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 يف ختصص العلوم السياسية والعالقات الدولية توجهات أطروحات الدكتوراه
 سرائيليةيف اجلامعات اإل

 وليد عبد احليأ. د. 
 مقدمة:

كتؤشلللرك ككيفك لللشككتباتتللل  كطروحللل  ككتللله ب كك كا لللوشك للل  أهلللشكل لللوشكت  للل    ك
يكطللل كككتبا لللرتاككج للل كلرت إيفككوهلللشكل للل مكك و تللل  ك؟ للللوكل ت للل  ككتهوتللل كوك ب للل 

مكأ كأوكترتللهكمكتلل ؟كأطروحلل  مك لل ككتة  ولل كم  لل  كتةلل كأيفكل ترتللاككتيلل ح  كيفكككمل للبليلي
ك لللل  ككتةلرتلللل كت كفللللل كالللل مككتهككك للللشتل  تلللللكوتل تا لللل  كك  ككولللل كتك تللللركتلللل و ك   تلللل  ككأل

مككتل لل مككتةل رتلل كتلهكك لل  كإفللك، للرك رتلرت تللل ك اكك كف يللل  كك؟طروحلل وكتة لل كك لللوكت للر كتأ
تللاكنلل ج مكت تةلل كك2.3تللاككتي للهككم)  لل كللل فككت لللر ككمكل كفللعك لللوككمل  لل  ألككتةلرتلل ك لل

كتركتأت  كيفك شككا تة  كيفككتة مل.أ،كوه ك( حرت 
  لهت كوبةللعككخت صل  كك، ل  يييفككتة شككأل رك رتلرت كك كتواككصهككتبهخت كك و ترت 

تركو  ل  ك للوكللهخت كمككألأىلكإ ريكوك،   يرت كيفككتةل  ككت رت  رت ألتركيفكك راي كككأل
كك لللوككتللرنمكتللاكلللهخت كتللاكوككسككت للب ككوضلل  كأأبمكه لل  كككج ي  لل  ككوُ ِتللهمملل كك،كمسرتلل كصللر  

ك.   يرت أتاكترتربكترت كك  رك رتش إ شكت كلز  اك
ك
ك
ك

ك
ك
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 راعجدعون س

 فيلدون-مرمي إلييف

 تدخل السلطات اإلسرائيلية يف احلرايت األكادميية:
ت للللل   كلللللهخشكككتللللاكشلللل ك كت  لللل   ك هولللله وو لللليكك ك، لللليعوتولللليكجللللهتشك لللللوكتلللل ك

  لسكتلللركا رت  للل ككتهوتللل ،كفللل  لللهت كوبةللللعككألكخت صللل  كك   يرتللل  لللرك رتلرت كيفكك لللراي ككألك 
يفككتضلل  ككتبرارتلل ككتلبةلللرتمككتةلل يك للرك رتليكتة للور كك 

ك  لللشك للللوكلرنرتللل ك لرتللل كتل  لللب ط  كهللليك لرتللل ك كورتلللش
Ariel Collegeك2012ك لل  ت تةلل ككت للب  كىلإك،

وكتلي ككأ كك،تل ك ل  ييكاللهكاثكككت  لاككألأتل كوه ك
يفككولللهخت ككتل رت  لل  ككج للبرت  جرت كتللركلورو لل  كيفككأل

يفكفللللل  ككج  لللللاكمكك للللللسأ  للللل ككك1كت لللللأمككأل للللل  يي.
يفكختتلفككت تةرتل  ككت ل ك بل   كك2010 ل  ككGideon Sa'arكر   لكائ باكتاكنيشكته  مك

 كج لر ككتتل وكك2.حب للككأولاككت ل ل رت رت وت ل كجرلركك كتل تب كوخكألجاك تبةل ط كتلهك كك
ك للل سكك للل  شكإوكأك، للل لي ككا تةللل  أتلللية كك لللرك رتلرت كيفكفللل ك كتبل للل كللللل كورك لللاك  هولللهك 

اكوجكوب  شللللوكتلللل كل ت لللل  كجللللوككتب للللرو ك لللللرت مك للللر كت نلللل ك رت  لللليكوبايوكأك،ت رت لللل ك للللم
كفرتللهوم- ب   ككتبل كوخكيفكت تةل كللشكأارتللكتلريكإترترتل أكاتركوص بأوه كك . رك رتلرت ك و ت كك 

Feldon-Miriam Eliavكملرحللل ككملو كةرتلل كيفك للياكأبجللاكوك
   يرتلل كيفككا تةلل  ككألكر لل ك مكأك   للكك3كتلل جاي ككملب لله .

