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 مصس: صساع بين الاستخبازاث ومؤسست السئاست حىل إلاطاحت بشكسي 

 2017\2\12الٓاهسة ــ الهسبي الجدًد    

هلً نىه خالٛ ألاًام الٓلُلت اإلآبلت، ؤن  ُُ لهت نلى ملِ الخهدًل الىشازي الري ط
ّ
ت، مؿ ؤٖدث مطادز خٙىمُت مطٍس

شُذ اإلاطادز لـ"الهسبي "وشٍس الخازحُت   بٓىة، لُٙىن خازج الدشُ٘ل الىشازي الجدًد". ٖو
ً
اإلاطسي، طامذ ش٘سي، باث مسشخا

الجدًد"، ؤن "السئِع نبد الُخاح الظِس ي، ؤبلٌ زئِع الىشزاء شٍسِ بطمانُل بترشُذ ؤطماء لخىلي مىطب وشٍس الخازحُت في 

ٗان اطم ش٘سي مً الىشزاء الرًً غمىىا البٓاء في الخهدًل"، الَخت بلى ؤن "مؿلب الظِس ي حاء بشٙل مُاج ئ بهد ؤن 

 مىاْههم".

س ألاحهصة الظُادًت، وفي مٓدمتها الاطخخبازاث الهامت، بشإن ش٘سي، حاءث طلبُت للًاًت"،  وؤوضخذ اإلاطادز، ؤن "جٓاٍز

 في جُاْم ندد 
ً
ٗان طببا سا لجهاش الاطخخبازاث، حاء َُه ؤن ؤداء الىشٍس،  شُذ ؤن "جٍٓس مً ألاشماث الدبلىماطُت التي شهدتها ٖو

رلٚ ؤشمت طد  جُني، وألاشمت مو الظهىدًت، ٖو ، وفي مٓدمتها ؤشمت مٓخل الباخث ؤلاًؿالي في الٓاهسة حىلُى ٍز
ً
مطس ؤخحرا

حهاش  النهػت". ووضُذ ؤداءه بـ"الباهذ". وؤشازث اإلاطادز بلى ؤن "ألاًام الٓلُلت اإلااغُت، شهدث ما ٌشبه الطسام اإلا٘خىم بحن

ذ الري ؾالب َُه الجهاش بسخُل ش٘سي في الخهدًل الجدًد، جمظ٘ذ  الاطخخبازاث، وماطظت السئاطت بشإن ش٘سي. وفي الْى

ٗامل، السحل الٓىي باإلااطظت، بىشٍس الخازحُت،  ؤؾساٍ في ماطظت السئاطت، مً بُنها مدًس م٘خب الظِس ي، اللىاء نباض 

 بالخهلُماث الت
ً
ُا  ي حظدي بلُه مً السئاطت".بدنىي ؤهه ًلتزم خَس

باث ؤلانالمُت ألاخحرة التي ؤذانتها َػائُت م٘ملحن، طاهمذ في بنادة ملِ  وؤوضخذ اإلاطادز الخٙىمُت ؤن "ؤشمت الدظٍس

ش٘سي مسة ؤخسي بلى ؾاولت اإلاباخثاث الخاضت بالخهدًل الىشازي"، مشددة نلى ؤن "الىكام، زبما وحدها َسضت إلؾاخت ش٘سي 

 الجدًدة، لالدناء بإن الظِس ي هُظه، بهُد نً جُاضُل الخيظُٔ بحن وشٍس خازحُخه، واإلاظاولحن ؤلاطسائُلُحن".خازج الىشازة 

وشددث اإلاطادز نلى ؤن "الظُحر ماحد نبد الُخاح، مىدوب مطس في ألامم اإلاخددة، هى اإلاسشر ألاْىي لخالَت ش٘سي، 

رلٚ بحن  ؤحهصة الدولت الظُادًت"، الَخت بلى ؤهه "ؤحسي ؤٖثر مً لٓاء خالٛ ألاًام لخمخهه بٓبٛى ٖبحر، لدي الىالًاث اإلاخددة، ٖو

."
ً
ت، وهى مىحىد في الٓاهسة خالُا  الٓلُلت اإلااغُت مو ممثلحن نً ؤحهصة ؤمىُت مطٍس

، لش٘سي، وباسخٔ مىلخى، اإلاظدشاز الخاص لسئِع الىشزاء 
ً
 حدًدا

ً
 ضىجُا

ً
با ٗاهذ ْىاة "م٘ملحن" ْد بثذ حظٍس و

ازجه الٓدض اإلادخلت الهام ؤلاطسائُل د الظهىدي، بُٓادة الخبحر ألامني، ؤهىز نشٓي، خالٛ ٍش ي بيُامحن هخيُاهى، الري الخٓى الَى

ِ الهدوان ؤلاطسائُلي نلى ْؿام يصة ضُِ  د الاطسائُلي للٓاهسة، خالٛ مُاوغاث ْو . 2014اإلااض ي. ٖما جسؤض مىلخى الَى

ب، ؤن "الاطسائُلُحن زاحهىا  شِ الدظٍس امىا بالخرٍ، وؤلاغاَت، ٖو اجُاُْت جسطُم الخدود، بحن مطس والظهىدًت، ْو

سحي جحران وضىاَحر، للجاهب الظهىدي".  والخهدًل، لبهؼ نبازاث الاجُاُْت، التي جخػمً جىاٛش مطس، نً حٍص

ب، بهه "ال ًمً٘ بْساز البىىد الٓاهىهُت لالجُاُْت، بدون السحىم إلطسائُل، لل اٛ ش٘سي في الدظٍس خطٛى نلى ْو

ب، ًؿمئن ش٘سي، مظدشاز هخيُاهى، بإهه "طِخم بهُاذ الاجُاُْت، بمجسد الاهتهاء مً  مىآَتها". وفي مٓؿو آخس مً الدظٍس

 ؤلاحساءاث الٓػائُت الشٙلُت".

ٗاهذ "الهسبي الجدًد"، ْد وشسث في  ت  10و ٗاهىن ألاٛو اإلااض ي، مهلىماث مىزٓت مُادها ؤن "الخٙىمت اإلاطٍس ًىاًس/

 نلى اجُاُْت حهُحن ؤبلً
ً
سحي جحران وضىاَحر بلى الظهىدًت، ْبل ؤن حهلً مىآَتها زطمُا ذ بطسائُل بإنها حادة في حظلُم حٍص

ت بُنها وبحن الظهىدًت وجدُلها بلى مجلع الىىاب إلْسازها في  ٗاهىن ألاٛو اإلااض ي". وجكهس اإلاهلىماث  29الخدود البدٍس دٌظمبر/ 

ت ؤن ؤخد ؤطباب جإخس هكام السئِع نبدالُخاح الظِس ي في بْساز الاجُاُْت التي ٖشُها مطدز دبلىماس ي ب الخازحُت اإلاطٍس
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ٗان اشتراؽ الىالًاث اإلاخددة خطٛى مطس والظهىدًت نلى مىآَت خؿُت   إلضدازها، 
ً
 وبخالتها إلاجلع الىىاب جمهُدا

ً
زطمُا

اع ندم اإلاظ سجحن، وجإُٖد الٓاهسة والٍس اض بإمً بطسائُل ؤو باإلحساءاث اإلادددة في اجُاُْت مً بطسائُل نلى جبادٛ الجٍص

ت ؤلاطسائُلُت. وؤٖد اإلاطدز ؤهه لم ججس مُاوغاث ؤو مٙاجباث مباشسة بحن الظهىدًت وبطسائُل، وؤن مطس لهبذ  الظالم اإلاطٍس

ه باليظبت دوز الىطُـ بحن الدولخحن، خُث هٓلذ بلى جل ؤبِب الخههداث الظهىدًت باطخمساز ألاوغام نلى ما هي نلُ

سجحن نلى  سجحن، وشسخذ ٖرلٚ مشسوم حظس السبـ البري الىاضل بحن مطس والظهىدًت والري ًسج٘ص نلى بخدي الجٍص للجٍص

 ألاْل، واإلاهسوٍ بجظس اإلالٚ طلمان.

” صنافير“ماذا يجسي في مصس؟.. ومن الري يقف خلف مسلسل التسسيباث الري جتناسل حلقاجه؟ وملاذا جزيسجا 

 املسة؟ وما هى جفسير هرا الصمت املصسي السسمي ججاهه؟ هره” جيران”و

 2017\2\12  زؤي الُىم   نبد البازي نؿىان

ب الاخدر إلاٙاإلات هاجُُت بحن وشٍس الخازحُت اإلاطسي طامذ ش٘سي، واسخٔ مىلخى،   اإلاظدشاز الٓاهىوي  ؤزاز الدظٍس

سحي  والظُاس ي لسئِع الىشزاء الاطسائُلي بيُامحن هخيُاهى، خٛى مظإلت اإلاخىاشم نليهما بحن ” جحران”و” ضىاَحر“الظُادة نلى حٍص

ت  ىهُت مطٍس ـ الى مدؿت جلٍُص مطس واإلامل٘ت الهسبُت الظهىدًت، الهدًد مً نالماث الاطخُهام خٛى ُُُٖت وضٛى هرا الشٍس

ت والاطس ”م٘ملحن“مهازغت جبث مً اطؿىبٛى   ائُلُت في هرا اإلالِ.، وحجم الخيظُٔ الامني والظُاس ي بحن الخٙىمخحن اإلاطٍس

الىٓؿت الاهم الىازدة في هره اإلاٙاإلات، جلٚ التي اٖد خاللها الظُد ش٘سي الري هاْش بهؼ بىىد الاجُاُْت مو اإلاظدشاز 

 الاطسائُلي، ان مطس لً جٓبل اي حهدًالث نُلها دون مىآَت مظبٓت مً الخٙىمت الاطسائُلُت.

