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 الُسلخص: 

،نالوقفذذذذ جنبيا  مذذذذ جنالذذذذانقزذذذذ ي نا شذذذذ ا ن7491اتخذذذذلهنا مشذذذذتنالشذذذذلنا ذذذذ    م ن ذذذذ  ن
،ن7491،نقواالذذذجن ذذذاانا دم  ذذذينا عترائمذذذيناإل ذذذراي  مينالشذذذلن ذذذ  ناإل ذذذراي   ن-ا عربذذذ ن

رتأي تنرجمينا شظذرنا عربمذيونرهظمذرنبلن  ذسنا دذ وننا مشذتإن ذم نبلنطبنععذ ن  معذ ن
  نيعذتنمسذ ونر ذ نقوهذين ذ انا مشذوبنرا عذر ،ن ح وهينا ع ق هنا عربمينا مشتييونع إل ذ

رهرجذذذهنرمذذذوطبنعذذذ ن ذذذهجنا  ذذذ طونا مشتيذذذينب ذذذانئم يذذذينا  ذذذرلنا ع  ذذذرنا سذذذم بإ،نرقذذذتنتذذذرنن
الا ئجنأثراجن سم  جن  انأ  و نا حم و،نر  انا ط بهنا  ذوال نا مشذتإ،نر ذ ب ن ذل سنأ ذتن

الانا مشوبنا ليانيذثثررلنعز جن انكوئجنبيش جن عتبنك  رن،ناألبع بنا حمين  ث  عينا مشتيي
عذذذذذأئم ننن-7491ال  ذذذذولنالدذذذذ  ن ذذذذ  نن03-ا مشتيذذذذيعذذذذ نا حمذذذذ ونا دم  ذذذذمينرالج س  مذذذذين

يذذذذذ  ولنال ً ذذذذراجنعذذذذ   جنتأاذذذذلبنا ح والذذذذينا مشتيذذذذينب  حدذذذذه ل،ن شذذذذتنتخطمطمذذذذ ن  دم  ذذذذين
نا خ طجمين م لنا سشط ينا عربميون

ن م  ذين ذت ن الئحمذ  نب ذت نالشلنالط هنا خسد شم هنالانا  رلنا عذرها،نغذته 
ا ذذرراباناأل   ذذمين ذذ انا مشذذتنرا   ذذتالنا عربمذذي،ن ذذرغ نأئمذذ ن ذذ نتع ذذ نب  زذذررطونتطذذ   ن

عذذ نءذذوكن  ذذسنجذذ كنمذذلانا هحذذ ن مدذذ اننا سواقذذحن مذذ لن ذذتبنالذذانا سذذذ  هنا تر مذذيو
 ذذذذانا عربمذذذذينرالذذذت نتأث رمذذذذ ن –ا زذذذوكنبذذذذذ  نالذذذوج ن  ذذذذان  معذذذذينا ع قذذذ هنا مشتيذذذذين

نالذذذذتونا هحذذذذ ن ذذذذ ان ذذذذ  نا وجذذذذوبناإل ذذذذراي   نعذذذذ نا سشط رمذذذذونتذذذذأطه نن7491 ذذذذي،نْ ذذذذتبه 
ا لإن ذمتنئذذو نا حذر نا عربمذيناإل ذراي  مينعذ ن  هذرالنن7491ا    لنا مشت،نر   ن

نالان  سنا ع  و
 الكلسات السفتاحية: الهشد، الدول العربية، إسرائيل. 
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Indo-Arab relations and their impact on Israel (1947-1967) 

      Since its independence in 1947, India has taken a positive 

stance on the issues of the Arab-Israeli conflict, based on 

denouncing the Israeli aggressive policy since 1948, and 

supporting the Arab viewpoint. It appears that this Indian 

behavior is not only a natural reaction to the vitality of Arab-

Indian relations. Islam is a strong link between Indians and 

Arabs, and its appearance in the Indian subcontinent dates back 

to the end of the tenth century AD, and its advent left a profound 

impact on the way of life and on the Indian national character, 

and thus constituted one of the living dimensions of Indian 

culture, in addition to being a religion for a large number of 

people. The Indians who influence Indian political and social 

life - 30 million Muslims in 1948 - are an effective variable that 

the Indian government takes into account when planning its 

foreign policy towards the Arab region.                                        

    Since the beginning of the fifties of the twentieth century, the 

policy of non-alignment has become one of the basic links 

between India and the Arab countries, although it did not 

necessarily reflect identical positions on a number of 

international problems. In light of this, this research came to 

briefly shed light on the nature of Indo-Arab relations and the 

extent of their impact on the Israeli presence in the region.          

                                 .Key words: India, Arab countries, Israel  
 (:7491-7491العربية ) –أواًل: طبيعة العالقات الهشدية 

تأي ذذذذتنا ذذذذترلنا عربمذذذذين مذذذذ ،نر ذذذذ  ينالمسذذذذين س  رالذذذذينطأهناإلباطونا مشتيذذذذينبلنعذذذذ ن
ا سخططذذذذ هنا ه ندذذذذ  ئمينعذذذذ نالشط ذذذذينغذذذذر نو ذذذذم ،نا راالمذذذذينب ذذذذانت ذذذذوهانر مذذذذ بونك  ذذذذين
ب ذ المي،نرل ذذمس نأئمذ ن ظذذ نبعطذذحنبرلنب ذ المينْأاذذر نالثذ نائترئمدذذم نرأعً ئدذذ  لون

عذر نئزذ  م نب  س    ،نطأهنا ترلنا عربمينع نا  أي تنا دم   نا مشذتإنأباونءذررطهين 
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نال ذذذذ عس طنقذذذذو ننءذذذذتنو ذذذذ وإنناألعذذذذررنا شزذذذذ لنالذذذذاني اذذذذ أنلنناذذذذ كن،ءذذذذتنا رذذذذم وئمي
ن  ح والذذ هنن ذذر نناق رذذ بيينأمسمذذينا عربمذذينا ذذترلنالث ذذ ن  ذذس،ن  ذذان ذذ رونرا رذذم وئمي،

نننو(7)ا س ع  هينا مشتيي
نا  ا طهذذينالتف  مذذ هنبعذذ نا عربمذذينا ذذترلنالذذانر ذذتبنا مشذذتن  ذذتهنا رذذتب،نربمذذلا

