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  سنجلا ىلع ةمئاقلا ةأرملا قوقح نالعإ صّخلم

 

 ةمدقم
  
 لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا ةيقافتا يف اهيلع صوصنملا سنجلا ساسأ ىلع ةمئاقلا ةأرملا قوقح ديكأت نالعإلا اذه ديعي

 ىلع ءاضقلا نأشب ةدحتملا ممألا نالعإ يف اهريوطت مت يتلاو ،1979 ماع يف ةدمتعملا )واديس( ةأرملا دض زييمتلا

  .ناسنإلا قوقحب ةقلعتملا قئاثولا نم اهريغو ،1993 ماع يف دمتعملا ةأرملا دض فنعلا

 

 دض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا ىلإ وعديو ،ةيباجنإلاو ةيندبلا ةمالسلا يف ةأرملا قوقح ديدج نم نالعإلا دكؤيو

 )ماحرألا ريجأت( "ةليدبلا ةمومألا" و "ةيسنجلا ةيوهلا" ب سنجلا ةئف لادبتسا نع ةجتانلا تايتفلاو ءاسنلا

 .ةهيبشلا تاسرامملاو
  
 ةدحتملا ممألا ةئيه نع رداصلا نيسنجلا نيب ةاواسملا تاحلطصم درسم يف دوجوملا فيرعتلا نالعإلا اذه مدختسيو

 اذه فّرعيو "ثانإلاو روكذلا نيب قرفت يتلا ةيجولويبلاو ةيئايزيفلا صئاصخلا" هنأ ىلع سنجلا فرعي يذلاو ،ةأرملل

 تقو يف عمتجملا اهربتعي يتلا تافصلاو ةطشنألاو تايكولسلاو راودألا" هنأ ىلع )ةسونجلا( يعامتجالا عونلا درسملا

 ةئشنتلا ربع اهميلعت متيو ايعامتجا ةينبم" ةيسنجلا راودألا هذه نأ ىلع صنيو " ...ءاسنلاو لاجرلل ةبسانم نيعم

 ."ةيعامتجالا
  
 عونلا" تاحلطصمب ،ةيجولويب ةئف يه يتلا ،سنجلا ةئف ىلإ تاراشإلا ضوعت يتلا ةريخألا تارييغتلا نإ

 نيناوقلا يفو ،ةدحتملا ممألا قئاثو ضعب يف ،نيسنجلل ةيطمنلا راودألا ىلإ ريشت يتلا ،")ةسونجلا(يعامتجالا

 .ةأرملل ةيناسنإلا قوقحلا ةيامح ضوقت ،نادلبلا نم ريثك يف ةينطولا تاسايسلاو

 

 جامدإ ىلإ ةيمارلا تالواحملا لالخ نم ضيوقتلل نآلا ضرعتت ،سنجلا ساسأ ىلع اهقيقحت مت يتلا ،ةأرملا قوقح نإ

  .نادلبلا ضعب يف ينطولا نوناقلا يفو ،ناسنإلا قوقحل ةيلودلا قئاثولا يف "ةيسنجلا ةيوهلا" موهفم

 

 نيب ةاواسملا مدع ىلع ظفاحتو مظنت يتلا ،ةيعامتجالا ةيطمنلا بلاوقلا نم لعجي "ةيسنجلا ةيوهلا" موهفم نأ ثيح

 موهفملا اذه ّنكميو .سنجلا ساسأ ىلع ةمئاقلا ةأرملا قوقح ضوقي امم ،ةيرطفو ةيساسأ افورظ ،لاجرلاو ءاسنلا

 نوناقلا يف ءاسنلا ةئف نم ءاضعأ مهنأ وّعدي نأ نم ،ةيئاسن "ةيسنجلا مهتيوه" نا ىلع نودكؤي نيذلا لاجرلا

 .اهتاسراممو تاسايسلاو

 

 )ماحرألا ريجأت( "ةليدبلا ةمومألا" ةسرامم ببسب ضيوقتلل ضرعتت سنجلا ساسأ ىلع ةمئاقلا ةأرملا قوقح نأ امك

 ،ءاسنلا هاركإ ىلع ةسرامملا هذه اضيا يوطنت ام اريثكو  .ةعلس ىلإ ةيباجنإلا اهتاردقو ةأرملا ليوحت ىلع يوطنت يتلا