سجحن نادجا الى الظُادة ال هُهم إلااذا ًخم مثل هرا الخيظُٔ والدشا ت والاطسائُلُت خٛى حٍص وز بحن الخٙىمخحن اإلاطٍس

ٗامب دًُُد، َما دخل الؿٍس الاطسائُلي في اي اجُاْاث جخهلٔ بشإنهما، طىاء ازادث الظلؿاث  ت بمٓخط ى اجُاْاث  اإلاطٍس

ت ان جدخُل بهما ام ال، وإلااذا جٙىن اإلاىآَت الاطسائُلُت اإلاظبٓت نلى هره الا جُاْاث، او اي حهدًل لها شسؾا لخؿبُٓها اإلاطٍس

 وانخمادها، وبحن بلدًً نسبُحن ج٘سزان مظإلت الظُادة الىؾىُت لُل نهاز.

*** 

ٗاهذ بِىه وبحن  باث إلاٙاإلااث هاجُُت لىشٍس خازحُت دولت بذجم مطس، طىاء  نىدما جخ٘سز خلٓاث مظلظل هره الدظٍس

ِىه وبحن مظدشاز زئِع الىشزاء الاطسائُلي، َةن هرا ٌشٙل اختراْا امىُا واخالُْا زئِظه، مثلما هى الخاٛ في مٙاإلات طابٓت، او ب

ت جِٓ خلُه مً احل اًطاٛ زطائل الى اؾساٍ  ت مطٍس ٗاهذ حهت اطخخباٍز نلى دزحت ٖبحرة مً الخكىزة، اللهم الا اذا 

 مطالر خٙىماتها.مخهددة، وهرا الخطٍس جٓدم نلُه احهصة مخابساث نسبُت واحىبُت اذا زؤث اهه ًخدم 

باث َانها في ٗل الاخىاٛ حس يء الى مطس، وخٙىمتها، وطمهتها  ٗاهذ الظبب، او الجهت التي جِٓ خلِ هره الدظٍس اًا 

ٗاهذ مٙاإلااث وشٍس الخازحُت،  الهسبُت والدولُت، وجكهس مدي هشاشت حبهتها الداخلُت السطمت، الامىُت والظُاطُت مها، َاذا 

بله زئِع الجمهىزٍت،  ت، وان الاختراّ الامني وضل الى زؤض الهسم، ْو َان هرا ٌهني ندم وحىد اي خماًت الطساز الدولت اإلاطٍس

 وم٘خبه الصخص ي.

باث،  ت اهىا، والشهب الطسي بؿبُهت الخاٛ، لم وظمو نً احساء جدُٓٓاث خىٛ ُُُٖت خدور هره الدظٍس ومً اإلاُاْز

باث ممازلت، مهاْبت اإلاخىزؾحن ومً ًِٓ خلُها، ختى ٖخابت هره الظؿىز، ٖما لم وظم و او هٓسؤ نً مثُالتها ازىاء خدور حظٍس

ٗاهذ او نلىُت. ت  ت، ولً٘ اطخمسازها، وبالىجحرة هُظها زبما ًىُي خطىلها اضال، طٍس ٗاهذ طٍس  َيها، اللهم الا اذا 
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سجحن،  ُذ الخٔ اغسازا ضخمت حدا بالبل”ضىاَس”و” جحران“َخذ ملُي الجٍص دًً اللرًً ًدىاشنان ، وفي مثل هرا الخْى

الظُادة نليهما، الامس الري ًؿسح الهدًد مً نالماث الاطخُهام خٛى هره اإلاظإلت بسمتها، وال وهخٓد ان هىإ مٙاطب ٖبحرة 

ت الاطسائُلُت والخيظُٔ  حهىد الى مطس مً حساء الاخخُاف بهما، مادًت او اطتراجُجُت خاضت في قل اجُاْاث الظالم اإلاطٍس

البلدًً، ٖما اهىا هجصم بإن اطخهادة اإلامل٘ت الهسبُت الظهىدًت لهما طُػُِ لها ال٘ثحر، وهي التي جملٚ آالٍ الهظ٘سي بحن 

ها او حىازها البدسي، اي هُـ او ياش او  ت يحر مإهىلت، وال ًىحد في حَى الجصز في البدس الاخمس وخده، وجدٕز حُدا انها صخٍس

 مهادن زمُىت او يحر زمُىت.

*** 

سجحن ومظخٓبلهما، وما جسجب نلُه مً جىجس في الهالْاث مو الظهىدًت،  ″ضدام“ضدانحن خالُا،  مطس جىاحه الجٍص

ٓدم إلاهازض ي الخٙىمت اوزاْا زمُىت للدشُ٘ٚ في شسنُت الخ٘م، والاهتراء الخؿحر في  ″ضدام”و باث الري ْدم ٍو الدظٍس

 ماطظاجه، والامىُت مً بُنها خطىضا.

ت اإلامازلت له، لً جىجر في الٓػاء نليهما، النهما هجصم بإن مهكم، ان لم ًً٘  ً ومشخٓاجه، والادٍو ٗل، اهىام الاطبًر

 ، وبإنساع خاهبُت جخطخم ًىما بهد ًىم، وحظخهص ي نلى الاخخىاء هاهُٚ نً الهالج.”مصمىحن“اضبدا ضدانحن 

 أول انتخاباث جزائسيت بعد جفكيك الاستخبازاث: امتحان إنهاء التدخالث

 2017\2\12   الهسبي الجدًد  الجصائس ــ نثمان لخُاوي

مو بدء الاطخهداداث في الجصائس لخىكُم طادض اهخخاباث بسإلااهُت مىر دخٛى هرا البلد نهد الخهددًت الظُاطُت نام 

ِ اإلاظاز الاهخخابي واهٓالب الجِش نلى هدُجت َىش ؤلاطالمُحن في ًىا1989 ٗاهىن الثاوي ، وخامع اهخخاباث بسإلااهُت مىر ْو ًس/

ٗاهذ 1992 ، زمت حظائالث ندًدة جؿسح خٛى الكسوٍ التي طخجسي َيها هره الاهخخاباث في السابو ماًى/ؤًاز اإلآبل، وما بذا 

ىن.   طدشهد جدخالث الاطخخبازاث وخاالث جصوٍس، طبٔ ؤن نهدها الجصائٍس

، طخدكى بُاّز زئِع مٓازهت مو 2017ماًى صخُذ ؤن قسوٍ ٗل اطخدٓاّ اهخخابي جباًيذ في الظابٔ، لً٘ اهخخاباث 

الاطخدٓاْاث الظابٓت، بذ ججسي في قل وغو حدًد لجهاش الاطخخبازاث، الري جم٘ىذ السئاطت مً اطخهادة الظُؿسة نلُه 

 وجُُ٘٘ه بلى زالزت ؤحهصة، وجٓلُظ هُىذه في اإلاشهد الظُاس ي وؤلانالمي في الجصائس. 

ٗاهذ الظلؿت في الجصائس  هذ مً خدة خؿابها ْبل طيخحن  ٗاهذ ؤخصاب اإلاهازغت ْد َز . و
ً
 ٖبحرا

ً
 طُاطُا

ً
جىاحه جددًا

سان  . واهخهى اإلااجمس بلى ؤزغُت 2014وضهدث مىاُْها الظُاطُت ججاه الظلؿت بهد ماجمس اإلاهازغت الري نٓد في ًىهُى/خٍص

ُل اإلاادة الدطخىزٍت التي جىظ نلى شًىز طُاطُت جؿالب بمسخلت اهخٓالُت وهُئت مظخٓلت لخىكُم الاهخخاباث واإلاؿالبت بخُه

ل/هِظان   خُنها ؤن 2013مىطب السئِع بظبب الىن٘ت الصخُت التي ؤإلاذ بالسئِع نبدالهصبص بىجُلُٓت، مىر ببٍس
ً
ٗان واضخا . و

هدما هره الاشتراؾاث طخدَو الجصء الُانل مً ْىي اإلاهازغت بلى مٓاؾهت الاهخخاباث، لً٘ الظلؿت ججاوشث هرا الامخدان، ب

ت في الاهخخاباث ًىمها.  ْسز الجصء الًالب مً ْىي اإلاهازغت اإلاشاٖز

لً٘ ؤٖبر امخدان جىاحهه الظلؿت هى ذلٚ اإلادٚ الري ًيخكسها نشُت اهخخاباث ماًى إلزباث ضدّ هىاًاها الظُاطُت 

و مو نملُاث التزوٍس الظُاس ي في ببهاد ًد الاطخخبازاث نً الاهخخاباث وخماًت الطىدّو الاهخخابي وبزادة الىاخبحن، والٓؿ

ٗان ٌشىب ٗل الاطخدٓاْاث الاهخخابُت الظابٓت، بخىاؾا بحن حهاش الاطخخبازاث والجهاش ؤلادازي.   وؤلادازي الري 

والخددي آلاخس الري جىاحهه هى بنؿاء مطداُْت ألْىالها بشإن دخٛى الجصائس نهد الدولت اإلادهُت وبنهاء ٗل اإلامازطاث 

ٗاهذ جخم خ ٗاهذ جيظب بلى حهاش الاطخخبازاث، بما َيها ْبٛى ْىائم اإلاسشخحن وطحروزة نملُت الاْترام التي  ازج الٓاهىن والتي 
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هخٓد ؤهه  ٌُ  لخىاشهاث وخظاباث ًٓدزها الجهاش ألامني، ؤو ه٘را 
ً
ٓا وخظم الىخائج وجىشَو اإلآاند في البرإلاان واإلاجالع اإلادلُت، َو

 ٗان ًُهل.

