
قضايا

المركز العربي لألبحاث ودراسة
السياسات

ــيــــة،  ــمــــة املــــغــــربــ شـــــهـــــدت الــــعــــاصــ
األول/  كــــانــــون   22 فــــي  ــــاط،  ــربـ ــ الـ
تــوقــيــع  مـــراســـم   ،2020 ديــســمــبــر 
»إعــــــــــــان مـــــشـــــتـــــرك« بــــــن كــــــل مــــــن املــــغــــرب 
والـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة وإســرائــيــل، 
ليكون املغرب بذلك رابــع دولــة عربية تعلن 
أربعة  إسرائيل، خــال  مع  العاقات  تطبيع 
أشهر، بعد كل من اإلمارات العربية املتحدة 
ــبـــحـــريـــن والــــــســــــودان. وحـــصـــل املـــغـــرب،  والـ
مقابل ذلــك، على اعــتــراٍف من إدارة الرئيس 
األميركي املنتهية واليته، دونالد ترامب، بـ 
»السيادة املغربية على كامل إقليم الصحراء 
الـــغـــربـــيـــة«، ودعــــــم ملـــقـــتـــرح الـــحـــكـــم الـــذاتـــي 
املــغــربــي »بــاعــتــبــاره األســــاس الــوحــيــد لحل 
عادل ودائم للنزاع حول الصحراء الغربية«.  

تفاصيل االتفاق
كان الرئيس ترامب أعلن في 11 كانون األول/ 
ديسمبر 2020 اتفاق املغرب وإسرائيل »على 
تطبيع العاقات بينهما«، على أن يستأنفا 
الحــًقــا »الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة الــكــامــلــة«. 
وفـــي الــثــانــي والــعــشــريــن مــن الــشــهــر نفسه، 
أقلعت أول طائرة تجارية إسرائيلية من تل 
أبيب إلى الرباط على متنها وفدان؛ أميركي 
تــرامــب وصــهــره، جاريد  بــرئــاســة مستشار 
كوشنر، وإسرائيلي برئاسة مستشار األمن 
القومي اإلسرائيلي، مئير بن شبات. واتفق 
ــــى، عــلــى إعـــادة  الـــطـــرفـــان، فـــي املــرحــلــة األولــ
فتح مكتَبي االتصال في الرباط وتل أبيب، 
ــام 1994، وُأغــلــقــا  ــمَّ افــتــتــاحــهــمــا عـ الــلــذيــن تـ
الثانية  الفلسطينية  اندالع االنتفاضة  عند 
أواخــر عــام 2000. في حن أعلنت واشنطن 
فـــي مدينة  لــهــا  فــتــح قنصلية  أنــهــا بــصــدد 

الداخلة في الصحراء الغربية.  
ــع املـــغـــرب وإســرائــيــل  ــ ــك، وّقـ ــ ــافـــة إلــــى ذلـ إضـ
ــران  ــيـ ــطـ ــفــــاهــــم، شـــمـــلـــت الـ أربـــــــع مـــــذكـــــرات تــ
املـــدنـــي وأبـــحـــاث املـــــوارد املــائــيــة والــتــمــويــل 
وإعـــفـــاء حــامــلــي الــــجــــوازات الــدبــلــومــاســيــة 
مـــن الـــتـــأشـــيـــرات مـــع بــقــائــهــا بــالــنــســبــة إلــى 
املـــواطـــنـــن الــــعــــاديــــن. فــــي املـــقـــابـــل، وّقـــعـــت 
الــواليــات املتحدة واملــغــرب مــذكــرَتــي تفاهم 
ثاثة  باستثمار  واشــنــطــن  فيهما  تــعــهــدت 
مليارات دوالر في املغرب وإقليم الصحراء. 
نّيتها  الكونغرس  ترامب  إدارة  أبلغت  وقــد 
بــيــع املــغــرب طــائــرات بـــدون طــيــار وأسلحة 

موجهة عالية الدقة بقيمة مليار دوالر.
ــن أن الـــعـــاقـــات املــغــربــيــة -  ــم مـ ــرغـ وعـــلـــى الـ
اإلسرائيلية كانت قد جّمدت رسمًيا أواخر 
 الطرفن حافظا على اتصاالٍت 

ّ
عام 2000، فإن

دبلوماسيٍة غير معَلنة؛ حيث يزور املغرب 
كــل عــام مــا بــن 30 ألــف إلــى 50 ألــف سائح 
بينهما  البينية  التجارة   

ّ
أن كما  إسرائيلي. 

