
 مفاوضات طابا.. أية حيل لغوية تردم الفجوات؟

كثرت التكهنات في  عقاياا انتهيال الي ارخ اة ميرخ ايض ا اابيات لاايا اياو ااتاياو ا يا  

ات اق )تات اللاالة( منلاي قلى قناصر ا الصات   م خ. انه الت كمر الذي متعلق ايالاع اات 

 خ ف  الامانات الرسامة قااة. اانتظارها. اها اض ناامة ع رى تعامر قض الثاة الا اا 

فأمة اع اخ ه  الت  تر م ال  ياخ ايا ايمض الالليا ال لسيلمن  العراي  ابسيالا  ايأض تعيا   

تكاض للمها ؟ اعمة اع اخ ع يرى تير م  السما خ قلى الا س للعرا اامض الاللا ابسرائمل  اأض

ت ةسيااا انسيانمة )افيق ال  اخ اا امض اق العا خ لال ئمض ال لسلممض اايمض  ايش لياو العيائال

اللرح االسرائمل (. اعمة اع اخ ثالثة تر م ال  اخ اا امض الاا ية ال لسيلمنمة الااسية اليى اميا  

اللييرا اامييا  الييري ااييمض الالييراقات االسييرائملمة الاائايية قلييى االسييتئثار اكييو  لييرخ اييال فيي  

 الانلاة؟

الااماي  في  سياقة الاسيم. اال  اض الامو اللغامة ال تستلمش اض تكاض اي مال  قيض الابيااض 

ن ري اا الاميو اللغامية الااتكيرخ التي  ماكيض عض تعيالة اسيألة الاي س االاسي   اة صيى  اعي اا 

 ااييت صييمغة  عييو السييما خ الااايي خ سييما تمض ت فيياق اةرال اتاييت اةرال. اال الامييو اللغاميية 

 .  اة رى الت  تافق امض اق العا خ اامض  اش لاو ق   اا   اض العائالت

ليم ماصي  التاصيو  ايض اميا اةسياس ااض الاابح اض ا رال ا اابـات لااـا اة مرخ كلهيا 

الى نتائة ذات  االمة للتن مذ  اإنها إناا قا ت ةسااا اتصلة ااالنت ااات ابسيرائملمة ااالرباية 

 ف  إقلال ااراك ااااه ار ة ماتا انها لالنتصار قلى لاراض. عاا ناض ال لسلمنممض فليم تكيض

ل منا عسااا ااباة ل  او هذ  الا اابات.. اللهم اال  او اللاقر ))عنا الغرمق فاا  ياف  ايض 

 الالو((.

اساق اض تامض للااهامض قن نا  اع  االنت اايات االسيرائملمة الاابيمة ايمض اياراك انتنمياها   

مت تيق  اض الاراهنة قلى ااراك كانت ب لية اسيال تاي مر. فاي  ت تيق في  الااارسية قيض عرذو ايا

قنييه ر ييو االاييتالو.. ا يي  تايي ا صييرااة فيي  ا تايياح اييااارخ اليي فاح ابيير  ليياراض اعركيياض 

ال مش االا ياارات  ايو اياال  عراعية ليهار قيض تعاي   ))ت  مير الابيش((  اذليك ة يذ اايام 

الااا رخ ف  سلسلة اض ال لاات االاتاللمة التي  رعمناهيا اقامناهيا اقانمناهيا اايا ال اامي  قلميه 

 اباح! اض ال

اقلى   ر الرؤمة الااكنة لللارح ال لسلمن  المام ال نسيتلمش اض نيرى عمية اكاية في  هيذ   

الا اابات الت  عسااها ))ااراثانمة(( ف  راش الساقة اة مرخ اض ا يا  اياراك رئيمس اارال 

 استامالً ااش تصرماات لاراض الاائو انه لض معترف اأمة نتيائة لا اابيات االمية عا سياااة اذا

 اصو الى س خ الاكم.

عض عكات لعاري ااص   قبااً ف  الا ليس التليرمع   لي ى  قلى اة و الكنن  ال عستلمش 

رؤمت  رئيمس الا ليس متيرعس الافي  ال لسيلمن  اليى هيذ  الا اابيات التي  ليم تيا  قيض كانهيا 

 ائاياً في  اياو اسيتارار   قاالً اسراماً الستهالك ال اهار ابسرائمل . عقتاي  اض قليى الا ليس

ترلمح رئمس   م  للا لس التلرمع  ا لعله اض الاناسا عض متيالى السيم  عااي   رميش  اأقااله

 ااماة الا اابات ف  ا لس الاارال ال لسلمن   فذلك عكثر لما ة لل امش.

