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 كهًح اندكرىز يسواٌ احملاسُي
 تديشك زئيس جمًغ انهغح انؼستيح

 يف حفم اسرمثال اندكرىز زفؼد هصيى
 

 أٗٓا اىف٘ػات واىفادة

أمػػ١ؿ ١٣ػػ٥ ٦نػػةر٠ذ٪ة اٹظذٛػػةؿ ثةقػػذٞجةؿ ٌٔػػٮ ٔة٦ػػ٢ صؽٱػػؽ ٱ٪ٌػػ٥ إ٣ػػٯ 

ٌٕة٣ح ٰٚ د٧ٕٲٜ إدرا٠٪ة ٣عٞةاٜ ٣٘ذ٪ة ا٣ٕؿثٲح.٦ض٧ٕ٪ة، روٲ  ٛةن ٩٪ذْؿ ٦٪٫ ٦كة٧٬ح ٚ

ح، ك٩عػ٨ ٬ٮ ا٣ؽ٠ذٮر رٕٚخ ٬ـٱ٥ ا٧٣ؼذه ث٧ة ٠ةف ٱكػ٧ٯ ا٤٣٘ػةت ا٣كػة٦ٲَّ 

ٰ ا٤٣٘ةت ا٣ذٰ قجٜ ّ٭ٮر٬ة ٤ٔٯ  ٜ ٤ٔٯ ٬ؾق ا٤٣٘ةت اق٥ ا٤٣٘ةت ا٣ٕؿكثٲح، ك٬ ٤ُ٩

 ح إ٣ٯ ١٦ة٩ذ٭ة ا٣ٕة٧٣ٲح.وٛعةت ا٣ذةرٱغ ّ٭ٮرى ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، ا٣ذٰ ظ٤٧ذ٭ة ا٣ؿقة٣

ٰٝ، مؽٱؽ ا٣ٞؿثػٯ ٦ػ٨ ؿ٬ٰ ٣٘ةت مؿؽ أكقُٲح دذىٙ ث٪ْةـ ٣٘ٮم ٦ن

٩ْة٦٪ة ا٣ٕؿثٰ اٹمذٞةٰٝ، ك١٣٪٭ة ٹ د٧ػخ ثػأم وػ٤ح ٤٣٘ػةت ا٣ؽػٲ٤ػح ا٣ذػٰ 

٭ٮب آقػٲة، ك٬ػٰ ٣٘ػح قػأكو٤ذ٭ة ا٣عؿكب إ٣ٯ ثٺد٩ة، ٠ة٣ذؿ٠ٲح اٳدٲػح ٦ػ٨ 

ُٯ، ك٬ٰ د٪ذ٧ػٰ إ٣ػٯ ا٤٣٘ػةت إ٣ىةٝٲح، أك ا١٣ؿدٱح اٳدٲح ٨٦ صجةؿ آقٲة ا٣ٮق

ح ا٣ذػٰ ّ٭ػؿت ٚػٰ ٲَّػسِّ ا٣٭٪ؽٱح اٵكرثٲح، كأٝؽـ ٬ؾق ا٤٣٘ةت ا٣٘ةزٱػح ا٤٣٘ػح ا٣عً 

ٔيؿؼ ٚٲ٫ ٦ٕؽف ا٣عؽٱؽ، كاػذيؿع ٚٲ٫ ا٣ؽكٹب.  م٧ةؿ ثٺد٩ة ٰٚ ٔىؿ 

 أٗٓا اىطفو اىهؽًٗ:

٣ٞؽ دٌٕؿض ٦ٛ٭ٮـ ا٣ؾادٲح ا٣سٞةٚٲح، ك٬ٮ ٦ٛ٭ٮـ ٦ؿدجٍ اردجةَػةن كزٲٞػةن ثة٤٣٘ػح، 

ٯ ا١٣سٲؿ ٨٦ ا٣ذكةؤٹت، ظذٯ كو٢ ثٌٕ٭ة إ٣ٯ إ١٩ةر ظٞٲٞح ٬ػؾا ا٣ذٕجٲػؿ ٚػٰ إ٣
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اردجة٫َ ثة٧٣ض٧ٮٔةت ا٣جنؿٱح، ٧٣ة ٰٚ د٤ٟ ا٧٣ض٧ٮٔةت ٨٦ َجٞػةت كدنػٕجةت 

