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 مدتخمز البحث
يعددحزبدد ازلزناني دددة فزرقةدديزتةارددديزتددفزالددةاازنااذ دددة زنا اذا ددي زن ز دددع ز

ف زها نيددحزادد نزناادد ازجادد زااؾ دد زرؾاددازهن دد صحنةاةزتددفزاددذنرة زوددةا زنا ظددة زناددؾط 
 زهامكددؽزةددؽزنتزي دد  ز2000ناددحهازة دد زنا  دداةازنا ددذنجننفزةددؽز  ددؾازاي ددةتزرددةةز

هاؾزنبحززاع ًةزنرنيميًةزبفع زرحااازرن زااؾ  زدهاهزةؽزةشذهعزةانفزجا زةشذهعزدهاف
نألب نازنا ية ييزنإل قةييزنا ةازةزتفزنام ظقديزناعذييدي زهبدةهبزنزدذنزز ف دازهاعدًزدهاًنز

ادتافزتاميديزنا اد زهززناقضةيةزنا فزعاذ زرن زنا دةب نؽزناعذييديزهنارنيميدي زتفهنضاًةز
تددفزنا ذ ندد زرندد زتاددؼزنا اددحية زنا ددفزهن اددأزناادد ازهاددفزة ددتايزضددذها يزا دديمةزنتز

 بعضزناحان ة زا   زرن زنالة ًزنا غذيزهناؾعيففزانا ا 
 دد ظةعزنتزهرددحزوددذ زنا ادد زبلمندديزةددؽزنا  ددةجهز ددةتزتاماددةزاددفزنتزبدد ازلزن

ياةتظزرن زاؾاااز ا ازدي فزرقةجحيزبةاذغؼزةؽزنا احية زنا فزهن ااةزهناقنؾدزنا فز
تذضددأزرنيددازهن دد ظةعزناافددةمزرندد زناددؼزنهاؾ ةاددازهاددفزنامقةهةدديزهناافددةمزرندد زةكة  دداز

 نامانييزهنارنيميي 
  ب ازل؛زاي ةتااؾا ززب ازل؛زدهاز؛:زب ازلزناني ة فالكمسات السفتاحية
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Abstract 

This study is basic inter look about Hezbollah in Lebanon. 

Hezbollah beginning use the power in struggle out national 

border, and its role will have released since the withdrawal Israel 

from south Lebanon in year 2000, that party was able to turn its 

role from local project to international project. 

It is one of the Islamic parties active in the Arab region, and 

play a clear role through the issues that have appeared on the Arab 

and regional areas. The importance of research comes to focus on 

the most important challenges facing it. Which is a necessary 

issue. Some studies focused on the organizational and functional 

aspect of the party. This search is divided into two sections, the 

first sections talks about the origin and birth the party, and the role 

it in world, while the second section talked about the challenges 

that party suffered from it after war of July in 2006. 

The research come out with asset of results that the party 

was able to maintain its images as a religious party and he 

maintain his most important priority which is resistance.  

Keywords: Lebanese Hezbollah; Hezbollah's role; Hezbollah's 

transformations; Lebanon.
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 السقجمة
شددداحزناعقدددحزنألوندددذزةدددؽزناقدددذتزناادددةافزادددعؾدًنزةناؾعدددًةزتدددفزدهازنافدددةرننؽزغندددذز
نادحهاننؽزتددفزبقدد زناعقرددة زناحهايددي زه مادد زناشددذ زنأله ددفزةذا دديزة قحةدديزتددفزعاددؾازادد هز

ةدؽزتثادذزنااذ ة زهاتثنذاةزنام  نيحزتفز ية ةاازنارنيميي زه عحزبد ازلزتدفزاي دةتزهنبدحًنز
نالمةردددة زنإل دددقةييزنا ية دددييز فدددؾ ًنزتدددفزاندددػزنام ظقددديزهنا دددفزاشدددكنأزااحيدددًحزبعدددحزاعدددةايؼز

زنااؾاةزنإل قةييزتفزجيذنت 
اظذحزنشكةاييزنا ا زا ةثا ز انذةزة اة:زةةزافزناماحدن زهناقنؾدزتهز :اشكالية البحث

ناؾرأزاشك زريئًةزرن زنا احية زناحنونييزهناصةا ييزنا فزاؾن ازناا ا زهنا فزتفز فسز
زب ةبة زناا ا 
اقؾةزتذضييزنا ا زرن زتكذةزةفةداةزنتزب ازلزرةدازنتزياةتظزرن ز: فخضية البحث

اددؾاااز ادد ازرقةجددحيزبددةاذغؼزةددؽزنا اددحية زناحنونيدديزهناصةا يدديزهناقنددؾدزنا ددفزتذضددأز
زرنيا ز

تزناحان ددة زيادح زنا ادد زنادد زدان ديزبدد ازلزةددؽزنا ةبيديزناعمنيدديزا :أىددجاف البحددث
نا ةبقيزا   زرن زنالة ًزنا غذيزهنا  غيمفزانا ازج زازي نبزناا ازهنبحًنزةؽزنثادذز
ناقدددؾلزنا ية دددييز فدددؾ ًنزتدددفزنام ظقددديزاددد نزةدددؽز ةبيدددي زهةدددؽز ةبيددديزتودددذلزردددذ زنااددد از

زبت شظ ازتفزناملةانؽزنا ية فزهنا  مةرف 
 ؾ ازةؽزناب نازنافةرنديزاعؾدزتامييزنا ا زجا زنا عذ زرن زب ازلز :أىسية البحث

نرنيميدددًةزهدهايدددًةزه عدددؾدز ادددػزناددد زقيدددةازنا غدددذةزناحييقددديزادددحهازنااددد ازناددد يزي ديددداز دددؾتز
زناحان ة زنا ةبقيزا   زرن زناطةازنا غذيزهنامفةهيمفزانا ا 

هنر مدددحزنا اددد زرنددد زنامددد اهزنا دددةا صفزتضدددًقزردددؽزنامددد اهزناؾادددففز: مشيجيدددة البحدددث
زهنا انننف 

ق ددؼزنا ادد زجادد زة ااددنؽزتضددًقزرددؽزةقحةدديزهوةامدديزا ددةهبزنام ادد زن : ليكميددة البحددث
نألهبزاؾ دديزبدد ازلزتاددؾزاظددذ زجادد زعددذه ز شددتةزناادد ازهناددحهازناددحنونفزهنارنيمددفز

زهةذنب ز شؾجازنةةزنام ا زنااة فزتاؾزا ةهبزنزذززنا احية زنا فزاؾن ازناا ا 
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 املبحث األول
 النشأة والدورحزب اهلل ..

يعدددحزةفادددؾةزنادددحهازةدددؽزنامفدددةهيؼزنامذ   ددديزنا دددفزهعف ادددةزتدزيدددة زنا ية ددديزنا دددفز
اضددظنبززاددةزتددفززا ظنددمزةددؽزنت ددذنكزنتزاكدد زهبددحةزدهايدديزدهاًنزنهزةلمؾردديزةددؽزنادهنا

نا غددةةنؽزنارنيمدددفزهناددحهافزهنتز دددنؾازناؾبددحن زناحهايددديزاددؾزاذ مددديزا نددػزنادهنازنا دددفز
اقؾةززاة زهفيمةزي عنمزباد ازلزتدةتزدهاهزتثيدذزةدؽزةلدذدزناؾادؾبزناد زنا دنظيز  دةرفز
ناب نازنا ية ييزهن مةزيقؾةززحهازنامقةهةيزناني ة ييزثؼزةما ز ية فزاشذ ايزهن عيزةؽز

 دددة ننؽزرقدددًزدوؾادددازنايذامدددةتزتضدددًقزردددؽزدهاهز دددتدنةز ية دددييزهر دددكذ يزانلماؾا ددديزناني
زنإل قةييزنإليذن ييزهتفزا نزنام ا ز   ظذ زنا زدهازناا ازناحنونفزهنارنيمف 

 السطمب األول: نذأة الحدب 
 زه عددحزناشدديحزنزب ددؽزتضدد ز2982يذ ددبز شددؾبزبدد ازلزتددفزاي ددةتزجادد زرددةةز

 زهادؾا زاجة ديزنااد از2985فزانا ا زهاؼزنارقتزا ميًةزر از  يزلزنام  سزنااقيق
ن زن ددد قةبزبعدددحزنرق دددازناع ددديةتزنامدددح فزرنددد زز2992-2989ناشددديحزاددد افزناظفنندددفز

نااكؾةيزناني ة يي زثؼزاؾا زنةة يزناا ازناشيحزع ةسزنامؾ ؾيزنا يزاؼزنغ يةاازبعدحزا دعيز
  دذزل زناد يزازيد نبزيشدذ زاد نززتشاذ زونفازبعحز اػزرن زنةة يزنااد ازناشديحزب دؽ

ز (72، صفحة 7002)أبو حاكسة،  نام  ًزب  زنآلت
اقددددحز ددددع زناادددد ازجادددد زاؾ دددديبز فددددؾ هزةددددؽزوددددقبز شددددذزتتكددددةاهززؾ ددددةج زنارددددقةز
نام ددمؾريزهنامقددذهبةزهنامذجيدديزهرددحزن دد صحةزةايدديزةاددحهدةزتددفزتهبزنألةددذزةددؽزوددقبزن نردديز
)اددؾ زنام  ضددعفنؽذزهن نردديز)اددؾ زنإليمددةتذزه)اددؾ زنإل ددقةذزهامكددؽزةددؽزات دديسز

