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  لاورزا نسحل

 سرعف زيزعلا دبع.د
 سماخلا دمحم ةعماج /ةيبî7لا مولع ةيلك

  :صخلم

 تاQ|غتلا اياضق ضعب لوح ةبراغملا ن|يعماجلا ةبلطلا فراعم ىوتسم سايقل ةساردلا هذه يتأت

 سنجلا Q|غتم بسح فراعملا هذه فالتخا ىدمو ،اî∞روطخل مهكاردإ ىدمو ةمادتسملا ةيمنتلاو ةيخانملا

 ةنيعك ةزاتب تاصصختلا ةددعتملا ةيلكلاب ايفارغجلا كلسم ةبلط نم ةذختم ،)راسملا(صصختلاو

 ةنيع امأ ،ةزاجإلا كلس نم ةQ|خألا ةنسلاب ن|لجسملا ةبلطلا نم ةساردلا عمتجم نوكتي ثيح .ثحبلل

 .ةساردلا عمتجم نم %33 نولتمي ةيدمع ةقيرطب اوQ|تخا ،ةبلاطو ابلاط 90 تغلب دقف ةساردلا

 بناجلا :ةيساسأ رواحم عبرأ نم فلأت فراعملل رابتخا ريوطتب انمق ةساردلا فادهأ قيقدتلو

 ةمادتسملا ةيمنتلاب قلعتم بناج ،)ةلئسأ 7(ةيخانملا تاQ|غتلا بابسأب قلعتم بناج ،)ةلئسأ ó)8ميهافملا

 قيقحت لجأ نم ةيخانملا تاQ|غتلا ةهجاومل ةذختملا Q|بادتلاب قلعتي بناج رخآو ،)ةلئسأ7(اî∞ايساسأو

 نم ن|مكحملا نم ةعومجم ىmع اهضرعب ةادألا قدص نم دكأتلا مت دق و .)الاؤس12(ةمادتسملا ةيمنتلا

 دمحم ةعماج ةيبPQلا مولع ةيلكب ةيمنتلا و ةيعامتجالا مولعلا سيردت PQسام كلسب سيردتلا ةئيه ءاضعأ

 .سماخلا

 سأب ال ناك اينطو ي-انملا Q|غتلاب يâرعملا ىوتسملا نأ ىdإ تصلخ دق ةساردلا هذه تناك اذإ و 

 نأ ىdا تلصوت اî®إف .صصختلاو سنجلا يQ|غتمل ىزعت ايئاصحإ ةلاد قورف دجوت ال ھنأ و ،)طسوتم(ھب

 Q|بادتلاو يdودلا هدعب يâ ي-انملا Q|غتلا ةرهاظب قلعتي اميف ةبلطلا ىدل فيعض يâرعم ىوتسم كانه

 .ھتهجاومل ةذختملا

  .ايفارغجلا ،ةمادتسملا ةيمنتلا ،ي-انملا Q|غتلا ،فراعملا  :حيتافملا تاملكلا
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i{Ûãé‚<

 ةيمهأب يdودلا عمتجملا عنتقاو ،Êóيبلا ماظنلا يâ ھلخدت ةروطخ ناسنإلا كردأ نأ دعب
 تارمتؤم ةدع تدقع ،ةئيبلا داسفإ يâ ناسنإلا لخدت نم دحلل ةيلمع تاوطخ ذاختا
 وأ ةرهاظلا هذه ةروطخ نم دحت اهلع تالوكوتورب نسو ةيلود تايقافتا ماربإو تاودنو
 رمتؤم( ةيمنتلاو ةئيبلا لوح ةدحتملا ممألل رمتؤم لوأ دقعيل .اî∞دح نم فيفختلل ىرحألاب
 ةطقن ةباثمب ناك يذلاو ،1992 ةنس ليزاQ^لاب وQ|ناج يد وير يâ ميقأ يذلا )ضرألا ةمق
 نرقلا لامعأ لودج لودلا ءامعز رقا دقف ،ةئيبلا ىdإ اµî رظني ó¥لا ةقيرطلا يâ لوحت

 ةجلاعمو ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتل الماش ايذيفنت اجمانرب مدقي يذلا ،)21ةدنجالا(21
 .ةيلحملاو ةينطولاو ةيملاعلا تايوتسملا ىmع ةلماكتم ةقيرطب ةيئامنإلاو ةيئيبلا اياضقلا

 يذلا ءÜó%لا ،ةيئيبلا تالالتخالا هذµî ترثأت ó¥لا لودلا نم دحاو برغملا نأ كش الو
 ةفلخم ةينافوط راطمأ لطاî∞و فافجلا تاونس يdاوت ىdإ ايدؤم ابلس ھخانم ىmع سكعنا
 تاQ|غتلا تايعادت و بابسا ةهجاوم ،سارعف(ةيرشبلاو ةيداملا رئاسخلا نم ديدعلا
 هذه ةهجاومل يdودلا عمتجملا بكرب قاحتلالا ىdإ برغملا عفد امم ،)136ص،ةيخانملا
 خانملا صوصخب ةيلودلا تاعامتجالا روضحو تايقافتا عيقوتب ،ةيخانملا تاQ|غتلا
)COP21 الثم اسنرفب(، مفون رهش 22ةرودلل ھتفاضتساو^Q2016 شكارمب )COP22(. امم 
 دمحم(ي-انملا Q|غتلا عم فيكتلل ةمزاللا لبسلا عضو لجا نم برغملل ثيثحلا ي‡سلا دكؤي
 .)12 ص ،يÛوتف

 ةيعوتلا نوك ىdإ رظن دقف ،يرشبلا كولسلل اجاتن ةيخانملا تاQ|غتلا نوكل ارظنو
 Q◊كأ يرشبلا كولسلا لعج لجأ نم Q|بك مامتهاب ىظحت نأ بجي ó¥لا رومألا نم اî®أشب
 ،ةيخانملا مهفقاومو مî∞اهاجتاو دارفألا فراعم ةيمنت لالخ نم ،ةيئيبلا دعاوقلل ةاعارم
 ال وه ةقاطلا كالôîسا يâ دشري يذلا درفلاف" ي-انملا رطخلاب اساسحإ Q◊كأ مهلعجي امب
 رداصم مادختسا نم دحلا يâ مهاسي لب ،بسحف ھكالôîسا فيلاكت ھسفن ىmع رفوي
 يناعيرلاو يmع يmيعشلا("ةيخانملا تاQ|غتلا ةدايز يâ مهاست ó¥لا ةيروفحالا ةقاطلا
 )120 ص ،2009دمحأ

