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يعاني أصغغغغغتص د فيغغغغغاج سي جتل ونلا دلفعاتم دللل ني وةغغغغغا وع وال   يز صي تاليليي و يدن   دلجزصي  سي  ال  اني 

ويو  ونذ سغغجس سغغنودت وففال   نف ن  داع اام دلر غغفرص للناعات دلع غغمصي  تدلريغغصتسات دإليصا ي ص دضنفا   ي أ غغ  

تهي اني دلر يدم دلفناعي دل لعيي لذلك،  ضزص دللتل   إلى ذلك ظهوع وعضل   ليلي ي ص وعصتس  سي بللدم دلرنلا

 إلى دل زب و  دا ف اطي دلنعلي تإلى دا فصدض دللديلي تدللاع يي انلئذ  يجدج  لي وةا لهاي 

 

لرود ه  هذد دلو غغس دلرفلهوع، د لذ بصناوع ارو دلزموو  الي إ صدتدت  صوي إلى  ز غغ   دضيصدجدت دلعاو  تدلزل و  

دلناعات دلعاو ي ب ل أم الم دلفوصغغو إلى نفائع إيناب   عيم وصتع ث س سغغنودت الى هذد دلجصناوع جل و تد غغ   يغغاال 

ا ب م أسغغعاع دلناج  فن  نزو داع اامي تالى هذد دإلسغغاج، ا  نل دلرناو  بلاد و  داافراج الى  الى  غغع  ساال ف ي الر 

 دلر االدت دللل ن   ياص  دل عوجي ي

 

 خطورة األزمةتقدير . 1

أجت دل غغغغ اسغغغغ  دلرال   سي دلجزصي  إلى دع اام دلعني دلراليي أصغغغغجزة هذم دلرةغغغغمل ، توا يفص ب ال ها و   جعات سغغغغلج   

 ايو فعي  ي إنها إذم أزو   ع ع    ةفل يزوع ها سنويا  د فياجي  تد فراا   تس اس  ،

 

 العجز المالي

تهي  ،% و  دلنا ع دلرزلي دض رالي9.9أي وا يعاجل  ،(1)جيناع ول وم  1315.5صغغ تة دلر يدن   دلزال   بعني  لعم 

دلفي   ثصت نيوصها  ،سعل نية د اا    دا زاج دلنعلي دللل ني ين ج  وص اع  سي دلرعاي ا دلعالر   تدإلتعتب   تدللل ن  

 % و  دلنا ع دلرزلي دض راليي3الى سع  للعني دلرالي  لعم  ،برنزع  دل وعت

 

  غغغغغغعى دل غغغغغغ اسغغغغغغ  دلرال   دلجزصين   إلى دلزااظ الى  نم وع   و  دلناعات دلعاو  ا  صيب إط   ا بالفنازل ان ي ي ل 

ول وم  3601غ ول وم جيناع ت ل أ يغغغغغغى برجل 3532أجنى  لعم  دل غغغغغغنودت دللرا دلاائف   صدت ة هذم دلناعات ب    ل   

م دلاصق ب نهرا  غغغغغغي وي سي     يف غغغغغغس دلاصق س را يلل دضيصدجدت دلعاو  دلفي  صدت ة ي ل هذم دلافصي ب   إجيناع أي 

 (رويترز) آفاق داكنة أمام اقتصاد البحرين
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 ؛ا الى دلعودئل دلناز  يعفرل  نم دلعني دلرالي دافراج د أسغغغغغاسغغغغغ ا  ،ول وم جيناعي برعنى آيص 3089ول وم جيناع ت 1897

د سي هذم دلرعاجل ي يج   هذد دلو س  ع  دلنهوج دلصدو    لرا دنلاضة هذم دلعودئل دع  اس دلعني جتم أم  لعب دلناعات جتع 

 إلى  عل ل دضنااق دلعام بت    زع ق دلفودزم دلراليي لذلك  يجدج دلليوم دلعاو  تيفصد س دا ف اطي دلنعليي

 

% و  77.6أي  (2)2018 وم جيناع سي اام ول 1842 عفرل و يدن   دللتل  الى اودئل دلناج تدلتاز دلزج عي دلجالت  

 دضيصدجدت دلعاو ي ت ص اس هذم دلعودئل أت  نلاض  جع ا لث ث  اودوو: سعص دل وق تدل عص دلرص عي تدضنفاج دلرزليي

