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أسئئة شتّئئيطرتهازايئئ ت  ئئز ت ت
خ ده،تًىٌتأمزتمشزًعتفيم تهيع طقت
مبسيقبلت لٌطهتًأبن ئو،تف جلميعت
هزهدت السيقز رتً السيمز ر،تًىذ ت
م تجيبتأنتتقئٌ تبئوت لدًلئشت لئ تتتتت
 وبثقئئئنتمئئئهتىئئئذ ت لشئئئعب،تًىئئئ تت
  مث ئئشت لشئئزليشتل ئئٌطهتًأبن ئئئو،ت
ًكم توعزفتأنت لدًلشتى تمؤسسئشتت

جٌ وئبتلئد؛  تتتتتقٌ ت تأرك هن تل ر
 ليخائئئيا،ت ليشئئئزهع،ت لين يئئئذ،تتت
ًحتكمتسي س تت لئد خلتً ائ ر ،تتت
فسي سئئئئ تت ائئئئ ر تاثطئئئئلتفييئئئئ تت
 لدًلئئئشتمةئئئ طشت لئئئٌطهتًأبن ئئئئوت
مبٌ قفتتيال  تً لٌضئعت قق يمئ تتت
ً لعئئئ   ،تًتكئئئٌنتل ئئئرت ضئئئاالعتتتت
مبسئئئئئؤًلي ه تلئئئئئ هت ليطئئئئئده تت
 لع  يئئئشت ت لئئئدف عتلئئئهتسئئئي  ه تت

تت لئئد خلتً سئئيقال، ،تأمئئ تسي سئئ 
فينا قتمئهتمبئدأتائي وشت عيمئعتتتتت
م  هئئ وتًمعنٌه؛ئئ وتمبئئ تصقطئئقتمةئئ  تت
 ل ئئز تًب ليئئ لتمةئئ طشت عيمئئع،تتت

ميكئئئئئئهتاوكئئئئئئ رت لئئئئئئدًرتتًىنئئئئئئ تال
 الجيمئئئئ ل تل دًلئئئئشت لئئئئذ تمئئئئهت
خاللوتتكيسبتّزلييي ،تًاالتفمئ تت

تىٌتمربرتًجٌ ى ؟
 

  

  



 الفساد خطر يتهّدد البناء االجتماعي في سورية

 

 

 ُ ٝم١  إ اذتكمٛم ٚتً  إذا نإ َػسٚع ايدٚي١ ٖٛ تٓظِٝ ايعالقات يف اجملتُع ٚقم

، َجٌ دًا ادتُاعًٝا عتُٞ ادتُٝع ٜٚكُٔ ضالَتِٗكايٛاد ات، ٚإذا ناْت ايدٚي١ ع

إٕ ؾمم ِ،ُممٌ عًمم٢ تممٛؾش ايعممٝؼ ايهممسِٜ  مم   ٚتع ،سٓا٥ٗمماّ ايممت تٓظممس سايتطمماٟٚ أل األ

َٚممٔ  .ناؾمم١ايؿطمماه ٖممٛ ارتًممٌ ايممرٟ ٜطمم ظ اقمملسال ٚمٝؿمم١ ايدٚيمم١ َممٔ ايٓممٛاسٞ   

ايؿطماه ٜكممّٛ عًم٢ ٖمدؾا َممٔ ايمدالٌ ُٖما ايطممًل١      املعمسٚف يمد٣ ادتُٝممع بٕ ضم ظ    

ٚاملمماٍ، ٖٚممدف َممٔ ارتممازز ٖممٛ ايتاسٜممظ، ٚتتهاَممٌ األهٚاز سمما ٖمم  ٤ ايؿاضممدٜٔ    

ٚادتٗممات ارتازدٝمم١ ايطمماع١ٝ يتاسٜممظ اي ًممد إَمما سايتٓطممٝل ٚايعُايمم١، بٚ سممال تٓطممٝل    

 ١ يف ٖرا ايػةٕ. ّ ايؿاضدٕٚ لدَات زتاَّْسٝح ٜكدِّ

طاه َما ٜػم ٘ امل ضطم١ املتُاضمه١ قمُٔ دٗماش ايدٚيم١،        ٚاملاٝـ بٕ ٜؿ ح يًؿ

 سٗما ازت اامًا عكمٜٛاً   ٚبٕ ٜمست    هٚيم١،  ٜهٕٛ َتُاضهًا متاضو مما ٜ ضـ ي٘ بٕ ٚ

ازت اا٘ ساألغااف املتّٓؿرٜٔ ؾٝٗا، مبا قد عتتماز إ  إعماه٠ ا ٝهًم١ َمٔ     َٔ لالٍ 

ٌ  ،ددٜد ايمرٟ ٜمدَس ايدٚيم١ زٜٚمدًا زٜٚمدًا إ        ،يًعالز َٔ ٖرا ايدا٤ ايطسااْٞ ايكاتم

ؾتؿ ح ٖٞ املٓكاه٠ ملؿاحل ايؿاضدٜٔ  ،بٕ تؿكد ايطٝلس٠ ع٢ً نٌ غ٤ٞ يف ايدالٌ

)ٚبذْاسِٗ َٔ ستدثٞ ايٓع١ُ( هالٌ ٖٝهٌ ايدٚي١ ٚلازد٘، َٚٔ ٜتعاٌَ َعِٗ ٜٚكـ 

ايمرٟ ت هٜم٘ سايػمسان١    َمٔ لمالٍ ايمدٚز     ،لًؿِٗ، ٚ  ضُٝا ايهتٌ املاي١ٝ ايكا١ُ

، ٚسايتايٞ ِٖ ايرٜٔ عتسنٕٛ ، ايرٜٔ ٜٛؾسٕٚ ايػلا٤  ِسعض املتٓؿرٜٔ ايه ازَع 

 ؛ايكسازات ٜٚةلرٕٚ ايتطٗٝالت، ٖٚمرٙ ايل كم١ تعتماؽ َمٔ ايسٜمٛع سةْٛاعٗما املاتًؿم١       

سد٤ًا َٔ ا ْتؿاع سا ضتشاه ٚإغسام ايطٛم احمل١ًٝ سايطًع ايت تةلر إسد٣ ايؿؿتا؛ 

ٜٚم هٟ اضمتشاه ايطمًع املكاسًم١  ما إ        ،ميهمٔ إْتادٗما  بٚ  ،ؾإَا ضًع ُتٓمتر يف اي ًمد  

َّم )ٚسايتايٞ قسل اإلْتاز ايٛاين، بٚ ضمًع   ،نطاه ايطًع ايٛا١ٝٓ تطمتٓصف   (١نُاي

شتممصٕٚ ايكلممع األدممٓه، ٖٚممرٙ ايككمم١ٝ َطممتُس٠ ستمم٢ ايٝممّٛ، ٚإٕ ناْممت سممرٚزٖا    

٥كممًا غممّهٌ عا(؛ ايممرٟ ا ضممتٗالنٞ)األٚ  قممد سممدبت مبمما ٜطمم٢ُ ساقتؿمماه ايطممٛم  

َّس اإلْتاز احملًمٞ سؿمٛز٠ غم ٘ ناًَم١،     ٚلًاًل يف سٓٝت٘ ايتشت١ٝ،  ٜٚ مدٚ بٕ بسلماٍ   ٚه

ٖرا ايلسح مل ٜهْٛٛا ع٢ً هزا١ٜ سايتازٜخ، ؾاإلدسا٤ات ا ْؿتاس١ٝ )ايت ناْت َمٔ  

اسف ٚاسد( تػاس٘ إدسا٤ات "اي شٚضرتاٜها" ايت ناْت ض  ًا غش َ اغس يطكٛط 

ايتؿاؤٍ )غش املمرز عًُٝمًا( سمٍٛ ا ْكمُاّ إ  ايطمٛم      ا حتاه ايطٛؾٝاتٞ، ٚنريو 

، ٚا زمتا٤ ساذتكٔ ايرتنٞ ايرٟ ٚدد ضمٛم تؿمسٜـ َٓتذاتم٘    ١املػرتن ١األٚزٚسٝ

ّٟ يف تسنٝمما َمما ٜكاسممٌ ٖممرا األَممس... ساإلقمماؾ١ إ       يف ضممٛز١ٜ، ؾُٝمما مل ظتممد ايطممٛز

يف ٚقتٗمما  للممٛات ايتؿممٓٝع غممش اجملدٜمم١، نإْتمماز ضممٝاز٠ غمماّ ايممت  مماٚش ضممعسٖا 

  بضعاز ضٝازتٞ "ْٖٛداٟ ٚنٝا" املعسٚؾتا ٚاملٓتػستا اْتػازًا ٚاضعًا...



 د. محمد الحوراني

 

 

    ّٛ ز األَممس يتؿمم ح  ٚسممدً  َممٔ بٕ تهممٕٛ ايدٚيمم١ ٖممٞ املتشّهُمم١ يف ايطممٛم، تلمم

ميهٔ يًدٚي١ بٕ تتدلٌ ؾٝٗا بٚ  ، ٚسعد ع٢ً ايدٚي١ ٚايطٛم ايطٛها٤ ٖٞ املؿسٚق١ 

ظ ايطمٛم املػمسٚع، ٖٚمرا َما عػمٓاٙ      ػّٝم تٚ ١ٝم ايطٛم ايطٛها٤ ٖٞ ايطمٛم اذتكٝك ذيو 

ْٚعٝػ٘ يف بش١َ األضعاز ٚ  ضُٝا ضعس ؾسف ايمدٚ ز سما ايطمعس املتعمازف عًٝم٘ يف      

ُّمم١ ؾممازم   سممةع سمم٘، ؾممال ٜٛدممد َممٔ      املؿممسف املسنممصٟ، ٚيف ايطممٛم ايطممٛها٤، ؾج

 ٜتعاٌَ سطعس ؾسف ايدٚ ز ايرٟ سّدهٙ املسنصٟ،   ايتذاز ٚ  املطتًٗهٕٛ...

؛ ٜٓكًممظ هٚز ايدٚيمم١ َممٔ َطمماعد٠ ايػممعظ يف اإلْؿممام َممٔ      َٚممٔ دٗمم١ بلممس٣   •

لصٜٓتٗا، إ  ستاٚي١ ضّد ايعذص يف ارتص١ٜٓ َٔ دٝٛل ايٓاع، زمبما ُٜكماٍ إْمٞ َ مايؼ     

َمما ؟ يهممٔ نٝممـ ميهممٔ بٕ ْكممسب َمما ظتممسٟ ايٝممّٛ يف ايطمماس١؟ ٚ  ضممُٝا  !يف ذيممو

سطممظ سممٌ يف قمم   ٖممرٙ ٚيٝطممت املػممه١ً يف زؾممع األضممعاز ٜٚتعًممل سسؾممع األضممعاز، 

األضمعاز بٜكممًا، ٚا مماٙ املممدالٌٝ إ  ايعممدّ، ٚاملٗممِ ب  ُتُممّظ ايل كمم١ املهتٓممص٠ سممةٟ  

قمساز بٚ قمسٜ ١ َػماس١ٗ يًكمسا٥ظ ايممت ازتؿعمت، عًم٢ عهمظ زبٟ اسمٔ لًممدٕٚ "بٕ         

ـ يًكسا٥ظ عا٥دات بنر يف سماٍ لؿكمٗا"، ٚبٕ "َعمد ت ايكمسا٥ظ املستؿعم١ تكًّم      

ا تكًمممٌ َمممٔ ايٓػممماط ا قتؿممماهٟ"، َ نمممدًا "بٕ ايكمممسا٥ظ ايكاعمممد٠ ايكمممسٜ ١ٝ ألْٗممم

املستؿعم١ ضمتذعٌ ايٓماع ٜٓتػمسٕٚ يف نمٌ َهمإ نجمًا عمٔ ايكمٛت، ٚضممٝٗسسٕٛ إ           

 ٖمٞ ايطم ظ  بَانٔ لازز ايٛ ١ٜ ايككا١ٝ٥ ذتهمَٛتِٗ"... يٝطمت ايكمسا٥ظ ٚسمدٖا     

ّ    يكك١ٝ ا ذس٠ ايت ْعاْٞ َٓٗا   َٓر شَٔ اٌٜٛ، ؾٗٓاى ض ظ ز٥مٝظ يمريو ٖٚمٛ عمد

ّٟ املتُّٝص ايرٟ ٜ شح عٔ ؾسؾ١ يالضتٝعال  ؛اضتٝعال ايكدزات ا ا١ً٥ يًػ ال ايطٛز

يف ارتازز، ا ضتٝعال ٜػٌُ ادتاْ ا املاهٟ ٚاملعٟٓٛ، ٚزمبا ٜعمٛه عمدّ ا ضمتٝعال    

كمدز٠ املاهٜم١ يًدٚيم١ َمٔ دٗم١ ٖٚمٛ       اييكدزات ايػ ال ايطٛزٟ يط  ا ُٖما  اطتؿما    

دزات ايٛآٝم١ عاَمٌ َٗمِ يف زؾمع َكمدز٠ ايدٚيم١       ض ظ غمش نماف، ألٕ اضمتجُاز ايكم    

املاهٜمم١، ٚايطمم ظ ايلممس ٜعممٛه إ  تيٝمم١ ايممتؿهش املطممكٛف املمم ّاس ارتمما٥ـ  مماٙ بٟ    

ددٜممد بٚ بٟ َكرتسممات، ؾكمماًل عممٔ َّٓػؿممات ايممسٚتا ٚاي شٚقسااٝمم١ ايممت   عتممظ   

ٚ    عٓد غشِٖ بؾشاسٗا بٕ ٜسٚا َكدز٠ َتؿٛق١ يمٔ  لٛؾًا عًم٢ نساضمِٝٗ َٚٓاؾم ِٗ، 

ت يف ايطمماسل إلْٗمما٤ اذتٝمما٠ ايعًُٝمم١ يًهممجش َممٔ ْ شممح يف األضممايٝظ املًتٜٛمم١ ايممت بّه

ايػ ال ايطٛزٟ ايرٟ اْطام قُٔ ايتةاش خبمدَات ستمّده٠ عًٝم٘ تكمدميٗا َمٔ هٕٚ      

ٖٚمٛ   ،ٖٚٓاى ض ظ تلس قُٔ هٚز ايدٚي١ ْؿط٘ .ايتُٗٝؼبٟ تلٜٛس عًٝٗا، ٚسايتايٞ 

ايهُٝم١، ٖٚمٛ ايمدٚز ا دتُماعٞ يًدٚيم١ املتكمُٔ       ضًه  اٙ ايٓٛع١ٝ ٚإظتاسٞ  ماٙ  

 اتمةَا ؾممسف عُمٌ سػممّض ايٓظمس عممٔ اإلْتادٝمم١، )َٚمٔ ذيممو بٕ عمدهًا َممٔ ادتمماَعٝ     

ٜكَٕٛٛ سةعُاٍ ايؿٓٝا بسٝاْمًا يف سعمض ايػمسنات ايتاسعم١ يًدٚيم١(، بٟ إٕ ايعٓؿمس       

ّٟ ٜػممّهٌ َطمم ٚي١ٝ عًمم٢ ايدٚيمم١، ٚسايتممايٞ ؾٗممٛ عممظ٤، ٚ  تٓظممس ايدٚيمم١ إيٝمم٘  اي ػممس
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ْظس٠ اضتجُاز، ؾكاًل عٔ ض ظ تلس ٖٚٛ قإْٛ ا ضتٝعال ادتاَعٞ ايمرٟ نمإ يف   

يف ٚقممت َمما رتسظتممٞ   ؛َسسًمم١ َمما َٓاضمم ًا دتٗمم١ سادمم١ ايدٚيمم١ عًمم٢ ايؿممعد ناؾمم١    

َٔ ايتٛاشٕ سا ايتشؿًٝا ايعًُٞ ٚاملٗين، بَا  ًاادتاَع١، ٚنإ يف ذيو ايٛقت ْٛع

ٜكاف إ  ذيمو نًم٘ ا قملسال يف ضمٛم      .ٗين ع٢ً ضتٛ ن شايّٝٛ ؾكد تسادع امل

ٔئ بٚ ٚمما٥ـ           ،ايعٌُ ؾٓذد داَعٝمًا ٜعُمٌ َصازعمًا َٚٗٓٝمًا، بٚ ؾمسهًا تلمس ٜعُمٌ يف َٗم

عممّد٠، مبكاسممٌ بغممااف عممااًا عممٔ ايعُممٌ زغممِ إَهاْٝمماتِٗ بٚ حتؿممًِٝٗ، ٖٚممرا   

ايممدٚز  ضمم ظ ْٚتٝذمم١ يف تٕ َعممًا يًُممسهٚه ايكمم٦ٌٝ عممٔ نممٌ عُممٌ، ٜٚكممع ارتًممٌ يف       

ٖٚمٛ ٚدمٛه بؾمساه يف ايٛمما٥ـ سمال إْتادٝم١،        ؛ا دتُاعٞ يًدٚيم١ سما اي لايم١ امّلكّٓعم١    

ٚاي لاي١ املكاعؿ١ ٖٚٞ اقلساز ايؿسه يًعٌُ يف ٚما٥ـ بٚ َٗمٔ عمد٠ مبكاسمٌ َمٔ       

ؾٗرا ايرٟ ٜعٌُ يف ٚما٥ـ َٚٗٔ عد٠ بلر ؾسؾ١ عده َٔ ايعااًا عٔ  ؛ظتد عُاًل

ا ذس٠ ٖرٙ األض ال املاه١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ َٔ اضمتٝعال يًكمدزات    ايعٌُ... سايعٛه٠ إ  ًَـ

يف ارتازز، ٚا نتؿا٤ سعٌُ ٚاسد ألْم٘ ذٚ َمسهٚه ٜكمُٔ اذتٝما٠ ايهسميم١، ٖمٛ َما        

سًُممًا يًهممجشٜٔ  ،َٚٓممر شَممٔ َمما ق ممٌ ٖممرٙ اذتممسل ايظالَٝمم١   ،ظتعممٌ سًممِ ايػمم ال 

ػممس١ٜ املُٗممم١  َممِٓٗ، ٚ  ْٓطمم٢ ا ممدف ارتممازدٞ يف إؾممساؽ ايمم اله َممٔ َٛازهٖمما اي         

 ٌ يف ايدالٌ.ػًػٚقساا١ٝ ٚايؿطاه املتسايتٛاشٟ َع ايسٚتا ٚاي ش

ُت إ  ثالثمم١ عٓاؾممس إذا ناْممت ْظسٜمم١ ايدٚيمم١ يف ؾهممس اسممٔ لًممدٕٚ قممد قطِّممٚ

ٚاملاهٜمم١ )ٚتػممٌُ   ،يساسلمم١ ايممت  ُممع بؾممساه اجملتُممع(   بضاضمم١ٝ  املعٜٓٛمم١ )ٚتػممٌُ ا  

ايتذُع اي ػسٟ يف إقًِٝ دػسايف َا(، ٚعٓاؾس شتتًل١ سا املاه١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ )ٚتػمٌُ  

ّٟ َتُاضمو    ، ملاٍ ٚايعطهس ٚايعداي١(ا ؾٓشٔ ٚؾل ٖرٙ ايتكطُٝات بَاّ زتتُع ضمٛز

سػاي ٝت٘، ٚسسٚاسل٘ ايٛا١ٝٓ ايت يٛ ٖا ملا سكٝمت ايدٚيم١ ايطمٛز١ٜ قا٥ُم١ ستم٢ ايٝمّٛ،       

ا ايت زغِ نٌ َا لطست٘ َٓٗما َما شايمت ؾماَد٠، ٚيهمٔ   سمد َمٔ امسح         مبكدزاتٗ

ايطم اٍ ايتممٞ  ٖممٌ ميهمٔ تةدٝممٌ ستاضمم ١ ايؿاضممدٜٔ سطم ظ اذتممسل؟ زمبمما ٜكمملس    

األَس يالضتعا١ْ سايؿاضدٜٔ يف سعض األسٝإ نطٝاض١ تٓتٗذٗما ايدٚيم١ اقملسازًٜا،    

ه إ  ايعُمٌ املػمسٚع   ٖٚ  ٤ إذا قدَٛا ارتدَات يًدٚي١ ؾكد لسدٛا عمٔ إاماز ايؿطما   

ٚيمممٛ عمممٔ اسٜمممل ايؿطممماه، نا قممملساز يتمممةَا سعمممض املمممٛاه ٚاألهٜٚممم١ عمممٔ اسٜمممل   

 َاذا عٔ اي ك١ٝ؟ ٚ هٔ نِ ت ًؼ ْط ١ ٖ  ٤ايتٗسٜظ، ٚي

 احلرب والفساد

زغممِ قمم٠ٛ تممةثش اذتممسل عًمم٢ تسادممع َهاؾشمم١ ايؿطمماه، إ  بْٗمما قممد   تهممٕٛ   

َممٌ األنممر ايممرٟ ٜػّلٝمم٘ ا عتممداه  ٝظممٌ ايؿطمماه ايممدالًٞ ٖممٛ ايعايايطمم ظ ايٛسٝممد، 

سٓظس١ٜ املم اَس٠ ٚايٛقمٛف عٓمدٖا َمٔ هٕٚ ايتلمسم ي ضم ال األلمس٣ ٚايجػمسات ايمت          

 تطًًت َٓٗا ٖرٙ امل اَس٠...
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ّٛغًا يتةدٌٝ ايتشكٝل يف قكاٜا ايؿطاه، سمٌ عًم٢ ايعهمظ     إٕ اذتسل يٝطت َط

ايدٚي١ يف سماٍ   ٖٞ ض ظ ز٥ٝظ يتكؿٞ ايؿطاه ٚايتشكٝل ؾٝ٘ ٚتل ٝل احملاض ١، ألٕ

 اذتسل بسٛز َا تهٕٛ يهٌ ذز٠ َٔ َٛازهٖا، ٚ  زتاٍ يًٗدز.

  غمممّو يف بٕ املممم اَس٠ نْٛٝممم١ ٚنممم ش٠؛ ٚيهمممٔ بيمممٝظ ايؿطممماه زنٓمممًا َمممٔ     

بزناْٗا؟ ٚض  ًا يف تطمٌٗٝ نمجش َمٔ ايككماٜا بَاَٗما؟ إٕ إيكما٤ ايت عم١ نًمٗا عًم٢          

ٝمم١ ٖممٛ حتؿمما ملمم اَس٠    املمم اَس٠ ارتازدٝمم١ َممٔ هٕٚ ايٛقممٛف عًمم٢ األضمم ال ايدالً     

ٕئ َعًا...  لازد١ٝ بلس٣ قد تةتٞ  سكًا، َٚ اَس٠ بلس٣ هال١ًٝ يف ت

نمممجشٕٚ مممممٔ ٜكٛيمممٕٛ إٕ ايؿطممماه َٓتػمممس يف بؾمممكاع ايعمممامل نًمممٗا، ٖٚمممرا    

ؾشٝح، ٚ  ختًٛ َٓ٘ ايدٍٚ ايت ُتعّد يف َؿاّف هٍٚ ايتكّدّ، ٚيهٔ ٖمٌ ٖمرا عمرز     

 ٣؟ سايتةنٝد  !ناف  يترٜس اضتػسا٤ ايؿطاه يف هٍٚ بلس

عتًٝممٕٛ بَممس اضتػممسا٤ ايؿطمماه إ  ايٓممٛاشع اي ػممس١ٜ يف سممظ ايٓؿممٛذ      ٚنممجشٕٚ

ٚايطًل١ ٚاملاٍ، َؿّسقا سريو سا ايدٚي١ نُ ضط١ عًٝا، ٚسما بغماافئ َتّٓؿمرٜٔ    

 يف ٖرٙ ايدٚي١ بٚ تًو...

يممٛ ْظسْمما إ  تًممو اذتمماٍ يٛدممدْا بْٗمما ٚاقعّٝمم١، ٚيهممٔ ٖٓمماى قممٛاس  زقاسٝمم١    

هجش َٔ ايؿطاه املطتػسٟ سال َرز، ا عًا   ٜٛدد ؾطماه َمرز، ٚيهمٔ    ختتؿس اي

ٜؿٌ سٌ ٜتذاٚش سّد ايٛقاس١ نُا  ايرٟ املكؿٛه سايؿطاه املطتػسٟ ع٢ً ضتٛ ن ش

 ٜكاٍ يف املجٌ  )ع٢ً عٝٓو ٜا تادس!(...

َٔ ٖٓا ميهٔ بٕ منّٝص سا ْماسٝتا  األٚ  َسسًم١ ايؿطماه املاؿمٞ، ايمرٟ ٚإٕ      

ا ضممتشٛاذ عًمم٢   – َممجاًل –س٘ سممايٓؿٛذ تممساِٖ ٜتطممّتسٕٚ سايكممإْٛ، ٖٚممٛ   متّتممع بؾممشا 

املٓاقؿممات َممٔ لممالٍ تممداسش َعسٚؾمم١ "ساملساقمما٠ ٚايسغمم٠ٛ" يهممٔ يف ايٓٗاٜمم١ ت لممر      

املٓاقؿ١ عٔ اسٜل غش ْظٝـ، بَا ايٓاس١ٝ األلس٣ ؾٗٞ ا ضتشٛاذ سايك٠ٛ ع٢ً تًمو  

 املٓاقؿ١...

  ٖٚٓاى بْٛاع َٔ ايؿطاه للش٠ دّدًا

ؾطمماه يف اختمماذ ايكممسازات ايممت   َممرز  مما إ  تػرٜمم١ لصٜٓمم١ ايدٚيمم١ تعطممؿًٝا   -

ايسدعمٞ، زغمِ بٕ   نايكسازات ايت تٓـ ع٢ً شٜاه٠ ايكسا٥ظ، ٚ  ضمُٝا ذات األثمس   

ضمم١ٓ َممٔ ايطممٓٛات   ٚقتٗمما يف نممٌ  عًمم٢ األؾممساه املعٓممٝا هؾعممٛا ايكممسا٥ظ ايطمماسك١    

ٖٚٛ َا ٜ ثس ع٢ً ا ْتػاز األؾكٞ يتًو َٔ ا ك١ َتٛضل١ يف ايػايظ،  ِٖايطاسك١، ٚ

 ايل ك١.

تٛقٝت قسازات تعطؿ١ٝ ُتلّ ل بسٝاْمًا؛ نكمساز َالسكم١ ايمدزادات ايٓازٜم١ يف       -

بٚقات َع١ّٓٝ َٔ ايطم١ٓ، ٚتسنٗما سكٝم١ ايعماّ، ٚ  ضمُٝا بٕ ًَهٝم١ ٖمرٙ ايمدزادات         
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      ّٞ ايت ٖٞ يف ايػايظ َٗسس١ تعٛه يرٟٚ ايدلٌ احملمدٚه، َمٔ َتلمٛعٞ ادتمٝؼ ايعسسم

ايطمممٛزٟ، َٚمممٛمؿا، َٚمممِٓٗ ؾالسمممٕٛ ٚعُممماٍ... َمممٔ هٕٚ اي شمممح ٚايتشكٝمممل سمممٍٛ  

 َؿدزٖا ستًو ايهُٝات ايه ش٠.

اْعممداّ ضممٝلس٠ ايدٚيمم١ عًمم٢ بتمماٚات   تعممٛه إ  لصٜٓمم١ ايدٚيمم١ ٖٚممٞ مبجاسمم١     -

 سس.مجسن١ لاؾ١ ع٢ً املعا

 ١َّ  ٖٚٓاى ؾطاه بللس مما ذنس، ٖٚٛ ٜتعًّل سةهسٝات عا

ايٓا ١ٜٛ يف اّتااذ ايكسازات غش املٓاض ١ ٚ  املال١ُ٥ يًٛاقمع، ٚذيمو َمٔ هٕٚ     -

تهًّـ عٓا٤ اإلٜكماح، ٚيف بسطمٔ األسمٛاٍ اْعمداّ ايػمؿاؾ١ٝ، ٚغاي مًا َما ت مدٚ ٖمرٙ          

يج مات عمدّ تالؤَٗما، سعمد بٕ     ايكسازات از اي١ٝ، ٚهيٌٝ ذيو ايرتادع عٓٗا سعد ؾمرت٠  

تهٕٛ قد ؾعًت َا ؾعًمت، ٚضم  ت َما ضم  ت َمٔ قمسز،   ٜتشُمٌ َمٔ اختمرٖا بٟ          

 .ملٔ تكسز َٓٗا بٟ تعٜٛض َٚٔ غشَط ٚي١ٝ ٚ  ستاض ١، 

ٚ    تٓؿٝر لل  ٚللٛات ع٢ً ايٛاقع َ اغمس٠  -  سمال َمٔ هٕٚ هزاضم١ ايتمةثشات، 

ْٚظسٜات دماٖص٠   تهٕٛ لللًا إذا َا ناْت َكس٠ ساملٛاآا، ٚغاي ًا َا انرتاخ

هزاضمتٗا ايدزاضم١ ايٛاؾٝم١،     َٔ غش، ُتطتٛزه يتٓؿٝرٖا نُا ٖٞ يف زتتُعات بلس٣

ميهمٔ بٕ ْكممٍٛ عمٔ ٖممرٙ اذتماٍ  إْٗمما  سسمم١ َ اغمس٠ عًمم٢ املمٛاآا، ؾممإٕ صتشممت      

ل ختؿمل، ٚهيٝمٌ   صتشت، ٚإٕ بلؿكت )ؾال سمةع(، ٚنمجشًا َما ناْمت ٖمرٙ ايتذماز      

 ٕٚ بٟ تعٜٛض بٚ ستاض ١.َٔ هذيو ايرتادع عٓٗا 

ايتٓمماقض َمما سمما ايتؿممسعتات اذتهَٛٝمم١ اإلعالَٝمم١ ؾُٝمما سٝٓٗمما َممٔ دٗمم١،   -

ؾٗممرٙ ايطٝاضمم١ َعٝ مم١ ٚغممش   ،ٚسمما تًممو ايتؿممسعتات َٚمما ظتممسٟ عًمم٢ بز  ايٛاقممع   

َطمم ٚي١، ٚ  هاعئ يتطمم١ُٝ األغممٝا٤ سػممش َطممُٝاتٗا، َممجاًل  اضممتاداّ ع مماز٠ تعممدٌٜ        

 ؿشٝح زؾع بضعاز...ٖٚٞ يف ايتٛؾٝـ اي ،األضعاز

ٜٚٓذِ عٔ ذيو ٚغشٙ، تسى املٛاأ َتا لًا   ٜػمعس ساألَمإ ا قتؿماهٟ، ٚ     

 ايٓؿطٞ.  

 ما هو احلل؟

 ضةقرتح نُٛاأ ضٛزٟ سًًٛ  ستاًٚ  ا ستعاه قدز اإلَهإ عٔ ايسَٚٓط١ٝ 

  غّو بٕ اذتٌ ٜتعًّمل خبلم  اضمرتاتٝذ١ّٝ ق مٌ بٕ تهمٕٛ إدسا٥ٝم١، حتتماز         -

 بناهمي١ٝ ل ش٠ يًتازٜخ ُتطتاًـ َٓٗا ايعر، ٚتدزع ايٓتا٥ر. إ  هزاض١

  سمد َممٔ ؾسٜمل عُممٌ اضمرتاتٝذٞ ٜتُتممع سمارتر٠ ٚايهؿمما٠٤، بٚ ؾًٓكمٌ ؾممسم       -

عُمٌ اضمرتاتٝذ١ٝ َتاؿؿمم١ يف َٝماهٜٔ غممّت٢، تتُتمع ٖممرٙ ايؿمسم نؿمما١ْ تاَم١ َممٔ       

ّسٙ ٖممرٙ ستاٚيمم١ ايممتشّهِ مبكسزاتٗمما ٚلللٗمما ٚهزاضمماتٗا، ٚسؿمما١ْ تٓؿٝممر َمما تكمم      
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ايؿسم، ٚيف ايٛقت ْؿط٘ تؿعٌٝ ؾسم اضرتاتٝذ١ٝ بلس٣ ساملطمت٣ٛ ْؿطم٘ يدزاضم١ ٖمرٙ     

ٚتكدِٜ ايٓتا٥ر يتاليف ايطً ٝات ٚتؿشٝح املطازات. )زمبا ٖرٙ  ،ارتل  ع٢ً األز 

ايؿسم َٛدٛه٠ ايّٝٛ، بٚ َٔ ق ٌ، ٚيهٔ إٕ ناْت َٛدٛه٠ ٚنإ ايرٟ ٜل ل ع٢ً 

إذا  َػممه١ً بنممر َممٔ عممدّ ٚدٛهٖمما، ا عمماً     ؾٗٓمماى ،بز  ايٛاقممع َممٔ هزاضمماتٗا  

ٚزقاس١ لاؾ١ ع٢ً تٓؿٝمر ٖمرٙ    ايٓتا٥ر ِاضتجٓٝٓا ايتدّلالت األلس٣(. ٚتؿعٌٝ ؾسم تكِّ

 ارتل  نٝح ٜتهاٌَ عٌُ ٖرٙ ايؿسم ا ضرتاتٝذ١ٝ.

ايتشكٝمممل يف زتسٜمممات املتاسعممم١ عَُٛمممًا، ٚعمممدّ ايٛقمممٛف عٓمممد إقايممم١ سعمممض     -

ٌ قمد تهمٕٛ تطمّتسًا عًم٢ َما قماَٛا سم٘، يمٝظ ا مدف          ايؿاضدٜٔ ايت   تكّدّ سًّمًا، سم  

 احملاض ١ ٚسطظ ٚ  ايعكٛس١ املٓاض ١، سٌ تؿشٝح األللا٤ ٚايهٛازخ.

  ٚؾمل   ،إعاه٠ سٓا٤ امل ضطات ع٢ً بضماع اضمرتاتٝذٞ َتػّٝمس ٚؾمل املؿماحل      -

َػممسٚع اإلؾممالح   األغممااف ايممرٜٔ ٜطممتًُٕٛ َطمم ٚي١ٝ تًممو امل ضطممات، ٖٚممٛ يممظّ    

 .ادتُٗٛز١ٜ سعاٙ ايطٝد ز٥ٝظاإلهازٟ ايرٟ ٜ

تؿعٌٝ ايسقاسم١ ايتػمسٜع١ٝ ٚاحملاضم ١ٝ ٚايػمع ١ٝ ٚاإلعالَٝم١ ٚحتؿمٝٓٗا، ٚبٕ        -

تهمممٕٛ ايكمممسازات ايتػمممسٜع١ٝ ًَصَممم١ ٚبٕ ُٜؿّعمممٌ َ مممدب احملاضممم ١ تؿعمممٝاًل سكٝكٝمممًا       

غمهًًٝا، بَمما سايٓطم ١ يًسقاسمم١ اإلعالَٝم١ ؾممال سمد َممٔ ؾمسم َساق مم١ إعالَٝم١ يًكٓممٛات       

ّٚ ،املػسق١ ّٚ يمو     ،ٚقٓٛات ايعد ٚايتشكٝل يف األل از ايت تٛزهٖا، ؾسّسُا بٖمد٣ ايعمد

 عٝٛسو!

  سد َٔ ايؿؿٌ ايدالًٞ ٚارتازدٞ سما ايطٝاضم١ ٚا قتؿماه، ؾهمجشًا َما       -

١ تكّدّ ايتطٗٝالت يًذُٝع َكاسٌ َٛاؾك١ ضٝاضٞ َما، ٖٚمرا َما    ناْت ايدٚي١ ايطٛزّٜ

 بث ت ؾػً٘  سكًا.

ّٕ ت ّٓٞ ٚد١ٗ  - ْظس َا يف ا قتؿاه   ٜعين ت ّٓٞ املٛقمـ ايطٝاضمٞ ملمٔ امسح     إ

 ٖرٙ ايٓظس١ٜ بٚ تًو.

 ،بٕ تهممٕٛ ايتعٝٝٓممات يف َٛاقممع املطمم ٚي١ٝ قا٥ُمم١ عًمم٢ قاعممد٠ َ ضطممات١ٝ       -

 تعتُد ايهؿا٠٤ سعٝدًا عٔ ايتدّلٌ ايطٝاضٞ ايدالًٞ ٚاحملاؾؿ١ اذتصس١ٝ.

يف تكممممدِٜ بنمممماخ ٚ  ضممممُٝا ادتاَعممممات  ،اضممممتجُاز امل ضطممممات ايتعًُٝٝمممم١ -

ٚهزاضات ٚهعِ زضما٥ٌ َادطمتش ٚهنتمٛزاٙ تُٜٓٛم١ يف َ ضطمات عمّد٠، ٚبلمر ٖمرٙ         

ّٞ املهت ممات، سممٌ َٚممٔ      ايدزاضممات سعمما ا عت مماز، ٚا ضممتؿاه٠ َٓٗمما،   بٕ ت كمم٢ امم

املُهٔ بٕ حتمدخ غمسان١ سما َ ضطمات ايدٚيم١ ٚادتاَعمات سٗمرا ارتؿمٛف، إذ         

 ٌ بٚ مل تةلمر ؾسؾمتٗا،    ،ٚإٕ ناْمت غمش َعًٓم١    ،يدٜٓا قدزات ٚنؿا٤ات يف ايمدال

 ٜج ت ذيو ٚع٢ً األقٌ ايهؿا٤ات ايطٛز١ٜ يف ارتازز... 
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َّٗا بؾمممشال ا لتؿممماف   ٖٚٓممماى ايهمممجش َمممٔ اذتًمممٍٛ ايمممت ميهمممٔ بٕ ٜكمممد

َّ  األهزاز... ٚارتر٠، ٚيهٔ ع٢ً ب  ت ك٢ ا

إْٓمما ٚسعممد ٖممرٙ ايطممٓٛات ايعذمماف َممٔ اذتممسل ايظالَٝمم١ عًمم٢ ضممٛز١ٜ، ايممت          

اضمتٗدؾت اي ٓم٢ ايتشتٝمم١ ايجكاؾٝم١ ا دتُاعٝمم١ ق مٌ ا قتؿماه١ٜ ٚايطٝاضمم١ٝ، َما شيٓمما       

َؿّسٜٔ ع٢ً اضتكاليٝتٓا نػعظ ٜكـ لًـ قٝاهت٘ اذته١ُٝ يًطٝد ايمس٥ٝظ سػماز   

األضد، ٚيهٔ ع٢ً ايدٚي١ نُ ضط١ بٕ تًتؿمت متاَمًا إ  ايٛقمع املعٝػمٞ ايػمعّه      

ٍ      ،ٔايعاّ ايرٟ سًؼ َٔ ايط٤ٛ هزد١ بٕ ايهجشٜ َٚما   ،ٚزغِ َما ٜكَٛمٕٛ سم٘ َمٔ بعُما

ٞ  ،ميازضممْٛ٘ َممٔ َٗممٔ   ضممُٝا يف مممٌ ايتكمماِ  ؛  ٜطممتلٝعٕٛ تممةَا قممٛتِٗ ايٝممَٛ

ٚازتؿاع األضعاز ادتٓمْٛٞ، ٚزغمِ ذيمو ؾايػمعظ َتُطمو سدٚيتم٘ َٚ ضطماتٗا ألْم٘           

ٜسق٢ سايت ع١ٝ، ٚيهٔ يف ايٛقت ْؿطم٘ عًم٢ املٛدمٛهٜٔ يف َؿاؾمٌ َ ضطم١ ايدٚيم١       

بٕ ٜػممعسِٖ  ايممت   ميهممٔ ؛ا يًاممسٚز قً ممًا ٚقاي ممًا َممٔ َهممات ِٗ ايؿاُمم١ بٕ ٜ مماهزٚ

، ٚ  ضُٝا سعد تؿمسعتات َمٔ َطم ٚيا متمّظ     ٚدٛهِٖ ؾٝٗا مبعاْا٠ املٛاأ اي١َٝٛٝ

َّمم    ؛ايهساَمم١ ايٛآٝمم١ يف ؾممُُٝٗا   ١ عًمم٢ نايتؿممسعتات ايممت حتُممٌ يف اٝاتٗمما َٓ

١ّٝ ايدٚيم١   يت ك٢ ايدٚي١ قا١ُ٥، نجشٜٔ ايػعظ ايرٟ قّدّ غٗدا٤ ٜٚ ك٢ َٔ ؾّسح مبٓ

ٌئ ي كمما٤ ايدٚيمم١ إ  يًػممٗدا٤   عًمم٢ ايػممعظ يف َهاْمم٘،   ميهممٔ بٕ ٜهممٕٛ َممٔ ؾكمم

ةسٓا٥مم٘ يف ايممدؾاع عممٔ ايممٛأ يًػممعظ ايممرٟ مل ٜ اممٌ سٚ ،ايممرٜٔ مل ٜ اًممٛا سممةزٚاسِٗ

 .ه٠ هٚيت٘ٚضٝا
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ارتبطت السياسة باالقتصاا    
وظماات تتبااا     ،مااه ر ااز التااار   

معه التأثري حتى  ون الناس هذا، 
ومل تتمكه إىل اآلن مه بناا  ااااا   

 املستقمة عه تأثرياته.
وكااذلا االقتصااا  الااذ  هااو   
رعاليااااا ةاواااة وعاماااة      اااا   
اجملتماال لتااأمرب حكاامم حياا   كااه  
مااااه الك،ا ااااة، ويقياااا  ر عيااااة   

اهلاا ا اسااتمزار  مناساابة، ليبقااى  
ال ولة واجملتمل بأ ا   ورمها عمى 
غاااري واااعي   اةميااااً وةار يااااً،    
والقياااان بالوظي،اااة العاماااة الااا   

 ميكه اسنا ها لكمي ما.
لااذلا وااز  حن رمااا السياسااة  
بالن،عياااة وارتبا  اااا باملصاااا  مل  

باااك تكاااا    ,أا ماااه رااازا  حبااا اً  ااا
السياسااااة تااااممر بعاااا  حرعاهلااااا   

تبعااً   والكثري مه م،از اا ةطاااا  
لتو   ا االقتصا  ، ولو كاوت ق  

  رمت باملبا ئ إىل حرب.
وكممااااااا تكامماااااات السياسااااااة 
باالقتصاااا  وقامااات عماااى حساساااه  
كمماااااا  ااااا  وا  احااااااا هناااااا    

حبياااؤ  ااا     ؛و احااااا هناااا 
هاذا التكاماك إىل م  ا  ماه القااو      
يف اجلاااوبرب مااه حيااا  ح   ماال    

 بشز  م ما كمم حو وغز.
 

  

  



 هل من سياسة بال اقتصاد؟؟؟

 

 

ر  ًت٢ ك تت     تت ١    يستح كنذتتن َٔت َن    قتتة يًقاقتاخ  ييٚيٝتت١  يكا٥ُتت١ َٓتل  كتٛت

 َج١ٓٝ  ٢ً  ينغِ َٔ نٌ  الٖجز ز خ ٚحج٢  حلنٚت.

ٚقبتتٌت  يتتتياٍٛ ث  يب تتتر الاتتتي َتتٔت   نتتتا ٠ قت  ٝا تتتاخ ْا  تتت١ ٚ قج تتتارٜاخ   

ٛ خ نٓحتاو         ٜاا ٚنتإ  ُتنٙ اايسٓت  ْا  ١، ٚيهٔ قت حني ٚمل ٜتيّ ليتو  يٓحتاو الٛت

ا كٚ  ُتا  خ    ني، ببتي  ليتو  القج تار اتا  ٝا ت١ نرْت٘ الفتن٠،        منٛ  ك ٝت كٚ كٕ   يٓفطٝت

١ نايًقتة  ًت٢ حبتاٍ  رقستهنٜٔ       ثًو  يسٝا ١ مل ثهٔ كنذن َٔ حاي١ ْفق١ٝ  نضٝت

  كٜاّ  الحتار  يسٛبٝٝيت  يساال ٚ يكطة  ألَرينٞ، ٚ يشٛ ٖي نذري٠.

ل ني نتاٖي ا         ل ني يًقاقتاخ  ييٚيٝت١ ك جت  كحتي  يُٓٛت  ٚميهٔ يٞ   تجقن   منٛت

ٕ نتليو. ٚ ًت٢  تبٌٝ  رذتاٍ ٚيٝت           ٢ً َا لٖبح قيٝ٘ ٚ آلان يٝ  اايضتنٚ ٠ كٕ ٜهٛت

 َبار٥٘ ٚثٛ ٗاث٘.  حل ن  يقاقاخ   ٜن ١ْٝ َع  يقامل اااجاف

ِ كبضٌت  يقاقتاخ َتع بٓتزٜٚا        رججبع هللٙ  يقاقاخ دني  جلُٗٛ ١ٜ    ا١َٝ ثكٝت

 َٔت ثفستري َٓطكٞت رذٌت ٖتلٙ  يقاقتاخ       يبٛيٝفا ١ٜ قبٌ  ين حٌ ٖٛغٛ نابٝز ٚاقيٙ، بٌٗ 

 ييت حتٛيتح قت دتي ق١ ثتنال  يشتقبني، قت ر  ت١ كٕ بٓتزٜٚا  يهادٛيٝهٝت١ مل  تي         

َتٔت ٜٓحتتيٖا ٜٚستتقفٗا يًج فٝتتة َتٔت حايتت١  حل تتا   ألَرينتٞت  جلتتا٥ن قال  جلُٗٛ ٜتت١        

    ا١َٝ؟

فل...  اتا نتإ  ًٝٓتا ليتو يهٔت  يقٛ ٌَت          يتيت  قي دنٝة َجسنع كٕ بجش  ٔ  يٓت

فل، ٖٞت  ٓتتيٟ           كرخ ال تجُن   ٖتلٙ  يقاقتاخ ٚالٝتي٠ َٚضتطنر٠  يجكتتيّ كنت  َٔت  يٓت

  ٝا ١ ٚ قج ار.

 جلُٗٛ ٜتتت١    تتتتا١َٝ   ٜن ْٝتتتت١ كقاَتتتتح قت  آلٕ كبضتتتٌت  يقاقتتتتاخ َتتتتع  جلتتتتا ٠  

 يرتنٝتت١، ٖتٌت َتٔت ٚحتتي٠ قٜيٜٛيٛ ٝتت١  اَقتت١؟ ال ك جكتتي ليتتو اتٌت  اتتا ثشتتهٌ  يقكٝتتي٠   

،  تتاَم َقطتتاا يًٛحتتي٠  القج ٌ حادتٌت ٕ  يسٝا تت١ حت تٝت  تتار١ٜ  يجاَتت١، ٚاايجتتايٞ ثهتٛت

ٚيهتٔت َتتا ٖتٛت  يبتتيٌٜ  ال تترت ثٝحٞ يااتتجاف، كيتٝت  ٖتتل   القج تتار  رتتي ّٛ اجبتتارٍ     

ٔ    ا ٟ ْٛ ٞ ٜجحاٚز ١٦َ ث  ًَٝا  رٚال   ٜٓٛاا؟ ٖٚلٙ  البام  رفجٛح١ يًجقإٚ اتني  يبًتيٜ

 كنذن َٔ دلاٍ ٚ ٢ً دقٝي كنذن َٔ قض١ٝ.

  ٗ ا ٚنٝتتة كْٗتا  ْقهتتا      ٚكثتااع   جشت ارٟ اايقاقتتاخ  يجا ةٝت١ اتتني قٜتن ٕ ٚ ٚ ٝت

  ٔ  ًتتت٢  يتتتنغِ َتتٔت  الاتتتجاف ٚ اتتتا  يجبتتتأٜ ث  رشتتتنٚع      ،يسٝا تتت١ ٚ قج تتتار  يبًتتتيٜ

   ٜيٜٛيٛ ٞ يهٌ َُٓٗا.

 ي ١ٝٓٝ ٚنٝة حتٛيتح قت َتا ٜشتب٘  يج تاية      –ٚنليو ٖلٙ  يقاقاخ   ٜن ١ْٝ 

 ث  آلان ق٠ٛ هلا.   ال رت ثٝحٞ اني قٛثني ثن٣ نٌ َُٓٗا 

ٟٚ   ٜن ْٞت لتاو  يسٝا ت١ ٚلتاو  القج تار           َٚٔ  يضتنٚ ٟ كٕ ْتن٣ ث  رًتة  يٓٛت

ٚثهاًَُٗا ث حتكٝل  هليبني  يسٝا ٞ ٚ القج ارٟ، َُٚٗا ثهٔ  رقاْتا٠  يتيت  اْجٗتا    

ٖتتلٙ  ييٚيتت١ ٚ حل تتا   القج تتارٟ  جلتتا٥ن بتتنٕ  يقتت ٠ اايٓجتتا٥ز، ٚك تتجطٝع كٕ ك تتزّ كٕ     
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٣ رٚيت١ ث  يقتامل         ك ظِ لاو حت كل ييٚي١ َٔ  ارٓا  يذايتر ٖٛت كْٗتا ك ت خ كنت  ٚ قٛت

ر٠ قت  ثفتام ةست١ ز ٥تي ٚ حتي، يجقطٞت قٜتن ٕ كمنٛل تاا  ًت٢ لتاو            ، ٢ً  يرت  ع ٚ يقٛت

  يسٝا ١ حني متجًو  القج ار.  

ٚقي ك طح  ي ني كنذن  ألَذ١ً ٚضٛحاا  ٢ً كٕ ال  ٝا ١ اا  قج ار حني  زيح 

اٜا  ييٚي١ٝ حنٛ  شنٜٔ  اَاا، ٚحني  َجًهح  قج تار ا قٜٛتاا َجٝٓتاا ثقت      ْفسٗا  ٔ  يكض

ا٘  يقتامل، َقجُتي٠  ًت٢  ال تجذُا   خلتاا ٚ  تاٌَٝ ك ٓبٝت١ ٚ ضتق١  الٜتيٜٛيٛ ٝا  ًت٢           

٠ قت  يستتاح١  ييٚيٝتت١ ٚ بقتتح ٜتتيٖا  ايٝتتاا افٝجتٛت    يتتنف ٚيتٛت قت حتتني، حٝٓٗتتا  تتارخ ٚاكتٛت

ٞ   ،شنٚ ٗا  يقيٚ ْٞ  ٢ً  ٛ ١ٜنٗري ث َٛ  ١ٗ  يٛالٜاخ  رج ي٠ َٚ  ،َع  يفٝجٛت  ينٚ ت

    اٛ ٛر كقطات ٚيٝ  قطباا ٚ حي ا. يجقٝي يًقاقاخ  ييٚي١ٝ اقض  يجٛ زٕ

 ٚيهٔ َال   ٔ ثننٝا ٌٖٚ ٖٞ  يٛ ٘  آلان يٓحاحاخ  ا ثٗا  يشنق١ٝ؟

ِ   ،ٖٓاى َٔ ٜقرتف يرتنٝا )  يقي ي١ ٚ يج١ُٝٓ( ٗ آحاحتاخ نتبري٠ َُٚٗت١     ،ٚكْتا َٓت

يسٝا تت١ قت حتني،  ٝتتر ثفتتاانخ ل خ   تن لٖتتك ا تتفن َشتتانٌ،    ًت٢ دتتقٝيٟ   

م   ًتٞت        ٚلاحتتاخ ث  القج تتار حتتني متهٓتتح َتٔت ْكتٌت  يبضتتا٥ع  يرتنٝتت١ َتٔت  يستٛت

 ًت٢  يتنغِ َٔت  يضتن   يفتارو اا جُتار        ، اا ٚ ي بٝٗا ضايج٘ ؛ رٓٗو قت  ٛم ققًُٝٞ

ٛ  ٗت١ كٟ قطٝقت١ كٚ حايت١    ر جٛ ر٠ ايٜاا يًُٓجز  يٛالين  يلٟ ٜظٌ ٖٛ  يضُا١ْس يسًق١  ر

 ح ا .

ح ثننٝا ناٖيَ   ٢ً  يّ رمي١َٛ ٚ  جُن    يسٝا ١  يكا٥ُت١  ًت٢ غتري    ٚيهٔ ظًّ

 قج ار، ٚليو افقٌ َا ٜجٓاز ٗا َٔ ثٛ ٘ قت  يػنت ثا ٠ كٚ  الْهفا٤ حنٛ  يشتنم حتني   

 ؛ةلهلا  يػنت ثا ٠ كان٣،  يػنت  يلٟ مل ٜسجسؼ ال ٖل   القج تار ٚال ثًتو  يسٝا تاخ   

م  ر ٤ َتتيْٞ  يظتتاٖن     ُا اقتتيَا كظٗتتن ك رٚغتتإ ْز جتت٘  يقذُاْٝتت١ قبتت١ نتتن ١ٝ بتٛت ٚال تٝت

 كدٛيٞ  خلطٛ خ.

ل   يرتنتٞت ٖتتتل   يجٓكتٌت  يستتتنٜع ٚ رفتتا ٧ َتتٔت       ٚز ر ث حايتت١  الْف تتاّ ث  يُٓتتٛت

 حلضٔ  ألَرينٞ قت  حلضٔ  ينٚ ٞ، ا ارب١ ثا ة١ٝ  قًح  ينٖإ  ينٚ ٞ  ًت٢  

، بهتتذريٕٚ ٜتتنٕٚ كٕ ال دااتتتح ث       تتا  نتتن  كقتٌت  تتي ٠ٚ ْا  تتاا      قت  آلٕ  ًتت٢  ألقتٌت

  يسٝا ١   اٛ ١ْٝ يرتنٝا ك رٚغإ.

 ألٕ  يننٕٛ قت ٖلٙ  يٓز ١  يسًطا١ْٝ نايننٕٛ قت  يقكنت ث نة ح ار.

 ٚ يسؤ ٍ  يلٟ الاي َٓ٘ َال   ٔ  يسٝا ١  ٓيْا َٚال   ٔ  القج ار؟؟

ٌ ٚكٕ  ألَٝت١ ثشتهّ   ،ٟٛ َج ًتة اار٨ لٟ اي٤ ْن٣ كٕ  القج ار  يقناٞت ز   ٞت   ت   

كنذن َٔ  بقني ث  را١٥، ٖٚل  َؤنن اطري يهٓ٘ يٝ   رؤنتن  يٛحٝتي كٜضتا يًياليت١     

 ًتت٢  يتتنغِ َتٔت   َٚاقتتي ٖتتل   القج تتار  تٔت  حلي دتت١ ٚ رهٓٓتت١،   ، ًتت٢ فًتتة  قج تتارْا 

  يجكيّ اطٛ خ ٚ  ق١  ٢ً ٖل   ي قٝي ث كنذن َٔ  نا١ ْج٢ُٓ كٕ ثجااع.
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يقنت بنْٗا يٝسح اقٝي٠  ٔ البٝق١  القج تار َتع   تجذٓا٤ ٖٓتا كٚ     كَا  يسٝا ١  ٓي  

ٕ ث حلظتت١ َتتا    ١ ٚثهتتار كٕ ثهتٛت  ٖٓتتاى، يهٓٗتتا ث دلًُتتٗا ال ثجهاَتٌت َتتع  يسٝا تٝت

ٍ اترٕ يتيٜٓا  ٝا ت١ قتار ٠  ًت٢ حتكٝتل            َجٓابن٠، ٚال ٜقجي اتليو ٚال ٜشتهٌ ر اَت١ يًكٛت

َطًٛاتاا َٓتا كٕ لٝتة رتال      لاحاخ ث ظٌ ٖل   خلًٌت  يكتا٥ِ ث  القج تار، ٚ آلٕ يٝت      

الٔ  يقناٞت )    ٕ َترت   21ل ح رٍٚ كٚ ٚا١ٝ ال َساح١ ييٜٗا ٚال دنٚ خ نُستاح١  يٛت ًَٝٛت

ت    َناع( ٚبٝ٘ كن   ْجا  ٚ حجٝاالٞ ْفطٞ اً٘  رقارٕ ٚ رٛقع ٚااقٞ  رُٝز خ، اٌت  رطًٛت

َت١  دنقٌت  يكتن    يسٝا ٞت ث اي    كٕ ْقٌُ  ًت٢  اتل  يسٝا ت١ ااالقج تار  اطتا ثفا ًٝتاا      

    يكن    القج ارٟ.

ٕ  يشتتتتاٖي  ألٚضتتتت   ًتتتت٢ غٝتتتتات  يسٝا تتتتاخ     ٚثهتتتتار رٚيٓتتتتا  يقناٝتتتت١ كٕ ثهتتتٛت

 القج تار١ٜ، ٚ ًت٢ اكتا٤  يجحنات١ ْاظُتا ٚحانُتا يًكتن    القج تارٟ، ٚث   ٌُت بتتنٕ          

ٗض اايجحناتت١         رٚيٓتا َتا ز يتتح ثسج ضتن  تتا ت  يػتنت ثتا ٠ ٚ يشتتنم ثتا ٠ كاتتن٣، ٚال ثٓت

 نٌ  قج ار قطنٟ ث قالا   القج ار  يكَٛٞ  جلاَع.  يٛال١ٝٓ  يٓااق١ َٔ ا ا٥ص

بري حايتت١ َتٔت  الزرٖتتا   القج تتارٟ اقتتي      ث يبٓتتإ ل تتح  يسٝا تت١ قت حتتني ث ثتٛت

٠ نتن ١ٝ٥ كَتاّ  ت١ً  يقُتاخ  أل ٓبٝت١،         ال جكاٍ  ٝر حابظح  يًري٠  يًبٓا١ْٝ  ٢ً قٛت

ب        ن بتنا  ٌُت ْٛ ٝت١    ٚنٗيخ  أل ٛ م حننت١ ْٚشتاالاا  ا ٜتاا َتع  ْجفتا٤ يًبطايت١، ٚثٛت

ثي ِ ٖل   القج ار  خليَٞ، ٚ يلٟ ال ٜسجٓي قت دٓا ١ كٚ ز   ١ كٚ دنٚ خ البٝقٝت١ َتا   

 .2791كر٣ قت َا ٜشب٘  الْٗٝا   القج ارٟ نرحي ْجا٥ز  حلنت  أل١ًٖٝ 

ز نتتتٗيْا نُتتتاا ٖتتتا٥اا َتتٔت  يذتتتنٚ خ  يٓفطٝتتت١، ٚمل ْشتتتٗي    ٚث َقظتتِت رٍٚ  خلًتتٝت

ٔ  ٛ اثت   جُتع  يكتارّ    قج ار ا ْااقاا َٔ حا اخ   يبتي ٠ٚ قت   تن  يستن ١ ٚ  ُقتاخ      َت

  ي ٓا ١ٝ  رٓيبق١ الَجاى  أل ٛ م  يقار١ٝ قٛر٠  رٓجز ٚ خنفا   قنٙ.

كٚ  قج ار ا قار  ا  ٢ً  ي ُٛر ٚيٛت ألٜتاّ كَتاّ ح تا  ثفنضت٘ ٖتلٙ  ييٚيت١ كٚ ثًتو،         

ال  ال تقاباخ     نا١ قطن حتني كغًكتح  يستقٛر١ٜ  حلتيٚر َٚٓقتح حننت١  يطتري ٕ،        ٚيٛت

  ألٚي١ٝ   ٜن ١ْٝ ٚ يرتن١ٝ الْٗا خ ٖلٙ  ألَا ٠   ظ١ٝ افقٌ با ٌ.

ٚحاٍ اك١ٝ ٖلٙ   ُٝاخ ال ةجًة نذري ا بارتيان خ ث  ر تا ف  يقارٝت١ ٚحنٜت١     

ٚ  ٝا تت١ َستتجك١ً ل خ ْٗتتز   ك يج تتنف ذلتتيٚر٠، ٚحجتت٢ حنٜتت١  يج تتنى يبٓتتا٤  قج تتار      

ز ٍ حتح  حلُا١ٜ َكااٌ َا ٜتي ٙ َٔت ًَٝتا  خ  ًت٢       يلٟ َا ؛ ٝارٟ يٝسح اٝي  حلانِ

  خلز١ٜٓ  ألَرين١ٝ.

ٚيٓا كٕ ْسرٍ  ٔ  يسٝا اخ ث اك١ٝ  يبًي ٕ  يقنا١ٝ ٚال ُٝا  ييت  َجًهح قن  ٖتا  

( ٚ قح قت  يقن م  جلز ٥ن يٝبٝا َ ن  ٛ ١ٜ رسجكٌ ٚ يسٝارٟ  رحاا الٜٛاا َٔ  يزَٔ )

٢  يكطتتاع       يقتتاّ، ٚمل ٜهتٔت اكتتيٚ ٖا كٕ ثظتٌت  ٖٝٓتت١    آتتا٤  قج تتار رٚيتت١ حتتتح َستُت

 قج ار حن  كمسايٞ ميجًو  يكن    يسٝا ٞ نُا ناْتح  ًٝت٘  حلتاٍ قبٌت دٛت  خ ٖتلٙ       

 يبًي ٕ  ييت قاَح ٚالنحح   ن  جلُاٖري اك٠ٛ ٚثردنخ نذري ا اايجحتا ت  النترت ن١ٝ   

   ث  يقامل.
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امسحااا     سيجاتي سادثتي   
ن أتاسل هلل سبحدنه وتعاد  أا ن   أ

يصاا ش باا أي  ا ذلااأ وااا  أدوا   
ا شاااا جان وعااااجلش وااااا  ا ذ اااا  
أد شفدن وإطالق ساذا  اختافنيف    
وا نصااااذ  ةاااااديأش و اااا  ا شاااا ذ 
 اااذ يأ وأو ااادن اكااادث ا  فاااد    
ا عذ  وا  هاخ  ا اجواا ا  ذعاأ    
 احااد يف مثل هخا ا عنااان اااد ش   

دقاااا  إ  أمااااجل اخااااا  أن  داجياااادً
قااااج  يف أن أاخةاااافاط اخنياااااا ش و

 حبثاااااي هاااااخا قي اااااأ م اااااد أش   
وساا وف ج يف  اااادق ااقفصاادثق  

 اختنيط ا فد   
أاااااجد اخ جماااااأ  خااااادحا  - أواً

 احلذ  وا  ساديأ وخدحا اآلن؟. 
ماااااادهي م بااااااذا    - ثدنياااااادً

ذ  ااقفصااادث ا ةاااادق قبااال احلااا
 وا  ساديأ؟. 
ماااااادهي م بااااااذا    - ثد ثاااااادً

ااقفصااادث ا ةاااادق ةاااالد  ااا ا  
 احلذ  وا  ساديأ و ف  اآلن؟. 

ماادهي  -أااجد امتد ااأ  - داأعاادً
ا ذؤياااأ اخةاااف بايأ  اتاااذو  ماااجل   
تجاويد  احلذ  ااقفصدثيأ واا   

 .ساديأ؟
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 ٕ ا صس١ً٦ خمنرسسز خمُٖٝسس١ َسسٔ ا  ٛدسس١  خمٚقس  دسس خمط ي  سسٞ دة صسس١ً٦ يكٓسسة    

حٝث خمٕ يهٌ صؤاٍ خمنرز َٔ  ٛاب خمَة اجلٛاب ٖٛ اصسجاةد١ يضسؤاٍ دس ع َ س      

 يًجضًضٌ ايٛارع خم الٙ:  دذات٘  ٚصأ ةجل ٖذا املٛفٛع ٚفكًة

 بدل املقدمة: ملاذا احلرب على سورية وملاذا اآلن؟: -أوال 

ثز١ٜ دإٔ اخل س  اسصسج ُةر١ٜ ٚصةؽس١    تؤن  اي راصةط ٚايٛقة٥ع ايجةرخي١ٝ ٚا 

ايهرب٣  ٢ً صٛر١ٜ د خمط َٓذ فاز ايجةرٜط  ٚنجأنٝ  يسذيو ف ًس٢ ا ر    يًك٣ٛ 

/ قبٌ املٝالع حؾًت حزب )قةعؼ(  ٢ً ْٗز اي ةؽٞ د  قسٛاط  4721ايضٛر١ٜ ص١ٓ /

املًسسو )رَضسسٝط ايرسسةْٞ( ًَسسو َؾسسز ٚ)ااٝرسسٝ ( دكٝسسةع٠ املًسسو )َسسٛاط يًسسٞ ايرسسةْٞ(     

 ٖسذٙ امل ةٖس ٠ َسٔ خمٚا٥سٌ     ٚاْجٗت امل زن١ د كس  َ ةٖس ٠ ؽسًذ دس  اي سزف   ٚت جسرب      

  ٖٚذا ٜؤن  تأثري املٛقع اجلغزايف  ٢ً ايجغرياط ايضٝةصس١ٝ  امل ةٖ اط اي ةمل١ٝ خمٜقًة

ٚاسقجؾةع١ٜ ٚاس جُة ١ٝ ٚمبٛ بٗة ٜجِ صًل خمْضةم  ةمل١ٝ   ٜس ٠ يف ٚاقسع اي القسةط    

١ً )ْٗة١ٜ ايبخةر ٚد ا١ٜ ايٝةدض١( فٗسٞ ؽس   اي ٚي١ٝ مبفَٗٛٗة ايٓضيب  َٚٛقع صٛر١ٜ ٖٛ

ٚؽٌ د  )ايبخز ا دٝض املجٛص  ٚاخلًٝج اي زدٞ( ٖٚٞ ْك س١ ارتهسةس  ةملٝس١  ْٗسة     

ٖٚسذا   سٌ َٓٗسسة    )خمصسٝة ٚخمفزٜكٝسة ٚخمٚرٚدسة(      كس ٠ ٚؽسٌ دس  قسةراط اي سةد ايك  س١      

ٖسس فة يهسسٌ ايكسس٣ٛ اسصسسج ُةر١ٜ ٚهل سس  سحجال سسة )اسحسسجالٍ اي رُسسةْٞ ٚايفزْضسسٞ   

قسسةٍ ٚسٜسسز ايسس فةع ا َزٜهسسٞ يف صسسجٝٓةط      ٚايؾسسْٗٝٛٞ ٚاسَزٜهسسٞ..(. اهل  ٚ سسذا  

ايكزٕ املةفٞ )خمٕ صٛر١ٜ ٖٞ خمنرب قة  ٠ طريإ  ضهز١ٜ ثةدج١ يف اي سةد(  ٖٚسذا   

يشٜسسةع٠ تٛا س ٙ يف صسسٛر١ٜ  ٚد تغسسٗ    ( حةيٝسسًةNATOٜفضسز تؾسسزفةط حًسسن )ايٓسةتٛ   

/ دكٝسةع٠  4721إس َسع اازنس١ ايجؾسخٝخ١ٝ اةٝس ٠ صس١ٓ /      صٝةصًٝة صٛر١ٜ اصجكزارًا

ة٥  املؤصط )حةفغ ا ص ( ٚمت ايرتنٝش  ٢ً اصجكالي١ٝ ايكسزار ايسٛطو ٚيزٜسز    ايك

ا ر  احملج١ً ٚيكٝل ايجُٓٝس١ املضسج ا١َ ايس  تٛيس ا  ٛاَسٌ قٛتٗسة َسٔ لاتٗسة ٚيسذاتٗة          

ٚدذاتٗة  َٚٓذ لاى ايجةرٜط د خمط يًُض  ةط ايغزد١ٝ ٚايؾٗٝٛخمَزٜه١ٝ َٔ َغسةرٜع  

بري ٚايفٛفسس٢ اخلالقسس١ َٚسسة ٜسس  ٢ ايزدٝسسع  تكضسس١ُٝٝ )ايغسسزم ا ٚصسس  اجل ٜسس  ٚايهسس 

اي زدسسٞ ٖٚسسٛ ردٝسسع ؽسسْٗٝٛٞ ٚتؾسسخز  زدسسٞ( ٚدريٖسسة  ٚايسس  ٖسس فٗة تكضسسِٝ املكضسسِ   

ٚجتش٥سسس١ اةسسسشك نةصسسسجهُةٍ ستفةقٝسسس١ )صسسسةٜهط دٝهسسسٛ( ٚي  سسسةط ايغسسسزب    

اسصسسج ُةرٟ ايسسذٟ ٜضسس ٢ يًضسسٝ ز٠  ًسس٢ َٓ كجٓسسة ٜٚ ًكسسٕٛ  ًٝٗسسة َٓ كسس١ )ايغسسزم     

ْجفل َع ٖذٙ املؾس ًخةط   )ا ع٢ْ ٚا قؾ٢( ٚحنٔ س ا ٚص ( يجُٝٝشٖة  ٔ ايغزم

 ْٗسسسة َفسسسةِٖٝ ت جُسسس  ايٛاقسسسع اجلغسسسزايف ٚتٓفسسسٞ اسْجُسسسة٤ ايسسسٛطو ٚايكسسسَٛٞ ٖٚسسسٞ         

ٖٚهسسذا ص سس    َؾسس ًخةط )دزٜ ةْٝسس١( َ ٝةرٖسسة ايب سس  خمٚ ايكسسزب َسسٔ دزٜ ةْٝسسة      

 41/3/7144يفٝس١ اجل ٜس ٠ بسزب عسة١ًَ َسٔ تسةرٜط       سصجٓشاف ٚاحجٛا٤ صٛر١ٜ يف ا 



 أ.د: حٌان أحمد سلمان

 

 

/  ةّ فإِْٗ  اسشٚا  سٔ ليسو ٚيهسٔ َسة      44هٔ د   َزٚر خمنرز َٔ خمح   غز /ٚي

َسٔ صسالٍ    د ٜضج ٝ ٛا يكٝك٘ دةيك٣ٛ اي ضهز١ٜ د خمٚا ٜض ٕٛ يجخكٝك٘ اقجؾسةعٜةً 

ٝاسس١ ٚايفٛقٝاسس١ دٛصسسة٥ًِٗ ٚٚصسسة٥ٌ          تسس َري َزتهسسشاط اسقجؾسسةع ايضسسٛرٟ دبٓٝجسس٘ ايجخج

اسقجؾسسسةعٟ َسسسٔ ) كٛدسسسةط   ؾسسسةدةتِٗ اارٖةدٝسسس١  ٚدزخمٜٓسسسة فسسسإٕ تسسس ا ٝةط اارٖسسسةب 

ٚحؾسسةر( قسس  تجاسسةٚس يف تسس ا ٝةتٗة تسس ا ٝةط ااسسزب اي ضسسهز١ٜ  ٚ سسذا اصسسجض َٛا 

اارٖةب اسقجؾةعٟ دهٌ خمْٛا ٘ ف  صٛر١ٜ ٚدغهٌ يسةين ملٝرسةم ا َسِ املجخس ٠     

ٚايًسج  حس عتة     / َٔ ايفؾسٌ ايضسةدع  14/ ٚ/37ٚايغز ١ٝ اي ٚي١ٝ ٚصةؽ١ املةعت  /

ؾةر ٚاملجقُٓج  فسز  اي كٛدسةط ٚاارٖسةب فس  ايس ٍٚ      خمصط فز  اي كٛدةط ٚاا

اي  تٗ ع ايضًِ ٚاسصجكزار اي سةملٞ  ٚدس ا ايٓفسةم ايضٝةصسٞ يًس ٍٚ ايغزدٝس١ يف خم ًس٢        

ِْٗ يف تؾزحيةتِٗ فإٕ ايك٣ٛ املكةت١ً  ٢ً ا ر  ايضٛر١ٜ ٖٞ ق٣ٛ خمَضجٜٛةت٘ د يٌٝ 

ملٓبرك١  ٔ تٓعسِٝ اة س١   إرٖةد١ٝ َرٌ )عا ػ( ٚ)ايٓؾز٠( ٚاصج ةستُٗة ايضزطة١ْٝ ا

)ااصٛإ املضًُ ( ٖٞ اة ةط إرٖةدٝس١ ٚيةردٗسة صسٛر١ٜ  فهٝسن تؾسٓن صسٛر١ٜ       

دأْٗة تٗ ع ايضًِ اي سةملٞ!،  َٚسٔ  ٛاْسإل اارٖسةب اسقجؾسةعٟ املضسةين ملٝرسةم ا َسِ         

 املجخ ٠ ٖٚٞ  كٛدةط َٔ طزف ٚاح  ْذنز  ٢ً صبٌٝ املرةٍ ٚيٝط ااؾز: 

 ٚقةْٕٛ دٛيجٕٛ ٚصٝشر ٚدريُٖة. 4721اي كٛدةط ا َزٜه١ٝ َٓذ ص١ٓ  (4

 دة  َزٜهة.ٚ كٛدةط اسيةع ا ٚردٞ ٖٚذٙ فزفت دضبإل تب ١ٝ خمٚر (7

 .72/41/7144 كٛدةط  ةَ ١ اي ٍٚ اي زد١ٝ َٔ تةرٜط  (3

 كٛدسسسةط تزنٝسسس١ ٚعٍٚ خمصسسسز٣ ٚقسسس  مت ا جُةعٖسسسة د سسس  خمصسسسبٛع َسسسٔ فسسسز    (1

  كٛدةط اجلةَ ١.

ٌ ٖسسسذا تضسسسهت صسسسٛر١ٜ دكزارٖسسسة ايسسسٛطو ٚعحسسسز اارٖسسسةب ٚخمٕ       ٚردسسسِ نسسس 

 ًس٢   )فًض  ( ٖٞ دٛؽسًجٗة  ٚيهسٔ ْكسٍٛ خمٕ ٖسذا اارٖسةب اسقجؾسةعٟ خمثسز صسًبةً        

نسٌ املؤعسزاط اسقجؾسةع١ٜ ٚاةجُ ٝس١  ٚيهٓٗسسة فغسًت يف يكٝسل َاردٗسة ٚصةؽسس١        

عٟ )صسجٝن  إصكةط اي ٚي١ ايضٛر١ٜ ٚيًٜٛٗة إىل )عٚي١ فةع١ً( ٖٚٓة ْجفل َع اسقجؾسة 

راي كٛدةط اسقجؾةع١ٜ  إٕٖجه٘( ٖٚٛ َٔ خمعٗز اسقجؾةعٜ  ا َزٜهٝ  حٝث قةٍ 

ق  تأتٞ دٓجة٥ج  هض١ٝ يًٗ ف ايذٟ ا جُ ط يجخكٝكس٘د  ٚدزخمٜٓسة خمٕ  ٛاَسٌ ايجُٓٝس١     

ٖسسٞ  ٛاَسسٌ عاصًٝسس١ قبسسٌ إ تهسسٕٛ صةر ٝسس١ ٚت جُسس   ًسس٢ اسصسسجغالٍ ا َرسسٌ يًُسسٛارع  

ٜسس١ ٚيف َكسس َجٗة املسسٛارع ايبغسسز١ٜ  ٖٚسسذا ٖسسٛ صسسبإل    املجةحسس١ َسسٔ طبٝ ٝسس١ َٚةيٝسس١ َٚةع  

 اازب  ٢ً صٛر١ٜ ٚصةؽ١ يف ٚقجٓة ااةيٞ. 



 لماذا الحرب على سورًة؟ وما هي تداعٌاتها االقتصادًة؟ وآلٌة الخروج منها؟

 

 

 ماهي مؤشرات االقتصاد السوري قبل احلرب على سورية؟: - ثانيًا

ْس٘ حكسل   أااسزب د  ٌتب  يٓة َسٔ صسالٍ يًًٝٓسة ملؤعسزاط اسقجؾسةع ايضسٛرٟ قبس       

 ٚ تزافسسل ٖسسذا َسسع ايجُضسسو دسسٓٗج  ْجسسة٥ج إبةدٝسس١ ٚصةؽسس١ يف  ٗسس  ايجخسس ٜث ٚايج سسٜٛز 

 ( َؾس ًذ ايضسٓٛاط  7144حجس٢  7111خمطًكت  ٢ً ايضسٓٛاط )   ايجؾخٝذ  ٚاقجؾةعًٜة

حكسسة٥ل  -)اي غسسز ايذٖبٝسس١( اْعسسز نجسسةب )صسسٛر١ٜ يف َٛا ٗسس١ ااسسزب ايهْٛٝسس١       

/ ٚمت تأيٝفس٘ دجٛ ٝس٘   7147َٓغٛراط ٚسار٠ ايركةف١( ٚايهجةب ؽس ر صس١ٓ /   –ٚٚثة٥ل 

/ عٍٚ  زدٝس١ ٚدإعسزاف ايس نجٛر٠    1  َسٔ سضس١ /  نزِٜ َٚع جمُٛ ١ َسٔ ايبسةحر  

)جنةش اي  ةر( ْة٥إل ايضٝ  ر٥ٝط اجلُٗٛر١ٜ ٚتٓةٚيست يف ايبخسث املضؾسؿ يسٞ ٖٚسٛ      

ٚدةيجخًٌٝ تب  يٞ خمٕ خمدًبٗة  ًا/ َؤعز471اجلةْإل اسقجؾةعٟ ٚدةيجخًٌٝ خمنرز َٔ /

ردِ رق١ُٝ َٚٔ َؾةعر دزد١ٝ  ١نةْت إبةد١ٝ ٚيف يضٔ َضجُز ْٚذنز َٓٗة ٚدًغ

 ا جشاسْة مبؾةعرْة  ٚق  ؽٓفت ٖذٙ املؤعزاط فُٔ املؤعزاط ايه١ًٝ ايجةي١ٝ: 

/ َؤعزاط خمصةص١ٝ 1يضٔ رؤٚظ املزدع اسقجؾةعٟ ايضخزٟ ٜٚجقُٔ خمرد ١ /

:ٖٞٚ 

%/ صٜٓٛة صسالٍ  7 1سٜةع٠ َ  ٍ ايُٓٛ اسقجؾةعٟ دغهٌ ٚص ٞ دأنرز َٔ /

 ٖذٙ ايفرت٠.

ٔ ايٓةحٝسس١ ايهُٝسس١ ٚايكُٝٝسس١ ٚدة صسس ةر  سٜسسةع٠ قُٝسس١ ايٓسسةتج احملًسسٞ اااسسةيٞ َسس  

/ خميسن دزَٝسٌ َٜٛٝسة َٚسٔ ايكُسذ إىل      311ايرةدج١  فك  ٚؽٌ إْجة ٓسة َسٔ ايسٓف  إىل /   

 ْجةج اخلقةر ٚايفٛان٘ ٚايشٜجٕٛ ٚايك ٔ ٚدريٖة. إ/ ًَٕٛ طٔ ٚساع 1/

/ 11سٜةع٠ ايؾةعراط ٚاملضسجٛرعاط ٚاحملةفعس١  ًس٢ صس ز ايؾسزف  ٓس  حس ٚع /       

ْسس٘ حسس ع دسسةخل   ايضسس١ٜٛٓ  خم %/ ٖسسةَػ تذدسسذب  ًُسسًة3 -_/+ ريسسري٠ صسسٛر١ٜ يًسس ٚس

 %. 1_ٖةَػ تذدذب +

/% 3ز1ثبسسةط َ سس يٞ ايجقسسضِ ٚايب ةيسس١ حٝسسث نسسةٕ َ سس ٍ ايب ةيسس١ اسس ٚع/        

% ٚقبًسسست صسسسٛر١ٜ ن قسسسٛ يف َٓعُسسس١ ايجاسسسةر٠ اي ةملٝسسس١ يف صسسس١ٓ 7ٚايجقسسضِ اسسس ٚع  

 / ردِ املُةْ ةط ا َزٜه١ٝ ٚايغزد١ٝ.  7114/

ٛا ٍ اسقجؾسسةع ايضسسٛرٟ َسسٔ اسقجؾسسةع ايزٜ سسٞ إىل اسقجؾسسةع ايؾسسٓة ٞ َسسع        يسس

ْٚؾسسن   حٝسسث ساعط ايؾسسةعراط َسسٔ ايضسسًع املؾسسٓ ١   ؛ايجٛ سس٘ حنسسٛ اقجؾسسةع امل زفسس١ 

 املؾٓ ١ ٚتزا  ت ق١ُٝ ايؾةعراط َٔ املٛاع ا ٚي١ٝ. 

ٔ % / ٚيضاسس77)قُٝسس١ اسصسسجرُةراط إىل قُٝسس١ ايٓسسةتج( /  سٜسسةع٠ َ سس ٍ اسصسسجرُةر

 ي بك١ ايٛص ٢ ٚاملؤعزاط اس جُة ١ٝ.ٚاقع ا



 أ.د: حٌان أحمد سلمان

 

 

ٔ ٚاقسسسع  ُسسسٌ ٚيضاسسس  متا اصسسسجخ او صسسسٛم ا ٚرام املةيٝسسس١ ٚساع  سسس ع املؾسسسةرف

ٔ  ُسٌ َؤصضسةط ايجسةَ  اخلةؽس١ ٚٚؽسسًت     خمٟ يضاس  ؛املٓعَٛس١ املؾسزف١ٝ ٚايجأَٝٓٝس١   

 %/. 51ْضب١ َضة١ُٖ ايك ةع احملًٞ اااةيٞ إىل خمنرز َٔ /

ٚساعط ْضب١ َضةُٖج٘ يف ايس صٌ ٚ كس  املسؤتز    ساع اسٖجُةّ دةيك ةع ايؾٓة ٞ 

ايؾٓة ٞ ا ٍٚ يت ع ةر ٚحقز املؤتز ايضٝ  ر٥ٝط اجلُٗٛرٜس١ ايس نجٛر )دغسةر    

 ا ص ( ٚمتا ٚفع َزتهشاط ايج١ُٝٓ ايكةع١َ. 

متا ٚفسسسع ا صسسسط اي ًُٝسسس١ ٚاي ًُٝسسس١ يًجغسسسةرن١ٝ ٚ)ااهَٛسسس١ اسيهرتْٚٝسسس١(     

 ٚايجفة ٌ د  ايك ة   اي ةّ ٚاخلةـ. 

 تةَ  اسنجفة٤ ايذاتٞ َٔ ايضًع ٚاخل َةط  ٚتزافل َع تؾ ٜز ا عٜٚس١ إىل  مت

 / عٚي١ َٔ عٍٚ اي ةد.71خمنرز َٔ /

يضسسٓت املؤعسسزاط اس جُة ٝسس١ َٚؤعسسز )اجلٓسس ر( خمٟ ٚفسسع اسْسسةو ايضسسٛرٜةط     

ٚساعط املزانسسش ايؾسسخ١ٝ    دسس يٌٝ سٜسسةع٠ ْٚضسسب١ ا َٗسسةط ايًسسٛاتٞ ٜسسٓادي يف املغسسةيف    

 تٛصع ايك ةع ايؾخٞ خمفكٝة ٚ ُٛعٜة  ٢ً ا ر  ايضٛر١ٜ.  ٚاخل َةط اي ب١ٝ

تزا سسسع َ سسس ٍ ا َٝسسس١ ٚساعط ْضسسسب١ ااْسسسةو املًجخكسسسةط يف ايج ًسسسِٝ ٚيف َٛاقسسسع       

 املضؤٚي١ٝ ٚاةجُ ١ٝ ٚايضٝةص١ٝ ٚدريٖة. 

قسسٌ عٍٚ اي سسةد َ ْٜٛٝسس١ يًضسسةرج ٚتزا  سست قُٝسس١ ايسس ٜٕٛ      خمنةْسست صسسٛر١ٜ َسسٔ   

احملًٞ دضبإل تزعٝ  املضجٛرعاط ٚسٜةع٠ ايؾةعراط  اخلةر ١ٝ ْٚضبجٗة إىل ق١ُٝ ايٓةتج

 ملب خم )ااحالٍ دٌ ايٛارعاط(.  ٚفكًة

/ ًَٝسسةر عٚسر تغ سسٞ  77ساعط اسحجٝةطٝسسةط ايٓك ٜسس١ ٚٚؽسسًت إىل خمنرسسز َسسٔ /    

/ 7/ صسس١ٓ يًُضسسجٛرعاط حٝسسث نةْسست َضسسجٛرعاتٓة بسس ٚع /   7املضسسجٛرعاط يضسسٓج  / 

 .ًَٝةر عٚسر صًٜٓٛة

ٚخمَةْسسة يف  َٓسسًةخم/ عٍٚ يف اي سسةد ا نرسسز  1خلُسسط /ؽسسٓفت صسسٛر١ٜ دأْٗسسة َسسٔ ا 

 اي ةد. 

تشاٜسس ط املٛاسْسسةط ايضسس١ٜٛٓ َسسٔ صسس١ٓ  صسسز٣ ٚصةؽسس١ اجلةْسسإل اسصسسجرُةرٟ َٓٗسسة  

 ٚاملٛاس١ْ ٖٞ ص ١ اي ٚي١ يًض١ٓ ايكةع١َ. 

تزا سع َ سس ٍ ايجضسزب َسسٔ املسس ارظ َٚ س ٍ ا َٝسس١ ٚساع  س ع طسسالب اي راصسسةط     

 اجلةَ ١ٝ ٚاي راصةط اي ًٝة.

ٚاسْجسسسة ٞ ٚدٓضسسإل نسسسبري٠ َسسسٔ صسسس١ٓ   ٞساعط يؾؾسسةط ايسسس  ِ اسصسسسجٗالن 

  صز٣.



 لماذا الحرب على سورًة؟ وما هي تداعٌاتها االقتصادًة؟ وآلٌة الخروج منها؟

 

 

ساع اسٖجُسسسةّ دك سسسةع ايضسسسهٔ ٚمت ايجٛ سسس٘ مل ةجلسسس١ ٚاقسسسع ايضسسسهٔ اي غسسسٛا٥ٞ  

 زمسٞ.ايٚاقجؾةع ايعٌ خمٟ اسقجؾةع دري 

ٖٚهذا ٜجب  يٓة َٚٔ صالٍ جمُٛ ١ املؤعسزاط اسقجؾسةع١ٜ ايهًٝس١ ٚاجلش٥ٝس١     

املؤعسسسزاط ايفز ٝسسس١  ٚقسسس   سسسرب ايهسسسرري َسسسٔ احملًًسسس  ٚايسسس  تجقسسسُٔ ايهسسسرري َسسسٔ 

َسسٔ جمُٛ سس١ )اسقجؾسسةعٜةط    اسقجؾسسةعٜ  اي سسةملٝ   ًسس٢ إ صسسٛر١ٜ صسسجضزج قزٜبسسةً    

ايٓةَٝسس١( إىل جمُٛ سس١ )اسقجؾسسةعٜةط ايٓةعسس١٦( ٖٚسسذٙ ايٓجسسة٥ج ٚدريٖسسة ساع َسسٔ حكسس       

 ا   ا٤  ٢ً صٛر١ٜ.

 حلرب على سورية؟. ماهي مؤشرات االقتصاد السوري خالل فرتة ا - ثالجًا

ْ٘ َٚٔ صالٍ يًًٝٓة يٛاقع َؤعزاط اسقجؾةع ايضٛرٟ َٓذ ص١ٓ إ هٔ ايكٍٛ 

/ تب  يٓة دإٔ ت ا ٝةط اازب ٚاارٖةب اسقجؾةعٟ  ٢ً اسقجؾسةع ايضسٛرٟ   7144/

نسسةٕ  ُسسة تسسأثري صسسًيب نسسبري  ًسس٢ نسسٌ املؤعسسزاط اسقجؾسسةع١ٜ ْٚسسذنز َسسٔ ٖسسذٙ     

 ًٜٞ: املؤعزاط َة

ايضسسسٛرٟ دغسسسهٌ صسسسًيب دجسسس ا ٝةط ااسسسزب ٚ ًسسس٢ املضسسسجٜٛ    تسسسأثز اسقجؾسسسةع 

 اسقجؾةع ايهًٞ ٚاجلش٥ٞ نُة يف املض   ايجةيٞ:

 
اْٗةرط َ عِ ايك ة ةط اسقجؾةع١ٜ ٚتزا  ت ق١ُٝ ايٓةتج احملًٞ اااةيٞ َٔ 

/ ًَٝسةر عٚسر يف ايضسٓٛاط   42/ إىل حٛايٞ /7141/ ًَٝةر عٚسر يف ص١ٓ /57حٛايٞ /

ٚصةؽ١ يف ايك ة ةط ا صةص١ٝ ٚيف ايب١ٝٓ ايجخج١ٝ َٚزتهسشاط    ا صري٠ َٔ اازب

ايجُٓٝسسس١ املضسسسج ا١َ  حٝسسسث مت اصسسسجٗ اف املسسسٛارع ا صةصسسس١ٝ َسسسٔ ايسسسٓف  ٚايشرا سسس١       



 أ.د: حٌان أحمد سلمان

 

 

ٚايؾسٓة ١ ٚايهٗزدسسة٤ ٚايؾسةعراط ٚايجخسسٜٛالط ايٓك ٜس١ َسسٔ اخلسةرج ٚدريٖسسة ٜٚعٗسسز     

 ٖذا ايرتا ع نُة يف املض   ايجةيٞ: 

 
قجؾسسةع١ٜ )املبةعسسز٠ ٚدسسري املبةعسسز٠( ٚيهسسٔ جتسس ر      تشاٜسس ط قُٝسس١ اخلضسسة٥ز اس  

 يضبب  ُٖٚة: ىل خمْ٘ َٔ ايؾ ٛد١ حؾز ٖذٙ اخلضة٥ز حةيًٝةإااعةر٠ ٖٓة 

إٕ ااسسزب د تٓجسس٘ حجسس٢ اعٕ ٚتج سسز  صسسٛر١ٜ   ُسسةٍ إرٖةدٝسس١ تهسسةع تهسسٕٛ    

 ١َٜٝٛ َٔ ا   ا٤ ٚ ُال٥ِٗ يف اي اصٌ.

