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يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم

0202 لوألا نيرشت - نانبل ،توريب

تاـعانصلا ةـمهاسم
 ةـيعادبإلاو ةـيفاقثلا

ّيناـنبللا داـصتقالا يف
ةيداصتقالا ةيمنتلا ةمدخ يف ةيفاقثلا تاءاصحإلا

يذيفنت صخلم



ةيفاقثلا تاعانصلاّ نأ ىلع ,5102 ماعلا ىلإ اهثدحأ دوعي يتلاو ً،ارخّؤم تيرُجأ يتلا تاساردلا نم ريبك ددع قّفتي
يفو .)8102 ,يلودلا كنبلا( ىرخألا طسوألا قرشلا نادلبب ةنراقم ّومنلا ىلع ربكألا ةردقلا كلتمت ةينانبللا ةيعادبإلاو
ثيح ,5102و4002 يماع نيب نانبل يف ةورثلا نيوكت يفً ايسيئرً الماع ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا تناك ،عقاولا
ريرقت«ـلً اقفو رالود رايلم3.2 يأ ,5102 ماعلا يف يلامجإلا يلحملا جتانلا نم %57.4 يلاوح اهتمهاسم تغلب
اهتنراقم نكمي ةبسن يهو ،)داتكنوألا( ةيمنتلاو ةراجتلل ةدحّتملا ممألا رمتؤم نع رداصلا »0102 يعادبإلا داصتقالا
غلبت نانبل يف ةورثلا نيوكت يف ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا ةمهاسمّ نإف ،رخآ ريبعتبو .ةدحتملا تايالولا يف اهتليثمب

   .ةورثلا كلت نيوكت يفءانبلا عاطق ةمهاسم لداعُتو ،يعارزلا عاطقلا ةمهاسم يَفعض

ةبسن ثيح نم ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم نادلب نيب ىلوألا ةبترملا يف نانبلّ لح ,0102 ماعلا يفو
ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو ايروسو ندرألا لثم لود ىلعً امّدقتم ,ةورثلا نيوكت يف ةيعادبإلا تاعانصلا ةمهاسم
نانبلناك ،ديعصلا اذه ىلع اهيف ةيلود تانراقم ءارجإً انكمم ناك يتلا ماوعألا رخآ ،5102 ماعلا ىتحو .)0102 ,داتكنوألا(
ةيفاقثلا تاعانصلا ةمهاسم ثيح نم اكياماجو ايسورو نيبيليفلاو ادنكو كيسكملاو رصم لثم نادلب ىلع قوفتي
.يلحملا جتانلا يلامجإ يف ةيعادبإلاو

ةيلامجإلا ةكرحلا نأش كلذ يف هنأش،شامكنا ةلحرم اهتلت دوكر ةلحرم8102 ماعلا ذنم لخد هّنأكو ودبي عاطقلا اذهّ نأ ّالإ
تالّدعم9102 ماعلا نمً ارابتعا اهتلت ,رفصلا نم ةبيرق ّومن تالّدعم8102 ماعلا ىتح ترهظأ يتلاو ،ينانبللا داصتقالل
،ةبوعصلا غلاب ماعٍ قايس يف )تانويزفلتلاو تارهوجملا يعاطقك( مواقي تاعاطقلا نمً اددعّ نأ ادب اذإو .ةـّيبلس ّومن
ءادأ نونفك( ةددهم تتاب يفاقثلا ريبعتلا نم ىرخأ ًالاكشأّ نإف ،ةينمأو ةيحصو ةيداصتقا ،هجوألا ةـّيثالث ةمزأ هعبطتو
.»رطخلل ةضّرعملا نونفلا« ديدحت ىلإ مويلا انعفدي ام وهو ،)ضورعلا

6102 نيماعلا نيبّ ينانبللا داصتقالا يف ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا ةمهاسم لوح ةيليصفت ةسارد ريرقتلا اذه مدقي
باعلأو تنرتنإلا ربع ىقيسوملاّ ثبو تارهوجملاو مالفألاو تاناجرهملاو حرسملا تاعاطقلً اقّمعمً اليلحتو ،9102و
ثحبلا اذه فّقوتي يلاتلابو ،0202 ناريزحو9102 يناثلا نيرشت نيب يناديملا لمعلاو تانايبلا عمج ةيلمع تّدتما .ويديفلا
.0202 ماعلا نم يناثلاو لوألا نيلصفلا يف تاروطتلا ضعب ىلإ قّرطتيلً انايحأ عّسوتي هّنكل ,9102 ةيلاملا ةنسلا دنع

.نانبلل يداصتقالا صصختلا يف ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا ةيزكرم يه ريرقتلا اذه نم قثبنت يتلا ةماعلا ةركفلا
هنم لعجي نأ اندلب عيطتسي ،نانبللً اـّيجيتارتساً اعاطق لّكشتو ،ةريبك ةفاضم ةميق ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا كلتمت
هذه حرتقت .ةملوَعلاب ةّصاخلا ةـّيلاملاو ةـّيراجتلا تالدابتلا يف ميلسلا جامدنالا قيقحتل ىربكلا هتّوق رصانع نمً ادحاو
بيوصت وأ حيحصت لك ً،اعابت .هّومنو عاطقلا اذه ريوطت ىلإ فدهت ةطشان تاسايسل لمع تاراسمو تايصوت ةقيثولا
اهتاقاط ليعفتو ةيعادبالاو ةيفاقثلا تاعانصلل ةيلعفلا تايناكمالاب رظنلا ةداعاً امتح بلطتي ينانبللا يداصتقالا جذومنلل
.ةيلبقتسملا
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ديهمت
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تدنتسا ،ىربكلا ةيلودلا تاسسؤملا لالخ نم ةحاتملاو ةرشابملا ريغ تانايبلاو ةدوجوملا ريراقتلا لمجم رابتعالاب ذخألا عم
وأ ةـّيصخشلا تانايبلا ةيامح نوناق مارتحا راطإ يفو.ةماعلا ةيلاملا ةيريدم نع ةرداصلا ةيلاملا حيراصتلاىلإ ةساردلا
نيب ءامسألا ةلَفغُملا ةيلصفلا ةيبيرضلا حيراصتلا ةساردلا فّرصتب ةيلاملل ةماعلا ةيريدملا تعضو ،ةيبيرضلا تاعيرشتلا
يفةئف83 ىلإ نومتني نيذلاو ,ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا عاطق يفً اّفلكم272,1 ـل9102و6102 نيماعلا
ةغاّصلاو ،تاناجرهملاو ضورعلا ءادأ نونفو ،عومسملاو يئرملا مالعإلاو ،ةيرصبلا نونفلا يأ ةيعرفلا تاعاطقلا
هذه تلمكُتسا.تاونس عبرأ ىدم ىلع ةنياعم004,02 يلامجإب ،ةفاحصلاو رشنلاو ،جيسنلاو ،ثارتلاو ،تارهوجملاو
تارـهوـجـمـلا تالاـجـم يف ىـلـعألا لاـمـعألا ماـقرأ تاذ سمـخـلا تاـكرشلا تلواـنـت ةـلصفـم ةـيـبـيرض تاساردـب ةـلـحرــمــلا
 .امنيسلاو حرسملاو تاناجرهملاو