ك700ولضللللللمككBashaarك شلللللل ككُل لللللل وك للللللرك رتلرت كوكتلللللليك 
مسباك كتبهخشككمللهف  كالهوكف كأك ب ور كت كك، ب  كت تةيأ

ك4، لللل  ييكيفككا تةللل  ككج للللرك رتلرت  يفككت لللأمككألك رت  لللرت 
ن لللللل  كألتللللللركحللللللهككتب هوللللللهكال لللللل ككتب  وللللللشك للللللاككألواللللللل كك

ك5.   يرت ككتيكلبيىنكت كن ك جكلب عكت ك رت    كحزبككتلرتو   كأل
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 للللهك ه كوتللللاكوووللللرككتبةلللللرتمكإمتككتة للللشك لللللوكك لللل  ييككتلللليكألكتهوجلللل كتل للللل  كطلللل كإويفك
كجن وه كتلربوفرت  كإو شكوأك،2019-2015ا ككBennett Naftaliكارت رتتك رك رتليكج ب يك 

 ل ككض  لركيُك كهلي ككملهوجل  كفللرك كإحله يفككتب يككجنهككت فك،Kasher Asaك   ك  شري
ك لللوكملهوجلل كك  لل كللل فكك، اكطللررككأوللاككت رت  لليكيفكن  لل ككت تللشككتهكك لليتلليفككا تةلل ك

ك(يبك  كأس)كملل طةل كو ل لككج لب   كك كوفلرعككتةلل   كك شكتلاكوؤولهكحر ل ت  كك
The Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) movementتللاككأل لل  يرت كك

تلللر ككتب لرتلللعكك للل  يرت هلللؤجسككألكاتلللكمكاةضللل  كإالللشكك.  رك رتشإل كألت جللللكتلللاككتلللهخ سكتللل
ك6 رك رتلرت .تة مكيفككمل  كك كك 

 ليكفك،  لرك رتشإ ىلكخل ك كإمككتبضلرترتعك للوككأل ل  يرت ككتبلهكإفلك ليع،كإىلكت كو    ف 
جتلللل كككتللللل يبككتتلللل رت  كيفكارو  جرتلللل كت تةلللل كأت ةللللتكت  لللل  كتللللاكك2015اروللللشكجرت لللل م كأ

متكت للل كتلللؤ ركيفكك2009وك2008 للل  كويفكك7. للل واثتيب مكتلللاك للللهكتلللؤ ركحللل سككتتللل رت جرت 
،كونلل  ككمل لل ك  للرك رتش إ لل رت رت كوالل ككت لك كت للت  حلل سكت لل كك كككتو هولل كت تةلل كل كجبلل 

ك8ك  رك رتلرت .   ككتضباك ت
كZvi Galilكارتلككت  اعككتربوفرت  ككوو يكن ترتشأتة كلشك   كك رتسكت كك2009   كويفك

واكا وشكأاه كككأجاكأرتينكتاككا تة ك ر كلةر اكتضب ط  كحو ترت كت ر كط تلكفل  
كتي كلةرعكتاككتربوفرت  ككيفككتةل  كج  اككوه ككت   ك، رك رتلرت جكوب كفعكت ككت رت   كك 
ككت   كج    يفككNeve Gordon ك ومكت كو مكجرت يكتكت رت  رت كيفكت تة كااك ألجاك،

ك.1967   ك رك رتلرت كجت  ككت ل  رت رت كيفككمل  طعككضبل كاه كك  ك اك لوككمل  ك   كك أ
 

 

 

 

 

 

 آسا كاشري زيفي غاليل
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ىلكحم وت ككمل ب ط  كنبشككتربوفرت ل ككيفككا تةل ككتةربول كإاة ككت ن   كتركيفكاشكوصشككأل
أ  كإىلكممل كك، زتلاالزك ك يل  كف ل  ك  لهكتك2008 ل  ككZe’ev Sternhellكو رتل ك لبري ش

  لل ككك.مل للب ط  تبتللرف  كككجبللرورك للر ككجبل  كلللاكإصلل ابا
ك للمككصللهككارتلل ف كأك للرك رتلرت مكجملللسككا لل سككا تةلل  كك أ

شكوتةللللللك9   يرتلللللل .فرتللللللاككاللللللرتلك تبللللللهخشكيفككت للللللؤومككأل
 كوللل مكوكت لللل   ككتتلللرك ككتلللي كنللل  كاللل كت تةللل كالللاكت

