
البيان اخلتامي حلملة واعتصام 
·كرميوف حاقد على اإلسالم» 

إن أطرغضا وطسعا الثول الشربغئ اقجاسمارغئ 
الظزر  شغةإ  والمسطمغظ،  ا�جقم  غتاربعن 
إلى عثه الثول باسائارعا دوق سثوة والاساطض 
طسعا سطى عثا افجاس.. وعثه الظزرة طا داطئ 
وطحاسرعط  المسطمغظ  سصعل  سطى  طسغطرة 
لطصعل باصاذع طخالح طع تطك  ق تةسض طةاق 
الثول أو اجامثاد السعن طظعا.. بض غضعن طتعر 
أي سمض شغ السالط ا�جقطغ عع الصداء سطى أي 
ظفعذ لاطك الثول وتترغر الئقد ا�جقطغئ طظ 

جغطرتعا     

اصرأ شغ عثا السثد :

- أطرغضا تتاشر سطى التعبغ تغاً لطثعاب إلى 
   التض السغاجغ    ... ٢

- السغاجئ افطرغضغئ شغ جعرغا  ... ٢
- وتاعاخض افزطئ شغ لغئغا...   ... ٣

- اجاراتغةغئ أطرغضا شغ السالط ا�جقطغ  ... ٣
- الرابح والثاجر شغ اظاثابات برغطاظغا  ... ٤

- طآاطرة تصسغط السراق تظفث شخعلعا بأغثي 
  ططغحغات ذائفغئ وإحراف أطرغضغ   ...٤
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ضطمئ السثد

إن التضعطات الشربغئ تسطط سطط الغصغظ بسةض ا�جرام 
ضث  ضرغمعف  الطاغغئ  ظزام  غرتضئه  الثي  العتحغ 
المسطمغظ شغ أوزبغضساان، ولصث جئص لمظزمات تصعق 
ا�ظسان أن وّبصئ جغاجات الاسثغإ المائسئ شغ جةعن 
ضرغمعف، بض لصث وخض افطر بمظزمئ الخطغإ افتمر 
جةعن  شغ  المساصطغظ  لجغارات  وصفعا  سظ  أسطظئ  أن 
ضرغمعف بسئإ السراصغض الاغ وضسعا ظزام ضرغمعف 
افتمر  لطخطغإ  الثولغئ  الطةظئ  طثغر  شأسطظ  أطاطعا، 
السغث إغش داضعرد Yves Daccord شغ ٢٠١٣/٤/١١ 
طمارجات  سطى  زور  حاعثة  الطةظئ  تضعن  فن  رشده 
سمض  غسرصض  الظزام  أن  طسطظا  الئحسئ  الظزام  زباظغئ 
الطةظئ الاغ لط تامضظ طظ الصغام بالجغارات. وضاظئ دول 
الظزام  بأن  تثرسئ  أول ٢٠٠٩  شغ  افوروبغ  اقتتاد 
جمح لطخطغإ افتمر بإجراء زغارات لطاتصص طظ ظروف 
المساصطغظ شغ السةعن لاطشغ السصعبات الاغ شرضاعا 
سطى ظزام ضرغمعف، وضاظئ تفدض لع أن طظزمئ الخطغإ 
افتمر لط تفدح السةض افجعد لممارجات الاسثغإ شغ 
أوزبضساان. وصث وّبصئ (لةظئ افطط الماتثة لمضاشتئ 
الاسثغإ) شغ تصرغرعا شغ ٢٠١٣/١١/١٤ خروصات ظزام 
ضرغمعف الماضررة �جراءات المساصطغظ، بض وأسطظئ أن 
عثه الثروصات عغ جغاجئ طائسئ طظ صئض الظزام (أي 
لغسئ تعادث شردغئ طظسجلئ)، وحّئعئ الطةظئ طمارجات 
شغ  اجاثثطئ  الاغ  بافجالغإ  السةعن  شغ  الاسثغإ 
سعث جاالغظ قظاجاع اساراشات المساصطغظ واجاثثاطعا 
�داظاعط والتضط سطغعط بأتضام جائرة، ضما وّبصئ تاقت 
وشاة بسخ المساصطغظ طظ جراء الاسثغإ، ولةعء الظزام 
إلى تمثغث سصعبات جةظ إضاشغئ لطمساصطغظ تتئ ذرائع 
واعغئ، وشدتئ الصداء المجغش الثي عع أداة ذغسئ بغث 
الظزام لفرض سصعبات جائرة، وضحفئ أن تعصغع ظزام 
ضرغمعف سطى المساعثات الاغ تتزر تسثغإ السةظاء ق 
غساوي التئر الثي وصع به، بض عع لادطغض الرأي السام 

وإغعاطه بأن ظزام ضرغمعف غطاجم بالمعابغص الثولغئ.

اسامثوا جغاجئ  وأطرغضا  افوروبغئ  الثول  صادة  أن  إق 
التصائص  ضض  جماع  سظ  آذاظعط  وخمعا  «الاطظغح» 
شالمئثأ  بمساشرب،  عثا  ولغج  والمبئائ.  الثاطشئ 
المغضغاشغططغ الثي تصعم سطغه جغاجاتعط غصعم سطى أن 
الشاغئ تئرر العجغطئ، وبما أن الشاغئ سظث عآقء التضام 
عغ اجاسئاد حسعبعط لخالح سخابئ طظ الماظفثغظ 
طظ أختاب المخالح الثاخئ، شدق سظ اتئاع جغاجات 
اجاسمارغئ تعثف إلى ظعإ بروات المساسمرات (الاغ 
ُطظتئ اجاصقق خعرّغاً)، شضض حغء طئرر سظثعط، طظ 
شغ  ضما  أوزبغضساان  شغ  المةرطغظ  الطعاغغئ  دسط 
جائر بقد المسطمغظ، وصث شاتئ رائتئ شدائح السةعن 
السرغئ لطمثابرات افطرغضغئ وتعاذآ أجعجة المثابرات 
الئربرغئ  الاتصغص  بأجالغإ  الصغام  شغ  طسعا  الشربغئ 
العمةغئ الاغ شاصئ شغ وتحغاعا طتاضط الافاغح جغؤئ 

الثضر شغ الصرون العجطى.
وتغظ غرغث التضام الئطح بثخعطعط شما سطغعط إق 
رشع حماسئ «طتاربئ ا�رعاب» الاغ تئرر إحاسئ أجعاء 
الرسإ شغ الئقد لمظع أي طازطط طظ الخثع بحضعاه 
أو المطالئئ بمتاجئئ المسآولغظ وتئرر الئطح بضض 
طظ غفضر أو غثسع لطاترر طظ ظزام العغمظئ واقجاسئاد 
المفروض طظ صئض تضام روجغا والثول الشربغئ. شاتئ 
طدتضئ  صعاظغظ  جظ  غمضظ  ا�رعاب  طتاربئ  ذرغسئ 
غاسمثون تدمغظعا تةرغط طا غسمى بالفضر الماطرف 
أو طا  ظئعغئ  أتادغث  أو  أدسغئ  ولع ضان ضائا تادمظ 
حاضض ذلك، شالشرض طظ صعاظغظ طضاشتئ ا�رعاب عع 
تمضغظ السططئ (شغ أوزبغضساان ضما شغ روجغا وباصغ 
دول آجغا العجطى) طظ الئطح بأي طسارضئ أو دسعة 
لطاشغغر ولاترغر الئقد طظ تضط السخابات الاغ تحرسظ 
الصاظعن. وعضثا لط غةث ضرغمعف  إرعابعا تتئ جاار 
طظ غتاجئه ق سطى طةجرة أظثغةان شغ ١٣ أغار ٢٠٠٥، 
الاغ راح ضتغاعا طا غربع سظ الـ ٧٠٠٠ طسطط، وق سطى 
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بصطط: أجسث طظخعر
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تضام ا�سطمظغ غاصاتطعن خثطئ 
فجغادعط ا�ساسِمرغظ وغّثسعن 

تماغئ ا�سطمظغ وبقدعط

صال ططك السسعدغئ جطمان بظ سئثالسجغج: «إن الثطر 
الطائفغئ  افسزط الثي غعثد أطاظا ا�جقطغئ تعظغش 
المصغائ لاتصغص أذماع جغاجغئ دظغعغئ ق سقصئ لعا 
بظخرة الثغظ وافطئ، وإظما تساعثف السثوان سطى الشغر 
واقجاتعاذ سطى تصعصه باقجاصعاء والمئالشئ، سطى ظتع 

طا حاعثته دولئ الغمظ أخغرًا».
وأضاف شغ ضطماه الاغ ألصاعا ظغابئ سظه أطغر طظطصئ طضئ 
المضرطئ افطغر خالث الفغخض شغ تفض اشاااح الثورة الـ ٢٢ 
لطمةمع الفصعغ ا�جقطغ الاابع لرابطئ السالط اقجقطغ 
شغ طصر الرابطئ بمضئ المضرطئ: «عئئ الممطضئ السربغئ 
السسعدغئ - وطظ تداطظ طسعا طظ الثول شغ ساخفئ 
وحسئه  الغمظ  إظصاذ  شغ  العاجإ  ظثاء  لاطئغئ   - التجم 
الحصغص، طظ شؤئ تشعلئ شغعا روح الطائفغئ شظاخئئ 
السثاء لتضعطئ بطثعا الحرسغئ وسخش بأطظه واجاصراره، 
وأخثت تطعح باعثغث دول الةعار وشغ طصثطاعا الممطضئ 
تسسى  خارجغئ  جعات  طظ  بثسط  السسعدغئ،  السربغئ 
لاتصغص أذماسعا شغ العغمظئ سطى المظطصئ وزرع الفاظ 
شغعا، طظ دون طراساة لما غربطعا بثول عثه المظطصئ 
وحسعبعا طظ أخعة إجقطغئ وصعاظغظ وأسراف دولغئ». 

(السربغئ ظئ)

طظ المصرر أن غةامع الرئغج افطرغضغ طع صادة دول 
الثطغب غعطغ ١٣ و ١٤ طظ الحعر الةاري شغ طظاةع 
ضاطإ دغفغث. وغساصث الضبغرون شغ الساخمئ افطرغضغئ 
أن طظ أعط وجائض واحظطظ لاعثئئ طثاوشعط عغ بغع 
عثه الثول المجغث طظ افجطتئ افطرغضغئ إلى جاظإ 

دسط العجعد السسضري افطرغضغ شغ عثه الثول.
اغرظسئ  افبغخ جعش  الئغئ  باجط  الماتثث  شصال 
غعم ٢٠١٥/٥/٧: «إن الصمئ شرخئ لطعقغات الماتثة 
ودول الثطغب لئتث جئض تسجغج حراضاظا وتساوظظا افطظغ، 
وتسث شرخئ لطعقغات الماتثة لاأضغث حراضئ العقغات 

الماتثة اقجاراتغةغئ طع دول الثطغب».
وصال بظ رودز طساحار الرئغج افطرغضغ لفطظ الصعطغ 
غعم ٢٠١٥/٥/٤: «إن العقغات الماتثة جاسسى إلى 
الثطغب  دول  طع  بالاساون  طآبرة  اجاراتغةغئ  إغةاد 
لمعاجعئ جطعك إغران السثائغ شغ الغمظ وجعرغا وذلك 
خقل الصمئ الصادطئ». وصال: «افعط أظظا جظاتاور طع 
الثول الثطغةغئ وبالاتثغث الممطضئ السربغئ السسعدغئ 
الثطغب،  وفطظ  لعط  جظصثطعا  الاغ  الدماظات  تعل 
وعثا عع عثف صمئ ضاطإ دغفغث الاغ دسا إلغعا الرئغج 

أوباطا».
طخادر  سظ   ٢٠١٥/٥/٦ غعم  روغارز  وضالئ  وظصطئ 
طظ  أوباطا  باراك  افطرغضغ  «الرئغج  بأن  أطرغضغئ 
الصادم لمساسثة  الماعصع أن غةثد طساسغه افجئعع 
دول الثطغب التطغفئ سطى ظحر طظزعطئ دشاع خاروخغ 
لاعثئئ  غسسى  شغما  ا�غراظغئ  الخعارغت  طعاجعئ  شغ 

طثاوشعط طظ أي اتفاق ظعوي طع ذعران».
سطى  تسمض  أطرغضا  أن  غائغظ  الاخرغتات  عثه  شمظ 
بسط ظفعذعا وتسجغج عغمظاعا سطى دول الثطغب بثسعى 
تسجغج الاساون اقجاراتغةغ وتفر أطظعا طظ الاعثغثات 

