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فرص مستقبل تهديدات وا سوري بين ا 1ااقتصاد ا
 

رتور دا  2بيل س
 

 مقدمة
تتضمممهذه مممرقه ثاثةمممزهء ءمممزه، مممم  هثجزءمممزز هزتضمممهذه ث مممم ه اارههن اثمممزهثتن زممم ه ثاضممم ه ثمممث  ذهث ةت ممم  ه
 ه ثءاثي هازتضهذه ث م ه ثء نيهتن ز ه ثته ز  تها ثفثصه ثتيهتا  هههفميه ثهءمتل ره ثلثزمو هازتضمهذه ث ممه

هفيهتعمزمه ثفثصها ثتخفزفههذه ثته ز  ت.ه اثقه ثء ثثه ثتأكز هعلىه اثه إ  حهفيهثف هاتزثةه ثتنهززهاه
 
 

راهنا أوًا: سوري وضع ا  اقتصاد ا
ه

ه. ا ثه1000هلزمم ثه ا ثهاز لمماه خممره ثفممث هفزهمم هنمما ثيهه19ز لمماه ثنمم تمه ثهنلمميه إ همم ثيهثءمماثززهنمما ثيه
%ههمذه ثنمم تمه ثهنلمميه27زشممكره ثلةم له ثمث عمميهفزهم هنءمم زه ه ثمههتاءمةزه ثمم خراتعت مثهءمماثززههمذه اره ثعمم

.هههاةم هنلماه  ةت مم  ههنمهه%7نمما ثيهه ثتنازلزمزه%هاةةم له ث من عز20 إ هم ثيها ثلةم له ثنفةميهنمما ثيه
 ثع جممم  تههمخمممم ءممم وهه فممميه ثن مممفه اارههمممذه ثتءمممعزن ت  ثءمممنزه%ه7هعممم  تهنهممماهع ثزمممزه نممم ا هه ثءممماثي
ت مم  ززهتهممتهفمميه ةه   مم ن تاههفمميه ثهءمم ع  ته ثخ ث زممزه،ءممثهنممثوه ثخلممزمه ثء نزممز هث  زمم ةهاةفممثة ثنفةزممزه 

ه.1991 ثع مههفيه10 إ   ثهة ناذه  ءتءه ثهثةمههتمهتتاز ه ه،ا خثه ثءه نزن ت
ه

%ه  ثءممنزه3تث  مم ههنممره ثن ممفه ثءمم نيههممذه ثتءممعزن تهثز ممره ثممىههعمم رهفمميهءمماثززهثكممذه ثنهمماه  ةت مم  يه
 ثمريها مره ثمىه)ه  ءمتءه ثهعم رهاه هت  هرثكههذهتم ذهفميهخ ره ثتءعزن تههعهلززه إ  حهاةف ء وهت

ازهكننمم ها ممفهه.هفمميه نت  زممزه  ءممتءه ثه هاتمم ذ(1995%هفمميه ثعمم مهه27هل ثنممزه مممهه2002%هفمميه ثعمم مه19
ه ثاض ه ثث  ذهث ةت   ه ثءاثيهاتن ز ه، مههعض تهه  ثهع ثمه ثت ثزز:ه

 

                                                 

فمميهة ممثه ثهممصتهث ته  هشمماهه2004،زمم ثهه27اه26اثةممزهةمم هته ثممىه ثهممصتهثه ثه ممثفيه ثءمماثيه ثممريهتمممهعلمم قه تمم ثز ههه1
 ا ثريهنظهتهه ث هعززه ثءاثززه ث ثزة نززها تن  هغثفه ثت  ثةه ثءاثززه  هشا.

اثيهثلتنهزممزها  ءممتءه ثه  هشمماها ةت مم  يهثجزءمميهءمم  اهفمميه ث نممكه ثمم اثيهفمميه ثهمم زثه ثتنفزممريهثلهكتمموه  ءتشمم ثيه ثءممه2
ها شنةذ.
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مو اا (1 هقتصاديهشاشة ا
 عته ه  ةت   ه ثءاثيهفيهنهاقه عتهم    هك زمث  هعلمىه ثهءم ع  ته ثخ ث زمزهفميه ثءم عزن تها،ا جمره ثءه نزنم ت ه

%ههممذه20نمما ثيه ةةمم له ثممنفةهءمم  مهزنزممثهه ةه ثخمم مفا مماهزعتهمم هاهنممره،ا جممره ثتءممعزن تهعلممىهت مم زثه ثممن
%ههممذههمما ث ه ثها منممزه50 ا ن ممي هاه%ههممذههمما ث هءمماثززههممذه ثلةمم 65انمما ثيهه  ثنمم تمه ثهنلمميه إ همم ثي

ز عممره ثنهممماهه   عتهمم  هعلممىه ثهءمم ع  ته ثخ ث زممزهتمم ثةهاعلممىه،همما ره ثممنفةهتمم ثةه،خممث  ممر هه ثع هممزهثل اثممز.
ه هت م صه ث ة ثمزاغزمثهةم  ثهعلمىههثلتمأءزث ته ثخ ث زمز شكرهك زمثهنها  ه ش  ههعثض  ههفيهءاثززه  ةت   ي

ه.زهثلا ف زذه ث   ه ثىهءااه ثعهرثفثصه ثعه هفض  هعذهتافزثه ثل جهز
ه
مي (2 عا ظام ااقتصادي ا  ضعف ارتباط سورية با

 اةمث فه ثتميهعلم ته هءماثززههم ه ارهعث زمزهههتعم  ةا  تف ةزم تههعلىه ثمثغمههمذه  تف ةزم ته ثت  ثزمزه ثءن جزمز
هنءمم زهلزمم  ءمما  ه هز لممىه  ةت مم  ه ثءمماثيههت ممف  ه  ثنه جزممزها مم  ن  اهه  ثه ضممززهخمم ره ثءهمم نيهءممنا ت
(هةةم له ثمنفةهءنز  ر ه ءمت)هءماثزز م  ث تهتشمكرهاهه.  ءتءه ثه ثخم ث يه ثه  شمثهلز   ثت  ثةه ثخ ث ززه،اه ه

  ءممتءه ثززه ثخ ث زممزه)خمم ث هةةمم لههثتمم فل ت زنهمم هتشممكره هه هممذه ثنمم تمه ثهنلمميه إ همم ثيفلممةه%ه8نمما ثيه
  خمرهتم فاه  ءمتءه ثهههمذه ثزه هنما ثيه ثه لماهر تمهزض فههلزاذه ا ثه  ثءنز هه150ه–ه100ه(هنا ثي ثنفة

ثلت مم ثةهها ضممعفه ثت مم ةهءمماثززه  ثنظمم مه  ةت مم  يه ثعمم ثهيهزخءممثه  ةت مم  ه ثءمماثيهفث مم  هههةةمم له ثممنفة.
ه.نهاق ثتكناثا يهاهعه هفث   هثتعمزمهعهلززهاث روه  ءتءه ثهاثلتةاثه

ه
محلي اإجم (3 اتج ا اعي في ا ص قطاع ا ي دور ا يتد ها

هفميهتههءم  هتهخفضم نفيه ثخهم هعشمثهءمنزه اخزمثةه ثمىه ثنم ه ثمريهفيهءاثززهه،   هةة له ث ن عزهت نى
%هفمميه15%هفمميه ثه ممثوهاه17%هفمميهتممان ها19هل ثنممزه مممههفلممةه%7 ثممىهنمم ا ه ثنمم تمه ثهنلمميه إ همم ثيه

همذه، مرهه75هاتأتيهءاثززهنءوهتل ثزثه ثزانز اهفيه ثهثت مزه.ه%هفيه ث م جث9%هفيه اث ذها13ه ثها
 اثمزه  ثنءم زهثن مزوهه88همذه، مرهه56 اثزهفيه ثع ثمه  ثنء زهثأ   ه ث ن عيه ثتن فءي هافيه ثهثت مزهه88

ث هممزهن ممزه ثفممث ههممذه ث مم  ث تهه88هممذه، ممرهه69 ثفممث ههممذه ثلزهممزه ثهضمم فزهفمميه ث ممن عز هافمميه ثهثت ممزه
ثزمزه ثتل نمزههمذه  هم ثيه ثلزهمزهث همزهن مزه ثهنت م تههتاءمةزهاع ه88همذه، مرهه87 ث ن عزز هافيه ثهثت ز

ه ثهض فز.
ه
فممميهه ثتمممث  ثعممم مه ث مممن عي هاه فممميه ثلةممم لهه ث هممما هاةمم ه ممم  ه مممر ه ثتممم  اثهفممميه،   هةةممم له ث مممن عزه ءممم وه

ا ءمم وه ثءز ءممزه ثنه جزممزه ثتمميهتعتهمم   ه ث اثممزه  ثنءمم زهثل ممن عزههنممره،ث عممزذههه  ثلةمم له ثخمم صه ث ممن عي
هز ثهن فءزه،اههذهخ رهفمث هثءمامه هثكزمزهع ثزمه ثهن ه ثكهيهثلءل .ههاتت فه رقه ثءز ءزه ثنه جززه ءنز

هنثكمم  ههفمميهءمماثززهثمممهزعمم هةةمم له ث ممن عزفمميه،  جممههه هممر ه ثتمم  اثهاه ثهنت مم ته ثنه جزممزه ثهءممتاث ة.هعلممىه
ازخلماهه ( هزافث م هةةم له ثمنفة)ه ثمزهفث م  هثلععم  ةه ثلةم له ثمريهزمافثه اه ه زنه ه،ء ءز  هفيهعهلززه ثتنهزز

هههه.(backward and forward linkages)ه،ه هززهاخلفززه ن عززه  ز ةهنف ه ثاةتهفث   ه 
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حيازات بدائي (4 زراعي وصغر ا تاج ا مياة اإ  وشح ا

،ءع ثه ثها  ه ثمث عززه ثثجزءززهخ ره ثخه هعشثهءنزه ثه ضمززها اءمثه إز م  يههفيهمز  ة ثعلىه ثثغمههذه
%ههممذه ثلمما ه30ضمممهنمما ثيهزيه) ثممر هم ره ثلةمم له ثمث عمميهفمميهءمماثززهي هثممرثكهعلممىهن مممه إنتمم  ه ثمث عمم

ع ةم تهمث عزمز هغزمثههشم عزههفتتمزهاعلمىه   زثةههشتتزهاهنز م تهعلىهة جه  هه ةة ع  هتللز ز  ه   جز  هه ثع هلز(
 ثهةماره م  تهثتثشم ه ثهزم قهاههعثضم  هكمرثكهه ثلة له ثمث عميهاه هم ره علىه ثهكننزهاعلىه  ءتءه ثه ثك زث

ه ثه جلمزهفزمهه ثة زعزز ثل ث تهزثهة  ثهعلىه  ءتف  ةههذهغهف ذهةة له ثمث عزه  ثت ثياه.ه ثهةثيههذهع مهثع م
ها ثتيهتءتةز هتافزثه ث ر  هثز هفلةهثءاثززهاثكذهث اره ثهنةلز.

