
 

 

  

الجباعي الكريم جاد  

 

 

 
 مركز دراسات الجمهورّية الديمقراطّية

www.drsc-sy.org 

 

 

 اقتصاد سياسي تحميل

 2015 - أغسطس\آب

 ة في أثر الصراع في سوريا عمى المجتمعدراسات ميداني  
 



 مركز دراسات الجمهوري ة الديمقراطي ة                                           تحكمها التي والقيم االجتماعي ة العالقات في الحرب اقتصاد أثر      

2 
 

 ة في أثر الصراع في سوريا عمى المجتمعدراسات ميداني  
 
 

 االجتماعي ة العالقات في الحرب اقتصاد أثر
تحكمها التي والقيم  

      (2)  

 

جاد الكريم الجباعي            
 

 

 

 

 

:استشارة  

 واألبحاث للدراسات السوري   المركز مدير البني، أنور األستاذ

.القانوني ة  

الديمقراطي ة الجمهوري ة دراسات مركزرئيس  سالمة، يوسف د.أ  

 

 

 على الغالف للفنان عماد رشدانالرسم                                  

 

 

 الديمقراطّية الجمهورّية دراسات لمركز محفوظة الحقوق جميع

 جاد الكريم جباعي
كاتب وباحث سوري، مهتم بالفكر 

 السياسي.
 



 مركز دراسات الجمهوري ة الديمقراطي ة                                           تحكمها التي والقيم االجتماعي ة العالقات في الحرب اقتصاد أثر      

3 
 

 تمهيد 
ًددلخ  لح  يددم ّملل  ّّ  لحالحددل لحيدد نّمل اً خاددًل اللّتددًل حرتتدلّ لحاددنال مالتجددل الددك لحا تُقد
ًدد لّن لحًلّّمدددل  ددل تادددن  نً انمددل الًجمددل ت ن دددل لح  ددلحان ا نددمك لحددّد يل ا   ددٍّ ّلالددي  دددير ًامددل ًًّ

مّ  ّدددنّمل  لحًاييدددلل لحنيددًد ل  لحطلردددلل لحن ّددد نّملل  ت امممدددل ااددد  ل،اتدددل  لحاننددددٍّ  ًددددلل لح ل  لحًاظ
ّ  الّ لاددد    تاددن  مدددخ   ًددل الددّد ر ا  تدد ًددلي لحقتلحّمدددل  لحج ايددتّمل  يمنمدددلل ندمددل ًملا  تً مددي لمال
ًدل  م   مل لحرتتدلّ ّ نتد  لحطنم مدلل ن ّد تدًن لحت ن لل  ٍّ ظن ٍل ًاٍّّّة  ّن ٍط ًاّّةل م دلّ  ن ّد

تًع اّلط  لحرتتلّ    قًل حجدلمل لحتٍّ مت اللمل ًك مخل لحاّلطل  لحتٍّ الننت  لحانال  متلنع لحًا
 تتاّّ ننامل لحًاتًع لحً اٍّ   ال رلت  لحّلالجّمل  لحاللناّمل  اظلً  لح ل  

ًك اننز  ا   لحالت ل  ٍّ لحالحل لحي نمل  املك8 لم ي اك لرتتلّ لحانا  لك لحًنّا 
ًديل  لحتا دمن 3741لحً ّاد  ،يدتنلتمامل لحيدجطلل ًادخ الدل   ل حً لامدل اّ  الّد لٍك ريدنل مجٍّر ًات

حتانمددن  جيدددطمك  الحق ددلإل الجدددي ل،ًننملحمددل  لحتدددمم امل  لحنا مددل لح ننمدددلا   لح ددلاٍّ اك لحادددنا 
ًددعل نتددد نٍة ايليددّملل ندمددل رال ددلال   لحيدددت  لن  ّدد لي الجددي لحًات ّة لم لحً امددل مددٍّ اددناد ًت ددّد

ل  الجّد   ًّ ًدل يد ك ايددك لحاقمدا8 الحات دلن لحل لدلي حًتدلّن لحيدجطل  لح ددن ة ن ن لتد   رد ة الًجد ل ا  
ًدل م ادٍّ نلحل دي اك الحيمليدلا  لادل ليددتًنلنًل حجادنال لحتدٍّ نناتمدل رد ةد اليد نّملد يددمطنل   لحقد ةا  
ًدًلل  اك لحادنا لحالنمدلل ًادخ ننمدع الدل   الجي لحّ حل  لحًاتًعل ان يل َي االنىال ح  ت ك اننّمًل ّل 

ّد حتجك  1133 لحيمليلل ن  س ًأ  ن  ج ز متز  ح ي الت تّمل لح  ع لحي ن   تتاجدي  دٍّ لًتّل
لًّل حجيمليدلل  الجددي لحيمليدل نتددلتمل  ًددأ  ن  جد ز متز  ال يدد  الجدي لحاددنال نتدلتمل لًتدّد لاطندل  

ك   ل مً ك لحق ي رك لحانا مٍّ لحرتتلّ لحيمليٍُّّ حجيجطل   اننًل  ً 
ّدددددنطل  ردددّد ليددددتّالل تجددددك ل،يددددتنلتمامل ت ددددالم  امددددلز   8 لحاددددمش  لح لحيددددجطل لحًن ددددز  

ًدددلل  ّمل  الحًاظ  لحًالددلننللل الجدددي ايدددلا لحّ حدددلل  يدددمطنة مددخل لحامدددلز الجدددي لحًاييدددلل لحنيددًد
ًدددل ليدددتّالل  ّدددك  لحادددلال     ّدددلطمل   قدددًل ،يدددتنلتماّمل لحيدددمطنةل ن امممدددل لحال ّددد نّملال  ت امددد  ا لح

ًدك رط   مّ لحاملز  ٍّ اًمع ًالحل لحاملة لحاتًلالمل  ام لل ل اللدلإل لح دلًجمك  مد   م دنلّل  لع
لحًيلإلحل لحقلا اّمل الك لحانل   لحتٍّ منت ن امل  ٍّ ا الإل تأّمل ا لاندلتم ا   رّد نّمادل يدمنة لحامدلزل 

ًددل ازمدنلك   ًد لّن لحًتلاددل  لحًً اددل 3745ًادخ مزم ًدك ت ن ددل لح ل لحددن مس  لالملتملل اك لحمّد (  تدّد
ّدددنمل لحًتلاددل  لحًً ادددل  لحًاييدددلل  لحطلرددلل ّددد نّملل مددد  لحالددلظ الجدددي لحيدددجطل  لحن ًددلل لح  لحًاظ

   ًلك ليتقنلنمل  ليتًنلنمل 
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 شخصنة العالقة بين الفرد والدولة
م  لحيمليٍّ   لمتي  ٍّ لحّ ي لحاّم ل اك ال رل لم نلّ نلحّ حل مٍّ ال رتم  نّ ي  اّ 