ا�غراظغئ وطعاجعئ خعارغثعا.
«الحراضئ  أو  اقجاراتغةغ»  «الاساون  طسمى  شإن 
اقجاراتغةغئ» عع أتث افجالغإ افطرغضغئ الةثغثة الاغ 
تسمض سطى تطئغصه طع ضبغر طظ الثول شغ السالط لائصغ 
عغمظاعا سطغعا بسثطا تظعغ اتاقلعا الفسطغ ضما شسطئ 
طع السراق وأششاظساان، أو لاامضظ طظ بسط ظفعذعا 
سطغعا ضما تفسض طع دول الثطغب، أو لاظفث إلغعا ضما تفسض 
طع بسخ دول آجغا العجطى، أو لااتضط بعا وتسغرعا 
لمتاربئ ا�جقم ضما تفسض طع باضساان، أو لاراصئعا 

وتسمض سطى اتاعائعا ضما شسطئ طع الخغظ.
شصث أصاطئ أطرغضا سقصات اجاراتغةغئ طع دول الثطغب، 
وأظحأت طظاثى السقصات الثطغةغئ افطرغضغئ، شضان أول 
الرغاض  شغ  الثارجغئ  وزراء  طساعى  سطى  له  اجاماع 
غعم ٢٠١٢/٣/٣١ وضان غعثف إلى وضع إذار رجمغ 
لطاساون اقجاراتغةغ بغظ الطرشغظ وتسجغجه شغ الظاتغئ 
افجاجغئ  الئظغئ  وتماغئ  الئتري  وافطظ  السسضرغئ 
اقجاراتغةغئ وطضاشتئ الصرخظئ وأجطتئ الثطار الحاطض 

ودراجئ افوضاع السربغئ، وإصاطئ الثرع الخاروخغ.
لط  ولضظعا  ا�غراظغئ،  الخعارغت  باعثغث  تاثرع  وعغ 
تامضظ طظ إصاطئ عثا الثرع تاى الغعم رغط طتاوقتعا 
السثغثة. وا�ن خارت الفرخئ طعاتغئ أضبر لائتث عثا 
افطر بةثغئ شغ ظض وجعد سمغطعا جطمان سطى رأس 
السططئ السسعدغئ، والثي جغشغإ سظ الصمئ، وجغظعب 
سظه ولغ سعثه افطغر طتمث بظ ظاغش، تغث جغةامع 
ظعه  ولثلك  الصمئ.  سصث  صئض  اظفراد  سطى  أوباطا  طسه 
طساحار الرئغج افطرغضغ إلى ذلك صائق «وبالاتثغث 
الممطضئ السربغئ السسعدغئ». فظعا الثولئ افضئر وافغظى 
وافصعى بغظ دول الثطغب، شئعاجطاعا تامضظ أطرغضا أن 
تمطغ سطى دول الثطغب طا تحاء أو تسرصض طا تحاء طظ 
أشضار ا�ظةطغج الاغ غسطعظعا لطثول الثطغةغئ لطسمض بعا.

بصعة شغ  تاعاجث سسضرغا  أطرغضا  أن  بالثضر  والةثغر 
الثطغب؛ تغث غعجث آقف الةظعد افطرغضان شغ الضعغئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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المطك جطمان: تثخطُّظا شغ 
الغمظ لتماغئ أطظ المظطصئ

طخر تثخض سطى خط «التض السغاجغ» لفزطئ الطغئغئ لاظفغث الرؤغئ افطرغضغئ 

إن  أغار  طاغع/   ١٠ افتث  غعم  طخري  طسآول  صال 
اجاماع الصئائض الطغئغئ لاسعغئ افزطئ شغ الئقد، الثي 
زسماء  طظ   ١٥٠ ظتع  جغدط  الصاعرة،  جاسادغفه 

الصئائض طظ جمغع أظتاء لغئغا.
 وأضاف أن اقجاماع جغسصث خقل افغام افخغرة طظ 
حعر طاغع/ أغار الةاري. طحغرا إلى أن اقجاماع غعثف 
لطاعخض إلى رؤغئ جغاجغئ طعتثة لطصئائض الطغئغئ لئثء 

طفاوضات تثشع الئقد ظتع تض جغاجغ.
الصاعرة وجعئ دسعة  أن  المخري  المسآول  وأوضح 
لمئسعث افطغظ السام لفطط الماتثة إلى لغئغا لغعظاردو 
لغعن لطمحارضئ، لضظه أضث أن اقجاماع جغضعن برساغئ 

طخرغئ ولغج برساغئ أطمغئ.
وشغ وصئ جابص صال بغان لطثارجغئ المخرغئ إن الطصاء 
لطثولئ  الحرسغئ  المآجسات  طساظثة  بعثف  غأتغ 
الطغئغئ المامبطئ بمةطج الظعاب والتضعطئ الحرسغئ، 
ودسط الاعخض لاعاشص وذظغ غساعط شغ ظةاح طسار 

التعار الثي تصعده افطط الماتثة شغ لغئغا.
بغظ  تعار  جعقت  ترسى  الماتثة  افطط  أن  غثضر 
الخثغرات  طثغظئ  شغ  آخرعا  سصث  الطغئغئ،  افذراف 
طططع أبرغض/ ظغسان الماضغ بغظ وشعد سظ «المآتمر 

العذظغ» وطةطج الظعاب المظسصث شغ ذئرق. 
(روجغا الغعم)

واحظطظ تسرب سظ رشدعا تعرغث 
الشاز الروجغ فوروبا س� الغعظان

افطرغضغئ  الثارجغئ  لعزارة  الثاص  المئسعث  أسطظ 
لحآون الطاصئ آطعس خعضسااغظ خراتئ سظ رشخ 
«السغض  بثل  جثغث  أظئعب  تمرغر  الماتثة  العقغات 

الةظعبغ» لاعرغث الشاز الروجغ إلى أوروبا.
وصال وزغر ا�خقح ا�ظااجغ والئغؤئ والطاصئ الغعظاظغ 
باظعغعتغج قشازاظغج شغ تثغث ختفغ ظحر افتث 
١٠ طاغع/أغار إن التضعطئ الغعظاظغئ تآغث دون صغث أو 
حرط طحروع تمرغر أظئعب لاعرغث الشاز الروجغ سئر 
افراضغ الغعظاظغئ، واتثث الطرشان وغاثثان الثطعات 

العادشئ لاظفغث عثا المحروع.
عثا  الماتثة  العقغات  ترغث  ق  «بالطئع،  وأضاف: 
وبخراتئ  طئاحر  بحضض  لغ  بّغظه  طا  وعع  افظئعب، 

خعضسااغظ خقل لصائظا افخغر» شغ أبغظا.
وتابع طآضثا: «وطع ذلك شإظظا ظسائر أن عثا المحروع 
طربتا  وجغضعن  الصعطغئ،  المخالح  شغ  جغخإ 
العزغر  لطغعظان. ولفئ  الطاصئ»  اصاخادغا وطظ ظاتغئ 
الغعظاظغئ تسائر أن افظئعب جغةطإ  إلى أن التضعطئ 
سام  بسث  اجاثثاطه  طظ  شصط  ولغج  طئاحرة  أرباتا 

٢٠١٩ وإجراء أسمال الئظاء. 

وصئ  شغ  أبغظا  شغ  افطرغضغئ  السفارة  وسممئ  عثا 
جابص بغاظا تدمظ صطص العقغات الماتثة طظ طحارضئ 
الغعظان شغ أظئعب Turkstream سئرعا ضعظه «جغسئإ 
ولظ  افوروبغ  اقتتاد  شغ  المثاخئ  لطسططات  صطصا 
الطاصئ شغ  اتاغاجات  لاطئغئ  افجض  غضعن تق ذعغض 

الغعظان»، تسإ رأغعا. (ظعشعجاغ)

اجاماع لطصئائض الطغئغئ شغ الصاعرة لاسعغئ افزطئ شغ الئقد



افربساء٢٤ طظ رجإ ١٤٣٦ عـ/ المعاشص ١٣ أغار/طاغع  ٢٠١٥طـ٢     السثد ٢٥

بثء  طظث  جعرغا  شغ  افطرغضغئ  السغاجئ  تاشّغر  لط 
اظثقع البعرة وتاى ا�ن، شعغ طا زالئ تائظى الثطط 
افطمّغغظ  المئسعبغظ  شارجض  ظفسعا،  واقجاراتغةغات 
ودي  ا�براعغمغ  وافخدر  سظان  وضعشغ  ضالّثابغ 
البعار  ولاثثغض  طسارعا،  سظ  البعرة  لترف  طساعرا 
والاآطر سطغعط، وتسصث طآتمرات جظغش (١) وجظغش (٢)، 
وتسسى لسصث جظغش (٣) لثطب بصاغا ظزام الطاغغئ بحار 
شغ أغئ خطط جغاجغئ طساصئطغئ لسعرغا، وعغ طا تجال 
لخرشعا  ُجثدًا،  أسثاء  لعا  وتعجث  البعرة،  صعى  ُتحائ 
سظ طعاجعئ الظزام بتةئ طتاربئ الاطرف وا�رعاب، 
البعرة،  �ضساف  البعار  بغظ  شغما  الخراسات  شاثاطص 
ولطتغطعلئ دون إجصاط الظزام صئض ضمان وجعد صغادة 
بثغطئ طعالغئ لعا، وتسمض ذلك بضض طا أوتغئ طظ صعة.

ودطب الظزام شغ ظزر أطرغضا ق غسظغ بصاء بحار افجث 
شغ السططئ، بض غسظغ بصاء ظزاطه شغعا، أو بمسظى آخر 
بصاء عغاضض الظزام التالغ، وطظ أعمعا اجامرار جغطرة 
المآجسات الطائفغئ سطى بسخ صعى الةغح وافجعجة 
افطظغئ طع دطب الصعى البعرغئ المعالغئ لعا شغه بحضض 

طظ افحضال.
سظ  تاشاضى  زالئ  طا  شأطرغضا  خارجغئ  ظاتغئ  وطظ 
اظثراط إغران وطغطغحغاتعا ضطغاً شغ دسط الظزام، وطا 
أي  لسرصطئ  افطظ  طةطج  شغ  روجغا  تساثثم  زالئ 
صرار غمضظ أن غخثر ضثه، وعغ ق تفسض حغؤاً لعصش 
إطثادات روجغا العائطئ والماعاخطئ لطظزام بافجطتئ 

والثخائر الاغ ُتمّضظه طظ العصعف سطى صثطغه.
لضّظ الاشغرات الاغ ذرأت طآخرًا سطى طعازغظ الصعى شغ 
جعرغا أجئرت أطرغضا سطى صئعل إدخال بسخ الاشغغرات 
شغ تضاغضاتعا، شسصعط طثغظاغ إدلإ وجسر الحشعر 
شغ الحمال والصظغطرة ورغفعا ورغش درسا وطسئر ظخغإ 
شغ الةظعب، وتعتث الفخائض المصاتطئ شغ جغح الفاح 
وتظسغص عةماته، ودخعله إلى طظطصئ الصطمعن، وتظسغص 
الثسط الارضغ السسعدي الصطري، ضض ذلك أوجث واصسًا 
جثغثا ُغثحى طسه طظ جصعط الظزام صئض أن تآّطظ 
الئثغض، وعع طا جسض أطرغضا تاترك جرغساً لضئح جماح 

البعار، و�غصاف تصثطعط بضض طا أوتغئ طظ ظفعذ.
السسعدغئ  الةععد  باظسغص  سطماً  أتغطئ  وأطرغضا صث 
ختغفئ  ظحرت  شصث  افجث،  ضث  الصطرغئ  الارضغئ 
سظ  شغه  تصرغرًا ضحفئ  افطرغضغئ  بعجئ  عاشغظةاعن 
وجعد: «طتادبات سالغئ المساعى بغظ ترضغا والسسعدغئ 
لقذاتئ  سسضري  تتالش  لاحضغض  صطرغئ  بعجاذئ 
بافجث»، وصالئ الختغفئ بأّظه تّط «إذقع أوباطا وإسقطه 

بعثه الثطئ طظث حعر حئاط (شئراغر) الماضغ». 
بأطغر  اجاماسه  بسث  صال  صث  افطرغضغ  الرئغج  وضان 
صطر: «إّظه تئادل افشضار طع افطغر تعل ضغفغئ ا�ذاتئ 
بافجث، وإّن افوضاع لظ تساصر ضطغاً عظاك إقّ برتغض 

افجث الثي شصث حرسغاه بالتضط».
وطظ جعئ أخرى سّئرت أطرغضا سظ طثاوشعا طظ ذلك 
الاظسغص؛ شصث ظصطئ وضالئ افجعحغاثبرس سظ طسآول 
الاتالش  أّن  إدارة أوباطا صطصئ طظ  أطرغضغ صعله: «إّن 
الةثغث (الارضغ السسعدي الصطري) ُغساسث جئعئ الظخرة 