  رماة تاسمم اللعا الااا   



ا اللييعا لييا كانييت هنيياك لييها خ تعليي  لللييعا اةكثيير ت انسيياً اترااليياً فيي  العييالم السييتااه 

 العرا  ال لسلمن  اال انااح.

انه لعا صغمر االاماس الى بمر   مامم فاق عرال  لملة الاسااة  ااا  عو التااصو ايمض  

  ااقاته اعفرا   عسهو اض تااصو بمرهم ف  الال اض ذات التع ا  الب م االاسااة اللاسعة. 

 الامتييه  مانيية سييااامة اهييا لييعا ذا عراايية  ااميية ااايي خ  مييتكلم لغيية ااايي خ  اتعتنييق ب 

اع لمته  مانة سااامة ع رى   اض عض متااح هيؤالل اهيؤالل تااقياً كاميراً ايمض ايذاها اتنياثرخ. 

ااض لأض ذلك لاعاً عض معاا اآلصرخ امااي اللااة امالو عسااا ال ر ة اال الف الااكنية لي ى 

 اللعاا ذات الااامات االلغات اال مانات الاتع  خ. 

عا ف  تارم ه الاعاصر اأا اا  سام  اتعرال للاتو االته مير االتراميش  ا   ار هذا الل 

اارهنت له الساقات الار ة عض اا خ ص افه ه  عابى سالح  ااا خ  لاا عانائه هي  عن يش 

 اال اعلمييا قيياال قاييا ملاييا  لييعا ال مسييتلمش عض م ييرل فيي  عاانتييه اال مسييتلمش عض مصييا  إال 

أض التعييرال للت ييارا الااسييمة ذاتهييا  ااكاايي خ ال يياف اتايي مم عبلييى التبييامات. اكيياض اييض ليي

 اال اح االناص ف  اةن س ااةاااو االثارات عض مام  النسمة اتانة اإاكااا.

اكيياض اييض الاالاييظ عمبيياً عض التييأثر اييالتلارات الابييارمة اليياار خ اييض العييالم ال ييار   عا  

فليمس هنياك ذليك ال يارق  قيات.ال ياار ال غرافي  كياض اتااراياً في  اي ا  اا ايه في  سيائر الالا

الابيارمة ايمض ع يرا اي ض السيااو اعاعي  ابيارا الاا مية في   الهائو ف  ا او التأثر ايالتغمرات

ت ااٌت اعمٌ  ايمض الاي ض االالي ات ذات الليااش الابيري اايمض الايرى فلسلمض كاا عنه لمس هناك 

ااةرميياف ذات اللييااش ال الايي . ااالاثييو مالاييظ عض فلسييلمض ت لييا اييض تلييك ال سم سييال ال منميية 

االلائ مة الاالاظة ف  كثمر اض الال اض فالغالامة الاسلاة في  فلسيلمض تنتاي  اليى ايذها اااي  

تنتايي  الييى اييذها ااايي  ااييض ال يي مر االييذكر عض الاركيية الالنميية ااة لميية الاسييمامة ااعظاهييا 

ال لسلمنمة  س ت النسمة الااا  الااثو قلى عرال الاا ش فكانيت فعالماتهيا قايارخ قيض الياركة 

اثماة امض الاسلامض االاسماممض اامض الا منـة االرمف االاـا مة  ااـا اض انت ابة عا ثيارخ عا 

اهييا قاييٌو الييترك اييمض اللييرائح الا تل يية ااسييتامات العايير  ابييراا عا اظيياهرخ عا  تيياو اال

الا تل ة. ا   مكاض للرائح اعمنة إسهام عكار اض بمرها ف  برا عا آ ر ايض بيراا الك ياح 

ال تاا  مظهر لنيا فعالمية لياالة ال  عا ف  ا ت عا آ ر اض ارااو النباو الالن  الكض الاساا

 لاكم االنساة لكو  بمة ت تص ااسمرخ اللعاا.تستثن  عا اً. اهذا ها الاعاو قلمه ف  ا

اض اعال  صار النظر    م مناض لعااً اكااليه إذا هيم رصي اا اركتيه اسيكانه قاير قاي  عا  

قا مض اض الااض الا انهيم اقتاي اا الاعميار الصيامح لا يا عض منظيراا اليى الليعا اا ااقيه 

ليى هيذا الاعميار نؤكي  ايا سياق عض ااكااو اركاته اسكناته  الو  رض اض الااياض ايثالً ا رمياً ق

علييرنا إلمييه اييض اض اللييعا العرايي  ال لسييلمن  ا امييش اكاناتييه اقناصيير تركماييه كيياض ااييا مييااو 

 م س  اا خ بامر اارا خ اااساس  امسمر افق نهة ك اا  نامو.

