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إظه طظ المآلط أن تخئح بقد المسطمغظ طغثاظاً لطائرات افسثاء 
شغ  طرة  فول  بض  شتسإ  عثا  لغج  وبعارجعط،  وصاذشاتعط 
تارغت افطئ اإلجقطغئ أن غشجوعا السثو بط تخفص له وتمثته 
وتساثسغه، بض ضان عثا غسث خغاظئ هللا ولرجعله ولطمآطظغظ، 
إظما ضاظئ تصاتض السثو شاعجم وتظاخر ولضظعا ق تماثح سثواظه 
سطى المسطمغظ أو تساثسغه لغشغر بطائراته سطى أرض اإلجقم!... 
والغعم تضعِّن أطرغضا تطفاً طظ دول سثة لطسثوان سطى المسطمغظ 
بتةئ طضاشتئ (اإلرعاب)، وتضعِّن روجغا تطفاً طع إغران تثدع له 
بشثاد ودطحص ضثلك بتةئ طضاشتئ (اإلرعاب)، شغ العصئ الثي 
تراشصعط  العتحغئ  وافسمال  وطخثره،  اإلرعاب  أسُّ  شغه  عط 
تغث تّطعا، وصث اتفصعا سطى ترب اإلجقم وأعطه وعثا دغثن 
أسثاء اإلجقم، شصث غثاطفعن سطى أطعر شغما بغظعط ولضظعط ضث 

َّ يُْؤَفُكوَن﴾. َ
ُ ك اإلجقم غةامسعن ﴿ُهُم الَْعُدوُّ َفاْحَذْرُهْم َقاتَلَُهُم ابَّ

اصرأ شغ عثا السثد:
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بصطط:  الثضاعر سئث اهللا باذغإ – الغمظ

المدطربئ  راخغظ  وقغئ  شغ  طسطمعن  صروغعن  صال 
غربغ طغاظمار افتث، إظعط غأططعن شغ أن غتثث تشغغر 
إغةابغ بسث زغارة طئسعبئ لفطط الماتثة إلى المظطصئ، 
تغث غعاجه الةظعد اتعاطات بارتضاب اظاعاضات واجسئ 
الظطاق ضث افصطغئ المسطمئ، بما شغ ذلك سمطغات الصاض 
واقغاخاب وترق آقف المظازل. اخاامئ المصررة الثاخئ 
لفطط الماتثة لتصعق اإلظسان شغ طغاظمار، غاظشغ لغ، 
زغارة طثتعا بقبئ أغام لطاتصغص شغ العضع شغ وقغئ 
راخغظ غربغ طغاظمار، تغث أجفرت تمطئ سسضرغئ سظ 
شرار طا غصثر بـ ٦٥ ألفا طظ سرصغئ الروعغظشا المسطمغظ 
سئر التثود إلى بظشقدغح شغ افحعر البقبئ الماضغئ.

"ظأطض تصا أن تةطإ عثه الجغارة تشغغرا إغةابغا لطروعغظشا، 
وظأطض شغ ضسإ تصعصظا اإلظساظغئ"، تسئما صال رجض 
طظ الروعغظشا الظازتغظ الثغظ غسغحعن طآصاا شغ صرغئ 
ضغغ ضان بغغظ، طاتثبا بحرط سثم الضحش سظ ععغاه 
فجئاب أطظغئ. وتصعم غاظشغ لغ بةعلئ لمثة ١٢ غعطا 
طظ طغاظمار لاصغغط العضع التصعصغ، وذلك صئض أصض طظ 
سام طظ تحضغض تضعطئ أوظس جان جع تحغ المظاثئئ 
الثغظ  الروعغظشا،  سطى  اظائاععا  لغ  ترضج  دغمصراذغا. 
غسغح طسزمعط شغ وقغئ راخغظ. وصالئ إظعا جاصثم 
تصرغرا إلى طةطج تصعق اإلظسان الاابع لفطط الماتثة 

شغ آذار/طارس. (جضاي ظغعز سربغئ)
إلى  بتاجئ  لغسعا  الروعغظةا  طسطمغ  إن   :

غغغغغغغ

وق  السغاجغئ،  الثواشع  تترضعا  ساججة  طظزمات 
تفسض حغؤاً غغر الاعبغص. لصث وخطئ أطاظا تث الغأس 
طظ عثه الئسبات والطةان والاتصغصات - طظ طغاظمار 
العجطى  أشرغصغا  إلى  شطسطغظ  وطظ  جعرغا،  إلى 
الماتثة  وافطط  التضعطات  شغعا  حارضئ  الاغ   -
والمظزمات افخرى؛ فظعا ق تصثم أغئ تطعل طعبعصئ 
زال  طا  لطمساظاة.  تث  لعضع  عادشئ  إجراءات  أو 
الروعغظةا غاسرضعن لقضطعاد وطا زالعا غخظفعن 
"بسثغمغ الةظسغئ"، بسث أن ترطعا طظ تص الاابسغئ 
شغ  بما  المةاورة،  الثول  طظ  وغغرعا  طغاظمار  شغ 
جضاظعا  غالئغئ  المسطمعن  غحضض  الاغ  الئقد  ذلك 
زال  وطا  وإظثوظغسغا.  وطالغجغا  بظشقدغح  طبض 
سحرات اآلقف غصئسعن شغ أبحع طثغمات الظازتغظ 
جعء  طظ  شغعا  وغساظعن  اضازاظاً،  وأضبرعا  داخطغاً 
الاشثغئ واظاحار افطراض، وغمظسعن طظ طشادرتعا، 
طبض  افجاجغئ  والثثطات  التصعق  شغعا  غظالعن  وق 
الرساغئ الختغئ والاسطغط. وصث أبئائ افطط الماتثة 
التاجئ  سظ  زائثة  عغؤئ  أظعا  وبظفسعا  ظفسعا  سظ 
تماطاً، وأظعا طآجسئ تساظغ طظ اخاقل وظغفغ وأن 
إربعا شغ تماغئ الروعغظةا وغغرعط طظ المسطمغظ 
شاحقً. إن ضض عثا غثل بضض  المزطعطغظ غسث إرباً 
غغر  السالمغ  الثغمصراذغ  الظزام  أن  سطى  وضعح 
صادر بض ق غرغث تماغئ طسطمغ الروعغظةا وغغرعط 
طظ المسطمغظ المدطعثغظ شغ جمغع أظتاء السالط. 
وعع غحضض أغًدا دلغقً ضاشغاً لطمسطمغظ أن ق غدسعا 
غغر  تضعطات  أو  طظزمات  أو  عغؤات  شغ  بصاعط 
إجقطغئ لاتصغص السثل وافطظ لعط. إن طا غتااجه 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  عع  الروعغظةا 
والاغ  تماغاعط،  سطى  الصادرة  وتثعا  شعغ  الظئعة، 
جادمظ لعط تصعصعط، وعغ وتثعا الاغ جاتصص 
لعط طساصئقً ضرغماً ق غعجث شغه الثعف والزطط. وإن 
تسطغص اآلطال بشغر السمض الةاد إلصاطئ عثه الثولئ 
المسطمغظ  لضض  المساظاة  إذالئ  إلى  إق  غآدي  لظ 

المزطعطغظ شغ ضض أظتاء السالط.

صال المئسعث افطمغ إلى الغمظ إجماسغض ولث الحغت 
أتمث إن العضع اإلظساظغ شغ الغمظ ضاربغ! جاء ذلك 
شغ تخرغح له الثمغج ١٤ربغع اآلخر ١٤٣٨عـ المعاشص ١٢ 

ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠١٧م لصظاة الةجغرة الفدائغئ.
الغمظ  شغ  الغعظغسغش  طظزمئ  طمبطئ  أحارت  بغظما 
الثضاعرة طغرغاحض رغقظع، إلى أن ٢٠١٦ ضان ساطا صاجغا 
سطى افذفال شغ الغمظ، تغث صدى ١٤٠٠ ذفض ظتئعط 
صئض  طظ  آخرغظ،  ذفق   ٢١٤٠ لقخابئ  وتسرض  صاقً 
شغ  الاشثغئ  جعء  طسثقت  واجامرت  الخراع،  أذراف 
اقرتفاع، ضما اصارب الظزام الختغ طظ تاشئ اقظعغار، 
بط ظعرت أزطئ السغعلئ ضمعثد خطغر لمسغحئ الظاس.

وتسامر أرصام الصاطى والمخابغظ شغ تجاغث ططرد طع 
اجامرار جئعات الصاال شغ اقحاسال شغ ترب اظثلسئ 
طع  عادي  ربه  سئث  ظزام  بغظ  الساطغظ،  صرابئ  طظث 
طحغثات الثطغب طظ جعئ، وتتالش المثطعع خالح طع 

التعبغغظ طظ جعئ أخرى.
بغظما طا غسمى الرباسغئ الثولغئ المامّبطئ شغ (أطرغضا 
وبرغطاظغا والسسعدغئ واإلطارات) لط تافص بسث سطى 

تعزغع التخص طظ الثغرات الغمظغئ شغ طا بغظعا.
وعا عع المظثوب الثولغ إلى الغمظ (ولث الحغت أتمث) 
الماخارسئ  لفذراف  غصثطعا  جثغثة،  لعرصئ  غتدر 
شغ الغمظ، وخفعا بأظعا تةمع بغظ خطئ ضغري (وزغر 
الثارجغئ افطرغضغ) وخارذئ الطرغص افطمغئ المصثطئ 

شغ طفاوضات الضعغئ.
وضان ولث الحغت أتمث صث صام بةعلئ سطى طحغثات 
خظساء  إلى  جغاعجه  إظه  الةجغرة  لصظاة  وصال  الثطغب، 
وسثن لسرض ورصاه الةثغثة، الاغ صال إظعا تحمض 

التض السغاجغ وافطظغ بالاعازي.
جاضعن  المفاوضات  طظ  الةعلئ  عثه  أن  غئثو  وق 
طثاطفئ سما جئصعا طظ جعقت، عثا شغ تال اظسصادعا 
أخق، فن الطةظئ الرباسغئ الممسضئ بالصدغئ الغمظغئ 
لط تافص سطى تخعر لطتض بسث، وَلط تافص سطى تصاجط 

الظفعذ والبروة شغ الغمظ.
شئرغطاظغا طامسضئ بمساسمرتعا الصثغمئ سثن، وضما 
صالئ رئغسئ وزرائعا تغرغجا طاي "لظ ظسمح إلغران أن 
تعثد أطظ الثطغب" شغ إحارة إلى أطرغضا الاغ تسامث 
- ضمظ جغاجئ أوباطا - سطى إغران لاظفغث طحارغسعا 
شغ المظطصئ تتئ غطاء ذائفغ. ولعثا أوسجت برغطاظغا 
داخض  بالاعغض  اإلطارات  وخخعخا  الثطغب  لمحغثات 
طا  إلى  بصعاتعا  والثخعل  السربغ،  الاتالش  غسمى  طا 
غسمى المظاذص المتررة لطسغطرة سطى داخض افرض 
اإلطارات  تسمئ  أن  وبسث  الغمظ.  جظعب  طسزط  شغ 
وجعدعا شغ سثن والمضق - أعط المثن الةظعبغئ - عا 
عغ تصعد اْلَغْعَم طسارك الساتض الشربغ شغ باب المظثب 
طاةعئ خعب طغظاء المثا، شغ طتاولئ لاصعغئ المعصش 
المفاوضات  شغ  عادي  ربه  سئث  لتضعطئ  الافاوضغ 

افطمغئ الاغ غتدرعا تالغا ولث الحغت أتمث.
لطتضعطئ  ظثا  التعبغغظ  لفرض  أطرغضا  تسمض  بغظما 
شغ  طسعا  والظفعذ  السططئ  اصاسام  أجض  طظ  الغمظغئ 
تعرغإ  شغ  إغران  سطى  أطرغضا  وتسامث  الصادم،  التض 
افجطتئ والمصاتطغظ إلى التعبغغظ، بغظما تسامث سطى 
ذرغص  سظ  الغمظغ  بالمطش  اإلطساك  شغ  السسعدغئ 
اتاعائعا لةمغع افذراف الماخارسئ شغ الغمظ ولسمص 