لم تتوقف، وقد بلغ حجم التبادل التجاري 
قــرابــة   2017  -  2014 الـــفـــتـــرة  فـــي  الــثــنــائــي 
الــيــهــود   

ّ
أن واملــــعــــروف  دوالر.  مــلــيــون   149

املنحدرين من أصول مغربية يمثلون نحو 
%12 من سكان إسرائيل )700,000(، في حن 
بقي نحو 3000 يهودي في املغرب، بعد أن 
هاجرت غالبيتهم إلى فلسطن املحتلة بعد 

قيام دولة إسرائيل عام 1948.
وحرص املغرب على التعبير عن موقٍف داعم 
لــحــل الــدولــتــن، عــلــى الــرغــم مــن أن اإلعـــان 
الــثــاثــي املــشــتــرك ال يــشــيــر إلـــى أّي حــديــث 
عــــن »دولـــــــة فــلــســطــيــنــيــة«. ويـــمـــكـــن تــقــســيــم 
اإلعان املشترك ثاثة أجزاء: يتضمن األول 
ــــراف األمـــيـــركـــي بـــالـــســـيـــادة املــغــربــيــة  ــتـ ــ االعـ
إلى  الثاني  الغربية، ويحيل  على الصحراء 
موقٍف عام للمغرب من القضية الفلسطينية 
املغرب  التزامات  الثالث  ويناقش  والــقــدس، 

وإسرائيل بحسب االتفاق.

بالسيادة  األميركي  االعــتــراف  أولًا. 
المغربية على الصحراء الغربية

جاء في اإلعان ما يلي:
ــة الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة  ــكـــومـ 1. »تــــعــــتــــرف حـ
ــلــــى كــــامــــل إقـــلـــيـــم  ــيــــة عــ بــــالــــســــيــــادة املــــغــــربــ
الــغــربــيــة، وتــجــدد دعمها ملقترح  الــصــحــراء 
الحكم الذاتي املغربي الجاد والواقعي وذي 
لحٍل  الوحيد  األســـاس  باعتباره  الصدقية، 

عادل ودائم للنزاع حول الصحراء الغربية.
ــذه  ــلــــوغ هـ ــــن أجــــــل بــ ــًرا لـــلـــعـــمـــل مـ ــيـ ــسـ ــيـ 2. تـ
التنمية  املتحدة  الواليات  ستشجع  الغاية، 
املــغــرب، بما  مــع  االقــتــصــاديــة واالجتماعية 
وستقوم  الغربية،  الصحراء  إقليم  ذلــك  فــي 
لـــهـــذا الــــغــــرض بــفــتــح قــنــصــلــيــة فــــي مــديــنــة 
الداخلة من أجل تعزيز الفرص االقتصادية 

واالستثمارية لفائدة املنطقة«. 
أمـــا بــيــان الــرئــيــس تــرامــب الـــذي تــم اإلعـــان 
عنه في 11 كانون األول/ ديسمبر، فأضاف 

ما يلي:  
ــــدم حــلــفــاء الـــواليـــات  1. املـــغـــرب هـــو أحــــد أقـ
املــتــحــدة فــي شــمــال أفــريــقــيــا وأقــربــهــم، وقــد 
أكدت كل إدارة )أميركية( منذ إدارة الرئيس 
كــلــيــنــتــون دعـــمـــهـــا اقــــتــــراح املــــغــــرب لــلــحــكــم 

الذاتي.
2. يحّث الرئيس ترامب جميع األطــراف على 
املشاركة البناءة مع األمم املتحدة، والنظر في 

طرق مبتكرة وحقيقية، لدفع عملية السام.

3. يترك هذا االعتراف مجااًل لحٍل تفاوضي، 
وتــظــل الـــواليـــات املــتــحــدة مــلــتــزمــة بالعمل 
مــع املــغــرب وجــبــهــة الــبــولــيــســاريــو وجميع 
لدعم  الفاعلة  والــدولــيــة  اإلقليمية  ــراف  األطـ
العمل الضروري في املستقبل وخلق منطقة 

أكثر ساًما وازدهاًرا«.

