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1 نوكتل يبوروألا  ركفلا  ميهافم  نم  ةاحوتسم  .هشيعي  ام  عم  ىشامتي  ال  فلختم ، ٍضامك  هثرإ  ًازواجتم  هعقاو ، ىلع  بلغتلل  تالواحم  ةدع  نوكي  نأ  ىلإ  يضاملا  نرقلا  ةياهن  ذنم  يبرعلا  ركفلا  عفد  ام  نإ  .اهشيعت  يتلا  ةنمزألا  كلت  تاضقانت  لمحي  يذلا  دوجولا  عقاو  يه  مويلا  ةيبرعلا  ةينالقعلا  نإف  يلاتلابو  ممألاو ، تافاقثلا  عونتب  فعاضتت  اهنأل  ةفلتخم  ةينالقعلا  نإف  ةيناسنإ ، قافآو  تافص  ةيملاع ، روذجو  ةيوه  عقاولا ، يف  لقعلا ، ناك  اذإ 
امو ةمدقتم  امك  نيرخآلا  نم  هلبقن  ام  وه  ةلكشملا ، رهوج  حبصت  يلاتلابو  ايجولونكتلا  دامتعال  ةيحورلا  راكفألل  ةلثامم  ةيلمعو  ةيحورلا ، راكفألا  عم  قفاوتتل  يبوروألا  ينقتلا  ركفلا  عم  فيكتلا  ةلواحمو  فيكتلا  ةيلمع  مث  نمو  هثرإ ، يه  ةيحورلا  راكفألاو  ةثيدحلا ، ابوروأل  اجاتن  ينقتلاو  يعيبطلا  ركفلا  نوكي  امدنع  نيتفلتخم ، نيتيركف  نيتظحل  يه  هذه  نأ  ضارتفا  ىلع  رخآ ، عقاو  عم  دحاو  عقاو  نيب  نزاوتلا  قيقحتو  قيفوتلا  ىلع  ةرداق 

ميدقلا نزاوتلا  لادبتسا  نامضو  ةهجاوم ، نود  نم  ةيمالسإلا  ةيبرعلا  تاعمتجملا  يف  ةينالقعلا  لاخدإ  ةمدصلا )  ) هذه جئاتن  نمو  .راكفألا  جاتنإ  ىلع  ةرداق  ريغ  ةفاقث  لباقم  يف  ةيبوروألا ، ةفاقثلا  يتفاقث  نيب  ضقانت  روهظ  ىلإ  ىدأ  امم  اهرسأب ،) ةمألا  ةفاقث  لثمت   ) ةيمالسإ ةيبرع  ةفاقث  يه  دحاو ) ركف  ًالثم  وأ   ) ةدحاو ةفاقث  عمتجم  يف  رخآلا  ةفاقث  لوخد  ىلإ  ةرورضلاب  تدأ  رخآلا  نيبو  اننيب  تثدح  يتلا  ةمدصلا  نإ  انثارت  يف  هيلإ  ىعسن 
ركفلل ًادادتما  وأ  ًارارمتسا  كلذ  نكي  مل  يبرعلا ، ركفلا  يف  .يسايسلاو  يفسلفلا  ىوتسملا  ىلع  موهفمك  اهتيعرش  .همالتسا  متي  ملو  .ةتيم 2  وأ  ةزجاع  ةيوهلاو  انألاو  انأ  نع  ربعت  يتلا  ةيفاقثلا  لكايهلا  نوكت  امدنع  الإ  ثدحي  ضيفختلا ال  اذه  نأ  دقتعنو  ...نيرخآلا  نم  اهفوخو  اهقالغناو ، ةيوهلاو ، انألاو  انأ  ريجفتو  لازتخا  نع  ريبعتلا  نم  قمعأ  ىنعم  اهل  اهريغ  انألا / ةيئانث  نأ  دقتعن  قايسلا  اذه  يف  اننأل  ةيناسنإو ، ةيلاعف  رثكأ  ديدج  نزاوتب 
