
باتك يف ةءارق  

؟ةیمالسإلا ةلودلا موقت نمل   

  تواغ $#نم            

  

 

NO لادج و شاقن لحم تناBCD Eلا م:@افملا <#=أ نم "ة:مالسإلا ةلودلا" موهفم -#تع*
D ام ةلحرم Sلا دعTUعي 

 لغش دق و ،سfوت و eمE لود ةدعS مcحلا ةدس aإ D_ا:سلا مالسإلا تارا:ت لوصو تفرع BCDلا X-Dرعلا

اO$#ح موهفملا اذ@ كلذك
o

ا$#بك 
o

 NO
D رعلا ركفلاX-D اعملاr ث:ح Eالوادت <#=ألا نا

ً
 NO

D اتكSد*دعلا تاجاتنإ و تا 

 D_ا:سلا ثاC#لا ةلءاسم هلالخ نم اولواح يذلا D_ا:سلا ركفلاz$O Sمتهملا z$Oيم*داyألا و نTxكفملا نم

اروصت هتا:ط z$Oب لمح* يذلا  ةقطنملل
o

انيعم 
o

 ة:خxرات فورظ قفو لcش� يذلا D_ا:سلا ماظنلا لcشل 

اروصت كلذك و ةنيعم
o

 ثاC#لا اذ@ -#تع* ث:ح ،"ة:ناطلسلا ماcحألا" �س� امS رطؤملا ة:سا:سلا ةسرامملل 

 اهعو��م كلذك و ةلودلا لcشل ا@روصت D_ا:سلا هجوتلا تاذ ة:لوصألا تاEرحلا هنم لهنت ة:سا:س ة:عجرم

NO قرغملا �Dمتجملا
D ضاملا�xة. 

 را:تلا z$Oب D_ا:سلا بطاقتلا مادتحا عم "ة:مالسإلا ةلودلا" ع�ضوم�D Sلعلاو يركفلا مامت@الا نمازت دقو

XOاملعلا را:تلاو aDوصألا
D ادحلاوX>

D ةصاخ Sعلا لودلا مظعم ررحت دعTU:رامعتسالا نم ة Sةظحل ا@را�تعا 

  ةلودلا ءانب

XOاملعلا و �Dالسإلا( z$Oي@اجتالا الE �ع �Uz$Oسحملا ةساسلا و نTxكفملا نم د*دعلا لواح ث:ح
D( اورول�ي نأ 

 و ةلودلل aDوصألا روصتلا z$Oب ام عطاقت دوجو ة:ناcما نع و ةلودلا و نيدلا ة:لاcشإ نع ة:عوضوم ةSاجإ

 و تادقتعملا عيمج نم ةدحاو ةفاسم ذخأت BCDلا ة:ندملا ةلودلاS ه:لع فراعتملا و اهل ث*دحلا لcشلا

NCرع ساسأ �ع ال ةنطاوملا أد�م �ع دن¡س� و نا*دألا
D يد وأBOD )ملسمz$O يمذ وz$O(، اجإلا مظعم نأ الإSتا 

 و ة:تافصلا تاروصتلا اهيلع بلغ ث:ح ،لاcشإلا زواجت و شاقنلا مسح �ع ةرداق و ةحضاو نكت مل

 فاصوألا نم ةعومجم ققحت و ةلودلا ة:مالسإ z$Oب ة:تافصلا تطUر ذإ ،z$Oيمالسإلا ىدل ام:سال و ة:نالcشلا

Eاحلاyلا قيبطت و ة:م��xشلا تزكر امن¥ب ،ةمامإلا و ىروشلا و ةعcة:نال E1نو-#ج دمحم لوق* امi 

 
1 13 2014 ص ) ،"  ةعبط( تاسایسلا ةسارد و ثاحبألل يبرعلا زكرملا ةثادحلا ةیمتح و سسألا ةمزأ" ةیمالسإلا ةلودلا موھفم ، دمحم نوربج  



