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إظعا إلتثى الُضَئر أن غةطج ظزام أردوغان وشخائطه سطى ذاولئ 
واتثة طع بعتغظ، وذلك شغ خفصئ بغع طعغظئ وطحغظئ، خفصئ بغع 
تطإ وأعض تطإ وطا بسث تطإ، وَغُسثُّ ذلك ظخرًا غعظأ بعتغظ سطغه! 
وُتداسش  روجغا جرغمئ،  إغران جرغمئ  تجغث  أن  الضئر  إلتثى  إظعا 
وإظعا  والمصابر!  المةازر  شغ  روجغا  وتظاشج  وتحغئ،  وتحغاعا 
إلتثى الضئر أن ُتسطط تطإ لظزام الطاغغئ، وغضعن تسطغمعا تصثغمًا 
ببمظ  دغظعا  باسئ  الاغ  الفخائض  تطك  تاصاجط  بأن  جظغش  لصرار 
بثج، تاصاجط التضط الئؤغج طع أزقم الظزام، شاظصخ غجلعا طظ 
بسث صعة ضادت تةسض الظزام أبرًا طظ بسث سغظ! وإظعا إلتثى الضئر 
أن غاسابص التضام شغ بقد المسطمغظ سطى الارتغإ بمفاوضات 
الحآم الصاتطئ شغ أجااظئ وجظغش وجقلاعما، وذلك بثل أن غظخروا 
ظعن برباط شغ الثغاظئ  أعض الحام، لضظ أّظى لعط ذلك وعط طصرَّ

غطغر... صاتطعط اهللا أظى غآشضعن.
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بصطط:  تاتط أبع سةمغئ – افردن

السالمغئ  اإلغابئ  طآجسئ  سظ  خادر  تصرغر  أظعر 
رجال،  جمغسعط  شصط،  أشراد  بماظغئ  أن  "أوضسفام" 
غماطضعن بروة تسادل طا غمطضه الظخش افشصر طظ جضان 
السالط، وذالئئ المآجسئ بالسمض سطى تصطغص دخض 
أولؤك الثغظ غاخثرون الصائمئ. وأحار تصرغر أوضسفام 
إلى أن الافاوت شغ البروات أخئح أضبر اتساسا طظ ذي 
صئض طع وجعد بغاظات طظ الخغظ والعظث تحغر إلى أن 
الظخش افضبر شصرا طظ جضان السالط غماطضعن أصض طما 
ضان طصثرا جابصا. وصالئ أوضسفام الاغ وخفئ الفةعة 
طااتئ  الةثغثة  الئغاظات  ضاظئ  إذا  إظه  "شاتحئ"  بأظعا 
طا  طةمعع  ضان   ٢٠١٦ شغ  أظه  جاعضح  ضاظئ  شإظعا 
ططغار   ٣,٦ غماطضه  طا  غسادل  أحثاص  تسسئ  غماطضه 
ولغج  الئحرغئ  طظ  افشصر  الظخش  غحضطعن  حثص 
٦٢ حثخا ضما أحارت الاصثغرات تغظؤث. وذئصا فتثث 
ضاظئ  المصارظئ  جئغض  سطى  شغ ٢٠١٠  شإظه  التسابات 
افخعل المةمسئ فغظى ٤٣ حثخا تساوي بروة أشصر 

٥٠٪ طظ جضان افرض. (CNBC سربغئ)
: إن تصرغر أوضسفام عثا حاعث جثغث سطى شساد 
المئثأ الرأجمالغ، وعع غئرز خطأ الظزرغئ اقصاخادغئ 
اقصاخادغئ  المحضطئ  أن  اسائرت  الاغ  الرأجمالغئ، 
جئئعا الظثرة الظسئغئ، وأن سقجعا غضمظ شغ زغادة 
اإلظااج أو طا غسرف بجغادة اإلظااج افعطغ دون الظزر 
شغ تعزغع البروة سطى افشراد، ظسط إظه غئطض واصسغًا 
غغر  المعارد  أن  تسائر  الاغ  الظسئغئ  الظثرة  ظزرغئ 
ضاشغئ إلحئاع تاجات الظاس، لغادح أن طعارد افرض 
تضفغ جاضظغعا وتجغث لع وزسئ تعزغسا سادقً، لضظ طع 
وجعد ذئصئ الرأجمالغغظ الثغظ غجدادون براًء شاتحًا 
سطى تساب صعت الئحر وأرواتعط شمظ الطئغسغ أن ق 
غئصى لمقغغظ الظاس ضسرة خئج غصغمعن بعا أودعط. 
وعثه الظزرة اقصاخادغئ الئاذطئ، الاغ خططئ بغظ 
وجائض زغادة البروة وبغظ تعزغسعا، تسئإ المحاضض 
اقصاخادغئ المجطظئ طظ طبض الرضعد والئطالئ والفصر، 
ضما جئئئ السثغث طظ افزطات اقصاخادغئ السالمغئ 
الاغ ضان آخرعا افزطئ اقصاخادغئ المالغئ سام ٢٠٠٨ 
ضما  آبارعا.  طظ  تساظغ  الثول  بسخ  زالئ  ق  والاغ 
أن الرأجمالغئ أشرزت ذئصئ طمظ غسرشعن بئاروظات 
المال والظفط، وعط أولؤك الماظفثون شغ السغاجئ 
الضئرى  الثول  شغ  التضط  دشئ  وغثغرون  واقصاخاد 
وشص طخالتعط دون اقضاراث بأرواح الئحر أو لصمئ 
سغحعط، طما غةسض اجامرار الزطط العاصع سطى الظاس 
غعطًا  ططرد  ازدغاد  شغ  عع  بض  تعصش  دون  طسامرًا 
بسث غعم. إن حسعب السالط وبرواته، طظ وجعئ الظزر 
الرأجمالغئ، سئارة سظ شرغسئ غاخارع سطغعا "طخاخع 
وغقت  سطى  غاشثون  الثغظ  الرأجمالغعن  الثطاء" 
غعطعط،  وصعت  دطائعط  سطى  بض  وحصائعط  الظاس 
ولغج أطام السالط طظ جئغض لطظةاة إقّ بالاثطص طظ 
عثا المئثأ العتحغ اقجاسماري، وتئظغ ظزاٍم غتسظ 
البروات  وغعزع  السثل،  بغظعط  وغصغط  الظاس  رساغئ 
سطغعط شق تضعن ُدْوَلًئ بغظ افغظغاء طظعط، وغضفض 
إحئاع تاجات اإلظسان افجاجغئ إحئاساً ضطغا لضض شرد 
طعما ضان تةط البروة، ظزاٍم غظزر لقظسان بعخفه 
ق طاضغظئ طظاةئ لطمال أو جطسئ صابطئ لطئغع  إظساظاً 
واقجائثال، شغتفر له ضراطاه وغخعن سرضه وطاله 
ودطه، ولظ غاتصص ذلك إق بمئثأ اإلجقم وطحروسه 
التداري الثي بات أطض الئحرغئ طظ جثغث وجفغظئ 

ظةاتعا طظ ظطط الرأجمالغئ وظطماتعا.

غعم  افردن  شغ  الثولئ  أطظ  طتضمئ  سام  طثسغ  صام 
البقباء ١٧ ضاظعن الباظغ/غظاغر باعجغه تعمئ (الاترغخ 
بغظعط  أحثاص  لبماظغئ  التضط)  ظزام  تصعغخ  سطى 
طعصع  سطى  لعط  طظحعرات  بسئإ  جابص،  ظائإ 
غعم  طظث  افطظغئ  افجعجة  أوصفاعط  وصث  "شغسئعك" 

الثمغج ١٢ ضاظعن الباظغ/غظاغر سطى ذطئ الصدغئ.
وشغ الافاخغض أن الصئخ سطغعط جاء بسث جاسات شصط 
طظ سصثعط اجاماسا شغ بغئ أتثعط غعم الثمغج شغما 
لخغاغئ  الئطث)  إخقح  أو  (المعت  باجاماع  قتصا  سرف 
ططالئعط وتتثغث آلغات الئثء شغ تترك حسئغ واجع 
ضما  واقصاخادي،  السغاجغ  باإلخقح  غطالإ  الظطاق 

غضحش سظ بآر الفساد وغفدح الفاجثغظ.
بأجماء  صعائط  ظحر  سطى  اقجاماع  ططالإ  وتمتعرت 
المسآولغئ،  سظ  بإبسادعط  والمطالئئ  الفاجثغظ، 
الساخمئ  شغ  الئرغطاظغئ  السفارة  إلى  وشث  وإرجال 
سمان لطمطالئئ بةطإ ولغث الضردي "وعع طاعط بصدغئ 

شساد"، وتعجغه رجالئ واضتئ لطمطك لطصاء المسارضئ.
ضما ظاصح اقجاماع أغدا، المطالئئ بإلشاء الاسثغقت 
وإلشاء  بثلك،  السفارات  وطثاذئئ  افخغرة  الثجاعرغئ 
بتص  الصدائغئ  افتضام  وإلشاء  الثولئ،  أطظ  طتضمئ 
باإلضاشئ  السمض  سظ  المفخعلغظ  وإسادة  التراضغغظ 
إلى وضع برظاطب اإلخقح اقصاخادي باتثغث تث أسطى 
لطرواتإ وبأبر رجسغ،... وجمع تعاصغع افردظغغظ سطى 

ذلك.
وضان الظائإ السابص صث ظحر سطى خفتاه سطى الفغج 
بعك شغ الثاطج طظ ضاظعن الباظغ/غظاغر طاسائق "طا 
الثي غةري شغ افردن"، «وعض غسطط المطك بثلك؟". 
وصال شغ بغاظه الثي جاء بسظعان (الظثاء افخغر) "حسإ 
غةطث ضض غعم بالدرائإ ورشع افجسار تاى حارف سطى 
الةعع". وأضاف طعجعاً ضقطه لطمطك "تضطط وصض حغؤا، 

ظامظى أن ظسمع طظك خطاباً حاطقً غعضح ضض حغء".
المساصطغظ  غالئغئ  أن  افخئار  عثه  شغ  لطظزر  القشئ 
طظ  طاصاسث  لعاء  شأتثعط  الظزام؛  أبظاء  طظ  عط 
دائرة المثابرات وظاذص شغما غسمى تغار الماصاسثغظ 
السسضرغغظ، وآخران برتئئ سمغث طاصاسث وظائإ جابص 
إصرار  طظاصحئ  صئض  اقساصال  وجاء  تراضغعن.  وظحطاء 
المعازظئ وتمرغر تجطئ طظ الصرارات تفدغ لرشع افجسار 

والادغغص سطى أعض الئقد.
ولفعط التثث ق بث طظ الظزر إلغه شغ جغاق العضع 
شالزروف  سام.  بحضض  ولطمظطصئ  لفردن  السام 
اقصاخادغئ لفردن والمثغعظغئ المافاصمئ والسةج شغ 
الثولغ  الظصث  خظثوق  ووخفات  وحروط  المعازظئ 
الاغ ق ترى تطعق اصاخادغئ إق بفرض ضرائإ جثغثة 
طما  والثثطات  السطع  سظ  الثسط  أحضال  ضض  ورشع 
غفاصط افوضاع المسغحغئ لطظاس شغ ظض تةمث سةطئ 
اقجابمار وتعصش المظح الثطغةغئ، باإلضاشئ لطسرصات 
والفساد المساحري شغ ضض طظاتغ وطضعظات الثولئ 
ورجاقتعا، تاى أخئتئ الئقد تسامث اسامادا ضطغا سطى 
الصروض والمظح وق غمضظ أن تساشظغ سظ اقصاراض 
التدرة)  (إطام  الصداة  صاضغ  أن  لثرجئ  واقجاةثاء 
وشغ خطئئ الةمسئ الماضغئ غسطظعا خراتئ وغساةثي 
بضض خفاصئ طظ ظعاذغر الثطغب وغططإ سعظعط وطالعط 
شغ  إخعاظضط  وأن  الجبى...  بطس  صث  السغض  إن  وغصعل 
وغتثر  واحاثت...  تعلعط  افخطار  ضاصئ  افردن 
طظ دساة الفاظئ وغحثد سطى الاتثغر طظ الثروج إلى 

الحعارع.
الاغ  (باقخاراصات!)  جمغ  وطا  افطظغ  لطعضع  إضاشئ 
الضرك  شغ  تخض  طا  آخرعا  وضان  الئطث  شغ  تثبئ 
وصرغفطئ وطسان وطا لتصعا طظ تشغغرات شغ طعاصع صغادة 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٢
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الةعاب: 
عثه  ظساسرض  اقجافسارات  عثه  سطى  ظةغإ  لضغ 
المسألئ طظ جعاظئعا المثاطفئ: (المتطغئ، واإلصطغمغئ، 
وإصطغمغًا  (طتطغاً  الماثاخطئ  الةعاظإ  بط  والثولغئ)، 
تسئئئ  الاغ  المساةثات  تائغظ  بط  وطظ  ودولغاً)... 
شغ عثا الاترك الظحط، وبسث ذلك ظرى التض الماعصع 

لعثه المسألئ بإذن اهللا:
أوقً: الةعاظإ المتطغئ:

سطى  الخراع  عغ  طتطغاً  الصئرخغئ  افزطئ  خطفغئ  إن 
والصئارخئ  المسطمغظ  افتراك  الصئارخئ  بغظ  السططئ 
الروم، شمظ أجض اقجافراد بالسططئ وذرد المسطمغظ 
افتراك طظ أجعجة الثولئ صام الصعطغعن طظ الصئارخئ 
 ١٩٦٣ أضرغااس  بثطئ  وصاعا  سرف  طا  بعضع  الروم 
والصاضغئ بإزاتئ افتراك طظ طظاخئعط تمعغثًا لقتتاد 
طظ  الثطعغئ  اقظاصام  سمطغئ  وبثأت  الغعظان،  طع 
المسطمغظ، شضاظئ المةازر وسمطغات الاعةغر والاةرغث 
طظ المماطضات عغ السغاجئ الاغ اتئسعا الصئارخئ الروم 
طظ أجض اقتتاد طع الغعظان، ولط غضظ ذلك بسغثًا سظ 
برغطاظغا  أن  ذضره  الةثغر  وطظ  الئرغطاظغئ.  افخابع 
التاضط الفسطغ لطةجغرة آظثاك وخاتئئ أضئر صاسثتغظ 
سام  لطةجغرة  اقجاصقل  طظتئ  صث  شغعا  سسضرغاغظ 
١٩٦٠ بحرط تثطغ الصئارخئ الغعظان سظ شضرة اقتتاد 
طع الغعظان والمسماة  إغظعجغج طصابض تثطغ افتراك 
سظ شضرة اقتتاد طع ترضغا والمسماة "تصسغط". وبتطعل 
شغ  المعصش  جغث  الفسطغ  اقظصسام  ضان   ١٩٦٧ سام 

الةجغرة، وذفئ سطى السطح تالئ السثاء بغظ الصئارخئ 
الروم والصئارخئ طظ المسطمغظ افتراك.