لقعلا ريسفتو  لقعلا  ةوقب  ناميإلا  ىلع  موقت  ةسراممك  هرربي  ام  هل  ةينالقعلا  بايغ  نأل  .رزجلاو  تاقفدتلاو  راسحنالا  نم  ريثكلا  رذحب  زيمتي  لازي  الو  ناك  فارتعا  وهو  برغلا ، عم  عامتجا  دعب  ةينالقعلا  يبرعلا  ركفلا  ملعت  دقل  .صوصخلا  هجو  ىلع  ةمدصلا  دعب  لوقي  وأ  راونألا  رصعو  ثاعبنالاو  ةيبوروألا  ةفسلفلا  رداصم  نع  فشك  نأ  دعب  يبرعلا ، ركفلا  تايط  يف  اهسفن  تضرف  يتلا  ةيفرعملا  تازاجنإلا  نم  ناك  لب  يبرعلا ،
ةراشإلا تناك  اذإو  ...بيرجتلاو  لادبتسالا  ىلع  موقي  ًاحضاو  ًالوقعم  ًاعجرم  نوكي  نأ  نم  ًالدب  ةقباسلا ، ةيديلقتلا  ةيعجرملا  اهددحت  فقاوم  ذختي  لازي  الو  ةرشابم ، اهيف  مهاسي  نأ  نود  نم  هينيع  مامأ  ثدحت  يتلا  ىربكلا  تالوحتلا  ةمدص  نم  يناعي  لازي  وهو ال  .ةيقيقحلا  ةسرامملا  نم  بناوجل  لقألا  ىلع  وأ  ةحرتقملا ، عقاولا  ةيلمعل  قيمع  ريظنت  قلخو  ةدئاسلا ، ةينالقعاللا  ةمواقم  ىلع  رداق  ريغ  ركفلا  لازي  ال  كلذ ، عمو  ...ةينالقعاللاو 
يفطاعلا هاجتالا  يأ  رخآلا ، نم  زخو  قئاف )  ) ينالقع دوجو  يناثلا : ىوتسملا  .ةيلوقعملاب  همظعم  يف  نازيمتي  نييرحس  عقاوو  ىؤر  نم  تداس  يتلاو  ميدقلا ، ثارتلا  اهمدق  يتلاو  ةرادج  نع  اهقحتسي  يتلا  ةقباسلا  رصعو  ينالقعاللا  رهظلا  دوجو  لوألا : ىوتسملا  ةينالقعلا : نم  تايوتسم  ةثالثب  يبرعلا  ركفلا  زيمتي  ثيحب  ثيدحتلا ، قيرط  ببسو  ةثادحلا  حاتفم  وه  لقعلا  نإف  قيضلا ، ىفنملا  يضام  نم  ركفلا  ريرحتل  ةديفم  لقعلا  ىلإ 
ةيمالسإلا ةيبرعلا  ةفاقثلا  نم  نيعم  بناجل  ةيقطنملا  سسألا  فعض  مهتالواحمو  مهدوهج  برعلا  نيفقثملا  نم  ديدعلا  سرك  ريخألا  ىوتسملا  اذه  نم  مدقتلا ، اذه  قيقحت  يف  رارقلاو  ةيؤرلا  يف  فلتخت  اهنإف  مدقتلل ، ةيادبلا  ةطقن  عم  قفتت  تناك  اذإو  يتلاو  ةفلتخملا ، تاحرتقملاو  ةثيدحلا  جهانملا  باعيتسا  لالخ  نم  ةيساسأ  ةينالقع  كانه  ثلاثلا : ىوتسملا  .نييضاملا  نينرقلا  يف  ةضهنلا  رصع  ركف  لثمي  ناك  امك  ةثيدحلا ، ةراضحلا  تايلآل 

ركتبملا يبرعلا  لقعلا  روطت  ىدم  لوحو  ةيبرعلا ، ريكفتلا  ةقيرط  لبقتسم  نع  يلاتلابو  يبرعلا ، باطخلا  عاونأ  يف  اهتيمهأو  اهعاونأو ، ةينالقعلا  ةناكم  نعو  ًاديدج ؟ مأ  ناك  ًاميدق  يبرعلا ، ركفلا  يف  ةينالقعلاو  لقعلا  دوجو  وه  ام   3 ةيلاتلا : ةلئسألا  ىلع  ةباجإلا  اولواحي  نأ  نوديري  .مهليلحت  يف  مهجهنو  مهلكاشم  نوعضي  كانهو ، انه  اوناك  مهنأ  حيحص  ...يمالسإلا  يبرعلا  ركفلا  تالاجم  نم  نيعم  لاجم  يف  سسألا  هذه  ةوق  وأ  ةيديلقتلا ،
