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 ِمدِد
 

زمدَ ٘دٖ بٌٛزلد ٌّذد ِٛجصخ عنٓ بٌسذند٠ةذ بٌسنٟ زٛبجنٗ  ٌٚند جٕنٛت       
ٚونرٌه   3122بٌعٛ بْ جعد بعالْ بظسمالٌٙة فٟ بٌسةظع ِٓ ١ٌٛ٠ٛ زّنٛش  

وّة زسؼّٓ بٌٛزلند  . بٌفسص بٌّسةدد ٌٍى١ةْ بٌجد٠د ٌسإظ١ط ٚجٕةء  ٌٚد
جعغ باللسسبدةذ ٚبٌٕظةئخ بٌسنٟ زعنةعد عٍنٝ ل١نة خ بٌحٍند ٔذنٛ بٌحٕنةء        

 .ٚبٌسـٛز
 

 بٌفسص ٚبٌسذد٠ةذ ٌجّٙٛز٠د جٕٛت بٌعٛ بْ
 

 ١ِال  ؤِد
ٌٚدذ جّٙٛز٠د جٕٛت بٌعٛ بْ ِٓ زدُ طنسب  ِس٠نس ضةػنٗ  نعث جٕنٛت بٌعنٛ بْ ٌٍننسٚ  ِنٓ         

زُ بٔٙنةء ٘نرب بٌظنسب  جةزفةل١ند زعنّٝ      . 3116-2:66لحؼد بٌٕظةَ بٌمةئُ فٟ بٌنسؿَٛ ِة ج١ٓ 
جى١ٕ١نة زذنر زعة٠ند ب١ٌٙاند بٌذى١ِٛند ٌٍس١ّٕند       بزفةل١د بٌعالَ بٌشةًِ بٌسٟ ٚلعنر فنٟ ١ٔفة نة    

ٚجذؼننٛز بٌّجسّننع بٌنندٌٟٚ ِّننتال ج١ٙاننةذ بةِننُ بٌّسذنندخب بالزذننة  بةٚزٚجننٟب بٌجةِعنند   " ب٠غننة "
بٌعسج١دب بالزذة  بإلفس٠مٟب بٌٛال٠ةذ بٌّسذدخ بةِس٠ى١ند بػنةفد ٌمنة خ بٌندٚي بةعؼنةء فنٟ ِٕظّند        

 . بإل٠غة  ٔفعٙة
 

ظسد ظٕٛبذ ٌسٕف١ر ٘نرٖ بالزفةل١ند بٌسنٟ ٔظنر عٍنٝ بجنسبء بدظنةء        زُ زذد٠د فسسخ ش١ِٕد ِدزٙة 
ٚؿٕننٟ  ننةًِ نننُ زٕظنن١ُ بٔسنةجننةذ ٚجعنند٘ة بجننسبء بظننسفسةء ٠عننّخ ٌعننىةْ بٌجٕننٛت جسمس٠ننس    

ٚجّٛجث ٘رب بالظسفسةء ظ١عّخ ٌٍجٕٛج١١ٓ جةالضس١نةز ِنة جن١ٓ بٌٛدندخ ِنع بٌعنٛ بْ       . ِظ١سُ٘
عٍنك جن١نةزبذ بالظنسفسةء ٔظنر بزفةل١ند      ف١ّنة ٠س . بٌشّةٌٟ ؤٚ بٔشةء و١نةْ ِعنسمً فنٟ بٌجٕنٛت    

بٌعالَ بٌشةًِ عٍٝ دث بٌنسؿَٛ عٍٝ جعً ض١ةز بٌٛددخ ض١ةزب جةذجة ٌٍجٕٛج١١ٓب ٌٚىٓ زُ ؿسح 
عدخ ؤظاٍد عٓ و١ف١د ذٌه ٚبضسٍفر بةجٛجند ِنٓ  ننض ٢ضنس ٌٚىنٓ بإلجةجند بةوتنس لحنٛال وةٔنر          

بٌسنٟ وةٔنر ِذنً بعسنسبع     زعٕٟ ؤْ زعًّ بٌذىِٛد فٟ بٌنسؿَٛ عٍنٝ بٌسسبجنع عنٓ بٌع١ةظنةذ     
وّة ٠عٕٟ ؤ٠ؼة زغ١١سب جرز٠ة فنٟ جعنغ   . بٌجٕٛج١١ٓ ٚ بٌسٟ جعٍسُٙ ٠عٍّْٛ عٍٝ بٌسّس  ع١ٍٙة

