
حوار خاص مع رئيس املكتب السياسي 
حلزب التحرير يف تونس

بني غثي طتاولئ تزر التجب يف تعظج
تعثغثات  تثغفه  ق  الثي  الاترغر  تجب  إن 
الزطمئ وق بطحعط، لظ غبظغه سظ اقجامرار 
شغ تمض الثسعة اإلجقطغئ تزٌر غصعم به تضام 
اهللا  ساعثوا  صث  التجب  حئاب  شإن  تعظج.. 
شغ اقجامرار بتراجئ اإلجقم وتمض دسعته 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  إلصاطئ 
الظئعة طعما ضبرت السصئات وغطئ الادتغات، 

شاهللا تسالى طسغظعط وظاخرعط.

اصرأ شغ عثا السثد :
- اتفاق العثظئ طع الغععد طحروع جغاجغ 

  أم تضاغك سسضري؟  ...٢
- طةطج تضماء المسطمغظ: َأِطَظ التضمئ أن تضعن 

  أداة شغ طتاربئ «اإلرعاب»  ...٢
- طآتمر جظغش تعل الغمظ عض أخفص أم تصصئ 

  به أطرغضا عثشعا طظه؟  ...٢
- الخغظ تمظع طسطمغ اإلغشعر طظ الخغام    ...٣

- وصفئ طع رئغج ترضئ الظعدئ الحغت 
   راحث الشظعحغ (٢)   ...٣

- ظحاط السغاجئ الفرظسغئ شغ اآلوظئ افخغرة    ...٤
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ضطمئ السثد

شغ  جّثت  الاغ  افخغرة  اإلرعابغئ  افتثاث  إبر  سطى 
راح  والاغ  بسعجئ  السغاتغئ  المظطصئ  شغ  تعظج 
الراغئ  جرغثة  أجرت  السغاح،  طظ  السحرات  ضتغاعا 
رئغج  الساطري  الرؤوف  سئث  افجااذ  طع  خاخا  تعارا 
وشغما  تعظج.  شغ  الاترغر  لتجب  السغاجغ  المضاإ 

غطغ التعار:
شغ  جرى  طا  أن  أشادت  تصارغر  عظاك  بثاغئ  س١: 
بعثوء  تةعل  الصاتض  أن  بثقلئ  طثبرا  ضان  جعجئ 
رجال  طظ  أطاار  بسث  سطى  جرغماه  لغرتضإ  وترغئ  
افطظ ضما أشادت وضالئ جضاي ظغعز ظصق سظ حععد 
طثبرا  ضان  وعض  تخض  طا  تفسرون  شضغش  سغان. 

شسق؟ وإذا ضان ضثلك شفي غرض؟
أتثث  أظعا  جعجئ  شغ  جرى  طا  أتثاث  وصائع  تحغر 
(اإلرعابغئ)  اإلجراطغئ  افسمال  جطسطئ  شغ  تطصئ 
طفرزة  سطى  اقساثاء  طظث  تعظج  شغ  ارتضئئ  الاغ 
ضتغاه «طصثم»  ذعإ  والثي  الاعظسغ  الةغح  طظ 
و»رصغإ أول» والاغ اضاظفعا جمغسعا غمعض طرغإ 
طصظسا  تفسغرا  تصثم   أن  الرجمغئ  السططئ  تصثر  لط 
ضض  وأن  خاخئ  غةري،  طا  تصغصئ  تعل  السام  لطرأي 
سمطغئ ارتئطئ بأزطئ جغاجغئ ورشخ حسئغ لقتةاه 
المحعث  شغ  الماتضمئ  السطماظغئ  الصعى  تثشع  الثي 
السغاجغ بالمسار البعري ظتعه باشاسال أزطات أطظغئ 
ذمعتاتعط  أو  أطظعط  بغظ  الثغار  شغ  الظاس  تدع 
غرشئ  أن  سطى  الاأضغث  غمضظ  لثلك  السغاجغئ. 
السمطغات الاغ أحرشئ سطى طثاطش السمطغات اإلجراطغئ 
طا  شإن  ولثلك  طرة.  ضض  شغ  ظفسعا  عغ  (اإلرعابغئ) 
تثث شغ جعجئ أخغرا غظثرج شغ عثا السغاق لعصعع 
ظفعذا  افضئر  السائطئ  إلى  غسعد  شظثق  شغ  افتثاث 
شغ جعجئ والمحمعل بتراجئ طحثدة، خاخئ وأن 
زبائظه طظ أضبر افوروبغغظ براًء. وبالاالغ، شمظ خقل 
المسطعطات وتعاشئ الافسغرات الرجمغئ غمضظ ترجغح 
الثولئ،  رئغج  طظ  الفسض  رد  لسرسئ  طثبر  افطر  أن 
خاخئ، دون اظازار افبتاث والاتصغصات افطظغئ. أطا 

افجئاب المعضعسغئ لعثه السمطغئ شعغ:
١- تعالغ شحض جططئ طا بسث البعرة تاى بسث اظاثاب 
اإلسقطغئ  الدعضاء  رغط  الثولئ  رأس  سطى  السئسغ 
الاغ حظعا السطماظغعن طظ أن طفااح تض افزطئ بغثه 

عع ق غغر.
الماثثة  اإلجراءات  لضض  الرشخ  طزاعر  تظاطغ   -٢
ظاعرة  وتفحغ  طظعا  والسثرغئ  التضعطئ  صئض  طظ 
خثطات...)  ظصض،  ختئ،  الصطاسغئ (تسطغط،  اإلضرابات 

واساخاطات تضاد تحمض ضاطض طظطصئ الةظعب.
٣- تراجع جططئ اقتتاد السام الاعظسغ لطحشض سطى 
العغاضض  أو  الظصابغئ  المرضجغئ  صثرة  وسثم  طظزعرغه 

العجطى سطى صغادة تترضات المعظفغظ والسمال.
٤- تخثع اقئاقف التضعطغ المضعن طظ رباسغ ظثاء 

تعظج والظعدئ واقتتاد العذظغ التر وآشاق تعظج، 
السططئ،  شغ  الظعدئ  وجعد  سظ  اآلشاق  رضا  لسثم 

والسسغ ظتع اقضافاء باتالش الظثاء طع الظعدئ.
الخثطئ  عع  ذلك  ضض  شغ  افعط  الساطض  أن  إق   -٥
الضئرى الاغ أتثبعا طآتمر تجب الاترغر شغ تعظج 
السطماظغئ  افوجاط  سطى  الجلجال  وصع  لعا  ضان  والاغ 
شغ  الاثئط  وضحش  السغاجغ  المحعث  أربك  طما 

ردود افشسال والاخرغتات.
س٢: شعر وصعع الةرغمئ تسالئ خغتات أتئاع الشرب 
لظ  بأظه  السئسغ  وخرح  التجب،  بتزر  ططالئئ 
غسمح برشع راغئ غغر السطط الاعظسغ وصال أظه جااط 
طراجسئ الرخص لفتجاب... شعض غحغر عثا إلى تعجه 

التضعطئ لتزر التجب؟
تعتر  سظ  ضحش  طاجن  غغر  اظفسالغا  السئسغ  رد  ضان 
وتظاغط طع جعصئ اإلسقطغغظ المعتعرغظ وأتئاع الشرب 
ساطئ شاغاظمعا وصعع عثه الةرغمئ طع غصغظعط أن ق 
بسغث  طظ  وق  صرغإ  طظ  ق  بعا  الاترغر  لتجب  سقصئ 
لطضحش سظ دخائض ظفعجعط لطتثغث خراتئ وتطمغتا 
الظاس  طحاسر  سطى  الطسإ  طتاولغظ  التجب،  بتزر 
تغظ التثغث سظ وجعب رشع السطط الاعظسغ ق غغر، 
إق أظعط جرسان طا أدرضعا خطأ وجماجئ عثا المظجلص 
السثغفئ  المسرتغئ  لعثه  تعظج  شغ  الظاس  لاظئه 
تخرغتاتعط  شئثأت  لعا  واجاظضارعط  بعا  وتظثرعط 
غئتبعن  صعاظغظعط  إلى  وسادوا  غطعائعط  طظ  تثفش 

شغعا سما غتصص أطاظغعط.
طع  التجب  تزر  تعل  تعظج  شغ  جثل  غبار  س٣: 
بالسمض  غصعم  ق  الاترغر  تجب  أن  الةمغع  طسرشئ 
المادي، شغ تال وصع التزر طاذا جغضعن طعصفضط؟

وجعد التجب شغ تعظج لغج ولغث الغعم وق عع طّظئ 
طظ أتث، وإظما عع اجاةابئ طظ أبظاء افطئ شغ عثا 
الئطث الطغإ فطر اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿َوْلَاُضْظ ِطْظُضْط 
َوَغْظَعْعَن  ِباْلَمْسُروِف  َوَغْأُطُروَن  اْلَثْغِر  ِإَلى  َغْثُسعَن  ٌئ  ُأطَّ
سمران:  [آل  اْلُمْفِطُتعَن﴾  ُعُط  َوُأوَلِؤَك  اْلُمْظَضِر  َسِظ 
١٠٤] شسمطه شرض أوجئه اهللا سطى المآطظغظ ق غشغر 
طعصش حئابه طظه صرار جططئ باإلذن أو التزر، شعع 
شغ  جظمدغ  بض  أبثا  له  أعمغئ  ق  أطر  التصغصئ  شغ 
الخثع بالتص والةعر به واقرتصاء بعسغ الظاس الثي 
تةطى شغ طآتمرظا الرابع وتةاوب الاترضات الحسئغئ 

طع طعاصش التجب وآرائه.
س٤: تثر الثضاعر طتمث عظغث طظ جاطسئ السعربعن 
شغ طصابطئ سطى صظاة الئغ بغ جغ بأن عظاك طثططًا 
خارجغاً غساعثف وأد الربغع السربغ، شعض ترون أن 
دول الشرب جاظةح شغ وأد حسطئ «الربغع السربغ» 

الثي اظططص طظ تعظج؟
ق بث طظ اإلحارة اباثاء أن وعب البعرة لط غظطفأ أبثا 
الاسئغرات  تظعسئ  وإن  السربغ»  بـ»الربغع  جمغ  شغما 
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أردوغان: «لظ ظسمح بإصاطئ 
دولئ سطى تثودظا الةظعبغئ»   

صال الرئغج الارضغ رجإ ذغإ أردوغان: «لظ ظسمح 
أبثا بإظحاء دولئ حمالغ جعرغا سطى تثودظا الةظعبغئ، 
وجغسامر ضفاتظا شغ عثا السئغض طعما ضاظئ الاضطفئ».

وأوضح أردوغان شغ ضطماه أن «الظاائب سطى أرض العاصع 
تزعر صغام افجث وتظزغط (داسح)، والاظزغط اقظفخالغ 
(شغ إحارة لتجب بغ ضا ضا)، بالسغر سطى ظفج الثط». 

واتعط أردوغان شغ وصئ جابص الصعات الضردغئ أظعا ترغث 
تشغغر الارضغئئ الثغمعغراشغئ شغ المظاذص الاغ جغطرت 
سطغعا، شغ إحارة إلى ذرد السضان السرب والارضمان طظ 

عثه المظاذص. (وضالئ افظاضعل)
المسآولغظ  تخرغتات  أن  العاضح  طظ   :
افتراك وسطى رأجعط الرئغج الارضغ تاخاسث غعطا 
الصطص  سظ  الاسئغر  شغ  وضعتا  وتجداد  غعم  بسث 
الارضغ طظ صغام ضغان ضردي سطى تثود ترضغا طع 
جعرغا. وصث وخض التال أن غخّرح الرئغج الارضغ 
بأن بقده لظ تسمح بإصاطئ دولئ ضردغئ سطى التثود 
الةظعبغئ لارضغا طعما ضاظئ الاضطفئ، طما غحغر إلى 
تثّعف تصغصغ لثغعط طظ عثا السغظارغع. وشغ عثا 
السغاق شصث أوردت ختغفئ «ترغغئ» الارضغئ أن ١٢ 
ألش جظثي ترضغ جاعجون لطاثخض شغ جعرغا إلصاطئ 

«طظطصئ أطظغئ»، طظ أجض تماغئ التثود الارضغئ.

