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«معنى )لتكن(ل(ج-ا» للش-%)(3 ()لخال/3...

ً %"ا في )لعال,... (ت(ج-<اB إلصالح<ا ع%ب-ا ُّ)Eتا%-خ<ا (ت F-ب

0

, كI مF (H-% )لتنم-ة كاN FلM في )لعا, L1995 ح-F ق/َّ
)ألسب& )ل%)حI -(سQ Rحم/ )لش-%)(L3 (QستاN )لك-م-اء

Qسامة Qحم/ )لخال/L3 كتاب<ما )لمشت%M «معنى )لتكن(ل(ج-ا».
Fتمام<, ()نشغال<,؛ ل, تك"() Uلنا( Bقا)Q Bق/ )حتل Fل, تك

.V-لW B3 (صلNل( / بNلM )المت/)/ ()لتشعُّ# ()لتع/ُّ

, Wلى )لناU م(ض(عاLً في (قB ال )"تما, ل<, بLV (ال )مت/)/ لV في FQ تق/ِّ
Q(ساE )لناLU فأنB كمF -%([ لمش%(\ عمال& في صح%)ء! "كN) -ب/(
I )ألم%. )أل", مN FلQ MنM ال ت-أU. ُتلقي ببN%تM في تلM )أل(ساLE (تع(ِّ

كث-%)ً على Qن<ا ستنم( -(ماLً (ستج/ مF -نتفع ب<ا.

F)%-كث) L,>تمام"( c)ل)Q) L#لكتا( F)%-كث Eبما )لتق% d%لفت( Mفي تل
.e/ما ح MلN) L%)لن( #لكتا( f%- FQ F)/ I)ستح d%لكث( FQ في حساب<ما Fل, -ضع )ل%جال F؛ لكVحجم() عنQ ًضا-Q

)" LB()بع/ سن LF)لجن( MلN F؛ لكF)جن VنQ على V-لW %gلتصّ/3 أل3 مش%(\ %-ا/3 س-ن( FQ Uلنا( Rس-كتش Lًعاما F-%بع/ عش
)ل3N -ثبBِّ )لعقI (ق-متQ) Vث%Lc (-صبح مع م%(% )ل(قB ض%(%d كي تستE-ع مجا%)d )لقل-I مما -فعلV )لبش% (بعi )لعق(I على )لضفة

)ألخ%f مF )لعال,.

%)B لل/فع بالمنg(مة )لتكن(ل(ج-ة )لع%ب-ة Wلى )ألما,L في (قB كاQ Fكب% ج</"ا )لكتا# ثقافي (تا%-خي (تحل-لي في جان# منLV مع تص(ُّ
"( )الست<الLM ()لنأ3 عF محنة )لكشR ()لتE(-% ()إلضافة.

Q/تب FQ ٌdQ%ُج

F-%لبح() Lًقة عم(ماEفي )لمن B(%(/إلص( ب-عةE لىW بالنسبة LdQ%ج) Lًع/ُّ سْبقا- LV-ف %>g 3Nمني )لHل( Vضع في س-اق) ما (NW L#لكتا(
R%E َّiماالً (غ"W IقQ Bكان FW) Lلع%بي( لخل-ج( قةEة في من-)ل)Q )Q م-ة"Q B(N %-غ )Q قضا-ا ُمْ<َملة) Bم(ض(عا I)بتنا Lًخص(صا
عن<ا في )لمنEقة )لع%ب-ةL (خص(صاً Qن<ا مF )لم(ض(عاB )لغائبة ()لتي ال تحgى بNلM )ال"تما, ()لت<افB عل-<ا في )أل(ساE )لتي
)Q 3%الستثما( Eس)عمال<ا (عالقات<ا في )لQ ,)لتي تق( Bسساqل%سم-ة ()لم( Bما )ستثن-نا )لج<ا (NW Li-%ع %)>جم Fتتلقا"ا ضم

)لتجا%3 على NلM )لُمعEى )لم<, في تس--% شئ(ن<ا (Qعمال<ا (عالقات<ا.

