
حسئان   ٠٩ السئئ  سربغئ،  ظغعز  (جضاي  طعصع  ظحر 
"اظاثإ  الاالغ:  الثئر  ٢٠١٧م)،  طاغع   ٦  - ١٤٣٨عـ 
رغاض جغش رئغسا جثغثا لقئاقف السعري المسارض، 
وذلك خقل اجاماع سصث شغ طثغظئ إجطظئعل الارضغئ، 
السئئ. ضما اظاثئئ العغؤئ الساطئ لقئاقف شغ اقجاماع 
ظائئغظ  طخطفى  الرتمظ  وسئث  ضااو  جطعى  ظفسه، 
لطرئغج وظثغر أطغظا ساطا. وبات جغش، الثي خطش أظج 
السئثة، الرئغج السادس لقئاقف، الثي غامسك بضعظه 
وضاظئ  السعرغئ.  والبعرة  لطمسارضئ  السغاجغ  الممبض 

اجاماسات العغؤئ الساطئ لقئاقف اظططصئ الةمسئ بثورتعا الـ٣٣، وسطى جثول أسمالعا بتث سثد طظ المسائض 
المعمئ. وأبرز عثه المطفات، باإلضاشئ إلى اظاثاب عغؤئ رئاجغئ جثغثة واظاثاب العغؤئ السغاجغئ، بتث آخر 
تطعرات افوضاع المغثاظغئ والسغاجغئ. وبتبئ العغؤئ طثرجات جعلئ أجااظئ افخغرة، وطفاوضات جظغش وظاائةعا 

والاتدغرات الةارغئ لطةعلئ الصادطئ، تسإ طا صالئ الثائرة اإلسقطغئ لقئاقف".
ألش  وبّثل  اقئاقف  غّغر  شطع  فطرغضا،  وتئسغاه  ظحأته  شغ  عغ  السعري  اقئاقف  طحضطئ  إن   :
رئغج ورئغج، وسثل شغ عغضطغاه، وبصغ غسغر َوْشَص طحارغع أطرغضا وخططعا الاغ خظساه سطى سغظعا 
وجغئصى  طططصا،  به  غصئطعا  أو  جعرغا  أعض  غتادظه  ولظ  أطعره،  تساصغط  شطظ  الحام؛  بعرة  لاخفغئ 

ططفعظا طظ أعض جعرغا، طبطه شغ ذلك طبض الةمض افجرب.

وأتجابا  ضاق  المسطمغظ  سطى  ُتعجإ  اإلجقطغئ  السصغثة  إن 
الثسعة  وتمض  اإلجقطغئ  التغاة  قجاؤظاف  السمض  وجماساٍت 
اإلجقطغئ، أي تتصغص تض صدغئ المسطمغظ المخغرغئ. واجاؤظاف 
التغاة اإلجقطغئ غسظغ إسادة المسطمغظ إلى السغح سغحاً إجقطغا 
شغ دار إجقم، وشغ طةامع إجقطغ تسغطر سطغه افشضار اإلجقطغئ 
بتغث  وأتضاطه،  اإلجقم  أظزمئ  شغه  وتطئص  اإلجقطغئ  والمحاسر 
تضعن جمغع حآون التغاة ُطسغرة َوْشَص افتضام الحرسغئ، وشغ ظض 
دولئ إجقطغئ، الاغ عغ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، 
إ المسطمعن شغعا خطغفئ غئاغسعظه سطى السمع والطاسئ،  والاغ ُغظخِّ
غتمض  أن  وسطى  رجعله،  وجظئ  اهللا  بضااب  شغعط  غتضط  أن  سطى 

اإلجقم رجالئ إلى السالط بالثسعة والةعاد.
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واحظطظ ِصئطئ املفاوضني 
ق ُغمضظ أن ُتشري املةاعثغظ
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شطسطغظ  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  تجب  أخثر 
المعاشص  ١٤٣٨عـ،  حسئان  طظ  الباطظ  الةمسئ  غعم 
٢٠١٧/٥/٥م ظحرة بثخعص افجرى طظ أعض شطسطغظ 
إضرابا  غثعضعن  والثغظ  غععد،  ضغان  جةعن  شغ 
تصعصعط  بسخ  لظعال  جسغاً  أجابغع؛  طظث  الطسام  سظ 
بسظعان  ضاظئ  الاغ  الظحرة  شغ  جاء  وطما  وضراطاعط. 
"تترغر افجرى والمسرى باصاقع ضغان غععد، واقرتماء 
شغ أتدان اقجاسمار وطحارغسه خثقن لفجرى وتفرغط 
بالمصثجات!"، "...والسططئ الفطسطغظغئ وطظزمئ الاترغر 
وطظ خطفعط تضام المسطمغظ والشرب غمارجعن أصئح 
أحضال الادطغض والاسمغئ شغ ضض طا غاسطص بتض صدغئ 
شطسطغظ، إذ غشغئعن التطعل التصغصغئ المفدغئ إلى تض 
طحضطاعا تقً ختغتاً وجثرغاً، وغترخعن سطى أن تئصى 
افظزار وافذروتات بسغثة ضض الئسث سظ التض التصغصغ 
المفدغ إلى إظعائعا، شصدغئ افجرى عغ َسَرض لصدغئ 
أضئر وشرع لمحضطئ أجاس وعغ اتاقل شطسطغظ طظ 
صئض ضغان غععد المةرم، وطحضطئ افجرى عغ طحضطئ 
افصخى وغطرجئ غععد وعغ طحضطئ القجؤغظ وتخار 
غجة وتشعل المساعذظغظ، وعغ سغظعا طحضطئ شطسطغظ، 
تسعد  أن  له،  باظغ  ق  وتغث  وتطعا  اقتاقل،  وعغ  أق 
شطسطغظ إلى تدظ أطاعا اإلجقطغئ، أطئ المطغارغظ، 
وتاترك الةغعش قصاقع ضغان غععد طظ عثه افرض 
وتاسالى  افخعات،  تخثح  أن  غةإ  بعثا  المئارضئ، 
وأجراعا،  بأصخاعا  شطسطغظ  تاترر  وبثلك  الظثاءات، 
والصعى  وأطرغضا  الماتثة  لفطط  الظثاءات  تعجغه  أطا 
الثولغئ لطاثخض إلظصاذ افجرى شعع تدطغض وسصط شغ 
الافضغر والسمض... لثلك سطى أعض شطسطغظ والفخائض 
أن غاعجععا شغ خطابعط إلى افطئ اإلجقطغئ وجغعحعا 
شغبغروا شغعط تمغئ اإلجقم وَغغَرته تاى غاترضعا وغطئعا 
وبرغطاظغا  أطرغضا  اقجاسمارغئ  الثول  طظاداة  ق  الظثاء، 
وتتارب  المسطمغظ  بقد  اتاطئ  الاغ  وشرظسا  وروجغا 
دغظظا وتصاض أبظاءظا وظساءظا والاغ أصاطئ ضغان غععد سطى 
أرضظا وطا زالئ تتمغه". وسظ جئإ اجامرار اتاقل غععد 
لفطسطغظ وبصاء افجرى شغ جةعظعط، صالئ الظحرة: "إن 
الثي أذال أطث اقتاقل وأبصى افجرى شغ جةعظه، عع 
غغاب اإلجقم وتآطر التضام المةرطغظ، ورعظ صدغاظا 
الصرارات  تطك  اقجاسمارغئ...  والثول  الثولغئ  لطصرارات 
الاغ حرسئ وجعد اقتاقل واغاخابه لفرض المئارضئ، 
وبشطاء ضاطض طظ الثول الضئرى اقجاسمارغئ". أطا سظ 
شصث  وافجرى  شطسطغظ  سطى  لطسططئ  الاآطري  الثور 
صالئ الظحرة: "وطظزمئ الاترغر وجططاعا الاغ تائاضى 
طرة  طظ  أضبر  بعط  وغثرت  ذسظاعط  صث  افجرى  سطى 
ضما ذسظئ شطسطغظ وغثرت بعا، ألغج اقساراف بضغان 
لفجرى  ذسظا  اقتاقل،  طع  افطظغ  والاظسغص  غععد، 
سثد  لجغادة  جئئاً  افطظغ  الاظسغص  ألغج  بعط؟  وغثرا 
افجرى سظث غععد؟ ألغج جرغمئ اساصال وطقتصئ طظ 
غساظعخ المسطمغظ إلصاطئ الثقشئ الاغ لط تسضئ 
سطى  خطفاؤعا  دأب  بض  اطرأة  أو  رجض  أجر  سطى  غعطاً 
تترغرعط؟ ألغج اساصالعط وطقتصاعط ذسظا لفطسطغظ 
وغثرا بأعطعا؟ ألغج اإلخرار سطى طعاخطئ تدطغض الظاس 
سظ الطرغص التصغصغ لاترغر شطسطغظ عع ضغث لفطسطغظ 
وفجراعا وفصخاعا؟". واخاامئ الظحرة بالاأضغث سطى أن 
"ظسط،  شطسطغظ:  تترغر  سظ  غظفخض  ق  افجرى  تترغر 
إن صدغاظا عغ اإلجقم وتتضغط حرسه، والئراءة طظ 
سظ  غظفخض  ق  افجرى  وتترغر  وسمقئعط،  الضفار 
وذرغصظا إلى الاترغر  اقتاقل،  تترغر افصخى وإزالئ 
الثقشئ  وإصاطئ  وجغعحظا  وأطاظا  دغظظا  خقل  طظ 

الراحثة سطى طظعاج الظئعة".

الرؤجاء  تساصإ  الماضغ،  الصرن  طظاخش  طظث 
المسرح  وتشّغر  الثولغئ  افجعاء  وتئّثلئ  افطرغضان 
غاغئ  سظ  افطرغضغئ  الرؤغئ  تاجتجح  ولط  الثولغ، 
ذلك  وطع  المفاوضات،  سئر  الثولاغظ  تض  تتصغص 
بض  الاترغر  طظزمئ  صادة  صئطئ  واحظطظ  ظّطئ 
أن  وبثل  الفطسطغظغئ،  والافرغط)  (الافاوض 
غساصطإ  شإظه  العجلغ  المفاوضات  طحعث  غاعصش 
قسئغظ جثدا، طمظ غرغثون أن غظدمعا إلى جعصئ 
الثغظ  وطظ  افطرغضغئ،  العسعد  خطش  القعبغظ 
ضشط"  "ورصئ  أظعا  سطى  المصاوطئ  ُغخّعرون  خاروا 
سطى ذاولئ المفاوضات افطرغضغئ، وخاروا غسائرون 
وذظغ،  تعاشص  طتض  (أطرغضغًا)  المعسعدة  الثوغطئ 
ولثلك برزوا ضمظاشسغظ لصادة المظزمئ سطى طسرح 
السربغئ،  افظزمئ  أروصئ  وشغ  الثولغئ،  السقصات 

لغسامر المحعث المثجي والمدطض.
وخطفغات  أعثاف  شعط  غمضظ  الثطفغئ  عثه  ضمظ 
السططئ  رئغج  بعا  صام  الاغ  افخغرة  الجغارة 
شغعا  تةّطى  الاغ  وعغ  لعاحظطظ،  الفطسطغظغئ 
الافاوضغئ  خفاه  تةثغث  طظ  افجاس  العثف 
"تض  ظتع  افطرغضغ  المسار  تأضغث  طع  والامبغطغئ، 
افطرغضغ  الرئغج  تسّطط  بسث  وذلك  الثولاغظ"، 
"غغر  بأن  ظفسه  غخش  الثي  وعع  طعاّطه،  الةثغث 
ع الاخرشات"، وخخعخا بسث خثور تخرغتاته  طاَعصَّ
الئاب  تفاح  طاظاصدئ  ضأّظعا   - لطتزئ   - بثت  الاغ 