ٔ مدمد مدًً، اإلاهسوٍ بالججراٛ 2015طبخمبر/ؤًلٛى  13في  ، ؤْاٛ بىجُلُٓت الٓائد الظابٔ لجهاش الاطخخبازاث، الٍُس

خًلًل في نمٔ اإلاشهد  ت الاطخهالماث وألامً"، يهُمً نلى ٖثحر مً مُاضل الدولت ٍو ظمى بـ"مدًٍس ٌُ ٗان الجهاش، الري  ُٔ. و جَى

سز بىجُلُٓت جُُ٘ٚ هرا ا خهلٔ الظُاس ي. ْو ت مسجبؿت مباشسة بسئاطت الجمهىزٍت. ٍو لجهاش بلى زالزت ؤحهصة ؤمىُت ٖهُئاث نظٍ٘س

يظٔ بُنها  ت الهامت لالطخهالم الخٓني. ٍو ت الهامت للخىزُٔ وألامً الخازجي واإلادًٍس ت الهامت لألمً الداخلي واإلادًٍس ألامس باإلادًٍس

مد مدُـ السئاطت خُنها بلى خلٔ خالت مً الدناًت الظُاطُت جُُد اإلاظدشاز لدي زئِع الجمهىزٍت، اللىاء نثمان ؾسؾاّ. ون

ببدء مسخلت حدًدة في الجصائس، جيخهي مهها اإلاساخل الاهخٓالُت لخبدؤ مسخلت الدولت اإلادهُت وخ٘م اإلااطظت الظُاطُت وبنهاء 

ت في ضىو الٓساز في البالد. وجصامً ذلٚ مو خملت ط ُاطُت خادة مً ْبل ُْاداث ؤخصاب خ٘م وجدخل ألاحهصة ألامىُت والهظٍ٘س

اإلاىالة ومدُـ بىجُلُٓت، اطتهدَذ ُْادة حهاش الاطخخبازاث الظابٓت. ووضل بها ألامس خد اتهام ألاحهصة بتزوٍس الاهخخاباث وخلٔ 

سان ْالْل داخلُت ومداولت بناْت خ٘م بىجُلُٓت والخىاؾا في ايخُاٛ السئِع الجصائسي ألاطبٔ، مدمد بىغُاٍ، في ًىهُى/خ ٍص

1992. 

ت واإلاشهد الظُاس ي في   باهتهاء هُمىت حهاش الاطخخبازاث نلى عجلت الدولت ؤلاداٍز
ً
وؤنؿذ هره الدناًت الظُاطُت اهؿبانا

 
ً
الجصائس، وبةمٙاهُت ؤن جٙىن آلُت وؤدواث الاطخدٓاّ الاهخخابي اإلآبل ؤَػل وؤْسب بلى واْهُت الخمثُل الشهبي، وؤْل جصوٍسا

مثل هرا السهان الامخدان السئِع للظلؿت إلزباث ضدُْت خؿابها الظُاس ي السطمي الري مً ٗل الاطخدٓاْا ث الظابٓت. ٍو

ًخددر نً بنهاء هُمىت الجهاش الاطخخبازاحي نلى اإلاشهد الظُاس ي واطخهادة اإلااطظاث اإلادهُت السطمُت لطالخُاتها وبظـ 

 طلؿت الٓاهىن.

ىِذ، ؤن آلُت الاهخخاباث في الجصائس ال مً حهخه، ٌهخٓد ألاطخاذ الجامعي اإلاخخظ في  م جُْس الهلىم الظُاطُت، نبد الٍ٘س

ىضر ؤن "الاهخخاباث في الدٛو الاهخٓالُت ؤداة خ٘م ولِظذ ؤداة دًمٓساؾُت ًخم  جخًحر ختى مو الىغو الجدًد لالطخخبازاث. ٍو

ُت مً خاللها جسجِب ْاندة مً ؤهطاز الىكام الخاٖم في اإلاجالع اإلاىخخبت مً ؤحل  هه وخؿؿه وجٖص س مشاَز مظاندجه في جمٍس

ىِذ َةهه ال ًمً٘ بالخالي "َهم الاهخخاباث ٗىطُلت إلهخاج ؾبٓت طُاطُت حدًدة ؤو الخداٛو نلى   لخُْس
ً
ما ًٓىم به". ووَٓا

لُذ بلى ؤن "الىكام الجصائسي "ًدشٙل م ً ندة الظلؿت ؤو َسر اإلاجاٛ للمهازغت ختى جإخر دوزها في حظُحر شاون الخ٘م". ٍو

ؤحهصة جػمً له البٓاء، وال ًازس ما خدر نلى حهاش واخد، ختى ؤن ما خدر لالطخخبازاث مً حًُحراث ال ٌهني بنهاء دوزها 

هسب نً انخٓاده بإهه "مً الػسوزي ؤن ًخم حًُحر الرهىُاث  ٔ جإُٖده. َو ومهامها وضالخُاتها يحر اإلاباشسة ويحر اإلاهلىمت"، َو

ٚ الدًمٓساؾُت داخل ألاخصاب الظُاطُت ذاتها ومً زمت مؿالبت الىكام بةزطاء ْىاند وؤلاًمان الخُٓٓي بالخًُح ر وجدٍس

اث والخداٛو نلى الظلؿت وجىكُم اهخخاباث خُُٓٓت جُسش مىخخبىن مً نمٔ الطىادًٔ ولِع مً  الدًمٓساؾُت وبؾالّ الخٍس

ٔ ْىله.  وزاء الطىادًٔ"، َو

 مً ذلٚ، ًمً٘ الٓٛى بهه باليظبت
ً
إلاساْبحن، َةن دالئل ٖثحرة في الىاْو الظُاس ي وممازطاث الهُئاث الٓػائُت  اهؿالْا

هُت والخٙىمُت في الجصائس ال جبشس بخًُحر َهلي في حهاؾي الظلؿت مو الشإن الهام واإلالُاث الظُاطُت، ختى بهد جُُ٘ٚ  والدشَس

 نلى السيم مً بنالن . ولم جبرش ؤًت مالمذ نلى دخٛى ال2015حهاش الاطخخبازاث في طبخمبر/ؤًلٛى 
ً
 حدًدا

ً
 طُاطُا

ً
بلد نهدا

 الظلؿت وؤخصاب اإلاىالة نً دخٛى الجصائس نهد الدولت اإلادهُت وبنهاء هُمىت حهاش الاطخخبازاث نلى الُهل الظُاس ي. 

هاتهم باطخمساز حهاؾي الظلؿت باألدواث هُظها في بدازة الاط خدٓاّ وفي قل هره اإلاهؿُاث ال ًٌحر ٖثحرون في الجصائس جْى

الاهخخابي في السابو ماًى/ؤًاز اإلآبل. والظبب ً٘مً، في هكس مساْبحن، بهدم زيبت الظلؿت في جم٘حن اإلاهازغت مً ؤداء دوز َانل 
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 ألًت مُاحإة ْد ال جخدم اطخمساز جد٘مها في شمام الخ٘م، وال طُما ؤن ؤبسش اطخدٓاّ اهخخابي بهد 
ً
في اإلاسخلت اإلآبلت، ججىبا

 .2019، هى الاطخدٓاّ السئاس ي في بداًت طىت 2017امت في ماًى الاهخخاباث اله

 غزل  بين دمشق وواشنطن )؟!(

ب السهخاوي   2017\2\12  الدطخىز   نٍس

 ،
ً
 وزئِظا

ً
ٙي دوهالد جسامب بإخظً منها ... ألاخحر، مسشخا زّد السئِع الظىزي الدٖخىز بشاز ألاطد الخدُت للسئِع ألامٍس

 –وزبما ألاخحر  –بطٓاؽ ألاطد لِع مهمت مدزحت نلى حدٛو ؤنماله في طىزٍا، وؤن همه ألاٛو شدد في يحر مىاطبت نلى ؤن 

ُ٘ت في طىزٍا بن اطخجابذ ”... مسر دانش نً وحه ألازع“هى   بالٓىاث ألامٍس
ً
و مظخىي: ؤهال السد الظىزي، حاء نلى ؤَز

؛ الخيظُٔ مو دمشٔ، والثاوي؛ اخترام طُادة طىزٍا ووخدت  ها.لشسؾحن، ألاٛو

ٛ “هدً بذن، ؤمام مىحت  ، نرزي ختى اللخكت، وزطائل مخؿاًسة نبر وطائـ ؤلانالم، وزبما نبر ْىىاث خلُُت ”يص

٘ها وحظلُ٘ها، جُخذ ضُدت حدًدة في ألاشمت الظىزٍت ... وبذا ما طاز الخاٛ نلى هرا اإلاىىاٛ، َٓد  ًيشـ الىطؿاء في جدٍس

ىهاث خلها.في اجج” Game Changer“هطبذ نامل حًُحر حدًد   اهاث ومأالث ألاشمت وطِىاٍز

 آخس ... مىطٙى 
ً
ٓلٔ خلُُا ٙي، ًسض ي بلى خد ٖبحر ؤخد خلُاء طىزٍا ٍو ُحن الظىزي وألامٍس مثل هره الخؿىز في اإلاْى

الخّىاْت لُخذ ضُدت حهاون مو بدازة جسامب، ال شٚ ؤنها جخابو بازجُاح مثل هره الخؿىزاث وحصجو نليها، وزبما جخىطـ مً 

ٓها ... ؤما بًسان، الخلُِ الٓىي الثاوي لدمشٔ، اإلاشدبٚ بٓىة مو بدازة جسامب، َال شٚ  ؤحل جرلُل الهٓباث التي حهترع ؾٍس