 

د للجصو وي سي         74سي دلو ة دلزا غغص يجلغ سغغعص وييع بصنة  ج دل غغعص دلرص عي لفعليصدت إيصدجدت دلر يدن   ل   جتاع 

د  55دلعاو  دلزال   برجلغ  ي يافصض إذم أم يهجج دلعني دلاعلي وعاعن  بالعني دلفعليصي دلرذ وع أا مي (3)للجصو و جتاع 

ا تباللع   دإلتلى الى  أوا دضنفاج س عفرل بزج ع  دلزال الى دليغغغغغغناا  دلناز   بالراهوم دلرفعاع. ال  ي لمن  يعفرل أيضغغغغغغ 

أل  ب/يي  50إذ يف  ى ناج دلجزصي  و   عل  :  عو دلجزصي   ؛دلفي  صبج دلرناو  بالصياضدلع  ات دل غغغغغ اسغغغغغ   تدلرال   

يفعاسم دلزصسام إنفا     ب دا اا ات ب نهراي ت ل  صت دلعاجي الى أم إذ  ؛تهو وةفصك ،أل  ب/ي 150ت عو أبو سعا  

  جي ودسق دل عوجي  انلوا  علم و االد ها الى زياجي  ي  دلجزصي  و  دضنفا

 

د 114يفع   أم ييغغو سغغعص دلجصو و سي دل غغوق إلى  ،سي دلظصت. دلزال   ت فى  فودزم دلر يدن   دلعاو  تهذد أوص  ،جتاع 

أت أم  فنازل دل غغعوجي  ا   اوو  يغغفها سي  عو أبو سغغعا  ليغغال  دلجزصي ي تهذد أوص ورم  ت لس سي دل غغابق  ،و غغفجعل

 تلم  لرلي وزلجيي

 

 % و  دضيصدجدت دلعاو ي12.5سهي عيم دع اااها دل غغنوي ا  يدل  غغع ا  تا  فعلا  ،ضغغصدئبأوا و غغاهر  دلصسغغوم تدل

% و  هذم دلناعاتي ت ل صغغغغغغص  39.2سففموم باللع   دإلتلى و  دلرص جات دلفي   غغغغغغفزوذ الى  ،تأوا دلناعات دلعاو 

ا  و ل ن    ،لإلنااق دلعامي تهمذددلر غغغغغغفتلوم سي وناسغغغغغغجات اليلي بعلم عيجفهم بفعل يغغغغغغها أت بفلا ض دإلبودب دإليصا 

فعل ل دلعني دلراليي انلئذ   غغغغغغفرص دلجزصي  سي سغغغغغغ اسغغغغغغفها دلصدو   إلى  رويو دلعني باا فصدض سفص اس دلليوم ل ع ع   

   دللديل   تدللاع   ي

 

  تفاقم المديونية العامة

سغغغغغغل دلعني سي دلر يدن   دلعاو  دلفي يتلب ال ها  و أو  دإل زاع دلعصب   لم  عفصض بلتدسس  نروي  بو و   دلجزصي   ت صها

دلزابس داسغغفه  يي سر  دلرعلوم أم دلع غغج دإل جص و  ناعا ها يفموم و  وص جات تويغغاعي  ا غغمصي  تإاانات د فراا  ي 

ت داسفثراعي  تبتض دلنظص ا  أهر   هذم دإلبودب إا أنها ي ص إنفا    تا   هم سي  ز    دلعلعي دلرال   لللتل ي أوا دلناعا

% سعج و  دلناعات دلعاو ي تهذد وا يا غغغغغغص دلنفائع دل غغغغغغلج   للليوم 8.9ول وم جيناع أي  330س   فعلا  2018لعام 

 تصعوب  سلدجهاي

 

يل  نرها ف  ى يزوعي جيوم دلجزصي  و  سغغغغغغصا   يد عو  نرها و   ؛  عل دنف اام ي و  705س ناع سي  إلى  2008  جي

ي أي برعلل سغغغغغغنوي ياوق دلرل اع جيناعي  را دع اعة سودئلها ي ل هذم (4)2018أياع /ول وم جيناع سي وايو 11501

ي ص أم دلليوم ا  عاج بزنرها سعج بو  ول وم جيناع أي دزجدجت اةغغغغغصي أ غغغغغعا.ي 553ول وم جيناع إلى  54دلافصي و  