ن ذذه  نالذذانرا عذذذرهانا خذذ ال نعذذ ن ذذوطه نالذذهنأ رال مذذ نا  ذذ نالتف  مذذ هنرالشمذذ نرا  طا مذذيو
نعذذذ نالرذذذرنرالذذذهن،7491ن ذذذ  نا ثذذذ ئ نتذذذذرهاننالذذذاناألرلنعذذذ نا عذذذرا نرالذذذهن،7491ن ذذذ  

ن ذذ انالترذذ لهنب ذذ نءذذررطون  ذذانأنذذتهنا  ذذ ن،7499ن ذذ  نئمدذذ لنالذذان ذذذرنا دذذ ب 
نننو(1)ا طرع ا
ن،7499ن  ذ نا ث ئ نن ئولننرع نرا مشتنالررن  انا ع س ن   ع رلنناتف  مينأ رال  نرن

ن ذذذذمتهنئفدذذذذج،نا دذذذذم  نرعذذذذ نب   وهذذذذ ،نا  ع ذذذذم ن ذذذذراال نتطذذذذوهرنعذذذذ نا مشذذذذتنأ ذذذذمس ننسذذذذ 
نا مشتيذينا رذ بطاهن مسذين  ًذ  نن7491ن ذ  نئم يذينعفذ نالطذرباجننئسذواجننالق ر بيينا ع ق ه

نا عربمذذينا ذذترلنالذذانراطباتمذذ ن مسذذينرب ًذذ  ننمشتيذذي،نطربمذذينال  ذذولنن7319نا عربمذذينا ذذترلنب ذذا
نن  ذاني هذتنبس نا مشتن ر  حنا  ا طإننا س  النع نع يز جننيعش نال نرمونطربمي،نال  ولنن993
ن  ًذ  ننب ن،نا  اذ طإننا  هذ بلن  ذسنعذ ناأل ذتن شرذ انالرذرن ظ ذ نب نطربمذي،نال  ذولنن93

نالرذذذرإ(،نجشمذذذجن1371937333طربمذذذي)نال  ذذذولنن099نالرذذذرنب ذذذانا مشذذذتن ذذذ بطاهن مسذذذي
ننننو(0)نالررإ(نجشمجن7073137333أإ)نطربمينال  ولنن171نها واطبان مسينرب ً  ن

نا  ذرلننالذانا دذ  شم هنالش رذحنالشذلنا مشتن متتجنا لإناإلق ر بإنا  طوطنرئ ماي
نا  سذذذ باجننتع سذذذتنألنل ذذذتبنننذذذ لنا مشتيذذذي،نا شفطمذذذينال  م  مذذذ هنئ ذذذ نرذذذ نرعذذذ نا عذذذذرها،

نالذذان  ذذسنيعشمذذجنالذذ نالذذهنالشمذذ ،نبذذ   ر نتوجذذتن  و ذذجنرإلنل ذذمس نا عربذذ ،نا ذذشفان  ذذانن  ذذراجن
نب نا ش المذي،نا مشتيذين  رذش   هن  وهذ جنن شرذراجننيعذتنع  شفانرا ش  ،نا ذحانئف  هنائخف  
ن ذذذا،نال يذذذ ان9نالشمذذذ نأئ اذذذ ن ذذذا،نال  ذذذولنن79نئحذذذون7491ن ذذذ  نعذذذ نا مشذذذتنا ذذذ م   
نا ذذترلنالذذانأيزذذ جننا مشذذتنرا ذذ وطبهنا عربمذذيونا ذذترلنالذذان ذذا(نال يذذ ان1ئحذذو)نرا ذذ وطبه
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نالذذذذانن  ذذذذراجننج ئهذذذذ جننا عربمذذذذينا دذذذذو ننتدذذذذ و ان  ذذذذسنربس   ذذذذ نرا فو ذذذذف ه،نا  طذذذذانا عربمذذذذي
نننو(9)ا خفمفينا مشت مينرا د هنرا سشدوج هنن  ذ إنا مشتيينا سش ا ه

نرا رذذ ا(،ن  ذ إ) ذذم لن ذذم ينالرذذ بطنا عربمذذينا ذذترلنأالذذ  نتذذواعرنالذذانربذذ  رغ 
نرا رذذ ا(،نه ندذذ  لرا نا خفمفذذي)ا م ب لنا مشت ذذمينرا دذذ هنرا م بذذ ل(،نرا سشدوج ه)ا رذذ ا

نال  فذذينرا فو ذذف هنا خذذ  نرا ذذشفانا  طذذان  ذذان  حرذذولنا مشذذتنأالذذ  نا  تي ذذينا سرذذ بطنعذذ ل
نننو(9)نا عربمينا ترلنالان  مجنتحر نال ن  انب  س  طئي

نرا فش ذ انا عسذ لنالانن  رونأ تابنأال  ن وق جننغته ننا عربمينا ترلنبلناإل  طونرتاتط
ني ار ذذولننا ذذليانا مشذذوبن ذذتبنتاذذ ر ن،7499ن ذذ  نراه   ذذتينررع ذذ جننا مشذذوبوناأل سذذ لنرطجذذ ل
ن  ذسنيرتفذهناأل  هذ طنعذ نْأ ذرم نأاذلئ نرإ ان ذخ ،نأ ذحن133نا عربمذينا ذترلنعذ نأ س لجن
نا  وهذ نرعذ نعذرب،نأ ذحن09ن  ذانا مشتيذينا ا  مذينتربذونا عرا نعف نعرب،نال  ولننب انا عتب
نرأ ذذونرب ذذ نر ذذتل،نرهاا هحذذنعذذ نا مشذذوبنالذذانن  ذذرونأ ذذتابنتوجذذتننسذذ نأ ذذحن03نب ذذانترذذ 
ن ذوا  نبلنالذانربذ  رغ نالرذرونالذتلنربعذ نب  دذعوبيي،نرا ستيشذينرال ذينرا دذوبال،نر  
نأرن شرذذذذرهينالذذذذذ ن نأيذذذذينيواجمذذذذوان ذذذذ نا سدذذذذ س ا،نالذذذذان مدذذذذوانا مشذذذذوبنمذذذذثلكنالذذذذان%ن13
نو(9)بيشمي