لٔ، وجدص ي نً ٖثب ٗل شازدة ووازدة نلى هرا الطهُد.  ؤنها جخابو ألامس بدرز ْو

ُ٘ت مىحىدة نلى ألازع الظىزٍت، هىإ وخداث خاضت وخبراء وؤزبو  ْىاند ضًحرة نلى ؤْل جٓدًس وطالح الٓىاث ألامٍس

ٗان ًإمل في َخذ ضُدت حهاون مو  حى ال ًُاّز ألاحىاء الظىزٍت ... ألاطد ٌهٍس ذلٚ، وال ْدزة له نلى مىهه ؤو حًُحره، وبن 

ٗاد ًُٓدها، وحهُد بدماحه في اإلاجخمو الدولي ... ؤما خٙاًت وخدة طىزٍا ” دولُت“البيخايىن، جم٘ىه مً اطخهادة شسنُت 

مه اللدود زحب ؾُب ؤزدويان ... وفي  ُ٘ت اإلآلٔ لألطد ويٍس وطُادتها، َاألزجر ؤن لألمس ضلت بملِ الهالْاث ال٘سدًت ألامٍس

، َما الري ًٓطده ألاطد نلى وحه ”طُادة السئِع“بـ ” طُادة الدولت“اختٛز ” الخاٖم الهسبي“باب الظُادة وظخرٖس ؤن 

 وحه الخددًد؟! الخطىص؟!، وؤي مً الظُادجحن ٌهني نلى

نلى ؤًت خاٛ، ًدٕز ألاطد ؤن الطخئىاٍ الهالْت مو واشىؿً في نهد دوهالد جسامب، مخؿلباث وشسوؾا، ألازجر ؤهه جبلٌ 

بها، ؤو نلى ألاْل، لدًه جٓدًساث بشإنها، منها وفي ضدازتها، جذجُم الدوز ؤلاًساوي في طىزٍا وبنهاء مهمت خصب هللا َيها، بن لم 

 ودَ
ً
 له في ًً٘ َىزا

ً
 ... مثل هرا اإلاؿلب/ الشسؽ، ًجد ضدي بًجابُا

ً
هت واخدة، َبالخٓظُـ ونلى مساخل يحر مخباندة ٖثحرا

 لٙل هرا الىُىذ ؤلاًساوي في طىزٍا، وهرا ؤمٌس 
ً
مىطٙى، ؤو نلى ؤْل جٓدًس، ال ًجد مماوهت زوطُت، َمىطٙى لِظذ مسجاخت جماما

 ادز ندًدة واطهت الاؾالم.لم ٌهد مىغو احتهاد بهد ؤن جإٖد لىا مً مط

 ٖهرا، طِثحر الازجُاح في نىاضم ؤخسي ندًدة، بن لم هٓل حمُو الهىاضم، باطخثىاء ْظم مً 
ً
/ شسؾا

ً
ٖما ؤن مؿلبا

ظم مً اللبىاهُحن ... ؤهٓسة طخجده َسضت للخخلظ مً مىاَع ْىي ونىُد وخشً ... ألازدن طِىكس بلى ؤزس ذلٚ  الهساُْحن ْو

 نً خدوده الشمالُت ... دٛو ” هت الجىىبُتالجب“ؤلاًجابي نلى 
ً
 حدا

ً
خُث جسابـ ْىاث لخصب هللا والخسض الثىزي لِع بهُدا

 ”ألاَساح واللُالي اإلاالح“الخلُج طخُٓم 
ً
 وفي الاججاه الصخُذ ... خبٌر ٖهرا طِظٓـ بسدا

ً
 بًجابُا

ً
، ؤوزوبا طتري في ذلٚ جؿىزا

 نلى ؤؾساٍ ندًدة.
ً
 وطالما
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 “ى ؤلاؾالّ باليظبت لألطد ... الًٛص بحن الهاضمخحن لً ًبٓى لِظذ مهمت طهلت نل
ً
ا د له ؾي ضُدت اإلااض ي ” نرٍز بن ؤٍز

خذ ضُدت حدًدة بُنهما ... بًسان بيذ ْاندة هُىذ مادي وطُاس ي ًطهب جُُ٘٘ها دَهت واخدة ؤو ختى نلى مساخل  بالٙامل َو

الثٓت بٙل الهىاضم التي ذٖسها، وهى الري ًختزن في ذاٖسجه لبىاء  –زبما  –مخٓازبت ... زم ؤن ألاطد طُدخاج بلى طىىاث 

ومؿالباتهم اإلاخ٘سزة له بالخىحي جدذ ؾائلت الخىدُت ... ومً دون بًسان ” هادي ؤضدْاء طىزٍا“بإشسؾت ضىز الحخماناث 

ً، طُطهب نلُه الخطدي ألًت اهخٙاطت في الخُاهماث ؤو خرالن مً ْبل واشىؿً و  خلُائها ؤو جدٛى ووحىدها ودنمها ال٘بحًر

 في اججاهاث السؤي الهام الظىزي خُاله.

، ؤلاًساوي والسوس ي، ًُػل الخهامل مو ”ؤطحر اإلادبظحن“ال شٚ ؤن ألاطد، الري ْاٛ صخُي لبىاوي في وضُه بإهه 

د وحد في الخدخل السوس ي الىاطو في طىزٍا في ؤًلٛى   م–ٖما ذٖسها في خُىه  – 2015مىطٙى نلى ؾهسان، ْو
ً
ىه مً مخىُظا

ّ
٘

 وبد٘م طاللخه، بخالٍ 
ً
هامش مىاوزة ؤوطو بحن خلُُحن ... لً٘ ألاطد في دواخله، ٌهٍس ؤن بًسان مظخمظ٘ت به شخطُا

.”بلى ألابد“مىطٙى التي ْد جدمله نلى ؤٖخاَها إلاسخلت اهخٓالُت، بُد ؤنها لً حظخؿُو خمله 
ً
 ، ٖما ْلىا ذاث مٓاٛ ؤًػا

ٙي  زهً بالىدُجت النهائُت للهملُاث الخظابُت التي ًجسيها بال شٚ السئِع الظىزي الظىزي،  –مظخٓبل الًٛص ألامٍس

 في قسوٍ 
ً
 خظابُا

ً
ىا ٓه الري ال ًخًحر وال ًدبدٛ بال بُهل الهىاًت ؤلالهُت، طبٔ وؤن ؤحسي جمٍس ٍس وؾاْمه اإلاطًس ... والسحل َو

دم2004ؤخظً مما هي نلُه الُىم، نىدما شازه ٗىلً باٛو في الهام  : ًخخلى نً خلُه مو بًسان  ، ْو
ً
با له هُع الهسع جٍٓس

بهد خالد مشهل وصخبه ننها، هكحر نالْاث ؾبُهُت مو واشىؿً  ًلٔ مٙاجب خماض في دمشٔ ٍو ِ دنمه لخصب هللا َو ْى ٍو

، وجمددث بًسان
ً
 مظدودا

ً
ٓا ٙي في الهساّ ؾٍس ، ووضل اإلاشسوم ألامٍس ؼ ألاطد، وؾاز ٗىلً باٛو في  وؤضدْائها ... ًىمها َز

 اإلاىؿٓت لخمأل َساى واشىؿً، وبُٓت الٓطت مهسوَت. 

 نً بًسان، ولِع بمٓدوزه ؤن ًُهل ذلٚ بهد ٗل ما اطدثمسجه في طىزٍا مً ماٛ 
ً
في قني ؤن ألاطد لً ًخخلى جماما

 لخٓلُظ الدوز ؤلاًساوي والخد مً دوز خصب هللا في طىزٍا ختى ال هٓى 
ً
ٛ بنهائه في وزحاٛ وطالح ... لً٘ الباب طُكل مُخىخا

مسخلت ْادمت، بن لم ًً٘ لسيبت مً الىكام، َخدذ غًـ الخلُِ الثاوي: مىطٙى ومخؿلباث الخل الظُاس ي لظىزٍا ... ْد ال 

 “ًٙىن ذلٚ 
ً
ٔ بحن دمشٔ وواشىؿً في الاججاهحن، بُد ” زمىا  إلْامت نالْاث ؾبُهُت بحن ألاطد وجسامب، ؤو حظلُٚ الؿٍس

ً
ٗاَُا

ٗاَُا ل  ، وهرا ؤغهِ ؤلاًمان.”جُادي شسوزها“ـ ؤهه زبما ًٙىن 
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ًىّشم بشاز ألاطد طىزٍت نلى شٙل خطظ لسوطُا وبًسان، وختى نلى اإلالِشُاث الخلُُت، ٗل ألاضٛى ؤلاطتراجُجُت 

ىطُاث  مم حباٛ ومىاْو بطتراجُجُت وؤزاع شزانُت، والاْخطادًت، مً ياش وهُـ َو ٗاث خلُىي ونٓازاث، ومً مىاوئ ْو وشس

 ضازث مىّشنت باجُاُْاث ونٓىد بُو وجإححر زطمُت.

وبن اطخٓسث ألامىز نلى هره الشاٗلت، َهرا ٌهني ؤن الظىزٍحن، مىالاة ومهازغت، لً ًٙىهىا ؤٖثر مً نماٛ مُاومحن في 

ُت والسوطُت، وزبما ًخدّىٛ اإلادكىقىن منهم بلى مىقُحن ؤمىُحن )طُٙىزحي( وخساض لخلٚ اإلاطالر والاطدثمازاث ؤلاًساه

 
ً
اإلايشأث، مو مالخكت ؤن بهؼ جلٚ الاجُاُْاث اشترؾذ ندم اْتراب الظىزٍحن مً اإلاىاْو واإلايشأث التي جدًسها زوطُا، بهُدا

 نً شٙل اهخماءاتهم الظُاطُت.