 .ءاسنلاب راجتإلا نم الكش اهرابتعا نكمي ةريثك تالاح يفو

 

 نالعإلا اهل ىّدصتي يتلا ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ
  
 :ةيلاتلا تالاجملا يف سنجلا ساسأ ىلع ةمئاقلا ةأرملا قوقح ديكأت ةداعإ ىلإ نالعإلا فدهي
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 ةسايسلاو نوناقلا يف "ةأرملا" فيرعت

 

 قوقح يف نعطللو ،سنجلا ساسأ ىلع اهسفن فيرعت يف ةأرملا قوقح يّدحتل "ةيسنجلا ةيوهلا" موهفم مدختسُي

 مهتيوه" نا نوعدي نيذلا لاجرلا نإ ."ةيسنجلا ةيوهلا" نمً الدب سنجلا ساسأ ىلع ةيسنجلا مهلويم ديدحت يف دارفألا

 جاردإ ىلإ نوعسي مهنأ امك .ةماعلا ةسايسلاو نوناقلا يف ءاسنلا ةئف يف مهسفن جاردإ ىلإ نوعسي ةيئاسن "ةيسنجلا

 لكشي هنأل ،اهنم ىنعم لك ةلازإب ددهي تائفلا هذه يف لاجرلا جاردإ نكلو .تايلثملا ءاسنلا ةئفو تاهمألا ةئف يف مهسفن

 عسوب دعي مل اذإو .ةيلثملا ةأرملا ةيعضوو مألا ةيعضوو ةأرملا ةيعضو اهيلع موقت يتلا ةيجولويبلا قئاقحللً اراكنإ

  .سنجلا ساسأ ىلع مئاقلا زييمتلا ىلا يدحتلا نعطتسي نلف ةيسنج ةئف نهسفن رابتعا ءاسنلا

 

 ةيباجنإلا قوقحلاو ةمومألا

 

 نيذلا لاجرلا جاردإ نإو .ةدالولاو باجنإلا ىلع ةأرملل ةديرف ةردق ىلإ تاهمألل ةرفوتملا تامدخلاو قوقحلا دنتست

 قوقح ضوقيو ةمومألل ةيعامتجالا ةيمهألا فعضي مألل ةينوناقلا ةئفلا يف ةيئاسن "ةيسنجلا مهتيوه" نا نوعّدي

 .تاهمألا

 

 ىلع ةرطيسلا يف ءاسنلا عيمج قحب حيرصلا فارتعالا نإ" :يلي ام ىلع )1995( نيجيب لمع جاهنمو نالعإ صنيو

 ،1 قفرملا( ."نهنيكمت يف يساسأ رمأ وه قحلا كلذ ىلع ديكأتلا ةداعإو نهتبوصخ اميس الو ،نهتحص بناوج عيمج

17( 

 

 .ةأرملل ةيباجنإلا ةردقلا يف رجاتتو لغتست يتلا )ماحرألا ريجأت( "ةليدبلا ةمومألا" ةسراممب قحلا اذه ضيوقت متيو

 

 عمجتلا ةيرحو تايعمجلا نيوكت ةيرحو ريبعتلا ةيرحو دقتعملا ةيرح يف ةأرملا قوقح

 

 دارفألا ةيوه ديدحت ىلع سانلا رابجإ ةصاخلا تامظنملاو ةماعلا تائيهلاو ةلودلا تالاكو لواحت ،نادلبلا نم ريثك يفو

 دض لمعلا ءاهنإ لثم تاءازج مادختسا متيو .سنجلا ساسأ ىلع سيلو "ةيسنجلا ةيوهلا" ساسأ ىلع مهيلإ ةراشالاو

 .ءاسن اوحبصي نأ مهنكمي ال لاجرلا نأ الثم ،ةيجولويب قئاقحل مهركذ ببسب دارفألا

 

 ساسأ ىلع ميظنتلاو عمجتلا يف تايتفلاو ءاسنلا قحل "ةيسنجلا ةيوهلا" موهفمل جورت يتلا تامظنملا ىدحتتو

 يف ةيئاسن "ةيسنجلا مهتيوه" نا نوعدي نيذلا لاجرلا كارشإ بوجو ىلع رصتو ،ءاسنلا سنجل ةكرتشملا حلاصملا

