا  الشصیییرةف الصییی افف  سیییب زنزوف هطیییام الشصیییري السیییةا ف وزةر انل  و م

 . ".النةت ال"  شسا م ن  ن ةما ، الشصرةف والطواطيء ا ثار زةارة ةشكن م ا ةرانةة 

 ةارةز نلى شصیییر في السیییلاي التةار ا ت اج ن م تأتي الشصیییري السیییةا ف وزةر تصیییرة ات

 اهل مشسیا  زةارة نلى تطییتشل   نا  ا ةرانةة  زةارة نلى طیروط وواییا ا ةرانةة  السیةاح

 نطر فاطة الشصري ال وشي ا ش  نلى اطرا تطكل ا ةرانةة  السةاح زةارة ا  نمنوى النةت

 .شصر في للتطةا السةاح

 نلى  اما ه وشا الشصییرةف الصی افف  سییب السییلاى النور  زب طیی  ، ذلك كل ش  وا غرب

 إ  ورى،الط نش لس النور ل زب النرلشانةف ال ة ف ر ةس نمرا ، ننمهللا و ال الر اسف، شؤسسف

  لسش فى شنا طف نطلب وت مشت إةرا ، شا السةا ف لر بت السشاح ش ال فت  ةرفض ال زب

 نمة لىن ة توى ألنا شصر فى نالسةا ف لإلةرانةة  السشاح ناصوص السةا ف لوزةر الطورى

 نمم نرغم إةرا  شا الت ارب رفایییت الشصیییرةف السیییان ف ال كوشات أ  إلى شطیییةرا شااطر،

 .الشصرى ال وشى األش  نلى لاطرها اإلسبشةف شر  ةت ا

  ةم،الص و طاف نالاةوم السلاةف المنوة إمارة ش لس ر ةس نصر، نامل الطیةخ  انل    تا ش 

 رانيا ة الشم لش اوشف كنةرة  شلف مطنت السلاةف المنوة أ  النور، ن زب الطةو  ش لس ناو

 إلى تصییییییل  م ا ت ا ةف و اات لتنظةم الترتةب أنزرها ش اور نمة ش  ال شلف هذه تتكو 

 . اةرا  ام شلةونةات

 ا نبم وسییییا ل وذكرت شصییییر ا ةرانةة  السییییةاح ش  مف ف اول زارت الذي الو ت في هذا

 . شطممة اشنةف ا راءات راف ت ا ا ةرانةة  السةاح زةارة ا  الشصرةف

 ركةات وشن ا ا وسط الطرا مول ش  ال مةم نزةارة طوةلف سنوات شنذ ا ةرانةةو  السةاح وة وم

 هذه تایییا أ  مو  السییی ومةف ال رنةف والششلكف الشت مة ال رنةف وا شارات وال راا وسیییورةا
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 زةارة تشنا ولم ا ةرانةة  ش  شااوف شن ا اةا تظ ر ولم ، ا ةرانةة  لزةارة طییییروطا المول

 ..المةنةف وشراكزها لشسا مها ا ةرانةة 

  ةام فوااص ةاص ا   فةشا انا ا نمس السلاةف ا  زاب  ةام شصرةف طاصةات اسیتنكرت و م

 السلطات الى والطلب النلم هذا في ا سبشةف وا ثار السةا ةف ا شاك  نزةارة ا ةرانةة  السةاح

 .شصر في الشسا م زةارة ش  ا ةرانةة  نشنا الشصرةف

 ةأتو  الذة  والشسلشة   ال رب السةاح و ا في وشسا مها السةا ةف شراكزها كافف تات  فاةرا 

 غةر نلى زةارت ا ش ظور  المةنةف اشاكن ا ا  ةوشا ت ل  ولم ا وسییط الطییرا مول شاتلف ش 

 او م  أو شط م في سواء الش مسیف الشرا م ةزورو  الشسیلشة  كافف ا  نل الطیة ي الشذهب اتناف

 . اارى شم  في

 شصر يف الشسا م زةارة ش  ا ةرانةة  تشن و  كةف شصر في السلاي التةار زنشاء نسأل وهنا

 .نلمكم  في والمةنةف السةا ةف ا شاك  نزةارة الة وم للسةاح وتسش و 

 شنذ الة وم تشن وا لم فلشاذا شنارك، ن م في ومور سییییییلطا  لكم ةك  لم نانا تت   و  أنتم

 لمأ   فه شصییییر  والمةنةف التارةاةف ا ثار نزةارة ، ا   و تى شنارك  سییییني ن كم ا طا ف

 رضش وةنطرو  نلةكم، نالت سس ة وشو  كانوا شصر نزةارة ة وشو  الذة  الة وم ا  تسش وا

 ن تمواصییی ال رار شراكز تسیییلشتم ننمشا نلمكم زةارة ش  تشن وهم لم فلشاذا طییینانكم، نة  ا ةمز

  الشصري  الط ب ش لس في انااء

 انامة  مو وا واشرلل ةلولف الت لةشات تتل و   نلم أي ش   ةما ة لشو  والشصیییرةو  ن لم إننا

  ب اتنال الشساس والسینل ا شكانةات نكل وت اولو  واةرا ، شصیر نة  المنلوشاسیةف ال ب ات

 انيا ةر الطیی نة  نة  ا سییبشةف ا اوة ش  تنال ل  سییوف ش او تكم ا  الشصییرةف، ا ةرانةف

  ةكموتل وارتناطاتكم وأهمافكم وافكاركم  تو  اتكم  ةما أمرك الشصییري فالطیی ب ، والشصیري

  الشصیییري ال وشي أ ش  شصیییل ف ش  تنال الش شوشف فش او تكم ، ال موم اارج ش  ا واشر

 .اةرا  ش  تنال ا   نل

 كسرا ي طاكر ن لم

نله شو ا نتو ةت غرةنةتش  21:02 - 0221 / نةسییا  إنرةل 3 لاشةسنطییر هذا الش ال ةوم ا

  . ناة ال الم 
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  الصهاینة اجندات تنفذوا لم لیتكم

 لتيا الصیی ةونةف الت شف ناس وةطر و   ةرا  ال ماء في الصیی اةنف شا ال رب ن ض ةطییترك

 المولف نلى اطرا اةرا  انتنر والذي نتنةاهو ننةاشة  ا سیییییییرا ةلي الوزراء ر ةس طر  ا

 ةرانيا  النووي النرناشج نا  ش تنرا اةرا  في ا سییبشي النظام اسیی اط الى مانةا الصیی ةونةف،

  .و ومه نلى اطرا وةطكل كةانا ة مم

 ورةوار الطة ي ا ةراني الاطر وهي  مةمة ت شف الص ةونةف الت شف نلى ةزةم ال رب ن ض

 كانوا سییواء الشسییلشة  كل نلى  ا مة  سییلاةة  زنشاء نامناءات ةتذرنو  وهؤ ء شوا  تا،

 .فالسن اهل ا اوة نة  النةت أهل شذهب ت الةم نطر ترةم ن اأن اةرا  ةت شو  سنف أم طة ف

 و ال رنةف لبشف النةت اهل شذهب ة ارایییو  الذة  السیییلاةة  ومناة زنشاء  مم شاذا امري  

 الل م ا  وشصیییر، تونس في النرلشانات كراسیییي و ا فتاء شراكز تسیییلشوا ا  ن م ا سیییبشةف،

 ل  امل ةتو  و  الذة  الطناب غرا ز  طناف ال نسیي ال  ام نلى الاتةات ت ث فتاوي إصیمار

 للالوة شن ا ال شل زشةل ارایییاف للشرأة تنة  فتوى اصیییمار أو ا وسیییط الطیییرا نلما  في!! 

 انة ا شا الاتاة  لوس ن رشف ال رةاي ش شم السیییییی ومي السییییییلاي المانةف وفتوى الش رشف،

 .لو مهشا

 النةت اهل شذهب اییم ال راییاوي ال طري الشصییري الطییةخ وفتاوى طییط ات هنا ننسییى و 

 ةصییمرها تيال والاتاوى الناتو ل لف  شاتةا اصیین  الذي الشاتي هذا ة ةطیی ا التي التانط و الف

 لا شوا وارسال الشنط ف مول طؤو  في التمال في الاارسي الالةج مول وطیةو   طر  شراء

  ش ا شرةكا  اسییةامهم لشاططات تناةذا الشنط ف مول في ال ب ل اثارة الى والمنوة والسییبح

 . مةم اوسط طرا ا اشف ا ل

 س ىت نان ا اةرا  وات ام ال ل  الى المفة    مهم اظ ار ش  السیلاةة  طیةو  ةرةم شاذا امري  

 تونس ابلطین اای وكف اصین وا هم نةنشا ال رني، ال الم في التطیةا ونطیر ثورت ا تصیمةر الى

 لمو في اسییةامهم ن  الشسییتشةت ومفان م الشایی كف وفتاواهم الشازةف شوا ا م نسیینب وشصییر

 لكن مو الماال، في ت رك كل وة ش و  الشظلشف ال صییور في ة ةطییو  الذة  الاارسییي الالةج

 .ا وسط الطرا مول في تااااتوا ن الثورات لمنم المنوات ةطل و 
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 الشنط ف مول شا ال ب ات أفایییییل إ اشف الى ،2171 نام ثورت ا انتصیییییار شنذ ت شل اةرا 

 منم في الش اورة المول شوا ف ت اهلت و م الاارسییییي، الالةج شنط ف في  ةران ا وااصییییف

 نلى نشلت نل لا، وا شوال السبح وت مةم ا سیبشةف ال ش ورةف ایم  رنا في  سیة  صیمام

 لشوا  ف ا سبشي للتااش  منشا  ال رني الشغرب ومول شصر شا المنلوشاسةف ال ب ات انامة

 الشنط ف يف واورونةف اشرةكةف ا نمات تناذ التي ال رنةف المول ن ض ولك  ا سرا ةلي، الاطر

 .مول ا ؤو ط في والتمال الشنط ف في للتوسا اةرانةف اطف ت تنره نل ا ةراني التو ا ترفض

 اصیفوا المول شاتلف في شالةا وشمنوشة  ل ا تان ة  سیلاةة  طیةو  المول هذه اسیتامشت و م

 نطر يف اةرا  رغنف نذرة ف  ال رنةف ا ةرانةف ال ب ات لت زةز تو ا اي لش ارایف شصیر في

 يف ا سییبشةف الو مة ت زةز نلى  رةصییف اةرا  ا  الى ةطییةر الوا ا نةنشا الطییة ي، الشذهب

 ال الم لتاتةت وغرنةف اشرةكةف نأشوال شمنوشف ص ةونةف شؤاشرة الى الشنط ف فةا تت رض  و ت

 لسلاةة ا الطةو  ولك  نن ض، ن ا م والشسلشة  ال رب وارب واا افا وا سبشي ال رني

 شنط فال لتاتةت المول هذه وش او ت الغرني الصییی ةوني الاطرا شرةكي الى ا نتناه ش  نم 

 في لطا اةفا الن رات ناثارة ا  ننةف الشاططات تناةذ نلى ة شلو  والشسلشة ، ربال  وتطیتةت

 اا اف ش  وا سیبشةف ال رنةف ا شتة  أنماء ةتشك  لكي ا سیبشةف، ا اوة وایرب الشنط ف

 .وأهوا  ا لشصال  ا طن ا ةو  ون ا ل ا سا غف شف ل لتكو  وط ون ا الشنط ف مول

 طاکر کسرا ه 

فه شو ا نتو ةت غرةنةتش 20:13 - 0221 / نةسیییا  إنرةل 3 اشةسالش ال ةوم ال*نطیییر هذا 

  . ناة ال الم  

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 والثقافات؟ االدیان أتباع بین الحوار دعوة السعودیة وأدت لماذا

 ا مةا  اتناف نة  ال وار" طییییییی ار ال زةز ننم ن  هللا ننم الشلك السییییییی ومي ال اهل طرح

  ذال شركزا الششلكف وأسییسییت ، ووا  ةف نشلةف شن ا اكثر منا ةف انتنرت اطوة في" والث افات

 طنا لو يالذ الطی ار ن ذا الشرا نة  ش  الكثةر واسییتنطیر فةةنا، النشسیاوةف ال اصیشف في ال وار

  ومةة الس الزنشاء نأ  السی ومةف في الشذاهب اتناف ش  ال مةم ولطشأ  والاا مة الاةر فةا لكا 

 هذا أ  الشؤسییییف ش  ولك  ، النلم هذا في الشذاهب اتناف نة  والشسییییاواة ال مل في ةرغنو 

  .الوا ا ارض نلى طيء شنا ةت  ا ولم ، ورا نلى  نرا ن ي الط ار

 الو مة اطاب تننى الذي السیییی ومي النظام ا : "الرطییییةم شاییییاوي السیییی ومةف الكاتنف وت ت م

 ن  كناهة السیني ا سییبم ماال في الشو ومة المةنةف الت ممةف ة توي ا  ةسییتطا لم ا سیبشةف،

 اسییییشانةلةف الى طییییة ةف ش  األارى نالطوا ف الشرتنطف وا نشاط ا سییییبم هذا نة  الت ممةف

 لشسلمل وا صا ةف طا اةف الاطانات أطم ال الف هذه ظل في فاننثا ، الششلكف ارض نلى شتوا مة

 ." والشتنونف الشت ممة ا سبشةف الطوا ف أتناف ش  غةره ثم اآلار السني

 لواونش هللا ننم الشلك منوة السییی ومةف الماالةف وزارة نلى ال ا شو  رفض كةف أاةرا ورأةنا

 ةفطییة  طییاصییةات ش   ش ا فة ا ات شوا ت سییس طیینكف انت ال ن  وانلنوا الطیی ار، ل ذا ابفا

 لطییینكفا هذه في نالایییلوف واسیییت اشت م نوطنةت م ش روفة  وأكامةشةة  وأطناء مة  ر ال نةن م

 .الس ومةف في النارزة الطة ةف لل ةامات نةا  ذكر كشا

 استغبل"نـیی السلطات إت شوا وال طةف األ ساء ش  و ل م 17 الـیی الطة ةف ال ةامات نةا  شو  و

 أتيت الت سیییس طییینكف نطیییأ  السیییلطات شزانم نأ  ورأوا الشنط ف، في الشتاا م الطا اي التوتر

 ش  ا نت ال وإن اء السییةاسییي ناإلصییبح الشتصییانمة الشطالب ن  األنظار صییرف"  لغرض

 شا ت اوز إلى السیییلطات الشو  و  ومنا الشواطنة  آ ف لا ةاایییا الذي ناملف ش اكشف مو 

 .الشذهني ا فتراا ور ف نلى الل ب سةاسف وصاوه

 سةاسيال اإلصبح في ناطوات والت مم النلم شطكبت ش ال ف ن و نالتو ا ال كوشف طالنوا كشا

 .للنةا  وف ا الوطنةف الو مة لت زةز ن ما  وال شل اإلنسا    وا و شاةف الشساواة وإ رار

  ت ا اتوا  نالنلم، ت صف التي السةاسةف ا زشف ش ال ف في السی ومةو  الشسیؤولو  وةتانط

 فةا ذر   م الى النلم هذا في السییةاسییةف األزشف وصییلت و م ةوم ن م ةوشا تتوسییا التي الطیی نةف

 و اوت الطی نةف ا  ت ا ات  شا ش  السی ومةف ال كوشف ال ومة سیلشا  الطیةخ السی ومي المانةف
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 سییوءو الش ت لة  نطییاأ  ال لا نوانث ش ال ف تتم لم شا شسییل  نشل الى ا  ت ا ات تت ول ا 

 .. والاسام الامشات

 األنم إلى ةسكتوا ول  و  وا شطالب للط ب ا  ال ومة  ال ا نترنت، نلى شاتوح اطاب وفي

 الشناسییب الو ت في  كةشف  رارات اتااذ اییرورة نلى وطییمم.  ز ةا أو كلةا شصییامرت ا نلى

 ال ومة وطالب وتشتم، تتسیییا  م ان ا ش  ش ذرا الطیییارف في ننف أنشال طیییرارة تنملا ا   نل

 .ا  ت ا  ش  ش ذرا الششلكف في اصب ات نإ راء

   فطیی توسییةا الى ورا ا ش  ت مف ، السیی ومةف الماالةف وزارة انت  تا الذي الطا اي فالاطاب

 النغااءو ال ماوة وإثارة الشواطنة  نة  ال وة وت شةا الس ومةف في الشتاا شف الشذهنةف الابفات

 فطب فة ا لوفط الشااي ال ر  وثشانةنةات سن ةنةات في  سة  صمام اتن  ا سةاسف وهذه نةن م

 .ذرة ا

 شاتلف نافأت نة  الطا اةف الن رات نإثارة الماال في السیةاسةف أزشاتا ة الج كا   سیة  فصیمام

 طیییاصیییةات وةت م الماال في ت سیییس طییینكات اكتطیییاف ةمني كا  كشا ال راا، في الشذاهب

 . ا ننةف مولف لصال  والت سس الطنكات هذه في نالشطاركف ش ة  شذهب

 فال اهل ، شتنا اییف منوات السیی ومةة  الشسییؤولة  ن  ةصییمر أ  هو ، لألسییف ةمنو شا إ 

 النزانات تطییمةم الى تمنو ماالةتا ووزارة والشذاهب ا مةا  نة  ال وار الى ةمنو السیی ومي

 .آار شذهب أتناف ام شذهب أتناف وتؤلب الطا اةف

 ة السییی ومة الشسیییؤولة  نة  نشة ف ابفات هناك ا  ، السییی ومةف في لبوایییاف الشتتنا وةرى

 لت لةشات تراییی    النلم هذا في  وى وهناك أزشات، ش  السییی ومةف توا  ا شا ش ال ف  ول

 لشلكا  رارات وا  نشلةا نا شور ةت كم الذي نأن ا ناس ا تظ ر أ  وترةم امه ت شل نل الشلك،

 .ورا نلى  نر ا  هي شا

 طاکر کسرا ه 

ثاءنطر هذا الش ال فه شو ا  ناة ال الم  ةوم  *  . 0221 / آذار شارس 02 الثبا
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 العراق في ارهابي تنظیم یتبناها فضیعة جرائم

 الثبثاء ةوم ال راا في ال انمة تنظةم ذراف ا سیییییبشةف ال راا مولف تنظةم شاةسیییییشى ارتكب

 ا ةاء في الش ات و رح نرة ا نرا ةا شواطنا 22 ن و ش تل ن  اسارت وشرونف  مةمة  رةشف

  .روةترز انناء وكالف ذكرت كشا نغمام، في طة ةف اغلنةف ت طن ا

  ان  سییینوات نطیییر شنذ التنظةم هذا ةرتكن ا  را م سیییلسیییلف ن م الشنكرة ال رةشف هذه وتأتي

 اتال و  نل ش  ال راا في الن ث  كوشف اسیی اط ش  انت اشا الشمنةة  وااصییف ال را ي الطیی ب

 .لل راا غزوها ابل ا شرةكةف

 سییب  الثبثاء شسییاء ش  شتأار و ت في لل  امةة  شو ا نلى نطییر ال انمة لتنظةم نةا  و ال

 أراث ن مها شا هللا نإذ  ل ا أولى وشر لف الغةث أول هو الثبثاء ةوم وصلكم شا" ا نناء وكا ت

 .الشو مة  ش  أنمشتشوهم لش 

 الشسلشة  ة تل الذي الش رم الطا اي التنظةم هذا ا  وشاامه التأوةل ة تشل   ونة  واا  النةا 

 شسیییلشة ال انامة ةرةم ا سیییبشةف المولف نتنظةم ناسیییا نلى ةطلا والذي نذلك وة ترف نال شلف

 !الشو مة  انمام ةسشةا ششا للثار ال را ةة 

 ة ال را ة الشواطنة  ش  ةنت م ال راا، في اسییبشةف مولف زنشا  سییب ةطییكل الذي التنظةم هذا

 نوفاسیی كل الش ات شن م وة تل ، ال الةف ال را ةف ال كوشف في و  شل ل م نا ف   الذة  ال زل

 ن م ا شرةكا  اس ط م الذة  ال را ي الن ث  زب وزنشاء  سة  صمام الش نور  ا مه لمم للثار

 .ال را ةة  ن ا ال را م افاا ارتكان م ش  ناشا ثبثة  ش  اكثر

 الاشو نلى وة صیییل الطا اةة  الشنط ف مول نمنم ة ظى الذي ا سیییبشةف ال راا مولف تنظةم

 ةنةم أ  ن م ال راا في اسبشةف مولف إ اشف زنشا  سب ةرةم  ، الش ازر  رتكاب شن ا ااشف

 في نال شلف الناس و تل والشتا رات الشاااات زرف طرةا ن  ال را ي الطییییییی ب اغلنةف

 ثالن  ل زب الطرةا ةش م ا  ن م الطا اي التنظةم ل ذا السیییییا ف تالو لكي والشم  الشناطا

 .السانا شن  ا واتناف ال راا  كم الى لل ومة الصماشي

 هذه اهت  نالصشت وتنظةشاتا وا زانا وسیةاسةا طوا ا م نكل ال راا نلشاء ةلوذ لشاذا امري  

   ولشاذا ا،ةوشة ا نرةاء ة تل نةنشا شستشرة نصیورة التنظةم هذا ةرتكن ا التي الو طیةف ا نشال

 رؤوس نلى ة ترف الذي التنظةم هذا ت اه ف ل رم اي ا سییییییبشي ال الم في لل لشاء ةكو 

 .الشو مة  نانمام ةسشةا لشا للثأر شت شما ا نرةاء ة تل نأنا ا ط ام
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 ال ر   ش الثشانةنات في افغانسییتا  غزت التي السییوفةتةف ال وات لشوا  ف انطییيء ال انمة تنظةم

 الطیییییرا نلما  في والغرنةف ا شرةكةف ال وات شوا  ف الي ش شتا تنملت ذلك ون م الشاایییییي

 ةواصییل ال راا، ش  والغرنةف ا شرةكةف ال وات ار ت أ  ون م وا   ال راا وشن ا ا وسییط

 ظةمالتن هذا    ةوم، كل ا غلنةف و تل ال را ي الطییی ب اغلنةف شوا  ف في ش شتا التنظةم هذا

 .ل رااا ل كم و سةامه لا ال و ةصاو  تى ال راا في ا غلنةف انامة ةرةم ا اةر نةانا  سب

 وا  زشف والشاااات الشتا رات ن وة ال راا ة كم ا  ةرةم ا سیییییبشةف ال راا مولف تنظةم

 لر ةسيا الش ةار هي ال وة ا  نل ا غلنةف، ن كم ة ترف و  نالمةش راطةف ةؤش    وهو الناساف

 لن ثا  زب فة ا  كم التي الطرة ف ناس وهو نا، ال راا ة كم ا  ةرةم والذي التنظةم هذا ننم

 ةاس  وفسی الشواطنة   تل نا  شنا ظنا ال را ةة  شبةة  فة ا  تل ناشا ثبثة  لشمة ال راا في

 .ا نم الى ال راا في لل كم الش ال لا

 ل رااا  كم ش  ةتشك  ل  سوف نانا ة ة  نلى ةكو  أ  ا سبشةف ال راا مولف تنظةم نلى إ 

 سوف  سة  صمام  كم ش  تالص الذي ال را ي الطی ب    المشوي، ال ش ي ا سیلوب ن ذا

 .ل رااا في ا غلنةف نلى  كشا نسط ةرةم الذي الر  ي الطا اي التنظةم هذا ن كم ة نل ل 

  ون اطییی ت كم التي المةكتاتورةف الر  ةف ال كوشات ش  ةمنشا وش  الطا اي التنظةم هذا لةك 

 نةفاغل اییییم ال وة اسییییتامام نا  ة ة  نلى ، وال رةات المةش راطةف وت ارض والنار نال مةم

 ااطییل،ال شن  ا في النظر ة ةم أ  نلةا وا  طوةب ةسییتشر ول  نا ا ة مي ل  ال را ي الطیی ب

 ولم ااال ر  كم في ا ستشرار ش  ةتشك  لم ال را ةة  ش  الشبةة   تل الذي  سة  صیمام   

 .ال انمة وتنظةم ا سبشةف ال راا مولف تنظةم ش  ونططا  وة ا ل الن ث  زب ةك 

 يف الر  ةف وال كوشات والغرب الشت مة الو ةات صیینا ش  ا سییبشةف ال راا مولف تنظةم ا 

 ذاه كا  فاذا وفاا ا،  را م ش  ارتكب ش شا ال راا  كم ش  التنظةم هذا ةتشك  ول  الشنط ف،

  ا ف لةا ، ةمني كشا ال راا غزت التي والغرنةف ا شرةكةف ال وات لشوا  ف و م  م التنظةم

 الذي زلا ن ال را ي الطیی ب   والغرنةف ا شرةكةف ال وات ة ارب نأنا ال را ي للطیی ب ةثنت

 مولف تاسیییییةس ا ل ش  وة شلو  ال راا انناء ش  ان م ةمنو  افرام ش  الةوشي ال تل ة اني

 .ال را ي نالط ب والاتك النطش نلى  ا شف اسبشةف

 كسرا ي طاكر

 * نله شو ا  ناة ال الم ا انارةف  0221 / آذار شارس 02 نطر هذا الش ال ةوم الاشةس .
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 تتفاقم السیاسیة االزمة:  السعودیة

 التي تلك نمر ات تاوا الش اصییییر، تارةاا في نرف ا أزشف اكنر السیییی ومي النظام ةوا ا "

 نا ن بنات شرورا ،2107 نام ال طیییف سیییلطتا نلى ا اوا  تشرم شنذ الشاایییي في وا   ا

 ةت،للكو وغزوه  سییة  صییمام ثم الناصییر، ننم و  نف والسییتةنات الاشسییةنات في ال سییكرةف

  .. " 2171 نام ال رم ا تبل ن  ناهةك

" ترىو الس ومةف في ال الةف ا زشف ن  رطةم شااوي المكتورة السی ومةف الكاتنف كتنتا شا هذا

 لتيا التغةةر نواشل فرایییت ا ن تف ماالةف ان ا اذ السییان ف، ا زشات ن  تاتلف الةوم أزشف ا 

 امالنظ أزشف وهي ن مه، وسییییییتتزاةم وابلا' ال رني الرنةا'  نل ال رنةف الشنط ف نلى هنت

 . "السلشي و راكا الش تشا وني ةوا ا ننمشا الشستنم

   ك ول السیی ومةف زنشاء  ل وا  ااصیییف ةوم ن م ةوشا نالتاا م أاذة السیییةاسییةف ا زشف ، إذا

 يف الن اهف فترات ة اییو  او النبم اارج في ةتماوو  شراییى او النبم امارة نلى ل م  مرة

  ش والثالث الثاني ال ةل ش  ا شراء نة   شةم تنافس وهناك ، فرنسییا او سییوةسییرا او الشغرب

 .النلم هذا في شاا يء تغةةر اي و وف  نل ال وي شراكز نلى السةطرة ا ل

   ا اتا  ت لشوا  ف التاطةط ةتم وكةف الس ومةف في نالانط ة ري شا ا    تى ة رف و 

 ، نبمهم توا   ا التي ا زشف شوا  ف ش  نم  النلم هذا زنشاء ا  الشنكي الشایییی ك وش  ،

 منمل طا لف اشوا  وةاصصو  نن م الن ةمة ال رنةف المول ازشات لش ال ف و ت م  ل ةصرفو 

 مهمنب ن  ال رني الرنةا شو ف ان ام ش  ةتشكنوا نل م ال رني الرنةا نثورات ةسیییییشونا شا

 اارى مول طؤو  في ةتمالو  أن م كشا. شطاكل ش  السی ومي الشواط  شنا ة اني شا شتناسیة 

 ة الش اراییی وةطییی  و  الن رة  في ا نتااایییف ل شا  وات فةرسیییلو  وال راا الن رة  شثل

 في اةفالطا  الاتنف ةطییی  و  كشا ، النلم هذا في الاوایییى واثارة التشرم نلى ال را ةف لل كوشف

 . النلمة 

 لش ت ة ا وانت ال الط نةف ا  ت ا ات  شا نتة ف  والتاا م نالتوسا ااذة  الس ومةف في ا زشف

 باواغ النلم هذا في ا سییتنمامي لل كم الش اراییة  السییةاسییةة  ش  نمم سیی   وكذلك و تل م

(  سییییم) والسییییةاسییییةف الشمنةف ال  وا  ش ةف   ل ذلك نلى شثال واةر السیییةاسییییةف ال ش ةات

 نتأكةم و كم تراةص، نلى ال صیییول نمم ذرة ف ت ت نطیییاطات ا وو ف اشوال ا وشصیییامرة

 سییینوات اشس وت زةره سییینوات سیییت السییی   السیییان ف ال اشم هللا ننم شؤسیییسیییة ا ا م ن ونف
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 من  السییار ش  وشن  م سیی نا سیینوات نطییر ال  طاني ف م ش شم زشةلا نال  ة  في ااییافةف،

 .س ن م لسنوات شساوةف نشمة ش كوشةت م، انت اء

 ؤكمة ش ا  كام،  اثرصمور الت ن ف تنامل الى نامرا اللذة  الر لة  ناة اف الش كشف اشرت و م

 .«السلشي ال  ام» ش ركف ةاواا  ان شا

  شا ش  السییی ومةف ال كوشف ال ومة سیییلشا  الطیییةخ السییی ومي المانةف  ذر ، شلات تطور وفي

 ثنوان ش ال ف تتم لم شا شسیییل  نشل الى ا  ت ا ات تت ول ا  وتو ا الطییی نةف ا  ت ا ات

 .والاسام الامشات وسوء الش ت لة  نطا  ال لا

 األنم إلى ةسكتوا ول  و  وا شطالب للط ب ا  ال ومة  ال ا نترنت، نلى شاتوح اطاب وفي

 الشناسییب الو ت في  كةشف  رارات اتااذ اییرورة نلى وطییمم.  ز ةا أو كلةا شصییامرت ا نلى

 ال ومة وطالب وتشتم تتسیییا  م ان ا ش  ش ذرا الطیییارف في ننف انشال طیییرارة تنملا ا   نل

 .ا  ت ا  ش  ش ذرا الششلكف في اصب ات نا راء

 ال ومة ها شوا الذة  انبشا ووسا ل النظام نناصر غاب وا ا للسلطات ال ومة ت ذةرسلشا 

 .. الط رة لكسب ال الةف ا وااف ش  وا ستاامة رشزا ناسا   ل ةرةم انا ش تنرة  نطمة

 ةة ال كوش الكتاب ش  ال مةم كتب  إذ ،  ما سرة ا ال ومة ت ذةر نلي الس ومي النظام رم وكا 

 صییییی ةاف ت رةر ر ةس ش مشت م في وكا  وت ذةراتا ال ومة منوة ش  فة ا سیییییاروا ش ا ت

 ةلل وم الشاتوح الكتاب وصییف الذي ، الاارج في السیی ومي النظام  ال لسییا  ا وسییط الطییرا

 واصاا موطؤون  الس ومةة  نإسم شت مثا ناسا نصب  م ال ومة نا  ش تنرا شااوح اطاب نانا

 . الط رة ن  والن ث الذات و ب نا نانةف اةاه وشت شا نالتنا اات شليء نأنا اطانا

  م  ن   سییاشف شوا تا شن ا ال ومة نسییلشا  نمةمة ت شا الصییا ا وسییط الطییرا ت رةر ر ةس

 ومنا مةفالس و في الشو وفة  ن  ت مث  ال ومة ا  نسنب ذلك كل ، الس ومي الطناب وتالةلا

 ن  الشسییتشةت نالمفاف الشأشور ال شم طارا ولك .  طییيء نلةا ثنت لم ش  سییراح اطبا  الي

  ة اشلو  الذة   السییییی ومةف ا ش  ل وات ال ومة سیییییلشا  انت امات ة نل لم  السییییی ومي النظام

  نت ال ش مشف النظام  ز م الغاایییب الا ل رم ةكو  ورنشا سیییة ف، ش اشلف ال زل الشواطنة 

 .الس   واةمانف ال ومة

 نلي ثةراك اثر  والةش  ولةنةا وشصر تونس في المةكتاتورةف ا نظشف سی وط أ  شرا نو  وةرى

 لالمو هذه في ا ت ا ات هناك وكانت ، الاارسیییي الالةج في ال رنةف المول طییی وب ش نوةات
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 في وااصیییف ا  ت ا ات وا  ت ا نظشف هذه ولك  والسییی ومةف والكوةت الن رة  في وشن ا

  ةط م ةث  النلمة  هذة  في ا زشف فا م شا وهذا ، الش ت ة  و تلت نال شا والس ومةف الن رة 

  .وشستشرة واس ف ط نةف وا ت ا ات ت ركات النلما 

 . كسرا ي طاكر

  *.نله شو ا  ناة ال الم ا انارةف  0221 / آذار شارس 21 اإلثنة نطر الش ال ةوم 
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 العراق الى البعث عودة بانتظار صدام أیتام

 الشنتا ة  الن ثةة  ش   ةوش لت ن ف كافةا كا  ال راا، في الن ث  كم ش  ناشا ثبثة  ش  اكثر 

 ةطییاا اراب الى ال راا و ول ال را ي الطیی ب واذل ، وال نام النبم أنام الذي النظام هذا ش 

  .الاارج في ا  اشف ش  سنوات ن م ةراه ش 

 ن زة وا تةا  اسییییییی اط ا أ ل ش  ال را ةف ال كوشف نلى ةتأشرو  زالوا   الن ثةو  هؤ ء

 . ال راا ماال ة ةش نأنا ا   وةمني ال راا اارج فر والذي سةمه ش ل لة ل الموري

 اشام الو وف ش  نم  رأسییییا شسیییی ط في  ارة في إاتنأ الذي سییییةمه شثل الموري نزة وكا 

 .ال راا ومشروا نظاشا اس طوا الذة  ا شرةكا 

 الطیییی ب اشوال ش  ةرتز و  وكانوا ال راا اارج ة ةطییییو  لكتاب ش ا ت ةوم كل ن رأ وها

 .الرك  والش ةب الارورة نال ا م تطةم  صا م وةنظشو  الش ا ت وةكتنو  ال را ي

 لن ذلك، ةرو    الن ثةة  ولك  أ شس، نراا ن  كلةا ةاتلف الةوم نطیییییاهمه الذي ال راا

 .والنار نال مةم ال راا ة كم كا  الذي الن ث  زب اةام نلى ةت سرو 

 ل ذا اكثةر مهطت ، نالطاغةف ال را ي الوزراء ر ةس ةصف نرا ي كاتب ن لم ش ا  أشس  رأت

 .والشروءة ا نصاف ن  الن م كل ن ةمة ش ا ت وةكتب ال راا اارج ة ةش الذي الكاتب

 وش  ، صییمام نظام سیی وط ن م النلم هذا زرت كشا الش نور، صییمام ن م في ال راا زرتُ  ل م

 وزوال صییمام نظام سیی وط ن م  ذرةا تغةةرا تغةر  م ال راا إ   ا كلشف ا ول ا  الاییروري

 كل    انسییانةف، وغةر و طییةف ش اشلف الن ثةة  غةر ش  ال را ةة  ة اشل كا  الذي الن ث نظام

 لن ثا  زب الى ةنتشي أ  ا  ، و  ا وفي نرا ةتا في شطیییكوك ة تنر كا  ن ثي غةر نرا ي

 . ال راا في ال ةش ش  لةتشك  ال زب هذا في وناوا نصةرا وةصن 

 ال را ي وا ش  ا نبم وزارة ر ال  نل ش  شرا نا ال راا  ةمال الذي ا  نني الص اي كا 

 .الرا ف الى الص اي ةالم  ةث اللةل سانات في ا  ةتركونا و 

 ا  ا  نني الصیی اي نلى وكا  ال شةا ة رف ا نامة صییمام ن م في  الصیی اةة  شرا نف كانت

 كا  وا  ت لةشات ش  ا ش  ام ا نبم ر ال ش  كانوا سیییواء الن ث ر ال ةصیییمره نشا ةلتزم

 . ن ونات الى ةت رض
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 ونصییري،   شزمهر نلم الى شمشر نلم ش   صییمام نظام سیی وط ن م تغةر ال راا ا  ا ول  

 نالنناء وا مة فنالتاكةرلل ظ الشت ا نف لل كوشات و  لل را ةة  ةسش وا لم صمام  واةتام الن ثةة 

 .ناشا ثبثة  ش  اكثر طول صمام  مشره شا ولةننوا وا نشار، والتطةةم

 سیییینوات نطییییر شنذ ف م ال راا، في تن ى شا لةمشروا نات  م نلى الشل اة نالوا ب  اشوا إن م

 الننى وةنسیییاو  ناسیییاف وا زشف شاااف وسیییةارات شتا رات ش  المشار امواة كل ةسیییتامشو 

 وااوا سییی الطیییوارف في ا نرةاء والناس وال سیییكرةف الشمنةف الطیییاصیییةات وةغتالو  الت تةف

 ال كوشف ش ارنف نلى ةركزو  ا   وهم وال اش ات والثكنات ال كوشةف والموا ر والشمارس

 سر ة كا  اذا صیییمام اةتام ةسیییأل ش  هناك ولةس نالطاغةف وزرا  ا ر ةس وةصیییاو  ال را ةف

 نا نماشات ط نا أنناء ش  الشبةة   تل الذي صیمام وصیف ةشك  فشاذا طاغةف ال الي الوزراء

 فتصییاة ن  فاییب  زنا و امة  وزرا ا ش  وال مةم صیی ره وشن م ش رنةا ا رب و تى الةوشةف

 ..و و وشةة  ونلشانةة  اسبشةة  ش  ش اراةا

 طییوارنا في والمشار الاراب اثار ةرى نغمام ةزر وش  ، ال راا في طیيء كل صیمام مشر ل م

 وا  الوراء الى ناشا اشسیة  ال راا أنام صیمام ا  كةف وةأسیف ، ونةوتا وأسیوا ا وسیا اتا

 .ال راا ش  تن ي شا تمشةر نلى شصششو  أةتاشا

 ل م ن مش ال لةل ا  ال را ةة  ترى   ال راا تزور ف نمشا ، ال را ةة  ناسیییةف  صیییمام مشر ل م

 الش اورة النلما  في ا ارو  ة ةش كشا نصییییییرةف  ةاة وال ةش وا نشار النناء في رغنف

 . لل راا

 تا ةا في وا مة لل ظف ولو نالتاكةر لا ةسییییش  لم صییییمام    وناسییییةا رو ةا ش طم ال را ي

 ااتوالشاا التا ةرات ش  الةوشةف هوا سا رغم ال امةف  ةاتا ةست ةم أاذ ا   ولكنا الااصیف

 .وا ما ةوشا تن طا   التي

  ش الشسیییتاةمة  وكل الطاغةف نا لف أفرام ش  ةشولو  الذة  صیییمام ةتاشى ش  الن ثةو  هم وها

 شان نشلوا نل ، الاترة هذه طوال ةسییكتوا ولم سییةمهم اطى نلى ةسییةرو  الشالوف الن ث نظام

 بطا فول ال را ةة  ناسییییةف لتمشةر وتلازةو  وصیییی افف وتسییییلة ةف شامةف اشكانةات ش  لمة م

 رغنت م  فالشنط في الطا اةة  ال كام ش  ال مةم ةاف ولم طا اي نظام انا نذرة ا ال مةم نالنظام

 لمي الشااییییلف ال كوشف هي الن ث  كوشف    ال راا، الى  مةم ش  الن ث  زب نومة في

 .المةش راطةف ال كوشات نلى المةكتاتورةف ال كوشات ةاالو  الذة  الطا اةة  هؤ ء
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 بناتنا ن  ةتوسل كةف ال زب هذا ورأوا ، ال راا في الن ث  كم شرتة  ال را ةو   رب ل م

 ناة انو شا رغم ، ا   وهم والنار، نال مةم نبمهم  كم وكةف ال كم نلى للسییةطرة ال سییكرةف

 و  ومانشةا و شاتا ال زب هذا نشؤاشرات كاشل وني نلى ، شت ممة وازشات شطیییییاكل ش 

 وط نا ااال ر ش  تن ى شا لتمشةر اسیت مام نلى الذي ال زب ل ذا ثالثف نت رنف ة نلوا أ   ةشك 

 .النلم هذا ش مرات نلى السةطرة أ ل ش 

  كسرا ي طاكر* 

 نله شو ا  ناة ال الم ا انارةف.  – 0221 /آذار شارس 22 السنت* نطر هذا الش ال ةوم 
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 الفارسي الخلیج في التعاون ومجلس لبنان

  الت او ش لس  نتزاز ةااییا  ةث والماال الاارج ش  لاییغوط ناشة  شنذ لننا  ةت رض 

 الر ةس ىنل للاییغط لننا  الى ال ام اشةنا نارسییال أاةرا الش لس  ام ف م الاارسییي، الالةج في

 زب  نلى الاغط وشن ا الشطیرونف، غةر لشطالنا ا سیت انف أ ل ش  سیلةشا  شةطیال اللنناني

  .سورةف ت اه نما ي شو ف واتااذ هللا

 ش  ال مةم في ا وایییاف تأزةم في الت او  ش لس مول   وم فطیییلت أ  ن م الایییغط هذا  اء

 . ال ام وأشةن ا ال رنةف المول  اش ف اغوط و ا في و ف لننا   وا  وااصف الشنط ف، مول

 لم ذاا لننا  ن  ا  تصییامةف الشسییانمات ة طا سییوف نانا اللنناني الر ةس همم الت او  ش لس

 ، لننا  الى السییییار ش  رناةاه نشنا هممه كشا لاییییغوطا، اللننانةف وال كوشف الر ةس ةرایییخ

 .المولف ل ذه إ تصامةف ازشف واة ام

 ةة اللننان نطرم لننا  الت او  ش لس همم اللننانةف، المولف انتزاز ا ل وش  ذلك نلى ونبوة

  بسیی السیی ومةف نةف ن  انناء ورمت كشا لطلناتا لننا  ةسییت ب لم اذا المول هذه في الش ةشة 

 .اللننانةف الشصارف في ل ا وما ا

  لسش مول  اغوط ش  اللننانةف وال كوشف اللنناني الر ةس شو ف سةكو  شاذا ، ال الف هذه في

   الت او 

 أزشاتا ا زشف هذه وسیییتزةم ا تصیییامةف ازشف فسیییةوا ا الت او  ش لس طلنات لننا  رفض اذا 

 للننانةو ا ةاتلف  مةم انتااب ل انو  ت مةم ن  النا شف ال الةف السیةاسةف ازشتا وشن ا الشت ممة

 . ولا ا    تى

 فال رنة النلما  هي وها وا سیییییبشةف ال رنةف نالطییییی وب ةاتك نبءا  اصییییین  الت او  ش لس

 انةفاره نشلةات توا ا وغةرها والةش  وال راا وسورةا وناكستا  افغانستا  وشن ا وا سبشةف

 س طة  ، الت او  ش لس مول تشول ا التي  ا رهانةف والشنظشات ال انمة تنظةم  نل ش  شسیتشرة

 ، المول هذه  كام لنزوات اییی اةا ا نرةاء ش  الش ات و تى ال طیییرات نشلةف كل في اثرها

 ا  و ةرةم نذلك وهم  ، ا رهانةف ال شلةات ةشولو  نان م الشأل نلى وة لنو  ةتااارو  الذة 

 .وا سبشةف ال رنةف الط وب  شا م نلى زنشاء اناس م ةنصنوا
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 هؤ ء أشام شتار ف ت ف  ا نسییا ،   وا وشنظشات المولةف الشنظشات أ   ما الشؤسییف وش 

 الشرتز ف ش   ةوطیییا وةطیییكلو  ، والسیییبح نالشال وا رهانةة  ا رهاب ةشولو  الذة  ال كام

 الى تارة وةرسییییییلون م وا ورونةف وا سییییییبشةف ال رنةف النلما  ش  وة ش ون م وا رهانةة 

 ىفتاو اصییمار ن م الشرتز ف هؤ ء وة نؤو  سییورةا الى وااةرا ال راا  الى وشرة افغانسییتا 

 .مول م الى ال رني الرنةا ثورات تشتم   لكي ال كام هؤ ء منم سنةل في لل  ام  اهزة

 نل  ، طیییی ون م ن اییییاةا ةاكرو    الذة  ال كام ن ؤ ء إنتلةت وا سییییبشةف ال رنةف الشنط ف

  ا شن ا ةسیییتاةم    ایییاةا في طییی ون م اشوال ةصیییرفو  و ، الماال في ت رك اي ةسییی  و 

 نيالالسییطة الطیی ب منم في ةوشا ةاكروا لم ان م ، واسییرا ةل الشت مة الو ةات وااصییف ا نماء

 وةوا ا والسییی   لل صییییار وةااییییا ، ناشا سییییتة  ش  اكثر الشسییییتشرشنذ ال شا ةوا ا الذي

 طةنةة الالسییی ن تل ا سیییرا ةلةف ال وات وت وم ا  ةوم ةشر و  نإسیییتشرار، ا  تصیییامةف ا زشات

  ومو لو  و نروتا سییلطتا ةرسییخ كا  شا الذي لب تبل ش اوشت م نسیینب  وت ذةن م وسیی ن م

 .ط ون م ام وة شلو  للص اةنف اةمة م ةشمو   كام

 واییا ش  النلم هذا ةوا  ا شا ة لشو    ن م ال رب، أطیی ا ا ش  شتزاةما اییغطا ةوا ا لننا 

 ، والسییةاسییةف ا  تصییامةف أزشاتا ل ل ةمه وأاذ شسییانمتا ش  فنم  ، سییيء وا تصییامي سییةاسییي

 شارارابم ش  ا شر كلاا ش شا ، ت الةش م وةناذ ل م ةستسلم لكي  نلةا، الاغوط ةزةمو  فإن م

  كوشفال نلى وتاغط الاارسي الالةج ومول السی ومةف شطیارةا تسیانم لننانةف   ات وهناك  ،

 الطرة ف هون ذ ال كم الى الس ومي النظام انصار ةصیل لكي تسیت ةل أو للایغوط تسیتسیلم لكي

 . مةم ش  واط ا ا الس ومي النظام ا اا  في لننا  ة ا

 كسرا ي طاكر* 

  نله  ناة ال الم ا انارةف .  0221 / آذار شارس 22 اإلثنة  * نطر الش ال ةوم 
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 الشجاع إبنها تفقد فنزویال

 نزوةليالا الر ةس هو ثورةا زنةشا وال رةف للسیییبم الش نف والطییی وب الانزوةلي الطییی ب ف م 

  السرطا  شرض شا طوةلف ش ركف ن م الثبثاء شساء توفي الذي تطافةز هوغو

 هوغو الر ةس وفاة نشناسیینف ن ا ن ث نر ةف في ، ن ام ا شمي ش شوم اإلةراني الر ةس وانتنر

 ف مت ةبفنزو" أ  شاییةاا   ال الم، ار اء طییتى في لش نةا شموةف صییمشف ت تنر وفاتا ا  تطییافةز

 را اة أ  ن ام ا شمي الر ةس وارمف".  كةم ثوري زنةم ال الم ف م كشا والط اف الغةور انن ا

 لذوي منوت وكذلك الانزوةلةف وال كوشف الانزوةلي الطیی ب ألنناء الت ازي أ ر ت مم اإلسییبشةف

 .والسلوا  نالصنر الا ةم

 ةرانيا  الر ةس ةطیییارك ا  الشتو ا وش  الانزوةلي الر ةس نوفاة ال ام ال مام اةرا  وانلنت

 .الرا ل الر ةس ومف  تطةةا شراسم في

  امو و لاا  ا الشت مة الو ةات ام الش ارك أطرس ااض  م الرا ل الانزوةلي الر ةس وكا 

 ىنل رما الصیییییی ةوني الكةا  شا نبمه نب ات و طا والتكاشل الت رر الى البتةنةف اشرةكا

 .وفلسطة  لننا  في  را شا

 أنماء» تطییافةز وفاة ش  سییانات  نل ات م  م شامورو نةكو س  الانزوةلي الر ةس نا ب وكا 

 تارفایییی ات ام وهو نالسییییرطا ، الرا ل الر ةس إصییییانف وراء نالو وف «التارةاةة  فنزوةب

 .الشت مة الو ةات

 ةاةمم الكولونةل وهو ا شةركةة  ال سیییییكرةة  الشسیییییؤولة  ا م الانزوةلةف السیییییلطات وات شت

 ن  ا ست بم ا ل ش  او  فنزوةب، في ناطیطة  ن سیكرةة  ا تصیال ش اولف»نـییییییی مةلشونةكو

 . «النلم است رار تزنزف شطارةا لة من لة رض( و   ا  ) الشسل ف ال وات واا

 وواصییل شتوسییطف، ل ا لف 2153 نام السییتة  ن م الوا م الانزوةلي الر ةس تطییافةز هوغو ولم

. كاراكاس يف نولةاار سیییةشو  ن اش ف ةلت ا أ   نل نانزوةب ال سیییكرةف األكامةشةف في ت لةشا

 اسییییت بل زنةم نولةاار، سیییةشو  ش  الشسییییتل شف النولةاارةف، الثورة أسییییس ،2110 نام وفي

 ذلك إثر لة اییي نةرةز انمرةس الر ةس اییم فاطییلف ان بب نش اولف  ام  ةث البتةنةف، أشةركا

 ال ش ورةف  ركف" سیةاسیي  زب نن ث  ام ،2113 نام ننا ا فراج ون م. السی   في سینتة 
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 كذل ش  سییینتة   نل أسیییسییی ا  م كا  التي الثورةف لل ركف شمنةف نسیییاف شثل والذي" الااشسیییف

 .الر اسةف لبنتاانات 2111 نام لةترط 

 ذات ن كوشتا ونرف. طیییناط/ فنراةر 0 في للنبم ر ةسیییا تطیییافةز اصییین  2111 ال ام وفي

 ا  تصاميو السیةاسي البتةنةف أشةركا نتكاشل نشناماتا واطیت ر ا طیتراكةف المةش راطةف السیلطف

 لسییییةاسییییفول ال مةثة  اللةنرالةة  ش  ال ولشف ألنصییییار الطییییمةم وانت امه لإلشنرةالةف ش اماتا شا

 الطیی ب صییوت اسیتاتاء، ا راء ون م ،2111 ال ام وفي. األشةركةف الشت مة للو ةات الاار ةف

 مستور كتانف ش شف لا أوكلت تاسةسي ش لس انطاء تم ا صوات، ش  الش ف في 10نـیییییی لصال ا

 .2122 مستور نذلك لة وض  مةم

 ةبفنزو  ش ورةف تسییشى ناتت التي لل ش ورةف ر ةسییا طییافةز انتااب أنةم ،0222 سیینف وفي

 في كنةرة ا تصیییامةف ازشف انم ف الى امى 0222 في الناط اسییی ار تمهور ا  غةر النولةاارةف

 ةفزران اصییب ات تنني شن ا ا  تصییامةف لبزشف  لول  ة ام ا راءات تطییافةز واتاذ. النبم

 شو ف الى أمت السییا لةف ا رااییي ش  طییاسیی ف شسییا ات نلى وا سییت واذ الناط  طاف وتاشةم

 .السكا  ش  واسا  طاف صاوف في نارشف غاب

 ت شةا الى امى شا ا اییرانات ش  سییلسییلف طیی  الى ال شل وارناب الش اراییف منت  انن ا ش 

 أنصییار أ  غةر 0220 في تطییافةز نظام اییم ا ن بب ش اولف الى ذلك اثر امت التي ا زشف

 ش  ا  ف تطییییافةز ثورة وشكنت. ش مومات سیییانات غاییییو  في ال كم الى اناموه الر ةس

 كشا. ل ةشا شصمر وتأشة  الصی ةف نالامشات التشتا وفي الت لةم نلى ال صیول ش  الانزولةة 

 ا  تصام ا ف وتواصل الطن ي التااوت ظاهرة تواصل رغم كنةر نطكل الا ر نسب ت لصت

 .الناط نلى كلةا ة تشم الذي الانزوةلي

 الشت مة للو ةات ال ماء وهي وا مة ش ةشنف ناكرة تطیییییییافةز نب ات تاثرت ف م مولةا، اشا

 الكوني والر ةس ن ام ا شمي ش شوم ا ةراني نالر ةس الششةزة ن ب تا وُنرف. ا شةركةف

  وة" الال" الاةر ش ور" اسشاه شا تكوة  الى ةس ى تطافةز كا   ةث كاسیترو، فةمةل السیانا

 الى اأشةرك  نوب مول  ت ام  شف كل في ةسیی ى تطییافةز وكا ". ا شةركةف لإلشنرةالةف شاییامة

 نمواوصیی شطییتركف تنشوةف شطییارةا نا ةاء  ام  ةث المول، ل ذه ذاتي اكتااء ت  ةا إلى المنوة

 .المولةة  والننك الن م صنموا هةشنف ش  للتالص الشطارةا لتشوةل شطترك شالي

 أصییی ب لك . الشنط ف في الشالي ا سیییت رار لت  ةا شطیییتركف نشلف انطیییاء إلى ةمنو كا  كشا

 وااییا. 0222 صییةف في اكُتطییف الذي السییرطا  شا صییرانا كا  الزنةم  ةاة في صییراف

 طافةزت الشرض ةشنا ولم. كةشةا ي نبج ومورات كونا في ال را ةف ال شلةات ش  ل مم تطافةز
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 شرة الرها  كسیییب في ون  . 0220 في الران ف للشرة الر اسیییةف ا نتاانات الى الترطییی  ش 

 من   الثبثاء شسییاء توفي ولكنا.ااییافةف سیینوات أرنا لةظل 0220 انتاانات في ناوزه أارى

 .السرطا  شرض ام طرسف ش ركف

 النرازةل فر ةسیی  الت ف م  البتةنةف اشرةكا مول في ف ل رموم الانزوةلي الر ةس وفاة  وأثارت

 وأنا ،النرازةلي للط ب صمةا نأنا ووصیاتا, ت وض   اسیارة طیافةز وفاة إ  روسیةف مةلشا

 .نظةم  تةني أشةركي

 .نمالف ثرأك نالم أ ل ش  ةناال كا  طافةز إ  ماسةلاا لو  السانا الر ةس  ال النرازةل وفي

 إلى رةنا  سةتو ا إنا و ال, صیمة ا لوفاة صیمشتا ن  شورالةس إةاو النولةاي الر ةس ننر كشا

 .فنزوةب

 ن ا ام  التي نالوساطف شذّكرا, ال شةا أساا سانتوس شانوةل اوا  كولوشنةا ر ةس أنمى, نموره

 كواموراإل وفي. الشتشرمة الكولوشنةف الةسیییارةف" فارك" و ن ف الكولوشنةف ال كوشف نة  طیییافةز

 ال ا من ووصییییاتا, الانزوةلي الر ةس لوفاة  زن ا ال كوشف أنمت  كورّةا رافا ةل ةرأسیییی ا التي

 إ  ةز،طیییاف لتأنة   ال نلى أورتةغا مانةال ر ةسییی ا أطیییرف التي نةكاراغوا و الت. التارةاي

 ن  وم ةنةران سییةناسییتةا  تطییةلي ر ةس أطییام نةنشا, ةشوتو    الرا ل الانزوةلي الر ةس أشثال

 الرسیییشي التلازةو   طا -طیییافةز  لااء ا وى وهي- كونا وفي. البتةنةف أشةركا لتو ةم طیییافةز

 ام،أة لثبثف ال مام وأنلنت وفاتا، نلى األف ال ورموم لطییییافةز صییییورا ونث, ال امةف نراش ا

 .لانزةو " الصام ف ت ازة ا" ن  ال كوشف وأنرنت

 لنلما ا و ا  ةث  تطییافةز، هوغو الر ةس ن م في وفنزوةب اةرا  نة  ال ب ات توسیی ت و م

 الشطییییترك الننك تأسییییةس ش  ال اننا  وتشك  التناةذ  ةم شطییییرونا 73و اتاا ةف شا ف ش  أكثر

 ال ب ات تشرتس ا  الشتو ا وش  النلمة  نة  شطیتركف تنشةف شطیارةا لتشوةل الانزوةلي اإلةراني

 . ال مةم الانزوةلي الر ةس ن م في  ن وة الانزوةلةف ا ةرانةف

  كسرا ي طاكر

  نله شو ا  ناة ال الم ا انارةف  – 0221 / آذارشارس 2 األرن اء*نطر الش ال ةوم.  

