
اتفاق العثظئ تةر أجاس يف طحروع 
أطرغضا لطصداء سطى البعرة
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افضتى  بسغث  الاعاظغ  بأتر  المسطمغظ  إلى  ظاصثم 
المئارك، راجغظ اهللا تسالى أن غاصئض طظ تةاج بغئ اهللا 
غسغثه  أن  وتسالى  جئتاظه  وجائطغظه  ذاساتعط..  الترام 
سطغظا جمغسا وصث ُأصغمئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
تسطغطه،  بسث  التغاة  واصع  شغ  اإلجقم  شاصغط  الظئعة، 
طظ  اإلجقطغئ  الئقد  وتترر  شرصاعا،  بسث  افطئ  وتعّتث 
ظفعذ الضفار المساسِمرغظ، وتتمض اإلجقم رجالئ عثى 

وظعر إلى السالط أجمع.
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بصطط: أجسث طظخعر

طثغر اقجاثئارات افطرغضغئ: 
تصسغط جعرغا والسراق 

اتامال صائط
المرضجغئ  اقجاثئارات  وضالئ  طثغر  برغظان،  جعن  صال 
افطرغضغئ، إن عظاك اتاماقت تحغر إلطضاظغئ تصسغط 
جعرغا والسراق، طسرًبا سظ سثم بصاه شغ إطضاظغئ إظحاء 
بحضض  افطعر  تثغر  الئطثغظ  ضق  شغ  طرضجغئ  تضعطئ 
تغ  طرضج "جغ  طع  طصابطئ  شغ  برغظان،  وأضاف  سادل. 
جغ جظاغظغال" لفبتاث (غغر تضعطغ) بمثغظئ ظغعغعرك 
والسراق  "جعرغا  أن  الماضغ،  السئئ  غعم  افطرغضغئ، 
حعثا إراصئ الضبغر طظ الثطاء، شدًق سظ الضط العائض 
طظ الثطار، واقظصسام الطائفغ، لثا شعظاك اتاماقت 
وتابع:  الئطثغظ".  عثغظ  اظصسام  إطضاظغئ  إلى  تحغر 
تعتغث  وإسادة  الخثع  رأب  إطضاظغئ  طثى  أسرف  "ق 
جعرغا والسراق، لضظغ لسئ طاأضًثا طظ إطضاظغئ إظحاء 
شغ  سادل  بحضض  اإلدارة  سطى  صادرة  طرضجغئ  تضعطئ 
ضق الئطثغظ، لضظ طظ الممضظ أن غضعن عظاك تضعطئ 
تتئ  جمغسعا  تظدعي  ذاتغ  تضط  وطظاذص  طرضجغئ 
جسط اتتادي، وبطئغسئ التال، شإن تتصغص ذلك طظعط 
السظعات  خقل  المظطصئ  جاحعثعا  الاغ  بالاطعرات 
ق  بقده  أن  برغظان  وأحار  الصادطئ".  افربع  أو  البقث 
ترغث تضعطات طرضجغئ اجائثادغئ شغ جعرغا والسراق، 
بسئإ  ضاظئ  المظطصئ،  حعثتعا  الاغ  المحاضض  وأن 
تطك اإلدارات. وأوضح برغظان أن تأجغج دغمصراذغئ 
لطشاغئ،  خسئئ  طسألئ  السراق  شغ  الشربغ  الظمط  سطى 
طرتطئ  بسث  جاجدعر  الثغمصراذغئ  أن  "اساصثظا  صائًق: 
الربغع السربغ ورتغض الجسماء المسائثغظ، لضظ ذلك لط 

غتثث". (وضالئ افظاضعل)
غخح  ق  افطرغضغغظ  المسآولغظ  ضقم  إن   :
طظ  لختفغ  جغاجغا  تتطغق  بعخفه  إلغه  الظزر 
طسغظ،  تعجه  سظ  غسئر  ضقم  عع  بض  الختفغغظ 
أظعا  أو  لاظفغثعا  أطرغضا  تسسى  خطئ  أظه  إطا  شعع 
طسعا  تثاطش  طسغظئ  جعات  سطى  لطدشط  تساسمطه 
لاثدسعا إلرادتعا أو أظعا ترغث الثثاع بعثا الضقم. 
اقجاثئارات  وضالئ  طثغر  لاخرغتات  وبالظسئئ 
شغعا:  غصعل  والاغ  وجعرغا  السراق  سظ  افطرغضغئ 
"إن تصسغط السراق وجعرغا اتامال صائط"، شغظئشغ 
الافرغص بغظ خطئ أطرغضا شغ السراق وخطاعا شغ 
جعرغا: شفغ السراق اتئسئ أطرغضا طظث الغعم افول 
خقلعا  طظ  صاطئ  ذائفغئ  جغاجئ  له  قتاقلعا 
بسدعط  لغصاض  السراق  أعض  بغظ  الفاظئ  بإحسال 
شغه  الاصسغط  لاتصغص  افوضاع  ولااعغأ  بسدا 
صاظعن  تحرغع  ذضر  غفعتظا  وق  رجماه،  طا  بتسإ 
(سام  وذائفغئ  ِسرصغئ  أصالغط  إلى  السراق  تصسغط 
اجاسمطئ  صث  أطرغضا  شإن  جعرغا  شغ  أطا   ..(٢٠١٣
الظاتغئ الطائفغئ والمثعئغئ والصعطغئ لغج فظعا 
ترغث تصسغط جعرغا تالغا، وإظما عغ ترغث أن تتصص 
شغ  افجعاء  تعغؤئ  ترغث  أظعا  افول  افطر  أطرغظ: 
جعرغا، شغضعن جعض الاظفغث شغ تال صررت السغر 
شغه إذا لط تساطع المتاشزئ سطى ظفعذعا ضاطق شغ 
جعرغا أو شغ تال صررت السغر شغ تصسغط ترضغا.. 
وافطر الباظغ: غعجث رأي سام صعي شغ جعرغا غرشخ 
شضرة الاصسغط، وأطرغضا طظ خقل تروغةعا لفضرة 
الاصسغط، جعاء سطى لسان طسآولغعا أو سطى لسان 
بسخ افتجاب الضردغئ المعالغئ لعا ترغث أن تاثث 
لعا  المظاوئئ  الفخائض  سطى  ضشط  ساطض  ذلك  طظ 
إلخداسعا لسغاجاعا شاصئض بما تثطط له أطرغضا.. 
عثا طا تثطط له سثوة اإلجقم والمسطمغظ، ولضظ 
ق غسظغ ذلك أن طا تثطط له أطرغضا ضائٌظ ق طتالئ، 
ذلك  غضعن  وق  طمضظ،  وعع  واجإ  إشحاله  إن  بض 
روجئ  الاغ  أطرغضا  بداسئ  المسطمعن  ظئث  إذا  إق 
والصعطغئ  والمثعئغئ  الطائفغئ  بقدظا؛  شغ  لعا 
طحروع  سطى  المسطمعن  غةامع  وأن  حابععا،  وطا 
الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  إصاطئ 
ضغان  شغ  سمطغا  تعتغثعط  عغ  شااعلى  شغصغمععا 
واتث وتصدغ سطى أجئاب الفرصئ شغعاجععن أطرغضا 
وجغاجاتعا طظ خقل دولاعط، وبثلك شإن أطرغضا 
لظ تةظغ، بإذظه تسالى، إق الفحض ولظ تظال خغرا. 

الاثضغر  غةإ  العبغصئ  عثه  سظ  التثغث  بثاغئ  سظث 
"العغؤئ  سطغعط  وغططص  سظعا  أسطظعا  الثغظ  بأن 
عغ  السعرغئ  لطمسارضئ  الممبطئ  لطمفاوضات"  السطغا 
خظاسئ أطرغضغئ جرى تةمغع صطسعا شغ الرغاض غعم 
المعالغ  السسعدي  الظزام  إحراف  تتئ   ٢٠١٥/١٢/١٠
فطرغضا لمفاوضئ ظزام ذاغغئ الحام، وأن طتاعغاتعا 
أغدا طساظسثئ سظ طصرراتعا لطتض  أطرغضغئ  خغاغئ 
السغاجغ الثي غساعثف الصداء سطى البعرة وأعثاشعا 

وسطى البعار والتفاظ سطى الظفعذ افطرغضغ.
وسظثطا تط تةمغع صطع عثه العغؤئ أسطظ أظه "جغاط 
وذلك  الظزام  طمبطغ  طع  لطافاوض  شرغص  تحضغض 
 ٢٠١٢/٦/٣٠ باارغت  الخادر  جظغش  بغان  إلى  اجاظادا 
لطافاوض،  ضمرجسغئ  السقصئ  ذات  الثولغئ  والصرارات 
شارة  خقل  وذلك  الماتثة،  افطط  وضمان  وبرساغئ 
زطظغئ طتثدة غاط اقتفاق سطغعا طع افطط الماتثة". 
الحام  فعض  الثائظئ  العغؤئ  عثه  طا  غثرك  عظا  وطظ 
الاغ ق غرجى طظعا خغر، بض إن ضض طا تظطص به عع حر 

طظ حرور أطرغضا وجمعطعا الصاتطئ.
ولظظزر طا ظطصئ به عثه "العغؤئ السطغا لثغاظئ البعرة" 
والاغ  جعرغا،  شغ  لطتض  لرؤغاعا  ظعائغئ  وبغصئ  طظ 
صثطاعا غعم افربساء الماضغ شغ اجاماع وزراء خارجغئ 
"طةمعسئ أخثصاء جعرغا" الثي ُسصث شغ لظثن، شظرى 

أظعا تظطص بما ظطصئ به أطرغضا.
شأسطظئ شغ وبغصاعا أن اقظاصال السغاجغ شغ جعرغا 

غمر ببقث طراتض رئغسغئ:
- المرتطئ افولى (الافاوضغئ): سمطغئ تفاوضغئ تماث 
وإلجام  طآصائ  عثظئ  إصرار  خقلعا  غاط  أحعر  لسائ 

افذراف بصرارات طةطج افطظ.
اظاصالغئ  شارة  تحمض  (اقظاصالغئ):  الباظغئ  المرتطئ   -
لمثة جظئ وظخش غاط خقلعا خغاغئ دجاعر جثغث، 
وتحضغض طةطج سسضري طحارك وعغؤئ تضط اظاصالغ 

وتضعطئ لاخرغش افسمال.
- المرتطئ البالبئ (الظعائغئ): تادمظ تطئغص طثرجات 
وتحرغسغئ  طتطغئ  اظاثابات  وإجراء  العذظغ،  التعار 

ورئاجغئ تتئ إحراف أطمغ.
السعري  الةغح  بغظ  دطب  سظ  العبغصئ  تتثبئ  وصث 
افطظغئ  افجعجة  عغضطئ  وإسادة  التر  والةغح 
واقجاثئاراتغئ الصمسغئ وسظ اجاساظئ بالصعى الثولغئ 
الظزام  بغظ  تضعطئ  وتأجغج  "اإلرعاب"،  لمتاربئ 

المةرم والمسارضئ الثائظئ.
أجث  بحار  برتغض  شطالئئ  الطاغغئ  طخغر  سظ  وأطا 
وإسقن  الباظغئ  المرتطئ  بثء  طع  التضط  سظ  وزطرته 
العثظئ ولط تاطرق إلى طعضعع طتاضماه وطساءلئ 
طظ  تسفغعط  أظعا  غسظغ  طما  الترب،  جرائط  طرتضئغ 