 .طقف ءاسنلل ةصصخملا تامظنملاو تابسانملا

 

 ةيرحو ريبعتلا ةيرحو دقتعملا ةيرح يف ةأرملا قوقح ضوقتو ،ةأرملا دض زييمتلا نمً الاكشأ تاروطتلا هذه لكشتو

  .عمجتلاو تايعمجلا نيوكت

 

 ةأرملل ةاواسملا قيقحت ىلإ ةيمارلا ةصاخلا ريبادتلا
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 ةصصخملا تايامحلاو صرفلا ىلع لوصحلا نم ةيئاسن "ةيسنجلا مهتيوه" نا نوعدي نيذلا لاجرلا نيكمت متيو

 .ةماعلا ةايحلا يف ةأرملا ليثمت ةدايز ىلإ فدهت يتلاو ،ةيسايسلا بازحألا يف تاحشرملل ءاسنلل مئاوقلا لثم ،ةأرملل

 

 يف ةأرملا ةكراشم ةدايز ىلإ يمرت ةصاخ ريبادت يف ةيئاسن "ةيسنجلا مهتيوه" نا نوعدي نيذلا لاجرلا جردُي امدنعو

 .ةأرملل ةاواسملا قيقحت وه يذلاو ريبادتلا هذه نم ضرغلا ضيوقت متي ،ةماعلا ةايحلا

 

 سنجلا ةيداحا ةضايرلا

 

 ةيداحا ةيئاسنلا ةيضايرلا ةطشنألا يف ديازتم لكشب ةيئاسن "ةيسنجلا مهتيوه" نا نوعّدي نيذلا لاجرلا كراشيو

 ءاسنلا ةردق ضوقيو .ةيدسج حورجب ةباصإلل يلاع رطخل اهضرعي دقو ،ةلداع ريغ ةسفانم يف ةأرملا عضي اذهو .سنجلا

 نم اعون لكشي كلذو ،ةيضايرلا باعلألا يف ةكراشملل لاجرلل ةحاتملا صرفلا سفن ىلع لوصحلا ىلع تايتفلاو

 .تايتفلاو ءاسنلا دض زييمتلا

 

 تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلا

 

 لاجرلا هبكتري يذلا فنعلا نم تايتفلاو ءاسنلا ةيامح قوعي "ةيسنجلا ةيوهلا" ةئفو سنجلا ةئف نيب طيلختلاو

 لوصحلاو لوخدلا نم ةيئاسن "ةيسنجلا مهتيوه" نا نوعّدي نيذلا لاجرلا ةديازتم ةروصب ّنكمي وهو .نهدض نايتفلاو

 .تامدخلل نيمدقمك وأ تامدخلل نيمدختسمك ءاوس ،فنعلا اياحض ءاسنلا معدل سنجلا ةيداحا نكامأ يف تامدخ ىلع

 ةياعرلا قفارمو ئجالملا لثم ،فنعلا اياحض تايتفلاو ءاسنلاب ةصصختملا سنجلا ةيداحا ماكحألا كلذ لمشيو

 ةحصلاو ةيندبلا ةمالسلا زيزعت يفً امساحً ارمأ طقف دحاو سنجل اهزجح دعي ىرخأ ةنكماو تامدخ لمشي امك .ةيحصلا

 ضوقي ءاسنلاب ةصاخ سنجلا ةيداحا نكامأ يف لاجرلا دوجوو .نوجسلا لثم ،تايتفلاو ءاسنلل ةماركلاو ةيصوصخلاو

 نا نوعّدي نيذلا لاجرلا فنعل ةضرع تايتفلاو ءاسنلا لعجي دقو ،تايتفلاو ءاسنلا ةيامح يف تامدخلا هذه رود

 .ةيئاسن "ةيسنجلا مهتيوه"

 

 اهنأل ،تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلا نع ةللضمو ةقيقد ريغ تانايب عمج ىلإ "ةيسنجلا ةيوهلا" ـب سنجلا لادبتسا يدؤيو

 عضو مامأ اريبك اقئاع لكشي اذهو .مهسنج ساسأ ىلع سيلو "ةيسنجلا مهتيوه" ساسأ ىلع فنعلا يبكترم ددحت

  .تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلا ىلع ءاضقلا ىلإ فدهت ةلاعف تاسايسو نيناوق