 

 



64 
 

 

 

 إیران ضد والتحریض السعودي الخارجیة وزیر

 الكاتب نا صیییرح شا هذا ، وفاطیییلف وهزةلف اییی ةاف سیییةاسیییف ، السییی ومةف الاار ةف السیییةاسیییف

 تصمر يالت الس ومةف ال ةاة صی ةاف في أاةرا كتن ا ش ا ت سیلسیلف في الماةل االم السی ومي

 ن األ  ذرةف نصورة السی ومةف الاار ةف السیةاسیف في النظر إنامة الى الماةل ومنا ، لنم  في

  .الشنط ف مول ش  وغةرها وإةرا  وال راا سورةا في فطلت

 لسةاسفا رسم في الاةصل س وم الوزةر فطل إلى نواوح تطةر الس ومي الص اي نظر و  ف

 الظروف هذه في نن ا غنى في هي وابفات شتاهات في نبمه أمال ألنا للسیی ومةف الاار ةف

 في النظر إلنامة الصییییرة ف السیییی ومي الصیییی اي منوة وإ  الشنط ف، ن ا تشر التي الصیییی نف

 سییی وم الشرةض للوزةر منوة الوا ا في هي  ذرةا وتغةةرها السییی ومةف الاار ةف السیییةاسیییف

  ال  الا ، ناشا 17 شنذ نلة ا ةترنا التي الوزارة كرسیي ن  والتن ي ا سیت الف الى الاةصیل

 سیییينالكر التشسیییك ش  ناشا أرن ة  ن م شنصییینا ن  ةتنازل   الذي الن رةني الوزراء ر ةس

 .ال كوشي

 إرامة وهي ا ةرانةف، السییییی ومةف ال ب ات لت زةز ال شل ش  نم  السییییی ومي الاار ةف وزةر

 إلةرانيا للر ةس الشتكرر واسییت نالا اةرا  ت اه ال زةز ننم ن  هللا ننم الشلك السیی ومي ال اهل

 وانطالر في أساة  وما وتأزةش ا ال ب ات هذه توتةر الى ةس ى نبمه، في ن ام ا شمي ش شوم

 ة رایییییا كةري  و  األشةركي الاار ةف وزةر شا ل ا ا في هو وها النلمة ، نة  ا اوةف

 في ةطییییییةر ا شةركي الوزةر نةنشا إةرا  ت اه ونما ي سییییییلني شو ف اتااذ نلى وةطیییییی  ا

 .إةرا  ت اه نبمه شو ف في إة اني تطور  صول الى تصرة اتا

 ثةراك الس ومةف نسش ف أایر الاةصیل سی وم وزارة ظل في السی ومةف الاار ةف السیةاسیف فطیل

 الشنط ف في ل ا مور   ش زولف األاةرة السیینوات في أصیین ت السیی ومةف نأ  الماةل وصییما

 ال  وا  ااصیییییف  وت ا نلى وت افظ الشنط ف في إة اني نمور ت وم أ  الششك  ش  كا  نةنشا

 ال ةام  ش نم  ا سیبشةف المول صیاوف نرص ت وم أ  وةشكن ا الناط تصیمةر ش  الكنةر المال

 .إلةرا  ش امةف سةاسف ناستامام
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 ماییی وتت ما تت اونا ا  ةشكن شا  ا وسیییط الطیییرا شنط ف في كنةرا  نلما  والسییی ومةف اةرا 

 لما الن ةت م أ  األولى وش   شة ا، والشسییلشة  ال رب تسییت مف التي ا سییرا ةلةف الشاططات

 .الشنط ف اةرات في الطاش ف ال وى شن ا تااف كنةرة  وة لةطكب

 وزةر وت رةایییا السییی ومي الوزةر تصیییرة ات شسیییلم أو نرني إنسیییا  ة نل أ  ةشك  كةف

  ل ت نةنشا النووي، إةرا  نرناشج ذرة ف ت ت إلةرا  ش امي شو ف  تااذ ا شرةكي الاار ةف

  م هي وها سییلشةف ألغراض اسییتاماشا ا  النووي نرناش  ا ش  ت مف   أن ا الشأل نلى إةرا 

 .وطنةفال الك رناء نطنكف شنا، الشنتج الك رناء وأوصلت النووةف نوط ر ش طف في ال شل نمأت

 نإماال إةرا  للشنط ف كةري زةارة ابل ن ا أملى تصیییییرة ات في ةت م السییییی ومي فالوزةر

 لا لزشة ةت م نةنشا ، النووي ننرناش  ا تشسییك ا نسیینب ا سییت رار نمم ش  أ واء في الشنط ف

 يف الس ومةف في اإلستراتة ةف للمراسیات األوسیط الطیرا شركز ر ةس نطی ي شا م أنور وهو

  ةاتالو نا "  وة ول إةرا  نمنم األشةركةف الشت مة الو ةات ال طرةف ال زةرة  ناة شا ش انلف

 ا وسیییط الطیییرا شركز ر ةس ا  أي ،" إةرا  ایییرب ش " إسیییرا ةل" تشنا التي هي الشت مة

 النرناشج وایییرنت اةرا  ها شت" اسیییرا ةل" أ  لو ةوم السییی ومةف ا سیییتراتة ةف للمراسیییات

 اییییرب ش " إسییییرا ةل" تشنا الشت مة الو ةات أل  ةتأسییییف ولكنا ومشرتا، ا ةراني النووي

 .إةرا 

 ، الاارسیییي الالةج مول طیییؤو  في إةرا  نتمال الشش و ف امناءاتا ةكرر السییی ومي الوزةر

 وسیییا ل ت كس ف نمشا ، المول هذه ایییم إنبشةف  شبت تطییی  إةرا  ا  ةمني انا ،   كةف

 في ةرانةاإ تماب السیی ومي الوزةر ننظر ةصیین  الن رة ، في ا نتاااییف  شا ا ةرانةف ا نبم

 الط ب ل ت في وشطاركت ا الن رة  في س ومةف  وات تمال نةنشا الاارسي، الالةج مول طؤو 

   اتوريالمةكت الارمي ال كم وان ا الطا اي التشةةز ورفا وال رةف نال مالف الشطالب الن رةني

  . الن رة  طؤو  في تماب ةسشى

 مرىاأل وهو ، سیةاسات ا نسینب الت او  ش لس تنت م  ن ا ، إةرا  ش  شسیتاء السی ومي الوزةر

 لةس هذا. إةرا  في اإلسبشةف الثورة لشوا  ف الشت مة الو ةات ش  نأشر أسس الش لس هذا نأ 

 السيء  لسوالش ، الت او  ش لس ن  كتانا في الناةسي هللا ننم المكتور كتنا نل ن   ن ولا شا

 شلةارات الش لس هذا أناییاء و مم اةرا  اییم  رنا في  سییة  صییمام طییارك ، هذا الصییةت

 لمول ال شةل رم  سة  صمام ولك  ا سیبشةف الثورة نلى ال ایاء أ ل ش  لصیمام المو رات

 وال ا لف اشةرها هروب في وتسییییییینب وال نام النبم ومشر الكوةت وا تل  الت او ، ش لس



66 
 

 نلى  رب طیییی  ش  الشت مة الو ةات وتشكنت ، السیییی ومةف الى الشسییییؤولة  وكنار ا شةرةف

   .صمام  وات أةمي ش  الكوةت ت رةر أ ل ش  ال راا

 الن رةني الاار ةف وزةر وزشةلا السیییییی ومي الاار ةف وزةر ةت نب ا  وال كشف ال  ل ش 

 يف التمال ترةم كانت ا  اةرا     ، كإةرا  كنةر نلم اییییم اسییییتازازةف تصییییرة ات إطبا

  الشسییؤولة ونلى الةوم، نراه الذي غةر المول هذه وایا لكا  الاارسیي الالةج ومول الن رة 

 يف ا واییییاف تزةم   تصییییرة ات ةطل وا ا   نل  ةما ةاكروا أ  الاارسییییي الالةج مول في

 ..توترا ا  الشنط ف

 كسرا ي طاكر*

ثاء* نطر هذا الش ال ةوم   نله شو ا  ناة ال الم ا انارةف.  – 0221 /آذار  شارس 5 الثبا
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 االیرانیة الفضائیة القنوات ضد مكشوف هجوم

 لتامةر ال امفف ش او ت م ش  ، وذةول م الصیییییی اةنف و وا ورونةو  ا شرةكا  ة س أ  ن م

 اثناأل م وا سبشي ال رني ال ام الرأي اذها   رف في وفطلوا وا سبشةف ال رنةف الطی وب

 يالغرن والغزو الشنط ف في ا سییبشةف الصیی وة ظل في ااصییف والمولةف ا  لةشةف والتطورات

 مایی والغرنةف ا سییرا ةلةف والشؤاشرة ولننا  غزة نلى اإلسییرا ةلي ال سییكري وال موا  لل راا

 و فن الارنسةف ةوتلسات طركف الى أونزوا اذ ،   نت م في  رنف آار استامشوا الشنط ف، مول

  شر تشلك تيال" ةوتلسات"  شر ش  الااا ةف المال   ناة سةشا و  ا ةرانةف الااا ةات نراشج نث

  .الشااي ا رن اء شساء ش  انتنارا"  7 ني اي" 

 ةفال نسییی ة شل الذي" روز  مي شةطیییال" الارنسیییي ةوتلسیییات لطیییركف التناةذي الر ةس وكا 

 طنانةفا ص وا  شار الااا ةات ش ال في الناططف للطركات ت لةشات أصیمر  م  ا سیرا ةلةف،

 .نراش  ا نث واة اف ا ةرانةف الااا ةات نططب ت اي

 زانشا تناةذها، ونمم التو ة ات هذه ن  التنصییل شغنف ش  الطییركات هذه" روز  مي" و ذر

 نلى الشاروض ا ورواشرةكي ال ظر إطار في ةأتي ا ةرانةف الااییییا ةف ال نوات طییییطب ا 

 .ا ةراني التلازةو  و ا ذانف شؤسسف ر ةس

 ت شةم مفسةت ا ةرانةف ال نوات ن طا تنامر لم لو انا الاایا ةف النث طیركات" روز  مي" وهمم

 شسییؤولي ا  كشا ط را  اییم ال مةم ا شةركي لل ظر اسییتناما وذلك اشةركا في اشوال ا  شةا

 .الشت مة الو ةات نزةارة شسشو ة  غةر سةكونو  الطركات هذه

 ال ظر ا  ا ورونةة ، الشسیییییییؤولة  ن ض فةا ة ول الذي الو ت في الت مةمات هذه وتأتي

 فا  ذلكول اإلةرانةف اإلنبم وسا ل ام ةوتلسات طركف نت مةمات إطب ا شرتنط غةر األوروني

 .انتناطةا نشب ت م هذه، ةوتلسات اطوة

 سییا لو نلى  ةوم لارض تناةذةف آلةف أي اةرا ، اییم ال مةم ا شةركي ال ظر ةتاییش  ولم هذا

 مم  ذاتا، السییةاا في ش  ا تت اشل التي والشؤسییسییات لبطییااص والتصییمي ا ةرانةف ا نبم

 الااییییا ةف ال نوات  طا أ ل ش  ا ورونةف الطییییركات لن ض ش لف ةوتلسییییات، طییییرکف ر ةس

 و فن ت وم كي ،" ا  تي اس" لطییركف ةوشة  لشمة ش لف  مم ف م الشثال سیینةل ونلى ا ةرانةف؛

 .ا انارةف ال الم  ناة نث

 الطركف ا  لن الااا ةتة ، وال الم في تي نرس  ناتي ناست ماف( ةوتلسیات) الطیركف تكتف ولم

 ن رض  ومت التي" فةلم آي" كـیی األارى ا ةرانةف والاكرةف الث افةف الااا ةات نث نو ف أشرت
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 ایییاشة ش ذات نراشج تنث التي" الكوثر  ناة" أو نرنةف نمنل ف ا ةرانةف والشسیییلسیییبت األفبم

 ..وث افةف فكرةف

  طان ا سنانةف" سات هةسنا" طركف أشرت  م لل مل، شثةرة اطوة وفي ةوتلسات طركف وكانت

" يف تي نرس"  ناة وكذلك ا سیییییینانةف، ناللغف الناط ف ا ةرانةف" في تي هةسیییییینا "  ناة نث

 .البتةنف واشةركا اسنانةا في الااا ي النث  سم ش  ا ن لةزةف

 مةمة  لةسییت والغرنةف، الصیی ةونةف للتةارات الشناهاییف وا فكار اآلراء نطییر إزاء ال ةوم وهذه

 ا سیییییبشةف الصییییی وة شو ات ونلوغ الشنط ف في ال رنةف الثورات انم ف  نل طیییییاهمنا  ةث

 و زالت ن م تتو ف لم التي الاطوة ال الم،  ناة ترممات نلى التطیییییییوةش ةتم كا  ذروت ا،

 ش  ال الم  ناة طیییطب تم ا سیییبشةف، الصییی وة شو ف انطبا  نل أي ناشة  و نل شتواصیییلف،

 . تشاشا  انونةف غةر اطوة في سات وناةل نرنسات  شري

  ن اطط الى لةصار نراشج ش  ا ةرانةف ال نوات تنث شاذا:  هو اآل  ناسیا ةطرح الذي والسیؤال

   فالشنط  في وذةول م وا ورونةة  وا شرةكا  الصیی اةنف اییمها وةت م ، نراش  ا نث وإة اف

  فا ةرانة ال نوات فةا ها م الرطیییییةمي ش شم السییییی ومي الكاتب كتنا ش ال في ن رأه فال واب

 ان ت وم وشا الن رة  في وااصیییییف الشنط ف نلما  في   ا ا ش  ة ري لشا النا لف وانتنرها

  لر تؤلب اإلةرانةف الااییییا ةف ال نوات نأ  شمنةا والثوار، للثورة  شا ش  الةاف آل  كوشف

 الصییشت  الف ظل في الن ةم، الشمى وشؤثرنلى اطةر نطییكل شنسییا ا وت  لا ال امي الطییارف

 .الااا ةات هذه ألاطار ش مرة  وغةر ن ةط ا، التي الرهةنف

 روتانا لشث المو رات نشبةة  الششولف السیی ومةف الااییا ةات ناطییل السیی ومي الكاتب وة ترف

  تاجت ال رنةف  ناة نأ  وةرى ا ةرانةف ال نوات شوا  ف في ال رنةف  ناة وكذلك سییییي ني وام

 ش رم  مة ا  ة ب األشر ا ةرانةف، الاایییییا ةات تناشي ظل في اسیییییتراتة ةت ا لتغةةر نالا ل

 اییا ةاتالا هذه" سیشوم"  لكو  نكثةر اهم ا شر اإلنبشةف، للصیم ةف وتات ر صیغةرة فایا ةات

  نواتنا شا ال ال وكذلك و ت ا، في شناطییییییرة تكو     م نمر ف شؤثرا ةكو   م ةزنم كشا

 التنافس  ةكو أ  اتشنى والر ص، الغناء نشسان ات الاایا ةات نة  الشنافسیف ش  فنم  األارى،

 ششلكف  ت ل ا  الش  ول ش  فلةس امنا، اصوصا اإلةراني الاایا ي الشم صیم في اةایا نةن ا

 لشتارجكا ت ف( الاارسییي) الالةج مول ون ةف ، اصییان ا الذي الكنةر التاییرر لو مها الن رة 

 ا  نىاتش: وة ول ا ةرانةف الااا ةات نراشج ش   ما الشنزنج الس ومي الكاتب وةاةف اشاش ا

 ."نسشوش ا ط وننا نلى للتأثةر ش اولت ا في الااا ةات  انب نغال  
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 وااصییف السیی ومةف الااییا ةات ناطییل ة ترفو  النترومو ر، كتاب ش  وغةره السی ومي الكاتب

 الطرا يف ا  ماث تتانا التي ا ةرانةف الااا ةات نراشج شوا  ف في الثشانةف سي ني أم  نوات

 لش اشا الوا ا ن  مسشف شامة وت مم الاارسي الالةج ومول ولننا  فلسطة  في وااصف ا وسط

 بو ل فة ا، ة ري شا تطییییوةا وال رنةف السیییی ومةف ا نبم وسییییا ل ت اول والتي الشنط ف في

 الشةونف فث اف وتنطییر وافبم صییور تنث التي الااییا ةات طرةا ن  الطییناب وتامةر ال  ا ا

 وال طور الشاكةاج وأموات الشسیییا ةا ونطیییر ال شال وشسیییان ات والش و  والر ص والابنف

 و تى وطییییرن ا أكل ا وطرة ف الاسییییاتة  وشومةبت الشرأة و شال ون افتا نال سییییم وا هتشام

 ..اآلار ال نس شا وت اشل ا وا كت ا كبش ا وطرة ف شطةت ا

 ةرتا و    الشنط ف مول في واتنان م والغرنةة  والصییییییی اةنف ا شرةكا  ا  الطنة ي وش 

   كيل ، نراش  ا نث لو ف التو ة ات ةصییمرو  السیینب ول ذا ، ا ةرانةف الااییا ةات لنراشج

 التي ا ةاتالاا نراشج شطاهمة نلى وة نر الااا ةات هذه نراشج والشسلم ال رني الطناب ةتانا

 الشسییییل ف ا رهانةف ال شانات الى ا ناییییشام الى الطییییناب تمنو نراشج تنث أو الغرب تامم

 السیییةارات وتا ةر زنش ا،  سیییب الكاار لش ارنف وا سیییبشةف ال رنةف النلما  الى إلرسیییال ا

 .ا نرةاء الشسلشة   شوف في الشاااف

 طاکر کسرا ه 

 *. فنله شو ا  ناة ال الم ا انارة– 0221 / آذار شارس 1 األ م نطر الش ال ةوم
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 االیرانیین للتجار المفضل المكان تعد لم دبي

 تو ة اتل اشتثا  فة ا، الش ةشة  ا ةرانةة  الت ار شاییییاة ف فترة شنذ مني في السییییلطات نمأت

 أشاك  وو موا ا شاراتةف للایییغوط ةرایییاوا لم ا ةرانةة ، الت ار ولك  ، ا شرةكةف اإلمارة

.  ةا شار هذه في نلة ا ة صلو  كانوا ششا اكنر تس ةبت ل م وت مم ، مني ن  ت وا م أارى

 نربأ و ت في الة م الت ارةف التسیی ةبت ت مم التي نشا  سییلطنف الى الر ال طییم الت ار ونمأ

 ممن ش  أشل م اةنف ن  ومني اةرا  نة  الت ارةف نال ب ات الش تشو  ا ةرانةو  الشسیییؤولو 

 . ا ةرانةة  الت ار نلى الاغط ا شارة هذه في السلطات وشواصلف وساطت م  موى

 شا ش انلف في هوطیییشنم شسییی وم وا شارات اةرا  نة  الشطیییتركف الت ارة غرفف ر ةس وانل 

 نلة ا ا شرةكةف الاییییغوط    مني سییییلطات شا الش امثات  موي نمم ن  اةرانةف صییی ةاف

 را ةلن واا ونالتالي للاغوط ا ست انف نلى ش نرة ا شارة هذه في السلطات وا  شتواصلف

 .اإلشارة هذه في الش ةشة  ا ةرانةة  الت ار نطاط طرةا في

 تات  مني في السلطات وا  0220 الشااةف السینف شنذ ازمامت الایغوط ا  هوطیشنم وةایةف

 المول  تىو ال نونةف وكورةا والةانا  الصة  ش  ترانزةت طكل نلي مني الى تأتي التي االسل

 تمل  انوثا شرف ف السیییلا هذه ا  شا نتاتةطییی ا وت وم اةرا  الى والشرسیییلف وا ورونةف ال رنةف

 .اةرا  الى الترانزةت نطرةا شرسلف سلا ان ا نلى

 هذه ش  نالشا ف 02 ن لت و م مني، في ت شل اةرانةف طیییركف الف 12 هناك ا  نالذكر وال مةر

 الت ار شاییییاة ف السییییلطات نمأت أ  ن م ، أطیییی ر شنذ مني اارج الى نطییییاطات ا الطییییركات

 .الشت مة ال رنةف اإلشارات في اةراني الف 322  والي وة ةش. ا ةرانةة 

 ش  رةكنة تسییی ةبت نلى  صیییلوا مني في الش ةشة  ا ةرانةة  الت ار ا  الى اإلطیییارة وت مر

 .ة اف لبستثشار نشا  الى نطاطات م ا ةرانةة  الت ار ش  ال مةم ن ل و م و طر نشا  سلطنف

 الى ة ش رایی نالت ارة وةطییتغلو  مني في ناشا اشسییة  شنذ ة ةشو  الذة  ا ةرانةو  فالت ار

 السیییلطات ت وم نأ  هؤ ء ةاطیییى لذلك ایییشانات أةف تشن  م   مني في ال وانة  أل  ، الطرم

 .وششتلكات م اشوال م وشصامرة نإن امهم

 ةفالشال األزشف ابل وششتلكات م أشوال م ف موا ا ةرانةة  الت ار ش  كنةرا نمما ا  ننسیییى و 

 .طة ا هؤ ء نت وةض ا شارة ت م ولم 0221 نام مني ل ا ت رات التي وال  ارةف



71 
 

 شلةار 20 الى وصیییییل  م الشت مة ال رنةف وا شارات اةرا  نة  الت اري التنامل   م وكا 

  سانات واغبا مني في الشسؤولة  شایاة ف نسینب مو ر شلةارات 7 الى ت لص ولكنا مو ر

 .اةرانةف طركف 32 ل شصرفةف

 بلا وااصیییف ا سیییبشةف الثورة انتصیییار ن م كثةرا اسیییتاامت مني نأ  اةرانةو  ت ار وة ول

 نط فش في ال رنةف المول نة  ش  الو ةمة ا شارة وكانت اةرا  نلى الشارواف ال را ةف ال رب

 ش  نرىك فا مة تسییتاةم تزال و  اةرا  شا الت ارة ش  ا تصییامها نززت التي الاارسییي الالةج

 اسییتاامة اكثر ا شارة هذه ة  ل مني في اةرانةف طییركف الف 12 و وم وا  اةرا  شا نب ات ا

 .ال رنةات  ارات ا ش 

 نيم في الشصیییارف نة  الشصیییرفةف الش اشبت ش  ال م ا  مني في ش ةم اةراني تا ر وة ول

 وا  ااصییف نظةشف شطییاكل ل ا وةالا مني نإشارة كنةرة اسییا ر ةل ا ا ةرانةف والشصییارف

 .الشت مة ال رنةف ا شارات لمولف ا ول الطرةك هي اةرا 

 نلى شاتصشة اكثر هؤ ء ست  ل ا ةرانةة  الت ار ام مني سلطات تشارس ا التي الاغوط ا 

 ال شلةف هذه ش  الشتایییرر وا  ، لل شل تسییی ةبت ل م ت مم نلما  وااتةار ا شارة هذه شغامرة

 .الثانةف المر ف في والسلطات ا شارة هذه في الشواط  سةكو 

 كسرا ي طاكر*

ثاءنطیییر هذا الش ال ةوم ا فه شو ا نتو ةت غرةنةتش 21:27 – 0221 / طیییناط فنراةر 02 لثبا

  ناة ال الم ا انارةف .
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 موضوعیة بنظرة العربیة؛ االیرانیة العالقات

 ن  ، شسیییت لة  أو  كوشةة  كتانا كانوا سیییواء نرب لكتاب ش ا ت ، واآلار ال ة  نة  ن رأ

 ونةفشواییی ننظرة ال رنةف ا ةرانةف ال ب ات ةتناول ش  ن م و  ، ال رنةف ا ةرانةف ال ب ات

 أو ةرا ا زاروا الذة  الكتاب ش  ال لةل ا  ، الاة ف الطا اةف النظرة ا نتنار في ةأاذ أ  مو 

 واةطل  ا   نل ا ةرانةة  شا ت مثوا أو كثب ن  النلم هذا في ة ري شا نلى إطل وا الذة 

  . زافا ا ةرانةة  نلى ا كاش م

 ةغةروا ا  ، 2171 نام اةرا  في ا سبشةف الثورة انتصیار ن م كثةرا  اولوا ا ةرانةو  ال امة

 ال ش ورةف وأ  ، ولى  م الطیییییاه زش  نأ  ة ن وهم وأ  وا ةرانةة  اةرا  الى ال رب نظرة

 نالنسیینف اكثةر تغةر ا ةراني الشو ف وأ  اة اني نشنظار ال رنةف الطیی وب الى تنظر ا سییبشةف

 ولك  ، وفالشال الطاه ل كوشف السان ف النظرة ن  الالسطةنةف ال ایةف وااصیف ال رنةف لل ایاةا

 النظرة تزال و  ، ا ةرانةف للمنوات ةسیییییت ةب لم شنا ال كوشي وااصیییییف ال رني ال انب

 شكتونفوال والشسشونف الش روءة الص افف تشأل ا ةرانةة ، ت اه ال رب الكتاب لن ض السیط ةف

 . ال رب الكتاب ش  كثةر وش ا ت آراء في تت كم الطا اةف النظرة زالت و 

 وهي ال رب الكتاب ش  الكثةرو  ةمرك ا رنشا   ة ف الى اطةر أ  هنا ، الایروري ش  وأرى

 هذه ك ت ولم ، الشااییةف ال لةلف السیینوات ابل ت ش ت  م الكتاب ش  لكثةر الطا اةف النظرة أ 

 لابفاتا تك  ولم ، الشااي ال ر  ش  والتسی ةنات والثشانةنات السین ةنات في شو ومة النظرة

 لكتاب ش ا ت ن رأ ن ةث ، الةوم نراه الذي الشسیییییتوى الى وصیییییلت  م والشذهنةف ال  ا مةف

  سییةطفالن الابفات تطییمةم ن  ةتورنو  و  الشأل، نلى والطا اةف الشذهنةف الابفات ةطر و 

 . أارى طا اف ام طا اف وة راو  وآار شذهب نة  الشو ومة

  ش ممة ألغراض الابفات هذه تذكي ال رني ال الم في ش روفف   ات هناك نأ  ن ت م ون  

   اتال  هذه تواصیییل لكي ، ال رنةف النلما  في الطا اةف النزانات تطیییمةم ذلك وراء ش  ترةم

 و وانم ننيا   الناوذ شثل أهم  ااةا تنسى لكي ثانوةف ن ااةا وال ا  ا الط وب نلى سةطرت ا

 . نلمان ا في ا  ننةف ال وات

 نة  فالشذهنة الابفات نلى ال رنةف ا ةرانةف ال ب ات ن  ش ا ت م في ةركزو  كتاب ف ناك

  ول ش تشل ن اش اي في طر ا ة ب شواییوف أهم الابفات هذه وة  لو  والسیینف الطییة ف

  . ذلك ابف ة ول الوا ا نةنشا ، ال رنةف ا ةرانةف ال ب ات توسةا



73 
 

  ال رب الصی اةو  ةطر ا لشا ةكترثو  و  الةوشةف  ةات م في كثةرة إهتشاشات ل م فا ةرانةو 

 سیییتأثرت   الابفةف فال ایییاةا ، ن ث ا ة ب  ایییةف أهم ة تنرون ا التي الشذهنةف الابفات ش 

 امطییتوالزر والة وم والشسیة ةو  والشسیلشو  والسینف الطیة ف ف ناك ، شطل ا ا ةرانةة  ناهتشام

 ن  ةسیییألا و  ننامتا في اآلار ةتمال أ  مو  رنا ة نم شن م فكل ،  نب الى  ننا ة ةطیییو 

 ط ب يا ةران والط ب ال اار، الو ت في شل ف  ااةا ت تنر   ال ااةا ف ذه ، شذهنا أو مةنا

 ال من ش روفو  فا ةرانةو  ، والشذهنةف المةنةف طیییؤونا في ةتمال و  اآلار ةت شل شت ایییر

 اییاةا  ة تنرون ا وشذهنةف ابفةف  اییاةا في الاوض في لمة م و ت و  أنشال م في والشثانرة

 .تاص م طاصةف  ااةا في نالتمال لآلارة  ةسش و  و  ا نسا  تاص طاصةف

 لشتان ف او ت ش   ةزا ةترك ولكنا ، الةوشةف  ةاتا نلى كثةرا ةنصییب ا ةراني الطیی ب فإهتشام

 ش ررال ش  التي الش نلف الر اسیییةف وا نتاانات النرلشا  شماو ت وااصیییف السیییةاسیییةف ال ایییاةا

 و  طاطاون نشلا تشس التي ا  تصامةف نال ااةا ة تم كشا ، الش نل ةونةو  زةرا  في ا راؤها

  لتلازةو ا ونراشج الرةااییةف ا ل اب وشتان ف ال ا لةف نال ةاة لبهتشام او ات تاصییةص ةنسییى

 . رهاوغة والط ر ا مب  ااةا وشتان ف

 سییییییا لو في والشذهنةف الطا اةف الابفات تثةر التي ال رنةف ال كوشات ش  ال مةم نأ  أنت م

 ن ذه طیییی ون ا ال اء ترةم ، الغرض ل ذا كنرى شةزانةات اصییییصییییت و م ل ا التان ف ا نبم

 بالط  وشطاركف ال كم وطرة ف ال اشف ال رةات وشن ا أهم  ااةا الط وب هذه لتنسیي ال ایاةا

 ل ا طییغل و  ال اتل نالاراغ تطیی ر طیی ون م نأ  ال كام هؤ ء ة ت م ورنشا ، شصییةره ت رةر في

  بطیی ا ةراني الطیی ب نةنشا شثةرة، ابفةف  اییاةا الى وا سییتشاف الش اهي في ال لوس سییوى

 غةر اطر   ةثر لم ثانوةف  ایییاةا في للتاكةر لمةا و ت و  غمه أ ل ش   م نكل ة شل ف ال

 ةاةوش ةسیشا ا ةراني الطی ب هو وها ، الش رشف الناس و تل المشاء وارا ف والنغایاء الطی ناء

 ةاوسییور وال راا وناكسییتا  افغانسییتا  في و طییةف ش ازر ش  تسیینن ا وشا ا نا ارات أانار

  .انرةاء اناس ا ةت ا وةذهب

 إذا شذهنةفوال الطا اةف ال ااةا ةطر وا   أ  نلة م أ  ، ال رب الص اةة   اواننا النص  فشنا

 اةرا  في صاغةف أذانا ت م   ال ااةا هذه    ، ال رنةف ا ةرانةف ال ب ات في الن ث أراموا شا

 رحط نأ  ةرى ا ةراني فالطیییی ب ، ا ةرانةة  الشسییییؤولة  لمى و  ا ةراني الطیییی ب ننم  

 ن ا ا ط وبال ت رةب هي  الص اةة وظةاف نةنشا ، الطی وب نة  ال وة تزةم الطا اةف ال ایاةا

 . نةن ا والش نف ا اوة أواصر وت زةز اآلار الن ض شا
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 شةفوا سییب ال رنةف النلما  ةزور ، ال رب وغةر ال رب نلى شنات  ، ا ةراني الطیی ب هو ف ا

 لت صبا ن  ن ةما   مةم، كل اآلارة  ش  وةت لم والتآاي التساش  اآلارة  ة لم ، وا ورونةف

   أ ةر أو  اهل إشا  والشذهنةف، الابفةف ال ایییییاةا ةطرح ش  نأ  وةرى والشذهني، المةني

 .الط وب نة  والنغااء األ  ام إثارة سوى لا همف

 كسرا ي طاكر* 

 فه شو ا  ناة ال الم ا انارةف      0221/ طناط فنراةر 01 السنت*نطر هذا الش ال ةوم 
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 غیبوبة في السعودیة الخارجیة السیاسة

 واشلن الى ذلك وة وم ، الماالةف سییةاسییت ا في كشا ، الاار ةف سییةاسییت ا في السیی ومةف تتانط

 ، والمولةف ا  لةشةف لبوایییییاف امراك م ونمم السیییییةاسیییییةة   امت ا طیییییةاواف وانرزها كثةرة

 كلا  مةشف سییةاسییات واتنان م ل م الشت مة الو ةات ومنم ال الةف الناط شمااةل نلى وانتشامهم

 ا  الى ا لتاات مو  اةا طا اي شنظار ش  الشنط ف  ااةا الى والنظر ، وطرب نلة ا المهر

 ةال ام وة اول ، هذا. الشنط ف ن ا تشر التي الظروف في ةن   ل  الطا اةف النظرة اسیییییتامام

 في اءا نای ال رنةف المول نلى الشارواییف نزناشت م الوسیا ل نطییتى ة تاظوا أ  السی ومةو 

 الشسییییانمات وااصییییف ل ا الشسییییانمات ت مةم طرةا ن  الاارسییییي الالةج في الت او  ش لس

 الى ا وات  السییی ومةف ارسیییلت و م ، الشنط ف في وناوذها ال سیییكرةف هةشنت ا  ثنات ال سیییكرةف

 .ناشة  ش  اكثر شنذ شستشرة تزال   ط نةف ثورة لشوا  ف الن رة 

 و سییني نلي ن  ال انمة  زة  وشن م نأصییم ا  م اطا ت التي الثورات شنذ  سیی وم ال وسیی ى

 ةفال رن الاارسییییي الالةج ومول السیییی ومةف ت نةب نلى ال شل  صییییال  هللا ننم ونلي شنارك

 تونس في الواییا شن ا اارى  اییاةا الى الشنط ف في ال ام الراي و رف الماال ش  الثورات

 شنط ف في الطییناب  اذها   رف في تن   لم الش او ت هذه ولك   وسییورةا  والةش  وشصییر

  ر  شنذ سییی وم ال ة كش ا التي السییی ومةف في ااصیییف مول م في ة ري نشا الاارسیییي الالةج

  اار امو في نبمه و كام وام في الط ب ا  نل ، النلم امارة في مورللط ب    نلةا فرمةا  كشا

  رفة و  ، الاةصیل سی وم الاار ةف وزةر شرض نسینب تترن  السی ومةف الاار ةف السیةاسیف

 ا ةلت الى الشاسف نال ا ف الس ومةف تطی ر و ت في سیةاسیت ا وة مم الوزارة ةمةر الذي هو ش 

 وهواالم سی ومي  كوشي نكاتب ذلك  ما و م  الشنط ف تطورات وشواكنف  الاار ةف سیةاسییت ا

 سنبن الاار ةف  الس ومةف لسةاسف  ذرةف شرا  ف الى الس ومةة  الشسؤولة  منوة الى  الماةل

 . واةرا  سورةا في وااصف الش ا ت  شةا في فطل ا

 مول ؤو ط في التمال الى فة ا الشسؤولة  ة  ل  الاار ةف سةاستا في الس ومي التانط ولك 

 ومنم سییییییورةا في ال رب وشن ا ، نن ا غنى  في هي  روب في نلمهم وتورةط الشنط ف

 ارواح ازهاا ا  شن ا فا مة    ارهانةف نأنشال ال ةام أ ل ش  والسییییییبح نالشال ا رهانةة 

 . ال زل الشواطنة 
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 نمم لل ةا  ةظ ر ، ا رهانةف ال شلةات  ومنم الشنط ف مول طیییؤو  في السییی ومي التمال ا 

 ولم طیؤو  في نتمال م ان م نل ، السی ومةف الاار ةف في الشسیوولة  ننم ةف الرؤ في وایوح

 يف الشسییییتشرة هزا ش م ن  الت وةض ةرةمو   والسییییبح، نالشال ا رهانةة  وتزوةم الشنط ف

 .الشنط ف في ا ةراني النطاط ش انل وترا   م ا وسط الطرا شنط ف

 ةاطییو  ، ل م شنافس انا نلى الشنط ف في  ةرا  الكنةر المور الى ةنظرو  الذة  فالسیی ومةو 

 شارهاث تؤت لم  ولننا  والن رة  والةش  وسورةا ال راا في سةاسات م وا  ااصف مورهم افول

 كا  لن اة انةا ةك  لم السیی ومي المور نا  تأكمت ، النلما  هذه في ال رنةف الطیی وب ا  نل ،

 . وتارةنةا سلنةا

 يال را  الوزراء ر ةس ایییم الش ارایییف تطییی ةا نلى ال راا في  الةا ة شلو  فالسییی ومةو 

 يف   ومهم فطییلت شا إذا لل راا  رسییال م ا رهانةة  ت ن ف ن  ةتورنو  و  الشالكي نوري

 امالنظ  سیی اط سییورةا الى والشال السییبح ةرسییلو  نان م ا ل مو  نلنا ةؤكمو  التي سییورةا

  ش الشزةم وة مشو  الةشني الطیییأ  في التمال السییی ومةو  ةواصیییل الذي الو ت في هذا. فة ا

 وهم ، فة ا الثورة ل شا الن رة  في الةاف ال نظام منم ن  ةتورنوا لم وهم للنظام المنم

 . للشواطنة  التناز ت ت مةم ن مم الن رة  في النظام نلى الاغط ةواصلو 

 الطییا  في ةتمال انا نل الة ا اطییرنا التي المول طییؤو  في نالتمال ةكتف لم السیی ومي النظام

 ش اوشفال سیییبح و وم ن  ف لننا  في شةلةطیییةات تطیییكةل ة اول ف و ، سیییافرا تماب اللنناني

  وميالسییی النظام ةزوم كشا هللا  زب شوا  ف في لة اوا  والسیییبح نالشال فةا السیییلاةة  وةزوم

 ترواثارةوالتو ال ب ل  ثارة  الة م وا شوال وال تام السبح وةرسل لننا  طیشال في الشتطرفة 

 لسییییورةا الماالةف ا واییییاف نلى للتأثةر  اللنناني الطییییشال ناصییییشف في والنزانات ال روب

 . الش اورة

 ش  ركثة في وسیلنةف وشتغةرة واای ف غةر سییةاسیف اةرا  ت اه السی ومةف سیةاسیف  نرى وأاةرا

 ةجالال ومول  السییی ومةف ت اه شاتو ف ا نواب   ل نلى اةرا  ت شل الذي الو ت في ا  ةا 

 ا و ااصف التوتر ن  وا نت ام ال موء الى ن ا ف الشنط ف ا  تمرك  ن ا ، الش اورة الاارسي

 . ال كرة الشةاه في لبصطةام وة شلو  ننا ةترنصو  ا نماء

  فكرة وطرح  اةرا  ت اه الطییكوك  ثارة  ونرنةف اورونةف   ات ش  ش شوشف ش او ت هناك

 لمو وتطیی ةا اةرا  ش  ال رب وتاوةف اسییرا ةل ولةسییت  الشنط ف لمول ال مو هي اةرا   أ 

 . ا ةراني نالاطر ةسشونا شا لشوا  ف ال رنةف والش مات ا سل ف انواف أ مث لطراء الشنط ف
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 ال رب نموة اةرا  فكرة طرح في كنةر مور ل ا انبش ا ووسا ل السی ومةف انواا ا  طیك و 

 ا  التي  الراةصییف المناةات هذه نلةا تنطلي   ال رني ال ام الراي ولك  ، اسییرا ةل ش  نم 

 هذه السیی ومةف الاار ةف السییةاسییف توا   ف الذي التانط شمى نلى تمل فإنشا طییيء نلى ملت

 ش فس لتطوةا كتان ا وا بم انبش ا وسا ل تستامم ن ةث ، شسموم طرةا الى ووصیول ا ا ةام

 .الشنط ف في والتطنج التوتر ش  ت م  ن بنةف سةاسف اتااذ ش  نم  اةرا 

 كسرا ي طاكر* 

  *الش ال نله شو ا  ناة ال الم ا انارةف .نطر هذا 
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 سعودیة خدعة االرهاب، مكافحة

 اإلرهاني، ال انمة تنظةم وشول ومنم أنطیییأ الذي هو السییی ومي النظام أ  أ م نلى اافةا لةس

 ش ارنف نذرة ف الشسیییییلم الطیییییناب ا ف ننأ الذي وهو ا شةركةف، الشت مة الو ةات ش  نأشر

 هؤ ء  ش وا  ف الش ات  تل في تسنب الذي وهو افغانستا ، الى وارسل م الكارة الطةونةة 

 لتنظةشاتا كافف تشوةل اسییتراتة ةف تننى الذي وهو السییوفةتةف، ال وات اییم ال رب في الطییناب

  .ال الم في ا رهانةف

 ةالت ار شركز نلى ال  وم تننى الذي وهو سیی ومةا،  م  ن  اسییاشف ال انمة تنظةم زنةم وكا 

 يف الشسییلشة  اییرب في طةار مو  ش  الطا رات  سییتامام لبشةركةة  الذرة ف و مم ال الشي

  الاار ةف وزةر هو وها ا رهانةة ، اوكار ایییرب ذرة ف ت ت والةش  وناكسیییتا  افغانسیییتا 

  .سورةا في الشسل ف ال شانات تشول نبمه ا  الشأل نلى ة ل  الس ومي

  ولا الشسؤول سةكو  نأنا ةوشا ةاكر لم ال انمة، تنظةم ومنم وشول أنطأ الذي الس ومي النظام

 يف التنظةم ةرتكن ا الذي ال را م كل نلى نسیییةرا  سیییانا وسیییة اسیییب التنظةم هذا  را م ن 

 .ال الم أن اء

  اءان  شةا في ا رهانةة  ةشول ةزال   الذي السیی ومي النظام ة وم ا  الشنكي، الشایی ك ش 

 امانتا ن  اار ةتا وزةر وة ل  ا رهاب لشكاف ف الرةیاض في مولي شؤتشر ن  یم ال یالم،

 .لشكاف تا الشنذولف ال  وم  شةا شا للت او  است مامه ن  وة رب اطكالا نكافف لبرهاب

 مولي شركز نإنطیییییاء نبمه  رار ن  الشؤتشر افتتاح لمى السییییی ومي الاار ةف وزةر وانل 

  .الشركز هذا نتشوةل و ام نالرةاض الشت مة األشم شظلف ت ت اإلرهاب لشكاف ف

 تشوةل في الكنةر موره ن  ا ذها   رف ةرةم الشؤتشر ل ذا ن  مه السیییی ومي النظام أ  وشا

 في امالنظ مور تااییی  تنانا ا نبم وسیییا ل في تنطییر التي الوثا ا لك  ا رهانةف، ال شانات

 .ا رهاب تشوةل

 كةفا شةر الاار ةف وزةرة ش  انترافا تاییشنت سییرةف وثة ف ةكطییف وةكةلةكس شو ا هو وها

 يف ا رهانةف ال شانات لتشوةل ا ول الشصییییمر هي السیییی ومةف نا  كلةنتو  هةبري السییییان ف

  .ال الم

 في ةة ا رهان لتشوةل األ وى الشصیییمر هم سییی ومةة  شتنرنة  نأ  الوثة ف في كلةنتو  و الت

 سیی ومةة ال الشسییؤولة  ش  طلنت كلةنتو  إ  الى الوثة ف وأطییارت. نال الم التوتر شناطا  شةا
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 أ  ةافشا ،"وشسیتشرا  ا شا ت مةا" ة تنر اسیتراتة ةف أولوةف أنا انتنار نلى األشر هذا ش ال ف

 ظةموتن طالنا ، و ركف ال انمة، تنظةم التنرنات، تلك نلى ت صیییل التي ال شانات أنرز ش 

 .ناكستا  في" طةنف لطكر"

 نلى المو رات شلةارات نصرف ت وم  طر وااصف الت او  ش لس مول وش ا الس ومي النظام

 لشت مةا الو ةات ن  نةانف الشنط ف في تغةةر إ ماث أ ل ش  ال الم أن اء  شةا في ا رهانةة 

 النلما  في تغةةرات   ماث نالناط الغنةف المول ل ذه والشطییییییی ا الشتارج نمور تكتاي التي

 ش   انيت التي ا ورونةف المول ثم وش  الشت مة الو ةات ا ولى نالمر ف شن ا تسیییتاةم ال رنةف

  .اان ف ا تصامةف أزشف

  نةفال ر المول طییؤو  في التمال الشنط ف في ت  ة ا النظام هذا ة اول التي ا هماف نة  وش 

 واثارة الطا اةف نسیییبح ةتشسیییك وهو والةش  وال راا سیییورةا في وااصیییف ال كم انظشف و لب

  .ال راا في نطاهمه شا وهذا اارى، ف ف ام ف ف وت رةض والسنف الطة ف نة  الابفات

  رهانةفا ال شلةات تناةذ في كنةر نمور ت وم ال انمة نتنظةم الشرتنطف ا رهانةف فال شانات

 غانستا واف والةش  ال راا ماال التا ةرات وتمنةر الشنط ف في الس ومي النظام اهماف وت  ةا

  .وال سةنةات والشسا م ا سواا في ال زل ا نرةاء تست مف وغةرها وناكستا 

 لتيا التلازة وطینكات ا نبم ووسییا ل الصیی ف ش  الش ات ةشول السیی ومي النظام ا  ننسیى  

 ةخالطیی السیی ومي المانةف هو وها. والشتطرفف الشتطییممة ا فكار وتمنم وتتننى ال  ام الى تمنو

 تنظةمل تأةةمه تلازةونةف ش انلف في ة ل  النظام ر ال ش  نأنا ننا الش روف ال رةاي ش شم

 ة وم لكناو" التكاةر شن ج ةتنا و  المشاء إرا ف في ةتساهل   ال انمة تنظةم" نأ  شؤكما ال انمة

  اتتصیییییرة ن نل أ  ةشكننا فكةف.  را م ةرتكب ال انمة أ  وة ول تصییییرة اتا ن  وة تذر

 ا رهانةف  التنظةشات تشوةل في واف الا ا رهاب وشكاف ف امانف في النظام شسؤولي

 كسرا ي طاكر ن لم 

  فه شو ا  ناة ال الم ا انارةف . 0221فنراةر / طناط  27*نطر هذا الش ال ةوم ا  م 
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 ؟ العراق في الفوضى إلثارة محمومة محاوالت

 شنتاب  مةم نظام وإ اشف ، 0221 نام ال راا في  سة  وصمام الن ث ن كوشف ا طا ف شنذ 

 في تاتلف ش شونات  نل ش  وش شوشف  ثةثف ش او ت هناك ، ال را ي الطیییییی ب  نل ش 

  ةفال را نال كوشف ا طا ف و ال راا في الاواییى إثارة وهي وا مة ن طف في وتتاا الشصییال 

  . الشنتانف

  ، ل را ةفا نال كوشف لبطا ف والسییةاسیةف ال سیكرةف السینل نشاتلف ت شل التي ال شانات فأنرز

.  الموري نزت ال مالف و ا ش  ال ارب صمام نا ب ة ومه والذي الشن ل ال را ي الن ث  زب

 ان ة ظو  ونشا الطیی ب ش  سییر وها وأسییل ف شالةف إشكانةات ش  لمة م نشا الن ثةو   اول ل م

 نال كوشف الاییرنات ا سییى نانزال الشااییةف السیینوات طوال ، وشسییتشر كنةر اار ي منم ش 

 اافالشا السیییةارات تا ةر طرةا ن  ، والطیییرطف ال ةش فة ا نشا ال را ةف وال وات ال را ةف

 وأ شسة ةة  أو شسیلشة  أو تركشانا أو أكراما أو نرنا كانوا سیواء الشواطنة  ش  ا نرةاء و تل

 غتةالا  وتمنةرنشلةات  ال اشف الشراكز نإت اه الث ةلف وا سل ف ال اونات وأطبا  أوطة ف سنف

 اطنة الشو إثارة  أ ل ش   التارةنةف ا نشال وتناةذ الك رنا ةف الطا ف تولةم وتا ةرش طات

 مفف إمارة نلى  امرة وغةر الشواطنة  أش  اشا  ن  نا زة ك كوشف وإظ ارها ال كوشف ام

 . النبم

 ة نو  زالوا   ، صییمام  كوشف ش  الشسییتاةمة  كانوا الذة  وأز ش م وأنصییارهم الن ث ف امة

   ف م ، الشالكي نوري  كوشف  سییییی اط  وة ش  لمة م شا نكل وة شلو  السیییییانا النظام الى

 و ةامة ال راا الى الن ث  كم إنامة ةرةمو   نل ، الطییییی ب ن كم و  نالمةش راطةف ةؤشنو 

 ال رةات نكنت وذلك والنار ونال مةم نال وة ال راا صیییییمام ة كم كا  كشا ال را ي الطییییی ب

 ن بو اییمهم تسییتامم كانت التي نا سییالةب و تل م وسیی ن م الش اراییة  واسییكات السییةاسییةف

 تو ةا نلى ونشلوا  یاولوا ش شیا فیالن ثةو . الوراء الى النلیم هیذا وإنیامة ال راا اةرات

 لنةفأغ أل  ، ال كم الى للوصییول  امرة  غةر ف م ال را ةف ال كوشف و ال را ةة  الى اییرنات

 لىا الن ث  كم نإنامة ا غلنةف هذه ت نل أ  ةشك  و  الن ث  كم ت ارض ال را ي الطییییی ب

 . ال راا

 اومالو ا نتاانةف ال شلةف في طییاركوا  و م الشالكي نوري ل كوشف ش اراییو  سییةاسییو  هناك

 الشناصیییییب ش  الشزةم ةرةمو  ولكن م ال كوشف في نلةا شناصیییییب نلى و صیییییلوا النرلشا 

 لتيا ا ارى ال را ةف ا  زاب  مرة نسنب ذلك ش  ةتشكنوا لم و ال كوشف  ر اسف الى للوصول

 وزراءال ر ةس شنصیییب الى الوصیییول ش  السیییةاسیییةة  هؤ ء وتشنا نةن ا فةشا نا  تبف ت وم
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 ال وار مول ش  منم نلى وة صییییلو  الشناورة نلى الكنةرة ال مرة ل م السییییةاسییییةو  هؤ ء.

