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 بىما فً حضه األمٍسمٍتٍه...
 اىجىىبٍت واىىصطى

 مثًٍسا ما وضمع بقىاة بىما ووادًزا ما وفنّس فً بالد اصمها بىما. 

 The« خٍاط بىما»هىىٍىود عىدما خيّدتها عيى شاشتها اىفضٍّت مه خاله فٍيم  و
Tailor of Panama  ٌُحاك فً مىاىٍش بىما أدخيتىا ىعبت عاىم اىجاصىصٍت اىري 

 اىمدٌىت ال اىبالد. 

ىعّو ذىل ٌعىد إىى مىن قىاتها شنّيت عيى مداز اىعقىد أهمٍت اصتساتٍجٍت عيى  و
 اىضٍاصً، فهً صيت اىىصو بٍه اىعاىم األوزوبً اىقدٌم و اىصعٍدٌه االقتصادي و

اىحدٌث، مما جعيها تميل اىقىّة االقتصادٌت األمبس فً أمٍسما اىعاىم األمٍسمً 
 اىىصطى.

 
ٌٍ٘ٛٛٚظٌز، فّّج ال شّه فٍٗ أْ دّٕج دالظ خٍٍّز  ثلضصجظٌز ٚ ِّٙج ٌىٓ ِٓ ضٍفٍجس قٍجقٍز ٚ ٚ

وٌِٛٛذٍج  صشىً زذالً ُقؽًٌّج ٌصً أٍِؽوج ثٌدٕٛدٍز دأٍِؽوج ثٌٛقطى، صسٍطٙج وٛقضج ؼٌىج غؽدًج ٚ
زٍٙج ثٌدٕٛدً ػٕع ثٌّسٍػ دسؽ ثٌىجؼٌذً، فٍّج ٌؽدط قج  قجزٍٙج ثٌشّجًٌ ػٕع شؽًلج ٌٍؽصجذ

  ثٌٙجظا.

وً ٘ػث خؼٍٙج ِمصع ٔدَٛ ٌٍ٘ٛٛٚظ ثٌػٌٓ ٌٕؿي دؼعُٙ فً فٕجظق ِضٛثظؼز ػذؽ أقّجء 
ػمجؼثس ٌّعْٛ فٍٙج إخجؾثصُٙ دؼًٍعث ػٓ ػعقجس  ِكضؼجؼر، فٍّج ٌٍّه دؼعُٙ ثَضؽ فٍٙج دٍٛصًج ٚ

ٌضدٌّْٛٛ دسؽٌّز ألُٔٙ ٌؼٛظْٚ إٌى قٍؽصُٙ ثألٌٚى لذً ثٌشٙؽر، فكىّجْ  فعٌٍٍٛٓ، ٚثٌ ثٌىجٍِؽث ٚ
 دّٕج ال ٌالزمُٛٔٙ دً ٌضؼجٍِْٛ ِؼُٙ وأٔجـ ػجظٌٍٓ. 

 ًٍِ غٍذكْٛ ٚ أؼٌٔٛع شٛثؼؾٍٔغؽ ٚ أٔدٍٍٍٕج خًٌٛ، ٚ فال ػدخ أْ صٍضمً فً دّٕج دؽثظ دٍش ٚ
 ٍِه خجغؽ...  دجؼٌف ٍٍ٘ضْٛ ٚ أٔؽٌىٍٗ إغٍٍؿٌجـ ٚ

 
 باواما اىعاصمت

وٍٍِٛضؽثس ِٓ ثٌكجزً ثٌدٕٛدً ػٍى ثٌّسٍػ ثٌٙجظا  10صّضع ثٌؼجصّز دّٕج قٍضً ػٍى غٛي 
 لٕجر دّٕج فً ثٌغؽح.  فً ثٌشؽق ٚ  La Viejaدٍٓ دّٕج ال فٍٍطج 

