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 مقدمت:

ئن الاؾدثماع في الػىطغ البشغي هى أهم أشياٌ الاؾدثماع، وئغاصة ئغماع البالص ًيىن مبضؤه 

ببىاء ؤلاوؿان، وفي خالت وؾىىا الطىماٌ، فلض أغملذ ؾىىاث الطغاع ألاهلي مىظ انهُاع 

الىظام الضهخاجىعي بضاًاث حؿػُيُاث اللغن اإلااض ي، أغملذ ظغوف الطغاع  الضولت بؿلىؽ

والدشظي واوػضام الثلت، مؼ الؿُاب شبه الخام للضولت، غلى خضور شغر في الىعي الجمعي 

للشػب الطىمالي، وهى ما ًمىً ئغاصة ضُاهخه غبر اإلاإؾؿاث الخػلُمُت، في خاٌ جم الترهيز 

خب الىؾً اإلاإصي ئلى اؾخػاصة الشػىع بالىؾىُت حظوجه في كلىب غلى بىاء الحـ باإلاىاؾىت، و 

ت الىاشئت، التي ًجب أن جيىن ما هغاهً غلُه، وهدغص أن ًيىن عهاهىا  وغلٌى الفئاث الػمٍغ

 هظا غليها عابًدا، ببظٌ ول ما هى ممىً لحطض زماع أفػل الىخائج.

ؼ 
ّ
غلى طلً الجاهب الحُىي مً وعي وال ًمىً لظلً أن ًخدلم صون ئغضاص بغامج ومىاهج، جغه

الطىمالي طاجه، غبر وغؼ زؿت واضحت اإلاػالم لطُاؾت مىاص صعاؾُت ًمىنها أن حشبؼ خاحت 

الىاشئت في هظا اإلاجاٌ، بطىعة ملىػت بػض عؾم أهضاف صكُلت والؿير بىعي وخىمت في 

اؽ التي ًجب زؿىاث مضعوؾت إلهجاػ اإلاؿلىب منها غلى الىحه ألاهمل، وغلُه فاّن أولى الىل

ت الىجاح في بىاء مىاهج مإزغة وبّىاءة  ين وواغعي اإلاىاهج الضعاؾُت، مطيًر مىدها اهخمام التربٍى

في ما ًسظ "التربُت الىؾىُت"، وما لها مً صوع في بىاء خـ اإلاىاؾىت والشػىع ؤلاًجابي باالهخاء 

 للىؾً والىؾىُت.

 التربيت الىطنيت:

ف: هي الخأؾِـ غلى الىعي بال سُت والىؾىُت والاؾخػضاص حػٍغ ت الخاٍع خطىضُاث الحػاٍع

لخىمُتها وجىحيهها ، والضفاع غنها بيل الىؾائل الػلمُت واإلاػغفُت واإلاىهجُت واإلااصًت، في اخترام 

ً، وجفاغل مخميز مؼ مسخلف الخجاعب، واهفخاح مىػون غلى ول  جام لخطىضُاث آلازٍغ

 خلؼم ؤلاخاؾت بها، حػٍغف مبضأ "اإلاىاؾىت".، وحؿ[1]الثلافاث، وخىاع واع مؼ ول الحػاعاث
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 مبدأ اإلاىاطنت:

اإلاىاؾىت وؿبت ئلى الىؾً و"ميان والصة ؤلاوؿان أو ميان ؾىىه أو هالهما". و هما في معجم 

"الصحاح" للجىهغي أن الىؾً مدل ؤلاوؿان؛ زم احؿؼ مػنى اإلاىاؾىت لِشمل ئغافت ئلى 

خي وغاصاجه  اليؿبت ئلى البلض، الشػىع بالخػلم به، أهثر مً ؾيره، و الاهخماء ئلى جغازه الخاٍع

  .ولؿخه

وجدباًً الضٌو في الخػامل مؼ شأن التربُت الىؾىُت، خؿب ؾبُػت وشأتها، فاإلاىاؾىت غىض 

، جسخلف غً صٌو وشأث 
ً

الشػىب اللضًمت واإلاؿخلغة هـ"الطىماٌ" و"اإلاؿغب" و"مطغ" مثال

ىُت" و"هىضا" غلى ًض مىحاث الهجغة واؾدُػاب  ً هـ"الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ اإلاهاحٍغ