نم يناثلاو لّوألا نالصفلا(0202و1102 نيب ام ةرتفلل ةيكرمجلا تانايبلا نيثحابلا فرصتب كرامجلا ةرادإ تعضو كلذك
003 يلامجإب ً,ايعادبإوً ايفاقثً اجتنم نيثالثل يعادبإلا يراجتلا نازيملاو تارداصلاو تادراولا رّوطت ليلحتل ,)0202 ماعلا

.)تامدخلا ءانثتساب( ةيراجتلا نيزاوملا ةدصرأو تادراولا ىلع ددعلا اذه لثمو تارداصلا ىلع تّمت ةنياعم

ةـّيساسألا ةطشنألا ليلحتب امك ةفلتخملا ةيعرفلا تاعاطقلا ةينب رهظأ ّيوينب ليلحتب ةيبساحملا ةبراقملا هذه تلمكُتسا
 .يفاقثلا مهطاشن قاطنو ،ةيداصتقالا مهفئاظوو،نييسيئرلا نيلعافلا فارطألل

ّيفاقثلا لاجملا يف نيلماعلا نم321 عم ةيناثلاو ،ةيدلب ةرشع عبرأ عم ىلوألا ،تارواشملا نم ناتلوج تيرُجأ كلذك
رداصم فافجو انوروك ةحئاج ةلحرم يفً اديدحتو ،عاطقلل ةيلاحلا تايدحتلا مييقت لجأ نم ،ةيعرف تاعاطق عبس ىلإ نومتني
.ليومتلا

ًايسيئرً افرط03 نم رثكأ عم تيرجأ ةقّمعم ةيدرف تالباقمب ةحاتملا تانايبلاو ماقرألا ةسارد تلمكُتسا ،ةياهنلا يفو
امنيسلل( شاقن يَتعومجم ىلإ ةفاضإلاب ،ةفلتخم تالاجم يف نولمعي )ةفاقثلا وأ/و عادبإلا يف ةلعاف تاهجو نوعدبم(
.نييعرفلا نيعاطقلا نيذه يف نييسيئرلا فارطألا نانّمضتت )ضورعلا ءادأ نونفو

ةيفاقثلا ةطشنألا تادئاع ،9102و6102 يماع نيب ليصفتلابو عَّبَتَتن نأب ةساردلا هذه يف تعمُج يتلا تانايبلا حمست
يف ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا عاطق تادئاع يلامجإ فصن يأ ً،ايونس رالود رايلم اهطّسوتم غلب يتلاو ةيعادبإلاو
تاهجلا ليم اهنم ،ةفلتخم لماوع ىلإ كلذ عجريو .ةـّيبساحملا ةيحانلا نم ًالوهجم لازي الف رخآلا فصنلا اـّمأ.نانبل
.ةيعادبإلا ةطشنألا ضعب سايق رُّذعتو ،بئارضلا ىلإ ةّفاك اهتطشنأ عاضخإ مدع ىلإ نانبل يف ةلماعلا ةيداصتقالا

،يداملا ريغ ثارتلاً اديدحت كلذب ينعنو :ةيفاقث ةبساحم ماظن يف ةيعادبإلا تامدخلا جاردإ بعصي ،علسلا سكعب
لوح اهب قوثوم ماقرأ ىلع لوصحلا رّذعت ،ىرخأ ةهج نمو .ويديفلا باعلأو ةجمربلاو ،ةيرامعملا تامدخلاو ،ىقيسوملاو
 .ّيماظن راطإ ّيأ جراخ اهنم ريبك مسق سَرامُي يتلاو ،ةيوديلا فرِحلا ةمهاسم

تانايبلا عمجو ثحبلا ةيجهنم
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9102و6102 يماع نيب انفينصتلً اقفو )يكريمألا رالودلاب( ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا ةمهاسم رّوطت |1 لودجلا

2019ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا فينصت

86,144,627

31,400,757

14,354,155

78,810,150

12,810,295

353,028,202

41,446,005

265,469,611

10,788,639

894,252,442

2018

99,330,352

38,019,488

15,869,161

89,171,695

11,824,232

417,898,006

49,298,732

237,611,406

12,182,424

971,205,494

2017

114,514,367

38,165,192

17,224,705

93,086,065

14,880,729

476,757,914

50,222,884

182,775,566

8,515,990

996,143,410

2016

92,835,167

36,396,776

18,249,234

87,000,295

12,060,354

494,256,050

46,930,695

188,215,028

6,509,287

982,452,887

)ىقيسوملا ءانثتساب( تاناجرهملاو ضورعلا ءادأ نونف
ةيرصبلا نونفلا
 حيلصتو عينصت :جيسنلا
امنيسلا
 ثارتلا ىلع ظافحلاو عقاوملاو فحاتملا
ةفاحصلاو بتكلا :رشنلا
ةينويزفلتلا تالسلسملاو مالفألا
ءايزألا ميمصتو تارهوجملا
تانالعإلا

ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا عومجم

يف ةيعادبإلاو ةيفاقثلا ةطشنألا عيمجت نكمي ،)ةيفاقثلا تاءاصحإلا راطإ( ةيفاقثلا تاءاصحإلل وكسنويلا فينصت عابتاب
:ةيفاقث تالاجم ةتس