% و  دلنا ع دلرزلي دض رالي ثم 7.5لة جيوم دلجزصي  شغغم   ،2007ساي اام   ذلك بع  فها وس دلرفشغغصدت دا فيغغاجي ي
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ت عما ا    دلليوم بالليو  %ي60سي     يفع   أا  فلزى  ،% ون 86.6ا لفيو سي دلعام دلناعي إلى دع اعة سنويا 

ن ا برجلغ ي  د يفضغغغر  جع جيناع   9480دلاصجي بالضغغغجج ناا نفائع دلرع اع دل غغغابقي برعنى أم دلليو دلاصجي دلزالي دلذي يعاجل 

دي 8215  جيناع 

 

 ،ي سي بلدي  هذم دلافصي2017% سي اام 8.2إلى  2014% سي اام 2.5تدع اعة ا    سودئل دلليوم باليغغاجعدت و  

ا  اس   ل غغغغغلدج دلاودئل س صغغغغغج  و  دل زم سي نهايفها  يغغغغغليص ناج لرلي  15 انة دليغغغغغاجعدت دلناز   لرلي  ا يوو   55يوو 

  ي سي دلعام دلناعي عيم  ز   أسعاع دلناج تذلك ب جب داع اام دلمج ص دلذي سف نل  دلاودئليلفتز فهاي تسفيجدج دلرل

 

% و  دلناعات دلعاو  لر يدن   دللتل  ثم دع اعة سي اام 0.9ول وم جيناع أي  54 انة سودئل دلليوم  ،2008تسي اام 

د دلرع اع دللتع دلمج ص دلذي  لعج  دلليوم سي % و  دلناعات دلعاو ي يو غغغغغ  هذ14.9ول وم جيناع أي  553لفجلغ  2018

 ي(5) دلراليدلعني 

 

لم يعل دلع غغغغغغج دإل جص و  دلعصتض تدلر غغغغغغاالدت دللاع     ؛ اج هذد دلعبت دلثع و إلى ظهوع  ال   ليلي بالت  دللزوعي

 أم دلعصتض دلزال    نعلب ا ع ا إلى جيوم ،أ غغ  إلى ذلك ا لإلنفاج أت  فى ل سغغفه ك بو للسس سودئل دلليوم دلعلير يه  وو   

ا   غغغز ا و  إيصدجد ها ليغغغال  د ف اطي ل سغغغنويا شغغغك س   أم و يدن   دلجزصي   ليغغغ    ي ورا اسغغغلدجهاسغغغ فزرو دلن و دلعاجم 

 دلليومي و بمث ص و  دليياجي دل نوي  لاودئل أول وم جيناع سي دلعام دلناعي(  20.6دإل  ال دلعاجو ي لم  هذم دإلوودل )

 

يفص ب الى  يديل دلعني دلرالي تدلليوم الي نفائع سغغغغغغلج   و  ب نها إ غغغغغغعا. دلعلعي دلرال   لللتل  ا  طصيق دنلااض 

 دا ف اطي دلنعلي للا دلجنك دلرص ييي

 

 تراجع االحتياطي النقدي

ا و   115أي وغغا يعغغاجل  ،(6)2014ول وم جتاع سي اغغام  6229دنفعغغو  نم دا ف غغاطي دلنعغغلي دلجزصيني و   يووغغ 

ياع  1716إلى  ،دلودعجدت دل غغغغغغلع   وايو/أ عاجل  (7)2018ول وم جتاع سي  وا ي ا سعجي تو  دلرعلوم أم  33أي  و  يو

اي تهذد هو دلزل دإلجنى  دا ف اطي دلنعلي سي دلجللدم دلناو   ينب أم يتزي دلودعجدت دل غغغغغلع   لرلي ا  عو ا    غغغغغع   يوو 

  للر فوا دآلو ي

 

م هذد دلفعهعص دلزاج تدل غغصيس تدلر غغفرص يعني  لني  لعي دلجنك دلرص يي الى دللسام ا  سغغعص صغغص. دلليناعي دإلوص دلذي إ

رعالن  دلعني دلرالي لص يي  را يا غغغغص  غغغغع  دلعابل    يهلج بعوي سغغغغ اسغغغغ  دلفثج ة أي عبج دلليناع دلجزصيني باللتاع دإلو