ز ز(25-22، الرفحات 7002)الجبوري، ر ةةزتضةجييز)ر ةةزنام ةاذز
ثةتزن شةبزناا ازرذناًنزنرنيميًةزتثاذزة ازاي ة يًةزهادؾزي  دمزتدفز ميدبزةقذنادازةدبز
زنيددذنتزه ددؾا ة زتددديذنتزامددحهزبةا ددقحزهناع ددةدزهنامددةب زهاددذا فزةعددازبعقنددحةزة اييدديز ييددةديا

عذيييزهاقؾ يزةؾرعادةزنارنيمدف زنةدةزتمؽزوقاازن  ظةرأزنيذنتزةحز فؾ اةزتفزنام ظقيزنا
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رؽزرقريزناا ازب ؾا ةزتافزرقريزة ةا زة  ةدايزن ز ةرحاازتفزت ذةزهاةي اةزرن ز
زز (722، صفحة 7002)زيجان،  اي ةتزه اػزز قحيؼزناحرؼزنا ية فزهنانؾ   ف

)أبو الشرخ، د.ت، صفحة  هة اةزاذاك زة ةدئزناا ازرن زناعحيحزةؽزنام ةج 
زز-:(52

 نتزاصذ زن ذنجن زةؽزاي ةت زهااذ ذزناقحسزةؽزناب قب  ز2
 نتزاصذ زتذ  ةزهناؾاية زنام احةزةؽزاي ةت زه   افز فؾ زناحهبزنا  عمةا ي  ز2

جاددد زةلندددسزشددداحزنااددد ازاذنندددذن زتدددفزهيكنن دددا زن زاادددؾبزنامك دددًزنا ية دددفز
 ية ف زهاؼزالميبزنام   ة زتفزانئيز حيحةزنطنمزرنناةزن ؼز)ناملنسزنالادةديذ ز
هادددؼزن ددد يحنبزشدددؾالزنا  فنددد زبدددةاملنسزنا  فنددد يزةدددؽزدهتزاذنندددذن زبقيقيددديزتدددفزةاةةددداز
هاقبيةاا زهاؼزن  احنثزانئيز حيحةزوةايزز ؾنازنااد ازه دمنأز)بملندسزناك نديز

ز (777، صفحة 7000)جخادات،   ية فنا يةزييذزهافزة  نيزبةاملنسزنا
)احسدجي، يلًزنر  ةازناعؾنة زناصم يزنا ةاييزافزنا يًزتفز شؾبزب ازلز

ز-:(22، صفحة 0221
 اتثنذزاعةايؼزنااؾاةزنإل قةييزنإليذن ييزرن زاي ةت  ز2
 هنات قةازجا زناعحنايزنا  مةعييزتفزنامل مب نااذةةتز ز2
 ز ةدةزرحهنتزنا غةةزنا انؾ فزرن زنال ؾازإلضعة زهضبزنام نمنؽ  ز3
 نااذهازنألانييزهالةا زنااقؾ زنااقةفييزهنا ية ييزناشيعيي  ز4
نإل دددذنجننييزهنا دددحو زناؾن دددبزز–نا ظدددؾان زنارنيميددديزةاددد زةاةدثدددة زنا دددقةزناعذييددديز ز5

زنحنتزنأل  ييي نا ظة زاني
  هللا الجاخمي والخارجي السطمب الثاني: دور حدب

 الجور الجاخمي  -0
 زا دديمةزبعددحز2985ةددذزناادد ازبماظددة زرحيددحةزتددفزاةا صددازة دد زات ي ددازرددةةز

ناد يزنهردفزناادذازنألانيديزتدفزاي دةت زهتدذكزنا دنؼزنااندفزز2989نافة زناظةجفزرةةز
يديزة ذندذةزرند زةص ندفزنام د ؾ ة زةدؽزةؽز اي زهتفزع زعدذه زةانيديزهنرنيميديزهدها

ز (052، صفحة 0222)السجيشي،   ايزتوذلز
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ثدددةتزناادددحثزنألادددؼزادددؾزدودددؾبزبددد ازلزجاددد زنايذامدددةتزناني دددة فزهوةاددديزبعدددحز
 زر ددحةةزهضددبز مظددًةز حيددحًنزتددفزناعمدد ز2992وددؾكزناادد ازنا  صةبددة زنا يةزيدديزرددةةز

ةصةافًةزز اػزنا قةاندحزنا  صةزيديزنا دفزاذاكد زرند زادؾاةزنامذشد زه دمع ازدهتزنا  صةزفز
 زهبدددةهبزنااددد از(715، صدددفحة 7001)قاسددد ،  ناا فدددة زجاددد ززذ ةةلدددازتهزةشدددذهرا

نا ددترنؼزةددبزنا اددؾا زناحنونيدديزناني ة يدديزهناضددذؾىزناحهايدديزرندد زاي ددةت زج زالددتزجادد زافعندد ز
، صدفحة 7007)زىدخ الدجي ،  رقر ازبةاظةجفيزناشيعيي زهطذحز ف از مما زشذرفزاادة

 زيضة زجا ز اػ زرمحزجا زناصة زوظؾةز ذ ئديزهةفة ئديزتدفزناؾردأز ف دازاكاندذز(220
ط فزةدؽزناقدؾلزنا ية دييزاماندأزز ؾييدبزةدةزي دم زفهارديزافدةاؼززدنؽزبد ازلزهنا يدةازناددؾز

ز6نااذفزنا فزهرعاةزب ؽز  ذزلزهةيشةبزردؾتززعديؼزنا يدةازنادؾط فزناادذزه ادػزتدفز
 تكددةتزاؾييعاددةزةفة ددتةزاكانددذزةددؽزناقددؾلزنا ية ددييزنامص نفدديزتددفزاي ددةتز2006تيذنيددذزرددةةز

ز (022، صفحة 7002)قدي، 
اادؾدذزبد ازلزبة دازبد از ية ددفزتقدحزفاد فزنادذجيسزناني دة فزنا ديمز)نةندد ز

 هزبضؾازهن بزرن زنا ةبيزناني ة ييزهرحز ةاؼزتفزااذ ذزناق دؼزنألثيدذزةدؽزنألانضدفز
ناما نديزهادديسزاددازنة ددحندزدهادفزهاددؾزرةةدد زن دد قذنازتدفزنال ددؾازه  ددة حزنالددي زناني ددة فز

ز (572 ، صفحة7002)بقخادوني،  ام بزتيزجوقبزبةألةؽف
اقحزضعفزدهازناا ازبعدحز ذ مديزنغ يدةبزاتندمزنااذ دذيزهناصدذه زنا دؾايزةدؽز
اي ددددةت زن زتقددددحزناادددد ازرؾاددددازنا ية ددددييزرندددد زنا ددددعنحزناددددؾط ف زةمددددةزتدلزجادددد زو ددددةاااز
ناب ضدددةتزنادددؾط فزناددد يزبغدددفزبدددا زن ز دددةتزاتندددمزنااذ دددذيزادددازدهاز يندددذزتدددفزادددتةنؽز

ازناادد ازان ددقح زنةددةزناددحهازنا ددؾايزتكددةتزاددازنا مددةعزنإل ددقةفزهناني ددة فزرندد زنةدد ق
ناؾاددةييزرندد زاي ددةتزهوةادديزبدد ازلزه اددػزبم ددبزنار ددذنكزرندد زنامقةهةدديزب دد زبعددحز
نا  دداةازنا ددذنجننفزةددؽز  ددؾازاي ددةت زهيقددةبزويددةازنامقةهةدديزتددفزة ددتلزرددؽزنام ةرشدديز

ازلزهاددؾزطنندديزانددػزنا دد ؾن  زهثمدديزنزدهن يدديزنتذزااددةزنا ظددؾان زناذنا دديزبددؾبزدهازبدد ز
ادازجاد ز دهازةقةهةزتفزنال دؾازي ظندًزنب ضدة ًةزشدعييًةزها دميةزاي ة يدًة زهدهاز ية دفزبؾا
طذ زتفزنامعةدايزناحنونييزنا فزامن  زنثذزن  فةضيزنا  ققبزبةاظفةتة ز حيحةزه حز
بدد ازلز ف ددازتددفزةؾرددبزنوددذزااددؾبزةعددازجادد زبدد ازشدديعفزيعمدد زز مندد زهنضدد زرددؽز
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ها هزناشكةاييزنثذ زتفزاانحزناا ازهنامقةهةيزرن زنام د ؾلززنطذن زا هزنا  فةضي 
ناؾط فزهن    تأزناظةريزناشعيييزنام  حةزاازهبةهبزنتزي ع زناا از ةاحًنزانصذه زةؽز

ز (21، صفحة 7002)عساد،  ةتزراة
ة فزن زنتزا نز   صنصزةمةزاقحةزنتزدهازب ازلزشك زرةةًقزتفزامن هزنأل 

نا لةحزاؼزيق  ذزرن زااقنمزناحن زب ازلزتفزنا اذ ذ زز زاظؾازهاادؾبزجاد زنبدحز
 زن زتاددد  ز(22، صدددفحة 7002)فزدددل هللا، نامكؾ دددة زنأل ة دددييزان دددنظيزتدددفزاي دددةتز

 دييزتودذلزتدفزطذتًةز ية يًةزتدفزةنعدًزنا ية ديزنامانيديزه عمد زتدفزةؾن اديزنطدذن ز ية
ناددحنو زناني ددة فزهاددؾززدد اػز ددةاؼزتددفزطددذحزنشددكةاييزنا ددقحزهنامقةهةدديزهناحهادديزناشددذعييز