و بالؿبو، ًدٕز هكام ألاطد هرا ألامس  هخٓد ؤهه ٗلما وّزؽ بًسان وزوطُا بمشاَز ٌُ ، ل٘ىه ٌظدثمسه باججاه آخس، خُث 
ً
حُدا

 دوام خماًتهم له مً ؤي مؿالبٍت دولٍُت مدخملت، 
ً
لهم في طىزٍت غمً اطخمساز بٓائهم في الجًساَُا الظىزٍت، وغمً ؤًػا
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ظخؿُو ؤي دولت وهكام، ندا بًسان وزوطُا، وزبما بهؼ بةخالخه بلى اإلاداٖم الدولُت، هدُجت ؤنماٛ ؤلابادة الىخشُت، والتي لً ح

 ألاهكمت الٓمهُت، بنادة جإهُله والخهاؾي مهه بظبب جلٚ الجسائم.

اجه وؤَهاله جدذ خاهت الهسوب مً اللخكت التي ًصخى َيها الهالم مً ضدمت  ًىدزج ٗل طلٕى هكام ألاطد وجطَس

دص ي هخائجها اإلاهىلت، مئاث آالٍ الٓخلى و  . وال شٚ ؤهه الخسب، ٍو
ً
حن واإلاػؿسبحن هُظُا اإلاخُُحن، ومالًحن الجسحى واإلاهْى

ِ ضىث اإلاداَو، لً ًٙىن هىإ طىي ضىث اإلاىكماث الدولُت التي طخ٘شِ نً آالٍ اإلاجاشز واإلآابس الجمانُت، 
ّ
لخكت جْى

 وحظخٓص ي خسائـ اإلاربدت التي ًخُي هكام ألاطد الجصء ال٘بحر منها.

ت خططا بحن بًسان وزوطُا ؤخد بدائل ألاطد للىجاة مً مطحر اإلاداٖم الدولُت، يحر ؤن زمت حشٙل نملُت جىشَو طىزٍ

بدًال آخس، ؾاإلاا طعى بلى اللهب نلُه، وهى اطخمساز الخسب ؤؾىٛ َترة شمىُت مم٘ىت. ونلى السيم مً ؤهمُت هدٍ بخػام 

، ًساهً ألاطد نلى هرا الخُاز )دوام الخسب( بانخبازه 
ً
 له مً اإلاطائس اإلادخىمت. وبسؤًه ؤن جدُٓٔ هرا الخطىم نهائُا

ً
مخسحا

، وفي 
ً
ُا مو خصب الهماٛ ال٘سدطخاوي دام نٓىدا ، وضسام جٖس

ً
الامس ممً٘، َالخسب اطخمسث في ٗىلىمبُا ؤٖثر مً زالزحن ناما

ِ عجلت الخُاة في البلدًً، ٖما اطخمخو زئطاء البلدًً بهالْاث دولُت حُدة وخُاة   شخطُت الئٓت.الخالخحن لم جخْى

ٗامل طىزٍت، زبما إلنادة خصخطتها مً حدًد، طُػمً ألاطد طٙىث  هت اطخهادة  ، وبرَز
ً
مو اطخمساز الخسب ؤًػا

اجلت ؾىاٛ طىىاث الخسب، لً٘ سخىهت الدماء مىهتها مً  ؤهطازه ووالءهم، َهره الُئت، بال شٚ، ؤضِبذ بجساح منه٘ت ْو

 ِ
ّ
خاٍ هكام ألاطد ؤن ًادي جْى اجل.الظٓىؽ، ٍو  الخسب بلى بسود حسخها واٖدشاَها ٖم هى نمُٔ ْو

إن  داجه، ما شاٛ ًخددر بىبرٍة حش ي ٖو ال ؤخد طمو مً بشاز ألاطد ْىله بهه اهخطس في الخسب، نلى اله٘ع، وفي ٗل جطٍس

دًه الرًً اخخُلىا بظٓىؽ خلب، وال ٌه٘ع هرا ألامس  الخدر ما شاٛ في ؤوله، به٘ع خلُائه مً ؤلاًساهُحن، وبخالٍ ختى مٍا

 لِظذ مههىدة في الصخظ الري وضُه ٗل مً الخٓاه في ألانىام الظابٓت باإلاُطٛى نً 
ً
 لم ًخطِ به، وال واْهُت

ً
جىاغها

 الىاْو، والهاذي بتّرهاث ؤيسب مً الخُاٛ.

هجىم خدة  ألادهى مً ذلٚ ٗله ؤن ألاطد ال يهادن، وال ًخهامل بإطلىب تهدئت الجبهاث وجٓلُل ألانداء، َهلى السيم مً

داجه لإلنالم البلجُٙي(، وال  ُمها ومىاُْها )جطٍس الاهخٓاداث ؤلاْلُمُت والدولُت غد طُاطاجه، بال ؤهه ال ًىُٚ يهاحم ؤوزوبا ْو

 ضخ 
ً
 نلُه. لرا، ًُػل دائما

ً
 خُُٓٓا

ً
هخبرها خؿسا ؼ مىاخاث الهدوء، َو إهه ًَس ُا ودٛو الخلُج، ٖو ًخهب مً الخؿاٛو نلى جٖس

د مً الخى   جس في شساًحن ألاشمت لخداَل نلى ميظىب اشخهالها.مٍص

لً٘، بلى متى ٌظخؿُو بشاز ألاطد الانخماد نلى هره اللهبت في بدامت خ٘مه وبَالجه مً اإلاظاءلت نً خسب ؤلابادة غد 

ٗامله جُٓه شس ألاًام اإلآبلت، ذ الري ٌهخٓد َُه ألاطد ؤهه ًاطع مىكىمت خماًت  َةهه، ومً  الظىزٍحن؟ في الىاْو، في الْى

ههما الظىزٍت، في  ىا مً الاطخُادة مً مشاَز
ّ
دون ؤن ًدزي، ًٓىم بخخطِب برزة َىائه بُده، ذلٚ ؤن زوطُا وبًسان لً جخم٘

ً بمطالخهما واطدثمازاتهما في طىزٍت بلى اطدبداٛ  ً مً ؤحل انتراٍ آلاخٍس قل اطخمساز ألاطد، وبنهما طُٙىهان مػؿٍس

ً نلُه مٙاهه، لً٘ باليظبت لألطد ٗل بدًل نىه هى ندو خُٓٓي، ألاطد وبشاخخه مً اإلاشهد، صخ ُذ ؤنهم لً ًإجىا بإخد الثائٍس

هذ نلى الظلؿت خحر دلُل نلى هره الخُٓٓت. ٗان شُٓٓه ماهس ألاطد، وضسام والده خاَل ألاطد ونمه َز  ختى لى 

ٗان نلى بشاز ألاطد ؤن ًدٕز ؤن مُانُل جىشَو طىزٍت آهُت، وه ىم مً طداد الخظاب باليظبت إلًسان مً حهت ؤخسي، 

وزوطُا، ولِظذ اطدثمازاث مظخٓبلُت وؤبدًت، جلٚ لها خظاباتها اإلاخخلُت، وؾاإلاا ؤن اإلاُاوغاث ْد بدؤث وضاز هى هُظه 

ً ألاشمت التي طُجسي جُُ٘٘ها. ولً ًؿٛى ألامس  ، بىضُه مً نىاٍو
ً
 للخُاوع، َةنها بن لم جبدؤ به طخيخهي به خخما

ً
مىغىنا

اٍث ياًتها ألاطاطُت الانتراٍ بالدوز السوس ي الهالمي، وما ندا ذلٚ ٖث  في قل الصخم والخماطت السوطُت، للىضىٛ بلى حظٍى
ً
حرا

ابل للخُاوع.  هامش يٌّ ْو
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س امللك؟
ّ
 بماذا يفك

 2017\2\12   الهسبي الجدًد   مدمد ؤبى زمان

 
ً
وبنالمُحن، اإلاشهد ؤلاْلُمي والخدّدًاث الداخلُت )ألازدهُت( والخازحُت، شّسح اإلالٚ نبدهللا الثاوي، خالٛ لٓائه ّٖخابا

ازجُه زوطُا والىالًاث اإلاخددة ؤخحرا وخُثُاتهما، ولٓائه بٙل مً السئِظحن السوس ي، َالدًمحر بىجحن،  وؤؾلههم نلى هخائج ٍش

ي، دوهالد جسامب، وجطّىزه مهالم الظُاطت الخازحُت ألازدهُت في اإلاس   خلت اإلآبلت. وألامحٗر

 مً مىاْشاجه مو جسامب والٙىوًسض واإلاظاولحن 
ً
 ٖبحرا

ً
ؤبسش الٓػاًا الخازحُت التي جؿّسّ لها اإلالٚ، وؤخرث ْظؿا

ُت بلى الٓدض، بذ وغو اإلالٚ  ُت اإلاهلىت بىٓل الظُازة ألامحٖر ُحن هى ملِ الٓػُت الُلظؿُيُت، وما ًخهلٔ بالىُت ألامحٖر ألامحٖر

ي بطى   زة الخدانُاث الظلبُت ال٘بحرة، في الهالم الهسبي، اإلاترجبت نلى هره الخؿىة. الؿٍس ألامحٗر

مت جىكُم الدولت ؤلاطالمُت )دانش( في  ُت بمدازبت ؤلازهاب وهٍص ت ؤلادازة ألامحٖر جمثل مدىز مداججت اإلالٚ في ؤّن ؤولٍى

ُها بىٓل الظُازة، بذ طخادي هره الخؿىة بلى بشهاٛ ال سوح السادًٙالُت في اإلاىؿٓت، ولدي حُل اإلاىؿٓت جدىاْؼ مو مْى

 "بمٙاهُت خل الدولخحن". 
ً
 الشباب الهسبي اإلادبـ، بالخىاشي مو الطمذ نلى الخىطو ؤلاطسائُلي في الاطدُؿان، والري ًلغي نملُا

 بخُائله، ٍو
ً
ه ًبدو خرزا

ّ
 ؤه

ّ
ازة نلى السيم مً ؤّن اإلالٚ هجر في هّص ْىانت ؤلادازة الجدًدة بهره الخؿىة، بال يخكس هخائج الٍص

د دناه السئِع جسامب بلى لٓاء آخس  الىشُ٘ت لسئِع الىشزاء ؤلاطسائُلي، بيُامحن هخيُاهى، بلى البِذ ألابُؼ، وما طُيخج ننها، ْو

 في واشىؿً، يداة لٓائه اإلاىخكس بىدىُاهى. 