سطى ضسإ أراٍض جثغثة».
إّن عثه الاخرغتات افطرغضغئ غئثو طظ ظاعرعا أّظعا 
بمسرشئ  غضعن  الاظاصخ  عثا  إزالئ  لضّظ  طاظاصدئ، 
أّن أطرغضا ق تعاط بعجعد افجث ظفسه ضحثص شغ 
السططئ، وإّظما ُترغث ضمان وجعد دولئ طثظغئ طعالغئ 

لعا شغ جعرغا بعجعد افجث أو بثوظه.
خقل  طظ  عثا  عثشعا  تتصغص  سطى  أطرغضا  وتسمض 

تضاغضغظ ابظغظ عما:
افول: جثب الفخائض المصاتطئ إلى ذاولئ المفاوضات 
طع الظزام طظ خقل سمض المئسعث افطمغ دي طساعرا 
افغام خاخئ طع  ظعسغئ شغ عثه  إظةازات  الثي تّصص 
بسخ المةمعسات ا�جقطغئ المسطتئ وشغ طصثطاعا 
الصغادة  طةطج  سدع  صال  تغث  ا�جقم،  جغح 
السسضرغئ شغ الةغح التر راطغ الثاقتغ: «إّن طمبطغ 
ظتع أربسئ سحر شخغقً سسضرغاً أعمعا جغح ا�جقم 
وأترار الحام وخصعر الحام وجغح المةاعثغظ سصثوا 
اجاماسات البقباء وافربساء شغ ترضغا لاألغش وشث لطصاء 

دي طساعرا».
وُغساثثم شخغض جغح ا�جقم بصغادة زعران سطعش 
اقلاتاق  سطى  الفخائض  جائر  لتمض  تربئ  ضرأس 
برضإ المفاوضات طع دي طساعرا، شصث صال ا�سقطغ 
السسعدي جمال خاحصةغ المصرب طظ دوائر خظع الصرار 
شغ السسعدغئ: «إّن زغارة زعران سطعش لارضغا تفك آخر 
سصثة شغ الاساون السسعدي الارضغ الصطري شغ جعرغا»، 
سطعش  تئسغئ  سطى  واضح  دلغض  عثا  تخرغته  وشغ 
لطسسعدغئ، وسطى تئظغ السسعدغئ لثطئ دي طساعرا 

افطرغضغئ.
شـإن دي طساعرا غسمض عثه افبظاء بضض جث واجاعاد، 
وغطاصغ بممبطغ الظزام وأضبر طظ أربسغظ ذرشاً جعرغًا 
سظ  وطمبطغظ  ودولغئ  إصطغمغئ  جعئ  سحرغظ  وتعالغ 
المثظغ والحاات السعري سطى ظطاق واجع،  المةامع 
وذلك لامغغع ا�ذار الامبغطغ، و�بساد جسض ا�جقطغغظ 

أعط طظ ُغمبض السعرغغظ.
ودي طساعرا غسسى شغ خططه لطسعدة بالمافاوضغظ 
إلى اقظثراط بتض جغاجغ سطى أجاس طآتمر جظغش (١) 
وتحضغض تضعطئ اظاصالغئ طآصائ طاسثدة افذغاف بما 

شغعا الظزام.
الباظغ: دسعة إغران والسسعدغئ وترضغا لطمحارضئ شغ 
طآتمر جظغش (٣) والاعخض طع ضض عثه افذراف إلى 
تطعل وجط غاط طظ خقلعا دطب جمغع الثغظ غصئطعن 
بمحروع الثولئ المثظغئ، واجابظاء ضض الصعى المامسضئ 

بمحروع الثقشئ.
شصث صالئ طاري عارف الماتثبئ باجط وزارة الثارجغئ 
افطرغضغئ: «إّن العقغات الماتثة طظفاتئ سطى طحارضئ 
السقم»،  طتادبات  طظ  الصادطئ  الةعلئ  شغ  إغران 
وبالمصابض دسا وزغر الثارجغئ ا�غراظغ إلى: «تعار إصطغمغ 

لمسالةئ افزطات شغ جعرغا والسراق والغمظ».
شغ  إغران  �حراك  ذاصاعا  بضض  تسسى  شأطرغضا 
وعثا  لعا،  الساشر  السسعدغئ  سثاء  طظ  بالرغط  التض 
غاططإ المجغث طظ الخراع واقصااال بغظ المغطغحغات 
والاظزغمات المثسعطئ طظ إغران والسسعدغئ وترضغا، 
وعع طا غآدي إلى المجغث طظ الدتاغا وجفك الثطاء 
تاى تئطس افطعر طثاعا لاخض إلى الظدعج لامرغر التض 
افطرغضغ المصرر لعا. وبشخ الظزر سظ ذعل المثة أو 
شثاتئ الثسائر، شإن أطرغضا ق تضارث بالثطار والثراب 
تمرغر  عع  شصط  سظثعا  شالمعط  بسعرغا،  غطتص  الثي 

جغاجاتعا وبصاء ظفعذعا.
عثه عغ الاضاغضات افطرغضغئ المساثثطئ شغ جعرغا، 
وعثه عغ خططعا، لضّظ ضض عثه الاضاغضات والثطط، 
جعف تفحض صطساً إذا طا اطاظسئ افذراف الرئغسغئ شغ 
البعرة طظ الاساذغ طسعا، شغضفغ �بطال عثه السغاجئ 
افطرغضغئ الاآطرغئ طصاذسئ دي طساعرا، واقجامرار شغ 
طتاربئ الظزام وداسمغه، قجابابه طظ جثوره وإصاطئ 

دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة سطى أظصاضه.

الثارجغئ  وزغر  سصثه  ختفغ  طآتمر  شغ 
افطرغضغ جعن ضغري طع ظزغره السسعدي سادل 
الةئغر شغ بارغج، تط ا�سقن سظ عثظئ إظساظغئ 
لعصش الصاال شغ الغمظ لمثة خمسئ أغام تئثأ 
غعم البقباء ١٢ آغار/طاغع الةاري، صال ضغري سظ 
عثه العثظئ أظعا طظ الممضظ أن تضعن خطعة 
باتةاه التض السغاجغ إذا الاجم التعبغعن بعا. 
وصال وزغر الثبطعطاجغئ افطرغضغئ أن تضعطاه 
سطى  لطدشط  وطعجضع  ذعران  طع  تسمض 
التعبغ لصئعل العثظئ. وذالإ ضغري التعبغغظ 
السغاجغ  لطتض  المئثولئ  لطةععد  باقجاةابئ 

شغ الغمظ.
وغادح طظ عثا الاخرغح أن أطرغضا جسطئ طظ 
التعبغغظ ظّثًا جغاجغاً (تطالئعط) الثبطعطاجغئ 
السغاجغ  التض  لصئعل  بالاساون  افطرغضغئ 
والسعدة لطمفاوضات، وعثا غخإ شغ طخطتئ 
التعبغغظ بأن غةسطعط ذرشا أجاجغا شغ التض 

الصادم شغ الغمظ.
وعثا طا أضثه الةئغر شغ المآتمر الختفغ ذاته 
أن الرغاض تثسع ضاشئ افذراف الغمظغئ لطاولئ 

التعار بمظ شغعط التعبغغظ.
وبعثا تضعن أطرغضا تاشزئ سطى التعبغ تغًا 
السغاجغ  التض  طفاوضات  إلى  ذاعإ  وعع 
رخغثه  طظ  الضبغر  شصثاظه  رغط  الغمظ  شغ 

الةماعغري والسغاجغ داخض الغمظ.
عع  لغج  السغاجغ  المضسإ  عثا  ولضظ 
طظ  أطرغضا  به  خرجئ  الثي  العتغث  المضسإ 
ترب الغمظ، بض اجاطاسئ أن تةئر دول الثطغب 
سطى تدعر طآتمر ضاطإ دغفغث لطاعصغع سطى 
اتفاق أطظغ لئظاء طظزعطئ دشاسغئ لثول الثطغب 

تتمغعا طظ أي سثوان خاروخغ.
شصث جاء شغ المآتمر الختفغ ظفسه شغ بارغج 
سطى لسان ضغري أظه جغاط اقتفاق شغ طآتمر 
ضاطإ دغفغث سطى طظزعطئ أطظغئ جثغثة وشص 
المعصسئ  الئطثان  بغظ  المحارضئ  المخالح 
(أطرغضا طظ جعئ، ودول الثطغب طظ جعئ أخرى) 
غظفغ  ق  ذعران  طع  الظعوي  اقتفاق  إن  وصال 
وجعد الاعثغثات افطظغئ شغ المظطصئ، طسافغثا 
طظ  المثسعطئ  التعبغ  تعثغثات  طظ  بثلك 

إغران سطى السسعدغئ.
طئاتبات  أن  إلى  أحار  صث  الةئغر  أن  ورغط 
المظزعطئ الثشاسغئ ضث الخعارغت الئالساغئ صث 
بثأت طظث حععر، إق أظه لط غاط اقتفاق سطغعا إق 

بسث الاعثغثات التعبغئ ا�غراظغئ فطظ الثطغب.
وبعثا تضعن أطرغضا صث ظةتئ شغ التخعل سطى 
أطعال خطغةغئ ضثمئ �ظااج طجغث طظ افجطتئ، 
الاغ ق تفاأ تثطص تروبا لاسعغصعا شغ المظطصئ.
(التعبغ)  الغمظ  شغ  إغران  طثطإ  خقل  شمظ 
اجاطاسئ أطرغضا أن تتخض سطى خفصئ طعمئ 
جاساسث شغ تض أزطاتعا اقصاخادغئ، با�ضاشئ 
إلى إغخال ورصاعا التعبغئ إلى طعصع الحراضئ 

السغاجغئ شغ أسطى عرم السططئ شغ الغمظ.
ورغط أن برغطاظغا تتاول أن تطئت تقً جغاجغا 
شغ  أظعا  إق  أطرغضا،  به  تسافرد  ق  لطغمظ 
المتخطئ صث ارتدئ سطى طا غئثو بالحراضئ طع 
أطرغضا شغ اصاسام الظفعذ السغاجغ شغ الغمظ 

وذلك طظ خقل إسادة العجط السغاجغ السرغص 
الاابع لتجب المآتمر الحسئغ السام لطمحارضئ 
شغ طآتمر الرغاض المجطع سصثه شغ ١٧ آغار/
طاغع الةاري، شصث عرول جغاجغع افتجاب الاابسئ 
شغ  الرغاض  إلى  ا�ظةطغجي  السغاجغ  لطعجط 
طتاولئ طظ ا�ظةطغج بأن ق تسافرد أطرغضا بالتض 
السغاجغ، ولعثا طظ الماعصع أن تحارك ضاشئ 
افتجاب الغمظغئ طع طمبطغ التراك الةظعبغ شغ 
طآتمر الرغاض بمظ شغعط تجب المثطعع خالح 
(المآتمر الحسئغ السام) رغط تراجسه جماعغرغا 

بسئإ تتالفه طع التعبغ.
ولط تضاش برغطاظغا بثلك بض صثطئ تجاطظا طع 
إلى طةطج  صرار  السطعر طسعدة  ضاابئ عثه 
السعدة  إلى  الغمظغئ  افذراف  شغه  تثسع  افطظ 
لطمفاوضات وتظفغث الصرار افطمغ ٢٢١٦ المطجم 
وتسطغط  المثن  طظ  باقظستاب  لطتعبغغظ 
ضمظ  طعجعدة  برغطاظغا  تئصى  ضغ  افجطتئ، 

التض الصادم شغ الغمظ.
وبعثا غادح السغظارغع المافص سطغه طظ صئض 
وعع  والمتطغئ  وا�صطغمغئ  الثولغئ  افذراف 
شغ  الغمظ  شغ  الماخارسئ  افذراف  تحرع  أن 
شغه  غضعن  جغاجغ  بتض  لطثروج  الافاوض 
التعبغ ذرشا شغ السططئ السغاجغئ شغ الغمظ، 
وذلك بفدض ا�جظاد افطرغضغ له شغ المتاشض 
الثولغئ، بسث أن شصث ضبغرا طظ طضاجئه السغاجغئ 
السابصئ وبسث تراجع رخغثه الةماعغري بسئإ 

تعرذه شغ الترب السئبغئ شغ الئقد.
المظاذص  ضرب  شغ  السسعدي  الاخسغث  أطا 
طسصض  خسثة  وخخعخا  طسعا  التثودغئ 
التعبغغظ شغأتغ لطرد سطى صثائش العاون الاغ 
السسعدغئ  المثن  إلى  باعجغععا  التعبغ  صام 
الةظعبغئ، وذلك لطتفاظ سطى العغئئ السسعدغئ 
غفصث  أن  طظ  السسعدي  لطظزام  وتماغئ 
أن تتفر  أطرغضا  عغئاه داخطغا، وطتاولئ طظ 
الثور  طبض  المظطصئ  شغ  طا  دورا  لطسسعدغئ 
المرتصإ لطسسعدغئ لما بسث بحار شغ جعرغا 
(المساثلئ)  السعرغئ  المسارضئ  بثسط  وذلك 
لافعغئ الفرخئ سطى دساة الثقشئ طظ العخعل 
لسثة التضط شغ جعرغا، لما ظعر طآخرًا طظ 