دددددلل  ا دددد نم   دددددٍّ لح ددددلح ل ا دددددنلًّل انل ددددن  ًّ  اادددددنلنًلل ًيدددددتق ٍل  لمال رددددٍّّل  امدددددلتم  لحا الّمددددل لح ل
ًلنيددددل  ًددددي الجددددي تاقمددد  خ لتمدددد  ً  ًدددك لح  ًدددد ك  ددددٍّ ًاييدددلٍل اّم ددددلل تًّ ددددام   يدددتقجمكل ماتظ  ً
انمتم ل  لحتًّتع ناق ٍ  ًّاّمٍل  يمليّمٍل ًتيل مل   مٍّ ال رلد ً يلطل نتاظمًلل لحًاتًع لحًّاٍّل 

ًدددلل لحط الّمددددل لمالدددنى   لحّ حددددل ح تُ دددّنل لم ددددنلّ   حيدددّمًل لحاقلنددددلل  لمادددزلا لحيمليددددمل  لحاتظل
ًددددد لطامك  ًدددددل لالددددت لل ندددددي نتددددلتم  ً لطادددددلٍل   ًدددد حتم  لحًالتجلدددددل ام ا نأّاللتددددم   تدددددللتم  ً 
ّد لي لحتدٍّ تتالدخمل لح  ردل  ل  دشك لم ًدك  د ل تيل مك  ٍّ لحاق   لحًّاّمدل  لحيمليدّمل    ًتيل ملٍل ً 

نمك لم نلّ االيم   نمك لحًاييلل  لحً يطل( نمك لم نلّ  لحّ حل تا ن  ٍّ لح  رلل لحاتًلالّمل 
 لحتٍّ ماتً ك رحممل 

ّددنةد  ّددلنمل  دشك لح  رددل نددمك لحلدّن  لحّ حددل ال رددلد ًنل ًدل  ددٍّ لحالحددل لحيد نّمل  لحاددلحل لحً ا
ّددددمنة  ة  لح  ّددد لي لح يدددمطل لحتقجمّّمدددل ًامدددلل  لح ل جدددل لحًًتددّد ًدددك  ادددّ  لم  ّالتدددّملل الجدددي لحدددني  

 لحاقلنل  لحازا لحيمليٍّ   يمنمًل ًك لحتاظمًلل لحاتًلالّملل رح  لحطل للل ا  لحتقجمّمل لحًاّ لل 
اك مخ  لحتاظمًلل لح يمطل اللازةد  جمًل الك اًلمل ا نلّمل ًك تدّ ي لحيجطل/ لحيجطلل لحّالتّمل 
ك  دّ   دشك ال ردل لم دنلّ نلحّ حدل   تال زلتمل الجي انمل لم نلّ   نلًتم   اق رم   املتم  ام ًل  ً 

خالددددلكل تالدددك رحددددي  ًددد ال    لاتملزمددددل(  ال ردددل ال دددد ع  لع ال رتدددمك ًتالر ددددتمك8 ال ردددل تن مددددل  ط
 تاّّّلك الملنلل لم نلّ  ت ّمقلك لحالال  الجمم   

ًددك اّ حدددل لحن دد ا  يدددجطل  إلًل  ّ  نددمك لحّ حدددل  لحيددجطل  لحاظدددل  لح ددل ل نددّد ّددل لحاددّد خ ت   لع
ّدتنل ٍّ  لحدخ   دن  ٍّ  لح ّد ا نلحاّمّد  لحادلنل رحدي لحازا لحقل ّ  لحيًّمل(  لحاظدل  لحقدً  ض الجدي لح

ًدلالٍّ   لحرتتدلّ    ّدلط لحات ّد لي لحا ي اًمدع ا ًّد اي نمل لميّا  يجطل لمامزة لمًاّملل لحتدٍّ ت
ًددددلالٍّّال  دددددشك  ي الرتتددددلّ لحيدددد   لحات ًّ لحمل لحًاليددددماا لحًيدددد  لحيمليددددٍّ   لح قددددل ٍّّل  اظددددل  انايدددًد

ل نليدتقطلاٍ  ًدع لحّ حدل /  دّد لحّ حدل   رّد لا  دس مددخل  لح  ردل ندمك لم دنلّ  الحّ حدلا لّتيدًد ادلّر8 
ًددددك امدددددلل  ًدددد لحمك  لحً لن دددددمكل  ًل نددددمك لح ًددددلالٍّ  تللتددددً  ادددددلّّ لحيددددتقطلال الجددددي لحتددددد مّ لحات
 التنملٍل اّمًّةل ًك ام  لحّ يل تتًلتي ًع لح تنملل لحتقجمّّملل  تّّمل رحي مخ  لحامل ا  

 تجكل ًك امل االنى 
ّ لحانا ك   ل  شك لرتتل ل ا  لحرتتلّ لحيمليٍّل حجيجطلل م  ًل ماّّ اتما لحً لحمك ً 

ل ال رددلل ل،اتدددل   ًددك  دد ل ّل  ًددك لحادددلتد لحًاجددٍّّل  مادّد ًددي ل،اتددل    ًددك لح ددن ة  ال ل  لحً لن ددمك 
ى ريدددملًم   ًدّد  لح  رددلل لحاتًلالّمددلل ح ً رددع لم دددنلّ  لحل ددلل لحاتًلالمددل الجددي يدددج  ل،اتددل ل  

يددملًمل  دددٍّ الًجمدددل ل،اتدددل ًدددك ادددنمتم   لع ًدددل مايددس حتانمددّد لم دددنلّ  ًددلالٍّ    مدددخل نلح دددنط    لحات
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 اق رم 8 لحً لح ك متالّج ك الك انمتم   اق رم    نلًتم  ط الًلل ًقلني لًتمدلزلٍل ًلّّمدٍل ً  ا ّمدل  
ًدددك ًًلنيددل ادددنمتم   لحتًتددع ناقددد رم  تاددل طل جدددل لح قدددلال  ًدد ك   لحً لن دد ك  لحًللتدددج ك ُمان

ند ،ايدلامل لم دنلّل  لحخ  رّ متي رحي لحقتي ًدل مّد ا  لحً ل  ٍّ ارنمل لحًاللننلل    ٍّ لحالحمك  
ًددلل  لحًاييددلل لحتقجمّّمددل  لحتقجمّّمدددل  متاجددي  ددٍّ تدددنمنم  الددك خ لتمدد  ل،ايددلاملل يدد لإل  ددٍّ لحتاظم
ٍّ تنلالددًلل رك حدد   ًدً  ًددلالٍّ لح  ن ًات لمدل لحات ًدي  الًجمددل ل،اتدل ل لحتددٍّ م دًد لحًاّ دل ا   ددٍّ لح 