3 ع// مF )ألسماء , ما سبقB )إلشا%W dل-V؛ لكنV -ضعنا Qما, ج</ (%-ا/d (تص/ِّ ()لكتا# نفسV )ل-(,L بمضم(نV (محت()Lc ال -ق/ِّ
)Q Vما ح(ل Rأل(لى الكتشا( Bللبنا( Fإلنسا( ضع- FQ dQ%لج( Fم) LdQ%لج( ي" Mتل) Lل<ا \)-ش) /(/مت( ي غالباً ال" Bعا)ض)لم
MلN ي معEلتعا() Iع "( )لتعام-Eال -ست) LHغ%-باً في عال, -نج F)الَّ -كQ :I( على )ألقQ لعال, ف-ما بع/؛( d(%لة مجا)محا) LVتق/-م

Rلتفك-% ()الكتشا( ب-عةE مع Iعلى ت()ص F)ل-ك Iب Ldلح-ا( في ح%كة Vن)لت-س-% شئ Eفق U-؛ لVلعالقة مع( Fم \)قامة نW) LHلمنج(
)ل3N -س(/ )لعال, )ل-(,L ب/I )الكتفاء بالتف%[L (في QحسF )ألح()I: -نتg% ما -ت, )كتشافV ل-ك(r Fخ% )لمست<لك-F لV ال Q(ل<,!

)لقص-بي ()لمع-ا% )أل/&ُّ

)لكتا# (ضع مق/متV )لشاع% ()لمفك% ()ل(H-% )ل%)حI غا3H عب/)ل%حمF )لقص-بيL تنا(I ف-<ا م(ض(\ )لتنم-ة )لتي QصبحB قض-ة



)لقضا-ا في )لق%F )لعش%-LF مش-%)ً Wلى FQ «بسبب<ا تق(, )النقالباB ()لث(%)LB (باسم<ا ُ-%تك# )لصالح ()لEالح مF )ألعماLI ("ي
مع-ا% )لتف%قة )أل/& ب-F )لح-اd )لبائسة ()لح-اd )لك%-مة».

بالمف<(, )لW #"N- 3Nل-V )لقص-بيQ LصبحB )لتنم-ة ل/f )لبعLi حتى -(منا "N)L محا(لة )ال"تما, بالقش% ()لسEحL مF)/ F م%/(/
Fمة مQ 3Q ل<ا i%تتع FQ Fلتي -مك( Bالنتكاسا() Bلص/ما( IقQ ,ماQ ئفة(Hلتنم-ة )ل( Mتل Iمث Rتنكش .Iحق-قي على )لعم& ()ل/)خ

)ألم,3Q) L منg(مة مخا/عة في تعاE-<ا مع تلM )لمسألة.

(N" FQ على F(-ق/, )لب%"ا Leلثال( ,لعال( I)/ ج-ا في غالب-ة)ل)لتكن( Iنق Bال)3 ()ك# محاNل( Iلى )لفشW Vفي مق/مت &%Eلقص-بي -ت(
d كما Qشا% ق-اساً بال()قع )لنقI ال -مكFQ F -ت, باألماني (ح/"اL(ال بالماI (ح/c. (-ضع )لقا%Q sما, )لحق-قة )لتي ل, تع/ صا/مة (ُم%َّ
I(Hالت Lثمن<اQ) لتكن(ل(ج-ا )لعص%-ة( Bمنتجا e/حQ مي مع)-ل( Iلتعام( Fم F%ق Rنص Fكث% مQ /لنام-ة بع( I)/ل( FW» I)بالق L,)-ل(

بالمع-ا% )لتكن(ل(جيL مج%/ ُمست<لكةL تشت%3 (ال تب-عL (تستعمI (ال تص(LF (تأخN (ال تعEي».

-ش-% تم<-/ )لُمqلفْ-F للكتا#W Lلى FQ ص/)قة تجمع<ما تع(/ Wلى Q()خ% Q%بع-ناB )لق%F )لماضيL بحك, Hمالت<ما في /%)سة )لك-م-اء في
.B)%-لجامعة )ألم-%ك-ة في ب(

H )لج</ على )لنd%g )لشخص-ة Wلى م(ض(\ )لتكن(ل(ج-اL بناء على خب%ت<ما )لمتبا-نة في E%في )لمنg(مة )لكتا# عم(ماLً -%كِّ
.«B()سن d )لتكن(ل(ج-ة «()لتي QمكF /مج<ما خالI مناقشاB مستف-ضة على م/f ع/َّ

ة )لكتا# تحاشى قضا-ا م<مَّ

جا باخت-ا% Qمثلة تساع/ على ف<, (تحل-I )لتكن(ل(ج-ا في )لعال, ل, -N"# )لمqلفاW LFلى تا%-خ )لتكن(ل(ج-ا عم-قاLً مع تE%ق<ما Wل-LV (ع%َّ
U)q% #اEستق() Lلتكن(ل(ج-ا( Iلتنس-& )لع%بي في مجا( Lأل/مغة )لع%ب-ة( d%قضا-ا م<مة: "ج eعلى ثال H-مع تحاشي )لت%ك Lلع%بي(

)ألم()I )ألجنب-ة ()لع%ب-ة في )لخا%[ لإلنتا[ )لتكن(ل(جيL مع م%(% س%-ع على منg(مة )لتكن(ل(ج-ا )لH%)ع-ة.