ز (021، صفحة 7002)عساد،  نا فزاا ضؽزنألب نا
 خارجيالجور ال -7

امناد زبدد ازلززدحهازنرنيمددف زتاددؾزتبدحزت اعزنالماؾا دديزنإل دقةييزنإليذن يدديزتددفز
ناعددددةاؼزناعذيددددف زج زبغدددد زناادددد اززددددحرؼزناددددؾافزنافقيددددا زهاز ذفدددد زة ددددتايزنا مؾ دددد زن زنتز
ة ةدازامؾ  زناا ازانقيةةزبةاصحةة زنام  ؾريزهنا شظيزنا فزاقؾةززاةزش كة زناا از

 زن  مذ زنيذنتزبةا شحيحزرن زدرؼز(1، صفحة 7002)الخاوي، اتافزتغنياةزةؽزطاذنتز
ةؾنرفزب ازلزتفزاي ةتزهنامقةهةيزنا فزيمانادة زةدبزاتثندحزاتدضزنام دةسزب دقبا زج ز
تثحزةذشحزنااؾاةزنإليذن ييزنتز  عزنا دقحزادؽزيا د  زهنتزبد ازلزادؾزفشدمسز دةطعيز

نام نمنؽزهة ةاذيزنااذ يزتدفزناعدةاؼف زج زردحةأزنيدذنتزبعدحزردةةزا نذزهاحتئزن  ةةز  ز
رشذن زناا ة زه ف  زناعحيحزةؽزنامشةا بزتفزةلةبزنا عنيؼزهناع ةدةزةا زادذةيؼزز2006

نامحناسزهدهازناع ةدةزهنامذنث زناظيييزهطذ زاجي ييزثة ؾ ي زةؽز ايزنوذلزتيح زنيذنتز
هنا فز شت زردؽزناماكمديزز2020اي ةتز  يزنام ةداةزنا ؾا يزنا عؾدييزبؾبزنازةيزتفز

ناحهايديزبعدحزناادةةزر ةادذزةدؽزبدد ازلزبمق د زنااذ دذي زهدردأزجاد ز)ناؾتدة زناددحنونفذز
تهز)ناؾبدددحةزناؾط يددديذزرنددد زنادددذغؼزةدددؽزنردددقتزشص دددية زاي ة يددديزردددحنباةزاادددة زهر دددحةةز

 دةتزغضد فذزنوفقأزا هزنام ةداةزتفزب زنازةيزنا ية ديي زنر يدذزنا دفنذزنايذن دفزتدفزاي
)االحسددجي،  ا ددؽزنبددةديزنتزناؾايددة زنام اددحةزهن ددذنجن ز ة  ددةزونددفزاعظندد زادد هزنام ددةداة

ز (22، صفحة 7007
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نتزااةافزنيذنتزةبزب ازلزتفزاي ةتزي لةهززنا دؾنبفزنا ية دييزاي د زجاد ز
نا ادددةافزنامذ عدددفزه  دددم زإليدددذنتزبةطقاددديز ذذنفيددديزه ية دددييزهر دددكذ يزرنددد زشدددمةبز

نادحنرفزا لذ دحزز2702ن ذنجن  زرن زناذغؼزةؽزاقنصزرحان زب ازلزبمؾ دًزناقدذناز
نازنتزنةكة يدديزن دد احن زناعمددمززن ددنايزناادد ازه دد زنا  غيمددة زنام ددنايزتددفزاي ددةت 

 زاددد اػزتدددةتزنيدددذنتزبمؾ دددًزاددد نز2006نا دددذنجننفزاتثدددح زبةافعددد زتث دددةبزبدددذازامدددؾزز
نا ادددةافزناددد اأزطذتدددًةزن ة ددديًةزتدددفزنا ظدددؾان زنارنيميددديزهتدددفزناادددذنازنا ية دددفزتدددفز

، صددفحة 7002)راشدج، نام ظقديزةدؽزبدحهداةزناذذييديزةددبزناعدذن زهب د ز  دؾازاي ددةتز
ز (022

ي  ددحزبدد ازلزرندد زدهازنرنيمددفزهتةمددفزتددفزه ددازنامصظددفزناةذ كددفزهناذذيددف ز
ه عيددذزرددؽزادد نزنألةددنؽزناعددةةزانادد ازب ددؽز  ددذزلزبقؾاددازفرنن ددةزنار ددذن زنتزب ي ددةز
تثيذزةدؽزناظةجفديزنا دفزي  مدفزجانادةزة ةادذهه ززد زادؾزتثيدذزةدؽزتيز يدةتز ية دفزردةجؼ ز

، 7005)بددددي،  هعزردددؾةف زازا  ادددفزتادددحنت ةزر دددحزبدددحهدزاي دددةتزةدددبزتن دددظنؽفج  دددةزةشدددذز
ز (22صفحة 

اقددحززددذززناددحهازنارنيمددفزاادد ازلزةدد وذًنزتددفزعدد زنألزةدديزنا ددؾا ي زه اددػزةددؽز
وقبزرحااازنااة ميزرن زاذننذزةؾنز ؽزناقؾلزتفزنااذازنا ؾا يز ؾتزناا از  بزةؽز
نامعةدادديزنارنيميدديزتددفزعدد زنا  ددةتسززددنؽزةاددؾازهنشدد ظؽزهةاددؾازنامقةهةدديزنادد يزاقددؾدهز

ز (00، صفحة 7002)مطخ،  نيذنت
، صدددفحة 7002)مطدددخ،  ثدددةتزادددتثنذزنااددد ازنا ية دددفزيلدددذيزرنددد زة ددد ؾ نؽ

ز-:(2
رن زنا عنحزناشعيفزناعذيف زن زن  صحةزناا ازرؾاازنا ةرمي زهةؽزثؼزشص ييززاألول:

زنةن ازناعةة زب ؽز  ذزل ز
رن زة  ؾلزنا صًزناعذييي زام بزناا ازباضؾازاتدأزهة  نيدحزتدفزنامد امذن ززالثاني:

زناعذيييزهنإل قةيي 
امشدذهعزالن زدهازب ازلزنارنيمفزتفزاذ يحزهاؾ يبزناقةردحةزنا  مةعيديز

نامقةهةددي ز مددةز ددع زناادد ازالعدد زنامقةهةدديزاؾ دديز ةةعدديزانعددذازرددةداةزرندد زالددةهزز
ن ق دددددةةةااؼزناؾط يددددددي زهادددددد نزيدددددذا فززذث دددددديزناادددددد ازا نادددددا زهاث  ددددددازانعددددددةاؼ زهثقةت دددددداز
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 ز(22، صددفحة 7002)بخوكددوفيتر،  نا دد ذنايليي زه يةيدديزاقددحيذهزانعؾنجددحزهنا كددةاي 
هاقحزتو زنااد ازن  دلةةازةدبزنا ية دة زنا دؾا يزتدفزاي دةت زاد اػزنعادذزةذه ديزتثيدذز
تفزرقر ازب ؾا ةزبعحزنافة زناظةجف زاكؽزا هزنامذه ديزادؼزاكدؽزبةا تثندحزةؾضدبزاتيندحز
نال دددةحزناذنديكدددةافزتدددفزنااددد ا زنازنتزادددحو زنيدددذنتزدتدددبزنرضدددةبزنااددد ازجاددد زاذنندددذز

ترضددةبزناادد ازهاددؾز ددعنحزنزددؾزناص  ددةبزفنتزبعددضز غددذااؼزجادد ز ددؾا ة زن زيقددؾبزتبددحز
نادددحرةب ةز دددة ؾنزي غدددذهتزجاددد ز دددؾا ةز عدددحه زادددؾزادددؼزي دددحو زنا دددنحزناقةجدددحزة ةشدددذًةزامدددةز

ز (502، صفحة 7005)الميي،  اااأزنا غذةف
ي يدددنؽزنتزدهازبددد ازلزتددددفز دددؾا ةزهنضدددد زتادددؾزيدددحرؼزنا غددددةةزنا دددؾايزبكةتدددديز

ؾ ةج زهناظذ زهاعيدأزنامادحدن زنام اييديزدهاًنزبدةازًنزتدفزدردؼزنااد ازان غدةةزنا دؾاي زنا
غنددذزنتزناادد ازبددةهبزايذ ددذزاحونددازتددفزنا ددذنعزز ددةبزرندد زن ددازيامددفزنامقةةددة زه ددكةتز
ناقددذلزناشدديعييزتددفز ددؾا ة زةاددةبز اددػزة ظقدديزنا ددنحةزز  ددًزنا ددفزاضددؼزنرددحندز ينددذةزةددؽز

ه دد اػزة ظقدديزنا يددحن فزهنا ددفزاعددحزةددؽزناددؼزنام ددةطمزناشدديعيزنا ددؾا نؽزهغنددذزنا ددؾا نؽز
نا ددد ذنايلييزاناددد از ؾ ادددةزة ظقددديزةمدددذزبندددؾيزهشدددذ ةتزن ة دددفزاقةدددحندن زنا دددفزيددد ؼز
نا ةااةزةؽزنيذنتزريدذز دؾا ةزناد زبد ازل زهنتزالذيديزبد ازلزتدفزناق دةبزتدفز دؾا ةز

ناثادذزةدؽز اددػز دةرحاازتدفزنتزي د  زردؾةزر دكذ يزغندذزن ددازنامد زة دةااازناحنونيديزهز
اؾاطددازتددفزنااددذازتثددةازن دد ف نززن ددذنجن زنا ددفزرةةددأزبق ددفزناددحن زتددفز ددؾا ةزهنا ددفز

ز ز(22-25، الرفحات 7002)نوري،  يع قحزن اةزة حازا  ه حزناا ازبةا قح
زثددةتزانادد ازدهاًنزةامددةزتددفزناعددذن زهوةادديزبعددحزنابدد قبزناةذ كددفزن زهنادد 

