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ىُىن؛ لعذ إسهابُا"واًت س   ": أيها ألامٍش
ش خادزت    الفشاُ ومىاحهت   مً ظبخمبر 00جفٍى

 

 ظفُان ِبذ العخاس

ت واللٛاث ألاظىبُت، خُضعآباص، الهىض  باخض، ٢ؿم ألاصب الٗغبي، ظامٗت ؤلاهجلحًز

 

 اإلالذمت 

٨ُىن  ؤحها‘  ابُا لؿذ ألامٍغ  ،ؾٗىصي ٧اجب اإلاٗلم، هللا لٗبض عواًت هي )0(’بَع

ش في م٩اهت ولها  ْاَغة بسهىم ح٨ٗؿه ُٞما الؿٗىصًت الغواًت جُّىع  جاٍع

 الغواًت َظٍ وجبضت الغواًت. في اإلاىيٕى لّب  حك٩ل والتي ؾبخمبر مً 00 خاصزت

اث  الغواًت، بُل خمض، و٧ان البلضًت. ؾُاعة ٢ُاصة مً بضاًت الُٟىلت بظ٦ٍغ

 ٧اهىا التي بالؿُاعاث ةاإلاتهّىع  الخُغة الاؾخٗغايُت الخغ٧اث ٌكهض ؤن ًدب

 الؿٗىصًت، قباب بحن قاج٘ اؾخٗما٫ هي )3(والهجىلت ’.الهجىلت’ ٖلحها ًُل٣ىن 

 َضٝ بضون  الضوعان آزغ بمٗجى ؤو له مسُِ ٚحر قحئ خى٫  الضوعان َا؛امٗى

 ٖىض ؤو الكىإع في الضوعان ٖىض حؿخٗمل هجىلت ٧لمت ؤن ال٣ى٫  ومً مٗحن.

 .)2(ٖام بك٩ل ٢تالخما ؤخُاها بها وججخم٘ اللٗب

ً ال٣غن  َى الغواًت، َظٍ ُٞه ًدضر الظي الؼمان  مُماصي، والىاخض ؤلٟحن ؾىت وبالخّضة والىاخض، الٗكٍغ

ً ؤزىاء ججغي  ؤظؼائها وبٌٗ يُاث الدؿُٗيُاث ججّمل خمض. البُل َٟىلت وهي ٢بلها، ؾىىاث ٖكٍغ  والٗكٍغ

ُت ه٣لت الخ٣بت َظٍ وجٓهغ الٗاإلاُت. الؿُاؾت نبٛت لها حُٗي التي وهي الؼمان، هاخُت مً الغواًت َظٍ  هٖى

ً؛ خضزحن قهضث ألجها الٗاإلاُت، الؿُاؾت في خضزذ ُتي ؤلاجداص ؾ٣ٍى ٦بحًر ابُت وهجماث الؿٞى  يبغج هدى بَع

 واإلاؿُدُحن اإلاؿلمحن بحن الهضا٢ت زبرة بةجُان زام بك٩ل خضزحن َظًً الغواًت َظٍ وجغبِ .تالٗاإلاُ الخجاعة

ُتي ؤلاجداص ضي الخغب ؤزىاء  ؾاٖض ؤهه متهما هٟؿه، الخغب َظا قاع٥ الظي البُل وبٖخ٣ا٫ )1(الؿٞى

ابُحن  ال٣اٖضة ٞغ٢ت ْهىع  َى الؼماوي ال٣ٗض َظا ْىاَغ وؤَم .)2(ؾبخمبر مً 00 خاصزت في الٗغب ؤلاَع

 ؾ٣ٍى بٗض الجضًض الك٩ل الغوؾُا، يض ؤلامبحرلُت ال٣ّىة ؤهجؼتها )3(َالبان خغ٦ت هي لل٣اٖضة ألاولى والهيُٗت

ُتي. ؤلاجداص ٣ّضم الؿٞى ىع٥ الٍغاى مضًىت الغواجي ٍو  ٩ًىن  ألن آلازغ ٖلى ؤخضَما مخىا٢ًحن م٩اهحن وهٍُى