يفكهلي كك رك رتلرت كح سكل ت ل  كن لمككتةلل  ككت رت  لرت ك 
وللللللللهسكا للللللللوشكوك للللللللاك لللللللللوكجللللللللزو ككترت لللللللل كك،كا تةلللللللل 

 ضلل سكأمكاةل كنلت ككتل لمك للر ككت لة ككأب،كإىلكإوتل   كيفككت للل  كت لببت ك،ك لرك رتليك 
ن ل  كوه كت كلرللك لرتلاكإ ل   كللرتلرتمكتو فل كل ت ل  كأك10كتل مكتهو مكل ت   ك ترتربكترت  .
ككك رك رتلرت .كتةل  ككت رت  رت كيفككا تة كك 

ك للرك رتلرت كلبللللوك   لل  كمكاةلل كتؤ  لل  ككتبةلللرتمككتةلل يكك إفللك، للشكتلل ك لليعككت جلللىلكإ
مكأنللركعككتي لله،كفهرتلل ك للاكتللاككملؤ  لل ككتة للورو كوتؤ  لل  ككج للباي كك كألكت ترتلل  ك

،كتبللللهيك وكك كخ صللل كتل لللرتلكوتؤ  للل  ككج لللباي كك كةلللتك لللل  ك كهلللي ككا تةللل  كون ك
كت لتبككالرتل كنتلركتلاأف ك كوت رتل كتركسك كك   مكيفك ض سكهي ككملؤ    كإبألكومس ت
ك11.كتة  و 

كAcademic Freedom Index   يرتلل كيفككا تةلل  كو  للهكل يرتللعكتلرتلل سكك رولل ككأل
حرول كوكك،حرو ككتي هكوكتبةللرتمك ملؤشرك كهيكككمللرت سكوهيكطيل  كك، رك رتلرت  لوككا تة  كك 

كتهكتل ككتليككولةينر ككا تةيك)جزكه كك وكك،كج بلتترت ككملؤ  رت وكك،كتبي  سككأل   ييكوكت  ر
ككك للر ككالل تةيكوولل مكفرت لل  تللاككملركنيلل ك ك ككتللهوكف ككت رت  للرت كأوككججب   لل  ككملبةلللل كخلل س 
كKnessetك،كجنلللللهككمككتو رت للللللتوحروللللل ككتبةيللللللريككأل للللل  ييكوكت لللللل يفكوكت رت  لللللليك، ألتلللللا(

أ كتؤ  لل كك  وللشك خيلل سكوووللرككمل ترتلل كخت للرت كنلل ج ف كك2011تلل كسك  كك ك للرك رتليكأنللركيفكك 

 زئيف ستريهنل
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تللركوب للعكتلل ككفلل كوهلل كأك12، رت  لل ككتهوتلل   كككخنرطللتكيفكج لل ط  كلب لل ن كتلل كإ ل رتلل ك
 تنلل ك لل ككتروك رتلل كبُكو كي كح كك للرك رتلرت كلبضلل اإتلل و ككوكولل كأ ارتلل كإ للرك رتلرت كووكك ككت ارتلل كوكتبةلللرتمكك 

اللل ككك  رت للل  كتةتنللل  ككك لللهوهك لللامكألك، لللرك رتلرت كوكتلللشكفل للل رتينإ  ط رتللل كاللل ككتلللرأ ك
 صلللللل كتوللللللشك لللللله كك  ولللللل ككخوُكونللللللريككترت لللللل  ككترت للللل  ك
  ل كأمككملب ل كك.يفكارتل مككتل وكك    كتل سككك ت    

تلاك لرعككصلرت رت  ككف ل ف ككارتلكت ل أ رك رتليكيفكلشكك 
صلللل ك كملارت لللل  كجتنلللل كفل لللل رت رت ك لللل مكتتلللل كك

  ل كمتكطلر ككتله ب ك ك كولرتتككك13و    كنهككتبل  ل .
ارتللللكأةللل كللللشكتلللاكت تك AzoulayAriellaكوويأ

ك14. رك رتلرت ملل ج  ككمل  هض كتل رت   كك كجررك ك
ك
يف العلاااااااوم السياساااااااية والعالقاااااااات الدولياااااااة يف اجلامعاااااااات  هطروحاااااااات الااااااادكتوراأ
 :سرائيليةاإل

طروحللللل  كأتللللل و كإتلللللركسك كإ للللهك كوإ لللللرك رتلرت كيفك للللريكتلللل كتللللله كلللللهخشككت لللللل   كك 
ك رك رتلرت ؟ن   ككتةل  ككت رت  رت كيفككا تة  كك أيفكك كته ب كك