 

 "لافطألا سنج نييعت ةداعإ"

 

 بلاوقلا عم نوقفتي ال نيذلا "لافطألا سنج نييعت ةداعإ" ـل ديازتم لكشب "ةيسنجلا ةيوهلا" موهفم مدختسُيو

 ىلع يوطنت ةيبط تالخدت مادختسا متيو ."ةيسنجلا ةيوهلا بارطضا" ب مهصيخشت متي نيذلا وأ ،ةيسنجلا ةيطمنلا

 سنجلا تانومرهو ،غولبلا عمق تانومره مادختسا لثم ،ةيسفنلا وأ ةيندبلا لافطألا ةحص ىلع لجألا ةليوط رطاخم

 نكميو اهيلع ةرينتسملاو ةرحلاو ةلماكلا ةقفاوملا ءاطعإل ةيئامنإلا ةيحانلا نم نيلهؤم ريغ لافطأ ىلع ،ةحارجلاو ،رخآلا

 راثآلا كلذكو ،مقعلا كلذ يف امب ،ةمئادلا ةيبلسلا ةيندبلا ةيحصلا راثآلا نم ةعومجم ةيبطلا تالخدتلا هذه ببست نأ

 .ةيسفنلا ةحصلا ىلع ةيبلسلا
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 ةزجوملا تارادصإلا :نالعإلا داوم

 1 ةداملا

 سنجلا ةئف ساسأ ىلع ةمئاقلا ةأرملا قوقح نأ ىلع ديكأتلا ةداعإ

 

 ءاسنلا قحب قلعتي اميف ،"ةيسنجلا ةيوهلا" سيلو ،سنجلا ةئفل ةيزكرملا ةيمهألا ىلع ظفاحت نأ لودلا ىلع يغبني

 .نهدض زييمتلا مدع يف تايتفلاو

 

 تاسرامملاو تاسايسلاو نوناقلا يف ءاسنلا ةئف يف ةيئاسن "ةيسنجلا مهتيوه" نا نوعّدي نيذلا لاجرلا جاردإ لكشي

 .سنجلا ساسأ ىلع ةمئاقلا ةأرملل ةيناسنإلا قوقحلاب فارتعالا ةقاعإ لالخ نم ةأرملا دض ازييمت

 

 ةئف ينعت نأ يغبنيو ،ةغلاب ىثنأ ةناسنا ةأرملا ةئف ينعت نأ يغبني تاسرامملاو تاسايسلاو نيناوقلا عيمج يفو

 الو .ةدلاو مألا ةئف ينعت نأ يغبنيو ،تاغلابلا ثانإلا تاناسنإلا وحن يسنج لويم تاذ ةغلاب ىثنأ ةناسنا ةيلثملا ةأرملا

  .تائفلا هذه يف ةيئاسن "ةيسنجلا مهتيوه" نا نوعّدي نيذلا لاجرلا جاردإ يغبني

 

 2 ةداملا

 يرصح يئاسن عضوك ةمومألا ةعيبط ىلع ديكأتلا ةداعإ

 

 تاردق ىلإ ةراشإللً ايديلقت مدختست يتلا تاملكلا نم اهريغو ،"مألا" ةملك مادختسا رارمتسا نمضت نأ لودلل يغبني

 قئاثو يفو ،تاهمألل تامدخلا ريفوت يفو ،تاعيرشتلاو ،ةيروتسدلا نيناوقلا يف ،سنجلا ساسأ ىلع ةيباجنإلا ةأرملا

 .لاجرلا لمشتل "مألا" ةملك ىنعم رييغت زوجي الو .ةمومألاو تاهمألا ىلإ ةراشإلا دنع ةماعلا تاسايسلا

 

 3 ةداملا

 ةيباجنإلاو ةيندبلا ةمالسلا يف تايتفلاو ءاسنلا قوقح ىلع ديكأتلا ةداعإ

 

 ةيباجنإلا تاردقلل يراثيإلا وأ يراجتلا لالغتسالاو ،يرسقلا لمحلا لثم ةراضلا تاسرامملا نأب فرتعت نأ لودلل يغبني

 تايتفلل ةيباجنإلاو ةيندبلا ةمالسلل تاكاهتنا يه ،)ماحرألا ريجأت( "ةليدبلا ةمومألا" ةسرامم اهيلع يوطنت يتلا ةأرملل