 
ثٌػي ٌؼؽف أًٌعج دجقُ   San Felipeٌمغ فً خٕٛح غؽح ثٌّعٌٕز ثٌسً ثٌمعٌُ قجْ فٍٍٍذً 

 . CascoViejoفٍٍطٛ وجقىٛ 
 
ؼًٚٔمج، صؿضؽفٙج ثٌشؽفجس  ٌضٍّؿ ٘ػث ثٌسً دأدٍٕضٗ ثٌمعٌّز ثٌضً ؾثظصٙج صدجػٍع ثٌؿِٓ أدٙز ٚ ٚ

 ثألٍٔمز ِكضسعؽر ؼٚػز ثٌّجظً ثٌىٌٍٛٛٔجًٌ. 
 

 إظجفز إٌى غٌه ٌضعّٓ ثٌسً ِدّٛػز وٕجةف لعٌّز ِٚضجزف ػّعر، ِٕٙج ِضسف لٕجر دّٕج ٚ
 ِضسف ثٌضجؼٌص. 

 
ثٌّٛخٛظ ػٕع لّز ثٌكع ثٌػي دٕجٖ ثألقذجْ  Paseo de la Bavedasٌٚؼضذؽ دجقٍٛ ظٚ ال دجفٍعثـ 

ثالقضّضجع  لذً أؼدؼز لؽْٚ ِالغ ثٌكٍجذ ثٌػٌٓ ٌؽغذْٛ فً ثٌضٕؿٖ قًٍؽث ػٍى ثأللعثَ ٚ
 دجٌّشج٘ع ثٌطالدز ٌٍؼجصّز. 

 
ٔجغسجس قسجح ػصؽٌز دجؼظر صسّعق إٌى  Via Espanaفٍّج صمف فً ثٌسً ثٌضدجؼي فٍج إقذجٔج 

 ثٌضجؼٌص ثٌّضؽف ثٌكجوٓ فً وجقىٛ فٍٍطٛ، فٍذعٚ ِشٙع صسٍع دٍٓ ثٌضجؼٌص ثٌّضشذث دفعجةٗ ٚ
 ثٌسجظؽ ثٌػي ٌذًٕ صجؼٌطٗ.
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فً ِسٍػ ثٌّٕطمز صمغ أغالي دّٕج ثٌؼضٍمز ثٌضً دٕج٘ج ثٌّغجِؽ ثإلقذجًٔ دٍعؼٚ أؼٌجـ ظي  ٚ
   .1519أفٍال ػجَ 

 
ثٌؼجصّز دئظ٘جل ؾٚثؼ٘ج دّؼجٌّٙج ثٌضجؼٌطٍز ثٌضً ال صأدٗ الضضؽثق ثٌؼصؽ فعجء٘ج، دً ال صىضفً 

صسضشع دىثجفز فً ِضٕؿًّ٘  ٕ٘جن، ٚ ٌكضؼؽض ِكؽزٙج ثٌطذٍؼً ِشج٘ع ضالدز صضٕجثؽ ٕ٘ج ٚ
٘ىضجًؼث صسعٓ غجدز ػػؼثء، ٚ 265  ثٌٛغًٕ ثٌّّضع ػٍى ِكجزز Sobreraniaقٛدؽٌؽثٍٔج 

 زعٌمز ثٌسٍٛثٔجس. ثٌسعٌمز ثٌٕذجصٍز ٚ ٚ Metropolitanoٍِضؽٚدٌٍٛضجٔٛ 
 

 قىاة بىما
وٍٍِٛضًؽث ػٍى  80ٚثزًعث ِٓ أُ٘ أّٔجغٙج. صّضع  صؼضذؽ لٕجر دّٕج ِٓ ػدجةخ ثٌٕٙعقز ثٌّؼّجؼٌز ٚ

ظجزٍز وٌْٛٛ ػٍى ثٌّسٍػ ثألغٍكً ثٌضً صسضٛي ِٕطمز وٌْٛٛ  قجزً ثٌّسٍػ ثٌٙجظا ٚ
 ٌٍضدجؼر ثٌسؽّر فؽظٚـ ثٌضكّٛق. 