مثN IلM )لتحاشي؛ %بما سببV تق/-, ما/d محك(مة بالعن()F )لُملL,H لكن<ا قضا-ا في صم-, NلM )لُمعEى )ل3N ال -مكF ف<, )لعالقة
)لج/ل-ة ب-F تخلR )لعال, )لع%بي )ل-(,L (%بVE بالب-ئاB )لEا%/d )لتي QقصB )لع%# مF مش</ "N) )لتح(I )لمتسا%\ في عال,

)لتكن(ل(ج-ا.

)لكتا# في م%ماc ال ُ-%)/ لFQ V -ك(F كتاباً م/%س-اLً (باعت%)R )لمqلفْ-F «ال -صلح لتق/-, ص(%d كاملة عF )لم(ض(\»L بق/% ما -%-/
/ في محا(لة ف<, سب# تخلR )ألمة )لع%ب-ة )لتكن(ل(جي )لحالي. تثب-B حق-قةL في م()ج<ت<ا ()الستفا/d من<ا خ-% كث-%L تتح/َّ

في )لفصI )أل(I مF )لكتا#L -تنا(I )لمqلفاF مف<(, )لتكن(ل(ج-ا (تع%-فV (W%جاعW Vلى )ألصI )ل-(ناني )لمك(F مF «تكن(» (تعني
)لِح%فة ()لفLF ( «ل(غ(L«U (تعني )لعل, ()لمع%فةL مع )إلشا%W dلى تا%-خ )ستعمال<ا ((%(/"ا للم%d )أل(لى في )لق%F )لسابع عش%

)لم-ال/3.

(-ش-% )لمqلفاW Fلى FQ )لتكن(ل(ج-ا ل-سB علماLً باعتبا% FQ غا-ة )لعل, "( H-ا/d )لمع%فة )إلنسان-ةL ب-نما )لتكن(ل(ج-ا تق(, على
FQ على d)عال L«ة على س%-ت<اgللمحاف d%-لكب( I()ألم( R%صناع-ة تص %(%سQ ة على-)س%)% )لم<نة غ-% )لمعلنة )لمحتQ Iستعما(»
L&()بالت(سع في )ألس Lستعمال<ا( Fلم%/(/ )ألكب% م( على I)عل-<ا الحتكا%"ا ()لحص gلس%-ة للحفا( صنع<ا &%E #َّلEج-ا تت)ل)لتكن(

(بالتالي ت(س-ع قاع/d )ألE%)R )لمتلق-ة لتلM )لسلعة.

)لتكن(ل(ج-ا ل-سW Bب/)عاً

FQ ما ع%فنا (NW Lًعا(/بW Bج-ا ل-س)ل)لتكن( FQ تح// في- Lw(3 )الختصاN F-شائع ب )" عن/-ات<ما بق/% ما Fاً م-Q% Fلفاqال -(%/ )لم
R)%نتا[ شيء معW d/عاW» )" لتكن(ل(ج-ا( في \(/إلب( ف-ما L,)لعل() F)لفن( Iشائعاً في مجا )Q ًفا)%مع Fما ل, -ك Eإلب/)\ "( )ستنبا(

.«d/ بص(%d متEابقةL (بحس# مقا--U (معا--% م(حَّ

Lت<ا(N لى )لنت-جةW تفضي d (ل-U بع-/)ً عF عن()F )لكتا# «معنى )لتكن(ل(ج-ا»L -شبع )لمqلفاN" F) )لجان# بتنا(لV مF ج()ن# ع/َّ
N"اباً "cN )لم%W dلى تع%-ف<ا بأن<ا «)لمق/%d على Wنتا[ سلعQ L( تق/-, خ/ماB بص(%d تنافU )لE%& )لُمتبعة»L (بص-اغة Qخ%f «نgا,

