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أواسػ اٌزسعيٕبد ِٓ اٌمزْ اٌّبظي رفبلّتذ أسِتخ اٌىبزثتبي فتي اٌعتزاق، ووبٔتذ اٌطبلتخ اٌىبزوِبئيتخ  تي في 

اٌّصذر اٌزئيس واٌوحيذ ٌبتب فتي ِحبف تخ ٔيٕتوا، واٌزتي رعتذ غبلتخ ٔ يفتخ ثتذوْ رٍتوس. أعىستذ   تبر حتزة 

د اٌزوٌيتذ اٌوغٕيتخ حزتى وصتً اٌحتبي  ٌتى اٌخٍيج واٌحصبر اٌى أمطبع اٌطبلخ اٌىبزثبئيتخ ثستجت رتذِيز ِحطتب

أمطتتبع اٌزيتتبر ٌفزتتزاد غويٍتتخ. وِتتٓ  ٕتتب اثزتتذأد ا لززاحتتبد رٕبتتبي حتتوي ظتتزورح ر تت يً ِوٌتتذاد اٌتتذيشي 

( ويٍوفوٌتذ، ظتّٓ 070-57ٌزعويط سبعبد اٌمطع  ذٖ. رُ ٔصت ِوٌذاد اٌطبلتخ اٌىبزثبئيتخ ثّعتذي روٌيتذ  

ستُ ِٕبتب ثتيٓ اٌتذور اٌستىٕيخ ٌيعتّٓ  تذا اٌزوسيتع  يصتبي اٌطبلتخ اٌّسبحبد اٌسىٕيخ واٌزجبريتخ واٌصتٕبعيخ ول

 اٌىبزثبئيخ  ٌى اٌذور اٌسىٕيخ واٌّحالد ثألً وٍفخ ِّىٕخ وظّبْ اسزخذاَ ألً األغواي ٌألسالن اٌىبزثبئيخ.

روسعتتذ اا تتبر اٌستتٍجيخ واألظتتزار إٌبجّتتخ عتتٓ اٌّوٌتتذاد اٌزتتي  تتي ِحتتور دراستتزٕب عٍتتى اٌّتتواغٕيٓ وعٍتتى 

ٌّمبِخ عٍيبب، ِٓ خالي رأ يز ب عٍى اٌبواي أ ٕبي  غالق وّيبد وجيزح ِٓ اٌ بساد؛ ِّب يتدد   ٌتى األراظي ا

سيبدح اٌٍّو بد اٌزي رد ز عٍى حبٌخ اٌزواسْ اٌ بس  في اٌجو ٌ بساد  ٕبئي أووستيذ اٌىجزيتذ وأحتبد  أووستيذ 

خ اٌّخزٍفتخ، ورأ يز تب أيعتب عٍتى اٌىبرثوْ و ٕبئي أووسيذ اٌىتبرثوْ ووجزيزيتذ اٌبيتذروجيٓ واٌ تبساد اٌععتوي

اٌّيبٖ اٌسطحيخ ورٍو بب ثّيبٖ رجزيذ اٌّوٌذاد وِطزوحبربب ِتٓ اٌشيتود اٌحبويتخ عٍتى اٌّتواد اٌىيّيبويتخ اٌ ميٍتخ 

واعزجبر ب ٔمبغ رٍوس ِحذودح  ِصبدر ٔمطيخ(، وّب أْ اٌّيبٖ اٌجوفيخ رأ زد ثٍّو بد  تذٖ اٌّىتبئٓ ِتٓ ختالي 

عتتٓ أعىبستتبد  تتذٖ اٌفعبٌيتتخ عٍتتى اٌّتتواغٕيٓ ِتتٓ إٌبحيتتخ اٌصتتحيخ وإٌفستتيخ  ر ٍ ٍبتتب داختتً اٌززثتتخ. فعتتال

وا جزّبعيخ. وّب ر تىً اٌعوظتبي اٌعبٌيتخ أ ٕتبي ر ت يً اٌّوٌتذاد ِصتذر  سعتبت ولٍتك  رتد ز عٍتى استزمزار 

وراحخ اٌّواغٕيٓ في اٌذور اٌستىٕيخ اٌّحيطتخ ثبٌّوٌتذح. ٌمتذ صتبحت عٍّيتخ استزخذاَ اٌّوٌتذاد حتب د وفيتبد 

 يزح ٔبجّخ عٓ األخطبي اٌفٕيخ وحب د اٌ جبر ثيٓ اٌّواغٕيٓ. وّب رطزلذ اٌذراسخ  ٌى اٌّزدود ا لزصبد  و

 ْ اٌحبٌتخ أعتالٖ ِستزّزح ِٕتذ أواستػ  اٌسٍجي ِٓ جزاي اٌىٍت  اٌعبٌيتخ ٌٕصتت األستالن وا كتززان ثبٌّوٌتذاد.

يخ ٌبتب. ولتذ رزاوّتذ اٌزتأ يزاد اٌستٍجيخ اٌزسعيٕبد واٌى ولزٕب اٌحبظز وثذوْ سيطزح عٍى أ  ِتٓ اا تبر اٌستٍج

ِع ِزور اٌشِٓ وخصوصبً ثعذ ا حزالي األِزيىي ٌٍجٍتذ، واررفتبع أعتذاد اٌّوٌتذاد اٌصت يزح اٌّستزخذِخ فتي 

اٌجيود. ولذ رُ الززاح عذد ِٓ اٌّعبٌجبد في  ذٖ اٌذراسخ ٌٍز ٍت عٍى ثعتط ِتٓ اا تبر اٌستٍجيخ إٌبجّتخ عتٓ 

 رٍه اٌحب د.
 