 
ظم (5 بير غير م هقطاع 

فمممميه هزظهممممثهه(ا ثاثشمممم تهفمممميه ث ممممن عزها ثت مممم ثة)زتضممممهذه  ةت مممم  ه ثءمممماثيهةة عمممم  هك زممممث  هغزممممثههممممنظمه
زءممتاعوههممذه ثهعلممامه،نممهههثكممذه ههممذه ث ممعوهتلمم زثه ثلزهممزه ثهضمم فزهثهممر ه ثلةمم لهاه. ثثءممهززه إن مم جز ت

ه مممرق%ههممذه35هنمما ثيه زنهمم هزءممتاعوه ثلةمم له ثخمم صه ثهممنظمه  ثءمماثززه هممره ثعه ثممزه%ههممذه39نمما ثيه
 ثتمميهها انظهممزه ثهتشمم  ةهعمم  ةه ءمم وه ثلزمما اهزظهممثه ممر ه ثلةمم لهغزممثه ثهممنظمهفمميه ثمم اره ثن هزممزه.  3 ثعه ثممز

هتءا هفيه ثعهره إنت  ي.
ه
فط (6 ضعيف خارج قطاع ا تصدير ا ها

تمم نيهازعكمم هه.هكهمم هركثنمم ه،عمم ق ث مم  ث ته ثءمماثززه%(ههممذه65زشممكره ثممنفةه ثخمم مه ثلءمممه اك ممثه)نمما ثيه
هضممعزفزهن مزلزه نزممزه نت  زمزه ثتمميه ميه  ث م  ث تهخمم ث هةةم له ثممنفةهضمعفه ثلم ثةه ثتن فءممززه ثءماثززهن مم

ه ثىه ثتنمال هاتت مفه  زم وه( ثمث عززها ث ن عزز) ث   ث تههكرثكهتفتلثه رقهة  ثة.هاءز ء تههاهصءء ت
هةة ع  هعم  م  هعمذ ثت  زثهفيهءاثززهةة لهرقه ث ف تهت عره .ههفزه هر ته ثتل نزه ثهتاءةزها ثع ثزز ثءل ه

هم ته ثخ ث زز.اهعثض  هثلههم  تء ثه ثنهاهعذه ثهن فءزهاه
ه
ي ات (7 ة و يعلتمستوى اد لعما ةارتفاع مي  بطا همعدات ا

همذهه همره%ه26فميه ثلةم له ثعم مهه ثعه ثمزهشمكر%ههمذه ثءمك ذ هاته33ء زهنهفيهءاثززهتشكره ثلاةه ثع هلز
%ه10اهمذه ثه نمظه،ذهه.%ه اخمث 74 ثممه) ثهمنظمهاغزمثه ثهمنظم(ه ثلةم له ثخم صههءمتاعوز زنهم هه  ثعه ثز
ه كهم ههمذه،ءم ترةه ث  هعم ته  ص  هةءمهك زثههذن رهة هاهههزه ثءاثززهتنهره ثشه  ةه ث  هعزز.هذه ثعه ثهفلة

،ه ه ث ة ثزهفهميه نم ا ه.هه ذلكه ث ل تتن زلهمهفيه اره،اثا  ه ثشثةززها ثاءةىه،ءن  ه ثهثنلزه ثشزاعززهفيه
هممذهه ممهعمذه ثعهممرهثعمم ةلزذ هعظممه.ههاهمذه ثه نممظه،ذهءممنزه24ه–ه15فمميهءمذه ة ثمزه%ه80ههنهم ه 20%

هممذهنهلممزههممذه ثعمم ةلزذههثتفعممزهنءمم زهكممرثكههثكممذه نمم كه غزممثه ثهتعلهممزذهاهممذهخثز مميه ثهمم  ث ه   ت  جزممز
ه ثشه   ته ث  هعزز.

                                                 
 هءان ته ثلا ه ثع هلزه ثتيهز ثزه ه ثهكتوه ثهثكميهثإن   .  3
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محلية (8 وجية ا و ت قدرة ا ي ا هتد

زه ءمتخ  مهتلنزم ته ثتللز زمزه،اه  ثنءم هكناثا زم تت نىه ثل ثةه ثتكناثا ززه ثهنلزمزهثءماثززهءما  هكم ذه  ثنءم زهثلت
 ث  هعزمز هفضم  هعمذهتم نيهه ثشمه   تنهلمزه ا ما ه ثتم نيهفميه،عم   هاثز ه ر ه  ثزوه ثهعلاه ته ثن زءز.هه

كفممم  ة ههمممذه ث  هعممم تها ممميهعممم  ةه،كءمممثهنهلمممزهشمممه   ته ث ث ءممم ته ثعلزممم هثلهتخمممث زذههمممذه ث  هعممم ته ث ث زمممزه
 ءتث تز ززهاةنززهثلنها ه ثتكناثا ي ههم ه،نهم هز مههذه اهفيهزامهثمهُتّع هءاثززهذه ثه نظه،ذهز.ههاه ثشثةز

 زنهم ه اخزمثةه، م نتهههم ه ءمث جزرههنمره،كءمثههمذهخهءمزذهءمنز تخا ه ث لهعل ج يهاءز ءميها ةت م  يه
فممميهه ممم فه ثممم اره ثعظهمممىههمممذهنزمممثه ثلممم ثةه ثتكناثا زمممز.ههثكمممذهءممماثززه ممم ،تهفممميه ثءمممنا ته اخزمممثةهتعممم ه

هاه تها  ت   ت.اةنززهثتكناثا ز ه ثهعله ءتث تز زز
ه

فمميهههممء  هه%0,82ه مممه خلهمم ه ثلمماهيهعلممىه ث نممثها ثتةممازث ههل ثنممز%هفلممةههممذهه0,18هاتنفمماهءمماثززهنءمم زه
ه1000ن ءماوهثكمرهه16,3ههعم رهفميهءماثززهكهم هزا م هه%هفميه ءمث جزر.3,62فميه ثهنم هاهه1,23 ن  ثز ها

فميههن ءماوه245,9 ن  ثزم هاههفميه100,3ه هافميهث نم ذهنءمهزه1000ثكمرههن ءماوه56,2ه مههل ثنزه نءهز
ه ثهنلزممزه ثهتا ضمم ه، مم   ه ثممىه  ثت مم ةه  نتز  مم ته ث ممن عزه ازفتلمم ه ث نممثه ثعلهمميهفمميهءمماثززهه. ءممث جزر

هازفتلثه ثىه ثتا  رهه ههصءء ته ث ناثه ثع ثهزز.ثل نثها ثتةازثه
ه
افسية (9 ت قدرة ا ي ا هتد

تممنخف هاهه.ههممذه هممزه،خممث ه ثت مم  ره هممزها ثتفمم لهكلفممزهزتهءممرهتمم نيه ثلمم ثةه ثتن فءممززه  نخفمم  ه إنت  زممزههممذ
زهزمممتث كهزمممزهث، ه ثهممم ره ث شمممثيهاف علاهها ثتمممث كمه ثهعثفممميثتكناثا زمممزهتممم نيهكمممرههمممذه ثلممم ثةه ه إنت  زمممزه ءممم و

ا  فتلم  ه ثمىه ثهن فءمزه ثنمثةهفميههنت( نزه ثثةهززه)اهنه ه ثن ءاوها  نتثه ءتخ  مه ثتلنءوهات نيه ثهصءء ته
هتعلزم  ته ثتع همرههم ه ا جمثه ث اثمزه ثهختلفمزه ءم وه(Transaction Cost)كلفمزه ثت م  رههتثتف ه زنه  ه ثءاا

ة هزه ثشثك تههثكرههذه ءت   ث  ثهع ه ته ثضمثز ززهاتخلمزصه ث ضم ج ههمذهها   ث   اران تها ثتث خزصها  
صه ثزمم ه ثع هلمممزهثخممههزمممة ثتفممم لهكلفممزه ثت مم  رههممذهزممنلصهاه.هاغزممثهرثممك ثت  ثزممزه ثهث فمم  هانممره ثهن معمم ته

فيه ةت م  ههفتماح هزمنعك هتم نيه ثلم ثةه ثتن فءمززهءمل   هعلمىهةم ثةهءماثززهعلمىهاهه.فيهءاثزز  ثنء زهثلهءتءهث.
هاة ثةه ن ع ته هعلىههن فءزه ثءل ه ثهءتاث ةه ثىه ثءااه ثهنلي. ثت  زثهكرههذه

ه
هوقطاع خاص ضعيف هرمقطاع عام  (10

 ثتنهزممزهفمميه ثءمم عزن تها،ا جممرهاه ثنهمماههتمميزمم  ةهعهلزثه اث  ه مم ثم  هفمميهثعمموه ثلةمم له ثعمم مه  ةت مم  يهفمميهءمماثززه
ثكممذهه.اهممذه اره ثهعءممكثه ثشممثةيهءممخززههممذه اره ثخلممزمه ثعث مميههمم عاه  ه هءمم ع  تهخ ث زممزه  ثءه نزنمم ت

ا م ززههصءءم تههاء  وهع زم ةههنهم ،   هه ثا ذههنره   ززه ثءه نزن تهفيهءاثززهله ثع مه  ةت   يه  ثلة
اتم نيه، مماثهعه ثمه هههم ه،فلمم قه ثلم ثةهعلمىهتممافزثهه اتنهزلممههع جم  ه  ته عزم  هفممااهة ةتمهه ثهختلفمزهعلزمهه ث اثمز

