
 يلودلا نمألا
  II نــمألا موــهفم ةــغايص ةداــعإو يــعقاولا راـــظنملا

 .milas MUOSSEUG 
 
  
  
 

II.    ةيرارمتسالا نمض ديدجتلا :يعقاولا راظنملا يف نمألا موهفم                           

 اهلك ةيملاعلاو ،ةينالقعلا ،ةيملعلا ،ةيبيرجتلا ،ةيعوضوملا نع ثحبلا نأ ،افنآ هضرع مت امم انفرع دقل
 نيقيلا نع ثحبلا اذه نأو .ةماع ةفصب ينالقعلا راظنم -اتيملا وأ ةيعقاولا ةيرظنلا رهوج تلَّثم لئاسم
ytniatrec rof tseuQ يتلا ،اماع نيثالثلا برح ةياهن ىلإ دوعي ددحم يخيرات قايس يف الكش ذخأ دق 
  .ثيدحلا ملاعلا طمن عساو لكشب تددح يتلا 8461 ماع ايلافتسو تايقافتا دقعب تَجِّوُت

 ماظنلا يف ةلعافلا رصانعلا ىوقأ لودلا تربتعا ،ادعاصف 8461 ماع تدقع يتلا ايلافتسو ةيقافتا ذنمف”
 مايقلل اهنم ىلعأ تاطلس بايغ يف كلذو ،ةيسايسلا ةيعرشلل يملاعلا رايعملا يه لودلا تناكو .يلودلا

 تاموكحل لوألا مازتلالا هنأ ىلع نمألا ىلإ رظنلا ينعي كلذ ناكو .ضعب عم اهضعب اهتاقالع ميظنت ىلع
  “لودلا

 لوح تروحمت ،ةلماكتم ةيميهافم ةموظنم ةنميهب نيحلا كلذ ذنم ةيلودلا تاقالعلا تمستا دقف هيلعو
 تارابتعالا ىلع زيكرتلاو ،لودلل ةيلخادلا نوؤشلا يف لخدتلا مدعو ىوقلا نزاوتو ةدايسلا يف ةاواسملا
  .هريغ نود ةيموقلا ةلودلا نمأب ةصاخلا

  .ةلودلا نمأ ةيروحمو ةيركسعلا ةوقلا :ينطولا نمألا1.   .1

 ةينمألا تاقالعلا ةعيبطل ةمئالم تاريسفت ميدقت يف ايلافتسو دعب امل ةيميهافملا ةموظنملا تمهسأ دقل        
 ةدحو اهنأ ىلع ةلودلل رظُن نيأ ،ةددعتملا ةيرظنلا اهخسنب ةيعقاولا ترهظ قايسلا اذه نمضو .لودلا نيب
 تاديدهت يأ ةهجاوم يف ةلودلا نمأ قيقحتل يه ةيولوألا نأو .ةينمأ ةسايس يأ روحمو ةيساسألا ليلحتلا

 قيقحت وه ةفاك لودلا هيلإ ىعست يذلا ىمسألا فدهلا نإف يعقاولا هاجتالا راصنأل اقفو .ةيجراخ ةيركسع
 نمألا ةسايسف .اهفادهأ قيقحتل ةلودلا مامأ ةحاتملا ةديحولا ةليسولا يه ةيركسعلا ةوقلاف هيلعو .اهنمأ
uahtnegroM“وتناجروم” ىري املثم ينطولا   

 ةسايس حاجنل ةديج صرف قيقحت نم نكمت يتلا ةوقلا رصانع فلتخم نيب لعافتلا ةرورض نم قلطنت “
  “.اهتوق مجح دايدزاب دادزي نمألاب ةلودلا روعش نإ .ينطولا نمألا

norA dnomyeR“نورأ نومير” هيلإ بهذ ام لوقلا اذه دنسيو   نأ نم   

 اهدراوم ةفعاضم لواحت ةلود لكو .اهل نيسفانملا فعض وأ ةلودلل ةيتاذلا ةوقلاب ققحتي نمألا معد”
 لودلا ىلع اهتدارإ ضرف لجأ نم ،نمألا/ةوقلا نيب عمجلا قيرط نع ىوصقلا هدودح ىلإ اهنمأب باهذلل
  “.اهنم ىوقأ لود اهسرامت يتلا قُّوفتلا ةدارإل عوضخلا مدعو ىرخألا



 ةيملع ةرهاظك ينطولا نمألا ةرهاظب ةقلعتملا تاساردلل ةيبسنلا ةثادحلا ىلع نيثحابلا نم ديدعلا قفتي
 هلكشب موهفملل يلعفلا مادختسالا رهظ ىتم ةفرعم لوح عامجإ دجوي ال هنأ ريغ ،ليلحتلل ىوتسمكو
nrodnetfaH agleH“نرودنتفه اغله” ــل اقفو .رصاعملا  ةَسَسْأَملل رشابملا جاتنلا وه ينطولا نمألاف  
 اهيلع موقي يتلا ةيسيئرلا ةدحولا يه ةلودلا نأ امبف؛رشع عباسلا نرقلا ذنم ةدايسلا تاذ ةلودلل ةروطتملا
 ةداقلاو ءامعزلا مامتهاف هيلعو .ماظنلا اذه صئاصخب ةطبترم ينطولا نمألا ةرهاظ نإف ،يلودلا ماظنلا
  .اهتاذ ةلودلا ةأشن مدق ميدق ينطولا نمألا ةلأسمب

 ٍّيِفَو لعف درك ءاج ينطولا نمألا حلطصم مادختسا نأ yaM tsenrE “يام تسنرأ” ىري نيح يف
 نأ ديب .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ةصاخ روطت يذلا يسايسلا بهذملا نمض يأ ،ةينطولا ةدايسلا ةيامحل

 ماع دعب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ترشتناو ترهظ ينطولا نمألا ةركف نأ ىلع دكؤي اثلاث ايأر
 ىلع البق زكترا يذلا نم عسوأ يسايس راطإ نمض ،ةيجراخلا اهتسايس ةغايصل ةيوق ةرابعك 5491
 يركفلا مامتهالا نأ وه ديكألاف ،ءارآلا يف نيابتلاو فالخلا عون ناك امهمو.ةينطولا ةحلصملا موهفم
  يلودلاو ينطولا نييوتسملا ىلع فنعلا ةرهاظب طبترا دق نمألا ةرهاظب