 
ج صذجع أُ٘ ثٌّجؼوجس ثٌؼجٌٍّز دأقؼجؼ ؾٍ٘عر ِّج خؼً ٘ػٖ ثٌّٕطمز ِمصًعث ٌٍّضكٛلٍٓ ِٓ فٕٙ

 وً ِعْ دّٕج ٚدجٌطذغ ثٌكٍجذ. 
 

ػٍى غٛي ثٌعؼح  صصطف ػٍى ظفضٍٙج ٚ دجضؽر وً ػجَ، ٚ 12000دّٕج أوثؽ ِٓ   صؼذؽ لٕجر
 ثٌّجةً، ثألدؽثج ثٌؼّاللز ثٌّسجغز دجٌغجدز ثٌؼػؼثء ِّج ٌٌّٛع ٌٛزز غذٍؼٍز ػؿ ٔظٍؽ٘ج فً ثٌؼجٌُ. 

 
ٍِؽثفٍٛؼ ػٕع غؽف ثٌشّجي ثٌشؽلً ٌٍؼجصّز ؼصٍف ؼزخ ٌضٍر ٌؿثةؽي ثٌؼجصّز   فً ٚ

 ِج صسٌٛٗ ِٓ ٔشجغجس. ثوضشجف لٕجر دّٕج ٚ
 

ج ٚثجةمًٍج. ٚ ٍمٕجر ٚفٕٙج ٌٛخع ِضسف ٌؼؽض ّٔجغج ِدكّجس ٌ ًّ  Balboaِٓ ظجزٍز دجٌذٛث  فٍٍ
ثٌضً صمغ غؽح دّٕج صٕطٍك ثٌمٛثؼح فً ٔؿ٘ز دسؽٌز ٌطّف قجػجس صؼذؽ ٌ٘ٛكجس ثٌمٕجر ٚصٛالً 

 إٌى دسٍؽر ٍِؽثفٍٛؼ.
 

 جزٌسة تابىغا
وٍٍِٛضًؽث. صٍّه ٘ػٖ ثٌدؿٌؽر ثٌكجدسز فً  20صمغ خؿٌؽر صجدٛغج خٕٛح دجٔجِج ػٍى ِكجفز 

ِسٍّجس غجدجس ػػؼثء ؼثةؼز. وّج صٍّه ثٌدؿٌؽر ٚثزعر ِٓ  ٌٙجظا شجغًتج ؼًٍٍِج ٌؤٌؤًٌج ٚثٌّسٍػ ث
 أُ٘ ِكضؼّؽثس غٍٛؼ ثٌذدغ فً أٍِؽوج ثٌالصٍٍٕز. 

 
ألٔٗ فً دؼط أشٙؽ ثٌكٕز صضعّص دؼطؽ ثٌٕذجصجس « خؿٌؽر ثٌؿ٘ٛؼ»ٌطٍك ػٍى ثٌدؿٌؽر ثقُ  ٚ

ٌشٙع ػٍى  ج إٌى ثٌمؽْ ثٌكجظـ ػشؽ، ٚثٌذؽٌز ثٌػي ٌفٛذ فً فعجةٙج. ٌؼٛظ ثقضؼّجؼ صجدٛغ
ٌمجي إٔٗ ِٓ ٕ٘ج أدسؽ دٍؿثؼٚ ثألقذجًٔ ثٌػي فضر  . 1505ٚغٌه ٚخٛظ وٍٕكز صغٍؽر ُشٍّعس ػجَ 