باظغاً: الةعاظإ اإلصطغمغئ:
لعط  وتعشر  الروم  الصئارخئ  خطش  تصش  الغعظان  ضاظئ 
الثسط وتثطط لدط الةجغرة إلغعا، وشغ المصابض ضاظئ 
ترضغا تعشر حغؤاً طظ الثسط لطمسطمغظ افتراك، شضاظئ 
الثولاان عما الصعى اإلصطغمغئ الاغ تشثي تالئ اقظصسام 
المتطغئ شغ صئرص. وشغ ١٩٧٤/٧/١٥ دسط المةطج 
السسضري الغعظاظغ بإغساز طظ أطرغضا اظصقباً سسضرغاً شغ 
صئرص لغتسط اقظصقبغعن طسألئ اقظدمام إلى الغعظان، 
الفسطغئ  الغعظان  ضط  سمطغئ  تئثأ  أن  غفارض  وضان 
أغام  خمسئ  بسث  الارضغ  الةغح  تثخض  لعق  لصئرص 
طظ اقظصقب الصئرخغ، واجاغاته حمالغ الةجغرة بإغساز 
طظ اإلظةطغج، بط صام الةغح الارضغ باتعغض المقذات 
الخشغرة والمظسجلئ أتغاظاً لطمسطمغظ افتراك إلى طظطصئ 
واتثة طاعاخطئ جشراشغاً وتصثر طساتاعا بـ٣٣٣٥ ضط 
طربساً، أي بطث أراضغ الةجغرة، لضظعا ق تدط إق ٢١٠ 
آقف ظسمئ، أي خمج جضان الةجغرة. وعاتان الصعتان، 
شغ  المآبرة  اإلصطغمغئ  الصعى  عما  والغعظان  ترضغا  أي 
صئرص، ولضظ لضغان غععد تأبغر أغداً، لضظه خفغ، شغ 

الةعاظإ افطظغئ واقصاخادغئ خاخئ اتفاصغات الشاز.
بالباً: الةعاظإ الثولغئ:

طظث أن ضماعا برغطاظغا لعا رجمغاً سام ١٩١٤ بثاغئ 
الترب السالمغئ افولى، وتاى وصئ صرغإ شإن برغطاظغا 
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طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

غادر الرئغج الارضغ رجإ ذغإ أردوغان، غعم افتث، ططار أتاتعرك الثولغ بإجطظئعل طاعجًعا إلى تظجاظغا شغ 
طساعض جعلئ إشرغصغئ تحمض أغًدا طعزطئغص وطثغحصر. وضان شغ وداع أردوغان بالمطار سثد طظ المسآولغظ 
أطظعا  وطثغر  باش،  ذعب  صثغر  بطثغاعا  ورئغج  حاعغظ،  واخإ  إجطظئعل  طثغظئ  والغ  أبرزعط  افتراك، 
طخطفى جالغحضان، وآخرون. وغراشص الرئغج الارضغ شغ جعلاه اإلشرغصغئ الاغ تسامر تاى ٢٦ ضاظعن باٍن/
غظاغر الةاري سصغطاه أطغظئ، ووزراء الثارجغئ طعلعد جاوغح أوغطع، واقصاخاد ظعاد زغئضةغ، والطاصئ والمعارد 

الطئغسغئ براءت ألئغرق. (ترضغا بعجئ)
: إن جعلئ أردوغان عثه إلشرغصغا لغسئ لمخطتئ أعطعا، بض لغسئ لمخطتئ ترضغا، وإظما عغ اطاثاد 
لطثور الثي رجماه أطرغضا لارضغا لاظفغث أعثاف أطرغضا، تغث إن جعلئ أردوغان اإلشرغصغئ عثه جاءت لاسمغص 
وتسجغج السقصات اقصاخادغئ طع الصارة السمراء الئضر، لخالح جغثته أطرغضا شغ خراسعا طع برغطاظغا سئر 
زغادة اقجابمار والاساون الاةاري بغظ الطرشغظ. وصث دخطئ ترضغا شغ عثا الخراع افطرغضغ اإلظةطغجي سئر 

تصثغط المساسثات اإلظساظغئ لصارة إشرغصغا طظ أجض جغطرة أطرغضا سطغعا.

بماظغئ أحثاص غماطضعن 
ظخش بروة السالط
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أ ف أ
أردوغان غاعجه إلى تظجاظغا شغ طساعض جعلئ إشرغصغئ
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السآال:
اخاامئ المفاوضات الصئرخغئ الةمسئ ٢٠١٧/١/٢٠، وضاظئ صث اجاآظفئ شغ ٢٠١٧/١/١٨... وضاظئ عثه 
المئاتبات صث ترظتئ طظث بثاغئ ٢٠١٣ بط تعصفئ طظث تحرغظ بان ٢٠١٤... وسادت واظططصئ شغ حعر أغار 
٢٠١٥ واجامرت شغ تعصش وتصطع إلى أواخر ٢٠١٦... بط اظططصئ صعغئ بحضض قشئ لطظزر شغ ٢٠١٧/١/٩ 
الصئرخغ  وظزغره  أضغظةغ،  طخطفى  افتراك  الصئارخئ  زسغط  بمحارضئ  صئرص  تعتغث  إلسادة  جظغش  شغ 
وعغ  صئرص  فطظ  الداطظئ  البقث  الثول  المفاوضات  إلى  اظدمئ  بط  أظاجااجغادس،  ظغضعس  الغعظاظغ 
ترضغا والغعظان وبرغطاظغا إلى جاظإ اقتتاد افوروبغ... شما الثي اجاةث شغ صدغئ صئرص تاى تساأظش 

بعثا الحضض الظحط؟ وطا التض الماعصع لطصدغئ الصئرخغئ؟ وججاضط اهللا خغرًا.
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عظاك تصغصئ جغاجغئ سّطمظا اهللا إغاعا شغ ضاابه وعغ 
َيُقولُواْ  ْن 

َ
أ اهللاِ  ِعْنَد  َمْقتاً  ﴿َكرُبَ  السغاجغ:  شضرظا  طخثر 

َما َال َيْفَعلُوَن﴾. شسظثطا ق غظطئص الضقم سطى افشسال 
شاسطط أظه ق غعجث خثق وشغ المسألئ حغء آخر، وإذا 
عظاك  أن  شاسطط  افصعال  شغ  تظاصخ  ذلك  شعق  ضان 

لسئا واجاثفاشا بالسصعل.
عثه تال ترضغا أردوغان، شضبغرا طا لط تاطابص افصعال 
طع افشسال، بض غتثث أتغاظا تظاصخ شغ افصعال. شارى 
أردوغان وأزقطه شغ التضط غصعلعن حغؤا ق غطئصعظه 
سطى افشسال، بض أتغاظا غاظاصدعن شغ الاخرغح العاتث. 
شسظثطا صال "لظ ظسمح بتماة باظغئ" تراه شغ العاصع ق 
غفسض حغؤا، وشغ الظعاغئ غافص طع المةرطغظ روجغا 
باظغئ  تماة  غظفثون  الطاغغئ  ظزام  داسمغ  وإغــران 
جممعط  الثغظ  البعار  غثثع  بض  ورابسئ...،  وبالبئ 
فولؤك  وغسطمعا  تطإ  طظ  وغثرجعط  الصثر  بالمال 
شغ  أجقشعط  شسض  طما  أضبر  شغعا  لغفسطعا  المةرطغظ 
تماة. شاظاصدات أردوغان وأزقطه شغ أصعالعط وسثم 

اظطئاصعا سطى العاصع ضبغرة.
ولظأِت إلى أصعال طتمث حغمحاك ظائإ رئغج العزراء 
أطرغضا  طع  ترضغا  "سقصات   ٢٠١٧/١/١٩ غعم  الارضغ 
طاعترة إلى درجئ طسغظئ... وغسعد ذلك إلى جغاجات 
الحسإ  تماغئ  لصعات  ودسمعا  جعرغا  شغ  أطرغضا 
اطاثاد  وعما  الثغمصراذغ  اقتتاد  ولتجب  الضردغئ 
شاح  ولعجعد  اإلرعابغ،  الضردجااظغ  السمال  لتجب 
اهللا غعلظ الثي ضان جئئا شغ تسرض ترضغا لمتاولئ 
اظصقب وغعجه جماساه طظ وقغئ بظسطفاظغا افطرغضغئ. 
وآطض أن تئثي اإلدارة افطرغضغئ الصادطئ تفعما أشدض 

ودسما أضبر لمعاصش ترضغا".
وعثا ق غظطئص سطى العاصع، شعظاك ذطئات لارضغا طظ 
أطرغضا، وسظثطا ق تطئغعا تظخاع ترضغا فواطر أطرغضا. 
شمبق، سام ٢٠١٤ سظثطا دخض تظزغط الثولئ ضعباظغ 
اتاةئ ترضغا سطى اجاماع افطرغضان طع طسآولغ عثا 
وأخثصاؤظا  "تطفاؤظا  أردوغان  شصال  بئارغج،  التجب 
الثغمصراذغ  اقتتاد  تجب  طع  غةامسعن  افطرغضان 
اإلرعابغ...  الضردجااظغ  السمال  لتجب  اطاثاد  وعع 
طظ  أطرغضا  ذطئئ  سظثطا  ولضظ  ذلك!"،  غتثث  ضغش 
اظخاسئ  أردوغــان  طع  أوباطا  طظ  تطفعن  سئر  ترضغا 
سطما  ضعباظغ،  إلى  الئغحمرضئ  جظثخض  وصالئ  ترضغا، 
أن الئغحمرضئ ضاظعا غاسرضعن لعةعم طظ صئض تظزغط 
الثولئ واظعجطعا أطاطه وضاد الاظزغط أن غصاتط أربغض 
سطى  أردوغــان  اتاال  وإظما  افطرغضغ،  الاثخض  لعق 
طقبج  التجب  سظاخر  شألئسعا  الظاس،  لغثثع  افطر 

الئغحمرضئ وأرجطععط إلى ضعباظغ.
سظ  سئارة  عع  أتغاظا  ترضغا  سظه  تاتثث  الثي  شالاعتر 
ذطئات طظ أطرغضا تاسطص بمخالتعا ضعظعا تثور شغ 
شطك أطرغضا لاتصغص طخالتعا، شسظثطا ق تطئغعا تصعل 
لفواطر  تظخاع  طا  جرسان  ولضظ  بغظظا،  تعتر  عظاك 
افطرغضغئ، شعع لغج تعترا تصغصغا، وإظما طةرد ططالإ 

شق تطئى لعا.
خطئ  تظفغث  شغ  ترضغا  طظ  اجاسةال  غضعن  وأتغاظا 
أطرغضغئ، وأطرغضا ق ترى شغ ذلك سةطئ شاارغث تاى 
تساظفث أجالغئعا ووجائطعا افخرى طبض إغران وتجبعا 
وتدع ترضغا سطى الثور، شمظث سام ٢٠١٣ وترضغا تطح 
سطى أطرغضا لااثخض شغ جعرغا ولضظ أطرغضا صالئ ق، 
شصغض عظاك تعتر بغظ الطرشغظ، وجاشر أردوغان إلى 
أطرغضا، وبسثطا ساد جضئ سظ التثغث تعل الاثخض. 
إلى أن جاء الغعم الثي لجم شغه تثخض ترضغا شاظخاسئ 
غعم  باغثن  افطرغضغ  الرئغج  ظائإ  جاء  سظثطا  شعرا 
٢٠١٦/٨/٢٤ إلى أظصرة شأوسج لارضغا بالاثخض وذطإ 
طظ الصعى الضردغئ اقظستاب طظ أطام الصعات الارضغئ 
تاى تظططغ الطسئئ سطى السثج، ولغرتضإ أردوغان أضئر 