اغددةاذةزضددصميزانددحتةعزرددؽزز2004نيددةازز22ناادد ازدرمددازانمقةهةدديزناعذنييدديزه غددؼزتددفز
نامقةةددة زنامقح دديزتددفزناعددذن زي يددنؽزنتزاددحو زبدد ازلزتددفزناعددذن زيقددحةزة شددذ ؽزرندد ز

زه ؾه:
نألهب:زاحو زناا ازتفزنابد قبزناةذ كدفزي د  حزناد زبدحي ز)غدؾادتززدذنهتذز

اؾبنددحةزنا ددفزاشددنذزنادد زاددؾاىزناادد ازتددفزناعددذن زاجدديسزناددؾزانبزنايذ ظددة فزرددؽزنا ددسزن
ريذزنا صظيفزاو ظة زة  هانؽززذ ظة ننؽزها نةؽز اػزةؽزا ذ اة زنام  هانؽزتدفز
نايذامددةتزناعذنرددفزرددؽزة دد هاييزناادد ازتددفزنو ظددة زويددذنبززذ ظددة ننؽزةددؽزهزناةزنامةايدديز

ز 2007ناعذنيييزرةةز
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ظ دازبدؾبزناا د نةزبةامقةهةديزنااة ف:زيكمؽزتفزناافةعز يذةزب ؽز  ذزلزتدفزو
تفزناعذن زرؾةيةزهنوقييةزه ية يةزهنااقيقيزنتزدهازناا ازتفزناعذن زيضدبزنااد ازتدفز
وة دديزنا  ةرضددة زتاددؾزةددؽز ة ددًزضددحزنابدد قبزه ددحرؾزامقةهة ددازر ددكذ ًةزهةددؽز ة ددًز
نوددذزييددحيزاعةطفددًةزةددبزنااكؾةدديزناعذنييدديزهةددبزنابدد نازنام ددةاميزتددفزةشددذهعزنابدد قبز

ز (211، صفحة 7001)االغا،  يمةزانػزنا فزاحهبزتفزنافنػزنإليذن فها 
ثددةتزانادد ازتيضددًةزدهازنوددذزي مادد زتددفزدرمددازنام ةشددذزالمةردديزنااددؾثننؽزتددفز
نايمؽزة  زا عن ية زناقذتزنامةضفزهنتزا ةازرقرديزادذيفزنااد ازبلمةرديزناادؾثفزتدفز

بيديزنايحهاؾ يديزا شدم زنا دؾنبفزنا ية دييزهنارقةيديزهناد اأزنايمؽزهاظؾا زةدؽزنا ة
 مةريزنااؾثفزهنبحةزةؽزه قبزنيذنتزن زا نق زنا حا ًزهناحرؼزنامةديزرن زيحز ةشظنؽز
ةؽزب ازلزامحةزرشذز  ؾن ز مةزن ادؼزي نقدؾتزناعدق زناظيدفزتدفزاي دةتزبشدك زة د غؼز

و ؾاًةزة  ززحبزرةافيزناا ةزنا فزرةدااةزن زنزح زنيذنتزنا مةةًةز ينذًنزز نػزنالمةريزهز
ةمدةزشدك زضدذظًةز يندذًنزرند زناممنكديزناعذييديزنا دعؾدييزتدفزز2025نا عؾدييزتفزةةاسز

ز (20، صفحة 7002)عمسي، ز فسزناؾرأ
نتزدهازبدددد ازلزاددددؼزيق  ددددذزرندددد زنا ددددحا ًزتددددفزنارددددقةزنااذيددددفززدددد ززددددذز ز

درددؼزناادديزنارقةيدديزه مكددؽزانصدديصزةقةدد زدهازناادد ازتددفزنادديمؽزتددفزب ددمةاازتددفز
ز-:(7002)سعج،  ةلةا زرحةزة اة

نا صظديفزنا دد ذنايلف:زبندد زرددحةزناادد ازويذناددازةددؽزوددقبزنا ددحا ًزرندد زنا صظدديفز ز2
 انعمنية زناع كذ ي 

نااددؾثننؽزةدؽزن د زر دةبزردحدزة ؾتددمزنا دحا ًزنامندحن ف:زبند زداازنااد ازر ةادذهز ز2
 بقحاناازناع كذ يزهنانؾ   يي 

نارقةزنااذيف:ززذززدهازناا ازةدؽزودقبزادحا ًزناعدةةننؽزتدفزناقظدةعزنارقةدفز ز3
 ةؽزوقبزنوضةراؼزاحهان زهاصذ لاؼزابقًة ز

زدددذززدهازنااددد ازتدددفزناددديمؽزتدددفزناادددذازنااك ذه يددديزهن ظقردددةزةدددؽزويذادددازتدددفزاددد نز ز4
 فزاحا ًزنااؾثننؽزرن زوذ زناش كة زهناا ؾبزرن زةعنؾةة زةامي ناملةبزت

ييدددحهزنتزدهازنااددد ازنااددد فززذث  دددازا نادددازتهًا زثدددؼزاث  دددازانعدددةاؼزثة يدددًة زاددد اػز
تةاددحهازنا ية ددفزيلددًزنتزيتودد زبعددنؽزنار  ددةازناقنددؾدزهنا اددحية زهنااددحهدزنا ددفزاؾن دداز
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دهاهزهوةاددديزدهاهزتدددفزةقةهةددديزناقردددًزنا ية دددف زهيةا  ددد يزااددد ازلزنتزن عكة دددة ز
ادؼزي ا دذزتدفزنادحنو زناني دة ف زز2006ناب قبزنا ذنجننفزها  م ازتفزرحهنتزرةةز

زهإ مةز ةتزاازنألثذزناكينذزتفزة ظقيزناشذ زنأله ف 
ز
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 املبحث الثاني
حزب اهلل واجهجالتحدياث التي التحىالث و 

تفزنطةازنامادةةزهنألدهنازنا دفزردةةززادةزبد ازلزيؾن دازنااد ازناندؾةزاادحية ز
ازيمكدددؽزهادددفاةزبةا  ددديظيزتزدددحًن زهة ددد زات ددديسزنااددد ازهوؾضدددازةعدددةاازتدددفزنادددحنو ز

اددازر ددكذ ًةزتددفزهناصددةا زجادد زنتزهادد زبددازنااددةبزرقددًزثددؾان زناذييددبزناعذيددفزجادد زدوؾز
 ددةبة زة عددحدةزةددؽز ددؾا ةزجادد زنادديمؽزةددذهاًنزبددةاعذن ز ددؾنًبزةقددةاًقزتهزةددحايًة ز ميعاددةز
دهنتددددبزهن دددد ةازا عقنددددحزناةددددؾازالةاددددازتثاددددذ زه دددد  ظذ زتددددفزادددد نزنام ادددد زنادددد زتاددددؼز

زنا احية زنا فزهن اأزناا ازدنونيًةزهوةا يًة 
 المطلب األول: حزب هللا والتحوالت السياسية

لزوددددقبزةاظةاددددازنا ةا صيدددديزرحااددددازرندددد زنا اددددؾبزبعددددحزةددددذهاهززنعاددددذزبدددد ا
ز ظدددؾان زة  دددةاري زن زن ددد ظةعزنااددد ازتدددفززحنيددديزنا  دددعن ية زنتزيددد ل زتدددفزادددؾطنؽز
وظةبددازنا ية ددفزهنا كيدد زةددبزنا اددؾا زنام ددؾناذةزتددفزناددحنو زناني ددة فزهةشددةا  ازتددفز

تدد  زنااددؾنازةددبزناقددؾلز زهز2992نا  صةبددة زنا يةزيدديزنألهادد زبعددحزنااددذازناانيدديزرددةةز
ناؾط يدديزهنا ية ددييزهادد هزنافذادديزنثددح زرضددؾ يزبدد ازلزتددفز  دديهزناايددةةزنا ية ددييز
هنا  مةعيدددديز)نامشددددةا يزتددددفزنا  صةبددددة زهنااكؾةدددديزهنا صددددذنىزتددددفزنا قةبددددة زه ددددةجذز

زة غمة زنامل مبزنامح ف   زناحذ 
اي ة يدي ززن  ق زب ازلزنا زطؾازنوذزةؽزنامؾن اديزباند زشدم زردؾلزدنونيدي

ناصدة زبة  دداةازناقدؾن زنا دؾا يزةددؽزاي دةتزرددةةزز2559ن زشدك زردذنازةلنددسزناةدؽز
زذ ةةلًةز ية يًةزاقبد نازهنا يدةان زناني ة يدي زهاتلزنااد ازنتزاد نزنا ادؾبزادؾزز2004

النيدًةزااددؾاةزناماددةتغنؽزناةددذ كننؽزهغةيدديزنابدد نازهنا يددةان زاددؾزااؾ دد زه ادديزنا غددةةز
الحيح زن زه حزناا از ف دازنةدةةزة عظدفزشدحيحزناصظدؾاةزباند زادؼزنا ية فزناني ة فزن

)غخيدددددب،  2992اعددددحزن ددددذنجن زهبدددددحاةزة ددددحازنارةاددددنذزنا دددددفزاعددددؾدزرننادددددةزرددددةةز
ز (7002

ااددؾاز ينددذنزاؾضددبزبدد ازز2005اقددحز ددةتزاق  دداةازنا ددؾايزةددؽزاي ددةتزرددةةز
 ةتزانمغةاذن زنااةشحةزنام ةاضيزا دؾا ةزنا دفززلزةانيةزتم  زناشاؾازنألها زاألزةي

