
أذطص تجب الاترغر شغ وقغئ باضساان البقباء، ١١ ربغع اآلخر ١٤٤٠عـ، المعاشص ١٨ ضاظعن افول/دغسمئر 
المرتجصئ  بأسمال  لصغاطه  باجعا-سمران  ظزام  لفدح  اإللضاروظغ  الاعاخض  وجائض  سطى  تمطئ  ٢٠١٨م، 
المساأجرغظ خثطئ فطرغضا، لمساسثتعا شغ الاعخض إلى اتفاق جغاجغ طع المصاوطئ شغ أششاظساان، ُغمّضظ 
شغ  العتغثة  الظعوغئ  الصعة  أسااب  سطى  أششاظساان،  شغ  الئصاء  لعا  الاابع  الثاص  والةغح  افطرغضغ  الةغح 

السالط اإلجقطغ.

أتغا تجب الاترغر/ وقغئ تعظج الثضرى الباطظئ لطبعرة 
الاغ اظططصئ طظ طثغظئ جغثي بعزغث غعم ١٧ ضاظعن 
لمثاطش  الزاعر  الشغاب  رغط  ٢٠١٠م  افول/دغسمئر 
لمتاولئ  الزاعر  السجم  ورغط  السغاجغئ،  الاغارات 
إذفاء حمسئ البعرة شغ عثه الثضرى السجغجة وإبثالعا 
بمعرجان شعلضطعري لطاطئغض والاجطغر، رغط ذلك ضطه 
لط غارك تجب الاترغر شغ وقغئ تعظج أعالغ جغثي 
بعزغث غتغعن الثضرى وتثعط بض ضان ضسادته طسعط 
وبغظعط. رغط تمطئ اإلغصاشات الاسسفغئ الاغ طارجاعا 
أجعجة افطظ تةاه حئاب التجب تغث ذالئ جئسئ سحر 
وجغثي  خفاصج  تعظج؛  طظاذص  طثاطش  طظ  حابا 
سرصطئ  ورغط  وطثظغظ.  وصابج  وظفطئ  وتعزر  بعزغث 
إصاطئ ظصطئ التعار المئرطةئ والاغ صثم شغعا التجب 
لطسططات إسقطا وخئرا، رغط ضض تطك السراصغض أصام تجب 
جاتئ  بصطإ  خطابغا  طعرجاظا  تعظج  وقغئ  الاترغر/ 
المعرجان وّحته بقشائ تتمض حسار تمطاه وسظاوغظعا 
شغ  والثقص  اقجاسمارغئ...  العخاغئ  تتئ  "تعظج 
صام  وصث  تضما...؟"  اهللا  طظ  أتسظ  وطظ  اإلجقم... 
حئاب التجب باعزغع ظحرة بسظعان "الطئصئ السغاجغئ 
سطى  العخاغئ"  تتئ  تعظج  وجسطئ  افطاظئ  خاظئ 
جابئ  تاحثة  طسغرة  تترضئ  بط  التاضرة.  الةمعع 
حعارع المثغظئ رشسئ شغعا حسارات الثقشئ والتمطئ 
وحارات الاظثغث باساصال حئاب الثسعة واتةعئ ظتع 
لضظعا  سرصطاعا  افطظ  تسمث  ورغط  اتاةازعط،  طظطصئ 
تعاخطئ وتخض المراد وجط تفاسض رائع طظ الظاس، 
اقتاةاز  طضان  إلى  طتاٍم  بختئئ  وشث  اظططص  تغث 
ططالئا باإلشراج الفعري سظعط وتتصص لعط ذلك بإخقء 
شإظظا  الخثد  وبعثا  المعصعشغظ.  الحئاب  ضض  جئغض 
لفطئ  غتثث  الثي  طا  غثرضعا  لط  الثغظ  لضض  ظصعل 
طظ  اظططصئ  الاغ  البعرة  تطك  إن  ولطسالط:  اإلجقطغئ 
طظ  الثعف  تاجج  ضسرت  صث  بعزغث  جغثي  طثغظئ 
جرأة  بضض  وأسطظئ  وأزقطعط،  الزطمئ  الطشاة  التضام 
شغ  لغج  الظزام"  تشغغر  غرغث  "الحسإ  أن  ووضعح 
تعظج شتسإ بض شغ الئقد اإلجقطغئ جمغسعا سطى 
وجه الثخعص وشغ أطرغضا وأوروبا بض والسالط أجمع 
تطمج  افرض  حسعب  بثأت  شصث  السمعم،  وجه  سطى 
شساد الظزام الرأجمالغ السفظ وباتئ تاطمج ذرغص 
الثقص طظه. إن تطك البعرة دلئ سطى طظسعب وسغ 
طظ  الاثطص  شغ  الةاطتئ  ورغئاعا  اإلجقطغئ  افطئ 
طظزعطئ اقجائثاد والصعر الاغ ساحاعا تتئ جغاط 
جقدي الظزط السطماظغئ الثضااتعرغئ الزالمئ. إن تطك 
البعرة أبئائ لطسالط أن افطئ اإلجقطغئ عغ ضغان واتث 
غحسر وغافاسض؛ إذ إظعا بثأت طظ طثغظئ طظسغئ شغ 
وجط تعظج لامر سئر صاعرة طخر وذرابطج الشرب 
وسث  تظازر  الحام  أرض  شغ  لاساصر  الغمظ  وخظساء 
طظ  وظعاذغره  اقجاسمار  وصطع  حرسه  لاتضغط  ربعا 
أن  الصثغر  السطغ  اهللا  ظسأل  صاذئئ.  المسطمغظ  بقد 
والسالط  اإلجقطغئ  افطئ  سطى  وضرطه  بفرجه  غسةض 
أجمع؛ بامضغظظا طظ اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ 
دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة ﴿َوَمْن 

ِ ُحْكماً لَِّقوٍْم يُوقُِنوَن﴾. ْحَسُن ِمَن ابَّ
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بصطط: افجااذ إبراعغط سبمان أبع  خطغض*

أغعا الدئاط وأختاب المسآولغئ شغ الةغح: 
لتضاطضط  سئغثًا  ق  له  سئغثًا  وضعظعا  اهللا  اتصعا 
وأجغادعط طظ الشرب الضاشر، ضعظعا تراجاً لطسصغثة: 
طخثِر سجتضط وحرشضط، وق تضعظعا أسعاظا لطحغطان 
بض جظثًا هللا. ق تضعظعا دطغئ شغ غث تفظئ طظ تضام 
لظ  الحعادة  أن  واسطمعا  لفطئ.  تماة  بض  الدرار 
تظال إق بالةعاد شغ جئغض اهللا، إلسقء ضطمئ التص، 
وق تعثروا دطاءضط شغ جئغض الحغطان، واضربعا 
طع  جرتط  إن  أظضط  واسطمعا  تضاطضط،  أغثي  سطى 

الحغطان شإن ساصئاضط جاضعن الثسران.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  صرار تراطإ باقظستاب المفاجأ طظ جعرغا أْربك 

   المحعث السغاجغ ...٢

-  اتفاق دارشعر وجرغماان خطغرتان: تثوغض صداغا الئطث، 

   وإسطاء الثخعخغئ فذراشه! ...٢

-  شحض جعتحغ واظضحاف خثاع الظزام الارضغ وراء تأجغض 

   سمطغات حرق الفرات ...٤

-  افردن شغ طعإ الرغح الةجء البالث...٤
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ضطمئ السثد

اظثلسئ اتاةاجات سارطئ شغ خعرة طزاعرات غاضئئ 
شغ أغطإ طثن السعدان، بما شغعا الساخمئ الثرذعم، 
طظ  طةمعسئ  طصاض  إلى  أدت  الماضغ،  افجئعع  طظث 
المازاعرغظ، وجرح السحرات طظعط، سطى أغثي الصعى 
افطظغئ الاغ تخثت لعثه اقتاةاجات بالسظش المفرط، 
والرخاص  لطثطعع،  المسغض  الشاز  اجاثثطئ  تغث 
صام  وصث  التغ،  والرخاص  بض  والعراوات،  المطاذغ، 
المازاعرون بترق بسخ المماطضات الساطئ والثاخئ، 
وإغقق الطرق بترق إذارات السغارات، عاتفغظ بسصعط 
الظزام ورتغطه... شما عغ افجئاب الاغ دشسئ الظاس 

لطصغام بعثه اقتاةاجات، والازاعر ضث الظزام؟
إن الماابع لفتثاث شغ السعدان غرى أظه وطظث اظفخال 
جظعب السعدان، وذعاب طسزط الئارول جظعباً، بثأت 
التالئ اقصاخادغئ شغ السعدان تاثععر، تاى وخطئ 
صماعا طع بثاغئ عثا السام ٢٠١٨م سظثطا رشسئ التضعطئ 
لبقبئ  الةمرضغ  الثوقر  صغمئ  ورشسئ  الثئج،  أجسار 
أضساف، شغ ظض تراجع صغمئ السمطئ المتطغئ، طا اظسضج 
جطئاً سطى طساش الظاس، شارتفسئ افجسار بخعرة غغر 
طسئعصئ، وتعالئ بسث ذلك افزطات شغ العصعد (دغجل- 
بظجغظ) وغاز الطئت. ورغط رشع جسر رغغش الثئج إلى جظغه 
واتث، لط غاعشر ذعال الحععر افخغرة، شخار التخعل 
سطى رغغش الثئج طظ المثابج غتااج إلى العصعف الساسات 
الطعال، شغ خفعف ذعغطئ، عثا شغ الساخمئ، أطا شغ 
افصالغط شصث ضان التال أجعأ بضبغر، وزاد الطغظ بطئ صغام 
الئظك المرضجي بتةج افطعال سظ الئظعك، شغ طتاولئ 
لضئح جماح الثوقر، الثي أخئح شغ تخاسث طسامر طما 
اضطر الثولئ لاثفغخ جسر السمطئ أضبر طظ ٦٠٪ لغخئح 
جسر الثوقر العاتث ٤٧,٥٠ جظغعاً، ورغط ذلك لط غاعصش 
ارتفاع جسر الثوقر شغ السعق المعازي، تاى بطس شغ 
بسخ افتغان ٨٠ جظغعاً لطثوقر العاتث، شاسئإ تةإ 
أضغفئ  تغث  جثغثة،  أزطئ  شغ  الئظعك  سظ  افطعال 
خفعف جثغثة لطخفعف السابصئ، شأخئح التخعل سطى 
العدائع طظ الئظعك، أو سئر الخراشات غساثسغ عع اآلخر 
العصعف الساسات الطعال لطتخعل سطى بدسئ جظغعات 
ق تشظغ وق تسث تاجئ الظاس الغعطغئ، ضض عثا غتثث 
والتضعطئ تخر سطى المدغ صثطاً شغ عثه السغاجات 
افزطات  طسالةئ  شغ  شحطعا  أبئائ  الاغ  اقصاخادغئ 

الماقتصئ.
وطا زالئ التضعطئ جائرة شغ تظفغث روحاات خظثوق 
الظصث الثولغ الضاربغئ، شصث ذالإ الخظثوق التضعطئ 
باسعغط السمطئ المتطغئ، ورشع الثسط ضطغاً سظ المتروصات، 
والصمح، والضعرباء، طاسعثًا طع الئظك الثولغ باصثغط 
المساسثات الفظغئ لطسعدان شغ تظفغث برظاطب اإلخقح 
طظ  بالثسط  الاسعث  عثا  وضان  المجسعم،  اقصاخادي 
شغ  اجاماسعما  عاطح  سطى  الثولغاغظ  المآجساغظ 
ججغرة بالغ بإظثوظغسغا شغ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٨م. 
أطا طاى ذالإ خظثوق الظصث الثولغ التضعطئ باسعغط 
الةظغه شصث ضان ذلك شغ تصرغر جظعي أسثه الخظثوق 
سظ السعدان شغ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٧م طآضثًا 
أن ذلك غسائر ضرورغاً لثطص الزروف القزطئ قجاثاب 
المسابمرغظ، وتسجغج الاظمغئ اقصاخادغئ شغ الئقد، ضما 
ذالإ الخظثوق بإلشاء دسط الضعرباء والصمح بغظ ساطغ 

٢٠١٩-٢٠٢١م بسث تسعغط السمطئ.
تاثئط  التضعطئ  بثأت  المزاعرات  اظثقع  وبسث 
ضسادتعا، شاأتغ تخرغتات طسؤعلغعا سظ طسالةئ عثه 
افزطات طاظاصدئ وطاداربئ، شمرة غصعلعن إن الثصغص 
طاعشر، وق تعجث أزطئ، وأن أختاب المثابج عط طظ 
غئغسعن الثصغص شغ السعق السعداء، بط غأتغ تخرغح 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

سيدي بوزيد 
هجرها السياسيون 

واحتضنها حزب التحرير

اتفاق السعغث 
وتثاسغاته سطى طأجاة الغمظ

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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السآال: شغ ٢٠١٨/١٢/١٨ ظحر طعصع شراظج ٢٤: (اظثلسئ احائاضات شغ طثغظئ التثغثة بالغمظ بغظ الصعات المعالغئ 
لطتضعطئ والتعبغغظ ُبسْغث دصائص طظ بثء جرغان اتفاق العثظئ المئرم برساغئ افطط الماتثة... شراظج ٢٤ شغ 
٢٠١٨/١٢/١٨)... وشغ ٢٠١٨/١٢/١٧ ظحر طعصع"sputnik سربغ": (خرَّح أتث أسداء وشث جماسئ "أظخار اهللا" بحأن 
اتفاق السعغث بأظه لط غادمظ تسطغط طغظاء التثغثة أو خروج التعبغغظ طظ المثغظئ شردَّ سطى ذلك وزغر اإلسقم 
الغمظغ طسمر اإلرغاظغ بأن عثه الاخرغتات ُتسّث بمبابئ اظصقب سطى اقتفاق ذاته الثي لط غةش تئر تعصغسه، 
طحثدًا سطى أن اقتفاق ظصَّ سطى اظستاب المطغحغات طظ التثغثة وطعاظؤعا التثغثة والخطغش وراس سغسى)...
والسآال عع: ضغش غضعن عثا الثقف شغ ظص اقتفاق ولط غةش تئر تعصغسه؟! وضغش تظثلع اقحائاضات ُبسْغث 
دصائص طظ جرغاظه؟ وإذن شطماذا عثا الارتغإ افطرغضغ والئرغطاظغ باقتفاق؟ وعض غاعصع اظاعاء طأجاة 

الغمظ بعثا اقتفاق؟ وججاك اهللا خغرًا.