كخت صل  ك ل  ييكشرفكتاكأ لت كتلاكللهخت كحو ترتل كيفكت ل كككتة لشككأليفك  سكت كأ
ىلكوكنةلل ك كتلل كإج للريكك،يفككتةللل  ككت رت  للرت كج لل جرت كويهوللهك كن لل  ككتةللل  ككجتب   رتلل كوك أيفك

اروفرت لل ككك،كوهلليككت كنةلل ككتلليكتللر كتلل  طروحلل  ككتلله ب ككأووك لل  كيفكجملل سككتبللهخشكيفك
كطروحل أ للوكك1998 ل  كشلر كأكتلي ك،كIlan Pappéك ارتلاكتمإوكخكيفكت تة كحرت  كتب كو

كتلللرك مكحلللربككن ف للل ككترت للل   لللاككطروحبلللاأكت  تللللكيفككو  للل ك،يفككتبللل كوخكط تللللك  بللل كك 
ك للللرك رتلرت إتللللاكخللللتسكمم ك لللل  ك برتيلللل ك  للللورو كك، للللهككت ل لللل رت رت ك1948 لللل  كككتتلللل  و  

تة لورو كككللل ككتوبرتيل ك ك لامم للكتولاك،  يرتل  كألتأصل سككحه ه ككتي حهكووةل ل كطيلل  ك

 آرييال أزويل
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نللرككككصللهككإكىلإطروحلل ،كفل تللتككا تةلل كاب للورتشكا لل ككجب للتككحب لل كك لللوكتلل كوك كيفككأل
ت  ن لللل كوا لللل كككمل للللر ك ارتللللامكأ لللللوككتللللرنمكتللللاكطروحلللل كتلللل كوك كيفككألوكفلللل ككابولللليول

جبللللل   كا للللل ككتب لرتلللللعككتللللليكشلللللولب  كك ككفضلللللطروحللللل ككأل
كتضللللب ىك لللللوكل لللليلكيفكك للللب ركككوهلللل كتلللل كك،كا تةلللل 

كمل لللللللر كاب هوللللللله ك ت تلللللللشكوت ةلللللللاكتلللللللاككمل للللللل ك  كيفك
ممللل ك فةلللاكتللل  ككا تةللل كوكجتب للل  كك،كت  للل ط  ككتةل رتللل 

مكأكووللهكك ارتلا.ك2007 ل  كجب تة كإ   كيفكارو  جرت ك
 لرك رتلرت كتلهو مكصلت ك  لي ككا تة  كك أجت كك  
 15 رك رتلرت .ت رت  كك ت ز ككأل أل 

مككإوكك،وت  للل     ك طروحللل  ككتللله ب ككأمككتبلللهخشكوكك كيفكل ترتلللاكتضللل  مكأينك تللل كوةللل
 للوك وككتةلل كتل  ل  ككترمسرتلل كيفكل ترتلاككت للتبككا لوشكت ةللعكتللاككملبةليكككتبللهترتش ل مك

و ملل الللللشكجكج للللبيةهككحب للللل سكك لللل وتو ك،يفك للللشكح تللللل كتللللاكك للللل ج كجخبرتلللل ككت  للللل    م
مكأك للت ،ك ل لل  كأرفكتللاكيفكتلللهتب  ككتلل كك  كشللأخللر كيفك لل سكتلل كأبوكأحللهوذك تلل كا روللل ك

 لللرك رتلرت ك  كك يفك للشككا تةللكيفككتةلل  جتلللر كت  ن للب  ككطروحلل ك  بلل كك أك1,300 لل كه لل  ك
ك.ويفك شككمل      

طروح  كيفكترتهكمككتةل  ككت رت  لرت كوكتةتنل  ككألككصهكح وسك  للكهي ككت   كلهكتك
ك16 هيكت تة  كمخسكيفكطروح أك47كحرتهك واكتاككصهك،كتهوترت 

ك.ن مككتةل  ككت رت  رت ك وتمإ ككك.1
ك. كو م كن مككت رت    كوك و ت تااكك.2
ك.ن مككت رت   ككتة ت كوك و ت  كن مككتةل  ككت رت  رت ك كتةربو  كن مككتةتن  ككتهوترت ك.3
ك.ن مككت رت   ككتة ت ك ن مككتةل  ككت رت  رت كارتل ألشكك.4
كحرت   كن مككتةل  ككت رت  رت ..ك5

 ن بايي إيال
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 :تائج الكميةالن
تباتت  كيفكج   ككتةلل  ككت رت  لرت كوكتةتنل  ككتهوترتل ،كومتككطروح  كطيل  كمتكل وو ككأل