 ث ه مه إ  ثيهثل اثزهكهم هعلمىههع ج  هعلىه ثلة له ثع مه  ةت   يه،   ه ه ره.ث ةت   ه ثاةني ثف ج ه
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ه2001فممميه ثعممم مههلزممم ثهثزمممثةهءممماثززهه71هاةممم ه ل مممته مممرقه ثخءممم جثه.ءممم وهخءممم جثقه ثهتث كهمممز  ثع همممزهه ثزتهممم ه
هق.ان 

ه
نممارهه ثتمميهت ممثيه  خممره ث اثممزهاتظهممثهفمميه ث ممنفه ثهنلزممزه ثكءزممثةهاعلممىه ثممثغمههممذه ث ث ءمم تها ثنمما ث ت

 ءممتث تز ززه،اهثصزممزه،اهثمممهتءممتة ه ثنكاهمم ته ثهتع ة ممزهنتممىه  ذه عمم   هه   ةت مم  يهشمم كره ثلةمم له ثعمم مه
ثللمم ث ته إ  ثزممزهفمميه ث اثممزه ثلةمم لهه ممر ه ءممتنم فهءممتهث ه زنهمم هز ي  ةت مم ه همهإ مم حه ثلةمم له ثعمم م ثنمم
ه.ه ثهءتءهثهفزه ثك زثه ثه رع مه ءتف  ةه  ةت   ه ثاةنيههذهءتهثهزاهه ثه ثززه ث اثزاه
ه
،همم ه ثلةمم له ثخمم صهفزتشممكرهفمميهءمماثززههممذه،ث عممزهفجمم ته مميه ثعمم ج ته ثت  ثزممزه ثتللز زممزه ا ثة لممزه ث  زمم ة هه

نت ممفه ثءمم عزن ت هافجممزه ثممثا  ه ثشمم  وهاه هاعممزهك زممثةههممذه مم  ثه ثكءمم ز.ههاةمم ه مم ،ته ثتمميهظهممثتههنممرهه
 ثءه نزنمم تهاءممعته ثممىهتشمم زعهه إ مم  ث  هةمم ناذهه،ا خممث ثنكاهممزه تخفزممفه ثلزمما هعلممىه ثلةمم له ثخمم صههنممره

نم تمههمذه ثه%61 هفتم ز ه اثقهفيه ثنم تمه ثهنلميه إ هم ثيهثز مره ثمىهنما ثيه1991ثع مهه10  ءتءه ثهثةمه
كهممم هتم زممم ه اثقهفممميه ثت مممم ثةهه (1980%هفممميه ثعممم مه40فممميه ثاةمممته ثن ضمممثه)هل ثنمممزه مممممهه ثهنلممميه إ هممم ثي

%ههمذه74% ها، م  ه ثلةم له ثخم صهزءمتاعوهنما ثيه70 ثخ ث ززه)خ ث هةة له ثنفة(هثز ره ثىهنا ثيه
هه هره ثعه ثز.

ه
ه  مم زث  هاهفتتمم  هه ها م رتم زمم ه اثقهعلممىه ثممثغمههممذه ضممعزف  هفمميه  ةت مم  ه ثءمماثيهز لممىه ثلةمم له ثخمم صهثكممذ

ه إنت  زممز.ههه%ههممذهه هممالههصءءمم ت95نمما ثيهه) ثهتضممهنزهعشممثةه،عهمم ره،اه،ةممر(هتشممكرههصءءمم تهه ث مم زثة
علمممىه ثءممملةزه،اهةز   تمممههتعتهممم ه ثتكممم فصهفممميه ثفمممثصههفلممما   هفممميه ثلةممم له ثخممم ص ه ره،ذه ثع زممم ههمممذهه هم راه

 ث ا مزممزهثهمم هه مم ث هه فممث ماثمممهزءممتة ه ثلةمم له ثخمم صه عمم ه هث اثممز،اههمم ه ث زثاةث ةزممزهفمميه ههعهمم ه  ههتن ثفمم
ه  ثهش ثكزه  تخ ره ثلث ث. نله ه  خره ثاةذ هت عله هتة ثوههعهزلز

ه
ثممىه ءممتهث ثه خمم رهفتممثةه ثتخةممزةه ثهثكممميه اثقهتن ممزمهضممعفه ثلةمم له ثخمم صه ثممىه ءممتهث ثهءمم وازعمما ه ها  
ثممىهاهه هثعهلممه ثها هممز زجممزه ثتشممثزعززها ثتنظزهزممزه ثضممعفه فمميهفكممثه ثنممموههعمم مهاضمماحه اثقه ث  زمم  ءممتهث ثه  
ثىهه ا ثنكاهز رقه اءم  وها ملءمعيهننماه ثمث  ه ثءمثز .هث،ةازم  هفميه ثءملةزه عم ه ثك م ثهفزمهههم هتن ثف تها  

ه ن ممه هزعما هعمذاهه ضمهذهنم ا ههتا ضمعزفيه ثهشم ثز ه ثاةنزمزه ءتءه ثه ثلة له ثخ صهه، ته ثىه ل  
هفيه ثءنا ته ثعشثه اخزثة.ه ثع مهل نخف  ه ءتءه ث ته ثلة 

ه
 ةت مم  ه ثءمماثيهفمميهث ثهننممزه ثثجزءممززها ا مما هةةمم لهعمم مه ممثمه ثممىه  نمموهةةمم لهخمم صهضممعزف هتظهممثه

 ثلم  ثهعلمىه ثثزم  ةهفميهعهلزمزه ثم خاره ثمىه ثنظم مه  ةت م  يه إنتم  يهفل  ذه ثلة لها يهه  ثاةته ثن ضث
ه ثع ثهي.

ه
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اتقطاع مصرفي ا زال يعيش حقب (11 ستي هة ا

 ثاءم ةزه ثه ثزمزهه ثلةم له ثه مثفيها،عهم رهعلىه، هزمزه  ث نززها ثفلزثةه  ثته ثت  ثوهفيههختلفه اره ثع ثم
ه  هم رهزعممزحهنل مزه ثتخةممزةه ثهثكممميفمميهءماثززهفميه عمممهعهلزتميه ثنهمماها ثتنهزمز.ههثكممذه ثلةمم له ثه مثفيه

ثممىه ثهنت ممم ته   خ ثزممزها  ءمممتءه ثززه عيهاهفتلممث  ه ثممىه ثهن هعتهمم   هعلممىه ثتخ مممصه ثه ممثفيه ثلّةممم فءمممزها  
) ثل ناذهثةممهها ع هء ثهءنا تههذه  اثهة ناذه ثءه حه إة هزهه  ثفهخ  زهفيهءاثززهثكنههه. ثهتناعز

ثتضمم فه ثممىه ثه ممم ثفهه فتتممم حهء ءممزهه مم ثفهخ  ممزهتمممهفمميه اشممهثه ثللزلممزه ثه ضممززه (2001ثعمم مهه28
ه تنشممزةه  ةت مم  ه ثمماةنيهفمميه  ه اثهثتلعمموهةه  ث  زممه ه ممرقه ثه مم ثفاتءممتعه. ثءممتزه ثل جهممزهفمميه ثلةمم له ثعمم م

ازنتم  ه مر ه ثتةماثهل لمز.هه ثه ثللزلمزهه ثءمااهفميه اشمهثههذه ثهتاة ه خارهه م ثفهخ  مزه،خمث ه ثمىهكه 
هتتضمهذهفزهم هتتضمهذ ه فميهءماثززهإ  حه ثلة له ثه ثفيه/ه ثه ثيثصززهاخةزههتك هلزهه ع    ثه مه ثىه

)نتممىهزءممتةز ه ممر ه ثه ممثفهاضمم هاتنفزممرهءز ءممزهنل زممزههه ممثفهءمماثززه ثءمماثيةه ثهصءءمم تززهث ثلمم ثههتعمزممم
عمم  ةه زكلممزه هتةمماثةهاثة  ممزهفع ثممزهعلممىهعهممره ثه مم ثف( عمم   ههتةل مم ته ة هممزهه ثلةمم له ثعمم مه ثه ممثفيها   ا  

ه.4ءااهثأاث اه ثه ثزز
ه

خشمززههن فءممزهه ثلشمثك ته ثخ  ممزه هفميهفمت هءممااه ثتمأهزذ تتممثهفمميهءماثززهه هم ثمته ث اثمزه اهمذه همزه،خممث 
هههفيه ثاةته ثن ضث.ه ثتيهتنتكثهءااه ثتأهزذه ثانز ةاه ثل جهزهه رقه ثشثك تهثشثكزه ثلة له ثع مهءره

ه
ا ل اثهكرههذهةة له ثه  ثفهاةة له ثتأهزذهتخءثهءماثززهفمثصهمزم  ةه خلهم ه ثلماهيههمذهخم رهتةماثه

 هممهه ممرزذه ثلةمم عزذههممذه عمممهث  خمم ثها  ءممتءه ثهزلزهكممذه،ذهاهممذهخمم رههمم هه  نمم هر تممه ممرزذه ثلةمم عزذه
ها ثت  ثةها ثتةازثهفيه ثلة ع ته  ةت   ززه اخث .