ة نازاددددتثنذنزتددددفزةاةهادددديزنااددد ازهبذ دددديزتةدددد زهنالمةرددددة زناوددددذلزز24 غم ادددةزرددددؾلز
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ة نازرذرندديزن  دداةاز ددؾا ةزةددؽزاي ددةتزغنددذزنتزز8نامؾنايدديزا ددؾا ةزهنا ددفزرذتددأزبقددؾلز
زن زنتزناصددذه زنا ددذ بزان ددؾا نؽزرددذكزناادد ا زنالاددؾدزاددؼزاكددؾتزة  ددقيزبشددك ز ددة و

ز (7001)فخيج،  اصظذزن ايةازن  ذنايلن ازبشك ز ةة 
اادددؾاز ية ددديةز يندددذنزرنددد زن ددد ذنايلييزنااددد ازز2006ثدددةتزاادددذازامدددؾززردددةةز

نا ية ييزدنو زاي ةت زن زنرنؽز انذًنزةؽزنا ية ننؽزنا شكيػزتفزبمزناا ازتفزبيةزةز
ز دددذ عًةزبل ةبددددازنا ية ددددفزاضدددد فزنا دددقحزهن دددد لةبيزا نددددػزنابدددحنثزااددددؾبزبدددد ازل

نا ؾنزتزناحنونفزةبزناقؾلزنا ية ييزهة بزناص ؾةزةؽزناضذفزرن زنالادةززناع دكذيز
اناددد ا زه شدددفزنااددد ازردددؽز شدددةطازنا ية دددفزتدددفزا غيمددداز ن دددنيزةدددؽزنامغدددةاذن ز

)شددددالو ،  نا ية دددييزا  ددددةازنااكؾةدددديزرندددد زنا  ادددفزا ددددةا ز)بكؾةدددديزهبددددحةزهط يددديذ
ز (02، صفحة 7002

ندلزادد نزناةددذزنادد زا ددةرحزنازةدديزتددفز اةيدديزنامظددة زا  ظددؾازنابددحنثزةددؽز
]ةحيذزةغةاذن ز نمييزنا زةؾن اة زة نايزر حةةزبةهاأزنااكؾةيزرد بزهتندمزشدقنذ

 زهنا يز ةتزة عةطفةزةبزب ازلزهنغق زش كيزناةؽزتفزةظةازنااذ ذيزتفززنذه [
رحزناا ازا هزنامقةطعيزبماةبديزبدذازرنيدا زناةدذزناد يزندلزناد زنا ةا زناا ا ز

 ن نيزنش  ةثة ززنؽزةص نفزنالمةرة زهبحثأزنرمةبزر فزتفزاي ةتزهن  اأزنازةيز
هنافقددددددأزنطددددددذن زز2008ةددددددةيؾزز27-26بعددددددحزةفةهضددددددة زتددددددفزناعةةدددددديزناقظذ دددددديزتددددددفز

ردة ؾتزنامعةاضيزرن زاشكن زبكؾةيزهبحةزهط ييزام  زنااد ازبدمزناد قضزهنادقحز
 نا  صةبدددة ز مدددةزندنتزنامل معدددؾتزن ددد صحنةزناقدددؾلزااددد زناصقتدددة زنا ية دددييزناحنونيدددي

ز (7002)غخيب، 
ن نزنامم ةزنامقبغديزاصظدةازبد ازلزنا ية دفزهنايدحيؾاؾ فزة د ز شدتاازتدفز

هنبدحزن زنتززتهنج زناامة ن ية زهب  زنانؾةز لدحزنتزادؾاةزناصظدةازادؼزاكدؽزرند ز دية 
ا ددةازااددؾا زطددذت زرندد زادد نزناصظددةازهيددحاأزةددؽز دديةرازه ددنذهااازهوةادديزنانذدديز
نا ية ددييزهنايحيؾاؾ يدديزانادد ازااغدديزات ي ددا زثددؼزةذبندديزاددعؾدزنامقةهةدديزنا ددقةييز

هادؾازناد زبدذازامدؾززهةدةزز2000تفزنا  عن ية زنا زطذدزنابد قبزتدفزاييدبزردةةز
مأزرحاةزناا ازرند زنا كيد زناشدحيحزناا ة دييزرند زبعحاةزهاتي ةز ي زا هزنانذيزاذ 

ةدددذزنا ددد ؾن زناظؾ ندددي زهةدددؽزنام  دددحزنتز ددد زاندددػزنا ادددؾا زاادددةزنثةاادددةزناشدددةةنيزرنددد ز
ناادد ازهرندد زدهاهزهرندد زناددحنرؼزاددازنادد يزيمددحهزبددةألةؾنبزهنا ددقح زهادد نزناةددذز ددنحتبز
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نايلن ازدنونيددةزناادد ازنادد زةذن عدديزشددةةنيزا ؾ اةاددازنا ية ددييزهنرددةدةزنا غددذزنادد زن دد ذز
زهوةا يًة 

 واجيت الحدبالتحجيات السطمب الثاني:  
هن اددأزناادد ازوددقبزنامددحةزةؾضددؾعزنا ادد زااددحية زدنونيدديزهوةا يدديز ينددذةز

زثةتزاتثنذزهنض زرن زناا ازه شةطةاازناحنونييزهناصةا ييز مةزيتاف:
 أوال: التحجيات الجاخمية

هنا دددفزز2006بدددذازامدددؾززثة دددأزناامنددديزنا ية دددييزنامضدددةدةزااددد ازلزبعدددحز
ااحثأزرؽزناكؾناثزنا فزبنأزبةا قدزةؽز ذنبزناادذازةدبزج دذنجن زهردةدزاد هزناامنديز

ة نازنا ددفزنشددةا زجادد زناكةاثدديزنإل  ددة ييزنا ددفزونف اددةزنااددذازز24ةلمؾردديزةددؽزرددؾلز
ذزهبحةز ك ييزبةامقةزد ز000 250ةوذ ؽزهاحةنذز)ز5000ةؾنطؽزه ذحزز2300بق  ز

قدددؾدهزنابددد نازناشددديعييزتدددفزنايذامدددةتزناني دددة فز)بذ ددديزتةددد زعادددذزاتيزةعدددةاكزردددؾيزا
نايذن دفزهنا دفز دةب زا يندؾازز–هب ازلذزةدبزناضدذؾىزناحهايديزةدؽزنامادؾازنا دؾايز
، 7007)السذاقبة والذدبمي،  ةؾرفزي ع زإلبحنثزاذننذز ية فزتفزاؾ اة زاي ةت

ز- مؾزناا ازناعحيحزةؽزنا احية :ز زهاقحز ةبزنةةة(020صفحة 
 زن زاؼزا  يفازناندؾةز2006اؾاىزب ازلزتفزنا ذنعزناظةجففزهوةايزبعحزرةةز ز2

ةددؽزريدد ز ةةعدديزناددحهبزناعذييدديزهةلنددسزنا عددةهتزناصنيلددفزهة غمدديزنا عددةهتزنإل ددقةفز
  (21، صفحة 0227)السوصممي، زد)ة غميزنااةزييذز

نتزنب فدةمزنااد ازبادحزةعدنؽزةدؽزناص ؾاددييزنا نايديزادؾزتةدذز دؾاذيزتدفزاتثنددحز ز2
ة ددحنرن ا زه  ضدد ز اددػزةددؽزوددقبزةددحلزرحااددازرندد زاتثنددحزن دد ققان ازهن ظقرددازتددفز

 ةؾن ايزنب مةبزأليزاذنذن زرحزاظذتزرن زنا نظيزنايذن يي 
ذضددأزرنيددازاقددحزرددة  زناادد ازةددؽزنزةدديزةةايدديز  يلدديزناعقؾيددة زهناقنددؾدزنا ددفزت

ه ةتزاألزةيزنامةاييزا عة ز ينذةزرن زناا ا زج زرم زرن زردؾدةزناكاندذزةدؽزةقةانيداز
جادد زناددحيةا زهااحيددحًنزنهائددػزنادد يؽزيقددةانؾتزب ددفيزة ر ددي زجضددةتيزادد اػزيشددكؾزة دد هاؾز
نا غميزنارقةييزهنا عنيمييزهناع كذ يزنا ةبعيزانا ازةؽزتقحنتزت ؾااؼزتيضدًة زهاد نز

ز (7002)غجار،  نآلثةازنا فزاذ  اةزنألزةيزرن زناا ازهةفةانادان زرن ز ؾبز
رة  زناا ازةؽزااحية زتوذلزهوةايزتفزدنو زاي ةتزهنا فزا ما زبعقر داز
ةبزناظةجفيزناشيعييزهناقؾلزنا ية ييزنألوذلزتدفزنال دؾازهنا قدةعزهيندذه  زنتزناقيدؾبز
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بفكذةزنتزناقةرحةزناشديعييزادفزوةا ديزاناد ازادفزتكدذةزغندذزادايايزب د زهنتز دةتز
ااددؼزتددفزةؾن ادديزناظةجةيدديزنا ية ددييزتددفزناشديعيزي غددذهتزجادد زرددؾةزبدد ازلزنانددؾةز قددؾةز

اي ةت زنازنتز اػزازيع فزرحةززذهززايةان زنودذلزتهزتيزا دةتسزة د ق ًقززدنؽزبذ ديز
ز (7002)باكيخ،  تة زهب ازلزرن زييةدةزنامل مبزناشيعفزة  ق قًز