السصاب.
وطظ سظعاظعا غثرك المرء أظعا خغاغئ أطرغضغئ تغث 
تمطئ العبغصئ سظعان "اإلذار الاظفغثي لطتض السغاجغ 
وشص بغان جظغش ٢٠١٢". وتمئ خغاغاعا شغ الرغاض 
غعطغ ٢ و٢٠١٦/٩/٣ تتئ إحراف طمبطغظ سظ طةمعسئ 
"أخثصاء الحسإ السعري" الاغ ترأجعا أطرغضا، وصثطاعا 
غعم ٢٠١٦/٩/٧ "لطظعاة الخطئئ شغ أخثصاء جعرغا" الاغ 
ترأجعا أطرغضا أغدا. ولعثا السئإ خثق الصائطعن: إظعا 
لمةمعسئ "أسثاء الحسإ السعري" ترأجعا أطرغضا سثوه 
افول. شضض طا ظطصئ به العبغصئ عع اجارار لمصرارات 
السثو السابصئ وزغادة بسخ الافخغقت، سطما أن عثه 
افطعر ضطعا رشدئ طظ صئض شاأتغ عثه العغؤئ الثغاظغئ 
لاةثد سرض المرشعض بظاء سطى أواطر أطرغضا، وسطى 
الفعر أسطظ خادطعا الظزام السسعدي سطى لسان وزغر 
المسارضئ  "خطئ  أن   ٢٠١٦/٩/٧ غعم  الةئغر  خارجغاه 
طا  أي  لسعرغا  رؤغئ  وتصثم  افطام  إلى  خطعة  تحضض 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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أسطظ ضض طظ وزغر خارجغئ أطرغضا جعن ضغري ووزغر 
اتفاق  إلى  الاعخض  قشروف  جغرغغ  روجغا  خارجغئ 
أشختا  طا  أطا  جعرغا،  شغ  السسضرغئ  افسمال  تعل 
سظه طظ بظعد اقتفاق، شمظه: غماظع ظزام افجث سظ 
تاعاجث  الاغ  المظاذص  شغ  صاالغئ  أسمال  بأغئ  الصغام 
تتثغثعا  جغاط  والاغ  المساثلئ  المسارضئ  شغعا 
بثصئ، وغماظع الطرشان سظ حظ عةمات وسظ طتاولئ 
إتراز تصثم سطى افرض سطى تساب الطرف المطاجم 
ذرغص  طظ  الطرشان  وغظستإ  الظار.  إذقق  بعصش 
ذرغص  تسائر  والاغ  تطإ  طثغظئ  حمال  الضاجاغطع 
شغ  السقح  طظجوسئ  طظطصئ  وإغةاد  رئغسغئ،  إطثاد 
طتغطعا. وغاسعث الطرشان بالسماح بسئعر المثظغغظ 
والمساسثات والترضئ الاةارغئ سئر طظطصئ الراطعجئ 
جظعب غرب تطإ. وبسث طرور جئسئ أغام سطى تطئغص 
المساسثات،  إغخال  وتضبغش  الصاالغئ  افسمال  وصش 
السمض  روجغا  طع  بالاساون  الماتثة  العقغات  تئثأ 
وغاط  الحام.  شاح  وجئعئ  الثولئ  تظزغط  عجم  سطى 
تظسغص ضربات جعغئ طحارضئ بغظ روجغا والعقغات 
المظاذص  شغ  الةعغئ  السمطغات  تظتخر  ضما  الماتثة، 
الروجغئ  المحارضئ  لطسمطغات  تتثغثعا  جغاط  الاغ 
سطى  وغمظع  وافطرغضغ  الروجغ  بالطغران  افطرغضغئ 

أي ذغران آخر الاتطغص شغعا.
وبسث جاسات طظ إسقن اتفاق العثظئ، صاطئ الطائرات 
التربغئ الروجغئ بحظ غارات طضبفئ سطى أتغاء تطإ 
 ٤٥ اجاحعاد  سظ  ظاحطعن  أسطظ  تغث  الحرصغئ، 
أبظاء  طظازلعط  شغ  اجاعثشاعط  غارات  ظاغةئ  طثظغا 
تتدغراتعط لسغث افضتى، ضما ارتضئئ طةجرة أخرى 

إلى  تخغطاعا  ارتفسئ  الاغ  إدلإ  طثغظئ  جعق  شغ 
بتسإ  الةرتى،  سحرات  إلى  إضاشئ  حعغثا،   ٦٠ ظتع 

المرخث السعري لتصعق اإلظسان.
ولط غسث حغؤا غتااج لاتطغض وإظسام ظزر لمسرشئ أن 
الثطعات الاغ تصعم بعا أطرغضا شغ جعرغا ترغث طظعا 
التفاظ سطى بصاء الظزام والصداء سطى البعرة، شالئظعد 
المسطظئ طظ اتفاصغئ العثظئ تدمظ اجامرار السمطغات 
وذلك  اإلغراظغئ  والمطغحغات  الظزام  بعا  غصعم  الاغ 
"المسارضئ  أطرغضا  تخظفه  بما  تثاص  العثظئ  فن 
أطاضظعا  تتثغث  جغةري  وعثه  شصط،  المساثلئ" 
افسمال  وصش  غسظغ  العثظئ  تطئغص  أن  ضما  "بثصئ"، 
سظ  التخار  لفك  البعار  بعا  غصعم  الاغ  السسضرغئ 
المظاذص المتاخرة، وعثا غسظغ بصاءعا تتئ التخار، 
واقضافاء بإدخال طساسثات إظساظغئ، غداف إلى ذلك 
أن روجغا وأطرغضا جائثآن سمطغئ سسضرغئ طحارضئ 
لدرب طا غسمغاظه ترضات "إرعابغئ" بما شغعا جئعئ 
الةماسات  عثا  وغحمض  جابصا"،  "الظخرة  الحام  شاح 
المسارضئ،  تفضغك  غسظغ  وعثا  طسعا،  تاساون  الاغ 
تتصغصعا  تط  الاغ  القشائ  الظاائب  إن  إذ  وإضساشعا، 
تضظ  لط  تطإ  سظ  التخار  شك  سظث  البعار  صئض  طظ 
اجاماع  تخغطئ  وإظما  وتثه،  شخغض  جعث  تخغطئ 
سعدة  طظ  قتصا  تخض  وطا  الفخائض،  طسزط  جععد 
التخار سطى تطإ بسث طا حعثته تطإ طظ اظاخارات 
أطرغضا  بعا  صاطئ  فسمال  غسعد  إظما  لطبعار،  ططتمغئ 
طظعا:  الفخائض،  عثه  تفضغك  أجض  طظ  وأذظابعا 
جعرغا  حمال  شغ  المسارك  خط  سطى  ترضغا  دخعل 
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....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

أسطظ وزغر الثاخطغئ افلماظغ، تعطاس دي طغجغغر، أن سثد أتئاع الاغار اإلجقطغ الماطرف، الثغظ غحضطعن 
 "Bild" خطرا طتامق سطى افطظ، وخض شغ ألماظغا إلى رصط صغاجغ. وصال دي طغجغغر، شغ طصابطئ طع ختغفئ
افلماظغئ، غعم السئئ ١٠ أغطعل/جئامئر: "افحثاص الثغظ غحضطعن خطرا طتامق طمظ تعجث بتصعط اشاراضات 
تصعم سطى تصائص طآضثة تصعل إظعط صادرون سطى ارتضاب جرائط جثغئ بثواشع جغاجغئ، غئطس سثدعط تالغا 
٥٢٠ حثخا، وعع رصط غغر طسئعق (بالظسئئ فلماظغا)". وأحار وزغر الثاخطغئ افلماظغ إلى أن خطر العةمات 
اإلرعابغئ غظةط سظ ضض طظ المةمعسات الماحثدة المرابطئ خارج الئقد وافشراد المظفخطغظ الثغظ غساظصعن 
أشضارا طاطرشئ وغصغمعن شغ أراضغ اقتتاد افوروبغ وداخض ألماظغا. وحثد دي طغجغغر سطى أن طا ق غصض سظ 
٣٦٠ حثخا طظ سثد عآقء الثغظ غحضطعن خطرا طتامق سطى أطظ ألماظغا، سطى خطئ باإلرعابغغظ وغصثطعن 
طساسثة لعط شغ الاتدغر لطعةمات اإلرعابغئ. وأوضح دي طغجغغر أن سمطغئ تتعغض عآقء إلى طاطرشغظ تةري 
طظ خقل اإلظارظئ أو سئر اتخاقتعط المئاحرة بالثساة اإلجقطغغظ الماحثدغظ. ضما لفئ العزغر إلى أن تتثغث 
الماطرشغظ الساططغظ بحضض طظفرد أطر أخسإ بضبغر طظ تفضغك المةمعسات، طدغفا أن "الاعثغث الظابع سظعط 

غسث الغعم واصسغا جثا". (طعصع بغروت برس)

بصطط: سئث اهللا المتمعد

يف جغاق التمطئ الساملغئ الاغ تساعثف اإلجقم واملسطمني 

وزغر الثاخطغئ افلماظغ غثق ظاصعس الثطر شغ بقده
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افربساء ١٢ طظ ذي التةئ ١٤٣٧ عـ المعاشص ١٤ آغطعل/ جئامئر ٢٠١٦ طـــ ٢     السثد ٩٥

الاترضات يف طالغجغا.. طظ املسافغث..؟

السام  طظث  ضعاقلمئعر،  المالغجغئ،  الساخمئ  حعثت 
لرئغج  طظاعدئ  حسئغئ  اتاةاجات  جطسطئ  الماضغ، 
العزراء، ظةغإ سئث الرزاق، تطالئه بالرتغض سظ طظخئه. 
شغ  طالغجغعن  ذقب  بعا  صام  الاغ  المزاعرة  وآخرعا 
لطمطالئئ  ضعاقلمئعر  شغ   ٢٠١٦ آب/أغسطج   ٢٧
باساصال رئغج العزراء ظةغإ سئث الرزاق الماعرط شى 
تتصغص تةرغه التضعطئ افطرغضغئ تعل تثوث سمطغئ 
اتاغال واجسئ الظطاق شى خظثوق اقجابمار المالغجي 

(العجط اإلخئارغئ، ٨ آب/أغسطج ٢٠١٦).
افطر الئارز طظ تطك اقتاةاجات طحارضئ رئغج وزراء 
طالغجغا السابص طعاتغر طتمث شغعا، بض أخئح طعاتغر 
بسئإ  ضشعذاً،  غعاجه  الثي  لظةغإ  المظاصثغظ  أحث 
شدغتئ شساد شغ خظثوق تمعغض تضعطغ. تغث دسا 
طعاتغر رئغج العزراء التالغ ظةغإ سئث الرزاق لاصثغط 
اجاصالاه بسئإ شدغتئ طالغئ تاسطص بخظثوق تظمغئ 
طالغجغا (١أم.دي.بغ، وصثم طعاتغر ذطئا لطمتضمئ شغ 
آذار/طارس باةمغث أخعل ظةغإ، وذطإ أغدا الضحش 
سظ جمغع افخعل الاغ تتمض اجط ظةغإ والاغ تتمض 
أجماء طظ غظعبعن سظه، واتعط بالثسعى أن ظةغإ صث 
تثخض شغ السثغث طظ الاتصغصات شغما غاسطص بخظثوق 
تظمغئ طالغجغا (روغارز، ١٩ ظغسان/أبرغض ٢٠١٦). وصئض 
رشع عثا الططإ بأجئعع، صرر طعاتغر طتمث اقظستاب 
طظ التجب التاضط الثي عع تجبه خقل شارة رئاجاه 
لطئقد، واسائر تجب المظزمئ العذظغئ الماتثة لطمقغع 
"طساظثًا لطفساد" تتئ صغادة رئغج العزراء ظةغإ سئث 

الرزاق (الئغان، ٢٩ حئاط/شئراغر ٢٠١٦).
وافطر الئارز أغدا شغ المسسى لقذاتئ برئغج العزراء 
المسارضئ  زسغط  دسط  عع  الــرزاق  سئث  ظةغإ  التالغ 
المالغجغئ المسةعن أظعر إبراعغط لثخمه الصثغط طعاتغر 
المحعث  شغ  جثرغا  تتعق  غمبض  الثسط  وعثا  طتمث. 
السغاجغ شغ طالغجغا فن الثخعطئ بغظ الرجطغظ صائمئ 
طظث صرر طعاتغر إصالئ أظعر طظ طظخئه ضظائإ لرئغج 
شسض  طمارجئ  باعمئ  وجةظه   ١٩٩٨ سام  شغ  العزراء 
صعم لعط الاغ صال ضبغر طظ المراصئغظ إن وراءعا دواشع 
الثمغج  غعم  طتئسه  طظ  خثر  بغان  وشغ  جغاجغئ. 
طعصش"  "جغثسط  إظه  أظعر  صال   ،٢٠١٦ آذار/طارس   ٣
المةامع المثظغ وافتجاب السغاجغئ وافشراد وبغظعط 
طعاتغر شغ المساسغ لسجل ظةغإ". وأضاف أن رئغج 
العزراء التالغ "طسآول سظ طعاخطئ اقظثراط شغ أشسال 
اإلدارغئ  المآجسات  شغ  شسادا  تسغث  ظفسغئ  جغاجغئ 
طاعاخطئ".  اصاخادغئ  بأزطئ  الحسإ  ضاعض  وتبصض 

(روغارز، ٤ آذار/طارس ٢٠١٦)
السام  طظاخش  طظث  لطاظتغ  ضشعذا  ظةغإ  واجه  وصث 
الماضغ لخطاه بفدغتئ طالغئ تادمظ خظثوق تظمغئ 
طالغجغا الثي تمطضه الثولئ وودائع شغ تساباته الئظضغئ 
جارغئ  "وول  ختغفئ  تصرغر  بسث  جغما  ق  الحثخغئ 
جعرظال" افطرغضغئ شغ طظاخش سام ٢٠١٥ أظعا بطشئ 
ظتع ٧٠٠ ططغعن دوقر. وأوضتئ الختغفئ شغ تصرغرعا 
أن العدائع تط تتعغطعا شغ ٢١ و٢٥ آذار/طارس طظ سام 
٢٠١٣، خقل التمطئ اقظاثابغئ الساخظئ شغ طالغجغا... 
وصررت الختغفئ أغدا شغ حعر ضاظعن الباظغ/غظاغر طظ 
عثه السظئ أظعا تائسئ المجغث طظ العدائع لغاةاوز المئطس 