8102 نمًارابتعا شامكنا ّمث ،7102 يف ةيخيرات ةورذ
7102 ماعلا يف لّجستل ،ينانبللا داصتقالل ماعلا هاجّتالا ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا تكلس ،ةريخألا تاونسلا يف
يفو.يلامجإلا يلحملا جتانلا ومن ةبسنب ةهيبش ،%4.1 اهتبسن6102 ماعلا نع ةفيفط ةدايزب ،اهل تاعيبم مقر ىلعأ
ةّدشب ىناعو ،ينطولا داصتقالل ماعلا هاجّتالا عم كلذبً اقفارتم ،شامكنالا نم ًالاح عاطقلا لخد ،9102و8102 نيماعلا
هقّقحت ام عجارتو.9102 يف %9.7- و8102 يف %5.2- تغلب ةـّيبلس ومن تالدعم عم ،طاشنلا تايوتسم ؤطابت
نويلم598 نم لقأ ىلإ7102 يف رالود نويلم699 نع ديزي مقر نم ةساردلا هذه اهلمشت يتلا ةيداصتقالا ةطشنألا
عم هباشتت9102و6102 نيماعلا نيب ةلـّجسملا تاعيبملا ماقرأ يف رّيغتلا تالّدعم نأ ىلإً ارظنو .9102 يف رالود
غلابلاو( ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا تاداريإ نم عّبتتلل لباقلا ريغ ءزجلا ريدقت عمو ،ينانبللا داصتقالا يف ّومنلا تالدعم
نم %5 دودحب يه ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا اهّلثمت يتلا ةـّيبسنلا ةيّمهألا نأ جتنتسن نأ اننكمي ً)ابيرقت نيفعضلا
.رالود يَرايلم نع ديزت ةيقوس ةميقب ،يلامجإلا يلحملا جتانلا

وكسنويلا فينصت بسح7102 ماعلل نانبل يف ةيفاقثلا تاءاصحالا |2 لودجلا

رالود نويلم8.674
رالود نويلم2.322
 رالود نويلم3.341
 رالود نويلم5.411
 رالود نويلم5.32
رالود نويلم9.41
رالود نويلم1.699

ةفاحصلاو بتكلا
)تاجوسنملاو تارهوجملا كلذ يف امب( فرحلاو ةيرصبلا نونفلا
ةيلعافتلا مالعإلا لئاسوو عومسملاو يئرملا عاطقلا
تاناجرهملاو ةيحرسملا نونفلا
)ءايزألا ميمصتو تارهوجملا ميمصت كلذ يف امب( ةيعادبإلا تامدخلاو ميمصتلا
 )يعيبطلا ثارتلا ءانثتساب ،اهيلع ةظفاحملاو عقاوملاو ،فحتملا( ثارتلا
عومجملا
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9102و7102 يماع نيب ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا تاداريإ مجحو ومنلا لدعم|1 لكشلا

20172018
+4,1%
 نويلم699
يكريمأ رالود

-5,2%
 نويلم179
يكريمأ رالود

-9,7%
 نويلم598
يكريمأ رالود

2019

نانبل يف ةّيعرفلا ةيعادبإلا تاعاطقلا ّمهأ رّوطت
ةـّيعرف تاعاطقّ نكل ،8102 ماعلا ذنم تأدب يتلا شامكنالا ةرود عم ّفيكتلا ىلع ةردق ةيعرفلا تاعاطقلا ضعب ترهظأ
.ةـّيحصلاو ةـّينمألاو ةـّيداصتقالا :ةدّدعتملا تامزألل ةجيتن ،رطخ لاحب مويلا ودبت ىرخأ

%03 ىلإ7102 يف %81 نم ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا يف تارهوجملاو ةغاّصلا تاجتنم ةمهاسم تعفترا اذكهو
نم اهنيع ةجردلا ىلع امنيسلا تظفاحو ,%01 ىلإ %21 نم ضورعلا نونف ءادأ ةمهاسم تضفخنا اميف ,9102 يف
.ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا نم %9 هتبسن امب ,9102و6102 يَماع نيب ةيمهألا

 ةمزألا مغرب لوألا زكرملا ىلع ظفاحي عاطق :رشنلا |1
يف تاداريإلا يلامجإ فصن براقي ام يأ ,)7102 يف رالود نويلم674(تاداريإلا نم ربكألا ةميقلا رشنلا عاطق ققحي
لقأو ,)رالود نويلم714(8102 يف ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا تاداريإ يلامجإ نم %34 ّالإ لّثمي مل هنكل ,6102
 .)رالود نويلم353(9102 يف %04 نم

نم ربكألا ددعلا فظويو تاداريإلا نم ىلعألا مقرلا قّقحي يذلا وه ةفاحصلاو رشنلا عاطق ناك ،7002 ماعلا لبق
نم %14 نّمضتيو ,ةيعادبإلا ةلماعلا ديلا نم %93 فظويو ,عاطقلا لمجم نم %73 هدحو لّكشيف،نيلماعلا
تارداصلا فصن »فحصلاو بتكلا« رشن تارداص تلّثم ,5102 ماعلا يف داتكنوألا تانايبلً اقفوو .ةيعادبإلا تاسسؤملا
تانايبلا ىلإ ةدنتسملا انتاباسح ىلإ ةبسنلابً افيفطً اقرف مقرلا اذه لثمي( رالود نويلم911 يأ ,نانبلل ةيعادبإلا
.)ةيكرمجلا

 نانبلل ةيسيئرلا ةيسفانتلا ةزيملا :تارهوجملا |2
861 يلاوح هتاداريإ تغلب دقف ،رشنلا دعب ةيناثلا ةبترملاّ يعرفلا تارهوجملا حيلصتو عينصت عاطق لتحي ،انفينصتلً اقفو
تاعاطقلاّ لك نيب ربكألا ّومنلا يلاتلابً اقّقحم ،9102 يف رالود نويلم642 نم رثكأ ىلإ تعفتراو7102 يف رالود نويلم
.ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا راطإ يف ةيعرفلا