٤ٜ ٤ٔٯ ٦ض٧ٮٔػح ثنػؿٱح ٦عػٌؽدة. كٱٞةثػ٢  دض٢ٕ ذ٣ٟ ا٧٣ٛ٭ٮـ ٗة٦ٌةن ظٲ٨ ٱُي

ٟي ٔؽد ٠جٲؿ ٨٦ ا٣نٕٮب ث٧ة ٣٭٥ ٨٦ ػةوٲٌح، دْ٭ؿ دك٦ةن ٔ٪ػؽ  ذ٣ٟ اٷ١٩ةر د٧ٌك

ـه ٱيجًٍؿزي دٕة٤٦٭٥ ٦ٓ زٞةٚةت أػؿل، ك٬ٰ  ٲُّ  ٨٦ دةرٱؼ٭٥. وٛعةتو  دى٧ى

إ٫٩ ٦ٛ٭ٮـ دأ٠ؽت ٝٲ٧ذ٫ ٰٚ أٔٞةب إوؿار ا٣عؽازح ا٣ـاظٛح ٤ٔػٯ ٚػؿض 

٦ٞةٱٲك٭ة، ك٩ْؿد٭ة إ٣ٯ ا٧٣كةر ا٣عٌػةرم ا٧٣ذكػةرع، ثأ٩٭ػة ظٞػةاٜ دكػذُٲٓ 

يقكػػةن ٧٣كػػذٞج٤٭ة، ثٕػػؽ ا ٩ؼؿاَ٭ػػة ٚػػٰ ٦كػػةرات ص٧ٲػػٓ ا٣سٞةٚػػةت أذ٧ةدى٬ػػة أ

ثأف ٔػة٥٣ ا٣ٲػٮـ  Marshall Mac Luhanا٣ٕٮ٧٣ح، ٦يكذ٪ؽٱ٨ إ٣ٯ ٝٮؿ ٦ةؾ ٣ٮ٨٬ 

ٮ٧٣ح.  ٝؽ أوجط ٝؿٱحن و٘ٲؿةن ٦ٕي

إ٩٪ة ٰٚ ٬ػؾق ا٣عؽازػح ا٣ضةرٚػح ٩عػٮ ا٣ٕٮ٧٣ػح، ٩عػةكؿ إزجػةت كصٮد٩ػة، 

ك٦ةز٣٪ة ٩كذٞىٰ ظؽكد ٦ة ٱ٨١٧ أف ٱ١ٮف ٣٭ؾق ا٣عؽازح ٨٦ دػأزٲؿ ٚػٰ ذادٲذ٪ػة 

 إذا د٥َّ ا٩ىٲةٔ٪ة ٧٣ة ٱٛؿًٮ٫٩ ٨٦ ٦ُٕٲةت ا٣عؽازح. ا٣سٞةٚٲح،

ٚ٪ع٨ ٝؽ ٝج٤٪ة ا٣عؽازػح ث٧ُٕٲةد٭ػة ا٧٣ةدٱػح، ا٣ذػٰ دػ٤ػخ ظٲةد٪ػة ٦نػ١ٮرةن 

٣ذكةٔؽ٩ة ٰٚ ا٣ذ٤٘ت ٤ٔٯ ٦ة ٚٲ٭ة ٨٦ وٕةب، ك١٣٪٪ة ٩ذنٌؽد ٰٚ رٌٚػ٪ة ٣ػؽػٮ٣٭ة 

ػُعٰ ٦ػٓ ٦ذ٤ُجةد٭ػة  ـً ٲِّ إ٣ٯ ظى  ٱضػت مؼىٲذ٪ة ا٣سٞةٚٲح، ٤ٕ٦٪ٲ٨ ثأف ٢٠ دُةثٜ قى

ذجؿ اقذٺثةن د٘ؿٱجٲًّ  أف  ةٳػؿ.ثٱ٭ؽد كصٮد٩ة ٠أ٦ح ٦ذ٧ٲـة ثىٛةد٭ة كٔٺٝةد٭ة  ةٱٕي

إ٫٩ ٦ٮٝٙ ٱٛؿ٫ً اظذؿا٦٪ة ٣ؾادٲذ٪ة ا٣سٞةٚٲح ا٧٣ٮركزح، ك٬ٰ ٦ع٧ٮ٣ح ٤ٔػٯ 

 Massignonا٤٣٘ح ا٣ذػٰ ٩ٕجػؿ ث٭ػة ٔػ٨ ٦نػةٔؿ٩ة. ك٬ػؾا ٦ػة ٱؤ٠ػؽق ٦ةقػٲ٪ٲٮف 

ح اٷقػٺـ ٚػٰ ظٲػةة اٵ٦ػح ٹ ٱٞةثػ٢ ٦عٮرٱػ»ا٧٣كذنؿؽ ا١٣جٲؿ ظٲ٨ ٱٞػٮؿ  

«ا٣ٕؿثٲح قٮل ٦عٮرٱح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣عٌةرة ا٣ٕؿثٲح اٷقٺ٦ٲح
(1)

. 

