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سببببأ ونن  مبببر موةبببع مببببكة اعةتصببباتيين المبببراةيين ترجمبببة لمراجمبببا  كتببب  ت يبببر 
مميبببال ال مبببو اعةتصببباتل و صبببي  الجبببرت مبببن ال بببات  التسببباول وت تمبببت مبببت  م  مبببة 

-مراجمبببة المحلبببي ااجمبببالي كتعلبببة  لبببا مسبببتو  الرمبببان اعجتمبببا ي  ومبببن بي  بببا 
pdf. و مببباتن-اعةتصببباتل-ال مبببو-التمبببت  -ةيبببال-سبببو  -ماسبببيكورا-جبببي-سبببتيجن-كتبببا 

(iraqieconomists.net)   تركيببببز-تغييببببر-حببببول -تالزيببببل -بببببول ومراجمببببة كتببببا-

وتبببب تي   ) 1iraqieconomists.net).pdf-الرماهببببة -إلببببا-ال مببببو-مببببن-اعةتصببببات 

الجتيببت للموضببو  مببي ضببو  ممار ببة تاري يببة مببع  لتضببي  الحاليببة ة المراجمببة مبب ترج
تول وسببو ومببرر نوروبببا   وتضببب  المراجمببة إمببار  م مببة إلبببا مببا يمببر  ببببا جر 

لة كسبببب  الببببضل يضبببب   كم ببببال  ت بببب  المببببوات ا ساسببببية  social wageاعجتمببببا ي 

  وكببضل  ا  مببوة ال ماميببة و الومببا  واايجببار والمواصبب   المامببة وم بببل ا وجببال 
الجببتت وا م ببا  وايرهببا   وهببضن وايرهببا هببي ممببا  ض بببتون موا ببت للمتببزوجينوةببر

 كان يميز ن ظمة وسو ومرر نوروبا لحين سموو ا 
 

ةبببل متببر  تمريببراف ضكببر ميبب  ان  مببر الب بب  الببتولي ومببن المجيببت ه ببا نن  مببير إلببا نن 
كون اع لبببا ببببين البببتول المربيبببة مبببن حيببب   مبببو  صبببي  الجبببرت ت المبببرار سببب مرتببببة 

وكمبببا يببببين اعةتصببباتيون مببب ن    2022عجمبببالي  بب ل المراةببي مبببن ال بببات  المحلبببي ا

ف  ف م ببو لببيل إع ا مكاسببا ف حميميببا ف اةتصبباتيا لومببورا  الماليببة لهببضا ال مببو ع يمكببل تمببتما
   2022و  2021الجتبببر  تيبببة مبببن زيبببات  اسبببمار الببب جو مبببي اعسبببوار المالميبببة مبببي    المت 

تو  الرمببان مببي ومببا ي بب  موضببو  ا هبب  نن هببضن الزيبباتا  لبب  تبب مكل  لببا رمببع مسبب 
 المرار وع تحسين "ا جر اعجتما ي" للوبما  الت يا 

 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2022/07/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%86-%D8%AC%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%87.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2022/07/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%86-%D8%AC%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%87.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2022/07/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%86-%D8%AC%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%87.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2022/11/%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87%D8%A9-1.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2022/11/%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87%D8%A9-1.pdf
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ق أوروبا الوسىط منذ عام  بيال تومكا  ي شر

 6ن م 2 صفحة 1945التقشف والتطلعات: تاري    خ مقارن للنمو واالستهالك ونوعية الحياة ف 

 

 ترجمة المراجعة 
 

 Central andوسببو ومببرر نوروبببا يُمببت كتببا  بببي  تومكببا إضببامة مرحبب  ب ببا لتراسببة 
Eastern Europe (CEE)  ا مببا يبببت  تجاهلببب   حمببل تراسبببي مبببي يو بببأ  مت لببب  االببببف

تومكبببا توبببور البببت ل ون مببباو اعسبببت    و و يبببة الحيبببا  مبببي المجبببر وتميكوسبببلوماكيا 
ف   ويضببع هببضن البلببتان ج بببنوروبببا الوسببوا والمببرةية ب كمل ببا لم ومببة ك مبباض وبول ببتا   إلببا  ا

يركببز الكتببا  مببي الغالبب   لببا متببر  و ج بب  مببع  جببل التغييببرا  مببي نوروبببا الغربيببة  
روببببا الوسبببوا والمبببرةية بمبببت الحبببر  المالميبببة ال ا يبببة مبببي نو 1990-1950المبببيو ية 