الةعاب: صئض الثعض شغ طعضعع اتفاق السعغث الثي 
واظاعئ   ٢٠١٨/١٢/٦ المعاشص  الثمغج  طتادباته  بثأت 
بالمخاشتئ الزاعرغئ شغ ٢٠١٨/١٢/١٣! صئض ذلك ق بث 

طظ إجمال افوضاع الغمظغئ سطى الظتع الاالغ:
أوقً: بسث جغطرة التعبغغظ سطى خظساء وذردعط الفسطغ 
لتضعطئ عادي طظ الساخمئ وجغطرتعط سطى طسزط 
"الحرسغئ"  طظ  لظعع  التاجئ  أطجِّ  شغ  أخئتعا  الغمظ 
إلضفائه سطى تضمعط. وضاظئ أطرغضا تتاول إضسابعط 
تطك "الحرسغئ"... ولضظ عثا لط غضظ جعقً، شالعجط 
السغاجغ شغ الغمظ طعاٍل لقظةطغج بحضض ضئغر، ولثلك 
ضان أضئر طا ضاظئ تطمح إلغه أطرغضا عع الصئعل بالتعبغغظ 
شغ الثرغطئ السغاجغئ لطغمظ، شالتعبغعن  ججءًا شاسقً 
شؤئ صطغطئ شغ حمال الغمظ وخاخئ شغ خسثة، ولغج 
لعط صئعل سظث ساطئ الظاس لثلك سمطئ أطرغضا سطى 
دسط التعبغغظ لغخئتعا سظخرًا شاسقً شغ الغمظ بتغث 
ق غسامر أي تضط دوظعط، وضان ذلك بالثطعات الاالغئ:

١- جسطئ السسعدغئ تاثخض "ساخفئ التجم" بسمطغات 
جعغئ لغج لطصداء سطى التعبغغظ، وإق فدخطئ صعات 
برغئ، بض لغزعر التعبغعن طثاشسغظ سظ الغمظ أطام 
العصئ  وشغ  طزطعطغظ،  شغزعروا  التربغئ،  الطائرات 
وسطى  الحسئغ،  الصئعل  سطى  شغتخطعا  أبطاقً،  ظفسه 

الرأي السام...
لقظةطغج،  المعالغ  الغمظغ  الرئغج  عادي  جسطئ   -٢
جسطاه ضافجغر شغ السسعدغئ وطظ بط غسعض الدشط 

سطغه ضطما تططئئ طثططاتعا ذلك.

٣- أبَّرت سطى طةطج افطظ إلرجال طئسعبغظ لطغمظ طظ 
المعالغظ لعا وظةتئ شغ ذلك، شضان جمال بظ سمر، 

وولث الحغت المعالغظ لعا...
أطا برغطاظغا، وعغ خاتئئ الظفعذ شغ الغمظ لسحرات 
السظغظ، شاسطط بأن التراك شغ الةظعب والتعبغغظ شغ 
الضاجح  ظفعذعا  قخاراق  أطرغضا  أدوات  عط  الحمال 
الغمظ  وباصغ  خظساء  التعبغغظ  وبثخعل  الغمظ،  شغ 
رأت  ضئغر  إغراظغ  سسضري  دسط  سطى  وتخعلعط 
برغطاظغا أن ظفعذعا شغ الغمظ بثأ غعاج، وخاخئ بسث 
الثور السسعدي شغ الغمظ، لعثا جارسئ برغطاظغا لطرد 

سطى طثططات أطرغضا وأدواتعا:
أ- إبراز دور إطاراتغ لمعازاة ذلك الثور السسعدي، وشسًق 
ضان لقطارات دور تاجط شغ اجاسادة طثغظئ سثن وباصغ 
طظاذص الةظعب طظ أغثي التعبغغظ، وبعاجطئ عثا الثور 
أوجثت تراضاً جظعبغاً تغَّثت بمعجئه سمقء أطرغضا شغ 

التراك وجسطئ دورعط باظعغاً، شأطّظئ الةظعب.
ب- أدخطئ سمغطعا السرغص سطغ خالح شغ الحمال سطى 
لغضعن  خفِّعط  وشغ  خاتئعط  شأخئح  التعبغغظ  خط 
لقظةطغج دور طع التعبغغظ إذا أخئح لعط حأن، وضاد 

غظةح شغ طعماه صئض أن غصعطعا باغاغاله...
ج- سمطئ جاعثة إلرجال طئسعث أطمغ طعاٍل لعا، وصث 
تمضَّظئ طظ ذلك شاط تسغغظ الئرغطاظغ طارتظ غرغفغث 

طئسعباً دولغاً جثغثًا شغ الغمظ.
باظغاً: ضاظئ برغطاظغا تسطط أن طا غصغط ُخطإ التعبغغظ 
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"طا  باتفاق  جمغ  طا  سطى  السعداظغئ  التضعطئ  وصسئ 
صئض الافاوض" شغ الساخمئ افلماظغئ برلغظ طع ترضاغ 
السثل والمساواة، وتترغر السعدان - طظاوي، الثمغج 
٢٠١٨/١٢/٦م وجط تدعر دولغ واجع، لغسامر الافاوض 
شغ الساخمئ الصطرغئ الثوتئ، وأوضح أطغظ تسظ سمر 
رئغج وشث التضعطئ المفاوض، شغ بغان له أن الاعصغع 
لةعقت سثة طظ المفاوضات والمحاورات  جاء تاعغةاً 
غغر الرجمغئ الاغ جرت شغ برلغظ، بعجاذئ طحارضئ 
بغظ المئسعث الثاص المحارك لفطط الماتثة واقتتاد 
افشرغصغ، وطمبطغ التضعطئ افلماظغئ، وطاابسئ وطساوظئ 
وصث  السعدان...  شغ  لطسقم  الثولغغظ  المئسعبغظ 
طظ  الثولغغظ  المئسعبغظ  جمغع  الاعصغع  طراجط  حعث 
التضعطات افطرغضغئ، الئرغطاظغئ، الفرظسغئ والظروغةغئ، 
باإلضاشئ لمآجسئ بارضعف افلماظغئ). جعدان ترغئغعن 

٢٠١٨/١٢/٦م.
ظعاغئ  جغحعث  ٢٠١٦م  السام  بأن  جابصاً  الئحغر  صطع 
افزرق  الظغض  وقغاغ  شغ  افطظغئ  والمحاضض  الامرد 
ودارشعر وجظعب ضردشان، وإصطغط دارشعر، وأضاف: "لظ 
تضعن عظاك ظغفاحا وق اتفاصغئ جثغثة، وطظ غأتغ جطمًا 
وجعقً، وطظ ق غأتغ جظخطه شغ طضاظه". وصال:  أعقً 
لطترضات  بصاغا  باجابظاء  اظاعى  دارشعر  شغ  الامرد  "إن 

تاعاجث داخض أراضغ جظعب السعدان. وصال: "ظتظ شغ 
اظازارعط إذا جاءوا طرة أخرى جظثبر لعط صعز دظصعا 
(وصعز  ٢٠١٥/٨/٢١م،  الةمسئ  ترغئغعن  جعدان  جثغثة". 
دظصعا عغ المسرضئ الاغ ُعجطئ شغعا صعات سئث العاتث، 
أطام طا غسمى بصعات الثسط السرغع شغ ظغسان/أبرغض 
طتمعد  إبراعغط  السابص  الئحغر  طساسث  وصال  ٢٠١٥م)، 
شغ ضطماه أطام المطاصى الحئابغ الصعطغ بعقغئ جظعب 
ضردشان غعم الةمسئ ٢٠١٦/١١/١٨م: (إن الامرد اظاعى شغ 
ضادصطغ وجظعب ضردشان ضما اظاعى صئطعا شغ دارشعر). 
وصث أضث ذلك الةغح السعداظغ شغ بغاٍن سطى لسان 
غعم  الحاطغ،  خطغفئ  السمغث  الةغح  باجط  الماتثث 
الامرد  طظ  خاٍل  إصطغط دارشعر  بأن  البقباء ٢٠١٦/٤/١٢م 
سطى  صعاته  جغطرة  أضث  أن  بسث  المسطتئ  والترضات 
"جروظص" آخر طساصض ترضئ تترغر السعدان بصغادة سئث 
العاتث طتمث ظعر بةئض طرة، بصعله: "ظسطظ بثلك اظاعاء 
الامرد والترضات المرتجصئ بضض وقغات دارشعر الثمج 
بسث عثه المسرضئ الفاخطئ". وغآضث الئحغر صئض أغام شغ 
دارشعر: (أعض دارشعر ذردوا الحغطان). ختش الثرذعم 

الةمسئ ٢٠١٨/١١/٣٠م.
صث  وافوضاع  ُعجم،  صث  الامرد  ضان  إذا  السآال:   
اجاصرت إق طظ بسخ الةغعب عظا وعظاك، شطماذا ضض 
عثا اقعامام المخطظع بمفاوضات جثغثة، وجعقت، 
الفصراء  صعت  طظ  لعا  غخرف  وترضغات  وطتاخخات، 
والمساضغظ؟! ولماذا غضرِّم ظزام الئحغر ضض طظ غتمض 
السقح، وغتفجه بالمظاخإ السغادغئ؟! أق غحغر عثا بما 
ق غثع طةاقً لطحك، أن الئحغر غسغر شغ الثطئ افطرغضغئ 
ذاتعا الثاسغئ إلى تمجغص السعدان إلى دول سثة، الاغ 
اسارف بعا شغ تعاره طع طعصع "جئعتظغك" الثي ُظحر 
غعم السئئ ٢٠١٧/١١/٢٥م تغث صال: "إن صدغاغ دارشعر 
أطرغضا،  طظ  والسظث  الثسط  وجثتا  السعدان  وجظعب 
وأضاف  السعدان"...  جظعب  اظفخض  ضشعذعا  وتتئ 
الئحغر "ظتظ لثغظا طسطعطات اآلن أن السسغ افطرغضغ 
عع تصسغط السعدان إلى خمج دول، إذا لط ظةث التماغئ 
غظصسط،  بأن  السعدان  شغ  تخض  وطا  لظا...  وافطان 
اقظصسام عثا ضان بدشط وتآطر أطرغضغ والثطئ عغ 
تثطغر السعدان وتصسغمه إلى خمج دول...". وصال وزغر 

٢٠١٨/١١/٢١م  شغ   ٢٤ شراظج  لصظاة  الثردغري  الثارجغئ 
شغ برظاطب تعار: (جاسثظا أطرغضا شغ تض أضئر طسدطئ 
شغ المظطصئ وعغ طحضطئ جظعب السعدان)، وصث صال 
وزغر الثارجغئ الروجغ، خقل طآتمر ختفغ طع ظزغره 
افربساء ٢٠١٧/٤/١٢م،  غعم  تغطرجعن،  رغضج  افطرغضغ 
(إن إدارة أوباطا ذطئئ طظ تضعطئ سمر الئحغر المعاشصئ 
سطى تصسغط السعدان إلى ججئغظ، لمسالةئ طحضطاعا 
طصابض سثم تصثغمه - أي الئحغر - إلى المتضمئ الةظائغئ 
الثولغئ)، وصال: (اظفخال الةظعب ضان طحروسا أطرغضغًا 
طظ إدارة أوباطا). وصث أضث ذلك غظثور وزغر الثارجغئ 
السعداظغ الُمصال: صائقً غعم الثمغج ٢٠١٧/٤/١٣م: (إن 