جثورعا داخض الظسغب الصئطغ شغه.
والتص عع أن طساظاة أعض الغمظ لغسئ ولغثة الغعم 
بقدعط  إلى  الئرغطاظغ  اقتاقل  دخعل  طظث  عغ  بض 
واصاطاع الئقد سظ جسط الثقشئ السبماظغئ الدسغفئ 
سطغظا  غمطغه  طا  خطش  بالسغر  التض  غضعن  وق  آظثاك، 
الضاشر المساسمر طظ طحارغع طبض الظزام الةمععري 
بالسعدة  بض  المثظغئ،  الثولئ  الةثغثة  طعضاه  أو 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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بغظ  الماسبرة  السقم  طفاوضات  إلتغاء  طسسًى  شغ 
السططئ الفطسطغظغئ وضغان غععد، ُسصث شغ الثاطج 
شغ  لطسقم  دولغ  طآتمر  الةاري  الحعر  طظ  سحر 
وخمج  دولئ  جئسغظ  سظ  طمبطعن  تدره  بارغج، 
طظزمات أطمغئ، عغ الةاطسئ السربغئ وطظزمئ الاساون 
اإلجقطغ والطةظئ الرباسغئ واقتتاد افوروبغ واقتتاد 
جراء  غععد  وضغان  السططئ  تدعر  ودون  افشرغصغ، 
تط  شغما  المآتمر،  تدعر  غععد  وزراء  رئغج  رشخ 
تأجغض لصاء الرئغج الفرظسغ برئغج السططئ إلى طا 

بسث أجئعسغظ.
جاء عثا المآتمر اجاضماقً قجاماع بارغج الامعغثي 
الثي سصث شغ تجغران السام الماضغ وتدره طمبطعن 
سظ ٢٥ دولئ بمحارضئ أطرغضغئ أوروبغئ وسربغئ دون 

تدعر الطرف الفطسطغظغ أو الغععدي.
سّثلئ  والثي  لطمآتمر،  الثااطغ  الئغان  وتدمظ 
طظ  الرابع  بتثود  اقساراف  طرات،  جئع  طسعدته 
تجغران/غعظغع ١٩٦٧ بما شغعا الصثس الحرصغئ ضتثود 
لطثولئ الفطسطغظغئ، واسائار تض الثولاغظ تقً غغر صابض 
شغعا  بما  الثولغئ  الصرارات  سطى  الئغان  وأضث  لطظصاش. 

صرار طةطج افطظ الثولغ رصط ٢٣٣٤ الثاص بسثم 
خطاب  شغ  جاء  طا  إلى  إضاشئ  اقجاغطان،  حرسغئ 
شرض  وسثم  ضغري  جعن  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر 
التض سطى افذراف الماظازسئ، وططالئئ الفطسطغظغغظ 
وغععد بظئث السظش والاأضغث سطى أن أطظ ضغان غععد 
لظ غاتصص إق بأطظ الثولئ الفطسطغظغئ. ضما تمثخ 
طةمعسئ  وعغ  سمض،  شرق  بقبئ  اساماد  سظ  المآتمر 
وغحرف  السقم  سمطغئ  بمتفجات  الماسطصئ  السمض 
المثظغ  المةامع  وطةمعسئ  افوروبغ،  اقتتاد  سطغعا 
طظاثغات  لسصث  الراطغئ  السعغث  سطغعا  تحرف  الاغ 
الطرشغظ،  ضق  طظ  المثظغ  المةامع  طظزمات  بغظ 
والمةمعسئ افخغرة الثاخئ بالتعضمئ وبظاء طآجسات 

الثولئ الفطسطغظغئ وتارأجعا ألماظغا.
ظاائةه  وطسرشئ  طظه  والشرض  المآتمر  أعثاف  ولفعط 

الفسطغئ وآباره سطى افرض ظثضر افطعر الاالغئ:
أوقً: ُغسث المآتمر طتاولئ أوروبغئ لطئتث سظ دور شغ 
بإدارته  اجاأبرت  أن  بسث  الفطسطغظغئ  الصدغئ  ططش 
أطرغضا تترغضاً وتةمغثًا، شأوروبا تئتث لعا ولسمقئعا 
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بصطط: سقء أبع خالح*

أصر الرئغج افطرغضغ المظاعغئ وقغاه، باراك أوباطا، تمثغث "تالئ 
الطعارئ العذظغئ" بحأن روجغا وإغران و٣ دول أخرى، إلى جاظإ 
بسخ الاظزغمات طبض تجب اهللا الطئظاظغ، صئض تسطغط طعام الئغئ 
الصسط  غآدي  الثي  تراطإ،  دوظالث  المظاثإ،  لطرئغج  افبغخ 
ووّجه  الةاري.  الحعر  طظ  الـ٢٠  شغ  افطرغضغ  الضعظشرس  أطام 
أوباطا رجالئ إلى الضعظشرس افطرغضغ لغطئ أطج الةمسئ، أبطشه 
شغعا بامثغث تالئ الطعارئ بحأن إغران وضعبا ولغئغا وزغمئابعي 
وشظجوغق والثولئ الاغ تصعم باصعغخ أوضراظغا (روجغا). وغصدغ 
تمثغث تالئ الطعارئ العذظغئ باجامرار السصعبات ضث إغران والثول 

الثمج افخرى لمثة سام آخر، تغث غسري طفسعل عثا الصرار بحأن ذعران طظث آذار/طارس ١٩٩٥، تغظ أسطظاعا 
إدارة الرئغج السابص بغض ضطغظاعن. ضما أطر الرئغج افطرغضغ شغ رجالاه لطضعظشرس بامثغث اإلجراءات ضث أخعل 
جماسات إرعابغئ شغ الحرق افوجط، طظعا تجب اهللا شغ لئظان و١٢ تظزغما آخر. وأسطظ الئغئ افبغخ أن الرئغج 
أوباطا أحار شغ رجالاه إلى اقتفاق الظعوي المئرم بغظ الثول السئ الضئرى وذعران طثاذئاً الضعظشرس صائقً: 
"وشصاً لاصرغر العضالئ الثولغئ لططاصئ الثرغئ الخادر شغ غعم ١٦ ضاظعن الباظغ/غظاغر، ٢٠١٦ الثي أضث سطى تظفغث إغران 
الاجاطاتعا بمعجإ اقتفاصغئ الظعوغئ، ألشئ العقغات الماتثة افطرغضغئ، السصعبات ضث إغران". وأضاف أوباطا: "شغ 
تغظ ألشغظا السصعبات ضث الئرظاطب الظعوي اإلغراظغ بظاء سطى الاجاطاتظا شغ اقتفاصغئ الظعوغئ، لضظ سثدًا طظ السصعبات 
الاغ ق ترتئط بالمحروع الظعوي ق تجال صائمئ". رغط ذلك أضث أوباطا أن "بسخ تخرشات وجغاجات الظزام اإلغراظغ 
شغ المظطصئ تاسارض طع طخالح واحظطظ، وعغ تعثغث غغر سادي واجابظائغ لفطظ الصعطغ والسغاجئ الثارجغئ 
واصاخاد العقغات الماتثة، لثلك صررت تمثغث تالئ الطعارئ واجامرار السصعبات الحاططئ ضث تعثغثات إغران". 
غثضر أن صاظعن الطعارئ العذظغ شغ العقغات الماتثة الثي دخض تغج الاظفغث شغ تحرغظ افول/أضاعبر ١٩٧٧، غسطغ 
الرئغج افطرغضغ تص تتثغث "أي تعثغث غغر سادي أو اجابظائغ طخثره الضطغ أو الةجئغ خارج العقغات الماتثة" 

وشرض السصعبات القزطئ، طبض تزر المساطقت الاةارغئ وتةمغث افخعل والمماطضات. (السربغئ ظئ)

طسطمع طغاظمار غأططعن شغ تثوث 
تشغغر بسث زغارة دولغئ
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أوباطا غمثد الطعارئ تعل روجغا وإغران وتجب اهللا
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اجاآظفئ المفاوضات الاغ بثأت طظث ١٨ حعرا لتض 
الصدغئ الصئرخغئ غعم ٢٠١٧/١/٩ شغ جظغش، والاتص 
بالمفاوضغظ غعم ٢٠١٧/١/١٢ زسغما حطري صئرص، 
الغعظاظغ  والةظعبغ  أضظةغ  طخطفى  الارضغ  الحمالغ 
أظاجااجغادغج  ظغضعس  لصئرص  رئغسا  به  المسارف 
بتدعر طمبطغ الثول الداطظئ البقث ترضغا وبرغطاظغا 
غعتغرغح  الماتثة  افطط  جضرتغر  وبتدعر  والغعظان 
"المظزمئ  وصــال:  "بالاارغثغ"  المآتمر  وخش  الــثي 
الثولغئ تعثف إلى الاعخض لتض دائط وطساثام لطصدغئ 
رئغج  والاتص  السرغع".  "التض  طظ  بثق  الصئرخغئ 
العزراء الارضغ غطثرغط بالمفاوضغظ لغدفغ جثغئ سطى 

المفاوضات.
أطرغضغ  طصارح  تعل  تثور  اآلن  المفاوضات  أن  سطما 
صثغط غاسطص باحضغض دولئ شثرالغئ طآلفئ طظ ضغاظغظ 
غعظاظغ وترضغ. والمصخعد طظه إظعاء وجعد برغطاظغا شغ 
صئرص، تغث غعجث لعا صاسثتان سسضرغاان طعماان 
سثا  جظعدعا  طظ  ألفا   ٢٤ طظ  أضبر  تدمان  عظاك 
أجعجة الاظخئ واقجاثئارات لطاةسج سطى المظطصئ 
ترضغا  طع  ضاطظئ  دولــئ  ظفسعا  وجسطئ  وطراصئاعا. 
لدمان   ١٩٦٤ سام  سصثتعا  اتفاصغئ  تسإ  والغعظان 
العضع الثي رجماه شغ الةجغرة بسث افتثاث الاغ صام 
بعا الصئارخئ الغعظاظغعن ضث المسطمغظ افتراك طئاحرة 
برغطاظغا  تاشزئ  وبثلك  طئاحرة.  غغر  ظفعذعا  وضث 

سطى ظفعذعا عظاك تسإ عثه اقتفاصغئ.
ولضظ ق غظاصح العجعد السسضري الئرغطاظغ طئاحرة، 
الرئغج  شصال  الارضغ  السسضري  العجعد  غظاصح  وإظما 
سطى  أوق  اقتفاق  "سطغظا   ٢٠١٧/١/١٣ غعم  الصئرخغ 
الرئغج  شرد  الةجغرة".  طظ  الارضغ  الةغح  اظستاب 
المساتغض  "طظ  ظفسه  الغعم  شغ  أردوغــان  الارضغ 
اظستاب الةظعد افتراك بالضاطض وجئص أن ظاصحظا ذلك. 
إذا ضان عثا طعضعع بتث شغظئشغ أن غستإ الةاظئان 
جظعدعما طظ صئرص. عظاك خطئ إلبصاء ٦٥٠ جظثغًا 
شغ الةجغرة بسث الاسعغئ"  غعظاظغاً  و٩٥٠ جظثغاً  ترضغاً 
سطما أن لارضغا ٣٠ ألش جظثي، ولطغعظان ١١٠٠ جظثي. 
شأردوغان غزعر اجاسثاده لستإ الصعات الارضغئ إذا 
ضان العجعد السسضري ضضض طعضعع بتث وغآدي إلى 

تظفغث التض افطرغضغ.
وغظاصح طعضعع اجارجاع سحرات اآلقف طظ الصئارخئ 
الغعظاظغغظ طماطضاتعط وطساضظعط الاغ شروا طظعا جظئ 
١٩٧٤ وتئادل افراضغ، وصث اجاسثت ترضغا أردوغان 
لطاظازل سظ ٧٪ طظ افراضغ الارضغئ الصئرخغئ لخالح 
الغعظاظغغظ بمعجإ خطئ سظان افطرغضغئ سظثطا واشصئ 
شغ  سطغعا  غعاشصعن  افتــراك  الصئارخئ  وجسطئ  سطغعا 
اجافااء سام ٢٠٠٤. ولثلك صال أضظةغ صئض طشادرته 
لتدعر طآتمر جظغش: "المتادبات المصئطئ تحضض طفارق 
ولغسئ  إغةابغئ،  ظاائب  لاتصغص  ضرورغئ  وعغ  ذرق، 
طةرد لصاءات، ولضظعا لظ تسفر سظ ظاغةئ ظعائغئ، سطغظا 
أن ظضعن تثرغظ... لسظا طاحائمغظ، لضظ سطغظا أن ق 
خسئا".  أجئعسا  ظاعصع  اظاعى،  حغء  ضض  بأن  ظفارض 
وأطا رئغج الصئارخئ الغعظاظغغظ شصث ضاإ سطى تعغار 
صئض طشادرته إلى جظغش غتثوظا "افطض والبصئ والرغئئ 
ضئغرة  "خقشات  سظ  أغام  صئض  تتثث  ولضظه  بالعتثة" 