و"أؾترالُا"، هما أّن الخىحه الفىغي الػام للمإؾؿت الؿُاؾُت جغؾم ئلى خّض هبير الازخالفاث 

ألاؾاؾُت في أهضاف حػلُم "التربُت الىؾىُت" أو "التربُت غلى اإلاىاؾىت"، هما هى الازالف بين في 

 ي "اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت" و"الضٌو الاشتراهُت ـ ؾابًلا ـ .أهضاف منهاج التربُت الىؾىُت ف

الاختالفاث بين الدول من حيث النشأة "اإلاغرب" و"الىالًاث اإلاتحدة ألامريكيت"   

:
ا

 مثاال

يي مً خُث أهضافه )في وىهه  ًخمّيز منهاج التربُت الىؾىُت في اإلاملىت اإلاؿغبُت غً هظيره ألامٍغ

ت بمسخلف عوافضها في وحضان اإلاىاؾً، هما ًغسخ ًغسخ الهىٍت اإلاؿغبُت  ؤلاؾالمُت والحػاٍع

ـؼ الغؾبـت في زضمخه. وجخجلى هظه ألاهمُت أًػا في  خب الىؾً والخمؿً بملضؾاجـه مؼ حػٍؼ

ت كُم الدؿامذ والخؿىع والخػاون والخيافل الاحخماعي التي حشيل الضغامت ألاؾاؾُت  جلٍى

  (.[2]اإلاؿغبي للنهىع باإلاشغوع الخىمىي للمجخمؼ

ؼ غلى )جثلُف ؾير اإلاىاؾىين 
ّ
ىُت جغه في خين أن التربُت غلى اإلاىاؾىت في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ا بطفتهم الجضًضة جلً،  ًُ هجؼء مً ئغضاصهم لُيىهىا مىاؾىين كاهىهُين وملبىلين ئحخماغ

بظلً الضوع ولِـ هظا الىىع مً الخثلُف والخىغُت خىًغا غلى مإؾؿت بػُنها، بل جلىم 

 (.[3]مإؾؿاث وهُئاث خيىمُت ومىظماث ؾير خيىمُت غلى خّضٍّ ؾىاء
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الاختالفاث بين الدول حسب التىحه الفكري السياس ي "اإلاملكت العربيت     

:[4]السعىدًت
ا

 " و"الدول ؤلاشتراكيت" مثاال

ت والػلضًت والؿُاؾُت بين منهاج التربُت الىؾىُت في  اإلاملىت الػغبُت جدباًً ألاهضاف الفىٍغ

الؿػىصًت، وما وان غلُه الحاٌ في منهاج التربُت الىؾىُت في الضٌو الشتراهُت كبُل انهُاع 

ت التي اؾخمضث منها خيىمخا   اإلاػؿىغ الاشتراوي، هدُجت لالزخالف الىبير في الخىحهاث الفىٍغ

ؼ غلى هلاؽ اإلاثالين ففي خالت اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت، هجض أن منهاج التربُت الىؾ
ّ
ىُت ًغه

أؾاؾُت منها، جمىين الػلُضة ؤلاؾالمُت في هفىؽ الؿالب، وحػلها غابؿت لؿلىههم 

ػت . وجطغفاتهم وجىمُت عوح الجهاص لضيهم، الخأهُض غلى وحىب ؾاغت والة ألامغ وفم الشَغ

ؼ الاهخماء للىؾً والحغص غلى أمىه واؾخلغاعه والضفاع غىه، جدلُم الىعي  ؤلاؾالمُت، حػٍؼ

فهم بالخطائظ والؿماث اإلاميزة للمجخمؼ الؿػىصي،  ألاؾغي لبىاء أؾغة ئؾالمُت ؾلُمت حػٍغ

فهم بمياهت اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت بطفتها مغهؼ ئشػاع للػالم ؤلاؾالمي، وجىغُذ  حػٍغ

 (.)زلُجُا، وغغبُا، وئؾالمُا أهمُتها

ت الؿابلت، وىهه حؼًءا مً الػملُت في خين أن منهاج التربُت الىؾىُت في ما وان الىخلت الشغكُ

الخػلُمُت بها كض ٌؿتهضف زضمت الىظام الؿُاس ي، فػلى ؾبُل اإلاثاٌ وان الؿغع الغئِـ 

للىظام الخػلُمي في حشُيىؾلىفاهُا هى الاهخمام بفىغة اإلاضعؾت الؿُاؾُت لتربُت الشباب غلى 