الخئاتغئ  افخئار  ظحرة  لاسمع  الرادغع  تحشض 
شغ  غدرب  اإلرعاب  لفزئ  أذظغك  تطرق  طا  شأول 
سمطك  طضان  إلى  تثعإ  وشرظسا...  والضعغئ  تعظج 
الخادرة  الختش  سظاوغظ  سطى  جرغسئ  ظزرة  شاطصغ 
سثة  بخغس  ظفسه  السظعان  شاصرأ  الغعم  عثا  خئغتئ 
تفظظ أختابعا شغ تدثغط «شجاسئ اإلرعاب»، وطظعا: 
إرعاب داسح (تظزغط الثولئ) غطش المحرق والمشرب، 
شغ  غدرب  واإلرعاب  لطصارات،  سابر  دطعي  وطحعث 

أشرغصغا وأوروبا وآجغا ...الت
تصغصئ  وطا  أجؤطئ شغ رأجك: طا الثي غةري؟  شاثور 
ولظ  افولى،  المرة  عثه  لغسئ  ذئسا  افخئار؟  عثه 
تضعن افخغرة، شصث جئص أن خرح الةظرال افطرغضغ 
وغسطغ ضقرك صائق: (طظ ضان غزظ أظا خرجظا لصاال 
جئامئر   ١١ فتثاث  اظاصاطا  أششاظساان  شغ  ذالئان 
شطغختح خطأه، ظتظ خرجظا لصدغه اجمعا (اإلجقم) 
شغه  غصرر  ترا  طحروسا  اإلجقم  غضعن  أن  ظرغث  ق 
لعط  غصرر  طظ  ظتظ  بض  اإلجقم  عع  طا  المسطمعن 
أو  اإلجقم،  عغ  إذن  شالصدغئ  اإلجقم)...  غضعن  طا 
بافترى طظع سعدة اإلجقم إلى التغاة، أي طظع سعدة 
اإلجقم  أتضام  تطئص  الاغ  اإلجقطغئ  الثقشئ  دولئ 
شاظعغ  الثارج،  شغ  إلغه  الثسعة  وتتمض  الثاخض  شغ 
سعار  وتفدح  الرأجمالغ،  لطشرب  اقجاسماري  السعث 
أعطعا  ترتط  ق  الاغ  الماعتحئ  الرأجمالغئ  التدارة 
شغ  غةري  وطا  المساسمرة،  الئقد  حسعب  سظ  شدق 
الغعظان عع أبطس دلغض. شالغعظان عع سدع شغ «سائطئ 
طعث  اسائرت  ذالما  الغعظان  بض  افوروبغ»،  اقتتاد 
البصاشئ الشربغئ والفطسفئ الغعظاظغئ اسائرت دوطا رضغجة 
الفضر الفطسفغ شغ الشرب... وطع عثا ضطه شإن أختاب 
الرجاطغض ق غصغمعن وزظا لشغر جحسعط وذمسعط شغ 
طص دطاء الحسعب لغج شصط شغ «الثارج» بض تاى 

شغ الثاخض.
شغعا  تسفك  طافةرة  أتثاث  طظ  الغعم  غةري  شما 
الثطاء شغ بقد الحام والسراق وتدرب شغعا المفثثات 
حرصا  السئادة  ودور  المساجث  اقظاتارغئ  والعةمات 
وغربا، وطا تجخر به افظئاء طظ طحاعث طروسئ طظ الصاض 
والستض واإلسثام بخعر تاتثى الثغال اإلظساظغ، ضض 
عثا طا عع إق العجه اآلخر لطتمقت الاغ غثغرعا صادة 
الشرب لطعخعل إلى ظاغةئ واتثة: أن سطى المسطمغظ 
الثظعع لقجاسمار الشربغ سئر الثدعع لةجم سمقئه 
شغ  جغاجاعط  افجث  بحار  سضج  الثغظ  التضام، 
طصابطئ طع تطغفجغعن اإلخئارغئ السعرغئ بصعله «إن لط 

ظظاخر، شسعرغا جاظاعغ»...
ولطشرب، وسطى رأجه أطرغضا، جةض ذعغض شغ «اخاراع 
الطغئعن»  «اإلرعابغعن  شعظاك  وتخظغفه،  اإلرعاب» 
والستض  الصاض  جرائط  بارتضاب  افطر  غاسطص  تغظ 
وطظ  الشربغئ،  الثول  طخالح  خثطئ  طاى  والاروغع 
غامرد سطى السغطرة الشربغئ غاط «حغطظاه» لغض ظعار 
الفدائغات  وطؤات  لسحرات  الساذسئ  افضعاء  تتئ 
ووجائض اإلسقم الاغ تافظظ شغ صخش سصعل الساطئ 
بالخعر وافخئار لخغاغئ «السصض الةمسغ» الثي غرى 
شغ اإلجقم خطرا بربرغا غعثد السالط الماتدر... بض 
وخض افطر سقظغئ بالساجئ افطرغضان والشربغغظ أن 
عع  افجث  بحار  جرائط  سظ  الظزر  غخ  بأن  غظادوا 
أطر طئرر شغ طعاجعئ الثطر المجسعم لاظزغط الثولئ 

والترضات الاضفغرغئ... وضما صال الحاسر:
صاض اطرٍئ شغ غابٍئ * جرغمٌئ ق ُتشَافر
وصاض حسٍإ آطٍظ * طسأَلٌئ شغعا ظزر
والتصُّ لطصعَِّة ق * غسطاُه إقَّ َطظ ظفر

اقظسااق  سطى  جعرغا  شغ  البعرة  إخرار  طعاجعئ  شفغ 
طظ العغمظئ افطرغضغئ شإن حظ سخابئ افجث العةعم 
الئراطغض  بآقف  وضربعط  المثظغغظ،  سطى  بالضغماوي 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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خئر وتسطغص

حروط شرظسغئ 
لطاعخض إىل اتفاق بني الثول 

الضربى وإغران
تثد وزغر الثارجغئ الفرظسغ لعران شابغعس غعم السئئ 
بث  «ق  حروط  بقبئ  شغغظا  إلى  وخعله  لثى  الماضغ 
طظعا» لطاعخض إلى اتفاق بغظ الثول الضئرى وإغران تعل 

برظاطةعا الظعوي.
وصال شابغعس: «إن الحرط افول عع تّث دائط لطصثرات 
الظعوغئ اإلغراظغئ شغ طةالغ افبتاث واإلظااج، والباظغ عع 
تتصص خارم طظ المعاصع اإلغراظغئ بما شغعا السسضرغئ 
إذا اجاثسئ التاجئ، والبالث عع سعدة السصعبات بطرغصئ 

تطصائغئ شغ تال اظاعاك إغران الاجاطاتعا».
وأضاف العزغر الفرظسغ أن «عثه الحروط البقبئ تتارم 
جغادة إغران. لط تاط المعاشصئ سطغعا بسث طظ صئض الةمغع 
خطإ  قتفاق  طظعا  بث  ق  الاغ  الصاسثة  طبطث  أظعا  طع 
ظرغإ شغه، وجظدع عثه الحروط البقبئ ظخإ أسغظظا 

شغ تساذغظا طع عثه المفاوضات». (شراظج ٢٤)
: واضح طظ ضقم العزغر الفرظسغ أن شرظسا 

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

تئثل جععدا لسرصطئ اقتفاق طع إغران بتسإ الرؤغئ 
افطرغضغئ الصائمئ سطى تثفغش الدشعط سظ إغران 
إلظةاز اقتفاق طسعا شغ أجرع وصئ طمضظ لاترغرعا 
طظ صغعد السصعبات المفروضئ سطغعا ضغ تخئح أضبر 
المظطصئ  شغ  افطرغضغئ  السغاجئ  تظفغث  سطى  صثرة 
الثول  طظ  افوروبــغ  الظفعذ  صطع  بغظعا  طظ  والاغ 
تحارك  الاغ  الثول  وطظ  الظفعذ.  لعثا  الثاضسئ 
وزغر  أسطظ  والاغ  برغطاظغا،  ظفسه  الاعجه  شرظسا 
إلى  الاعخض  «سثم  أن  عاطعظث  شغطغإ  خارجغاعا 
إغران»  طع  جغأ  اتفاق  طظ  أشدض  جغضعن  اتفاق 
وصال أغدا: «إن عظاك طحاضض جادة باظازار التض 
طظ أجض العخعل إلى اتفاق، وغعجث خطعط تمراء 

تسغص اظاصالظا لطدفئ افخرى». 

خئر وتسطغص
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بسث تخاسث التثغث اإلسقطغ سظ وجعد صظعات تعار 
غغر طئاحر بغظ صادة الغععد وترضئ تماس ظضَّ طعصش 
الترضئ باعاا: طا بغظ ظفغ المفاوضات وتصرغر اجاقم 
الئاب  غفاح  الماأرجح  المعصش  وعثا  الثولغئ.  السروض 
أطام الترضئ لقسقن سظ اتفاق عثظئ ضمسار جغاجغ شغ 
غجة شغما إذا تئطعر. عثا المصال غظاصح طثى جّثغئ ذلك 
المخري  المعصش  باطعرات  وسقصاه  السغاجغ  المسار 
طظ ترضئ تماس، وطظ بط غثطص إلى المعصش طظ تطك 

اقتخاقت السغاجغئ.
تماس  ترضئ  أن  جرا  غسث  لط  السغاجغ،  السغاق  شغ 
تسّطمئ رجمغا أشضارا طظ طئسعث افطغظ السام لفطط 
الماتثة ظغضعقي طغقدظعف، والمئسعث السابص لطرباسغئ 
الثولغئ تعظغ بطغر. وعغ جاءت طتخطئ لطجغارات الماضررة 
وضان  الماضغئ.  الفارة  خقل  لشجة  افوروبغئ  لطعشعد 
تعظغ بطغر صث الاصى رئغج المضاإ السغاجغ لتماس، 
الظصاحات  وأشدئ  الثوتئ.  شغ  طرتغظ  طحسض،  خالث 
بطعرة  اإلذار الترضغ شغ غجة إلى  المسافغدئ ضمظ 
تعجعات ساطئ ظتع صئعل المصارتات المصثطئ، وتط ربط 
ذلك الصئعل بأن صطاع غجة ق غاتمض اظثقع طعاجعئ 
سسضرغئ طع الضغان الغععدي (رأي الغعم ٢٠١٥/٦/١٦).
خمج  لمثة  العثظئ  اتفاق  بظعد  سطى  الافاوض  وتطَّ 
جظعات صابطئ لطامثغث، وتصدغ بعصش تماس لةمغع 
السمطغات السسضرغئ ضث الضغان الغععدي، بما غحمض 
رشع  ذلك  طصابض  غاط  أن  سطى  الخعارغت  إذقق  وصش 
التخار المفروض سطى صطاع غجة، وطظ بط الافاوض 
سطى إظحاء ططار، وطغظاء بتري تتئ المراصئئ الثولغئ، 
وغاط بثلك شاح غجة ظتع السالط (جعا ٢٠١٥/٦/٢١). 
جقح  بمسألئ  غاسطص  شغما  «ضئابغاً  الظصاش  وظض 
المصاوطئ شغ الصطاع» (طصال أجاطئ أبع ارحغث-السربغ 

الةثغث ٢٠١٥/٦/٢٦).
وق غثفى أن عثا المسار غطاصغ طع المخالح الغععدغئ 
وغاعاشص طع اظاعازغئ ظاظغاعع، وصث ظصطئ وضاقت افظئاء 
سصث  سطغظا  تفرض  بقدظا  «طخالح  صعله:  ظاظغاعع  سظ 

خفصئ طع تماس».
عع  اقتفاق  ذلك  أن  إلى  غفدغ  افخئار  جغاق  إن 
أوروبغ المظحأ والمسار، وتطسإ رجاقت صطر ذات العقء 
الئرغطاظغ الثور افعط شغه، وعغ الاغ تظاضش وتظاشج 
الثور المخري، وتحاضج السغسغ الثي غسغر لاتصغص 
رئغج  أن  ذلك  سطى  غآحر  وطما  افطرغضغئ.  المخالح 
لط  السمادي  طتمث  غجة  إسمار  إلسادة  الصطرغئ  الطةظئ 
طسئر «إغرز»  سئر  بض  غجة،  صطاع  إلى  طخر  سئر  غثخض 

الغععدي (وضالئ طسا ٢٠١٥/٥/٢٨). 
وشغ المصابض، تتاول طخر الثخعل سطى عثا الثط سطى 
افصض ضغ ق غاةاوزعا - وق غاةاوز جغثعا افطرغضغ - 
الصطار افوروبغ الثي غتمض تماس ظتع اتفاق العثظئ، 
وطخر تطسإ ورصاعا السغاجغئ سئر الصغادي التمساوي 
المصرب طظعا طعجى أبع طرزوق، ولثلك «ظصطئ ختغفئ 
ضرغساغان جاغظج طعظغاعر افطرغضغئ سظ (أبع طرزوق) 
شغ  الاارغثغ  دورعا  تساأظش  أن  لمخر  «ظرغث  صعله 
الصدغئ الفطسطغظغئ لغج شصط شغ العجاذئ والمخالتئ 

بغظ تماس وشاح، بض أغدا شغ المفاوضات غغر المئاحرة 
بغظظا وبغظ إجرائغض» (جعا ٢٠١٥/٦/٢١).