الcش ةدشارلا ةفالخلا D§احت BCDلا كلت D¦ ة:مالسإلا ةلودلا نأ ت-#تعاو ،رهظملا �ع
ً

 و .اهتافصS �حتت و 

r NOاعملا X-Dرعلا ركفلا ا*اضق �ع غلا�لا رثآلا اهل ناBCD Eلا تاحورطألا زربأ z$Oب نم
D ةلودلا" موهفم صخ* ام 

XOادوسلا ركفملا ةحورطأ D¦ "ة:مالسإلا
D "لا " يدنفألا با@ولا د�ع .دBCD اهحرط NO

D ةلودلا موقت نمل" باتك 

 ةطحم تناE و بات°لا اهب ءاج BCDلا راcفألل ةءارق م*دقت لاقملا اذ@ لالخ نم لواحنس يذلا "؟ة:مالسإلا

 بات°لا بحاص لوق* امE ة:مالسإلا تاEرحلا ضعS اهب تماق BCDلا تاعجارملا نم د*دعلا �ع $#ثأت و مامت@ا

NO يدنفألا اهب ءاج BCDلا راcفألا م@أ D¦امف ،يدنفألا با@ولا د�ع
D @همدق* يذلا روصتلا و@ ام و ؟بات°لا اذ 

 ؟ة:مالسإلا ةلودلا موهفمل ەدقن لالخ نم همدق* يذلا

 

 موهفملا ءوش& قا"س

 تاEرحلا لج هعفرت   BCDلا تاراعشلا م@أ نم -#تعت BCDلا ة:مالسإلا ةلودلا ةركف دقنب هSاتك يدنفألا لهتسا

NO د:سلا ناوضر $#بعتب(ة:ئا:حإلا وأ ة:لوصألا
D ا:سلا مالسإلا و ةلودلا و نيدلا: $#يغتلا ةنمزأ باتك_D( لاBCD 

Eتاقلطنم زربأ نم تنا fسأت و@ اهئوشµث:ح ،"ةفالخلا" جذومن ةداعتسا و مالسإلل ةفدارم ةلود س 

 ناوخإلا ةعامج" ام@ و ة*اغلا ەذ@ قيقحت لجأ نم امهتقاط لE و ام@دوهج z$Oتيمالسا z$Oتكرح ىوقأ تسرك

z$O" NOملسملا
D مe لاBCD ة:مالسإلا ةعامجلا" و ،انبلا نسح لوألا ا@دشرم د* �ع 1928 ةنس تسسأت" NO

D 

Sكفلا و ة:سا:سلا تادا:قلا نم د*دعلا مهلم -#تع* يذلا يدودوملا �عألا وبأ عم  ناتس=اTxتام:ظنتل ة 

 D_ا:سلا مالسإلا

�½حولا فنعلا ىوس بلجت مل ة*اغلا ەذ@ يدنفألا -#تعا ث:ح
D لاو عمقلاوeو ،عاxءارو يرجلا نأ ف:ض 

NO ة:مالسإلا تاعمتجملا داق "ة:مالسإلا ةلودلا" با¾
D Eإ ملاعلا ءاحنأ لa وفلا ةفاح¿O، ل هنأوµةمث س 

 2.ة:مالسإلا ةلودلا ةركف نم ءوسأ ة$#ثك راcفأ

NO يدنفألا حضو دقلف
D @و بات°لا اذÂشcلا "ا@روطتو ة:مالسإلا ةلودلا ةركف لوصأ" دقان لBCD تزرب 

 D_ا:سلاو يركفلا دهشملل
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ÃسÄلماع بz$O نثاz$O  

O¿ارأ مظعم عاضخا تدهش BCDلا ةxرامعتسالا ة�قحلا ة*ادS و@ لوألا
D ملسملاz$O ىوق ةرط:س و لالتحالل 

XOاثلا و ،ة:Åنجأ
D يذلا Eإ مالسإلا لوحت و ةفالخلا را:هنا و@ و لوألل ة�¾ا�م ةج:¡ن ناa نيد Sلوأل ةلود نود 

 لثم و ةن¥نأمطلا �ع ثع�ي م@و ىوس ناE ام  ة:مالسإلا ةفالخلا جذومن نأ يدنفألا -#تعا ث:ح ، 3ةرم