ل ورمن ا وعالن  دإلزو  دلرال   إا ا  طصيق دلر غغغغغغاالدت دللل ن  ي  را يفص م هذد لم يع ،تاني دلر يدم دلناعيي تبالفالي

 دلفصد س دنلااض دلفين   دائفراني للجزصي ي

 

 هبوط التصنيف االئتماني

 را  نل دللتل  اصد  و أوام  يغغولها الى دلفرويو دللاع ي  ،يةغغ ص إلى ولاطص سي داسغغفثراع تصغغعوبات سي سغغلدج دلليوم

 بةصتط وعجول ي
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ي تذ صت أم هذم (8) يغغغ صي و  )بي بي( إلى )بي بي( سغغغالب ي ل سفصي  دلجزصي  نل بوعز  يغغغن  آياضغغغة سغغغفانلعج 

لرفيديل الى دلعر ت د فرال الم  لعي دلجنك دلرص يي الى  لج   دلزلب د :دلنف ن   عما دلفودزم ب   وفشغغغغغغصي : أتلهرا

دلر غغاالدت دلرعصعي و   جو بللدم ونلا دلفعاتمي ت صا ت وج صغغعوبات للا دلجزصي  سي سغغلدج جيونها  :دإل نج  ي تثان هرا

 دي فى تإم بلغ سعص دلناج ثران   جتاع  

 

%ي تهذد يلل الى 80وا يعاجل أي ( 2  يإ رن  دلجزصي  جع   وصوو    لعها ) 2007سعل  انة سي ونفي   ،أوا ووجيي

وس نظصي  1إلى بي  2017سغغ و  دلرفشغغصدت دا فيغغاجي ي لمنها ياضغغة  يغغن اها الي وصدت ل يغغو سي ونفيغغ  اام 

سفرصدع دلعني سي دل نودت 35ي تيرثو هذد دلفصد س ن ج  وفلن    لعها (9)سلج   و فعجل    %ي تيعوج إلى  ناا  دلو ال  با

  س  دلرال  يدلعاجو  تالم ت و  دل  ا

 

 ارتفاع اإلنفاق العسكري

أي  ،(10)جتاع ول وم  1384بلتة دلناعات دلع غغمصي  للجزصي   ،  غغب ب انات وعهل سغغفو هولم دللتلي إلبزاس دل غغ م

 و  دلرعلات دلعال   الى دليع ل دلعالريي د% و  دضنااق دلعامي تهذ14.1% و  دلنا ع دلرزلي دض رالي ت4.1

 

ا و   لم  هذد دلرجلغ ا ينزجق  فى وس دلفعاعيص دلصسغر  ي يفع   بفعليصنا أا يعفيغص دلز غاب الى تزدعي دللسام بو ابل أيضغ 

بلتة دلناعات دلرفمصعي  ،جوع ناعات تزدعي دللديل   توياعي  دلزصج دلوطني ت هاز دإلو  دلوطنيي تتسق و يدن   دللتل 

هذم دضجدعدت دإلعبس  نا ع دلرزلي دض رالي ت8.8أي  ،(11)2018ول وم جتاع سي اام  3118ل % 31.7% و  دل

  و  دضنااق دلعامي

 

ن  يعفرل سي وص جا   إدلنهاز دلع مصي تدإلوني دلجزصيني ي ص إنفا ي أي ا ي هم سي دلينااات دلفزويل   تسي دلياجعدتي 

د سلج ا ص أي وجلغ يلي  يفث    ،الى ولييات دلر يدن   دلعاو  تسي  نه يد   الى دإلسلز  دلر فوعجيي لذلك ا الى ل ل    ث ص 

 دلنرو تيعوج إلى دع اام دلليوم دلعاو ي

 

سإم دلرجلغ دلرعفيل س تزي  ،% سعج30  تالى دسفصدض دنلااض دضنااق دلع مصي تدإلوني بالراهوم دلرذ وع أا م بن ج

نيغغ  سودئل دلليوم دلعاو ي لم  هذم دلاص غغ   ي ص ورمن  دلفزج ق ب غغجب دلفو ص دل غغ اسغغي دلةغغليل الى دليغغع لي  دللديلي 