 . ال الي الوزراء ور ةس ال كوشف نن اء ترغب   التي الت او  ش لس مول ش  وااصف

 أ  ناشكان ا ةك  ولم  سیة  صیمام ن م في ش شطیف كانت ، ال راا  في اارى  شانات وهناك

 ،  ال شانات هذه ولك  ، امه صوت ا رف ت لو ن وة ة ش  ا كا  صمام    نالةا صوت ا ترفا

 فاتر ا   وهي وش افظات ا شناط  ا في و  و  ا  رةت ا كاشل نلى ، ال مةم ال  م في  صلت

 كوشف  نأ  ت ل  الو ت ناس في وهي   رةف نكل شطالن ا وتطرح ال كوشف ام  نالةا صوت ا

 لةسو ، ال ا م ال كم اییم وا نتاااییف الثورة الى تمنو و     ا وتسییلن ا افواه ا تكشم الشالكي

 ن م في كا  كشا ا  لةف  كم ترةم أم الن ث  كم ترةم هل ، ال شانف هذه ترةم ذا شا ش روفا

 ش  تنازل نلى  صییییلت وكلشا  ت  ةزةف ناتت شطالن ا    ، الن ث و زب  سییییة  صییییمام

 ىنل واف ت الشالكي نوري نر اسییف ال را ةف ال كوشف أ  وةنمو.   مةمة شطالب  مشت ال كوشف

 ت م ف أ ل ش  ال راا ش  والغرنةف الطیییییشالةف الش افظات في الشتظاهرة  شطالب ش  الكثةر

 وشفال ك  مشتا نشا ة نلوا لم الشتظاهرة  ولك  ، الطنة ي وای  ا الى ا شور وإنامة ا وایاف

 ال راا شناطا نكل  ل الذي والمشار الاراب نأ   ةما ة لشو  الشتظاهرة  أ  شا ، ا    تى

 ال راا نلى والغرنةف ا شرةكةف لل وات نموا  ش  ذلك تنا وشا صیییییمام  كم سییییینوات اثر

 الوسییییییطى الشناطا وأ   صیییییةرة فترة في إنشاره ة ام أ  ةشك    ، الن ث ن كم لبطا ف

 بوغر طیییشال في ال را ةو  شن ا ة اني التي الشطییییاكل ناس ش  ت اني ال راا ش  وال نونةف

 . أكثر نل ال راا

 نذش أنلنت  ، الاارسییي الالةج في الت او  ش لس في ا ناییاء المول أ  ننسییى أ  ةشك  و 

 ، فال كوش لر ةس  ش ارات ا ، للوزراء ر ةسا الشالكي نوري وانتااب  سة  نصمام ا طا ف

  فشو وشا آار نلم أي في  نل ، ف سب ال راا في   طة ي  كم أي ت ارض وهي طة ي  نا

 .ن ول شا نلى ملةل ا  ا ةرانةف ا سبشةف ال ش ورةف ش  المول هذه

 رااال  في الطییة ةف ا غلنةف ة شا كا   نا ،  سیییة  صیییمام نظام ةمنم كا  السییی ومي فالنظام

 صییییمام سیییی ط ون مشا ، وا ةرانةة  ال را ةة  ش  ا  ف ش ات و تل اةرا  نلى  رنا وطیییی 

 ام س وم آل نظام إتاذها شوا ف ش  وكم الشالكي ل كوشف الش ارض شو اا النظام هذه واصل

 ااال ر الى السییی ومةف و  ت ا ایییرنات وكم الشتطیییممة الطا اةف النزنف نسییینب الشالكي  كوشف

 طییتىن السیی ومةو   اول و ، ا غلنةف  نل ش  مةش راطةا انتاب  م الوزراء ر ةس كو  نسیینب

 صییرفوها التي ا شوال كل رغم ، ا    تى ة مروا لم ولكن م الشالكي ن كوشف ا طا ف السیینل

  .نالشالكي لبطا ف
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 مشواو  وشصییر تونس في انطل ت التي الثورات ن م الاط نلى مالوا  طر  كام ا  ننسییى و 

 ن  نةانف الشنط ف مول في ا  ماث  ش رةات نلى ةؤثروا لكي الیمو رات ش  الشلةیارات

  وسیییورةا ولةنةا وشصیییر تونس في ورطیییاوة م تمابت م اانار هي وها ، ا شرةكا  أسیییةامهم

 التارةني مورهم وشا الط وب سارةف شثار وآصین ت المول هذه في ا نبم وسیا ل في تنطیر

 نا ر توا ا التي ال رنةف النلما  الى  ن م الشغرر  الطیییناب ارسیییال وااصیییف الشنط ف مول في

 يف الاوایییى  ثارة  تارةنةف  ش شف ش  ن م انةط وشا التارةني مورهم نلى ملةل ا  ، أهلةف

  .الط نةف الثورات ومنم المةكتاتورةف ا نظشف ش اماة  ن  ف  الشنط ف

 نة  فوا اتب الطا اةف الن رات  ثارة ال را ي الطییا  في التمال ا    ة اولو   فال طرةو 

 تكو  ن كوشف وا تةا  الشالكي ن كوشف ا طا ف ذلك وراء ش  ة مفو  وهم  والطیییة ف السییینف

 املل ة  ال راا ماال أ نصارفي ة ةطو  هم وها ، ا شرةكا  و سةامهم س وم و ل ل م نشةلف

 ال طرةة  اطط  أمركت  ال را ي الطیییی ب ش  ا غلنةف ا  وةنمو  ال كوشف اییییم نتظاهرات

 .ال راا ماال نأواشرهم ةت رك وش   ةمنشون م وش  والس ومةة 

 زرا  مو ر ةس تصرة ات وشا ، ال را ي الماالي الطأ  في التمال في كنةر نصةب ولبتراك

 لىن ملةل ا  الطا اةف الن رات وإثارة ال راا في الماالي الواییا نطییأ  ارموغا  طةب ر ب

 إثارة الى ت مف الشت مة والو ةات وتركةا و طر السیییییی ومةف أاییییییبن ا رنانةف اطف تناةذ

  طةرةالا  الل نف ال را ةو  أمرك ل م.  الن ث  كم ش  توا تالص الذي النلم هذا في الاوایییى

 ت رك أي لشوا  ف اسییییت مامهم ن  نالناروانلنوا الل ب ش  والسیییی ومةة  ال طرةة  و ذروا

 . ال راا ماال الاواى واثارة  الطرنةف ال كوشف اس اط  الى ة مف شطنوه

 أ ن نلشا ،   ل ا أ ل ش   ت شل  ال كوشف ولك  كنةرة ال را ةو  شن ا ة اني التي فالشطیییاكل

 واییا وت سی  الشااییةف ال لةلف السینوات ابل كثةرا ت سیی   م ال راا في ا  تصیامي الوایا

 اصفوا ال راا شناطا شاتلف في الت ارة وت سنت الشوظاة  رواتب وزامت ال را ي المةنار

  الشركزةف وال كوشف كرمسییییتا  ا لةم نة  شسییییتشرة الابفات زالت   الذي ال راا طیییشال في

 ال ب ات ىنل ونتا ج آثار ش  ذلك ةتنا وشا  الناط وتصمةر نةا وااصف ال ااةا ش  كثةر  ول

 . ال اننة  نة 

 ش  سیینوات ن م ال راا وانشار نناء نلى ال را ي الطیی ب أطةاف كل ت شل أ  ال كشف ش  ا 

 نلى اسیییا ر ش  ال موا  ذلك أسیییار وشا اةرا  ایییم صیییمام طییین ا التي وال رب الن ث  كم

 سر ة ة وم أ  ا  مر ش  وأ  ، ال مم   النناء في تطییارك وأ  ، وا ةراني ال را ي الطیی نة 
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 و  فةا تشةةز   شو م نراا نناء أ ل ش  ة شل نانا  ال را ةة  كل نطشأنف  ال را ي الوزراء

 . اارى ف ف  ساب نلى لا ف ش اناة

 ش و والشذاهب الطوا ف نة  وشةز ال را ي الطیی ب أطةاف نة  الابفات زرف  سییة  فصییمام

 وفس ال مةم ال راا نأ  ا طةاف كل نطشأنف ا  ، السوماء ال  نف تلك رسونات إزالف الص ب

 .  شانف أو لا ف   ال را ةة  لكل ال راا وا  السانا النظام أاطاء ة ةم ل 

 نتطیی ةا النلم هذا الى نال انمة شرتنطف ش شونات نإرسییال   امة ش او ت هناك فإ  وأاةرا،

 فالشسییؤولو  ، والسییبح نالشال  الش شونات هذه وتشوةل وا تراك وال طرةة  السیی ومةة  ش 

 الطیییی ب وإ   ، نشوا  ت ا الكاةلف السیییینل ولمة م ، ال مةمة الشؤاشرة  ةما شمركو  ال را ةو 

  رةفونطییا  نلةف نسییةاسییات طیی ون م ة كشو  الذة  و طر السیی ومةف ل كام ةسییش  ل  ال را ي

 نرلشانات وا اشف  كاش م ااتةار ش  طیییی ون م وةشن و   ال صییییر، روح ن  ن ةمة ونأسیییالةب

  ةامة ش  شن    وااصییف نموره  ال ةام ش  النسییاء وة رشو   رة انتاانات وا راء وا زاب

 نسیییةاسیییةة  ة نل ا  ال را ي للطییی ب ةشك  و  ، لذلك ا سیییبم ش ارایییف نذرة ف السیییةارات

  فالشنط مول في الاوایییییى إثارة نلى ة شلو  الذة  وال طرةة  السیییی ومةة  نأواشر ةأتشرو 

 لةاییییی وا وا ورونةة  ا شرةكا  ن  نةانف الناط اةرامات ش  المو رات شلةارات نصیییییرف

 طییؤون ا في نتمال ا ا ورونةف والمول الشت مة الو ةات شن ا تسییتاةم فواییى في كل ا الشنط ف

 ةرفيتغة اي ن  ن كوشات م ةنأوا أ  الشنط ف وطییةو  وال طرةو  السیی ومةو   لةتشك  الماالةف

 . الماال

  كسرا ي طاكر

  *فه شو ا  ناة ال الم ا انارةف . 0221فنراةر / طناط  21نطر هذا الش ال ةوم السنت  
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 البحرین في الثورة انطالق ذكرى في

 الن رةني بالط  ةنتاض  ةث ، الن رة  في الثورة  نطبا الثانةف الذكرى الاشةس الةوم تشر 

 اءانایی وسییا ر والسیی ومةف الشت مة الو ةات ش  نمنم الن رة  ة كم الذي الةاف آل  كم اییم

  لةلف ف ف نلى ش تشما وارامتا الطیی ب  وة ةت اهل والذي ، الاارسییي الالةج في الت او  ش لس

 في  غلنةفا انتاااییف وتوا ا تسییلطةا  نلةا مةكتاتورةا  كشا الن رة  ت كم ال كم نلى شتسییلطف

 ستورةفوالم السةاسةف ت ا صب ا الى تمنو التي لشطالن ا ا كتراث مو  والنار نال مةم النبم

 فللمول ال اشف ا راایییییي سیییییر ف في والت  ةا الطا اي التشةةز وان اء مةش راطي  كم وا اشف

  سییة وت والنطالف الا ر وش ال ف ال نسییةف وسیی ب والناي وا نت ا ت والت سییف ال شا وان اء

  .والت لةم الامشات

 وااصیییییییف النظام نرى ، ال  ف الشطالب ل ذه الن رة  في ا غلنةف طرح ش  الرغم ونلى

 ش  كثرا اآل   تى استط م و م  ، نال وة الن رةني الط ب ةوا  و  الشسیؤولة  ش  الشتطیممة 

 وزنشاء الشواطنة  ش  كنةر نمم وانت ل اآلآلف و رح السییلشةف الثورة هذه في طییاص شا ف

  ش یال تم ن  یف والششرایییییییة  ا طنیاء ونطیییییییرات الیمولیف وشوظاي وال ش ةیات ا  زاب

 الشواطنة  ش  ال طییییییرات اییییییم ا كاش ا تصییییییمر ال سییییییكرةف الش اكم ونري. الشتظاهرة 

 . ال ةاة شمى والس   نالس   السةاسةف والطاصةات

  رتالا مالت  ةث ، س وم آل نظام  نل ش  كنةر ونسكري شالي نمنم ة ظى الن رةني فالنظام

 فمر  وات سلطف ت ت ت شل ا شاراتةة  ال نوم ش  و مة الى ااافف شمرنف س ومةف نسكرةف

 يف تطارك ال وات وهذه ، الن رةنةف ا رااي الى ا نتاااف نمء ش  وا م طی ر ن م  ال زةرة

 آل نظامل ا ول المانم ة تنر س وم آل نظام وا  واشنةا استاناراتةا النظام وتمنم ا نتاااف  شا

 هذه ان كاس ش  اوفا السیییةاسیییةف ا صیییب ات ش  وةشن ا الشنتاایییة  ایییم ة رایییا  الةاف

 .الماالي وا ا نلى ا صب ات

  وانمها نلى الشت مة الو ةات اوف نسیینب ، ال الم ناهتشام ت ظ لم التي الن رة  في فالثورة

  ش الاارسیي الالةج في ال كوشات واوف الن رة  في الااشس اسیطول ا وااصیف الشنط ف في

 شلةارات لصییرف ا ثورةف  ركف اي ش  شصییونف ان ا تظ  التي و مول ا في الثورة هذه انتطییار

 آل نظام نا  ا شا لل الم اظ رت الثورة ف ذه ، نروطیییی ا ش  الثورات هذه  ن ام المو رات

 تطرح طیییی نةف ثورة ة شا ا  ش  ان ز هو الماال في الثورة و ف ةا سییییا ة اول الذي الةاف

  ، ال رنةف المول ش  وغةرها ولةنةا وشصیییر تونس في ال رنةف الطییی وب شطالب تشاثل شطالب
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 لذيا الطیییی ب هذا ألغلنةف ال  ف الشطالب ت ارض و الن رة  في نالسییییلطف تسییییتأثر ا لةف   

 ..نبمه في ناصب ات ةطالب

 غةابو الش سیونةف و ال اكشف ا سیرة فسیام ش  السینة  ل طیرات نانوا الن رةني الطی ب فانناء

 و وم نممو ال اییا ةف السییلطف وانت اكات الشسییاك  ون ص والنطالف والاسییام والتشةةز الطییاافةف

 ، ناشا ة ارن  شنذ ال كم ر ةس ا ةتولي التي ال كوشف انشال نلى نالر انف ت وم تطرة ةف سیلطف

    ..ا ارة  الى السلطف تسلةم ةراي و 

 ال وار الثوار  امة نلى ا   ةطرح ، ناشة  شنذ كنةرة طییییییی نةف ثورة ةوا ا الذي فالنظام

 فالثورة ال ركف وةو ف ا  ت ا ات ةن ي نلا السلطف شا شااواات في الماول الى وةمنوهم

 لسلطفا ا  وةنمو ، النبم في  وهري تغةةر ا ماث ترةم والتي طی ةم شا ف ش  اكثر  مشت التي

 اان  المولي للش تشا تظ ر لكي ال وار ش ترح طرح سییوى ت م   شسیموما طرة ا توا ا ننمشا

  ا وااصف الاارج ش  اغوطا ا   ةوا ا فالنظام ، ترفاا الش اراف ولك  لل وار شست مة

 وهناك ،  ا نسییا  ل  وا النظام انت اكات نلي ا اییواء سییلطت  م ا نسییا    وا شنظشات

 وهذا ، نيالن رة الط ب  شا في الشتورطة  الن رةنةة  الشسیؤولة  نلى ن ونات لارض تو ا

 نرو ة ت نل ، شنا فا مة اي الثوار ةري   الذي ال وار الى الثوار  امة منوة الى النظام ةمنو شا

 .  .النظام  انب ش  امنف ال وار

 ا   وهو ، السنة  نطرات شنذ السیلطف شراوغات ش  سی م طی ب ثورة  هي الن رة  ثورة ا 

 ،  ش ةفال امواتا نكل النظام ة ش  ا التي السلشةف الشسةرات طرةا ن    ا استةااء نلى شصیشم

 يف الثورة  نطبا الثانةف الذكرى نطةف ار وا الذة  الشتظاهرة  توا ا النظام  وات هي وها

 يالن رةن الط ب ولك  وال نانل للمشوف الشسةلف الغازات  ایمهم واسیتامشت سیلشةف شظاهرات

  اةفن في الش ارایییف الن رةنةف السیییةاسیییةف ال ش ةات  طر ت ا التي شطالنا ت  ةا نلى شصیییرّ 

 يةاا طاشل سةاسي  ل هو الن رة  ت تا ا شا" ا  فة ا اكمت  والتي ا رن اء ةوم شظاهرات

 والنمء ام،وا ستار وا ستنمام والتسلط المكتاتورةف  الف وان اء الط ب، إلى السیلطف تسیلةم الى

 واكمت األشور،  شةا في ال سیییم هو  راره وةكو  للطییی ب السیییةامة فة ا تكو   مةمة نشر لف

  اذ يالتأسةس الش لس أو ا ستاتاء ننر للطی ب فةا ة تكم أ  ة ب سیةاسیي  ل اي" ا  نلى

 ر اص  ل ة تنر ذلك ومو  الطی ب، رأي ابل ش  ا   ل  ي طیرنةف فب فةا، الغالنةف رأي

 . ".للن رة  الشنطوم الشمى ن ةم اإلست رار ة  ا أ  ةشك  و 

  كسرا ي طاكر

  *فه شو ا  ناة ال الم ا انارةف . – 0221 فنراةر 23 نطر هذا الش ال ةوم الاشةس  
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  ایران لمواجهة اسرائیلي – تركي – سعودي حلف

 تل  أ  ولا اسییرا ةلي شسییؤول ن  ال الي الطیی ر اوا ل اللنمنةف′ تاةشز صیینماي‘ صیی ةاف ن لت

  ش نمم شا إةرا  اییم المفاني نال لف ةسییشى شا إلى ا ناییشام نلى شكثف ن  م ت شل انةب

  .الش تملف ال رنةف المول

 رم ،األ تركةا،  ش  كل إلى لبناییشام تسیی ى إسییرا ةل فإ  الصیی ةاف، ننا كطییات شا ون سییب

 أو ش تمل  مةم أوسییط طییرا الا ن مف وذلك ،’ال رنةف اإلشارات السیی ومةف، ال رنةف الششلكف

 .الطة ي ال بل‘ لشوا  ف ،’ش تمل هبل‘

 طرا‘ التطكل هذا أ  إلى اسشا النرةطانةف الصی ةاف تورم لم الذي ا سیرا ةلي الشسیؤول ولات

 ت و    سییتشثل والتي′ 2+3’ اسییم نلة ا أطل ت التي األشرةكةف الاطف اییش  ةأتي ’ مةم أوسییط

 .الش لنف األشرةكةف السةاسف في كنةرا  

 ل زةزا ننم ن  سییلشا  األشةر السیی ومي ال  م ولي فةا  ام و ت في ا سییرا ةلةف الرغنف وتأتي

 هللا ننم التركي الر ةس ش  لمنوة تلنةف ةوشة  إسیییتغر ت تركةا إلى  نزةارة الشاایییي الثبثاء

 . غول

 األشةر المفاف ووزةر السیی ومي ال  م ولي إ  السیی ومي، الشلكي المةوا  ن  صییامر نةا  و ال

 سییییورةف شلاات  ول التركي الر ةس شا شنا ثات أ رةا سیییی وم، آل ال زةز ننم ن  سییییلشا 

 .كةاوتر الس ومةف نة  ال ب ات تنشةف إلى ناإلاافف اإلةراني، النووي والشلف وفلسطة 

 وكا  ف،المفانة الصیینانات ش ال في ت او  اتاا ةف الثبثاء ان رة في والسیی ومةف تركةا وو  ت

  سییییكريال للتمرةب والسیییی ومةف  طر شا شناصییییلتة  اتاا ةتة  نلى صییییاما التركي النرلشا 

 .التركةف ’زشا ‘ ص ةاف ذكرت  سنشا ان رة، شا الشطترك

 ازيغ  اش ف في المولةف ال ب ات شمرس نوةك  وكا  المكتور ن  التركةف الصییی ةاف ون لت

 في ةرانيا  الناوذ لتزاةم للتصمي ةأتي التركي ـییییییی السی ومي الت ارب  ا   ولا التركةف ننتاب

 . الشنط ف

 ش  لزةارةا ت رن ا أ  في تأشل الس ومةف إ  ال ول منلوشاسةة  ن  ال رني ال مس ص ةاف وتن ل

 تزاةمالش الناوذ لشوا  ف األطلسییي طییشال  لف في ال اییو تركةا شا اسییتراتة ي  لف تطییكةل

 .الشنط ف في إلةرا 
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 شا إلى ما ناشا نلى شكثف ن  م ت شل انةب تل نا  تاةشز صنماي ص ةاف انر  نستغرب و 

 ةفالترك  ال ب ات    الش تملف ال رنةف المول ش  نمم شا إةرا  ایییم المفاني نال لف ةسیییشى

  تراكا الشسییؤولة  هم وها لتركةا ا سییرا ةلةة  إنتذار ن م طنة ت ا الى نامت  م  ا سییرا ةلةف

 .اسرا ةل شا نبمهم نب ات تطنةا في ن مهم سانا الى ة ومو 

 يف ال رنةف المول ش  ال مةم شا ش امثات طوةلف فترة شنذ ت ري اسییرا ةل فا  ااري   ف ش 

 ن   ت ل  ا سیرا ةلةف′ هآرتس‘ صیی ةاف هي وها ش  ا  طنة ةف نب ات   اشف الاارسیي الالةج

 اؤهااا  رى الشاییةاف المولف اسییم وا  الاار ةف، ال واصییم ا مى في ل ا تشثةلي   شكتب   فت  ،

 .الش نةف المولف ا راج نمم في ا سرا ةلةف ال كوشف رغنف الى ت وم  سناب

 مولو  كوشتا نة  وسیییةاسیییةف ا تصیییامةف نب ات هناك ا   ال نرلة  في ا سیییرا ةلي السیییاةر

 التي المولف اسیییم ةذكر ا  او المول، هذه ة مم ا  مو  الشطیییتركف الشصیییال  تاراییی ا الة ةف

 .اةاا ةاالت ل رفات التي ا سرا ةلةف الاار ةف وزارة شثل شثلا اسرا ةلةف ’ساارة‘ ت تا 

 ششثلةف اسییرا ةل ا اشت 0220و 0222 ا نوام نة  انا الصیی ةاف نطییرت ا التي الوثة ف و سییب

 نب ات   ‘ الش نةف الالة ةف المولف ناستثناء  شة ا اسیشا  ا ذكر  رى ال الم، مول في شاتلاف

 .للغاةف  ساسف  اةف الاارسي الالةج مول في اسرا ةل

 لف،المو هذه اسیییم  ول التك نات ش  ال مةم ةثةر الانر هذا نأ  ال رني ال مس صییی ةاف وتذكر

 للتة ا نشا  وسلطنف  طر ش  كل اسم ة از ا  الطنة ي وش    نا، الف ت ف التي وا سیناب

  طر  ممتت و م. ناصیییشتة شا في تشثةلةف شكاتب وفت تا اسیییرا ةل شا ا تصیییامةف نب ات ا اشت

  اسییم ن   شم الطییةخ اار ةت ا ووزةر وزرا  ا ر ةس    الش ال هذا في نشا  سییلطنف نلى

 توالت  واطییینط  الى ذهنت التي ال رنةف السیییبم شنامرة شتان ف ل نف ترأس الذي هو ثاني ال

 شنمأن لل نول ال رنةف ال اش ف اسییییت مام ش ا الل اء اثناء وانلنت الاار ةف، وزةر كةري  و 

 نسیینب  رضوت وا سییرا ةلةة ، الالسییطةنةة  نة  تسییوةف الى التوصییل  ال في ا رااییي تنامل

 .الكتاب ش  الكثةر  نل ش   اسةف انت امات الى ا نب  هذا

 طةخال اار ةت ا وزةر والت ى اسرا ةل شا سرةف نب ات ا اشت الشت مة ال رنةف ا شارات مولف

 وثا ا في  اء اش  سب شرة، ش  اكثر ا سرا ةلةف نظةرتا لةاني تسةني نالسةمة زاةم ن  هللا ننم

 ن  متا مولةف شؤتشرات في طییاركوا اسییرا ةلةة  وزراء ا شارات اسییتاییافت شثلشا وةكةلةكس،

 .ارا ا نلى

   



88 
 

  

 الش  في ن مها ولي وطالب اسییییرا ةلةف، وفوم زارت ا ف م الن رة ، مولف اسییییتثناء ةشك  و 

 يف والكتانف اسیییرا ةل، شا انبشي نرني تطنةا  موث نایییرورة ’نةوةورك‘ صییی ةاف نطییرتا

 فورغن ال رنةف السبم شنامرة وطیرح ا سیرا ةلي، ال ام الرأي الى الوصیول ا ل ش  صی ا ا،

 .السبم في ال رب

 لش ان المو ف الى ا سرا ةلةف الششثلةف  نامة اسیت مامها ن  شرة ش  اكثر انرنت  طر  كوشف

 ان ان اار ةت ا وزةر نلوي ن  ةوسف السیةم لسیا  نلى  الت نشا  سیلطنف طیروط، نمة تلنةف

 ومف  ا سییلشةفال ال شلةف في ا ناراط نلى ل ا تطیی ة ا شسیی ط في  سییرا ةل تشثةلةا   شكتنا   فت ت

 في 0222 نام التشثةلي الشكتب اغبا  ررت فان ا السیییبم، ةت  ا لم ن مشا ولك  ا شام، الى

 في را ةلاس استامشت ا التي ال ي نالرصاص ال تل اسالةب نلى وكرم الثانةف، ا نتااایف ذروة

 .شوا  ت ا

 التي الت م وا  اةرا  لشوا  ف الطیییةطا  شا  تى الت الف ةرغب السییی ومي ال انب ا  وةنمو

 كاسیییمة نایییانف هي السیی ومي الطیییأ  في نالتمال اةرا  الى السییی وي الاار ةف وزةر و   ا

  ةلةة ا سییرا الى ت رن م لتنرةر نةمهم ذرة ف وهي اةرا  اییم الاارسییي الالةج مول تسییتامش ا

 .اةرا  ام ش  م والت الف

 ن  فالسیی ومة ت ل  فةوم اةرا  اییم ذرة ف ن  ةوم كل تن ث ، ال رنةف الاارسییي الالةج مول

 رال ز نا تبل اةرا  ا شارات شطییةاف تت م اار وةوم اةرا  لصییال  ت سییس طیینكات  كطییا ا

 يف اةرا  تمال الن رة  ت ل  اار وةوم الصییییغري وتنب الكنرى وتنب شوسییییي انو الثبث

 . الماالةف طؤون ا

  ن  ت  ز وننمشا ، هناك الطییییة ف الشسییییلشة  وت شا شواطنة ا شا شطییییاكل لمة ا فالسیییی ومةف

 . طؤون ا في نالتمال اةرا  تت م  شواطنة ا شا الشوا  ف

 يه ف ا شواطنة ا شا شطییاكل توا ا التي ا اري الاارسییي الالةج لمول نالنسیینف ال ال وهكذا

 نلي ا اةر اسیم تطرح شوا  ت ا في ت  ز وننمشا الطییة ةف ا غلنةف ن شا ت وم الن رة   كوشف

 .الماالةف طؤون ا في تتمال ان ا
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 التمال نةنةا نام ةرى فالكل الطیییشس ش  أواییی   الشنط ف مول طیییؤو  في السییی ومي التمال

  وهناك هنا تصییرف ا التي المو رات وشلةارات وال راا وشصییر ولننا  سییورةف في السیی ومي

 .واسرا ةل ا ورونةف والنلما  الشت مة الو ةات ا  شن ا تستاةم    شذهنةف  روب  ط ال

 هم هل   ال مةم ال لف هذا تطیییكةل في ا تراك الشسیییؤولة  مور هو شا:  الشطروح والسیییؤال

 را ةلةة وا س الس ومةة  الشسیؤولة  نة  النظر و  ات نة  للت رةب السیشسیار نمور سیة وشو 

 ؤولة الشس نلى ا .  اةرا  لشوا  ف  وا سیرا ةلةة  ال رب نة  نمورتنسیة ي سیة وشو  أن م أم

 . الشنط ف في الشسلشف والط وب التركي للط ب  الشرت ب مورهم ةوا وا ا  ا تراك

 كسرا ي طاكر*

  ا انارةف .  ال الم فه شو ا  ناة   – 0221 / اةار شاةو 05 لسنتنطر هذا الش ال ةوم اا
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  المنطقة لدول امریكیة اسلحة صفقات

  من نلى شسؤولة ا ل ث شس ط ال شانةف ال اصشف كةري  و  ا شرةكي الاار ةف وزةر ةزور

 ةزور اشرةكي شسییؤول ثاني وهذا. مو ر شلةار 0،2 ن ةشف الشت مة الو ةات شا اسییل ف صییا ف

  .المو رات نشلةارات ا سل ف وتازة  طراء نلى ال رب ل ث ط ر ابل الشنط ف

  الشنط ف لمول نزةارة  الشااییییي انرةل ن اةف في هاغل تطییییاك ا شرةكي المفاف وزةر  ام و م

 شا مو ر شلةارات نطییرة تنلغ ا شالةف ن ةشف اییاشف تسییل  ن وم  ول شسییؤولة ا شا للتنا ث

 .والس ومةف الشت مة ال رنةف وا شارات اسرا ةل

 الطرا نلى  مةمة  ولف في كةري ت ل التي الطا رة شت  نلى للص افةة  الشسؤولو  وأوا 

 رسییالف نلى الشصییام ف هو شسیی ط إلى كةري  و  لزةارة الر ةسییةف األهماف أ م ا  األوسییط،

 ایاتالشااو نمء  نل  ا سیل ف لصینانف األشةركةف" راةثةو " وطیركف نشا  نة  الشو  ف النواةا

 .. الن ا ي ال  م إلن از

 روا ر الُ شانةة " إ   ا نناء وكا ت األشةركةف، سیب الاار ةف وزارة في كنةر شسیؤول و ال

 وزةر كا  شا وهو راةثةو ، صیینا ش   و -ارض مفاف نظام طییراء الشااییي الثاني كانو  في

 الت ارةف الشصیییال  مفا هو األهماف أ م وأ . الطیییةو  ش لس في كا   ة  ةمنشا الاار ةف

 ."اإلمارة ل ذه ش م ذلك نأ  ل شا  واإلثنات األشةركةف

 ال  م  ةشف أ  أكموا الشسیییؤولة  لك  الصیییا ف، نلى األاةرة اللشسیییات وایییا ةت ة  زال وشا

 نة  ا نمشاج ش  الشزةم سییت مث" الصییا ف هذه إ  الشسییؤول و ال. مو ر شلةار 0،2 سییت ارب

  او الت ش لس ماال الو ت ش  فترة شنذ نلةا ن شل شا و وهو الاارسي الالةج في المفاف أنظشف

 .الاارسي الالةج لمول ششاثلف أنظشف هناك" أ  إلى شطةرا   ،"الالة ي

 وسةلف نالتالي وهي ،22 أف طا رات ش  ثانةف طیرة ف أةایا   شؤارا   تل ت نشا " أ  وأایاف

.  ل شلةاتا في الترانط ص ةم نلى شكاسب سة  ا الذي األشر المفاف، ش ال في نب تنا لشتان ف

" 22 أف" طراز ش  أشةركةف شطارمة 20نـیییییی نشا  تزوةم صا ف إ  أشةركةو  شسؤولو  و ال

 .0223 ال ام ن لول لتسلةش ا 0222 نام أنرشت
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t0222ناشي ابل مو ر شلةار 022 والي الاارسییییي الالةج في ال رنةف المول انا ت   مف 

 0220إلي 0220ش  اسیییییتةرامه تم شا إ شالي نلغ  ةث األسیییییل ف  سیییییتةرام ف ط 0220و

 .أةمكس شنظشف لت رةر وف ا ,سنوةا شلةارا 72 نشتوسط أي مو ر شلةار 522 والي

 مول نة  الكنةرة الصیییا ات هذه ن م وراء ش  المافا شا هو ا ذها  الى ةتنامر الذي السیییؤال

 هو له والشانةا  وفرنسیییییا نرةطانةا شثل اورونةف ونلما  الشت مة والو ةات الاارسیییییي الالةج

 نال كس نل الاارسیییي الالةج مول ش  اةا ت مم لم فاةرا    اسیییرا ةل شوا  ف ام اةرا  شوا  ف

 ط نات وننور هرشز شاةا اش  لایشا  الشنط ف مول شا للت او  شسیت مة ان ا شرارا انلنت

  اشت ا  وان ا  ، الشنط ف في ا نني تمال اي ت ارض ان ا ناسییییتشرار انلنت ولكن ا  الناط

 اسیییییرا ةل و الشت مة الو ةات ت مةمات شوا  ف أ ل ش  نذلك ت وم فانشا ا سیییییل ف نتصییییینةا

 . ةوم كل وة ممها صبفف نكل الشنط ف مول ةت مى الذي الص ةوني الكةا  ورمف الشتكررة

 ةالشت م للو ةات شصل ف هناك    ش ل ا غةر في اةرا  ش  الاارسي الالةج مول شااوف إذ 

 المو رات نشلةارات اسییییل ت شا نةا  ترةما   ن شا اةرا  ش  المول هذه تاوةف في والغرب

 .ةت ممها نمو نو وم المول هذه ط رت اذا ا  ذلك ة صل و  الاارسي الالةج لمول

  اتصییا ن م نلى الاارسییي الالةج مول  امة ة ثو  ش  ش مشف في هم ا شرةكةو  فالشسیؤولو 

 النال ن  ةغةب و  ، ا سل ف نطركات   رتناطات م ا ولى نالمر ف الشستاةمو  وهم ا سیل ف

 . اتالمو ر نشلةارات وت مر الصا ات هذه  نشو ت ش  تستاةم ال اننة  في   ات هناك نا 

 شت مةال الو ةات شا نب ات ا نلى لل ااظ الشنط ف لمول  ةمة وسیةلف ت م الصیا ات هذه ا  كشا

 .الطمة و ت وشسانمت ا منش ا وكسب والغرب

 ولوالم الشت مة والو ةات الاارسیییي الالةج مول نة  الشو  ف السیییبح صیییا ات ا  ننسیییى و 

 وش  ، ال مةثف ا سل ف هذه واست شال لتطیغةل ونسیكرةة  انراء اسیتامام  تتایش  ا ورونةف

 فا مة ة م وهذا ال سییكرةة  الانراء لتورةم المو رات شلةارات تت شل الشنط ف مول أ  النمة ي

 .لبسل ف الشصن ف المول شصل ف في اارى

 تتشك  مل الت او  ش لس  تاسییةس ن م طییكلت التي ال زةرة مرف  وات نا  الو ا ا  اثنتت و م

  ول الش لس هذا اناییاء نة  طییكوك هناك    ، الاارسییي الالةج مول اش  نلى ال ااظ ش 

 ال ركات ل شا ااةرا ال وات هذه اسییتامشت و م ،  شسییؤولةات ا لت شل ال وات هذه  مرة شمى

  فشوا  نلى  مرت ا ال وات هذه واثنتت الن رة  في وشن ا الت او  ش لس مول في الطیییی نةف

 .السبح ش  وش رمة  االةف ناةم ةوا  ون ا الذة  ال زل الشواطنة 
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 ا ن اث شراكز شنطیییییییورات ش  الشااوذ التالي الت رةر نلى ال اريء  ةطلا ا  نأس و 

 سيالاار الالةج ومول   ف ش  والغرب الشت مة الو ةات نة  ا سل ف صا ات  ول ا ورونةف

 .اارى   ف ش 

 تالو ةا نرزت ف م (,سیییةنري )السیییبم ألن اث المولي سیییتوك ولم ش  م نطیییره لن ث وف ا و

 األسییییل ف تطییییكل إذ ,0221و 0225ناشي نة  الشنط ف لمول لألسییییل ف شورم كأكنر الشت مة

 تلة ا ,السیییبح ش   الاارسیییي الالةج شنط ف وارمات   م إ شالي ش  %53 والي األشرةكةف

 .%02ننسنف فرنسا

 األسییییل ف ش  الوارمات   م ش  %57ن والي الشت مة ال رنةف اإلشارات مولف اسییییتأثرت و

 ,ف ط %22ننسنف الس ومةف ال رنةف الششلكف تلة ا 0221ـییی 0225الاترة ابل الر ةسةف الت لةمةف

 في شستورم أكنر كانت الس ومةف أ  ش  الرغم نلى 0221ـییییی 2112ش  أطول فترة شمى نلى

 . الشنط ف

 م  الشت مة ال رنةف اإلشارات مولف تسییتورمها التي األسییل ف   م أ  وةزشا  نةتر النا ث وأكم

 .لش نلفا السنوات في األكنر الشستورم تظل أ  الشر   وش  ,الشااي ال  م في كنةر نطكل زام

   ت لةمةف أسیییل ف ن  ننارة الاارسیییي الالةج مول نلةا ت صیییل شا أ  الش  م ت رةر وكطیییف

 لك و ,والكةشةا ةف النووةف النةولو ةف األسییییل ف شثل ,الطییییاشل المشار أسییییل ف ننم ت ت تنمرج

 , ذا فوال ,النووةف غةر وال نانل األرایییةف واأللغام والن رةف الااةاف األسیییل ف نلى ت تصیییر

 .ال ن ومةف والذاا ر ال سكرةف والطا رات ,والصوارةخ

  الاارسییییي الالةج لمول شتطورة أسییییل ف نةا صییییا ف واطیییینط  أنرشت ,0222مةسییییشنر وفي

 .ومنانات ,شو  ف وذاةرة وصوارةخ شرو ةات نلى الس ومةف  صلت مو ر شلةار 201ن ةشف

 مو ر شلةار 1.2ن والي صا ف نلي الشاایي انرةل ن اةف في ال رنةف اإلشارات مولف وو  ت  

 12ن و  ةشت ا نلغت أكنر صا ف ش  صغةر ك زء انترااي مفاني صارو  222ن و لطراء

 .ش اتلف طا رة  F-1612 تتاش  مو ر شلةار

 مو ر شلةارات 7 والي والكوةت مو ر شلةار 21 والي األسییل ف ش  نشا  وارمات نلغتو,

 .مو ر شلةار 22والمنانات الش اتلف الطا رات ش  ال راا وارمات نلغت  ة  في

 ةث  أوناشا تولي ن م زام األشرةكةف األسیییل ف شنة ات نشو أ  تاةشز نةوةورك صییی ةاف و الت

 .الشااي  نل ال ام شستوةاتا أنلي إلي وصل



93 
 

 الشسیییییتورمة المول أكثر نة  ش  نطیییییرة الااشسیییییف الشرتنف ت تل كانت اإلشارات أ  نرغمو,

 للسییبح شسییتورم أكنر ثالث أصیین ت أن ا إ  ,0221و 2111ناشي نة  شا ال الم في لألسییل ف

 منانات تطیییشل أسییییل ف نظةر مو ر شلةار 2.3 ةشت ا صییییا ف أنرشت أ  ن م الناشةف المول نة 

 ,ش اتلف وسا  , و أرض صیوارةخ و وشرو ةات ش اتلف وطا رات شمرنف وشركنات ,وشمف ةف

 ش  الكوةت واطترت .شو  ف وصیوارةخ ,للسیا  شایامة وصیوارةخ ,سیط  سیط  وصیوارةخ

 02و شت مم ناترةوت صییارو  22نلي تطییتشل ,مو ر شلةار 3.0ن ةشف نسییكرةف ش مات أشرةكا

 .رامارات أرن ف و الصوارةخ إلطبا شنصف

 صفشن 220و للمنانات شاامة صوارةخ 2121نلي واطینط  شا ن م نشو ب األرم  و صیل

 ال ارمةا  لص ةاف وطن ا .مو ر شبةة  221ن ةشف شتطورة صوارةخ ن ا ا صوارةخ إطبا

 اإنبش ةسییی ي الذي ,األشرةكي لب تصییام المانشف الصییینانات أهم ة م السییبح فإ  النرةطانةف

 وذلك رسیيالاا الالةج شنط ف في إلةرا  اإل لةشي التاوا و النووي الت مةم ن  طیا  ات لتروةج

 في شوظف ألف 75ل والي الوظةاي األشا  ایییییییشا  نابف الشنط ف نلي ال ةشنف لارض

 وطركف ,شارت  لوك ةم ,نوةنج شثل األشرةكةف لألسیل ف الشصین ف الكنري التكنولو ةف الطیركات

 نالناا ت وم كشا ,سیینوةا مو ر شلةار 1.5نن و األشرةكي ا  تصییام تمنم والتي ,إلكترةك  نرال

 ماتالش  تلك صییةانف نشلةف في الشطییاركف ل م وتتة  ,ال الم في األسییل ف شصییمري نلي أةاییا

 ةالشت م للو ةات شاسیییییف  ا ف في الاارسیییییي الالةج مول تظل ونالتالي الشطیییییترة  وتمرةب

 وت ارة المول تلك في الناط إنتاج نة  ال ب ف وإ كام تطیییانك واطییینط  تایییش  فةشا ,ل شاةت ا

 .الناط لتمفا اشانات ت م التي ,األسل ف

 المافا هو أشرةكا في ا  تصییامي الكسییام زش  في ال شل فرص الا أ  الصیی ةاف وأوایی ت

 صیییا ات أ  رغم الصیییا ات تلك نلي الطیییةو  وش لس الكون رس ش  كل لشواف ف الر ةسیییي

 ,لياإلسییرا ة اللوني  وة إلي تر ا ن نات توا ا  الاارسییي الالةج مول شا األشرةكةف السییبح

 اتالصیییییا  تلك إلتشام الشنط ف في الشتزاةمة التوترات ش  اسیییییتاامت األشرةكةف اإلمارة ولك 

 شصیییل ف في ةصیییب ونالتالي إةرا  ایییم ال ن ف اط هو الاارسیییي الالةج ةكو  أ  لایییشا 

 .إسرا ةل

 اتللصیینان تكتل أكنر ت م التي  روشا  نورثروب طییركف شمةر نا ب ,رومانوج توشاس وةري

 مول تو  ات أ  األشرةكي لل ةش المفانةف للش مات ش اول أكنر وثالث وال سیییییكرةف ال وةف

 في الشو ومة األشنةف فالت مةمات ,الشااییةف ال طییر السیینوات ابل تغةرت  م الاارسییي الالةج

 إلي اإلشارات مفا شا وهو ,وا سیییییتاناراتةف ال سیییییكرةف ال وة إلى  ا ت ا إلى أمت الشنط ف

 .لأللغام ش اوشف وشركنات طةار نمو  طا رات  ستةرام شؤارا مو ر شلةار 2.3إنااا
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 طاکر کسرا ه 

  فه  غرةنتش نتو ةت 21:22 - 0221 /اةار شاةو 00 األرن اءنطییییییر هذا الش ال ةوم

  شو ا  ناة ال الم ا انارةف .
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 هللا؟ نصر حسن السید یهاجمون لماذا

 ل اما ا شة  فة ا ت ا م اللننانةف الن ار صییییی ةاف في أنشمة لكتاب ش ا ت أ رأ وأنا فترة شنذ

 لش ا تا. والشنط ف لننا  في ا وااف ش شل ش  شوا اا نسنب هللا نصر  س  السةم هللا ل زب

 ناءن تكتب ااصیییف ش ا ت هي وإنشا ش روفو  أنشمة كتاب ةكتن ا نامةف ش ا ت لةسیییت نرأةي

 النلم ذاه في الاتنف وتطییییی ل لننا ، في الطا اي ا  ت ا  تزةم أ  ترةم   ات ش  لتوصییییةات

  .و مةمة أارى  رنا ةطةا   الذي الصغةر

 أ  وةرةم لننا  في أطشاف لا ااص نظام أو مولف ش  شارواییف الش ا ت هذه نأ  أ ول   إنني

  ستاذا وفاة ن م الص ةاف ن  الشسؤولف أو الشسؤول نأ  أظ  ولكني ال كرة الشةاه في ةصیطام

 واتالسیین نطییرات الصیی ةاف ت رةر رأس الذي توةني السییةم ن ج نلى ةسییر لم توةني غسییا 

 .ال رةمة هذه في الص اي لل شل  وانم وأرسى

 غسییا  الشر وم كا  ةوم اتزانا وأكثرها اللننانةف الصیی ف وأنرا أ مم ش  هي الن ار صیی ةاف

 نلى وأمشنت اللننانةف ال اش ات إ مى في طالنا السیییین ةنات في وكنت ت رةرها ةرأس توةني

 ا ولى فالصا  في الةوشي نشومه في  ومة انو شةطال الشر وم ن لم الص ةاف افتتا ةات  راءة

 .ال رةمة ش 

 لك و ا سیینوف في نمة اةام في الن ار ش  ا ولى الصییا ف في ش ا ت ةكتب توةني غسییا  كا 

 اش ت لةل نلى ال رص كل  رةصیییا وكا  اللننانةف، السیییا ف نلى ةمور شا ةا م ش الا  اريء

  ار ف الااظ ةسیییتامم ا  ومو  ة ا ش م أ  مو  السیییةاسیییةة  أموار وةتناول لننا  في ة ري

 ةة السةاس ااصف ا فرام  رشف ة اظو    الذة  الةوم الن ار كتاب ن ض نامة هي كشا ونانةف

 .شن م

 نمن كنةرة شكانف ل ا الشااییییي ال ر  ش  السیییین ةنات وفي زشا  أةام اللننانةف الصیییی ف كانت

 الصیی افف رةفن  ال رنةف النلما  نة  الو ةم النلم نانا ش روفا الصییغةر النلم لننا  وكا  ال رب

 .وفا سن آار في ش ا ت ا وةنتظر اللننانةف الص ف في تكتب كنةرة طاصةات وكانت

 في نونةاأسیی ش ا  ةكتب هةكل  سیینة  ش شم الكنةر الشصییري الصیی اي كا  الشثال سیینةل ف لى

 ا نوار  راء وكا  ال رنةف النلما  في ا وااف فةا ة لل"  نصرا ف"  ن نوا  ا نوار صی ةاف

 .هةكل ش ال الصنر ناارغ ةنتظرو 

 الشال أ ل ش  ا ننةا أو نرنةا نلما ة ا شو  لننا  في الصییییییی اةة  ن ض هناك كا  ولك 

 لكت ساارة ةطالنو  ون مها الشنط ف في شا مولف ة ا شو  ان م الص اةة  ن ض ن  والش روف
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   رةكثة أشثلف وهناك الزنةم وذاك ال اكم ذلك اییم ش ا تا الصیی اي ةو ف  تى نالشال المولف

 .لذكرها ش ال

 نصیییرهللا السیییةم ة ا شو  الذة  الن ار صییی ةاف في ا نشمة كتاب ن ض ةكو  أ  أاطییى وأنا 

 هم أو ، هللا  زب أو السییییةم انتزاز ذلك وراء ش  ة مفو  ا سییییبشةف والش اوشف هللا و زب

 ولك . طییأنا ش  وال ط سییش تا وتطییوةا السییةم لش ا شف الناط أشراء ن ض  انب ش  شأشورو 

 ة ولا الذي كبشا وأ  ا   و تى 2110 سییینف شنذ ةتغةر لم هللا نصیییر السیییةم ا  الشؤكم ش 

 نلى تؤثر أ  أارى صییییی ةاف أي أو الن ار كتاب لش ا ت ةشك  و  تاشف  نانف ش  ةنطلا

 .والمولةف وال رنةف الماالةف لبوااف مراسف ن  ونان ف هللا  زب  رارات هي التي  راراتا

 موا وال  ا  رام في الطولى الةم ل ا التي" اسییرا ةل" نأ   ةما ةمركو  الن ار كتاب أ  أنت م

  اوشفالش  ا م أو هللا  زب الى ارنف تو ةا ش  تتشك  لم أنما  ا ام الشارطف ال وة واستامام

 ةففك لننا ، في الش اوشف شنازلف في ن زةشتا شناسیییینف كل في ة ترف"  اسییییرا ةل" وال مو. 

 تش ا  ةكتنوا وأ  هللا نصییییر السیییةم ة ا شوا أ  ال لم  رشف ة اظو    الذة  الكتاب ل ؤ ء

 اسفسة في النظر ت ةم أ  الن ار صی ةاف شسیؤولف أو شسیؤول نلى نأ  أرى لا  نا سیاءة شلة ف

  ةافالص ترؤسا طوال نشل الذي توةني غسا  الشر وم ن ج ن  كثةرا انت مت التي الصی ةاف

 . وأشتا وط نا نبمه ن ااةا الشلتزم للص اي شثا  ةكو  أ 

  .كسرا ي طاكر *

  0221 /اةار شاةو 21 األ مةوم *نطر هذا الش ال فه شو ا  ناة ال الم ا انارةف .

