
  ظهوراالجتاه االصالحي
اقتخن ظيؽر ىحا االتجاه مع الفذل الستكخر الحي مشيت بو حكؽمة السانذؽ في الجفاع عؼ سيادة البالد وقيام 

ؽة ان تبشيا الجعسمدمة مؼ الحخكات الثؽرية التي أوشكت أن تطيح بحكؽمة السانذؽ . فكان والحال ىحا أن ظيخ تيار 
الحيؼ السثقفيؼ ثقافة تقميجية  االوساط الحكؽمية  السؽظفيؼ في بعض التيار االول ظيخ بيؼ لالصح كل وفق لسا أرتأه.

التحجيث لمحفاظ عمى نعام الحكػ الحي ىدت عخوشو الحخكات الى  ، دعا أوشغ ان يدحب البداط مؼ تحت اقجاميػ
ثقافة  أوساط  السثقفيؼ في تيار  ظيخ ولكؼ في سياق آخخ .حخكة التعديد الحاتي تطبيق فشتج عؼ ذلغ  الثؽرية 
تعخضت لو البالد مؼ حخوب وتجخل اجشبي فجعؽا الى ضخورة اصالح نعام الحكػ نفدو  الحيؼ ىاليػ ماغخبية و 

وجاء ذلغ في سياق ماعخف في التأريخ ، والسيسا بعج فذل حخكة التعديد الحاتي ،اوتحجيث بقية مؤسدات الجولة 
  . 8676اصالح السئة يؽم عامبحخكة 

 

 

  1681-1681حزكة التعزيز الذاتي -1
الععى تحععجيث الرععيؼ مععع السحافعععة عمععى الشعععام الدياسععي واالجتسععاعي القععجيػ، والععى اسععتعادة ىععحه الحخكععة سعععت      

ة الحجيثعععة، حكؽمععة السانذععؽ لدععمطتيا عمععى االقعععاليػ بالقزععاء عمععى الحخكععات الثؽريععة وذلعععغ باالسععتعانة بالتقشيععات ال خبيعع
(، العحي 8653-8648تدامؼ ذلغ مع بجايعة عيعج ابمبخارعؽر الرع يخ تؽنع) شعى  و  . ومحاولة تحجيث مؤسدات الجولة

( قبل وفاتو بتذعكيل مجمعذ وصعاية لعو، يتكعؽن معؼ كبعار زعسعاء السانذعؽ، غيعخ 8641-8631أوصى والجه شيان فيش)  
عمععى الدععمطة، دبععخت مععؤامخة مععع رونعع) لععؽ احععج حععخاس القرععخ ،  ان والععجة ابمبخارععؽر، ييؽنععاال التععي رسعععت باالسععتيالء

واالميععخ كؽنعع) شععي اغخ اغصعع خ ل مبخارععؽر شععيان فيشعع)، وتععػ القععاء القععبض عمععى اعزععاء مجمععذ الؽصععاية واعععجاميػ 
وعيشت ييؽناال وصية عمى االمبخارؽر باسػ تدو ىدعي اي االمؽمعة الدععيجة وقعج عخفعت باسعػ بعؽذا العجعؽز فعي أوسعاط 

 8716ب فععي حععيؼ بقيععت تعععخف فععي الؽثععااق االجشبيععة باسععػ دواجععخ أي ابمبخارععؽرة اغرممععة ع حتععى وفاتيععا عععام الذععع
امتععععازت ىععععحه االمبخارؽريععععة بخجعيتيععععا وفدععععادىا وقععععجرتيا عمععععى حبععععغ الجسععععااذ والسععععؤامخات وعععععجاايا الذععععجيج ل جانععععب 

 ومعارضتيا لكل محاولة تحجيث وبقيت مديطخة عمى الدمطة حتى وفاتيا.
وقععا التيععار السحععافل فععي الععبالط يؤيععج تدوىدععي ضععج محاولععة التحععجيث التععي رالععب بيععا بعععض حكععام اغقععاليػ مععؼ      

أسععيسؽا بذععكل فاعععل فععي القزععاء عمععى الحخكععات  .وكان ىععؤالء الحكععام مسععؼمؤيععجي تيععار االنفتععاح عمععى الععجول ال خبيععة
تدعععيش) كؽفعععان، لعععي ىؽنععع) تذعععان)،  وأبعععخزىػ ة الجولعععة،والحععععؽا معععجة أىسيعععة التقشيعععات الحجيثعععة فعععي  قعععخار سععمط الثؽريععة ،