ه
شباب ورؤوس اأموال (12 ههجرة ا

خ  ممزه ثممىه ارهه  ثممىه ءممتهث ثه  ممثةه ثشمم  وهرهفمميهءمماثزز  ءممتءه ثهاضممزاهفممثصه ثعهممهنمم  ه،  هتمم نيه
%هفلمةه7اهمذه ثهلفمتهثلنظمثه،ذهههثيه ثلم ثةه اهزثكزمز. ثىه،اثا  هاشمه هخ  زه ثخلزم ها  ثةهثا ه اها ر

ثه ثنكاهزممزهزنهلمماذه%هفلممةههممذه ثهمماظفزذهفمميه ثمم ا ج15,5هاههممذه ثعمم هلزذهفمميه ثلةمم له ثخمم صهفمميهءمماثزز
علمىه ثتعلمزمه ثنكاهم ته ثءماثززه ثهع ة مزهه ثك زمثه ثمريهتممههمذهة مره إنفم اشه   ته  هعزمز هعلمىه ثمثغمههمذه

 ثءما هفميه ثخم ث ه هتنعما ههخث ما هثل ث ءم ته ث  هعزمزها ثمرزذه غم  ثا ه ث لم ههتعلهزذ ثهثكذه هختلفههءتاز ته.
ه.عذه ثعا ةه ثزه

ه

                                                 
 ها .هن زمرهءمكث ه27/12/1994 نظثه .هن زرهءكث ه إ  حه ثه ثفيهفيهءماثزز هنم اةه ثء ءم  ه  ةت م  ززه ثت ءمعزهه4

 .25/5/2004فيهءاثززه زذه إ  حها  نفت ح هن اةه ثء ء  ه  ةت   ززه ثء  عزهعشثة ه ثنظ مه ثه ثفيه
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ا مماه نمم ا هه  هاثكممذهنتممىه ر ه،خممرن ه،ةلهمم ثهمم تلمم زث تههختلفممزهههنمم ك  ثنءمم زهثأهمما ره ثءمماثززه ثههمم  ثةهف،همم هه
 ممثةه ثعلممارها  ممثةهثصا ها ههز.ه لمماهزشممكره،كءممثههممذهضممعفيه ثمم خره ثلمماهيهثءمماثزهر فهممه هلزمم ثه ا ثه50

هث ةت   ه ثءاثي. هتت زذه ثهننزه ثثجزءززه اخث ه اها ر
ه

لي قوي  (13  مو اقتصادي ضعيفمقابل اقتصاد 
زلممامه ثممىههه نتز ممزه ثةفممثةه ثنفةزممزهةممايه  إةمم ثه ةت مم  يهكلممي ،اه،كءممثهه ءنتمميهعشممثةهءممنزهاهنممرتهتمم هءمماثززه

فمميه ثها منممزه ثع هممزهههل ممارفمم ج هفمميه ثهزممم ذه ثت مم ثيهاع مممه نمم كهه.ه ثنهمماه  ةت مم  يه ثضممعزف نمموه 
زهخ ث زممزه مم زثةه) ر ه ءممتءنزن ه ثه زانزممزهثإتنمم  هزمماثزممثةهءمماثززههءممتلثةهاه زانه ءممزةثل اثممزهاهعمم رهتضممخمه

)كمم فهثت ةزممزهءمم عزهههلزمم ثه ا ثه17-15 ن مميهفمميهنمم ا ه ثمممه ثءممافز تيه ثءمم  ا(ها نتزمم ةيهفمميه ثلةمم ه ا
 مر ه   ةت مم  ه ثكلميه ثلمماي ه ماههمم هتءمتن ه ثزممههت ممثزن تهه.هاءممزاثزهفميه ثه مم ثف  ت(ه،شمهثههممذه ثهءمتاثه

هاثكذه  ةت   ه ثءاثيهثز ه خزث.هيه خزث. أذه  ةت   ه ثءاثههآذه ثىههذهآذ ثتيهتتكثثههاثزذصه ثهء
ه

فشممرههممذه هممزه،خممث ه ثضممعزفها ثنهمماه  ةت مم  يههممذه هممزهازعكمم ه ثتنمم ة ه ممزذه  ةت مم  ه ثكلمميه ثلممايه
ها ثعهزمماهإ مث  ه إ م حه ثم ممه ث  زم  ثمنفةه ءممتخ  مه،هما رههفميههنمره،ا جمره ثتءمعزن تثنكاهم ته ثهتع ة مزه 

فممميه مممر ه ثه جلمممزهها ثثز  زمممزهشمممثزز ثلممم ث ته إنت  زمممزها ث  ثممماةنيهثتفعزمممرهعهلزمممزه ثنهممماهاثتةمممازثههفممميه  ةت ممم  
ه.  ةت    ه    ههذهتثكه هته  ثه،ثاةذ.ه

ه
هة متواضعةإصاحات اقتصادي (14

ءممممزهعشممممثهءممممنزه ثه ضممممززهه هاعممممزههممممذه إ ممممم ن تهخهخمممم ره ثثهتع ة ممممزه  ثءمممماثززهه ت، خلممممته ثنكاهمممم
ءممممثزعزهفمممميه ثفتممممثةه ااثممممىهءمممممهت  ةممممأتهفمممميهفتممممثةهه ثهتا ضممممعز.ههاةمممم هك نممممته ممممرقه إ مممم ن تهه  ةت مممم  زز
هنممره،ذههنهمم هظلممتاثكه فمميه ثءممنا ته ثممء ثه ثه ضممززةلممز  هءمممهتءمم ثعتهنتممىهكمم  ته،ذهتتاةممف هه  ثتءممعزن ت

ه. ثتن يهءتا ه اذه  ،ته
ه

هفمميه  ةت مم  هنممارهتاءممز ه اثه ثلةمم له ثخمم صءممنزه ثه ضممززههةعشممثههءمم   إ مم ن تهخمم ره ثتثكمممتههاةمم 
زه ثتشممثزعززهجمم ث زه تهفممينءممزنا   ممث  هتهخ  ممزهفمميهه مم  ته ث ممن عزها ثت مم ثةها ثتعلممزمها ثه مم ثف ه  ثمماةني

تءممهزره ثت مم ثةهاتخفممز ه ثضممث جوها   ممث   ته  ت مم قه همم هفزممههه تمم  يا ثتنظزهزممزه ثتمميهتنكمممهعهممره ثلةمم له إن
هخ  ممزهفمميه ثفتممثةه اخزممثةه ته ثهتع ة ممز.ها، مم ته ثنكاهممتانزمم ه،ءممع ثه ثلةمم ها،خممث ه  ت مم قهتشمم ز ه ثت مم زث

.هها ثتخفزمفههمذه ته ه  ه  ز   هفيهكرههمذهه م  ته ثتعلمزمهاتكناثا زم ه ثهعلاهم تهاتنءمزذه إ  ثةه ثنكاهزمز 
ه ثز. ث ة
ه

 ةت م  يها ضم ه،اههمذه ثنم همهفكمثهأتههمذهثممهتمكه ها،نه هه ا ةزجزه تم،ةهةلزلزهاههظلت ث   تهثكذه رقه إ
ثتميه،شمثن ه هفميه  ةت م  ه ثءماثيه ثنفم ره ثمىهعهماه  خمت  ته ثهزكلزمز  ثتم ثيهءتة هتاثمهه    نيهش هر
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فهميهثممهتتمثكه،ءمث  ه م ثم  هعلمىهه ا  ثت ثيه.حاثمهتلن ه ثهءتءهثه ثهنليه،اه ثخ ث يه   ززه إ  ه،ع ق هزه  ث
،اهعلمىهمزم  ةه ثت م زثهخم ث هةةم له ثمنفةه،اهعلمىههشمكلزه ث ة ثمز هه نت  زتمهت فاه  ءتءه ثه،اهعلىه ثتف له

ها  ثت ثيهعلىهعهلزتيه ثنهاها ثتنهزز.ه
ه.

عاثه  ثثخمم  ه ثكمم روهعهلزممزه إ مم ح هنزممثهخلمماه ثممنفةهناعمم  ههممذه ثشممهصة  ممتاةمم هثعمموه ثممنفةه،ءممث  هك زممث  هفمميه
هت ممم ةصزعممما هه.هكهممم  ثممماةنيها،خفمممىه  خمممت  ته ثنلزلزمممزهفممميه  ةت ممم  ه ثممم  ه ثنمممموها ثنكاهممم ته ثهتع ة مممز

هممذه ثخشممززه ثهشممثاعزهتشممكره اءمم  وهتاههه.،ةممرههشممثاعززه،كءث مم اههشممثاله،خممث ه عضممه هاءمم  وهه إ مم ح
ه ممم ته  ته عزممز.ه ثممىهه ثءممثز ه إ مم حاهممذه،ذهزممص يهه   نفتمم حه ثت مم ثيهعلممىه ث ممن عزه ثهنلزممزهممذه،ءممثه

هممذه ثه مم ث ه ثل جهممزهاههممذهاهه ثهثكممميثتخةممزةه  ثثههعهمماه ممرقهكممرههممذهتشممهرا  ثنءمم زهثأءمم  وه اخممث ههف
ا ماهه نظم مه ثءمااهضمعفه ثهعثفمزه مأ ا تهاآثزم تهذه،خزث  هاههعلىه ثتخةزةها ثتنفزر هت نيه ثل ثةه ثهصءء تزز

ه. ثزامهفيهءاثزز ثل جهزهته ثءز ءززها إ  ثززه ثلز    ثريهثمهتنشأهفيهظلهه ثنظ مه
 
ي (15 مد مجتمع ا  ضعف ا

ته ث اثمممزهزعهمممره ن ممم  ه ثمممىه نممموههممم ههصءءممم ه زتضمممهذه ثهفهمممامه ثشممم هرهثلتنهزمممزها ممما هه تهممم ههممم نيهف عمممر
.هه، ممن وه ثلممث ثهاهمماظفيه ث اثممزهافمميه ةتممث حه ثخةممةهكهمم هفمميههن ءمم زهاهءمم  ثزازشمم ثكهفمميه ممن ه ثلممث ثه

هلهما ةذهعلمىه ث اثمزك زمثةهثك ثزمزهت ههم هخلماهجمره ثءمتزن ته ثه نيهفميهءماثززهظمرهه ز م  ههنمره،ا هثكذه ثه ته 
فممثصهت ممازوههممذهاهفزهمم ه هزمم ه،فممث  ه ثه تهمم هانممثمهعهلزممزه ثتنهزممزههممذههشمم ثكزهها،ضممعفههفهممامه ثها ةنممز

ه. ثه ته ه ثه نيه ر هث ز وه   ظ  ه ثخةأهة ره ءتفن رهنت ج ه.ههاة ه فعتهعهلززه ثتنهززهفيهءاثززهءهن  ه
ه
ه

ياً  فرص ثا تهديدات وا ها

ا ءمتنل ة تهتهم  هتلماحهفميه افماهتةماث تهه ه ةت م  ه ثءماثيثلاضم ه ثمث  ذهثةه،ه مه رقه ث اثةهغزثه ث م  ثه
زهكمذهها ثت م زثه  زم ةهث ءمتءه ثفث م  هفماه اكهم هزلماحهفميهه   ةم ثقه ثكلمي ها ءتلث ثه ثءاثيهنهاه  ةت   

