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شبكات التمىيل والدعم

الجزء الرابع
يٌذ األشبتٖؾ األّهٓ هّالدث دّهج اهـراق اإلشاليٖج ػرضح أشئوج نذٖرث ضّل يظبدر خيّٖل اهخٌؼٖى ّيظبدر اهخشوٖص
ّضتنج اهـالكبح اإلكوٖيٖج ّاهدّهٖج اهخٕ خلف ّراء ُذا اهيضرّؽ ّيدْ اشخلالهٖخَ اهشٖبشٖج ّاهيبهٖجّ .ضخٓ ال ٌدخل فٕ

ٌؼرٖبح اهيؤايرث ّاهخخيًٖ ّاهضم ،تّدٔ اهخذنٖر فٕ ؿسبهج تتـع أّغبؽ اضخالل اهـراق ٌّخبئسَ .فلد خشٌٓ هٕ زٖبرث

ُذا اهتود فٕ األشبتٖؾ األّهٓ هالضخالل فٕ تـذج خضلٖقّ .نبً ّاغضب هٌب أً "اهركبتج" اهّضٖدث ضرنج األضخبط نبٌح فٕ
اهػرف األردٌٕ فلػُّ .ذا ُّ اهّغؾ ؿوٓ يخخوف اهضدّد يؾ اهتوداً اهيسبّرثّ .نبٌح اهركبتج األيرٖنٖج خـخيد ؿوٓ

دّرٖبح يخضرنجّ .هى خنً ُذٍ اهدّرٖبح خفخص أٖج شٖبرث ٖشخلوِب أّرتًٖٖ أّ أيرٖنًّٖٖ .كد الضؼح ّسّد ؿدد نتٖر يً
غٖر اهـراكًٖٖ ٖضيوًّ سّازاح شفر أّرتٖج يزّرث .نذهم نبٌح اهضرنج خبرر اهيرانز اهضدّدٖج اهيـرّفج ٌضػج .هى
ٖنً ٌُبم أٖج ركبتج ؿٌد اهدّرٖبح اهـبيج إال فٕ كغبٖب اهشالشّ .يسرد دخّل تـع اهيٌبػق ٖالضؼ تضنل ّاغص أً
أرخط اهشوؾ ّأنذرُب خّفرا ُّ اهشالش اهيشرّق يً يشخّدؿبح اهسٖص ّذنٌبخَ ّيرانزٍ اهيخخوفجّ .كد ؿرع ؿوٕ
ضبة ضراء كػـج نالضٌٖنّف تخيشج دّالراح فلوح هَ ّيبذا أفـل تِب؟ كبل هٕ اضخفؼ فِٖب إهٓ أً خشبفر ذى خشخغٌٕ

ؿٌِب .تـد هلبء يؾ اهضلّكًٖٖ اهـراكًٖٖ فٕ شبضج األٌدهس يؾ اهشٖدث يٌٓ رضيبّٔ يشبؿدث اهشٖد شٖرسٕ دٖيٖوّ دؿبٌٕ

أضد اهضغّر هضرة اهضبٔ فٕ تٖخَ اهلرٖة .ذُتح فّسدح فٕ اهيٌزل ّتضنل ؼبُر ؿدث كػؾ شالش فردٖج .شأهخَ ؿٌِب

فلبل هٕ :اهشركبح نذٖرث ّاهِسّى ؿوٓ اهيٌبزل أٖغب ٌّضً ٌضيٕ أٌفشٌب تأٌفشٌب.
هلد خولح فّغٓ االضخالل نل ؼرّف اهخشوٖص اهّاشؾ هوٌبس تأكل خنوفج ضخٓ ال ٌلّل تدًّ خنوفج فٕ يـؼى األضٖبًّ .هى
ٖنً يظٖر اإلداراح اهضنّيٖج اهيدٌٖج تأضشً تل نٌب ٌضبُد فٕ شّق هويشرّكبح نل األدّاح اهينختٖج ّأضٖبٌب هى ٖنً