رفععؽا التقعاريخ العى الحكؽمعة لحثيعا عمعى اغخعح  . وفعي ضعؽء ذلعغتدؽتدؽن) تان)، تذان) تذي تؽنع) واالميعخ كؽنع) شعى
ويبعجو ان الحكؽمعة اضعطخت العى معؽافقتيػ عمعى ذلعغ، ولعؽ  . بسعاىخ التحعجيث والدعساح ليعػ بالذعخوع بيعا فعي اغقعاليػ

 جداية، غنيا كانت بحاجة الييػ في  قخار سمطتيا في تمغ اغقاليػ.برؽرة 



، بعععادرة لعسميعععات 8648وفععي الدعععياق نفدعععو جعععاء  نذعععاء التدعععؽن) لعععي يعععامؼ  دااعععخة الذعععؤون الخارجيعععة( فعععي ععععام        
فجعاء  . خبيعة، وجبية العجول ال التحجيث،  ذ أدرك أنرار التحجيث صعؽبة القتال عمى جبيتيؼ، جبية الحخكات الثؽرية

وكععان ليععحه الععجااخة أثععخ  .  نذععاء ىععحه الععجااخة لتشعععيػ العالقععات الخارجيععة عمععى وفععق اغسععذ الستبعععة فععي القععانؽن الععجولي
يزععاف الععى ذلععغ كععان  .كبيععخ فععي عسميععات التحععجيث  ذ تععػ عععؼ رخيقيععا االترععال بالععجول ال خبيععة واالسععتعانة بخبخاايععا

مؽظفععؽن  ىععحه الععجااخة كععان يععجيخ و، ؼ لععبعض الخبععخات والكفععاءات ابداريععة أثععخا فععي اكتدععاب الرععيشيي لععجااخة الكسععارك
مؽظععا اجشبععي  311كععان يعسععل فييععا و  . 8641الععحي حععل محمععو عععام  بخيطععانيؽن مثععل ىععع.ن.الي، ثععػ روبععخت ىععارت،

 صيشي، بدارة كل السؽانئ الريشية السفتؽحة.  0111دولة غخبية وأكثخ مؼ  84يسثمؽن 
 السحافعععة عمععى الشعععام الجععخاء سمدععمة مععؼ االصععالحات العامععة بيععجف ر حخكععة التعديععد الععحاتيوقععج بععادر انرععا      

أقامععة عععجد مععؼ  .وضععسؼ ىععحا الدععياق تععػ الكؽنفؽشيؽسععي، الععحي كععان الزععسان الؽحيععج لبقععاايػ فععي الدععمطة االقطععاعي
وتيعععانجيؼ وخطعععؽط  مرعععانع اغسعععمحة والتخسعععانات البحخيعععة وأحعععؽاض الدعععفؼ فعععي شعععش ياي ونعععانكش) وىان تذعععؽ وفؽتذعععؽ

وعسمععؽا  . السالحععة البحخيععة والشيخيععة وسععكغ الحجيععج والتم ععخاف والبخيععج ومشععاجػ الفحععػ ومرععانع الحجيععج والرععمب والشدععيج
عمععى تقؽيععة االقترععاد الععؽرشي، ومنذععاء السععجارس التععي تعشععى بجراسععة الخياضععيات والفيديععاء والكيسيععاء وغيخىععا مععؼ العمععؽم 

 . ثةالتي تتعمق بالتكشمؽجيا الحجي
أنذععاء مععجارس خاصععة بالم ععات والتخجسععة، والقيععام بترسععال البعثععات العمسيععة الععى الخععارج  ويععداد عمععى مععا تقععجم تععػ

الكتدععاب العمععؽم والسعععارف، وكععان ليععحا التؽجععو نتععااج ايجابيععة وسععمبية فععي ان واحععج. فسععؼ الشاحيععة الدياسععية أدة  نذععاء 
ديعاد سعمطة وقعؽة حكعام االقعاليػ عمعى حدعاب الدعمطة السخكديعة. تخسانات ومخازن االسعمحة واحعؽاض بشعاء الدعفؼ العى از 