وصث جارسئ طخر لطاصارب طع تماس صئض أن غاةاوزعا 
اتفاق العثظئ وغفصثعا ورصئ الدشط سطى تماس تغث 
جغفاح اقتفاق طخر لطسالط سئر الئتر والةع، طما غصطض 
تغظعا طظ أعمغئ طسئر رشح الئّري الثي تدشط شغه طخر 
سطى تماس. وشغ عثا السغاق تط إلشاء التضط الصدائغ 
المخري الثي اسائر تماس ترضئ إرعابغئ، ولغج بمئ 
طظ ساصض غمضظ أن غّثسغ أن اإللشاء صث تط بسث «ختعة 

ضمغر» الصداء المخري.
وق غمضظ شخض تطك اقتخاقت السغاجغئ سظ طتاوقت 
شرظسا  ولضظ  الصدغئ،  ططش  شغ  اخاراق  إلغةاد  شرظسا 
تسغر سطى جضئ صطار تض الثولاغظ (الثائط) افطرغضغ، 
المآصائ،  التطعل  باتةاه  شغسغر  العثظئ  طحروع  أطا 
وعع أضبر تّزا سظث ظاظغاعع وتضعطاه الطغضعدغئ الاغ 
ترشخ طئثئغا شضرة الثولئ الفطسطغظغئ. وطالئ السططئ 
أن  صئض  الفرظسغ،  المحروع  دشع  ظتع  الفطسطغظغئ 
غاةاوزعا اتفاق العثظئ، طع أن صغاداتعا أطرغضغئ العقء 
تض  أوراق  تئصى  بأن  الصاضغ  أطرغضا  طعصش  وتثرك 

الثولاغظ بغثعا.
وتغث إن أطرغضا ق تسمح لامرغر تض أوروبغ ولع ضان 
اإلغراظغ  العضع  ترتغإ  إلى  تاططع  إظعا  وتغث  طآصاا، 
أشص  طظ  بمئ  شطغج  السعري،  بالمطش  طظحشطئ  وعغ 
افوروبغئ  الةعات  إخرار  رغط  العثظئ  طحروع  إلظةاح 
ورجاقتعا شغ المظطصئ سطى اجاشقل افجعاء السغاجغئ 
واجاشقل  افطرغضغئ  اقظاثابات  جظئ  دخعل  صرب  طع 

المخالح الغععدغئ الطغضعدغئ.
ولثلك جثغر بصادة تماس أن تسغ عثا العضع السغاجغ 
السام، وأن تثرك المخالح السغاجغئ لفذراف الماثّخطئ 
بعثا المطش، صئض أن تاعرط شغ الاصثم بعثا المسار، 
وصئض أن «تحرسظ» المفاوضات السغاجغئ طع الغععد 

شغ سصطغئ أتئاسعا وطآغثغعا.
ضاابات  سئر  لقتفاق  الاروغب  طئاحرة  تمئ  وبالفسض 
جغاجغئ ذات خئشئ تتطغطغئ ولضظعا بمدمعن تروغةغ 
لقتفاق طظ صئض المصربغظ طظ الثط السغاجغ والفضري 
أسقه،  إلغه  المحار  رحغث  أبع  طصال  طبض  طظ  لتماس، 
والثي غضحش سظعاظه طدمعظه الاروغةغ: «عثظئ بغظ 

تماس وإجرائغض.. طا المحضطئ؟»
إن المحضطئ ضئغرة، وضئغرة جثا، عغ طحضطئ جغاجغئ 
وشضرغئ إجقطغئ، بض عغ ضاربئ سطى صدغئ شطسطغظ، 
جغاجغ  طحروع  عع  العثظئ  شاتفاق  جئإ،  طظ  فضبر 
بسث  تئطعر  وصث  لطمصاوطئ،  تضاغك  طةرد  ولغج  غربغ 
تخغطئ طفاوضات (غغر طئاحرة) طع الضغان الغععدي، 
طما غسظغ بعضعح أظه جغر سطى خطا شاح، بض تظاشج 
بسث  الثبطعطاجغئ  والاترضات  المفاوضات  طسار  سطى 
الاظاشج السابص سطى ضسضئ السططئ وطآجساتعا. وعع 
المئادرات  ضمظ  شطسطغظ  صدغئ  تخر  سطى  إخرار 
الثولغئ الئاذطئ والمظتازة لطغععد، ورطغعا شغ أتدان 
 افظزمئ السربغئ الماثاذلئ سظ ظخرة شطسطغظ وأعطعا
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ
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بصطط: الثضاعر طاعر الةسئري*
شغ تمعز/غعلغع ٢٠١٤ تط إظحاء طةطج أجمعه طةطج 
تضماء المسطمغظ وزسمعا أظه طةطج طساصض، غارأجه 
حغت افزعر المخري أتمث الطغإ، وبشخ الظزر سظ 
رأغظا شغ الرجض الثي ضان ججًءا طظ ظزام طئارك وسدعا 
شغ لةظئ جغاجات تجبه، شإن افزعر لط غسث ضسابص 
سعثه أغام السج بظ سئث السقم والحغت طتمث الثدر 
تسغظ، تغث ضان رائثا شغ الثشاع سظ التص وظخرته 
أداة  أخئح  شصث  الغعم  أطا  اإلجقم،  إلى  الثسعة  وشغ 
شغ غث تضام طخر أو بافرجح شغ غث جغثتعط أطرغضا، 
غصئض  ظمعذج  وإظااج  المسطمغظ  تثجغظ  بعا  تتاول 
الاساغح طع الشرب وغصئض بأشضاره دون غداضئ، وطا 
الاقسإ شغ طظاعح الاسطغط السام وافزعري الثي غاظاول 

ظخعص دغظ اإلجقم وأتضاطه طظضط بئسغث.
ولسض عثا عع طا دساعط اآلن تتثغثا إلى إظحاء عثا 
المةطج لغضعن أداة ضمظ أدواتعط لخغاغئ إجقم 
جثغث غرضى سظه الشرب وغصئض به، وضأن الاساغح طع 
الشرب وصئعله خار طظ طصاخث الحرغسئ الاغ غثسغ 
عآقء أظعط غسسعن لطتفاظ سطغعا، ولسض طا جاء شغ 
بغان الاأجغج غعضح ذلك إلى تث بسغث، شعع غرضج 
تسث  لط  افطئ  وأن  والاساغح،  السطط  طفععم  سطى 
ة اقتاراب بغظ طضعظاتعا،  تاتمض تالئ اقصااال وتثَّ
وتأضغثعط سطى ضرورة اقطابال إلى ظخعص الحرع 
السطط  طفععم  وتأخغض  السطط،  إصرار  إلى  الثاسغئ 
السطط  طظزعطئ  وتبئغئ  الترب،  سطى  الترب  وحظ 
وطفاعغط وصعاسث وبصاشئ، طاشاشطغظ سظ  وصغماً  شصعاً 
أن  غظئشغ  ضان  والاغ  افطئ  تال  غخطح  الثي  افخض 
غضعن اجاماسعط طظ أجطه لضعظعط سطماء وعع إسادة 
سطى  خقشئ  عع  واتث  ضغان  شغ  ولتماه  افطئ  جسث 
افطئ  أبظاء  بغظ  اقصااال  تالئ  تظعغ  الظئعة،  طظعاج 
وتسغث جقتعا لعا وتعجعه ظتع سثو افطئ بثق طظ 
شعثا  والثظعع،  الثل  جقم  وطسالماه  طسه  الاساغح 
رجالئ  تاططئ  أطئ  شظتظ  واجئعا،  وعثا  افطئ  دور 
تةاعث شغ جئغض اهللا لظحر الثسعة اإلجقطغئ، شغظئشغ 
الاغ  المةاعثغظ  وجغر  الةعاد  طفاعغط  سطى  الارضغج 
تئسث السجة شغ ظفعس أبظاء افطئ لغصعطعا بما أوجئه 
اهللا سطغعط طظ تمض لقجقم لطسالط بالثسعة والةعاد.

ضبرت  الاغ  المةالج  طظ  وغغره  المةطج  عثا  أطا 
شغ افطئ عثه افغام وتازت سطى رضا الشرب ودسمه 
سصغثتعط  سظ  المسطمغظ  شخض  شثوره  ورساغاه، 
لافضغرعط،  أجاجا  تخئح  أن  وبغظ  بغظعط  والتغطعلئ 
وترضغج أشضار الشرب وطفاعغمه وبصاشاه سطى أظعا أشضار 
إجقطغئ ق تثالش اإلجقم، بض عغ طظ طصاخث الحرغسئ 
تسإ زسمعط. ورغط سطمعط أن طصاخث الحرغسئ ق 
غتمغعا وق غخعظعا وق غدمظعا إق تطئغص اإلجقم 
ضاطق حاطق غغر طظصعص، وعثا الاطئغص غساتغض أن 
غضعن إق شغ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، شضغش 
بربضط تدمظ عثه المصاخث أظزمئ صمسغئ طاسططئ 
أتضام  بشغر  وتتضمعا  افطئ  طظ  لطسططان  طشاخئئ 
وإصرار  لطاساعط  السطماء  عآقء  أطبال  اإلجقم، غرجت 
شصط  طصاخثه  ولغج  ضطه  لطحرع  المثالش  تضمعط 

اصااالعط  غجغث  بض  المسطمغظ  دطاء  غتصظ  ق  والثي 
وغفرق جماساعط وغدسش بغداعط.