اإلجمالغ شغ تسابات ظةغإ المطغار دوقر.
وتجاغث افطر بسث اتثاذ وزارة السثل افطرغضغئ شغ حعر 
تابسئ  أخعل  لمخادرة  إجراءات  الماضغ  تمعز/غعلغع 
لخظثوق جغادي تضعطغ شغ طالغجغا تئطس صغماعا ططغار 
دوقر، تغث زسمئ العزارة أن تطك افطعال "اخاطسئ" 
طظ خظثوق تظمغئ طالغجغا ١MDB، ورغط أظعا لط تثضر 

اجط رئغج وزراء طالغجغا "ظةغإ سئث الرزاق" طئاحرة، 
إق أظه طسروف شغ الصدغئ بسئإ افطعال الطائطئ الاغ 
دخطئ تسابه المخرشغ (بغ بغ جغ سربغ، ٢١ تمعز/

غعلغع ٢٠١٦).
حععر  طثى  سطى  غرشخ  الثي  الــرزاق  سئث  ظفى  وصث 
الثسعات المعجعئ له لقجاصالئ طظ زسماء شغ المسارضئ 
وحثخغات شغ الثولئ، ظفى ارتضاب أي خطأ أو أظه أخث 
أي أطعال لربح حثخغ. وأسطظ المثسغ السام المالغجي، 
البقباء ٢٦ ضاظعن الباظغ ٢٠١٦، أن السسعدغئ صثطئ 
"عئئ" بصغمئ ٦٨١ ططغعن دوقر ضاظئ بعثف "طساسثته 
عثه  أن  زسمه  وتسإ   ،٢٠١٣ سام  باظاثابات  لطفعز 
رئغج  تعرط  تعل  الحئعات  أبــارت  الاغ  عغ  العئئ 

العزراء ظةغإ سئث الرزاق شغ شدغتئ طالغئ.
ولضظ الحغء المقتر أغدا أن سقصئ أطرغضا وطالغجغا 
اقظاصادات  خقل  تجاغثت  ــرزاق،  ال سئث  ظةغإ  بصغادة 
لظةغإ، ق جغما شغ المحروع الثي صاطئ به أطرغضا شغ 
طا غسمى بالترب ضث (اإلرعــاب). وصث وصسئ طالغجغا 
الباظغ/ تحرغظ  حعر  شغ  اتفاصا  الماتثة  والعقغات 

ظعشمئر طظ السام الماضغ لاسجغج الاساون شغ طضاشتئ 
(اإلرعاب)، وبمعجإ عثا اقتفاق غمضظ لمالغجغا العخعل 
لصاسثة الئغاظات افطرغضغئ الثاخئ بـ"اإلرعابغغظ". وصاطئ 
طالغجغا أغدا باروغب اإلجقم العجطغ المساثل لغاخثى 
لثطاب (اإلجقم المدطض) ضما وخفاه أطرغضا تغث صال 
باراك أوباطا إن "طالغجغا غمضظعا تصثغط دسط غغر سادي 
لصداغا طبض الاخثي لطثطاب المدطض الثي اظاحر وتئظاه 
الاظزغمات اإلرعابغئ تعل السالط". وأرجطئ طالغجغا خئراء 
لمساسثتعا  حئاط/شئراغر  شغ  أجارالغا  إلى  طثاخغظ 
أجارالغا  اجاشقل  غسظغ  وعثا  (اإلرعــاب)،  طضاشتئ  شغ 
(تطغفئ أطرغضا والمسادغئ العصتئ لقجقم والمسطمغظ) 
لمالغجغا شغ طتاربئ (اإلرعاب) أو الاطرف والصداء سطغه، 
رئغج  أذطصعا  الاغ  إخقته  بثسعى  اإلجقم  وتشغغر 
العزراء افجارالغ السابص والمسادي الضئغر لقجقم تعظغ 
أبعت... وجظئ التضعطئ المالغجغئ السثغث طظ الصعاظغظ 
والاحرغسات الصمسغئ لمظع اظاحار الاعثغثات اإلرعابغئ 
اجاةابئ لططإ طظ أجعجة افطظ، وغغر ذلك طظ العظائش 

الاغ صاطئ بعا التضعطئ المالغجغئ بصغادة ظةغإ.
فطعال  والسرصئ  واقخاقس  الفساد  صدغئ  شإن  ظسط، 
شصط  ولغج  اإلجقطغئ  الئقد  شغ  جائثة  عغ  الثولئ 
شغ طالغجغا - طع افجش الحثغث -، وذلك ظاغةئ شساد 
افطرغضغئ  التضعطئ  شدح  ولضظ  الثغمصراذغ،  الظزام 
لثلك ضما تمبض شغ تصرغر وزارة السثل افطرغضغئ شدق 
افطرغضغئ،  جعرظال"  جارغئ  "وول  ختغفئ  صررته  سما 
حغء قشئ لطظزر، شماذا ترغث أطرغضا طظ ذلك إن لط 
غضظ ترجغت جغطرتعا سطى الئقد شدق سظ ضعن طالغجغا 
ق تجال تتئ ظفعذ إظةطارا تاى اآلن. وبما أن المحروع 
غارضج  أطرغضا  بصغادة  الشرب  به  صام  الثي  اقجاسماري 
الغعم سطى الترب ضث (اإلرعاب)، شغزعر اجافادة أطرغضا 
طظ الصدغئ السغاجغئ الاغ تساظغعا طالغجغا اآلن. وأطا طا 
غتثث شغ الساتئ شما عع إق تظاشج بغظ السغاجغغظ 
سطى التضط ضما غزعر شغ الئقد اإلجقطغئ افخرى وطع 
افجش الحثغث. فجض ذلك غةإ أن غسغ الحسإ المالغجي 
المسطط، شساد الظزام المطئص سطغعط اآلن والثي أدى 
إلى اظاحار الفساد وأزطئ الئقد وضغص المساش، وطضر 
عآقء المساسمرغظ، أطرغضا وأسعاظعط الاغ ق تجال تطسإ 
بمحاسر المةامع وتثادسعط باآلطال وافتقم الضاذبئ 
بالاشغر  غصعم  وأن  إظثوظغسغا،  شغ  تخض  ضما  لطاشغغر، 
الةثري باإلجقم وتطئغص حرغساه شغ ظض دولئ الثقشئ 

 الراحثة سطى طظعاج الظئعة

صّمئ عاظةاحع ملةمعسئ السحرغظ واملسالةات
 السصغمئ لقصاخاد الساملغ

بصطط: أتمث الثطعاظغ

اظسصثت الثورة التادغئ سحرة لصمئ طةمعسئ السحرغظ 
شغ طثغظئ عاظةاحع حرصغ الخغظ غعطغ ٤ و٥ أغطعل/
سظعان  تتئ  الصّمئ  شسالغات  واظططصئ   ،٢٠١٦ جئامئر 
وطارابط  وطظاسح  طئاضر  سالمغ  اصاخاد  (ظتع 
السالمغئ  اقصاخادغئ  افزطات  الصّمئ  وبتبئ  وحاطض)، 
دغعن  ظسئئ  وارتفاع  السالمغ،  الظمع  تراجع  ظض  شغ 
الثول لمساعغات سالغئ، وسالةئ الصّمئ صدغئ الاظمغئ، 
اقصاخادغئ  السغاجئ  سمض  خثارة  شغ  ووضساعا 

السالمغئ.
وتّثدت الخغظ - رئغسئ الصّمئ - أربع صداغا تمّج 
اقصاخاد السالمغ وعغ: زغادة شسالغئ وإظااجغئ اإلدارة 
اقصاخادغئ والمالغئ، والاةارة السالمغئ واقجابمارات، 
الاغ  افخرى  والسعاطض  والمارابطئ،  الحاططئ  والاظمغئ 
تآبر سطى اقصاخاد السالمغ، واتفصئ الخغظ وأطرغضا 
سطى  السالط  شغ  اصاخادغظ  أضئر  تمطضان  الطاان  وعما 
دسط السعلمئ بحضض سام، شثسا الرئغج الخغظغ حغ 
جغظ بغظس خقل تفض اقشاااح إلى بظاء "اصاخاد سالمغ 
شغما  تةارغئ،  تعاجج  بإصاطئ  السماح  وسثم  طفاعح" 
تّخ الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا المةامسغظ سطى: 
وبظاء  الترة  الاةارة  وتسجغج  اقصاخادي  الظمع  "تتفغج 

اصاخاد أضبر سثقً".
اإلجمالغ  طظ   ٪٩٠ السحرغظ  طةمعسئ  دول  وُتمّبض 
الاةارة  ظسئئ  طظ   ٪ و٨٠  الصعطغ)،  (لقظااج  السالمغ 
طةمعسئ  وتأّجسئ  السالط،  جضان  وبطبغ  السالمغئ، 
المالغئ  وزراء  طـظ  وتاألش   ،١٩٩٩ السام  شغ  السحرغظ 
المةمعسئ  وتعثف  المرضجغئ،  الئظعك  وطتاشزغ 
الظاحؤئ  لطثول  اقصاخادغئ  افظزمئ  بغظ  الةمع  إلى 
الرئغسغئ  الصداغا  لمظاصحئ  الضئرى  الخظاسغئ  والثول 
أطرغضا  طظ  ضقً  وتدط  السالمغ،  باقصاخاد  الُماسّطصئ 
وإغطالغا  وشرظسا  وأجارالغا  وألماظغا  وضظثا  وبرغطاظغا 
والخغظ والعظث وضعرغا الةظعبغئ وإظثوظغسغا والغابان 
وترضغا  وروجغا  والمضسغك  والئرازغض  وافرجظاغظ 
اقتتاد  إلى  باإلضاشئ  أشرغصغا  وجظعب  والسسعدغئ 

افوروبغ.
عثه  أّن  عاظةاحع  لصّمئ  الثااطغ  الئغان  شغ  وجاء 
الصعى: "تآضث طةثًدا طسارضاعا لضض أحضال التمائغئ 
شغ طةالغ الاةارة واقجابمار". وصال الرئغج الخغظغ 
حغ جغظ بغظس شغ خاام الصمئ: "ظتظ طخممعن سطى 
سالمغ  اصاخاد  وبظاء  لطظمع،  ضمترك  الاةارة  تظحغط 
طظفاح"، وأحار إلى أن المحارضغظ شغ المةمعسئ اتفصعا 
سطى: "تتسغظ التعضمئ السالمغئ وتطئغص اإلخقتات 
المالغئ المثاطفئ لطعصاغئ طظ عثه المثاذر"، وأسطظ: 
"أن صادة أضئر اقصاخادغات الماصثطئ والظاعدئ اتفصعا 
سطى الاخثي لاثابغر التماغئ الاةارغئ، ووضسعا أول 

إذار سالمغ لصعاسث اقجابمار المحارك".
إظصاذ  إلى  الساسغ  دور  تطسإ  أْن  الخغظ  تاولئ 
اقصاخاد السالمغ الماثاسغ، ُطساشّطًئ تتعل أظزار دول 
السالط إلغعا لمساسثتعا شغ الثروج طظ افزطئ المالغئ 
الاغ طا زالئ آبارعا تدرب اصاخادغات غالئغئ الثول 
الضئرى طظث ظحعب أزطئ سام ٢٠٠٨، وأدرك صادة الخغظ 
أّن دولاعط تساتص أن تطسإ دورًا سالمغاً طعّماً غظاجإ 
طضاظاعا ضأضئر باظغ صعة اصاخادغئ شغ السالط، وظعر 
ضجسغط  الصّمئ  شغ  بغظس  جغظ  حغ  الخغظغ  الرئغج 
سالمغ طآّبر أطام صادة السالط، وأظعر طضاظئ الخغظ 
ضثولئ صعغئ وصادرة وطساسثة لطسإ دورعا شغ صغادة 

اقصاخاد السالمغ بضض بصئ وجثارة.
الخغظ  أّن  الصّمئ  عثه  شغ  السةغئئ  المفارصات  وطظ 
لفضرتغ  الاروغب  شغ  أطرغضا  سطى  تفّعصئ  الحغعسغئ 
وعما  التمائغئ،  الصغعد  وإزالئ  التّرة  الاةارة  تظحغط 
طظ أجج الظزام الرأجمالغ شغ العصئ الثي ق تجال 