ؾالفُا فهضفه جمىين ألاحُاٌ اللُام بضوع وشُـ في بىاء صولت شػبُت صًملغاؾُت. أما في ًىؾى 

ت الغوابـ الاحخماغُت،  الطؿيرة مً اإلاؿاهمت في الخىمُت اإلاؿخمغة للىي ؤلاهخاج، وجلٍى

 في بث الغوح 
ً
 أؾاؾُا

ً
ـ التربُت الىؾىُت صوعا لػب جضَع وجغبُتهم غلى عوح الىالء لىؾنهم. ٍو

ؿها في عوماهُا هى الخأزير في أزالكُاث  الاشتراهُت في هظه اإلاجخمػاث . فيان الهضف مً جضَع

التربُت   الشباب وئغضاصهم بشيل ئًجابي لالشتران في مؿخلبل اإلاجخمؼ الاشتراوي. وتهضف

سُت والؿُاؾُت للخػغف ئلى كىاهين  الىؾىُت في أإلااهُا الشغكُت ئلى جؼوٍض الؿالب باإلاػغفت الخاٍع

 (.[5]الخؿىع الاحخماعي اإلااعهس ي

 التربيت الىطنيت والصىمال:

في الىكذ الظي ٌػاوي مىه الطىمالُىن، مً خالت شضًضة الخؿىعة مً الدشظي والاهلؿام، 

فاّن بىاء جىّحه وؾني عشُض غبر مىاهج فاغلت لـ"التربُت الىؾىُت"، ًطؿضم بػىامل مإزغة ًجب 
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الؿعي للحض منها، في ؾبُل جدلُم ما هى غغوعي لبىاء مىاهج جدلم ألاهضاف اإلاغحىة منها، 

ش البالص وحؿغافُتها، والخفاغالث زاضت أن م اصة "التربُت الىؾىُت" حػخمض في وغػها غلى جاٍع

ت  الؿُاؾُت اإلاإصًت ئلى الحاٌ الظي هي غلُه الُىم، ومً أهم جلً الػىامل، مشيل الهٍى

ً الىعي  ت لضي ملاعبت هلاؽ أؾاؾُت في جيٍى
ّ
الطىمالُت، الظي ًجب الخػامل مػه بمىخهى الضك

 ومنها: الجمعي الطىمالي

ف "الطىمالي".          -  وشأة الطىمالُين، وحػٍغ

ش وشأة الضولت الطىمالُت اإلاؿخللت ؾىت           -  م.1960جاٍع

 ".Pan-Somalismالػالكت بضٌو الجىاع، والفىغ الػبر ضىمالي "          -

 م.1991م و1960الخدىالث الؿُاؾُت ما بين           -

 للمىظماث الضولُت والػابغة لللاعاث وؤلاكلُمُت.الاهػمام           -

ش وغؼ اإلاىهج.1991الىاكؼ الظي غاٌشخه البالص مىظ ؾىت           -  م ختى جاٍع

غالكت الطىمالُين بالضٌو واإلاىظماث ألاحىبُت ومؿاهمتها في حػلُض أو خل           -

 ألاػمت الطىمالُت.

ىمىن بىغؼ مىاهج التربُت الىؾىُت في الطىماٌ، وغلى الغؾم مً غظم اإلاهمت اإلاىولت إلاً ؾُل

فان ظغوف ؾُاب الضولت، أو غػف ئمياهُاتها وجأزيرها، كاص إلشيالُاث هبري لضي مداولت 

وػاعة التربُت والخػلُم والخػلُم الػالي والثلافت جىخُض أؾئلت الامخداهاث والبضء بخلضًم مىاهج 

ث "اجداصاث" مً ؾغفها للمإؾؿاث الخػلُمُت ألاهلُت، جلً 
ّ

اإلاإؾؿاث التي أوشأث مظال

ف مؼ ألاوغاع الاؾخثىائُت التي غملذ زاللها، أزىاء حهىصها الجّباعة في جىفير الخػلُم  ُّ للخى

ألبىاء الشػب الطىمالي، ئّبان غلضي ؾُاب الضولت أو اوػضام جأزيرها، وغلى الغؾم مً غظم 