دلريغغغغغغغاعي  سي هذم دلعزااات ي ص دضنفا    إلى  زااات  بنعوتدض ل ريي تبلا  و  دلعرو الى  لا    لي هذد دلفو ص 

 تل  دلفيلي إلزوفها دلرال   بزصق أيصاي نروي   زاتل دلل

 

 إجراءات معالجة األزمة غير فاعلة. 2

ابل و   زل و  ،إ صدتدت وزلجي تج  ع  لرود ه  دإلزو  دلرال  ي تبالفالي (2015-2018)يفضر  بصناوع ارو دلزموو  

 ولا ساال فهاي

 

 تعديل رسوم الخدمات الحكومية

أا  ص اس دإلاجات دلفي يفزرلها دلرودطنومي  :لم  دلجصناوع يضغغغغس شغغغغصط  : أتلهراتدلرعيغغغغوج زياجي  يغغغغ ل  هذم دلصسغغغغوم 

ي (12) ا الى دلرعلعي دلفناس    للجزصي  سي ونال  ذب داسفثراعدت دإل نج  أا يعوج هذد دض صدت إلى دلف ث ص سلج ا  :تثان هرا
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أي صغغغغا ب دإل ص أت دلرص بي تهذد  وزيس ي ص ااجل م دلرعني بلسس هذم دلصسغغغغوم هو دإل نجي ي ص دلر غغغغفثرص إس ،تبالفالي

 لألاجات دلعاو ي

 

 تخفيض المصروفات المتكررة لإلدارات الحكومية

سإم  عل يغغغغها يعوج بالضغغغغصتعي إلى  ز غغغغ    ،تهي دلرص جات دلفي   غغغغفزوذ الى دلع غغغغج دإل جص سي و يدن   دللتل ي تبالفالي

  ي(13)دلرالي دلو س 

 

أي بيياجي  لعها  ،2018ول وم جيناع سي اام  2159.8سعل بلتة  ؛ا ص اس هذم دلريغغغغصتسات سغغغغنويا  ،و  دلنا    دلعرل  

 ول وم جيناع وعاعن  بالعام دل ابقي 40.4

( %58.5نها   غغنو أالى ن غغج  سي دلجزصي  )أا ض هذم دلرص جات ياصغغ  لت ل أ ل صغغنلتق دلنعل دللتلي الى  غغصتعي  

 (ي14) دللاصدللتل  الى  ةن س دلفوظ   سي دلعزام  ث  ت ع  ،وعاعن  بلتل ونلا دلفعاتم

 

 تقليص الدعم الحكومي

د للو غغس دلرالي دلرفصجي أتصغغى  ،أسغغعاع دلزا   تدلرات تدلرودج دلتذدئ    فجنى دلجزصي  جام ت رن  إاانات د فراا  ي تنظص 

 ي(15)أيصا تيصا أم وا أ لوة ال   دلزموو  ي ص  ا. تابل و  إ صدتدت  ،صنلتق دلنعل دللتلي بفعل يها

 

ول وم جيناع سي اام  644.3إلى  2017ول وم جيناع سي اام  653.2هجج دللام دلزمووي و   ،  غغغغغغب تزدعي دلرال  

ا تيرثو  ،ي ا يفعلا  نم دلفعل ل إذم   غغغغغغع  و ي   جيناعي تبالفالي2018 % و  دضنااق 17.3ا ييدل دللام وص اع 

 دلعامي

 

أسجاب ا س اس    زول جتم  لا ض  إلم دللام دلزمووي ا يعو أهر   و    ث و فوا دلرع ة  ا  دلرص جات تدإلعبا ي  لم   

اي لذلك ،تبالفالي وو  دلجزصي  إلى عسس يلاو دلينلتق  م ، اضي دض صدتدت إلى دسف ات جديلي س يجدج دلو س دإلوني   زو 

 دلواي دلعام تزياجي دلف ي ل دلةعجيي

 

 شركة "ممتلكات" في الميزانية العامة

فنويس ويغغاجع ب زع ق هلس   -تلرلي سغغنودت اليلي- غغفزس مورفلماتم يلم  ،الى ي .  ر س دليغغناجيق دل غغ اجي  دللل ن  

إلم أعبا    انة  رول ي ائص بعض دلةص ات دلررلو   لها ياص  شص   ط صدم دللل عي ت فى ا يفضلم  ؛إيصدجدت دللتل 

