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مل ٠ىٓ ِ١الك ِلٔٚخ األسوح ١ٌٚل اٌظلفخ أٚ
احلق ،ثً ٘ٔ ٛزبط رواوّبد ٚرؼبفو هلح هٛاًِ
ِٕٙب ِب ٘ ٛالزظبكٚ ٞاعزّبهٚ ٟصمبيف ئػبفخ
ٌإلهاكح ادل٠ٌٛٛخ يف ٘نا اجملبي ِٓ فالي احلوص هٍٝ
اٌزىو٠س اٌفوٍ ٟدلف َٛٙادلسبٚاح ثَت اٌوعً
ٚادلوأح يف شىت ِٕبؿ احل١بح ٚفبطخ يف ادل١لاْ
األسو.ٞ
ئْ ِلٔٚخ األسوح ٚاٌيت عبءد ثولح ِسزغلاد
ِٓ فالي احلفبف هٍ ٝادلوعو١خ اٌل١ٕ٠خ ٚاؽرتاَ
./1طجذ هٚػ اٌزغٍ١ت هٍٝ
ادلٛاص١ك اٌل١ٌٚخ
رلّٛهخ ِٓ ادلفب٘ٚ ُ١اٌيت وبٔذ ٚيف األِس اٌمو٠ت
٠ظوت إٌجش فٙ١ب وبدلف َٛٙاجلل٠ل ٌٍقـجخ
ثبهزجبه٘ب ِإسسخ أطجؾذ رؼبِ٘ ٟإسسخ اٌيٚاط
سٛاء ِٓ ؽ١ش اٌزوو٠ف أ ٚا٢صبه.

ٌٚوً اٌٛه ٟثأمه١خ اٌزـج١ك اٌسٍ ُ١دلٛاك
٘نٖ ادللٔٚخ وبْ ٘ ٛاٌلافن ئىل ئؽلاس ألسبَ
لؼبء أسوح ِزقظظخ ثبٌٕلو يف اٌمؼب٠ب
األسو٠خ/2
 /1فلجيخ اٌوٍّ": ٟثوغ ئشىبالد رـج١ك ِلٔٚخ األسوح "هوع
 26جلّو١خ ٘١ئٍذ احملبَِت ثبدلغوة
ٍِم ٝػّٓ ادلإمثو اٌوبَ
اجليء ِ 2ـجوخ إٌغبػ اجلل٠لح اٌلاه اٌج١ؼبء ؿجوخ ِبٞ
 2008ص 265 :
٠ /2وعن يف ٘نا اٌظلك ٌٕض اٌوسبٌخ ادلٍى١خ ادلٛعٙخ ٌٍس١ل
ٚى٠و اٌولي ّتظٛص ئجيبك ِمواد لؼبء األسوح ،اجملٍخ ادلغوث١خ
 106سٍسٍخ ٔظٛص ٚٚصبئك ص:
ٌإلكاهح احملٍ١خ ٚاٌزّٕ١خ هلك
45
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ٌىٓ ثبٌوغُ ِٓ ٘نٖ اإلطالؽبد
اٌزشو٠و١خ ٚاٌمؼبئ١خ ٠جم ٝاٌزسبؤي ِشوٚهب
ؽٛي ِل ٜادلمبهثخ اٌشّ١ٌٛخ ٌٍّشوم ادلغوثٟ
هٕل ئللاِٗ هٍ ٝأ ٞئطالػ رشو٠و، ٟأْ ٚتوًت آفو
ً٘ اٌضٛهح ادلفب٘١ّ١خ اٌيت هوفزٙب ِلٔٚخ
األسوح لل اسزٛهجزٙب ٔظٛص اٌمبٔ ْٛاجلٕبئٟ
ٚ،أفض ثبٌنوو ٕ٘ب ِف َٛٙاخلـجخ.
ٚدلمبهثخ ٘نا ادلٛػٛم ثبد ِٓ اٌؼوٚهٞ
اٌٛلٛف هٍِ ٝف َٛٙاخلـجخ ِٛٚلوٙب ػّٓ إٌظَت
األسوٚ ٞاجلٕبئ.ٟ