اهتبئؾ ٖـرف يبُٖج اهلػـج اهخٕ ٖتٖـِب .أيب تبهٌشتج هـدد نتٖر يً غتبػ ّظف غتبػ اهسٖص اهـراكٕ اهذٔ كرر تّل

ترٖير ضوَّ فنبً يً اهـبدٔ أً ٖشبؿد فٕ خّزٖؾ شالش كػـخَ كتل اهشٖػرث اهنبيوج هويضخل ؿوِٖب .هذا ال ٖينً اهضدٖد

فٕ يشأهج اهخشوٖص فٕ األضِر األّهٓ تبؿختبرُب يـغوج نتٖرثّ .نيب رّْ هٕ الضلب أضد اهفرٌشًٖٖ اهذًٖ اهخضلّا
تبهسيبؿبح اهيشوضج تـد اإلفرار ؿٌَ" :ػوتّا يٌٕ فلػ االضخفبؼ تسّاز شفرٔ ّيظرّف اهسٖة ألٌَ ال ضبسج هِى تأٔ

ضٕء آخر".

ال ٖينً اهلّل تأً يضنوج اهخيّٖل نبٌح ظـتج أٖغب .فبهيسيّؿبح ذاح اهظوج تبهٌؼبى اهلدٖى هى خنً تضبسج هيشبؿداح
يبهٖج خبرسٖج .تل ّشبؿدح ؿدث يسيّؿبح اشاليٖج ٌبضئج .أيب خٌؼٖى اهلبؿدث فنبً هَ ضتنج يبهٖج خغػٕ اضخٖبسبخَّ .كد
اؿخيدح ُذٍ اهضتنج ؿوٓ يٌؼّيج يّازٖج هضرنج اهيبل غٖر اهرشيٖج (يب نٌب ٌشيَٖ خٌدرا شٖبشج:

Kash and fly

اهخـتٖر اهيلختس يً  )Kiss and flyفٕ اهيذود اهشـّدٔ-اهلػرٔ -اهنّٖخٕ تيضبرنج رسبل أؿيبل يخّشػًٖ ّظغبر
ٖخضرنًّ تغػبء يٌِِى.

يٌذ ّكح يتنر ػرضح يشأهج خػف اهرُبئً األسبٌة هدفؾ دٖبح يبهٖج ؿبهٖج خشبُى فٕ خيّٖل اهسيبؿبح اهيشوضج،
خبظج يٌِب ذاح اهـالكج يؾ خٌؼٖى اهلبؿدث اهذٔ اختؾ ُذا اهٌِز فٕ ضيبل إفرٖلٖب ّيٌػلج اهظضراء

اإلفرٖلٖج ّاهظّيبل

ّضلق يٌَ يّارد يبهٖج نتٖرثّ .كد خبتـح ضخظٖب كغٖج خضرٖر ذالذج ظضفًٖٖ فرٌشًٖٖ نذهم خبتـح اهوسٌج اهـرتٖج

هضلّق اإلٌشبً ؿتر دفبؿِب ؿً رسل أؿيبل شّرٔ-رّيبٌٕ أدخل اهشسً غيً اهظراؿبح اهشٖبشٖج اهداخوٖج خفبظٖل

خضرٖر اهرُبئً اهرّيبٌٖبحّ .خـوى أسِزث اهيخبتراح اهترٖػبٌٖج ّاأليرٖنٖج ّاهفرٌشٖج ّاإلٖػبهٖج أً ُذا اهيظدر هوخيّٖل
أنتر تنذٖر ييب ٖسرٔ اهضدٖد فَٖ فٕ ّشبئل اإلؿالى.
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نبً أٖغب يً يظبدر ُذٍ اهيسيّؿبح اهيشبؿداح اهيبهٖج يً أضخبط فٕ اهٌؼبى اهشبتق يً اهذًٖ ضبرنّا فٕ اهـيوٖبح