احاثاد الثظاق سطى بحار وزباظغاه عظاك.
بترب  تصصئ  صث  أطرغضا  شإن  الثقخئ  وشغ 

الغمظ، أطعرا بقبئ:
- التفاظ سطى التعبغ تغا لطافاوض السغاجغ 

لطتض الصادم شغ الغمظ.
- اجاظجاف طجغث طظ افطعال الثطغةغئ بثسعى 

تماغئ أظزماعا طظ الثطر ا�غراظغ.
أجظثات  باظفغث  غصعم  جسعدي  دور  إغةاد   -
أطرغضغئ شغ المظطصئ طبض المطش السعري، وذلك 
بإتغاء الظزام المطضغ السسعدي سظ ذرغص طا 

أجمعه ساخفئ التجم.
عثا عع تال المسطمغظ شغ ظض التضام السمقء 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  وغغاب 
المسطمغظ  إطضاظات  غسّثرون  تضام  الظئعة... 
طظ صعى طادغئ وبحرغئ لاظفغث طثططات أسثاء 
المسطمغظ طظ الثول الشربغئ الضاشرة شغ بقد 

المسطمغظ.  
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بصطط: د. سئث ا� باذغإ - الغمظ

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;السغاجئ افطرغضغئ غش جعرغا: 
بئات غش الثطط وتشغ� غش الاضاغضات 

بصطط: أتمث الثطعاظغ

ظزرات جغاجغئ
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تصعد افطط الماتثة طظث أغطعل/جئامئر الماضغ جععدا 
لتض افزطئ افطظغئ والسغاجغئ شغ لغئغا، تمبطئ شغ جعلئ 
التعار افولى الاغ سصثت بمثغظئ غثاطج غربغ الئقد، 
بط تطاعا جعلئ أخرى بةظغش صئض أن تةطج افذراف شغ 

طثغظئ الخثغرات المشربغئ إلى ذاولئ واتثة.
المسعدة  «لغعن»  الماتثة  افطط  طئسعث  سرض  وصث 
جطسئ  إبر  الماتاورغظ،  الطرشغظ  سطى  لقتفاق  البالبئ 
التعار الاغ بثأت طظاخش الحعر الفائئ وظخئ أجاجا 
سطى شارة اظاصالغئ طتثدة ق تاةاوز ساطغظ، وا�بصاء سطى 
السططئ الاحرغسغئ بغث طةطج الظعاب المظتض، وتمثغث 

سمض عغؤئ خغاغئ الثجاعر.
المآتمر  طظ  ضاطق  رشدا  قصئ  المسعدة  عثه  أن  إق 
العذظغ تغث أضث سدع التعار الطغئغ الممبض لطمآتمر 
المآتمر  أن  إطسجب  طتمث  وقغاه  المظاعغئ  العذظغ 
السغاجغ  المسعدة افخغرة لقتفاق  لط غصط برد سطى 
الطغئغ، لرشدعا حضقً وطعضعًسا. واسائرعا «أجعدئ 
ضض الةععد الاغ بثلئ شغ الخثغرات»، طآضًثا أظه شغ 
خعرة طا إذا تط الامسك بعثه المسعدة طظ ذرف افطط 

الماتثة شسغفحض التعار.

وطظ الةاظإ الباظغ، أضث سدع لةظئ التعار شغ طةطج 
بالفسض طظ  اظاعى  الئرلمان  أن  أبع بضر بسغرة  الظعاب 
الطغئغ،  السغاجغ  لقتفاق  افخغرة  المسعدة  دراجئ 
وأرجض طقتزاته سطغعا إلى الممبض الثاص لفطغظ السام 
لفطط الماتثة سئر الئرغث ا�لضاروظغ. وصال بسغرة: «لةظئ 
التعار تالًغا شغ اظازار تتثغث طعسث لطسعدة لمظاصحئ 
المقتزات واقتفاق سطى المسعدة الظعائغئ، رغط ورود 
طسطعطات سظ اساراض المآتمر العذظغ سطى المثضرة 

والمطالئئ باشغغر بسبئ افطط الماتثة بالضاطض».
وضاظئ بسبئ افطط الماتثة لطثسط شغ لغئغا أحارت شغ 
وصئ جابص إلى أن طسعدة اقتفاق بغظ افذراف الطغئغئ 
ق تجال شغ طرتطئ الاطعغر. وأضاشئ الئسبئ شغ رجالئ 
الماتثة،  السام لفطط  وجععا الممبض الثاص لفطغظ 
برظاردغظع لغعن، أظعا أخثت سطماً بالردود افولغئ تعل 
العبغصئ، وسطغه شإظه غةإ أن غاط الاساطض طسعا سطى عثا 
افجاس إلى أن تاعخض جمغع افذراف إلى إجماع تعل 

طا تساصث أظه غحضض تسعغئ جغاجغئ صابطئ لطاطئغص.
افذراف  جمغع  طع  طحاورات  بإجراء  لغعن  وجغصعم 

خقل افغام الصطغطئ الصادطئ لضغ غاط اقتفاق سطى تارغت 
قجاؤظاف طئاتبات التعار.

أطا سطى طساعى دول الةعار شصث دسا وزراء خارجغئ دول 
اتتاد المشرب السربغ شغ بغان   طساء الثمغج طثاطش 
افذراف السغاجغئ شغ لغئغا إلى «اقلاجام بالتعار الحاطض 
والاعاشصغ طظ أجض تحضغض تضعطئ وتثة وذظغئ» طظ 
أجض أطظ لغئغا ودول الةعار. وأضث الئغان «دسمه لةععد 
افطط الماتثة لتض افزطئ الطغئغئ طمبطئ شغ طئسعبعا 
جمغع  طعاخطئ  أعمغئ  سطى  طحثدا  لغعن..  برظاردغظع 
افزطئ  غظعغ  بتض  لطثروج  المفاوضات  لعثه  افذراف 

الطغئغئ».
بغظ  السسضري  والاظازع  اقصااال  شغاعاخض  طغثاظغا  أطا 
افذراف الماظازسئ. إذ طا زالئ ذائرات تربغئ تابسئ لطعاء 
الماصاسث خطغفئ تفار تصخش بسخ المثن طبض طثغظئ 
درظئ حرصغ لغئغا وتعاخض صعات شةر لغئغا طظ جعئ أخرى 
تخارعا لطصاسثة الةعغئ جظعبغ غربغ ذرابطج، الاغ 
تاتخظ داخطعا صعاُت طا غسمى بةغح الصئائض ولعاء 

الصسصاع ولعاء الخعاسص المعالغئ جمغسعا لطعاء تفار.

أن  التعار  لةظئ  سدع  افطغظ  شدغض  أضث  وصث  عثا 
«افزطئ تافاصط سطى الخسغث ا�ظساظغ، إذ غعجث أضبر 
طظ ظخش ططغعن ظازح وطظضعب داخض الئقد، إلى جاظإ 
الزروف  بعط  تصطسئ  والثغظ  لغئغا،  خارج  الظازتغظ 
وافتعال وغساظعن حزش السغح شغ الشربئ». ضما أضث 
أن «الثثطات افجاجغئ الاغ غتااجعا الطغئغ شغ اخافاء 
جاسات  بماظغ  طظ  أضبر  تظصطع  شالضعرباء  طسامر، 
ارتفاع  شغ  افجاجغئ  الشثائغئ  المعاد  وأجسار  غعطًغا، 
طسامر، وطسزط المثارس تسططئ، وطا تئصى طظ الئظغئ 
الاتاغئ شغ تآضض واظعغار جرغع، شغما الصخش السحعائغ 
سطى افتغاء المثظغئ شغ المثن غصاض المثظغغظ غعطًغا، 
واجاعثاشعا  واظاحارعا  ا�رعابغئ  السمطغات  ازدغاد  طع 

الطغئغغظ بمثاطش طحاربعط واعاماطاتعط».
لط  لغئغا  وأعض  افزطئ  عثه  طظ  الثروج  غمضظ  ق  إظه 
غاترضعا �زالئ الظفعذ الشربغ الثي عع أخض الثاء وجئإ 
الخراع التاخض شغ الئطث. إن سطى الحسإ الطغئغ أن غصعل 
ضطماه بضظج المأجعرغظ واخاغار المثطخغظ الصادرغظ 
سطى تضط الئطث بظزام إجقطغ ظصغ: خقشئ راحثة سطى 

طظعاج الظئعة.

بصطط: أجاطئ الماجري - تعظج
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طا جئصعا أو تقعا طظ طمارجات وتحغئ شغ السةعن، 
ا�ظسان،  تصعق  طظزمات  ذرد  لماذا  غسائطه  طظ  وق 
افتمر طظ  الخطغإ  طظع  بض تاى  بظاحطغعا،  وبطح 
الصغام بأسماله، وعثا ضطه غسظغ أن تضام روجغا والشرب 
غفرض  ضما  الةرائط،  عثه  شغ  لضرغمعف  حرضاء  عط 
الاساؤل سظ أجئاب خمئ الرأي السام الشربغ سظ عثه 
الممارجات. ولضظ الظاس شغ الشرب اظططئ سطغعط تغض 
المثابرات الشربغئ الاغ ق تفاأ طظ تغظ �خر تثضرعط 

بالثطر ا�رعابغ المجسعم.
لصث تخثى تجب الاترغر �جرام الطاغغئ ضرغمعف وسمض 
سطى شدح جرائمه، ولط غثح شغ ذلك إق ا� الصعي 
السجغج. لصث ظعب التجب ظعب الرجعل  شغ الخثع بصعل 
التثغث  الطاغغئ، ضما جاء شغ  التاضط  التص وطتاجئئ 
الحرغش: «جغث الحعثاء تمجة بظ سئث المططإ، ورجض 
صام إلى إطام جائر شأطره وظعاه شصاطه»، وصث صثم حئابه 
وأعالغعط وأظخارعط طظ الادتغات طا تعاج له الةئال، 

وطع ذلك شطط تطظ لظا صظاة شغ طعاجعئ الطشغان.
وظتظ الغعم إذ جؤظا عظا لظسطظ سظ اخااام التمطئ السالمغئ 
الاغ أذطصعا تجب الاترغر تتئ سظعان #ضرغمعف_تاصث_

سطى_ا�جقم، شإظظا ظعجه طظ عظا رجالئ:
- إلى أتئاظا طظ تمطئ الثسعة شغ جةعن الطاغغئ ضرغمعف 
وأعالغعط وأتئابعط: ظصعلعا طثوغئ ظتظ طسضط وأظاط 
شغ صطعبظا ظثسع لضط شغ خطعاتظا خئاح طساء، ججاضط 
ا� سظا وسظ ا�جقم والمسطمغظ خغر الةجاء شصث جطرتط 
ببئاتضط وتدتغاتضط خفتات طظ ظعر تحفع لضط إن حاء 
ا� سظث بارئضط غعم ق غظفع طال وق بظعن، وتحعث لضط 
افطئ، وظصعل لضط اخئروا وأبحروا بئحرى رجعل  بعا 
ا�  �ل غاجر: «خئرا آل غاجر شإن طعسثضط الةظئ»، 
الةظئ بإذن  التص شإن طعسثضط  شخئرا غا تمطئ دسعة 
ا�، واسطمعا أن لضض أجض ضااباً، وأن ا� طظةج وسثه لضط 

وسسى أن غضعن صرغئا.