 بٌع١ةظةذ بٌسٟ دسِر بٌّٛبؿ١ٕٓ فٟ بٌجٕٛت ِٓ بٌسّسع جذمنٛلُٙ بٌّد١ٔند ِتٍّنة ٠سّسنع جٙنة      
 
 

 نيال بول أكين
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١ٍد٠ند اةٌح١ند   فّتال ٠شىً بٌّع١ذ١ْٛ ِٚعسٕمٛ بٌند٠ةٔةذ بإلفس٠م١ند بٌسم  . ٔظسبئُٙ فٟ بٌشّةي
ٚزشىً زاحد لة خ بٌشّةيب ذٞ بٌغةٌح١د بٌّعٍّدب بعسّة   2:67فٟ بٌجٕٛت ِٕر فسسخ بالظسمالي 

وّة ٠الدظ ضٍنً  . بٌشس٠عد بإلظال١ِد ؤظةظة ٌٍسشس٠ع ٚبٌذ١ةخ بٌعةِد ٘ةجعة وح١سب جةٌٕعحد ٌُٙ
. جع١ٓ بالعسحةزوح١س فٟ بٌسٛبشْ باللسظة ٞ ج١ٓ بٌشّةي ٚبٌجٕٛتب ٚ٘رٖ ِشىٍد وةْ ٠جث ؤضر٘ة 

جعند  . وّة وةٔر ٕ٘ةن عدخ ِشةوً ؤضسٜ وةْ ٠ٕحغٟ ِسبعةزٙة ٌجعنً ض١نةز بٌٛدندخ ض١نةزب جةذجنة     
ٔٙة٠د بٌفسسخ بالٔسمة١ٌد بٌسٟ بِسندذ ظنر ظنٕٛبذ  نعس بٌجٕٛج١نْٛ ؤْ بٌذىِٛند فنٟ بٌنسؿنَٛ ٌنُ          

ٓ ٌٍسظ٠ٛر ٚ٘رب ِة  فع بٌجٕٛج١١. زعع جّة ف١ٗ بٌىفة٠د ٌجعً ض١ةز بٌٛددخ ض١ةزب جةذجة ٌألظف
ونةْٔٛ بٌتنةٟٔ   / جىتسخ ٌن١ةز بالٔفظةي ؤنٕةء بالظنسفسةء بٌنرٞ زنُ زٕظ١ّنٗ فنٟ بٌسةظنع ِنٓ ٠ٕنة٠س        

ٌظةٌخ بالٔفظةي ٚلد لحنً ج١ّنع بةؿنسب     % 9.94:ٔس١جد بالظسفسةء وةٔر . جّسبلحد  ١ٌٚد 3122
 .دىِٛد بٌعٛ بْب دىِٛد جٕٛت بٌعٛ بْ ٚبٌّجسّع بٌدٌٟٚ ٘رٖ بٌٕس١جد: بٌّع١ٕد

 
 ال   ٌٚد جٕٛت بٌعٛ بْ ٚظؾ بعسسب   ١ٌِٟٚ
 

 ىٍر ٔٙة٠د بٌفسسخ بالٔسمة١ٌد بٌسٟ بِسدذ ظسد ظٕٛبذ ١ِال   ٌٚند جٕنٛت بٌعنٛ بْ بٌسنٟ بدسفٍنر      
 2:4فٟ بالزذة  بإلفس٠مٟ ٚ بٌن 65ٚؤطحذر بٌعؼٛ بٌن 3122زّٛش / جةظسمالٌٙة فٟ بٌسةظع ِٓ ١ٌٛ٠ٛ

د جدٌٚد جٕٛت بٌعٛ بْ جعد بٌٕس١جد بالظنسفسةء  بعسس  بٌّجسّع بٌدٌٟٚ جعسع. فٟ بةُِ بٌّسذدخ
ِٓ جٙد ؤضسٜ ٌُ ٠مُ ؤٞ ؿس  فنٟ بٌظنسب  جسم١ن١ُ زندبع١ةذ     . بٌعةدمد بٌسٟ ؤ ٌٝ جٙة بٌجٕٛج١ْٛ

ٚبٌذجن  بٌسنٟ بزننر٘ة بٌجةٔحنةْ     . ٘رب بالٔفظةي لحً ٚلٛعٗ ؤٚ دسٝ جعد ؤْ طنةز ٚبلعنة ِع١شنة   
ِنٓ ِظنة زٖ فنٟ    % 86بٌٕفؾ بٌرٞ زمع وةٔر طعٛجةذ لؼة٠ة ِة جعد بالظسفسةء ضظٛطة ِشىٍد 