نراإلق رذذ بيينا دم  ذذمينا ش  مذذينالذذانتأطهخمذذين  قذذ هنق الذذ  ننا عواالذذ نت ذذسنربفعذذ 
نعذ نا ت  وال   نا  أي تنا ا ئه لنته بلنع تنا عربميونرا ترلنا مشتن  انرا هنذ  بنرا ث  فمي
نب ذذانو نالذان ذذرنا دذذ ب نالذانا سذتونعذ ن  ذذتنا ذلإن شذتلنالذذثتسرنعفذ ن تيذتوونالش  ذه ه
نتحذت نا دذوه نقشذ ون ركين  أالم نا سررإننا  راطنع ن  شظرن،7499نأي ولننالانا ث ث ا
نالثكذتاجننو نالذانا عذذرهانعذ نا مشذتنا طجمذينر هذر Krishna Menon) ال شذولنن)نرهذذش 

نأ ذ  ن  ذانا  ذتره نع رونرطع نا سررإ،نالا ر صن سم نع ني هن س نا  أالم نبل
ن  ذذذانا رق بذذذينالذذذانئو ذذذ جننتذذذ ارلنألن مذذذ نيدذذذو نالذذذ نا س حذذذتوناأْلالذذذ نال ثذذذ  نعذذذ نيوجذذذتنلنبئذذذج

نرمذذذ ن شذذذ و،ب  نا سرتهطذذذين  سذذذذ  هن ذذذ جنن ذذذم نا  ذذذتره نبلننسذذذ ننرا سث دذذذ ه،نا ذذذذرك ه
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نيزذ نا  ذذ طإننالا ذ نت وهانراق رحنب   ش و،نا س طونا دفانر  الينا س  ين رهينءس ل
ناترذ لن  انرهظ نا  ش و،نبباطونع نالررنب انا سذوطونت تي ني و انب   ش ونا سش فعينا ترل
نو(1)الق راحن  سنرأئترئمدم نا دوع   نالتح بنأيتنرقتنا س حتو،نب أْلال 

نب ذذانأط ذذ م ن ر مذذينعذذ نئمذذررن كذذرنالرذذرن  ذذانا ث ثذذ نا عذذترالن مذذ  ننأثذذرنر  ذذان
ن03نعذذذذ ن(Dag Hammarskjöldنبا نمسر ذذذذو ت)نا س حذذذذتون أْلالذذذذ نا عذذذذ  نا دذذذذ رت ر
ناأْلالذذذذ نال ثذذذذ  ن سهذذذذ ب ن ذذذذرهح جننارقذذذذ جننيذذذذذ  نا عذذذذترالن  ذذذذسنبذذذذألن،7499ناألرلنتذذذذذرها
نعذ نا س حذتونالذ  ألْننا ع الذينا اسعمذينأالذ  ناط بذجنع نا مشتنالشتر نأرءحننس نو(1)ا س حتو

نالرذذذذذرن  ذذذذذانا ث ثذذذذذ نب  عذذذذذترالنائ م ذذذذذ  ننقذذذذذتنا سرذذذذذرهينا دذذذذذم بونبلنا ثذذذذذ ئ نتذذذذذذرهانأرل
ني زذ نقذراطنا  رذتاطنبزذررطونر   ذانا سرذرهي،ن ألطاءذ ناألجش مذينا  ذواهنرب    ل

ناألطاءذذذذ نالذذذذانا سع تيذذذذينا  ذذذذواهنرب ئدذذذذح  نالرذذذذر،نءذذذذتنا عدذذذذ رهينا عس مذذذذ هن وقذذذذح
نننو(4)ا سررهي

نأ  ذذان،7491نتسذذو نعذذ نراألطبلن  شذذ لنعذذ نأالره ذذ ن–ناألئ  ذذونا  ذذتا نأثذذرنر  ذذا
نال حذت ن ذربحننسذ نا شذ ا ونطقعذينتو مهنب انا  تا ن  سنيثبإنألنا سح س نالانبئجنئمرر
نا  ذواهنتذتا نتعذ ط نا مشذتنبذألنتسو ننالان ذرنا ث الانع نا مشتيينا خ طجمينر اطونب   

نرا  ذذذواهن  شذذذ ل،نالذذذاناألالره مذذذينا  ذذذواهنائدذذذح  نءذذذررطونرتذذذر ننبر ذذذي،نأيذذذينعذذذ ناألجش مذذذي
نعذذذذ نت  فذذذذ نألنراج مذذذذ نالذذذذانا  ذذذذ نا س حذذذذتون أْلالذذذذ ناألالذذذذرنرتذذذذرنناألطبل،نالذذذذانا  رهط ئمذذذذي
نو(73)ا تر   انرا د  ناألالانا   ه  
ن ره ذذذذجنأجذذذذ نالذذذذانا ا ايذذذذرإننا ذذذذذعاننفذذذذ حنب  ذذذذ سراطنا مشذذذذتنأيذذذذته ننج ئ مذذذذ نرالذذذذان

نالذذان ذذذرنثذذ ئ ا نعذذ نئ ذذوب م نعذذ ن  ذذتبن ذذحف نالذذثتسرنعذذ نئمذذررنأ ذذ طنع ذذتنرا ذذ    ج،
نا ا ايرهذذينا و شمذينا عش  ذرننذذ نتسثذ نا سثق ذينا ا ايذذرن  والذينألن،7491ناألرلنتذذرها

نب وئمذذذ نا عش  ذذذرنت ذذذسنالذذذهنت ع الذذذ نألنعرئدذذذ ن  والذذذينعع ذذذانر ذذذل سنرا س طرعذذذي،نا سع ت ذذذي
نعذ نا س حذتون أْلالذ نا ع الذينا اسعمذينعذ ناط بذجنعذ ن   ذاننسذ نا ا ايرهي،ن   والمينتاد تاجن
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ن   و ذ نجموبمذ ننذ نا تر مذينا سشظسذينت ذر نبذألن،7493ن ذ  ناألرلنذذرهاتنالانا ث ئ 
نو(77)ا ا ايرهين  سذ  يناله رن  ج ن  نب ا

نالذذانغذذوانج هذذرون  حرهذذرنئ ا مذذ نعذذ نا مشذذتنا عربمذذينا ذذترلنأيذذته نن  ذذس،نال   ذذ نرعذذ ن
نالرذرنقرطه ننا رتبنربملانو7497ناألرلنن ئولننالان ذرنا ث الانع نا  رتً  مينا دمطرو