ن لحدّد   ليددتنلال مدت َش   لحمدد ك لحقمددن  متادل ز  رحددي امّد ًّ ًدل الن دد  ًتدطلي ااددلز ل مت د ّنل  
اددددد   ددددل مًّ ددددك لحتتددددنل  مدددد ل ً  ًدددددل  لحاتددددلالل ًًّ م  لحقم ّددددٍّإلل ا  الدددّد امددددلة لبالددددن نلالتنددددلن  ح 
لحالتنلل لحًّن ط نشايلاّمل ل،ايلكل  ًل ماّ   ٍّ ال رل لح تنملل نأال ل مل   مّتيع اطلرد  

ن لحل دن  ي مدّد ّدًد ًددل متالددخ  دٍّ م ن اقدد   لحً لادل  لحً لطاددل    ّددنلا   الدمم   مدّد ن طلرددلل لح  مدّد
ي ندد   دٍّ اددن ا  ًددل ايدنلض لح تدنملل ا  لحيددتنّلّل ُم دال طدلنع تا مدي ل،ايددلك رحدي اّلة حالّ

  (1 لحال خل نلالتنلن  لح رّ  لحخ  مدخمملل ا  لمّلة لحتٍّ تنّاي لحيجطلك  تالّ  اينل  
  ٍّ ًددددً  ح ًجمددددل ل،اتددددل   لحًاييددددلل ل،اتلاّمددددل  لحالًّمدددددلل ا   ددددشك  دددًد ن لحًاتدددد ى لح 

ًدل  -لحًات ى لحًاتً ٍّ   ل مد   ل نلحت ز  لح ن ن   ندمك لحًاتً دٍّ   ل،ايدلاٍّ  ل،ايلاٍّ  ا  لحا الٍّ 
مي  لح  رلل لحاتًلالّمل نمك لم نلّ  لحاًلاللل نلمالامل  لحيت  لن  لحاّعل  م  لحاخن لح ًم  

لحًًلنيلل لحمًاملل  لحقتي  لحتً مي نلحا    لحيتتلال  لحًًلنيلل لحّل الل لحخ  تتدّخى ًا  
انلرمدل  لحتاددلن نًات ملتمدلل  مد  لحاددخن لح ًمد  ام دًل حتننمددن   امدا لحنمد ل  لحًاددلي  لحتالنمدل  لع
ًدددلكل  ّمددلل تقددع  دددٍّ  ددي  ً ددلٍك  ز ّددنّمٍلا  لاانل دددلٍل  ّن مددخ  لحًًلنيددللل نلالتنلنمددل ًادددّن ااالطددلإٍل ن

ل مّيُّ الجي ليتايلامل     نينل لحًالزنمك حمخ  لحل ل ا  تجك  ٍّ الّ  ًالينل ًنت نمملل ًًّ

 هدر التواصل االجتماعيِّ واإلنسانيِّ 
لحيمليٍّ  لحالّ ل لحخ   دلك الل مدًل ً  ن تدًلل رندي  -الجي لحني  ًك لحيتقطلا لحاتًلالٍّ  

لالان  ٍّ ننمع خحك لح ل ل  لال ل ي ى  ٍّ ن ض اّ لي لحً لن ل لحًاظًلل  لحخ  1133الل  
ك نددددنطإل  ت  ّدددنل رحدددي ال ردددلٍل الددددلننٍة حجنادددي لحتقجمّّمدددلل لح ل جّمددددل  لح  ردددلل لحاتًلالّمدددل تتادددّ يل  لع
ّدددنلا   مً دددك اك م دددزى لحدددنطإل  ّدددلنلل  لح ّدددل نّمل  ل، اّمدددل  لحًخمنّمدددلل  حيدددّمًل  دددٍّ ا يدددلط لح  لح 

اييلل لحيدجطلل  مدٍّ آحمدللد  لحت ّ ن رحي آحملل لحتطللإلل  ٍّ لحًّلنس  لحً  لمّ  لحالً لل ً 
حدي  (2 تيدتاّ رحدي ً دلممن لحد حإل  لحندنلإل ًدك امدل االدنىل  لع ّدنةل  ًدك امدلل  لحًال دل لحّالتدمل لحًنل

                                                                 

لن لحنم ددلإل  نمدددن لل  - 1 ل 1113ًتددطلي ااددلز ل ل،ايددلك لحًمددّد نل ّنليددل تاجمجمددلل اليدددمل لاتًلالمددلل لحًن ددز لح قددل ٍّ لح نندددٍّل لحدّد
  33ص 

لمل رحدددي يدددل ن لحناددددي  -  2 مدددخ  لحً دددلممن حميدددل ًقتددد نة الجدددي اًلالددددلل ل،يددد   لحيمليدددٍّل لحتدددٍّ تأالدددخ نت دددلحم  يددددمّ رطدددال ندددي تت ددّد
 لح تن مل 
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ًددل ت تددل نلميدددنة  ًددك امددٍل  لح ددلل الدد  ة الجددي تددأ منلل  ل ا  لحتنيمددا  لحتنممددال  لح الدّد  لح المدّد
ًدددك ا  لح اال رّمددلل ا  لحتدددٍّ ح تنتددددٍّ يدد ى ًتدددجاتم تددجال ا نلّمدددلل  تتاّتدددي  ل لحاللّتدددلل ً 

 ًيا حّمٍل لاتًلالّمٍل  اال رّمٍلل  تاأى الك ا  ًّلن ل  ٍّ لحًالي لح ل   
ًددل  ًدٍّ   لحيدجطل لحالال ًدك لحاظدل  لحيمليددٍّ   لح قل دل لحيدجطلاّمل  لحاظدل  لحت جم  رّد ايدم   دين 

ظدلمنة الميدنة لح اال رّمدلا   ايدنل حنالي لحّمكل  ٍّ ّالتال لح  رل نمك لحلّن  لحّ حلل  ت ّيدع 
ًددل  ًدعا اماددًل آالدنل  ًدك لحًات حددي اادزع لحيمليددل  مدخ  لحظدلمنة رحددي الح دز ل الددك لحيمليدلا امادًلل  لع
ًدل الجدي لحيدجطل لحيمليدّمل  قدطل  تنن ددل  ّدد ا  قدطل  لع ًدع  لح ًدل الجدي لحًات م ادٍّ رحقدلإل لحًيدا حمل ر

ًدددٍّ   لحيددددجطل لح ًددد ن   لح قدددل ٍّ   لحاظددددل  لحت جم امددددل لح م ح اٍّّل ً  اييدددلل لحتجقددددمك لممددّد ت جمًّمدددل ً 
 لمازلا لح قل ّّملل ًك لحًيا حّمل 