 ةلودلا ءانب و ة:نامثعلا ةلودلا را:هنا عم ةفالخلا ءاغلإ رارق بقع كلذ و ،z$Oملسملل ى-#ك ةمدص اهلاوز

NO ةلصاف ةظحل تناE ث:ح ،1924 ةنس كروتاتا نيدلا لامE د* �ع ةثيدحلا ة:كC#لا
D راتلاxا:سلا خــــ_D 

 ةحلصم و ةد:قعلا رومأ z$Oب ام عمجت ةËxكرم ةطلس $#غ�D Sالسإلا ملاعلا اهيف شµع* ةرم لوأل ث:ح ةقطنملل

 نيدلا لامجك ة:حالصإلا ةكرحلا داورب نومس� نمم د*دعلا عفد امم ،يدنفألا با@ولا د�ع $#بعتب ةمألا

XOاغفألا
D إ اضر د:شر و ەد�ع دمحم وa ب ام ةوهلا قي¥ضت ةلواحمz$O عملاÌ شلا و@ و د*دجلا يراضحلاcل 

 ةعامج -#تعت BCDلا و D_ا:سلا مالسإلا تاEرح هتنÅت يذلا يد:لقتلا D_ا:سلا جذومنلا z$Oب و ةلودلل ث*دحلا

 لc:هك ةلودلا لcشل ا@روصت يدنفألا فصو BCDلا ،D_ا:سلا مالسإلا تاEرحل مألا ةكرحلا z$Oملسملا ناوخإلا

 4تاEرحلا هتاهل ة:طلس¡لا و ة*داد�¡سالا لويملا دسج* ÌDلس�

 

 :ا:جولويد*أE نيدلا

 ةلود نوكت نأ بجوتس� ة:لوصألا تاEرحلا هÄ�� Sتو يدانت BCDلا "ة:مالسإلا ةلودلا" عو��م يدنفألا -#تعا

 ةصاخلا نوؤشلاS لخدتلا �ع eّت "ة:لومش" ةلود نوكت نأ BODع* ،ركنملا نع Íنتو فورعملاS رمأت

 .z$Oنطاوملل

 نوكتت امن¥ب ،"ةف:لخلا" همسا و Ï رمأS مcح* نيدتم روتاتكد مcحل يدنفألا ف:ض* ةلودلا ەذ@ عضخت و

NO ةلودلا ەذ@
D يمتلا اننكم* ف:ك :يدنفألا لأس¡ي ان@ و سانلا نم ةلضاف تاعامج نم هتاذ تقولا#$O Ãشcل 

 و حضاو D_ا:سلا مالسإلا تاEرح هحرطت يذلا باوجلاو ؟لضاف $#غ و@ و لضاف و@ نم z$Oب ÐDوضوم

rxلا -#تعا ث:ح ،ةدا:قلا اولوتي نأ بج* نيذلا م@ مهنأ و لضافلا عمتجملا م@ مهنأ حــــÑاذ@ نأ بتا 

NO ¦اض* ال فنع aإ داق سرطغتملا روصتلا و فقولا
D راتلاxالسإلا خــــ�D إ عجار كلذو .ث*دحلاa لوحت 

 ةحاس حبصxو هت¥ناسfا دقف* نيدلا لعج يذلا رمألا ،تام:ظنتلا نم د*دعلل ةرطؤم ة:جولويد*ا aإ مالسإلا

 و@ ه:نج متي ام لE و .فطاوعلا حبذم �ع لدعلاو قطنملاو قالخألاS ةلوهسÂو ة:حضتلا اهيف متي لاتق
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الاجم هفصوب ،D_ا:سلا لمعلا لش� ث:ح O¿وفلا و بارخلا
ً

 D¦ ةفئازلا ىوقتلا حبصت و ،$#بادتلا ذاختال 

NO ةلصأتم ةمس D¦ ة*داد�¡سالا نأ حضوي ام اذ@ و ،ةلودلل ة:ساسألا ةق:قحلا
D يزب نوركن¡ي نمم $#ث°لا 