                                                           
 ٖٓٙ، عدد الصفحات: ٕٗٔٓة لعبد هللا ادلعلم، نشرىا دار مدارك للنشر، بَتوت لبنان، رواق’ أقها األمرقكيون لست إرىابيا‘     ٔ
  ٕ٘ٔٓأكتوبر  ٘ٔ، واترقخ االسًتداد  http://al-lal.yoo7.com/t70-topic :ادلوقع ىذا زايرة قرجى ادلزقدة عن اذلجولة؛ للقرائة      ٕ
 نتائج حول ألعاب الكًتونية سلتلفة ادلستعملة يف أندروقد ووقندوس البحث عن اذلجولة يف جوجل تويت لنا كثَت من ال      ٖ
 ، ادلعلم، عبد هللا.ٕٔٔص:       ٗ
 ، ادلرجع السابقٜٗٔص:       ٘
 كابل. األفغانية العاصمة على وسيطرت أفغانستان من كبَتة أجزاء وحكمت مٜٜٗٔ عام نشأت وقد مسلحة سياسية حركة طالبان      ٙ
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لخ٤ الش٣افي الهغإ ٖلى قاَضة وعؾالتها الغواًت اب ؤؾباب بلحها ٍو  في ق٪ وال ؾبخمبر. مً 00 وهجماث ؤلاَع

ب٘ الغواًت ؤن
ّ
تها. في الهغإ ػي  وجلبـ هاظمالُت في اإلاخىا٢ًت ألاما٦ً جد  ٦مجلـ الٗغبي اإلا٣هى ٞحها ًهّىع  هٍٓغ

ً ز٣افي ٨ُت الش٣اٞت ٦م٣ّغ  لُلي وملهى ،)0(الٗغب للمهاظٍغ  ٖلى الغواًت وحكهض .)3(الٟغصًت الخّغٍت جغمؼ التي ألامٍغ

اى مضًىت لى ألانىلُت ٦مضًىت الٍغ ىع٥ ٖو  .)2(اإلاماهي ٦مضًىت هٍُى

 ظبخمبر مً 00 خادزت

 الغواًت؛ ؤشخام هٟىؽ جإزغ التي اإلادؿلؿلت ألاخضار بصال٫ بٗض ؾبخمبر 00 خاصزت خى٫  بُاها الغواجي ٣ًّضم

٨ُىن  ؤحها’ ابُا لؿذ ألامٍغ ضزل ‘.بَع  والهغإ نالر الكُش صٖىة ًٖ الخضًض بٗض الخاصزت بُان بلى الغواجي ٍو

ُتي ؤلاجداص وؾ٣ٍى الخًاعاث بحن الىٟسخي خسظ .الؿٞى  ٚحر ؤخىا٫ بّحن ؤهه ٦ما لبُاجها خ٩اجي ؤؾلىب الغواجي ٍو

ا، ق٣خه بلى خمض ؤحى وظىوي، نالر الكُش م٘ املخاصزت بٗض الخاصزت. ًىم في الٗاصًت  في الجمُ٘ و٧ان مؿٖغ

.  ؤخض، بلُه ًلخٟذ لم بل ؤخض، ٖلُه ًغصّ  ٞلم ب٨م؟. ما ٣ٞا٫ ٦ىذ؟!!. ؤًً مضَكحن؛ ؾئلىا صزل وخُىما اهخٓاٍع

 اؾترعى الظي ما لحري  الخلٟاػ ظهاػ بلى ٞالخٟذ بظَى٫، الخلٟاػ ظهاػ بلى ًىٓغون َمو  مؿخمّغًٍ ٧اهىا ٣ٞض

٣ت، بخل٪ بلُه ًىٓغون وظٗلهم اهدباَهم  مغ٦ؼ ٖلى هجماث ًٖ ؤلاطاٖت وهي عآٍ. إلاا ؤًًا َى وطَل الٍُغ