V -عتم/ على )لمع%فة ()لم<ا%d إلنتا[ سلعةQ L( تق/-, خ/مة N)B م%/(/ )قتصا/3». م(جَّ

% )لتكن(ل(ج-ا ُّ)Eت

في )لفصI )لثاني مF )لكتا#L -قس, )لكاتباF )لم%)حI )لتي م%َّ ب<ا تE(% )لتكن(ل(ج-ا Wلى ثالLe )أل(لى: ما قبI )لH%)عةL (ق/ )مت/W Bلى
H نشاE )إلنساF في Qكث% مF مل-(F سنةL تغEي ما -H-/ على تسعة (تسع-F في )لمئة مF تا%-خ (ج(/ )إلنساF على )أل%Li (ت%كَّ

L%ا, ()ألحجاgألخشا# ()لع( Fلص-/ م( B()/Q لم%حلة في تصن-ع( Mج-ا تل)ل)تكن B%نحص()» i%أل( Vما تنتج Eجمع ()لتقا )Q /-لص(



(معالجة بعi )لجل(/ ()لحشائx للمالبU (غ-%"ا.

L,عاEل( Fم Vعلى حاجت /-H- نتا[ ماW في Fلى نح( 8000 سنة نجح خالل<ا )إلنساW /تمت) عة(%Hما )لم%حلة )لثان-ة: م%حلة )لQ
(ت%)فقcN" B )لم%حلة مع ق-ا, )ل/(I (تأس-Q Uنgمة )لحك, (تخF-H )لمحص(I (ت(H-عV. (في )لثالثةL كانB م%حلة )لث(%d )لصناع-ة
d%)لث( Bكان L(في )لم%حلة )ل%)بعة Lلب/ن-ة( VاقتE Fاقة )لح%)%-ة ب/الً مEعلى )ل Fف-<ا )إلنسا ً(/معتم L300 سنة Bستغ%ق() Lلى)أل(

)لصناع-ة )لثان-ة )لتي ب/BQ مع )لح%# )لعالم-ة )لثان-ةL (ال نH)I نعاص%"ا.

Lلعل, ()لتكن(ل(ج-ا( F-لعالقة ب( Fض-ئا-ُ Lلى ()لثان-ة)أل( لصناع-ة في م%حلت-<ا( d%)لث( Iج-ا قب)ل)لتكن( Fلفاqلم( I)تنا- FQ /بع
باإلشا%W dلى FQ نg%-اB )لعل(, )ألساس-ة كاF ل<ا Qبلغ )ألث% في )لتفك-% )لفلسفي ()ل/-ني ()لس-اسيL (لكF تأث-%"ا )لمباش% كاF "امش-اً
Vبم(جب Bج("%3 ت(ثق %)Eت e/عن/ما ح LF-%لعش( F%لق( Eس()Q لصناع-ة حتى( d%)لث( ب/ء Nمن Lعة ()لصناعة(%Hج-ا ()ل)ل)في )لتكن
F-بالجن(#. مع تق/-, مقا%بة ب R%ما -ع F(/في بل Vضع على حال)لمتق/مة؛ ب-نما بقي )ل( F(/ل(ج-ا في )لبل)لتكن() ,)لعل( F-لعالقة ب(
)النفصا, "ي عل-V /(I )لعال, )لناميL (ب-F )لعل(, ()لجامعاB مF ج<ة Qخ%Lf (ب-F )لتكن(ل(ج-اB )لمختلفةL ()القتصا/ مF ج<ة

W Bلى مثN IلM )النفصا,. َّ/Q لتا%-خ-ة )لتي( Vخلف-ات MلNل) Lf%خQ

Iمح Iباعتما/"ا )آللة لتح V-لW B/3 )ستنNل( Uألسا( Iلعام() Lبا)%)Q لصناع-ة في( d%)لى )لثW Fلكاتبا( & َّ%Eت- LVنفس Iفي )لفص
)لEاقة )لبش%-ة Q( )لح-()ن-ةL )بت/)ء باآلالB )لتي تستخ/, )لماء )لجاL3% ()نتقاالً Wلى )آلالB )لبخا%-ةL فآالB )الحت%)& )ل/)خلي. كما
% )لتكن(ل(ج-اW Lضافة Wلى عامI )الستق%)% )لس-اسي )ل3N ب/Q بع/ )لح%(# ُّ)Eفي ت B%َّثQ جغ%)ف-ة Iلى ع()مW eلمبح( (N" &%Eت