د سض املٓسةطل ايضسٛر١ٜ صسةرج     تجفةٚط ق١ُٝ اخلضة٥ز َٔ َٓ ك١  صز٣ ٚس تشاٍ 

صسسٝ ز٠ ااهَٛسس١  فُسسٔ ايؾسس ٛد١ حؾسسز اخلضسسة٥ز ٚصةؽسس١ يف دسسةفع  )ايزقسس١     

 عيإل( ٚد ض املٓةطل ا صز٣. إٚ

ٚاْ القة َٔ ايٓك ج  ايضةدكج  تبةٜٓست تكس ٜزاط صضسة٥ز اسقجؾسةع ايضسٛرٟ       

ز يهٓٓة صٓ جُ  د ض اي راصةط اسقجؾةع١ٜ املجضؾؾ١ َٔ دةب اسصج٦ٓةظ ٚايجك ٜ

 ًٜٞ: ٚيٝط ايجأنٝ  ايك  ٞ  ْٚذنز َٔ ٖذٙ ايجك ٜزاط َة

ق را تكزٜز  ٔ ْكةد١ ) ُةٍ املؾةرف( يف اي ةؽ١ُ عَغل دإٔ صضة٥ز اسقجؾةع 

/ ًَٝسةر عٚسر  131/ تك ر دأنرز َٔ / 7174ايضٛرٟ َٓذ د ا١ٜ اازب ٚحج٢ ص١ٓ /

 / خمف ةف.1ٜ ةعٍ ايٓةتج اااةيٞ ايضٛرٟ حٛايٞ / خمٟ َة

نش )فزْٚجٝري إٜهَْٛٛٝو( ا صسرتايٞ يالصجغسةراط َٚؤصضس١ )ٚٚريس      زاملق ر 

)املبةعسز٠ ٚدسري املبةعسز٠(     ١فٝأ( اخلري١ٜ خمٕ اخلضة٥ز اسقجؾسةع١ٜ يًخسزب يف صسٛرٜ   

 /. 7171/ تزًٜٕٝٛ عٚسر حج٢ ص١ٓ /3 4حٛايٞ / دًغت تكزٜبًة

دًغسست / خمٕ إاسسةيٞ اخلضسسة٥ز ايف ًٝسس١   7171َسسِ املجخسس ٠ ْٗةٜسس١ صسس١ٓ /  قسس رط ا 

 /7171/ ًَٝةر عٚسر حج٢ ص١ٓ /117/

خمنسس  ٚسٜسسز ايسسٓف  ايضسسٛرٟ ايضسسٝ  )دضسسةّ ط ُسس١( خمَسسةّ جمًسسط ايغسس إل عسسبةط   

/ ًَٝسسسةر عٚسر  نُسسسة خمنسسس ط ٚسار٠ 74/ خمٕ صضسسسة٥ز ق سسسةع ايسسسٓف  دًغسسست / 7177/

ت يًج َري ايهًٞ ٚاجلش٥ٞ  ف%/ َٔ ٖذا ايك ةع ت ز21ايهٗزدة٤ دإٔ خمنرز َٔ /

دري املبةعز٠ يك ةع اي ةق١ ايهٗزدة١ٝ٥  زا٤ اازب دًغ حنٛ ٚخمٕ اخلضة٥ز املبةعز٠ ٚ



 لماذا الحرب على سورًة؟ وما هي تداعٌاتها االقتصادًة؟ وآلٌة الخروج منها؟

 

 

 77/ًَٝةر عٚسر د س َة نةْست ايغسبه١ تغ سٞ حنسٛ      1 71  تزًٜٕٝٛ يري٠ خمٟ /4 5/

/ًَٝسسةر عٚسر فُٝسسة نةْسست   4 1يف امل٦سس١ َسسٔ َضسسةح١ ايبًسس   ٚتٛس سست نُسسة ًٜسسٞ /      

 / ًَٝةر عٚسر.3 45حؾ١ًٝ اخلضة٥ز دري املبةعز٠ ٚ/

%/ َسسٔ 31َسسِ املجخسس ٠ يً فٛيسس١ )ْٜٛٝضسسن ( دسسإٔ خمنرسسز َسسٔ /  قسس رط َٓعُسس١ ا 

%/ َسسٔ اي سسةًَ  يف جمسسةٍ ايز ةٜسس١ ايؾسسخ١ٝ     21املسس ارظ عَسسزط  ٚخمٕ خمنرسسز َسسٔ /   

َاز ٚتقزر خمنرز َٔ سضس  يف امل٦س١ /   ٖة زٚا صالٍ صٓٛاط اازب  %/ َسٔ  11ُٚع

 ايب٢ٓ ايجخج١ٝ ايؾخ١ٝ.

ٟ دجسس ا ٝةط ااسسزب  خمنسس ط ايٛقسسة٥ع ايَٝٛٝسس١ دسسإٔ نسسٌ ف٦سسةط اةجُسسع ايضسسٛر    

ٚاارٖسسةب اسقجؾسسةعٟ َٚسسرال رارتفسسةع صسس ز ايؾسسزف يً ُسسالط ا  ٓبٝسس١ دسسأنرز َسسٔ      

/ َسز٠  33ارتفةع تهًف١ امل ٝغس١ ٚخمصس ةر املسٛاع ايغذا٥ٝس١ /     -حج٢ اعٕ  / ف فًة21/

ثسز  ًس٢ نسٌ ايغس إل ايضسٛرٟ      خم/ صسٓٛاط قبسٌ ااسزبد ٖٚسذا     1َكةر١ْ َسع َجٛصس  /  

  صٛر١ٜ. ٚصةؽ١  ٢ً لٟٚ اي صٌ احمل ٚع يف

ٕ إْجسسسةج خمتزا  سست َ سسس سط اسَسسٔ ايغسسسذا٥ٞ ٚصةؽسس١ ق سسسةع ايشرا سس١ ٚس صسسسُٝة     

املٛاصِ ايشرا ١ٝ َٔ )إْجةج ْبةتٞ ٚحٝٛاْٞ( إفسةف١ إىل َؾسةعر املٝسةٙ ٚايسٓف  ٚا ثسةر      

% / َٔ ايرز٠ٚ 11ٚايك ٔ ٚدريٖة تجٛا   يف اجلشٜز٠ ايضٛر١ٜ اابٝب١ ٚتقِ حٛايٞ /

فإٕ ٚاقع سرا ١  7171دذ١ٜ ٚايشرا ١ )ايفةٚ( يض١ٓ ا  ايضٛر١ٜ  ٚحضإل تكزٜز َٓع١ُ

/ ٚإْجسةج دسةي ٔ   7171نةٕ نُسة يف املض س  ايجسةيٞ حجس٢ صس١ٓ /      ٚإْجةج ايكُذ َراًل

 ٚاملضةح١/ خمين ٖهجةر/ ٚاملؾ ر َٓع١ُ ا دذ١ٜ ٚايشرا ١ )ايفةٚ(:

 
%/ 17تزا  سست قُٝسس١ اسحجٝةطٝسسةط ايٓك ٜسس١ ٚساع َ سس ٍ ايب ةيسس١ س نرسسز َسسٔ /    

/ يسسري٠ صسسٛر١ٜ يًسس ٚسر  3111ٚايجقسسضِ د غسسزاط املسسزاط  ٚصسس ز ايؾسسزف ٚساع  سسٔ /  

 ايٛاح  ٚنٌ ٖذا ساع َٔ ا  بة٤ امل ٝغ١ٝ. 



 أ.د: حٌان أحمد سلمان

 

 

تزا ع َضج٣ٛ ايج ًِٝ ٚساع َ  ٍ اخلزٚج ٚايجضسزب َسٔ املس ارظ ٚمت اصسجٗ اف     

اي ًُة٤ ٚايبةحر  ٚايكةع٠ اي ضهزٜ  ايذٜٔ اصجٗ فٛا َٔ قبسٌ اي ؾسةدةط اارٖةدٝس١    

 َزٜهٞ.خمج ةًَ  َع ايجخةين ايؾٗٝٛ امل

ماااهي الرةيااة املسااتقبلية للنااروع مااا رااداعيات احلاارب االقتصااادية علاااى         -رابعاااً 

 سورية؟: 

ٕ ايغسس إل خمْسس٘ ردسسِ ايؾسس ٛدةط اسقجؾسسةع١ٜ ااةيٝسس١ إس     خمتؤنسس  ايٛقسسة٥ع  ًسس٢   

ايضٛرٟ َؾز  ٢ً اسْجكةٍ حنٛ ا فقٌ  ٜٚجاض  ٖذا يف جمُٛ س١ َسٔ اا سزا٤اط    

ٗة  ٢ً صبٌٝ املرةٍ ٚيسٝط ااؾسز رت شٜسش املؾسةاةط ايٛطٓٝس١  ٚايجُضسو       ْذنز َٓ

دضسسٝةع٠ صسسٛر١ٜ ٚاصسسجكالي١ٝ قزارٖسسة ايسسٛطو  ٚتف ٝسسٌ ايجٛ سس٘ عسسزقة ٚاي ُسسٌ يجخكٝسسل   

ايج سسةيف اسقجؾسسةعٟ  ٚت سسٜٛز ايبٓٝسس١ ايجغسسزٜ ١ٝ ٚايجض سسٝ  ا سسةع٠ اس ُسسةر ٚايبٓسسة٤      

١ ٚع سسِ ق سسةع ااْجسسةج املسسةعٟ    ٚتسسزَِٝ خمسف املٓغسساط ايؾسسٓة ١ٝ ٚاخل َٝسس١ ٚاازفٝسس    

ايشرا سٞ ٚايؾسسٓة ٞ ٚسٜسسةع٠ ايجغسبٝو ااْجسسة ٞ دُٝٓٗسسة  إ س اع املٛاسْسسةط ايضسس١ٜٛٓ يف    

ٚقجٗة. ...اهل د  ٜٚغزفو خمٕ افسع ٚ ٗس١ ْعسز اقجؾسةع١ٜ تزقس٢ إىل املضسج٣ٛ امل ًسٛب        

ٚتهٕٛ َرتاد ١ ٚٚاق ١ٝ ٚ ١ًُٝ ٚت جُس   ًس٢ ايسزد  دس  )ايضسبإل ٚايٓجٝاس١ اٚ اي ًس١        

َسة     ًٍٛ(  ٚرؤٜجٓة تٓ ًل َسٔ صسٛر١ٜ نةًَس١ َجهةًَس١ ٚصسٝ زع احملجًسٕٛ َٜٛسةً       ٚامل

ٕ س ْضجضسسًِ  ٕ املسسؤاَزاط َضسسجُز٠ ٚقسس  تهسسٕٛ ااسسزٚب  خمَٚسسٔ  ٗسس١ خمصسسز٣ بسسإل  

/ صسس١ٓ خمٟ 44ايكةعَسس١ خمؽسس إل َسسٔ ااسسزب ااةيٝسس١ ايسس  َقسس٢  ًٝٗسسة خمنرسسز َسسٔ /       

نرسز اسة   خمٚعسةرى فٝٗسة عٍٚ   جتةٚسط َ تٗة َ ٠ اازد  اي ةملٝج  ا ٚىل ٚايرة١ْٝ  

عسسةرى يف ااسسزد  اي سسةملٝج  ايضسسةدكج   ٚتسس ا ٝةط ٖسسذٙ ااسسزب ٖسسٞ خمعسسب٘ دهسسز٠  

تٛ س  َغسه١ً    ٚ نز٠ ايٓةر نًُة ت حز ت نًُة نربط  ٚيهٔ دزخمٜٓة سخمايرًج 

ٚاْ القة َٔ تٛؽٝن ٚاق ٓة  ٚر حًٗة ذٚ َغةنٌ اقجؾةع١ٜ إّية ٚيٌُ يف طٝةتٗة دخم

دةيزؤٜسس١ اسقجؾسسةع١ٜ ايجةيٝسس١ يٝهسسٕٛ َٜٛٓسسة خمفقسسٌ َسسٔ ايبةرحسس١    ااسسةيٞ فإْٓسسة ْجكسس ّ  

ٕ نسسٌ حًكس١ َسٔ حًكسةط اخل سس١    خمخمفقسٌ َسٔ ايٝسسّٛ ٖٚهسذا  ٚرنشْسة  ًس٢       ْةٚدس  

َزتب ١ دضسةدكجٗة ٚسحكجٗسة ٚيهٓٗسة حشَس١ َجهةًَس١ َسع د قسٗة د سض ٖٚسٞ نُسة           

:ًٜٞ 

ٚفع رؤ١ٜ اقجؾةع١ٜ  ٢ً َضج٣ٛ اسقجؾسةع ايهًسٞ ٚاجلش٥سٞ ت جُس  اخل سٛاط      

ي ٜ  ا ٖس اف املٓغسٛع٠    -/ ايجةي١ٝ ٖٚٞ رؽٝةد١ ايزؤ١ٜ اسصرتاتٝا١ٝ 1خلُط /ا

ت بٝسسسل  -ي ٜسسس  اا سسسزا٤اط ايٛا سسسإل ا جُةعٖسسسة يف ايزؤٜسسس١    -د قسسس١ يف ايزؤٜسسس١  

تكٝسسِٝ ايٓجسسة٥ج احملككسس١ َٚكةرْجٗسسة َسسع ا ٖسس اف    -اا سسزا٤اط املٛفسسٛ ١ يف ايزؤٜسس١  

 املض  ١( ٚنُة يف ايغهٌ ايجةيٞ:



 لماذا الحرب على سورًة؟ وما هي تداعٌاتها االقتصادًة؟ وآلٌة الخروج منها؟

 

 

 
يزؤٜس١ ايضسةدك١ سدس ا َسٔ ااصسزاع يف تسأَ  َج ًبسةط ليسو َٚسٔ خمُٖٗسة           ٚيجٓفٝذ ا

تسأَ  ايجُٜٛسٌ ايسالسّ     -ًٜٞ )إح او ٚسار٠ َجضؾؾ١ دغؤٕٚ اسصسجرُةر   ْذنز َة

 ُسسةر ٚايبٓسسة٤ َسسٔ صسسالٍ َؾسسةعر عاصًٝسس١  ٚاصجٝسسةر ق ة سسةط را٥سس ٠ ٚقة٥سس ٠  ا سسةع٠ اا

ٚ يالقجؾةع ايضٛرٟ ٚتف ٌٝ ايجٛ ٘ عزقة ٚصةؽس١ )رٚصسٝة ٚا   ٜسزإ ( ٚدريٖسة    إيؾس  

ٚايجٛ س٘ يفسو اسرتبسسةط اسقجؾسةعٟ َسسع ايغسزب  ٚع سِ املغسسةرٜع ايؾسغري٠ ٚاملجٛصسس ١       

 فكٝة  ٢ً ا ر  ايضٛر١ٜ. خمٚتٛص ٗة 

ي ٜسس  ا ٚيٜٛسسةط ٚيف َكسس َجٗة ي ٜسس  َٛارعْسسة ايف ًٝسس١ املجةحسس١ َسسٔ )طبٝ ٝسس١        

َٓعَٛس١ إعارٜس١   َٚةع١ٜ َٚةي١ٝ ٚنسٛاعر دغسز١ٜ( ٚخمُٖٗسة ايهسٛاعر ايبغسز١ٜ ٚتأصسٝط       

َج ٛر٠ َٚٓج١ُٝ ٚتجًو رؤ١ٜ ٚط١ٝٓ يج ٜز ٖذٙ املٛارع  خمٟ اي ٌُ دإراع٠ ٚطٓٝس١ اعار٠  

عف١ خمٕ حسسزٚف نسسٌ َسسٔ نًُسسس  )ااعار٠ ٚااراع٠(    ةؾسس  ًُٝسس١  ٚيسسٝط َسسٔ دسسةب امل    

حضسسٔ ٚا فقسسٌ َج ةدكسس١ يهٓٗسسة يجًفسس١ يف ايرتتٝسسإل  ٚقٓسسة   خمٕ اسْجكسسةٍ حنسسٛ ا 

ٖٚٞ )ي ٟ ايجخ ٟ دةيجخ ٟ(  ٕ املؤاَزاط ٚاازٚب  / نًُةط3ٜجا٢ً يف ثالو/

 ٕ يًٌٝ خمٟ ظةٖز٠ اقجؾةع١ٜ ٜهٕٛ َٔ عاصًٗة. خمَضجُز٠  ٚ

ٕ تجخٍٛ ااعار٠ ااه١َٝٛ إىل  ١ٗ )ت١ُٜٛٓ( ٚيٝضست )ٚؽسة١ٝ٥( فكس     خمفزٚر٠ 

/ َؤعسسزاط ٖٚسسٞ ر 3ردسسِ خمُٖٝجٗسسة ٚخمٕ هلقسسع يف تكٝسسِٝ ْجسسة٥ج خم ُة سسة ٚفكسسة يسسرالو/

املٓغسسسٛع٠ دأحضسسسٔ ْٛ ٝسسس١ ٚخمقسسسٌ تهًفسسس١ ٚخمقؾسسسز سَسسسٔد  ٚخمٕ ٜسسسجِ  يكٝسسسل ا ٖسسس اف 

/ صسس١ٓ! ،  دسسٌ حضسسإل  51ٜجٛقسسن  ٓسس  صسسِ ايضسسج  /  اسٖجُسسةّ دةملبسس    فةادسس اع س 

 ا بةو اي ١ًُٝ ٜشعاع د   صٔ ايضج . 

تغهٌٝ ) فزٜل خمس١َ( ي راص١ املٛارع املجةح١ َٚٔ ثِ ي ٜ  ايجكةدٌ د  )اي ًإل 

ايفاسس٠ٛ ايجضسسٜٛك١ٝ خمٟ ايفسسةرم دسس  )اي ًسسإل  ًسس٢ ايضسسًع      ٚاي سسز ( َٚسسٔ ثسسِ ي ٜسس     

 ٚاخل َةط ٚاي ز  َٓٗة( ٚٚفل امل ةعي١ ايجةي١ٝ:

 اي ًإل اااةيٞ. -ايفا٠ٛ ايجضٜٛك١ٝ = اي ز  ايهًٞ 

ٖٚسسسذٙ ايفاسسس٠ٛ تج ًسسسإل اًسسسٗة يف ظسسسٌ ايعسسسزٚف ااةيٝسسس١ تسسسٛفز إعار٠ اقجؾسسسةع١ٜ  

كؾسةٕ( ٖٚسٞ َسٔ خمؽس إل     َجضؾؾس١  ٚقس  خمطًكست  ًس٢ إعار٠ ٖسذٙ ايفاس٠ٛ )إعار٠ ايٓ      

خمْسٛاع ااعاراط  ٖٚسٞ هلجًسن  سسٔ إعار٠ ايٓس ر٠ ٚاي اسش  دسٌ دزخمٜٓسسة ٖسٞ املضسبب١  ُسسة         
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 ًسس٢ املسس ٣ ايكؾسسري ٚاملجٛصسس   ٚتجاًسس٢ حةيسس١ إعار٠ ايٓكؾسسةٕ د سس ع َسسٔ املؤعسسزاط       

 اسقجؾةع١ٜ يهٔ خمُٖٗة تجاض  يف: 

ًسٞ دضسبإل   تزا ع )اي ز  اااةيٞ( َٔ ايضًع ٚاخل َةط صٛا٤ َٔ ااْجسةج احمل 

ايج َري املُٓٗج يًُزتهشاط اسقجؾةع١ٜ ٚصسزقجٗة ٚحزقٗسة ٚهلزٜبٗسة )ايسٓف  ٚايغسةس      

ٚايكُذ ٚايك ٔ ٚايغْٛ ر ٚاخلقةر ٚايرز٠ٚ ااٝٛا١ْٝ ٚايفٛان٘ ٚاملٓجاةط ايؾٓة ١ٝ 

ٚا ع١ٜٚ ٚ  ع ايضٝةش ٚايؾةعراط. ...اهل( ٚ س ّ ايضسُةش دةسصسجرياع دضسبإل اارٖسةب      

 ط ٚحؾةر(. اسقجؾةعٟ َٔ ) كٛدة

سٜسسةع٠ )اي ًسسإل ايهًسسٞ(  ًسس٢ ايضسسًع ٚاخلسس َةط صسسٛا٤ دضسسبإل  سسٛع٠ املٗاسسزٜٔ        

%/ صسسسٜٓٛة  ٚسٜسسسةع٠ ايفاسسس٠ٛ دسسس     5 7َٚ سسس ٍ ايُٓسسسٛ ايضسسسهةْٞ املزتفسسسع بسسس ٚع /    

ايؾسسةعراط ٚاملضسسجٛرعاط  ٚيسسذيو سدسس  َسسٔ اي ُسسٌ يج سس ٌٜ اي القسس١ دُٝٓٗسسة َسسٔ صسسالٍ   

عراط ٚاملضسجٛرعاط ايضس١ٜٛٓ ٚٚفسل    يض  ْضب١ ايجغ ١ٝ ٚتكؾ  دٗة ايٓضب١ د  ايؾسة 

 امل ةعي١ ايجةي١ٝ:

 د.411×ق١ُٝ املضجٛرعاط ( ÷ ْضب١ ايجغ ١ٝ = ر ) ق١ُٝ ايؾةعراط 

%/ حجسس٢ تسسٓ هط دغسسهٌ  411ٚبسسإل خمٕ ْضسس ٢ يجهسسٕٛ ايٓضسسب١ خمنسسرب َسسٔ /  

َبةعسز  ًس٢ ت سس ٌٜ املٝسشإ ايجاسسةرٟ ٚايسذٟ ٜ سرب  ٓسس٘ دةيفسةرم دسس  قُٝس١ )ايؾسسةعراط        

سدسس  َسسٔ يٜٛسسٌ املشاٜسسة ايٓضسسب١ٝ املجةحسس١ إىل َشاٜسسة تٓةفضسس١ٝ يف       ٚاملضسسجٛرعاط( ٖٚٓسسة  

ٝا١ ٚاخلةر ١ٝ.   ايضٛق  اي اصً

يجخكٝسسل اخل سسٛاط ايسسرالو ايضسسةدك١ ٜج ًسسإل ع سسِ )ايك سسةع ااْجسسة ٞ(  ةْبٝسس٘       

ُٖٚسة   ؛ايشرا ٞ ٚايؾٓة ٞ ٖٚٛ مبرةدس١ )قًسإل اسقجؾسةع( ٚخمصسةظ ايس ٚر٠ اسقجؾسةع١ٜ      

  ت جرب ا صةظ يهٌ خمْٛاع ايك٣ٛ ا صسز٣  ٚدهسٌ   ٖٛ خمصةظ ايك٠ٛ اسقجؾةع١ٜ ٚاي

ٚاق ٝسس١ حنسسٔ يف ظسسزف دسسري  سسةعٟ ٚيسسذيو فإْٓسسة حنجسسةج إىل )إ سسزا٤اط دسسري  ةعٜسس١(،    

 ٖٚذا ٜج ًإل اهلةل جمُٛ ١ َٔ اا زا٤اط َٚٓٗة ْذنز:

 ٛع٠ ٖٝب١ اي ٚي١ يرتصٝط خمصط اسصجكزار اس جُسة ٞ ٚاسقجؾسةعٟ ٚايضٝةصسٞ    

 ر صٛر١ٜ َٛح ٠.ٚا ١َٝٓ ٚدريٖة فُٔ إطة

 تضسسضري نسسٌ ااَهةْٝسسةط يشٜسسةع٠ ااٜسسزاعاط دةصسسجغالٍ املسسٛارع املجةحسس١ ٚٚفكسسةً      

خلزا٥  اقجؾةع١ٜ سرا ١ٝ ٚؽٓة ١ٝ ٚص ١َٝ  ٚصةؽ١ خمْ٘ ي ٜٓة َٛارع نسرري٠ يهسٔ   

اصجغالٍ اخلةرط١  ٚخمٜقًة  إٜزاعاط ق١ًًٝ  ٖٚذا ٜج ًإل اصجغالٍ نٌ َرت َزدع َجةش

صةرطس١ يك سةع اخلس َةط     اي ةقسةط املجةحس١  ٚخمٜقسةً   ايؾٓة ١ٝ تجقُٔ اصجغالٍ نٌ 

 بٝث خي ّ ايك ة   ايشرا ٞ ٚايؾٓة ٞ.



 لماذا الحرب على سورًة؟ وما هي تداعٌاتها االقتصادًة؟ وآلٌة الخروج منها؟

 

 

صبل سد ا َٔ اي ُسٌ يشٜسةع٠ ايجغسبٝو ايك سة ٞ دس  اخلسزا٥  ايسرالو         يجٓفٝذ َة

ايضةدك١ نُسة ف ًست )ايٝةدسةٕ ٚخمملةْٝسة ٚايؾس ( د س  ااسزب اي ةملٝس١ ايرةْٝس١  ٚتف ٝسٌ           

َٔ  ةّ ٚصةـ َٚغرتى  ٚت١ُٝٓ املغةرٜع ايزٜفٝس١   نٌ َهْٛةط اةجُع ٚق ة ةت٘

 ًةَزتةحس  ًةٕ َٓجاس إٚسٜةع٠ نفة٠٤  ٌُ ايغ إل ايضٛرٟ ٚثكةف١ اي ٌُ  ٚ هٔ ايكٍٛ 

 . ًةَزتف  ٚعصاًل ًةَزتةح ًةٚصةؽ١ )فالش ٚ ةٌَ( ٜ و ٚطٓ

يجٓفٝسسسذ اخل سسسٛاط ايضسسسةدك١ ٜج ًسسسإل تسسسٛفز صٝةصسسس١ اقجؾسسسةع١ٜ )ْك ٜسسس١ َٚةيٝسسس١       

ٜسس  ٢  ةدسس١ عسسزاٜ  اسقجؾسسةع ايسسٛطو َٓةصسسب١ يًٛؽسسٍٛ إىل َسسة ٚاصسسجرُةر١ٜ( ٖٚسسٞ مبر

ٕ نٌ  الق١ اقجؾسةع١ٜ تسؤٍٚ يف َا سة ا صسري إىل اي القس١        ؛)املشٜج املةيٞ املٓةصإل(

ايٓك ١ٜ  ٚخمٕ حن ع خمٟ ص ز خمٚ خمص ةر ؽزف ْزٜ ! ٌٖ ص ز ؽزف  ة٥ِ خمّ َٛ ٘ خمّ 

ر ٖٞ )تزََٛرت( اةجُسع  ص ةاْجكة٥ٞ   ٕ ٖذا ٜٓ هط  ٢ً املٓع١َٛ ايض ز١ٜ  ٚا 

 اسقجؾةعٟ.

 سسٔ ليسسو صسسٛا٤   املضسسؤٚي١يجٓفٝسسذ اخل سسٛاط ايضسسةدك١ حنجسسةج إىل ي ٜسس  اجلٗسس١    

١٦ٖٝ اسصجرُةر ايضٛر١ٜ(  َٚٔ د  ٖة ٜجِ ايبخسث يف  -)ٚسار٠ َجضؾؾ١ دةسصجرُةر

/ َؾسةعر  3سٜةع٠ َزعٚع١ٜ ايٓفكةط اسصجرُةر١ٜ ٚتةَ  ايجٌُٜٛ ايالسّ ْٚكسرتش ثسالو /  

 صةص١ٝ ٖٚٞ:خم

 –َؾسسةعر عاصًٝسس١: صسسٛا٤ َسسٔ قبسسٌ ااهَٛسس١ ايضسسٛر١ٜ َٚٓٗسسة راملٛاسْسس١ ايضسس١ٜٛٓ    

 –إطفسة٤ ايس ٜٕٛ    –تك ِٜ خمؽٍٛ ثةدج١ ٖٚبةط املٓعُةط َٚؤصضةط ايجأَ  ٚايجكة س   

دٝع اجًهةط نٌ َٔ تساَز خمٚ ص س  خمٚ ْفسذ خمٚ قسةّ دأ ُسةٍ فس  صسٛر١ٜ صسٛا٤ يف         

ٚخمصسِٗ يالنججسةب اي سةّ ٚعسزا٤ خمصسِٗ       إؽس ار صسٓ اط صشٜٓس١   -اي اصٌ خمٚ اخلسةرج  

يؾؾسس١ ا سسةع٠ اس ُسسةر ٚايبٓسسة٤د ٚدريٖسسة  ٖٚٓسسة ْغسسري إىل ْةحٝسس١ إبةدٝسس١ ٖٚسسٞ خمٕ   

/ إىل 7144/ صسس١ٓ /131املٛاسْسسةط ايضسس١ٜٛٓ تسسشعاع َسسٔ صسس١ٓ  صسسز٣ فكسس  ساعط َسسٔ /   

/ ًَٝسةر  47551خمٟ دشٜسةع٠ قس رٖة /    7177صس١ٓ /  / ًَٝةر يسري٠ صسٛر١ٜ تكزٜبسةً   43111/

 % ٚهلؾٝؿ قضِ نبري َٓٗة يالصجرُةر.4545يري٠ صٛر١ٜ ٚدٓضب١ 

رتٛظٝسن   املؾةعر اي اص١ًٝ: َسٔ ايك سةع اخلسةـ ٚاملغسرتى ايضسٛرٟ َٚٓٗسة َسرالً       

إْغسسة٤ عسسزن١ َضسسة١ُٖ َسسٔ قبسسٌ -فسسة٥ض ايضسسٝٛي١ ٚايٛعا٥سسع يف املؾسسةرف اخلةؽسس١ 

عسزا٤  -ؾسزيف  ايف ةيٝةط اسقجؾةع١ٜ اخلةؽ١ دغهٌ خمصةصسٞ ٚس صسُٝة ايك سةع امل   

ايسس ٜٕٛ اةُسس ٠ ٚاملغسسهٛى يف يؾسسًٝٗة َسسٔ املؾسسةرف ٚتأصسسٝط عسسزن١ قةدقسس١      

ٚ ًسس٢ خمٕ تٛ سس٘    %71سٜسسةع٠ اسحجٝسسةطٞ يف املؾسسةرف اخلةؽسس١ إىل ْضسسب١     -يسسذيو 

ٚ ًسس٢ خمٕ ٜبكسس٢ َسسٔ حسسل      يًُؾسسزف املزنسسشٟ ٚهلؾسسؿ ا سسةع٠ اا ُسسةر ٚايبٓسسة٤     

 -ٚدةي ًُسس١ ايٛطٓٝسس١  املؾسسةرف اخلةؽسس١ اسقسسرتا   ًٝٗسسة يسس ٣ َؤصضسس١ ااؽسس ار       

َؾةعر٠ خمَالى نٌ َٔ تأَز  ٢ً صٛر١ٜ ٚدٝ ٗة يف املسشاع اي ًسو ٚدإعسزاف ققسة٥ٞ     
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ٚيٜٛسٌ قُٝجٗسسة إىل ؽسٓ ٚم إ سسةع٠ اا ُسسةر ٚايبٓسة٤د ٚدريٖسسة َسٔ اا سسزا٤اط املض َسس١     

 يذيو.

اي ُسسٌ يجف ٝسسٌ اي القسس١ َسسع املغرتدسس  ايضسسٛرٜ  يف اخلسسةرج ٚ سسذب َسس صزاتِٗ       

إىل صسسسٛر١ٜ ٚتف ٝسسسٌ ايكٓسسسٛاط اسصسسسجرُةر١ٜ ايضسسسٛر١ٜ َٚسسسٔ ايسسس ٍٚ  ٚتغسسساٝ ِٗ يً سسسٛع٠ 

ايؾ ٜك١ ٚتٛ ٝٗٗة ايٛ ١ٗ املٓةصب١ ٚمبة ٜٓضاِ َع يٌٜٛ املشاٜة ايٓضب١ٝ املجةحس١ إىل  

 َشاٜة تٓةفض١ٝ. 

 -املؾةعر اخلةر ١ٝ يًجٌُٜٛ: َٚٓٗة َرال راملٓذ ٚايكزٚ  ٚاملضة  اط ٚا بةط 

ت ٜٛقسةط ايس ٍٚ ايس      -ؾ ٜك١ ٚدغسزٚط َٝضسز٠   اسقرتا  َٔ ايؾٓةعٜل املةي١ٝ اي

ايج سسسةٕٚ َسسسع ايؾسسسٓةعٜل اي زدٝسسس١ ٚاي ٚيٝسسس١ يف    -صسسسةُٖت يف ايجسسساَز  ًسسس٢ صسسسٛر١ٜ   

املغةرن١ يف إ ةع٠ اسصجرُةر ٚ ذب ا َٛاٍ ايضةص١ٓ خمٟ اي  تبخث  سٔ اسصسجرُةر   

 د. املشاٜة اي ١ٝٓٝ املك ١َ َٔ اخلةرج ٚهلؾٝؾٗة ا ةع٠ اا ُةر ٚايبٓة٤. ..اهل -

اصجٝةر ق ة ةط را٥ ٠ ٚقة٥ ٠ يالقجؾةع ايضٛرٟ  ٚاسصجفةع٠ َٔ صرباط ايس ٍٚ  

ايؾ ٜك١ ٚايجٛ ٘ يفو اسرتبةط اسقجؾسةعٟ َسع ايغسزب  ٖٚٓسة جتس ر ااعسةر٠ إىل خمٕ       

ٚردٝسس١ قبسسٌ ااسسزب  ًسس٢ صسسٛر١ٜ نةْسست بسس ٚع      القةتٓسسة اسقجؾسسةع١ٜ َسسع ايسس ٍٚ ا   

دة تةد ١ تب ١ٝ َ ًك١ يإلراع٠ ٚااعار٠ ٚٚرٕ خمخم%/ َٔ جتةرتٓة اخلةر ١ٝ  َٚ زٚف 17/

َزٜه١ٝ  ٖٚذا ٜج ًإل َٓة إ ةع٠ تزتٝإل  القةتٓسة اسقجؾسةع١ٜ ٚتكًٝسٌ ايج ةَسٌ َسع      ا 

 عٍٚ اسيةع ا ٚردٞ.

ي ُسسٌ يجٛصسسٝع عا٥سسز٠ ايج ةَسسٌ دسسةي ُالط   اَسسع ايفهسسز٠ ايضسسةدك١ بسسإل    اْضسساةًَة

إىل اسيسسةع  ٍ َضسسجكباًلا  ٓبٝسس١ مبسسة فٝٗسسة  ُسسالط ايسس ٍٚ ايؾسس ٜك١  ٚاي ُسسٌ يًٛؽسسٛ

 .ايٓك ٟ َع ٖذٙ اي ٍٚ ٚصةؽ١ مبة ٜٓضاِ َع تف ٌٝ ايجٛ ٘ عزقًة

يجٓفٝذ اخل ٛاط ايضةدك١ سد  َٔ ع ِ ااةٌَ اسصجرُةرٟ  ة  ٕ اسصجرُةراط 

ٖسسٞ احملسسز  ا صةصسسٞ يًجُٓٝسس١ اةجُ ٝسس١  ْٚكسسرتش تف ٝسسٌ  ُسسٌ املغسسةرٜع ايؾسسغري٠      

  ر  ايضٛر١ٜ. ٢ً ا فكًٝةخمٚاملجٛص ١ ٚتٛص ٗة 

%/ َسٔ حاسِ   17نرسز َسٔ /  خمزمسٞ ٚايسذٟ ٜغسهٌ   اياي ٌُ جلذب ايك ةع دري 

اسقجؾةع ايهًٞ حضإل امل ًَٛةط اسقجؾةع١ٜ املجٛفز٠ َٔ صسالٍ قٝةَٓسة د راصس١  سٔ     

( ٚاملجقسُٔ ري ٜس  ْكسةط ايكس٠ٛ     SWAT/  ٚت بٝل منٛلج )صٛاط 7174ليو ص١ٓ /

ثسِ ت شٜسش ْكسةط ايكس٠ٛ َٚ ةجلس١ ْكسسةط      ٚايقس ن ٚايفسزـ املجةحس١د يف اقجؾسةعْة َٚسٔ      

 ايق ن ٚاسصجغالٍ ا َرٌ يًفزـ املجةح١. 

َهةفخسس١ ايفضسسةع ٚاهلسسةل إ سسزا٤اط َٓةصسسب١ يشٜسسةع٠ ااٜسس ا ةط ايٓك ٜسس١ ٚفسسجذ       

تغاٝع يٌٜٛ امل صزاط  َٚٔ ٖذٙ اس زا٤اط ْذنز َراًل ؛ااضةدةط املةي١ٝ اخلةؽ١

اا ُةر ٚايضُةش يًُضةُٖ  يف إ ةع٠   إىل اصجرُةراط ٚي ٜ  ص ز ايفة٥ ٠ املٓةصب١



 لماذا الحرب على سورًة؟ وما هي تداعٌاتها االقتصادًة؟ وآلٌة الخروج منها؟

 

 

ٚتف ٝسٌ  ُسٌ     ٚإصسزاج قضسِ َٓس٘ ٚفكسة مل سةٜري َ جُس ٠        ٚايبٓة٤ دإعصةٍ ايك ع ا  ٓيب

ٚ  ّ دٝع ايك ع ا  ٓيب يًُٛاطٓ  إس فسُٔ    املؾةرف ااصال١َٝ ٚايجٌُٜٛ ايجأ ريٟ

   ٟ ٚتكًٝسسٌ   ٚتٓعسسِٝ  ُسسٌ عسسزنةط ايؾسسزاف١     فسسزٚراط حيسس عٖة املؾسسزف املزنسسش

شٟ ٚعسسزنةط ايؾسسزاف١  نسسايفسسةرم دسس  صسس ز ااسسٛاسط َسسٔ اخلسسةرج دسس  ايبٓسسو املز      

/ صس١ٓ  7ٚايضٛم ايضٛعا٤ ٚإؽ ار عٗةعاط إٜ اع ٚصٓ اط صش١ٜٓ دةيك ع ا  ٓيب مل ٠ /

 ٢ً ا قٌ ٚدةيجٓضٝل َع ايبٓو املزنشٟ خمٚ املٓع١َٛ ٚتٓعُٝٗسة ٚفكسة يقسٛاد  َ ٝٓس١      

١ يإلقسزا  حجس٢ ْؾسٌ إىل ايجسٛاسٕ دس  ايهجًس١ ايٓك ٜس١        ٚخمٕ ٜجِ ي ٜس  ا َسٛاٍ ايكةدًس   

 عاصٌ املٓع١َٛ املؾزف١ٝ ٚصةر ٗة ٚفل امل ةعي١ ايجةي١ٝ  

 ق١ُٝ اسحجٝةطٞ اايشاَٞ. –ا َٛاٍ ايكةد١ً يإلقزا  = ق١ُٝ ايٛعا٥ع يف ايبٓٛى 

ا جُسسةع صٝةصسس١   ٜسس ٠ )يًجخسسٛط ايٓكسس ٟ( دٗسس ف جتسسةٚس تذدسسذب خمصسس ةر ايؾسسزف  

ةع٠ َسسع  ًُٝسسةط إ سسةع٠ اا ُسسةر دضسسبإل فسسزٚر٠ سٜسسةع٠ اسْفجسسةش  ًسس٢      ٚايسس  صسسجشعاع  سس 

ٚا جُةع صٝةص١ ت  ِ يريتٓة ايضٛر١ٜ ٖٚٞ إح ٣ َزتهشاتٓة ايٛطٓٝس١ ٚجتسةٚس    اخلةرج 

صسة٤ إىل يريتٓسة تزا  ست    خمحةي١ )اا ؾةر ايٓك ٟ( اي  خمٚ  ٖة ايفةص ٕٚ ٚاملقةردٕٛ ٚ

ٝس١ )ردسِ خمُٖٝجٗسة(  ٚا جُس  ٖسؤس٤      قٛتٗة ايغسزا١ٝ٥ ٚد ٛاَسٌ عاصًٝس١ خمنرسز َٓٗسة صةر      

ٚ ٖٛزٖسسسة دسسسث ااعسسسة ةط    ًسسس٢ صٝةصسسس١ خمطًكٓسسسة  ًٝٗسسسة َؾسسس ًذ صٝةصسسس١ )ايك ٝسسسع(  

ِا تسأ ٝج املغسه١ً ٚايجفة سٌ دس  ص ٛاتٗسة        اسقجؾةع١ٜ املض١٦ٝ يالقجؾةع ايٛطو خمٚس ثس

ِٖٚ ٜزاقبٕٛ ليو ٚفل )ايجغذ١ٜ املزت ٠( املرتاد ١ َع د قٗة د ض  َٚٔ ثِ تجفة سٌ َسع   

ٗة ٚايقسسسخ١ٝ ٖسسٛ اسقجؾسسسةع ايسسٛطو ٚيسسسذيو خمطًكٓسسة  ًٝٗسسسة َؾسس ًذ )اس ؾسسسةر     د قسس 

 ايٓك ٟ( ٚ هٔ ترٌٝ ليو خب ٛات٘ اخلُط نُة يف ايغهٌ ايجةيٞ: 

 
إْٓة ْجك ّ دٗذٙ اي راص١ ٚنٌ ايغسهز سيسةع ايهجسةب اي سزب ايسذٟ خمتسةش يسٞ        

ٕ نسسٌ إفزؽسس١ املغسسةرن١ يف ٖسسذا اي ُسسٌ ايهسسبري  ٚيهسسٔ نُٗضسس١ حسسإل خمقسسٍٛ         

ًبةط تٓفٝذ ٖذٙ ايزؤ١ٜ املهرف١ َٛ ٛع٠ ي ٜٓة يهٔ فٝل ايٛقت ٖٛ ايذٟ عف ٓسة  َج 

 يجهرٝن ايبخث دٗذٙ اي زٜك١.



 

 

 

 

 كاتب وباحث، عضو احتاد الكتاب العرب.

 2022 لعام الثانيالربع 50ددالع

 

 

 

 

 هقدهة:   

تووووووزرا ة الةرووووووة ة  ووووووا   
ةأل  يووة ايووجملت ة اووور ة  ووزل      
رهووا ة ووه ت ووهوس ق ةر وواقاةل    
 ت كل ة قوا   ةراةزوا ة رواةًيوة     

تووواةت  اوووت ةلى ت وووكل ت ووون    ر
هقوووووزم هوووووي هقزهوووووجمل  ة  زوووووا    
 ةر وواقاةل ة ر ووا   سوود ة وواقا   
ة  زليزى ق ةرنوجملق  ة وه تز ود    
ريهووووجمل هقزهووووجمل  ة الةرووووة زجملريووووجمل   

  ة  ب  ةرنجملخ ةرنجمل ب 
تلووول ة الةروووة ةر ايجمل وووجمل   
ةأل جمل ية  لحيجملت زجمل غذةء  ة ك جملء 
ة لذيي هوي و مووجمل ر تز ود  يوجملت     

رووة تنوواب ةارووزب بجملألصوول  رجمل الة
 ةخلضجملل  ة فزةزو   تونهي ةأل روجملى    
 ه وووواقجملاجمل  ة لحووووزم  ةألصووووزة  
 ةألسطووووجملى  هووووجمل ي وووورههجمل  ًاووووجمل   
ة ثيجملب  روليجمل  ة صويد اة رحوا    
 ة رب (  ة نحل  ةاايوا  رزةدود   
ة غجملبجمل   بجملخاصوجملل  وذة  وز  وجملت     
ة ن ووجمل  ة الةرووا    ووذ ل يقجملبوول   
هفهووزم ة الةرووة ق  ووزلية هفهووزم  

 ر ة  زل   يجملت ة او
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 - 02تؤوَ الشراعٛ فزـ عىن كثريٚ فّ٘ ٔإُ كاٌت ال تغكن أكثرز ورَ   

% ورَ ورٕٚ اللىررن الضرٕرٖٛ إال أٌرْ ٖررزتكث  ّرا أكثرز وررَ ومري الضرٕرٖ  ٖٔلٗغررُٕ         02

عمّٗررا ٔوررَ هرياتّرراا ٔلررٕ اصررجاتوت ارٍجيرراش الشراعٗررٛ  غرركن عمىرر٘ وررترٔظ          

فّٗرا  االرٛ  رت عٍرٕاُ ااجىراع٘      الصجٕعكت كن وٕٚ اللىرن   صرٕرٖٛ ٔررا ٔارتٌا     

وازٔح كققٗٛ ااجىاعٗٛا ألٌْ حجٜ اآلُ مل ترتهنا  الغركن ارٍاصراا األؽرٕه     

اللمىٗٛ ٔاالوجؾادٖٛ   الٍغاط الشراع٘ كىادٚ أٔلٗٛ اوجؾادٖٛ أٔ كٍغاط إٌجاا٘ 

 ٔتضٕٖق٘ وترٔظ ٔوٕاْ.

ٚ أٔلٗرٛ  تغكن ارٍجياش الشراعٗٛ كمّا دُٔ اصرجثٍاٞا ايٗرٕاٌ٘ ٔالٍكرات٘ا وراد    

  الؾٍاعاش الغذاٟٗٛ ٔالٍضٗيٗٛ ٔاجلمتٖٛ ٔالٗتٖٔرٛا ٔ الجرال٘ فالشراعرٛ وقرًٕ وّري      

وَ وقٕواش الؾٍاعٛا ِٔذا ارقرًٕ داٟري ٔوجيرتد ٔال ٖجلرزف لم ٍراٞ كىرا   اررٕاد        

األٔلٗٛ ارلتٌٗٛ ٔعكْ ارلتٌٗٛ غرري ارجيرتدٚ. فالشراعرٛ   صرٕرٖٛ  اةفرافٛ ل ٕاٟرتِا       

 ٗشٚ الجؾٍٗع ٔالجٍىٗٛ ٔاالصجثىار اركثف.ارجلتدٚ تغكن رك

ا  غرررقّٗا الٍكرررات٘ ٔايٗرررٕاٌ٘ا اكٍٍرررا ورررَ االصرررج ادٚ ورررَ اررررٕارد  الشراعرررٛف

الاكٗلٗررٛ   الك٠ٗررٛ اجلغزافٗررٛ كررالعه  وٌٕاعّررا ٔوررٕارد ارٗررآ ٔالعررزٔ  ارٍاهٗررٛ       

 ٔارزاعررر٘ الٕاصرررلٛ ٔاررررٕارد اراٟٗرررٛ ايٕٖٗرررٛ ٔ رررذليف ترررتهن ِرررذٓ اررررٕارد   الكلرررت     

االاجىرراع٘ االوجؾررادٙا ٔعمٗررْ فالشراعررٛ حزفررٛ صكٗلٗررٛ ومجؾررقٛ  الك٠ٗررٛ وكاعررزٚ        

ٔ إعىررراه اجلّرررت اةٌضررراٌ٘   ِرررذٓ اررررٕارد تؾررركا وٍجيررراش  اش وٗىرررٛ ااجىاعٗرررٛ     

 اوجؾادٖٛ.

 دور الزراعة يف صنود سورية يف معركتها ضد اإلرهاب:

ٔوٛ الغرلا  لقت كاُ لمشراعٛ دٔر وّي ٔأصاص٘   ؽىٕد التٔلٛ الضٕرٖٛ ٔوقا

الضررٕرٙ لمجيررتٖاش ٔارارراصز الررا تلررزف ألررا   ِررذٓ األسوررٛ أٔ ايررزه اةرِا ٗررٛ      

الكٌٕٗررٛ وررَ وكررن ارغررزٔأ الؾررّٕٗأوزٖك٘ ٔالزالرر٘ اللز رر٘ ٔاةومٗىرر٘  الِٕررا ٘   

ٔالجاز  ال كزٙ ٔالتٖين(. فودش الشراعٛ دٔرِا   وٕٚ صٕرٖٛ ٔتؾتّٖا لملقٕ اش 

ْ   حقٗقٛ األوز وَ الؾلٕ ٛ مبكاُ تٍ ٗذ حؾرار  االوجؾادٖٛ ٔالضٗاصٗٛ عمّٗا ألٌ

 عمٜ دٔلٛ تٍجج وا توكن وَ ارٕاد األصاصٗٛ الغذاٟٗٛ. 

ً أُ ايالرٛ الغذاٟٗرٛ   0220ٔ  0222فقت ٔاتٌا   اللاو  األٔل  وَ األسوٛ   

ً كاٌررت األوررٕرا وررَ حٗرري ترروو  ارررٕاد     0222مل تجررووز أ ررا تررووز ٔحجررٜ   عرراً    

ي األصلارا وقكٕلٛ ٔكروُ صرٕرٖٛ لٗضرت   حالرٛ حرزه فرزٔظا       الغذاٟٗٛ ٔوَ حٗ

ً  تأش األصلار  االرت اأ ِٔذا عاٟرت الرت راأ تكم رٛ    0222ٔلكَ وٍذ وٍجؾف عاً 

اةٌجرراو ٔأاررٕر الٍقررن ارزت لررٛ ٔألتررأٙ اةرِررا ٗ  ٔفررلا  الٍ ررٕظ عمررٜ حزكررٛ         



 إبراهيم أحهد سعيدأ.د: 

 

 

ٛ حملؾرٕه القىراا   ارٍجياش الشراعٗٛا وع  ليف مل تجٍاوؿ اررٕاد الغذاٟٗرٛ إال  الٍضرك   

كٌْٕ حمؾٕاًل اصرعاتٗيًٗاا فقرت تلرزلف لفترا  ٔايرزس ٔالضرزوٛ ٔالجّزٖرا إ         

ً ٔ قرٜ درتٔد  لريف    0222ألرف صرَ   عراً     222تزكٗا حٗري تزاارع اةٌجراو لٍيرٕ     

 ً.0222ومُٕٗ صًٍا   عاً  2  ح  كاُ وت ٔؽن اةٌجاو لٍيٕ ا 0202ًحجٜ عاً 

يًٗا ااجىاعٗررررًا ٔاوجؾررررادًٖاا   ولزكررررٛ  عرررركمت الشراعررررٛ صرررراحًا اصررررعاتٗ 

الضٕرٖ   التفاأ عرَ ٔارٕدِي ٔحقرارتّي ٔدٔلرجّي ٔصجغركن أحرت دعراٟي الجٍىٗرٛ         

 ٔإعادٚ الكٍاٞ ٔالجإر   ارضجقكن.

 مكومات الزراعة والنصاط الزراعي يف سورية:

 جاو الشراعٛ جلىمٛ وَ ارقٕواش ال ت وَ تٕافزِراا  لقرّا صكٗلر٘ا كارٍرا      

ٔاآلهز ٖغزٙا كقٕٚ اللىرن   اه ٔارٗآا ِٕٔ ُٖغكن األصاظ الذٙ تقًٕ عمْٗٔالع

 ٔاركٍٍٛ ٔالكيي اللمى٘ ٔاالصجثىار ٔالجضٕٖق ٔاةدارٚ.

تغرركن الررعه الشراعٗررٛ ايافررٍٛ األصاصررٗٛ لمىياؽررٗن       :الرترت ب الزراع رترتة  – 1

ٛ ارشرٔعٛ ٔلألعيار ارثىزٚ. تٕات   صٕرٖٛ ولعي إٌٔاأ األراف٘ الؾايٛ ل ا مشراعر

كالعه ايىزاٞ ٔالكٍٗٛ ارجٕصاٗٛ ٔالعه الميقٗٛ ٔاجلكمٗٛ ٔالؾيزأٖٛ ٔاجلكضرٗٛ  

ومٗررُٕ ِكجررار ِٔ٘ تغرركن ذمررٕ    2.2ٔالربكاٌٗررٛ ٔغريِرراا ٔتكمررت وضرراحجّا ذمررٕ   

ومُٕٗ ِكجار عكارٚ عَ ورزٔو ٔورزاأ    8.0% وَ وضاحٛ صٕرٖٛ(  اةفافٛ لٍيٕ 22.2

ومٗرُٕ ِكجرار أٙ    22.0غركن يٗلّرا    ألرف ِكجرار غا راشا ٔت    298ٔتٕات ذمرٕ  

% وَ وضاحٛ صٕرٖٛ( أصاظ الٍغاط الشراع٘   صٕرٖٛ. ِٔذٓ الرعه تجلرزف   82ذمٕ

 رغكاش كثريٚ أِىّا الجىما ٔالجؾيز ٔاالدمزا  ٔالجمٕث ٔالشحف اللىزاٌ٘.

٘  :مرترتوارد اا رترتا رترترترت  2 دٔر حٗررٕٙ ٔأصاصرر٘ا ٖٔرروت٘   إُ دٔر ارٗررآ   الٍغرراط الشراعرر

ااٛ الككريٚ لمىٗآ   الجٕصع األفق٘ ٔالزأص٘ لمشراعاش  غجٜ إٌٔاعّرا   ليف وَ اي

لجيقٗق األورَ الغرذاٟ٘ لمضركاُ. ٔلكرَ ٖكقرٜ الضرؤاه ارّري ِرن ُتضرجاتً ارٗرآ             

ِٔرررن ٌُجكرررع الارررزس ارٍاصررركٛ لقرررىاُ حؾرررٕه الجٍىٗرررٛ  ؟صرررٕرٖٛ االصرررجاتاً ارٍاصرررا

ٔإ ا كاٌت اةاا اش  ؟الشراعٗٛ أصاظ ٔوٍامق الجٍىٗٛ الغاومٛ ٔارضجتاوٛ   صٕرٖٛ

عَ األص٠مٛ ارذكٕرٚ أعآ  اةجياها فإٌْ ٖؾكا وَ القرزٔرٙ صرزح صرؤاه ،هرزا     

      ٛ  كٗرررف صرررججىكَ ورررٕارد ارٗرررآ تمكٗرررٛ احجٗااررراش الضررركاُ ارجشاٖرررتَٖ ورررَ اّررر

إ ا كاٌررت ِررذٓ ارررٕارد حمررتٔدٚ ٔوررَ    ؟ ٔاحجٗاارراتّي وررَ الضررمع الغذاٟٗررٛ ارجشاٖررتٚ   

 الؾلٕ ٛ مبكاُ تإٖزِا ٔفق الزؤٝ االصعاتٗيٗٛ ارجكلٛ؟

ٔعمٗررْ فررإُ الققررٗٛ األصاصررٗٛ   صكٗلررٛ ارضررولٛ اراٟٗررٛ أٔاًل ٔ  األوررَ الغررذاٟ٘  

ألورَ  ألورَ ارراٟ٘ ٔ الجرال٘ ا   إٌّرا   إجيراد اصرعاتٗيٗٛ وزٌرٛ لجيقٗرق ا     ا الٕصين واٌٗراً 
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ٛ        الغذاٟ٘ كٌّٕىا وجاسو ا ٔ  الٕوت ٌ ضرْ ترزتكث  ّىرا وقراٖا اوجؾرادٖٛ ٔصٍٗر

 كالؾٍاعٛ( ٔأهزٝ ااجىاعٗٛ ٔصٗاصرٗٛ كىرا أوكججرْ األٖراً هراه األسورٛ ٔايرزه        

 اللتٔاٌٗٛ العاوٗٛ عمٜ صٕرٖٛ.

 تقضي وٕارد ارٗآ   صٕرٖٛ إ  وضى  أصاصٗ  ِٔىا: 

رٕارد اراٟٗٛ الضايٗٛا ِٔ٘ الا تٕات عمٜ صاا األرف ٖٔجي الجلاون ولّا ارر 

 كاألٌّار ٔالكيرياش ٔح ز الجيىٗع ٔالضٕٗه ٔح ز األٔدٖٛ ٔالٍٗا ٗع. وكاعزٚ

 ارٕارد اراٟٗٛ اجلٕفٗٛا الا تٕات  ت صاا األرف ٔفق صكقاتّا ِٔ٘:رر 

ضرررايٗٛا ِٔررر٘ ارٕارررٕدٚ  ررر   ورررٕارد ارٗرررآ اجلٕفٗرررٛ ارزتكارررٛ  الجغذٖرررٛ ال ررررر أ 

الاكقاش ارلمقرٛ أٔ  ر  الاكقراش األرفرٗٛ ارٍاصركٛ الحجقراٌّا ٔفرق عرزٔط حمرتدٚ          

إٗلٕاًٗا ٔ   ٍٗٛ الؾإر ٌٔ ٕ ٖجّرا ٔصكقرٛ األحرٕاف الرا تٍجىر٘ إلّٗرا  كركريٚا        

ؽررغريٚا و ررزدٚا وجؾررمٛ...(. ٔفٗىررا ٖرروت٘ ٌررك  الجٕسٖررع اجلغررزا  لألحررٕاف اراٟٗررٛ      

 ِٔ٘:  حٕفًا 22صٕرٖٛ ٔعتدِا  اجلٕفٗٛ  

  حٕف الضاحن. -2

  .حٕف اللاؽ٘ – 0

 حٕف وٕٖق.  – 2

 ٔ.حٕف التل -2

  .حٕف تتوز– 2

 حٕف دوغق. -2

 . حٕف حٕراُ -7

 حٕف الضكع  ٗار. -8 

 .حٕف الجٍف –9

 حٕف الزؽافٛ. -22

 . حٕف ٔادٙ ارٗآ -22

 حٕف الشلف. -20

 .حٕف هٍاؽز – 22

 حٕف اجلكٕه. -22

 حٕف اجلشٖزٚ. – 22
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لقت أدش ِذٓ ارٗآ دٔرًا ككريًا   تارٖخ صٕرٖٛ ايقرارٙ ٔااؽرٛ   ارٍراصق    

التاهمٗرررٛ حٗررري ُح رررزش اآل رررار  اآل رررار اللز ٗرررٛ( ٔى ايؾرررٕه ورررَ هاألرررا عمرررٜ         

االحجٗاااش اراٟٗٛ لمغزه ٔالزٙ ٔصق٘ ايٕٗاٌاشا ِٔذا الٍٕأ وَ ارٗآ ٖجرووز صرمكًا   

 وججالٗٛ. لضٍٕاش عتٚرازٙ ٔالجضاوث الثمي٘ الضٍٕٙ أٔ أٔ إجيا ًا  األان ا

 مبلن صٍٕٙ وجٕصث عمٜ  2ومٗارً 22ُتقتلر كىٗٛ األان ارازٙ الضٍٕٙ  ٍيٕ 

ومٗررار ورري( فارجيررتد  22%  72ٔلكررَ ٖجكاررز وٍّررا ذمررٕ   (1)ورري(  222ارضرراحٛ  ٍيررٕ 

 . 2ومٗار 02ًالقا ن لاصجثىار ذمٕ 

 ختزين اا ا  يف سورية: 

إٌّرا الازٖقرٛ الٕحٗرتٚ لاصرج ادٚ      اردٌا أُ تضج ٗت وَ ارٗرآ فلمٍٗرا يشٍّٖر   إ ا أ

وَ ارٗآ  غكن داٟي. لقرت  رتأش صرٕرٖٛ   يرشَٖ ارٗرآ وٍرذ الجرارٖخ القرتٖي حٗري          

 ٍٗت الضتٔد    لض األٔدٖرٛ ٔااؽرٛ   الرتاهن الضرٕرٙ ٔ  الكادٖرٛ ٔغريِرا ٔى       

وجلتدٚ ٔعمٜ صزٖق ايج القتٖي ٔااؽٛ  ح ز اي ز الككريٚ  الزاواش(   وٍاصق

الربكاٌٗرٛ.  لقرت وىٍرا  تراصرٛ وٗتاٌٗرٛ عرَ صرزس           ارٍاصق  اش العه أٔ الؾرإر 

يشَٖ ارٗآ   ال عٚ الزٔواٌٗٛ   الكادٖٛ الضٕرٖٛ ٔرؽتٌا الكٗ ٗرٛ اة تاعٗرٛ الرا    

لاصج ادٚ وَ هربٚ  ى فّٗا ؽٗت ارٗآ ٔ تٍقٗجّا ٔاالصج ادٚ اركاعزٚ وٍّاا  اةفافٛ

 االعجىراد الكاورن    اكن صٗط ٔوٗاً وتٍٖٛ ؽغريٚ  ٍاِا الٕلٗت  َ عكت ارميف األوٕٙ

 عمٜ وٗآ اخلربٚ اللذ ٛا ٔالتراصٛ وٍغٕرٚ   جممٛ دراصاش تارخيٗٛ(.

ً  29صتًا  ااوٛ يشٍٖٗٛ تؾن لٍيٕ  222ٖكمت عتد الضتٔد   صٕرٖٛ ذمٕ  ا 2ومٗرار 

 صتٔد وٗت اةٌغاٞ ٔذمٕ مخضٛ صتٔد وٗت الجوِٗن. اةفافٛ لٕإد مثاٌٗٛ 

 . 2ومٗار ً 27% وَ وٕارد ارٗآ ارجٕافزٚ ِٔ٘ تلاده ذمٕ 89تضجيٕ  الشراعٛ عمٜ 

 الفائض ااائي حشب األحواض ااائ ة :

 ومُٕٗ وع وكلا   حٕف الضاحن. 2220.9

   حٕف ال زاش. 2ومُٕٗ ً 227.2

 .2ومُٕٗ ً 2922.2ال اٟض = 

 ااائي: العجز

   دامٛ ٔاخلا ٕر. 2ومُٕٗ ً 2228.002

                                                 
مبلررته ِاررن واررزٙ  3ومٗررار 44.8ًٖٕاررت تقررتٖز ،هررز ٖررزٝ  رروُ األاررن اراررزٙ الضررٍٕٙ   صررٕرٖٛ ِررٕ   (1)

 وي . 642.4وجٕصث 
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   حٕف اللاؽ٘. 2ومُٕٗ ً 209.722

   حٕف الريوٕك. 2ومُٕٗ ً 222.222

   الكادٖٛ. 2ومُٕٗ ً 2.292

 .2ومُٕٗ ً 2229.927الليش اراٟ٘   األحٕاف اراٟٗٛ = 

 .2ومُٕٗ ً 222.222= + 2229.927 – 2922.22فجؾكا ارٕاسٌٛ اراٟٗٛ كاآلت٘: 

ومٗرررُٕ ِكجرررار وٕسعرررٛ   2.27تكمرررت وضررراحٛ األرافررر٘ ارزٖٔرررٛ   صرررٕرٖٛ ذمرررٕ   

 كاآلت٘:

 ألف ِر. 28.228ألف ِكجار.   ٌّز الريوٕك:  22.222  الكادٖٛ: 

 ألف ِر. 72.222ألف ِر.   الضاحن:  72.227  ٌّزٙ  زدٝ ٔاألعٕو: 

 222.222عرٛ حمررا:  ألرف ِررر.   ٌّرز ال رزاش ٔحماف    027.228  ٌّرز اللاؽر٘:   

 ألف ِر.

 ألف ِر. 272.029  ٌّزٙ دامٛ ٔاخلا ٕر: 

 : الظروف ااناخ ةرترت  3

ُتلت العرزٔ  ارٍاهٗرٛ أحرت أِري ارقٕوراش األصاصرٗٛ   الٍغراط الشراعر٘ا ورَ          

    ٛ  اهرراه دٔر اللٍاؽررز ارٍاهٗررٛ   االٌجغررار اجلغررزا  لمىيؾررٕه الشراعرر٘ وررَ اّرر

ٔوضجٕٝ اةٌجااٗٛ ألذا احملؾٕه   ٔحرتٚ ارضراحٛ ورَ اّرٛ أهرزٝ. ٔترؤوز اللٍاؽرز        

ارٍاهٗٛ فلًا   اةٌجراو ٔاةٌجااٗرٛ ٔ  ٌٕعٗرٛ ٔارٕدٚ احملؾرٕه الشراعر٘ا فالزصٕ رٛ        

ٔايررزارٚ ٔالقررٕٞ ٔالزٖرراح ٔالؾررقٗع ٔارررتٝ ايررزارٙ ٔرٖرراح اخلىاصرر  أٔ الضررىًٕ     

جيررا الجوكٗررت عمررٜ أُ العررزٔ  ارٍاهٗررٛ     ٔاللٕاؽررف الغكارٖررٛ ٔغريِررا. ٔلكررَ  

صٕرٖٛ ممجاسٚ  ن ٔاصجثٍاٟٗٛ    لض ارٍاصق اجلغزافٗٛ وَ حٗي وٍاصكجّا لمشراعٛا 

ٔعمْٗ ُٖىكَ القٕه إُ العزٔ  ارٍاهٗرٛ المرت ورَ صرٕرٖٛ دٔلرٛ سراعٗرٛ ورَ الارزاس         

لضٕرٖٛ األٔه. ٔ لض احملاؽٗن الشراعٗٛ كالقىا ٔالقاَ جتت   العزٔ  ارٍاهٗٛ ا

الك٠ٗٛ ارثمٜ ألا كىياؽٗن اصعاتٗيٗٛ ٔكرذليف ايراه  الٍضركٛ لمشٖجرُٕ ٔالربتقراه.      

ٔ ذليف فقت اكٍرت صرٕرٖٛ أُ تجكرٕأ وزاكرش عارٗرٛ    لرض احملاؽرٗن اررذكٕرٚ         

،ٌ ًا   قن العزٔ  ارٍاهٗٛ أٔاًل وي  رالعه ارٍاصركٛ ٔ راخلرباش الشراعٗرٛ ارعاكىرٛ      

 عٍت ارشارأ الضٕرٙ.

 قوة العنل الزراع ة: ر ر 4

% وررَ وررٕٚ اللىررن  02رررر  28اجمرريف صررٕرٖٛ وررٕٚ عىررن سراعٗررٛ كرركريٚ تررعأح  رر    

الضررٕرٖٛ ِٔرر٘   تزااررع وضررجىزا ِٔررذا أوررز صكٗلرر٘ ألُ الجٍىٗررٛ الشراعٗررٛ ٔالزٖ ٗررٛ   
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راعر٘ ٔإدهراه األصرالٗا الشراعٗرٛ     تجىيٕر حٕه فزٔرٚ إدهاه الجقاٌٛ   الٍغراط الش 

 اتررْ ٖجامررا وررٕٚ عىررن وجاؾؾررٛ ٔورراِزٚ ٔحاومررٛ لمغررّاداش   يتٖثررٛا ِٔررذا دررت ا

الشراعٗٛ  غقّٗا الٍكات٘ ٔايٕٗاٌ٘ا ٔاالعجىاد عمٜ الجقاٌٛا مما ٖضجتع٘ اصرجاتاً  

 ارلتاش الشراعٗٛ  وٌٕاعّا ارّىٛ  اجلرزاراش ٔولرتاش ال احرٛ ٔ،الش تضرٕٖٛ ايقرٕه     

ثىرررار ٔ،الش ال رررزس الشراعٗرررٛ ٔايؾررراداش ٔالترلاصررراش ٔأاّرررشٚ اركافيرررٛ ٔارررين ال

 ٔالجٕفٗا ٔغريِا(ا  الٍّاٖٛ تعااع وٕٚ اللىن الشراعٗٛ   اللتد ٔ  الٍضكٛ.

ُتيضررا وررٕٚ اللىررن الشراعٗررٛ وررَ هرراه اللررتد ٔوترتررْ عمررٜ تمكٗررٛ احجٗاارراش         

الٍغرراط الشراعرر٘ ٔوررا ٖررزتكث  ّررا وررَ أعىرراه تكىٗمٗررٛ فررزٔرٖٛا إدارٚ ٔتزٔجيررًا          

وٕٚ اللىن كذليف ورَ حٗري الجاؾؾراش القرزٔرٖٛ     ٔتضٕٖقًا ٌٔقًا ٔ ٗلًاا ُٔتيضا 

ألررذا الٍغرراط   تز ٗررٛ ايٗررٕاُ ٔالٍيررن ٔدٔدٚ القررش ٔسراعررٛ الررٕرد ٔاحملاؽررٗن الررا     

 جاو خلرباش ٌادرٚ   الازس الشراعٗٛ ايتٖثرٛ ٔاحملاؽرٗن الشراعٗرٛ  اش ارزدٔدٖرٛ     

      ٛ ٔ  الكٗررٕش   اللالٗررٛ ٔالقٗىررٛ الٍقتٖررٛ الكرركريٚا كالشراعرراش ارتارٖررٛ ٔاالصررجٕاٟٗ

 الكاصجٗكٗٛ ٔهافّا. 

 رأس ااال: رر  5

عمرٜ الررزغي ورَ أُ الشراعررٛ درتٔد االحجٗاارراش ارٍشلٗرٛ وررت ال  جراو لزأ رراه      

  ار ًّٕ االوجؾادٙا ألٌْ ٖك ر٘ ٔارٕد األرف  الع رٛ( ٔاجلّرت اةٌضراٌ٘ ٔالكرذارا      

اه وٍاصرا  لكَ الشراعرٛ ك لالٗرٛ اوجؾرادٖٛ ٔصٍٗرٛ ٔاصرلٛ ٔوجقتورٛ  جراو لزأ ر        

ُتتفع كجكالٗف ألإر اللىاه ٔوٗىٛ لمكذار ٔالضىاد ٔوٕاد اركافيٛ ٔلثىَ ٔأإر 

ارلتاش الشراعٗٛا ارجلتدٚ ٔارجكاومٛا ٔأإر يع احملؾرٕه ٌٔقمرْ ٔورت ٖرجي عرزاٞ      

اراٞ  اتْ ٔحمزكاش فخ اراٞ ٔاحملزٔواش الا ُتغغلن تميف ارلتاش يٗلًاا ٔ الجرال٘  

ظ ورراه أألعىرراه الشراعٗررٛ كمررّا وررَ أٔألررا إ  ،هزِررا  جرراو لررز فلىمٗرراش ٔوزاحررن ا

وجيزك. ٔإ ا ٌعزٌرا إ  ارٕفرٕأ ورَ ٔاّرٛ ٌعرز أهرزٝ دمرت أُ رأظ ارراه فرزٔرٙ          

ةواورررٛ الضرررتٔد ٔعرررككاش األوٍٗرررٛ ٌٔقرررن ارٗرررآ إ  ايقرررٕه الشراعٗرررٛ ٔكرررذليف        

ؤصضراش  الصجؾاح األرافر٘. ٍِٔرا ذمجراو إ  رأ راه كركريا  اةفرافٛ ياارٛ ار       

الشراعٗررٛ الكرركريٚ إ  رؤٔظ األوررٕاه الكرركريٚ ٔكررذليف وؤصضرراش الكيرري اللمىرر٘  

الشراع٘. ٔإ ا ر اٍا    الشراعٛ ٔالؾرٍاعاش الشراعٗرٛ القرزٔرٖٛ  الجقاٌرٛ الشراعٗرٛ(      

 ُٖؾكا رأظ اراه أحت أِي وقٕواش الشراعٛ.

 التشويل الزراعي: رر  6

رٍاصرركٛ أٔ األكٗرراظا أٔ أٙ  عٍررتوا ٖررجي يررع احملؾررٕه ٔٔفررلْ   اللكررٕاش ا   

عكن وَ أعكاه الجٕفٗا ارجكعا ٔ لريف حضرا ٌرٕأ ارٍرجج الشراعر٘ا ُٖؾركا ِرذا        
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احملؾٕه صرملٛ كغرريٚ ورَ الضرمعا حٗري ٖرجي الجٕارْ  رْ إ  الضرٕس لُٗلرزف ٍِراك            

ٔلٗكاأ ٔحيقق الز ا ارٍاصا ٔلٗلٗت ارشارأ أٔ ال اح أٔ ارؤصضرٛ الشراعٗرٛ تكرالٗف    

ارووٕه وٍّا. لذليف يقع الضملٛ الشراعٗٛ لقإٌُ الضرٕس ارلىرٕه  رْ     الشراعٛ ٔالز ا

  ارٍاقٛ. وإٌُ اللرزف ٔالامرا ورإٌُ اجلرٕدٚ ٔارٍافضرٛ ٔالضرلزا ٔورا ٖجرٕافز           

الضررملٛ وررَ هؾرراٟؿ ٔوٗررشاش تجٕافررق وررع هؾرراٟؿ الررذٔس ٔوجامكرراش احجٗاارراش       

 ارضجّمك  ٔس اَٟ الضملٛ الشراعٗٛ  اتّا. 

شراعٗرٛ تجرووز  اللٕاورن اجلٕٖرٛ  ضرزعٛ كركريٚ دٗري إُ إٌجراو الٗررًٕ         ٔالضرملٛ ال 

لررٗط كإٌجرراو األوررطا ألُ احملؾررٕها اخلقررزٙ  تٖررتًاا ٖ قررت  لررض هؾاٟؾررْ    

ارامٕ ٛ  لت صاعاش وَ وا ْ ٔ الجال٘ جيا أُ ٖذِا إ  الضٕس ٔأُ ُٖكاأ فرٕرًا ٔإال  

ال تجرووز كرثريًا مبررا   صرجٍا ض أصرلارٓ   الٗرًٕ الجرال٘.  لرض احملاؽرٗن ٔال ٕاكرْ        

ُ كزا ٔالكلض اآلهز حيجاو رٕصي كاون  صٍٛ عمٜ األغما( ةٌجاارْا كرايكٕه   

ٔالكقٕلٗاش ٔاركضزاشا ٔ الجال٘ فقإٌُ اللرزف ٔالامرا ٔاجلرٕدٚ تروت٘ ورَ هراه       

وررا ٖررجي عزفررْ   األصررٕاس ٔوقررتار حااررٛ الش رراَٟ أٔ ارضررجّمك  لمضررملٛ احملررتدٚ    

  لٍّٗا.

اررٕاد الغذاٟٗرٛ ورَ الثرزٔٚ ايٕٗاٌٗرٛ ٔفرق ورتهاش الجكم رٛ          ٖوت٘  تٖت صرلز 

ٖٔوت٘   وقتوجّا صلز األعا  ٔ لض الجكالٗف القرزٔرٖٛ  اركافيرٛ    اارلزٔفٛ

لألوزاف ٔاصجّاك الااوٛ   العزٔ  اجلٕٖٛ غري ارٍاصكٛ( كىضجٕٝ ارلٗغٛ ٔوا 

صرلار  لرض وغرجقاش    لذليف دمرت أ ا ياث لْ التٔلٛ ٔفق الزاتا ٔاألإر ٔغري  ليف

أهرزٝ  إ  أهرزٝ ٔورَ وٍاقرٛ    إ  ٗا ٔالكٗض ٔالميًٕ يجمف ورَ صرٍٛ   األلكاُ ٔايم

 مبا ٖجٕافق وع اةٌجاو ٔاالصجّاك.

ٔلجيضررر  هؾررراٟؿ الجضرررٕٖق الشراعررر٘ ٔارٍافضرررٛ   الضرررٕس ٔإجيررراد القٗىرررٛ   

 ارقافٛ فإٌْ جيا االٌجكآ إ  اةازاٞاش اآلتٗٛ:

 ضٛ وَ هاه اجلٕدٚ ٔالضلز أٔ  االوٍج  ولًا.فزٔرٚ اللىن لمىٍافرر أ 

لمىٍررررجج الشراعرررر٘   رررراللكٕاش    القٗرررراً  الجٕفررررٗا ٔالجؾررررٍٗف الاسورررر  رررررر ه 

 ٔ الترااشا ممجاسا أٔها واٌ٘..(.

 االِجىاً  الكاكٕرٖاش الشراعٗٛ ألٌّا  قق أر احًا ككريٚ.رر رر ا

 شراعٗٛ.الج جٗػ عَ أصٕاس هاراٗٛ لمكٗع ٔتؾزٖف ارٍجياش الرر ٞ 

 القٗاً  الجاشَٖ ارٍاصا   وضجٕدعاش ٔخماسُ وٍاصكٛ.رر رر ِ

ترروو  ٔصرراٟن الٍقررن ارٍاصرركٛ ورَ  ررزاداش أٔ عررككاش  الميررًٕ ٔايٕٗاٌرراش  ررر  ٔ 

 ٔارغجقاش ايٕٗاٌٗٛ ٔالكٗض ٔالإٗر ٔاأل اك ٔارٍاحن ٔغريِا..(.
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عٛا ألُ الضررمع  ر ررث الشراعررٛ  كررن إٌٔاعّررا الٍكاتٗررٛ ٔايٕٗاٌٗررٛ  الؾررٍا        رررر  س 

الشراعٗررٛ تغرركن وررادٚ أٔلٗررٛ   الؾررٍاعٛ  الؾررٍاعاش الغذاٟٗررٛا اجلمتٖررٛ    

.( ِٔررذا ٖررؤوَ لمىٍررجج الشراعرر٘ صررٕوًا أٔ صزٖقررًا لجؾررزٖ ْ ٔ ٗلررْ     .ٔغريِررا.

ٔ الجال٘ كوٌْ صٕس ُتكاأ فْٗ تميف ارٍجياشا وع فارس أٌّا تجيٕه إ  وٍرجج  

ٔال ٖجرووز  رالعزٔ  ٖٕٔا رت فرزـ      اسراع٘ ،هز ُٖىكَ عزفْ   أٙ ٔوت

ٖٕٔا ررت وٗىررٛ وقررافٛ عمررٜ ارٍررجج األٔلرر٘    أٖمررر رغكرراش ارررٕاصٍ   اعىررن

     َ الٕورت    الغرذاٟ٘ ٔالرٕصين    حيقق األر راح ٖٕٔؽرن  التٔلرٛ إ  حالرٛ األور

 ٌ ضْ.

فالجضٕٖق اجلٗت حيقق أِتافًا وجلتدٚ أٔألا الز ا اجلٗرت لمىرشارع  ٔال احر     

ٗرررٛا ٔ،هزِرررا األورررَ ٔاالصرررجقزار ررررا ألرررذٓ اللىمٗرررٛ ورررَ إاٌرررا  ٔلمىؤصضررراش الشراع

 اوجؾادٖٛ ٔااجىاعٗٛ ٔحٕٖٗٛ.
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 توت٘ أِىٗٛ الكيي اللمى٘ الشراع٘  ضلْٗ لجيقٗق األِتا  اآلتٗٛ:

 سٖادٚ اةٌجاو.رر أ 

 ارضاحٛ.  ض  اةٌجااٗٛ   ٔحتٚرر ه 

 ... ض  هؾاٟؿ ارٍجج الشراع٘ وَ حٗي المُٕ ٔالاليرر رر ا

 االصج ادٚ ارثمٜ وَ ارقٕواش الشراعٗٛ.رر ٞ 

وقأورررٛ األورررزاف الرررا تؾرررٗا احملاؽرررٗن الشراعٗرررٛ ٔاألعررريار ارثىرررزٚ  ررررر ررررر ِ

 ٔاخلقار ٔالثزٔٚ ايٕٗاٌٗٛ.

 إٌجاو المقاحاش لمثزٔٚ ايٕٗاٌٗٛ.رر ٔ 

 ٔوٛ لمي ا  ٔارمٕحٛ.اصجٍكاط ٌكاتاش سراعٗٛ وقارر س 

  ض  الضاالش احملمٗٛا لمكٗض ٔايمٗا ٔالميي...(.رر و 

ٔلكَ الكيي اللمى٘ عمٜ أِىٗجرْ ايٕٖٗرٛ   الثرزٔٚ الشراعٗرٛ فإٌرْ ال  كرَ       

 الٕؽٕه إلْٗ إال  لت توو  ارقٕواش اآلتٗٛ: 

تٕافز الكاحي كغزط أصاص٘ ال ت وٍْا فا ٖٕات دي عمى٘ سراع٘ دُٔ رر أ 

ٔاررٕد الكاحرري اللررامل ٔارررتره. ٖٕاررت   صررٕرٖٛ اللغررزاش وررَ الكرراحث  الررشراعٗ     

 ارىٗشَٖ.  
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القزٔرٖٛ لقٗاً دي  تٕافز ارؤصضٛ الكيثٗٛا الا ُتلتل دق الك٠ٗٛ الجيجٗٛرر ه 

عمىرر٘. ٔارؤصضررٛ الكيثٗررٛ إوررا أُ تكررُٕ وضررجقمٛ أٔ تا لررٛ لررٕسارٚ الشراعررٛ أٔ تا لررٛ      

  كمٗاش الشراعٛ فىَ اجلاولاش الضٕرٖٛا ٔ ال لن تٕات    لٕسارٚ الجلمٗي اللال٘

 صٕرٖٛ كن إٌٔاأ ارؤصضاش الكيثٗٛ ارذكٕرٚ.

األدٔاش ٔارلتاش القزٔرٖٛ وَ أاّشٚ فزس ٔتربٖت ٔسراعٛ ٔوزاوكٛ ٔتؾٍٗف رر و 

 ٔغريِاا ِٔذٓ األدٔاش ٔارلتاش ارجإرٚ  جاو  اصجىزار لجكتٖن ٔؽٗاٌٛ.

اللىمٗرراش ارررذكٕرٚ كإعررتاد لمكاحرري ٔ ٍرراٞ لمىؤصضرراش      الجىٕٖررنا كررن رررر ٞ 

داٟرري أٔ ا جكارِررا ٔتؾررٍٗ ّا  جرراو لجىٕٖررن    أعررزاٞ لمىلررتاش ٔاألدٔاش  االكيثٗررٛ

ال ٌٍضٜ أُ أكثز إٌٔاأ االصجثىار ردًا ِٕ االصجثىار  القتر الكا ا ٔلكَ جيا أ

اللز ٗٛ وَ أون  الكيي اللمى٘ا  الٕوت ٌ ضْ جيا أُ ٌلمي أُ صٕرٖٛ ٔولعي التٔه 

 دٔه اللامل اصجثىارًا   الكيي اللمى٘.

االٌ جاح عمٜ ارزاكرش اللمىٗرٛ اللارٗرٛ رلزفرٛ ورا ٖرتٔر  ال لرن   ارزاكرش         رر رر ِ

 أاالصج ادٚ وَ ارزاحرن ٔالٍجراٟج الرا تٕؽرمت إلّٗرا تمريف ارزاكرش        االكيثٗٛ اللارٗٛ

حجررٜ ال ٌلٗررت إٌجرراو ٔدرري وررا ى إٌجااررْ ٔدثررْ ٔ الجررال٘ الجقمٗررن وررَ األررتر  ررالشوَ     

ٔالجكررالٗف. إُ لاٌ جرراح عمررٜ ارزاكررش اللمىٗررٛ اللارٗررٛ فٕاٟررت ال حؾررز ألرراا ِٔرر٘    

  ايت األدٌٜ تضىا لٍا  جكاده الكٗاٌاش ٔارلاٗاش ٔاالصج ادٚ وَ اّت اآلهزَٖ.

صٕرٖٛ عىمت وٍذ صٍ  صٕٖمٛ لجإٖز ٔ ضر   إُ األداث اللمىٗٛ الشراعٗٛ   

أؽررٍا  وجلررتدٚ وررَ األوىرراح ٔاألوارراُ الضررٕرٖٛ ٔاةٌجااٗررٛ لكررثري وررَ احملاؽررٗن      

ٔكذليف  الٍضكٛ لمثزٔٚ ايٕٗاٌٗرٛ.   أاألؽٍا  الٍكاتٗٛ ارشرٔعٛ   صٕرٖٛ االشراعٗٛ

عًا وَ ٌٕ 09لقت أٌجيت صٕرٖٛ   جماه الكيي اللمى٘ الشراع٘ حملؾٕه القىا ذمٕ 

القىررا كضرراالش اتٖررتٚ تجٕافررق وررع اخلؾرراٟؿ ارٍاهٗررٛ لألوررالٗي الضررٕرٖٛ. ٔعٍررت   

إٌجاو ٌٕأ اتٖت وَ القىا ٖجي االٌجقاه أٔاًل إ  ايالٛ األيٍٗٛ  الؾٍفا ٔورَ وري إ    

  كن صرٍٛ ٖرجي    أ جاو ِذٓ اللىمٗٛ لٍيٕ صكع صٍٕاش وججالٗٛ اايالٛ الٍقٗٛ واًٌٗا

ٕ رٛ ٔارامٕ رٛ   الٍرٕأ اجلتٖرتا ِٔكرذا ٔ لرت صركع صرٍ  ٖرجي          اٌجقاٞ الؾ اش ارزغ

سراعررٛ الٍررٕأ اجلتٖررت ذمررٕ صررت صررٍٕاش أٖقررًا لٗررجي الجوكررت وررَ و٠رراش الؾرر اش            

إ  الشراعٛ   ايقرٕه الشراعٗرٛ    ضٍٛ الضادصٛ ُتتفع الكذار اجلتٖتٔ لت ال اارامٕ ٛ

 22 رت ورَ ورزٔر ذمرٕ     الاكٗلٗٛا ٔ الجال٘ حجرٜ ٌٍرجج ٌٕعرًا اتٖرتًا  صرالٛ اتٖرتٚ( ال      

ُى ٔاّرت حجررٜ ذمؾرن عمررٜ       ًاعاورًاا فالققررٗٛ إ   لٗضرت  ضررٗاٛ  رن  جرراو رثرا زٚ ٔتررو

 الٍجاٟج ارزغٕ ٛ.
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إُ خمزاررراش الكيررري اللمىررر٘ الشراعررر٘ ٔالكٗارررزٙ داارررٛ لٍقمرررّا إ  ارٗرررتاُ   

ٌٔغرررزِا  ررر  اررررشارع  ٔاررررز  ا ٍِٔرررا ٖررروت٘ دٔر اةرعررراد الشراعررر٘ ٔالكٗارررزٙ.       