ظتع السعدة لتض الثولئ العاتثة.
وق   - ضاظئ  الجغارة  تطك  جئصئ  الاغ  افجعاء  إن 
داخض  الاظاشسغئ  الخراسات  بشغعم  ططّئثة   - زالئ 
والاةاذبات  الفخائطغئ  والخراسات  السططئ،  تجب 
طظ  راشصعا  وطا  وغجة،  اهللا  رام  شغ  السططاغظ  بغظ 
صادتعا  تسطغ  الاغ  الةثغثة  تماس  وبغصئ  إسقن 
جضئ  شرخئ الاظاشج الصعي طع صادة المظزمئ سطى 
وذلك  الثولغ.  التراك  سئر  الفطسطغظغئ"  "الثولئ 
ضمفاوض  السططئ  رئغج  لابئغئ  تاجئ  سظ  غضحش 
وطمبض لطصدغئ. وطظ عظا ترص سئاس سطى اإلغراء 
سربغئ  دولئ   ٥٧ طع  لطاطئغع  الاروغب  سئر  السغاجغ 
لستإ  طتاولئ  وشغ  اإلجقطغئ.  الئقد  شغ  وصائمئ 
ترضئ  تخرغتات  جاءت  أرجطه،  تتئ  طظ  الئساط 
الصغادي  لسان  سطى   - الجغارة  سطى  تسصغئا  تماس 
جاطغ أبع زعري - الاغ جاء شغعا: "إن ضض طا خثر 
المآتمر  شغ  طعاصش  طظ  الفطسطغظغ  الرئغج  سظ 
ق  تراطإ  دوظالث  افطرغضغ  الرئغج  طع  الختفغ 
غطجم أتثا، طدغفا أظه ق أتث شعضه بامبغض الحسإ 

الفطسطغظغ". (الةجغرة ظئ ٢٠١٧/٥/٤).
المئسبر  الفطسطغظغ  العاصع  لثلك  أضفظا  وإذا 
إصطغمغئ  ططفات  شغ  أطرغضا  اظحشاَل  والماحزغ، 
المافّةر،  السعري  المطش  طبض  طظ  تساجئ،  ودولغئ 
وططش الاتّسإ طظ بروز الخغظ ضمظاشج اصاخادي 
جغاجغئ  طظضاشات  طظ  به  ارتئط  وطا  سالمغ، 
الاعاشص  ذئغسئ  بط  الحمالغئ،  ضعرغا  طع  وتعثغثات 
ظةث  وتراطإ،  ظاظغاعع  بغظ  الخثاطغئ  الثطفغات  شغ 
أن ظاائب عثه الجغارة ق تسثو رطغ تخعة شغ برضئ 
راضثة، ُتترك افطعاج اإلسقطغئ وُتماع القعغظ، ولظ 

تاصثم خطعة سطى جضئ التض.
أسادت  أظعا  الجغارة  تطك  ظاائب  شإن  المةمض،  وشغ 
وأسطئ  الفطسطغظغئ،  لطسططئ  السغاجغ  السغاق 
وشرخئ  تراطإ،  طع  خعرة  الاصاط  شرخئ  صادتعا 
طظ  بحغء  الظفسغ  والحسعر  ذاولاه  سطى  الةطعس 
البصئ أطام الماشغرات الماقتصئ، سئر ادساء "طراضمئ 
تسغظ  سظ  برس  شراظج  ظصطئ  ولثلك  اإلظةازات". 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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ظحر وزغر الثارجغئ الروجغ جغرغغ قشروف، السئئ 
٢٠١٧/٥/٦م، طثضرة إظحاء طظاذص تثفغش الاخسغث، 
الاغ أبرطئ أبظاء الةعلئ افخغرة طظ طتادبات أجااظئ 
وروجغا  إغران  طمبطع  ووصع  جعرغا.  شغ  العضع  تعل 
وترضغا، الثمغج ٢٠١٧/٥/٤م، طثضرة إصاطئ طظاذص 
تثفغش الاخسغث شغ جعرغا سصإ الةعلئ الرابسئ طظ 
طفاوضات أجااظئ. وغئثأ ظزام تثفغش الاخسغث شغ 
الظفاذ شغ أربع طظاذص شغ جعرغا، شغ الساسات افولى 
المعصع  ظحر  تسئما  ٢٠١٧/٥/٦م،  السئئ  غعم  طظ 
الرجمغ لعزارة الثارجغئ الروجغئ، ووشصا لطمثضرة، شإن 
ظزام طظاذص تثفغش الاخسغث افربع غسث تثبغرا طآصاا 
ضمظ طثة أولغئ خقل افحعر السائ افولى، بتسإ 
طا ذضرت وضالئ جئعتظغك. وتظص المثضرة سطى أن 
إدلإ  طتاشزئ  عغ:  الاخسغث  تثفغش  طظاذص  تضعن 
وبسخ أججاء طةاورة لعا، وبسخ أججاء طظ طتاشزئ 
تمص، وبسخ أججاء طظ طتاشزئ درسا جظعب الئقد، 

باإلضاشئ إلى الصظغطرة وحرق الشعذئ.
ضاذبئ  وسعد  طظ  تادمظه  وطا  العبغصئ  عثه  إن 
افجالغإ  طظ  أجطعب  إق  عغ  طا  واعمئ  وأطاظغ 
الحغطاظغئ الثئغبئ، صال تسالى: ﴿يَِعُدُهْم َويَُمنِّيِهْم َوَما 
ْيَطاُن إِالَّ ُغُروًرا﴾، ولسض أخطر طا شغ عثه  يَِعُدُهُم الشَّ
العبغصئ عع وضع الفخائض المعصسئ سطغعا طع ذاغغئ 
وأعطعا؛  الحام  بعرة  ضث  واتث  خظثق  شغ  الحام 
السثائغئ  افسمال  وصش  سطى  العبغصئ  ظخئ  تغث 
السربغئ  الةمععرغئ  (تضعطئ  الماظازسئ  افذراف  بغظ 

السعرغئ وجماسات المسارضئ المسطتئ الاغ اظدمئ 
إلى ظزام وصش إذقق الظار وجاظدط إلغه) باجاثثام 
الدربات  ذلك  شغ  بما  افجطتئ،  أظعاع  طظ  ظعع  أي 
القزطئ  الاثابغر  جمغع  اتثاذ  إلى  باإلضاشئ  الةعغئ، 
لدمان وشاء افذراف الماخارسئ بظزام وصش إذقق 
القزطئ  الاثابغر  جمغع  اتثاذ  سطى  ظخئ  ضما  الظار؛ 
الظخرة  وجئعئ  الثولئ  تظزغط  ضث  الصاال  لمعاخطئ 
والضغاظات  والمآجسات  والةماسات  افشراد  وجمغع 
افخرى المرتئطئ بالصاسثة أو تظزغط الثولئ وغغرعا 
طظ الاظزغمات (اإلرعابغئ) الاغ تثدعا طةطج افطظ 
الثولغ داخض وخارج طظاذص الاخسغث، وبظاء سطى ذلك 
عثه  ضث  وغرتفع  الحام  ذاغغئ  طع  الاعتر  غظثفخ 
الفخائض وغغرعا طمظ غرشدعن اقظخغاع لمثططات 
غسغطر  الاغ  المظاذص  شغ  الاعتر  وغظثفخ  الشرب، 
المظاذص  شغ  طرتفسا  لغئصى  الحام  ذاغغئ  سطغعا 

المتررة بتةئ الصداء سطى الاظزغمات (اإلرعابغئ).
وبغصئ  سطى  المعصسئ  الفخائض  تضعن  عثا  وسطى 
تسمض  الاغ  لطصعات  سمطغا  اظدمئ  صث  الاعتر  خفخ 
سطى إجعاض بعرة الحام؛ وأخئتئ تصاتض طسعا شغ 
خظثق واتث، ولسض طا تخض شغ الشعذئ الحرصغئ صئض 
سصث الةعلئ الرابسئ طظ طآتمر أجااظئ بأغام صطغطئ طظ 
المساصئض  طظ  ججءا  لظا  غخعر  الفخائض  بغظ  اصااال 
الثي جعف تحعثه أرض الحام بحضض سام - إن لط 
ظاثارك افطر -، عثا اقصااال الثي راح ضتغاه طؤات 
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صاطئ أجعجة أطظ الظزام افردظغ بسث طظاخش لغطئ السادس طظ حعر أغار/طاغع الةاري باساصال أتث حئاب 
بطرغصئ  طظجله  باصاتام  ضئغرة  أطظغئ  صعة  أصثطئ  تغث  المشاغرة،  خطش  ساخط  المعظثس  وعع  الاترغر،  تجب 
عمةغئ رخغخئ، تمّظع سظ الصغام بمبطعا أبع جعض الثي رشخ اصاتام بغئ رجعل اهللا ، خحغئ أن غصعل السرب 
بأظه صث روع بظات طتمث ، وصث صاطئ عثه الصعة افطظغئ باصاتام طظجل المعظثس ساخط طشاغرة، وإلصاء صظئطئ 
دخاظغئ داخض طظجله وعع وزوجاه وأذفاله ظغام، دون طراساة أو اتارام لترطئ الئغئ أو وجعد افذفال شغه، 
وضاظئ عثه الصعة افطظغئ الشاحمئ صث اصاتمئ صئض ذلك بصطغض طظجل افخ الخغثقظغ رطجي جطغمان، ولضظ 
اهللا جطمه ولط غةثوه، وتطاولعا سطى زوجئ افخ رطجي بالضقم وعثدوعا باقساصال، وصاطعا باساصال حصغصعا 
أتمث جرور بظغ سعدة لتغظ تسطغط زوجعا ظفسه لفجعجة افطظغئ. وإزاء عثه الةرغمئ المظضرة وبسث أن صال 
إن عثا اإلرعاب وعثا اإلجرام لظ غبظغا حئاب تجب الاترغر سظ المدغ صثطا، شغ ضحش تآطر الظزام افردظغ 
طع الثول اقجاسمارغئ سطى أعض افردن، ولظ غاعصش التجب وحئابه لتزئ واتثة سظ ضحش أسمال عثا الظزام 
وإجراءاته شغ ربط افردن بضغان غععد وتمضغظه طظ طصثرات الئقد والاتضط بمخائر السئاد، ولظ غاعصش ضثلك 
سظ ضحش دور الظزام شغ رساغئ الفساد وتماغئ الفاجثغظ. شصث صال المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افردن 
شغ بغان ختفغ أخثره غعم السئئ ٩ طظ حـسئان ١٤٣٨عـ، المعاشص ٠٦ أغار/طاغع ٢٠١٧م، تتئ سظعان 
"أجعجة أطظ الظزام شغ افردن تساسرض سدقتعا سطى حئاب تجب الاترغر وتساصض أتث الحئاب"، "إن صغام 
الظزام شغ افردن وطظ خقل أجعجته افطظغئ الصمسغئ باساصال أبظاء المسطمغظ وتروغع الظساء وافذفال اآلطظغظ 
طظ  وترطاظعط  السةعن،  شغ  المساصطغظ  باسثغإ  وصغاطه  واقساصال،  باقصاتاطات  لطثطر،  تغاتعط  وتسرغخ 
أبسط تصعصعط اإلظساظغئ، غتااج طظ المسطمغظ شغ افردن إلى وصفئ جثغئ خادصئ طع الظفج وصئض ذلك طع 

اهللا سج وجض ورجعله  لعصش غغِّ عثا الظزام وظطمه وتمادغه سطى تصعق الظاس الحرسغئ".