.] )لصل-ب-ةL (ما ح/e بع/ NلM مF تE(% للصناعاLB ()الخت%)عاB )لتي ت()لB بع/ NلM في س-ا& مت/%ِّ

d%ُمختا ]Nنما

F-/لى بلW %لتاسع عش( F%(-%"ا في )لقEت) لتكن(ل(ج-ا( Iلى )نتقاW B/لتي قا( Iلع()م( i(%باستع Lج-ا)ل)تا%-خ )لتكن Fلفاqلم( wِّلخ-ُ
-F "ما )ل(ال-اB )لمتح/d )ألم-%ك-ة ()ل-اباLF في عمل-ة )نتقاI )لتكن(ل(ج-ا. م<مِّ

L%لتاسع عش( F%ل(ج-ا في )لق)لتكن( %-)Eفي ت Fعامال Iخ/ Lب-ع-ةEل( %/لمصا( d%ف) Fم Vبما تتمتع ب) Ld/لمتح( Bال-ا)لى )لW بالنسبة
(تحق& ل<ا بNلM تجا(Q H(%(با في مEلع )لق%F )لعش%-LF )لعامI )أل(I: )لتE(% )لكب-% في )آلالB ()أل/()B )لمستعملة في بناء مصانع
فاLً ()لمثI )لق%-# مN FلLM )ستغالI ث%()ت<ا )لسلع )الست<الك-ة. Qما )لعامI )لثاني ف-كمF في )ستغالI )لمصا/% )لEب-ع-ة )ستغالالً مكثَّ

)ل<ائلة مF )لغاباB ()ألح%)x في تE(-% )لصناعاB )لخشب-ة.

(N" متق/مة في Hفي تحق-& م%)ك Fل-ابا( |في نجا Bسا"م Iثمان-ة ع()م Mنال" Lمي)لى )لشع(% )لقW فباإلضافة LFل-ابا( لىW بالنسبة)
)لمجاQ LI(ل<ا: )نتشا% فلسفة )لشانت(L )لتي تqك/ )ل(الء لإلمب%)E(% ()ل/(لة ()ل()ل/-F ()حت%), )ألكب% سناQ) Lًتا| NلM لل/(لة مساحة
كب-%d مF ح%-ة )لتص%R. (ثان-<ا: )الن<-ا% )لس%-ع في ت%ك-بة )لمجتمع )ل-اباني )لتقل-/L3 ()نتقاI )لعصب-ة )لعشائ%-ة Wلى عصب-ة

B(%(/إل( لىW لة)/ل( d%(/W Fم f%لكب( Bلش%كا( ملك-ة I(ثالث<ا: )نتقا .Bق)ل( MلN في Bلتي تأسس( f%ل-ابان-ة )لكب( Bلى )لش%كاW النتماء(
)لخاصة بسب# )لضغ(E )القتصا/-ة على )ل/(لة )لتي )ن<مكB في )لح%(#. (%)بع تلM )لع()مQ :IتاحB )لعHلة )لتي ف%ضت<ا )لحك(مة

:Iلع()م( Uخام) .ست<الكي( مجتمع H)%ب F)/ Bفحال LBعا-ا/ )Q منافسة F)/ب %)Eما, )القتصا/ )ل-اباني للتQ لف%صة( Lبق%)% س-اسي
H )لنجا| )لس-اسي َّHنح( )لصناعة. (سا/س<ا: ع cعلى )التجا F-فالح Fلمختلفة م( BبقاEل( BصابQ لضائقة )القتصا/-ة )لتي( Bغم%Q
L1904 ,مع %(س-ا )لعا) L1894 ,لعا( F-لفلب() L1874 ,لعا( (H)ب<ا في ف%م)%في ح Fح%ب-ة حققت<ا )ل-ابا B(%لقائ, على )نتصا(

/ ق-مة نقل<ا. مكانة )لتكن(ل(ج-اQ) Lكَّ

Iبشك) Lمصا/% مختلفة Fلتكن(ل(ج-ا )لغ%ب-ة م( Fم d/-خت-ا% )لن()حي )لج( لىW F)-صحا# )لق%)% )ل-ابانQ /عم :Iما سابع )لع()مQ
Iلس-اسي )لقاضي باالست-عا# )لكام( %(%خ%"ا: /(% )لقr) Iلع()م( Mتل Fثام) .عش()ئي Iبشك MلN I)لسما| بحص( F؛ ب/الً مU)%/م