 "٣ٞض ب٣ىله؛ الخضر َظا ٖلى الغواجي ًهّىع  .6/00 جغمؼ التي وهي 3110 ؾبخمبر 00 و٧اهذ الٗالمي الخجاعة

٨ُت اإلاخدضة الىالًاث حّٗغى زبر جظٌ٘ اإلاظٌٗت ٧اهذ ابُت لهجماث ألامٍغ  التي الجهت حٗٝغ ال مضهُت بُاثغاث بَع

ىع٥ في الٗاإلاُت الخجاعة ببرجي جهُضم وهي الُاثغاث مىٓغ مٗهم ٌكاَض وؤزظ بها، ٢امذ  الُىم ٧ان ٣ٞض هٍُى

٨ت ظلـ مز وواخض، ؤلٟحن ٖام ؾبخمبر مً ٖكغ الخاصي َى غ طل٪ ًخاب٘ وؤزظ ألاٍع  مٗهم ؤلازباعي  الخ٣ٍغ

م التي الهٟٗت جل٪ باله ٖلى وزُغث
ّ
ُما نالر، والكُش ظىوي ٖجها ج٩ل غ طل٪ مٗهم ًخاب٘ َى ٞو  حؿاء٫؛ الخ٣ٍغ

 .)1(وؿاٞغ!؟" لً ؤهىا َظا مٗجى َل

 جمشُل اهىباُ الخادزت

٨ُت، الخُاة هىاحي ظمُ٘ ٖلى الهجماث جإزغث ٢ض ا بلى الغواجي عمؼ ضو٢ ألامٍغ  الكُش لضي اإلاىيٕى بخ٣لب جإزحَر

٩ا ٖلى ًخدّمل ٧ان وؤهه الخُابت، في نالر  الخدامل مً ٧لُا زما ؤهه الخاصزت َظٍ وبُٗض اللُباعلُت، و٢ُمها ؤمٍغ

٩ا. ٖلى بضي ؤمٍغ ا آلازغ الغمؼ ٍو بت لخإزحَر ٨ُحن بٚغ اب. م٩اٞدت ظهاػ م٘ اهًمام ٖلى ألامٍغ  جىم و٧ان ؤلاَع

 غ،بالخم بال بالىىم ٌؿخُُ٘ ؤال ناع و٢ض الخاصزت، ضخاًا اخضي ابيخه ألن مٗهم ًلخد٤ ؤن َلبا ٢ّضم غماًاظ

ابُحن مً ًيخ٣م ؤن و٢ّغع  ت مً و٧ان ،ؤلاَع ٌ ول٨ً لماهًمام، الُلب ٢ّضم ولظا الكَغ  بإهه الُلب َظا اإلاضًغ ٞع

ت هاخُت مً الُلب مً آالٝ ٣ًبل اب م٩اٞدت ظهاػ ٖلى الهًمام واإلاضهُحن الكَغ اب م٩اٞهت .)2(ؤلاَع  ؤلاَع

 ألاوؾِ. الكغ١  هدى الؿُاؾاث زُِ ٖلى حك٩ل ألجها الٗاإلاُت الؿُاؾت في الىاعي  اإلاىيٕى اخضي

اء نُض الخاصزت؛ َظٍ آزاع ومً اب. م٩اٞدت باؾم ألابٍغ ا ؤلاَع
ّ
 وإلاى٘ الخاصزت لخد٤ُ٣ زانت ٞغ٢ت وكئذؤ وإلا

ما٫ ابُت ألٖا ابي اإلاكدبه ٧ل ٖلى ٣ًبٌ ؤن بضثىا ؾبخمبر، 00 خاصزت ٣ٖب ؤلاَع  واؾخجىاب، جد٤ُ٣ بٛحر باإلَع

                                                           
 ادلرجع السابق، ٜٕص:       ٔ
 ، ادلرجع السابقٗٓٔص:       ٕ
 ، ادلرجع السابقٖٔٔص:       ٖ
 ، ادلعلم، عبد هللإٚٔص:       ٗ
 ، ادلرجع السابقٖٓٔص:       ٘
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خ٣ا٫ ؤزظوا  الكُش مشل اللخُت ؤصخاب ىاٌٗخ٣ل ؤن وؤزظوا .)0(واإلاؿلمحن الٗغب ٞحها حؿ٨ً التي اإلاى٣ُت مً ؤلٖا