ا  1990ولك   يغوي الس وا  التي تل   ا    نيضف

 
ه بببا  الك يبببر ممبببا يمجبببب  مبببي الكتبببا   بمبببا مبببي ضلببب  مماربتببب  لتجببباوز ال بببات  المحلبببي 
ااجمبببالي والتركيبببز  لبببا توبببور اعسبببت    و و يبببة الحيبببا ل والتجاصبببيل ال ريبببة حبببول 

   لبببا الرمببان  ببب ل الجتببر  المبببيو ية  والتببي ع يُمبببر     بببا إع التغيببرا  التبببي وببرن
ا كببضل  و 1المليببل  ببار  الم ومببةل م ظببورن وويببل المببت  وم ظببورن ا وروبببي  والببضل االبببف

مببا يكببون مجمببوتفا مببي سببرت التبباريأل اعةتصبباتل ا وروبببي المياسببي ضل التوجبب  الغربببي   
ا مراجمبببة مجيبببت  نسببببا  اع بببت   اعةتصببباتل ببببين لألتبيبببا  حبببول  يمبببت  الكتبببا  نيضبببف

م ببو يجمببع بببين ااحصببا ا  التاري يببة  ببن الببت ل واعسببت    و و يببة  مببورل المببار   
 لببا هببضا ال حببو  سببيكون الكتببا  ةببرا   ممتبباز  و الحيببا  مببع سببرت مم ببع إلببا حببت كبيببر  

اكية للببببباح ين الم تمببببين بم ومببببة نوروبببببا الوسببببوا والمببببرةية  و صوصببببيا  اعمببببتر
   والتجا ل بين ال مو واعست    و و ية الحيا  real socialism الحميمية

 
ل ومببع ضلبب   كببان مببن ا مضببل نن يركببز الكتببا  بمببكل نةببل  لببا نوروبببا الغربيببة و يكببر 

يمببرح بمببكل نمضببل كيجيببة مسبباهمت  كببان سالمزيببت  لببا نوروبببا الوسببوا والمببرةية  ممببا 
ل مببي المتيببت مببن ا سبب لة الم مببة التببي ويجصبب  مببي ا تبيببا  الموجببوت  حببول الموضببو   

 ي يرها ولك   االبفا ما يترك ا تون إجابة 
 

نوعف  يغوببببي الكتببببا  الك يببببر مببببن ا رضببببية الممرومببببة بالجمببببل  م ببببل ةصببببة التوببببور 
إن التوببور اعةتصبباتل مببي نوروبببا   اعةتصبباتل  وروبببا الغربيببة مببي المببرن الممببرين 

ولكببن اسببت تا   —الكتببا   تكمببن ةيمببةحيبب   —الوسببوا والمببرةية ايببر ممببرو  جيببتفا 

 م يببرالمولبب  الحرمببي لءحصببا ا  التاري يببة المتاحببة  لببا  وببار واسببع والسببرت ايببر ال

 
 راجع كم ال  لا تميي  متوازن لتجربة جم ورية نلما يا التيممراوية مي كتا : 1

Bruni de la Motte and John Green, Stasi State or Socialist Paradise? (London: Artery 
Publications, 2015) ( المترج) 



 
 

ي االقتصاد السياسي 
 أوراق ف 

 
 

 

 
ق أوروبا الوسىط منذ عام  بيال تومكا  ي شر

 6ن م 3 صفحة 1945التقشف والتطلعات: تاري    خ مقارن للنمو واالستهالك ونوعية الحياة ف 

 

ا يجمببل مببن الصببم   البيا ببا  التاري يببة  ببن الببت ل   لببا م  م ظببور جتيببت اسببتل ا   مومببف
 Maddison Project 2020) 2020ماتيسببون الم ببل  ةا ببت  بيا ببا  ممببرو  سبببيل 

Database) 2  بببة إن  ولبببيل ه بببا  حاجبببة تبببضكر ا بببات  إ تاج بببا  متبببومر  بسببب ولة   

م ووببا  حببول التغيببرا  مببي ال ببات  المحلببي ااجمببالي واعسببت    و و يببة الحيببا  مببي 
بسبب ولة حببل  كببان مببن الممكببن نن ت 2015إلببا  1900جميببع ن حببا  المببار   بب ل الجتببر  مببن 