-إلى افطئ ا�جقطغئ: إن ا� جئتاظه وتسالى غعجإ 
سطى المسطط ظخرة أخغه المسطط، غصعل التص جئتاظه: 
غِظ َشَسَطْغُضُط الظَّْخُر﴾، وصال  ﴿َوِإِن اْجَاظَخُروُضْط ِشغ الثِّ
وق  غزطمه،  ق  المسطط،  أخع  «المسطط   : ا�  رجعل 
غسطمه، وَطظ ضان شغ تاجئ أخغه، ضان ا� شغ تاجاه، 
ج سظ طسطط ضربًئ، شرج ا� سظه ضربًئ ِطظ ضربات  وَطظ شرَّ
غعم الصغاطئ» وشغ التثغث «شضعا الساظغ» غسظغ افجغر. 
شالحرع غعجإ سطغضط ظخرة إخعاظضط المزطعطغظ شغ 

أوزبغضساان ضما شغ جائر بقد المسطمغظ.
- وظثص بظثائظا صادة الةغعش شأظاط أختاب الصعة 
دغظه  ظاخر  ا�  أن  واسطمعا  الظخرة،  سطى  والصثرة 
الثغظ  غعم  غثغه  بغظ  وأظضط جاصفعن  وسثه  وطظةج 
شاتاجئعن سطى طا صثطاط فظفسضط طظ خغر أو حر، شق 
تشرظضط التغاة الثظغا وأصئطعا سطى جظئ سرضعا السمعات 
وافرض، وأظاط تتّسعن بأّن افرض تمغث تتئ أصثام 
الزالمغظ، شاظتازوا إلى خش افطئ واظخروا دغظ ا� 
المقئضئ  الثارغظ ودساء  تفعزوا برضعان ربضط، وبسج 

لضط، وإن تعلغاط شطظ تسةجوا ا� جئتاظه.
أق  الشرب  المظخفغظ شغ  افلئاب  أولغ  إلى  - ورجالئ 
غرتضئعا  الاغ  الةرائط  شغ  حرضاء  بخماضط،  تضعظعا، 
صادتضط بثسمعط لثضااتعر أوزبغضساان غاّضغظ الطرف 
سما غرتضئه جقوزته طظ جرائط طعبصئ بغظ أغثغعط 

وعط أول طظ غسطط بعا.
الطعط أظجل رتماك وجضغظاك سطى إخعاظظا المزطعطغظ 
شغ جةعن ذاغغئ أوزبغضساان، واظخرعط بمقئضاك 
وبةظثك الثغظ ق غسطمعط إق أظئ، وخث بأغثغظا لما 

تتإ وترضى، أظئ طعقظا شظسط المعلى وظسط الظخغر.

سبمان بثاش
طثغر المضاإ ا�سقطغ المرضجي 

لتجب الاترغر

تامئ : الئغان الثااطغ لتمطئ واساخام «ضرغمعف تاصث سطى ا�جقم» ...

اج�اتغةغئ أطرغضا غش السالط ا�جقطغ
السغطرة سطى البروات وطظع سعدة ا�جقم 

الظزام السالمغ وتتئ سظعان (السسغ لاتصغص الاعازن 
والسقم شغ طظطصئ الحرق افوجط وحمال أشرغصغا): 
الحئضات  بافضغك  جظصعم  افوجط،  الحرق  (شغ 
السثوان  وطعاجعئ  حسئظا،  تعثد  الاغ  ا�رعابغئ 
الاثشص  وضمان  وحرضائظا،  تطفائظا  ضث  الثارجغ 
تطعغر  وطظع  السالط،  إلى  المظطصئ  طظ  لططاصئ  التر 
واظاحار افجطتئ الظعوغئ، أو اجاثثام أجطتئ الثطار 
الحاطض. شغ ظفج العصئ، ظتظ ق ظجال ظاططع لمظطصئ 
الحرق افوجط برؤغئ السقم واقزدعار، تغث تاةثر 

الثغمصراذغئ والتفاظ سطى تصعق ا�ظسان...
تض عثه الخراسات طاخطئ، وتمضغظ اقجاصرار سطى 
المثى الطعغض شغ المظطصئ، غاططإ أضبر طظ اجاثثام 
غاططإ  شعع  افطرغضغئ،  السسضرغئ  الصعات  وجعد 
الحرضاء الثغظ غساطغسعن الثشاع سظ أظفسعط. ولثلك 
ظتظ ظسابمر شغ صثرة إجرائغض وافردن وحرضائظا شغ 
الثطغب لردع السثوان طع التفاظ سطى الاجاطظا البابئ 
بأطظ إجرائغض، بما شغ ذلك بصاؤعا شغ صمئ الافعق 
الظعسغ السسضري. وظتظ ظسمض طع التضعطئ السراصغئ 
المحارضئ  طظ  طجغث  خقل  طظ  السظئ  حضاوى  لتض 
السالط،  وتعل  المظطصئ  شغ  طع حرضائظا  التضط.  شغ 
ظتظ ظصعد اجاراتغةغئ حاططئ لمضاشتئ ا�رعاب... شغ 
العصئ ظفسه، ظتظ جعف ظسامر شغ السسغ إلى تض 
اقجاصرار  جعرغا.  شغ  المثطر  لطخراع  دائط  جغاجغ 
والسقم شغ طظطصئ الحرق افوجط وحمال أشرغصغا 
غاططإ أغدا التث طظ افجئاب الضاطظئ وراء الخراع. 
وبالاالغ أطرغضا جاعاخض السمض طع التطفاء والحرضاء 
ظتع تض حاطض باتفاق طع إغران غظعغ صطص المةامع 
الئرظاطب الظعوي ا�غراظغ. وظتظ ق ظجال  الثولغ طظ 
ظضرس جععدظا �ظعاء الخراع ا�جرائغطغ الفطسطغظغ 
طظ خقل تض الثولاغظ الثي غدمظ �جرائغض افطظ 
وصثرتعا سطى الئصاء شغ شطسطغظ. وظتظ جعف ظثسط 
الطائفغئ  الاعترات  تثة  تصطغض  إلى  الراطغئ  الةععد 
والسظش بغظ الحغسئ والسظئ شغ جمغع أظتاء المظطصئ. 
جظصعم بمساسثة الئطثان الاغ تمر بمرتطئ اظاصالغئ 
لسمض ا�خقتات السغاجغئ واقصاخادغئ، وبظاء صثرة 
والظزام،  والصاظعن  افطظ  سطى  التفاظ  سطى  الثولئ 
وظتظ  الخثد،  عثا  شغ  السالمغئ.  التصعق  واتارام 
بإخقتات  تاسعث  الاغ  المساصرة  الغمظ  إلى  ظسسى 
الصاسثة  طظ  ظحطا  تعثغثا  وتعاجه  خسئئ  عغضطغئ 
وطامردغظ آخرغظ. جظسمض طع تعظج لاتصغص طجغث 
طظ الاصثم سطى بظاء المآجسات الثغمصراذغئ وتسجغج 
اصاخادعا. جظسمض طع افطط الماتثة وظتظ والحرضاء 
السرب وافوروبغعن شغ طتاولئ لطمساسثة شغ اجاصرار 
المغطغحغات  تحضطه  الثي  الاعثغث  طظ  والتث  لغئغا 
وجظتاشر  الصاظعن.  سطى  الثارجغظ  والماطرشغظ 
طظ  لامضغظعا  طخر  طع  اقجاراتغةغ  الاساون  سطى 
اقجاةابئ لطاعثغثات افطظغئ المحارضئ، بغظما ظعجع 
المآجسات  اجاسادة  ظتع  الاصثم  وظحةع  حراضاظا 

الثغمصراذغئ)
شعثه اقجاراتغةغئ تصعم سطى السغطرة سطى البعرة 
ذلك  لاتصغص  أوباطا  إدارة  وتاثث  ا�جقم،  وطتاربئ 
أجطعب صغام سمقئعا بالترب ظغابئ سظعا إذ ق تاجئ 
طظ  المظطصئ  شغ  وجث  تالئ  شغ  بظفسعا  لاثخطعا 
أطرغضا  سمقء  ترضئ  ربط  وطظ  الثور،  بعثا  غصعم 
شغ المظطصئ بعثه ا�حارات غائغظ أن أطرغضا تسغر 
وتعزغع  سمقئعا  بغظ  الاعازن  خظاسئ  جغاجئ  سطى 
الطرغص  لعا  أطرغضا  طعثت  أن  بسث  شإغران  افدوار، 
برشع السصعبات وإظةاز اقتفاق الظعوي جاخئح صادرة 
أطرغضا  طخالح  لثثطئ  شاسطغئ  أضبر  دور  أداء  سطى 
الارضغ  المخري  السسعدي  التطش  بط  المظطصئ،  شغ 
سطى  الترب  شغ  ظعر  الثي  السعداظغ  الئاضسااظغ 
الغمظ، أظاب أداة أخرى لثثطئ طخالح أطرغضا، شما ق 
تساطغسه إغران تساطغسه السسعدغئ وترضغا والسضج 
الاظاشر المثعئغ، وغصعي  ختغح. ضما أن عثا غشثي 
تالئ السثاء الماعازن بغظ السظئ والحغسئ، لاضعن ضض 
جعئ طسططئ سطى الةعئ افخرى وتضعن أطرغضا عغ 
عثه  بصغئ  طا  المظطصئ  شغ  الصعى  لاعازن  الداطظ 

الصعى شغ خثطاعا.
وبالرغط طظ عثا ضطه شإن افطئ ا�جقطغئ صادرة بإذن 
ا� سطى صطإ الطاولئ سطى أطرغضا وسمقئعا، شأطرغضا 
وظعرت  تصائصعط،  اظضحفئ  سمقء  سطى  تسامث 

خغاظاعط فطاعط.
العاسغئ شغ افطئ ا�جقطغئ صادرة بإذن ا�   والبطئ 
سطى شدح تصغصئ سمقء أطرغضا وطثططاتعا، وطا ضان 
غخطح بافطج وغظططغ سطى جمععر الظاس لط غسث 
افطئ  شغ  غظئئ  الثي  العسغ  وعثا  تثضر،  شاسطغئ  له 
وتسصغه وتشثغه بطئ الاترغر العاسغئ ضفغض بأن غثرج 
َغْثُرُج  الطَّغُِّإ  ﴿َواْلَئَطُث  تسالى  صال  غاظسا،  ذغئا  ظئاته 
َظَئاُتُه ِبِإْذِن َربِِّه َوالَِّثي َخُئَث َق َغْثُرُج ِإقَّ َظِضًثا َضَثِلَك 

ُف اْ�َغاِت ِلَصْعٍم َغْحُضُروَن﴾. ُظَخرِّ

بصطط: سئث ا� المتمعد
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طظث دخعلعا بثرغسئ تترغرعا سام ١٩٩١ شغ طسسضرات 
طرضج  وعظاك  وسرغفةان،  الثوتئ  طسسضري  أعمعا 
أجطعلعا الثاطج شغ الئترغظ طظث ١٩٧١ والثي غسث 
الصعة الداربئ لعا شغ طظطصئ الثطغب وبتر السرب وبتر 
الحرصغ فشرغصغا، تغث  والساتض  افتمر  والئتر  ُسمان 
غدط بعارج تربغئ وتاطقت ذائرات طصاتطئ وطروتغات، 
دولئ  ووصسئ  أطرغضغ،  جظثي  ألش   ٢٠ شغعا  وغسمض 
ا�طارات اتفاصغئ أطظغئ سام ١٩٩٤ طسعا تغث غاعاجث 
بمصاداعا ٥ آقف سسضري أطرغضغ صرب طغظاء جئض سطغ 
وصاسثة الزفرة الةعغئ ووصسئ طسعا اتفاصغات لاثرغإ 
الةعغئ  «السثغث»  صاسثة  عظاك  صطر  وشغ  جظعدعا. 
«السغطغئ»  صاسثة  بةاظإ   ٢٠٠٣ سام  طظث  افطرغضغئ 
والاغ ضاظئ طرضجا طعما لطسمطغات السسضرغئ افطرغضغئ 
جططظئ  ووصسئ  السراق.  سطى  افطرغضغ  السثوان  أبظاء 
ُسمان طسعا سام ١٩٨٠ اتفاصغئ تسمح لطصعات افطرغضغئ 
الصاسثة  طبض  السماظغئ  السسضرغئ  المظحآت  باجاثثام 
الةعغئ شغ ججغرة طخغرة. ووصسئ طع السسعدغئ سثة 
اتفاصغات أطظغئ وسسضرغئ طظث سام ١٩٤٥ تاى الغعم 
طبض «إظحاء صاسثة جعغئ لطصعات افطرغضغئ بالزعران»، 
«الظصطئ الرابسئ الثاخئ»، «المساسثة المائادلئ لطثشاع»، 
السسضرغئ»،  «ا�ظحاءات  السسضرغئ»،  الاثرغإ  «بسبئ 
لطساططغظ  والتخاظئ  «اقطاغازات  الثطام»،  «طغظاء 

افطرغضغغظ».
طظ  الثطغب  دول  طحارغات  شإن  ذلك  إلى  با�ضاشئ 
افجطتئ افطرغضغئ شغ السظعات الماضغئ تصثر بمؤات 
 ٢٠١٤ سام  خقل  السسعدغئ  احارت  تغث  المطغارات، 
وتثه تعالغ ٨٠ ططغار دوقر، وا�طارات تعالغ ٢٣ ططغار 
دوقر وصطر تعالغ ١١ ططغار دوقر. وصث اجاثسى افطر أن 
تصعم حرضات السقح افطرغضغئ الضئرى بعغظس ولعضعغث 
طارتظ بفاح طضاتإ دائمئ لعا شغ الثوتئ لثثطئ سمقء 

الثطغب، وضأظعا تفاح طضاتإ لئغع السغارات أو البقجات 
لضبرة المئغسات طظ السقح لعآقء السمقء.