ٚ٭ػٰ دُٕػٰ ا٧٣ٕ٪ػٯ ا٣ؼػةص  إ٩٭ة ٦عٮرٱػح ٹ ٱ١٧ػ٨ إ١٩ػةر كصٮد٬ػة،

                                                 

(1) Von Grünebaum ٚػٰ ٦ٞؽ٦ػح ١٣ذػةب L' identité culturelle. L'Islam 1973 p. IX. 

 .Jacques Berque  ث٥٤ٞ
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ٵ٣ٛةظ ظٲةة ا٧٣ضذ٧ٓ، ٰٚ ا٣ذٛؿٱٜ ثػٲ٨ ٦ٛ٭ٮ٦ػةت ٦ذٞةرثػح، ٠ذٛؿٱػٜ اٵػػٌٮة 

ؿاـ، ٧٠ة دؽػ٢ ٰٚ دٝةاٜ ٦ة ٨ٔ ا٣ىؽاٝح، كدٮًٲط ا٣ٛؿكؽ ثٲ٨ ا٣عٺؿ كا٣ع

ق ٨٦ ٔٺٝػةت، كدٛػذط  ؽى ٌٌ ٩ؿٱؽ أف ٩ٕجٌؿ ٔ٪٫ ٨٦ ٦نةٔؿ، ك٦ة ٩ؿٱؽ أف ٩يسجذى٫ ك٩ٕ

٣٪ة أثٮاب امذٞةٝةد٭ة كاقٕحن ٩ؼذةر ٦٪٭ة اٵ٣ٛةظ ا٧٣ٕجٌػؿة ٧ٔػة ٩ؿٱػؽ أف ٩يكػج٫٘ 

 ٨٦ ًٝٲ٥ ٤ٔٯ دىؿٚةت أٚؿاد ا٧٣ضذ٧ٓ.

ٚػػٰ أ٧ٔػػةؽ  ثػػؽ ٦ػػ٨ ا٣ٞػػٮؿ ثػػأف ا٧٣ٮٝػػٓ ا٣ػػؾم كوػػ٤خ إ٣ٲػػ٫ ٣٘ذ٪ػػة كٹ

مؼىٲذ٪ة ا٣سٞةٚٲح ٹ ٱ٨١٧ أف ٱؤرخ ٫٣ ث٧٪٤ُٜ دٮا٣ٰ دػٮؿ ا٣ضٲٮش ا٣ٕؿثٲح 

إ٣ٯ قٮرٱح، ٰٚ أٔٞةب ٦ٕؿ٠ح ا٣ٲؿ٦ٮؾ، إٹ ٨٦ ًٝجىػ٢ ٦ػ٨ دضػةكزكا ٦ُٕٲػةت 

 ا٣ذةرٱغ كأ١٩ؿكا ظٞةا٫ٞ.