املطهة األٔل :املفٕٓو اجلذٌذ نهخطثح عهى ضٕء
يذَٔح األسشج

ئْ ٕتل٠ل ِف َٛٙاخلـجخ ٠مزؼ ٟاٌٛلٛف هٍٝ
روو٠فٙب مت ثول مٌه ٕتل٠ل آصبه٘ب

انفقشج األٔىل :تعشٌف اخلطثح

٠وزرب اٌيٚاط ِٓ ثَت أُ٘ اٌومٛك ادلملسخ اٌيت
فظٙب اٌشبهم احلى ُ١ثأؽىبَ فبطخ ثبهزجبهٖ ِٓ
اٌومٛك األثل٠خ ٌ،نٌه وبْ ذلنا اٌومل ِملِبد
ٖتظٗ ٚروزرب ْتضبثخ اٌزّ١ٙل ٌٗ  ٟ٘ٚهجبهح هٓ
فرتح ىِٕ١خ ِٓ أعً اٌزفىٍت ٚاٌرتٚ ٞٚاٌزأول ِٓ
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اٌوغجخ احلم١م١خ هٍ ٝاإلللاَ هٍ٘ ٝنا اٌرتاثؾ
األثل/3.ٞ
ِٚملِبد همل اٌيٚاط ِ٘ ٟب ٠سّ ٝثبخلـجخ
ٚاٌيت هوفٙب األسزبم أمحل اخلٍّ١ش: ٟ
" طهة انش جم ٌذ ايشأج نهتزٔج هبا ٔعذو سفض
ْزِ األخريج هلزا انطهة ٔتٕاعذمها عهى إتشاو
عقذ انزٔاج انشمسً/4".
ٚلل عبءد ِلٔٚخ األسوح ثـفوح ِفبمه١خ
فّ١ب خيض ِف َٛٙاخلـجخ اٌن ٞوبْ ئثبْ ِلٔٚخ
األؽٛاي اٌشقظ١خ ،فٍُ ٠ول االٌزياَ ادلسإٚي
ؽىوا هٍِ ٝإسسخ اٌيٚاط ثً أطجؼ ِورتفب ثٗ
هٍِ ٝسزِ ٜٛإسسخ اخلـجخ.
فجبٌوعٛم ئىل ِمزؼ١بد ادلبكح
األسوح جنل٘ب رٕض هٍ ٝأْ :

ِ ِٓ 5لٔٚخ

 /3ئكه٠س اٌفبفٛه": ٞاٌيٚاط ٚاٌـالق يف ِلٔٚخ
األؽٛاي اٌشقظ١خ ٚفك آفو اٌزول٠الد"ِٕشٛهاد
اٌمبٔ١ٔٛخ ٚاجلجبئ١خ
ادلوٙل اٌوبيل ٌٍلهاسبد
اٌزـج١م١خ ص30 :
 /4أمحل اخلٍّ١ش" :ٟاٌزوٍ١ك هٍ ٝلبْٔٛ
األؽٛاي اٌشقظ١خ " اٌيٚاط ٚاٌـالق اجليء األٚي
1987
ِـجوخ ادلوبه٠ف اجلل٠لح اٌـجوخ اٌضبٔ١خ
ص35 :
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"اخلطثح تٕاعذ سجم ٔايشأج عهى انزٔاج.
تتحقق اخلطثح تتعثري طشفٍٓا تأي ٔسٍهح
يتعاسف عهٍٓا تفٍذ انتٕاعذ عهى انزٔاج
ٌٔ،ذخم يف حكًٓا قشاءج انفاحتح ٔيا جشخ تّ
انعادج ٔانعشف يٍ تثادل اهلذاٌا"
٘ ِٓٚنا ادلٕـٍك أطجؾذ اخلـجخ رٛاهل ثَت هعً
ٚاِوأح هٍ ٝاٌيٚاط ،فّٓ عٙخ مت اسزجلاي
هجبهح ٚهل ثبٌيٚاط اٌيت وبٔذ يف ادللٔٚخ
اٌملميخ ثوجبهح "رٛاهل"  ٛ٘ٚأِو م ٚثول غب٠خ
يف اٌوّك.
ٍهاكرَت هٍ ٝئؽلاس
فبٌزٛاهل ٘ ٛرٛافك ئ
أصو ِوَت ّتالف اٌٛهل اٌن٠ ٞظله هٓ اإلهاكح
ادلٕفوكح ٚ،/5ثبٌزبيل ٕ٠ف ٟأّٙ٠ ٚش كٚه
ادلقـٛثخ يف رمو٠و ِظٍت اخلـجخ.
 ِٓٚعٙخ أفو ٜمت ؽنف هجبهح "١ٌٚس ثيٚاط" اٌيت
وبٔذ يف كً ادللٔٚخ اٌملميخ ٚاٌسجت يف مٌه ٘ٛ
و ْٛا٢صبه ادلرترجخ هٓ اخلـجخ رغٍتد هأسب هٍٝ
همت ئم مل رول اخلـجخ رلوك ئعواء ثس١ؾ أٚ
ِملِخ شىٍ١خ ال رأصٍت ذلب  ٌٛٚأْ ادللٔٚخ رؼّٓ