شخض الةظعب ضان شغ افجاس طآاطرة َصِئْطَظا بعا).
إن تضعطئ الئحغر تصعم بةرغمئ ضئغرة شغ تص السعدان 
وأعطه، وعثه الةرغمئ ترتضج سطى ظصطاغظ أجاجغاغظ: 
أوقعما: إسطاء الثخعخغئ لئسخ أذراف الئقد لاضعن 
الضاشر  وتمضغظ  الصدغئ  تثوغض  وباظغعما:  طساصطئ، 
المساسمر طظ الئقد وبرواتعا والسمض سطى إصخاء اإلجقم 
طظ التضط والسغاجئ، وططاردة تمطئ دسعته، بما غسمى 
بالترب سطى (اإلرعاب)؛ شإسطاء الثخعخغئ، غسظغ وضع 
المظطصئ المسغظئ تتئ تضط ذاتغ أو طا غسمى بالتضط 
الفثرالغ، ضما اتدح ذلك شغ الةظعب، شصث رضج المساسمر 

اإلظةطغجي سطى إسطاء الةظعب جابصاً خخعخغئ، طما أدى 
شغ ظعاغئ المطاف إلى سجله، وشخطه سظ جسط الئقد، 
وعا عع ظزام الئحغر غطئص اإلجراءات ذاتعا سطى دارشعر، 
ضما غسسى الظزام لاسمغط عثه الثخعخغئ، شغ جئال 
تمعغث  طتالئ  ق  وعثه  وأبغغ،  افزرق،  والظغض  الظعبئ، 

لطفخض ودسعة واضتئ لطامجغص. ق جمح اهللا.
إن عثه الةرغمئ الاغ غصعم بعا ظزام الئحغر، وضثا 
طظخات  المساسمر  الشرب  طظ  تاثث  الاغ  المسارضئ 
طظ  أم  أطرغضا  طظ  جعاء  السغاجغئ،  أسمالعا  إلذقق 
تثار  الئقد  صداغا  غةسطعن  حك  بق  إظعط  أوروبا، 
تمضغظ  حك  بق  وعثا  المساسمرغظ،  الضفار  بعاجطئ 
لعط، وجسض جئغض وجططان لطضاشرغظ سطى المسطمغظ 
اهللاَُّ  َغْةَسَض  ﴿َوَلظ  وجض:  سج  اهللا  صال  طترم،  وعثا 
الثي  أن  حك  وق  َجِئغًق﴾.  اْلُمْآِطِظغَظ  َسَطى  ِلْطَضاِشِرغَظ 
وغغر  (خائظ)،  وصداغاعا  بقده  ططفات  أسثاءه  ُغسطِّط 
طآعض لاعلغ أطعر الظاس وصغادتعط، وعع بالدئط طا 
غصعم به ظزام الثرذعم الغعم، الثي ق غتاشر سطى 
افرض وق السرض، شعع غسطط افراضغ، وغتفج الصاطئ 
طافصعن  جمغساً  شعط  السغادغئ،  المظاخإ  بإسطائعط 
بظاء سطى أشسالعط، سطى عثه المسرتغئ اقجاسمارغئ 
الثاتغ  التضط  سئر  السعدان،  تمجغص  وعغ  الئشغدئ، 
والفثرالغئ، طما غآضث تصغصئ عثه المفاوضات الخعرغئ 

الاغ تةري اآلن أو الاغ جئصاعا.
لثلك شإن عثه الصعى الماعاشائ إلرضاء المساسمر جعاء 
أضاظئ التضعطئ، أم المسارضئ المرتئطئ بالمساسمر، شعط 
غغر طآعطغظ لطتثغث باجط أعض السعدان، شالسعدان 
بطث طسطط وأعطه غتئعن اإلجقم، وق تض لمحاضطعط إق 
باإلجقم، سئر دولاه الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، 
لثا شطغسمض أعض السعدان لطاشغغر التصغصغ سطى أجاس 
طع  الماعاذؤئ  السمغطئ  افظزمئ  عثه  لغطصعا  اإلجقم، 
المساسمر شغ عاوغئ جتغصئ، ولغصغمعا تضط اهللا بثقشئ 
راحثة سطى طظعاج الظئعة، وسث اهللا وبحرى رجعله سطغه 
الخقة والسقم الصائض: «ُبطَّ َتُضعُن ِخَقَشًئ َسَطى ِطْظَعاجِ 

 (أخرجه اإلطام أتمث وغغره) .«الظُُّئعَِّة ُبطَّ َجَضَئ
* طساسث الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ السعدان

بالمعصش افطرغضغ بحضٍض ُطسئص شصال: "لضعظظا حرضاء 
اجاراتغةغغظ طع العقغات الماتثة شغظئشغ سطى واحظطظ 
أن تصعم بما غطجم، واآلن جاء الثور سطى حرق الفرات".

وضاظئ المضالمئ الاطفعظغئ بغظ أردوغان وتراطإ ظاعر 
حرق  شغ  لارضغا  جثغث  دور  إسطاء  سطى  اقتفاق  شغعا 
اإلسقم  وجائض  إلى  ــان  أردوغ بسثعا  شثرج  الفرات، 
ُطفاخرًا بأّن الةغح الارضغ جاعج "لُمتاربئ اإلرعابغغظ 
سطى  وأّظه  الحسإ"،  تماغئ  وتثات  وطظ  داسح  طظ 
أعئئ اقجاسثاد لطصغام بثلك، لضّظه صال: "إن طضالماه 
الثبطعطاجغئ  افجعجة  واتخاقت  تراطإ  طع  العاتفغئ 
دشسئ  افطرغضغئ  الاخرغتات  سظ  شدق  وافطظغئ 
ترضغا إلى الارغث لفارة سثة أحعر، ولضظعا لظ تضعن 
طفاعتئ"، شضأّن أردوغان ُذطإ طظه أْن غظازر رغبما غاط 
إخقء افطرغضغغظ طظ طعاصسعط لغئثأ بالسمض السسضري.

إسقن  طع  افتثاث  عثه  تاجاطظ  أْن  ُطخادشًئ  ولغج 
وزارة الثارجغئ افطرغضغئ شغ الغعم ظفسه سظ خفصئ 
لئغع ترضغا طظزعطئ (باترغعت) لطثشاع الةعي والخاروخغ 

بصغمئ ٣,٥ ططغار دوقر.
شالمسألئ إذًا بثأت تادح أضبر شأضبر، والخعرة باتئ 
طسالمعا تاضاطض، شأطرغضا صث تسمئ أطرعا بارك افطعر 
شغ حمال جعرغا لارضغا سطى تساب افضراد، فّظعا رأت 
أّظعا افصثر سطى طعازظئ الروس واإلغراظغغظ شغ جعرغا، 
افطرغضغ  الاثخض  ظفصات  ضطفئ  تصطغص  سظ  شدقً 
صرار  خطعرة  افضراد  أدرك  لثلك  الثارج،  شغ  الُمئاحر 
اقظستاب افطرغضغ طظ جعرغا، شضان له وصع الخثطئ 
سطى صغاداتعط الُماساوظئ طع افطرغضغغظ والاغ وخفئ 

الصرار بـ"الثغاظئ والطسظ بالزعر".
تّط  تراطإ  تئّظاه  الثي  جعرغا  طظ  اقظستاب  شصرار 
افطرغضغئ،  اإلدارة  شغ  الُماظفثغظ  صئض  طظ  ترجغته 
وتّط تسط الةثال الثي ضان دائرًا طظث ُطثة شغ أروصئ 
اقظستاب  أو  الئصاء  تعل  والئظااغعن  افبغخ  الئغئ 
لطمخالح  افشدض  عع  اقظستاب  شضان  جعرغا،  طظ 
وضقء  ذرغص  سظ  تماغاعا  ُغمضظ  الاغ  افطرغضغئ 

أطرغضا شغ جعرغا، وق تاجئ لطاثخض الُمئاحر.
وحّضض عثا الصرار خفسًئ لفوروبغغظ ق جغما اإلظةطغج 
والفرظسغغظ الثغظ لعط جظعد سطى افرض إلى جاظإ 
إّن  برغطاظغا  شصالئ  جعرغا،  شغ  افطرغضغغظ  الةظعد 
غاط  ولط  جعرغا،  شغ  صائماً  زال  طا  (اإلرعابغغظ)  خطر 
بسث الصداء سطى تظزغط الثولئ ضما صال تراطإ، وأّطا 
صعاسثعط  تفضغك  شغ  الئثء  سطى  شأجئروا  الفرظسغعن 
اظخغاساً لطصرار افطرغضغ، بسث أّن ساجطاعط أطرغضا غعم 
الةمسئ بئثء تفضغك ُطظحآتعا السسضرغئ الصرغئئ طظ 

التثود الارضغئ.
شصرار اقظستاب إذًا عع صراٌر جّثي، وصث اُتثث، وابُاثئ 
وطظعط  صــراره،  ُطسارضغ  سطى  تراطإ  ورّد  باظفغثه، 
"طظ  بالصعل:  غراعام  لغظثجغ  الةمععري  السغظاتعر 
التفاظ  ضث  جغضعن  غراعام،  أن  الاخثغص  الخسإ 
الثوقرات"،  ططغارات  سطى  والتفاظ  الةظعد  أرواح  سطى 
وأضاف طاسائق: "لماذا ظتارب بالظغابئ سظ أسثائظا شغ 
جعرغا بالئصاء، وصاال داسح طظ أجطعط، روجغا وإغران 

 "وغغرعما طظ السضان المتطغغظ؟
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أتَثَث الصرار الُمفاجأ لطرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ 
باقظستاب طظ جعرغا ساخفًئ جغاجغًئ ععجاء، اجااتئ 
اجااتئ  ضما  واإلصطغمغئ،  الثولغئ  الصرار  خظع  سعاخط 
الئغئ افبغخ ظفسه، وتسّئئئ شغ إخراج وزغر الثشاع 
الصرار  عثا  وأّدى  طظخئه،  طظ  طاتغج  جغط  افطرغضغ 
شغ  السغاجغ  المحعث  شغ  ُطربك  الائاس  إلى  أغدا 
جعرغا، وألصى سطغه ظققً جغاجغئ غاطدئ، شجاده تسصغثًا 
شعق تسصغث، وصث ظصطئ ختغفئ (وول جارغئ جعرظال) 
وخش  اجمه،  تثضر  لط  طططع  طخثر  سظ  افطرغضغئ 
الصرار بأّظه "خطعة صث تآدي إلى زسجسئ اقجاراتغةغئ 

افطرغضغئ بالحرق افوجط".
ــاء الماضغ  ــس ــعم افرب وضـــان تــراطــإ صــث أســطــظ غ
بثء اظستاب الصعات افطرغضغئ  ٢٠١٨/١٢/١٩ رجمغاً 
شصال:  الثولئ  تظزغط  تخفغئ  إضمال  بتةئ  جعرغا  طظ 
"ألتصظا العجغمئ باظزغط داسح شغ جعرغا الثي ضان 
عثه  جتإ  وجغاط  عظاك"،  لعجعدظا  العتغث  السئإ 
الصعات شغ غدعن طائئ غعم سطى افضبر وشصاً لاخرغتات 

الئظااغعن.
ولثى أطرغضا تعالغ ٢٠٠٠ جظثي شغ جعرغا غصعطعن 
سطغعا  ُغططص  طرتجصئ،  طتطغئ  صعات  وتسطغح  باثرغإ 
الثغمصراذغئ  جعرغا  وصعات  الحسإ،  تماغئ  وتثات 
سحرات  أطرغضا  وأصاطئ  ضما  الثولئ،  تظزغط  لُمتاربئ 
الصعاسث السسضرغئ حرق الفرات، وغصعل طسآول أطظغ 
سحرغظ  ظتع  أصاطئ  الماتثة  العقغات  "إّن  روجغ: 
خاضسئ  أراض  سطى  جعرغا  شغ  سسضرغئ  صاسثة 

لسغطرة افضراد".
والشرغإ أّن أطرغضا ضاظئ ولفارة صرغئئ ُتثّسط وُترّضج 
صعاتعا شغ جعرغا، شصئض غعطغظ شصط طظ عثا الصرار، 
جعرغا  إلى  افطرغضغ  الُمعشث  أسطظ   ١٢/١٧ وشغ 
تاى  باصغئ  "بقده  أّن  واحظطظ  شغ  جغفري  جغمج 
إلتاق العجغمئ بثاسح، والتث طظ ظفعذ إغران"، بط 
الماضغ  الحعر  السسعدغئ  افطرغضغئ  اإلدارُة  أَطَرت 
بثشع ١٠٠ ططغعن دوقر لامعغض طعام صعاتعا حرصغ 
افرضان  عغؤئ  رئغج  داظفعرد  جعزغش  وصال  الفرات، 
افطرغضغئ المحارضئ صئض أغام: "إّن العقغات الماتثة 
لدمان  المتطغغظ  المصاتطغظ  آقف  لاثرغإ  بتاجئ 