ةص ات أصج  مورفلماتم  ،دلعني دلرالي  عصع إبعاج مورفلماتم ا  و يدن   دللتل ي تالى إثص  ز   دلرص ي دلرالي لهذم دل

ا صاس  ي بذلك لع  ي د يعضي بإ ،أعبا    جعدج   ج و  أعبا   سي و يدن   دللتل يد لذت دلزموو   صدع 

 

 :يرم  إبلدت و  ظف    ول  لتا هذد دلعصدع

 

ول اع  320يجلغ عأسغغرال  اةغغصي ول اعدت جتاع سعج )تصغغتص صغغنلتق سغغ اجي يل ني أ م مورفلماتمأ :المالحظة األولى

ل ي   ي   ؛(16)دل ن  ول وم جيناع سي  68ا ا  فعلا جتاع عأسرال  هاز  زص ل سفثراع(ي أعبا   دلياس    ي ل  ن ج ا 

 % و  دلعني دلراليي0.8ونها اةصي و ي   لر يدن   دللتل ي هذد دلرجلغ ا يتزي سوا 
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 ي(17)جتاع ولي  برجلغ ول اع  مورفلماتمإلم  ؛هذم دإلعبا   ماج  موم صوعي  :المالحظة الثانية

ل دآلوال ععع     ،اي لذلكتييجدج هذد دلضغغغع  سغغغنويا  ، غغغع ا  دلااال  ن غغغفنفع أم دض صدتدت دلرعصعي سي بصناوع ارو دلزموو  

 الى دلر االدت دلررنو   و   جو دل عوجي  تدضواعدت تدلمويةي

 

 المساعدات الخليجية ضرورية

د اع اام دلرليون   دلعاو  ت صد س دا ف اطي دلنعلي تهجوط دلفيغغغغغغن   دائفراني أصغغغغغغج   يغغغغغغول دلجزصي  الى  ،نظص 

دلعصتض دللاع    صعج ا توملا اي تب جب  ع  دلنهوج دلزموو   للفلا   و  دإلزو  دلرال    مف ي دلر االدت دللل ن   

 أهر   ياص ي

 

ا  لوة دل غغغعوجي  للجزصي  جار   ، عفرل دلجزصي  الى دلر غغغاالدت دللل ن   ونذ الي سغغغنودتي ت  غغغب صغغغنلتق دلنعل دللتلي

(ي تهنالك  عليصدت أيصا 18)2014بصيو/ن  غام أت 2011ول اع جتاع ي ل دلافصي ب   ينايص/ انوم دلثاني  2.8 لعم 

 بعل و  ذلك بمث صيأ ذهب إلى 

 

  فلذ دلر االدت دللل ن   للجزصي  ث ث  أشمال:

إاانات وجاشغغصي   غغفللم سي و اجي  د فيغغاجي   :والشكككل الثانيتجدئس ويغغصس   للام دلع ر  دلفعاجل   للليناعي  :الشكككل األو 

أي  ،أل  ب/ي  را أسغغغغغلانا 150ا  ص  جات ناز   سغغغغغعوجي   فعلق بزعو أبو سغغغغغعا ي للجزصي   ال ا  :والشككككككل الثال اليليي 

%ي انلئذ  زيغغغغغو 75% و  إنفاج  عو أبو سغغغغغعا ي تو  دلرفو س أم  ودسق دل غغغغغعوجي   صيج ا الى زياجي دلن غغغغغج  إلى 50

 ول اع جتاع سي دل ن  الى أ و  عليصي 1.5الى إيصدجدت إ اس   برجلغ  دلجزصي 

 

إذد  يغغغلة دلرناو  الى ذلك، يفز غغغ  دا ف اطي دلنعلي تي غغغهو سغغغلدج دلليوم دلعاو ي و  هذد دلجاب  يغغغج  دلر غغغاالدت 

أم دلر غغاالدت  ا  بليه ا  غغصتعي  لم  ساال فها  فو   الى عيج  دلرناو  سي إ صدت دضصغغ  ات دلرال   دل زو ي سعل أصغغج

 بلتم إص  ات ا  عالع دإلزو  بو  ف و آثاعهاي

 

ا بالزنم دا فياجي للجللدم دلرانز ي تبالفاليدا فياج دلجزصيني صت ص  لا  س  ي هو الى هذم دإلي صي ون  دلر االدت  ،د   ا