الخغظ ُتخّظش سطى أّظعا دولئ احاراضغئ!
لضّظ الخغظ تسّرضئ قظاصادات قذسئ بسئإ جغاجات 
اإلغراق الاغ تائسعا شغ الاخثغر، ق جغما جغاجاتعا 
المآتمر  شغ  الثول  وذالئاعا  بالفعقذ،  الماسّطصئ 
جعق  طظه  تساظغ  الثي  اإلغراق  خفخ  سطى  بالسمض 
الفعقذ السالمغئ، وأحار الئغان الثااطغ لعثه المسألئ 

دون أن غحغر إلغعا باقجط، شطفئ الئغان اقظائاه إلى 
"اإلغراق  بسئإ:  والسمال  الاةارة  سطى  السطئغئ  اآلبار 
الخظاسغ"، وصّررت المةمعسئ إصاطئ طظاثى سالمغ تعل 
شغ  الثول  جععد  لاصغغط  الفعقذ  طةال  شغ  اإلغراق 

الاخثي له.
سطى  بزقله  ألصى  السالمغ  اقصاخاد  ضسش  أّن  إقّ 
ولطسعلمئ،  الاةارة  لترغئ  الرأجمالغئ  الثول  تتمج 
شصث أصّر الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا بعجعد إخفاصات 
بسئإ جرسئ السعلمئ شصال: " إّن ضبغرا طظ (طعاذظغظا) 
طتئطعن بسئإ جرسئ السعلمئ، وغحسرون بأظعط ق 
أن  "غةإ  وأضاف:  الثولغئ"،  الاةارة  شعائث  غثائرون 
ظسمض طساً لاتفغج الظمّع اقصاخادي وتسجغج الاةارة الترة 
الاخرغتات  وعثه  لطةمغع"،  سثقً  أضبر  اصاخاد  وبظاء 
تثل سطى إخفاق ضئغر لطفضرة الاغ ضاظئ أطرغضا دائمًا 
تتث السالط سطى اسامادعا، شالضقم سظ طحضطئ جرسئ 
شحض  سطى  دلغض  أضئر  ُغسائر  التصغصئ  شغ  عع  السعلمئ 
الفضرة ظفسعا، وشحض الظزام الرأجمالغ الثي أشرزعا.

لصث ضحفئ الصّمئ سظ وجعد طحضطئ اصاخادغئ خطغرة 
غساسخغ تّطعا، وعغ طحضطئ التماغئ الاةارغئ، تغث 
سطى  والثفّغئ  الزاعرة  الصغعد  الثول  طسزط  تدع 
اظسغاب الاةارة سئر أجعاصعا، وتساثثم طسزط الثول 
شغ طةمعسئ السحرغظ الاضاقت اقصاخادغئ المظدعغئ 
بثاخطعا لسرصطئ ترغئ الاةارة بثقً طظ تسعغطعا، بالرغط 
طظ أّظعا تاتّثث دائماً سظ ترغئ الاةارة وطتاربئ شضرة 
ُتظاصخ  المسألئ  عثه  شغ  الثول  شأشسال  التماغئ، 
الضئرى  اقصاخادغئ  الصعى  أخئتئ  لثلك  أصعالعا، 
بمبابئ  تضعن  لطتعضمئ  دولغئ  صعاسث  وضع  ُتتاول 
الصعاظغظ الاغ ُتةئر جمغع الثول سطى سثم الطةعء إلى 

اجاثثام أجطعب التماغئ.
لضّظ عثه الصعاسث الاغ ُغرغثون شرضعا سطى الثول لظ 
بسئإ خسعبئ شرضعا طظ ظاتغئ سمطغئ،  ُتةثي ظفساً 
وبسئإ سثم رغئئ الثول بالاساذغ طسعا، شالسالط لغج 
ضغاظاً واتثًا، والمخالح اقصاخادغئ بغظ الثول غالئاً طا 
تضعن ُطاداربئ شغ عثا المعضعع، ووجعد الصعاظغظ 
الثاخطغئ لطثول ُغسغص سمض تطك الصعاسث الاغ ق تصش 
باقطابال  الةمغع  إلجام  تساطغع  طعتثة  صعة  وراءعا 
لاثابغر  الاخثي  أجالغإ  ظةاسئ  تئصى  وعضثا  لعا، 
التماغئ طتثودة، وغشطإ سطغعا الحسارات والثطابات 

اإلظحائغئ.
الضئرى  الثول  تاولئ  السحرغظ  صّمئ  عاطح  وسطى 
المآتمر  شغ  الاأبغر   - والخغظ  أطرغضا  غغر   - افخرى 
صث  الاغ  طخالتعا  تتفر  الاغ  طعاصفعا  سظ  والثشاع 
خروجعا  بسئإ  والاغ  برغطاظغا  طبض  ُطعّثدة  تضعن 
لثلك  طسجولئ،  ظفسعا  تةث  صث  افوروبغ  اقتتاد  طظ 
تسامث  ق  اصاخادغئ  صعة  بأّظعا  ظفسعا  إظعار  تاولئ 
إحارات  المآتمر  سئر  شأرجطئ  افوروبغ،  اقتتاد  سطى 
الاغ  بصعتعا  ُتحسرعا  الضئرى  اقصاخادغئ  الصعى  إلى 
أجارالغا  واجاثثطئ  بعا،  السالط  بصئ  طتض  تةسطعا 
طالضعم  افجارالغ  العزراء  رئغج  شصال  لعا،  لطاروغب 
طاي  تغرغجا  الئرغطاظغئ  العزراء  ورئغسئ  "أظا  ترظئعل: 
ططاجطان بالاعخض إلى اتفاق طئضر لطاةارة الترة ضغ 
تضعن افجعاق طفاعتئ سطى طخراسغعا بغظ أجارالغا 
افوروبغ"،  اقتتاد  برغطاظغا  تشادر  سظثطا  وبرغطاظغا 
وأضاف: "غظئشغ أن غاعخطعا إلى اتفاصات لطاةارة الترة 
وظتظ طاتمسعن وداسمعن وظصثم لئرغطاظغا ضض طا 

غمضظظا تصثغمه طظ طساسثة سطى المساعى الفظغ".
وألماظغا وإغطالغا شضان اقتتاد افوروبغ  وأّطا شرظسا 
طعاصش  لعا  تزعر  ولط  الصّمئ،  شغ  تالعا  لسان  عع 
خاخئ بعا، وسمطئ ضصعة أوروبغئ اصاخادغئ ُطعّتثة، 
وأّطا روجغا ششطإ سطغعا الظحاط السغاجغ لسثم ضعظعا 
صعة اصاخادغئ شاسطئ شغ المةمعسئ، وأّطا باصغ دول 
وترضغا  أشرغصغا  وجظعب  ضالئرازغض  الظاحؤئ  المةمعسئ 
وإظثوظغسغا وضعرغا الةظعبغئ والمضسغك والسسعدغئ 
شطط غزعر لعا أي دور قشئ شغ الصّمئ، وبثا وضأّظعا 
اجاسطمئ لطصعى الضئرى شغعا، وصئطئ بأْن تضعن صعى 
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بصطط: أدي جعدغاظا

صال الرئغج الارضغ رجإ ذغإ أردوغان شغ تخرغتات ختفغئ، إن ترضغا والعقغات الماتثة سطى اجاسثاد 
لطاثخض ضث تظزغط طا غسرف بالثولئ اإلجقطغئ وذرده طظ طسصطه الرئغسغ طثغظئ الرصئ حرق جعرغا. وأضاف 
أبظاء  وذلك  الاظزغط،  طسطتغ  ضث  المحارك"  "السمض  شضرة  ذرح  أوباطا  باراك  افطرغضغ  ظزغره  أن  أردوغان 
طحارضاعما شغ صمئ طةمعسئ السحرغظ، الاغ جرت غعطغ افتث واقبظغظ شغ ٤ و٥ أغطعل/جئامئر شغ الخغظ. 
وصال أردوغان: "إن ترضغا ق تماظع شغ الصغام بسمطغئ طحارضئ طظ عثا الظعع". وجاءت تخرغتات الرئغج الارضغ 
شغ تثغبه لطختفغغظ، خقل سعدته طظ الخغظ بسث طحارضاه شغ صمئ طةمعسئ السحرغظ شغ الخغظ. وظصطئ 
ختغفئ ترغات الارضغئ سظه صعله "إظه شغ عثه التالئ غةإ سطى المسآولغظ السسضرغغظ طظ ضق الئطثغظ أن 
غةامسعا وغصرروا طا المططعب شسطه لاتصغص عثا العثف، وأن طا غمضظ الصغام به بحأن سمطغئ طحارضئ جغاصرر 

بظاء سطى تطك المتادبات". (بغ بغ جغ سربغ)

تضام ترضغا وتظسغصعط املسامر طع أطرغضا سثوة اإلجقم واملسطمني

ترضغا والعقغات الماتثة "طساسثتان" لدرب "تظزغط الثولئ" شغ الرصئ
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أجفر  تغث  بعا،  المرتئطئ  لطفخائض  واجاثساؤعا 
ذلك سظ اظستاب أسثاد ضئغرة طظ المصاتطغظ باتةاه 
طع  ذلك  تجاطظ  ضما  جرابطج،  طسارك  شغ  المحارضئ 
شاح بسخ الفخائض جئعئ تماة وتتصغصعا قظاخارات 
جرغسئ جاعمئ شغ إضساف جئعئ تطإ، طع طا راشص 
افطرغضغ  المئسعث  راتظغ  طاغضض  إجراع  طظ  ذلك 
سظ  المسطتئ  لطفخائض  طعجعئ  رجالئ  سئر  باإلسقن 
الاعخض إلى اتفاق طع روجغا، غاسطص بمسئر الضاجاغطع 
وذرغص الراطعجئ، باسائارعما طظاذص طظجوسئ السقح 
سطى  المتاشزئ  ضطفئ  بأن  الفخائض  بسخ  أحسر  طما 
طصابض  جثى،  جاثعإ  الراطعجئ  شغ  البعار  طضاجإ 
الظزام  أساد  أن  وطا  تماة،  شغ  الماعصسئ  المضاجإ 
السغطرة سطى ذرغص الراطعجئ تاى أسطظئ أطرغضا أظه 
لط غاط الاعخض إلى اتفاق طع روجغا وأن افطر غتااج 
لمجغث طظ المئاتبات، شمظح ذلك ضطه الظزام شرخئ 

إسادة إتضام التخار سطى تطإ!.
طئاتبات  طظ  غصع  طا  بأن  عظا  الاثضغر  المعط  وطظ 
بغظ  المئاتبات  جظج  طظ  لغج  وروجغا  أطرغضا  بغظ 
سطى  بظاء  إق  جعرغا  تثخض  لط  روجغا  فن  طثاطفغظ، 
بغظعما  غةري  وطا  طسعا،  وتفاعط  أطرغضا  طظ  ذطإ 
سطغعا  طافص  ظاائب  إلى  الاعخض  عثشه  طئاتبات  طظ 
طسئصا، وغصادغعا تطعر افتثاث شغ طسرح السمطغات 
أطرغضا  عع  برطاعا  السمطغئ  غثغر  وطظ  جعرغا،  شغ 
اتافاظعا  طع  ترغث،  شغما  لعا  خادم  وروجغا  شصط، 

بعاطح لدمان المضاسئات.
أطرغضا  أن  جعرغا  شغ  افتثاث  طحعث  شغ  تضرر  وصث 
تطةأ إلسقن الاعخض إلى عثظئ بغظ تغظ وآخر ضطما 
وعثه  الظزام،  ضث  غظصطإ  صث  السمطغات  جغر  رأت 

أطرغضا  أوصفئ  شصث  جابصاتعا،  سظ  تثرج  ق  العثظئ 
ظاائب  وتصصعا  تطإ  تخار  البعار  شك  سظثطا  العثظئ 
تخارعا،  الظزام  أساد  بسثطا  سظعا  أسطظئ  بط  طئعرة 

وعضثا تفسض ضطما تصطئئ افتثاث!
(ق  بأظه  اقتفاق  سظ  تثغبه  سظث  قشروف  أوضح  وصث 
غمضظ فتث ضمان اتارام اقتفاق وتطئغصه بأضمطه..) 
شصط  عط  الصاال  سظ  جغاعصش  طظ  أن  غسظغ  وعثا 
والمطغحغات  وروجغا  أطرغضا  جائصى  بغظما  المسارضئ 
اإلغراظغئ تصعم بأسمالعا الصثرة بالمئررات المظخعص 
(ق  بأظه  أغدا  قشروف  صال  وصث  العثظئ،  شغ  سطغعا 
غساطغع الضحش سظ تفاخغض أخرى تعل عثه الثطئ 
أن  ظرغث  ق  تساجئ،  "طسطعطات  سطى  تتاعي  فظعا 
بالاأضغث،  جغتاولعن،  الثغظ  أولؤك  أغثي  شغ  تخئح 
الئظعد  شغ  سطغعا  المظخعص  اإلجراءات  تظفغث  سرصطئ 
غغرعا  وشغ  اإلظساظغئ،  المساسثة  بمسألئ  الماسطصئ 
طظ بظعد اتفاصظا".) (روجغا الغعم، ٢٠١٦/٩/١٠)، طا غسظغ 
أن طا غثفغه اقتفاق طظ بظعد أخطر طما تط الضحش 
سظه بضبغر. ضما أن طظ جغصئض باقظدعاء تتئ عثه 
العثظئ المجسعطئ جغعاشص سطى بظعد وردت شغعا ولط 
غسطظ سظعا وق غسطط سظعا، شعض غصئض ساصض بثلك، إق 
إذا ضان طسطعب اإلرادة أو أن تضعن إرادته طرتعظئ 