وبةاظإ اقتفاصغات البظائغئ الاغ وصساعا طع دول الثطغب 
ترغث أطرغضا سقصئ اجاراتغةغئ طتضمئ لاتضط جغطرتعا 
برغطاظغا  أجساه  الثي  الثطغةغ  الاساون  طةطج  سطى 
لاتاشر سطى طخالتعا شغ المظطصئ، شارغث أطرغضا أن 
وتتعلعا  اقجاسمارغئ  طحارغسعا  برغطاظغا  طظ  تأخث 
وطظزمئ  السربغئ  الةاطسئ  طع  شسطئ  ضما  لخالتعا، 
الاساون ا�جقطغ الطاغظ أجساعما برغطاظغا شتعلاعما 
أطرغضا لخالتعا. وا�ن وعغ تسمض سطى السغطرة سطى 
ضض دولئ طظ دول الثطغب سطى اظفراد وتساثثم إغران 
لاتصغص ذلك، شإظعا تسمض سطى السغطرة سطى المةطج 
ضصعة إصطغمغئ تاى تحض غث ا�ظةطغج باجاثثاطه ولاصعم 

باسثغره لخالتعا.
شمظ الماعصع أن تدشط أطرغضا شغ عثه الصمئ �صاطئ 
ا�غراظغئ  الخعارغت  تعثغث  بثرغسئ  الخاروخغ  الثرع 
لاسجز تعاجثعا السسضري وتتضط جغطرتعا سطى المظطصئ، 
وجعف تدشط سطغعا شغ طةال الترغات والثغمصراذغئ 
تغث تتثث أوباطا سظ عثه المسألئ شغ تارغت جابص 
تاى تامضظ طظ السغطرة السغاجغئ سطغعا أو إغخال 
سمقئعا إلى التضط، وضثلك لامظسعا طظ السمض لخالح 
برغطاظغا جرا خاخئ شغ الغمظ، بةاظإ اباجازعا لئغسعا 
المجغث طظ افجطتئ شغ طتاولئ طظعا �ظصاذ اصاخادعا 
الماسبر طظث تفةر افزطئ المالغئ سام ٢٠٠٨ والدشط 

سطغعا لرشع أجسار الظفط والشاز.
وعضثا تضعن دول الثطغب ططغئ لقجاسمار الشربغ تغث 
ترتئط به لاتاشر سطى ضغاظاتعا وطضاسئاتعا السائطغئ 
وتارضه غئاجعا لغظعإ بروات المسطمغظ وغئسط ظفعذه 
سطى المظطصئ، شاضعن وجغطئ لمظع تترر افطئ طظ ربصئ 

اقجاسمار.

أذماع أطرغضا شغ السالط ا�جقطغ وتثعشعا طظه لغسئ 
جثغثة، ولط تضظ ولغثة ظاائب الترب السالمغئ الباظغئ 
تغث تئعأت أطرغضا سرش الثولئ افولى شغ السالط، وإن 
ضان العجه اقجاسماري فطرغضا شغ السالط ا�جقطغ صث 

ظعر بسث ذلك.
غعم  ا�جقطغئ  بافطئ  باقخطثام  أطرغضا  بثأت  شصث 
الصرن  ظعاغئ  طع  الثقشئ  دولئ  عغ  دولئ  لعا  ضاظئ 
الباطظ سحر تغث اضطرت أطرغضا لاعصغع اتفاصغئ بشغر 
لشاعا تثشع بمعجئعا أطرغضا لطثولئ ا�جقطغئ طئطس ١٢ 
ألش لغرة سبماظغئ ذعئغئ جظعغا ووصع اقتفاصغئ جعرج 
واحظطظ أول رئغج فطرغضا وتسظ بضطر سظ الثولئ 
ا�جقطغئ، وضاظئ عثه المرة العتغثة الاغ تعصع شغعا 
أطرغضا اتفاصغئ بشغر لشاعا، وتثشع بمعجئعا لثولئ أخرى 
ضرغئئ جظعغئ، ولسض عثه اقتفاصغئ تاضرة شغ أذعان 
ضض الساجئ افطرغضان غثرضعن بعا طسظى أن غضعن 

لفطئ ا�جقطغئ ضغان تصغصغ.

بسث ذلك  السالط ا�جقطغ بثأت  أطرغضا شغ  وأذماع 
التمقت  شضاظئ  السبماظغئ،  الثقشئ  دولئ  ضسش  طع 
الائحغرغئ وضان زتش الحرضات افطرغضغئ الئاتبئ سظ 
الاةارغئ  والئسبات  الحرضات  وعثه  افجعد،  الثعإ 
ضاظئ تخطثم بعاصع أن برغطاظغا وشرظسا لعما الظفعذ 
المططص شغ بقد المسطمغظ ظاغةئ وراباعما لما جمغ 
بالرجض المرغخ «الثولئ السبماظغئ» وظاغةئ لسصعط 
دولئ الثقشئ ا�جقطغئ شغما بسث، وصث ضاظئ اتفاصغئ 
سطى  أطرغضا  بمعجئعا  تخطئ  الاغ  افتمر»  «الثط 
وشرظسا  برغطاظغا  طظ  السراق  ظفط  شغ  ظفطغئ  تخئ 
السالط  بروات  سطى  الخراع  لئثء  طآحرا   ١٩٢٨ جظئ 
ا�جقطغ، وضثلك شغ جظئ ١٩٣٣ تخطئ جااظثرد 
أوف ضالغفعرظغا سطى اطاغاز لمثة ٦٠ جظئ شغ طصابض 
دشع ١٠٠,٠٠٠ جظغه قبظ جسعد، غمظح الحرضئ تصعًصا 
طظطصئ  شغ  وإظااجه  الظفط،  سظ  الاظصغإ  شغ  طططصئ 
طساتاعا  تئُطس  السربغَّئ  الةجغرة  حئه  حرصغ  شغ  تصع 
٣٦٠,٠٠٠ طغض طربع، وعضثا بثأت تاشطشض افذماع 
الاغ  الخسعبات  طظ  بالرغط  طظطصاظا  شغ  افطرغضغئ 
واجعاعا ظاغةئ السراصغض الاغ ضاظئ تدسعا برغطاظغا 

خاتئئ الظفعذ المططص شغ المظطصئ شغ ذلك العصئ.
أطرغضا  ظةط  وخسعد  الباظغئ  السالمغئ  الترب  بسث  بط 
بثأت بالجتش لعرابئ اقطئراذعرغئ الئرغطاظغئ، وبثأت 

بصدط الظفعذ الئرغطاظغ شغ السالط ا�جقطغ.
لثلك سظث التثغث سظ اجاراتغةغئ أطرغضا شغ السالط 
اجاراتغةغاعا  شغ  تاضرا  غضعن  أن  بث  ق  ا�جقطغ 
ضةجء أجاجغ أطران: افول التغطعلئ دون سعدة الثولئ 
ا�جقطغئ  افطئ  به  تامبض  تصغصغ  ضضغان  ا�جقطغئ 
وغسغر بعا لاصاسث طضاظاعا الطئغسغئ، والباظغ البروات 
الدثمئ الاغ طّظ ا� جئتاظه بعا سطى افطئ ا�جقطغئ 
شغ عثه المظطصئ ولسض الظفط ق غحضض إق ججءا غسغرا 

طظ عثه البروة السزغمئ.
اجاراتغةغئ  جععر  غحضقن  افطرغظ  عثغظ  وظةث 
أطرغضا شغ السالط ا�جقطغ خاخئ بسث جصعط اقتتاد 
السعشغغاغ وبثء التثغث سظ تخادم التدارات، واسائار 
ا�جقم السثو الصادم، سطى الرغط طظ تفاوت أجالغإ 
الاسئغر طظ رئغج �خر وطظ إدارة فخرى، شضان تثغث 
بعش اقبظ جابصا واضتا شغ السثاء لقجقم والاتثغر 
تروبا  وخاض  ا�جقطغئ،  الثقشئ  دولئ  سعدة  طظ 
داطغئ شغ السالط ا�جقطغ تتطط شغعا ضئرغاء أطرغضا، 
وتعلثت شغ السالط ا�جقطغ طحاسر الضراعغئ والسثاء 
فطرغضا، وبثأت طخالح أطرغضا وظفعذعا شغ المظطصئ 
غاأبر، شةاءت إدارة أوباطا طتاولئ إسادة ترتغإ افوراق 
وطتاولئ  فطرغضا  السثاء  تثة  وتثفغش  المظطصئ  شغ 
تةمغض خعرتعا الصئغتئ شغ المظطصئ. وبالرغط طظ عثا 
الاشغر شغ افجالغإ وشغ ذئغسئ الثطاب بغظ ا�دارتغظ 
إق أن جععر اجاراتغةغئ أطرغضا بصغ واتثا شغ الاساطض 
طع السالط ا�جقطغ؛ السغطرة سطى المصثرات والبروات 

والتغطعلئ دون سعدة ا�جقم إلى واصع التغاة.
افطظ  اجاراتغةغئ  وبغصئ  أوباطا  إدارة  أسطظئ  وسظثطا 
الصعطغ شغ حعر حئاط ٢٠١٥ جاء شغ العبغصئ شغ بظث 

خرح رئغج إصطغط ضردجاان السراق طسسعد الئارزاظغ 
بأن افضراد اصاربعا طظ اقجاصقل، وبأن السعائص الاغ 
ضاظئ تصش شغ ذرغصعط لاتصغص ذلك العثف صث زالئ 

ولط غائص طظعا إق الصطغض.
شغرجغظغا  وقغئ  شغ  ألصاعا  ضطمئ  شغ  الئارزاظغ،  وصال 
دولئ  تأجغج  إن  الماتثة،  لطعقغات  زغارته  خقل 
لفضراد عع طظ التصعق الطئغسغئ لسضان ا�صطغط. ولفئ 
إلى أظه لط تضظ عظاك أي دولئ شغ الماضغ طساسثة 
طظ  السثغث  أن  إق  ضردغئ»،  «دولئ  طخططح  لسماع 
وتسطظ  وتثسمعا  الضردغئ  بالثولئ  تصئض  تالًغا  الثول 

سظ ذلك الثسط، سطى تث تسئغره.
وصطع الئارزاظغ سطى أن ق حغء غصش أطام إجراء اجافااء 
لاتثغث طخغر ا�صطغط العاصع حمالغ السراق، طآضثا أن 

الئارزاظغ: أضراد السراق سطى طحارف اقجاصقل

غش خطعة ظتع تضرغج تصسغط السراق بثسط أطرغضغ 

الاغ  ضردجاان  طظاذص  جمغع  شغ  جغةرى  اقجافااء 
وتثدع  ا�جقطغئ  الثولئ  تظزغط  صئدئ  طظ  رت  ُترِّ
تالغاً لسغطرة صعات الئحمرضئ الضردغئ. (الةجغرة ظئ)
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ساش السراق وحسئه تصئئ سخغئئ شغ ظض ُتضط الئسث، 
ولط  وزظاً،  لقظسان  ُغِصط  لط  بعلغسغٍّ  بظزام  اتسمئ 
أو طمارجٍئ  غظاجئه طظ شضٍر  اخاغار طا  شغ  له تصاً  َغَر 
لطسغح.  وجغطئ  غاثثه  اصاخاديٍّ  ظحاٍط  أو  جغاجغئ، 
د لغُطه طا غربع سطى بقبئ  شصث ضان ضابعجا بصغق تمثَّ
سصعٍد بغظ ساطغ ١٩٦٨ و٢٠٠٣، أخاب الئقد خقله 
سظ  ظغابئ  خثام  ظزام  ظفثعا  سئبغئ  ضعظغٌئ  تروٌب 
شغعا  عطضْئ  السراق  شغ  (طخالتعا)  لغتفر  برغطاظغا 
ُطعٌب، وُدطَِّرت ُطصّثرات، وطا ضاد ُغجاح ِسئآُه البصغض سظ 
خثور السراصغغظ تاى عئط سطغعط بقء اتاقٍل أطرغضغٍّ 

أحث بآجاً وظقطاً.
عثا  لعط  جغتفر  السراق  أنَّ حسإ  الُمتاطعن  وظظَّ 
(المسروف)، وغتمطعط سطى افضااف لصاء إظصاذعط إغاه 
أن  إق  عغ  وطا  الاارغت،  شغ  ظزغُره  صض  ذاغغئ  طظ 
شعجأ افطرغضان وسطعجعط وطرتجصاعط بالحسإ افبغِّ 
غظافخ ضث َطظ دظَّج أرضه وأذّل ضئرغاءه.. ظصعل: 
شعجؤعا بالدربات الصاخمئ تظعال سطغعط طظ ضض تثب 
تظعُّسعط عئئ رجٍض  السراصغعن سطى  وخعب، شصث عإَّ 
واتٍث ضث الشجاة وأذظابعط، وخار خغث الضفار سطى غث 
المصاوطئ الحرغفئ ُسظعاظاً لضض غعم جثغث، تاى بطس سثد 