خغاظئ بستإ البعار طظ تطإ.
وربما تططإ ترضغا أطرا طظ أطرغضا أو تضعن غغر جادة 

بالططإ، وأطرغضا ق ترى ضرورة شغ ذلك ولعا طخطتئ 
 ٢٠١٣ سام  ظعاغئ  شمظث  غعلظ،  طعضعع  طبض  أخرى، 
سظثطا  غعلظ  وجماسئ  ــان  أردوغ بغظ  الفراق  تخض 
صاطئ عثه الةماسئ الاغ ضاظئ تحارضه وتسرف خفاغاه 
وشدتئ أطر الفساد الثي تعرط شغه أربسئ وزراء وابظ 
غطالإ  ولط  سطغعا،  تربا  أردوغــان  شأسطظ  أردوغــان، 
اقظصقب  طتاولئ  بسث  ولضظ  غعلظ،  باسطغط  أطرغضا 
أطرغضا صالئ إن  ولضظ  به،  غعم ٢٠١٦/٧/١٥ ذالإ 
غعلظ،  تعرط  سطى  البئعتغئ  افوراق  تصثم  لط  ترضغا 
شطط تر طخطتئ طساسةطئ شغ ذلك، وبصاؤه شغ أطرغضا 
تالغا غثثم أردوغان بتغث غشطغ سطى التصغصئ وعع 
أطرغضا  لخالح  اإلظةطغج  جماسئ  تخفغئ  سطى  غسمض 
طتاولئ  ضأن  الظاس  لساطئ  شغزعر  ظفعذعا،  لابئغئ 
اقظصقب طظ ورائعا أطرغضا لعجعد الماعط بعا غعلظ 
شغ أطرغضا وسثم تسطغمه لارضغا، ولغزعر ضأن عظاك 
تعترا بغظ الطرشغظ ضما ذضر حغمحاك، شاشطغ سطى 
فواطرعا  وتظفغثه  بأطرغضا  الارضغ  الظزام  ارتئاط 

وارتضابه لطثغاظات السزمى.
وضاظئ ترضغا تصعل لظسمض سطى إجصاط أجث وتظزغط 
الثولئ، شصالئ أطرغضا شصط ظسمض سطى إجصاط تظزغط 
الثولئ، شاظازلئ ترضغا وتثطئ سظ طعضعع إجصاط أجث 
ضما  طرتطغا  بصائه  ضرورة  بخراتئ  تسطظ  بثأت  تاى 
تصعل أطرغضا، إلى أن صالئ أطرغضا غةإ أن غئصى افجث 
حغمحاك  شصال  بثلك،  بالصعل  ترضغا  شطتصاعا  اآلن، 
السمطغ  بالظعب  ظاتطى  أن  "سطغظا   ٢٠١٧/١/٢٠ غعم 
والعاصسغئ، التصائص سطى افرض تشغرت ضبغرا وبالاالغ 
لط غسث بعجع ترضغا أن تخر سطى تسعغئ بثون افجث. 
غسطظعظعا  ترضغا  تضام  سصطغئ  عثه  واصسغ".  غغر  عثا 
خراتئ؛ الصئعل بافطر العاصع الثي تفرضه أطرغضا طعما 
ضان فن إرادتعط بغث أطرغضا. شأطرغضا تسمض سطى تشغغر 
العاصع لخالتعا وطظ بط تةسض أتئاسعا شغ ترضغا وشغ 
غغرعا غسغرون تسإ عثا العاصع. ولظ تضعن عثه آخر 
خغاظئ غرتضئعا ظزام أردوغان تةاه أعض جعرغا طظفثا 
أواطر أطرغضا شغ جئغض ضسإ دسمعا لطئصاء شغ التضط.

شغ  سمطعا  تعاخض  ولةسطعا  روجغا  صغمئ  طظ  ولطتط 
جعرغا دون أن تظستإ بسثطا ورذاعا أطرغضا عظاك 
لاثثم المخالح افطرغضغئ ولؤق غطخص الفحض بأطرغضا 
شغ طعضعع جعرغا ضما شحطئ شغه تاى اآلن، ذطئئ 
طع  لغةامع  روجغا  لمخالتئ  الثعاب  أردوغــان  طظ 
بعتغظ غعم ٢٠١٦/٨/٩ ولقتفاق طسه لاسطغمه تطإ 
لخالح  جعرغا  شغ  اقظثراط  بمعاخطئ  إغرائه  بصخث 
أطرغضا تاى ق تثرك روجغا طاذا غتثث، شخثصئ روجغا 
اجاسخى  الثي  تطإ  تسطغط  لعا  تتصص  سظثطا  ذلك 
سطغعا وسطى الظزام وإغران وأحغاسعا، شسطمئ أطرغضا 
المخابئ  روجغا  طع  لطسمض  طآصاا  جعرغا  ططش  لارضغا 
بثاء صخر الظزر والشئاء، ولاصعم ترضغا بةطإ جماسات 
روجغا  لاخثق  افجااظئ  طآتمر  إلى  خائظئ  جعرغئ 
بةثغئ افطر ضأظعا تعلئ افطعر دون أطرغضا، تاى إذا 
طآتمر  سطى  اإلحراف  أطرغضا  تاعلى  المآتمر  ظةح  طا 
تئتث  وإق   ،٢٠١٧/٢/٨ غعم  لسصثه  المثطط  جظغش 
سطى  والمتاشزئ  البعرة  سطى  لطصداء  أخرى  تغطئ  سظ 

الظزام السطماظغ السعري الاابع لعا.
وأطرغضا  ترضغا  بغظ  السقصات  تعتر  سظ  شالتثغث  إذن 
ق  الاغ  لارضغا  ذطئات  عظاك  وإظما  تصغصغا،  غضعن  ق 
تمطك إرادتعا شعغ أحئه بالسئث أطام جغثه، شق تطئغعا 
أطرغضا أو اجاسةال طظ ترضغا وفطرغضا تسابات أخرى 

أو لطاشطغئ سطى أطر لغزعر ضأن بغظعما تعترا.
طظ  لثغعا  الثغظ  وبثاخئ  جعرغا،  أعض  سطى  شما 
طظه  أغثغعط  غظفدعا  أن  إق  طرة،  طظ  أضبر  أردوغان 
وغسصطعا أتئاسه طظ الةماسات الثائظئ وغاعضطعا سطى 
اهللا، ولغائسعا تجب الاترغر الصغادة السغاجغئ المثطخئ 
الثقشئ  وإصاطئ  الضفر  ظزام  إجصاط  إلى  لاصعدعط 

 الراحثة سطى طظعاج الظئعة

روجغا وطااعئ الئتث سظ املةث املفصعد
بصطط: أتمث الثطعاظغ

طظث جصعط اقتتاد السعشغاتغ وتاى اآلن لط تاعاَن 
طعذأ  إلغةاد  طدظغئ  طتاوقت  خعض  سظ  روجغا 
صثم دولغ لعا إلى جاظإ أطرغضا لمضء المصسث الحاغر 
الثي خّطفه غغاب السعشغات، لضّظ جاجاعا لط ُغثرضعا 
تصغصئ أّن روجغا اقحاراضغئ عغ غغر روجغا الرأجمالغئ، 
بغظما  شاجثًا،  ضان  وإْن  طئثأ  خاتئئ  ضاظئ  شافولى 
السالمغئ  الرأجمالغئ  تائع  طةرورة  دولئ  طةرد  الباظغئ 

طعما تاولئ أْن تاماغج سظعا.
لصث تاول الرئغج بعتغظ أْن غةمع الروس تعل الرابطئ 
العذظغئ الروجغئ باسائارعا الئثغض التصغصغ سظ الفضر 
ضئرى  ضإطئراذعرغئ  روجغا  إلظعار  وجسى  الحغعسغ، 
لط  ولضّظه  المئثأ،  إلى  اقلافات  دون  أطرغضا  ُتظاذح 
ُغفطح شغ ذلك، شروجغا تاضعن طظ سحرات الصعطغات 
ترضغئ  أخعل  طظ  حسعبعا  طظ  وضبغر  الروجغئ،  غغر 
وصث  لروجغا،  وق  لطروس  بخطئ  تمّئ  وق  وإجقطغئ 
تراجع سثد جضان روجغا خقل السصث الماضغ بتعالغ 
١٠ طقغغظ ظسمئ، وإذا اجامرت التال سطى عثا المظعال 
شإّن ظسئئ الروس افخطغغظ جااظاصص بتّثة وبالاالغ 
شمظ الُماعصع أْن تضعن افغطئغئ السضاظغئ شغ روجغا 

طظ غغر الروس.
وروجغا بسث شصثاظعا لطمئثأ الحغعسغ لط غسث لثغعا 
عغ  سظثعا  الاغ  والرأجمالغئ  لطئحرغئ،  ُتصّثطه  حغء 
ظمعذج طست وطاثطش سظ الرأجمالغئ الشربغئ، شق تخطح 
لطاخثغر، وأّطا اصاخادعا شعع شغ تالٍئ ُغربى له، شعغ 
وخثطات  ق تمطك صثرات اصاخادغئ ُطامغجة، أو جطساً 
غتااجعا اآلخرون، أو شائداً طظ افطعال ُغساسثعا شغ 

إغةاد ظفعذ جغاجغ لعا شغ الثول افخرى.
ضغش  تاغمج"  "ظغعغعرك  لختغفئ  تصرغر  أظعر  وصث 
صخمئ أجسار الظفط الماثظغئ والسصعبات الشربغئ ظعر 
اقصاخاد الروجغ، طا دشع الئظك الثولغ شغ ظغسان/
شغ  الفصر  طسثل  أن  طظ  الاتثغر  إلى  الماضغ  أبرغض 
وخعله إلى ١٤,٢٪ شغ  روجغا غاخاسث بتثة، طاعصساً 

.٢٠١٦
الاغ  الظفط  سائثات  سطى  ضئغر  بحضض  روجغا  وتسامث 
الظفط  أجسار  شغ  الظجول  طعجئ  بثء  طظث  تصطخئ 
طظاخش السام ٢٠١٤، شفغ ٢٠١٥ حضطئ خادرات الظفط 
والشاز تعالغ ٤٣٪ طظ إغرادات التضعطئ الروجغئ، طظ 
جعٍئ أخرى شصث أّدت السصعبات اقصاخادغئ المفروضئ 
سطغعا بسئإ الصرم شغ ٢٠١٤ إلى إلتاق الدرر بالصطاع 

المالغ وصطاسغ الطاصئ والثشاع شغ روجغا.
وععى اقتاغاذغ الروجغ الثي غفارض به أن غتخظ 
الئقد شغ زطظ افزطات بـ ٤٥٪ طظث أغطعل/جئامئر ٢٠١٤، 
تاى  التضعطئ،  تسةطه  الثي  الماعاخض  السةج  ظاغةئ 
أن  أسطظ  جغطعاظعف  أظطعن  الروجغ  المالغئ  وزغر  إن 
اتاغاذغ الئقد غاآضض حغؤا شحغؤاً، طتّثرًا طظ أظه صث 
غظفث ضطغاً بتطعل سام ٢٠١٧، وضحش المسآول الروجغ 
أن بقده صث تطةأ إلى الستإ طظ اتاغاذغات طالغئ أخرى 
رئغسغ  بحضض  المثخص  السغادي  البروة  ضخظثوق 
ططغار   ٧٣ سظ  صغماه  تجغث  والثي  المساحات،  لاشطغئ 
دوقر، تغث بثأت التضعطئ شسطغاً باجاثثام أطعاله شغ 
اإلظفاق سطى طحارغع الئظغئ الاتاغئ وتثخقتعا إلظصاذ 

الئظعك المتطغئ طظ اإلشقس.
 ٪٥٠ بتعالغ  ععت  شصث  (الروبض)  الروجغئ  السمطئ  أطا 

العضع  وعثا   ،٢٠١٤ آب/أغسطج  طظث  الثوقر  طصابض 
أّبرت سطى طساعى  اقصاخادي الخسإ أوجث ضشعذاً 
المسغحئ شغ جائر روجغا، فّن الروبض الدسغش غسظغ 
تضطفئ أسطى لطعاردات، عثا باإلضاشئ إلى إظفاق روجغا 
إضاشغئ سطى المةازر الاغ ارتضئاعا شغ جعرغا،  أطعاقً 
ططغعن   ٤٨٢ روجغا  خرشئ  تاغمج  ظغعغعرك  شئتسإ 

دوقر تاى اآلن لثسط ظزام افجث سسضرغاً.
اقتتاد  أغام  طظ  لروجغا  تئّصى  الثي  العتغث  الحغء 
العتغث  الحغء  وعع  السسضرغئ،  الصعة  عع  السعشغاتغ 
الثي بمصثورعا أْن ُتااجر شغه، أو تساثثطه شغ تتصغص 
شغ  تاخض  عع  ضما  لشغرعا  أو  لعا  جغاجغئ  أعثاف 
جعرغا الغعم، شروجغا صئطئ أْن تضعن ُطاسعثًا سسضرغًا 
بّحار  الطاغغئ  ظزام  سطى  لطتفاظ  جعرغا  شغ  فطرغضا 
ظفعذ  طظطصئ  جعرغا  أّن  ُتثرك  وعغ  فطرغضا،  الاابع 
لاتصغص  شغعا  تسمض  أّظعا  بالاالغ  وُتثرك  أطرغضغ، 