غصثطه  الثي  السسضري  الثسط  صطع  غاط  أن  اظازرت 
الئظااغعن لتجب اقتتاد الثغمصراذغ ووتثات الثشاع 
الحسئغئ شغ سعث تراطإ، تاى إظه جرى سصث لصاءات 
سثة طظ الةاظإ الارضغ طع طسآولغظ رشغسغ المساعى 
الثشاع  وتثات  إبساد  عثشعا  افطرغضغئ  الصغادة  شغ 
طرة  ضض  طبض  افجش  وطع  الرصئ،  سمطغئ  سظ  الحسئغئ 
لط تتخض أظصرة سطى طا اظازرته، واجامرت الصرارات 
الاغ اتثثت شغ سعث أوباطا بسث ٢٠ ضاظعن الباظغ، وشغ 
افغام افولى لةطعس تراطإ سطى ضرجغ الرئاجئ تط 
الثغمصراذغ  اقتتاد  تجب  جعرغا  شغ  ذراسعا  إسطاء 

والةظاح السسضري له جقتاً بصغقً وطثرسات.
باإلضاشئ إلى تسجغج وجعد تجب اقتتاد الثغمصراذغ 
الصعات  سثد  وزغادة  تراطإ  سعث  خقل  طظئب  شغ 
طسسضرات  وإصاطئ  وجعدعا  أطاضظ  شغ  افطرغضغئ 
تثرغئغئ عظاك تتدغرًا لسمطغئ الرصئ طظ خقل الصعات 
إدارة  بعا  تصعم  الاغ  الرصئ  سمطغئ  وأغدا  افطرغضغئ، 
تجب  عع  إخقخاً  لعا  طظفث  أضبر  جعرغا  شغ  تراطإ 
الثغمصراذغئ،  جعرغا  وصعات  الثغمصراذغ  اقتتاد 

وعثه ضطعا أدلئ سطى ختئ طا جئص ذضره.
وبتسإ وجعئ ظزر أطرغضا شإن سمطغئ الرصئ جاضعن 
وذلك  باظفغثتعا؛  ترضغا  صاطئ  إذا  جطئغئ  ظاائةعا 
طتاربئ  غاططإ  الرصئ  سمطغئ  ضمظ  ترضغا  وجعد  فن 
الثغمصراذغ  اقتتاد  تجب  الاصطغثي  لسثوعا  ترضغا 
غسظغ  وذلك  الرصئ،  إلى  العخعل  طظ  تامضظ  تاى 
ووصاا  وجقتا  أضبر  صعة  وغاططإ  جثغثة  جئعئ  شاح 
افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  أن  إلى  باإلضاشئ  أذعل، 
الةثغث تغطرجعن صئض زغارته إلى ترضغا شغ البقبغظ 
طظ حعر آذار سام ٢٠١٧ صثم إلى الختاشئ افطرغضغئ 
لعزارة  الرجمغ  المعصع  وسئر  ختفغ  طآتمر  سئر 
طسآوقً  باسائاره  باجمه  أجعبئ  افطرغضغئ  الثارجغئ 
(سمطغئ  طفادعا  تضعطاه  وباجط  المساعى  رشغع 
بحضض  تمئ  الثغمصراذغئ  جعرغا  صعات  بصغادة  الرصئ 
الثغمصراذغئ  جعرغا  صعات  طع  السمض  وأن  جثا  ظاجح 
ظةث  الغعطغئ  الختاشئ  ططالسئ  خقل  وطظ  طسامر)، 
افطرغضغئ  الثشاع  وزارة  باجط  الماتثث  تخرغتات 
المثرسات  بحأن  دغفغج  جغش  الةظرال  الئظااغعن 
افطرغضغئ المصثطئ لتجب اقتتاد الثغمصراذغ وتجب 
السمال الضردجااظغ الاغ تاظجه سطى التثود السعرغئ 
الارضغئ ضان عثا جعابه (الةظعد افطرغضغعن غاترضعن 
شغ  الثغمصراذغ  اقتتاد  تجب  تظزغط  طع  جعرغا  شغ 
شغ  بما  الاظزغط  عثا  جغطرة  تتئ  العاصسئ  المظطصئ 

ذلك خط التثود الارضغئ السعرغئ).
طظ  طظئب  شغ  المعجعدة  لطصعات  افطرغضغ  الثسط 
خقل تصثغط المثرسات لعا، وطظ جثغث دخطئ أطرغضا 
شغ طتادبات بحأن طثغظئ طظئب وبحأن إغصاف سمطغئ 
التثود  سطى  سسضرغئ  دورغات  صغام   - الفرات  درع 
ودغرغك  وساطعدا  الصاطحطغ  شغ  الارضغئ  السعرغئ 
طآلفئ عثه الثورغات طظ الصعات السسضرغئ افطرغضغئ 
وجظاح تجب السمال الضردجااظغ شغ جعرغا المسروف 
تصعم  أطرغضا  شإن  بالاالغ  الحسئغئ،  الثشاع  بعتثات 
بضض عثه افشسال باقتفاق طع افضراد رغما سظ ترضغا 

بحضض واضح وخرغح.
ضما صال الرئغج الارضغ أردوغان شغ تخرغح له (ظأجش 
شغ  إرعابغئ  طظزمئ  جاظإ  إلى  أطرغضغ  سطط  لعجعد 
صاشطئ، أطر غتجظظا بحثة، وتابع أظه جغاتثث شغ افطر 
تغظ غطاصغ شغ ١٦ أغار/طاغع طع ظزغره افطرغضغ طسربا 
سظ أجفه قجامرار الاساون بغظ أطرغضا وافضراد)، ضض 
عثه افدلئ ضاشغئ سطى أن التضعطئ الارضغئ لظ تاترك 

خارج الظطاق الثي تثدته لعا أطرغضا.
عغعات عغعات! شإظه بثون الثقشئ سطى طظعاج الظئعة 
وافطئ  اإلجقم  وحرف  ضراطئ  بتماغئ  تصعم  الاغ 
السغاجئ  أبثا  تاعصش  لظ  الثقشئ  بثون  اإلجقطغئ، 
الثظغؤئ والمحغظئ طظ التضام الثعظئ الثغظ غتضمعن 

 افطئ اإلجقطغئ

الثسعة إىل اظاثابات طئضرة يف برغطاظغا

إجراء  إلى  طاي)  (تغرغجا  برغطاظغا  وزراء  رئغسئ  دسئ 
تجغران/غعظغع،  طظ  الباطظ  شغ  طئضرة  اظاثابات 
ضان  اقظاثابات  فن  طئضرة  اقظاثابات  عثه  وتسائر 
طظ المصرر سصثعا شغ أغار/طاغع طظ سام ٢٠٢٠ وشصا 
إصراره  تط  والثي  المثة؛  طتثدة  الئرلماظات  لصاظعن 
المفارض  طظ  وضــان   ،٢٠١١ أغطعل/جئامئر  شغ 
اقظاثابات  أن  غسائرون  الثغظ  السغاجغغظ  إغصاف 
طغجًة  لثغعط  أن  أجاس  سطى  طئضر  وصئ  شغ  جاءت 
البابائ  اقظاثابات  شضرة  طسارضغعط،  سظ  تمغجعط 

طتثدة المعسث لط تسامر ذعغق.
رشدئ  تغث  السغاجئ؛  شغ  ضئغرا  تشغغرا  ذلك  وغمبض 
عثه  طبض  إجــراء  إلى  الثسعة  وتضرارا  ــرارا  ط (طــاي) 
اقظاثابات صئض المعسث المتثد، والسئإ الرجمغ لمبض 
خروج  اتفاق  طظ  بمعصفعط  غاسطص  اقظاثابات  عثه 
وتجب  (برغضسغئ)  افوروبــغ  اقتتاد  طظ  برغطاظغا 
المسارضئ المسارض له. إن الثغمصراذغغظ والطغئرالغغظ 
اقتتاد  طظ  برغطاظغا  خروج  طئاحر  بحضض  غسارضعن 
افوروبغ، شغ تغظ غآغث تجب السمال طعصش التضعطئ 
ولضظ بحروط طسغظئ سطى اتفاق (برغضسغئ) الظعائغ. 
وصدى طةطج الطعردات أغاطاً سثة شغ طظاصحئ الصاظعن 
طع  المفاوضات  وبثء  الثروج  لئثء  تمرغره  تط  الثي 
أوروبا. وسطى الرغط طظ وجعد السثغث طظ التةب ضث 

عثا الصاظعن إق أظه تط تمرغره بسععلئ.

طظ جعئ تصعل التضعطئ إظعا بتاجئ لمسارضئ صعغئ 
لاعاجه التضعطئ بأشسالعا؛ ولضظ طظ ظاتغئ أخرى تصعل 
إظعا غةإ أن تضعن لعا اظاثابات لاسجغج طعصفعا شغ 
المفاوضات فن المسارضئ لثغعا درجئ طظ الحك شغ 
بسخ جغاجاتعا، ضما أن الئقد لغسئ طعتثة بحضض 

ضاطض خطش المتاشزغظ سطى أشسالعط.
إذن إطا أن تضعن المسارضئ صعغئ وتآدي دورعا وإطا 

أن ق تضعن ضثلك؟
ق غمضظ أن غتثث افطر بالطرغصاغظ.

ضض  عع  شعثا  المسارضغظ  لتجب  بالظسئئ  العاصع  شغ 
السمال  تجب  أطا  السغاجغئ،  باقظاعازغئ  غاسطص  حغء 
إجراء  بسث  وطظصسط  ضسغش  شعع  الرئغسغ  المسارض 
اظاثابات الصغادة شغ الساطغظ الماضغغظ. وغالئغئ أسداء 
جغرطغ  اقحاراضغ  زسغمعط  غثسمعن  ق  السمال  تجب 
ضعربغظ؛ لثلك شإظعط وبحضض جري غأططعن أن غثسر 
تجب السمال (دون أن غفصثوا طصاسثعط بطئغسئ التال)، 
طما  طصئعل  غغر  ضعربغظ  طعصش  تةسض  بطرغصئ  ولضظ 

غدطره إلى اقجاصالئ بسث اقظاثابات.
تسائر طةازشئ ضئغرة بالظسئئ لضعربغظ أن غسعد لطثسعة 
إلى اقظاثابات ضما شسض، شضان طظ الممضظ أن غسارض 
تشغغر  سطى  التضعطئ  وغةئر  اقظاثابات  السمال  تجب 

الممضظ  طظ  ضعربغظ  شإن  لثا  بعا.  لطسماح  الاحرغع 
السغاجات  إن  جغاجغا.  اظاتارا  طارس  صث  غضعن  أن 
الثاخطغئ بما شغ ذلك ترطغط ذرق السضك التثغثغئ 
ودسط الثثطات الختغئ العذظغئ وخفخ الدرائإ سطى 
افجعر الماثظغئ ورشع الدرائإ سطى افجعر المرتفسئ 
ورشع التث افدظى لفجعر والسثغث طظ جغاجات رساغئ 
الطفض، ضض ذلك غطصى دسما طظ الةمععر ولضظ طسزط 

الساطئ طظ الظاس ق غبصعن بتجب طصّسط.
داخطغئ،  جاضعن  التصغصغئ  المسرضئ  شإن  وبالاالغ 
ولغسئ ضث ضعربغظ بحضض طئاحر شمعصفه آطظ تاى 
أو  الغمغظ  ضان  إذا  شغما  تضمظ  المسرضئ  ولضظ  اآلن. 
تجب  أن  (باشاراض  جغفعز  ضعربغظ  تجب  طظ  الغسار 

السمال جغثسر بحثة؛ ضما غفارض الضبغرون).
ولضظ تغرغجا طاي عغ أغدا شغ طةازشئ ضئغرة ولضظ 

طعصفعا أصعى.
المتاشزغظ  أن  افخغرة  الــرأي  اجاطقسات  تزعر 
٢١ ظصطئ طاصثطئ سطى تجب السمال ضاشغئ  غتاطعن 
لطتخعل سطى دسط افغطئغئ، طاي تةازف سطى اسائار 
أظعا جافعز، تاى لع لط تتثث تشغغرات طظ حأظعا 
 .٢٠١٨ سام  سطى  إضاشغا  طصسثا   ٢٠ تسطغعط  أن 
لسغاجئ  اقظاثابغئ  التمطئ  أن  شغ  المةازشئ  وتضمظ 
افوروبغ  اقتتاد  طظ  برغطاظغا  خروج  وعغ  واتثة 
(طا غسمى بالثروج "الصاجغ" تغث جاشادر برغطاظغا 

وتامبض  الةمرضغ)،  واقتــتــاد  المعتثة  السعق 
المةازشئ بأن عثه التمطئ جاتزى بثسط ضئغر طظ 
بما  صعي  اقصاخاد  فن  طةازشئ  ذلك  وغسائر  الساطئ. 
الضفاغئ  شغه  بما  صعي  السمال  وتجب  الضفاغئ  شغه 

بسععلئ. لطفعز 
عثه الثطعة غغر ضرورغئ وتتعل اقظائاه بسغثا سظ 
باقصاخاد  الماسطصئ  التصغصغئ  الصداغا  طظ  السثغث 
إظعط  واقجائثاد،  الارخث  تالئ  ــادة  وزغ والعةرة 
غرغثون تفعغدا صعغا لطصغام بما غتطع لعط سظث تتصص 
طظ  خطفغئ  سطى  السغاجات  طظ  وغغرعا  (برغضسغئ) 