فّٗرا وجاؾؾرُٕ   ا ٔشراع٘ ٔالكٗازٙ   صٕرٖٛ وؤصضاش هاؽٛ  رذليف ٔلفرعاد ال

 اةرعاد ِٔ٘ اشٞ ورَ ٔسارٚ الشراعرٛا ٔتقرًٕ ِرذٓ ارؤصضراش عرادٚ  ٍقرن خمزاراش         

الكيرري اللمىرر٘ إ  القررزٝ ٔارررشارأ ٔالكررٕادٙ ُٔتلم رري ارررشارع  اخلرررباش اجلتٖررتٚ أٔ     

ٛ. ِٔرذا ُٖضرّي   الٍّاٖرٛ    الٍجاٟج اجلتٖرتٚا ٔتقرًٕ كرذليف  رإازاٞ الرتٔراش الجوِٗمٗر      

  شٖادٚ اةٌجاو ٔاةٌجااٗٛ ٖٔقمن وَ الجكالٗف ٔاألتر.
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لررٗط ارقؾررٕد  رراةدارٚ ٍِررا إدارٚ الٍغرراط الشراعرر٘ كىررا ُٖ ّرري لمِٕمررٛ األٔ ا   

    ٛ  عمررٜ الرزغي وررَ أٌرْ تٕاررت   افمكرن ورشارأ ٔفرراح صزٖقجرْ   إدارٚ أعىالررْ الشراعٗر

   ٘ ٔدمراح   ايمٛ وَ اةازاٞاش الٍاايٛ الا ُٖىكَ تلمىّا ةتقراُ اةعرزا  الشراعر

الٍغرررراط الشراعرررر٘ا ٔلكررررَ ارقؾررررٕد ِررررٕ إدارٚ ارؤصضرررراش الشراعٗررررٛ الكرررركريٚ     

  ٘  رررتًٞا ورررَ ٔسارٚ الشراعرررٛ  ؛ٔارؤصضرراش ايكٕوٗرررٛ  اش اللاورررٛ  الٍغررراط الشراعرر

ٙ  ٔوتٖزٖاتّا ٔوزاكش األداث الشراعٗٛ ٔاةرعراد ال  ٔتروو  اررٕاد    اشراعر٘ ٔالكٗارز

ٔاألدٖٔرررٛ ٔارلرررتاش ٔاألدٔاش ٔالجىٕٖرررن ٔالجلرررٕٖض    القرررزٔرٖٛ لمشراعرررٛ كاأل رررتٚ 

ٔالتعي ٔرصري الضٗاصراش ايكٕوٗرٛ الشراعٗرٛ ٔٔفرع اخلارث الضرٍٕٖٛ   الشراعرٛ         

ٔالجضرٕٖق ٔإجيرراد أصررٕاس هاراٗررٛا كىّىررٛ وررَ وّىرراش ٔسارٚ اخلاراٗررٛا ِٔكررذا  

وزتكاررٛ  وعىرراه حمررتدٚ وررَ هررارو الٍغرراط الشراعرر٘ ٔارؤصضررٛ  دمررت أُ اةدارٚ ٍِررا 

الشراعٗرررٛا ألُ صٗاصررراش تررروو  ارٗرررآ ٔرصررري اخلارررث   سراعرررٛ  لرررض احملاؽرررٗن   

وكاًٌٗا ٔوضاحًٗاا ٔصٗاصاش ايؾاد ٔالٍقرن ٔالجضرٕٖق كمرّا أعىراه إدارٖرٛ وّىرٛ       

صرر٘  الٍغرراط  ٔوررؤوزٚ  اةٌجرراو ٔ ٍٕعٗجررْ ٔ اةٌجااٗررٛ أٖقررًا. ٔ الجٕصررع األفقرر٘ ٔالزأ    

الشراعررر٘ ٔ لىمٗررراش الرررز ث ٔالجٍضرررٗق  ررر  ارؤصضررراش الشراعٗرررٛ الٕصٍٗرررٛ ٔالقٕوٗرررٛ   

 أكضاد( ٔاللارٗٛ  إٖكاردا( لاصرج ادٚ ورَ خمزاراش األدراث اللمىٗرٛ ارغرعكٛ       

ٔغري ارغعكٛ. ِٔذٓ كمّا  جراو ألصرز ٔتغرزٖلاش وإٌٌٗرٛ وزٌرٛ تضرىا  االتؾراه        

 صكٛ لمٕؽٕه إ  األِتا  ارٍغٕدٚ. ٔالجغكٗيف وع اآلهزَٖ دزٖٛ وٍا

ٔوت تكُٕ الجغزٖلاش وؾزفٗٛ  اةوزاف ٔالجضرتٖت( أٔ تكرُٕ  ٠ٗٗرٛ يىاٖرٛ     

ورررٕارد ارٗرررآ ٔالرررعه الشراعٗرررٛا أٔ تكرررُٕ اوجؾرررادٖٛ ألرررا عاورررٛ  اةٌجررراو ٔالٍقرررن     

 ٔالجضٕٖق.
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 مصكالت الزراعة واس ات ج ة حلها:

حالرٛ ارقٕوراش الشراعٗرٛ ٌ ضرّا     تلاٌ٘ الشراعٛ وَ وغكاش وجلرتدٚ تلرٕد إ    

 ٔأِىّا:

 وغكاش العها ِٔ٘ وجلتدٚ ٔأِىّا:رر  2

 ٔالشحف اللىزاٌ٘. ا تتٌ٘ اخلؾٕ ٛالجغتسا االدمزا ا ارمٕحٛا الجؾيز

 وغكاش وٕارد ارٗآ ِٔ٘: رر  0

 ٔصزس الزٙ غري ارٍاصكٛ. الجذ ذها الجمٕثا األترا الجكاز 

 ِيزٚ األراف٘ الشراعٗٛ.رر  2

وغررركاش وجلمقرررٛ  الكيررري اللمىررر٘ ٔ الكررراحث  ٔ ارؤصضررراش الكيثٗرررٛ       ررررر  2

 ٔالجىٕٖن.

 وغكاش وجلمقٛ  اةرعاد الشراع٘ ٔ اةرعاد الكٗازٙ.رر  2

 تتٌ٘ االصجثىاراش.رر  2

 وغكاش وجلمقٛ  الجاشَٖ ٔالجضٕٖق ٔإجياد األصٕاس اخلاراٗٛ.رر  7

 َ هضاٟز اوجؾادٖٛ ككريٚ.تتٌ٘ تؾٍٗع احملاؽٗن الشراعٗٛ ٔوا ٍٖجج ورر  8

 :اس ات ج ة حل مصكالت الزراعة

  جماه الجااٗث: جيا األهذ  ايضكاُ ولزفرٛ اررٕارد ٔاةوكاٌراش ارجاحرٛ     

الٕورت ٌ ضرْ     رك   ٔفع اخلارث الشراعٗرٛا ٔجيرا      ارٍاصق الا ٌزٖت أُ تغا

 دمراح  دراصٛ رغكاش الضكاُ ٔاحجٗاااتّي ألُ ِرذا ٖغركن الضرز الرذٙ ٖضراعت       

فين وغركاش القاراأ الشراعر٘   صرٕرٖٛ ٖكرتأ  األصراظ ورَ         ؛الجااٗث الشراع٘

ٔفع اخلاث الا تكُٕ واٟىٛ وع الٕاوع  اةوكاٌاش ٔارٕاد الاكٗلٗٛ ٔالكغرزٖٛ(  

 ٔأُ تمقٜ القكٕه ٔالجٍ ٗذ وَ ارشارع .

  جمرررراه االصررررجثىاراش: إُ ترررروو  االصررررجثىاراش الكافٗررررٛ ُٖضررررّي   حررررن       

ُٔ ك رَ ورَ تروو  ورٕارد ارٗرآ الاسورٛ لمشراعرٛ  القرتر           وغكا ش الرعه  وٌٕاعّرا 

الكرررا  ٔ األٔوررراش القرررزٔرٖٛ ٖٔضررراعت   تررروو  القرررزٔف ارٍاصررركٛ لمضررركاُ         

رضاعتتّي ٔعتً ِيزتّيا ٔكذليف تضاعت االصجثىاراش   تٍغٗث الكيي اللمىر٘  

اررراسُ ٔارضرررجٕدعاش ٔاالصرررج ادٚ ورررَ خمزااترررْا ُٖٔىكرررَ  االصرررجثىاراش إواورررٛ ار  

ارٍاصكٛ ٔالقٗاً  الجؾٍٗع القزٔرٙ لمىياؽٗن الشراعٗٛ ٔلمىٍجياش ايٕٗاٌٗرٛ حٗري   

 تؤوَ القٗىٛ ارقافٛ ٔالتهن اجلٗت لمىشارع .



 إبراهيم أحهد سعيدأ.د: 

 

 

  جمررراه اركٍٍرررٛ الشراعٗرررٛ: تعاارررع أعرررتاد ورررٕٚ اللىرررن الشراعٗرررٛ   صرررٕرٖٛ   

 ٛ قتورٛ اللمىٗرٛ  جراو إ  أُ    ارج كيالٛ إجيا ٗٛ ٔالضكا    ليف ٖلٕد إ  أُ الشراعر

تتهن الجقاٌٛ   وضرجٕٖاتّا اراجم رٛ ٔ روٌٕاأ ال لالٗراش ٔاألٌغراٛ الشراعٗرٛ ارلزٔفرٛ        

فاصجؾاح األراف٘ الشراعٗرٛ حيجراو لجقاٌرٛ وقٗمرٛ ٔكرذليف عرق الازوراش الشراعٗرٛ         

ٔعىمٗاش حزاورٛ األرفا ٔااؽرٛ لمىضراحاش الكركريٚ ٔالٕاصرلٛا ٔ جراو عىمٗراش        

ٔؽٗاٌٛ احملاؽٗن لجقاٌٛ ٔكذليف يع الثىار ٔايؾاد ٔدرصرّا ٔيرع     ذر ايكٕه

احملاؽٗن ٌٔقمّا ٔفزسِا ٔيشٍّٖا كمّا  جاو إ  تقاٌٛا فالجقاٌٛ داهمرٛ   جمىرن   

األٌغرراٛ الشراعٗررٛ ٔ  رّٖررا ٔتضررىٗتِا. ٖكمررت عررتد اجلررزاراش الشراعٗررٛا الررا تلررت      

عتاد كركريٚ ورَ ايؾراداش    ألف ازار ٍِٔاك أ 222أصاظ الٍغاط الشراع٘ا ذمٕ 

 ٔالكذاراش ٔالتراصاش ٔوقااش ارٗآ ٔ،الش الجل ري ٔرؼ اركٗتاش.

 تؤدٙ اركٍٍٛ الشراعٗٛ يمٛ وَ ال ٕاٟت الككريٚ   الشراعٛ:

 سٖادٚ وضاحٛ األراف٘ الشراعٗٛا أٙ الجٕصع األفق٘   الشراعٛ.رر  2

 لجٕصع الزأص٘   الشراعٛ.رفع اةٌجااٗٛ الشراعٗٛ   ٔحتٚ ارضاحٛا أٙ ارر  0

 اهجؾار الشوَ   الشراعٛ ٔايؾاد ٔالجقمٗن وَ الجكالٗف ٔالٍ قاش.رر  2

ّلن الجقاٌٛ   إازاٞاش الجضٕٖق ٔ ضلَ وَ ٌجاٟيّا ٔ الجال٘ سٖادٚ الز ا.رر  2  ُتض

ترؤدٙ عىمٗرٛ إدهراه الجقاٌرٛ   الٍغراط الشراعر٘ إ  سٖرادٚ االصرجثىاراش           رر  2

عىٕوررًاا ألُ ِررذٓ الجقاٌررٛ وزت لررٛ األصررلار ٔرٖلّررا صررزٖع ٔوررز ا       الشراعررٛ 

 جلىٗع األصزا .

 يف جمال ااخصبات الزراع ة والزراعة العضوية:

لقررت  رراش وٍررذ عقررٕد اصررجاتاً األ ررتٚ الكٗىأٖررٛ   الٍغرراط الشراعرر٘          

صررٕرٖٛ أوررزًا وولٕفررًاا ٖٔررؤدٙ إ  ٌجرراٟج اوجؾررادٖٛ كرركريٚا وررَ حٗرري سٖررادٚ اةٌجرراو     

ةٌجااٗٛ عمٜ حت صرٕاٞا  لريف ألُ الٍكراش حيجراو إ  رسورٛ ورَ اللٍاؽرز األصاصرٗٛ         ٔا

الغذاٟٗررٛ أِىّررا اآلسٔش ٔال ٕصرر اش ٔالكٕترراظا لررذليف ى تؾررٍٗع األ ررتٚ ارٍاصرركٛ      

ارجٕافقررٛ وررع ٌررٕأ اللٍؾررز ارامررٕها أٔ إٌجرراو أ ررتٚ وزككررٛ وررَ اللٍاؽررز الثاوررٛ      

عأح الكىٗرٛ ارضرجاتوٛ صرًٍٕٖا  ٍيرٕ     الضا قٛ تضرىٜ أ رتٚ وزككرٛ أٔ واوٗرٛ. ٔتر     

ألف صَ. وع  ليف ٖٕات تٕاْ عار٘ ٔصٕرٙ كذليف لاِجىاً  الشراعٛ ارلجىتٚ  222

عمٜ الضىاد اللقٕٙ وَ خمم اش ارشارأ ٔايٕٗاٌاش  وٌٕاعّا ارٍشلٗٛ. ٖٕٔارت تٕارْ   

ضرىٗت  عار٘ أٖقًا لمشراعرٛ ايٕٖٗرٛا ِٔر٘ سراعرٛ ال تلجىرت عمرٜ ايزاورٛ ٔال عمرٜ الج        

 ٛ وٗىرٛ غذاٟٗرٛ وزت لرٛ ُٖٔكراأ      ٔٔلكٍرْ    ؛ِٔذا الٍٕأ وَ الشراعٛ  ٔ إٌجااٗٛ وٍا قر

  وصلار وزت لٛ اتًا. 



 نشكالت الزراعة واستراتيجية حلها في سورية

 

 

دُٔ تز ررٛ  األٗررترٔ ٌٕٗاك( فجلجىررت عمررٜ إٖؾرراه ارغررذٖاش إ    وررَ أوررا الشراعررٛ 

احملاؽٗن ارشرٔعٛ  ٕاصراٛ ارراٞ فرىَ حاورن  اصرجٗك٘ وؾرٍٕأ ورَ الكرٕلٗىرياش         

 اخلاؽٛ.

 ة:اخلامت

    ٙ ٔتمررر صىٕحرراش  اتررؤوَ الشراعررٛ عررزٔط ايٗرراٚ األصاصررٗٛ لمىيجىررع الضررٕر

ٔوت أدش دٔرًا وّىًا   ا الضٕرٖ   جوو  فزـ عىن ٔدهنى الٟقى لٍيٕ ومي الضكاُ

ؽىٕدِي هراه ايرزه اةرِا ٗرٛ العاررٛ. إُ ترٕافز وقٕوراش اصرجثٍاٟٗٛ لمشراعرٛ ورَ          

ٔوزاكرش دثٗرٛ ٔغريِرا ورت صراعت        تز ٛ ٔوٕارد وٗآ ٔظرزٔ  وٍاهٗرٛ ٔورٕٚ عىرن     

ٔ ض  األٌٕاأ ٔالضاالش احملمٗٛ  أسٖادٚ اةٌجاو ٔاةٌجااٗٛ اتقتً الشراعٛ الضٕرٖٛ

عمٜ أصاظ وقأوٛ األوزاف ٔاجل ا  ٔالجىما ٔالجاؤً ورع العرزٔ  احملمٗرٛ. ٖلراٌ٘     

 ٔلرذليف تلىرن التٔلرٛ ااِرتٚ يرن      ؛القااأ الشراع٘   صٕرٖٛ وَ وغكاش وجلتدٚ

   ٘  اتميف ارغكاش وَ هاه الجغاركٗٛ   الجااٗث ٔالجٍ ٗرذ ٔاصجؾراح األرافر

 أتزعرررٗت اصرررجثىار ارٗرررآ  اتكررراأ الارررزس ايتٖثرررٛ   الرررزٙ ٔؽرررٗت ارٗرررآ ٔتٍىٗجّرررا   

 ٔاصجاتاً الجقاٌٛ ٔاراؾكاش ٔالكيي اللمى٘ ٔالجضٕٖق ٔاةدارٚ ارٍاصكٛ.

 
*** 
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الفساااب  و مااااالغة ال  اااخ    
نقغض الصالح، وعند العرة فساد  
العقااأ ر ه اال ا  ااأ، رلااب الفسااب    
وفقبً لتعريفبد املنظمبد الدولغاخ،  
واهلغئااابد القبنانغاااخ املعنغاااخ ف اااا 
الساااااا اخ الالرذالماااااا  لاااااا و   
املنبصااااات اة اهياااااخ والسغب اااااغخ 
ألصااا بة السااا  خ، وااا  لن ااااا 
 ااا  بد قااان مبنانغاااخ، لت قغااا  

خ ذبصاااخر عااار   لنااابفخ ي صاااغ 
الفسب  ع ا  رنال يامأ لا  ريامب       
ذغبنااخ األلبنااخ رو ا رلااخ الاا     
يرتمج ب يا   رو لنظماخ، وكلا     
ل  رجأ احلصا  ع   لزاياب قان   
لشااروعخ رو ا اابسح ا اات دا  ت اا  

 (ر 1الس  خ لصبحل الفر )
تعد ظبهرح الفسب  ل  رذ ار  
املظااااابهر السااااا جغخ املنتشااااارح و  
  الاااادو ، ور  رهااااب فتماااابً ثاااابألل  

اجملتمعاا ،  ا ااب تصااغت املفبصااأ    
 احلغايخ واملؤثرح و الدولخر

 
 

  

  



 الفساد واقع ونواجهة

 

 

فاملال َالشػُٔ َاحملظُبّٕ تعدذ العهداَِو الهدهلٗ  دزٍ العدايشٔ ادد تضاِدذ اذتدذِح         

، َاد تعاظم 1991عو العُملٕ، بعذ انتًا٘ اذتشب الباسدٔ َطكُط اٟحتاد الظُفّاتْ 

نؼاط الؼشنات املتعذدٔ ادتهظّات، َتصاعذ نعام املافّدا ظًدش الاظداد نك دّٕ     

عاملّٕ، َانتكل او زتشد يادع َطين داخلْ إىل إسذٗ ق داِا العُملدٕ، َادد تهدااْ     

الدددذعُٔ إىل التشدددشس اٟقتصدددادٓ َاٟناتدددامي َاطيددد٠مي الدددذدكشاطْ انتؼدددش الاظددداد  

ب دشَسٔ اهافشدٕ تهالّادٌ البايعدٕ َدَسٍ       بصُسٔ غري اظبُقٕ، َتضاِذ الدُعْ  

 إعاقٕ الهمُ اٟقتصادٓ َختشِب التهمّٕ اٟدتماعّٕ. 

ََفكًا لتكاسِش اهعمٕ الؼاافّٕ الذَلّٕ "إى سذم ارتظاٙش اليت تلشل باٟقتصاد 

الّداس دَٟس طدهًُِا، نمدا ظى ظدايشٔ      444العاملْ نتّذٕ انتؼاس ظايشٔ الاظاد تادُم  

و املعددايش الشّٙظددٕ الدديت تًددذد لّددد ظػددهال الت ددُس الدديت  الاظدداد قددذ ظيددبش  ادد

ِؼًذيا اٟقتصاد العداملْ. بظدبب فدعل الظدل ٕ الظّاطدّٕ ظَ نتّذدٕ إغادال ت بّدل         

 (. 2الكُانني)

 ظواهر الفساد وأبعادها:دد 1

ِكددل َسا٘ تاؼددْ ظددايشٔ الاظدداد علددٖ اظددتُٗ ادتمعددات العذِددذ اددو العُااددل   

دهددو تلصّصددًا بظددببني ا١َل التملددو التظددل ْ     اٟقتصددادِٕ َالظّاطددّٕ، َالدديت   

للكددُٔ، ََفددعًا   ِددذ ظفددشاد ظَ دًددات ستددذدٔ دَى َدددُد دًدداص سقددابْ ساد  علددٖ       

اظددتُٗ الذَلددٕ، َالجددانْ ِتمجددل بددارت ا الظّاطددٕ اٟقتصددادِٕ الدديت تتبهايددا الذَلددٕ   

لذَل َامللّٕٚ بالجغشات اليت دهو اطتغ٠ ا. َلكذ َدذ َاو خ٠ل اطسصاّٙات ظى ا

الاكددرئ تعًددش فظددادًا ظنجددش اددو الددذَل الغهّددٕ َالظددبب   رلددو يددُ تددذنْ سَاتددب         

املدددُظاني اذتهدددُاّني فًّدددا، ا١ادددش الدددزٓ ظتعلدددًم ِكبلدددُى الشػدددآَ ظَ اخدددت٠غ  

ا١اُال، بّهما ِتمتد اُاطهُ الذَل املشفًٕ اقتصادًِا بدجدُس دّدذٔ لعدل ادو اللذدُ٘      

املددال شتدداطش نددبرئ قددذ ته ددُٓ علددٖ     إىل ا١طددالّب غددري املؼددشَعٕ   انتظدداب    

(، َمّلددا ندداى للاظدداد ظػددهال اتعددذدٔ اهًددا الشػددُٔ،    3خظدداسٔ املهصددب الددُظّاْ) 

احملظُبّٕ، الهصب َاٟستّال، التضَِش، غظدل ا١ادُال، ف٠بدذ ادو اُادًتدٌ ػدعبًّا       

عهل اٞطظات الذَلٕ املصتلإ، َاد رَٓ ظيشاب الكشاس، َعهل َطاٙل اطع٠م َعدو  

٘ ٟطتٚصالٌ، ستٖ َلُ نان  يدزٍ املًمدٕ ػداقٕ َِ تدب علًّدا العذِدذ       طشِل الك ا

او املتاعب. نُنًا حتتاز إىل او ِكُم بًا او رَٓ الكّم َاملبادٜ الشاطصٕ ا١يدّلٕ  

املؼًُد  ا بالؼذاعٕ، َقدُٔ اطسادٔ ادشَسًا بدالُعْ َطدعٕ الجكافدٕ، َالعلدم بدالكُانني        

ٓ ِتددُز نلددٌ بددشَمي اٟنتمددا٘ اذتكّكددْ   الدديت حتهددم طددري املٞطظددات الشذّددٕ. َالددز  

للُطو الذاعم الشذْ  دزٍ املًدام ١َيدشابًا. َضتدو ٟ صتاندب اذتكّكدٕ إرا قلهدا إى        



 بركاتد. سليم 

 

 

ًٟ للدهعم            عذم َدُد يّٚدات سذّدٕ قدادسٔ علدٖ اهافشدٕ الاظداد ِعدذ فدعاًا َاضتد٠

اطداسِٕ، َلٌ تبعات نجرئ طتهعهع علدٖ الادشد َادتمدد اعدًا َهذملدًا تؼدهل       

ل فعل؛ قذ تٞدٓ لتذاري ا ّاندل اطداسِدٕ للذَلدٕ، ٟبدل إىل ا١نعمدٕ الشاعّدٕ       عُاا

 ا. نما ٟ صتانب اذتكّكٕ إرا قلهدا إى ادو َاددب يدها  الكدشاس دعدم ظيدشاب يدزٍ         

املًددام اددو قبددل ا ّٚددات الشقابّددٕ َتاعّددل دًددُديم اددو ظدددل اطددتكشاس ظاددو الددُطو          

 َاملُاطو. 

د الاظدداد ِعددذ ظاددشًا فددشَسًِا ل ددماى اعاقبددٕ   إى ت بّددل الكددُانني الاعالددٕ   اهدد 

الااطذِو، َإى التهاّز الهادح "املذعُم او قبل قُانني ستهمدٕ، َنعدام ستانمدٕ    

اظتكل َفعال دّهو ادتمد ادو دعدم التهاّدز؛ عدو طشِدل تعضِدض ا البدٕ املدُاطهني         

 ههافشٕ الاظاد، نما ظى العمل علٖ الكّام هبادسٔ ادتماعّٕ عكابّٕ قذ تهجدل 

عددو َدددُد الاظدداد َالتكلّددل اددو يددذس ا١اددُال؛ صد علددٖ رلددو التشظددني اددو دددُدٔ           

ارتذاات العاإ اليت تكذاًا الذَلٕ، فّما لُ متههد  يدزٍ املبدادسٔ اٟدتماعّدٕ ادو      

اظدددا٘لٕ اذتهُادددات ا١ادددش الدددزٓ ِظددداعذ   بهدددا٘ الجكدددٕ املتبادلدددٕ بدددني املدددُاطهني      

  ظددايشٔ اعُملددٕ َظػددها ا  ( نّددل ٟ َظددايشٔ الاظدداد قددذ ظيددبش 4َاذتهُاددٕ")

 اعكذٔ ِصعب حتذِذيا نعشًا رت ُستًا، َيعُبٕ التعشف علًّا. 

او فُاٙذ اعادتٕ الاظاد حتصّل إِشادات فشِبّٕ عالّٕ للذَلٕ، بل ا داعإ،  

َيددزا ِعددين ظى الددذَل نلمددا صاد فًّددا الاظدداد نلمددا قددل فًّددا "حتصددّل ال ددشاٙب،  

 َ اهًدددا اطدددتغ٠ل الجغدددشات ال دددشِبّٕ سّدددح تدددذفد الشػددداَٗ لتذهبًدددا بؼدددتٖ الظدددبل 

املصممٕ ل٠طتاادٔ او العمُٟت غري املؼشَعٕ، َع٠َٔ علٖ رلو سدني ِكتهدد دافعدُ    

(. نّدل ٟ  5ال شاٙب بجى سهُااتًم فاطذٔ تضداد استماٟت تًشبًم او طذاديا")

َالذساطات الشذّٕ تُفح "ظى ظقّل اذتهُاات فظادًا حتصل إِشادات فشِبّٕ تضِذ 

% ادو الهداتر احمللدْ علدٖ ادا حتصدلٌ البلدذاى ا١خدشٗ؛ الديت بلغد  اظدتُِات            4بهظبٕ 

( نما َِتظدبب الاظداد   اذتّلُلدٕ دَى اطدتاادٔ املدُاطهني ادو       6عالّٕ او الاظاد")

الجشَٔ اليت تذسيا املُاسد ال بّعّٕ   بلذانًم، فالتهكّب عدو الدهاا. ظَ املعدادى ُِّلدذ     

قُِدٕ للاظداد، هعهدٖ ظى البلدذاى الغهّدٕ بداملُاسد        ظسباسًا ياٙلٕ، َاو ثدم غتلدل سدُافض   

لذًِا اٞطظات فعّإ َاظتُٗ ظعلٖ او الاظاد. نما تُفح تكاسِش الشيذ املالّٕ 

إىل ظى البلذاى اليت تكل فًّا اظتُِات الاظاد تتظم هظدتُِات يدذس ظقدل بهدجري       

ٔ فظددادًا اؼددشَعات اٟطددتجماس العددام، َيددزا ِعددين "ظى اقتصددادات ا١طددُام الصدداعذ   

ًٟ تعددادل فددعل اددا تًددذسٍ ظقددل البلددذاى فظددادًا") ( ١ى البلددذ ا١قددل فظددادًا 7تًددذس ظاددُا

ِهُى اطتجماسٍ ل٢اُال علٖ ضتُ ظنجدش نادا٘ٔ َإنصدافًا، نمدا َتدجري الذساطدات       

إىل ظى الاظاد ِؼهل اؼهلٕ للمٞطظات اململُنٕ للذَلٕ، اجدل ػدشنات الدهاا    
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هًشبا٘ َاملّاٍ؛ حبّح تهدُى ظقدل نادا٘ٔ "     َالغاص َاملشافل العاإ نؼشنات ال

 (. 8البلذاى اليت تشتاد فًّا اظتُِات الاظاد")

تت لدددب إسادٔ طّاطدددّٕ رتلدددل    نظدددتهتر ادددو ندددل يدددزا ظى اهافشدددٕ الاظددداد    

اٞطظات االّٕ قُِٕ تؼذد الهضايٕ َاملظا٘لٕ   نل ظددضا٘ الك دا  العدام َارتدا      

ظتُِات الؼاافّٕ َالاشد  ارتداسدْ   علٖ اظتُٗ الذَلٕ، ا١اش الزٓ ِتُدب سفد ا

املظتكل، الزٓ ِظمح بتشكّل إػشاف فعال او ظدًضٔ التذقّل، َادتمًُس العام هدا  

  رلددو َطدداٙل اطعدد٠م اذتددشٔ املعددضصٔ  ددزا اٟلدداٍ املددالْ ا ددام، َضتددو ٟ صتانددب       

اذتكّكٕ إرا قلهدا إى ندبح الاظداد ِت لدب املجدابشٔ علدٖ الصدعذ نافدٕ؛ ندْ عتكدل           

َفدددريًا   نًاِدددٕ امل ددداف نبشدددًا ِبدددذظ بددداطسادٔ الظّاطدددّٕ َاُايدددلٕ تكُِدددٕ    نظدددبًا

 املٞطظات لتعضِض الهضايٕ َالتعاَى الذَلْ. 

 مقاييس الفساد: دد 2

ِكاغ الاظاد عاملًّا   ث٠ثٕ اٞػشات ظَ اعاِري؛ ا١َل يُ "دلّل املصاطش العاملْ 

الددذَل اددو صاَِددٕ اددا   سظددب الددذَل، َالددزٓ ِهعددش إىل عددذد الؼددشنات املُدددُدٔ    

ِعدددشل علًّدددا ادددو فظددداد ظَ عشفدددًا الشػدددُٔ علدددٖ املظدددَٞلني َالجدددانْ يدددُ املٞػدددش 

اٟن باعْ عو الاظاد، َالزٓ تصذسٍ اهعمٕ دَلّٕ غري سهُإّ )اهعمٕ الؼاافّٕ 

الذَلّٕ( َظتشٓ اظُسات تاصّلّٕ بإدشا٘ اكاب٠ت اد عذد ادو املتعداالني ادد ندل     

تٌّ دسدات تكذِشِٕ حتذد اشتبٕ الذَلٕ   قدُاٙم الاظداد   دَلٕ، َِع ْ الشدَد اليت تج

الذَلّٕ، َالجالح ِصذس عو البهو الذَلْ فمو تكشِدش طدهُٓ اذدٌ "اٞػدش ستاسبدٕ      

الاظدددداد للددددذَل ا١ع ددددا٘، َِظددددتصذم اعلُاددددات نددددجرئ اظددددتكأ اددددو املٞػددددشِو  

 (. 9املزنُسِو")

الاظدداد    عددادٔ اددا ِعتمددذ علددٖ اهعمددٕ الؼدداافّٕ الذَلّددٕ   قّدداغ دسدددات       

شتتلل دَل العامل، ت اَمي بدني يداش ل٢نجدش فظدادًا َاٚدٕ ل٢نجدش نضايدٕ َِعتمدذ         

اٞػش اذسنات الاظاد علٖ للٕ او املكاِّع َاملعاِري؛ "تعهع اذٗ ددكشاطّدٕ  

البلذ َػاافّٕ املعاا٠ت اطداسِٕ َاملالّٕ بٌ، َنزلو اذٗ تؼذّد الدذَل للتهافظدّٕ   

( َغالبًا اا تعانْ 14الاظاد؛ ِصذس طهًُِا او قبل املهعمٕ")َاهاخ اٟطتجماس َستاسبٕ 

اععددم الددذَل العشبّددٕ اددو فظدداد طّاطددْ متاسطددٌ "طبكددٕ الظاطددٕ َاذتهددام َقددادٔ     

ا١سددضاب َظع ددا٘ اذتهُاددٕ )الهصبددٕ اذتانمددٕ( سددني ِظددتغلُى الهاددُر الظّاطددْ     

ٕ ظَ لتُدّدٌ الكددشاسات َالظّاطددات َالتؼددشِعات لتشكّدل اصدداه خايددٕ بًددزٍ ال بكدد  

ظسذ ظطشافًدا ظَ املدُالني  دا، َاطثدشا٘ غدري املؼدشَ  ادو الظدل ٕ، ظَ اذتصدُل علدٖ           

ظاُال غري قانُنّٕ لضِدادٔ الهادُر املدالْ َاٟدتمداعْ، ظَ لتمُِدل  ٠تًدم اٟنتصابّدٕ        
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(. َلكدذ ظنددذت اهعمدٕ الؼدداافّٕ   11َغرييدا اددو املماسطدات الدديت حتتداز الؼدداافّٕ")   

تشاددددد اهافشدددٕ  2424ؼدددشتًا   ندددانُى ا١َل عدددام الذَلّدددٕ   دساطدددتًا الددديت ن

الاظاد   الُطو العشبْ، ََفع  دَل عشبّٕ   رِل تشتّب دَل العامل َاهًا "لبهاى 

 (. 12َالعشام َطُسِٕ َالّمو َالصُاال َدهُب الظُداى")

الظٞال الزٓ ِ شمي ناظٌ   يزا ارت دم يدُ يدل   طدُسِٕ فظدادا َإرا نداى       

بابا يل يُ فظاد الذَلدٕ، ظم فظداد الظدل ٕا قبدل اطدابدٕ عدو       ادتُاب بهعم اا ا١ط

الظٞال نزنش بتصهّل اهعمٕ الؼاافّٕ الذَلّٕ لظُسِٕ، سّح تزنش   تكاسِشيا 

الظهُِٕ "بجنًا او ظنجش دَل العامل فظادًا َتشادعًا   الؼاافّٕ املالّٕ َاٟقتصادِٕ" 

( حبظدب  13عشبًّا") 15، َاملشتبٕ دَلٕ 184عاملًّا او ظيل  178َلزلو استل  املشتبٕ 

اٞػش يزٍ املهعمٕ؛ اليت تشتب الدذَل "طبكدًا لذسددٕ َاظدتُٗ الاظداد بدني املظدَٞلني        

َ  اٞطظات الذَلٕ، َظنٌ انتؼش علٖ ن ام َاطد   طُسِٕ لّتشُل إىل َبدا٘ ادضاو   

(. نمددا تؼددري التكددذِشات اٟقتصددادِٕ َاذتكُقّددٕ املظددتكلٕ 14ًِددذد اقتصدداد الذَلددٕ")

ىل ظى الاظاد قدذ تغلغدل   ظسؼدا٘ اععدم ، إى مل ِهدو ندل، اٞطظدات َدَاٙدش         "إ

(. َِجخدز  15الذَلٕ صد علٖ رلدو اطدتغ٠ل املهصدب العدام لتشكّدل اصداه ػصصدّٕ")       

الاظدداد بؼددهل عددام يددُسًا شتتلاددٕ اددو ظنجشيددا ػددُّعًا "الت٠عددب   املؼدد ِات،    

اذتهُاْ، َمتشِش اٟتااقّدات  َظعمال املصاصى َاملًمات، َاملبالغٕ   ظَدٌ اطناام 

(. نمددا 16َالعكددُد لكددا٘ عمددُٟت خايددٕ زتضِددٕ ِكب ددًا الكدداٙمُى علددٖ تهاّددزيا")  

تؼمل يُس الاظاد "تلكْ الشػا بغشل غض ال شف عو لاَص الكُانني، َالت٠عدب  

  إسطددا٘ املهاقصددات َاملضاِددذات اذتهُاّددٕ، َاطددتصذام الُظّاددٕ العااددٕ تًذِددذًا        

َابتددضاصًا؛ دتددين اددا دهددو حتصددّلٌ اددو ع اِددا ظَ ظتدداَات االّددٕ اددو سدددال ا١عمددال  

َاددد ظى الذَلددٕ، الظددُسِٕ قددذ بددزل  دًددُدًا (. 17َظيددشاب سَٝغ ا١اددُال َاملتددادش")

للشذ او عملّات الاظاد لهو دًُديا مل تغّّش   اُقد طُسِٕ َفل اهعدُس اهعمدٕ   

الؼدداافّٕ الذَلّددٕ َضتددو ٟ صتانددب اذتكّكددٕ إر قلهددا إى اٟقتصدداد الظددُسٓ قددذ ػددًذ   

ادد   تشادعًا قّاطًّا اهز بذإِ اذتشب الهُنّٕ اطسيابّٕ علدٖ طدُسِٕ؛ نتّذدٕ الصدشا     

التشالل اطاهلِدالْ الصدًُّنْ الشدعدْ الدذاعم  دزٍ اذتدشب اطسيابّدٕ، َالدزٓ ظدٗ         

إىل تظددصري اددُاسد الذَلددٕ الظددُسِٕ   خذاددٕ هلددٕ اذتددشب. يددزا باطفددافٕ إىل تُقددل     

اطنتدداز الصددهاعْ َالضساعددْ، َاستاددا  اعددذٟت الت ددصم إىل اظددتُِات قّاطددّٕ،      

الديت مل تعدذ تتهاطدب ادد اذتدذَد الدذنّا        الُق  الزٓ اطتا   فٌّ اظتُِات الذخل

ملظدددتُٗ املعّؼدددٕ، َالدددزٓ تدددذل علّدددٌ ال دددُابري البؼدددشِٕ علدددٖ ارتبدددض َاحملشَقدددات،  

َاٟصدسددام علددٖ اشانددض َثدداٙل الظدداش للددًذشٔ، َاستاددا  نظددبٕ العذددض   املُاصنددات     

املالّٕ الظهُِٕ... نل رلو َغريٍ دعل او )طُسِٕ تتصذس قاٙمٕ الذَل ا١نجدش فكدشًا   
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% او ػعبًا ِعدّؽ حتد  خدا الاكدش نتّذدٕ يدزٍ اذتدشب الهُنّدٕ اطسيابّدٕ          94َظى 

(. َإرا ندداى نددل يددزا يددشّشًا اددو 18الدديت تتعددشل إلًّددا اهددز ظسددذ عؼددش عااددًا( )

َدًٕ نعش اهعمٕ الؼاافّٕ الذَلّٕ، َيدُ اُفدد ػدو، فدإى ادو الصدشّح ظِ دًا ظى        

% إىل 75هددتر ادا ِعددادل " طدُسِٕ قبدل يددزٍ اذتدشب الهُنّدٕ اطسيابّددٕ علًّدا ناند  ت      

% او ظغزِتًا َظدَِتًا َظلبظتًا َظسزِتًا، َتصدذس الاداٙض اهًدا إىل ظنجدش ادو      85

ظلل بشاّل ُِاًّا، َِضِذ عو  454دَلٕ"، َناى اطنتاز الظُسٓ او الهاا حبذد  64

سادددٕ الظددُم احمللّددٕ؛ فّصددذس الادداٙض اهددٌ إىل دَل عددذٔ، نمددا سلددّ  طددُسِٕ بددني   

َىل   العامل بإنتاز الك و َتشبّٕ ا١غهام َا١بكاس، صد علدٖ رلدو   البلذاى ارتمظٕ ا١

الُّى طو طهًُِا، ظٓ اا ِضِذ  6إىل  3،5ظى إنتادًا او اذتبُب، الزٓ تشاَمي اا بني 

 (. 19عو سادٕ الظُم احمللّٕ   اععم الظهُات")

نددل رلددو ِٞنددذ ظى سلددُل ا١صاددٕ اٟقتصددادِٕ ظتددب ظى تهددُى ابهّددٕ علددٖ          

ات دذِٕ ت د باٟعتباس ا١طباب اليت عصا  باقتصادِات الدب٠د، َالديت   اط اتّذّ

عشقلدد  دًددُد الذَلددٕ الظددُسِٕ   حتكّددل نتدداٙر يااددٕ علددٖ يددعّذ صِددادات اعددذٟت    

اطنتدداز احمللددْ   شتتلددل الك اعددات، َٟ طددّما الضساعددٕ َالصددهاعٕ بًددذف تكلّددل       

اد هصتلددل ظػددهالٌ، فدداتُسٔ املظددتُسدات َصِددادٔ قّمددٕ الصددادسات َاهافشددٕ الاظدد

َاطتجماس ظف ل املُاسد َاطاهانات الُطهّدٕ، َضتدو ٟ صتاندب الصدُاب إرا قلهدا إى      

ندددل رلدددو ِتعلدددل حبدددل ساطدددم ل٢صادددٕ الظدددُسِٕ طّاطدددًّا نددداى يدددزا اذتظدددم ظم       

عظددهشًِا، ١ى اجددل يددزا اذتظددم يددُ الددزٓ طددّشُل طددُسِٕ اددو دذِددذ إىل َادًددٕ      

ُاسديا، َتتّح  ا إعادٔ اُقعًا ادتُّاقتصادٓ، اطتجماسِٕ عاملّٕ تعّذ  ا ثشَاتًا َا

َِشفد العكُبات عهًا، نما ٟ صتانب الصُاب ظِ دًا إرا قلهدا إى الُاقدد اٟقتصدادٓ     

الصعب الزٓ ِتعدشل لدٌ الؼدعب الظدُسٓ يدُ نتّذدٕ طبّعّدٕ للشدشب اطسيابّدٕ الديت           

عددات تتعددشل  ددا طددُسِٕ، سددشب ظّدت إىل متضِددل اٟقتصدداد الظددُسٓ َإىل خددشَز ق ا 

ظطاطّٕ نان  متذ خضِهٕ الذَلٕ باملُاسد، َيْ َاقعٕ ا٣ى حت  طّ شٔ اٟسدت٠لني  

 ا١اشِهْ َال نْ. 
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تتذٌ ا١نعاس علٖ اظتُٗ دَل العامل، َاهًا امله كٕ العشبّٕ َطُسِٕ علدٖ َددٌ   

    ُ دَس "ادتمددد  ارتصدُ  إىل َدددُد الدايني   ستاسبددٕ الاظداد، اٟلدداٍ ا١َل َيد

ا١يلدددْ   ستاسبدددٕ الاظددداد، َالدددزٓ ِدددذعُ إىل تهدددشِع اذتدددل   اذتصدددُل علدددٖ  

املعلُاات، َتذاَ ا، َتعضِض الجكافّٕ   زتال طّاطات َتذابري اهافشدٕ الاظداد،   

ادددو اتااقّدددٕ ا١ادددم املتشدددذٔ  13َإى ندددل يدددزٍ املظددداٙل َغرييدددا تددده  علّدددٌ املدددادٔ  
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ٌ  24ملهافشٕ الاظاد") ٘  علّد تظدتذعْ َدًدٕ الهعدش يدزٍ ظى تهدُى التكداسِش        (، َبهدا

الُطهّددٕ بؼددجى اهافشددٕ الاظدداد رات طددابد علددين ِددتم اطتعشافددًا ظاددام املددٞمتشات   

ال٠سكٕ للذَل ا١طشاف، دَى ظى متداند بدجٓ ػدهل ادو ا١ػدهال الشقابدٕ ا١ ّدٕ        

علٖ ادتًُد احمللّٕ   اهافشٕ الاظاد، او خ٠ل اا ِعشف بآلّٕ اتابعٕ اهافشٕ 

 اظاد. ال

ظاا اٟلاٍ الجانْ فًُ دَس الظل ٕ اذتهُإّ اليت متجدل طدّادٔ الذَلدٕ، َالديت     

نشط   ا اتااقّٕ ا١ام املتشذٔ اادٔ اظتكلٕ يْ املادٔ الشابعٕ، َلُدًٕ الهعش يزٍ 

يددُادع ابعجًدددا ظى ته دددُٓ هلّددٕ املتابعدددٕ ا١ ّدددٕ علددٖ املظددداغ بالظدددّادٔ الُطهّدددٕ    

بذ او تظلّا ال ُ٘ علدٖ فدشَسٔ اسد ام الظدّادٔ الُطهّدٕ      ( َبها٘ علٌّ 21ٟللذَلٕ")

اليت حتتم اذتزس ن٠ّ تتشُل اظجلٕ الاظاد إىل سدل ِدشاد بدٌ باطدل، نغرييدا ادو       

 (. 22املظاٙل اليت ِتم تظّظًا دَلًّا "اجل اطسياب َالتظلح الهَُٓ")

  يزا اططاس ناى الظعْ َاو خ٠ل يزا البشدح للتُفّدل بدني َدًديت الهعدش      

لظددابكتني ملهافشددٕ الاظدداد   ظددل اطدد اتّذّٕ قانُنّددٕ تظددعٖ إىل التُفّددل اددا بددني ا

فشَسات الظّادٔ الُطهّدٕ، َفدشَسات التهمّدٕ الُطهّدٕ؛ فمدو ناسّدٕ متجدل فدشَسات         

الظددّادٔ الُطهّددٕ خ ددًا ظ ددش َطددّادًا سادعددًا عتددُل دَى تظددّع اظددجلٕ اهافشددٕ       

ّددٕ، َاددو ناسّددٕ ظخددشٗ متجددل الاظدداد، لتددَٞل إىل َسقددٕ فددغا علددٖ اذتهُاددٕ الُطه

التهمّٕ الُطهّٕ اظجلٕ ستمّٕ َطّادًا َاقعًّا عتدُل دَى تكدضِم دَس العمدل ا١يلدْ       

َق  تؼتذ اذتادٕ فٌّ إىل اظتُٗ عال او املؼاسنٕ ادتمعّٕ لبها٘ اقتصاد َطدين  

قُٓ ِكذس علٖ املهافظدٕ   الظداسٕ الذَلّدٕ. اعتمدادًا علدٖ ادهًر تؼدتذ اذتاددٕ إلّدٌ          

"التشلّل العلمْ للمٞطظدات الكانُنّدٕ بُاطد ٕ الذساطدات اتعدذدٔ التصصصدات        َيُ

َالت بّكددات العلمّددٕ عددهل قّدداغ دددذَايا الكانُنّددٕ بُاطدد ٕ ظدَات العلددُم ا١خددشٗ،    

َضتو ٟ نبالغ إرا قلها إى اع لٕ العلم الكانُنْ مل تعذ نما ناند    املافدْ يدْ    

ٓ ِاّ دٌ الادو الكدانُنْ باطدتصذام     غمُل املٞطظدات الكانُنّدٕ، رلدو الغمدُل الدز     

ظدَات اللغٕ َامله ل، َ  ظل ثُسٔ التههُلُدّا اليت ِؼًذيا العامل حتُل  اع لٕ 

العلددم الكددانُنْ إىل دددذَٗ املٞطظددات الكانُنّددٕ، َظاظدد  دساطددٕ ادتددذَٗ الكانُنّددٕ   

اظجلٕ عتظدمًا الادو الكدانُنْ باطدتصذام ظدَات علدُم اٟقتصداد َاطداسٔ َاٟدتمدا         

غرييا او العلُم رات الصلٕ بالتهمّٕ البؼدشِٕ. نمدا ٟ نبدالغ إرا قلهدا ظِ دًا "إى ظَل      َ

اكُاددات التذمددد البؼددشٓ يددُ ا١اددو، فدد٠ قاٙمددٕ ل٢اددو اددامل ِكددم حبماِددٕ التذمددد     

البؼشٓ او سّح َدُد نّانٌ نؼشط ٟبتذاٌٙ فّشمٌّ  دا قدذ ِجتّدٌ ادو ارتداسز      

همدٌ، َهكدذاس حتّ دش البؼدش ِدجتْ حتكدّكًم       فّغلبٌ، ظَ اا قذ ِجتٌّ او الذاخل فّغت

ل٢اددو إاددا بكددُٔ الظدد٠مي، َإاددا بكددُٔ الكددانُى، َدَلددٕ الكددانُى هعهايددا املعايددش يددْ   
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الذَلٕ اليت ِتمتد ظفشاديا داخل زتتمعًم بجاو قدُٔ الكدانُى نكاعدذٔ عاادٕ، َظادو      

لعاادٕ  قُٔ الظ٠مي ناطتجها٘ لعاسل ظَ ل اسٜ، َٟ تتجتٖ للكدانُى قُتدٌ ادامل ِؼدل ا    

(. َاو يهدا فدإى الجكدٕ العاادٕ بهضايدٕ سهدم الكدانُى يدْ ظطداغ          23بهضايٕ سهمٌ")

اذتهم الكانُنْ. َندل رلدو ِٞندذ ظى ددُيش اهافشدٕ الاظداد يدُ العلهّدٕ، َظى         

دُيش اصدياس الاظاد يُ الظشِٕ. َنل رلو َا١يم   ندل يدزا يدُ ع٠نّدٕ اطسادٔ     

َع٠نّٕ  اسطدٕ يّٚدات اهافشدٕ    الظّاطّٕ َالذعم اذتهُاْ ملهافشٕ الاظاد، 

الاظاد لهؼاطًا، َع٠نّٕ تكّّم ادتمًُس لهذامي دًُد اهافشٕ الاظاد. إى الع٠نّٕ 

سنددو سنددني ٟ تكددُم ملهافشددٕ الاظدداد قاٙمددٕ بذَنددٌ، إنًددا اددهًر ادتًددُد الُطهّددٕ   

 الهادح   اهافشٕ الاظاد. 

 التجربة املالية ونتائجها: دد 4

ملالّدٕ نمعًدش ادو اعدايش العمدل   سّدأ الادشد        بكْ ظى نتشذخ عو التذشبدٕ ا 

الزاتّدٕ َاٟدتماعّددٕ، نُنًدا متجددل َاقعدًا اعّؼددًّا اتجيد٠ً، َلّظدد  زتدشد فهددشٔ      

تددشاَد العكددل َال ددمري، َيددزا ِعددين ظى ِهددُى للمددال اهدداى   اذتّددأ الهاظددّٕ          

     ٕ  لإلنظدداى "دتلددٛ بهددجري اددو اعددايش ا١مل َا١اددل َاٟطددتجاسٔ، العكلّددٕ َاٟناعالّدد

َالُدذانّٕ، اليت تشتبا بهجري ادو الدذَافد َاملّدُل َاذتاددات َالكدّم َاٟلايدات       

اليت ِظعٖ اطنظاى ادو خ٠ دا إىل حتكّدل راتدٌ، ظَ البشدح عدو الظدعادٔ ادو خد٠ل          

( َضتددو ٟ صتانددب الصددُاب، إر قلهددا إى ارتددهلٔ الهاظددّٕ الدديت غتلكًددا املددال  24املددال")

 لدُ٘ٔ بدا١مل. فدإرا نداى الدبعض ِدشبا بدني        لّظ  خهلٔ طاسٔ فكا، بدل يدْ خدهلٔ    

املددال َالظددعادٔ ظَ ِددشٗ ظنًمددا َدًدداى لعملددٕ َاسددذٔ، فددإى تلددو الظددعادٔ يددْ طددعادٔ      

اؼشَطٕ بالهتاٙر اطظتابّٕ للمال، َيدْ نتداٙر غدري ا دمُنٕ، َيدزا ِعدين إرا نداى        

املال ِ دد ظػدّا٘ ندجرئ عهدذ ظطدشاف ا١يدابد، فإندٌ ظِ دًا يدُ الدزٓ ظتعدل ظػدّا٘             

 نجش تلتل سُل الشقاب. ظ

إى اا ِشفض لاٍ املال يُ ظى ِهعش إلٌّ باعتباسٍ ندل ػدْ٘   الُددُد، َيدزٍ     

نضعدٕ ات شفدٕ تدشٗ ظى املددال غاِدٕ، َلدّع َطدّلٕ )فعهددذاا تكدُم طدّهُلُدّٕ الاددشد         

علددٖ الهعددش إىل املددال باعتبدداسٍ غاِددٕ   سددذ راتددٌ ٟبددذ ظى ِهؼددب الصددشا  َالتهدداسش       

نل الع٠قات اٟدتماعّٕ، ١نٌ يشا  ٟ ِكُم علٖ التهافع، َالتعاسل الزٓ ِاظذ 

َدفد ا١فشاد بع ًم بع دًا، بدل ِكدُم علدٖ تؼدابو املصداه، َاٟستكدا٘ َالهمدُ علدٖ          

(، ا١اددش الددزٓ ِددٞدٓ إىل ظًددُس املؼدداعش املشفددّٕ اددو "ا١نانّددٕ  25سظدداب ا٣خددشِو()

قدددّم اٟطتظددد٠م  َالهشدظدددّٕ َاٟلايدددات امل دددادٔ للمذتمدددد، الددديت تهمدددْ بدددذَسيا 

َالظدًُلٕ َاللدزٔ َاطػدبا  الادُسٓ للشغبدات َنلدًا ادتغريات اذفُعدٕ بًدُغ املددال،          
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تبذَ ظثاسيا   "الشػُٔ َالبصل َالهصدب َاٟستّدال َاٟخدت٠غ َاٟدخداس َاططدشاف      

( َنلددًا ظِ ددًا اددتغريات قاٙمددٕ علددٖ قددّم 26الكًدشِني َالددذُِى بجػددها ا املتهُعددٕ") 

بٌ، َالتشكّدل الدُيمْ للدزات، الدزٓ تعًدش اؼدانلٌ   عدذم         ال افْ َاٟعتمادِٕ

قذسٔ الاشد علٖ املجابشٔ َاطصتاص، َالؼعُس باطسباط َالتُتش َالكلدل ١تادٌ ا١طدباب.    

َيددزا ٟ ِعددين ظنهددا لذددّذ الاكددش َضتتكددش املددال َصتددض  اددو الدد ف َسّددأ الظددًُلٕ          

ٖ ظخ دش، نّدل ٟ َهفدٕ    َالشخا٘، َإلا ِعين، إرا ناى للاكش او خ ش، فإى الغهد 

املال لعل ادو يداسبًا نداا٠ً َبعّدذًا عدو العّدُب، َقدذ تععدم الصدُسٔ عهدذٍ ادو            

خد٠ل ادا عتددّا فّدٌ ادو املددتملكني َاملهدافكني َظيدشاب املصدداه الؼصصدّٕ؛ الددزِو        

ِ َُى طّٚاتٌ َِضخشفُى سظهاتٌ ١ى ِصبح املال   نعدشٍ ندل ػدْ٘، فد٠ ِتهدٛ      

عت م غريٍ، َٟ ِكّم إٟ ١سبابٌ َصنًا َاو عدذايم ادو    علٖ ظسذ، َٟ علٖ َطو، َٟ

الهاغ ٟ قّمٕ لدٌ   اذتّدأ، َملدا نداى املدال نمّدٕ ستدذَدٔ ٟ تهادْ   ادتمدد          

ملل٘ املصداصى َٟ لتًذٙدٕ ندل امل دااد، ظيدبح الهداغ ِتبدايُى بدٌ َِتصداسعُى سُلدٌ           

لتهداص  َٟ بالصدشا    َِ لكُى علٖ نل رلو يشا  البكا٘، َتهاص  اذتّدأ، َادا يدُ با   

اذت دداسٓ ا١خ٠قددْ، بددل يددُ ا ددُغ باملددال َالؼددكا٘ الددذاٙم املظددتمش بددٌ ستددٖ فًددم     

الع٠قددٕ ارتاّددٕ بّهددٌ َبددني َالاظدداد بكددْ ظى نكددُلد لكددذ ظثبتدد  الذساطددات َالتذدداسب   

اطنظانّٕ ظى زتشد التعاال اد املال ب شِكٕ اباػشٔ اذعأ للاظاد، َزتشد التاهري 

ى ِكددُد الهدداغ إىل التصددشف ب شِكددٕ غددري ظخ٠قّددٕ، فمددا بالددو    فّددٌ بعمددل دهددو ظ 

بإط٠م ا١اش فٌّ، يدزا يدُ الظدٞال احملدُسٓ الدزٓ داس سُلدٌ يدزا البشدح. اشندضًا          

علٖ اُاقد الاظاد َاعادتتًا، َاليت تبذظ عادٔ   اظتُِات خإّ، ثم تت ُس لتصدل  

فافدح لع٠ادات البدزخ    ظَداعًا إىل ععم املُاطو املغلُب علٖ ظاشٍ، َِكابلدًا ظًدُس   

َاٟطتًتاس هكذسات البؼش َا١َطاى إىل اظتُٗ التبذح، َيُ "اا ِاكذ الجكدٕ متاادًا   

بني الهصبٕ اذتانمدٕ، َالغالبّدٕ الصدااتٕ. َِدٞدٓ بدذَسٍ إىل تظدًّل اضتدشاف الظدلم         

اٟدتماعْ" َٟ طّما عهذاا تضنم ا١نُف او ظخباس َسَاٙدح الاظداد املدالْ سّدح ٟ     

ى عو ػُاسديا َظخباسيا. ا١اش الزٓ ِت لدب إصتداص اطددشا٘ات ال دشَسِٕ     تهام ادتاُ

احملكددٕ اددو ظدددل فصددل إداسٔ املددال، عددو اطداسات ا١خددشٗ، َيددزا ٟ ِهددُى إٟ اددو      

خدد٠ل سفددد اظددتُٗ الؼدداافّٕ بددني الظددل ٕ َاملددُاطو نددْ ِهددُى اٟطددتكشاس بددا١او  

 َا١ااى.
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  مقدمة: 
ّّ ّّ    ع ّ زف مّّّ از مةقاّّّة مة ّ

  مألمّّّّّ  8991ةألغذيّّّّّة عّّّّّ    
مةغّّّذمع  عأّّّا الّّّل م  ةّّّة مةّّّ  
     ّّ ّّ  م يّّّّ   م ّّ يتحقّّّّه  احلّّ
     ّّ ّّذميف مة  ّّا مةغ ومالقتيّّ    عأ

    ّّ ّّ  مة ّّ ّّذ  ة ّّ ّّ   ،وم غّّ و  كّّ
مألوق ت بشّ   يأّا ميتا هتّ       
   ّّ ّّ  ي  اّّّ  ا ومقحلّ مةغذمعاّّّة، كاّ
مةغذمعاة م ختأفة مب  يدع  يا ة 

 ؛(8لشطة وصحاة)
وب ةت يل  حل  رمز اّا  ة وقّ ة   
مةدوةّّة، و ّّ  ا ّّ  م  لّّ ت مألمّّ    
مةقّّّ م ، وال   ّّّ  إقاقّّّّل  ال   
ّّ  م  صّّا     ّّذمم ، م ّّ يف مة ب الكتف
مةزرمعاّّّّّّة مالاّّّّّّ مما اة، وا  

ص  اّّل يحلّّد  مةقّّزمر مة ّّا    لقّّ
 ومالقتي    ةأدوةة،

 
 

  

  



 وتأثير الحرب العدوانية فيه األمن الغذائي في سورية

 

 

ٔبالنااال٘ ٖناإند اٍاااوا منااال دتىٗاامج علٍاااض   لٗاامج عأياااو عل اادؾ ع ا ٖااٛ        

ٖماااا   ،ٔعالٍنىااٗااااٛ ٔعالينؼااااا ٖٛ لمْؼاااإه امااااٜ  اااا عٞ  ااااا   ٔواااا وُٕ ٔو اااا   

ٖٔك اان شلااي وُ ٖاٗظاإع ّٗاااٚ وٕناإوٚ بالؼااْٛ ٔعلٍظااا ،      ،عّنٗاٍااامّي ٔوأعيّااي 

ٌٔاندل عاوَ عل  عٟ٘ يا حتقق نااًل اٍاوا ٖكُٕ عل د  ال غتظاٜ عدتإ ، ؤ وٌاْ ال    

السناىاوٖٛ امٜ مّاٖي عاواَ عل ا عٟ٘ لماأه علا       ،ٖنادض لْ. ٔوَ ٍِا ماىن علقٕٝ

وِااال عالينؼااا ٙ ال مد اامج لقدعوعمّااا ٔمٍ اا  وظاا٠ٗنّا، ّٗااً واوسااه ٔوااا  علااه عإ

امٜ علقٕٝ ع قأوٛ ٔ  وقاونّا سٕوٖٛ ، نماي مااا عذتادٔل علاشاكدٖٛ ٔعلشٗاساٗٛ      

عينؼاا ٖٛ،   ًأّاِا ِا٘ علشاالل علا  مشان اوْ ؿاا علظاإل، بان وػا ْه ّدٔبا         

ٔىقانٗااٛ، ٔوقاليٗااٛ، ٔبٕٗلٍٕٗااٛ، باان بامااه ّاادٔل عدتاإ  وااَ وق دِااا، وااَ قاااله  

ٔندض ٌُّ عينؼا ٙ، ُٖ ق٘ علظاب   ّالٛ  وسالٗب ااٚ، لناورل عينؼا عو علأه

 . نقد، ٍٕٔ ، ٔم اٗٛ

ٔ ىااا ٌامااي وٍاا  وٖاااً علاادٟٗص عاودٖكاا٘ "ناإو " مشاان اً علٕالٖاااو ع نْاااٚ      

"علذلساٌٛ عاودٖكٗٛ مـاي ساالًّا سٗاساًٗا اع     ًّٗ ياه:، عاودٖكٗٛ سالل عل  عٞ

"ٖااا   ٟٗص "وٖ ااُ": ٔ  لك يٕه ٔ ٖد علزوعاٛ   اّا علد، ناالٗٛ قاػٛ ِٕ عل  عٞ"

سااالل عل اا عٞ ووـااٜ عاساامْٛ علاا  يمكّااا علٕالٖاااو ع نْاااٚ ل اادض علشااالً امااٜ  

ِٔ٘ علًٕٗ بقٗا ٚ /باٖاُ/ ياوض وبظامج سٗاسااو علنَٕٖامج    ، وٙ عالسنشالً، علاامل"

 ؟نىاا ِا٘ ق إوٚ نقااعُ عل ا عٞ اماٜ ساٗا ٚ ٔوواَ علاأه         ، ٔعذتؼاو حبق علشٕوٖني

ٞ       ؟اوٖٛٔوا ِٕ  ٔو علقٕٝ عالسناى  ٔوا ِا٘ موكاٌااو سإوٖٛ ٔيااومّا ٔوؼاا و عل ا ع

٘   ؟نّٗاااا  ؟ٔواااا ِااا٘ ع ٕعٌااامج ٔعلاق ااااو علااا  ماديااان علٕػااإه لنْقٗاااق عاواااَ عل ااا عٟ

    ٞ  ٔواا علشا ٗن لنْقٗاق عاواَ عل ا عٟ٘؟      ؟ٔعاس ال عل  و قماه سإوٖٛ   و واٛ عل ا ع

 ِ ع وا سٍْأه بٗاٌْ   مـااٗف حبيٍا ِ ع.

 ذائٌ يف صىرية .حالة األمن الغ أواًل:

ال با وَ عإطاوٚ مىل مطكالٗاو عل ْاً   ِا ع ع ٕؿإ    علفادٔ  علدعٍِاٛ      

ٔػاإبٛ عذتؼإه اماٜ ع امٕوااو عذتاٖياٛ      ، وين ااً مٕند ع ؼاا و بظاكن  اا    

مال عٌٍااا يكٍااا وااَ  ، باااا عاوعؿاا٘ ٔع ٍاااتق لالّااناله   قـاإ  ٔعلايٗقااٛ بشاا ب 

ٛ    عذتؼٕه اماٜ واا نكٍٍاا واَ وساي ع الوا         واَ   ،علااواٛ لمٕؿامج عل ا عٟ٘   سإوٖ

ٔباا مؼدعتاو ، ٔوٍفىٛ عل أ علنقاوٖد علؼا وٚ اَ وٍفىٛ عا  ٖٛ علادبٗٛ قاله

 علقاٟىني امٜ عليدٔٚ علزوعاٗٛ ٔعذتٕٗعٌٗٛ لٕساٟن عإاالً .

       ُ و ياد واَ    ٌٔفدٚ ااوْ ااَ علٕؿامج علزوعاا٘   سإوٖٛ ي ان عذتادل م  اا و

ومُٕٗ ِكناو مزو  باحملاػٗن  6.5وٙ وا ٖقاول ، ىمً وشاّٛ سٕوٖٛ ػاحل لمزوعاٛ
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َ  ، علزوعاٗاااٛ اماااٜ وٌٕعاّاااا   ٌااإع  و، ٔشتنماااف عىل عرتـااااو، واااَ عذت ااإل ٔعلق ااا

ٖٔظان ن   علزوعااٛ و ياد    ، عخل …ٔػٕاًل عىل علزٖنُٕ ٔعل شانق عذتما   ، عل ا ّٛ

 با ٠ٛ وَ علشٕوٖني 02وَ 

ٔوطاااو مقدٖااد ٌظاادمْ وٍفىااٛ عا  ٖااٛ ٔعلزوعاااٛ لاوااي ع نْاااٚ  عل ااأ  بناااوٖ       

 0207ٌٗشاُ 

مىل وُ عذتدل امٜ سٕوٖٛ يا مش  ه   مّاعٌ وؿدعو ٔقشاٟد نا ّٛ باإٌناِ 

 ، علزوعا٘

وسادٚ   وضتااٞ سإوٖٛ     0522ٔوطنىن علنقٗٗي امٜ  وعساو وشْٗٛ ا يد واَ  

، زتنىاٗٛ ٔحتمٗن بٗاٌاو  وعاٗٛ ؤلٗٛ ٔىإٌٖٛ زتىٕاٛ 082ٔوقابالو ومج و يد وَ 

ٔمامٗقًا امٜ ع ٕؿٕ  ياه ٍٕ ْٖ  دع ٖاإٌ  ع ساٗم ا ع ااٖد علاااً لم اأ: "مُ واَ طا ُ        

 ٖااا ٚ عالساانيىاو إٌااااغ ي ااا  علزوعاااٛ وُ ٖقماان بظااكن  اا رل وااَ عذتاٍااٛ مىل           

ٜ ٔياف  عذتؼٕه امٜ ع شاااعو عإٌشاٌٗٛ.  ىا نكَ وُ ٖكُٕ لْ وىد   رل ام

 َ ٗ  ، مانق ع ّااٍدٖ َ علنقدٖاد عطت ااض ٌشا ٛ علشاكاُ علا َٖ  اإٌع ٖاٗظإُ          ٔبا

قشاااٟد  ٔو ٝ الااك مىل 0206مىل علٍؼااف واامج ّماإه ااااً    0200ع ٍاااتق علدٖ ٗااٛ    

 06بٍٗىااا مؼاان عل ااامٕوٚ علكمٗااٛ لم شاااٟد مىل   ؛نا ّااٛ   مٌناااِ عحملاػااٗن ٔع اطااٗٛ 

وَ ٍادعوعو   -ؿدعو عل  ذتقه بااػٕه ٔمقاو مكم ٛ عا، ومٗاو  ٔالو وودٖك٘

ٔوااعو ٔوزعو  جتاوٖاٛ ٔاٗاا عو بٗ دٖاٛ ٔوا ٔٝ عذتٕٗعٌااو ٔعل ٗإو عل السانٗكٗٛ        

وااامج ، ومٗااااوعو  ٔالو وودٖكااا٘ 0بااا  يد واااَ  -ٔوٌفىاااٛ علااادٙ ٔودعناااق ع اادتاااٛ 

مٕيااو باوم اا   ا رل شلا ع علاديي لااٝ مقااٖد عذتَاي علٍّااٟ٘ ٔعلإعيا٘ لاؿادعو،           

ومٗااااو  ٔالو   6.0شااااٟد ٔعاؿااادعو علالّقاااٛ بصٌنااااِ عحملاػاااٗن حبااإعل٘       ٔمقااااو عرت

وودٖك٘ وَ ملال٘ عرتشاٟد. ووا   ي ا  ع اطٗٛ نقا مت مقاٖد عرتشاٟد حبإعل٘  

ومٗااإُ  ٔالو وودٖكااا٘   ي اااا  وؼااااٟا    82ومٗااااو  ٔالو وودٖكااا٘ ّٔااإعل٘    5.5

ٛ اماٜ وااٝ ىاالٌ سإٍعو     ٔمقاو علنكم ٛ ع  اٟٗٛ إاا ٚ بٍاٞ ي ا  علزوعا عازلاك.

ٔلقاااا  لاااه علاوعسااااو  ، ومٗااااو  ٔالو وودٖكااا٘   ع ىااان  07.0مىل  02.7حبااإعل٘ 

مظارل مىل ٔعيامج عاواَ     ٔعلنقاوٖد علؼا وٚ ااَ ودع از عاحبااٌ اماٜ زتىٕااٛ  الٟان      

 :ٔوٍّا عل  عٟ٘   سٕوٖٛ

مُ ونٕساان ٌؼااٗب عل ااد  وااَ عاوعؿاا٘ علزوعاٗااٛ ع زؤاااٛ   ساإوٖٛ لااااً      -

0202 ً ِٕ2,55 ٔ2,02 0  

  0% 022-020ٌٔشب علشْب علشٍٕٙ وَ  ىٗٛ ع ٗآ ع نَا ٚ سًٍٕٖا -
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ٌٔؼٗب عل د  وَ علٍامُ عحملم٘ عإلال٘   سٕوٖٛ  ولاف  ٔالو  قااله عااإعً    

  5امٜ علنٕعل٘  2,98ٔ 2,90ِٕ 0202ٔ 0209

-0205ونٕساان ٌؼااٗب عل ااد  وااَ علٍااامُ عحملماا٘ علزوعااا٘ قاااله عل ااذلٚ    -ٔ

 0ٔ 0ِٕ  ىا   عدتاعٔه ويي  بااسااو عدتاوٖٛ   سٕوٖٛ 0202

علٗاإً ِ٘ ٔنااق  ، لم ااد ، عإواااع عو عل  عٟٗااٛ وااَ علاادلٔمني   ساإوٖٛ  ٍااي    -

 :0عدتٕه ويي 

 
 :م٘آلع 0ٔوَ علإُِ ِ٘ ٔنق عدتأه 

 
  5 50,0ٔ 50,0ِٕ 0202ٔ 0200عدتٕ    سٕوٖٛ قاله عل ذلٚ بني  و طد-

 ّ ٞ  ممااا ساا ق ٖالّااع مدعٍاامج  بظااكن ومْاإ   ؼااٛ عل ااد    ساإوٖٛ وااَ عل اا ع

 بش ب عذتدل .



 أ. نبيل فوزات نوفل

 

 

 املصادر الطبًعًة لألمن الغذائٌ يف صىرية:-ثانًًا

 اإلنتاج الشراعٌ:-ا

   ٛ ٘   ، ماا علزوعاٛ وؼاو وساس٘ لمااقن علقإو٘   سإوٖ  ٖٔانادل عالٌنااِ علزوعاا

  ٞ ٘ ، وؼااوًع ِاوااًا وااَ وؼاا و عل اا ع ، ٖٔانىااا امااٜ وؼااوَٖ وٟٗشااني ع ؼاااو علاا عم

 ٘ ووااا ع ؼاااو علاا عم٘ نٗانىااا امااٜ ياااوٚ ساإوٖٛ امااٜ عإٌناااِ         ، ٔع ؼاااو عرتاااوٍ

ٛ  علزوعا٘ باالانىا  امٜ إعون وٟٗشٛ ِٔ٘: ،  عاوض وا يمكْ وَ وؼا و ت ٗاٗا

ٔزتىٕااٛ علاااومني     ، ٔيٕٚ علاىن ٔمظىن عل ايٛ عل ظدٖٛ، ٔع ٍاخ ع ٍاسب ، ٔع اٞ

، لن وني ع ٕعو  عألٗٛ ٔعآللٗاو ٔمياواٛ ع ظااوٖمج  ٔووض ع اه علال ً ، علق ا  علزوعا٘

  6ٖانىااا امااٜ عالساانرلع  ٔع اإع  عل  عٟٗااٛ وااَ علااأه عاقاادٝ.   ، ٔع ؼاااو عرتاااوٍ٘

ّٗاً م ما    ، ٖٔاندل علق د علادب٘ علشإوٙ واَ عل مااعُ اعو ع إعو  عل  ٗاٗاٛ عدتٗااٚ      

 وُ ىمياا٘ ِاا ٓ  ومٗاإُ ِكناااو مال  08.5ع شاااّٛ عإلالٗااٛ لمق ااد علادباا٘ علشاإوٙ     

ع شاّٛ ٖقمج   ع ٍاتق علقمٗمٛ عاو او ٔعل  ال مشى  بالزوعااو عالينؼا ٖٛ .ٔ ىا 

 ٌامي اٍاػد عإٌناِ علزوعا٘ عل  عٟ٘ ِ٘:

 األرض:-ا

ٖشانيىد وٍّاا   ، ومٗإُ ِكنااو   8.5ّإعل٘   مُ ع شاّٛ علقابمٛ لمزوعاٛ   سٕوٖٛ

ٛ  % وَ ع شاّٛ علق77ومُٕٗ ِكناو وٙ ّٕعل٘  6.6 ِا ع مال وُ ع شااّٛ    ،ابماٛ لمزوعاا

ومٗااإُ ِكنااااو ٔعلااا  مانااادل   علٕؿااامج علااادعَِ  ااارل يابماااٛ    02عل ايٗاااٛ ٔع قااااوٚ باااا

ٔمٕندو ، لالسنيىاو ماندل ػاذتٛ لمزوعاٛ ماع وا مٕندو  دٔ  عالسنيىاو علؼْْٗٛ

 ٔحتنن علزوعاٛ وكاٌٛ ونىٗزٚ   عالينؼا  علشٕوٙ  القى  عل ٙ شلا ع ٗآ علال وٛ.

ومٗإُ   6-5ً باني  0200 اٌه مذلعٔل  ىٗامْ ي ان عذتادل علاأعٌٗاٛ ؤ ي ان اااً      

 ٔ اٌه سإوٖٛ مؼااو سإٍٖاً   ، ومُٕٗ ِكناو 0.9تَ   علشٍٛ ٔوشاّٛ مقاو بٍْٕ 

وُ ٍِااااك ستاػاااٗن عساااذلعمَٗٗٛ    ىاااا، ومٗااإُ تاااَ   بااااا علشااإٍعو 0ّااإعل٘ 

  ٕ و علق ااَ ّٗااً  ااالق َ علاا ٙ ؤٍااا علؼااٍاااو علٍشااَٗٗٛ علق ٍٗااٛ ٔػااٍااٛ  ٖاا

َ    مىل ٔػن مٌناِ علق َ   سٕوٖٛ ٔعحملؼإه عاقاد     7  .سإٍٖاً  و يد واَ ومٗإُ تا

ِاإ علظاإٌاو علشااكدٙ علاا ٙ ال  عه مل ٖ قاا  ندػاانْ علاا  ٖشاانْقّا   عالينؼااا    

، تااَ   عشلكناااو علٕعّااا 75-55علاإتأ ؤ علزوعااا٘ ٔعلاا  مااذلعٔل مٌناٍٗنااْ بااني 

ٖٔا م٘ ستؼإه علزٖنإُ ّٗاً سإوٖٛ نّٗاا و٠اٛ        ، ومُٕٗ تَ سإٍٖاً  0,5ٔمٍنُ سٕوٖٛ 

طَدعو لكن وإعتَ سإوٙ ٖٔزٖاا مٌنااِ  ٖاه علزٖنإُ اماٜ         5ومُٕٗ طَدٚ مبااه 

  باإؿانٛ مىل مٌناِ ستاػاٗن ِاواٛ وقادٝ  الن اال ٔعلاٍاب      8ولف تَ سًٍٕٖا  052

ٔ   .ٔ رلِااي ٔعلاانني ٔعلن اا  ٍِٔاااك ، مٍٕاّااأمشاااِي علذلبااٛ   حتاٖااا ٌاإ  عحملاػااٗن 
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، ومدبااٛ عل ْااد ع نٕساان عذتىاادعٞ ٌٍٕزِااا باااآلم٘: اظاادٚ وٌاإع  وااَ علااذلل   ساإوٖٛ

ٞ    ، عامدبااااٛ عل ٍٗااااٛ ؤ علكدٔوٕساااإه    عامدبااااٛ عل ٍٗااااٛ علظااااّ اٞ ؤ عل ٍٗااااٛ علؼاااا دع

ٛ  ،  علشاااٍٗاوٌٕٗك  ٔعامدباااٛ  ، ٔعامدباااٛ عدت شاااٗٛ ، عامدباااٛ علؼاااْدعٖٔٛ ؤ علدوا ٖااا

ٔوِاااي  ٔومدباااٛ عل ابااااو.، ٔعامدباااٛ عحملَااادٚ ٔعلكمشاااٗٛ ٔعامدباااٛ ع اذتاااٛ، علمْقٗاااٛ

، وٕعػ او علذلبٛ علشٕوٖٛ وٌّا نقرلٚ بالاٍاػاد عل  عٟٗاٛ ٔقاػاٛ عآل ٔو ٔعل ٕسا ٕو    

  لك ماندل نقرلٚ با ٕع  علاـٕٖٛ بظاكن اااً ٔعامدباٛ علشإوٖٛ ٔماااٌ٘ واَ  ٖاا ٚ        

 ً لكدبٌٕاااو ٔلاا لك ن  مااب ووعؿاا٘ علق ااد نقاارلٚ االٗااٛ ع   ،  دبٌٕاااو علكالشاإٗ

م ااماّا يااااٙ امىاًا ب ٌاْ ٍٖٕاا بااا عاوعؿا٘ ّاوـاٗٛ ويان ٍ ان علاادل ٔ ادل             

ستانفااٛ  واااا ٔستانفااٛ تدتاإض ٍٔاازٞ وااَ ستانفااٛ علالايٗااٛ ٔ اادل ستانفااٛ       

ٔماناادل ٍٗاااٚ ، محااؽ ِٔاا ٓ عامدبااٛ ينااا  ب ٍاِااا ٔػااالّٗنّا لزوعانّااا علكشاانٍاٞ 

 ٛ ووعؿ٘ ٍانٛ ٔط ْ ٍانٛ. %  وَ عاوعض علشٕو62ٖمؿانٛ مىل وُ  ، لمن اّٗاو

ٛ املناخ: -ب  ٔو ٔعؿا    علنٕ ٖامج   ، ٔلمىٍاخ   سٕوٖٛ وِىٗٛ سٗاسٗٛ ٔعينؼاا ٖ

عدت دع  لمشكاُ ٔلْ  ٔو   يٕٚ علألٛ علشٕوٖٛ نّٕ ٖ ىد    ٖا ٚ عالٌناِ علزوعاا٘  

ٖٔشااااا امااٜ حتقٗااق عاوااَ عل اا عٟ٘ وااَ قاااله مٍاإ  عحملاػااٗن علزوعاٗااٛ ٔ ٖااا ٚ          

ٍٖٕٔاا االياٛ يٕٖاٛ باني مٍإ  ع ٍااخ ٔمٍإ  عالينؼاا  علزوعاا٘          ،  9عإٌناِ عإٌناٍٗٛ ٔ

ٔوٌاإع  علزوعااااو ٔعاٌظاا ٛ علزوعاٗااٛ  نا ٍاااخ ااواان وااَ إعواان ياإٚ علألااٛ اٍاااوا     

  02ٖكُٕ وانااًل  ىا   سٕوٖٛ ِٕٔ ونـن وٌٕع  ع ٍاخ  

باالن  د ؤ علدطا    % وَ  ىٗٛ عاو او عشلاتمٛ م قا 82مُ  املًاه يف صىرية : -ج 

ٔبالنال٘ نصُ  ىٗاٛ علإعو  واَ عاٌّااو ٔعلٍٗاابٗمج      ، ؤ طكن سٕٗه م ِب ضتٕ عل ْد

ً  5 ااع عل دعو  ال ٖزٖا اماٜ    ُ وؼاا و ع ٗاآ   سإوٖٛ نكاَ     مّٗاً  ،  0ومٗااو 

  ٔ  0ومٗاإُ ً 7258ٔمقاااو حباإعل٘  ، وٗااآ ٍٕنٗااٛ امااٜ علظااكن عآلماا٘: مؼااٍٗ ّا

٘    ،  0ُٕ ًومٗااا 5205مقااااٖدعو وقااادٝ    عل  قااااو  -منااإ   ِااا ٓ ع ٗاااآ  ىاااا ٖمااا

عل الٕٗ ٖٔكٗٛ  عذتقب عأه : وٗاِّا اىٗقٛ، ٔع امٕواو اٍّا ستاأ ٚ، ٔياا اياد    

وٗاآ  ٔ .ً 0205-0922امٜ وٗآ ودعنقٛ لمأو علدلوا٘ يادل علقاوظام٘ اماٜ اىاق       

 ع اقااا عأنٗاإلٗ   علؼاا ٕو عرتـاادعٞ سااابقًا :   وٍ قااٛ عل شااٗن، ّٗااً مٍٕااا    

ٔوٗاآ   .غ/لاذل   2,5نْىاو علكالشًٕٗ ٔنْىاو ع  ٍزًٖٕ ع اٟٗٛ، ٔمقااو ع مّٕاٛ ل    

ِٔاا٘ من  ااٜ بنكٍٕٖاااو  دٖناسااٗٛ وّاااٌ وٍّااا   وٍ قااٛ علنٍااف،    عدتااااااإوعس٘:

 ًاغ/ه  ٔحتاإٙ ووالّاا  0,0ً  ٔومّٕااٛ  522ِٔاا٘ ت قااٛ واٟٗااٛ عومٕع ٖااٛ امااٜ اىااق      

مٍٕاا ت قااو واٟٗاٛ ٍٕوعساٗٛ اعو       دلٖنٗٛ ٔ مٕوٖٛ ومج و ٍزًٖٕ ٔػٕ ًٖٕ،  ىا

وِىٗااااٛ ستأ ٚ   علظىاه علظدي٘،  ىاا صتاا علٍٗاابٗمج عدتٕوعساااااٗٛ علكاوسانٗٛ      

امااٜ وتاادع  عل ااال عل دبٗااٛ ٔعلشاا ٕل عل دبٗااٛ دت اااه علشاااّن، ٔع ٗااآ ٍِااا يمٗمااٛ          
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غ/ه ،  ىا مٍٕا وٗاآ عدتٕوعسا٘   علزبااعٌ٘ ٍٔ ان علظاٗ  ٔقاػاٛ        2,05ع مّٕٛ 

غ/ه  م مب امّٗا نْىاو علكالشًٕٗ ٔعل ْىاو  2,0ادٌٛ عل  م م  ومّٕنّا  ٍٖابٗمج 

ٔوٗااااآ علكدٖناس٘: مفّد وٗآ علكدٖناس٘ عا ٌٜ   سمشمٛ ل ٍاُ علظدي٘ ، ع اٟٗٛ

ٔعلشمشمٛ علشاّمٗٛ ٍٔ ن علكد  ٔعلظٗ  ٔعلزباعٌ٘، ٔمكُٕ وٗآ ٍ ان علظاٗ  اعو   

مّٗااا عل ْىاااو ع اٟٗااٛ، ووااا وٗااآ علزباااعٌ٘  غ/ه  ٔم مااب ا 2,5 – 2,0ومّٕااٛ وناٌٗااٛ  

غ/ه  ٔمشاإ  نّٗااا عل ْىاااو ع اٟٗااٛ ٔعلكمشااااااٗٛ،      0,0 -2,05نّاا٘ اعو ومّٕااٛ   

غ/ه  ٔمشاإ  نّٗااا نْىاااو    2,6-2,0ٔمكاإُ وٗااآ علشاااّن اعو ومّٕااٛ ياااوِا      

   ٘  واٟٗٛ/ مشااٗٛ، ٔمظاااِا ِاا ٓ ع ٕعػاا او   ٍ اان علكااد . ووااا وٗااآ علكدٖناساا

ٔ ا لك ٌ امج   ، ٌٔ مج عل َٗاٛ واَ ؿاىٍّا   ، عأسن ننٍٕا   علظىاه عل دب٘ ٔعل دل

ٔمكإُ ٌٕاٗاٛ ع ٗاآ ٍٗااٚ ّٗاً      ، ٍ ان علكاد    –وؼاٗا    –علشَ ٔوٍااتق محاآ   

غ/ه  ٔم مااااب امّٗااااا عل ْىاااااو ع اٟٗااااٛ علكمشااااٗٛ. ووااااا وٗااااآ       2,0-2,0ع مّٕااااٛ 

ٕ علكدٖناس٘ عاااااااامٜ نٍظاِاِا   محآ ٔعل مااض ٔعل  علا اا   ظدٙ ٔعلناودٖٛ ٔوبا

، غ/ه    آباااو عل ؼاارل0,0ٙنّاا٘  ، ٔختنمااف ع مّٕااٛ وااَ وكاااُ آلقااد  ، ٔياساإُٗ

ووااا .غ/ه    علقاادٖنني 2,5ٔ ، غ/ه    ٍٍاإل قٍاػااد5,5 ، غ/ه    عل ماااض 0,6ٔ 

ً  وٗااآ نّاا٘ وٗااآ عاٖٕسااني مٍٕااا   وٍاااتق وىدٖااا ٔقٍاػااد ٔٔع ٙ      : عذتقااب عليالاا

غ/ه ، م ماااااب امّٗاااااا علاٍاػاااااد علكمشاااااٗٛ   0,0-0,0  علاااااا ٖب، ٔع مّٕاااااٛ باااااني 

 2,5-2,0ٔعلكمٕوٖاٖاااٛ،  ىاااا مٍٕاااا   ساااّن علٍَاػاااٛ ٔلكاااَ ومّٕنّاااا ويااان  

غ/ه ،  ىااا مٍٕااا   علناودٖااٛ ٔعلظاإودٖٛ ٍٔ اان اااا ٚ ٍٍٔاإل طااد  ساإوٖٛ، ووااا  

ّا نٗغ/ه ، ٔمشٕ   2,07عدت اه علشاّمٗٛ ٍٔ ن علزعٖٔٛ ننكُٕ وٗاِّا اعو ومّٕٛ  

لكالشاإًٗ ع اٟٗااٛ، ٔمٍٕااا وٖـااًا   م لااب ٔم نٍااا ، ووااا وٗااآ عإٖٕسااني        نْىاااو ع

غ/ه ، ٔمكإُ وٗاآ علناودٖاٛ ٔٔع ٙ     2,0عأسن   سامىٗٛ ٔوبإ  ّإو نىمّٕنّاا      

غ/ه ، ٔمنكُٕ وَ علكمٕوٖا ٔعلؼٕ ًٖٕ،  ىا صتاا   5,7-2,8ع ٗآ اعو ومّٕٛ  

 2,5عاامٜ   سلاه طد  ّمب ٔٔع ٙ ع ٗآ ٔسّن علٍَاػٛ ٔع مّٕاٛ    وٗآ عاٖٕسني

غ/ه    ٔع ٙ ع ٗاآ، ٔمشإ  نْىااو     5,0غ/ه    ّمب، ٔ 0,9غ/ه    علٍَاػٛ ٔ 

ٔوٗآ عألٗ ٕسني: مٍٕا .علكالشًٕٗ   ّمب ٔعلٍَاػٛ، ٔعلكمٕوٖا   ٔع ٙ ع ٗآ

او  ٔساا ٕل عل ظاادٙ ّنااٜ     وٍ قااٛ ٍاادعبمص ّٔاإض علذل ىاٌٗاااٛ  طااد  اقرلباا    

  ٔ غ/ه  ٖٔ ماااب امّٗاااا  2,5-2,0ومّٕنّاااا  ، زتاادٝ ٔع ٙ ع ٗاااآ ٔسلااااه ّااإض علااا

َ ، ٔع ٕٗسني عأسن: مٍٕاا وٗاِاْ   م لاب    .علكدلٖه ٔعلكمٕوٖا ، اازع  م، ا ادٖ

ٛ    2,5-2,0ومّٕنّا  ، ّٔماااااب  ىاا  ، غ/ه  ِٔ٘ حتٕٙ نْىااو علكالشإًٗ ع اٟٗا

ٔع ٕٗساني عااااااااامٜ:      لظىال٘ ٔسلاه طد  سٕوٖٛ.مٍٕا   ّٕض علٍّد علك رل ع

ٔم ماااب امّٗاااا  ، ع ٍااااتق علٕعيااااٛ باااني  ٍااااااااامٛ ٔعل ااادعو ٔعل ااادل واااَ عل ٕ ىااااه      
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   ٛ  8-0ومّٕنّاااااااا  ، علكدلٖنااااااااو علكمشاااااااٗٛ ٔنْىااااااااو علكالشااااااإًٗ ع اٟٗااااااا

ُ   .غ/ه   ٔعل اااااامٕٗسني:   ع ٍاتق علظىالٗٛ علظديٗٛ ٔعلشاّن ٔوّإعض سالسان ل ٍاا

     ٛ من ااأو ، علظاادي٘ ٔعلناودٖااٛ ٔعدت اإه ٔع اإل ٔوااٍ  ا محااؽ ِٔـاا ٛ ساااااااامىٗ

٘  .ع مّٕااٛ ٍِااا ٔ اا لك عااىااا     منٕعٍااا   وٍاااتق عدتزٖاادٚ   :ووااا وٗاااااااآ علدبااااااااا

مشاااإ  نّٗااااا نْىاااااو علكالشاااإًٗ ع اٟٗااااٛ ٔعل ٕماساااإًٗ ، غ/ه 0-2,0ٔومّٕنّااااا 

ٔعلكدلٖه نصُ ومّٕنّا مؼن ّناٜ  ٔاٍاوا ٖاقن علكمٕوٖا ، ٔعلؼٕ ًٖٕ ٔع  ٍزًٖٕ

 ىااا مفّااد وٗااآ علدباااا٘   ٍ اااه ل ٍاااُ علظااديٗٛ ٔعلناودٖااٛ       ، غ/ه  0,5-6,0 

ٔ  سلااااه ، ٔوّٕعؿاااّا ّٔااإض  وظاااق ٔساااّن ػاااٗاٌاٖا ٔووض عانااااا٘ ٔعل اااال   

غ/ه   ىاا ٍٖٕاا وّإعض لمىٗاآ   سإوٖٛ      2,0-2,0علالايٗٛ مكُٕ ومّٕاٛ ع ٗاآ   

 وِىّا:

  ٚله علاوعساو امٜ وُ ع ٗاآ ع ىكاَ عسانيىاوِا    ٍدعبمص–ّٕض عدتزٖد  :

ومُٕٗ  0590ٔوُ عليدٔٚ ع اٟٗٛ عدتٕنٗٛ مقاو ل  ، /سٍٛ 0ومُٕٗ ً 052لمدٙ  

نداٗااٛ ِاا٘   ًأِاإ ٖـااي وّٕعؿاا ،  0ومٗاإُ ً 00522  ٔع ٗااآ علشاا ْٗٛ  0ً

 .عذتزعً عأسن  –ووض علاني  - ّٕض علد 

   ٔم ما   ىٗاٛ ع ٗاآ عدتٕنٗاٛ     ، ٕه ٍ ا –ّااااااإض ّمب: ٖـي وّإعض  يٕٖااااق

 . 0ومُٕٗ ً 085ٔعلشا ْٗٛ  ،  0ومُٕٗ ً 579نْٗ ّٕعل٘  

  ُٕعلاادِٔ -محااؽ –ساامىٗٛ  –ّاإض علااػاااااا٘: ٖـااي وّاإعض  علقمىاا- 

ٛ  0ً 0009ٔننماك ّإعل٘    ، عل اااااال    وٗاآ  0266ً0ّٔإعل٘  ،   وٗاآ ٍٕنٗا

 .سا ْٗٛ

  علق ٗ ٛ/علٍاػادٖٛ   -ي ٍاا  –ّٕض  وظق علرلوٕك: ٖـي وّٕعض   وظق

ومٗإُ   0097ٔم م   ىٗٛ ع ٗاآ عدتٕنٗاٛ نٗاْ ّإعل٘      ، علزباعٌ٘/سد اٖا  –

 . 0ومُٕٗ ً 500ٔعلش ْٗٛ ّٕعل٘  ،  0ً

   ٘ٔعلشا ْٗٛ  ،  0ومُٕٗ ً 0202ّٕض علشااااااااّن: م م  ىدٔمْ عدتٕنٗٛ ّٕعل

   00ً 0ومٕٗمن 0595ّٕعل٘  

ٖالّع مدعٍمج علقٕٚ علااومٛ   علزوعاٛ   علشٍٕعو عاقارلٚ     القىة العاملة:-د

٘      ،%02سٕوٖٛ حبًٗ ال منَاأ    ٔيماٛ   ،مىل ٍاٌاب مدعٍامج عل ااّيني   ع ااه علزوعاا

  ِ ٔالااك بشاا ب يمااٛ ، عل ْاإٌ علزوعاٗااٛ ع اٖااٛ ٔع  ٗاااٚ علاا  مدناامج وااَ ساإٖٛ عإٌنااا

ٔبالنااال٘ وااَ علـاادٔوٚ  ، ّاااعإٌ ااا  امااٜ ِاا ٓ عل ْاإٌ ٔااااً عالِنىاااً بالااااومني نٗ  

 ٛ ٔما ااااٞ ، م ااإٖد ودع اااز عاحبااااٌ علزوعاٗاااٛ ٔ اىّاااا وا ٖاااًا واااَ ي ااان عذتكٕوااا

 ٕ امىااا ، و   ع اااه علزوعااا٘ ٔعذتٗاإعٌ٘وكاناا و والٗااٛ زتزٖااٛ  ااَ ٖقاااً حبيااًا ٖ اا

 % .62ب ٌّا  اٌه ي ن عذتدل ّٕعل٘ 
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 :الجزوة احلًىانًة-2

ن ٌش ٛ   رلٚ واَ مٌنااِ عل ا عٞ      ِٔ٘ وَ ع ؼا و عل  ٗاٗٛ ع ّىٛ عل  مظك

 ٘  اإُ ، لكااَ ِاا ٓ علياادٔٚ منااادض مىل مدعٍاامج وشاانىد  ، ساإوٖٛ ٔ  علاإتَ علادباا

  ٞ مؿاااانٛ مىل عاساااالٗب ع ن ااااٛ   مدبٗنّاااا   ، مٍىٗنّاااا ودم  اااٛ باااااوم٘ عاوض ٔع اااا

، % واَ ي ٗاّاا  52% مىل 52ٔلقا نقاو عليادٔٚ عذتٕٗعٌٗاٛ   سإوٖٛ ضتإ     ، ٔمحاٖنّا

 ىا ساِىه علاقٕباو عالينؼا ٖٛ اماٜ  ، ا  علاا ٘   وسااو عااال بش ب عالوم 

ٛ      وا و ٝ، سٕوٖٛ   و ونّا ، مىل وظكمٛ   رلٚ مّاا  ٍّإ  مادوٗي عليادٔٚ عذتٕٗعٌٗا

ٔمنىين بااً ياوٚ ع دبني باالسنىدعو باىمٗٛ علذلبٗٛ واا ٖااناّي ل ٗامج يشاي  ا رل واَ       

 ىا مشاِي عليدٔٚ عذتٕٗعٌٗاٛ   حتؼاني   ، ي ااٌّي لن وني عّنٗاٍاو علقشي عآلقد

% واَ يٗىاٛ   06ِٔا٘ مظاكن    ومٗإُ ووض  05عاوَ عل  عٟ٘ ٔعل  ٖقاو اا ِا بٍْإ  

علٍاااامُ عحملمااا٘ علزوعاااا٘ ٔمانىاااا اماااٜ علقااااااٚ علام ٗاااٛ عل  ٗاٗاااٛ ِٔااا٘ ودم  اااٛ        

عليدٔٚ عذتٕٗعٌٗٛ   سٕوٖٛ ي ن عذتادل علاأعٌٗاٛ عإوِابٗاٛ اااً        ٔ اٌه00با ٍاخ. 