 رطخ يفّ يعرف عاطق :تاناجرهملاو ضورعلا ءادأ نونف |3
،امنيسلا ىلعً امدقتم ،لامعألا مقر ثيح نم ةثلاثلا ةبترملا »تاناجرهملاو ضورعلا ءادأ نونف« يعرفلا عاطقلا لتحي
كلذك ىناع هنكلو ,8102 يف رالود نويلم99و7102 يف رالود نويلم511 نم برقي ام تغلب تاداريإ ققح دقو
.9102و8102 يماع نيب %31 هردق ضافخناب ,9102 يف رالود نويلم68 هتاداريإ تغلب امدعب ,ّدشألا شامكنالا
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ناوألا لبق ؤطابتلل ضّرعمّ يبهذ رصع :ةينانبللا امنيسلا |4
غلب تاعيبم عم .8102 ماعلا نمً اءدبً اداحً اضافخنا كلذ دعب دهشتل،7102 ماعلا يف اهتورذ ةينانبللا امنيسلا تغلب
نيح ,7102 يف ةيخيراتلا هتورذ ىلإ عاطقلا اذه لصو ,9102و6102 يماع نيبً ايونس رالود نويلم78 اهتميق طّسوتم
ًاضافخنا9102 يفو ,7102 ـب ةنراقم %4 ةبسنبً اضافخنا8102 يف دهشي نأ لبق ,رالود نويلم39 هتاعيبم تزواجت
ظفاحي عاطقلا اذه نكل ,رالود نويلم8.87 ةميقب تادئاع امنيسلا تققح ,9102 ماعلا يف .8102 ـب ةنراقم %21 ةبسنب
6102 نيماعلا نيب يعادبإلاو يفاقثلا عاطقلا نم %9ً الـّثمم ,ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا نيب ةتباث ةيّمهأ ىلع
.9102و

هتاناكمإّ لكّ لغتسي الّ يعرف عاطق :ءايزألا ميمصت |5
ةميقلّ يمكارتلا مقرلا غلب.يراجتلا نازيملا يفً اريبكً ازجع ءايزألا ميمصت عاطق يف ريدصتلاو داريتسالا ماقرأ رّوطت رهظُي

تاجوسنملل يمكارتلا تاعيبملا مقر يلامجإّ نأ امك .0202و6102 يَماع نيب رالود نويلم012 سبالملا ةعانص تارداص
ىرخأو ةيوينب تايدحت نم تاعانصلا هذه ههجاوت اّمم مغرلاب ,رالود نويلم8.927 غلب9102و6102 نيب ةّدتمملا ةرتفلل

,حيلصتلاو جاتنإلا( يعرفلا يعادبإلا تاجوسنملا عاطق ةمهاسم تغلب ,8102 يف .ثادحألل ماعلا قايسلاب ةطبترم
.عاطقلا تاعيبم يلامجإ نم %9 لّثمو ,رالود نويلم8.51 )ميمصتلا ءانثتساب

 تارهوجملاو رشنلا ءانثتساب ،تارداصلا طوبه
تاعانصلا نم هتارداص يف ةـّيخيرات ةورذ غلب دق نانبل نأ ودبي ،5102 ماعلا يف تفقوت يتلا ،داتكنوألا تانايبلً اقفو
 .رالود نويلم362 تغلب يتلاو،4102 ماعلا يف ةيعادبإلاو ةيفاقثلا

،9102و6102 يماع نيب يراجتلا نازيملا رّوطت نّيبي ،)بستحت ال يتلا تامدخلا ءانثتساب( ةينانبللا كرامجلا تانايب ىلعً ءانب
.اهنزو ريدقت لاحتسا نإ ىتح ،يميلقإلا يداصتقالا صصختلا يفً امهمً ارود بعلت ةينانبللا ةيعادبإلا تاعانصلا نأ

.ةعرسب ديازتت تادراولا تحار امنيب ,4102 ماعلا نمً ارابتعا عجارتي أدب نانبل نم ةيعادبإلا تارداصلا يلامجإ نأ ودبي نكلو
تضفخنا امنيب ,4102 ماعلاب ةنراقم %21 وحنب5102 ماعلا يف تادراولا تعفترا ,ةينانبللا كرامجلا ماقرأ بسحبو
7.16 هردق زجع ىلإ رالود نويلم4.5 هردق ضئاف نم يعادبإلاو يفاقثلا يراجتلا نازيملا عجارتف ,%42 وحنب تارداصلا

.رالود نويلم

.رالود نويلم321 ىلإ5102 يف رالود نويلم7.16 نم عفتراف ,ىرخأ ةرم زجعلا فعاضت ,8102و5102 نيماعلا نيبو
يف رالود نويلم03 ىلإ لصيل دارّطاب صلقت4102 يف رالود نويلم86 غلابلا ضئافلا نإف ,رشنلا عاطقب قّلعتي اميف
ىلع ظفاحف عومسملاو يئرملا عاطقلا اـّمأ .0202 نم يناثلاو لوألا نيلصفلا يف رالود نييالم8 نم لقأو ,9102
.)رالود نييالم01(0102 ماعلا يف هتورذ غلب ً,ايونس رالود نييالم3 ةميقب ً,اـّيبسن ّرقتسم تارداص ىوتسم

يف رالود نويلم685 نم عفتراف ,9102و6102 نيبً اريبكً اّومن ةسيفنلا نداعملاو راجحألاو تارهوجملا ريدصت دهش
ةغاّصلا تاجتنمو تارهوجملا نم ةيعادبإلا تارداصلا تّلثم ،اهنيع ةئفلا يفو .9102 يف رالود رايلم4.1 نم رثكأ ىلإ7102
ةغاّصلا تاجتنم«ـب ّصاخلا يجراخلا يراجتلا نازيملا ديصر نأ امك .2102 يف رالود نويلم011 نع ديزتل ,%01 هتبسن ام
 .رالود نويلم08 هردقً ازجع8102 يف لـّجسيو ضفخنيل ,4102و1102 يماع نيب طقفً اضئاف لّكش »تارهوجملاو
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يف ةريبك ةدايز دعب(4102 ماعلا ءانثتساب ً،ارّركتمً ازجع يناعي يعادبإلاو يفاقثلا يراجتلا نازيملا نأ ودبي ،ةماع ةروصب
نازيملا يفً اضئاف نالـّجسي ناذللا ناديحولا امه »تارهوجملاو ةغاّصلا تاجتنم«و رشنلا يَعاطقّ نأ ودبيو .)تارداصلا
 .نآلا ىتح يجراخلا يراجتلا

 ةلماعلا ديلا نم %8.5 :ةيلاع فيظوت تاناكمإ
ةيداصتقالا تاعاطقلا رارغ ىلع ،نانبل يفً اّدج ةليلق ةيعادبإلا تاعاطقلا يف لمعلاو فئاظولاب ةقلعتملا تانايبلا لازت ال
.8102و7002 يماع نيب ةلماعلا ديلا لوح ةينطولا ةيئاصقتسالا تاساردلا بايغ ببسب ،ىرخألا