ك ن   كهيأىلك ية كإلل رت   ك
ك.كت رراي كوكمل  ه ككت رت  رت ك.1
 .و  لرت كص  ككتلركك(ك،تؤ    ككتلرككك )ا ر رتاككت ر  ككت رت  يك.2

 ك.ك  كك ككضلرت ك.3

ك،فرولرتلل إوكك،وكمل  للل ككتةرارتلل ك،وكويبوكجيلل  ككألك، ككتلل جاي ككملب لله )تللككتةتنلل  ككتهوترتلل ك.4
 .تروو ككتتلرت رت (أوكك،رت   وك

 . ت ككت رت  يكوكترأ ككتة  ك .ك5

 .ت رت كتاكت ر كك رت  يكا كجلككأل.ك6

  لمككجتب   ككت رت  ي..ك7

ك،كوكحلهججب    ل ك للشكتةلريفكمكهي ككمل      كلبهكخشكايةضل  ككتلية كجرلرك كأوتةل  ك
 لل سكمل لل سككت لل  ككتة تلل كمل  لل  ككألطروحلل ،كفةلللوك لليرتشككأوتوللينك للةرتتكتبل للرت   ك لللوك

ورت لهك،كإو  لهككوكك  لرك رتش إك نلرت  كيفكةتةل كال   طروح كلب  وسك رت رت ككتبة تشكت ككألأه   ك
وكأوك وكككتللهواكيفككتلللركككأتب لل  ككت رت  للي،كف لليككوللهخشكيفككتلللرككككت رت  لليكويفك لللمككج

ك،وككتةتنل كال ككتةلت ككت للكوكت رت  ل أك، لرك رتلرت كوكت ل ل رت رت  ككت رت  يك  هكك كت ل ك
كخل.إ ككذككتيرتنرت كتي  سكي ت   ك رت  رت ...ووكل ظرت ككمل   هك ككتهوترت كيفك ر  ككتأ

ك ول ووة  ك  جتككت ب   ك لوككت   ككتب يو  هككصهككمل      ك
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 سرائيليةلوم السياسية يف اجلامعات اإليف الع هطروحات الدكتوراأتوزيع موضوعات 
 (%النسبة ) العدد املوضوع
 6.75 5 النظرايت واملناهج السياسية

 10 :سرائيليالنظام السياسي اإل
 4كتؤ    ككتلرككككت رت  يك.1 13.51

 6كص    ككتلرككككت رت  يك.2

 2.7 2 سرائيليةدارة احمللية اإلاإل
 14 :العالقات الدولية

18.91 

 2ككت جاي ككملب ه .ك1

 6كوكويبكجي  ككأل.ك2

 -ككمل  ل ككتةرارت .ك3

 2كفرولرت .كإ4

 3ك  رت .ك5

 1كتروو ككتتلرت رت أ.ك6

 9.45 7 عالم السياسي والرأي العاماإل
 5.4 4 اجلوانب األمنية من منظور سياسي

 43.24 32 علم االجتماع السياسي
 99.96 74 اجملموع

 (%) سرائيليةيف العلوم السياسية يف اجلامعات اإل هطروحات الدكتوراأعات توزيع موضو 
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 التحليل:
كمطروحل  ك لرتو ج كصل  بكهلي ككألأ ربكتلاككازسككألكأبميواككتز مكك،ا رر كت بليلرت 

يلللل ح  ك كأ سك رت  للللرت ك اللللربكككأ  للللرك رتليك لللل كسك   للللؤوت ككمسرتلللل كتللللاككتةلللللشكك كتللللزسك ك
 لرك رتلي،كوهل كتل ك ةلشك كك ل ككهب  تل  مك فل ككت رت  لرت كيفكك ب ل كك كت لكم  ك رت  رت كو ت

خللليكيفككج بيللل كككتب تلللاككتةللل  كتللل ك لللروك ككألك،مل  للل    كختتتللل مكك لللب   ك كك لللروكاي ككتلللرك كأ
يفكج للل  ككتةلللل  ككحرتلللهكجنلللهكطبرتللل ف كك، لللرك رتلرت تباتلللفككتةلللل  ككت رت  لللرت كيفككا تةللل  كك 

ك17.    ككت رت   ككتة ت تتةلمككجتب   ككت رت  يكوكككت رت  رت 
كتاككملتحر   كطروح  كو ريك ه ك كىلكتض  مكهي ككألإمككت رر كإ

