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 …فٟ اٌزاوشح

 23/12/2014ُوي كخٍه٘خ حُيًظٍٞ ارَح٤ْٛ ػ١ٝ٬ ك٢ 

( ٓ٘ش، ك٤ٖ ً٘خ 60ٝٛٞ ٍك٤و٢ ٝٛي٣ن ػ١َٔ ٝٓؼ٢ِٔ ُٔخ ٣ِ٣ي ػ٠ِ )

 ًخٕ ٣ٔزو٢٘ رؤٍرغ ٓ٘ٞحص.٬١رخً ك٢ رؼؼش ا٠ُ ر٣َطخ٤ٗخ، ٝ

أكزٚ ٝأكظَٓٚ، ٝأٗؼَ ك٢ ٝؿيح٢ٗ أ٢٘ٗ حٓظيحى ُٚ ك٤خً أٝ ٤ٓظخً. … اٗٚ ٛخكز٢

ُوي ً٘خ ٗظلن كي حُظطخرن ك٢ حُٔزخىة. ٝهي ٗوظِق ك٢ حُظلخ٤َٛ حُظ٢ ٗظزخكغ ك٤ٜخ 

ٍُِٞٛٞ ا٠ُ حطلخم، ٝٛٞ أَٓ حػظ٤خى١ ٣وغ ٟٖٔ حُٔزخىة حُظ٢ ٫ ٗل٤ي ػٜ٘خ، ٢ٛٝ 

زٚ، ٝحُؼَٔ ػ٠ِ كٔخ٣ظٚ ٝكٔخ٣ش ٜٓخُلٚ رٌَ ٣َ١وش َٗحٛخ ٓ٘خٓزش. كذ حُؼَحم ٝٗؼ

كخُؼَحم ٜٝٓخُلٚ ٛٔخ حُو٢ ح٧كَٔ ح١ٌُ ٗوق ػ٘يٙ. ٌُٜح ٝهق رٌَ٘ هخ١غ ٟي 

ح٫كظ٬ٍ ح٢ًَ٤ٓ٧ ُِؼَحم رلـش ح١٩خكش ر٘ظخّ ٛيحّ، ٝٛٞ حُٔ٘خَٟ حُ٘ـخع 

ًٝخٕ هخثيٙ،  حُِٜذ ح١ٌُ ٝهق ٟي حُ٘ظخّ حُٜيح٢ٓ، ٝكخٍرٚ ٟٖٔ حٌُلخف حُِٔٔق

كخػظوَ َٝٗى، ٝكٌْ ػ٤ِٚ رخ٩ػيحّ ك٢ َٓحص ػي٣يس، ٝطٔض ٓلخ٫ٝص ًؼ٤َس 

٫ؿظ٤خُٚ؛ ا٫ أٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٣َ٣ي إٔ ٣طخف رخُ٘ظخّ ٖٓ هزَ ح٫كظ٬ٍ ح٢ًَ٤ٓ٧/حُز٣َطخ٢ٗ، 

ك٤غ ًخٕ ًٝ٘خ ٓؼٚ، ٓظؤًي٣ٖ ٝرٌَ٘ أ٤ًي ٫ ٣وزَ أ٣ش ًٍس ٖٓ حُ٘ي، ٖٓ إٔ ح٫كظ٬ٍ 

ٝىَٓٙ كؼ٬ً!!. إ ٖٓ طؼخٕٝ ٝٗخٍى ح٤ٓ٧ًَخٕ ك٢ … ٤َٓٙؿخء ا٠ُ حُؼَحم ُظي

ٓغ –ٓوططخطْٜ، ًٝخٕ ٣ؼظزَ ٖٓ حُوٟٞ ح٤٘١ُٞش، ػَف ٌٛٙ حُلو٤وش ٫كوخً، ٌُٖٝ 

ً –رؼي كٞحص ح٧َٓ. ُٝوي كخٍٝ  –ح٧ٓق اه٘خػْٜ ٌٓ٘ ح٣٧خّ ح٠ُٝ٧ ٬ُكظ٬ٍ، إٔ  –ػزؼخ

حُيٍٝ ح٩ٓز٣َخ٤ُش!!. ٝحٗظ٤ٜ٘خ ُٖ ٣ؤص ٖٓ حُٔلظ٤ِٖ ه٤َ ُٝٞ ه٬٤ًِ، ٝحُٔلظَ ٛ٘خ أػظ٠ 

ً ٝٓظوِق ك٠خ٣ٍخً، طؼزغ ك٤ٚ  ً ٝٓلطْ حهظٜخى٣خ ا٠ُ ػَحم هَد ِٓٔم حؿظٔخػ٤خ

حُل٠ٟٞ ٣ٝ٘وَٙ حُلٔخى ٖٓ ًَ ؿخٗذ. ٝحٗظ٠ٜ حُٔوخّ رخٌُؼ٤َ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُؼَحه٤٤ٖ ا٠ُ 

 حُو٤زش ٝح٤ُؤّ. ٝح٤ُؤّ أَٓ ُْ ٣ٌٖ ٣وزِٚ ارَح٤ْٛ، ٝرخُظخ٢ُ ُٖ أهزِٚ أٗخ.

٤ُْ ٧ٗٚ ًخٕ ٣ٌز٢َٗ رٔ٘ٞحص ه٤ِِش، أٝ ٧ٗٚ ًخٕ … أهٍٞ: "ٓؼ٢ِٔ"ٝػ٘يٓخ 

ٓٔئ٢ُٝ حُلِر٢ حُٔؼخ٢ُ ك٢ َٓكِش اػخىس ُِٔٔش ٗظخص حُلِد ك٢ حُٜ٘ق حُؼخ٢ٗ ٖٓ 
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، ٝٓخ رؼيٛخ ك٢ َٓكِش ٓـخرٜش ه٢ آد حُظٜل١ٞ، ٝاٗٔخ ُوِوٚ حُؼخ٢ُ 1963ػخّ 

َطو٤ش ا٠ُ حُٔٞٓٞػ٤ش، حُٔظٞحٟغ كي حَُٛز٘ش، ٝٓؼش ح٬١ػٚ ٝهيٍطٚ حُؼوخك٤ش حُٔ

ٝح٧ْٛ أكٌخٍٙ حُٔ٘لظلش ٬ُٓظٔخع ٝٓ٘خه٘ش حُـ٤ٔغ ٝك٢ ًَ حُٔٞح٤ٟغ ىٕٝ حُٔٔخٝٓش 

ػ٠ِ حُٔزخىة ح٤ُ٘ٞػ٤ش حُظ٢ ٣ٌٖٔ طِو٤ٜٜخ رـ"ِٜٓلش حُؼَحم ٝٗؼزٚ ٝهٜٞٛخً 

كوَحثٚ". ٛٞ ٖٓ ٗـؼ٢٘ ػ٠ِ حُيهٍٞ ك٢ ػخُْ ًظخرش حٌُظذ، ٝٗخه٢٘٘ ك٤ٔخ ً٘ض أًظزٚ 

ٓويٓش ًظخر٢ ح٧ٍٝ: "حُؼَحم ر٤ٖ ٓطَهش ٛيحّ ٝٓ٘يحٕ ح٣٫ُٞخص  هزَ َٗ٘ٙ، ًٝظذ

، ًٝخٕ هي َٗ٘ هزَ ًُي ػ٠ِ 2004حُٔظليس" حُظ٢ ٛيٍص ١زؼظٚ ح٠ُٝ٧ ك٢ ك٣َِحٕ 

 كِوخص ك٢ ٛل٤لش "حُـي".

ُوي أٛيٍ ٛل٤لش "حُـي: ٓ٘زَ ح٤ُٔخٍ حُي٣ٔوَح٢١"، ٝطَأّ طل٣ََٛخ ٝٛيٍ 

ًٝ٘ض أٓخػيٙ ك٢ طل٣ََٛخ ٝأَٗ٘ ، 23/1/2004ػيىٛخ ح٧ٍٝ ك٢ حُؼَحم ك٢ 

ٓوخ٫ط٢ ػ٠ِ ٛللخطٜخ. ًٝخٗض رلن ٓ٘زَحً ٤ُِٔخٍ حُٔوخّٝ ٬ُكظ٬ٍ ػوخك٤خً، ٖٓ ه٬ٍ 

، 2004حكظظخك٤خطٜخ ٝٓوخ٫طٜخ ٝأهزخٍٛخ ح٤َُٛ٘ش. ٝحٓظِٔض طل٣ََٛخ ك٢ أٝحهَ ٤ٗٔخٕ 

 ػ٘يٓخ ٓخكَ ٛٞ ا٠ُ رخ٣ٍْ ٩ًٔخٍ أ١َٝكظٚ ٤َُ٘ ٜٗخىس حُيًظٍٞحٙ حُؼخ٤ٗش.

ً ٓؼٔخ٣ٍخً، ٌُٖٝ حٛظٔخٓخطٚ حُ٘لط٤ش ًخٗض ٖٓ ٝػ ٠ِ حَُؿْ ٖٓ أٗٚ ًخٕ ٜٓ٘يٓخ

ّْ" ارَح٤ْٛ. ًٝخٗض حُ٘وخٗخص  َٛ ّْ" حُؼَحم، ٝرٌح أٛزق " َٛ أ٣ُٞٝخطٚ، اً إ حُ٘ل٢ ٛٞ "

حُظ٢ طـ١َ ر٤ٖ ارَح٤ْٛ ٝٛي٣وٚ حُؼ٣ِِ ح٤ُٜ٘ي دمحم ِٓٔخٕ كٖٔ، حُظ٢ ً٘ض أك٠َ 

ط٤ش، ٤ُْ ٖٓ حُٔ٘ظٍٞ حُظو٢٘، ك٤غ ً٘ض أكي رؼ٠ٜخ، ٢ٛ حُزيح٣ش ٫ٛظٔخٓخط٢ حُ٘ل

ٜٓ٘ي٢ٓ ٜٓل٠ حُيٍٝس ٜٝٓ٘يّ ك٢ ٓوَ ُٝحٍس حُ٘ل٢، ٌُٖٝ ٖٓ ك٤غ ح٠ُٕٔٔٞ 

ح٤ُٔخ٢ٓ ٝح٫هظٜخى١. ُوي أُق ًظخرٚ ح٧ٍٝ، ًٝخٕ ػٖ حُ٘ل٢، رؼ٘ٞحٕ: "حُ٘ل٢ ٝكًَش 

، ٝرؼي كظَس ؿخء ًظخد دمحم ِٓٔخٕ كٖٔ ح٤َُٜ٘: 1966حُظلٍَ ح٢٘١ُٞ" ك٢ أٝحثَ 

حُ٘ل٢ ٝكًَش طؤ٤ْٓ حُ٘ل٢ حُؼَحه٢"، ح١ٌُ أُوخٙ ًٔلخَٟس ك٢ ؿٔؼ٤ش ح٫هظٜخى٤٣ٖ "

. ٝٗـؼخ٢ٗ ػ٠ِ طوي٣ْ ىٍحٓظ٢ حُ٘لط٤ش ح٠ُٝ٧ ٟي ٓخ ٢ٔٓ ك٢ 1966ك٢ أٝحهَ 

ك٤٘ٚ: "حطلخه٤ش رـيحى حُ٘لط٤ش"، حُظ٢ ًخٕ ٣ل٠َّ ُٜخ رخُولخء ٖٓ هزَ ح٣ٌُٖ ٣َ٣يٕٝ 

، ربػخىس حًَُ٘خص ٓـيىحً ا٠ُ حُٔ٘خ١ن 1961( ُٔ٘ش 80ح٫ُظلخف كٍٞ هخٕٗٞ ٍهْ )
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حُظ٢ أٜٓٔخ ٌٛح حُوخٕٗٞ. َٝٗ٘ص حُيٍحٓش ك٢ ػيى ًخَٓ ٖٓ حُٜل٤لش ح٣َُٔش ُِلِد 

 ح٤ُ٘ٞػ٢ حُؼَحه٢.

كَٜ ارَح٤ْٛ ػ٠ِ حُيًظٍٞحٙ ٖٓ ؿخٓؼش رخ٣ٍْ ك٢ ػٔخ٤٘٤ٗخص حُوَٕ حُٔخ٢ٟ 

َٝف ك٢ ٟٓٞٞع طوط٢٤ حُٔيٕ ح٤ٓ٬ٓ٩ش، ٝربَٗحف حُٔٔظَ٘م ح٤ُٔخ١ٍ حُٔؼ

)ؿخى ر٤َى(، ك٤غ ًخٗض آهَ أ١َٝكش ىًظٍٞحٙ ٣َ٘ف ػ٤ِٜخ ٌٛح حُٔٔظَ٘م 

ح٧ُٔؼ٢ هزَ ٝكخطٚ. ١ِٝذ ر٤َى ٖٓ ارَح٤ْٛ أًخٍ حُيًظٍٞحٙ حُؼخ٤ٗش ٧ٕ رلؼٜخ ًخٕ 

 ؿخِٛحً ٌُُي، ٟٖٝٔ أ١َٝكظٚ ح٠ُٝ٧.

ُوي حٓظي طؤػ٤َ حَُك٤ن ٝحُٜي٣ن حُؼ٣ِِ ارَح٤ْٛ ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ حَُكخم، ك٤غ 

ئُْٜٝ حُلِر٢ )ٟٖٔ ٓـٔٞػش حٌُخىٍ حُٔظويّ(، ٝػ٠ِ ٍأْٜٓ ػ٬ػش: ح٧ٍٝ ًخٕ ٓٔ

أ٣خّ حٌُلخف حُِٔٔق ك٢ حٗظلخٟش  3/6/1968هخُي أكٔي ٢ًُ، ح١ٌُ حٓظٜ٘ي ك٢ 

ح٧ٛٞحٍ حُزخِٓش، ٝحُؼخ٢ٗ كخٍٝم ٜٓطل٠ ٍٍٓٞ ح١ٌُ أكذ ٝطؤػَ ربرَح٤ْٛ ا٠ُ كي 

حُٜيح٢ٓ، ٝأهخّ ُِلو٤ي حكظلخ٤ُش  ًز٤َ هٜٞٛخً ك٢ كظَس حٌُلخف حُِٔٔق ُٔوخٍػش حُ٘ظخّ

"ح٧ٍرؼ٤٘٤ش" رؼي ٝكخطٚ، ك٢ ح٤ُِٔٔخ٤ٗش ٝرٍٜٞس ٤ٜٓزش ط٤ِن رٚ. ٝحُؼخُغ أهٞ حَُحكَ، 

ٓخؿي ػ١ٝ٬، هخٍة ًظز٢ ح٧ٍٝ هزَ َٗ٘ٛخ ٜٝٓللٜخ، اًح حهظ٠ض حُلخؿش ٌُُي، 

 ٝٛخكذ ح٧كٌخٍ ح٧هَد ُل١ٌَ.

؟، ٝٛٞ ح١ٌُ أؿ٠٘ 2014 أ٣ٖ ًخٕ حَُحكَ هزَ ٝكخطٚ ك٢ ٜٗخ٣ش… ٣ٔؤٍ حٌُؼ٤َ

حٌُٔظزش حُؼَر٤ش رخُؼي٣ي ٖٓ حُٔوخ٫ص ٝحٌُظذ ٝحُيٍحٓخص، ٜٓ٘خ ًظخرٚ ػٖ حُ٘ل٢ ٝح١ٌُ 

طُٔٞ ك٢  14ػٍٞس … أَٗٗخ ا٤ُٚ، ًٝظخرٚ ح٤ُٔخ٢ٓ ح٤َُٜ٘: "حُٔوخ٠٣ش: ر٤َُٖ رـيحى

، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ أٗٚ ًظزٚ ك٢ أٝ حهَ ػٔخ٤ٗ٘خص 1991ح٤ُٔخٓش حُي٤ُٝش"، ح١ٌُ َٗ٘ ك٢ 

وَٕ حُٔخ٢ٟ، ًٌُٝي ًظخرٚ: "حُٔ٘ظَى"، ح١ٌُ ٛيٍ ك٢ أٝح٢ٓ حُؼٔخ٤٘٤ٗخص، حُ

ًٝظخرٚ: "حَُٜحع ك٢ حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ حُؼَحه٢، ٝه٠خ٣خ حُو٬ف ك٢ حُلًَش 

 .1980ح٤ُ٘ٞػ٤ش حُؼخ٤ُٔش"، ح١ٌُ ٛيٍ ك٢ ١زؼظٚ ح٠ُٝ٧ ػخّ 
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ٝك٢ ٝحهغ ح٧َٓ، كبٕ حُؼَحم ًخٕ هي كوي أكي أك٠َ ٓل٣ٌَٚ هزَ ٓ٘ٞحص ٖٓ 

ٞطٚ ٍٝك٤ِٚ، اً ًخٕ ك٢ كخُش ٤َٟٓش ٓؼ٠ِش، ُْ طٌٔ٘ٚ ٖٓ طوي٣ْ ٓخ ًخٕ ٣طٔق إٔ ٓ

 ٣ويٓٚ ١ُٞ٘ٚ حُؼَحم.
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 ِمذِخ اٌىزبة

 ٣ظ٠ٖٔ ٌٛح حٌُظخد ىٍحٓظ٤ٖ:

"حُ٘ل٢ حُٜو١َ ٝأٓؼخٍ حُ٘ل٢ ٝحُٔٞحُٗش حُؼَحه٤ش حُؼخٓش"، ٝحُظ٢ اٌذساعخ األٌٚٝ: 

حٍطؤ٣ض إٔ ٣ٌٕٞ ػ٘ٞحٕ ، 8/11/2015ٝٛللخص ٗزٌش ح٩ٗظَٗض ك٢ ػ٠ِ َٗ٘ص 

ك٫ًٜٞ اً أؿ٣َض ػ٤ِٜخ رؼٞ حُظؼي٬٣ص حُز٤ٔطش، ًٔخ أٟلض  حٌُظخد ٗلْ ػ٘ٞحٜٗخ.