ظععضعا،  وغسامر  لاظعخ  افطئ  تتااجه  الثي  طا 
عض تتااج إلى تطك المةالج؟! إن افطئ ق تتااج إلى 
تطك المةالج الاغ تظخإ ظفسعا وخغئ سطى افطئ 
وسطى دغظعا، شطغج شغ اإلجقم طآجسات دغظغئ وق 
ضعظعت وق رجال دغظ، واإلجقم طظع تطك المفاعغط 
وتاربعا وتارب ضض طا غآجج لعا، ضما أن افطئ ق 
تتااجعا وإظما تتااج إلى تجب طئثئغ غتمض اإلجقم 
بفضرته وذرغصاه طاةسثا شغ أشراده، سطى أن غسسى 
عثا التجب المئثئغ إلى اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ طظ 
خقل خقشئ سطى طظعاج الظئعة تتضط باإلجقم ضاطق 
حاطق غغر طظصعص شاصر السثل والسطط وافطظ سطى 
أجاس اإلجقم، ق سطى أجاس أشضار الشرب وبصاشاه 
اإلجقطغئ  السصغثة  طظ  وتةسض  الثولغئ،  وصعاظغظه 
تطعق  الحرسغئ  أتضاطه  وطظ  الظاس  لافضغر  أجاجا 
لمحضقت تغاتعط، وتظصغ السصغثة طما سطص بعا طظ 
ضما  خاشغئ  ظصغئ  وتسغثعا  اإلجقم  طظ  لغسئ  أشضار 
ظظازره  ضظا  طا  عثا  ولسض   ، اهللا  رجعل  سطى  ظجلئ 
ظظازر  ضظا  وأطبالعط،  وغغرعط  السطماء  عآقء  طظ 
طظعط الثسعة إلصاطئ الثقشئ وتث افطئ سطى السمض 
لعا واتادان الساططغظ لعا ودشع أعض الصعة والمظسئ 
طظ أبظاء افطئ سطى ظخرتعط وتسطغمعط زطام افطعر 
أتغاء  شغ  أوصاتعط  غصدعا  أن  ق  باإلجقم،  لغتضمعا 
السقم  دغظ  اإلجقم  أن  طرددغظ  المثاطفئ  بارغج 
لطصاض  غاسرض  طظ  عط  لغسعا  المسطمغظ  وضأن 
بض  بقدظا،  شغ  وسمقئه  الشرب  أغثي  سطى  والاعةغر 
عط طظ غسغحعن غغر آطظغظ شغ السالط والسئإ ذمع 
شاإلرعاب  والمسطمغظ.  اإلجقم  سطى  وتصثه  الشرب 
غا  التضمئ  طظ  شعض  وأبعه،  أّطه  وعط  خاظسعه  عط 
رجال المةطج أن تضعظعا أداة شغ طتاربئ «اإلرعاب 
اإلجقطغ»، شغ تغظ تخماعن خمئ أعض الصئعر سطى 

اإلرعاب الشربغ شغ بقدظا؟!
فظعط  بثاخئ  والسطماء  بساطئ  افطئ  واجإ  عع  عثا 
أسرف الظاس بتقل اهللا وتراطه، واجئعط أن غظفدعا 
أغثغعط طظ عآقء التضام وأن غخطفعا شغ خش افطئ 
شغ ظض طا تمعج به طظ بعرات عغ شغ واصسعا بعرات 
عآقء  طظ  وضقئه  شغ  المامبض  الشرب  جططان  سطى 
الثي  اإلجقم  إق  ذمعتعا  غتصص  لظ  بعرات  التضام، 
غصدغ سطى عغمظئ الشرب وظعئه لبروات افطئ، شسارع 
الحسعب  تروغخ  لمتاولئ  ضغاظات  إظحاء  إلى  الشرب 
وأشضاره  لطشرب  شاأظج  سصغثتعا،  وتثجغظ  البائرة 
ورأجمالغاه الماعتحئ الاغ تظعئعا جعارا ظعارا، ولضظ 
لظ  جئاتعا  طظ  وعئئ  بعرتعا  بارت  وصث  اآلن  افطئ 
تساضغظ تاى ترى طعلعدعا الةثغث سسغر المثاض، 
والثي جغضعن وباق سطى الشرب وأذظابه طآذظا بجوال 
عغمظاه سطى بقد اإلجقم وغغرعا طئحرا بالثغر لطسالط 
ضطه بثقشئ سطى طظعاج الظئعة، ترضغ جاضظ السماء 
 وجاضظ افرض وغعطؤث غفرح المآطظعن بظخر اهللا
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

طةطج تضماء املسطمني: أِطَظ التضمئ أن تضعن 
أداة يف طتاربئ «اإلرعاب» 

بصطط: طخطفى عاحط زاغث*

أسطظ طئسعث افطط الماتثة إلى الغمظ إجماسغض ولث 
الحغت أتمث، سظ سثم تعخض أذراف الظجاع شغ الغمظ 
إلى اتفاق خقل طتادبات جظغش، وأظه لط غاط اقتفاق 
سطى طعسث لةعلئ أخرى طظ المتادبات، ضما أسطظ وزغر 
خارجغئ التضعطئ الغمظغئ رغاض غاجغظ أن طفاوضات 
اتفاق،  إلى  الاعخض  دون  اظاعئ  الغمظ  تعل  السقم 
وصال: «لفجش لط غاح لظا العشث التعبغ تتصغص تصثم 
تصغصغ ضما ضظا ظاعصع» وصال «إن سثم تتصغص الظةاح 

ضما ضظا ظأطض ق غسظغ أظظا شحطظا».
اظسصث  إظه  إذ  طاعصسا،  أطرا  ضان  جظغش  طآتمر  وإخفاق 
شغ ظروف ق تسمح بالاعخض لظاائب تصغصغئ، ضما إن 
إخرار أطرغضا سطى سصث المآتمر لط غضظ ضما غئثو بظاء 
سطى أظعط غرغثون به إظعاء الظجاع أو أظعط غاعصسعن 
الثارجغئ  وزارة  باجط  الماتثث  صال  شصث  طظه،  ذلك 
افطرغضغئ «جعن ضغربغ» لطختاشغغظ شغ إشادة ختفغئ 
إن طتادبات السقم الغمظغئ «بثاغئ طفغثة... سطغظا أن 
ظاعصع أظعا صث تضعن سمطغئ ذعغطئ»، وصال تمجة التعبغ 
سدع وشث التعبغغظ إن المحاورات «ترجغ أجساً أضبر 

جثغئ وسمصا  طساصئًق».
وصث جئص سصث طآتمر جظغش لصاء وشث أطرغضغ برئاجئ 
«آن  افدظى  الحرق  لحآون  الثارجغئ  وزغر  طساسثة 
باترجعن» شغ طسصط بالتعبغغظ، شصث صالئ الماتثبئ 
ضئغرة  «إن  عارف  طاري  افطرغضغئ  الثارجغئ  باجط 
الثبطعطاجغغظ افطرغضغغظ لطحرق افوجط آن باترجعن 
الاصئ شغ جططظئ سمان طمبطغظ فذراف طسظغغظ بالظجاع 
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ظزرات جغاجغئ

شغ  لطتعبغغظ»  طمبطعن  «بغظعط  الغمظ  شغ  المسامر 
طآتمر  شغ  بالمحارضئ  افذراف  جمغع  إلصظاع  طتاولئ 

السقم المصارح سصثه شغ جظغش.
غعثف  التعبغغظ  طع  اقجاماع  إن  «عارف»  وصالئ 
شغ  لطظجاع  جغاجغا  تق  إن  الصائطئ  شضرتظا  «تسجغج  إلى 
الغمظ عع وتثه طمضظ وإن ضض افذراف بمظ شغعط 
وشث  ترأس  وصث  شغه.  غحارضعا  أن  غظئشغ  التعبغعن» 
التعبغغظ الماتثث الرجمغ باجمعا طتمث سئث السقم 
وإلى جاظئه الصغادي شغ الترضئ خالح الخماد. وذضرت 
سطغ  افجئص،  الةظعبغ  الرئغج  أن  الةثغث»  «السربغ 
ظاخر طتمث، حارك شغ تعارات طسصط صئض أن غسعد 
إلى طتض إصاطاه شغ الصاعرة. وصالئ الختغفئ ظصق سظ 
التراك  شغ  الصغادي  أن  بالماطابصئ  وخفاعا  طخادر 
الةظعبغ، طتمث سطغ أتمث، تدر طع سطغ ظاخر جاظئًا 

طظ تطك الطصاءات».
شضان بسث ذلك اقجاماع إسقن التعبغغظ المحارضئ شغ 

طآتمر جظغش.
ظزر  تتئ  السسعدغئ  شغ  المصغط  لعادي  بالظسئئ  أطا 
السربغئ  صظاة  طع  طصابطئ  شغ  حثد  شصث  أطرغضا  سمقء 
شغ ٢٠١٥/٦/١٠ «سطى أن الثعاب إلى جظغش ق غسظغ 
الاظازل سظ طثرجات التعار العذظغ، وإظما سطى أجاس 
المئادرة الثطغةغئ وآلغاتعا الاظفغثغئ وطثرجات طآتمر 
الثولغ،  افطظ  طةطج  صرارات  وتظفغث  العذظغ  التعار 
وبافخص الصرار ٢٢١٦ وطظ أجض إغصاف آلئ الصاض الاغ 
طظ  الغمظ  وإخراج  الغمظغ  الحسإ  أبظاء  لعا  غاسرض 

وضسه الراعظ».
وطع عثا الاحثغث لعادي سطى صرار ٢٢١٦ إق أن ولث 
الحغت طئسعث افطط الماتثة الثاص إلى الغمظ أسطظ 
شغ  جاةري  الاغ  المتادبات  «أن   ٢٠١٥/٦/١٤ شغ 
وطثرجات التعار  الثطغةغئ  المئادرة  تساظث إلى  جظغش 
طةطج  صرار  الحغت  ولث  شأجصط  الحاطض».  العذظغ 
غظص  والصرار  الغمظغ،  لطتعار  ضمرجسغئ   ٢٢١٦ افطظ 
سطى ضرورة اظستاب التعبغغظ طظ المثن الاغ اجاعلعا 

سطغعا، وتسطغط أجطتاعط لطثولئ.
جظغش  طآتمر  طثرجات  أن  غثرضعن  عادي  وتضعطئ 
سطى إخفاصه أظاةئ اجائساد صرار طةطج افطظ ٢٢١٦ 
الحرق  ختغفئ  لصاء  شفغ  طدمعظه،  طظ  وأشرغاه 
افوجط طع رغاض غاجغظ وزغر الثارجغئ الغمظغ ظحر 
المئسعث  جآال:  سطى  جعابا  صال   ٢٠١٥/٦/٢٦ شغ 
إجماسغض ولث حغت صثم جئسئ طئادئ لفطط الماتثة 
افطمغ  المئسعث  طظ  ذرح  «طا  شصال  أطج  طظ  أول 
لطغمظ، تعل جئسئ طئادئ الاغ ظسائرعا أشضارا، لضظعا إذا 
لط تضظ ضمظ إذار تظفغث الصرار ٢٢١٦، شعغ جائصى 
إغةاد  اآلن  والمططعب  آلغئ،  لغسئ  فظعا  أشضار،  طةرد 
آلغئ جثغئ وخطعات سمطغئ، ولغسئ طئادئ ساطئ، فن 
المئادئ غفارض أن تضعن صئض إخثار الصرار طظ افطط 
الماتثة... وجؤض «شغ تال لع ظصطئ طحاورات جظغش إلى 
طسصط.. عض جاتدرون؟» شصال: «شغ عثه المرتطئ 
ق أساصث أظظا جظثعإ إلى أي طضان، إق شغ تال ضان 
إذا  أطا  شصط،   ٢٢١٦ الصرار  تظفغث  إذار  تتئ  الاحاور 

ضان الشرض طظ صئعل الثسعة طظ أجض شاح التعارات 
الةاظئغئ، افطر الثي جغآدي إلى إضساف الصرار ٢٢١٦ 
شعثا غغر طصئعل سطى اإلذقق، وأن أي طتاوقت طظ أي 
دولئ أو طظزمات لقلافاف تعل الصرار ٢٢١٦ أو إخثار 
المحعث  إلرباك  طتاوقت  شعغ  الحثخغئ،  المئادرات 