 ةفرعملا رشن نع ةلوؤسم ةفلتخملا اهلحارم و اî∞ايوتسمب ةيميلعتلا تاسسؤملا دعتو
 نم فيفختلا تايناكماو خانملا اياضقب فيرعتلا يâ ةيمهأ نم اهل امل ،ن|يخانملا ي«ولاو
 ةلأسم يâ ةيساسأ ةيلمع ميلعتلا نإ تيح ،اµî ةطبترملا ثراوكلا ثودح ةلاح يâ اهراثآ
 ھمدقت امل ،)112ص،Q|غتي خانملا ،سارعف(ةمادتسملا ةيمنتلاو ةيخانملا تاQ|غتلا ةهجاوم
 كولسلا عون ةبلطلا سيردت ىdإ ةفاضإلاب ،خانملاب ةطبترم ةيساسأ قئاقح نم ةبلطلل
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 ددصلا اذه يâو ،ةمادتسملا ةيمنتلا لجأ نم ةيخانملا تاQ|غتلا عم لماعتلل ھيف بوغرملا
 تاQ|غتلا صوصخب ةبلطلل ديجلا نيوكتلا ةيلوؤسم ةيعماجلا تاسسؤملا قتاع ىmع عقي
 ي-انملا ىوتسملا ىmع رصعلا تادجتسم عم ي‡ماجلا نيوكتلا ةمئالمب كلذو ةيخانملا
 تامولعم كلتمي ةبلطلا نم ليج دادعإ يâ اسيئر ارود بعلت تاسسؤملا هذه نأل ،Êóيبلاو
 وحن ةيباجيا تاهاجتا كالتما يdاتلابو ،تاQ|غتلا هذه عم ديجلا ملقأتلا نم مî©كمت ةيفاك
 .اهل لولح داجيإ يâ ماهسإلاو ،اî©م دحلا

 ن|عماجلا ةبلطلا ةفرعم ىوتسم عقاو ÖÜóقتل ةساردلا هذه يتأت قايسلا اذه يâو
 ةيلكلاب ،ايفارغجلا كلسم ةبلط ةلاح ةسارد-ةمادتسملا ةيمنتلاو ةيخانملا تاQ|غتلاب
 يâ زكرت ó¥لا تاصصختلا ن|ب نم ايفارغجلا نأ رابتعا ىmع .ةزاتب تاصصختلا ةددعتم
 ةيخانملا تاQ|غتلا نم ذخأت ó¡ف يdاتلابو ،ةمادتسملا ةيمنتلاو خانملا اياضق ىmع اî∞امامتها
 ةباجتسا ةساردلا هذه يتأت امك ،اهل لولح داجيإ ةلواحمو ةساردلل اعوضوم ةيمنتلاو
 لخاد ةيخانملا تاQ|غتلاب ةفرعملاو ي«ولا ىوتسم عفر ىmع لمعلا يúó âطولاو يdودلا ھجوتلل
 دكؤي امم ، راطمألا لوزن رخأتو تاناضيفلا ضعب  ثودح ةصاخ ،يmحملاو يملاعلا عمتجملا

 ليدعتو ةجلاعمو ةيباجيالا فقاوملا زيزعتف يdاتلابو .امومع Êóيبلا ماظنلا يâ للخ ثودح
 ةيمنتلاو ةيخانملا تاQ|غتلاب مهفراعم ةيمنت لالخ نم الإ ىتأتي نل ةبلطلل ةيبلسلا فقاوملا
 .ةرمدم نوكت دق رهاوظ نم اî©ع جتني امو ةمادتسملا

_æ÷V<Ú5Ó×í<]Ö‚…]‰í<æ_‰ò×jã^ 

 ضعب لوح ن|يعماجلا ةبلطلا فراعم ىوتسم سايق ،ليلحتلاب ةساردلا هذه لوانتت
 رجح ةيخانملا ةرهاظلا هذه تحبصأ ثيح ،ةمادتسملا ةيمنتلاو ةيخانملا تاQ|غتلا اياضق
 امك ،ةيمنتلاو ناسنإلا ةحصو ةئيبلا ىmع تايعادت ةدع ھل يذلا Êóيبلا نزاوتلا مامأ ةQ◊ع
 ةجمدنم تابراقم جهن ي«دتسي امم ،ملاعلا يâ يئاذغلاو يئاملا نمألل ايقيقح اديدî∞ لكشت
 هذه يتأت قايسلا اذه يâو .اî∞دح نم فيفختلاو ةلكشملا هذه ةهجاومل Êóيبلا دعبلا جمدت
 :يdاتلا لاؤسلا نع ةباجإلل ةساردلا

 ةيمنتلاو ي-انملا Q|غتلا اياضق ضعبب ايفارغجلا كلسم ةبلط فراعم ىوتسم ام
 ؟ةزاتب تاصصختلا ةددعتم ةيلكلاب ةمادتسملا

 :ةيعرف ةلئسأ ةدع يزكرملا لاؤسلا اذه نع عرفتيو
 ىدل ةمادتسملا ةيمنتلاو ي-انملا Q|غتلا اياضق ضعبب ةفرعملا ىوتسم فلتخي له -

 ؟سنجلا فالتخاب ن|سوردملا ةبلطلا
 ةبلط ن|ب ةمادتسملا ةيمنتلاو ي-انملا Q|غتلا اياضق ضعبب ةفرعملا ىوتسم فلتخي له -

 ؟ةئيبلا راسم ةبلطو ةئيôîلا راسم
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 ó¥لا ةمادتسملا ةيمنتلاو ي-انملا Q|غتلا اياضق ضعبب ةطبترملا بناوجلا Q◊كأ يΩ ام -
 ؟ةساردلا ةنيع ةبلطلا اìîف مكحتي

 يناعي ó¥لا ةمادتسملا ةيمنتلاو ي-انملا Q|غتلا اياضق ضعبب ةطبترملا بناوجلا Q◊كأ يΩ ام -
 ؟ يâرعملا صقنلا نم ةبلطلا اìîف

m^Þé^V<Ê†•é^l<]Ö‚…]‰í 

 :ةيلاتلا ةيساسألا ةيضرفلا انغص ةقباسلا تايلاكشإلا هذه نع ةباجإلا ةلواحمل

 تاQ|غتلا اياضق ضعبب ايفارغجلا كلسم ةبلط فراعم يâ يندتم ىوتسم كانه
 .ةزات تاصصختلا ةددعتم ةيلكلاب ةمادتسملا ةيمنتلاو ةيخانملا