/5هجل ادلبٌه ِربٚن إٌغبه ":اٌؼوه األكثِٚ ٟل ٜػّبٔٗ يف
اٌفمٗ اإلسالِٚ ٟاٌمبٔ "ْٛكهاسخ ِمبهٔخ اٌـجوخ األٚىل ،كاه
إٌٙؼخ اٌمب٘وح  1990ص352 :
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ٌىال اٌـوفَت احلك يف فسقٙب ثبهزجبه٘ب فرتح
افز١به. /6

انفقشج انثاٍَح  :آثاس اخلطثح
ئْ ِٓ ثَت أُ٘ ا٢صبه اٌيت رٕزظ هٓ اخلـجخ صجٛد
إٌست ٌٍشجٙخ ،/7
ٚاٌشجٙخ ٘ ِٓ ٟادلسبئً ادلبك٠خ اٌيت ٠جمٝ
رمل٠و٘ب فبػوب ٌٍسٍـخ اٌزمل٠و٠خ ٌٍمبػٟ
كٌٕ انشثٓح تثري
ٚ،لل م٘ت اجملٍس األهٍ ٝئىل "
انكثري يٍ املشاكم يف إثثاهتا كًحأنح انزاًَ
انتسرت عهى يا فعهّ/8 " ..

 /6أٔلو ٓتنا اخلظٛص ادلبكح
األسوح,
 7هاعن يف ٘نا اٌظلك ادلبكح
األسوح,

ِ ِٓ 6لٔٚخ
ِ ِٓ 156لٔٚخ

 /8لواه هلك  545طبكه ثزبه٠ـ  1994/4/3يف
 93/5572أشبه ئٌٛٔ ٗ١ه سو١ل
ادلٍف هلك
احلغٚ ٞٛ١سٍ ٜٛثٍوـبه ػّٓ هوػّٙب ادلموه ػّٓ
ٚ 2004-2003ؽلح
هوٚع ِبكح لؼبء األسوح ٌسٕخ
ادل ٓٙاٌمؼبئ١خ ٚاٌمبٔ١ٔٛخ,
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ٌٚضجٛد ٔست احلًّ إٌبرظ يف فرتح اخلـٛثخ
الِٕبص ِٓ رٛفو رلّٛهخ ِٓ اٌشوٚؽ ٘ ٟرٍه اٌيت
هلكهتب ادلبكح ِ ِٓ 156لٔٚخ األسوح ٚفك األر:ٟ
اإلجيبة ٚاٌمجٛي ئشٙبه اخلـجخ ثَت أسورّٙ١ب ِٛٚ،افمخ ٚيلاٌيٚعخ هٕل االلزؼبء
 أْ ٠ى ْٛاحلًّ فالي فرتح اخلـٛثخ ئلواه اخلـ١جَت ثأْ احلًّ ِّٕٙب٘ٚنٖ اٌشوٚؽ اٌيت رزـٍجٙب ِلٔٚخ األسوح ٔتوً
اٌيٚاط لبئّب ؽىّب ِٓ إٌبؽ١خ اٌفم١ٙخ كْٚ
اإلشٙبك هٍ ِٓ ٗ١هلٌَت ٚئْ وبْ األِو ِٓ
إٌبؽ١خ اٌمبٔ١ٔٛخ ٠ـوػ رسبؤال ؽٛال ِب ئما
وبْ جيت ئثواَ همل ىٚاط ٚفك شىٍ١برٗ أِوا
ػوٚه٠ب أَ ال يف ؽبٌخ حلٛق ٔست اٌـفً؟/9.