ريغً ابلاغ اهنأ مغر( ،ةدوجوملا تانايبلا عطاقت ىلع اندمتعا ،ةساردلا هذه قاطن جراخ فيظوتلاو لمعلا قوس ناك اّمل
 .ةيبيرجتلا انجئاتن عم ىشامتت اهنأ نّيبت دقو .لمعلا تايضرف عضول ،)ةضقانتمو ةلمتكم

)طقف ةأرما فالآ3 مهيف نمب( صخش فلأ31 نأ ,8102 ماعل ةيلودلا لمعلا ةمظنمو يزكرملا ءاصحألا ةرادإ ةسارد رّدقت
ةيعاطقلا تانايبلا عم خراص لكشب ضقانتي ام وهو ،ةلماعلا ىوقلا يلامجإ نم %8.0 يأ ,ةينفلا نهملا يف نولمعي
 .ةساردلا هذه راطإ يف اهعمج نم انّكمت يتلا

وهو ,صخش فلأ57 يأ ,ةلماعلا ديلا نم %5.4 يعادبإلا عاطقلا فظوي ،يلودلا كنبلاو يسنيك كام ريراقتلً اقفو
ةلماعلا ديلا يلامجإ نأ ودبي ,عقاولا يفو .عاطقلا اذه يف فيظوتلا تاناكمإ ريدقت نمً اّدج للقي هنأ انل ودبي مقر
52 مهنم ،ةلماعلا ديلا نم %8.5يلاوح يأ ،صخش فلأ001 نع لقي ال امب لوقعم لكشبو هريدقت نكمي ةيعادبإلا
ةلماعلا ديلا ديدعل رّدقملا مقرلا اذه .»ةينفلاو ةيملعلا« نهملا يفً افلأ06و تالاصتالاو تامولعملا عاطق يف اًفلأ
لمشي الو ،يعادبإلا وأ يفاقثلا عاطقلل ةمعادلا ةطشنألا يف نيلماعلا ةرهملا لامعلاو نييفرحلا لمشي ال ةيعادبإلا
.يلخادلا روكيدلا يسدنهمو ،نيسدنهملاو ،نييرامعملاو ،ةحصلا وأ ميلعتلا تالاجم يف ةيفاضإلا نهملا

نيذلاو( نييفرحلاو ةرهملا لامعلا لمجم ،)صخش فلأ001( ةملكلل قيقدلا ىنعملاب ةيعادبإلا نهملا ىلإ انفضأ اذإ
يأ ,صخش فلأ063 اهديدع غلبي »ةيعادبإ تاناكمإ تاذ« ةلماع دي ىلع لصحن ،)مهيدل يعادبإلا ءزجلا ديدحت ليحتسي
.ةلماعلا ىوقلا يلامجإ نم 02%
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تارهوجملا
ةميق7102و6102 يماع يف جتنأ )ميمصتلا تامدخ الخ ام( تارهوجملا عاطق نأ ىلإ تاريدقتلا ريشت

نم برقي ام ىلإ لصتو ,8102 يفً انويلم912 زواجتتل ,رالود نويلم071 اهطّسوتم غلب ةنلعم ةّيونس
نأ دعب ,ابوروأ ىلإ تارهوجملل رّدصم ربكأ سماخ4102 ماعلا يف نانبل حبصأ.9102 يفً انويلم642

ىلع يلودلاو يلحملا بلطلا ةدايز عم9102و0102 نيماعلا نيب ةريبك ةضهن تارهوجملا عاطق دهش
ام( رالود رايلم5.1 ىلإ ةميركلا راجحألاو تارهوجملل ةيجراخلا ةراجتلا مجح لصو كلذبو .ةينانبللا تاجتنملا
 .يجراخلا يراجتلا نازيملا يفً اضئاف ًالـّجسم ،9102 يف )يلامجإلا يلحملا جتانلا نم %4 ىلإ %3 يزاوي

,ةلجسم ةسّسؤم373 نم ةسيفنلا هبشو ةسيفنلا نداعملا ةراجتو تارهوجملاو ةغاصلا عاطق نوكتي
ميمصتلا يف ةصصختم ةكرش34 اهيلإ فاضُت،ةئزجتلاب تاعاسلاو تارهوجملا ةراجت يف اهنم %67 لمعت
تاسسؤم اهيف امب( ةسّسؤم614 ىلإ عومجملا لصيل ,)ءايزألا ميمصت( ةضوملاو تارهوجمللّ يعادبإلا
لامعألا سدحو عيفرلا قوذلا نم ليوط خيرات ىلإ زكترت ةينانبللا ةعانصلا هذه نأ ودبيو .)ءايزألا ميمصت
تارهوجملا ةراجت يف نيبرتغملا نم ريبك ددع ةكراشمو ,ةميركلا راجحألاو بهذلا يف لمعلا ىلإ باذجنالاو
ّلظت ,ةياهنلا يفو .ةيملاعلا ةرهشلا يوذ تارهوجملا عمج ةاوه رابك نم هب سأب ال ددع دوجوو ,ةيملاعلا
ىلإ06 ةبسنب ماع لكشب عفترت تاعيبملاف ,حايسلا تاقفدت ىلع اًقيثو اًدامتعا دمتعت ةينانبللا تارهوجملا

.تارهوجملا ءارش ىلع جيلخلا يف نيلماعلا نيينانبللاو حايسلا تابلط عافترا عم بآو ناريزح يرهش نيب 08%
ام يف اميس ال ةيرادإلا ةيطارقوريبلا اهضرفت يتلا ءابعألاو ةيفافشلا صقن عاطقلا يناعي ،كلذ عمو
ةيسفانتلا ةردقلا صقنّ نأ امك .بهاوملاو ةغمدألا ةرجهو يسايسلا رارقتسالا مدعو ،تارداصلاب قلعتي
تارهوجملا عاطق لبقتسم دّدهي ةتمتألا ىلإ اهب لصتل جاتنإلا ةيلمع ثّدحت مل يتلا ةينانبللا تاعانصلل