ن ذذ اناأل الذذينرقعذذ  ننر  شسذذ نا دذذوه ونقشذذ ونعذذ نا سذذررطنالذذانا  رتً  مذذينا حربمذذينا دذذفانالشذذه
ننسذ نا مشذتإ،ن  سوقذحنتأي ذتمس نرا دذعوبييناألطبلنشذ  نأ  ن،7491ن   نع نرا ر انا مشت
ن ذذذولنرا مشذذذتإنا رذذذ ش نا طذذذرع انجسذذذهنالح ر ذذذينعذذذ نععذذذ لجننبرطاجننا سرذذذرهينا ح والذذذينأبه
ناإلباطونج ئانالانت تيرنالوءهنا سررإننا سوقحنرك لنا ش ا ون  دوهينا سف رء هنال يتو

ناتخذله نن،7499ن ذ  ننذذس رن ولنا ه ند  ئمين–نا مشتيينا حر نأئت ع  ننر  شس نا مشتييو
نأغ  ذذ  نننسذذ نا ثش يمذذيونا سح بثذذ هن رهذذ ن ذذانا شذذ ا نتدذذوهينب ذذانيمذذت ن م بيذذ جننالوقفذذ جننالرذر

نب ذان د رهينبالتاباهنتحس نن ئ  ننا   نا  ركمينا دفانرججنع نا  ش ونا سررهينا د ط ه
نو(71)ب ند  ل
نال  ذذ ب  وننتسث ذذ ن مذذ ن ربمذذينبر ذذين ذذذرونب ذذت نعذذ لنن،7491ن ذذ  نالط ذذهنر  ذذان

نا دذعوبيي،نا عربمذينا سس  ذينا دذوبال،ناألطبل،نا عذرا ،ن،نا ا ايذرنالرذر،نرمذ نا مشت،نع 
نالذذا ننذذ نالذذهنب  وال  ذذم جننتسثذذم جنن  مشذذتنبلننسذذ نونتذذوئ نا سًذذر ،ن  شذذ ل،نن ذذوطه ،نا  وهذذ ،

نا مشذتإنا دف رناا ر صنيس ت-ا  وه نا هحرها،ناألطبل،نا عرا ،نا ا اير،ن،نالررنع 
نا اسموطهذذذينتذذذوئ ،ن ذذذوطه ،نا دذذذوبال،نْ سذذذ ل،نالذذذران ،ن   مذذذ ،ن  شذذذ ل،ن،-ب ذذذ نأالذذذ طونب ذذذا

نو(70)ا ذع مينا تيس را مينا مسانجسموطهينا مسشمي،نا عربمي
نعذذذ نع ذذذرطه ننا مشتيذذذين–نا عربمذذذينا ع قذذذ هنتع هذذذ نئحذذذونْأاذذذر نناطذذذوونا مشذذذتناطذذذ  ن

ن ذذذرنا حذذ بإنرعذذ نا عربمذذينب  ا العذذينا ت  وال  ذذ نال  ذذرا ن،7499نتسذذو نالذذانا دذذ به
نا مشذذتنبذذ   را نت زذذ نا  ذذ نالتف  مذذين  ذذانا  و مذذهنا عربمذذينا ا العذذينبس ذذرنتذذ نتسذذو نالذذا

نا س ايذ نب  عذينت س ذهنب  وال  ذمينبعثذينب وئمذ نئ ذوب م ،نعذ نا عربمذينا ا العذينبس  ذانط سم جن
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ن ربمذذذينغ ذذذرنبر ذذذينأرلنا مشذذذتنرتعذذتنا تر مذذذي،ن  م ئذذذ هنا سسشو ذذذينا ت  وال  ذذذمينحرذذ ئ هرا 
نيس ذانا مشتيذي،نا عربمذينا ع قذ هنعذ نا خ فمذينت ذسنءذوكنر  انو(79)ا  راطن  سنالث نت خل

 ننع دط اونت دم نقراطنالانا مشتيينا ت  وال  مينا سواقحنتوءمح
 فلدطين: تقديم قرار من الهشد مهقف ثانيًا:

نايينا    نم نا فع  ن   ذسنا  زذمي،الوقحنا مشتنالانقراطنت دم نع دط ان تنالث 
نا ح والينا  رهط ئمين  تنبرطونا  ذين  اسعمذينا ع الذين أْلالذ نا س حذتونعذ ن فهعتال ن     

،نن هح نتذ   ن اشذينعر مذينت ذو اناإل ذتابن هحذ نالذذ  ينع دذط ان7491ئمد لن   ن
نت ذذذسنا ذذذترطونا خ  ذذذينعذذذ نا ثذذذ الانعذذذ نا ذذذترطونا ع بيذذذينا ث ئمذذذين  اسعمذذذينا ع  الذذذيون  ذذذته 

نا اسعمذذينا ع الذذينب ذذانب ذذتاطنقذذراطني زذذ نب ئذذذ كن اشذذين را عذذذرهانالذذانئمدذذ ل،نرائ مذذ  
نا  اشذذينبس  زذذان  ذذسن ا  ذذينالذذانأ ذذتن ذذذرن زذذواج،ن  ذذشم ن زذذونمشذذتإونرقذذتناو ذذ  
ا  راط،ن  ط هنرا عينتترطن ولنتدا  نا ح  ي ،نربح نأإنأ ئ ينأرنالدذ ي نت رذ ن

نت ذذسنا  اشذذين ذذ ين ذذموطنعذذ نع دذذط ا،نب  سذذذ ونرقذذتنأالزذذ     ي،نرت ذذتي نال  ر ذذ هن  حذذ ب
نأثش يمذذ نالذذذ رطاهنالذذهنالخ  ذذحنا ساسو ذذ هنراألعذذرابونرقذذ  نبعذذ نأ زذذ كنا  اشذذين أجذذره 
نا  اشذذينالذذان   هذذ طون ذذتبنالذذانا ذذترلناألرطربمذذين تطا ذذينرذذرر نرأ ذذوالنا  مذذوبونرأئ مذذ  

ونرتزذذسانا   رهذذرنب ذذت ن ذذذرون7491 ذذم غينت رهرمذذ نعذذ نا حذذ بإنرا ث ثذذ انالذذانو ن
تو ذذذمينت ع ذذذ نبسذذذشحنال ذذذ   ل،نر س يذذذينا طذذذ بهنا س ذذذت ن ألالذذذ نانا س ت ذذذي،نرتأن ذذذتن
ا  ذذذذرا نا ح ذذذذو ناإلئدذذذذ ئمينرا تيشمذذذذينر ذذذذ ناألق مذذذذ ه،نكسذذذذ نتزذذذذسانالذذذذذرر  ان  دذذذذوهين
ا سذ  ي ناألرلناق ر  جنثس ئمينبرل،نرهعر نبسذذرر ناألغ  مي)ي زذ ن   دذم نع دذط ان