١ٚٲٙ ٣٪ة أف ٩٪كٯ د٤ٟ ا٣ٞجةا٢ ا٣ٕؿثٲح ا٧٣كذٞؿة ٰٚ م٧ةؿ قػٮرٱح ٚٲ٧ػة 

اؽ ٔؿثٰ إ٣ٯ صة٩ت ك٠ٲٙ ٩٪١ؿ كصٮد ٔؿ ح؟ٱةر رثٲٕأ٤َٜ ٤ٔٲ٫ دٱةر ث١ؿ، كد

 ٨٦ ١٤٧٦ذٰ ا٧٣٪ةذرة ٰٚ ا٣عٲػؿة، كا٣٘كةقػ٪ح ٚػٰ كأف ٠ٺًّ  ا٣ٕؿاؽ ا٣ٕض٧ٰ؟

ي  ن٭ؽ ثٮصٮد ٝةٔؽةو ٣٘ٮٱح ٔؿثٲح ٦ذأو٤ح ٰٚ قٮرٱح، ثٕؽ ا٩ؽزةر ١٤٧٦ح ٱل ىؿث

ز٩ٮثٲة كأذٱ٪ح. إ٩٭ة ٔؿكثح ٦٪ٛذعػح ٤ٔػٯ ظٌػةرات ٠جٲػؿة مػؿٝةن كٗؿثػةن، ٦ػ٨ 

كإ٫٩ مٕت ٔؿثٰ ٠ة٩خ د٧ؿ ٨٦ ثٺدق ٝٮا٢ٚي ، ٲ٪ٲح٣ُٯ رك٦ة ز٥ ا٣ٞكُ٪ٚةرس إ

ىٲى٫ ٨ٔ ٣٘ذػ٫،  ٧ٮؿ ا٣عؿٱؿ، ك ٥٣ ٱكذُٓ ٦ة ٚٲ٭ة ٨٦ ٦ىة٣ط أف ٱٞي ا٣جؼٮر كظي

ي٫ دُؿب ٤٣نٕؿ ا٣ٕؿثٰ،  كدذؿ٥٩ ثؿ٩ٲ٨ ٝٮاٚٲ٫. كثٞٲخ ٦ىٌةرث

ز٥ ا٩جسٞػخ ظٌػةرة ٠جػؿل ٚػٰ د٦نػٜ اٵ٦ٮٱػح، أدػ٤ػخ ٦ىػؿ كا٣نػ٧ةؿ 

٣٘ذ٭ة ٤ٔٯ ظكةب ٣٘ةد٭ة ا٧٣ع٤ٲػح، زػ٥ أكوػ٤خ ا٣ٕؿثٲػح إ٣ػٯ ا٣جػؿ ٚؿٱٰٞ ٰٚ اٷ

كٌَٮرت د٤ٟ ا٤ٕ٣ٮـ ٚػٰ  ،ظٲر دٛذعخ زٞةٚح ٔة٧٣ٲح اقذى٪جُخ ا٤ٕ٣ٮـ اٵكرثٰ،

 ظذٯ أوجعخ ٦٪٤ُٞةن ٧٣ة ٩ٕؿ٫ٚ ا٣ٲٮـ ٨٦ ظٌةرة ٗؿثٲح ٔة٧٣ٲح. ٣٘ذ٭ة

٣ػٲف ٬ػػؾا ٦ضػةؿ اٹٔذػػـاز ث٧ػػة ظ٤٧ذػ٫ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٦ػ٨ ١ٚػػؿ ٧٤ٔػػٰ 

ث٢ ٩ع٨ ٩٪ةٝل ٦عٮرٱح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ذادٲذ٪ة ا٣سٞةٚٲػح ٤٣٪ْػؿ ٚػٰ ك٤ٚكٰٛ، 
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 ٦عٮرٱذ٭ة ٰٚ ٣٘ةت ٦نؿٝٲح أػؿل.

ٹمٟ ثأف اٹٝذؿاض ا٤٣٘ٮم أ٦ؿه ٦ن٭ٮد ٰٚ ص٧ٲٓ ٣٘ةت ا٣ٕػة٥٣، ك٬ػٮ 

٦ؿدجٍ ثة٣ٕٺٝةت ا٣ذضةرٱح، كثؼىٮوٲح اٵ٣ٛةظ ا٣ذػٰ ٱضػؿم اٝذؿاًػ٭ة. إٹ 

دكػٌؽ ظةصػحن  ٦كذٞةةو ٨٦ ٣٘ح أػػؿل،أف ٦ة ٩ٞىؽق ثةٹٝذؿاض ٬ٮ كصٮد ٣ْٛح 

أٌٚػ٢ دٮًػٲعةن ٧٤٣ٕ٪ػٯ ٦ػ٨ ا٤٣ْٛػح  ٹ ٦ٞةث٢ى ٣٭ة ٰٚ ا٤٣٘ح اٵو٤ٲح، أك ٬ٰ

 ٰٚ ا٣ٞؿآف ا١٣ؿٱ٥. ٤ٲ٫ا٧٣ٮصٮدة ٚٲ٭ة، ك٬ٮ أ٦ؿ ٦ٕؿكؼ ٝؽ كردت أ٦س٤حه ٔ

إٹ أف ٦ػػة أ٤َٞ٪ػػة ٤ٔٲػػ٫ ٦ٛ٭ػػٮـ ا٧٣عٮرٱػػح ٱػػؾ٠ؿ٩ٰ ثـٱػػةردٰ اٵك٣ػػٯ إ٣ػػٯ 

ة٦ٕذ٭ة ا٣ؿق٧ٲح. ٚٞؽ ٚٮصبػخ ثةٝذؿاًػةت ٦ذٕػؽدة ظٲر أردت زٱةرة ص قذة٩جٮؿ،إ

ًٛ إدؿ٠ٲة ص٧٭ٮرٱذٰ )ٰٚ دك٧ٲح ا٣ضة٦ٕح    .(دًٍت ٚة٠ٮ٣ذةقٰ ،ٍخ قٲذً ؿٍ قػذة٩جٮؿ أك٩ٲ