تعل بعابئ تحضض أجاس التض شغ صئرص".
شغ  وجعدعط  غمج  ق  تض  بأي  غرضعن  اإلظةطغج  إن 
الئرغطاظغئ  ــعزراء  ال رئغسئ  تتثبئ  ولعثا  الةجغرة، 
صئض  غعم ٢٠١٧/١/٧  أردوغان  طع  عاتفغا  طاي  تغرغجا 
بثء المفاوضات واخفغظ إغاعا "بأظعا جاحضض شرخئ 
تصغصغئ لطعخعل إلى تض سادل ودائط غظعغ اقظصسام 
شغ الةجغرة". وعرع وزغر خارجغاعا جعظسعن طحارضا 
بالمآتمر لغدمظ سثم المساس بالعجعد الئرغطاظغ. 
وتثطط طاي لجغارة ترضغا لئتث عثا المعضعع. فظه لط 
تسث لثى اإلظةطغج صعة سطى طصاوطئ المحارغع افطرغضغئ 
شصثوا  لضظعط  السمقء،  سطى  غسامثون  ضاظعا  تغث 

سمقءعط شغ التضط شغ ترضغا، الثغظ ضاظعا غسامثون 
تغث  صئرص،  شغ  ظفعذعط  تماغئ  شغ  ضبغرا  سطغعط 
دشسعا ترضغا لطاثخض شغعا سام ١٩٦٣ سطى سعث سمغطعط 
إغظعظع، وضثلك سام ١٩٧٤ سطى سعث سمغطعط أجاوغث، 
شتاشزعا سطى ظفعذعط بسثطا أحسطئ أطرغضا افتثاث 
الصئارخئ  طظ  أتئاسعا  شترضئ  التصئاغظ،  عاتغظ  شغ 
الغعظاظغغظ لغساعلعا سطى التضط وطظ بط غسمطعا سطى 

ذرد اإلظةطغج.
ولعثا شطظ ترضى أطرغضا سطى أن تتض الصدغئ وتارك 
اإلظةطغج طرتاتغظ عظاك. شطظ غعثأ لعا بال تاى تجغض 
ظفعذعط وتتض طتطعط وتفضك صعاسثعط وتثغط شغعا، 
أولى  أحسطئ  تغث  جظئ،  جاغظ  طظث  تخارسعط  شعغ 
الصئرخغ  الرئغج  صال  ولعثا   .١٩٥٥ سام  افتــثاث 
جثرغئ  تشغغرات  سظ  تامثخ  أن  غظئشغ  "المفاوضات 
إسقن  إن  "تصغصئ،  وصال  لطةجغرة".  افطظغ  العضع  شغ 
المحارضغظ  سجم  واضح  بحضض  غتثد  الماتثة  افطط 
سطى الاعخض لتض طصئعل لططرشغظ بحأن صداغا افطظ 
والدماظات. إظه غمبض تفعغدا لمةمعسات السمض لعضع 
أحضال جثغثة (طظ الدماظات) تضعن طصئعلئ وتثاطش 
بحضض جثري سظ ظزام ضماظات ١٩٦٠". وعثا غمج 
ظفعذ برغطاظغا ضثولئ ضاطظئ لغظعغ ضماظاعا الثئغبئ! 
التطعل  ضض  شغ  الئرغطاظغ  الظفعذ  تساعثف  شأطرغضا 
والمفاوضات  سصثتعا  الاغ  والمآتمرات  ذرتاعا  الاغ 
الاغ تةرغعا باجط افطط الماتثة شغما غاسطص بالصدغئ 
الصئرخغئ. شإذا لط غتض عثا افطر شالصدغئ تئصى صائمئ.
إن صئرص ضضض صدغئ إجقطغئ تدغع شغ المآتمرات 
الثولغئ والتطعل اقجاسمارغئ والمفاوضات والاظازقت. 
وعضثا تدغع صداغا المسطمغظ وغاقسإ بعا لادمظ 
الثول اقجاسمارغئ جغطرتعا سطغعا. لصث اظائعئ عثه 
الثول إلى أعمغئ افسمال السغاجغئ بسثطا ضاظئ افسمال 
السسضرغئ عغ الطاغغئ، والمسطمعن طصاتطعن حةسان 
دائما غعجطعظعا بافسمال السسضرغئ، ولضظ غظصخعط 
العسغ السغاجغ لغعجطععا بافسمال السغاجغئ الختغتئ 
ضما غمطغعا سطغعط اإلجقم ق ضما تمطغعا سطغعط عثه 
الثول اقجاسمارغئ، ولعثا أجسئ عثه الثول المظزمات 
الثولغئ طبض افطط الماتثة وسصثت المآتمرات الثولغئ 
وأدخطئ  صراراتعا.  لاظفغث  الثولغئ  الاتالفات  وأصاطئ 
طاتثة  وأطط  طآتمرات،  الصعالإ؛  عثه  شغ  صدغئ  ضض 
تتالفات  وسصث  ـــرارات،  ص وإخـــثار  ــظ،  افط وطةطج 
لاظفغثعا، طبطما شسطئ شغ الخعطال والسراق وأششاظساان 
وجعرغا والغمظ وغغرعا، شطربما ق تسمث إلى تظفغثعا 
فن  شطسطغظ  ضمسألئ  طسغظئ  قسائارات  باتالفاتعا 
أطرغضا والثول الشربغئ ق تسمث إلى تظفغثعا باتالفاتعا 
طئاحرة لتساجغئ طعضعع غععد لثغعا، وطبض صدغئ 
صئرص لعجعد برغطاظغا السدع الثائط بمةطج افطظ 

ذرشا شغ عثه الصدغئ، وعغ المصخعدة بالثات.
زاوغئ  طظ  إق  جثرغا  تق  تتض  لظ  صئرص  صدغئ  إن 
سطى  شاتئ  إجقطغ  بطث  شعغ  اإلجقطغئ،  السصغثة 
سعث الثطغفئ الراحثي سبمان بظ سفان رضغ اهللا سظه، 
وتضمئ باإلجقم تاى جاء الخطغئغعن شاتاطععا، وطظ 
بط تررعا المسطمعن، شسادت تتئ تضط الثقشئ سطى 
سعث السبماظغغظ، تاى جاء الخطغئغعن اإلظةطغج شأسطظعا 
سمغطعط  سظعا  وتظازل   ،١٩١٤ ســام  لعا  اتاقلعط 
طخطفى ضمال لخالتعط بمساعثة لعزان سام ١٩٢٤، 
ضما تظازل سظ باصغ الئقد اإلجقطغئ لخالح الخطغئغغظ 
المساسمرغظ. وصث سمض اإلظةطغج سطى جسض المسطمغظ 
الغعظاظغغظ  وجطإ  خئغبئ  بأجالغإ  الةجغرة  غشادرون 
الظخارى إلغعا لغخئتعا افضبرغئ. شئالرغط طظ ضض ذلك 
اإلجقم،  تضط  إلى  إسادتعا  غةإ  إجقطغ  بطث  شعغ 
وتضام ترضغا غفرذعن بعا اجاةابئ لفواطر افطرغضغئ 
بقد  إلى  ضاططئ  ضمعا  بعجعب  اهللا  أواطــر  طثالفغظ 
اإلجقم لغسعض اظدعاؤعا تتئ الثقشئ الراحثة سطى 

 طظعاج الظئعة الصائمئ صرغئا بإذن اهللا

تعجعات اإلدارة افطرغضغئ الصادطئ 
يف املطفات الثولغئ
بصطط: الثضاعر سئث اهللا روبغظ

السغاجات  تراطإ  دوظالث  المظاثإ  الرئغج  تّثد 
ضئغر،  بحضض  الثولغئ  السقصات  تشغر  أن  غمضظ  الاغ 
والاطعرات شغ طةطج الحغعخ افطرغضغ بغظ الساحر 
شغ  بما  الباظغ/غظاغر،  ضاظعن  حعر  طظ  سحر  والبالث 
اإلجراءات  طظ  ضةجء  طفاعتئ  تتصغصات  جطسات  ذلك 
وتسطغط  الةثغثة  لتضعطاه  تراطإ  ترحح  إلصرار 
والخغظ  روجغا  طع  المساصئطغئ  السقصات  سطى  الدعء 

والمضسغك والحرق افوجط.
إن العقغات الماتثة تتئ إدارة تراطإ جعف تسطغ 
طضاشتئ  شغ  الثولغئ  الحآون  شغ  جثغثًا  دورًا  روجغا 
(الاطرف اإلجقطغ). وصال تراطإ لختغفئ وول جارغئ 
السصعبات  إن  الباظغ/غظاغر  ضاظعن   ١٣ شغ  جعرظال 
سطى روجغا غمضظ رشسعا: "إذا ضان  المفروضئ تثغباً 
لثغك سقصات ذغئئ طع روجغا، وعغ بالفسض تساسثظا، 
إذًا طا التاجئ لقبصاء سطى السصعبات، إذا ضان عظاك طظ 
طرحح  تاغطرجعن  رغضج  وصال  جغثة؟"  بأحغاء  غصعم 
السقصات  لةظئ  أطام  الثارجغئ  وزغر  لمظخإ  تراطإ 
الثارجغئ شغ طةطج الحغعخ شغ ١٠ ضاظعن الباظغ/غظاغر 
إظه: "شغ العصئ الثي تسسى شغه روجغا لضسإ اقتارام 
إجراءاتعا  تأخث  لط  الثولغئ،  الساتئ  سطى  وافعمغئ 
روجغا  إن  اقسائار،  بسغظ  افطرغضغئ  المخالح  افخغرة 
تحضض خطرًا، إقّ أّن تخرشاتعا طاعصسئ شغما غثص دشع 
طخالتعا إلى افطام". طما غسظغ الصئعل بإطضاظغئ إسطاء 
روجغا دورًا جثغثًا سطى الساتئ السالمغئ. إن تاغطرجعن 
عع الرئغج الاظفغثي السابص لحرضئ "إضسعن طعبغض" 
والثي لثغه خئرة ذعغطئ شغ الافاوض تعل اقتفاصغات 

طع روجغا. وصال جغمج طاتغج، الثي اخااره تراطإ 
وزغرًا لطثشاع، أطام لةظئ الثثطات المسطتئ شغ طةطج 
الحغعخ شغ ١٢ ضاظعن الباظغ/غظاغر: "إن الحغء افضبر 
أعمغئ عع أن ظثرك التصغصئ، وظتظ ظاساطض طع بعتغظ، 
وأن  افذطسغ،  حمال  تطش  ضسر  غتاول  أظه  وظثرك 
ظاثث الثطعات... لطثشاع سظ أظفسظا تغث غةإ ذلك". 
إن طاتغج طتئعب طظ صئض التجب الةمععري وتسغغظه 
غسعض سطغعط صئعل "خفصئ" جثغثة طع روجغا. وطع 
بثاغئ ظحر ٤ آقف جظثي أطرغضغ شغ أوروبا الحرصغئ 
شغ تفض أصغط شغ بعلظثا شغ ١٤ ضاظعن الباظغ/غظاغر، 
طع  الافاوض  سطى  صادرة  الماتثة  العقغات  جاضعن 
روجغا طظ طعصع صعة. وصال الرئغج الارضغ أردوغان 
الماتثة  العقغات  إن  الباظغ/غظاغر  ضاظعن   ١٣ شغ 
جاتدر طتادبات بحأن جعرغا طع روجغا وترضغا شغ 
٢٣ ضاظعن الباظغ/غظاغر. وأضث شرغص تراطإ أن عثا صث 
تط طظاصحاه شغ اتخال عاتفغ شغ ٢٨ ضاظعن افول/