ًايبرع ًاركفم  يربجلل  انرايتخا  كلذل  .هسيدقت  ةلواحم  وأ  حومطلا  وأ  سجاهلاب  ءاوس  اهانبت ، يتلا  ةيبرعلا  ةيركفلا  جذامنلاو  تاهاجتالا  لالخ  نم  هئاشنإ  ةيناكمإ  نع  فشكي  امم  هميدقت ، ةيفيكو  هدوجو  ءارقتسا  هنم  ضرغلا  يبرعلا ، ركفلا  ةينالقعل  ًايساسأ  ًايثحب  ًاجهنم  لمعلا  اذه  لثمي  ...اهريغو  هذه  ةلئسأا  .ةيملاعلا 4 ةيركفلا  ةحاسلا  ىلع  اميس  الو  ثدحت ، يتلا  رييغتلا  تايمانيدل  ةباجتسا  ةيبرعلا  ةينالقعلا  ءاسرإب  قلعتي  رمألا  نأ  امك  جتنملاو ؟

ثيدحلا يبرعلا  ركفلا  روطت  نإف  اذكهو ، .ثيدحلا  رصعلا  تابلطتمل  اقفو  ثيدحلا  رصعلا  يف  ةيبرعلا  ةفاقثلاو  ريكفتلا  ةينب  رييغت  يف  أدبي  يذلا  نمو  .ةيدقن  ةيرظن  قلخ  فدهب  يبرعلا ، لقعلل  يملعلا  دقنلا  ةمهم  يف  انجذومن  رمتسي  يلاتلابو  لقعلا ، نيج  لالخ  نم  همكحت  يتلا  تاقالعلا  ماظنب  يبرعلا  انلقع  دودح  مسريو  خيراتلل ، انمهف  ديعي  ًايفاقث  ًاعورشم  ىرخأ  ةهج  نم  لمحيو  ةلكشملل ، يقيبطت  جذومن  هنأ  دقتعأ  ةهج ، نم  نكلو  ًاثيدح ،
ىلع ةمئاقلا  ةيوفعلا  نم  ًالدب  ةيلاثملل ، ) ةضهانم   ) ةمظنأ لباقم  يف  لقعلا ، ىلع  مئاق  ماظنو  موهفمك  ةينالقعلا  موهفم  حيحصتل  ةلواحم  ًالوأ ، ةيتاحلطصم  ةمدقم  مادختساب  ناك  وه  ناك   6 ةينالقع ) لقع , : ) ّةيداع لوخد  لصفلا 1 : .ناتقيثو  هل  لصف  لك  لوصف ، ةعبرأ  نم  نوكتت  يتلاو  ةيلاتلا ، ةطخلا  اهرابتعاب  اهاندمتعا  يتلا  ةطخلا  عورشمل  اهتيؤرل  ًاقفو  ةساردلا  هذه  تيرجأ  كلذل  .ةيركفلا 5  لئاسملا  عيمجل  ينالقع  ليثمت  ىلع  موقي 
لماحو هدعب ، امو  رشع  سداسلا  نرقلا  يف  رهظ  يذلا  هاجتالا  اذه  راونألا ) رصعو  ةضهنلا  رصع   ) ثيدحلا يبوروألا  ركفلا  يف  هجوتك  اهروطتو  اهروهظ  لالخ  نم  ةينالقعلل  يخيراتلا  موهفملا  ىلع  زيكرتلا  ةساردلا  يف  انلواح  يميهافملاو ، يحالطصالا  قايسلا  اذه  لظ  يف  انناو  .نوكلاو  مائو )  ) يلقع وه  ام  نيب  ةكرتشملا  ةقفاوملا  ىلع  مئاق  ملاعل  ةيؤرك  اهموهفم  حيضوت  ًاضيأ  انلواح  اذكهو  يرشب ، لعف  لكل  ردصمك  ةينالقعلا  ريغ  عفاودلا 