ابُحن بٗمامت اللخُت حٗخبر بط )3(نالر ُهل نالر الكُش واٖخ٣لىا زُئا، ؤلاَع ما٫ ؤههاع همؤج ٖلى متهما ٞو  ألٖا

ابُت. ل و٢ض ؤلاَع
ّ
 بٌٗ ؤقاع ٣ٞض .)2(الؿِىاماجي الخٗبحر لها واٖخمض مسخلٟت بغمىػ  الهُض َظا الغواجي مش

 ،)1(ؤلاؾمامي والٗالم الٛغب بحن الهغإ وبضاًت الباعصة للخغب خ٣ُ٣ُت جهاًت ٧اهذ ؤًلى٫  ؤخضار ؤن بلى اإلاٗل٣حن

٩ا ؾُاؾاث ٖلى مسخلٟا وق٨ما ظضًضا جىظها ؤبضؤث ألجها  ومىظ مٗغوٝ. ٚحر بإؾلىب ألاوؾِ الكغ١  هدى ؤمٍغ

 زُُها جد٤ُ٣ حٗظع ٧لما الضولُت الؿُاؾت في مدضصة ٢ىاٖض اإلاخدضة الىالًاث َب٣ذ الباعصة، الخغب جهاًت

ا وا٢خهاصًت اؾتراجُجُت حَر  ألامم ٧اؾخسضام مخٗضصة وؾاثل ٖبر الٗمل زما٫ مً وطل٪ الخُِ، مً ٚو

ظا الضولي الخدال٠ برٖ ؤو اإلاخدضة ٩ا عثِـ الابً، بىف بصاعة مىهج َى َو  الخاصزت. ؤزىاء ؤمٍغ

ابُحن ًٖ قاجٗت ٖماماث بلى الاهدباٍ الخاصزت َظٍ لٟخذ  م٘ الغ٢و ومً اإلاىؾ٣ُى مً ؤزماقي بهدغاٝ وهي؛ ؤلاَع

٨سخي ومً الٟخُاث ىت مً الٗؼلت باإلاىظؼ والخمغ. الٍى  ٦ٗمامت حٗخبر الضًيُت مىع ألا  ٖلى والخ٣ىي  والىعٕ الضهُا ٍػ

اب. ظا ؤلاَع ت َو مامُت الىؾاثل ٖىض صٖاًت ؤزُغ التي هي الىٍٓغ  الىاخُت، َظٍ ومً الؿُاؾت. وناوٗىا ؤلٖا

ابي ٖماماث جبحن التي )2(اإلا٣االث بٌٗ جسُئ  بٗض ؤزغي  مٓاَغ وججلذ باَلت. اؾخيخاط بلى الٗاّمت وجاّصي ؤلاَع

اب ال٩امىت اإلاىا٤َ خى٫  املخبر وكغ وهي الخاصزت، َظٍ  زىلُى م٘ خمض ل٣ي واإلاؿلمحن. الٗغب مىا٤َ مشل باإلَع

لب اإلاماهى، مً  ألاؾغاع مسبر بإهه ٌؿاٖضٍ ؤن عجؼ ول٨ىه ،الٟاؾض ؤلاتهام مً ًىجٍى نأل  مىه اإلاؿاٖضة َو

٨ُت للخ٩ىمت ّٗغٝ ألامٍغ ًُ ٧املخبر، هٟؿه َو  الٗغب ؤزىاء به وبٗشه زخُاٍعال  الخ٩ىمت لضي ألاؾباب الغواجي ٠ٍو

ى؛ ظٍ .)3(’’بالُب٘ مشلي بم٨ؿ٩ي ؾِش٣ىن  ول٨جهم البٌٗ ببًٗهم ًش٣ىن  ال الٗغب "ألن ٣ًى٫: َو  اإلاماخٓت َو