ومٗاإُ ووض  ااٍي ٔومٗاإُ ٌٔؼااف وااَ   08 اا رلٚ ّٗااً  اٌااه يمااك ّاإعل٘   0200

ٔعطت ـه وااع  عليدٔٚ عذتٕٗعٌٗاٛ مب نماف   ،  00ع ااز ٔومُٕٗ ٌٔؼف وَ عابقاو " 

با ٠ٛ قاله سإٍعو عذتادل عإوِابٗاٛ اماٜ      52اا  ٔعل 02اا  وٌٕعاّا بٍش ٛ مذلعٔل بني عل

ّٗااً ٖشااّي عإٌناااِ    ؛ ب  علاظاإعٟ٘ساإوٖٛ ٌنَٗااٛ مادؿااّا لمنّدٖااب ٔعلشااديٛ ٔعلاا     

ٔ  06و0عذتٗااإعٌ٘ بٍشااا ٛ  با ٠اااٛ واااَ علٍاااامُ   09با ٠اااٛ واااَ ملاااال٘ علٍاااامُ علزوعاااا٘ 

ُ واااع  عليادٔٚ عذتٕٗعٌٗاٛ    وُ امٜ عليدٔٚ عذتٕٗعٌٗاٛ  ٕٖٔ  ا علقاٟى .عإلال٘ عحملم٘

وااع  وكن ٗٛ مانىا امٜ وااالو منٕ علق ٗامج ما يااوو واااع      0202ع شَمٛ لااً 

ومُٕٗ ووض ٔجتاأ  ااا  وسٔض    06ولف ووض ٔعا ٍاً بٍْٕ  880عابقاو ب  يد وَ 

ٔجتااأ  علاااا   ، ولااف ووض 52ومٗاإُ ووض نٗىااا ياااو اااا  عدتىاااه بٍْاإ      0ع ااااز 

آال  واٍٍاٛ وٍّاا    7ولاف واٍٍاٛ ضتإ     00ااا   عإلال٘ لمىااعٍَ مب نماف وٌٕعاّاا عل   

  05عذتدل.   ااومٛ بٍٗىا قدِ عل اي٘ اَ عرتاوٛ بش ب  دٔ 

 ملىاجهة أسمة نقص الغذاء اإلجزاءات احلكىمًة يف صىرية ثالجًا:

بّا  مٍىٗٛ علق ا  علزوعا٘ ٔمدوٗي عليدٔٚ عذتٕٗعٌٗٛ لنْقٗق عال ن ااٞ علا عم٘   

 ٔعاوَ عل  عٟ٘ مقًٕ عذتكٕوٛ علشٕوٖٛ باإٍدعٞعو عآلمٗٛ:

ٔ ااااي ، ٗاااٛمقااااٖي علنشاااّٗالو ٔعلاااااي لم الّاااني ٔودبااا٘ عليااادٔٚ عذتٕٗعٌ  -0

ٔوظاوٖمج علدٙ ٔمازٖاز  ، علق ا  علنامٗى٘ علزوعا٘ لدنا سٕ  علاىن بارتدلعو ع اوبٛ

 اي ي ا  علنامٗي ع ّاأ علزوعاا٘ باقنؼاػاامْ عليالىاٛ     ، ٔعلنامٗي ٔعلن ِٗن علزوعا٘
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 57ىإٌٖااٛ ااومااٛ وااَ وػاان  06 وعااا٘ ٔبٗ اادٙ ٔآالو  وعاٗااٛ ٔعلاا ٙ ٖنـااىَ ّالٗااًا  

 .اعوض وَ وشنمزواو علناوٖب علاىم٘اٍاو ِ ٓ ع ىإٌٖٛ ادل م وني عّنٗ

مقاااٖي علااااي لمىاازعواني لنإٖـااّي اااَ عاؿاادعو علاا  مؼااٗب مٌناااٍّي        -0

   ٛ  ،علزوعا٘ ٌنَٗٛ عدت ا  ٔعلكٕعوٌ عل  ٗاٗٛ ؤ عإّعه ع ٍاقٗاٛ ٔعل ٠ٗٗاٛ ٔعذتٕٖٗا

ع  دٖاٛ   وين علؼقٗمج ٔعلشٕٗه ٔعلإعػف علذلعبٗاٛ ٔعلادل  ٔعلدٖاال علظااٖاٚ ٔعلظااعو     

   ٛ  اااي عل ٗاإو عحملىٗااٛ امااٜ   ٔ ٔعدتاإعٟ  ع دؿااٗٛ امااٜ علزوعااااو ؤ علياادٔٚ عذتٕٗعٌٗاا

 .  وٌٕع  عحملاػٗن ع زؤاٛ نّٗاعقنال

م اإٖد مٌناٍٗااٛ علااادٔ  عحملمٗااٛ وااَ عذتٕٗعٌاااو علزوعاٗااٛ ٔبظااكن قاااؾ     -0

ٔالاك واَ قاااله   ، عل اٍي علاإعض ٔعل قاد علظااو٘ ٔع اااز علظااو٘ ٔعدتااوٕض ٔعإبان        

     ٛ باإؿااانٛ مىل مٕ ٖاامج  ، اىمٗاااو علنْشااني علاإوعى٘ ٔحتشااني تااد  علن  ٖااٛ ٔعلدااٖاا

عاناادع  عحملشااٍٛ وااَ ِاا ٓ علااادٔ  مىل ودباا٘ عذتٕٗعٌاااو علزوعاٗااٛ لنْشااني ي ااااٌّي  

 ٔونمج مٌناٍٗنّا.

ٔعلاىان اماٜ عساناا ٚ    ، ونمج سقف علقدٔض ع ىٍّٕٛ  دب٘ عليدٔٚ عذتٕٗعٌٗٛ-5

اإعض ٔع اااز علظااو٘   ودع از عل ْإٌ علامىٗاٛ       وظاوٖمج م ياو و  اغ و ٍاً عل

َ   علزوعاٗٛ ٔمٕ ٖمج علدسٔض عحملشاٍٛ اماٜ ع ادبني ٔونابانّاا لااّٖي.       ٔ  ي اا  علاأعٍ

با ٠اٛ واَ يٗىاٛ ع شانٕو عو      52ما اٞ واال  علأعٍَ واَ و ٌٔاٛ عالسانرلع  عل ال اٛ     ٔ

امٜ علإ ٚ مىل ٔوٍ  مدعقٗؽ ٌّاٟٗٛ لمىاعٍَ عل  حتقق طدٔ  علذلقٗؽ لمنظَٗمج 

 علذلبٗٛ .

مقااااٖي علمقاّااااو علٕياٟٗاااٛ مب نماااف وٌٕعاّاااا لق اااااٌّي ٔمقااااٖي علنمقاااٗ  -5 

عسانرلع   ، ٔما اٞ وااال  علاأعٍَ واَ و ٌٔاٛ عالسانرلع      ٔ عالػ ٍاا٘ لابقاو زتاًٌا

واَ بكااا رل عابقاااو عذتٕعواان ٔ اااه اماٜ وٍظاا و ع  سشااٛ علااوااٛ لمى ااايد    5200

 يدٔض وٗشدٚ امٜ مخص سٍٕعو.ٔامٜ ع دبني وَ قاله 

علا ٙ   0202عساذلعمَٗٗٛ   –مااع  علدلٌاوُ علٕتأ لشٕوٖٛ نٗىا باا عذتدل-6

ٛ  ، مٍااأه ؿااىَ ستااأوٓ   ّٗااً و  ااز امااٜ يـاااٖا عسااناا ٚ     ، ستاإو علٍىاإ ٔعلنٍىٗاا

عالٌناااااغ عالينؼاااا ٙ بّاااا  واادتاااٛ عآلىااااو عالينؼاااا ٖٛ لا واااٛ   سااإوٖٛ قااااله  

ٔالااك ب ٗااٛ ماااا ٚ ٔؿاامج عالينؼااا  علشاإوٙ مىل وشاااو  ، مىل عآلُ 0200علشاإٍعو وااَ 

علنٍىٗاٛ ع شااناعوٛ علاا  مشاااا   علقـاااٞ امااٜ عل قاد ٔعل  الااٛ ٔعلالوشااأعٚ.  ىااا    

و  ز عحملٕو بٍْٕ قاؾ اماٜ يـااٖا علٍىإ علنظاىٗم٘ ٔعلنإع ُ علق ااا٘ ٔعسانقدعو        

لااٖاا واَ   ع الٗٛ علااوٛ ٔساد علؼاد . ٔياا مـاىَ علدلٌااوُ علإتأ لشإوٖٛ اماٜ ع       

علدلعوُ عل داٗٛ عل  حتقق ِ ٓ علقـاٖا ٔعلا  ٖاني علاىان اماٜ مٍ ٗا ِا ّالٗاًا ٔواَ        
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  ٛ ، علدلٌاااوُ علاإتأ لمٍّاإض بالؼااٍااٛ ، وِىّااا  علدلٌاااوُ علاإتأ لمنٍىٗااٛ علزوعاٗاا

 ... .، بدٌاوُ عاوَ عل  عٟ٘، بدٌاوُ علنظ ٗن وَ وٍن علٍىٕ علنظىٗم٘

علنىكني عالٍنىااٗٛ واَ قااله مٍ ٗا      عم اه عذتكٕوٛ علشٕوٖٛ سٗاساو-7

، ماقالو بدعزتٗٛ السنّاع  عل قدعٞ ادل حتشني  قن عاسد  ع شاااعو عإٌشاٌٗٛ

واٍ  علقاادٔض....  ٔواَ قاااله مٍ ٗاا  علادلعوُ ٔع ظاااوٖمج ٔعاٌظا ٛ لمشااكاُ عا يااد     

 م إٖد  ، نقدًع اَ تدٖق مازٖز علق اااو عإٌناٍٗٛ لنٕلٗا ندؾ علاىان ٔواَ وِىّاا   

ن ػٍا ٖق ع إٌٛ عالٍنىااٗٛ لم ٠او عاطا نقدًع ٔع ظااوٖمج وٕلااٚ لمااقن ٔنادؾ     اى

م ااإٖد اىااان ع نىااامج عاِمااا٘ ٔعلنااااأُ ٔعلظااادع ٛ وااااْ ٔعالسااان ا ٚ واااَ   ، علاىااان

ٔعلاىن امٜ عػاعو يٕعٌني عسنيىاو ٍاٖاٚ لن  ٗف آىااو عا واٛ   ، ع  ا وعو علن ٕاٗٛ

 عالينؼا ٙ ٔعالٍنىاا٘ .عإٌشاٌٗٛ ٔعلٍّٕض مب نمف ؤٍْ علٍظا  

مقاااٖي علااااي ب طااكالْ  انااٛ لاسااد علشاإوٖٛ قاااله نااذلٚ عذتاادل امااٜ   -8

 . 05سٕوٖٛ وَ قاله  اي باا وسااو علشممج ٔعرتاواو 

%   5.2عوم ااااه ٌشااا ٛ عإٌ اااا  عالسااانيىاوٙ اماااٜ ي اااا  علزوعااااٛ واااَ        -9

علا عم٘ مىل  ٔ ٍإ  واَ اإ ٚ عال ن ااٞ     ، 0208%   اااً  5.1لٗؼن مىل ، 0205ااً

عالينؼا  علشٕوٙ نقا طّا عٌناِ عذت إل عوم اااًا ومْٕ اًا ٌنَٗاٛ لاإ ٚ عالسانقدعو       

  علااٖااا وااَ وٍاااتق عٌناااِ عذت اإل ٔيكااَ ع زعوااإُ وااَ علٕػاإه مىل ووعؿااّٗي   

لزوعانّا. ٔامٜ علد ي وَ اإ ٚ مٌنااِ عذت إل ٔباعٖاٛ علنْشاَ   حتقٗاق عال ن ااٞ        

نقا طّاو ٌشا ٛ  ، وا  عه  رل وشنقد عسنقدعوًع  اواًلنصُ الك عال ن اٞ ، عل عم٘

عالانىا  امٜ ع شنٕو عو عل  عٟٗٛ وَ عذت ٕل ّالٛ وَ علنقمب علاعٟي قااله عااإعً   

0209-2015  .06.  

قؼؼااه عذتكٕوااٛ علشاإوٖٛ وٗزعٌٗااٛ لنىٕٖاان لٗاامج مٍاادعٞعو عّناإعٞ        -02

ٛ    ، 09-عٌنظاو ٍاْٟٛ  ٕنٗاا  لـاىاُ عسانىدعو    ّٗاً مت عختااا عإٍادعٞعو علال وا

ٔوااٍ  ، عإٌناااِ ٔقاػااٛ علؼااٍاااو عل  عٟٗااٛ ٔعل  ٗااٛ   علق ااااني علااااً ٔعرتاااؾ     

علقىاا  الساانرلع  علقىاا     ٙلمى ااابز ٔع  اااَّ عرتاػااٛ ٔوشاانٕو    مشااّٗالو قاػااٛ  

باإؿاانٛ مىل مقااٖي حتإٖالو والٗاٛ     ، ٔعلايٗق علال وني لماىن ب يؼٜ تايٛ مٌناٍٗٛ

زو ق ان علألاٛ علشإوٖٛ اماٜ مازٖاز      ّٗاً و  ا   لااي عاط اؾ عا يد مـادوًع. 

 0200محاٖٛ عاط اؾ ع نـدوَٖ وَ عذتدل عدتاٟدٚ عل  مادؿه شلاا سإوٖٛ وٍا     

ٔوشااامّي ٔمقاٖي ع إٌاو ع ٍق ٚ لمْٗاٚ ٔمازٖز علقاوٚ امٜ علؼىٕ  ٔس ن عذتٗااٚ  

، ل  عٟ٘ الزوعاٛ ٔعاوَ ع ااٚ  ٔالك وَ قاله مٍأشلا ي اااو، ٔعلناا  ع  كد

علناا  ع  كد ٔحتشني س ن علاٗع . ٔيا ساِىه ِ ٓ علناقالو   مازٖاز ػاىٕ    

ٔ ٖاا ٚ ااا  ع شان ٗاَٖ واَ     ، ٔيكني علشكاُ واَ علاإ ٚ عىل وٍااتقّي   ، ع نىمج
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اىاااان السااااٗىا ؿااااىَ ع ٍاااااتق ٔماااإنرل اااااا  وااااَ ناااادؾ عل، عرتاااااواو عاساسااااٗٛ

  07 علدٖ ٗٛ.

 األمن الغذائٌ يف صىرية التخذيات اليت تىاجه حتقًق-رابعًا

 ٍِاك لمٛ حتاٖاو مٕعٍْ سٕوٖٛ   حتقٗق عاوَ عل  عٟ٘ ٖ م٘ ي٘ وقاونّا:

ٔعساانىدعو عالّااناله عاودٖكاا٘   ، ً 0200ااااً عذتاادل امااٜ ساإوٖٛ وٍاا    -0

ٔعل  و و مىل وؿدعو   وقٕوااو علنٍىٗاٛ عالينؼاا ٖٛ    ، ٔعلذل ٘ لاوعؿ٘ علشٕوٖٛ

ٙ ٔعل ظااادٖٛ عاواااد علااا ٙ و ٝ مىل   ٔساااديٛ علاااٍ ن ، عضتدعنّاااا ااااَ وشااااوِا علنٍىااإ

 ٙ ٔق اااا واااااالو مااانق ع ٗاااآ   ٌّاااد عل اادعو ع ظاااذلك وااامج مد ٗاااا مىل   ، علشاإو

ٙ   ، مبظاوٖمج علدٙ عُ قاوٛ امٜ علٍّاد  وشنٕٖاو مـد    ماّا ، ٔباااوَ عل ا عٟ٘ علشإو

قإ   مما وىد سم ًا امٜ ّ، وٟٗشٛ   ٌظٕٞ عا وٛ عإٌشاٌٗٛ ٔماىٗق ماعاٗامّا وس ال

لقااا دتاا   ، عإٌشاااُ  انااٛ   ساإوٖٛ ٔقاػااٛ ّقااْ   علنٍىٗااٛ ٔعلاااٗع علكاادٖي      

ّاد  علقىا     ٌ ؼاالٗٛ مىل علذل ا٘ ٔع ىٕاااو عإوِابٗاٛ ٔعال   عالّناله عاودٖك٘ ٔ

َ   ، علشٕوٙ وٙ  مىل ٍاٌاب يادعو يٗؼاد عإٍدعوا٘ علا ٙ نٍامج      ، ٔساديٛ علاٍ ن ٔعلق ا

مىل عوم ااا  ٌشاا ٛ علشااكاُ   وااا و ٍّٝااٛ   علاااامل بنؼاااٖد عل اا عٞ ٔعلااأعٞ لشاإوٖٛ  

 عل َٖ ٖاإٌُ وَ عل قد.

     ٘ ٔقمقااه علكاايرل وااَ    لقااا  اااُ لمْاادل ماا ىرلًع  اا رلًع امااٜ علٕؿاامج عل اا عٟ

 علؼإباو وِىّا:

ٛ ، ٌٔقاؽ عآل ااً مٕعند علنٗاو علكّدباٟ٘ بظاكن وشانىد   ٌقاؽ  ٔ الو علزوعاٗا

ػد  علمرلٚ علشإوٖٛ   ٌٔنَٗٛ عذتدل عطت ا ساد، ٔ الٞ وسااو عازلاٚ ٔع  ٗاعو

وقاوٌٛ ومج علاىالو عاقادٝ مماا مشا ب باوم اا  عساااو ي امج عل ٗااو واَ وٍان ػاٗاٌٛ           

عآلالو علزوعاٗٛ ٔمل ٖاا مبقأو عل الّني حتىن مكالٗف علؼٗاٌٛ ٔوَ ٌاّٗٛ وقدٝ 

ٌٔقااؽ ٔعوم ااا  وسااااو    ،نقااا ماااودو علكاايرل وااَ عآلالو علزوعاٗااٛ قاااله عذتاادل    

ٛ ااااً ماإند علنٗاااو علكّدباااٟ٘ بظااكن وشاانىد. ٔػااإبٛ  علٕياإ  ٔعحملدٔياااو ٌنَٗاا

    ِ  مقدٖاد وٍفىاٛ عل اأ ٌٗشااُ      علنٍقن بني ع اُ ٔعلقدٝ نٗاٍاكص اماٜ مشإٖق عإٌناا

0207   

-   ٛ مىل آىاااو ساام ٗٛ ق اارلٚ امااٜ عاوااَ     لقااا "و و عذتاادل علاأعٌٗااٛ عإوِابٗاا

ّا اماٜ ع شااّاو    عسانٗالٟ ااا   عل  عٟ٘ وٍّا: سٗ دٚ ع ىٕاااو عإوِابٗاٛ ع شامْٛ ب   

% واَ  72ع زؤاٛ باذت ٕل   ع ٍ قنني علظىالٗٛ ٔعلظديٗٛ ٔعل  مظكن و يد وَ 

   ٛ ٔمااورل ع ٍظا و عإٌناٍٗاٛ   بااا     ، ملال٘ وشاّاو عذت إل ع زؤااٛ   سإوٖ

  ٛ ّٔاد  عاوعؿا٘ علزوعاٗااٛ ٔمماال  عحملاػاٗن ٔساديٛ علياادٔعو      ، عحملانفااو علشإوٖ
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٘   عذتٕٗعٌٗااٛ ٔعازلاااٚ ٔم  اا   ٔماااورل ػاإعومج  ، ٗ  علشااأ  ع  ؼؼااٛ لاادٙ عاوعؿاا

عذت اإل ٔعرتزعٌاااو عالّنٗاتٗااٛ لمْ اإل ٌّٔ ّااا ٔسااديٛ ستنٕٖامّااا ٔمّدٖ ّااا قاااوِ     

ٔمااورل ٔسااٟن علٍقان ٔطا كامّا ٔاقااِا       عذتأ  وا ساِي   و واٛ عرت از ٔؿادل   

ِٔ ع  ،ٔااً علشىال لمىزعواني مبىاوسٛ ٌظاتامّي ،عذتٕٖٗٛ  الشكك عذتاٖاٖٛ

ع إعو  علٍ  ٗاٛ     ٝ مىل عوم ا    رل   عاسااو امٜ ع إع  عل  عٟٗاٛ ٔ ااُ لشاديٛ    و

امٜ  وعاٛ عذت ٕل ٌٔقن عحملاػٗن ٔمدعٍمج وشاّاو عاوعؿا٘   ٔوظنقامّا وىد   رل

  08ع زؤاٛ ٔقاػٛ ع دٖٔٛ وٍّا وا و ٝ مىل عوم ا  مكالٗف عإٌناِ" 

      ٘ اِاي ع ٍااتق علزوعاٗاٛ      ىاا سااِىه عذتادل ٔعالّاناله علذل ا٘ عاودٖكا

ٔو و مىل مماوساااو ، 09-  ماىٗق عآلىاو علشم ٗٛ دتاْٟٛ  ٕنٗا ٔىدٔعو سٕوٖٛ

   ٛ ٔعالانااااعٞ اااامٜ   ، ؿاااوٚ بااااوعؿ٘ علشٕوٖٛ  نكدٖااد علٍ ااان بال اااد  عل اعٟٗااا

نٕػمه ٌشاا ٛ عدت ااا  ٔعلنؼْااد مىل اؤمّااا   ، عل اباااو ٔعاطَاو بظكن ٍاٟد

ٛ       0205 ااااً باإؿاانٛ مىل   ،ٌنَٗاٛ عضت ااض عاو ااو ٔمدعٍاّاا مىل وشانٕٖاو يٗاساٗ

  ٛ ٔوٍّاااا وظاااكمٛ مااإِو علذلباااٛ علٍااامُ ااااَ عاٌظااااا ٛ    ،ٌظاإٞ ع ظاااااكالو عل ٠ٗٗاااا

 ٘ ٔعالساااان اعً ع  ااد  لمىاإعو  ع اٟٗااٛ ٔقؼٕػااًا     ،عدتاٟاااادٚ الساااان اعً عاوعؿاا

 ىا وىدو عذتدل اماٜ   .اٗ دٚ عذتكٕوااٛ علشاإوٖٛع ٍاتااق علناا٘  اٌااه قاااوِ سا

زتىن ّقٕ  عإٌشاُ  اذتق   عذتٗاٚ ٔعذتق   عاوااُ ٔعلؼاْٛ ٔعلناماٗي ٔعلاىان     

ٌٔانُ ااَ علنااعبرل علقشادٖٛ وّا ٖاٛ      ، ٔعل  عٞ ٔعذتق   وشنٕٝ واٗظ٘ الٟاق ٔ رلِاا  

ماق ػاإباو     وا و  ٝ مىل ق، عدتاٌب آىاوًع سم ٗٛ امٜ لٗمج علق اااو عالينؼا ٖٛ

   ٞ عاواد  ، مٕنرل ع شنمزواو عاساسٗٛ السٗىا   ي اااو علؼاْٛ ٔعل ا عٞ ٔعلكّدباا

علاا ٙ و  ٝ مىل اديمااٛ ماا وني عالّنٗاٍاااو ع اٗظااٗٛ عاساسااٗٛ لمىاإعتٍني علشاإوٖني       

ٔػااااإبٛ ماااإنرل وشاااانمزواو ع شنظاااا ٗاو وااااَ علنَّٗاااازعو عل  ٗااااٛ ٔي اااامج عل ٗاااااو 

  09ٔوشنمزواو علاالِ وَ عا ٖٔٛ.  

لقا وىدو ِ ٓ عذتدل م ىرلًع و اطدًع امٜ ّاق ع إعتٍني علشإوٖني   عذتؼإه     

% واَ عاساد علشإوٖٛ واَ عٌاااعً عاواَ عل ا عٟ٘        00ًّٗ اااٌٜ ّإعل٘   ، امٜ عل  عٞ

ه عاساد ع ادؿاٛ   ٔطاكم  ،  0205 ٔنق ٌناُٟ وشا  عاواَ عل ا عٟ٘ لاااً      0205ااً 

ىاا بم اه ٌشا ٛ عاساد عآلوٍاٛ  ا عًٟٗا ّإعل٘        % ب50ٍٗالٌااعً عاوَ عل  عٟ٘ وا ٌشا نْ  

 ىا طّاو عل َٕٚ عل  عٟٗٛ عمشااًا بشا ب عطت ااض علكىٗاٛ ع شانٕو ٚ واَ      ، 06%

ٔعطت اض ساد ػد  علمرلٚ علشإوٖٛ.  ىاا   ،  ىا عوم اه عاسااو، ع ٕع  عل  عٟٗٛ

مدعٍمج وشنٕٝ عإٌناِ علزوعا٘ بظكن ٔعؿ  ٔعل ٙ ٖظكن علأو عاباد    حتاٖاا   

ْ     س  ٔبالناال٘ طاكمه ِا ٓ علنْااٖاو عٌنّا ااو      ، ن علااٗع ٔما وني نادؾ علاىان لا
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بادتىماٛ ذتقإ  عإٌشااُ علشاإوٙ ٔع ٍؼإؾ اٍّاا   طااداٛ عاواي ع نْااٚ ذتقاإ         

   02عإٌشاُ. 

  ٛ قاػاٛ  ، لقا و ٝ عذتؼاو عالينؼا ٙ عل ٙ مقٕ ٓ علٕالٖاو ع نْااٚ عاودٖكٗا

وٚ عرتاوٍٗااٛ  علؼااا وعو ٔع شاانٕو عو   و طااد علنَااا مىل مدعٍاامج، 0202ًباااا علااااً 

مكم اٛ ما وني    ٔعوم اا  ، ٔبظكن قاؾ ػا وعمٍا ٔوشنٕو عمٍا علزوعاٗاٛ ٔعلؼاٍااٗٛ  

َ  ، علشااممج ٔباإعلؽ ، ٔعلناا وني، ٔعلٍقاان، ٔعرتاااواو بشاا ب عوم ااا  مكااالٗف علظااْ

ٙ ، ٔعوم ا  ِاوع ع  اتدٚ لاٝ علٍاين علدلٙ، علن وني ٔوسٕوّا ٙ ، ٔعل ْاد ، ٔعدتإ

ٔمدعٍااامج واااااه علٍىااإ عالينؼاااا ٙ ٌٔشااا ٛ ، علكااايرلَٖ ااااَ يٗااااوّي بااا لكٔعونٍاااا  

٘ ، عال ن اٞ عل عم٘ ٘ ، ٔقاػٛ عل ا عٟ ٛ    ، ٔعلاأعٟ ، ٔ ا لك واااالو عوم اا  عل  الا

ٛ    52ًّٗ ٔػان مىل ّإعل٘    ٔمدعٍامج يٗىاٛ علٍاامُ عحملما٘      .% واَ علقإٚ علااوماٛ علشإوٖ

ومٗااو  05ٔعطت اا مىل   ،ومٗااو  ٔالو  62ً ّإعل٘  0202عإلال٘ عل ٙ  اُ   ااً 

ٙ  . ٔالو ٔ ع   . علد اإ  علنـاا ى٘  ٔ ٖااا ٚ وااااه علنـاا ي ٔعلد اإ  عالينؼااا ٙ و

، وااه علاٍاٞ عالينؼا ٙ. علاٍاٞ عالينؼا ٙ ٖشأٙ وااه عل  الٛ + وااه علنـ ي 

، ًّٗ  ع  ااا  نقادعٞ سإوٖٛ و ياد واَ ىالىاٛ والٖاني       ،  ىا  ع  عل قدعٞ ٌٔش نّي

ٔمدعٍمج ، ٔعسنٗاال علٗا علااومٛ   يٗىٛ علٍامُ ٖمج عالينؼا ٖٛوشاِىٛ ع ظاو ٔمدعٍمج

ٛ   ، ع ٗزٚ علٍش ٗٛ لمىٍنَاو علنؼاٖدٖٛ علشٕوٖٛ ، ٔ ٖا ٚ علاَاز   ع إع َٖ عالينؼاا ٖ

  ٙ ٛ  ، ٔٔمدعٍامج عالّنٗاا  علٍقااا ٔمدعناق الااك وامج قشاااٟد   ، سااد ػااد  علمارلٚ علشاإوٖ

مٕيف وٍظ مّي عالينؼا ٖٛ  بش ب ِٔدٔل ع شنيىدَٖ،   رلٚ   ووض ع اه عل ظدٙ

ِااا ع اماااٜ ػااااٗا ، ٔمدعٍااامج و طاااد علشاااٗاّٛ ٔعلشااا د، بشااا ب عالانااااعٞ عإوِااااب٘

ٜ   .عالينؼا  ػااٗا علنااعاٗاو عالٍنىااٗاٛ لمْؼااو ٔعلاقٕبااو اماٜ ع إعتَ         وواا اما

 ٛ ٔي اااا  علؼاااْٛ ، علشااإوٙ ننَماااه واااَ قااااله مدعٍااامج علناماااٗي ٔع ٍفٕواااٛ علنامٗىٗااا

  00ٔوشااانٕٝ عاواااَ عالٍنىااااا٘  ، لنٍىٗاااٛ عل ظااادٖٛٔو طاااد ع، ٔع ٍفٕواااٛ علؼاااْٗٛ

علا ٙ بااو ٖاااٌ٘ واَ ػاإباو مشإٖق بااا           لك عٌاكص اماٜ ي اا  علؼاٍااٛ   

      ٛ ، ٌٔقاؽ عرتادلعو عل ٍٗاٛ    ع ٍنَاو ع ؼاٍاٛ ستمٗاًا بشا ب وٍانشاٛ عل ـاااٛ عاٍٍ ٗا

ٔناااٟا وااَ علاىااه ٔؿاااف علشاإٗلٛ علٍقاٖاٛ لاااٝ علظااد او علؼااٍااٗٛ   ٔعإ عوٖاٛ،  

 باا وناّاٙ علنٍ ٗ  وَ علق ااني علااً ٔعرتاؾ   مٍ ٗ  عااىاه ع اٌٗٛ.ٔممك  

و احتااااٙ "لااااااو ع ؼااااحل ع كنش ٛ" ؿااا ا  علااااعقن  ّٗاااً" لااااا -0

ٔباااا ، ٍٔاااوا٘ وواإعه ، ٔوّاادبني، ٔٔساا اٞ، ع ؼاااحل ع كنشاا ٛ وااَ زلاساادٚ   

ٖٔق ُٕ ّااٟاًل  ، ٖقأوُٕ ّد ٛ علن ٕٖد ٔعلنقاً، ٔعالٌنّا ٖني، ع ش ٔلني ع ٍن اني

      ٜ ،  ُٔ صتااال عرت اان ع ٕؿاإاٛ . ٔماادٝ لاااااو ع ؼاااحل ع كنشاا ٛ   عل ٕؿاا

عل شااا  ع دماامج عرتؼااب علاا ٙ   ٔ اان وفاااِد، ٔعلدطاإٚ، ٔعل رلٔيدعتٗااٛ، ٔعلنشااٗب
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مال ، ٔشل ع ال ٖاقدُٔ ٍّاًع ٔال ٖااوُٕ ٔسٗمٛ، ٖٕند شلي وكنش امّي  رل ع ظدٔاٛ

مشانَٗب ل ىّٕااو ع إعتٍني.     ٛ علن إٖد علا   ٖٔشن اوٌّٕا لٕؿمج علاؼا٘   اَما  

ٔعلاا  ، بد ٗااف ق اازٓ ًعٔبالنااال٘ ساإٞ علشٗاساااو عالينؼااا ٖٛ ٍامااه ع اإعتَ وّااا    

٘  ، ٔعل ٍك علأل٘، ٌ  ِا نالس ٛ عالٖكٌٕٕوشه ٔعلٕعطٍ َ بٕسه ، ٔعلٍقاا علاأل

ٜ  ، لٗدلعلٗٛ-ٔعلٍٕٗ  ُ       عل َٖ اىمإع اما  حتقٗاق عالقاذلع    ع نىامج ااَ تدٖاق بادعو

، علااا  يااااوه اماااٜ طاااكن ٌؼااااٟ  ، ٔعإػاااالل عالينؼاااا ٙ، علنيٗٗاااه ٔعشلٗكماااٛ

، ٔعل ٍك علأل٘، ٔعلأه علدوزلالٗٛ علمٗدلعلٗٛ، ٔمٕػٗاو وَ ي ن ع  سشاو علألٗٛ

الٞ اىمإع اماٜ مٍ ٗا     ِٔا    00ٔوٍفىٛ علنَاوٚ علاا ٗاٛ  ، ٔو سشاو علنىٕٖن علألٗٛ

ٔعلياااٌ٘: ، ّكٕوااٛ عذتااا عا ٌااٜ أه:ع َ" علاا ٙ ٖقاإً امااٜ و اااوَٖ: "مٕعنااق ٔعطااٍ

ٔمّااااا  مىل وناااامج ٖااااا عذتكٕوااااٛ اااااَ عاٌظاااا ٛ عالينؼااااا ٖٛ     ، عاساااإع  عذتاااادٚ 

٘    ، ٔعالٍنىااٗاااٛ ٔعلااليااااو ، ٔوُ ٖقنؼاااد  ٔوِاااا اماااٜ عاواااَ علااااعقم٘ ٔعرتااااوٍ

٘  ، ٔعلقـاٞ، عرتاوٍٗٛ ، ٔعلاىن امٜ مؿاا  علق ا  علااً ٌٔز  وـاىٌْٕ عالٍنىااا

ٛ     ، ٔمظَٗمج علنؼاٖد، م  ٗق ّدٖٛ علنَاوٚٔ ، ٔعلن ما٘ ااَ محاٖاٛ علؼاٍاااو عحملمٗا

ٛ  ، ٔ"خت ٗا اَز ع ٕع ٌٛ، ٔمل اٞ علااي عذتكٕو٘ لاسااو ، ٔمظاَٗمج عرتؼ ؼا

 ً ، ٔعٌ نااال عاساإع  ٔما اّٟااا عألٕٖااٛ   مشااٗرل عالينؼااا    ، ٔحتَااٗي علق ااا  علاااا

علاىمٗاااٛ  ٔمتاااال  ّدٖاااٛ ع  اااا الو علنَاوٖاااٛ ٔعان ااااو علدوزلالٗاااٛ عحملمٗاااٛ و ٗااازٚ      

ٔمنشااال ع اااه وواااً عالساانيىاوعو عاٍٍ ٗااٛ ٔ وااُ عالينؼااا  ، عالينؼااا ٖٛ ٔعلنٍىٕٖااٛ

ٔعالٌ نال عحملأ  امٜ عينؼاا  علشإ  ساااا    ، علٕتأ باالينؼا  علدوزلال٘ علاا ٘

اماااٜ عمشاااا  عل َااإٚ باااني عا ٍٗااااٞ ٔعل قااادعٞ علااا َٖ عسااان ا ٔع واااَ ِااا ع عالٌ ناااال        

نٕؿٜ علنشارل ودم  ٛ باذتمقاٛ علٕسا ٜ باني تاد       "ُٔمد ه،  00" ، عالينؼا ٙ

 وع اا لٛ ِٔ ٓ عذتمقٛ ومبا  اٌه وطا واٝ لمٕتَ ٔع ٕعتَ وَ عإوِال اعمْ نشا 

  05علنشارلٚ ع ن اٍٖٛ بني وٍ قٛ ٔوقدٝ ٔماٍد ٔوقد" 

مُ علٕػا او وشا قٛ علؼاٍمج     حتاٙ علنااوان وامج ع  سشااو ع الٗاٛ علألٗاٛ:     -0

، ممنا مد َ اادل يااااٚ ّٔااٚ عاؿااع     ، ع  سشاو ع الٗٛ علألٗٛع ااٚ باٍاٖٛ وَ 

ٔواا امٍٗاا مال وُ ٌٍنقا٘    ، ن ّٗا وَ علظا٘ٞ ع  ٗاا علكايرل ٔنّٗاا واَ علـااو علكايرل       

نالإ اٛ ٔعلشٗاسااٛ    00ٔحتؼاٍْٗ واَ علن اٗاٛ    ، وٍّاا واا ٖشاّي   مػاالل عالينؼااا     

مج  ن ط٘ٞ   عالينؼا  ٔعليقانٛ و و مىل مشمٗ، "علٍٕٗلٗدلعلٗٛ" عل  مقٕ ِا وورل ا

ٔال و ًّٕ علشٗا ٚ ، مُ علاعاىني لمٍٕٗلٗدلعلٗٛ ال عتذلوُٕ علقإٌُ علأل٘، ٔعلشٗاسٛ

وااا ٖ اان  عل ااال امااٜ وؼاادعاْٗ لمناااقن   طاا ُٔ    ، ٔعالساانقاله علاإتأ ، علٕتٍٗااٛ

ٔختدٖاب علاأه علا  ال    ، بن ٔم أ ّدٔل بالٕ الٛ ادل علاىالٞ ٔعإوِاابٗني ، علأه

 ينين إوع ٚ يٕٝ عشلٗىٍٛ علاا ٗٛ.
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ؿاا ن عالٌ ااا  علااااً      حتاااٙ ختمااف علنظاادٖمج علـاادٖ  علاا ٙ و ٝ مىل    -5

 ٙ ِٔا ع واا ٖناااوض وامج وبشان يٕعااا ع الٗاٛ علااواٛ علا           ، ودّمٛ علنٕسمج عالينؼاا 

مقـااا٘ بن  اااٗا علـااادعٟب ٔ ٖاااا ٚ عإٌ اااا  علاااااً   تااإو علد ااإ  عالينؼاااا ٙ     

 ٛ عال  ِاو عالينؼا ٙ.ٔعلاكص بالاكص   ودّم

باا علدسٝ علنكٍٕيدعتٗاٛ ال يٗاز باني واا     ، حتاٙ علدسٝ علنكٍٕيدعتٗٛ-5

ٔوين ِ ع عاود يا ٖنش ب   ِاو ، ٔبني وا ِٕ ممكَ عٍنىااًٗا، ِٕ ممكَ نًٍٗا

   ٝ ٔعلااا  نكاااَ ، ع ااإعو  عالينؼاااا ٖٛ علااا  مٕ اااف   وظااادٔااو ااناااٛ عدتاااأ

٘    ، مىَنىامج عسنيىاوِا   وٍظ و حتقق ٌ اًا ل ، ٔمشاّي   اىمٗاٛ عذتادعك عالٍنىااا

ٔماع  اٌااه ع ظاادٔااو نايااااٚ عدتااأٝ عالينؼااا ٖٛ ساااٍٗاكص الااك ساام ًا اماااٜ       

  05ٔع اٌٖٕٗٛ عرتاوٍٗٛ ، ٔمز ع  عل  الٛ، نرلم مج علنـ ي، وااالو علٍىٕ

حتاااٙ ختمااف علظاا كٛ ع ؼاادنٗٛ: ال سااٗىا وااا ٖنؼاان وٍااْ بني ٗااه سااادٙ   -6

ٔلكَ لاسف حتٕله ، ٔوسمٕل علنااون عل رلٔيدعت٘ ومج علزباَٟ، علؼد  ٔعل اٟاٚ

  ٛ اماٜ  ادعو واا    ، ع ؼاو  عرتاػٛ مىل طد او ػدعنٛ ؤ   ا ني لن ااٖن علاىما

  ٛ ُ ، ّؼاان   بااااا عل ماااعُ علادبٗااا منظااا  علألاااٛ بالظااادٔ    ٔعلـاادٔوٚ من ماااب و

َ      ، علٍا ىٛ لماىان   ِا ٓ ع ؼااو     علق اا    ٔمباا عتإه  ُٔ ٌزٖاف عاتاد ع  ِماٛ وا

ع ؼااد  عذتكاإو٘ مىل علق ااا  ع ؼااد  عرتاااؾ. ٔوااَ ونابااااو وننالٗااٛ لا وااٛ        

ًٛ نااُ وم اؽ عاواد     ع ن ايىٛ عالينؼا ٖٛ ٔع اٗظٗٛ ٔوسااو علؼد  لماىالو عالٍٍ ٗ

ٔسمشامٛ وااَ علنَااو   عدتىمااٛ   ، ِإ وُ ٍِااك سمشاامٛ واَ عل اساااَٖ اٍاا عالساانرلع     

  ّ ٖشااِىُٕ   ٍاان عذتؼااو عالينؼاا ٙ      ؛مكنئع  د  عحملنكدَٖ ٔسااوي٘ ع شان

ِاا لإ  اإٌع    و يد م ىرلًع ٔودعوٚ امٜ علظاب باه وُ ٖشاِىٕع   علن  ٗف وَ آىاو

 ق دًع وَ عإوِابٗني امٜ علٕتَ. ُ رل الك ِٔي ال ٖقمٕ

وظكمٛ ٌقؽ ع ٗآ مظكن وساض ع ظكمٛ بالٍش ٛ لالسانيىاو علزوعاا٘   -7 

 ٙ نٛ لاا لك مٍٕااا علااٖااا وااَ ع ظااا ن علاا  ماٗااق    مؿااا،   علق ااد علادباا٘ علشاإو

  ٛ ٛ ، عدتاا ص، علقمٕٖااٛ، عل ااا ، عالساانيىاو علزوعااا٘  ا مّٕاا ، علكدبٌٕاااو علاالٗاا

    ٛ  وٍااٛ عالضتاااعو علظاااٖاٚ ٍٔاإ    ، عالصتاادع  علظاااٖا لم  قااٛ علشاا ْٗٛ وااَ علذلباا

ٔو مب ِ ٓ ع ظاا ن ٖاااٌ٘ وٍّاا علق اد     ، عذتَاوٚ بٍش ٛ االٗٛ ٔ رلِا وَ علإعون

ٔوُ وٙ ، ادب٘ علشٕوٙ نا شاّٛ ع شنيىدٚ نااًل ويان واَ ع شااّٛ علديىٗاٛ بكايرل     عل

 م ٗرل   ِ ٓ ع ااٖرل ٖ رل ت ٗاٛ عالسنيىاو.

8- ٛ ٔاااااً عالسااان اله عاويااان ، علنااإ   علاظااإعٟ٘ لااااوض علؼااااذتٛ لمزوعاااا

 ٛ ٔماع ٌفدٌااا مىل ِاا ع عالساانيىاو صتااآ ٖناإ   بااااٚ   ، لإلوكاٌاااو علزوعاٗااٛ ع ىكٍاا

٘ وطاا ٔ ٗااال علنكٍٕلٍٕٗااا عذتاٖيااٛ ٔعل ااد  علامىٗااٛ اااَ     ، كاه: علظااكن عل اااعٟ
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نيىٛ إعون ت ٗاٗاٛ مٕعٍاْ ع شانق ن علزوعاا٘ ويان      ، عسنيىاو عاوض امٜ واعو علااً

، ٔعوم ا  ٌش ٛ ومّٕٛ عاوض ٔااً عسنؼالل عاوعؿا٘ عدتاٖااٚ  ، علنؼْد ٔعلنادٖٛ

 ٔم قاشلا   زتاه عإٌناِ.

 ع ن اا ٚ  ٕعٍّااٛ  ٕؤٌااا مىل علناا ىرل علشاام  امااٜ      ىااا وىاادو علناااعبرل   -9

     ٘ ّٗاً ع  ع و  ، سالسن عإواع  بال  عٞ ٔقاػٛ واا ٖناماق باىمٗااو علنؼاٍٗمج عل ا عٟ

مكااالٗف لٗاامج ع اااقالو علزوعاٗااٛ  علاىالااٛ ٔعآلالو ٔعل اا ٔو ٔواااال  عذتٕٗعٌاااو   

ني ٔبالنااال٘ ممااا و ٝ مىل مدعٍاامج علقاااوٚ علظاادعٟٗٛ لمىاإعتٍ ، ٌنَٗااٛ لنـاا ي عاسااااو 

 عطت اض ندؾ عذتؼٕه امٜ عل  عٞ ٔعلٕػٕه مىل عاسٕع  .

02-    ٛ ٔاااااً عم ااّاااا ، عانىاااا  علزوعااااٛ اماااٜ وساااااو  ااارل ع ٍنفىاااٛ ٔعلقمٗمااا

٘    ، عاسالٗب عذتاٖيٛ ٛ  ، ٔعالسان اعً  ارل عاويان لاوعؿا ٔعإ قااه  ، ٔم ناه ع مكٗا

 لذلبٗٛ عذتٕٗعُ   علٍفاً علزوعا٘.  عرتَٕه

 صبًل لتخقًق األمن الغذائٌ يف صىرية؟.هل من -خامضًا

 :نْقٗق عاوَ عل  عٟ٘   سٕوٖٛ ِ٘وَ ؤىل ع ّاً لمٕػٕه ل

وَ وٖاٙ عحملانمني عاوادٖكٗني    عسناا ٚ عليدٔعو ع ٍّٕبٛ ٔعاوعؿ٘ علزوعاٗٛ-

 ٔعامدعك ٔاؼابامّي عإوِابٗٛ. 

-    َ وا ٖااٛ  عالساانيىاو عاوياان لكاان وٕعو ٌااا عالينؼااا ٖٛ ع ناّااٛ ٔعلكاوٍااٛ واا

ٔمظكٗن قمٗٛ و وٛ عينؼا ٖٛ مظ ْ  دناٛ  ، ٔستاوبٛ عل شا  ٔوالٗٛ ٔبظدٖٛ ٔ رلِا.

ٛ     ٔماااا ٚ، علاىمٗاااو علاشااكدٖٛ  ، يااإٌُ عاوااَ عالينؼااا ٙ ٔعحملااا ي علاشااكدٖ

مكاإُ وّىااٛ عرتمٗااٛ واادتااٛ عا واااو عالينؼااا ٖٛ علاا  ٖٕعٍّّااا عالينؼااا  علشاإوٙ  

ُ ساإوٖٛ وٛ ٔوسااد   وااَ. ٔ مٍااا ىقااٛ ب ياان مكم ااٛ ٔوّشااَ ٌٕاٗاا ٔحتقٗااق عاِاااع 

   ٛ : ؤشلىااا عواانالك علياادٔعو عل  ٗاٗااٛ ٔعإوع ٚ   لشاا  ني يااا وٚ امااٜ جتااأ  ِاا ٓ عا واا

  وٕعٍّاٛ عا وااو عل  عٟٗاٛ     علظا ٗٛ   علنْاٙ ٔعلياٌٗٛ علنَدباٛ علشٗاساٗٛ علدعٟااٚ   

  ٛ  ناٍاااوا اؼاا ه عا وااٛ   ، نّاا٘ يمااك جتدبااٛ وعٟاااٚ   وٕعٍّااٛ عا واااو عل  عٟٗاا

ساإوٖٛ   و ماامج ناٌٍٗٗاااو علقاادُ ع اؿاا٘ ٌنَٗااٛ عذتؼاااو عالينؼااا ٙ علاا ٙ طااٍنْ      

مؼاااٝ علقاٟااا ع  سااص  ، علاا  مظااَ عذتؼاااو عذتااال٘ امااٜ ساإوٖٛ  و شاا ه علااأه 

  ٛ ناا تمق عسااذلعمَٗٗٛ عالانىااا  امااٜ علاا عو  ٕعٍّااٛ    ، ّااانع عاسااا بقاادعوعو ٍد٠ٖاا

 عذتؼٕه امٜ عّنٗاٍامّي ٔخت ٗف وااٌاٚ ع ٕعتٍني  ، عذتؼاو عالينؼا ٙ عل دب٘

ٔمكمٗااف ّكٕوااٛ ٍاٖاااٚ مـااي   اااٞعو ٔتٍٗااٛ بالاىاان امااٜ مٍ ٗاا       ، عاساسااٗٛ

، ٔمظَٗمج عالسنيىاو ع ظذلك بني علق ااني علااً ٔعرتااؾ ، عالسذلعمَٗٗٛ ع   ٕوٚ

وقابان مٍاادعٞعو ػااووٛ يٍاامج علنااواان باالاىالو عاٍٍ ٗااٛ. ِٔاا ع واا ّؼاااو علاا ال      
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٘  ناوٓ وَ قاله  ٖا ٚ وم ٔعالٌ ناال عالسانيىاوٙ علنااوظت٘    ، ْٕ ٛ   عإٌنااِ علزوعاا

    ٘ نااصُ عالسااذلعمَٗٗٛ عالينؼااا ٖٛ      ي اااااو علؼااٍااٛ ٔعلشااٗاّٛ ٔ رلِااا. ٔبالنااال

آٌ عك ياوه امٜ و ٗزٚ وساسٗٛ ستٕوِا وُ عالينؼاا  عذتقٗقا٘ ٖنىيان   مٍظاٗن     

ْ علٍ ااام٘ واامج علذل ٗااز امااٜ علق ااا  علزوعااا٘ بظااق ٗ     ، ي اااا٘ علزوعاااٛ ٔعلؼااٍااٛ  

ًٞ امْٗ مت مٖقا  عالسانرلع  بظاكن طا ْ  اوان دتىٗامج علشاممج  ارل        ، ٔعذتٕٗعٌ٘. ٔبٍا

ٔيا مدعنق الك ومج ػأو ، باسنيٍاٞ ع ٕع  عل  عٟٗٛ عاساسٗٛ، علـدٔوٖٛ ٔعلكىالٗٛ

ٔعلاا ٙ زلاا  ، عرتاااؾ بالق ااا  علزوعااا٘، 0986لااااً  02ع دساإً علنظاادٖا٘ علااديي 

ًّٗ وٌٗ ه بّا ٓ علظاد او وّى ااو    ، ٘ ع ظذلكبصّاعٌ طد او علق ا  علزوعا

ٛ  ، عسنؼالل عاوعؿ٘ علزوعاٗٛ ٔزلا  مبقنـاٜ   ، ٔعإسّاً   مدبٗٛ عليادٔٚ عذتٕٗعٌٗا

    ٛ ، وّكاااً ِاا ع ع دساإً بصٌظاااٞ وظاادٔااو  وعاٗااٛ وظااذل ٛ مبشاااِىٛ ّكٕوٗاا

مت عالٌنقااااه وااَ عينؼاااا  علٍااااوٚ   ع ااااه علزوعاااا٘ مىل  ، ٔقاااله سااإٍعو وااااأ ٚ 

ٔمت حتقٗق عاوَ عل  عٟ٘ لمشممج عاساسٗٛ ٔعالساذلعمَٗٗٛ واَ قااله    ، علٕندٚعينؼا  

علٕندٚ   عالٌناِ علزوعا٘ مدعنقاه وامج  ااي علق اا       ناٟا عالٌناِ علزوعا٘.  ىا وُ

ٛ   علؼٍاا٘ ٍ ْ ضتٕ مؼٍٗمج عل اٟا وَ عحملاػاٗن علزوعاٗا ٔال ساٗىا    ، عرتاؾ لمنٕ

 لٍشُٗ علا  مانىاا اماٜ علق اَ علشإوٙ.     زتاه علؼٍاااو عل  عٟٗٛ ٔػٍااٛ عل زه ٔع

ٔ ىا ٌامي مُ حتقٗق عاوَ عل  عٟ٘ ودم ن بظكن وساس٘   عم ا  سٗاساٛ مٍىٕٖاٛ   

، بن ِ٘ ي ن  ن ط٘ٞ يـٗٛ عٍنىااٗٛ، ِٔ ٓ علنٍىٗٛ لٗشه يـٗٛ مقاٌٗٛ، ّقٗقٗٛ

َ   مناماق ، ٔساٗا ٖٛ ، ٔووٍٗٛ ْ ، با وَ علإت ْ ، ٔساٗا م ْ ، ٔعسانقالل ٖٔ اذلض آال  ، ٔيٕما

ٛ  منشاا ب ٜ  ،   مّىااٗع علقاااااٚ علظااا ٗ ٔوُ ، ٔعضتشاااو عل  قااٛ علٕساا ٜ مىل عا ٌاا

 ٘ وااَ قاااله ماااا ٚ مٕ ٖاامج علاااقن   ، حتاإه  ُٔ ماىٗااق  اااِدٚ عالساانق ال عالٍنىاااا

٘  ، علقااإو٘ مٕ ٖااااًا ااااا اًل باااني ع ااإعتٍني   ، اُ علنٍىٗاااٛ ّؼاااٗمٛ علن ااإو عالٍنىااااا

ع شاااانٕٝ ع ااطاااا٘ ٔمّااااا  مىل وناااامج ، ٔستد ااااًا لمن اااإو عالٍنىاااااا٘ ٔعساااانىدعوٓ

 ٔمقمٗؽ نَٕٚ علن مف بالٍش ٛ لمأه ع نقاوٛ وَ ٍّٛ وقدٝ. ، لمىٕعتٍني وَ ٌاّٗٛ

عالِنىاااً  ّٗااً باااو،   يٗااا ٚ عالينؼااا  علاإتأ مازٖااز  ٔو علق ااا  علااااً- 

  ٛ ٛ ، بالق ا  علااً وّىاٛ ٔتٍٗا ٛ ، ٔيٕوٗا ، الباا واَ مٍ ٗا ِا   ، ٔعساذلعمَٗٗٛ ، ٔوقاليٗا

، امااٜ ووض علٕعياامج  ع ىاوسااٛ ٔالااك وااَ قاااله ، صتاّاأْعساانٍ او  اان عل اياااو إ 

ٔونااآ  ، ٔمػاااعو علنظاادٖااو علاا  يكٍااْ وااَ ع دٌٔااٛ ٔعلاىاان ب وعتٗااٛ ٔم اإٖدٓ        

 ٛ ٔنااوض عل شاا      ، ٔعحملاسا ٛ علظااٖاٚ  اَ ٖشا٘ٞ    ، بالك اٞعو عرت رلٚ ٔعلٍفٗ ا

  .06وّاوْ.  

علدعَِ وِىٗٛ قاػٛ عل  ع نش ه   اؼدٌا ، عالِنىاً بالنٍىٗٛ علزوعاٗٛ —

     ُ ٔ اا لمق اا  علزوعاا٘    ، ٌفدًع لمأو عل ٙ مما اْ   مإنرل ع ٍنَااو عل  عٟٗاٛ لمشاكا
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 ٛ ، منَمااٜ    ٌٕااْ ٖظااكن وؼاااوًع وّىااًا ل اا عٞ علشااكاُ    ، وااَ وِىٗااٛ   ساإوٖ

ٔوٕو ًع لنا وني علق امج علٍاا و اماٜ تدٖاق مؼااٖد       ، ٔوٕو ًع  ا علؼٍااٛ با ٕع  عألٗٛ

ػااااالو علزوعاٗااااٛ ٔع ٍنَاااااو علزوعاٗااااٛ ٔعل  عٟٗااااٛ مىل عاساااإع  عل اااااٟا وااااَ عذتا

،   ِٔ ع ٖن مب: م ٕٖد وسالٗب عإٌناِ باجتاآ وسامٕل عالٌنااِ علكا رل    07عرتاوٍٗٛ. 

    ٘ ٛ      ، وَ قااله عالسانيىاو علزوعاا٘ علنااأٌ  وامج ودعاااٚ مإعند عاٍّازٚ عل ٍٗاٛ ٔعإ عوٖا

ٔقاػٛ عإٌناِ علزوعا٘  عإٌناِ ٔعآلالو علزوعاٗٛ لمٕػٕه مىل مّاعٌ ىٕوٚ   وسالٗب

ٔ ٖا مْ  ىًا ٌٕٔاًا وَ وٍن مإنرل ع إع  عألٗاٛ لمؼاٍااٛ ٔووض ع ااه علاال ً لاىمٗاٛ        

ٔالاك بالاىان اماٜ مإنرل علاٍاػاد      ، ٔؿىاُ وشنٕٝ واٗظ٘ الٟق لم الّني، علنٍىٗٛ

 ٙ  ،مٍدعٞعمااْ ٔم شااٗن، ٔمشااّٗن اىمٗامااْ، عاساسااٗٛ لإلٌناااِ ٔماإنرل علنىٕٖاان عل ااد 

ٔٔؿاامج ق ااٛ  وعاٗااٛ وشاانٕا ٛ ، ٔماا وني عآلالو علزوعاٗااٛ ٔعازلاااٚ ٔمي ٗااه عاسااااو

حتشاني عليادٔٚ عذتٕٗعٌٗاٛ ااَ تدٖاق علنازٔ  بّٕااعو بٗ دٖاٛ         ، ٔلكن ِ ٓ ع ا ٗاو

ٔمياوٛ ودع ز امىٗاٛ لنْشاني علشاالالو    ، ونٍقمٛ لنقاٖي علاالِ   ع دعا٘ و اطدٚ

 نظدٖااو علال وٛ ذتىاٖٛ ِ ٓ عليدٔٚ علك رلٚمؿانٛ مىل مػاعو عل، عذتٕٗعٌٗٛ عحملمٗٛ

- ٔعلنقٍٗاٛ  ، ٌُّٔ علن  ٖٛ عذتٕٖٗٛ عدتاٖاٚ، عليٕوٚ عرتـدعٞ"" عاق  مب او-

عل  منٗ  اا ًع وَ عل دؾ عل  نكَ م ٍّٗا واَ ي ان ع ازعواني ٔمٍظاٗن     ، عذتٕٖٗٛ

    ٔ ممناااٞ امااي عذتٗاااٚ علٍ ااام٘ علاا ٙ ٖشااااا امااٜ وقأوااٛ علٍ اماااو لمإعواان عرتاوٍٗااٛ 

 وػٍا  ٌ امٗٛ ٍاٖاٚ اعو وقأوٛ االٗٛ.

عالومقاااٞ بصٌناٍٗااٛ علياادٔمني علٍ امٗااٛ ٔعذتٕٗعٌٗااٛ ٔعالساانيىاو عاوياان لمىاإعو       -

ازٖز ٍّإ   نمٕلٗا علنكٍٕلٍٕٗا ٔالك ٖ م٘ ب عل  ٗاٗٛ ٔ ٖا ٚ عالانىا  امٜ عل عو  

ع ااه. ٔمظاَٗمج   حتاًٖ عل ٌْٕ   زتااه عل اياٛ عل  عٟٗاٛ ٔ ااي عل ااّيني   ِا ع       

ٔما اٞ وٗزعو لمىشانيىدَٖ   ي اا    ،   زتاه علزوعاٛ ٔعل ايٛ عل  عٟٗٛ عالسنيىاو

 علزوعاٛ.

ماإند عإ عوٚ عالسااذلعمَٗٗٛ لمىشاا لٛ علزوعاٗااٛ ٔعلاا  مشاانٍا مىل علن  ااٗن        -

عالسااذلعمَٗ٘ ٔعلدلزتااٛ ٔوساامٕل علاىاان وااَ قاااله نااد  حبيٗااٛ موطااا ٖٛ ونكاومااٛ        

مٕواااو علؼااْْٗٛ ٔع نَااا ٚ   لٗاامج ودعّاان ٔوشاانٕٖاو   علن ؼؼاااو ٔيٕعاااا ع ا

مؿانٛ مىل علقٗا ٚ علقاٖدٚ ِٔا ع ٖن ماب: ػاٗا ٛ عساذلعمَٗٗٛ منؼاف بٍفادٚ       ، علاىن

 وشنق مٗٛ تٕٖمٛ ع اٝ ٔػٗا ٛ ق ٛ مٍ ٗ ٖٛ ودّمٗٛ وٍ يقٛ اَ عالسذلعمَٗٗٛ مشانٍا 

 :مىل

ؼٕه امٜ ػٗا ٛ ٔمٍ ٗ  ٌفاً عمؼاالو وٍَّ٘ وَ قاله سّٕلٛ ٖٔشد عذت-و

 ع امٕواو ٌٔقمّا مىل عآلقدَٖ.
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ياااااٚ وامٕواااو م  اا٘ لٗاامج ع امٕواااو عل ٍٗااٛ ٔعإّؼاااٞعو ٔعلفاادٔ      -ل

 عحملٗ ٛ باإٌناِ ٔع شنّمك

ِ- مازٖااز ٍّاإ  عالومقاااٞ با شاانٕٝ ع اٗظاا٘ لمشااكاُ علاادٖ ٗني وااَ قاااه      -

حتشااني  قاإشلي عالينؼااا ٖٛ مبااا ٖزٖااا وااَ ياااومّي امااٜ ماا أ ون ال اااو       

  08ً علزوعاٛ حتاٖ

اٌااْ  مىااا  ياادو عذتمقاااو  ع و ، مقمٗان عذتمقاااو بااني ع ٍاانُ ٔع شاانّمك - 

رلٚ ٔع نٕسااا ٛ  ٔم اٗااان ع ظااااوٖمج ٔعلظاااد او علؼااا     ، علنكم اااٛ ٔبالناااال٘ علشااااد   

 ٘ ٛ   ٔعالينؼااا  ع ٍزلاا ٔمكمٗااف و سشاااو علناااقن   ، . ٔمٕسااٗمج  عٟاادٚ علشااممج ع اإواا

ٔمااا ٚ علٍفاد باني    ، اماٜ علشاممج ٔعرتااواو   عالظتاب٘ با شاِىٛ بناوني ٔم عوٚ عل مب 

  09علكنمٛ علٍقاٖٛ ٔعلشماٗٛ  

ٔوذل ودبمج ونال لنْقٗق علنإع ُ  ، وناباٛ عسن اله  ن تايٛ مٌناٍٗٛ وناّٛ -

 ٖاا ٚ علؼاا وعو واَ    ، ٔبني عل مب علكم٘ امٜ علشممج ٔعرتاواو ٔعلادض عإلال٘

   ٛ ٘   ، ٔمدطاٗا ع شانٕو عو   قاله م اٗان علؼاٍاااو علنؼااٖدٖ  ٔ ٖاا ٚ علنؼاٍٗمج علزوعاا

ٔم اٗن اىن ي ا  عإٌناِ ع اا ٙ ٔقاػاٛ علزوعااٛ    ، علنظ ٗك بني علزوعاٛ ٔعلؼٍااٛٔ

 .علاعاي شلا ٔعلؼٍااٛ ٔم ٕٖد علؼٍااٛ علنْٕٖمٗٛ ٔم اٗن علق ا  عرتاو٘

- موساااٞ علناااأُ بااني زتىٕااااو عل ْااً ٔعلن اإٖد عا ا نٗااٛ علااومااٛ   -

  ٔ علنقٍٗااٛ عذتٕٖٗااٛ  عقاان ساإوٖٛ ٔقاوٍّااا ٔعلاىاان امااٜ       زتاااالو عشلٍاسااٛ علٕوعىٗااٛ 

 علنكاون ٔعلناأُ ومج علأه علؼاٖقٛ   ِ ع ع اه .

- مٕنرل  مٍىٗٛ ع ٕعو  عل ظدٖٛ ٔوٕع  ٛ علنقاً علنكٍٕلٍٕ٘ ِٔ ع ٖن مب: -

ٔوااَ ع شاانٕٝ عليقااا  دتىّاادٚ ع اازعواني ٔباادعوُ عإااااع       ، ّااا و ٌااٜ وااَ علنامااٗي  

ٛ   ٔعلنااااوٖب ٖشااانّا  عال   ذتاااان ، ومقاااااٞ بك ااااٞٚ عا عٞ ٔمٍىٗاااٛ علقاااااوعو عإباعاٗااا

ٔع ظااو ٛ عإظتابٗاٛ لمى سشااو عل ْيٗاٛ     ، ع ظا ن ٔعلقاوٚ امٜ حتىان ع شا ٔلٗٛ  

ٔيٗااً ٔسااٟن عإااالً باأوِا     ، ٔماوٖب علقٕٝ عل ظدٖٛ بظكن  اوان ، ٔعإوطا ٖٛ

عٟٗاٛ ٔمٕاٗاٛ     زتاه عل ايٛ عل  عٟٗاٛ ٔتاد  عالسانّالك ٔعذت اا  اماٜ عل اياٛ عل        

 علٍاض   ِ ع ع اه.  

 -  ٛ ٔعإياااله وااَ  ىٗااٛ  ، حتشااني طاا كاو ٌقاان ع ٗااآ مىل عذتقاإه علزوعاٗاا

عشلاو عل  منادض شلا ع ٗاآ اٍاا علٍقان علشا ْ٘ ٔعلاظإعٟ٘ ٔعسان اعً تاد  علادٙ         

ٛ      72عذتاٖيٛ عل  مٕند ّٕعل٘  ٔمااا ٚ  ، % واَ  ىٗاٛ ع ٗاآ ع شانيىدٚ باال د  عذتالٗا

ٔمياوااٛ سااأ  ختزٍٖٗااٛ امااٜ ، ٗااآ علؼااد  علؼااْ٘ باااا مٍقٗنّااا لمزوعاااٛعسااناىاه و

  02زتاوٙ عاٌّاو   عأ ٖٛ  
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ظتا  ب٠ٗٛ عسنيىاوٖٛ يٕٖٛ معالِنىاً بالنٍىٗٛ علزوعاٗٛ ٔعلدٖ ٗٛ حملاوبٛ عل قد ٔ-

    ٛ ٔعلنؼاااٍٗمج  دتااا ل عالسااانيىاو   علق اااا  علزوعاااا٘   ندٔااااْ علٍ امٗاااٛ ٔعذتٕٗعٌٗااا

 ز لمٍظا  علزوعا٘ ٔمؼٍٗمج ع ااعو علزوعاٗٛ ٔمطدعك علق ا  علزوعا٘  د ٖف ست

عرتاؾ   عسنيىاوعو عل ٍٗٛ علنْنٗٛ علزوعاٗٛ ٔحتقٗق و او ع ظاو ٛ بني ع ازعواني  

ٔعلألٛ ٔباني ع ازعواني ٔع شانيىدَٖ ٔعالِنىااً بااليدٔٚ عذتٕٗعٌٗاٛ ٔ ااي ي اا  ػاٗا          

 عالزلاك ٔمااٗي عل ًْ علامى٘

اٟٗٛ ٔمدطٗا عسنّال ّا ٔمحاٖٛ عالسنيىاو علزوعا٘ ٔعسن اعً ٔمٍىٗٛ ع ٕعو  ع 

ٔٔؿااامج ، ٔوٍااامج مّدٖاااب عليااادٔٚ عذتٕٗعٌٗاااٛ، عاساااالٗب علامىٗاااٛ   علنشااإٖق علزوعاااا٘

عرت ن ع ٍاس ٛ ع اؤسٛ امىًٗا امٜ ع شنٕٖني عإيمٗى٘ ٔع د زٙ ٔعلن  ٗاا اماٜ   

 ٍنَااو علزوعاٗاٛ علاا    او  ا رلٚ واَ ع   ىٗااع ظااوٖمج علزوعاٗاٛ علكا رلٚ علا  مٍانُ      

مم  عّنٗاٍاو عاسٕع  علك رلٚ ٔمٕند  ىٗاو وٍاس ٛ لمنؼاٖد ٔعلنؼٍٗمج ع نٕعنق 

  00وَ عرت ن علزوعاٗٛ 

ٔوُ ٌٍ مااق وااَ ياااااٚ عالانىااا  امااٜ    ، امٍٗااا وُ ضتااا  بٕؿاإل وااااع ٌدٖااا  -

ٖٛ عل عو ٔما ٠ٛ عل اياو ع نىاٗٛ بظنٜ علٕساٟن عرتاليٛ ٔ   ن ع االو عل كد

  00ٔعلاىمٗٛ 

ًّٗ واا  لٍاا   ، مٍىٗٛ وشنقن ال با وَ مٕ ٗف ٌاٍ  لمامي   قاوٛ وظدٔ  -

     ٛ مقاااً وشاااّاو قاليااٛ    اان    ، ٌااااٌ٘ وااَ  ٗااال وٍفٕوااٛ امىٗااٛ ٌظاا ٛ ٔناالاا

ن ٙ زتنىمج ٖانىا امٜ ع ظاوٖمج ، ٌدٖا امىًا ٍٖ مج، زتاالو علنٍىٗٛ ٖظاد بّا ع ٕعتَ

َ ٔ"عانكاااو ٌشاا  لؼااق"    عدتاااِزٚ ٍٖنّاا٘ مىل عا واااو ٔعلن اٗااٛ.   ، لنَاااول عآلقاادٖ

ً  ان واا ِإ ااا ٘     "نمٗ اا  نَٗب وُ ٖكُٕ طااو علقاٟىني امٜ عالينؼا  علإتأ 

ماًع عدتىمج بني علنقمٗا ع انىا امٜ عالٌنقاٞ عذتدٖؽ عل ٙ غتاً  ن وا ِٕ سٕوٙ"، 

 ِٕ و او ػْٗ  ٍٔاٖد باإم ا .  ن وا ِٕ ستم٘

ٛ   حتاٖا ع ٗا َٖ عل  ظتا - ٔمافاٗي  ٔو علألاٛ علا     ، ب وُ منااقن نّٗاا علألا

عل اا عٞ  ٔعلاا  ماااز  عالساانقدعو ، علؼااْٛ، علنامااٗي،  علذلبٗااٛ بّااا ّٗاااٚ علٍاااض ٖاادم ن

 ٘ ٔبالنااال٘ ٖا اا٘ عالينؼااا  علقاااوٚ امااٜ عونؼاااؾ علؼاااواو        ، عاوااأ ٔعلشٗاساا

علشاممج  ٔعونالك علقاوٚ امٜ علنْكي بال مب علكم٘ امٜ ، عرتاوٍٗٛ ب ين عرتشاٟد

 .ّٕه علٍاض ال علٍاض ّٕه علنٍىٗٛ ٔعرتاواو. ِٔ ع ٖني   ّاه  اٌه علنٍىٗٛ مٍشُ

-     ٛ اُ عإٌناٍٗاٛ "لٗشاه    ،وكانْٛ علنـ ي واَ قااله وبان عاٍاد باإٌناٍٗا

ٔوُ ٖكإُ  ،  ن ط٘ٞ لكٍّا امٜ ع اٝ علزوأ عل ٕٖن مكا  مكإُ  ان طا٘ٞ   

وااااه مناإ  -ااااه مناإ عاٍااد وااااه علنـاا ي ٖشااأٙ و  الااك ٔنااق ع اا لااٛ علنالٗااٛ:  

  00عإٌناٍٗٛ  
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جتٍب عالانىا  امٜ ع  سشااو ع الٗاٛ علألٗاٛ يااو عإوكااُ اُ  ال اًا واا         -

عيذلُ بظدٔ  ياسٗٛ م نقد مىل ع ٍ ق عالينؼا ٙ واَ ي ان خت اٗا علشااد علدزلا٘      

 ٔم كٗك ؤػاه علق ا  علااً.، لماىمٛ علٕتٍٗٛ

اٖااا ساااد عٌنقاااٟ٘ لمااأالو ع  ؼااؽ  ٔحت، م اٗاان و ٔعو علشٗاسااٛ علٍقاٖااٛ -

لمىشاانٕو عو مبااا ٖنٍاسااب واامج وِىٗنّااا عالينؼااا ٖٛ ٔعلنٕيااف اااَ يٕٖاان وشاانٕو عو   

 علق ا  عرتاؾ ٔعلكىالٗاو.

-       ٛ ، م  ٗق علـدٖ ٛ اماٜ علااقن ٔعليادٔٚ ٔمااا ٚ علٍفاد بالنظادٖااو علـادٖ ٗ

او ٔع ؼاا وعو  ٔبٗامج ع ّدبا  ، وٕعٍّٛ علنّدٖب ٔعلنّادل علـادٖ   ، ٔٔ ٖا ٚ عإٖدع عو

 اٌْ مت طدعسٓ بالق مج عاٍٍ .، بالق مج عاٍٍ 

 وعسااٛ علااليااٛ بااني عطت اااض علقٗىااٛ علظاادعٟٗٛ لماارلٚ وااَ ٍّااٛ ٔعوم ااا  ساااد  -

علؼد  وَ ٍّٛ وقدٝ، ِٔ ع ٖن مب  ٖا ٚ علديابٛ امٜ طاد او علؼادعنٛ ٔؿا ن    

     ٛ  ٔواَ عرت ا  وُ مكإُ طاد او    ، علشٕ  علدزلٗاٛ ااَ تدٖاق ع ؼااو  ع  ؼؼا

علؼااادعنٛ ٔساااٗ ًا باااني ع ؼاااد  ع د ااازٙ ٔع ؼااااو  عاقااادٝ قاػاااٛ وُ و ياااد     

 ٞ حتٕٖان واااالو عل اٟااٚ مباا ٖنٍاساب      ، ٔطد او علؼدعنٛ ِ٘ واو  لمشٕ  علشإ ع

ٔعلشىال لمشٕوٖني   علاعقن ٔعرتااوِ نان  ّشاال    ، ومج ٍ ل عاوٕعه مىل ع ؼاو 

 ٛ بٗااامج علق ااامج عاٍاااٍ    ٔعالونٍاااا  ااااَ، باااالق مج عاٍاااٍ  ٔعساااذل ع ِا اٍاااا عذتاٍااا

   ٛ ٔعلاا  مقاإً امااٜ وُ ٖااذلك لشاإ     ، لمىاإعتٍني. ٔعالبناااا  اااَ سٗاسااٛ مااإٖي علاىماا

ًٞ امااٜ ياإعٌني علااادض ٔعل مااب   ساإ         علؼاادعنٛ حتاٖااا يٗىااٛ علاىمااٛ علٕتٍٗااٛ بٍااا

وقابان  ، مز ع  يٗىنّاا  ٔبالنال٘ ماع  اُ عل مب امٜ علاىمٛ علٕتٍٗٛ   رلًع علؼدعنٛ.

مىل عطت اااض علنـاا ي .ٔبالنااال٘ ماااٌ٘ وسااااو ع ٍنَاااو ٔمٍىٗااٛ        علااأالو وااا ٖاا  ٙ   

علؼا وعو ٍٔ ل ع شنيىدَٖ ٔحتقٗق منٕ عينؼا ٙ. وواا ماع  ااُ عل ماب وٍ  ـاًا     

امٜ علاىمٛ علٕتٍٗٛ   سٕ  علؼدعنٛ ٖ  ٙ مىل عطت اض يٗىٛ علاىمٛ علٕتٍٗٛ ٔع  ٖا  

ا  ع شنيىدَٖ ٔ ٖاا ٚ عساااو   علنـ ي وا ٖ  ٙ مىل  ٖا ٚ عاسااو ٔمقمٗن علنؼاٖد ٔمبا

ٔبالناال٘ بااو  شاد افاي عل اسااَٖ علك ااو       ، ع شنٕو عو ٔبالنال٘ عل الٞ عل اّع

ٔعل َٖ ٖشن اوُٕ ع ـاوبٛ   سٕ  علؼدعنٛ ل شٗن ووٕعشلي ٔمّدٖ ّاا قااوِ علإتَ    

 ٔحتٕٖمّا مىل  ٔالو ؤلٕٖٛ ٔؿدٔوٚ. 

ِاانّي علاإتَ   ٔتاٍني مٍفاٗي اىمٗاٛ عالسانيىاو ٔٔؿااّا   وٖااٙ قادلعٞ        -02

عالسااانيىاو  بظااااٚ اُ ٔستاسااا ٛ واااَ غتااادِ اٍّاااا ، ٔٔؿااامج ؿااإعبن ٔعؿاااْٛ ، ؤاًل

 علؼْٗ  ٖ  ٙ مىل:
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مدساااٗ  علشااإ  علٕتٍٗاااٛ ٔمم ٗاااٛ ون م ااااو ٔعّنٗاٍااااو ع نىااامج ٔعانااادع   -ع 

ٞ  ، ٔعذتٗامٗٛ ٔقاػٛ   علق اااو عالينؼا ٖٛ ع ٍنَٛ مٍىٗاٛ   ِٕ ٖشاِي   مازٖاز بٍاا

  05ٛ ٔيابمٛ لالسنىدعو طاومٛ ٔونٕع ٌ

ٛ   ، ٖ  ٙ مىل ونمج مٌناٍٗٛ علاىناا  ل  َ ، ٖٔزٖا واَ مٍىٗاٛ علألا واااه منِٕاا    ٔوا

  05عالينؼا ٙ ٌٔاجتّا علقٕو٘ 

مظااَٗمج عالانىااا  امااٜ علاا عو   ماا وني عّنٗاٍاااو   عٟٗااٛ وااا ووكااَ  ااَ      —

ْ ، ٖنٕعند لْ َ  ، ٔلٕ ووض ػ رلٚ ّٕه بٗنا ساٗىا  ٔبااا ع ٕعطا٘ ٔال   ، ٔمدبٗاٛ علاأعٍ

   عاوٖا  .

-   َ علا ٙ   لكا٘ منٍاساب وامج عوم اا  عاساااو       ٖا ٚ عإٍو ٔعلدٔعمب واا ووكا

ّ ا ًا امٜ ياسك ع نىمج ٔااً علاقٕه ، باو خت ٗـّا ؤلٕٖٛ ٔوّىٛ عسذلعمَٗٗٛ

ٔعلنظاااا    مٍااادعٞعو اااااً علنااااعٔه ب ااارل علمااارلٚ علشااإوٖٛ    ااان      ،  عل ٕؿاااٜ

رلع  بٕعس ٛ ع ؼد  ع د زٙ ومج علشا٘ لالسنرلع  علاىمٗاو علنَاوٖٛ وا ااع عالسن

 .با  ا الو علنَاوٖٛ ومج علأه عذتمٗ ٛ

م ٕٖد علٍفاً علشٗاس٘ ٔعالٍنىااا٘ ٔعالينؼاا ٙ ٔعإ عوٙ لمألاٛ ٔواادتاٛ     -

ّاأ  علق اااني علاااً ٔعرتااؾ ٔجتاأ  اَاز        ؿاف ياوعو علق ا  علاااً ٔحتاٖاا  

ٔعالسان ا ٚ واَ عل ايااو ع ناّاٛ  اناٛ ِٔا ع        عاٍّزٚ ٔعاسالٗب علنقمٗاٖٛ علقاٟىاٛ. 

  06عتناِ مىل يٗاً ٌفي ناالٛ لمىامٕواو ٔعلديابٛ ٔعحملاس ٛ ٔع ناباٛ 

-   ٜ مقٕٖااٛ ؤل علنْاااٙ لاااٝ طااا ٍا    ظتااب وُ صتااان وااَ علاقٕباااو ّااانزًع اماا

ٔباعٖٛ عالٌ اال  لمقإٚ  ىاا ناماه علاأه عاقادٝ مٖادعُ ٔ ٕوٖاا علظاىالٗٛ ٔ ٕباا           

ٖقاااإه عرتاااا رل عالينؼا ٙ/ساااانٗف ِامكااااٛ/   ٍاواااااٛ/ٌٍٕز    ٔ ىااااا ٔ رلِىااااا

مباٍٜ وٌْ ماع ، عالينؼا ٖٛ يا م م٘ بٍناُٟ اكشٗٛ ياوًا ِٕبكٍٗز/ : مُ علاقٕباو

 ع واا ّااٌ   ِٔا ، ندؿه اقٕباو امٜ اأك نصٌّا يٗان مىل مازٖاز ياوعماْ عل عمٗاٛ"    

 .ومج مٖدعُ ٔ ٕوٖا ٔ ٕبا

 خامتة:

-  ً ٛ   وُ و طا  بٍٗا   مـااٗف عل ْا ٔعؿاْٛ واَ    دعو و واٛ علزوعااٛ   سإوٖ

ٔعطت اااض علقٗىااٛ  ، وااَ قاااله عالوم ااا  عذتااا    عاسااااو    ادؿااٍآ وٌ اااً  قاااله وااا 

ٔعطت ااض عسانّالك   ، ٔع  ٖا  ااا  عل قادعٞ بظاكن  ا رل    ، علظدعٟٗٛ لمرلٚ علشٕوٖٛ

  َ ٔعمشااا  عشلاإٚ بااني علاإعو عو ٔعلؼااا وعو وااَ علشااممج      ، علشااادعو عذتدعوٖااٛ لمىاإعت

 ٔع  ٖا  عالانىا  امٜ عالسانرلع  ٔمااٌ٘ ٌشا ٛ عال ن ااٞ علا عم٘.     ، و عل  عٟٗٛٔع ٍنَا

 ٔعل  بٍٗا وس ابّا ع ٕؿٕاٗٛ ٔعل عمٗٛ .
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ٞ     مُ سٕوٖٛ يد ب  وٛ ٖاااٌ٘ واَ ػاإباو بشا ب      ما وني عل ا عٞ ٔوُ ووٍّاا عل ا ع

   ْ  عذتدل علاأعٌٗٛ عإوِابٗٛ امّٗا ٔعل  عسنّانه لقىٛ اٗع ع إعتَ ٔساديٛ ىدٔعما

باإؿااانٛ مىل ساإٞ عإ عوٚ ٔااااً م عوٚ   ، عساانيىاو عاوض بالظااكن علالٟااق   ٔما ٗاان

ٔمٍاو٘  اِدٚ عل شا  ٔمم ا  سٗاساو عينؼا ٖٛ ، ع ٕعو  عل  ٗاٗٛ بالظكن ع  مٕل

بٍاٞ امٜ ٔػ او عل ٍك علأل٘ ٔو الوْ عل َٖ ِي ٍزٞ وَ عذتدل عل  مشنّا  يٕٚ 

باااا عسنادعؿااٍا وااا  ٔلكااَ، ينؼااا  علزوعااا٘علألااٛ علشاإوٖٛ ٔوِااي ودمكزعمّااا عال

ساابقًا اماٜ مإنرل     منمكْ وَ قرلعو ٔىدٔعو ٔووض  وعاٗٛ ضتَ يا ؤُ  ىا  ٍا

 .ٔجتأ  علنْاٖاو وّىا  اٌه عل  عٞ ٔحتقٗق عاوَ عل  عٟ٘

عإوع ٚ ٔعلظااااب علافاااٗي ٔعليااادٔعو عل  ٗاٗاااٛ ٔعلقاٟاااا        سااإوٖٛ منماااك  مٌٍاااا

ْ   ، ْع  وَ بظا ، عذتكٗي ٔعلظَا  ٔيإٚ علظااب ال   ، ٔع شنٍا ملٗاْ    ان يدعوعما

وعٟاًع  لمق ا  علااً ٔع  ال ٛ بالإ ٚ، لٗدلعل٘-ؿا علٍُّ علٍٕٗ ٔو  ٛ علظاب، مقّد

  َ بااااوَ  ؿاإعبن ال يااص لالينؼااا  علاإتأ ٔمنشااال ع اااه لمق ااا  عرتاااؾ ؿااى

ٛ  ٔعالسااانيىاو   ،عل ااا عٟ٘ ٔعالينؼاااا  علااإتأ  مااااز  يااإٚ   علااا  ع ظااااوٖمج عإٌناٍٗااا

 علنااأُ وامج علاأه علا     ، ٔبالاوٍاٛ عأىل  ٔعالانىا  اماٜ علا عو  ، عالينؼا  علٕتأ

ٔعسااناا ٚ ووؿااٍا ٔىدٔعمٍااا ، علنؼاااٙ لمْاادل عإوِابٗااٛ علاأعٌٗااٛ ساااٌاو ساإوٖٛ  

 ٔيه ممكَ. ب يدل ع  نؼ ٛ
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 اهلىامش:

 .ع ٕسٕاٛ علشٗاسٗٛ -0 

، وااااع  ون ديااٛ، علزوعاٗااٛ علادبٗااّٛشاا ه وااَ علكنااال علشاإٍٙ لإلّؼاااٞعو -0

 ع ٍفىٛ علادبٗٛ لمنٍىٗٛ علزوعاٗٛ.

علمٍَٛ عالينؼا ٖٛ ٔعالٍنىااٗٛ ل ادل آساٗا ضتإ وواَ وااٟ٘   ع ٍ قاٛ علادبٗاٛ         -0

0209ً 

 ٘  00 عإػااعو ، 0202ًمقدٖاد ٍاوااٛ علاأه علادبٗاٛ     - ؤؿا  عاوَ عل  عٟ٘ علادبا

  52وعاٗٛ ؾعل ٙ ماآ ع ٍفىٛ علادبٗٛ لمنٍىٗٛ علز

علكناااال علشااإٍٙ لإلّؼااااٞعو علزوعاٗاااٛ ، ع ٍفىاااٛ علادبٗاااٛ لمنٍىٗاااٛ علزوعاٗاااٛ-5

 علادبٗٛ.