 5.ة:مالسإلا ة:جولويد*ألا

ا:لج و احضاو ناE ام اذ@ و
o

 NO
D لا براجتلا نم د*دعلاBCD تÅة:مالسإلا ةلودلا جذومن تن Eاغفا ،نادوسلاfناتس 

NO اض*أ و )�D:شلا D_ا:سلا مالسإلا را:تل ةلثمملا( ناريإ و ة*دوعسلا ة:TUعلا ة°لمملا و
D ح ةنسcناوخإلا م 

Sمe لاBCD Eب ام مادص ةنس تناz$O تدأ ة:ندملا تارا:تلا و ة:لوصألا ىوقلا NO
D إ ة*اهنلاa ملح دئو 

ا�Uيج براجتلا هتا@ لE تناE دقف ،ةTxحلا و ة:طارقم*دلا
o

 .تا:لقألا قوقحل ةكهتنم و دارفألا تاTxحل ة:عمق 

 

 :�Dالسإلا ثاC#لا ةغا:ص ةداعإ

NO رارمتسالل BOعم ال و ،هتيم@أ دقف دق ة:مالسإلا ةفالخلا ع�ضوم نأ aإ يدنفألا راشأ
D ا¾ ءارو يرجلاSه 

NO نارودلا و
D ةغرفملا هتاقلح Sت نع اثح#-xتلم تار�xط نع ة:مالسإلا رداصملا نم ة:طارقم*دلل ةTxق 

ا$#ثك قوفتي ÒDارقم*دلا مcحلا نأ حضاولا نم هنأل ،عامجإلا و ىروشلاS داهش¡سالا
o

 نأ و يدرفلا مcحلا نع 

ام:ق نوكت نأ ا@رودS ودعت ال BCDلا ،بتاÑلا رظن ةهجو نم مالسإلا م:ق عم امامت مجسÓت اهمعدت BCDلا م:قلا
o

 

XOالقعلا كولسلا و ة@اOO#لا و فاصنإلا و لدعلاE ة:ناسfا
D مالسإلا تأ* مل ث:ح Sةصاخ م:ق Sةفلتخم و ه 

 ەذهل ةفولأم $#غ و ةد*دج تافTxعت كلذك مدق* مل و ، روصعلا رم �ع ��Äلا ونب اهب نمأ BCDلا م:قلا نع

 دSال ب�¾ و ر@دلا اهيلع لyأ ىرخأ صوصن و يدرواملا ثارت aإ ع�جرلا ضوع هنأ يدنفألا دقتع* و ،م:قلا

  . مالسإلا عم �_امتت "ة:طارقم*دلا "ةد:جلا ةمظنألا تناE اذإ ام فاش¡=ا نم

 D_ا:سلا هثارت ةعجارم و �Dالسإلا ركفلا ةغا:ص ةداعإ ةروa rOإ يدنفألا اعد ،دارملا اذ@ قيقحت لجأ نمو

 مهسفنأS نوملسملا aوتي نأS كلذ و ة:فطاعلا ماغلألا و ط�ختلا نم ةغرفملا ةقلحلا ەذهل دح عضو و

NO اهن°ل و ،ا@د:سجتل �س BCDلا م:قلا و هثباوت نع �ختت ال ةدقان ةرظنب ثاC#لا ةعجارم
D ال تقولا سفن 

NO اهسفن نجس�
D يع عم لماعتت و ەروصق�Uو س�دقتب 6ه@�D، ركفلا هجتنأ ام زواجت لجا نم اض*أ كلذ و 

 ةلودلل ث*دحلا موهفملا BOب¡ت ة:لوصألا تاEرحلا تلعج BCDلا ة*د:لقتلا ة:سا:سلا ةTxظنلاS رطؤملا �Dالسإلا
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NO ن°ل و
D شcمقلا اهل�D  Sحلا ط�ض و ةنم:هلل ةسسؤم ا@را�تعاTxتا Sة:قالخألا ئدا�ملل تافتلالا نود 