ُحن واإلاجخمو  الدولي، للخُلىلت دون الاطخُساد في ألازىاء، ًداٛو اإلالٚ وغو الٓػُت الُلظؿُيُت نلى ؾاولت ألامحٖر

 ،ِ ؤلاطسائُلي بالُلظؿُيُحن، وطُداٛو الخسوج مً الٓمت الهسبُت في مازض/ آذاز اإلآبل في نمان بخؿاٍب نسبي ٌهصش هرا اإلاْى

دنمه في مىاحهت ألاخؿاز ال٘بحرة التي جىاحه الٓػُت الُلظؿُيُت.   ٍو

 ٖبحر 
ً
بدو ؤن اإلالٚ مخُائل بخدظحن الهالْاث مو الخٙىمت نلى ضهُد آخس، ًدخل اإلالِ الهساقي اهخماما  لدي ألازدن، ٍو

ً
ا

س خـ نمان  ظعى اإلالٚ بلى الُٓام بدوز َانل بًجابي في  -الهساُْت نشُت الٓمت الهسبُت، وجؿٍى . َو
ً
 واْخطادًا

ً
بًداد طُاطُا

لى نٓد ماجمس للمطالخت الهساُْت ْبل الٓمت الهساقي، مً خالٛ نالْاجه الجُدة مو ألاؾساٍ اإلاخخلُت، ويهدٍ ب -الخىاز الهساقي 

 ؤّن الٓػاء نلى "دانش" في 
ً
ع هرا الخـ الظُاس ي مً خالٛ دنم الٓادة الهسب. لً٘ اإلالٚ ًدٕز جماما الهسبُت، وجَ٘س

ت الهساّ، وجدظحن الىغو الداخلي، ولهب ألازدن دوز "الخجظحر" بحن الهساّ والهسب، بهد الجُاء الىاْو، زهحٌن بدل ألاشم

 الظيُت هىإ، والىضٛى بلى جُاهماث طُاطُت واْهُت وزابخت. 

سي ؤن الدوز السوس ي ًمً٘ ؤن ٌظاند في الىضٛى بلى خلىٛ   في جُ٘حر اإلالٚ، ٍو
ً
 ٖبحرا

ً
جبٓى الٓطت الظىزٍت شايال

ُت   بلى جُاهماث ؤمحٖر
ً
ت آلان ج٘مً في جثبُذ الهدهت ووِْ بؾالّ الىاز، وضىال وطُت ؤنمٔ خٛى الخل ز  -طُاطُت، لً٘ ألاولٍى

 الظُاس ي وبىىده. 

ذ ما ًصاٛ  ه ٌهتٍر بإن الْى
ّ
ُت الجدًدة نلى َ٘سة اإلاىاؾٔ آلامىت، بال ؤه ونلى السيم مً جىأَ السوض وؤلادازة ألامحٖر

ُت.  ت الظُاطاث الهملُت الجدًدة لدي ؤلادازة ألامحٖر ، َال شلىا بداحٍت بلى مهَس  نلى الاطترطاٛ في الخُاٛئ
ً
 مب٘سا

د هجر ألازدن خالٛ الهام ألاخحر في جثبُذ م ُت، ْو ا يهم ألازدن، بدزحت زئِظت، هي اإلاىاؾٔ الجىىبُت والجىىبُت الشْس

سها بلى "مىؿٓت آمىت"، جٓىم نلى جُاهماث دولُت وغماهاث  ظعى بلى جؿٍى ت في دزنا، بالخُاهم مو السوض، َو هدهت نظٍ٘س

 زوطُت. 
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م   في اإلاسخ 1ًخمثل الخؿس ْز
ً
 ؤمىُا

ً
ُت، وجددًدا لت اإلآبلت، باليظبت لألمً الىؾني ألازدوي، في خدوده الشمالُت الشْس

داء، هدى  -بادًت الشام التي جمخد مً اإلاىاؾٔ الخدودًت الهساُْت   بلى جدمس، وشّس الظٍى
ً
ِ دًس الصوز، وضىال الظىزٍت بلى ٍز

بان لالحئحن الري ٌظعى جىكُم دانش للظُؿسة نلُه . َمو الػًىؽ التي ًخهسع لها "دانش" طخٙىن الجىىب ومخُم الٖس

 لألزدن، طِظعى بلى الخهامل مهه بطىزة 
ً
 مباشسا

ً
 ؤمىُا

ً
جلٚ اإلاىؿٓت )بادًت الشام( مىؾً وشاؾه اإلآبل، ما ٌشٙل جددًا

بت مً ألازدن.  ، ويحر مباشسة مً خالٛ الُطائل اإلاظلخت الٍٓس
ً
ا  مباشسة نظٍ٘س

ىحي بجدٛو ؤنماٛ ؾاٍ خدًث اإلالٚ نلى الهالْت مو ال خلُج وبًسان وملُاث بْلُمُت طاخىت، مثل الُمً ولُبُا، ٍو

 مصدخم بالخدّدًاث واإلاخًحراث في الهام الخالي للدبلىماطُت ألازدهُت، وزبما لٓىاجه اإلاظلخت وألاحهصة ألامىُت.

 في ذلسي سقىط مبازك: سينازيىهاث املستقبل

 2017\2\12  21نسبي   نمس ناشىز 

، الدً٘خاجىز الري خ٘م مطس إلاا ًٓسب مً زالزت نٓىد. وقىذ ْىي  في هرا الشهس مىر طذ طىىاث طٓـ خظني مبإز

تها  ت وال٘سامت والهدالت والسخاء الاْخطادي.  -بةضالخُّيها وزىازها-الخًُحر ْو ٔ ضاز ُمَهّبدا للخٍس  ؤن الؿٍس

تها مشانس الخُاٛئ ووشىة الاهخطاز، بدظاباث ا إلاظخٓبل وطىء جٓدًس حجم الخددًاث. َما هي اإلاخًحراث واخخلؿذ ْو

ً الٓىي لًحر ضالر الثىزة؟ ؟ وماهي اإلاظازاث اإلادخملت في قل اخخالٛ مىاٍش  بهد طذ طىىاث مً بطٓاؽ مبإز

، وذلٚ بالسيم مً ؤوحه الدشابه  مً الخؿإ انخباز الىكام الخاٖم في مطس ؤهه مجسد امخداد لىكام خظني مبإز

 اإلاخهددة. 

نظ٘سي ال ًٓبل الخإًُد الُاجس،  -َالىكام الخالي لِع َٓـ ؤشد بؿشا وؤٖثر شساطت ججاه مهازغُه. َهى هكام طُاس ي

 ؤو حًُحر اإلاىاِْ، ؤو الخُاد مىه. 

ُما ًخهلٔ  ِ ًىه٘ع نلى طُاطخه الخازحُت والداخلُت التي جداز بهٓلُت "بما مهىا بٓىة ؤو غدها". َو وهرا اإلاْى

ٗاها مدظاهلحن مو بالظُاطاث، َهىا ٕ انخٓاد ْىي طائد بحن ضٍُى زمىش الىكام وبهؼ ُْاداجه، بإن مبإز واإلاشحر ؾىؿاوي 

 اإلاهازغت. 

 احساءاث ؤٖثر ضسامت ججاه اإلاهازغحن في الداخل. 
ُ
 ولرلٚ، َةن الدزض اإلاظخُاد مً نهدي مبإز وؾىؿاوي، هى اجخاذ

مشابهت لىكامي الٓرافي في لُبُا ؤو ألاطد في طىزٍا، َُيبغي ؤن جداز  ج٘خُٙاث -ؤو اغؿس الطخخدام-وبذا اطخخدم الىكام 

ٓت جمىو ؤي مظائلت دولُت ؤو ختى اهخٓاد بْلُمي.    الظُاطت الخازحُت بؿٍس

ٗان ٌهخمد نلى "شسنُت" بٓائه في  . َىكام مبإز  ت للىكام، َهي جخخلِ ٖرلٚ نً هكام مبإز ؤما نً الؿبُهت البيٍُى

ت مخىاَظت لٓمو الظلؿت لثالزت نش اث، ونلى حهاش للخشد الظُاس ي ممثال في "الخصب الىؾني"، وؤحهصة ؤمىُت ونظٍ٘س ٍس

 اإلاهازغت، ؤبسشها حهاش "مباخث ؤمً الدولت". 