   :يتآلاك ةيعرف تايضرف ةدع ةيساسألا ةيضرفلا هذه نع عرفتتو

 ي-انملا Q|غتلا اياضق ضعبب ايفارغجلا كلسم ةبلط فراعم ىوتسم فلتخي ال -
 .ن|ثوحبملا سنج Q|غتم بسح ةمادتسملا ةيمنتلاو

 راسم ةبلط حلاصل ةمادتسملا ةيمنتلاو ي-انملا Q|غتلاب ةفرعملا ىوتسم عفتري -
 .ةئيôîلا راسم ةبلطب ةنراقم ،ةئيبلا

 لكشب ةزاتب تاصصختلا ةددعتم ةيلكلاب ايفارغجلا كلسم ةبلط مكحتي -
 ةيمنتلاو ي-انملا Q|غتلاب طبترملا óميهافملا بناجلاب عفترم ىdإ طسوتم
 .ةمادتسملا

 اياضقب قلعتي اميف طسوتملا نود يâرعم ىوتسم ن|سوردملا ةبلطلا ىدل -
 .يdودلاو úóطولا اهدعب يâ ةمادتسملا ةيمنتلاو ي-انملا Q|غتلا

m^Ön^V<_â‚]Í<]Ö‚…]‰í<<

 ضعبب فيرعتلاو ي-انملا Q|غتلا ةرهاظ ىmع ءوضلا طيلست ىdإ ةساردلا ى‡ست -
 .اôîهجاوم بيلاسأ اذكو اî…ناوج

 اياضقلا ضعبب ةساردلا ةنيع ن|يعماجلا ةبلطلا مكحت ةجرد صيخشت -
  .ةمادتسملا ةيمنتلاو ةيخانملا تاQ|غتلاب ةطبترملا

 ةبلط ىدل ةمادتسملا ةيمنتلاو ةيخانملا تاQ|غتلاب ةفرعملا ىوتسم ديدحت -
 .ةزاتب تاصصختلا ةددعتم ةيلكلاب ايفارغجلا كلسم

 ةيخانملا تاQ|غتلاب ي«ولا ةجرد ن|سحت لجا نم تايصوتو تاحPQقم عضو -
 .ةماع ةفصب عمتجملاو ةبلطلا ىدل

…]eÃ^V<_âÛéí<]Ö‚…]‰í 
 ةيلاكشإب متôîس ó¥لا تاساردلا نم اî®وكو اهعوضوم ةلاصأ يâ ةساردلا ةيمهأ لثمتت

 فادهألا لالخ نم اôîيمهأ بستكتو ،ةمادتسملا ةيمنتلاو ي-انملا Q|غتلا ميهافمب ةفرعملا
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 ةيمنتلاو ي-انملا Q|غتلاب ةفرعملا ىوتسم ديدحت ىdإ ى‡ستس ثيح ،اهقيقحت ى‡ست ó¥لا
 لاجم ةيلكلا ىmع ن|مئاقلل يطعت نأ نكمي امك ،ةساردلا ةنيع ةبلطلا ىدل ةمادتسملا
 عفرت ó¥لا فراعملا ةبلطلا باسكإ يâ ايفارغجلا كلسم ةمهاسم ىدم نع امييقت ةساردلا
 و ةئيبلاب متó ∞î¥لا ثوحبلا ةحئال ىdإ فاضنتس اî®أ امك .ةيخانملا تاQ|غتلاب ي«ولا نم
 تاسارد زاجنإل ھنم ةدافتسالا نكمي يâرعم لامسأر Q|فوت يdاتلابو ،ةيمنتلاو خانملا ،ةيبPQلا
 .ي-انملا Q|غتلا لكشمل لولح داجيإل ىرخأ

}^ÚŠ^V<Úßãs<]Ö‚…]‰í<æ_&æ]iã^ 

 نم كلذو ،يmيلحتلا يفصولا جهنملا ىmع دامتعالا متيس ،ةساردلا هذه ةعيبط بسح
 فراعم ىوتسم دصرل ةيعونلاو ةيمكلا اذكو ،ةيليلحتلا ةيفصولا ةبراقملا ىmع º|كPQلا لالخ
 لجأ نم كلذو ،ةمادتسملا ةيمنتلاو ي-انملا Q|غتلا ميهافمب ايفارغجلا كلسم ةبلط
 ةكPQشم ةينوك ةرهاظب ي‡ماجلا بابشلا مامتها ىدم نع ةماع ةروص ىmع لوصحلا
 .ي-انملا Q|غتلا ةرهاظ يΩو الأ ،لكك ةيرشبلا لبقتسم ددî∞ تحبصأ

 :ةحورطملا ةيلاكشإلا ليلحت لجأ نم تاودأ ةدع ىmع دامتعالا مت اذهلو

  :ي.ارغويلبيبلا لمعلا

 ليلحتو ةبراقمل ةيلودو ةينطو ريراقتو عجارم ةدع ىmع فوقولاو عالطإلاب كلذو
 .ةحورطملا ةيلاكشإلا

 :يناديملا لمعلا

 ةنيع ةبلطلل ھجوم فراعملل رابتخا نع ةرابع تارامتسا عيزوتو ناديملا ىdإ لوº‰لاب كلذو 
 .ةمادتسملا ةيمنتلاو ي-انملا Q|غتلا لوح مهفراعم ىوتسم ىmع فوقولا لجأ نم ،ةساردلا

 :ةيلاتلا رواحملا نم ةساردلا ةادأ تنوكتو
 ي-انملا Q|غتلاب ةقلعتملا ميهافملا :لوألا روحملا -
 ي-انملا Q|غتلا بابسأ :يناثلا روحملا -
 اî∞ايساسأو ةمادتسملا ةيمنتلا :ثلاثلا روحملا -
 ي-انملا Q|غتلا ةهجاومل ةذختملا Q|بادتلا :عبارلا روحلا -