ٚصجٛد إٌست ٌٍشجٙخ رـج١ك ٌمبهلح فم١ٙخ
ِ ِٓ 151لٔٚخ األسوح
أفؤ ٜظذ هٍٙ١ب ادلبكح
 ٟ٘ٚ،أْ إٌست ٠ضجذ ثبٌٕفٚ ٟال ٕ٠زف ٟئال
ِتىُ لؼبئ٠ ٟف١ل اٌ١مَت ،ئم ادلموه فمٙب أْ
أؽىبَ إٌست رـجك هٍ ٗ١اٌمٛاهل اٌيت روزرب ِٓ
لج ً١إٌبمه/10.
/9فبؿٕخ سوؽبْ " :اٌيٚاط ِبما رمٛي ِلٔٚخ
األسوح" رلٍخ ٔسبء هلك أثو 2004 ً٠ص 33:
 /10زلّل األى٘و ":شوػ ِلٔٚخ األسوح" اٌـجوخ 1
ِ 2004،ـجوخ إٌغبػ اجلل٠لح اٌلاهاٌج١ؼبء ص:
249
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ِٓ ٘نا ادلٕـٍك ئما فاْ اخلـجخ أطجؾذ
ِإسسخ رٛاىْ ِإسسخ اٌيٚاط هٍِ ٝسزٔ ٜٛظٛص
ِلٔٚخ األسوح ٚثبٌزبيل ً٘ اسزٛهجذ ٔظٛص
اٌمبٔ ْٛاجلٕبئ٘ ٟنا إٌٛم ِٓ ادلسبٚاح
اٌمبٔ١ٔٛخ ثَت ادلإسسزَت فبطخ ِن اطـلاَ لٛاهل
اٌمبٔ ْٛاجلٕبئْ ٟتجلأ اٌزفسٍت اٌؼ١ك ٌٍٕض ؟

املطهة انثاًَ  :يؤسسح اخلطثح ٔاملفٕٓو انضٍق
نهُص اجلُائً
ئْ سٍـخ اٌلٌٚخ يف اٌومبة ٘ ٟؽٍمخ ِٓ احلٍمبد
اٌيت هوفٙب اٌفىو اٌجشوٚ ،ٞاٌيت ِود ِٓ شقظ١خ
سٍـخ اٌومبة ٚاالٔزمبَ ئىل ٚػوٗ ث١ل اٌلٌٚخ
ٔز١غخ ٌٕلو٠خ اٌومل االعزّبه/11ٟ
ٌٚوً ِٓ أُ٘ ادلجبكب ادلإؿوح ٌٍومٛثخ ٟ٘
ادلسبٚاح ثبهزجبه٘ب ؽغو اٌيا٠ٚخ يف ئهّبي
اٌمٛاهل اٌمبٔ١ٔٛخ ٚفبطخ إٌض اجلٕبئٟ
ئؽمبلب ٌٍولي ٚاإلٔظبف
 ِٓٚػّٓ ٔزبئظ ٘نا ادلجلأ اإلهّبي اجلبِل
دلف َٛٙاٌشوه١خ اجلٕبئ١خ ٚاٌيت رم١ل سٍـخ
اٌمبػ ٟاجلٕبئ ٟيف ؽلٚك اٌمواءح اٌؼ١مخ ٌٍٕض
اجلٕبئ.ٟ
٠/11واعن يف ٘نا اإلؿبه " :زل ٟاٌل ٓ٠أِياى"ٞ
اٌومٛثخ ؟ ِٕشٛهاد مجو١خ رّٕ١خ اٌجؾٛس
ح اٌوثبؽ
ٚاٌلهاسبد اٌمؼبئ١خ ِ،ـجوخ األٌِت
 1993ص193 :
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ٚإلثواى ٘نا اٌزظٛه سٕزـوق دلف َٛٙاخلـجخ ػّٓ
إٌظٛص اجلٕبئ١خ يف هاللزٙب ْتإسسخ اٌيٚاط
ٚ،هٍٚ ٝعٗ اٌزؾل٠ل ؽبٌخ اٌمزً أ ٚاٌؼوة أٚ
اجلوػ إٌبرظ هٓ اخل١بٔخ اٌيٚع١خ منٛمعب.

انفقشج األٔىل:يكاَح يؤسسح اخلطثح يف حانح
انقتم أٔ انضشب أٔ اجلشح تني اخلطٍثني
يف حانح اخلٍاَح اجلُسٍح تني أحذمها ٔشخص آخش.