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 المنطقة في التوتر تزید امیركیة مناورات

 الالةج شةاه في نسیییكرةف شناورات ال اري ا سییینوف ابل و لااؤها الشت مة الو ةات نمأت 

  ..ةوشا 05 وستستشر مولف 32 ش  أكثر فة ا تطارك ، الاارسي

 الشا ةف فالت تة الننى و شاةف ا لغام إلزالف تمرةنات ا شرةكةف الن رةف  سب الشناورات وتطشل

 .الاارسي الالةج شةاه إلى وستنت ل نرةف نتمرةنات وستنمأ

 هللا  نةب األشةرال اإلةراني الن رةف ال وة  ا م صییرح ا  الشناورات نلى اةرا  ف ل رم وكا 

 ش  ال رنةف المول شااوف إثارة همف ا إ راؤها الشزشا األشةركةف الشناورات أ : سییییییةاري

 مفاني، طانا ذات اإلةرانةف ال سیییییكرةف ال مرات أ  وأایییییاف. «الشزنوم» اإلةراني الاطر

 .اإلةرانةف الوطنةف الشصال  ن  المفاف في وتن صر

 في بموالس األش  استتناب الى  ت مف و لااؤها الشت مة الو ةات فة ا تطارك التي الشناورات

 لالةجا شنط ف في  لااءها طشأنف ترةم الشت مة الو ةات    فة ا، التوتر تزةم نل  ، الشنط ف

 .الظروف كل في نن م وتمافا تمنم ا  شست مة ان ا الاارسي

 الشنط ف في ال سیییییییكري توا مهم نلى ة افظوا لكي الغرنةو  و لااؤها الشت مة فالو ةات

 أ  ل ا وةصورو  ال سكرةف اةرا   مرات ش  الاارسي الالةج شنط ف في ال رنةف المول ةاةاو 

 وبالط  ة مم  زال الذي ا سرا ةلي الاطر تنسى المول هذه ل ل وكراسة م، مول م ت مم اةرا 

 و لااءها الشت مة الو ةات وا  ااصییییییف اةرا ، ن و كلا إهتشاش ا وتو ا ، ال رنةف والمول

 اتالمو ر ش  الشلةارات نطیییرات نةا اةرا  ش  التاوةف سیییةاسیییف نانت اج تشكنوا ا ورونةة 

 . الشنط ف لمول نسكرةف وش مات أسل ف

 هاغل تطیییاك ا شرةكي المفاف وزةر  ام ا شةركةف، والش مات ا سیییل ف صیییا ف ن م أ ل وش 

 اشفا تسیل  ن وم  ول شسیؤولة ا شا للتنا ث الشاایي انرةل ن اةف في الشنط ف لمول نزةارة

 ةالشت م ال رنةف وا شارات الصیییی ةوني الكةا  شا مو ر شلةارات نطییییرة تنلغ ا شالةف ن ةشف

 .والس ومةف

  و -ارض وصییوارةخ′ 22 اف‘ طراز ش  ش اتلف 02 لبشارات واطیینط  نةا الصییا ف وتاییم

 شا تو   ن مشا ششاثلف  مةمة صوارةخ نمورها الس ومةف وستنتاف. مو ر شلةارات اشسف ن ةشف

 ش  ش اتلف 13 طیییشلت مو ر شلةار سیییتة  ن ةشف واطییینط  شا تسیییل  صیییا ف اكنر 0222 ن اةف

 .′25 اف‘ طراز
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   ةمات ا سیییل ف نةا صیییا ات اكثر ش  نأن ا الصیییا ف ا شرةكةة  المفاف شسیییؤولي ا م وانتنر

 ا شارات ا  ا شرةكةف المفاف وزارة في آار شسییییؤول و ال. ’ا شرةكي التارةخ في وتنظةشا

 لصا فا ا  كشا ، نلةا ا نتشام ةشك  كطیرةك الشت مة نالو ةات ث ت ا‘ الصیا ف ابل ش  تظ ر

 طةارة  تمرةب اةاییییا الصییییا ف وتطییییشل ا شارات، شا ’والشسییییتشرة ال مةشف الطییییراكف ت زز‘

 .للطا رات غةار  طا وتأشة  اشاراتةة 

  شةا في نسییكرةف ن وانم ت تاظ الشنط ف، ن  الكةلوشترات ا ف تن م التي الشت مة فالو ةات

 لش افظفل الن رة  في ا شرةكي الااشس ا سییطول وةرانط الاارسییي الالةج في ال رنةف المول

 لتوترل الر ةسي السینب هو الوا ا في التوا م وهذا الشنط ف، في الشت مة الو ةات شصیال  نلى

 .للاطر فة ا وا ست رار ا ش  وت رةض الشنط ف في

 لل ةشنف  مةالشت الو ةات تس ى الاارسي الالةج شنط ف في ا شرةكي ال سیكري التوا م ونتزاةم

 .أواشرها وتناذ لناوذها المول كل تراخ وا  الشنط ف نلى كلةا

 نظشت ا اوج في الشت مة الو ةات كانت اةرا  ة كم ن لوي رایییییا ش شم الطیییییاه كا  ننمشا

 لةشات ا،ت  وتناذ  رامت ا تراییخ كانت الاارسییي الالةج اییاتي نلى المول  شةا    و مرت ا

 ف مهموا ا شرةكا  لشصال  ارنف سمم  م ا سبشةف الثورة و ةام اةرا  في الطیاه سی وط ولك 

 شا نكل وة شلو  ا سییبشةف ال ش ورةف اییم ةتآشرو  ا   و تى 2171 نام شنذ وهم توازن م

 .الشنط ف مول  شةا طؤو  نلى  مةم ش  ةسةطروا لكي ا سبشي النظام  س اط  وة ش  اوتوا

  لاا  م وة ش و  الشنط ف في ایییییاشف نسیییییكرةف نشناورات ة وشو  ا شرةكا ، نرى وا  

 يف الشت مة الو ةات  لااء ش  ةسیییتمني ذلك كل ولك   كوشات م ومنم نمنش م  وةطش نون م

 ش  المو رات ش  الشلةارات نطییییرات نطییییراء ا شرةكي السییییةم  ت لةشات ةناذوا ا  الشنط ف

 تغلا و  ال شل ا شرةكةف ا سییل ف شصییانا تواصییل ا  ا ل ش  ال رنةف، والش مات ا سییل ف

 .أنشال م ا شرةكةة  ال شال ا ف ةا م و  أنوان ا

 وا  تصیییامي ال سیییكري توا مهم ةواصیییلو  الشنط ف في  وانمهم في ا شرةكا  ةن ى وهكذا،

 الالةج مول نلى ا ةراني الاطر"  ش ولف وهي ران ف ت ارة ةرونا شا شرممة   والسیییةاسیییي

 لا ش وشن  ا والش مات ا سییل ف ونة  ا الشنط ف في ال رنةف المول انتزاز ا ل ش " الاارسییي

 .و وةا شستشرا ال رني ا شرةكي الت الف شامام  كش ا ناستشرار

 كسرا ي طاكر: ن لم 
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فه شو ا .نتو ةت غرةنوةتش 1/ 35 – 0221 / اةارشاةو 22 ل ش ف* نطر هذا الش ال فه ةوم ا

  ناة ال الم ا انارةف. 
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  یملك ال بما األمیر وهب

 ش  ش ملف شنامرة واطییینط  في الشنصیییرم ا سییینوف ال رنةف المول ل اش ف السیییناني الوفم  مم

  نل ش   یمةم تنیازل نلى ت وم ا شرةكي الایار ةیف لوزةر والالسیییییییطةنةة  ال رب  یانیب

  .واسرا ةل الالسطةنةة  نة  ا رااي شناملف وهي  سرا ةل الالسطةنةة 

 سییشسییار"   اسییم ن   شم الطییةخ ال طري الاار ةف ووزةر الوزراء ر ةس نر اسییف الوفم و ام

 ا سییینوف   ام ، اسیییرا ةل الى ال رب  انب ش  التناز ت ت مةم ونراب"  واسیییرا ةل اشرةكا

 رةشنام  ول ش ا للن ث كةري  ا  ا شرةكى الاار ةف وزةر لل اء واطیینط  نزةارة الشنصیرم

 فالسییلط نة  ا رااییي شناملف نلى ت وم ا وسییط الطییرا في نالسییبم ةسییشى شا   بل ش ملف

 .لواسرا ة ال رب نة  سبم اطف نطأ  لبتااا كتش ةم الص ةوني والكةا  الالسطةنةف

 لم  تو في تتم ا شرةكةة  الشسییییؤولة  شا وش امثاتا لواطیییینط  ال رنةف ال اش ف وفم فزةارة

 شا شااواات اي ما شا ترفض التي  شاس  ركف وااصف الالسطةني ال انب شا الوفم ةتطاور

 . الالسطةنةف السلطف  انب ش  التناز ت وت مةم اسرا ةل

 شاااف اطف هي ا شرةكي الاار ةف لوزةر ال رنةف المول  اش ف وفم  مش ا التي الاطف و

 ا سییییرا ةلةو  ةتنامل نأ  ت ر 0220 نام في طر ت ا  م ال رنةف ال اش ف كانت سییییبم لاطف

 .ال اننة  نة  للسبم اتااا اي في ارااي والالسطةنةو 

 فالش مل الاطف نطرح  مةم ش   طر،  كوشف  الةا نلة ا تسییةطر التي ال رنةف ال اش ف ونامت

  ةطاة الذي ال الي الوایا  طر ت تنر و ت في واسیرا ةل الشت مة الو ةات وم كسیب أ ل ش 

 لاطف مةالشت  الو ةات منم أ ل ش  واشرةكا لبسرا ةلةة  التناز ت لت مةم فرصف اةر ال رب

 .سورةا في شناطر اشرةكي نسكري لتمال  طر

 لك   ، نةفال ر ال اش ف ناطوة الغرنةف الااف في الالسطةنةف وال ةامة الشت مة الو ةات وأطامت

 الزهارالى  ش شوم  شاس في ال ةامي وتو ا ال رنةف ال اش ف اطوة طییییی نت  شاس  ركف

 ش ل ونطاءات ش انةف وتناز ت سییةاسیةف ُترهات الةوم نسیشا" نال ول  ال طري الوزراء ر ةس

 وو  تكم طرة تكم هذه كانت إ  ل م ن ول لكننا ألشةركا، ذهب الذي الوفم ة ومها ةسییییت ا  

  ش نایی ي أ  اسییت مام ونلى ن ا وأ ا أولى فن   ال اییةف، هذه ن  أةمةكم فارف وا ون  كم

 ."فة ا وسننتصر أ ل ا
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  زءا ننامل و  أرانا هي 31 نام الش تلف فاألرض نأرانا، أرانا ننامل ل  ن  " وأااف

 نازلةف،الت نال لول ن نل ول  للالسطةني فلسطة  أرض فكل ،27 نام نأراایي األرض هذه ش 

 ."ةتغةر ل  ثانت وهي أص ان ا إ  ةسكن ا ل  األرض ف ذه

 هيو والزشا ، للشكا  تااییییا و  تتنمل و  تتغةر   الالسییییطةنةف الثوانت" أ  الزهار وأكم

 ةشثل   ش  نشن  ول  أراییینا ن  نتنازل و  ن نل   ون  . فلسیییطة   نال رسیییو  راسیییاف

 . التارةط في للتشامي اإلطارة فلسطة 

 إ  و ال ال رنةف ال اش ف اطوة رفض  شاس  كوشف ر ةس هنةف اسییشانةل  رفض    تا ش 

 .الالسطةنةة  شصةر لت رةر ت مةشا األارى ال رنةف للمول ة ا   تناز  ة م ذلك

 ةشك  و  وأشتنا ط ننا ش  شرفواف شنامرة هي  مةمة نرنةف نشنامرة سیشي شا إ "  هنةف و ال

 امن الش تلف األرض في طییی ننا نلى ونمةمة كثةرة شااطر ت شل شنامرة إن ا  ة نل ا أ  أل م

 . الطتات في الالسطةني ط ننا نلى وشااطر 2131 نام الش تلف األرض في وط ننا 2127

 أو شناملفال أو للنةا ن ار لةست فلسیطة : ن ول أراایي تنامل ن  ةت مثو  ش  إلى" هنةف و ال

 إلى ة وموا أ  في ال ا ل م و   و  شو مة و مس ثانتف وأرض تارةاةف  موم.. الت ارة

   فلسییییطة  أرض ش  نطیییینر التارةط ن نل   إننا.  شن ا ه روا التي أرایییی م وإلى مةارهم

 ".فلسطة  ش  طنر أي نلى نا  تبل انتراف و  نإسرا ةل انتراف

 هي ن انأ وات ش ا نناس ش شوم الر ةس نر اسییف الالسییطةنةف السییلطف نلى نالب شف هنةف وأن ى

 شا أراایییییي شناملف إلى نال ا ف  نلت ألن ا تسیییییاهب األكثر ال رني الشو ف ن ذا أو ى ش 

 .إسرا ةل

  ترضت تزال   ال كوشف لك  ال مةمة نا  ترا ات  ذرا تر ةنا إسییرا ةلةو  شسییؤولو  وأنمى

 اصییشفن الطییر ةف ال مس تكو  وأ  الالسییطةنةة  لب  ة " ال ومة  ا" شن ا أسییاسییةف ن اط نلى

 .الالسطةنةف للمولف

 لإسییرا ة نة  شناطییرة سییبم ش امثات إ ةاء إلى كةري  و  األشرةكي الاار ةف وزةر وةسیی ى

 الطییر ةف ال مس في ة ومةف شسییتوطنات نناء نسیینب 0222 نام في ان ارت التي والالسییطةنةة 

  ما نةرةك اطوة" نانتناره ال رنةف ال اش ف نإنب  الثبثاء ةوم كةري وأطام ، الغرنةف والااف

 "..لألشام
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 ش اراییییف ا  ا  ، غزة  طاف في  شاس ل ركف  طر  مشت ا التي الشالةف الشسییییانمات ورغم

  ال طرةة الشسیییؤولة  نة   امة نابفات تنذر ، ال رنةف وال اش ف  طر لاطف هنةف اسیییشانةل

 ا نتراف شنمأ  نلوا  م ةكونوا فان م ال طرةف الاطف  نلوا ا  الذة   شاس  ركف وزنشاء

 .ا    تى  شاس ترفاا شا وهذا الص ةوني نالكةا 

 اشفا شكافأة نلى  صلت ا شرةكةف الشت مة الو ةات أ  نطوا  الناري ننم الص اي وةري

 ارز الذي نن ا، الشننث ف السییبم شنامرة شتان ف نل نف ةسییشى شا ووفم ال رنةف، المول  اش ف ش 

 ةشر ألول وال نول اصییب، وشت للف شةتف شنامرة منم في تشثلت الشااییي، ا سیینوف ناصییشت ا

 نأارى فلسییییطةنةف اراض شناملف اي وا سییییرا ةلةة ، الالسییییطةنةة  نة  ا رااییییي تنامل نشنمأ

 الةا، توصییلال ةتم سییبم اتااا اي في وشسییتوطنوه، ا سییرا ةلي ا  تبل والشسییتاةم فلسییطةنةف،

 الوا ا ا شر فرض لسةاسف رایواا ،2127 نام  موم ت مةل تطیرةا ا ولى وللشرة ة ني ششا

 .ا سرا ةلةف

 تأتي ل رنةفا التناز ت ا  اكثر، نال لا نط ر وة  لنا فةنا، الرةنف ةثةر شا نأ  نطوا  وةایةف

  مةش ا،ت الى ةل أ واسرا ةل اشرةكا ارااء ةرةم ش  فكل الالسطةنةف، ال  وا  ساب نلى ما شا

 ا  اكل ذلك ش  واألاطر ، السبم في والرغنف ا نتمال شسشةات ت ت اسیرا ةل شا التطنةا او

 الشت مة للو ةات ت مةش ا ة ري    سرا ةل، آلي ونطیكل ا شرةكةف، لإلمارة ال رنةف التناز ت

 .ش ا ا ثنة  او غان ا، ت نب ا ل ش  او الشنط ف، في الكنرى  رون ا  نل ا 

 راتنمو  ال رنةف ا نظشف صیییشت وتطیییتري ال رنةف ال اش ف نلى تسیییةطر التي  طر أ  ةنمو

 رأت أ  ن م ،  أهل ا شا التطییاور مو  ناس نثش   فلسییطة  ننةا الشرة هذه شصییششف ،  الناط

 .الرميء ال رني الزش  في ال كرة الشةاه في لبصطةاء أشاش ا  شاتو ا الش ال

  زلةفالتنا اطوت ا ن  ال رنةف ال اش ف تترا ا هل: هو الةوم ناسییا ةطرح الذي الكنةر السییؤال

 ش   اییغط ت ت اطت ا تواصییل  ان ا أم  ،  شاس  ركف لش اراییف نناء  شنامرت ا وتسیی ب

 ن  التنازل في  ال رب ال امة  شةا  ش ل ة ل أ   ةرةم الذي وزرا  ا ور ةس   طر  كوشف

 لوزراءا ور ةس اوناشا ناراك ا شرةكي للر ةس اراییاء ،  سییرا ةل فلسییطة   شةا ، فلسییطة 

 نتنةاهو  ننةاشة  ا سرا ةلي

 كسرا ي طاكر *

  فه شو ا  ناة ال الم ا انارةف . – 0221 / اةار شاةو 1 األرن اءنطر هذا الش ال ةوم 
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 عدي؟ بن حجر الصحابي قبر نبش على السكوت لماذا

 لىن ا نتماء ت اه الصییشت وا سییبشةف ال رنةف النلما  في والطیی نةف الرسییشةف ال  ات لزشت

 نذرا يف الكنمي نمي ن    ر ال لةل الص اني  نر نننش المةنةف الش مسات وانت اك ال رشات

  . ش  ول شكا  الى الطاهر رفاتا ون ل مشطا  رب

 صییی اني هو نل ، ا سیییبشةف الشذاهب ش  شذهنا ةاص   الكنمي نمي ن    ر والصییی اني

  الذة الشسییل ة   نل ش  وااصییف ا سییبشةف الشذاهب كافف  نل ش  ة ترم ا  الوا ب ش   لةل

 .وش اهمو  شسلشو  نان م ةمنو  والذة  نذرا شنط ف نلى ةسةطرو 

 ،   ل ن  الاسیییةس ال شل ن ذا  اشوا انشا رفاتا ون ل  نره وننش ایییرة ا ن مم  اشوا فالذة 

 . الشسلشة   روب ش  ال مةم في طارك ص انةا كا  نمي ن    ر   

   الذة  الشسیییل ة     والش مسیییات ال رشات  نت اك طییی ب هو النرنري ال شل هذا فطییی ب

 .ارىا  والمةانات الشسلشة  ش  ال امةة  الناس ة ترشوا ل  سوف ،  لةب ص انةا ة ترشو 

  ش نأشر النلما  شاتلف ش  أتوا الذة  الشسییییل و  ةرتكن ا  رةشف الشسیییلشة   رشات فانت اك

  الشسییییلشة و ا في للو وف ال رني الناط مول ونأشوال ا وروني وا ت ام الشت مة الو ةات

 .الش مسات انت اك نلى  مرت م واظ ار

 ةرةوالسیی التارةخ كتب ةرا ا أ  نلةا نمي ن    ر ال لةل الصیی اني هو ش  ة رف   فالذي

 اي ولةمرك ا سبشةف المنوة ش  ا ولى السنوات ابل نا  ام وشا الص اني هذا هو ش  لةرى

 .الشسل و  هؤ ء ارتكن ا  رةشف

( وآلا نلةا هللا صلى) النني الى وفم و م ش شم أص اب راهب نأنا الشستمرك في ال اكم وصاا

 يف و ا ما فارسا نمي ن    ر كا .  نذراء شرج وفت  ال امسةف وط م نمي ن  هاني أاةا شا

 .والطام واةرا  ال راا فت 

 إلشاما شا صل ا في و َّا أ  ون م ،( السیبم نلةا) ل لي لتطیة ا إ    ف أي نمو  ش اوةف  تلا

  .(السبم نلةا) نلي طة ف ش  أ ما    ةت  ب أ ( السبم نلةا) ال س 

 با شا!  نا أرمت وشا  تلُتا فةما  أنرف وأنا إ  أ ما    تلت شا: »و ال ن رةشتا ش اوةف وانترف

 .20/012:مشطا تارةخ.)« تلتا فةما  أنرف   فإني ، نمي ن    ر
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 ن  الةاف وتارةخ ،3/217:الطنري: )ه رةف واشسیییییة  إ مى سییییینف صیییییار في  تلا وكا 

 .(271/ تةنف ان  وش ارف ،1/321:ال اكم وشستمرك ،222/اةاط

 وصةاي ، ال ارشي طمام ن  طرةك: وهم أننا  م ارنت أص انا ش  اشسف ِ ْ ر شا و ُتل

 ، ن ريالش ثم السیی مي طیی اب ن  وش رز ، ال نسییي ایینة ف ن  و نةصییف الطییةناني، فسییةل ن 

 زةام إلى ش اوةف فأنامه ، ال نزي  سییا  ن  الر ش  ننم السییانا أشا.  ال نزي  ةا  ن  وكمام

 .الناس نا لةرهب الكوفف في  ةا   ةمفنا أ  وأشره ، أنةا ن 

  ان شصیینف فاي نمشا شاییرج وهو ش اوةف لةااصییم ، ومشا ا نثةانا ةمفنوه أ    ر وأوصییى

 و  ، مشا   نني تاْغسییلوا  : نةتا أهل ش   اییره لش  نمي ن    ر  ال: »1/211:طییةنف أني

 ون وه !«. ) غما   ال امة نلى وش اوةف أنا ألت ي فإني ، ثةاني في وامفنوني ،  مةما   نني ُتطل وا

 .(1: 202: والطن ات ، 20/005:مشطا تارةخ في

 لشة للشسیی لةنرهنوا ، ششاثلف ن را م لل ةام ، ل م تطیی ةا هو ، الشسییل ة   رةشف نلى السییكوت

 .ال رشات وانت اك الش مسات وتمنةس وال مم للتارةب ا  سورةا الى ةأتوا لم أن م

 كسرا ي طاكر 

 فه شو ا  ناة ال الم ا انارةف .  0221 / اةارشاةو 1 ال ش فنطر هذا الش ال فه ةوم 
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  یستغیثون صدام أصدقاء

 االم ش  أارج أ  ن م ،  سة  صمام النظام ر ةس وس ط ال راا في الن ثي ال كم نظام س ط

 ذاا ، ال راا تارةخ ش  سییوماء فترة وانت ت رأسییا شسیی ط ش   رةنف  رةف في ن ا إاتنأ  ارة

 وارتاح ، وشوسیییةلةني هةتلر ةرتكن ا لم التي ال را م ش  ونانى الوةبت ال را ي الطییی ب فة ا

 ا ةة ال ر ة تل كا  والذي ، الش اةةس نكل الطا اي الشتالف ال ش ي النظام هذا ش  ال را ةو 

 صییمام وأةتام أنصییار ولك  ، وطییة ف وسیینف واكراما نرنا اننا ا الى ال راا ونام ، ال وةف نلى

 اهاط نلى وساروا سةمهم طرةا واصلوا نل ، ل مرهم ةستسلشوا لم والاارج الماال في سواء

 وانب  نلى ةزرنون ا التي و نانل م الشاااف نسیییةارات م ناكشلا ال را ي الطییی ب شسیییت مفة  ،

 ا  طار ش  ةسییییتورمون م ال شل ن  ناطب طیییینانا ةكلاو  التي الناسییییاف ونا  زشف الطر ات

 يف ا سیییبشةف الابفف مولف إ اشف سییینةل في وا سیییتطییی ام ال  ام في الشطیییاركف ناسیییم ال رنةف

  .ال سكرةف والثكنات وا سواا وال سةنةات الشسا م في لتا ةرها ال راا

 اتالسنو طوال  ال را ةة  ش  ا  ف و تلوا ال راا في  را ش م واصلوا وأةتاشا صمام أنصار

 ،  ااال ر الى الن ث  كم  نامة نال را ةة  والتنكةل ال تل ةواصییییلو  ةزالو  و  الشااییییةف

 رسال موا ا رهانةة  نمنم الاارسي الالةج شنط ف طةو  ش  لصمام ال لةاف ا نظشف واسیتشرت

 صاون اة التي ال را ةف ال كوشف نلى ال ااء أ ل ش   الاتاكف وا سل ف الناط ناشوال وتزوةمهم

 . نالطا اةف

 صلواو   ر  رنا ش   كثر الطاغةف شم وا الذة  والكتاب الص اةة  ش  صمام أةتام ةزال و 

  و نالط ةم ةصیاونا الذي سیةمهم نلى المشوف ةذرفو  ، ال راا اشوال نلى الن ث  كم طوال

 .  .ال راا ط ماء نوا ل ش  ةست و 

 الشالي ال وز نسییینب شم ا في الش ا ت ةمن و  كانوا الذة  ش  صیییمام شرتز ف ش  ان ب لم

 و كتابال ن ض ش  ان ب لك  ،  ال امسةف ونطل الشل م نال ا م ةصاونا وكانوا والاا ف وال ا ف

 اشراءهم مصما ا ت ر كةف أنةن م نام رأوا الذة  الاارسي الالةج في الناط مول ش  الص اةة 

 بهرو في وتسیینب طیی ن ا وأذل  الكوةت وا تل ، والطییتا م السییناب ا ذف ل م وكال وطییةوا م

 ش  أن ب. صمام طرور ش  والصیت م اشرةكا  اءت أ  الى السی ومةف الى  و اطیةتا اشةرها

 هاو ال راا ناط نسیر ف طیةوا م وأت م نبمهم وأذل  سیة  صیمام أذل م الذة  الطا اةة  هؤ ء

 ل را يا الط ب لةالصوا الناط نطةو  وةستغةثو  صیمام الش رم روح نلى ةتر شو  ا   هم

 . .الشالكي نوري  كوشف ش 
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 فوةذر  سییة  صییمام سییةمه نلى ةنكي!!... ( المكتور)   طر في ال اش ي وا سییتاذ الصیی اي

 ال بل : ) ن نوا   ال رني ال مس صیی ةاف ش ا في وةكتب وطی نا ال راا نلى التشاسیة  مشوف

 ا شرةكا  ةسییشي ا  مو  صییمام أسیی طوا ش  فةا ة ا م(  ةتار و  وال رب ةطییت ل الاصییةب

 تتا:"   ل م وة ول ال راا طاغةف اسیی اط في الشت مة الو ةات سییانمت التي ال رنةف وال ةوش

  رمت ا  ن م ال راا، الثالث، ال الم مول ش  مولف لش ارنف نشةا فج كل ش  ال رارة  ةوطكم

 وا اشف(  سییة  صییمام) الوطني  كشا ش  ال راا ت رةر أنلنتم كشا همفكم وكا  سییب  ا، ش 

 ال را ةف المولف مشرتم انكم ف لتشوه شا وكل ال را ي، للطییییییی ب الرفیاه وت شةم الیمةش راطةیف

 شفال كو شا نالتوافا ش ا وش  الشالكي نوري ة ومه طییییی ونةا طا اةا نظاشا وا شتم والش تشا،

 اوانطیییی وااطر اطییییم ةشارس( الشالكي نوري) الةوم نغمام في ال ا م ال را ي النظام. ا ةرانةف

 ش ز في ال راا ة رف ا لم التي الطا اةف  ذور نشا الطییی ةا، ال را ي الطییی ب ایییم ال را م

 واثاره ا  ننةف، ال شبت ش  وشازونا ال راا اشوال ن نت السیییییان ف، السیییییةاسیییییةف ا نظشف

 شلوثف شةاه ش  وةطرب الك رناء، است بك ت نة  ت ت الةوم وة ةش نترولا ونا مات التارةاةف،

    " الةوم ال راا ط ب ن  انتم فاة  الااراء، الشنط ف سكا  ا 

 ش لس ولم وأشراء نطةو  ةستغةث  نمةش راطةتا والش  ب  سة  صمام نشااار  الشتةم الكاتب

 الطیییی ب ان اذ شن م وةطلب ال راا نلى ال  وم في ا شرةكي ال ةش سییییانموا الذة  الت او 

  ا ة ب مور نلة ا الالة ي الت او  ش لس مول ااصییف ال رنةف المول ا : "  وة ول ال را ي

 رمام سیییت ا اةرة فرصیییتكم ان ا. ال ا مة الطا اةف  كم نلى الثا رة  ال راا اهل ت اه تؤمةا

 شلا كل شنا وةایییةا ا شر ةسیییتا ل ا   نل والطا اةف، الطییی ونةف نراث  ش  واارا ا ال راا

 الش اصر، ال رني تارةانا ةنساها   وطنةف وشوا ف و ایارة وشوارم طی نا ال راا  سیترمام

 نة الشطال ننصییرة ال راا اسییت امة ونلةكم الةوم ال راا الةا آل شا في ةم نرب ةا لكم كا  ل م

 فا  اطؤاتتن و  ت املوا و  تتسییاهلوا فب اشانتكم انا. لل راا والسییةامة وال رةف ال رونف ن ومة

 ! " فانلو  انتم ف ل لنصرتا ةمنوكم ال راا

 اشراءو طةو   ش  أسةامه ةمنو ، ال را ي الطی ب غالنةف نلى ال ا م  ال روني الطا اي الكاتب

  منوهمة  الناط ناشوال وا سییبشةف ال رنةف الطییی وب  تل نلى تمرنوا الذة  الت او  ش لس في

  ذلكو ، ةزنم كشا الطا اي ال كم ش   ال راا واسترمام ال را ي الط ب لتالةص وا مة هنف الى

  من ال راا وتسییلةم لل راا الشرتز ف ا ف شا  وارسییال ا  والغرب اشرةكا ش  ا سییل ف نطییراء

    .ال راا أرض نلى ا سبشةف الابفف   اشف  الطا اةة  السلاةة  نشب  م الى  ت رةره

 نطر هذا الش ال فه شو ا  ناة ال الم ا انارةف .      كسرا ي طاكر
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 ؟ الراهنة الظروف في األمة علماء من ُینتظر ماذا

  ا ثنة الةوم أنشالا نمأ الذي ا سیییییبشةف والصییییی وة المة  ل لشاء المولي نالشؤتشر كلشتا في

 ا شف ءنلشا الااشن ي نلي السةم هللا آةف ا سبشةف الثورة  ا م منا ، ط را  ا ةرانةف نال اصشف

 ةسیییّموا وأ  ا سیییبشةف ا شف توا   ا التي ال الةف الظروف في نشسیییؤولةات م ا ایییطبف الى

 وأ  ، و ةلا الاامنف ال موّ  أسیییییییالةب ونش رفف شتناهةف وم ف ناطنف ا اتراا أشام الطرةا

  .شكا مه ة نطوا

 ل المول اإلسیبشي لل الم أولوةف تطیكل ا سیبشةف الصی وة ا  نلى ا سیبشةف الثورة  ا م وطیمم

 الش ام ت في نمور وااطبنا ال اشش ش  اإلسبم اروج هو الةوم نط مه شا ا  شاةاا  اطنف

 الصیی وة شصییطل  الى ا طییارة ن  والتنصییل والشسییتكنرة  الر  ةة  انزناج سیینب هو وهذا

 .اطانات م في اإلسبشةف

 الابفات ش مشت ا وفي ا سیییییبشةف الصییییی وة ت مم التي الشااطر ش  الااشن ي هللا آةف و ذر

 تأ ة  ا نلى والصیی ةونةف الغرنةف ا سییتانارات أ  زة ت شل التي وال وشةف والشذهنةف الطا اةف

 ش  نمنم ال رنةف الشنط ف في وااصییییف أفرة ةا طییییشال  تى آسییییةا طییییرا ش  تشتم شنط ف في

 ،هللا الا رفاه ت  ةا في اسییتاماش ا ةشک  التي واألشوال الشأ ورة  والسییاسییف الناط مو رات

 .المفةنف أل  اما نةرا  وإارام الشسلشة  مم وإرا ف والتا ةر وا غتةال والتكاةر الت مةم في ُتناا

ا الشسلشة  ات ام  وة في ةرو  الذة  أول ك  الابفات ةإثار في رأوا الانةثف أهماف م لتطنةا شان  

 نظرال و  ات ااتبف ش  و  لوا الطةطانةف، أهماف م لتناةذ طرةا أةسر اإلسبشةف األشف ماال

 كاةرللت ذرة ف ا تنانا، ةشك    طنة ي ااتبف وهو وال مةث، والتارةخ والكبم الا یا في

 .والاسام والاتنف المشاء وساك

 ت ركات ش  ناشة  شنذ وا سییییبشةف ال رنةف الشنط ف توا  ا شا الى ةطییییةر الثورة  ا م وكا 

 الن رات وإثارة ا شف وتطییییتةت ا سییییبشةف الو مة اییییرب الى ا ولى نالمر ف ت مف شرةنف

  .فالشصةرة  ااةاهم  ن  الط وب هذه  ل اء ا سبشةف الشذاهب اتناف نة  وال روب الطا اةف

 األةامي أ  ش  ش ذرا  " نشنط تنا ة مث شا كل في واا ف األنماء أصانا" أ  الى ال ا م وأطار

 شا وهو ا سییبشةف الش تش ات ن ض في والایی ف الار ف ش  ا سییتاامة ت اول للغرب الغامرة

 .األنماء شاططات نلى ةت رفوا وأ  شسؤولةات م ةت شلوا أ  المة  نلشاء نلى ةارض
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 تاوىف نإصییمار وا سییبشي ال رني ال الم في المة  ر ال ن ض نا ة وم شا أ م نلى ةااي و 

  فاآل ارواح إزهاا ن  ا  تسییار   طا اةف  روب أتو  في وز ا الشسییلم نالطییناب للتغرةر

 ةاططو  الذة  ا سییییبم  نماء امشف  ال زل الشواطنة  ش  الشبةة  وتطییییرةم ا نرةاء ش 

 .الشسلشة   وة نلى لل ااء

 والتلوث .اآلفات أكنر ش  المنةا نشتاف الشلونف نالشوا م ا نطمام أ  ا سبشةف الثورة  ا م وانتنر

 ش  وال وة الطیییی وة نطواغةت الشامي وا رتناط ونطاةاهم، والسییییلطف الشال أصیییی اب ن نات

  رّ ة الذي ال اه و بّ  فاألنانةف. وش نت م نث ت م والتارةط الناس ن  ا ناصیییال نواشل أاطر

 انا لىن شؤكما. وا ن راف نالاسیام للتلوث اصینف أرایةف ةطیّكب  ال وة أ طاب إلى الای ااء

 مما شساني أ ةان ا نطاهم أشل، ش  الناوس في تن ثا وشا اإلسیبشةف الصی وة  راك نصیر في

 في الغار ة  وشسیییاني نا ةف، ش  شطییینوهف فكرةف شر  ةات  صیییطناف والصییی ةونةف أشرةكا

 نا ةف ش  الشلوثف الشسیییشوشف شوا مهم إلى والت وى المة  أهل ل رّ  الطییی وات وشسیییتن ا الشال

 األشور هذه ةرا نوا أ  المة  نلى والش افظة  الشتمةنة  والر ال المة  نلشاء مانةا. أارى

 .ومّ ف نطمة

 وا ات لم اإلسییبشةف األشف أ  ش تنرا الالسییطةنةف ال اییةف ن  ا سییبشةف الثورة  ا م ت مث كشا

 اییم رتكبت التي وال را م فلسییطة  ا تبل فا  ف ةوم كل ت ةش وأن ا فلسییطة ؛ ككارثف كارثف

 .الص ةوني لل مو والتصمي الو وف ارورة نلى شطمما   ، الالسطةني الط ب

 لطیی نيا للت رك الن رةنةف السییلطات و شا الن رةني الشلف الى ا سییبشةف الثورة  ا م وتطرا

 هذا يف الطییی ني الت رك نأ  ا ة اء أ ل ش  ت شل الن رةنةف السیییلطات إ  و ال النلم هذا في

    ا ش   رشت الن رة  في شظلوشف طیییة ةف أكثرةف هناك أ  شؤكما   ؛ طا اي ت رك هو النلم

 ةك  مل سورةا في النزاف أ  الااشن ي هللا آةف أوا  السیوري الطیأ  وفي.  الشصیةر ت رةر في

 .شنا لبستاامة السةنارةو هذا كتب الغرب ولك  وسنةا ، طة ةا  

 ستش ف ش  أكثر فةا ةطارك ا سبشةف والص وة المة  ل لشاء المولي الشؤتشر أ  نالذكر وال مةر

 لشاءن ش  والشكونف الشتاصییصییف الل ا  وت  م ال الم، نلما  شاتلف ش  وشاكرا   نالشا   وثبثة 

 اإلسیییبشةف الصییی وة وت مةات آفاا في للن ث  لسیییات ا اإلسیییبشةف الشذاهب شاتلف ش  المة 

 .اإلسبم ش  والتاوةف الشذهنةف والاتنف والش مسات والش اوشف

 في نظرهم و  ات ةطر و  والشذاهب المول شاتلف ش  نلشاء الشؤتشر هذا في وةطیییییارك

 والشاكرو  ال لشاء ة  م  ةث السیییییورةف األزشف الشؤتشر ةتناول كشا. تاصیییییصیییییةف  لسیییییات

 .السورةف السا ف نلى الشست مات آار لشنا طف ناشف ا تشانات
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 كسرا ي طاكر

ثاءنطر هذا الش ال ةوم ا*  فه شو ا  ناة ال الم ا انارةف.  – 0221 / نةسا  إنرةل 12 لثبا
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 النوایا صدقت لو

 الشسییؤولو  ةلت ي ، النلمة  نة  المنلوشاسییةف ال ب ات في التوتر ش  ناشا ثبثة  ش  أكثر ن م 

 هات زةز وسیییینل الثنا ةف ال ب ات  ول للن ث وط را  ال اهرة في والشصییییرةو  اإلةرانةو 

  . الشنط ف وأزشات  ااةا  ول النظر و  ات وتنامل

 ال مام ونصیییییام ن ام ا شمي ش شوم ا ةراني الر ةس نة  ط را  في أاةرا تم الذي فالل اء

 ر ةس مةوا  ر ةس الط طاوي رفانف وش شم الاار ةف، لل ب ات الشصیییري الر ةس شسیییانم

 وو وم ال اننا  الةا وصییییل الذي الت ارب أظ ر ، إلةرا  نزةارة ة وشا  اللذة  ال ش ورةف،

 الل اء هذا في ا ةراني الر ةس اكم  ةث ، الثنا ةف ال ب ات لت زةز الطرفة  ننم  صییلنف ارامة

 وطمم. .النلمة  لط ني والت مم الاةر ةرةمو    شطترکو  أنماء'' ل شا وشصر إةرا "  أ  نلى

 .''ش ا تكونا أ  وال اهرة ط را  نلى ةننغي'' أنا نلى اإلةراني الر ةس

 ش  التارةخ ةصیینا أ  لا ةشک  وشصییر إةرا  نة  الت او '' إ : ال مام نصییام  ال ،   تا ش 

 رضت ت  ةوم أي هناك ولةست'' شاتو ف وإةرا  شصر نة  الت او  آفاا أ  إلى شطیةرا ،'' مةم

 . " النلمة  نة  ال ب ات شستوى ارت اء

 لمى كفشطییتر رغنف و وم تظ ر  الشصییرةة  واییةاةا ا ةراني الر ةس نة  الشتناملف الكلشات

  شصرةف اطراف  تصرة ات  رغم  الثنا ةف ال ب ات لت زةز والشصرةة  ا ةرانةة  الشسؤولة 

 . النلمة  نة  نب ات ا اشف في ترغب لم

 لسییةا ةفا ا تاا ةف فكانت ، النلمة  نة  ال ب ات انامة في الصییام ف رغنت م اظ روا ا ةرانةو 

 ةارةنز ة اةرانة سییةاح و ةام  للشصییرةة  الماول لتاطییةرة اةرا  والغاء النلمة  نة  و  ت التي

  ، اار ةف اةامي ت رك ا ، اسیییییبشةف نان ا تمني   ات ولك  شصیییییر، في التارةاةف ا ثار

 ارةزة ش  ا ةرانةة  السییةاح نشنا تنامي وأاذت شصییر في اةرانةة  سییةاح و وم ش  اسییتاءت

 ش اراییت ا  الشطیینوهف ال  ات هذه ت ل  لم نةنشا ،  شش وتف طا اةف طیی ارات طار ف ، شصییر

  تناو شصییرو تى في ال كم شنارك ون مه السییامات تولي شنذ لشصییر اسییرا ةلةة  سییةاح لزةارة

 .ال اار

 الطیی وب شا التواصییل ةرةم و ا ارى الث افات نلى شنات  شسییلم طیی ب الشصییري الطیی ب   

 والطییی ب نبمه رغنف ة ل  ا ةراني الر ةس هو وها ا ةراني، الطییی ب وااصیییف  ا سیییبشةف
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  اهت الصام ف نةت ا ناظ ار ناسیتشرار اةرا  شصیروت وم شا ال ب ات افایل ا اشف في ا ةراني

 .ا وسط الطرا شنط ف في ا ارى ال رنةف والنلما  شصر

  ،  ربوال ا ةرانةة  نة  وااصیییف الشسیییلشة  نة  للتارةا  نارة   وم نو وم تطییی ر فإةرا 

 و طةنةة الالسیی اییم  شبت نطیی  ةوشةا وت مم والشسییلشة  لل رب الشطییاكل تثةر التي فاسییرا ةل

 اككالت شمى  ةما تمرك  ، غزة  طاف نلى شسییتشرة ه شات وتطیی  الالسییطةنةة  نلى تسییتأسییم

   اةنفالصیی غةر شنا ةسییتاةم   الذي  وااتبف م  تار  م نسیینب والشسییلشة  ال رب أصییاب الذي

 . الشت مة الو ةات ش  الشمنوشة 

 ل ر ش امي شاطط نو وم ةطییی را  ال اننة  ا  نوایییوح ةظ ر الشصیییري ا ةراني الت ارب

 المول  ت ذو ا  الشنتظر وش  ، ا نماء ا  شن ا ةسیییییتاةم   ونزانات  روب الى الشنط ف

 لذة ا ا سیییرا ةلةة  الى ا صیییغاء     اةرا  شا الت ارب في شصیییر  ذو الشنط ف  في ال رنةف

  شن او شاتلاف  ذرا ا ت ت واةرا  ال رب نة  ال ب ات وتأزةم الابفات اثارة نلى ة شلو 

  ممت كنةرة نووةف ترسانف ش  اسرا ةل لمي شا ال رب ةنسى ا  ا ل ش  ا ةراني الاطرالنووي

 .ال رنةف المول وااصف ا وسط الطرا مول ن ا

   كسرا ي طاكر

 فه شو ا  ناة ال الم ا انارةف . 0221انرةل / نةسا   01نطر هذا الش ال ةوم ةوم ا ثنة  
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  ایران مواجهة في االمریكیة الغطرسة

 لةلف ة ن اةرا  في ا سییبشي النظام ش  شو ا ا الشت مة الو ةات تغةر نأ  اةراني أي ةتو ا   

 اثورت انتصیییار ن م ا ةراني الطیییی ب ش  ل ةت ا التي والااف ال  ارة تنسیییي وأ  ، واییی اها

  .ا سبشةف

 وطرم 2171 نام اةرا  نطییییاه ا طا ف شنذ  الا نلى ةزال   اةرا  ش  ا شرةكي فالشو ف

 وطرم والغاز الناط سییییةشا   اةرا  اةرات ش  ا شرةكةف الةم و طا النلم هذا ش  ا شرةكا 

 اةرا  طؤو  في تمالوا ا  ن م والشوسام اشرةكا و نرا ت اةا اي والسي اي ني ا ف نشبء

 ش شم اهالط نشةل م ولةس اةرا  في ة كشو  الذة  هم وكانوا وال سكرةف وا  تصامةف السةاسةف

 .ن لوي راا

 شو ف تنسییییي سییییوف اةرا  ش  ُطرمت التي الشت مة الو ةات نأ  ةصییییما أ  أل م ةشك   

 ط را  في ا شرةكةف السییاارة مالوا الذة  ال اش ات طلنف وا  ااصیییف شن ا ا ةراني الطیی ب

 ش  نا ة وشو  ا شرةكا  المنلوشاسةو  كا  شا ونطروا ةوشا 333 لشمة منلوشاسیةة ا وا ت زوا

 نأ  لل شةا اثنتوا ا وسیییط الطیییرا طییی وب  شةا نلى نل ا ةرانةة  نلى ف ط لةس ت سیییس

 تال ب ا ت زةز ش شت ا سیییاارة تك  ولم للت سیییس وكرا كانت ط را  في ا شرةكةف السیییاارة

 .ا شرةكةف ا ةرانةف

 ما تارةب اموات ش  لمة م كا  شا كل اةرا  في الطاه  لةا م  س وط شنذ ا شرةكةو  إستامم

 بل ا  ت ا ةرانةف ا رااي نلى لل  وم  سة  صیمام مف وا ف م ، ا ةرانةف ا سیبشةف الثورة

 وأشراء طیییةو  ش   لاا  م أشروا ش شتا في صیییمام فطیییل وننمشا ، نالثورة ا طا ف أ ل ش 

 فطل اوننمش ا سبشةف الثورة لشوا  ف الت او  ش لس نتطكةل الاارسي الالةج مول في وشلوك

 طیییرا  نوب) طنس  صییی راء في نسیییكرةف ن شلةف  ا شرةكةو   ام ، الش شف هذه في هؤ ء

 تهن ناصییاف نا ل طا رات م وسیی طت ن ورهم في كةمهم رم هللا ولك  رها ن م  ن اذ(  اةرا 

 ن م ل  ت أ  ن م ش زوشة  اا نة  الشت مة الو ةات الى وناموا اطت م وفطلت الص راء نلى

 .والطا رات والش مات ا رواح في  اسا ركنةرة

 ا اولو نالطییاه ا طا ف ن م اةرا ، في وشصییال  م ال سییكرةف   وانمهم ف موا الذة  ا شرةكا 

 و شموا ، اةرا  شا المنلوشاسةف ال ب ات  ط وا ل م ، ا سبشةف الثورة ش  ا نت ام السنل نطتى

 فالشااة ناشا الثبثة  ابل وفرایوا ،    ا وصیامروها ا شرةكةف الننوك في اةرا  أرصیمة

 ةفا سبش ال ش ورةف ام  رن م ةواصلو  زالوا و  ا ةراني الط ب نلى ا تصیامةف ن ونات

 ف م ، فالذرة ال ننلف صیینا وش او ت ا النووةف الت نةف نلى اةرا   صییول ذرة ف ت ت ا ةرانةف
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 لنووةفا الت نةف اسییییتامام الى تسیییی ى نل الذرةف ال ننلف صیییینا ترةم   اةرا  نأ   ةما ة لشو 

 .سلشةف ألغراض

 للو ةات ةشك    ، ا سییییییبشةف ال ش ورةف نظام ظل في انا هو ال شةا ة رفا الذي الوا ا

 ةرات اا وتن ب الماالةف طؤون ا في وتتمال السانا مورها وتست ةم إةرا  الى ت وم أ  الشت مة

 نمها وا طرةا ن  الاارسییي الالةج شنط ف في ال رنةف النلما  طیی وب اةرات اآل  تن ب كشا

 اسیییل ف ونة  ا اةا اي السیییي ونشبء نسیییكرة ا وتوا م الاارسیییي الالةج مول في ال سیییكرةف

 ربالغ شا نالت الف الشت مة الو ةات  امة ة وم لذلك ، المو رات نشلةارات نسییكرةف وش مات

 ش  شو ا م رلتغةة ا ةراني والط ب ا ةرانةة  الشسؤولة  نلى للاغط الوسا ل طتى ناسیتامام

 ش  تغةر لم الشااةف الاترة طوال ا شرةكا  شارس ا التي الایغوط ولك  ، والغرب ا شرةكا 

 .ا سبشةف ال ش ورةف  امة شو ف

 صال  شاش وف متا ن لوي راا ش شم الطاه س وط ش  كثةرا تاررتا واسرا ةل الشت مة الو ةات

 نظةره الى وةت مث اسییییرا ةل ةزور هاةغل تطییییاك ا شرةكي المفاف وزةر هو وها اةرا  في

 ةكةفا شر الش امثات تطورا ، األسل ف أكثر نشن  ا و ل ا نبمه منم وة ل  اةرا  ن  ا سرا ةلي

    ةلاسییرا  تاافا الذي ا ةراني النووي النرناشج  ول للن ث كنةرا  ةزا أاذت ا سییرا ةلةف

 ل ما السیینل نطییتى ت اول وهي ، الشنط ف في طشو ات ا ش  وة م اسییرا ةل ةاةف النرناشج هذا

 روةات ش  لتتشك  ا وسط الطرا في الو ةمة النووةف ال وة هي لتكو  النووةف اةرا   مرات ش 

 شسییانمةن اسییرا ةل ن  ت و م ، الالسییطةنةف ال اییةف ن  نأناسیی م للنأي نلة م والاییغط ال رب

 اان نلى ا ةراني النووي الاطر وطرح ال رب الزنشاء ش  ال مةم نت ةةم الشت مة الو ةات

 الكةا  شوا  ف ش  نم  اةرا  شوا  ف الى ال رب ومنوة وال رب اسیییرا ةل ة مم الذي الاطر

 .الص ةوني

 في التمال نلى ت وم نب ات ترةم نل ، اةرا  شا شتكاف ف نب ات  ترةم الشت مة الو ةات

 السیییةاسیییةف شصیییال  ا ایییشا  ناشكان ا ةكو  وا  ، اةرا  في ناوذها وإ ةاء ا ةراني الطیییأ 

 ا شرةكا  ن م ولذلك ، ةت  ا أ  ةشك    وهذا ، النلم هذا في وال سیییییكرةف وا  تصیییییامةف

 تن ونا وفرض تارة ال سیییكرةف نالایییرنف اةرا  لت مةم اشكانات ش  لمة م شا كل ةسیییتامشو 

 ا ةراني الطیی ب إثارة ذلك وراء ش  الن ا ي وال مف ، أارى تارة ، فانلف نصییورة ا تصییامةف

 .ةلةفوا سرا  وا ورونةف ا شرةكةف للشطالب ا ةرانةة  ال امة راو  ونالتالي ،  كوشتا ام

 نلغت  شاش وا ورونةف ا شرةكةف للاغوط ةستسلشوا ل  ان م ناسیتشرار أنلنوا ا ةرانةو  ال امة

 وهم ، طییی ن م  مرات نلى ش تشمة  طرة  م في شاایییو  وان م ، ا  تصیییامةف ال  ونات آثار
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 ونلى ، ناشا ثبثة  ش  اكثر شنذ وا  وها كشا ا  تصیییامةف ال  ونات آثار  وة نكل ةوا  و 

 في النظر ة ةموا أ  ، اةرا  شا وشتكاف ف  طنة ةف نب ات ة ةشوا ا  اراموا ا  ا شرةكا 

 وابان وةات  الة م ةتومم اةرا  طییاه  لةا م كا  شا ننمشا الشااییي وةنسییوا ت اه ا سییةاسییات م

 .ا ةراني الط ب اةرات وةن نوا وةشر وا لةسر وا شصرانة ا نلى اةرا 

 طاکر کسرا ه 

  فه شو ا  ناة ال الم ا انارةف  – 0221 / نةسا  إنرةل 02 ال ش ف نطر هذا الش ال ةوم .
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  جدید من یتحرك السعودي المال

 نمةمة هزا م ن م الشنط ف في مورا لا ة م ا  وة اول  مةم ش  ةت رك السیییییی ومي النظام

  . الشرةاف منلوشاسةتا وا  ت ا

 للنظام ذهنةف فرصیییف شرسیییي ش شم الشصیییري الر ةس ونزل ا اةرة شصیییر أ ماث وكانت

 .الشسلشة  ا اوا  ش  وةتنرأ شرسي صمة ا نلى لةن لب الس ومي

 مةمالطیی الن م وةو  و "  الشسییلشة  ا اوا "   اصییم ا  م ش  الةوم ةتنرأو  الذة  السیی ومةو  

 يف وةسیییت نلونا شرسیییي ةمنشو   رةب ن م الى كانوا ، نالسیییلطف نا سیییتثار وةت شون م الة م

 كنةرال السؤال ولك . شنارك  سني الشالوف الر ةس شا ف لوا كشا شكرشا ش ززا الشلكي ال صر

 الطا م وةمنشوا شن م وةتنرأوا ال ماشي اصیییییم ا  م نلى ةن لنوا لكي ل م  ري شاذا هو الةوم

 . ال مةم 

 السییلاي الطییةخ رأسیی م ونلى شصییر الى مناتا ةرسییل  رةب و ت  تى كا  السیی ومي النظام 