دغسمئر بغظ السفغر الروجغ لطعقغات الماتثة وطاغضض 

شطغظ، الثي ُسغظ طساحارًا لفطظ الصعطغ. وضان شطغظ 
السام الماضغ صال شغه إن أغثغعلعجغئ  صث ظحر ضااباً 

اإلجقم عغ الاعثغث الرئغسغ لطعقغات الماتثة.
إن الخغظ تعثد ذرق الاةارة الثولغئ والحراضئ سئر 
المتغط العادئ (TPP) لطاةارة الترة، والاغ اجابظئ 
قتاعاء  أوباطا  اجاراتغةغئ  عثه  ضاظئ  تغث  الخغظ، 
طظ  باقظستاب  تراطإ  وسث  شصث  ذلك،  وطع  الخغظ. 
الـ (TPP) شعرًا وعثا غسظغ أن عظاك اجاراتغةغئ أخرى 
قتاعاء الخغظ. وصال تراطإ طرارًا وتضرارًا بأظه جعف 
إن  وصال  الخغظ،  سطى  الدشعط  طظ  المجغث  غدع 
جغاجئ "خغظ واتثة" صث تاشغر، ولضظ شغ تخرغتاته 
لختغفئ وول جارغئ جعرظال صال إظه غرغث طظ الخغظ 
اخائارًا  جغضعن  تغث  أطرغضا،  أطام  أجعاصعا  تفاح  أن 

طعماً لرئاجئ تراطإ.
الئسخ  أصطصئ  صث  التّرة  لطاةارة  تراطإ  طسارضئ  إن 
جسطعا  صث  أظعط  غئثو  ولضظ  الةمععري،  التجب  شغ 
تراطإ تتئ السغطرة، فظه وبسث التثغث المئّضر سظ 
وضع تث لةمغع اتفاصغات الاةارة الترة شصث أضث شصط 
سطى إظعاء الـ (TPP). والثي لط غضظ شغ العاصع جعى 
جغاجئ طصّظسئ قتاعاء الخغظ. وصال تراطإ إظه جغظعغ 
اتفاصغئ الاةارة التّرة فطرغضا الحمالغئ (NAFTA) طع 
المضسغك وضظثا، ولضظ تراطإ صث جضئ سظ عثا افطر 
طآخرًا. وبثقً طظ ذلك، شصث تفاخر خقل طآتمر ختفغ 
شغ ١١ ضاظعن الباظغ/غظاغر تعل إعاظئ المضسغك سظ 
إلى  المعاجرغظ  لمظع  جثار  لئظاء  تثشع  جسطعا  ذرغص 

العقغات الماتثة.

لصث واشص جغمج طاتغج تراطإ سطى أظه ق غظئشغ أن 
صعة  غاططإ  طا  وعع  إصطغمغئ،  صعة  ذات  إغران  تضعن 
أخرى أن تتض طتض إغران. إن روجغا ودولئ غععد صث 
شغ  افوجط  الحرق  شغ  افدوار  أضئر  سطى  تتخقن 
ظض اإلدارة الةثغثة، ولضظ عثا شصط إذا ظةا تراطإ 
ضرئغج لطئقد. وذلك بسث الفدغتئ الاغ تعّثده بسث 
إلغه  غظامغ  الثي  الةمععري  التجب  أسداء  تعظغش 
لةمع  طاصاسث  برغطاظغ  اجاثئاراتغ  لدابط  تراطإ 
شغ  ظحرت  الاغ  أخقصغئ،  غغر  فظحطئ  المسطعطات 
الباظغ/غظاغر،  ضاظعن   ١٣ وشغ  الباظغ/غظاغر.  ضاظعن   ١١
افطرغضغ  الحغعخ  طةطج  شغ  المثابرات  لةظئ  أسطظئ 
والثي  الروجغئ"،  المثابرات  أظحطئ  شغ  "الاتصغص 
المرتئطغظ  وافشراد  روجغا  بغظ  "الخقت  جغحمض 
بالتمقت السغاجغئ". عثا باإلضاشئ لفظحطئ المترجئ 
شغ الفظادق الروجغئ. إن سطى شرغص تراطإ أن غفعط 
الئصاء  أجض  طظ  السالمغئ،  الحآون  شعط  بصثر  تجبه، 

 فربع جظعات صادطئ
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الئرد غفاصط طساظاة القجؤغظ شغ أوروبا
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بصطط: أجسث طظخعر

الثول  تةااح  الاغ  الصارس  الئرد  طعجئ  شاصمئ 
افوروبغئ طساظاة القجؤغظ والمعاجرغظ غغر الحرسغغظ 
خاخئ شغ الغعظان. ودسئ طفعضغئ القجؤغظ الاابسئ 
لفطط الماتثة الثول افوروبغئ إلى تصثغط المجغث طظ 

المساسثة لعط. (الترة)
: لعق ظطط التضام المةرطغظ، ولعق جرصاعط 
إظعط  تاى  لبرواتعط،  وظعئعط  حسعبعط،  لمصثرات 
تاربعا حسعبعط شغ أصعاتعط وطساحعط؛ لعق ذلك لما 
اضطر الظاس لارك بقدعط، والعةرة إلى دول الشرب 
لغصسعا عظاك شرغسئ الثل والععان واطاعان الضراطئ؛ 

لثلك شإن التض لمساظاتعط طظ ظطط تضاطعط، لظ غضعن بالعةرة طظ بقدعط، وإظما بالسمض سطى اإلذاتئ بعط، 
وإصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، شعغ ذعق الظةاة العتغث لعط.
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شغ المظطصئ سظ طعذأ صثم ق جغما شغ ظض المرتطئ 
اقظاصالغئ الاغ تسغحعا اإلدارة افطرغضغئ، وطع ظععر 
والسالط  المظطصئ  شغ  افوروبغ  لطثور  تعمغح  طقطح 
طظ صئض اإلدارة افطرغضغئ الصادطئ، ولسض تخرغح وزغر 
الثارجغئ الفرظسغ جان طارك إغرولئ، بأن ظصض تراطإ 
سعاصإ  له  اجافجازًا  غمبض  الصثس  إلى  بقده  لسفارة 
خطغرة، طآحر سطى ذئغسئ السقصئ الماعصسئ بغظ اإلدارة 

افطرغضغئ الةثغثة وأوروبا.
عع  والمسطظئ  الرئغسغئ  المآتمر  أعثاف  طظ  باظغًا: 
الثي  "افطرغضغ"  الثولاغظ  تض  طحروع  سطى  التفاظ 
بات طتض اتفاق أطرغضغ أوروبغ طظ تغث المئثأ، وعع 
ظفج العثف الثي غصش خطش تمرغر أطرغضا لصرار طةطج 
افطظ ٢٣٣٤، وعع طا اظسضج شغ إصرار الئغان الثااطغ 
لطصرار المثضعر ولثطاب ضغري افخغر. وتأضغثًا سطى عثه 
ععقظث  شراظسعا  الفرظسغ  الرئغج  خرح  شصث  الشاغئ 
الاأضغث  تةثغث  عع  المآتمر  طظ  العثف  "إن  بالصعل 
وضمان  الثولاغظ  لتض  الثولغ  المةامع  دسط  سطى 
عثا  أن  طقتزئ  "غمضظظغ  وأضاف  طرجسا".  غئصى  أن 
إذا  افذعان.  وشغ  افرض  سطى  ضسش  الثولاغظ)  (تض 
جمتظا له بأن غاعارى شسغمبض عثا خطرا سطى افطظ 

(اإلجرائغطغ) الثي ظتظ طامسضعن به بصعة".
بظغاطغظ  وزرائه  ورئغج  غععد،  ضغان  غسسى  بالبًا: 
الاشغرات  اجاشقل  إلى  الثخعص،  وجه  سطى  ظاظغاعع 
الثولاغظ  تض  طحروع  إلظعاء  المظطصئ  تحعثعا  الاغ 
الثي  المآتمر  تدعر  رشده  غفسر  طا  وعع  طغثاظغاً، 
وخفه بالسئبغ وسّثه خثسئ شطسطغظغئ برساغئ شرظسغئ 

ودسا إلى إجراء طفاوضات طئاحرة بغظ الطرشغظ.
رابساً: طظ الةثغر بالثضر أن المآتمر غصعم سطى شضرة 
المئادرة الفرظسغئ الاغ أذطصعا وزغر الثارجغئ الفرظسغ 
السابص لعران شابغعس شغ تجغران/غعظغع سام ٢٠١٥، 
والاغ أشرغاعا اإلدارة افطرغضغئ طظ طدمعظعا آظثاك 
الصرار  بمحروع  غسرف  ضان  طا  اجاخثار  وسططئ 
الفرظسغ-السربغ، وعثه المئادرة طئظغئ سطى المئادرة 
السربغئ لطسقم بض جصفعا أضبر اظثفاضا طظعا، وتادمظ 
جرائط بثخعص القجؤغظ والصثس والاطئغع وطحارضئ 
ذرف بالث (صعات اتاقل دولغئ)، بما غمبض وخمئ سار 
لضض طظ غرى شغ بغان المآتمر وشضرته واظسصاده إظةازًا.

شعع  والةقد،  الدتغئ  بغظ  المآتمر  جاوى  خاطسًا: 
سّث الةعاد  دسا إلى ظئث السظش طظ الطرشغظ، وضمظغاً 
أن  غةإ  سظفاً  شطسطغظ  لاترغر  والضفاح  والمصاوطئ 

غاعصش وخطغؤئ تارغثغئ غةإ الاضفغر سظعا!.
واتاقله  غععد  ضغان  أطظ  سطى  المآتمر  أضث  جادجاً: 
طعصساً طاخثرا شغ جطط اعاماطات المآتمرغظ والاأضغث 
سطى أن الثولئ الفطسطغظغئ جاضعن راسغئ وتاطغئ لعثا 
غضحش  طا  وعع  المتاض،  طع  لطاطئغع  وجسرًا  افطظ، 
سظ ذئغسئ عثه الثولئ الاغ غظادي بعا المرتمعن شغ 

أتدان أطرغضا وأوروبا.
جابساً: أطا سظ آبار المآتمر سطى افرض شمظ الراجح 
ق  شعع  الراعظ،  العصئ  شغ  تأبغر  أي  له  غضعن  ق  أن 
غسثو تترغضاً لطمغاه اآلجظئ، وضض آطال الماسطصغظ بصحئ 
المفاوضات جرسان طا تاقحى وغسعدون خفر الغثغظ. 
بالصعل "أظا  الرئغج الفرظسغ  خرح  السغاق  عثا  وشغ 
واصسغ بحأن طا غمضظ أن غتصصه المآتمر. لظ غاتصص 
السقم إق طظ خقل (اإلجرائغطغغظ) والفطسطغظغغظ... ق 
أتث غغرعط. المفاوضات المئاحرة شصط عغ طا غمضظ 
المضالمئ  طتاعى  أغدا  ذلك  غآضث  وطما  غظةح".  أن 
إلصائه  صئغض  ظاظغاعع  طع  ضغري  أجراعا  الاغ  العاتفغئ 
غضعن  ق  بأن  شغعا  وسثه  والاغ  المآتمر  شغ  ضطماه 

لمآتمر بارغج خطعات تضمغطغئ شغ طةطج افطظ.
طما تصثم غائغظ أن القعبغظ خطش السقم المجسعم طع 
ضغان غععد المتاض إظما غطعبعن خطش جراب، والماسطصعن 
غاسطصعن  إظما  الماتثة  وافطط  وأوروبا  أطرغضا  بتئال 
بتئال الحغطان وغسغثون إظااج الفحض وغئغسعن لطظاس 
الععط وغئادلعن تدتغاتعط وطساظاتعط بتئر سطى ورق 
افطط الماتثة أو بئغان دولغ عجغض ق غسمظ وق غشظغ 
سزغماً، وباتعا  طظ جعع، وعط بثلك صث ارتضئعا إبماً 
اقجاسمارغئ  الثول  اساراف  غسّثون   - ععاظعط  طظ   -
بتثود دوغطئ عجغطئ سطى طا غصرب طظ ُخمج شطسطغظ 
غروجعن  تئسغاعط -  جراء  وأخئتعا -  إظةازًا،  المتاطئ 
لطاطئغع طع عثا الضغان الشاخإ، وغرون - قظسقخعط 
والمصاوطئ  الةعاد  شغ   - وتططساتعا  افطئ  بصاشئ  سظ 
والضفاح لاترغر شطسطغظ سظفاً غةإ ظئثه، وغرون شغ 
السثو الشاحط، المثظج لمسرى رجعل اهللا ، خثغصًا 
صطما  ذٍل  طحعث  شغ  تماغاه،  سطى  غسعرون  تمغماً 

غاضرر ظزغره شغ الصرن طرة أو طرتغظ!
شطسطغظ  أن  الراجثئ  التصغصئ  تئصى  ضطه  ذلك  وإزاء 
الاغ اتاطعا غععد بإراصئ الثطاء، لظ تسغثعا دبطعطاجغئ 
السساضر  تتررعا  بض  المآتمرات،  أروصئ  شغ  الاظازقت 

 سطى الةئعات
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

تامئ: طآتمر بارغج لطسقم... جراٌب غتسئه المفاوضعن طاًء!