ًددلالٍّ  ل،ايدلاٍّ  ح ًجمددل ل،اتددل ل   ًددك  ًد ن لحًاتدد ى لحات ّددمن رحمد  االدد  ل  ًددل ا  ح دك 
ّدنلا  لح مد يل  ايدنل  ًدك لح ّدنماًل  ليد ًل  ًدل ايدنى   لك مجد   مخل لحت اد ل  مد ل الجدي لمنادال 

ّمك ًلّمًل    مجل ًك لحّلنللل نلحاالنلط  ٍّ االًلي لح الل  حيّمًل   لد  لي لد ًك لحّنلا لحًمًّ
ّددنلا لحظددديا ًدددك  تدددلم  ًتددطلي اادددلز  ندددد ا    رددّد اّى مددخل رحدددي ت ّيدددع لرتتدددلّ 3ً  ا مددًلل ً

ًدددك  لٍّ  نمدددنٍة  ًدددك ًتدددلّن لح دددمشل مالددّد نًل  ل لًتمدددلك لح ادددل لحًًأيدددس ًتدّد قددد ل  دددّد لحاددنا  ت ًّ
تّنًل ًك ًتلّن لح ن ة  لحيجطل  لحً لال لحاتًلالّمل مًنلإل لحانا  نطلاتم   لم نلّ  لم ينل ً 

ًدددل  ل رددمًم  مدددٍّ لحقدددم  لحال  ل ا ح دددك  مددداحإل يددجطل/ يدددجطلل  ددد   لمالددنلل  لحقددد لامكل  يددّد  يدّد
ّدد نّملال  دد   أييددتملل  ددٍّ الحجاددلك لح ّددنمالا ً  ًددك ت ّيددع ظدلمنة الح نلحل دي   حددمس اّي الجددي خحددك 

اامددل يددجطلٍل ًطجقدددًلل ً  جمددل ًاييددلل الادددل  امدد ش ّ ددلع ًقلنجدددل ااددمش لحدّد ل ع لحددد طاٍّّال ً 
ّدلطمل لحرتتدلّ  لحالدلص   د  مً دك  تدي ال ردلل لحقد ة لحًيدتاّ ل الددك  ً  دلّّةل ح دير ًامدل ا
ّددنة  ددٍّ لح  رددلل  ّددملل لحًيددجالل  ح مً ددك لحتدل ددٍّ الددك آ لنمددل لحًنل ّددلط لحرتتددلّ   حجًمجم لحا

ددلل ت مدّد تدمليل لحرتتددلّ لحيمليددٍّ  حجًاتً ددللل  تلددنض لحاتًلالّمدل   لح ازلالددلل  لحاددن ا اللًّ
ّدددن ط لحدجندددلل  حيدددّمًل لميدددجال  ة ر لًمدددل تددد  من  الي  لح دددن ةل الجدددي ايدددس اّمدّد ًل حجددّد ت زم ددًل اّمددّد

ل تمليل لح  رلل لحاتًلالّمل الجي لحًنّا خلت      لحًقلتجمكل  ت مّل ًك   ل
لل لحات ي الجم  ًك لحاملل لحنلالمل  لحّلالًلل  شك لحًلي  شخل  لك حجي ال ًتلّن   آحم

ًلل  مدد زع   ّ ًددلي لحًًأيددس ًادّد ًددل  دلك لح لّم    ح ًددي لحاددخا لحددن مس حجًقدلتجمك  زمددلّة االدّد مد  الل
ٍن آالدددَن  ًددك ًتدّد ّل    دد  ً ددلممن مددخ  لحاًلالددل لحًقلتجددل ا  تجددكل    ددد  لحًنلتددا لحتاظمًّمددلل  دد  ندد

ًددلي لحددخ  م ددج  مدداحإل نأاليددم  الددك طنمدد  لمتددل ى  لحالدد للل حاددخا لحًقددلتجمك مدد  لح ً ددك اك مات 
                                                                 

ّ لح ددلاٍّل لل ًاجدل لبمددًتدطلي اادلز ل  دد نة لحّدنلا  تا حتمدل لح قل  - 3 لن لحت دد مكل ًّّد ل لح ّد الدن لحلتددجملل ّلن لحيدلرٍّل نمدن ل ّ 
ل ن ّمل  16ل ص 1133النمل   ً 
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ًددد لّ  امددل  ّددلإل  لحيددط   لحامددا   لحت لددمش(  لحيددنرل  لحتمنمدددا  لحًتددلانة نلحدددخلإل  لحدّد لإلل ً   لحنت
ًددك  ّددنماًل  ليدد ًل  ّددطل يمدن اال رّمددٍل تددلنل تددّخ   ّددأ لرتتدلّ لحاددنا ًماددًل  اا ل،يل دل   قدّد اا

ًدددددك اتدددددالا لحًاددددد ل لحتالنمددددل ا  تّادددددلن لح نندددددلل  تّادددددلن لح يددددطلإل  تادددددلن لحتاز دددددلل يدددد   لإل 
ةل  الدّزز ظد لمن لح يدا يمدن لمال ردٍّّل لحتدٍّ ح  لمنتللل  أاّأ ًك  َ ل ال رلل لاتًلالمدل اّمّد
ًددددك  ًدددلد رح الجددددي ال ردددلٍل يمدددن اال رّمدددٍل نددددمك الحًادددتدا  لحًيدددتمجك  ايدددنل  مً دددك اك تقددد   حمدددل رل 

منمل ح ت ًد لّ ل،يل دلل  االدنى ح تتددأني لحًيدتمج مكل متد ا تقّد ّدنلإل لحيدجع لحًام ندل   تد ّنع الدك 
ًدددك    ّّ الددك ّ دددع لمتددل ى  لحالدددّ لل حتاقمدد  ًتدددلحامل  اينل ددملل   لح دددل ح تنددلحٍّ نمدددخل  خلك  ت دد

 طنل ع لمً ن 
تددد   ةل تتًادد ن الجددي ًاظً   مددخل م اددٍّ اك لرتتددلّ لحاددنا م حّدّد ال ردددلٍل لاتًلالّمددًل اّمدّد
لمال رّمل لحاللّتل لحًاييل الجي ًاط  اانا رخنةال ناًمع لحً لممن  اتاّ  مال الك لحًقلتجمك 
ي نم دلتم  لحال دال   ل ميًّ لحي نممكل ًك ًالتجل لحًّلنا  لحتالملل لممّم ح اّملل  اينم ل ً 

ًدك  لال  ددٍّ نم دلتم  لحاتًلالّمددل   ل  ددشك آ دلن لرتتدلّ لحاددنا ح تقتتدن الجدي لحًقددلتجمكل ندي تاّد  د ل
ّدددددنة   ًدددددك يمدددددن لحًاالدددددنطمك  ددددٍّ لحقتدددددلي نتددددد نٍة ًنل ي ّ ل دددددَن  ليدددد ًل  ّددددًد  لح قل ّمددددل  لحيمليدددددّملل  ت