 مساب هلوانت مت ءاوس ،ةيسايسلا مظنلا فلتخمل لغاشلا لغشلا لازي الو ناك يموقلا نمألا عوضومف”
 ةيولوأب ىظحي نأ بجي هنإف هيلعو .تاحلطصملا نم اهريغ وأ ةيموقلا ةحلصملا وأ ةدايسلا وأ عافدلا
  “.يسايسلاو يركسعلاو يجيتارتسالا ريكفتلا

 نمألا هيلع قلطي ام وأ حلسملا لمعلا ىلإ ةيضفملا ةيركسعلا ةوقلاب يموقلا نمألا طبترا دقل
nnampiL retlaW“نامبيل رتلاو” ـف ؛ يتلودلا/يركسعلا  يذلا دحلا غلبت مل اذإ ةنمآ ةلودلا ربتعي    
  ،برحلا بنجت تدارأ اذإ اهميقب يحضت

 اذإ ،ةيساسألا ميقلاب ةيحضتلا رطخل ةضرع هيف نوكت ال يذلا دحلا ىلإ نمآ عضو يف ىقبت ةمألا]ـف[”
 قيرط نع ميقلا هذه نوص ىلع يدحتلل تضرعت ول ةرداق ىقبتو .برحلا عوقو يدافت يف بغرت تناك
  “.هذهك برح يف اهراصتنا

 ىغط يذلا نمألا موهفم حاضيإ هتلواحم يفف .برحلل فدارمو ةيركسعلا ةوقلل واسم ،اذهل اقفو نمألاف
 ةلأسمب ةلص ةيركسعلا ةوقلل ناك اذإ هنأ ىلع niwdlaB divaD “نيودلاب ديفيد” دكأ ةدرابلا برحلا نابإ
 ةفئاط نمض فنصت ةلأسملا هذهف اهب ةلص ةيركسعلا ةوقلل نكي مل اذإ امأ ،ةينمأ ةلأسم اهرابتعا نكميف ام
  .ايندلا تاسايسلا

traH epoleneP “غربنث دنلتره بولينيب” فرعتو dnal - grebnuhT اهلوقب ينطولا نمألا:  

  “.ملاعلا نم ناكم يأ يفو لبسلا تناك امهم حاجنب ةينطولا اهحلاصم ةعباتم ىلع ام ةمأ ةردق وه”

  :نأب لوقلا ىلإ هفيرعت يف   inaicuL omocaiG“ينايسول وموكايج” بهذي امنيب

  .“يجراخ ناودع يأ ةمواقم ىلع ةردقلا وه ينطولا نمألا”

knarF“رجارت كنارف” نم لك هفرعيو   N regarT.   ينوميس كنارف“و“ einomiS.N.knarF   هنأب  

 عيسوتو ةيامحل ايلودو اينطو ةمئالملا طورشلا قلخ ىلإ فدهي يذلا ةيموكحلا ةسايسلا نم ءزجلا كاذ”
  .“نيلمتحملا وأ نييقيقحلا اهئادعأ ةهجاوم يف ةيويحلا ميقلا



 يسيئر لعافك ةيموقلا ةلودلا ىلع زكرت يتلا ةيعقاولا ةيؤرلا نمض ركذلا ةفنآلا تافيرعتلا جردنت ،ةطاسبب
 كاردإلاو طيطختلاو ةينالقعلاب يجراخلا اهكولس فصتي نيأ ،تامظنملا عيمج اهلظ يف لمعت ةسسؤمكو
 أجلت يهف هيلعو .ينماضت سح يأ وأ يقالخأ قافتا الو ةيملاع ةموكحل اهيف ناكم ال ةيوضوف ةئيب لظ يف
 رظنب يقيقحلا نمألاف .اهمادختساو ةيركسعلا اهتوق ميظعتب اهحلاصم ةيامحو عافدلل يتاذلا نمألا رايخ ىلإ
 دب ال قالخألا وأ يلودلا نوناقلا مسا لمحي ءيش يأو .عارصلاو برحلا تاقالع قايس يف نوكي نييعقاولا
  .ةوقلا ةسايس لاكشأ نم ايفختم الكش نوكي نأ

  .ىضوفلا لظ يف نمألا :نواعتلا ةيناكمإو ةينمألا ةلضعملا2.    .1

 نمض اَهَعِقاَوَم اَهُفِقاوم سكعتو ،ةيداملا زفاوحلا قلطنم نم لمعت لودلا نأ ىلع ةديدجلا ةيعقاولا صنت
 لودلاف ،هيلعو .ماظنلا اذه نمض اهعقاوم ىلإ رظنلاب اهططخو اهتامامتها زكترت امك .يملاعلا ماظنلا
 ةطلسلا ةيبتارت يف اهتناكم تدادزا ام ةلود تاردق تمن املكف ؛هلخاد ةيبسنلا اهتناكم ىلع ظافحلل ىعست
 .لودلا نيب تاردقلل عيزوتلا اذه ربع يملاعلا ماظنلا ةينب ددحتتو .اهذوفن دادزاو

 ةفاضإلاب .يلودلا ماظنلا يف نالصأتم نارمأ امه ةقثلا نادقف ىلإ ةيدؤملا ةبيرلاو يلودلا ماظنلا ةيوضوفف
 نم مغرلا ىلعو هنأ امك .لودلا كولس يف ةرثؤملا ةيسيئرلا ةعفادلا ةوقلا ىقبت ءاقبلا يف ةبغرلا نأ ىلإ

 يف لودلا ةبغر ريثت ةعمتجم تاضارتفالا هذهف هيلعو .ريدقتلا يف أطخلل الاجم امئاد كانهف ،ةلودلا ةينالقع
  .ضعبلا اهضعب هاجت ةيناودعب فرصتلا

iD ytiruceS ةينمألا ةلضعملا ةركف حضوأ نم لوأ zreH nhoJ “زريه نوج” ناك دقل el m am يف 
  :هلوقب نيرشعلا نرقلا تاينيسمخ

 تاذلا ىلع دامتعالا عفادب ةينمألا اهتابلطتم ىلع رهسلل لودلا تالواحم هيف دوقت يوينب موهفم اهنأ”
 فرط لك نأ ثيح .رطخلل ىرخأ لود ضرعت دايدزا ىلإ ،تالواحملا هذه دصاقم نع رظنلا فرصبو
 نورخآلا اهب موقي يتلا تاءارجإلا رسفيو ،ةيعافد تاءارجإ اهنأ ىلع اهب موقي يتلا تاءارجإلا رسفي