ضمظ  الغمظ  إسادة  وعع  جثورعا  طظ  المحضطئ  لتض 
طظزعطئ افطئ اإلجقطغئ العاتثة الاغ غعتثعا ضغان 
جغاجغ واتث جماه وأظحأه ظئغ افطئ سطغه وسطى آله 
الثقشئ  وعع  الاسطغط،  وأتط  الخقة  أشدض  وأختابه 
سطى طظعاج الظئعة، وصث بحرظا سطغه الخقة والسقم 
بسعدتعا بسث اظصطاع لاسعد خقشئ راحثة سطى طظعاج 
اإلجقطغئ  لفطئ  لغج  والسثل،  الثغر  تتصص  الظئعة 
وتسإ بض لطئحرغئ جمساء، بثق سظ الظزام الرأجمالغ 
اقجاسماري الثي غصعده السالط الشربغ الغعم وغاطزى 
الظاس شغه بظار شساده وحصاء تدارته المادغئ، الاغ 

سادت بالئحر إلى التدغخ.
ظسأل اهللا أن غعثي أعطظا شغ الغمظ إلى أصعم رحثعط، 
صداغاعط  تثعن  تفاأ  ق  الاغ  الصغادات  سظ  وغظفدعا 
صغادة  خطش  غسغروا  وأن  أسثائعط،  غث  إلى  وتسطمعا 
اإلجقطغ  بالمئثأ  تصعدعط  وطثطخئ  واسغئ  جغاجغئ 
السزغط ظتع دولئ تسجعط وتتفر ضراطاعط وترضغ 

سظعط خالصعط، جض شغ سقه.
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 تامئ ضطمئ السثد: ضعارث إظساظغئ طسامرة شغ الغمظ...
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طعما تساظمئ املآاطرات والثغاظات 
جغئصى الحام خاطثا

طظث أن أسطظئ أول خرخئ شغ الحام المئارضئ شغ آذار 
لسام ٢٠١١، وطظث أن أسطظ أعطعا ضسرعط لصغعد العقء 
رجط  أن  وطظث  الضاشر،  الشرب  وسمغض  السخر  لسفاح 
سطغعط  تاعاخض  والدربات  طحروسعط  الحام  أعض 
والمآاطرات تظعال والمضائث طسامرة وتظاصض طا بغظ 

ترضغا وصطر والسسعدغئ وشغظا وآخرعا أجااظئ.
إرادة  ضسر  واعاماطعا  عمعا  جض  وطآاطرات  طضائث 
وشطرتعط  تعجععط  سظ  وترشعط  الحام  أعض 
اإلجقطغئ، لط تفخح شغ بثاغاعا سما تتعك طظ خئث 
بالمتاشزئ  لعا  ترخا  تزعر  ضاظئ  بض  الحام  فعض 

سطى دطائعما وتصعق أعطعا.
طظ   ٢ شغ  العذظغ  المةطج  تحضغض  بثاغات  شمظ 
تحرغظ أول لسام ٢٠١١ تاى العخعل لاحضغض ائاقف 
لسرصئ  طتاوقت  ضاظئ  السعرغئ  المسارضئ  صعى 

تدتغات أعض جعرغا جغاجغا.
الماآطرغظ  صئض  طظ  بثفغئ  السمض  تغظعا  شغ  وضان 
بإظعار ترخعط أظعط طعامعن بمطالإ أعض الحام 
وداسمعن لعط والثي جرسان طا تشغر بسث أن ضحش 
بأظه  وسغعط  بإظعار  الترص  عثا  ضغث  الحام  أعض 
بثلععا  الاغ  والادتغات  بعرتعط  لسرصئ  إق  لغج 
شغ جئغض طا وخطعا إلغه طظ احاثاد سعٍد وبصٍئ بأن 

ظخرعط صث اصارب.
عثه  سطى  الاآطر  جطسطئ  طظ  جثغثة  تطصئ  تطض 
البعرة الغاغمئ ضان طسرتعا عثه المرة طظ سظث طظ 
اسائره الضبغر طظ البعار وسطى طر جظعات طدئ بأبرز 
الثاسمغظ لعط، والثي ضاظئ خطاباته الرظاظئ وتئاضغه 
سطى أعض الحام بارزة شغ ضض ظععر له طظ ترضغا الاغ 
إق  لغج  بأظه  التاضط  افردوغاظغ  الظزام  شغعا  ضحر 
تطصات جطسطئ الاآطر الاغ غخعغعا الشرب  ججءًا طظ 

الضاشر سطى أعض الحام وبعرتعط.
غثه بغث الروس التاصثغظ الثغظ أذاصعا أعض  واضساً 
المططص  ودسمعط  الفااضئ  أجطتاعط  تمط  الحام 
لسفاح دطحص بمآتمرعط الثغظ دسعا له بالساخمئ 
طارجعا  له  ُغثسعا  أن  صئض  الثغظ  أجااظئ،  الضازاخغئ 
أقسغئعط الصثرة ضض بتسإ دوره المرجعم له لئثّو 
المحعث ضما غرغثون تخرا طظعط سطى إظعاء طساظاة 

أعض جعرغا وإغصاف طسطسض طآجغعط.
بغظ  طسئص  اتفاق  ظض  شغ  افجااظئ  طآتمر  غأتغ 
ضاظئ  بعثظئ  الثاخض  شغ  فزقطعا  الراسغئ  افذراف 
باسةغض  اضافى  واتث  ذرف  صئض  طظ  وضسادتعا 
تئسغئ  اجاشض  ضسادته  والثي  اآلخر  الطرف  خروصات 
الفخائض لثاسمغعا لغجغث رصسئ جغطرته سطى طجغث طظ 
افرض والاغ ضاظئ الدتغئ عثه المرة وادي بردى 
افجطتئ  أظعاع  ضاشئ  أجث  ظزام  شغه  اجاثثم  الثي 
بمفاوضات  وضالسادة  اظاعئ  والاغ  سطغعا  لغسغطر 
صث تفدغ إطا لخطح وباسطغط السقح البصغض والسفع 
بإشراغ  وإطا  قتصًا،  سطغعط  الصداء  بشغئ  الئصغئ  سظ 
المظطصئ طظ أعطعا وظصطعط لمظطصئ باظغئ ضما ُشسض 
بئاصغ المظاذص ضثارغا والمسزمغئ وغغرعا،ضما وأظه 
والثي  الحرصغ  دطحص  برغش  واجسئ  سمطغئ  بثأ  صث 
سجل  ساطض  طساشق  التر  الةغح  تةمسات  أضئر  غسث 
ضض  سصث  سظث  غساشطعا  الاغ  بسدعا  سظ  المظاذص 
إرعابغئ  شخائض  وجعد  بثرغسئ  لغاصثم  طسه  عثظئ 

طسابظاة طظ العثظئ المفروضئ.
تأتغ ضض تطك افسمال شغ ظض تطمغظ طسامر طظ صئض 
بأن  أجث  لصعات  طساعرا  دي  جاغفان  افطمغ  البسطإ 
تمارس سمطعا بضض راتئ وذمأظغظئ بصدط المظطصئ تطع 
المظطصئ وأن العثظئ طا زالئ صائمئ لط غاثططعا إق الصطغض 
طظ الثروصات الاغ ق تآدي لاضعن جئئا إلسقن شحطعا، 
وأن جض صطصه لغج إق طظ جعئ المسارضئ الاغ ضاظئ 
جئئا بمظع خئراء وطثاخغظ طسالةئ طحضطئ طغاه الفغةئ 
المشثغئ لمقغغظ الظاس شغ دطحص طظ خقل طظسعا 
صعاشض خئراء أطمغغظ وطعظثجغظ طظ إخقح افسطال 
الفظغئ الاغ أخابئ حئضئ المغاه والاغ بفسطعا عثدت 
الظاس بترطاظعط طظ طغاه الحرب ظاغةئ المسارك الاغ 
غفاسطعظعا بمظطصئ وادي بردى والفغةئ والاغ سطى إبرعا 
تط سصث طآتمرغظ شغ طعجضع وترضغا افذراف الثاسمئ 
خفع  غاسضر  ق  ضغ  افطر  لتض  افذراف  لثشع  لطعثظئ 

المةامسغظ ولائصى العثظئ جارغئ المفسعل.
وغأتغ سصث طآتمر افجااظئ بسث طسرتغئ تطإ الاآطرغئ 
والاغ ضان العثف طظعا والشاغئ ضسر حعضئ أعض الحام 
بإجصاط أبرز طساصض بعرتعط المئارضئ، المسرتغئ الاغ 
الفخائض الاغ  تطك  طظعا؛  ججءًا  الفخائض  بسخ  ضاظئ 
اتادظعا أعض تطإ وتتمطعا شاتعرة اتاداظعط دطاء 
بثل  شخائض  دطرت،  ودور  اظاعضئ  وأسراض  جفضئ 
فجطعا الضبغر، ضض تطك المسرتغئ طا ضاظئ إق لازعر 
لطظاس طثى صعة الظزام وأتقشه وإطضاظغئ اجاسادة أي 
طسصض طظ طساصض المسارضئ ودون أي جعث غثضر، ولضظ 
أعض الحام وضسادتعط تةاوزوا طتظئ جصعط تطإ ضما 

غغرعا بض ضان جصعذعا جئئاً لغسصط خطفه ضض خائظ 
سمغض طرتاب وجئئا إلسادة روح البعرة لخثور أبظائعا 

الثغظ خئئ شغ خثورعط.
غأتغ طآتمر افجااظئ شغ ظض ظروف إظساظغئ خسئئ 
أعض  غسغحعا  السغح  درجات  أدظى  شغعا  تاعشر  ق 
الحام غعطغا وسطى ضاشئ الخسث ظاغةئ الدشط الثولغ 
غثدسعا  أن  وغةئرعط  خمعدعط  لغضسر  سطغعط 
غةإ  بأظعا  لبعرتعط  ضمخغر  الضاشر  الشرب  صرره  لما 
أن تظاعغ جغاجغا ضما رجمعا وخططعا لعا بتسإ 
طصررات طآتمراتعط الاآطرغئ الاغ سصثوعا بثءًا طظ 

جظغش١ وجظغش٢ وطآتمر شغظا وآخرعا افجااظئ.
طآتمر ضحفئ الاتدغرات له واصع الثاسغظ والمحارضغظ 
شعضح دور ترضغا ضماتضط بصرارات الفخائض ودور طالعا 
ضعظعا  سظ  تسُث  لط  وأظعا  الصرار،  بمخادرة  السغاجغ 
أطرغضا  وربغئاعا  جغثتعا  أجظثة  لاظفث  ذلك  تساشض 
وأوضح  لعا،  المضاعب  وأظعا ق تساطغع تسثي الثور 
أن  جعى  تمطك  ق  صئطعا  طظ  المثسعطئ  الفخائض  أن 
تخرغتات  خقل  ذلك  وبان  داسمعا،  غثااره  طا  تظفث 
رئغج اقجاثئارات الارضغ الثي اجامع بالفخائض وصرر 
سظعا التدعر دون حروط، وأوضح دور روجغا ضرجض 
طصاوقت غظفث شصط المثططات الاغ تخطه وق غمطك 
افجث  ظزام  وضاسئ  وطثى  سطغعا  الاسثغض  أطره  طظ 
وطظ  المصاول  صرره  سما  حفئ  بئظئ  غظئج  لط  الثي 
خطفه جغثه، وأظعر أظه ق دور لطمسارضئ السغاجغئ إق 