روزرب عوميخ اٌمزً اٌوّل ِٓ أفـو اجلوائُ اٌيت
رٛعٗ ػل األشقبص ٚادلبسخ ثبحلك يف احل١بح
ثبهزجبهٖ أمس ٝاحلمٛق اإلٔسبٔ١خ.

ٚلل أمجوذ وً اٌزشو٠وبد هٍ ٝأمه١زٙب ِٓ فالي
اٌومٛثبد ادلقظظخ ٌٍمبرًٚ،ثبٌٕسجخ ادلشوم
ادلغوث ٟرـوق ٌزوو٠ف ٘نٖ اجلوميخ ٕٚتل٠ل
 ِٓ 392اٌمبْٔٛ
همٛثبهتب ِٓ فالي اٌفظً
اجلٕبئ. ٟ

غٍت أْ ٘نٖ اجلوميخ لل رـوأ هٍٙ١ب رغٍ١تاد سٛاء
ِٕٙب اٌيِٕ١خ أ ٚادلىبٔ١خ أ ٚاٌشقظ١خ ....
رإصو سٍجب أ ٚئجيبثب يف رغٍت اٌومٛثخ ٌٚ،وً
شقض اجلبٔ ٟيف كهاسزٕب ٘زٗ ٍ٠وت كٚها زلٛه٠ب
ٚ،إٌّٛمط األِضً إلثواى ٘نا اٌزظٛه ٘ ٛؽبٌخ
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اٌمزً أٚاٌؼوة أ ٚاجلوػ ادلورىت ِٓ ؿوف أؽل
اٌيٚعَت
فجبٌوعٛم ئىل ِمزؼ١بد ادلبكح
اجلٕبئ /12ٟجنل٘ب رٕض هٍ: ٝ

 ِٓ 418اٌمبْٔٛ

"ٌتٕفش عزس خمفض نهعقٕتح يف جشائى انقتم أٔ
انضشب أٔ اجلشح إرا استكثٓا أحذ انزٔجني ضذ
انزٔج األخش ٔششٌكّ عُذ يفاجأهتًا يتهثسني
جبشميح اخلٍاَح انزٔجٍح "
فّٓ فالي ٘نا إٌض ٠لٙو أْ ادلشوم ادلغوث ٟؽظو
االسزفبكح ِٓ اٌونه ادلقفغ ٌٍومٛثخ هٍٝ
اٌيٚعَت فمؾ ك ْٚغٍتمهب ،أْ ٚتوًت آفو أْ إٌض
ال ٕ٠ـجك هٍ ٝأ ٞهاثـخ ثَت هعً ٚاِوأح فبهط
ٔـبق اٌيٚع١خ ،وؾبٌخ اٌمزً أ ٚاٌؼوة أٚ
اجلوػ إٌبٔتَت ثَت اخلـ١جَت يف ؽبٌخ ٚعٛك ف١بٔخ
عٕس١خ ِن شقض آفو،األِو اٌن ٞال ٠سزمِ ُ١ن
هٚػ ِلٔٚخ األسوح اٌيت سٛد ثَت ادلإسسزَت
(اٌيٚاط  ٚاخلـجخ) ٚئْ وبٔذ اٌضبٔ١خ ال رولٝ
ئىل األٚىل ِٓ ؽ١ش اٌشىٍ١بد اٌمبٔ١ٔٛخ
ادلزـٍجخ يف أومبك٘ب ،األِو اٌن ٞأطجؼ ِوٗ
رلفً ادلشوم يف ٘نا اجملبي أِوا الِٕبص ِٕٗ
رفو١ال دلف َٛٙاحلّب٠خ اجلٕبئ١خ ٌألسوح ْتفِٙٛٙب
اٌٛاسن
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ئٔٗ ٚثبٌزّوٓ فّ١ب سجك هطلٖ ِٓ روو٠ف
ٌٍقـجخ ٕٚتل٠ل أُ٘ آصبه٘ب س١لٙو ُتالء أْ ٘نٖ
ادلإسسخ  ِٓٚك ْٚشه أطجؾذ رؼبِ٘ ٟإسسخ
اٌيٚاط ،سٛاء ِٓ ؽ١ش روو٠ف اٌواثـخ
اٌمبٔ١ٔٛخ ثَت اخلـ١جَت ٚاٌيت رسزٍيَ ِٓ ؽ١ش
ادلجلأ ٚعٛك رٛاهل ثبٌيٚاط ،أ ٞاٌزياَ ٍِيَ
جلبٔجَت .أ ِٓ ٚؽ١ش ا٢صبه فبطخ فّ١ب ٠زوٍك
ثضجٛد إٌست يف ؽبٌخ ٚعٛك محً ثَت اخلـ١جَت يف
فرتح اخلـٛثخ.