  “.المتحم ارطخ لكشت اهنأ ىلع

 و htooB neK“ثوب نيك” اهاري امك نمألا مادعنا تالاح نم ةدعاصتم ةلسلس يه ةينمألا ةلضعملاف
  أشنت releehW“رليو”

 ةلود ريكفت نم هعازتنا نكمي ال نانئمطالا مدعب اروعش ام ةلودل ةيركسعلا تادادعتسالا ثدحُت نيح”
 ريغ ملاع يف اهنمأ معدل يأ( ريغ ال ةيعافد ضارغأل تادادعتسالا كلت تناك اذإ اميف ةريحلا ءازإ ىرخأ
  “.)اهتحلصمل نهارلا عضولا رييغتل يأ( ةيموجه ضارغأل تناك مأ،)رقتسم

 مستي يملاع ماظن فنك يفو .اهقيقحت ىلع لودلا سفانتت ةلاح نمألا نأ ةيضرف ىلع زكتري موهفملا اذهف
 كلذ نيمأتل اهاعسم راطإ يفو .اهئاقب نامضل “هسفنل لك “ أدبم قفو لمعت نأ لودلا ىلع نيعتي ىضوفلاب
 لعجي هرودب اذهو .ىرخألا لودلا ةوق رثأ بنجت ىلع ةرداق نوكتل ،موي دعب اموي ةوق دادزت اهدجن
 ال هنأل ايمتح نوكيس سفانتلا نإ  .تالاحلا أوسأل مهسفنأ ريضحتل مهب عفديو ،نمألاب اساسحإ لقأ نيرخآلا
 .يلودلا مظتنملا تادحو نيب نمألا مادعنا نم ةدعاصتم ةماود ةجيتنلا نوكتو ،ماتلاو قلطملا نمألل دوجو
  قلطنملا اذه نم

 لودلل ةددهم لامعأ اهنأ ول امك يموقلا نمألا نيسحتل دوهجلا هيف ودبت افرظ )نمألا ةلضعم( فصت”
 نمألا يف حضاو رادحنا ىلإ دوقي دق هرودب اذهو .ةداضم ةيركسع تاوطخ ىلإ يلاتلاب يدؤتف ،ىرخألا
  “.اهعيمج لودلل ةبسنلاب



 دكؤت   seiduts ytiruces msilaeroeN “ةديدجلا ةيعقاولا ةينمألا تاساردلا” نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
 ىدل ةيناودعلا اياونلا وأ عفاودلا نم أشنت امم رثكأ يلودلا ماظنلا ةينب نم اساسأ أشنت نمألا ةلضعم نأ ىلع
  ،لودلا

 ،ةيعافدلا ططخلا يعضاو ىدل اهمهفن يتلا ةظفاحملا لويملا ببسب ةَّدِح يوينبلا ساسألا اذه دادزيف”
 امنيبو .ةنسحلا مهاياون ىلع مهدامتعا نم الدب مهموصخ تاردق ىلع نوزكريو أوسألل نورضحتي نيح
 هذه ةدح نأ الإ، ةينمألا ةلضعملا يف يساسأ قبسم طرش اهنأ ىلع يلودلا ماظنلا ةينب ىلإ رظنلا بجي
 ىلإ لودلا اهيف رظنت يتلا ةجردلا نعو ،اهتاذ دحب ةفينعلا ةيركسعلا تاردقلا ةعيبط نع ةمجان ةريخألا
  .“ءافلح اونوكي نأ نم الدب ديدهت ردصم مهفصوب نيرخآلا

 يف رئادلا شاقنلا ىلع اهنم رفم كانه لهو ،ةينمألا ةلضعملا ةعيبطب صاخلا عوضوملا نميه دقل
 يف ةنمزم ةلاح ةينمألا ةلضعملا نأب نويوينبلا نويعقاولا دقتعي امنيبف ؛ةديدجلا ةيعقاولا ةينمألا تاساردلا
 ،يلودلا ماظنلا يف نواعت ثودح ةيناكمإ لوح ةمراص ادودح عضت يتلا ىضوفلا لعفب ةيلودلا ةسايسلا
  .ىوقلا نازيم ةيلآ ربع اهراثآ فيفخت ةيناكمإ ىلع نويخيراتلا نويعقاولا دكؤي

 تادحو نيب نواعتلا نم نالعجت نيتمهم نيتلأسم ىلع نودنتسي ةينمألا تاساردلل يوينبلا ليلحتلا راصنأف
  :لانملا بعص يلودلا ماظنلا

 عمو .نمألا ةلضعم ميمص نم نانِّوكم ةقثلا مادعناو فوخلاف :ةقثلا مادعناو فوخلاو شغلا ةلأسم 
” زتلاو” لاثمأ نم ددجلا نويعقاولا نأ ztlaW ”رمياشريم” و  remiehsraeM  ةيناكمإب نوملسي 
 هذه نأل ،لودلا نيب ةبوعص رثكأ هيلع ةظفاحملاو هقيقحت نأ الإ ،ىضوفلا لظ يف نواعتلا
 امأ .اهيلع قبس زارحإو اهدقعت يتلا تايقافتالا ضقنب نيرخآلا مايق نم ةفئاخ ىقبتس ةريخألا
” اريفيا ناف نفيتس” لاثمأ نم نييعافدلا نيعقاولل ةبسنلاب arevE naV nehpetS،”ردينس كاج ”
redynS kcaJ،”تلاو نفيتس ” tlaW nehpetS  تايجيتارتسالا ةلصاومو عابتإ نأ نودقتعيف  
 تايقافتا دقع اهيلع كلذلو ،ةوقلا لبق نمألا ىلإ ىعست لودلاف؛ نمألل لضفألا نماضلا يه ةرذحلا
 “ىوقلا نازيم” ضَّوعُي ائيشف   ائيشو .اهنمأ قيقحتل ىربكلا لودلا عم ةصاخ ةيسامولبد تاقالعو
  .ينمألا قزأملا صيلقت ىلإ يدؤي ام اذهو ، “عدرلا نازيم” ــب
 رثكأ ةيبسنلا بساكملاب مامتهالا ىلإ ليمت لودلا نأ ددجلا نويعقاولا ىري :ةيبسنلا بساكملا ةلأسم 

 تالصحملا نم ةدافتسالا طقف سيل لودلا مهي امف يلاتلابو .ةقلطملا بساكلا ىلع اهزيكرت نم
 يذلا نم :لوح نولءاستي مهف هيلعو .اهيسفانمب ةنراقم ةدئافلا نم قحتست مك اضيأ نكلو ،ةفلتخملا
 ؟يلودلا نواعتلا نم رثكأ بسكي