اهخسبرٖج هالهخفبف ؿوٓ اهضظبر اهسبئر اهذٔ فرغخَ األيى اهيخضدث ؿوٓ اهـراقّ .اهذٔ أدْ هٌخبئز نبرذٖج ؿوٓ اهيسخيؾ
اهـراكٕ دًّ ؿؼٖى أذر ؿوٓ اهػتلج اهشٖبشٖج ّاأليٌٖج اهضبنيج.
خٌبّهح ؿدث دراشبح ّخلبرٖر أييٖج ّظضفٖج كغٖج اهخيّٖل ّهشٌب تظدد خلرٖر يفظل ؿٌِب تلدر يب ِٖيٌب إهلبء اهغّء

ؿوٓ آهٖبح ؿيل "تٖح يبل" داؿص ّأخّاخِب.
ٖينً إٖسبز ّشبئل اهخيّٖل تبهضنل اهخبهٕ:
 -1ضرنج اهيبل غٖر اهرشيٖج تبخسبٍ اهخٌؼٖى
 -2ضرنج اهيبل تًٖ اهخٌؼٖيبح اهيشوضج
 -3أشبهٖة اهغغػ ّاالتخزاز اهلشرٖج
 -4اهشّق اهشّداء ّخسبرث اهييٌّؿبح
 -5خسبرث اهػبكج
 -6اهغٌبئى

 -1حركج الهبل غير الرسهيج
خـختر ضرنج اهيبل غٖر اهرشيٖج أضد أُى يظبدر اهخيّٖل هوضرنبح اهسِبدٖج اهخنفٖرٖجّ .كد تدأح ُذٍ اهضرنج يؾ اهضرة
األفغبٌٖج ّضظوح ؿوٓ أضنبل دؿى ّخشِٖالح ضنّيٖج ال ضظر هِبّٖ .ينً اهلّل أً أضداد
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ّغـح ضدا هِذٍ اهتضتّضج اهخٕ فبكح تلدراخِب اهيبهٖج يّازٌبح دّل .اهغغّػ األيرٖنٖج أدح إهٓ إسراءاح ركبتٖج
ضيوح اهسٖد ّاهيضتٍّ ّاهيخّرػّ .أذرح شوتب ؿوٓ اهـيل اإلغبذٕ اإلشاليٕ تـسرٍ ّتسرٍّ .كد شـٌٖب ؿتر خضنٖل

"اهينخة اهدّهٕ هوسيـٖبح اإلٌشبٌٖج ّاهخٖرٖج" اهخأشٖس هغّاتػ خضيٕ ُذٍ اهيٌؼيبح يً اسراءاح خـشفٖج يً سِج ّيً
يغتج دفؾ ذيً خّرػ سزء يٌِب فٕ ؿيوٖبح خيّٖل هيٌؼيبح يشوضج يخػرفج يً سِج أخرْ .إال أً ُذٍ اهسِّد اٌِبرح
تبهخغوغل اهلّٔ هـٌبظر شوفٖج سِبدٖج فٕ ظفّف اهِٖئبح اإلغبذٖج ّاشخفبدث ُذٍ اهـٌبظر يً اهخضّص ّاهغتبتٖج اهوذًٖ

رافلب اهضرام اهضـتٕ هوخغٖٖر يٌذ يػوؾ .2011

ّكد الضؼٌب ؿتر آخر خلرٖر أؿدٍ اهينخة اهدّهٕ هوسيـٖبح اإلٌشبٌٖج ّاهخٖرٖج كتل خسيٖد ٌضبػبخَ تشتة اهٌضبػبح هسّء
اهـدٖد يً اهسيـٖبح إهٓ أشوّة سدٖد فٕ اهـيل ٖـخيد أّال ؿوٓ إخفبء أشيبء اهِٖنل اهخٌؼٖيٕ هويؤششبح كدر اهيشخػبؽ.