السغاجغ الغمظغ، أضبر طما عع طربك».
شعثا الارضغج سطى صرار طةطج افطظ طظ صئض تضعطئ 
تثطغص  الحغت  ولث  جسغ  طصابض  شغ  غأتغ  عادي 
طآتمر  شإن  لثلك   ،٢٢١٦ صرار  تئسات  طظ  التعبغغظ 
جظغش لط ترد طظه أطرغضا إظعاء الخراع شغ الغمظ ولضظعا 
أرادت أن تبئئ طصسث التعبغغظ سطى ذاولئ المفاوضات 
شأخئتعا شغ طآتمر جظغش عط الطرف المصابض لتضعطئ 
عادي والئاصغ شغ التعاحغ سطى الرغط طظ أن سطغ سئث 
اهللا خالح تةج له طصسثا ذا وزن، ضما أن أطرغضا أرادت 
طظ المآتمر تثطغص التعبغغظ طظ تئسات صرار طةطج 

افطظ ٢٢١٦.
وبالرغط طظ عثا ضطه شإن الخراع شغ الغمظ طا زال غحاث 
وبرغطاظغا،  أطرغضا  التصغصغغظ  الماخارسغظ  بغظ  أواره 
والئصغئ الئاصغئ إظما عط أدوات طتطغئ وإصطغمغئ غصثطعن 

دطاء المسطمغظ صرابغظ لطظفعذ افطرغضغ واإلظةطغجي.
وجائصى طحضطئ الغمظ صائمئ تاى غأذن اهللا بظخره 
سطى  التصغصغئ  الثقشئ  بثولئ  المسطمغظ  سطى  وغمّظ 
ضض  صطع  تساطغع  الاغ  وتثعا  وعغ  الظئعة  طظعاج 
ظفعذ لطشرب الضاشر وبعا وتثعا تتصظ دطاء المسطمغظ، 

 وتسعد لعط سجتعط وطةثعط وضراطاعط
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رضعن  سثم  طزاعرعا  أبرز  طظ  ولسض  آلخر،  صطر  طظ 
التضام،  صئض  طظ  الماثثة  واإلجراءات  لطتطعل  الظاس 
بض واجاثفاشعط بعط والاظثر سطغعط. بط إن الظاس 
وإظما  وحئع  جعع  طسألئ  لغسئ  صدغاعط  أن  أدرضعا 
طئثئغئ  شالصدغئ  وبالاالغ  وضراطئ  تصعق  صدغئ  عغ 
عثه  وأد  سطى  وتعله  اهللا  بإذن  الشرب  غصثر  ولظ 
شغ  جثغث  طظ  تععةعا  بعادر  ظطمج  وظتظ  الحسطئ، 

طعث عثه البعرة المئارضئ تعظج.
تمطئ  أذطص  الاترغر  تجب  أن  المسروف  طظ  س٥: 
وحارك  الثولئ،  أجعجة  شغ  الفساد  لضحش  واجسئ 
بصعة شغ تمطئ «وغظع الئارول»، ضما أظه شغ طآتمره 
افخغر ظةح شغ تحث جمععر ضئغر طظ افظخار، شعض 

عثا طا دشع السئسغ لمتاولئ تزر التجب؟
الفساد  لضحش  التجب  بعا  صام  الاغ  لفسمال  ضان 
الفسال  افبر  الثولئ  أجعجة  ضاشئ  شغ  اجاحرى  الثي 

تامئ : تعار خاص طظ تعظج

سطى  صغاجا  طصاطه،  الحغء  لمزظئ  إصاطئ  الصثف  طصام 
إصاطئ الثطعة بالمرأة طصام وذؤعا شغ الترطئ» شصث صرأ 
الرازي شغ تضط إصاطئ الثطعة طصام العطء طسظى ساًطا 
وعع إصاطئ طزظئ الحغء. وعظا تعجث سمطغئ تسمغط أو 
واقشاصار  الاسمغط.  سطى  دلغض  بشغر  طا  لعخٍش  تةظغج 
طرجض.  بأظه  المظاجإ  تسمغئ  جئإ  عع  الاسمغط  إلى 
ولعثا صغض إن المخالح المرجطئ غةإ أن تضعن طقئمئ 
لمصاخث الحرغسئ. وطصاخث الحرغسئ عغ عثه افوخاف 
المظاجئئ المسائرة الاغ حعثت لعا أتضام ضبغرة تفعق 
التخر، شمبق تفر السصض لط غحعث له تضط طسغظ، 
أتضام  وحعثت  اإلجضار.  لعخش  تضط  حعث  ولضظ 
لطافضغر والاثبغر تغث ُطثح المافضرون والماثبرون وُذمَّ 
الثغظ ق غفصععن وق غسصطعن وُرشع الاضطغش سظ الخئغ 
والمةظعن وغغرعا طا غعجث شغعا طةامسئ تفر السصض. 
ولثلك غصال إن تفر السصض طظ طصاخث الحرغسئ وإن لط 
غعجث تضط طسغظ غحعث لثلك أو ظص وضثلك غصال شغ 
جائر المصاخث. وبظاء سطى ذلك شق غعجث شغ الحرغسئ 
صعل: إن المخطتئ دلغض سطى التضط الحرسغ، وضثلك 
لغج المراد بالمخالح المرجطئ اقجاثقل سطى تترغط 
الفسض أو جعازه لمةرد احاماله سطى طفسثة أو طخطتئ.

طا  وعغ  المرجطئ  المخالح  شغ  عضثا  افطر  ضان  وإذا 
لط غظصدعا ظص ولط غحعث إللشائعا تضط. شأغظ تصع 
عثه اآلراء الاغ تاظاصخ طع طا عع طسطعم طظ الثغظ 
بالدرورة وأجمع سطغه الختابئ والسطماء ضةعاز الاساطض 
شغ  والمحارضئ  الربعغئ  المآجسات  شغ  والسمض  بالربا 
تضط الضفر، إظعا ق حك تظثرج تتئ المخالح المطشاة، 
وطظ غصعل بعا شعع ضال سطى تث وخش السج بظ سئث 

السقم وغغره.
وأظا شغ عثا المصام أتمظى طظ الحغت راحث الشظعحغ 
أن غراجع ظفسه وغرجع إلى إتسان الفعط. شاهللا ضاإ 
اإلتسان شغ ضض حغء، وغتإ اإلتسان شغ ضض حغء، 
وغتإ المتسظغظ. والسالط غظال أجر سطمه إن ضان ختغتا، 
وأجر طظ سمض به إلى غعم الصغاطئ، وضثلك غظال وزر سطمه 
إن ضان جغؤا، ووزر طظ اجاثل بسطمه إلى غعم الصغاطئ. 
وشغ عثا المصام ق غصال إن لطمخغإ أجرغظ ولطمثطىء 
أجرا واتثا، بض إن المخغإ شغ التضط إن ضاظئ طخادره 
وأخعله وصعاسثه حرسغئ شطه أجران، وإن أخطأ شطه أجر. 
أطا طظ ضاظئ طخادره وأخعله وصعاسثه غغر حرسغئ شق 

أجر له بض سطغه العزر جعاء أخاب أم أخطأ.
صال تسالى: ﴿َوَطا َضاَن ِلُمْآِطٍظ َوق ُطْآِطَظٍئ ِإَذا َصَدى اهللاَُّ 
َوَطظ  َأْطِرِعْط  ِطْظ  اْلِثَغَرُة  َلُعُط  َغُضعَن  َأن  َأْطًرا  َوَرُجعُلُه 
[جعرة  ِئغًظا﴾  طُّ َضقق  َضضَّ  َشَصْث  َوَرُجعَلُه  اهللاََّ  َغْسِص 
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وصث صسط السطماء الثغظ صالعا باسطغض افتضام بالمخالح، 
إلى بقبئ أصسام:

• المخالح المسائرة: عغ الاغ حعث لعا الحرع باقسائار 
بثلغض ظص سطغعا، طبض تضط تترغط الثمر، تغث ذضر 
الظص الاترغط دون ذضر جئئه أي سطاه، وصث الامج 
باسائاره  اإلجضار  وعع  لطاترغط  وجئئا  سطئ  له  السصض 

طفسثة وطظسه طخطتئ.
• المخالح المطشاة: عغ الاغ حعث الحرع بئطقظعا، طع 
أن السصض غرى أظعا طخطتئ، ضظص شاعى أتث السطماء 
فتث السقذغظ وصث واصع شغ حعر رطدان بأن غخعم 
حعرغظ طااابسغظ سعض تترغر رصئئ، فن ساص السئغث 
شضاظئ  غججره  شق  الخغام  طظ  السططان  سطى  أجعض 
باقتفاق  ططشى  التضط  شعثا  بالخغام.  تأطره  الفاعى 

لضعظه غظاصخ الظص الخرغح.
ق  الحرع  لعا  غحعث  لط  طا  عغ  المرجطئ:  المخالح   •
باقسائار وق بالئطقن شعغ طخالح طرجطئ طظ الثلغض. 
وإظما تسائر طخطتئ بظاء سطى ظزر السصض بأظعا تةطإ 
طخطتئ أو ظفسا أو تثشع ضررا أو تثرأ شسادا، وبترشغئ 
عثا الاسرغش شعع طردود باقتفاق ولط غصض به أتث طظ 
لط  المرجض  إسمال  أجازوا  والثغظ  السابصغظ.  السطماء 
غصخثوا أظه لغج طسائرا بإذقق. وإظما صخثوا أظه لط 
غحعث له تضط بسغظه (ضما عع التال شغ تترغط الثمر) 
ولضظ حعث له تضط بةظسه. أو حعثت أتضام لةظسه، 
شالمرجض سظث الصائطغظ به عع طظ صئغض المسائر الثي لط 

غحعث له أي لسغظه تضط طسغظ.
صال شثر الثغظ الرازي شغ المتخعل (وعع طظ الصائطغظ 
بالمخالح المرجطئ) «المظاجإ الثي ق غقئط وق غحعث 
له أخض طسغظ شعثا طردود باإلجماع. وطباله ترطان 
الصاتض طظ المغراث طسارضئ له بظصغخ صخثه لع صّثرظا 
المصخعد  بظصغخ  شالمساططئ  ظص».  شغه  غرد  لط  أظه 
ظص  وجعد  سثم  شرض  وسطى  سصق  طظاجإ  وخش 
طردود  المظاجإ  المسظى  عثا  غضعن  غرث»  ق  «الصاتض 
باإلجماع، وعثا غآضث أن الصائطغظ بالمخالح المرجطئ ق 
غصخثون المرجطئ بإذقق طظ غغر وجعد أخض أو تضط 

غحعث لعا.
وسطى ذلك شالمرجض سظث طظ غأخث به عع أتث أصسام 
المسائر. إذ المسائر صث غضعن حعث له تضط طسروف، 
ضعخش اإلجضار حعث له تضط طتثد وعع تترغط الثمر 
(المظاجإ المسائر)، وصث غضعن لط غحعث له تضط طسغظ 
وإظما حعث تضط أو أتضام لةظسه ضما شغ المبال الثي 
أورده الرازي شغ ضاابه المتخعل: «طبال تأبغر الةظج 
شغ الةظج تسطغض افتضام بالتضط الاغ ق غحعث لعا 
أخعل طسغظئ طبض أن سطغا رضغ اهللا سظه أصام الحرب 

تامئ ضطمئ السثد :تترغر افطئ طظ صئدئ اقجاسمار الشربغ 

المافةرة (١١٠٠٠ برطغض طافةر خقل البماظغئ أحعر 
الماضغئ) شعثا ضطه ق حغء!

