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كى شًبالً، ورشرفغ  84رؼذ أكجش يذٌ يذبفظخ جشػ، وانزي رجؼذ ػٍ انؼبصًخ األسدَيخ ػًبٌ دىاني  يذيُخ جشػ

أنف َغًخ، يؼىد رأعغيهب ئنى ػهذ اإلعكُذساألكجش  80566و ويجهغ ػذد عكبَهب دىاني  066ػٍ عطخ انجذش لشاثخ 

لذ أطهك ػهيهب انؼشة انغبييىٌ فيًب ثؼذ في انمشٌ انشاثغ لجم انًيالد، وكبَذ رغًى آَزان ثبنيىَبَيخ "جشاعب"، و

اعى جشاشب أو جششى، وانزي رؼُي: "يكبٌ كثيف انشجش". ولذ ػبشذ انًذيُخ فزشح رهجيخ رذذ انذكى انشويبَي، 

ديث رؼذ يٍ أفضم انًذٌ انشويبَيخ انًذبفع ػهيهب في انؼبنى ئنى اآلٌ، فمذ كبَذ يذفىَخ ثبنزشاة لجم أٌ يزى انزُميت 

وانذفبظ ػهيهب، ورزأنف جشػ يٍ شىاسع يؼجذح ويؼًذح ويؼبثذ ػبنيخ ػهى سؤوط انزالل، ورضى أيضبً  ػُهب يجذداً 

 يغبسَح وييبديٍ ودًبيبد وَىافيش، فززًيض ثهُذعخ يؼيبسيخ خبصخ رجًغ ثيٍ انؼبنى انشويبَي وانيىَبَّي. 

 ربسيخ جشػ انؼهذ انشويبَي:  

د انشبو وأعغىا فيهب ارذبد انًذٌ انؼشش، وانز  ػش  ثبعى يذٌ خضؼذ جشاعب ئنى دكى انشويبٌ انزيٍ ادزهىا ثال

ً وثمبفيبً  06"انذيكبثىنيظ"، وهي ػشش يذٌ سويبَيخ ألبيهب انمبئذ ثىيجي ػبو  ً ارذبداً الزصبديب ق.و، نزشكم يؼب

بس  وثمبفي فيذسانيبً في شًبل فهغطيٍ واألسدٌ وجُىة عىسيب نًىاجهخ األَجبط، ونمذ رذىنذ انًذيُخ ئنى يشكض رج

يضدهش، ثغجت يىلؼهب ػهى يهزمى طشق انمىافم، نزصجخ فيًب ثؼذ أهى يذٌ االرذبد في ػهذ اإليجشاطىس هبدسيبٌ، 

ً نزضدهش فيهب دشكخ ثُبء ورشييذ انكُبئظ واألديشح  656ولذ أدخم انشويبٌ ئنيهب انذيبَخ انًغيذيخ ػبو  ييالديب



اإلعاليي ثميبدح ششدجيم ثٍ دغُخ في ػهذ انخهيفخ انثبَي و دخهزهب جيىػ انفزخ  065انًغيذيخ، وفي ػبو 

 و ديش انضالصل أجضاء كجيشح يٍ انًذيُخ. 787نزغزؼيذ انًذيُخ اصدهبسهب في انؼصش األيى ، وفي ػبو 

 انزبسيخ انًؼبصش: 

َزيجخ في ػششيُيبد انمشٌ انذبني اصدهشد جشػ اصدهبساً كجيشاً َزيجخ العزمشاس انالجئيٍ انفهغطييٍ فيهب، و 

نىلىػهب في يىلغ يؼذ يٍ أهى ششاييٍ انًىاصالد في األسدٌ انًزًثم في ئسثذ وػًبٌ، وًَذ يكبَزهب انغيبديخ 

ثغجت وجىد اآلثبس انشويبَيخ انًهًخ فيهب، ديث رمغ جشػ في لبئًخ أفضم انًذٌ انًذجت انضيبسح ئنيهب في األسدٌ 

كم ػبو يهشجبٌ يغًى ثًهجشاٌ جشػ، وانز  يًزبص ثؼذ انجزشاء، ديث يؼمذ في انًذيُخ في شهش رًىص يٍ 

ثبنؼشوض انفهىنكهىسيخ وسلصبد انجبنيخ واأليغيبد انشؼشيخ انزي رإديهب فشق ػبنًيخ يٍ كم أَذبء انؼبنى ودفالد 

 غُبئيخ، ئضبفخ نهصُبػبد انيذويخ وانزمهيذيخ.
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