.Bق%# (قQ الستغناء عن<, في() LFل-ابا( لىW ,>خب%ت Iنق) #ألجان( ء(%الستعانة بالخب( Vجب)بم Bَّفتم Lمج%/ نقل<ا Fج-ا ب/الً م)ل)للتكن

Wصال| )لمنg(مة )لتكن(ل(ج-ة )لع%ب-ة

V لV )لكتا#؛ NW -تنا(I )لمنg(مة )لتكن(ل(ج-ة في Ig )لفصI )لسا/U مF )لكتا#L )لمعنيُّ بالعال, )لع%بيQ L", ما -عني )لقا%s )لُم(جَّ
)لعال, )لع%بيL (-ب/Q بإ-%)/ Wحصاء)B عF )ل/خI )لق(مي لل/(I )أل(%(ب-ةL مقابW Iحصاء)B للعال, )لع%بيL ()لت%ك-H على )ل/(I )لنفE-ة

Iلكن<ا تسج) Lب-ع-ةEل( B()%لث( e-ح Fم BمكاناW IقQ ي" I)/ ,قا%Q Fغن-ة مقا%نة بما -قابل<ا م Bلتي "ي في ()قع )ألم% ل-س(
مع/الB /خI عال-ة باعتما/"ا على )لتصن-ع ()لتكن(ل(ج-ا.

Lلع%ب-ة جم-ع<ا( I)/ل( في e)لبح( ,قا%Q) B(حصاءW i(%بخالصة بع/ )ستع MلN Fتبعا- Lً(%لى حقائ& ل, تع/ سW Fلفاq(-ش-% )لم
مقا%نة بما تنتجW» Vس%)ئ-I» (ح/"اL ()لب(F )ل()سع ب-ن<ا (ب-F )ل/(I )أل(%(ب-ةL ()نحصا% مجمI )ألبحاe ()ل/%)ساB تلM في ح/(/
)لجامعاB ()لمqسساB )لتعل-م-ةL ب-نما نسبت<ا تكا/ ال ُتNك% على مست(f )ألف%)/ ()لش%كاB. مع W-%)/ ِنَس# تش-% Wلى FQ )ل/(I )لع%ب-ة
F2 ( 3 في )لمئة م F-لمتق/مة ب( I)/ل( R%ب-نما تص LV-نسب-اً عل iخل<ا )لق(مي )لمنخف/ F0,3 (0,7 في )لمئة مF-ما ب R%تص
)ل/خI )لق(مي على )لبحe )لعلمي ()لتE(-%. (-E%| )لمqلفاF في ن<ا-ة )لكتا# ع//)ً مF )لت(ج-<اB )لتي -مكF مF خالل<ا Wصال|



)لمنg(مة )لتكن(ل(ج-ة )لع%ب-ةL (مF ب-ن<ا )لق%)% )لثابB )ل3N -تح// مQ Fعلى )لمست(-اB في )ل/(لةL (تح/-/ م()Hنة لإلصال|
)لمEل(#. )خت-ا% )لتكن(ل(ج-اL بع/ تح/-/ )لم()Hنة. )لتنس-& ب-F )ل/(I )لع%ب-ة الخت-ا% تكن(ل(ج-اB مح//d ب/قة متنا"-ة لل(ص(W Iلى

Lلعلم-ة )ل/)خل-ة ()لخا%ج-ة( Bلبعثا( في Iتتمث B(ء(%جW Vج)لت( MلNل) Lج-ة)ل)(مة )لتكنgل/)خلي للمن( Eل%ب( Mنال") .لعالمي( f)لمست(
(تشج-ع )لعلماء )لشبا# على )اللتحا& بHماالB بع/ )ل/كت(%)Lc م%(%)ً بالح()فH )لمال-ة ()لمعن(-ةL (تح/-/ Qنgمة ل<اL (ص(الً Wلى

%d صغ-%d لمF -ق/, عل-<ا Q( )لمساع/d في /%)سة ج/(cN" f )لمشا%-ع بت(ف-% مصانع تشج-ع )لمشا%-ع )لصغ-%d بإ-جا/ ق%(i م-سَّ
شبV جا"W) dH-جا% م/ع(,.

)لمص/%: صح-فة )ل(سE )لبح%-ن-ة
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