ضسش تجب السمال.
تاى اآلن لط غسطظعا لطةمععر طا عع صادم، ولضظ ربما 

اآلن جغدطرون إلظعار المجغث.
ولضظ صث تضعن تصغصئ افطر أن تغرغجا تثرك أن خروج 
برغطاظغا طظ اقتتاد افوروبغ لظ غضعن بافطر السعض 
وبسث ساطغظ طظ المفاوضات الصادطئ جاضعن الئقد 
إطضاظغاتعا  وجاضعن  اآلن،  طظ  بضبغر  أجعأ  وضع  شغ 
اقظاثابغئ سام ٢٠٢٠ أجعأ بضبغر. غزعر السغاجغعن 
عع  إظما  شسطه  سطى  غصثطعن  أطر  ضض  أن  الشربغعن 
تجبعط؛  طعصش  وتسجغج  الثاتغئ  طخالتعط  لثثطئ 

 ولغج اعاماطا طظعط بحآون حسعبعط

تثاسغات  شإن  العصئ  عثا  وتاى   ٢٠٠٢ السام  طظث 
شغ  التضط  جثة  إلى  والاظمغئ  السثالئ  تجب  وخعل 
ترضغا تاضرة سطى السغاجئ افطرغضغئ، وبسئإ الثسط 
افطرغضغ فردوغان زادت صعته وتعجع ظفعذه، وضما 
صطظا طظ صئض شإن أردوغان جعف غتزى بظفعذ وصعة 
أضئر بسئإ سقصاه بأطرغضا الاغ دسماه شغ الماضغ 
سطى  أطرغضا  تأبغر  شإن  وبالطئع  تثسمه،  زالئ  وطا 
دائرة  سظ  الارضغئ  التضعطئ  وخروج  جثا،  ضئغر  ترضغا 
السغاجئ الثارجغئ افطرغضغئ أطر غغر وارد، باإلضاشئ 
إلى أن الاظسغص واقتفاق المحارك بغظ ترضغا وأطرغضا 

بحأن العضع شغ جعرغا طسامر.
ظسط؛ شإن زسغط تجب السثالئ والاظمغئ أردوغان طظث 
شغما  تترضاته  وجمغع  جعرغا  شغ  افتثاث  اظثقع 
غاسطص بالحأن السعري تسغر ضمظ ظطاق طتثد طظ 

أطرغضا، والثلغض سطى ذلك:
- دسط ترضغا لفخائض المسارضئ السعرغئ الاغ تائظاعا 
السعري  العذظغ  المةطج  طبض  وتثسمعا  أطرغضا 

واقئاقف العذظغ لصعى البعرة والمسارضئ السعرغئ.
أطرغضا  طع  بالاظسغص  ترضغا  صاطئ   ٢٠١٢ السام  شغ   -
شغ  المثطخغظ  الصادة  وخثاع  لاةظغث  بالاثطغط 
خقل  طظ  وذلك  المسطتئ  المسارضئ  شخائض 

الارضغئ. المثابرات 
- جسغ ترضغا وراء أطرغضا شغ إصاطئ طآتمرات جظغش 
أذعل  وصاًا  افجث  غضسإ  لضغ  طاعاخض  بحضض 

وشرخًا أضئر.
- وضع تجب اقتتاد الثغمصراذغ شغ المظاذص الاغ تثطئ 
وجماح  أطرغضا،  صئض  طظ  جعرغا  حمال  شغ  افجث  سظ 

ترضغا بمرور الئغحمرضئ لثسط أطرغضا بحضض واضح.
ظزام  سمر  بإذالئ  الروجغئ  لطصاذشات  أطرغضا  جماح   -

افجث ودسط ترضغا لروجغا.
المسارضئ  صعى  طتاربئ  شغ  فطرغضا  ترضغا  دسط   -

اإلجقطغئ بتةئ طتاربئ أطرغضا لاظزغط الثولئ.
- دسط ترضغا الصعي فطرغضا شغ رغئاعا باجاباث شخائض 

المةاعثغظ طظ تطإ.
- باإلضاشئ إلى أظه شغ افول طظ ظغسان سام ٢٠١٦ 
أوباطا  بغظ  اتفاق  تعصغع  تط  افبغخ  الئغئ  وشغ 
وأردوغان، غادمظ رغئئ أطرغضا شغ تتعغض جغاجئ 
ترضغا شغ جعرغا، وذلك طا تط شسق طظ خقل تطئغع 
وتتسغظ السقصات الارضغئ الروجغئ، وبظاء سطى عثا 
اقتفاق شغ الرابع والسحرغظ طظ آب سام ٢٠١٦ بثأت 

سمطغئ درع الفرات.
إبساد  إلى  تعثف  الاغ  الفرات  درع  سمطغئ  صغام   -
وغغرعا  تطإ  شغ  المسطتئ  السعرغئ  المسارضئ  صعى 
طظ طظاذص الخراع شغ جعرغا سظ عثشعا شغ صاال 
تتئ  وجسطعا  الصعى  عثه  وجتإ  السعري  الظزام 
جغطرة ترضغا طظ خقل سمطغئ درع الفرات؛ وبأواطر 
طظ ترضغا شغ الرابع سحر طظ ضاظعن افول سام ٢٠١٦ 
اظستئئ المسارضئ المسطتئ طظ تطإ وتط تسطغمعا 

لصعات الظزام.
ضض عثه افدلئ الخرغتئ والعاضتئ تحضض إبئاتا لما 
صطظاه، وضض عثه السغاجات الثفغئ بحأن العضع شغ 
باإلضاشئ  أطرغضا  لخالح  ترضغا  بعا  صاطئ  الاغ  جعرغا 
طتاربئ  غقف  ألئساعا  الاغ  الفرات  درع  سمطغئ  إلى 
أجض  طظ  الثولئ  وتظزغط  الضردغئ  والصعات  (اإلرعاب) 
تظفغث تسطغمات أطرغضا، لضظ بالمصابض لط تتخض ترضغا 

سطى طا ترغثه طظ جغثتعا أطرغضا.
ترضغا وسمطغئ درع الفرات شغ جعرغا الاغ سمطئ سطغعا 
بحضض صعي وشسال وإحشال طثغظئ الئاب ضان عثشعا 
بسفرغظ  طظئب  وربط  طظئب  باتةاه  الاصثم  طثاوطئ 
افجش  طع  أطا  الضردغئ،  الصعات  سمض  سرصطئ  أجض  طظ 
ضسادته  أوباطا  تراجع  شصث  الفرات  درع  سمطغئ  بسث 
اقتتاد  تجب  وصعة  وظفعذ  وجعد  ودسط  وسعده؛  سظ 
ذات  طظئب  شغ  الحسئغئ  الثشاع  ووتثات  الثغمصراذغ 
الشالئغئ السربغئ. وبسث أن صطسئ ترضغا أططعا طظ أوباطا 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: جمال عاروودـ 

جغاجئ الظزام الرتضغ يف جعرغا
وطعصفه طظ اظاحار الةغح افطرغضغ طع افضراد
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ظحر طعصع (شراظج ٢٤، ٢٠١٧/٥/٥م)، خئرا جاء شغه: "تاعاخض ترضئ اقتاةاجات شغ طا خار غسرف باجط 
التراك الحسئغ شغ طظطصئ الرغش بالممطضئ المشربغئ طظث طصاض خغاد جمك جتصا داخض حاتظئ لةمع الظفاغات 
بمثغظئ التسغمئ طظث جائ أحعر. تراك غآضث الصائمعن سطغه والظاحطعن شغه أن ططالئه اجاماسغئ واصاخادغئ 

وتاسطص باظمغئ المظطصئ، وأظعط ق غطالئعن باقظفخال سظ المشرب".
: إن تتطط تاجج الثعف شغ صطعب أبظاء افطئ اإلجقطغئ طظ تضاطعط الطعاغغئ المةرطغظ، غثل 
سطى أن التغاة سادت تثب شغ سروصعط، وعع خغر سزغط إق أن شغه دخظًا؛ ذلك أن وصعف جصش ططالإ 
الظاس شغ اتاةاجاتعط سظث تث بسخ اإلخقتات التغاتغئ واقصاخادغئ، لظ غآدي إلى أي تشغغر أبثا، 
وإن تخض شسغضعن تشغغرا حضطغا ولغج تشغغرا جععرغا، وجغضاحش الظاس جرغسا أظه طا ضان جعى جراب 
أوعمعط تضاطعط بأظه طاء زقل، لغطافعا سطغعط وغفّدعا اتاةاجاتعط، وغاعصفعا سظ طتاجئاعط؛ لثلك 
شإن جصش المتاجئئ غةإ أن غرتفع إلى أسطى تث وعع المطالئئ بالاشغغر الةثري، بإجصاط الظزام بضاشئ 
أجعجته وطآجساته، وإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة سطى أظصاضه. وعثا طا ظظخح به 

أعطظا المتاةغظ شغ المشرب، والمسطمغظ شغ ضاشئ بقد المسطمغظ.

أظعط  حك  ق  جغسعدون؟  أغظ  شإلى  وذعسغئ"،  آطظئ 
طمظعسعن طظ السعدة إلى دغارعط بتةئ أظعا خارج 
تغ  أعالغ  تعةغر  غاعصش  لط  لماذا  وإق  اقتفاصغئ، 
العسر؟ شطع ضان الداطظعن خادصغظ شغ ادساءاتعط 
الظازتغظ  لةمغع  لسمتعا  تسظئ؛  ظعاغاعط  وضاظئ 
بالسعدة إلى دغارعط بشخ الظزر عض عغ داخطئ شغ 

اقتفاصغئ أم ق، ولضظ وراء افضمئ طا وراءعا.
وطعاجعات  تعادث  وصعع  سثم  ضمان  أجض  وطظ 
تصغغث  أجض  وطظ  الماظازسئ،  افذراف  بغظ  سسضرغئ 
سطى  العبغصئ  تظص  شسال  بحضض  وتخارعا  المظاذص 
تثفغش  طظاذص  تثود  سطى  أطظغئ  خطعط  إظحاء 
تظصض  ترغئ  لدمان  تفاغح  ظصاط  تحمض  الاخسغث؛ 
اإلظساظغئ  المساسثات  وإغخال  السجل  المثظغغظ 
لاأطغظ  طراصئئ  وطراضج  اقصاخادي؛  الظحاط  وتسجغج 
أن  إلى  باإلضاشئ  الظار،  إذقق  وصش  ظزام  تطئغص 
إدارة المظاذص افطظغئ غةإ أن تضفطعا صعات الثول 

الداطظئ سطى أجاس الاعاشص.
الاعتر  تثفغش  سطى  المافص  المظاذص  تةث  وبثلك 
شغعا ظفسعا طصغثة طضئطئ ق تمطك طظ أطرعا حغؤا 
اإلدارة،  طساعى  سطى  أو  الصعة  طساعى  سطى  جعاء 
شصعتعا أخئتئ بغث أسثائعا وإدارتعا أخئتئ تتئ 
إحراشعط شسادت بثلك إلى سخر اقظاثاب؛ شق أرضًا 
الشرب  غظاعغ  رغبما  وذلك  أبصئ؛  ظعرًا  وق  صطسئ 
الضاشر طظ الاتدغر لطتض الظعائغ الثي غصدغ سطى 
غسامر  التغظ  ذلك  وإلى  تدتغاتعا،  وغعثر  البعرة 
بتةئ  المةازر  وتسامر  المساظاة  وتسامر  الصاض 
طتاربئ الاظزغمات (اإلرعابغئ)، وطا تخض طظ طةازر 
شغ  وتتثغثا  ١٩٩٥م  جظئ  والعرجك  الئعجظئ  شغ 
ضاظئ  الاغ  الماتثة  افطط  إحراف  تتئ  جربرظغاسا 
صعة ضاطظئ لثطاء المسطمغظ لغج سظا بئسغث، لاحعث 
المسطمغظ  آقف  ضتغاعا  راح  جرغمئ  أبحع  المثغظئ 
بسث أن ظجع طظعط السقح بتةئ وصش اقصااال؛ ودون 
أن تترك افطط الماتثة جاضظا، وبثلك ظرى المظطص 
اخاقف  طع  جثغث  طظ  العاجعئ  إلى  غصفج  ظفسه 