كببان   مببرا  الصببجحا  مببن جببتاول بيا ببا  )ممظم ببا  جببا  لي ببا الببزمن بالجمببل(  محببل 
مببن الممكببن نن يل ببا الكتببا  التبباريأل الممببرو  للتوببور الغربببي مببي بضببع صببجحا  ممببو 
ويركبببز بمبببكل حصبببرل  لبببا نوروببببا الوسبببوا والمبببرةية لمبببرح مبببا تم يببب  جميبببع 

 لبيا ا  وما الضل نت  إلا التغييرا  اع ت ما  مي ا
 

ا ا مببا يضببيج  الكتببا  بال سبببة إلببا إجمببا  الملمببا    ا يببف  300بمببت ةببرا      لببيل واضببحف

   ةببت يجببت المببر صببجحة مببن الم حظببا  والمراجببع 150 صببجحة مببن الكتببا  ومببا يمببر  مببن

  ب بب   بمببض ااحصببا يا  الم يببر  ل هتمببا  صببموبة مببي الم ببور  لببا مببا هببو جتيببت 
 upper يةالممببرالمببريحة   كا بب  حصببة التببي تبببين ن بب  "مببي تميكوسببلوماكيا)م ببل تلبب  

decile  الببضل كببان نت ببا 1962بالما ببة مببي  14الببت ل الم صببي ا  لببا مببن إجمببالي  

ار يبب مكل امتمببو  ( 160" ا  مسببتو  لتركببز الببت ل مببي نوروبببا وربمببا مببي المببال  ب سببرن

مببي ا سبب لة البح يببة ال وابيببة للمولبب  إلببا حببت كبيببر حببول   جيببت  مماربببة جتيببت إلببا الكتببا  
مببا إضا كا بب  الت ميببة اعةتصبباتية مببي نوروبببا الوسببوا والمببرةية و و يببة الحيببا  متبب  ر  
 ببن نوروبببا الغربيببة  بب ل المببرن الممببرين ) مبب   لمببت حببت  ضلبب  ( ومببا إضا كا بب  ه ببا  نل 

كبببان مبببن   ) مببب  كبببان ه بببا  (  divergenceوتبا بببت  convergenceمتبببر  تمبببار  

ا  مببا  المجيببت نن يببضكر المولبب  بوضببوح مببا يحبباول ةولبب  وكيبب  يمكببن نن يكببون م تلجببف
  مرم  بالجمل 

 
ا    المتيببت مببن ا سبب لة الم مببة ولكببن المولبب الكتببا   بمببكل صببريي وضببم ي ببار مببي   ي ال ببف

ن ا لبببا سببببيل الم بببل  ي حبببظ المولببب    ع يوضبببي إلبببا حبببت كبيبببر ااجاببببا  المحتملبببة 
مسببتويا  اعسببت    و و يببة الحيببا  مببي نوروبببا الوسببوا والمببرةية المببيو ية كا بب  نةببل 
ا ل  ت مببا  الكبيببر  مبببي  ممببا كا بب   ليبب  مببي نوروبببا الغربيببة  كمبببا هببو متوةببع  ظببرف

 
مملوما   ن ال مو اعةتصبباتل الممارن ومسببتويا  الت ل  لا المت    قاعدة بيانات مشررر م مادينرر  تومر  2

 الوويل   للمزيت من المملوما  ا مر  لا هضا الرابو:
https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-
project-database-2020?lang=en 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Maddison_Projectوكضل  الموسو ة الحر : 

 

https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2020?lang=en
https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2020?lang=en
https://en.wikipedia.org/wiki/Maddison_Project


 
 

ي االقتصاد السياسي 
 أوراق ف 

 
 

 

 
ق أوروبا الوسىط منذ عام  بيال تومكا  ي شر

 6ن م 4 صفحة 1945التقشف والتطلعات: تاري    خ مقارن للنمو واالستهالك ونوعية الحياة ف 

 

]مسببتويا  اعسببت    و و يببة ب  بب  يجبب  تمببتيل  مسببتويا  الببت ل  لك بب  يجبباتل بمببت ضلبب 
ا لموامبببل متمبببتت  جملببب  المبببيو ية نوروببببا الوسبببوا والمبببرةية اريببببة الحيبببا      وممبببف