ةيبذاج ىلع  ءانبلاو  يعانصلا ، مكارتلا  يف  عونلاو  ةيمكلا  ىلع  بلطلل  ةباجتسا  ةايحلا  بناوج  عيمج  ديشرت  يف  ًاحلم  ًارود  بعل  ام  وهو  .ايفارغجلاو  ةفرعملاو  ةيملعلا  تافاشتكالاو  ةيعانصلا  ةيمنتلا  لثم  .موهفملا  اهجتنت  يتلا  طورشلا  ىلع  ءوضلا  طيلست  لواح  اضيأ  زيكرتلا  ضعب  عمو  يلقعلا ، ) ريسفتلا  ةرئاد  جراخ  يأ   ) ةيلقعلا وأ  ةيلقعلا  سيل  نأ  لك  ىلع  عقاولا  نم  هداعبتسا  يلاتلابو  ةفلتخمو ، ةلماكتم  يناعم  ةدع  نم  ًاءدب  لوألا ، لقعلا 

يف يلوادت  موهفمك  ةينالقعلا  هيلع  تحبصأ  ام  ىلإ  .ةيبرغلا  ةفرعملا  ماظن  يف  ةمهم  لوحت  ةطقن  تناك  امك  تالاجملا ، فلتخم  يف  اهتدهش  يتلا  تاروثلاو  ءاوضألا  رصع  نم  لاقتنالا  ةساردلا  هذه  يف  انلواح  ةثادحلا .) دعب  امو  ةثادحلا   ) ةثيدحلا ةفسلفلل  موهفمك  ةينالقعلا  وه  يناثلا  عوضوملا  .هاجتالا  اذه  لخاد  ةينالقعلل  فلتخملا  جذومنلا  رابتعالا  يف  ذخألا  عم  .طناكو  تراكدك  يف  يفسلفلاو  يركفلا  ىوتسملا  ىلع  هاجتالا  اذه  يلثمم 
ةفلتخم تارايت  ىلع  اندمتعا  انه  .مويلا  ركفلا  ةحاس  يف  ةيئرملا  ريغو  ةيرسلاو  سدقملاب  برغلا  مامتها  رسفي  ام  وهو  .لقعلا  نم  اهل  ساسأ  رداصم ال  فاشتكا  ىلإ  ةدوعلاو  .ةديقعو  ةليسوك  ةثيدحلا  يتينالقع ، منص  رسكو  .ريونتلا  دح  يه  يتلا  ةينالقعاللا ، هذه  فيرعت  ةداعإ  لالخ  نم  ةينالقعلاو ، لقعلاو  لاؤسلا  لالخ  نم  ىربكلا  تالوحتلا  وأ  ةلئسألا  لوح  راكفألا  يأ  ةثادحلا ، دعب  ام  وأ  ريونتلا  دعب  ام  ركف  يف  اميس  الو  ةثيدحلا ، ةفسلفلا 

فيك مث  همهفو ، مالكلا  هفرع  امدنع  لقعلا  موهفم  انعبات  ديدجلا ، وأ  ميدقلا  يبرعلا  ركفلا  يف  اهنع  ىنغ  صن ال  ةلصوك  نآرقلا  يف  ةصاخ  اهانعم ، فاشكتساو  ىنعملاو  لقعلا  ةغل  حلطصم  فاشكتسا  هيف  انلواح  يلاكشإ  لصف  لالخ  نم  يمالسإلا 8  يبرعلا  ثارتلا  يف  لقعلا  مهف  يناثلا : لصفلا  .يبرغلا  ركفلا  يف  ةثادحلا  دعب  ام  ركفلا  اذه  نع  تاريبعتك  وكوفو  سوارتش  يفيل  رالهب ، رفيك ، نيفقثملا ، فقاوم  يف  فقن  لاجملا ، اذه  يف 
امم ينالقعلا ، ريكفتلا  عاونأ  ضعبل  ةركبملا  تامالعلا  ىلع  فرعتلا  لجأ  نم  لقنلاو  لقعلا  ةلكشم  ىلإ  رظنلاب  ةساردلا  هذه  تصخ  نيملسملا 9  ةفسالفلا  يف  ةلاحإلاو  لقعلا  ةلكشم  يناثلا : روحملا  .ثحبلا  ةلكشم  ببسب  نوكت  ىتح ال  ًادج ، ةفثكمو  ةريصق  تناك  ةساردلا  هذه  نأ  انظحالو  اهانذخأ ، يتلا  تاساردلا  قطنم  قفو  ةيغالبلا  قرفلا  نيب  زراب  رّايتك  ةلزتعملا  ةعومجم  انمدختسا  .اهلوح  اولداجت  يتلا  اياضقلا  فلتخم  يف  هومدختسا 