.ةيويسآلا لودلا نم ةديازتم ةسفانم هجاوي يذلا نانبل يف
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تاناجرهملاو ضورعلا ءادأ نونف
ىلإ ةفاضإلاب ،ضراعملاو تاناجرهملاو )يمسرلا ريغ وأ يمسرلا( حرسملا نم ضورعلا ءادأ نونف فلأتت
تاعيبم يلامجإ نم %21 تلثم دقو .وكسنويلا فينصتلً اقفو ،تاناحلاو يداونلا يف ةمّدقملا ضورعلا
كلذ نم %01 ىوس ققحت مل9102 يف اهنكلو ,7102 يف نانبل يف ةيفاقثلاو ةيعادبإلا تاعانصلا
ءيطب رادحنا يف أدبت نأ لبق ,)رالود نويلم5.411( اهتورذ ةيونسلا اهتاعيبم تغلب ,7102 يف .يلامجإلا
لوح زكرتي اذه تاعيبملا مقرّ نأ مامتهالل تفاللا نم ,كلذ عمو .دالبلل ماعلا يداصتقالا عضولاو قفارت
.رالود نييالم3 ةبتع اهتاداريإ زواجتت ,هنم %43 لثمت ةينطو تاناجرهم ةتس وأ ةسمخ

ببسب ،كلذك دعت مل وأ ةحبرم ريغ يهف ،ضورعلا ءادأ نونف نم ةريبك ةصح لثمت يتلا تاناجرهملا ّامأ
اهطاشن قيعت يتلا ةطرفملا بئارضلا ىلإ ةفاضإ ،ةـّيحبرلا اهشماوه نم مضقي يذلا فيلاكتلا ّمخضت
ىلإ03 ةبسنب ةياعرلا :ةفلتخم رداصم ةثالث ىلع تاناجرهملا ليومت دمتعي.9102و6102 نيماعلا نيب
يتلاو عفدلا ةرخأتملا ةيموكحلا حنملا هذه .)ةليئض يهو( ةموكحلا اهمّدقت يتلا حنملاو ,ركاذتلا عيبو ,05%
ةميق ضافخنا ببسب رظن ةداعإّ لحم مويلا يه ،7102 ماعلا يف يكريمأ رالود نويلم6.2 وحنب ترّدُق
ةرشابملا ريغ ةريبكلا دئاوفلا ببسب ةصاخ ةلاح تاناجرهملا لّكشت ،كلذ عمو .ةيلاملا ةمزألاو ةينانبللا ةريللا
.)ةيراجتلا ّلاحملاو قدانفلاو معاطملا ىلإ ةبسنلاب( حايسلل اهباذتجا لعفب اهنع جتنت يتلا

حرسملل ،يداصتقالا ريثأتلا ىلإ ةفاضإو.0202 يف ةحوتفم تيقب طقف7 اهنم ً,احرسم34 وحن نانبل يف
رييغتلا ةوق لالخ نم اميس ال ،يفاقثلاو يعامتجالا نيديعصلا ىلع ىربك ةيمهأ يمسرلا ريغو يمسرلا
.اهنالثمي يتلا

تالدب«و نمألاب ةطبترملا تاقفنلا ةدايز ىلإ ةقطنملا هدهشت يذلا رارقتسالا مدع ةفلكت تدأ ً،اريخأو
ءادأ نونف رّوطت مامأ نييرخأ نيتبقع نالثمي ةباقرلاو عمقلاّ نأ امك .بناجألا نينانفلل ةعوفدملا »رطاخملا
بوضن اهتاناعم نع ًالضف ،ةماعلا ةينفلا تاحاسملاو ،ةينطولا ةيؤرلا ىلإ نونفلا هذه رقتفت .ضورعلا
.»ةيفاقثلا اهتمواقم«و دومصلا ىلع اهتردق ددهي امم دراوملا



10

امنيسلا
تاسسؤملا ددع نم طقف %61 ّالإ لثمي ال هنأ نيح يف ،عاطقلا تاداريإ ثلث هدحو مالفألا ضرع لثمي
جاتنإلا يأ ،ةيعرفلا تاعاطقلا يف ةلماعلا تاكرشلا تاداريإلا نم نييقبتملا نيثلثلا مساقتتو .ةلجسملا
 .ةينفلا تامدخلاو عيزوتلاو

ةريبك ةدايز ليجست عم ,ركاذتلا كابش ىلإً اـّينانبلً اـّيئامنيسً اجاتنإ911 لصو ,9102و5002 نيماعلا نيب
،ركاذتلا كابش ىلإ لصت مل يتلا ةيئامنيسلا تاجاتنإلا نم نيعم ددع اهيلإ فاضُي.8002 ماعلا نمً اءدب
ًاعافترا امنيسلا رود يف ةيبنجألا ةينانبللا مالفألا ركاذت عيب ماقرأ تدهش .تاناجرهملا يف تضرُع اهنكلو
امنيسلاّ نأ ىلع ديكأتلا ةـّماع ةروصب اننكمي .)7102 يف %34 ةبسنب ومن( يضاملا دقعلا ةيادب ذنمً الهذم
جاتنإلا يلقح يفً اـّيميلقإ ةرادصلا عقوم نانبلّ لتحاف .مرصنملا دقعلا لالخً اـّيبهذً ارصع تدهش ةـّينانبللا
ةكرش73 عم ،يبرعلا ملاعلا نم ربكألا مسقلا ىلإ يرصبلاو يعمسلا هجاتنإً ارّدصم ،جاتنإلا دعب ام طاشنو
.9102و6102 يماع نيب ةلودلل حابرأ ةحرصم جاتنإ

ةجتنملا مالفألا ءانثتساب( مالفألا ليومت فيلاكت ةيطغت نع ةيلحملا جاتنإلا تاكرش نم ديدعلا زجعي نكل
.عيزوتلاو ليومتلا لكاشملً انكممً الح لكشي نييلود ءاكرش عم جاتنإلا نإف اذكهو .)نييلود ءاكرش عم
دوعت عومسملاو يئرملا عاطقلا يف نواعت تايقافتا ىلإ لوصولل ةيمهألا غلاب ةلودلا معد نإف ،يلاتلابو
.ةعانصلا هذه ريوطت ىلع عفنلاب