عجغمئ دائمئ لطمةمعسئ اإلرعابغئ".
وشةأًة تشّغرت افتعال، شالتاجئ لاثرغإ الصعات طا سادت 
صائمئ، وطا ضان ُغصال سظ ضرورة بصاء الصعات افطرغضغئ 
إلى تغظ ذرد اإلغراظغغظ طظ جعرغا لط تسث ضرورة، 
بغظ  وتئّثلئ  افطرغضغئ،  السغاجغئ  الطشئ  اخاطفئ  شصث 

سحغٍئ وضتاعا.
ُترى شما جئإ عثا الاشّغر شغ المعصش افطرغضغ بعثه 
الصعات  لعجعد  تاجئ  عظاك  تسث  لط  ولماذا  السرسئ؟ 
لط  افرض  سطى  افطــعر  أّن  طع  جعرغا  شغ  افطرغضغئ 
تاشّغر؟ وطا الثي جّث قتثاذ عثا الصرار الُمفاجأ بثروج 
سطى  بقبئ  أو  حعرغظ  غدعن  شغ  افطرغضغئ  الصعات 

أصخى تصثغر؟
شضغش ُغخظع الصرار افطرغضغ؟ وطظ الثي غخظسه؟ عض 

عع الرئغج؟ أم الئظااغعن؟ أم الثولئ السمغصئ؟
ُطقتزئ  طظ  بّث  ق  الاساؤقت  عثه  سطى  ولقجابئ 
بّط  الصرار،  اتثاذ  جئصئ  الاغ  السغاجغئ  الُمساةثات 
الُمساةثات  بّط  خاتئاه،  الاغ  الُمساةثات  طقتزئ 
الاغ تطاه، وبالثات طا لعا سقصئ بارضغا، ق جغما وأّن 
البعرة،  اتاعاء  شغ  افدوار  وأخطر  أعط  لسئئ  ترضغا 
وشغ تثجغظ جئعئ الظخرة وحئغعاتعا، وأّظعا طا زالئ 
السعري،  الحمال  طع  الاساطض  شغ  افوراق  أعط  تمطك 

وحرق الفرات.
تثغث  الُمفاجؤئ  افطرغضغئ  الثطعة  عثه  جئص  لصث 
وحغضئ  ترضغئ  سسضرغئ  سمطغئ  سظ  فردوغان  ُطفاجأ 
شغ  سمطغاتظا  ظئثأ  أن  "غمضظظا  شصال:  الفرات،  حرق 
الثاخئ،  لثطاظا  وشصاً  وصئ  أي  شغ  السعرغئ  افراضغ 
والثخعل إلى أراضغعا طظ المظاذص الاغ ظراعا طظاجئئ 
 ٥٠٠ لمساشئ  غماث  الثي  التثودي  الثط  ذعل  سطى 
ضغطعطار، وبحضض ق غطتص ضررًا بالةظعد افطرغضغغظ"، 
ووّجه أردوغان فطرغضا ضقطاً خرغتاً ُغحاّط طظه طسرشاه 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ـ 

اتفاق دارشعر وجرغماان خطريتان: 
تثوغض صداغا الئطث، 

وإسطاء الثخعخغئ فذراشه!
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طتمث جاطع (أبع أغمظ)*ـ 

جغئ
جغا

ات 
زر
ظ

صاطئ أجعجة أطظ الظزام افردظغ غعم اقبظغظ السابع سحر طظ الحعر الةاري، باساصال الحغت غتغى خئاص، وبسث 
أن شاحعا بغاه صاطعا باتعغطه لمثابرات الجرصاء، وطظ َبط تتعغطه إلى طتضمئ الجرصاء تغث وجعئ له تعمئ اقظاساب 
لتجب الاترغر. وصث صرر الصاضغ إذقق جراته، إق أن افجعجة افطظغئ أخرت سطى سرضه سطى طتاشر الجرصاء، الثي 
صام بثوره الصمسغ بإغثاسه جةظ طارضا دون أي طراساة لضئر جظه أو صثره وق لسئإ اساصاله وعع تمض الثسعة 
اإلجقطغئ، طسائرًا أن تمض الثسعة والسمض لاتضغط اإلجقم جرغمئ تساتص المظع والظفغ واقساصال!! والحغت غتغى 
خئاص عع إطام طسةث طاصاسث، وطسطٌط فتضام الاقوة والاةعغث لطصرآن الضرغط وحثخغئ طسروشئ شغ اإلخقح بغظ 
الظاس، وعا عع غسرض سطى صاظعن طظع الةرائط ضالمةرطغظ وأختاب السعابص!! جاء عثا شغ بغان ختفغ لطمضاإ 
اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ افردن، الثي اخااط بغاظه طآضثا "إن طبض عثه افسمال الصمسغئ فجعجة الظزام 
افطظغئ لظ تبظغ حئاب تجب الاترغر سظ المدغ صثطاً شغ السمض السغاجغ طظ أجض اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ 

يَّ ُمنَقلٍَب يَنَقلُِبوَن﴾".
َ
ِيَن َظلَُموا أ َّ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة. ﴿وََسَيْعلَُم ا

النظام األردني يعتقل الشيخ يحيى خباص أحد شباب حزب التحرير



 السثد ٢١٤  ٣ افربساء ١٩ طظ ربغع اآلخر ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٢٦ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٨ طـ 

تامئ: اتفاق السعغث وتثاسغاته سطى طأجاة الغمظ

عع الثسط اإلغراظغ، وبسث إغقق ططار خظساء والسغطرة 
عع  التثغثة  طغظاء  أخئح  شصث  الةظعب  طعاظأ  سطى 
إلى  دسمعا  تعخض  لضغ  إلغران  العتغث  حئه  الحرغان 
التعبغغظ. لثلك تعجعئ اإلطارات إلى التثغثة لطسغطرة 
سطغعا، وضاظئ الاعجعات والمسارك تعل التثغثة ُتعاَجه 
برشخ أطرغضغ ضئغر تتئ سظاوغظ إظساظغئ، وأن طغظاء 
الغمظغغظ،  لمقغغظ  بالمساسثات  الغمظ  غمث  التثغثة 
وضأن أطرغضا لثغعا اسائار لقظساظغئ الاغ داجاعا عغ 
وسمقؤعا شغ جعرغا تتئ أصثام افطط الماتثة بتخار 
المثن الثاظص والئراطغض المافةرة... ولضظعا ضاظئ ترغث 
لطثسط  طفاعتاً  التثغثة  طغظاء  لغئصى  المئررات  إغةاد 
السسضري اإلغراظغ، الثي أخئح طظث سام أو غجغث غحمض 
بإذقصعا  التعبغعن  أخث  الاغ  الئالساغئ  الخعارغت 
ة غططصعظعا  سطى السسعدغئ، وضثلك الطائرات المسغرَّ
ضاظئ  المصابض  وشغ  اإلطارات...  دولئ  شغ  أعثاف  سطى 
سطى  الفسطغ  الدرب  دون  بطائراتعا  ُتظاور  السسعدغئ 
تسج  تتاخر  التعبغغظ  صعات  شمبقً  التعبغغظ،  َطصاتض 
الةعغئ  لطمراصئئ  طضحعشئ  السسضرغئ  صعاتعا  وطعاصع 
ولغج خسئاً ضرب عثه الصعاسث وشك التخار، وطع ذلك 
طا زال التخار صائماً! أطا اإلطارات شضاظئ تصاتض التعبغغظ 
شسقً تاى إظعا ضادت تطرد التعبغغظ طظ التثغثة لعق 

ضشعط أطرغضا سظ ذرغص السسعدغئ!
وعضثا شصث ضاظئ طثططات أطرغضا وأدواتعا ق تطاصغ 
طع طثططات برغطاظغا وأدواتعا، شأطرغضا ضاظئ تظتع 
لطاسعغئ السغاجغئ بسث أن ضمظئ جغطرة لطتعبغغظ 
سطى أججاء طعمئ شغ الغمظ، وأطا برغطاظغا شصث ضاظئ 
تظازر المجغث طظ العجائط لطتعبغغظ لغصئطعا اقظستاب 
أي غسعدوا إلى طربع خسثة صئض الثعاب إلى الاسعغئ 
السابصئ  المفاوضات  شضض  ولثلك  الفسطغئ،  السغاجغئ 
ضاظئ ق تسثو ضعظعا "ألساباً" جغاجغئ لامدغئ العصئ، 
طفاوضات  طبض  شاحطئ  الةعقت  تطك  ضاظئ  بط  وطظ 
الضعغئ، وطفاوضات جظغش أوائض أغطعل الماضغ، إذ لط 
المفاوضات  شحطئ  وعضثا  التعبغغظ...إلت  وشث  غخض 
ووصش التعبغعن أطام طثاذر ضئغرة تامبض بصرب اجاغقء 
الصعات المثسعطئ إطاراتغاً سطى التثغثة وطغظائعا، بسث أن 
أخئتئ سطى طحارشعا. وشغ عثه افبظاء ضان الثور افبرز 
عع لثولئ اإلطارات الاغ تتحث وتةظث المطغحغات المتطغئ 
لمسارك التثغثة، وضاظئ السسعدغئ شغ طعصش ُطتَرج ق 
غمضظعا طسه رشخ عثا الاعجه اإلطاراتغ ظزرًا لضعظعما 
"تطغفغظ" ظاعرغاً شغ الترب الغمظغئ ضث عثف طسطظ عع 
التعبغغظ! وفن أطرغضا تمظع عةعم التثغثة، شصث اخاارت 
اإلطارات، وطظ ورائعا برغطاظغا، تعصغااً تضعن شغه أطرغضا 
طظعمضئ بما عع أعط، إذ احاسطئ طسارك التثغثة غعطغ 
٨ و٢٠١٨/٦/٩ (الترة ٢٠١٨/٦/١٠) شغ وصئ ضاظئ شغه أطرغضا 
طظعمضئ بحضض ضئغر بالاتدغر لصمئ تراطإ طع زسغط 
ضعرغا الحمالغئ الاغ اظسصثت شغ جظشاشعرة ٢٠١٨/٦/١٢، 
تضعن شغه أطرغضا حئه طحطعلئ سظ  أي اخاارت تعصغااً 
وصش العةعم... وعضثا ضان، شصث شحض طةطج افطظ شغ 
وصش طسارك التثغثة (شحض طةطج افطظ الثولغ أطج 
غحظه  لعةعم  شعري  تسطغص  سطى  اقتفاق  شغ  الثمغج 
الاتالش السربغ بصغادة السسعدغئ واإلطارات سطى طثغظئ 
أخئتئ  بطَّ  وطظ   .(٢٠١٨/٦/١٥ ظئ  الةجغرة  التثغثة... 
طسارك التثغثة واتاماقت جغطرة اإلطارات والمطغحغات 
المثسعطئ طظعا سطى طغظاء التثغثة أضئر خطر غعثد تضط 
التعبغغظ شغ الغمظ، لثلك جظث له التعبغ ضض صعاه لمظع 
تتصغصه، وجظثت أطرغضا طسآولغعا لطائاضغ سطى العضع 
اإلظساظغ شغ الغمظ، وأن طغظاء التثغثة عع حرغان لمظع 
المةاسئ شغ الغمظ... وضاظئ اإلطارات وتطفاؤعا المتطغعن 
العةمات  طظ  المجغث  لحظ  الثولغئ  الفرص  غاتغظعن 
وطتاولئ تتصغص تصثم سطى افرض غفدغ إلى شرض 
تتصص  الثي  افطر  والمغظاء،  المثغظئ  سطى  العاصع  افطر 
بالتعبغغظ،  غتثق  ضئغرًا  خطرًا  اضاماله  وأخئح  ججئغاً، 
وبالاالغ بظفعذ أطرغضا الصادم شغ الغمظ. وخقل الحععر 
الماضغئ أخئتئ المسارك الماصطسئ تعل التثغثة عغ 
الةجء افخطر شغ الترب الغمظغئ، وبثاخئ أن أطرغضا لط 
تضظ بصادرة سطى شك الاتالش السسعدي اإلطاراتغ شغ 
الغمظ، وق بصادرة سطى وصش الترب طظ ذرف السسعدغئ 
وتثعا، لما شغ ذلك طظ أضرار جسغمئ تطتص بالثور 
العضع  وظض  الثطغب،  دوغقت  صغادة  شغ  السسعدي 
غراوح طضاظه تاى جاءت طسألئ الترج السسعدي الضئغر 
الثي أسصإ اغاغالعا العتحغ لطختفغ السسعدي جمال 

خاحصةغ أوائض تحرغظ أول ٢٠١٨...
شغ  خاحصةغ  السسعدي  الختفغ  باغاغال  بالباً: 
إجطظئعل شصث ظعرت ظروف جثغثة تعل السسعدغئ 