ّكد هسأح تـع اهدّل (كػر تضنل ّاغص) إهٓ االؿخيبد ؿوٓ ُذٍ اهيؤششبح نضنل غٖر يتبضر هدؿيِب اهضرنبح

اهيشوضج فٕ هٖتٖب ّشّرٖج ّاهـراق ّهتٌبًّ .كد اشخفبد خٌؼٖى اهلبؿدث تضتنج ؿالكبخَ يؾ ذالذج خٌؼٖيبح تّكح ّاضد (ستِج
اهٌظرث ،داؿص ،أضرار اهضبى) يً ُذٍ اهيشبؿداح اهخٕ نبٌح خير خضح غػبء اهيسيّؿبح اهيـخدهج كتل اٌفسبر اهظراؽ
تًٖ داؿص ّيخخوف اهخٌؼٖيبح اهيشوضج تيب فِٖب خوم اهدائرث فٕ فوم اهلبؿدث .تل ّنٌب ٌضبُد ٌبئتب شوفٖب نّٖخٖب أّ أشخبذا

سبيـٖب كػرٖب ٖضيل اهشالش يؾ اهسٖص اهضر ضيبل شّرٖج فٕ ّكح ِٖبسى فَٖ "ٌفق اهدٖيلراػٖج اهيؼوى ّاهدّهج اهيدٌٖج
اهنبفرث" ؿوٓ ضشبتَ فٕ اهضتنج االسخيبؿٖجّٖ .يرر يشبؿداح نتٖرث هوسيبؿبح اهسِبدٖج خضح ُذا اهغػبء .نذهم ذتح

هدٌٖب خّرػ يٌؼيبح إغبذج كػرٖج ّخرنٖج يتبضرث فٕ دؿى ستِج اهٌظرث ّداؿص فٕ اهـبيًٖ األخٖرًّٖٖ .ينً أً ٌرْ
أٌيّذسب آخر هِذٍ اهضتنبح اهيتنرث فٕ كغٖج اهلػرٔ ؿتد اهـزٖز اهـػٖج ّاهوتٌبٌٕ ضبدٔ اهيّهّٔ ّاألردٌٕ ؿتد اهيوم

ؿتد اهشالى كتل ؿبيًّٖ .اهخٕ خدخوح اهخبرسٖج اهلػرٖج فِٖب يتبضرث إلػالق شراش "كرٖة" ّزٖر اهخبرسٖج اهلػرٔ

اهضبهٕ.
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هلد خّفرح هٌب كّائى ؿدٖدث تِذا اهٌّؽ يً اهضتنبح اهفردٖج ّاهسيبؿٖجّ .يً اهيالضؼ أً اهضتنج اهـراكٖج أكديِب ّأكّاُب
ُّٕ خضيل رسبل أؿيبل ؿراكًٖٖ ٖـٖضًّ فٕ ٌٌّْٖ ّظالش اهدًٖ ّاألٌتبر ّإكوٖى نردشخبً اهـراق ّاألردً ّتـع

دّل اهخوٖزّ .يٌذ ؿبى  2012خؼِر أشيبء رسبل أؿيبل يً سيـٖج رسبل األؿيبل اهخرنٖج اإلشاليٖج (إشٖبد).

 -2حركج الهبل تيو الخىظيهبح الهسمحج
رغى ؿالكبخِب اهيخّخرث تل ّاهـدائٖج .ذيج أضنبل ؿدٖدث هوخٌشٖق فٕ يرّر اهشالش ّاهيّاد ّاهيبل تًٖ اهـدٖد يً اهخٌؼٖيبح
اهيشوضج تيب ٖضيل ختبدل رُبئً ّخلبشى إخبّاح ّخشِٖالح يختبدهج.