وال كت لب  كك،تلا رك رتليككترمسيكم    ككأله   ككج ت سكا كت ب  ككجهب   كك ك.1
تللللاكت جي لللل ككترمسلللليكك  للللرك رتش إ،كإ كلةللللهكيكككمل  لللل  طروحلللل  ككا تةرتلللل ك للللكألككجهب لللل  كيف
ف لشكك،رتل ككت ل   ككتليكأجب ب ل  تيةهككألتينكجبرت ل ككتورت كتة ملككهب  ت  ك  رك وسككأوكحه كتاك

طروحللل  ككا تةرتلللل ككتةلرتللل كهلللليكجبرت للل كتلللل لفككملةل تلللل  كابةللل  ك للللاكهللليكككمل  لللل  كيفككألكج
مكه لل  كل ترت لل  ككمسرتلل كأأ كك،هلليكككا جلللك  للرك رتش إك لل ا لليلككت للرو ككتة ترتلل ككتلليكيللرتاك

مكلوللللل مكهلللللي كأ،كإ كيولللللاك  للللل  كت لللللرىكح   لللللرتبا للللل  رت كاةللللله ككجنللللل كبكتلللللاكهللللليكككمل
مللل  كك  جللتكك؛و لرتللاكويلللوككت للؤكسكت روحلل  كك؟خللر طروحلل  كتتللهككتةل تلل  كتلللهوسككألكأل

مكأ،كوكملتحللللللل ك؟فللللللللاك%5.4تلللللللينكهللللللليكطروحللللللل  ك ك ككتةتنللللللل ك مل  للللللل  ككألج لللللللي ككأل
حلل سك،ككوكت رتلل كلر للز كحلل سكك  كللل ككخل ولل كوت طرهلل ك رت  للرت  كطروحلل  ككألت  لل    ككأل

ل ل شكحب للككتورتل مكك  لرك رتلي،ككه ارتل  كإ كمل ر ل  ك وك كك   كتل كجلأربك ،كرتكألتاككت 
كخل.إ...وكتب ترتشككتل  ه كوط تي مكوحزبكهللاكومح س

تللل لفككت اث لللعككمككتي للل ذكجكل لللريكيفككجتللل  ككمل  للل    ككألت رتللل كجرلللرك كأوتلبلللهترتشك للللوك
كشلرت كاكتاكا كةتة كتتول كوةرتلل كيفككألجأىلكإج ريكك،كملب ح كتلي ح  كو    رت ككمل    

تللل كوةرتلللل كفللللاكهللليككملب حللل كأك550مكإفلللك، لللرك رتلرت كتتللل رت  كلبةللللعك ت رت  للل ككخ كترتللل كك 
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جلاكتلاكال كتلرتل مكإ لرك رتليكففللا(،كوفرت ل كوبةللعك الرتلكك ك%18تتطت ك)أ كت كج يباك
كك18،فلللا(ك%5 لليباك)أ كتلل كجكتلل كوةرتللل أك50جك لللوكحلل كيكإنللريكتبلل ركتتطللت كك،وةرتللل 
كت رت  للللليكجتللللل  ككمل  للللل  ككت ل للللل رتينكيفككت  لللللاككأل للللل  ييكيفككمكج لللللي ككج بلللللهكسأ  للللل ك

ك للللرك رتلرت ب ت لللل  كك و تلللل كك اك للللرك رتلرت كأ لللللوكت  لللل كا للللوشكوك للللاكنرت  لللل  ككا تةلللل  كك 
  كو ل   كيفكال أوهل كتل كي لشكجل ل ككحبول  كال ككت لرف ك  ل كك19،كترت رت رت كت   كخت ص  ك

ج للي كتللاككأل لل  يرت كككخ صلل كاب ت لل  ككملرتهكجرتلل كلؤ لله ككتهكك لل  ككك لل س،كوكوكنةرتلل كيفكهللي
يفككتهكك للل  ككخت صللل  ك لللرك رتلرت ك)إ  لللهكلةللل تل مكتللل كطلللتبكك لللرك رتلرت كا لللوشكخللل  ك 

وا ةللشكك،كتةلرتلل (كممللاكل للولتكل ت لل  مككتة تللرو كوكتة رت لل كا ةللشككت ارتلل ككأل للرو كتللاكفحرتلل 
ك20 رك رتليكتاكفحرت كاثجرت . ارتلكك ككت  ك ككتيكولب عكفرت  كأنلي م

 لللرك رتلرت كجتللل  ككت ل للل رت رت ككنبتلللر ك للللوك كك للل كوكحللله كمككت رت  للل  كك أوتحللل كك.2
طروحل  ،كتلاكجم ل  ككألك%1.35كىلإفلاك)وهيكت  تلكفل  رتين(كأ كا  ي كتن ول كلتلشك