  :ةيئاصحإلا ةجلاعملا

 ةجلاعملا يExcel âو SPSS جمانرب مدختسا دقف ،تانايبلا ةجلاعمب قلعتي اميف
 )khi-deux( رابتخا ءارجإ مت امك ،ةيوئم بسن ىdإ اìîلا لصوتملا ماقرألا ليوحت و ةيئاصحالا

 ةبلطلا فراعم ىوتسمل ةيباسحلا تاطسوتملا ن|ب ةيئاصحإلا ةلالدلا تاذ قورف داجيإل
 .)a=0.05( ةيئاصحإلا ةلالدلا ىوتسم ىmع ن|سوردملا
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 :اE∏نيعو ةساردلا عمتجم

 صصختلاو سنجلا بسح نVثوحبملا عيزوت :1 مقر نايبملا

 
 2016يناديم ثحب :ردصملا

 يâ ،ةزاجإلا كلس نم ةQ|خألا ةنسلا يâ ن|لجسملا ةبلطلا نم ةساردلا عمتجم نوكت
 مسوملل ،ةزاتب تاصصختلا ةددعتم ةيلكلاب ،ةئيôîلاو ةئيبلا يراسم ،ايفارغجلا كلسم
 نوؤشلا ةحلصم تالجس قفو ،ةبلاطو بلاط 270مهددع غلابلاو ،ñÜó 2015-2016اردلا
 زكترملا رشابملا بولسألا ىmع ةسوردملا ةنيعلا رايتخا يâ دانتسالا متو .ةسسؤملاب ةيبالطلا
 كلسمل نومتني ةبلاطو بلاط 90 ةساردلا ةنيع تغلب ثيح ،ةيدمعلا ةنيعلا ةقيرط ىmع
 ةددعتم ةيلكلاب ،ةئيôîلاو ةئيبلا يراسم ،ةزاجإلا كلس نم ةQ|خألا ةنسلا يâ ايفارغجلا
 .ةلثمم ةنيع يΩو يmصألا ةساردلا عمتجم نم %33.3 يdاوح لثمت ó¥لاو ،ةزاتب تاصصختلا

Úßãs<]Ö‚…]‰í<æÒéËéí<iÏ‚èÜ<]Ößj^ñs<

 ةبلطلا فراعم ىوتسم سايق لالخ نم ،يmيلحتلا يفصولا جهنملا ىmع دامتعالا مت
 Q|غتلا اياضق ضعبب قلعتت ةلئسألا نم ةعومجم مضي رابتخا ةطساوب ةساردلا ةنيع
 .اهQ|سفتو اهليلحتو اìîلإ لصوتملا جئاتنلا فصو مت نمو .ةمادتسملا ةيمنتلاو ي-انملا

 :يdاتلا لكشلا ىmع جئاتنلا ميدقتل اميمصت انحPQقا كلذ ىmع اسيسأتو

 .ةماعلا تانايبلل ةيفصو ةءارق :لوألا روحملا
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 اياضق ضعبب ايفارغجلا كلسم سداسلا لصفلا ةبلط مكحت ةجرد :يناثلا روحملا
 سنجلا يQ|غتم بسح ةفرعملا ىوتسم فالتخا ىدمو ةمادتسملا ةيمنتلاو ي-انملا Q|غتلا
 .بلاطلا فرط نم راتخملا راسملاو

 ةيوئم بسنب تايوتسم ىdإ ةبلطلا تاباجإل ةيباسحلا تاطسوتملا فينصت مت دقو
 ،رابتخالا رواحم اقفو ةمادتسملا ةيمنتلاو ي-انملا Q|غتلاب ةبلطلا فراعم ىوتسم ديدحتل
 :يdاتلا لودجلا كلذ ن|بي امك

 ةبلطلا فراعم ىوتسمل ةيوئملا بسنلا ةجلاعم ةقيرط :1 مقر لودج

 2016يناديم ثحب :ردصملا

‰^&‰^V<Þj^ñs<]Ö‚…]‰íV<

 ايفارغجلا كلسم ةبلط فراعم ىوتسم ام" ماعلا يdاكشإلا لاؤسلاب ةطبترملا جئاتنلا ـ1

 ؟ةزاتب تاصصختلا ةددعتم ةيلكلاب ةمادتسملا ةيمنتلاو ي-انملا Q|غتلا اياضق ضعبب

 ةيمنتلاو ةيخانملا تاV7غتلاب ةبلطلا فراعم ىوتسمل ةماعلا جئاتنلا :2 مقر لودجلا

 ةمادتسملا

 
 فصولا

 ماعلا
 لكل مدقملا فصولا

 روحم
 رواحم راسملا سنجلا

 رابتخإلا
أ

 Õªن
ذ

 رك
ھت

 ةئي
ب

 ةئي
 
 طسوتم

  عفترم
6

6.45 

 
6

6.25 

6
6 

 

7
6,68 

 

 روحملا
 لوألا

6 طسوتم
9,17 

6
4,01 

 روحملا
 يناثلا

5 فيعض
0 

5
3,5 

 روحملا
 ثلاثلا

6 طسوتم
6,6 

6
2,3 

 روحملا
 عبارلا

 