 -3أسبلية الضغط واالتخزاز اللسريج
ّفق يـوّيبح يسوس اهـالكبح اهخبرسٖج تبهّالٖبح اهيخضدث كبيح ضرنج داؿص تـد شٖػرخِب ؿوٓ اهيّظل تفرع
ضّالٔ  8يوًّٖ دّالر ضِرٖب نػرٖلج هالتخزاز اهٌلد ٔ ّدفؾ غرٖتج هظبهضِب يً سبٌة اهضرنبح اهيضوٖجّ ،يؾ اشخٖالء
اهضرنج ؿوٓ يشبضبح ّاشـج يً اهـراق خلّى تفرع يزٖد يً اهغرائة ؿوٓ نبفج اهيدً ييب زاد يً ٌشتج األيّال

اهيخدفلج ؿوِٖب تدخّهِب يزٖد يً اهيدً ّ .نبٌح كد ػتلح األشوّة ٌفشَ فٕ يدٌٖج اهركج اهشّرٖج ّضيبل ضوةّ .كتل
دخّل اهيّظل نبٌح داؿص خضظل ؿوٓ إخبّاح ضِرٖج يً ؿدد يً أظضبة اهيضبرٖؾ يلبتل ؿدى اهخـرع هَ تأؿيبل
إرُبتٖج .نذهم ٖدفؾ ؿدد يً اهشٖبشًٖٖ ّاألغٌٖبء اهـراكًٖٖ فٕ يٌبػق خّاسد داؿص إخبّث يلبتل غيبً أيٌِى اهضخظٕ
أّ أيً يضٖػِى ّأؿيبهِى.

 -4السوق السوداء وخجبرث الههىوعبح
خوسأ داؿص إهٓ نل أضنبل اهخـبيل غٖر اهرشيٕ هختٖٖع األيّال ّتٖؾ اهييٌّؿبح تيب فٕ ذهم خسبرث اهيخدراح ؿوٓ
اهيتدأ اهػبهتبٌٕ ( ّ .)Not for Muslimsذيج ضّادد يب زاهح يضدّدث هتٖؾ األؿغبء اهتضرٖج هسأ إهِٖب ؿٌبظر يً

داؿص ّاهٌظرث ؿوٓ األراغٕ اهخرنٖجّ .هى ٖخّرؽ اهخٌؼٖى ؿً تٖؾ اهٌشبء ّاألػفبل نشتبٖبّ .ذيج ختراح خذنر تضتنبح
اهيبفٖب فٕ نل يب ٖخـوق يً تٖؾ ألضٖبء ذيٌٖج نبهيسُّراح اهيشرّكج

"دٖوٕ تٖشح سّص رّسًٖ" هضتنج شٕ إً إً تأً

ّكد خأندٌب تأيذوج ؿٖبٌٖج يً ضِبدث يراشل ضتنج

"ضرنج داؿص خخفّق فٕ أٌضػخِب اإلرُبتٖج اهخٓ ايخدح هوخػف

ّاهشركج ّاهلخل ّاهخِدٖداح فغال ؿً خسبرث اهيخدراح ّيخػػبح غشٖل األيّال

" ّهـل دفؾ فدٖج إػالق شراش

اهيخػّفًٖ يً أنذر ُذٍ اهّشبئل ضّٖؿب ّكد اخشـح هخضيل يّاػًٌٖ يً توداً اهـبهى اهذبهد ّأغٌٖبء يضوًٖٖ.