 . ةثيدحلا ةلودلا موهفم اهيلإ دن¡س� BCDلا ة*درفلا

NO ةنماÑلا للخلا ر@اظم يدنفألا ددح دقو
D ظنلاTxة:مالسإلا ة:سا:سلا ة NO

D تطقنz$O: 

 ه�شأ اونوك* نأ بج* ماcحلا نأ �ع ل:لدلا ەرا�تعاS ةدشارلا ةفالخلا جذومن $#سفت �ع راrإلا-1

Sس�دقلاz$O، ناوقلا نأ وz$O لا مظنلا وBCD حتcت مeو ءا:لوألا“ ءالؤ@ لثم مئالت ال ممصت نأ بج* مهتاف 

NO أطخلا و، "z$Oس�دقلا
D @س�دقلا ءالؤ@ نا اذz$O إ نوجاتح* الa حت دعاوقcلا -#تعا و ،مهمÑاذ@ نأ بتا 

 BCDلا طSاوض و دعاوق ءاشfإ aإ رمألا ÐDدتس� امم ،ةئفلا هتا@ نم اوسµل ��Äلا ة:بلاغ نأل �D:بط $#غ عضولا

 .7"ة:سدقلا" ةمس aإ دقتفت BCDلا ةx<#=ألا هتا@ د:قت

XOاثلا للخلا امأ-2
D جتي وهف� NO

D س�D ت $#سفتeنيدشارلا ءافلخلا لامعاو تاف NO
D ط:حملا نع ةلزع 

NO اددحم تناBCD Eلا فورظلاو
D 8ءالؤ@ تارارق ل:كش�. 

NO يدنفألا عطاقتxو
D ع ير@زألا خيشلا همدق يذلا دقنلا عم "ة:مالسإلا ةفالخلل" ەدقن�D قزارلا د�ع 

)1887-1966( NO
D اتكSحلا لوصأو مالسإلا" $#هشلا هcرأ �ع روحمت يذلا "مUئر طاقن عــµة:س: 

 $#غ ال ة:حور هتطلس تناE و ،ةلود Ó½�Þي مل مالسإلا لوسر نإ)1

الوبقم هنوري مcح ماظن يأ اوراتخ* نأ z$Oملسملل نكم* و ،مcحلل z$Oعم ماظن يأ ددح* مل مالسإلا)2
ً

  

3(Eحلا ةمظنأ لcلا مBCD fتأش Sن ةافو دعB-D مالسإلا Sأ ةفالخ اهيف امX-D Sع متت مل ةدشارلا ةفالخلاو رك� 

NO برعلا اهلجترا تاسسؤم تناE امنإ و ،BODيد لصأ
D ةفالخلا" مسا قالطإ و ،مهنوؤش $#يس¡ل تقولا كلذ" 

 ةسسؤملا ەذ@ �ع ة:Óيد ة:ع�¾ ءافضإ هS دصق اهيلع

NO ءال�لا لصأ و@ ماظنلا اذ@ )4
D السإلا ملاعلا�D تل مدختسا هنأل#-xع طاطحنالا ضرفو داد�¡سالا ر� 

 z$O.9ملسملا

NO دقنلا نم ةفصاع اهتعاس ةدوهعملا $#غلا راcفألا ەذ@ تراثأ دقو
D احم ترج دقف ،ة:مالسإلا طاسوألاyةم 

NO
D عل ر@زألا�D جتب تهتنا قزارلا د�عTxو ة:ملاعلا ةجرد نم ەدUاتلاaD نأ يدنفألا -#تعاو ،هتف:ظو نادقف 
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 شاقنلا نأش نم ناBCD Eلا ة:باج*إلا ةم@اسملا قيقحت نم ەراcفأو قزارلا د�ع دوهج مرح دق ش�àش¡لا اذ@

 اهققح* نأ �Dالسإلا D_ا:سلا ركفلا ا*اضق لوح ءيرجلا

 

 "ةنيدملا" ةلود

NO
D اقمSد ام لÐ إ يدنفألاa د ،"ة:مالسإلا ةلودلا "موهفم ذ�نÐ NO

D إ هتاذ تقولاa هب ةثيدح ةلود ءانب�xة 

 موقت ة*ددعت ة:عوط ةطSار �ع موق* D_ا:س نا:ك ةلودلا ه:ف -#تعت BCDلا ةنيدملا جذومن مهلتس� ة:مالسإ