ؤزبػٟ بٌجٕٛت نُ ِشىٍد ٔصب  ؤج١ٟ ٚبالظسفسةء بٌعةَ بٌنرٞ ونةْ ِنٓ بٌّمنسز بجنسبئٖ ِحة نسخ جعند        
٠ٕؼة  بٌٝ ذٌه ِظ١س ١ٍِش١ة بٌج١ش بٌشعحٟ ٌسذس٠نس بٌعنٛ بْ بٌعنةجك    . بالظسفسةء فٟ بٌجٕٛت

ٚونرٌه ِشنىٍد بٌذنست فنٟ     . ٌعٛ بْبٌمة َ ِٓ جٕٛت ب١ًٌٕ بةشزق ٚجٕٛت وس فةْ بٌسةجعد ٌدٌٚد ب
 بزفٛز بٌسٟ ١ٌعر جّعصي عٓ لةئّد لؼنة٠ة ِنة جعند بالظنسفسةء زانُ ؤْ لؼن١د  بزفنٛز ٌنُ زىنٓ          

 .ِشىٍد جةٌٕعحد ٌٍجٕٛت
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 بٌسذد٠ةذ بٌّـسٚدد عٍٝ جٕٛت بٌعٛ بْ
 

زاننُ بٌفننسح بٌعننةزَ بٌننرٞ  ننٙدٖ بٌجٕننٛت جعنند بالظننسمالي وٕٙة٠نند ٌعمننٛ  ِننٓ بٌذننست بة١ٍ٘نند      
٠سعٍننك جعننغ ٘ننرٖ . ذ بٌجعننةَ بال ؤْ بٌدٌٚنند بٌجد٠نندخ جنندؤذ زٛبجننٗ زذنند٠ةذ طننعحدٚبٌسؼننذ١ة

بٌظعٛجةذ جة٠جة  فسص زشغ١ً ٌٍجٕٛج١١ٓ بٌمة ١ِٓ ِٓ بٌشّةي ٚورٌه بٔعدبَ  حىةذ بٌـنسق  
بٌؼسٚز٠د ٌسذف١ص بٌس١ّٕد فنٟ بٌّجسّعنةذ بٌس٠ف١ند ٚبٌؼنحةج١د بٌسنٟ زٍنف بٔفنةق عةئندبذ بٌنٕفؾ          

ذ عٛ خ ِاةذ ب٢ال  ِجٕدٞ بٌمٛبذ بٌّعنٍذد بٌعنٛ ب١ٔد بٌنر٠ٓ زنُ     زٕؼة  بٌٝ وً زٍه بٌسذد٠ة
٠شىً ٘االء بٌّجٕدْٚ ِشىٍد دم١م١د د١ث ال ٠سٛفسْٚ عٍنٝ  . ؿس ُ٘ ِٓ بٌعٛ بْ بٌٝ بٌجٕٛت

ؤٞ ِٙةزبذ زّىٓ ِٓ  ِجُٙ فٟ بٌندِد بٌّد١ٔد ٌدٌٚد بٌجٕٛت ٌٙرب  ىً لدُِٚٙ ٚلٛ ب ٌظسبعةذ 
ٚزذةٚي دىِٛند جٕنٛت بٌعنٛ بْ بدسنٛبء     . ٚٔٙث ِّسٍىةزُٙجد٠دخ زسّتً فٟ بٌعـٛ عٍٝ بٌٕةض 

٘رٖ بٌظسبعةذ جـسق ظ١ٍّد ٚلد لدَ بٌسئ١ط ٔفعٗ عفٛب عةِة عٓ بٌّسّس ٠ٓ ٚبظنسجةت وت١نس   
ُِٕٙ ٌٙرب بٌعفٛ ٚلةَ جسع١ٍُ ٔفعٗ ٚٔس١جد ٌرٌه زُ  ِ  جعؼُٙ فٟ بٌج١ش بٌٛؿٕٟ ٚبٌمٛبذ 