ىٍٝحص حُظَحه٤ٚ ػٖ طزلغ ك٢ حُؼ٬هش ر٤ٖ اه٤ِْ ًَىٓظخٕ ٝا٣َحٕ، ٝ ؿي٣يس

خُٔٞحُٗش حُؼَحه٤ش حُؼخٓش. ًٌُي أٟلض رؼٞ حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ ُٜخ ػ٬هش ػ٬هظٜخ رٝ

ًَ ٓخ ٛلق أٝ ػِٔخً إ ِض ػ٤ِٜخ رؼي َٗ٘ حُيٍحٓش. ٢ٜ كحُيٍحٓش ٝحُظ رٟٔٞٞع

 أ٤ٟق ٫ ٣ـ٤َ ٖٓ ٗظخثؾ حُيٍحٓش، رَ ٣ؼُِ ٓخ ِٝٛض ا٤ُٚ.

ىٍحٓش حُ٘ل٢ ٣ظ٘خٍٝ ح٧ٍٝ، حُلَٜ طظ٠ٖٔ حُيٍحٓش ح٠ُٝ٧ ػ٬ػش كٍٜٞ: 

ٖٓ ٗخك٤ش طؤػ٤َٙ ك٢ اٗظخؽ  –ٝٛٞ ح٧ْٛ–حُٜو١َ ٓٞحء ٖٓ حُ٘خك٤ش حُل٤٘ش، أٝ 

ً ٗل١ٞ حَُ٘م ح٢ٓٝ٧–ُ٘ل١ٞ حُظو٤ِي٣ش ح٧هَٟ ٝطٜي٣َ ٝطٔؼ٤َ ح ، –ٝهٜٞٛخ

ٝحُظ٤ًَِ ػ٠ِ طؤػ٤َٙ ك٢ أٓؼخٍ حُ٘ل٢. ٓغ ٓلخُٝش ح٩ؿخرش ػٖ ح٧ٓجِش حُٔطَٝكش 

، اٜٗخء حُ٘ل٢ حُٜو١َ ٖٓ ح٧ٓٞحم حُ٘لط٤شطيٍٝ كٍٞ ٓيٟ آٌخ٤ٗش كخ٤ُخً، ٝحُظ٢ 

يحص حُٔخ٤ُش ُِيٍٝ ٣ل٤ي ح٧ٓؼخٍ حُ٘لط٤ش؟ ٝرخُظخ٢ُ حُؼخث َٝٛ إٔ ٝؿٞىٙ ٠٣َ أّ

حُٜٔيٍس. ٝطِٞٛض حُيٍحٓش ا٠ُ إٔ ه٤خّ حُٔؼٞى٣ش ربؿَحم حُٔٞم حُ٘لط٤ش ُْ ٣ٌٖ 

٣وخف اٗظخؽ حُ٘ل٢ حُٜو١َ ُٔ٘خكٔظٚ حُ٘ل٢ حُٔؼٞى١ ٝٗل١ٞ حُيٍٝ حُٜٔيٍس ٩

ٔزذ ٤ٓخ٢ٓ، ٓؼ٤يس رٌُي ٓخ هخٓض رٚ ك٢ أٝحهَ ػٔخ٤٘٤ٗخص حُوَٕ ُح٧هَٟ، ٝاٗٔخ 

ٖٓ أؿَ ( ى٫ٍٝحً ُِز٤ََٓ 15حُ٘ل٢ ا٠ُ أهَ ٖٓ ) ٍحُٔخ٢ٟ ػ٘يٓخ أِٝٛض أٓؼخ

ُظو٣ٞٞ حهظٜخى٣خص ٛٞ ح٤ُّٞ ٓخ طوّٞ رٚ ُػِػش ح٫هظٜخى٣ٖ حُؼَحه٢ ٝحُٔٞك٤ظ٢. ٝ

 حُؼَحم ٝا٣َحٕ ٤ٍٓٝٝخ.

حُؼَٝ ٝحُطِذ ػ٠ِ حُ٘ل٢ ك٢ ٣ظ٘خٍٝ ٟٓٞٞع ٝحُلَٜ حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُيٍحٓش 

ش( ك٢ حُٔؼَٝٝ ٖٓ حُ٘ل٢ ٕ حٗولخٝ ح٧ٓؼخٍ ٛٞ رٔزذ ٝؿٞى كخثٞ )طؤٝأحُؼخُْ، 
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ٓظظَ ( ٤٣٬ٖٓ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً، ٝٓظزو٠ ٌٛٙ حُظؤش ٓٔظَٔس، ٝرخُظخ٢ُ 4طظـخُٝ )

، ٓخ ُْ طظوٌ حُيٍٝ حُٜٔيٍس 2020ٓ٘ش  ٝكظ٠ح٧ٓؼخٍ ٓ٘ول٠ش، ُٔ٘ٞحص ػي٣يس 

 ٗظخؽ.٩ظو٤َِ حاؿَحءحص ُىحهَ ٝهخٍؽ أٝري 

ٚ طٞهؼخطٜخ ك٤ٔخ ٣و 2016ٝ 2015ٓٞحُٗظ٢ ا٠ُ حُلَٜ حُؼخ٢ٗ ططَم ًٔخ 

حُؼخ٤ُش ٧ٓؼخٍ حُ٘ل٢. ًٌُٝي ٓ٘خه٘ش ٤ًٔخص حُ٘ل٢ حُظ٢ ٣ـذ إٔ ٣ِٜٔٔخ ح٩ه٤ِْ ا٠ُ 

حُٔوُٞش رخُظٜي٣َ ك٢ حُؼَحم، حُٞك٤يس ٖٓ هزَ حُـٜش  حُلٌٞٓش ح٫طلخى٣ش، ُظٜيٍ

ِص حُيٍحٓش ػ٠ِ ىٍٝ كٌٞٓش ح٩ه٤ِْ ك٢ ٢ًٛٝ ًَٗش ط٣ٞٔن حُ٘ل٢ )ٓٞٓٞ(. ٍٝ

غ حُلٌٞٓش ح٫طلخى٣ش، ٝحٓظَٔحٍٛخ رٔخ ٠ٔٔ٣ "حُظٜي٣َ حُظو٣ٞٞ حُٔٔظَٔ ُِؼ٬هش ٓ

ا٠ُ ٍَٟ ًز٤َ ٝٓٔظَٔ  –ٝطئى١–حُٔٔظوَ" ٝٛٞ ػ٤ِٔش ط٣َٜذ ُِؼَٝس حُؼَحه٤ش أىص 

 ُِ٘ؼذ حُؼَحه٢ ٝر٠ٔ٘ٚ حٌٍُٞى.

اؿَحإٙ ٖٓ هزَ ٓـِْ حُ٘ٞحد ٝحُلٌٞٓش  حُٞحؿذ ٝحُلَٜ حُؼخُغ ٣ظليع ػٖ

، ٣َ١ٝوش حُؼَٔ ػ٠ِ ٣ُخىس أٓؼخٍ 2016 ح٫طلخى٤٣ٖ، ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُ٘ل٢ ك٢ ٓٞحُٗش

 حُ٘ل٢ رخُظؼخٕٝ ٓغ حُيٍٝ حُٜٔيٍس.

ٌٛح حٌُظخد، ك٢ٜ حُيٍحٓش حُٔؼ٘ٞٗش: "٬ٓكظخص كٍٞ ٖٓ ، أِب اٌذساعخ اٌضب١ٔخ

ًٝخٗض ، 18/6/2015ىٍحٓش )حُؤخثَ ٝحُٜيٍ ك٢ هطخع حُ٘ل٢("، ٝحُظ٢ ٛيٍص ك٢ 

حُزلٞع ٝحُيٍحٓخص هْٔ ٛللخص، ٛخىٍس ػٖ "ًَِٓ ٖٓ ػ٠ِ ىٍحٓش  خً ؿٞحر

، ٝٓٞهؼش رخْٓ ح٤ُٔي حُ٘خثذ )ػيٗخٕ حُـ٘خر٢(، ٝطلض 25/5/2015حُؼَحه٤ش"، ك٢ 

. ُٝوي هخٓض ُٝحٍس حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ٝحُزلغ ػ٘ٞحٕ: "حُؤخثَ ٝحُٜيٍ ك٢ هطخع حُطخهش"

ًظخد ٣لَٔ ػ٘ٞحٕ: "طو٣ْٞ ك٢ رطزخػش ٌٛٙ حُيٍحٓش  –ٌٍٓ٘ٞس–حُؼ٢ِٔ ك٢ حُؼَحم 

ٜيٍ ك٢ هطخع حُطخهش"، ٝٛيٍ ػٖ )حُيحٍ حُـخٓؼ٤ش ُِطزخػش ىٍحٓش حُؤخثَ ٝحُ

 .2015ٝحَُ٘٘ ٝحُظَؿٔش( ك٢ أ٣ٍِٞ 

ُٝوي حٍطؤ٣ض اٟخكش ٌٛٙ حُيٍحٓش ا٠ُ حٌُظخد رؼي اؿَحء رؼٞ حُظؼي٬٣ص 

ٝحُظ٣ٜٞزخص ػ٤ِٜخ، ُٔخ ُٜخ ٖٓ ػ٬هش ٝػ٤وش رخُيٍحٓش ح٠ُٝ٧، ًٌُٝي ُٔلخُٝش اٜٗخء 

 ٖٓ ه٬ٍ حُظ٣َٝؾ ح١ٌُ طوّٞ رٚ كٌٞٓش اه٤ِْٟٓٞٞع "هٜوٜش" حُ٘ل٢ حُؼَحه٢ 
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رخُ٘ؤٕ حُ٘لط٢ ٖٓ حُؼَحه٤٤ٖ، ُؼوٞى حُٔ٘خًٍش ، ٝرؼٞ ح٤ُٔخ٤٤ٖٓ ٝحُٔؼ٤٤ٖ٘ ًَىٓظخٕ

 ً َٝ ُٜخ حُؼَحم ٗظ٤ـش حٗولخٝ أٓؼخٍ ؼرؼي حُٔ٘خًَ حُظ٢ ط رخ٩ٗظخؽ، ٝهٜٞٛخ

ش ا٠ُ ػوٞى حُ٘ل٢. ٝحٓظـَ "حُزؼٞ" ٌٛٙ حُٔ٘خًَ ُِيػٞس ا٠ُ طزي٣َ ػوٞى حُويٓش حُل٤٘

ري٫ً ٖٓ حُيػٞس ا٠ُ حُظلخٝٝ ٓغ حًَُ٘خص ُظل٤ٖٔ ػوٞى حُويٓش  ٓ٘خًٍش رخ٩ٗظخؽ،

حُل٤٘ش، ًٝٔخ ً٘ض هي حهظَكض ك٢ ىٍحٓظ٢: "ٗظَس ك٢ ىٍٝحص حُظَحه٤ٚ حُـخ٣ُش 

، ٝٛيٍص ٟٖٔ ًظخر٢: "حُـي٣ي ك٢ 25/10/2011ٝحُ٘لط٤ش"، حُظ٢ َٗ٘ص ك٢ 

ً ُٝحٍس حُ٘ل٢ رٌٜح 2012ٗزخ١ حُو٤٠ش حُ٘لط٤ش حُؼَحه٤ش"، حُٜخىٍ ك٢  . ٝطوّٞ كخ٤ُخ

ح٧َٓ، ك٤غ إٔ ٓ٘خه٘ش طؼي٣َ حُؼوٞى ر٤ٖ حُـخٗز٤ٖ ٛٞ أَٓ ١ز٤ؼ٢ ٜٓٔخ ٣ٌٖ ٗٞع 

 حُؼوٞى، هٜٞٛخً ك٢ كخٍ ٝؿٞى ظَٝف طٔظيػ٢ ًُي.

ًٌُي َٗ٘ص ٌٛٙ حُيٍحٓش َُكغ حُـزٖ ػٖ ٓ٘ظٔز٢ حُٜ٘خػش حُ٘لط٤ش ك٢ حُؼَحم 

٤٤ْ ؿٜٞىْٛ ٝػِْٜٔ ك٢ ظَٝف هخ٤ٓش ٣ََٓس ٝؿ٤َ ٌٓ٘ ح٫كظ٬ٍ ح٢ًَ٤ٓ٧ ُٚ، ٝطو

 آٓ٘ش، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ هِش ػيىْٛ ٝطؼَْٟٜ ُِ٘وي ؿ٤َ حُٟٔٞٞػ٢ ٝؿ٤َ ح٤ُِْٔ.

 

 فؤاد لبعُ األ١ِش

2/12/2015 
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 دساعخ

 إٌفو اٌقخشٞ ٚأععبس إٌفو ٚاٌّٛاصٔخ اٌعشال١خ اٌعبِخ

 اٌّمذِخ

حُذذ٘ل٢، ٝحٓذذظَٔحٍ  ٛذذٌٙ حُيٍحٓذذش ٛذذ٢ ٓلخُٝذذش ُلٜذذْ أٓذذزخد حٗولذذخٝ أٓذذؼخٍ

حٗلذذيحٍٙ اُذذ٠ ٓٔذذظ٣ٞخص هذذي طٌذذٕٞ ه٤خٓذذ٤ش ُذذٞ أهذذٌٗخ ر٘ظذذَ ح٫ػظزذذخٍ حُو٤ٔذذش حُ٘ذذَحث٤ش 

ٝٗلذٖ كذ٢  ،ح٥ٕٝاُذ٠  2014ك٣ِذَحٕ رخ٫ٗولخٝ ٖٓ ٓؼَ حُ٘ل٢ حٓظَٔ ُِي٫ٍٝ. ُوي 

%، 60طآًذذَ ٓذذؼَٙ )ٝرخُظذذخ٢ُ حُؼخثذذيحص حُٔخ٤ُذذش( رلذذٞح٢ُ  غ، ك٤ذذ2015ط٘ذذ٣َٖ ح٧ٍٝ 

( 40اُذذ٠ ٓذذؼَ ٣ٜذذَ اُذذ٠ ) ،( ى٫ٍٝ ُِز٤َٓذذ100َ) ػِذذ٠ ٓذذٖ ٓذذؼَ ٣وذذخٍد أٝ ٣ِ٣ذذي

ِٗٔذق َ ه٬٤ًِ ٛؼٞىحً أٝ ٗذ٫ًِٝ، ٌُٝذٖ ٫ ؼهي ٣ظـ٤َ حُٔٝ. أًؼَ رو٤َِ ُِز٤ََٓ أٝ حً ى٫ٍٝ

كذ٢ كذ٢ حُٔٔذظوزَ حُو٣َذذ ٝحُٔظٞٓذ٢ ا٤ُذٚ اػذخىس حُؼخك٤ذش  ا٠ُ آٌخ٤ٗش ك٢ ح٧كن ٓخ ٤٘٣َ

حُذَحٖٛ  ٔٞهلٜذخرخُظٔٔذي رس ٍحُذيٍٝ حُٜٔذيحٓظَٔحٍ  ك٢ كخٍ، 2020-2019 ٔ٘ٞحصحُ

 ح١ٌُ ٣ٔخػي ك٢ حٓظَٔحٍ ح٤ٜٗخٍ ح٧ٓؼخٍ.

ٛذذٌح ، ٝٗلذذٖ ٗلذذخٍٝ إٔ ٗ٘ذذخٍى كذذ٢ ٜٝٛٔذذخ كذذي٣غ حُٔذذخػش ٢ٛذذ ٙ حُو٠ذذ٤شٛذذٌ

كذَ ٝرٟٞٞف ٤ُْ حُلي٣غ ػذٖ َٛ ٛ٘خى آٌخ٤ٗش ُِلَ؟!. ٝحُّٜٔٞ، ٌٛٙ حُلي٣غ ٝك٢ 

 ؿ٤ذَ أكذخى١،ٍِٞٛٞ اُذ٠ حهظٜذخى ػَحهذ٢ ٓظذٞحُٕ ُٝػ٢ِٔ ػ٠ِ حُٔيٟ حُزؼ٤ي، ًُٝي 

رخ٤ٜٗذذخٍ أٓذذؼخٍ حُذذ٘ل٢ أٝ  ي ٓذذٖ حُؼخثذذيحص حُ٘لط٤ذذش ُز٘ذذخء حهظٜذذخى كو٤وذذ٢ ٫ ٣ٜ٘ذذخ٣ٍٔذذظل٤

رخُٔذ٘ٞحص حُؤذْ ٟٓٞذٞػٜخ ٣ظؼِذن اً  ظ٘خ؛حٗولخٟٜخ. ٌٛح ح٧َٓ ٤ُْ ٟٓٞذٞع ىٍحٓذ

 حُوخىٓش.