ه ممرقه ثته زمم  تهاهمم ه ممي ممرقه.ههفهمم ه مميه ثتنهازممزتممهه هممذههننتممههاتعمزمممهة ثه ةت مم  ه خممثا ه،ذهتءمم ع هعلممىه
ه ثفثص؟

ه
تهديدات (1  ا

ه:فيه ثهءتل ره ثهنظاثها يه ثت ثززهث ةت   ه ثءاثيهجزءززثهته ز  تههخه ه ن ك
ه
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 ه ثته زممم ه اارههمممذه ءمممتهث ثه ثاضممم ه  ةت ممم  يه ثمممث  ذه ثمممريهزمممص يه ثمممىه ءمممتهث ثه نخفممم  ههءمممتاههزتشمممكر
ههفمميهءممملمه ثتنهزممزه ثعممم ثهي.هززها ءممتهث ثهتممم نزه ثه ثلممم ثةه ثتن فءممززهثءممماهه ثهعزشممزهاتم زممم ه ث ة ثممزها ءمممتهث ثهتمم ني

ه ر هته ز   ه ةت   ز  ها  ته عز  هاءز ءز  هثءاثزز.هكرهازشكر
ه
اعممم مهةممم ثةهه  ءممم وهت كممره ثهخمممماذه ثنفةممميه  نتمم  هات ممم زثه ثمممنفةه ثخممم مههمممذهتممم نيه ثءممم نيشممكره ثته زممم هتزاه

علممىه ثتعمماز هعهمم هزل هممههةةمم له ثممنفةهه  نزز ث ممن عزها ثمث عممزها ثءمم ه  ةت مم  ه ثثجزءممززه اخممث ةة عمم ته
هلزمم ثه ثهزممر ه زنهمم هز لمماهه3  نتزمم ةيه ثنفةمميهثءمماثززه ثل  ممرهث ءممت  رهنمما ثيههاز لمماههث ةت مم  ه ثمماةني.

 ثممممنفةهنمممما ثيهههممممذهءمممماثزز نتمممم  هههتممممثههكعممممو.ههاز لمممماههلزمممم ثه240 نتز ةزهمممم ههممممذه ث مممم مه ثة زعمممميهنمممما ثيه
فيه ثاةمته ثن ضمث هاثكمذهه( ثهزره  ثزامه550,000تل ثقه ث ه ته ثثءهززه مه) زنه هزامه  ث ثهزرهه480,000

هزتاةمم ه،ذه نتمم  ه ثممنفةا زنهمم هزتضمم  ره.هه2008 شممكرهك زممثه  تمم    ههممذهعمم مههزتاةمم ه،ذهزتنمم ةصه ممر ه إنتمم  
ثهفميه ثاةمته تم هثه ثهعمثا هث ءمتءهاغثوههشثةيشه رههفيهار)خ  زه ع هتةازثه ثنلهزتم ز ه نت  ه ث  م

 ثمممريهءمممز ريه ثهنةممم ته ثكهث  جزمممزهههلزممماذههتمممثههكعممموه ممم ثزام(تءممم ه ثن ضمممثها ثمممريهت لممماهة ةتمممههنممما ثيه
هلنفة.ثهءاثززثهت  زهثعهها ثه  ن ه ثءلزلز ههه هءزةزر

ه
هءممتاث     ههه هنلزمم  ههه ءممته كهاتم زمم تمم نيه نتمم  ه ثممنفة ه ءمم وهه اءت مم  هءمماثززثكممذه ثءمم عزهآتزممزه ههن ثممز ه

اءمزنن ثهه ،يه ع هنما ثيهعشمثهءمنا ت ه2015فيهنا ثيه ثع مه) ءتزث    ه،كءثههذهت  زث  (ه  فز  هثلنفةه
 نخفممم  ه إنتممم  ههاءمممزص يهه.2020نلممماره ثعممم مه  ثهزمممرهفممميه ثزمممامهه300,000 نت  نممم ه ثنفةممميه ثمممىهنممما ثيه

ههم هءمزللصههمذههما ث هه ز ثت م ثيهاه ثزمزه ث اثمزه ثع همهخمت  تهفميهكمرههمذه ثهزمم ذ ا ثت  زثه ثنفةيه ثمىه
ثهفميهءمعثهتم  اها نتهم رهزه  ه أمهمزهتضمخمهءما ر ه  اثقهه  ث اثزههذه ثلة ه ا ن يهاها ث ههزم نزته ه ثع هز

هاعلىه ثهشكلزه   ته عززهفيهءاثزز.ه ثعهلز هفض  هعذهتأءزثقهعلىههش ثز ه ثتنهزز
ه

هع جممم  تنتز مممزه،عمم ق ه عممم هخءممم ثته ههممذههءممماثززهكمم ذه،ذهتعممما هةممم هزكممماذه  إه اثكممذههمممذه همممزه،خممث 
 ثممىه هشمماهههخممةه ث مم مه ثعث مميه ثممريهز مم ،ههممذه ثعممثزحهفمميهه ممثهثز ممرههشممثالهت نزهمم ههممذه  زمم ةهتث نمزممت

اهنه ه ثمىهتثكزم ها عم ه اره،اثا م ه ثشمثةزز.ههكمرثكهةم هتءمتةز هءماثززهه)عذهةثزاه ثعل زهاعه ذ(ه  نز  اه
فميه مزذهكثكماكهههم هنفةيه  ز ،ن اوه ر هه هتمه ن  هه هذهع ج  تهتث نمزتهنفةززه،ذهتعا ه ع هخء ثته 

 هفضم  هعمذه عم  ةهتشم زرهخمةه(هلزاذه ثهزمره م ثزامهكهم هزم ث ه  ذه1,4هزة ة) فيهءاثززها  نز  ه ثعث اه
همممزهتضممم هءممماثززه،اه عممم ه ثشمممثك ته ثل جاةممم ههه ممم ثزام.ه،ثمممفه ثهزمممره200ه ة ةمممز ثلممم جمهن ثزممم  ه ثمممنفةه،ن  زممموه

ثكممذه ممرقهكلهمم ههه مم ثه ثن ثزممز.   ءممتءه ث تهك زممثةهثتةممازثه ثتلنزمم ته ثهءممتخ هزهن ثزمم  هفمميه ءممتخث  ه ثممنفةههممذه
 ةت م  هثنهماه زم   هنلزلزم  هزشمكرهته ةثز م  هاز لىه نخفم  ه نتم  هات م زثه ثمنفةه ثهتاةم هه هش ثز هعلىه ثاثا

ه  ذ.ءنا تههذههعشث ثه ثيهفيهغضاذه ثنل يهاها ءتلث ثقهه ثءاثي
ه
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زهّزممت ثتثكز ممزه ثءممك نززه ثف  ثءممنزهاهممذه%ه2,7ت لمماهه ثمزمم  ةه ثءممك نززه ثتمميهعمم  تههممذه ثء ثممثهزممأتيه ثته زمم هاه
تثفمم هه ممرقه ثتثكز ممزه ثءممك نززه.%ههممذهه همماله ثءممك ذ53هنءمم زهفزهمم ه اذهءممذه ثعشممثزذهزشممكره ثشمم  و ثتمميه

هتضمم فه ثممىه ث ة ثممزه ثل جهممزههتم زمم ةهتهمم  ه  ة ثممزاهه ثممىهءممااه ثعهممرهءممناز  ه،ثممفهفممث هه350 ثممىهه300نمما ثيه
ا ثتمميهءممتتناره ثممىههز هفضمم  هعممذه ث ة ثممزه ثهلنعممزهفمميههصءءمم تهاه مم ن ه ث اثمم%20ها ثهلمم ثةه نءمم زن ثزمم  ه

،مهمزه ثمىهفميهءماثززه ث ة ثمزههاةم هتتنمارههشمكلزههه م ن . ثهصءءم تهاه رقه ث ة ثزهنلزلززهنزذهزتمه   حه
هممذه ثهتاةمم ه،ذهزثتفمم هعمم  هءممك ذهءمماثززههممذهاه.هه ثن ثزممزههه ثضممعزفز اتزثتمم ر ه ءممتهثه ثنهمماه  ةت مم  يههفلممث

ثمىه2015هلزماذهنءمهزهفميه ثعم مهه22 ثمىهنما ثيههفميه ثاةمته ثن ضمثههلزاذهنءهزه17نا ثيه ه30هنما ثيها  
 .2030 ثع مهنءهزهفيههلزاذه

ه
هك زممثة هنزممثهث هعلممىهءمماثززه،ع مم  هعءممكثزز اهنمميه ثخمم ث يه ثممريهزفممهاتثفزممأتيههممذه ثتممه ثث  مم ،همم ه ثته زمم ه

%ههممذهه هممالههءممتاث  ته ه5,5%ههممذهها منتهمم ه ثع هممزها30ا%ههممذه خلهمم ه ثلمماهيه6تنفمماهءمماثززهنمما ثيه
ها ءممم وه همممت كه ءمممث جزره علمممىه ثتءمممل  هارثمممكه ءممم وه ءمممتهث ثه نمممت ره ءمممث جزرهاث ضمممزه هااث هفلءمممةزذ

هه.هنم ه نتشم ثه اءملنزه ثناازمززمزهث ث اثهتف ةزمز  ثتاةز هعلىه هفض  هعذهثف ه اخزثةه ،ءلنزه ث ه ثه ثش هر
اءممز لىههه.فمميه ثهنةلممزه اهنمميه ثهمزمم ههممذه ثتمماتثهنممرهعمم مهان ممفهلعممث اهاةمم ه،ضمم فه  نممت ره اهزثكمميهث

ه  ثا ما ه اهزثكميهعلمىهنم ا هءماثززه ثشمثةززا ءمتهث ثه  نت ره إءث جزليهاث هءاثززهااث هفلءةزذ ه
ههمم علممىهنءمم وه نف ةه ه ثعءممكثيه ثهثتفمم علممىه ءممتهث ثه نف ةهممهاءممز  ث ذهءمماثززه ته زمم هاهممذهءمماثززهيه مم ثه