لمال الثاسمغظ؟!
لط  العثن  أجطعب  شإن  ضطه  عثا  طظ  الرغط  وسطى 
المرة  عثه  غظةح  أن  له  غاعصع  وق  جئص  شغما  غظةح 
أغدا، شالثطعة الاغ جارت سطغعا أطرغضا عثه المرة 
غئثو سطغعا الصطص والاردد، وعثا طا تثل سطغه طعطئ 
الغعطغظ بط افجئعع، واهللا غالإ سطى أطره ولضظ أضبر 

 الظاس ق غسطمعن

تامئ: اتفاق العثظئ تةر أجاس شغ طحروع أطرغضا لطصداء سطى البعرة

غةإ أن تضعن سطغه جعرغا سئر إحراك الةمغع".
ظزام  لثى  السابص  المعظش  تةاب  رغاض  وأسطظ 
الطاغغئ والمظسص التالغ لعغؤئ المفاوضات أن "الثطئ 
طظ  لقظاصال  تعثف  السعرغئ  المسارضئ  صثطاعا  الاغ 
دغمصراذغئ  طثظغئ  دولئ  إلى  الثغضااتعرغئ  طرتطئ 
إشراز  إسادة  أي  الصاظعن".  وجغادة  الاسثدغئ  تسعدعا 
الظزام السطماظغ بتطئ جثغثة، وعغ الثطئ افطرغضغئ 
سطى  بالتفاظ  شغّظا  طآتمر  شغ  أصرت  والاغ  ظفسعا، 
شما  وطآجساتعا.  السعرغئ  لطثولئ  السطماظغئ  الععغئ 
غسمى بالمسارضئ ق تأتغ بثطئ جثغثة، وإظما تسغث 
ظست الثطئ افطرغضغئ وطظ بط تصثطعا لاضسئعا حرسغئ 
ورجعله  اهللا  تسادي  وعغ  المسارضئ!  إظااج  طظ  ضأظعا 
شغ  الصائط  الظزام  سظ  غثاطش  ق  ضفر  ظزام  بإصرار 
جعرغا، وغسظغ ذلك ضرب طحروع البعرة السعرغئ الثي 
غادمظ إجصاط الظزام السطماظغ وإصاطئ تضط اإلجقم 
الماةسث بالثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة. وأطبال 
تةاب الثغظ خثطعا لثى الظزام وطظ لش لفغفه وضان 
سطى حاضطاه ودخض اقئاقف الثي أجساه أطرغضا وعغؤئ 
المفاوضات ضطعط طردوا سطى السمالئ والظفاق، وتةرسعا 
سصعلعط  شسثت  وصث  الاظازل،  شحغماعط  الثل  ضأس 
بالسطماظغئ الفاجثة المفسثة شق غساطغسعن اقظفضاك 
أن  غعمعط  ق  ضطعط  شعآقء  بشغرعا،  الظطص  أو  سظعا 
غسمطعا طرة باظغئ طع الظزام وتتئ إطرة إبطغج أو صئغطه.

بثء  بسث  أحعر  أجث ٦  بحار  إبصاء  الثطئ  ضمظ  شمظ 
المفاوضات! غا لعا طظ خغاظئ لطبعرة غسطظعا طظ غظطص 
باجط المسارضئ أظه غصئض بالطاغغئ لمثة طعما صخرت! 
وسظث الصئعل بئصاء الطاغغئ لعثه المثة، ربما غططإ طظ 
ضرورة  بثسعى  بصائه  طثة  لامثغث  الاظازل  المسارضئ 
إظةاح المفاوضات! وعضثا ربما تطعل طثة بصائه تاى 
تامضظ أطرغضا طظ خغاغئ العضع طظ جثغث، ق طضظعا 
اهللا وق أبصاعا شغ بقدظا. شتةاب غساطغع أن غعدط 
بصاء بحار أجث فظه سمض تتئ إطرته! وأطا حسإ جعرغا 
افبغ شغأبى بصاء المةرم ولع لساسئ وصث أذاصعط افطرغظ 
دغارعط  ودطر  أسراضعط  واظاعك  دطاءعط  وجفك 
المظترشغظ  المسطمغظ  أبظاء  طظ  له  أدوات  واجاثثم 
شضرغا وظفسغا ضتةاب وأضرابه، وطظعط طظ طا زال شغ 

السططئ غصثم له الثثطات ضالمسطط وحسئان.
سصث  طع   ٢٠١٦/٩/٧ غعم  لظثن  شغ  ذلك  تةاب  وذضر 
اجاماع لعزراء خارجغئ وطمبطغظ سظ الثول الاغ تّثسغ 
أظعا تحضض طةمعسئ أخثصاء جعرغا وعغ تاآطر سطى 
الحسإ السعري لطظزر طظ جثغث شغ تظفغث طا غسمى 
بالتض السغاجغ الثي غصر الظزام السطماظغ شغ جعرغا 
والتفاظ سطى طآجساته افطظغئ اإلجراطغئ وإسفاء بحار 
أجث وزطرته المةرطئ طظ السصاب، ضما أسفعا أباه المةرم 
تاشر أجث وزطرته طظ صئض، بض تاشزعا سطغعط وسطى 

طا جرصعه طظ أطعال الحسإ.
"أن  العبغصئ:  بإسقن  الماسطص  الئغان  شغ  ورد  وصث 
السغاجغئ  لطرؤغئ  الاظفغثغئ  العبغصئ  أصروا  المةامسغظ 
وأن التض السغاجغ عع الثغار اقجاراتغةغ افول الثي 
تسامثه بما غتصص تططسات الحسإ الطاطح لظغض ترغاه 
وخعن ضراطاه وشص بغان جظغش والصرارغظ ٢١١٨ و ٢٢٥٤، 
وتصدغ العبغصئ بإظحاء عغؤئ اظاصالغئ ضاططئ الخقتغات 
ق وجعد وق دور لفجث شغعا ولمظ اصارف الةرائط بتص 

الحسإ السعري بثءًا طظ المرتطئ اقظاصالغئ". ق واهللا، 
ضض ذلك ضثب خراح، وخثاع لطئطعاء ق لطحسإ السعري 
لئغان  الراشخ  الحسإ  تططسات  غثالش  شعع  العاسغ، 
جظغش وعثغظ الصرارغظ المثضعرغظ، شعع غاططع إلصاطئ 
دولئ سزمى ضما ضاظئ طظث سعث أجثادعط الختابئ إلى 

أن جاء المساسمر الشربغ السطماظغ.
غعم  افطظ  طةطج  أصره  الثي   ٢٢٥٤ صرار  شمحروع 
أطرغضا  به  تصثطئ  أطرغضغ  طحروع  عع   ٢٠١٥/١٢/١٨
السثو افول لطحسإ السعري والثاسط افول لئحار أجث 
وزطرته المةرطئ واسامث "بغان جظغش ودسط بغاظات شغّظا 
جغاجغ  اظاصال  لاتصغص  افجاجغئ  افرضغئ  باسائارعا 
دجاعر  خغاغئ  وطسار  جعرغا  شغ  الظجاع  إظعاء  بعثف 
جثغث شغ غدعن ٦ أحعر وإجراء اظاثابات سطى أجاس 
الثجاعر الةثغث شغ غدعن ١٨ حعرا واتثاذ الاثابغر 
لئظاء البصئ طظ أجض المساعمئ شغ شرض الصغام بسمطغئ 

جغاجغئ وتتصغص وصش دائط إلذقق الظار". 
 ٢٠١٣/٩/٢٧ غعم  افطظ  طةطج  أصره  الثي   ٢١١٨ وصرار 
بحار  المةرطغظ  أسفى  أغدا،  أطرغضغ  طحروع  عع 
افجطتئ  اجاثثاطعط  سطى  السصاب  طظ  وزطرته  أجث 
الضغماوغئ طصابض تسطغمعا، وأضث الصرار سطى أن التض 
سمطغئ  خقل  طظ  جغضعن  السعرغئ  لفزطئ  العتغث 

جغاجغئ حاططئ سطى أجاس بغان جظغش.
لطمفاوضات"  السطغا  "العغؤئ  أسطظاه  طا  أن  ظرى  وعضثا 
وطا عغ إق العغؤئ السطغا لطثغاظات تغث تثعن البعرة 
السطماظغ  الظزام  وتصر  الحعثاء  ودطاء  جعرغا  وأعض 
الضاشر وتماته المساسمرغظ، وتفطئ الطاغغئ وزطرته 
تتئ  تالعا  سطى  تئصغعا  بض  السصاب،  طظ  المةرطئ 
طسمى دطب الةغح السعري طع الةغح التر وإسادة 
عع  العغؤئ  عثه  أسطظاه  شما  افطظغئ،  افجعجة  عغضطئ 

طصررات أطرغضغئ خغاظغئ.
اإلجراطغ  السطماظغ  الظزام  لاشغغر  الادتغات  شضض 
بصغادة آل افجث والئسبغغظ وتطعغر الئقد طظ رجج 
عآقء افظةاس سمقء اقجاسمار جاثعإ جثى تسإ 
وبغصئ العغؤئ السطغا لطثغاظئ، وجائصغ الئقد تتئ ظفعذ 
أطرغضا، تغث إن عثه العغؤئ تأتمر بأطرعا، وق تاترك 
وق تظطص بحغء إق بما ترغثه، شرائتئ السمالئ الضرغعئ 

تفعح طظ أشعاه الصائمغظ سطغعا.
عثا طضر أطرغضا وطعالغعا وأتئاسعا، وعع باذض وزائض 
ضما صال اهللا الصاعر شعق سئاده ﴿وَطْضُر ُأولِؤَك ُعَع َغُئعُر﴾، 
ولسعف غئططه افبطال طظ أعض الحام بإذن اهللا، وصث 
بثأ غاأضث لعط طضر أطرغضا بعط، وأظعا عغ الاغ تثغر 
المسرضئ ضثعط وضث بعرتعط، بض ضث اإلجقم وأعطه، 
الثغظ  وتصاض  وتتمغه  الظزام  وراء  تصش  الاغ  وعغ 
غصاتطعظه تتئ طسمى طتاربئ (اإلرعاب) وتظزغط الثولئ 
والماطرشغظ، وتساثثم العغؤئ السطغا لطمفاوضات ططغئ 
إلصرار طحارغسعا الثئغبئ، ضما تساثثم روجغا وإغران 
وتجبعا وأحغاسعا وترضغا والسسعدغئ وطةمعسئ "أخثصاء 
الحسإ السعري" أدوات لاظفغثعا، شعآقء ضطعط أسعان 
افول.  السعرغئ  البعرة  سثو  افطرغضغ  لطماضر  وأدوات 
واصاربئ  أطرغضا  وبغظ  البعار  بغظ  المةابعئ  شاصاربئ 
الةعلئ افخغرة لعجغماعا، شابئاعا غا بعار الحام، شالظخر 
ْعلَْوَن واهللاُ 

َ
ْغُتُم األ

َ
لِْم وأ خئر جاسئ؛ ﴿َفالَ تَِهُنوا وتَْدُعوا إىل الَسّ

 ﴾ْقَمالَُكْم
َ
ُكْم أ َمَعُكْم ولَْن يرَِتَ

 تامئ ضطمئ السثد: وبغصئ عغؤئ المفاوضات: إشقت بحار وزطرته طظ السصاب...

أغعا املسطمعن.. أتب بق أطري؟!