ٚ٭ٮ اٝذؿاض ٨٦ ا٣ٕؿثٲح كا٣ٛؿ٩كٲح كاٵ٧٣ة٩ٲح ٰٚ ص٤٧ػح كاظػؽة ٱذضػةكز 

 ا٧٣أ٣ٮؼ.

ٝػؽ  ( ٣٘ػةتurduكظٞٲٞح اٵ٦ؿ أف ا٣ذؿ٠ٲح كا٣ٛةرقػٲح كا١٣ؿدٱػح كاٵكردك )

ىػؾت ٨٦ ا٣ٕؿثٲح ٔؽدان ٠جٲؿان ٨٦ اٵ٣ٛةظ ٤٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ا٧٣ضٌؿدات ك٨ٔ ا٧٣نةٔؿ.   أ

ٱ١ذػت  قػذة٩جٮؿإكاٵ٦س٤ح ٤ٔٯ ذ٣ٟ ثأف ٦ؽػ٢ اٷقٕةؼ ٧٤٣كذنػٛٯ ٚػٰ 

أ٦ػةف، ك٦ْٕػ٥ اٵ٣ٛػةظ ا٧٣كػذ٤٧ٕح  Amanٔةص٢، كوؿػح اٵ٥٣ ٬ٰ  ٤ٔAgilٲ٫ 

ء ٣ٶمؼةص إظكػةف ٤٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ا٧٣ٛة٬ٲ٥ ا٧٣ضٌؿدة كاٵظةقٲف ا٤ٞ٩جػخ أقػ٧ة

ٔـت وجةظخ رٕٚخ قٕةدت مػٮ٠خ ٔ٪ةٱػخ، ك٠ػأف ٹ كصػٮد ٵ٦سة٣٭ػة ٚػٰ 

 ٤٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ٦ٛ٭ٮ٦ةت كصؽا٩ٲح إ٩كة٩ٲح. ا٤٣٘ح ا٣ذؿ٠ٲح اٵو٤ٲح

ا٩عىػةرٹر )٧٠ة أذ٠ؿ ٤ٔت ا٣كضةاؿ ا٧٣كذٮردة ٨٦ دؿ٠ٲة، ٠ةف ٱ١ذت ٤ٔٲ٭ػة 

، ك٬ٰ اٝذؿاض أم إدارة ظىؿ ا٣ذجٖ ا٣ذٰ ٠ة٩خ دك٧ٯ ا٣ؿٱضٰ ٰٚ قٮرٱح (إدارقٰ

 قذة٩جٮؿ ٬ٮ ٦ٲؽاف دٞكٲ٥.إكا٧٣ٕؿكؼ أف أم٭ؿ ٦ٲؽاف ٰٚ  .٨٦ ا٣ٛؿ٩كٲح

 ك٣ٞؽ قٕٯ أدةدٮرؾ قٕٲةن ظسٲسػةن ٹقػذجؽاؿ ٔػؽد ٠جٲػؿ ٦ػ٨ ا٧٣ٞذؿًػةت

 ا٤٣٘ٮٱح ١٣٪٫ ٥٣ ٱ٤ٛط إٹ ٰٚ ٤ٝٲ٢ ٦٪٭ة..
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كأ٦ة ا٤٣٘ح ا٣ٛةرقٲح ٚٞؽ اظذْٛخ ث٧ٞذؿًةد٭ة ا٣ٕؿثٲح ك٬ؾا ٦ة ٱك٧ط ٣٪ػة 

 ١٣سٲؿ ٨٦ صـاٲةت أم ٦ٮًٮع ١٦ذٮب ثة٣ٛةرقٲح.أف ٩كذٮٔت ا

إٌف ٬ؾا اٹٝذؿاض ا٤٣٘ٮم ٣ػ٫ ظػؽكد، إذ إ٩ػ٫ ٱػؿدجٍ ثٌػؿكرات ظٞٲٞٲػح 

 ثٞىؽ اٹردٞةء ثة٤٣٘ح ا٣عٌةرٱح ٨ٔ َؿٱٜ اقذ٧١ةؿ ٦ة ٱ٪ٞى٭ة.