ه.ث ث ه ثتنهزز
ه
 نف ةهم ه ضمةث ث  ه ءمتهث ثهاههكهم هءمزعتءه ثه ثخم ث يه ثمىهءماثززهءمت فاه  رثكهءزعزاه رزذه ثته ز زذهك

هتم نيهةمثو هخ  مزههم ها ثتنهزمزه إ م حهتمي ثه ثزمزهعلمىهتهازمرهعهلزهمذهةم ثته هن هاءزه  ثهثتف  ثعءكثيه
 ثته زممم ه اهنممميه ثخممم ث يهزشمممكره  جهممم  هه ممم ثهةممماةهثل هممم ته.هازضممم فه ثمممىه مممر هار كه،ذهها ث  ممم ه ثنفةزمممز

ه ث  خلززهغزثه ثث غ زهفيه إ  ح.
ه

 ممر ه ثاضمم ه ثخةزممثهءزضمم هءمماثززهفمميههاةمم هنممث هفمميه ثهءممتل ر هنزممثه ءممتة عتهءمماثززهفمميه ثه ضمميه،ذه
ذهكممم ذهه  مممنف ه ثاةمممتت هممم ه مممزذهتل زمممزههتةل ممم ته ثتنهزمممزهاهتةل ممم ته ثممم ف له  فضمممرهه هتا ضمممعز ن  نممم تها  

 عمم ه ننءمم ثه،همما رههاثكممذههمم ر هزخ مم ه ثهءممتل رهثءمماثززه. ثهءمم ع  ته ثخ ث زممزهتمم ثةها،همما ره ثممنفةهتمم ثةه،خممث 
ه؟ ثنفة

 
 
فرص (2 ها

ه: ثت ثززها، مه رقه ثفثصه يه ن كهفث   هع ز ةههثتل زهث ةت   ه ثءاثيه هل  ره رقه ثته ز  ت
ه
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فا جم ه ثشممث ك ته  ةت م  ززه ثتميهعلمم ته هاتعلم   هءماثززهفمميههنزةهم ه ثعث ميهكهمم ههفميه ااثممىهتكهمذه ثفث مز
فمميهه ثتمميه خلتهمم هءمماثززهنةلممزه ثت م ثةه ثنممثةه ثعث زممزه ثك ممث ه تف ةزممزهفهنمم كهه.ا ثعمم ثهيهفميههنزةهمم ه ااثا ممي

 كزه ااثا زمزه ثهتاءمةززها نم كه ثعث ززها نم كه ثشمثه- ثءاثززا ن كه  تف ةز ته ثت  ثززه ثءن جززهه 1997 ثع مه
ه. نضه مهءاثززهثهنظهزه ثت  ثةه ثع ثهزز

ه
ا  ثك هممره ثممىههةزمما ه،زممزههممذه اذههنت  تهمم هت مم زثهه مم ر هثءمماثززهفممتفهنةلممزه ثت مم ثةه ثنممثةه ثعث زممزه ثك ممث هت

هنةلممزهفت هتءمههمذهضممهذه  تف ةزم ته ثت  ثزمزه ثءن جزممزه ثعث زمزاههه.2005زمزه نلمماره ثعم مه اثمزهعث ه14،ءما اه
 مممزذهءممماثززه تف ةزمممزه ثت ممم ثةه ثنمممثةهاءمممتفت هه  ثءممماثززه ثل ن نزمممزههمزممم   ههمممذه ثت ممم ثةه مممزذه ث لممم زذ ثنمممثةه ثت ممم ثةه

فث ممم  هثتعمزممممه ثت ممم ثةهه ا ثتممميه ه ممم ه،ذهزعممم  هتنشمممزةه ه عممم ه ءمممتع  ةه ثعمممث اهثءمممز  تههعلمممىه،ث ضمممزهه  ثعمممث ااه
.ههءم  هزهفميه عم  ةه عهم ثه ثعمث اثلهلم اثزذه ثءماثززذهافث م  هثلا  ءتءه ثها ثتع اذه  ةت م  يه مزذه ث لم زذه

 ههنفمر  هثلعه ثمزه ثءماثززهتمهعه ث ههضمعزفها اه ل هكءزفه ث،ءه ثه زهكذه،ذهزشكره ثعث اعلىه ثه  ه ث عز  هاه
ا ثممريهةممم رهه علممىهتثكزمم ه كممرثكهءممزتز ه  نفتممم حه ثت مم ثيها ثءز ءمميه ث  زممهه.علممىه ثهمم  ه ثةازممره ثف جضممز

تنهمايه مزذه ث لم زذ هاءتشمكرهتثكزم ه ثهنفمره ث مثيهثءماثززهثهمذه ثتعم اذه ثت م ثيها  ءمتءه ثيها  نتظ ثق ه ثهمز ه
ه ثىه  تن  ه ااثا ي.

ه
ر ه نتللنمم   تنمم  ه ااثا مميهاههءمماثززههشممثاله تف ةزممزههنةلممزه ثت مم ثةه ثنممثةه ممزذهإذ ثممىه ثهنممزةه ااثا مميهفممه ا  

 اثمزه،اثا زمز هه15 ثهفتانمزهن ثزم  ُ هثءماثززههمذهة مرهتعممه اءا اهء ه ثشلانزه ع ذفيهظرهه ثهمه هعل   
 اره،اثا زممزه)شممثةززهااءممةى(ه  زمم ةه نضممهته ثممىه  تنمم  ه ااثا مميهفمميه اارهه10تضممزفه ثزهمم ه،ءمما اهءاه

 عم ه ثشمي هتللصهءماه ثهنلزمزه نز ه،ذه مرقه  تف ةزمزهءمته  ه عم ه ث من ع تهههذه،ز ثههذه ر ه ثع م.ه
ثكمذه مرقه  تف ةزمزهه ( ءم وه م ثمزه ثثءمامه ث هثكزمز) ثهم  ه ثل مزثها ثهتاءمةهههذه ثها ث ه ثه ثززهثل اثمزهعلمى
همزه ر ههم هة همتهءماثززه  إ م ن ته ث مهه فث   هث روه  ءمتءه ثه ثمىهءماثززاهتنهرههعه هفث   هثلت  زثه

ر هه هت زمثهفميههم ه هما ه ة همزه ثءمااه ثعث ميه ثك ه ثهتاءمةززه ها ه ثشث كزه ااثا زمزهك هلتفيه ةت     ها  
هظره تف ةززههنةلزه ثت  ثةه ثنثةه ثعث ززه ثك ث .

ه
عذه ثشثك ته ثتيه ضمةثتهثلخمثا ههمذه ااثا يهه ثىه  تن  ه نزذه نضهتت ث ت ه ء  نز ها ث ثت  رهتن ءن هاه

اثكمممذهتنممم ءن هت ث مممزه ممم تزذهه  ثءمممااهنتز مممزه ثهن فءمممزههمممذه ثءمممل ه ثا فممم ةههمممذه اره  تنممم  ه ااثا ممميه اخمممث 
 ث  زمم ةه ثتمميهة هممتهث ءممتف  ةههممذه ثفممثصه ثتمميهفتنهمم ه  تنمم  ها  ءممتءه ث تهثكهعممذه ثشممثك ته ثمم اثتزذهكممر
اثكنميهه ثتميهتممه غ ةهم .ا  ءمتءه ث تهتهفميهعم    ه ثشمثك تهل ه  ء  نززها ث ثت  ثززها ثتيهف ةم ااثا يهثلء

ه كزه ااثا ززه ثهتاءةزز.ثهثش،عتل ه،ذه ة هزه ثءااه ثعث يه ثك زثه اه اء  هإهك نززه ءتف  ةهءاثززههذه 
ه

ثممم خارهه2002زه ثعممم مههءممم عيهءممماثززه ثتممميه ممم ،تهفممميهنه زمممه حن ممم ذها  ثنءممم زهثهنظهمممزه ثت ممم ثةه ثع ثهزمممز هفممم
 همممزه ثمممىه اره ثهته ثءممماثززه ثثءمممامه ث هثكزمممزه،هممم مه ثءمممل ه ث مممن عززها ثمث عزمممزهءمممزخف ه ثع ثهزمممزه ثهنظهمممز
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 تههمم ه اءمما اه ثع ثهزممزهن فءممزه ثع ثهزممز هاهممذهفممثصه ثتن ثفممكهمم هزفممت ه ثءممااه ثءمماثيهثلهمزمم ههممذه ثهه ثعمم ثم 
ه. ثع ثهززا ثتءازاهه إنت  فيهنلل تههث نخث ةفثصهءاثززهتتعممه رثكه اخث  هف

ه
 ثنلممرها  ت مم  تها ثتممأهزذها ثعهممرهه  زذاتتشممكره ثه هاعممزه ثء نزممزههممذه ثفممثصههممذه ثنشمم ةه ثك زممثهفمميههزمم

عممذه ثشممث ك ته هزعهمم همهتنتءمما ثتاضممزوهاخمم ه ته ثهث فمم ها ثتمميهه ضمم فزه ثممىهنشمم ة ته ثت لزممفه  ثه ممثفي
 ثتمميه،شممثن ه ثزهمم ه،عمم ق.هها ث مم زثه  ثممركثه،ذهكممرههممذه نمما ههنظهممزه ثت مم ثةهاه ثهل لممزهثءمماثززهه ث  زمم ةه ثت  ثزممز

- ثع ثهزممزها ث نمما ه ثتمميهتمممه  تفمم اهعلزهمم ه ممزذهءمماثززها  تنمم  ه ااثا مميهفمميهظممرههشممثاله ثشممث كزه ثءمماثزز
فمممت هه ه هممم هفزمممهفتمممثةه نلممزهفممميثا زممزهتتضمممهذه ثتم هممم  ههمممذهة ممرهءممماثززه تنثزمممثهةة عممم ته ثخمم ه تهثممم زه ه ااه

  ههمذهة مره ثتم هم اخث هفيه رقه  تف ةزم ت هكهم هتتضمهذهه ثع ج ةهثأةث فشثك ته ث،ءا ةه ها،ث ضزه هث خاره
هفزه .ها ثتا    اخث ه  ثءه حهثلشثك ته ثءاثززهثتخ زمه،ءا ةه ه اةث فه