القضية  من  المغرب  موقف  ثانًيا. 
الفلسطينية والقدس

ال يتحدث اإلعان الثاثي عن حل الدولتن، 
كما أنه ال يشير إلى الوضع السياسي ملدينة 
القدس. وقد جاء في اإلعان الثاثي: تذكيًرا 
بــوجــهــات الــنــظــر املــتــبــادلــة خـــال االتــصــال 
السادس والرئيس دونالد  امللك محمد  بن 
تـــرامـــب، بــشــأن الـــوضـــع الـــراهـــن فـــي منطقة 
ــّدد خــالــه املــلــك  ــــذي جــ الـــشـــرق األوســـــط، والـ
والثابت  املــتــوازن  املغربية  اململكة  »مــوقــف 
واملــوقــف  الفلسطينية  القضية  بخصوص 
املحافظة  أهمية  مــا يخص  فــي  عنه  املــعــّبــر 
على الطابع الخاص ملدينة القدس املقّدسة 
الــثــاث  الــســمــاويــة  الــديــانــات  إلـــى  بالنسبة 
ومــكــانــة صــاحــب الــجــالــة بــوصــفــه رئــيــًســا 

للجنة القدس«.
ال نــفــهــم املــقــصــود بــعــبــارة »مــوقــف اململكة 
ــابــــت بــخــصــوص  ــثــ ــوازن والــ ــ ــتــ ــ ــة املــ ــيـ ــربـ ــغـ املـ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة«، وكـــذلـــك املــقــصــود 
ــة املـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الــطــابــع  ــيـ ــمـ ــارة »أهـ ــبـ ــعـ بـ
الخاص ملدينة القدس املقدسة بالنسبة إلى 
الديانات السماوية الثاث«. وهذه الصياغة 
ــــادة إســــرائــــيــــل عــلــى  ــيـ ــ ــع »سـ ال تـــتـــنـــاقـــض مــ
الـــقـــدس املــــوحــــدة«، وال مـــع كــونــهــا عاصمة 
خصوًصا  الغموض،  ُيجلي  وال  إلســرائــيــل، 
أن هذا االتفاق يندرج ضمن »اتفاق أبراهام« 
ا من »املواقع  الذي يجعل مدينة القدس جزًء
الــتــاريــخــيــة فــي إســرائــيــل« املــفــتــوحــة »أمـــام 
املسلمن في جميع أنحاء العالم«، لزيارتها 
»والـــصـــاة بــســام فــي املــســجــد األقــصــى في 

القدس«. 

 - المغربي  ــفــاق  االت نــطــاق  ثــالــًثــا. 
اإلسرائيلي

 الطرفن يعتزمان:
ّ

يشير االتفاق إلى أن
1. »الــتــرخــيــص لــلــرحــات الــجــويــة املباشرة 
ــيـــل، بــمــا فــيــهــا رحـــات  بـــن املـــغـــرب وإســـرائـ
شـــركـــات الــطــيــران اإلســرائــيــلــيــة واملــغــربــيــة، 

الــتــجــارة، واملــالــيــة واالســتــثــمــار، واالبــتــكــار 
ــــي،  ــدنــ ــ ــران املــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــا، والـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــنـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والـ
والـــــتـــــأشـــــيـــــرات والـــــخـــــدمـــــات الـــقـــنـــصـــلـــيـــة، 
ــاه والــــفــــاحــــة واألمــــــن  ــ ــيــ ــ والــــســــيــــاحــــة، واملــ
واملــواصــات  والــطــاقــة  والتنمية،  الــغــذائــي، 
السلكية والاسلكية، وغيرها من القطاعات 

وفًقا ملا سيتم االتفاق بشأنه.
الــربــاط  5. إعـــادة فتح مكتَبي االتــصــال فــي 

وتل أبيب«.
ويــنــص االتــفــاق عــلــى تــوافــق الــــدول الــثــاث 

على:
للعناصر  الــكــامــل  بـــاالحـــتـــرام  ــزام  ــتــ »االلــ  .1
املتضمنة فــي هــذا اإلعـــان، والــنــهــوض بها 

والدفاع عنها.
2. قيام كل طرف بالتنفيذ الكامل اللتزاماته 
ــــك قبل  وتــحــديــد مـــزيـــد مـــن الـــخـــطـــوات، وذلـ

نهاية كانون الثاني/ يناير 2021.
ــذا اإلعـــــــــــان عــلــى  ــ ــهـ ــ لـ ــا  ــ ــ ــًق ــ 3. الــــتــــصــــرف وفــ
واملتعددة  واإلقليمية  الثنائية  املستويات 

األطراف«. 