أطضظ تعظغفعا  أطرغضغاً لمخالتعا:
١- لصث أصثطئ أجعجة افطظ السسعدغئ سطى تظفغث سمض 
وتحغ شغ صظخطغاعا بإجطظئعل، ضان جئئاً لحظ تمطئ 
ضمظاً،  ططالئًئ  السسعدغئ  ضث  دولغ  بطابع  اتسمئ 
وأتغاظاً سطظاً، بمتاجئئ ولغ السعث السسعدي طتـمث بظ 
جطمان لمسآولغاه شغ تظفغث سمض حائظ طظاٍف في صغط 
إظساظغئ. وسطى الرغط طظ ارتضاب السسعدغئ وغغرعا طظ 
التضام المةرطغظ شغ المظطصئ اإلجقطغئ طظ افسمال 
الحائظئ بتص طعاذظغعا طا غفعق اغاغال الختفغ السسعدي 
الساذفغئ  طظ  به  تعشَّر  السمض  عثا  أن  إق  بإجطظئعل، 
الزاعرة طا تمض الثول سطى حثغث إداظاه. وضاظئ الثول 

افوروبغئ ترغث أن تساثثم عثا إلضساف سمغض أطرغضا 
لضظ  اجاطاسئ،  إن  التضط  سظ  إبساده  أو  جطمان  ابظ 
أطرغضا صث جارسئ باعشغر الشطاء الثولغ قبظ جطمان سئر 
تشرغثات الرئغج تراطإ الاغ ُتسئِّر سظ البصئ بما غصعله 
ولغ السعث السسعدي، شُائسث سظه الاعمئ. وضان تراطإ 
غةاعر بأظه لظ غاثطى سظ سصعد السقح طع السسعدغئ 
بما لعا طظ شعائث لطتث طظ الئطالئ شغ أطرغضا، طا زاد طظ 
ضشط أسداء الضعظشرس سطى إدارة تراطإ الاغ اُتعمئ 
بأظعا تئغع طا غسمغه أسداء شغ الضعظشرس "صغط أطرغضا" 
لصاء المال السسعدي... وطظ بط أخثر المةطج طا غحئه 
الاظثغث الفاضح لثشاع تراطإ سظ طتمث بظ جطمان: (شغما 
غمبض تعبغثاً تارغثغاً ظادرًا لطرئغج دوظالث تراطإ، خعت 
إلظعاء  تأغغثا  طةطج الحغعخ افطرغضغ غعم الثمغج 
الثسط السسضري افطرغضغ لطترب شغ الغمظ وتمَّض ولغ 
السعث السسعدي افطغر طتـمث بظ جطمان المسآولغئ سظ 
صاض الختفغ السسعدي جمال خاحصةغ... وشغ خطعة 
تارغثغئ خعت أسداء طةطج الحغعخ بأغطئغئ ٥٦ خعتا 
طصابض ٤١ إلظعاء الثسط السسضري لطتمطئ الاغ تصعدعا 

السسعدغئ شغ الغمظ... روغارز ٢٠١٨/١٢/١٤).
٢- ولما راجئ تخرغتات ضبغرة فسداء شغ الضعظشرس 
السسعدغئ  سعث  ولغ  طع  الاساطض  وصش  ضرورة  سظ 
"السمغض افطرغضغ المثطص لعط" وظادى الئسخ بعصش 
تعرغثات السقح إلغعا، افطر الثي غائاعى به تراطإ لما 
له طظ أبر شغ خطص العظائش شغ أطرغضا، تغظعا جارسئ 
إدارة تراطإ إلى بثل العجع لخرف افظزار سظ الارضغج 
سطى صدغئ خاحصةغ واتعام السسعدغئ بعا، إلى صدغئ 
أخرى طعمئ ُتزعر السسعدغئ طع تصعق اإلظسان وطع 
السطط والسقم وأظعا تاساون طع افطط الماتثة... وتط 
إبراز ابظ جطمان شغ الاساون خقل طتادبات السعغث: 
الماتثة  لفطط  السام  افطغظ  غتدر  أن  المصرر  (وطظ 
أظطعظغع جعتغرغح المتادبات الثااطغئ شغ السعغث دسما 
لةععد طئسعبه لطسقم شغ الغمظ لئثء سمطغئ جغاجغئ 
إلظعاء الترب المسامرة طظث ظتع أربع جظعات. وصالئ 
وضالئ افظئاء السسعدغئ الرجمغئ إن جعتغرغح اتخض 
عاتفغا بعلغ السعث السسعدي افطغر طتـمث بظ جطمان 
الغمظغئ،  الساتئ  شغ  افوضاع  "طساةثات  لمظاصحئ 
والةععد المئثولئ بحأظعا"... روغارز ٢٠١٨/١٢/١٢). وصث 
الماتثة  لفطط  السام  افطغظ  غعتغرغح،  أظطعظغع  رضج 
غعتغرغح،  أظطعظغع  (ضحش  جطمان:  ابظ  إجعام  سطى 
افطغظ السام لفطط الماتثة، شغ طآتمر ختفغ ظصطاه 
صظاة "السربغئ"، الغعم الثمغج سظ الثور الثي لسئه ولغ 
اتفاق  شغ  جطمان،  بظ  طتمث  افطغر  السسعدي،  السعث 
الغمظ الاارغثغ الغعم بغظ أظخار اهللا والتضعطئ الغمظغئ... 
تص،  شرتان  الماتثة،  افطط  باجط  الظاذص  ظائإ  وصال 
الغعم  بظغعغعرك،  الماتثة  افطط  طصر  شغ  لختفغغظ 
السعث  ولغ  إجعام  أن  غحسر  غعتغرغح  إن  الثمغج، 
"ضان طعما لطشاغئ لظاغةئ المحاورات"... Sputnik سربغ 
قشئ  بحضض  دوره  أطرغضا  أبرزت  وعضثا   (٢٠١٨/١٢/١٣
لطظزر لثرجئ جسطئ غرغفغث طدطرًا لمثح عثا الثور: 
("وصال غرغفغث شغ إشادة سئر دائرة تطفجغعظغئ طشطصئ طظ 
افردن بأن أذراف طفاوضات الغمظ ظةتئ شغ الاعخض 
إلى اتفاق..." وأضاف "أحضر ولغ السعث السسعدي خاتإ 
السمع المطضغ افطغر طتمث بظ جطمان الثي أضث سطى 
دسمه التغعي والحثخغ لعثه السمطغئ... طعصع العذظ 
ظغعز ٢٠١٨/١٢/١٤)... طظ ضض ذلك غائغَّظ أن أطرغضا ضاظئ 

طعامئ بسصث اقتفاق لبقبئ أطعر:
افول: تتسغظ خعرة السسعدغئ، والباظغ: إزالئ الترج 
الثولغ سظ السسعدغئ والاشطغئ سطى طسألئ الختفغ 
السسعدي، والبالث: اباجاز السسعدغئ طالغاً! وعثا عع افعط 
سظث تراطإ... شأطرغضا بالاأضغث ق تصعم باتسغظ الخعرة 
وإزالئ الترج لسعاد أسغظ سمغطْغعا طتـمث بظ جطمان 
وأبغه، بض إن أطرغضا بعثا الاخرف طع ابظ جطمان وأبغه 
جَازعر أظعا أظصثتعط طظ "ورذئ" وطظ بط تساشطُّعا شغ 
"حفط" المجغث طظ أطعال الظفط السسعدغئ ضبمظ إلزالئ 
الترج الثولغ سظعما، وعثا غظاجإ سصطغئ تراطإ الاةارغئ 

"اقباجازغئ" الصائمئ سطى جغاجئ ادشع!
عثا  بسصث  افطرغضغ  اقعامام  عثا  إلى  غحغر  وطا   -٣
اقتفاق عع طا خثر سظ المسؤعلغظ شغ أطرغضا وضثلك 

صعة الخغاغئ لما خثر، وطظعا:
إذقق  وصش  إلى  افطرغضغئ  الماتثة  العقغات  (دسئ   -
ضرورة  سطى  دة  طحثِّ غعطاً،   ٣٠ خقل  الغمظ  شغ  الظار 
وصش الاتالش السربغ بصغادة السسعدغئ، صخش المظاذص 
وزغر  وذالإ  الغمظ.  شغ  المثظغغظ  بالسضان  المأععلئ 
الثشاع، جغمج طاتغج، أذراف الخراع الغمظغ بعصش 
إذقق الظار خقل ٣٠ غعطاً، والثخعل شغ طفاوضات جادة 
إلظعاء الترب بالئقد. وصال طاتغج، خقل ضطمئ ألصاعا 
بالساخمئ  افطرغضغ  السقم  طسعث  ظزمعا  ظثوة  شغ 
واحظطظ، أطج البقباء: ("طظ أجض تض ذعغض افجض ظرغث 
وصش إذقق الظار، واقظستاب طظ التثود، ووصش الشارات 
الةعغئ، وأن غةطج الةمغع سطى ذاولئ المفاوضات خقل 
٣٠ غعطاً". وأضث أن "سطى افذراف الماتاربئ شغ الغمظ 
الاترك صثطاً ظتع جععد السقم"، وتابع: "ظتااج إلى شسض 
ذلك خقل البقبغظ غعطاً الصادطئ، وأساصث أن السسعدغئ 
الثطغب  افطر"...  شغ  لطمدغ  اجاسثاد  سطى  واإلطارات 

أوظقغظ ٢٠١٨/١٠/٣١)

- إرجال أطرغضا لفطغظ السام لفطط الماتثة غعتغرغح 
العشعد  سطى  والدشط  السعغث  طفاوضات  لتدعر 
المافاوضئ لدمان أن غظاب سظعا اتفاق أو بثاغئ اتفاق، 
وسثم ترك افطعر لطمئسعث الئرغطاظغ الثولغ غرغفغث: 
الماتثة  لفطط  السام  افطغظ  غتدر  أن  المصرر  (وطظ 
السعغث  شغ  الثااطغئ  المتادبات  جعتغرغح  أظطعظغع 
سمطغئ  لئثء  الغمظ  شغ  لطسقم  طئسعبه  لةععد  دسما 
جغاجغئ إلظعاء الترب المسامرة طظث ظتع أربع جظعات... 

روغارز ٢٠١٨/١٢/١٢).
- ضشط السسعدغئ سطى الرئغج الغمظغ عادي لصئعل 
اقتفاق المسروض (صالئ طخادر لطةجغرة إن السسعدغئ 
عادي  طظخعر  ربه  سئث  الغمظغ  الرئغج  سطى  ضشطئ 
السعغث  طحاورات  شغ  الغمظغئ  التضعطئ  وشث  لاعجغه 
لطمعاشصئ سطى اتفاق وصش إذقق الظار شغ طثغظئ التثغثة 
صثم  التضعطغ  العشث  بأن  المخادر  وأشادت  وطغظائعا. 
بسثم  تعخغ  الرغاض"  شغ  "المصغط  عادي  إلى  ورصئ 
الاعصغع سطى اقتفاق ضعظه ق غظص خراتئ سطى خروج 
التعبغغظ طظ طثغظئ التثغثة وطغظائعا، لضظ الرئغج 
طظ  حثغثة  ضشعط  بسث  سطغه  بالاعصغع  وّجه  الغمظغ 
لطمخادر...  وشصا  الماضغئ،  الساسات  خقل  السسعدغئ 

الةجغرة ظئ ٢٠١٨/١٢/١٣)
- المسارسئ باسغغظ جظرال أطمغ لمراصئئ وصش إذقق 
الماتثة،  افطط  طظزمئ  (اخاارت  التثغثة  شغ  الظار 
ععلظثغاً، لارؤس بسبئ طراصئئ وصش إذقق الظار  جظراقً 
بغظ افذراف الغمظغئ. وصال طئسعث افطط الماتثة إلى 
الغمظ "طارتظ غرغفغث"، إن الةظرال الععلظثي الماصاسث، 
شغ  المراصئئ  بسبئ  صغادة  سطى  واشص  ضاطغغرت  باترغك 
الغمظ. وأضاف أن ضاطغغرت غمضظ أن غخض إلى المظطصئ 
شغ غدعن أغام. أخئار الغمظ ٢٠١٨/١٢/١٤...) وصث ظحر 
طعصع رأي الغمظ شغ ٢٠١٨/١٢/٢٠: (صال جاغفان دوجارغك 
الماتثث باجط افطط الماتثة، إن رئغج الطةظئ الةظرال 
غثًا  افردن  إلى  جغساشر  باترغك  الماصاسث  الععلظثي 

الثمغج وطظعا إلى خظساء بط التثغثة...)
- ترتغإ أطرغضا السطظغ باقتفاق، شصث رتإ وزغر الثارجغئ 
أخئح  ("السقم  أن  طسائرًا  باقتفاق  بعطئغع  افطرغضغ 
طمضظاً شغ الغمظ"... بغ بغ جغ ٢٠١٨/١٢/١٤)، وصال شغ 
بغان (عثه المتادبات بغظ التضعطئ الغمظغئ والتعبغغظ 
تمبض خطعة أولى تاجمئ، السقم طمضظ، جمغع افذراف 
لثغعا شرخئ لطئظاء سطى عثا الجخط وتتسغظ تغاة ضض 
الغمظغغظ، غاسغظ سطى الةمغع، طظ أجض المدغ صثطاً، 
اقجامرار شغ المحارضئ، وتعثئئ تثة الاعترات، ووصش 