ا و  وةا و و  ب نها دلعني دلرالي دلريو  سع   دإلوص ؛دل زو ي لمنها  عاني أيض  دلذي  علها وضزصي للع ام بإص  ات تد

يافصض أم  موم و غغاالد ها وةغغصتط   ،دلنزاق شغغرلة إجيال دلضغغصيج  الى دلع ر  دلرضغغاس  )دل غغعوجي  تدضواعدت(ي لذلك

 ؛دلر االدت دللل ن    فى تإم أياعة دلرناو  سي دلع ام باضص  ات دلرزلوب    يلم  سف د وراثل يب م  جذل دلجزصي   هوج  

إلم الم  يولها الى دللام يعني دنه اع د فياجها توا يفص ب ال   و  دلفللي ا  سعص دليص. دلثابة للليناعي تهذد بزل 

)أي سك دع جاط  ذد   يزص يهلج دل غغغغغ اسغغغغغات دا فيغغغغغاجي  للتل ونلا دلفعاتم دلفي  لةغغغغغى و  دنفعال التا دلفعويم إل ها

  ار  ها ب عص ثابة وس دللتاع(ي

 

 غغغغفزق الى دلجزصي  جيوم سغغغغف   2018ساي نوسرجص/ ةغغغغصي  دلثاني  ؛الى دللتل دلرانز  وصدااي دافجاعدت دلفو  ةتيفع   

 لذلك يفع    عليم دللام  جو هذد دلفاعيخي ؛(19)جتاع ول وم  750  رفها 

 



 8 

ا و  زدتيف   أم  صجي دلو غغس دا فيغغاجي ياضغغي إلى  صدك  :الزاوية األولى :تللر غغاالدت دللل ن    ودنب سغغ اسغغ   أيضغغ 

 فعلق بالع    ب   هذم دلر غغغاالدت ت يغغغاع  :والزاوية الثانيةشغغغعجي  زصص الى  ااجي ي لذلك ا وناص و   عليم دللامي 

إلم  ؛دت هذد دلزيغغغغاعي تلم  ا   غغغغفز س دلرناو  دلو و.  غغغغل دلزيغغغغاععت  ص   زصي سررا ا شغغغغك س   أم دلجزصي   ضغغغغص  

م دللام دلرالي وفعلج دإلشغغغغمال دلذي  زيغغغغو ال   و  دل غغغغعوجي  أ جص بمث ص و  دلرماسغغغغب إإذ  ؛ا سغغغغفموم ساج  ي غغغغائصه

 دا فياجي  دلفي  زععها وس  زصي

 

 خاتمة

 فزلب دإلزو  دلرال   للجزصي  إااجي دلنظص سي دل  اس  دا فياجي  بصوفهاي تيفم ذلك ا  طصيق دلف ث ص الى إيصدجدت تناعات 

 دلر يدن   دلعاو ي

 

بات و  دلضغغصتعي سصض  غغصيج  دلع ر  دلرضغغاس  أسغغوي بال غغعوجي  تدضواعدت تدسغغفناب  لعصدع  اجي  ،سر    ث دضيصدجدت

دلنظص ا  دلنن   ي تابل  جتل ونلا دلفعاتمي  را ينب  زج ق  صيج  ب سعاع وعفلل  الى جيول دإلسصدج تدلةص ات بتض   

ا  شغغص   مورفلماتم دلعابضغغ  تداسغغفااجي و  أوودلها ل غغلدج جيونها و   ه  ت ز غغ   دإلت غغام ا و  سف  ول  دلفللي  ل ا 

 دلرال   لر يدن   دللتل  و   ه  أيصاي

 

س  فو ب بالرعام دإلتل إيناج  و سصيس تسااو للفو صدت دل  اس   دللديل   دلفي   فني. أوودا   ،أوا  عل ل دلناعات دلعاو 

 ؛صتسات دلع غغغغغمصي  تدإلون    ا و بإااجي دلفودزم إلى و يدن   دللتل  ت ذلك إلى دلر يدم دلفناعيطائل ي إم  لا ض دلريغغغغغ

 انلئذ ييجدج دا ف اطي دلنعلي س ص اس دلفين   دائفراني ت عوج دلثع  برال فها تس اسفها دا فياجي ي

 

 يبا ث سي دا فياجدت دللل ن   -صباح نعوش*
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