2015ًظزذذض كذذ٢ أٝحٓذذ٢ ك٣ِذذَحٕ 
(1)

، ٓذذخ ٣ِذذ٢: "ُوذذي حٓذذظـِض حُٔذذؼٞى٣ش كذذ٢ 

حٌُٛذ ٝحُؼ٬ٔص ح٧هَٟ، ٝطزخ١ئ ٓلذ حُذ٘ل٢  ٓوخرَٛؼٞى حُي٫ٍٝ  2014ك٣َِحٕ 

حُ٘ٔذٞ ح٫هظٜذخى١ ك٤ٜٔذخ ٗٔذز٤خً، ٝحٍطلذخع حُوذ٣ِٖ  طزذخ١ئ حُٜ٘ي ٝح٤ُٜٖ، رٔزذٖٓ هزَ 

حُ٘لط٢ ح٩ٓظَحط٤ـ٢ ٝحُظـخ١ٍ ك٢ حُيٍٝ حُٜ٘خػ٤ش، رخ٩ٟخكش ا٠ُ ريء كَٜ حُٜذ٤ق 

، ٘ل٢ حُٜذذو١َٓيػ٤ذذش هٔذذخٍس أٓذذٞحهٜخ ٓوخرذذَ طٔذذيى حُذذ ،ك٤ذذغ ٣وذذَ ح٫ٓذذظ٬ٜى حُ٘لطذذ٢
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رٌَ ٓخ ُي٣ٜخ ٓذٖ آٌخ٤ٗذخص اٗظخؿ٤ذش، ٓذغ اػطذخء كٔذٞٓخص  ُظ٠ن ا٠ُ ح٧ٓٞحم حُ٘لط٤ش

ح٤ٜٗذذخٍ ح٧ٓذذٞحم حُ٘لط٤ذذش ٝحٓذذظَٔحٍ ح٤ٜٗخٍٛذذخ. ٝكذذ٢ ًذذَ ح٧كذذٞحٍ كذذبٕ ػخ٤ُذذش أىص اُذذ٠ 

ٓظي٤ٗذذش رٞؿذذٞى حُظؤذذش حُ٘لط٤ذذش، ُٝذذٖ طَطلذذغ ُٔذذ٘ٞحص ٓوزِذذش ٓذذخ ُذذْ ٣ذذظْ ح٧ٓذذؼخٍ ٓذذظزو٠ 

ٜٗذذذٞٝ هذذذ١ٞ ٬ُهظٜذذذخى حُؼذذذخ٢ُٔ  ػ٘ذذذي ػذذذيّ ٝؿذذذٞى رذذذٞحىٍ ٓذذذلذ حُلذذذخثٞ، ٫ٓذذذ٤ٔخ

 ٝحٓظَؿخع ػخك٤ظٚ".

 اٌنٕفوُي حُؼذَحم، ػِذ٠ إٔ ٌُوي أه٘ؼذض حُٔذؼٞى٣ش حُذيٍٝ حُ٘لط٤ذش حُو٤ِـ٤ذش، ًٝذ

ٝإٔ ح٧ُٓذش ُذٖ ططذٍٞ ، ٍنٕفواٌقخشٞ ٠ّضً خطشاً ٠ٙنذد اٌنذٚي إٌّز نخ ٚاٌّقنذسح ٌ

 . ٝحُظذِّ حُؼذَحمػٜذيٛخ اُذ٠ ٓذخرن ٧ٕ حُ٘ل٢ حُٜو١َ ٓٞف ٣ٜ٘ذخٍ، ٝطؼذٞى ح٧ٓذؼخٍ

، ٝا٣ذذذَحٕ، رؼذذذٞ ىٍٝ أٝرذذذي )ك٘ذذذ٬٣ِٝ ؿخٗذذذذ حُٔذذذؼٞى٣ش اُحء ح٫هظذذذَحف حُذذذ١ٌ هيٓظذذذٚ

% ُٔلذ حُظؤذش ٓذٖ 5% أٝ كظ٠ 10 ٤ٗٝـ٣َ٤خ، ٝحُـِحثَ(، ُظول٤ٞ ح٩ٗظخؽ رٔويحٍ

أًزذَ ٤ًٔذش  ز٤ذغظطظذيحكغ ُحُٔٞم، ك٤غ طْ ٍكٞ ح٫هظذَحف ٝأٛذزلض ؿ٤ٔذغ ىٍٝ أٝرذي 

يحطٜخ حُٔخ٤ُذذش، ٝحُىحىص حُظؤذذش، ٝحٗول٠ذذض ح٧ٓذذؼخٍ أًؼذذَ ٓذذٖ حُذذ٘ل٢ "ُظلٔذذ٤ٖ" ػخثذذ

 ٝأًؼَ.

ٛذذذَ إٔ ٗظ٣َذذذش حُٔذذذؼٞى٣ش كذذذٍٞ ىٍٝ حُذذذ٘ل٢ حُٜذذذو١َ  زذذذ٤ٖ،إٔ ٗٛ٘ذذذخ  ٗلذذذخٍٝ

ػِذ٠ حُذَؿْ ، رذخُ٘ل٢ حُؼذخى١ ح٧ٓؼخٍ ًخٕ رٔزذ اؿَحم حُٔذٞم إٔ ح٤ٜٗخٍأّ ، شٛل٤ل

أٍرؼذش ٓلذخٍٝ ػِذ٠ حُيٍحٓذش ٝطؤْ  ٝػيّ حٗظٜخثٚ؟. حُ٘ل٢ حُٜو١َٖٓ حٓظَٔحٍ طيكن 

ك٢ حُلَٜ ح٧ٍٝ ربٜٓخد ػٖ حُ٘ل٢ حُٜذو١َ ٓذٖ حُ٘ذخك٤ظ٤ٖ ٗظليع . ػ٬ػش كٍٜٞ ك٢

حُل٤٘ذذش ٝح٫هظٜذذخى٣ش. ٝكذذ٢ حُلٜذذَ حُؼذذخ٢ٗ ٗظلذذيع ػذذٖ ح٧ٓذذؼخٍ ٝػ٬هظٜذذخ رذذخُؼَٝ 

ػذذْ ًٔذذخ ٗظلذذيع ػذذٖ حُذذ٘ل٢ حُؼَحهذذ٢ ٝحُٔٞحُٗذذش ح٫طلخى٣ذذش ٝىٍٝ ٗلذذ٢ ح٩هِذذ٤ْ.  ٝحُطِذذذ.

 ٗذَحٙ ٤ِٖ ح٧ُٝذ٤ٖ، ُِٞٛذٍٞ اُذ٠ حٓذظ٘ظخؽٓخ ؿخء ك٢ حُلٜذٗلَى حُلَٜ حُؼخُغ ُٔ٘خه٘ش 

ً ٓ٘طو٤  حُلٍِٞ حُٞحؿذ حطوخًٛخ ُٔؼخُـش حُٔٞهق.ػ٠ِ أٓخٓٚ ٠غ ٗ، خ

 طٞٓذؼخً كذ٢ ٛذٌٙ حُيٍحٓذش، هٜٞٛذخً ك٤ٔذخ ٣ظؼِذناًح ٓذخ ٝؿذي ٤ُؼ٢ٌٍٗ حُوخٍة ٝ

ُِٔٔذذخٛٔش كذذ٢  رخُظلٜذذ٤َٛذذٌح ح٧ٓذذَ  رٟٔٞذذٞع حُذذ٘ل٢ حُٜذذو١َ، اً أٍىص إٔ أٟٝذذق

 ك٢ أٓؼخٍ حُ٘ل٢. ٙىٍٝػٖ ٘وخٕ اٜٗخء حُ
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 فؤاد لبعُ األ١ِش

8/11/2015 

 

 اٌفقً األٚي

 Shale Oilإٌفو اٌقخشٞ 

حُوذذذخٍة طؼذذذخ٣ٍق ٝحٟذذذلش ُذذذزؼٞ  كذذذ٢ حُزذذذيء، ٗذذذَٟ ٓذذذٖ ح٠ُذذذ١ٍَٝ اػطذذذخء

حُظ٢ ظَٜص ك٢ حُٜ٘خػش حُ٘لط٤ش، ٌٓ٘ ٓزؼ٤٘٤خص حُوذَٕ حُٔخٟذ٢  ح٤ُٔٔٔخص "حُـي٣يس"

 ،م حُؼذذذخ٢ُٔ، ٝٓلخُٝذذذش حُذذذيٍٝ حَُأٓذذذٔخ٤ُشػِذذذ٠ حُ٘طذذذخ ٝهؼذذذض "أُٓذذذش" حُذذذ٘ل٢ػ٘ذذذيٓخ 

حُزلذذذغ ػذذٖ رذذذيحثَ حهظٜذذذخى٣ش ُِطخهذذذش ٝطو٤ِذذذَ ٝح٣٫ُٞذذخص حُٔظلذذذيس ػِذذذ٠ حُوٜذذذٞٙ، 

حػظٔخىٛذذذخ ػِذذذ٠ حٓذذذظ٤َحى حُذذذ٘ل٢ ٓذذذٖ حُ٘ذذذَم ح٧ٝٓذذذ٢
(2)

ُوذذذي ٟٝذذذغ ًذذذَ حَُإٓذذذخء  .

–حُذذيٍٝ ٝأٗلوذذض ٣ذخطْٜ، ٞٛذذٌح حُٟٔٞذٞع ػِذذ٠ ٍأّ أُٝ ٔذزؼ٤٘٤خصحُٕ ٝٓ٘ذذٌ ٤ذٞح٤ٓ٧ًَ

حُٔذٞحى ح٤ُٜيًٍَٝر٤ٗٞذش رلذٞع كذ٢ ٓـذخٍ  ٓزخُؾ ٛخثِذش -٣٫ٞخص حُٔظليسٝػ٠ِ ٍأٜٓخ حُ

طو٤َِ حٓظ٬ٜى حُ٘ل٢ٝحُطخهش حٓظويحٓخص ك٢ طل٤ٖٔ ح٧ىحء ٝؿ٤َٛخ، ٝ
(3)

. 

 رعبس٠ف ِٚغ١ّبد "جذ٠ذح" فٟ اٌقٕبعخ إٌفط١خ -1

 ٛذذٌٙ حُٔٔذذ٤ٔخصأؿِذذذ كذذبٕ ، ًًذذَ ًِٔذذش "ؿي٣ذذيس" كذذ٢ حُؼ٘ذذٞحٕ ػِذذ٠ حُذذَؿْ ٓذذٖ

ظٜذَص ٛذٌٙ حُٔٔذ٤ٔخص ٌُٝذٖ ػ٠ِ َٓ حُٔذ٤ٖ٘.  طـ٤َ حٓظؼٔخُٜخٝ شٝحُظؼخ٣ٍق ٢ٛ هي٣ٔ

حُ٘لط٤ذش  رٟٞٞف ك٢ ٓزؼ٤٘٤خص حُوَٕ حُٔخ٢ٟ، ٝحُىحى طٌذَحٍ حٓذظؼٔخُٜخ كذ٢ ح٧ىر٤ذخص

كذذ٢ ٝطًَذذِص كذذ٢ طٔذذؼ٤٘٤خص حُوذذَٕ حُٔخٟذذ٢،  حُ٘٘ذذَ حُؼذذخّٓٞحٟذذ٤غ حُوخٛذذش، أٝ كذذ٢ 

١َ كذ٢ ح٣٫ُٞذخص ك٤غ رَُص ظخَٛس حُـخُ حُٜو١َ ٝحُ٘ل٢ حُٜذو ،أٝحثَ ٌٛح حُوَٕ

 طـخ٣ٍخً ِٓىَٛحً. حُٔظليس، ٝأهٌص ىٍٝحً 

 ٝحُظؼخ٣ٍق: ٝك٢ أىٗخٙ رؼٞ ٌٛٙ ح٤ُٔٔٔخص

 Oil Shaleٚاٌقخش إٌفطٟ  Shale Oilأ. إٌفو اٌقخشٞ 
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، ٛذذذ٢ ٛذذذوٍٞ ٍٓذذذٞر٤ش Shaleأٝ حُطلذذذخٍ حُٜذذذو١َ  إ ٛذذذوٍٞ حُطلذذذخٍ،

ٔذظؼَٔ ًظؼز٤ذَ ًِٔذش ط ٢" كٜذ١oilزوخص. أٓذخ "ح٣ُِذض ٍهخثن طٌَ٘ ٓظِٜزش ػ٠ِ ٤ٛجش 

ً هٜٞٛحُؼخ٤ُٔش )ٝحُ٘لط٤ش حُ٘ل٢ ك٢ ح٧ىر٤خص ػٖ  . ٝأك٤خٗخً طٔذظؼَٔ ًِٔذش ح٤ًَ٤ٓ٧ش( خ

ًِٔذش ٝحٗلذيٍص " ُِظؼز٤ذَ ػذٖ حُذ٘ل٢. petroleum)رظٍَٝ(، ٝحُٔ٘ظوش ٖٓ "رظ٤َُّٝٞ 

ٝٓذٖ ح٣ُِذض،  :oleumحُٜوَ، ٝ :طؼ٢٘ petraك٤غ إ  ،رظ٤َُّٝٞ ٖٓ أٍٛٞ ٫ط٤٘٤ش

"٣ُض حُٜوَ". ٝح٧ٛذَ ح٤ُٞٗذخ٢ٗ أ٠٣ذخً ٣ؼطذ٢ حُٔؼ٘ذ٠ ٗلٔذٚ ٢: كبٕ رظ٤َُّٝٞ طؼ٘ػْ 

 ك٢ حٌُظذ ح٤ُٞٗخ٤ٗش حُظخ٣ٍو٤ش حُوي٣ٔش. طخٕحُٞحٍى petra ٝolaionٌُِٔظ٢ 

ٝهذي طلذيع ٓذ٘ش، ر٘ذٌَ أٝ رذآهَ،  (4000حُ٘ل٢ )حُزظٍَٝ( ٌٓ٘ كٞح٢ُ )ػَف 

" The Historiesك٢ ًظخرذٚ: "حُظذخ٣ٍن م.ّ 484-425حُٔئٍم ح٤ُٞٗخ٢ٗ ٤َٛٝىٝطْ )

ٍحرطذش ًٔذخىس ، ًٌُٝي ك٢ حُز٘ذخء ٗٞحٍع ٝأُهش ٓي٣٘ش رخرَػٖ حٓظؼٔخٍ حُو٤َ ك٢ طز٢٤ِ 

هٌ حُو٤َ ٓذٖ ٓي٣٘ذش ؤطرخرَ ًخٗض ٝكظ٠ ح٥ٕ.  أػَ حُو٤َ ك٢ آػخٍ رخرَٝٓخ ُحٍ ، ِطخرٞمُ

(، أٝ ٠ٗٞكخص ؿخ٣ُش )ٓؼَ حُ٘ذخٍ ح٤ُُ٧ذش كذ٢ ًًَذٞىط٘خٛي ًخٗض ًٔخ ٤ٛض حُلَحط٤ش. 