وان االعتساد عمى السيشجسيؼ االجانب في بشاء تمغ السؤسدات الرشاعية، مكؼ الجول االجشبيعة معؼ امعتالك معمؽمعات 
نعة دقيقة عشيا ساعجتيا عمى تحطيسيا في الحخوب، كسا ىؽ الحال مع أحؽاض بشاء الدعفؼ الرعيشية التعي أنذعأت بسعؽ 

، كسعا ان حخكعة التعديعد 8663الخبعخاء االجانعب والتعي حطستيعا القعؽات الفخندعية أثشعاء الحعخب الرعيشية ع الفخندعية ععام 
الععحاتي حافعععت عمععى الشعععام االقطععاعي، ولععػ تحععاول اصععالح نعععام الحكععػ. وسععاعجت عمععى ظيععؽر الطبقععة البخجؽازيععة 

 لسثقفيؼ ثقافة غخبية.واشخت بجاية نذؽء الطبقة العاممة وربقة مؼ الريشييؼ ا
وعمععى الععخغػ مععؼ ذلععغ فععان ىععحه الحخكععة كانععت اضععععا مععؼ ان تععشيض بالرععيؼ نيزععة فعالععة، ولععػ تععتسكؼ معععؼ      

بعععج خسدععة عذععخ عامععا مععؼ انفتععاحيػ عمععى العععالػ ال خبععي، مععؼ   ذ تسكععؼ اليابععانيؽن مجععارات اليابععانييؼ فععي نيزععتيػ، 
نعامععا ججيععجا مكععشيػ مععؼ االقتبععاس مععؼ ال ععخب مععع السحافعععة  8646القزععاء عمععى الشعععام االقطععاعي، واقععامؽا فععي عععام 

وذلغ مؼ خعالل السداوجعة بعيؼ اخالقيعات الذعخق والفكعخ ال خبعي ومقامعة صعشاعة  . عمى تشعيسيػ الؽرشي وخرؽصيتيػ
فعي  . واجعخاء اصعالحات جؽىخيعة شعسمت كعل ميعاديؼ الحيعاة . ورشية وحكؽمة عرخية قااسعة عمعى الجكتاتؽريعة السطمقعة

، والتحععجيات الجاخميععة، مععع السحافعععة التععجخل االجشبععيؼ ظععل الرععيشيؽن يتخبطععؽن فععي محععاولتيػ لتقؽيععة العبالد بؽجععو حعي
وبحلغ فتنيػ لػ يتسكشؽا معؼ انيعاء الشععام القعجيػ واقامعة نععام  . عمى االنساط الفكخية القجيسة وتطبيق االبتكارات الحجيثة

االسععتجابة لمتحععجي ال خبععي، فععي الحععخب الرععيشية ع اليابانيععة عععام  وقععج ظيععخت نتععااج ىععحا التبععايؼ فععي . عرععخي حععجيث
التععي اسععفخت عععؼ ىديسععة الرععيؼ امععام جارتيععا اليابععان، وىععي اغقععل مشيععا حزععارة ومععؽارد اقترععادية  . 8672-8673



ت ، والتي اعتخفت الريؼ بسؽجبيا باستقالل كؽريعا، وتخمع8673وبذخية، وتكبيميا بسعاىجة شيسؽنديكى في نيدان عام 
عععؼ شععبو جديععخة ليععاوتؽن) جشععؽبي مشذععؽريا بسععا فييععا ميشععاء بععؽرت آرثععخ ودايععخن، فزععال عععؼ تخمييععا عععؼ جديععخة فخمععؽزة 

مميعؽن دوالر(  843مميعؽن تايعل فزعة   011 تايؽان( وبدكادورس لميابان، وفخضت عمعى الرعيؼ غخامعة حخبيعة قعجرىا 
ج معؼ السعؽانئ الرعيشية لمتجعارة االجشبيعة، واعتخفعت بحعق وحرمت اليابان عمى حعق الجولعة االولعى بالخعايعة، وفعتح العجيع

 اليابان في اقامة مرانع ليا عمى االراضي الريشية. 
وقععج شععجعت ىععحه االمتيععازات التععي حرععمت عمييععا اليابععان، الععجول االوربيععة والؽاليععات الستحععجة عمععى الحرععؽل عمععى 