 -5خجبرث الطبكج:

ضنل الىفط والغبز والكهرتبء ُدفب اشخراخٖسٖب هخٌؼٖى داؿص يٌذ ٌضأخَّٖ .ضرط اهخٌؼٖى ؿوٓ االشخٖالء ؿوٓ يّاكؾ
اهػبكج يِيب نبٌح اهخشبئر اهتضرٖج ُّّ ٖـخيد خنخٖنب يـرّفب ٖلّى ؿوٓ ؿدث ؿيوٖبح اٌخضبرٖج خيِد اهػرٖق هوشٖػرث
ؿوٓ تئر أّ شد أّ يٌضأث أّ يخبزً هوضتّة ّاهيّاد اهيـٖضٖج ٖشخـيل فِٖب اهضتبة األسٌتٕ ّتضنل خبط اهشـّدٔ

ّاهخٌّشٕ ّاألّرتٕ (ضشة خرخٖة اهٌشتج األؿوٓ هوـيوٖبح) ٌّبدرا يب ٖخى اشخخداى ؿٌبظر ؿراكٖجّ .خخى ؿيوٖبح اهخشّٖق
غيً ضتنج غٖر يتبضرث خضيل اهشوػبح اهشّرٖج نيضخرٍ ّرسبل أؿيبل ؿراكًٖٖ ؿرة ّخرنيبً ّنّرد ّشيبشرث
شّرًٖٖ .نذهم ذيج ضتنج يّازٖج خرنٖج خلّى تخشِٖل اهٌلل ّاهتٖؾ فٕ اهشّق.
 -6الغىبئن :
هى ٖخضٍّ ٌّٖضدر يفِّى اهغٌبئى فٕ اهخبرٖخ اهـرتٕ اإلشاليٕ ّٖيب نيب ٖضدد اهّٖى ؿوٓ ٖد داؿص ّاهيسيّؿبح اهسِبدٖج
اهخنفٖرٖج .فلد أهغح داؿص اهينبً ّاهزيبً ّاهيفِّى اهلرإٌٓ هظبهص ٌؼرث ّغٖـج خسـل اهغٌبئى فٕ يرنز أُى يً نل
اهلٖى ّاهيفبُٖى اإلشاليٖج .فوٖس ٌُبم ضرف اهيّاسِج فٕ اهلخبل ّال ضرف األيبٌج فٕ اهخـبيل أّ أخالق اهضد األدٌٓ فٕ
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اهدٖبٌبح اهذالد اهخٕ زرؿح ذلبفج خنرٖى اإلٌشبً .اهغدر ّاهشركج ّاٌخِبم اهضريبح ّاهييخونبح ّاالؿخداء ؿوٓ شاليج
اهٌفس ّاهسشد فٕ نل األؿيبر ّهوسٌشًٖ تدؿّْ خضّٖل اهغضبٖب إهٓ يّغّؽ غٌبئى ضرة ُٕ اهـلوٖج اهشبئدث ؿٌد
يلبخوًٖ آذرّا اهذأر ّاهضلد ّاهشٖػرث ،ؿوٓ اضخراى كّاًٌٖ اهضرة اهخٕ ؿرفخِب اهتضرٖج فٕ يخخوف يسخيـبخِب ّيٌذ أنذر
يً أهفٕ ؿبى .يً ٌُب ّظفٌب خظرفبح خٌؼٖى داؿص تظٌبؿج اهخّضصّ .ختوغ االشختبضج ؿٌد ُذا اهخٌؼٖى كيخِب فٕ
اشخِداف اهسيبؿبح اإلٖيبٌٖج اهخٕ ٖظٌفِب نبفرث أّ يرخدثّ .إً نبً اهّسَ اهؼبُر ُّ يضبرتج اهضٖـج ّاهٖزٖدٖج
ّاهيشٖضٖج فغضبٖب داؿص يً اهشٌج نبٌّا أنذر ؿددا يٌذ ّالدث اهخٌؼٖى ّضخٓ اهّٖى ،شّاء تضنل يتبضر ؿتر اهخـرع
هنل يً ٖرفع شوػخَ ّتٖـخَ ،أّ تضنل غٖر يتبضر ضٖد ٖضّّل شنبً اهيٌبػق ذاح األغوتٖج اهشٌٖج اهخٕ ٖشٖػر ؿوِٖب
إهٓ درّؽ تضرٖج ّرُبئً تبهسيوج ّرؿٖج يذهج ّيِبٌجّ .تلدر يب زادح ذرّث اهخٌؼٖى تلدر يب ضّل اهتٌٖبح اهخضخٖج
هيٌبػق اهغضبٖب إهٓ خراة.
أظدر اهخٌؼٖى اهـدٖد يً اهلراراح تيظبدرث تّٖح ّأيالم يً كبخوِى ؿوٓ يتدأ اهغٌٖيج ّكبى تخّزٖـِب ؿوٓ ؿٌبظرٍ.