 بالحضض واتفاق بالمدمعن
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج   *

جعرغا

دول  بصغئ  سظ  طظفردة  اإلطارات  تثخطئ  أن  طظث 
إلى  السسضرغئ  بصعاتعا  ودخطئ  السربغ،  الاتالش 
تتئ  سثن  أخئتئ  ساطغظ،  ظتع  صئض  سثن  طثغظئ 
الاغ  المضق  طثغظئ  حأن  حأظعا  اإلطاراتغئ  السغطرة 
سمطغا  تمئ  وبعثا  السام،  ظتع  طظث  اإلطارات  دخطاعا 
السغطرة سطى أعط وأضئر طثغظاغظ شغ جظعب الغمظ 
سئث  (حرسغئ  الغمظغئ  التضعطئ  جغادة  ضمظ  العاصع 

ربه عادي).
المحروع  تراجع  التاجط  السسضري  الاثخض  وبعثا 
شغ  التعبغغظ  طشاطرة  خطش  جار  الثي  افطرغضغ، 
الامثد إلى جظعب الغمظ. وأخئح جظعب الغمظ الغعم 
جئعات  وأخئتئ  شغه،  التعبغ  العجعد  طظ  خالغا 

الصاال الغعم سطى تثود المثن شغ حمال الغمظ.
برغطاظغا  طظ  المسظعد  عادي،  ربه  لسئث  بث  ق  وخار 
الغمظ  طحروع  ظتع  غمدغ  أن  اإلطارات،  وتطغفاعا 
الفثرالغ سطى افصض شغ المظاذص الاغ غسغطر سطغعا، 
وتاى غاط ذلك ضان ق بث طظ تظصغئ افجعاء شغ جظعب 

الئقد طظ أي أذراف طرتئطئ بالمحروع افطرغضغ.
وبما أن التعبغ ق غمطك وجعدا غثضر شغ الةظعب، شصث 
أخئح طظ السعض سطى برغطاظغا الافرغ لطتراك الةظعبغ 
وضسئه ظتع طحروسعا الفثرالغ، الثي جاءت به شغما 

جمغ المئادرة الثطغةغئ وطثرجات التعار العذظغ.
شضان ذلك سظ ذرغص إدراج صغادات التراك الةظعبغ 
اإلطارات،  صئض  طظ  واتاعائعط  الثولئ  طآجسات  شغ 
الجبغثي  سغثروس  الصغادات  تطك  أبرز  طظ  وضان 
وحقل حائع، الطثان سغظعما سئث ربه عادي طتاشزا 
شغ  سثن  تحعث  ولط  سثن،  طثغظئ  فطظ  وطثغرا 
الجبغثي  سظه  صال  وأطظغا،  خثطغا  تثععرا  إق  وصاعما 
شغ  خططه  تسرصض  التضعطئ  إن  وصال:  طصخعد،  إظه 
سثن. وسظثطا وخض اظصطاع الضعرباء شغ المثغظئ إلى 
أصخاه، تان العصئ المظاجإ لعادي فن غسطظ إصالاه، 
تحشغض  سظ  اإلسقن  طع  سظه  بثغق  المفطتغ  وتسغغظ 
صام  وسظثطا  لطمثغظئ،  الةثغثة  الضعرباء  طتطئ 
شسض  ضردة  سثن  شغ  ضئغرة  بفسالغئ  الةظعبغ  التراك 
سطى تطك اإلصالئ، ضان سغثروس الجبغثي صث وصع طع 
والسسعدغئ  اإلطارات  سظ  وطمبطغظ  الغمظغئ  التضعطئ 
(حرسغئ)  بتماغئ  غصدغ  اتفاصا  الفسالغئ  تطك  سحغئ 
شغ  طسطتئ  طزاعر  أغئ  وطظع  وطآجساتعا  ربه  سئث 
المثغظئ، جاء ذلك شغ حئضئ ظثئئ تدرطعت ٣ أغار/

طاغع، وغغرعا طظ طعاصع اإلظارظئ.
الجبغثي  خرح  السربغئ  ظغعز  جضاي  طع  لصاء  وِشغ 
السربغ،  الاتالش  طع  وأظه  ربه  سئث  حرسغئ  طع  أظه 
ضغان  تضعغظ  إلى  تعثف  الةماعغرغئ  شسالغاعط  وأن 
ولط  ودولغا.  طتطغا  الةظعبغئ  الصدغئ  غائظى  جغاجغ 
أو  الةظعب  قظفخال  دسعة  أغئ  إلى  الجبغثي  غحر 
اجاسادة الثولئ الةظعبغئ، طا غسظغ ظةاح اإلظةطغج سظ 
الفثرالغئ  طحروع  ظتع  اجامالاه  شغ  اإلطارات  ذرغص 

الثي غائظاه سئث ربه عادي.

طتاشر  إسقن  واتث  بأجئعع  ذلك  جئص  صث  وضان 
جاضعن  تدرطعت  أن  المضق،  وتاضرتعا  تدرطعت 

إصطغما ضمظ طحروع سئث ربه الفثرالغ.
الةظعبغ  التراك  شخائض  رشخ  ذلك  غآضث  وطا 
رشدعط  فطرغضا،  الاابع  إغران  جظاح  المسمى 
تضعغظه  سظ  الجبغثي  أسطظ  الثي  السغاجغ  لطضغان 
أطغظ  راحث،  شآاد  وصال  الةظعبغ،  التراك  لغمبض 
جر المةطج افسطى لطتراك الةظعبغ لختغفئ سثن 
الشث (إن عثا اإلسقن جغخغإ التراك الةظعبغ شغ 
الةظعبغئ  الصدغئ  جغجغث  الضغان  عثا  وأن  طصاض) 
تمجصا!. وضان الصغادي التراضغ شادي باسعم المصغط 
وظحرت  رضاه،  سثم  سظ  أغدا  سئر  صث  بغروت  شغ 
السغاجغ  لطضغان  رشدعط  سظ  غسئر  بغاظا  الشث  سثن 
دخطعا  أظعط  باحضغطه  صاطعا  طظ  وتاعط  المسطظ، 

الحرسغئ! التضعطئ  سئاءة  شغ 
ضئغرة  ظسئئ  تحضض  ق  الراشدئ  افخعات  تطك  أن  إق 
طظ التراك الةظعبغ، الثي ظساطغع أن ظصعل إظه أخئح 
لطاصسغط  الثاسط  الئرغطاظغ  المحروع  ضمظ  الغعم 

الفثرالغ الثي غائظاه سئث ربه طظخعر عادي.
سئث  تضعطئ  باجط  الماتثث  بادي  راجح  أسطظ  وصث 
ربه عادي أن تضعطاه تئارك إسقن ظزام افصالغط شغ 
بات  أصالغط  جائ  إلى  الغمظ  تصسغط  وأن  تدرطعت، 
أطرا طةمسا سطغه وق تراجع سظه، سطى تث صعله لصظاة 

الةجغرة الفدائغئ.
طظ الدشعط  طعما  ججءا  عادي  تضعطئ  وبعثا ترشع 
افطرغضغئ الاغ ُتمارس ضثعا شغ (طظاذصعا المتررة) 
وجاظازر طا جاسفر سظه طفاوضات ولث الحغت أتمث 
الاغ ترساعا افطط الماتثة، والاغ تسمض أطرغضا طظ 
الصادطئ  السططئ  ضمظ  التعبغغظ  إدراج  سطى  خقلعا 

شغ الغمظ.
الضاشر  الشرب  لظا  غسعصعا  الاغ  المحارغع  عغ  عثه 
لطتفاظ سطى ظفعذه وطخالته شغ بقدظا، وق غسظغه 
تطك  تظفغث  جئغض  شغ  المسفعك  الثطاء  جغض  الئائ 
أعض  غساظغعا  الاغ  السخغئئ  المساظاة  وق  المحارغع، 
وطحارغسه.  الشربغ  الظفعذ  عثا  ظغر  تتئ  الغمظ 
جغاجغ  ووجط  خعظئ  تضام  ذلك  شغ  وغساسثعط 
سفظ ق غعمه إق شاات طظ طائثة افجغاد طما جُغرطى 

لعط تتئ الطاولئ!
شغ  أعطظا  افظخار  أتفاد  وطظعا  اإلجقطغئ  افطئ  أطا 
الغمظ، شإظعط غاعصعن لتضط اإلجقم وسثالئ دولاه 
الاغ جاتصظ دطاءعط وتتفر أطعالعط وأسراضعط، 
وتتصص لعط السجة والضراطئ والرشاه شغ ظض الثغرات 
العشغرة الاغ تئاعا اهللا فعض تطك الئقد والاغ غاماع 
تضاطظا  خغاظئ  طساشطغظ  المساسمر  الشرب  الغعم  بعا 
واباساد أبظاء افطئ سظ اقلافاف تعل طحروع الثقشئ 
ظئغ  بسعدتعا  بحر  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة 
عثه افطئ سطغه أشدض الخقة والاسطغط، والاغ أزف 

 ...أواظعا بإذن اهللا

الصاطى طظ الطرشغظ باإلضاشئ إلى جصعط السحرات 
طظ المثظغغظ بغظ صاغض وجرغح؛ وصمع غغر طسئعق 
في خعت غطالإ بعصش عثه المعجلئ الاغ ق غعجث 
لعا طئرر جعى اقظخغاع فواطر الثاسمغظ الثغظ عط 
ججء طظ المآاطرة سطى بعرة الحام؛ رغط تجاطظ عثا 
اقصااال طع تمطئ حرجئ غحظعا ذاغغئ الحام سطى 
الخراع"  "جاتئ  الحرصغئ  لطشعذئ  المااخط  الصابعن 

شغ طتاولئ طظه لطسغطرة سطغه.
طحاسر  غثاسئعا  أن  لطعبغصئ  الُمِسّثون  غظج  ولط 
افطظ  طظ  افجاجغئ  تاجاتعط  وغساشطعا  الظاس 
والسقج والشثاء وجائر الثثطات لاضعن تاضرة شغ 
عثه العبغصئ المحآوطئ. وإظه لمظ السثرغئ بمضان 
وافشران  والمساحفغات  المثارس  دطر  طظ  أن 
طّظئ  وغةسطعا  بعا  غااجر  طظ  ظفسه  عع  وافجعاق 
غمّظ بعا سطى أعض الحام ودلغق سطى تسظ ظعاغاه 
الزروف  "تعشغر  سطى  العبغصئ  ظخئ  شصث  الثئغبئ!! 
وتطئغئ  المتطغغظ  لطسضان  الطئغئ  المسعظئ  لاصثغط 
سطى  ظخئ  ضما  لطمثظغغظ"،  افجاجغئ  اقتاغاجات 
الاتاغئ  الئظغئ  طراشص  قجاسادة  تثابغر  "اتثاذ 
وإظه  والضعرباء".  المغاه  بحئضات  بثءًا  افجاجغئ، 
افذفال  صاتض  غضعن  أن  بمضان  السثرغئ  لمظ 
دطائعط؛  لتصظ  الداطظ  عع  والحغعخ  والظساء 
واقظتغاز  والثغاظئ  بالشثر  احاعر  أن  بسث  وخاخئ 
لخالح ذاغغئ الحام بض والمحارضئ طسه شغ إجراطه 
وغخ الطرف سظ جرائمه الاغ لط غسطط طظعا الئحر 
سطى  طسثودة  دصائص  تمخ  شطط  والتةر،  والحةر 
جرغان اقتفاق تاى حظ ذاغغئ الحام عةمات سثة 
الجقصغات  صرغئ  وسطى  الططاطظئ  شغ  تماة  رغش  سطى 
شغ طتاولئ طظه لطسغطرة سطغعا، وعثا إن دل سطى 
حغء شإظما غثل سطى أن الشاغئ طظ عثا اقتفاق عغ 
تةمغع الصعى وترتغإ افوراق وإظعاء بسخ المطفات 
المظاذص  بسخ  سطى  السغطرة  أعمعا  طظ  والاغ 
ظةث  ولثلك  افخرى،  المظاذص  بسخ  جضان  وإجقء 
أن تعةغر أعالغ تغ العسر العاصع شغ طثغظئ تمص 
لط غاعصش رغط جرغان اقتفاق ودخعله تغج الاظفغث؛ 
ورغط ادساء العبغصئ الاغ ظخئ سطى "تعشغر الزروف 
بخعرة  داخطغا  والظازتغظ  القجؤغظ  لسعدة  القزطئ 