ولضظ صئض أن غصع الثطط شغ الفعط، عض غسظغ طا جئص 
المسطمغظ  طساجث  شغ  وصسئ  الاغ  الافةغرات  تئرغر 
الحغسئ شغ الضعغئ والسسعدغئ؟ أو صاض سحرات طظ 

السغاح افجاظإ شغ جعجئ تعظج؟
افسمال  عثه  أن  عع  صعله  أرغث  شما  السضج،  سطى 
طا  غسرف  شالضض  الخراع.  «سسضرة»  جغاق  شغ  تأتغ 
الطئظاظغئ  افخئار  جرغثة  إلى  الحرع  شاروق  به  خرح 
(٢٠١٢/١٢/١٦) تغث صال: «شغ بثاغئ افتثاث ضاظئ 
السططئ تاعجض رؤغئ طسطح واتث أو صظاص سطى أجطح 
أتث الئظاغات، اآلن السططئ وبضض أذرساعا تحضع تاى 
إلى طةطج افطظ الثولغ ضبرة المةمعسات المسطتئ 
الاغ غخسإ إتخاؤعا ورخثعا». أطا سظ عةعم جعجئ 
الثي صام به رصاص (الئرغك داظج) - صئض أن غاتعل 
إلى «جعادي تضفغري» شق غمضظ تئرغره شغ الحرغسئ 
اإلجقطغئ، ضما ق غمضظ تئرغر وق صئعل العةعم سطى 
دور السئادة جعاء أضاظئ لطمسطمغظ الحغسئ أم السظئ 
سظعما  اهللا  رضغ  سمر  ابظ  شسظ  المسطمغظ،  لشغر  أم 
صال: «ظعى رجعل اهللا  سظ صاض الظساء والخئغان»، 
وسظ ابظ سئاس رضغ اهللا سظعما أن الظئغ  ضان إذا 

بسث جغعحه صال: «ق تصاطعا أختاب الخعاطع».
وعضثا شق خعت غسطع شعق خعت «طعاجعئ اإلرعاب»، 
افسراض  وتظاعك  الثطاء  تسائاح  الحسار  عثا  وتتئ 
وتصمع الحسعب، وغاط غخ الظزر سظ جرائط الاسثغإ 
بقد  شغ  افطظغئ  وافجعجة  المثابرات  جةعن  شغ 
أجعجة  طع  افطظغئ  افجعجة  تاساون  تغث  المسطمغظ 
المثابرات الشربغئ شغ شظعن الاسثغإ شغ الاتصغص طع 
تساح  ولط  طظعط،  اقساراشات  قظاجاع  «الماطرشغظ» 
عغقري ضطغظاعن وزغرة خارجغئ أطرغضا شغ تغظه طظ 
تعبغت الساجئ افوروبغغظ الثغظ زسمعا براءتعط طظ 
شدغتئ برظاطب الاسثغإ الثي أدارته ال جغ آي إغه 
بصعلعا أن الئرظاطب جاعط شغ الثشاع سظ أطظ أوروبا.

شعثه افسمال تفغث السخئئ التاضمئ شغ تعظج، الاغ 
الظزام  شرض  شغ  بعرصغئئ  حرغك  السئسغ  غصعدعا 
السطماظغ المساعرد طظ المساسمر الفرظسغ، تفغثعا 
لطئقد  افطظ  تعشغر  شغ  طسآولغاتعا  طظ  الاعرب  شغ 
والسئاد، ضما تفغثعا شغ الاعرب طظ شدائح الفساد 
ورشع  المحئععئ.  الخفصات  شغ  افظعف  أزضمئ  الاغ 

وقفة مع رئيس حركة النهضة الشيخ راشد 
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بصطط: د. افجسث بظ تسغظ - تعظج

شغ إظارة الرأي السام شغ تعظج سطى تصغصئ طا غةري 
بعا  تجخر  الاغ  العائطئ  لطبروات  ظعإ  طظ  الئطث  شغ 
والاغ  اقجاسمارغئ  والحرضات  الماظفثغظ  صئض  طظ 
ترخئ السططات الماساصئئ سطى تضط الئقد طظث طا 
الئطث  بأن  واقدساء  إخفائعا  سطى  باقجاصقل  جمغ 
سثم  وضع  شغ  ووضسه  التضط  أربك  طما  طظعا  خاٍل 
المئغظئ  وافدلئ  التةب  ضض  سطى  الرد  سطى  الصثرة 
الئارول»  «وغظع  تمطئ  شغ  طحارضاه  وزادت  لثلك، 
ضان  بط  صاله،  طا  ضض  شغ  التجب  خثصغئ  إبراز  بصعة 
ضان  والثي  التجب  فظخار  الضئغر  الةماعغري  لطتحث 
السغاجغ  العجط  ظض  الاغ  افجاجغئ  المسألئ  عع 
رغط  أذعطاه  الاغ  المفاجأة  ضاظئ  تاى  غارصئعا 
إلى  العخعل  طظ  افظخار  لمظع  الةثغئ  المتاوقت 
طصر المآتمر وتروغسعط طما تثا بالسئسغ أن غرضإ 
عثا المرضإ العسر والثي ظسأل اهللا السجغج الةئار أن 

 غعطضه شغه
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طظ  طخر  شغ  السغسغ  تسفغ  اإلرعاب  طضاشتئ  حسار 
شغ  جرائط  طظ  جقوزته  ارتضئه  طا  سطى  المتاجئئ 
طعازل  شغ  ُتئّرأ  طئارك  سخابئ  بغظما  طخر،  طغادغظ 

المتاضط.
وطع عثا ضطه شق سعدة إلى العراء... لصث جئص لظا أن 
صطظا طرارا وتضرارا طظث اظطقصئ حرارة الربغع السربغ أن 
الاشغغر الةثري لط غاط ق شغ طخر وق شغ لغئغا وق شغ 
إلى  والثاخئ  الساطئ  ودسْعظا  الغمظ...  شغ  وق  تعظج 
السمض لطاشغغر الةثري بإظعاء ضض أبر لطمساسِمر الشربغ 
واقصاخاد  والسغاجئ  الفضر  طغادغظ  شغ  ولظفعذه 
والبصاشئ، وعثا ضطه ق جئغض له إق باتادان طحروع 
اإلجقطغئ  السصغثة  طظ  غظئع  الثي  التداري  اإلجقم 
تمغغج  دون  وغربا  حرصا  المسطمغظ  حمض  تةمع  الاغ 
عثه  شضض  لعذظغئ؛  وق  لمثعإ  وق  لسرق  وق  لصعطغئ 
بعثطعا  اإلجقم  غأطر  الاغ  الةاعطغئ  دساوى  طظ  عغ 
وظصدعا وإزالاعا، واقساخام بتئض اهللا الماغظ الصاضغ 
الثغظ،  شغ  إضراه  ق  وأن  المسطط،  أخع  المسطط  بأن 
شاإلجقم غخعن دطاء الظاس، طسطمغظ وغغر طسطمغظ، 
الثقشئ  اإلجقم،  ودولئ  وأسراضعط،  وأطعالعط 
تث  بعضع  الضفغطئ  عغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة 
لمطاطع اقجاسمار وتترغر الئحرغئ طظ رجج التدارة 

الرأجمالغئ السفظئ.
وعضثا شافطئ الغعم سطى طفارق ذرق واضح، شثغارعا 
الرحغث عع ذطإ طرضاة اهللا باقساخام بتئطه والسمض 
الثقشئ  دولئ  بإصاطئ  إق  غاط  ق  الثي  حرسه  لاطئغص 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ تةمع حمض المسطمغظ، 
أطا الثغار اآلخر ، أي اتئاع ظعب السطماظغئ و طا بظغ سطغعا 
طظ دولئ «وذظغئ» خرجئ طظ رتط جاغضج بغضع سطى 
طعما  وولى،  جصط  صث  شعثا  الثقشئ،  دولئ  أظصاض 
تاول الشرب طظ الظفت شغه.. وغضمظ الثطر الثاعط شغ 
اتئاع ظعب الفعط الثاذأ لقجقم: ذاك الثي غجسط أن 
عظاك دغمصراذغئ إجقطغئ (ضمظ غجسط أن عظاك خمرة 
دطاء  اجاتقل  ظعب  أو  تقل)  خظجغر  لتط  او  اجقطغئ 
خاظعا  الاغ  الثطاء  تطك  المسطمغظ،  وغغر  المسطمغظ 
حرع اهللا، تتئ دساوى طشطعذئ ق تصعم لعا تةئ وق 
برعان. وظتظ ق ظحك لتزئ واتثة شغ وسث اهللا التص 
ْظَغا َوَغْعَم  (ِإظَّا َلَظْظُخُر ُرُجَطَظا َوالَِّثغَظ آَطُظعا ِشغ اْلَتَغاِة الثُّ

 َغُصعُم اْفَْحَعاُد) وسسى أن غضعن صرغئا
* طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

ذضرت ختغفئ «ذي إظثبظثظئ» أّن الخغظ صاطئ طةثدًا 
حغظةغاظس.  طتاشزئ  شغ  رطدان  شغ  الخغام  بتزر 
وذضرت أن جمغع المسطمغظ شغ المتاشزئ، المسروشئ 
باتاداظعا أصطغئ اإلغشعر، صث ُذطإ طظعط سثم الخغام 
خقل الحعر الضرغط. وظصطئ أظئاء سظ تحثغث السططات 
الخغظغئ المساسمرة لارضساان الحرصغئ شغ تمطاعا لمظع 
المسطمغظ طظ طمارجئ شرغدئ الخغام، بما شغ ذلك 
المسطمغظ  بتدعر  افضض  سطى  المثارس  ذقب  إجئار 
وطسآولغ المثارس لطاأضث طظ سثم خغاطعط، وإجئار 

ططاسط المسطمغظ سطى السمض خقل ظعار رطدان.
اإلغشعر، وعغ ضطمئ تسظغ اقتتاد والاداطظ، عط حسعب 
ترضساان  طظطصئ  شغ  غارضجون  افخض  ترضغئ  طسطمئ 
الحرصغئ ذاتغئ التضط  (والاغ تسرف باجط جغظضغاظب أغدا) 
سطى طساتئ تسادل جثس طساتئ الخغظ وغاعاجثون 
شغ بسخ طظاذص جظعب وجط الخغظ وتصثر أسثادعط 
بتعالغ ٢٣ ططغعن ظسمئ سطى افصض. دخطعا اإلجقم طبض 
أعض العظث وإظثوظغسغا سئر الاةار والسغاح المسطمغظ 
التضط  أزسب  طما  اإلجقطغئ،  السصغثة  شغعط  شاةثرت 
ُصاض طظ اإلغشعر  الحغعسغ المطتث شغ الخغظ. تارغثغاً 
المسطمغظ أضبر طظ ططغعن حثص شغ سام ١٨٦٣م ضما 
ُصاض طظعط أضبر طظ ططغعن أغدا شغ المعاجعات الاغ 
الحغعسغ  الظزام  اتاض  سظثطا  سام ١٩٤٩م  شغ  اظثلسئ 
الخغظغ بصغادة طاو تسغ تعظب اإلصطغط شألشى اجاصقله، 
وجرى ضمه لةمععرغئ الخغظ، وأذطص اجط جغظضغاظب 
(أي المصاذسئ الةثغثة بطشئ الماظثرغظ الخغظغئ)، وجرى 
سطى  وتعزغسعط  المسطمغظ  جضاظه  طظ  اإلصطغط  تفرغس 
سثة أصالغط طثاطفئ، تاى غضعظعا أصطغًئ شغ طعاذظعط 
الةثغثة، شاثظئ ظسئئ المسطمغظ شغ ترضساان الحرصغئ 

طظ ٨٤٪ سام ١٩٤٥ إلى أصض طظ الظخش الغعم.
وطزاعرعط  سئاداتعط  شغ  سطغعط  الادغغص  تط  ضما 
اإلجقطغئ وعثم طساجثعط، وإزالئ طثارجعط. ورغط 
ضض تطك المساظاة إق أن تئعط لقجقم باق وبابئ طما 
أصطص السططات الخغظغئ رغط أظعط طسالمعن عادئعن 
طظث  به  صاطئ  بما  تضاش  لط  الخغظغئ  السططات  لضظ 
جائ سصعد شغ تصعط طظ طساططئ غغر إظساظغئ وتعةغر 
أداء  طظ  طظسعط  إلى  سمثت  لضظعا  وذرد  واساصال 
حسائرعط اإلجقطغئ طاثرسئ بما غاثرع به أسثاء اهللا شغ 
ضض طضان شغه طسطمعن: «بمضاشتئ اإلرعاب». ظعر عثا 
طع صثوم حعر رطدان عثا السام ١٤٣٦عـ  واضتاً  جطغاً 