 . 1524دّٕج، ٔسٛ ثٌذٍؽٚ ٌٍسضٍّٙج ػجَ 
 

  Boqueteبىمٍت 
إغجؼ٘ج ثٌطذٍؼً ثٌّسًّ. صطضذب ٘ػٖ ثٌذٍعر ثٌصغٍؽر فً  صشضٙؽ دٛوٍش دّٕجضٙج ثٌٍطٍف ٚ
وٍٍِٛضًؽث شّجي ِٕطمز ظثفٍع. ثٌضدٛثي فً دٛوٍش ٌىْٛ إِج  35لٍخ ٚثٍظ ِضعزؽج، ػٍى ِكجفز 

ث ػٍى ثٌمعٍِٓ أٚ ػذؽ ؼوٛح ثٌطًٍ ٚ  َ  ثالقضّضجع دّؽثلذز ثٌطٍٛؼ. قًٍؽ
 

ٔذضز  وً ٘ػث فً ِٕجش ٔمً صطضؽلٗ ٔكّجس ِٕؼشز صأصً ِٓ ثٌكًٙ ثٌػي صؿؼع فٍٗ ثألؾ٘جؼ ٚ
ً دٙج ضالي فٍٍؽث ظٚ الـ فٍٛؼٌٗ إٌٗ ظي وجفٍٗ فً وجْٔٛ ثٌثجًٔ/ ٌسضف ثٌسّعٍجس، ٚ ثٌمٙٛر ٚ

 ٌٕجٌؽ ِٓ وً ػجَ. 
 
ِضًؽث  3475صشىًّ دٛوٍش لجػعر ِّضجؾر ٌٍشؽٚع فً ثٌصؼٛظ إٌى دؽوجْ دجؼٚ ثٌػي ٌذٍغ ثؼصفجػٗ  ٚ
ٌّىٓ ؾٌجؼر ثٌّضٕؿّٖ ثٌٛغًٕ ثٌّّضع ػٍى ِكجزز   وٍٍِٛضؽثً غؽدًج. وّج 15ثٌػي ٌذؼع ػٕٙج  ٚ

 ٘ىضجؼ زٛي ثٌذٍعر. 14300
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 أزخبٍو صان بالس

ألؼضذًٍ قجْ دالـ ػٍى غٛي ثٌكجزً ثٌىجؼٌذً، ِٓ ضٍٍح قجْ دالـ  387صٕضشؽ ثٌدؿؼ ثٌـ 
 إٌى ثٌسعٚظ ثٌىٌِٛٛذٍز، ِىٛٔز ِمجغؼز صضّضغ دجقضمالي غثصً ٌعٌؽ٘ج قىجٔٙج ٕ٘ٛظ وٛٔج. 

 
صٕشػ فً ثألؼضذًٍ  صمجٌٍعُ٘. ٚ ػجظثصُٙ ٚ ٌغضُٙ ٚ لع ثزضفظ ٘ؤالء دٕظجُِٙ ثاللضصجظي ٚ ٚ

ثٌكٍجزز. ٌمصع٘ج ثٌكٍجذ ٌّّجؼقز ٘ٛثٌز ثٌغطف ضالي شٙؽ  ثٌصٍع ٚ صدجؼر زذٛح ثٌىجوجٚ ٚ
 ٍٔكجْ/ ثدؽًٌ. 

 
وٛوٛ دالٔىٛ أوثؽ ثٌدؿؼ خػدًج ٌٍكٍجذ.  ٚ Kagantupuوجغجٔضٛدٛ  ٚ  Achutupuصؼضذؽ خؿؼ أشٛدٛصٛ 

دٍٓ ثٌؼجصّز دّٕج قٍضً وّج  ضػّ خٛي دٍٕٗ ٚ ٌّىٓ ثٌٛصٛي إٌى ثألؼضذًٍ دجٌطجةؽر إغ ٕ٘جن
 ٌّىٓ ثٌٛصٛي إٌٍٗ دٛثقطز ثٌمٛثؼح ثٌضً صٕطٍك ِٓ ِٕطمز وٌْٛٛ.

 
 
 

 

 