افسمال الصاالغئ الةارغئ... المحعث الغمظغ ٢٠١٨/١٢/١٤).
- اتخال السفغر افطرغضغ القشئ لطظزر طع التعبغغظ: 
أبظاء  تعلر  طابغع  الغمظ  لثى  افطرغضغ  السفغر  (وصال 
تدعره المآتمر والمفاوضات الاغ جرت شغ جاعضععلط: 
طظ  وطةمعسئ  السفراء  بغظ  رجمغا  اجاماسا  "سصثظا 
ضمظعط سدع طظ وشث التعبغ... بطرغصاغ الثاخئ ضان 
لغ تعاخض طع بسخ أشراد شرغص التعبغغظ شغ المضان 
الثي تخفه بالةمغض، وعع لصاء جمغض بالفسض" وأغث أن 
"لصاءه ضان رجمغا وطئاحرا طسعط شصال: "أي لصاء أسصثه 
لصاء رجمغ، شأظا السفغر افطرغضغ لثى الغمظ ٢٤ جاسئ 

شغ الغعم"... الحرق افوجط السسعدغئ ٢٠١٨/١٢/١٣).
أطرغضغئ  بدشعط  تط  السعغث  اتفاق  أن  وطع  رابساً: 
وطظ بط رتئئ به ضما ذضرظا آظفاً إق أن برغطاظغا ضثلك 
رتئئ به وذلك فن أطرغضا أوجثت له رأغاً ساطاً ضاغطًا 
بإسقء الخعت تعل الثواشع اإلظساظغئ وطآجغ المةاسئ 
والصاطى  التروب  ظاغةئ  افذفال  وأطراض  الغمظ  شغ 
والةرتى...إلت وضأن عثه افطعر اجاةثت الغعم! وعضثا 
شإن افجعاء الاغ خظساعا أطرغضا لسصث اقتفاق لط تارك 
طةاقً لئرغطاظغا إق أن ترتإ ولضظ سطى ذرغصاعا بأن 
تثفغش  افصض  سطى  أو  وجعاعا  لاشغغر  المعجئ  ترضإ 
الثارجغئ  (أسطظئ  باقتفاق:  رتئئ  ولثلك  جرساعا، 
الظار  إذقق  بعصش  ترتغئعا  البقباء،  الغعم  الئرغطاظغئ، 
شغ الغمظ... وأحاد وزغر الثارجغئ الئرغطاظغ جغرغمغ 
عظئ، شغ تشرغثة سطى طعصع تعغار لطثارجغئ الئرغطاظغئ، 
الغمظ  إلى  الماتثة  لفطط  الثاص  المئسعث  بةععد 

طارتظ غرغفغث... الغمظ ظئ ٢٠١٨/١٢/١٨)
وشغ العصئ ظفسه صثطئ طحروساً لمةطج افطظ لئتث 

اقتفاق بتةئ ضغفغئ تظفغثه:
- (تسسى برغطاظغا قجاخثار صرار دولغ آخر شغ طةطج 
افطظ، شسرضئ طحروع الصرار سطى المةطج لمظاصحاه. 
شصالئ طظثوبئ برغطاظغا شغ افطط الماتثة ضارغظ باغرس: 
الغمظ  ططش  تاططئ  وباسائارعا  الماتثة  الممطضئ  "إن 
بالمةطج الثولغ جاساأظش السمض طع ضاشئ الجطقء سطى 
صرار طةطج افطظ، لطمخادصئ سطى اقتفاصغات الاغ تط 
الاعخض إلغعا طظ ِصَئض افذراف، ودسط تظفغثعا وتمضغظ 
ووضع  افذراف  اطابال  طراصئئ  طظ  الماتثة  افطط 
الثطعات الصادطئ المطتئ"... خفتئ حئاب غمظ ظصق سظ 

خفتئ التضعطئ الئرغطاظغئ ٢٠١٨/١٢/١٤).
- وصال دبطعطاجغعن البقباء: (إن طةطج افطظ الثولغ 
غثرس طحروع صرار برغطاظغ، غططإ طظ افطغظ السام 
طصارتات  تصثغط  جعتغرغح  أظطعظغع  الماتثة  لفطط 
بتطعل ظعاغئ الحعر الةاري، بحأن ضغفغئ طراصئئ وصش 
إذقق الظار شغ التثغثة. ووّزسئ برغطاظغا طحروع الصرار 
لثسط اقتفاق سطى طةطج افطظ، شغما لط غادح طاى 

جغاط ذرته لطاخعغئ، تغث غتااج الصرار إلى ٩ أخعات 
أو  شرظسا  أو  الماتثة  العقغات  تساثثم  وأق  طآغثة 
برغطاظغا أو الخغظ أو روجغا تص الظصخ "الفغاع"... السغظ 

اإلخئارغئ ٢٠١٨/١٢/١٨)
تةسطه  أن  ترغث  المحروع  عثا  باصثغط  برغطاظغا  إن 
ضغفغئ  بتةئ  اقتفاق  شغ  والرّد  لفخث  طثخًق 
المراصئئ والاظفغث واقظستاب لاطعغض أطثه شق غعط 
الماخارسغظ سطى أرض الغمظ سثد الصاطى طظ أعطه وق 
تةط الاثطغر شغ بظغاظه... وإظما تتصغص طخالتعط... 

وسطغه شغمضظظا الصعل:
إن أطرغضا وأسعاظعا شغ المظطصئ خاخئ السسعدغئ جادون 
شغ إظعاء الترب الغمظغئ الغعم والاعجه إلى طفاوضات 
تصعد إلى تخئ طسائرة طظ تضط الغمظ لطتعبغغظ، أتئاع 
طفاوضات  ضحفئ  وصث  أطرغضا،  أتئاع  وبالاالغ  إغران، 
السعغث سظ عثه الةثغئ. لضظ عثا الاعجه افطرغضغ 
ق غسظغ أن أطرغضا صادرة سطى تتصغصه شغ ظض الظفعذ 
اإلظةطغجي الضئغر شغ الغمظ... شصث أرجطئ برغطاظغا وزغر 
لمآازرة   ٢٠١٨/١٢/١٣ السعغث  طفاوضات  إلى  خارجغاعا 
طئسعبعا الثولغ غرغفغث أطام رئغسه غعتغرش افطغظ 
السام لفطط الماتثة، لثلك اصاخر اقتفاق سطى التثغثة 
شصط، وتط تأجغض المطفات افخرى خاخئ ططار خظساء 
إلى جعقت صادطئ... وضثلك شإن طعاصش العشث التضعطغ 
ضطعا ضاظئ تحضك شغ تظفغث طا تط الاعخض إلغه، طا 
وافطغظ  السسعدغئ  ضشط  تتئ  تمئ  أظعا  إلى  غحغر 

السام لفطط الماتثة، وطظ خطفعط أطرغضا:
خاام  شغ  سصثه  ختفغ  طآتمر  أبظاء  الغماظغ،  (وصال 
إن  السعغثغئ  رغمئع  بطثة  شغ  المظسصثة  المفاوضات 
التضعطئ الغمظغئ ضاظئ صث أبرطئ ٧٥ اتفاصا طع التعبغغظ 
لضظعط لط غطاجطعا بعا. واتعط الغماظغ التعبغغظ برشخ 
رشع التخار سظ طثغظئ تسج... وشغما غاسطص بمطش ططار 
خظساء، صال الغماظغ إن التضعطئ ضاظئ طساسثة لفاته 
أطام الرتقت الثولغئ سئر ططار سثن، لضظ التعبغغظ 
رشدعا عثه المئادرة. وأضث الغماظغ أن "طحروع إظعاء 
افطط  إن  الغماظغ  وصال  التثغثة".  طظ  غئثأ  اقظصقب 
الماتثة والمةامع الثولغ غاتمقن المسآولغئ شغ إجئار 
التعبغغظ سطى تظفغث اقتفاصات بحأن التثغثة وتئادل 
افجرى... وتسطغصاً سطى إسقن افطغظ السام لفطط الماتثة 
أظطعظغع غعتغرغح سظ خطط لسصث جعلئ جثغثة صال: "ق 
غظئشغ الافضغر شغ جعقت طحاورات جثغثة طا لط ُغظفَّث طا 
تط الاعخض إلغه تالغاً... روجغا الغعم ٢٠١٨/١٢/١٣)... وضض 
عثا غفاح باباً ضئغرًا لطامطص طظ اقتفاق أبظاء الاظفغث 

والاطضآ شغ سصث جعقت أخرى.
 وسطغه شإن الراجح أن غضعن تظفغث اتفاق التثغثة خسئاً، 
افطر الثي تحغر إلغه اقحائاضات الاغ تخطئ ١٤ و١٥، 
و٢٠١٨/١٢/١٦ سطى طحارف التثغثة أي ُبسْغث اإلسقن سظ 
اتفاق السعغث، طا اضطر افطط الماتثة لطائرغر (وصال 
طخثر بافطط الماتثة "شغ العصئ الثي غظص شغه اتفاق 
التثغثة سطى بثء شعري لعصش إذقق الظار، شمظ الطئغسغ 
أن تساشرق المسألئ ٤٨ إلى ٧٢ جاسئ لضغ تخض افواطر 
إلى طسرح السمطغات... ظاعصع أن غظفث وصش إذقق الظار 

اسائارا طظ البقباء") روغارز ٢٠١٨/١٢/١٦.
حّث  بغظ  افوضاع  تسامر  أن  عع  الماعصع  شإن  وعضثا 
المسرح  إصفال  ترغث  شعغ  أطرغضا  ظاتغئ  شمظ  وجثب، 
السسضري وخاخئ شغ التثغثة وطعاظؤعا وطظ بط الاعجه 
إلى التطعل السغاجغئ طع بصاء خعت التعبغغظ طسمعسًا 
ضما عع شغ التثغثة... وطظ ظاتغئ برغطاظغا شعغ تعِجث 
طظ  طمضظ  صثر  أضئر  لاتصغص  الصاال  قجامرار  الثرائع 
إضساف التعبغغظ وأن ق غسمع لعط خعت شغ التثغثة 

صئض الاعجه لطتض السغاجغ...
أزطئ  اظاعاء  غاعصع  (وعض  السآال  آخر  سظ  أطا  خاطساً: 

الغمظ بعثا اقتفاق؟) شافطر ضما غطغ:
إن عثا اقتفاق ق غتض افزطئ شغ الغمظ لادارب طخالح 
سئ  أطرغضا وبرغطاظغا وطظ بط أدواتعما المتطغئ المعصِّ
سطغه، وأصخى طا غمضظ أن غظاب سظه حغء طظ العثوء 
وصث  جثغث،  طظ  افطعر  تسثظ  بط  طتارب  ضاجاراتئ 
بتضط  وجط  تض  الرأجمالغغظ  ذرغصئ  سطى  غاثططعا 
طحارك وشص طصاغغج الصعى شغ الةاظئغظ... وبطئغسئ 
التال شعثا ق ُغظعغ افزطئ، أي أن افتثاث شغ الغمظ 
آخر َوشص  جاسامر طاصطئئ، تعثأ تغظاً، بط تحاث تغظاً 
طغجان الصعى السغاجغئ والسسضرغئ سظث الماخارسغظ... 
وأطا الثي غظعغعا شعع أتث أطرْغظ ضما ذضرظا ذلك شغ 

إخثارات جابصئ:
افول: أن تامضظ أطرغضا أو برغطاظغا طظ تسط افطعر 
لخالتعا، شاعغمظ سطى الظفعذ شغ الغمظ... وعثا افطر 

بسغث المظال ضما بغَّظا آظفاً...
عثه  اهللا  ُغضرم  أن  اهللا  بإذن  افصرب  وعع  والباظغ: 
المساسمرغظ  الضفار  ظفعذ  شاثوس  بالثقشئ،  افطئ 
وتصطع جثورعط طظ الئقد وتصدغ سطى حرورعط بغظ 
السئاد، شغثل الضفر وأعطه، وغسج اإلجقم وأعطه، وغفرح 
 ِ المآطظعن بظخر اهللا ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن بَِنرْصِ ابَّ
َفْنرُصُ َمْن يََشاُء وَُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم﴾... وتصغٌص بأعض الغمظ 
أعض اإلغمان والتضمئ، أن ُغصغمعا عثا افطر شغفعزوا شغ 

 الثارْغظ، واهللا غاعلى الخالتغظ
البالث سحر طظ ربغع الباظغ ١٤٤٠عـ

٢٠١٨/١٢/٢٠م
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افزطات ظفسعا شغ ضض طرة، وطسالةاتعا عغ المسالةات 
السرجاء ذاتعا، شضان عثا الثوران شغ التطصئ المفرغئ 
المطسعظئ. إذن شما عع المثرج طظ عثه افزطات، وطا عع 