يف رظنلا  ةداعإ  لالخ  نم  يفرعملا  قارتخالا  لاكشأ  نم  لكشك  نيببسل : افقوأ  دق  نودلخ  نباو  دشار  نبا  نأ  انركذ  امك  .مهريكفت  تزيم  يتلا  ةينالقعلا  .دوهجلا  هذه  ىلع  ديكأتلا  مث  نمو  ةفسالفلا ،  دوهج  يف  هدودحو  لقعلا  ةيناكمإ  ىلع  ديكأتلا  نأ  وه  انتسارد  فادهأ  دحأ  ةعيرشلل ، ًاقفو  هفييكتو  صنلا  ريسفت  ىلع  ةيناكمإك  ريخألا  يف  لقعلا  دوجو  عبطلابو  ةفسلفلاو ، نيدلا  نيب  قيفوتلا  نم  فقوم  ذاختا  ىلإ  نيملسملا  ةفسالفلا  رطضا 

ةيبرغلا ةضهنلا  ةبرجت  نع  ةليدب  تاحورطأو  فقاومب  تزيمت  اهنأل  ةيلاربيللا ،) ةيفلسلا ،  ) ةيسيئرلا هتارايت  عم  ةضهنلا  باطخ  يف  ةمدختسملا  ميهافملاو  ئدابملا  ىلع  ًازيكرت  رثكأ  عوضوملا  اذه  يف  ثيدحلا 10  يبرعلا  ركفلاو  يوضهنلا  ركفلا  يف  ةينالقعلا  ثلاثلا : لصفلا  .هتحفاكمو  ثارتلا  ةءارقل  مساح  لحك  يدقنلا  اهعورشم  يف  اهجاردإ  ىلإ  اهعفد  امم  يبرعلا ، لقعلا  ىلإ  ةراشإ  لاثملا ، ليبس  ىلع  يهف ، .ةيمالسإلا  ةيبرعلا  ةرودلا 
ىلإ ءاقترالا  انلواح  عوضوملا ، اذه  يف  ثيدحلا 11  ركفلا  يف  ةينالقعلا  سجاه  يناثلا : عوضوملا  .رواجتلا  طاطحنالل  ةمزاللا  فورظلا  ىلع  ءوضلا  طيلستل  مهتالواحم  لالخ  نم  اهيلإ  اورظنو  داورلا  ضعب  روصت  امك  .مدقتلاو  ةينالقعلا  عورشم  نمضتي  يذلا  يلاربيللا  باطخلا  ىلع  نازكري  نينايب ، يف  تسكعنا  يتلا  ىرخألا ،)  ) ةيئانثلا ةلكشم  ىلإ  هابتنالا  انتفل  ةلواحملا ، هذه  يفو  ً.اصوصخ  لمحي  ام  لك  عم  يبرعلا  عضولل  اهتهجاومو  ًامومع 
نم اهتاهجوت  فالتخا  نم  مغرلا  ىلعو  .ىرخأ  تاقوأ  يف  ةتوحنمو  خاسنتسا  ميهافم  عم  ةعوبطم  مهتاباتك  نم  ريثكلا  نأ  ىلإ  رظنلابو  .اهيف  جاتنإلا  ةانب  دقن  مث  ةمزألل  مهصيخشت  لالخ  نم  ثيدحلا  يبرعلا  ركفلا  يف  لوحت  ةطقن  ثارتلا  اياضقب  مهمامتها  تارايتلا  هذه  داور  ضعبل  انرايتخا  ناكو  .ثارتلا  ةيضق  يف  رظنلا  حتف  ةداعإ  وأ  ثيدحت  ىلع  لمعلا  يه  ةديدجلا  ةدالولا  قيقحت  طورش  مهأ  نأ  ىلع  تقفتا  يتلا  ةيركفلا  تارايتلا  مهأ 
اذه لالخ  نمو  لصفلا  اذه  يف  نحنو  يرباجلا ، جذومن  انرتخا  حيضوتلا ، يف  قبس  ام  ىلإ  ةفاضإلاب  .ةديدج 12  ةيبرع  ةينالقع  فاشتكا  لجأ  نم  يرباجلا : دباع  دمحم  عبارلا : لصفلا  .ةساردلا  هذه  لجأ  نم  هب  انمق  ام  عم  قفتي  امب  .اهلولح  مييقت  ةلواحم  مث  نمو  اهجهن  ةعيبطو  اهلكاشم  ىلع  فرعتلا  وه  انفدهو  اههجوت ، تزيم  يتلا  ةيركفلا  ةيضرفلا  ساسأ  ىلع  تاهيجوتلا  هذه  فينصت  انلوح  دقف  ثارتلا ، هاجت  ىؤرلاو  فقاوملاو  جهنلا  ثيح 