دوافع أطراف االتفاق 
جــــاءت مــوافــقــة الـــربـــاط عــلــى تــوقــيــع اتــفــاق 
ــل بــهــدف  ــيــ ــرائــ ــعـــاقـــات مــــع إســ ــلـ تــطــبــيــع لـ
االســـتـــفـــادة مـــن هـــرولـــة تـــرامـــب ومــعــاونــيــه 
لــتــقــديــم مـــا أمــكــن مـــن الــخــدمــات إلســرائــيــل 
قبل نهاية رئاسته، بأسلوب صفقات رجال 
األعمال الذي يّتبعه في السياسة الخارجية، 
أخــيــًرا،  دبلوماسًيا  ا 

ً
إنــجــاز تمنحه  بحيث 

وتحصل، في املقابل، على اعتراٍف أميركي 
بــســيــادتــهــا عــلــى الــصــحــراء الــغــربــيــة ودعــم 

اقتصادي وعسكري.
ز التطبيع 

ّ
وبــالــنــســبــة إلـــى إســـرائـــيـــل، يـــعـــز

على  القائمة  نتنياهو  سياسة  املــغــرب  مــع 
شــعــار »الــســام مقابل الــســام، مــن منطلق 
قــاعــدة »األرض مقابل  الــقــوة«، وليس على 
العربي  الفلسطيني/  السياق  في  الــســام« 
– اإلسرائيلي«. وبموجب هذه السياسة، ال 
ينبغي إلسرائيل أن تنسحب من أي أراٍض 
عليها  يجب  وإنــمــا  وعــربــيــة(،  )فلسطينية 
الدخول في مسار سام كامل وعلني  فقط 
مــع الـــدول العربية فــي شتى املــجــاالت، بما 

فيها املجال األمني«.   
ــا، فــيــمــكــن الـــحـــديـــث عــــن عـــدة  ــًيـ ــركـ ــيـ ــا أمـ ــ أمـ
مستويات من الدوافع إلنجاز هذا االتفاق، 
تــرامــب فــي تقديم قصة نجاح  أّولــهــا رغبة 
يتيمة لرئاسٍة فوضوية، داخلًيا وخارجًيا، 
وقــد وجــد ضاّلته في موافقة بعض الــدول 
الــعــربــيــة عــلــى الــتــطــبــيــع مــع ٍإســـرائـــيـــل. وال 
السام  »فــريــق  دور  مــن  التقليل  هنا  يمكن 
ــــي«، إذ يـــتـــبـــّنـــى كــــل مــــن كــوشــنــر  ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
ــركـــي فـــي الـــقـــدس املــحــتــلــة  ــيـ والـــســـفـــيـــر األمـ
ــركـــي  ــيـ ــعــــوث األمـ ــبــ ــد فــــريــــدمــــان، واملــ ــيـ ــفـ ديـ
للسام في الشرق األوســط آفي بيركويتز، 
اليمن  أفــكــار  غــريــنــبــات،  جيسون  وسلفه 

اإلسرائيلي. 
الشخصيات حرصها على  ولم ُتخف هذه 
خــدمــة مــصــالــح إســرائــيــل، حــتــى ولـــو على 
حــســاب املــصــالــح األمــيــركــيــة. ويــبــدو هــؤالء 
كأنهم في سباٍق مع الزمن، لخدمة إسرائيل 
ــم. وقــــــد ســـايـــر  ــكــ ــن الــــحــ ــ ــم مـ ــهــ قـــبـــل خــــروجــ
تـــرامـــب أجـــنـــدة هــــذه الــشــخــصــيــات األربــــع، 
على نحٍو أّدى إلــى تحّول إدارتــه إلــى قناة 
 لتمرير أجندة اليمن الصهيوني، ومن ثم، 
وتل  واشنطن  بــن  تــاًمــا  انسجاًما  شهدنا 