الُت، فان ئشيالُاث ؾُاؾُت كائمت وجؼصاص الخدضًاث التي جىاحه وػاعة التربُت والخػلُم الطىم

ش"  عؾىًزا غلى أعع الىاكؼ كض ججػل مدخىي مىاص صعاؾُت هـ"الػلىم الاحخماغُت" و"الخاٍع

و"الجؿغافُا" ئغافت ئلى ماصة "التربُت الىؾىُت"، كض ججلؼ مدخىي جلً اإلاىاص، مضاع اخخلاهاث 

لػىاضغ طاث الىفىط في اإلايىهاث ؾُاؾُت وحشىّجاث كض جإصي ئلى جطػُض في الخىجغ بين ا
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الطىمالُت اإلاسخلفت والىُاهاث الؿُاؾُت والاحخماغُت التي وشأث فترة الفغاؽ الحيىمي في 

 مػظم أعحاء البالص، وهى ما ًؿغح الدؿاؤالث خٌى هُفُت الخػامل مؼ اإلاؿائل الخالُت:

 مسألت الىحدة والاهفصال.          -

أؾغاف ؾُاؾُت غً اؾخؿالٌ ول ضؿيرة وهبيرة في الخطػُض مؼ ما هى مػهىص مً غضم جىّعع 

 
ُّ

الؿُاس ي وؤلاغالمي، وئزاعة الاغؿغاب والللم لضي اإلاىاؾىين في ول اإلاىاؾم، ًيىن ملف

ه ًإزغ وبشيل مباشغ في 
ّ
الىخضة والاهفطاٌ واخًضا مً أشض اإلالفاث خؿاؾُت، زاضت وأه

سُت والجؿغافُت للطىماٌ، وكض ًطبذ جدضًض شيل أي ملاعبت للمػؿُاث الاحخماغُت والخا ٍع

ؿاوي" بىغؼ مىهجه الخاص في  كُام أخض ؾغفي الىخضة "الطىماٌ ؤلاًؿالي" و"الطىماٌ البًر

ا ئلى عّص فػل ؾخطل ئلى خّض كُام الؿغف آلازغ بىغؼ مىهج مىاكؼ،  ًً "التربُت الىؾىُت"، مإص

اٌ التي جخػغع لهىظا صون وغؼ أي اغخباع للػغع الجؿُم الظي ؾُسلفه في وعي ألاحُ

 مدخىي، في خاٌ ئن حؿّيرث ألاوغاع الؿُاؾُت باججاه أو آلزغ مسالفٍّ إلاا هى كائم آلان!

 مسألت النظام الفيدرالي غير واضح اإلاعالم حتى آلان.  -

حػاوي الطىماٌ خالت جأعجح صؾخىعٍت، هدُجت لػضم اهخماٌ آلُاث ئكغاع الضؾخىع اإلاخمثلت 

شػبي، ما ًجػل البالص جدذ "ؤلاغالن الضؾخىعي" لـ"غبضهللا ًىؾف أخمض" أو باالؾخفخاء ال

وزُلت "الػهض الضؾخىعي"، ومؼ ما مّغث به غملُت ضُاؾت اإلاؿىصة ألاولى للضؾخىع مً خل 

اإلاجلـ اإلايلف بها "اإلاجلـ اإلاؿخلل لطُاؾت الضؾخىع،والشإون الفُضعالُت"، زم ضضوع 

م" التي لم   مؿىصة "زاعؾت الؿٍغ
ّ

حؿخىف مغاخل الػملُت الضؾخىعٍت، والؿمىع الظي ًلف

غملُت "فضعلت" البالص، واؾخمغاع ظهىع واهلؿام واهضماج مدافظاث في والًاث فُضعالُت ًؿغى 

الػامل اللبلي غلى جدضًض مغاهؼ اللىي بها، وجىػَؼ الؿلؿت واإلاىاعص فيها، ًبلى الػامل 

غلى حهىص ضُاؾت مىاهج الضعاؾاث الاحخماغُت الؿُاس ي هى اإلاإزغ ألاهبر في حػلُض ألامىع 

 غمىًما وزاضت منهاج "التربُت الىؾىُت".