ا نو ب سببمار زهيببت  مببن ةبببل  ومببمل  هببضن  مببن  احيببة  ال ببتما  المي يببة الممتمببة مجا ببف
والصبببيجية التولبببة المبببيو ية )م بببل تور الحضبببا ة والر ايبببة الصبببحية والموببب   المبببتوية 

 jobوحتببا تببضاكر المسببارح وتسببجي   الموسببيما الك سببيكية(  وا مببن الببوظيجي المببالي 
security مببن  احيببة ن ببر    ببا ا مواو ببو الببتول المببيو ية    ال مسبباوا   وا  جبباض

 ةتا مببمببحة مببي نوروبببا الوسببوا والمببرةية مببن ا  جبباض جببوت  الم تجببا  وال ببتما   و
إحصببا ا  اا تببا  وال مببو وحي ببب  ووببوابير ا تظببار وويلببة وت ببل نةببل ممببا يمكببن نن تبب

بمببكل  ببا   هببل نت  هببضن اع ت مببا  إلببا وومببع ضلبب    المتضبب مة مببي ك يببر مببن ا حيببان  
كيبب     ببض مببي الحسبببان اعمتمببار إلببا   زيببات  نو تمليببل الججببو  ممار ببة ب وروبببا الغربيببة 

وضببة  لببا الحركببة و مببا التم يببل السياسببي الحببر مببي نوروبببا حريببة التمبيببر والميببوت المجر
كيبب  يمكببن نن تببو ر هببضن الموامببل  لببا تميببي  الرمببان   الوسببوا والمببرةية مببي ةيببال الرمببان 

مببي حببين ن بب  لببيل مببن السبب ل ممالجببة م ببل هببضن ا سبب لة   مببي ا  ظمببة اعسببتبتاتية اليببو   
بببتعف مببن  ببت  التمامببل مببع هببضن  ممببت كببان مببن المجيببت للمولبب  تمببتي  إجابببا  ايببر كاملببة

 ا س لة  لا ااو ر 
 

بااضبببامة إلبببا ضلببب   مببب ن ا تيبببار المولببب   وروببببا الغربيبببة كمميبببار  وروببببا الوسبببوا 
والمببرةية المببيو ية يلمببي بظ لبب   لببا حميمببة ن بب  مببي حببين ت لجبب  الببتول المببيو ية  ببن 

ا  إع ن  ببا مببع  ضلبب  سببجل  ترجببا  ن لببا نوروبببا الغربيببة مببي كببل جوا بب  الت ميببة تمريبببف
  اصبببربك يبببر مبببي  تبببا   التملبببي   والوميبببا   والمسببباوا  ببببين الج سبببين والمتيبببت مبببن الم

هببل يم ببي ضلبب  نن  مسببتويا  الببت ل   وحي ببب لت ميببة والرمببان ممببا ةببت تببل الر يسببية ا  ببر 
 حاولببب  نن تحمبببأ مبببا هبببو مبببورتول نوروببببا الوسبببوا والمبببرةية مبببي ظبببل المبببيو ية "

هببل   مببي الرمببان ?punched above their weight” in well-being“واةت ببا" 

 ه ا  ترول من هضن التجربة للبلتان ال امية حول المال  اليو  
 

ا   ممببل الكتبا  مببي اامبار  إلببا نن جميببع البلبتان ا ربمببة التبي تبب  تحليل با مببي الكتببا  ن يبرف
وكببضل  بميببة م ومببة نوروبببا الوسببوا والمببرةية  —بول ببتا وتمببيكيا وسببلوماكيا والمجببر  —

ل يُمببر   ض الببتمببيج جميم ببا  بب ل  صببرها الببضهبي   —مببن إسببتو يا وصببوعف إلببا بلغاريببا 

وتلبب  مي ببا نةصببر مسببامة مببي التبباريأل بببين مسببتويا  الببت ل و و يببة الحيببا   لببا ن بب  
يببت  للكتببا  هببضا نمببر م يببر للتهمببة مببي ضببو  التغويببة المج الموجببوت  مببي نوروبببا الغربيببة  
لل  ببوض اعةتصبباتل مببي نوروبببا الوسببوا والمببرةية  1990بمببكل  ببا  لجتببر  مببا بمببت  ببا  

اع ت ببا  م بب  مببي  ) لببا الببرا  مببن ن بب  مببن ايببر المج ببو  إلببا حببت مببا بال سبببة لكتببا  تبب 
ا مبببا ت ت بببي مبببي 2018م تصببب   بببا   ع  (  2010نو  2005  م  ببب  يسبببت ت  بيا بببا  االببببف