 .بة١ِٕد
 

 جٕٛت وس فةْ ٚب١ًٌٕ بةشزق
 

ِٕـمند  -جٕدْٚ بٌعةجمْٛ فٟ بٌج١ش بٌشعحٟ ٌسذس٠س بٌعٛ بْ جةٌسّس  فٟ جٕٛت وس فةْ جدؤ بٌّ
بػةفد ٌٛال٠د جٕٛت ب١ًٌٕ بةشزق زذر بظُ بٌذسود بٌشعح١د ٌسذس٠س بٌعٛ بْ لـة   -جحةي بٌٕٛجد
زعسٙد  بٌذسود بٌذىِٛند بٌعنٛ ب١ٔد ةٔٙنة ٌنُ زـحنك ذٌنه بٌحٕند ِنٓ بزفةل١ند بٌعنالَ           . بٌشّةي

ػٟ جةٌّشٛزخ بٌشعح١د ٌعىةْ ِٕـمسٟ جٕٛت وس فةْ ٚب١ٌٕنً بةشزقب ٚ٘نٟ ِٕنةؿك    بٌشةًِ بٌمة
 ننّة١ٌد ِّٙشنند ٚعنندذ بٌذىِٛنند بٌعننٛ ب١ٔد جةٌسشننةٚز ِننع ظننىةٔٙة جنظننٛص ِظنن١س٘ة ؤنٕننةء   

ٚؿحعة ٌُ ٠سُ بٌٛفةء جٙرب بٌٛعد ال ِنٓ ؿنس  بٌذسوند    . ِفةٚػةذ بٌعالَ ج١ٕٙة ٚبٌذسود بٌشعح١د
ة عٍنٝ بٌذظنٛي عٍنٝ بالظنسمالي ِسجةٍ٘ند بٌذند٠ث عنٓ ِـةٌنث         بٌشعح١د بٌسٟ بلسظسذ ِـةٌحٙ

بٌّٕـمس١ٓب ٚال ِٓ بٌشّةي بٌرٞ ٌُ ٠ٍسصَ جندٚزٖ جسـح١نك جٕنٛ  بزفةل١ند بٌعنالَ بٌشنةًِ دنٛي        
بٌّشٛزخ بٌشنعح١د جنً ذ٘نث ةجعند ِنٓ ذٌنه ١ٌٙند  جةٌمؼنةء عٍنٝ ٘نرٖ بٌمنٛبذ بْ ٌنُ زعنٍُ              

إلاؼةت بٌٕظةَ بٌذةوُ فٟ بٌنسؿَٛ ونٟ ال   ٚلد لةِر بٌعٍـةذ فٟ جٛجة جةٌس  جةٌّتً. ؤظٍذسٙة
 . ٠سالعث جةظسمالٌُٙ
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ِٓ جةٔث آضس بظسّس جٕٛت بٌعٛ بْ فٟ  فع بةجٛز ٢ال  بٌجٕٛ  بٌر٠ٓ وةٔٛب ٠ندِْٛ فٟ بٌج١ش 
ٚلد بٔدٌعر بٌذست ِٓ جد٠د فنٟ بٌشنّةي   . بٌشعحٟ ٌسذس٠س بٌعٛ بْ ؿ١ٍد ظٕٛبذ بٌذست بة١ٍ٘د

بٌصبَ بٌـسف١ٓ جسفى١ه ٚٔنص  ظنالح ب١ٍ١ٌّشن١ةذ بٌسةجعند ٌىنً      ٔس١جد فشً بٌّجسّع بٌدٌٟٚ فٟ 
ؿس ب بػةفد ٌفشً ونً ؿنس  فنٟ بعـنةء ػنّةٔةذ ؤ١ِٕند فعةٌند ِنٓ بٌّجّٛعنةذ بٌّعنٍذد           

ٌٙرب زسجع ؤظحةت زجد  بٌعٕف فنٟ ؤج١نٟ ٚجٕنٛت وس فنةْ ٚب١ٌٕنً بةشزق      . بٌسةجعد ٌٗ ٌٍـس  ب٢ضس
ف١ٓ ٚونرب زفنغ بعـنةء بٌّجٕند٠ٓ دمنٛلُٙب      بٌٝ ِذدٚ ٠د بٌؼّةٔةذ بة١ِٕد بٌّمدِد ِنٓ بٌـنس  

ٌمند ؤطنحخ   . ٌٚٙرب بزنر بٌعنٛ بْ ٘نرب بٌٛػنع ذز٠عند ٌٍسندضً بٌّٕنةؿك بٌذدٚ ٠ند فنٟ بٌجٕنٛت         
بٌٛػع باللسظة ٞ فٟ جٕٛت بٌعنٛ بْ ِشنىٍد جذند ذبزنٗب د١نث جنةذ ِظندزب ٌص٠نة خ بٌسنٛزس جعند           