 اهنأ يأ؛ setsilanoitisoP اهتعيبطب ةَيِعُضْوَمَت لودلاف oceirG hpesoJ“وكيرغ فيزوج” ىري امكف
 .ضعبلاب اهضعب ةنراقمل يعس يف امئاد

 يتلا بساكملا نأ نم ةيشخ يفو ،برحلا يف دغلا ودع نوكي امبر مويلا قيدص نأ نم قلق يف لودلاف”
 نأ لودلا ىلعف، يلاتلابو .لبقتسملا يف اريطخ المتحم اودع عنصت دق رضاحلا يف قيدصلل اقوفت حنمت
  “.ءاكرشلا بساكمب اغلاب امامتها يلوت

 عفدت rensarK nehpetS“رنزارك نفيتس“و oceirG hpesoJ “وكيرغ فيزوج” اهاري امك ىضوفلاف
 نيب اهعيزوت ةقيرط ىلع ةدايز ،نواعتلا لالخ نم ةلصحملا بساكملا صوصخب قلقلاو ةبيرلا ىلإ لودلاب
 ،ىوقأ ايجيردت حبصتس اهؤاكرش هينجي امم رثكأ بسكت يتلا لودلا نأ هساسأ كلذ ريربتو .نينواعتملا
  .ةشاشه رثكأ اهؤاكرش حبصي امنيب



 باحصأب نوفصوي نمم resalG selrahC “رزيالغ زلراش” لاثمأ نم نيرخآ نييعقاو نأ ريغ
 يتلا فورظلا نم بحر شماه دوجو ىلع نودكؤيف    msilaeR tnegnitnoC “ةطورشملا ةيعقاولا”
 مهف هيلعو .برحلل ةيدؤملا ةيسفانتلا تاسايسلا نع اديعب ةينمألا مهفادهأ اهيف اوققحي نأ نيلعافلل نكمي
  .” هنيح يف ةدئاسلا فورظلاب طورشم” نمألا نأ نوري

 يف هنأ امك .برحلاب ةيهتنملا ةسفانملل ةاعدم ةرورضلاب اتسيل يتاذلا نوعلا ةعزنو يلودلا ماظنلا ةيوضوفف
 ىصقأ قيقحتل يعسلا فنتكت يتلا رطاخملا ببسب يبيرقتلا ؤفاكتلاب لوبقلا لضفلا نم لاوحألا بلاغ
 نم لك لداج دقف ،ةغلابم ىلع توطنا دق شغلا ةلأسم نأ ىلع مهديكأت ىلإ ةفاضإلاب .بساكملا
 ةيجيتارتسإ بساكم ىلإ يدؤي نأ شغلا نأش نم هنأب niereplaH“نيربلاه” و gnillehcS“غنيليش”
 اهيلع يوطني يتلا راطخألا نأ ريغ .ةضوفرم ةيقافتا يه اذه ثودحل الامتحا كرتت ةيقافتا نأو ،ةماه
  .حلستلا قابس اهيلع يوطني يتلا راطخألا نم رثكأ ةلوبقم نوكت دق ةحلسألا نم دحلا

  .نمألا موهفم ةغايص ةداعإو ةيعقاولا :ةينمألا تاسارّدلا قيمعتو عيسوت ةيلاكشإ3.    .1

 ىدم ىلع ةيدج و احوضو رثكأ الكش ذخأ هنكل ،تاينينامثلا ةيادب نمألا موهفم لوح شاقنلا رهظ دقل
 لاجملا نمض نمألا موهفم ترصح يتلا ةيجيتارتسإلا تاساردلا سكع ىلعف .تاينيعستلا تاونس
 اذه قيمعتو عيسوت ةيناكمإ لوح لؤاستلا ةدعاق ىلع ةينمألا تاساردلا تروطت دقف ،تحبلا يركسعلا
 ريغ ىرخأ تادحو ىلإ هتيعجرم قيمعتو، يِتَلْوَّدلا/يركسعلا ديدهتلا ادع تاديدهت مضيل هعيسوت ؛موهفملا
 .ةلودلا

 ةيفلخ ىلع زرب دقف .روطتو يرظنلا شاقنلا اذه هيف لكشت يذلا قايسلا مهف ،ةيادب ركذلاب ريدجلا نم
 يسامولبدلا قافولا اذه عم ةازاوملابو .تاينينامثلا تاونس يف ةدرابلا برحلا ةياهنو نيركسعملا نيب قافولا
 ىلإ اوعد ناذللا ،ماعلا يأرلاو مالسلل ةيعاسلا ةيعامتجالا تاكرحلا قايس نمض شاقنلا اذه طرخنا
 تاسايس ينبت ةرورضو ،ةيعرشلاو ةيفافشلا نع اثحب ةيجيتارتسإلا لئاسملاب ةقلعتملا تاسايسلا ةطرقمد
 مالعإلا لئاسو ربع ايمانتم ازيح ذخأي ائيشف ائيش شاقنلا أدب انه نمو .ةلدتعمو ةيطسوت ىؤر تاذ ةيجراخ
 يتلا ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا لعاوفلا فلتخمل ةينمألا ةدنجألا نمض ىتحو ،يعامجلا يعولا لخاد يفو
 تلظ يتلا ةيجولوكيالاو ةيداصتقالا تامزألا اذكو ،ةينيدلاو ةينثإلا تاعارصلاك ةفلتخم تاديدهت ْتَوَح
  .ةدرابلا برحلا تاونس ةليط شاقنلا نع ةبوجحم

yrraB  “نازوب يراب” :مهنم ةصاخ شاقنلا اذه نيرظنملا نم ديدعلا تاباتك تذغ دقف قلطنملا اذه نمو
nazuB،“رفيياو لوأ“reveaW elO،“تلاو نفيتس“ tlaW .M nehpetS،“نرودنتفه اغله“  agleH
nrodnetfaH،“بويأ دمحم“ booyA demmahoM،“نامليا دراشتير“  drahciR
namllU،“جيزدولوك دراودإ“ jeizdoloK.A drawdE،“يان فيزوج“ eyN.S hpesoJ،“نيل 
nnyL “زنوج - senoJ، لخاد نمألا موهفم ةغايص ةداعإ يف ىربكلا ةيعجرملا تاهاجتالا اولثم نيذلاو 
  .ينالقعلا راظنملا