 GDP perالمببو  المببرا ية  ل ببات  المحلببي ااجمببالي للجببرت  تكبباموا يببضكر الكتببا  نن متوسببو



 
 

ي االقتصاد السياسي 
 أوراق ف 

 
 

 

 
ق أوروبا الوسىط منذ عام  بيال تومكا  ي شر

 6ن م 5 صفحة 1945التقشف والتطلعات: تاري    خ مقارن للنمو واالستهالك ونوعية الحياة ف 

 

capita PPP مببي إسبببا يا والبرتغببال واليو ببان  وهببو  لببا م بب ياهببو ا ن ن لببا مببي تمببيك  

ل نو نن  صببي  الجببرت مببن ال ببات  المحلببي ااجمببالي مببي بول ببتا ن لببا ومبب  اللحببار ب يواليببا
سبببة لكتببا  بال   لركبب  مببي إسبببا يا مببن  ظيببرن مببي البرتغببال وهببو  لببا ومبب  اللحببار با

 مبي  رمبانالمبار  إلبا نن مسبتو   مبي اا  تهج  م  ب  يجمبل بمبكل مبيركز  لبا  و يبة الحيبا 
 ظمببة التمبباون مومببر الحيببا  ا مضببل لممببي      لببا سبببيل الم ببل  كمببا يبب مكلتمببيكيا

  هببو ا ن ن لببا مببن إيواليببا نو نن OECD Better Life Index اعةتصبباتل والت ميببة

ا  هببوبول ببتا لببيل  مببي رمببانمسببتو  ال ن لببا ممببو مببن  ظيرت ببا مببي البرتغببال ولك  ببا نيضببف
اليابببان وكوريببا الج وبيببة   لببا الببرا  مببن نن  صببي  الجببرت مببن ال ببات    ن لببا مببن  ظيرتيبب

ا   هببضا نن  هببل يم ببي المحلببي ااجمببالي مببي البلببتين ا  يببرين ن لببا بممببتار ال لبب  تمريبببف
بلببتان نوروبببا الوسببوا والمببرةية تمك بب  مببن تحويببل اعزتهببار المتزايببت إلببا رمببان ن لببا 

  هببل و لببا  وببار نوسببع  إضا كببان ا مببر كببضل   لمبباضا وكيبب    بكجببا   نك ببر مببن ايرهببا 
ل جبباح   اعةتصبباتل نل   ةببة ببب ر    المببيو ي المببامل  كمببا ةببت يجبباتل   ببرون  كببان 
 م لي 

 
  وإن للكتابببا   الصببغير المجمو ببة امة ممتبباز  إلببا إضبب تومكببابمببكل  ببا   يُمببت كتببا  

ممببو  نوروبببا وتتجبباوز ال ببات  للتبباريأل اعةتصبباتل لكا بب  مت اميببة  والتببي تتب ببا مماربببة 
ا  لببا الرمببان    و اصببة ببباح ينسيسببتجيت المتيببت مببن ال  المحلببي ااجمببالي للتركيببز نيضببف

يمكببن نن   ة ب وروبببا الوسببوا والمببرةية  مببن ةببرا   الكتببا  نول بب  الببضين ليسببوا  لببا ترايبب
يركببز البحبب  المسببتمبلي  لببا ممار ببة التجربببة الت مويببة  وروبببا الوسببوا والمببرةية لببيل 
ا متمتمببة  لببا نوروبببا الوسببوا والمببرةية مببي الت ميببة   مببع نوروبببا الغربيببة  التببي كا بب  تا مببف

تتمببار  مببي محركببا  غببال(  والتببي ولكببن مببع ج ببو  نوروبببا )اليو ببان وإسبببا يا والبرت
 نوروبببا الوسببوا والمببرةية  مببي وةيببوت مما لببة  ميمببا بي  ببا  بببر المببرونال مببو ومموةببا  

باسببت تا  تمبببي   بباا بالسببيارا   ةببت يكببون مببن ا مضببل ممار ببة سببكوتا بمببركة ميببا  
إن الببرو  المسببتمت  مببن م ببل هببضا التحليببل مببن مبب   ا نن تجمببل تجربببة   بببتعف مببن بببورج 

ا للجم ببور  ل بببرا روبببا الوسببوا والمببرةية ضا  صببلة لببيل ممببو نو الم ومببة  ولكببن نيضببف
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