عيزوتلل ةديدج لئاسو ءاشنإ معدو ،تاباقنلا ليكشت ةداعإ لثم ،نيسحتلا لبس نم ريثك نع ثيدحلا ىرج
بئارضلا ةمظنأ ليدعتو سيردتلا جهانم يف امنيسلا جمدو ،)بلطلا بسحب ويديفلاو تنرتنإلا ربع ةصاخب(
جاتنإلا ثب ىلع نويزفلتلا تاطحم عيجشتو ةينانبللا امنيسلا حلاصل يباجيإلا زييمتلا نوكي دق ً،اريخأ .ةيلاحلا
.يلحملا روهمجلا قاطن عيسوتو يعرفلا عاطقلا اذهل جيورتلل نيتزاتمم نيتليسو يلحملا
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 ءايزألا ميمصت
عمو .عادبإلل ةّمهم ةيميلقإ ةمصاعو زايتماب ةيعادبإ ةنيدم توريب ربتعُت ،9102و6102 نيماعلا نيب
.لاجملا اذه يف ةقطنملا لود زربأ نم نانبل تاب ،زوريك عيبرو درو ينوطو بعص يليإ لثم نيممصم
اهنأ الإ ،)يعرفلا عاطقلا نم %11( فيعض يداصتقا ريثأت تاذ ىقبت ةيقارلا ءايزألا نأ نم مغرلا ىلعو
.يفاقثلا عاعشإلا رداصم ىوقأ نم لازت ال

عم ،اهجاتنإ - لماك وأ - نمٍ ضعب ذيفنتل نطابلا نم دقاعتت تاسسؤملا نم %06 نم برقي امّ نأ عقاولا
ّنكل .فافزلا نيتاسفو ةمخفلا ةزهاجلا سبالملاو ةطايخلا يف صصختم اهفصن ،ةيلحم لغاشم وأ عناصم
ًاطايخ06 ىلإ03 هطّسوتم ام ّفظوت ءايزألا رود ىربكف .ةيقارلا ءايزألا عاطق يف صقانتت ةبسنلا هذه
.نيلهؤملا صاخشألا نم ليلق ددعب يفتكت ،ةرهش لقألا ،ىرخألا ءايزألا رود نأ نيح يف ً،ازّرطمو
ً.ايرهش رالود000,1و008 نيب ام ةينهملا مهتايح ةيادب يف ءالؤه ىضاقتي

.ددعلا ةدودحملا تاجاتنإلا تاعيبم لالخ نم ىقرألا تايوتسملا ىلإ نانبل يف ءايزألا ميمصت هجّتا
نم ءايرثأ نئابزل ةعفترم راعسأب عابُت ،ةـّيرصح عطق نم نّوكم نيينانبللا نيممصملا رابك جاتنإ مظعمف
.مجحلا ةدودحم تاعيبم عم ّ،يبرعلا جيلخلا ةقطنم

جاتنإلا تاردقف .ةزهاجلا سبالملا ىلع بلطلا ةيطغتب تادراولا لّفكتت ،يوبخنلا عقوملا اذه ببسب
تاجتنملا ىلع ةيّندتملا ةيكرمجلا موسرلاو ةيوقلا ةسفانملاو ،ةعفترملا جاتنإلا فيلاكتو ،ةدودحملا
سبالملا نع يلختلا يلاتلابو ،ةيقارلا قاوسألاب اهسفن رصحت نأ ىلع سبالملا ةعانص مغرت ،ةدروتسملا
ًاعاطق لكشي يذلا ةيقارلا ةزهاجلا ةسبلألا عاطق ومن ،ةريخألا تاونسلا تدهش دقو .ةصيخرلا ةزهاجلا
.ةينانبللا ةريللا ةميق عجارتو ةيلاحلا ةمزألا لظ يفً ادعاو



 ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلاب ةّصاخ ةماع ةسايس لجأ نم تايصوت
رطألا زيزعت :يهو ،ةيسيئر زئاكر عبرأ ىلإ اهدانتسا نم ديفتست نأ اهنكمي يعادبإلاو يفاقثلا عاطقلل معد ةسايس ّيأّ نإ
ةماقإو ،ةيمقرلا تاودألا ريوطت ،ةيّنفلا جهانملاو دادعإلا ةيلمع زيزعت ،ةمئاقلا ةيباقنلاو ةيميظنتلاو ةيبيرضلاو ةيعيرشتلا

.ةيلعافتو ةمادتسم تاكارش

 ةيباقنلاو ةيلاملاو ةيعيرشتلاو ةيميظنتلا رطألا زيزعت |1
ماعلا يف رالود نويلم33( ةياغلل ةدودحم ةنزاوملا هذهّ لظت ،ةفاقثلا ةرازو ةنزاوم يف ةيزمرلا ةيونسلا ةدايزلا مغرب
ةبتع نم ريثكب لقأ ةبسنلا هذه ىقبت .ةلودلل ةماعلا ةنزاوملا نم %42.0 هتبسن ام ّالإ0202 ماعلا يف لّثمت ملو )9102
:ةحلملا تايصوتلا ضعب .وكسنويلا ةمظنم اهيلإ تعد يتلا %1 ـلا

؛نانبل يف ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلل تانايب ةدعاقو ةيفاقثلا تايئاصحإلل ينطو زاهج ءاشنإ
؛مهب صاخلا يدضاعتلا قودنصلا ليومت قرطو نيناـّنفلل ينوناقلا عضولا ةعجارم
؛ةيكرمجلا موسرلا ةعجارمو ةـّيبيرض تاءافعإو تازيفحت ميدقتو ،فيلكتلا يف جاودزالا ةلازإل يبيرضلا راطإلا حالصإ
.ةفاقثلا ةرازو رود زيزعت

ميلعتلاو بيردتلا لالخ نم ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا معد |2
ىلع نإ ةيفارتحالا ىوتسم ىلإ اهب ءاقترالاو اهبيردتو ةيرشبلا دراوملا ليهأت نودب ةيعادبإلا تاعاطقلا ريوطت نكمي ال
 .ةيّنفلا نهملا وأ ،ةماعلا ةرادإلاو تانزاوملا دادعإك ةيقفألا نهملا ىوتسم
:يضتقي رمألا اذهو

؛ةيفارتحالا نم ديزم وحن اههيجوتل ةيميداكألا جهانملا ثيدحت
؛نيفرتحملل رمتسملا بيردتلاو عيراشملا ةبكاومل صصخملا معدلا نيسحت
.)COOM( تنرتنإلا ربع ةّفثكملا تاساردلاك ينورتكلإلا ملعتلا تاودأ ريفوت