 الذي ايالسل والتةار الشسلشة  ا اوا  لمنم  الشسا م في الرنانف الاطب لةل وا  ال رةاي ش شم

 . شصر في السةاسةف ال ةاة في ف ا  مورا ةل ب لكي وارامتا الس ومي المنم نا ل نرز

  الشسلشة  ا اوا  وة شلوا شرسیي  نش شم اطا وا للذة  المانم المور السی ومةو  ةل ب والةوم

 ا شرةكا  ش  نتط ةا والكوةت ا شارات  كام شا ة مشو  وهم شصر في ا وااف الةا الت شا

 ا شرةكي الاار ةف وزةر نا ب ةزور نةنشا ، الشصیییري لب تصیییام منشا  المو رات شلةارات

 . شصر في طرف أي صف في ت ف ل  الشت مة الو ةات نا  لة ل  ال اهرة نةرنز ولةام

 شم   طرالطةخ أشةر شنافس م انتزل ا  ن م ال رنةف السا ف نلى  مةم ش  ت ركوا السی ومةو 

 ووزةر الوزراء ر ةس  امر ن مرة وااتاى تشةم الطییییةخ  ننا وتنازل ال كم ثاني ال الةاف ن 

 سر ة ونة  نا واطة  ا نظار ن   ثاني ال  نر ن   اسییم ن   شم الطییةخ ال طري الاار ةف

 .شكانا  مةمة  اار ةف ووزةر وزراء

 ال زةرة و نات م ال طرةة  و وم شا  الشنط ف نمورفي نیال ةام السییییییی ومةو  ة رؤ ةك  لم

  طريال المور انت ى ننمشا ولك  ، ال رااوي ةوسف الطةخ رأس م ونلى السیلاةة  وطیةوا م

 اتاذه الذي والشو ف شصیییر في الشسیییلشة  لباوا  ال زةرة  ناة ومنم  شم الطیییةخ نانتزال

 ، الطیرنةف نلى نا ن بب وات اشا الشصیري ال ةش تاوش ا ش شرسیي ش شم نمنم ال رایاوي
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 كتان م لىا وةونزوا ات اه كل في ولةت ركوا  مةمة صا ف لةات وا  مةم ش  الس ومةو  انتاض

 . " ال مةم الس ومي المور" ن  نال مةث

 لم ، سیییلنةا ت رك م كا  ولك  الشنط ف مول ن ض في منلوشاسیییةا ةت ركو  كانوا السییی ومةو 

 لمنوةا ش  نم  الابفات واثارة أ نمات م فرض ا ولى المر ف في همف م كا  اة انةة  ةكونوا

 .والتازر الت او  الى

.   ننا ل الى ا تصییامةف اییرنف تو ةف نات اه ةت ركو  هم ، لننا  في السییلني مورهم الى انظر

 زب  الى ارنف لتو ةا لننا  الى السار ش   الت او  ش لس مول ورناةا رناةاهم ةشن و  ف م

 لىا الصیییا ات ةو  و  الاطوة ن ذه وهم والشسیییة ةة  والسییینف الطیییة ف ةایییم لننا  نةنشا هللا

 .النلم هذا في الطوا ف  شةا والى اللنناني ا  تصام

 هم لسیینةفا الطا اف انناء نة  الابفات ةثةرو  نل ، لننا  في أصییم ا  م ةامشو    السیی ومةو 

 تةار لصیییییال  ال ناني رطیییییةم ش شم الطیییییةخ ال ش ورةف نشاتي ا طا ف أ ل ش  ا   ة شلو 

 .لا ش را الس ومةف ال رةري س م زنةشا ةتاذ الذي الشست نل

 ء ا لشصر الس ومي الشالي والمنم ال مةم السی ومي المور ا  السی ومةف الصی ف كتاب ةزنم

 انب  الى  وال طرةة  ا تراك و وف و الشسلشة  ا اوا  ش  المول شوا ف في كنةر إثرتطور

 تتسیییم اطوة هو لشصیییر السییی ومي المنم نأ  أ مهم وةكتب ، شصیییر في الشسیییلشة  ا اوا 

 لطةخا ال مةم، أشةرها شا المو ف سیتنظر كةف وةتسیاءل. الشنامرة وسیرنف سیةاسیةف ننراغشاتةف

 اشا  تش ةت ارض الذي الشو ف هذا نشثل الت او  ش لس ش  مول ثبث انارام إلى  شم، ن  تشةم

 شو ا ا  شا

 شا كثةرا   تت اطف الةاف ن   شم الطیییییییةخ األب األشةر ن م في  طر كانت: " وةایییییییةف

 منم وهو ال كم، تولة م ن م ونااصییییف الثورة، ن م المنم ش  الكثةر ل م و مشت ،«اإلاوا »

 هو كشا الشو ف زال شا هل:  وةتسییاءل. األشةركةف المو رات ش  النبةة  ن طییرات  ةن ا  ّمر

 شو فنال «ال زةرة»  ناة التزام شا نااصف كذلك، أنا ةنمو  م:  وة ةب الطاب  األشةر ن م في

 أو ةرتغة إل ماث  صةرا   ةزال   الو ت أ  رنشا لك . األاةرة شصیر أ ماث تغطةت ا في ناسیا

 الالة ةف المول ااتبف فإ  ةك ، ش شا. تشواییییا إنامة رنشا أو ال طري، الشو ف في ت مةل

  انلف سیییةاسییف أو وا مة، اار ةف سییةاسیییف و وم نمم نلى آار شثال شصیییر ش  الشو ف  ول

 . " الت او  ش لس مول ل شةا وا نس ام للتنسةا
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 السیییانا  طر أشةر وانتزال ال طري المور ااتااء اثر  اء  ال مةم، السییی ومي الشو ف ، إذ 

 اغتناط ن  نواوح ة نر النبط ش  الش رب الماةل االم الس ومي الص اي كتنا الذي والش ال

 لشرةافا الس ومةف للمنلوشاسةف الش ال وافسیاح  الشنط ف في ال طري المور نااتااء السی ومةة 

 .  مةم ش  للظ ور

 ميالس و المنلوشاسي المور إ ةاء في الس ومةف الناط مو رات تن   هل: هو الشطروح السؤال

 هي  كشا   ة ت م وتنرز سلنا نلة م ترتم سوف المو رات هذه ا  أم الشرةض

 طاکر کسرا ه 

فه شو ا  غرةنتش نتو ةت 25:32 - 0221 / تشوزةولةو 27 ألرن اءنطییییر هذا الش ال ةوم ا*

   ناة ال الم ا انارةف .
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 وممجوجة مكررة ادعاتات..  الماامة قمة

 ان ي ا ععدار  ععوى ن  ععا ق مقال اي ولك توقهنا كما تذكرن نيائ  لون من ن المنامة قمة انيب  

 ن مةالق اي المشعاركون والعى. ايران تعد واالايراءات والضعغينة الحقد عن تني  هبارات مليء
  .لولبي شؤون اي تيدفل ايران  أن

  دف نتي  االمريكية الميحدي والواليات الیععهولية  ان والداني القا ععي يهلي الذو الوق  اي هذا

 قوات بماول البحرين اي و اليحديد الفار ي الخلي  لول شؤون اي  مباشعري  ا عيمرارو قعوري
 بحرينيال الشعهب انيفاتعة  قمع مشععيركة  قعوري  وتقومان  البحرينية االراتعي على عیعكرية
 . فجل لون  ذلك وتهيراان

 اعيال اليي المضععحكة وااللعاءات الممجوجة الیععمفونية هذ  عال كل اليهاون مجلس قمي وتكرر
 ميحديال الواليات تیععععيبيح  ينما ن لولبا شععععؤون اي  اليدفل ايران  اتبال  ععععماعبا على الجميع

 ان  ل  وعرتععععبا البلدان هذ  اول اي  اليواجد الهیععععكرية قواتبا وتقول الدول هذ  اراتععععي
 . االمريكية القوات تقرف تح  اراتيبي  وتع ييفافرون المیؤوليين

 والشععمولي الفرلو الحكي هو  لدانبي يبدل ما ان جيدا يدركون اليهاون مجلس اي المیععؤولين ان
 ماك وليس ن اال يبدالو حكمبي على يهيرض من كل وقمع الديمقرااي والحكي الحريات و ياب
 . لدانبي شؤون اي ايران تدفل يزعمون

 وال نالبحري اي االنيفاتة وكر على يأت لي ن المنامة قمة اي المشاركون ا در  الذو البيان ان
 .بي حقوق المطالبين للمواانين فليفة ال قمع تد البحرينية اال لبية احيجاجات الى اشار

 لقب من تُيبي الیعععععلمية ل  راض النووية الطاقة ا عععععيخدال اي حقبا على تؤكد اليي ايران ان

 المريكيةا القوات تواجد   ينما ن المنطقة اي واال يقرار االمن  يبديد المنامة قمة اي المشعاركين
 االمن على يیعععععاعد اليهاون مجلس اي االعضعععععاء الدول اراتعععععي علي عیعععععكرية قواعد اي

 . يزعمون كما ن المنطقة اي واال يقرار

 فطرا تم ل ايران ان"  المنامة قمة اي البحريني الخارجية وزير يدعى ان ن المضععععحك ومن
 اليي و ةالیهولي القوات وتواجد البحرين اي االمريكي الخامس اال طول يشكل  ينما" جدا كبيرا

 امان  مال ن والطائفي الهنقرو واليمييز اليبميش يشكو الذو الشهبي اليحرك قمع اي تشعارك

 نم میععععععيمر  دعي وتحظى والنار  الحديد البحرينل الشععععععهب تحسي اليل  فليفة ال لحكومة
 .الناتو وحلف االمريكان

 االيراني النووو البرنام  و النووو النشععاا من يحذر و  جديدي ا ععطوانة يطرا الوزير ان كما
 .الفار ي الخلي  منطقة على  يئيا فطرا يشكل ويهيبر 
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 من  أمر 0950  عععععنة اي انشعععععيء الذو  اليهاون مجلس لول زعماء يكرر أن ن عجب وال

 الجمبورية على عدوانة اي ن المقبور حیععععين  ععععدال لمیععععاعدي  االمريكية الميحدي الواليات
 كل  مزاعمبي يكرروا أن  ن   با  واالااحة االيرانية اال ععع مية ال وري ولمواجبة ن اال ععع مية

 يروايغ ان يوما هؤالء يفكر ولي ن المنطقة لول على االيراني والخطر االيراني اليدفل  شان عال

 .عاما 11 منذ يكررونبا اليي الیخيفة  المضحكة  الممجوجة اال طوانة هذ 

 شاقر قیرائل 

 ال موقع قناي الهالي االفبارية. 0200يیمبر/ قانون االول ل 01نشر هذا المقال يول الخميس   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ال كام لبقات االولوية ، الماامة قمة



120 
 

 ال  ثاءو االثنين يومي الفار ععي الخلي  اي اليهاون مجلس اي االعضععاء الیعع  الدول حكال يهقد

 لأج من لولبا  ين والهیعععكرو االمني تهزيزاليهاون واقرار عععبل لمناقشعععة المنامة اي اجيماعا
 رينيةالبح الها ععمة تشععبد الذو الوق  اي هذا ن  لدانبي اي الميزايدي الشععهبية اليحركات مواجبة

 ةوالديمقرااي الحريات اقرار اي الشععهب مطالب  يحقيق فليفة خل تطالب عامين منذ مظاهرات

 اهراتالمظ هذ  الحكي يواجة حيث ن المواانين  ين اليمييز وازالة الحكي اي الشهبية والمشاركة
 الیععععلمي تحركبي وقمع الیععععجون اي وزجبي الميظاهرين واعيقال الحي  الر ععععاص الیععععلمية

 الذين المجلس حكال من وتاييدا االمريكي الخامس اال طول من ومیاندي  هولية  قوات مدعوما
  .  لدانبي اي شهبية تحركات جلبي يواجة

 اي يول كل يطرحبا زال ما الذو البحريني للشهب المشروعة المطالب انكار فليفة خل ويوا ل

 ينالميظاهر  البحريني الخارجية وزير ييبي حيث  ن  القمع ويواجة ن البحرينية المدن شعععوارع

 المحيجين ىعل البحريني الهبد ولي يطرا  ينما ن  حكومية تعد انق  ية  حركة  القيال الیعلميين
 من مد ري لهبة  انبا المراقبون يقعععععفبا فطوي اي مهبي تفاهي الى اليو عععععل اجل من الحوار
 اتتحرك من  لدانبي اي يجرو ما كل نفي اليهاون مجلس لول اي المیععؤولون اعيال لقد. النظال

 ال انبي  حقةن مطالب او وتهارض الو طى القرون  هقليات تحكي اليل انظميبي تیيبدف شهبية

  يةوالديمقراا الحرية میعععميات من وييبر ون عشعععائرية قبلية  ا عععاليب   لدانبي يحكمون زالوا

  .واالنيخا ات والبرلمان والد يور

 رينيينالبح  قيل   ل  تشارك الذو الیهولو الخارجية وزير ييبي ان المبكي المضحك من ولهل
 ال رياءا وقيل انفیعععبي ليفجير الهر ية للبلدان  الشعععباب وتر عععل ن  ارل  دل المنامة شعععوارع اي

 ياتوريةالديك االنظمة من اليخلص  أجل من واال يشبال    بيل اي الجبال اي المشاركة  ذريهة

 تقول لذوا المخرب الدور  المنطقة اي ونظراؤ  هو يينا ى   ينما  ن الفينة  إثاري ايران  ييبي نان
 منطقة يا نفووها ليهزيز الناتو ولحلف االمريكية للقوات  عیكرية قواعد  منح اي  حكوماتبي  ة

 . االيراني  الخطر تدعية ما لمواجبة الفار ي الخلي 

   ل  مةحكو ال الفار ي الخلي  لول اي الفين ت ير ايران ان هل الیهولو الخارجية وزير نیأل
 يالثار  والناتو الميحدي الواليات من  أمر الدوالرات من المليارات تقدمان قطرالليان وحكومة

 . الهر ي والمغرب المشرق واي المنطقة لول اي والفين االتطرا ات

 من المليارات  هشععرات ا ععلحة  ععفقات عقد  ععبب ما: هو  الحاا نفیععة يطرا الذو والیععؤال
 هذ  أن هل  ن... و وارنیععععععا و ريطانيا امريكا من وكل اليهاون مجلس لول  ين الدوالرات

 المنطقة شععهوب لقمع ال المنطقة شععهوب عن الدااع اجل من وتكدس وتخزن تشععيرى اال ععلحة
 .   لولبا اي الفين واثاري
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 والديمقرااية الحرية تواير يكون لماوا:  حكامبا من تیعععأل ن الفار عععي الخلي  لول شعععهوب أن

 ىعل وحرال االفرى للشهوب ح ل الد يور وتدوين الحري االنيخا ات واجراء االنیان وحقوق
    الفار ي الخلي  لول شهوب

 اناالنیعع حقوق واحيرال  والديمقرااية الحرية  يريدون الفار ععي الخلي  منطقة حكال كان اإوا 

 الحديد   با المطالبين ويقمهون  لدانبي اي  با المطالبة اال ععوات  يهارتععون الماوا  ل فرينن

  .والنار

 هدوانال مقا ل االيدو مكيواة الفار ععي الخلي  منطقة حكومات تقف لماوا:   تيیععاءل الشععهوب 
  يوالميطور الحدي ة ا عععلحيبا تیعععيخدل ولي  عععاكنا تحرك ولي ن  زي على المیعععيمر اال عععرائيلي

 النووو البرنام  لمواجبة االمكانيات وتهبيء  الجيو  تجيش  ينما ن الهدوان  هذا لمواجبة

 ة المنطق اي محيملة نووية كوارث من الوقاية البحريني الخارجية وزير يیمية وما االيراني

 ةقم وليیعع  الحكال  ععلطة تهزيز قمة هي ن اليهاون مجلس قمة أن جيدا تدرك المنطقة شععهوب 
 يیععيبدف ن القمة هذ  اي علية  ععيقععالقون وما الحكال يقرر  ما وان ن  الشعهوب مقعالح تحقيق

 .شهو بي  مقالح تحقيق ال ن حكوماتبي عمر ااالة

   شاقر قیرائل 

 لهال االفبارية ال موقع قناي ا – 0200 / قانون االول ليیمبر 02 اإلثنيننشر هذا المقال يول 
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   البادريوت ولعبة اردوغان

 نشعععععر االالیعععععي شعععععمال حلف من ارلو ان ايب رجب اليركي الوزراء رئيس الب لماوا 
 ان له    وريا مع الحدول وعلى اليركية االراتي اي للقواريع المضعالي  اتريوت  عواريع

 اي هي المنطقة اي جديدي ازمة أثاري هذ  فطوتة وراء من يبدف انة أل   ل  تبدل قوي هناك
  . عنبا   نى

 هدت اليركية الحكومة  ان تهيقد اليي المنطقة لول من احيجاجات واجة الجديد اليركي الموقف
 . المنطقة اي الناتو وحلف الميحدي الواليات شراي  دور القيال وهي جديدي لمبمة نفیبا

 ذاه ويیيدعي وا يقرارها امنبا تبدل  كبيري و ميهدلي ازمات حاليا تواجة االو   الشرق منطقة

 على يأتي حريق واشععهال النار على الزي  ر  ال ن االزمات هذ  لحل الجبول تظاار  الوتععع
  .واليا س االفضر

 لمنطقةا تهانية الذو الخطير الوتع يدركون عق ء  يا يين الى  حاجة االو   الشرق امنطقة

 واالزمات اليوترات تزيد  خطوات يقوموا ان ال ن اليوتر حدي من تخفض  حلوال ويطرحون 
  . واال يقرار الی ل  المنطقة شهوب تنشد  ينما وت يرالحروب

 ن الزماتبا جديدي ازمة اتعععااة عن  نى اي هي ن الدافل اي ميهدلي ازمات تواجة اليي ايركيا

 االمريكية االع ل و عععععععائل  میعععععععاعدي اويلة ايري منذ يهمعل العذو اليركي الوزراء ارئيس

 اي اشععععل قد ن االو عععع  الشععععرق لول الى اليركي النمووج تقععععدير على والهر ية واالورو ية
 مع ل    ع قات تهزيز اي اشععل كما ن  عوريا اي االزمة تشععديد اي  ععاعد الذو االول االفيبار

 ع قات ل تراك وكان تركيا مع جيدي ع قات تر طة كان  الذو الهراق  وفا ععة الجوار لول

 توتر يا تیبب  اليركية الحكومة ان اال ن الهراقية الحكومة مع جيدي وتجارية واقيقالية  يا ية
 للحكومة االكيراث لون  كرل ععععيان اقليي حكومة مع ع قات اقامة  یععععبب الهراق مع اله قة
 .المركزية

 يا ييدفل أفذ ن المنطقة اي االزمات تقععععهيد اي اليدفل الى اتععععااة اليركي الوزراء رئيس
 من الهديد قيال ا ععععيدعي مما ن فطيري اائفية قضععععايا ويطرا ن الدافلية المنطقة لول شعععؤون

 ةلهب اي الدفول  هدل منة والطلب اليركي للمیعععؤول تحذيرات  اا ق المنطقة لول میعععؤولي
  .المنطقة شهوب  ين والخ اات االنقیامات تزيد ان الممكن من اليي الخطيري الطائفية

 للشك المج يدع ال  ما يظبر اليركي الوزراء رئيس جانب من والطائفية المذهبية القضايا ااثاري

 وان يذللينف جاهزي أ ععبح  المنطقة اي الطائفية النهرات الثاري االورو ية االمريكية الخطة أن
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 المنطقة يا شرايا تنقيبة مقا ل الخطة هذ  لينفيذ ا يهدال  عن أعلن قد اليركي الوزراء رئيس

 الياح يهاني الذو  هول ال نظال وال اني المقبور ايران شا  احدهما شرايان المريكا كان ان  هد
 . زعمائة أ لب ومرض شيخوفة  یبب كبيري عزلة من

  تزويد على االموااقة  ن المنطقة اي الشعععراي لور لهب على مقعععمي اليركي الوزراء رئيس

 والناتو ديالميح الواليات مقلحة اي  يكون اليي القفقة لبذ   عر ون هو الباتريوت  قواريع
  . المنطقة لول لجميع وفیاري

 اي للقعععواريع المضعععالي  اتريوت  عععواريع نشعععر من االتراك المیعععؤولين ايران حذرت لقد

 قةالمنط أزمات حل على والهر ية الغر ية الدول  هض ا ععرار  واعيبرت ن اليركية االراتععي
 اي فاعلةال الدول ولع  ن المنطقة اي والمخاار لليوتر الرئيیي الیبب هو الهیكرية  الو عائل
 . االقليمية ل زمات  يا ية حلول عن البحث المنطقة

 واريع  وان ن علية  يرتد النبا الخطيري اللهبة هذ  يلهب ال ان اليركي الوزراء رئيس على ان
  .منبا الخروج  عليبي يقهب  وراة اي االتراك المیؤولين توقع  وف الباتريوت

 شاقر قیرائل 

  ال موقع قناي الهالي االفبارية . 0200/ قانون االول  ليیمبر 01 ايحد*نشر هذا المقال يول 
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   الكويت  ي القطري التاخل حقیقة ما

 قطر يبيت كوييية  ععيا ععية لشععخقععيات تقععريحات الماتععي اال ععبوع اي االع ل و ععائل تناقل 

 ن يباا الحكي نظال وقلب االتععطرا ات الثاري عليبا والي مر الكوي  شععؤون اي المباشععر  اليدفل
 واعيبرها لقطر الموجبة اليبي هذ    الجار فالد الكوييي الخارجية وزاري وكيل نفى  ينما

  .مريضة عقول اي تهشش أاكارا

 النفيیععي   عبد الدكيور  الكوييي الجامهي واال ععياو للكاتب تقععريحات االع ل و ععائل نقل  و

 من دالهدي اي تيدفل أن تحاول  انبا" يیععمبا أن لون الفار ععي الخلي  منطقة اي لولة ايبا اتبي
 ر يعال لول و قية وليبيا مقعععععععر اي تلهب أن وتحاول الكوي  اي اق  وليس الهر ية الدول
 ."الهر ي

 الهلول يا وا ياو فبير نة  أ واالع مية الیيا ية االو اا اي مهروف النفيیعي   عبد اال عياو
  أمر 0950 عال شكل الذو"  الفار ي الخلي  اي اليهاون مجلس"  عن كيا ا كيب وقد الیيا ية

 الميحدي الواليات  ان النفيیععي وكيب.  ايران اي اال عع مية ال وري قيال  هد الميحدي الواليات من

 اي حیعععين  عععدال لعي اجل من المجلس  يشعععكيل اليهاون مجلس لول لزعماء امرا ا عععدرت
 ييقدل لن اليهاون مجلس  ان النفيیي وأشار.  ايبا اال  مية ال وري ومواجبة  ايران على عدوانة

 را   او هناك وليس القضعععايا من ك ير اي مخيلفون المجلس لول الن االمال الى واحدي فطوي
 . اه  حقل ما وهذا المجلس لعي  بيل اي فطوي او ييخذوا ولن ير طبي

 ”قطر  ذلك ويهني“ لولة هناك أن:"  الكوي  اي القطرو اليدفل حول النفيیععي الدكيور ويقول

 مقر يا تلهب أن وتحاول الكوي  اي اق  وليس الهر ية الدول من الهديد اي تيدفل أن تحاول

 شعععارع اي جرت اليي ايفيري المظاهرات الم ال  عععبيل وعلى الهر ي الر يع لول و قية وليبيا
 من ليس الميظاهرين من اير هين يفوق عدل تععحييبا راا واليي(  القاهري اي)  محمول محمد

 نأ المنطق من ليس كما حية وفيري أ عععلحة لديبي ليس الذين الشعععراة أو الجيش عنا عععر قيلبي

 ال ةث جبة ثمة ان االلكيرونية  ععععبر لقععععحيفة وقال.. البهض  هضععععبي  قيل الميظاهرون يقول
 أنبي كبير رومقعع تععا   لي ويقول الفينة  ينبي لي ير الناس وتقيل المباني أ ععطح اوق تيمركز

 لقالحو اإل رائيلين الهدو لقالح شؤوننا اي  عر ية لولة تدفل على يدل في   طرف أمیكوا

 القعععفوف  رص اليهاون مجلس لول وأنقعععح. ك يري شعععواهد لة الملف وهذا ايمريكي الملف
 ."القرار اي الفوتى هذ  وريقاف

 باماتاالت  الواني  الهيد قطر  فاري احيفال ف ل  الكوييية الخارجية وزاري وكيل و عف وقد

لبا حول لقطر الموجبة  ميرا  مو أن رلى ملمحاب  ن«المريضة»  ــ الكوييي الدافلي الشأن اي تدفُّ
 .ايمور هذ  م ل يمار وا أن من أراع أنبي رلى أشار عندما قطرن اي  االفوي أشال الب ل
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 قطع عدل  الى وتبدف ور مية ل لوما ية تقريحات هي الكوييي المیؤول تقريحات أن يبدو

  واباال على الفار ععي الخلي  لدول القمة مؤتمر وان فا ععة ال نائية اله قات اي مهاوية شععهري
 ان ولك على والدليل.  الیععععععطح على القطرو الكوييي الخ ف يطفو ان الكوي  ير ب وال

 عن فبرا يةاللبنان" الديار"  حيفة نقل   حيث اليوتر حد الى و ل قد القطرو الكوييي الخ ف

.  ل    اي القطرو اليدفل على تطلهة الیععهوليةن القيالي رلى ر ععالة الكوي  لولة أمير رر ععال
 شعععخقعععا عشعععر ثمانية من تيألف ث ث ف يا على يدها وتعععه  الكوييية ايمن اجبزي وكان 

 ربوتعع اتععطرا ات رشععهال  اتجا  والداع الكوي  اي" ق قل" إلثاري تیععيهد  ععيداتن وث ث
 .الكوييي النيا ي المجلس اي  ا قون أعضاء مع  اليهاون البلد هذا اي اال يقرار

 يمةا لمجلس قالمة جلیة أول اي تحقيق لجنة تشعكيل عن حمال  عهدون الكوييي النائب وكشعف

 حفالقعععع رحدى اي نشععععر ما فلفية على والخارجيةن الدافلية اإليداعات اي لليحقيق الكوييي

 وزير الوزراء رئيس من قطرو لاير مليون 022 مبلغ" كوييية شعععخقعععية" تیعععلي من المحلية
  جا ين  ن حمد القطرو الخارجية

 لب لنا تاريع اي الكبرى الفضععائح ااار اي تدفل القضععية أن كوييية رع مية مقععالر ووكرت

 رئيس وتد القباا خل ا ري تد قطر لولة لمقلحة والءات  شراء جا ين  ن حمد ييبي حيث
 .الكوي  اي  يا ية اجندي ولينفيذ المحمد نا ر المیيقيل الحكومة

 ما يةفلف على اللجنة ليشعععكيل توقيهات  عععيجمع انة الى عنةن نقل ما واق حمالن  النائب وأشعععار
 .قطرو لاير مليون 022 مبلغ" كوييية شخقية" تیلي من المحلية القحف رحدى اي نشر

 أحد لحیاب لاير مليون 022 يحول قطر لولة وزراء رئيس أن من نشعر  ما تفاجأنا رننا: "وقال
 أنة يهني ما 0/1/0200  ياريع جاء الذو اليحويل هذا توقي  عن ميیائ ب  الكويييينن المواانين
 ."! الكوي    يا ية والءات لشراء اليحويل هذا ابل" اال يجوا ات تاريع يوااق

  عععييقدل نفى روا انة: " مؤكداب  ن"ينفي أن لاير مليون 022 تیعععلي من اتحدى" حمال النائب وقال

 اليدف ت ذ ه على الیكوت  هدل"  الكوي  الیيا ية القيالي مطالباب  ن" الكامل  اال ي  المیيندات
 ال نحن: "وأتاف".. المهلومات هذ   حة من اليأكد والد لوما عية للطرق واقاب  ويجب  لدنا اي
 .”.الدافلية أمورنا اي أفرى لولة أو تيدفل أن نقبل

 مليون 022 مبلغ لاع ثاني خل جا ععي  ن حمد قطر وزراء رئيس أن  عععحاايةن تقارير ووكرت
 يقيالي أ رز أحد البراكن میلّي النائب رلى رشعاري المواالي عّدتة ما ن«ُمیعلّي» يدعى لشعخص لاير

 .المحمد نا ر الوزراء لرئيس تقّدت اليي المهارتة
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 يةالمقععرا الخدمات مدير رلى «الخا ععة المشععاريع شععركة» أر ععلية كياب عن اليقارير وكشععف 

 مليون 022 تحويل اية تطلب ن0200 حزيران من ايول اي قطر اي البريطاني للبنك الخا عة
 .جا ي  ن حمد  يوقيع الكياب فيي وقد الدوحةن  نك اي«  حیاب رلى قطرو لاير

 تحويل» ة عععح من لليأكد  رلمانية تحقيق لجنة تأليف رلى ادعا الهدوين فالد الكوييي النائب أما

 باته رلى تشععير أنباء هناك» أن مؤكداب  ن« الكويييين النواب لبهض قطر من تععخمة مالية مبالغ
  ععحة عن: »وأتععاف. «النشععر رلى اريقة اي و هضععبا نشععر  هضععبا تععخمة وتحوي ت مالية

 ر ياب ع  لداب  تيرك لي اليي وهي الكوي ن من قطر تريد ماوا:  ععراحة  كل نقول اإننا اينباءن هذ 
 .«عالمنا  على و ياب  نفیبا وارت  اية تدفل  رال

 النواب من عدلا وان فا ععععة خفر  هد يوما  اليطور خفذ الكوي  اي القطرو اليدفل ان يبدو

 قممونم الكوييية المهارتعة الى اموال  يحويل القطرو الوزراء رئيس اتبموا الذين الكويييين

 القيالي أهداف عن والكشف   لهي تد القطرو الدور اضح و الحقائق ليققل لجنة تشسيل على
 . الكوي  اي االتطرا ات الثاري القطرية

 خشىت والیهولية الكوي  وفا عة الفار عي الخلي  اي اليهاون مجلس لول  ان مراقبون ويرى

 المیععععيمري ومؤامراتبا  لولبا شععععؤون اي  وتدفلبا المنطقة اي اليخريبي قطر لور تهااي من
 االورو ي االمريكي النفوو تهزيز لمقعععععلحة  المنطقة اي  واالتعععععطرا ات الفوتعععععى الثاري

 حديالمي الواليات من وكل قطر زعماء  ين الوثيق اليرا   جيدا تدرك وهي  ايبان اال عععرائيلي

 نم لقطر كبير لور رنااة من واال ععرائيلية واالورو ية االمريكية واالهداف وا ععرائيل واورو ا
    . ايبا االتطرا ات ورثاري المنطقة لول شؤون اي اليدفل أجل

 شاقر قیرائل 

2012, December 21  نشر هذا المقال ال موقع قناي الهالي االفبارية ال 
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  واألمن التامیة د قیق  ي و حيها التعاون مجيس دول

 يبيقم اال ععبوع هذا الفار ععي الخلي  اي اليهاون مجلس اي االعضععاء الیعع  الدول زعماء يهقد

 لييا القععهبة الظروف اي االعضععاء يواجببا اليي اليحديات أهي لبحث ن المنامة اي االعييالية
 الوحشعععي والقمع البحرين اي فليفة أل لحكي قوية مهارتعععة ال اي وفا عععة المنطقة  با تمر

 يبيوال وقطر الكوي   ين ف اات من المجلس يواجبة ما وكذلك المشععروعة  حقوقبي للمطالبين

 على الهملو للكوي  الدافلي الشان اي  اليدفل القطريين للمیؤولين كويييين  ا ة من الموجبة
 قبلية مجموعات جانب من مهارتعععة تواجة اليي القعععغيري الدولة هذ  اي االتعععطرا ات اثاري

  .  باا ال  أ ري االااحة تريد و لفية واائفية

 حيث البحرين اي وفا عععة الشعععباب ائة من مينامية مهارتعععة  يواجة المجلس لول من االهديد
 ركمبا حیعععني م ل  طوا ي  اااح  واليي الهر ية المنطقة اي ال ورات الشعععباب هؤالء يرى

 منح وعدل  الیعععلطة واال عععيئ ار المطلق حكمبي  یعععبب القذااي ومهمر  علي  ن الها دين وزين

 منذ شععععهو بي  ععععدور على الجاثمين حكامبي  أن يرون  الشععععباب هوالء ن لشععععهو بي الحريات
 تونويهار والنار  الحديد ويحكمونبي ن  حقوقبي ا ی  شهو بي منح يهارتون الینين عشرات

 النف   اموال ويیععععيأثرون شععععؤونبي الاري اي لورا الشععععهوب ومنح ول ععععاتير  رلمانات اقامة
 .حیيب أو رقيب لون ملذاتبي على ويبذرونبا

 نيیعععععمحو وال  ليكياتوريا قبليا  حكما  لدانبي يحكمون اليهاون مجلس لول أ لب اي الحكال

 یلميال حراكة  دأ الذو البحريني الشهب ثوري ن ولك على م ال وفير مطالببا  طرا للمهارتة

  دعي يحظى الذو البحرين ملك جانب من قمها ويواجة میيمرا زال وال 0200 ابراير شباا اي
 .والغرب الميحدي والواليات الیهولية حكال

 واالورو ية االمريكية للقوات مقعععععععراعيبا على  لدانبا ا واب ايح   اليهاون مجلس اعدول

 لييا والغر ية االمريكية للقوات قواعد أ بح  المجلس  لدان هي وها عیعكرية قواعد ومنحيبا
 اي المجلس لول عن الدااع  حجة هرمز ومضعععيق الفار عععي الخلي  منطقة اي وتمرا تیعععرا
 .االيراني النووو البرنام  مواجبة

 ال وري لمواجبة الميحدي الواليات من  امر 0950 مايو 02 اي أ عععععس الذو اليهاون امجلس

  يبدف كان ايران تد حر ة اي الهراقي للنظال المیاعدات وتقديي الفيية اال  مية

 و ععوالب  الينالمي جميع اي لولة  ين واليرا   واليكامل الينیعيق تحقيق رلى"  تأ عيیععة اع ن اي

 قيقاليةاال الميالين مخيلف اي ميماثلة أنظمة ووتع شعهو بان  ين الروا   وتوثيق وحدتبا رلى

 ةواالجيماعي وال قااية اليهليمية الشعععععؤون واي والموا ععععع تن والجمارك واليجارية والماليةن
 يقنيوال الهلمـععي اليقـععدل عجلـععة ولاع واإللاريةن واليشـععريهيةن والیـععياحية واإلع مية والقحية
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 ث حـعععو مراكـعععز ورنشاء والحيوانيةن المائية رواتوال  والزراعة واليهدين القناعة مجاالت اي
  . "الخاص القطاع تهـاون وتشـجيع مشـيركةن مشـاريع ورقامـة علميـة

 نذم  قي  ن والوحدي واليكامل الينیعععيق حول اليهاون لمجلس اليا عععيیعععي االع ن اي جاء ما ان

 داك  ل  ععيشععارات الشععال  شععركة ا ععدرتة تقرير هو وها ورق على حبرا عاما ث ثين من أك ر
 . شهاراتة تنفيذ اي اليهاون مجلس اشل على

 اليهاون شعععععؤون أ یععععع  اي عاما 12 من أك ر  هد  اشعععععل اليهاون مجلس ان اليقرير يقول و

 الياواقيق  يا ياب  الكاملن االندماجن أو االتحالن رلى القفز رمكانات لرس يريد وهو االقيقالون

  يرابنك تبيين ال ومازال  مقبولةن منبجية رلى تفيقر القمة اجيماعات مازال   انة اليقرير ووكر ن
  مفبومة  ايمنن الميهلق الجزء ولك  عععوى الواقعن أرض على يحدثن  عععوف و ما يحدثن  ما

 ..الضيق

 تحالاال  جناحيبان المشععيركةن الیععوق  ان  القول  ل  ععيشععارات الشععال  شععركة تقرير ويضععيف

 اي المجلس لول اشععععل  و الجمركين االتحال مشععععروع اي اشععععل  النقديةن والوحدي الجمركي
 النقديةن يالوحد مشروع واي. مهلوماتبا وتبالل قوائمبا وتحديد حقيليبا اقيیال خلية على االتفاق

 وانیعععحب ن المشعععروعن من لوليان وانیعععحب  الموحدن المركزو البنك مقر على الدول افيلف 
 على  عععنواتن عشعععر المشعععروع نفاو وتأجل ايميركين  الدوالر عمليبا ر   من ثال ةن جزئيابن

 ينتكو حول حقيقين نقا  رلى ايمر يأتي عندما الشععيء يقععبح  ععوف كلة الخ ف ولك. ايقل

 الشهوبن تكون لن االقيقالون اليهاون تحقيق اي الفشل حال وكما الیيا يةن المركزية الیعلطة
 ..االتحال مشروع اشل عند

 مجلس رلى والمغرب ايرلن لضي المبكر اإلع ن وهو اليخب ن على خفر نمووجا اليقرير ووكر

 هلا رل اإلع ن هذا كان اإليرانيةن ال وري على اهل كرل اليهاونن مجلس تأ س وكما ن اليهاون

 حدث واالفي ف لليطبيقن قا ل  ير انضعمامبما تمرير وين. الهر ي الر يع أحداث على مبكراب 
 2 رأ ععمال   البلدينن فاص للينمية  ععندوق  يأ ععيس ايفيرن القمةن قرار جاء القالين  ين علية

 .. ميیرع مقيرا عن لليهويض قرار وهو منبمان لكل المبلغ  نقف لوالر مليارات

 لي يالي المنطقة لول اي الشععارعن میععيوى على اإلحباا میععيوى من يزيد الواقعن على القفز رن
 هاحدول عبر مـعـعــواانـــيبا انيـعـعـعقال م ل ميواتعن میيوى على  وى لةن حقيقياب  رنجازاب  تلحظ
 ..الممغنطة المدنية  البطاقة

 أن قواعد ن أهي جللن أمر الهر ين المحي  وتععععمن الهالي اي يحدث ما رن «الشععععال» وقال 
 القمة تع قا أن ميطلباتةن وأهي المیيقبلن لمیعار رئيیعةن قياسن و عيلة يقعلح يهد لي الماتعي

 أو- القاعدي ليلك أ عععا عععيةن مقعععالح رلى القمة أعمال تيرجي أن تعععروري أ عععبح   القاعدين

 قيقيةالح اإلنجازاتن من  جل تدوين اي البدء من ال د تيحققن لن خمال  يع من و دالب . -الشعهوب
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 الدااع يمكن  عععجل أو رلى يفيقر مازال االمجلس ميواتعععهةن ولو الناسن لمهظي والملمو عععةن
 ونشرها اليو ف فليفة يو ف الدكيور تأليف من لرا ة أفيرا  درت وقد .عنة

 اي باب قدنوالن واليوثيق  اليحليل المؤل فن  ايبا عال   يروت اي الهر ية الوحدي لرا ات مركز

 فشعععلال هذا يرجع  والمؤلف وايمنن الينمية تحقيق اي اليهاون مجلس  لدان اشععل وراء الكامنة

 رويث تميلك اليي الوراثية الیععيا ععية النُظُي هي أتعع عة مفرغن م لث اي المنطقة هذ  وقوع رلى
 من الخروج إنا و اليالين. ايجنبية القوى على وتهيمد المجيمهيةن الرقا ة وتفيقد اائلةن نفطية

   ثة  الحالية الم لث أتععع ع  ا عععيبدال وولك البلدانن هذ  میعععار تقعععحيح ييطلب الم لث هذا

 ةنومیععاءل ومشععاركة حرية ايبا  نُظُي الحالية الوراثية النُظاي ا ععيبدال ييي حيث أفرىن أتعع ع
 يكامل  ايجنبي الوجول وا ععععيبدال مني ن رنیععععان  بناء النف  على المفرا االعيمال وا ععععيبدال
 .واإل  مي الهر ي المحيطين مع وتكامل رقليمين

 میععاءلة من تهنية وما الیععيا ععية المشععاركة  ياب هو  رّميبا المیععألة محور أن المؤل ف يرى و
 ابالغي هذا – المخيلفة لقراراتبا وترشععيد البلدانن هذ  حكومات لیععيا ععات وتمحيص ومحا ععبة

 اية ألت الذو الوق  اي ولك والفشععععلن  اليخب  تيقععععف البلدان هذ  اي الينمية میععععيري جهل

 هيبري الذو الهر ي اإلقليمي النظال رتهاف ورلى اال يقرارن عدل من مزيد رلى ايمنية  يا اتبا
 شععععؤون اي ايجنبية للقوى  ععععاار تدفل من ولك من ني  وما وازلهارهان يمنبا أمان  ععععّمال
 . ر ياله اإلقليمي النظال لائري اي ر رائيل لقالح القوى موازين افي ل رلى رتااة المنطقةن

 يخرج لن  عععععوف  المنامةن اي  عععععيهقد الذو اليهاون مجلس لول قمة اجيماع ان المؤكد من
 ف ل اشعععل قد الخبراء اكد كما والمجلس روتيني اجيماع هو االجيماع الن ن حا عععمة  قرارات

 المري هذ  قراراتة ان  ل ن  اليا ععععيیععععي  يانة   نول من  ند أو تنفيذ اي عاما ث ثين من اك ر

 الیا قة ل جيماعات تكرارا  يكون

 شاقر قیرائل 

 .0200قانون االول / ليیمبر  00:ل ال موقع قناي الهالي االفبارية  ياريع  المقانشر هذا 
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 االبريات لامات متعطحون إرهابیون،

 يبانا رفيبأ اليي الحفري من رفراجة ولك و هد الهراقن اي حیين  دال الطا ية نظال  قوا منذ
 القاعدي تنظيي اعضععاء ومن البهث حزب انقععار من االرها يون ييوقف لي ورعدامةن ومحاكمية

 واء عع الهراق اي الهزل اال رياء  حق الجرائي ارتكاب عن اال رياءن لدماء الهطاشععى الطائفيين
  . المقد ة الهيبات لزياري الهراقية االراتي ققدوا ايرانيين او عراقيين كانوا

 ولي االيرانيين للزوار  اص تفجير المجرمونن االرها يون هؤالء ارتكببا جريمة خفر وكان 

 الى نقلوا أفرون وجرا الزوار هؤالء من عدل ا يشبد حيث  عامراء مدينة من  القرب الجمهة
 . المیيشفيات

 يفجروا أن رعيالوا المجرمون هؤالء ان  ل ن االفيري تكون ولن االولى الجريمة ليیعععع  هذ 
 ال رياءا میعععيبداين الهراقية المدن مخيلف اي المفخخة والیعععيارات  النا عععفة والهبوات القنا ل
 .الی ل عليبي البي  أهل احباء من میلمون أنبي  وى لبي ونب ال الذين الهزل

 قيةالهرا للمدن زيارتبي وراء من يبداون المقد عععةن الهيبات يققعععدون الذين االيرانيون الزوار
 وال راقياله الشان اي ييدفلون وال  عيا ية اجيماعات يهقدون ال ن اق  المقد عة الهيبات زياري

 من االرها يين قبل من يباجمون لماوا المهروف من ليس اوا واكن وال المكون هذا عن يدااهون

   يقيلون ونب و أو ن البهث حزب أنقار من أو القاعدي تنظيي

  ياريز من منهبي أجل من ويیعععيبداونبي االيرانيين  ا عععات يفجرون القيلة االرها يون كان اإوا
 ذ ه م ل قرون منذ تحملوا االيرانيين الن لبين ييحقق أن يمكن ال هذا اان المقد عععععةن الهيبات

 االمال زياري عن يكفوا لي ولكنبي منبي وااللوف والمئات البشععععععرات وقيل االرها ية االعمال
 .الی ل عليبي البي  أهل من واالئمة  الحیين

 وا ن االثير وا ن الطبرو تاريع الى ونحيلبي الياريع يقرأوا ان الجبلةن االرها يين هؤالء على

 لمينالمیعع لمنع اجراءات من والهبا ععيون االمويون الخلفاء  ة قال ما لنا نقلوا الذو و يرهي ك ير

 الو وهبوا الخلفاء هؤالء ولكن ن الهراق اي البي  أهل من واالئمة الحیععين االمال قبر زياري من
  يزور كر  ء اي وقبر   يرزق ر ة عند حي الحیعععين ولكن ن ومداانبي قبورهي مكان  يهرف
 . عال كل المیلمين من الم ييين

 يميبنوا أن ال ن ح ال رزقا عليبي تدر شعععريفة أعمال عن يبح وا أن االرها يين هؤالء على رن
 ذاب  ولبي الدنيا اي مخزيون ابي ن لوالرات عدي  بيل اي االجرامية الوحشعية واالعمال القيل
 .القيامة يول اي النار
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 تالهيبا يزورون الذين االيرانيين الزوار ان ونقول ن الهراقية الحكومة الى نوجببا كلمة ولنا
  يد هيييركو ان ال عليبي يحااظا ان اهليبي ن الهراقيين المیععؤولين اعناق اي أمانة هي ن المقد عة

 اضععمان ن وتحر ععبي أمنبي على  المحااظة تقول عراقية أمن قوات يضععهوا أن عليبي ن االقدار

 االعمال هذ  لم ل میععععيقب  الزوار ييهرض ال أن ونأمل الهراقيين میععععؤولية هو الزوار أمن
 .االجرامية

 شاقر قیرائل 

    0200قانون االول / ليیمبر 05نشر هذا المقال ال موقع قناي الهالي االفبارية  ياريع 
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 ارحل يا نتایاهو

 هزل رو ننكبيرتي هزيميين عديدي أ ععا يع ف ل نينياهو  نيامين اال ععرائيلي الوزراء رئيس واجة
 ضععويةع على الیععطين وحقععل  الفلیععطينيةن المقاومة حركة تععد حر ة اي اال ععرائيلي الجيش

 ياال عععرائيل الوزراء لرئيس هزيمة اكبر تهيبران الخطوتان وهاتانن  الميحدي االمي اي مراقب
  .الیيا ية حياتة اي

 عن يبويغ ويرحل ا ععيقالية يقدل  ععيا ععيةن او حر ية مهركة اي يبزل عندما المحنك االیععيا ععي

 اهل كما ا ععععععيقاليةن يقدل لي المقاومة  ععععععحق اي جيشععععععة أففق الذو نينياهو ولكن االنظارن

  هد الیععععيا ععععية الحياي من  ععععينیععععحب  انة اعلن الذو  اراك ريبول اال ععععرائيلي وزيرالحرب
 .المقبلة البرلمانية االنيخا ات

 ن القالمة لمانيةالبر االنيخا ات اي يفوز أن يأمل ن  الرحيل الك يرون يطالبة الذو نينياهو  نيامين

 لىا يوحي انة  ل ن الیحاب عمول عملية اي  الفشعل االن حيى مباشعري  قعوري يهيرف أن لون

 و يين ةمائ من اك ر قيل من تمكن النة ن حماس على الحرب اي انيقر جيشة  ان اال رائيليين
 رؤوس على الیععععععكنية المباني من كبيرا عدلا ولمر افرين الف من اك ر وجرا الیععععععطينيا
 .ا حا با

  ععاندو  زي على الهدوان ف ل امريكي  دعي حظى النة ن لة الدافلية  االنيقالات يأ ة ال نينياهو
 .توقهة ممكنبا كان مما  أك ر نينياهو موقف ولعي  زين قطاع على اإل رائيلي االعيداء أو اما

 عم هاتفيّبا اتقععععاالب  أجرى أو اما أن ن  زي على الهدوان انط ق اور اي يض البي  أعلن اقد

 یق ت اليي القواريع مواجبة اي إل رائيل الكامل الميحدي الواليات لعي عن اية أعرب نينياهو
  أية" نبائي  شععكل القععواريع هذ  را ق وقف تععروري على مهة واتفق  زين قطاع من عليبا
 .و يلة

 اءالوزر لرئيس لعمبا الع ن ا رائيل الفور على زارت قد االمريكية الخارجية وزيري وكان 
 مر ي محمد المقرو الرئيس ليحض القاهري على وعرج  ن  زي على عدوانة اي اال رائيلي

 من لأيا ثمانية ف ل تضررت مما اك ر ا رائيل تضرر ال لكي  النارن اا ق لوقف الهمل علي
 .". عدوانبا

 ثي حماسل الهیععكرو القائد الجهبرو احمد  ا ييال أ يب تل  دأتبا اليي" الیععحاب عمول" اهملية

 قيل حين اي جريحان 0012و الیطينيا شعبيدا 011 فلف  نوامبرن 02 يول ك يفة جوية  غارات

 022 ا يبو جنديان  ينبي ا رائيليين  ية المحيلة القدس اي القالري الر مية البيانات حیعب
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 بجنو على الفلیعععععطينية الفقعععععائل االقيبا وقذيفة  عععععارو  ألف حوالي رنفجار اي  جروا
 .ر رائيل

 الر ععاص" عملية منذ الفلیععطينية والفقععائل ر ععرائيل  ين لمواجبات حقععيلة أعلى هي وهذ 

 أك ر أوقه  واليي 0225 ويناير 0221 ليیععمبر  ين  زي قطاع على اإل ععرائيلية" المقععبوب
 . ر رائيليأ قيي  01و الیطينيا شبيدا 0222 من

 وات القواريع من افرى وانواع 2 -اجر  واريع االق  قد  زي اي المقاومة حركات وكان 

 اازع  دق القواريع هذ  وكان  ا يب وتل القدس  اتجا  محليا المقنهة او االيرانية اليكنولوجيا
 .الم جيء الى اال رائيليين من الم يين وانزل  الهدو قالي

 ةاللبناني المقاومة زولت اليي ايران على اال عععرائيليين  القالي حنق من القعععواريع هذ  وزالت
 يقدقون ال كانوا الذين  اال رائيليين محدقة  بزيمة وتیبب  القواريع  يكنولوجيا والفلیعطينية

 لييناال ععرائي من الهديد وقيل  المحيلة والقدس ا يب تل على القععواريع  ععقط  عندما عيونبي

 یععبح يقبر ال الذو ا ععرائيل جيش تحدو على قالري الفلیععطينية المقاومة  ان  يذعنوا لي الذين
 .ا رائيل قالي زعي

 اليح انيقالات الماتععية القليلة اال ععا يع ف ل وجبوا ا ععرائيليون وعیععكريون  ععيا ععيون وكان
 . الیحاب عمول عملية اي النكراء هزيمية  یبب اال رائيلي الوزراء لرئيس

 كااة بحیع اعيبر الذو اال عرائيلي الوزراء رئيس على اال عرائيلية االنيقالات جل انقعب  وقد
 .  زي اي اال رائيلي الجيش هزيمة اي الیبب انة اال رائيليين المحللين

 أركان ورئيس للدااع وزيراب  عمل الذى مواازن شعععاؤول اإل عععرائيلية المهارتعععة رئيس ووجة
 ةالحمل أهداف أن مهيبراب  لنينياهون حالاب  انيقالاب  وجة ن"كاليما" حزب قائمة رأس على وهو  ا قابن
 ..وق  میألة مجرل هى المواجبات من قالمة جولة اندالع وأن تيحققن لي

 ليو قوتبان حماس عززت لقد"  الكنيی  اى اإل رائيلية المهارتة يرأس الذى مواازن وأتاف
 . ."رلع قوي أية تحقيق ييي

 را ق وقف من تحفظة عن اخفر هو اأعرب لبيدن يائير" میعععععيقبل هناك" حزب رئيس أما

 راب مشعععي الحكومةن أعلنيبا اليى ايهداف تحقيق ولون جدان ميأفرا جاء االتفاق أن مهيبرا النارن

 اقد مهبان اليفاوض وعدل حماسن حركة على  القضععاء   ة وعدت ما تحقق لي الحكومة أن رلى
 .عليبا  القضاء تقي ولي مهبا  اليفاوض قام 