 ذ مدديزنغ يددةبزيشددك زةنددفزناماكمدديزناحهايدديزناصةادديززني ددةتزنا ددفزا غددذزتددفز
اجدددديسزناددددؾزانبزنا دددديمزاتنددددمزنااذ ددددذيزهنالددددذنجؼزنامذا ظدددديززاددددةزااددددحيًةزةوددددذزانادددد از
هةؾضؾرًةزوقفيًةز ينذًنززنؽزب ازلزهبنفةجازهرةدزناا ازبمنيزضةا يزرن زناماكميز
ز ا عدديزرددحةزاددحرن اةزهن ايةزاددةزنادد زن ددذنجن زوةادديزبعددحزنااددةةزر ةاددذزةددؽزناادد از

ا ةبةزا معيزناا ازهنضعةتازدنونيًةزهنرنيميًةزهنااة زناضدذازبقضييزناغ يةبزأل  زن
زذانحهزهرقرةاازهز ةدةزناضذؾىزان صندفزردؽز دقبا زهنتزن دذنجن زادذناؽزرند زهردؾعز
ناا ازتفزة نحةزناماكميزاق  قةةزةؽزو ةاااةزتفزبذازامؾز ز مةزااةهبزناؾاية ز

ةدددؽزنااددد ازب دددف ازة غمددديزنام ادددحةزهنادددحهبزناهاييددديزن ددد ذقبزناماكمددديزاقر  دددة ز
نااةزيي زهشك زناقذنازنااادةةفزاة  دًةز يندذًنزادحلزييدةدةزنااد ازاتزناادةةزنيزر  دذز
ةدددؽزر ةادددذزنااددد ازادددؾزبماةبددديزناادددةةزاقيدددةدةزنااددد ازبدددةا ؾنط زبةالذ مددديزاتزنااادددةةز
ياددؾبزناادد ازةددؽزبدد ازةقددةهةزنادد زبدد ازنااددةزفزي  فدد زناغ يددةا زنا ية ددييزه دد  هز

  اييددديزةمدددةزيفقدددحزادددحرن ازادددحلزة  حيدددازتدددفزناعدددةامنؽزناعذيدددفزهنإل دددقةفناصقتدددة زنام
ز (022، صفحة 7007)زيجان، 

زرن زاعنحزنودذزهنام ماد زبمندفزشد كيزنا دةا زبد ازلز هن ازناا ازااحو
نام دةطمزج زنااؼزبمحزش كيزنا دةا زاز دنكييزا لدةهززة دةطمز ديظذاازا شدم ز ميدبز

ناني ة يدديزهنتزادد هزناشدد كيزاشددك زوظددذًنزرندد زناحهادديزناني ة يدديزهنتزنااددح زة اددةزنااددةاز
ةعةاضددفزبدد ازل ز مددةزه اددأزنااةةددة زنوددذلزانادد ازه اددػزا شددذهز ددةةنذن زةذني دديز
امظةاززنذه  زه اػزي ةرحزر ةاذزناا ازرن زا فند زرمنيدة زوظدفزهنغ يدةبزرند ز

ناًنزيقضفزبمقبقيزنام  هانؽزرؽزش كيزنا دةااازطذ مزنامظةا زهناص  زنااكؾةيزرذز
ز (22، صفحة 7002)الربيحي،  ههاف اةزبة اةزش كة زغنذزشذعيي

اقددحزه ددحزناادد از ف ددازةن ةددًةزز ذننددذزنألهضددةعزهوةادديزبعددحزناااةةددة زنا ددفز
ينلدددتزجاددد زويدددةازه ادددأزادددا زهوةاددديزتدددفزعددد زبكؾةددديزازا ي ددد زه اددديز غدددذه زن زردددحز

 مزناذنبدبزرشدذزةدؽزة نازنا قحزانحتةعزرؽز ف ازةؽزنا ةرنؽزجا ز  رازو ؾاًةزتذز
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)يوسددو ورخددخون،  انمذنبدد زناقةدةدديزتزن ددقةىزنا ددقحزاددؾزناشددعةازناددذجيسنحنادد يزيعدد
ز (701، صفحة 7000

اقدددحزهن دددازنااددد ازاادددحيًةزةودددذزي ماددد زبدددةار ذنكزرنددد ز دددقبازوةاددديزبعدددحز
ب ديًزنا م دػزب دقبازز ا عديزبمةيديزز2000ن  اةازن ذنجن زةؽز  دؾازاي دةتزردةةز

اي ددددةت زهن صذنطددددازتددددفزةلمدددد زنام ددددةج زناحنونيدددديزهااؾاددددازطذتددددًةزييةديددددًةزتددددفزناصقتددددة ز
تزينقدددد زةقةهةدددديزةددددؽزهدهتزنز2008نا ية ددددييزهن دددد صحنةازنا ددددقحزتددددفزناددددحنو زرددددةةز

 زهادددؼزي ددد كؽزبددد ازلزانضدددذؾىزناحنونيددديز(702، صدددفحة 7007)زيدددجان، نالدددي ز
هناصةا ييزنام ؾناذةزا  عز قبازتهزناكفزرؽزنامقةهةي زها نزةدةزتهضداازب دؽز  دذز

يؾاؾ يةز ية دييزةي يديزلزبقؾاا:زفنتزناا ازازيع فزنامقةهةيزتا ًزهن مةزرقندحةزهنيدح
يؾةدددًةزةدددةزا اقندددمززذق ددديزنااددد ازتدددفزجرةةددديز غدددةةزن دددقةفرنددد زنإل دددقةزدهتزج كدددةازا

نا  قذنازتهزا ؾ يزناصقتة زنا  مةعييزهاكؽزنرةة ازاي أزنةدذًنزةمك دًةزهن مدةزي ظندًز
ز (221، صفحة 7007)سعج الجي ، ن  ف ةًبزهط يًةفز

ن صذنىزناا ازتفزنا  حيزانقضةيةزنا ية ييزهنا  مةعييزهااقيقازا عضززنت
ةؽزناحنتازنامعن يزرن زنامحينؽزناقذ ًزهنا عنحزهة ادةزةاةايديزناف دةدزنادحنونفزهاظيندمز
نااددقبة زنا ية ددييزهنادنا دديزهاا ددنؽزتهضددةعزنام ددةطمزتهزنافئددة زناماذهةدديزاددؾز

ااينددددأزرؾنرددددحاةزناشددددعيييزهنا ية ددددييزن لددددةزز ي ددددًزتددددفزوة دددديزاقؾ دددديزنامقةهةدددديزريددددذز
ز (522، صفحة 7005)الميي،  هنامةديي

رة  زناا ازةؽزنا فكدػزهتقدحنتزناذث ديزهنامدةبزهنا رةةديزهنا قن دة زنال ا ديزن ز
بةهبز ةاحًنزاض فزااةافة زة  ةرضيزطةجةيًةزهرقةجحيًةزه ية يًة زهاؼزي يمزاازتيزاث ةز

ا ؾازتفزنا اةيي زنضةتيزا اػزنتزب ازلزت سزدرةجمازرن زا ةج زغنذزثةز ي ززته
اذا فزبةامةبزههاييزنافقيازهنيذنت زها نزةدةز عندازة دتثذًنزبدةا ظؾان زناصةا يديزنثادذزةدؽز
ناحنونيي زهر حةةزي  ؾازناحرؼزنإليذن فزتةتزناا از ن قنصزةؽزناحنو زتهًازثؼزي  عاز

نابدد نازنااؾا ديزي قدد زوظةزاددةزةددحه ًةزبةاق دؾازنادد نافزاكددؽزهةددبزوظةبدازابقددًة زج زنتز
 اػزيمنػزناا ازتدهن زرؾ يزامك ازةؽزالدةهززتزةديزاذن دبزنادحرؼزنايذن دفزتادؾزيمندػز
ن  امةان زهن عيزه  من زا غيمازبةاقؾةزهنا ظدؾا زب د زن دازازيف قدذز دؾندازييةديديزةدؽز

مكددؽزنتزاددحرؼزناادد ازن نزاؾرددفزناددحرؼزنام دد ؾ نؽزنااددة فزهنااةادد  زهةددؽزنألةددؾازنا ددفزي
نايذن ددددفزاددددؾزضددددعفزناحهادددديزناني ة يددددي زهرل اددددةزرددددؽزناصددددة زرددددذنان ز دددديةدييزا لددددةهزز
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ناا ددةبة زناظةجةيدديزها قدد زانادد ازةشددكنيزنامددةب زهاددؾزاغددؼز اذاددازنازنتزنا عددؾدزرندد ز
زناذ  زي  ازدهةًةزب عؾييزنيةةزنافقذزهناي ذهبزا  ز ازن عةاه 

تدددفزنا ةبيددديزنال ؾييددديزبت ادددةزرةزنددديزان فلدددذزتدددفزتيزهردددأ ززهاندددؾحزتزةددديزنا رةةدددي
هةددة نزبعددحز  ددذزل زوةادديزنتزبدد ازلزااددحدزبفعدد ز ةا  ةددةز)ب ددؽز  ددذزلذزجادد ز
ة دددةبة زهن دددعيزهاذندددذزنا رةةددديزي ددد ازز فكدددػزدنوندددف زهن نززند زاقن دددة زنااددد ازاددد نز

 زج زه حزب ازلز ف ازنةةةز(725، صفحة 7002)فيسي،  ي ديزجا زاذن بزةكة  ا
ة عظفزوظنذزرن زنا عنحيؽزناحنونفزهنارنيمفزن زنتزنا ئنيزنالؾاذ يزبؾبزاؾ ديز
ناادد ازه ددمع ازعاددذ زرندد زنا ددظ زةددذةزتوددذلزهرددحزاذنددذزناادد ازةددؽزبذ دديزرذييدديز

ناني دة فزاتندمزا م دبززدحرؼزهن دبزجاد زةننيشدية زطةجةيدي زه دةتزاغ يدةبزاجديسزنادؾزانبز
دهاز ينددذزتددفزاذن ددبز ددمعيزبدد ازلزهرددحزنرقيددأزناغ يددةبزز2005نااذ ددذيزتددفزرددةةز