ه
 ثتمميهتافث مم هعهلزممزه إ مم حه  ةت مم  يه شمملزه ه ثه ممثفيهه ثفممثصه،همم ه ثه هاعممزه ثء ثءممزههممذه ثفممثصهفهممي

ه ن  ممزهثتعهزمماهاتاءممز هاتنازمم ه ثهنت مم ته   خ ثزممزها  ءممتءه ثزز نمم كه ثلةمم له ثه ممثفيهففمميههها إنتمم  ي.
هره ثه م  ثهاشمثك ته ثتممأ زثه م ره ة همزه من  زاه   خمم ثها  ءمتءه ثها من  زاهث، ه ثهم فميهفث م  هه نم كاه

ة هممممزه ثهصءه ثتهممممازلي  ة هممممزه نمممم كهفممممثصهءمممممهفهةةمممم له اعهمممم ر هءمممم ته ثه ثزممممزهغزممممثه ثه ممممثفززهاه مممم ثها  
ا نمم كهه هصءءمم ته ءتشمم ثززهات ثز زممزه ممثفيههممذهشممثك تهه ثزممزهاهن ءمم ززهاه ثهصءءمم ته ثهءمم ن ةهثلعهممره ث

 ثلةمم له ثه ممثفيهه خمم رءمممه نمم كهفممثصه ههاغزث مم . ة ةمم ته  جتهمم ذهخمم ه ته ثت مم ثةه إثكتثانزممزهاهخمم ه ته
ثهنةلممزه ثعث زممزهثزعهممره ن مم  ه ثممىه نمموههمم ه ثهصءءمم ته ثه ممثفززه ثعث زممزه  ثممىهههاتن زءممه ثءمماثيه عمم هتةممازثق

ه ثهختلفز.
ه

ففمميهةةمم له ث ممن عزهتءممتع هه.هكممرههممذه ث ممن عزها ثمث عممزها ثءممز نزافمميه ثلةمم له إنتمم  يه نمم كهفث مم  هفمميه
فميههمذهنءم زههءم  هتههتثفم هفث من عزهثم زه ه ثمريهكم ذهضمنززه ثنل مزه ثنفةزمز هةةم له  زكلمزهءاثززهإع  ةه

نللمم ته إنتمم  ها ثتءممازاههفمميه  ه  ممههممذههكانممهه ثتكناثمما يهاتعهممرهعلممىهاتثفمم ههي ثنمم تمه ثهنلمميه إ همم ث
هننمزإخث  مهههمذهتللز زتمهها   خم ره ثهكه ثلةم له ثمث عميهزفيه عم  ةه زكلمث ءتءه ثه ن كهفث   هكه هه. ثع ثهزز

ة هممزه ثشممثك ته ثمه ثن زءممزه ثزممه ه ثة زعزممزهه هك نز تمم  ءممتف  ةههممذه همم فهه ثهث عزممزه إنت  زممزها ثتءممازلززه ثك مم ها  
ك زمثةه ءمتءه ثززهافميهه م ره ثءمز نزه نم كه هك نزم تههز.لهنةلمزه ثعث زمءلزهغ   هثءاثززهنتىهت   هه  ثك زثة

هك نزمم ته ثءمماثيهعلممىه ثءمم نره  ثعث زممزها ثثاه نزممزها ث زمنةزممزهاغزث مم هه ه اءثزممزفمميه ثها ةممه ءممتءه ثززه،خممث ا  
ه. هتخلاههن فظزهءاثززها ن ةههنه هتك  ها ثتي

ه
تلنزم ته ثهعلاهم تهاهخم ه ته  ت م  تهفمثصهاهه إنت  زمز للة عم تهثها،خزث  ه ن كهفثصه ثخم ه ته ثهءم ن ة

ا ثتميهتنتم  هه ثءماثززه ةت م  ززلزهفيهك فمزه ثلة عم ته هافثصه ثتعلزمها ثت ثزوها ثتأ زرهثللا ه ث شثززه ثع 
هثلفمةهناعززهفيهتةازثهة ث ته هافيه،ء ثزوهعهله .
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ه

فرص و  تعزيز ا ما  مية  ت رفع وتيرة ا ثًا: اإصاح  تهديداتمن تخفيف اثا  ا

فميهاهه علمىههم  ه ثءمنا ته ثع زم ةه ثه ضمززا ثهتث كهمزهفميه  ةت م  ه ثءماثيه ثك زمثةهفيهها  هزه  خمت  ته
 ءمتف  ةههمذهنتمىهتءمتةز هءماثززه  هاه ثعم ثهيها ثءز ءميهثهت زث ته ثهتء ثعزهفيه ثنظ مه  ةت   ي هزه  هاه

ثثصزمممزه  زممم ةهنمممارههءمممتل له ه  ةت ممم  يهه هتنتممم  هءممماثزز ثهل لمممزهعلزهممم ه ثفمممثصها ثتخفزمممفههمممذه ثته زممم  ت
هتث فلمزههم هها نمو اهتعم  ةه ث هعهلزمزه  م حهعهزلمزهاشم هلز ثمىهاتث هزه مرقه ثثصزمزهه ثهنةلزفيها ثءز ءيه

هه.تا  هممه ثممىههءممتا ه ثتنمم يه ثمم  خليها ثتنمم يه ثخمم ث يه ثممريهءمماثززهتممىهتثةممىهرثممكهناههتنهزممزهشمم هلزهخةممز
هم ه  تنم  ه تف ةززه ثشمث كزههف اض تههءاثززهة هتهفي  ه ثن  زهثإ  حه ثش هرها ثعهزاههذه،ذهنكرثكهت

 نلماره ثعم مهته  ثنءم زهثتنثزمثهت  ثتهم ه ثخ ث زمزه ثتم هم ه2003 زءمه ثهه9 ثتيهتممه ن  م م ه تم ثز هه ااثا ي
 ر هثمممهتلمممه مم ثتنثزثه ثمم  خليه   ته عزممزههنهمم ه،اه  ةت مم  ززههءمما  هنهممرهت ع تهمم تههمم  هزهكممذهثههمم هه 2012

ه.ا ءثعزهك زثةه ثر تززه ثهنلززهه ا تلاززهة ث ت
ه

 ثمممريهتنته مممهه ثزمممام هثكنمممههه إ ممم حه ثمممريهتنت  مممههءممماثززهثمممز ه ممماه  ممم حه  ثتةمممازثها ثتنممم زث ه رذهفمممإذ
فمميه،ا خممثه ثءممتزن ته ثممريه عته تممهه ث ممزذهه The Great Leap Forwardه  ثلفمممه ثممىه اهمم م   مم حه
 هزثةممىه ثمىههءممتا ههر ه ثةثزما مماههزعنمميهةثزماه ثخةمماةهخةماةه  ثتةممازثها ثتنم زث تعتهمم قه ثزمام.هه ذها ثمريه

زها،ذهءممماثززه هخ  مممهمممذهخةمممثه ثلفممممه ثمممىه اهممم ميه ءمممتلث ثه   تهممم عث،كءمممثهته زممم   هةممم هزكممماذه هاه ثتنمم ز ت
ةممم هضمممزعتهعلممم هاهه ءمممنزهعمممذه  ث تهممم ه  ثنءممم زهثإ ممم حه ثهةلممماوخهءمممزهعشمممثههتمممأخثته هممم ه هزلمممرهعمممذ

 ذه ثها مزهكهم هه. ءم وهرثمكه  ته عزمز ةت م  ززهاهته زم  ته  ذهههاتا  مه  ث نميه م ثها ث ه ثنفةزمزه  ثتءعزن ت
 ثن  ممرهفمميهتكناثا زمم ه ثهعثفممزها ثهعلاهمم تهزهمم  هغزممثه ثلمم  ثزذهعلممىه ثهت مم ع ةهثلعاثهممزها ثتلمم مه ثعمم ثهيه

اةمم هعلهتنمم هت مم ثوهه ثزمزمم ها ث ممزذهات مم ثوه اره،اثا مم ه ثشممثةززهها ثاءممةىه،ذه إءممث لهها ك تممهه مم ثتههزح.ه
ث،زنم ههكهم ه.هه ماه اءملاوه افضمرهثمه ثمهه   ته عزمزهاها  همزه ثت عم تهه ه ثتن مذها  ءمتع   ه   إ  ح

 ااثا زمزه ثشمثةززها ثاءمةىه ثم ارههنمره اارههمذه،زم ثههمذه مر ه ثعم مهن  ه ااثا يهزءتاعوهفيه فافهه  ت
علممىههتزذغزممثه ثلمم  ثههثاه نزمم ثزمم هاه  ثتمميهءمم ثعتهفمميه إ مم حههءممره اثنمم  ها ن  ثزمم هاءمملافزنز هثكنممههتممثكه ل 

ه ثخثا ههذه ثءهه ه ثء  اه ثىههثنلزه نلز.
ه

ةمممث ث ته تخممم رهه ة مممرهنف ر ممم ه  ذهاة مممرههممما ث ه ثنفةزمممزه ثهتمممافثةتف  ةههمممذه ثكمممرثكههمممذه افضمممرهثءممماثززه  ءممم
اكلهم هتمأخثه إ م حهه .ههاكلنم هزعمثفه،ذه ه  م حههمذه اذهءهمذ(اةم هتكماذه ثهصثهمز) إ  حه ث مع ز ه
 هه  معا  تهاثتعهزاهفع ثزمزه ثنم همه إ م حهاتخفزمفههه.ا م   ته عا  تههاتعلز  تههكله ه ثتف ه ر ه ثءهذ
 هكهمم هفمميهتنفزممرق ها،ذهتلعمموه ممرقه ثهصءءمم ته ث ثنمم همه ته ثه تهمم ه ثهمم نيهفمميه عمم   قءممء مم ههممذههشمم ثكزههصه

ه اثه ثهش ثكها ثثةزوها ثهء  رها ثهن ءو.
ه
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ذهتتع هره فعزها ن ةهه هء ءمزه، زم رههمذه،هزه هذه ثتأكز هعلىه،ذهتأخثهءاثززه  إ  حهءزفث هعله  ه 
هعلممىههمم  ه ثخهمم هاعشممثزذهءممنزه ثه ضممزز.هره ث مما ثها اره ثعمم ثمه ثنمم هيهممثتهاتهممثه همم ه اهه  إ مم ن ت