 



134 
 

 رن أ يبن تل جامهة اى الهر ية الیعععيا عععة أ عععياو مشعععهالن شعععاؤول البروايیعععور قال جبية من

 تل على وانيقععععرت الجببات مخيلف على المواجبة ف ل أقدامبا على واقفة ال " حماس"
 ا قر وقف اتفاقية ر رال اى" الیحاب عمول" عملية انيباء ومع ف ل نجح  أنبا مضيفا أ يبن
 ..كلة الهالي أنظار رليبا تيوجة  يا يةن  ؤري رلى  زي تحويل اى النارن

 دييتق على ر رائيل أر م  حماس رن قولة مشعهالن عن اإل عرائيلية" مهاريف"  عحيفة ونقل 
 من  تنیعم  زي أن مضعيفا عامةن والهر ية الفلیعطينية الیعاحة اى موقهبا ور عخ  الينازالتن

 جحتن لي ر ععرائيل  أن اإليمان يغمر  وهو جديد من قال وكأنة يحيفلن وشععهببا الهالي هواء جديد
 .أهداابا تحقيق اى واشل   يركيهةن

 وىمیععععي رلى ارتقوا القد لحماسن كبير تنازل مع فرجنا المري هذ  اإل ععععرائيلىن الخبير وقال

 عدا ر ما أحد ال ين حماسن لولة تقي لي لو وحيى  عععيقولونن ماوا ينيظر كان والجميع لولىن

 احةالی رلى لفلوا لقد قيميةن حيث من لولة يیاوى انيقعارهي أن رال  ذلكن مقعلحة لة ر عرائيل
 رلى و لوالي جدان محيرمة ل لوما ية ماكينة  يحريك نجحوا حيث الرئيیيةن  وا يبا من الدولية
 .ر رائيل مع اتفاق

 اقاتف حول تقععريحات  اراكن أيبول الحرب وزير عن اإل ععرائيلية" هاخرتس"  ععحيفة ونقل 
 را ق وقف نیعععيطيع لن قائ  ن"تیعععاهال كول" اإل عععرائيلى الجيش إلواعة النار را ق وقف

 ..میيحيل أمر وهذا للقطاع كامل احي ل حال اى رال  زين قطاع من القواريع

 كهنا كن  اأنا  زين رلى مشععياقاب  لیعع  أنا ن الهیععكرية اإلواعة مع المقا لة ف ل  اراك وأتععاف

 باليانج اى أو الهيا  ي  أزقة رلى نهول أن رلى  حاجة لیععنا ونحن ايولىن االنيفاتععة اندالع منذ
 اكهن كما ن"اشععيياق حرية" ا ععي علية يطلق شععىء ابناك  زي  احي ل يطالب من أن رلى مشععيراب 
 .. لغزي مشياقا لی  اأنا لى  النیبة أما تفكيرن حرية

 ميرتد عند عقب على رأ عععاب  تنقلب قد البهض عنبا يبحث اليى النقعععر  ععوري رن  اراكن وقال
 .مقاتلينا من  رية اى تنفجر عبوي أول تفجير أو  جنولهان مدرعة أول

 رلى يضعععطر قد الجيش أن تهى الحكومة رن  اراك قال القوين عنقعععر إلابار منة محاولة واى

  ععنفهلن ماوا  ععندرك اإننا النارن را ق وقف يیععيمر لي حال واى  زين قطاع اى مجدلا الهمل
 ولىل  دعي نحظى أن اياضععل امن النطاقن وا ععهة  رية  هملية للقيال میععيقب ب  اتععطررنا وروا
 .را ع

 ورنما حماسن حركة حكي وتقويض  زي قطاع اجيياا ليیععع  المشعععكلة أن رلى  اراكن وأشعععار
 .الهملية رتمال  هد منة الخروج اريقة
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 يبرر هد  ا ععرائيل  يدمير حماس تهبد ان نيانياهو  نيامين اال ععرائيلي الوزراء رئيس واعيبر  
 .للفلیطينيين االراتي من مزيد عن اليخلي عن ا رائيل احجال

 لحقيقيا الوجة اكيشفنا الماتي اليول مدى على"  حكومية اال عبوعي اجيماعة اي نيانياهو وقال
 ".  لنا تدمير يريدون انبي. مهنا لليیوية نية او لديبي ليی . العدائنا

  زي يا اهل  كما الغر ية الضععفة من واحد جانب من تنیععحب لن ا ععرائيل ان قال نيانياهو لكن
 الفلیععععطينيون يیععععيخدمبا ان يمكن جديدي منطقة  خلق يبدل ولك ان الى مشععععيرا ن 0222 عال

 ".اال رائيلية المدن على القواريع الا ق

  ذكرى  اال عععبوع هذا ف ل  زي وأهالي ن(حماس) اإل ععع مية المقاومة حركة احيفل  وقد هذا

 ن"تفّرا ولن تیععاول لن" أنبا لبا  يان اي حماس واعلن  الحركة النط قة والهشععرين الخامیععة
 بالنفی فطّ " أنبا حماس  يان اي وجاء. والمقد ات ايرض ليحرير الیعبيل هي المقاومة وأن

 كةميمیععع اريقبا اي ماتعععية وهي عنةن تحيد لن واتعععحاب  و ععبي ب  ايبا تفّرا لن وثوا   منبجاب 

 اتوالمقد عع وال وا   ايرض عن الدااع اي عبدها على محااظة  ةن مهيقععمة الميين    حبل
 ." میاومةن وال مفّراة  ير

 القالر الخيار وأنة الیععطينن كل الیععطين ليحرير   ععبي ب   المقاومة اليمیععك على حماس وأكدت

 رلعو والمقد عععات ايرض عن الدااع اي الحيّة وقوا  الفلیعععطيني شعععهبنا  عععفوف توحيد على
 رالة  اتزيدن لن ومقد ععاتنا وأرتععنا شععهبنا تععد االحي ل جرائي أنة  مضععيفة القععبيوني االحي ل

 جرموم و يحاكي  اليقالل تیق  ولن المجاهدن شعهبنا ررالي كیعر اي تفلح ولن ومقاومةن  عمولاب 
 .ورجرال قيل من اقيراو  ما على القباينة الحرب

 اي ةماتععي انبا ن عليبا ا ععرائيل عدوان ف ل للجميع اثبي  الیععطين اي اال عع مية المقاومة ان

 أ بير وعلى اال رائيليين القالي وان ن اال رائيلي الهدو تد جبالها توقف ولن اليحرير اريق

 .دالقام الفلیطيني والشهب  زي اهالي  حق جرائمبي ثمن يداهون  وف نينياهو  نيامين

 شاقر قیرائل 

 0200-00-02نشر هذا المقال ال موقع قناي الهالي االفبارية  ياريع  
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 أهيه الم ال ق عاد

 زله ن هزل من وهزل ااز من وااز ن النيائ  واُعلن  الكوي  اي البرلمانية االنيخا ات رنيب 

 كانوا ذينوال المذهبي واليهقعععب والقبائلية والطائفية اال عععولية يم لون كانوا الذين المقااهون
  .الكوي  تم ل ال قليلة قلة واالفرين الحقيقيين الكوي  أهل أنفیبي يهيبرون

 الضعععععغوا انواع كل ا عععععيخدموا وقد االنيخا يةن الهملية راشعععععال  مقااهيبي أرالوا المقااهون

 البغيضععععة الطائفية  عععع حبي اول وكان. االنيخا ات اي المشععععاركة من الناس لمنع واليبديدات
  .  مذهببي يدينون ال الذين االفرين تكفير لبي يحق وكانة  يرهي من ا  ما اك ر وكانبي

 ينالذ" المقااهة  جماعة المقااهين هؤالء الدعي  اللطيف عبد الكوييي الكاتب و ععععف حیععععنا
  ." نكراء هزيمة هزموا انبي ر ي انيقروا  انبي رلعوا

 ضوتهار الیا ق القانون تدعي المقااهة جماعة كان  لماوا والمحيرن الكبير الیؤال يطرا وهنا
 لىع الهمل أل الجماعة مقلحة على الكوي  مقلحة تفضيل ولك  بب كان هل الحالين القانون

 ماعةج كان  انة اثبي  الحالية ااالنيخا ات ن القعععععحيح اليم يل حق من كوييي مكون حرمان
 .تیيحقة كان  مما اكبر تم ي  يمنحبا كان النة الیا ق القانون تدعي المقااهة

 لبا ی لي رتااية مقاعد المقااهة لجماعة ويهطي حقة كوييي مكون يبخس الیا ق القانون وكان
 .عليبا الجلوس رعيالت وقد لغيرها كان   ل

 أن هينالمقاا على وأن والمبزومين للمقااهين عبري االنيخا ات نيائ  تكون أن الكويييون يأمل
 يراتالمیععععععع وينبوا تهيش الناس وياداعوا حقان ليمقراايين كانوا روا االنيخا ات  نيعائ  يقبلوا

 . المواانين  مقالح االترار  وى منبا اائدي ال اليي والفوتي

 رلمانالب ا عععقاا على و عععيهملوا االنيخا ات  نيائ  يقبلوا لن انبي المأل على اعلنوا المبزومون
 انواك النبي  عععا قا اازوا وقد الية يقععبون كانوا ما لبي يحقق وال  مقعععالحبي يضعععر النة الجديد
 .لبي المهارتين ويكفرون والقبائلية الطائفية وتر على يدقون

 ومةللحك المقااهة جماعة يیععمح ان الميوقع من ن النيائ  واعلن  االنيخا ات انيب  وقد ن واالن
 من هيد  وهذا  الفشععععلن علية يحكموا ان قبل الجديد البرلمان  الى ينظروا وان  الهمل الكوييية

 رتكفي   حبا وكان لبان الهامة الیعيا عة االتعطرا اتن واثاري والشعغب الفوتعى كان  جماعة

 يةليكياتور حكومة القامة واليحضععير  يدها القعع حيات كل حقععر على والهمل وتخوينة االفر
 .المنطقة اي نفطية حكومات  مباركة

/ليیعععمبر /قانون االول 5ال  ةنشعععر هذا المقال ال موقع قناي الهالي االفباري  –شعععاقر قیعععرائل 

0200 
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 2-1» االسالمیة ليحريعة إحیات.. «ع» عيي بن ال سین عيم العزات مجالس

 ا ععيشععبال وكرى اي الهزاء مجالس يقيمون البي  أهل وشععيهة هجرية 10 عال كر  ء واقهة منذ

 اي الخقععوصن وجة على و ععفر محرل شععبرو اي المجالس هذ  وتقال( ع)علي  ن الحیععين
 لحمةم ويشععرحون كر  ء واقهة عن الخطباء وييحدث والبيوتن واليكايا والحیععينيات المیععاجد

 ن  يزيد جيش مواجبة اي  طوالت من  يية وأهل وأ ععحا ة علي  ن الحیعين  ة قال وما كر  ء
 .الشال الى أ رى الحیين  ي  أهل وأفذ ر يشبدوان حيث مهاوية

 هراقال اي وفا عععة واإل ععع مية الهر ية البلدان اي الشعععيهة يقطنبا اليي المدن اي تخرج كما 

 رو عععف محرل شعععبرو اي والبند و اكیعععيان وااغانیعععيان ولبنان والیعععهولية والبحرين وايران

 لىع  الزناجيل ويضر ون  دورهي على المشاركون ويلطي الشوارع اي وتیير الهزاء مواكب
 ..((.ع)علي  ن الحیين على حزنا ابورهي

 الحزن وجوب على تؤكد روايات الیعع ل عليبي البي  أهل من االئمة عن الشععيهة كيب وتروو 

 والبكاء الحزن وجوب اي البي  أهل أئمة عن منقولة روايات وهناك(. ع)الحیععين على والبكاء
 :هنا  هضبا ننقل(ع)الحیين على

 دون ععي نهي: قال وتيحدثون  تجيمهون اُضععيل يا: أ ععحا ة يحد( ع)القععالق جهفر اإلمال قال 

 البي ن أهل ولأب أحببا المجالس تلك رن و  أمرنان أحيا من   رحي أمرنا أحيوا: اإلمال قال
 هشععةول ازع من والقععبية النیعوي على جرى و ما الطفن  قيلى حل ما نشعر كر  ءن حالثة  هد

 كما- كلبا حياتة  نين( ع)الها دين زين الحیعين  ن علي االمال وقضعى و عبين وتعرب و علب

 عينيةن  دموع ومزجة رال شععععراب أو اهال لة قدل ما اإنة أ يةن على  البكاء -المؤرفون يقول
 رشععه ور عيماع للبكاء الهزاء م تي يهقدون زالوا ما  ل أوالل ن من ايئمة نیع  المنوال هذا وعلى

 على بكيناي المراثي شجي ليیيمهن الر الة  نات فلفبا وجهلوا اي عيار تعر وا ولر ما الرثاءن

 لىع للبكاء الحزن مأتي رقامة على المؤمنين حث شهارهي كان  ل الهقائل و عبي الطف  عرعى
 ارتبيوزي قائمةن م تمبي زال  اما الدعوي تلك الشيهة لبى وقد زيارتةن وعلى الجللن الحدث ولك

 الفيمخ زال وما الهباس و ني أمية  ني أيال والينكيل ايوى انون ولك أجل من القوا ولقد لائمةن
 .المجالس هذ  رقامة محار ة واليرهيب الير يب و ائل و شيى يحاولون البي  أهل

 منولط الجيوب الفااميات شققن ولقد: قال( ع)القالق اإلمال أن( الو عائل) كياب اي جاء وقد 
(: ع)القععالق اإلمال و ععرا. الجيوب وتشععق الخدول تلطي م لة وعلى( ع)الحیععين على الخدول
 .(ع)الحیين لقيل والبكاء الجزع  وى ما مكرو  والبكاء الجزع كل

 أما: موال  لة وقال  نة عشرين أ ية على  كى الحیين  ن علي أن الخقال اي القدوق وروى 
 شعععرع اثنا لة كان النبي يهقوب رن ويحك(: ع)الها دين زين اإلمال اقال ينقضعععين أن لحزنك خن

 بر ا واحدولب رأ ة وشعاب علية  كائة ك ري من عينا  اا يضع  منبي واحداب  عنة   اغيب ا ناب 
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 من رج ب  عشعععر و عععبهة وعمي وأفي أ ي رلى نظرت وأنا الدنيان لار اي حي وا نة الحزن من
 .حزني ينقضي اكيف حولي مقيولين  ييي أهل

 لبيط وكان كر  ءن اي وأ ععرتة ي ية جرى ما ايبا ويذكر رال منا ععبة ييرك ال ولك مع وكان 

 دينةالم اي الجزارين  عععوق رلى ايذهب  ييةن أهل على جرى  ما ليحدث عنبا ويبحث المنا ععبة

 ال رنا: يقولون يیععمهبي وعندما و حبان قبل ماء الشععاي يیععقون كانوا روا عما يیععألبي مهبي ويقف
 عطشعععانا اب  ريب عبد  أ و و ح لقد: ويقول يبكي الماء من قلي ب  ولو نیعععقية أن قبل حيواناب  نذ ح
 .علية الناس ويجيمع  النحيب اي وات ترتفع حيى لبكائة ايبكون

 عبد  وأ  قيل لقد: ويقول يبكي ثي واهامةن تعيااية رلى لعا  الطريق اي  ريباب  رأى روا وكان 
 لنفوسا ليشععحن يقفبا كان اليي المواقف من ولك  ير رلى كر  ء اف اي عطشععاناب  جائهاب   ريباب 
 .البي  أهل أعداء من الظالمين على  الحقد

  ن يزيد مجلس يحول أن الشععععال رلى أ عععيراب  أُفذ حينما( ع)الها دين زين اإلمال ا عععيطاع ولقد 

 وأجلیععبي الشععال أهل وجو  لعا الذو يزيد يفضععح وأن( ع)الحیععين لإلمال عزاء مأتي رلى مهاوية
 لة قالا  الحبالن مر طين علية األفلوهي والیبايا والرؤوس الحیين  ن علي  إلفال وأمر حولة

 أحد يبق يال الحالة  هذ  م ل على رخنا لو    ر ول انك ما يزيد يا   أنشدك: الحیين  ن علي
 . كى رال حاتراب  كان ممن

 ية أ  ايمويون  ععععنع ما ويذكر المأ ععععاي تلك يرلل( ع)الها دين زين أفذ المنوري المدينة واي 

 شععبر نم الشععيهة ااتخذ ايئمةن  ععائر كان وهكذا ألقا ةن من لقباب  البكاء أ ععبح حيى لذلك ويبكي

 يلالق من  يية أهل وعلى جرى ما ويذكرون يجيمهون( ع)الحیين على ونياحة حزن أيال المحرل
 ما أتذكرون: قال حيث أ عععحا ة ف ل من( ع)القعععالق اإلمال فااب ولقد والیعععبين والينكيل

نع  وأهل نية  من شا اب  عشر  عبهة مهة وقُيل الكبش يُذ ح كما و  ُو ح لقد( ع)الحیعين  جدو  عُ
 .م يل من ايرض وجة على لبي ما ورفوتة  يية

 و نية وأهلة الحیعععين على جرى عما أ عععحا ة من جماعة يحدث وهو( ع)الرتعععا اإلمال وقال 
 .ظيماب ع اوزاب  انفوز مهكي كنا ليينا يا: وكرتموهي ما ميى قولوا: كر  ء أحداث أوهانة رلى ويهيد

  : يية وأهل الحیين يرثي الشاعر قال وقد 

  يُراعُ  قناي على للرجال يا وو ية محمد    ن    ا ن رأس

  ميوجعُ  ال و ايبي جازع   ال و میمع    منظر والمیلمون

  تكرعُ  اية البر وئاب و دت محمد   خل الماء ُزالل منهوا
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 ارأيية( ع)الرتعععا مو عععى  ن علي وموالو  عععيدو على لفل : الخزاعي لعبل الشعععاعر وقال

 بللع يا  ك مرحباب  لي قال مقب ب  رخني الما حولةن من وأ عععحا ة الكئيب الحزين جلیعععة جالیعععاب 
 أن بأح لعبل يا لي قال ثي جانبةن رلى وأجلیععني لي و ععع رنة ثي ولیععانةن  يد   نا ععرنا مرحباب 

 أعدائنا على كان   عععرور وأيال البي  أهل على كان  حزن أيال اييال هذ  اإن شعععهراب  تنشعععدني

 اي  ن على أجر  واحداب  كان ولو مقعععا نا على أ كى أو  كى من لعبل يا أميةن  ني فقعععو عععاب 
 يا. ازمرتن اي مهنا   حشععر  أعدائنا من أ ععا نا لما و كى مقععا نا على عينا  ورا  من لعبل

 ننا ي  ععيراب  وتععرب نبض( ع)رنة ثي ونو ةن    فر الحیععين جدو مقععاب على  كى من لعبل

 قالو رلي اليف  ثي( ع)الحیين جدهي مقاب على ليبكوا ورائة من  يية أهل وأجلس حرمة و ين
 .(ع)الحیين ارث لعبل يا لي

  :منبا أ ياتاب  لعبل اأنشد 

  اـرات    ش  عطشاناب  مات وقد مجدالب  الحیين فل  لو أاااي

  الوجنات اي الهين لمع وأجري  عنـد  اااي الخد للطم  رواب 

  منبـيكــات     ر ول وخل مقونة الققور اي زيال  نات

  الفـلـوات   اي   ر ول وخل منيهـة الحقون اي زيال وخل

  الحـجــرات   تیكن زيد وخل  قلهاب  أ بحن   ر ول ليار

  للقلوات   الخير منالو ونالى شارق ايرض اي لر ما  أ كيبي

  والغـدوات   أ كيبـي  الليل و  رو بـا وحان شمس اله  وما

 مقاب على  كاؤ  وعظي حزنة رشيد عاشوراء ه ل هل روا أنة(: ع)القالق اإلمال عن وروو
 ر ة عند حي الحیعععين أن رعلموا الناس أيبا: لبي يقول البكاء من ار وا اإوا( ع)الحیعععين جد 

 الشبداء من اية حلّ  ومن ومقعرعة عیعكر  موتعع رلى ينظر لائماب  وهو يشعاء حيث من يرزق

 وأ ععععماء و أ ععععمائبي  بي أعرف وهو علية الهزاء والمقيمين علية والباكين زوار  رلى وينظر
 وأمة وأ ا  جد  ويیأل لة ايیيغفر علية يبكي من ليرى ورنة الجنة اي ومنازلبي و درجاتبي خ ائبي

 ما عليّ  والباكي زائرو يهلي لو ويقول عزاء  والمقيمين مقا ة على للباكين يیيغفروا أن وأفا 

 أهلة ىرل لييقلب عليّ  والباكي زائرو ورن جزعة من أك ر ارحة لكان تهالى   عند ايجر من لة
 .أمة ولدتة كيول و ار ونب علية وما رال مجلیة من يقول وما میروراب 

 ريوالحی الحزن  طول المقيبة اي شاركونا شعيهينا   رحي: قال أنة( ع)القعالق اإلمال وعن 

 على عينا  ورا  مؤمن أيما: )قال أنة( ع)الباقر اإلمال عن وروو( ع)الحیععععين مقععععاب على
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 میة منمؤ وأيما أحقا ابن يیكنبا  رااب  الجنة اي    وأ  فد  على تیيل حيى( ع)الحیين مقاب
 .(النار  خ  من وخمنة القيامة يول ايوى وجبة عن    رف اينا أوى

  ك  المحنن من علية يجرو وما ولدها  قيل ااامة ر نيعة( ص)النبي أفبر لمعا أنعة وروو 

 ينعل ومن ومنك مني فال زمان اي: قال ولك  يكون ميى أ يي يا: وقال  شديداب   كاءب ( ع)ااامة

 يا(: ع)يالنب اقال لة  الهزاء  إقامة يليزل ومن علية  يبكي امن أ يي يا: وقال   كاؤها ااشععععيد
 يجدلونو  ييين أهل رجال على يبكون ورجالبي  ييي أهل نیاء على يبكين أميي نیاء رن ااامة

 للرجالن أشععفع وأنا للنیععاء أن  تشععفهين القيامة يول كان اإوا  ععنةن كل اي جيل  هد جي ب  الهزاء

 ة اكي عين كل ااامة يا الجنةن وألفلنا   يد  أفذنا( ع)الحیععين مقععاب على منبي  كى من وكل
( ع)علي مر.  نهيي میعععيبشعععري تعععاحكة اإنبا الحیعععين مقعععاب على  ك  عين رال القيامة يول

 ايرض  لّ  حيى ابكى -الفرات على قرية- نينوى وحاوو  عععععفين رلى میعععععير  عند  كر  ء

 ئيلجبر عندو كان قال يبكيك ما اقل  يبكي وهو( ص)  ر ععول على لفل : قال ثي  دموعةن
 من قبضة قبض ثي كر  ءن لة يقال  موتع الفرات  شاائ يقيل الحیين ولدو أن وأفبرني خنفاب 
 .ااتيا أن عيني أملك الي ريا ن أشمني تراب

 شاقر قیرائل 

 0200-00-09نشر هذا المقال ال  حيفة الوااق  ياريع 
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  2-2» االسالمیة ليحريعة إحیات «ع» عيي بن ال سین عيم العزات مجالس

  (( ع)الحیين االمال يرثون البي  أهل شهراء

 الشهراء  إهيمال واواجع مقائب من( ص)  ر ول  ي  أهل أ اب وما كر  ء واقهة حظي 
 او كو ايليمة الواقهة هذ  و ععوروا  يية وأهل وأ ععحا ة( ع)الحیععين رثاء من اأك روا الهربن
 .ومقائب نكبات من نالبي وما الطف شبداء

 ققعععد شعععاعر أول - البة  ن عون  ن  عععبي  ني من- الیعععبمي عمرو ا ن عقبة الشعععاعر وكان 
 :اي يات  بذ ( ع)الحیين ورثى القبر  إزاء ووقف ن(ع)الحیين قبر لزياري كر  ء

   زيرها لموعي من علية افاض  كر  ء الحیين قبر على مررتُ  

  وزايرها لمهبا عـيني ويـیهد لشجو  وأرث أ كية زلـ  ومـا

  قبورها جانبية من  ـة أاـاا  عقائباب  الحیين  هد من و كي 

  نورها اأالي الدنيا اي تـخااون وأنيي الحياي اي قرت الـهين اوا

  يزورها   ل مـني لـبا وقـل  كر   القبور أهل عـلى  ـ ل

  ومورها الرياا نـكباء تـؤلية و الضحى الهشي    ال  ـ ل

  وعبيرها میكبا عـليبي يـفوا قـبر  زوار الـواّال  ـرا وال

 

  :(ع)الحیين اية يرثي النيیا ورو   عبد أ و للحاكي أ ياتا ك ير ر ن وروى

  تزمي   دمائة   ميزم ب  ُمحمد    ن    ا نا  يا  رأ كا  جاؤوا

  ر وال عامدين جباراب  قيلوا محمد    ن  ا ن يا  ك اكأنّما

  واليأوي  الينزيلا  قيلكا  اي ييرقبوا وليًب  عطشانا قيلوكا 

  واليبلي  اليكبيرا   كا  قيلوا ورنما قُيل ا    أن ويُكبّرون

  :هاشي  ني من مهة اُ يب ومن( ع)علي  ن الحیين يرثي الدؤلي ا واي ول وقال
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  قـائمة   ولنـا عـلى وكـان  مــريب  لـهـاوليي أقـــول

   ـارمة لـنا وأنـ  اـبيني أرى ما تبقرو لـي أنـ    اوا

  الـظالمة الـفئة أاـنيبيُ  قـد هـاشي  ـني تـرين ألـی   

  ااامة  ـني هـالُ  و ـالطف  ـالبدى تـزيـنيبي اـانـ 

  عالمة فـا ري  االحزاب  ـ الكيا اي را خة كـن    اـلو

  جـاثمة لـهنة    ـبق  لـبـي مـهـشر    ـأنـبي عـلـم   

  ال ئمة من  ـي تـُك رو اـ  ُجـنةةب  لـة نـفیي  ـأجـهل

  الـدائمة والـنهمة والـفوزا  الر ول حوض  ـذلك أُرجـّي

   انمة فلق    رن وتخلُصا   ـري هـلـك  ان لـيـبلكا 

 

  :ايبا يقول( ع) الحیين ايبا يرثي ققيدي زيد  ن وللكمي 

  الملحب االلعياء قـييل عـلينا مقيبة كان  االحداث اكبر ومـن

  مذ ب عـنة لـيس لـحماب  اـيالك هاشي خل من الطف  ـجنب قـييل

  الـميّرب الـجبين واك حـبـذا أال هـاشي خل مـن الـخدين ومـنهفر

  أزمل الهجاجة تح  يجـواابا فيلبي أن أقضة لـي عـجب ومـن

  وتیفل تهلو الّدجن يـول كـحدخن عـوا س  ـالـمیيلئمين هـمـاهي

  منقل عليبن يشبر ولـي حـیينا والة الـفرات مـاء عـن يـحلئن

  الـميقبل يـخيلي مـا ي ـيـاابي حـولة والـبباليل حـیينا كـأن

  المحجل كالببيي مـنبي اـل لمـا الو ى اي أحمد خل من  ة يـخضن

  مجلل هنالك ما رزء الـناس عـلى واـقد  عـنبي   نـبي و ــاب
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  يخذل حين نـقري مـنة وأوجـب مـقيبة اجل مـخـذوال أر اـلـي

  أول الغي لـة أ ـدى خفـر اـيا  يرهي قوس عن الرامون  ة يقيب

  :ايبا يقول  ققيدي( ع)الحیين يرثي الحميرو والیيد

  الـزكية يعـظمة وقـل الحیين جدث أمررعلى

  رويـة  ـاكبة واـفاء مـن زلـ    ال أعظاما يـا

  االعـوجـية  ـالـجيال رتك  هد عيش لـذ مـا

  الـبرية فـير خ ــاؤ  اـيبا تـضـمن قـبـر

  والو ية والـخ اة  ـة الـريا أهــل خ ــاؤ 

  الـرتـية الـمـطـيبة المبذ ة والـخيروالـشيي

  المطية وقف  ـة اـأال  ـقبر  مـررت اــإوا

  الـزكـية والـمـطبري للمطبر الـمطبر وا ـك

  الـمنية  ـواحدها يـوما  ـدت مـهولة كـبـكاء

   ـالـنقية والـمـلـمع  هد  ن عمر  دى والهن

  شقية نفس  ـة اـاح  الذو جوشن شـمر ـن

  الدرية ترمى كما  ـرتا نبيبي  ن  ا ـن جـهلوا

  والـهطية الـجـهالة رال لـقيالة يـدعـبي لــي

  الـبـغية أوالل اــيـة تحكي لـكي لعـو  لـما

   جية وأفـب بي مـرحا مشى مـن افـبث أوالل

  أ ـية مـهززي نـفـس لـة وأ ـ  اـهـقاهي

  والـمـشراية عـلـيبي  ـالیا غات لـة اـغدوا
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  الیمبرية والـطوال نـي اليما والـيلب والـبيض

 شاقر قیرائل 

  . 0200-00-0نشر هذا المقال ال  حيفة الوااق  ياريع  
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 بسکودکم اکرمونا

 امين ني وزرائة ورئيس القعععبيوني للكيان نكراء  بزيمة انيبي  زي على القعععبيوني الهدوان

 ليبدئةا اقرار على ليیاعد  االمريكية  االلاري وا ينجد النارن اا ق وقف ا يجدى الذو نينياهو
  .والقدس ا يب تل على القواريع اا ق ووقف

 على المقرو الرئيس ليحث القاهري  زياري كلينيون هي رو االمريكية الخارجية وزيري  قام 
 .النار اا ق وقف رقرار اي اال راع

 فولل  هد الفلیطينيين خالف وفرج. ال رائيل وهزيمة للمقاومة نقعرا النار اا ق وقف وكان

 المقاومة  انيقععععععار ارحاب   زي قطاع اي الشععععععوارع رلى الينفيذ حيز النار را ق وقف اتفاق

 ايما نالبهض  هضبي على الحلوى يوزعون المواانون وأفذ. القبيوني الهدو على الفلیعطينية
 اليي اومةالمق على والقضاء أهدااة تحقيق من الهدو اشل  هد  االنيقارن ارحاب   زي میاجد تكبر

 ..المحيلة والقدس ا يب تل الى  واريخبا وو ل  قوي ازلالت

 المقاومة أن" حماس" اإل عع مية المقاومة لحركة الیععيا ععي المكيب رئيس مشععهلن فالد  وأعلن

ا حقق   زي قطاع اي الفلیعععطينية ا القعععبيونين االحي ل على نقعععرب  االحي ل أن على مشعععدلب
 ."ليبدئةا الب من أيال ثمانية  هد واتطر  اليبدئةن ييهلّق ايما ومطالببا المقاومة لشروا فضع

 شهبلل انيقعار وهو مشعّرف" اليبدئة" اتفاق أن هنية ر عماعيل الفلیعطيني الوزراء رئيس وأكد

 مولمح وقال. ايمة لكل رنيقععار هو  زي رنيقععار:  شععلح رمضععان الدكيور قال ايما. الفلیعطيني
 الیععععطين ليحرير  داية هي  زي اي  ععععقط  لل نقطة كل أن حماس حركة اي القيالو الزهار
  .والقدس

 ووكرت ن الیععطيني 0022 من أك ر وجرا الیععطينيا 022  زي على الهدوان رثر ا ععيشععبد وقد
 حيى  زي على الهدوان  دء منذ  ارو  0211  ـععععع القبيوني الهدو لك  أنبا" القیال كيائب"

 ..االنيقار رع ن

 120 من أزيد وجرا الجنول من أ لببي  ععبيونيا 01  ب ك القععبيوني الهدو اعيرف وقد هذا
  ععياري 022 نحو ورحراق وتدمير ومقععنها مبنى 105 من أك ر تضععرر رلى رتععااة  ععبيونيا
 .ل حي ل اليا هة الزراعية والمؤ یات المرااق من 12 وتضرر

 يريوز زياري مع تزامنا" أ يب تل" الر يع تل القععبيوني الكيان عا ععمة و عع  انفجار هز وقد 
 وجرا  ععباينة 1 مقيل رلى ألت نا عععفة عبوي  وا ععطة حاالة تفجير جراء االمريكية الخارجية

 ونيالقبي الكيان لدى  فارتبا ر  ق الى ايمريكية الميحدي  الواليات حدا مما خفرينن 12 نحو
  .البجمات رليبا تميد أن من فواا
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 نا النار را ق وقف اتفاق على تهليقة اي موااز شعععاؤول اإل عععرائيلية المهارتعععة زعيي وقال
 ائلو ععع كيب  ايما ر عععرائيلن هي ايكبر الخا عععر وأن الحرب هذ  اي انيقعععروا الفلیعععطينيين

 اعر  م ا ة ولك  أن النارن را ق وقف رع ن على تهليقبا اي اليمينيةن القعععععبيونية اإلع ل
 ..الفلیطينية المقاومة أمال البيضاء الراية

  ئرو وا دول لهیق ن الو ول من القواريع لمنع  زي تر نا:  بيوني و حفي كاتب وقال
  .والقدس أ يب تل  ضرب ولك من اخرجنا..  الیبع

 على الهدوان من أيال 5  هد الهیكرو  كرتير  نينياهو  نيامين القبيونية الحكومة رئيس وأقال
 . . زي

 راعو.  نينياهو  نيامين الحكومة رئيس  إ عععقاا مطالبين ييظاهرون القعععباينة عشعععرات وفرج

 الحملةن يا الفشعل میعئولية وتحملة ل  عيقالةن نينياهو تدعو يااطات اليظاهرات اي المشعاركون
 . .للم جئ للهولي ا يهدال على ليیوا أنبي ومهلنين لةن تحقيق لجنة وتشكيل

 :قريةم  رعاية القبيوني والكيان حماس  ين رلية اليو ل تي الذو االتفاق  نول اي جاء وقد

 *.وجوا  را  زي قطاع اي الهدائية ايعمال كل  وقف القبيوني الكيان يقول

  ما نيالقعبيو الكيان تجا   زي قطاع من المقاومة أعمال كل  وقف الفیعلطينية الفقعائل تقول *

 . الحدول عبر والبجمات القواريع اا ق ولك اي

 عم واليهامل الیعععكان حركة تقييد وعدل والبضععععائع ايشعععخاص حركة وتیعععبيل المها ر ايح *

 . اعة 02  هد ولك تنفيذ رجراءات

 الهدو قالي ورأينا ن المقاومة أل الجولة هذ  اي انيقعععععرت ا عععععرائيل ان هل...  نيیعععععاءل هنا

 ا عععوات لكیعععب المقاومة  عععحق اي نينياهو فطة واشعععل كيانبي  بزيمة يهيراون القعععبيوني
 . . انيخا ية

 ا عععععرائيل قدري من والخائفة المبزومة االنظمة ا واق تقنع لي  البزيمة الهدو اعيرااات ولكن

 هاو.  زي اي هزم  المقاومة  ان الكة اي يدور ومن نينياهو يطرحة ما ترلل وال  الهیععكرية

 اي قععدرت اليي الیععهولية الحياي  ععحيفة اي مقاال تكيب البشععر  درية الیععهولية القععحفية هي
 أوهال  أنبا اليقريحات هذ  وتقف  النقر الفلیطينية المقاومة قالي تقريحات ايبا تفند لندنن

 المیععععيمري وانيقععععاراتبا «حماس» أوهال يقععععدق)...(   الهرب من ك ير:"  مقالبا اي وتقول
 جهلوا الأي ال مانية حرب افي وريرانن   حزب قبل من المداوعة والقاروفية الدعائية   لياتبا
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 أحاليث اي رال يحدث لي هذا أن رال الحلين لبذا ييوقون الهرب أن ر ي وعلى تركعن ر عععرائيل

 علي يحمل منبي وكل الهظيين  النقعععر محيف ب  يخرج  زي شعععهب جهل مما الدعائيةن «حماس»
 .: الیهولية القحفية وتضيف".  اقيلة

 لهاليل تقول الوحشعية  اراتبا  هد فرج  اقد الوهين شعرب على تهيننا فيراب    جزاها ر عرائيل

 داب جي يهرف ينة  البزيمةن يهيرف الذو هو القوو أن لنظرية واقاب  هُزم ن رنبا لامهيان وعيناها
لها تماماب  «حماس» على تقضعي أن هدابا كان اقد تعيهةن الذو هداة  وتمیح  ع حبا من وتجر 

 وعدت اليي «حماس» لكن لشععععهببان تهيذر فرج  اشععععل  حين اإنبا لذا  ايرضن مراكزها

 فیععبانن ر ععرائيل اعيراف والدليل انيقععرتن أنبا أعلن  الیععطين تحرر  أن كلة والهالي شععهببا
 " : الیهولية القحفية وتیيطرل". المنيقر هو شك لون من ااخفر فا ر ارف هناك اطالما

 ما قدر  أف قية قيمة البشععر موت لة يهني وال ايرقالن يقرأ ال أمي شععهب رننا تقول الحقيقة لكن

 كي ال قيميبي من يهلي كي  الجنة الشبداء وعد و  الشعبداءن لماء من الشعهارات  عناعة تهنية
 ."البشر لل يرفص

 القبيوني الكيان وانيقارات حماس حركة وهزائي اوهال  مية ما عن ارقال القحفية تقدل وهنا

 010 مقيل عن أ فر أيال 5 ا يمر الذو الققف رن تقول كرال يا  الي يا ايرقال:"  وتقول عليبا
 هو الخمیة هؤالء موت. 022 ور ا ة ر رائيليين 2 مقيل مقا ل اي الیعطينيابن 0000 ور عا ة

 وى ععع الیعععطينياب  وفمیعععين مئة من أك ر موت ياهن   لي  ينما هدنةن االباب  اركض نيانياهو هدل ما
 .«حماس» وتهش الفلیطينيين كل اليُم    ن«حماس» اوز

 الوزراءن رئا ععة مقر  ينبا من قياليابن مركزاب  02  با لّمرت جويةن  اري 0222 نفّذت ر ععرائيل
 اي عععلحةن وتخزين لليقععنيع موقهاب  01و القعععاروفيةن المنقعععات ومئات لليبريبن نفقاب  022و

  الكاملن عائ ت وقيل   ارزونن 1  ينبي اإل عع مي والجبال حماس حركة من قيالياب  12 وقيل 

 و وارج اائرات ا يبدا   اروفية قذيفة 0201 ـ رلت «حماس» و وأحياءن منازل ولمرت
  عععمةيبا والقدس أ يب تل نحو وّجب  المدى  هيدي  عععواريع ايولى للمري وا عععيخدم  وخلياتن

 النقر  كري نهيش ونحن  نا حرو  . ر عرائيل محو من يمك نبا لي ا عمبا لكن  عجيلن من حجاري
  ."انيقارات كفاية حماسن يا  یك: »«حماس» لـ نقول أن

 لىع اال ععرائيلي الهدوان ف ل  القععم  الوت اليي الهر ية االنظمة ا واق من المنيظر من كان

 أهالي جرا على ملحا تضععع وال  الیععكوت تيكرل أن  ن للفلیععطينيين میععاعدي اية تقدل ولي   زي

 ولكن القعععبيوني الهدوان ف ل ومدار عععبي  يوتبي ولمرت واحبائبي اواللهي اقدوا الذين  زي
 يفوتخو المؤمنين قلوب اي اليأس وزرع الوقائع وتزوير الحقائق قلب مبمة لديبا اال واق هذ 

 .القبيوني الهدو من الهرب
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0200.  

 العربیة لالنعمة الم ايا والموقف غزة عيم العاوان

 اال ععععرائيلية االمريكية والجبول ا ععععبوعن من اك ر منذ  زي على القععععبيوني الهدوان يیععععيمر
 يونكلين هي رو االمريكية الخارجية وزيري و عععل  ايما النارن اا ق لوقف میعععيمري الهر ية

 اا ق وقف على والهمل اال عععرائيلي للهدوان   لها لعي عن ل ع ن المحيلة االراتعععي الى
  .القبيوني الكيان لقالح النار

 الف نم واك ر شععبيد المائة ااق   شععرية فیععائر ا ععبوع من اك ر ف ل الفلیععطينيون تكبد وقد

 مندلي واالورو ية واال ععععيوية واال عععع مية الهر ية البلدان اي المظاهرات تيوا ععععل و جريحن

 للمقاومة والهیععععكرو المالو لعمبا ايران اعلن  وقد  زين اهالي على القععععبيوني  الهدوان
 للشعععهب ا میعععاعدتن نفيخر اننا: الريجاني علي االيراني البرلمان رئيس اعلن حيث الفلیعععطينية
 .أيضا الهیكرية الناحية ومن المالية الناحية من الفلیطينية والمقاومة

 قدمواوت تيحركوا أن عليكي: الیعععععععطين على فوابا تدعي اليي الهر ية للدول  الك ل وتوجة
 هملل  حاجة  ل ومؤتمرات لك ل  حاجة ليیععوا الفلیععطينيون الواقعن أرض على تيرجي میععاعدي

 يينالفلیطين جانب الى  وقوابا اخوري تكون ان الدول هذ  أرالت اوا: مضعيفا حقيقيةن ومیعاعدي

 وأهل الفلیطيني الشهب  جانب نقف ان ا يهدال على نحن: وأتاف. الیع ا لبي تقدل ان اهليبا
 . االحي ل كيان ونحارب  زي

 اا ق لوقف مقر جبول  انيظار  اكن او الهر ية الدول جامهة تحرك لي  الذو الوق  اي هذا

 ققىا هي لغزي الهر ية للجامهة الهال االمين  رئا عة الهر ية الدول من واد زياري وكان . النار
 . زي يهالي الهر ية االنظمة تقدمة لعي

 تقديي اية  ما عمليا لعما الهر ية الحكومات من ينيظرون  زي اهالي وفا ة الفلیطينيون وكان

 اعلن جا عي  ن حمد الشعيع القطرو الوزراء رئيس  لكن ن القعبيوني الهدوان لمواجبة الیع ا

 لمقبو  ير  زي اي يجرو ما ان: "  القول ولك مبررا  الی ا  زي لعي من حكومية اميناع عن
 رفا يو الیماا وعدل  وتوا تيي أن يجب لكنبا اليبدئة مع نحن» مضيفاب  الجميعن من عر يا

 مئة ئةتبد اخفر الطرف من ويطلب جانبيةن مهارك اي ويدفل شخقيات ا ييال اي يیيمر  أن
 ."الطراين من تكون أن يجب اليبدئة...  المئة اي

 نع نيحدث نحن. ال  زين رلى اي ععلحة موتععوع» قائ ب   زين قطاع تیععليح حمد الشععيع وراض
 ."تد  نحن اليیليح موتوع لمرن ما رعمار ورعالي اإلنیاني الدعي وعن الی ل
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 إجبار  الدولي ايمن مجلس االب   ل اال رائيلين الهدوان من حازما موقفا الیعهولية تيخذ ولي

 اي فوجةن الهزيز عبد واإلع ل ال قااة وزير ولعا.  زي على هجماتبا وقف على ر عععععرائيل
 على ر عععرائيل إلجبار میعععؤولياتة ييحمل وأن  عععرامةن أك ر يكون أن الى ايمن مجلس  يانن
 ." زي اي المحا رين اي رياء على االعيداءات وقف

 تقول ان ال المقاومة لقععععمول لاعمة مواقف تيخذ ان الهر ية الحكومات من  زي اهالي وييوقع
 .شيئا الفلیطينيين تفيد ال ا يهراتية  يحركات

 الحكومات موقف على عطوان البارو عبد الهر ي القدس  ععععععحيفة تحرير رئيس علق وقد

 قاروفيال للققف ييهرتون الذين  زي قطاع ا ناء رن:   قولة اال رائيلي الهدوان من الهر ية
 الع امين يرأ ععععة الذو الواد وجة اي اي واب يغلقوا ان يجب نبار ليل اال ععععرائيلية والغارات

 حيث من  الهولي يطالبوهي وان عر يةن لول عدي فارجية وزراء ويضععي الهر يةن الدول جامهة

 الى يأتون للجامهةن عال امين او فارجيةن وزراء  مرتبة'  ععععياحا' يريدون ال القطاع اهل. اتو
ون  أنبي كذ ا االلعاء اجل من قطاعبي  الول مشععععاعر اابار اجل من وجاءوا  مهاناتبين يحیععععّ
 .تجاهبي واليضامن

 عال اءشعععي اال عععرائيلي الهدوان اثناء تبدل  ييا يهّمروا ولي للقطاعن واحدا الیعععا يقدموا لي هؤالء
 لقطاعا ا ناء يیيقبلبي الماوا  نواتن عشر منذ میيمرا ومذال فانقا حقارا يكیروا ولي ن0221

 وجرحاهي  شبدائبي  دماء الملون االحمر الیجال لبي ويفرشون  اليرحيبن

 عن با  يدااهون ميطوري حدي ة ا لحة وانما المهیولن الك ل وال الشفقةن يريدون ال القطاع اهل

 من اك ر ارواا الیطور هذ  كيا ة حيى حقد ا عرائيلي ارهاب مواجبة اي وكراميبين اافالبي
 .االافال من منبي كبيري نیبة انیانان ثمانين

 ' عععععيينغر'  عععععواريع تقديي على االفيرين اال عععععا يع اي رأيناهي م لما هؤالءن ييزاحي ال لماوا

 ان لا اال رائيلين الجو   ا يحيّدوا حيى القطاعن اي المقاومة اقعائل الى للطائرات المضعالي

  'الینّة' المیلمين الفلیطينيين تحمي وان اال رائيليينن تد تیيخدل ان' حرال' القواريع هذ 

 نحنو والقعواريع  القنا ل الفلیعطينيون يققععف أن االنقعاف من ن هل هو المشعروع والیعؤال
 حديالمي الواليات  ان ترون اال    ععاكنا نحرك أن لون الفلیععطيني الشععهب مأ ععاي ونشعاهد نجلس

 الواليات ان ن القعععباينة لعي اجل من ما  يحرك ليقول ا عععرائيل الى فارجييبا وزيري ار عععل 
 الشععهب  تجا  میععوولية الهرب الحكال يشععهر ال اكيف ا ععرائيل تجا   المیععوولية تشععهر الميحدي

   الفلیطيني

  حق جرائمبي يوا ععلون القععباينة يرى وهو القاعدي تنظيي ييحرك لي لماوا هو االفر الیععوال

 عملية  اية الينظيي هذا يقي لي لماوا    اال طال  زي أهالي لدعي فطوي  او يقي ولي الفلیعععطينيين
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 الهر ية لدانالب اي نا فة وعبوات قنا ل تفجير  ا يمرار يهلن الذو وهو القباينة تد عیكرية

 بالهر اعداء تیعععععيبدف عملية  اية الينظيي هذا يقي لي  ينما اال رياء وتیعععععيبدف واال ععععع مية
  .والمیلمين

 شاقر قیرائل  

 *0200نوامير / تشرين ال انل  00نشر هذا المقال ال موقع قناي الهالي االفبارية  ياريع  
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 الاولي العاوان وجه  ي صاماة غزة

 لويوا عع والمالية البشعرية الخیعائر وييحملون اال عرائيلين الهدوان وجة اي  زي أهالي يقعمد
 ئيلياال عرا الهدوان على رلا اال عرائيلية المدن على القعواريع اا ق الفلیعطينيون المقاومون
  .ا بوع منذ المیيمر

 االمريكي والرئيس اال عععععرائيلين للهدوان لاعما يزال ال واالورو ي االمريكي الموقف ولكن
 اال ععععرائيلي الطرف يطالبوا ان لون القععععواريع  وقف حماس يطالبون االورو يين والزعماء
 . زي اي الیكنية االحياء ققف عن  الكف

 ف ل ط  ق الیطينية تحية مائة من الك ر يكيرثون وال اال رائيليين ارواا يبمبي االمريكان
 . زي قطاع على القبيوني الققف

 الشعععهوبو االمريكي الشععهب يقف  ينما ييغير ال القععبيوني للكيان واالورو ي االمريكي الدعي

 عمال االورو ية والهوا عععي االمريكية المدن اي وييظاهرون الفلیعععطينيين جانب الى االورو ية
 . زي على القبيوني  الهدوان وتنديدا الفلیطيني للحق

 هيو  زي على الهدوان  دأ الذو اال ععرائيلي الوزراء رئيس جانب الى تقف االمريكية اااللاري

  زي على عدوانة القبيوني الكيان يوا عل  ينما القعواريعن اا ق  وقف الفلیعطينيين تطالب
 .يول كل  الفلیطينيين ومالية  شرية فیائر وينزل

  ينما ن  زي على اال عععععرائيلي  الهدوان يندل قرار ا عععععدار لون االمريكية االلاري حال  وقد
 .لة الداعي االمريكي الموقف على مهيمدا عدوانة القبيوني الكيان يوا ل

  مهنوياو ماليا ولعمية الكيان هذا جانب الى القبيوني الكيان تا يس منذ وقف  الميحدي الواليات
 ديدج من توكد االن وهي  ا عععرائيل للينديد اممي قرار او تعععد الفييو النقض حق وا عععيخدم 

 .للمهيدو  االوعان وتطالبة  الضحية وتندل المهيدو جانب الى وقوابا

 تح  يرزا الذو الفلیععععطيني الشععععهب تجا  االمريكان ييخذ  الذو ال شععععرعي المنطق هذا ما

 قالح تجاهل اي االمريكان يیعععيمر ميى والى عاما   عععيين من اك ر منذ اال عععرائيلي االحي ل
 .القبيوني   الكيان الميم ل الباال ولعي الفلیطيني

 ندلواي ولي  ععععاكنا يحركوا ولي المهيدية ا ععععرائيل جانب الى واالورو يين االمريكان يقف كيف

 االنیان حقوق عن الدااع شهارات يراهون أنفیبي هي  ينما الفلیطينين االنیان حقوق  انيباكبا
 .الققف هذا جراء ا رائيليين  عدي ويقيل ا يب تل الفلیطينية المقاومة تققف عندما
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 ىالمهيد ويدين المهيدو جانب الى يقف الذو واالورو ي االمريكي االنیان حقوق منطق هو هذا
 الكيان جانب الى حكوماتبا وقوف وتععععوا  كل ترى واالورو ية االمريكية الشععععهوب ن علية

 الشععيو و والنیععاء االافال  ينبي الیععطيني مائة من اك ر الوق  نفس اي ترى وهي القععبيوني
 .الضرائب لااهي من تؤفذ اليي واالورو ية االمريكية واالموال والقنا ل  اال لحة يبالون

 من واالورو ية االمريكية المواقف حقيقة واالورو ية االمريكية الشهوب تهي أن ن االوان خن لقد

 دعيل جلبا تذهب تداهبا اليي الضعععععرائب ان وتدرك  الفلیعععععطينيين على اال عععععرائيلي الهدوان

 يكتف اليي المحرمة واال عععععلحة الحارقة والقنا ل  القعععععواريع  وتزويدهي المهيدين القعععععباينة
 لهيشا يريدون ال الیععطينيين كونبي  ععوى لبي ونب ال الذين الهزل والشععيو  والنیععاء  االافال

 .واللجوء اليشرل حياي يريدون وال اواانبي فارج

 شاقر قیرائل 

 ..0200نوامير/تشرين ال انل   02المقال ال موقع قناي الهالي االفبارية  ياريع *نشر هذا 
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 الاار اطالق وقف ويستجاي ورطة  ي نتایاهو

 الزاوية يا نفیعععة يحشعععر  عععوف  انة يوما نيانياهو  نيامين اال عععرائيلي الوزراء رئيس يفكر لي

 مقاومةال ييوعد القععبيوني البجول  داية اي كان  ينما ن النار اا ق وقف ا ععيجداء على ويجبر
  .االمور وعظائي وال بور  الويل

 الفلیعععطينية المقاومة  عععواريع الن ن منبا نفیعععة يخلص كيف يدرو ال وراة اي اليول هو ها