ٗاهذ ماطظت السئاطت نملُا ؤْىي َانل طُاس ي داخل الىكام، وهى اطخمساز للىمـ الري ؤزطاه نبد الىاضس،  و

 في ماطظت السئاطت ؤْىي مً الهظ٘سي الري ًٓىد الجِش. وملخطه ؤن الهظ٘سي الري ًٓبو 

َمثال، خحن اضؿدم حماٛ نبد الىاضس مو نبد الخُ٘م نامس، هدس ألاخحر ؤو اهخدس، وخحن خدر ذلٚ الطدام بحن ؤهىز 

ت وألامىُت ألاخسي، اهخهى ألامس بهم في السجً "ٖمساٖص ْىي" َا ٔ مدمد َىشي والُٓاداث الهظٍ٘س  طدة. الظاداث والٍُس

 .  وختى نىدما قهسث شائهاث خٛى الؿمىح الظُاس ي اإلادخمل للمشحر مدمد نبد الخلُم ؤبى يصالت، ؤْاله مبإز
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، َٓد حًحر هرا الىمـ. َٓد ؤضبذ الهظ٘سي الري ًترؤض الُٓادة الهلُا للجِش )اإلاجلع 2011ؤما مىر شباؽ/ َبراًس 

 الري ٌظُؿس نلى ماطظت السئاطت.  ألانلى للٓىاث اإلاظلخت ؤو اإلاجلع الهظ٘سي( ؤْىي مً

، زم السئِع مدمد مسس ي في 2011َهىدما اضؿدمذ اإلاطالر، خلهذ ُْادة الجِش خظني مبإز في شباؽ/ َبراًس 

خا" بهد الاهٓالب نلى السئِع اإلاىخخب. 2013جمىش/ ًىلُى   ، زم نُيذ زالثا بانخبازه "زئِظا مْا

ٗاهىن الثاوي/ ًىاًس  ع الهظ٘سي ؤخد ؤنػائه للسئاطت، مثلما جُهل ألاخصاب الظُاطُت. وؤضبذ ، زشر اإلاجل2014وفي 

سشر زئِظا للجمهىزٍت بيظبت َاْذ 
ُ
“ ًُىشون ”في اإلائت مً ألاضىاث. ولً٘ خالَا لطدام، والٓرافي، وألاطد، وبُٓت مً  96اإلا

 جلع الهظ٘سي، ولً٘ ذلٚ ْد ًخًحر.  بهره اليظب، ال ًمً٘ دطخىزٍا لسئِع الىكام ؤن ًُٓل وشٍس دَانه، بال بهد مىآَت اإلا

وجمىش/  2011ؤما مً حهت الثىزة، َإطىؤ الخًحراث نلى ؤلاؾالّ جمثلذ في َٓدانها مٙاطبها اإلاسخلُت ما بحن شباؽ/ َبراًس 

اث ألاطاطُت، وهصاهت الطىدّو الاهخخابي، ومداطبت زئِع الىكام الظابٔ وبهؼ ُْاداجه. 2013ًىلُى   ، وهي الخٍس

ٓدث ا ٗاَت نلى ؤضهدة الهدالت الاحخمانُت، وؤلاضالح الاْخطادي وألامني والهدالت َو ٗاث الجادة  لثىزة اإلابادزاث والخدس

 الاهخٓالُت وخّٓى ؤلاوظان. 

ِ الخسإ الداخلي، بل  -ؤلاضالخُت منها والثىزٍت-وشج بال٘ثحر مً ُْاداث الخًُحر  في السجىن. بال ؤن ذلٚ لم ًْى

حن ألطباب طُاطُت، مً غانِ خالت الًلُان. و  ل٘ىه ؤدي بشٙل مباشس بلى هصوح ما بحن نشساث بلى مئاث آلاالٍ مً اإلاطٍس

ىىن بهد اهٓالب  ُّ  . 2013بُنهم بسإلااهُىن ووشزاء طابٓىن، وختى هىاب زئطاء ُمَه

خاب وصخاَُحن وبنالمُحن بازشًٍ مً اججاهاث طُاطُت مخهددة، وهي اإلاسة ألا  ولى في جاٍز  باإلغاَت ليشؿاء طُاطُحن ٖو

 مطس مىر بنالن الجمهىزٍت التي ججزح َيها مهازغت بهرا الدجم والثٓل للخازج ألطباب طُاطُت.

  

اطدبدلذ ٗىابِع الٓخل الجماعي والاخخُاء الٓظسي والخهرًب اإلامىهج والخ٘م الهظ٘سي الاطدبدادي والاهخخاباث 

ت وال٘سامت و   الهدالت.الهصلُت ؤخالم زىاز ًىاًس في الهِش والخٍس

هاتهم في شباؽ/ َبراًس  ، ؤو في ذٖسي طٓىؽ مبإز ألاولى في شباؽ/ َبراًس 2011ولم جً٘ جلٚ الٙىابِع غمً جْى

2012 . 

ٗان الاطخٓؿاب ْد بلٌ ؤشده بطساناث الشىازم بحن ْىي الخًُحر بدلٛى شباؽ/ َبراًس  ٗاهذ ْىي الىكام 2013و ، بِىما 

 ( جيظٔ مو بهػها. 2013)في جمىش/ ًىلُى الظابٔ والىكام الٓادم 

ت وال٘سامت  ، ماذا بٓى للثىزة مً مظازاث مدخملت باججاه "الهِش والخٍس وبهد طذ طىىاث مً طٓىؽ مبإز

 والهدالت"؟ جىحد خمظت مظازاث مدخملت، لى هكسها بشٙل مٓازن. 

: اطخمساز الىغو نلى ما هى نلُه آلان، وهى خلُـ مً اإلآاو  ُاث اإلاظاز ألاٛو مت اإلادهُت )مظحراث، بغساباث، ْو

 مو اللجىء لإلنالم والٓػاء، خحن جخاح الُسضت(.  -وفي ؤَػل ألاخىاٛ انخطاماث-اخخجاحُت 

ػاٍ بلى ذلٚ ما جُهله اإلاهازغت بخ٘خالتها في الخازج )زيم اوشٓاْاتها وهصاناتها الداخلُت(، ًتراوح ما بحن اليشاؽ  ٍو

 وؤلانالمي والخٓىقي والٓػائي الدولي. الدبلىماس ي والظُاس ي 

هم ؤن هرا مظاز "غًـ" باألطاض ولِع "حًُحر". َاإلآاومت اإلادهُت طُٓها بًجاد مٓهد وزحر نلى 
َ
ُ ًُ ؤما الري ًجب ؤن 

 ؾاولت الخُاوع، ولِع ْلب الؿاولت، وهى ما ًجمو نلُه مهكم نلماء هرا الخخطظ. 
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ُد اإلااطظاث اإلاظلخت، ؤو حهاؾُها، ؤو الخٓاء مطالخها مو ٗل مؿالب ؤو بهؼ ومىؿٔ "الخًُحر" مً خاللها ًإحي نبر جدُ

 مؿالب اإلآاومحن. 

ذ زئِظان مً خالٛ هرا اإلاظاز: مبإز ومسس ي. ألاٛو مظدبد، ؤٖمل طذ مدد زئاطُت باهخخاباث  ت، ؤٍش وفي الخالت اإلاطٍس

 ، ولى ْسز الدَام لخهٓدث ألامىز ؤٖثر. 2011ىه في واطخُخاءاث هصلُت، وآخس خـ دَام له )الخسض الجمهىزي( لم ًداَو ن

مً٘ َيها. وزيم الخشد له والخشد اإلاػاد  ًُ ؤما الثاوي، َهى ؤٛو زئِع مىخخب باهخخاباث هصيهت، ولم ً٘مل زبو مدجه ولم 

 له، لم ًداَو نىه الخسض ٖرلٚ. 

ى ذاجه مو السئِع الخالي يحر مسجر أل  طباب ندة. ؤوال: ألن الخهاؾِ والخُاد مً ولً٘ ج٘ساز ما خدر مههما بالظِىاٍز

ا  ٗا حًُحًر ْبل ُْاداث اإلااطظاث اإلاظلخت يحر مىحىدان. وزاهُا: ألن هره الُٓاداث جىكس للثىزة نلى ؤنها تهدًد ؤمني ال جدس

دة لها مثل حمانت ؤلاخىان اإلاظلمحن(.   بًجابُا )خاضت الىكسة لبهؼ الخىكُماث اإلاٍا

 ًٙىن زئِع الىكام الخالي ْد اطخىنب الدزض. َبال شٚ اطدثمس وطِظدثمس في "شب٘ت بهٓاذ". وزالثا، مً اإلاظدبهد ؤال 

رلٚ بوشاء "وخداث الخدخل  ومً هىا، جإحي الخًُحراث اإلاخهددة في الخسض الجمهىزي في الثالر طىىاث اإلااغُت، ٖو

و" نلى ؤنحن بهؼ ؤْازبه.   الظَس

ت. وه ٗاث التي ازج٘بها الىكام الجدًد خالٛ اإلاظاز الثاوي: مظاز اإلاطالخت والدظٍى ىا جطؿدم الهدالت بالتهدئت. َاالهتها

 زالر طىىاث لم ًسج٘بها هكام مبإز خالٛ زالزحن ناما مً الاطدبداد الٓمعي. 