نذهم هى ٖشوى ؿٌبظر خٌؼٖيبح خضبهفح يـَ يٌذ اضخالل اهيّظل يً كراراح اهيظبدرثّ .كد ّسَ اهيخضدد تبشى اهخٌؼٖى
ّاهتغدادٔ ٌداءا إهٓ نل يً ٖرغة تبهِسرث ألراغٕ "اهدّهج" هولدّى إهِٖب (ؿوٓ ػرٖلج اهِسرث اهظٌِّٖٖج هفوشػًٖ).
ّؿيد خٌؼٖى دّهج اهتغدادٔ إهٓ اشخلداى ؿبئالح اهيِبسرًٖ يً سيٖؾ أٌضبء اهـبهى؛ يً إفرٖلٖب ّسٌّة ضرق أشٖب
ّاهضٖضبً ّيظر تضنل خبطّ ،إشنبٌِى فٕ اهتّٖح اهخٕ ظبدرُب اهخٌؼٖى يً ؿبئالح خى خرضٖوِب يً يخخوف اهػّائف

تل ّسرْ اشخِداف تّٖح ؿٌبظر فٕ اهسٖص ّاهضرػج فٕ اهيّظل ّاهركج ّّظل األير إهٓ تبكٕ اهخضنٖالح اهـشنرٖج
اهيـبرغج هوشوػج اهشّرٖج اهخٕ ػردُب يً اهيٌبػق اهخٕ شٖػر ؿوِٖبّ .كد ضرؽ اهخٌؼٖى يؤخراً هيظبدرث نل يً ٖيوم
تٖخبً ذبٌٖبً خبهٖبً ،خضح ضسج اهيؤاخبث تًٖ اهيِبسرًٖ ّاألٌظبر ؿويب تأً اهخفبّح فٕ اهيّارد تًٖ كبدث اهخٌؼٖى ّؿٌبظرٍ

نتٖرث سدا ّاإلينبٌٖبح اهيّغّؿج خضح خظرف اهلٖبدًٖٖ خٖبهٖج أضٖبٌب ٌشتج هيرخة ظغٖر ٖدفؾ تَ ضبة يغول كبدى يً
تود آخر ضٖبخَ ذيٌب هيتوغ ٖخولبٍ ضِرا أّ ضِرًّّٖٖ .زؽ اهخٌؼٖى تشخبء اهشٖبراح اهيظبدرث ّاهتّٖح ّيضبل خسبرٖج.

ّيً اهيؤند أً اهيتبهغ اهيبهٖج اهخٕ ٖخولبُب اهيلبخل فٕ داؿص خفّق نل اهيسيّؿبح اهيلبخوج األخرّْ .تبهخأنٖد اهسّٖص
اهٌؼبيٖجّ .تِذا اهيـٌٓ ٖخـرْ يفِّى اهسِبد هٖضل يضوَ يفِّى اهيرخزكج ّفق اهترّخّنّل األّل اهيوضق تبخفبكٖبح سٌٖف
األرتؾ ّاهذٔ ٖـرف اهيرخزق تبهلّل :أٔ ضخط هٖس يّاػٌبً يً يّاػٌٕ ػرف يً أػراف ٌزاؽ ُّؿد تخـّٖع يبدٔ
أنذر ييب ُٖدفؾ لهلّاح اهيشوضج.
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