المعاشصئ والصئعل بما جغاط الاعخض إلغه.
غأتغ سصث طآتمر افجااظئ بسث ضض الثي طر سطى أعض 
الحام طظ صخش وتثطغر وصاض وتحرغث والثغظ ق ترى 
شغعط إق خمعد الةئال الرواجغ وضأظه لط غمر سطغعط 
حغء، ظسط إظعا البعرة الضاحفئ الفاضتئ الاغ لط تئص 
جرغرته  وأظعرت  إق  أتثًا  المرتابغظ  الثائظغظ  طظ 

وضحفئ زغس ترخه سطغعط.
ضض ذلك الثي تخض سطى طر جئ جظعات ضان شغ ظض 
السمع  إق  أطرعا  طظ  تمطك  ق  عجغطئ  سمغطئ  طسارضئ 
بإلئاس  تظةح  سطعا  طخطظسئ  طماظسئ  بسث  والطاسئ 
طضحعشا  بات  أطرعا  ولضظ  الحام،  أعض  سطى  خثاسعا 

واضتا بسئعدغاعا لسغثتعا الراسغئ أطرغضا.
دغظ  وطارجئ  واطاعظئ  اطاطضئ  شخائض  ظض  وشغ 
اهللا  شدح  أشسالعا  لطظاس  لائرر  والمفسثة  المخطتئ 
شأجصطعا  الحام  أعض  أطا  وسراعا،  غثسعن  طا  جرغرة 

سظعا الحرسغئ وأرشصععا شغ خش أسثائعط.
ضض أولؤك تط دسعتعط لفجااظئ لغصرروا طخغر بعرة 
أعض الحام؛ طظ جفاح ق غرتعي إق طظ دطاء أذفال 
الحام، إلى طسارضئ عجغطئ سمغطئ ذلغطئ، إلى شخائض 
طضحعشئ طفدعح واصسعا، إلى دول سمغطئ تظفث أواطر 
أجغادعا، إلى طظزمئ أطط وطئسعبغظ صث أخثوا دورعط 
طظ  ظخغئعا  أخث  تاولئ  دول  إلى  الاآطر،  بمسطسض 
طساظاة أعض الحام شفحطئ شآبرت التدعر لاتاشر سطى 
افول  لقسإ  العخعل  تاى  وجععا،  طاء  طظ  بصغ  طا 

بالمحعث السعري أطرغضا المثطط والراسغ والمعجه.
ضطعط جغةامسعن لغصرروا طخغر أعض الحام وحضض 

ظزام تغاتعط الثي جغسغحعن وشصه.
ولضظ فعض الحام رجالئ غعجععظعا لطمآتمرغظ أن تئا 
لضط ولمآتمراتضط ولطمصررات الاغ جاخثروظعا شصث 
خقشئ  إق  غضعن  لظ  أن  ظزاطظا  وتثدظا  ععغاظا  أسطظا 
راحثة سطى طظعاج الظئعة طعما تاولاط تحعغععا وطعما 
خثتئ تظاجر زسمائضط بمتارباعا ضما ذضر قشروف، 
شعثه ععغاظا الاغ طات تتئ راغاعا أجثادظا والاغ بثل 
فجطعا رجعل اهللا  تغاته لاضعن، شطط غثدع لدشعط 
ولط غظبظ لمشرغات ولط غترف لمخطتئ، عغ ععغاظا 
الاغ لظ ظاثطى سظعا تاى ظعجثعا تصغصئ سطى أرض 
الحام، شاسصثوا طآتمراتضط وأسثوا جغاجغغضط وارجمعا 
طحروسضط شصث ضفرظا بعط جمغسا ووجعظا وجعظا هللا 
شاذر السماوات وافرض، شعغ إطا تغاة تسر الخثغص 

وإطا طمات غشغر السثى.
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* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

بصطط: سئثو الثلغ*

الئرلمان الارضغ غعاشص بالاخعغئ افول سطى المادتغظ ١٥ و١٦ طظ الاسثغض الثجاعري
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واشصئ الةمسغئ الساطئ شغ الئرلمان الارضغ، شةر غعم افتث، بالاخعغئ افول سطى المادتغظ ١٥ و١٦ طظ طصارح 
تسثغض الثجاعر شغ الئقد. وجرى الاخعغئ سطى المادة ١٥ الماسطصئ بالمغجاظغئ والتسابات الثااطغئ، بحضض 
جري، بمحارضئ ٤٨٣ ظائًئا، خّعت ٣٤١ طظعط بالمعاشصئ، و١٣٤ بالرشخ، شغما وضع ٥ ظعاب أوراق اصاراع شارغئ، 
خرف  سطى  الاسثغض،  طصارح  طظ  المادة ١٥  وتظص  الاخعغئ.  سظ  واتث  ظائإ  اطاظع  بغظما  خعتغظ،  وبطقن 
ظفصات العغؤات الساطئ طظ المغجاظغات السظعغئ باجابظاء اإلدارات الساطئ والحرضات الممطعضئ لطثولئ. وبمعجإ 
المادة، ُغمظع إضاشئ أتضام ق تاسطص بصاظعن المعازظئ، وسطى رئغج الةمععرغئ ذرح طصارح صاظعن المعازظئ 
سطى الئرلمان صئض ٧٥ غعًطا طظ السظئ المالغئ. أّطا المادة ١٦، شااسطص باشغغر وإلشاء بسخ السئارات المعجعدة 
شغ طعاد الثجاعر بتغث تاعاشص طع ظزام التضط المصارح. وجرى تخعغئ طمابض سطى المادة ١٦، حارك شغه 
٤٨٢ ظائًئا، خّعت ٣٤١ طظعط بالمعاشصئ، و١٣٤ بالرشخ، بغظما وضع ٣ ظعاب أوراق اصاراع شارغئ، وُأبططئ أخعات 
٣ ظعاب، شغ تغظ اطاظع ظائإ واتث سظ الاخعغئ. وغتااج طصارح الاسثغض الثجاعري إلى طعاشصئ ظتع ٣٣٠ ظائًئا 
سطى افصض (طظ إجمالغ ٥٥٠ طصسثًا)، لغاط سرضه سطى رئغج الئقد طظ أجض إصراره، وسرضه قجافااء حسئغ 
خقل ٦٠ غعطاً. وغسائر أي بظث شغ المصارح بتضط المطشغ، إن لط غتخض سطى ٣٣٠ خعًتا خقل سمطغئ الاخعغئ 
شغ الةعلئ الباظغئ، ضما جغسائر المصارح بةمطاه ططشغاً شغ تال لط غتخض سطى ظفج سثد افخعات. وتتزى 
طسعدة الثجاعر الةثغثة المطروتئ طظ ِصئض تجب السثالئ والاظمغئ (التاضط)، بثسط طظ تجب الترضئ الصعطغئ 
المسارض، الصعة الرابسئ شغ الئرلمان بسثد ٣٩ طصسًثا، بغظما غسارضه تجب الحسإ الةمععري الصعة الباظغئ شغ 
الئرلمان بسثد ١٣٣ ظائئاً. تةثر اإلحارة أن لتجب السثالئ والاظمغئ التاضط، ٣١٧ طصسًثا، وق غتص لرئغج الئرلمان 

الارضغ، المظامغ لطتجب، الاخعغئ سطى طصارح تسثغض الثجاعر. (وضالئ افظاضعل)
تغث  طظ  الرئاجغ  الظزام  وبغظ  الئرلماظغ  الظزام  بغظ  شرق  ق  أظه  طسطعطا  غضعن  أن  غةإ  طا   :

غ

افجاس الثي بظغا سطغه، ذلك أن ضطغعما غساظثان إلى سصغثة شخض الثغظ سظ التغاة والثولئ وغصران 
الترغات افجاجغئ ظفسعا، أي أظعما غةسقن السغادة لطحسإ، ولغج هللا جئتاظه وتسالى، وعثا ضفر بعاح، 
فن السغادة شغ اإلجقم عغ لطحرع، أطا إخرار الئرلمان الارضغ ق جغما تجب السثالئ والاظمغئ سطى تشغغر 
الظزام الئرلماظغ إلى الظزام الرئاجغ شعع راجع إلى أطرغضا، فن أطرغضا ترغث تشغغر الظزام الئرلماظغ شغ 

ترضغا إلى الظزام الرئاجغ قجاباث ظفعذ اإلظةطغج طظ ترضغا.
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افزطئ افوضراظغئ عغ بمبابئ تتثغر لفطط 
ضغ تضاشح  لقظسااق طظ ربصئ الثول اقجاسمارغئ

الثولغئ  المظاشسئ  باخاسث  سام ٢٠١٤  بثاغئ  تمغجت 
لطاأبغر شغ أوضراظغا. وبتطعل ظعاغئ سام ٢٠١٣ تط طرة 
أخرى خطص ظروف لاشغغر الاعجه السغاجغ شغ أوضراظغا، 
والثي بثأ بالاترك ظتع روجغا ضظاغةئ قظاصام الصعات 
والةرائط   .٢٠١٠ سام  شغ  الساتص  لروجغا  المعالغئ 
سظعا  المسآول  افوضراظغ  الحسإ  ضث  ارتضئئ  الاغ 
اضطرته   ٢٠١٤ حئاط/شئراغر  شغ  غاظعضعشغاح 
شغ  الصعة  اتةعئ  لثلك  وظاغةئ  روجغا،  إلى  لطرتغض 

أوضراظغا لطسغاجغغظ المآغثغظ فوروبا.
روجغا ق تجال تثضر شحطعا الثرغع خقل البعرة الئرتصالغئ 
سام ٢٠٠٤ تغث لط تضظ صادرة سطى تصثغط أي حغء 
جعى السثوان المسطح الثفغ والثي ضحش شغ ظعاغئ 
حسار  تتئ  ودوظئاس  الصرم  ججغرة  حئه  شغ  المطاف 

تماغئ السضان الظاذصغظ بالروجغئ شغ عثه المظاذص.
لفعط أجئاب وسعاصإ افزطئ افوضراظغئ بسث ٣ جظعات 

طظ بثاغاعا ق بث طظ تعضغح الةعاظإ الاالغئ:
١. أوضراظغا ورغئات الصعى السزمى الضاطظئ تةاععا

الصعى  ضض  وجعئ  السعشغغاغ،  اقتتاد  اظعغار  بسث 
السعشغاتغ،  اقتتاد  خطغفئ  روجغا  شغعا  بما  السزمى، 
اظائاععط الئالس إلى أعمغئ تأجغج تأبغر سطى الظثئئ 
السغاجغئ افوضراظغئ. وعثا له سثة أجئاب. شأوضراظغا 
الثول  بغظ  المساتئ  تغث  طظ  افولى  المرتئئ  تتاض 
شغ أوروبا. والمرتئئ السابسئ طظ تغث سثد السضان، 
تغث غئطس جضاظعا تعالغ ٤٣ ططغعن ظسمئ. والمعصع 
واإلطضاظات  افجعد،  الئتر  سطى  الممغج  الةغعجغاجغ 
الجراسغئ والخظاسغئ والسطمغئ الدثمئ الاغ ورباعا طظ 
اقتتاد السعشغاتغ، وضثلك المعارد الطئغسغئ الضبغرة، 

الاغ تةسض أوضراظغا ططمسا لطصعى السزمى.
ترى  الاغ  روجغا،  سطى  خاص  بحضض  غظطئص  وعثا 
غسمى  طا  إلتغاء  طسئص  حرط  فوضراظغا  صغادتعا  أن 
سطى  الةمغع  روجغا،  شغ  الروجغئ".  بـ"اإلطئراذعرغئ 
بغظئ طظ تصغصئ أن الثسارة شغ عثه المسرضئ جاضعن 
ضربئ صعغئ لروجغا شغ السثغث طظ المةاقت: افطظ 

واقصاخاد، والاسعغص، الت.
الرائثة  الثول  ترى  ــغ،  افوروب لقتتاد  بالظسئئ  أطا 
شغه اإلطضاظات اقصاخادغئ فوضراظغا إلى تث ضئغر شغ 
ضعء الاعصسات شغ طةال الخظاسئ، والمعارد الئحرغئ، 
غرى  ق  افوروبغ  شاقتتاد  ذلك.  إلى  وطا  وافجــعاق، 
تسجغج  شغ  غسعط  جعف  ضساطض  تأبغرا  أوضراظغا  شغ 
أطظعا، تغث إن افطظ افوروبغ شغ أغثي تطش حمال 