  كجلاكجبرت ل كملال و ككت لتبكوكمل لرف ك للرت مكتلاككحب ل ج ككتبتل ويواكل  ريك تل كأب
وكجبرت للل كت يرتةللل ككت ل فللل كأك،(هلللي ككت كنللل يفكاهكوللل كشلللرفكت  للل   كأتللل ككا للل  ككترمسرتللل ك)ونلللهك

ك. رك رتليكتة ترو ككت   ه كيفكك ب  كك 
مكأكتهوترتلللل كوبيلللل كك  للللهككملل كجلللل كالللل ككمل  لللل    ككت رت  للللرت كوت  لللل    ككتةتنلللل  ك.3

)يفكجم لللل  كك  للللرت ك  جللللتمكج للللي ككتةللللل  ككت رتإكإ ك،هلللليكتلةللللل  ككت رت  للللرت ك كت لللرت ر ككتوللللربك
هللي ككت  للي ككملبهجرتلل كتلةتنلل  ككتهوترتلل ،كف للشكك%18.91شكتل اللك%81.05ت  لل     (كهلليك

إ كك،؟ ك)أوككججبللت ك لللوككتلليك (كارتبلل   ل فلل كوك للب ركككتكتلةتنلل  ككتهوترتلل كهلليككجةولل س
(ك  كارتبلل نللربكيفكجررايلللاكوكهب  ت لللاكت ل فلل ك)كألكمك لللمككجتب لل  ككت رت  لليأكوتحلل كتلل ت ك

وهللللل كتللللل كوبضلللللاكيفكنليللللل كك،مككت  رتلللللزك للللللوك كك للللل ككتللللليك أ،كأ ك%43.24كا  للللل حرللللليك
كتلروللكك،وختتفككت رت  ل ككتة تل كنلرت  كوكتهواكوكتةت ككت لكوكمل   هك ت      ككأل

ووب للعكهلليكككج للب ب  كتلل كجبلل   ككتهكك لل  ككملرتهكجرتلل ككخ صلل كك.كتتللل ك جتب لل  ككت رت  للي
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مكإ لللللرك رتلرت ،كإ كيللللل ككا تةللللل  ك كترت للللل   كيفككا تةللللل  كك ارصلللللهككتب ت للللل  ككت رت  لللللرت كت ل
الاكتلاكك  لرككهب  تل  ككألك   كوكجتب   رت كوكت رت  رت كهيككمل  لو   و ككتهوت كوت كجي  ككت ل فرت

ك21.نيشكهؤجسككت تب
ك   هككت رركيفككهب  ت  ككتةتن  ككتهوترت كوبي ك.4
ارت  ل كجنلهك)كنللرتم لربكال كالرتل ك وسكك تتركولر رت كمه كت  ل ككجهب ل  ككأل  جتككك؛  كرتنلرت أ.كإ
وكأوككملللللللللللل ج ككتتلللللللللل  رت كأحبلللللللللل ذكيفككتهكك لللللللللل  ككتتلللللللللل  ك ك للللللللللاكترك للللللللللزككألوللللللللللركمكإ

   يرتل كيفكأولركمكا رولل كإوتةلشك كك ل كك.(ج  ل  كخلكهليككت  نرتل كيفككت ل  إكتبتلر   ...
لتلللل ه كتلللل كل ت لللل  كك و تلللل كإ لللل كنللللهكإتلللل ككنللللهكل صللللشكت بلللل   كطروحلللل  ككتلللله ب كك أ

وهل كك، لرك رتليك للوكح ل بكلرتل كك خلرلةزوكوت  كجرركلرت كك رت  يكإكنهك،كأو رك رتلرت ك 
 ت كوهف ككمل رف كوكت تبكتتابة  ك اكهيكككمل    .ك

كهب لللللتكم  للللل  كك  لللللرك رتش إمك كك للللل  كلر رتللللل كوتتلللللركوأوتحللللل كتلللللاكت جللللللك خلللللر،ك
ةول سكتل لة ككوهل ككجك؛رت كيفككتهوسككت تذكوتل كجب    كتةتن  كا ككتة ورو كوكملهج

يفككتللللرككككت رت  للليكيفك لللشككتر لللزاي ككأبمككملؤ  للل ككتة لللورو كيفككتلللهوسككتللل تذك  لللشكك  للل  ك
كت   .ك

ة ككجهب للل  ك تللل جاي كوكو كوةللل  سكِ لللكج ب للل سكأبكفللللهك للل مك؛ للللوككمل لللب  ككتلللهويب.ك
يفك لوك وكككتبة ومككتةل ليككوكوارت ككت  رتزكت ت ك      ككألملوكملتح ك لوككككملب ه ،