صاقعط ا�قف.
اظائه المتاض طفجوسا طظ ععل طا أخابه، وأشاق طظ 
طظ  لطثقص  وجغطئ  شغ  وُغصّثر  غفضر  جضرته، وخار 
ُبطَّ   * َر  َصثَّ َضْغَش  ﴿َشُصِاَض  شغه..  غاص  الثي  المساظصع 
َر﴾ شعثاه خئبُه إلى طا غضشُّ سظه المعَت  ُصِاَض َضْغَش َصثَّ
والثَسار، أق وعع الدرب سطى أوتار الطائفغئ والِسْرصغئ، 
بجطام  عع  وغمسَك  بئسٍخ،  بسده  الحسإ  لغحشض 

افطعر.
ه (ظعح شغطثطان) الغععدّي  وجاء دجاعر السراق الثي أَسثَّ
بط  والاصسغط،  الفرصئ  طساظغ  ضض  ظه  وضمَّ افطرغضّغ، 
أسصئه طحروع (جع باغثن) الثي خادق سطغه الضعظشرس 
تصسغط  بدرورة  غصدغ  والثي  با�جماع،  افطرغضّغ 
السراق إلى بقبئ أصالغط: ُجّظغئ، وحغسغَّئ، وضردغئ، شضان 
ذلك الصرار الثي ُوخش تغظعا بشغر المطجم عع خارذئ 
غسسى  غجل  ولط  المتاض  الضاشر  جسى  الاغ  الطرغص 
لاتصغصعا. وطخثاق ضقطظا: طا أصثطئ سطغه لةظئ الصعات 
المسطتئ شغ الضعظشرس افطرغضغ - بتسإ ختغفئ 
«المعظغاعر» افطرغضغئ شغ ٢٧ ظغسان ٢٠١٥ - با�سقن 
سظ طحروع صاظعن لطثشاع غثعل بخرف (٧١٥) ططغعن 
دوقر ضمساسثات لطصعات السراصغئ الاغ تصاتض «تظزغط 
 (٧٥) تةإ  غادمظ  المحروع  أن  طعضتئ  الثولئ»، 
بالمائئ طظ المساسثات سظ بشثاد وطظح أضبر طظ ٦٠٪ 
طظعا طئاحرة لفضراد والسظئ ودون الرجعع لطتضعطئ 
اقتتادغئ، شغ تال: سثم إسطاء افصطغات دوٍر أضئر شغ 
إدارة الئقد، وتتصغص حمعلغئ جغاجغئ، وإصرار صاظعن 
الترس العذظغ، ووصش الثسط لطمطغحغات الحغسغئ شغ 

ُروعا ببقبئ أحعر..! ُطعطئ صثَّ
له  وغَروُِّج  الةَعطُئ  به  غظثثع  براٌق  الصرار  ظاعر  إن 
ئ أظه ُغظِخُش المزطعطغظ والُمعمَّحغظ،  المظافسعن، بتةَّ
وعثا شغ التصغصئ طتخ ضثٍب واشاراء غأباه واصُع الشرب 
الضاشر وزسغماه أطرغضا الثغظ ق َغسِثلعن (بمخالتعط) 

حغؤاً ولع دطَّروا حسعب افرض..!
أطا باذظه شُسطٌّ زساٌف ُغفدغ إلى خراٍب حاطٍض وطخغئٍئ 
سزغمٍئ أق وعغ تصسغط السراق لغضعن أبرًا بسث سغظ. 
ودلغطظا سطغه: أن طحروع الصرار ظفسه غعخغ بالاساطض 
ظغئ  السُّ والفخائض  الضردغئ  (الئغحمرضئ)  صعات  طع 
المسطتئ شغ السراق (ضصعتغظ طظفخطاغظ)، أو (دولاغظ) 
طظ أجض تعازن الصعى أطام الضّط العائض طظ الةماسات 

المسطتئ الحغسغئ (بتسإ وضاقت افظئاء الماظعسئ).
جططات:  بقث  طظ  طآلفا  السغاجغ  الظزام  وخار 
تحرغسغئ، وتظفغثغئ وصدائغئ. ُطِظَتئ افولى تئساً لظزام 
ق  حضطغئ  جططئ  وعغ  ظئ»،  السُّ «لطسرب  المتاخخئ 
تاسثى ضعظعا دغضعرًا، وُطِظتئ الباظغئ (الاظفغثغئ) إلى 
(الحغسئ) - طمظ اجاسان طظعط بالضفار وجعَّق لمزطعِطّغئ 
عا  الطائفئ - شاخاارعط المتاض سطى سغظ بخغرة لَغَسدُّ
سطى التضط بالظعاجث، ولغضعظعا ذْعع بظاظه غظفثون أحث 
ئ، ظضاغئ بثخعطعط، وتثطغرًا لما شات  المحارغع ِخسَّ
المتاض ِشْسُطُه، وَطظ ذطإ الثلغض شطغظزر لتال السراق: 
السةعن  صغث  أتراُره  والرجال، ضغش أخئح؟  المال  بطث 
والمطاردة والاعةغر، واصاخادُه طظعار، وخجائظه خاوغئ 
بفسض الفساد المساحري سطى جمغع المساعغات. وأطا 
السططئ البالبئ (الصدائغئ) شمظتئ لحثخغات طعالغئ 
لقئاقف الحغسّغ التاضط، وضاظئ خاتما شغ أخابسعط 
شاجاثثطععا أبحع اجاثثام شغ تخفغئ الثخعم، ق 
جغما شغ وقغاغ (المالضّغ) شأضتى الاساغح بغظ إخعة 
بالفثرلئ  المطالئات  وارتفسئ  طساتغق،  أطرا  افطج 

وافصطمئ.
الصاخمئ:  شضاظئ  (ا�جقطغئ)،  الثولئ  تظزغط  وظعر 
لضبغر  بض  شتسإ،  لطسراق  ق  حاطض  جثغٌث  اتاقٌل 
الثولغ  الاتالش  (طزطئ)  تتئ  المسطمغظ  بقد  طظ 

وعغ  أق  ضئرى:  داعغئ  تئسعا  بط  ا�رعاب...  لمتاربئ 
أخطر  أتثعما  أطرغظ  لاتصص  الضفائغ)  (الةعاد  شاعى 
ُجثة  الثغظغئ  المرجسغئ  تسظُُّط  أولعما:  خاتئه،  طظ 
ق  وغغرعط  افجاظإ  الساجئ  وشعد  شارى  السغاجئ، 
شاح  وباظغعما:  المساةثات..!  سطى  غططسععا  وأن  بث 
الئاب سطى طخراسغه أطام إغران لاثخض الئقد بأرتالعا 
السسضرغئ وطثرساتعا وذائراتعا بصعة وتئثار، ودون 
طغطغحغاتعا  غراشصعا  اقتتادغئ)  (التضعطئ  طظ  إذٍن 
(بالتحث  ُسرف  سما  شدقً  لثغعط،  المثرَّبئ  الطائفغئ 
الحسئّغ): وعط (الماطعسعن) الثغظ بطس تسثادعط طؤات 
افلعف، لغضعظعا - شغما بسث - بثغقً لطةغح الظزاطّغ...! 
وبثل أن غسارض الاتالش الثولغُّ شغمظع تثخُّقت إغران 

شغ الحأن السراصغ، ظراُه غعشِّر لعا التماغئ القزطئ.
وغئثو أن المآاطرة الاغ تةري شخعلعا سطى أرض السراق 
بإظةاز  اضططع ضض ذرف  صث  افذراف،  رباسغئ  الةرغح 
ظخغئه طظعا - ق وشصعط ا� تسالى - لاضعن المتّخطئ 
ذائفغئ  ضاظاعظات  بقبئ  إلى  الئطث  تصسغَط  الظعائغئ 
لُغفااِّعا  الثضر،  آظفئ  (باغثن)  خطئ  بتسإ  وِسرصغئ، 
السراق، وَغتعلعا دون صغام دولئ إجقطغئ تصغصغئ شغه، 
ولغةسطعا طظه صاسثة لطاآطر سطى طا تعله طظ الئقد..   

﴿َوَغْمُضُروَن َوَغْمُضُر ا�َُّ َوا�َُّ َخْغُر اْلَماِضِرغَظ﴾:
تئثي  الاغ  أطرغضا،  شعع  افول:  المآاطرة  ذرف  أطا 
جّرًا  بأعطه  وتضغُث  ظاعرًا،  السراق  سطى حسإ  ترخعا 
ح بصطصعا - تغظا آخر - طظ  ِلَمْتِصعط وإذقلعط. وُتخرِّ
تمادي  طظ  وتتثر  وأطظغا،  جغاجغا  ا�غراظّغ  د  الامثُّ
الثسط  تصثم  بط  بةرائمعا،  الطائفغئ  المغطغحغات 

السسضرّي لةتاشطعط..! 

وعآقء  وطغطغحغاتعا،  شإغران  الباظغ:  الطرف  وأطا 
بثطص   - خاذؤئ  ذائفغئ  تسئؤئ  تأبغر  تتئ   - طاضعن 
السثاوة والضراعغئ وتمجغص الظسغب اقجاماسّغ بالثطش 
طاظاجغظ  ظَّئ)  السُّ (أعض  �خعاظعط  والاعةغر  والصاض 
: ﴿ِإظََّما اْلُمْآِطُظعَن ِإْخَعٌة﴾، وأنَّ الَسُثوَّ  صعل ا� سجَّ وجضَّ
التصغصّغ لةمغع المسطمغظ عع الضاشر المتاضُّ وأذظاُبه. 

والطرف البالث: عع التضعطئ الفاحطئ بصغادة (السئادّي) 
آبار  تصافغ  أظعا  والتال  افطرغضان،  لعا  جعَّق  الاغ 
والسقح  افطعال  شُاشثُق  المالضّغ)،  (تضعطئ  جطفعا 
السحائر  الحسئغ) وتتِرُم طظعما طصاتطغ  (التحث  سطى 
شغ حمال السراق وغربه، بض وتاعمعط بالدسش وصطئ 
التغطئ وأظه ق طظاص طظ ذطإ ظةثة (التحث)، وظرى 
سظ  وغثاشع  غضاشح  الثسعة)  (تجب  وتجبه  (السئادّي) 
المغطغحغات وغشخُّ الطرَف سظ جرائمعا. وغعم غصرُر 
ّظغئ) ُغَسطُط رجالعا بظادق ِطخرغَّئ  تسطغَح السحائر (السُّ
صثغمئ طظ ظعع (بعر جسغث) المسروشئ بسقح الظساء..! 
ولضض ذي سغظغظ أن غفعط الثواشع وراء ذلك، وضغش 
أظه غطاصغ بض وغظسةط طع ططالإ ضاشر سثو لقجقم 

ضأطرغضا والشرب.
الثي  الثولئ»  «شاظزغط  وافخغر:  الرابع  الطرف  وأطا 
عع  الثي  لقجقم  طحععئ  خعرة  باخرشاته  أسطى 
رتمئ لطسالمغظ، وربما ظفَر بسخ الظاس طظ طفععم 
لعجعد  ُطئررا   - أخرى  جعئ  طظ   - وحّضض  الثقشئ... 
الاتالش افطرغضغ الخطغئغ سطى بقد المسطمغظ خاخئ 

الحام والسراق.
تطك  بأن ق طثرج طظ  غصغظ  الثاام، ظتظ سطى  وشغ 
ئ بظا أو بإخعاظظا أغظما تطعا  المآجغ وافتجان الاغ أَلمَّ
الراحثة  طظ بقد المسطمغظ، إق بصغام دولئ الثقشئ 
بإذن  الثطغفئ  لغساظعخ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ 
ربه سج وجض ذاصات افطئ الضاطظئ، الاغ ضئاعا افسثاء، 
شغتضط شغ الظاس بحرع ا� جئتاظه، وغتمض ا�جقم 
بالثسعة والةعاد إلى ضض بصسئ طظ بصاع افرض ُتِرَطئ 
المسطمغظ  بقد  وتسعد  ورتماه،  وسثله  ا�جقم  ظعَر 
ضما ضاظئ بافطج ضسئئ الثظغا والحمج الاغ ُتحرُق 
الظاس، ولظبئئ لطسالط أن ضض طا  بالظعر والثفء سطى 
صغض بتص المسطمغظ أو ألخص بعط عع اشاراء وضثب، 
وأن أسثاءظا خابعا وخسروا، وق بث طظ الصخاص السادل 
َغْفَرُح اْلُمْآِطُظعَن * ِبَظْخِر ا�َِّ َغْظُخُر  طظعط.. ﴿َوَغْعَطِؤٍث 

ِتغُط﴾. َطْظ َغَحاُء، َوُعَع اْلَسِجغُج الرَّ

طآاطرة تصسغط السراق تظفث شخعلعا 
بأغثي ططغحغات ذائفغئ وإحراف أطرغضغ 

  غئتث الئرلمان شغ ذاجغضساان طحروع صاظعن تزر افجماء السربغئ شغ عثا الئطث العاصع شغ آجغا العجطى، 
وذلك شغ إذار تمطئ طظاعدئ لقجقم أجئرت الرجال سطى تطص لتاعط ووخفئ الظساء المتةئات بالساعرات.