 يناديملا ثحبلا :ردصملا

 ماعلا ىوتسملا عبارلا روحملا ثلاثلا روحملا يناثلا روحملا  لوألا روحملا

 ىوتسم

 %ةئفلا

 فصولا

 مدقملا

 ىوتسم

 %ةئفلا

 فصولا

 مدقملا

 ىوتسم

 %ةئفلا

 فصولا

 مدقملا

 ىوتسم

 %ةئفلا

 فصولا

 مدقملا

 ىوتسم

 %ةئفلا

 فصولا

 مدقملا

 عفترم Œ7كأف80 

 ادج

 عفترم Q◊كأف80 

 ادج

 عفترم Q◊كأف80 

 ادج

 عفترم Q◊كأف80 

 ادج

 عفترم Q◊كأف80 

 ادج

 عفترم 71-80 عفترم 71-80 عفترم 71-80 عفترم 71-80 عفترم 80-71

 طسوتم 61-70 طسوتم 61-70 طسوتم 61-70 طسوتم 61-70 طسوتم 70-61

 امف60 فيعض نود امف60

 نود

 امف60 فيعض

 نود

 امف60 فيعض

 نود

 امف60 فيعض

 نود

 فيعض
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 ىدل ةمادتسملا ةيمنتلاو ةيخانملا Q|غتلاب ةفرعملا ىوتسم نأ ةساردلا جئاتن نم ن|بتي
 تلصو ةبسنبو ھب سأب ال ناك ،ةزاتب تاصصختلا ةددعتم ةيلكلاب ايفارغجلا كلسم ةبلط
 ي«ولا نم يâاكلا ردقلل ةبلطلا كالتمال ةبسانم ةجيتنلا هذه دعتو ،%70 يdاوح ىdإ
 تانوكم ةيمهأب الامجإ ةجيتنلا هذه Q|سفت نكميو .ةمادتسملا ةيمنتلاو ةيخانملا تاQ|غتلاب
 ىdإ ةفاضإلاب ،خانملا يâ ن|صصختم ةذتاسأ دي ىmع ةيلكلاب سردت ó¥لا ةيعيبطلا ايفارغجلا
 ةيمنت يâ مهاس امم ،خانملاو سقطلاو ةئيبلا ىرخأب وأ ةقيرطب لوانتت ىرخأ ةيعماج جمارب
 .ةمادتسملا ةيمنتلاو ي-انملا Q|غتلاب ةبلطلا فراعم

 óميهافملا بناجلاب صاخلا روحملل ةيباسحلا تاطسوتملا نأ اضيأ جئاتنلا ن|بتو
 نأ امك ،اìîلإ ةراشإلا تمت ó¥لا تارQ^ملا ىdإ كلذ ىزعيو ةعفترم تناك خانملاب طبترملا
 فقاومللو اî©م ةينوPQكلإلا ةصاخ مالعإلا لئاسو و يندملا لعافلا طاشن و ةلودلا تاهجوتل
 .ايخانم óملعلا عمتجملا فيقثت و ريونت يâ مهم رود ،ملاعلا اهدهشي ó¥لا

 بناجلا يâ اìîلإ ةراشإلا تمت ó¥لا تاساردلا ضعب جئاتن عم امومع جئاتنلا هذه قفتتو
 ىdإ قافتالا اذه ىزعي و ،)2010يناعبرلا دمحأو يmيعشلا يmع( ناثحابلا ةساردك ي„î©ملا
  .ةيخانملا ةفرعملا رشن يâ ةيمالعإلا لئاسولاو تاعماجلا يâ ةسردملا تاررقملا Q|ثأت

 :ةيساسألا ةيضرفلا

 ي-انملا Q|غتلا اياضق ضعبب ايفارغجلا كلسم ةبلط فراعم يâ ندتم ىوتسم كانه
 .ةزات تاصصختلا ةددعتم ةيلكلاب ةمادتسملا ةيمنتلاو

 ةيساسألا ةيضرفلا نأب لوقلا نكمي لوألا لاؤسلل ةطيسبلا ةشقانملا هذه لالخ نمو
 يâ ،ھب سأب ال ناك ةبلطلل يâرعملا ىوتسملا نأل ارظن H0 ةضوفرم ةيضرف اî©م انقلطنا ó¥لا

 تاQ|غتلاب ةقلعتملا اياضقلاب ندتم يâرعم ىوتسم ةبلطلا ىدل ھنأب ةيادبلا يâ انضPQفا ن|ح
 .ةمادتسملا ةيمنتلاو ةيخانملا

 تاQ|غتلا اياضق ضعبب ةفرعملا ىوتسم فلتخي له " يناثلا لاؤسلاب ةطبترملا جئاتنلا ـ2
 "؟سنجلا فالتخاب ن|سوردملا ةبلطلا ىدل ةمادتسملا ةيمنتلاو ةيخانملا

 ةيباسحلا تاطسوتملا جارختسا مت ةبلطلل يâرعملا ىوتسملا يâ سنجلا Q|غتم رثأ ةفرعمل
 عاضخإو ،ةئطاخلاو ةحيحصلا تاباجإلا ددع جارختسا مت امك رابتخإلل ةنوكملا رواحملل
 فراعم تاريدقت يâ ايئاصحإ ةلاد قورف دوجو مدع ىdإ تراشأو ،khi-deuxرابتخإل Q|ياعملا
 .سنجلا Q|غتمل ىزعت ةمادتسملا ةيمنتلاو ةيخانملا تاQ|غتلاب ةبلطلا
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 سنجلا فالتخاب ةبلطلا فراعم ىوتسمل khi-deux رابتخا ةلالد:3 مقر لودجلا

 

 V7ياعملا

 

 سنجلا

 khi-deux رابتخا ةباجإلا

 ةجرد ةميقلا أطخ حيحص

 ةيرحلا

 ةلالدلا ىوتسم 

 8.707 7 44 ركذ وجلا ي. ءي.د زاغ مهأ

8.562 

1 

1 

0.13 

 5á 23 16نأ

 4.619 6 45 ركذ ةمادتسملا ةيمنتلا موهفم

4.861 

1 

1 

 0.29 

 5á 39 0نأ

 7.160 17 34 ركذ ةمادتسملا ةيمنتلا داعبأ

7.010 

1 

1 

0.07 

 5á 15 24نأ

 ةصتخملا ةيلودلا ةئيهلا

 ةمادتسملا ةيمنتلاب

 3.458 31 20 ركذ

2.711 

1 

1 

0.15 

 5á 23 16نأ

 5.708 35 16 ركذ بوك ةملك كل éeعت اذام

5.579 

1 

1 

0.065 

 5á 22 17نأ

 

 فلتخمب مهم يâرعم ىوتسم دوجو هالعأ يئاصحإلا لودجلا لالخ نم صلختسن
 وهو ن|سنجلا ن|ب ھفالتخا مدعو ،ةمادتسملا ةيمنتلاو ةيخانملا تاQ|غتلاب ةقلعتملا اياضقلا
 .ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو مدع ھحضوي ام

 ضعبب ايفارغجلا كلسم ةبلط فراعم ىوتسم فلتخي ال :)1(ةيعرفلا ةيضرفلا
 .نVثوحبملا سنج V7غتم بسح ةمادتسملا ةيمنتلاو ةيخانملا تاV7غتلا اياضق

 ن|سوردملا ةبلطلا فراعم ىوتسم يâ ايئاصحإ ةلاد قورف كانه سيل ھنأ حضتا
 ،H1 ةليدبلا ةيضرفلا لوبق نكمي مت نمو ،0.029-0.13 ن|ب حوارتو ،سنجلا فالتخاب
 ةيمنتلاو ةيخانملا تاQ|غتلاب ةبلطلل يâرعملا ىوتسملا يâ رود سنجلا Q|غتم بعلي ال ثيحب
 .ةمادتسملا