  يديلقتلا حرطلا نع عافدلاوtlaW .M nehpetS“تلاو نفيتس” 3.1

 يعقاولا راظنملا لخاد يلمعلاو يركفلا قسانتلاو ماجسنالا ىلع ظافحلا نأ tlaW “تلاو” دقتعي
 ةيحيقنتلا ةيلمعلا لمجم رطؤي نأ بجي يذلا تباثلا يجولوميتسبالا لاغشنالا لثمي ةينمألا تاساردلاو
 لوحت يأ نإف ،ةيجيتارتسإلا لاجم نمض جردني ةيعقاولا رظنلا ةهجو نم نمألا ناك اذإف .نمألا موهفمل
 رثكأ هعم حبصيو، اريبك اريغت فرعي نمألا/ةيجيتارتسإلا ءاضف لعجيس ]قيمعت/عيسوت[ هموهفم يف
 ىلع ،يديلقتلا نمألل ةَيِمَهْفَملا ةعجارملا   tlaW“تلاو” ضراع دقف قلطنملا اذه نم .اعاستاو اديقعت



 .قيبطتلا يثبعو مجسنم ريغ ايركف الك ةينمألا تاساردلا رِّيَصُتَس قيمعت وأ عيسوت ةيلمع يأ نأ رابتعا
  .اضيأ ةيسايس ةيلوؤسم الك نكلو يليلحت أطخك طقف سيل ىدبتت يهو

 قلعتي ةطاسبب نمألا نأ ىلإ “ةينمألا تاساردلل ةضهنلا” ةريهشلا هتلاقم يف tlaW“تلاو” راشأ دقل
 “زنوج نيل“و eyN.S hpesoJ “يان فيزوج” فرط نم مدقملا فيرعتلا اسبتقم ،برحلا ةرهاظب

nnyL - senoJ بلج دقف اذه عمو .“ةيركسعلا ةوقلا ةبقارمو مادختساو ديدهتلا ةسارد” لوح رودي هنأب هل 
 نأ ىأر هنأل .ةلودلا نوؤش ةرادإ وأ tfarcetatS هامسأ ام فاضأ امدنع نمألا موهفمل ةفيفط ةعجارم
 ادبأ لثمت ال ةيركسعلا تاديدهتلاف  ؛ينطولا نمألل ديحولا نماضلا نوكت نأ اهل نكمي ال ةيركسعلا ةوقلا
  .ةديدجلا ةينمألا ةئيبلا يف ةديحولا تاديدهتلا

 هذه نأ الإ ،نمألل يديلقتلا موهفملل اعيسوت ام دح ىلإ ىلوألا ةلهولل ودبي هحارتقا نأ نم مغرلا ىلع نكل
 ارصح لازت ال ةلودلاف؛ نمألا/ةيجيتارتسإلل دودحملا قاطنلا نمض امئاد ىقبت موهفملل ةيحيقنتلا ةيلمعلا
 ztiwesualC“زتيفزوالك” ذنمف ،اثدحتسم سيل اذه هروصت نأ ىلإ ةفاضإلاب .ةيامحلاب ةريدجلا ةدحولا

 ةيسامولبدلا ىلإ يهتني ام لكف، كلذلو .“ىرخأ لئاسوب ةيسامولبدلل رارمتسا يه برحلا” نأب داقتعالا داس
 راطإ نمض اجمدنم اءزج لعفلاب ناك ةلودلا نوؤش ةرادإب tlaW“تلاو” هوعدي ام لثم
  .نمألا/ةيجيتارتسإلا

 دارفألا نمأ ددهت نأ نكمي اديسلا ءادو تاردخملا يطاعتو رقفلاك ةيركسعلا ريغ رهاوظلا نأب رقي هنأ عمو
 يف رهاوظلا هذه لثم جمدنت نأ اعطاق اضفر ضفري ةيجولوميتسبا بابسألو هنأ الإ ،لودلا نمأ ددهت امك
 جاردإ ىلإ دوقتس ةطرفملا ةيعيسوتلا ةيلمعلا هذهو ريكفتلا نم قطنملا اذه لثم نأ هداقتعال ،نمألا موهفم
 يأو .ةينمأ تاديدهت اهرابتعاو ،لافطألا ةلماعم ةءاسإ ىتحو يداصتقالا دوكرلاو ثولتلا لثم لئاسم
 هذه نم يأل لولح داجيإل ةبوعص رثكأ رمألا لعجيو يقطنملاو يركفلا لقحلا قسانت رمديس اذهك فيرعت
  .ةماهلا لكاشملا

  ناك اذإ هنأ namdeerF ecnerwaL “نامديرف سنرول” لداجي لثملابو

 عيمج نادقفب رطاخي لقحلاف ،‘ةينمأ ةلكشم’ هنأب مسوي ةايحلا عون ددهيو قلقلا ثعبي ءيش يأ”
 موجه دض اهعافد نع امامت فلتخت ةلكشم ٍدْعُم ءاد دض ةمألا نع عافدلاف ]...[ ةيزكرملا هتامامتها
  .“ةيتسيلابلا خيراوصلاب

 يقليس نمألل عسوم فيرعت يأ نأ ىلع fforD.H treboR “فورد تربور” دكأ ،قايسلا تاذ يفو
 تسيل لكاشملا” نأل ةينمأ لئاسم لكشت نأ اهل نكمي ال يتلاو، ةرصاعملا لكاشملا نم ديدعلا ىلع هلالظب
 كرتشم مهف داجيإ ىلع اندعاسي قئاقحلل اميظنت انحنمت ال يهف، tpecnoc a ton si smelborP “اموهفم
  .لكاشملا هذه ةجلاعمل ةنكمم ةيسايس تابراقمب اندوزت ال امك .ةينمألا ةرهاظلل

 هربتعت نكلو ملاعلا لوح مهفتست ال يتلا ةلكشملا لح ةيرظن راطإ نمض جردني نمألل تلاو روصتف هيلعو
 ةطلسو ةعمس ىلع ظافحلاو ةنعرش ىلإ ىعسي وهف كلذل .رييغتلل لباق ريغ “اعقاو“و هب املسم ارمأ
 ليلدكو قئاقحلل اجتنم هفصوب ةيملعلاب هبسح فصتي يذلاو ،نمألا تاسارد نمض يعقاولا راظنملا
 تاضارتفالا ىلإ ادنتسم ىقبي نمألا نع حقنملا هموهفم نأ ىلإ ةفاضإلاب .ةيلودلا تاقالعلا يف تاسرامملل
  لوقي بتك دقف، يملعلا ثحبلا يف ةينالقعلا