إن التب رضظ طظ أرضان اإلجقم غآدى شغ وصئ طتثد 
طرة واتثة شغ السام، وطظ أخطأ شغ رضظ طظ أرضاظه 
بطض تةه وسطغه اإلسادة شغ سام آخر، وإن ضبغرا طظ 

الظاس ق غامضظ طظ اإلسادة شمظ المسآول؟
لصث أوجإ اهللا تأطغر أطغر لطتب غتثد لطمسطمغظ غعم 
تةعط وغسغر بعط شغ المظاجك وغترص سطى أن ق 
غفسث لعط تب. شطط غثض التب طظ أطغر طظث أن صاطئ 
دولئ اإلجقم إلى أن عثطعا الضاشر المساسمر بأغثي 
سمقئه وطرتجصاه، شصث تب رجعل اهللا  بالظاس وتب 
طظ بسثه الثطفاء الراحثون طظ بسثه وجائر الثطفاء 

وطظ لط غتب بظفسه أطر سطى التب أطغرا.
;Ïl˜m’;◊´;ˆ?  وطما ورد شغ وجعب افطارة صعله
 ،>€·Åt^ ;€‚Ë÷¡ ;\ÂÖŸ^ ;ˆb ;Î˜… ;ôÑ_d ;‡Ê›Ê“Á ;Ö›
والتب أسزط طظ ذلك. شعاصع إطارة التب طاسطصئ بأداء 
حسغرة ساطئ طظ حسائر اإلجقم، وعثا غاططإ رساغئ 
بحضض  تةعط  غاط  تاى  وتعجغععط  الظاس  سعام 

ختغح، وعثا ق غضعن إق بعجعد أطغر.
ولغ  سطى  واجإ  عع  السزغط  المظسك  عثا  رساغئ  إن 
افطر، ضما عع واجإ سطغه رساغاعط شغ الاسطغط والختئ 
وغغرعا طظ أسمال الرساغئ وإن صخر ضان آبما. وطا ق 
غاط العاجإ إق به شعع واجإ، شغةإ سطى الثطغفئ أن 
غصغط لطظاس تةعط ضما غةإ سطغه إظحاء المثارس 

والةاطسات والمحاشغ، وضض أطر غتااج إلى رساغئ.
;fl¡ ;ÿÂıâŸ ;Ê·Â ;ƒ\Ñ ;ã]fi’\ ;Ì÷¡ ;ÍÉ’\ ;‹]Ÿ¸\?  : صال 
iË¡Ñ„<، شرساغاعط واجئئ سطغه، وطظ الرساغئ العاجئئ 

تسغغظ أطغر لطتب.
التب  أطغر  طصام  غصعم  ق  لطتب  طرحثغظ  تسغغظ  إن 
طصام  غصعطعن  ق  الةمععرغات  ورؤجاء  المطعك  وإن 
أطغر المآطظغظ وعط غطئصعن الضفر وغسادون اإلجقم 
وغصثطعن أطر الضاشر المساسمر سطى أطر اهللا، شطغج 
وأطرعط  تةعط،  غعم  لطظاس  غتثدوا  أن  لطمرحثغظ 

غغر ططجم لساطئ التةغب.
المسطمغظ  صاض  شغ  وروجغا  أطرغضا  غحارك  الثي  إن 
لغج ضبغرا سطغه وق طساعةظا طظه الاقسإ بغعم التب 
باأخغره تاى ق غعاشص السغث ذضرى التادي سحر طظ 

أغطعل/جئامئر شاشدإ سطغه أطرغضا.
أغعا المسطمعن: إن إصاطئ الثغظ طظ سئادات وطساطقت 

وتثود وجعاد وجائر افتضام ق تصعم إق بأطغر.
الخقة  غصغمعن  طسظى  الافسغر  ضاإ  شغ  جاء  لصث 
غثغمعظعا وأصام افطر أداطه، وسظث تفسغر صعله تسالى 
اَكَة  الزَّ َوآتَوُا  الةَ  الصَّ َقاُموا 

َ
أ ْرِض 

َ
األ يِف  نَّاُهْم  كَّ مَّ إِن  ِيَن  َّ ﴿ا

ُمورِ﴾ صال 
ُ
ِ َخقَِبُة األ َمُروا بِالَْمْعُروِف َوَغَهْوا َعِن الُْمنَكِر َوِبَّ

َ
وَأ

سطغعط،  اهللا  شاح  إذا  افئمئ  عط  السالغئ  وأبع  التسظ 

وصال ابظ أبغ ظةغح غسظغ العقة، وصال الدتاك عع 
حرط سطى طظ آتاه اهللا المطك أن غصغط الخقة، وصال 
جعض بظ سئث اهللا عع واجإ سطى السططان، ولغج 
ذلك لطظاس، فن ذلك قزم له وواجإ سطغه، بط إن 
الخقة،  أصاطعا  اهللا  طضظعط  إن  الثغظ  تمثح  اآلغئ 
وعط غآدون الخقة صئض الامضغظ وق طسظى لطمثح 

إق سطى إصاطئ الثغظ.
وشغ التثغث الحرغش سظثطا جأل الختابئ رجعل اهللا 
;\ÊŸ]Õ^;]Ÿ;ˆ? :طظابثة التضام الزطمئ بالسغش، صال 
 ،>\Ê÷ê ;]Ÿ? افخرى  الرواغئ  وشغ   ،>Î˜ë’\ ;€“Ë…
أصاطعا  وطا  الثغظ،  شغضط  أصاطعا  طا  بمسظى  وشسرت 

شغضط ضااب اهللا.
وضض ذلك غسظغ أظعط ذئصعا افتضام وجسطععا ططجطئ 
ولط غةسطععا سطى وجه اقخاغار إن حاء الظاس الاجطعا 
بعا وإن حاؤوا ترضععا، وبثلك غاتصص طسظى اإلطاطئ 

بأظعا تمض الضاشئ سطى طصادى الظزر الحرسغ.
ولصث شرق السطماء بغظ شرض السغظ وشرض الضفاغئ 
بثصئ طاظاعغئ، شصالعا شرض السغظ عع طا ذطإ الصغام 
به طظ ضض طضطش بسغظه، وشرض الضفاغئ عع طا ذطإ 
إصاطاه طظ ضض المضطفغظ، وعظا جاء لفر إصاطاه بمسظى 
تتصغصه سطى العجه الحرسغ، شغأبط ضض المضطفغظ إن 
لط غصغمعه، وضثلك إن صام به بسدعط ولط تاتصص 
شأداء  إلصاطاه،  بسمض  تطئج  طظ  إق  الضفاغئ،  بعط 
الخقة ق غسصط شرض إصاطاعا، وأداء التب ق غسصط 
شرض إصاطئ أطغر له، وطظ لط غسمض إلغةاد عثا افطغر 
شغ  تعاون  وضض  السصغثة  سطى  تسثٍّ  وضض  آبط،  شعع 
سئادة وطثالفئ لطحرع، وضض الثطاء وافسراض غسأل 

سظعا ضض المسطمغظ.
الةمععرغات  ورؤجاء  المطعك  إن  المسطمعن:  أغعا 
وتسغغظ طرحثغظ لطتب ق غصعم طصام أطغر المآطظغظ 
وخطغفاعط، وإظه ق غساصغط لطظاس تب وق سئادة وق 
طظ  طصثجات  تطعر  وق  بقد  تترر  وق  حرع  غطئص 
;◊h]ŒÁ;Ïfip;‹]Ÿ¸\?  دظج ضاشر طتاض إق بثطغفئ صال

.>„d;ÌŒiÁÂ;„\ÑÂ;flŸ
  ضغش جارع المسطمعن باظاثاب خطغفئ لرجعل اهللا

صئض دشظه وصئض تسغغر بسبئ أجاطئ لطةعاد؟
ضغش جارع الممالغك لاظخغإ خطغفئ بسث صاض الثطغفئ 
سطى غث المشعل صئض إسقظعط الظفغر السام والسغر إلى 

سغظ جالعت؟
ضغش شعمعا ذلك ولشاعط لغسئ لشئ الصرآن؟

الحرغسئ  ضطغات  طظ  تثرج  طظ  ذلك  غفعط  لط  ضغش 
بأسطى الحعادات؟!

 إظه الععى والععى دغظ ولسان الحغاذغظ

بصطط: جسغث رضعان أبع سعاد

دسا الرئغج الفرظسغ شرظسعا ععقظث، شغ خطاب بسظعان «الثغمصراذغئ شغ طعاجعئ اإلرعاب» ألصاه أطام «طآجسئ 
جان جعرغج» الفضرغئ، وبثا بمبابئ خطعة ظتع ترحغته قظاثابات الرئاجئ سام ٢٠١٧ رغط الاثععر الضئغر شغ حسئغاه، 
المعاذظغظ المسطمغظ إلى دتر «اإلجقم الرادغضالغ والزقطغئ»، طآضثًا أن المسرضئ ضث اإلرعاب «ذعغطئ وصاجغئ، 
لضظ الثغمصراذغئ جاظاخر شغ ظعاغئ المطاف». وأضث ععقظث سجطه سطى الثشاع سظ «دولئ التص شغ طعاجعئ 
اإلرعاب»، طدغفاً: «الثغمصراذغئ أصعى طظ الئربرغئ، والمسرضئ جاضعن ذعغطئ وصاجغئ، لضظ الثغمصراذغات تضسإ 
التروب دائمًا». ولفئ إلى أن المسطمغظ عط «الدتاغا افوائض لقرعاب اإلجقطغ»، طسائرًا أن «إرعابغغ تظزغط 
داسح غائسعن سمطغئ إذقل رسظاء باجط دغظ خاظعه»، راشداً أي تمغغج بغظ الفرظسغغظ طعما ضاظئ حروط تخعلعط 
سطى الةظسغئ الفرظسغئ، «فن الةمععرغئ ق تمغج بغظ أبظائعا». وطظ عثا المظططص، اجاثرك ععقظث أن «الفرظسغغظ 
المسطمغظ غةإ أن غاتمطعا طسآولغاتعط ضمعاذظغظ وغثتروا اإلجقم الرادغضالغ والزقطغئ. والصدغئ لغسئ ذات 
ذابع دغظغ، بض طسرضئ جمععرغئ». وأبثى صظاساه بأن السطماظغئ «لغسئ دغظ دولئ طظاعخ لفدغان، بض طةمعسئ 
صعاسث تظزط التغاة شغ إذار الةمععرغئ، اجاظادًا إلى طئثأ التغاد الثي غفرض ظفسه سطى الثولئ والمعاذظغظ»، طآضثًا 

أن اإلجقم غساطغع أن غاضغش طع السطماظغئ، و «عثا طا تآضثه غالئغئ الفرظسغغظ المسطمغظ». (جرغثة التغاة)
: إن رئغج شرظسا غثرك أن اإلجقم غظاصخ السطماظغئ جعاء شغ افجج الاغ غصعم سطغعا أو شغ 

إل

شضري،  ظصاش  خقل  طظ  اإلجقم  طعاجعئ  سظ  سةجعط  أسماصه  شغ  وغثرك  بض  سظه،  اظئبصئ  الاغ  افظزمئ 
ولثلك شإظعط غسغرون شغ ذرغص تحعغه اإلجقم وخعرته لطخث سظ جئغض اهللا والتغطعلئ دون سعدته 
افوخاف:  تطك  شإن  ولثلك  الظئعة.  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  خقل  طظ  التغاة  واصع  شغ  طةسثا 
"اإلجقم الرادغضالغ"، و"الزقطغئ"، و"اإلرعاب"، عغ أوخاف ق تظطئص سطى اإلجقم وإظما عغ ظابسئ طظ 
تصث ضئغر طظ الرئغج الفرظسغ وأطباله، وعغ تعثف إلى الاثعغش طظ اإلجقم وإلى زغادة الدشط سطى 
المسطمغظ لغاثطعا سظ الاجاطعط بأتضام دغظعط. والرئغج الفرظسغ تغظ غثسع المسطمغظ لمعاجعئ دغظعط 
تتئ حسار طعاجعئ اإلرعاب غزظ أظعط جغاةاوبعن طع دسعته، ولضظ جغثغإ ظظه بإذن اهللا، شالمسطمعن 

غجدادون تمسضا بثغظعط وغجدادون ظفعرا طظ السطماظغئ. 