تغث تمغج عثا السام بازدعار وازدغاد صعة طعاصع الاعاخض 
الاغ دخطئ ردعات افظزمئ المةرطئ شفدتاعا وزادت 
طمارجاتعا بتص المسطمغظ ضحفاً وتئغاظاً. شاظاصض الظاس 
خعرًا طظ عثه المصاذسئ اإلجقطغئ المشطعبئ سطى أطرعا 
غزعر شغعا إجئار صعات افطظ الخغظغئ فتث المسطمغظ 
ووضع زجاجئ سطى شمه  سطى اإلشطار بسث ذرته أرضاً 
لغحرب جئرًا سظه وطظساً له طظ طاابسئ خغاطه، وخثق 
َبَثِت  ﴿َصْث  غصعل:  تغث  تظجغطه  طتضط  شغ  تسالى  اهللا 
اْلَئْشَداُء ِطْظ َأْشَعاِعِعْط َوَطا ُتْثِفغ ُخُثوُرُعْط َأْضَئُر َصْث َبغَّظَّا 
َلُضُط اآلَغاِت ِإْن ُضْظُاْط َتْسِصُطعَن﴾. وطع عثا ضطه شإن تضام 
المسطمغظ، بخماعط المطئص وجسغعط إلرضاء تضام 

الخغظ، غحارضعظعط تربعط سطى اإلجقم والمسطمغظ.
لط تاسطط الثول الحغعسغئ طظ دروس الاارغت أن اإلجقم 
ق ُغعجم، وأن تشغغإ المسطمغظ شغ جغئغرغا طظ صئض 
اقتتاد السعشغاتغ جغأ الخغئ لط غصخ سطى اإلجقم 
بض الثي ُصدغ سطغه ضان عع اقتتاد السعشغاغ ظفسه 
ودغج سطغه بالظسال، واظاخر المسطمعن شغ بقده فن 
اإلجقم غسطع وق ُغسطى سطغه، وفظه دغظ إلعغ ق بحرغاً، 
تسالى:  صال  والضعن،  والتغاة  اإلظسان  رب  سظه  غثاشع 
ُضضَّ  ُغِتإُّ  َق  اهللاََّ  ِإنَّ  آَطُظعا  الَِّثغَظ  َسِظ  ُغَثاِشُع  اهللاََّ  ﴿ِإنَّ 
َخعَّاٍن َضُفعٍر﴾. وتثعا دولئ الثقشئ اإلجقطغئ التصئ سطى 
طظعاج الظئعة عغ الاغ جاظاخر لطمسطمغظ شغ الخغظ 
أغداً بسث أن خثلاعط جغعش افطئ اإلجقطغئ الرابدئ 
شغ بضظاتعا تتمغ التضام طظ غدئئ افطئ. ألغج جغح 
الثقشئ عع الثي أرسإ ططك الخغظ غعم أرجض له ضسرى 
غساظخره سطى جغح خالث بظ العلغث شثاف زسغط الخغظ 
ورشخ ظةثة ضسرى صائق: غا ضسرى ق صئض لغ بصعم لع 

أرادوا خطع الةئال لثطسععا.
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حعث السالط شغ الفارة افخغرة ظحاذا ططتعظا لفرظسا 
سطى الخسغثغظ اقصاخادي والسغاجغ. شسطى الخسغث 
اقصاخادي شصث حعث جعق السقح الفرظسغ اظاساحا 
غغر طسئعق خقل سام ٢٠١٥ طظث أن ظةتئ حرضئ 
لطعظث،  طصاتطئ  ذائرة   ٣٦ بغع  شغ  الفرظسغئ  راشال 
وضاظئ صث باسئ ذائرات صئض حعرغظ لمخر. وتتاض 
الماتثة  العقغات  بسث  البالث  المرضج  اآلن  شرظسا 
شغ  الثشاسغئ  لطمسثات  المخثرة  الثول  بغظ  وروجغا 
دوقر،  ططغارات   ٤,٩ خادراتعا  صغمئ  بطشئ  إذ  السالط 
تطغعا برغطاظغا ٤,١ ططغار دوقر بط ألماظغا ٣,٥ ططغار 
دوقر. ضما غاط اقتفاق اآلن سطى خفصئ بغع ذائرات 
لضض طظ السسعدغئ والضعغئ، وخفصئ أخرى سطى بغع 

زوارق بترغئ لطسسعدغئ.
طظ  شرظسا  زادت  شصث  السغاجغ  الخسغث  سطى  أطا 
الةجائر  خخعخا  أشرغصغا  حمال  دول  شغ  ظحاذعا 
بحضض  أطرغضا  تثخطئ  أن  بسث  وخخعخا  وتعظج 
خارخ شغ دول حمال أشرغصغا بسث الربغع السربغ طظ 
ضحفئ   ٢٠١٤ حئاط/شئراغر  حعر  شفغ  لغئغا.  جعئ 
صعات  وجعد  سظ  الفرظسغئ،  «لعشغشارو»  ختغفئ 
الةجائرغئ،  الطغئغئ  التثود  سطى  أطرغضغئ  ضعطاظثوز 
سطى  لطصداء  تثخطئ  صث  تضعن  أن  غرجح  والاغ 
طع الاجاطات  تاظاصخ  خطعة  إرعابغئ، وعغ  جماسات 
لطةجائر  وتسعثاتعا  لعا،  المةاورة  الثول  طع  لغئغا 
إذار  شغ  افطظغ  المةال  شغ  الئطثغظ  بغظ  بالاظسغص 
خقل  واإلرعاب،  السقح  تثشص  ووصش  التثود  تماغئ 
افراضغ  إلى  جقل  المالك  سئث  افول  العزغر  زغارة 
طخثر  سظ  أغدا،  ظصطئ  الفرظسغئ  الختغفئ  الطغئغئ. 
سسضري شرظسغ، أن تثخض الصعات الثاخئ افطرغضغئ 
جظعب لغئغا غبغر صطص شرظسا، خاخئ وأظه طظث ظعاغئ 
«دلاا»  وتثات  طظ  سظاخر  تاعاجث   ،٢٠١٣ سام 
تصعم  أن  افجاجغئ  طعماعا  الئثو،  زي  شغ  طاظضرة 
سظاخر  ططاردة  سطى  الطغئغئ  الثاخئ  الصعات  باثرغإ 
التثود  سطى  لغئغا  جظعب  شغ  اإلرعابغئ  الاظزغمات 
طع الةجائر. وبتةئ اإلرعاب الاصى الرئغج افطرغضغ 
تعظج  أن  وأسطظ  السئسغ  تعظج  برئغج  أوباطا 
تطغش اجاراتغةغ فطرغضا خارج الظاتع شغ الترب سطى 

اإلرعاب.
ظفعذعا  سطى  شرظسا  تجاتط  أطرغضا  أن  عغ  والتصغصئ 
شغ دول حمال أشرغصغا إق أن اإلرعاب عع الطشئ الاغ 
غساثثطعا المساسِمرون لائرغر تعاجثعط شغ الئطثان 
وبضض  اآلن  شرظسا  تصعم  ولثا  السالط.  طظ  افخرى 
طظ  أشرغصغا  حمال  دول  شغ  تعاجثعا  باسجغج  ظحاط 
خسارة  دون  والتغطعلئ  طخالتعا  سطى  التفاظ  أجض 
ظفعذعا لخالح أطرغضا. شتسإ إتخائغات سام ٢٠١٢ 
غعجث صرابئ المؤئ ألش شرظسغ غسغحعن شغ دول حمال 

أشرغصغا شصط خخعخا الةجائر وتعظج والمشرب.
ولط غصاخر الظحاط السغاجغ الفرظسغ سطى طظطصئ 

شرظسا  تئظئ  افوجط  الحرق  شفغ  أشرغصغا.  حمال 
المسارضئ السعرغئ طظث بثء البعرة ضث بحار افجث 
شغ  جعرغا  شغ  افجث  تضط  إلظعاء  بصعة  وتسمض 
طتاولئ طظعا لضسر رضغجة طظ رضائج الاعاجث افطرغضغ 
شغ  الئسبغ  بالظزام  والمامبطئ  افوجط  الحرق  شغ 
اقصاخادغئ  السصعبات  ططش  شرظسا  تصعد  ضما  جعرغا. 
افجئاب  عثه  ولضض  الظعوي.  ططفعا  شغ  إغران  سطى 
ُغرى تصارب وودٌّ بغظ دول الثطغب وشرظسا شغ خفصات 
السقح طآخرا. شثول الثطغب غآرصعا العاجج اإلغراظغ 

وخخعخا بسث الاطعرات افخغرة شغ الغمظ.
لفزطئ  بالاخثي  ألماظغا  جاظإ  إلى  شرظسا  وتصعم 
ودون  روجغا  طع  المئاتبات  شغ  وتئظغعا  افوضراظغئ 
ظجع  شرظسا  وترعظ  المئاتبات.  شغ  أطرغضا  تعاجث 
رغط  طغظسك  اتفاصغئ  بالاجاطعا  روجغا  سظ  السصعبات 
اقصاخاد  طصاذسئ  طظ  اصاخادغا  أوروبا  دول  تدرر 
أطرغضا  طحروع  ألماظغا  طع  شرظسا  وتسارض  الروجغ. 
بظحر أجطتئ ظعوغئ شغ الصارة افوروبغئ بصخث تماغئ 

أوروبا طظ طثاذر طساصئطغئ.
ضث  وصعشعا  شغ  شرظسا  تظعةعا  الاغ  السغاجئ  إن 
خسئئ  جغاجئ  عغ  السالط  شغ  افطرغضغئ  المخالح 
ولضظعا جغاجئ طظاةئ وجغاجئ تطغص بثولئ طساصطئ 
ذات تارغت شغ السغاجئ الثولغئ شغ السالط. إن شرظسا 
شإن  أطرغضا  غث  شغ  طخغرعا  تدع  تغظما  أظعا  تثرك 
عثا جغآدي إلى خطر أضئر طظ خطر طعاجعئ طخالح 
أطرغضا شغ السالط. ولثا وصفئ شرظسا بصعة أطام أطرغضا 
طظ  وغغرعا  واإلغراظغ  والسعري  السراصغ  المطش  شغ 
المطفات الضئغرة شغ السالط. إن رعظ إرادة الثولئ شغ 
غث دولئ أخرى غآدي إلى طا ق غآطظ سصئاه وشرظسا 
عثه  جراء  اآلن  افرباح  تةظغ  عغ  ولثا  ذلك  تثرك 
أدرك  شعق  والحةاسئ،  والظحغطئ  الثضغئ  السغاجئ 

 !الروغئدات تضام المسطمغظ ذلك؟

نشاط السياسة الفرنسية يف اآلونة األخرية  
بصطط: الثضاعر شرج طمثوح

اسائر رئغج العزراء السراصغ، تغثر السئادي، الغعم السئئ، 
طثن  ضئرى  الرطادي،  طظ  افطظغئ  الصعات  اظستاب  أن 
شرض  «داسح»  لاظزغط  أتاح  والثي  افظئار،  طتاشزئ 
جغطرته سطغعا شغ طاغع/ أغار الماضغ، لط غضظ «طثعق».
وصال السئادي: «خسرظا الرطادي شغ طرتطئ طظ المراتض»، 
طحثدًا سطى أن «اظستاب الصعات طظ الرطادي لط غضظ 
لظصابئ  اتافال  شغ  ألصاعا  ضطمئ  خقل  وذلك  طثعق»، 

الختاشغغظ السراصغغظ، بباعا صظعات الاطفجة.
وأضاف: «افواطر بالسضج. ضاظئ أن الصعات غةإ أن تخمث، ولع خمثت، لما خسرظا الرطادي».