المخالح افطرغضغئ شغ المظطصئ.
إن تطط روجغا بأن تسعد دولئ ضئرى لعا تأبغرعا شغ 
تتصغص  سطى  تسمض  بأْن  تصئض  جسطعا  الثولغئ  الساتئ 
وق  تثبر  دون  طظ  جغاجاتعا  وتظفغث  أطرغضا  طخالح 
تفضغر، شما تصعم به روجغا طظ تأطغظ لمخالح الثولئ 
افولى بثقً طظ تعثغثعا ُغسائر اظاتارًا جغاجغاً وغئاًء 
شغ آٍن واتث، شساجئ روجغا لط ُغثرضعا بسث  جغاجغاً 
خطعرة اجاثثام أطرغضا لعط لاتصغص طخالتعا، شزّظعا 
إلى  بصعة  سادت  صث  السمض  بعثا  روجغا  أن  طثطؤغظ 
الساتئ الثولغئ، وأّن ظةاتعا شغ جعرغا صث غفاح الئاب 
أطاطعا لطسمض شغ طظاذص أخرى تابسئ لطظفعذ افطرغضغ 
ضطغئغا والغمظ وطظاذص حرق آجغا، بغظما أطرغضا الاغ 
طظ ذئسعا أظعا ق تتارم طظ غثثطعا، لْط ُتطِص باقً لعثه 
روجغا شغ  سطى  صث شرض  شأوباطا  الروجغئ،  الثثطات 
أواخر تضمه المجغث طظ السصعبات، ووخش اصاخادعا 
بأّظه ق غاطعر، شق غعجث طا غثل سطى أّن أطرغضا تتارم 
روجغا لفسطعا عثا، بض ق غعجث طا غثل سطى أّن تراطإ 
شسطه  طّما  بأضبر  لعا  خثطاتعا  سطى  روجغا  ُغضاشأ  صث 
أوباطا، شأطرغضا دولئ طآجسات وتساططعا طع الثارج ق 
غثاطش بغظ رئغج ورئغج، شسغاجات أوباطا الثارجغئ 

ُتمّعث إلدارة تراطإ إلضمال طا لط غاّط إظةازه.
وعضثا ظةث أّن بتث بعتغظ سظ طةث روجغا المفصعد 
عع ظعع طظ الئتث افجطعري ُغحئه الئتث سظ خاتط 
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بصطط: أجسث طظخعر

المطضغ.  الثغعان  شغ  والاشغغر  العزاري  والاشغغر  افطظ 
وبسث عثه اقساصاقت والاشغغرات، طررت المعازظئ وُأصرت 
شغ طةطج ظعاب (الحسإ!!) وبضض طقتصعا، بض تفاتئ 
صرغتئ بسخ ظعاب افطئ باصاراح وجائض وأجالغإ أخرى 
ضرائإ  لفرض  وشرغصعا  التضعطئ  بال  سطى  تثطر  لط 

جثغثة لرشث المعازظئ شغ صادم افغام.
طا  شالحام  والثولغ؛  اإلصطغمغ  المتغط  خسغث  وسطى 
زالئ المآاطرات تساسر شغعا، وإن ظظ الظزام وأسعاظه 
أظعط صث اظاخروا بسث جصعط تطإ واظطقق طفاوضات 
وطةغء  افطرغضغئ  اإلدارة  شغ  والاشغغر  أجااظئ، 
وتعثغثاته  تراطإ،  برئاجئ  لطتضط  الةمععرغغظ 
وتخرغتاته وخاخئ شغما غاسطص بالصثس وظصض السفارة 
وخاخئ  بالاعثغث،  الظزام  غحسر  طما  إلغعا  افطرغضغئ 
الاترضات  بسث  المصثجات  سطى  العخاغئ  طعضعع  شغ 

الارضغئ والسسعدغئ شغ عثا المعضعع.
ولضض طا جئص شأي تعثغث لطظزام ولرأس الظزام وإن 
ضان لفزغا (المطالئئ بإلشاء الاسثغقت الثجاعرغئ) أو 
ضان تعثغثا بالظجول لطحعارع أو تةاوزًا لطظزام بمثاذئئ 
وأجعجته  الظزام  صئض  طظ  جغةابه  الشربغئ،  السفارات 
بالصمع والمتاضمئ والسةظ، وق أدل سطى ذلك وق أبطس 
الثطعط  تةاوزوا  إن  فبظائه  تاى  الظزام  اساصال  طظ 
التمراء، وغئثو أن الظزام غساحسر الثطر شسطغاً وغثحى 
أن ُغساَشض أي تترك شغ الئقد طظ صعى إصطغمغئ (إغران 
بظغئ  شغ  تصغصغ  لاشغغر  (أطرغضا)  دولغئ  أو  وجعرغا) 
الظزام، شصام بمشازلئ الةمععرغغظ بالاسثغقت العزارغئ، 
اباسثوا  جابصغظ  وزراء  رؤجاء  طع  لصاءات  بسصث  وصام 
وسظ  الغسار  سظ  لممبطغظ  باإلضاشئ  جابصا،  أبسثوا  أو 

لمقتزاتعط  الظزام  رأس  واجامع  اإلجقطغئ  الترضئ 
وخاخئ  الحارع  غدإ  لاظفغج  طتاولئ  شغ  وآرائعط، 
صئغض اجاداشئ افردن لطصمئ السربغئ شغ آذار الصادم، 
طع وسث بإداطئ عثه الطصاءات وطع شسالغات طثاطفئ شغ 
الئطث، وغزظ الظزام أن جغاجئ تضمغط افشعاه والصمع 
بثأ  طزطط  طساصئض  طظ  تظصثه  أو  جاةظئه  والاعثغث 

غساحسر وغتج به صادطا ق طتالئ.
طخغئئ أعطظا شغ افردن وشغ غغرعا طظ بقد المسطمغظ، 
وأس الثاء والئقء عع شغ افجاس الثي أصغمئ ووجثت 
الظزام  وطظعا  افظزمئ  شعثه  افظزمئ،  عثه  سطغه 
افردظغ طا وجث أخق إق لشاغئ واتثة ق غغر؛ أق وعغ 
خثطئ الشرب الضاشر وتمرغر وتظفغث طثططاته، وتطئغص 
دون  والتغطعلئ  جعءاته،  بضض  الرأجمالغ  الظزام 
لطحعارع  شالثروج  سجتعا،  وطئسث  لثغظعا  افطئ  سعدة 
وططالئئ عثه افظزمئ بالضش سظ جرصئ بروات افطئ 
وتسطغمعا وبغسعا ببمظ بثج لحرضات الشرب بتةئ 
الثخثخئ وبتةئ تحةغع اقجابمار، وإطضاظغئ إظداج 
عثه الاترضات الحسئغئ وصغادتعا لاخئح تترضات واسغئ 
الظصث  خظثوق  طع  اقتفاصغات  طظ  باقظسااق  تطالإ 
سطى  واقساماد  التثغث،  اقجاسمار  أدوات  طظ  وغغره 
بروات الئقد واجاشقلعا واجابمارعا بأغثي أبظاء الئقد 
الطاعرة السفغفئ وتتئ صغادة جغاجغئ واسغئ طثطخئ 
تثاف اهللا جئتاظه وتسالى وتطئص حرسه... لسمري عثا 
طئسث الثعف والرعئئ سظث عثه افظزمئ وسظث أجغادعط، 
وعثا طا تثر طظه صاضغ الصداة إطام التدرة خادم عثا 
الظزام، سظثطا عثد بما تثث شغ جعرغا ولغئغا وغغرعا 
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طظتاعا  ولما  صئرص،  شغ  افصعى  الثولغ  الساطض  عغ 
وشص  رجمغاً  برغطاظغا  ظطئ  ١٩٦٠م  جظئ  اقجاصقل 
لفوضاع  الداطظئ  العتغثة  الثولغئ  الصعَة  المساعثات 
الصئرخغئ بسث أن ضاظئ صث ضمئ الصعتغظ اإلصطغمغاغظ 
لصئرص،  ضاطظئ  ضصعى  ١٩٥٥م  جظئ  والغعظان  ترضغا 
وضاظئ برغطاظغا ترغث طظ وراء ضط عثه الصعى اإلصطغمغئ 
طظع اجاشقل أطرغضا سئر ظفعذعا شغ الغعظان طظ ضط 
الغعظان لصئرص، شعضسئ السخا الارضغئ المعالغئ لعا 
تتافر  برغطاظغا  وظطئ  الغعظان،  دوالغإ  شغ  آظثاك 
الصعاسث  أسزط  طظ  صئرص  شغ  سسضرغاغظ  بصاسثتغظ 
ألش   ٢٤ تدمان  إذ  السالط،  شغ  الئرغطاظغئ  السسضرغئ 
جظثي وصعى بترغئ وجعغئ ضئغرة، وعما الغعم سظعاٌن ضئغٌر 
لقجاسمار الئرغطاظغ، طظعما اظططصئ شغ ترب السعغج 
جظئ ١٩٥٤م، وطظعما حارضئ بطائراتعا دولئ غععد 
تربعا جظئ ١٩٦٧م، وتروب برغطاظغا بةاظإ أطرغضا شغ 
غجو السراق جظعات ١٩٩١م و٢٠٠٣م، وطظعما تاةسج 
وتراصإ المظطصئ. لثلك شأطظ صئرص طظ أطظ برغطاظغا 
تاى الغعم، واصاخادغاً تساثثطعا برغطاظغا ضثلك طقذًا 
ضرغئغاً ضمظ جطسطئ الةجر الظائغئ لةثب أطعال التضام 
المظععبئ وأطعال الحرضات الفارة طظ الصعاظغظ الدرغئغئ 
وأطعال سخابات اإلجرام "الماشغا" خاخئ الروجغئ طظعا. 
لضض ذلك شإن لةجغرة صئرص طضاظئ خاخئ لثى اإلظةطغج. 
وعضثا شصث تمضظئ برغطاظغا بثعائعا طظ تةاوز ضاشئ 
الاثخقت افطرغضغئ لعرابئ عثه المساسمرة المعمئ طظ 
برغطاظغا، وضاظئ الغعظان عغ العرصئ افطرغضغئ الرابتئ 
لطظفاذ إلى صئرص، ولضظ برغطاظغا تمضظئ طظ تةاوزعا 
سئر ترضغا وسئر سمقئعا شغ صئرص، وغمضظ الصعل بأن 
صدغئ صئرص دولغاً ضاظئ سئر السصعد الصطغطئ الماضغئ 
طسألئ خراع جاخظ بغظ أتئاع أطرغضا وأتئاع برغطاظغا، 
شضاظئ سغظ أطرغضا ق تئخر شغ صئرص إق إخراج الصعاسث 
السسضرغئ الئرغطاظغئ والتطعل طضاظعا، وضاظئ تاثث طظ 
طساسغ افطط الماتثة وجائض لاتصغص أغراضعا. وأطا 
برغطاظغا شصث ظطئ صادرة بثعائعا سطى تةاوز السصئات 
طظصسمئ  صئرص  سطى  اإلبصاء  شغ  وظةتئ  افطرغضغئ، 
خطط  وطظسئ  السسضرغئ،  صعاسثعا  وجعد  لائرغر 
ضادت  بط  صئرص...  شغ  ضاططئ  تظفث  أن  طظ  أطرغضا 
برغطاظغا تتصص أعثاشعا بحضض ظعائغ شغ التفاظ سطى 
ترضغا  شغ  ظزام  إلغةاد  اقظصقب  بمتاولئ  صاسثتغعا 
طعال لعا بثل الظزام التالغ المعالغ فطرغضا... وطع 
أن المتاولئ شحطئ لضظعا دصئ جرس إظثار لطةاظئغظ 
افطرغضغ والئرغطاظغ بالظسئئ لطظزام الارضغ وطظ بط 

تأبغر ذلك سطى صدغئ صئرص...
رابساً: الةعاظإ الماثاخطئ:

١- الاترضات اإلجقطغئ المآبرة شغ المظطصئ:
لطسغاجئ  السصث  سصثة  بمبابئ  السعرغئ  البعرة  ضاظئ 
الصداء  طظ  تامضظ  لط  إذ  المظطصئ،  شغ  افطرغضغئ 
افدوات  تسثد  ورغط  السظغظ،  ذعل  رغط  خطرعا  سطى 
افطرغضغئ طظ إغران وأحغاسعا وروجغا وصعتعا السسضرغئ، 
وترضغا ودول الثطغب واتخاقتعا ودسمعا المالغ، وجظغش 
والمئسعبغظ الثولغغظ، وضاظئ أطرغضا تثرك غصغظاً أظعا 
تخارع اإلجقم شغ جعرغا، وعغ تةربئ جثغثة لطسغاجئ 
شغ  جاء  ضما  رأجعا  أحابئ  صث  التةط  بعثا  افطرغضغئ 
تخرغح أوباطا شغ طآتمر ختفغ ٢٠١٦/٨/٤ سصثه سصإ 
اجاماسه بمةطج افطظ الصعطغ والصادة السسضرغغظ شغ 
وزارة الثشاع افطرغضغئ "أظا وابص تماطا بأن الصسط افضئر 
طظ الحغإ شغ رأجغ، بسئإ اقجاماسات الاغ سصثتعا 

بحأن جعرغا..." (روجغا الغعم، ٢٠١٦/٨/٥).
شغ  اإلجقطغئ  الاترضات  والشرب  أطرغضا  أخثت  لصث 
إصاطئ  ظةاح المسطمغظ شغ  طأخث الةث، وأن  المظطصئ 
دولاعط صث أخئح غحضض عاجساً سظث أطرغضا والشرب، 
صئرص  شغ  ألفاً"   ٣٠ "ظتع  الارضغ  الةغح  بصاء  وأن 
الاترضات  غأخثون  شعط  سطغعط،  خطعرة  جغحضض 
ووجعد  الةث،  طتمض  سطى  الثقشئ  إلصاطئ  اإلجقطغئ 
الةغح الارضغ المسطط شغ الةجغرة تغظثاك جغضعن 
رأس تربئ غسغثعا إلى أخطعا بطثًا إجقطغاً طظث شاتعا 
شغ سعث الثطغفئ سبمان رضغ اهللا سظه... ولعثا شعط 
غظزرون إلى ضرورة إخراج عثا الةغح وطظ بط تسرغع 