٠ٚذظنً بٌجٕٛج١نْٛ   . ٗباالق بٌعٛ بْ ٌذدٚ ٖ ِع بٌجٕٛت ِّة ٠ّٕع زدفك بٌحؼنةئع ِنٓ ؤزبػن١   
عٍٝ بٌغربء ٚبٌّٛب  بةظةظن١د بعسّنة ب عٍنٝ بٌندٚي بٌّجنةٚزخ فنٟ  نسق بفس٠م١نة ٌىنٓ دندٚ  ٘نرب            

ٚزشٙد عدخ ٚال٠ةذ ِٓ بٌجٕنٛت طنسبعةذ جن١ٓ    . بٌسحة ي ال زىفٟ ٌسغـ١د ِٕةؿك بٌحال  بٌشةظعد
ٌذىِٛدب ٚدسٝ بٌـحمد بٌذةوّد ِٓ بٌذسود بٌشعح١د ٚجعغ بٌجٕسبالذ بٌّسّس ٠ٓ بٌغةػح١ٓ ِٓ ب

فٟ جٛجة ٔفعنٙة زسنس    نةئعةذ جٛجنٛ  ِذنةٚالذ ِنٓ جعنغ بٌندٚبئس بٌععنىس٠د ٌالٔمنالت عٍنٝ            
ِٓ ٔةد١د ؤضسٜ ٠ٛجند زم١ٍنً   . بٌسئ١ط ظٍفةو١س ٚزسزحؾ ؤظحةت جعغ دسوةذ بٌسّس  ٘رٖ جةٌفمس

١ٍِنْٛ ٔعنّد ٚزشنىً     24ٌٕعحد بٌعىةْ فٟ بٌجٕٛت فةٌٕعنحد بٌذة١ٌند ٌسعندب  بٌعنىةْ زمندز جنن      
ٌٚد بٌّظدز بٌسئ١عٟ ٌٍسشغ١ً ٌٚٙرب ال ٠سجةٚش عد  بٌعىةْ بٌر٠ٓ ٠سٛفسْٚ عٍٝ ٚظةئف ددٚ  بٌد

ٚزشنىً بٌحـةٌند زٙد٠ندب ؤ١ِٕنة     . ١ٍِْٛ بٌّسحمْٛ ِٓ ؤشِد جـةٌد 23ب١ٌٍّْٛ عةًِ ج١ّٕة ٠عةٟٔ 
دم١م١ة ةْ ٘رب بٌعد  بٌىح١س ِٓ بٌعىةْ ا١س بٌّا١ٍ٘ٓ لد ٠شنىً جةٌفعنً ٚلنٛ ب د١نة ةٞ زّنس       

 . ٠مَٛ فٟ بٌّعسمحً ِّة ٠ٙد  بِٓ بٌحٍد ٚبظسمسبزٖلد 
 

ِنٓ ٚبز بزٙنة بٌٕفـ١ند    % ٠ٚ61مٛي جعغ بٌحةدت١ٓ بْ بٌذىِٛد فٟ جٕٛت بٌعٛ بْ زٕفك ؤوتس ِٓ 
بٌّسحم١نند عٍننٝ ِسزحننةذ بٌعننة١ٍِٓ فننٟ % 61عٍننٝ ِسزحننةذ بٌمـننة  بةِٕننٟ ٚدنندٖ ٠ٚننسُ بٔفننةق بٌننن
ِشسٚعةذ بٌس١ّٕد بةضسٜ ٌٍّةٔذ١ٓ بٌد١١ٌٚٓ بٌمـةعةذ بٌذى١ِٛد بةضسٜ ج١ّٕة ٠سُ زسن ز٠ًّٛ 

ٌٙنرب بٌعنحث فةٔنٗ ٠سٛلنع ؤْ ٠ٕفجنس      . ِتً ِشةز٠ع بإلٔشةءبذب بٌّدبزضب بٌّعسشف١ةذ ٚبٌـنسق 
بٌٕصب  ِٓ جد٠د بذب زّر عسلٍد بٌظة زبذ بٌٕفـ١د ِٓ ؿس  بٌشّةي عٕد٘ة ٌنٓ ٠ىنْٛ ٕ٘نةن ؤٞ    