وتأتغ تخرغتات السئادي بسث ظتع ١٠ أغام سطى إسقن ضابط بارز شغ الاتالش الثولغ بصغادة واحظطظ، أن جصعط 
الرطادي جئئه اظستاب «غغر طئرر» لطصعات السراصغئ. (السربغئ ظئ)

: تخرغتات رئغج العزراء السئادي تعل جصعط الرطادي، لغسئ افولى طظ ظعسعا تعل جصعط بسخ 
ي

المثن السراصغئ بغث تظزغط الثولئ. شصث ضبر التثغث سظ أجئاب جصعط المعخض طظ صئطعا.. وصث خّرح طظ 
شارة رئغج العزراء السراصغ السابص ظعري المالضغ «أن المعخض صث جصطئ ظاغةئ طآاطرة»، وصث تط شاح 
تتصغص لاتثغث المسآولغئ تعل جصعط تطك المثغظئ ولضظ تاى اآلن لط تسطظ التضعطئ بحضض رجمغ طا عغ 
ذئغسئ المآاطرة!! وتضرر افطر ظفسه بسث جصعط الرطادي،شطط غاط تاى اآلن تتثغث السئإ المئاحر لسصعط 
الرطادي وطظ المسآول سظ ذلك!! والمثصص غةث أن افطر ق غتااج اظازار «تتصغصات» التضعطئ السراصغئ، شإن 
المثغظاغظ صث جصطاا بصرار جغاجغ، وطا غآضث ذلك باإلضاشئ إلى اظستاب الصعات السراصغئ طظ المثغظاغظ 
دون صاال تصغصغ، عع جماح ذائرات الاتالش بصغادة العقغات الماتثة افطرغضغئ لسظاخر تظزغط الثولئ 

بالاصثم سحرات الضغطعطارات بأجطتاعط البصغطئ دون تظفغث غارة جعغئ واتثة تسغص تصثطعط!! .
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صالئ الممبطئ السطغا لفطظ والسغاجئ الثارجغئ شغ اقتتاد افوروبغ شغثغرغضا طعغغرغظغ، إن «لقجقم طضاظه 
الطئغسغ شغ المةامع افوروبغ والثلغض سطى ذلك تأبغره العاضح سطى أجطعب تغاتظا»، طسائرة أن «اإلجقم 

عع أوروبا وأوروبا عغ اإلجقم».
وأضثت طعغغرغظغ شغ طآتمر ظزط شغ بروضسض أطج افربساء تعل «اإلجقم وأوروبا»، أن «اإلجقم أخئح 
غحضض أتث أبرز طقطح تاضر وطساصئض افوروبغغظ، وعع بالاالغ تصغصئ واضتئ غةإ أق ظثاف طظ صعلعا أطام 

المف، رغط أن ضبغرغظ ق غرغثون جماسعا».
وأضاشئ المسآولئ افوروبغئ شغ المآتمر الثي حارك شغه جاجئ وبرلماظغعن أوروبغعن وحثخغات جغاجغئ 
وأضادغمغئ، وطمبطعن سظ المةامع المثظغ افوروبغ وطسآولعن سظ المةمعسات اإلجقطغئ وأئمئ طساجث؛ 
أن «الاسثدغئ عغ طساصئض اقتتاد افوروبغ، وأن اإلجقم غسائر أتث رواشث الععغئ افوروبغئ». (الةجغرة ظئ)
: إن ضقم المسآولئ افوروبغئ عع اساراف ضمظغ بفحض جغاجات الثول افوروبغئ شغ الصداء سطى 
تعجه المسطمغظ ظتع اإلجقم والامسك به.. وباإلضاشئ إلى ذلك شإن ضقطعا سظ أن «اإلجقم عع أوروبا، 
وأوروبا عغ اإلجقم» عع طتاولئ لطاصرب طظ المسطمغظ وضسإ صطعبعط وإغعاطعط أن الثول افوروبغئ 

لغسئ ضث اإلجقم.. 

أطرغضا وأملاظغا تثسعان الغعظان إلجراء إخقتات   
أضث الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا والمساحارة افلماظغئ 
ذرغص  إلى  الغعظان  سعدة  ضرورة  سطى  طغرضض  أظةغق 
اإلخقتات والظمع داخض طظطصئ الغعرو، شغ وصئ أسطظ 
دائظع أبغظا إغقق باب المفاوضات بسث صرارعا إجراء اجافااء 

سطى ططالئعط المالغئ.
وصالئ الرئاجئ افطرغضغئ شغ بغان إظه شغ اتخال عاتفغ 
تظاول افزطئ الغعظاظغئ، تعاشص ضض طظ أوباطا وطغرضض «سطى 
افعمغئ الضئرى فن تاثث الغعظان ضض الاثابغر لطسعدة إلى 

ذرغص غاغح لعا إجراء إخقتات جثغثة والسعدة إلى الظمع داخض طظطصئ الغعرو».
وتاةه الغعظان إلى جغظارغع غعخش بأظه ضاربغ غعثد بثروجعا طظ طظطصئ الغعرو بسث إسقظعا طساء الةمسئ الماضغئ 

أظعا جاةري اجافااء سطى ططالإ دائظغعا الثغظ أغطصعا السئئ الماضغ باب المفاوضات طسعا.
وطظح الئظك المرضجي افوروبغ الغعظان غعم افتث الماضغ شرخئ لاظفج الخسثاء سئر إسقظه أظه جغعاخض إطثاد 
الئظعك الغعظاظغئ بالسغعلئ الظصثغئ الطارئئ سظث المساعغات التالغئ، وقتصا أسطظ رئغج العزراء الغعظاظغ ألضسغج 

تسغئراس اإلغقق المعصئ لطمخارف، طآضثا اتثاذ إجراءات لمراصئئ ترضئ الرجاطغض. (الةجغرة ظئ)
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الارضغ  الةاظئغظ  بغظ  الثئراء،  طساعى  سطى  لصاءات  إن  أوغطع،  جاوغح  طعلعد  الارضغ،  الثارجغئ  وزغر  صال 
و«اإلجرائغطغ»، تةري طظث شارة ذعغطئ، طظ أجض بتث تطئغص الحروط البقث الاغ وضساعا ترضغا لاطئغع 
سقصاتعا طع «إجرائغض»، طآضثا أظه ق غمضظ تظفغث الحروط الارضغئ، دون إجراء لصاءات تعلعا طع الةاظإ 

«اإلجرائغطغ».
وشغ تخرغتات لطختفغغظ شغ وقغئ صارس حمال حرصغ ترضغا، ذّضر جاوغح أوغطع بالحروط الاغ وضساعا 
جفغظئ  سطى  العةعم  سظ  اساثار «إجرائغض»  تدمظئ  والاغ  طع «إجرائغض»،  سقصاتعا  تطئغع  أجض  طظ  ترضغا 
طاشغ طرطرة الاغ ضاظئ ضمظ أجطعل الترغئ الثي ضان غتمض طساسثات إظساظغئ لصطاع غجة سام ٢٠١٠، ودشع 
تسعغدات فصارب أعالغ ضتاغا ذلك العةعم الثي خطش ١٠ صاطى أتراك، ورشع التخار والصغعد المفروضئ سطى 

صطاع غجة وافراضغ الفطسطغظغئ. طحغرا إلى اجاةابئ «إجرائغض» لطحرط افول شصط. 
: شغ العصئ الثي ق غجال ضغان غععد صائما سطى أرض شطسطغظ طتاق لعا، وغحظ التروب جاسئ غحاء 

ع

سطى المسطمغظ شغ غجة أو لئظان أو غغرعما، غاضطط وزغر الثارجغئ الارضغ بضض وصاتئ سظ لصاءات طسامرة 
بغظ طسآولغظ أتراك وآخرغظ طظ ضغان غععد، بض وغاضطط سظ «حروط» ترضغا لاطئغع السقصات طع ضغان 
غععد، المطئَّسئ أخق، وضأظعا حروط تظط سظ سجة، طع أظعا حروط ذلغطئ، وطا عغ إق لثر الرطاد شغ السغعن 
بسث الفدغتئ الضئرى واإلعاظئ السزمى الاغ ألتصعا ضغان غععد بارضغا بسث عةعطه سطى السفغظئ الارضغئ 
«طرطرة».. إن تضام ترضغا طةرطعن حأظعط شغ ذلك حأن باصغ تضام المظطصئ الثغظ غصعطعن بثور تراجئ 
ضغان غععد وإصاطئ سقصات ذئغسئ طع ذلك الضغان الشاخإ، بخرف الظزر سظ الةسةسات الاغ غططصعا بسخ 
عآقء التضام.. شعّق أدرك المسطمعن أن تترغر شطسطغظ لظ غاط طظ خقل التضام التالغغظ وإظما طظ خقل 
خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة تةغح الةغعش شاترر شطسطغظ وغغرعا طظ الئقد اإلجقطغئ المتاطئ طظ 

رجج الضفار وظفعذعط.
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ضحش افطغظ السام لةاطسئ الثول السربغئ الثضاعر ظئغض السربغ، غعم افتث الماضغ، سظ اجاماع طحارك 
لعزراء الثشاع والثارجغئ غسصث غعم ٢٩ طظ الحعر التالغ قساماد وبغصئ الصعة السربغئ المحارضئ شغ حضطعا 

الظعائغ.
ولط غفخح السربغ سظ تفاخغض أخرى تاسطص بتةط عثه الصعة والثول المحارضئ شغعا، واضافى باإلحارة 
إلى طعاطعا الثشاسغئ، وتفر السقم وطضاشتئ اإلرعاب واإلغابئ والمساسثات اإلظساظغئ شغ طظاذص التروب. 

(جرغثة الحرق افوجط)
: طظ العاضح أن سمقء أطرغضا شغ المظطصئ وطظعط أطغظ سام الةاطسئ السربغئ غتبعن الثطا بالسغر 
شغ طحروع الصعة السربغئ المحارضئ... عثا طع السطط أن عثا المحروع غعاجه سصئات وطظ أعمعا اخاقف 
الاعجعات بغظ سمقء أطرغضا وسمقء برغطاظغا وشرظسا، وصث ظعرت تطك الثقشات شغما غاسطص بطئغسئ سمض 

تطك الصعة وطصرعا وغغر ذلك.
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شرظسا تسرض 

سطى تعظج «تضبغش» الاساون افطظغ
صال رئغج العزراء الفرظسغ، طاظعغض شالج، إن شرظسا طساسثة لـ»تضبغش» تساوظعا افطظغ طع تعظج بسث اقساثاء 

الثي أوصع ٣٨ صاغقً، غعم الةمسئ الماضغ، شغ طثغظئ جعجئ السغاتغئ.
وأضث شالج «إظظا طساسثون لاضبغش تساوظظا افطظغ، خاخئ لاعشغر تماغئ أشدض لطتثود طع لغئغا».

وذّضر بأن «خطئ تترك شغ طةال افطظ أسثت طع الاعظسغغظ، و(تحمض) الاثرغإ وإرجال خئراء لصعات الحرذئ 
والاساون شغ طةال الصعات الثاخئ الاغ ظثربعا، والاجوغث بمسثات طاثخخئ. ظةري طتادبات شغ عثا العصئ تعل 

تاجاتعط لطمروتغات». وأضاف شالج «ظرغث أغداً دسط تعظج سطى الخسغث اقصاخادي». (السربغئ ظئ)
: عضثا تخعل وتةعل الصعى اقجاسمارغئ شغ بقد المسطمغظ، وعضثا عط تضام المسطمغظ الثغظ 

ط

غدسعن صدغئ غاغئ شغ افعمغئ ضصدغئ افطظ بغث أسثاء المسطمغظ. ضغش لئقد المسطمغظ أن ق تضعن طتق 
لاظفغث طثططات افسثاء ذالما تط وضع صداغا افطظ واقصاخاد والسغاجئ الثارجغئ والثاخطغئ شغ بقد 
المسطمغظ بغث عآقء افسثاء؟؟!! وعض بسث إدراك ذلك ُغساشرب لماذا وخض التال شغ الئقد اإلجقطغئ إلى 

عثا الظتع طظ الثلئ والائسغئ والافرصئ والاصاتض؟؟!! 
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