ناملت ل   لحيتقطلال لحخ  اّنال رحم ل م ّحّ ال رلٍل لاتًلالّمًل ر لًمل لحتّّلٍّ نلبالنل  لحيتملال
   ً  الك انمت   اق ر ل  لحنينل  ٍّ لح أن  لحاتقل  

ّ  ا  خلكل  لحامددلة  ن لحًاتً دلل  قدطل نددي تدمنمدل رحدي مددخل لحاد ًّ لحادن ا  لحازلالدلل ح تدّد
المعايير التي  وفق جديدةا  خذ أشكالا ، وتت  ولكنها تتكي ف ،لحرتتلّّمل ح تت رل ا  تاتلٍّ  ٍّ ا ال مل

  (.4)ة المرافقةة والمؤسسي يفرضها النزاع، والتغيرات الجتماعي 

 اآلثار المباشرة القتصادات الحرب
الك مّ ٍة الًمقٍل ندمك الدلح  لحيدجطل  ندمك  1133 ّلل ًانملل لماّل ل ًاخ ننمع الل  

يدتم ك  لحتندلّي لحًاتًعل نتلت  ايًًل لاتًلالمًلل متّّ ي ايما  لحاٍّ ًك ال رلل ل،اتل   لح
ًدعد ردل  د نخلتد ل  ل اك الدلح  لحيدجطل ًات  لحتّل يل نلحً اي لح ليع حمخ  لح ًجمدلل لحًت لًجدلل اتدي نّد

ًددد لز ا ًدددع لح    نددخحك ت ددد ك آ دددلن لرتتدددلّ لحادددنا (5 اطجقاددل الجمددد   دددٍّ ًقلنندددل يددلنقل تدددلل الحًات
اامك لحًاتًع لحًّاٍّل ًك املل ًتلل تلً نمك  ير ًك الحًاتً مكا8 لحًاتًع لممجٍّل لحخ  ماًي 

اتًع لحيجطل لحً لز ل ًك لحامل لحًقلنجلل  نمك ًاتً لل لحيجطلل لحطلن ل ام ًل   ً 

                                                                 

 ت ن انمددي ًدنز  ل  نردل الجلمددل يمدن ًاّد نةل ًقًّددل حجًن دز لحيد ن  حنادد   لحيمليدلل نًّّد   لطجددع الجممدل لحنلاد   مددٍّ ّالدك لحد -  4
 ل حّم  ظًال  

ّ ادلّ لح دنم  لحانددلالٍّل لحًاتًدع لحًد لز ل الجلمددل حًدل مادن   ددٍّ يد نملل ًاجدل الًددنلك حج جد   لحاتًلالمدل  ل،ايددلامل -  5 ل لحًاجدّد 5ل لح ّد
  331ل ص 1132ل ّتلإل 1
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خ لاالنطدددل يلحنمدددل لحاالندددل لحيمليددددّمل  لح قل ّمدددل لحتقجمّّمدددل  لحتقجمّّمددددل لحًاّ دددل  دددٍّ اادددد لإل   لع
ًددي  ددين ًامددل نلتاددل حل الجددي ًال نمددل لحًتالر ددلل لحتددٍّ م  ٍ  ً ددل س حرالددنل الجددي لحاددنال  لاادّد

ل ال رددلل لحقدد ة  ًددل الامدلل اتددي يدّد ّّددل لحتددٍّ اا ًددلا  لحًاييدلل لحم ًددك الحتالحلددلل لحًجد لحدني  
ّدّ جل يددقلًل يمليددمًل   قل مدًل  اال رمددًل  طم ددًل  ًدل نمامددل ال ردلٍل تددلنمل ا  اّاددي رحدي لحتددلنملل    م

ًددل مددخ ًددلل ان ًددك ااددي لحانمدددل  لح نل ّددلنللل لحددخمك مّنددد ل  ّددنلا  لح ًددك رددد ٍة حج ًددع    لحاالندددل لحًات
ل   يددددلن لماددددّد تددددمن ل ً  ًددددع ً  ً ا ّمددددٍلل ملتددددنض اك ت دددد ك خلل ا ددددٍن رماددددلنٍّر  ددددٍّ ًيددددلن لحًات
تمنملل  ا مل تّظممل  تا نمل رحي تّظٍّ لحيجطل/ لحيجطلل  تا نملل اتي نلل ًل تنقي ًك   ً

ًلنيل ًدك لحًاتًع نمماًل حّى مخ  لحيجطللل ً    الًل ،نلّلتمل لحًتالر ل ً  تمل لحمًاملل  ادتد 
 مخل  ج 8
  ٍّل ندمك لم دنلّ  لحاًلالدلل  لحل دلل لحاتًلالّمدلل  د تّم ن ّن ط لحتنلّي لحّلالجٍّ 

ل  ل لح دددطنلنل ح لحالتمدددلنل لحيدددًد ل  رً لاّمدددل لحاقدددلش  لحتلدددل ضل  ددددّد ل  لحتادددل س  لا دددّد ظدددي  لا ددّد
 لحن ميل حجتنلّيل لحخ  تتأيس الجم  لح  رلل لحاتًلالّمل 

   دلل   دخحك ندمك لالتدل لح  ردل ندمك لحامد لل لحّالتدّمل حد دنلّ  ندمك لحامدلة لح لًّ
ًدك  ل   لحل لإللل لحاللّتل لحتٍّ م مش  ممل ماحإلل ا  ماتً ك رحممل  م لح امدلل  ندمك لحل دلإل لح دل  
ل ما أ لحانلال لحانايّمل  ٍّ لحم م ل/   ل لامملن   نة لحً لطال تن ًل حامملن لحًاتًع  لحّ حل   مخل ًًّ

ّمل  لحاً ّملل  م رظ لح لنللل لحتٍّ  لال ال ًًلل  لح أن حإلًل  الجٍّ  آي نمت   ايج ل  لحم ملل لحلّن
ًددك يدددم  ك  ن زل  ح ا دددنل ً ًدداالنًل الاددّد لحدّد ا  لح ددأن حجتدددالنٍّ يددجًلك لحللنيدددٍّل لحددخ  ليدددتمقظ 

 لح أنل ا   لنلل لح  ّن ًك لح نا   لنلل لحيال ًك لح ج ممك    رحخ 
 ناس ل ّ حًلي لحاتًلالٍّل  تنلاع رمًل لح قل لحًتنلّحل نمك لم نلّ  لحاًلالللل تنّم

م ًل   ّددأل اددّد ًددلل  ن ددض لحًاييددلل لحتددٍّ ا رك حدد  اقددي لامملنمددلل  لاممددلن لح قددل نلحًاييدددلل لحقل 
ل  لميلس   لح قل اللًيد ن مس ًك ال لًي ت لزك لح  رلل لحاتًلالّمل  ل،ايلاّملل  لحتنلّي لحتالن  