 ó¥لا ةرشابملا تاQ^خلا نوك يâ ةيئاصحإ ةلالد تاذ قراوف دوجو مدع ببس ىزعيو
 سفنو عمتجملا سفنل مî‚امتنا ىdإ ةفاضإلاب ،فلتخت ال تابلاطلاو ةبلطلا نم لك اهكلتمي
  .ةئيبلاو خانملاب ةقالع اهل ó¥لا جماQ^لا سفن و ةيلكلا
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 ةلئاقلا ةيناثلا ةيضرفلا لبقن اننإف هالعأ لاؤسلل ةطيسبلا ةشقانملا هذه دعبو كلذبو
 Q|غتم فالتخاب ةيخانملا اياضقلاب ةفرعملا ىوتسم يâ ايئاصحإ ةلاد قورف كانه سيل ھنأب
  .سنجلا

 V7غتلا اياضق ضعبب ةفرعملا ىوتسم فلتخي له " ثلاثلا لاؤسلاب ةصاخلا جئاتنلا ـ3
 ؟ةئيبلا راسم ةبلطو ةئيE∏لا راسم ةبلط نVب ةمادتسملا ةيمنتلاو يœانملا

 ةيباسحلا تاطسوتملا جارختسا مت ةبلطلل يâرعملا ىوتسملا يâ راسملا Q|غتم رثأ ةفرعمل
 عاضخإو ،ةئطاخلاو ةحيحصلا تاباجإلا ددع جارختسا مت امك رابتخإلل ةنوكملا رواحملل
 ايئاصحإ ةلاد قورف دوجو مدع ىdإ تراشأ دقو ،)4مقر لودج( khi-deuxرابتخالل Q|ياعملا
âغتلاب ةبلطلا فراعم تاريدقت ي|Q غتمل ىزعت ةمادتسملا ةيمنتلاو ي-انملا|Q راسملا. 

 راسملا فالتخاب ةبلطلا فراعم ىوتسمل khi-deux رابتخا ةلالد :4 مقر لودج
 

 V7ياعملا

 

 راسملا

 khi-deux رابتخا ةباجالا

 ةجرد ةميقلا أطخ حيحص

 ةيرحلا

 ىوتسم

 ةلالدلا

 صئاصخلا وه يملاعلا خانملا

 نمض ةيضرألا ةركلل ةيخانملا

 ةفلتخملا ةيخانملا ميلاقألا

∞î5.224 5 33 ةئي 

 

5.504 

1 

 

1 

 

 

0.061 

 7 45 ةئيب

 عافترا وه يرارحلا سابتحالا

 يوجلا فالغلا ي. ةرارحلل ي—يردت

 ضرألل

∞î4.486 3 35 ةئي 

4.436 

1 

1 

0.501 

 

 3 49 ةئيب 

 3.297 12 26 ةئيî∞ خانملا V7غت مهف

3.261 

1 

1 

0.320 

 20 32 ةئيب

 3.219 4 32 ةئيî∞ خانملا V7غتل e°”يئرلا ببسلا

3.232 

1 

1 

0.286 

 7 47 ةئيب

 3.979 23 15 ةئيî∞  ةئيفدلا تازاغلل e°”يئرلا رودلا

3.305 

1 

1 

0.480 

 30 22 ةئيب

 

 اياضقلا فلتخمب يâرعم ىوتسم دوجو هالعأ يئاصحإلا لودجلا لالخ نم صلختسن
 يراسم ن|ب ھفالتخا مدعو ، ھب سأب ال ةمادتسملا ةيمنتلاو ةيخانملا تاQ|غتلاب ةقلعتملا
 .ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو مدع ھحضوي ام وهو ةئيôîلاو ةئيبلا
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 ةيمنتلاو ةيخانملا تاV7غتلاب ةفرعملا ىوتسم عفتري :)2(ةيعرفلا ةيضرفلا
 .ةئيE∏لا راسم ةبلطب ةنراقم ،ةئيبلا راسم ةبلط حلاصل ةمادتسملا

 ن|سوردملا ةبلطلا فراعم ىوتسم يâ ايئاصحإ ةلاد Q|غ قورف كانه نأ حضتي
 ةيضرفلا ضفر نكمي مت نمو ،0.481-0.061 ن|ب حوارتو ،ن|ثوحبملا راسم فالتخاب
 ةيمنتلاو ةيخانملا تاQ|غتلا اياضقب ةفرعملا ىوتسم فلتخي ال ثيحب ،H0 ةيرفصلا
 .ةئيôîلا راسم ةبلطو ةئيبلا راسم ةبلط ن|ب ةمادتسملا

 داوم نانمضتي امî®وك نيراسملل ةيصصختلا ةعيبطلاب ةجيتنلا هذه رسفت دقو
 ةصاخ تاءوزجم نيراسملا الك سردي تيح سماخلا لصفلا يâ ةصاخ خانملاب ةطبترم
 .ةيجولوفرومويجلا رطاخملاو ةيخانملا رطاخملاب

 ةمادتسملا ةيمنتلاو ةيخانملا تاV7غتلا اياضق ضعبب ةطبترملا بناوجلا Œ7كأ ي’ ام
   "؟ةساردلا ةنيع ةبلطلا اE◊ف مكحتي e÷لا

 ةبلطلا فرط نم اE◊ف مكحتملا ةيخانملا تاV7غتلاب ةطبترملا بناوجلا Œ7كأ :5 مقر لودج

 

 يراسم تاصصختلا ةددعتم ةيلكلاب ن|ثوحبملا ةبلطلا نأ لودجلا لالخ نم ظحالن
 ةيوئم ةبسنب ي-انملا Q|غتلاب قلعتملا óميهافملا بناجلا يâ عفترم ىوتسم مهل ةئيôîلاو ةئيبلا
 كلذ يâ لضفلا عجريو ،خانملاب ةقلعتملا رومألاب ةبلطلا نكمت ىmع لدي امم %75تزواجت
 Q|بادتلاب قلعتي اميف ھب سأب ال ىوتسم ةبلطلل نأ امك ،خانموفروملا نوكمل مôîساردل
 رواحملاب قلعتي اميف طسوتم ىوتسم مهل ناك ن|ح يâ .ةيخانملا تاQ|غتلا ةهجاومل ةذختملا
  .ةمادتسملا ةيمنتلاو ،ةيخانملا تاQ|غتلا بابسأب ةصاخلا