ك.تلهوكككتتل (كخت صل  ك)كفرولرتل إ  ل كل  نلتك  لرت ك للوككك،لةزوزككتةتن  كا ككت لرف 
حرتل كوكملرتل  كفرولرت كلر زك لوكت    ككمل  ترواكتاكفإبمككجهب   كأتواككملل تكتتجبي  ك

،كتولاك  رك رتشل إ كتلرتلفرولإمهرتل ككملرتل  كيفكأتلركو لريككتب ل اسكحل سكأتاكفحرت كأخر ،كوه ك
طروح  كهليك  ككملرت  كت    ككتي هكيفكهي ككألنللكت    أمكأ كت كو  ركهيككه

 .صل ك تهوسككتةرارت ك  ككتيككملرت  
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 للللللت كتللللل سكيفككملرليلللللل ككت  جرتللللل كيفكج لللللل  ككتةللللللل  كمكجتللللللرتلككتلللللرأ ككتةلللللل  كوك أوتحللللل ك .ك
نللللكهلي ككتهكك ل  ك للاككتتل كككتيه رتلل كأفك،تر زولل ك كلرتل كوضل  كأكت رت  لرت ،كوهل كتلل كوةلينك

ك. رك رتليخلكيفكك ب  كك إ...كتب كصشكو اكن  ك 
مككت  رتلللزككت لللهوهك للللوككتي رتللل ككتهكخلرتللل ك للل عكأبجك جتةل لللكمككملتحرللل  ككتللليككجب رت للل ك للل إ

كخت يكخل   كه كتسكت بليلرت كونلعكشهوهك لوكك ب  ككت رت  يكونريككت رت  ي.
ك

 اخلالصة:
ك1 كجلفككتر   شككا تةرت . ككت ررككك، رك رتلرت يفككا تة  كك ك،وة   تيكلل بكتاكوت  

كوكك،كت ل  رت رت  كك ب  ككتت رت  ، ىلككملا و كته ككمل رف ك لوككتر   شكتاكإطيرتة 
تاكنيشككت ل   ككترمسرت كك،وتة  اي ككت  اي كك،وككت   مأويكسككخ اككتبةرعكتإلكحب  ج ك

 .وكتاكنيشككا     ككترت   و ككملب رف أ رك رتلرت كك 

 شرك كك ككمليك كأوجكوب ك ك اككتضباككمل   ككو    ككتلرتك رت كمككألحزكبككترت رت رت كج.كإ2
يفكج   ككتهكك   ككجتب   رت كوك ج  جرت ككتيكلبايككخت ص  ككا تةرت ككن    لوككأل
 تب ت    .ك رك رتلرت كت ت  ك و ت كك ك لركهكت كن 

ك   كجر توت   ك هوه ،كإب شكمككت  رتزك لوكت      ك لمككجتب   ككت رت  يك .كإ3
ككأجا كةل ف  ك ا كفحرت ك كارتب  لةيري كك،تا ك ه  ككحب  س كتا ككمل بليلي كجز   وكتللع

كةل فرت  كتأكول ت    كت كلرتا كف  ت كنري ككتت رت جرت ، كتاكوهو ت ترت  لزكوهككمأككخ  
كك ككتةل  جرت  كك ب   ككا تةي كخش كوو  ا كو ه ك رك رتلي ككت ل  ، كجرر كوت   ،كتا

ككألكأل ك  س ككتهوين ك   ك  ك    ككتهوت ، ك لرتا كا رتت ككت ل ف  أكتي  ك وك كلزكوه كم
 رك رتليك)شرنرت مكونرارت م،ككوسكونريككت ر رت كنهكيبهكتل  ب  كك كوكتب ت   ككتلرت رت 

كتبهو  مكو ل  جرت م،ك   كوارت ،ك فحرت كتاكو وشكك،خل(إ...ن ترت مكو  ملرت مكوس،
 يفككاهككككتت رت  .كشل ن  كاثجرت ك
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ك4 شياكك،طروح  ككا تةرت وهيككألنشكا كت      ككألك،ت رت مككمل      ككألأويهوك.
كأ ت رت كلةل كيفككتةلشككتت رت  ك لوكمككتلضرت ككأل  كأجك رت كك،كتي ح  كيفكوتاتبلل ك

كأخر  ك شككتهكك   كك وكك،نضرت  كلؤ ه  كت  كه  ككألأ رك رتلرت  ك مل    كو ككخ ص  ت يرت 
ك رك رتلي.كت رت  يكك 

ك
ك
ك
ك
ك

ك

ك
ك
ك
ك
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