 .سنجلا ساسأ ىلع مئاقلا زييمتلا نم الاكشأ اهفصوب اهيلع ءاضقلا يغبنيو ،ءاسنلاو

 

 4 ةداملا

 ريبعتلاو يأرلا ةيرح يف ةأرملا قوقح ىلع ديكأتلا ةداعإ

 

 كلذ لمشي نأ يغبنيو .ريبعتلا ةيرح يفو يجراخ لخدت نود اهئارآ قانتعا يف ةأرملا قوقح معدت نأ لودلل يغبنيو

  .باقعلا وأ ةيئاضقلا ةقحالملا وأ ةقياضملل ضرعتلا نود "ةيسنجلا ةيوهلا" ـب ةقلعتملا راكفألا نع ريبعتلا ةيرح
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 يف ،"ةيسنجلا مهتيوه" سيلو "مهسنج" ساسأ ىلع نيرخآلا فصو يف صخش لك قحب كسمتت نأ لودلل يغبنيو

 نيذلا صاخشألا ىلع ءازجلا وأ ةقحالملا وأ ةبقاعملا لاكشأ نم لكش يأ رظحت نأ لودلل يغبنيو .تاقايسلا عيمج

  ."سنجلا" ساسأ ىلع سيلو "ةيسنجلا ةيوهلا" ساسأ ىلع نيرخآلا رابتعا ىلع مهرابجإ تالواحم نوضفري

 

 5 ةداملا

 تايعمجلا نيوكتو يملسلا عمجتلا ةيرح يف ةأرملا قح ىلع ديكأتلا ةداعإ

 

 كلذ لمشي نأ يغبنيو .نيرخآلا عم تايعمجلا نيوكت ةيرحو يملسلا عمجتلا يف ةأرملا قوقح معدت نأ لودلل يغبنيو

 ءاسنلا قوقحو ،نهسنج ساسأ ىلع تايتف وأ ءاسن نهرابتعاب تايعمجلا نيوكتو عمجتلا يف تايتفلاو ءاسنلا قح

 نا نوعدي نيذلا لاجرلا جاردإ نود ،ةكرتشملا ةيسنجلا نهلويم ساسأ ىلع تايعمجلا نيوكتو عمجتلا يف تايلثملا

 .ةيئاسن "ةيسنجلا مهتايوه"

 

 6 ةداملا

  سنجلا ساسأ ىلع ةيسايسلا ةكراشملا يف ةأرملا قوقح ىلع ديكأتلا ةداعإ

 

 ةكراشملاو ،باختنالا ةيلهأو ،تيوصتلا قوقح ىلع ةأرملا لوصح نيسحتلً اديدحت ةذختملا ريبادتلا عيمج ىلع يغبنيو

 يف ةكراشملاو ،ةماعلا فئاظولا عيمج ءادأو ،ةماعلا بصانملا لاغتشاو ،اهذيفنتو ةيموكحلا ةسايسلا ةغايص يف

 دض زيمت الأو سنجلا ساسأ ىلع ماقت نا ،ةيسايسلاو ةماعلا ةايحلاب ةينعملا تايعمجلاو ةيموكحلا ريغ تامظنملا

 .ةيئاسن "ةيسنجلا مهتايوه" نا نوعدي نيذلا لاجرلا جاردإب ةأرملا

 

 7 ةداملا

  ةيندبلا ةيبرتلاو ةيضايرلا باعلألا يف طاشنب ةكراشملا يف لجرلاك صرفلا سفن يف ةأرملا قوقح ىلع ديكأتلا ةداعإ

 

 ساسأ ىلع ةيندبلا ةيبرتلاو ةيضايرلا باعلألا يف ةكراشملل ءاسنلاو تايتفلل صرفلا ةحاتإ لفكت نأ لودلل يغبنيو

 نا نوعدي نيذلا لاجرلاو نايتفلا لوخد رظح يغبني ،تايتفلاو ءاسنلل ةمالسلاو فاصنإلا نامضلو .سنجلا يداحا

 اهفصوب تايتفلاو ءاسنلل ةصصخملا سبالم رييغت فرغ وأ قفارم وأ تاقباسم وأ قرف يف ةيئاسن "ةيسنجلا مهتايوه"