ّددن آ لنمدل ا قمددًل  لمال ردٍّ   ّدتن ل   تات ّدلنمع ل،اتلاّمددل  لحالًّّمدل لحً ّددن لل لحًيدلمًل  لحً حقمدل  لح
  ر دل ل رحددي   امدل ايددلس (6 ًدك الد ي لحت ددل ك ندمك لحًاتادمك لحتدددلن  لحقدن ض لحدّد لنة  يمنمدل

لرٍل ًّاّمددلل نلا ددد لإل لم ددنلّ  ددٍّ ًاييدددلل  لرلل لحّالتددّملل لحتدددٍّ مً ددك اك تنرددي رحدددي تدّد لحتدّد
ل ًّا   ّمٍل اّم ٍل  لحًّلن ل لحط الّملل ًك ال حملل  ٍّ لحّا ك لحاتًلالّمل  لحاملة لح لًّ

 ًدددددلالٍّّ  اكن تادددددل  ن ندددددنل ّملددددّد  مددددنى ًدددددلي لحات ًدددددا لحامدددددلة اناس لح ا متدددددل ً 
لم   لح قل   لحّن لل لحاتًلالمّ ل  لمالنلل لحاتًلالمّ  مٍّ لحّن لل لحاتًلالمّ  لللحاتًلالمّ  ل ل ً 

                                                                 

نلادع/ ل ن نمدنل ن تاددل ل  مدل تددااا لحّمًقنلطمدلل تناًددل رمادلس اللدلل لحاً مددل لحًتدنمل حاّددن لحً ن دل  لح قل ددل لح لحًمدلل لحقددلمنةل  -  6
 ل1114
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ّد ّ  ًددك الد ي لنتندلطم  نددلمالنلل لحاتًلالّمدنددمك لحدخ  مدننط   ددل ل ي لحل دلإل لحت ّددتن ل لم دنلّ  ل لحً
ًددددددلالٍّ  ملددددددن  لح قدددددل لحًتنلّحددددددل   ًددددددلي لحات ًددددددك ناس لح ًددددددلي 8 ن تاددددددل  نددددددمك اددددد المك  لم ي ناس لح
تق مل لح  رلل  ا  الجي (Bonding socialcapital لح   مل   لحن لنط يلحاتًلالٍّ لحقل   الج

 اًمي رحي  تل مدخ  لحدن لنط نأامدل ن لندطُ ا  ال ردللد ل حاًلالل ًل تاً مل م مل  لاّة  لحّلالجمّ 
ًدددددد حل(   ًددددددلالٍّ لحقدددددددل   الجددددددنددددددمك ًا ًددددددلي لحات ًددددددل لح دددددددلاٍّ  مدددددد  ناس لح ا  لحايددددددد ن  لحً ددددددلنن يا

 Bridging social apital   )لٍ   قل مّ  لٍ لاتًلالمّ  ننط لم نلّ  لحاًلاللل ًك ًّلناَ  يم ًي الج 
يددددتقجل(ًالتجلدددل لٍ  طنقّمددد ممل ال ردددلل ندددمك خ لٍل ادددنة ً  ًّ ًدددل ايدددد ًدددك مددددخمك   ل   مدددٍّ   مدددّا   دددين 

لحتًليك  لحتطللل ّلالي ي  لحتنلنط ميلالّ الج ل ٍّ لحيمل  لح ل    لحا المك  ظملًل ً ًجل حرالنل
ًددع يتيددلالّ لحً ددلنن الجدد  ددٍّ اددمك للحاًلالددل  ددٍّ   لح نمددن( ننددط لحاًلالددلل لحًالتجلددل ّلالددي لحًات

الالتجدل لحً دلّحل لحاتًلالّمدًل  شخل   (7 رطلن  لاّ م ن  الدٍّ لحاالدا  يل ا  تّد اّلإل لحّ حدل ا  تّد
ًدع متاد ّ ل  لح قل ّمدلحيمليدمّ  نتمل ًا زحدلٍ   ادزنٍ  ًاً الدللٍ  يي رحدل  دشك لحًات  لتتلدل ل  دٍّ ر تمدل  رّد

ك   ل نينا لالت ي تّ   لحً لّن  ل،ً لاملل ّلالي لحًاتًع لح ل     ًلالٍُّّ ي لحل لإل لحاتمتا ّ    ً 
ّدددددن ل  يحجاتددددد ي الجددددد للح  ردددددلل  لحت حلدددددلل يلحقددددل   الجددددد ًددددد لّن لحًتّ قدددددل ّلالدددددي لح ًدددددك لح اتدددددل 
ًدل ميدتطم    ل  دين يلال تنلع نمك لحّن لل لحاتًلالّمد يرح ل متاّ يللحاتًلالمّ  مطجدا لرتادلص 

ًد لّن  ّ ك   مدن تل مدن  دٍّ لم دنلن لحتدٍّ تتدما ًدك    ىلحدطدنلل لمالدن  ّ ك لالتندلنٍ ًدك ًدك لح
 اتًع لح ل ل لحً

  دلل تن دًل حاممددلن ّدا ك لح لًّ ّدلنك لحاددن   دٍّ لح ًدل لحت دل ك  لحت دلًك  لحت تنلادع رم
  لح قل نمك لم نلّ  لحاًلالللل  لامملن لح قل نلحًاييلل 

 ًدددي تناّلددن ّدددّ   لح  ًدد  لحت ادددتدل  قددّد ت  ًُ ًددديل  دددٍّ لحالتدددي لح  الددد ي ًدددك يدد   لح 
اِتالل  حيدّمًل لح لًال لحقّنلل تا مي ًُ ّدنلال تدل ل ندمك لح ّدلطلل رحدي لح ًدل  لحًّتتدجل لحا ل  لحمّّ
  تّمن   1131  ٍّ%  1367 رحي 1133   ٍّ % 1463 ًك لحتّدمي ً ّّي تنلاع  قّ  نلح ال

 لنتللاللً  لحنطلحل يّاي ً ّّي  ًل   1132 الل  اململ  ٍّ%  3764 رحي تنلاع رحي اا  ل،يقلطلل
ّددمّ ل 1131  دٍّ 31%رحددي  1133  دٍّ%  3267 ًددك  نمدنلً  ًددك  ننددع  دي    ددٍّ ر دل ّملً  زمددلّةً  حم
  ددٍّ%  3265   ل 1132 ًدك لح دل  لم ي لحنندع  دٍّ%  31 رحدي لنتلدع رخ ل 1132 لح دل  انندلع
 نمك لحيمالنم   نلحًقلنال  لحنلنع لحننع  ٍّ%  3565  لح لح ل  ٍّ لحننع%  3463  لح لاٍّل لحننع