ش ك٢ ٓ٘خ١ن ٓوظِلش ٖٓ حَُ٘م ح٢ٓٝ٧ حٓظويٓض كذ٢ حُٔؼخرذي ٠ٗٞكخص ؿخ٣ُش ٝٗلط٤

 .ٍِحىٗظ٤شُحُي٤٘٣ش ٜٝٓ٘خ ٓؼخري ح

)أ١  ٓذذٞحى ٤ٛيًٍَٝر٤ٗٞذذشٓذذٖ إ حُذذ٘ل٢ )٣ُذذض حُٜذذوَ( ٛذذٞ رخ٧ٓذذخّ ٓذذ٣ِؾ 

ًَٝٓزذخص ػ٠ذ٣ٞش  ٤ٛيٍٝؿ٤ٖ ًٝخٍرٕٞ(، ٓغ ٗٔذ ٛذـ٤َس ٓذٖ حًَُٔزذخص حٌُز٣َظ٤ذش

٢ رخ٧ٓذذخّ ٓذذٞحى ًخٍر٤ٛٞيٍحط٤ذذش )أ١ أهذذَٟ. أٓذذخ ح٣ُِذذٞص حُ٘زخط٤ذذش أٝ حُل٤ٞح٤ٗذذش كٜذذ

 ٔظؼ٬ٕٔ ك٢ ح٩ٗخٍس.٤ٛ٣يٍٝؿ٤ٖ ًَٝرٕٞ ٝأًٝٔـ٤ٖ(، ٤ًِٜٝٔخ ًخٗخ 

ح٣ُِذض حُٜذو١َ"، حْٓ هي٣ْ ٝٛٞ: "حُزظ٤َُٝذّٞ: ِ٘ل٢ حُؼخى١، ُإٔ ٗـي ٖٓ ٛ٘خ 

"حُ٘ل٢ حُٜذو١َ، أٝ حُٜذوَ حُ٘لطذ٢"، ٛذٞ أٓذَ  ٘خك٢ ػ٘ٞحٕ ٟٓٞٞػ ٌُٖٝ ٓخ ٗؼ٤٘ٚ

 ػخٓش. ضك٢ ح٧ىر٤خص حُلخ٤ُش ػٖ كخُش ٗلط٤ش هخٛش ٤ُٝٔٚ ٣ؼزَ رأٛزق اً  ,ٓوظِق

حُذذ٘ل٢ حُٜذذو١َ كذذ٢ حُٔوٜذذٞى ٓذذٖ كٜ٘ذذخى حُظزذذخّ ػ٘ذذي حُذذزؼٞ  اٟذذخكش ُذذٌُي

shale oil ٝحُٜذذوَ حُ٘لطذذ٢ ،oil shaleىٕٝ طل٣َذذن رخُظٔذذ٤ٔش ٣زذذخىُٕٞ  ، رل٤ذذغ

ٞػ٤ذش ، ٓٞحء ك٢ ٗر٤ٖ ٓؼ٠٘ ح٤ٔٓ٫ٖر٤ٜ٘ٔخ، ر٤٘ٔخ ك٢ ٝحهغ ح٧َٓ ٛ٘خى رٕٞ ٗخٓغ ؿيحً 



 13 

. ُٜٝذذٌح حهظَكذذض "ًٝخُذذش حُطخهذذش حُي٤ُٝذذش ظٜذذخحُذذ٘ل٢، أٝ كذذ٢ ٣َ١وذذش حٓذذظوَحؿٚ، أٝ ًِل

International Energy Agency IEA"
(4)

طٔذذ٤ٔش حُذذ٘ل٢ حُٜذذو١َ رذذـ"حُ٘ل٢  ،

"ٓـِذْ حُطخهذش حُؼذخ٢ُٔ ر٤٘ٔخ حًظل٠ "، Light Tight Oil LTOحُول٤ق حُٔلٍٜٞ 

World Energy Council WEC"
(5)

 "Tight Oil حُ٘ل٢ حُٔلٜذٍٞظ٤ٔٔظٚ رـ"، ر

 .oil shaleٍٛٞس ٓٞؿِس ػٖ حُٜوَ حُ٘لط٢ ٝك٤ٔخ ٢ِ٣  .كو٢

 oil shaleاٌقخش إٌفطٟ 

، kerogen shaleأك٤خٗذخً رٜذوٍٞح٤ٌَُٝؿ٤ٖ  حُٜذو٠ٔٔ٣ٍٞ ٌٛح حُ٘ذٞع ٓذٖ 

٢ٛ ٓخىس هخرِش ٬ُكظَحم ك٢ ٛذٌٙ حُٜذوٍٞ، ٣ٌٝٔذٖ حػظزخٍٛذخ ٗلذ١ٞ ؿ٤ذَ  ٝح٤ٌَُٝؿ٤ٖ

 ٌٓظِٔش ح٠ُ٘ٞؽ.

ؿ٤٘ش رخُٔٞحى حُؼ٣ٞ٠ش، طلظ١ٞ ػِذ٠  حُٜوٍٞ ٢ٛ كز٤زخص ىه٤وش ٍٓٞر٤ش ٌٝٛٙ

ًَُٔزذذخص ٤ٔ٤ًخ٣ٝذذش ػ٠ذذ٣ٞش، ٣ٔذذظوِٚ ٜٓ٘ذذخ ٓذذٞحثَ ح٤ٌُذذَٝؿ٤ٖ، ٝٛذذٞ ٓذذ٣ِؾ ٛذذِذ 

رذخُ٘ل٢ حُٜذو١َ، اً إ ح٤ٌُذَٝؿ٤ٖ ُذ٤ْ ٗلطذخً  -هطذؤ–ٔذ٠ٔ أك٤خٗذخً ط٤ٛيًٍَٝر٤ٗٞش، 

 رخُٔؼ٠٘ حُٔؼَٝف ُِ٘ل٢.

خ١ن ػي٣ذيس ؿذيحً ٓذٖ حُؼذخُْ، ٝرخكظ٤خ٤١ذخص إ حُٜوٍٞ حُ٘لط٤ش ٓٞؿٞىس كذ٢ ٓ٘ذ

( 4,8رذذ٤ٖ ) خٟذذؤش كذذ٢ ح٣٫ُٞذذخص حُٔظلذذيس ٝؿ٤َٛذذخ، اً ٣وذذيٍ ح٫كظ٤ذذخ٢١ حُؼذذخ٢ُٔ ُٜذذ

ٗٔذذذ ح٫ٓذذظَؿخع ٟذذج٤ِش  ، ٌُٝذoil in placeٖ( ط٤َُذٕٞ ر٤َٓذذَ ًذذ٘ل٢ ٓٞؿذٞى 8ٝ)

كذبٕ اٗظذخؽ ح٤ٌُذَٝؿ٤ٖ ٟذج٤َ ؿذيحً ؿيحً، ًِٝق حٓظو٬ٙ ح٤ٌُذَٝؿ٤ٖ ػخ٤ُذش ؿذيحً، ُذٌح 

 ٠ ىٍؿش أٗٚ ٫ ٣لظٔذ ٟٖٔ حُ٘ل١ٞ حُٔ٘ظـش ك٢ حُٞهض حُلخَٟ.اُ

ُوي حٛظٔض حُلٌٞٓخص ٝحًَُ٘خص رٌٜٙ حُٜذوٍٞ ػ٘ذيٓخ حٍطلؼذض أٓذؼخٍ حُذ٘ل٢، 

ًِذق اٗظذخؽ حُ٘ذَم ح٧ٝٓذ٢. إ  ٗلذ٢ػذٖ ًٝـِء ٖٓ كِٔش حُزلغ ػذٖ ٗلذ١ٞ طؼذٞٝ 

وٍٞ حُٜذٝؿذٞى حُذَؿْ ٓذٖ  اً، miningح٤ٌَُٝؿ٤ٖ ػخ٤ُش، ك٢ٜ ط٘ذَٔ طٌذخ٤ُق حُوِذغ 

ح٧ٍٝ، ٓذطق  حُ٘ٞػ٤خص حُـ٤يس ٓٞؿٞىس طلذضا٫ إٔ ك٢ ٓ٘خ١ن ػ٠ِ ٓطق ح٧ٍٝ، 

ي كخؿذذش ُ٘وذذَ ٛذذٌٙ ُذذ. ًذذٌُي ٛ٘خػ٤ٔوذذشاُذذ٠ ٓ٘ذذخؿْ ٓذذطل٤ش أٝ  ٜخآذذظوَحؿ٣ٝلظذذخؽ 



 14 

ًُذي ٓذٖ ٓ٘ذخًَ  ٓذخ ٣ٜذخكذرخ٩ٟخكش اُذ٠ حُٜوٍٞ ا٠ُ ٓ٘خ١ن ٛ٘خػ٤ش ُٔؼخُـظٜخ، 

 ك٤٘ش ٝر٤ج٤ش ط٣ِي ك٢ حٌُِق.

 :ـذذذش ٛذذذٌٙ حُٜذذذوٍٞ، ٛذذذ٢ حُط٣َوذذذش ح٤ٔ٤ٌُخث٤ذذذش حُٔٔذذذٔخسإ أٛذذذْ حُطذذذَم ُٔؼخُ

"hydrolysis ِٝهذذي طٔذذ٠ٔ َ حُلذذَح١ٍ رٔؼذذٍِ ػذذٖ ح٧ًٝٔذذـ٤ٖ أٝ حُٜذذٞحء"٤ذذحُظل ،

 dry"، أٝ "حُظوط٤ذَ حُـذخف distructive distillationحُظوط٤ذَ ح٩ط٬كذ٢ أ٠٣ذخً: "

distillation ْػ٤ِٔذش ٢ٛ اًىٍؿخص كَحٍس ػخ٤ُش، طلض ". ٌٝٛٙ حُؼ٤ِٔش ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش طظ 

٤ٔ٤ًذذخث٢ كذذَح١ٍ ُِٔذذٞحى حُؼ٠ذذ٣ٞش حُٔٞؿذذٞىس كذذ٢ ٛذذٌٙ حُٜذذوٍٞ، ٝرٔؼذذٍِ ػذذٖ  طلِذذَ

ٝٛذٌٙ  ح٧ًٝٔـ٤ٖ/حُٜٞحء، أٝ أ٣ش ٛخُٞؿ٤٘خص ٓؼذَ حٌُِذ٣ٍٖٞ أٝ حُلِذ٣ٍٖٞ أٝ حُزذ٤َٖٓٝ.

ٛذٌٙ  حُلذَح١ٍ ُِٔذٞحى حُؼ٠ذ٣ٞش حُٜذِزش حُٔظٌخػلذش. ٝطٔذظؼَٔ حُؼ٤ِٔش طئى١ ا٠ُ حُظلٌي

( كذذذ٢ hydrolysisَ حُلذذذَح١ٍ رٔؼذذذٍِ ػذذذٖ حُٜذذذٞحء ٤ذذذحُظلِحُط٣َوذذذش ح٤ٔ٤ٌُخث٤ذذذش )أ١ 

ٓذٖ حُو٘ذذ، ٓؼذَ حُللذْ، ٝحٌَُرذٕٞ حُٔ٘٘ذ٢، ٓوظِذق حُٔذٞحى ح٤ٔ٤ٌُخث٤ذش ٛ٘خػش اٗظذخؽ 

 .ٝحٌُلٍٞ حُٔؼ٢ِ٤، ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُٔٞحى ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش

َ حُلذَح١ٍ ٓذٖ هذ٬ٍ طٔذو٤ٖ حُٜذوٍٞ حُ٘لط٤ذش اُذ٠ ىٍؿذش كذَحٍس ٤ذ٣ظْ حُظلِ

-٣450ظْ حُظٔو٤ٖ ا٠ُ ىٍؿخص أػِذ٠ طٜذَ اُذ٠ )ىس ٓخ ػخ، ٌُٖٝ ىٍؿش ٓج٣ٞش( 300)

حُٜذوٍٞ اُذ٠  ظظلذٍٞك٣ٌذٕٞ حُظلخػذَ رٜذٍٞس أٓذَع ٝأطذْ. كظ٠ ، ىٍؿش ٓج٣ٞش( 500

ؿخُ، "ٝٗل٢" ٌٓؼق )ٝٛذٞ ح٤ٌُذَٝؿ٤ٖ( حُذ١ٌ ٣ذظْ طوط٤ذَٙ ٝؿٔؼذٚ، ًٝذٌُي ٣٘ذظؾ روخ٣ذخ 

 (.ashٓٞحى ِٛزش )ٍٓخى 

حُظ٢ ط٘وَ ا٤ُٜخ حُٜذوٍٞ،  ٤شٌٛٙ حُؼ٤ِٔش ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش ك٢ ح٧ٓخًٖ حُٜ٘خػ ٝطـَٟ

َ حُلذذَح١ٍ رٔؼذذٍِ ػذذٖ حُٜذذٞحء، ٤ذذٌُٝذذٖ كذذ٢ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ذذخص حُلي٣ؼذذش، ٣ذذظْ أًذذخٍ حُظلِ

 ، ًُٝي ُظو٤َِ حٌُِق ٝطل٤ٖٔ ح٫هظٜخى٣خص.ىحهَ حُٔ٘ـْ ٝطلض ح٧ٍٝ

 ٛ٘ذذخى ١ذذَم ك٤٘ذذش أهذذَٟ، أهذذَ حٓذذظؼٔخ٫ً ًٝلذذخءس، ٝأًؼذذَ ًِلذذش ٓذذٖ حُط٣َوذذش

"، ٤hydrogenationٖ، ٝحُظذ٢ طؼظٔذي "حُٜيٍؿذش حُٔخروش، ًُٝي ٫ٓظو٬ٙ ح٤ٌَُٝؿ

 ".thermal decompositionَ حُلَح١ٍ ح٫ػظ٤خى١ ٤أٝ "حُظلِ
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، ٝطؼظزذذَ أٍٝ ٣ُذذض ٛذذو١َ طذذْ حُ٘لط٤ذذش ٓؼَٝكذذش ٓ٘ذذٌ ُٓذذٖ هذذي٣ْ إ حُٜذذوٍٞ

ٝحثذَ حُوذَٕ حَُحرذغ ػ٘ذَ أ. ٝٛ٘خى اٗخٍحص طخ٣ٍو٤ش ٫ٓذظؼٔخُٚ ٓ٘ذٌ حٓظؼٔخُٚ ك٢ أٍٝرخ

ٔذخرغ ُكذ٢ أٍٝرذخ كذ٢ حُوذَٕ ح ًخٕ ٣ٔظؼَٔ ك٢ اٗخٍس حُ٘ٞحٍع . ًٔخٝحُ٘ٔٔخ ك٢ ٣َٞٓٔح

ٖٓ حُٜوٍٞ حُ٘لط٤ش ٝرٍٜٞس طـخ٣ٍش طذْ  حٓظو٬ٙ "حُ٘ل٢"/ح٤ٌَُٝؿ٤ٖ . ٌُٖٝػَ٘

ٍرؼ٤٘٤ذذخص حُوذذَٕ أكذذ٢ كَٗٔذذخ كذذ٢ ػ٬ػ٤٘٤ذذخص حُوذذَٕ حُظخٓذذغ ػ٘ذذَ، ٝكذذ٢ ٓذذٌٞط٬ٗيٙ كذذ٢ 

س ًزذي٣َ ٣ُِذٞص ًٞهٞى ٣ُٝض اٗذخٍ حُظخٓغ ػَ٘، ٝحٓظؼَٔ "ح٣ُِض"/حُ٘ل٢ حُٔٔظوِٚ

 ، ٝحُظ٢ أٛزلض ٗخىٍس ٝرخ٠ٛش حُؼٖٔ ك٢ ًُي حُٞهض.whale oilحُل٤ظخٕ 

 ًٔخ طْ ك٢ حُٜ٘ذق حُؼذخ٢ٗ ٓذٖ حُوذَٕ حُظخٓذغ ػ٘ذَ اٗ٘ذخء ٜٓذخٗغ ٫ٓذظو٬ٙ

كذذذ٢ أٓذذذظَح٤ُخ ٝحُزَح٣ُذذذَ ٝح٣٫ُٞذذذخص حُٔظلذذذيس.  hydrolysisح٣ُِذذذض، حػظٔذذذخىحً ػِذذذ٠ 

ُؼ٘ذ٣َٖ كذ٢ ىٍٝ أهذَٟ ٓؼذَ حُٜذ٤ٖ حػظٔذخى ٛذٌٙ حُط٣َوذش كذ٢ أٝحثذَ حُوذَٕ ح ٝحٓظَٔ

ٝأٓزخ٤ٗخ ٝح٣ُٞٔي ٣َٞٓٝٔح ٫ٓظو٬ٙ ٌٛٙ "حُ٘ل١ٞ". ٌُٝذٖ  ٝؿ٘ٞد اك٣َو٤خ ٝآظ٤ٗٞخ

، ٝططذ٣َٞ ، ٝرو٤ش حُؼخُْ، كذ٢ أٝحثذَ حُوذَٕ حُؼ٘ذ٣َٖرخًظ٘خف حُ٘ل٢ ك٢ حَُ٘م ح٢ٓٝ٧

 و٬ٙ ح٤ٌُذَٝؿ٤ٖظحٗظٜذض ٛذ٘خػش حٓذ ٤ُٛيس ٝر٘ٞػ٤خص أك٠َاٗظخؿٚ ٝطٜل٤ظٚ رٌِق 

ٜذذوَ حُ٘لطذذ٢. ًٔذذخ أٜٗذذض حًظ٘ذذخكخص حُذذ٘ل٢ حٓذذظؼٔخٍ حُٜذذوَ حُ٘لطذذ٢ رٜذذٍٞس ٓذذٖ حُ

ٛٔذخ آذظ٤ٗٞخ  ، أٝ رخٓظو٬ٙ ح٤ٌَُٝؿ٤ٖ ٓ٘ٚ، ًُٝي ك٢ ًَ حُؼذخُْ ػذيح ٌٓذخ٤ٖٗٓزخَٗس

 ٝح٤ُٜٖ.