المفاوضات لاتصغص عثا الشرض.
٢- ساطض الطاصئ الةثغث: طظث اضاحاف الشاز الطئغسغ 
سطى جعاتض شطسطغظ المتاطئ جظئ ٢٠٠٩ وبثء ضغان 
تططُّع  بط  ٢٠١٣م...  جظئ  له  تةاري  باجاشقل  غععد 
الغعظان وترضغا وصئرص بةاظئغعا طآخرًا إلى الاظصغإ... 
الةثغثة  المترضات  طظ  الطاصئ  ساطض  جسض  ذلك  ضض 

لفزطئ الصئرخغئ شأسطاعا زخماً ضبغفاً ضما غطغ:
أ- تحغر المسطغات الفظغئ لتصعل الشاز المضاحفئ سطى 
جعاتض حرق الماعجط إلى تعشر ضمغئ طسصعلئ طظ الشاز، 
وضاشغئ لاحضض تظعغساً لعاردات الشاز فوروبا بما غثفش 
بحضض ططمعس تئسغاعا لطشاز الروجغ. لصث خّرح الرئغج 
اقتخاقت  ووزغرا  أظاجااجغاِدس،  ظغضعس  الصئرخغ 
شغ  سطظغ  بحضض  والئغؤئ،  والمعارد  والجراسئ  وافسمال، 
طظاجئات طثاطفئ "أن اتاغاذغ الشاز الصئرخغ صث غاغح 
فوروبا تظعغع طخادرعا بسغًثا سظ روجغا". (ظعن بعجئ، 
٢٠١٤/١١/١١)، (وتصعم السططات الغعظاظغئ بالاظصغإ 
سظ الظفط والشاز شغ تصض "لغفغاان" إلى الةظعب الحرصغ 
طظ ظغصعجغا، ذلك التصض الثي غتاعي سطى ١,٧ ططغار 
برطغض طظ الظفط الصابض لقجاثراج، و١٢٢ ططغار صثم 

لطاترك  طدادة  وضثطعة  الطئغسغ.  الشاز  طظ  طضسإ 
الغعظاظغ، وصسئ أظصرة اتفاصغئ طع السططات الصئرخغئ 
الارضغئ لطاظصغإ سظ الظفط شغ السعاتض الحمالغئ...) 

(دوت طخر ٢٠١٥/٤/٢٧)
ب- تطمح ضض طظ الغعظان وصئرص الغعظاظغئ وضقعما 
غساظغ طظ أزطات اصاخادغئ خاظصئ طظ رشث خجغظاغعما 
بعاردات الشاز طظ سطى جعاتض صئرص وسئر خط الظصض 
الغعظاظغ إلى أوروبا، وأن تخئح الغعظان دولئ سئعر لشاز 

صئرص وضغان غععد إلى أوروبا.
وضثلك  والصئرخغئ  الغعظاظغئ  افتقم  عثه  لضظ  ج- 
افوروبغئ تضاد تئسبرعا ترضغا شعغ تسعق وبحضض طئاحر 
سمطغات الاظصغإ سظ الظفط والشاز سطى جعاتض صئرص، 
شما أن بثأ الاساون الصئرخغ الغعظاظغ طع ضغان غععد 
الماعجط،  حرصغ  شغ  الطاصئ  واجاشقل  الاظصغإ  شغ 
شغ  وصئرص  الغعظان  ضث  ووصفئ  ترضغا  اظئرت  تاى 
سمطغات الاظصغإ وصاطئ باسجغج جغطرتعا الئترغئ، وشغ 
رد طئاحر سطى سمطغات الاظصغإ سظ الطاصئ أبرطئ ترضغا 
لغج  الارضغئ  صئرص  طع  الطاصئ  سظ  لطاظصغإ  اتفاصغئ 
طظطصئ  شغ  وإظما  بغظعما،  الئترغئ  المظطصئ  شغ  شصط 
الةظعب بالصرب طظ تصض أشروداغئ الصئرخغ الةظعبغ، 
وعثدت ترضغا بالتفر، طما غحسض الظجاع بغظعما، وق ترى 
جئغقً لطاظصغإ إق بتض المسألئ الصئرخغئ وشص المحروع 
افطرغضغ بالمفاوضات وسثم الاظصغإ الصئرخغ إق بسث 
اظاعاء المفاوضات... وغآضث عثا المعصش الارضغ أغدًا 
طا أسطظه الرئغج الارضغ أردوغان بأن "إخرار جططات 
صئرص الغعظاظغئ سطى الاظصغإ سظ الظفط، ق غعثف إق 
الصئارخئ..."  بغظ  الثائرة  الافاوضغئ  السمطغئ  لاثرغإ 
(دوت طخر، ٢٠١٥/٤/٢٧)، أي أن ترضغا ترغث أن تةسض 
طظ الاظصغإ سظ الشاز واجابماره طسألئ طرتئطئ بالتض 
الفارة  شغ  وبثاخئ  لطتض،  افذراف  دشع  أي  الظعائغ، 
افخغرة تغث تخاسث اعامام افذراف بالاظصغإ... وضض 
عثا غسارع شغ طعضعع المفاوضات لطعخعل إلى تض 

غةسض الاظصغإ طمضظاً دون طظازسات.
خاطساً: طما جئص تائغظ المساةثات الاغ دشسئ إلى 
صعة  أحث  بعتغرة  الصئرخغئ  المفاوضات  شغ  السغر 

وأضبر جرسئ وعغ سطى الظتع الاالغ:
طظ  ضان  ترضغا:  شغ  السسضري  اقظصقب  طتاولئ   -١
شثاتئ تعثغث عثه المتاولئ لطظفعذ افطرغضغ شغ ترضغا 
والمظطصئ أن سصث الرئغج افطرغضغ أوباطا ٢٠١٦/٧/١٦ 
اجاماساً ذارئاً لمةطج افطظ الصعطغ افطرغضغ سطى إبر 
المتاولئ، شضان عثا اقجاماع طآحرًا سطى افعمغئ الضئرى 
الاغ تعلغعا أطرغضا لظفعذعا شغ ترضغا لما لعثا الئطث طظ 
تأبغر واجع شغ طتغطه. ولما شحض اقظصقب السسضري 
أسطظ الرئغج أردوغان تالئ الطعارئ شغ الئقد، وأخث 
غطعر الةغح والثولئ طظ أتئاع اإلظةطغج وق غجال. وطظ 
إظةطارا  طعصش  تدسش  أن  عثه  الاطعغر  سمطغات  حأن 
شغ ترضغا، وتسصط طظ غثعط ورصئ صغادات الةغح شغ 
ترضغا، والاغ ذالما بعا تفادت تترضات أطرغضا لطظغض طظعا 
شغ صئرص... وعضثا شإن ذرغص أطرغضا بالظسئئ لتض 
غسرف  طا  وبثاخئ  طثططاتعا  وشص  صئرص  طعضعع 
صث  الطرغص  عثه  الصئرخغ،  لقتتاد  "سظان"  بثطئ 
خارت جالضًئ أضبر بسث سمطغئ طقتصئ رجال اإلظةطغج 
شغ الةغح الثغظ ضاظعا غسططعن التض افطرغضغ شغ 
صئرص وغثسمعن برغطاظغا شغ المتاشزئ سطى اجامرار 
المقتصئ  ازدادت  وضطما  صئرص...  شغ  الصاسثتغظ 

أخئتئ المفاوضات ذات جثوى أضبر فطرغضا.
آظفًا  ذضرظا  ضما  المظطصئ:  شغ  اإلجقطغ  الاترك   -٢
اإلجقطغئ  الاترضات  غأخثون  والشرب  أطرغضا  شإن 
الةغح  ووجعد  الةث،  طتمض  سطى  الثقشئ  إلصاطئ 
رأس  جغضعن  تغظثاك  الةجغرة  شغ  المسطط  الارضغ 
تربئ غسغثعا إلى أخطعا بطثًا إجقطغاً طظث شاتعا شغ 
شعط  ولعثا  سظه...  اهللا  رضغ  سبمان  الثطغفئ  سعث 
بط  وطظ  الةغح  عثا  إخراج  ضرورة  إلى  غظزرون 

تسرغع المفاوضات لاتصغص عثا الشرض...
الساطض  عثا  شغ  الظزر  إن  الةثغث:  الطاصئ  ساطض   -٣
الظاتغئ  طظ  غحضض  أظه  غئغظ  الماخاسث  الةثغث 
اقصاخادغئ ساطقً طآبرًا شغ تسرغع التض فزطئ صئرص، 
العاسث،  اقصاخادي  المحروع  عثا  غسعق  طا  وإزالئ 
وطظ بط شإن ضاشئ أذراف افزطئ الصئرخغئ صث خارت 
طخطتاعا تصادغ إغةاد تض لفزطئ الصئرخغئ واقتفاق 
سطى التخص اقصاخادغئ الئترغئ وخطعط ظصض الشاز، 

وطظ بط المسارسئ شغ المفاوضات بحضض أضبر جثغئ...
جادجاً: باأبغر عثه السعاطض شصث اظثشسئ افذراف 
بظحاط طع ظعاغئ السام الماضغ وبثاغئ السام التالغ 

٢٠١٧ سطى الظتع الاالغ:
الصئرخغئ  المفاوضات  طظ  افولى  الةعلئ  أجرغئ  أ- 
بمثغظئ طعظئ بغطغرغظ السعغسرغئ شغ ٧-١١ تحرغظ 
شغ  أجرغئ  الباظغئ  الةعلئ  شغما   ،٢٠١٦ باٍن/ظعشمئر 
المثغظئ ظفسعا شغ ٢٠-٢١ طظ الحعر ذاته تحرغظ بان 

٢٠١٦. ولط تظةح الةعلاان شغ تتصغص حغء.
ب- وأجرغئ الةعلئ البالبئ طظ المفاوضات الصئرخغئ 
الراطغئ إلغةاد تض جغاجغ بالةجغرة، شغ طثغظئ جظغش 
السعغسرغئ، شغ ٠٩ ضاظعن باٍن/غظاغر الةاري برساغئ 
افطط الماتثة. وتمتعرت المفاوضات تعل ٦ سظاوغظ 
عغ "المحضطئ اقصاخادغئ لصئرص، واقتتاد افوروبغ، 
وافراضغ  السططئ،  وطحارضئ  والعةرة  والمطضغئ، 

تامئ: المساةثات افخغرة شغ الصدغئ الصئرخغئ
وافطظ، والدماظات".

لفذراف  آخر  اجاماع  سصث   ٢٠١٧/١/١٠ وشغ  ج- 
المسظغئ بالصدغئ الصئرخغئ شغ جظغش وعع سطى طساعى 
دبطعطاجغ رشغع بتدعر رئغج الةمععرغئ الصئرخغئ 
الةمععرغئ  ورئغج  أضغظةغ،  طخطفى  الارضغئ 

الصئرخغئ الغعظاظغئ ظغضعس أظاجااجغثس...
د- اخاامئ شغ ٢٠١٧/١/١٢ شغ طصر افطط الماتثة 
الصئارخئ  زسغط  بغظ  الصئرخغئ  المئاتبات  جظغش  شغ 
الغعظاظغ  وظزغره الصئرخغ  أضغظةغ  طخطفى  افتراك 
ظغضعس أظاجااجغادس. وصال طعشث افطط الماتثة إلى 
صئرص أجئظ بارث أغثي أجرغظا طئاتبات بظاءة خقل 
افغام البقبئ الماضغئ، وأضاف أظه تط تض الضبغر طظ 
المحاضض الاغ ظطئ سالصئ لفارة ذعغطئ، وأن الاصثم 

أخئح أجرع، بتسإ وخفه.
عـ- خرح الرئغج الصئرخغ: (بثوره صال رئغج صئرص 
شغ طآتمر ختفغ، الةمسئ، إن التعار السغاجغ تصص 
فول طرة تصثطا جسغما، إذ بثأت المظاصحئ تثور تعل 
المسائض الةععرغئ شسق...) (روجغا الغعم، ٢٠١٧/١/١٣)

و- بط سصثت جعلاا ١٨-٢٠١٧/١/٢٠ وخثر بسث ذلك 
بغان خااطغ جاء شغه:

(... وأشاد المساحار الثاص المسظغ بصئرص لفطغظ السام 
لفطط الماتثة اجئظ بارث اغثي، أظه أتمئ طةمعسات 
الدماظات  طعضعع  شغعا  ظاصحئ  الاغ  أسمالعا  السمض 
طةمعسات السمض طعضعسغ  أظه ظاصحئ  وأشغث  بظةاح. 
افطظ والدماظات بضض أبسادعما... وغمضظظا الصعل بأظه 
تط تخعغر طعضعع افطظ والدماظات ضأسمال تتدغرغئ 
لمثة  اجامرت  اجاماسات  بسث ٤  الاالغئ  لطمرتطئ  شظغئ 
غعطغظ... وجثغر بالثضر أن افذراف صث اتفصعا سطى سصث 
صمئ جغاط تمبغض افذراف طظ صئض المساعغات السطغا شغ 
المرتطئ الصادطئ، طما غسظغ أظه جاسامر المرتطئ البالبئ 
طظ طفاوضات جظغش بصمئ جغحارك شغعا رؤجاء وزراء 
خمج دول. عثا وغاعصع أن ُغظاصح رئغج الةمععرغئ 
الارضغئ الصئرخغئ الحمالغئ طخطفى أضغظةغ والجسغط 
الروطغ ظغضعس أظاجااجغادس، المعضعسات الماسطصئ 
بالةطسئ السغاجغئ لطمآتمر الثماجغ، طظ خقل اجاماع 
جغسصثاظه شغ ٢٦ طظ حعر ضاظعن الباظغ/غظاغر الةاري 
وزارة  وضغض  ظائإ  غرأجه  وشثًا  وطبض  ظغصعجغا...  شغ 
الثارجغئ السفغر أتمث طثاار غعن، ترضغا شغ المآتمر، 
ظاطغ،  أوزدغض  المفاوض  غرأجه  وشثًا  طبض  تغظ  شغ 
العزراء  رئغج  ظائإ  وغادر  لطةجغرة.  الارضغ  الحطر 
تعل  بمسطعطات  لطاجود  جظغش  إلى  تعرضح  ذعغرول 
أسمال طةمعسئ السمض المعجعدة شغ جظغش ضمظ إذار 
طظ ٦  صئرص  طفاوضات  وتاضعن  صئرص.  طفاوضات 
افوروبغ  واقتتاد  اقصاخاد  عغ:  رئغسغئ  سظاوغظ 
والمطضغئ واإلدارة وتصاجط السططئ وافراضغ وافطظ 