لل  يمالنم  لحيتًنلن   ًع الًي  نتل ًجم ك 1674 الين رّ لح ًي اك ي   لحاتل د تنّمك لمًز
  (8 1132 اململ لح ل 

                                                                 

مك  ناس لحًددلي لحاتًددلالٍّال  ددٍّ ً ليددتلّال  ددٍّ مددخ  لحلقددنة ًدددك ًقلننددل -7 ن الدددك حااددل اددنمسل ن اددد لك الحدّد اجدددل لحّمًقنلطمددلل لحتددٍّ تتدّد
  نلاع/  ام ًل ن تال  لحًتّن لحيلن   ًاييل لممنل  نلحقلمنة 

 ّن لحيلن  تتقنمن لحيتنلا  لح الل لحً -  8
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  يدددددمطنة لم  ددددددلن  لحتتددددددّ نلل لحيددددددجلّمل  لمتددددد حّمل  حيددددددّمًل  ددددددٍّ ا يددددددلط لحلقددددددنلإل
ًمن  ّددمكل  تزلمدّد تأ منمددل  ددٍّ لا لددلإل لحاًلالددلل ل، اّمددل  لحّماّمددل  لحًخمنّمددل الجددي خلتمددلل  تددّد  لحًمًّ

ًدل نمامددلل  دجندل ًمد ي لحتللتدي الجددي لحايد ن  لحقاد لل لحاتًلالّمدل  لح قل  ّمدل لحتددٍّ  لادل تدننط  م
دك ح مزلحد ك الجدي  ّدلنلل ًًّ ّدنلا  لح ًدك لح ًم ي لحت لتيل لحتٍّ اّنال رحمملل  ندلل لحت لتدجم كل 
ل لحتدٍّ متزالًمدل نادلي  لل لحّ لع لحدخلتٍّ  ّمك  تّيُّ الجي خحك ناي ًاظً  مًّ رمّ لحاملةل ً ز حمك ً 

ّدنلا ّمك  زالًلإل تقجمّم كل  ا ك  ا ًّد تالا ي لن  يمن اًمّةل  ر لًمل ناللع لحنمدل  ا لحدل لح
 لحظيال ً جًل مّيُّ الجممل تّنخ  لحاالا  ت ّّ لحاًلاللل لحًيجال  تدلمن امّل مل 

  ًددلحٍّل ًددي لح  د ل  ددٍّ ظددي  تاددلًٍّ لحلقددن ل،ا ّددن ط لح  ًددي   م ن ال رددلل لح  تّد
ًددك لحيدد6163ل  ااد  1132لحدخ  نجدددل ايددنت ل ا لالددن الددل   ّددلل %   لكل  لنتلددلع ت ددلحمل لحً م

ًددك مقنجدد ك اك  ل  لّتيدد ل   ددل  ًدد لّن ال ي  لح النلل  لحّد ًدّد  زمدلّة االنددلإل ل،اللحددلل   دددطمل الجددي لح
دل مليدن ًظدلمن لحمًامدل  لحيدج  لل  ّدٍّإل   مدخل ًًّ ل ا ل  ًدك  د ل ُم ًي نم  ا  ٍّّإلل  اك م ًج لل 

 لحّل ال 
 ًًٍُّامد ننزل  يط نم ٍل الالمّ  تالًٍّ ًظلمن لحيتنلا لحت ٍل ايمًلل الجي ااٍ  

ّددام ٍل تالددلحل اتددي  تق مددل لحيددج ك يمدن ل،ايددلاٍّ  لحددخ  تاجّددي  دٍّ لنت ددلا  دٍّ اددنل َ   لاتمل دلٍل 
من لحاً ددددٍّل حجادددلس  زالزالددددل لحاددددسل  .لحاددددن ا ر لالددّد  رددّد مددددّزل مدددخ  لحالحددددل لحيددددت ال ّمل لح ددًد

 دٍّ    . لحيدت لالل  لحال د ع  لحيتيد  ل قل ل لحال لل  لح ًّّملل  لح ًنلحةل   نيالل لحًّتنكل
 ردّ تم  حمتدنا ل اّ لل  آالدنمك ًّ ادل ندلحقّ ةل رايدلسٍ  ا    ًدك  مد  لحادلس ادّنّل لحدخ  لح ردل
ّل  حج ادل ًددك لحيد نممكل  يلحندلً   ل،يدلإلة  لح دطملّ  د ال ٍ  ًد لطامم    امددلٍل  ًادلننمك ًدك نّد
    (9 اللناّمل

 لّ لحادددلزامك  لح ا دددمك  لحًمددد لّ لحقتجدددي تزلمددّد االددّد لانمكل الددد  ة الجدددي تادددلًٍّ االددّد
ًددك  دد ل  النلتملل   ًّد ّددتتملل  ليددتم ك   لحًالتطلدمكل  لحً تقجددمك اّى رحدي تا ُّددن لميددن  لح دل  ل  ت
ًدلي لح ادل  لك لح  من ًامل ًك ً مجمملل  لاالنلط لحّنلا اللتل  دٍّ اال تّّاٍّ ّن ط املتملل  اًن

  مدخل  جّد   دٍّ تدمُّدن لح  ردلل لحاتًلالّمدل  ر لالّد  لماّطل لحرتتلّّمل يمن لحّنالّمل     رّد ايدم
لحيجطل ً  لممن لممجمل  ل تيلا لحً لال  ًل ما ّ اك لحان ا  لحازلاللل تدمدن لحًاتً دلل لحتدٍّ 

 تت نط  مملل نّإلًل نتدمن يج  لل لم نلّ  ال رلتم   لحقم  لحتٍّ تا ًمل 
 لالي  ا ح ملتدددد   تدجمددددا المددددلنلل لحالددددلن   ا ح ملتدددد   تل ددددم ت  الجددددي المددددلنلل لحدددّد

ًدددداا  إلًل نتاددد م ل لحًمدددلانمك رحدددي خ ممددد   تددد ًح رحدددي لحقدددن ض  لحًيدددلالّلل  لح  تل دددم ت ل نددّد
ًدن نًل  ًدللد ّ  يد اللناّمدلد حجيدجطلل  اظ ًمل رد ى ً  لحًلحّمل  لحرتتلّّمل  لح يد نّمل  لحلاّمدلل لحتدٍّ تقّد

                                                                 

    رّ ّلنك لح لتا  ٍّ رالّلّ   1133ي نملل لحيتنلا  لح الل لحًن ز لحي ن  حنا   لحيمليللل آخلن  تقنمن  - 9
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 ٍّ رّلنة لحانا حجاًلالدلل لحًيدجالل  نلحّال  لحًلحٍّ   لح ي ن   لحخ  تقًّ  امللد اللناّملد  لح لد 
  لحًاييلل لحيمليّمل لحًجاقل نمل ا  لحتلن ل حمل خلتمًل ا  ً   المًل 