ةؾ يزةؽزرمنية زناق  زنا فزن  احتأزنرضةبزتدفزنايذامدةتزهادافننؽ ز مدةزنتزردذناز
نااددد ازانق دددةبزجاددد ز ة دددًز دددؾا ةزبعدددحزناافدددة زرنددد زنردددقتزبعيدددحنزبدددؾبزنبعدددةدزاي دددةتز

مييزنضذ زبم حنرن ازتيضدًةزهتدفزن د ظقعزاندذتيزت دذنهزهااننحهزرؽزنا ذنرة زنارني
%زةددؽزنام ددذ نؽزيع قددحهتزنتزبدد ازلز ددةاؼز96تتددةدزبددةتزز2025ةعاددحززغيددفزرددةةز

)عمسي،  %زةؽزنااد ننؽزاحياؼزتيضًةز غذةز نيييزالةهزناا ا86تفزز ةدةزنا ظذ زه
ز (7002
 التحجيات الخارجية ثانيًا:

ا ماددددد زنا ادددددحية زناصةا يددددديزبدددددةام ذنذن زنااةادددددنيزرنددددد زنا دددددعنحيؽزنارنيمدددددفز
هناحهاف زها يمةزبعحزنا ظؾان زنالةا يزتفز ؾا ةزهنزديةدزنامعنؾةة زرؽزنب مةبزرحهنتز
ادددانؾ فز حيدددحزرنددد زاي دددةتززدددحرؼزنةذ كدددفزهرذيدددفزج زشدددك زن دددحاعزنألزةددديزتدددفز دددؾا ةز

ييددددي ز ددددؾتزنا غددددةةزنا ددددؾايزاددددؾزبنيدددد زنا اددددحيزنألزددددذززاادددد ازلزتددددفزنا اددددؾا زناعذز
  ذنايلفزانا ازتضًقزرؽزنا مةسزنالذذنتف زج زاعحز ؾا ةزةذاكد زن ة دفزتدفزةادؾازن

 د ذنايلفزاادة زهطذ دمزنةدحندزهدردؼز ية دفزادازننامقةهةيزنا ةبعيزاا ازلزها ةؽزرممز
ادحي زتفزنام ظقدي زاد اػزهة د زنأليدةةزنألهاد زا دحاعزنابدحنثز دةاعزبعدضزنامانندنؽزان

ردؽزنافذادديزنا ةا صيدديزاق قضددةكزرندد ز دؾا ةزإلوذن اددةزةددؽزةاددؾازنامقةهةدديزهإلبددحنثز
ز (7000)تايمخ،  اذننذزتفزناينحزنا يزي اةافزبشك زة  مذزضحزهنش ظؽ
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نتزوذه زناقؾن زنا ؾا يزتثذز ن ًةزرند زبد ازلزهيد فسزناؾردأززيذلزا ةازةؽز
نتزوذه زناقؾن زنا ؾا يزازيع فزن  اةبز ؾا ةزتفزاي ةت زت دؾا ةزةؾ دؾدةزباكدؼزنا دةا حز
هنالذذنفيددة زادد اػزتددةتزنا ددتثنذزرندد زناادد از دديكؾتز  جيددًةزهةاددحهدًن زوةادديزنتزناادد از

 زرمدد زرندد زا ميدديزرؾنرددحهزناحنونيدديزةددؽزثددةتزة دد عحنزتددفزبددةبزتقحن ددازناذظددةبزنا ددؾايزن
ن  زا نيمازهاذ يصازهز ةدةزشعين ازريذزنام   ة زنااقةفييزهناعنمييزهناصحةيديزنامؾزرديز

زرن زرحدز ينذزةؽزنام ةطمزناني ة يي 
نتزنا ادحيزناد يزهن ددازنااد ازنث دةبزةشددةا  ازتدفزناادذازنا ددؾا يزر دكذ ًةزدتددبز

 ية دديًةزةدؽزوددقبزةشدةا  ازتددفزناادذازنا ددؾا يزثم دًةزبةاضدةزاقددةبزدردؼزنا غددةةزنا دؾايزهز
هي ةبزرقرة زرمنييزوةاييزةؽزناب كةازةبزض ةىزنالي زنا ؾايزهناقةدةزتفزنامنحنت ز

)شددحادة،  تددفزبددنؽزنتزاكدد زطددذ زه ادديز غددذزةص نفدديزرددؽزناوددذزبددؾبززنئدديزناعمنيددة 
ز (027، صفحة 7002

حًنزةددددؽزنا اددددحية زنا ددددفزاؾن ددددازناادددد ا زن زاعمددددحزن ددددذنجن زاشددددك زن ددددذنجن زهنبدددد
، صددفحة 7002)غخيددب،  ا  ئ ددةبزبدد ازلزهنب ددؾنبهزرددؽزطذ ددمزرؾنةدد زرددحةزة اددة

ز-:(50
ز2 زنيذنتزوحدب هللا إيخانبي   العالقة قطع  زرقري زرظب زنت زنا  زن ذنجن  زا غذ زن  :

 شذهىزنب ؾنبزناا ازهش ز شةطازهضذييزرة ييزانا ازهرحاناا با ازلزاؾزةؽزناؼز
ز2 زنا ية يزبي  سوريا وحدب هللا العالقة قطع  زاذننذ زنةكة يي زنا  زن ذنجن  زا غذ :

نا ؾا يزبيةبزب ازلزن نز ذلزنا ؾا زنا زنافة زا ؾ يزةبزناحهايزناعيذ يزي ضمؽز
  منيزةؽزناماف ن زنا ية ييزهنار  ةدييزاحةشم 

:زاذلزن ذنجن زنتزةؽزشتتزناف  يزنتزاشذ زب ازلزثارة الفتشة في الجاخل المبشانيا ز3
 ر اةزبشك زغنذزةاحدزتةا ؾاىزتفزاذنعزدنونفزاحتبزناا ازرؽزن ذنجن زهةقةار اة 

اقددحزامانددأزنا اددحية زناحهايدديزبشددك زن ة ددفزبددةام ذنذن زنااةاددنيزرندد زنا ددعنحز
ذ كفزده ةاحزاذنةًزهنزديدةدزنامعظيدة زهنامعنؾةدة زناحهاف زها يمةزبعحزا نؼزناذجيسزناة

رددؽزنب مددةبزييددةةزن ددذنجن زبشددؽزرددحهنتزرندد زاي ددةتززددحرؼزنةذ كددفزن زاددؼزتددذكزرقؾيددة ز
دتدبز ميدبزنام   دة زنامةايديززبةا دةافنةذ كييزرن زب ازلزهرن زناحهايزناني ة يديزهاد نز

 امةازتنادددة زهن ددد احتأزنار دددذنازةدددؽزنا دددؾ زناني ة يددديزاق دددناعةاميددديزناددد زنااددد ازهردددحةز
]ة   ديزةةايديزا ددا زنا شدظيزنام دذفييزاادد اززناعقؾيدة زة   ديز) مدةبزاذ ددأزز دػذ
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ة   ددديزناشددانحزاددفزة غمددديزنيذن يدديزشدد ازبكؾةيددديزاقددحةزنادددحرؼز]زه)ة   دديزناشددانحذزل[
نامدددةافزناددد زناعحيدددحزةدددؽزنام غمدددة زتدددفزناشدددذ زناه دددفزبمدددةزتدددفز ادددػزبددد ازلزهبذ ددديز

 زة دددحاز ددديمز  دددذه ز2003انم  دددحزي غدددذ:زنزدددؾزنا  دددذ زفي ددد  زنالادددةدزنا دددقةف ز
ز [52 

رند زاقؾ ديزنااكؾةديزناني ة يديزهامكن ادةزز2006ا   زناؾاية زنام احةزبعحزردةةز
ةددؽزاالدديؼز فددؾ زبدد ازلزهةصددةطذهزه اددػزةددؽزوددقبزناعمدد زرندد زاقؾ دديزهدرددؼزنالددي ز

ةذ كددددفزرددددة ؾتزة ددددبزنرددددذزناكددددؾ ذذسزناز2025ناني ددددة فزها ه ددددحهزبةا ددددناي زهتددددفزرددددةةز
نا مؾ  زناحهافزاا ازلزهنا يزتذكزرقؾيدة زرند زنام   دة زنا  ييديزنا دفزا د صحةز

ز ز(2، صفحة 7000)محسود،  ناا ةبة زنام ذفييزناةذ كييزا مؾ  زناا ا
ةؽز ايزتوذلز ة أزثميزبذاز ةرميزنةذ كيديزرند زنااد از مدةزي دفاةزنردقةز
ناا ازن زز اأزنا دفةاةزناةذ كيديز ادؾدًنزتدفزن د قظةازهامؾ د ز صدًزنرقةيديزه ية دييز
هن  مةعييزشيعييزبغييزا صنذاةزتفزالمدة ز ةرمديزضدحزنااد ازهنامقةهةديزهة ادةز دعفز

ةادد ز)نانقددةبزناعنمددةجفزنام دد ق ذزتددفزةازنا دفةاةزناةذ كيدديزتددفزونددمزةشددذهعزشدديعفززدحي ز
تفزنالمعييزنا قةييزان ص صزهنا ؾ يازناعنمف زنةةزناعقؾية زناةذ كيديزز2009رةةز

رنددد زبددد ازلزتكدددةتزاادددةزا عدددة زةةايددديزن زهردددبزنادددذجيسزناةذ كدددفزده ةادددحزاذنةدددًزردددة ؾتز
ز2028زناعقؾيدددة زنامعدددحبزتدددفزناددد  ذلزنا ددد ؾ يزا فلدددةازةقدددذزنامدددةا   زتدددفززندددذه زردددةة