السقج الختغح لمحاضض السعدان؟
طظتئ  شغ  لغج  السعدان  لمحاضض  الةثري  السقج  إن 
ططغارغئ تأتغ طظ دولئ صطر أو طظ غغرعا، ولغج ضثلك 
شغ تشغغر ذاصط التضط التالغ طع بصاء افظزمئ العضسغئ 
إظما  وطآجساته،  المساسمر  الضاشر  بالشرب  المرتئطئ 
السقج الةثري غضمظ شغ إغةاد شضرة جغاجغئ ختغتئ 
وواسغئ، تسالب افوضاع طظ جثورعا، وق بث لعثه الفضرة 
أن تضعن طظئبصئ سظ سصغثة افطئ، والتمث هللا شإن الظاس 
شغ السعدان طسطمعن، واإلجقم ظزام ضاطض طظ سظث 
رب السالمغظ، لغج فعض السعدان أو تاى المسطمغظ 
شتسإ، إظما عع ظزام لطئحرغئ جمساء، ظزام إذا أتسظ 
تطئغصه شعع رتمئ لطسالمغظ، ضغش ق وصث ساحئ الئحرغئ 
شغ ظض ظزام اإلجقم صروظاً لط غحعث شغعا السالط سثقً 
طبض سثله، شإن الثقشئ وتثعا عغ الصادرة سطى طسالةئ 
طحاضض السعدان طظ جثورعا، وإدارة البروات الزاعرة 
والئاذظئ الاغ تئاعا اهللا أعض السعدان لمخطتئ افطئ، 

وق تةسطعا ظعئاً لطمساسمرغظ ضما عغ التال الغعم.
شغا أعض السعدان اسمطعا طع الساططغظ طظ أجض الاشغغر 
الةثري، بالسمض إلصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى 
طظعاج الظئعة الاغ بحر بعا التئغإ ، شإن الاشغغر إذا لط 
غضظ خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة شعع ق غجال تشغغرًا 

 داخض خظثوق التضط الةئري
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

افردن يف طعإ الرغح
الةجء البالث

اجاسمار  واتث،  آن  شغ  غاظاذتعط  افردن  أعض  إن 
إظةطغجي صثغط واجاسمار أطرغضغ جثغث ولضض طظعما 
أدواته ووجطه السغاجغ سطى الساتئ افردظغئ. وإن 
افردظغ  الظزام  أزقم  أخابئ  الاغ  المرسئئ  التمى 
ووجطه السغاجغ خاخئ شغ التراك افخغر سظث الثوار 
الرابع طظث افجئعسغظ افخغرغظ طا عع إق طآحر سطى 
وجعد عثا الاظاذح بغظ الظزام السمغض اإلظةطغجي وبغظ 
سطى  السغاجغئ  المسرضئ  وإن  الةثغثة.  أطرغضا  أدوات 
الثوار الرابع ضالترب السةال، شمرة غزفر به الظزام 
وأزقطه وطرة غتزى به غغره طظ أدوات أطرغضغئ، غغر 
أن عثا التراك الحسئغ المماث سطى المساتئ العاجسئ 
طثطخغظ  ترغخغظ  طظ  غثطع  ق  افردن  طثن  شغ 
والثغظ  افردظغ  الحسإ  أذغاف  ضاشئ  طظ  لصدغاعط 
ق غظاسئعن إلى طبض عثه افجظثات المحئععئ جعاء 

أضاظئ أجظثة الظزام أم أجظثة أطرغضا.
غغره  أو  الرابع  الثوار  تراك  أن  الظزام  حسر  طا  وإذا 
خرج سظ الثط الاصطغثي شغ العثف اإلخقتغ، وذلك 
بارتفاع جصش المطالإ طظ طظاداة بإخقتات ترصغسغئ 
إلى المطالئئ بسصث اجاماسغ جثغث أو وقغئ ساطئ وتشغغر 
لحضض الظزام، شإظه جرسان طا غصعم بفخ الاةمسات 
شغ  تثث  طا  وعع  بالصعة  ولع  واقتاةاجات  التراضغئ 
أتثاث الثوار الرابع افخغرة. سطى سضج أتثاث الرابع 
افولى صئض حععر سثة والثي ضان بظضعئ ططضغئ خثطئ 
أطعال  اباجاز  أجض  طظ  الظزام  أرادعا  جغاجغئ  فجظثة 
الثطغب وتثفغش ضشط خظثوق الظصث الثولغ الثي عع 
بسط  شغ  تساشطه  أطرغضغئ  اجاسمارغئ  أداة  تصغصاه 

ظفعذعا السغاجغ سطى ضبغر طظ الثول.
العجط  أخابئ  الاغ  التمى  عثه  سطى  أدل  ق  إظه 
اقجاماع  ذلك  طظ  لقظةطغج  الاابع  الصثغط  السغاجغ 
شصث  طظه،  بارزة  حثخغات  ضط  الثي  شغ ٢٠١٨/١٢/١٨ 
ظحر طعصع طثار الساسئ أن اجاماسا ذارئا اظسصث لـ٤٠ 
حثخغئ بغظعط ٣ رؤجاء وزارات ووزراء وصائث جغح 
أزطئ  شغ  افردن  وسسضرغعن:  جابصعن  أطظ  وطثغر 
ولظ ظئصى طافرجغظ. وورد شغه أغدا: "إلى أغظ تسغر 
افطعر؟" جآال ذشى سطى اقجاماع، الثي ضط رؤجاء 
العزارات السابصغظ الثضاعر سئث السقم المةالغ، وذاعر 

المخري وسئث الرؤوف الروابثة وغغرعط طظ العزراء.
السةطئ  طظ  تالئ  شغ  غةامسعا  أن  لعآقء  ضان  طا 
الاابع  العجط  عثا  دعاصظئ  فن  إق  واقجاظفار 
طسزمه لقظةطغج غثرضعن أن الرتى افطرغضغئ تثور 
طظ  أطرغضا  لثى  طا  لخالح  ذتظعط،  ترغث  تعلعط، 
سطغعط  أذطص  طا  وطظعط  جثغثة  جغاجغئ  أوجاط 
شغ  افوجاط  جائر  طظ  وغغرعط  الةثد  بالطغئرالغغظ 

ضاشئ طآجسات الثولئ.
إن التراضغغظ شغ افردن عط سطى بقبئ أخظاف:

شالظعع افول عع تراك تصغصغ حسئغ طثطص لمطالئه 
والظزام، شغرغثون  بظاء سطى حسعرعط بفحض الثولئ 
الثقص التصغصغ بسغثا سظ اقرتئاط بالمساسمر الضاشر 
وأجظثاته، وعثا غضاد غمبض الحرغتئ الشالئئ شغ الحسإ 

افردظغ الضرغط الثي ق غصئض الزطط والفساد والصعر.
أطا الظعع الباظغ شعع غاترك ضمظ أذر طرجعطئ له 
طسئصا طظ صئض افدوات افطرغضغئ وطا غثططعن له 
طظ ططالئات بعقغئ ساطئ طا غسمى بالسصث اقجاماسغ 
الةثغث، طآغثون بثلك فجظثة الرزاز السابصئ وخاتئه 
طروان المسحر السفغر السابص لفردن شغ أطرغضا، وطظ 
عط سطى حاضطاعط، والاغ ضاظئ أطرغضا تسمض لاتصغصعا 
خاخئ صئض تسثغض المطك لطثجاعر. وربما سادت طةثدا 
تتئ ضبغر طظ الحسارات، لثلك وجثظا الرزاز غثشسعط 
إلى عثا الاعجه طظ خقل ضقطه تغظما اجامع طع بسخ 
رؤوس التراضغغظ صئض أغام طظ اتاةاجات الثوار الرابع.

وأطا الظعع البالث شعع ضالماء اآلجظ، وعع تراك طعاٍل 
لرأس الظزام وأجظثته المئصغئ سطى تئسغئ الئقد لطظفعد 
اإلظةطغجي الصثغط، وق زال عثا الظعع غصاات سطى شاات 
الظزام لائسغاه له، لضظعط غاماععن بتراضعط ططالئغظ 

الثجاعرغئ  الاسثغقت  وبسخ  اإلخقتات  بئسخ 
تتسغظ  طططئعا  ضالثغضعر  ططالئات  شعغ  الطفغفئ 
حروط السئعدغئ لطظزام. غتاولعن بتراضعط عثا اتاعاء 

جائر اقتاةاجات الحسئغئ والاثرغإ سطغعط.
وخطاب  افردظغئ  التضعطئ  خطاب  أن  المقتر  لضظ 
الصدغئ  غةسقن  التغظ  عثا  شغ  افردن  شغ  الظزام 
سظ  لطظاس  تسمغئ  عع  شساد  صدغئ  أظعا  افردن  شغ 
تصغصئ المحضطئ شغ افردن وذر الرطاد شغ السغعن، فن 
المحضطئ عغ أسمص طظ أن تعخش بمةرد شساد إداري 
أو شساد أحثاص أو شساد اصاخادي شصط، شالمحضطئ 

شغ تصغصاعا تامبض شغ أطرغظ أجاجغغظ:
عع  افردن  أعض  سطى  المطئص  الظزام  أن  أولعما: 
واقصاخادغئ  السغاجغئ  تحرغساته  غسامث  ضفر  ظزام 
الرأجمالغئ،  العضسغئ  الضفر  دجاتغر  طظ  واقجاماسغئ 
سطى  تطئغصه  المساسمر  الضاشر  الشرب  شرض  والثي 
بقد المسطمغظ طظث اقجاسمار الئرغطاظغ، تغث أورث 
المسطمغظ الزطط والفساد والصعر واقجائثاد شغ ضاشئ 
طظاتغ التغاة طظث أن سمض الشرب الضاشر المساسمر سطى 
عثم دولئ الثقشئ السبماظغئ بمسغئ الثعظئ طظ السرب 

والارك.
لقظةطغج  الاابع  افردن  شغ  الظزام  رأس  أن  باظغعما: 
غتاشر سطى بصاء وجعد المساسمر اإلظةطغجي الضاشر شغ 
افردن، تغث صام رأس الظزام طظث سصعد إلى غعطظا عثا 
طصثرات  وتسثغر  اإلظةطغج  بغث  السغاجغ  الصرار  برعظ 

الئقد شغ خثطئ عثا اقجاسمار.
العرغبئ  ظفسعا  ترى  الاغ  أطرغضا  تسمض  المصابض  شغ 
المساتصئ لضض طا تئصى طظ الظفعذ اإلظةطغجي الصثغط 
شغ السالط اإلجقطغ، تسمض جادة سطى اجاؤخال جثور 
الظفعذ اإلظةطغجي شغ افردن والثي غرتضج سطى أدوات 
والسمالئ  الثغاظئ  شغ  طظصعع  شاجث  جغاجغ  ووجط 
والظعإ، والثي بات الغعم طساظفرا طسطظا تالئ السعغض 
إلغةاد  افخرى  تطع  اقجاماسات  غسصث  شاراه  الصخعى، 
وغرد  اإلظةطغج  طظ  أجغادعط  ظفعذ  بعا  غتمغ  تطعل 
سظ ظفسه طا اجاطاع طظ السصعط بسئإ الاثمئ الاغ 
أخابئ جمغع حثعخعط جراء شساد ذطمعط وظعإ 

أطعال الظاس وططضغاتعط الساطئ بضض أظعاع الئعائص.
إق أن أطرغضا وطظ خقل أجالغئعا وذرصعا الماسثدة 
شغ  الظزام  سطى  بأظعاسعا  المسامرة  وضشعذعا 
افردن، تعثف بثلك إلى بسط ظفعذعا الشاحط طتض 
الظفعذ اإلظةطغجي الصثغط السفظ المامبض بأدواته طظ 

العجط السغاجغ وأجعجته.
ولصث اجاطاسئ أطرغضا طظ خقل ظحاط جفارتعا شغ 
طظ  الغعم  عثا  تاى  الماضغئ  السظعات  سئر  افردن 
اخاراق أوجاط طاسثدة وربط حثخغات أردظغئ بعا 
طظ ضاشئ المآجسات والعغؤات والفسالغات المةامسغئ.