والدماظات...) (TRT سربغ، ٢٠١٧/١/٢٠).
جابساً: أطا بالظسئئ لطتض الماعصع الثي تسسى إلغه 
أطرغضا والظزام الارضغ المعالغ لعا: شالراجح أن غضعن 
سطى حضض دولئ اتتادغئ شغ صئرص ضثطعة أولى لاصعم 
عثه الثولئ سظ ذرغص افطط الماتثة وبثسط طظ أطرغضا 
بإزالئ الصاسثتغظ الئرغطاظغاغظ شغ صئرص، وعع العثف 
افجاس لمعجئ المفاوضات الصئرخغئ الاغ بثأت بحضض 
شسطغ طع بثاغئ عثا السام، وعثا التض غاططإ إلشاء الثول 
الداطظئ: (برغطاظغا، وترضغا، والغعظان) طا غارتإ سطغه 
اظستاب الةغح الارضغ والةظعد الغعظان، وبطئغسئ التال 

وشغ الثرجئ افعط الصاسثتغظ الئرغطاظغاغظ.
ولضظ عظاك بسخ المسعصات لعثا التض، طظعا طا عغ 
طسعصات شسطغئ طآبرة لغج طظ السعض الاشطإ سطغعا 
تأبغرًا  أصض  باظعغئ  طسعصات  وطظعا  صخغر...  وصئ  شغ 
طصخعد طظعا الائرغر فغراض طسغظئ وطظ بط غمضظ 

الاشطإ سطغعا...
اظستاب  شعغ  المآبرة  افجاجغئ  المسعصات  أطا   •
برغطاظغا طظ صاسثتغعا المعجعدتغظ شغ الةجغرة وعما 
(أضروتغري ودضطغا)، تغث تصع صاسثة أضروتغري شغ جظعب 
غرب صئرص، بغظما تصع صاسثة دضطغا شغ حرصعا، شإن 
الصاسثتغظ بالظسئئ إلى برغطاظغا عما طظ افعمغئ بمضان 
شعما صطإ الرتى، وعغ لظ تثخر وجساً شغ تسطغض التض 
الثي غمضظ أن غمظع بصاءعا شغعما... وصث تتاول تأجغطه 
أو سرصطاه بأجالغإ المراوغئ ضأن تحارط لصئعل التض 
افطرغضغ أن تئصى شغ الصاسثتغظ، وعغ ق حك تثرك 
الخسعبئ الئالشئ شغ صئعل أطرغضا لثلك، وبثاخئ وأن 
برغطاظغا صث شصثت الضبغر طظ أدوات الاأبغر داخض ترضغا، 
وطظ بط شغ صئرص سطى أبر سمطغات الاطعغر افخغرة 
الاغ صام بعا أردوغان شغ الةغح وباصغ أجعجة الثولئ.

• وأطا المسعصات افخرى شعغ الظاتغئ المسظعغئ لستإ 
الةغح الارضغ طظ صئرص، وذلك فن التض افطرغضغ 
إلتراج  تمعغثغئ  ضثطعة  اقظستاب،  بعثا  غصدغ 
برغطاظغا شغ إزالئ صاسثتغعا سطى اسائار أن الثولئ الةثغثة 
لصئرص ق غخح أن غعجث شغعا صعات طظفخطئ سظ ضغان 
الثولئ، وذلك فن الصاسثتغظ الئرغطاظغاغظ شغ صئرص 
عما طظ الظاتغئ السمطغئ خارج جططئ الثولئ الصئرخغئ، 
طظ  طضعظئ  صئرص  بأن  تصعل  ضاظئ  الاصارغر  إن  تاى 
أربسئ أصالغط: (صئرص الحمالغئ، والمظطصئ المتاغثة شغ 
العجط، وصئرص الةظعبغئ، والصاسثتان الئرغطاظغاان)، 
وبرغطاظغا شغ العصئ التالغ ترغث أن غسامر عثا العضع 
الصاسثتغظ،  قجامرار  طئررًا  لغضعن  المظصسط  الماعتر 

ولثلك شإن إغةاد دولئ واتثة شغ صئرص أو اتتادغئ 
إلزالئ  تمعغثغئ  خطعة  عع  أطرغضغ  تض  ضمحروع 
الصاسثتغظ السسضرغاغظ، وطظ عظا ضاظئ الاخرغتات تعل 
تخرغتات  عغ  ظفعذعا  بط  وطظ  الداطظئ  الثول  إلشاء 
شصث  التالغ،  السام  بثاغئ  طفاوضات  شغ  لطظزر  قشائ 
خرح الرئغج الصئرخغ ظغضعس أظاجااجغادغج: (طظ 
الدروري اظستاب الصعات الارضغئ طظ صئرص، لطاعخض 
إلى تض غظعغ سصعدا طظ اقظصسام شغ الةجغرة. وصال 
أظاجااجغادغج لطختاشغغظ شغ جظغش إن "سطغظا اقتفاق 
سطى اظستاب الةغح الارضغ" الئالس تسثاده شغ صئرص 
ظتع ٣٠ ألش جظثي.") (بغ بغ جغ، ٢٠١٧/١/١٣). أطا 
طا جاء سطى لسان أردوغان ردًا سطغه بصعله بسث خقة 
تاعصع  أن  غةعز  (ق  الباظغ/غظاغر:  ضاظعن   ١٣ الةمسئ، 
ضالثول  ترضغ  دور  دون  الةجغرة  لصدغئ  تق  الغعظان 
طشادرة  وإطضاظغئ  صئرص.  شغ  جائصى  ترضغا  الداطظئ. 
السسضرغغظ افتراك لصئرص غغر واردة سطى اإلذقق...) 
(روجغا الغعم، ٢٠١٧/١/١٣)، شإن عثا المعصش الارضغ 
لغج طعصفاً خادصاً، وإظما عع طظ باب "الرشخ لطصئعل"! 
تخرغته  غئطض  ظفسه  الغعم  شغ  القتص  وتخرغته 
صعله  ظفسه  الغعم  شغ  روغارز  سظه  ظصطئ  إذ  السابص، 
(وصال إردوغان "طظ المساتغض اظستاب الةظعد افتراك 
بالضاطض وجئص أن ظاصحظا ذلك. إذا ضان طبض عثا افطر 
طعضع بتث شغظئشغ أن غستإ الةاظئان جظعدعما طظ  
عظاك". ولطغعظان ضاغئئ طآلفئ طظ ظتع ١١٠٠ جظثي 
إلبصاء  خطئ  عظاك  إن  إردوغان  وغصعل  صئرص.  شغ 
الةجغرة  شغ  غعظاظغا  جظثغا  و٩٥٠  ترضغا  جظثغا   ٦٥٠
بسث الاسعغئ...) (٢٠١٧/١/١٣)، شعع إذن غعاشص سطى 
اقظستاب بعثه المصاغدئ غغر الماضاشؤئ! وغآضث ذلك 
ضقم زسغط الصئارخئ افتراك الثي ظصطئ سظه روغارز شغ 
الغعم ذاته، أي ٢٠١٧/١/١٣ (صال زسغط الصئارخئ افتراك 
تضعن  أق  غظئشغ  "إظه  الةمسئ  غعم  أضغظةغ  طخطفى 
عظاك طتزعرات شغ طتادبات تسادغفعا افطط الماتثة 
لاعتغث صئرص" وأضاف "إذا صطظا أن عثه الصداغا طظ 
المتزعرات وأظظا ق ظساطغع تاى طظاصحاعا وأن ضض 
حغء غةإ أن غئصى ضما عع شطظ غآدي عثا أغدا إلى 
الظةاح.") ولثلك شإن عثه الاخرغتات عغ لغسئ تصغصغئ 
وإظما إلغةاد أجعاء شغ المفاوضات تسمح بئتث طعضعع 
لئتث  ضمثخض  الةجغرة  طظ  السسضرغئ  الصعى  اظستاب 

طعضعع الصاسثتغظ.
جثغئ  أضبر  المرة  عثه  المفاوضات  أن  والثقخئ   •
طظ جابصاتعا، وترغث طظعا أطرغضا إغةاد وضع اتتادي 
شغ الةجغرة غصعد إلى ظجع الصاسثتغظ طظ السغادة 
العضع  اجامرار  شارغث  برغطاظغا  وأطا  الئرغطاظغئ... 
الصائط لائصى طسغطرة سطى الصاسثتغظ وق غدرعا أي 

تض آخر إن بصغئ طتافزئ بالصاسثتغظ.
اإلجقم  به  غأطر  الثي  الختغح  التض  أطا  باطظاً: 
ترضغا،  إلى  ضطعا  تدط  أن  شعع  صئرص:  لمحضطئ 
ترضغا،  بأخطه  ُغطتص  أن  وغةإ  إجقطغ،  بطث  شصئرص 
شاتعا  إجقطغئ  ججغرة  عغ  صئرص  ججغرة  شإن 
الراحث  الثطغفئ  سبمان  جغثظا  سعث  سطى  المسطمعن 
شغ  باتاقلعا  افوروبغعن  الخطغئغعن  وصام  البالث. 
الئقد  سطى  حظععا  الاغ  افولى  الخطغئغئ  تروبعط 
اإلجقطغئ ولضظ تررعا المسطمعن شغما بسث وأسادوعا 
الثولئ  لتضط  وخدسئ  المسطمغظ.  بقد  أخطعا  إلى 
السبماظغئ ضسائر بقد المسطمغظ فن الثقشئ اظاصطئ 
سطغعا  الرجمغئ  جغطرتعط  اإلظةطغج  وأسطظ  إلغعط. 
لئرغطاظغا،  ضمعا  وأسطظعا  افولى  السالمغئ  الترب  شغ 
وعع ضط باذض وسثوان غاحط ق صغمئ له وق وزن، 
شالمسطمعن شغ ترضغا وغغر ترضغا غسائرون صئرص ججءا 
طظ أراضغعط غةإ أن تسعد ضاططئ إلى دغار اإلجقم... 
عثا عع التض الختغح لصئرص بأن تسعد فخطعا بطثًا 
إجقطغاً، شصث شاتعا والغ الحام طساوغئ بظ أبغ جفغان 
بسث أن أذن له الثطغفئ سبمان رضغ اهللا سظه جظئ ٢٨ 
لطعةرة، وضاظئ طظ الشجوات الئترغئ افولى لطمسطمغظ، 
وصث حارك شغ غجوعا لفغش طظ ختابئ الرجعل سطغه 
الخاطئ  بظ  وسئادة  ذر  أبع  طظعط  والسقم،  الخقة 
وطسه زوجاه أم ترام  وأبع الثرداء  وحثاد بظ أوس 
أم  الةطغطئ  الختابغئ  صئر  غجال  وق  سظعط،  اهللا  رضغ 
ترام طظ المجارات شغ صئرص، تغث ضان شاتعا عجغمئ 
ظضراء لطثولئ الئغجظطغئ واطئراذعرعا طظ ظاتغئ، وطظ 
ظاتغئ باظغئ تثحغظاً لسخر افجطعل الئتري اإلجقطغ 

الثي تساظط بسث تطك الشجوة الزاشرة...
َالُل  َقِّ إِالَّ الضَّ التص ﴿َفَماَذا َنْعَد احلْ وعع  التض  عع  عثا 
َّ ترُْصَفُوَن﴾، ولغج التض عع الثي تثطط له أطرغضا أو  َ

َفك
برغطاظغا، وبسئارة أخرى لغج التض أن تخئح شغ صئرص 
دولاان، جعاء أضمئ إتثاعما لارضغا وافخرى لطغعظان 
أم لط ُتدما، وق أن تضعن صئرص دولئ اتتادغئ طظعما 
غتضمعا الروم، وق أن تضعن دولئ واتثة غتضمعا الروم 
لطضفار  ُغارك  أن  غخح  ق  إجقطغ  بطث  أي  شإن  ضثلك، 
الُْمْؤِمننَِي  بَلَ  لِلْاَكفِِريَن   ُ ابَّ جَيَْعَل  ﴿َولَْن  سطغه  جططان 
َسبِيًال﴾... إن صئرص جاسعد بإذن اهللا ضما ضاظئ بطثًا 
إجقطغاً، شافغام دول، وصث تثاولئ أغاد ضبر سطى صئرص، 
ْمرِهِ 