 فصولا % ةبسنلا روحملا راسملا

 عفترم 76 ةيخانملا تاQ|غتلاب ةقلعتملا ميهافملا ةئيب

ÿEعفترم 75 ةئي 

 طسوتم 64.17 ةيخانملا تاQ|غتلا بابسأ  ةئيب

ÿEھب سأب ال 69.01 ةئي 

 طسوتم 53 اî∞ايساسأو ةمادتسملا ةيمنتلا ةئيب

ÿEطسوتم 50 ةئي 

 طسوتم 62.5 ي-انملا Q|غتلا ةهجاومل ةذختملا Q|بادتلا ةئيب

ÿEھب سأب ال 66 ةئي 
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 ةددعتم ةيلكلاب ايفارغجلا كلسم ةبلط مكحتي :)3( ةيعرفلا ةيضرفلا
 تاV7غتلاب طبترملا يميهافملا بناجلاب عفترم ى∞إ طسوتم لكشب ةزاتب تاصصختلا
 .ةمادتسملا ةيمنتلاو ةيخانملا

 قلعتملا óميهافملا بناجلل ن|سوردملا ةبلطلا نكمت ىوتسمل مدقملا فصولا لالخ نم
 H1 ةليدبلا ةيضرفلا لوبق نكميف ،ادج عفترم ىوتسم يâ لثمتملاو ةيخانملا تاQ|غتلاب
 لكشب نومكحتي ةزاتب تاصصختلا ةددعتم ةيلكلاب ايفارغجلا كلسم ةبلط نأب ةلئاقلاو
 .ةمادتسملا ةيمنتلاو ةيخانملا تاQ|غتلاب طبترملا óميهافملا بناجلاب عفترم ىdإ طسوتم

 V7غتلا اياضق ضعبب ةطبترملا بناوجلا Œ7كأ ي’ ام" :سماخلا لاؤسلا جئاتن ـ4
 "؟اDE ةطبترملا فراعملا ي. صقن نم ةبلطلا اE◊ف يناعي e÷لا ةمادتسملا ةيمنتلاو يœانملا

 ةمادتسملا ةيمنتلاو يœانملا V7غتلا صوصخب ةبلطلا ىدل صقنلا بناوج :6 مقر لودج

  

 % ةبسنلا صقنلا بناوج

 %87 2015 دعب امل ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ

 %76 ةيخانملا تاQ|غتلا لوح سيراب ةيقافتا تاجرخم

 COP 60% ةملك úáعم

 

 ةيمنتلاو ةيخانملا تاQ|غتلا اياضق صخي اميف ةبلطلا ىدل صقنلا بناوج لثمتت
 سيراب قافتا تاجرخمك ،صوصخلا اذه يâ ثيدح وه امب ةقلعتملا رومألا يâ ةمادتسملا
 نع ارخؤم ةرداصلا 2015 دعب امل ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ اذكو COP بوك ةملك úáعمو
 .%80 نأشلا اذµî ةقلعتملا ةلئسألا يâ أطخلا ةبسن تزواجت ثيح ،ةدحتملا ممألا ةمظنم
 .صوصخلا اذه يâ ةبلطلا ھيناعي يذلا صقنلا ىmع سوململابو دكؤت ةعفترم دج ةبسن يΩو
 خانموفروملاب Q◊كا اهطابترال ةيلكلا يâ ةسردملا داوملا ةعيبط ىdإ صقنلا اذه عاجرإ نكميو
 حاتفنالا مدع ىdإ ةفاضإلاب اذه ،ةماع ةفصب خانملا تامº|ناكيم ةسارد ىmع بصني يذلا

 ثحبلاب بلاطلل ÖÜóخشلا مامتهالا ةلق و ،ي-انملا Q|غتلا عوضوم يâ ديدج وه ام لك ىmع
 .لاجملا اذه يâ يتاذلا نيوكتلا و

 اميف طسوتملا نود ي.رعم ىوتسم نVسوردملا ةبلطلا ىدل : )4(ةيعرفلا ةيضرفلا
 .ي∞ودلا و éeطولا اهدعب ي. ةمادتسملا ةيمنتلا و ةيخانملا تاV7غتلا اياضقب قلعتي

 ىوتسم ن|سوردملا ةبلطلا ىدل ھنأب ةلئاقلا ةيضرفلا ضفر ايئزج ولو نكمي اذكهو
 اهدعب يâ ةمادتسملا ةيمنتلاو ةيخانملا تاQ|غتلا اياضقب قلعتي اميف طسوتملا نود يâرعم
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 يأ ،لاجملا اذه يâ اî©م نوكتملا رواحملا ن|ب يواست ھبش كانه نأل كلذو ،يdودلاو úóطولا
 .ىرخأ نود رواحملا ضعب يâ نكمت كانه

 فراعم ىوتسمب ةطبترملاو ،اìîلإ لصوتملا جئاتنلا نأب لوقلا نكمي ،قبس ام ىmع ءانب
 ةبلط ةلاح ةسارد ،ةمادتسملا ةيمنتلاو ةيخانملا تاQ|غتلا اياضق ضعبب ن|يعماجلا ةبلطلا
 ،ةزاتب تاصصختلا ةددعتم ةيلكلاب ايفارغجلا كلسم ،ةزاجإلا كلسم نم سداسلا لصفلا
 ،ةيئزج ىقبت اî®أ الإ ن|سوردملا ةبلطلا فراعم يâ عفترم امومع ىوتسم دوجو ترهظأ دق
 لك فوتست مل اî©كل óملع جهنم ىdإ تدنتسا نإو جئاتنلا هذه نأب لوقلا نكمي ثيحب
 هاجتالا اذه يâ ثوحبلا نم ديزملا زاجنإل لاجملا حسفي ام اذهو ،عوضوملاب ةطبترملا تاQ|غتملا
 .ةساردلا هذه يâ اهلافغإ مت ó¥لا بناوجلا نم ةيلاكشإلا ةجلاعمل

‰^eÃ^V<]ûÊ^Ñ<æiÏ‚èÜ<eÃ˜<]¹Ï0u^l<<

 نم ةعومجم حPQقن اننإف ،ةساردلا هذه نع تقثبنا ó¥لا جئاتنلا نم اقالطنا
 :يتالآك تاحPQقملاو تايصوتلا