افذطسغ بصغادة العقغات الماتثة.
أوضراظغا  صغمئ  افول  المصام  شفغ  فطرغضا،  بالظسئئ  أطا 
فظعا  افذطسغ،  حمال  تطش  تعجغع  شغ  تضمظ  لثغعا 
بثلك جادع تاججا جثغثا ضث روجغا شغ ضعء أعمغئ 
طعاظأ الئتر افجعد لاتةغط ظفعذعا السسضري. أغدا، 
تعجغع الظاتع طظ خقل أوضراظغا غسمح بالدشط سطى 
تسجغج  أطضظ  وإذا  الاثخض  سثم  سطى  وغتبعا  روجغا 

المخالح افطرغضغئ شغ أججاء أخرى طظ السالط.
٢. رد شسض اقتتاد افوروبغ وأطرغضا سطى غجو روجغا 

المسطح شغ أوضراظغا.
خقل ضط حئه ججغرة الصرم شغ سام ٢٠١٤ وجفراء 
وتضرارا  طــرارا  غططئعن  وأطرغضا  افوروبــغــئ  الــثول 
لطصغام  الروجغ  الةغح  اجافجاز  سثم  أوضراظغا  طظ 

بثطعات شسالئ.
وغثضر رشسئ حعباروف وعع رئغج طةطج حسإ تاار 
ضض  جفراء  طع  اتخال  سطى  الغعم  ذعال  "ضظئ  الصرم: 
طظ الثول افوروبغئ، وأطرغضا. وضان عظاك ذطإ دائط: 
سثم السماح باجافجاز الةغح الروجغ قتثاذ إجراءات 

أضبر تسما".
ضما أظه طظ الةثغر بالثضر بغان طاغضض شطغظ، رئغج 
المثابرات السسضرغئ افطرغضغئ شغ ذلك العصئ، بأن 
طظ  تثروا  المساعى  رشغسغ  افطرغضغغظ  المسآولغظ 
شغ  روجغا  صئض  طظ  المثططئ  السسضرغئ  السمطغات 
ترضئ  بثاغئ  صئض  أجئعع  تعالغ  الصرم  ججغرة  حئه 

الصعات الروجغئ.
الصرم،  تاار  حسإ  طةطج  رئغج  طظ  أسقه  الضطمات 
اقتتاد  طظ  ضض  شسض  رد  شغ  المحارك  الصاجط  تمبض 
افوضراظغئ  بافزطئ  غاسطص  شغما  وأطرغضا  ــغ  افوروب

والسثوان الروجغ تاى اآلن.
إذا ضظا ظاتثث سظ جئإ رد شسض اقتتاد افوروبغ عثا 
شغ  غضمظ  شإظه  اآلن،  تاى   ٢٠١٤ حئاط/شئراغر  طظث 
تصغصئ أن صادة اقتتاد افوروبغ، وشغ طصثطاعط شرظسا 

وألماظغا طثععلعن طظ وصاتئ روجغا. عثا عع السئإ 
جععدعط  ضض  وبثلعط  السصعبات  سطى  اسامادعط  شغ 
قجارضاء روجغا، خعشا طظ غجو واجع الظطاق شغ أوضراظغا 

وإسادة السغظارغع الةعرجغ سام ٢٠٠٨.
شسطى  غثرا.  أضبر  عع  شمعصفعا  فطرغضا،  بالظسئئ  أطا 
الرغط طظ إدراضعا الشجو الروجغ لحئه ججغرة الصرم 
اقظازار،  شدطئ  أظعا  إق  تثوبه،  طظ  أجئعع  صئض 
والسماح لروجغا بالاعرط شغ طشاطرة اظاعئ بتصغصئ 
الخراع  شغ  وغرصعا  الصرم،  ججغرة  لحئه  روجغا  ضط 

شغ دوظئاس.
ضط حئه ججغرة الصرم طظ صئض روجغا والاثخض المئاحر 
شغ الخراع الثائر شغ حرق أوضراظغا عع صطع لطتاجإ 
طظ وجه اقتتاد الروجغ، الثي تساطغع أطرغضا دائما 
أن تدرب سطغه سظثطا تضعن عظاك تاجئ إلصظاع روجغا 
باتثاذ صرارات لسغاجئ طسغظئ بحأن ظطاق واجع طظ 
الصداغا الةغعجغاجغئ، جعاء أضان ضشطا سطى الخغظ، 
الحرق  شغ  أطرغضا  خطط  تظفغث  إعمال  أو  المساسثة 
الظعوي  الئرظاطب  صدغئ  المبال،  جئغض  (سطى  افوجط 
اقتتاد  ترعغإ  أو  السعرغئ)،  البعرة  صمع  أو  اإلغراظغ 
شغ  أوروبا  تاسبر  تاى  المثجةئ  بافجطتئ  افوروبــغ 

أتدان أطرغضا شغ تطش حمال افذطسغ.
٣. صخر الظزر والفحض السغاجغ لروجغا شغ عثا الخراع

بالظسئئ لروجغا، شإن طعصفعا سئر سظه بئقغئ الصغخر 
لغج  السالط  "شغ   :(١٨٤٥-١٨٩٤) البالث  ألضسظثر 
لثغظا جعى تطغفغظ تصغصغغظ؛ جغحظا وصعاتظا الئترغئ". 
والطشعي،  الاارغثغ  روجغا  تصارب  طظ  الرغط  وسطى 
الثغمعغراشغ والةشراشغ، إق أظعا ساظئ طظ شحض ضاطض 
أوضراظغا.  شغ  السغاجغ  ظفعذعا  تطئغص  طتاولئ  شغ 
أي  والئترغئ"،  "الةغح  افخغرة  وجغطاعا  شأخئتئ 
اقساثاء المادي وضمعا لفراضغ. وظاغةئ لثلك، شعغ 
ربما وضسئ تثا إلى افبث لاتصغص الاعازن المسامر شغ 
أوضراظغا بغظ روجغا وأوروبا، والثي تثث طظث اظعغار 
اقتتاد السعشغاتغ خقل جمغع شارات رؤجاء أوضراظغا، 

جعاء ضراشاحعك، ضعتحما، غعحغظضع وغاظعضعشغاح.
اجاتالئ إغةاد تض إغةابغ لفزطئ افوضراظغئ بالظسئئ 
لقتتاد الروجغ بسئإ ضط حئه ججغرة الصرم، تعلعا 
إلى "دولئ صاتطئ" والاغ عغ سطى اجاسثاد لطصغام بضض 
سمض صثر لطتخعل سطى أي شرخئ لطسعدة إلى طا غططص 
سطغه ظادي الصعى السزمى "الماتدرة". الئغان الاالغ 
خغر  عع   ٢٠١٦ تجغران/غعظغع  شغ  لئعتغظ  العاضح 
دلغض سطى ذلك: "أطرغضا عغ صعة سزمى. الغعم ربما 
وطساسثون  ظرغث  وظتظ  ذلك.  ظصئض  ظتظ  العتغثة. 

لطسمض طع العقغات الماتثة".
وافتــثاث  والظاائب  لفجئاب  طعجج  وخش  عع  عثا 

الةارغئ تعل افزطئ افوضراظغئ.
طظ  السثغث  شمبض  أوضراظغا،  لحسإ  بالظسئئ  أطــا 
أخئح  شصث  السالط  أظتاء  طثاطش  شغ  افخرى  الحسعب 

رعغظئ لمظاشسئ الصعى السزمى.
الاغ  بالحسارات  افوضراظغ  الحسإ  غظثثع  أق  غةإ 
افزطئ  طظ  طعصفعا  لائرغر  ــثول  ال تطك  تساثثطعا 
افوضراظغئ. تماغئ السضان الظاذصغظ بالروجغئ، وتطئغئ 
تططسات الحسإ افوضراظغ إلى الصغط افوروبغئ، واقعامام 
عثه   - دوظئاس  شغ  المثظغغظ  تغاة  سطى  بالتفاظ 
وحسارات غغرعا طمابطئ لغسئ جعى حاحئ، تساثثم 
الةغعجغاجغئ.  طخالتعا  لاسجغج  الثول  عثه  صئض  طظ 
الصرم  ججغرة  حئه  شغ  جرائمعا  روجغا  تعاخض  بغظما 
ودوظئاس. وأطرغضا تاساطض طع إطضاظغئ تعشغر افجطتئ 
شغ  قجاثثاطعا  روجغا  واباجاز  أوضراظغا،  إلى  الفااضئ 
الصداغا الةغعجغاجغئ افخرى، وأوروبا، شصثت صثرتعا 
سطى الضقم أطام وصاتئ روجغا، وق تاى صادرة سطى جمع 
إرادتعا شغ صئدئ وتجوغث أوضراظغا بظزام بثون تأحغرة.
عثا عع جععر السغاجئ الثولغئ الغعم، تغث تضالئئ 
أجض  طظ  الحسعب  طظ  ضبغر  تعل  السزمى  الصعى 

الاماع بمعاردعا.
جغئصى عثا العضع تاى تزعر سطى الساتئ السالمغئ 
دولئ صائمئ سطى أجاس السصغثة اإلجقطغئ الظصغئ، شإن 
خالح الئحرغئ جغضعن صطصعا وعثشعا التصغصغ، ولغج 
السزمى  لطصعى  الغعم  صادة  سظ  خادرا  شارغا،  حسارا 

والاغ ق تسئإ حغؤا جعى اقحمؤجاز.
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* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ أوضراظغا

بصطط: شدض تمجاغغش*

اتفاق بني افغطئغئ واملسارضئ لتض افزطئ 
السغاجغئ يف جمععرغئ الضعظشع الثغمصراذغئ

برلمان  أصر   ،٢٠١٥ الباظغ/غظاغر  ضاظعن  طظ   ١٧ شغ 
ساطا  جضاظغا  إتخاء  غتااج  اظاثابغا  صاظعظا  الضعظشع 
تضعن  أن  المصرر  طظ  (ضان  المصئطئ.  اقظاثابات  صئض 
اقظاثابات سام ٢٠١٦). شغ ١٩ طظ ضاظعن الباظغ/غظاغر 
اظططصئ اتاةاجات صادعا ذطئئ طظ جاطسئ ضغظحاجا. 
سظ  اإلسقن  أسصاب  شغ  اقتاةاجات  عثه  بثأت  وصث 
صاظعن طصارح طظ حأظه أن غسمح لضابغق بالئصاء شغ 
السططئ إلى أن غةري إتخاء جضاظغ سام شغ الئقد. 
وصث أدت تطك اقتاةاجات إلى احائاضات بغظ الحرذئ 

والمازاعرغظ أوصسئ طا ق غصض سظ ٤٢ حثخا.
جغاجغ  جقم  اتفاق  اسُامث  ذعغطئ،  طفاوضات  وبسث 
شغ  الثغمصراذغئ  الضعظشع  جمععرغئ  شغ  جاطع  حاطض 
الرئغسغئ  المسارضئ  الةماسئ  بغظ  ضغظحاجا  الساخمئ 
واشص  بمعجئعا  والاغ  ضابغق  غصعدعا  الاغ  والتضعطئ 
صئض  طظخئه  وترك  الثجاعر  تسثغض  سثم  سطى  افخغر 
ظعاغئ سام ٢٠١٧. وبمعجإ اقتفاق شإن زسغط المسارضئ 
إتغان تحغسغضغثى جغحرف سطى تظفغث الخفصئ وجغاط 

تسغغظ رئغج وزراء لطئقد طظ صئض المسارضئ.
وصال طارجغض أوتمئغ رئغج المآتمر افجصفغ العذظغ 
شغ الضعظشع بأن "الفارة الرئاجغئ الباظغئ وافخغرة لمضاإ 
رئغج الةمععرغئ والاغ اظاعئ شغ ١٩ طظ ضاظعن افول/
دغسمئر ٢٠١٦ لغسئ صابطئ لطاةثغث، ولظ غسسى رئغج 
الثولئ إلى وقغئ بالبئ. جُاةرى اظاثابات رئاجغئ تحرغسغئ 

وذظغئ طتطغئ صئض ظعاغئ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٧".
وصال قطئرت طظثي الماتثث باجط التضعطئ بأن "عثا 
طفعضغئ  شغ  إلغه  الاعخض  تط  الثي  لطاعاشص  اطاثاد 
اقتتاد افشرغصغ والثي ظحسر بأظه حاطض إلى تث طا، 
لفجش شتاى عثا اقتفاق لغج حاطق ضما ضظا ظرجع، 

شعع غثطع طظ شضرة اتارام الثغمصراذغئ".
جعزغش  الرئغج  شإن  الةثغثة،  الاسعغئ  سطى  وبظاء 
ضابغق والثي غفارض أن تضعن وقغاه الباظغئ وافخغرة 
صث اظاعئ شغ ١٩ ضاظعن افول/دغسمئر ق غجال رئغسا 
له،  خطغفئ  اظاثاب  بسث  إق  اجائثاله  غاط  ولظ  لطئقد. 