 د بال بذب زندضً بٌّجسّنع بٌندٌٟٚ    جد٠ً ظس٠ع ٠ذً ِذً بالعسّنة  بٌىٍنٟ عٍنٝ بٌظنة زبذ بٌٕفـ١ن     
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ب بػنةفد  " ٞ  ٞ آز"فعةيب ذٌنه بٌحسٔنةِ  بٌّعنّٝ جنن     ' ٔص  ظالحب زعس٠خب ٚبعة خ ب ِة 'جحسٔةِ  
 .إلجسبءبذ ِذ١ٍد زذسٛٞ بٔسشةز بةظٍذد فٟ ؤ٠ة ٞ بٌّد١١ٔٓ وإ٠ٌٛٚد فٟ  ٌٚد بٌجٕٛت

 
 بٌٕصٚح

 
مح١ٍند ٌىنْٛ بٌجٕنٛت ٠عند ِنالذب ٢ال       ٠ٛبجٗ جٕٛت بٌعٛ بْ ؤشِد ٔصٚح  بضٍٟ زعنححٙة بٌذنسٚت بٌ  

بٌٕنةشد١ٓ ِننٓ بةلننة١ٌُ بٌّجننةٚزخ وجٕننٛت وس فنةْ ٚٚال٠نند ب١ٌٕننً بةشزق ٚزشننىً بظسؼننةفد ٘نناالء   
بٌالجا١ٓ فٟ ِٕةؿك بٔسة  بٌٕفؾ ٘ةجعة ٌٍعة١ٍِٓ فنٟ ٘نرٖ بٌذمنٛي بٌٕفـ١ند ِنٓ بٌعنٛ ب١١ٔٓ       

٠ٛبجٗ جٕٛت . رٖ بٌّشىٍدٚبٌسمد٠سبذ زش١س بٌٝ ٘حٛؽ ؿف١ف فٟ ِعدالذ بٔسة  بٌٕفؾ جعحث ٘
بٌعٛ بْ زذد٠ةذ بلسظة ٠د وح١سخ فٟ زٛف١س بةِٓ ٚبٌندِةذ بٌؼسٚز٠د ٌعنىةْ بٌجٕنٛت ٌٚنُ زنسُ     

ٌُٚ زحري ؤٞ جٙٛ  بلسظة ٠د . جعد ِعةٌجد ِشىٍد بٌٕصٚح ٚزدفك بٌالجا١ٓ جةٌجد٠د بٌالشِد ٌربٌه
١دب بٌع١ةظ١د ؤٚ باللسظنة ٠د  ٌدِ  بٌجٕٛج١١ٓ بٌمة ١ِٓ ِٓ بٌشّةي ؤٚ ضةزجٗ فٟ ب١ٌٙةوً الجسّةع

 . ٌدٌٚد بٌجٕٛت
 

ٚلد ضٍك بظسمالي جٕٛت بٌعنٛ بْ فسطنة جد٠ندخ ٌّنٛبؿٕٟ بٌجٕنٛت ٌىنٓ ٘نرب بالظنسمالي ٠ٛبجنٗ          
بٌسذدٞ بةجسش ٌٙرب بالظسمالي ٘ٛ ضٍك ج١ٕد . زذد٠ةذ بلسظة ٠د دم١م١د وٟ ٠حمٝ عٍٝ ل١د بٌذ١ةخ

باللسظننة ٠د فننٟ جٕننٛت بٌعننٛ بْ فننةْ بلسظننة ٠د ِس١ٕنند ٚعٕنندِة ٕٔظننس جٕظننسخ ٔمد٠نند ٌٍمؼننة٠ة 
ٚال ٠ّىٓ زذم١ك ٘رٖ بٌفسص بال بذب ؤ زونر  . بالظسمالي ٠شىً فسطة ٚبعدخ ٌشعث جٕٛت بٌعٛ بْ

بٌم١ننة خ بٌذة١ٌنند ٌٍجٕننٛت ؤ١ّ٘نند زجعنن١د بٌمنن١ُ بٌد٠ّمسبؿ١نند ٚدممننر ؿّننٛح بٌّننٛبؿ١ٕٓ فننٟ  
 ب١١ٔٓ فنٟ بٌشنّةي   ٠ٚعـٟ بظسمالي جٕٛت بٌعٛ بْ فسطد ٌٍعٛ. بلسعةَ عة ي ٌٍعٍـد ٚبٌتسٚخ