ً ع ٍفىاااٛ علادبٗاااٛ لمنٍىٗاااٛ 0202و طاااد عدتااإ  علااااا ٘ ، واّاااا حبااإٌ عل ااا عٞ-5

 علزوعاٗٛ.

ٛ ، ٌ ٗاان ناإ عو ٌٕناان  -6 ِاان وااَ ساا ٗن لنْقٗااق عال ن اااٞ     ، عالينؼااا عو علادبٗاا

 0999مظااادَٖ عليااااٌ٘ ٔ اااإٌُ ؤع اااااً   ، 099لااااا  زتماااٛ ع ٍاؿااان ع  علااا عم٘؟

 علقٗا ٚ علقٕوٗٛ ذتزل عل اً علادب٘ عالطذلع ٘  وظق .، 70ؾ

ٙ  ساااٗا  .وباادعِٗي ومحااا -7  ٔ عوٚ عليقانااٛ 0206، 070ؾ، عدتٕٗبٕلنٗااك علشاإو

 عشل٠ٗٛ علااوٛ علشٕوٖٛ لمكنال

 وؼاو سابق.، 070ؾ، عدتٕٗبٕلنٗك علشٕوٙ ساٗا بدعِٗي ومحام .- 8

 . 80 .مبدعِٗي ومحا ساٗا وؼاو سابق ؾ -9

 .90ؾ، وؼاو سابق، ا ساٗامح .مبدعِٗي و-02

00- "Water Resources in Syria", Water fanack, 24/7/2019, Retrieved 

(4/2/2022. Edited  

 . 086 .مبدعِٗي ساٗا وؼاو سابق ؾ-00

 ً.8/5/0202، عاٌ اٞ علكٕٖنٗٛ -00

ٛ واٖد  وساوٛ محٕ  -05    0206طا ا    06، ، عإٌناِ عذتٕٗعٌ٘   ٔ عوٚ علزوعاا

 عً وس ن علٍىٕاِ ّاًٖ لظاً و 

  لمَىاٗااٛ علااوااٛ لاوااي 76مىل علااأوٚ   علنقدٖااد علاا ٙ ياوااْ ع ٍااأل علشاإوٙ-05

 ع نْاٚ. 

 لاعٟىٛ لاٝ وكنب عاوي ع نْاٚ   ٍٍٗفع علشٕوٖٛ عل ايٛ 
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 ع ؼاو ٌ شْ .-06

 ع ؼاو ٌ شْ.-07

عدتٕبٕلنٗاااك علشااإوٙ ٔيااإٚ عدت دعنٗاااٛ علشٗاساااٗٛ ، عمحاااا سااااٗا  .مبااادعِٗي -08

 ً 0206، 090ؾ، ٔ عوٚ عليقانٛ عشل٠ٗٛ علشٕوٖٛ لمكنال، علشٕوٖٛ

09 -   ٙ   لمَىاٗاٛ علااواٛ لاواي    76مىل علاأوٚ    علنقدٖد عل ٙ ياواْ ع ٍاأل علشإو

 ع نْاٚ.

 ع ؼاو ٌ شْ.-02

00- ٕعٍّااٛ عذتاادل علكٌٕٗااٛ زتىٕاااٛ وااَ ساإوٖٛ   و، وعٍاامج  .ّٗاااُ ساامٗىاُ-

 ً.0209عشل٠ٗٛ علااوٛ علشٕوٖٛ لمكنال ، 706ؾ، 702ؾ، عل اّيني علادل

00- -  ٘ ٛ    ،  .ستىا وطد  عل ٗإو ، 759ؾ، سإوٖٛ   وٕعٍّاٛ عذتادل علكٌٕٗا

 ً.0209 وظق ، عشل٠ٗٛ علااوٛ علشٕوٖٛ لمكنال

علشااإوٙ ٔيااإٚ عدت دعنٗاااٛ علشٗاساااٗٛ     عدتٕبٕلنٗاااك، عمحاااا سااااٗا  مبااادعِٗي-00

 ً 0206، 007ؾ، ٔ عوٚ عليقانٛ عشل٠ٗٛ علشٕوٖٛ لمكنال، علشٕوٖٛ

05-  ً. 0220/ااً ، 000 .ٌاػد ا ٗا علٍاػد زتمٛ ع ٍاؿن علاا -

05-  .68ٌ شْ ؾ ع دٍمج علشابق-

06-  وظااق و  اااٛ ع اٍٖااٛ    005 ؾ، عحملديااٛ ٔعرتااالؾ ، ٌ ٗاان ناإ عو ٌٕناان  -

.0220.ً 

07- ، 0986ًآاعو  095علااااا  ، 65ؾ، زتماااٛ ع ٍاؿااان، د ا ٗاااا علٍاػااادٌاػااا-

  وظق. ، علقٗا ٚ علقٕوٗٛ ذتزل عل اً علادب٘ عالطذلع ٘

08-  0999 ااً، 099علاا  ، 75ؾ ، زتمٛ ع ٍاؿن، ٌ ٗن نٕ عو ٌٕنن-

09- ٛ ،  .ّٗااااُ سااامىاُ- ، وؼااااو ساااابق، سااإوٖٛ   وٕعٍّاااٛ عذتااادل علكٌٕٗااا

 .700ؾ

Syrian Engineers30  0205واٖٕ  06، -المهندسون السوريون ً( 

 .077 .مبدعِٗي ومحا ساٗا وؼاو سابق ؾ -00

00- -  ٘ ٛ    ،  .ستىا وطد  عل ٗإو ، 765ؾ، سإوٖٛ   وٕعٍّاٛ عذتادل علكٌٕٗا

وؼااو  ، زتىٕااٛ واَ عل ااّيني علاادل      وظاق ، عشل٠ٗاٛ علااواٛ علشإوٖٛ لمكناال    

 سابق.
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 أ. نبيل فوزات نوفل

 

 

00- ُ   ، ينؼاا  وسص امي عال ٌٕٔ ِاوض:، ٖٔمشُٕ ساً - ، وكن اٛ ل ٍااُ ٌاطادٔ

 0226ً، ، 555ؾ، ،  !

05- - ٙ ق اٖاااا ّااإه ، نكاااَ علاااإ ٚ ه  .اؼااااً قااإوٙ ٔ .وؼااا  ٜ علك اااد

 0990 وظق ، علشكاُ ٔعلنٍىٗٛ   علٕتَ علادب٘

05- علقٗااا ٚ علقٕوٗااٛ ذتاازل  ، 0220ًااااً ، 005علاااا  ، 87زتمااٛ ع ٍاؿاان ؾ -

 عل اً علادب٘ عالطذلع ٘  وظق.

06- ُ علقٗااا ٚ علق دٖااٛ ذتاازل عل اااً   0 وعساااو سٗاسااٗٛ ،  .ا ااا علم ٗااف اىاادع

 ً.0220ااً، 029علادب٘ عالطذلع ٘  وظق ؾ

 املصادر:

بدعِٗي عمحا ساٗا، عدتٕبٕلنٗك علشٕوٙ ٔيٕٚ عدت دعنٗٛ علشٗاساٗٛ علشإوٖٛ،   م-0

 ع ٕسٕاٛ علشٗاسٗٛ -0ً. 0206ٔ عوٚ عليقانٛ عشل٠ٗٛ علشٕوٖٛ لمكنال

علشااإٍٙ لإلّؼااااٞعو علزوعاٗاااٛ علادبٗاااٛ، واااااع  ون دياااٛ، ع ٍفىاااٛ  علكناااال  -0

 علادبٗٛ لمنٍىٗٛ علزوعاٗٛ.

علمٍَٛ عالينؼا ٖٛ ٔعالٍنىااٗٛ ل ادل آساٗا ضتإ وواَ وااٟ٘   ع ٍ قاٛ علادبٗاٛ         -5

0209ً 

 ٘  00ً، عإػااعو  0202مقدٖاد ٍاوااٛ علاأه علادبٗاٛ     - ؤؿا  عاوَ عل  عٟ٘ علادبا

 .ادبٗٛ لمنٍىٗٛ علزوعاٗٛ عل ٙ ماآ ع ٍفىٛ عل

ع ٍفىاااٛ علادبٗاااٛ لمنٍىٗاااٛ علزوعاٗاااٛ، علكناااال علشااإٍٙ لإلّؼااااٞعو علزوعاٗاااٛ  -5

 علادبٗٛ.

ً ع ٍفىاااٛ علادبٗاااٛ لمنٍىٗاااٛ 0202واّاااا حبااإٌ عل ااا عٞ، و طاااد عدتااإ  علااااا ٘  -6

 علزوعاٗٛ.

ٌ ٗاان ناإ عو ٌٕناان، عالينؼااا عو علادبٗااٛ، ِاان وااَ ساا ٗن لنْقٗااق عال ن اااٞ         -7

 0999، مظااادَٖ عليااااٌ٘ ٔ اااإٌُ ؤه اااااً  099زتماااٛ ع ٍاؿااان علااااا   علااا عم٘؟

 ، علقٗا ٚ علقٕوٗٛ ذتزل عل اً علادب٘ عالطذلع ٘  وظق .70ؾ

8- "Water Resources in Syria", Water fanack, 24/7/2019, Retrieved 

(4/2/2022. Edited  
 ً.8/5/0202عاٌ اٞ علكٕٖنٗٛ،  -9

  لمَىاٗااٛ علااوااٛ لاوااي 76ٔل علشاإوٙ مىل علااأوٚ  علنقدٖااد علاا ٙ ياوااْ ع ٍااا-02

 ع نْاٚ. 

 .علاعٟىٛ لاٝ وكنب عاوي ع نْاٚ   ٍٍٗف عل ايٛ علشٕوٖٛ



 وتأثير الحرب العدوانية فيه األمن الغذائي في سورية

 

 

   0206طاا ا   06وساااوٛ محاإ  واااٖد عإٌناااِ عذتٗاإعٌ٘   ٔ عوٚ علزوعاااٛ،   -00

 ّاًٖ لظاً و  عً

00- عشل٠ٗااٛ  .ستىااا وطااد  عل ٗاإو٘، ساإوٖٛ   وٕعٍّااٛ عذتاادل علكٌٕٗااٛ،       -

. 0209علااوٛ علشإوٖٛ لمكناال،  وظاق زتىٕااٛ واَ عل ااّيني علاادل،  وظاق         

 وس ن علٍىٕاِ

  .ّٗاُ سمىاُ، سٕوٖٛ   وٕعٍّٛ عذتدل علكٌٕٗٛ، وؼاو سابق.-00

Syrian Engineers14  0205واٖٕ  06، -المهندسون السوريون ً( 

05- ٔٔىاٟق، عشل٠ٗٛ علااوٛ علشإوٖٛ   سٕوٖٛ   وٕعٍّٛ عذتدل علكٌٕٗٛ، ّقاٟق -

 ً.0209لمكنال،  وظق 

06-  0996ًٌ ٗن نٕ عو ٌٕنن، ع ٗآ علادبٗٛ علنْاٖاو ٔع شنق ن،  وظق -

 0220ٌ ٗن نٕ عو ٌٕنن، عحملديٛ ٔعرتالؾ،  وظق، و  اٛ ع اٍٖٛ، -07

وسااص امااي عالينؼااا ، وكن ااٛ ل ٍاااُ ٌاطاادُٔ،    ٖٔمشاإُ ساااً، ٌٕٔ ِاااوض:  -08

 0226، 555، ؾ0 

 .اؼااااً قااإوٙ ٔ .وؼااا  ٜ علا ااااعا علك ااادٙ، ق اٖاااا ّااإه علشاااكاُ     -09

 0990ًٔعلنٍىٗٛ   علٕتَ علادب٘  وظق 

، علقٗاااا ٚ علقٕوٗاااٛ ذتااازل 000، 095، 099،  005زتماااٛ ع ٍاؿااان، عااااااع  -02

 عل اً علادب٘ عالطذلع ٘  وظق.

 0220ًعلقٗا ٚ علق دٖٛ ذتزل عل اً علادب٘ عالطذلع ٘  0 وعساو سٗاسٗٛ -00

 

https://www.facebook.com/TheSyrianEngineers/?__cft__%5b0%5d=AZXTmpJrd_4QTgjUsBbxLAE9VDNFEbqWRE-Nu30YNehWrDHOvonKgPlEA-4vaemMxPRCkFP-FidyeLjSkUaNwWfi-sIfejNn0Q1aiJsqxBwaAX1o9i64YMu8Eg9MdI-q84B7olQXpxrrDtB2B7cKLgR2&__tn__=-UC%2CP-R
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الكتاااامو ةوىقاااا  ه اااام    
تعرّف بمجتمهام  العواا الاسم ا     
يف األرض احملتلاااا د تاااا    ر  اااا   
كمتبهمد وتتمبع هاامر قمها  برامر     
هناااد بةا ااا  يفهاااىر  يف جتوعااام   
 سم ااس د هلو اام اااامو الرااسىق    
اإل رائسل  ثن جتوع "هلبنمء البلة" 
وقضااااااااااااى ت  يف الكنسااااااااااااا   

د ثن انت مل  إىل قطار   اإل رائسل 
امل اااام   هتةموتاااا  يف  م ااااكهمد   
تعااااامن  هلًسمناااااما هااااا  التكااااارارد    
وتاتخةم بعض هةار ا  هتةاولا    

 بعسة  ق  اا س    
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ؽطجح احتالخ فجططني ضنشق اثشبةنق دشفطًنكب انةيفاب ت اثتنكزؽر اثفس نؿ        - 1

احلدؽث. فقد ػسع اؾكض عشؿسـ ػسؽب ت أزض عس ؾق تتؼضن   نالا اثػنكز. سًنر     

 دقنننق ػعننند  جًنننؼزن ػ ننندا اهسنننع دججنننه ثجؾظنننؼان ثبشنننع ت احلقؾقنننق أضنننظ قكعننندف  

هلؾذشننق عجننك عطننبسؽق ثجذػننسػغ اثؼس ننؿ اثؿننظؾؼسؿ اننسع سظننب اثةننسػا  اثفس ؾننق ػا

دؼقع اضرتاتؾجؿن ػتفذح اجةظنق ػس ؾنق ت اثؿنساغ اثفنككؿ. انكض اثطنؼزؽؼض زػاااب       

ت اػننا اثتطننسص اثؿننظؾؼسؿ طني فجطننطنين ػ ؾهشننؼا أض طدفننع اددتننداا طني  ننالا        

دقكثننق عشؼاسظننك "ادضننتفذكز اثؿننظؾؼسؿ".   1911اثػننكز. اتننب غننبسـ اثفطننجؿ ضننشق   

تؾالم عجننك قجفننق اثًؼثننقن ػت  جننظ   ػػاجننع عجننك امزض دننص صننالخ دشؿننةعن ادضنن    

اكةفؼثني ت اضتشةؼخ ػاجع اثدػمنق امتسات. ػافنع اثنةذص دنع شدالننع دنص غنظدام أؽنكز        

 فبكسؼا أػخ قخكؽك دقكػدق اكػسػغ اثؿظؾؼسؿ اثؼس ؿ.

غننسها  اثشبةننق جننصماب دننص اثػننفب اثًجطننطؾان ثبننص ا ننصم ا صننس  قننؿ ت       

ص اثفالقنق  كضنتذسازغ اثفس نؿن ػفسقن      أزقع. اذح ادحنتالخ اثفشؿنسـن ػحنسز دن    

عجؾع اهلؼؽق اإلضسانؾجؾق. ػاضتفكا دبكستع  فد استًكقكتع اثيت غظد  عجنك أسنع غنفب    

حننؿ دتفجننر  هزقننع. " ؽفنند "عننسص طضننسانؾح"ن  ننح اثػننفب اثًجطننطؾا اثننرـ  قننؿ ت 

ػطشع. ػغظد  اتؿكدتع  كثججشق اثػفةؾق اثطنؼزؽق ثندعر ادستًكقنق ػشؽنكزا  ػفنؼاغن      

شظننك فؾؿننح احلطننؾا ػاكطننساض عطننك اع حشننكن ػتلعننك  اثػننفب اثطنننؼزـن أض         ػد

اثًجططؾشؾني ت امزض احملتجق د ؽصاثنؼض ػجنداسؾكب دنص  نالا اثػنكز. ػغنظد  اكدزضنق        

اثيت أضطؼطك  تلعك  اثطؼزؽني ػمسؼطك ؽؼضنا اثفمذنقن عجنك ا نرػز احلؾهنق اثنيت       

 عجص عص اقتالعظك ادحتالخ.

ع اثننرـ فسقننع احننتالخ فجطننطنين ػقننع أضننهجق أدننكز      ثبننص طننرا اثؼقنن   - 2

اثػننفب اثًجطننطؾا اثننرـ  قننؿ ت أزقننع. دشظننك طننح  ننؼش أض ؽػننكزت ت است ك ننك        

اثبشؾط ن دع أض اثقَطر ؽًسض عجك عكنؼ اثبشؾطن  اإلصنالف ثدػثنق طضنسانؾح       

طح َؽطت دز تجة "تقؾق" ثؾندافع عنص احلقنؼل اثفس ؾنق ػضن  اثةكزكنكض اثؼحؾند ت  جندغ         

تح  غكطدسك غنجكعق حنشني اثنصععن عكنؼ اثبشؾطن ن ت اثندفكغ عنص غنفةظكن         احمل

ػاذجظك اثفقؼ ك  عجك ذثة. ػت طرا اثطؾكل  دا ثشك أمحد اثطؾع. ػمتؾص طنالدم دنص   

تطؼعننؼا ت احلننسص عجننك ضننؼزؽقن ػغننكزا  اتجننتظر ت اعننر    "اإلضننالدؾني" اثننرؽص

 احلبؼدق اإلضسانؾجؾق اثفشؿسؽق. 

طح خيتكز اثًجططؾشؾؼض اػثق اميقساطؾق ػاحدف تطكػـ  ني  دص امضهجق امصسل:

دؼاطشؾظننك فؾطننكػػض اكطننتؼطشني اثؼس ننكمن دشبننسؽص حقظننر ت أزقننظر احملتجننق  أز        

خيتنننكزػض اػثنننتني دتجنننكػزتني طحنننداطذك فجطنننطؾشؾق ت دنننك  قنننؿ دنننص فجطنننطني  طنننح   

ص احملتجننقن ػؽتقؾنندػض  طجننب اسطننخكص ادحننتالخ دنن   48ؽطننكنؼض ادحننتالخ  هزاقننؿ  



 د. هاديا خوسج

 

 

ثؾفرتفؼا  إضنسانؾح ػؽتفكؽػنؼا دفظنك  قنؾهف  اكشكقػنك ن       1967امزاقؿ احملتجق ضشق 

اثيت اسؼذظ فؾظك اثطؾكضنؾؼض اثًجطنطؾشؾؼض اثؼقن  ثتخجنب احلقؾقنق: أض طضنسانؾح د       

ن ػميتد 67ػأزاقؿ  48تتةشك ضؼل اثبؾكض اثؾظؼاـ ادضتؾطكسؿ اثرـ ؽكر أزاقؿ 

ت تجة امضنهجق اهسظنك صؾنكزا ن غنكطداب عجنك       طني اهلؾذشق عجك اكشطقق. اكض اثؼسل

جظننح اكػننسػغ اثؿننظؾؼسؿن ػجظننح ػاؾًننق طضننسانؾح ت اكشطقننق. فك ؾننكز اثؿننخؾ           

ثتخسؽننس فجطننطنين    اثؼحؾنندن طننؼ حننر اثًجطننطؾشؾني اثػننسعؿ ت اكقكػدننق اكطننجخق      

ػتةةؾ  حر عؼاف اثالجهني طني  ؾنؼتظر ػدندسظر ػقنساطر. ػطنؼ دنك تشكشثن  عشنع دشمذنق         

ؽننس  كتًكقؾننك  أػضننجؼن ػتشننكشخ عشننع عصدننؿ  ػننكزف  دعؼتننع طني اػثننق اميقساطؾننق  اثتخس

ؽتطننكػل فؾظننك اكؼاطشننؼض. ػتهاؾنندغ أض اكقكػدننق اكطننجخق فػننج  ػا ؾننكز اثةننكقؿ طننؼ    

 دًكػقق اإلضسانؾجؾني.

ؽالضنننظ اكتنننب اكقنننكد   داؽنننق صالفنننع دنننع عصدنننؿ  ػنننكزف عجنننك اكؼقنننا دنننص    

ر ثجدػثق اثؾظؼاؽق. دع أسع ؽطتشتج فؾذك  فدن اكػكزاق ت است ك ك  اثبشؾط  ػاثقَط

أض عصدؿ  ػكزف أاةس دص ذثة. ػد د أض عكؼؽتع ت احلصص اثػؾؼعؿ اإلضنسانؾجؿن  

ػتطس ع طني جتذع أ شكم اثةجندن ػعكنؼؽتع ت اثبشؾطن ن اكسن  نطنك  ت اكظذنق       

 اثيت أعدغ هلك اكؼضكا.

قق مبنص  قنؿ ت امزض   ثبص اثبكتب ؽفؼا  شك طني شدص اثػة ت أؽق عال - 3

احملتجننق. فؾجننؼز ضننؼزؽق ػحننصص اع مسظذننك اضننتقةال عصدننؿ  ػننكزف. ا" ػننكزف شاز ضننؼزؽك  

اثفس ؾق ػزحب  ع سمكدظك اثرـ " ؽفنرت   كثبؾنكض اثؿنظؾؼسؿن ػشاز ثةشنكض ػ كؾنق      

(.. ا"عجؾشك أض د سشطك أض 18حصص اع دسا  عدؽدفن ػحؿح ادسةظكز اهلكنح فؾع" ف 

ضؼزؽك طؼ سمكز دنع اثتطنؼؽق اإلدلؽكثؾنق ت فجطنطني ػاثنؼطص  هاذجنع. أـ       اثشمكز ت 

أسع ثنؾظ دنع حنر اثفنؼاف. ػطنرا ادؽنداب دنك ؽفطنؿ شؽنكزا   ػنكزف اكبؼاؾنق أطذؾنق             

(. جتكطننح اثبكتننب أض ضننؼزؽق ػاثننسنؾظ حلننؼا طذننك اثجننراض ثةتننك حننر     96صكؾننق" ف 

تطكػز عجك امزاقؿ احملتجنق.  اثفؼاف ت دالمتس اثقذق اثفس ؾق ت  يفػ . ػأض ضؼزؽق " 

ػؽًنننرتض أض ؽبنننؼض اثةكحنننث دطجفنننكب عجنننك اتنننكص اثطنننؾد فنننكزػل اثػنننسغ "اثسػاؽنننق   

اكًقننؼاف". ت ضننؾكل اثتكننكدص دننع فجطننطني اضننتقةج  ضننؼزؽق صكثنند دػننفح اثننرـ د       

ؽػننكزاظك دشمؼدتظننك اثًبسؽننق. ػسمذنن  ثطننذؾ  اثقكضننر أدطننؾق ت دبتةننق امضنند.  

جكدفق ادػنر. ػأ كحن  حسؽنق اثجقنكما  اثًجطنطؾشؾق      ػأدطؾق حملذؼا ازػؽؼ ت ددزج 

اثطؾكضؾق. فذكذا أصر عصدؿ  ػكزف دنص ضنؼزؽق  مسن  ثنع مبخكقنسف ت دسانص زقنك        

ضنفؾدن عنسض صالهلنك اتةنع. ػزمبنك ضنظهح شؽنكزف ػفند انةيف دنص أطنكثؿ ؾنًؼزؽق ت             

فجططني احملتجق طني أقس كنظر ت خمؾر اثيفدؼت. " ؽهصر أاةس ذثة دنص ضنؼزؽق. "   

جبه اثدػثق اثطؼزؽق طجةك  عصدؿ  ػكزف. ػقد مسفتنع دؿنكافقن صنالخ سندػف سمذتظنك      ت
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اثداتؼزف جنكح اثفطكز ت فشدل اثػكزن ؽقؼخ ثطؾدف ت ػشازف ا كزجؾق اثطؼزؽق "أسك 

عكتب عجك اثسنؾظ  ػكز امضد". ؽفا ذثنة أض ام نؼاص " تبنص اجنظك دًتؼحنق ثنع.       

كب عننص فجطننطنين اشنن  دننص اثؼفنند اثطننؼزـ   سّمننر  فنند ذثننة ت  ننيفػ  دننالمتساب عس ؾنن  

اكػكزت فؾع. ػد د أض حصص اع طؼ اثنرـ أدهنص ثجذندعؼؽص شؽنكزف طني دتخنا دجؾتنك ت       

ا شؼص. ثبص اكالمتس "  س صكزج اثةؼا   اثؼطشؾق. ػشهغ عصدنؿ  ػنكزف عجنك اثؼفنؼا     

طجةك  استطكص حلصص عس ؿ ؽقرتحع. ثبص طح اطب أاةس دص ذثة  ػطح قجشك ت 

المتس ػيف دك مدشك  ع  ثؾظ اثبكتنب طذض نقنكب ت تػنبؾبع  طنؼزؽق ػحنصص اع      اك

مسظذننك قننةال اضتكننكفق عصدننؿ  ػننكزف. عجننك اننح حننكخن طننراض اثطسفننكض دالضطننتكض      

 ضؾكضؾتكض تقدزاض  دقق عالقكتظذك  كمغ كف.

صجع عصدؿ  ػكزف قشكعع اثفس ؿ  كستقكثع طني قطس مسظنك اكبجًنق  قؾنكاف احلنسص     

ق ػاإلسًكل عجؾظك. ػمض دظذق عصدؿ  ػنكزف عنع اكنةقًني ػاثةنكحةني اثفنسص      عجك ضؼزؽ

ت سظج احلسص اثػكدجق عجك اثنةالا اثنيت تنسفمل اكػنسػغ اثؿنظؾؼسؿ اثؼس نؿ. اكسن         

اكدب اؽًؾد قد فببن  اكسانص اكؿنسـ اثنرـ شػا اثفنسص  كثبتنب ػام نك .        

اكسانننص اثًبنننسـ ػفّبننة ا جنننؾج اكسانننص اثجةشنننكسؿ. ػضنننخر احلؿنننكز ثنننر اثؼنننصػ  

اثفساقننؿ. ػقننف  أدننؼاخ دننؼشف ػأدننيف قطننس ت ؽنند عصدننؿ  ػننكزف ثؾػننرتـ اكننةقًني           

عذؾققن ػاكًتقسػض طني حؿكسق  ػاثةكحةني اثفسص. فطق  احملسػدؼض دص جرػز طةقؾق

فبسؽقن ػطؼاف ام كان ػاثًكضدػض عػكل اككخ. ػاكض طنرا اثًؾجنر اثةقنكت زاؽنا     

 اكدض اثطؼزؽق ػاثفساقؾقن ػزاؽا ػصاف اثؾذص.  جؾؼ اكطجخني اثرـ اسًج  عجك

طح سكع عصدؿ  ػكزف ت دطتؼل نذد احالضن أز ت دطتؼل اؼطني  ثبص 

أ" ؽبننص ؽكضننس عةنند ز ننع قةجننظذك ااعؾننق طني طضننقكن حننر اثفننؼاف عجشننكب ت دننالمتس ت    

دع ضؾجًكض غكثؼز  أ" ُؽطق  عسفك  حر اثًجططؾشؾني ت اكقكػدق اكطنجخقن   جشؾا

ػقِةح أض ؽبؼض ضجطق نجؾق ا  ادحتالخن ػفت  ا جؾح ثالضتؾطكض  عصدؿ  ػكزف 

 ػاحد دص ضجطجق ثبح حجقق دشظك دظذتظك. 

سطتشتج أض دطهثق اكػكزاق ت است ك ك  اثبشؾط  تفا اثًجططؾشؾني ت  – 4

تجنننق. ثبنننص اثتشنننكشخ عنننص امزض دطنننهثق متنننظ احلقنننؼل اثًجطنننطؾشؾق ت     امزض احمل

اثننؼطصن ثننرثة تفشؾشننك عؾفننكب. ت طننرا جننسل عصدننؿ  ػننكزف ت ا ننسل اإلضننسانؾجؿن     

(ن أػ ت اػثننق 28 دعؼتنع طني حبننر ذاتننؿ ثقننكت د ؽشننكشغ طضننسانؾح عجننك امزض اف  

. ػدةجع طاػازا ضنفؾد  زضت اماثًجططؾا اػض اثشمس طني احلر  تطكػـ  ني دؼاطشؾظك

 اثرـ سمر ثقكما  دؼضؾقؾق عف  فجططؾشؾني ػطضسانؾجؾني ت سػكن ثقكت. 

ثبننص عننكاخ مسننكزف ؽبننسز دؼقننا عسفننك  ػأ ننؿ طؽننكا ػ ذؼعننق اإلصننؼاض     – 5

اكطننجذني دننص ضننؼزؽق. ؽنندهعؿ "تظكثننة امسمذننق اثقؼدؾننق اثتقددؾننق"ن ػؽطننكػـ دةكحةننك  
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ؼزؽق ؽننؼز اقننطس  طني اكػننكزاق ت دننالمتس    كتًننكل اػضننجؼ. دننع أض ضنن   1991ددزؽنند 

ددزؽنند ت جننؼ اسظؾننكز عننككؿن ػقننف  غننسػطظك ػاػننً  أض اإلزطننك ؾني  بذننؼض    

اؾكض طضسانؾح. اتنب: "ت أعقنكص دنالمتس اثقذنق اثنرـ عقند ت عذهنكضن جنس  غنةع          

دؿكحلق  نني اثطنؾد عسفنك  ػاثنسنؾظ امضند. ػطنسأ احتذنكخ شؽنكزف عسفنك  ثددػنر.           

". 95كفظ  ؾشظذننكن ػطننؼ ت ططننكز اثتطننؼؽقن " ؽطننذ   ننرثة ف  ػثبننص ؽةنندػ أض اثتشنن 

 ػاهسع ؽؼحؿ  هض عصدؿ  ػكزف زضؼخ  ني طضسانؾح ػضؼزؽق! 

طرا ا ظح أػ اثتجكطنح دنسػهغ. ػد ؽتذؾنص دنص انالز عسفنك  ػضنجؼاع. ػانهض         

ـه قكؾق فجططني دص دبكسظك ت اثؼجداض اثطنؼزـن ػؽفصهلنك    اثبكتب ؽػكزت ت ق

ضننكػل اثبكتننبن دةننح أ ننؿ طؽننكا ػمصننسؽص دننص اثًجطننطؾشؾنين    عننص محكتظننك ػضننشدطك.  

امسمذق اثقؼدؾق اثفس ؾق  ؼيفطك "ت اثتظكف  عجك اثفالقق  كثفدػ". ػقد أضظ طسبنكزغ  

دبكسق ضؼزؽق ت دقكػدق اكػسػغ اثؿظؾؼسؿن أصطكم أصنسل عنل  عشظنك دًنساا  د     

اثطننؼزؽق". ثننرثة  تننالاـ احلقؾقننق. فكضننت دز  إؾننسازن "اكر ننق اثطننؼزؽق"ن "امشدننق       

ستطنننكمخ: اؾنننا  ظنننح اكتنننب فجطنننطؾا تًكؾنننؾح اكػنننسػغ اثؿنننظؾؼسؿ اثؼس نننؿ       

ثتًبؾة ضؼزؽق ػاثفسال طني اػؽال  درطةؾنق ػطثشؾنق  اؾنا  ظنح دنك سػنستع  جنق        

ثجخسانق اثؿنظؾؼسؾق  اؾنا  ظنح      1982اؾًؼسؾر اثنيت ػقنف  ذثنة اهلند  ضنشق      

اثؿنظؾؼسؿن ػت قجةنع تًبؾنة    اكػسػغ امدسؽبؿ ثقسض جدؽد اثرـ ؽطك ر اكػسػغ 

 ضؼزؽق  اؾا  ظح جؼطس احلسص عجك ضؼزؽق ػأضةك ظك 

ؽفننا ذثننة أسننع ؽتجكطننح نننؼز اثؿننساغ ت اكشطقننقن ػدؼاقننا اثنندػخ ػاثقننؼل ت  

ذثة اثؿساغ! ػ فجنع طنرا اثتجكطنح تكنظنكب ت اثتًكؾنؾح د  كحةنكب ت ادضنرتاتؾجؾك .        

ضننن  تجنننة اثػنننةبق. ػخيطنننو ت ثنننرثة د ؽنننسل عصدنننؿ  ػنننكزف ت حجذنننع ػاػزغن ػ

أحبكز تًؿؾجؾق أصسل. فؾتؼطر أض  سسكز طشسـ ثؾًؿ ؽظؼاـ ؽطكزـ فجع  ًػح ثنؼزف  

ن ػد ؽتةنننؾهص أض ثؾًنننؿ دةنننح انننؼطص  شننندؽ ن دنننص اثؿنننظكؽشق اثنننرؽص تؿننندزػا      1968

اكمننكطسا . ػأض تجننة اثةننؼزف اكجؼسننق أا  ػاؾًتظننك ت طضننقكن اؽؼننؼخ ػسظجننع اكطننتقح   

  فسسطك ثجشكتؼ. أدك ؾكال جالخ اثفمنر فظنؼ ا نص اكالضطنق     ن ػفتخ1967صالخ حسص 

امدسؽبؾننق. ػقنند أسبننس ت سنندػف ت جكدفننق ادػننر أض اثةخننؼ  امدسؽبؾننق تًؾنند         

امجظننصف اثطؾكضننؾق ػادضننت ةكزاتؾق امدسؽبؾننقن ػأانند أسظننك أاكاميؾننق صكثؿننق.        

 نح   ثؾط  طذض صؾةنق اثؾطنكزؽني دنص فػنح ادستًكقنك  طنؿ اثنيت اففنتظر طني اثنؾذنين         

اكض  فكظر حتك ػطؼ ت دسحجتع اثؾطكزؽقن دفداب ثالصرتال. ت طنرا اثطنؾكل انكض    

 دؼ  عصدؿ  ػكزف دص دػسػغ احلسص عجك ضؼزؽق  هدؼاخ قطسؽق. 

ت ضننؾكل طننرا ا ظننحن اننسز اثبكتننب اكًننساا  اثننيت ؽشػننسطك اثؼننسص.       - 6

ؼعق صسػغنؼ   فراس "اإلزطكص اثطتكثؾا" ػ"اؽبتكتؼزؽق ضتكثني". سكقالب أؽككب دؼق



 الوختث الثقافيث"عزمي ةشارة وحخريب دور  84عن كخاب عادل سمارة "ححج خط 

 

 

اثرـ ػطب اثقسز دػاساسؾك ػأثؼك نطك  احلذكؽنق اثطنؼفؾتؾق دنص اإلعنالز اثؼس نؿ.      

جظنح اثبكتننب زأـ اثةننكحةني اثننرؽص  ؾهشننؼا أض ضننتكثني زفننمل ت اكننالمتس اثتكضننع عػننس  

طعطكم اثقسز ثجؾظؼا مسظك أزض زػضؾق. ػأض طرا اكؼقان دع اقرتاحع جتدؽد اثقؾكافن 

اثججشننق اكساصؽننق طني قتجننع  كثطننر. ػقنند ذاننس  ت اتننك ؿ      افننع  يفؽننك ػزفكقننع ت   

"دؼضبؼن أطؾك  ذاسؽك "ن اثرـ ؽشتمنس اثشػنس ت ػشازف اثةقكفنقن تنداصح طذنؼح      

اثؾظنننؼا طني اثقنننسز مسنننع دسانننص اضنننرتاتؾجؿ ؽطنننح عجنننك اػخ دظذنننقن ػطذنننؼحظر طني  

 اضتفذكز فجططني. 

ؼفؾؾيت  إضنسانؾح.  ؽتكذص اثتطسغ أؽككب زؤؽق اثبكتنب طني اعنرتا  ادانكا اثطن    

دننع أض طننرغ اكطننهثق أعقنند دننص دالدطننق ضننسؽفقن مسظننك دتؿننجق  شًننؼذ اثؿننظؾؼسؾني          

ػاثرتػتطننبؾني ت اثةشؾننق اثطننؼفؾتؾق ؽؼدننراتن ػاػز شػجننق دؼثؼتننؼ  جؾذتػننؼجؾشكن  

اثؿظؾؼسؾق. ػثؼ عس  اثبكتب اكفجؼدك  اثيت اػًظك اثةكحةؼض اثسػع ثسأل ضتكثني 

 قخؾق اإلزطكص اثؿظؾؼسؿ.

ك  اثبكتب "اثقذع" طني ا ؾةق اثيت  سز  ظك احنسا  اثؾطنكزؽني طني اثنؾذني.   أق

ػممص ؽقؿد مبذكزضق اثقذنعن اثندػخ اثقؼدؾنق. فظنح عنكسك دنص اثقذنع اثؾطنكز اثةقنكت          

اثرـ زفس  ت اثقشؼا  اثًككنؾق ا جؾجؾق صنالخ احلنسص  أز زفنح دنص ؽندهعؼض أسظنر       

ـ اثننرطعن ػعننسض اثتجًصؽننؼض  ؽطننكزؽؼض  كحلسؽننق ػاكبتطننةك   سػننس  اتننب صننيف  

اثطؼزـ دطجطالتعن ػاكض زؽكض سفطكض مػك ددؽساب ت اثتجًصؽنؼض ثنر ضنًيفاب ػػشؽنساب.     

ػتسأع ؾكال جالخ اثفمر قطر اثًجطًق ػسػس دقكدتع. ػقك ح اثطؾب تؾنصؽا اثطنؾد   

زننننؾظ ا ذظؼزؽنننق ػعنننسض مزامغن ػدنننكزع ػاؾًتنننع ا كدفؾنننقن ػاننند  ت اكنننالمتس 

تكزخيؾننكب اضننُتؼح اننةيف دننص اثؾطننكزؽنين ػجتجةننب اننةيف دننص      دػننر.ادضتػننكزـ ت ا

 اثفذالم  كثؾطكز. اثرتػتطبؾؼض دةٌح عجك ذثة فهؾؼاتظر اكتطسفق أعجك امؾؼا .

ؽًنننرتض طذض ت اثةكحنننث اثنننرـ ؽتشنننكػخ فجطنننطني أض ؽًخنننـ عجنننك قنننؼم       – 7

ؾق اكفجؼدننك  اكتجننداف اثشػننكن اثؿننظؾؼسؿ قةننح طسػننكم طضننسانؾحن ػاثقننؼل اثؿننظؾؼس        

ػاثفككؾننق اثننيت تةشهنن  ػعنند  جًننؼز ػسًرتننع ػزعنن  اثبؾننكض  فنند تهضؾطننع. ػأض ؽنندزع        

ادستًكقننك  اثًجطننطؾشؾق ػدػننكزاق اثفننسص فؾظننك. ػؽًخننـ اثججشننق اثفس ؾننق اثفجؾننك         

ػفبس أدني احلطؾا ػأصطكمغ ت ادؽد احلجًكمن ػاػزغ ت جس اثؼطشؾني اثفساقؾني 

ػننةع تجننة امصطننكم. فبكسنن  دؼقننؼعتع    طني احملننؼز امكننكسؿ. ازتبننب عسفننك  دننك ؽ   

"اثطسؽر طني اثقدع ميس دص عذهكضن ػدص  نيفػ ن ثنر دنص ادػنر"ن صطنه اضنرتاتؾجؾكب       

 قكتالب. ت دؼااةق ذثة أػطر اثتطس  أض عذهكض طؿ طكسؼـ. 

ؽؼؾجشك فخـ احلقكنر اثتكزخيؾق طني فظنر اػز اثطنؼزؽني ت دقكػدنق اثؿنظؾؼسؾق     

ق. " تطكػز ضؼزؽق عجك اثقكنؾق اثًجطنطؾشؾقن   دشر غبسـ اثفطجؿ حتك طرغ اثجخم
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ػز ؿ اثؼجداض اثطؼزـ عجك ادميكض  هسظك قكنؾق عس ؾنق ػطشؾنقن ػحندا عجنك أضكضنظك       

اثؿداقق ػاثفداػف. طرغ احلسص غكطد عجك اثةذص اثرـ تدففع ضؼزؽق ت ضةؾح ثؼا تظك 

 اثؼطشؾق.

ثقؼدؾننق قنند تشظننؿ دفسفننق احلقننكنر ثننؼز ضننؼزؽقن ػاننرز دننص دطننكػاف امسمذننق ا      

اثؼطشؾنننق  كمسمذنننق اثنننيت صكسننن  فجطنننطني. ػتشةنننع طني أض قنننفا ضنننؼزؽق قنننؼف ثجفننندػ    

اإلضننسانؾجؿ.  ننب تؿننخؾ  اثسؤؽننق ثتؿننخؾ  ادضننرتاتؾجؾق. ػقنند  ؾشنن  عذجؾننق ضننؾا    

 اثقدع أض اكقكػدق اثًجططؾشؾق دتؿجق  ككقكػدق اثؼطشؾق اثجةشكسؾق ػاثطؼزؽق.

 توضيح:

ح اك تجا فبسؽكب عص سظجظنك اثًبنسـ.   فتخ  ضؼزؽق أ ؼا ظك  كثد دػف - 1

حكننسسك أدطننؾق ت دبتةننق امضنند أثقننك فؾظننك مسننؾ  اثقكضننر قؿننكند دشظننك تقننددؼان  

تقننددؼا. ػأدطننؾق ت دنندزج جكدفننق ادػننر أثقننك فؾننع نذننؼا ازػؽننؼ قؿننكندغ. اننكض  

امػخ قكادكب دص امزض احملتجقن ػاثةكسؿ قد صسج دشظك طني احملؾ  اثفس ؿ. فظح انكض  

هكب مسع  قؿ ت ػطشع ػاثةكسؿ نقكب مسع صسج دص ػطشنع  شاز ضنؼزؽق فؾؿنح    امػخ خمط

احلطننؾا ػاكطننساض عطننك اع حشننك ػػفننؼا دننص امزض احملتجننق. ت طننرا اثطننؾكل قةجنن    

ضؼزؽق شؽكزف عصدؿ  ػكزف. ػد ؽفا تشمنؾر عصدنؿ  ػنكزف دنالمتساب ت  نيفػ  أض حنصص       

فد اثطؼزـ ػاثػ ؿؾك  اثجةشكسؾق اثيت اع ػًح عص اػز عصدؿ  ػكزف. ػتػظد قؼف اثؼ

حكس  اكالمتس ػدشظك أسؾظ سقكؽن أسظك اكسن  تفنس  دنك تسؽند دنص اكنالمتس. عصدنؿ        

 ػنننكزف دةنننح زجنننكخ ّكفنننتظر اك نننك سا  اكساصؽنننق دنننشظر طػشكضنننؾؼ ضنننؾجؼسؾع اثبكتنننب  

 ادؽطكثؿ اثرـ أضظ احلصص ادغرتااؿ ػسػس  اتةع. 

تتبسز ت اكقكد  اثًجططؾشؾقن ػدشظك دقكد  عكاخ مسنكزفن أفبنكز أ نؿ     – 2

 طؽكا. ػدشظك ثؼز اثفسص. ػطسبكز اعر اثطؼزؽني فجططني. اتب أ ؼ طؽكا ت دراساتنع 

أض اثقطنكز   كبتشكضنؾ دمسع " ؽجر اثندعر دنص أـ  جند غنقؾر.      1935أض اثقطكز ُقتح ضشق 

. ػأض ضؼزؽق ت فجططني ق دطجخقدقكػدظ ضػأ كدستداصن   جدغ اكقؾدأتك دص ضؼزـ 

 ناكس ن  كثسػر دص ادستداصن تججو اثًجططؾشؾني اهلكز ني دص أحبكز اثلؽطكسؾني

ضننفؾد اثفننكفن ػدننشيف اثننسؽظ ؾننكحب قؿننؾدف      كبتشكضننؾدػختًننؾظر عننص اثًسسطننؾني.   

 ر طسشك سظؼل اثمالدك"ن اثيت زااطك اكفتقجؼض ت فجططني. "ؽكاالز اثطجص صؾه

: " ؽظبه أـ سمكز عس ؿ ثشجندف اثػنفب اثًجطنطؾا ت عؿنؾكض     طؽكا ػاتب أ ؼ

ن  نندأ  ت ضننؼزؽق  إقننساص اثطننتني ؽؼدننكب     1936أض استًكقننق ضننشق  دتجننكطالب . 1936

 اثقنكػقجؿ فنؼشـ   طرضنؼزؽؼض ػعساقؾنؼض قنكا   فؾظنك  تطنؼغ  ػاستقج  طني فجططني. ػدشظك 

عننص اإلسبجؾننص.    ن ػطننسهص هلننك اثكننةكن اثفساقؾننؼض اثؼطشؾننؼض اثطننالح ضننساب      اثطننؼزـ



 الوختث الثقافيث"عزمي ةشارة وحخريب دور  84عن كخاب عادل سمارة "ححج خط 

 

 

اسطخب اثقنكػقجؿ ػاكتطؼعنؼض مض اهلؾهنق اثفس ؾنق اثفجؾنكن اثًجطنطؾشؾقن طجةن  طسظنكم         

ادستًكقننق "اػض قؾنند أػ غننسن"  شننكم عجننك سنندام اكجننة اثطننفؼاـ عةنند اثفصؽننصن ػاكجننة   

اكتطننؼعني اثفننسص ت دؿننؾدف     ػقننفػػننكشـن ػامدننيف عةنند اعن ػاإلدننكز  ؾننك!     

شػهز أ ننؼ طؽننكا احلقؾقننق    .فهجننندتظر اثقننسل اثًجطننطؾشؾق   إل ننكاتظر صننالخ ادسطننخكصن  

 . طني اثػفب اثًجططؾا" "اثدػخ اثفس ؾق ػجظ  سدام عجشؾكبفبتب: 

"صطه اثةقق  كمسمذق اثفس ؾق اثنيت " تطنكعدسك ت تجنة اثطنشق".      أ ؼ طؽكا: ذاسػ

 تطؼغ قةكندتجكطالب  ن1947" ؽطكعد اثػفب اثًجططؾا ت ضشق  أض أحداب كػااع

قجفنق   ؼااحتجن ػ قنكتجؼا اهلكػكسنكغ.   ني ضنؼزؽ ني ػضؾكضنؾ ني ػأطةكم ػطالص ػنكدنيػدفجذ

 ػدنشظر قكتجؼا دطتفذسف عني شؽتؾرن ػضشدػا أطح ضفطعن ػعني اثؿًؿك . ػؽصن جده

أاؽب اثػؾػبجؿ ػصجؾح االع ػأاسز احلؼزاسؿ ػعةد احلذؾد اثطساج ػدؿطًك 

دػنذكز طنكؽساضن ػاذجنؼا اثتن دس     احتجنؼا  . ػمحدػض ػعةد اثؼنا قشنؼ  ػنذند ؾنًك    

  .عجؾظر ت مسر

ػاؾنننج  اثننندػخ اثفس ؾنننق زفكنننظك دنننده     1948"ػ فننند حنننسص  ػاتنننب أ نننؼ طؽنننكا:   

 اثًجططؾشؾني  كثؼضكنح اثيت ؽداففؼض  ظك عص أسًطظر". 

   ػؽًرتض أد ؽبسز اثؼطا اثتقددؿ تجة امفبكز. 
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 :يف تفسري التخلف -أواًل

يف بًٛغ َضت٣ٛ َعني يف زتاٍ أٚ أنجرز   ، ع٢ً إطالق٘، ٖٛ ايتكصري«ايتخًف»

 .. .يف ٖذٙ اذتٝا٠. ٚيف ايفكزات ايتاي١ٝ عزض يٓعزٜات تفضري ايتخًف شتتصز

    ٞ )رمحر٘ ا(  إٔ ايتخًرف يف    ٜالسغ ارتبري االقتصرايٟ ايرتنتٛر رَرشٟ سنر

 .. 1ايبًررتإ اتختًفرر١ ن ٜهررٔ سايرر١ أبتٜرر١ تتضررِ بٗررا ٖررذٙ ايرربالي يَٚررا  يٕٚ  ريٖررا)   

)اذتيررار٠  َررٔ ٖررذٙ ايبًررتإ نررإ َٓبعررا  يًشيررارات ايععُٝرر١ ايكت رر١ فٗٓرراى عررتي

ايفزع١ْٝٛ يف َصز، سيار٠ أعٛر يف بابٌ، ٚاذتيار٠ اهلٓت١ٜ ايكت ر١...ا( . نُرا   

إٔ  ايب١ٝ ٖذٙ ايبًرتإ ناْرت تتُٝرش بايتكرتّ ٚايتٓرٛي يف ٖٝهرٌ ايفْتراز يف ايفر ات         

ايتٍٚ )اتتخًف١  يف ايتخٌ ايعراتٞ   اييت صبكت منٛ ايتٍٚ اتتكت١َ. بٌ إٕ ْصٝب ٖذٙ

نإ أنرب َٔ ْصٝب ايتٍٚ اييت تؤيف ايّٝٛ ايعان اتتكتّ.. فُجال ، تزادر  ْصرٝب   

ّ. يذيو، فكت تضا٤ٍ 1961% يف عاّ 22ّ، إىل 1851% يف عاّ 65ايتٍٚ اتتخًف١ َٔ 

فٗراو ٚنٝرف ْغر     َاذا ستخ يف ٖرذٙ ايرباليو َٚرا ايرذٟ خً     »ايتنتٛر رَشٟ سنٞ: 

خًف فٝٗاو ٚنٝف تطٛر ٚحتت أٟ ظزٚف تٓا٢َ فٝٗا ايتخًفو ثِ قزر ايرتنتٛر  ايت

سنٞ أْٓا إذا ْعزْا إىل سصاي ايفهز ايتُٟٓٛ يف ٖذا ارتصٛص، فإْٓا ْعجز عًر٢  

إدابات عاف١ٝ هلرذٙ ايتضراتالت، ٚ اٜر١ َرا يف ا َرز، صرٛف صترت ْٛعرا  َرٔ ايتشًٝرٌ           

ٙ ايررتٍٚ، يٕٚ إٔ ْعجررز عًرر٢ دٗرراس  االْتكررا٥ٞ يضٚعرراي االقتصرراي١ٜ ٚاالدتُاعٝرر١ هلررذ 

ثررِ ٜتٓرراٍٚ ايررتنتٛر سنررٞ بايغررز  «. حتًًٝررٞ َكٓرر  عٝررب عًرر٢ ايتضرراتالت ايضررابك١

ٚايٓكرت سضرر١ اااٖررات صررا٥ت٠ تفضررز ايتخًررف َررٔ َٓعررٛرات دش٥ٝرر١ َضررطش١.. أٍٚ  

ٖذٙ االااٖات ٖٛ اعتبار ايتخًف ساصٌ مجر  ارات ايتخًرف، ٚثاْٝٗرا ٖرٛ اعتبرار       

ٗرا ٖرٛ اعتبرار ايتخًرف تر خزا  سَٓٝرا ،       ج٥ٝر١ ٚارتًرٌ ايكطراعٞ، ٚثاي   ايتخًف ْتٝذ١ يًجٓا

ٚرابعٗا اعتبرار ايتخًرف ْعراّ عُرٌ ٜكرّٛ عًر٢ عالقرات صربب١ٝ َضرطش١ ٜٚعُرٌ عًر٢            

إْتررراز ايتخًرررف تهزٜضررر٘، ٚخررراَط االااٖرررات يف تفضرررري ايتخًرررف ٖرررٛ االاررراٙ        

  2اتضٛصٝٛيٛدٞ ٚايضٝهٛيٛدٞ.)

يف تفضري ايتخًف، تكّٛ ْعزٜات َترص١ بايفعاف١ إىل تًو االااٖات ارتُض١ 

أاايٝر١  ايتبع١ٝ، ٖٚرٞ تتفرل يف حتًٝرٌ االقتصراي ايضٝاصرٞ يًتُٓٝر١، ٚإبرزاس تر ثري ايز        

ايٓا١َٝ، ٚاي نٝش ع٢ً اذتٌ االع انٞ ايجٛرٟ، ٚدعًر٘  ايتٚي١ٝ ع٢ً ختًف ايتٍٚ 

ْتٛس، أصاصا  تعادت١ َغهالت اجملتُعات اتتخًف١. ٚقت ُعّزفرت ايتبعٝر١ َرٔ قبرٌ صرا     

اذتاي١ اييت ٜهٕٛ فٝٗا اقتصراي  »ٖٚٛ أست اتفهزٜٔ ايبارسٜٔ يف ٖذٙ اتترص١ ب ْٗا 

   ٘ ٚقرت  «. يٚي١ َا َتٛقفا  ع٢ً ايتطٛر ٚايتٛص  يف اقتصاي آخز ٜهرٕٛ ا ٍٚ خاعرعا  ير

ٖٚرٞ ايرتٍٚ ايزأاايٝر١ اتضرٝطز٠ عًر٢       centerَٓعزٚ ايتبعٝر١ برني يٍٚ اتزنرش     َّٝش

ٚ      peripheryاهلاَػ االقتصاي ايتٚيٞ، ٚيٍٚ  َرِٓٗ  ٖٚرٞ ايرتٍٚ اتتخًفر١ ايتابعر١ هلرا. 



 عبد الوهاب محمود المصريأ. 

 

 

)ايريت تٗرتِ بتراصر١ تر ثري      Structural Dependency ٝرش برني ايتبعٝر١ اهلٝهًٝر١     َٔ 

ايعالقررات االقتصرراي١ٜ ايتٚيٝرر١ يف ارتررارز عًرر٢ ايبٓٝررات اجملتُعٝرر١ ايتاخًٝرر١، َجررٌ         

)ايررريت  External Dependencyايطبكررات ٚعالقررات ايفْترراز ، ٚايتبعٝرر١ ارتاردٝرر١      

 Internalتزنررش عًرر٢ عالقررات يٍٚ اهلرراَػ برررتٍٚ اتزنررش، ٚايتبعٝرر١ ايتاخًٝرر١        

Dependency     ايرريت تٗررتِ ةعادترر١ يٚر قٝررايات ايررتٍٚ ايٓاَٝرر١ اتضررتفٝت٠ َررٔ تبعٝرر١(

يٚهلا يًزأااي١ٝ ايتٚي١ٝ . ٚتالسغ َترص١ ايتبع١ٝ إٔ يٍٚ اتزنش سككت ايتطرٛر يف  

فهُررا ٜررؤيٟ ايٓعرراّ ايزأاررايٞ ياخررٌ ايتٚيرر١   .ػ بررايتخًف..سررني ابتًٝررت يٍٚ اهلرراَ

فكرررار ايطبكرررات  إ  ايطبكرررات ايبٛردٛاسٜررر١ عًررر٢ سضرررا    ايٛاسرررت٠ إىل حتضرررني ٚعررر 

ايهايس١، فإٕ ايٓعاّ ايزأاايٞ عًر٢ ايصرعٝت ايرتٚيٞ قرت أي٣ إىل حتكٝرل ايتطرٛر       

 . ٚتزفض  ايبٝر١ َفهرزٟ َترصر١    3ع٢ً سضا  تهزٜط ايتخًف يف يٍٚ اهلاَػ)

تبعٝررر١ فهرررز٠ ايتُٓٝرررر١ ايزأاايٝررر١ اتضرررتك١ً أٚ ايتابعرررر١، ٜٚعتكرررتٕٚ إٔ ايتطبٝررررل      اي

االعرر انٞ ٖررٛ ايُٓررٛذز ايٛسٝررت ايررذٟ  هررٔ إٔ شررزز يٍٚ اهلرراَػ َررٔ بررزاثٔ         

  . 4ايتخًف، ٚإٔ ايُٓٛذز ايزأاايٞ ٖٛ َصتر يتخًف يٍٚ اهلاَػ ٚيٝط يتُٓٝتٗا)

يعكًررٞ ٚايتخًررف اتعررزيف   ٚضتررٔ إذ ْالسررغ إٔ يًتخًررف أْٛاعررا  عررت٠، ايتخًررف ا   

، ةا ٖٛ «ايتخًف ا خالقٞ» ٚايتخًف االقتصايٟ، فإْٓا ْز٣ إٔٚايتخًف ا خالقٞ 

ايتخًررل بررايكِٝ االخالقٝرر١ اهلابطرر١ )نايفضرراي ٚاالصررتوالٍ ٚايتعرران ٚايتُصررً   ٖررٛ 

 ا صٛأ ٚا خطز بني أْٛاي ايتخًف نًٗا!!!

 :يف معايري التقدم -ثانيًا

  .5ب١ٝ، ٚيهٓٗا  ايبا  َا تتعزض يالضتزاف ٚايتغٜٛ٘)ظاٖز٠ إعا« ايتكتّ»

ٜالسررررغ اتررررتٜز ايعرررراّ ا صرررربل يًُٓعُرررر١ ايعزبٝرررر١ يً بٝرررر١ ٚايعًررررّٛ ٚايجكافرررر١    

ٕ    )ايٝهضٛ ، ايعان ا ْجزٚبٛ صرعٞ ايفْضرإ   » يٛدٞ ايرتنتٛر ستٝرٞ ايرتٜٔ صرابز أ

قرررتِٜ الصرررت٦ٓاظ ايطبٝعررر١، يفعرررا  يغرررّزٖا، ٚاصرررتتْا٤ّ رتريٖرررا، ٜٛظ رررف يف ذيرررو         

خصا٥صرر٘ ايٓٛعٝرر١، َررٔ قررتر٠ عكًٝرر١، َٚررٔ خٝرراٍ َٓررتر، ٜهتغررف بُٗررا قررٛاْني         

ُّٞ َعارف٘، َٚٔ ذانز٠ سيار١ٜ ٜضرتذُ  بٗرا خرربات اتاعرٞ،  ترت       ايطبٝع١، ٜٚٓ

َٓٗررا إىل دتٜررت ٜٛادرر٘ برر٘ ساداترر٘ اذتٜٝٛرر١ ٚاالدتُاعٝرر١ ٚاتعٜٓٛرر١. ٖررذا ايضررعٞ ٖررٛ    

ّٛر، ٖٚٛ ايتكتّ، ٖٚٛ ايٓٗي١، ٖٚٛ ايت١ُٝٓ) .. ٜٚكٍٛ ايرتنتٛر ْراير فزدراْٞ     6ايتط

  «.7يف اتٓش٢ ذات٘:  هٔ اعتبار ايت١ُٝٓ َفَٗٛا تكاربٝا  يًتكتّ)

ٌٖ ٜبتٚ اجملتُ  َتكرتَا   »ٜٚتضا٤ٍ اتفهز ايتنتٛر صًُٝإ عبت اتٓعِ قا٥ال : 

 سٛايرر٘ االقتصرراي١ٜ ادتٝررت٠ َٚضررت٣ٛ ايزفاٖٝرر١ ايررذٟ ٜررٓعِ برر٘ ا فررزايو أّ ٜهررٕٛ       

كط سني تضٛيٙ َٓع١َٛ صٝاصر١ٝ تتبٓر٢ ايكرِٝ ايًٝربايٝر١ ناذتزٜر١      اجملتُ  َتكتَا  ف
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ٚايت كزاطٝرررر١ ٚسكررررٛم ايفْضررررإو أّ إٔ اصررررتختاّ تهٓٛيٛدٝررررا ايعصررررز اذتررررتٜح 

ٚايتٛاصٌ َعٗا َٔ قبٌ عُّٛ اجملتُ  ٖٛ َا ٜٓعت٘ بٛصف اجملتُ  اتتكتّو أّ ٜهٕٛ 

٘ اتختًفرر١ يف ايفررٔ ايجكررايف اتزٖررف بتذًٝاترر ايتكررتّ أخررريا  صررف١ يًُذتُرر  ذٟ اذتررطّ 

ايٛاقر   »ثِ عٝب ايتنتٛر صًُٝإ عبت اترٓعِ قرا٥ال :   «. ٚايفهز ٚا ي  ٚاتٛصٝك٢و

ٖررٛ إٔ اجملتُرر  اتتكررتّ ٖررٛ نررٌ ذيررو َعررا . ٚيهررٔ اذتاصررٌ ايٝررّٛ ٖررٛ إٔ بعررض            

اجملتُعات متتًو أست أٚ بعض ٖذٙ اتعاٜري يٕٚ ا خز٣. ٚهلذا، ٜصعب ٚدٛي سرتٚي  

تُ  اتتكتّ ٚاجملتُ  اتتخًف بكتر َا ٜصعب إصتار أسهاّ فاص١ً ٚقاطع١ بني اجمل

  «.8َطًك١ تي  زتتُعا َا يف قا١ُ٥ اجملتُعات اتتكت١َ أٚ اتتخًف١ )

ظراٖز٠ ادتُاعٝر١ تعررب    »، ٖرٛ:  «َٛصرٛع١ اهلرالٍ االعر ان١ٝ   »ٚايتكتّ، سضرب  

ادٝرر١ عرٔ اْتكراٍ اجملتُرر  ايبغرزٟ إىل َضررت٣ٛ أرقر٢ َررٔ سٝرح ايجكافرر١ ٚاتكرتر٠ ايفْت      

  «.9ٚايضٝطز٠ ع٢ً ايطبٝع١)

ٍٕ عت٠.. فايتكتّ باتع٢ٓ ايفًضفٞ رأ٣ ايٓٛر يٝعّبز عٔ ْٛي  ٜٚالسغ إٔ يًتكتّ َعا

ّٛر ايفْضررا١ْٝ ٚتكررّتَٗا يف َررتارز اذتيررار٠ بغررهٌ َٓررتعِ ٚضتررٛ         َررٔ ايف ررإ بتطرر

ا فيٌ. ٚقرت نرإ ذيرو عٓصرزا  دتٜرتا  يف ايرتفهري ايفْضراْٞ باتكارْر١ َر  فهرز           

ايٛصط٢. ٚقت اْبجل ٖذا االعتكاي بتكرتّ ايفْضرا١ْٝ ضترٛ ا فيرٌ َرٔ ايغرعٛر       ايكزٕٚ 

ب ٕ ايفْضإ صارت ير٘ قرتر٠ أنررب عًر٢ ايضرٝطز٠ عًر٢ ايطبٝعر١ بٓتٝذر١ تكرتّ ايعًرِ           

ٚايتهٓٛيٛدٝا. أَا ايتكتّ باتع٢ٓ ايفٜتٜٛيٛدٞ فٝكرّٛ عًر٢ صرالس١ٝ ايعكرٌ ٚأُٖٝتر٘      

سزٜررر١ ايفرررزي، َٚزْٚررر١ اذترررزاى    ٚقُٝتررر٘ باتكارْررر١ َررر  ايفهرررز ايالٖرررٛتٞ، ٚعًررر٢   

االدتُررراعٞ، ٚايعتايررر١ االدتُاعٝررر١، ٚأَرررا ايتكرررتّ بررراتع٢ٓ االقتصرررايٟ فٝكرررّٛ يف       

ايٓعزٜات ايزأااي١ٝ ع٢ً حتزٜز ايتذار٠ ٚحتزٜرز االقتصراي َرٔ عروط ايتٚير١. ٖٚرٛ       

ٜكررّٛ يف ايٓعزٜررات االعرر ان١ٝ عًرر٢ تررتخٌ ايتٚيرر١ بغررهٌ عرراّ، ٚٚدررٛي صٝاصرر١      

 شتطط١ يًت١ُٝٓ. 

إٕ َتٛصررط يخررٌ ايفررزي ٚفررل ٖررتفٓا  »ٍٛ اتفهررز ايررتنتٛر عررايٍ سضررني:  ٜٚكرر

فاتعٝار ايز٥ٝضٞ ٖٛ االصرتكالٍ   ؛يًتكتّ ٚايتخًف ز٥ٝط ايبعٝت يٝط اتعٝار ايز٥ٝطاي

  «.11)سيارٜا  ٚصٝاصٝا  ٚاقتصايٜا  . أٚ ايتبع١ٝ)

عًُٝرر١ إْترراز اتعزفرر١ ٖررٞ ايتشررتٟ اذتكٝكررٞ » ٜٚؤنررت اتفهررز ايضررٝت ٜضررني إٔ

يًُذتُعات ايفْضا١ْٝ يف ايكزٕ اذتايٟ ٚايعغزٜٔ، ٚصٝصب  َعٝار ايتكتّ ٖٛ ايفزم 

  «.11بني َٔ ٜعزفٕٛ َٚٔ ال ٜعزفٕٛ)َا 

ٜٚز٣ ايتنتٛر إبزاِٖٝ عشات٘ )ايٓا٥رب ا ٍٚ يرز٥ٝط ايبٓرو ايرتٚيٞ صرابكا   إٔ      

 ارٟ..ٖٓاى عغز٠ َعاٜري يكٝاظ ايتكتّ اذتي
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 أٚهلا طزٜك١ تصزف ايٓاظ يف ايطزٜل ايعاّ.

 ٚثاْٝٗا َت٣ تٛافز ْٚعاف١ يٚرات اتٝاٙ يف ا َانٔ ايعا١َ.

 ٚثايجٗا ٖٛ نٝف١ٝ تعاٌَ ايٓاظ َ  ايكُا١َ.

 ٚرابعٗا ٖٛ نٝف١ٝ سصٍٛ ايٓاظ ع٢ً ارتتَات ايعا١َ.

 ٚخاَضٗا ٖٛ طزٜك١ سٌ اتٓاسعات بني ايٓاظ ٚيٚر ايكيا٤ يف ذيو.

 صٗا ٖٛ َت٣ اس اّ ايكإْٛ بصٛر٠ عا١َ.ٚصاي

ٚصررابعٗا ٖررٛ طزٜكرر١ ايتعاَررٌ َرر  َررٔ شتًفررٕٛ يف ايررتٜٔ أٚ ايًررٕٛ أٚ ايررزأٟ أٚ       

 َضت٣ٛ ايجز٠ٚ.

 ٚثآَٗا ٖٛ ْعز٠ ايٓاظ إىل اتزأ٠ ٚايطفٌ ٚاتعٛقني.

ٚتاصعٗا ٖٛ َت٣ إسضاظ ايٓراظ بيرزٚر٠ افافعر١ عًر٢ ايب٦ٝر١ ٚقٝراَِٗ فعرال        

 بافافع١ عًٝٗا.

ٜٓعرزٕٚ إىل   ٚعاعزٖا ٖرٛ نٝفٝر١ تعاَرٌ ايٓراظ َر  ثكرافتِٗ ارتاصر١ ٚنٝرف        

  .12)أْفضِٗ ٚإىل ا دٓيب

ٜكٍٛ ايعران   ،ْٚٓٗٞ ٖذٙ ادتش١ٝ٥ بذنز َكَٛات ايتكتّ ع٢ً ايطزٜك١ ايصٝين

إٕ ايتكرتّ ايتهٓٛيررٛدٞ ايزا٥ر  ايررذٟ   »ا نراي ٞ ايرتنتٛر َٝٓررا برتٜ  عبررت اتًرو:     

االقتصايٟ بطبٝع١ اذتاٍ ، ن ٜهٔ ٚيٝت بي  صرٓٛات   )ٚايتكتّ بًوت٘ ايصني سايٝا

أٚ بي  خطط سض١ٝ، بكتر َا نإ ٚيٝت فهز َرترٚظ عررب أدٝراٍ عتٜرت٠. يكرت      

قاَررت اذتهَٛرر١ ايصرر١ٝٓٝ بتٛسٜرر  َٓغررٛرات عًرر٢ ادتُٗررٛر يٝكزأٖررا، صررذًت فٝٗررا    

، ٚناْرت ٖرذٙ اتبراي     «َبراي  ايصرني ايٓاٖير١   » اثٓيت عغرز٠ ٚصر١ٝ أطًكرت عًٝٗرا    

:ٖٞ 

 صز يف طزٜل ايفي١ًٝ.ر ر1

 اسًف إٔ توضٌ عار ايٛطٔ.رر 2

ّٗز ْفضو َٔ ا ٖٚاّ ٚارتزافات.رر 3  ط

 ال تغِ  ٚال تضتختّ ص٣ٛ َٓتذات بًتى.رر 4

 أصً  ايطزم بعٓا١ٜ.رر 5

 اسري ا عذار بهجز٠.رر 6

 ال تتخٔ ٚال تضهز ٚال تكاَز.رر 7

ّٛي ْفضو ع٢ً ايٓغاط ٚاتعٝغ١ ايبضٝط١.رر 8  ع
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   دضُو يٝك٣ٛ ٜٚهٌُ.يّررر 9

 اعنت أنرب اعتٓا٤ بايٓعاف١. -11

 اْغز ايتعًِٝ بني َٛاطٓٝو. -11

  .13اعٌُ تا فٝ٘ خري ٚطٓو ٚباليى) -12

 ٚد١ٗ ْعز يف ايتخًف ٚايتكتّ -ثايجا 

َرا قُٝر١   »تضا٤يت إست٣ ايضٝتات ايفزْضٝات يف اصرتفتا٤ أدرزٟ سرٍٛ ايتكرتّ:     

ايتكتّ إذا ن ٜكتّ ايعٕٛ يًذاْب ايفْضاْٞ يف ايفْضإو ٌٖٚ ٜزتكٞ ايفْضإ إىل ساٍ 

أفيٌ عٓتَا ٜضرتختّ ايوضراي١ ا ٚتَٛاتٝرو ٚادتٝٓرش ٚقُصرإ ايالنٛصرت ايريت ال        

ًر٢ ايفْضرإ ادتٗرت ايعيرًٞ، إال أْٗرا      حتتاز إىل ايهٟٛو سكا  إٕ اذتيار٠ ٚف رزت ع 

عك رررتت سٝاتررر٘ عًررر٢ ايصرررعٝت ايٓفضرررٞ، ٚال ْرررترٟ باييررربط إٕ نٓرررا قرررت تكرررّتَٓا     

  «.14فعال و)

ٚضتررٔ ْررز٣ عررُٔ ْطررام ايررزي عًرر٢ تضرراتالت ٖررذٙ ايضررٝت٠ ايفزْضرر١ٝ ٚأَجاهلررا      

اتتضررا٥ًني، إٔ دررٖٛز ايتكررتّ ٖررٛ، باختصررار عررتٜت: حتكٝررل أفيررٌ إعررباي، برر ع٢ً  

 ...عتٍ َٓاخ، ٚفُٝا ًٜٞ بعض َٔ ايتفاصٌٝ يف ذيونفا٠٤، يف أ

 فيما يتعلق بأفضل إشباع:رر أ

إٕ يإلعرررباي ا فيرررٌ عرررت٠ أٚدررر٘ أٚ اًٝرررات، َٚرررٔ أبزسٖرررا: إعرررباي سادرررات    

ا نجزٜرر١ ايفكررري٠ ال إعررباي سادررات ا قًٝرر١ ات فرر١، ٚإعررباي اذتادررات اذتكٝكٝرر١ ال   

١ٜ قبرررٌ إعرررباي اذتادرررات  اييرررزٚر إعرررباي اذتادرررات ايُٖٛٝررر١، ٚإعرررباي اذتادرررات   

 ايهُاي١ٝ.

ٖٚذا ٜعين ع٢ً صبٌٝ اتجاٍ: إْغا٤ اتضرانٔ ايغرعب١ٝ برتال  َرٔ إْغرا٤ ايفرٝالت       

ايفاخز٠، ٚإعباي اذتادات اذتكٝك١ٝ اييت حتفغ ايٓفط ناذتاد١ إىل ايوذا٤ اتفٝت 

ٚايهضا٤ اتٓاصب بتال  َٔ إعباي اذتادات اي١ُٖٝٛ ايريت تبترتعٗا أالعٝرب اتعًرٓني،     

إْغا٤ ايطزم ايزٜفٝر١ برتال  َرٔ اصرترياي ايضرٝارات ايفراخز٠ )عرُٔ ْطرام َرا ٜضر٢ُ           ٚ

  .15اتفاع١ً بني تهٓٛيٛدٝا اييزٚر٠ ٚتهٓٛيٛدٝا ايزفاٙ  )

 فيما يتعلق بأعلى كفاءة: –ب 

ٜتطًررب حتكٝررل ايهفررا٠٤ ايعايٝرر١ يف إعررباي اذتادررات، حتكٝررل ا ٖررتاف ب قررٌ     

 ١ٝ٦ٝ ٚصٝاص١ٝ ممه١ٓ.نًف١ اقتصاي١ٜ ٚادتُاع١ٝ ٚأخالق١ٝ ٚب
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فع٢ً صبٌٝ اتجاٍ: حتضرب ايهًفر١ اتايٝر١ يفْغرا٤ أٟ َغرزٚي أٚ َؤصضر١ بضرعز        

ايضٛم ايضا٥ت، ٚيهٔ ٖذا ايضعز ال  جٌ ايهًف١ اذتكٝك١ٝ اييت ٜتشًُٗا االقتصاي 

ايررٛطين، ٚال ٜعهررط ايٓررتر٠ ايٓضررب١ٝ يًُررٛاري االقتصرراي١ٜ اتتاسرر١ ) صرربا  أبزسٖررا   

يررر١ ، فرررال سكرررل االصرررتوالٍ ا َجرررٌ يًُرررٛاري االقتصررراي١ٜ، االستهرررار ٚترررتخٌ ايتٚ

ٚبايتررايٞ فإْرر٘ ال سكررل ايتررٛاسٕ االقتصررايٟ. يررذيو، فإْرر٘ َررٔ اييررزٚرٟ اصررتختاّ      

ايرريت تعهررط ْفكرر١ ايفزصرر١  Shadow Pricesا صررعار ايتخطٝطٝرر١ أٚ أصررعار ايعررٌ 

َرٔ أدرٌ    اييت ٖٞ ايفزص١ اتيٝع١ باصتختاّ َرٛري ْراير   Opportunity costايبت١ًٜ 

  .16 زض َعني بتال  َٔ االصتختاّ ايبتٌٜ ا َجٌ)

عاصز ايرتنتٛر َضرعٛي   ٚفُٝا ٜتعًل بايتهٓٛيٛدٝا )أٚ ايتكا١ْ ، ٜكٍٛ اتؤرخ ات

ثبت ايٝابإْٝٛ، نُا ٜجبت ايصرٕٝٓٝٛ ٚايهٛرٜرٕٛ ٚاهلٓرٛي يف اتزسًر١     أيكت »عاٖز: 

الت االدتُاعٝرر١. ايزآٖرر١، إٔ ايتهٓٛيٛدٝررا يٝضررت اتفتررا  ايضررشزٟ ذتررٌ اتغرره     

 ٚ تهٓٛيٛدٝررا قررت ٜفتكررت إىل ايكررِٝ ايزٚسٝرر١ ٚايفيررا٥ٌ    اينُررا إٔ اجملتُرر  اتتطررٛر 

 ، برٌ إٕ اصرتختاّ اتشٜرت َرٔ     17ا خالق١ٝ اييت ستراز إيٝٗرا االصرتكزار االدتُراعٞ)    

ايتهٓٛيٛدٝا اتتكت١َ ٜفاقِ َغه١ً ايبطاي١، فٝصب  يشاَا  اي نٝش ع٢ً اتغرارٜ   

يعُايرر١، بررتال  َررٔ اي نٝررش عًرر٢ اتغررارٜ  ذات ايهجافرر١ يف رأظ  ذات ايهجافرر١ يف ا

اترررراٍ أٚ يف ايتهٓٛيٛدٝررررا نُررررا عررررزٟ عرررراي٠. ٚا خطررررز َررررٔ ذيررررو نًرررر٘، إٔ      

ايتهٓٛيٛدٝا يٝضت سٝاي١ٜ قُٝٝا .. فٗٞ حتٌُ قِٝ اجملتُ  ايذٟ أْتذٗا، ٖٚٞ تعٌُ 

ي، يتعُرٌ يف  نشصإ طزٚاي٠، فتخزز َٔ دٛف٘ ايكِٝ ايوزٜبر١ إىل اجملتُر  اتضرتٛر   

  . يرذا، فرإٕ َرٔ اييرزٚرٟ يا٥ُرا اي نٝرش عًر٢       18قُٝ٘ ايٛط١ٝٓ ايتخزٜب ٚايترتَري) 

ذات فا٥ت٠ ع١ًُٝ َباعز٠ يف تًب١ٝ اذتادات االدتُاعٝر١  « تهٓٛيٛدٝا ست١ًٝ ٚظٝف١ٝ»

 اذتكٝك١ٝ.

نذيو فإْ٘ البرت َرٔ إٔ ٜؤخرذ بعرني االعتبرار أٜيرا ، تزعرٝت اصرتختاّ اترٛاري          

االقتصرررراي١ٜ، الٝررررح ال ٜررررؤيٟ ايففررررزاط يف اصررررتختاّ ايتهٓٛيٛدٝررررا إىل تفرررراقِ      

اتغهالت ايب١ٝ٦ٝ يف ٖذا ايعصز )نايتصشز، ٚايتًٛخ، ٚفكتإ اتصاير ايٛراث١ٝ . 

 زث٘  َٔ اتٛاري االقتصاي١ٜ.ٚسزَإ ا دٝاٍ ايكاي١َ َٔ ْصٝبٗا)ايذٟ عب إٔ ت

ٚيعرررٌ َرررٔ ايبرررتٜٗٞ إٔ أٜررر١ عًُٝرررات تورررٝري تُٜٓٛررر١ البرررت إٔ تزاعرررٞ االعتبرررارات 

ايضٝاصرر١ٝ، فررال تررؤيٟ َٓررذ ايبتاٜرر١ إىل تررٛتزات سرراي٠ بررني ا قًٝرر١ ات فرر١ ٚا نجزٜرر١  

ايفكري٠ فتذٗض ادتٗٛي اتبذٚي١. فُٔ اذته١ُ حتاعٞ ايبتا١ٜ بتٓفٝذ اتغارٜ  ايريت  

هاصررب يضنجزٜرر١ ٚخضررار٠ يضقًٝرر١، ٚايًذرر٤ٛ )بررتال  َررٔ ذيررو  إىل ايتررترٜر   فٝٗررا َ

  .19ٚعتّ إ يا  ا ق١ًٝ يف ايبتاٜات )
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 وفيما يتعلق بالعدالة: –ج 

إٕ ايعتايررر١ ٖرررٞ أّ ايفيرررا٥ٌ عٓرررت ايفالصرررف١، ٖٚرررٞ ايكُٝررر١ ا نررررب يف نرررٌ  

، ٚيف ايضٝاصر١  ايغزا٥  ايضُا١ٜٚ. ٚتتذ٢ً ايعتاي١ يف االقتصاي يف سضٔ تٛسٜ  ايجز٠ٚ

يف سضٔ تٛسٜ  ايضًط١، ٚيف ايكيرا٤ يف سضرٔ تٛسٜر  اذتكرٛم، ٚيف ايب٦ٝر١ يف سضرٔ       

 تٛسٜ  اتٛاري بني ا دٝاٍ.

ايفعررراف١ إىل أْٗرررا عرررزٚر٠  َٚرررٔ ايجابرررت عًُٝرررا  إٔ ايعتايررر١ عرررزٚر٠ تُٜٓٛررر١، ب  

فٗررٞ عررزٚر١ٜ يشٜرراي٠ ايطًررب ايفعرراٍ، ٚعررزٚر١ٜ يتشفٝررش ايعُررٌ اتٓررتر،          ؛أخالقٝرر١

ٚعررررزٚر١ٜ الصررررتتا١َ عًُٝررررات ايتُٓٝرررر١، ٚعررررزٚر١ٜ يتررررٛفري ايضررررالّ ٚاالصررررتكزار     

 االدتُرراعٞ، ٚعررزٚر١ٜ يًتُٗٝررت يت كزاطٝرر١ سكٝكٝرر١، ٚعررزٚر١ٜ يًشررت ممررا ٜضرر٢ُ  

  «.21االْفذار ايضهاْٞ)»

ايررتنتٛر صررعت ايررتٜٔ إبررزاِٖٝ ٚضتررٔ يعًُٝرر١ ايتُٓٝرر١ سضررب  إٕ اتعررٛم ايررز٥ٝط

٘  َعرر٘، ٖرر  اصررتوالٍ زتتُرر  جملتُرر  آخررز، أٚ    ؛ٛ االصررتوالٍ بهررٌ صررٛر٠ َٚضررتٜٛات

اصتوالٍ مجاع١ دتُاع١ أخز٣ يف ياخٌ اجملتُ ، َجٌ اصتوالٍ طبك١ يطبك١ أخز٣، 

« االصتوالٍ»أٚ اصتوالٍ ايزداٍ يًٓضا٤، أٚ اصتوالٍ اذتيز يًزٜف. َٚٔ ايٛاع  إٔ 

، فالبت إذٕ َٔ اي نٝش ع٢ً «ايعتاي١» ايذٟ ٖٛ ْكٝض« ايعًِ» اًٝات ٖٛ َٔ أبزس

 َهافش١ االصتوالٍ.

  



 عبد الوهاب محمود المصريأ. 

 

 

 :اهلوامش واملراجع

السغ أست ايعزفا٤ إٔ أَتٓا َضتُز٠ يف ايتخًف َٓذ ٚقت طٌٜٛ، ٚأْ٘ ال أٌَ يف رر  1

ٌ   اتضررتكبٌ اتٓعررٛر، فتضررا٤ٍ: تررز٣  تكررتَٗا يف دررني » ٖررٌ ايضرربب ٖررٛ أْٓررا ضتُرر

 وو!«ايتخًف

اْعررز: ايررتنتٛر رَررشٟ سنررٞ، فهررز ا سَرر١ )يراصرر١ يف أسَرر١ عًررِ االقتصرراي       رررر 2

، ص 1978ايزأاايٞ ٚايفهرز ايتُٓرٟٛ ايوزبرٞ ، ايكراٖز٠، َهتبر١ َرتبٛيٞ،       

 . 93-76ص

ايررتنتٛر عجُررإ ٜاصررني ايررزٚاف، َترصررتا ايتُٓٝرر١ ٚايتبعٝرر١ )أٚدرر٘ ايتبررأٜ بررني     رررر 3

، ايهٜٛرررت «يعًرررّٛ االدتُاعٝررر١ا» ايطرررز  ايٓعرررزٟ ٚايٛاقررر  ايتطبٝكرررٞ ، زتًررر١  

 .57-56، ص1989/، صٝف 2/، ايعتي/17اجملًت/

يعٌ َٔ أ ز  تفضريات ايتخًف، َا قاي٘ أست ايهترا  يف حتًًٝر٘  صربا  فغرٌ     رر 4

فكت رأ٣ أْٗرا أربعر١ أصربا  ٖرٞ: ايترتخٌ ا درٓيب، ٚايرتٜٕٛ،         ؛١ يف َصزايٓٗي

      ٟ ٛ  اذتهررِ اتطًررل، ٚايتخًررف. ٚيف عررزس٘ يًضررربب ايزابرر  ايررذ ، «ايتخًرررف» ٖرر

يرٔ أطٝرٌ يف ٖرذا ايبٓرت َر       »ٜهتفٞ بفكز٠ ٚاست٠ ٜٓٗٞ بٗا ايبشح نًر٘ قرا٥ال :   

 ْرر٘ َعررزٚف  أْرر٘ عًرر١ ايعًررٌ، ٚصرربب ا صرربا ، ْٚتٝذرر١ ايٓتررا٥ر. يررٔ أطٝررٌ فٝرر٘، 

فًٛ ن ٜهٔ ايغعب يف َصرز َتخًفرا ، يعرزف إٔ االصرالسات      ؛َٚطزٚم نجريا 

 ايٓٗا١ٜ، ٚيهإ فِٗ إٔ اترتارظ  اييت قاّ بٗا ستُت عًٞ صتصب يف صاذت٘ يف

ُّ ت أٚاليٙ  ٍٚ َز٠، ٚإٔ ادترٝػ عرِ عرباطا  َرٔ أبٓا٥ر٘ يًُرز٠       اييت افتتشٗا ع

ا ٚىل أٜيا . ٚأخريا  ٚيٝط آخزا ، إٔ َرا صٝشصرٌ َرٔ تطرٛر عًر٢ أرعر٘ صرٝعٛي        

بكضِ َٓ٘ عًٝ٘ بايٓتٝذ١، ٚإٔ افتٌ ا دٓيب ئ ٜهٕٛ رتٚفا  بر٘ أٚ  ٝرٛرا  عًر٢    

 )عبتٚ ستُت، َغرزٚي ْٗير١ ن تهتُرٌ، زتًر١    «. ٕ اظٗز  ري ذيوَصًشت٘ ٚإ

 . 211، ص2119، صرٝف ٚخزٜرف   35-34، ايعتي اترشيٚز  «ايفهز ايضٝاصٞ»

ٚضترررٔ ْالسرررغ يف ٖرررذا ايتشًٝرررٌ )ايوزٜرررب ايعذٝرررب  إٔ ايهاترررب ٜرررتِٗ عرررعبا       

)بهاًَ٘  ب ْ٘ َتخًف، يرٝط بضربب َرٔ تر خزٙ َرجال  يف ايعًرِ ٚايتهٓٛيٛدٝرا،        

ٚإمنا ٖٛ َتخًف بطبٝعت٘!!.. فعٓتَا ْكٍٛ عٔ عخص َا إْ٘ َتخًف، فه ٕ ب٘ 

)ي. «. ّ ٚايفصرال  سضب ايتنتٛر دالٍ أَني عٝبا  َت صال  فٝ٘  ٓعر٘ َرٔ ايتكرت   

 . ٚيف 1/11/2116، ايكاٖز٠، «ايعزبٞ» دالٍ أَني، يف سٛار أدزت٘ َع٘ دزٜت٠

ظٓٓرررا إٔ ايهاترررب اتعرررين قرررت أظٗرررز، يف حتًًٝررر٘، قرررترا  نررربريا  َرررٔ ايتٗافرررت   

ْرر٘ ارتهررب دز رر١ قررذف ٚتغررٗري عررت عررعب إايفهررزٟ ٚاييررعف ايعًُررٞ، بررٌ 

 بهاًَ٘!!
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عررٔ ايتُٓٝرر١   UNDPِ اتتشررت٠ يإلمنررا٤  ٜالسررغ تكزٜررز صرراير عررٔ بزْرراَر ا َرر     رررر 5

 ..«.ايُٓٛ ايزي٤ٟ» َٔ أْٛاعا  عت٠، إٔ ايبغز١ٜ تغٗت 1996ايبغز١ٜ عاّ 

٠  ٓرر٢ ا  ٓٝررا٤، يأٟ ايُٓررٛ ايررذٟ ٜررؤيٟ إىل سٜررا  ؛«ايُٓررٛ عررتِٜ ايغررفك١ »أٚهلررا رررر  

 ٚسٜاي٠ فكز ايفكزا٤!

ٌ »ٚثاْٝٗرررا ررررر   ٝرررابط، أٟ ايُٓرررٛ ايرررذٟ ٜ نرررٌ ا خيرررز ٚاي  ؛«ايُٓرررٛ برررال َضرررتكب

ٜٚضتٓشف ايجزٚات ايطبٝع١، ٚسزّ ا دٝاٍ ايكاي١َ، يٕٚ ٚد٘ سل، َٔ ْصٝبٗا 

 يف اترياخ!

فررايجز٠ٚ ايكَٛٝرر١ ترررشياي، ٚايكُرر  ايكررَٛٞ ٚ ٝرررا       ؛«ايُٓررٛ ا خرررزظ » ٚثايجٗررا رررر   

 اتغارن١ ايضٝاص١ٝ ٜشيايإ أٜيا !

ٚتُٗرػ   سٝح تيرُشٌ اهلٜٛرات ايجكافٝر١ يًغرعٛ ،     ،«ايُٓٛ بال دذٚر»ٚرابعٗا رر  

 ايجكافات ايٛط١ٝٓ!

ٌ »ٚخاَضررٗا رررر   فايررتخٌ ايكررَٛٞ ٜررشياي، ٚايبطايرر١ تررشياي  «.. ايُٓررٛ بررال فررزص عُرر

 أٜيا !