ــــال إدارتــــــــه وحـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو.  ــيـــب خـ  أبـ
استنادها  تــرامــب  إدارة  تخفي  ال  إقليمًيا، 
إلــــى املـــقـــاربـــة الـــتـــي تــبــّنــتــهــا مــنــذ أشــهــرهــا 
أن تحقيق  الـــحـــكـــم، ومـــفـــادهـــا  فـــي  األولــــــى 
إال  يــتــم  لـــن  ســـام فلسطيني – إســرائــيــلــي 
ذلك  أن  أســـاس  على  إقليمية،  مــقــاربــة  عبر 
سيخدم أجندة أوسع للواليات املتحدة في 
ومحاربة  إيــران  احتواء  وتحديًدا  املنطقة، 
اإلرهـــــاب. ويـــؤّكـــد بــيــان تــرامــب الـــذي أعلن 
ــاط وتـــــل أبــــيــــب أن  ــ ــربـ ــ ــاق بــــن الـ ــ ــفـ ــ  فـــيـــه االتـ
ــيـــة  ــن الــــــــــدول الـــعـــربـ ــ ــد مــ ــ ــزيــ ــ ــام املــ ــ ــيـ ــ »مـــــــع قـ
ستصبح  إســرائــيــل،  مــع  العاقات   بتطبيع 
املنطقة أكثر اســتــقــراًرا وأمــاًنــا وازدهــــاًرا.« 
ز ذلك أمن إسرائيل«، ويــؤّدي إلى 

ّ
و»سيعز

األوســط  الشرق  في  جيوسياسي«  »تحول 
وأفريقيا. 

مستقبل االتفاق
أثار االتفاق انتقاداٍت حــاّدة داخل الواليات 
ترامب  إدارة  اعتراف  حــول  تركزت  املتحدة، 
الغربية.  الصحراء  على  املغربية  بالسيادة 
وكــــان الفـــًتـــا أن يــتــصــّدر حــمــلــة االنــتــقــادات 
هذه ثاث شخصيات جمهورية، هي: وزير 
الــخــارجــيــة األســـبـــق، جــيــمــس بــيــكــر، والـــذي 
عمل أيًضا مبعوًثا لألمم املتحدة للصحراء 
السابق  القومي  األمــن  ومستشار  الغربية، 
لترامب، جون بولتون، ورئيس لجنة القوات 
املسلحة في مجلس الشيوخ األميركي، جيم 

إينهوف. 
املنتخب جوزيف  الرئيس  الثاثة  وقــد دعــا 
التراجع عن االعتراف بالسيادة  إلى  بايدن 
ــراء، رافــــضــــن ربـــط  ــحــ املـــغـــربـــيـــة عـــلـــى الــــصــ
ــيــــل، ومــعــتــبــريــن  ــك بـــاالتـــفـــاق مــــع إســــرائــ ــ ذلـ
ــّرر بـــايـــدن الــتــراجــع عـــن هــذا  أنـــه فـــي حـــال قــ
االعــتــراف فذلك لن يعّرض االتــفــاق املغربي 
الواليات  دعمت  وقــد  للخطر.  اإلسرائيلي   -
ــر، مــوقــف  ــ ــيـ ــ املــــتــــحــــدة، قـــبـــل االعـــــتـــــراف األخـ
ــام 1991 إلــى  ــم املــتــحــدة الـــداعـــي مــنــذ عـ األمــ
إجراء استفتاء بن مواطني الصحراء على 
حــق تــقــريــر املــصــيــر؛ إذ تـــرى األمـــم املتحدة 
ــي واالتــحــاد األفــريــقــي أن  واالتــحــاد األوروبــ
فــي حن  مــتــنــازع عليها.  الــصــحــراء منطقة 
قضية  الصحراء  على  املغربية  السيادة  أن 
إجــمــاع وطــنــي فــي املــغــرب، ال تــشــّذ عــنــه أي 