 اهيف ناBCD Eلا ة*دن°لا و ة:كTxمألا و ة:ناطx-#لا ةTUجتلا نم كلذك مهلتس� و10،رهقلا ال رحلا را:تخالا �ع

ة*ادS روتسدلا
ً

 BCDلا 11ة:فشل�لا و ة:سfرفلا ةTUجتلا سكع �ع ة:سا:سلا تانوكملا z$Oب ةد@اعم نع ةرا�ع 

 را:تل ةسسؤملا تا:بدألا نأ يدنفألا -#تعا دق و ، رهقلا و فنعلاS بعشلا �ع روتسدلا ضرف امهيف امت

اصوصخ و ة:فشل�لا ةTUجتلا اهب تمس�ا BCDلا ة:طلس¡لا ةعOO#لاS ترثأت D_ا:سلا مالسإلا
o

 �عألا وبأ راcفأ 

 �ع ضرف* نأ بج* قلطملا قحلا و@ مالسإلا نأ قلطنم نم ەد*أ و جذومنلا اذهب ��Äتسا يذلا يدودوملا

ارود بعلت،"12ةxروحم ة:مالسإ ةلود" سµسأت aإ كلذك Ðد دق و وبأ مأ اوضر آ ءاوس سانلا
o

اهباشم 
o

 رودلل 

NO ة:كTxمألا ةدحتملا تا*الولا ه�علت يذلا
D متي نأ بج* ث:ح برغلا ةماعز#$O @جذومنلا اذ Sة:طارقم*د 

 اذ@ بعلل ةحشرملا لودلا <#=أ نأ -#تعا و ، ةا:حلاS ةضSان ة:فاقث ةا:ح و لقتسم يوق داصتقا و ةرقتسم

 اOx$#لام و ا:كرت D¦ رودلا

 

 ةمتاخ

 ةنيدملا جذومن �ع مئاقلا D_ا:سلا نا:°لا اهيلع BOبي نأ بج* BCDلا ناتO$#كر م@أ ةTxحلا و ة:طارقم*دلا �âCت

اxوا�Uط هسفن �âCي ل*د�لا اذ@ نأ الإ، "ةxروحم ة:مالسإ ةلود" يدنفألا ەامس ام:ف دسجتي نأ بج* يذلا و
o

 

اقرغم و
o

 NO
D ا$#ثك فلتخ* ال ة:لاثملا

o
 و، D_ا:سلا  مالسإلا تاEرح هÄ�� Sت BCDلا "ة:مالسإلا ةلودلا" م@و نع 

 تام:ظنت ضعS هتحرط يذلا روصتلا BCح وأ جذومنلا اذهل ةسسؤملا راcفألا دقنب يدنفألا ماق يذلا

NO ة:مالسإلا
D fسحملا وأ ةثيدحلا اهتخس�Uام" ةر@اظ �ع ة Sمالسإلا دع�xاور ه:ف:لوأ $#بعتب( "ة NO

D اتكSه 

NO تمدق BCDلا )D_ا:سلا مالسإلا ةTUجت
D ام ةلحرم Sلا دعTUرعلا عيX-D ة:ندم ةلود" موهفم Sة:مالسإ ة:عجرم، 

 
10 215   سفن ص ردصملا
11 226 ص ردصملا سفن  
ص ردصملا سفن 34  12  



 و روصتك أشf دق $#خألا اذ@ نأ الإ . ةثيدحلا ةلودلا موهفم �ع �Dالسإ عباط ءافضإ اهلالخ نم اولواح BCDلا

 ،ل*د�ك يدنفألا هحرط ام BCح و ةثيدحلا ة:مالسإلا بازحألا هحرطت ام نع فلتخم لcشD Ã_ا:س نا:ك

 جذومنلا ءاغلإ يأ ةسا:سلا نع نيدلا لصف D¦ ةثيدحلا ةلودلا ه:لع تماق  ئد�م م@أ �âCي ث:ح