، 457، ايهٜٛرررت، ايعرررتي  «ايعزبرررٞ» )اْعرررز: ستُرررٛي اتزا رررٞ، أرقررراّ، زتًررر١   

  .77، ص1996يٜضُرب )نإْٛ ا ٍٚ  

، «اجملًر١ ايعزبٝر١ يًجكافر١   »ستٝٞ ايتٜٔ صرابز، يف ستاعرز٠ ْغرزت يف:     ايتنتٛررر 6

 .14-9ّ ص ص1987/، َارظ )آذار  12تْٛط، ايض١ٓ ايضابع١، ايعتي /

، «يَْٛٛررت يٜبًَٛاتٝررو » اْٞ، عررٔ ايتكررتّ ٚايتُٓٝرر١، زتًرر١   ايررتنتٛر ْرراير فزدرر  رررر 7

 «.ايهزاظ ايعزبٞ»/ َٔ 2، ص/1989 /أًٍٜٛصبتُرب

، «ا ٖررزاّ» عبررت اتررٓعِ، ترراذا تزادعٓررا ٚتكررتّ  ريْرراو دزٜررت٠   ايررتنتٛر صررًُٝإرررر 8

 .18/2/2118ايكاٖز٠، 

ناَررٌ سٖررريٟ )َزادرر  ، َٛصررٛع١ اهلررالٍ االعرر ان١ٝ، ايكرراٖز٠، يار اهلررالٍ،  رررر 9

 .137، ص1968ايطبع١ ا ٚىل 

عايٍ سضني، ايت١ُٝٓ االدتُاعٝر١، ايكراٖز٠، يار ْٗير١ َصرز، ايطبعر١ ا ٚىل،      رر 11

 .33 ّ، ص1999

، ايكررراٖز٠، «ا ٖرررزاّ» ايضرررٝت ٜضرررني، رتٜررر١ ْكتٜررر١ يًجكافررر١ ايعزبٝررر١، دزٜرررت٠  ررررر 11

11/7/2113.ّ 

اْعررز: ايررتنتٛر ابررزاِٖٝ عررشات٘، عغررز٠ َعرراٜري يكٝرراظ ايتكررتّ اذتيررارٟ،      رررر 12

 ّ.12/2/1999، ايكاٖز٠، «ا ٖزاّ» دزٜت٠
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ّ » ايتنتٛر َٝٓا بتٜ  عبت اتًو، ايتكتّ يف ايصني، دزٜت٠رر 13 ، ايكراٖز٠،  «ا ٖرزا

22/11/1999. 

ٔ »اْعز: َٓر٢ ايزفراعٞ )تزمجر١ ٚإعرتاي ، اذتٝرا٠ َر  ايٛسرت٠، دزٜرت٠         رر 14 ، «تغرزٜ

 .12/6/1991يَغل، 

تفيررٌ بعررض ايررتٍٚ ايٓاَٝرر١ عاَررت٠ َتعُررت٠، ٚعررٔ صرربل ايفصررزار ٚاي صررت          رررر 15

 تهٓٛيٛدٝا )أٚ تكا١ْ  ايزفاٙ عًر٢ تهٓٛيٛدٝرا اييرزٚر٠، ٚبٝرتٟ ال بٝرت عُرزٚ!      

ف اٖا تفيٌ )إرعا٤ً يضق١ًٝ ات ف١ ٚبتغذٝ  َٔ يٍٚ ايغُاٍ  َغارٜ  ايفٓرايم  

ايفاخز٠ ٚايتًفشٜٕٛ اتتطٛر ٚاتالعب اييخ١ُ، ع٢ً اتغارٜ  اييت تًيب اذتادات 

ا صاص١ٝ يض ًب١ٝ ايفكرري٠ َرٔ اترٛاطٓني، نُغرارٜ  ا َرٔ ايورذا٥ٞ ٚايضرهٔ        

نررت إٔ فغررٌ عررخص َررا يف تفيررٌٝ ايغررعيب ٚاتضتٛصررفات ٚاتررتارظ. َٚررٔ اتؤ

ع٤ٞ ٚاع  يف دٛيت٘ ع٢ً ع٤ٞ آخز ٚاع  يف ص٥ٛ٘، ال ٜكارٕ بفغٌ يٚي١ ْا١َٝ 

 ٌ بررٝض، أفايفغررٌ ا ٍٚ  بررا٤   ؛تكاْرر١ اييررزٚر٠ عًرر٢ تكاْرر١ ايزفرراٙ    َررا يف تفيررٝ

 ٚايفغٌ ايجاْٞ  با٤ نارثٞ!

 1958ّٚيعٌ بعيٓا َا ساٍ ٜذنز نتا  ًٜٚٝاّ يٝتر ايغرٗٝت ايرذٟ صرتر عراّ     » 

، ٚايرررذٟ صرررٛر فٝررر٘ نٝرررف إٔ ايتخطرررٝط   «ا َزٜهرررٞ ايكبرررٝ  »حترررت عٓرررٛإ  

يًُضرراعتات ايتهٓٛيٛدٝرر١ ا َزٜهٝرر١ يرربعض يٍٚ دٓررٛ  عررزقٞ آصررٝا، نررإ  

فررايتخطٝط نررإ عررزٟ  ،يبعررت عررٔ سادررات عررعٛ  ٖررذٙ اتٓطكرر١ بعٝررتا  نررٌ ا

ياخٌ اتهاتب ايفاخز٠ َهٝف١ اهلٛا٤ بٛاصط١ خربا٤ ن تط  أقرتاَِٗ اتٓطكر١،   

ي راٍ َٚضرتٓكعات، يٝتعزفرٛا عًر٢ أٚدر٘ اتضراعتات اذتكٝكٝر١ ايريت ستراز          َرٔ أ 

إيٝٗا ايغعب. ٚ يٞ يٝترر يف نتاب٘ يٝصٛر نٝف إٔ اتضراعتات ا َزٜهٝر١   

ناْررت تضررتختّ يفْغررا٤ اتطررارات ايفرراخز٠ ٚايطررزم ايضررزٜع١ )ا ٚتٛبررإ ...ا(،  

١ عرررت٠ ٚنٝرررف إٔ َٗٓتصرررا  أَزٜهٝرررا  قبرررٝ  ايغرررهٌ )نرررإ ٜكرررِٝ يف اتٓطكررر  

إٕ ايغرعٛ  ٖٓرا   »صٓٛات  قت عارض ٖذٙ اتغارٜ  بغت٠، ٚقراٍ هلرؤال٤ ارترربا٤:    

إْٗرِ يف سادر١ إىل تطرٜٛز ٚصرا٥ٌ ايرزٟ       ،اد١ إىل ْرٛي آخرز َرٔ ايتهٓٛيٛدٝرا    ال

يشراع١ ا رس ايذٟ ٜعٝغٕٛ عًٝ٘. إِْٗ يف ساد١ إىل تهٓٛيٛدٝا اييزٚر٠، ال إىل 

 «.ايتهٓٛيٛدٝا اتتكت١َ

ُررررٛي اتصررررزٟ، تٗافررررت ارتزافررررات ايررررجالخ... يراصررررات يف   )عبررررت ايٖٛررررا  ست 

، 1995ايتهٓٛيٛدٝررا ٚايضررهإ ٚاتغررارن١ ايغررعب١ٝ، يَغررل، يار ايف ررإ،      

  .38-37ص
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صعار إٔ تعهط ايٓتر٠ ايٓضب١ٝ يًُٛاري االقتصاي١ٜ، ٚيهٔ ايتٍٚ ا صٌ يف ا رر 16

دررات، عررٔ  إدررزا٤ تعررتٜالت يف أصررعار اتررتخالت ٚاتخز   ايٓاَٝرر١ تًذرر  عرراي٠ إىل 

طزٜل فزض اييزا٥ب  ري اتباعز٠ )ٖٚٞ اييزا٥ب اييت ٜتفعٗا اتٓتر ٜٚتشًُرٗا  

اتضررتًٗو ، َٚررٓ  ايفعاْررات،   ررزاض اقتصرراي١ٜ ٚادتُاعٝرر١ تكتيررٝٗا صٝاصرر١    

ايتٚي١. ٚبذيو فإٕ ايٓاتر افًٞ بضعز ايضٛم )عًر٢ اتضرت٣ٛ ايرٛطين  ال ٜهرٕٛ     

. نرررذيو، فرررإٕ ايترررتفكات ايٓكتٜررر١ َعررربا  عُرررا أْتذررر٘ اجملتُررر  فعرررال  يف ايضررر١ٓ 

)يًتهايٝف ٚايعٛا٥ت  يف يراصرات درت٣ٚ اتغرارٜ  االصرتجُار١ٜ ال تهرٕٛ َعررب٠       

 عٔ ايٛاق .

يذيو، ٜطز  صايف اييزا٥ب  ري اتباعز٠ ٚايفعاْات َرٔ ايٓراتر افًرٞ ايصرايف      

بضعز ايضٛم، يًشصٍٛ ع٢ً ايٓاتر افًٞ ايصايف بضعز تهًف١ عٛاٌَ ايفْتراز،  

 اتؤعز ا نجز تعبريا  عٔ ايٓاتر ايٛطين ايفعًٞ.ٖٚٛ 

ٚيف اتغررارٜ  االصرررتجُار١ٜ )ايشراعٝررر١ ٚايصرررٓاع١ٝ ، تضرررتختّ يف ايتكٝرررِٝ اترررايٞ   

أصعار ايضً  ٚارتتَات ايضا٥ت٠ يف ايضٛم، أٟ ا صعار اييت ٜكتَّر إٔ ٜرتفعٗا أٚ  

تغرٖٛات يف  ٜكبيٗا اتغزٚي فعال  مثٓا  يًضرً  ٚارترتَات، ٚيًرتخًص َرٔ آثرار اي     

ا صرررعار ايٓااررر١ عرررٔ ترررتخٌ ايتٚيررر١، عرررزٟ ايتكٝرررِٝ االقتصرررايٟ يًُغرررارٜ         

 Shadow Pricesباصتختاّ أصعار اخز٣ ) ري أصعار ايضٛم  تتع٢ أصعار ايعٌ 

أٚ ا صعار االسيٚاد١ٝ  Accounting Pricesٜٚتعٖٛا ايبعض: ا صعار افاصب١ٝ 

Dual Prices أٚ أصعار ايربزت١ ،Programming Prices  أٚ ا صعار ايتخطٝط١ٝ

Planning Prices  ٍٜٚفررر ض إٔ اصررتختاّ أصرررعار ايعرررٌ ٜرررؤيٟ إىل االصرررتوال .

 ا َجٌ يًُٛاري االقتصاي١ٜ ٚحتكٝل ايتٛاسٕ االقتصايٟ يف اجملتُ .

ٜٚررررز٣ ارتررررربا٤ االقتصررررايٜٕٛ إٔ أصررررعار ايعررررٌ تعهررررط ايكررررِٝ اذتكٝكٝرررر١ )أٚ  

فٗٞ تعهط ايٓتر٠ ايٓضب١ٝ  ؛قتصاي ايكَٛٞاالقتصاي١ٜ  يًتتفكات ايٓكت١ٜ يف اال

يًُٛاري اتتاس١ يف اجملتُ ، ْٚفك١ ايفزص١ ايبت١ًٜ الصرتجُار تًرو اترٛاري، ٚقُٝر١     

ايفْتررراز اذترررتٟ يًُرررٛاري. )اْعرررز: عبرررت ايٖٛرررا  ستُرررٛي اتصرررزٟ، االعتبرررارات   

ايز٥ٝض١ٝ يف ايتهرايٝف ايشراعٝر١، ستاعرز٠ يف ايرتٚر٠ ايتترٜبٝر١ سرٍٛ ستاصرب١        

ٝف، اتٓع١ُ ايعزب١ٝ يًت١ُٝٓ ايشراع١ٝ ٚٚسار٠ ايشراعر١ ٚايفصرال  ايشراعرٞ    ايتهاي

  .7/1/1994-29/12/1993يف صٛر١ٜ، يَغل 
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ايرررٓعِ ٚايكرررِٝ ايضرررا٥ت٠ يف يف زتررراٍ يراصررر١ تررر ثري ايتهٓٛيٛدٝرررا ادتتٜرررت٠ يف ررررر 18

اجملتُعات، نإ ايعان ا ّْاظ )االْجزٚبٛيٛدٞ  اتعزٚف أيفرزي َر ٚ قرت ٚعر      

ٚقررت حتررتخ «. ثررٛر٠ ايفرر ظ» َررٔ ايكررزٕ ايعغررزٜٔ يراصرر١ عٓٛاْٗررا يف ارتُضررٝٓات

فٝٗا عُا أستث٘ يخٍٛ ايفؤٚظ اذتتٜت٠ ع٢ً سٝا٠ بعرض ايكبا٥رٌ ايريت ن تهرٔ     

بايفرر ظ اذتتٜتٜرر١. نررإ يخررٍٛ ٖررذٙ ايفرر ظ    تعررزف اذتتٜررت َررٔ قبررٌ، ْاٖٝررو 

َتعا٠ يتخزٜب ْعاّ زتتُعٞ بهاًَ٘، ْٚضف منط سٝا٠ نإ َا ٜشاٍ صاَتا  

يف ٚدرر٘ أصرربا  ايتورررٝري َٓررذ قرررزٕٚ.. يكررت تورررريت ٚتررري٠ اذتٝرررا٠ ٚطبٝعرر١ ايكرررِٝ       

ٚايتبايالت ٚايعالقات اجملتُع١ٝ ٚاالقتصاي١ٜ، بٌ ْٚصٛص أصاطري َتٛارثر١ َٓرذ   

مما أي٣ إىل ساي١ َٔ ايتضٝب ايهاٌَ َا يبجت إٔ أيت إىل اْٗٝار آالف ايضٓني، 

فعًٞ، تفههت ع٢ً أثزٙ ٖذٙ ايكبا٥ٌ، ٚتاٙ أفزايٖا يف ايفٝايف، َٚرا يبجرٛا إٔ   

 اْكزعٛا، ع ِْٗ يف ذيو ع ٕ دتٜط ٚطضِ ٚأٌٖ ايزظ!

ٚشًررص ا ْرراظ اتررذنٛر يف يراصررت٘ إىل إٔ اخررتالٍ ايٓعرراّ اجملتُعررٞ، ايررذٟ   » 

٘   سصررٌ بٓررا عًررِ » ٤ عًرر٢ ظرراٖزات نٗررذٙ، إمنررا ٜٓتُررٞ إىل َررا  هررٔ تضررُٝت

، ايررذٟ القرر٢ ايعًُررا٤ نررجريا  َررٔ ايعٓررت، ٚبررذيٛا    «أَررزاض اجملتُعررات ايبغررز١ٜ 

نجريا  َٔ ادتٗرت، يتشتٜرت ٚرصرت َعاتر٘. برٌ إٕ ايباسرح اترذنٛر ال ٜر يي يف         

ت ايريت  ايكٍٛ إٕ ٖذٙ ايكبا٥ٌ اتصاب١ بٗذا اتزض ناْت عرش١ٝ ٚفرز٠ يف ارترريا   

أتاستٗا ايتك١ٝٓ ادتتٜت٠، ٚيٝط نُا قت ٜضزي إىل بعض ا ذٖرإ ْتٝذر١ اليقراي    

َايٟ أٚ اقتصايٟ. يكت اْٗار ايٓعاّ اجملتُعٞ باْٗٝرار َكَٛاتر٘ مجٝعرا ، ر رِ إٔ     

اتضت٣ٛ االقتصايٟ نإ قت ارتف . نإ تربين ايفر ظ ايفٛالذٜر١، ر رِ نْٛٗرا      

َزعٝرر١ االصررتعُاٍ )برٌ بضرربب نْٛٗررا   أعرت إتكاْررا  ٚفعايٝر١ َررٔ ايفرر ظ اذتذزٜر١   

«. أعرررت فعايٝررر١ ، قرررت أي٣ إىل اْٗٝرررار ايتٓعرررِٝ اجملتُعرررٞ ٚإىل تفضررر  ادتُاعررر١   

ٞ » )ايررتنتٛر سضررٔ قبٝضررٞ، َررٔ قيرر٢ َٚررٔ ٜٓتعررز، زتًرر١      ، «ايفهررز ايعزبرر

. ٚيالطالي 6-5، ص 1987/، آذار )َارظ  45بريٚت، ايض١ٓ ايضابع١، ايعتي/

إيٝٗرررا ايررريت أعررار  « ثررٛر٠ ايفرر ظ  » ٓٛاْٗررراعًرر٢ ايررٓص ايهاَرررٌ يًتراصرر١ ايرريت ع    

-341ايرتنتٛر قبٝضررٞ،  هررٔ ايزدررٛي إىل ايعرتي اتررذنٛر َررٔ اجملًرر١، ص  

349.  

السررغ بعررض خررربا٤ ايتُٓٝرر١ أْرر٘ قررت ي تصررُِٝ َغررارٜ  ٚبررزاَر تُٓٝرر١ ايزٜررف      رررر 19

ٚتٛدٝٗٗا اتز٠ تًرٛ اترز٠ إىل ايٓراظ ا نجرز فكرزا  )أٚ ا نجزٜر١ . ٚيهرٔ أ ًبٝر١         

تررذٖب فعررال  إىل ايٓرراظ ا  ٓرر٢ )أٚ ا قًٝرر١ . ٖٚررذا ٜعررين إٔ َررزيٚي )أٚ       اتٓرراف  

نفا٠٤  تًو اتغارٜ  نإ قًٝال  دتا . ٖٚهذا، بزست عزٚر٠ إٔ عرزٟ يهرٌ   
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َغزٚي أٚ بزْاَر )أٚ ادزا٤ تُٟٓٛ  قبٌ تٓفٝذٙ، حتًٌٝ ٜعٗز َٔ ٜهضب َاذاو 

 َٚٔ شضز َاذاو َٚت٢و ٚأٜٔو ٚنٝفو

رترربري االدتُرراعٞ ايربٚفضرررٛر رٚبررزت تغرراَربس أمنررراط     ٚيف ٖررذا ايضررٝام، صرررٓف ا  

اتغارٜ  ٚايرباَر ايزٜف١ٝ إىل أربعر١ أمنراط، سضرب ْتٝذر١ اتغرزٚي أٚ ايربْراَر،       

 ع٢ً ايٛد٘ ايتايٞ:

 ايُٓط )أ : فٝ٘ َهضب يًصف٠ٛ ايزٜف١ٝ ٚخضار٠ يضنجز١ٜ ايفكري٠. 

 ايُٓط )  : فٝ٘ َهضب يًفزٜكني )ايصف٠ٛ ٚا نجز١ٜ . 

)ز : ال سررررتخ توررررٝري يف َهاصررررب ايصررررف٠ٛ، بررررٌ سررررتخ َهضررررب   ايررررُٓط  

 يضنجز١ٜ.

 ايُٓط )ي : فٝ٘ خضار٠ يًصف٠ٛ، بُٝٓا ستخ َهضب يضنجز١ٜ. 

ااٖررٌ صررًط١ ايصررف٠ٛ افًٝرر١ َٚصرراذتٗا نررإ » ٜٚررز٣ ايربٚفضررٛر تغرراَربس إٔ 

َضؤٚال  عٔ ايفغٌ يف إفاي٠ ايفكرزا٤، رةرا أنجرز َرٔ أٟ عاَرٌ آخرز. ٚايفزصر١        

َتاسرر١ ا ٕ يالصررتفاي٠ َررٔ تبصعرررز ايعًررّٛ االدتُاعٝرر١. إٕ حتًٝررٌ اتصررا  شًررل    

زتُٛعررر١ دتٜرررت٠ َرررٔ ا صررر١ً٦ ٚذخرررري٠ دتٜرررت٠ َرررٔ اي تٝبرررات تتيرررُٔ اتٛاسْررر١  

َررٔ ٚاقعٝرر١ دتٜررت٠. ٜٚعررٌ تررٛفري أصرربا  ايررزسم ا َٓرر١  يٛصررط نذررش٤ٚاذتًررٍٛ ا

 ٚايال٥ك١ ٖٛ اهلتف طٌٜٛ ا دٌ يًذُٝ .

ٚهلذا، فرإٕ سًرٍٛ ايرُٓط )ي  قرت تهرٕٛ عرزٚر١ٜ يف ْٗاٜر١ اتطراف. ٚيهرٔ يف          » 

اتت٣ ا قصز، قت ٜتشكل اهلتف َرٔ خرالٍ برزاَر ايرُٓطني )   ٚ)ز  يًشصرٍٛ      

ط يفاع١ٝ ٖٚذ١َٝٛ ٖٓا ٖٚٓراى، ٚترتعِٝ قرتر٠    ع٢ً َٛاق  اص اتٝذ١ٝ َٔ خطٛ

 «.ٚمتهٝٓ٘ َٔ إٔ ٜعٌُ َٔ أدٌ ْفض٘ بترد١ أنرب ،ايفكري

)اْعز: رٚبزت تغاَربس، ايت١ُٝٓ ايزٜف١ٝ.. ٚع  ا ٚاخز أٚا٥ٌ، تزمج١ ايرتنتٛر   

ستذررٛ  عُررز، َٝررتتٛ يًتُٓٝرر١ ٚايزعاٜرر١ ايصررش١ٝ، ْٝكٛصررٝا، ايطبعرر١ ايجاْٝرر١         

  .182-181، ص1991

ايتُٓٝرر١ ايشراعٝرر١ ايعزبٝرر١ )ايٛاقرر  ٚاتُهررٔ ،     عررز: ايررتنتٛر صررال  ٚسإ، اْرررر 21

-453ّ ص1998بريٚت، َزنش يراصات ايٛست٠ ايعزبٝرررررر١، ايطبعررررر١ ا ٚىل، 

458.   
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أكدددددفاقات الدددددااقاه  ددددد   قق
اهعربيددد قًددداقاهليددداٍقاه ددد ي ُ  ققق
)ات اليدد قكاًددفقد  يددف قات اليدد قق
أوسددددو  قات اليددددد قواد ق ربددددد   قق

-8791واهيتقولعتقخدلمقاه د  ققق
ى قأمهيدد قتيعيدداقاهعللددااققق8775

بدددددةقدوهددددد قاولددددد لمقواهدددددفومق
زاقتودداقاوت اليددااقاهعربيدد  قو ك دد

اهفبو ًاسي ق وىقأمهي قاهعللااق
بدددةقاهعدددريقواهليددداٍقاه ددد ي ُ  قق
وت طيدددفقاهعللدددااقاول  ددداد  ققق

فاول  ددادق د قاهددفا يققق.واه جدا  ق
األسددددا قأل ق للدددد قسياسددددي  ققق
ك ُدددعق عٌدددنق ودددىقهطاهددد قأًدددف اق
مب جدددفقات الدددااقً عادهددد قبدددةقققق
اهيددرفة ق)ف ددفق  ددفاقلل ًدد قققق
اولدد لمقاه دد ي ُ قسقفو دديةققق
واملٌولدددددد قاأل دُيدددددد قا ا يدددددد ق

ى ق8771 اليدد قواد ق ربدد ق دداىققات
اهيتقولع اقاملواقل ةقًداق يدي ققق
لل ًدد قاولدد لمقاسددبا؛ق ابددة قق
إلهناءقلاه قاه راعقبدةقاهيدرفة ققق

تق وىقاو  افقب دياد قكدنقققوُ ّ
ًندددددد ٌاقوسددددددلً عقاإللويٌيدددددد ققق
واسددد  لهعقاه ياسددد  قولددد قكدددنقق
ًنددد ٌاقبددداهعيمقسقسدددلىق دددٌَقققق

قلفودقآًن قوغريقذها ق
قق
ق
 

  



 التطبيع االقتصادي العربي مع الكيان الصهيوني

 

 

خت شكك ٕ َلةكالٕ   ل كامكل لعالقةكٕ لعلبمُماةكّٕ بكط لع،كورط  َ ّةك      قت بشك  َّث

ر انت أَىل خ،ُلت  عمكهّٕ لعتشتّٕ يف لالتصاالت  َلعهقل لعربٓ َلعكشوٓ َلجلُٓ 

لعت،كّع لعقطكّالْ مع علَ حيتل دزً٘ل مو لأل ض لعالوبّٕ  َتقٍ عكل  مكو لتقاةّكات    

َلعهقكككل َلعحكككّاسٕ  كاتقاةّكككٕ لعتالكككاَى بكككط لجلكككانكط يف دلكككاالت لعتذكككا ٔ َل ّكككاٍ  

 (1) .لع ُِز  َلتقاةّٕ لعتذا ٔ لحلؤ(

 مؤمتس وازسو بكيادة إسسائيلية حلسف بوصلة الصساع مع الكيان الصويوني: -

ثم عكا ت ىلىل لعُلدًكٕ ةطكّٕ لعت،كّكع مكع لع ّكاى لعصكًُّنْ مكو خكق    كع           

لألنظ ككٕ لعالوبّككٕ يف مككرسو َل ةككُ بقّككا ٔ ىلةككولّٙمّٕ ةككالًّا حلككو  بُ ككمٕ        ؤَةككا٘

لعصولع مع لع ّاى لعصًُّنْ ىلىل لجل ًُ ِٕ لإلةقمّٕ لإلِولنّٕ  َيُ ل رسو لعذٓ 

شًل لعاللَ ةكل لعصلِق بقشمٌ ةكل لنالقا ٍ  مو خق  لعرتلدع عو أيللرٌ َتغّرييكا  

ذل ل رسو لنتقكا  ل شكا كط لعالكون مكو     َخقض محتُٗ لعت جّل. لألمو لعقرت يف ي

لعت،كّكككع لعحكككوٓ ىلىل لاكككايؤ لعالمهّكككٕ َعقكككل لعمقكككا٘لت لخلا كككٕ لعحكككوِٕ َلعالمهّكككٕ     

َلالدت اع ل كاشو بط لعُرُ  لعالوبّٕ ل شا كٕ يف ل رسو ََركل لع ّكاى لعصكًُّنْ    

  .بوٙاةٕ نتهّايُ

 موجة جديدة من التطبيع العسبي مع الكيان الصويوني: -

عُّم يهاك مُدٕ دلِلٔ مو لعت،كّع لعالوبْ مع لع ّاى لعصكًُّنْ  ةكل تشك ل    ل

 خكُ   َ  أخكوٗ ىلىل سظكرئ لعت،كّكع مجكل تكُنر َلعالكولو َلعحكالُ ِٕ  ظانك   عك            

الٕ مو أدل تال ّق لعالقةات مع ( حتوكات كجّقٕ عملَ  ل ،ّك0202رقل شًل عام )

 ٓ ٓ  لع ّاى عمٖ ل حتُٗ لعحّاةْ َلعلبمُماةْ َلعالحك و )َمكو  عك     .َلالةتصكا 

ٓ     "لعتصاعل  ِطكم لنهكل َأموِ كا َأبكُ        "مهتكلٗ  َعكْ  بكاعْ عمتالكاَى لالةتصكا 

َتل أبّ  أعمهٌ َزِو خا دّٕ لالستق  ِهاةش "ىلم انّكات لعكنهّكٕ لعتشتّكٕ ل شكرتكٕ     

يف دلاالت لعهقكل َلعت هُعُدّكا َلألمكو لعكشكوٓ َلالةتصكا  َلعتذكا ٔ  َنرييكا مكو         

 يف ل كككلٔ لألخكككرئ  تت كككٕعكككلٔ عوبّكككٕ  َأى  َاًل .رتكٕ" عحككك  البّكككلل شكككا ِع ل شككك

                                                 
(   (Qualified Industrial Zoneلختصكا  عالككا ٔ    )  (QIZلع ُِز يْ ل هاطق لعصهاعّٕ ل ريمٕ  (1)

عّحك   عكد  ى َمصكو بتصكلِو مهتذاتًكا عمُالِكات         2441َيُ تشكوِع ةكهٌ لع كُنغوا عكام     

مالقكككأ مكككو لجل كككا ك َ َى سصكككو ذلكككل ٔ بشكككو  َدكككُ  م ُنكككات    ل تشكككلٔ لألموِ ّكككٕ

% َىلنتادًا ِتم يف مهكاطق  كهاعّٕ   22.5يف يذٍ ل هتذات بهحكٕ ال تقل عو  َملخقت ىلةولّٙمّٕ

نظككو  لككاعْ لنككام  لعت،كّككع لالةتصككا ٓ بككط ل  م ككٕ لأل  نّككٕ     مهككاطق لع ككُِز. أ  –مالّهككٕ 

 لنالّٕ َةم،ٕ لالستق  لعصًُّنْ  

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/103350. 



 د. مصطفى العبد اهلل الكفريأ. 

 

 

التقاةكككات لعت،كّكككع َعمكككٖ  أةكككًا لعحكككالُ ِٕ  َأى يهكككاك لتصكككاالت يا ٙكككٕ مكككو َ ل٘   

لع ككُلعّر  ع ككو عككّر مككو لعطككوَ ٓ أى تككر ٓ ىلىل لتقاةّككات ت،كّككع كاممككٕ مجككل  

 (2) ."لالتقاةّات ل هالقلٔ مع لإلما لت َلعكشوِو(

 اللػة العسبية: التطبيع يف -

)ِنقصكككل ب م كككٕ "طّككككع"  دالكككل لألمكككُ  طكّالّكككٕ  أَ أّنكككٌ دالكككل لعشكككْ٘ مهاةككككًا 

عمظككوَ  َأطككا  لعقالككل لع،كّالّككٕ  َِ،ّكككع لعشككْ٘ تالككي أى  المككٌ طكّالّككًا  عا ِككًا    

َ عكك  مككو خككق  ت ّّقككٌ مككع لعشككوَ  لع،كّالّككٕ  بالكككا لتي أخككوٗ  ىلى لعت،كّككع يككُ  

مكلعُ   أَ نكري طكّالكْ  ستكٖ ِصكك  طكّالّكًا        ع مّكٕ تككلِل ساعكٕ مكا يكُ شكا   نكري       

 (3) .َملعُرًا َعا ًِا(

َيف مُضُع لعت،كّع لالةتصا ٓ لعالوبْ مع لع ّكاى لعصكًُّنْ  ِالكي لعت،كّكع     

ل شككا كٕ يف أٓ مشككوَع أَ مكككا  ٔ أَ نشككا   ذلمككْ أَ  َعككْ  مصكك م خصّصككًا      

دًككٕ  عمذ ككع ةككُل٘ بشكك ل مكاشككو أَ نككري مكاشككو بككط لعالككون َلعقمحكك،ّهّط مككو        

َلإلةولّٙمّط أرول ًل ككانُل أم مرةحكات مكو دًكٕ ثانّكٕ  َال ًِكل  ىلىل مقاَمكٕ أَ        

رطكك  لالسككتق  َأشكك ا  لعت ّّككز لعالهصككوٓ لعصككًُّنْ َلالضكك،ًا  لعككذٓ  ا ةككٌ  

 .لحملتل عمٖ لعشال  لعالوبْ  لخل لأل لضْ لحملتمٕ

 أشكال التطبيع العسبي مع الكيان الصويوني: -

لعت،كّككع بككط لعككلَ  لعالوبّككٕ َلع ّككاى لعصككًُّنْ      ل ،ككوَأ أشكك ا  عككلٔ مككو  

 أي ًا:

 التطبيع الدبلوماسي:  - 1

رككت  ةككقا لت أَ اجمّككات  بمُماةككّٕ "عم ّككاى لعصككًُّنْ" يف لعككلَ  لعالوبّككٕ       

 .ل تُةع لعت،كّع مالًا عت تط لعالقةات لعلبمُماةّٕ مع لع ّاى لعصًُّنْ

 التطبيع االقتصادي:  - 2

لع ّكككاى "لإلةكككولّٙمْ" ىلىل لألةكككُلو لعالوبّكككٕ َتحكككُِق مهتذاتكككٌ بل كككا٘   خكككُ 

أما لعت،كّع لعتذا ٓ رًُ تالامل لعتذكا  َ دكا  لألع كا  يف لعكمكللى      .شوكات َي ّٕ

                                                 
َ ةٕ عجّٕ بالهُلى "تصاعل ع مّات لعت،كّع بط ىلةولّٙل َلعلَ  لعالوبّٕ.. بط لعكلَلرع لعالوبّكٕ     (2)

   ل صل  لعحابق.0202  /تشوِو لعجانْنُر رب 0َل  اة  لإلةولّٙمّٕ"  

"ةول٘لت ىلعقمّٕ" لعت،كّع مع لع ّاى لعصًُّنْ    لةٕ مو ىلعلل  موككز لالحتكا  عدعكاخ      (3)

 U-Feed  https://rsgleb.org/article.php?id=1052&cid=22&catidval=0َلعت،ُِو 
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لعالوبّٕ مع لعشوكات لإلةولّٙمّٕ لعيت تحكالٖ إل خكا  مهتذاتًكا لىل لعكلَ  لعالوبّكٕ       

ٕ لإلنتادّككٕ َلةككتخولز لعككهق    أَ تككلرق لالةككتج ا لت يف رلتمككا لعق،اعككات َخا كك   

 .َلعغاز

 التطبيع الثكايف:  - 3

لعتكا   َلعتقاعل لعجقايف لحلْ َل كاشو  مو خق  ل رسولت َلحملارل لعجقارّكٕ  

ْ “َلأل بّٕ  ما ِالي لعقكُ  باع،و   ْ  ” لإلةكولّٙم أمكا لعت،كّكع    .َباع ّكاى لعصكًُّن

ْ لإلعقمْ رّتم عو طوِق ل قابقت مع أشخاص مو لع  ًكا عمكٖ   َبّج  ّاى لعصكًُّن

ةهُلت عوبّٕ َتغّري لةم رمح،ط عمٖ لخلوِ،ٕ ىلىل "ىلةكولّٙل" َ عك  مكو أدكل دالكل      

 .رمح،ط ل ًا مهحًّا

 التطبيع الفين والديين والسياحي والسياضي:  - 4

مو خق  زِا ٔ شخصّات رهّٕ أَ ثقارّٕ عوبّٕ َلزنٕ عقمح،ط لحملتمٕ مو أدكل  

ْ    ل شا كٕ يف لستقكاالت   َلعت،كّكع لعكلِي    ."أَ مهاةككات "صكو لع ّكاى لعصكًُّن

َلعحّاسْ مو خق  تهظّم ل  ات  لعحكّاسّٕ لعالوبّكٕ عكوسقت ىلىل لعقكلا بذ ِالكٕ      

َلعت،كّع لعوِاضْ مو خق  لةتطارٕ لعلَ   .زِا ٔ لألماكو ل قلةٕ َلحلر لعلِي

عمكٖ أ لضكًّا أَ   لعالوبّٕ عقوو "ىلةكولّٙمّٕ" مشكا كٕ يف رلتمكا لاكاالت لعوِاضكّٕ      

 .سُِل يذٍ لعقوو

 التطبيع العسكسي واألمين:  - 5

أٓ تالكككاَى بكككط "لع ّكككاى لعصكككًُّنْ" َلعكككلَ  لعالوبّكككٕ عكككرب ىلنشكككا٘ "لع ّكككاى       

لعصكككًُّنْ" مالحككك ولت تكككل ِ  َلةكككتقكا  لعطككككا  عمذّكككُ  لعالوبّكككٕ مكككو أدكككل      

ل تككا    أما لعت،كّع لألمكي: رّشك    .تل ِكًم  َىلدول٘  ققات بّع أةمشٕ نذٍ لعلَ 

 .ل المُمات لألمهّٕ َلالةتخكا لتّٕ بط "لع ّاى لعصًُّنْ" َلعلَ  لعالوبّٕ

 التطبيع اجلوي:  - 6

 .الٕ َلع ّاى لعصًُّنْرت  لألدُل٘ َتهظّم  سقت دُِٕ بط لعلَعٕ ل ،ّك

  َلرع ىلةولّٙل عمت،كّع مع لعلَ  لعالوبّٕ: -

مكو ل كُلنٛ لعرتكّكٕ     تحالٖ ىلةولّٙل مهذ ةهُلت عتشُِكل  كا ٔ شكوو ل تُةك     

يكذل ل حكالٖ    َلعحُ ِٕ َلعمكهانّٕ ىلىل مُلنٛ رمح،ط لحملتمكٕ  َال ةكّ ا موركل سّقكا     

تكمككككُ  يف ع مّككككات لعتشككككلِح َلعتُةككككالٕ ل حككككت ؤ  ولرككككٛ رمحكككك،ط لحملتمككككٕ  َيف  

َمكو أيكم  َلركع     .ل شوَعات ل ،وَسٕ عموب  لجلُٓ َلعربٓ َلعح  ْ مع لأل  ى
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عتقالّل ع مّٕ لعت،كّع مع بالض لعلَ  لعالوبّٕ حتقّز  َ  عوبّكٕ  ىلةولّٙل لالةتصا ِٕ 

أخوٗ عقخنكول  يف محكرئ لعت،كّكع  َحتقّكق م اةك  لةتصكا ِٕ يف يكذٍ ل وسمكٕ         

لعككيت تشككًل رًّككا لةتصككا ِات ل ه،قككٕ أزمككات رلتمقككٕ  ع ككو  ككا ِطكك و لنّ هككٕ         

(4)لالةتصا ِٕ عم ّاى لعصًُّنْ: 
 

ِٕ َلةالٕ مكع لعشكوكا٘ لجلكل  نكا يف ل ه،قكٕ      ةالْ تل أبّ  بكها٘ عقةات  ا 

لعالوبّٕ  َرت  أةُلو دلِلٔ أمام ل هتذات لإلةولّٙمّٕ  َتهشّ  لإلنتاز يف ة،اعات 

 لعصهاعٕ َلعز لعٕ َل ّاٍ َلخللمات َلعت هُعُدّا. 

عمٖ  الّل لعتذا ٔ تكا   ل هقالٕ بط لعلَ  لعالوبّكٕ َىلةكولّٙل  لعكيت   كو أى     

لعرتكّككك  لنّ مكككْ عمصكككا  لت  لعتذا ِكككٕ بكككط لع،كككورط  ىل  أىتُرويكككا لعالقةكككات 

      ٕ  َلعككُل  لت يف كككل مككو طككويف لعت،كّككع ِالككزز رككوص لعتكككا   لعتذككا ٓ َبقككّم عاعّكك

ر ككجًق  )تغمكك  عمككٖ  ككا  لت تككل أبّكك  ل هتذككات لألمهّككٕ َلنالت َلألنظ ككٕ لعتقهّككٕ      

وبّكٕ ل ط،ّكالكٕ   َلعت هُعُدّٕ يف دلاالت عكلٔ  َيكْ يف  كم  مكا تحكتُ  ٍ لعكلَ  لعال      

لإلم انّكككككات لعز لعّكككككٕ عتمككككك  لعكككككلَ   كاعحكككككُ لى       َحتتادكككككٌ  يف سكككككط أى 

َلإلم انّات لخللمّٕ َلالةتج ا ِٕ عكالض لعلَ  لألخوٗ  كاإلمكا لت َلعكشكوِو    

  .  و أى تش ل دلاالت محتًلرٕ مو ةكل لعشوكات َ دا  لألع ا  لعصًاِهٕ(

لإلعككككقى عككككو لعت،كّككككع   محمككككت لعتصككككوحيات لعو ّككككٕ لعصككككا  ٔ يف أعقككككان  

بتقككلِم تحككًّقت َمالاممككٕ تقطككّمّٕ عودككا  لألع ككا    لالةتصككا ٓ  يف طّاتًككا َعككُ ًل

ُّ  عمّكٌ       َلعشوكات لخلا ٕ. عذع  حياَ  لعق،اع لخلاص عكلٗ لع،كورط َلعكذٓ ِالك

لعحّاةُّى يف تهشّ  لعالقةات لالةتصا ِٕ ل هشُ ٔ مو كق لع،كورط  يف  كل مكا    

 .تحًّقت َمزلِا َ عإِ   ِّٕقلم نذل لعق،اع مو 

)شككوعهٕ ع مّككات لعحككوةٕ َلعهًكك  لعككيت تقككُم بًككا ةككم،ات لالسككتق  عمجككوَلت        

َل قل لت لعُطهّٕ لعقمح،ّهّٕ َلعحُ ِٕ  رقْ لعُةكت لعكذٓ تكورض لعكلَ  لألَ َبّكٕ      

مهتذكككات مكككو ل حكككتُطهات ل هتشكككؤ يف لعطكككقٕ لعغوبّكككٕ َة،كككاع نكككزٔ      لةكككتقكا  أٓ

مككو يككذل  َلضككشًا لحملتككل  ت تالمككو لعككلَ  لعالوبّككٕ ل ،ّكالككٕ مُةقككاً َلجلككُالى لعحككُ ٓ 

                                                 
َ ةٕ عجّٕ بالهُلى "تصاعل ع مّات لعت،كّع بط ىلةولّٙل َلعلَ  لعالوبّٕ.. بط لعكلَلرع لعالوبّكٕ     (4)

  0202  /تشوِو لعجانْنُر رب 0َل  اة  لإلةولّٙمّٕ"  
 https://fj-p.net/333175/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-
%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-11-
%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7-
%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7-
%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%AA/ 
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لعغكاز ل حكتخوز مكو لعكشكو ل تُةك   َلعكذٓ ِصكل          ىلىل أى ل ما ستٖ لنى  ىلضكارٕ 

 (5) .لعُّم ىلىل مصو َلأل  ى  يُ يف لعهًإِ ثؤَ رمح،ّهّٕ محوَةٕ

كّكاى نا ك    ِتشُ  لالستق  لعصًُّنْ باةت ول  َتقالّل ع مّٕ لعت،كّع مكو  

عد لضْ لعالوبّٕ مالا   ىلىل  َعٕ  لِقٕ محكاعلٔ َراعمكٕ يف ل ه،قكٕ. ك كا ِحكاعل      

لعت،كّككع عمككٖ لعتخمككْ عككو لعقّككُ  لعككيت كانككت تطككالًا لعككلَ  لعالوبّككٕ عقّككام  َعككٕ          

رمحكك،ّهّٕ  اككا ِحككًل عمككٖ ىلةككولّٙل لعت ككل  لالةككتّ،انْ َلعتُةككالْ لجلغككوليف يف     

   لعالوبّٕ لألخوٗ مجا  َضع لجلُالى لعحكُ ِٕ لأل ض لعقمح،ّهّٕ َباةْ أ لضْ لعلَ

 . َى عُلٙق ةّاةّٕ مع ل ه،قٕ أَ ستٖ مع لعالات

ساعٕ لعت،كّع تر ٓ ىلىل تالزِز ةُٔ ىلةولّٙل َمحاِتًا مو ل خاطو  ةُل٘ لعقا مٕ 

مكككو خكككق  ةمحكككمٕ مكككو لعتشاعقكككات     مكككو ىلِكككولى أَ بالكككض لعكككلَ  لعالوبّكككٕ نقحكككًا     

 .لعت،كّع نا لع،وِقَلالتقاةّات لعيت   و أى  ًل 

أةككًم لعت،كّككع يف لحلككل مككو َتقمككّو لعككلعم لعالوبككْ عمقطككّٕ لعقمحكك،ّهّٕ  عقككل

الككٕ مككع لالسككتق  ةككُل٘ عمككٖ لعصككالّل لعحّاةككْ أَ ل ككاعْ    لعككذٓ تقلمككٌ لعككلَ  ل ،ّك

)إلدكا  لعقمح،ّهّط عمٖ ةكُ  ر ؤ لعت،كّع َلعتالكاِش مكع لالسكتق   ك كا  ركع      

ٕ ىلىل  ِل ةاٙ ٕ لاليت امات لعالوبّٕ َلإلةقمّٕ َلعلَعّكٕ  لعت،كّع باعقطّٕ لعقمح،ّهّ

َلإلةمّ ّٕ  َعزنا عو محا يا لعالوبْ لإلةقمْ  َدالل لألَعُِٕ عمت،كّع بّهًا َبط 

عمٖ عكلم لعت،كّكع مكع     لع ّاى لعصًُّنْ  َ اَز مكا  ٔ لعحقم لعالوبّٕ لعيت تهّو

 (6) .(عا اًل ًقعل لعقطّٕ لعقمح،ّهّٕ س لالستق  لإلةولّٙمْ ىلال

 أهداف إسسائيل من التطبيع االقتصادي مع العسب: -

يف لعت،كّق لعال مْ لنل  لعوّٙر عمت،كّع لعالوبْ مع لع ّاى لعصكًُّنْ  يكُ:   

)ىلعا ٔ كتابٕ لعتا ِخ لحلطا ٓ عم ه،قٕ لعالوبّكٕ  عكرب تزِّكا لحلقكاٙق َلعككلًِّات      

انّٕ لعيت أةش ت ىلةولّٙل يف لعُطو لعتا خيّٕ ل تالمقٕ باع،وِقٕ لالةتال ا ِٕ لالةتّ،

لعالوبْ  َلعحالْ لع كري مو َ ل٘  ع  ىلىل تهاةْ لعقطّٕ لعقمحك،ّهّٕ َسكق لعشكال     

لعتُةا عو تل ِر لأل بّكات َلعُثكاٙق    .لعقمح،ّي باعالُ ٔ ىلىل أ لضٌّ لحملتمٕ نصكًا

َلعهصكُص ل الا ِكٕ عم ّكاى لعصكًُّنْ   كا يف  عك  لعكُل   مهًكا يف بالكض لع تك            

ت ىلةولّٙل دًُ يا لعالم ّٕ عو ل َتحذّل قلةٕ كاعقوآى لع وِم  سّح كجّقل 

                                                 
َ ةٕ عجّٕ بالهُلى "تصاعل ع مّات لعت،كّع بط ىلةولّٙل َلعلَ  لعالوبّٕ.. بط لعكلَلرع لعالوبّكٕ     (5)

 ل صل  لعحابق.  0202  /تشوِو لعجانْنُر رب 0َل  اة  لإلةولّٙمّٕ"  

 ل صل  لعحابق.  (6)



 د. مصطفى العبد اهلل الكفريأ. 

 

 

َحتمّككل ل قككايّم لإلةككقمّٕ ل ككرثؤ يف لعصككولع مككع "لعصككًُّنّٕ" كلسككل أبككوز َدككٍُ   

 .لعالها و لعكهإّٙ عمذيهّٕ لعالوبّٕ

أى تصككك  لجلامالككات َمولكككز لألعككاخ لإلةككولّٙمّٕ مودالّككٕ عم ّككٕ عم ه،قككٕ      

عم شوَع لعصًُّنْ ل ُدٌ عتلمري لعجقارٕ َلنُِٕ لحلطكا ِٕ   بلةويا  عّح ترةر

عم ه،قٕ لعالوبّٕ بلك مًا  َىلسللخ لعتق ّ  َلعقُضٖ  لخل كل بمكل عوبكْ عكرب    

ىل كا٘  َأ لعتهاسو بط ل هت ط عد ِاى َلع،ُلٙا َل ذلي  َلجل اعات ل ختمقٕ مو 

 .ّٕ مو دًٕ أخوٗدًٕ  َذلاَعٕ حتقّق لعحّ،ؤ لعجقارّٕ َلعالم ّٕ َلعتقه

تككلمري ل قُمككات لعذلتّككٕ عمجقارككٕ َلحلطككا ٔ لعالوبّككٕ  َنككذل رًككُ يف نظككو خككربل٘  

ىلةكككولّٙل َباسجًّكككا َةا تًكككا لعالهصكككو لأليكككم َلألكجكككو ىلحلاسكككًا يف ركككوض لنّ هكككٕ       

"لعصككًُّنّٕ" عمككٖ لعالككون  َدالمككًم ِحتحككم ُى نًاّٙككًا تالكككريًل عككو لنز ككٕ لحلطككا ِٕ 

 (7) .ا  لجل اعْ(َلالنًّا  لعقُمْ َلالنتش

طكّالككٕ لعتحككُِٕ لعككيت حيككاَ  لع ّككاى لعصككًُّنْ روضككًا عمككٖ لعككلَ  لعالوبّككٕ       

تتذاَز ىلةامٕ عقةات طكّالّٕ بط لجلانكط  أَ ستٖ ىلةامكٕ نكُع مكو لعتالكاَى بكط  َ       

ل ه،قٕ  يْ ذلاَعٕ ىلعغا٘ دذ ٓ َشامل َمهًذْ َرل،ك  عدمكٕ لعالوبّكٕ َتا خيًكا     

َلعلِهّككٕ  َشخصككّتًا لعقُمّككٕ  َحتُِمككًا ىلىل كككم مككو  َثقارتًككا َةّ ًككا لألخقةّككٕ

 .لألرول  يف آعّٕ لةتصا ِٕ لدت اعّٕ ثقارّٕ دلِلٔ

 

 

  

                                                 
"ةول٘لت ىلعقمّٕ" لعت،كّع مع لع ّاى لعصًُّنْ    لةٕ مو ىلعلل  موككز لالحتكا  عدعكاخ      (7)

 U-Feed  https://rsgleb.org/article.php?id=1052&cid=22&catidval=0َلعت،ُِو 
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 (8)ملخل 

 مناذج من التطبيع الري يسغب بى الكيان الصويوني

 التطبيع يف املنلكة األزدنية اهلامشية:  - 1

لالةتصككا ٓ   لعت،كّككع .لعت،كّككع لعلبمُماةككْ  رككت  ةككقا ٔ "ىلةككولّٙمّٕ يف لأل  ى

بهككا٘ خكك  ةكك   سلِلِككٕ عمككوب  بككط سّقككا َلحلككلَ  لأل  نّككٕ بًككل  نقككل لعكطككاٙع 

 0225َةالككت لحل ُمككٕ لأل  نّككٕ َلإلةككولّٙمّٕ عككام    .لأل  نّككٕ عككو طوِككق مّهككا٘ ِارككا  

لعت،كّكع   .لتقاةّٕ عمكل٘ يف تهقّذ ةهأ لعكشوِو عموب  بط لعكشو ل ّت َلعكشكو لألمحكو  

َ لجلكككُٓ  بكككلأ بالقةكككات مك ككك   "لعكشوِهّكككٕ"ؤ بكككط "ىلةكككولّٙل" َلخل،كككُ  لأل  نّكككٕ 

 ٕ لعت،كّككع لعالحكك وٓ  كشككقت  ككشّقٕ "ِككلِالُت لسوَنككُت"      .َلخل،ككُ  لعق،وِكك

لعصا  ٔ يف رمح،ط لحملتمٕ عو ةّام دل ُعٕ مو لجلهولالت لأل  نكّط بزِكا ٔ ةكوِٕ    

. َتالتكرب  ىلىل "ىلةولّٙل" يف لنَنٕ لألخرئ َلعتقُل خقنا بقا ٔ َضكا  مو دّش لعاللَ

يذٍ لعزِا ٔ دزً٘ل مكو أع كا  لعت،كّكع بكط دكّش ل  م كٕ لأل  نّكٕ َدكّش لالسكتق           

 .""لإلةولّٙمْ

 التطبيع يف املنلكة العسبية السعودية:  - 2

لعكككلِي  تقالّكككل خككك  طكككريلى مكاشكككو بكككط "ىلةكككولّٙل"        –لعت،كّكككع لعحكككّاسْ  

 "ىلةككولّٙل" َلعحككالُ ِٕ  عّ ككُى بككذع  أَ  خكك  ِهقككل لألشككخاص مككو لعحككالُ ِٕ ىلىل  

لعت،كّككع لعجقككايف  ل شككا كٕ يف    .لعلِهّككٕ يف رمحكك،ط   َلألمككاكوبًككل  لعحككّاسٕ  

لعت،كّكككع  .(0222ل كككرسولت لعكككيت تشكككا ك رًّكككا "ىلةكككولّٙل" )مكككرسو نُِّكككُ ك عكككام    

تصكلِو مهتذكات ىلىل لعحكالُ ِٕ تتطك و     بلعتذا ٓ  لعرترت َزل ٔ لحلون لإلةولّٙمّٕ 

 َ لعتقهّكات لعحكاِربِٕ بًكل  ت،كُِو لاكا  لألمكي       دل ُعٕ مو لعربلمر لإلع رتَنّكٕ 

   ٓ ً٘ عمٖ طم  مكو لجلانك  لعحكالُ   .َلعتذححْ عمحالُ ِٕ  َةل ست يذٍ لعصققٕ بها

لعت،كّكككع لالةتصكككا ٓ  سصكككُ  شكككوكات  كككًُّنّٕ عمكككٖ أةكككًم شكككوكٕ آ لم كككُ 

لعربِ،انّكٕ عكو ركُز تكادو ًِكُ ٓ       "راِههشكا  تكا ز  "لعحالُ ِٕ  سّح أعمهت  كشّقٕ  

كككط" بصككققٕ لخلصخصككٕ مككع شككوكٕ آ لم ككُ لعحككالُ ِٕ ل ختصككٕ   باةككم "مككُعر

لعت،كّع لجلُٓ  رت  خ،كُ  دُِكٕ مكاشكؤ     . ذا  لعهق  َلعغاز َلعكرتَكّ اَِات

 .بط لعحالُ ِٕ َتل أبّ 

                                                 
لت ىلعقمّٕ" لعت،كّع مع لع ّاى لعصًُّنْ    لةٕ مو ىلعلل  موكز لالحتكا  عدعكاخ   ل صل :   (8) "ةو٘ل
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 التطبيع يف مجووزية مصس العسبية: - 3

ازم لعت،كّع لعلبمُماةْ  ىلعا ٔ لعحقري ل صوٓ ىلىل تل أبّ   بتالّط لعلبمُماةْك  سك  

تلشككط مكهكٖك دلِككل عمحككقا ٔ لإلةككولّٙمّٕ يف لعقككايؤ   .0225خككريت  ةككقريًل يف مهتصككا 

 .ض و ساعٕ نشا  الرتٕ حلوكٕ لعحقري لإلةولّٙمْ يف لعقايؤ  ساِّم كُ ِو

لعت،كّع لعتذا ٓ  ىلةامٕ كل مكو مصكو َ"ىلةكولّٙل" جلهكاأ مشكرتك يف مالكوض       

م بصكككهاعٕ ل قبكككر َلألزِكككا٘    َلعكككذٓ ًِكككت ”Texworld"ل شكككرتِات ل الكككوَ  باةكككم 

َل ُضككٕ  َساعّككًا ِال ككل مكالُثككُى عككو مصككو َىلةككولّٙل ماًلككا عتشككذّع يككذل لاككا            

لالتقكاو بكط لعكمكلِو     .َِهشرَى شك ات عمتحُِق يف أموِ ا مو أدل يذٍ لعكطكاٙع 

َبقطككل يككذل لالتقككاو تصككل  لعقككايؤ     0225َل الككوَ  باةككم )لع ككُِز( ةككاٙم مهككذ    

مكو لعطكولٙ   َ عك   ُدك  لتقكاو لعتذكا ٔ بكط ىلةكولّٙل         عُلشه،و مهتذات مالقكأ  

َلعُالِات ل تشلٔ  ألى لعقايؤ عّر علًِا لتقاو  ا ٓ مع َلشه،و  َكذع  توب  

تل أبّ  مو يذل لالتقاو ألى لعشو  لألةاةْ عإلعقا٘ لعطوِ  يُ أى ِتط و ل هتر 

% عمكككٖ لألةكككل مكككو ل  ُنكككات َلعالها كككو    22.5ل صكككوٓ ل صكككل  عمُالِكككات ل تشكككلٔ  

لإلةولّٙمّٕ خق  تصهّع لعكطاعٕ يف مصو. لعت،كّع لالةتصا ٓ  تشري بّانات نق،كٕ  

لعتذا ٔ لعلَعّٕ بُزل ٔ لعتذا ٔ َلعصكهاعٕ ل صكوِٕ ىلىل أى َل  لت مصكو مكو ىلةكولّٙل      

 .0221ممُّى  َال  لعالام ل اضْ  03.22بمغت 

 التطبيع يف دولة قطس: - 4

ٕ لعت لعت،كّككع لعتذككا ٓ   .،كّككع لعلبمُماةككْ  رككت  اجمّككٕ "ىلةككولّٙمّٕ" يف لعلَسكك

يهككاك تكككا    ككا ٓ ككككري بككط لعلَعككٕ لعالربِككٕ َلإلمككا ٔ لخلمّذّككٕ َرككٖ ل شككوَعات   

ل شككرتكٕ  عمككٖ  أةككًا مشككوَعات لعكهّككٕ لعتشتّككٕ عتذًّككز مهشكك ت كككاا لعالككات     

0200    ٕ  َعكٕ ة،كو بزعامكٕ لألمكري     َضكالت   .لعيت تتُىل محكُٚعّتًا شكوكات ىلةكولّٙمّ

لألن محل بو خمّقٕ  مكُطٛ ةكلم عتكل أبّك   لخكل لخلمكّر لعالوبكْ مكو خكق  لرتتكاأ           

 .م ت   ا ٗ ىلةولّٙمْ َة  لعالا  ٕ

لعت،كّع لعجقايف  عقل ة ٕ ت،كّالّٕ مع ساخامات  ًاِهٕ يف مل ِكل  ىلةككانّا    

حتكاعا لألمكم    حتت لةم "لعق ٕ لعالا ّٕ عودا  لعلِو مكو أدكل لعحكقم " كذكز٘ مكو     

ل تشلٔ عمشطا لت  بوٙاةكٕ لعلبمُماةكْ لعق،كوٓ نا كو لعهصكو. َةكل ة ىل لنكٕ يكذل         

     ٕ لعت،كّكع لعقكي     .لعمقا٘ لعت،كّالْ َلعلَ  لعق،وٓ مكو ةككل لعمذهكٕ لعُطهّكٕ عم قاطالك

كانككت ة،ككو ةككل لةتطككارت عككاز  لعكّككانُ َةاٙككل لألَ كحككرتل لإلةككولّٙمْ  لنّككا     

لعت،كّككع  .عم ُةككّقٖ َلحلككُل  أكجككو مككو أ بككع مككولت   بككا نكُِم يف مًودككاى لعلَسككٕ  

لعوِاضْ  عمٖ لعصالّل لعوِاضْ  أثكا  لعقكّمم لعكلعاْٙ لعكذٓ أعلتكٌ ة،كو يف نًاِكٕ        
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لةككته ا ًل عا مككًا الستُلٙككٌ   0200ضكك و محمتًككا لناٙمككٕ الةتطككارٕ مُنككلِا    0222

َعالك   عمٖ سكلِح باعالربِكٕ عكو سهّكات بُ كُ  ىلةكولّٙل َ َ  عوبّكٕ ىلىل لعهًاّٙكات         

لعقوِككق لإلةككولّٙمْ مقابككل روِككق عوبككْ َةّككام مشككذالط مككو لع،ككورط باعتُلدككل مالككًا   

َكانكككت لعقعككككٕ لإلةكككولّٙمّٕ   ."بالطكككًاَتشكككذّع روِقًّ كككا "عّتالكككا رُل ىلىل بالطكككًم  

)شايا  بري( ةل ةامت بهشو خرب مشا كتًا يف ب،ُعكٕ لعتكهر ل قتُسكٕ عمحكّللت يف     

تقكل ة،ككون لعحككّاأ لإلةككولّٙمّط بشكك ل  لعت،كّككع لعحككّاسْ  تحكك  .لعلَسككٕ ةكككل عككام 

 َ ٓ  عت ُى لعلَعٕ لخلمّذّكٕ لعُسّكلٔ لعكيت تحتطكّا لعحكّاأ لإلةكولّٙمّط عمكٖ        

أ لضكككًّا. لعت،كّكككع لإلعقمكككْ  أةكككً ت تكككل أبّككك  بشككك ل كككككري يف ىلنشكككا٘ ةهكككأ     

لعق،وِط ضكل دريلنًكا لعالكون لعكيت ِال كل بًكا لعاللِكل مكو         « بُو»لعيت تناَلل « لجلزِؤ»

ٗ لإلةككولٙ لعت،كّككع لجلككُٓ   .ّمّط ظهحككّاتًم لألدهكّككٕ سحكك  مصككا    رّالككٕ ل حككتُ

َظان  لعالقةات لعحّاةّٕ َلألمهّٕ َلالةتصا ِٕ َلعتذا ِكٕ بكط لعلَسكٕ َتكل أبّك        

يهككاك  سككقت دُِككٕ بككط لعالا كك تط  سّككح أعمهككت شككوكٕ لع،ككريلى لإلةككولّٙمّٕ       

ا لت َلعكشكوِو َمصكو ة،كع    عق  ىلعقى ل  م كٕ لعالوبّكٕ لعحكالُ ِٕ َلإلمك    « أ كّع»

وسقت لجلُِككٕ مالًككا َنمككق نّككع ل هارككذ لعربِككٕ      لعكك  ََةككا «ة،ككو»لعالقةككات مككع  

 .َلعكشوِٕ مع لعلَسٕ  أى لعتالاَى لعتذا ٓ مع لخل،ُ  لجلُِٕ لعق،وِٕ محت و
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ُةا  لعتذحكر  لعت،كّع لألمي  سط عقلت لعق ٕ لعالوبّٕ يف ل غون لةت،اع ل 

عمٖ لعق ٕ َتحذّل كل َةاٙالًا َما  ل  خكق  دمحكاتًا لعالمهّكٕ َلعحكوِٕ  حكاعلٔ      

ل خككابولت ل غوبّككٕ  َيككُ مككا أكككلٍ  ٙككّر لالةككتخكا لت لعالحكك وِٕ لإلةككولّٙمّٕ        

لألةكق شمُمُ نازِت يف مقابمكٕ أدوتًكا مالكٌ  كشّقٕ ِكلِالُت أسونكُت لإلةكولّٙمّٕ        

لعت،كّكككككع  .0221 /تشكككككوِو أَ لكتُبو 21خ َنشكككككوتًا يف عكككككل يا لعصكككككا   بتكككككا ِ

لعالحكك وٓ  تككزَ  ىلةككولّٙل لجلككّش ل غوبككْ  الككللت لع رتَنّككٕ َأدًككزٔ لتصككاالت  

َمولكككز حت ككم سلِجككٕ  لت تقهّككٕ عاعّككٕ مت،ككُ ٔ  ك ككا تشككري تقككا ِو ىلعقمّككٕ        

 َى طّكا  مت،كُ ٔ   مكو  ىلةولّٙمّٕ ىلىل أى ل  م ٕ لشرتت مو ىلةولّٙل ثكقخ طكاٙولت   

لت عح وِٕ ة بّالًا عم غون َىلطا عو طوِق َة،ا٘ َ َ  أخكوٗ.  َنرييا مو مالل

لعت،كّع لعتذا ٓ  مو لعشكوكات ل غوبّكٕ لعكيت تكوَز مهتُدكات ىلةكولّٙمّٕ باألةكُلو        

  (MTDS) "ل غوبّككٕ يف دلككا  لعت هُعُدّككا ل تقلمككٕ  شككوكٕ "ىلم. تككْ.  ٓ. ىلا   

ل تُلدكلٔ   (ANNOUR TECHNOLOGIE) " ل تُلدلٔ باعوبا  َ"أنُ  ت هُعُدْ

 باعلل  لعكّطا٘  َكقي ا موتك،تاى باعشوكٕ لإلةولّٙمّٕ "شّ  بُلنت".
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 مقدمة:
إن األشمة االقتصادية العاملية 
اليت انطلقت  متد دا تل الااليتا      
املتحدة األمسيكية، وما تسكتت  متد   
آثتتاز اقتصتتادية، ومعا تتية، ونقتت  
يف الغتتتتتتراا، وشيتتتتتتادة يف   تتتتتتداد 
الفقتتساا، تلتتتحلا ا تتسوع املفتعلتتة     
هنتتا وهنتتا ، ال  تتيلا يف ال لتتدان   
العسبية غت  املتااققتة متج ا حلتا     

ا  تتتتازية، السيا تتتتم، ومتتتتد بينتتتتحل
 91يضاف إىل ذلك جائحة كاقيد 

التتتتيت كتتتتاد  تقتتتتاد إىل  تتتتلل يف  
اقتصتتتادا  التتتدو  لفتتت ة ليستتت  
بالقليلتتتتتتة، و  تتتتتت ا ا تتتتتتسع يف 

  وكسانيا.
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مل تكننس رنن واق صادهانن من  ذ ن ننه  ألننس نننل  اى ننعاس   نن  أل نن  ا  كنن     

تب نن   ك نننب  ب ننح اى ننعاس  أرنن ع  تنحنن  أل اننب  ي نن ت س خننق أل  حنن   تيكننب        

ادها ماق صاجهع أل ق ذبه ج إىل إنك ن   صخناا   صمننس  ن      ب  ن   هه صمنن        

صإأل مة إألع و ا ب   ا يت خي هحن  اسبني   ننل   ن  ػبنح تع أ ن هنا اسبني    ألنق         

ا  بعاننننق صاخ   ننننق  ص هنننن  اشبعن ننننق  صانكفنننن     فشنننن    ذ ا ة  رننننق اأدهانننن ماق

ية نننل ا شنن ح  صألننعا ا ه  ننن   شننف   ق أ اسبك ننق ألننس اخ اجحننق اةألان ننق اخب انن 

ر ع  نل ا بياوا  ا يت تدي  ن  تكن ع اودب   نق  تص دبياب نق تن  ك  رن ب  أل ن        

% ننس اخ امننق   نعألم اأجهعن أل       04ن  شق اخ اط ني  وغم ربا ص نن  ايانع ألنس    

 كس إجيا ا  ا ه ف ل مل تكس نيض ق  صمل ربفف نس   بن   ا فةن م وغنم كن      

حملننعصمة ا ننيت ته  ص ننا ذ نيا  ننا اىخننفة  ص نن   دبف فننا نننس اخ بننل       اةجننيا ا  ا

إض  ق إىل ض ف اةجيا ا  اسبك ن ق ذ إأل مة ت مال ا عخ   هدف ف ألنح  ا فبني   

ا ننلط طنن ظ ن شننم ا شنن ح ا ةنن وط  ذ ا  دننب ا ننلط تهطننط   ننا ا فنن او  ا  بب ننق       

 ها م ا ة وط. ا وة صاضحق      ع  ص ه  ت وؽبا أ ا جع ن اق صاضحق  اد

 ر   دش اخ ض ع ص ق ا هة ة  اآلت : 

 صادل اأدها م ا ة وط دب  اسبي  ص  عن .نن  تصأ

 خة ئي تنم ا ب  أل   اأدها ماق ا ة واق.نن  ث ن  

 ج ني ا  ع  ج ا ه ع ط ا ة وط اخ    .نن  ث  ث 

 ا يواألق صا  ع  ج ا ه ع ط-وا    

 ا ها  ل صا  ع  ج ا ه ع ط-خ نة  

 د  ع اشبعن   صا  ع  ج ا ه ع طنن  ر مر 

 اأدها م ا ك   صا  ع  ج ا ه ع ط.-ر    

 صر ب ا  عوارق نل  اخ اض ل ص ق تة ة ح  ا  اوم تألا . 

 واقع االقتصاد الشوري قبل وبعد احلرب: –أوال 

تط دب  اسبي  أل   ر واق  1424ص ػ اق  1442اأدها م ا ة وط نس أل ا  ك ع

اا ف نس اأدها ما  ا  األعة  صدع  بق ن نعأ  ةن  خناظ     21/3/1422 ه واذ 

 شك  نه رر  1424ص ػ اق  1442اشب هني اشبعة هني ا ه ر ق صا   اية صنس أل ا 

%/   صدب صم تعاأل    اىمنق اأدها ماق ا   خ ق ا نيت ان  بنب ننس د نح     1,1حبعصم /

 وع ) صصظ رننتاب ,    ا  أانن   اخهحننعة اىنياك ننق صنننس   ننب اخنن ظ ا  نن خ  تط انن       

صذبة ب اخؤايا  اجملهع  ق  هكع ح    صص فب ر واق نس ا عصظ اشبع  اىكثي 
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تن   صتن ن  ذ ا   مل  ةح ا كثف نس ا هب واي ا عص  ق   ص كنس   نع اسبني  أل ن      

ت ننيا اأدهانن م ا ةنن وط شبةنن ئي كننبفة نننس جننيا  اسبنني  ا ش خننق       صنننل رنن واق 

 بب نل ألب     ص ا و ادها مط نفيصضني ننس طني    اخفيصضق أل  ح    صا يت تيا

صا ع ص شك  ؽب  ف ا شيأل ق ا عص  ق صمل اشحع ا ه واذ نث   هلع   صتياجل ن نعظ  

ا نننلط تثننن  ص ا  عننن  اأدهاننن مط   صان كننن  ننننلا أل ننن  ا  ننن ت  احمل ننن  اةثننن     

ا ك كننق اأدهانن ماق اجملهع  ننق , ا ننيت رننهه مع أل نن  كنن  اخك ننن   اجملهع  ننق      )

ن  ن و مصأو   24واق   اغبفض  هم ا   ت  احمل   اأث      ىر  و ا ث  هق ننس  ا ة 

  تيا نق   ن    غبفن ا ن نعظ ا  عن  اأدهان مط       1421ن   و أل ا  12إىل  1424أل ا 

% 03  صاغبفطنب نةنبق اخ امننق اأرنهثع واق إىل اخ امننق ا   ننق ننس         3.1إىل  1.3نس 

اممام  ن نعأ  ا ب   نق صا هطندم  حب ن         كعن  1411%    ا 21إىل   1424   ا 

  صاغبفطب د عق ا  نفة ا ةن واق  ص   هن         تصبط تأل    كثف نس ن عظ ا ف ئعة 

اغبفن ا ا بنن ة ا شنيائ ق  صنةننه   اخ  شنق  صنننلا نن  ان كنن   نعصو  أل نن  اممانن م      

 .1411ن   و ذ ن امنق  0044ألهي اخ امنق       ؼ 

 مما سبق يالحظ:

ننن   صخ صق )د عنق ا  ن ت  احمل ن  اةثن         1422تياجل ك  اخؤايا    ع أل ا 

ننن  ألنعم اخشن وال اأرنهثع واق     ننن   اخةنه وما   ننن   ا ان موا  ننن   ن عظ ا  عن  اأدهان مط  

اوتفننل رنن ي ننن  مام ا  هنني ذ اخ نياع ا ههنن وط   ننن نةنبق تػ  ننق ا ان موا    عةننه وما    

تياجنل اأ ه  ط ن   ا  بعانق,      –ام ن نعظ ا هطندم   م ننن مام ألهني اخ امننق    ننن ا اي  

صنلا  ةبح ا هعنف ا ش ن  صاخعن ح  خيتكنيا  ا ب  نق اأدهان ماق  صا نيت تيا بنب       

نننل ألب  نن   ص انن و ادهانن مط جنن ئياس صطبنن  فني   شننيأل ق ا عص  ننق صن ثنن   اىنننم     

 اخهحعة  ىنحع  نفيصض ع نس طي  صا ع.

 ت ننيا هلنن  اأدهانن م ا ةنن وط  صت  ألننب   أ ا جننع تب نن م انن ن    دةنن ئي ا ننيت 

 صكع  ا  : 1421ا هبعايا  نس جحق ىخي    صنلكي ن ح  ن   ه  نح اق أل ا 

/ ن   و ظ.س  2444ذ تاياط صحف   ك ن  ومس  تع اشبة ئي دب صم  /

/ ن  ن و مصأو ت ن مظ   111كع  دعون  اخيكي ا ةن وط  بحن س ا ة  رن   ابنعاو /    

  تننن  1424  احمل نن  اأثنن    ا ةنن  ط ا ةنن وط   نن ا     % / نننس ا  نن ت 024حبننعصم /

ن  ن و مصأو صننلا ا ن مظ تو  نق تنثن ظ       112تبعايا  ص عص  ا  بع ا عص    بع   ػنب  

 ,.1423)ا ب   ا عص     1421ا   ت  اةث       ا 
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 خشائر أهم القطاعات االقتصادية الشورية:  –ثانيا 

  ح  نثاتنلكي خة ئي   ض ا ب  أل   اأدها ماق صن 

ن ل ا هح اا  اخ   ق صا ه  ن  نل وج ظ اىألع ظ صما مة تك فق اأألهع ما   -

  ن  نن و ظ.س 314 صتل ننل  رنن ي ا انني  صاأألهننعا  أل نن  اخةننه مأل  . ا . 

 د  ع ا هه وة 

ننيص    نننيصح ا ا  ألق ا  ط  ق  –تعنف صربياح   ع شآ   ننإغا  اخ  ن   -

  ن  ن وظ.س 124  رنيدق ن  نن  صنةنه مأل  .    ننن صنهية ا  نع ا   ن نق اشبنبفة    

 د  ع ا ا  ألق 

رنننيدق اخ ارنننم ننننن  تنننعنف ا بةنننم اىكنننا ننننس اةنهننن ج ا  بننن ت  صاسب ننن ان   -

تياجنل   ةنبق     تطدم اىرن  و ...ا . نن  ريدق اخ عا  صاآل      –صتحيابح  

 د  ع ا يواألق   21%

  ريدق ن عا  ...ا .نن  تعنف اخ شآ  نن  تياجل ألعم ا ة  حنن  إغا  ا ف  م  -

 د  ع ا ة   ق   ن   و  فة 334

اغبفنن ا ألننعم ا بنن اخي ا نن اومة إىل     –تياجننل نبنن  ا بطنن ئل ا ةننكك      -

  ن   و  نفة  244  تياجل صتفة ألع  ا  فاع ا ة واق. ا . –اخيا ئ ا ة واق 

 د  ع ا  ب  

ظ .... تعنف نيتكيا  ا ب  ق ا هحه ق صضب    ا كحي ن   صرنيدق اخ نعا      -

 د  ع ا كحي      ن   و  فة 2144  ا .

 –/ ت ف  ين ن   24/ ت ف  ين   إىل تد  نس /341تياجل إنه ج ا  فر نس / -

د ن ع    / ن  ن و مصأو 13/  اأألهعا  أل   ا ب  ق ا هحه ق    فر صا ػ م.... ا .

  ا  فر صا ػ م

ياجننل ت –مانن مة ا هاألننح  هرنن  و ا انني    –تياجننل اأ ه  ط نن   ا  بعاننق   -

  تحيانننح ا  ع نننق ا  ط  نننق صاىج ب نننق ...ا .–ا بنن ة ا شنننيائ ق   نننفة ا ةننن واق  

 % ا ب  ع ا  بعط 44تكثي نس 

تعنف  –ريدق تص ظ ث  هق  –تضياو ذ ا ب  ق ا هحه ق   ععاوس صازب ن     -

ن   و  نفة  14  ريدق ن عا  صتص ظ ...ا . –نعورق  1144نعاوس حبعصم 

  ه   م د  ع ا ت  ق صا  ر واق

نس خاظ ن  ربق تكس ا ب ظ تن   حب جق إىل ةن  ج ت عن ط رن وط ا  نع إىل      

اأدها م ا ة وط ت امنا صان ادها صاياع نس ن عظ ا  عن  اأدهان مط   صكن  ننلا     

اة ألع ذ ارهعياو مصو ا عص ق ا ة واق تث    اسبي  ذ صاجب تح  ا ع  أل نق صصس فهحن    

ا ان بق ا نيت نني  صبني  حن  رن واق ننس جنيا           اأجهع أل ق   ص كس صوغنم ا شنيص   
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ننننل  اسبننني  ا ش خنننق   إأ تع ا عص نننق ا ةننن واق نةنننهعية ذ ألع نننح  صتبنننعام صمألنننم     

نه  بنن   اىنننس صاىننن ع اأجهعنن أل    صدبحنني نفةننح  اآلع ةألنن مة اةألعنن و صا ب نن     

  ن ا   اخ امنن   ا ةن  اق   صن حن  ننثا :    صدع  ببنب رن واق   نض اخؤانيا  اةػب   نق     

 -إطا  نشيصع إأل مة اةألع و   -صن    ع ذ صدهح  وغم ا شيص  ا ة واق  1423

ارننهعياو مصو ا عص نق ا ةنن واق ذ صاجب تحنن     -ارنهعياو ن ش نننق ا نعألم اأجهعنن أل    

إصننياو اسبك نننق أل نن  تف  نن  نك ننن   ا ننعصوة   –ا ع  أل ننق صصس فهحنن  اأجهع أل ننق 

مألنننم ا ب  نننق   -اأدهاننن ماق ننننس خننناظ ماننن مة ن نننعظ ا  عننن  اأدهاننن مط  ةننن واق      

 ...ا  [ . -اأدها ماق صخ صق اخش وال ا اػفة صاخه ر ق 

 تنموي الشوري املطلوب:جوهر النموذج ال –ثالجاً 

تهت  تنع ق نلا اخ ض ع نس خاظ اشب نر  نني ا ه ع نق صا  عن  اأدهان مط  ننل       

اةانن وة إىل تع ا فنن و     حعنن  كننبف جننعا  صن نن  تشحنني  شننك  نب انني إاننك   ق    

نفح ا )ادها ما   ا ه ع ق,   ل   أ ع نس ت ض ط   ض اخا  ح    ان اد  نس 

    ا ص  كن  أل نم نان  ح  تنا اشب صنق   نا  صن ضنط        تع اخا  ح   ن  نف ت ط ا

   ط  ن ح  :

: ألع  ق ت  اي ان ن ق  ت بن  اجملهعنل ننس    نق إىل    نق ت طن   صت  نع         ا ه ع ق

د تح  نس  اتح  ص لاتح  ص لاتح   صتههثي    شي  اجملهع   صا ه وؽب   صذبةنس كن    

 اخؤايا  اأدها ماق صاجملهع  ق ص ه  ا ة  ر ق.

ا ألس ا ه  و ذ ج نح ن ني نس ج انح ا ه ع ق اخ ش مة   بع اكن ع  ا  ا  ع :

ذ اجمل ظ ا ا  أل  تص ا ههن وط تص ا  عيانن    صدبنعو اةان وة ن ن  إىل تع ا  عن  دنع        

 نل     ن   كن  ةن  نن  ت ع نق          اك ع صب ظ ن ني ن  ق    عن  ذ صبن ظ رخني     

  عنن  ذ كنن  اجملنن أ     عنن  كنن  ت ع ننق ننن  ةنن  صا ه ع ننق تةننه ألح كنن  تننن اع ا      

اأدها ماق صاأجهع أل ق صا ة  ر ق صغفن   صاي  ا عكه و وراع خط و تع ا  ع  

اأدها مط اههةع   خفح ا ا هب  عط   هيااع ن عأ  ة  ا  ن ت  احمل ن  اةثن        

صاوتف ع اخةه   اخ  ش    ةك ع  تط تيااع ا ةن ل صاشبنعن   اخ جحنق  ارنهحا      

اوتف ع إنك ن ق اأرهحا  اهلع  ا  ح ئ   إلنه ج   ػض ا  شني    شك  خ ص  تط

ألنس ا هك فنق اجملهع  نق صا   ئنع اأدهان مط  صاني  تع اسبنعا  ألنس ا  عن  ػبننح تع          

اكنن ع    أل ننا ا كعنن  صا ك فنن   صك ف ننق ا ه   ننق    حعنن    نن   ع  اخهحبننق ذ     

 ةن  ا كعب ن س    عن     ا   ت  احمل   اةث    ص ب ت    يابنق ا هب  عانق اسب   نق ذ    

اأدها مط  أ تكس تع اك ع نب  ر ت ك    ت    عن   صنؤانيا ك   ن    ه ع نق )     

, ص  عننن  ؽبنننص طيابنننق  ةننن   اخؤانننيا   صمدنننق اة اننن  ا        1425خطننن و  
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صاف   هح  صا يت ت ع تر ر ت  عدق اشب ر اأدها ماق  صنيتكيا  احق ا بياوا   

 ا اة ا ئ  اه  نح ارنتات ه ق صط  نق  ا  )     ف  ا عكه و مكيا  ا ي ق تّع ا  ش

وؤاننق  ورنن  ق  تنننعا   ن ك  ننق ألعنن   صطب ننر منننب, ارننتات ه ق ا هك واننق        

طع  ق تة    هح ا  ا  ش ا اة ان ئ  ا بن ئم إىل تةن  ج اهعهنل  عوجنق أل   نق ننس        

اخاعاد ق صا شف   ق  صا كفن  ة ذ إنهن ج اة ان  ا  ا   أل نق ا نيت ت نب نه  بن          

 ,.1424تة ا ب منق ذ اه  اجمل أ ) ا ي ق  ا ف

:  ح  ت ا ألس صبن ظ ضبنعم صن نني  صتنه دص ذ صضنل      ادها ما   ا ه ع قتن  

ة  ج ت ع ط نهك ن   صان اد  نس نلا  إع ا ه ع ق نن  تانبا ا يص نق ن رن ب ق     

تط نشنن م   حنن  افبننعن  ضبه اننن   صتشننت  ذ ألع  نن   ا ه ع ننق ا   نننق ا شنن ن ق ألننعة  

 ان  طبه فق  صؽبه ف مصو ك  ن ح  ألس اآلخي  صنس تنعح  نلكي ن  ا  :أل 

  اةنه ج: ن   عااق ا عصوة اأدها ماق صانم أل اي   ح .

 ما ق ا  ع : صن  اث  ق ت  ا ثيصة اسبب ب ق اخ ههق.

 وتس اخ ظ: صن  ا  ر  ق اىر ر ق  هحب ق اأنه ج اخ ه . 

 اىوا: صت ها اث  ق تا ا ثيصة اسبب ب ق كع  د ظ اأدها مط واك ومص. 

  ع ا  ع  ج ا ه ع ط صتهحعم ن  خنا صنس خاظ ا هش و   ني نل  ا    صي اهك 

  هحب ق نؤايا  اػب   ق صن ح  ننثا  تف  ن  ا ب  أل نب اأدهان ماق      صػبح اع احع 

ما مة  –ا عخ  صتب    ن عظ ا ب   ق ما مة نه رر  –ذبب ق اأرهبياو اأدها مط  نن 

صر  ية ا ا  ألق اشبف فق ذ ا ب  ع ا يواألن ...ا  [     نن  إنه ج ق ا  ع  صاخي مصماق 

ص يتا نن  تع نننلا اه  ننح ذبعاننع نب ننق اأن ننا   تط اخه نن و ا ب نن ع ا يائننع ا ننلط         

 ألق اةنهنن ج اخنن مط تط ) ا انن  اه  رننح نننل سنني  رنن واق اسبنن      ص يتا نن  ننن  د نن ع

 صا يواألق ,   صصن   ػبح اع عبعم ص ك  مدق صبع ألق نس ا    صي صتنعح :

جن ني ا  ادنق  نني نك نن   اأنهنن ج اخن مط  تط تع تكن ع طبيجن   ا يواألننق        

ننن  نننعخا    انن  ألق  صطبيجنن   ا انن  ألق نننعخا    يواألننق  ص   هنن    اهحبننق   

أدهانن ماق صنننلكي ا هشنب      حعنن   صنننلا اةننعط ذ ذبب ننق ا كننثف نننس ا ف ائننع ا 

تيان ع  -مان مة ا ان موا    -تشنػ   ا  نع ا   ن نق    -ن ح  )ت ش م ا ب عنق اخطن  ق   

ت ن اي  -ت ب ق نه  ب   ا ة   ا عاخ  ق -ما مة اأ ه  ط  ا  بعط -اخةه وما  

 اخح وا  صاشباا  ا بشياق .... ا ,.

ا ذبعانع ننن نش صنننع  ص هننم تننعخ  ا عص ننق ذ اسب نن ة اأدهانن ماق  صا ه جنن  -

    ص ظ إىل تع تهح ظ اسبك نق نس  ك نق صص  اا إىل  ك نق ت ع اق.



 د. رمضان محمد درويشأ.

 

 

ذبعاع نن نش ص     نق ا ب ن ع اشبن ص ذ اسب ن ة اأدهان ماق  صخ صنق تننا          -

 % نس د عق ا   ت  احمل   اأث   .21اشك  تكثي نس 

ا تك ي أل   اع أل  صي ا ه ع ق ن  ماخ  ق وغنم انع نق ا   انن  اشب وج نق       -

ع  نكعا   ه ع ق  صا   ان  ا عاخ  نق نن  اأرنهػاظ اىنثن      صتع اك ع ا  

  ع اوم اخه  ق نس ا    صي ا ي  ق صن   ا ةك ع صاخ اوم ا بشنياق اده نف   

-وتس اخ ظ  ك  نك ن تا  –اخ اوم ا  ب   ق  ك  إاك هل  -تن األح  

 ا هب  ق اخةهدعنق  ك  نةه ا تح [. 

ذبةني وؤصس اخي نل اأدهان مط  صا نلط    ذبعاع تنعا  ا  ع  ج اخ     صن  

-مان مة ا  ن ت  احمل ن  اةثن       -نباع  ا ن  ا    ما مة ن نعظ ا  عن  اأدهان مط   

ربف ض ن عظ ا هطندم[  صخ صنق تع رن واق تشنحع ن نعظ       –ربف ض ن عظ ا ب   ق 

%/ رننن  ا  )اجملع ألنننق اة اننن ئ ق ا ةننن واق  1.01ماننن مة رنننك ن  كنننبف حبنننعصم /

  ا  ك  ن عظ ا  ع  اأدها مط اخ شن م أل ن  اخن اط ني ػبنح     ,  ص يتا    ه1414

/ ثاثننق تنثنن ظ ن ننعظ ا  عنن  ا ةننك ن   تط ػبننح إأ ابنن  ن ننعظ ا  عنن   3تع   نن مظ / 

 %/ ص ق اخ  م ق ا ه   ق:3.31اأدها مط ا ة  ط ألس /

ننننس ن ننن  تبنننعص تنع نننق اخه ننن و ا  عننن  ج ا ةننن وط   عي  نننق اخبب نننق صذبعانننع           

ح نننلا موارننق اأدهانن م ا نن طب ا ةنن وط  صا  عنن   ه صنن فا       نيتكياتننا  صاه  نن 

 شننك  مد ننق ص ننق ادهانن ماق ا ب  ألنن    صنننس ثننم اخه نن و د نن ع وائننع صد ئننع ا  ننع    

ضبيض   ا ه ع ق  تط تع تيتح اىص  ا    ني د  ع اةنه ج اخ مط اك ن ا ا يواألنق  

كن  د ن ع   صا ا  ألق  إض  ق  ب  ع اشبعن    صان اد  ننس ننلا رن ب ا  عوارنق     

 صتهثف  أل   ا  ع  ج ا ه ع ط اخعكس ص  غها صاألهع م  نةهببا. 

 الزراعة والنموذج التنموي- ابعًار

ؼبهنن  اأدهانن م ا يواألنن  تنع ننق كننبفة ذ اأدهانن م ا ةنن وط    نن  اةنن نم   

% ننس ا  نع   31% ننس ا  ن ت  احمل ن  اةثن     صاشنػ  تكثني ننس        34  ةبق تياع ألس 

ا   ن نننق ا ةننن واق  ص نننا ألادننن   ت ب نننق صألع مانننق كنننثفة صنه نننعمة ننننل ا ب  ألننن     

اأدهانن ماق صاشبعن ننق اىخنني   ص ننل    ننإع ت نن اي  ا هننا د ألننعة تر رنن ق صنب ننق      

ان ا   ه  اي ا ب  ق اأدها ماق  هكع ح   صدبنعو اةان وة إىل تع ا ب ن ع اشبن ص     

% ص   ه     إع نب ق ا بعااق ذ تف    53ع ألس اة  ي أل   ا  ع  ا يواأل    ةبق تيا

 ألع  ا ب  ع ذ اةج  ق أل   اىرئ ق اىو ل اآلت ق صن :

 ن  ا تنه ؟ تط ن  ا ة ل ا  اجح إنه جح  صن  اىص  ا  . 

 ك ف تنه ؟ تط ا  ع   ه نني ك  نه  ب   اأنه ج صا هة اق.



 نحو نموذج اقتصادي تنموي سوري

 

 

 ىر ا  اخةهحع ق. خس تنه ؟ تط ن  ا فئ   اخةهحع ق نس اأنه ج صن  ا 

نيكي ن ن  أل ن  مان مة ن نعأ  ا  عن  اأدهان مط صاخني مصمانق ا يواأل نق    ن            

ت هننا اخيمصماننق ا يواأل ننق ننن  نؤانني صن  نن و ا ه ع ننق ا يواأل ننق ننن  مانن مة اخيمصماننق    

 صا يت ن ا أل ح    خ  م ق ا ه   ق: 

 يوصألق,اخة  ق اخ÷ اخي مصماق ا يواأل ق = )د عق تص كع ق اةنه ج 

ع اكننن ع اخنننت اخي نننل تص  تط نننن  نه رنننر إنهننن ج ص نننعة اخةننن  ق ا  ا نننعة صدننن  

 ا ...اهلكه و.