وجراء عثا الظجاع والاظاذح بغظ الماخارَسْغظ؛ اقجاسمار 
اإلظةطغجي واقجاسمار افطرغضغ، سطى الظفعذ شغ افردن، 
غسغح أعض افردن تتئ عثه السطعة الشاحمئ الاغ 
صرارعط  وارتعان  والععان  والثل  العغقت  أذاصاعط 
السغاجغ واصاخادعط ولصمئ خئجعط لعما أو فتثعما.
أعض  غسغحه  الثي  الصمغء  السغاجغ  الزرف  عثا  إن 
افردن لغج له ضاحفئ إق بالسمض سطى ذرد الظفعَذْغظ 
الئقد  خغرات  اطاخاص  سطى  غاخارسان  الطَثْغظ 
ولةسطعا تابسئ فتثعما دون اآلخر واإلبصاء سطى أعض 
افردن تابسا لعا، والثي لظ غاط إق بثطع ظفعذ الشرب 
المساسمر ضطه والسمض طع تجب الاترغر الثي أخث سطى 
ساتصه بمسغئ أطاه الاغ عغ تاضظاه أن غضحش خطط 
العصعع  وتاةظإ  تتثر  ضغ  فطاه  وغةطغعا  اقجاسمار 
بفثاخ اقجاسمار الماخارع بحصغه افوروبغ وافطرغضغ 
الخطغئغغظ. ضما أخث سطى ساتصه إظصاذ أطاه والئحرغئ 
جمساء طظ عغمظئ ضفر الظزام الرأجمالغ بإصاطئ دولئ 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ تطئص السثل 
واإلتسان شغ جمغع طظاتغ التغاة سطى أجاس سصغثة 

 اإلجقم وظزاطعا الحاطض
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الاغ دأبئ سطغعا عثه افتجاب لط تةطإ لفضراد أتفاد 
خقح الثغظ إق السار وجسطاعط شغ تالئ سثاء طع أبظاء 
ظئرئ  ق  وعظا  والارك،  السرب  طظ  وسصغثتعط  دغظعط 
عغ  الصعطغئ  شافشضار  ذلك،  طظ  اآلخرغظ  الطرشغظ 
السئإ شغ ضض عثه الفرصئ وعثا الظجاع، ولضظ التض 

عع شغ اإلجقم وسصغثته وظزاطه.
شغ  أطا شخائض البعرة الاغ ُتحرت شغ المترر حماقً 
جطمئ  أن  بسث  ضالمعطغاء  أخئتئ  صث  شعغ  إدلإ 
رد  إلى  الفسض  طظ  شاتعلئ  الارضغ  لطظزام  صرارعا 
الفسض (إن وجث!) وطظ شخائض لطةعاد والصاال وتترغر 
شاصثة  وتعاجج،  طسابر  شخائض  إلى  والسرض  افرض 
المظاشع  جغاجئ  تسّغرعا  والرؤغئ  والعثف  لطععغئ 
والمخالح بسغثًا سظ افعثاف والمئادئ الاغ صاطئ طظ 
أجطعا، وأخئح سطى افطئ أن تصرر طخغر عثه الفخائض 
وتدع تثًا لمعجلاعا بسث أن تتعلئ إلى أدوات لطصمع 
إلى  الظزام  إجصاط  عثف  طظ  وتتعلئ  والئطح 
عثف وتغث وعع بظاء جثار الثعف سظث الظاس الثغظ 
خرجعا سطى ظزام الصمع واإلجرام سئر ضاائئعا افطظغئ 
غسعا  أن  لطمثطخغظ  آن  لصث  وطساصقتعا.  وجةعظعا 
تصغصئ شخائطعط، شصئض وجعد عثه الفخائض اجاطاع 
وتسثغثه  اهللا  سعن  بسث  بسغطئ  وبةععد  الظاس 
طظ تترغر أغطإ افرض السعرغئ، وطع تحضغض عثه 
وتسطغتعا  الضئغرة  وأسثادعا  تةمعا  رغط  الفخائض 
صاطئ عثه الفخائض باسطغط افرض المتررة لطظزام، 
عغ  شق  الفخائض؛  لعثه  المةردة  التصغصئ  عغ  عثه 
سمطغئ  تاابع  الظاس  ترضئ  عغ  وق  المسغرة  أضمطئ 
سطى  والعسغ  وتطفائه،  الظزام  طظ  واظسااصعا  تتررعا 
عثه التصغصئ رغط طرارته لضظه غةإ أن غضعن داشسًا 
لطاشغغر الثي عع عثف افطئ اإلجقطغئ المآطظئ بظخر 
اهللا وتمضغظه رغط ضض السصئات والمخاسإ الاغ تصش 

شغ وجععا.
لصث ضاظئ بعرة الحام خعرة طدغؤئ شغ تارغت افطئ 
أبرزت طسثن افطئ افخغض، شصثطئ تدتغات جساطًا 
سطى طثبح الاشغغر وق زالئ صادرة سطى السطاء وتصثغط 
المجغث، ولضظ سطى افطئ أن تضش سظ الاةارب وأن تصش 
طع ظفسعا وصفئ تفضر وتثبر شغ الطرغصئ الاغ غةإ 
أن تسغر سطغعا تاى تامضظ طظ العخعل إلى العثف، 
شعغ خاتئئ السططان الثي طظته اهللا لعا، شعغ طظ 
التص  سطى  وتأذره  تتاجئه  وعغ  غتضمعا  طظ  تسّغظ 
  أذرا، وعثا ق غضعن إّق باتئاع ضااب اهللا وجظئ ظئغه
والسغر سطى عثي اإلجقم وطظعةه شعع العادي إلى 
جعاء السئغض، ولاسطط أطاظا أظه لظ غساطغع أي ظزام 
طظ اقظاخار سطى حسإ صرر الاترر شضغش إن اجاسان 
ُّر 

َ َال ُفَغيِ ﴿إَِنّ اَبّ له!  عثشاً  حرسه  تتضغط  وجسض  باهللا 
نُفِسِهْم﴾ واسطمعا غا أعطظا شغ 

َ
ُّروا َما بِأ

َما بَِقوٍْم َحَتّٰى ُفَغيِ
الحام أظظا سطى أسااب طرتطئ الاشغغر الضئغر الاغ جغسج 
الخادصغظ  المآطظغظ  سئاده  به  وغظخر  دغظه  به  اهللا 
شغ ظض خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة تسج اإلجقم 

وأعطه وتثل الضفر وأعطه.
َقْد  ْمرِهِ 

َ
َ بَالُِغ أ َفُهَو َحْسُبُه إِّنَ اّبَ  ِ ْ َعلَى اّبَ ﴿َوَمن َفَتَولّكَ

 ﴾ًلُِكّلِ َشْيٍء َقْدرا ُ َجَعَل اّبَ

جثد الرئغج افطرغضغ تراطإ، الاأضغث سطى أن الصعات 
افطرغضغئ جاشادر جعرغا بسث أن عجطئ تظزغط الثولئ، 
طآضثا أظه بإطضان دول أخرى طبض ترضغا الاساطض طع 
بصاغا الاظزغط، وضان أردوغان صث عثد صئض أجئعسغظ 
الحسإ  تماغئ  وتثات  ضث  جثغثة  سمطغئ  بحظ 
الضردغئ شغ حمال جعرغا خقل أغام صطغطئ، لضظ بسث 
أن صرر تراطإ جتإ صعاته طظ جعرغا، ساد أردوغان 
الحسإ  تماغئ  وتثات  صعات  ضث  السمطغئ  إن  وصال 
الضردغئ وتظزغط الثولئ جاةري خقل افحعر المصئطئ، 
إن تراجع الظزام الارضغ سظ بثء سمطغئ حرق الفرات 
غثشع إلى الاساؤل سظ افجئاب التصغصغئ لعثا الاأجغض، 
لضظ الماابع غسرف أجئاب عثا الاأجغض إن سطط جغثًا 
طظث  اإلجقطغ  السالط  شغ  الصائمئ  افظزمئ  تصغصئ 
شغ  واصع  الارضغ  الظزام  إن  السبماظغئ،  الثقشئ  عثم 
عع  ضما  شطضعا  شغ  وغثور  افطرغضغ  الظفعذ  طظطصئ 
التال بالظسئئ لطظزام السعري إّق أن الظزام السعري 
ق غثور شغ الفطك وإظما عع تابع سمغض، وعثه الصراءة 
تشظغك جثًا شغ تتطغض طا غةري وطا غثطط شغ الثفاء 
وطا غتاك شغ الشرف المزطمئ، شعثف الظزام الارضغ 
جعرغا  شغ  أطرغضا  جغثته  طخالح  سطى  التفاظ  عع 
طظ  وطظسه  اإلجرام  ظزام  سطى  التفاظ  رأجعا  وسطى 
الاغ  اإلسقطغئ  الارعات  طظ  عع  ذلك  وغغر  السصعط، 
غاط تمرغرعا سطى الظاس ولضظعا ق تمر سطى السغاجغ 
طظ  وتترغرعا  أطاه  لظعدئ  غسمض  الثي  المئثئغ 
أسثائعا. وبعثه الخعرة غادح أن اقظستاب افطرغضغ 
طظ حرق الفرات غتصص فطرغضا أعثاشاً سثة شغ وصئ 
الحأن  شغ  الماثخطغظ  سثد  تثفغش  أعمعا  واتث: 
وإخراج  وسمقئعا  أتئاسعا  بأغثي  وتخره  السعري 
الئاصغ وسطى رأجعط برغطاظغا وشرظسا وألماظغا وتاى 
شغ  أطرغضا  لسمقء  إسقطغ  اظاخار  وتصثغط  روجغا، 
وضض  روجغا،  ووضغطاعا  واإلغراظغ  السعري  الظزاطغظ 
ذلك سطى تساب أوروبا ودولعا الاغ اضاحفئ الثطئ 
طظ اقظستاب افطرغضغ وتدتغاعا بافضراد سطى طثبح 
افتراك، شضاظئ الاخرغتات الئرغطاظغئ واضتئ شغ أن 
تظزغط الثولئ لط غظاه بسث، وتئساعا شرظسا برشدعا 
طظ  افطرغضغ  اقظستاب  إذًا  جعرغا،  طظ  اقظستاب 
الضفر  رأس  تدمظ  لط  لع  لغاط  ضان  طا  الفرات  حرق 
وضقئعا  خقل  طظ  الحام  شغ  وظفعذعا  طخالتعا 

الروس وافتراك واإلغراظغغظ.
افتجاب  طظ  أطرغضا  تطفاء  شإن  اآلخر  الةاظإ  سطى  أطا 
الثروس  ضض  طظ  اآلن  تاى  تاسطط  لط  الاغ  الضردغئ 
السابصئ وخثقظعا لعط سظث ضض طفارق ذرق، وبغسعا 
أن  غسطمعا  أن  سطغعط  شإن  طخالتعا  طصابض  لعط 
ارتئاذعط بسثو افطئ اإلجقطغئ أجصطعط ولظ تصعم 
لعط صائمئ، وأن أطرغضا ظفثت طخالتعا سطى تسابعط 
وجارطغعط اآلن أطام الظزاطغظ السعري والارضغ، وق 
تض أطام افضراد إق بالاثطص طظ عثه افتجاب الاغ 
ذعئئ بعط إلى المضان الثطأ بسغثًا سظ تططسات افطئ 
وتعجعاتعا شغ الاترر طظ الشرب وأظزماه، وأن سطغعط 
أن غسعدوا لقلاتام بأطاعط ودغظعط وطئثئعط بسغثًا 
سظ الاعجعات الصعطغئ والمارضسغئ الغسارغئ، شالسمالئ 

شحض جعتحغ واظضحاف خثاع الظزام الرتضغ 
وراء تأجغض سمطغات حرق الفرات

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث طسازـ 

تامئ ضطمئ السثد: اقتاةاجات شغ السعدان: افجئاب والتطعل
طظ طسؤعل آخر بأن عظاك سةجًا شغ الضمغئ الاغ تسطى 
لطمثابج وجظسسى شغ افغام الصادطئ لسث السةج... بط 
صاطعا باسطغص الثراجئ بالمثارس والةاطسات ظظاً طظعط 
أن ذلك جغتض افزطئ أو غعصش اقتاةاجات. بط بثأت 
اقتعاطات، شمرة غصعلعن إن افتجاب السغاجغئ برغؤئ 
طما غتثث، وأن ضغان غععد وخقغا لسئث العاتث طتمث 
ظعر عط طظ غصعطعن بالاثرغإ وترق المماطضات، وتارة 
عثا  وراء  السغاجغئ  افتجاب  بسخ  إن  غصعلعن  أخرى 
الثراب، وأظعط جغاساططعن بتجم وتسط، وطا إلى ذلك 
طظ افصعال الماداربئ الاغ تآضث شصثان الئعخطئ لثى 

التضعطئ...
لط تضظ اقتاةاجات والمزاعرات ولغثة افزطئ التالغئ، 
ضث  المرات  سحرات  السعدان  شغ  الظاس  تزاعر  شصث 
 - تجبغئ  (دغمصراذغئ  طسمغاتعا  بمثاطش  افظزمئ 
سسضرغئ - حمعلغئ) وغغرعا، بض صام الظاس شغ السعدان 
افول/ تحرغظ  شغ  الصائمئ  بافظزمئ  أذاتاا  ببعرتغظ 

أضاعبر ١٩٦٤م وشغ ظغسان/أبرغض ١٩٨٥م، ولضظ الظاغةئ 
واقتاةاجات  والمزاعرات  والبعرات  العئات  ضض  بسث 
ضاظئ واتثة، وعع سثم تشغر التال إلى المأطعل، وإظما 
طسضظات الاشغغر افولغئ، بط تسعد التال إلى طا ضاظئ 
سطغه بض وأجعأ، تاى خار الظاس غتظعن شغ ضض طرة 
إلى الظزام السابص الثي باروا ضثه... شطماذا غتثث عثا؟ 
غتثث عثا فن الاشغغر الثي غتخض شغ ضض طرة عع تشغغر 
شغ  ظفسه،  الشربغ  الرأجمالغ  الخظثوق  داخض  حضطغ 
ظض بئات افظزمئ والصعاظغظ الاغ غدسعا الئحر تسإ 
عغ  افزطات  تزض  أن  الطئغسغ  طظ  شضان  أععائعط، 

طقتزئ: ظحر الةجآن السابصان شغ السثدغظ١٨١ و١٨٣