تامئ: عض ساد سخر اقظاثاب طظ جثغث؟! برغطاظغا تظةح يف ضسإ التراك الةظعبغ
خعب طحروسعا يف الغمظ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر سئث اهللا باذغإ – الغمظـ 

احتجاجات المغرب أمر عظيم، إال أن فيه َدَخنًا

زغارة  إن  السقم،  سمطغئ  شغ  والثئغر  الئاتث  اغئغح 
طظ  جرسئ  "إظعا  أضئر:  بصئ  سئاس  طظتئ  واحظطظ 
قغظ  أون  إغسئ  (طغثل  طساض"  لمرغخ  افدرغظالغظ 
٢٠١٧/٥/٥). شغما ظفئ وجعد "خفصئ جغاجغئ"، وظصطئ 
وزارة  شغ  السابص  المساحار  طاضعشسضغ  دغفغث  سظ 
خفصئ  بعجعد  طافائق  "لسئ  افطرغضغئ  الثارجغئ 
ضئغرة". ولثلك لط تامثخ الجغارة جغاجغا سظ أضبر 

طظ وسعد بمفاوضات جثغثة.
الثور  تسزغط  شعغ  افعط  المغثاظغئ  الظاغةئ  أطا 
غثسعظه  طا  طعام  ضمظ  افطظغئ،  لطسططئ  العظغفغ 
التثغث  إلى  ذلك  تةاوز  بض  اإلرعاب"،  "طتاربئ  طظ 
سظ "إغةاد جئغض لعصش الاترغخ سطى السظش"، وعع 
وشغ  السططعي.  الاشعل  طظ  طجغثا  طغثاظغا  غسظغ 
 (٢٠١٧/٥/٦) شطسطغظ  ختغفئ  تظصض  السغاق،  عثا 
"طضاشتئ  سظ  عظا  غثور  التثغث  بأن  طراصئغظ،  سظ 
المصاوطئ" الفطسطغظغئ، الاغ ُتخّظفعا واحظطظ بأظعا 
(إرعاب)، ولسض عثا طا غئرز طحارضئ رئغج المثابرات 

الفطسطغظغئ شغ العشث الفطسطغظغ لعاحظطظ.
سطى  شخائطغا  إخرارا  تةث  التصائص،  عثه  ضض  ورغط 
الطعث خطش وسث الثولئ الفطسطغظغئ (سطى تثود ٦٧). 
وبضض أجش، تحرئّإ افسظاق طاطعفئ إلى ظزرة سطش أو 
"لتزئ جرأة" أطرغضغئ طظ أجض الاصثم ظتع وعط الثولئ 
الفطسطغظغئ طع ضض رئغج جثغث، بغظما تاابع المثططات 
الخعغعظغئ شعق أرض شطسطغظ بسغثا سظ ذلك التطط 
وسئر  اقجاغطاظغ،  الظحاط  تعجسئ  سئر  وذلك  الجائش، 
طفاخض  طظ  ضّئاذه  وتمضغظ  افطظغ  الاظسغص  تسجغج 
الئقد، وسئر إلعاء الفرصاء شغ الفخائض الفطسطغظغئ شغ 
طسرضئ الاظاشج سطى السططئ وسطى الامبغض السغاجغ، أو 

 تامئ ضطمئ السثد: واحظطظ ِصئطئ المفاوضغظ ق ُغمضظ أن ُتشري المةاعثغظ

سئر طجغث طظ الةرائط الثطعغئ والتخار وتساظط أسثاد 
افجرى وطساظاتعط. ورغط ذلك ورغط السظاد الطغضعدي 
إلجعاض تض الثولاغظ، ق غاجتجح صادة الفخائض سظ 
ذرح تض الثولئ الفطسطغظغئ سطى تثود ١٩٦٧، بض سطى 
السضج طظ ذلك غساصطإ طجغثا طظ اقعامام، وطجغثا 

طظ السازشغظ سطى ألتاظه.
إن المصام غاططإ ظخغتئ طثطخئ إلى ضض شاسض سطى 
الساتئ الساطئ بأن شطسطغظ لغسئ صدغئ شخائطغئ، 
وق صدغئ جططعغئ، وق صدغئ جغاجغئ بتائ تتّض شغ 
المتاشض الثولغئ، أو سئر افذروتات السغاجغئ، بض عغ 
صدغئ سسضرغئ تساعجإ التراك السغاجغ شغ افطئ 
اإلجقطغئ لتحث صعاعا السسضرغئ ظتع طحروع الاترغر، 
طظخات  سطى  أو  واحظطظ  شغ  السغاجغ  التراك  ق 
افطط الماتثة لتحث الصعى الثولغئ ظتع تتصغص تض 
الثولاغظ الثي غخّفغ صدغئ شطسطغظ تسإ افجظثة 
افطرغضغئ. وطظ عظا ضان لجاطا سطى المثطخغظ تسجغج 
الاسابص  ق  السسضري،  الاترغر  طحروع  سطى  الاعابص 

سطى طحروع تض الثولاغظ.
ولثلك شإن افولى بضض طظ تمض جقح المصاوطئ، أو 
ظض وشّغا لاارغثه الظدالغ - طظ طثاطش الةعات - أن 
غساسغث زطام المئادرة الختغتئ، وُغسغث ذرح الصدغئ 
سطى أجاجعا الختغح، ق أن غاطعى بمسرضئ الاظاشج 
أطا  المفاوض،  إق  غتااجه  ق  شالامبغض  الامبغض،  سطى 
المصاوم والمةاعث شق غمضظ أن غطاصغ طع ظعب تمرغر 
الاظازقت، أو تئرغر "المصاربات" والاعشغصات السغاجغئ 
ُغثترجعن  الثغظ  الصادة  أذعان  سظعا  تافاص  الاغ 

 ...صدغئ شطسطغظ طظ طظتثر إلى آخر
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

أصثطئ السططات افطظغئ شغ السعدان سطى اساصال طةمعسئ طظ حئاب التجب؛ وذلك إبر تعزغسعط طظحعرا 
خادرًا سظ التجب بسظعان: "تضعطئ العشاق العذظغ صاذرة السطماظغئ والامجغص وضظك السغح وق خغر ُغرجى 
طظعا"، والثي تط تعزغسه سطى ظطاق واجع، شغ طساجث الئقد المثاطفئ سصإ خقة الةمسئ، ٢٠١٧/٠٥/٠٥م، 

والحئاب المساصطعن عط:
١/ طتمث الصعظغ - طثغظئ افبغخ

٢/ سئث الرتغط طتمث - طثغظئ افبغخ
٣/ طتغ الثغظ تسظ - طثغظئ افبغخ

٤/ أتمث الئاعغ - طثغظئ افبغخ
٥/ تسظ شرح - طثغظئ افبغخ

٦/ سغسى الئثري - طثغظئ افبغخ
٧/ أتمث وداسئ - طثغظئ افبغخ

٨/ خطغفئ سئث الحاشع - طثغظئ بعرتسعدان
٩/ داوود سئث اهللا - طثغظئ بعرتسعدان
١٠/ شدض المعلى طتمث - الثرذعم

وسظ ذئغسئ الظحرة الاغ أصثطئ السططات السعداظغئ سطى اساصال حئاب التجب سطى خطفغئ تعزغسعا، أخثر 
المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ السعدان بغاظا ختفغا، غعم الةمسئ ٢٠١٧/٥/٥ بسظعان "تضعطئ بئئ 
شغ ضض طرة سثاؤعا لتمطئ اإلجقم، شعا عغ الغعم تساصض حئابًا غثسعن لطتص وظئث الئاذض" صال شغه: "إن 
(ق  سظعا،  جغسطظ  الاغ  العذظغ،  العشاق  بتضعطئ  غسمى  طا  تصغصئ  لفطئ  غئّغظ  تعزغسه،  تط  الثي  المظحعر 
ظثري طاى؟)، وإن ضظا ظثري طا عغ المعام المعضعلئ لعا لاظفغثعا، وعثا عع بغئ الصخغث، إذ ق غعط طظ 
عط افحثاص الثغظ جغاعلعن تصائإ اقجاعزار، وإظما المعط طا عغ العظغفئ الاغ جغصعطعن بعا، تغث 
الخرغتئ،  السطماظغئ  ترضغج  وعع  الةظعب،  شخض  بسث  طظعط  ترغثه  وطا  أطرغضا،  خططاه  طا  جغظفثون  إظعط 
الاغ تتارب شغعا أغئ دسعة إلى اإلجقم، بعخفه أظزمئ تغاة، وتحةع شغعا دساوى اإلجقم، بعخفه دغظًا 
العشاق  تضعطئ  سئر  أطرغضا  ترغثه  طما  وأغدًا  شصط،  والحسائر  والسئادات  السصائث  أطعر  سطى  وصفًا  ضعظعتغًا، 
العذظغ، تمجغص طا تئصى طظ السعدان بأشضار الفثرالغئ، والتضط الثاتغ، سطى أجج جععغئ، أو سرصغئ، أو 
تاى صئطغئ". وخطص الئغان إلى الصعل: "إظظا شغ تجب الاترغر/ وقغئ السعدان، ظآضث أن طا غصعم به عثا 
الظزام، طظ خث سظ جئغض اهللا، ذمسًا شغ طرضاة أطرغضا، لظ غجغثظا إق بئاتًا سطى بئاتظا، وغصغظًا سطى أظظا 
افظزمئ  والفساد،  والزطط  الةعر  أظزمئ  طظ  الثقص  لفةر  تاططع  ضطعا  افطئ  وطسظا  جائرون،  التص  سطى 

الثاظسئ، والثاضسئ لطضاشرغظ، وإن طعسثعط الخئح، ألغج الخئح بصرغإ".

النظام السوداني يعتقل ثلة من شباب حزب التحرير



افربساء ١٣ طظ حسئان ١٤٣٨ عـ المعاشص ١٠ أغار / طاغع ٢٠١٧ طــ ٤     السثد ١٢٩

الئرلماظغئ  اقظاثابات  الفائئ  افجــئــعع  جــرت 
تجبا   ٥٣ بمحارضئ  الةجائر  تارغت  شغ  السادجئ 
تأغغث  لضسإ  المساصطئ  الصعائط  وسحرات  جغاجغا 
 ٤٦٢ سطى  والاظاشج  ظاخإ،  ططغعن   ٢٣ طظ  أضبر 
الةجائرغئ،  الثاخطغئ  وزارة  أرصــام  وتسإ  طصسثا، 
العذظغ  الاترغر  (جئعئ  التاضط  اقئاقف  تجبا  تخث 
المصاسث  أغطئغئ  الثغمصراذغ)  العذظغ  والاةمع 
تسإ افرصام بعاصع ١٦٤ و٩٧ طصسثًا سطى الاعالغ، 
اإلجقطغ  السطط  طةامع  ترضئ  تتالش  تض  تغظ  شغ 

بالبا بـ ٣٣ طصسثا.
السغاجغ  العجط  طظ  الضئغر  السثد  عثا  رغط  ولضظ 
اقظاثابات  وطظعا  الثغمصراذغئ  لسئئ  شغ  المحارك 
إجمالغئ  طحارضئ  ظسئئ  تسةغض  تط  شإظه  الئرلماظغئ 
الثاخطغئ،  وزارة  أرصام  بتسإ   ،٪٣٧,٠٩ تثود  شغ 
بطشئ  تغث   ،٢٠١٢ اظاثابات  سظ  اظثفاضا  طسةطئ 
الظحطاء  طظ  السثغث  حضك  وصث   .٪٤٣,١٥ الظسئئ 
واسائروعا  افرصـــام  عــثه  ختئ  شغ  والماابسغظ 

طدثمئ وغغر ختغتئ.
ضما تةاوز سثد افوراق المطشاة شغ عثه اقظاثابات 
 ٨,٥ أخض  طظ  ورصئ  ططغعظغ  الةجائرغئ  الئرلماظغئ 
وضحفئ  بالاخعغئ.  صاطعا  طظ  عط  شصط  ططغعظًا 
اتاعاء  افخــعات،  شرز  طضاتإ  طظ  طسربئ  طحاعث 
تتمض  غرغئئ  ورجائض  خعر  سطى  تخعغئ  بطاصات 

ططالإ طثاطفئ بثل أوراق صعائط المارحتغظ.
وطظ بغظ طا تط رخثه طظ طضاتإ الفرز سئر السثغث 
سطى  افظرشئ  اتاعاء  الةجائرغئ،  المتاشزات  طظ 
إحارة  وعغ  المرحتغظ،  خعر  بثل  التطغإ  أضغاس 
ضغج  طع  طساظاتعط  إلى  الةجائرغغظ  طظ  شؤئ  طظ 
شغ  آلخر  تغظ  طظ  تاضرر  أزطئ  خار  الثي  التطغإ 

الئقد بسئإ ظثرته.