 يقيقحلا ملاعلا لكاشم لح فدهب دشرتست نأ يغبني ثحبلا نم ةياغلل ةدرجملا طوطخلا ىتحو]...[”
 laer gnivloS - smelborp dlrow”  



 نيذلا باتكلا نيب نم ادحاو “ةينمألا تاساردلل ةضهنلا” ةريهشلا هتلاقمب   tlaW“تلاو” ىقبي اذه عمو
 نيرظنملا ضعب يأر ىلع هنأ ريغ ،نمألا موهفم ةغايص ةداعإب صاخلا شاقنلا يف غلاب مامتهاب اوظح
 مساب تفرع يتلا ةرتفلا ىلإ ام دح ىلإ نكلو ،ةينمألا تاساردلا نم “ةضهنلا” هذه ىلإ يمتني ال نييدقنلا
  .setnecér seuqigétarts seduté sel“ةثيدحلا ةيجيتارتسإلا تاساردلا”

  ديدج ينمأ راظنم ءانب ةرورضو nrodnetfaH agleH  “نرودنتفه اغله” :عَّسوملا نمألا.3.2

 موهفم تانوكمو ةعيبط لوح ايوق ايركف الاجس ةدرابلا برحلا دعب ام ةرتفل ةينمألا تاساردلا لقح دهش دقل
 ءاقب” نامض دودح دعتي مل يذلا – يديلقتلا هموهفم عيسوت ةلواحم ىلع ساسألاب بصنا ام وهو ،نمألا
 اياضق لمشيل – ةينمألا تاقالعلل كرحمو ينالقع لعاف اهنوك “يجراخ” ديدهت يأ ةهجاوم يف “ةلودلا
  .خلا… عمتجملاو ةئيبلاو داصتقالا

 تاقالعلل ةمكاحلا تاسسؤملاو تاروصتلا نأ ىلإ دوعت ينطولا نمألا تانوكم فيرعت ةداعإب ةبلاطملاف
 ضعب ريشيو.ةينمألا ةئيبلل ةديدجلا قئاقحلا عم لماعتلل ةلباق ريغ تحبصأ برحلا دعب ام ةرتف يف ةيلودلا
  :ةيسيئر بابسأ ةثالث محر نم ثعبنا دق ]يقيمعتلا/يعيسوتلا[ شاقنلا اذه نأ ىلإ نيركفملا

  ؛هيلع ةنميهلا لواحتو لقحلا غبصت يتلا ةديدجلا ةيعقاولا راكفأ نم نيسرادلا رمذت 
 ؛ةدرابلا برحلا دعب ينمألا ماظنلا اهضرف يتلا تايدحتلل ةباجتسالا ىلإ ةجاحلا 
 .ةرصاعملا تالاغشنالا و امئاوتم هلعجو لقحلا ثيدحتل رمتسملا فغشلا 

 نمألا موهفم قاطن عيسوت ةرورض ىلإ nrodnetfaH agleH “نرودنتفه اغله” تعد ،قلطنملا اذه نم
 نأ رابتعا ىلع هتعجارم و

 الو ايفاك اراظنم رفوت ال نمألل ]suitorG ىلإ ةبسن[ةيسويشورقلا و ةيطناكلا و ةيزبوهلا تاروصتلا”
 حيضوتلف .مويلا ملاعلا نم ةريثك ءازجأ يف اهدهشن يتلا ةينمألا تاقالعلا يف ريغتلل ايضرم اريسفت ىتح
 ةظحالملل ةلباقلا ضورفلا نم ةفيلوت ديدحت بجي ايبيرجت رابتخالل لباق راظنم ءانبلو نمألل انموهفم
 ـل اقفو يه يتلاو افلس ةددحملا طورشلا نم ةلسلسو ضحدلل ةلباقلا ريغ تاحارتقالا نم ةبلص ةاونو
  “. ةديدج تاريسفتو قئاقح ىلإ دوقي ‘مدقتم’ ثحب جمانربل ةيرورض sotakaL‘سوتاكال’

  :ىلع ارداق نوكي نأ بجي ديدج ينمأ راظنم يأ نإف ،انه نمو

 موهفم نم لوحتلا ريسفت اذكو ميلاقألا فلتخم يف ةلصاحلا تاريغتلاو ةيعونلا تانيابتلا ريسفت 
tpecnoc tnanimoD نميهم   ؛رخآ ىلإ 
 ةقطنملا/ةلأسملا ةيداحأ نمض روصحم ريغ يأ ؛ةددعتم ةيليلحت تايوتسم وذ نوكي نأ بجي امك 

aerA/eussI  . 

 يلود لقح” ىلإ روطتي نأ ةينمألا تاساردلا لقح ناكمإب هنأ ةيناملألا ةسايسلا ةملاع تأر دقو ،اذه
A “يقيقح t enilpicsid lanoitanretni ylur ،ةيفرعملا نيدايملا ةددعتم ةيؤر ربع هتسارد متت   
 :ــــب ةقلعتملا عيضاوملا نم ةعساو ةفئاط ىلع لمتشي نأ نم نمألا موهفمل حمست يتلاو تافاقثلاو

  ؛عارصلاو برحلا ،نمألا خيراتو ةيرظن 
 ؛لماشلاو يلودلا، يميلقإلا نمألا ميهافم ،يفاقثلا ثارتلا و ميقلا 
 ؛تاسسؤملا ءانبو ةينمألا تاعمتجملا 
 ؛تاردخملاب عورشملا ريغ راجتالاو باهرإلا تايدحت ،نمألل ةيجولوكيالاو ةيداصتقالا داعبألا 



 .حالسلا عزنو ةبقارم، حلستلا ةمظنأ ،ةيوونلا ةيجيتارتسإلا ،ةيعافدلا لودلا تاسايس 

 ريبك دح ىلإ زواجتي ال نمألل عسوملا موهفملا اذهف ،لئاسملا نم ةليوطلا ةمئاقلا هذه نم مغرلا ىلعو نكل
 فنعلا تالاح نمض اديدحت رثكأ لكشب وأ يركسعلا لاجملا يف اروصحم هئاقبل يديلقتلا يعقاولا موهفملا
 .لمتحملا وأ يلعفلا