كذ٢ ٓذزؼ٤٘٤خص حُوذَٕ حُٔخٟذ٢ ٝكذ٢ حُؼوذي ح٧ٍٝ  ًٝ٘ظ٤ـش ٫ٍطلخع أٓؼخٍ حُذ٘ل٢

ٓذذذٞحء ٓذذذٖ هذذذ٬ٍ حٓذذذظو٬ٙ ُٚ، رذذذيأص ٓلذذذخ٫ٝص ؿي٣ذذذيس ٫ٓذذذظؼٔخ ،ٓذذذٖ ٛذذذٌح حُوذذذَٕ

ٓزخَٗس ك٢ ٓلطخص ط٤ُٞذي حٌَُٜرذخء. ٝ كذ٢  كَم حُٜوٍٞ حُ٘لط٤شٖٓ ح٤ٌَُٝؿ٤ٖ، أٝ 

، كذذبٕ حُٜذذوٍٞ حُ٘لط٤ذذش ًخٗذذض طٔذذظؼَٔ كذذ٢ حُزَح٣ُذذَ ٝحُٜذذ٤ٖ ٝآذذظ٤ٗٞخ 2008ٓذذ٘ش 

 ٛـ٤َس طـخ٣ٍش أٝ طـ٣َز٤ش ُظ٤ُٞي حٌَُٜرخء. ٤ٍٓٝٝخ ك٢ ٓلطخص ٝأُٔخ٤ٗخ

ٓذذٖ حُٜذذوٍٞ حُ٘لط٤ذذش حُٔٔذذظويٓش كذذ٢ حُؼذذخُْ، % 80ٕ ب، كذذ2009ٝ كذذ٢ ٓذذ٘ش 

 حُٜذذوٍٞ حٌَُٜرذذخء ؿذذخِٛس ٫ٓذذظؼٔخٍ ًخٗذذض كذذ٢ آذذظ٤ٗٞخ، اً إ ُذذي٣ٜخ ٓلطذذخص ُظ٤ُٞذذي

 %( ٖٓ حُطخهش حٌَُٜرخث٤ش حُٔ٘ظـش ك٢ آذظ٤ٗٞخ.95حُ٘لط٤ش ٓزخَٗس، ٣ٝٔؼَ ٌٛح حُٞهٞى )
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كوذ٢ ش طؼذخىٍ أٓخ ك٢ ح٤ُٜٖ كبٕ حُطخهذش حٌَُٜرخث٤ذش حُٔ٘ظـذش ٓذٖ ٝهذٞى حُٜذوٍٞ حُ٘لط٤ذ

 ًَٜرذخء طـ٣َز٤ذش. ( ٤ٌٓذخٝحص، ك٤ذغ طؼظزذَ ٓلطذخص9,9( ٤ٌٓخٝحص، ٝك٢ أُٔخ٤ٗخ )12)

ُوذذي حٓذذظؼِٔض آذذَحث٤َ ٍٝٝٓخ٤ٗذذخ ٍٝٝٓذذ٤خ ٓؼذذَ ٛذذٌٙ حُٔلطذذخص حُٜذذـ٤َس، ٌُٝذذٖ طذذْ 

كذ٢ ً٘ذيح ٝط٤ًَذخ ُلذَم  ٝهٞى آهذَ. ٛذٌح ٝطٞؿذي هطذ٢حٓظويحّ اؿ٬هٜخ أٝ طلُٜٞخ ا٠ُ 

١َ كذذ٢ ٓلطذذخص حٌَُٜرذذخء حُظذذ٢ طٔذذظؼَٔ حُللذذْ حُٜذذوٍٞ حُ٘لط٤ذذش ٓذذغ حُللذذْ حُلـذذ

 حُلـ١َ ًٞهٞى.

، ، ًذخٕ World Energy Council WECٝطزؼذخً ُٔـِذْ حُطخهذش حُؼذخ٢ُٔ 

 2008كذ٢ ٓذ٘ش حُ٘ل٢ )ح٤ٌَُٝؿ٤ٖ( حُٔٔذظوِٚ ٓذٖ حُٜذوٍٞ حُ٘لط٤ذش كذ٢ حُؼذخُْ ًِذٚ 

ً  (٣17700ؼذذخىٍ ) % كذذ٢ آذذظ٤ٗٞخ، 38% كذذ٢ حُٜذذ٤ٖ، 40ٝكوذذ٢، ٓ٘ذذٚ  ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣ذذخ

، ٤ُْ ُٜخ كٔخد ك٢ حُطخهش ٓذٞحء ػِذ٠ ك٢ حُزَح٣َُ. ٢ٛٝ ٤ًٔخص ٟج٤ِش ؿيحً % 22ٝ

 ٌَٗ ٛوٍٞ ٗلط٤ش طلَم ٓزخَٗس، أٝ ٓٞحثَ ٤ٛيًٍَٝر٤ٗٞش طٔظؼَٔ ًزي٣َ ُِ٘ل٢.

 Unconventional oilsة. إٌفٛه غ١ش اٌزم١ٍذ٠خ 

ٛذ٢ ػِذ٠ حُؼٔذّٞ ٗلذ١ٞ ط٘ذظؾ أٝ طٔذظوِٚ رخٓذظويحّ  ،إ حُ٘ل١ٞ ؿ٤ذَ حُظو٤ِي٣ذش

، ٝحُظذ٢ conventional oil ٤خص ؿ٤َ حُظ٢ طٔظويّ ك٢ اٗظخؽ حُ٘ل١ٞ حُظو٤ِي٣ذشطٌُ٘ٞٞؿ

 طظْ ٖٓ ه٬ٍ ح٥رخٍ حُ٘لط٤ش.

 ٖ ًٝخُذذش حُطخهذذشػذذ"، ٝحُٜذذخىٍ 2001حُؼخ٤ُٔذذش  ٝطزؼذذخً ُظو٣َذذَ "ٓٔذذظوزَ حُطخهذذش

حُٜذوٍٞ حُ٘لط٤ذش حُظذ٢ طلذيػ٘خ ػٜ٘ذخ حُ٘ل١ٞ ؿ٤ذَ حُظو٤ِي٣ذش ط٘ذَٔ: " ، كبIEAٕحُي٤ُٝش 

كذذ٢ ً٘ذذيح،  oil sandٝحُذذ٘ل٢ حُٔٔذذظوِٚ ٓذذٖ ٍٓذذخٍ حُذذ٘ل٢  ( حُٔذذخروش،كذذ٢ حُلوذذَس )أ

حُٔ٘ظـذذش ٓذذٖ طٜذذ٤٘غ حُللذذْ، ٝحُظذذ٢ ٓذذزن إٔ  ٝحُ٘لذذ١ٞ حُؼو٤ِذذش ؿذذيحً، ٝحُٔذذٞحثَ حُ٘لط٤ذذش

طليػ٘خ ػٜ٘خ ربٓذٜخد كذ٢ ًظذخد آهذَ
(6)

 حُلزذٞد ًٝذٌُي حُٔذٞحثَ حُٔ٘ظـذش ٓذٖ طٜذ٤٘غ .

طل٣ٞذذَ حُـذذخُ حُطز٤ؼذذ٢ اُذذ٠ حثَ حُٔ٘ظـذذش ٓذذٖ ٞٝحُٔذذ ،biomass حُٔوِلذذخص حُ٘زخط٤ذذشٝ

ٓذٖ هذ٬ٍ  gas to liquid GTLٓٞحثَ ٗلط٤ش، ٝط٠ٔٔ "حُٔٞحثَ حُ٘لط٤ذش ٓذٖ حُـذخُ 

 ٠ُ ٓٞحثَ ٗلط٤ش.٤ٔ٤ًخث٤ش ُظل٣َٞ حُـخُ حُطز٤ؼ٢ ا ػ٤ِٔخص
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ط٘ذَٔ  ظو٤ِي٣ذشُكبٗٚ ٣وٍٞ: "إ حُ٘لذ١ٞ ؿ٤ذَ ح 2011ُٔ٘ش  طِي حًُٞخُشطو٣ََ  أٓخ

، ٝحُو٤ذذَ حُطز٤ؼذذ٢، ٝٗلذذ١ٞ حَُٓذذخٍ حُ٘لط٤ذذش، extra heavy oilsحُ٘لذذ١ٞ حُؼو٤ِذذش ؿذذيحً 

ٝحُـذخُحص حُ٘خطـذش ٓذٖ طلذخػ٬ص حُـذخُ  ٝح٤ٌَُٝؿ٤ٖ )ٖٓ حُٜوٍٞ حُ٘لط٤ش(، ٝحُٔٞحثَ

 coal to ٓذٞحثَُظل٣ِٞٚ ا٠ُ ٓٞحثَ، ٝحُٔٞحثَ حُ٘خطـش ٖٓ طل٣َٞ حُللْ اُذ٠  حُطز٤ؼ٢

liquid CTL." 

٫ٝ ٣ذذِحٍ حُظو٤ِي٣ذذش،  ػِذذ٠ طٔذ٤ٔخص حُ٘لذذ١ٞ ؿ٤ذَطذخّ اؿٔذذخع ٫ ٣ٞؿذي  كذ٢ حُٞحهذذغ

 USحُؼخ٤ُٔذذش. ٝإ ُٝحٍس حُطخهذذش ح٤ًَ٤ٓ٧ذذش حُ٘لط٤ذذش حُ٘وذذخٕ ٓٔذذظَٔحً كذذ٢ حُٔ٘ظٔذذخص 

Department of Energy DOE  طئًي إٔ: "حُ٘ل١ٞ ؿ٤ذَ حُظو٤ِي٣ذش طلظذخؽ اُذ٠ ىهذش

ٛذٞ أٓذَ ٓظـ٤ذَ ٝؿ٤ذَ طؤذ٤ْ حُذ٘ل٢ اُذ٠ طو٤ِذي١ ٝؿ٤ذَ طو٤ِذي١ َ ك٢ طؼ٣َلٜذخ". ٝإ ؼأً

 ، ٝطـ٤َ ًِق ح٩ٗظخؽ.٠ حُظطٍٞ حُظٌُ٘ٞٞؿ٢، ٣ٝؼظٔي ػِػخرض

زؼٞ حُ٘لذ١ٞ حُؼو٤ِذش ؿذيحً، ًذًٝٔؼخٍ، كبٕ ٓخ ًخٕ ٣ٜذ٘ق ً٘لذ١ٞ ؿ٤ذَ طو٤ِي٣ذش، 

ًٔذخ كذيع ُِذ٘ل٢ حُؼو٤ذَ ؿذيحً حُٔٞؿذٞى كذ٢ كذِحّ  خطلٍٞ ا٠ُ ٗلذ١ٞ طو٤ِي٣ذش طزؼذخً ٌُؼخكظٜذ

ً ئؿٜذذخص ػخ٤ُٔذذش ٓٔذذ طذذٚحػظزَاً كذذ٢ ك٘ذذ٬٣ِٝ،  Orinoco Beltأ٣ًٍٝ٘ٞذذٞ   ُٝش ٗلطذذخ

ٛذذذٞ ح٫كظ٤ذذذخ٢١ حُٔذذؼٞى١، ٣ٜٝذذزق  ٤ُظـذذخُٝرذذٚ خُىحى حكظ٤ذذخ٢١ ك٘ذذذ٬٣ِٝ كذذطو٤ِذذي٣خً، 

( ٤ِٓذخٍ ٬ُ297,6ٓذظوَحؽ هذيٍٛخ )حُ٘ل١ٞ حُظو٤ِي٣ذش ر٤ٌٔذش هخرِذش ر٤ٖ ح٫كظ٤خ٢١ ح٧ٍٝ 

، ٝرُيء ح٩ٗظذخؽ ٓ٘ذٚ ( ٤ِٓخٍ ر٬٤ًَٓ 267,9حُزخُؾ ) ، ٓوخٍٗش رخ٫كظ٤خ٢١ حُٔؼٞى١ر٬٤ًَٓ 

( أُق ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً رؼذي إٔ حٓذظؼَٔص حُ٘ذًَخص ح٧ؿ٘ز٤ذش 600رطخهش ) 2007ك٢ ٓ٘ش 

ُظط٣َٞ ؿِء ٓ٘ٚ حً ( ٤ِٓخٍ ى20ٍ٫ٝٝحًَُ٘ش ح٤٘١ُٞش حُل٤ِ٣ِٝ٘ش ٓزِؾ )
د(7)

. 

 shale oil/tight ٝ حُ٘ل٢ حُٔلزّٞأٛ٘لض رؼٞ حُـٜخص حُ٘ل٢ حُٜو١َ )ٝ

oil) ًٌُ٘ٝ ،٣ؼظزَ ح٥ٕ ٖٓ حُ٘ل١ٞ حُظو٤ِي٣ش. ٚ٘ل٢ ؿ٤َ طو٤ِي١ 

 ١Hydraulic Fracturingش ا١ٌٙذس١ٌٚىٟ ط. اٌزىغ

، طٔذذ٠ٔ أ٠٣ذذخً "Hydraulic Fracturingح٤ُٜذذي٢ٌ٤ٍُٝ إ ػ٤ِٔذش "حُظٌٔذذ٤َ 

)ٝٛذذذذذذذ٢  hydrofrackring (، ًٝذذذذذذذٌُيhydrofracturingرخُِـذذذذذذذش ح٣ِ٤ٌِٗ٩ذذذذذذذش )

رؼذذٞ ح٧ىر٤ذذخص كذذ٢  ٝؿذذيص. ٝهذذي كوذذ٢ )ٝٛذذ٢ ٗذذخثؼش أ٠٣ذذخً( fracking، أٝ حُ٘ذذخثؼش(
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ًِٔذذش "كَحً٘ذذي"، ٌُٝ٘٘ذذخ ٓ٘ٔذذظؼَٔ ٛ٘ذذخ حُظَؿٔذذش حُظذذ٢ ظؼَٔ أٜٗذذخ طٔذذحُؼَر٤ذذش حُ٘لط٤ذذش 

 طؼط٢ حُٔؼ٠٘ ًخ٬ًٓ، ٢ٛٝ حُظ٤ٌَٔ ح٤ُٜي٢ٌ٤ٍُٝ.

ح٤ُٜذذي٢ٌ٤ٍُٝ كذذ٢ كلذذَ ح٥رذذخٍ، ٝطذذئى١ اُذذ٠ طٌٔذذ٤َ  ػ٤ِٔذذش حُظٌٔذذ٤َطٔذذظويّ 

حُٜوٍٞ كذ٢ حُٔ٘ذخ١ن حُٔلذيىس ًُٝذي رلوذٖ ٓذٞحثَ طلذض ٟذـ١ٞ ػخ٤ُذش ؿذيحً ُظٌٔذ٤َ 

 ُ٘ل٢ أٝ حُـخُ.ك٢ ىحهِٜخ ح حُٜوٍٞ حُٔلٍٜٞ

% ٓذذٖ كـذذْ ٛذذٌٙ 90طظذذؤُق حُٔذذٞحثَ رخ٧ٓذذخّ ٓذذٖ حُٔذذخء، ٣ٝٔؼذذَ ٓذذخ ٣وذذخٍد 

 thickingك٢ حُٔخء رٞحٓطش ٓٞحى ٓؼو٘ش  ٓؼِوش proppantsحُٔٞحثَ، ٓغ ٓٞحى ٓخٗيس 

agent ،( ٓذٖ كـذْ ٢ٛ9,5 ٍٓذَ حُٔذ٤ٌِخ، ٝطٔؼذَ كذٞح٢ُ ) ٝحُٔخىس حُٔخٗيس حُ٘خثؼش%

%( 0,5، ٝحُظ٢ طظ٠ذٖٔ أ٠٣ذخً كذٞح٢ُ )(fracking fluidsحُٔٞحثَ )ٓٞحثَ حُظ٤ٌَٔ 

 ٓوظِلش.كـٔخً ٓٞحى ٤ٔ٤ًخ٣ٝش 

حُظخٓذغ ػ٘ذَ إ كٌَس حُظ٤ٌَٔ ح٤ُٜي٢ٌ٤ٍُٝ ٤ُٔض ؿي٣يس، كل٢ ٓذظ٤٘٤خص حُوذَٕ 

، ُظلـ٤ذذَ حُطزوذذخص "nitroglycerin"ح٤ُ٘ظًَِٝٔذذ٣َ٤ٖ  رُذذيء رخٓذذظويحّ حُٔذذخىس حُٔظلـذذَس

رذذَحءس حهظذذَحع رخٓذذْ "حُطٍٞر٤ذذي  1865حُٜذذو٣َش ىحهذذَ ح٥رذذخٍ، ٝٓذذـِض كذذ٢ ٤ٗٔذذخٕ 

ٓذـِض رذَحءس  1947" طٔظويّ ٌُٜح حُـَٝ. ٝٓ٘ذٌ Exploding Torpedoحُٔظلـَ 

ٝحٓذذظويٓض كذذ٢  "frackingحهظذذَحع رخٓذذْ ٗذذًَش ٛذذخ٤ُز٤َطٖ ُِظٌٔذذ٤َ ح٤ُٜذذي٢ٌ٤ٍُٝ "

حُٔٞحثَ ُذْ ٣ظـذخُٝ  ُٜوٍٞ ٝطـِـَح٘ل٢ ٌُٖٝ ر٠ـ١ٞ ه٤ِِش، ٌُٜٝح كبٕ ط٤ٌَٔ ُح آرخٍ

 أٓظخٍحً ه٤ِِش.