ٗا٫ ناص٢ت خباع حهخم اإلاىاَىحن ٖلى الخجّؿـ الغواًت. حٗبحر في ٞو  ٖلى والخّغٍت الٟغصًت الخّغٍت هاخُت مً بااٖل

م ألاؾغاع بزٟاء ٖلى والخّغٍت اإلاُل٣ت الخُاة  الكٗىع  وؤظلبذ ألاؾاؾُت. الخ٣ى١  ؤنل وهي الخ٩ىمت، مً بالٚغ

٨ُحن ؤحها ٣ًىلى نؤ الٗغب ؤو اإلاؿلمحن اإلاىاَىحن ؤلاؾخٛغابُت ابُحن، لؿىا ألامٍغ  ؤزغي؛ ب٩لمت اإلاٗجى َظا وج٨ّغع  بَع

 الهىىص ًم َم اإلاى٣ُت جل٪ في الؿ٩ان ؤٚلبُت و٧اهذ" الغواًت؛ مً وؾُا٢ه .)4(’’َىىص هدً ٖغبا، لؿىا‘‘

حن، هم ٧ان مً بٌٗ م٘ ج٩لم جىم ٞةن وبالُب٘ آلاؾٍُى ً مً َىا٥ ٌٗٞغ غى الجىاثُت الؿىاب٤ وؤعباب املخبًر  ٖو

حن للهىىص اإلآاَغة جل٪ ٖلى ومّغا مهّمت، بمٗلىماث ًإحي إلاً مالُت م٩اٞإة ٖلحهم  الظًً الهىضوؽ مً آلاؾٍُى

ٗىا و٢ض الٗماثم ًغجضون  ما وانما زم ،’َىىص هدً ..ٖغبا لؿىا‘ جل٪ الٞخاَم ٞع  .)5(اإلاى٣ُت" ًجىبان ؾحَر

 ؤلاسهاب أظباب

اب ؤؾباب ًٖ الغواًت حٗبحر حكّضص اب، خى٫  الىمُُت الهىعة ؤلاَع  ؤؾبابه ًٖ جدلُل ؤ٢صخى بلى جضزل وال ؤلاَع

لم الىٟـ، ٖلم مشل املخخلٟت الٗلىم بحن ظمٗا لم الاظخمإ، ٖو لم الؿُاؾت، ٖو غاُٞت ٖو لم ؤلاجىٚى  لخغوبا ٖو

                                                           
 ، ادلرجع السابقٕٗٔص:      ٔ
 ، ادلرجع السابقٖٗٔص:      ٕ
 ، ادلرجع السابقٜٛٔ ،ٓٙٔ ،ٛٗٔن الرواقة ومنها، ص؛ راجع إىل تعبَت الروائي عن إعتقال األبرايء يف أجزاء ادلختلفة م     ٖ
 ٕٔٓٓ، ٚٙعدد  دولية معلومات رللة الثانية، العادلية احلرب بعد األمرقكية العربية جندل، العالقات ، عبدهللإٕص:       ٗ
 ٕ٘ٔٓ دقسمرب ٘ٔ االسًتداد واترقخ ،ٕ٘ٔٓ قونيو ٘ٓ: النشر اترقخ األخبار، التفجَت، جرقدة قبل افإرىايب تفضح عالمات ٓٔ     ٘
 ، ادلرجع السابقٛ٘ٔص:      ٙ
 ، ادلعلم، عبد هللآٚٔص:      ٚ
 ادلرجع السابق     ٛ
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ا. حَر ضم والدكّضص الخُّغٝ ؤؾباب ًٖ لخمض الخد٤ُ٣ ؤصخاب ٌؿإ٫ ٚو  مماخٓا الٗغب بحن الؿلمي الخٗاٌل ٖو

ٗخبر اإلاا٫ بثروة ًخمخٗىن  ؤجهم بط والا٢خهاصًت، والؿُاؾُت الاظخماُٖت ؤخىا٫ بلى  في للىِٟ بهخاظا بلض ٧إ٦ثر َو