َ
ُ ذَللٌِب بَلَ أ ولضظ الساصئئ تضعن دائماً لطماصغظ ﴿وَابَّ

 ﴾ْكرَثَ اجَّاِس َال َفْعلَُموَن
َ
َولَِكنَّ أ

الرابع والسحرون طظ ربغع الباظغ ١٤٣٨عـ
٢٠١٧/١/٢٢م



 افربساء ٢٧ طظ ربغع اآلخر ١٤٣٨ عـ/ المعاشص ٢٥ ضاظعن الباظغ / غظاغر ٢٠١٧ طــ٤     السثد ١١٤

أدلى الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ باخرغتات شغ 
 ،(CIA) افطرغضغئ  المرضجغئ  اقجاثئارات  وضالئ  طصر 
طآضثًا سجطه سطى طتاربئ تظزغط "داسح" الثي تسعث 
وصال  العجعد".  طظ  "جغجغطه  بأظه  تظخغئه  خطاب  شغ 
أحغاء  لفسض  "ظاةه  تراطإ:  دوظالث  افطرغضغ،  الرئغج 
سزغمئ، جظتصص إظةازات سزغمئ، شظتظ ظتارب ضض عثه 
التروب لفارة داطئ أذعل طظ أي تروب طدئ وصاتطظا 
إطضاظغاتظا  ضض  ظساثثم  لط  طدى.  وصئ  أي  طظ  أضبر 
الاغ ظمطضعا، صمظا بدئط الظفج. سطغظا أن ظاثطص طظ 
تظزغط داسح، سطغظا إزالئ داسح، واإلرعاب اإلجقطغ 
الماطرف... لغج لثغظا أي خغار آخر، وضما صطئ أطج ق 
بث لظا طظ إزالاه طظ سطى وجه افرض، عثا عع الحر، 
عثا عع الحر". "غمضظظغ أن أتفعط الةاظإ اآلخر، غمضظ 

أن تضعن عظاك تروب بغظ الثول، ولضظ عثا (تظزغط داسح) حغء ق غمضظ فتث أن غفعمه. عثا طساعى طظ 
الحر لط ظحعث طبطه طظ صئض... وتان العصئ لظظعغه" (جغ إن إن السربغئ)

: إظه طظ ظاشطئ الصعل، وطا بات غثرضه الصاخغ والثاظغ، والخشغر صئض الضئغر، بسث أن لط غسث عظاك 
ط

حئر شغ السالط، إق وذالاه غث الشثر واإلجرام افطرغضغئ؛ أن أطرغضا عغ أم اإلرعاب وخاظساه، وأن السالط 
لط غحعث حرا طبطعا، بض إن تظزغط الثولئ وغغره طظ الاظزغمات الاغ تعخط (باإلرعاب) و(الاطرف) طا ضان 

لغضعن لعا وجعد، لعق الزطط والئطح واإلجرام الثي تصارشه أطرغضا والشرب، وأدواتعط ضث المسطمغظ.

يف ذضرى اظطقصاعا السادجئ
طتطات طظ سمر بعرة تعظج

لط غضظ غعم ١٤ ضاظعن الباظغ/غظاغر المعاشص لطثضرى 
السادجئ لطبعرة شغ تعظج لعثه السظئ طمغجا أو تاى 
التدعر  ضان  تغث  تطاه،  الاغ  الثضرى  بأغام  حئغعا 
تةمسات  سطى  الفسالغات  واصاخرت  طاعاضسا،  الحسئغ 
تجبغئ اتسط بسدعا برشع الحسارات السغاجغئ وأخرى 
شصث  افخرى  العقغات  أطا  طعجغصغئ.  طظخات  ظخئئ 
غابئ سظعا طزاعر اقتافاء بثضرى البعرة تماطا ولط 
سئرت  الاغ  والمسغرات  اقتاةاجات  بسخ  إق  تحعث 
سظ غدئعا طظ افوضاع اإلظساظغئ وغغاب الثولئ سظ 

إغةاد تطعل تصغصغئ لعط.
شئسث جئ جظعات سطى البعرة الاغ اظططصئ طظ تعظج 
وطرت سئر طخر ولغئغا والحام والغمظ ووخض خثاعا 
إلى وول جارغئ تغث تط رشع ظفج الحسار "الحسإ 
وجصعط  سطغ  بظ  شرار  ورغط  الظزام"،  إجصاط  غرغث 
سائطاه وتض تجب الاةمع إق أن التال لط تاشغر ضبغرا؛ 
شزطئ ظفج السغاجات صائمئ، بض تسمصئ السثغث طظ 
المزاعر الفاجثة شغ السطعك السغاجغ سظث التضام 

والظثإ.
المرتطئ الاأجغسغئ والثجاعر:

حعثت طرتطئ طا بسث المثطعع طعاخطئ أبرز رجاله شغ 
ضثعط  الحسئغئ  اقتاةاجات  أن  ورغط  التضط،  إدارة 
أظعط  إق  طعمئ  اساخاطات  إلى  تطعرت  بض  تعثأ  لط 
ظطعا غشغرون العجعه، شغ العصئ الثي اظططصئ لةان 
وعغؤات أخرى تدع المراجغط الصاظعظغئ وتتدر لطفارة 
الاأجغسغ،  المةطج  اظاثابات  إلى  وخعق  اقظاصالغئ 
بسث وضع صاظعن اظاثابغ غسطغ أذراشا جغاجغئ لغسئ 
طظ  افغطئغئ  وغمظع  المةطج،  شغ  تمبغق  حسئغئ  لعا 
الثجاعر  وضع  جطسات  اظططصئ  المططصئ،  العغمظئ 
وأجسه  الاحرغع  طخادر  سظ  ضئغرة  بظصاحات  الةثغث 
أغطئغئ  الظعدئ  تجب  طبض  أن  بسث  خاخئ  وتعجعه، 
باعجعه  تغظعا  غسرف  ضان  الثي  وعع  المةطج  شغ 
سثة  حسئغئ  تترضات  الئقد  خقلعا  سرشئ  اإلجقطغ، 
تحرغظ   ١٤ غعم  وحعث  الحرغسئ  باطئغص  ططالئئ 
إلى  الئقد  حمال  طظ  طسغرات   ٢٠١٢ افول/أضاعبر 

جظعبعا ترشع ظفج الحسار.
لط  السطماظغئ  افذــراف  بسخ  تاولئ  أخرى  جعئ  طظ 
حمطعا وصاطئ بئسخ الاترضات إق أظعا لط تضظ ذات 
لغصش  شغعا،  اإلسقم  وجائض  ظفت  رغط  تصغصغئ  حسئغئ 
الةثل داخض صئئ الاأجغسغ بسث إسقن رئغج الترضئ أن 
الحرغسئ لظ تدّمظ شغ الثجاعر واقضافاء بأن تعظج 
طثظغئ  ظفسه  العصئ  شغ  ولضظ  اإلجــقم  دغظعا  دولئ 
بط  السغاجئ،  سظ  الثغظ  غفخض  دغمصراذغ  ظزاطعا 
تعاخض الةثل شغ ظصاط أخرى سطى غرار تدمغظ ترغئ 
(الدمغر)، وسثم تدمغظ رشخ الاطئغع طع ضغان غععد.

الظزام  وضع  الثي  الثجاعر  ضاابئ  شغ  افبــرز  لضظ 
السغاجغ شغ تعظج والعغؤات الاأجغسغئ والثجاعرغئ، 
أظه حعث تثخق أجظئغا ضئغرا؛ شالئرظاطب اإلظمائغ لفطط 
الماتثة لط غشإ غعطا سظ تأذغر جطساته وطظاصحاته، 
ضما ضان تدعر خئراء دولغغظ شغ الصاظعن الثجاعري 
المسروف  شغطثطان  شظعح  ضبغرا،  وطآبرا  جثا  واضتا 
بعضع بخماته سطى دجاعري أششاظساان والسراق تط 
ضئطه وعع غتاور ظعابا شغ أروصئ المةطج، وطظ جعئ 
أخرى ضاظئ تعخغات الثئغر جاغفظ براغر الاغ وجععا 
طظ  اقخطظاسغئ  افصمار  سئر  الظعاب  طع  جطسئ  شغ 

جاطسئ بعجطظ والثي حثد سطى أن تضعن الخغاغئ 
ساطئ صابطئ لاأوغقت سثة.

اقغاغاقت السغاجغئ صادت إلى الاعاشص المجسعم:
تترغش  شغ  ضئغر  حأن  لعا  ضان  السغاجغئ  اقغاغاقت 
طسار البعرة شصث اجاشطاعا أذراف لفرض جغاجاتعط 
وإدخال الئقد شغ ظسص الاعاشصات بسث أن اجاطاسعا 
التضط  سظ  الاظازل  سطى  الظعدئ  ترضئ  غةئروا  أن 
شغ  ودخطعا  السغاجغئ،  خغاراتعا  سظ  تاى  والاظازل 
طااعات التعار السغاجغ الثي أجج لقظاثابات الباظغئ 
تسغر  جمسئ  المعثي  تضعطئ  ضاظئ  الثي  العصئ  شغ 
والمظزمات  لطسفارات  واقرتعان  الافرغط  بأجظثات 

الثولغئ اقجاسمارغئ.
الثول والمظزمات اقجاسمارغئ شرضئ أجظثاتعا:

لط تشإ تثخقت دول اجاسمارغئ أبرزعا برغطاظغا بط 
شرظسا وألماظغا وأطرغضا سظ الاأبغر شغ طسارات العاصع 
السغاجغ شغ تعظج واجاشطئ ضسش التضعطات وتعق 
سظثعط  طظعةغاه  أخئتئ  الثي  لطتضط  السغاجغغظ 
تصاخر سطى اقتضال سطى السفارات، شضان لاطك الثول 
وشرض  السغادة  لعزارات  المئاحر  الظفاذ  سطى  الصثرة 
اتفاصغات سسضرغئ وأطظغئ تةسطعا تاتضط شغعا بثصئ، 
طآبر  أبرز  المالغئ  وخاخئ  الثولغئ  المظزمات  وضاظئ 
شغ تحضغض التضعطات ووضع طغجاظغات الثولئ وشرض 
رئغسئ  قغارد  ضرغساغظ  شمئسعبع  المالغئ،  اإلجراءات 
الثغظ  عط  زالــعا  وطا  ضاظعا  الثولغ  الظصث  خظثوق 
غدسعن  بط  وطــظ  السةج  لسث  الصروض  غفرضعن 
ضاصظغظ  المادغئ  بالظاتغئ  له  سقصئ  ق  أغطئعا  حروذا 

المبطغئ وتمرغر صاظعن جغثاو.
(اإلرعاب) أجظثة دولغئ واجابمار طتطغ:

لط غضظ العاصع السغاجغ شغ تعظج طسجوق سظ العاصع 
اخارصاعا  الاغ  الئطثان  تحعثه  الثي  وخاخئ  الثولغ 
طظ  السغاجغئ  الظثئئ  تاولئ  وصث  (اإلرعــاب)،  أجظثة 
خقل اقجاساظئ بأجعجة اإلسقم تتعغض العاصع البعري 
إلى واصع غظاعخ (اإلرعاب) ق شغ أخطه بض شغ حضطه، 
الصرآظغئ  والضااتغإ  بالمساجث  ربطه  طرارا  تاولئ  إذ 
طططإ  ضض  ربط  إلى  وجسعا  السغاجغ"،  وبـ"اإلجقم 
باتضغط اإلجقم بخفئ (اإلرعاب)، إق أظعط شحطعا شغ 
ذلك حسئغا ولضظ ظةتعا شغ إخداع أذراف جغاجغئ 
وجسطععا تاضطط بافجطعب ظفسه والثطابات السطتغئ 
ذاتعا، شق أتث غحغر إلى طثططات أطرغضا شغ المظطصئ، 
وق أتث غاتثث سظ أخض الترب سطى (اإلرعاب) الاغ 

أسطظعا جعرج بعش بسث غجوه لطسراق.
تجب الاترغر شغ جغاق البعرة والعسغ الحسئغ:

بسث جئ جظعات طظ البعرة ورغط طتاوقت المشرضغظ 
الاغ تسسى إلى تحعغعه وربطه بالسطفغئ شغ بادئ 
بأسماله  الاترغر  تجب  برز  الثولئ،  باظزغط  بط  افطر 
الحسئغئ وحساراته، وخعضه شغ الصداغا التصغصغئ، برز 
أجطعبه شغ الثطاب وتمغجه سظ باصغ الطغش السغاجغ 
شغ تعظج، أبار اقظائاه تارة واقجاشراب تارة أخرى، 
ولضظ ظض طع خغارات التص والتصعق، وخاض خراساته 
بمئثئغاه ووسغه، لغةسطه وسغا غآبر وغترك شغ الحسإ 
السجم سطى طعاخطئ البعرة والعخعل بعا إلى بر افطان، 
سطى  الماثاولغظ  شغ  البصئ  اظعغار  تعاخض  طع  خاخئ 