نو(79) ينيموبيي،نرْأار ن ربمينالهنت وهاناتح بناق ر بإن  انا تر   ا(ب انبرن
أالذذذذذ نا ثذذذذذ ئ ،نرا ذذذذذلإنيعذذذذذر نبسذذذذذذرر ناألق مذذذذذي،نع ذذذذذتناق ر  ذذذذذجنا مشذذذذذتنالذذذذذهنبيذذذذذرالن
رهوغو ذذ فم ،نر   ذذان  ذذسنا سذذذرر ن تر ذذينع تطا مذذينالدذذ   ينعذذ نع دذذط انتذذذس ن  ذذان

،نرتحتيذتنالذتونائ    مذين تمس ن رب نراآلارنيموبإ،نرت ولن   س م نا  ذت قط   انأ
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تحذذذتبن ذذذث  نأ ذذذوا ،نت ذذذو انع مذذذ ن ذذذ طيناْلع شذذذينالذذذانقي ذذذ ناأْلالذذذ نا ْس حذذذتونالدذذذثر مينبباطون
ع دط ا،نربعتم ني  نائ خ  نجسعمذينتأ مدذمينت ذو ن وءذهنا ت ذ وطونرأثشذ كنت ذسنا سذتون
الئ    مذذي،نيدذذسحنبذذ  مارونا  موبيذذينب ذذانا  طذذ  نا  مذذوبإنعذذ نأ ذذتابنلنت اذذ ر نقذذتطتم ن
ال ذذ مع  مي،ن  ذذانألنت ذذو ان اشذذينبر مذذينال وئذذينالذذانتدذذعينأ زذذ ك)ث ثينالذذانا عذذر ،ن

نون(79)ث ثينالانا  موب،نرث ثينتع شم ناأْلال نا س حتو(،نتحتيتن  سنا عتب
نا ترطونا ع بيينا ث ئمين  اسعمينا ع  ن ألال نا س حذتوننعذ ن ذ  ن ،نتذ ن7491  ته 

تذذذذذ   ن اشذذذذينالو ذذذذعين  زذذذذمينع دذذذذط ا،نت ذذذذو انبطا ذذذذينرالش قذذذذذينالخ  ذذذذحنالق را ذذذذ هن
ا سطرر ذذذي،نبسذذذ نعذذذ ن  ذذذسنا   رهذذذرنا س ذذذت نالذذذانا  اشذذذينا خ  ذذذينبف دذذذط اونرقذذذتنت فذذذ ن

إن الهشدددد  ذذذذرر ناألق مذذذينقذذذ ي ج ن نئمذذذرر،نطيذذذم نرعذذذتنا مشذذذتنب  ذذذتع  ن ذذذانالنجذذذوامرنلل
ُتعشددب بحددل مذددسلة فلدددطين لقربهددا مددن الذددره الوسددئ، ولهالئهددا لس ددادئ اُلمددم 
الستحدة، وعلب الدول الراغ ة في إيهاء السذردين اليههد أن تعلن ذلك في الجسعيدة 
العامددة، إذ ير ددق قلددف عددرب فلدددطين والدددول العربيددة إلددب إلقدداء العدد ء علددب حددل 

سذردين علب الفلدطيشيين فقدئ... إن أللبيدة سدسان فلددطين مدن العدرب، مذسلة ال
وال بّد من مراعاة هذا المر في كل حل للقزية. وهشداك أقليدة يههديدة يجد   دسان 
حقهقهددا وأسدد اب تقدددمها فددي نطدداه دولددة عربيددة، وال نددرء أمامشددا إال إنذدداء دولددة 

. فالها د  أن يعديع عدرب عربية تعترف لألقلية اليههدية بسافة حقهقهدا السذدروعة
فلدطين  ش ًا إلب  ش  مق اليههد، ويش غي إنهاء االنتداب البريطاني علب فلددطين 

نون(71)نوإعالنها دولة مهحدة ذات أللبية عربية وأقلية يههدية معترف بها"
الانج ئ م ،نطعز نا ترلنا عربمينالذرر ناألق مين  انأ   نبئجني عذ ط نالذهن

ب ني فذذ ن ألق مذذي)ا  موب(نالركذذ اجنر  وقذذ جنا  ذذي،نكسذذ نأ ذذت نالسثذذ نال ثذذ  ناأْلالذذ نا ْس حذذتو،ن
  ذذان ذذتنن–ا وك  ذذينا  موبيذذينمذذوناآلاذذرنا  راءذذجن  ذذانا سذذذرر ،نألئذذجن ذذو نيذذثبإن

،نر  ذذانأيذذين(71)ب ذذانتاس ذذتنرءذذهنا  مذذوبنكأق مذذينعذذ نا تر ذذينا ف تطا مذذينا س  ر ذذين–قو ذذجن
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نا اسعمذذذذذ ينا ع الذذذذذينعذذذذذ نا    ذذذذذهن ذذذذ ل،نفهعذذذذذتنالش قذذذذذذ هنر س مذذذذذ هن ذذذذذتنرجذذذذل ،نراع ذذذذذ  
را عذذذرهانالذذانتذذذرهانا ثذذ ئ ن  ذذانالذذذرر نا   دذذم ن)الذذذرر ناألغ  مذذي(،نبعذذتنا  عذذتي هن

ن  مج،نر  سنبأغ  مذين ،نراال شذ  ن ذذرون ذانا  رذوه ون79 ذوت جنءذتنن00ا   نْأبا   
نءتن  سنا  راط نا مشتنالان  انا ترلنا   ن وت   نو(74)رك ئ  

نقذذراطنا   دذذم    ذذانْأ ذذ نبيشمذذي،نعمذذ نتذذثالانرت  ذذ  ننيظمذذرنألنا مشذذتن  طءذذ  
بس ذذتأنا ع س ئمذذي)أإنعرذذ نا ذذتيان ذذانا دم  ذذينر ذذت نا ذذ نا تر ذذين  ذذانأ ذذ  نبيشذذ (ون
ره  ز ن  سنألنتس شهن ذانالش  ذرونأإنالا سذهني ذو ن  ذانأ ذ  نبيشذ نرالعذرر نبلن
نا مشذذتن  شذذلاننتعذذ ئ ن ا  مذذ لناإل ذذراي   نيرت ذذ ن  ذذانا ذذتياونرعذذ نا دذذم  ن اتذذج،نك ئذذ  