٬٪ةؾ ا٩كٲةب ٣٘ٮم ٔػةثؿ ٤٣ٕىػٮر، ك٬ػٮ كاًػط ٚػٰ  ك٨٦ ص٭ح أػؿل

ٮ٣٭ة  ا٣ٺدٲ٪ٲػح كا٣ٲٮ٩ة٩ٲػح ٚٲ٧ػة ا٤٣٘ةت اٵكرثٲح ا٣ذٰ اظذْٛخ ثة١٣سٲؿ ٨٦ أو

ٱذ٤ٕٜ ثة٣ٛؿ٩كػٲح كاٷٱُة٣ٲػح كاٷقػجة٩ٲح كا٣جؿد٘ة٣ٲػح، أك أوػٮ٣٭ة ا٣ضؿ٦ة٩ٲػح، 

 ٚؿ٩ضٲح ٠ة٩خ أك قة٠كٮ٩ٲح ٰٚ اٷ٤١٩ٲـٱح، كا٤٣٘ةت ا٣ك١ة٩ؽٱ٪ةٚٲح. 

ٝ٪ة ٚ٭٪ػةؾ ٣٘ػةت دةرٱؼٲػح ٝػؽ اقػذٞؿت أ٣ٛةّ٭ػة كثٕػي ؿكأ٦ة ٚػٰ ٦نػ

ا٣ؽارصح،ك٬ٮ ٦كةر دةرٱؼٰ د١ن٫ٛ دراقح دؿا٠ٲج٭ة ٰٚ ٣٘ذ٪ة ا٣ٛىعٯ ٧٠ة ٰٚ 

ٰٚ ا٧٣نؿؽ. ٬ٰ ا٤٣٘ةت ا٣ذػٰ ٩ٕذجؿ٬ػة ٣٘ػةت ٔؿكثٲػح  ٣٘ػح  ا٤٣٘ةت ا٣ٞؽٱ٧ح

ٍ أ٠ػةد، ك٣٘ػح إً  كاٳرا٦ٲػح كا٣كػػؿٱة٩ٲح كا٣٪جُٲػح، كص٧ٲٕ٭ػػة ٦عىػٮرة ٚػػٰ  ،٫ٍ ٤ىػػث

ٝٲؽ ا٣ؽراقح، ٣ذعؽٱػؽ ٦ػة ثٲ٪٭ػة كثػٲ٨  ٰٚ ٦نؿٝ٪ة، ك٦ؽك٩ح ٰٚ كزةاٜ ٦ة زا٣خ

% ٨61 د٧ةز٢ كدنةرؾ. كٝػؽ أّ٭ػؿت ا٣ؽراقػةت اٵػٲػؿة أف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٦

 ٨٦ ا٤٣٘ح اٵ٠ةدٱح ٦ٮصٮد ٰٚ ٣٘ذ٪ة ا٣ٕؿثٲح.

 أٗٓا اىف٘ػات واىفادة

 أػذ٥ ٠ٺ٦ٰ ٝةاٺن 

إٌف ٦عٮرٱح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ظٲةد٪ة ٹ دعذةج إ٣ػٯ د٣ٲػ٢، ثػ٢ ٬ػٰ ٗة٣جػح 

 ٤ٔٯ أث٪ةا٭ة ظذٯ ظٲ٨ ٱٕجٌؿكف ٨ٔ ٦نةٔؿ٥٬ ثة٤٣٘ح اٵص٪جٲح. 

٦ةزا٣خ ٣٘ذ٪ة ٬ٰ قجٲ٤٪ة اٵ٦س٢ ٧٣ٕؿٚح ا٣ٕة٥٣، ك٬ٰ ا٣٪ة٥ّ ٧٣نػةٔؿ٩ة، ك

كا٧٣٭ٲ١ػػ٢ ١ٛ٣ؿ٩ػػة، كا٣عػػةِٚ ٣ذػػٮازف مؼىػػٲذ٪ة ٚػػٰ ٠ػػ٢ دٕجٲػػؿ ٔػػ٨ اٵ٩ػػة، 

 كا٣ٌة٨٦ ٣جٞةء مٕٮر٩ة ثةٹ٩ذ٧ةء إ٣ٯ زٞةٚذ٪ة.

 واىف م