 لىا اتعععطروا الذين اال عععرائيليين رؤوس على الیعععقوا وتوا عععل والقدس ا يب تل اي نزل 
 .للم جيء النزول

 رن لمقبلةا االنيخا ات ف ل اال ععرائيليين النافبين ا ععوات يكیععب  ععوف  انة يظن نيانياهو كان

 كبيري فهة  وتلقى تبخرت اح مة ولكن ن  زي اي الفلیطينيين تعد جديدي عیعكرية  هملية قال
 .المقبلة االنيخا ات اي تبزمة  وف الفلیطينية المقاومة من

 الجهبرو داحم القیال الدين عز كيائب قائد ا ييال ان يظنون اال رائيليون الهیكريون القالي كان

 انك القواريع  اا ق ولكن ن الفلیطينية المقاومة جانب من اهل رل او لون  ی ل يمر  وف

 طينيةالفلیعع القععواريع ان كما.الفلیععطيني الهیععكرو القائد ا ييال جريمة على المقاومة اهل رل
 .لهدوانل اليقدو على المقاومة قدري اي كبيرا تحوال  يهد وهذا ا رائيلية حر ية اائري ا قط 

 قالي ليوا   ينما  ا يمرارن والجرحي الشبداء ويیعق  ييوا عل  زي على اال عرائيلي االبجول
 .  زي قطاع تد  رية عیكرية حملة  بدء قرارهي على مؤكدين والوعيد اليبديد الهدو

 اومةالمق يدعي واال ععع مي والهر ي الفلیعععطيني والشعععارع جيد وتعععع اي الفلیعععطينية المقاومة

 يحظون لذينا اال رائيليين ولكن والقدس ا يب تل على  ا عيمرار تطلق الفلیعطينية والقعواريع

 ين  االتقععاالت وتیععيمر النار اا ق وقف االن يیععيجدون واالورو يين الميحدي الواليات  دعي
 .النار اا ق  وقف الفلیطينية المقاومة اقناع اجل من ومقر االورو ية والهوا ي واشنطن

 الخیائر اادا وانزال القعبيوني الهدوان  عد على قالري  انبا للهالي اثبي  الفلیعطينية المقاومة

 ال والوعيد اليبديد  ان اال عععرائيلي الوزراء رئيس وال عععيما القعععباينة الرك وقد ن  القعععباينة
 . ا رائيل اي كبيري  رؤوس  يطيح الفلیطينية القواريع وان نفها  يجديان

 االيراني الشهب اعلن وقد ن الجبالية وعملياتبا للمقاومة  لعمة يوا عل  أ عر  اال ع مي الهالي

  ععععالحين أكبر علي اإليرانية الخارجية وزير أ دى و للمقاومة لعمة الكبيري تظاهراتة ف ل
 االعيداءات مواجبة اي الفلیععطينية للمقاومة ايران لعي مؤكداب   زين قطاع رلى لليوّجة ا ععيهدال 
 .اإل رائيلية
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 محدول  ير لعما القبيوني الكيان يهطي ن ال رائيل المؤيد واالورو ي االمريكي الموقف  ينما

 عدائيا قفامو واالورو يون االمريكيون يقف الذو الوق  اي ن الفلیطينيين على عدوانة لموا لة
 تیععاؤالت ي ير  الموقف وهذا اال ععرائيلية المدن على القععواريع  واا قبا حماس حركة تجا 

 یععائروالخ الفلیععطيني الشععهب مهاناي واالورو يون االمريكيون القالي يدرك ال لماوا:  منبا كبيري

 لذوا القععبيوني الكيان لعي يوا ععلون ولماوا  ن الهدوان نييجة  ة نزل  اليي والمالية البشععرية
    زي على عدوانة اي يیيمر

 يعالقوار اا ق ووقف النار اا ق وقف الى يدعون واال رائيليون واالورو يون االمريكيون

 قاران ييحملة ال ما وهذا لائي وفوف حرج وتع اي اال عرائيليين الن ن والقدس ا يب تل على

 تمكن  اومةالمق الن جيد وتع اي الفلیطينية المقاومة  ينما ن واورو يين امريكيين من ا رائيل
 .  ينیو لن لر ا اال رائيليين الهیكريين والقالي نيانياهو تلقين وهو هدابا تحقيق من

 شاقر قیرائل  

  *0200نوامبر/تشرين ال انل . 05نشر هذا المقال ال موقع قناي الهالي االفبارية  ياريع  
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 نطقةم اي كبرى قضععععايا الميحدين الواليات  ععععيما وال الهالي اي المينفذي الكبرى القوى تواجة

 للجميعن ومهرواون ميدر ون  ما ري اريق عن تهمل وهي حلبان عن عجزت االو   الشرق
  .القضايا لبذ  ناجهة حلول الى للو ول

 تضع رائيلا  الن الميحدين الواليات على حلبا المیيهقية القضايا اول هي الفلیطينية االقضية

 نأ يمكنبي  ععما ععري عن تبحث وهي القضععية لبذ  ومشععرف  ععيا ععي حل او اريق اي الهراقيل
 . القبيوني الكيان لقالح القضية هذ  لحلحة ما  دور يقوموا

 من ومدعومون منا عععببين اي الیعععنوات عشعععرات قضعععوا وأمراء وملوك زعماء وجول أن كما

 حاولت ولذلك واالورو يين االمريكان على عبئا ا ععععبح واالورو يينن الميحدي الواليات جانب
 باالي يدعو شعععهبية تحركات اريق عن هؤالء من اليخلص االالیعععي والحلف الميحدي الواليات
 .   بي ل ااحة میلحة حركات رعدال على مدر ون  ما ري

 حركات اثاري مبمة اليبي اُنيط  عديدون  ععما ععري الیععيا ععية الیععاحة على  رز  ععنواتن ومنذ

 وهؤالء  با االااحة على والهمل والمیععععيبدي الديكياتورية الحكومات من الهديد تععععد شععععهبية
 . وجة احین على  مبامبي القيال اجل من  بدوء  نوات منذ يهملون الیما ري

 ليييو الذو ثاني خل جبر  ن جا ي  ن حمد القطرو الوزراء رئيس ن الیعما ري هؤالء  ين ومن

 وهو القطرو الخارجية وزير منقب  ا قا تولي قد وكان. قطر اي الوزراء رئيس منقب حاليا
 من ليسو منقععبة على ثاني ال فليفة  ن حمد قطر امير وينااس قطر لمشععيخة المد ر الهقل يهد

 لهر ا على ويجلس والد ن مع االفير اهل كما جانبا وينحية امير  على يوما ي ب ان المیععيبهد
 .رئيیة تبز قدرات من  ة ييميع لما نظرا

 ريلا  اي الجزيري قناي أنشا وقد حیابن الف لة يُحیعب   عمیعارعييقن القطرو الوزراء رئيس

 على مريبة  يحركات قال قد وكان. المنطقة میعععععيقبل اي كبير لور لهب أجل من 0991 عال

 ضعععيةالق حول للجدل الم يري وتقعععريحاتة ا عععرائيليين  زعماء لقاءاتة منبا الیعععيا عععية الیعععاحة
 .الجزيري قناي عبر الهرب لمخاابة اال رائيليين للزعماء المجال وایح الفلیطينيةن

  دليواج مركزا حاليا الدوحة وتهيبر وا عععرائيل امارتة  ين ع قات القطرو المیعععؤول اقال وقد
 . الفار ي الخلي  منطقة اي اليجییية  نشاااتبي وقيامبي اال رائيليين المیؤولين

 مع الينااس اجل من الیععععععطح على  رز القطرو المیععععععؤول  ان المراقبين من الهديد ورأى

 ضعععاياق اي  ارز لور لهب يأملون كانوا الذين الیعععهوليين ولكن النفوو منااق على الیعععهوليين

 وزير  عيما وال میعؤوليبي ا لب ومرض شعيخوفة  یعبب الوراء الى تراجهوا االو عع  الشعرق
 تةعضعع  ليبرز القطرو الوزراء لرئيس كبيري ار ععة هذ  وكان  الفيقععلن  ععهول فارجييبي
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 مبماتل  ا للقيال المنا عععب الرجل  انة االمريكية ل لاري ولي ب  االو عع  الشعععرق میعععيوى على
 .  با القيال االفرون يقدر ال اليي القهبة

 یعععععمىي ما وتنفيذ ليحقيق  الهر ي الشععععباب ليدريب فطوات  هدي قال القطرو الوزراء رئيس

 قيالي ىعل الهر ي الشعععععباب ليدريب"  قطر اي اليغيير اكاليمية" انشعععععاء منبا الهر ي  الر يع
 .  لدانبي اي ال ورات

 عقدو والیعولان لبنان اي منبا اقليمية منازعات اي عديدي مرات تو ع  القطرو الوزراء رئيس

 زوجية و قطر امير زار قد و.  ينبا اليفاهي القرار الدوحة اي الفلیعععطينية للفقعععائل اجيماعات

 لىع الياثير على قالر انة للجميع لي ب  حماس لحركة مالية میعععاعدات وقدل  زي قطاع افيرا
 .ا رائيل مع المفاوتات ااولة الى للجلوس حماس حركة زعماء

 لقهبةا المبمات رجل  انة والقحفيين الیيا يين من للهديد  القطرو الوزراء رئيس اوحي وقد

 يةالیور المهارتة جمع اي رئيیعي  دور يقول االن وهو.  االقليمية النزاعات حل على والقالر
  .الیورية  الحكومة االااحة اجل من وتمويلبا

 حالفت اك الى البارزاني میهول الهراق اي كرل يان اقليي زعيي افيرا لعا القطرو والمیؤول
 .  الهراق اي المالكي نورو  حكومة ل ااحة وولك الشيهة مع االكرال

 ملع  كل يقول لو يول اموا رجل رنة ن حد عند تقف ال المريبة جا ععي  ن حمد الشععيع تحركات
 لأ االفرين تخدل اعمالة كان  رن يبمة وال ن المنطقة اي والقوو المينفذ  الرجل يهرف لكي
 . الشيطان تخدل

 اي ليغييرا يقول الذو المنطقة اي البارزي الیعيا ية الشعخقعية نفیعة يهيبر جا عي  ن حمد الشعيع
 نوتهيي  با واالااحة المنطقة حكومات تد   ورات القيال يزعي كما  امكانة و  االو ع  الشعرق
 . و ازية نفطية ثروات من   ل  تملكة ما  یبب المنطقة لدول جدل رؤ اء

 شاقر قیرائل 

  0200نوامبر/تشرين ال انل  02نشر هذا المقال ال موقع قناي الهالي االفبارية  ياريع 
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 (2) الطيب د ت سماسرة

 ن االو عع  الشععرق منطقة اي اليركي الدور الية  ععيؤول ما ك ب عن يراقب أن رال اليمكن للمرء

 ياليرك النمووج  ان المنطقة لدول االيحاء امكانياتبا  كل تحاول الميحدي الواليات وأن فا عععة
  . ة يحيذى ان يجب والذو واالنجح اال لح النمووج هو

 ورل عن"  اال عععيراتيجي الهمق"  كيا ة اي ييحدث او لو لاوول أحمد اليركية الحكومة امنظر
 رلى وليه الماتععية الحقبة ف ل تركيا تراجع اي الیععبب ان ويرى والحاتععر الماتععي اي   ل 

 اتععرح عن اإل ععيراتيجي وعمقبا اله مانية تركيا ماتععي لفقععل  ععه  اليي القطيهةن  ععيا ععة

" يةالهلمان الييارات"  ين االنقیععععال أيضععععاب  عمق  واليي اإلقليمين ومحيطبا الكمالية الجمبورية
 أو عععاا اي ااحنة هوية أزمة وأحدث  الحريةن على ايمن و لب  ن"اإل ععع مية الجماعات"و

  .اليركية النخب

 

 نيانأرمي مع الهداء حالة اأنب  الماتين  فحات من الك ير اوت تركيا ان او لو لاوول ويهيقد

 يا نوعية نقلة وأحدث  الدافلن اي ايكرال مع اليشععدل حبل وأرف   ععوريان مع الجمول واك 

 الهالي ونح عالية   قة وانطلق  القوقازن منطقة واي الهر يةن المنطقة اي جيرانبا مع ع قاتبا
 ماتايز كل اي حاتري تركيا وأ بح . والغرب الشرق اي مؤثراب  العباب  وأ بح  اإل  مين

 اي  الوتععع  اكرا وعني  الفلیععطينيةن القضععية مقدميبا واي الهر ين الهالي اي الهالقة والملفات

 لليهاون اتفعاق عقعد اي ونجحع  ولمشعععععععقن  غعدال  ين ايزمعة اي ريجعا عاب  وتعدفلع  الهراقن
  .الفار ي الخلي  منطقة لول مع اإل يراتيجي

 دورال ا راز اي والينمية الهدالة حزب حكي من الماتية الینوات اي او لو لاوول احمد نجح وقد

 انوك الحالية قدرتبا من أكبر لورا   ل  واعطاء المنطقة لول حیععاب على المنطقة اي اليركي
 ركيات وتقول ييهااي ان ييمنون االتراك الزعماء كان الذو اليركي الدور تراجع اي  ععععببا ولك
 . اال  مي الهالي  قيالي

 ام يوما  و عععف  اليي"  اله مانية االمبرااورية"  احياء لوما يفكرون االتراك الزعماء وكان
 الیعععيا عععيين من عدلا يدعون والينمية الهدالة حزب زعماء  ان نرى وهكذا ن المريض  الرجل

 دور  اشععالي منبي ويیععمهون ن االحيفال اي للمشععاركة للحزب ال الث المؤتمر وكرو اي الهرب
 .الكبير الزعيي  أنة ارلو ان و ف قد الیيا يين احد ان وحيى وزعيمة الحزب
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 االزمات كل اي حاتعععععري   لهي تكون ان او لو لاوول يقول كما االتراك الزعماء وير ب

 نفيذت اي انحقععععر لورهي ان االتراك الزعماء اثب  ولكن.  الهر ي الهالي اي الهالقة والملفات
 الیمیار لور اال الماتية االشعبر ف ل لورهي كان وما المنطقة اي و ر ية امريكية  عيا عات

 االمريكان رتعا كیععب  على راهنوا االتراك االزعماء. اك ر ماال لة يداع لمن فدماتة يقدل الذو

 يىح يحقل لي وهذا االتحال اي تركيا عضعوية  قبول االورو ي االتحال موااقة علي والحقعول
  .الماتية  نوات الهشر ف ل االتراك الزعماء  ذلبا اليي الكبيري الجبول ر ي االن

 ان وتمكنوا ن المنطقة لول مع جيدي ع قات اقامة اي نجحوا االتراك الزعماء ان  ععععععحيح

 لك يرا اقدوا نفیععة الوق  اي ولكنبي االو عع  الشععرق اي الناجح اليركي النمووج اكري يطرحوا
 . الجوار لول مع ع قاتبي من

 ايري ف ل  عععوريا اي النظال  عععقوا على االتراك الزعماء يراهن ان المرء ييقعععور يكن ولي

 تخاوا اي اشععلوا قد والينمية الهدالة حزب زعماء وكان ولك عكس اثبي  االحداث ولكن ققععيري
 . المنطقة قضايا من والهديد  وريا تجا   ائبة  يا ة

 لهبة لفلوا ارلو ان ايب رجب و او لو لاوول احمد ال نائي وفا عععععة االتراك الزعماء ان

 االو ععع  الشعععرق منطقة فاراة تغير ان تريد  ل ن المنطقة شعععهوب تخدل ال اورو ية امريكية
 ا عععبحوا وهي وحكومات انظمة تغيير اريق عن وولك المنطقة اي اليركي الدور على مهيمدي

 اي تركيا لور  تهزيز اي الدور هذا من  ععععيیععععيفيدون انبي منبي انا اللهبة هذ  الوات احدى
 . اال  مي للهالي كزعيي   دورجديد القيال  ذلك ويمكنبي المنطقة

 وراء   ععيرهي وفا ععة وتقععوراتبي اروحاتبي اي النظر يهيدوا ان االتراك الزعماء على ان
 اكم اال عع مي الهالي  زعامة  اح مبي عن يبيهدوا ان وعليبي واالورو ية االمريكية المخططات

 .  واالورو يين االمريكان لبي يوحي

 شاقر قیرائل 

 .0200نوامبر / تشرين  ال انل  01*نشر هذا المقال ال موقع قناي الهالي االفبارية  ياريع 
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 المت اة  الواليات أم ايران.. ال وار يريا أيهما

 اتالوالي قطه  أن  هد عامان ث ثين من أك ر منذ الميحدي والواليات ايران  ين الحوار توقف

 لميحديا الواليات وا يقبال اال ع مية ال وري انيقعار رثر ايران مع الد لوما عية ع قاتبا الميحدي
  .ايران الى تیليمة وراضبا امريكا اي للشا 

 يهةالقط يوا علون من هي واالمريكان مقطوعةن االمريكية االيرانية واله قات الياريعن ولك منذ

 ىحي االيرانية اال عععع مية الجمبورية على اقيقععععالية عقو ات واالفر الحين  ين ويفرتععععون
 . الحوارالمفروض والقبول الينازل على يجبرونبا

 عن انيةث لوالية الرئا ععية االنيخا ات اي اوز   هد يهلن او اما  اراك االمريكي الرئيس هو وها
 .ايران مع وحوار مباح ات اي للدفول ا يهدال 

 الحوار هذا الن الميحدين والواليات ايران  ين حوار أو يجرو أن يريد ال الهرب  هض هناك
 وت ير يةالهر  الدول تبدل ايران  ان للهالي ل يحاء وريهة لدية يكون وحيى مقلحية اي يكون لن

 .المنطقة اي الق قل

 عديدي مرات اجرت وقد االورو يين مع وكذلك الميحدي الواليات مع الحوار تهارض ال ايران
 .المحالثات هذ  توا ل والزال  النووو  رنامجبا حول 0+2 لول مجموعة مع محالثات

 حديالمي والواليات الوق ن وكیععب والمماالة اليیععويف تهارض  ولكنبا الحوار الى تدعو ايران
 .ولباقب اليران يمكن ال شرواا تضع  النبا ايران مع الحوار اجراء ر مية  قوري  هد تقرر لي

 اي ميةاال ع  ال وري قائد وا عدر الذريةن القنبلة تقعنع أن تريد ال  انبا المأل على اعلن  ايران

  البشريةن تضر النبا الذرية القنبلة  نع ايبا حرل ايوى فامنئي علي الیعيد   اية ايران ايران

 ال ما وهذا عیععكريةن أهداف لة االيراني النووو البرنام  ان على تقععر الميحدي الواليات ولكن
 .ايران  ة تقبل

 ريدت ا رائيلية نظر وجبة الى يهول نووو  رنام  اليران يكون ال ان على االمريكي واال رار

 تحقق لكي تدها الحرب مرحلة الى والو ول ايران من مهاليا موقفا ييخذوا أن االمريكان من
  با بدلت نووية رؤو ا تملك اليي المنطقة اي الوحيدي الدولة وتكون المنطقة اي أهداابا ا رائيل
 . إ يمرار المنطقة لول

 مقال اي جاء كما امريكين ايراني حوار او مهارتعععععة على تقول الهرب  هض نظر اوجبة
 تدفل ال نا الميحدي الواليات على ان" تقول الیععهولية الحياي  ععحيفة اي تكيب لبنانية لقععحفية

 فانقة لولية عقو ات ارض اثر ميدهور اقيقععععالو وتععععع اي ايران الن ايران مع حوار اي
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 اي هیعععععكروال النووو  رنامجة تهليق اي القبول اي  اليفكير يبدأ ان البلد هذا ابامكان عليبان
 ."الهقو ات راع على الميحدي الواليات من الحقول مقا ل

 نامجبا ر تهليق  عععععيقبل ايران  ان ل مريكان تقول الیعععععهولية النظر وجبة ترلل اليي الكاتبة

 االفير او اما تقعععريح من میعععياءي وهي عنبا الهقو ات الميحدي الواليات راه  ما اوا النووو
 .ايران مع حوار لبدء میيهد  انة

 توا ععل ان الميحدي الواليات على وان مجد  ير ايران مع الحوار ان مقالبا اي ترى القععحفية

 ائيال ن الديبلوما عععععي الهمل ان: " الواحد  الحرف وتقول النظال يیعععععق  حيى عليبا الهقو ات

 قععالياب اقي واتعهااة البلد وعزل اليشعدل لغة ان.  الهكس  ل المشعكلة يحل لن ايران مع االميركي
 ما ععيةليبلو اقامة اي شععرعية يهطى وأالّ  يرحل ان ينبغي نظال على الطويل المدى على تؤثر قد

 ."ايران تجا  اميركي تهف  أنبا يفبمبا قد النة مهة ف قة

 ان راناي اي النظال على  ان  وقاحة تقول الیععهولو النظال نظر وجبة عن تهبر اليي القععحفية
 .يرانا على عقو اتبا  فرض الميحدي الواليات ا يمرت اوا اال للمشكلة ح  ترى ال وانبا يرحل

 للحوار االرالي تملك االفيري كان  اوا ممكن الميحدي الواليات مع الحوار ان ترى ايران ولكن

 نا اللبنانية القععحفية حیععب كوهن روجر االمريكي القععحفي  يرى  ينما میععبقةن شععروا لون

 يةالنوو منشععع تبا كل ايران ايح: كاليالي وهي ايران مع الحوار لبدء شعععرواا الميحدي للواليات
 ووقف ا ععرائيل على اليبديدات كل وانباء المخقععب اليورانيول من المئة اي 02من واليخلص

 اك ر  ععيا ععة واعيمال «  حزب» و «حماس» مع الیععيا ععة وتغيير االنیععان حقوق تجاوزات
 .لیورية  النیبة ايجا ية

 وايران الميحدي الواليات  ين الحوار لبدء الشعععروا  بذ  كوهن القعععحفي جاء اين من ندرو ال

 نيمك ايران ان او المباح اتن لبدء میععبقة شععروا اية قبولبا عدل  ا ععيمرار اكدت ابران ولكن

 رالياال يملكان كانا اوا الجانبين  ين حوار يفيد ال وهذا امريكا على شعععرواا  المقا ل تطرا ان
 .وايجا ي  ناء حوار اي للدفول الحقيقية

 نا يرى عر ي ارف ا علفنان كما  الميحدي والواليات ايران  ين الحوار يهارتعان اراان هناك

 يكاامر اجبار  االحرى او ايران اتهاف يريد ا رائيلي وارف مقلحية تد يكون الحوار  دء
 ا عععرائيل اهداف جيدا يدرك االمريكي الجانب. مهبا الحوار من  دال تعععدها حرب شعععن على

 يراننا مع حوار لبدء میععيهد انة االمريكي الرئيس يهلن الیععبب ولبذا الهر يةن االنظمة و هض

 الضععععععغ  من واليخلص القععععععهبة القرارات اتخاو على تقععععععميما اك ر ال انية واليية اي انة
 .اليران المهارض الهر ي والراو اال رائيلي
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 االمريكي والرئيس شعععععروان لون من كان اوا الميحدي الواليات مع الحوار تراض لن ايران

 جيحيا وهل قرار  عن او اما يهلن ميى: هو والیؤال االفيرن تقريحة الحوارحیب لبذا میيهد
 ذ ه ايران  مع جديدي  ععفحة لفيح  ععا قية من تقععميما اك ر او اما  ععيكون وهل وق  الى ولك

 .المیيقبل اي عليبا الرل ييي ان ال د تیاؤالت

 شاقر قیرائل 

 .0200نوامبر / تشرين ال انل  01*نشر هذا المقال ال موقع قناي الهالي االفبارية  ياريع  
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 الكويت  عيم وحرام الب رين عيم حالل

 لقمع االمارين هذ  الى  ععععهولية قوات الر ععععال مهارتععععية عن البحريني الشععععهب اعلن يول

 الخلي  لول اي و يرها الكوي  اي والیععععلفية الطائفية االحزاب اعلن  البحرينيةن االنيفاتععععة
 نا  حجة االمارين هذ  اي الشعععيهة لقمع البحرين الى القوات هذ  الر عععال تأييدها عن الفار ععي

 اي االمن اقرار على الهمل وهدابا" الجزيري لرع" اتفاقية ااار اي تر عععل الیعععهولية القوات

 واتق  ار ععال الیععهولية الیععلطات فطوي ايدت الكوييية الشععخقععيات من الك ير وكان. البحرين
 كومةح تد المیيمري الشهبية االنيفاتعة لقمع المنامة شعوارع الى الد ا ات ومهبا الجزيري لرع
  .فليفة خل

 وعمر ومنبي البحرين الى  ععهولية قوات ار ععال ايدت قد الهر ية الشععخقععيات من الهديد وكان
 لرع" قوات رر ععال أن:  القول  ععرا الذو الهر ية الدول لجامهة الیععا ق الهال االمين مو ععي

ا وجاء والقانون الشععععرعية راار اي تي البحرين مملكة رلى" الجزيري ا منیععععجمب  مهاهدي مع تمامب
 ..اليهاون مجلس اي ايعضاء الی  الدول تجمع اليي المشيرك الدااع

 كل حةواتعع المیععألة لنا  النیععبة" الفرنیععية" لوايجارو"  ععحيفة مع مقا لة اى مو ععى وأتععاف

 ملكةم ا ععيقرار أن نهيبر أننا كما كذلكن تظل أن ويجب عر ية لولة البحرين امملكة الوتععوان
 ."عنبا حيال ال ترورية میألة وأمنبا البحرين

 نواالم اال عععيقرار اجل من عر ي لبلد عر ية قوات ار عععال يؤيد الیعععا ق الهال االمين كان ااوا

 االحزاب من المهارتعععععة زعماء اليول يقف الماوا والقانون الشعععععرعية ااار اي ولك ويهيبر

 يشارك  القوات هذ  ان  حجة   لهي الى ارلنية قوات ار ال تد الكوي  اي والیلفية الطائفية
 .االماري هذ  الى واال يقرار االمن اعالي هدابا وليس الكوييية المهارتة  قمع

 ي والكو االرلن  اتفاق الكوييية المهارتععععة مزاعي نف  والكوييية االرلنية الیععععلطات ان ومع

 اي والمیعععيرات المظاهرات قمع اي الكوييية االمن قوات لمیعععاعدي ارلنية قوات ار عععال على

 دتؤك أنبا وحيى البلدين  ين اتفاق وجول على تقعععععر الكوي  اي المهارتعععععة ان اال الكوي 
 .الكوييية االراتي علي القوات تواجدهذ 

 وأن ميلنع  أنة ايرلن ملك ال اني عبد  الملك البراكن میلي الیا ق الكوييي النائب و ف وقد

 الكوي  وفانوا الشععرعيةن فانوا من أ ناء هي"  وان كرامة" میععيري لقمع جلببي الذين المرتزقة
 .ل 0992عال اي

 من أ ناء هي ايرلن ملك  جلببي الذين المرتزقة هؤالء رن” االنباء وكاالت حیعععب البراك وقال

 ويرللون عمان شعععوارع يجو ون أ اؤهي كان” هؤالء مضعععيفاب  لن 0992عال اي الكوي  فانوا
  زو من ايرلنية المملكة موقف رلى رشعععععاري اي ”الدمال رلى الكوي  من يا عععععدال  الكيماوو
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 الدرك تقوا الكوييية المهارتة ييزعي الذو النائب واالب حیين  دال لنظال وتأييدها الكوي ن

 يشالج قوات  احيرال الميظاهرين على مشدلاب  ” راقهبي كشف” ـ الكوي  اي الموجولي ايرلني
 ايزك مجرل الكوييية القوات من لبا ييهرتعععون تعععر ة أو واعيبار الكويييةن والحرس وايمن
 .”قا ياب   اب لر الكويييون يلقنبي لكي للشارع المرتزقة قواتة  إنزال ايرلن ملك ومطالباب  للوانيةن

 يرلنيا الدرك من ارل وفمیمائة خالف    ثة   اال عيهانة الكوييية الحكومة ن المهارتعة وتيبي
 .الب ل تشبدها اليي  الیلمية المیيرات لقمع

 اهلي ن ومدانا مراوتا المهارتعة قمع اجل من عر ي  لد او الى عر ية قوات ار عال كان ااوا

 ان مكنباي حيى البحرين اي الیععهولية القوات تواجد شععيء كل قبل تدين ان الكوييية المهارتععة
  كان ااوا ن شرعي و ير مراوض امر الكوي  الي ارلنية امن قوات ار ال   ان االفرين تقنع

 ويفط ولك وتهيبر ن االنيفاتعععة لقمع البحرين الي  عععهولية قوات ار عععال تؤيد المهارتعععة هذ 

 الى ارلنية قوات ار ععععال تجا  القععععم  تلزل ان لبا االولي امن ن البحرين اي االمن القرار
 ..عر ي  لد اي عر ية قوات تواجد ازاء  مكيالين الكيل يمكن ال النة الكوي 

 شاقر قیرائل 

 . 0200ال انل نوامبر /تشرين  5*نشر هذا المقال ال موقع قناي الهالي  ياريع 
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 االوسط ليحرق واالزمات ال روب يسوق الغرب

 لرئيس ليةالحا والزياري المنطقة لدول الققيري هوالند ارانیوا الفرنیي الرئيس زياري ا يبدا 

 الهر ية بلدانلل الی ا و يع تیويق ن الفار ي الخلي  لمنطقة كاميرون ليفيد البريطاني الوزراء
  . االزمات ومواجبة الحروب لخوض اال يهدال على وتشجيهبا

 نبام المنطقة لول من عدل اي محالثات أيال قبل هوالند ارانیعععوا الفرنیعععي الرئيس اجرو اقد

 الملك قلد  حيث الفرنیعععي الرئيس لزياري الرئيیعععة المحطة الیعععهولية وكان  ولبنان الیعععهولية
  .لب ل  و ال اعلى الیهولو

 يا وفا ععة االو عع  الشععرق منطقة اي االوتععاع الیععهولو الملك مع تناول الفرنیععي الرئيس

 رواال يقرا االمن  زعزعة  وريا اتبي كما الیورية للمهارتعة   ل  لعي واعلن ولبنان  عوريا
 مهلنا يااليران النووو البرنام  للیعععهولية زيارتة ف ل الفرنیعععي الرئيس تناول كما. لبنان اي

   .ايران على المفروتة  الهقو ات   ل  اليزال

 وهي ن  منبي الفار عععععععي الخلي  وامراء ملوك يريد  ما جيدا يدركون االورو يون والزعماء

 الذين ؤالءلب والمهنوو الیيا ي الدعي من كبير قدر واية  مهیول  ك ل مضعيفيبي الى ييحدثون
  .شهو بي جانب ومن   لدانبي اي تحركات  يواجبون

 مع نظر  وجبة اي اتفاق عن االع ن اجل من المنطقة الى جاء الفرنیعععععي الرئيس ان ويبدو

 االيراني النووو والبرنام  الیععععععورية االزمة منبا عديدي قضععععععايا حول المنطقة لول زعماء
 لبيهبي  هؤالء موااقة على الحقعععول اجل من ايران على المفروتعععة االقيقعععالية والهقو ات
 .الدوالرات  مليارات عیكرية ومهدات ا لحة

 شعععععركات قبل من نووية مفاع ت لبناء ر بيبا عن الزياري هذ  ف ل الیعععععهولية اعلن  وقد
 ولك وراء من والبدف الدوالرات من المليارات عشععععرات الیععععهولية يكلف ما وهذا ارنیععععية

  ايدو ل  ن  عهوليين وعلماء فبراء  ايدو ليس ولكن نووية مفاع ت  ناء اي ايران مع الينااس
 .و ر يين ارنیيين فبراء

 جرتا وقد و ريطانيان الميحدي الواليات  هد  للیععععهولية تجارو شععععريك ثالث ارنیععععا وتهيبر

  فقة ىعل اليوقيع تي  كما جوو لااع ونظال ارقااات  لشراء  الفرنیيين مع محالثات الیهولية
 .ميخققة ارنیية شركة  وا طة الیهولون اال طول ليحديث يورو مليار قيميبا

 لبيع ةمن محاولة اي الفار ععي الخلي  لول  كاميرون ليفيد البريطاني الوزراء رئيس ويزور هذا

 لولة اي محالثات البريطاني الوزراء رئيس اجرو وقد.  عیعععكرية ومهدات ا ععلحة الدول هذ 

 ولل  يع ارص وتهزيز واليجارون الدااعي اليهاون على تركزت الميحدي الهر ية االمارات
  ."تايفون يورواايير" مقات ت الفار ي الخلي 
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 يسرئ نائب واليقى ن  ريطانية قوات ايبا تيواجد  االماراتن عیععععكرية قاعدي كاميرون زار و

 الهال القائد نائب منقعععععب ييولى الذو ابي أ و عبد وولي ل ي حاكي  الوزراء رئيس الدولة
 وقال. الطيران مهدات من المقبل الجيل  االمارات  يع حول مهبما وتباحث المیعععععلحة للقوات
 .والارتة تقميمة اي  ريطانية شركات  اهم  الذو ل ي ميرو اي  جولة كاميرون

 انبينالج ان كاميرون   لقائة  هد المنقورو  هيد  ن  لطان االماراتي االقيقال وزير وأوتح
  حلول ا عععيرليني جنية مليار 00 الى البلدين  ين اليجارو اليبالل  حجي الو عععول" يیعععيبداان
 .. حاليا جنية مليارات 1ن9نحو من" 0202

  كاميرون مكيب وأشععار يان. تايفون مقات ت  شععراء رهيماما وعمان والیععهولية اإلمارات وا دت
 قات ععف اي المقبل الهال ف ل للمنطقة اائري مئة من أك ر  يع تععمان رلى تبدف الحكومة  ان

  . .ر يرليني جنية مليارات  ية من أك ر مباشر  شكل  يیاوو

 ألمح  اكان  الیهولية أما اائرين 12 تشعمل  عفقة على االتفاق اي ر بة اإلمارات وأابرت
  . الفهل عليبا حقل  اائري 10 رلى تضاف جديدين اتفاقية اي ر بيبا رلى

 طرق ان  ل و ريطانيا ارنیعععا من والمهدات اال عععلحة  شعععراء الفار عععي الخلي  لول تكيف ولي

 1.1  قيمة االمريكية مارتن لوكبيد شعععركة من  عععاروفي لااع أنظمة شعععراء البيا واالمارات

 مريكيةاي اال لحة مبيهات على تشرف اليي الدااعي ايمني اليهاون وكالة وأ لغ . لوالر مليار
 .المحيملة المبيهات  اقرارها الجمهة يول الكونغرس اعضاء أجنبية لدول

 لدول االورو يين المیعععؤولين زياري وما حالي اقيقعععالية ازمات حاليا االورو ية الدول وتواجة

 والطائرات والمهدات اال ععععلحة لبيع اتفاقيات الى  حاجة الدول هذ  ان  على لليل اال المنطقة
 من والحد ا ععلحيبا مقععانع تشععغيل اجل من المنطقة لول مشععيخات الى القععاروفية واالنظمة
 .المیيفحلة االقيقالية االزمة وحل البطالة

 ونيقعععور الفار ععي الخلي  لول وامراء ملوك يليقون الذين االورو ية البلدان زعماء ان ويبدو
 اعانو شعععراء على  ويشعععجهونبي المنطقة اي توتر عامل انة على االيراني النووو البرنام  لبي

 بةمواج اال يهدال اجل من الميحدي والواليات اورو ا اي المقنهة الهیكرية والمهدات اال علحة
 .المیيقبل اي محيملة حرب او

 ولللد واالمريكان االورو يون يبيهبا اليي الهیععععكرية والمهدات اال ععععلحة ان القول ناالة ومن

 فبراء جلب علي مجبري انبا  ل ا عععععيخدامبا الدول لبذ  اليمكن الفار عععععي الخلي  اي الهر ية

 ياراتمل واالمريكيين االورو يين علي يدر ما وهذا وتشعععغيلبا ال عععيخدامبا و ر يين امريكيين
 .و نوات  نوات المنطقة اي لليواجد المجال لخبرائبي  ويفیح الدوالرات
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 مع تي قى ن  النووو  رنامجبا ومن ايران من المنطقة لول افااة اي االورو ية البلدان ایععيا ععة

 نوووال البرنام  مواجبة الى يدعو الذو نيانياهو  نيامين اال عععرائيلي الوزراء رئيس  ععيا ععات
  .المنطقة لول على فطرا ويهيبر  االيراني

 شاقر قیرائل 

 .0200نوامبر /تشرين ال انل  1*نشر هذا المقال ال موقع قناي الهالي االفبارية  ياريع  
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 اوناليه لولبا من تیععيدعي جدا ولقيقة حیععا ععة  أوتععاع االيال هذ  الفار ععي الخلي  منطقة تمر

 ري ضرو الفار ي الخلي  لول من  يرها قبل ايران وتشهر ااروءن أو لمواجبة  ينبا والي زر
 الطائفية والجماعات ل حزاب الیععماا وعدل المنطقةن لول تواجببا اليي اليحديات أمال الوقوف

 ب  ععع أمرا شعععؤونبا اي الكبرو الدول تدفل ليكون المنطقة لول اي والق قل الفوتعععي  إثاري
  .ويیيرا

 اائفية قبلية واحزاب جماعات  با تقول ومیععيرات احيجاجات الكوي  تواجة مهدولي أشععبر منذ
 .القغير البلد هذا اي والفوتي الق قل اثاري ورائبا من تبدف  لفية

 أجل من الحكومة تعععد الشعععهب لي ير البلد هذا اي االجواء تیعععيغل والجماعات االحزاب وهذ 
 لقانونا تنفيذ  ان جيدا وتدرك االنيخا اتن قانون تهديل  ذريهة واال ععععععيقرارن االمن تقويض

 دتععع المیعععيرات  يیعععيير تقول يجهلبا ما وهذا االنيخا ات تخیعععر االحزاب هذ   عععيجهل الجديد
 .المقبلة االنيخا ات مقااهة الى الكوييي الشهب وتدعو الحكومة

 اايةليمقر حكومات ورقامة الهامة الحريات اقرار الى االرض شهوب اية تيطلع الذو الوق  افي
 لييا والشععمولية الديكياتورية  الحكومات االااحة على والهمل والقععحااة الراو حرية واحيرال

 أحزاب  المرتبطة الكوي  اي الطائفية االحزاب نجد الشععععهبن ا لبية على االقلية حكي تفرض
 البلد هذا اي الشععيهية االقلية محار ة الى ايبا تدعو ااكارا وفجل حياء و دون علنا تطرا  ععلفية

 قانون تهديل الى تدعو  ل فا عععععععة لوائر اي يفوزوا ال أن ويجب اقليعة انبي وريهعة تحع 

 المقااهة ة جماع الكويييين الكياب احد يیعععميبا اليي القبلية وجماعيبا هي تفوز لكي االنيخا ات
 .االنيخا ات اي الكوي ن اي المقبلة البرلمانية االنيخا ات  مقطهة ا رارها الى نیبة

 قانون ا ععيخدامبا اريق عن الیععا قة البرلمانية االنيخا ات اي اازت اليي الطائفية االحزاب هذ 

 جيدا يتهل النبا االنيخا اتن قانون تهديل اي الكوي  امير فطوي تهارض الیععععا قن االنيخا ات

 االحزاب نفوو من يحد  عوف المهدل االنيخا ات قانون الن المقبلةن االنيخا ات اي تفوز لن  انبا
 حرم  لذوا حقبا على الحقول الشيهية ول قلية الديمقرااية ل حزاب ويیمح والطائفية القبلية

 اي الطائفية االحزاب من المدعومة والطائفية القبلية االحزاب  عععيطري من  عععنوات اوال منة
 .الفار ي الخلي   لدان

 لة قالم اي الكوي  اي الطائفية القبلية االحزاب يم ل اائفي كاتب يطرا ان جدا المخجل من

 هدلالم االنيخا ات لقانون  الطائفية االحزاب مهارتعععععة  عععععبب الكوييية القبس  عععععحيفة اي

 لونو تامة  قعععراحة ويقول الكوي  اي الشعععيهة ويباجي اائفية قضعععايا االنيخا اتن ومقااهيبا
 عن رلمانالب اي  مقاعد تفوز الشعععيهية االقلية تجهل  عععوف المقبلة االنيخا ات  ان وحياء فجل

 قانون الطائفية االحزاب هذ  تهارض الیععععععبب ولبذا ايبا اليرشععععععح يجوز ال فا ععععععة لوائر
 .مقااهيبا الى الكويييين وتدعو االنيخا ات وتقااع المهدل االنيخا ات
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 واليي  يالفار الخلي  اي عر ية لول من تمول اليي الكوي  اي( الیعلفية) الطائفية االحزاب ان

 علنا لتقو  حيث للشععيهة الداين الحقد  با و ععل مموليبان من  أمر الحكومات  هض على تيأمر
 شوتجي المهدل القانون تهارض وهي الكوي  اي الشععيهة اوز تهارض  انبا وحياء فجل ولون

 يا تغرقبا وان الكوي  اي الحياي تهطل أن میععيهدي وهي االنيخا اتن مقااهة اجل من الجيو 
 .فار يال الخلي  منطقة اي  حكومات ل ااحة تخط  وهي االنيخا ات اي تفوز حيى الفوتي

 نيخا اتاال قانون وتهارض الكوي  اي الفوتي اثاري على االن تهمل اليي الطائفية االحزاب ان

 من افرى اائفة تععد اائفة تحرض وهي أهداابا يخدل ما اال الديمقرااية مهنى تفبي ال المهدل

 يا الطائفية النهرات اثاري على تقول اليي وا عععععععرائيل الميحدي الواليات اجندات تحقيق اجل
 .وثرواتبا فيراتبا ونبب وحكوماتبا لولبا على الیيطري تیبيل أجل من المنطقة

 االحزاب ومخططات أهداف من ويحذرون حذروا الكويييين والقعععحفيين الكياب من الهديد ان

 االحزاب هذ و الفار ي الخلي  لول تد  ل الكوي  تد اق  ليس البلدن هذا اي الیلفية الطائفية
 ليوترا واثاري االوتععاع تأزيي على تهمل  ل الفار ععي الخلي  لمنطقة واال ععيقرار االمن تريد ال

 تزيد كيل الذرائع لبا وتخلق المنطقة اي اليدفل والغرب الميحدي للواليات تبرر حيى والفوتعي
 .المنطقة اي الهیكرو تواجدها

 قرارواال ي االمن ا عييباب اجل من اليهاون الى  إ عيمرار الفار عي الخلي  لول تدعو ايران ان

 انبا  لائما تؤكد وهي المنطقة لول شععؤون اي  اليدفل الكبرى للقوى الیععماا وعدل المنطقة اي

 الیعععماا وعدل الدافل اي اثارتبا االجانب يريد اوتعععى او لمواجبة لبا الهون يد لمد میعععيهدي
 .المنطقة شؤون اي  اليدفل ل جانب

 شاقر قیرائل 

 .0200نوامبر / تشرين ال انل  1*نشر هذا المقال ال موقع قناي الهالي االفبارية  ياريع  

 

 

 

 إرهابي طا في داعیم ، القاعاة

 المیععلمين ين  الطائفية النهرات الثاري  ر ية امريكية أجندي ينفذ اائفي تنظيي هو القاعدي تنظيي

 تالواليا وترتععية المیععلمين ترهيب االرها ية نشععاااتة من يبدف  ر ية امريكية  ععناعة وهو
  .والغر يين الميحدي
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 المنااق يا وفا ة واال  مية الهر ية الب ل واي االو   الشرق منطقة اي ينش  الينظيي ابذا

 ميةاال عععع  الطوائف مخيلف يیععععكنبا اليي المنااق اي نشععععااة يكرس وهو  ن والفقيري القبلية
 . الشيهية الطائفة االولى  الدرجة ويیيبدف

 ايال  لف وقه  اليي الدامية البجمات الحالي اال ععععبوع اي الهراق اي القاعدي تنظيي تبنى اقد

 وا عععا ة شعععخقعععا 22 نحو مقيل عن وا عععفرت افرى ومدن  غدال اي المبارك االتعععحى عيد
  .الهيد ايال والمينزهات الحدائق الى فرجوا الذين االافال من ا لببي افرين 022نحو

 ضغ لل واعيقالبن الینة أهل نیاء ا يبداف'على رلا جاءت الهملية ان القاعدي تنظيي  يان ووكر
 ."أنفیبي ليیليي المطلو ين من أقر ائبن على

 ا وتعععو يشعععير المبارك االتعععحى عيد ايال اي  عععدر الذو الهراق اي القاعدي تنظيي  يان ان
 عيد ايال الهراقية المدن من الهديد اي اليفجيرات تبني العذو الينظيي لبعذا الطعائفيعة االهعداف
 . الهيد المیلمون يحيفل حيث المبارك االتحى

 انة ل  ن  هيد من وال قريب من ال والغرب الميحدي الواليات يیععيبدف ال الميطرف الينظيي وهذا
 . اال  مية المذاهب أتباع  ين الطائفي الحقد و ث المیلمين تد االرها ية عملياتة يركز

 هذا ان اال ن والغرب الميحدي الواليات قبل من ررها ية كمنظمة يقعععنف القاعدي تنظيي ان ومع

 تععد ها يةاالر عملياتة وينفذ الهر ية والب ل االو عع  الشععرق منطقة اي حرية  كل يهمل الينظيي
 لقضععاءا من واال عع مية الهر ية البلدان اي وويولبي والغر يون االمريكان ييمكن ولي المیععلمين

 .زعمبي حیب  لمكااحية اائلة مبالغ يخققون انبي مع ن الينظيي هذا على

 ديالميح الواليات محار ة الى الظاهر اي يدعو الظواهرو أيمن حاليا يرأ ة الذو الينظيي هذا رن
 القاعدي تنظيي اهداف يؤيدون ال الذين المیعععلمين ا عععيبداف على نشعععااة يركز لكنة ن والغرب
 . الميطرف

 يين ر  افيطاف رلى الينظيي اعضععاء اية لعا  ععوتيا تیععجي  ايال قبل الظواهرو ا ععدر وقد 
 أحدو اي يهمعل العذو وينیعععععععيين وارن ايمريكي  افيطعاف عمليعة  رار على واحيجعازهي

 ق ح الينظيي جرائي على اليغطية ورائبا من يبدف فطوي اي وولك ن  اكیععععيان اي المنظمات
 .ارها ية لهمليات ييهرتون الذين اال  مية البلدان اي المیلمين من اال رياء

 

 شكلوا وقد يزعمون كما جديدي ا  مية ف اة انشاء أجل من القاعدي وزعماء الظواهرو ويهمل

 لولة لولك" اال  مية الهراق لولة" م ل ا ع مية  دول يیعمى ما ايبا ينشعطون اليي البلدان اي
 . ووالتبا وزعيمبا أميرها
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 عمليات فيذ ين الينظيي اكيفي االمريكانن قبل من اللن  ن أ ععامة القاعدي تنظيي زعيي ا ييال ومنذ

 اابياهد افي ف  وى لبي ونب ال میلمون عملياتة تحايا وكان  اال ع مية البلدان اي ارها ية
 . الينظيي اهداف مع

 هجمات لشععععن والميطرف الهمل عن والهاال االمي الشععععباب من الهديد الينظيي ا ععععيخدل وقد
 . المیلمين من االف وجرا وقيل  واال  مية الهر ية الدول من الهديد اي ارها ية

 اجدالمیعع اي المفخخة والیععيارات ال  ععقة والقنا ل النا ععفة االحزمة الميطراون هؤالء اجر و

 االافال وقيلبي االرها ية عملياتبي  أن منبي انا ن واليجمهات الهبالي واماكن والحیعععععععينيات
 . الجنة الى  يقولهي والنیاء

  يطبيق واالب.  مر ععي محمد المقععرون الرئيس المیععجل شععريطة اي الظواهرو أيمن انيقد 
 .القضايا من الهديد حيال مر ي محمد الرئيس  مواقف وشكك مقرن اي الشريهة

 أن على مشععدلاب  الشععريهةن ارض أجل من جديدن من ال وري رلى الظواهرىنالمقععريين لعا كما

 من موقفة عن وتیعععاءل  عععلطةن    رئيس أنة واعيبر ن'اا عععدي' مر عععي محمد الرئيس حكومة
 على االمريكية الحرب اي ومشعععاركيبا مقعععرن اي الشععععريهة وحكي الیعععطينن ليحرير الجبال
 .االرهاب

 االمنية الیعلطات ان الظواهرو تقعريحات  هد المقععرية الدافلية  وزاري أمني مقعدر  وأعلن
 ع وتعع والقنقععلياتن الیععفاراتن أمال االمنيةن واليقظة الحرص من  مزيد الدعوات تلك تواجة
 .عليبا ييرللون اليي والمنااق الیياحيةن االاواج على الحرا ة ليشديد أمنية فط 

 يیعععمى ما وجول عدل اال عععبقن الدولة أمن مباحث جباز رئيس نائب ع لن اؤال اللواء واعيبر 
  ين ريالمنيش أاكار   ا ي ناء مقرن اي لة وجول وال  نوات منذ انيبى ينة ن'القاعدي تنظيي' ـععععععع

 با  فاص مقععالح ليحقيق حولبا الحديث تیععيخدل الميحدي والواليات اال عع ميينن من قطاعات

 ةمطبق أنبا ر ي الشعععريهةن  يطبيق يطالب( الظواهرى) ان: وتا ع. االو ععع  الشعععرق منطقة اي
 . 'عبث حدي ة و قية مقرن اي  الفهل

 أن يجيةنواال يرات الیيا ية للدرا عات االهرال مركز رئيس نائب عبدالفياان نبيل الدكيور وأكد

  ععالةللر يكون وقد  الينظيين مواقف عن لإلع ن المنا ععب الوق  لائماب  يخيارون وقالتبا القاعدي
 نفع  أعمال واليكفيرية الجبالية الجماعات  هض قيال ف ل من الحق وق  اي اهل ورل تأثير

 ارف القاعدي أن على لليأكيد للجماعة تبديد ر ععالة وتو ععيل الیععلطةن رموز تععد مقععرن اي
 .الیيا ية اللهبة اي ومفياا أ ا ي

 الميطراة ماعاتالج من تیيفيد اليي والشمولية الديكياتورية االنظمة  قبول يحظى القاعدي اينظيي

 هذا ان كما ن المیععلمين  ين الطائفية النهرات اثاري اريق عن شععهو با وتخدير حكمبا لموا ععلة
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 ر يععةاله البلععدان اي والغر ي االمريكي اليواجععد والميطراععة االرهععا يععة  ععأعمععالععة يبرر الينظيي

 بب یععع يول  هد يوما شعععهبيية يفقد  الينظيي هذا م ل وان ن االرهاب مكااحة  حجة واال ععع مية
 . . بييوم قوت تامين  وو لبي هي ال الذين اال رياء الهاليين الناس تد يرتكببا اليي الجرائي

 شاقر قیرائل 

 ال موقع قناي الهالي االفبارية . 0200اقيو ر/ تشرين االول  10*نشر هذا المقال  ياريع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إسرا یل لوقاحة يا

 نعمقععع  ققعععف ا عععرائيلية اائرات قيال عن مباشعععري  ير  قعععوري ا عععرائيلية أو عععاا اعيرا 
 فوف ونل المقنع  ققف اعيراوا أن  اال عرائيليين الوقاحة  لغ  وقد ن الخراول اي الیع ا

 أن جيدا يهلمون النبي الدولية المنظمات و الدولي والمجيمع الهالمي الهال الرأو من وجل و
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 اي ةحیا  مواقع ترب على تشجهبي  ل ن عدوانبي تدين لن الغر ية والبلدان الميحدي الواليات
  .ال رائيل عدائبا وريهة تح  الهر ية البلدان

 لهالا  الراو ور ععيبيار و عع اة وقاحة واتة  حد هو الیعع ا مقععنع  ققععف ا ععرائيل ااعيراف

 قفي الدولي المجيمع لكن ن  شعععدي ويشعععجبة يدينة أن الدولي المجيمع على ييوجب  رو ن الهالمي
 . الهدوان هذا تجا  اهل رل أو لون   اميا االن