الثور  روجغا  تطسإ  تاى  السعري  الظزام  شسض  ضما 
شصال  ذلك،  لجم  إذا  أطرغضا  لتساب  لغئغا  شغ  الصثر 
ظروف  تمطغه  أطر  السسضرغئ  الصعاسث  "إظحاء  تفار: 

طتطغئ وإصطغمغئ ودولغئ اجابظائغئ..."
تساشظغ  بط  وطظ  روجغا  أطرغضا  تساسمض  وعضثا 
شغ  شسطئ  ضما  طظعا،  طآربعا  تساظفث  سظثطا  سظعا 
لغحاري  الظاخر  سئث  سمغطعا  دشسئ  سظثطا  السابص 
ولغثفغ  السعشغاتغ  اقتتاد  زطظ  روجغا  طظ  السقح 
وجاء  لثلك  تاجئ  غسث  لط  وسظثطا  فطرغضا،  سمالاه 

خثغصه السادات شصام وذرد الروس طظ طخر.
شاةثبعا  أوروبــا،  ضث  روجغا  تساثثم  وأطرغضا 
الروجغ  الطرشغظ  شاةسض  أوروبا،  سظ  لائاسث  ظتععا 
سطى  عغمظاعا  شاسجز  لتسابعا.  غثسران  وافوروبغ 
وتةسض  طزطاعا،  تتئ  طظ  تثرج  تةسطعا  وق  أوروبا 
ظفسه  العصئ  وشغ  طسعا.  طاعترة  سقصئ  شغ  روجغا 
إلى  وتدطرعا  المظطصئ  شغ  طاعترة  روجغا  تئصغ 
تحث صعاتعا طصابض تحث الظاتع الثي تظفثه أطرغضا. 

شصث بثأت تتحث صعات الظاتع شغ بعلظثا وجمععرغات 
غعم  افطرغضغئ  الثشاع  وزارة  شأسطظئ  الئططغص، 
طظ  الطائرات  أتثث  "جارجض  أظعا   ٢٠١٧/٤/١٥
ذراز إف ٣٥ إلى أوروبا شغ إذار برظاطب الدماظات 
سعث  طظث  طصررة"  طظاورات  شغ  وجاحارك  لطتطفاء، 
سعث  سطى  به  بثأت  صث  الئرظاطب  عثا  وضان  أوباطا. 
أوباطا تتئ ذرغسئ طضاشتئ السثوان الروجغ. وأسطظئ 
صعات  تحث   ٢٠١٧/٤/١٣ غعم  افطرغضغئ  الــعزارة 
"إلظعار  بعلظثا  شغ  الظاتع  دول  طظ  طحضطئ  إضاشغئ 
في  واضتئ  رجالئ  وإرجال  وسجغماه  التطش  وتثة 

طتامض". طساث 
بسئإ  وضسعا  لسعء  ولضظ  ذلك،  تثرك  ــا  وأوروب
شق  السسضرغئ،  وصعتعا  السغاجغئ  وتثتعا  ضسش 
تساطغع أن تسالب العضع، وعغ تسمض سطى الاصارب 
طع روجغا، ولضظ لحثة الشئاء الروجغ تئاسث روجغا 
فوروبا  ضاظئ  شطع  افطرغضغئ.  افقسغإ  بفسض  سظعا 
سظ  طساصطئ  سسضرغئ  وصعة  حةاسئ  جغاجغئ  صغادة 
وصثرتعا  أصعى  روجغا  سطى  تأبغرعا  لضان  أطرغضا 
تسغح  شأوروبا  أضئر.  تعثغثاتعا  وإبساد  جطئعا  سطى 
تراطإ  أطرغضا  بثأت  الثي  اتتادعا  تفضك  عاجج 
ترضه  سطى  أسداءه  وتحةع  سطظغئ  بخعرة  تساعثشه 

طبطما أغثت برغطاظغا شغ ذلك.
سطى  الخطغئغئ  التمقت  طعاخطئ  تراطإ  أسطظ  لصث 
بعش،  سعث  سطى  بقده  بثأتعا  والاغ  المسطمغظ 
بإسقظه أن عثشه طتاربئ الاحثد اإلجقطغ، وطسظاه 
لطعغمظئ  ورشدعط  بإجقطعط  المسطمغظ  تمسك 
السمغطئ  افظزمئ  وإجصاط  والشربغئ  افطرغضغئ 
تفةرت  وصث  التضط،  إلى  اإلجقم  بسعدة  ورغئاعط 
شغ  ورغئاعا  افطئ  تغعغئ  أظعرت  الاغ  بعراتعط 
والاترغر،  الظععض  ذرغص  تاتسج  وأظعا  الاشغغر، 
المثطخئ،  العاسغئ  السغاجغئ  الصغادة  سظ  وتئتث 
افطئ  ترضئ  ضث  روجغا  طساثثطئ  أطرغضا  شاصعم 
طاععمئ أظعا جاثمثعا! وتساثثم افظزمئ السمغطئ 
شغ المظطصئ الاغ عغ أحث طداضئ سطى أبظاء افطئ 
لطبعار  بثثاسه  أردوغان  شسض  ضما  بعط،  غثرا  وأحث 
ألغمئ  غثر  ذسظئ  شعّجه  لطظزام  تطإ  غسّطمعا  تاى 
وتجبعا  وإغران  السسعدغئ  وضثلك  البعرة،  ظعر  شغ 
ق  وططتصاتعا  المظطصئ  شغ  افظزمئ  شضض  الطئظاظغ. 
تصض العاتثة سظ افخرى تاساون طع أطرغضا وأوروبا 

وروجغا لستص ترضئ افطئ الاترغرغئ.
وتآطر الةمغع سطى ترضئ افطئ وعةعطعط سطغعا طظ 
ضض جاظإ وسطى ضاشئ افخسثة غبئئ سزط أطر افطئ 
ذلك  ضض  ولضظ  ضطه.  السالط  تثغش  وأظعا  وسزماعا 
ظعسا  وظعداعا  افطئ  تترر  وغسرصض  غآخر  ضان  وإن 
خغر  وسعدتعا  غمظع بإذن اهللا تتررعا  ولضظه لظ  طا، 
أطئ أخرجئ لطظاس وأسزط دولئ طاةسثة شغ خقشئ 

 راحثة سطى طظعاج الظئعة

السقصئ بني أطرغضا وروجغا، وطضان أوروبا طظعا،
واظسضاجعا سطى املسطمني

اظاثاب  دسمعا  السغاجغ  غئائعط  لحثة  الروس  إن 
شغعا  أحــاد  الاغ  باخرغتاته  طثثوسغظ  تراطإ 
برئغسعط بعتغظ، وخفص ظعابعط شغ طةطج الثوطا 
أوباطا  طظ  أشدض  جغضعن  أظه  طاععمغظ  شعزه  غعم 
الثي تقسإ بعط واجاثثطعط شغ جعرغا. ولضظعط 
تفاجأوا بزععره أحث سطغعط طظ جطفه. ولثلك صال 
وزغر  طع  اجاماسه  سصإ   ٢٠١٧/٤/١٢ غعم  بعتغظ 
بغظ  البصئ  طساعى  "إن  تغطرجعن  أطرغضا  خارجغئ 
الرئغج  تعلغ  طظث  تراجع  وروجغا  الماتثة  العقغات 
طساعى  سطى  البصئ  درجــئ  وإن  طظخئه...  تراطإ 
السمض خخعخا سطى المساعى السسضري لط تاتسظ، 

بض إظعا تثععرت".
إن الروس غاطعفعن سطى أن تساططعط أطرغضا طساططئ 
افسمال  شغ  شاحرضعط  دولغا  حأظعط  طظ  ترشع 
السغاجغئ بةاظئعا ضما ضان غتخض سطى سعث اقتتاد 
إحارة  أغئ  طع  جرغسا  غاةاوبعن  ولثلك  السعشغاتغ، 
جغرشع  أظه  غاععمعن  دولغ  سمض  بأي  لطصغام  طظعا 

الظصص  سصثة  إلى  باإلضاشئ  الثولغئ،  طضاظاعط  طظ 
سثاوتعط  بةاظإ  غربغئ  دولئ  غخئتعا  بأن  سظثعط 
طظ  شغظططصعن  ذلك  غثرضعن  شافطرغضان  لقجقم. 
غساسمطعن  وبثأوا  بالروس،  لطاقسإ  الجاوغئ  عثه 
وزغر  ظائإ  شصال  والاسالغ.  الشطرجئ  أجطعب  طسعط 
٢٠١٧/٤/١٢ "بحضض  غعم  رغابضعف  روجغا  خارجغئ 
جعرغا  طظ  افطرغضغئ  اإلدارة  طعصش  غزض  ســام 
الثعظ  سطى  غرد  طا  عع  اقتساق  شسثم  لشجا.  غمبض 
والفزاظئ  الشطزئ  شإن  سام  وبحضض  حغء.  أي  صئض 
الخادر  الثطاب  فجطعب  افجاجغئ  السمات  طظ 
المضعن  ذلك  غخئح  أق  وظأطض  واحظطظ.  طظ  تالغا 

الةععري لطسغاجئ افطرغضغئ".
وافطرغضان غثشسعن سمقءعط ظتع روجغا لغساصعوا 
لطمحارغع  وتظفغثعط  سمالاعط  سطى  ولغشطعا  بعا 
طاععمئ  ظتععا  تعجععط  روجغا  شااصئض  افطرغضغئ، 
أظه بثلك غخئح لعا تأبغر دولغ. شثشسئ إغران ظتععا 
لاحاري طظعا السقح وتاتالش طسعا شغ جعرغا، بض 
لغثفغ  تثخطعا  لغططإ  الحام  ذاغغئ  سمغطعا  دشسئ 
لط  الاغ  عظاك  الترب  شغ  شعرذاعا  فطرغضا،  سمالاه 
لاضعن  تاصثم  أطرغضا  وبثأت  الحعك.  إق  طظعا  تظض 
طظعا  شاجاظفثت  روجغا،  دور  وتصجم  العاجعئ  شغ 
تصرغئا عثشعا. وظعر ذلك شغ ضربعا صاسثة لطظزام 
صئض  إق  روجغا  تئطس  ولط   ٢٠١٧/٤/٦ غعم  السعري 
جاسات طظ الدربئ ولط تساحرعا، شاظجسةئ روجغا. 
إصاطئ  ظغاعا  سظ  أطرغضا  إسقن  طعضعع  شغ  وضثلك 
طظاذص آطظئ، شأسطظ الروس أن أطرغضا لط تساحرعط 
وعضثا  غسجلعا،  أن  طظ  خعشا  ذلك،  غصئطعن  ولضظعط 

تطسإ بعط أطرغضا.
لاظال  روجغا  ظتع  السسعدغئ  سمغطاعا  دشسئ  وصث 
المحروع  خاظئ  شغ  ذلك  لغخإ  الغمظ  شغ  تأغغثعا 
وراء  تصش  الاغ  إغران  تثسط  ضما  عظاك،  افطرغضغ 
افطرغضغ.  المحروع  غظفثون  الثغظ  التعبغغظ 
وسظثطا ُغساشظى سظ دسمعا تثغر السسعدغئ ظعرعا 