 ة:طارقم*دلا موهفم طاقسإ كلذك و ةثيدحلا ةلودلا موهفم �ع ة:Óيدلا ةمسلا ءافضإ ةلواحمف، ÒDارقويثلا

ÌD NOع* ، دقعلا و لحلا ل@أ موهفم �ع ة:ع��x¡لا ةسسؤملا و ، ىروشلا �ع
D شل ەوشم جذومن $#خألاcل 

�âC NOت ث:ح .ةلودلا
D يد ساسأ �ع موقت ةلود $#خألاBOD و Sةد:ع Eلا ةثيدحلا ةلودلا جذومن نع دع�لا لBCD 

ا�Åس تناBCD Eلا و طلسلا z$Oب لصفلا و نوناقلا و قحلا اهماوق -#تع*
o

 NO
D را@دزالا و مدقتلا دعاوق و سسأ ءاسرإ 

NO
D ورأUا Sنتلا ةكرح لضف�xلا رBCD و اهتفرع Eب ام لصفلا اهُّسأ ناz$O يدلاBOD دملا وXO

D ف ە-#تعا يذلا وTناوطنأ ح 

اط�¾
o

NO امساح و ا:عوضوم 
D @وروألا لصف الول هنإ" :لاق ث:ح مدقتلا اذUيz$O بz$O تطلسلاz$O يدلاÓ:و ة 

NO ندمتلا خسرت امل ،ة:ندملا
D ورأU13."نآلا ەارن يذلا خ�سرلا اذ@ ا 

الإ را@دزالا و مدقتلا ل�س كلسل تارا:خ نم X-Dرعلا ملاعلل �âCي ال و
ّ

 D_ا:سلا ثاC#لا عم ةع:طق ثادحإ 

ا�=اوم دع* مل يذلا BODيدلا
o

 كلذك و ةÄ��xلا اهتفرع BCDلا ة:عامتجالا و ة:سا:سلا تالوحتلل ال و eعلا حورل 

rOعت ةروTxةخسارلا داد�¡سالا لوصأ ة NO
D ا:سلا لا:خملا_D السإلا�D ح"ل ةَسِسؤملا وcو "بلغتملا م 

 ة:ندملا ةلودلا جذومن ماهلتسا و D_ا:سلا ث*دحتلا و ةثادحلا وحن هجوتلا و ،" ة:عرلاو ÐDارلا" قطنم

 BCDلا و، ةثادحلا ةروثل ة:ئاهنلا ةج:¡نلا يورعلا Ï د�ع ا@-#تعا BCDلا ة:لا-#يللا ةxؤرلا نم ةاقتسملا ةثيدحلا

 ەاجتا ةد*احم و، اهينطاوم z$Oب اهتقالع مظني يذلا روتسدS ةد:قم و درفلا ةTxحل ةنماض ةلودلا ه:ف نوكت

 ال و ةاواسم ال و لدع ال و ة:ق:قح ة:ندم الف"، نيدلا نع ةلقتسم كلذك ه:ف نوكت و تادقتعملا و م:قلا

NO مدقت ال و ةفسلف ال و ملع ال و ةTxح ال و نمأ
D الإ لخادلا

ّ
 Sيدلا ةطلسلا نع ة:ندملا ةطلسلا لصفÓ:14"..ة 

 

عجارملا  
 
2011 ةیرحلا ربنم ، يدنفألا باھولا دبع ، ؟ ةیمالسإلا ةلودلا موقت نمل     

2014 ةعبط( تاسایسلا ةسارد و ثاحبألل يبرعلا زكرملا ،"ةثادحلا ةیمتح و سسألا ةمزأ" ةیمالسإلا ةلودلا موھفم، دمحم نوربج   
مكحلا لوصأ و مالسإلا ةكرعم"،ةرامع دمحم     

ةعیلطلا راد  ، ھتفسلف و دشر نبا ،ناوطنأ حرف   

 
 144ص، ةعیلطلا راد 1 ةعبطلا ، ھتفسلف و دشر نبا ،ناوطنأ حرف 13
 136ص ردصملا سفن 14

 

 