.خيراتلا قلخ  يف  ةطروتمو  ًايتاذ  ةرربم  نوكت  يكل  اهيلع  ءاضقلا  لجأ  نم  اهيلع  ءاضقلا  لجأ  نم  ةيديلقت  ةينب  قلخو  ةدئاسلا  ةيهقفلا  ةينبلا  ريمدت  ةيناكمإو  نيودتلا ، نم  ديدج  دهع  يف  لوخدلا  وهو  يبرعلا ، لقعلا  دقن  يف  هددح  يذلا  ضرغلا  ىلع  موقي  ثرإ  ةحفاكمل  هتيؤرب  قلعتي  لوألا  .هعورشم  يف  نيتزراب  نيتيراوح  نيتطقن  ىلع  زيكرتلا  لالخ  نم  يبرعلا  لقعلل  يدقنلا  هعورشم  يف  ةنلعملا  فادهألا  فاشكتساو  فاشكتسا  انلواح  دقل 
يبرعلا لقعلا  ةينبو  يبرعلا ، لقعلا  نيوكت  عورشملل : ةيسيئرلا  هلامعأ  لالخ  نم  يجولويديإلاو  يخيراتلاو  يوينبلا  ليلحتلا  صئاصخ : ثالثب  ًافلس  ًاددحم  ًاليلحت  انددح  نيتحوطخلا ، نيتاه  نيب  نمو  .ةيلاحلا  انتاعلطت  ةيبلتل  ثارتلا  نم  ةيباجيإ  رصانع  رامثتسال  دقتعي ، ناك  امك  اهلوانت ، ةيفيك  ىلع  زيكرتلا  انلواحو  هخيراتب ، قلعتي  اميفو  هتينب  مهف  ىلإ  هعفدو  ةثيدحلا  ةءارقلا  ثرإ  ةءارقب  هل  حامسلا  ةيفيكب  ةيساردلا  جهانملا  ةلكشم  طبترت  ًايناث :
اناياضق يف  هرامثتساو  صاخلا  هليثمت  نيب  عمجلا  ىلع  ًارداق  ناك  ىدم  يأ  ىلإ  .يدقنلا  حالسلا  اهذختا  يتلا  ةقلطملا  ةعيطقلا  قيقحت  يلاتلابو  ةقباسلا  ةيثارتلا  تاءارقلا  ىلع  بلغتلا  نم  يرباجلا  نكمت  ىدم  يأ  ىلإ   15 ةيلاتلا : ةلئسألا  لالخ  نم  يرباجلا  عورشمل  ةيدقن  ةبراقم  ةباثمب  نوكن  نأ  ىلع  انلمع  سيسأت 14 ، ىلإ  يلاعتلا  نم  يرباجلا : يناثلا : روحملا  .عورشملاب  ةلص  تاذ  ىرخأ  رداصم  ىلإ  ةفاضإلاب  .يبرعلا  يسايسلا  لقعلاو 

.لكك ةساردلا  هذه  انددحو  هب  انأدب  يذلا  فدهلا  سمل  يرباجلا  لصاويو  لك  ةساردل  دوصقملا  نكي  مل  نأ  دحاو  يدقنلا  انجهن  ناكو  .اهريغو  ةلئسألا  هذه  لالخ  نم   17 ةديدج ؟ ةيبرع  ةينالقع  ةدالو  ةيؤرب  انل  حمسي  دعاو  باب  ًاقح  انعضو  له  ًاريخأو ، .زهاجلا 16  جهنلا  هامسأ  امل  يرورض  ليدبك  اهمدختسا  يتلا  ةيفرعملا  لا  ةددعتملا  جهنلا  ةميق  يه  ام  يبرعلا ؟ ركفلا  يف  اهيلإ  وعدي  يتلا  ةينالقعلا  ةعيبط  يه  ام  ثارتلل ؟ هتءارق  يف  ةنهارلا 
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