لروجغا، أو ق تسعد تعاط بالسقصات طسعا.
وضثلك دشسئ سمقءعا شغ السراق سطى سعث المالضغ 
وعمغئ  جقح  وخفصات  اجاراتغةغئ  اتفاصغئ  لغسصثوا 
وغساروا  المعارئئ  طراضجعط  غسجزوا  تاى  روجغا  طع 
ججءا طظ سعراتعط المضحعشئ، وعط سئارة سظ سئغث 
بقدعط  وشغ  شغعط  تاتضط  الاغ  أطرغضا  لسغثتعط 
روجغا  تععمئ  وصث  لطسراق.  الشاحط  اتاقلعا  طظث 
أظه جاضعن لعا طضاظئ شغ السراق ضما ضاظئ جابصا، 
السراق  تضام  غسث  ولط  ذلك،  تئثر  طا  جرسان  ولضظ 
الاثخض  ذطئعا  وصث  روجغا،  طع  بالسقصات  غعامعن 

المئاحر. افطرغضغ 
ودشسئ أطرغضا طآخرا سمغطعا شغ لغئغا تفار لغاصرب 
طع  غئتث  أظه   ٢٠١٧/٤/١٣ غعم  طسطظا  روجغا  طظ 
الروس حراء أجطتئ، ولط غسائسث إصاطئ صاسثة لعط 

جط
طار

إبارة الخراع بني باضساان وأششاظساان
سطى خط دوراظث غثثم طخالح أطرغضا

أغار/  ٦ باارغت  الئاضسااظغئ  الفةر  ختغفئ  أوردت 
 ١٠ ١٢ حثخا سطى افصض طظ بغظعط  ٢٠١٧، أن  طاغع 
طثظغغظ وجظثي طظ باضساان وآخر طظ الفغطص حئه 
السسضري لصعا تافعط وأن تعالغ ٤٠ آخرغظ أخغئعا 
أششاظغئ  صعات  صغام  بسث  والصخش  لطظار  إذقق  شغ 
بالعةعم سطى صعات الثشاع الاغ تترس المعظفغظ 
الثغظ غصعطعن بالاسثاد السضاظغ شغ صرغاغظ سطى 

تثود تحاطان غعم الةمسئ.
سظ  باضساان  غفخض  الثي  التثودي  الثط  إن 
صام  والثي  دوراظث  خط  باجط  طسروف  أششاظساان 
١٨٩٣م،  سام  الئرغطاظغ  العظث  تاضط  عع  بفرضه 
ضق  سطى  تصع  الاغ  الئحاعن  تةمسات  بثلك  ما  طصسِّ
وجغاجئ  الاصسغط  سمطغئ  ضمظ  وذلك  الةاظئغظ، 
وبحضض  الئحاعن  طظ  اآلقف  ضان  وصث  التضط. 
الصرابئ  وخقت  بالاةارة  تاسطص  وفجئاب  غعطغ 
الةاظئغظ  ضق  غسئرون  افخرى  افجئاب  طظ  وغغرعا 
اإلجقم  إن  ذعغطئ.  لسصعد  بترغئ  التثود  طظ 
صاطعا  شصث  لثلك  الئحاعن،  صئائض  صطعب  شغ  غاٍل 
ضث  المصاوطئ  ترضئ  دسط  شغ  وطعط  ضئغر  بثور 
وذرد  عجغمئ  شغ  ذلك  أضان  جعاء  الخطغئغغظ، 
السعشغغاغ،  اقتتاد  أو  الئرغطاظغئ  اإلطئراذعرغئ 
الفصري  السمعد  عط  ضاظعا  المظطصئ  عثه  شمسطمع 

المصاوطئ. لترضئ 
عجائط  تطفائعط  طع  افطرغضغعن  واجه  الشجو،  شمظث 
طثّلئ شغ الخراع شغ أششاظساان تغث إن طخغرعط 
إق  المتاطغظ.  طظ  جئصعط  سمظ  لغثاطش  غضظ  لط 
أن أطرغضا أدرضئ أعمغئ التجام الصئطغ سطى التثود 
الئاضسااظغئ افششاظغئ شغ عثا الخراع وصاطئ بتغطئ 
المصاوطئ  لترضئ  الفصري  السمعد  لاتطغط  الاصسغط 
صام  أطرغضا،  أواطر  سطى  شئظاء  أششاظساان.  شغ 
صاتق  افخرى  تطع  سمطغئ  بصغادة  الئاضسااظغ  الظزام 
ظصاط  طظ  السثغث  وطصغما  الصئطغ  التجام  شغ  حسئه 
الافاغح وتسغغب التثود، باإلضاشئ إلى اقساثاءات 
طسطمغ  اساصال  وسمطغات  سادغئ  أخئتئ  الاغ 
الاغ  افجالغإ  بسخ  عع  ذلك  ضض  المظطصئ،  عثه 
لترضئ  ُتصثم  الاغ  المساسثات  لاثطغر  اتئاسعا  تط 

افششاظغئ. المصاوطئ 
افطرغضغئ  لطثطئ  اظصغادا  وإظما  شصط،  عثا  لغج 
ظزام  باظخغإ  أطرغضا  صاطئ  والتضط،  لطاصسغط 
الئاضسااظغ  الظزام  بثسط  أغدا  وصاطئ  ضابعل 
إلغةاد  طتاولئ  شغ  التثود  سطى  الاعتر  خسث  الثي 

الضراعغئ بغظ طسطمغ ضق الةاظئغظ. شفغ السظعات 
افخغرة حعثت ضض ظصاط الافاغح بما شغعا بعابئ 
شغ  افششاظغئ   - الئاضسااظغئ  التثود  سطى  الخثاصئ 
سطى  الظار  وإذقق  لطصخش  تئادق  تحاطان  طظطصئ 
شارات طظازمئ طظ الصعات الاغ تترس التثود طما 
خطص تعترا بغظ ضق الةاظئغظ. شمسطمع ضق الئطثغظ 
إن  تاى  بسدعط  طظ  جثا  صرغئئ  خطئ  سطى  ضاظعا 
إصطغما  اسائارعا  تط  افوصات  بسخ  شغ  أششاظساان 
افطرغضغ  الشجو  وطظث  أظه  إق  باضساان،  طظ  خاطسا 
شإن ظزاطغ ضق الثولاغظ والطثغظ أخئتا لسئئ بغث 
السثاوة  طظ  بغؤئ  خطص  وباجامرار  تاوق  افطرغضان 
والضراعغئ بغظ المسطمغظ. وبثون أي تغاء صام ضق 
بثلك  طحااغظ  ظارغئ  تخرغتات  بائادل  الظزاطغظ 
عع  والثي  ووجعده،  افطرغضغ  الشجو  سظ  اقظائاه 
الظزاطغظ  شضق  المظطصئ.  شغ  اقجاصرار  سثم  جئإ 
افطرغضغ  اقتاقل  بثسط  غصط  لط  الثائظغظ 
المئررات  بثطص  ذلك  تةاوزا  بض  شصط  فششاظساان 

لئصائه الطعغض شغ المظطصئ.
أخئر  ظغسان/أبرغض،   ١٧ باارغت  الفةر  شغ  ورد  شضما 
بأن  طاضماجار  الةظرال  الئاضسااظغ  العزراء  رئغج 
طع  لطةاظئغظ  المفغثة  "الحراضئ  تظازر  باضساان 
أطرغضا والسمض طع اإلدارة افطرغضغئ الةثغثة، لظحر 

السقم وافطظ شغ المظطصئ وطا بسثعا".
إن الظزاطغظ الثطغاغظ بغث أطرغضا سطى ضق الةاظئغظ 
لاأطغظ  المسطمغظ  باصسغط  جغسامران  التثود  طظ 
لطمسطمغظ  غمضظ  وق  المظطصئ.  شغ  أطرغضا  أعثاف 
أجج  سطى  باصسغمعط  الظزاطغظ  لعثغظ  السماح 
وذظغئ. بض سطى السضج، غةإ سطغعط اتئاع اإلجقم 
الثي جغظعخ بعط ضأطئ واتثة صعغئ. شالمسطمعن 
ذالما  بغظعط  شغما  اقظصسام  طظ  دوطا  جغساظعن 
أطئ  شغ  تعتثعط  الاغ  اإلجقم  أواطر  سظ  تثطعا 
الراحثة  الثقشئ  تضط  تتئ  واتثة  ودولئ  واتثة 
﴿إِغََّما  وتسالى:  جئتاظه  اهللا  صال  الظئعة.  طظعاج  سطى 

الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوة﴾ [التةرات: ١٠]
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  خقل  طظ  شصط  إظه 
خط  جاظئغ  ضق  سطى  المسطمعن  جغامضظ  الظئعة 
دوراظث طظ الاعتث باظغئ، وتثطغر العغمظئ افطرغضغئ 
جاعتث  شالثقشئ  طضان.  ضض  وشغ  المظطصئ  سطى 
طسطمغ ضق الةاظئغظ، وتشطص جفارة أطرغضا وطراضج 
افطرغضغئ  الصعات  وتطرد  السسضرغئ،  السمطغات 

 والثبطعطاجغغظ طظ الئقد اإلجقطغئ
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وعضثا رشخ الةجائرغعن اقظثراط شغ اظاثابات بثت 
طتسعطئ سطى خسغث الظاائب، ودل عثا الرشخ سطى 
والسططئ  الةجائري  الحسإ  بغظ  لطبصئ  الاام  الشغاب 
الظاس  إدراك  سظ  تصغصغ  تسئغر  وعع  جعئ،  طظ 
شغ  وطسارضئ  جططئ  السغاجغ  العجط  عثا  لفحض 
السغر ظتع ظعدئ الئطث، ولثلك اسُائر السجوف الضئغر 
التضعطغئ  السغاجات  لفحض  ضظاغةئ  الاخعغئ  سظ 
والفساد المالغ، والغأس طظ إطضاظغئ أن تآدي عثه 
الاشغغر  طساعغات  طظ  طساعى  أي  إلى  اقظاثابات 

الةثي شغ إدارة حآون الئقد.
شغ  بما  صاطئ  الةجائرغئ  السططئ  إن  التصغصئ  شغ 
حظئ  وصث  الاخعغئ،  إلى  الظاخئغظ  لةثب  وجسعا 
صغادة  أن  ضما  ذلك،  أجض  طظ  ضئغرة  دسائغئ  تمطئ 
طراضج  شغ  بالاخعغئ  لطةظعد  السماح  صررت  الةغح 
والمراصئغظ  اإلسقم  وجائض  إلصظاع  وذلك  اقظاثاب 
بعجعد طحارضئ حئابغئ وذلك طظ خقل ظصض الةظعد 
بمقبج طثظغئ وصطرعط إلى طراضج اقصاراع وعع طا 

رشع ظسئئ المحارضئ خئاح غعم اقظاثاب.
طتسعطئ  ضاظئ  الظاائب  أن  تزعر  شعغ  افرصام  أطا 
أخًق ولضّظ سجوف الةمععر الساّم سظ المحارضئ شغ 
غحضك  الحئاب  جمععر  طظ  وخخعخًا  الاخعغئ، 
سمطّغا شغ طخثاصغئ عثه اقظاثابات. شصث أراد الظزام 
إسطاءعا  أراد  ولضظه  ظفسعا  تغبّغاته  تضرغر  إســادة 
غغر  التالغئ  اقظاثابات  ولضّظ  حسئغئ،  طخثاصغئ 
صادرة شسطّغًا سطى دسط عثا اقدساء فّن أغطئغئ الحسإ 

الةجائري، بئساذئ، خّعتئ برشدعا لطاخعغئ.
الثغظ  الةجائر  شغ  أعطظا  سظث  بان  الثي  العسغ  إن 
جعع  طظ  تشظغ  وق  تسمظ  ق  اظاثابات  صاذسعا 
بأغطئغئ جاتصئ، عط افتص باقظاخار وإجصاط ظزام 

 ساجج سظ تعشغر أدظى التصعق لعط

الةجائرغئ... اقظاثابات 
شعز الفؤئ الراشدئ لظزام التضط

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: أظج بظ غثاعط – تعظجـ 