ععقظث غامسك باضغغش اإلجقم طع السطماظغئ شغ شرظسا
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افربساء ١٢ طظ ذي التةئ ١٤٣٧ عـ المعاشص ١٤ آغطعل/ جئامئر ٢٠١٦ طـــ ٤     السثد ٩٥

عع المآتمر البالث لمظزمئ "الثشاع سظ المسغتغغظ" تتئ سظعان: "بسث اإلبادة الةماسغئ، التفاظ سطى طساصئض 
المسغتغئ شغ الحرق افوجط". المظزمئ الاغ تمضظئ طظ الدشط سطى الضعظشرس واإلدارة افطرغضغئ لعخش 
طمارجات "داسح" ضث افزغثغغظ و"المسغتغغظ" وغغرعط طظ "افصطغات" باإلبادة الةماسغئ جاءت إلى الضعظشرس 
طع رجالئ جثغثة. وصالئ ضرغساغظ أشغظج المثغر الاظفغثغئ لمظزمئ "الثشاع سظ المسغتغغظ": "جظطرح طع أسداء 
الضعظشرس طعضعع السمض طع السراصغغظ وتضعطئ ضردجاان إلظحاء طظطصئ آطظئ شغ جعض ظغظعى تغث غمضظ لـ 
"افصطغات" الثغظغئ السعدة وبظاء طعذظ لعط تتئ تماغئ التضعطات المتطغئ وبالاساون طع المةامع الثولغ". وصث 
دسط شضرة المظطصئ اآلطظئ شغ جعض ظغظعى سثد طظ أسداء الضعظشرس الثغظ تدروا المآتمر، شصث صال طظسص 
المحروع، الظائإ الةمععري، جغش شعرتظئري: "ضض طا ظفسطه عع الاأضغث سطى طا دسا إلغه السراصغعن شغ سام ٢٠١٤ وعع 
إصاطئ طتاشزئ جثغثة شغ جعض ظغظعى. بعثه الطرغصئ غمضظ لعثه المظطصئ أن تاماع بتص تصرغر المخغر شغ إذار 
الظزام السام لطئقد. غةإ تأطغظ التماغئ لعثه المظطصئ، شما طظ أتث جغسعد إلى طضان غغر آطظ". وصث تتثث بسخ 
الثغمصراذغغظ التاضرغظ شغ المآتمر سظ ضرورة إظحاء طظطصئ آطظئ شغ ضضٍّ طظ السراق وجعرغا، شصث صال الظائإ 
الثغمصراذغ براد حرطان: "أدسط الصغام بالضبغر طظ افطعر لتماغئ ضتاغا اإلبادة الةماسغئ شغ السراق وجعرغا. أساصث 

أن إظحاء طظطصئ آطظئ شغ ضض طظ السراق وجعرغا طعط جثا وغةإ دراجئ ضغفغئ إظحائعا". (طعصع شدائغئ الترة)
: طظ العاضح طثى اعامام أطرغضا بعثه الصدغئ؛ صدغئ طا غسمى بـ "افصطغات"، وأظعا تاثثعا أداة 
لاتصغص جغاجاعا شغ المظطصئ شغما غاسطص بالخغاغئ الةثغثة الاغ جاءت بعا لمظطصاظا. وطا غآضث عثا اقعامام 
عع أن عثا المآتمر ُسِصث بسث أصض طظ ٥ أجابغع سطى طآتمر واحظطظ الثي سصث تتئ سظعان: "تماغئ تصعق 
افصطغات الثغظغئ والسرصغئ شغ السراق وجعرغا"!!! وظزرة جرغسئ إلى جغاجات أطرغضا والثول الشربغئ شغ السالط 
ترغظا أظعط ق غصغمعن وزظا فضبرغئ أو أصطغئ، شعط ق غصغمعن وزظا لقظسان وإظما العزن ضطه سظثعط عع لطصغمئ 
المادغئ، ولثلك شما غزعر سطغعط طظ دطعع غثرشعظعا سطى طا غسمعظه "افصطغات" لغسئ دطعع تجن وإظما عغ 
دطعع خثاع لغاثثوا طظ تطك "افصطغات" أداة غساثثطعظعا شغ إتثاث المجغث طظ الاصسغط شغ بقد المسطمغظ. 
ظسأل اهللا تسالى أن غضرطظا بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، شاصدغ سطى ظفعذ الثول الشربغئ 
وتجغض أجئاب تثخطعط، وطظ بغظ تطك افجئاب طحضطئ "افصطغات" الاغ أوجثتعا الثول الشربغئ شغ بقدظا، شعغ 
طحضطئ ق تعجث شغ ظض دولئ الثقشئ الراحثة، شصث ساش شغ ظطعا جمغع الرساغا طظ طسطمغظ وغغر طسطمغظ 

سطى طثى صرون ذعغطئ طظ غغر أي تمغغج بغظ طسطط وغغر طسطط شغ التضط والصداء ورساغئ الحآون. 
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افربساء  غعم  الئحغر  سمر  السعداظغ  الرئغج  أسطظ 
لثارشعر،  اإلصطغمغئ  السططئ  أجض  اظاعاء  سظ  الماضغ، 
والثخعل شغ طرتطئ جثغثة، واجاضمال طا تئصى طظ 
سمطغئ السقم، وجثد الئحغر طظته سفعا ضاطقً لضض طظ 
الظغض  طظطصاغ  شغ  الصاال،  سظ  وغضش  السقح،  غدع 
دارشعر،  وقغات  سظ  شدقً  ضردشان،  وجظعب  افزرق، 
أراد  "طظ  وصــال:  تظزغمات،  أم  ــرادًا  أش أضاظعا  جعاء 
السقم شظتظ ظمظته سفعًا ضاطًق، وطظ تمسك بتمض 
الثطاب  عثا  وجاء  المغثان"،  شغ  جغعاجعظا  السقح 
السططئ  أجض  اظاعاء  اتافاقت  شغ  طحارضاه  خقل 
شغ  لطسقم  الثوتئ  اتفاق  وإظةاز  لثارشعر،  اإلصطغمغئ 
وذلك  دارشــعر،  حمال  وقغئ  ساخمئ  الفاحر؛  طثغظئ 
بتدعر أطغر صطر تمغط بظ تمث، والرئغج الاحادي 
إدرغج دبغ، ورئغج أشرغصغا العجطى شعجاان أضاظب. 
واطاثح الئحغر صطر لرساغاعا طفاوضات الثوتئ لظتع 
إلى تعصغع اتفاق السقم، الثي  بقبغظ حعرًا، وخعقً 
رأى أظه تصص اقجاصرار شغ اإلصطغط، وظةح شغ تتصغص 
السقم، شدقً سظ دسمعا القطتثود شغ سمطغئ تظمغئ 
دارشعر. وأضث الئحغر أن اظاعاء أجض السططئ اإلصطغمغئ 
ق غسظغ إغصاف الاظمغئ شغ دارشعر، طحثدًا سطى أظعا 
جاسامر إلسادة المظطصئ إلى أشدض طظ تالعا افولى، 
سظ طحروع دارشعر الثدراء؛ باسائاره طحروسًا  طسطظاً 
ظمطك  إظظا  ظصعل  ق  "ظتظ  وأوضح:  طساصئطغاً،  تظمعغاً 
طةثدًا  الاظمغئ،  باجامرار  ظسث  لضظظا  طعجى،  سخا 
الاأضغث سطى اظاعاء الامرد شغ دارشعر، ضاحفاً سظ ظغئ 
ترضات  طظ  تئصى  طا  ذرد  شغ  السعدان  جظعب  دولئ 

طسطتئ تسمض ضث السعدان طظ أراضغعا.
إن الشرض افجاس طظ عثا اقتافال عع إغخال رجالئ 
صعغئ لطترضات المسطتئ، أظه ق خغار لعط إق الثخعل شغ 
وبغصئ الثوتئ، وصث شعمئ الترضات المسطتئ الرجالئ، 
جئرغض  والمساواة،  السثل  ترضئ  رئغج  حئه  شصث 
إبراعغط، طراجط اظاعاء أجض السططئ اإلصطغمغئ لثارشعر، 
بأظه اتافال بظعاغئ طأجاة، وعاجط اتفاق الثوتئ بحثة 
صائقً: "إن التضعطئ تسثه ضااباً طصثجاً سطى الرغط طظ 
أظه ق غحرف أتثا بالاعصغع سطغه". ووخش جئرغض شغ 
رجالئ وجععا إلى الظازتغظ، والقجؤغظ شغ المثغمات 
اقتافال بأظه "طةرد لسإ"، واسائر اقتافال ضرباً طظ 
المخالح الحثخغئ لمسآولغ السططئ اإلصطغمغئ الاغ 
غاجسمعا الاةاظغ السغسغ، طظ دون تتصغص طخطتئ 
لطمادررغظ طظ الترب، ودلض سطى ذلك بعجعد طؤات 

اآلقف طظ الظازتغظ شغ المثغمات.
ظسثئ  دارشعر  شغ  لطسقم  الثوتئ  وبغصئ  ضاظئ  لصث 
طظ  وصسئ  الاغ  السقم  اتفاصغئ  ضئغر،  تث  إلى  تحئه 
والاغ  الةظعب،  طامردي  طع  السعدان  تضعطئ  صئض 
إصطغط  تعغأ  شعغ  السعدان،  جظعب  شخض  إلى  أدت 
دارشعر لقظفخال، شالمعظثس واتث وعغ أطرغضا، الاغ 
شعغ  الةظعب،  بعا  وشخطئ  ظغفاحا  اتفاصغئ  عظثجئ 
أغداً طعظثجئ وبغصئ الثوتئ والشرض طظعا طسطعم إق 
لمظ سمغئ بخائرعط، بض إن بسخ الئظعد عغ ظفسعا 

شغ العبغصاغظ، شالتثغث سظ تصاجط السططئ، والبروة، 
شغ  ذاته  عع  ذلك  وغغر  والترغات،  اإلظسان،  وتصعق 
تصاجط  سظ  الثوتئ  وبغصئ  تتثبئ  شصث  العبغصاغظ، 
السططئ، شةاء شغ المادة (٢)- (٢١): "لاصاجط السططئ 
وغمبض  واجاصراره،  وأطظه  الئقد  لعتثة  بالشئ  أعمغئ 
الاثاول السطمغ لطسططئ، وضثا الخقتغات الاظفغثغئ 
والاحرغسغئ بالسئض الثغمصراذغئ طظ خقل اظاثابات 
وأجاس  لقجاصرار،  ضماظئ  بعخفعا  وظجغعئ  ترة 
غاسطص  شغما  أطا  السعدان".  شغ  الثغمصراذغ  التضط 
تافص   "  :(١٠٣)  -(١٦) المادة  شغ  جاء  شصث  بالبروة، 
غاسط  البروة  لاعزغع  شسال  ظزام  إصاطئ  سطى  افذراف 
بالحفاشغئ وغثدع لطمساءلئ..."، بض إن عثه اقتفاصغئ 
سظ  التثغث  وبــثأ  خخعخغئ،  ــعر  دارش أعض  أسطئ 
حسإ دارشعر وضأظه طثاطش سظ بصغئ أعض السعدان، 
أن  تص  طظطصئ  تسطى  الئقد  تارغت  شغ  طرة  وفول 
اقصاراع،  خظادغص  خقل  طظ  اإلداري  ظزاطعا  تثاار 
وعثا غسائر تعغؤئ لقصطغط لما عع صادم شغ المساصئض، 
شغ  تآدي  خطعات  شغ  غسغرون  بأظعط  غآضث  والثي 
الظعاغئ لسجل دارشعر سظ السعدان ضما تثث لطةظعب، 
تثود  سظ  غاتثبعن  شضغش  التثود،  سظ  بالتثغث 
إلصطغط داخض الئطث، شافخض أن الثولئ عغ الاغ تتثد 
المادة  شغ  جاء  شصث  الظاس!  ولغج  اإلدارغئ  التثود 
السقم  اتفاق  بأتضام  المساس  "دون   :(٣٠)  -(٢)
الحاطض الماسطص بالتثود بغظ الحمال والةظعب، وأي 
اتفاصغات دولغئ جارغئ بغظ تضعطئ جمععرغئ السعدان 
والئطثان المةاورة، تسعد التثود الحمالغئ لثارشعر لما 

ضاظئ سطغه شغ غظاغر ١٩٥٦م".
شغ  غسغرون  السعدان  تضام  أن  ضغش  غادح  وبثلك 
طثطط تفاغئ الئقد؛ والثي تصعده رأس الحر أطرغضا، 
لسابعا  شسال  الةظعب،  شغ  طرادعا  لعا  تصصعا  شصث 
شطمسئ شغ دارشعر، وعا عط غظفثون طثططعا الراطغ 
والظغض  ضردشان  جظعب  بسثعا  وطظ  دارشــعر،  لفخض 

افزرق والتئض سطى الةرار.
صئض  وطظ  السعدان،  أصالغط  طظ  وغغرعا  دارشــعر  إن 
جظعب السعدان، لط تضظ طحضطاعط شغ تصاجط البروة 
والسططئ، أو الترغات الشربغئ، الاغ تاظاصخ طع سصغثة 
افطئ، وإظما أس المحضطئ وأجاجعا عع جعء الرساغئ، 
بض سثطعا، طظ صئض التضعطات الماساصئئ سطى السططئ 
طظث خروج اقجاسمار بسساضره، وبصاء أظزماه، وأشضاره، 
غضمظ  التض  إن  غرغث.  طا  له  غظفثون  الثغظ  ورجاله؛ 
شغ شضرة جغاجغئ صادرة سطى إتسان الرساغئ شغ بطث 
غجخر بالبروات واإلطضاظات، والرجال الرجال، ولغج غغر 
طئثأ  السالمغظ،  رب  طظ  أتضاطه  أن  باسائار  اإلجقم؛ 
غصثر سطى ذلك، شغ ظض دولاه؛ دولئ الثقشئ، شعض 
غسمض أعض السعدان سصعلعط، وغظفدعا أغثغعط طظ 
المثطخغظ  طع  وغسمطعا  وغغرعا،  أطرغضا  طثططات 
سطى  الراحثة  الثقشئ  سئر  والسئاد  الئقد  لاثطغص 