 و   namllU drahciR)3891( ”نامليا دراشتير” نم لك ماهسإ لافغإ نكمي ال ،هتاذ قايسلا يفو
 ةيعمب قبسلا لضف امهل ناك نيذلا )swehtaM namhcuT acisseJ   )9891“سويثام نامشوت اكيسج”
emgidarap eL  نميهملا راظنملا لخاد يعيسوتلا شاقنلا ةيذغتو حتف يف )nazuB   )3891“نازوب”
euqinomégéh   

 ةفيزم ةروص مسر ىلإ دوقي ةيركسع تاحلطصمب نمألا فيرعت نأ namllU “نامليا” دقتعي ةيادبف
 تاديدهتلا ىلع زيكرتلا ىلع لودلا ثحف ؛نيرطخ ىلع يوطني هنأ امك .يلودلا عقاولا نع ةئطاخو
 ىلإ ةفاضإلاب .ةراسخلاب اهيلع دوعيو “اراض نوكي دق” ىرخألا راطخألا نم اهاوس ام لامهإو ةيركسعلا
  .“ةيلودلا تاقالعلل ةماع ةركسع” يف طرخنت نأ ىلإ اهعفديو لماشلا اهنمأ نم صلقي هنأ

  ديدهتلل ةضرع نوكي namllU “نامليا” هاري امك نمألاف

 ةداح ةقيرطب ام ةلود ناكس ةشيعم ىوتسم يف روهدت ىلإ ثادحألا نم ةلسلس وأ لعف يدؤي امدنع”
 وأ ةلودلا ةموكحل ةحونمملا تاسايسلا رايتخا شماه نم دحلا ىزغم وذ لكشب سكعي وأ ،ايبسن ةعيرسو
  .“اهتاذ ةلودلا لخاد تاسسؤملاو تاعامجلاو دارفألاك ةيموكح ريغ تادحول

 رابتعالا نيعب ذخأت يهف ،namllU “نامليا” ىدل ةيعيسوتلا ةرظنلا انل ىلجتت حرطلا اذه لالخ نم
 ، دارفأ[ ةلودلا ادع ىرخأ لعاوف جردت اهنأ امك .ينطولا نمألا ىدحتت يتلا ةيركسعلا ريغ تاديدهتلا

  .]تاسسؤم ،تاعامج

  نأ تأرو ةيجولوكيالا لئاسملا ىلع ةطاسبب swehtaM “سويثام” تزكر نيح يف

 لئاسملا جاردإب ينطولا نمألل اعاستا رثكأ فيرعت ىلإ ةجاحلاب يحوت ةيلاحلا ةيملاعلا تاروطتلا”
  .“ناكسلاو ةئيبلاو رداصملاب ةصاخلا

 ملاعلا: msilaer nretlabuS “ةشمهملا ةيعقاولا“و buoyA demahoM“بويأ دمحم” .3.3
  ةينمألا تاسارِّدلاو ثلاثلا

 نم ديدعلا seiduts ytiruces dlrow drihT ةينمألا تاساردلل ثلاثلا ملاعلا ةسردم راصنأ حرط دقل
 باحصأ نم مهريغ رارغ ىلع لقحلا يف ةمئاقلا ةينمألا تايرظنلا ةمءالم ىدم لوح تالؤاستلا
 مل ةهج نمف؛ ديعص نم رثكأ ىلع تايدحت نمألل يديلقتلا موهفملا هجاو دقف .ةرياغملا ةيركفلا تاهاجتالا
 لودلا ريغ ىرخأ لعاوف لاطيل ريثأتلا اذه دتما لب ،ةيلودلا تالعافتلا يف رثؤملا ديحولا لعافلا ةلودلا دعت
 ةيحان نمو.]...ةيباهرإلا تاعامجلاو ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيميلقإلاو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا[
 ةلودلل ديدهتلا رداصم يف عونت نع ةدرابلا برحلا دعب ام ةرتفل ةينمألا ةئيبلا تالوحت تفشك دقف ،ىرخأ
 -يديلقتلا حرطلا راصنأ ىدل ةيجيتارتسإلا ةيولوألاب يظح يذلا يجراخلا يركسعلا ديدهتلا ادع – ةينطولا
 ،يلودلا باهرإلا ،ةمظنملا ةميرجلاك تاديدهتلا نم ةريبك ةعومجمب ةهجاوم تحبصأ يتلا ةريخألا هذه،
 حضاو لكشب ةحلاص ريغ ةيركسعلا ةوقلا نوكت نيأ،]...[ةئبوألاو ضارمألا راشتنا ،ةيخانملا تاريغتلا
  .هتاذ يركسعلا ديدهتلا راثآ اهراثآ ىدعتت نأ ةيناكمإ لباقم يف اهتهجاومل



 موهفم عيسوتل ةثيثحلا تالواحملا نأ ىلع buoyA demahoM “بويأ دمحم” دكأ دقف قلطنملا اذه نم
 نأ دكأت ،ةيحان نمف ؛ةيلودلا تاقالعلا يسراد ىدل اقزأم قلخ دق يديلقتلا يعقاولا همادختسا ءارو ام نمألا
 ةعونتم نمألا ةلكشم ةعيبط حرشب ليفك ريغ ةيبرغلا تايبدألا ىلع نميه يذلاو نمألل يديلقتلا فيرعتلا
   “زيمملا ريغ“و ىمعألا عيسوتلا نأ ريغ ،يلودلا ماظنلا ءاضعأ لج هجاوت يتلا و داعبألا ةددعتمو هجوألا
  .ىرخأ ةيحان نم ليلحتلل ةادأك مادختسالل لباق ريغ هعم ريِصَي يذلا دحلا ىلإ “انرم” موهفملا لعجب ددهي

 عم يذلاو ،نمألل ليدب موهفم راكتبا ىلإ buoyA demahoM “بويأ دمحم” ىعس دقف ببسلا اذهلو
 هرصحو تاذلا ىلع هزكرمت دودح ىدعتي هنإف ،يعقاولا راظنملل ةمِّيقلا تاراصبتسالا ىلع هظافح
 – يلودلا ماظنلا ءاضعأ ةيبلغأل ةينمألا تالاغشنالل هجامدإ ةلواحمب اذهو .اهنم ةيجراخلا يف تاديدهتلل
 نع هموهفم نمض-ةيندتم ةجرد يف ةشهو ةفيعض اهنأ ىلع فنصت ام ةداع يتلاو “ةشمهملا” لودلا نم
  .نمألا