 صته دف ما مة اخي مصماق أل   ألعة أل ان  صن ح :

 ت ص ف ا  ادل كع  ن  صاأره عام زب  ا ت ط  ذ اخةهبب . -

 ذبعاع اىنعا  ا  اجح ذبب بح  ضعس إط و منب صنك ن .  -

جيا ا  اخ     ت  ين   هحب ق اىنعا   هدن  تك فنق   ذبعاع اآل  ق صاة -

 صت ةس ن أل ق.

صضل ر  رق مواأل ق ت  جل نب ز ا ط ف ا يواأل نق صن حن  )األهعن م ن شنم      -

ا يواألننق ذ رنن واق أل نن  اهل نن ظ اخ ننيط  ارننهدعاا تب  ننق نهد فننق صألننعا 

اخه  بنق    ب ن ع ا يواألن   ألنعا إمخن ظ اخك  نق        ت  اي اىحب س ا   ع نق 

أل ق صتر   ح اةنه ج اخه ن وة ذ اةنهن ج ا يواألن  ت ن دص اخةن          ا يوا

ا اننن سبق   يواألنننق  ةنننبح اأألهنننعا  ازبننن ئي أل  حننن  صخ صنننق ا ةنننكس        

ا  ش ائ    صتفه ب اخ ك ق ا يواأل ق ىنح    ب  هح  ضبعصمة صخ صق ننل  

ن ننعظ ةنن  رننك ن  نيتفننل ,   نن  اغبفطننب اىواضنن  اخةننهثعية نننس      

) اجملع ألنق   1414نكهن و   ن ا    0141إىل  1422ا ت ف نكه و أل  1204

,. اط   إ  ح   ما مة ن عأ  ا هاحي صن   نق ا ت نق   1414اة ا ئ ق  

صض ف ا ب  ق ا هحه ق اخةهدعنق   يواألق  ضن ف اأرنهثع وا  ا عاخ  نق    

صاشب وج ننننق اخ جحننننق  ارننننهثع و ا يواألنننن   ضنننن ف ا هع انننن  اخاننننيذ   

 اخداص  ه  اي ا  ع  ا يواأل .

 د  ربق ني  ضيصوة:

ت ننن اي ا كفننن  ا  صا هب  ننن   ا يواأل نننق ننننس خننناظ ارنننهدعاا ا بحننن س     -

 ا يواأل ق صا ه  اي ذ ا  ر ئ  ا يواأل ق اخةهدعنق.

تنن نني ا ب  ننق ا هحه ننق ا امنننق صا طننيصواق  ه نن اي ا  عنن  ا يواألنن  نثنن          -

 ابكق اخ    صا  ي  صصر ئ  ا  ب  اخ  ربق صغفن .



 د. رمضان محمد درويشأ.

 

 

ا يواأل نق اخ  رنبق رن ا  ننس  نيصو صنب نعا  صنةنه ين          ت نني اخنعخا    -

 صغفن .

تهر   نؤرة   تةن اب ق صتف  ن  اخ جن م ن حن   صاألهعن م ر  نق صاضنحق         -

   هة اق  صنلكي ن   نث ظ أل   تا  ف ا ة ل ا يواأل ق.

 تبعام اسب ا ي ا امنق ر ا  نس ن   ق ا ة  و تص تبعام اشبعن   ...ا .  -

خطن و ص  اكنا    –  ب عق اخطن  ق صن حن  )ا ب نس     اخه  و د  أل   خ  بق -

ماه ع صغفن ,    ب عق اخط  ق  ها  ل طس صا ع نس ا ب س نس خاظ  –

 موارق ن عان ق تبني تّنا: 

 %. 144إ ا ص ل د س ضب  ج  تابط ا ب عق اخط  ق   ا           

 %.344إ ا ص ل غيصأ تابط ا ب عق اخط  ق    عصم        

 %. 114إ ا ص ل تدعشق تابط ا ب عق اخط  ق حبعصم         

 %. 2344إ ا ص ل ت بةق واد ق تابط ا ب عق اخط  ق تكثي نس        

 صنلا ا  بق نلا أل   ك  ا ة ل ا يواأل ق  شب ح  ا  ب ت  صاسب  ان . 

 اأرهف مة نس اخياا  اخه  ق ذ ر واق صذب ا ح   ب   ت   ة ق صنلكي ن ح :

:     تبل ر واق أل   ا ة    ا شيد    بحي اى  ض اخه رر ػياذاخ دل ازب

صذبننن  ط مصظ ك نننح  حب جنننق إىل اخ ههننن   ا يواأل نننق ا ةننن واق صاةننن ألعن  ذ ننننلا       

 ا هاعاي ا اط صألا ا بحي.

/ ك  نن  نننت ني ننل   241,244: تب ننؼ اخةنن  ق ا ك  ننق حبننعصم /نةنن  ق رنن واق

    ص   هن    تكنس مان مة اخةن  ق اخيوصألنق      اةهػ  ن ح  ىن و ا يواألق تدن  ننس ث ثحن   

 ا ب    غف اخ شم صا ةكس ا  ش ائ  .  ا يت تهآك   ةبح

: تب ننؼ نةنن  هح  تكثنني نننس ناننف نةنن  ق رنن واق      نةنن  ق ا ب ماننق ا ةنن واق  

 صتكس ارهدعانح   ب ض ا يواأل   صت ع ق صت  اي ا ثيصة اسب  ان ق.

طق نس ن  بق )ر    ق صجب  ق صماخ  نق  : ته  ع نل  اخ  ت  ع اخ  طق ازبػيا  ق

ص  ماننق,  إضنن  ق إىل صجنن م حنن  ن نن طق ارننهبياو صننن  )ن  بننق اأرننهبياو اىصىل   

ص ه  اشب نةق,  صا يت تهع ي ألس ا طح  ا نب ض ننس ن   نق نؤاني رنب ز اىن ن و       

  ل   تكس ت  ال ا يواأل   ص   ه    ت ر ل إنك ن ق ا ا موا  ا يواأل ق.

: صن  نه عمة  ك ح  أ تةهػ  اأرهػاظ ا اح ط صن ح   ئ قت  ي اى  اا اخ

 ننننيم   –ا فننننن    –ا فننننيا  ص  ننننح -ا   صنننن -ا ةنننن    – نننن ا )ا ب ماننننق 

 مج ق صاشب   و,.-صاىأل ج



 نحو نموذج اقتصادي تنموي سوري

 

 

/ ك  ن  نننت  صننلا انن  ي   243: صاب ننؼ ط  نا / اأرنهف مة ننس ا شنن طئ ا ةن وط   

 ط صادهانن مط إنك ن ننق ت نن اي ا ثننيصة ا ةننعك ق  ك  نن  أ نةننهػ ح   شننك  صننح   

 ع    تع نه رر ارهحا  اخ اطس ا ة وط نس ا ةع  أ اهه صم ناف ك    غياا 

 صا ع ذ ا ة ق.

ألنعم   : صن  ن  رح  ه  اي ا يواألق     ن  تع ا تك ح ا عت غياذ ا ة وط

%/ نس إث    02,3ر ق [   ا   /04ر ق ص 21ا ةك ع ا لاس تتاصح تألع ونم  ني  

  تغ نبحم دن موصع أل ن  ا  عن  ا يواألن    ص   هن    اةن ألع        صنؤأ ألعم رك ع ر واق

 نلا ذ ما مة اةنه ج ا يواألن  صضنع   ا ان موا  ا يواأل نق ص ربفن ض ن نعظ ا ب   نق       

صماننن مة ا  ننن ت  احمل ننن  اةثننن      صخ صنننق إ ا تيا نننق ننننل ماننن مة ألنننعم ا كننن امو       

 اخي مصماق .اخهدااق ذ ا  ع  ا يواأل    ص   ه    نطعس ما مة اةنه ج ق تص 

تف  نن  ا انن موا  أل نن  د ألننعة اأ هننياا   خ اصننف   صن األ ننع ا هاننعاي ا ننيت         

ت  بح  اىر ا  اخةهحع ق. األهع م نبعت تع )تي ط م  ع, ت ط  ننس تع )تني ط صنفبق,    

  تط ألعا ا ة    هحب ق ا ي ط ا ةيال أل    ة   ا   أل ق كع  ؼبا .

دها مط ا يواأل  صخ صق ا هانعاي  نب موة ا ب ئعني صاخشي ني أل   ا  ش ز اأ 

 ه د ننل اتف د نن   نشننتكق نةننببق نننل ا ف    نن   اأدهانن ماق اخ نن ط ا ه  ننن  ن حنن     

 نةهببا صاأرهف مة نس تخ    اخ ض  صن  تكثين . 

صضننل إجننيا ا  ألع  ننق أل ع ننق  ارننهف مة نننس خنناة ا ننعصظ ا اننعابق ذ صبنن ظ      

ب ا يصرن  ذ صبن ظ اخك  نق ا يواأل نق     ا هب مظ ا يواأل  صاأرهف مة ننس ا ه ن و ا نهب   

 صا هب  ق اخةهدعنق.

تف    اتف د ق اخب اطنق  نني رن واق صوصرن   صخ صنق اننا ا جنع دنياو ننس ا ةن ع           

وئ   صب   ا ن موا  ذ ننلا اشبان ص   صدنع صضن ب اىرن س ا  شنيط  ه ب بحن          

 صر  ق تف   ح  تاط  .

ا  ب  ننن   ا ب  يانننق  إد ننننق انننيك   مواأل نننق ذ صبننن ظ اةنهننن ج صا هةننن اق ص     

 صاخ  وا ا يواأل ق اخشتكق  ني ر واق صا عصظ ا اعابق.

ا  عنن   ارننهف مة نننس اأنطننع ا إىل اأذبنن م ازبعيكنن  اأدهانن مط اىصوارنن   

ا لط اطم ك  نس )وصر   ص  اوصر   صك ماخةه ع صتون     ا نيت انطنعب  هن واذ    

2/2/1421., 

  عنياوألني صانيا  كن  اخ ارنم      تبعام تكا دعو دكس ننس ا نعألم ا يواألن    

 ا يواأل ق ص هر  و ن  ربق صن ط   ا ي أل   ا هاعاي. 



 د. رمضان محمد درويشأ.

 

 

ما مة ا هعخ  اسبك ن  ذ ا  ع  ا يواأل  نس خاظ ذبعاع اةنه ج اخةبق ننس  

  ض اخ ارم  ه  أ ؼبا  ما مة ذ ا  يا ألس ا   ح ص   ه    ت دفض اىر  و   

   عياوألني ألس اةنه ج ا ف دع  ةبح ا شيص  ا ب نية .  صا ه  اض

 نيا ضنيائح صورنن ا ثيك نق نيتف ننق أل ن  اخةنه وما  ا يواأل ننق   حنع نننس       

 اأرهفام صن   ةق اخ ه  احمل   صو ر اخةه وما     ا موا .

األهع م ر ي تشنه    خةنه ين   اةنهن ج ا يواألن  صن هه تنا صصن مواتا صا  عن         

  و ا اي   صتبعام ك  ا عألم اخ مط صاخ   ط ةنه ج   ا يواألن    هه صم تل ل  تر

 ص ا      ىنحع  إ ا ك ن  خبف   حس صا  طس خبف.

صضننل اىرنن     صنن ظ إىل ني  ننق )اسبانن م ا نن  ف,  صجنن ني   نن  مانن مة اخنني  

 مصماق صتب    ا هك فق صضب و ق اأ هك و صاخط و ق.

هثع و ك  ننت ني نل د  ن   ارنهثع و )صننلا      تف    نبعت اخيوألق اىرياق تط ار

 ن   عت ؼبا  ذ ن شم ا ياف   ع تع ك ع اخ سف ع دع نهيصا ا يواألق,. 

صد  رنبق اهنبني   ن  اع تف  ن  د ن ع ا يواألنق ا نب تف  ن  نك نن   اأدهان م           

ا ة وط  ةبح تف ألن  ا  ادن   ا هشن  ك ق صاىن ن نق صاشب ف نق صاى ب نق صا  ع مانق        

 أل   اىخي . نل ا ب  

 التصنيع والنموذج التنموي–خامشا 

-/ تدةنننن ا صننننن  )ا انننن  ألق ا هح ا  ننننق    3ابةننننم ا ب نننن ع ا انننن  أل  إىل /  

ا كحي      صاخ   ,  صتهت  تنع ق ا ا  ألق نس  عوتح  أل ن  ت شن م   -اأرهدياج ق 

ا ب عق اخط  ق صت ب ق نه  ب   ا ة   ا عاخ  ق صما مة ا هاعاي صتيان ع اخةنه وما    

   ه    ت عا  اخ ياع ا هه وط. ا   صن   نبتح ذبعاع اىص  ا    ك  مدق صتيت ح ص

اىص  ا   ص ب   ان ن  من ن  صنكن ن    صتع ت ضنل وؤانق ادهان ماق ذب    نق د ئعنق       

 أل   ا ي ر اخب اي  ني ا  ادل صاىنعا  اخه خ ة   ص ل   نبتح اآلت  :

 إأل مة ن ك ق صماوة ا ا  ألق.ت ص ف ا  ادل ا ا  أل   ك  نك ن تا ص -

 ذبعاع ا ب  ع ا ا  أل  ا يائع صا ب ئع ذ ا ه ع ق ا ا  أل ق.  -

 تك ن  ا ب  ألني اشب ص صاسبك ن  ضعس إط و د  ع صطب.  -

 تف    ا هش وك ق  ني ا ب  ع اسبك ن  صاشب ص صنل ا عصظ ا اعابق.  -

  األهع م ن حه ق موارق جعص  ادها ماق  ك  نشيصع ارهثع وط د ما. -

 ذبعاع ا ة  رق ا ها    ق اخ هععة صص ب    عؤايا  ا ه   ق: -

 ن  ن هعع ا ها  ل   عاخ  ا ة وط تا  إل اظ ضب  اخةه وما ؟ -

 ن  ن هعع تر    ا ها  ل  حع  ا هاعاي صما مة ا ا موا ؟ -
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تا تان  ل   ن  ا  ع  ج ا ها     ا  اجح األهع م ؟ ن  ن  تا  ل صرن ئ  إنهن ج؟   

 تا  ل صر ئ  اةنه ج؟رأ  د موة أل   

 صن   نبتح اآلت :

األهع م نؤايا  تب ع ا ودع ق  هب  م اىما  ر ا     ب ن ع اسبكن ن  تا    -

 اشب ص.

تهر   ص عص  خ ص خ ط ا بنيصا ا ان  أل ق صتن نني اأمصا  ا هع ا  نق      -

 ا امنق. 

 تشه ل إد نق ا    د ع ا ا  أل ق صا ه رل ذ إد نق اخ  طق ا ا  أل ق.  -

اخ ش نننننق اةماواننننق نننننس ن   ننننق نفبنننن   ا ههرنننن   صا تخنننن ص   ت نننن اي   -

 صاشبعن   صغفن .

ذبعاننع مصو ا انن  ألق ا هح ا  ننق  هثنن اي ا ب  ألنن   ا انن  أل ق صا يواأل ننق       -

 اىخي . 

ذبعانننع  هنننم ا اننن  ألق نننن  نبنننعت    اننن  أل   ا كنننبفة اا اخه رننن ق       -

 صا اػفة. 

 طية ت ع انق ت  رنح   كع  ػبح ا  ع   هف    اخش وال ا اػفة صاخه رن ق كبن  

 سي    اسب     ص    اأألهب وا  ا ه   ق:

 ذبعاع جحق صا عة نيكياق خه   ق إنش   صألع  نل  اخش وال. -

 ت ياي ا ب  ق اخؤرة ت ق ا ط ن ق  ه  اين  صتاعاي ن هه تح . -

 تبة ر اةجيا ا  ا امنق ةد نهح  صت  ف احملفيا  هل .  -

 ذب ا  ا ب  ع غف اخ شم إىل ن    ألع  نل  اخشيصأل  .  -

 ت نني ا ب  ق اخ   ن ت ق صاة ا ئ ق صا ك امو ا بشياق ا امنق.  -

 نه   ق ا ه  ج   نل  اخش وال نس ن   ق اخعخا  اةنه ج ق.  -

ت ياي ا شياكق  ني ا ب  ألني ا   ا صاشب ص صإنك ن ق ت ف ل تألع ظ نس  -

 )ألب م نس ا ب طس,. دب  نل  اخشيصأل  

تشننه ل ا فكنني ا ه نن صن   ننني اخشننيصأل   ا اننػفة صاخه رنن ق صإد نننق         -

 ت  صن    طبااق هل  صن طبق   مسح  صنه   ق خا سبح .

األهع م ر  رق تب ا أل   ترن س ا هك نن  صاأنةنه ا صا ه ن غم  نني ننل         -

 اخش وال صذ ك  ا ب  أل   ا يواأل ق صا ا  أل ق صا هه واق.

 تهر   صإد نق ا    د ع ا ا  أل ق. ا ه رل ذ -

مألم اخؤرة   اخحهعق  هيصاع ابك   مألنم اىألعن ظ هلنل  اخشن وال نثن        -

اسب ض    ا هك    ج نق صنياكني اىألعن ظ صاهل ئن   اأرهشن واق صنشني       

 ثب  ق وا مة اىألع ظ.
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إ عاس نؤرةق نهدااق ذ ت نني ا طع ن     عش وال ا نيت ت ن ن  ننس     -

ة اب ق صغفن   صاهم نلا نس خاظ ألبن م ن سعنق  نني    ص      ن   ق اص ت

 ازبحق اخبيضق صاخبتضق.

تبةنن ر اةجننيا ا   صنه   ننق ت ف ننل اخشنن وال صا  عنن  سبنن  ا ثػننيا  ا ننيت    -

 ت تضح  خاظ ا  ع  صا ة   سب ح   هريع صدب صت ط  ر  ق.

تع تف  نن  د نن ع ا انن  ألق  شننك  ألنن ا صاخشنن وال ا اننػفة صاخه رنن ق      صننني  

شك  خن ص   تكنس ننس خناظ إد ننق تصثنق ا  ادن    نني ا ان  ألق صا يواألنق              

   ي أل   د  ع اةنه ج اخ مط تصأكع  تع اأن ادق ا ه ع اق ػبح تع تك ع    تك

ىع ت  اي  تحع  ه  اي د  ع اشبعن    شك  نب اي   ص كس مألم د  ع اةنه ج 

اخ مط ػبح تع أ اب   نس تنع ق د  ع اشبعن   صتؤكع ا عوار   اأدها ماق  نهع  

ا عصظ اخهبعنق مل ذببق ت ع هح  ا ا  أل ق إأ   ع تع تن نب ت ع هحن  ا يواأل نق   صننس     

  صخ صق أل عن  اةهدعا اىننس ا ػنلائ  ك رن  ق    ثم انهب ب غ   ا ها  ل ا يواأل  

 ضػر       نس ر  مة ا عصظ كع  ن  اسب ظ ذ اخع ور   ا ط غ ق أل   ر واق . 

 قطاع اخلدمات والنموذج التنموي –سادسًا

 تهت  تنع ق د  ع اشبعن   نس تنا ؼببق نيمصماق األ   نس ا ب  أل   اىخي  

 ا ب  أل   اىخني   صننلا افةني رنبح     نيم صماها صوحب ها تكا ن ح  ذ  أع 

ت ر ا ت ب   صتك ن ا ألع ما ...ا [  ص ل    عا اشحع نلا ا ب  ع انهع ن  نهياانعا  

ذ ك  مصظ ا   مل  د  تم  إىل اع ا كثف نس اشباا  صا  ع ا   ن ق اخ نية  عت  

خنلن   ت هب  نس د  ع اأنهن ج اخن مط إىل د ن ع اشبنعن    صننل  ا  ب نق ػبنح اع نه       

  ني اأألهبن و أل نع صضنل ا ة  رنق اأدهان ماق صاخه ن و ا  عن  ج ا ه عن ط  ص شنك           

أل ا  إع تف    ألع  نلا ا ب  ع اة نم ذ ذبب ق ن  ا   صتكس تف   ا تكثني ننس   

 خاظ ا  ب ز اآلت ق:

 إنا ا ب  ع اخكع  صا عاألم  ب  ع اةنه ج اخ مط ا يواأل  صا ا  أل .-ت

 ية إىل:ىع ت  اي  اؤمط نب ا

 مألم اأن ادق اأدها ماق.-ت

ت نن اي نننلا ا ب نن ع اننؤم ط إىل مانن مة تشننػ   ا  ننع ا   ن ننق خ صننق    ةنن      - 

 صا شب  . 

إع ت  اي  اؤمط إىل تهنني انة    ا ة ل إىل ا ة   ص   ه    تب    ا فهن ة  -ج

 ا هة اب ق.
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 كنننس   ننن  ػبنننح تأ اكننن ع أل ننن   ةننن   د ننن ع اأنهننن ج اخننن مط ننننس مواألنننق   

%/  شنننك  صرننن   خننناظ اشب نننق   13,0  ألق  صخ صنننق تننننا اشنننك  نةنننبق /  صصننن

 اشبعة ق ا   اية.

ػبح ا  ع  أل ن  نياألن ة ا ه ن ع ا كنبف رن ا  ننس خناظ جبحن   ا  عن  تص ننس           

 خاظ ا هداص اص نس     اسبهم صا   ع. ا .

ػبح صضنل ت صن ف   ب ن ع  ةنح طب  نق اشبعننق  صن ن اف  هب ن م تما  ألع نا          

ا ب ن ع  –ا ب ن ع اشبن ص   -نل ط  ل اخ ك ق نث   ا ب  ع اسبكن ن  صا  اه  رح 

 ا ب  ع غف اخ شم تط غف ا يمس  ...ا [.–اىن   

ا تك نني أل نن  موارننق  هعننا اى بنن  ص    هننا   نن  تكننس تع ظبننع       -

 –د ن ع خنعن   نشنت  تط صطنب ننل خن وج         – د  ع خعن   صطنب  

 [. د  ع خعن   نه عم...ا  –د  ع خعن   خ وج  

ػبح ا  ع   ارهف مة نس ت  و  ا كبف صخ صق ذ ا ة  ا  اىخفة صأ  -

ر ع  ذ مصظ ا عصظ اخهبعنق  صخ صنق تننا اةنهبب  ألعن  ا  ةن    شنك        

كننبف   صن ننيص  تةننا ذ رنن واق تتكنني ن ننعأ  ا ب   ننق ذ تصرنن ز     

 ا شب    شك  تر ر  صذ تصر ز ا  ة   .

ر س و  ا نب انية ننل تف  ن  مصوة    تير ذ ار  ألع  نلا ا ب  ع أل   ت -

ا  شنن ز اأدهانن مط   صأ رنن ع  ا  عنن  ا هةنن اب  صخعن تننا   صتبياننح      

اسب ب    ني اخ ه  صاخةهح    صخ صق انا نس تكثي ا ب  أل   ارهبب أ 

   هب  ق اخه  وة صخ صق ذ اشبعن   اةنه ج ق صاخ   ق صا شدا ق .

ا  عن  ج ا ه عن ط اخ  رنح ننس دبن        صن   نياع اع نشف إىل انا   ع اخه ن و  -

ا ة  رننق اأدهانن ماق   حك نننق ا ةنن واق    إنننا تكننس تع ن هبنن  أل نن    

اخه  و اةجيا ا  ا  ع  ق ا عاألعق  ه ف ل ا  ع  ج اخ      صنياع تع ن    

أل   تع ا تك ي أل   د  ع ا يواألق أ ا ب ا هب    نس تنع ق ا ب  أل   

  ا ب  أل   اىخي        ادق    ح  ن  اىخي    صنلا ا  بق أل     د

 ألادق جع  ق    كس اىص  اق   ب  ع ا يواأل  صا ا  أل  .

 االقتصاد الكلي والنموذج التنموي-سابعًا

مورنن   تألننا   حنن   صجنن ني األهعنن م ةنن  ج ت عنن ط أل نن  نةننه   اأدهانن م          

أدهان م نن    ازبيئ    كس  يتا   تع ا  ع  ج اخ هعع ػبح أل   اأن ا  ننس اع ) ا 

ألاح اسب  ة ,   صتع غبه و ن  ا  رب   صنبه ع ألس ا  صف   ازب نية ا نيت ت هعنعن    

اخؤرة   ا عص  نق نثن  صن عص  ا  بنع صا ب ن  ا نعص   صغفنعن    صك ننب نه ههحن           
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  اخ هعع أل   إ  ن م اسبك ننق ألنس     رب ز ا  ع  ج ا   اا   صاع ا يتمس   ق نهمصنق

دنن  نننس دنن ظ اأدهانن مط ) تما مس نن  ,  ننهع ) ا عص ننق و   ا  عنن  اأدهانن مط   ان ا

ألعنن    انن  ,   كعنن  رننبر ا  عنن  ج اآلخنني ا ننلط دبةننع ذ ا  عنن  ج ا ةنن   يت      

اخ هعع أل   إ   م ا ب  ع اشب ص صتنهن م كن  ان      نل    يتا ن  تن ن  حب جنق إىل        

  نشنن وكق كنن  ا ف    نن     دننيج اأدهانن م ا ةنن وط نننس مائننية ا ه ثنني صاةخفنن       

صذبب ق ا ه ع ق اخةهعانق   ا يت ت  نع أل انن  د تحن  ننس  اتحن  ص نلاتح  ص نلاتح  صننس         

صجن م ألادنق ت امن نا     اأنة ع صشبعنق اأنة ع صت ياي ج اق ا ن طس   صننلا اه  نح   

 ننني ا ننعصو اسبكنن ن  صاجملهعننل   صألننعا األهعنن م ر  رننق ا هحيانني اأدهانن مط دبنن     

اشب ص ا  طب صاسبك ننق ا ه ع انق ا نيت     نش وكق ا ب  ع ا هعكني اأدها مط  

ػبح اع تهح ظ نس جحق صص  اا إىل جحنق ت ع انق   صأل عئنل نةنه  ل اع عبنعم ن انق       

اأدهانن م ا نن طب   ا ننلط ػبعننل  ننني ت جحنن   ا عص ننق صنه  بنن   ا ةنن     ص   هنن     

ػبح اع تك ع نك ن   ا  ع  ج اخ     ماخ  ق اخ شه  شك  ار ر    ص هحب ق 

 تح   ض اخبت    صن  أل   رب   اخث ظ ص    اسباي :     نب

ا  عنن    نن مة ن بننق ا عص ننق نننس خنناظ تف  نن  اخبنن موا  اجملهع  ننق خ اجحننق     -

  اةون  .

تف  نن  ألعنن  ا ب  ألنن   اأدهانن ماق صإصنناح ا ب نن ع اسبكنن ن  صمانن مة    -

     ق ا ب  ع اشب ص  صا  اؤمط إىل ما مة د عق ا   ت  احمل   اةث    

 صما مة نيمصماق ا  فبق اخايص ق. 

ذبعاننع اهلننعا  اخ شنن مة صا  نني  اخؤماننق  هحب بحنن   هدنن  تك فننق صمنننس      -

 صت ةس ن أل ق دك ق.

 ا  ع   انهب ظ نس اأدها م ا يا   إىل ا ا  أل  صنس ثم اخ يذ. -

تف    ا  ع  نق اةنه ج نق    ألهبن و تع ا بن ة اةنه ج نق نن  اىرن س اخن مط          -

  ك  ا ب  .

ماننن مة ن نننعظ ا  عننن  اأدهاننن مط تط ا هحةنننس ذ ألعننن  كننن  ا ب  ألننن      -

 اأدها ماق.

تف  نن  ألعنن  اخ نن طق ا انن  أل ق صإد نننق ن شننآ  مواأل ننق صا ه رننل   حعنن         -

صاخه نن و صنن  ألق ن  ننعة   ب عننق اخطنن  ق  صاع تكنن ع نعأل نننق  ب ألننعة        

 مواأل ق ن  ربق صنه  ربق ن ح .

  ة وط صما مة ن عظ اأرهثع و. األهع م وؤاق ادها ماق ته  رح نل ا  ادل ا -

ت نن اي ا ب  نننق ا هحه نننق  كنن  نيتكياتحننن  صتن األحننن  صانن  ؽبنننعا ا  عننن      -

 اأنه ج .
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ا  ع  ص ق نبعت إن   ذ سي  غف أل مط صنلا اه  ح تنا ػبنح تع ن هعنع    -

 أل   إجيا ا  غف أل ماق  هحب ق نه ئ   هف    ا ة   نس أليا صط ح.

 نن و ا انن  أل   اىخنني  صت ننعظ نننس     ت نن اي ا انن  ألق ا هح ا  ننق ىنحنن  ت    -

 اخ ياع ا هه وط.

ا بنننع  نب انننية  ه ب نننق إألننن مة اةألعننن و صا ب ننن     أألهعننن م أل ننن  اخننن اوم     -

 صا ك امو ا  ط  ق.

 ت ر ل ا  ادق نل ا عصظ ا اعابق صتير ذ ا ه جا ايد . -

تهنني دنيصا ائهع ن نق صتيرن ذ ترن  ا هشن وك ق  صخ صنق أل ن  نبنعت           -

(BOT. صألفن , 

 تف    ألع  اخش وال اخه  ن ق ا اػي صا اػفة صاخه ر ق اةنه ج ق.  -

ت ج ننا اأرننهثع وا  عبنن  اجملنن أ  اخ  رننبق صا ننيت رب ننق د عننق نطنن  ق         -

 صذببق وحب ق.

جنننل  اأرنننهثع وا  ا ةننن واق    عوجنننق اىصىل  صننننس ثنننم اأرنننهثع وا        -

صبن أ   اىخي   صخ صق نس )وؤصس اىن اظ ا ة خ ق, ا نيت تبحن  ألنس    

 ألع   صذبف ي أل مة وؤصس اىن اظ اخح جية.

تف    د  ع اشبعن    شك  أل ا صد  ع ا ب     شك  خ ص  صخ صنق   -

/ صواننق ص ي ننق صنح ننق  صنننلكي ن حنن  نننثا  43اةنن نم ذ تف  نن  ألعنن  /

ا  ه وة  –نةه ين   ا ب    -د  ع ا  ب  -ا يج ج-)ص  ألق اأمس ب

اخنننن ام -اشبشننننح-اسبعاننننع –ا كحي نننن    –اىخ ن نننن ا  –اسبننننعامة  –

/ ت ننف 014ا اننح ق ...إ ,  كعنن  اةننه ألح نننلا ا ب نن ع تكثنني نننس /  

 يصق ألع  نب اية صغنف نب انية صننس ك  نق ا شنح ما  ا   ع نق ص ئن          

ا  ع ظ  صنلا ا  بنق أل ن  ا يواألنق صا ان  ألق ص ن د  ا ب  ألن   اىخني         

 نس إنه ج ق صخعن ق صغفن .

دم صاخ ش ننننق ا ةننن ياق صا فهننن ة   ا  عننن   هب  ننن  ن نننعظ ا ب   نننق صا طننن     -

 ا هة اب ق. 

 ا  ع   ه عا  ا  ش ا ا طياب صاخ    صا  اه  رح نل اخح ا اخ يص ق. -

إأل مة ا  شي   أتف د    ا هه وانق اخ د نق ننل مصظ ا  ن مل ص بن  ةجنيا ا         -

انهب ئ ق ربعا ت ياي ا ه ن صع ننل ا نعصظ ا انعابق صا نيت صدفنب ن  ن  ضنع         

 نل  اسبي .

اي ا ب  ننننق ا هشننننيا  ق ا ةنننن واق  كنننن  تكنننن ع ماألعننننق  ان ادننننق  ت نننن  -

 اأدها ماق.
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تف  نن  نيتكننيا  ا هنن امع اأدهانن مط صاأجهعنن أل  صإألنن مة ا  شنني   حنن       -

ك  ر ق  صنلكي ن حن  ننثا إألن مة ا  شني ا ش ننق ا نعألم اأجهعن أل         

صاةنهنن ج  صأل نن  ترنن س انهبنن ئ  صت رنن ل مائننية ا ةنن ل اخعأل نننق صإألنن مة     

ه ماننل نهنن ئ  ا  عنن   ننني ا نني ط صاىجنن و  صانني  ا ننعكه و دنن         ا  شنني  

خطنني: ضننيصوة ا هحنن ظ ا هننعوػب  نننس ا ننعألم اأرننهحاك   إىل ا ننعألم  

اةنهنن ج   صذبعاننع تص  انن   ا ننعألم  ا  اةنه ج ننق اسبعاننق اأدهانن ماق       

 ,.1421صاأجهع أل ق اىأل   )خطي  

ا  بعاننق تانن اح ألعنن  ا ة  رننق اأدهانن ماق صخ صننق كنن  نننس ا ة  رننق    -

صاخ   ننق صاأرننهثع واق صا طننياب ق صغفننن   صا  عنن   هحب ننق ا هنن امع  ننني     

)ا كه ننق ا  بعاننق, ص)ا كه ننق ا ةنن   ق, صن ننعظ ا ف ئننعة صرنن ي اشبانننم        

 صغفن   صخ صق تع ر ي ا اي  ن  نه هق ص    ربب .

ذبعانننننع تط ر  رنننننق نبعانننننق غبهننننن و نننننن  نننننن  ا ة  رنننننق ا ه رننننن  ق تا  -

نه  ب تا صسيص ا اخيتب ق     ادل اأدها مط اأنكع ا ق ص ك  ن حع  

  شك  أل ا صاةنه ج   شك  خ ص.

تف    ا   ان  صا ب   اخنؤثية أل ن  رن ي ا اني   صا  صن ظ إىل ا ةن ي         -

ا ه امن   ىع تل ل  ر ي ا اي  اؤثي  شك  نب اي صغف نب اي أل   

كننن  نيا ننن  مصوة ا  شننن ز اأدهاننن مط  شنننك  ألننن ا صأل ننن  ا ههننن وة       

 ق تط )ا ا موا  صاخةه وما ,  شك  خ ص.اشب وج 

 تيا ع ألع  اسبك نق ص      تح  صنك  حق ا فة م صا هحي  ا طياب. -

 يتا نن  تع األهعنن م تط ةنن  ج رنن ا  أل نن  اخةننه   ازبيئنن  نننس مواألننق صصنن  ألق       

صخعن     تا أل   اخةه   ا ك   تط أل   نةه   اأدها م ا  طب أ اه  دط ع   

اكعنن  اىخنني صاعألعننا ذ كنن  اشب نن ا    ىع أل ننم        نن   نن   ك  كنن  ن حعنن    

اأدها م ا ع  ص ق نبعت ا ههثف اخب اي صغف اخب اي  ني ك  اسب بن   اأدهان ماق   

  صإع ت نن و تط   بننق ادهانن ماق تننؤثي  نن ىخي  صتهننهثي  حنن  نب اننية   صنننلا اؤكننع    

اةنهن ج    ا  ادق ازبع  ق  ني ك  ا ب  أل   اأدها ماق   ر ا  ك نب ذ ازب نح

تا ذ ازب نح اأرهحاك    صد  أله   تع اخه  و ا  ع  ج صاألهع م  نس دب  ا ة  رق 

اأدهاننن ماق ر ةننن ألعن  كنننثفا ذ ذبب نننق ا ه ع نننق اخ شننن مة   صرننن   ك    ننن     

 شننك  إػبنن    أل نن  كنن  اخؤاننيا  اأدهانن ماق صاأجهع أل ننق صا ة  رنن ق صاىن  ننق  

بنن ة اأدهانن ماق ننن  اىرنن س اخنن مط  كنن  تننن اع صا ثب   ننق صغفننن    صد  أله نن  تع ا 

ا ب   اىخي    صاع ج ني ا ب ة اأدها ماق ن  ا بن ة اةنه ج نق   صننل  ا نا أل حن       

 اؤاي صن   و اةنه ج ق صد ة اأدها م ا ك  
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منذذذذايل ذذذذٌ ميل  ذذذذ   يلمذذذذ يليليل
حن يلنشذي يلوذٌ كيلريذً  كيليليليلًيل لزم ،

يفيل ألصذذذذاٌقيل  دي ذذذذ   يل لذذذذا يليل
تيًعذذذذويل اتٌمذذذذ بيل يفيع دًذذذذ يليفيليليل

ب ألصذذايل ألصذذ ل أليل،يلأل ذذ يلًيلباذذ ن يل،
يلخمياطذذذذذ ًيلمينٌ ذذذذذ ًيلميعذذذذذ   

يلىج نذذ يلبطق  ذذ يلمذذت  يللاي مذذ يليلً
يل  صيغق قيل،يلرمبذ يلري نذايل ألصذً قيليليلً
 يفذذذذذحملر بيل ذذذذذ ً بيل ليجق ذذذذذأليلً

ي    يلم نعذ يليفيلمق اذ يلمذ يل،يليليليل  د
خ صذذذذ يلبعذذذذ يل رضذذذذ  قيل يفق ًذذذذ يل

م ذ ن يل ل طذذ  يليلًيلمع مذذ ًيليفؤصضذ بيل
 يفف ردذذذ يلبعيلبع ذذذي يلريذذذ عيليلًيل لعذذذ  يل،

خ صذق كيليلًيلر حب كيلب ألرد  يل اىيل لٌرق
يفيل لٌ دذ يل ا   ذذ يل،يللذذالتيلري نذذايليل
ىنذذذذذ اليل ذذذذذ ً بيللا ذذذذذ  يلبًيليليل
 لي ف فيلم يلىاهيل رض  قيل،يلفذي يليل

شذكاليليلإنش ءيلم يل ضمىيلب ل ط  يل يف
 ذذ  يليفيلإ  رتذذويلصيلخ صذذ يلًيل)يلخذذ  

يل لضذذذذذذ    ًيليفيلجمذذذذذذ ميل لن ذذذذذذ 
غذذ يلكلذذتيل،يليلًيل يفطذذ   ًيل لفنذذ  قً

ل صذذذيف   يلمذذذ يللقبذذذ يل ل طذذذ  يليليليل
يل رذذذذذذذذ  يليفيل ن  ر يل لن   ذذذذذذذذ 

 لق حب يل،يللت يل يىيلىاهيل   ًلذ يليلً
متيلإ ي ضي يليف ا  يلبص  قيلرؤًسيل

يلمؤصضذذذ   يل،ًيلشذذذقري   ًيل ألمذذذٌ  
 ل   شيلًيل شمت  يلكلتيل ا  يل لً ً

 لذذا يلًصذذاايلإل ذذويلشذذقري يل لتقنذذتيليل
إفش  يللقبيي يل لن   ذ يليلًيللان  يل،

خ مذذذ يليف ذذذا  يلشذذذقري بيل لن ذذذ يليليليل
يل ألمتا يلريت  يل،يلًيل ر ص يل،
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، ٙ قد ٙصً األٍز ببعض اسبنٍٚات ىيعًَ عي١ اشبالص ٍٓ اىقطاع اىعاِ تدرجيًٜا

ّا٤ببر ر٤ببٜط اىببٚسرا٣  عبَّببز ، ٙتبببش عببعار ا " اق ابباق اىضببٚل ا اىضبب٣ٚ ا د َبباعٝ "  ٙ

أٞ أراقٙا ذبٚٛبً  ، آّذاو عبد اهلل اىدرقرٞ قا٤اًل ا " ىقد اّ ١ٖ اىدٙر األبٚٞ ىيدٙى٠ "

بببال بببَاّات بضبب قبً األدٜبباٌ ٙ اىدٙىبب٠  ج دببابٝ بببزا٤ر ٍببٓ اىغببعر بببال  ببدٍات 

مببً كىببه  دٍبب٠ ألصببااا رأظ اببباٌ ىَٜارصببٚا عيبب١ ا  َبب       ، اىقاقٍبب٠ٙ اسباىٜبب٠

تزافببببك كىببببه ٍبببب  ختيبببب٠ قببببزارات اربببببذتٖا     ، ٌٙ اب ٚحغبببب٠قم اتٚرٛبببب٠ رأظ ابببببا 

ً ، ٙاسبنٍٚببات تضببًٖٜ عَيٜببات ، ٙميببٖا تاببر ا سٛبباقٟ عببدق اىعببامي  عببٓ اىعَبب

ٌ ٙ ّاببر ابػبباٍزٛٓ باببباٌ اىعبباِ اىببذٛٓ صببزقٚ٘ ٍببٓ    ٙ اح ٜبباٌ أصببااا راٙظ األٍببٚا

أٙ ٍببٓ  ببالٌ قببزٙ  مبببهٟ اق بببٕٚا ٍببٓ اباببار  ، ٍؤصضببات مبباّٚا ٛببدٛزّٖٙا

 . غاقرٙا اىبيد عْد أٌٙ فزص٠ صاحن٠ هلُ، ٙضٖٜالت مبهٟ ثُ مل ٛضدقٕٙااىعا٠ٍ ب 

، اب ْاقضبب٠ٙ مببً كىببه أق٢  ج ٙدببٚق عببدق ٍببٓ األصبباىٜر ا ق ابباق٠ٛ اهلذْٜبب٠

قطباع  ، ٙقطباع ٍغب و ٍجيبٗ تقزٛببا    ، ٙفْٖاو قطاع عاِ با٤ط، معْٚأ ٕذا ابقاٌ

 ااق٠ٛ اىٚم٠ْٜ اإلص اتٜذ٠ٜ ٛ ذَّر ابغارٛ  ا ق، ٙ اص ٍػاٍز ٛزٛد اىزبح اىضزٛ 

ٗ  ، اىببخت رببببدِ ا  َببب  حقٜقبب٠    اصببب٠ قببباّٚٔ ، رغبببُ مبببً ابػزٛببات اىبببخت تقبببدِ ىبب

( اىبببذٞ ج ببباة ىب٥ٜببب٠  قارٛببب٠   0208  ىعببباِ 81ا صببب جَار ازبدٛبببد ن اىقببباّٚٔ رقبببُ   

 ٞ أٙ غببه كىببه ٍببٓ  ، فببز  اصاصابب٠ أٙ ابغببارم٠ ٙ ٍضبباعدٟ ت ىيبب١ عببٓ اىزعبباٙ

َّٚاتٙ بضاٛق٠اٙ أصاىٜر ا ب شاسٙ ٙصا٤ً ْٕباو  ، ٙاإلتاٙات غبه اىغبزع٠ٜ  ٙ فز  اشب

قطبباع اق ابباقٞ ببصببيٚا  صببالٍٝ ن اباببار  اإلصببال٠ٍٜ اىببخت ت اضَّببط ٍببٓ ميَبب٠  

ٍُزاحبب٠ ، ٙاىفا٤دٟ ألّٖا ضبز٠ٍَّ مَا تز٢ ، أٞ تقبِٚ ب ػبٜه اى ضب٠َٜ فقب     ، تضَٜٖا 

ٕببٝ ، ٙدببدًادبزببب٠ اىشبببا٤ٓ ٍبب  ٕببذ٘ اباببار  اىببخت تضبب ػً تضبب٠َٜ  صببال٠ٍٜ ٍزٛببزٟ ٙ

رببح  ضببدَّق  ىيَبٚق ع  اىبذٛٓ تضب جَز ٕبذ٘ ابابار         ٙ بذىه ت ْاً ٍٓ تضدٛد فا٤بدٟ  

ىٜب ببذٙا ّاببٜبُٖ ،   ٛعزفببٚٔ  ٔ مببأ كىببه ا صبب جَار راحبببًا أِ  اصببزاً ٙ ببببٍٚاهلُ

ٕببُ ٍط٥َْببٚٔ  ٙ باى بباىٝ تضببٜ  حقببٚقُٖ ذبببال اصببُ  صببال٠ٍٜ     ، ٙاىعبباقٌ ٍببٓ اىببزبح  

 ؟!! ( ؟ٍؤٍْٚٔ

ٗ  مببً ٕببذا اى ذزٛببر   فقببد ساقت ّضببب٠  ، ا ق ابباقٞ أٙصببيْا  ج ٍببا حنببٓ عيٜبب

صبارت مبً ٍؤصضبات اىدٙىب٠ تزٛبد      ، ٙاّ ٖال اىطبقب٠ اىٚصبط١  ، ٙابعدٍ ٙ اىفقزا٣

 اى عي٠َٜٜٙ اى ب٠ٛٚٙ  دٍاتٖا ا د َاع٠ٜٙ ذباًٜ اباٌ عي١ حضاا رصاى ٖا اىٚم٠ْٜ

َار بعببض فقببد ٙصببً ٕببادط اىببزبح  ج ٙسارٟ اى بٜبب٠ اىببخت تزٛببد اصبب ج    ، غببه كىببه ٙ
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صاٜف٠ اىبعح اىْامق٠ باصُ اسبشا اىبخت  ، ٙٙسارٟ اإلعالِٙ ٙسارٟ اىجقاف٠، ٙابدارظ

،   ّْضب١ ازباٍعبات اشباصب٠ ابْ غبزٟ ماىٚببا٣     ، ٙأدَّزت دبش٣ًا مببهًا ٍبٓ ٍبْإبا    

ٙسارٟ األٙقبا   ، ٙٛاىيعذبر ٙ ح ١ حشا اىبعح اسبامُ أّغب داٍعب٠ اىغباِ اشباصب٠   

  ِ مت فٜٖبا  حبداخ ا  ااصبات   عالقب٠ هلبا      ، ٙاىغبزع٠ٜ  هلا داٍع٠ بالق اىغباِ ىيعيبٚ

رغبُ مبً   ، ٙرٛبا  األمفباٌ اشباصب٠   ٙ ْٕباو اببدارظ اشباصب٠   ، ٙاىغبزٛع٠ ٙ باىدٛٓ

رغبُ  ، صزّا ا أصفً قا٠َ٤ تاْٜف ازباٍعات اىعاب٠ٜ، ْٙٛادرٙ كىه اى عيُٜ ٛ ق٢َّ

 أٔ اىبعض   ٛعطٝ ق٠َٜ عي٠َٜ هلذ٘ اى اْٜفات .

ىبٚ عيب١ حضباا اىزصباى٠     ٙ ىٚثب٠ ذبقٜبك اىبزبح   ، ٠( ماىال ازبَٜ  كٔ ىٚث٠ ن اىَيرَبى

ٌ ٙ اىٚمْٜبب٠ ً    ٙ بْببا٣ األدٜببا  كا قققْببا اىْ ببز ا  ، رفبب  ٍضبب ٢ٚ ا  َبب  حنببٚ األفضبب

اىقطاعببات ا ق ابباق٠ٛ ا بيببدّا عببد قطاعببًا اق ابباقًٛا اعبب امًٜا با صببُ فقبب  ن     

قطاعببًا اق ابباقًا  ، ٙقطاعببًا اق ابباقًٛا ٍغبب ماً  ، ٙفاعبباًل تقزٛببباً ٙ اىقطبباع اىعبباِ ( 

    ً ، قطاعبًا اق اباقًٛا  صبالًٍٜا با صبُ فقب      ، ٙ اصًا ىٜرباىًٜا ٛزٛبد اىبزبح بببٞ عبن

ٝ    ٙ  يٜ  عذٜر األغيبر األعبُ ٍبٓ    ، غزٛر ا بيد ٛعاّٝ ٍبٓ ٙبب  اق اباقٞ مبارث

ً ٙ اىغببعر ا ٍضبب ٢ٚ ٍببٓ اىفقببز   ٍضبب ٢ٚ، ٙاّعببداِ األٍببٓ اىػببذا٤ٝ مل ٛضبببك ىببٗ ٍجٜبب

هلُ حادات أٛاِ ٍعدٙقٟ ن اىد ً اىٍٜٚٝ اىٚصطٝ ىيَٚظف اىد ً ىيَٚظف    ٛٚفز 

 .أثزٛا٣ اسبزاٙ اىقاقرٙٔ عي١ اىعٜػ اىنزُٛ ٕٚ اىفاصدٙٔ، ٙأقً ٍٓ قٙ ر ٙاحد (

 ختامًا :

، أٍاِ ٕذا اىٚاق  ابزٛز   بد ٍٓ را٠ٛ ٙابا٠ ضبدقٟ إلّقاك اىٚب  ا ق ااقٞ

 ٓ ببب  مبقببات ا  َبب  ٍببٓ أدببً    اى ببٚاسٔ ٙ اىعداىبب٠ ا د َاعٜبب٠ ٙ تزاعببٝ عاٍببً اىببشٍ

ٍ  ، .....اخل (، ٍغ و، ىٜرباىٝ، ذبال أٞ عْٚأ اق ااقٞ ن اع امٝ، ا ص قزار

اى بمٜد عي١ اىدٙر األصاصٝ ىيدٙى٠ ا  قارٟ مً اىقطاعات شبد٠ٍ ا  َب  بنبً   

ففببٝ ،   أٔ تنببٚٔ حاٍٜبب٠ بابباي األثزٛببا٣ عيبب١ حضبباا اىفقببزا٣ ، ف٥اتببٗٙ عببزا٤اٗ

ًر اىْ زٛبببات ا ق اببباق٠ٛ ا اىيٜرباىٜببب٠ صب َعاتْبببا ى صبببف  ا عببب ام٠ٜٙ فغبببيال مببب

ّ ز٠ٛ ن اىطزٛبك اىعزببٝ  ج ا عب ام٠ٜ ( مَبا أببدعٖا      ، ٙاإلصال٠ٍٜٙ اإلقطاع٠ٜٙ

ذبببال حذبب٠ اشباٚصبب٠ٜ  ، خبببال  مببً عببعٚا اىعببامل  ، بعببض ابْ ببزٛٓ اشبي بباق  

مساتْببا ٙ اببْامبّْببا فزٛببدٙٔ ا  اا٤، ٙأٔ ٍببا ْٛاصببر غَهّببا   ْٛاصبببْا، ٙاصيٜبب٠

ْٕا جضبزّٝ ٕبذا اىقبٌٚ ىيفٜيضبٚ  ابػزببٝ صبعٜد ّاعبٜد        ، ٙقٙٔ  يك اهلل أختع 

( ٍببا ٛيببٝ ا " ىببٜط ٍضبب ػزبًا أٔ  81ص  –ٙرق ا ٍقدٍَّبب٠ م ابببٗ ن اى ببداٙٞ باىفيضببف٠ 



 ليبرالية القطاع العام ؟؟!!

 

 

ٍنببأ ٕببُ قعبباٟ اشباٚصببٜات اصيٜبب٠ ٙ ٛنببٚٔ أىببدَّ أعببدا٣ اىفيضببف٠ ا مببً سٍببأ

  خيفببب١ عيببب١ أحبببد أٔ تيبببه اىْ زٛبببات  ، ْٜٙٛببب٠ "اىدٙ مبى يبببف  يفٜببباتُٖ اىجقافٜببب٠

 اإلّضببأٙ ا ق ابباق٠ٛ دببش٣  ٍببٓ ٍْ ٍٚبب٠ فيضببف٠ٜ ٍ ناٍيبب٠ هلببا راٛ ٖببا حببٌٚ اىٚدببٚق 

مَا أٔ اىضبر اآل بز اىبذٞ     ، غه كىهٙ اسبٜاٟٙ من  ا ق ااقٙ اىفزقٙ ا  َ ٙ

اشباصب٠  ٕٚ تقدُٛ ابايا٠ ، تيه اىْ زٛات،  فغاٌٙ ٛقً عٓ صابقٗ أ٠ًَٜٕ ا فغً

ٗ ٙ اإلماحب٠ بابابيا٠ اىعاٍب٠ ى صبٜف اىفضباق     ، ٙعي١ ٍايا٠ ا  َ  اىعا٠ٍ ، تعََٜب

ٙ    ٞ اصبشٔ  ٙ تزق٠ٜ اىفاصدٛٓ ا ٍفاصً اىدٙى٠ اإلقار٠ٛ ممبا أٙصبيْا  ج اىٚبب  اببشر

  . اىذٞ ٛعٜغٗ عَِٚ اىغعر ٕذ٘ األٛاِ
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 مقدّمة
وكرانيةة  أنّ األزمةة األ و يبد    
يف النظةةةةة    حدث تغةةةةةي ا سةةةةة 

العةة  ب جه ةةم وةة   ويف الع  ةة      
وهةةةة ا ، الدوليةةةةة جه ةةةةم  ةةةة   

تؤول إليةم ارةر    ف ولى م  ي ه ّ
اليت أولن ةا  ووسةي  ولةى أوكرانية      
حمل وجةةة أاةةح   النسوةةة الن زيةةة ، 
وتقةةةةةةةهي  القةةةةةةةه  الع ةةةةةةة رية 
ألوكراني  اليت مل تل ةس  ج تا  يةة   
مين ةة، ، ل بقةةى  ولةةة ، يةةد  ،   

يف هن يةةةة وتةةريا ا  هةةة ب ارةةةر   
يف  العةة  ب  ةة ه  ا ولةةى  ،ا طةة  

مةةةةق ته ّعةةةة    .الغةةةةر  وال ةةةةر   
جةةةةة  را  مردلةةةةةة  ديةةةةةد  يف   

قيةةةةةد األهةةةةةدا  الروسةةةةةية ،   حت
جةةة ل هازع مةةةق سةةة و  و ةةة رية   
واةةلإ إح دةةدّ ابهانةةو النهويةةة  
، االسةةةةةةةةراتيكية وال   ي يّةةةةةةةةة
مرافقةةةةةةةة مةةةةةةةر  إو ميةةةةةةةة   
  وا  ص  ية واق فية ضدّ ووسي .
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 ّٕ االْكطاّ اذتاد بني ايك٣ٛ ايدٚي١ٝ، ٜظٗرس َرٔ لراٍ ايفٓرالظ اًر٢ ا  را        إ

زٚضٝا ٚاي رني َرٔ ْاسٝر١، ٚايٛالٜرات ا فشرد٠ ٚسًرت ايٓرا ٛ        ٚاالقف اد١ٜ بني األ١َٝٓ 

 ٖٛر ، ٠ ا ٛادٗر١ س ايعاقرات ٚ  رااد سردّ   َٚا ٜصٜد َٔ اي ساع ٚ رٛ ّ . َٔ ْاس١ٝ ألس٣

اًر٢   ًاإٔ نٌ َعطهس ميًو اٛاٌَ َٚكَٛات جتعً٘ قادزًا اًر٢ ا ٛادٗر١، برٌ قرادز    

ٞ   س َ ر  يف ذتظ١ َا ا٢ً اختاذ قرساز ٜيّٝر   ٘  ايٓظراّ ايردٚي يف  ٚإٕ نرإ ال بردّ  ، نًّر

ٚقرد   ْٗا١ٜ ا طاف َٔ ذتظ١ سطاض١  ٓٗٞ اهل١ُٓٝ ا ٛدٛد٠ َٔ قبٌ ايٛالٜات ا فشرد٠. 

ّٛ  ا ٛادٗر١ ايرت  ٓٗرٞ    َرٔ أغرهاٍ    األش١َ األٚنساْٝر١ غرهاً    هٕٛ ٍ َسسًر١ ايفشر

 اذتاصٌ ا٢ً صعٝد  ٛاشْات ايك٣ٛ ايدٚي١ٝ.

ّٕ  ردّدٟ  ٚآثازًا اُٝك١ ا٢ً ايٓظراّ ايردٚيٞ،   ضفرتى اذتسب األٚنسا١ْٝ  ال غّو أ

ّٛإىل  ااقات ايك٣ٛ ايهرب٣، ايت متجٌ ٚال ضُّٝا ، ايعاقات ايدٚي١ٝ يف ٍ درزٟحت

 ٘ ّْررر ّٛالت  اضفػرررساف ا بهرررس َرررٔ  ايٓظررراّ ايررردٚيٞ ل  ّٕ ، ٚاالْعطالررراتٖررررٙ ايفشررر أل

َررٔ  دٜرد بادتمل  طرفكّس بعرد، ٚ رر  ٞ   ا عٓٝرر١ باألشَر١ األٚنساْٝرر١   فرااات األررساف   

٘ َاَح االجتاٙ ا طفكبًٞ ايرٟ  زضِٖٚرا َا عتٍٛ دٕٚ . سني إىل آلس  ٜط  مبٛدبر

اًرر٢ ايررفي ات اهلٝهًٝرر١ إٕ نررإ ايرتنٝررص بػررهٌ أنرررب  ٚ .النظاا ا الااالر الاا ا  

 ٖرررٙ ايعٓاصررس سميجررٌ  يّٝررٚايرردٚيٞ ايررسأٖ، ٌ آاصررس أضاضرر١ٝ يف ايٓظرراّ  ايررت متّجرر

 . ّايٓظايف ٖرا لع١ًٝ إٜراًْا بفي ات 

 داعيات األزمة األوكرانية على الصعيد األوروبيت-أواًل

، ال غّو أّْ٘ َٔ ايطبٝعٞ إٔ  ػٗد أٚزٚبا   ث ات نرب ٠ يًشرسب يف أٚنساْٝرا   

ّٕ أٟ  يٝ   ػرٗدٙ أٚزٚبرا   ًُّا يف ٖرٙ ايكط١ّٝ أل ّٕ يًذيسالٝا دٚزًا نب ًا َٚٗ أَٓٝرًا  ، أل

ٞ   ٜررتى  ر ث ٙ ايهرب     ، أّ ضٝاضًّٝا ٚيف ٖرر اطرراز ٜفذًّر٢ أٖرِ      . اًر٢ ايٓظراّ ايردٚي

َٔ لاٍ شٜاد٠ ايفٓطٝل بني األٚزٚبرني ٚ ٛسٝرد   ،   ث  يألش١َ األٚنسا١ْٝ ا٢ً أٚزٚبا

سٝرح اختررت إدرسا٤ات لسٜرد٠ بايفٓطرٝل َعرًا يفرس          . يف َٛادٗر١ زٚضرٝا  ، صفٛلِٗ

ايعطررهسٟ يف َررٛاشا٠  كرردِٜ ايررداِ  ، ضٝاضرر١ٝ ٚاقف رراد١ٜ  ، اكٛبررات اًرر٢ زٚضررٝا 

إضرررال١ إىل  عصٜرررص َهاْررر١ سًرررت " ايٓرررا ٛ" برررني ايررردٍٚ     ، ٚاالقف رررادٟ ألٚنساْٝرررا 

 . األٚزٚب١ٝ

يكد َٓشت اذتسب يف أٚنساْٝا لسص١ س١ٜٛٝ يًفُاضرو األٚزٚبرٞ يف َدّضطرا ٘    

ٞ ، ايعطررهس١ٜ ٚاالقف رراد١ٜ لكررد ٚدرردت  . َررٔ لرراٍ سًررت ايٓررا ٛ ٚاالحترراد األٚزٚبرر

دضطفني إرازًا َسدعًٝا َٓاضبًا يفٓظرِٝ زّد ايفعرٌ األٚزٚبرٞ    ايدٍٚ األٚزب١ٝ يف ٖا ني ا 

يسلررق قرردز٠ ، ٚايعُررٌ اًرر٢ داررِ ٖررا ني ا دّضطررفني ، ٚايفٓطررٝل ا ػرررتى ضررّد زٚضررٝا 

األٖرررِ َرررٔ ٖررررا ٖرررٛ إٔ ايػرررسنا٤ ٚيهرررٔ  ايررردٍٚ يف ايفعرررإٚ ٚا ٛادٗررر١ ا فرتضررر١.



 شّماسل. عيسى اد أ.

 

 

ياقف رراد ايسٚضررٞ، لرردٍٚ  نجررس أُٖٝرر١األ اييررسبٝني ميجًررٕٛ ايػررسنا٤ ارتررازدٝني

َكابرٌ ٚازدات  % َرٔ اي رادزات ايسٚضر١ٝ،    54.8االحتاد األٚزٚبرٞ ٚبسٜطاْٝرا  طرفكبٌ    

ا ٚازدات زٚضٝزتٌُ % َٔ 88.2ْطبف٘ َا دٍٚ االحتاد األٚزٚبٞ ٚبسٜطاْٝا  زٚضٝا َٔ

ٚبررريو  هررٕٛ ايرردٍٚ األٚزٚبٝرر١ ٖررٞ ارتاضررس َررٔ َكارعرر١ اي ررادزات     . َررٔ ارتررازز

 . ُّٝا ايكُح ٚايٓفط ٚايياشٚال ض، ايسٚض١ٝ

مّثرر١ مثررإ دٍٚ أٚزبٝرر١ رًبررت االضررفجٓا٤ َررٔ َكارعرر١ اييرراش  ، ٚضررُٔ ٖرررا ا رراٍ

ٚ سالل ذيو َق لس  . َكابٌ اػس دٍٚ رًبت االضفجٓا٤ َٔ َكارع١ ايٓفط، ايسٚضٞ

( زٚبرًا  إىل   061َرٔ  ، ايفعاٌَ بايسٚبٌ ايسٚضرٞ ايررٟ أّد٣ إىل  سادرق قُٝر١ ايردٚالز     

، مّمرررا ْرررفر آررر٘ از فررراع يف أضرررعاز ايرررٓفط ٚاييررراش يف أٚزٚبرررا ٚأَسٜهرررا . زٚبرررًا( 64

٠ّٛ ايػرسا١ٝ٥ يًُرٛاد األضاضر١ٝ     ّٕ ايعكٛبرات االقف راد١ٜ      . ٚاطتفا  ايكر ٖٚررا ٜدّنرد أ

ٞ    ، ايت اخترٖا اييسب ٚأَسٜهرا  ٚمل  يّٝرس َرٔ   ، مل  ردّثس يف ٚضرق االقف راد ايسٚضر

 . ٚأٖدالٗا، اَعاٜ  ايع١ًُٝ ايسٚض١ٝ يف أٚنساْٝ

ٌّ  ررر ّشّ ايٛضرررق اذترررايٞ برررني زٚضرررٝا ٚاييرررسب َرررق اضرررفُساز اذترررسب يف        يف ظررر

َٚٔ أبسشٖا : إىل أٜٔ ضرفّفذ٘ ايعاقرات برني    ، مّث١  طاؤالت  طسح ْفطٗا، أٚنساْٝا

٠ّٛ يف أٚزٚبا ؟ ، ادتاْبني  َٚا  اث  ذيو ا٢ً  ٛاشٕ ايك

ح يف بسْرراَر / زٚضررٝا ظتٝررع اررٔ ذيررو / زٜفػررازد ضٛيٛنٛيطررهٞ / ايباسرر  

يف  كسٜررس ْػررس ٘ َدّضطرر١ " نررازْٝذٞ " يًطرراّ ايرردٚيٞ : "إّْرر٘ َررٔ  رر     ، ٚأٚزاضررٝا

أٚ ٜطرع٢ إىل إسرداخ   ، ا سّدح إٔ ٜيّٝس ايهسًَني ربٝع١ ايطٝاض١ ارتازد١ٝ ايسٚض١ٝ

ّٕ سًفرا٤ ايٓرا ٛ أٚلرٛا      . اْفساد٘ َق اييرسب زّدًا اًر٢ ايظرسٚف ادتازٜر١     ٚإذا الرتضرٓا أ

ّٕ ايفررٛاشٕ  ، ا ِٗ األلرر ٠ بفعصٜررص اطْفررام ايرردلااٞ ٚايكرردزات ايعطررهس١ٜ     بفعٗررد لرر 

ٍّٛ يي  صرا  زٚضرٝا  ، ايعطهسٟ ايفكًٝدٟ يف ا طسح األٚزٚبٞ ٚضرٛف   . ضٛف ٜفش

ٜفُّفق ايٓا ٛ بٓػرس األضرًش١ ايرت را را ٚدردت زٚضرٝا  ٚاالحتراد ايطرٛلٝٝت ضرابكًا (          

السففراظ ب ٖرداف ز٥ٝطر١ يف قًرع زٚضرٝا      أّْٗا  ػّهٌ  ٗدٜردًا كهرِ قردز ٗا اًر٢ ا    

ٚقرد ٜهرٕٛ ٖررا األَرس َرٔ دٚالرق زٚضرٝا األضاضر١ٝ يًشرسب اًر٢            . َعّسض١ يًخطس "

بعدَا ظٗرست لٝٗرا   ، بٛصفٗا أسد ايبدز ايت  ّٗدد أَٔ زٚضٝٝا ٚضٝاد ٗا، أٚنساْٝا

 َهأَ ٚشتاشٕ يألضًش١ ايبٝٛيٛد١ٝ ٚايفكًٝد١ٜ.

  ٛ سٝرح أارسب   ، يكد أّدت اذتسب يف أٚنساْٝا إىل  يٝ  نب  يف اطر١ٜٛ ايٓرا 

اررٔ قًكٗررِ ا فصاٜررد إشا٤ ايٓٛاٜررا ايسٚضرر١ٝ يف  رراٍ     ، ا طرردٚيٕٛ يف لًٓٓرردا ٚايطررٜٛد  

ّٕ أ ًب١ٝ ا ٛارٓني ٜدٜدٕٚ االْطُاّ ا٢ً سًت ، أٚزٚبا ٚأظٗست اضفطااات ايسأٟ أ

يف َكابرٌ  فطرٌٝ ايٓرا ٛ     . ني ٜٚٓظس إيٝ٘ بكًل اُٝلٖٚرا َا ٜعازض٘ ايهسًَ . ايٓا ٛ

أٚ َٓق اَفداد اي رساع يف  ، بني أَسٜٔ : لًل دلاع قٟٛ أ أٟ غرب َٔ أزاضٞ ايٓا ٛ
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ٚيف ساٍ ٚقٛع ٖذّٛ زٚضٞ اًر٢   . أٚنساْٝا ٚجتّٓع ايف عٝد ايعطهسٟ َق زٚضٝا

ّٕ غبح اذتسب ايػا١ًَ َق زٚضٝا، أ١ٜ دٚي١ َٔ ايٓا ٛ ق بعر  اذتًفرا٤ إىل   قد ٜدل، ل 

ٌّ َٔ ايعصّ ٚا صٜد َٔ اذترز ٚايرتّدد ٖٚرا قد ٜردّدٟ إىل االْكطراّ يف    . إظٗاز قدز أق

 . َٛقت االحتاد األٚزٚبٞ

يررٝظ ذتًررت األرًطررٞ ايفررصاّ دلررااٞ جترراٙ أٚنساْٝررا ألّْٗررا يٝطررت اطررًٛا يف      

طرا٤ يف  يهرٔ مّثر١ دٍٚ أا  ، ٚا٢ً أٚنساْٝا إٔ  دالق ارٔ ْفطرٗا مبفسدٖرا   ، اذتًت

ٖٚٛ ، بادزت إىل  كدِٜ َطاادات اطهس١ٜ ألٚنساْٝا، ٚدٍٚ    أاطا٤، اذتًت

بطبع َا قد عتدخ َٔ ألطا٤ أٚ ض٤ٛ  كدٜس أٚ ، َٛقت غدٜد ارتطٛز٠ ٚاذتطاض١ٝ

 . ال ميهٔ ايفّٛقق بٓفا٥ذٗا، ٜدّدٟ إىل َٛاد١ٗ اطهس١ٜ بني زٚضٝا ٚاألرًطٞ، لِٗ

ّٕٛ يررد٣ اييررسب األٚز بعررد ْٗاٜرر١ ، ٚبررٞ لرراٍ األاررٛاّ ايررجاثني ا اضرر١ٝيكررد  هرر

ٚزح ايباسجٕٛ / األنادميٕٝٛ ٚا جكفرٕٛ /  ، غعٛز باألَٔ ٚاذت ا١ْ، اذتسب ايبازد٠

  ٘ ٞ ، ٜعٝرردٕٚ  عسٜررت َعٓرر٢ األَررٔ َٚفطًّبا رر ٚدلًررت  . َسّنررصٜٔ اًرر٢ األَررٔ اطْطرراْ

ٚاافكد نج  َرٔ  ، "ايجكال١ األ١َٝٓ األٚزٚب١ٝ َسس١ً َا بعد " ايفٗدٜدات ايعطهس١ٜ 

ّٕ ايعررامل ، األٚزٚبررٝني إٔ ا ررس اذتررسٚب ٚايفٗدٜرردات ايعٓٝفرر١ ايفكًٝدٜرر١ قررد اْفٗرر٢  ٚأ

ٚيهرٔ اذترسب األٚنساْٝر١     . األٚزٚبٞ قد دلٌ َسس١ً ددٜد٠ َرٔ األٚيٜٛرات األَٓٝر١   

األَررس ايرررٟ ضررٝرتى آثررازًا اُٝكرر١ اًرر٢ ايطٝاضررات    ، دررا٤ت يفرردس  ٖرررا االافكرراد  

 .. يف ايطٓٛات ا كب١ًاأل١َٝٓ األٚزٚب١ٝ 

 داعيات األزمة األوكرانية على الصعيد األمريليت-ثانيًا

سفر٢ اافربٖرا   ، إىل  صاٜرد ايفرّٛ سات ايدٚيٝر١     طّٛزات اذتسب يف أٚنساْٝرا  أّدت

إارراد٠ ايرردلٍٛ إىل سررسب بررازد٠ ، ايعطررهسٜنيًررني ٚاحملًّايطٝاضررٝني بعرر  ايبرراسجني 

ّٛزات ادتدٜد٠  . ددٜد٠ ّٕ ٖرٙ ايفط إىل ْٗا١ٜ ايٓظاّ ايردٚيٞ ايررٟ ضراد     كٛد إذ ٜبدٚ أ

د٠ بررني   االحترراد ٥يف ايعكرردٜٔ ارلررسٜٔ بعررد اْفٗررا٤ اذتررسب ايبررازد٠ ايررت ناْررت ضررا  

ِ اًر٢  ٖرا ايٓظاّ ايدٚيٞ ايًٝربايٞ ايكا٥ . ايطٛلٝٝت ( ٚايٛالٜات ا فشد٠ األَسٜه١ٝ

ايعُررٌ ٚلكررًا يكٛااررد اهطررت زؤٜرر١ ايعررامل ٚاكٝررد٠ ا ٓف ررسٜٔ يف َسسًرر١ اذتررسب        

ٚيف َكّدَفِٗ ايٛالٜات ا فشد٠ األَسٜه١ٝ ايت ُٖٝٓرت اًر٢ ايٓظراّ ايعرا ٞ     ، ايبازد٠

ّٔ ٖرا ايٓظاّ بدأ ٜفدٖٛز بعد ْػٛب اذتسب األٚنسا١ْٝ ايت لسضت  . ادتدٜد ٚيه

ٚقرد  كررٛد  ، ايٛالٜرات ا فشرد٠ األَسٜهٝرر١  ٚيف ايعاقرر١ برني زٚضررٝا  ، َعرادالت ددٜرد٠  

          ٠ّٛ ّٛزات إىل ضربام  طرًّح ددٜرد برني ٖرا ني ايردٚيفني إضرال١ إىل اي رني ايكر ٖرٙ ايفط

 . اي ااد٠
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يف ، / ايباسح يف بسْاَر / زٚضرٝا ٚأٚزاضرٝا  ٜكٍٛ / زٜفػازد ضٛيٛنٛيطهٞ 

َررٔ غررب٘ ا دّنررد إٔ ٜطررطس :  كسٜررس ْػررس ٘ َدّضطرر١ " نررازْٝذٞ " يًطرراّ ايرردٚيٞ 

اًرر٢ َررد٣ ايطررٓٛات ايكًًٝرر١ ا كبًرر١ إىل ايفعاَررٌ َررق ضرربام  طررًّح ددٜررد       ايهررسًَني

ْكطااررًا اررٔ اٚقررد  ٛادرر٘ زٚضررٝا  . ٚنررب  اًرر٢ َطررف٣ٛ األضررًش١ ايفكًٝدٜرر١ ٚايٜٓٛٚرر١

اًر٢  رٛل    َق اسفُاالت    َدّند٠ ب ٕ  هٕٛ اي رني قرادز٠   ،  هٓٛيٛدٝا اييسب

ّْٛررات اذتٜٝٛرر١  ٖٚرررا  . ختفٝررت ايطرريٛق االقف رراد١ٜ ايررت  ٛادرر٘ زٚضررٝا      أٚ، ا ه

ٍّٛ يف األسداخ ميهٔ  :األٚىل، ميهٔ إٔ  هٕٛ ي٘ ْفٝذفإ شتفًففإ درزًّٜا ،ايفش

قررد  :ٚايجاْٝرر١ ، ّبُررا بكٝرراد٠ لًٝفرر١ يبررٛ ني ز، إٔ  هررٕٛ ستاٚيرر١ ي صرراح ٚاالْفررساز 

 ٔ أٟ نٛزٜرررا ايػرررُاي١ٝ كذرررِ ،  هرررٕٛ ْظاَرررًا أنجرررس ادٚاْٝررر١ ٚالفكرررازًا إىل األَررر

ٚقد   بح ب١٦ٝ ايفٗدٜد  . ٚاذتاٍ يف نًفا ايٓفٝذفني ال ٜبعح ا٢ً االر٦ُٓإ، زٚضٝا

ٚنصرررت ب ّْررر٘ ٚالد٠ ددٜرررد٠ ذتًرررت   ، يف زٚضرررٝا  انجرررس حترررّدٜاً  ايػرررُايٞ ْفٝذررر١  رررا 

 . األرًطٞ

ّٕ اْفٗرررا٤ ضرررسٜإ َعاٖرررد٠   ضرررفازت يف اررراّ   ( ايرررت  طرررق سرررّدًا أق ررر٢ 2126إ

/ ايٛالٜات ا فشد٠ ٚزٚضٝا / ضٝرتى ايبًدٜٔ َٔ الضرتا ٝذٝفني ايٜٓٛٚفني ًرتضاْفني اي

٘ َّفَسدعررٞ دٕٚ إررراز اُررٌ   ٞ  طداز٠  ٛاشْٗ، فررل اًٝرر ٚقررد  . ُررا ايٓررٟٛٚ اطضرررتا ٝذ

يٛقررت كًررٍٛ ذيررو ابررني ايبًردٜٔ  َعاٖررد٠ ددٜررد٠  دررّدًا إٔ  عكرد  ٜهرٕٛ َررٔ ا طررفبعد 

ٚ  رااد سرّد٠ ا ٛادٗر١    ، َٚا ٜصٜد َٔ سّد٠ اي ساع ٚ رّٛ س ايعاقرات   ،لًفًا يطفازت.

َّٛات جتعً٘ قادزًا ا٢ً ا ٛادٗر١ ، بني ايطسلني ٌّ رسف ميفًو اٛاٌَ َٚك ّٕ ن ، ٖٛ أ

  . َ   ايٓظاّ ايدٚيٞ بهاًَ٘ ا٢ً اختاذ لساز ٜيّٝس، بٌ ٖٛ قادز يف ذتظ١ َا

ٚقررد ٜرردلق  ّٛضررق اي ررني يف  سضرراْفٗا ايٜٓٛٚرر١ اطضرررت ٝذ١ٝ، ايٛالٜررات ا فشررد٠     

ّٛ ٗا اطضرتا ٝذ١ٝ األَرس ايررٟ ٜرسّدح    ، أٜطًا ا٢ً حتدٜح بسْازتٗا ايٟٓٛٚ يفذدٜد ق

 را َرا ظتعرٌ ايعرامل   ٖٚر  . حتفٝص ايهسًَني ا٢ً ايف ّسف ا ٓاضع إشا٤ ٖرٙ ايفيّٝسات

ذتظرر١ سّطاضرر١ ٕ نررإ ال بررّد َررٔ  ٚإ، هررايٝت نرررب٣ لُٝررا إذا س ررٌ ذيرروٜرردلق  

ٚ رسٜح ايعرامل   ، األَسٜهٝر١  ٓٗٞ اهل١ُٓٝ ايت  فبا٢ٖ بٗا ايٛالٜرات ا فشرد٠   ، ٚسامس١

 . ٔ ٚاالضفكسازٚ عٝد إيٝ٘ األَ

إذا ، ميهٔ إٔ  صداد شتارس ايف عٝد  ر  ا ك رٛد بػرهٌ نرب     ، ٚأل ًا  

ٚيًفخفٝت َرٔ ٖررٙ    . شادت زٚضٝا َٔ اافُادٖا ا٢ً قٛا ٗا اي١ٜٚٛٓ    اطضرتا ٝذ١ٝ

ٞ   ، ا خررارس إىل اضررفعاد٠ ، ضررفشفاز ايٛالٜررات ا فشررد٠ َٚعٗررا سًررت ايػررُاٍ األرًطرر

إدررسا٤ات  ٓررق االسفهرراى َررق ادتررٝؼ    خترراذ اٚ، اال  رراالت ايعطررهس١ٜ ٚحترردٜجٗا  

، ٚاضر٦ٓاف اذترٛاز بػر ٕ حتكٝرل االضرفكساز يف اذترّد األدْر٢ َرٔ األضرًش١         ، ايسٚضٞ

ٖٚرررا ٜٓرررز بٛضررق لطرر  اًرر٢ ا طررف٣ٛ  . ٚ ررداب  بٓررا٤ ايجكرر١ يف أقررسب ٚقررت ممهررٔ



 تداعيات األزمة األوكرانية على العالقات الدولية

 

 

َّس٠ َطراسات ٚاضرع١ َرٔ          ، ايعا ٞ ٜٛدرع َٛادٗفر٘ إٔ إٔ ٜففّذرس ٚ طراٍ غرظاٜاٙ ا رد

 ز  مبا عتف١ٜٛ.نٛنع األ

 األمريلي -داعيات األزمة األوكرانية على الصعيد الصيينت-ثالجًا

   ٛ اسرد  بعد اْفٗا٤ اذتسب ايبازد٠ دلٌ ايٓظاّ ايدٚيٞ يف َسس١ً ُٖٝٓر١ ايكطرع اي

٘     األَسٜهٞ    ٖررا  ٜفعرسّ  ،٠َٚٓرر ضرٓٛات اردّ    . ايررٟ ّٚظرت  كٓٝرات ايعٛ ر١ ي راذت

ايٓظاّ يطيٛق ْاجت١ ارٔ شاصار١ َٛقرق ايٛالٜرات ا فشرد٠ اًر٢ قُر١ ايٓظراّ ايردٚيٞ           

بطررربع اي رررعٛد ايطرررسٜق يً رررني ٚصتاسٗرررا يف  طرررٝٝل ايفذررر٠ٛ َرررق ايكررر٠ٛ ايعظُررر٢    

ددٜرد٠  ا ١ُٓٝٗ، ٖٚٛ َا أغعس ايٛالٜات ا فشد٠ بايفٗدٜد، لبردأت يف  طبٝرل ضٝاضر١    

 .طااد٠ ايفُٛضق جتاٙ آضٝا

ا بق ، األَسٜه١ٝ إىل ايس٥اض١/ دٛ باٜدٕ /ارٞ ٌ ايس٥ٝظ ايدميكسٚصآدَا   

ٗررا  كسٜبررًا،  طٝاضررات ضررًف٘ ادتُٗررٛزٟ يف ا رراالت نًّ   ي ضٝاضرر١ َعانطرر١ متاَرراً  

اي ني. يٝظ ٖرا لكط برٌ قراّ    ضّد /  ساَع ايت اخترٖا ضًَف٘ اطدسا٤ات باضفجٓا٤

بفعُٝل ٖرٙ ايطٝاضات  لذعٌ ضٝاضات ايكٝٛد ايفذازٜر١ ٚايفهٓٛيٛدٝر١ درص٤ًا    باٜدٕ 

َرق دٍٚ    طفٗدف اسفٛا٤ اي ني، ٚإسارفٗرا بفشايفرات أَسٜهٝر١   ، َٔ ضٝاض١ أٚضق

ِّل.  دٚز يف لًهٗا يًدٍٚ ايرجاخ ايٓاركر١ باطصتًٝصٜر١،     /أٚنٛع / طٜٛس حتايت ف

ٞ   بفٓػرٝط ٚ د٠ ٚبسٜطاْٝرا ٚأضررتايٝا،  ايٛالٜات ا فش ايررٟ   /نرٛاد  /اال٥رفاف ايسبراا

ِّ  .اهلٓد ٚايٝابإ ٚنٛزٜا ادتٓٛب١ٝ ٜط

طِ بايفٛ س ا فصاٜرد برني   ْػبت اذتسب األٚنسا١ْٝ ا٢ً لًف١ٝ ْظاّ دٚيٞ ّٜفكد ي

ايٛالٜات ا فشد٠ األَسٜه١ٝ ايك٠ٛ ايعظ٢ُ ا ١ُٓٝٗ، ٚاي ني ايك٠ٛ ايعظ٢ُ اي ااد٠ 

ٖٛ ايط١ُ ايٓظا١َٝ األِٖ ا ُٝص٠ يًٓظاّ ايدٚيٞ  ٚا فشد١ٜ. اي ساع بني ٖا ني ايكٛ ني

ايسأٖ، لبُٝٓا  ٛاصٌ اي ني إ رام ايفذر٠ٛ بٝٓٗرا ٚبرني ايٛالٜرات ا فشرد٠، غرسات        

ايجا١ْٝ يف ايطٓٛات األل ٠ يف ايفطٝٝل ا٢ً اي ني، ٚايعٌُ ا٢ً سسَاْٗا َٔ ا ٛازد 

ٔ حتايفرات ذات  ٚايفطٗٝات ايت متّهٓٗا َٔ  عظِٝ قٛ ٗرا، نُرا بردأت يف  هرٜٛ    

رررابق اطررهسٟ بٗرردف اسفررٛا٤ اي ررني، ٚيف ٖرررا ايطررٝام ي  طررٜٛس االضرررتا ٝذ١ٝ      

األَسٜه١ٝ ا فعًك١ مبٓطك١ احملٝطني اهلٓدٟ ٚاهلادٟ، ايت ْػسٖا ايبٝت األبٝ  يف 

 .، قبٌ أٜاّ ق١ًًٝ َٔ اْدالع اذتسب األٚنسا2122١ْٝلرباٜس 

يف ٖرررٙ ايطررراس١ ايررت  فٓرررالظ   اُررا عت رررٌ  ال  ٓف رررٌ األشَرر١ األٚنساْٝرر١   ل 

ٚ فٛاد٘ لٝٗا ٖرٙ ايك٣ٛ، َٚا شاد  سانُٗا ٚ فااًٗا ٖٛ إارإ دلرٍٛ ايعرامل سكبر١     

ددٜد٠ َٔ ايعاقات ايدٚي١ٝ َٔ لاٍ اطاإ ايسٚضٞ اي ٝين ايرٟ ٜنعرد أسرد أبرسش    

 رني اررب ستاصرس ٗا    ذت األش١َ، ٚضعٞ ايٛالٜات ا فشد٠  ٛاد١ٗ يًايعٛاٌَ ايت أّد
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ٗرررا االضررررتا ٝذٝني  ررراز٠ ألرررس٣، َٚٓٗرررا ستاٚيررر١ اسفرررٛا٤ اطداز٠   ٥ٚضرررسب سًفا  ررراز٠

 .َٔ ستاصس ٘ ال بّد يًعاملا٢ً أْٗا  ٗدٜد األَ ن١ٝ يسٚضٝا، ٚ  ٜٛس َٛضهٛ 

ع٘، ضررٛف ال غررو إٔ َررا عت ررٌ ايٝررّٛ يف األشَرر١ األٚنساْٝرر١، ٚيف سرراٍ  ّٛضرر  

د ايجابف١ يف ايعاقرات ايدٚيٝر١ بعرد    ٌ ضسب١ ق١ٜٛ يًٓظاّ ايدٚيٞ ايكا٥ِ ا٢ً ايكٛااميّج

ّٛ   ٖرٙ ايعاقات   اْٗٝاز االحتاد ايطٛلٝا ٞ ٠ ايت  س٣ بايٛالٜات ا فشرد٠ األَ نٝر١ قر

اهل١ُٓٝ ا طًك١، ٜٚففح بايفايٞ ايباب أَاّ سكب١ ددٜد٠ َٔ ايعاقات ايدٚي١ٝ ايت َٔ 

 ا فرت  إٔ ٜبدأ َعٗا ايفيٝ  يف األمناق ايدٚي١ٝ األلس٣.

 الصيين-سي زمة األوكرانية على الصعيد الروداعيات األت-رابعًا

منت ايعاقات بني اي ني ٚزٚضٝا بطسا١ لاٍ ايعكردٜٔ ايًررٜٔ سهرِ لُٝٗرا      

دلعر١ نرب ٠ َٓرر    ايس٥ٝظ ايسٚضٞ لادمي  بٛ ني،    إٔ ايعاقرات بُٝٓٗرا ألررت    

ٚزٚضررٝا بعررد إٔ ضررُت   ايفررٛ س بررني ايٛالٜررات ا فشررد٠     بُٝٓررا شادت سررّد٠ . 2105ارراّ 

خرر لطرٛات دراد٠ ضترٛ  ٓفٝرر      األل ٠ غرب٘ دصٜرس٠ ايكرسّ، لُٝرا ناْرت ٚاغرٓطٔ  فّ      

 .اضرتا ٝذ١ٝ ايفُٛضق جتاٙ آضٝا

ٚلُٝررا  عُررٌ ايٛالٜررات ا فشررد٠ اًرر٢ إرايرر١ ذتظرر١ اْفسادٖررا ب ررداز٠ ايٓظرراّ          

 ايدٚيٞ األسادٟ ايكطع، ل ٕ اي رني ٚزٚضرٝا  طرعٝإ طقاَر١ ْظراّ دٚيرٞ ٜكرّٛ اًر٢        

شت ايعاقرات بررني زٚضرٝا ٚاي رني، ٚارربت ايكُر١ ايسٚضرر١ٝ      كرد  عرصّ  لد األقطراب.   عردّ 

اي ١ٝٓٝ ايت اْعكردت قبرٌ أضرابٝق قًًٝر١ َرٔ برد٤ اذترسب يف أٚنساْٝرا ارٔ ايفكرازب           

  .ٚاضق ايٓطام ٚبعٝد ا د٣ بُٝٓٗاا فصاٜد بني ايكطبني، ٚأ  عإٚ اضرتا ٝذٞ 

ٛالٜررات ا فشررد٠ ايفٗدٜررد األٍٚ هلُررا، األَررس  ػرررتى زٚضررٝا ٚاي ررني يف اافبرراز اي

اي رني   يكرد دلًرت  . غتفًفإ يف قطاٜا نج ٠ ألس٣ ايرٟ ظتُق ايبًدٜٔ، ٚإٕ ناْا

ارب ٚقٛلٗا إىل داْع َٛضهٛ، أٚ قٝاَٗرا باضرفياٍ   ، األش١َ األٚنسا١ْٝ ا٢ً لط

ُّٗا. ي     ايفسص١ يفٓفٝر ٖذّٛ اطهسٟ ضّد ّٔ اي رني   راٜٛإ بيرس  إذتاقٗرا ٚضر  هر

ق يف َيراَسات زٚضرٝا. لكرد    برت ْفطرٗا ايفرٛزّ   بطسٜك١ َعفدير١ ٚسررز٠، ٚدّٓ   لت ّس  

اَفٓعت اي ني أ ايف ٜٛت يف زتًظ األَٔ طدا١ْ اييصٚ ايسٚضٞ، ٖٚرٛ َرا ميهرٔ    

اافبازٙ َٛقفًا ٚضطًٝا، أزض٢ اييسب، ٚمل ٜيطع َٛضهٛ متاَرًا. ٚزلطرت اي رني    

    ٌ  يعطرهسٟ ايسٚضرٞ ضردّ   ا لس  ايعكٛبات ا٢ً زٚضٝا، نُرا زلطرت اافبراز ايعُر

  . أٚنساْٝا  صًٚا
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يف يف ااقرر١ اي ررني بٗرررٙ ايفطررٛزات،     ايفرر ث  ا ٗررِ هلرررٙ اذتررسب   ٚقررد ٜظٗررس  

ّٔ، اي ني بعٌُ مماثٌ إٔاسفُاٍ  نُرا  ا رد٣ ايك ر ،    يف اهلذّٛ ا٢ً  راٜٛإ   لفػ

بصٜراد٠ قٛ ٗرا ايعطرهس١ٜ اًر٢ ا طرفٜٛات اطضررتا ٝذ١ٝ َجرٌ        اي رني   إٔ  كّٛميهٔ 

 ايك٠ٛ اي ازٚل١ٝ ٚايرنا٤ االصطٓااٞ ٚايك٠ٛ ايبشس١ٜ ٚاي١ٜٚٛٓ.