 طظعاج الظئعة
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

النظام السوداني حيتفل بإجناز اتفاق الدوحة
وانتهاء أجل السلطة اإلقليمية لدارفور

بصطط: إبراعغط سبمان أبع خطغض*

اجاظضر طةطج رئاجئ تضعطئ العشاق العذظغ شغ بغان 
له، غعم افتث الماضغ، العةعم الثي حظه طسطتعن 
السئئ  غعم  تفار،  خطغفئ  الماصاسث  لطعاء  طعالعن 
الماضغ، سطى طعاظأ العقل الظفطغ بحرق لغئغا. واتعط 
بالصعات  جماعا  طظ  التضعطئ  رئاجئ  طةطج  بغان 
افجظئغئ والمسطتغظ الثارجغظ سظ الحرسغئ بالعةعم 
تظزغط  طتاربئ  سمطغات  وغرشئ  الظفطغ  العقل  سطى 
الثولئ المماثة طظ طثغظئ أجثابغا حرصا وتاى جرت 
غربا، بعثف تصعغخ اقتفاق السغاجغ، وإرباك السمطغئ 

السغاجغئ. وذالإ الئغان المةامع الثولغ، باسائاره الراسغ لقتفاق السغاجغ المعصع شغ الخثغرات المشربغئ، 
باتثاذ طعصش أخقصغ وصاظعظغ ضث اقساثاءات سطى طخثر رزق الحسإ الطغئغ العتغث. وأعابئ تضعطئ العشاق 
بضض العتثات السسضرغئ الاابسئ لعا شغ طظطصئ العقل الظفطغ وأجثابغا بالاخثي لطصعات افجظئغئ، ولطمسطتغظ 

الثارجغظ سظ الحرسغئ. (سربغ ٢١)

يف اظسضاس لطخراع بني الثول الشربغئ:
سمقء تطك الثول غاخارسعن يف لغئغا خثطئ ملحارغع تطك الثول

تضعطئ العشاق الطغئغئ تساظضر عةعم صعات تفار سطى العقل الظفطغ

املظاثى الثي اظسصث يف الرباط لطعصاغئ طظ الاطرف السظغش:
تطصئ يف جطسطئ أسمال أطرغضا ملتاربئ اإلجقم (١)

ببئ صظاة الةجغرة شغ ٢٠١٦/٠٩/٠٦ خئرًا بثخعص 
اتادان الساخمئ المشربغئ الرباط بغظ غعطغ ٥ و ٦ 
أغطعل/جئامئر التالغ، المظاثى افول لطسطماء العجطاء 
الثي  المظاثى  وغعثف  السظغش،  الاطرف  طظ  لطعصاغئ 
تحرف سطغه الرابطئ المتمثغئ لطسطماء إلى تطعغر وبطعرة 
خطاب إغةابغ لمضاشتئ خطاب "الاطرف السظغش". وصال 
أتث المحارضغظ شغ المظاثى: "ظعد أن ظظحر العجطغئ 
واقساثال شغ بصاشئ المةامع تغث تضعن العجطغئ عغ 
السمئ الشالئئ سطى المةامع"، وصال طتمث بطضئغر رئغج 
طرضج الثراجات وافبتاث شغ الصغط بالرابطئ المتمثغئ: 
العاضتئ  بالضطمئ  لطحئاب  غئغظعا  أن  السطماء  "وظغفئ 
والفعط الئسغط الفعط الختغح لصداغا الثغظ". وبتسإ 
المظاثى شإن طتاربئ ظاعرة "الاطرف" ق غمضظ أن تظةح 

باقساماد شصط سطى المصاربئ افطظغئ.
لطسطماء  المتمثغئ  لطرابطئ  الرجمغ  المعصع  ظحر  ضما 
افول  المظاثى  "طغباق  أجماعا  وبغصئ  اإلظارظئ،  سطى 
السظغش"  الاطرف  طظ  العصاغئ  تعل  العجطاء  لطسطماء 
جاء شغعا أن سصث المظاثى غظثرج شغ إذار اجاراتغةغئ 
ُتسعط  وطعارات  بضفاغات  السطماء  لاجوغث  المآجسئ 
طع طثاطش الفاسطغظ شغ التث والعصاغئ طظ السطعضغات 
ضررًا  أحثعا  طظ  السظغش  الاطرف  غسائر  الاغ  الثطرة 

وشاضاً بالمةامسات.
إن عثا المظاثى سصث بثسط طظ جفارة العقغات الماتثة 
افطرغضغئ شغ المشرب، شعع ق غسثو أن غضعن تطصئ شغ 
ذرغسئ  تتئ  اإلجقم  لمتاربئ  أطرغضا  أسمال  جطسطئ 
طتاربئ الاطرف والسظش و(اإلرعاب) ولخغاغئ دغظ جثغث 
غظطئص  شعع  العجطغ"،  و"اإلجقم  "العجطغئ"  باجط 
; fl̨fl¬̌ę łiį’̨? والسقم:  الخقة  سطغه  الرجعل  صعل  سطغه 
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< (طافص سطغه). أشاأتغ أطرغضا شغ  łfl⁄̨…̨?;Uÿ̨]Ǫ̃;ZÓÑ̨]ę̈ fl̨fi’\Ą̂
آخر الجطان لاسغظظا سطى تسطط دغظظا؟! أق بؤج الةمع عثا 
غضعن  بأن  رضعا  الثغظ  المةامسعن  وبؤج  المظاثى 

الضاشر إطاطعط شغ دغظعط.
طغباق  ذرح  شصث  المسمعطئ،  المظاثى  أشضار  سظ  أطا 
السطماء  طظ  طسغظئ  فظعاع  جثغثة  تسرغفات  المظاثى 

سّرشعا ضما غطغ:
١. غصخث بـ"السطماء العجطاء" طثاطش السطماء الحئاب، 
المآجسات  أو  الثغظغئ  والمآجسات  المساعث  خرغةغ 
ذات الخطئ بعا، وجمغ عثا الفاسض اقجاماسغ "سالمًا 
الرابطئ  سطماء  بغظ  وخٍض  تطصئ  غحضض  فظه  وجغطاً"، 
سطى  غسمض  تغث  الظاس،  وسمعم  لطسطماء  المتمثغئ 
إلى  اقظجقق  أوجه  لضاشئ  درءًا  وتبصغفعط،  تعجغععط 
صئض  طظ  اقخاراق  طظ  وطظساً  الثطرة،  السطعضغات 
المثاعإ والاعجعات العثاطئ، اجاظادًا إلى بعابئ افطئ، 

والصغط اإلظساظغئ الضعظغئ المةَمع سطغعا.
٢. أطا "المبصفعن الظزراء" شعط حئاب طآعطعن طسرشغًا 
وطظعةغاً لطثخعل شغ تعارات وتعاخقت طع ظزرائعط 
الحئاب، بشغئ تبصغفعط بالمسظى السام، الثي غةسض طظ 
لضغ  والفاغان،  الحئاب  تآعض  أداة  والابصغش  الاربغئ 
غسطضعا شغ المعاصش التغاتغئ المثاطفئ، سطى أجاس طا 
الختئ  لماططئات  واجاةابئ  المةامع،  طظعط  غاعصسه 
السطغمئ شغ طثاطش طةاقتعا، بسغثًا سظ ضض طا غسرض 

تغاتعط وتغاة اآلخرغظ لطثطعرة.
٣. و"الحئاب العجطاء الةاطسغعن" عط حئاب ُغظاَصْعن 

طظ الةاطسات، وُغفرد لعط تضعغٌظ خاصٌّ ضما عع الحأن 
بالثرجئ  سمطعط  وُغتخر  الظزراء،  لطمبصفغظ  بالظسئئ 
برظاطٍب  وضع  سطى  بظاء  الةاطسات،  أوجاط  شغ  افولى 
لاأعغض طثاطش الحئاب الةاطسغ. وتسمض عثه الفؤئ طظ 
غدططسعن  جاطسغغظ  أجاتثة  إحراف  تتئ  المبصِفغظ 
بالاعجغه والاائع واإلحراف والاصعغط، باظسغص طع أطاظئ 

الرابطئ المتمثغئ لطسطماء.
وصث سمض المحارضعن شغ عثا الطصاء سطى بظاء اجاراتغةغئ 

وطغباق سمٍض لطعصاغئ طظ الاطرف السظغش، طامبطئ شغ:
• جمع وتخظغش المسطغات والئغاظات الماخطئ بثطاب 
طداطغظه،  باتطغض  الصغام  أجض  طظ  السظغش  الاطرف 
والسضعف سطى تفضغك طفاعغمه، وإظااج الثطاب الئثغض 

وشص افجج السطمغئ الحرسغئ المسائرة؛
• تسجغج "الابصغش الرصمغ" باأجغج المجغث طظ الفداءات 
الافاسطغئ الرصمغئ لئث المسرشئ الثغظغئ اآلطظئ تتخغظًا 
واقظشقق  الاطرف  آشــات  طظ  اإلظارظئ  حئضئ  لــرواد 

والةمعد.
(السطماء  الحئاب  الثغظغغظ  الصادة  صــثرات  تصعغئ   •
العجطاء) والحئاب (المبصفغظ الظزراء) وتظمغئ طعاراتعط 
ظئ طظ تفسغض خطاب دغظغ إغةابغ طساثل، غصعم  الممضِّ
سطى الفعط الةمالغ والاراتمغ لطثغظ اإلجقطغ التظغش؛

• بطعرة أدوات ووجائض سمض غاط اسامادعا وتمّطُضعا 
طظ أجض تسجغج صثرات الصادة الثغظغغظ والحئاب، صخث 
تمضغظعط طظ تسرف المثاذر اجائاصغاً، والاخثي لعا 
وشعط  تتثغث  طظ  بامضغظعط  وذلــك  تثوبعا،  صئض 
السطعضغات المادمظئ لطضراعغئ والسظش، والصثرة سطى 

طتاخرتعا بحضض جرغع وطعّتث؛
العجطاء  السطماء  ذرف  طظ  سمض  طثطط  خغاغئ   •
وبطعرة  المغثان  شــغ  لطسمض  الظزراء  والمبصفغظ 
اجاراتغةغات لاظفغثه، بإبراز طثاطش افظحطئ واآللغات 

الاغ غاط اقحاشال بعا؛
• تسجغج ودسط حئضئ السطماء العجطاء والمبصفغظ الظزراء 
المظعط بعط السمض طظ أجض العصاغئ طظ الاطرف السظغش؛

العجطاء  السطماء  تثخقت  وطةاقت  ذئغسئ  تتثغث   •
والمبصفغظ الظزراء شغ الاخثي لثطاب الاطرف السظغش، 
وتفسغض اآللغات السمطغئ الاغ غمضظ اسامادعا، وتسجغج 
عثه  طضاشتئ  أجض  طظ  الفاسطغظ  طثاطش  طع  الاساون 

اآلشئ؛
العجطاء  السطماء  لاثرغإ  دلغض  إسثاد  سطى  اقتفاق   •
والمبصفغظ الظزراء شغ طعاضغع طضاشتئ الاطرف السظغش، 
والسسغ قطاقك اآللغات والضفاغات الاغ طظ حأظعا أن 

تعخض الحئاب لثثطئ ظزرائعط؛
• اسائار سمض السطماء العجطاء والمبصفغظ الظزراء سمًق 
والاساطح  الاسارف  بصاشئ  تسجغج  غئاشغ  إرادغاً،  تطعسغاً 

والسطط والسقم وافطظ وافطان.
ضائئ  أظعا  بئساذئ  غثرك  العبغصئ  لعثه  الصارئ  إن 
سظ  الئسث  ضض  بسغثة  وعغ  المثابرات  أجعجة  بسصطغئ 
سصطغئ السطماء والفصعاء. شمظ العاضح أن الصخث طظعا 
المفارضئ  المعاذظ  أو  الحئابغئ  افوجاط  اخاراق  عع 
"لطاطرف" لةمع المسطعطات تتئ جاار الظصاش وحرح 
الصادة  أجمععط  طظ  وتعظغش  المساثل"،  "اإلجــقم 
الثغظغغظ بحاى أخظاشعط (السطماء العجطاء، المبصفغظ 
لثى  ضمثئرغظ  الةاطسغعن)  العجطاء  الحئاب  الظزراء، 

 افجعجة افطظغئ
غائع بإذن اهللا..

بصطط: طتمث سئث اهللا
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