فاما أـٍمٕب ِٓ للس١خ همل اٌيٚاط ٌزرب٠و
اسزفبكح اٌيٚعَت ِٓ اٌونه ادلقفغ ٌٍومٛثخ فًٙ
ِٓ ادلومٛي أْ ٔسزجول اخلـجخ وّوؽٍخ ممٙلح
ٌٍيٚاط إلػفبء ٔفس اٌملس١خ هٍٙ١ب فبطخ يف
احلبٌخ اٌيت ٛ٠عل فٙ١ب محً ٚرٛفود مج١ن اٌشوٚؽ
إلحلبق ٔسجٗ ،ممب جيوً اٌيٚاط وّب سجك مووٖ
ِٕوملا ؽىّب ٚ،ئْ وبٔذ ثبل ٟاٌشىٍ١بد
اٌمبٔ١ٔٛخ ادلفوٚػخ يف اٌيٚاط غٍت ِزٛفوح

ٚثبٌزبيل فاْ رٛفٍت احلّب٠خ اجلٕبئ١خ
ٌٍقـ١جَت يف فرتح اخلـٛثخ ِٓ فالي ِٕؾّٙب اٌغنه
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ادلقفغ ٌٍومٛثخ يف ؽبٌخ ٚعٛك لزً أ ٚػوة أٚ
عوٖ ٔبرظ هٓ ف١بٔخ أطجؾذ ػوٚهح رشو٠و١خ
٘نٖ اٌؼوٚهح اٌزشو٠و١خ اٌيت رمزؼِٓٚ ٟ
491
ثبة االٔسغبَ أْ ٔتو ٚهاء٘ب رول ً٠اٌفظً
ِٓ اٌمبٔ ْٛاجلٕبئٚ 13 ٟمٌه ُتوً اخل١بٔخ ثَت
اخلـ١جَت ِٓ اجلوائُ اٌشىٍ١خ اٌيت رزٛلف هٍٝ
شىب٠خ اخلـ١ت أ ٚادلقـٛثخ كهءا ٌٍفؼ١ؾخ .

ٌىٓ ٚثبدلمبثً فاْ اخلـ١ت أ ٚادلقـٛثخ
اٌنٚ ٞلن يف ف١بٔخ ٚللِذ يف ِٛاعٙزٗ شىب٠خ ِٓ
اٌـوف ا٢فو جيت أْ ٠زبثن ثٕفس اٌومٛثخ
ادلقظظخ ٌٍق١بٔخ اٌيٚع١خ ال ثبٌومٛثخ ادلموهح
 ِٓ 490اٌمبْٔٛ
يف عوميخ اٌفسبك (اٌفظً
اجلٕبئ)ٟحملبٌٚخ ادلٛاىٔخ ثَت االِز١بىاد ادلّٕٛؽخ
ٌٍقـجَت ٚاٌٛاعجبد ادلٍمبح هٍ ٝهبرمّٙب

ئْ أ ٞئطالػ رشو٠وٌٚ، ٟى٠ ٟى ْٛيف
اٌوّك ال جيت أْ ٠زُ ْتٕأ ٜهٓ ثبل ٟإٌسك
اٌمبٔ، ٟٔٛأ ٞأْ إٌلبَ اٌمبٔ ٟٔٛيف مش١ٌٛزٗ
رزمبؿن مج١ن ِىٔٛبرٗ ٚ ،ثبٌزبيل فاْ أ ٞرلفً
ئطالؽ ٟرشو٠و٠ ٟسزٍيَ ٚعٛك هؤ٠خ ماد ثول مشٛيل
رأفل ثوَت االهزجبه مج١ن ِىٔٛبد ادلٕلِٛخ
اٌزشو٠و١خ .رفبك٠ب ٌٍٛلٛم يف هلَ االٔسغبَ ثَت
إٌظٛص لبٔ١ٔٛخ .
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