قوة سياسية مغربية.
ــايـــدن، دســـتـــورًيـــا، الــتــراجــع عن  فـــي وســـع بـ
قــرار ترامب، من خــال إصــدار قــرار تنفيذي 
ذلــك غير مرّجح،  لكن  الــرئــاســة،  توليه  عند 
ولن يكون سهًا، خصوًصا أن األمر يتعلق 
أفريقيا هو  فــي شمال  مــع حليف  بالعاقة 
 بــايــدن دعـــم اتــفــاقــات 

ّ
املــغــرب، فــضــًا عــن أن

التطبيع الــعــربــيــة مــع إســرائــيــل. ومـــع ذلــك، 
فــــإن حـــــدوث هــــذا األمـــــر غــيــر مــســتــبــعــد؛ إذ 
يتحّدث مقّربون من بايدن عن نيته تجميد 
بـــعـــض أجـــــــزاء صـــفـــقـــات الــتــطــبــيــع الــعــربــي 
مـــع إســـرائـــيـــل، مــثــل بــيــع اإلمــــــارات طــائــرات 
أف – 35، والــتــي تجد معارضة واســعــة في 
الكونغرس، وكذلك األمر بالنسبة إلى منح 
الـــســـودان حــصــانــًة ســيــاديــًة ضــد الــدعــاوى 
بايدن  أن  كما  ــاب.  اإلرهــ بــذريــعــة  القضائية 
يـــريـــد إدمـــــــاج الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي اتـــفـــاقـــات 
الــســام، كما أنــه يــؤيــد الــعــودة إلــى االتــفــاق 
النووي مع إيران، وهو ما ترفضه إسرائيل 
ودول خليجية، كاململكة العربية السعودية 

واإلمارات والبحرين.

دوافعه ومستقبله
اإلعالن األميركيـ  المغربيـ  اإلسرائيلي

جمدت العالقات 
المغربية - اإلسرائيلية 

رسمًيا أواخر عام 
2000، لكن الطرفين 

حافظا على اتصاالٍت 
دبلوماسيٍة غير معلنة

ال يتحدث اإلعالن 
الثالثي عن حل 

الدولتين، وال يشير 
إلى الوضع السياسي 

لمدينة القدس

في وسع بايدن، 
دستوريًا، التراجع عن 
قرار ترامب، من خالل 

إصدار قرار تنفيذي 
عند توليه الرئاسة، 
لكن ذلك غير مرّجح

أصبحــت المملكــة المغربية رابع دولة عربية تعلن تطبيع العالقات مع إســرائيل بعد أن شــهدت الرباط في 22 ديســمبر 2020، 
مراســم توقيع »إعالن مشــترك« بين كل من المغرب والواليات المتحدة األميركية وإســرائيل. هنا تقدير موقف للمركز العربي 

لألبحاث ودراسة السياسات، حول تفاصيل االتفاق وتداعياته.

أول رحلة جوية من تل أبيب إلى الرباط بعد تطبيع العالقات في 22/ 2020/12 )األناضول(

جاءت موافقة الرباط على توقيع اتفاق تطبيع للعالقات مع إسرائيل 
بهدف االستفادة من هرولة الرئيس األميركي المنتهية واليته، ترامب، 
ومعاونيه لتقديم ما أمكن من الخدمات إلسرائيل قبل رحيله، بأسلوب 
صفقات رجال األعمال الذي يتبعه في السياسة الخارجية، بحيث تمنحه 
أميركي  اعتراف  على  المقابل،  في  وتحصل،  أخيرا،  دبلوماسيا  إنجازا 

بسيادتها على الصحراء الغربية ودعم اقتصادي وعسكري.
شعار  على  القائمة  نتنياهو  سياسة  التطبيع  يعزز  إسرائيل،  إلى  وبالنسبة 
»السالم مقابل السالم، من منطلق القوة«، وليس على قاعدة »األرض 

مقابل السالم«.
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 مع تخويل حقوق استعمال املجال الجوي.
2. االســتــئــنــاف الــفــوري لــاتــصــاالت الرسمية 

الكاملة.
ــادي  ــتــــصــ اقــ ــي  ــائــ ــنــ ثــ ــاون  ــ ــعــ ــ تــ ــيـــع  تـــشـــجـ  .3

ديناميكي وخاق.
مـــــجـــــاالت  فــــــــي  الـــــــتـــــــعـــــــاون  مــــــواصــــــلــــــة   .4
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