لذلك م ا النظر ارماة ل م خ ةالئك الذمض ملعااض لعاة ت تمت ال اهية ال ا لمية  اماياالاض  

لاا عنصار اارمي مض ايض عليااههم قيض لرميق إثيارخ النعيرات البيماة. ا ي  مكياض اعبيهم استا

 هلة انتهااممض قا امض قض استالاا الناس اض  الو قلم نافش عا تراا ك اا  عا  لق اام . 

بمر عض ال صم صااا الاصلاة اةكار ف  ال ر ة ااال تالف سيرقاض ايا ماتلي  عالئيك ال هلية 

هؤالل لاااراً   م اً ف    اتـه ااببيافة اليى ليااامر قاملية ع يرى تي رك  االنتهااممض. امصاح

اييا الييذي ت علييه اييا ، ذي ايي ل  اتن ييذ تعلماييات عسما هييـا اابر ييـاف اابفسييـا  ات رمييا ال اهيية 



ال ا لميية. اهييـؤالل هييـم الييذمض ال معرفيياض اييض تارمييـم لييعاهم ااال هييـم إال ااييض )الااسييام( ا 

  اماسااض اض ااباكاض   اح  امش الناس كو الا ت. )الا لمر( ا )الراااض(

 

 لالات اةسااح 

 !هو اض الاسااة للر و عض مرت ي الااخ بماة )اا ي( اذا كاض كرله اا ا اً عاااه؟ 
  . مااليياض اض االاييتالو اسييت  م  ييذائف المارانمييام الاثييال فيي   لييـاح بيياخ قلييى ناييـا اؤكيي

خ ايض ابصيااات اأقرابيه. امسيتاع  اعيال امبم اض اض ا منية  يانمانس ليه ت اياالت قي 
النيياس هييذا اةايير قلييى عسيياس اض اةثيير الاييؤذي لهييذ  الاييذائف لييا عللاييت سيياف مليياو  نييا  

 االاتالو عن سهم. فهو سنعرف الااماة  رمااً؟
 ترى.. اض ها اة و سالاً امض هؤالل السمئمض؟ 
 ت لمس الاهم اض مكياض اتعلاياً   الاا ت لمس الاهم اض مكاض الارل اتعلااً  ااناا اثاف. اع او

 اال اثا اً  ااناا ااصو قلى ترامة ف  امت عهله.
  تامات سم خ الاميت اةايمال ال  مي  اتعلمااتهيا الاالعية اليى اياظ   الاليترمات اض ال مي  لاا

 الكااو للاكاض. هذا  م  اذا رافاه اظر آ ر قلى   او ع اات اانمكا  اا اتها عمباً! 
 ض ذات ارخ قض ارئممو لاراض ت انه إنسياض كيذاا. ايو ا ياو قنيه انياامم  او  افم  اض بارما

اييم ض ت ال عسييتاع  عض ماييام اتيي امر اناييالا بيي ي. االغرمييا اض إ ييرالات ايياراك قلييى اةرال 
 عثاتت اض لاراض    ال مكاض عساع اض ااراك!

  مييذ رفييال اعييال اةقبييال فيي  ل نيية العاااييات التااعيية للاييم الاتايي خ االتيي  تلييرف قلييى تن
ارنااة الن ل ااااو الغذال للا العراق تااميو االيم الميار ميارا للليعا العراي  ال لسيلمن . 

لئ برما؟ اسؤاو ا ر ت اا العـال ة امض )اعيال اةقبيال(الذمض رفبياا تااميو  هو ف  ذلك
 تارح الااة العرامة اتى المام؟ إرساو التارح العرا    اامض الذمض مستأ راض

 ا اابييات ال لسييلمن  فيي  لااييا فيي  اةسييااح الاابيي  اض الاليياه  فيات اعييال عقبييال افيي  ال
ايياا   ال لسيلمن  الااهيار اسيياا الاتيو اال ييرح ا االقا يات االت رمييف ااالهانيات لييمس في 

مستسمم اعه االاتسااات عاام الكاامرات االاظهر )الساار( ف  الا ائق.. ا تاا و الاالئم هنيا 
 اهناك.. 

 س الى ااا ثات سرمة اش إسرائملممض ف  اال  اعم خ.. الم ن هيم لم ن هم لااذا مذها اعال النا
عمباً لااذا م تبح  ائااً عاير الااا ثيات السيرمة  اايض هيم اليذمض سيرااا ع اارهيا.. عقتاي  عض 

 ال انا ال لسلمن  ها اةكثر رباة ف  التستر.. علمس كذلك؟ 
 المارانمام الاثيال اليى ااكاية  لا اض ف  العالم ق الة اااً لا ا تا مم كو اض است  ام  ذائف

  ا را  الارا.. اتى لا كاض رئمس  الة قظاى..
 

 

 



 