،يعادبإلا اهانعمب ةفاقثلا ىلع ةيعوتلل وأ عّالطالل ةصرف ةيأ بابشلل ينانبللا يوبرتلا ماظنلا رفوي ال ،كلذ نعً الضف
:بجي كلذلو ،يعاولاو فّقثملا دغلا روهمج قلخل ةرورض لّكشي ام وهو

؛يفاقثلاو ينفلا ميلعتلا عيجشتو ةفاقثلا ةّدام لمشتل ةيوناثلاو ةيئادتبالا فوفصلا يف جهانملا حالصإ
نيّبردملا بيردتل امك )فئاظو( نينّانفلل صرفو ةديدج رزآت تالاجم ثادحتسال سرادملاو نيناـّنفلا نيب تاكارشلا زيزعت
.)...خلإ ،ّيسردملا طسولا يف ةيّنف زكارم ،لمع شرو( نيمّلعتملاو

 ةنمقرلا ىلإ ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا لاقتنا معد |3
تاعاطقلا هذه ذاقنإ ىلع لمعلا نمً اـّيجيردت ءاقترالل ةديدجلا ةيمقرلا تاودألا مادختسا ريوطت يرورضلا نم هّنأ عقاولا
:ربع كلذو .يراكتبالا ليومتلا رئاود نم ةدافتسالا نم نيممصملاو نينانفلا نيكمتلو مادتسملا ومنلا قيقحت ىلإ

؛)gnidnufdworc(ّ يعامجلا ليومتلاو ةينواعتلا كونبلا تاردابم معد
عم ةيفاقثلا عيراشملا ةدايرو ةيمقرلا ةئيبلا زيزعتل لصاوتلا لئاسو ربع )sbuhinim( ةينورتكلإ ةيفاقث ُمظُن ريوطت
ملاعلا بهاوم نيب ةينواعتلا تاردابملا ةصاخو ،راكتبالاو كرتشملا لمعلاو ،تاعامتجالاو تاءاقلل تاحاسم ءاشنإ
.نيعدبملاو يمقرلا
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 ةعونتمو ةيقابتسا تاكارش داجيإ |4
ةقـّبطمو ةلماش نوكت ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلاب ةصاخ ةماع تاسايس قيبطتل يرورض طرش ةكارشلا قطنم زيزعت نإ
ندملا مظعم يف ةيلحملا ةينفلا تاطاشنلا روطت مويلا دهشن اننأ ةصاخ »ةفاقثلا ةيزكرمال« ىلإ يدؤتو ،ةلاّعف ةقيرطب
ىلع اهعمتجم تاجاح ديدحت ىلع ردقألا يه ةطلسلا عّرفت أدبم نمو ةيلحملا تاطلسلا نإ ،عقاولا يف .نانبل يف ةريبكلا
ةفرعملا لدابت فدهب ىرخألا ندملاب ةينانبللا ندملا طبرت ناطوألل ةرباع تاكبش ريوطت يرورضلا نم .يفاقثلا ىوتسملا
تايدلبلا رود ليعفت دعي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةينانبللا ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلاب ملاعلا فيرعت نامضل امك ،ةربخلاو
   :لالخ نم كلذو .يفاقثلا كارحلا عيجشت نأش هنأش ،ةلصلا قيثو لّخدت لاجم

؛ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلاب ةصاخ عيراشم ةدناسمو ليومت ىلع اهتردق راطإ يف تايدلبلا رود زيزعت
؛ىرخألا نادلبلا عم نواعت تايقافتا ىلإ لصوتلاو ةـّيطسوتملا ندملا عم ناطوألل ةرباع تاكبش ريوطت
.ىرخألا نادلبلا عمو ةينانبللا قطانملا يف يفاقثلا كارحلا عيجشت

تامدخلا ضعبو ةيفاقثلا تاجتنملا لوح روحمتي ةيفاقثلا تايئاصحإلل ينطو ماظنل ةضيرعً اطوطخً اضيأ ريرقتلا حرتقي
.نانبلب ةصاخ ةيفاقث تايئاصحإ عضوب لبقتسملا يف حمسي امم ،ةيعادبإلا

ةدايرو ،بيردتلا ،يتاسسؤملا معدلا ،تادعملاو ةيتحتلا ىنبلا :رواحم ةعبرألً اقفو تايصوتلا هذه فينصت نكميو
 .ةيفاقثلا عيراشملا

ةمتاخلا
هنم لعجي نأ اندلب عيطتسي ،نانبللً ّايجيتارتساً اعاطق لّكشتو ،ةريبك ةفاضم ةميق ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا كلتمت
هذه حرتقت .ةملوعلاب ةّصاخلا ةـّيلاملاو ةـّيراجتلا تالدابتلا يف ميلسلا جامدنالا قيقحتل ىربكلا هتّوق رصانع نمً ادحاو
:نيتّينمز نيتلحرم ىلع كلذو هّومنو عاطقلا اذه ريوطت ىلإ فدهت ةطشان تاسايسل لمع تاراسمو تايصوت ةقيثولا

،انه نمو .مادتسمو ّيوينب ريثأت قيقحتل ديعبلا ىدملا ىلعو ،ّيلاحلاّ يفاقثلا جيسنلا ذاقنإ فدهب ،لجاعلا بيرقلا يف
.سمخ تاونس ىلع ريوطت ّةطخو ،ةليلق رهشأ يف لجاعلاّ لحلا ميدقت نيب ام نرقي نأ لاّعف دهج ّيأ ىلع

لمعلا ثيح ،ةيّمهألا ةليئض »ةّيوناث« تالاجم عادبإلاو ةفاقثلا فينصت نكمي ال ،ىضم تقو ّيأ نم رثكأو ،مويلا
ّومنو ليعفت ةداعإ ربعً امكح ّرمي نأ بجي نانبلل ضوهن ّيأّ نإ ،كلذ نم سكعلا ىلع .ةـّيرايتخا ةلأسم ىقبي يتاسسؤملا
ةمزألا رابتعا بجي ً.اـّيلاح راهنملا داصتقالل ريدصتلا تاـّيناكمإو فئاظولاو تاورثلا ّدلوت يتلا ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا
ةبراحمو يعادبإلا عاطقلا ميظنت يف ةديجلا تاسرامملا دامتعاو ،نانبلل يجاتنإلا جذومنلا ةغايص ةداعإل ةصرف ةنهارلا
.ةيماظنلا ريغ ةلامعلاو ،ةمئاقلا ةشاشهلا ةلاح
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