 .إلعة خ زذد٠د عاللسُٙ جةٌجٕٛت ِّة لد ٠عٕٟ زذع١ٓ عاللةذ بٌشّةي جةٌّجسّع بٌدٌٟٚ
 

ٚبلسظة ٠ة  بئّة ٠عسحس بٌحعغ ؤْ بظسمالي جٕٛت بٌعٛ بْ ٠ٛفس فسطة نٕةئ١د ٌٍشنّةي ٚبٌجٕنٛت   
بظنسمسبز  ٌٓ ٠ىنْٛ ٕ٘نةن ؤٞ   . ِعةب ٌىٓ ذٌه ِسزحؾ جةظسعدب  بٌـسف١ٓ إللةِد ظالَ  بئُ ج١ّٕٙة

ٕٚ٘نةن  . فٟ بٌعاللةذ ِةج١ٓ بٌحٍد٠ٓ ِة ٌُ زسمحً ل١ة ز١ّٙنة ؤ١ّ٘ند بالظنسمسبز عٍنٝ دندٚ ٠ّٙة     
 ِنةٚ  ِٓ ؤْ ٘رب بةِس ال ٠ّىٓ زذم١مٗ ةظحةت ِسعند خ ٌنُ ٠نسُ بٌسـنسق ب١ٌٙنة فنٟ بالظنسفسةء        
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٘نٛ   ٌٚعً ؤدد ؤُ٘ ٘رٖ بٌعسبل١ًب بٌسنٟ ال ٠نسُ بٌذند٠ث عٕٙنة اةٌحنة جن١ٓ بٌّسفةٚػن١ٓب       . بةض١س
٠عس  جٕٛت بٌعٛ بْ ٠ٛ٘سٗ ؤٔٗ  ٌٚد بفس٠م١ند  . ِعإٌد ٠ٛ٘د بٌدٌٚس١ٓ بٌعٛ بْ ٚجٕٛت بٌعٛ بْ

ِذؼد ذبذ بٌسصبِةذ ؤضالل١ند ٌندعُ بٌعنىةْ بةفةزلند فنٟ بٌعنٛ بْ ضظٛطنة فنٟ جٕنٛت وس فنةْ           
ٚب١ٌٕننً بةشزق ٚ بزفننٛز ج١ّٕننة ٠عننس  بٌٕظننةَ بٌمننةئُ فننٟ بٌعننٛ بْ ٠ٛ٘سننٗ جسٛجٙننةذ عسٚج١نند       

ٚظ١ٛبجٗ بٌحٍدبْ زذد٠ةذ جّد ٌٚٓ ٠ىْٛ جّمدٚزّ٘ة بٌسغٍث عٍٝ بالضسالفةذ ؤٚ جٕنةء  . ٚبظال١ِد
 .بالظسمسبز ف١ّة ج١ّٕٙة ِة ٌُ ٠ذعّة بٌمؼة٠ة بٌّسعٍمد جة٠ٌٛٙد فٟ بٌدٌٚس١ٓ

 
 بٌسذد٠ةذ بٌّـسٚدد ٌجٕٛت بٌعٛ بْ

 
ةٌؼنسٚزخ  زٛجد زذد٠ةذ عدخ ِـسٚدد ٌٍدٌٚس١ٓ ٚوْٛ بٌجٕٛت لد دظً عٍٝ بظنسمالٌٗ ال ٠عٕنٟ ج  

ػّةْ ِعسمحً جة٘س ٌّٛبؿ١ٕٗ؛ وّة ؤْ بٌعٛ بْ ؤ٠ؼة ٌٓ ٠سّىٓ ِٓ بٌمؼنةء عٍنٝ ِشنةوٍٗ ِنة     
ٚظ١عًّ بٌـسفةْ عٍٝ زغ١١س ؤٔظّند  . ٌُ ٠سُ دً ج١ّع بٌمؼة٠ة بٌّسعٍمد جّة جعد بالظسفسةء

بٌذىُ فٟ وال بٌدٌٚس١ٓ ٠ٚحدؤ زع١ٍخ بةؿسب  بٌّسّس خ عٍنٝ بٌـنس  ب٢ضنس ٚ٘نرب ِنة جندؤ جةٌفعنً        
ٚزٛجند  نىةٚٞ ِنٓ ٘نرب بٌمح١نً ِمدِند ٌّجٍنط بةِنٓ ِنٓ ونال بٌـنسف١ٓ ٠ٚعسحنس             . عٍٝ بةزع