ومعؼ ثعػ انعجفع العجيعج معؼ الرعيشييؼ لمبحعث  . تعسخةالعجيج مؼ االمتيازات التعي أندلعت الرعيؼ العى مشدلعة دولعة شعبو مدع
 .عؼ حل لالزمة الؽرشية والسعيسا بععج ان أثبتعت حخكعة التعديعد العحاتي فذعميا فعي الحفعاظ عمعى سعيادة العبالد واسعتقالليا
 فجعا بعزيػ لمتسدغ بالقيػ الكؽنفؽشيؽسية، في حيؼ اكج بعزيػ اآلخخ عمى ضخورة ابفادة معؼ تجخبعة اليابعانييؼ فعي

 الى الذخوع بحخكة اصالحية واسعة.دعا الشيزة، وعميو ظيخ تيار 
 

  1686احلزكة اإلصالحية -2
نذأ كالىسا فعي في تمغ اآلونة في ظيؽر اتجاىيؼ احجىسا اصالحي واآلخخ ثؽري ديسقخاري جسمة امؽر أسيست      

لرعيشية، دبمؽمسسعيا وعدعكخيا، فعي العجفاع ازدياد حجػ التحجيات االجشبية، والعجد التام لمحكؽمعة ا . مشيا جشؽب الريؼ
، ومعارضة القؽة الخجعيعة االقطاعيعة فعي الدعمطة لكعل محعاوالت التحعجيث، والت يعخات  عؼ الريؼ ضج القؽة االجشبية

 . التي رخأت عمى السجتسع الريشي، والستسثمة بؽالدة الطبقة البخجؽازية
اغميؼ السداعج في وزارة اغشع ال، والعحي كعان لشذعأتو فعي قاد التيار االصالحي كان) يؽوي الحي كان يذ ل مشرب  

كعانتؽن، أسععبق السععؽانئ تعخضعاث لمسععؤثخات الخارجيععة واسععتقباليا لالجانعب، اثععخاث كبيععخاث فععي االيسعان بفكععخة االصععالح، والتععي 
ففععي  ،(8676-8666 وذلععغ مععؼ خععالل سمدععمة عععخااض قععجميا اليععو فععي السععجة  . االمبخارععؽر كؽانعع) شععيؽي تبشييععا دعععا

اولى ىحه العخااض الدبع ححر االمبخارؽر مؼ الخطخ السحجق بالبالد مؼ الخارج، وخطعؽرة الؽضعع فعي العجاخل  ذ انعو 
يشحر بانجالع ثؽرة عمى غخار ثؽرة التايبش)، فعي حعال ازديعاد تعحمخ الذععب، وعميعو فعان عمعى الحكؽمعة اجعخاء اصعالحات 

 ذ حععال  دون ذلععغ بعععض  .ه العخيزععة لععػ ترععل الععى االمبخارععؽرمباشععخة وسععخيعة، لتالفععي تمععغ االخطععار، غيععخ ان ىععح
السؽظفيؼ السحافعيؼ الحيؼ كانؽا يقفؽن دوما ضج االصعالح. وفعي الععخااض االخعخة، التعي وصعل بعزعيا لالمبخارعؽر 

كسعا أكعج عمعى العؽاقعب الؽخيسعة لسعاىعجة  . ونذخت في بععض الرعحا، كعخر كعان) يعؽوي، الحاجعة لمتججيعج واالصعالح
كى دععا ابمبخارعؽر العى رفزعيا، وضعخورة تعجريب الجعير ووضعع الخطع  االصعالحية مؽضعع التشفيعح وانععاش شيسؽند

مؼ الشاحية الدياسة فأكج كعان) عمعى ضعخورة اختيعار ابمبخارعؽر لسدتذعاريو معؼ بعيؼ و  . اقتراد البالد واصالح التعميػ
معذ الشيعابي ومصعجار الرعحا وضعسان حخيعة العخأي تأسعيذ السجضعخورة السثقفيؼ ورجال العمػ السعيؽد ألييػ بالكفعاءة و 

 عمعععى نحعععؽوالتعبيعععخ ومنذعععاء مجسؽععععة معععؼ العععجوااخ والييئعععات لتشفيعععح االصعععالح، واخعععح االمبخارعععؽر يقتشعععع بيعععحه اغفكعععار 
 تجريجي.