ا   دم ،نرال نك لنيد قم نالهنت سنا سع ئ ونألنتثهتنت دم نع دط ا،نأرن  ذانت خذلنالراطون
نالذذذذذ  رن الشذذذذجنالوقذذذذحن ذذذذت نالم سذذذذ  ،نعزذذذذ جن ذذذذان  ذذذذس،نبلنا ح والذذذذينا مشتيذذذذينطا ذذذذ  

نتحذ رلنا ذ ً لنا خ عذ هنا ط يفمذين(13)نا سد س انا مشوب ،نرل مس نرإلنب ندذ  لنك ئذ  
اإلب ذذ كنبذذألنا مشذذتنت ذذحنالذذانمذذثلكنا سدذذ س انالوقفذذ جن  ذذشم نربذذ انا مشذذتر ،ن ذذان رهذذ ن

نب ند  لنرا ترلناإل  المينعذ نغذر نو ذم نقذراطن الع بي ج،ن  رون انملانك ج،ن  طء  
ا   دم ،نر  ني انب ال  لنا مشتنألنتد سن م  ينالخ  فين  انئحونيز ي نت ذسنا ذترل،ن

ن رهرين  انتذامهنا  ع رلنالعم ن  انا سد ون نو(17) نا تر  ل مس نبئم نك ئ  
ا ع ق هنا ر سمين  انا مشتنرإ راي  نبذ   را ناألر ذانب  ث ئمذينعذ نا دذ بهنن ته

نا ح والذذذينا مشتيذذذينكث ذذذراجنعذذذ ناإلقذذذتا ن7493 ذذذذرنالذذذانأي ذذذولن ذذذ  ن ،نرمذذذونأالذذذرنتذذذرببه 
نالهنا ترلنا عربمينءتنق ذولنب ذراي  نعذ ناأْلالذ نا ْس حذتوون  ذ نا  مذ لن   مج،نث ن وت  

 طجمذذذينا مشتيذذذينا ذذذلإن ذذذتطن  ذذذانال  ذذذرا ،ن  ذذذسنا  ذذذرببنبحذذذرصنا ر ذذذس ن ذذذو اطونا خ
ا ح والذذذينا مشتيذذذين  ذذذانبطا ذذذينربحذذذ نالخ  ذذذحنجوائذذذانا سدذذذأ ينبسذذذ نعذذذ ن  ذذذسنالذذذذ  رن

  اآلت نب  ش   ا  رر نا مشتإنن  ساألقط طنا عربميونرأرطبنا  م لنال رطاهن
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نا مشذتنقذتنا  رعذ نب  رذ انا ذذع مي،ن  ذانأ ذ  ناألالذرنا واقذه،نع و7  ذم نال نباال  
نعذ ننرل مس ب ال  ئم نألنترع نبته  نئف ناأل  و نالهنب راي  ،ن رإئمذ نطرجذ  

ا حذذذتنالذذذانالتاذذذ بنا عذذذترائ ن  رذذذ ان ذذذاننا  ذذذسنا وقذذذ ن ف ذذذرونالف بمذذذ نبئذذذجنيس ذذذ
ن ره نال  را ن م و

نأرلنبر ذينتع ذذر نب  ذراي  ،نع ذتن ذه  م نب ذذان  ذسنأطبعذولنبر ذذين و1 بلنا مشذتن مدذ  
 ب  ال   لنمس نبيرالنرتركم وْأار ،نالان  شم نبر   لن

لنتد قم ن م  ذين ذت نال  ذرا نالذهنرجذوبنا مشذتنرإ ذراي  نجشهذ جنب ذانجشذانعذ ن و0
 اأْلال نا ْس حتوو

برطنا و مان  انب راي  نرا ترلنا عربمذي،نر ذل سنتع  ذتنبلننتس ط ا مشتنألننتوببن و9
 و(11)ا  راعم نب  راي  نيس شم نالانالءط  ن ملانا ترط

،ن ذ ه جنا الدذ ج،نرمذونKamkar Senk )نن ال ذ طن ذ شس)ا   تذانا مشذتإ،نر كذر
ا خذذو نا سح سذذ نالذذانت ذذوهانرنا رذذتاقين ذذ انا ذذترلنا عربمذذينرب ندذذ  ل،نن  قذذ هنتشذذ ال 

نبعذذذتنب ذذذانا سعدذذذ رن ج مذذذينب ذذذ المينءذذذتنا مشذذذت،نل ذذذمس نب ندذذذ  لن ذذذ نت ذذذانقذذذتنائحذذذ  ه 
 و(10)ا ًرب 

  ذانن،ا ح والينا مشتيين   عين انبق الين  قذ هنب  وال  ذمينالذهنب ذراي  نن ئ 
،ن كرنئمذررن7491ا د بهنالانو أ   نبلن  سنيخت نا سر  حنا  والمينا مشتييونعف ن

عذذ نالذذثتسرن ذذذحف ن  ذذتبنعذذ نئ ذذذوب م نبذذألنالوقذذذحنا مشذذتنالذذانالدذذذأ ينتهذذ بلنا سسث ذذذ ان
تونعذذ نيت الذذينب ألرءذذ  نا دذذ ا ت  وال  ذذ  انالذذهنب ذذراي  نقذذ ي ن  ذذانر ذذ نك الذذ نربطايذذين

نعذ نتهذ بلنغ ر نو م ونعع انأ   نالوا ئينا عواال نا سخ  في،نت  انبلنا سر حين مد  
أ  شذذذ نر اطونا خ طجمذذذينا مشتيذذذين،نرعذذذ نا دذذذم  نئفدذذذجا  سث ذذذ نا ت  وال  ذذذ نالذذذهنب ذذذراي  ،ن

أللن  ذذذسن ذذذ ثبإنب ذذذانتفذذذ ق نن،تشذذذوإنبق الذذذين  قذذذ هنب  وال  ذذذمينالذذذهنب ذذذراي  نلنبأئمذذذ 
ئذذرتم ن ذتبنالذانا   مشذ هنا  ذ ننسذ نئف ذ نا ذو اطونن،حنع نالشط ينا ذذر ناألر ذاا سوق
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إجذذراكنرنبذذألنا مشذذتنتع ذذ  نبط ذذ لنرعذذتنب ذذانب ذذراي  ،ننا رذذححنا مشتيذذينا سثهذذتونإل ذذراي  
نو(19)م نالف رء هنبذألنبئذ كن  ق هنب  وال  مينالع