  ااتد لرتتلّ لحانا ا الًل ًك ال رلٍل ًل م ملل  تجك لحتٍّ تاًع ا نلّ التلنلل
ّددّ جملل ا  لمالامددل  لح ًددلل  لحتددٍّ تالدددك حديددنلا اليددملل لحتددٍّ اّل رحدددي ت ًددل لحًاّظ يدددت  لن لحانم

ة   ّدد إل التدددلنلٍل اّمددّد ًددل مدددّا  تل ددك ا ر ًامدددل رحدددي ا ّددع  لحتادددل س الجددي الحدادددل  ا   يلحندددًل   لحا
  ل تيل ال رلل لحتنلّي ياال ًل مل مل  ل ال 

 خاتمة
ًددد  ً  دددلممن  لحاللّتدددلل  لحًايددد نّمل  لحتزحدددل  ًدددع لحيدددجطل رم ًاددخ  ردددٍل ط مددديل  دددلك حًات
نلإل لحقدددم  لحاتًلالّمدددل  ل،ايددددلاّملل  ح تدددزلي يدددلنمًل  ددددٍّ  ّدددلمل  لح جنملددددلل ا  لّز ّددد ة  لح   لحالدددل   لحن

ال الجددي لالدددت ل ّ ل ددع ل ًدد لحمك  ال ردددلتم  لحنماّمددل  ال ردددتم  نددلحًاتًع الممجدددٍّ  ًددد لحة يددج  لل لح ح
نالتمدل  لالدت ل لحيدج  لل  لح  ردللل تن دًل حدخحكل  دٍّ لحّنادلل ح  دٍّ لحاد ع    لالت ل اّ لحمل ّ 
ّددلإلل  ًددل ت ح دك لح  ددل اك ً ظد  لحيددجطلل لحً دلّةل لحتددٍّ ت تددل نلحً لن دلل  تتددل اليدمل ن
ًدددل ما دددّد اك لحيددددجطل تتدددداع لم ددددنلّ لحددددخم ًدددلنس لحًًلنيددددلل خلتمددددل  تتالجّدددد  نددددلمال   خلتمددددلل  ك ت

ًدددل م اددددا اك متاددد  لحاقددّد رحددددي ر لالددّد لحيددددجطلل ا  يدددجطلل الجددددي  مل   م  ن يدددًد متدددا  املل  تيددًد
حي آحملل لّتدلحمل  اّ لي ًًلنيلتمل   لح ً  ل  لع

تاّن ل،ّلنةل  ٍّ مخل لحًالي رحي اك لحيدتقطلا لحدخ  لالتدن  اًمدع لحنادي لحًاتً ّمدلل 
مددل رحدد ًددك امددل االدنىل اّّ ّددظٍّ لحيدجطل/ لحيددجطلل  ًدل الددك لحًن زمددلل الجددي ًدك امددلل  ت ي تاددّ ٍي 

ًددددك لحل  دددددي لحاتًلالّمدددددل  ًدددددل  ممددددل لحًن زّمدددددل لحخ  نّمدددددلل  تيددددننل  دددددٍّ اددددد ٍع  ّددددد لحملل ن لالددددت ل ا
ًدل ت دزز لحتادّ ي الدك   لمال رّملل ً لزمل حجل  ي لحرتتلّّمل ً  ل نل حمدلل مً دك اك تل دٍّل رخل 

ة     ًدلع لحيد ن   الجدي ايدس اّمّد مدخل ًنمد كل  دٍّ لالتقلّادلل نً لرددل لحًن زّمدلل رحدي تأيدمس لحات
ّدنلا لحاالندلال  ّدنمال ا ل لحجتمك  تلمًل ًتطلي االز 8  ّنماتمك ًك ّنل ا لحّنلا لحي ن  
لحتددددٍّ اظمدددددل  نأ  ددددي ناللمدددددٍل ايددددنّمٍل  ندددددأالجي ًيددددت ملل لحتننمدددددل  لحت جددددم   لحتالّتدددددص لحًمادددددٍّ 

لمددد  ٍ  رمادددلنٍّر الدددك لحددددخلل    لحيدددت ّلّ حجًيدددتقني     لحتدددٍّ اظمددددل نلدددنص نادددلإل ام مدددل ااددددلالا ً 
ّددددنلا لحً ددددل اال  ّدددنمال الح  لحتدددال لحاليددددّملل تً جدددل  قل ددددل ل،ااددددلز لحتاتدددمجٍّ   لحتددددأممجٍّ      
ًددك اناددلإل لحل ددلل لح يددطيل تاظددي نناللمدددٍل  ّدددأكل  ّددّ ي  تجددل خلل  ًددلل  ت لحطلًاددل رحددي امددلٍة  نم

ع ًيدت ى مدخل لحت جدم  ح تاظدي  لحّمل ًقن حٍل   تتلنع تاتمجمل  دٍّ لحت جدم  لح دل       اظدنًل حت ل د
نل،الّلّ لح جًٍّ   لحًماٍّ  لحًتمك لحخ  مًّ امل ًك ّال ي ي   لح ًي نيم حل  لحتال س  م ل  حدخحك 

ًددلالٍّ   ًددك ااددي لحنتقدددلإل لحات  ُّّ    لحنمددلك ً قدد ّد الجدددي (10 تت ددنض حنطلحددل لحاددلً ممكل  ح امدددل ت دد
                                                                 

 نلا  تا حتمل لح قل ملل ًتّن يلن  االز ل   نة لحّ - 10
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ًدددد ًدددد ل ت جم ّددددنلا لحً ددددل ال لحدددخمك ت ج ًل ا  ًاليدددنًل  تالّجقدددد ل نددددأال ٍ  ًّاّمددددٍل ّدددنلا لحاالنددددل  لح ًل امدددّد
  مطًا ك رحي املٍة  نمًٍل ً  لرَع ح قٍل  ٍّ لحًاتًع  لحّ حل 

ًددل   ّّّ ًدع الَيد ل  مند ل ماليدن  ممدل لحًات ًدلالٍّر ًدك لاتاددلٍن ا ل نة  دٍّ يد نمل اد عد  لحادنا لحّد
ّدن لل ت دل اييلل   قل لاتًلالّمل   ّدلنك ادّن( ااتا  ًك ناس ًلي لاتًلالٍّر  ال رلل ً   ٍك  ت

اًل يمن رتمٍن   جلًل ًلّّمًل ً  ا ّمدًل تلد    ل متطجا ت  م مل ًز  ناس ًلي  قل ٍّر  ناس ًلي ًلّ ر
طلرل ًل متنقي ًا     جًل طلحل مخ  لحانا لحقخنة زلّل اليلنة لحًاتًع حالي ل  ت لإلحل رّنت  

 الجي تّنمن ًتمن  
 

 