ضي، ًا صخُذ خمض؛ ُٞجُب الٗالم. ُّ ٤ج ؤمىع  َىا٥ ول٨ً ؾ
ّ
ىا٥ الضًيُت، باإلاٟاَُم خٗل ٤ ؤمىع  َو

ّ
 جخٗل

ىا٥ الؿُاؾُت، بالخّغٍاث ٤ ؤمىع  َو
ّ
٤ وؤمىع  الصخهُت، بالخّغٍاث جخٗل

ّ
٤ وؤمىع  اإلاىعوزت، بالش٣اٞت جخٗل

ّ
 جخٗل

ضم الضًمىا٢غاَُت ٖضم الغواًت وحّٗض  .)0(٦شحرة ب٣ًاًا ُاب الؿُاعاث ٢ُاصة في للمغؤة الخّغٍت ٖو  الؿِىما ٚو

ىتها ما اإلاىنٝى ؤن الخ٣ُ٣ت وفي ُّغٝ،للخ ؤؾبابا ِّ   قِئا لِـ الغواًت ب
ّ
 في وحّٗضَا وألانىلُت، املخاٞٓاث بال

اب م٩ان ت. ألاماهت ٖلى ظىع  ؤلاَع اب ًٖ صخُٟت م٣الت  - الغواًت ؤبُا٫ اخضي - جىم ٣ًغؤ ال٨ٍٟغ غوي ؤلاَع  ٍو

اب الخ٣ُ٣ي الؿبب بن‘ مجها،  الٛغب بها ًخمخ٘ التي ال٣ُم مً و٦شحر ماُٖتالاظخ والٗضالت الخّغٍت ُٚاب َى لئلَع

م التي ألاهٓمت في اإلاؿدكغي  للٟؿاص ضخاًا َم الكٗىب جل٪ مً ٦شحرا وؤن الكغ١، بها ًىٗم وال
ّ
 وؤن بها، جخد٨

ً املجا٫ جٟسر ؤن ٖلحها ُٞيبػى ؤلانماح في ظاّصة ٧اهذ بطا ألاهٓمت جل٪ ٍغ
ّ
 ولِـ الخ٣ضمُحن واإلاش٣ٟحن للم٨ٟ

ابي ال٨ٟغ ألصخاب  .)3(’ؤلاَع

 خىاب الشواًت

ُٟت م٘ ؾغصَا في املخخلٟت بالغؾاثل الغواًت َظٍ سخوج ت، الْى  مً ٖكغ خاصي خاصزت او٩ٗاؽ وهي اإلاغ٦ٍؼ

 مسخلٟا الجضًضة الخبرة ٖالم ؤمامىا وجٟخذ املخخلٟت، الخىاصر جدلُل ؤزىاء ألازغي  اإلاهماث جاصي وؤجها ؾبخمبر.

٣تمخ ول٨جها الخاصزت، اهُباٖاث مً
ّ
ت. والجمالُت الٟىُت هاخُت مً مٗها ٗل  ؤن الجمالُت، هاخُت مً ؤما وال٨ٍٟغ

ا جمضًضا هي الخىاصر ؤ٦ثر غاى هثًر ض الجاَلي. الكٗغ أٚل ت نالر الكُش صعوؽ ًٍا ت مىاٖػ  َظٍ وؤن الخُهحًر

ت ض الجٖز   الجاَلُحن. الكٗغاء ٖىض ًىظض الظي ما هٟؿه َى خضًض، ق٩ل في ال٣بلي الكٗىع  جٍا

اَغة قاجٗت ٧اهذ التي وهي اإلاؿلمحن، وبحن ال٨خاب ؤَل بحن الهضا٢ت الغواًت ظ٦غوج  مً اإلاضهُت خُاة زما٫ ْو

ش ُتي ٖلى الخغب ؤزىاء ومؿُخي مؿلم بحن الهضا٢ت وؤن (م). الغؾى٫  جاٍع  ،)2(الؼهض٢ُت الخ٩ىمت يض الؿٞى