ربعذذذذتنالعرعذذذذينالوقذذذذحنا مشذذذذتنالذذذذانقذذذذراطنت دذذذذم نع دذذذذط ا،نعسذذذذاناألمسمذذذذينبس ذذذذ لن
ال ذذذ  ن  ذذذانالوقذذذحنا ت  وال  ذذذمينا مشتيذذذينالذذذانأ ذذذ لنبر ذذذينب ذذذراي  ونربمذذذلانا رذذذتبن

(David Ben Gurion باع ذذتن ذذانغوطهذذولن) كذر
حيشسددا تغددهر أوربددا، تطفدده  ن،(11)

آسدديا. ففددي آسدديا تقددق أيبددر دولتددين فددي العددالم مددن الشاحيددة العدديددة، وهسددا الرددين 
نحدن  وووثقافتهسا العريقدة واليديلةوالهشد، وتشبثف عظسة هاتين الدولتين أيزًا من 

أيثر من ليرنا مطالبهن بأن ال نغلف أعيششا عن رؤيدة يدعهد دول آسديا وبدعهبها، 
وإذا كان إلسرائيل أن تر ح دولة آسيهية لدي  فقدئ  غراايدًا وإنسدا عدن وعدّي، فدان 

ونالط  هذ جنبزذررطونا عسذ ن  ذانتخ ذم نهذا يعتسد علب اعتراف الدول اآلسيهية بذلك"
رلناآل ذذذ وهينالذذذانغرب مذذذ ن ذذذانا ث  عذذذينا  موبيذذذينا ع رهذذذينالذذذانجمذذذي،نرئذذذذرنا سعرعذذذينا ذذذت

ب  ث  عذذيناآل ذذ وهين ذذ انا ذذذعاناإل ذذراي   ،ن ذذان رهذذ نب طذذ كنا  ع ذذم ناإل ذذراي   نبعذذتاجن
نننو(62)أ  وه جنالانجمينأار ن

 ذذل سن ذذ ني ذذانغرههذذ جنألني ط ذذهنقذذ بونب ذذراي  نب ذذانتع هذذ نأرا ذذرنا رذذتاقينالذذهن
األا ذذذرونتعذذذتنعذذذ نئظذذذرم نئ طذذذينالئطذذذ  نا حقمقمذذذينعذذذ نبق الذذذينا ع قذذذ هنا مشذذذتونعمذذذلبن

ا ط معمذذينالذذهنا ذذترلناآل ذذ وهيونرالذذانجمذذينْأاذذر ،نطأهنب ذذراي  نعذذ نا   ذذ ط نالذذهنا مشذذتن
الرتطنب ه  نئفد ن مذ ونعمذ نتذت  نبئمذ نبر ذينو ذ وهيونر  ذانت أنذتنالذان ذحين  ذسن

نالذذذانتدذذذ م نا ذذذترلناآل ذذذ وهي،نر  ذذذانطأ ذذذ م نا مشذذذتن وجوبمذذذ ،نر  ذذذسنالذذذاناإلب ذذذ ك،نع  ذذذتب
 رهذذ نال  ذذرا نرتهذذ بلنا ع قذذ هنا دم  ذذمينرالق رذذ بييونرعزذذ جن ذذان  ذذس،نترغذذان
ب ذذذراي  نعذذذ نتو ذذذمهنئطذذذ  ن  ق تمذذذ نا  ا طهذذذينالذذذهنا مشذذذت،نأالذذذ جنعذذذ ن ذذذتنا فاذذذوون ذذذ ان
  بطاتم نا سحتربونئدذ م ج،نربذ انراطباتمذ نا زذخسي،نالذهنالذ نيعشمذجن  ذسنعذ نا شم يذينالذان
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رهوءذذذذحنا اذذذذترلناآلتذذذذ ن اذذذذ نا  اذذذذ طونا مشتيذذذذينالذذذذهنون(11)لق رذذذذ بناإل ذذذذراي   ت وهذذذذينا
 ( نن7491-7491ب راي  ن  ستو)

ن-1-ا اترلنطق نن
ب  عس ين)ن1621ر1626رراطباتم نب  م ن  ان  ال ننالانب راي  نا مشتنها   راببال تاطن
ن(166)ا رربمي(ن-ا مشتيي

 الرادرات االستيرادات العام

1626-
1621 

025,555 010,555 

1621-
1620 

600,555 266،555 

1620-
1620 

0,015،555 262,555 

1622-
1621 

6,518,555 281,555 

الذذانا اذذترلنأ ذذ بنألنا س ذذ النا  اذذ طإنكذذ لنعذذ ن ذذ  حنب ذذراي  نربشدذذهيننيظمذذر
ن(وننن7491-7499ن  رو،نل مس ن  ان  ال ن)

ع  سر  حنا  والمذينن  نت انا مشتنال حسدين  ع ه ن  ق تم نب  راي  ون رغ ن  س،
ا مشتيذذذينت  زذذذ ن ذذذت نا  زذذذحمينب  رذذذتاقينالذذذهنبرلن ربمذذذين اهنبال  ئمذذذ هناق رذذذ بيين
ر م  ذذذذمينم ي ذذذذي،نعذذذذ نال   ذذذذ نا رذذذذتاقينالذذذذهنبر ذذذذينب ذذذذراي  ن اهناإلال  ئمذذذذ هنا دم  ذذذذمين
رالق رذذذ بيينا سحذذذتربونئدذذذ م ج،نرالذذذانرجمذذذينئظذذذرناإلباطونا مشتيذذذي،نبلنب ذذذراي  نلنتسثذذذ ن

الذذذ نتذذذ ح  نفمذذذجنا  ذذذو نا ًربمذذذي،نرال  ائمذذذ نا  اذذذ طإن رذذذ  حنن ذذذو ن ذذذوهنرا ذذذت،نغ  هذذذ جن
ونرت خذذلنا  اذذ طون  شمسذذ ن ذذ بهنا  شذذ ع ،نر ذذم نا    الذذ ،نأللن7491ب ذذراي  ن  ذذان ذذ  ن

ب ذذذراي  نيس ذذذانألنت ذذذولنالش عدذذذ جناط ذذذراجن  مشذذذتنعذذذ نالاذذذ لنا دذذذ هنا سرذذذشو ينا  ذذذ نتذذذوبن
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ونكسذ نلنتح ذ إنب ذراي  ن ه بون  بطاتم نالشمذ ،ن  ع هذ نالرك مذ نا  اذ طإنعذ نغذر نو ذم 
ب ذذانا فش ذذ انا مشذذوب،نألئمذذ نال  ئذذين ذذل سنا شذذو نالذذانا فش ذذ انا ذذليانمذذ جررانب  مذذ نالذذانبرلن