 .بٌعٛ بْ ِسظدزب ٌٙرٖ بٌشىةٚٞ
 

 ؤج١ٟ ٚبٌٕفؾ 
 

زحمٝ ؤج١ٟ ِٚعنةٌد بٌنٕفؾ ؤ٘نُ لؼن١س١ٓ زنٛزسبْ بٌعاللنةذ جن١ٓ بٌحٍند٠ٓ ٚع١ٍّٙنة بٌحذنث عنٓ            
٠شىً بٌٕفؾ ٚعةئدبزٗ . ة١ٌد بةضسٜزع٠ٛد ٌى١ف١د زدج١س عةئدبذ بٌٕفؾ ٚبٌسع٠ٛةذ بٌّة١ٌد بالٔسم

 ٗ ٚزشنىً بٌّفةٚػنةذ دنٛي لؼنة٠ة بٌنٕفؾ ػنسٚزخ       . ِظدزب د٠ٛ١ة ٌٍتسٚخ ٌٍعٛ بْ  ّةٌٗ ٚجٕٛجن
ِٚة ٌُ ٠سُ دعُ ٘نرٖ بٌمؼنة٠ة جن١ٓ لنة خ بٌحٍند٠ٓ فعن١ىْٛ جٍنث بالظنسمسبز         . لظٜٛ ٌٍـسف١ٓ

بٌنٝ بزفنةق ٠ؼنّٓ    ٠سٛجث عٍٝ بٌم١ة ز١ٓ بٌذنة١ٌس١ٓ ٌٍحٍند٠ٓ بٌسٛطنً    . ٌٍحٍد٠ٓ  حٗ ِعسذ١ً
بظسّسبز زدفك بٌٕفؾ ٚبال فةْ بٌحٍدبْ ظ١ٍجأْ ٌنـنٛبذ ؤدة ٠ند بٌجةٔنث جةِىةٔٙنة زند١ِس بٌمـنة        

 . ٚجةٌسةٌٟ زجٍث بٌنسبت عٍٝ بٌحٍد٠ٓ
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 ضةزّد

 
جةظسمالي جٕٛت بٌعٛ بْ ٠ٕؼة  زلُ جد٠د ٌمةئّد  ٚي بفس٠م١ة بٌشسل١د بٌّـٍند عٍنٝ ِٕـمند    

ِٚناضسب لنةَ بٌعنٛ بْ ٚجٕنٛت بٌعنٛ بْ جذّنالذ ٌىعنث        . ٟ ٌٙنة بٌحذ١سبذ بٌسٟ وةْ بٌعٛ بْ ٠ٕسّ
عؼ٠ٛد ِجّٛعد  سق بفس٠م١ة بٌسٟ ؤظعر فٟ بٌعس١ٕةذ ِٓ ؿس  و١ٕ١ةب ؤٚإدب ٚزٕصب١ٔة ٚبٌسنٟ  
بٔؼةفر ب١ٌٙة ِاضسب عؼ٠ٛد ونً ِنٓ زٚبٔندب ٚجٛزٚٔندٞ بػنةفد إلن١ٛج١نة ٚجٕنٛت بٌعنٛ بْ بٌٍسنةْ          

ٚظ١عنسف١د ونً ِنٓ    . ّٛعند دعنث جعنغ بٌسمنةز٠س    زمسسجةْ ِٓ ١ًٔ بٌعؼ٠ٛد بٌىةٍِد فنٟ بٌّج 
بٌعٛ بْ ٚجٕٛت بٌعٛ بْ بذب زُ بٌعًّ عٍٝ زذع١ٓ بٌعاللةذ جن١ٓ بٌحٍند٠ٓ ٚزعن١ًٙ بإلجنسبءبذ     
بٌذدٚ ٠د ج١ّٕٙة ِّة ٠شجع دسود بٌحؼةئع ج١ٓ بٌّجسّعن١ٓ ٚضظٛطنة بٌمنةؿ١ٕٓ عٍنٝ دندٚ       

ٟ ةٞ ِنٓ بٌمنٛبذ بٌّسّنس خ    وّة ٠سٛجث عٍٝ بٌحٍد٠ٓ بٌسٛلف عٓ ؤٞ  عُ ظنسٞ ؤٚ عٍٕن  . بٌحٍد٠ٓ
ػد بٌـس  بٌتةٟٔب ٚع١ٍّٙة جةٌّمةجً ؤْ ٠ٕنسؿة فٟ جٙٛ  بٌسحة ي بٌسجةزٞ ِٚٓ ضالٌٗ جةِىةّٔٙة 

 .زذع١ٓ بٌظسٚ  بٌّع١ش١د ٌّٛبؿ١ُٕٙ
_________________________________ 
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