ٓذغ كخُذش اٗظذخؽ حُذ٘ل٢ حُ٘ل٢ حُٜو١َ، ٝٛٞ أٓذَ ٓذظ٬ُّ  ٝٓخ ٣ظْ كخ٤ُخً ك٢ آرخٍ

"، massive hydraulic fracking"حُظ٤ٌَٔ ح٤ُٜي٢ٌ٤ٍُٝ ح٠ُذوْ  :ٛٞٝحُٜو١َ 

 high-volume hydraulicحُظٌٔذ٤َ ح٤ُٜذي٢ٌ٤ٍُٝ ػذخ٢ُ حُلـذْ ٣ٝٔذ٠ٔ أك٤خٗذخً: "

fracking"  ٓذٖ هزذَ  1968ػذخّ  ٔظلذيس كذ٢كذ٢ ح٣٫ُٞذخص حُٝح١ٌُ حٓظؼَٔ ٧ٍٝ ٓذَس

كو٘ذذض ٤ًٔذذخص ًز٤ذذَس ٓذذٖ حُٔذذٞحثَ ٝر٠ذذـ١ٞ رظ٤َُٝذذّٞ(، ك٤ذذغ  ًذذخٗذذًَش )رذذخٕ أ٤َٓ

 ػخ٤ُش.
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خٓذذظؼٔخٍ حُظٌٔذذ٤َ ح٤ُٜذذي٢ٌ٤ٍُٝ ح٠ُذذوْ كذذ٢ حُطزوذذخص ر 1971ٓ٘ذذٌ ػذذخّ  ءٝرذذي

ٚا٢ْ فننئْ اعننزعّبي ِقننطٍس اٌزىغنن١ش ا١ٌٙننذس١ٌٚىٟ  أٚ ٝح١جذذش حُ٘لخ٣ًذذش.  حُٜذذو٣َش

رىغ١ش ١٘ذس١ٌٚىٟ فٟ وً األحٛاي(  أفجس أِنشاً ِززصِنبً  )ٚ٘ٛ frackingاٌزىغ١ش 

ً  نفٟ فخٛس ِزذ١ٔنخ إٌفبر٠نخ جنذاً  ٚر ٍ ٕفو اٌقخشٞ ح١ش اٌعًٌّا رّبِبً ِع إٔزبط

اٌقخٛس ٠ ت أْ ٠زُ إٌٝ ِغبفبد ثع١ذح رقً إٌٝ أوضش ِٓ ِئخ ِزش ٚلذ  اٌغٛائً فٟ

 إٌٝ ِئبد األِزبس. رقً

، حُذ١ٌ ٔزبط إٌفو اٌقخشٞ ٘ٛ اٌحفش األفمنٟإْ األِش ا٢خش اٌزٞ ٠ززصَ ِع إ

هزَ ػٔخ٤٘٤ٗخص حُوَٕ حُٔخ٢ٟ. ك٤غ ١ٍٞص طٌُ٘ٞٞؿ٤خص كلَ حُزجَ ػٔٞى٣ذخً،  ُْ ٣ؼَف

كذذ٢ حُطزوذذخص حُٜذذو٣َش  ىٍؿذذش(، 90)أ١ ح٫ٗلذذَحف رذذـ، ػذْ حُظلذذٍٞ اُذذ٠ حُللذذَ ح٧كوذذ٢

ٖ حُزجذَ ٘لخ٣ًش ٝحُظ٢ ٣َحى حٓظوَحؽ حُ٘ل٢ ٜٓ٘خ. ٣ٜٝذَ ١ذٍٞ حُـذِء ح٧كوذ٢ ٓذُٝح١جش ح

( ٓظذَ أكو٤ذخً. 3000( ٓظَحً، َٝٝٛ كذ٢ رؼذٞ ح٥رذخٍ اُذ٠ )1500-500حُٔللٍٞ ا٠ُ )

حُٔللذٍٞس أكو٤ذخً  حُظٌٔذ٤َ ح٤ُٜذي٢ٌ٤ٍُٝ كذ٢ ػذيس أٓذخًٖ، ٝرٜذٌح طٌذٕٞ ًلذخءس ح٥رذخٍ ٣ٝظْ

ٓللذٍٞس ػٔٞى٣ذخً رؼذيى ٓ٘ذخ١ن  أػ٠ِ ٖٓ ح٥رخٍ حُؼٔٞى٣ش، ٝك٢ حُٞحهغ طؼذخىٍ ػذيس آرذخٍ

٣ؼٔذذَ ػِذذ٠ ططز٤ذذن ٛذذٌٙ  كذذ٢ حُـذذِء ح٧كوذذ٢ ٓذذٖ حُزجذذَ. ٝح٥ٕحُظٌٔذذ٤َ ح٤ُٜذذي٢ٌ٤ٍُٝ 

ح٫ػظ٤خى١ ُظو٤َِ ػيى ح٥رذخٍ كذ٢  حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش ك٢ حُللَ ح٧كو٢ ػ٠ِ آرخٍ حُ٘ل٢ حُظو٤ِي١

ش حُٞحهؼذش كذ٢ ٓ٘ذخ١ن ِٓىكٔذش رخُٔذٌخٕ ٣ٝلظذَ حُلوَ، ٝهٜٞٛخً ك٢ حُلوٍٞ حُ٘لط٤ذ

 ك٤ٜخ حُللَ.

ُِٜذذوٍٞ  حُٞح١جذذش ؿذذيحً  permeabilityحُ٘لخ٣ًذذش ٗذذٞى إٔ ٗ٘ذذ٤َ ٛ٘ذذخ ٝرٔذذزذ 

ٝحُٔظٞحؿيس رٌؼَس ك٢ حُٔ٘خ١ن حُ٘لط٤ش كذ٢ ح٣٫ُٞذخص  ،shaleحُط٤٘٤ش حَُٓٞر٤ش حُٔٔٔخس 

رلٞع ًؼ٤َس ٝططز٤وذخص ػي٣ذيس ُلذَ ٛذٌٙ حُٔ٘ذٌِش ٓذٖ أؿ٣َض كِوي  حُٔظليس ح٤ًَ٤ٓ٧ش،

طز٤وذخص ٛذٌٙ حُزلذٞع ٝحُظ أؿِذذٝ ـخُ ٖٓ ٌٛٙ حُٜذوٍٞ.حُ٘ل٢ ٝحُحُلٍٜٞ ػ٠ِ أؿَ 

ح٩ٓذظَحط٤ـ٢ ح٤ٓ٧ًَذ٢  ظ٣َٞٔ ٓذٖ حُلٌٞٓذش ح٤ًَ٤ٓ٧ذش، ًُٝذي ُظلو٤ذن حُـذَٝطٔض ر

لذ٢ ك. -إ أٌٓذٖ–رظو٤َِ ح٫ػظٔخى ػ٠ِ حُ٘ل٢ ٝحُـخُ حُٔٔظٍٞى، ٝطلو٤ن ح٫ًظلخء حٌُحط٢ 

رظ٘ل٤ذذٌ ٓذذخ ٓذذ٢ٔ "ٓ٘ذذَٝع حُـذذخُ حُٜذذو١َ  هخٓذذض حُلٌٞٓذذش ح٤ًَ٤ٓ٧ذذش 1976ٓذذ٘ش 
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هخٛذذش، -ٓوظِطذذش ك٤ٌٓٞذذش"، رخٓذذظويحّ ٗذذًَخص Eastern Gas Shaleحُ٘ذذَه٢ 

 Gasكٜذَ "ٓؼٜذي رلذٞع حُـذخُ ٝرؼ٤ِٔخص ٓ٘خ٣ٍغ حُظٌٔذ٤َ ح٤ُٜذي٢ٌ٤ٍُٝ.  ٓوظٜش

Research Instituteػ٠ِ ىػذْ ٓذخ٢ُ ًز٤ذَ"، ٝٛٞ طـٔغ رلؼ٢ ػٖ حُـخُ حُطز٤ؼ٢ ، 

ٓذذٖ "ح٤ُٜجذذش حُل٤يٍح٤ُذذش ُظؼ٤ِٔذذخص حُطخهذذش  ُظطذذ٣َٞ ٝططز٤ذذن حُزلذذٞع كذذ٢ ٛذذٌح حُٔـذذخٍ،

Federal Energy Regulatory Commission٤ٛجذش ك٤ٌٓٞذش. ٝرٜذٌح  "، ٝٛذ٢

طٌُ٘ٞٞؿ٤ذذذخ حُظٌٔذذذ٤َ ح٤ُٜذذذي٢ٌ٤ٍُٝ ؿذذذخِٛس ٬ُٓذذذظويحّ حُظـذذذخ١ٍ كذذذ٢ ٓـذذذخٍ أٛذذذزلض 

٧ٍٝ ٓذَس كذ٢  ، ٝططٍٞص أًؼَ رخٓظؼٔخٍ حُللَ ح٧كو1977٢ك٢ ٓ٘ش  حٓظوَحؽ حُـخُ

حٍطلخع أٓؼخٍ حُ٘ل٢، أٛزق حُظٌٔذ٤َ ح٤ُٜذي٢ٌ٤ٍُٝ ٓغ ، 2013ٝك٢ ٓ٘ش ٝ. 1991ٓ٘ش 

حُـذخُ ٝحُذ٘ل٢ كذ٢ ح٣٫ُٞذخص حُٔظلذيس  للَ ح٧كو٢ ٓٔذؤُش َٓرلذش طـخ٣ٍذخً ٫ٓذظو٬ٙٝحُ

أهذذَٟ طوطذذ٢ ُٔؼذذَ ٛذذٌح حُ٘ذذٞع ٓذذٖ اٗظذذخؽ حُذذ٘ل٢ ٛ٘ذذخى ىٍٝ  ضًٝ٘ذذيح ٝحُٜذذ٤ٖ، ًٝخٗذذ

 .ٙٝطٞهلض رٔزذ حٗولخٝ أٓؼخٍ

ىٟ  ٚثبٌزبٌٟ عٍنٝ اعنزخشاط اٌنٕفو االعزشامبد اٌج١ئ١خ عٍٝ اٌزىغ١ش ا١ٌٙذس١ٌٚ

 أٚ اٌ بص اٌقخشٞ.

 ، ٓذذذٞحء أًخٗذذذض ك٤ٌٓٞذذذش أّ ٓي٤ٗذذذش،ّ ُذذذيٟ حُٔ٘ظٔذذذخص حُز٤ج٤ذذذشخػذذذ ٣ٞؿذذذي طٞؿذذذٚ

، حُذ٘ل٢ حُٜذو١َ كذ٢ رِذيحْٜٗ ُٔؼخٍٟش اٗظخؽ ،ح٩ٗٔخٕٝحُٔئٓٔخص حُظ٢ طؼ٠٘ رٜلش 

٤ُْ رٔذزذ ح٧ػذيحى حُٜخثِذش ٦ُرذخٍ حُٞحؿذذ كلَٛذخ ٝػذيّ آٌخ٤ٗذش حُؼٔذَ كذ٢ حُٔ٘ذخ١ن 

ػ٘ذٞحٕ: )حُذ٘ل٢  ( طلذض2ُلوذَس )ٝٛذٞ ٓذخ ٓذٞف ٗظلذيع ػ٘ذٚ كذ٢ ح ،كوذ٢ًؼ٤لش حُٔذٌخٕ 

حُظٌٔذ٤َ  ُظوٞكخص ٝطٔخإ٫ص ر٤ج٤ذش كو٤و٤ذش، طظؼِذن ؿ٤ٔؼٜذخ رؼ٤ِٔذخصحُٜو١َ(، ٝاٗٔخ 

ٌُٜح حٍطؤ٣٘خ إٔ ٗظليع ػٖ ٌٛح حُٟٔٞٞع ح٥ٕ، ىٕٝ طؤؿ٤ِذٚ اُذ٠  .ح٤ُٜي٢ٌ٤ٍُٝ ح٠ُوْ

 حُلوَس حُظخ٤ُش.

ص ًز٤ذَس ٓذٖ ٗخك٤ذش حٓذظؼٔخٍ ٤ًٔذخٔذٞحثَ حُلوذٖ، رطظؼِن ح٫ػظَحٟذخص حُز٤ج٤ذش 

ؿيحً ٖٓ ح٤ُٔخٙ، ك٢ حُٞهض ح١ٌُ ٣ؼخ٢ٗ ك٤ٚ حُؼخُْ ٖٓ ٗلش ػخ٤ُٔش ك٢ ح٤ُٔخٙ، ٖٝٓ ٗخك٤ذش 

كذذ٢ ٗٞػ٤ذذش حُٔذذٞحى ح٤ٔ٤ٌُخ٣ٝذذش ح٠ُٔذذخكش اُذذ٠ ٤ٓذذخٙ حُلوذذٖ، ٓٔذذخ هذذي ٣ٔذذزذ ٟذذٍَحً ًز٤ذذَحً 
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حُٜلش ٝحُز٤جش ك٢ كخٍ طَٔرٜخ اُذ٠ ح٤ُٔذخٙ حُـٞك٤ذش، ٝحُظذ٢ ٛذ٢ ٜٓذيٍ ٍث٤ٔذ٢ ٤ُِٔذخٙ 

 كذيٝع ٛذِحص ٤ذشطظؼِذن ح٫ػظَحٟذخص ػِذ٠ حكظٔخُٖٓ حُؼخُْ. ًٌُي ٝحٓؼش ك٢ ٓ٘خ١ن 

حُطزوذذخص أٍٟذذ٤ش، ٗظ٤ـذذش حُلوذذٖ حٌُز٤ذذَ ر٠ذذـ١ٞ ػخ٤ُذذش ؿذذيحً، ٓٔذذخ ٣ذذئػَ كذذ٢ ُػِػذذش 

ًٔذخ إٔ ٛ٘ذخى طوذٞف  .َٝكذشؼؿ٤َ ٓٓؼَٝكش أٝ ح٤ٍٟ٧ش حُو٣َزش ٖٓ كٞحُن ؿ٤ُٞٞؿ٤ش 

ص طؼذَٝ ٛذلش اُذ٠ ٓذطق ح٧ٍٝ. ٝحكظٔذخ٫ ٔٞحثَ حُلوذٖ،ُ٘ل٢ أٝ ُِ ٖٓ ط٣َٔزخص

ٗظ٤ـش طٔذَد حُـذخُحص حُٜٔذخكزش ٩ٗظذخؽ حُذ٘ل٢ اُذ٠ حُـذٞ كظذ٠ ُذٞ طذْ ُِوطَ ح٩ٗٔخٕ 

ٓذذطق اُذذ٠  ظٔذذ٣َزخص حُ٘لط٤ذذشٓٔذذؤُش حُكَهٜذذخ. إ ٓٔذذؤُش طٔذذَد حُـذذخُ أٝ كَهذذٚ، ٝ

اٗظخؽ حُ٘ل٢ حُظو٤ِي١ ٝطليىٛخ حُوٞح٤ٖٗ ٝحُظؼ٤ِٔذخص ك٢ طيهَ أ٠٣خً  ح٧ٍٝ، ٢ٛ ٓٔخثَ

 ػٜ٘خ ٛ٘خ.ليع ُٝٔ٘خ رٜيى حُظحُز٤ج٤ش، 

ح٥رذذخٍ حُظو٤ِي٣ذذش ٝآرذذخٍ حُذذ٘ل٢ رذذ٤ٖ ػ٤ِٔذذخص حُللذذَ كذذ٢ َٓكِظٜذذخ ح٧ُٝذذ٠ طظ٘ذذخرٚ 

ك٢ حُلخُش حُؼخ٤ٗش. ك٤ذغ طٔذظويّ حُللذخٍس حُذيٝحٍس، ٓذغ  حُٜو١َ، ٓخ ػيح حُللَ ح٧كو٢

طـ٤ِق اٟذخك٢ ػَٔ )ٝٛٞ أٗزٞد كي٣ي١( ك٢ كلَس حُزجَ، ٣ٝظْ  casingٟٝغ طـ٤ِق 

ً ٛذٌح حُظـ٤ِذق ح٩ٓذٔ٘ظ٢ ٓظخٗذش ٝػزخطذ ٣ؼط٢ك٤غ خ٩ٓٔ٘ض. ٌُٜح ح٧ٗزٞد ٝطؼز٤ظٚ ر ُِزجذَ  خ

حُظذذؤػَ أٝ حُظذذؤػ٤َ رذذخُٔل٢٤ ٔ٘ذذغ ٣ٝ. ٣ٝؼُِذذٚ ػذذٖ حُٔذذئػَحص حُوخٍؿ٤ذذش ٣ٝٔ٘ذذغ ح٤ٜٗذذخٍٙ