ونأالذذذ نال  هذذذ طن(11)أنثذذذرنت ذذذتال جنالثذذذ نا وليذذذ هنا س حذذذتوناألال ركمذذذينركشذذذتانرأرطبذذذ نا ًربمذذذي
ا ثذذذذ ئ نا ذذذذذلإنيفدذذذذذرنمذذذذلانا سوقذذذذذحنا مشذذذذذتإ،نعمذذذذونبلنا مشذذذذذتنتذذذذذر نعذذذذ نب ذذذذذراي  نئ ذذذذذ إن
نج كاجنالان ركينا  حرطناآل  وإنا ع الي،نع تنأئذأتم نا  ذو ن اإلال ره  مينا ًربمي،نر مد  
نتحمطمذذ نب  ر  يذذين  شف ذذلنالخطط تمذذ نا راالمذذينب ذذانتع  ذذرن ذذفون ال ذذ عس طهي،نرالذذ ن ا ذذ  

نو(14)ا د  نع نغر نو م 
ن
 الخاتسة:

ا عربمذذينراثرمذذ ن–رعذذ نالذذ نت ذذت نعذذ نمذذلانا هحذذ نا سذذوج ن ذذانا ع قذذ هنا مشتيذذين
ي زحنألناأل    اناإل راي  مينرئذ  م نع نا مشذتنلنتخ  ذحنالذان  ذ ن  انب راي  ،ن

اطو م نا ع الذين ذانأ ذ   انا رذم وئمينرئذذ  م نعذ نأإنال ذ لنواذرنترهذتنألنت دذ  ن
 نعذذذ نا مشذذذت،نعذذذ نكدذذذاناألا ذذذرونب ذذذانالرسدددسيةأ مذذذج،نب ن سذذذ نا ت  وال  ذذذميناإل ذذذراي  مين 

 ن  ذذذذانك سذذذذينط ذذذذسمي،نئذذذذ بهنالذذذذان قم ذذذذينالثبامذذذذ نألنا ت  وال  ذذذذمينج ئ مذذذذ ،نرا  أن ذذذذتنمشذذذذ
اإل ذذذذذذراي  مينلنتع سذذذذذذتناألجمذذذذذذ ونا ح والمذذذذذذينا ر ذذذذذذسمينع ذذذذذذا ن ذذذذذذ نأئمذذذذذذ نتاشذذذذذذتنإلئاذذذذذذ حن

نب  وال    م نبًز جنالاناألجم وناألار نغ رنا ر سميو
ي ذذترنبلنا سوقذذحنا مشذذتإنالذذانقذذراطنت دذذم نع دذذط انقذذتنأال  ذذجنا  هذذ طاهن تيذذتوون

يس ذذانبغفذذ لنأثذذرنا رذذتاقينا     تيذذين ذذ انا عذذر نرا مشذذوب،نرا  ف  ذذ ن ذذ انعسذذانئ  مذذينلن
نمشذذ نناترذذ لهن ا حركذذ هنا  والمذذينعذذ نا مشذذتنرا عذذ   نا عربذذ ونعع ذذانالذذرنا  ذذ طه نك ئذذ  
تا طهذذذينرث  فمذذذين ذذذ انا مشذذذتنرالشط ذذذينغذذذر نو ذذذم ونرالذذذهنا ًذذذ رنا  رهطذذذ ئ ن  مشذذذت،نرالذذذهن

ا مشتنع نئسذانجتيذتنالذانا ع قذ هنالذهننائ ذ طنا شفو نا  رهط ئ نع نغر نو م ،نبا   ن
نا حركذذينا و شمذذينا مشتيذذينب  حركذذ هنا و شمذذينا عربمذذيونع ذذتن برلنمذذلبنا سشط ذذينراطتهطذذ  
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نا وعذذذوبنا عربمذذذينا ر ذذذسمين  ذذذان زذذذوطنالج س  ذذذ هنا دذذذشوهين  سذذذثتسرنا ذذذو ش ن بطجذذذ  
نا ذخرذذم هنا مشتيذذينا هذذ ط و،ن  هذذ طونا ذذترلنا عربمذذينالذذانولنآل اذذر،نا مشذذتإ،نكسذذ نق الذذ  

ن ًر نت وهينا ررابان  انا ذع  انا مشتإنرا عرب و
 نيحذذت نتً ذذرنجذذومرإنعذذ ن  معذذينا ع قذذ هنا مشتيذذين ذذن،ا ح ذذ ي نت ذذسءذذوكننعذذ 

ن  ذانا ذ عتابنأللناإل راي  مينبثش كنالتونا هح نل  ه طاهن تيتونالشم  ن بلنا مشتن مد  
ررعمذذذذ نعذذذذ نءذذذذوكنر،نتزذذذذح نبسرذذذذ  حم نالق رذذذذ بيينا زذذذذخسينعذذذذ نا عذذذذ   نا عربذذذذ 

ب ذذانتو ذذمهنئطذذ  نتع ال مذذ نا  اذذ طإنالذذهنن ذذع نا رذذعهي ن ذذ ن  ذذانا ع ذذ الق رذذ بيين
نبئجن م نالذان ذ انيذت ونا مشذتنب ذانالع طءذينرطأهنا ت  وال  مينا مشتييا ترلنا عربميون

 ذ نبلنالذانالرذ ح م نألنتر ذانبذجنعسشط ذينغذر نو ذم نتوجم تم ن م لنا ع   نا عربذ  ن
 ي ي،نبح  نتد طمهنألنتذوعرنئط قذ جن  وهذ جن   عذ ي نالشط ينال دعي،نرتس  سنبال  ئم هنم

ألنيدذذ  تن  ذذانن  ذذسرالذذان ذذألنن،ا دذذ س نرا  عذذ رلنالق رذذ بإن ذذ انا مشذذتنرب ندذذ  ل
ا ذذذسنرا خذذو ننجذذتاطنرا عسذذ ن  ذذانتحطذذم كذذذس ر،نناتخفمذذانا زذذًانا ه ندذذ  ئ ن  ذذ

نا لإنيفر ن  انا ذع  انا مشتإنرا ه ند  ئ و
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
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