يف َٛاقفٗا ايسمس١ٝ ا٢ً االيفرصاّ مبٛقرت    اي ني حتسصا٢ً ادتاْع ارلس،   

ٌّ يف  أنجس  ٛاشْرًا،    ايفعرٌ اييسبرٞ ضردّ     فٗرِ ا طايرع ايسٚضر١ٝ، ٚال ٜسسرع برسدّ     ٜفذر

إثرراز٠ ارردا٤ اييررسب. نُررا إٔ اي ررني  فعررارت َررق   ٘ ال ٜرررٖع إىل سررّدزٚضررٝا، يهّٓرر

ظ اًررر٢ ٗرررا  رررفشّفأضرررباب قًرررل زٚضرررٝا األَٓٝررر١، ٚ عفربٖرررا شتررراٚف َػرررسٚا١، يهّٓ

      ّٛ ٠ ذتررٌ ايٓصاررات ايفازغتٝرر١ ايعسقٝرر١ يف ايطٝاضرر١ ايسٚضرر١ٝ، ٚ ررسل  اضررفخداّ ايكرر

 .ا ػهات بني ايدٍٚ

ّٕ ٟ سٚضرٞ ا فشردّ  اي ني  رس٣ آاصرس إظتابٝر١ َرٔ ٚدٗر١ ْظسٖرا يف ا ٛقرت اي        إ

ّٕ يًيسب، ٚ رس٣   اٖرا  زٚضرٝا غرسٜهًا َُٗرًا ٜفبّٓر٢ َبرادب َػراب١ٗ يًُبرادب ايرت  فبّٓ        أ

ُّٝااي ررني أٜطررًا،  اسرررتاّ ضررٝاد٠ ايرردٍٚ ٚارردّ ايفرردلٌ يف غرردْٚٗا ايدالًٝرر١،  ٚال ضرر

    ّٕ ايدميكسارٝرر١ ايًٝربايٝرر١   ٚسررل ايرردٍٚ يف الفٝرراز ْظرراّ اذتهررِ ايرررٟ ٜٓاضرربٗا، ٚأ

٘    يٝطت ايٓظاّ األلطٌ ايسٚضر١ٝ   –ايعاقر١ اي ر١ٝٓٝ   ل .ايرٟ ا٢ً نرٌ ايردٍٚ  طبٝكر

ااق١ اضرتا ٝذ١ٝ، ٚاألزدح إٔ اي ني ضفشسص ا٢ً َطااد٠ زٚضرٝا يًخرسٚز ب قرٌ    

قدز َٔ ارتطا٥س يف ٖرٙ األش١َ  ألٕ لطراز٠ زٚضرٝا يف ٖررٙ ا عسنر١،  عرين ٚقرٛف       

 .اي ني ٚسٝد٠ با سًفا٤ يف ٚد٘ ايٛالٜات ا فشد٠ ٚاييسب

ظٗررررس األشَرررر١ األٚنساْٝرررر١ إٔ زٚضررررٝا  بشررررح اررررٔ إارررراد٠ زضررررِ ارتسٜطرررر١     ن 

ادتٝٛضٝاضرر١ٝ دتٛازٖررا، ٚٚقررت  ٛضررق سًررت ايٓررا ٛ اًرر٢ ايفخررّٛ ايسٚضرر١ٝ، َررا ٜعررين 

أٜطًا زضِ لسٜط١ ايعامل ايطٝاضٞ ايكادّ، نُا إٔ بهني  عٝد سايًٝا زضِ لسٜط١ 

ايطٝاضر١ٝ ارتاصر١ بٗرا،    ايعامل االقف اد١ٜ، باْفظاز ايًشظ١ ا دا ١ٝ يسضِ ارتسٜطر١  

لُٝا ٖٞ  ساقع، ٚإذا نإ ب َهإ بٛ ني قطِ أدصا٤ َٔ أٚنساْٝا، لكد  هرٕٛ  

 اٜٛإ ٖٞ ايفاي١ٝ بايٓطب١ يً ني، يف سني ْػرٗد أٜطرًا ستراٚالت أَ نٝر١ السفرٛا٤      

ايطررسلني يف ذتظرر١  سادررق ايٓفررٛذ األَسٜهررٞ يف ايعررامل ٚ رردْٞ ايفرر ث  يف ايٓظرراّ         

 ايدٚيٞ.
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ج ٠، جتراٚشت األررساف      ردااٝات نر   األٚنساْٝر١ -ألسشت اذتسب ايسٚض١ٝ 

ألس٣. ٜٚبردٚ ايػرسم األٚضرط     ٓخسر١ لٝٗا َباغس٠، ٚاَفدت أصداؤٖا إىل أقايِٝرنا 

َرٔ األضرباب،    بٗرٙ اذتسب، ٜٚنعرص٣ ذيرو إىل ةًر١    ًأَ ا ٓارل األنجس   ثس ًاٚاسد

يعٌ أبسشٖا ٖػاغ١ ايٛضق األَين ٚايطٝاضٞ ٚاالقف رادٟ يًعدٜرد َرٔ دٍٚ ا ٓطكر١،     

لطًا ايسٚابط اُ عكد٠ ايرٟ  سبط ٖرا اطقًِٝ بفااًني ُنجنس َٔ لازد٘، مبا ظتعً٘ 

 أنجس انسض١ يًف ثس مبفي ات ايب٦ٝفني اطق١ًُٝٝ ٚايدٚي١ٝ.

جتُق دٍٚ ايػسم األٚضط بسٚضٝا    ٞ ضرُٔ  ٕ قط١ٝ َطفكبٌ ايعاقات ايت إ

ّٔ    ايكطاٜا ايت  ف ّث زٚضرٝا اهلذرّٛ اًر٢ أٚنساْٝرا      س براذتسب األٚنساْٝر١، لكبرٌ غر

ناْت ايدٍٚ ايعسب١ٝ ٚإضسا٥ٌٝ ْٚفٝذ١ لُِٗٗ ا ػرتى يفٛدٗات ايٛالٜات ا فشد٠ يف 

ازدٝر١،  ايػسم األٚضط، قد دعًت ا طاع زقع١ ايعاقات بسٚضٝا أٚي١ٜٛ يًطٝاض١ ارت

أٜرٔ  فذر٘   إىل يهٔ ايّٝٛ ٚبعد اهلذرّٛ ايسٚضرٞ اًر٢ أٚنساْٝرا، يرٝظ َرٔ ايٛاضرح        

ٚإضرسا٥ٌٝ سرٍٛ أٚنساْٝرا     ٕ از فاع ٚ ر ٠ ارتالرات برني زٚضرٝا    أٖرٙ ايعاقات، َق 

ٗرا يف ايػرسم   ٥سات برني زٚضرٝا ٚسًفا  ٕ ٖرٙ اذتسب قرد  طربع باْردالع  رٛ ّ    أٜدٍ ا٢ً 

 األٚضط.

، ٠اردّ  بكطراٜا س ات ايسٚض١ٝ بردٍٚ ايػرسم األٚضرط  فر ثّ    ٕ َطفكبٌ ايعاقأٜبدٚ 

أُٖٗرا: إلفرام زٚضرٝا يف اذترسب اًر٢ أٚنساْٝرا أٚ حتكٝكٗرا االْف راز  َٚ ر            َٔ

ٚ ٛدٗررات زٚضرررٝا ٚأَسٜهررا سرررٍٛ ايربْرراَر ايٓرررٟٛٚ    ، اطٜساْٝررر١ ا فاٚضررات ايٜٓٛٚرر١  

ِ  ايدٍٚ ايعسب١ٝ بع  اطٜساْٞ  ْٚٛع ايعاقات بني أَسٜها ٚ َرٔ ااقرات    سرٍٛ قًكٗر

 أَسٜها ب ٜسإ.

قر٠ٛ   ٕ لػٌ زٚضٝا ٚادّ حتكٝل أٖدالٗا يف اذترسب األٚنساْٝر١ ٚحتًٜٛرٗا إىل   إ

ا نإ اًٝ٘، ظتعٌ دٍٚ ايػسم األٚضط  كّٛ ضعت مّمأَٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ باقف اد 

ب ارراد٠ ايٓظررس يف ااقا ٗررا بسٚضررٝا نْٛٗررا ايكرر٠ٛ ايررت ختًررل ايفررٛاشٕ يف َٛادٗرر١          

١ ألرس٣ إذا َرا قاَرت زٚضرٝا بردٚالق َٓٗرا مبُازضر١ ايطريط اًر٢          أَسٜها، َٔ دٗر 

دٍٚ ا ٓا١٥ٚ يًيسب، لُٔ األزدح أَسٜها يف ايػسم األٚضط، َٔ لاٍ ااقا ٗا باي

 يف ٚدرٛد  ٖٚرا َا ظٗرس ، إىل أَسٜها  عٛدأ زٚضٝا ٚ ايدٍٚ ايعسب١ٝ  بفعد بع ٕ أ

بررني بعرر  ايرردٍٚ   "٥ٌٝإضررسا " دٜٚبًرر١ يفايررت اكرردت  أَسٜهررا يف ايكُرر١ ايطداضرر١ٝ  

ٝٗا يفًب١ٝ َطايع أَسٜها َٚطااغدٜد٠ س ب١ بَف ثس٠ ، ايعسب١ٝ ٚايهٝإ اي ْٗٝٛٞ

 لُٝا ٜفعًل ب ٜسإ. ال ضُّٝا ًو ايدٍٚ ٚ
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ٚيف  كسٜررس  سنررص ايدزاضررات ايطٝاضرر١ٝ ٚاالضرررتا ٝذ١ٝ ايدٚيٝرر١ يف ٚاغررٓطٔ،     

ْا٥ع ايس٥ٝظ، ٚا ػسف ايعراّ اًر٢ دزاضرات ايػرسم األٚضرط       /دٕٛ أيرتَإ/ نفع

آثرراز اييررصٚ ايسٚضررٞ ألٚنساْٝررا ضفٓفػررس يف ةٝررق أضتررا٤ ايػررسم         ّٕ: إيف ا سنررص 

األٚضررط، ٚضفهػررت اررٔ حتايفررات دٝٛضرررتا ٝذ١ٝ ددٜررد٠، ٚ فرراقِ اْعررداّ األَررٔ   

اييررررا٥ٞ، ٚ ٗرررّدد ب غرررعاٍ َٛادٗرررات اطرررهس١ٜ ددٜرررد٠  ٚذيرررو يف سررراٍ اضرررفُّست  

ٛادٗرر١ بررني زٚضررٝا َٚعظررِ أضتررا٤ ايعررامل يفرررت٠ رًٜٛرر١، نُررا ٜبرردٚ َسّدشررًا  لكررد    ا 

 . هٕٛ ارثاز األنجس لطٛز٠ ا٢ً ا د٣ ايطٌٜٛ بداًل َٔ ا د٣ ايك  

  ايباسح ا ػرازى يف   حتًٌٝ أاد ٘ د. زاْٝا سطني لفاد١مّث١ ٚيف ٖرا اطراز، 

حترت  ق ا سنرص،  اًر٢ َٛقر   ػرس ْنألكراخ ٚايدزاضرات ا فكدَر١     َسنص  ا طرفكبٌ( ي 

ايطاّ ٚاي رساع   ا٢ً اجتاٖات األٚنسا١ْٝ-شفٌُ يًشسب ايسٚض١ٝرناألثس ا آٛإ "

 دا٤ لٝ٘ :، "يف ايػسم األٚضط

اًرر٢ اجتاٖررات  األٚنساْٝرر١-١ ستاٚيرر١ يًفٓبررد بفرر ث ات اذتررسب ايسٚضرر١ٝ أٜرر ّٕإ

اافبازٖا زتُٛا١ َٔ  إٔ   لر يف َٚآالت اي ساع ٚايطاّ يف ايػسم األٚضط، البّد

َنٓطًكات أضاضٝ  : ١ٞ يًفشًٌٝ، ٚذيو ا٢ً ايٓشٛ ارايعٛاٌَ  نُجٌ 

ٜ  ٞ لِٗ سدٚد ايدٚز ايسٚضٞ يف اطقًِٝ بٛد٘ اراّ، ٚيف ايردٍٚ ا  شَٚر١     -0 

، ايرت  طرع٢   لررسٚضٝا  باي سااات ا٢ً ٚد٘ ارت ٛص، ا٢ً زأع ٖررٙ اُ ٓطًكرات.  

نرررب٣  فشررد٣ ُٖٝٓرر١ ايٛالٜررات ا فشررد٠  ايعررا ٞ نكرر٠ٛ يفررس  ْفطررٗا اًرر٢ ايٓظرراّ  

الضرفعسا  َكَٛرات    ًا٣ يف ايػرسم األٚضرط َٝرداْما َٓاضرب    ٚسًفا٥ٗرا،  رس   األَ ن١ٝ

الحترراد اش َررٔ ٖرررا ايفٛدرر٘ قٓاارر١ َٛضررهٛ برر ٕ اْطررشاب   ايكرر٠ٛ ا خفًفرر١، ٚقررد اررصّ 

 ب ْٗٝراز  ًا ، نرإ إٜرراْ  /َٝخا٥ٝرٌ  ٛزبا ػرٛف  /ايطٛلٝا ٞ َٔ ا ٓطك١  إبرإ ز٥اضر١   

 نك٠ٛ اظ٢ُ. اداالحت

إىل إقا١َ ااقات دٝد٠ َرق دٍٚ ايػرسم األٚضرط، ٖادلر١ إىل      اٝزٚضضعت يكد 

ايدٚيٝر١   درب اضرفجُازات َرٔ ا ٓطكر١ ٚنطرس اصيفٗرا اطقًُٝٝر١ َٚٛادٗر١ ايعكٛبرات        

ّ   يف أاكررا ايررت ُلسضررت اًٝٗررا     آذاز/َررازع ، ب ضررِ َٛضررهٛ يػررب٘ دصٜررس٠ ايك ررس

يف  رٕ يف أٚنساْٝررا،  ظررٌ أٖررداف َٛضررهَٛٚررا ٜرردٚز ا 2105بررني أشَرر١  َٚررا.2105

ايػسم األٚضط قا١ُ٥، َا ٜٓفٞ أ١ٜ  ٓبدات باْطشاب زٚضٞ ٚغٝو اًر٢ لًفٝر١ ٖررٙ    

 ايفطٛزات.

ٜفعًل َٓطًل ايفِٗ ايجاْٞ كدٚد أدٚاز ايفٛااٌ ايدٚي١ٝ ٚاطق١ًُٝٝ، ٚإىل أٟ  –2

ابٗا َد٣ ناْت ٖرٙ األدٚاز سان١ُ يف اي سااات، كٝح ميهٔ ايكٍٛ إٕ اْطرش 
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ٞ "اع َٔ ا ٓطكر١ أٚ إْػرياهلا ٚحترٍٛ اٖفُاَٗرا إىل اي رس      ٞ -ايسٚضر   َرٔ  "األٚنساْر

 غ ْ٘ إٔ ٜنًكٞ بآثاز ا٢ً َطازات ٖرٙ اي سااات.

يف ايػررردٕٚ ايطٝاضررر١ٝ ايًبٓررراْٞ ايباسرررح  ٚيف سررردٜح دتسٜرررد٠ / ايٓٗررراز / زأ٣ 

ٜنفررٝح  -إٔ اي ررساع ايسٚضررٞ / ايعُٝررد لايررد  رراد٠ /ٚاألَٓٝرر١  األٚنساْررٞ ا ففررٛح 

ال ضررُٝا ايٓفطٝرر١ َٓٗررا، يفعصٜررص َٛاقعٗررا يف زترراٍ   ٚ، لسصررًا يرردٍٚ ايػررسم األٚضررط 

ايعاقرررات ايدٚيٝررر١. لُرررٔ ا ٓطكرررٞ إٔ  طرررع٢ ا ًُهررر١ ايعسبٝررر١ ايطرررعٛد١ٜ إىل ٚضرررق 

ايطًبرررات األَ نٝررر١ ٚاألٚزٚبٝررر١ يصٜررراد٠ إَررردادات ايرررٓفط ي رررا   عصٜرررص َٛقعٗرررا.     

ٚنريو ضفطُح قطرس يف ا كابرٌ يًش رٍٛ اًر٢  ٓراشالت أٚزٚبٝر١، قرد ٜهرٕٛ اًر٢          

زأع قا٥ُفٗررا   دٝررٌ ا فٛضرر١ٝ األٚزٚبٝرر١ حتكٝكررًا َّد رر٘ أزبررق ضررٓٛات سررٍٛ اضررفخداّ  

ٚقرد  .ايدٚس١ ا صاّٛ يعكٛد ر١ًٜٛ األدٌ  ٓق  دلل ايياش إىل ايطٛم األٚزٚبٝر١ ا ٛسرد٠  

جس حتفظرًا يف زٖاْا ٗرا. لكرد غرٗد ايعكرد      خر دٍٚ غسم أٚضط١ٝ ألس٣ َٛاقت أن ّف

ا اضٞ اشدٖازًا يف ايعاقات األ١َٝٓ ٚاالقف اد١ٜ برني زٚضرٝا ٚايهرج  َرٔ ايردٍٚ يف      

 .االٖفُاّ األَ نٞ با ٓطك١َق ايػسم األٚضط، َدلٛاًا ب سطاع بفٓاقص 

يػررسم يف ا ًاأَ نٝرر ًالرر ٕ ايطررٓٛات األلرر ٠ غررٗدت  سادعرر  ٚيف ٖرررا اطررراز،  

َّرراألٚضررط   َٚررٔ ٖٓررا، َررٔ  رر   ًا االحترراد األٚزٚبررٞ يف ا ٓطكرر١ ٜبرردٚ سترردٚد دٚز ا . أ

اراًَا سامسمرا يف   ا ْػياٍ ايدٚيٞ باذتسب ايدا٥س٠ يف أٚنساْٝر شفٌُ إٔ ٜهٕٛ اطرنا 

إقاَر١  يف  زٚضرٝا  إىل ذيرو، صتراح   ٝتإذا أضر ٚ َطازات اي سااات بايػسم األٚضرط. 

ٛ طا فعايٝرراتااقررات َررق َعظررِ ٖرررٙ اي  قًُٝٝرر١، ميهررٔ ايكررٍٛ إٕ ااقررات َٛضرره

َنشدِّ   طازات اي ساع ٚايطاّ يف ا ٓطك١. ًادبٗرٙ ايدٍٚ، ضفهٕٛ ااًَا 

 نتائج عامة-سًاساد

 ّٕ ّٛ   قد نًّٗا ٖرٙ ايفطٛزات  إ ٠ ايهفًر١ اييسبٝر١ ايرت  كٛدٖرا      طرِٗ يف  عصٜرص قر

ٚ ايٛالٜررات ا فشررد٠ يف َٛادٗرر١ ايكطرربني ايرردٚيٝني ايبرراش ني      يهررٔ اي ررني ٚزٚضررٝا. 

ايفشرردٟ األٖررِ ايرررٟ ٜٛادرر٘ اييررسب يف ٖرررا ا رراٍ ٖررٛ إذا َررا ناْررت دٍٚ ايفشررايت  

اييسبٞ  طفطٝق اذتفاظ اًر٢ ٖررا ايكردز َرٔ ايٛسرد٠ يفررت٠ رًٜٛر١، ٚإٔ االلفالرات         

ا ٛضٛا١ٝ بني ايطٝاضات ا خفًف١ ايت  فبعٗا ايدٍٚ األٚزٚب١ٝ يفٛل  اسفٝادا ٗرا َرٔ   

ٝهٕٛ َررٔ دٟ إىل ظٗررٛز اْكطرراَات ضررسٜع١ يف ايفشررايت اييسبررٞ، ٚضرر ايطاقرر١ يررٔ  ررد

ٚ هًفرر١ َٛادٗفرر٘ بػررهٌ ، األٚنساْٝرر١ -١ايسٚضررٝ سبا ُهررٔ  ٛشٜررق أابررا٤ اذترر

اررادٍ بررني ايرردٍٚ اييسبٝرر١، كٝررح ميهررٔ اذتفرراظ اًرر٢ متاضررو ايهفًرر١ اييسبٝرر١         

 .ٚلعايٝفٗا يفرت٠ أرٍٛ
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ني زٚضٝا َٔ ْاس١ٝ ٚاييسب بكٝراد٠  َٛاد١ٗ ب يفاألش١َ ايدٚي١ٝ ايسا١ٖٓ  فذ٢ًّ -

ايٛالٜات ا فشد٠ َٔ ْاس١ٝ ألس٣. ٜفعس  ايطسلإ اييسبٞ ٚايسٚضٞ يطيٛق نب ٠ 

َررٔ ايطرريٛق  ايرت  فعررس  هلرا زٚضررٝا أنررب   يف ٖررٙ األشَرر١، ٚإٕ ناْرت ايطرريٛق   

كررد اختررر اييررسب قررسازًا بررداِ أٚنساْٝررا ٚايطرريط اًرر٢    ل  هلررا اييررسب. ايررت ٜفعررّس

قرررع زٚضرررٝا كسَاْٗرررا َرررٔ ايٛصرررٍٛ إىل األضرررٛام ٚا رررٛازد ا ايٝررر١  زٚضرررٝا، ٖٚرررٛ ٜعا

إٔ نٌ قساز اكابٞ ٜفخررٙ   ٚيهٔ ا ػه١ً يفٚاالقف اد١ٜ ٚايفهٓٛيٛد١ٝ اييسب١ٝ. 

ُّ اييسب ضّد ً٘ اقف ادات ايدٍٚ اييسب١ٝ ْفطٗا. ٚعتاٍٚ اييسب زٚضٝا ي٘  هًف١  فش

      ٘ ع َعاقبر١ زٚضرٝا. هلررا جتّٓر    عتراٍٚ  ٚ، جتٓع حتُٝرٌ ْفطر٘  هًفر١  صٜرد اًر٢ راقفر

لس  قٝٛد ا٢ً صادزات ايطاق١ ايسٚض١ٝ ياحتاد األٚزٚبٞ. ٚباضفجٓا٤ ايكرساز  اييسب 

ايربٜطرراْٞ كظررس اضررف اد َٓفذررات ايطاقرر١ ايسٚضرر١ٝ، لرر ٕ إَرردادات     –األَسٜهررٞ 

ايطاق١ ايسٚض١ٝ ألٚزٚبا بكٝت ا٢ً ساهلا، ٖٚرٛ َرا ٜعفرٞ زٚضرٝا َرٔ أنجرس أغرهاٍ        

 .ايرٟ ميهٔ إٔ  فعس  ي٘ ايطيط االقف ادٟ

  - ّٕ س األٖرررِ اذترررادخ يف ايٓظررراّ ايررردٚيٞ ٖرررٛ  يررر  ربٝعررر١ ايعًُٝرررات   ايفيّٝرررإ

ٚايففررااات ادتازٜرر١ يف ايٓظرراّ ايرردٚيٞ. لبررداًل َررٔ ايرتنٝررص اًرر٢ ايُٓررٛ االقف ررادٟ  

، َررٔ ٚا فررٛاشٕارأصربح ايرتنٝررص اًر٢ األَررٔ ٚايفطررًح، ٚبرداًل َررٔ ايفبررادٍ ايفذرازٟ     

 ٍ ايعررابس٠ يًفهررفات ايطٝاضرر١ٝ، أصرربح ٖٓرراى دررداز ارراشٍ ٜررصداد       ٚسسنرر١ األَررٛا

َ ٚ، َٔ د١ٗاز فاا٘ بطسا١ بني زٚضٝا  سٜهٝر١ َرٔ دٗر١    أٚزٚبا ٚايٛالٜات ا فشرد٠ األ

 . ألس٣

-ٚ    ّٛ ز ايٓظررراّ ايررردٚيٞ ضترررٛ َصٜرررد َرررٔ     يف إرررراز ا طررراز ايعررراّ ا رررسدح يفطررر

ايفف ١ًٝٝ يًُطراز ايررٟ   االضفكطاب، ضفهٕٛ ٖٓاى قطاٜا لسا١ٝ  ػهٌ اي ٛز٠ 

 :ضف لرٙ األسداخ، َٚٔ أِٖ ٖرٙ ايكطاٜا

ا طايرع  صرٝي١  ؟ َٚرا  يف أٚنساْٝا  ّ دٝٛغٗاز زٚضٝا ٚقت  كّدأٜٔ َٚف٢ ضفكّس

 َٗا طْٗا٤ األش١َ؟ايت ضفكّد/ايػسٚق 

ضررفهٕٛ  َررق ٖرررٙ األسررداخ؟ ٚإىل أٟ سرردّ  يف ايففااررٌ اي ررني   طررفُّسنٝررت 

 األش١َ يف ايكاز٠ األٚزٚب١ٝ ي اذتٗا؟ َطفعد٠  طااد٠ زٚضٝا، ٚ ٛظٝت

ٞ إىل أٟ َد٣ ضرٝٓذح ايفشرايت اييسبر    يف اذتفراظ اًر٢ متاضره٘،     ٞ / األٚزٚبر

ُّٝا يف ظررٌ االافُرراد األٚزٚبررٞ ايهجٝررت اًرر٢ َ ررادز ايطاقرر١ ا طررفٛزد٠ َررٔ       ٚال ضرر

 زٚضٝا؟



 شّماسل. عيسى اد أ.

 

 

إذا َررا  ّٛقفررت ايرردٍٚ األٚزٚبٝرر١   ، ا كاَٚرر١ األٚنساْٝرر١ إىل أٟ َررد٣ ضففٛاصررٌ  

 ها أ إَدادٖا بايطاح ؟ٚأَسٜ

اًر٢ زٚضرٝا،    األٚزٚب١ٝ/ األَسٜهٝر١  ايعكٛبات اضفرتنٗ ثاز ا فّٛقع١ ايتَا ار

 / اطهسٟ يف َٛقت ايهسًَني ؟ ٌٖٚ ميهٔ إٔ  ددٟ إىل  يٝ  ضٝاضٞ

ا ررفي ات ادتدٜررد٠ يف ايعاقررات ايدٚيٝرر١، ٖررٞ ظٗررٛز ايفطررٛزات    يكررد أّدت  - 

ْٚٛاٝرر١ ددٜررد٠ َررٔ أدٚات اي ررساع ايررت ال  كف ررس اًرر٢    ايفهٓٛيٛدٝرر١ ٚايطررٝربا١ْٝ 

األضًش١ ايفكًٝد١ٜ ٚاالضرتا ٝذ١ٝ مبا لٝٗا اي١ٜٚٛٓ، إىل داْرع ذيرو لٗٓراى  طرازع يف     

إٔ  رددٟ ايطرٝطس٠    ٔ َرٔ ا ُهر  ٚ ٚ  ٠ اْفػاز ا ٓارل ايسَاد١ٜ ا٢ً َطف٣ٛ ايعرامل. 

إاررإ اضررفكاٍ اًرر٢ أٚنساْٝررا، أٚ اًرر٢ األقررٌ ستاصررس ٗا، لاصرر١ً بعررد   ايسٚضرر١ٝ 

ىل  كٜٛ  دٚز ايٓا ٛ َٚٔ لًفر٘ ايٛالٜرات ا فشرد٠    إ، ةٗٛزٜت يٛ اْطو ٚدْٚٝفطو

ٚإٔ نرإ  ، ايكطبٝر١  ٞ يًُٗٝٓر١ ٜعين االْهطاز ايهًّ إٔ ذيو ال يف غسم أٚزٚبا، إاّل

ٍّٛ ا دضطات ايدٚي١ٝ يف ايعامل ال  صاٍ أسادٜر١  ل . طابقد األإىل ايٓظاّ ا فعّد مّث١ حت

 يهرٔ  ١ حتت ضرًط١ ايٛالٜرات ا فشرد٠،    ٚضق ةٝق ا ٓظُات ايدٚيٝ سٝح ّيايكطع 

ٖرررا َررٔ ا فرررت  إٔ ٜٓفٗررٞ بعررد إاررإ زٚضررٝا ٚاي ررني سكبرر١ ددٜررد٠ يف ايعاقررات    

 ايدٚي١ٝ. 

ّٕ َا  كّدّ َٔ  دااٝات اذتسب األٚنسا١ْٝ ا٢ً ا ػٗد ايدٚيٞ-  ٜػر  إىل  ، إ

ّٕ بداٜر١  َرق  سس١ً اْفكاي١ٝ غدٜد٠ ايدق١ ٚارتطٛز٠ يف إٓ َعرًا،  مب ميّسايٓظاّ ايدٚيٞ  أ

 َ ي ررني  جبٝررت زٚضررٝا ٚا  َكابررٌ نٝرر١ اًرر٢ ٖرررا ايٓظرراّ،    سادررق سكبرر١ اهلُٝٓرر١ األ

اْطرام سكبر١ ددٜرد٠     ٖٚررا ٜعرين  ، ايٓظاّ ادتدٜرد  ْفطُٝٗا ناابني أضاضٝني يف

َررق  يٝع ايفعاَررٌ ٚأضررا، لٝٗررا األلهرراز ٚايطررًٛنٝات  ررفي  ، يٝرر١يف ايعاقررات ايدٚ

ٌّٚنٝف١ّٝ ، شَاتاأل  .، بعٝدًا أ ايك٣ٛ ايعطهس١ٜاي سااات ٚايٓصااات س
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تُعدددال ملعة ادددك ملعيفددد   ك     
أوك مناا وما مرتدط  ادا مدص ر دار     
مقت ددا ش مددامى ر ددا رو دداا مددص    
جاندددل مل ددد   مذلددديف  م  ددد     
مليفاا دددك ملاولادددك مهددد  منتددد ا      
 ,محلددددد   ملطدددددار   ر دددددا م قدددددى
وملهتاجك مليت  دتهج  رهد ا  د     
إرددا   غددام كام ددك ل دد   رو دداا  
مالقت ا  ك مخلارجادك وم ودا     

كددددد ل   ,مالقت دددددا ش مل و ددددد  
مخنددد مو رو ددداا   ددداهج  رهددد ا  

وملاال ددا  مدلتةددا  م م   اددك     
رلااك ريف   ك و اا اك طا  دك  

   أوروبا ملش قاك.
 ددا ال ل عددام ا معددا  تددد       
مطام    ملا ع   آ اا ملشد قاك  
   دددددااا مدلامج دددددك م م   ادددددك 
مل دددداهاك مدلت ددددارا  بانيفدددداا    

و  ملهتاجددك نددلل مل ددا    , هددا 
 ,ملامقفددددك ر ددددا أطدددد م  م  مددددك

 ,ملامرادددددك إ   دددددط  ملدددددهف و
 تجا نفيف ا م كيف ملقدا  ملعادلادك   
ملاراا مل مبح ر دا مدلداا ملطعادا    

ورمبدددا  ,مدددص مل ار دددك م وك منادددك  
حتا  م رامث   أوك مناا م   
ملهجدداا مل دداا   مدلامج ددك مددع    

 ملاال ا  مدلتةا  م م   اك.
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 :املوقف الصيين من األزمة األوكرانية

لقد تمخص املٕقف الصٗين وَ ا٧زوٛ ا٧ٔكراٌٗٛ عمٜ أكىن ٔجْ يف ا٥تصاه 

ٔعاادم وااَ ٌعراٟااْ  « ٔاٌااي ٖاا٘»اهلااات ٘  ااي ٔزٖاار  اهجٗااٛ لّٕهٖااٛ الصااي العاا  ٗٛ   

 : (1)ا٧ٔهٔ ٗي, ِٔ٘ ترتكس يف مخض ٌقاط ت دٔ  ا تصاه عمٜ الٍحٕ التال٘

تاارٝ الصااي أُ وااَ الااارٔهٙ الااددا  عااَ شااٗامٚ الاادٔه ٔٔ اادٚ أها ااّٗا   -1

 لٗ ّا ٔا رتاوّىا.

الراشخ ٔالعاون, دا٦ ػبإز ت سٖاس أواَ مٔه     ت٤ٖد الصي ا٧وَ ازبىاع٘  -2

عمااٜ  صااار أ اارٝ عااا تقٕٖااٛ ا٧ اا٦ت ال صاا رٖٛ ٔتٕشااٗ ّا, ٔ  ا وااا أ اا ٌا يف   

لا  هٔشاٗا القإٌٌٗاٛ يف صبااه أوٍّاا      اسبص اُ وٕجات تٕشٗع الٍاتٕ اشبىض دإُ وطا

 ػب  أُ ٍٖعر  لّٗا جبدٖٛ ٍٖٔ غ٘ ا٥شتجا ٛ هلا عمٜ الٍحٕ ال٦زً.

ترق  الصي  اٌت آ الٕ ع يف أٔكراٌٗا, ٔوا ػبرٙ ٍِاك لٗض واا ترٖاد    -3

أُ تاارآ. عمااٜ ازباااٌ ي أُ ٖتحمٗااا  ااا ي الااٍ ض, ٖٔتجٍ ااا التصاا ٗد, ٔأ٥ ٖصااىحا    

 ٦ك ودٌٗي. ٕقٕ  أزوٛ  ٌصاٌٗٛ ِٔ

ت٤ٖد الصي أٙ جّٕم م مٕواشٗٛ ت٤مٙ  ىل  ن شمى٘ ل٨زوٛ ا٧ٔكراٌٗٛ,  -4

ٔتر   حبٕاه و اظر  ي هٔشٗا ٔأٔكراٌٗا.  ُ لمىصاللٛ ا٧ٔكراٌٗاٛ شاٗاا تااهؽب٘     

 ي العارا ٔالغارر ٔلاٗض  اي وٕاجّاٛ       ًاو قد, ٍٖٔ غ٘ أُ تع ن أٔكراٌٗا جصر

سبإاه  اي ا٥ذباام ا٧ٔه ا٘ ٔهٔشاٗا  إه        ي الدٔه ال عىٜ. كا ل  ت٤ٖاد الصاي ا   

 ا٧وَ ا٧ٔهٔ ٘.

يف يف  اان  ًاعمااٜ صبمااض ا٧وااَ التااا ع هل٠ٗااٛ ا٧وااي املتحاادٚ أُ ٖاا٤مٙ مٔه   -5  ٍااا

 ا٧زوٛ ا٧ٔكراٌٗٛ, ٔأُ ٖتجٍ  املىاهشات امل٤مٖٛ  ىل تص ٗد املٕاجّٛ.

ٔ ااا ل  داااإُ الصاااي ت ااارر عاااَ أشااا ّا لمىلشااااٚ الااا  ذباااد , ٔتر ااا   ااالٙ  

ٕ  و أ ااا  طااار الصااي التقمٗاادٙ الاا ٙ تاارممٓ يف     ت تاا٤مٙ  ىل الصاا٦ً, ِٔاا ا ِاا

الٍساعاات ٔا٧زوااات اان املٍخريااٛ دّٗااا.  ُ الصاي تتجٍاا  تٕجٗاْ أٙ ٌقااد لرٔشااٗا,     

     ٕ ٔعادً ها تاْ يف ا٥شاتىا      ,ل ٍّا تٍتقد الغرر عمٜ عبإ وا طَ عماٜ تٕشاٗع الٍاات

ُ املٕقف الصاٗين يف العاّر    ىل طبأت هٔشٗا يف صباه أوٍّا, ٔدبده اإلظاهٚ  ىل أ

ا٧ٔه وَ ال ىمٗٛ قد اٌساح  ادبآ التلٖٗاد الم عا٘ ال ا ن ملٕشا ٕ ٔا٥ٌتقاام اسباام       

                                                 
ٖٕ ح وٕقف الصي  ٕه املصللٛ ا٧ٔكراٌٗٛ ازباهٖٛ يف مخاض ٌقااط // جٗاٍىي    « ٔاٌي ٖ٘»   (1)

 .22.22.2222جٗ أ. 

http://cpc.people.com.cn/n1/2022/0227/c64094-32360499.html . 
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 ّادت  ج اهِاا عماٜ ا٥ٌااىاً  ىل اسبماف       ؛لٕاظٍطَ حملألتّا الاغي عمٜ   ي

 امل امٙ لرٔشٗا.

٥ تصاااى٘ العخصااااٗات الصاااٍٗٗٛ الراٗااااٛ ال ىمٗاااات الرٔشااااٗٛ يف أٔكراٌٗااااا    

٥ٔ تٍعر ٔشاٟن اإلع٦ً اسب ٕوٗاٛ الصاٍٗٗٛ وإام شام ٗٛ عاَ هٔشاٗا ٔعاَ        «, ًااسٔ»

الرٟٗض الرٔش٘, ٔقاد  عا٘ د٦م ان  إتي ٔااهشااتْ ٔ طا اْ املارت ي  ال ىمٗاٛ         

ا٧ٔكراٌٗااااٛ يف املاااادٌٔات اإلل رتٌٔٗااااٛ الصااااٍٗٗٛ  اشتحصاااااُ ٔاشااااع وااااَ جاٌاااا     

ا الٕ اع عماٜ ال ٦قاٛ    املصتخدوي وَ أصحار ا٧وسجٛ القٕوٗٛ ال َٖ ٖصاقطُٕ ِا   

 .(2) ي الصي ٔتاٖٕاُ
عمٜ الراي واَ املراٍِاات العااٟ ٛ عماٜ أُ الصاي,  صا تّا العارٖ  التجااهٙ         

الاخي الٕ ٗد املت ق٘ لدٝ هٔشٗا, قامهٚ عمٜ الاغي عمٜ وٕش ٕ وَ أجن عقاد  

ات اااا شاا٦ً شاارٖع   ت ااده أٙ و٤ظاارات عمااٜ أُ   ااي قااد ٌعاارت عمااٜ ا٧قاان يف    

 ً   ل . و اُ القٗا

ٖ د املٕقف الصٗين وَ ا٧زوٛ وٕقاف  ٗاام صادٖر لرٔشاٗا, ٔقاد أكاد ا مإ        

أك ر وَ ورٚ عمٜ  م ٗٛ ا٧زوٛ  (4)ٔوٍعي ظ٤ُٔ ال ٍ  الصٗين (3)ٔزاهٚ اشباهجٗٛ

.ًٛ  ٌٗٛ  ٦مِي احملادعٛ عمٜ ال ٦قات وع هٔشٗا كاوم

 كان واا   متتٍع الصاي عاَ التصإٖ  يف صبماض ا٧واَ التاا ع ل٨واي املتحادٚ يف        

ٖت مر  ا٧زوٛ ا٧ٔكراٌٗٛ وَ ان أُ ت٤ٖد ال ٗتٕ الرٔش٘, ل ٍّاا شام   الصامٕك    

ٌ صااْ يف أاٍاااٞ أزوااٛ القاارً. ٥ تصااتطٗع الصااي وااَ  ٗااس امل اادأ ا٥عاارتات  صااا قات   

و مىااا  ااد  يف القاارً ٔلّاإهٖ  ا٧ها اا٘ عمااٜ أشاااط ا٥شاات تاٞات   تغااٗن صاا ٛ

 ًاعمّٗاا يف املصاللٛ التاٖٕاٌٗاٛ. عمٍٗاا أٖاا      لٕااٌص  ٔمٌٔٗتص (, ٧ُ  ل  شٍٗ  ض

أُ ٌعاان  ىل أُ هٔشااٗا ٥ ت اارتت لٕقااف الصااي يف  ٦دّااا اسباادٔمٙ وااع اهلٍااد ٥ٔ  

ت٤ٖااادٓ, كااا ل  ٥ ت٤ٖاااد ا٥معااااٞات الصاااٍٗٗٛ املرت طاااٛ   حااارٙ الصاااي ازبٍااإ ٘      

 ٔالعرق٘.

                                                 
(2)    Li Yuan. Why the Chinese Internet Is Cheering Russia’s Invasion // The New York 

Times. 27.02.2022.URL: https://www.nytimes.com/2022/02/27/business/china-
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وااااع الصااااي املٕقااااف املت ماااار   « وٍاقعاااااتّا»التصاااارؼبات ا٧ورٖ ٗااااٛ  اااإه   

ٗ اا   لٔكر  ال قٕ ااات ا٧ورٖ ٗااٛ, ِاا٘ تصاارؼبات   ًااٌٗااا,  اان  تااٜ أ اا  الصااي جسٟ

 اأه الارٟٗض    2114وٍ صمٛ عَ الٕاقع, ِٔ ا املٕقاف لاٗض ا٧ٔه واَ ٌٕعاْ, د ااً      

وااع « قاإٚ شاٗ نٖا » ااهاك أٔ اواا  قٍااا  الصاٍٗٗي   ادً عقااد ات اقٗاٛ  ٍاااٞ  اي الغااز        

 ل اً ٌ صْ.هٔشٗا ال ٙ جرٝ التٕقٗع عمْٗ  املٍاش ٛ يف  ل  ا

 التعاون االقتصادي

عمااٜ العااركات ٔال ٍاإك الصااٍٗٗٛ الاا  ت ىاان يف الصاإا الدٔلٗااٛ أُ تل اا  يف     

 ص اٌّا التلانات الصم ٗٛ احملتىماٛ ل قٕ اات ال٥ٕٖاات املتحادٚ ا٧ورٖ ٗاٛ ٔا٥ذباام       

ا٧ٔهٔ اا٘ و مىااا د ماا  يف املرا اان الصااا قٛ وااَ ا٧زوااٛ ا٧ٔكراٌٗااٛ, ِٔاا٘  اا ل  ٥      

ٖتصااىُٕ  ًاقطااا  ا٧عىاااه يف أٙ  مااد ن اار ٔ ُ كاااُ الصاإٍُٗٗ ذبدٖااد    ربتمااف عااَ  

        ٛ واا ٖاا٤مٙ  ىل   ؛خبإت أظاد واَ الٕقإ  ذبا  هجااٛ اإلجاراٞات التلمٖ ٗاٛ ا٧ورٖ ٗا

 ظّٕه وع مٛ الت صن ال ا اض لدّٖي لم قٕ ات.

رت ل ل  دإُ ال قٕ ات  غض الٍعر عَ وٕقف   ٕوٛ الصاي العا  ٗٛ قاد أا ا    

يف الت أُ الرٔش٘ الصٗين. عدا عَ  ل  شٕت ٖعّر يف ا٧ظّر القرٖ اٛ   ًاماٟى ًاشم 

تلان الصدوٛ الٍااجي عاَ تٕقاف نلٗاات اسبصاار امل تاامٚ ٔالص٦شان اإلٌتاجٗاٛ          ًا تى

ٔالقاااااٖا المٕجصاااتٗٛ. شااإت تااااطر العاااركات  ىل  ػباااام يااارا جدٖااادٚ إلماهٚ      

 ًاكا ن  قا  اسبا ار عىا٦ً   ا٧عىاه.   ادٛ  ىل  ل  دإُ ازباٌ ي قد أظبسا  تٜ الٕ

 تاٜ   ًايف  ٌعاٞ  ٍٗٛ ذبتٗٛ ضبىٗاٛ لتالوي التجااهٚ ال ٍٗٗاٛ, ِٔا ا ال ىان ظان وصاتىر        

 امل٠اٛ ٔالٗإاُ    7 مغ   صٛ الرٔ ن وَ التجاهٚ ال ٍاٟٗاٛ   2121, د اً ًأق  قرٖ  جد 

 امل٠ٛ. تص ٜ الصي  ىل تدٖٔن عىمتّاا, ٔتصاتطٗع اشاتخداوّا يف اسبصاا ات  اي       17

ّا اشباهجٗٛ, ٔقد زامت هٔشٗا حبادٚ  صاٛ الٗإاُ يف ا تٗايّٗاا الا ِ  واَ        ٍٕك

لا  ض التقٕ اات داإُ     ًالمٍاسا  الاااهٙ واع الغارر, ٔٔداقا      ًاال ىمٛ الصا  ٛ اشات دام  

ااا   الصٍدات اسب ٕوٗٛ الصٍٗٗٛ الصامهٚ  الٕٗاُ ٔ ادِا لادٝ وصارت هٔشاٗا تقاده       

ٖده عمٜ عبإ وإاهر عماٜ أُ  جاي      , ِٔ ا  املٍاش ٛ   َ أُ(5)ومٗاه م٥ٔه 141

 وٍ  زوَ يٕٖن. ًاال قٕ ات اسبال٘ كاُ وتٕق 

                                                 
ا٥جتىاعٗٛ الٕيٍٗٛ هلا  تم ااُ شاٍدات صاٍٗٗٛ     مٕو نغ: ال ٍ  الرٔش٘ ٔصٍدٔا الرعاٖٛ    (5)

 .  2.20.2222ومٗاه م٥ٔه // هٔش ٦ت  042 اا 

URL: 
https://www.rosbalt.ru/world/2022/03/02/1946781.html?utm_source=yxnews&u
tm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsea
rch%3Ftext%3D  
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ٔ ٕهصااٛ  CFETSعاادا عااَ  لاا , دااإُ التجاااهٚ يف املٍعٕوااٛ التجاهٖااٛ الصااٍٗٗٛ   

هٔ ن, لتتّٗل عمٜ ِ ا الٍحٕ العرٔت واَ أجان    –وٕش ٕ تتي   ٍاٟٗٛ ال ى٦ت ٖٕاُ 

ٕيٍٗتي ٥ شٗىا الٕٗاُ  ص   وَ تقم  ٌقن التجاهٚ كمّا  ي ال مدَٖ  ىل ال ىمتي ال

 2121 امل٠ااٛ عاااو٘  11شاا ر الرٔ اان.  مغاا   صااٛ الصااي يف التجاااهٚ الرٔشااٗٛ قرا ااٛ  

, ٔكاٌاا  الصااي العاارٖ  التجاااهٙ ال اااٌ٘ لرٔشااٗا   ااد ا٥ذبااام ا٧ٔهٔ اا٘,   2121ٔ

 امل٠ٛ. تتٍااو٘  صاٛ لّٕهٖاٛ الصاي العا  ٗٛ وٍا         31 2121 مغ   صتْ عاً  ال ٙ

 ا طرام يف  ي أُ  صٛ ا٥ذباام ا٧ٔهٔ ا٘  ادأت تاتقمص وٍا  الٍصاف        1111عاً 

 ال اٌ٘ وَ ال قد ا٧ٔه وَ ا٧ل ٗٛ اسبالٗٛ.

يف ظان الٕتااٟر الصاا قٛ تصاأٙ  صا  لّٕهٖاٛ الصاي العا  ٗٛ          ًاكاُ وقده

ٔا٥ذبام ا٧ٔهٔ ٘ يف التجااهٚ الرٔشاٗٛ  اي  داٖاٛ ال ٦اٍٗٗاات ٔوٍتصا ّا, ل اَ واع         

ا وااَ جاٌاا  ا٥ذبااام ا٧ٔه اا٘ شاإت تتصاااه  عىمٗااٛ التٕجااْ  ىل الصااي    صاااه هٔشااٗ

وركااس العاارٖ  الرٟٗصاا٘ يف ال اااوي أٔ ال ٦اااٛ     وااع  قاااٞ ِاا ٓ ا٧ اانٚ يف   ًاكاا ن

 القاموي, ٌٔتٗجٛ ل ل    َ أُ ت ُٕ هٔشٗا ضبىٗٛ وَ أٙ تلانات  اهجٗٛ.

املاإام ا٧ٔلٗااٛ   قااد ٖ اا ح الااٍقص يف ال ٍٗااٛ التحتٗااٛ السٖااامٚ اسبااامٚ يف تصاادٖر   

كالقاادهٚ ا٥شااتٗ ا ٗٛ لصاا   اسبدٖااد ٔا٧ٌا ٗاا  ٔاملاإا١ٌ.    –الرٔشااٗٛ  ىل الصااي 

ٍٖ غا٘ يف   ًا اشتطاعات الٍقان, ٔتالٗا   ًاأقن اهت اي ًاجاِس ًاشم  ًاتصتٕهم الصي أشاش

يف ظاان ااإ أك اار  ,ا٧عاإاً ا٧ٔىل تٕقااع ااإ  ااام يف التصاادٖر الصااٗين  ىل هٔشااٗا 

يف التصدٖر الرٔش٘  ىل الصي, ٔوَ احملتىن يف ال رتٚ ا٧ٔىل تٕقع  مان يف   ًاتٕا  

 التٕازُ التجاهٙ لصاحل   ي يف التجاهٚ الرٔشٗٛ الصٍٗٗٛ. 

 ُ ترظح لّٕهٖٛ الصي الع  ٗٛ ٧ماٞ مٔه املعرتٙ الٕ ٗد أٔ ا٧شاش٘ ل  ض 

اٟر الصااا رٖٛ أٌااإا  املٍتجاااات الرٔشاااٗٛ ٔالتجااااهٚ  اااالٕٗاُ قاااد ٖ ٍٗااااُ   اااض اشبصااا    

لمىصدهَٖ الرٔط, ل َ يف ظن العرٔت الص  ٛ اسبالٗٛ ٥   َ عادِا  رجاٛ,   

 دٖماٛ عاَ    ًألقداه تطٕه القدهات المٕجصتٗٛ ازبدٖدٚ   َ لمصي أُ تصن شٕق

 ا٧ٔهٔ ٗٛ.

ت ين أِىٗٛ  عاامٚ تٕجٗاْ التصادٖر  ىل الصاي  ارٔهٚ التطإٖر املتصااه  لم ٍٗاٛ         

را ا٧قصاٜ, الا  قاد ؼبتااا  ٍا٣ِاا  ىل جا ر ا٥شات ىاهات        التحتٗٛ ال٦زوٛ يف الع

الصااٍٗٗٛ ٔالعااركات الصااٍٗٗٛ وااع ا٧ اا  يف اسبصاا اُ الٕتاااٟر القصاإٝ, ٔ  ااَ     

لتطٕٖر تم  املٍطقٛ الرٔشٗٛ. شتطرح وّىٛ تصرٖع تٕقٗع  ًاوّى ًال ل  أُ ٖع ن مد 

ل ٙ ٖصتخدً قاعدٚ ا«( 2 –قٕٚ شٗ نٖا » تتىٛ « اذبام العرا»عقد  ٍاٞ أٌ ٕر الغاز 

 املامٚ ا٧ٔلٗٛ ال  تصتخدوّا ا٧ٌا ٗ  ال اِ ٛ  ىل أٔهٔ ا ٔ ٍاْٟ  لشر  ودٚ.
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قد ت ُٕ الصاي وّتىاٛ  ىل  اد كا ن يف  عاامٚ تٕجٗاْ تصادٖر املاامٚ ا٧ٔلٗاٛ          

الرٔشااٗٛ  لّٗااا وااع ذبٕٖمااْ يف الٕقاا  ٌ صااْ  ىل الٗاإاُ, ٔيف ِاا ٓ اسباااه لااَ ذبصاان    

شرتاتٗجٗٛ عدٖدٚ ٔ ص   ن عماٜ و اشا  اقتصاامٖٛ      ي عمٜ وٍادع شٗاشٗٛ ٔا

ِاٟماااٛ, لاااا يف  لااا  الٍىااإ اسباااام يف وقااادهٚ الصاااي ٌ صاااّا عماااٜ صاااد ال قٕ اااات   

ٔضبا٥ٔت  صاهِا, ٔاغب اض كم ٛ املٕاهم امل تص ٛ ٔازمٖام مٔه الٗإاُ ال ا ن   

 يف التجاهٚ ال املٗٛ  تدٖٔن الٕٗاُ ادبآ وّي يف الصٗاشٛ الصٍٗٗٛ(.

ضبا٥ٔت هٔشٗا تٍٕٖع ع٦قاتّا ا٥قتصامٖٛ وع نشٗا ال  ظم  تقًٕ    َ عد 

 ّا  تٜ ا٩ُ حب ي املددٌٕٛ   د أُ أٖدت ا٥قتصاامات ال ٦ااٛ املتطإهٚ يف املٍطقاٛ     

 الٗا اااُ ٔكٕهٖااا ازبٍٕ ٗااٛ ٔشااٍغادٕهٚ(  دهجااٛ وت أتااٛ ال قٕ ااات  ااد هٔشااٗا, ٔلاإ  

  اغي ظدٖد وَ ال٥ٕٖات املتحدٚ ا٧ورٖ ٗٛ.

العااارٖ  املّاااٗىَ, ٔهلاااا شااات مي  صاااتّا يف التجااااهٚ  ًات ُٕ الصاااي  تىاااشاا 

الرٔشٗٛ يف املصاتق ن القرٖا  اسباد ا٧قصاٜ الا ٙ  مغتاْ  صاٛ ا٥ذباام ا٧ٔهٔ ا٘ يف          

  امل٠ٛ(. 51ٔق  وَ ا٧ٔقات  أٙ أك ر وَ 

ازباٌ  اإلػباا ٘ ا٧ِاي لرٔشاٗا ِإ اإ عادم العاركات الصاٍٗٗٛ الا  تعاغن           

ٍاعٛ ا٥٩ت ٔت ٍٕلٕجٗٛ امل مٕوات ٔا٥تصا٥ت, ٔصٍاعٛ الطاناُ  وٕاقع قٕٖٛ يف ص

ٔالصٍاعٛ ال ااٟٗٛ, ِٔ٘ املٕاقع اشبا ا ٛ لعاتٜ أٌإا  ال قٕ اات ا٧ورٖ ٗاٛ. ٔقاع       

, ٔمثٛ ال  ن وَ ا٧شض لتٕقع 2121التص ٗد يف  غي ال قٕ ات ا٧ورٖ ٗٛ عاً 

ٍٗٛ الٕاق ٛ ذبا  ياٟماٛ   , ل ل  يف وقدٔه العركات الصًٗاازمٖام ِ ا الاغي ٥ ق

ال قٕ ات أ٥ ربات وَ ت م ٛ الت أُ وع هٔشٗا.  ُ العركاٞ الصٍٗٗي, لَ دّٗي 

امل ر ُٕ لم قٕ ات, قاامهُٔ عماٜ ظاغن ال ا ن واَ وقاايع الصإا الرٔشاٗٛ املّىاٛ          

ال  أ متّا العركات ا٧ٔهٔ ٗٛ ٔا٧ورٖ ٗٛ, ٔيف وقدوتّا  ٗع الصاٗاهات ٔ ٌتاجّاا   

مٔات ا٥شااات٦ّكٗٛ ا٥ل رتٌٔٗاااٛ ٔامل ااادات الصاااٍاعٗٛ, ٔالصااإٍُٗٗ  يف هٔشاااٗا ٔا٧

قااامهُٔ يف ال اا ن وااَ الااا٥ت عمااٜ اسبماإه ضباان املاإهمَٖ الغاار ٗي, وااع  صاااهٚ  

 وَ انِا. ًاو تدلٛ يف الٍٕعٗٛ ٔأ ٗاٌ

الاااه املّااي الاا ٙ ٥ ٖصااتطٗع دٗااْ الصاإٍُٗٗ   ااد أُ ٖ اإُ ٌاااد ي ٖٔ ااإٌُ      

دٗااْ ِاإ صااٍاعٛ الطااناُ.  ُ الصااي و مااّا يف  لاا        وعاا ٦ت تعاا ْ وعاا ٦تٍا  

كى ااان هٔشاااٗا ورت طاااٛ  التقٍٗاااات املصاااتٕهمٚ, ٔ رٌاصباااا الطاااناُ املااادٌ٘ لااادّٖا       

 ARJ21, C919      ًورت طاُ عمٜ اراه هٔشٗا  امل ٌٕاات الغر ٗاٛ ِٔا٘  ا ٗ ٛ أواا )

 ااغي ال قٕ ااات الاا ٙ  ااات ٖ اارض. لاا ل  دااإُ تٍعااٗي الت ااأُ يف ت اإٖض تقٍٗااات   

 اُ املدٌ٘ الغر ٗٛ قد  ات وصللٛ ومحٛ.الطن



 ت: أ. عياد عيد

 

 

 آفاق العالقات السياسية

عمٜ هٔشٗا ت  ٗن أمٔاتّا القمٗمٛ ال   اي ٖادّٖا لتٍٕٖاع دباهتّاا      ًاشٗ ُٕ لساو

اشباهجٗٛ ك٘ ت  ح عمٜ عبٕ وا ا٥هت اط ا٥قتصامٙ جبىّٕهٖٛ الصاي العا  ٗٛ,   

أُ هٔشٗا لَ ٖ ُٕ لدّٖا طبرا ن ر يف ور مٛ اشتىراه  ًال َ وع  ل  ٖ دٔ ٔا ح

اسبصااااه واااَ جاٌااا  الغااارر اااان ا٥غباااراط أك ااار دااالك ر يف الت اااأُ الصٗاشااا٘  

ٔال ص رٙ وع الصاي.  ُ اِتىااً الصاي يف شاٗاا وٕاجّتّاا واع ال٥ٕٖاات املتحادٚ         

ا٧ورٖ ٗااٛ  القاادهات الرٔشااٗٛ ا٥قتصااامٖٛ ٔال صاا رٖٛ ٔالت ٍٕلٕجٗااٛ ٔيف صباااه  

املٕام ا٧ٔلٗٛ شٗصىح لرٔشٗا  لُ تتجٍ  وٕقاع الت  ٗاٛ الٕا احٛ يف ِا ٓ العاراكٛ.      

ل ااَ الصااي ِاا٘ الاا  شاات رض ٌاتّااا عمااٜ الااراي وااَ  لاا , ٔشااٗ ُٕ اهلاادت      

ا٥شاتق٦ه الاا ات٘  »الصٗاشا٘ الإاق ٘ ِاإ دقاي اسب ااظ عمااٜ القادهٚ عماٜ اشاات امٚ       

 ه يف املصتق ن ال  ٗد.الرٔش٘ وع  داٖٛ الا ف احملتىن لمحصا« ا٥شرتاتٗج٘

يف ازبدا٥ت ال ا نٚ القاٟىاٛ  اي الادٔه ا٩شإٖٗٛ       ًا  تٍخرط وٕش ٕ شا ق

ال اٝ, ٔ قٗ  شٗاشتّا يف نشٗا وصتقمٛ عاَ الصٗاشاٛ الصاٍٗٗٛ  اشات ٍاٞ ازباٌا       

املت مر  المجي املعرتك لم٥ٕٖات املتحدٚ ا٧ورٖ ٗٛ, أوا ا٩ُ دصإت تااطر هٔشاٗا    

اهلٍااد ٔدٗتٍاااً, واااحٗٛ    ًاوااع ٥عاا ي ااان وصااتقمي, ٔذبدٖااد    ىل صاإُ ع٦قاتّااا  

  ٦قاتّا وع  م اٞ ال٥ٕٖات املتحادٚ ا٧ورٖ ٗاٛ يف وٍطقاٛ احملاٗي اهلاام٢ ٔاهلٍادٙ       

 وع الٗا اُ ٔأشرتالٗا وَ أجن ت سٖس ظراكتّا وع الصي. ًأذبدٖد

ٛ   ًاشٗعااتد الطااا ع الصاام  الاا ٙ سبااغ شااا ق      , يف ال ٦قااات الرٔشااٗٛ الٗا اٌٗاا

ٔشتصااتىر ا٧ٌعااطٛ املعااا ّٛ لاادٔهٖات اشب اار املعاارتكٛ  ااي ا٧شااطٕلي الرٔشاا٘       

, ٔقااد تاااز وصااللٛ تٍصااٗر  2121ٔالصااٗين  اإه الٗا اااُ الاا   اادا  يف ٌّاٖااٛ عاااً    

وٕاقاااف ال مااادَٖ يف  ٦داتّىاااا اسبدٔمٖاااٛ واااع الٗا ااااُ  ا٥معااااٞات الصاااٍٗٗٛ جباااسه   

 ٕ ٗٛ(.مٖأٖٕٖدأ/ شٍٗ اكٕ, ٔوع مٛ جسه ال ٕهٖن ازبٍ

عااااً ال اااامل٘ قااد ت ااإُ الصااي    تٍتقااان  ىل تٍعاااٗي ياارح وق٥ٕتّاااا عااَ الٍ    

ٛ   »ٔامل اامهات الدٔلٗاٛ    ع٦قاات الادٔه ال اااٝ يف   «, صبتىاع املصان املعاارتك لم عارٖ

وّتىٛ  اسبصٕه عمٜ معي هلا وَ جاٌا  ال ماداُ    «اسبساً ٔالطرٖر»ال صر ازبدٖد, 

يارح  هجح وَ جاٌ  هٔشٗا, ٔقاد  ال اٝ, ِٔ٘ شتحصن عمٜ معي كّ ا عمٜ ا٧

ِاا ا التٕجااْ يف  قٗقااٛ ا٧واار يف ال ٗاااُ الرٔشاا٘ الصااٗين املعاارتك يف  تاااً زٖاااهٚ        

 .2122ظ اط وَ عاً  4د٦م ن  ٕتي  ىل لّٕهٖٛ الصي الع  ٗٛ يف 

املصت  د أُ ت ُٕ الصي قامهٚ عمٜ رب ٗف صدوٛ ا٧ظّر ا٧ٔىل أٔ ال اً  وَ

 الصٗاشااٛ   ًاا٧ٔه وااَ اسبصاااه عمااٜ هٔشااٗا,    شااٗ ُٕ كاان ظاا٘ٞ ٍِااا ورت طاا        

ا٥قتصامٖٛ الرٔشٗٛ. أوا عمٜ املدٝ ال  ٗد دالعراكٛ وع الصي  ىل جاٌ  الصٗاشٛ 
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د لمتطإه ا٥قتصاامٙ,   الصٍاعٗٛ اشباصٛ شات ُٕ أشااط ا٧اإ ا الرٔشا٘ ازبدٖا     

ٔشٗ ُٕ ِ ا ا٧إ ا أصح يف عدم وَ املٕا ع وَ العراكٛ الصا قٛ وع ا٥ذباام  

ا٧ٔهٔ ٘, دالصي أقن جا  ٗٛ لمٍخ  كٕجّٛ إل راا الرشاوٗن وع وا ٖم٘  ل  واَ  

يف ارباا    ًااٌتقاه لإلقاوٛ الداٟىٛ؛ ٔيف الصاي مثاٛ وٍعٕواٛ أك ار عق٦ٌٗاٛ ٔٔ إ       

دااإُ ا٥قتصااام الصااٗين ٔالطماا  شااٍٗىٕاُ يف املاادٝ    ًاتصااام؛ ٔأ اانالقااراهات يف ا٥ق

 املٍعٕه أشر  وَ أٔهٔ ا.

شتحن الصاي ضبان أٔهٔ اا يف أماٞ مٔه العارٖ  التجااهٙ الارٟٗض, ٔقاد ٖصان         

يف تطااإه واااٍطق   ا٥ٌ طاااات املصاااتىر يف التاااددقات التجاهٖاااٛ عبااإ العااارا عااااو٦ً

تقااه قصاي واَ شا اُ القصاي ا٧ٔهٔ ا٘       شٗ نٖا ٔالعرا ا٧قصٜ, ٔقد ٖا٤مٙ  ىل اٌ 

تاالان ال قٕ ااات الغر ٗااٛ الصاام  يف  ًاوااَ الاا ٦م لم ااٗغ ٍِاااك. شاإت ٖااا ف تاادهػب 

ال ٦قات الرٔشٗٛ الصاٍٗٗٛ لقاداه اغباراط الصاي ٌ صاّا يف املٕاجّاٛ ال قا ٗاٛ واع         

 الغرر. ال اون املّي ا٩ ر يف    ادّا ِٕ الت اون  الٕٗاُ.

ا ات  اا  شٗاشااٛ عق٦ٌٗاٛ أُ رباارا وااَ اسبصاااه الغر اا٘  يف وقادٔه هٔشااٗا   ا واا 

أقاإٝ   اا ن, ٔ تجاااهٚ  اهجٗااٛ وتٍٕعااٛ ٔ ٍٗااٛ ذبتٗااٛ تصاادٖرٖٛ وتطاإهٚ يف العاارا    

 ٔأصم  يف ٔجْ ال قٕ ات. ًاا٧قصٜ, ٔع٦قات  اهجٗٛ أك ر تٕازٌ

شاااٗ ُٕ مثاااَ  لااا  تقااإٖض شٗاشاااٛ تٍٕٖاااع ال ٦قاااات يف نشاااٗا الااا  ات  تّاااا   

ٍٕات ك نٚ, ٔشاتجد هٔشاٗا ٌ صاّا وااطرٚ  ىل ال ىان يف      وٕش ٕ عمٜ اوتدام ش

 يااااه الصٗاشاااٛ الصاااٍٗٗٛ يف نشاااٗا لاااٗض دقاااي يف صبااااه زباااي ال٥ٕٖاااات املتحااادٚ        

ا٧ورٖ ٗٛ  ن يف وٕاجّٛ  م اٞ ٔاظٍطَ ٔيف وقدوّي الٗا اُ.   اَ تقماٗص ا٧اار    

وا ماو   –الصم  لمعراكٛ وع الصي يف ال ٦قٛ وع اهلٍد ٔدٗتٍاً  ىل اسبد ا٧مٌٜ 

ِاتاُ الدٔلتاُ وصتقمتي عَ ال٥ٕٖات املتحدٚ ٥ٔ ت داُ هل ا الص   ِددي لماغي 

 الصٗين.  

لَ تط إ عماٜ الصاطح عماٜ ا٧هجاح وصاللٛ التحاالف ال صا رٙ واع لّٕهٖاٛ           

 ًاالصااي العاا  ٗٛ يف القرٖاا  ال اجاان, ل ااَ ٥   ااَ عمااٜ الااراي وااَ  لاا  ٌعرٖ اا   

   ٘ هٔشا٘ صاٗين, أٔ عىان عصا رٙ ظاريف       اشت  ام ٌعٕٞ ذباالف عصا رٙ ظا م

,  ىل وعاارتك يف  اااه ٌعاإٞ أزوااات عصاا رٖٛ يف احملااٗي اهلااام٢. أٔ المجاإٞ, واا ٦ً 

املامٚ التاشا ٛ واَ ا٥ت ااا الرٔشا٘ الصاٗين  إه  صاَ ازبإاه ٔالصاداقٛ ٔالت اأُ           

,    ت اارتض ِا ٓ املاامٚ يف  اااه ظّإه أ طااه عمااٜ أ اد الطااردي      2111املٕقاع عااً   

يف  ااه   ًاات عاجمٛ ٥شت  ام و ن ِ ٓ املخاير. ِا ا ا٧وار ٔاق ا٘ متاوا     جراٞ وعأه

ٛ  »ظّٕه أزوٛ  ٕه تاٖٕاُ, ٔ ٍٗىا دبد الصي ٌ صّا  ات وصمحٛ يف  « املعماٛ الٍٕٖٔا

 الرٔشٗٛ لمحٗمٕلٛ مُٔ التد ن ا٧ورٖ ٘ دّٗا.
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ال تددددلص رة دددد،    ددددل      *
فددرب ا رساوددراليت رةددف ت   دد    
رآلن يف وددددددددددددددر يت رس   دددددددددددددديت 

ةيسد  نيدا رالددر      (1)رألا  روييت
رة اوي اأا  روير  إمنر نيا رالدر  
رة اوددي ا  دد  اددرس رأل  سددي    
رةدددتس تسددددي     يدددد  رة،اللددددر   

 رس حل . 
لدددد اف   دددد  رةذددددرت،  رةددددتس 
ل  ددددده   يدددددد  أل دددددر   رة دددددد ا   
رجلمددددددددددر ي    للل،ة، يدددددددددديت 
 لارويددديت ة  ذددد  رسدددذ    ا دددي    
 قيدددددددل  سي ايددددددديت ويرودددددددير    
ارق  ر لر   س  لر  نيرةق،   ال  ه 
  يهر رود   رة ،سديت  رةدتس لد، ي     
نياودد   ليددت . ت ددمل رة ،سدديت  يف    
رة،رقددده   يمذددديت رة دددر  رة  نيدددي    
رةددددتس لسددددمي ويسدددد  ني   ودددديت 
 رجمل مدده رةددلاع     ددك رة ، دد     

،ح يف رألفه خسدر    نياو ه. ت ر  ت 
رةذرت، هلته رب ا رةف تس خلم  
نيرة، رةيت  رألا  رويا رةتله   هب  
 ،ق،  ة ملرفه  خسدر   يف الثالديت   
جمددددرال ا ويروددددييت ارق  ددددر ليت  

 ا س  ليت. 
 

                                                 
 َٛقع املكاي١ بايًػ١ ايفزْض١ٝ ع٢ً ايغابه١:  (*)

https://www.mondialisation.ca/apres-la-guerre-de-lotan-en-ukraine-enfin-une-
veritable-communaute-internationale/5668286  

 .91/5/2222ٚقد ْغز بتارٜخ 

 )املرتمج١(.  2222عباط  22اْطًكت األعُاٍ احلزب١ٝ يف  (1)

https://www.mondialisation.ca/apres-la-guerre-de-lotan-en-ukraine-enfin-une-veritable-communaute-internationale/5668286
https://www.mondialisation.ca/apres-la-guerre-de-lotan-en-ukraine-enfin-une-veritable-communaute-internationale/5668286
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يف املكاااّ األٍٚع عًاا٢ املضاات٣ٛ ايضٝاصااٞع ربرى ايػاازه رنااكان رْاا٘ ياأ ٜهاإٛ     

هٛ. يأ ٜتسكال زًُا٘ باصاتبداٍ اياز٥ٝط      قابران ع٢ً إزداح تػٝك يف ايٓظاّ يف َٛصا 

. (3)ايذٟ حيظ٢ بغابب١ٝ نابك٠ ببُٝاٌ ٚنايا١ املااابزاك املزنشٜا١ ْا ااي         (2)بٛتني

رَا ايز٥ٝط األٚنزاْاٞ بَٝا١ ايػازه يف نٝٝاهع  ٗاٛ دلازب رلًاٛم َأ رلًٛقااك          

ٚاعٓطٔ ٚرٚيٝػارعٝتٗا. إْ٘ ممثٌ ذلرتفع غك قابر عًا٢ ايتسادح عأ ْفضا٘ع  ٗاٛ      

 سدح باصِ ايٓاتٛ َٚا عًٝ٘ إال تكدِٜ  زٚض ايطاع١. دلزب املت

تأتٞ ايٓازٝا١ االقتاااب١ٜ يف املزتبا١ ايثاْٝا١ع زٝاج ٜٛاخا٘ ايػازه َكاَٚا١ خدٜا١          

 يًبكٛباك اييت  زضٗا ع٢ً رٚصٝا ٚايزٚظع  ٗذٙ ايبكٛباك رزدثت ْتا٥ذ عهض١ٝ. 

ٜذ يف ايػاازهع ًُْااط ٖااذا يف نااٌ َااز٠ ْغاارتٟ  ٝٗااا ٚقااٛبان رٚ  باَااان. إٕ َااش      

%+( ٚزت٢ ارتفاع رصبار ايطاق١ع ايٓاخِ  كط عٔ ٖذٙ ايبكٛباك 01ايتطاِ املزتفع )

غك ايكا١ْْٝٛ املٓاٖط١ يزٚصٝاع ٜٗدب االقتااباك ايػزب١ٝ باالْٗٝاارع ٚبدرخا١ رنا     

 بهثك َٔ رٚصٝا رٚ اياني. 

بضبب تبباك ايبكٛباك ضد رٚصٝاع ٚصٌ ايزٚبٌ إىل رع٢ً َضتٜٛات٘ َٓاذ ثا ح   

َكابٌ ايدٚالر األَزٜهاٞ ٜٚضاتُز يف االرتفااعع     46زٝج ٜكه عٓد زٛايٞ  صٓٛاكع

 َكابٌ ايدٚالر.  051ع٢ً ايزغِ َٔ اخنفاض٘ يفرت٠ ٚخٝش٠ ببد ايبكٛباك إىل 

بٚي١ ع٢ً  01ببد رٕ ر طت بغد٠ ايكٝاّ بذيوع ٚا كت َبظِ ايدٍٚ األٚرٚب١ٝ )

األقااااٌ زتاااا٢ ايفٕ(ع  ااااا يف إيااااو رملاْٝااااا ٚإٜطايٝاااااع عًاااا٢  اااات  زضاااااباك َاااااع          

gazprombank (4)    .ٌع نُااا  ًباات َاآِٗ رٚصااٝاع ٚب ااع ااأ اياآفط ٚايػاااس بايزٚباا

 ٖٚذا ايبدب ٜتشاٜد نٌ رصبٛع. 

صاتشباب املغااانٌ صاا٤ٛان َااع ْكاا  ايػاذا٤ع زٝااج إٕ ايضًضاا١ً ايػذا٥ٝاا١ ايباملٝاا١   

 عًاا٢ ببطااٗا ايااببلع ٜٚغااهٌ ارْتااار ايشراعااٞ َاأ رٚصااٝا   تبتُااد بغااهٌ ناابك 

% َأ إْتاار احلبااٛه   61ٚرٚنزاْٝاا )ايايت تضاٝطز عًٝٗاا رٚصاٝا ايفٕ( َاا ال ٜكاٌ عأ         

 ايباملٞ. 

قبٌ رٜاّ ق١ًًٝ  كطع مت ارعا ٕ عأ نطا١ رٚصاٝا رْتاار قٝاصاٞ يًسباٛه ٖاذا         

 بٌ َكابٌ احلبٛه. ًَٕٝٛ  ٔ(ع ٚقد تطًب رٚصٝا دلدبان ايد ع بايزٚ 031ايباّ )

                                                 
 )املرتمج١(.  2292  بميك   بميكٚ ٝتػ بٛتنيع ر٥ٝط رٚصٝا االحتاب١ٜ َٓذ  (2)
ريٝهضٞ رْاتٛيٝٝفٝتػ ْا اي ع ذلاّ ْٚاعط صٝاصٞ رٚصٞع عطٛ دلًاط تٓضاٝل املبارضا١     (3)

 ايزٚص١ٝ)املرتمج١(. 
باْو ٖٛ بٓو رٚصٞ ممًٛى يًكطاع اخلاصع ٖٚٛ ثايج رن  بٓو يف ايب ب َٔ زٝج  غاسبزّٚ (4)

 األصٍٛ )املرتمج١(. 



 عيدت: أ. عياد 

 

 

ربك ايبكٛباك املفزٚض١ ع٢ً رٚصٝا إىل اْكضاّ رٚرٚبا ٖٚٞ تٗدب اْكضاّ ايٓاتٛ. 

    ٕ ع ايبطااٛ يف زًااه ااااٍ األ ًضااٞع رْاا٘     (5)ٚقااد رعًاأ ايااز٥ٝط ايرتنااٞ رربٚغااا

صٝضااتادّ زاال اياآكل ضااد بنااٍٛ  ًٓٓاادا ٚايضااٜٛد إىل ايٓاااتٛ. يف ايٛقاات ْفضاا٘ع       

رعًٓت رٚصٝا رْٗا صتكطع إَداباك ايػاس ايطبٝبٞ عٔ  ًٓٓدا يٝبدر ايكاب٠ ايضاٜٛدٜٕٛ  

 بإعاب٠ ايٓظز يف اْطُاَِٗ إىل ايٓاتٛ. 

يثايث١ع َٔ ايٛاض  رٕ رٚنزاْٝااع  رَا ايٛضع ايبضهزٟ ايذٟ ٜأتٞ يف املزتب١ ا

َع ٚخٛب عدب نبك َٔ ايفارٜٔ ٚاملضتضًُنيع ال متًو  زص١ يًفٛس يف احلزه ضاد  

رٚصٝا. يكد مت بايفبٌ ايكطا٤ ع٢ً َبظِ َبداتٗا ايبضاهز١ٜع ٚيأ حتادح املباداك     

ايػزب١ٝ اييت مت تضًُٝٗا هلا َؤنزانع ٚاييت غايبان َا تهإٛ َتداعٝا١ع  زقاان نابكانع     

 ت٢ يٛ مل تدَزٖا اياٛارٜخ ايزٚص١ٝ عٓد ٚصٛهلا إىل رٚنزاْٝا. ز

ميهاأ رٕ ٜٓتٗااٞ ايااازاع ايفٕ يف غطاإٛ رصااابٝع ٚيااٝط عااٗٛر.  ٚسٜااز ايااد اع   

اتاااٌ بٝااأظ بااٛسٜز ايااد اع ايزٚصااٞ      (6)األَزٜهااٞ )و ٚسٜااز اهلدااّٛ( يٜٛااد رٚصاا     

 ملٓاخات٘ املٛا ك١ ع٢ً ٚقه إ  م ايٓار.  (7)صكغٞ عٜٛػٛ

ضؤاٍ: ٌٖ صتكبٌ رٚصٝا ٚقه إ  م ايٓار يف زني رْٗا يف رقٌ َٔ ث ث١ ٜبك٢ اي

%  كااط َأ قٛاتٗااا ايبضااهز١ٜع قاد ازتًاات  بًٝااان َضااز١ رناا  َاأ    01رعاٗز َٚااع  

% َااأ ايٓااااتذ امجًاااٞ ارمجاااايٞ  15إزلًااارتا باناااٌ رٚنزاْٝااااع ٖٚاااٞ َٓطكااا١ تٓاااتذ   

 ألٚنزاْٝا؟ 

يااذيوع  ًااب ايااز٥ٝط    ايااذعز َاأ نارثاا١ َايٝاا١ ٜتااااعد يف ايػاازه. ْٚتٝداا١      

ٞ (8)ايفزْضٞ َانزٕٚ )رٟ ٚاعآطٔ( ايتاًاٞ عأ خاش٤ َأ       (9)َٔ ايز٥ٝط سًٜٝٓضاه

صٝاب٠ رٚنزاْٝا ٚايبد٤ رنكان يف َفاٚضاك خاب٠ َع رٚصٝا. حيااٍٚ َاانزٕٚ رٜطاان    

حتزٜز َزتشق١ آسٚ ضتاٍ ايفزْضٝني يف َارٜٛبٍٛع يهٔ املغه١ً رن  بهثك َأ  

 ًُٗا اْٗٝاران اقتاابٜان. إيوع زٝج تٛاخ٘ رٚرٚبا بأن

  ٞ  (11)َااأ اياااز٥ٝط باٜااادٕ (10)ٚقااد  ًاااب ر٥اااٝط اياااٛسرا٤ ارٜطاااايٞ َااارٜٛ براغااا

االتااٍ بايز٥ٝط بٛتني ٚ إعطا٤  زص١ يًض ّ . ٚعًٝٓا رٕ ال ْٓض٢ رٕ َاارٜٛ براغاٞ   

                                                 
 )املرتمج١(.  2292رخب  ٝب رربٚغإع ر٥ٝط تزنٝا َٓذ   (5)
 22يٜٛد خُٝط رٚص ع خٓزاٍ َتكاعد يف اجلٝػ األَزٜهٞع ٚٚسٜز ايد اع األَزٜهاٞ َٓاذ    (6)

 ١(. )املرتمج 2229نإْٛ ايثاْٞ 
 صكغٞ نٛخٛغٝتٛ ٝتػ عٜٛػٛع ٚسٜز ايد اع ايزٚصٞ احلايٞ )املرتمج١(.  (7)
 )املرتمج١(.  2292إمياٌْٜٛ خإ ا َٝغاٍ  زٜدرى َانزٕٚع ر٥ٝط اجلُٗٛر١ٜ ايفزْض١ٝ َٓذ  (8)
 )املرتمج١(.  2291 ٛيٛبميك رٚيٝهضاْدرٚ ٝتػ سًٜٝٓضهٞع ر٥ٝط رٚنزاْٝا َٓذ  (9)
 )املرتمج١(.  2229ط ٚسرا٤ إٜطايٝا َٓذ َارٜٛ براغٞع ر٥ٝ (10)
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ع يف (12)ٖٛ اياز٥ٝط ايضاابل يًبٓاو املزناشٟ األٚرٚباٞ ٚبَٝا١ يف غٛيادَإ صاانط        

 . (13)ٚتغًٝدزني رٕ َانزٕٚ ب١َٝ ر

ناْت ٖٓاى با٥ُان إَ ا ٛرٜاك ٚغشٚاك ع  ايتارٜخ. َٚاع إياوع  كاد ناْات     

با٥ُااان إقًُٝٝاا١ ٚمل ٜااتِ ت ٜزٖااا بٛاصااط١ األٜدٜٛيٛخٝاا١ ايباملٝاا١ ايٛزٝااد٠ املُهٓاا١ع        

 ايٓظاااّ ايباااملٞ اجلدٜااد ع ايااذٟ رااب رٕ ٜفاازض ْفضاا٘ بااايبٓه عًاا٢ ايهٛنااب         

زٖا  ايػاازه اجلُاااعٞ ع رااب رٕ تٓتٗااٞ  بأصاازٙ. عٓاادَا تٓتٗااٞ زاازه ايٓاااتٛع ٚ ضاا 

  َزنش١ٜ ايٓاتٛ  ٚرٜدٜٛيٛخ١ٝ  ايبامل رزابٟ ايكطب ع ايذٟ تضٝطز عًٝ٘ ٚاعٓطٔ. 

رٕ تٓتٗٞ ايك١َٝٛ املب١ٝٓ ع٢ً نزٙ ايفنزٜٔ يتسٌ ايٛ ١ٝٓ املتُث١ً يف زب  ٚرب

املاااز٤ يٛ ٓااا٘ ٚزاااب بًااادإ ايفنااازٜٔع ٚياااٝط نااازِٖٗ. ْضتسطاااز يف ٖاااذا ار اااار    

 ايٓاس١ٜ ع  ًد٣ رٚنزاْٝا تارٜخ َٔ ايٓاس١ٜ ٜباٛب إىل رنثاز َأ اااْني عاَاان. عا ٠ٚ       

يف نٝٝااه ايٝااّٛ ٖااِ ايكَٛٝاإٛ عًاا٢ إيااوع  ااإٕ رنثااز األ اازاب ايبضااهزٜني ْفااٛإان  

ايٓاااسٜٕٛ ايااذٜٔ رضاادٕٚ ايكبًٝاا١ ايُٓٛإخٝاا١ ألٚرٚبااا ايػزبٝاا١. إٕ صااٝساك ايٓاااسٜني       

األٚنزاْٝني  اجملد ألٚنزاْٝا  ٚعبارِٖ  رٚنزاْٝا  ٛم ناٌ عا٤ٞ  ٖاٞ عاباراك     

 يًٓاس١ٜ. 

بعْٛا ْٓتكٌ إىل عامل َتبدب األقطاه َٚتبدب املزانشع زٝج ايٛزد٠ يف ايتٓٛع 

تٓاااٛع يف ايٛزاااد٠. ٚإال  إْٓاااا زلااازٟ با ااااٙ نضاااارتٓا.  ايباااامل َتبااادب األقطااااه    ٚاي

ٚاحلطاااراك ٚايثكا ااااكع عاااامل صااابب١ ًَٝااااراك َااأ ايبغااازع ٖاااٛ ايباااامل املتسطاااز  

 ايٛزٝدع ٖٛ اجملتُع ايدٚيٞ احلكٝكٞ ايٛزٝد.

                                                                                                                       
خٛسٜاه رٚبٝٓٝاات باٜاادٕ االبأ ٜٚطًاال عًٝاا٘ خاٛ باٜاادٕع ايااز٥ٝط ايضاابظ ٚاألربباإٛ يًٛالٜاااك      (11)

 املتسد٠ األَزٜه١ٝ )املرتمج١(. 
نادَاك َايٝا١ ٚاصاتثُار١ٜ رَزٜهٝا١ َتبادب٠ اجلٓضاٝاكع تباد َأ رعاٗز املؤصضااك            َؤصض١ (12)

 املاز ١ٝ يف ايٛالٜاك املتسد٠ ٚايبامل )املرتمج١(. 
ع عٓاادَا مت تبااٝني 2222تاارٜخ ايااا١ً بااني ايااز٥ٝط َااانزٕٚ ٚعا٥ًا١ رٚتغااًٝد ٜبااٛب إىل ايباااّ    (13)

ٚتغًٝد ايٝٗٛبٜا١ يف  زْضاا ٜاد يف    َانزٕٚ يف إزد٣ َؤصضاك رٚتغًٝد ٜٚكاٍ إٕ يفزع عا١ً٥ ر

 إٜااٍ َانزٕٚ إىل قاز اريٝشٜ٘ )املرتمج١(. 
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علىىىت عت ىىىص  ملقىىى   مل  ىىىص     
ي ىىىىى  الىىىىىشل ملق ت ىىىىىصس قل ىىىىى  
 ملألسض  ملقعىىىىىىىىىشض  مل  ىىىىىىىىىص    
 ملقعىىىذ       ىىى  لىىىت   ىىىتل  ص   
ملحليىىىصحل ملحلىىىشحل ملق.ملعىىىذحل    ي ىىى   
مل ث ىى  ملقتص ىىت ي ىىت مل ع.مل ىىت   
قيص ى  ملأل ى   قمىي ص حل ملحلىىصق     
ملقىىىىىر يتعىىىىىشض  يىىىىىصض ملأل ىىىىى   

 هتذيىىىىذ قلتىىىىذ ي  ال  ملق ىىىىت   
ملق.ج.د ال  حمص ق  ل ش إسملدحل ال  صء 
 ملأل  ،    لمص  ن خص ى  ملحليىصحل إ   
 خص ىى  مل ىى.   ملقي ىىصم  ملق   ىىصقحل  
  ملقيأم،  ملق خشي   ن ملقزمل    

ع ىىذ ص يتىى.ث مل ث ىى  مل  ىىص     
 ىىى. مل  ىىى    عىىىن ملحل ىىىص  علىىىت  
رمللىىىشحل ملأل ىىى  مل ىىىذمل   عىىىن خىىى    
ملقىىذ صا ملألخىى  عىىن ملأل ىى   إس مىىص  

   ي ىى ا ملق لىى  ملقىى. و  ملقث ىىصحل 
ملقزي يتتت حبرب ملمت مصض ملأل   
م  صً يذمل   عن الشع   مل  ص  ى   

    ص تمص  
ملقت جيذ الىعشملً  س مليى   حبثىصً    

    ط.ق  ملأل  
  



 الثقافة فعل مقاوم

 

 

ركفف ح يز ففو ا ففرا  ا ففزاام  االسففالا  أا  ج ففا   املذقففا ا ففز املقفف أ   فف   

ملفي    ممتجف    أا غرتات ع  ا راقع...  جم ك مب ؤأ يو رافم ا س ف و أ ومر جفا  ا   

أاحملفجم... امل ففؤأن عفف  يمففإ اييففو موار فو  تمفف  املؤ  فف خ ا ذق ايففو املق أ ففو ا ففياع    

 زأااي أ غذ  خ ا ست  ا ذق يف املق أ     يان ا هجم   ا  طسر و أا شب ت   جصبح 

 املق أ و قمقً  شتبيً  أاويً   أ يس خنبر ً  اقط.. 

قفف أ   فف  المز فف خ أورا فف خ كجبففح  املذقففا املقفف أ    ففؤأن عفف  القفف  ا ستفف  امل 

و ا راويفو اف هزص تفرثيو    كجة  مراقع رااضً  ألشك ن جت  ا ذق اف  ممطمإ مىل ات  

 أ و  ب خ أاق ع خ  ؤمتزاخ.. 

اه ا شففتو أر ففر اكففزص املق أ ففو اتففًا أ  ر ففو  دق اففو املق أ ففو اتفف   يففذ  ففي

 كزا و  سم  امغح ا جضتي خ أاإل ك الي خ. 

*** 
مىل أجرو  ؤ   خ أمواراخ يز صو عمى مالج ج دق افو املق أ فو       يرجو  ا ير  

أ  ر جس   أ    يرجو  حمل راو عمميو ثغيية وأر املؤ  ف خ ا ذق ايفو أثسكيكسف     

أثففي اه .. أ   ففيم   الوفف  الشففسي عمميففو ثففي ا أالسففة أمافف وص أيففز   فف ر  ا ذقفف يف       

 ا راين كم  جزي أجيزي يف ا تزا  أ رر و أغاه ... 

جوفف   جتال ففال  سسففر  املق أ ففو ا شففز سو ا ت و ففو.. أتففي   أ ففو ا ففجسيا     فف   ير

 صطمح املق أ و أعمإ  ي رهل  ارتفسس  ا إلرهف ت  جف  . شفزعوو ق الراليفو أمعا يفو       

  مقض ً عمى اكزص املق أ و... ا وص اجليي املمجع  ق أ و  ألوت اهل اط. 

  ع ا ي ص.  ا قصييص ا يت متجي ا شس وص أا شسياً  ق أ و  زام ا ذن

ا زأا ففو ا ففيت اكففل اجلمفف ن أا ففة أاألرال أعففز  ا سففا  أتففيي    أ يففح  

 ا شسيي رأا و  ق أ و 

املقطرعففو املر ففيقيو ا ففيت ثتفف الإ ا كممفف خ أا صففرخ  مففجغين افف ألرال أشففز        

 ا الجم ً أا جم ك اس  هل ات   ق أ . 

 ا ذق او ا إ هل ات   ق أ و ثيااع ع  ذاثس  اذاثس ...
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