ٗامحراث الهالم في آب/ ؤيظؿع  ، ْد جمس دون 2013َإشمت مٓخل ؤٖثر مً ؤلِ مهخطم في ؤْل مً نشس طاناث ؤمام 

 خالت اإلاطالخت.  مداطبت حادة في

رلٚ ؤشمت ؤٖثر مً ؤزبهحن ؤلِ مهخٓل طُاس ي واإلائاث مً خاالث الاخخُاء الٓظسي. وفي الهدًد مً الخاالث اإلاشابهت  ٖو

خا مً ؤحل الظلم الاحخماعي، لهل ؤبسشها الخالت الدشُلُت.   جم الخطخُت بالهدالت مْا

، وطلم الظلؿت طلمُا 1988خُخاء الشهحر نلى بٓائه في ، وخظس الاط1973َالججراٛ بىىشُه ْاد اهٓالبه الدمىي في 

ت يحر نادلت في  ؿاهُا ال حشُلي(.  1998، ولم ًٓبؼ نلُه بال 1990بدظٍى  )وفي بٍس

ً، الري ْاد اهٓالبه في  ي الظابٔ، ٖىهان اٍَس رلٚ خالت الدً٘خاجىز التٗر  .  2012، ولم ًداٖم بال في 1980ٖو

ً الٓىي  وزيم ؤن خاالث ٖثحرة ؤخسي اهتهذ ٗان اخخالٛ مىاٍش هت(، بال ؤن الشسؽ  به٘ع ذلٚ )ؤي بمداطبت نادلت وطَس

ٗان ؤو بضالخُا(.   لطالر الخًُحر )زىزٍا 

ً الٓىي مخخلت لطالر الىكام، ومً الىاضر ؤهه ال جىحد بزادة طُاطُت حادة لدي  ت، َةن مىاٍش ؤما في الخالت اإلاطٍس

ت، ختى لى ْبلذ  ُْاداث اإلاهازغت برلٚ.  ُْاداجه للمطالخت والدظٍى

ٗاهذ جُهله بهؼ ألاخصاب الظُاطُت  ؤما اإلاظاز الثالث: مظاز اإلاهازغت مً داخل الىكام، بٓىانده وشسوؾه، وهى ما 

 .  وحمانت ؤلاخىان في خٓبت مبإز

، ول٘ىه لِع آلُت حًُحر وال آلُت غًـ َهالت، بظبب حمىد وحشىج  والجدٛ في ممحزاث ونُىب هرا اإلاظاز ًؿٛى

 اإلاىكىمت. وبهما ْد ًازس هرا اإلاظاز بًجابُا في ْػاًا مهُىت، مثل بهؼ ْػاًا خّٓى ؤلاوظان وبهؼ ْػاًا اإلاسؤة وألاْلُاث. 

ىع مً الىكام الخالي، ألطباب ندة منها  .  -ٖما ؤطلُىا-وهرا اإلاظاز مَس  ؤهه مخخلِ نً هكام مبإز
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جخبىاها بهؼ ُْاداث  -بضالخاث طُاطُت واْخطادًت واحخمانُتوهي خصمت -ؤما َُما ًخهلٔ بمظاز "ؤلاضالح مً ؤنلى" 

( 2000الىكام، نلى يساز "بضالخاث" طُِ الٓرافي )ما طمي بمشسوم لُبُا الًد( وبشاز ألاطد )ما طمي بسبُو دمشٔ نام 

و لجىت الظُاطاث وحمهُت اإلاظخٓبل( ؤو ختى بضالخاث الساخل ؤهىز الظاداث في ؤوائل الظبهُيُاث،  وحماٛ مبإز )مشاَز

 َُبدو ؤنها يحر وازدة. 

اث الٓمو والُظاد التي ججاوشث نهدي مبإز ونبد الىاضس بمساخل،  ، ومظخٍى َسيم الخدهىز الاْخطادي يحر اإلاظبّى

هه الٓىمُت  ت" ونً مشاَز والاطخٓؿاب اإلاجخمعي الشدًد، َةن زئِع الىكام ال ًِ٘ نً الخدًث نً "بهجاشاجه يحر اإلاظبْى

شٙى مً ندم جٓدًسه بظبب ذلٚ.  التي جخؿذ  و نبد الىاضس، َو  مشاَز

حن  ت َشل طُاطاث الىكام نلى اإلاظخٍى ، وملخطه هى اطخمساٍز ؤما اإلاظاز ألاخحر: َُبدو ؤهه خلُِ الثىزة ألاٛو

ٗاهذ مأالجه لِظذ ف اث الٓمو. وما طُيخجه هرا اإلاظاز يحر واضر ختى آلان، وبن  ي ضالر الاْخطادي والاحخماعي، ًلُه مظخٍى

 اطخدباب الىكام الخالي.

 سخسيت إسسائيليت من فسح السيس ي بمديح جسامب وسبب املديح

 2017\2\11ضالر الىهامي   -21نسبي -يصة

ٙي دوهالد جسامب  سخس مهلٔ بطسائُلي بازش مً خسص هكام الخ٘م في مطس نلى ببساش مدي "بعجاب" السئِع ألامٍس

 بسئِع الىكام نبد الُخاح الظِس ي.

"؛ ْاٛ نىدًد 21ٛ حهلُٔ له غمً بسهامج "ًىمان"، الري بثخه ْىاة الخلُصة ألاولى اللُلت اإلااغُت، وجابهخه "نسبيوخال

ٗاهىا ًجلظىن مهه في ألاطخىدًى: "جخُلىا ؤن الجِش اإلاطسي  يساهىث، مهلٔ الشاون الهسبُت في الٓىاة لهدد مً شمالئه الرًً 

ه؛ هطُه ًخددر نً بهجاشاث الجِش اإلاطسي في طِىاء، والىطِ الثاوي ًخػمً ؤند ماخسا َُلما نسغه ؤمام غباؾه وحىىد

ُه مً الظِس ي".  اْخباطاث وظبذ لترامب وجخهلٔ بمْى

ذ الري ًخهسع َُه  وؤغاٍ: "لٓد خسص مهدو الُُلم نلى جػمحن الُُلم نددا مً بشاداث جسامب بالظِس ي، في الْى

ُه مً اإلاظلمحن".جسامب الهخٓاداث خادة داخل   الىالًاث اإلاخددة وفي ؤزحاء الهالم، ال طُما بهد مْى

 وؤشاز بلى ؤهه مً الىاضر ؤن الظِس ي ًسي في "مدًذ جسامب له دلُال نلى ضالخُخه لخ٘م مطس".

وطمذ يساهىث لىُظه بشسح طس "مدح" جسامب للظِس ي، ْائال: "جسامب بالُهل ًسي في الظِس ي همىذج الخاٖم الري 

د خ٘ما دًمٓساؾُا"؛ ملمدا بلى ؤن جسامب مهني بشٙل ؤطاض بػسب ًجب ؤ ن ًخىلى مٓالُد ألامىز في الهالم الهسبي، َهى ال ًٍس

.  ؤلاطالم اإلاخؿٍس

ولُذ بلى ؤن "خسص جسامب نلى مدح الظِس ي ًدلل نلى الُّس ال٘بحر بحن حدٛو ألانماٛ الهالمي لإلدازة الجدًدة 

 مشحرا بلى ؤن آخس ما ٌهني جسامب ؤن "جيشإ دًمٓساؾُاث في الهالم الهسبي". مٓازهت بةدازة ؤوباما الظابٓت"،

 خليفت السيس ي يسبط إلاخىان بداعش ويستدل بالبلتاجي

 2017\2\11خظً مدمىد    -21نسبي -الٓاهسة

ٗان خسب مدمد َسج الصخاث، وحىد ازجباؽ وزُٔ بحن حمانت شنم مدًس بدازة اإلاخابساث الخسبُت والاطخؿالم، اللىاء  ؤز

ذ طابٔ للُٓادي في الجمانت، مدمد البلخاجي.  ؤلاخىان اإلاظلمحن، وجىكُم الدولت )دانش(، مظخدال بخطٍس



 

 15عسبيـــتشــــؤون 
 

، لُخىلى وشازة 2012والصخاث هى الخلُُت الثالث للظِس ي في زئاطت اإلاخابساث الخسبُت مىر جٕس هرا اإلاىطب في نام 

ٗان، 2014َام، ْبل ؤن ًخلُه ضهسه اللىاء مدمىد حجاشي، الري اطخمس ختى نام الد ٔ، وؤضبذ زئِع ألاز ، وزقي بلى زجبت ٍَس

، نىدما جم هٓل الصخاث مً ُْادة الجِش الثاوي بلى زئاطت اإلاخابساث 2015زم جىلى اإلاىطب اللىاء ضالح البدزي ختى نام 

 الخسبُت والاطخؿالم.

 "مجابهت ؤلازهاب"

ت" بالجِش اإلاطسي، بدػىز الظِس ي، جدذ نىىان "مجابهت و في ٗلمخه، غمً هدوة هكمتها بدازة "الشاون اإلاهىٍى

ؤلازهاب.. بزادة ؤمت"، ؤشاز الصخاث بلى "جؿىز ألاوشؿت ؤلازهابُت بالبالد، وجدانُاتها نلى ألامً الٓىمي اإلاطسي، في ؤنٓاب زىزة 

 ".2013ًىهُى  30"

ظُٔ والخهاون بحن "حمانت ؤلاخىان ؤلازهابُت، ونىاضس جىكُم ؤهطاز بِذ اإلآدض، وجىخد وؤٖد جطاند مداوز الخي

ت لدنم ؤهداٍ حمانت  جىحهاتها هدى هدٍ واخد"، مػُُا ؤن "هرا الهدٍ هى الازجُام بذجم الػًىؽ نلى الخٙىمت اإلاطٍس

 ؤلاخىان الطخهادة الظلؿت"، خظبما ْاٛ.

 ٖالم البلخاجي

ِ الصخاث ٗلم دا طابٓا للبلخاجي ْاٛ َُه: "هرا الري ًددر في طِىاء، زدا نلى هرا الاهٓالب وهىا ؤْو خه لُهسع جطٍس

ِ في الثاهُت التي ٌهلً َيها نبد الُخاح الظِس ي ؤهه جساحو نً هرا الاهٓالب، وؤهه صدر الىغو، وزده بلى  الهظ٘سي، ًخْى

 ؤهله، وؤن السئِع ٌهىد بلى طلؿاجه".

: "ؤو  ب الصخاث بالٓٛى ّٓ ِ ؤلازهاب في مطس، ٖما ؤشاز )ًٓطد ون د ؤن ؤشحر بلى ؤهه ال ٌظخؿُو ؤخد ؤن ًمخلٚ ؤن ًْى

ٗان هىإ ازجباؽ وزُٔ بحن حمانت ؤلاخىان ؤلازهابُت، ونىاضس جىكُم ؤهطاز بِذ اإلآدض  البلخاجي(، في الثاهُت الىاخدة، بال بذا 

 في طِىاء".

 جم بدمد هللا
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