ز (21، صفحة 7002)ادريذ، 
تددفزنطددةازنامؾضددؾعز ناددازتقددحز ددنػزناااددةدزناهايددفز فددسزنا ددنؾازالددةهزناادد از
هاددد فازبةالمةرددديزناااةزيددديز دددؾتزناددد انعزناع دددكذيزاناددد از دددةتزة ؾاطدددًةزتدددفزافلندددذن ز

 ةبعدديزاقااددةدزناهايددفزن شددت زه ةادديزناشددذطيزناز2024 زهتددفزرددةةز2023زنذةا ددةزرددةةز
(Europolذزهناؾايدة زنام ادحةزةلمؾردديزةشد ذ يزامؾن اديزن شددظيزنااد ازناااةزيديزتددفز

نهاهيدددة زهتدددفزناردددؾنةزناوندددذةزناصددد  زناعحيدددحزةدددؽزنادددحهبزناهاييددديزةؾرفدددًةزنردددؾلزهنر يدددذز
ثددؼزا ع ددازتامة يددةزتددفزرددةةزز2029نايذامددةتزنايذ ظددة فزبدد ازلز مةردديزنااةزيدديزتددفزرددةةز

 زهازيمكؽزنتز    زنيضةزةؾردفزدهبزةلندسزنا عدةهتزناصنيلدفزالدةهزنااد ازن ز2020
ااةافدأزاندػزنادحهبزةدبزناؾايدة زنام ادحةزهناقدؾلزناهاييديزهة ادةزنا دعؾدييزنا دفزاشددةا أز

ز2027ةبزناؾاية زنام احةزتدفزييدةدةزةذ د زن د احن زامؾ د زنااادةازناد يزن شد زردةةز
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)روبشددون،  نامحرؾةيزةؽزنيدذنتزهوةاديزبد ازلزا عظن زاحتبزنامؾنادزنا زنالمةرة 
ز (20، صفحة 7070

هتدددفزةؾن اددديزنا ادددحية زناحهايددديزرمدددح زييدددةدةزنااددد ازناددد زا شددديفزهافعنددد زدهاز
نامقةهةدديزنا ددقةييزتددفزاي ددةت زنضددةتيزنادد زنامؾنرددفزناونددذةزنا ددفزنطنقاددةزناةددنؽزناعددةةز

  دددذزلزهنا دددفزبدددحدزتنادددةزبق دددفزةفةرددد زديمؾ دددةزهناادددحي زردددؽزاناددد ازنا دددنحزب دددؽز
ز ز(7070)قريخ،  نة قازناا ازن نايز حيحةزهغنذزاقننحيي

يمكددؽزناقددؾبزنتزااددحية زبدد ازلزادد دندزب ددؾاةزهنضددايزهييةداددازةحا دديزاالددؼز
ناضدددذؾىزنامقينددديزاددد هزنا ادددحية زه دددؾ ز دددذلزاددد زيددد ل زنااددد ازتدددفزةؾن اةادددازنةزنتز

ز  كؾتزنثيذزةؽزرحاناازهنةكة يةااز  يليزنام ذنذن زنااةانيزتفزنامذبنيزنامقيني 
   صنصزةمةزاقحةزنتزب ازلزهن از منيزةؽزنا احية زناحنونيديزهناصةا يديز
تعن زنا عنحزناحنونفز ة أزة تايزنا ؾتندمززدنؽزةكةتاديزناف دةدزهناافدةمزرند زاادةافز

فزنااذزهبذ يزتة زبةاذيزنا عقنحزا نزةؽز ةبيي زنةةزةؽز ةبييزناا ازةبزنا يةازناؾط 
تودددذل زةدددبزاضدددةرفزبلدددؼزي ضددديزبددد ازلزرنددد زةفةاددد زناحهاددديزهغضدددًزنابددد ناز

ة نازةؽزايةازنام  قي زهناقؾن زناني ة ييزتضًقزز24نألوذلزهوةايزو ؾةازتفزرؾلز
ازنام  قي زهناد يزرؽزايةان زنامل مبزنامح ف زةؽزا ةزيتافزناحرؼزنا عؾديزايسزا ية

يما زنا  يزتقفزز زانقدؾن زناني ة يديزهناد يزيماد زنام دياننؽزاادأزز دحزناماةتغديزرند ز
زاؾ يزاي ةت 

تةدددةزرنددد زنا دددعنحزنادددحهافزادددذتضزناؾايدددة زنام ادددحةزهنااادددةدزنألهاهيدددفزبقدددةبز
ب ازلزتفزةفةا زناحهايزناني ة ييزبعحزنتزهاف ازااأزن ؼز)ة غميزجااةزييذزتضًقز

عقؾية زنارنيمييزهناحهاييزنامفذهضيزرن زناا ازهنا فزتثذ زبشك زهنض زرن زرؽزنا
زةشةا  ازتفزنا نظي 

 الخاتسة
  ددد صنصزةمدددةز ددديمزنتزبددد ازلزندهناهزنا دددعأزه يدددحهزنتزامؾةدددازهااحيةاددداز
ا دندزيؾةدًةزبعدحزيدؾة زهيدةاذغؼزةدؽزز دةدةزبلدؼزنامامدة زهنادهنازنا دفزيقدؾةززادةزنااد از

 زتددةتزناادد ازرددةداًنزرندد زةؾن ادديزانددػزنا اددحية زهوةادديزبعددحزن شددذةبزدنونيددًةزهوةا يددةًز
ناا ازبةا ذنعزتفز ؾا يزهيعضزدهبزنام ظقي زهنا يزنعاذزبة ازاؼزي تثذزتفزرحانااز
ناع ددكذ يزهنامنحن يددي ز دد اػزنامؾنرددفزنألونددذةزنا ددفزتطنقاددةزنألةددنؽزناعددةةزانادد ازب ددؽز
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هغندذزاقننحيدي زهةص ندفزنا اةافدة زز  ذزلزهبحياازرؽزنة قازناا ازت نايز حيدحة
هناعقرة زةبزناقؾلزناا يييزهنشةااازنا زنتزناا ازازي تثذزبتيزة ذندذن زردحزاا د ز

ز-تفزنامذنب زنامقيني زهوذ أزناصةاميزبلمنيزةؽزنا  ةجه:
نتزب ازلزشك زن مؾ  ًةزاةةًةزا مؾزدهازناقرينؽزناقدهاندنؽزرند زنا دةبيزناحهايديز ز2

هنا ةعزاتثنذهزنارنيمفزتفزناشذ زنأله ف زهنا يزااقمزبةاحا يزنألهاد زةؽزوقبزرممز
ةؽزودقبزدهاهزتدفزةقةهةديزنابد قبزهناعدحهنتزنا دذنجننف زهتدفز فدسزناؾردأزعادذز قدؾةز
 ية ييز ن زرحاةزرن زنا تثنذ زه قؾةزر كذ يزرةداةزرن زاؾعيد زةؾنادادةزبشدك زة  نيدحز

زتفزنا ةبيزنارنيميي 
رندددؾدًنزهاادددحية زتثدددذ زبشدددك ز يندددذزرنددد زدهاهزتدددفزنام ظقددديزهاماندددأزهن دددازنااددد از ز2

بدشكةاييزاؾ يزناا ازبة  قةاازةؽزب ازةقةهةزإل دذنجن زجاد زنا دذنرة زنارنيميديزتضدًقز
رؽزرضييز  عز قحزناا ازهاذن دبز دمعيزنااد ازرند زنا دعنحزنارنيمدفزهرند زنادذغؼز

ثذزبدةاقيؼزنايحيؾاؾ يديزناحي يديزهن مدةزةؽز  زانػزنا احية زنازنتزناا ازنثيدأزن دازازي دت
بص ؾاييزنامل مبزهعذهتا زهوةاديزتدفزنامل مدبزناني دة فزنا عدحديزهاد اػزيلدحز ف داز
ةن ةدددددًةزبقيدددددؾبزنا عحديددددديزنا دددددفزاذنردددددفزرؾنردددددحزنانع ددددديزناحيمقذنطيددددديزانافدددددةمزرنددددد زه دددددؾدهز

نارنيمدفززهن د مذنا  ا زهةدؽزن د زاؾ ديبزناقةردحةزنارنيميديزادحهاهزي  ذدفزنتزي د  حزوظةبدا
نامشذعزاحهاهزتفزنام ظقيزرن زةعةاليزام ةج زناايم يزهنا  يحندزهنا ظدذ زنادحي فزنا دفز

 اقفززؾ ازةشذهرازنام ما زبةامقةهةي 
ي قدد زنةددةةزنادهنازنا ددفزرددةةززاددةزبدد ازلزناعحيددحزةددؽزناشددكةاية زة اددة زنشددكةاييز ز3

ذزنامدد ايفزا دديمةزنتزو ددؾةزنا دديةدةزناؾط يدديزرندد زنام دد ؾلزناني ددة ف زهنشددكةاييزنا ددؾا
نااد ازيلددحهتزتناددةزتدنةز ية ددييزاددذدعزنااد ازهنشددكةاييزنا ؾنتددمززددنؽزويددةان زناشددعؾاز
هضدذهاةزنامقةهةديزهردحاةزناادد ازرند زودؾكزةعذ ديزنا ددؾاةزنةدةةزنادذتيزناعدةةزناعذيددفز

زهنا قةفزهنةكة ن ازتفزاظؾ ذزتدنةزن  ذنايلييز ةةنيزةبزبنفةجا 
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