٨ظا والىهاعي. الحهىص م٘ الغؾى٫  إلاٗاَضة جمضًض وهي  وؤلاؾمامي الجاَلي لٗهغي  جمضًض واًتالغ  َظٍ جهحر َو

ُتي الاجداص ؾ٣ٍى اٖخباع هي؛ ؤزغي  مهمت الغواًت وحٗلً الش٣اُٞت. هاخُت مً ٩ا لجٗل وؾبب زُإ الؿٞى  ؤمٍغ

٩ا ظٗل بلى ؤّصث التي الؿُاؾُت ؤلاظغاءاث َظٍ وؤؾٟغث .)1(ألاوخض وال٣ُب الٗٓمى ال٣ّىة  ألاوخض ال٣ُب ألامٍغ

هىع  الٗى٠ ًٖ ألاوخض ا، ال٣اٖضة مشل الخُّغُٞت الٟغ٢اث ْو حَر ٩ا  صوع  ألن ٚو  هدى بخباٍ الٗالم في ألامٍغ

 اإلاىاَىحن.

ت ًٖ ٞلؿٟخحن الغواًت جخدّضر  )2(آبائهم ٨ٞغ ٦ما ج٨ٟغ بطا ٢ىم جخُّىع  لً َما اليكاٍ؛ وخض الخُاة مٗىٍى

٘ ٞغ م ال٣غآن ٍو غ للخُٛحر ؤؾاؾا هٟؿها الٟلؿٟت َظٍ ال٨ٍغ كهض والخٍُى  ب٣ىم ما ٌّٛحر ال هللا نبِ  ٢ىله؛ ٖلُه َو

ظا ال٣ٗل، م٘ ًخ٤ٟ ؤن ًيبػي الضًً في قحئ ٧ل لِـ ؤن والشاوي، .)3(بإهٟؿهم ما ٌّٛحروا خّتى  ٖلى ٌكمل الىظه َو
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م. ال٣غآن صعوؽ ٨ٖـ ول٨جها .)0(نالر الكُش صعوؽ ٖلى  البُان م٘ جىا٤ٞ ؤولخهما ٞلؿٟخحن، ٣ًّضم ؤهه ال٨ٍغ

م مٗه. حٗاعى زاهحهما ال٣غآوي
ّ
 ٞىي٘ ال٣ٗل، بجبإ ٖضم َى البكغ؛ بيما٫ في الكُُان هجاح ؤن ال٣غآن ٌٗل

 ).3(قُُاوي جإزحر ًٖ الضٞإ مى٢٘ ال٣ٗل اؾخسضام

 الخاجمت

ابي‘ ٨ُىن لؿذ بَع ٩ا. ’ ؤحها ألامٍغ ً في ؤمٍغ عواًت جخدّضر ًٖ جإزحر الخاصزت في الخُاة الُىمُت لضي الٗغب اإلاهاظٍغ

٨ُحن هدُجت مً ؤلايُغاب الؿُاسخي وال٣ل٤ الىٟسخي التي جىاظه الٗالم بٗض وهي بٖمان جام ؤمام ظمُ٘ ألامٍغ

اب  غ وجضّبغ ًٖ ؤؾباب ؤلاَع
ّ
ابُت بٛحر حّٗم٤ وج٨ٟ الخاصزت، وهي لىاء مً الٗغب الظًً متهمحن زُئا باإلَع

اببحن ول٨جها  اب وؤلاَع ض الهىع الىمُُت الكاجٗت خى٫ ؤلاَع . وم٘ طل٪، ؤن َظٍ الغواًت جٍا ىاٍَغ جضاٞ٘ ْو

اث الٗاظؼة والدجج ال٩اطبت ًٖ ظمُ٘ هىاحي الخُاة  بإظمل نىعة ٖلى ؤلاتهام الباَل والضٖاًت الٟاؾ٤ والجٖز

 الٗغبُت والٛغبُت. وهي عواًت جمخاػ بدصخُو اإلاغا٣َت الاظخماُٖت ومىاظهت الهغإ.
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