 مسألت اإلاحاصصت القبليت في اقتسام السلطت. -

جغّسخ مؿألت اإلاداضطت اللبلُت مياهت الاهخماءاث الجؼئُت، وجدـ مً كضع الاهخماء الىؾني 

ا غلى جأزير اإلادخىي اللُمي للمىاص اإلاضّعؾت، في هظغ الػام اإلاىّخض والػاصٌ، وهى ما كض ًإزغ ؾلبً 
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الفئاث اإلاهّمشت وػٍاصة شػىعها بػضم الاهخماء، وزلى الخؿني بالىؾىُت مً أي مػمىن، هما 

ًدّفؼ ألاؾغاف طاث الحظ ألاوفغ غمً اإلاداضطت غلى الشػىع بالتهضًض والخمّؿً باهخماءاتها 

فترع  ًُ ضون خطتها "اللاهىهُت" مً اإلاىدؿباث!والضفاع غنها في وحه البلُت ممً   بهم أنهم ًٍغ

 مسألت الىحىد ألاحنبي في البالد. -

 مً شػىع الطىمالي بامتهان هغامخه، بل 
ّ
 لِـ فلـ ًدـ

ً
ًبلى الىحىص ألاحىبي في البالص، غامال

ً بين  دُذ اإلاجاٌ واؾًػا أمام صغاوي الخسٍى ًُ يخلظ مً ؾُاصجه غلى أعغه، بما  ميىهاث ٍو

ح وما كض ًلىص ئلُه مً 
ّ
م أمام صغاة الخمّغص والػمل اإلاؿل اإلاجخمؼ الطىمالي، هما ٌؿّهل الؿٍغ

ض مً الخضهىع، هما كض ٌؿّض  زؿائغ في ألاعواح، وصفؼ ألاوغاع الؿِئت في مىاؾم هثيرة ئلى مٍؼ

م أمام أي صغىة بّىاءة للخػاون بين الشػب الطىماٌ وشػىب مػُىت في اللاعة  لُت، الؿٍغ ؤلافٍغ

حت للخطاغض والاهفجاع غلى خؿاب الىؾً.
ّ

بلي خالت الػضاء كائمت ومغش  ٍو

مسألت شرعيت الدولت حسب اإلاعتقد الدًني، وظالل التطّرف اإلاؤثر   -

ا على مناطق واسعت من البالد.  ميداهيا

ىص الضًيُت، حؿدثمغ الحغواث اإلاخؿغفت في ؤلاشيالُاث التي ًسللها الازخالف في جفؿير الىط

اؾخفاصة مً ألاوغاع في البالص والىحىص الػؿىغي ألاحىبي والاغخماص غلى اإلاؿاغضاث الخاعحُت 

ا بشيل  ًُ ا ومُضاه زاضت مً صٌو ؾير مؿلمت، بما ًجػل جلً الحغواث اإلاخؿغفت مإزغة فىغًٍ

ل.  مػّغ باؾخلغاع البالص وجلضمها غلى اإلاضًين اإلاخىؾـ والؿٍى

 لكياهاث السياسيت في البالد على الدعم الخارجي.اعتماد ا  -

شأن وافت مإؾؿاث الحيىمت الفُضعالُت الطىمالُت، ومنها وػاعة التربُت والخػلُم والخػلُم  

الػالي والثلافت، بدُث ال ًيىن ُمؿدبػًضا ئمياهُت زػىغها لخأزيراث أحىبُت ؾلبُت في ما جلىم 

ؿها في البالص بؿغخه وضُاؾخه مً مىاهج بما في طلً مىا هج "التربُت الىؾىُت" التي ؾِخم جضَع

ـ.  في خاٌ ُوِغػذ مدل الخضَع

 ألاهداف ألاساسيت اإلارحىة من منهاج التربيت الىطنيت:

مما ؾبم ًبلى الترهيز غلى ألاهضاف ألاؾاؾُت الىاحب جدلُلها لضي ضُاؾت مىاهج التربُت 

اهخماء الطىمالي لىؾىه وشػبه، ومىكػه  الىؾىُت لخؿؿي حىاهب ًجب ئغاصة بىائها وجغمُمها في
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لُت والػالم وؤلاوؿاهُت هيل، بدُث ًخم جغمُم  مً ألامت الػغبُت وألامت ؤلاؾالمُت واللاعة ؤلافٍغ

الشغور التي أضابذ هظغة الطىمالي لىفؿه وليل ما خىله مً زالٌ ئغاصة ضُاؾت مؿائل في 

 ومنها: الىعي بىاًءا غلى اللُم ؤلاوؿاهُت والضًيُت الىبري 

ت الطىمالُت، وئػالت ول أشياٌ الالخباؽ اإلاىخُت بالخبػُت للؿير.   -  الاخخفاء بالهٍى

ئخُاء اللُم الخللُضًت الىبُلت والىغم والىجضة والػضالت والطضق والاؾخلامت،   -

اع وميافدت الخلالُض ؾير ؤلاوؿاهُت هـ"الخخان الفغغىوي" والجغائم التي أفغػها الطغ 

 الضازلي وما أججه مً غطبُت كبلُت هـ"الثأع" و"ؤلاغاهت غلى الظلم".