وقعععععععععععععج شعععععععععععععارك كعععععععععععععان) يعععععععععععععؽوي فعععععععععععععي تمعععععععععععععغ السطالعععععععععععععب العجيعععععععععععععج معععععععععععععؼ السثقفعععععععععععععيؼ معععععععععععععؼ حسمعععععععععععععة لقعععععععععععععب                                    
رن أي شععيادة البكععالؽريؽس(، مععؼ خععالل العععخااض التععي قععجمؽىا لمدععمطات السحميععة، وقععامؽا تحععت قيععادة كععان)   جيععؽي 

بتأسعيذ العجيعج معؼ الجسعيعات ومصعجار الرعحا والسجعالت وتأسعيذ السكتبعات ودور الشذعخ والسعجارس، فكعان معؼ أىععػ 
سقجسععة التععي تأسدععت فععي ماكععاو، وجسعيععة ىععحه الجسعيععات، جسعيععة تذان ذععيؽه  تعمععػ كدععب القععؽة(، وجسعيععة العقيععجة ال

الجشععؽب، اسععتيجفت ىععحه الجسعيععات العسععل عمععى  يجععاد سععبيل لخععالص الرععيؼ مععؼ أزمتيععا، امععا الرععحا فأوليععا كانععت 
، ثععػ تحععؽل اسععسيا الععى   ابنبععاء العالسيععة والسحميععة( أسععيست فععي 8673 صععحيفة العععالػ( التععي صععجرت فععي بكععيؼ عععام 

ى العععخش، وصععحيفة السعخفععة الججيععجة فععي ماكععاو، وصععحيفة ىؽنععان، وصععحيفة اغخبععار اعععادة نذععخ العععخااض السقجمععة العع
وجخة تأسيذ دار رسعسية لمشذعخ فعي بكعيؼ قامعت بتخجسعة  . في تيانجيؼ، وصحيفة تذيمي اليؽمية وغيخىا مؼ الرحا

 عمععى نحععؽ خبيععة و العجيععج مععؼ الكتععب والسقععاالت االجشبيععة، وأقيسععت عععجد مععؼ السععجارس التععي ت ععجرس عمععى وفععق السشععاىج ال
. وععج ذلعغ كمعو خطعؽة ىامعة 8676-8673السعجة  مكاتب لمرحا في 5مجرسة و 86جسعية و 02عام جخة تأسيذ 

 دفعت حخكة ابصالح الى االمام وساعجت عمى تييئة الخأي العام لتقبل ابصالح في غزؽن ثالثة أعؽام.
لمتععأثيخ فععي مععؽظفي الععبالط ومقشععاعيػ، وكععان مععؼ  لفكععخة ابصععالح وكدععباث لمسؤيععجيؼ، سعععى االصععالحيؽن  اومرسععاء     

، والقدعععػ االخعععخ التعععا حعععؽل وىعععػ السحعععافعؽن  نتعععااج ذلعععغ ان انقدعععػ العععبالط عمعععى قدعععسيؼ، قدعععػ ععععارض االصعععالح
فكععخة االصععالح ومععسيععػ مععؼ جشععؽب الرععيؼ، وحعععي ىععحا التيععار، الععحي  الععحيؼ أيععجوا، وىععػ االصععالحيؽن  ابمبخارععؽر

العحي دعستعو روسعيا وتدعستعو  السحعافلبجعػ الؽاليات الستحجة وبخيطانيعا واليابعان، ضعج التيعار  فزل التفاىػ مع اليابان،
والؽاقععع ان ىععحه الععجول التععي دعسععت  . مععؼ شععسال الرععيؼ شخؽصععو تدوىدععي واالميععخ كؽنعع) ولععي ىؽنعع) تذععان)، ومععععػ

 ؽل عمى االمتيازات.التياريؼ االصالحي والسحافل، كانت تعسل عمى أيجاد مؽرئ قجم ليا في البالط لمحر
سؼ الخشج  وتشازلت تدوىدي مؼ الؽصاية عميو، ظشا مشيعا انعو  ابمبخارؽر كؽان) شيؽي  بم)8676وفي حديخان        

جعا أعزععاء السجمععذ االستذععاري الكبيععخ . فعع اقتشععع باالصععالح وسععيمة لمحفععاظ عمععى عخشععولكشععو  سيدععيخ عمععى خطاىععا
 .حديعخان 88اتبعع ذلعغ بتصعجار مخاسعيػ االصعالح، التعي كعان أوليعا فعي  ثػ . وابم يػ رغبتو في سمؽك رخيق االصالح