 تعععععد فطوي أية ييخذا لي الخقعععععوصن وجة على الهر ية والجامهة الدولي االمن مجلس ان

 ميجاهلين ةوالان شجب  يان يقدرا لي حيى  ل الیولانين الی ا لمقنع ققفبا  یبب ا رائيل
  .الهر ية والجامهة الميحدي االمي اي عضو  لد على الهدوان

 لوالياتا أن نرى لكنا  ا رائيليةن أهداف تعد  عملية نفذ ا ع ميا أو عر يا  لدا أن اايرتعنا اإوا
 اورا الهملية تلك  شعععععجب ترل الدولية والمنظمات االمن مجلس جانببا والى والغرب الميحدي

 ينالميحد االمي اي عضو  لد حق انيبك زعمبا حیب النة البلد ولك تد  ارمة اجراءات وتيخذ

 يل شعععيئا وكأن االمر وييجاهل ن المطبق  القعععم  يلوو الجميع نرى الهكس يحدث عندما ولكن
  .يحدث

 قرنوال الماتعي القرن ل اوا وا ع مية عر ية  لدان على ا عرائيل هجمات على ك يري ااالم لة
  .عدوانبا تجا  الدولي والمجيمع الدولية والمنظمات الكبرى القوى و م  الحالين

 عال يةالفلیععطين االراتععي  احي ل قام  ا ععرائيل ان كيف أجمع الهالي رأى الم ال  ععبيل اهلى 

 الفلیععععطينيين االف وقيل  و ععععجن  وانبي فارج الى الفلیععععطينيين م يين وشععععرلت 0925

 قطاع  على حر ا كماشععن  واورو يةن عر ية  لدان اي الیععطينية وقيالات شععخقععيات  وا يال 
 وقد ن رحمة نلو الفلیطينيين وقيل الفلیطينية المدن  ققف يومي و شكل حاليا تقول وهي  زي

   هدوانال هذا تجا  اهل رل او  يبد لي حيث الفلیطينيين على ا رائيل هجمات على الهالي رعيال

 على المیعععيمر عدوانبا تجا   عععاميين زالوا وال  عععميوا النبي الهرب تخشعععى ال ا عععرائيل رن

 یيقب م عليبي هجماتبا على اهل رل أو يبدو لن  وف الهرب  أن يقين على وهي الفلیعطينيينن
.  نباأم تبدل أنبا  ذريهة عر ية  لدان اي حیعا ععة مواقع ليباجي الدولية االوتععاع تیعيغل وهي ن

 رو ععو نووو وموقع" تموز" الهراقي النووو المفاعل  ققععف الماتععي اي ا ععرائيل قام  اقد
 . اهل رل او للهرب يكون ان لون  مزعول

 وكان  عدوانبا على  الرل  اللبنانيون قال ن أراتعععععيبا واحيل  لبنان هاجم  عندما ن ولكنبا

  فهل لبنان من البرب اال عععرائيلية  القوات اتعععطرت وقد  المر عععال لبا اال ععع مية المقاومة

 من اأ د تنیعععا  لن لر عععا تلق  قد وكان . اال ععع مية المقاومة ا طال من تلقيبا اليي الضعععر ات
  اية تقول ان ارالت ما اوا حیععاب الف تحیععب االن وهي ن   حزب تععد 0221 عال  حر با
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 لكبايم اليي القععواريع لققععف تيهرض  ععوف اراتععيبا ان جيدا تهلي النبا ن لبنان تععد حماقة

  عععلأر عندما اال عععرائيلية الهیعععكرية القدرات تحدو على قدرتة   حزب اثب  وقد   حزب
 للمواقع  ععععععورا ليليق  و المحيلة االراتععععععي اجواء اي ايارليحلق لون من" ايوب"اائري

 وهذا"  ونةليم"  اال رائيلي النووو المفاعل من الطائري اقير   وقد  اال عيراتيجية اال عرائيلية
  .التقبر اليي ال رائيل كبير تحد هو

   زي وقطاع  يةالغر الضفة اي الفلیطينيين وفا ة  الهر ية البلدان على  االعيداء تقول ا رائيل

 مقنع هاجم  اهندما ن لبا االورو ي واالتحال الميحدي الواليات لعي من ميأكدي وهي  إ يمرارن

 تجا  الهر ية البلدان من اهل رل او حقعععععول عدل من مطمئنة كان  الخراول اي اال عععععلحة
  .اال رائيلي  البجول تندل ولي  القم  وت ال الهر ية البلدان جل أن ورأينا عدوانبا

 الياتالو وفا ة ن ل رها يين الداعمة الكبرى القوى من الدعي تيلقى ارها يةن لولة ا رائيل رن

 تكف لن وهي والهالين المنطقة وا ععيقرار امن على فطرا وتشععكل االورو ين واالتحال الميحدي
 ال أن المفروض امن جانببين من أعنف رلا واجب  اوا اال والمیلمين الهرب على عدوانبا عن

 عدوانبان على يرلوا أن وعليبي الیععولانن االفيرعلى عدوانبا على والمیععلمون الهرب يیععك 
 . .المیيقبل اي جديدا عدوانا ترتكب ایوف ن حا ي  رل تواجة لي اوا النبا

 شاقر قیرائل

 . 0200اقيو ر / تشرين االول  09 ياريع  ةاالفباري*نشر هذا المقال ال موقع قناي الهالي 

 

 

 

 

 

 مجاهاون ال ارهابیون،

 وهناكن اهن الميناثري اش ئبي  مشعاهدي ويليذ المبارك ايتعحى عيد أيال اي اي رياء يقيل من رن
 االتعععععحي عيد أيال اي اي رياء يیعععععيبدف ال االمجاهد. يزعي كما مجاهدا وليس ررها ي هو

 ضععاءلق والمينزهات الحدائق الى وأافالبي هي ويخرجون  الهيد المیععلمون يحيفل حيث المبارك
  . هناك  اعات
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 وهناكن اهن الميناثري اش ئبي  مشعاهدي ويليذ المبارك ايتعحى عيد أيال اي اي رياء يقيل من رن

 االتعععععحي عيد أيال اي اي رياء يیعععععيبدف ال االمجاهد. يزعي كما مجاهدا وليس ررها ي هو
 ضععاءلق والمينزهات الحدائق الى وأافالبي هي ويخرجون  الهيد المیععلمون يحيفل حيث المبارك
 . هناك  اعات

 اي هاتالمينز من  القرب الكمائن لبي  ععينقععبون االرها يين أن  غدال اي االافال  خلد يدر لي
 ان  عععةالمقد الهيبات لزياري الهراق الى يذهبون الذين االيرانيون الزوار يفكر ولي الهيدن عطلة
 .  كالمبار االتحى عيد أيال المقد ة الهيبات لزياري اريقبي اي  القنا ل يزرعون أناس هناك

 من منهبي ن الزوارااليرانيين وفا ععععة اي رياء ا ععععيبداف وراء من االرها يين هدف كان روا
 كفواي لن  ععوف البي  أهل محبي  ان نذكرهي ان يجب اانة ن الهراق اي المقد ععة الهيبات زياري

  و عيوا لون  وعذاب محن من ولك  عبيل اي تحملوا مبما  ييةن وأهل الحیعين مرقد زياري عن
 : يقول حالبي لیان و  البي  أهل مراقد زياري

حفاب  ناأتيکا         الياداين و أرُجلانا قاطاهوا لاو ي دی زا  ُحیاين يا  ا

 ونيقرأ ال جبلة رنبي الياريعن كيب عن البهد كل  هيدون النبي الياريعن االرهعا يون يقرأ لي
 مقطهون امامة تععععععحايا  يرى أن االرها ي لبذا يمكن كيف. منة الهبري يأفذون وال الياريع

 روا االجرامي لهملة جزاء الجنة  عيدفل  أنة لة أ عيال  ووعول أح مة اي  ارق وهو  رر ارر ان
 .(ص)    ر ول مع و يحشر اال رياءن من عدل أكبر قيل ما

 نقارأ تجهل  وف يرتكببا اليي المجازر  ان منة انا الزوار اي القنا ل يفجر االرها ي هذا أن
 .الی ل عليبي االئمة مراقد وزياري  الهراق الى الیفر عن يكفون البي  اهل

 بدع اي حيى وزمانن عقععر أو اي ن المقد ععة الهيبات زياري عن االيرانيون الزوار ينقطع لي
 أو االف قيل وقد الیعع لن عليبي البي  النقععارأهل الهداء يكن كان الذو المقبور حیععين  ععدال

 قععلي لي ولكنة وأنقععار  الحیععين وكر على للقضععاء  الهراق اي البي  أهل أنقععار من الم يين
 . االيراني الم ل يقول كما القبر الى اُمنيية مهة خفذا ومات  غييةن الى

 

 الشعععععوارع واي االيرانيين الزوار  ا عععععات اي االيال هذ  القنا ل يفجرون الذين واالرها يون

 وأنقعععار ج وزي هي المباركن االتعععحى عيد أيال االفرى الهراقية والمدن  غدال اي والحدائق
 اعةالی عقارب رعالي اليفجيرات  بذ  يحاول الذو المنحل الهراقي البهث وحزب المقبور  دال

 نولك ل مريكانن عميلة   حكومة واالتيان الحالي الحكي على القضععاء أو ورتععهاف الوراء الى

 جرائي راىو  الهراقين البهث حكي واليیهينات وال مانينات الیبهينات اي جرب الهراقي الشهب
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 ام ينیعى ان الشعهب لبذا يمكن  وال  اعضععاء  ارتكببا اليي والمجازر المنحل الحزب هذا ز انية
 .االنیانية جبين لبا يندى أعمال من ارتكبو  وما وز انيية  دال اهلة

 االتععحى عيد عطلة ف ل ن المیععلمين تععد  وحشععية مجازر من القيلة االرها يون يرتكبة ما أن

 جانب من والشعععجب االلانة يیعععيدعي ن افرى ر ععع مية ولول وااغانیعععيان الهراق اي المبارك

 ومن االرها يين جذور اجي عاث أجعل من جبولهي يك فوا أن عليبي ورن والمیعععععععلمين الهرب
 .فارجبا أل واال  مية الهر ية الب ل لافل اي  واء  يدعمونبي

 ررها ية منظمات وجول مرل  الهراقن اي االرها ية الهمليات ا ععععيمرار  أن المراقبونن ويرى

 لحكومةا تبنية ما وليدمروا ایالا الهراق اي يهي وا لكي االرها يين تمول وفارجبا الهراق لافل
 التالمحاو هذ  ولكن حكوميةن تععد ي ور حيى الهراقي الشععهب  ين الرعب ولينشععروا الهراقيةن

 واجبةم على مقممة الهراقية الحكومة أن ويبدو الماتين اي  الفشعل  اءت كما  الفشعل  عيبوء
  . .وتیليحيا ماليا ويدعمبي يمولبي من على اليهرف و عليبي والقضاء واجي اثبي االرها يين

 شاقر قیرائل

 .0200اقيو ر/ تشرين االول  01*نشر هذا المقال ال موقع قناي الهالي االفبارية  ياريع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 أيايكم قامت ما جزات هذا
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 ا عععععبا با لبا واحيجاجات واتعععععطرا ات ميأزمة اوتعععععاعا حاليا الفار عععععي الخلي  لول تهاني

 ناولبايي الكياب من الهديد رأينا  حيث االفيري الفيري اي اشععيدت االزمات هذا ولكن ن ولوااهبا
  . لمهالجيبا عديدي نظر وجبات ويطرا

 نم الشعععديد قلقة عن اية أعرب ن الهر ية القعععحف رحدى اي مقاال أفيرا الكياب نشعععرأحد  اقد

 الضهف الى مشيرا ن الفار ي الخلي  منطقة اي الهر ية الدول تهيشبا اليي الميدهوري االوتاع
 ةولول والبحرين الكوي   وفا ععة المنطقة لول تواجببا اليي واالتععطرا ات واليفرقة والبزال
 .الوتاعا نفس تواجة اليي المنطقة اي الهر ية الدول  قية الى الكاتب يشير  ان لون ن االمارات

  ة الق  ما الهر ية المنطقة اي الیعععععيئة االوتععععاع مقاالتة كل اي ير   الذو الكاتب ان ويبدو
 نا يهيقد  ن ليدمير  االمريكان مع واليوااؤ الهراق تععد ت مر من الفار ععي الخلي  لول زعماء

 دوق ت مرهي ثمن يداهون نهاهي حیين  دال وتد الهراق تد الحرب اي شاركوا الذين الهرب
 .المزيد يواجبون زالوا وال ن واليوترات االتطرا ات حقدوا

 لىع قواتة هجول اي حیععين  ععدال مع المنطقة حكال ت مر الى يشععير أن المحيرل الكاتب ونیععي
 جبين لبا تندى جرائي وارتساب أهلبا رؤوس على وتدميرها المدن من الهديد واحي ل ايران

 الهراق لديكياتور الدوالرات مليارات لاهوا الحكال هؤالء  أن يقول أن نیععععي كما ن  البشععععرية
 يرانياال الشهبين  با ليضرب الكيمياوية اال لحة و الیامة والغازات والمهدات اال علحة لشعراء
 .حلبجة اي الهراقيين االكرال وفا ة الهراقي و

 الشعععععهبين  حق عدوانية اعمال من حكامبا ايدو قدم  ما نييجة هي الدول هذ  تشععععبد  ما ان

  يينوم ن والفاقة الفقر  تهانل الهراق اي الييامي و االرامل م يين هي وها والهراقي االيراني
 اي نين  منذ ويهالجون الیراان م ل فبي ة  امراض ا يلوا والشيو  والنیعاء والرجال االافال

  . تدهي لوليا المحرمة للقنا ل االمريكية القوات ا يخدال نييجة المیيشفيات

 لىع وقع وما  حكامبا ايدو كیب  ما نييجة الواقع اي هي المنطقة اي المضطر ة االوتعاع ان
 یيمرام الهراقي الشهب تد اليامر زال وال ن الي من شقيقا شهبا يهيبرو  الذو الهراقي الشهب

 يةالحال الهراقية الحكومة ان  ذريهة ن الهراق تد اليامر يوا لون وهي ن المنطقة حكال قبل من

 لمهارتععععي  الدعي يقدمون  وهي ن  حیععععين  ععععدال يفهل كان كما ور باتبي اجنداتبي تنفذ ال
  . انيقاما منبي اال رياء لقيل الهراقي للشهب هدايا المفخخة الیيارات وير لون الحكومة

 

 ل  الیلفية واالحزاب المیعلمين االفوان قوي من تشعكو  الفار عي الخلي  لول حكومات هي وها
 المیعععلمين االفوان تامر عن االمارات اي میعععؤول اعلن وقد.   اليامر اتبامبا االمرالى و ععل
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 ان ويريدون االمير االن ييحدون الكوي  اي الیعععععععلفيين ان  عل ابي ا و  حكومعة ل اعاحعة
 .واالعيقامات  االحيجات الحكومة ويبدلون  لطاتة يشاركونة

 يل افطاء من الحكال اكيیبة ما نييجة  انة القول  وى الميازل الوتع هذا يو عف ان يمكن ماوا
 .میيقب  عملبي نييجة يحیبوا

"  يبرهاويه ايران قوي من قلقة اليخفي الفار ععي الخلي  لول میععيقبل على الخائف المقال كاتب
 المیععلحة قواتبا اروع لكل تععخمة عیععكرية مناورات تجرو حيث المنطقة اي االقوى ال عب

 اهدل تيضععاعف البحرية قوتبا الهالين من مشععبد على  ععواريخبا ااعلية ليخيبر تجارب وتجرو

 قالري واحدي  وا عععة الخليجي اليهاون مجلس لول تملك ال الذو الوق  اي تيزايد  وا عععاتبا
 اثبي  راناي:"  ويقول الهلمي ايران  يفوق الكاتب ويهيرف". االيرانية للبحرية اليقعععدو على
 ." و رامجة الحا وب مجاالت اي الهلمي تفوقبا

 االق  لبنان اي او الميو   اال يض البحر شوااىء وعلى عنا و هيدا: "  أيضعا الكاتب ويقول

 الةمج تخيرق ان وا ععيطاع  القععبيوني الكيان اتجا  اي ايار  دون اائري(   حزب) ايران
  .."المحيلة الیطين عمق اي النووو ليمونة مفاعل اجواء الى والو ول الجوو

 نفیبا نع للدااع قوي تشكيل اي لفشعلبا اليهاون مجلس لول من وقنواة يأ عة عن يهرب الكاتب

 او تفهل ماوا االجواء هذ  اي"  ويقول اراتععععيبا على والغر ية االمريكية القوات تواجد ر ي
 الشعععرق  من القالمة االفطار لمواجبة ا عععيهدالا ميفرقة او مجيمهة اليهاون مجلس لول اهل 

 لىع مهيمدي  انبا يقيني واي تفهلة ان يجب ما تفهل لي الدول هذ  ان عندو الواتععحة القععوري
  . "المنطقة اي الميواجدي وقواها االجنبية الحماية

 مطالبل ا يجا يبي وعدل اال لبية مظاهرات قمع من البحرين حكال  ة يقول ما الى يشيرالكاتب ال

 اال عععلحة ار عععال من اليهاون مجلس اي الحكومات  ة تقول ما ينیعععي كما ن البحريني الشعععهب
 . ايبا والقيال االتطرا ات الثاري افرى عر ية ولول اليمن الى والمهدات

 معق اي شععركاء هي الذين الیععهولية حكال ان كيف يينا ععى او الكاتب ينیععى ان جدا المؤ ععف من

 لىا االتبال ا عععععا ع توجية اي البريطاني البرلمان فطوي ا عععععيفزتبي قد ن البحريني الشعععععهب

 اركب ازعج  الخطوي هذ  ان وكيف هناك الشعععهبية االنيفاتعععة  قمع المشعععاركة اي الیعععهوليين
 راجعيي لي ان البريطانية الحكومة مع ع قاتبي اي النظر  إعالي وهدلوا الیععهوليين المیععؤولين
 . البريطاني البرلمان

 

 الكاتب يقول كما ن الحد هذا الى اليهاون مجلس لول اي ومضععطر ة ميأزمة االوتععاع كان  اوا

 فبيمواق تكرار  هدل الدول هذ  اي المیعععؤولين يو عععى ان اهلية  اك رن تيفاقي أن يخشعععى وانة
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 للشععععهب أ ععععدقاء يكونوا أن عليبي  ان لحكامة يقول ان علية ايرانن من المخزية و الیععععا قة
 . لبي عدوا ايران يهيبروا وال االيراني

 كاناالمري أ ععدقائبي على يهيمدوا ال و ن شععهو بي وعلى الذاتية قوتبي على يهيمدوا أن عليبي رن

 االثمان  أ خس يبيهونبي و وف ن مقالحبي اقيضع  روا عليبي ينقلبوا  عوف الذين واالورو يين

 شععععاهد فير والقذااي و ععععالح ومبارك علي  ن من واالورو يين االمريكان مواقف اي ولنا ن
 .ولليل

 شاقر قیرائل 

   .. 0200اقيو ر/ تشرين االول  01 ياريع   ةنشر هذا المقال ال موقع قناي الهالي االفباري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هام  أم باات أدوات السيفیة الجماعات
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 0959 عال والوالئية البلدية االنيخا ات اي الجزائرية ل نقاو اال ععععع مية الجببة اازت عندما

 أعضععععائبا من االالف وقدم  0990 عال البرلمانية االنيخا ات اي ثانية رنيقععععارها وعززت
 الميحدي الواليات قبل من انذاك المدعول الجزائرو الجيش مع المواجبات اي شبداء ومنا ريبا

  ن وارنیا

 كان  ل ن أحداث من الجزائر اي جرو ما كل من الميفرج موقف الجزائريون الیعععلفيون رتخذ

 غلونمنش وهي میاجدهي ي زمون االاغاني ولبا بي الحليقة وشعوار بي الطويلة  لحاهي الیعلفيون
 الوهاب عبد  ن ومحمد الجوزية قيي وا ن تيمية ا ن و حنبل  ن احمعد وايعاوو كيعب  قراءي

 الهولي الى الداعية واله يمين والشععقير وااللباني  حوى و ععهيد والشععوكاني  از وا ن والشععاابي

 اال  مي نالدي وتقفية النبوية واالحاليث القرخنية  النقوص والهمل القالح الیلف  يري الى
 لبيج لرس الجزائرالذين اي  الیلفيين االمر وو ل.  والخرااات  البدع  عمو  مما  ة علق مما

 القيال الى ن الجزائر اي ليطبقوها الوها ية االاكعار جيعدا وتهلموا الیعععععععهوليعة الجعامهعات اي

 لىع  اال يي ء  وولك الجزائر اي اال  مية الحركة لمنا ري زعمبي حد على ثورية  يحركات
 عن الدااع اي اققععى كحد االولياء أتععرحة وهدل الحكومة قبل من تیععير كان  اليي المیععاجد
 . والمیلمين اال  ل

 االف مقيل من الميفرج موقف ووقوابي الجزائرو للنظال اليقليديين الیععععععلفيين مبالنة وكان 
 يوعل مدني عبا ي  عيما وال الجببة زعماء واعيقال الجيش يد على الجببة أنقعار من الشعباب

 الذو ظالالن  يد ايهة الوات  أنبي الیععلفيين اتبال الى الجزائرو الشععهب أ ناء لاه  قد ن  لحاج
 .كبير  هولو  دعي خنذاك يحظى كان

 ااكارا تبنيبي ر ي  لحاج علي رأ ععععبي وعلى ل نقاو اال عععع مية الجببة زعماء من عدلا ولكن

 نذاكخ الجزائرو والجيش النظال يیعععيخدمبا كان اليي القيل خلة  وجة وقفوا اقد ن جبالية  عععلفية

 الدول تجا  مشعععراة مواقف واتخذوا الهراق على االمريكي البجول الوق  نفس اي وعارتعععوا
 جييااال والغر ية االمريكية القوات لدعوتبا الیهولية رأ عبا وعلى الفار عي الخلي  اي الهر ية
 . الهراق

 تونسو مقر من كل اي اخن  يظبرون اليقليديون الیلفيون هي ها ن نفیة الياريع يكرر ن وهكذا
 ثمار قطفواولي ال وريين رؤوس اوق ليقفزوا  هناك واالوتاع الفرص يیعيغلون ن واليمن وليبيا

 مهالايو المرأي  مناهضة  زعمائبي تهليمات وليوا لوا المیيبدي الحكومات تد ال وريين نضعال

 الموالية الحكومات عمل وتبرير والمقامات االتععرحة وهدل لبي المخالفة و الديمقرااية االاكار
 . ا  مية رمارات اقامة على والهمل للغرب

 زعماءهي  دوقوا الجبالو الهمل اي لبي تجر ة ال شباب هي الیلفيين هؤالء من الك ير
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 ييتنظ  عععفوف اي وانخراوا المنطقة اي و ر ية امريكية اجندات تعععمن يهملون كانوا الذين

 هؤالء على وكان ن والغرب الميحدي  الواليات المرتبطة ل نظمة مطية وا ععععععبحوا  القاعدي
  باو اان ا عع مي ااهرها عیععكرية عمليات ينفذوا أن اال عع مي والهمل للجبال اليواقين الشععباب

 قنا لوال النا عععفة واالحزمة المفخخة الیعععيارات تفجير عمليات  عععلیعععلة  دء رأينا وهكذا. اائفي

... و واليمن والهراق  باكیععيان ومرورا  ااغانیععيان ا يداءب  وعرتععبا المنطقة اول اي ال  ععقة
 .المنطقة اي االمريكية اال يراتيجية تنفيذ يقبلوا لي  المیلمين من اائفة تیيبدف

 يين الیعععلف انفیعععبي يدعون ممن الشعععباب ا عععيخدم  قد الغر ية والدول الميحدي الواليات وكان 

 اجندات تنفيذ اي يُیععيخدمون الشععباب هؤالء اليول ونجد ن المنطقة اي أهداابا ليحقيق الجباليين
  هينبا انظمة تعععد مهارك لخوض جبالية مجموعات شعععكل على وير عععلون المنطقة اي مهينة
 .والغرب الميحدي للواليات ا يراتيجيات ينفذون االمر حقيقة اي ولكن

 من جيع يشععععع الیعععععلفية والحركات للقاعدي المنيمي الشعععععباب توجة ليبيا اي ال وري  دأت اهندما
 مهمر نظال تعععد  المهارك لخوض  نغازو الى ن  المنطقة اي وأويالبي الناتو وحلف االمريكان

 ذونينف انبي المبي  ل ن المهارك اي قيلوا هؤالء من كي الشباب هؤالء أر لوا من يبي وال القذااي
 .يالالق لخوض و ر يين امريكيين جنول ار ال من  دال المنطقة اي و ر ية امريكية اجندات

 من اائفة ياللق  وريا الى اليول يذهبون  االمس  ليبيا اي قاتلوا الذين أنفیبي الشباب نرى واالن

 حوتیععلي و أموال تركي  ر ي امريكي  ععيا ععي  دعي ن البلد هذا اي النظال ومواجبة المیععلمين

 لبي والغر يون االمريكان يحدل   لد او الى میععيقب  هؤالء  ععيذهب ور ما الفار ععي الخلي  لول
 . والغر ية االمريكية أالهداف تحقيق  بيل اي  الجبال يیمى ما لخوض

 نم وأ لببي میععيمر لماغ لغیععيل ييهرتععون الذين الیععذج البیععطاء الشععباب هؤالء أ ععبح ن رون

 و ةقليل لوالرات مقا ل  دمائبي تياجر  عقععععا ات  يد ايهة الوات ن المهدمة الفقيري الطبقات

 اقتيوا ال المیعععلمين من اائفة  ومحار ة الديكياتورية االنظمة  ومكااحة الجبال میعععميات تح 
 . افرى اوائف أراء مع أراءها

 هو باشعع وتحكي االنیععان وحقوق والديمقرااية  الحرية تؤمن ال اليي الهر ية االنظمة   هض أن

 رقامة  والغر يين االمريكان عن ونيا ة النف  أموال  رف اريق عن تريد ن مطلقة  ديكياتورية
 ظمةاالن هذ  ليغيير شعععععبا با  ير شعععععبا ا میعععععيخدمة  لدانبا  ير عر ية  لدان اي ليمقراايات

 من االاا والغر يون االمريكان اقد أن  هد الناتو حلف ولول الميحدي الواليات عن و عالنيعا ة
 .وااغانیيان الهراق من كل اي جنولهي

 هل ن ومیععيقب  الحاتععر الوق  اي البیععطاء للیععلفيين الغرب يخططة ماالذو ن نيیععاءل  واالن

 والى   اية والطائفية الفرقة و ث اال عع مي الهالي إلتععهاف فططة لينفيذ الوات  ععيیععيخدمبي
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 يكونوا أن عليبي  أن هؤالء ليهي الوق  يحن ألي ن   الغرب  يد الهو ة المیععلي الشععباب يظل ميى

   وتخريب هدل عنقر يكونوا أن  دل  ناءب  و ريجا يا عنقرا

 شاقر قیرائل 

 .0200اقيو ر/ تشرين االول  9*نشر هذا المقال ال موقع قناي الهالي االفبارية  ياريع  
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 الماطقة   ي ال رب إشعال من يستفیا من

 بيهيةا  ير البلدين  ين  حرب تنذر واليي الیعععورية اليركية الحدول على االفيري المناوشعععات

 يهملوا أنو الجانبين اي الهق ء ييداركبا لي رن االحة فیععائر  البلدين تلحق ان ويمكن ن ومفيهلة
 ةوفا عع اال عع مية االمة اعداء  ععوى منبا يیععيفيد ال المنطقة اي تقع حرب أو الن وقفبا على

 الينمية عن لولبا والباء المنطقة اي حرب اشععععععهال على  ععععععنوات منذ تهمل اليي ا عععععرائيل
  .واليطور

 والیماا النفس تعب  الطراين من تیعيدعي الیعورية اليركية الحدول علي االفيري ااالشعيباكات

 والقرارات الغضععب مشععاعر وراء االنجرار وعدل الققععف ا ععباب لرا ععة الجانبين من للجان
 .الطراين من او منبا يفل  وال واليا س االفضر تحرق ایوف نفذت ان اليي االرتجالية

 القيا ععية الیععرعة  بذ   ارلو ان ايب رجب اليركي الوزراء رئيس اتخذها اليي الخطوات ان

 فطوات بباتهق  وف  وريا  علي الرل قرار تفويضة و اليركي البرلمان اليئال  طلب  يرالهالية
 . الجارين البلدين علي  هواقببا الينبؤ يمكن ال

 مهد  لمخط تنفيذا اليركي الجانب قبل من تباعا تيخذ اليي الخطوات هذ  نهيبر أن يمكن وال
  با يقول عع فطوي اية اي مليا اليفكير اليركية الحكومة من تيطلب المنطقة اروف ولكن ن میععبقا

 زي ال يقبون  وف الذين وهي لدولبا وال للمنطقة الخير يريدون ال المیلمين اعداء وان فا ة
 . المنطقة اي جديدي حرب الشهال النار على

 هذ  م ل على تشععجع أاراف وهناك ن ممكن أمر المنطقة اي جديدي حرب شععن ان الطبيهي امن

 و ععوف ايبا تيدفل  ععوف أارااا الن ن وقه  رن الحرب هذ  وقف القععهب من ولكن الحرب
 .المنطقة لول لكل ومكلفة كبيري  يكون  يلحقبا اليي واالترار میيحي  وقفبا يكون

 ونيك المنطقة اي جديدي حرب عن  نى اي هي كبرى تحديات تواجة اليي المیعععلمة االشعععهوب

  اال ععع مية االمة ا ناء من والخيرين المیعععلمة الشعععهوب اهلى ن میعععلمين جارين  لدين ارااها

 ذينال اال  مية االمة اعداء  عوى منبا يیعيفيد ال اليي الحرب هذ  وقوع لون والحيلولة اليدفل
 . المیلمين الى القاتلة تر اتبي ليوجية  إ يمرار يخططون

 شاقر قیرائل 

 . 0200اقيو ر/ تشرين االول  1 ياريع   ة *نشر هذا المقال ال موقع قناي الهالي االفباري
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  (ص) لرسولاا يسیؤون من ضا المقاطعة سالح نستخام ال لماذا

( ص) محمد االكرل للر ععول المیعععيء الفيلي انياج على والمیعععلمين الهرب أاهال رلول تزال ال

 نيجيم وليدينوا ليندلوا يوميا الهالي أنحاء اي المیلمون يخرج حيث میيمرين" المیعلمين  راءي"
 ر ول نم والنيل ومهيقداتبي المیعلمين على لليبجي و عيلة انياجة اي رأوا الذين ولاعميبي الفيلي

 (.ص)  

 لفيلينا منيجي تجا   ععميبا  یععبب الغر ية والدول الميحدي للواليات النقد المیععلون وجة وعندما

 اعيقال على الدول هذ  قدري وعدل  الغرب واليهبيراي القعععععحااة  حرية الدول هذ  تذرع 
 طواتف  اتخاو للمیععععؤولين تیععععمح ال والغرب الميحدي الواليات اي القوانين الن الفيلي منيجي
 .تدهي
 اال عع ل الى اال ععاءي نفیععة لة تیععول من كل  واالورو يون االمريكيون المیععؤولون شععجع لقد

 ام وهذا الیععماوية االليان الى اال ععاءي تجا  الميفرج موقف وقوابي عن أعلنوا عندما والمیععلمين

  ث نم أيال  هد" ايبدو شععارلي"  ععحيفة وهي ارنیععية  ععحيفة نشععرت عندما اعيننا  أل رأينا 
 الیعععلطات تيخذ ولي( ص)   ر عععول من تیعععخر میعععيئة كاريكاتيرية ر عععوما المیعععيءن الفيلي

 ةالقععحيف وتععد المیععيء الفيلي تععد تظاهري او منه   ل القععحيفةن تععد رجراء اى الفرنیععية
 .ارنیا من المیلمين  يرحيل الفرنیيون المیؤولون وهدل الفرنیية

 ميحدين ن االنير شععبكة على الفيلي من أقیععاما يب ون المیععيء الفيلي منيجو كان الذو الوق  افي

 من بريطانيال الكاتب مع مقا لة يجرو  ي  ي البي البريطاني اليلفزيون نكان المیلمين عر مشا

 تةحيا عن مذكراتة من مقيطفات وينشر شيطانية أيات كياب  احب رشدو  علمان هندو أ عل
  یععبب لمة  بدر حكما  0959 عال( علية   رتععوان) الخميني االمال أ ععدر أن  هد الیععرية

  المیععلمين نكاية رشععدو  مع مقا لة ان ان  ععي تلفزيون اجرى كما ن(ص)   لر ععول ا ععاءتة
 .لمشاعرهي  وتحديا

 المیععععلمين تمیععععك ومهلنة المیععععيء  الفيلي مندلي الهالي انحاء اي فرج  اليي المظاهرات رن

 لفيليل المنيجين مضاجع أقض  قد ن(ص)   ر ول عن المیعيمي  ولااعبي اال ع مية  مبالئبي

 و عععولهي وعجمبي عر بي ن واوائفبي ائاتبي  كل المیعععلمين  أن هؤالء ورأى يدعمونبين ومن
 لاالكر ونبيبي ومهيقداتبي لدينبي يیعععيؤون من تجا   والیعععكوت القعععم   يمكنبي ال و يضعععبين

 (.ص)

   عععولبير الى  المیعععيئين الينديد اي  واجببي الماتعععية الهديدي اال عععا يع ف ل قاموا المیعععلمون

 وعقيدتبي لينبي على الحفاا أجل من والنفيس  الغالي لليضععععععحية ا ععععععيهدالهي عن واالع ن
  ععيوا ععلون و  يرتدعوا لن  ععوف اال عع ل أعداء الن يكفين ال هذا ولكن ن رموزهي واحيرال

 من دتعع عملية فطوات ييخذوا أن المیععلمين على ييوجب  ل الیععبلن  شععيى المیععلمين ا ععيفزاز
 .ا رائيل وفا ة أعداءهي ويدعموا للمیلمين اال اءي اي يشاركون
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 يةاالمريك الشعركات تعد المیعلمون  يیععيخدمة أن يمكن   عع ا أمضععى يهيبر المقااهة  ایع ا
 .الغا بة  ا رائيل  يما وال أعداءهي وتدعي للمیلمين الهداء تجاهر اليي واالورو ية

 ليكفوا االورو يين و االمريكان لرلع ا لوب أاضعل تهيبر واالورو ية االمريكية الیعلع امقااهة

  أس ا (. ص) محمد والنبي اال عع مي الدين ازلراء عن يمينهوا و المیععلمين على اليبجي عن

 مالبورونو وينیيونن  عجائر ايبا  ما واالورو ية االمريكية الیعجائر  مقااهة المیعلمون يبدأ أن
  المائة 00 يذهب واليي موريس ايليب شعععركة تنيجبا اليي وميري  مانن و ول الن وال وكن ن

 من میعععلي مليون 222 اإن المنشعععورين ل حقعععاءات وابقا ا عععرائيل الى أر احبا  عععااي من

 الشعععركة هذ  لدو المنيجة الیعععجائر تدفينبي ثمن لوالر مليون 522 يول كل يداهون المدفنين
 هوايمين أن للمیععلمين يمكن اال ا ععرائيل لدعي المبلغ هذا من يوميا لوالر مليون 1/9 يذهب حيث

 واالورو ية  االمريكية الیجائر تدفين عن

 يا المنيجة الیعععععجائرالمحلية يدفنوا أن يمكنبي اال اليدفينن ترك على قالرين يكونوا لي اإوا

 ال رائيل  المؤيدي االمريكية الشركات قبل من المقنهة الیجائر لعي من  دال  لدانبي

 رفي البريطانية ل قمشعععععة  اندو مباتما الراحل البندو الزعيي ومقااهة البند تجر ة اي ولنا
 .ايجا ية اثار من عنبا ييرتب وما واالورو ية االمريكية الیلع مقااهة رمكانية على شاهد

 عندها واالورو يةن االمريكية الیعععععجائر مقااهة من االولى الخطوي اي المیعععععلمون تمكن اإوا

 الیععععععيارات وفا ععععععة واالورو ية االمريكية المنيجات ال انية المرحلة اي يقااهوا أن يمكنبي
 هذ  يا المقععنهة واالقمشععة والم  س وااللكيرونية الكبر ائية واالجبزي والغیععاالت وال  جات
 .جولي اعنب تقل ال اليي اال يوية البلدان اي المنيجة  المقنوعات عنبا واال يهاتة البلدان

 اإوا. قوية وعزيمة  عععلبة ررالي وراءها كان  روا ممكنةن واالورو ية االمريكية الیعععلع امقااهة
 ريغي كيف  نرى عندها وجيزين لفيري واالورو ية االمريكية الیلع مقااهة المیلمون قرر

  ععععييخذون وكيف والمیععععلمين ل  عععع ل المیععععئين من مواقفبي واورو ا الميحدي الواليات قالي

 عم االقيقالية  لدانبي ع قات ال عيمرار وتعمانا  لدانبي مقعالح على حفااا تعدهي اجراءات

 اال  مية. الدول

 شاقر قیرائل 

 ال موقع قناي الهالي االفبارية .   0200ايلول /  بنمبر  12*نشر المقال  ياريع  

 جاون نتایاهو
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 لخطية كيةاالمير االلاري تأييد كیععب اي نينياهو  نيامين اال ععرائيلي الوزراء رئيس اشععل أن  هد

 ا عععرائيل  إابار ن الهالمي الهال الراو لكیعععب الميحدي االمي رلى لجأ ن ايران على حرب  شعععن
 شععععن حال اي لعمة الى الدولي المجيمع يدعو وهو ايران جانب من لليبديد تيهرض انبا على
  .االيرانية النووية المنشأت على الجانب أحالية حرب

 االميركي الراض وجد أن  هد ايران تععد تنفيذها ينوو اليي فطية اي وحيدا نفیععة يجد انينياهو
 تورا  مغامري فوض اي االميركية االلاري ر بة وعدل المنطقة اي جديدي حرب اي لليورا
 .والهراق ااغانیيان من كل اي وراية من  هد ييخلص لي جديد میينقع اي   ل 

 مناث اال عععرائيليين تكلف  عععوف ايران على هجومة ان من ميأكد  اال عععرائيلي الوزراء ارئيس
 الى ومقععععير  أمنة تهرض  حرب اي ييورا أن يريد ال اال ععععرائيلي  المواان ورن  اهضععععا

 ومنع حكومية موا عععععلة ن مدمري حرب شععععععن وراء من يريد نينياهو أن يدرك النة الخطرن
 .الحكومة رئا ة  دي الى الو ول من مهارتية

 يا   ل  يدفل أن يمكن ال االولى واليية من االفيري الیعععنة اي أنة جيدا يدرك  او اما اباراك
 اي اليبول أ ععععوات من  المائة 0 أراء كیععععب أجل ومن نينياهو عيون أجل من جديدي حرب

 . الميحدي الواليات

 منأ على فطرا يشعععكل انة على االيراني النووو الیععع ا فطر  يقعععوير  نينياهو أن يهلي انة
 يااليران النووو البرنام  ورن ن محظة ومحلية انيخا ية أهداف  لكیععب ييقععرف  رنما ا ععرائيل
 .الدولية اال يخبارات وكاالت تقارير حیب اال رائيلي الوزراء رئيس يقور  كما ليس

  ونينياه يشععععنة هجول او من اال ععععرائيلي الهال الراو قلق مدو جيدا يدرك  االميركي االرئيس
 قلق اابرت اليي االفيري الراو ا عععععععيط عات نيائ  وما االيرانية النوويعة المنشعععععععات علي

 ولك على شاهد لخير  اال رائيليين

 لبذا ةالكارثي النيائ  من الخوف على ايران على هجول لشن المهارض موقفة يبني او اما اباراك

 المبووس اال عععععرائيلي الوزراء رئيس جانب الى يقف من وعلى اال عععععرائيليين علي البجول
 .  الحرب

 ديديج حرب  مار  خوض لنينياهو  تیمح ال ن االقيقالية أو الیعيا ية  عواء الدولية االوتعاع

  لغر يا الهالي  ييخلص لي  ينما  ن عنبا  نى اي هو جديدي كوارث أجمع للهالي تجلب المنطقة اي
 الى لهاليا لعوتة اي وحيدا نينياهو يبقي  وف ولذلك ن والهراق ااغانیيان حر ي وي ت من  هد

 ن الهالي لول من  ا ية اوانا المجنونة لعوتة تلقى لن و عوف  ايران تعد حرب شعن اي لعمة

 وعدل الفلیععطينيين مع االنیععاني و ير الفض وتهاملة  الدافلية نينياهو أهداف يدرك الجميع الن
 .  لمیيقلةا لوليبي لبي يكون أن اي الفلیطينيين  حق اعيرا  اليي الدولية  القرارات  اليزامة
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 االمي منبر على كلمية القائة ف ل الجنون حد الى و عععععل قد اال عععععرائيلي الوزراء رئيس رن

 ريباق ايران حقول  ذريهة االيرانية النووية المنشات لضرب  مغامرتة على ا رار  و الميحدي
  ا عععرائيل ايبا تكون ن فا عععري حرب  لوحد   عععيخوض أنة جيدا يدرك ورنة الذرية القنبلة على

 مغامري او على  عععاعين القعععاع ترل  عععوف ايران  أن يهلي وانة فا عععة  ن الوحيد الخا عععر
     .جديدي ا رائيلية

 شاقر قیرائل 

 .0200ايلول /  بيمبر  05*نشر هذا المقال ال موقع قناي الهالي االفبارية  ياريع 
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 ققععيريال الزياري  هد ومقععر ايران  ين اله قات تحیععن امكانية اي شععككوا المحللين من ك ير

 لحركة عشععري الیععال ععة القمة انهقال ف ل لطبران مر ععي محمد المقععرو الرئيس  با قال اليي
  .االنحياز عدل

 اي جديدي  ععععفحة ايح اي المقععععرو الجانب ر بة عدل الى ولك اي الیععععبب هؤالء وأرجع

 يةاتفاق على الیععععالات انور توقيع رثر قطهبا من عاما ث ثين من اك ر  هد ايران مع اله قات
 .ليفيد كامب

 ونزيبة حري انيخا ات اي جاء الجديدن المقعععرو الرئيس الن القولن هذا يدحض الواقع ولكن

 باعوات للغرب اليبهية اي مبارك حیعععني المخلوع الرئيس نب  على الیعععير عدل قرر الذو وهو
 .وا رائيل الميحدي الواليات ام ءات عن  هيدي میيقلة  يا ة

 نجازاتةا الى المقرو الرئيس يضعيفبا ايجا ية نقطة  عيكون وايران مقعر  ين اله قات اإعالي

 دلع حركة حاليا تيرأس ايران وأن فا ععة مبارك حیععني  ععلفة  ععيا ععات راض على تقول اليي

 تراض مقعععر تظل ان المهقول  ير ومن  عععنوات ل  ث الحركة هذ  ترأس و عععيظل االنحياز
 .منطقية  ير ال باب االنحياز عدل حركة رئيیة مع اله قات اعالي

  بةر عدل منبا البلدينن  ين اله قات اعالي اريق تهيرض عقبات الكياب من الهديد ويطرا

 يالق من المقرو الجانب وفشية وابران القاهري  ين اله قات تيحین  ان لمقر  ديقة لول
 .لذكرها میوغ ال افرى وأ باب مقر اي اليشيع  نشر ايرانيين

 م ل ومجاوري عر ية  لدانا يزورون اااليرانيون القولن هذا ف ف الى يشععععععير الواقع ولكن

 انالبلد هذ  زعماء من نیمع ولي الینين عشعرات منذ ل ي و وتركيا والهراق و عوريا الیعهولية
 .واك او البلد هذا اي اليشيع  نشر قاموا ايرانيون هناك أن واحدي مري

 مليون ان كما الهمري يؤلون االالف ومئات عال كل الح  اريضعععععة يؤلون ايراني الف امائة

 اقالهر اي المقد ععة الهيبات يزورون ايراني مليون من واك ر عال كل  ععوريا يزورون ايرانى
 الع كل ل ي يزورون االيرانيين من االالف ومئات عال كل تركيا يزورون االيرانيين وم يين
 .هناك اليشيع  نشر وقاموا البلدان هذ  من  لدا زاروا ايرانيين ان االن حيى نیمع ولي

 لواقعا  ينما الجانبين  ين الشععععكوك الثاري االارال من الهديد يطرحبا منطقية  ير قضععععايا ابذ 
 .المزاعي هذ  كل يدحض

 

 كان اانة ايرانن مع اله قات رعالي لیعععنوات يراض مبارك حیععععني المخلوع الرئيس كان اإوا

 مدينا ليس الجديد المقرو الرئيس ولكن وا رائيلن الميحدي الواليات ررتاء أجل من ولك يفهل
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 فهلي كان كما  لوك حین شبالي على منبما يحقل أن يريد وال ا رائيلن وال الميحدي للواليات
 . لفة

 الجانب الح  اي هو نقل لي روا الجانبين  عالح اي هو البلدين  ين الديبلوما عية اله قات ااعالي

 لبلدا هذا اي الياريخية االثار ومشععاهدي مقععر  زياري ير بون االيرانيين م يين الن المقععرون

 وفو  الیواا تجذب اليي الياريخية المهالي من والك ير الحیين رأس ومیجد االهرامات ومنبا
 أن رو البلدن هذا  زياري االيرانيين الیععععواا قيال من الدوالرات مليارات على مقععععر تحقععععل

 ركيات م ل ولينية وتاريخية  عععععععياحية مهالي لبا اليي البلدان يزورون االيرانيين من الم يين
 .ل ي ورماري ولبنان والیهولية والهراق و وريا

  الح اريضععععة ألاء ير بون الذين االيرانيين عدل عن ايران اي المنشععععوري االرقال االهنا اإوا

 اي الح  اريضعععععععة  ألاء يقوموا كي االنيظار قائمة على هي ايراني م يين ث ثة أن لوجدنا

  عععنوات منذ االيرانية والزياري الح  منظمة لدى أ ععماءهي هؤالء  عععجل وقد القالمةن الیععنوات
 وأن فا عععة القالمة الیعععنوات اي الدور ياتيبي ان أمل على الح  مقعععاريف من قیعععما ولاهوا

  راه روا ولكن  نويا حاج الف مائة  حوالي تقدر حقة اليران فقعقع  الیعهولية الیعلطات

 وليةالیععه الى  ععييوجبون االيرانيين من االالف مئات  ان لرأينا المحدولية الیععهولية الیععلطات
 لورهي ينيظرون ايراني الف 222و م يين  عية هناك أن ننیعى وال. الح  اريضعة اللاء  عنويا

 ريدوني الذين االشععخاص تیععجيل على قيولا وتععه  االيرانية الیععلطات الن الهمري  إلاء للقيال
 .االفرون منبا ويحرل عال كل  الزياري الواحد الشخص اليقول حيى الهمري ألاء

 يا المقد عععة الهيبات  زياري يقومون الذين االيرانيين عدل عن المنشعععوري االرقال االهنا روا أما

 الف 111و مليون 0زار وقد) شعععخص االف فمیعععة حوالي يوميا يبلغ عدلهي أن انجد الهراق

 الذين الهراقيين من االالف مئات عن اضععع (  0229 عال الهراق اي المقد عععة الهيبات ايراني
  الح منظمة تهدها اليي الحم ت مع يذهبون االيرانيون والزوار.  عععنويا ايران  زياري يقومون
 .منفرلي  قوري الهراق الى يذهبون االشخاص من االالف وهناك والزياري

 هؤالء وكان  ععنويان  ععوريا ايراني مليون حوالي يزور كان  ععوريا اي االفيري االحداث وقبل

 يا الیعععياحية المهالي يزورون كانوا كما لمشعععق اي رقية والیعععيدي زينب الیعععيدي مرقد يزورون
 .االيرانيين  ياحة من كبيري ايرالات على تحقل  وريا وكان . الیورية المدن من الهديد

 يويةأ عععع و لدانا تركيا اي الیععععياحية المهالي  ععععنويا يزورون االيرانيين م يين أن ننیععععى وال

 نشععع وت الیعععنين عشعععرات منذ وتركيا ايران  ين راه  قد الدفول تاشعععيري  ان  لما واورو يةن
 .اليركية اال واق اي  اليیوق والقيال االيرانيين زياري  یبب البلدين  ين اليجاري
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 نوعةالمق الیلع وشراء  اليیوق يقوموا اإنبي  لدان يزوروا ان ما أنبي االيرانيين عن ومهروف

 لقنعنا  ينية  لع هي االو ع  الشعرق  لدان اي الموجولي الیعلع أ لب  ان علما البلدن هذا اي
 .اقر ائبي الى هدية ليقدموها مهبي ويجلبونبا الیلع هذ  يشيرون االيرانيين اان ولك ومع

 دلع من ولك زال وقد البلدين  ين الدفول تأشعععععيري رلغاء على أفيرا ولبنان ايران اتفق  وقد

  هد ينالبلد  زياري شععععععبريا وااليرانيين اللبنانيين االف ويقول البلدينن لك  والزوار الیعععععواا
 .لزوارهما الجانبين من المقدمة اليیبي ت

 ينااليراني عدل ولكن  عععنويا ل ي يزورون الذين االيرانيين عدل عن محدلي أرقال لدينا وليیععع 

 رحلة 05 هناك وان فا عععة و عععوريا الهراق الي الزوار عدلهي يفوق ل ي الى يذهبون الذين
 بذ ل االيرانيين زياري  یععععبب الجانبين  ين مشععععاكل اية هناك تكن ولي ول ي ابران  ين يوميا
 .االماري

 ةااليراني اله قات اعالي وان جمة موارل البلد لذلك يجلب  عععوف  لد الو االيرانيين زياري رون
 .الحالي وتهبا من اك ر المقرية الیياحة تهزيز اي تیاهي  وف المقرية

 ين  تجارية ع قات ابناك ومقعععرن ايران  ين الد لوما عععية اله قات قطع ر ي أنة ننیعععى وال

 مقععرية ايرانية شععركات وهناك لوالر مليون 022 قيمية يبلغ تجارو وتبالل والقاهرين ابران

 00 ف ل من لوالر مليون110  ـعع تقدر مقر اي ايرانية وا ي مارات االن حيى قائمة مشيركة
 له قاتا تو ععيع يمكن وكذلك میععيقب  تطويرها يمكن المقععرية اال ععي مار  بيئة میععجلة شععركة

 باللالي وزيالي البلدين  ين نشععطة ع قات ورر ععاء والقاهري ابران  ين واالقيقععالية اليجارية
 .أعلى میيويات الى اليجارو

  ين يةالد لوما  اله قات ال يئناف ر عيهدال  المیعيويات أعلى وعلى االيراني الجانب أعلن وقد

 ما لبيال اال اله قات ا عععععيئناف اريق اي تقف عقبات اية نهيقد ما على هناك وليس البلدينن
 .القحة من لبا أ اس ال مزاعي من البلدين أعداء يطرحة

 ين  الد لوما ععية اله قات رعالي يقرر  ععوف المقععرو الجانب أن المراقبينن من الهديد ويرى

 نللشععععهبي والیععععماا لعمبا وتععععروري البلدين مقععععالح االعيبار  نظر االفذ مع قريبان البلدين

 عقط منذ  ينبمان  رتوكول أول وقهيا وريران مقععر وان فا ععة واليزاورن اليوا ععل المیععلمين
 مهدل  وابران القاهري  ين المباشععري الجوية الرح ت  ا ععيئناف يقضععي الد لوما ععيةن اله قات

 البروتوكول يبقي ال أن ويجب 0202 عال أكيو ر من ال الث اي وولك أ بوعيان جوية رحلة 05

 .ورق على حبرا الجانبين  ين الموقع

 .0200ايلول /  بيمبر  9*نشر المقال ال موقع شبسة تلفزيون الهالي  ياريع  شاقر قیرائل  