 .سنجلا ساسأ ىلع مئاقلا زييمتلا نم الكش

 

 8 ةداملا

   ةأرملا دض فنعلا ىلع ءاضقلا ةرورض ىلع ديكأتلا ةداعإ



 
 

6 
 

 نضرعت يتاوللا ءاسنلل يسفنلاو يندبلا ليهأتلا ةداعإو ةمالسلا زيزعتل ةبسانملا ريبادتلا ذاختاب مازتلالا لودلا ىلع

 ءاسنلا لجا نم سنجلا ةيداحا نكامأو تامدخ زجحو ريفوت ريبادتلا هذه لمشت نأ يغبنيو  .نهلافطألو فنعلل

 تامدخلا سنجلا ةيداحا تادامتعا زجحو ريفوت لمشي نأ يغبنيو .ةماركلاو ةيصوصخلاو ةمالسلا نهئاطعإل تايتفلاو

 قيقحتلا قفارمو ،ةصصختملا ةيحصلا قفارملاو ،باصتغالا اياحض معد تامدخ لثم ،تايتفلاو ءاسنلل ةصصخملا

 يغبنيو .فنعلا لاكشأ نم هريغ وأ يلزنملا فنعلا نم نيرافلا لافطألاو ءاسنلا ئجالمو ،ةطرشلل ةعباتلا ةصصختملا

 ةماركلاو ةيصوصخلاو ةيندبلا ةمالسلا طقف دحاو سنجل اهزجح ززعي يتلا ىرخألا تامدخلا عيمج اضيأ لمشي نأ

 ينمدم ليهأت ةداعإ زكارمو ،تايفشتسملا ربانعو ،ةيحصلا تامدخلاو ،نوجسلا هذه لمشتو .تايتفلاو ءاسنلل

 نكسي ىرخأ ةقلغم نكامأ ةيأو ،سبالملا رييغت فرغو ،تامامحلاو ،ضيحارملاو ،نيدرشملا ءاويإ نكامأو ،تاردخملا

 "ةيسنجلا مهتايوه" نا نوعدي نيذلا لاجرلا قفارملا هذه لمشت الأ يغبنيو ...اهيف مهسبالم نوعزني وأ دارفألا اهيف

	 .ةيئاسن
 

 نوكي نأ بلطتي تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلاب ةقلعتملا تانايبلا عمجو قيقدلا ثحبلا نأب لودلا فرتعت نأ يغبني

  ."ةيسنجلا ةيوهلا" ساسأ ىلع سيلو سنجلا ساسأ ىلع هاياحضو فنعلا اذه يبكترم ةيوه ديدحت

 

 تائيهلا ىلعو .نهدض فنعلا اوبكترا نيذلا سنج ةقدب ّنّيعي نأ يف تايتفلاو ءاسنلا قحب لودلا فرتعت نأ يغبني

 ـلً اقفو مهيلع نيدتعملا فصوب مازتلالا فنعلا اياحض ىلع ضرفت الأ مكاحملاو نيماعلا نيعدملاو ةطرشلا لثم ةماعلا

  .مهسنج لدب" ةيسنجلا مهتيوه"

 

 9 ةداملا

 لفطلا قوقح ةيامح ةرورض ىلع ديكأتلا ةداعإ

 ،غولبلا عمق تانومره مادختساب "لافطألا سنج نييعت ةداعإ" ىلإ ةيمارلا ةيبطلا تالخدتلا نأب لودلا فرتعت نأ يغبني

 ةيئامنإلا ةيحانلا نم نيلهؤم ريغم لافطألا نا .ىلضفلا لافطألا حلاصم مدخت ال ةحارجلاو ،رخآلا سنجلا تانومرهو

 ىلع لجألا ةليوط رطاخم ىلع يوطنت يتلا ةيبطلا تالخدتلا هذه ىلع ةرينتسملاو ةرحلاو ةلماكلا ةقفاوملا ءاطعإل

 مادختسا رظحت نأ لودلل يغبنيو .مقعلا لثم ،ةمئاد ةراض بقاوع ىلإ يدؤت دق يتلاو ،لفطلل ةيسفنلاو ةيندبلا ةحصلا

 .لافطألا ىلع ةيبطلا تالخدتلا هذه
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