ا مً هظغة ؾلبُت    - ًُ اؾخػاصة زلت الطىمالي بىفؿه وملاومت ما جم جغؾُسه ئغالم

 لضي ألاؾُاع غىه، واوػياؾها غلى هظغجه لظاجه.

ئمياهُت الخػاٌش في خاٌ جغؾُش الخىحهاث الؿلمُت صازل اإلاجخمؼ، والخأهُض غلى   -

ت الخػبير.  الازخالف الفىغي، وغغوعة ضُاهت الحم في خٍغ

-           ،ً  في الىغاهُت لآلزٍغ
ً

ال ئػالت جغاهماث الػهىص الؿابلت التي اؾدثمغث ؾٍى

لي ،وئبغاػ اإلاشترن بين الشػب الطىمالي  ش اللغن ؤلافٍغ غبر جلضًم ؾغح أوؾؼ لخاٍع

ا، والشػب الطىمالي ًُ ا. صازل ًُ  وما ًدُـ به مً شػىب زاعح

 :زالضت

ئن ألاوغاع الػامت في البالص، وغلى الغؾم مً الحاحت اإلااؾت لخلم وعي حمعي وؾني، ئًجابي 

ومدؿامذ، ًبلى مً اإلاخػّؿغ الثلت بىحىص أي ئمياهُت لطُاؾت مىاهج للتربُت الىؾىُت، ًمىنها 

ُه ًبلى مً الػغوعي الػمل الجضي غلى الخػامل مؼ ألاوغاع الشائىت اللائمت في البالص، وغل

الخمهُض للىضٌى ئلى جلً اإلاغخلت غبر وؾائل الخأزير الاحخماعي ألازغي واإلغالم اإلاىّحه والترهيز 

 لخىفير 
ً

غلى جغشُض الخؿاب الؿُاس ي بين ألاؾغاف اإلاخباًىت طاث الىفىط في البالص، وضىال

غت بػبثُت الخػطباث، هما جسمض أعغُت جللل خالت الاؾخلؿاب الؿُاس ي وجغسّخ اللىا

 الخؿاب اإلاخؿّغف الظي حػخمضه أؾغاف طاث شػاعاث صًيُت وطلً غبر:

-           
ً

غ بضًال
ّ
ت غلى صعحت غالُت مً الجىصة، جىف اؾخدضار أصواث ئغالمُت مىاٍػ

ا أمام اإلاىاؾىين، وحؿاهم في حشىُل وغيهم.  فىغًٍ
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  زلم بِئت هاكضة للخؿاب الؿُاس ي،  -
ً

ت مػُىت لم ٌػض ملبىال بدُث جػؼ ؾىٍّ

 الهبىؽ ئلى أصوى منها في ما ًلضمه الؿاؾت وأصحاب الىفىط والخأزير.

ت في اإلاضن الىبري بالبالص، تهضف ئلى امخطاص الاخخلاهاث    - ئوشاء مظالث فىٍغ

ت والػطبُت  والخىجغاث اللبلُت والؿُاؾُت اإلافخػلت، وجخطضي للخؿاباث الػىطٍغ

 بأّوٌ، ختى جبضًض شػىع اإلاؿخفُضًً مً جلً الخؿاباث بجضواها وا
ً

إلاخؿغفت أوال

 لطالحهم!

جمىين مغاهؼ الضعاؾاث في حمُؼ مىاؾم البالص مً امخالن ألاصواث الالػمت لغضض  -

جىحهاث الفئاث الشػبُت وجأزغها بالخؿاب الخللُضي الخطػُضي والخؿاباث 

 أزيرها.ؤلاًجابُت اإلاؿلىب اػصًاص ج

 اإلاغاحؼ 
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