ٛذذٌح أٝ ٤٘٤١ذذش، ًٝذذٌُي ٣٘ذذَٔ  حُوذذخٍؿ٢ ٓذذٖ ٤ٓذذخٙ ؿٞك٤ذذش أٝ ١زوذذخص ٤ٍِٓذذش أٝ كـ٣َذذش

ح٩ٗظذخؽ كذ٢ ك٤٘ذٚ. ػ٤ِٔذش ٜذخ كذ٢ ؼٍِ حُطزوخص حُ٘لط٤ذش أٝ حُـخ٣ُذش حُظذ٢ ٫ ٣ذَحى اىهخُُح

ً "، ٝحُظذ٢ طـؼذَ حُزجذَ ٛذخُلwell completionٝرؼذيٛخ طزذيأ َٓكِذش "أًذخٍ حُزجذَ   خ

 .، كذ٢ ٓ٘طوذش ح٩ٗظذخؽcasingحُظـ٤ِذق  ، ك٤غ ٣ظْ طؼو٤ذ ٝطٌٔذ٩َ٤ٗظخؽ حُ٘ل٢ أٝ حُـخُ

٣ي كذ٢ حُطزوذخص حٌُِٔذ٤ش ًٍِٞٝك٢ ح٥رخٍ ح٫ػظ٤خى٣ش هي ٣ٔذظويّ ٟذن كذخٓٞ ح٤ُٜذيٍٝ

كذذ٢  ُظلطذذ٤ْ حُٜذذوٍٞ حٌُِٔذذ٤ش حُٔل٤طذذش رخُٔ٘طوذذش حُٔؼوزذذش، ُِٔٔذذخػيسًُٝذذي ٘ظـذذش حُٔ

ؿ٣َخٕ حُ٘ل٢ ا٠ُ حُزجَ ٝٓ٘ٚ ا٠ُ حُوخٍؽ. ٣ذظْ أػ٘ذخء حُللذَ حٓذظؼٔخٍ ٓذخ ٣ٔذ٠ٔ )ٓذٞحثَ 

(، ٢ٛٝ ٓٞحثَ ًحص ًؼخكش ػخ٤ُش طٔخػي ك٢ حُظز٣َي ٝكذ٢ اهذَحؽ drilling mudحُللَ 

لَ، ٍٝكؼٜخ ا٠ُ حُٔذطق ٓذٖ هذ٬ٍ حُلذَحؽ رذ٤ٖ حُٔظٌٞٗش ٗظ٤ـش حُل ح٧كـخٍ ٝحُٜوٍٞ
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 . ٝٛذٌٙ حُٔذٞحثَ طوظِذق ػذٖ ٓذٞحثَ حُظٌٔذ٤َ كذ٢ آرذخcasingٍأٗزٞد حُللَ ٝحُظـ٤ِق 

 حُ٘ل٢ حُٜو١َ.

آرذذخٍ حُذذ٘ل٢ حُٜذذو١َ، كٜذذٞ ٝؿذذٞى َٓكِذذش ػخُؼذذش ٝٛذذ٢ ر ٣ـذذ١َك٤ٔذذخ أٓذذخ حُلذذَم 

ه٤ِِذذش  ، ٝحُظذذ٢ طؼٔذذَ ػِذذ٠ طٌٔذذ٤َ حُٜذذوٍٞ حُٜذذِزشfrackingحُظٌٔذذ٤َ ح٤ُٜذذي٢ٌ٤ٍُٝ 

ٖٓ ه٬ٍ ٟن ٤ًٔخص ًز٤َس ٖٓ "ٓٞحثَ حُظ٤ٌَٔ" ر٠ذـ١ٞ ػخ٤ُذش ؿذيحً. ٝٛذٌٙ  حُ٘لخ٣ًش

 حَُٔكِش ٢ٛ حُظ٢ طٔزذ هِوخً ُيٟ ىػخس كٔخ٣ش حُز٤جش.

( ٤ِٓذٕٞ 3,5-1,2إ ٓٞحثَ حُظ٤ٌَٔ ط٠ن ر٤ٌٔخص ًز٤ذَس ؿذيحً، طٜذَ اُذ٠ )اً 

٥رذذخٍ ٣ٜذذَ (، ٝهٔذذْ ٓذذٖ حٓظذذَحً ُِزجذذَ حُٞحكذذي 13000-4500) ؿذذخُٕٞ، أ١ كذذٞح٢ُ

أُذق ٓظذَ ٌٓؼذذ(. ٛذٌح ٣ٝذظْ  19( ٤٣٬ٖٓ ؿذخُٕٞ، أ١ كذٞح٢ُ )5ك٤ٜخ ا٠ُ ) ح٫ٓظ٬ٜى

حٓظؼٔخٍ ٓخء اٟخك٢ ػ٘يٓخ ٣ظْ ط٤ٌَٔ حُٔ٘طوش حُٜو٣َش، ٤ٌُٕٞ ٓؼيٍ حٓذظ٬ٜى حُزجذَ 

أُق ٓظذَ  30-11( ٤٣٬ٖٓ ؿخُٞٗخً أ٤ًَ٤ٓخً، )أٝ ٓخ ٣ؼخىٍ 8-3حُٞحكي ٖٓ حُٔخء كٞح٢ُ )

 ي(.ٌٓؼذ ُِزجَ حُٞحك

كذذبٕ اىحٍس ح٤ُٔذذخٙ كذذ٢ ٣٫ٝذذش طٌٔذذخّ، ٝحُظذذ٢ طؼظزذذَ ٓ٘ظـذذخً  ػِذ٠ حُذذَؿْ ٓذذٖ ًُذذي

"، طوذذٍٞ إ ٓٞحُٗذذش Eagle Fordًز٤ذذَحً ُِذذ٘ل٢ حُٜذذو١َ كذذ٢ ٓ٘ذذخ١ن "ا٣ٌذذَ كذذٍٞى 

%( ٍُِِحػذش، ر٤٘ٔذخ ٓذخ ٣ٔذظٌِٜٚ حُذ٘ل٢ حُٜذو١َ ٣ٔؼذَ 55,9ط٣ُٞغ ح٤ُٔخٙ ُذي٣ٜخ ٛذ٢ )

حٌَُٜرذذذخء حُزوخ٣ٍذذذش  ٝٓلطذذذخص %(،1,8%(، ٝحُٔخٗذذذ٤ش )9,6%(، ٝحُٜذذذ٘خػش )1,6)

 %(.26,9)%(، ٝرو٤ش حُويٓخص حُٔي٤ٗش 4,1)

إٔ ٌٛٙ حُ٘ٔزش ٟج٤ِش ك٢ طٌٔخّ، ٌُٝذٖ ح٫ٓذظ٬ٜى ػذخٍ ؿذيحً ٓٔخ ٓزن ٬ٗكع 

ظٌذذٕٞ ٛ٘ذذخى ٓ٘ذذٌِش كو٤و٤ذذش كذذ٢ حُٔ٘ذذخ١ن كٝٗلذذٖ ٗظلذذيع ػذذٖ آ٫ف ح٥رذذخٍ، ٫ٓذذ٤ٔخ 

 Oxford Institute forٗل٤لش ح٤ُٔخٙ. ٌٛح ٝإ "ٓؼٜي أًٝٔلٍٞى ُيٍحٓخص حُطخهذش 

Energy Studies َ٣وذٍٞ إٔ ٛ٘ذخى كخؿذش أًزذَ ٤ُِٔذخٙ ػ٘ذي حُللذَ كذ٢ أػٔذخم أًؼذ ،"

( ٓذَس ُٔذخ 1,5ٕ أػٔخم آرخٍ حُ٘ل٢ حُٜو١َ ك٢ أٍٝرذخ طٜذَ اُذ٠ )آٔخ ك٢ أ٤ًَٓخ، ٝ

 ٢ٛ ػ٤ِٚ ك٢ أ٤ًَٓخ.
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، أٝ ٓذخ PSIأُذق  15اُذ٠ ) حُلوذٖ ط٠ذن ر٠ذـ١ٞ ػخ٤ُذش ؿذيحً طٜذَ إ ٓٞحثَ

، )أٝ ٓذذخ ٣ؼذذخىٍ ( ُظَحً/حُؼخ٤ٗذذش265ٟذذـ٢ ؿذذ١ٞ(. ٝر٤ٌٔذذخص طٜذذَ اُذذ٠ ) ٣1020ؼذذخىٍ 

، ٓٔذذخ ٣ظطِذذذ ٠ٓذذوخص ٟذذؤش ؿذذيحً، ٣ٝذذئى١ اُذذ٠ طوِوذذَ ٓظذذَحً ٌٓؼزخً/حُٔذذخػش( 954

، ٝحُوذذٞف ٓذذٖ كٞحُذذن ٔذذزذ اُذذ٠ ٫ٍُُ ٛذذـ٤َس٣هذذي ٓٔذذخ أٍٟذذ٢ كذذ٢ ٓ٘طوذذش ح٠ُذذن، 

 ؿ٤ُٞٞؿ٤ش ؿ٤َ ٓؼَٝكش هي طظؤػَ رٌٜح ح٠ُن ٝطئى١ ا٠ُ ًٞحٍع.

ٝطٔؼذذَ  ٓذذٞحى ٓذذخٗيس، ،حُظٌٔذذ٤َ كذذ٢ ٓذذٞحثَ حُٔذذٞحى ح٠ُٔذذخكش اُذذ٠ حُٔذذخءط٘ذذَٔ 

، ٝكخثذيطٜخ Silica sand% ٖٓ كـْ ٌٛٙ حُٔٞحثَ، ٝٛذ٢ رخ٧ٓذخّ ٍٓذَ حُٔذ٤ِ٤ٌخ 9,5

حُظذ٢ طذْ كوذٖ ٓذٞحثَ  ٢ٛ ٓ٘غ ح٧كـخٍ ٝحُٜوٍٞ ٖٓ ؿِذن كٞٛذخص حُٔ٘ذخ١ن حُٔؼوٞرذش

٢(. ٣ٌٝٔذٖ حٓذظؼٔخٍ ٍٓذَ حُظ٤ٌَٔ ك٤ٜخ رؼذي حٗظٜذخء حُلوذٖ )ٍٝكذغ ح٠ُذـ٢ ح٤ُٜذي٤ٌٍُٝ

حُزًٞٔذذخ٣ض، أٝ كز٤زذذخص ٓذذ٤َح٤ٓي ٜٓذذ٘ؼش ُٜذذٌح  ، أresinsٝٓـطذذ٠ رٔذذٞحى ٛذذٔـ٤ش 

حُـذذَٝ. ٝٛذذٌٙ حُٔذذٞحى طٔذذظؼَٔ ُٞكذذيٛخ أٝ ُؼذذيى ٜٓ٘ذذخ حػظٔذذخىحً ػِذذ٠ ٗلخ٣ًذذش حُٜذذوٍٞ 

ٝػ٠ِ حُوٞس حُٔطِٞرش حُظ٢ ٣ـذ إٔ طظلِٜٔخ حُٔٞحى حُٔذخٗيس. كلذ٢ رؼذٞ ح٧ك٤ذخٕ طٌذٕٞ 

)ٝٛذٞ حُٔذخىس ح٧ٍهذٚ(،  طئى١ ا٠ُ ط٤ْٜ٘ ٍٓذَ حُٔذ٤ٌِخ حُطز٤ؼذ٢ ح٠ُـ١ٞ ػخ٤ُش ؿيحً 

 أٝ ح٤َُٔح٤ٓي حُٜٔ٘غ. ٝرٌٜح طٌٕٞ ٛ٘خى كخؿش ٓخٗيس أًؼَ هٞس ٓؼَ حُزًٞٔخ٣ض

حُظٌٔذ٤َ، ٝٛ٘ذخى ٓذخ ٫ ٣وذَ  %( ٖٓ كـذْ ٓذٞحث0,5َطٌَ٘ حُٔٞحى ح٤ٔ٤ٌُخ٣ٝش )

ً ( ٗٞػذذ12ػذذٖ ) ٞحثَ حُظٌٔذذ٤َ ٓذذ ُوِذذ٢٤ ٌٙ ح٤ٔ٤ٌُخ٣ٝذذخص ط٠ذذخف ؿذذِءحً أٝ ًذذ٬ً ٓذذٖ ٛذذ خ

٫ طلٜذذق ػذذٖ ػذذيى ٓذذٖ  ٕ حُ٘ذذًَخصأحُز٤جذذش خُٔلخكظذذش ػِذذ٠ ٝطذذيػ٢ حُـٜذذخص حُٔؼ٤٘ذذش ر

ؿذذِءحً ٓذذٖ  ٗذذًَخص حُظٌٔذذ٤َ ح٤ُٜذذي٢ٌ٤ٍُٝطؼذذيٛخ ، ٝحُظذذ٢ حُٔٔذذظؼِٔش حُٔذذٞحى ح٤ٔ٤ٌُخ٣ٝذذش

. ٣ٌٝٔذٖ ا٣ـذخُ حُٔذٞحى ح٠ُٔذخكش َٓ حُٜٔ٘ش" حُوخٛش رٜخ، أ١ know-how"حُٔؼَكش 

 :ؤط٤ٌٔ٢َ رٔخ ٣ٝكٞحثيٛخ ُو٢٤ِ ٓٞحثَ حُظ

٣ي أٝ حُو٤ِي، ٝحُظ٢ طٔظؼَٔ كذ٢ َٓكِذش ًٍِٞحُلٞحٓٞ، ٓؼَ كخٓٞ ح٤ُٜيٍٝ -

 ق حُظ٘ووخص.٤ٓخ هزَ حُظٌَٔ ح٤ُٜي٢ٌ٤ٍُٝ ُظ٘ظ

 polyٓٞحى ُظو٤َِ ح٫كظٌخى ٝطل٤ٖٔ ؿ٣َخٕ حُٔٞحثَ ٓؼَ حُز٢ُٞ أ٣ًَذَ أٓخ٣ذي  -

acryl amide. 
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 زٍٞحص ُظؼز٤ض حُِِٝؿش.ُأ٬ٓف ح -

 ظ٣َ٤خ ٝحُلط٣َخص.ٓٞحى ٓؼؤش ُوظَ حُزٌ -

ٝٓذٞحى أهذَٟ ٌٓحرذش  ؛quar gumٛذٔؾ ًذٍٞ  :حُٔذخء، ٓؼذَ ؽ طذٌحد كذ٢ٞٛٔ -

رخُٔذذخء ٓؼذذَ حُٔذذ٤ُِِٞ ٝح٣ُِذذٞص ٝكٞٓذذلخص ح٤ُ٘ٔ٧ذذّٞ، ٝؿ٤َٛذذخ ُـؼذذَ حُوِذذ٢٤ 

 ً  .٤ٓ٬ٛخ

ٝحُزٞطخٓذذ٤ّٞ  ًخٍرٞٗذذخص حُٜذذٞى٣ّٞ :أٓذذ٬ف ٓوظِلذذش ٧ٝؿذذَحٝ ٓوظِلذذش ٓؼذذَ -

 ي.حٌُلٍٞ، ٝٓٞحى ٟي حُظـٔ وظِلش ًٖٓؤٗٞحع ٓٝحُزٍٞحص. ًٌُي ٓٞحى أهَٟ 

أٝ ػذخ٢ٗ أًٝٔذ٤ي  ،حُ٘ظذَٝؿ٤ٖ :ٓٞحى ُظٌذ٣ٖٞ حَُؿذٞس، ٝؿذخُحص ٠ٓذـ١ٞش ٓؼذَ -

 .أٝ حُٜٞحء ح٠ُٔـ١ٞ ،حٌَُرٕٞ

ف ؿذخُٕٞ ٫آ( 4ح٤ٔ٤ٌُخ٣ٝش ك٢ ٓذٞحثَ حُظٌٔذ٤َ كذٞح٢ُ ) ٣زِؾ كـْ ٌٛٙ حُٔٞحىٝ

 ( ٓظَ ٌٓؼذ.150)ػ٠ِ أ٢ًَ٤ٓ، أ١ ٓخ ٣ِ٣ي 

حُظٌٔذ٤َ ح٤ُٜذي٢ٌ٤ٍُٝ، ٓذٞحء ٓذٖ حُـٜذخص  ٛ٘خى طوخ٣ٍَ ٓظ٘خه٠ش كٍٞ ٠ٓذخٍ

اُذذ٠ حُظٞؿذذٚ حُلٌٞٓذذخص حُو٠ذذخ٣خ ىكؼذذض حُل٤ٌٓٞذذش أٝ ٓذذٖ حُٔ٘ظٔذذخص حُز٤ج٤ذذش. ًٝذذَ ٛذذٌٙ 