ثػ بادر الى تعييؼ كان) يؽوي مع عجد مؼ أعؽانو االصالحييؼ أعزاءث في السجمذ االستذعاري ل فعادة معؼ آراايعػ فعي 
اولعت تجعارب وضع خط  االصالح وصياغة السخاسعيػ، ولديعادة التعأثيخ عمعى ابمبخارعؽر قعجم كعان) ععجداث معؼ الكتعب تش

الععجول االخععخة فععي االصععالح والتطععؽر مثععل  تععاريخ تععجىؽر تخكيععا(  االصععالحات الدياسععية فععي السانيععا(  االصععالحات 
 .الدياسية في بخيطانيا(  بحث حؽل أصالح السيجي(   بحث االصالح الدياسعي العحي وضععو بطعخس روسعيا االكبعخ(

وىكحا بجأ ت الحخكة االصالحية، التعي عخفعت بحخكعة  . تجاربياوحثو عمى زيارة اليابان والجول االخخة ل رالع عمى 
ايمعؽل، وبمع) ععجد السخاسعيػ ابمبخارؽريعة التعي صعجرت فييعا  08حديعخان حتعى  88أصالح السئعة يعؽم، التعي امتعجت معؼ 

استيجفت تحؽيعل الرعيؼ العى دولعة عرعخية، معؼ خعالل ت ييعخ معؽاد امتحانعات الخجمعة العامعة  . مخاسيػ 881أكثخ مؼ 
ومنذعاء معجارس وكميعات خاصعة فعي اليشجسعة  . حجيث وفق السشعاىج ال خبيعة دراسيتأسيذ نعام  . الى البحؽث العمسية

الكتععب وفععتح دور الشذععخ لتخجسععة  . والتعععجيؼ والدراعععة والطععب، ومنذععاء جامعععة فععي بكععيؼ، ومرسععال البعثععات الععى الخععارج
الدراعععة والرععشاعة والتجععارة ومنذععاء سععكغ الحجيععج والبشععؽك وحسايععة  . ، ومصععجار الرععحا وحخيععة الكتابععة والععخأيىا نذععخ و 



والخعععجمات البخيجيعععة، ومععععادة الشععععخ فعععي كعععؽادر السعععؽظفيؼ، أصعععالح الساليعععة العامعععة ووضعععع ميدانيعععة لمجولعععة عمعععى أسعععذ 
 ججيجة، ومل اء امتيازات ومخررات أسخة السانذؽ، تجريب الجير وتدويجه باالسمحة الحجيثة.   

عػ ىحه السخاسيػ بقيت حبخا عمى ورق، غسباب يتعمعق بعزعيا بعابمبخارؽر نفدعو،مثل رفزعو  ل عاء والؽاقع أن مع     
صععالحيتو ومقامععة ممكيععة دسععتؽرية وعععجم تفيععػ االصععالحييؼ لقؽاعععج ابصععالح واالكتفععاء بتصععجار القععؽانيؼ دون تشفيععحىا، 

ورونعع) لععؽ فخططععؽا لمقيععام بععانقالب ضععج وأسععباب اخععخة تتعمععق بسجابيععة تيععار السحععافعيؼ، الععحيؼ التفععؽا حععؽل تدوىدععي 
َل سععتة مععؼ كبععار رجععال ابصععالح وىععخب كععان) يععؽوي وبعععض أعؽانععو تععفق 8676ايمععؽل  08ابمبخارععؽر تععػ تشفيععحه فععي 

بسدعععاعجة البخيطعععانييؼ واليابعععانييؼ، العععى ىؽنععع) كؽنععع) ومشيعععا العععى اليابعععان، ونعسعععؽا فييعععا جسعيعععة عخفعععت  جسعيعععة حسايعععة 
 قيا السطالبة بابصالح الجستؽري. ابمبخارؽر( أخحت عمى عات

امععا ابمبخارععؽر، فقععج أمزععى بقيععة حياتععو فععي احععج سععجؽن بكععيؼ بعععج أن أعمشععت تدوىدععي بأنععو مععخيض وغيععخ قععادر      
بؽضع كل الدمطات بيجىا. وبفذل حخكة ابصالح تييعأ الؽضعع  قزىعمى  دارة شؤون الجولة وزورت مخسؽماث باسسو 
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