وعثا لظ غتخض صئض ظعاغئ سام ٢٠١٧.
المسارضئ الاغ غصعدعا طعغج ضاتعطئغ التاضط السابص 
إجراء  سمثا  أّخر  ضابغق  بأن  تجسط  ضاتاظشا،  لمصاذسئ 
اقظاثابات لطئصاء شغ السططئ. ضاتعطئغ الثي غسائر باظغ 

بسث  الثغمصراذغئ  الضعظشع  جمععرغئ  شغ  رجض  أصعى 
الرئغج ضان صث أسطظ جعزغش ضابغق اجاصالاه طظ تجب 

الحسإ لقسمار والثغمصراذغئ.
بسئإ  ذلك  ولغج  ضئغرة،  بحسئغئ  غتزى  ق  ضابغق 
بسئإ  أغدا  وإظما  شتسإ  الضعظشع  شغ  الخراسات 
عع  برائه  زغادة  سطى  سمض  بأظه  السائث  اقساصاد 
وسائطاه طاةاعق طقغغظ الضعظشعلغغظ الفصراء. خرجئ 
اتاةاجات ضث طتاوقته تشغغر تثود الفارات الرئاجغئ 
وتمثغث شارة تضمه. واظثلسئ طزاعرات سظغفئ شغ ٢٠ 
أضئر  طظ  واتثة  لعبعطئاحغ،  شغ   ٢٠١٦ ظغسان/أبرغض 

المثن شغ الضعظشع.
وردا سطى تأجغض اقظاثابات، أخثرت العقغات الماتثة 
سصعبات بتص ابظغظ طمظ عط شغ الثائرة المصربئ طظ 
جاظإ  إلى  جابص  حرذئ  وصائث  ظعطئغ  جعن  ضابغق، 
أغطعل/جئامئر.  طظ   ٢٨ شغ  ضعطئا  أطغسغ  غابرغغض 
ضابغق  لطرئغج  تتثغر  بمبابئ  اإلجراءات  عثه  وضاظئ 

لغتارم دجاعر بقده.
حاجسئ  الثغمصراذغئ  الضعظشع  جمععرغئ  تحعث  لط 
المساتئ الشظغئ بالمعارد جقطا دائما طظث اجاصقلعا سظ 
بطةغضا سام ١٩٦٠. وضان ظصض السططئ أغدا تتثغا ضئغرا 
شغ الئقد الاغ تسث افضئر شغ أشرغصغا. صئض سصثغظ طظ 
الجطظ، غرصئ الئقد شغ تروب صاتطئ أودت بتغاة أضبر 
طظ بقبئ طقغغظ حثص. وضاظئ افججاء الحرصغئ طظ 

الئقد بآرة لطمامردغظ والمطغحغات السرصغئ.
وضما عغ التال شغ طسزط الخراسات شغ أشرغصغا شإن 
العضع شغ جمععرغئ الضعظشع الثغمصراذغئ طاسطص أضبر 
طا غضعن باقجاسمار الةثغث طظ صئض القسئغظ الثولغغظ 
تاخارسان  الطاغظ  وأوروبا،  الماتثة  العقغات  وبثاخئ 
وصث  الماظعسئ.  المسثظغئ  البروة  سطى  أجاجغ  بحضض 
ضأوغظثا  المةاورة  الثول  الماتثة  العقغات  اجاثثطئ 
وبعروظثي ورواظثا لثسط صعى المسارضئ لاثدع الضعظشع 
وبرغطاظغا  شرظسا  شإن  أخرى،  ظاتغئ  وطظ  لسغطرتعا. 
تسسغان إلغةاد سمقء لعما بض تثسمان بسخ المامردغظ 
لطعصعف ضث رغئات العقغات الماتثة. لثلك شإن خراع 
المخالح اقصاخادغئ بغظ الصعى افجظئغئ شغ الضعظشع 

 جسطعا بطثا تعغمظ سطغه الترب
* الممبض اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ ضغظغا
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تعظج: طتاوقت ملئادرة تّض جثغث يف لغئغا

الةاري  الحعر  طظ  افول  افجئعع  شغ  تعظج  حعثت 
اتخاقت واجاماسات طضبفئ بغظ الفرصاء الطغئغغظ، بسدعا 
زغارة  ذلك  طظ  بالسّري،  أحئه  اآلخر  وبسدعا  طسطظ 
المساحار سصغطئ خالح رئغج طةطج الظّعاب لبقبئ أغام 
الاصى خقلعا برئغج الئرلمان شغ تعظج طتمث الّظاخر 
وطارتظ ضعبطر المئسعث افطمغ إلى لغئغا وأخغرا برئغج 
الثولئ الئاجغ صاغث السئسغ، وصث تجاطظئ عثه الجغارة طع 
زغارة رئغج تضعطئ اإلظصاذ خطغفئ الشعغض الاابسئ لطمآتمر 
العذظغ السام بختئئ وشث رشغع المساعى، وعغ زغارة غغر 
طسطظئ، وغصال إّن اقتخاقت حمطئ جفغر لغئغا السابص 
لثى اإلطارات السربّغئ السارف ظاغخ، وعع أتث المرحتغظ 
لرئاجئ التضعطئ المصارتئ بثغق غاةاوز اقّتفاق السغاجغ 
المعّصع شغ الخثغرات، ورّبما لعثا السئإ حمطئ الجغارات 
المةغث  سئث  المشرب  لثى  لغئغا  جفغر  أغدا  تعظج  شغ 
جغش الظخر، ضما حمطئ السصغث جالط جتا أتث ضئار الصادة 
السسضرغغظ لضاائإ طخراتئ، وطظ صئض ذلك صام رئغج 

تعظج بجغارة لعثا الشرض إلى الةجائر...
ضّض عثه الاتّرضات وغغرعا تاظّجل شغ جغاق الامعغث لصّمئ 
ذرغص  خارذئ  لرجط  ججائرغئ  تعظسغئ  طخرغئ  بقبغئ 
السّراج  لتضعطئ  الثرغع  الفحض  بسث  لغئغا  شغ  جثغثة 
المظخعص سطغعا شغ اتفاصغئ الخثغرات، وق جغما بسث 
اظعغارعا حئه الاام إبر اصاتام صعات طعالغئ لتضعطئ الشعغض 
لمصّر الرئاجئ شغ ذرابطج طظث حعر دون أدظى طصاوطئ 
طا أضّث أّن عثه التضعطئ اجط بق طسمى، وتأتغ عثه 
اقتخاقت أغدا بسث تعّسث صعات تفار الماضّرر لثعض 
طسارك شغ غرب لغئغا ضّث المةمعسات المعالغئ لتضعطئ 
العشاق (السّراج) أو تطك المظئبصئ سظ المآتمر العذظغ 
السام (الشعغض)، طا غسظغ صرب تطك المسارك طظ تعظج 
والةجائر، وشغ عثا طثاذر تعظغش صئائض الطعارق طظ 
الطرشغظ الماظازسغظ، وشغ عثا اجاظفار لطعارق الةظعب 
الةجائري وحمال طالغ الثغظ صث غظثشسعن لطمحارضئ شغ 
عثه الترب.. سطما أّن سمغض أطرغضا خطغفئ تفار صث صام 
بجغارة جرغئ إلى تحاد لثسط تساوظعا افطظغ والسسضري 
طسه وُووجه ذلك بشطص تحاد لطتثود طع لغئغا تجاطظا طع 
عةعم حظاه صعاته شغ الةظعب الطغئغ طع زغارات طاضررة 
لمخر طا جسض السططئ شغ الةجائر تساثسغ تفار لاثضره 

بالثطعط التمر...
وعضثا ظائّغظ أّن اتفاصغئ الخثغرات وضّض طا اظئبص سظعا 
صث أخئتئ طاةاَوزة؛ فّظعا ولثت طغائ وجاءت طفروضئ 
لثا  والاحاور؛  والافاوض  الاعاشص  خفئ  اظاتالعا  رغط 

عغ لط تةث سطى افرض طا غطجم تاى لاعلغ المظاخإ 
شدق سظ رساغئ الحآون تّاى شغ طحمعقتعا الخشغرة، 
وتسئظا أن ظسطط حئه اجاتالئ تخعل تضعطئ السّراج 
سطى طغجاظغئ ٢٠١٧ طظ المخرف المرضجي لسعائص صاظعظغئ 
وإجرائغئ طسطعطئ رغط طتاولئ طآتمر لظثن افخغر تعل 
لغئغا ظصض المغجاظغئ إلى الثارج وضّت الةجء افضئر طظعا طظ 
دول طاظتئ وطصرضئ وطسابمرة... وعع تّض طآصئ شغه 

رعظ لطغئغا وططغء بالاظاصدات...
غئثو أّن برغطاظغا تسسى إلى تثارك عثا الدسش والاثععر 
الاحابضات  تراع  لط  السابصئ  اقتفاصغئ  أّن  جغما  وق 
اإلصطغمغئ وخاخئ تأغغث طخر الخرغح لصعات تفار، وعع 
المثسعم خاخئ طظ شرظسا وأطرغضا المازاعرتغظ باأغغث 

تضعطئ العشاق (السّراج).
الصعى  وتعاشئ  واإلصطغمغ  المتّطغ  المأزق  عثا  أطام 
الضئرى غئثو أّن سمقء برغطاظغا غسمطعن سطى الاثارك 

وإسادة الارتغئات وشص الخغشئ اآلتغئ:
١- الدشط (إصظاع) سطى الثول المةاورة لطغئغا بإغصاف 

الثسط لتفار وخاخئ طخر وتحاد.
٢- شغ تال بروز اخاقف شغ إغةاد ظعع طظ الاعاشص بغظ 
طظاخفئ بغظ  تحضغض شرغص تعار  جغصع اصاراح  الفرصاء 
طةطج الظعاب شغ ذئرق والمةطج افسطى لطثولئ لتّض 

الثقف...
وتفسغض  اجاتالاه  وإسقن  السسضري  التسط  رشخ   -٣
السصعبات ضّث طسرصطغ الاسعغئ السغاجغئ والسمض سطى 
سطى  غظّص  الثولغ  افطظ  طةطج  طظ  صرار  اجاخثار 
غسعرون  دولغغظ  طراصئغظ  وإرجال  الّظار  إذقق  وصش 
سطى تطئغص الصرار... طا غسظغ طجغثًا طظ الاثوغض... وعع 
أطر شغما غئثو واشصئ سطغه الةجائر وتعظج وعثا غسظغ 
الدشط ورّبما سجل المآتمر العذظغ وطا اظئبص سظه وجائر 

الصعى البعرغئ افخرى وق جغما اإلجقطغئ.
٤- افجماء المصارتئ لرئاجئ التضعطئ المجطع الاعاشص 
سطغعا تثور تعل عثا البالعث المرضغ سظه: سطغ زغثان، 
وسئث الرتمظ حطصط، والسارف ظاغخ الثي ضان جفغرا 

لطغئغا شغ اإلطارات...
والتاخض أّن ضّض عثه التطعل عغ تثخغإ لطاظاصدات 
بغظ طتطغ وإصطغمغ ودولغ، وعغ ترضغات ق تساصغط 
طع أطئ لعا طظ خطئعا تطعلعا المئثئغئ... ضما ق غساصغط 
ضاظئ  طعما  سارطئ  بعرة  بسث  اقجاسمار  طظ  طجغث 

 اقلافاشات
* سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر
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