وظصطئ ختغفئ افوبجرشر الئرغطاظغئ شغ سثدعا غعم افتث الفائئ سظ طسآول شغ وزارة السثل الطاجغضغئ 
صعله لعضالئ إظارشاضج الروجغئ لفظئاء، إن الرئغج إطام سطغ رتمان أطر برلماظه «الثي سادة طا غئخط سطى 

صراراته»، بالظزر شغ طحروع صاظعن غمظع تسةغض افجماء ذات الطابع السربغ.
وطع أن الصاظعن جغطئص سطى أجماء المعالغث الثغظ رأوا الظعر بسث إجازته، شإن بسخ ظعاب الئرلمان غطالئعن 

باشغغر تاى افجماء المعجعدة ذات الةرس السربغ، إلى أجماء ذاجغضغئ.
وتعرد ختغفئ افوبجرشر أظه إلى جاظإ تزر الطتى والتةاب، شإن السططات المتطغئ أغطصئ طساجث «طساصطئ» 

ودسئ أئمئ المساجث إلى تمةغث الرئغج شغ خطئعط.
وتصعل جماسات تصعق ا�ظسان إن المسطمغظ شغ ذاجغضساان غاسرضعن لقساصال باظازام باعط «طثاطصئ 

تمجج الثغظ با�رعاب».
تةثر ا�حارة إلى أن ا�جقم عع الثغاظئ الضئرى شغ ذاجغضساان، تغث غمبض أتئاسه ٩٨٪ طظ تسثاد السضان.

وحعث ا�جقم ختعة طآخرًا عظاك طما أبار الفجع لثى التضعطئ السطماظغئ بثرغسئ أن الصرى الاغ تساظغ طظ 
الفصر والترطان باتئ طعاذظ تفرغت وتةظغث لطماحثدغظ.  (الةجغرة ظئ)

ذاجغضساان تتزر افجماء السربغئ شغ تمطاعا ضث ا�جقم

ترب سطى ا�جقم غش بقد إجقطغئ!! 

بصطط: سئث الرتمظ العابص - السراق
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بصطط: عثى طتمث – أم غتغى

أجثل الساار شغ الباطظ طظ عثا الحعر سطى المسرتغئ 
الخسثاء  الضبغرون  وتظفج  برغطاظغا  شغ  اقظاثابغئ 
شرتغظ أظعط جغرتاتعن طظعا لثمج جظعات صادطئ 
بغظما اجامر آخرون شغ الةثل السغاجغ الثي تجاطظ 
أن  إق  وحارضعا  الظاخئعن  تتّمج  اقظاثابات.  طع 
افغطئغئ أخابعا شاعر اظاثابغ قشئ. عثا وصث تمغجت 
اقظاثابات بمفاجآت اقجاصاقت شصث صثم «إد طغطغئاد» 
لطمتاشزغظ  الاصطغثي  الشرغط  السمال  تجب  زسغط 
طظ  لطضبغر  وخسارته  الظضراء  العجغمئ  بسث  اجاصالاه 
طصاسثه الاصطغثغئ، ضما اجاصال «ظغضعقس ضطغس» زسغط 
افترار، واجاصال ضثلك «ظاغةض  الثغمصراذغغظ  تجب 
شراج» زسغط التجب الغمغظغ الماطرف تجب اقجاصقل 
طظ زساطئ تجبه بسث الثسارة الضئغرة وشصثاظه لمصسثه 

شغ الئرلمان.

شاز تجب المتاشزغظ «بجساطئ دغفغث ضاطغرون» وتخض 
سطى أغطئغئ تشظغه سظ إبرام تتالفات لاحضغض التضعطئ، 
اقظاثابات.  شغ  افصعى  المطش  اقصاخاد  ضان  وصث 
وارتضج عثا الظةاح إلى تةظغإ طالغئ الثولئ طظ اقظعغار 
ذّضر  أن  بسث  خخعخاً  اصاخادي،  تعازن  وتتصغص 
ضاطغرون الظاخئغظ أن تجب السمال جطط خجغظئ شارغئ 
بسث خسارته الفادتئ وأن جغاجات تجب السمال تمغجت 
بالخرف واجاظجاف الثولئ. شاز المتاشزعن بالرغط طظ 
جغاجئ الاصحش واقجاصطاسات الاغ اظاعةععا واتساع 
دائرة الفصر، شازوا بالرغط طما ضحش أخغرا طظ تصارغر 
تضحش طساظاة الظاس شغ صطاسات حاى واتساع الععة 
بغظ افغظغاء والفصراء وتجاغث سثد المطغاردغرات. خعت 
سظ  افغطئغئ  وتساطئ  الحثخغئ  لمخالتعط  الظاس 
بظعك الطسام وططابت التساء الماجاغثة والاغ غرتادعا 

الساججون سظ تعشغر لصمئ سغح ضرغمئ شغ بطث غظغ.
أغطئغئ  لثى  عاجساً  العةرة  ططش  طظ  ا�سقم  خطص 
الحسإ الئرغطاظغ وتضعظئ خعرة سظ تجب السمال أظه 
طاساعض طع ططش العةرة وأن جغاجاته عغ السئإ شغ 
تشغر الارضغئئ السضاظغئ لطئقد ضما أن الظجسئ الصعطغئ 
أدت إلى اخاغار أتجاب صعطغئ بحضض قشئ لطمرة افولى 
شصث شاز التجب الصعطغ افجضاطظثي شعزًا خثم تجب 
أجضاطظثا  شغ  الفادتئ  خسارتعط  إلى  وأدى  السمال 
 ٦ طظ  افجضاطظثي  الصعطغ  التجب  رخغث  تغث خسث 
طصاسث شغ اظاثابات ٢٠١٠ إلى ٥٦ طصسثًا طظ أخض ٥٩ 

شغ أجضاطظثا.
اقظاثابغ  الظزام  شحض  اقظاثابات  عثه  أظعرت 
الئرغطاظغ المسصث الثي غتخر الفائجغظ شغ طظ غتخض 
سطى افغطئغئ الظسئغئ بشخ الظزر إذا ضاظئ أصض أو أضبر 
طظ ٥٠٪، وغاط عثا شغ ٦٥٠ دائرة اظاثابغئ طعزسئ شغ 
أرجاء الئقد. وبعثا غفعز تجب وغخض لسثة التضط بغظما 
تزض التضعطئ المظاثئئ تضعطئ أصطغئ ق تمبض الحسإ. 
وسطى جئغض المبال تخض التجب الصعطغ افجضاطظثي 

سطى ٥٦ طصسثًا شغ الئرلمان بتضط تمرضجه شغ طظطصئ 
طفسمغظ  اقظاثابات  أغام  شغ  الظاس  ساش  واتثة. 
بالتماس وحسروا بظحعة اقظاخار سئر طةرد المحارضئ 
الاغ تمظح ضض واتث طظعط تص تتثغث طسار الئقد بط 
لط تضظ  إتئاط وتغرة،  أتقطعط شغ  اجاغصزعا طظ 
طحارضاعط جعى ذصعس رطجغئ تدفغ حرسغئ لتضط 
حثص لط غظاثئه الحسإ. لط تضظ جعى إغعام طآصئ 
بأن لعط دورًا شغ طسرتغئ طسصثة. بثأت اقظاثابات 
واظاعئ ولط غضظ لعا تأبغر سطى رجض الحارع الئسغط 

الثي حسر أن ق صغمئ لخعته اقظاثابغ.
المسرتغئ  عثه  طظ  بروزا  افضبر  السعاطض  لسض 
والسظخرغئ  والصعطغئ  الامطمض  رباسغ  عغ  اقظاثابغئ 
الثغمصراذغئ  السمطغئ  طظ  الضبغرون  ضاق  والطئصغئ. 
الاغ لظ تآدي في تشغغر غثضر، وظعر حئح الصعطغئ 
شغ أجضاطظثا وغغرعا، ولط غآِد اقجافااء افخغر سطى 
اجاصقل أجضاطظثا إلى تتصغص وتثة وذظغئ بض أدى 
افولى.  بالثرجئ  اصاخادغئ  طخالح  سطى  عثظئ  إلى 
والارضغج سطى عثه المخالح غصادغ أن تآجض أجضاطظثا 
أطر اقظفخال سظ برغطاظغا، ولضظ حئح عثا اقظفخال 
لطتجب  الاارغثغ  الفعز  طع  خخعخاً  طعجعدًا  زال  ق 
تفحئ  ضما  الصعطغئ  تفحئ  افجضاطظثي.  الصعطغ 
السظخرغئ والسثاء لطمعاجرغظ سمعطاً والمسطمغظ سطى 
وجه الثخعص، وأخئتئ ا�جقطعشعبغا جمئ بارزة 
شغ الئقد. أطا الطئصغئ شصث وخطئ لمساعى أّبر سطى 
جمغع الثثطات شأوحك ظزام الاأطغظ الختغ والاسطغط 
المةاظغ والاأطغظات اقجاماسغئ سطى اقظعغار. ظعرت 
الفروصات  أن  اقظاثابات  وأبئائ  المال  رأس  عغمظئ 
تضاد تاقحى بغظ افتجاب السغاجغئ الماخارسئ سطى 
وأصخى  الغمغظ  بغظ  تثضر  شعارق  تزعر  ولط  التضط 
ق  تضاد  الفروصات  إن  بض  افخرى  وافتجاب  الغمغظ 
المعادن  الرطادي  الطعن  طظ  درجات  ضعظعا  تاسثى 

لرأس المال.
والمعاترات  السغاجات  ضةغب  طظ  الظاخئعن  اتاار 
الساتئ  سطى  التجبغظ  جغطرة  سعدة  الئسخ  وتمظى 
أصعى  ضان  السغاجغ  العضع  أن  طثسغظ  السغاجغئ 
سظثطا ضان الخراع طظتخرًا بغظ المتاشزغظ والسمال. 
السغاجئ  المجسعم شغ  الخراع  السالط عثا  لط غحعث 
افطبطئ  لسرد  غاسع  ق  المصام  عثا  ولسض  الثارجغئ، 
والمتاشزغظ.  السمال  جغاجات  ووتثة  تطابص  شغ 
الثارجغئ شصط بض  لسض افطر ق غظتخر شغ السغاجئ 
بالةالغئ  الماسطصئ  الاحرغسات  شغ  واضتا  عثا  غئثو 
تئثأ  لط  تغث  الاطرف  التث طظ  وجغاجات  المسطمئ 
عثه السغاجات شغ سعث المتاشزغظ بض شغ شارة تضط 

تجب السمال وأضمض المتاشزعن سطى ظفج العتغرة.
ظسط لصث عغمظ ظزام التجبغظ سطى السغاجئ الئرغطاظغئ 
الثوام  سطى  ضاظا  التجبغظ  ولضظ  سام  طؤئ  طظ  فضبر 
وجعان لسمطئ واتثة، وتصغصئ التال أن الئقد غتضمعا 
الفروصات  المال. تقحئ  تجب واتث وعع تجب رأس 
لطعجط  غمغض  الثي  السمال  تجب  المتاشزغظ  بغظ 
الاصثطغ  والاغار  الاصطغثغئ  الخعرة  ظفسه سظ  وغئسث 
ازدغاد  طظ  شئالرغط  الراعظ  العضع  أطا  لطمتاشزغظ. 
افتجاب المحارضئ شغ الثارذئ السغاجغئ لطئقد ولضظ 
بض  السغاجغ  الامبغض  طظ  المجغث  غسِظ  لط  زغادتعا 
المجغث طظ التغرة والاعمغح لقظسان السادي الساسغ 
برغطاظغا  شارضئ  واظاعئ  اقظاثابات  أتئ  لطاشغغر.. 
وطساصئض  العتثة  طساصئض  شغ  وتغرة  شرصئ  أضبر 
الثغمصراذغئ طساً، شضاظئ الثغمصراذغئ الاغ غفسروظعا 
سطى أظعا تضط الحسإ لطحسإ وسظ تةربئ أضئر خسارة 
شسّج  غضرجعا.  بطث  ضض  وشغ  برغطاظغا  شغ  لطحسعب 
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