 ةينب برضب الامتحا وأ ايلعف ددهت يتلا ةيجراخلاو ةيلخادلا تاشاشهلاب هتقالعب فرعي نمأاللا وأ نمألاف”
  “.اهفاعضإ وأ اهمكح ماظن ،اهتاسسؤم ،اهميلقإ يف ةلثمتملا ةلودلا

 نم اهتمالس نامضب لغشنت ةدحوم لعاوفك لودلا سردي يذلا يديلقتلا يعقاولا راظنملا ةيمهأف هيلعو
 يه ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةياهن ذنم تاعارصلا بلغأ نأ ةقيقح لعفب عجارت دق ةيجراخلا تاديدهتلا
 هذه لج نأ ،كلذ نم ىهدألاو .اهلخاد ماه دعب اهل وأ ،اهتعيبط يف etats artnI“ةلودلا لخاد”
 ءانب تاراسم هب لمتكت مل يذلا ثلاثلا ملاعلاب فرعي ام يضارأ لخاد ترج دق 5491 ماع ذنم تاعارصلا
 ةرتفلا لالخ ابرح 021 لصأ نم هنأ edneK navtsI“دنيك نافتسا” ـــل ةسارد تردق دقف .دعب ةلودلا
 بورح ،ةيلهأ بورح ،ةيلبق تاعارص[ةيلخاد ابورح تناك اهنم 201 ¤ 6791 ىلإ 5491 نم ةدتمملا
dna lageS “مورديكو لاقيس” فرط نم تدعأ ىرخأ ةسارد تصلخ نيح يف،]...مكحلا ماظنل ةئوانم

mordiK ةيدودح ابرح 03و ةيلخاد ابرح 66 نم جيزم ىلإ 6891    ىلإ 3791 نم ةرتفلا تطغ يتلاو.  

  :ةمهم طاقن ثالث يف نمألا ىلع نميهملا مهفلل ايدحت لثم دق ثلاثلا ملاعلا روهظف

retnI   يِتَلْوَّدلا نيب ام ىوتسملا ىلع هزيكرت يف  - level etats   ؛ةينمألا تاديدهتلل ةليصأ ةطقنك 
 ؛ةينمألا تاساردلا ةدنجأ نم ةيركسعلا ريغ رهاوظلل هئاصقإ يف 
 .يلودلا ماظنلا يف ةلاعفلاو ةيعرشلا ةليسولا وه ةوقلل لماشلا نزاوتلا نأ هداقتعا يف اريخأو 

 ترهظ يتلا ةلودلل ةشهلا ىنبلا يف اهسفن دجتو ،ساسألاب ةيلخاد يه ثلاثلا ملاعلا رارقتسا مدع روذجف
 اهتانوكمو ةلودلل ةيميلقإلا داعبألا نيب قفاوتلا ىلإ ةرقتفملا ىنبلا هذه .رامعتسالا نم ررحتلا تاراسم ءارج
 ةينمألا لكاشملا ةقيقحل هحرش يف ةيعفنلا دودحم ىقبي ينطولا نمألا حلطصمف هيلعو .ةينثالاو ةيعمتجملا
 .نمألا ةيلاكشإل يطيسبتلا همهف ضقانت يتلاو يلودلا ماظنلا يف ىربكلا ةيبلغألا تهجاو يتلا

 “نانيرياف ومير” ىري امك هنكلو ،يركسعلا دعبلا ىلإ ةطاسبب دوعي ال ثلاثلا ملاعلا قايس نمض نمألاف
nenyryaVomiaR      

 يجولوكيالا روهدتلا، ةيداصتقالا ةشاشهلل ةيشماهلا فيلاكتلاف، يعامتجالا ماظنلا ةشاشه ببسب”
 نمألا موهفمف .ةعنصملا لودلا يف اهنم رثكأ ةيمانلا لودلا يف ةيصعتسم تالكشم يه ينثالا مذرشتلاو
  “.نمألل ةيركسعلا ريغ تاديدهتلا نع هلصف نكمي ال ةيمانلا لودلا يف

 لامشلا لود يف هنم رثكأ ثلاثلا ملاعلا تاعمتجم يف اققحت رثكأ “ضماغ زمرك” نمألا ةعيبطف ،ةجيتنلابو
  نأ reklaW boR “ركلاو بور” ظحال ينطولا نمألا راظنمل هدقن يفف .يعانصلا



 ردصملا ةدع هجوأب يهف .ةيديلقتلا ةيؤرلا يف امك نمألا ةحنام نوكت نأ اهل نكمي ال اهتاذ ةلودلا “
 اهتكراشمو ةلودلا رود لفغي نأ نمألل ٍدْجُم موهفم يأل نكمي فيك ةيؤر بعصلا نمف]...[ نمأالل لوألا
  “.تاعمتجملا نم ديدعلا يف ناسنإلا قوقح ىلع يدعتلا يف

A demahoM “بويأ دمحم” حلطصا ،اهعيمج ةقباسلا تايطعملا قلطنم نم buoy هترظن مسو ىلع 
 ةزيملا نيب عمجي بكرم اهنأ ىلإ هنم ةراشإ يف msilaer nretlabuS “ةشمهملا ةيعقاولا” ــــب نمألل
 ،انأشو ةوق لقألا لودلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا تالاغشنال هتيساسحو ،ةهج نم ةلودلا ةيزكرمو ةيسايسلا
 دجي يذلاو،icsmarG “يشمارغ” نم هاحوتسا يذلا] nretlabuS [ ظفلل همادختسا اهيلع َّلَد يتلاو
yrotsih fo loohcs nretlabuS“خيراتلل ةشمهملا ةسردملا” يف هلوصأ  نيخرؤملا نم الصأ ةنوكتملا  
  -ةيبلغألل نونوكملاو – نييفرحلاو نيحالفلاك “ةوق لقألا رصانعلا رود” ةسارد ىلع اوفكع نيذلا نييدنهلا
 زيكرتلا ىلإ نوفرصني ام ةداع نيذلا نييديلقتلا نيخرؤملا ةبخن هتلهاجت اذه مهلمع نكل .مهتاعمتجم لخاد
 نييدنهلا نيخرؤملا لامعأ نيب ةحيرص ةقباطم ىلإ لصي اذهب وهو .ىوقألا رصانعلا تاطاشن ىلع
  .يلودلا عمتجملا لخاد لهاجتملا رصنعلا لثمي يذلا ثلاثلا ملاعلاو ةشمهملا
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