 التضط وشغ جغاجاتعط
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج

بصطط: المعظثس طتمث غاجغظ خمغثة*
جط
طار

طظاثى داشعس اقصاخادي ٢٠١٧: 
السعملئ وخراع السمالصئ

صئض سام بالدئط ضائظا طظ سطى عثا المظئر "اظاعئ 
وأزطات  صداغا  بتبئ  أن  بسث  داشعس  طظاثى  أسمال 
الثول  واظعغار  الصسرغئ  العةرة  طبض  حائضئ  دولغئ 
والئطالئ  الثولغئ  والظجاسات  والخراسات  وافظزمئ 
السمالغئ وأزطئ الطسام". طر سام ضاطض ولط غطرأ تض 
في طظ الصداغا وافزطات الاغ تط بتبعا، شالفصر صث 
تفاصط،  صث  السالط  شغ  افجسار  وساطض  طسثقته،  زادت 
وزاد سثد قجؤغ جعرغا سظ الثمسئ طقغغظ شغ حاى 
أظتاء المسمعرة. وغةامع أرباب المال والسغاجئ الغعم 
وعط أظفسعط طظ غصعد السالط باتةاه العاوغئ واقظعغار 
السرغع، وأضاشعا لفزطات المساسخغئ طحاضض جثغثة 
تجغث السالط تعثغثا وتعدي بتغاة المقغغظ طظ الظاس 
بغظ الةعع والمرض والصاض والاسثغإ والاحرغث. لط 
غضظ طظاثى داشعس غعطا طا طظث أن تأجج إق أداة 
طخالح  سطى  والتفاظ  المالغئ  السغطرة  أدوات  طظ 
الضئار سطى تساب المسادسفغظ والفصراء. شمظث سام 
١٩٧١ تغث أجج اقصاخادي الغععدي ضقوس حعاب 
المظاثى، وداشعس ق غسثو ضعظه طغجان ترارة غصغج 
الاغ  المالغئ  لطمآجسئ  بأجره  السالط  خدعع  طثى 
إضاشئ  السالمغئ،  والئظعك  ضئرى الحرضات  بعا  تاتضط 
إلى تصثغط جرسات المعرشغظ لطحسعب المظعضئ بالفصر 
والةعع باظازار تض جتري لغج له وجعد. ولغج طظ 
صئغض المخادشئ أن طظاثى داشعس صث ظحأ بالاجاطظ 
طع إلشاء اتفاصغئ برغاعن وودز طظ صئض أطرغضا والاغ 
تض بمعجئعا الثوقر طتض الثعإ وأخئح عع طساطض 
السغطرة المالغئ افطرغضغئ وطفااح السعلمئ الرأجمالغئ.
وطظاثى ٢٠١٧ الثي اظسصث شغ جعغسرا شغ الفارة ١٨-
جطسطئ  شغ  جثغثة  تطصئ  عع  الباظغ ٢٠١٧،  ضاظعن   ٢٠
السالمغئ  والبروات  اقصاخاد  سطى  الرأجمالغئ  العغمظئ 
طظ خقل أزطات غاخارع شغعا الضئار سطى السغطرة سطى 
طصثرات السالط ولغج لطحسعب الفصغرة شغه أو طظه أي 

تر.
وطظ المآضث أن طصثرة المآجسات السالمغئ المالغئ سطى 
اقجامرار بالاتضط شغ طصثرات الحسعب بثأت تدسش 
حغؤا شحغؤا، وأن شحق ذرغسا بات غاعثدعا وذلك فن 
المآجسات  عثه  تساسمطه  الثي  اقصاخادي  الظزام 
ظاتغئ  ضض  شغ  سعراته  تئرز  وبثأت  الفساد  ظثره  صث 
طظ ظعاتغه. شصث ضاإ جاغفظ شغثلر شغ ختغفئ وول 
جارغئ جعرظال أن الظزام اقصاخادي السالمغ غارظح 
الماتثة  والعقغات  أوروبا  شغ  افخغرة  الاطعرات  بسث 
واظاثاب  افوروبغ  اقتتاد  طظ  برغطاظغا  خروج  (صرار 
عظاك  وأن  الماتثة)،  لطعقغات  رئغسا  تراطإ  دوظالث 
الاغ  السالمغ  اقصاخادي  الاضاطض  طسغرة  سطى  خطرا 
وأوضح  الباظغئ.  السالمغئ  الترب  ظعاغئ  طظث  اظططصئ 
لطسطع  التر  بالاثشص  تمغج  الثي  السعلمئ  ظزام  أن 
رغط  فظه  ترجا،  اخائارا  اآلن  غعاجه  افطعال  ورؤوس 
تسزغمه لطبروات شصث شحض شغ اظاحال شؤات واجسئ 
طظ صاع الفصر، وخطص طحاسر لثى صطاسات ضئغرة شغ 
افظزمئ  سظ  وباقغاراب  المساواة  باظسثام  الشرب 
الاغ لط تتصص لعا الرشاه المظحعد. ضما أظعر طصغاس 
صئغض  ظاائةه  خثرت  الثي  لطبصئ  السظعي  "إغثلمان" 
أن  ترى  الحسعب  غالئغئ  أن  داشعس  اجاماسات  بثء 

الظزط اقصاخادغئ والسغاجغئ خثلاعا.
ولسض أغرب طا جرى شغ طظاثى داشعس افخغر عع دشاع 
رئغج الخغظ حغ جغظ بغظس سظ ظزام السعلمئ بصعله 

"غةإ السمض سطى إظصاذ ظزام السعلمئ". وإظه وإن ضان 
تخرغح حغ جغظ بغظس غتاعي ظصثا لاخرغتات تراطإ 
ضث السعلمئ، إق أظه غتاعي أغدا سطى طفارصئ طعمئ، 
ضعظعا تأتغ طظ زسغط دولئ ق تجال تثغظ باقحاراضغئ 
ذات الطابع الخغظغ الفرغث. طا غسظغ أن السعلمئ الاغ 
جاءت بعا الرأجمالغئ لاثثم طخالتعا أخئح طظ الممضظ 
أن تثثم غغرعا، طا جسض خئراء اصاخادغغظ غتثرون طظ 
طثاذر اظثقع ترب تةارغئ بغظ بضغظ وواحظطظ. لصث 
أخئتئ الخغظ بسئإ جحع الرأجمالغغظ وبتبعط سظ 
زغادة أرباتعط بحاى العجائض، أخئتئ طظ أضبر الثول 
اجاصطابا لرؤوس افطعال السالمغئ الاغ أدت إلى إظحاء 
جعق  إلى  وأوروبا  أطرغضا  وتعلئ  حغء  ضض  طخاظع 

سزغط لضض طا غاط إظااجه شغ الخغظ.
إن رؤغئ تراطإ المامبطئ بترطان الخغظ طظ أعط ساطض 
لقظااج  سطغعا  افطعال  تثشص  وعغ  صعتعا  سعاطض  طظ 
بط طظ خقل الاخثغر لمظاةاتعا لفجعاق افطرغضغئ 
وافوروبغئ ظاعرعا صعة فطرغضا وباذظعا دطار لمئثئعا. 
شإسادة افطعال وافسمال طظ الخغظ فطرغضا طظ حأظه 
أن غساسث شغ اجاصرار اصاخاد أطرغضا ولع ججئغا بسث 
طساظاة داطئ أضبر طظ ١٠ جظغظ. ولضظ عثا ق غاط دون 
تثوث عجة طالغئ اصاخادغئ سزغمئ صث تطغح بالظزام 
السالمغ ضما ورد سطى لسان ظائإ رئغج وزراء بطةغضا 
الثي صال إن الاشغغر شغ صعاسث السعلمئ حغء طثغش جثا. 
بط إن اقظصقب سطى سمعد طظ أسمثة الظزام الرأجمالغ 
طظ حأظه أن غعثم بظغئ الظزام ظفسه، والثي عع جئإ 
صعة أطرغضا وأوروبا. وطظ عظا شصث جاء تتثغر طثغرة 
الئظك الثولغ ضرغساغظا قجراد بصعلعا "طظ الثطأ الفادح 
أن ظثغر أظعرظا لطسعلمئ". ضما تثر اقصاخادي الحعغر 
ظعرغض روبغظغ بأن الثول الضئرى إن لط تاساون شغما 
بغظعا شسعف تظحأ ظجاسات خطغرة شغ المةاقت الاةارغئ 

والظصثغئ والمالغئ".
والتصغصئ أن ظزام السعلمئ الرأجمالغ صث أوخض السالط 
الصارات  سابرة  الحرضات  شأطعال  تصغصغئ.  أزطئ  إلى 
طظ  الحرضات  عثه  وتمضظئ  المرات  طؤات  تداسفئ 
السالط،  أظتاء  طثاطش  طظ  وجظغعا  البروات  تضثغج 
وشغ العصئ ظفسه زاد شصر الحسعب، وزاد إتساجعا 
ضما  لتزئ  أي  شغ  غظفةر  صث  والثي  والصعر  بالزطط 
بجلجلئ  غعثد  طا  السربغئ،  الثول  بعرات  شغ  تخض 
الظزام الثولغ الصائط سطى اجاشقل الحسعب وظعإ 
برواتعا. بط إن عثا الظزام صث طضظ دولئ طبض الخغظ 
وعغ طظ خارج طسسضر الرأجمالغئ أن تئطس طظ الصعة 
سطى  خطرا  غحضض  أخئح  طا  واقصاخادغئ  المالغئ 
الظزام الشربغ الرأجمالغ برطاه. ولغج طظ المسائسث 
أن تئرز دول أخرى بسئإ السعلمئ تسئإ تتثغا لطثول 
المالغئ الضئرى ضالعظث والئرازغض وترضغا. ولغج طظ 
المسائسث أن تاثث أطرغضا خاخئ وسطى رأجعا إدارة 
تراطإ وطساحاروه إجراءات شغ غاغئ الثطعرة سطى 

السطط وافطظ الثولغغظ وطساصئض الظزام الثولغ.
وطظ عظا شإن السعلمئ الاغ اخارساعا أطرغضا بسث الترب 
السالمغئ الباظغئ صث أوخطئ السالط إلى تاشئ العاوغئ. 
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بصطط: الثضاعر طتمث ططضاوي

ظحرت (طةطئ العسغ) شغ سثدعا ٣٦٢ - السظئ العاتثة والبقبعن – ربغع افول ١٤٣٨عـ – ضاظعن افول ٢٠١٦م، الثئر 
الاالغ: "ظحر طعصع بطثي ظغعز طصاًق قشًاا لطضاتإ ترضغ طخطفى تثد شغه أعط طسالط جغاجئ أوباطا ظتع البعرة 
ضث ظزام افجث أجمطعا شغ سثة ظصاط: أوًق: تتعغض طسار البعرة السعرغئ، شصث سمثت إدارة الرئغج أوباطا سطى 
تتعغض طسار البعرة السعرغئ طظ المطالئئ بإجصاط ظزام افجث إلى ترب أعطغئ ذائفغئ وسظاوغظ أخرى طرتئطئ 
بمتاربئ اإلرعاب، وإدخال الحسإ السعري شغ تالئ طظ الفعضى واقضطراب بشغئ إسادة إظااج ظزام افجث وشص 
رؤغئ إدارة أوباطا وجسغعا الثبطعطاجغ التبغث شغ العخعل إلى ظاغةئ طفادعا اجاتالئ التسط السسضري لضض طظ 
ذرشغ الخراع شغ جعرغا، ولثلك اتةعئ إلى جظغش إلغةاد خغشئ تض جغاجغ عع بمبابئ ذر الرطاد شغ السغعن. باظًغا: 
تظخغإ واجعئ جغاجغئ ق تمبض البعرة السعرغئ: أخطر طا أصثطئ سطغه إدارة أوباطا، السئث بئظغئ البعرة السعرغئ طظ 
خقل تحضغض جسط جغاجغ تتئ طسمغات وذظغئ (المةطج العذظغ، ائاقف صعى البعرة). وعط طةمعسئ أحثاص 
غاتثر غالئغاعط طظ اظاماءات صعطغئ وطثعئغئ وسحائرغئ وطظاذصغئ ذات وقءات طائاغظئ فطرغضا ولثول الثطغب، 
بض إن بسدعط غعالغ ظزام افجث ظفسه وصث ساد بسدعط إلى طظاذص جغطرة افجث طبض (طغج ضرغثي، وباجض 
ضعغفغ وغغرعط). بالباً: تعمغح افضبرغئ البائرة وتفدغض افصطغئ التاضمئ: سمثت إدارة أوباطا إلى تعمغح المضعن 
(السربغ السظغ) وذلك بإبسادعط سظ طرضج الصرار والاأبغر، والارضغج اإلسقطغ سطى الاصسغط الطائفغ والسرصغ طع 
تةاعض جرائط ظزام افجث وططغحغاته الطائفغئ، ودسط العتثات الضردغئ المرتئطئ بظزام افجث. بض إن إدارة أوباطا 
تئظئ خراتئ تماغاعا لططائفئ السطعغئ، تغث جاء ذلك سطى لسان روبرت شعرد السفغر افطرغضغ شغ جعرغا الثي 
خرح لمةمعسئ طظ أسداء اقئاقف السعري: "ق تاعصسعا أن العقغات الماتثة جااثطى سظ الطائفئ السطعغئ، بض عغ 
خط أتمر". رابًسا: خفصئ الضغماوي والاشاضغ سظ ترجاظئ الضطعر: طظ أول أعثاف إدارة أوباطا السمض سطى الاثطص 
طظ ترجاظئ افجطتئ الضغماوغئ، السقح الرادع لـ(إجرائغض) الظعوغئ. خاطًسا: السمض طع إغران سطى تحعغه البعرة 
وتشغغر اتةاه الخراع شغ المظطصئ تغث سمطئ إدارة الرئغج أوباطا بالاعاشص طع إغران سطى تحعغه البعرة السعرغئ، 
وتشغغر اتةاه الخراع ضث ضغان غععد إلى خراع ذائفغ وترب صعطغئ (سربغئ، شارجغئ، ضردغئ)، وذلك بثسط إغران 

لفرض ظفعذعا سطى المظطصئ طا داطئ تظفث افجظثات افطرغضغئ، وإحسال المظطصئ بخراسات غعطغئ".

دوظالث تراطإ طظ طصر CIA: لط غحعث السالط حرًا طبض "داسح"
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وهو يغادر البيت األبيض أهم معالم سياسة أوباما 

نحو الثورة ضد نظام األسد