 ةيخانملا تاQ|غتلا ىmع ةيبPQلا ناهر يâ ثحبلا هاجتا يâ اهìîجوتو ،ةساردلا هذه ريوطت •
 لايجألاب مامتهالا وه ىقبي ي-انملا Q|غتلا ةهجاومل يdاحلا ناهرلا نأل ،ةمادتسملا ةيمنتلاو
 عمتجملاو ةماع ةفصب ةيرشبلا ةايحلا ىmع اهلكشت ó¥لا رطاخملاب اôîيعوتو ةدعاصلا
 .ةصاخ ةفصب يبرغملا

 يندملا عمتجملاو ن|يرادإو ةبلط نم فلتخم تانيع لمشت تاسارد زاجنإ ىmع لمعلا •
 .ي-انملا Q|غتلاب عمتجملا حئارش فلتخمل يâرعملا ىوتسملا ىmع فرعتلل

 Q|غتلاب ةطبترملا كلت ةصاخ ،ةيبرغملا ةعماجلا لخاد ةسردملا تاءوزجملا يâ رظنلا ةداعإ •
 .ةيخانملا

 بتكلا سكعت نأ بجي ثيحب ،ةيخانملا تاQ|غتلا اياضق ةيسردملا تاررقملا ن|مضت •
 اôîهجاومل يوسلا كولسلا باستكال ،اµî ي«ولا ملعتملا ىmع بجي ó¥لا رطاخملا ةيسردملا
 .اî©م فيفختلاو

 رطاخملاب ةيعوتلا و سيسحتلا لالخ نم دارفألا ىدل بسانملا كولسلا زيزعت ىmع لمعلا •
 .ةنلقعم Q|غلا ةيدرفلا تايكولسلا نع ةمجانلا

 Q|بادتلاو ،ةيبرغملا ةئيبلا ىmع ي-انملا Q|غتلا راثآ لوح ذيمالتلاو ةبلطلا تامولعم ةيمنت •
 .اôîهجاومل ةذختملا
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 لاثملا ليبس ىmع ىقبت ó¡ف ،تايصوتو تاحPQقم نم هركذ قبس ام نإف متخلا لبقو
 Q|غتلا لكشم اهحرطي ó¥لا تاناهرلاب ةيعوتلا ةيوقت يâ مهاست دق اî®أ ىرن ó¥لاو رصحلا ال
 .ي-انملا

 

}^³í<<
 óملعلا لاجملا يâ طقف ةلوادتم ديعبب سيل تقول تناك ةيخانملا تاQ|غتلا ةيضق نإ

 عيمج لمشتل اهراثآ دادتماو ھتضرف يذلا يملاعلا دعبلا نكل ،ي≥ولوكيإلاو ي≥ولويبلا
 لاغشنا روحم اî©م لعج ،اî©م ةيمانلاو ةمدقتملا ملاعلا لود لك يâو ةيويحلا تالاجملا
 ن|ناوق عضو ةلواحمل فارطألا تاعامتجاو تاودنو تارمتؤم مظني Ù¥ف ام يذلا ملاعلا
 Q|غتلا نم فيفختلا و فيكتلاب ıÜóقت ةديدج تايجيتاPQسا عضوو لودلا فلتخمل ةيعدر
 .ي-انملا

 ةعيبط ددحيو ھعمتجم كولس يâ اQ|بك اQ|ثأت رثؤي ي-انملا Q|غتلل درفلا روصت ناك املو
 ىدم ليلحتلاب تلوانت ةساردلا هذه نإف ،ي-انملا Q|غتلا عم ملقأتلل اهذختي ó¥لا Q|بادتلا
 مهكاردإ ىدمو ةمادتسملا ةيمنتلا و ةيخانملا تاQ|غتلا اياضق ضعبب ةبلطلا ةفرعم
 نم ةبلطلا اهكلتمي ó¥لا فراعملا يâ نيابت دوجو ةساردلا لالخ نم رهظ دقو ،اî∞روطخل
 بابسأ اذكو óميهافملا بناجلا يâ نومكحتي ن|سوردملا ةبلطلا نأ ثيح ،رخآ ىdإ بناج
 تيح ةمادتسملا ةيمنتلا ةيضقب ةديج ايبسن ةفرعم مî“دل نأ امك ،ةيخانملا تاQ|غتلا
 نم نوناعي مهدجن ن|ح يâ ،%70 ةروكذملا بناوجلا يâ ةيخانملا ةفرعملا ةبسن تزواجت
 ىdإ فراعملا يâ صقنلا ةبسن تلصو ثيح ،ي-انملا Q|غتلل يdودلا دعبلا صوصخب صقن

 .)2030-2015(ةمادتسملا ةيمنتلا لامعأ لودج و سيراب قافتا تاجرخم صخي اميف80%

 ن|ح يâ ،اî©م قلطنملا تايضرفلا ضعب عم ةيشامتم ةساردلا هذه جئاتن تءاج دقو
 امك ،سنجلا Q|غتم بسح ةساردلا جئاتن فلتخت مل ثيح ،ئطاخ رخآلا اهضعب نأ تتبتأ
 نأ مغر ،ةبلطلل ةيخانملا تاQ|غتلاب يâرعملا ىوتسملا يQ â|بك لكشب رثؤي مل راسملا Q|غتم نأ

 Üó$اقلا مههجوتل ارظن ي‡يبط رمأ وهو ،يÛاونلا ضعب يQ â^كأ ةيارد مهل ةئيبلا راسم ةبلط
 .ةيخانملاو ةيئيبلا بناوجلا يQ â◊كأ قمعتلاب

  
 <
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 .رياني ،ةيخانملا تاQ|غتلا لوح ثلاثلا ريرقتلا .)2016( .ةئيبلاو ءاملاو ندعملاو ةقاطلا ةرازو -

 .ةحصلاو خانملا Q|غت لوح ريرقت .)2008(. ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم -
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 ةرادإ سلجم ،ةيمنتلاو ةئيبلا ،ةماعلا ةسايسلا لاجم يâ ةئشانلا اياضقلا .)2012(. ةدحتملا ممألا ةئيه -
 .)2012 رياQ^ف( ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

 .ي-انملا Q|غتلا نأشب ةيراطإلا ةيقافتالا .)1992( .ةدحتملا ممألا ةئيه -
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