 إ  ن ته  عتهم  هنظم مه ثءمااها،اثازمزه ثلةم له ثخم صهفميه ثعهمره إنتم  يهه رقهازتهءره ث زره اارههذ
ازصكمم ه ث زمره ثءم نيهعلممىه إ م حه ثهصءءمم تيها   م حه ثتعلممزمهه  ثنفم ظهعلمىه ةمم ثه ةت م  يهكلمميهءملزم اه

 ثتثكزممهعلمىه   تكم ثهه إ م حههمذهث زره ثء ثثههذ علىه ثتنهززه ث شثززهاهك فنزه ثفلث هازتشكرهها ثتثكزم
هصءءمم تهكهمم هعلممىه  مم حه ثلضمم  هاعلممىه ثشممف فززها ثنكمممه ث مم ث هاتعمزمممهه ا ثت  زمم ها  ثتلمم  ه ثتكناثمما ي

 مم حهفمميهعرهعهلزممزه إا هشممكه،ذه ثتع هممرههمم ه ممرقه ا زمم ره ثء ءممزه ممنف ه ثاةممتهءممز  ثه تهمم ه ثهمم ني.ه
ههه.ءاثززهعهلززه ع ز

ه
هكنم هنلماراكم ذهرثمكهفميه،ا خمثه ثءه نزنم ت هه عنم ه هكم ذهثم زن هفءمنزههمذه ثممهذ،نمههت  ثه إشم ثةه ثمىهكرثكه

،هممم هاةممم هتأخثنممم هه.5ثفتمممثةه نلمممزه إ ممم حه ثءز ءممميه ثكزذتمممه   ةت ممم  يههممم ه إ ممم حه إ  ثي إ ممم حه 
 ةت ممم  يها ثءز ءممميههمممذهناثنممم هكءزمممث   هفلممم ه، ممم  ه إ ممم حه  ةت ممم  يههممم هاتأخثنممم هكءزمممث  هات زمممثه ثعممم ثمه 

 م ثعهاه ثمريهزتةلموه  ذه إ م حه  ةت م  يها إ  ثيههةلما زذهف إ  ثيهه ه ثءز ءيه،هث  ه ههفثههنمه.هه
ثممممهزعممم ههمممذه ثههكمممذهتمممثكهاهه هنممم ا ةه ثهت نمممزه، ممم نتهفءمممنزه ثخةمممأاذه ثهن ءممم زها ثهءممم  ثزه ثءمممثزعز ه

اا ةم ه اهمثه،نمهه هزهكمذهتنلزماه إ م حهههإ م حه  ةت م  ي.ثنتز مزهكت  عم  هاه ثءز ءميهثزمأتيهه إ  ح
 ثلنم اههعلمىةم  ثةهعلىهثفم ههءمتا ه ثهعزشمزهثلهما ةذهاههءاثززهة  ثةه  ثشكره ثريهز عر  ةت   يها ثتنهززه

ه  ها ثه ته ه ثه نيهه ز   .  خ رهءاثززهفيه ثنظ مه  ةت   يه ثع ثهيه ر هظره ثفكثههنتكثه   خثزذهاعلىه
ه

هم ه إ م حهتعت  ةت م  يها إ  ثيها ثءز ءميهاهه  إ  حه ثشم هره أ عم  قه ثء ءمزءاثززههعته هر؟هتفه ه ثع
،ء ءمههنظم مه ثءمااهه  ه  زم ه  ه ةت م  زه  هعتهم هفكمثه هات  ثتةازثها ثتنم زث ه ه أءلاوه  ثلفمه ثىه اه م  أءلاوه

افمميه  مم حهه. ثنظمم مه  ةت مم  يه ثعمم ثهيفمميهءمماثززهه   خمم راهههلزممزه إنت  زممزا،اثازممزه ثلةمم له ثخمم صهفمميه ثع
 ه6ء ءزمزهنظم مه ثءمااها ثع  ثمزه   ته عزمزها  ثتلم  ه ث شمثيها ثتكناثما يهءماثززهعتهم ته ه ه ثتنهززه  ةت   

يه هافممممثنكمممماهي اثفمممم هءمممماززه ا   هه ث هثكمزممممزهاف ممممره ثنممممموهعممممذه ث اثممممزهعتهمممم تكاهزممممزهنافمممميه إ  ثةه ث
ف فززهشمعتهم ه ثتكهم هه ا ثه تهم  ثتع  زمزه ثنم زمزه اذها م ززه،يه همزهعلمىه ث اثمزههعتهم ت إ  حه ثءز ءيه

هانكمه ثهصءء تها ثل ناذ.
ه

 ثتميهه تانضم ه،اثازم تهثلم خارهفميه ا زم ره ثء ءمزههمذه إ م نه هم ت نعهرهعلىهكمره ث اهذه،زذهن  ،؟ه
اثكممذهن مم ،ههممذهتةممازثه ثفكممثه ثثءممهيهتهمهنزممزههنمم  ةهثلتنفزممر.هه  ممث   تهافتممث ه همم هتن زممه ،شممثن ه ثزهمم ه،عمم ق

 أاثاززه ثلة له ثخ صهفميه ثعهلزمزه إنت  زمزها،اثازمزه اثهها إةث ثثلنموها ث اثزه  ت  قهت نيه ةت   ه ثءااه

                                                 
 .1987ه  هنافه ثنناه ةت   ه شتث كيههتةاثهفيه ثلةثه ثعث يه ثءاثي نظثه .هن زرهءكثهه5
ثهزهاهتةل  ته  ةت   هء ءززهنظ مه ثءااها ثع  ثزه   ته عززها  ثتل  ه ثتكناثا يهفيهها  هزه ثعاه،نظثه .هن زرهءكثه 6
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 ثعممم مهفممميهك فمممزه ثلة عممم تهه ثلةممم لاةمممفهتاءممم هتمممث مه ثفكمممثه ث  زممم ه ثمممىهناهه  ث اثمممزهفممميه ثعهلزمممزه   ته عزمممز
ممهثعهلمهه،اههمذه هءما  ههمذهنزمثهتمافزثه ثهنم  ه ثم تةمازثه ثلةم له ثخم صهاتن زءمههمهعلمىزثك ثت  ززهاه إنت

فتةممازثهاتثةزممزه.ه.7ا مماههمم ه عانمم ه ثزممههفمميههن ءمم  تهع زمم ةهءمم  لزها إ  ثزممزهنزممثهتثةزممزهة ث تممهه ثتكناثا زممز
ا   خم رهءماثززه إنت  زمزههنتمىهزءمتةز ه مر ه ثلةم لهثعموه ثم اثه ثثجزءميهفميه ثعهلزمزه،ء ءي ثلة له ثخ صه

 ا زمممم ره ثء ءممممزههممممذهههكانمممم ته ث اثممممزهفمممميهتنلزممممازشممممتثكههمممم هانتممممىهزءممممتةز ه،ذهه  اءمممما اه ثع ثهزممممزفمممميه
ا ه مم هه. ثتكناثمما ياها ثهعثفمميهه ثتعلزهممياه همم هفزهمم ه ثتةممازثه ثهصءءمم تيه ثتمميه،شممثن ه ثزهمم ه،عمم قهه إ مم ن ت

ه ا  ممم ههمممذه نممم  ه ثلممم ث ته ثر تزمممزهثءمممماثززه  مممم ت ه ثهع مممنذهنظممم مه ثءمممااهانممم قهثمممذهزهمممذه ثتأكزممم هعلمممىه،
نتممىهتءممتةز هءمماثززه،ذهه  تعمم اذه ثلةمم عزذه ثعمم مه) إ  ثيه(ها ثخمم صاهه ثهصءءمم تززها إ  ثزممزها ثتكناثا زممز 

هت خرهفيهن  يه اةاز  .
ه
تأخممرهاثه تلممره ثممىه  ثع ثهزممز ها  نفتمم حتهنةمماه  ثخ ا ممزز ها  ن مم ا هاهخممث هءمماثززههممذهثلمم هآذه اا ذهثته

تزن تهءممثلمم هءمملةتهه مم  مه ثتنهزممزه ثهءممتللزه ثتمميهءمم  تهفمميه ثه اث مم ه ثممريهتءممتنلههفمميه ممر ه ثعمم ثمه ث  زمم .
تلمم  ه لمم ثته هعلممىه ثهن فءممزها نخث ةهمم هفمميه ثنظمم مهه  ةت مم  ززها ثءمم عزن تها ثءه نزنمم تها، مم نتهةمماةه ثمم ار

فلمةهعهلزتميه ثنهماها ثتنهزمزهثتعمزممهةل م  هههثممهزعم ه ثش هرها ثعهزماه إ  حكرثكهفإذهه  ةت   يه ثع ثهي.ه
اتءمتةز هءماثززه إ م نه ههه ثمريهزتعمممه  ثلم ثةه  ةت م  زز.ه اهذه ثلاهيهثءماثززثنه ززه ره،   ههةل   ه

تهكزنهمم ههممذهته زمم  ته ثخ ث زممزه ثتمميهتتعممث هثهمم  هفضمم  هعممذهعظمممه ثضمم اة تها ثه،ذهتمم ف هعنهمم ه ثعهزمماه
ه. ثهةلاو  ةت   يهه  ثتل  

 
رد بيل س  . 

27/5/2004       nsukkar@scbdi.com 
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فميههي إ  حه  ةت م  اهه1987 هنافه ثهنناه ةت   ه شتث كيههتةاثهفيه ثلةثه ثعث يه ثءاثيه نظثه .هن زرهءكث   
/هه16ا15 ثءممفزثه ثزمم ةهه ثممىه،زممذ؟  ةت مم  ه ثءمماثيههاه22/3/2000نمم اةه ثء ءمم  ه  ةت مم  ززه ثء ثءممزهعشممثةه هءمماثزز

 ه هنمم اةه ثء ءمم  ه  ةت مم  ززه ثء  ءممزهعشممثهء ءزممزهنظمم مه ثءممااها ثع  ثممزه   ته عزممزها  ثتلمم  ه ثتكناثمما ي هاه6/2003
2/9/2003. 