ٓظويحّ ٌٛٙ حُط٣َوذش. ًٝخٗذض كَٗٔذخ أٍٝ ىُٝذش ٫هٞح٤ٖٗ ٝطؼ٤ِٔخص "ٛخٍٓش"  ٩ٛيحٍ

ـذذخُ حُحُظٌٔذذ٤َ ح٤ُٜذذي٢ٌ٤ٍُٝ، ٝرخُظذذخ٢ُ طلذذَّ اٗظذذخؽ حُذذ٘ل٢ ٝ َّ حٓذذظويحّلذذؼذذخُْ طُكذذ٢ ح

ٓظٜذيحٍ حٛذٌٙ حُؼ٤ِٔذخص ُلذ٤ٖ ػ٠ِ ٗ٘ذخ١ طـ٤ٔيحً  حُٜو٤٣َٖ. ًٔخ ٟٝؼض ٌٓٞط٬ٗيٙ

كظذَحً ٓئهظذخً، ٓؼذَ  أٓخ حُيٍٝ ح٧هذَٟ حُظذ٢ ٟٝذؼض. رٜخ ٝحُظؼ٤ِٔخص حُوخٛش حُوٞح٤ٖٗ

ظو٤ِذذَ ُطؼ٤ِٔذذخص ٍأطٜذذخ ٓ٘خٓذذزش ٝأٛذذيٍص ، كوذذي ٍكؼذذض حُلظذذَ اٌِٗظذذَح ٝؿ٘ذذٞد اك٣َو٤ذذخ

ٔذذٞىس طؼ٤ِٔذذخص ُِوزذذٍٞ رخُظٌٔذذ٤َ ح٤ُٜذذي٢ٌ٤ٍُٝ ػِذذ٠ . ٝأػِ٘ذذض أُٔخ٤ٗذذخ ػذذٖ ٓح٧ٟذذَحٍ

ح٧ٍٝرذذ٢ رخُؼٔذذَ كذذ٢ حُلذذيٝى  ح٫طلذذخىطٞٛذذ٤خص أٍحٟذذ٤ٜخ، ٓظز٤٘ذذش كذذ٢ حُٞهذذض حُلخٟذذَ 

٤ٔذذغ ػذذ٬ٕ ػذذٖ ؿإٔ ػِذذ٠ حُ٘ذذًَخص ح٩ ٛخ٫ٓذذظويحّ ٛذذٌٙ حُط٣َوذذش ٓذذغ طؤ٤ًذذي حُذذي٤ٗخ

 حُظ٢ طٔظؼِٜٔخ. ٤شح٤ٔ٤ٌُخثح٩ٟخكخص 

ٜذو١َ، كوذي أٛذزلض ك٤ٜذخ ٣٫ٝذش ك٤َٓٞٗذض أٓخ ح٣٫ُٞخص حُٔظليس، رِي حُذ٘ل٢ حُ

Vermont 2012أ٤ًَ٤ٓش طلظَ ػ٤ِٔخص حُظ٤ٌَٔ ح٤ُٜذي٢ٌ٤ٍُٝ كذ٢ ػذخّ  أٍٝ ٣٫ٝش ،
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، ٝحُٔذزذ ٤ِخصٔػخ٢ٗ ٣٫ٝش طوٍَ كظَ ٌٛٙ حُؼأٛزلض ٣ٞ٤ٍٗٞى  17/12/2014ٝك٢ 

زَ٘ ٝحُز٤جش"ػ٠ِ حُٓوخ١َ كيٝع "حكظٔخ٤ُش  حُوٞف ٖٓ خ حُلخُظ٤ٖ ٛٞظك٢ ًِ
ؽ(7أ، 7)

. 

 

 

: اٌحبمنش ٚاٌّغنزمجً  ٚرنرص١شٖ فنٟ Shale Oilإٔزبط اٌنٕفو اٌقنخشٞ  -2

األععبس اٌعب١ٌّخ
(7)

 

( حُٔذذخروش ػذذٖ حُ٘لذذ١ٞ ؿ٤ذذَ حُظو٤ِي٣ذذش ٝحُٜذذوَ 1إٔ طلذذيػ٘خ كذذ٢ حُلوذذَس ) رؼذذي

، ٝحُظٌٔذذ٤َ ح٤ُٜذذي٢ٌ٤ٍُٝ حُٔذذظ٬ُّ ىحثٔذذخً ٓذذغ اٗظذذخؽ حُذذ٘ل٢ حُٜذذو١َ. ٓذذ٘ظليع حُ٘لطذذ٢

ػِذ٠ أٓذزخد ١ذ٬ع حُوذخٍة ٩ظلخٛذ٤َ، ُٞ حح٥ٕ ػٖ ظذخَٛس حُذ٘ل٢ حُٜذو١َ ٓذغ رؼذ

أٗذٚ ٓذٞف ٣ذئى١  ٛذخح٠ُـش حُظ٢ حكظؼِظٜخ حُٔؼٞى٣ش ك٢ حُظل٣ٌَ ٓذٖ ٛذٌح حُٔ٘ذظؾ رخىػخء

ُ٘ظ٤ـذش حٗول٠ذض ح٧ٓذؼخٍ هذ٬ٍ ٓذ٘ش ِٓز٤ش ػ٠ِ ٗلذ١ٞ حُ٘ذَم ح٧ٝٓذ٢، ٝرخ ا٠ُ ٗظخثؾ

كظذذ٠ كظذذَس ٓوزِذذش ٤ُٔذذض رخُوٜذذ٤َس. رذذخُٜز١ٞ ٓٔذذظَٔس ٓذذخ ُحُذذض %( 60ٝ-50كذذٞح٢ُ )

 ٘ظليع ػٖ حُ٘وخ١ حُظخ٤ُش حُٔظؼِوش رٌٜح حُٔ٘ظؾ:ٝٓ

 :٘ـ  ط  د(7)فٟ اٌعبٌُ إٌفو اٌقخشٞاحز١بهٟ  . أ

 US"ح٩ىحٍس ح٤ًَ٤ٓ٧ذذذش ُٔؼِٞٓذذذخص حُطخهذذذش أٛذذذيٍص  2013 كذذذ٢ ك٣ِذذذَحٕ

Energy Information Administration EIA حُظخرؼذذذش ُذذذُٞحٍس حُطخهذذذش ،"

١ ك٢ حُؼخُْ، ًُٝذي كذ٢ طو٣ََٛذخ: طوي٣َحطٜخ ُِ٘ل٢ حُٜو١َ ٝحُـخُ حُٜوَ ح٤ًَ٤ٓ٧ش،

( 137ٔذذخص )٤٤"ٜٓذذخىٍ حُـذذخُ حُٜذذو١َ ٝحُذذ٘ل٢ حُٜذذو١َ حٌُٔٔذذٖ اٗظخؿٜذذخ ك٤٘ذذخً: طو

ً ط٤ًَز ىُٝش هخٍؽ ح٣٫ُٞخص حُٔظليس" 41ك٢ خً ٛو٣َ خ
ٛـ(7)

. 

ٕ ٛذذٌٙ حُظوذذي٣َحص ٛذذ٢ أٍهذذخّ ؿ٤ذذَ اٝطوذذٍٞ ح٩ىحٍس ح٤ًَ٤ٓ٧ذذش كذذ٢ ٛذذٌح حُظو٣َذذَ، 

٘ل٢ ُذ( أىٗذخٙ حكظ٤خ٤١ذخص ح1كذ٢ حُـذيٍٝ )ًٌَٝٓ٘  ٜٗخث٤ش، ٝطلظخؽ ا٠ُ ىٍحٓخص أهَٟ.

 ٚحُٜو١َ حٌُٔٔذٖ اٗظخؿذٚ ُِؤذْ ػ٘ذَس ىُٝذش ح٧ُٝذ٠ كذ٢ ح٫كظ٤خ٤١ذخص. ٬ٗٝكذع أٗذ

 ػٖ حهظٜخى٣خص ح٩ٗظخؽ. ٣ظليع ػٖ "حٌُٖٔٔ اٗظخؿٚ ك٤٘خً"، رـٞ حُ٘ظَ
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 (1جذٚي سلُ )
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 309-299 حُٔـٔٞع

 

ىٛذذَص ٛذذ٘خػش حٓذذظوَحؽ حُذذ٘ل٢ ١ٌ ٣طذذَف ٗلٔذذٚ ٛذذٞ ُٔذذخًح حُُذذح إ حُٔذذئحٍ

 حُذيٍٝ ح٧هذَٟ؟ ك٢ ح٣٫ُٞخص حُٔظليس كو٢، ُْٝ طِىَٛ، رَ كظ٠ ُْ طزذيأ كذ٢حُٜو١َ 

، ٌُٝذٖ رٔذززٚ إ حُ٘ل٢ حُٜذو١َ ُذْ ٣٘ذظؾ طـخ٣ٍذخً ا٫ كذ٢ ح٣٫ُٞذخص حُٔظلذيسٝحُـٞحد، 

 حُذ٘ل٢، ٨ُٝٓذزخد حُظذ٢ ٓذًٌَ٘ٛخ حٗولذخٝ أٓذؼخٍٗظ٤ـذش ْ ِٓزخً أٝ ا٣ـخرذخً ُطؤػَ ًَ حُؼخ

 ك٢ ٤ٓخم ح٬ُٔكظخص حُظخ٤ُش:

 إٌفو اٌقخشٞ فٟ اٌٛال٠بد اٌّزحذح . ة

"، أٝ "حُذ٘ل٢ tight oil"حُ٘ل٢ حُٔلٜذٍٞ رذـ إ حُذ٘ل٢ حُٜذو١َ، أٝ ٓذخ ٣ٔذ٠ٔ

٣٘ذظؾ ، conventional oil"، ٛذٞ ٗلذ٢ طو٤ِذي١ tight light oilحُول٤ذق حُٔلٜذٍٞ 

لٜذذٍٞ كذذ٢ ٛذذٞ ٗلذذ٢ هل٤ذذق ٓذذغ ٗٔذذزش ًز٣َذذض ٓ٘ول٠ذذش، ٝٓٝ ؛كذذ٢ ح٣٫ُٞذذخص حُٔظلذذيس

حُٔٔذذخ٤ٓش ك٤ٜذذخ ٓذذٖ  unconventional formationىحهذذَ طَح٤ًذذذ ؿ٤ذذَ طو٤ِي٣ذذش 

ػ٤ِٔذذذذخص حٓذذذذظوَحؽ حُٔذذذذٞحى ٓذذذذخ ٣ـؼذذذذَ و٤ِِذذذذش حُٝحُ٘لخ٣ًذذذذش حُٔظ٘خ٤ٛذذذذش كذذذذ٢ حُٜذذذذـَ 

رذخُط٤ٖ ٘ل٢ حُٜذو١َ ؿ٤٘ذش ُذ. ًٔذخ إ ٓٔذظٞىػخص حٛؼزش ُِـخ٣ش ح٤ُٜيًٍَٝر٤ٗٞش ٜٓ٘خ

٤ًٔخص ٛخثِش ٓذٖ حُٜذوٍٞ حُط٤٘٤ذش  حُٔظِٜذ ٝحُظ٘ووخص، ٝٓؤٔش ا٠ُ ١زوخص طظ٠ٖٔ

 آ٫ف ح٤ٌُِٞٓظَحص.ا٠ُ ٝأك٤خٗخً  ،ا٠ُ ٓجخصهي طٔظي حُظ٢ حُِٜزش 

 shaleطَح٤ًذذذذ حُذذذ٘ل٢ حُٔلٜذذذٍٞ حُظَح٤ًذذذذ حُط٤٘٤ذذذش )حُطلذذذخٍ( ٫ٝ ط٘ذذذزٚ 

formation سح٫ػظ٤خى٣ش، ك٢ٜ ٓئُلش ٖٓ ٛوٍٞ ٍٓذٞر٤ش ٓذٖ ٓذخى siltstone  ٝٛذ٢(

ٓذذٖ  ؿ٤َٛذذخًِٔذذ٤ش ٝ حً حُذذيُٝٞٓخ٣ض ٝٛذذوٍٞ ٓذذ٣ِؾ ٓذذٖ حَُٓذذخٍ ٝٓذذٞحى أهذذَٟ أٓخٓذذٜخ

حُٔٞحى(
أ(7)

 ِوخٍة.٫ُٝ ٣َٗي حُيهٍٞ ك٢ حُظلخ٤َٛ أًؼَ طـ٘زخً ٩ٍرخى  .

ٛذٞ ٗلذ٢ هل٤ذق ٖٝٓ ح٬ُٔكع إٔ حُ٘ل٢ حُٜو١َ حُٔ٘ظؾ ك٢ ح٣٫ُٞخص حُٔظليس، 

ؿذذيحً، ٝٓذذ٘ولٞ كذذ٢ ٗٔذذزش حٌُز٣َذذض، ٝحُذذ١ٌ ٓذذٖ حُٔلذذَٝٝ إٔ ٣ٌذذٕٞ َٓؿٞرذذخً ؿذذيحً 

ٕ أحُ٘لذذ١ٞ حُظو٤ِي٣ذذش ح٧هذذَٟ، ٌُٝذذٖ ػِذذ٠ حُذذَؿْ ٓذذٖ ًُذذي ٗذذَٟ ٝأٓذذؼخٍٙ أػِذذ٠ ٓذذٖ 
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أٓذذؼخٍٙ كذذ٢ ح٣٫ُٞذذخص حُٔظلذذيس ٓ٘ول٠ذذش ػذذٖ أٓذذؼخٍ حُ٘لذذ١ٞ ح٧هذذَٟ ح٧ػِذذ٠ ًؼخكذذش، 

ٝحٌُؼ٤ذذَ ٜٓ٘ذذخ ٣وِطذذٚ ٓذذغ ٜٓذذخك٢ حُذذ٘ل٢ طـ٘ذذذ حٓذذظؼٔخُٚ رٜذذٍٞس ٓزخٗذذَس، ٝطلذذخٍٝ 

 ـِذشكذ٢ ٓ 2013حُ٘ل١ٞ ح٧هَٟ. ٝحُٔزذ كذ٢ ًُذي ٝكٔذذ ٓوخُذش ٛذيٍص كذ٢ طٔذُٞ 

"Hydrocarbon Processingٚٗطٞؿي ٛؼٞرخص ؿٔذش كذ٢ طيحُٝذٚ، ٝكذ٢ ؿ٤ٔذغ  "، أ

حُوطذذٞحص ٓذذٖ اٗظخؿذذٚ اُذذ٠ ٗوِذذٚ ٝطو٣ِ٘ذذٚ ٝط٣ٌَذذَٙ
(7)ُ

رٔذذزذ ًذذٕٞ حُذذ٘ل٢ حُٜذذو١َ ، 

، كبٗذذٚ ٣وِذذن حُظذذَٝف ح٬ُٔثٔذذش ُظَٓذذذ waxyهل٤ذذق ًٝٝ ١ز٤ؼذذش ٗذذٔؼ٤ش  ح٤ٓ٧ًَذذ٢

ىٍ حُلذَح١ٍ ُِٜٔذخك٢، ٝكذ٢ ظزذخُح٩ٓلِظ٤ٖ، ح١ٌُ ٣ئى١ ا٠ُ ٍَٟ ًز٤ذَ كذ٢ ٓؼذيحص ح

ٝح١جذش  ٗٔذزش حٌُز٣َذض ٕ. ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ أ، رٔزذ طَٓزخص حُ٘ٔغح٧ٗخر٤ذ، ٝح٧كَحٕ

ػِذذ٠ ٣لظذذ١ٞ  كذذ٢ حُٞهذذض ٗلٔذذٚ ٝٛذذ٢ ٛذذلش ؿ٤ذذيس ُِذذ٘ل٢، ا٫ أٗذذٚ كذذ٢ حُذذ٘ل٢ حُٜذذو١َ،

ٓذذٞحى ًز٣َظ٤ذذش( ٌٓحرذذش ك٤ذذٚ طذذئى١ اُذذ٠ طآًذذَ )ٝٛذذ٢  ظذذخٕحًَُٔزًٝز٣َظ٤ذذي ح٤ُٜذذيٍٝؿ٤ٖ 

ٝحُ٘وذَ حُلي٣ذي  أػ٘ذخء حُ٘وذَ كذ٢ حُٔذٌيكذ٢ ًٌُي ٛ٘خى طَٓزخص ُِ٘ذٔغ ٓؼيحص حُظوط٤َ. 

اٟذذخكش ٓذذٞحى ٤ٔ٤ًخ٣ٝذذش ُِظو٤ِذذَ ٓذذٖ ٛذذٌٙ ٓذذغ  ،حُٜ٘ذذ١َ، ٓذذخ ٣ـؼذذَ حُظ٘ظ٤ذذق ٓٔذذظَٔحً ُٜذذخ

ح٧َٟحٍ، ٝرخُ٘ظ٤ـش ٣ُخىس ًِق حُ٘وَ ٝحُظٜل٤ش
(7)ُ

. 

٘ل٢ ُذك٢ ًَ ح٧كٞحٍ كبٕ ظخَٛس حُ٘ل٢ حُٜو١َ )ٝحُظذ٢ طٔذ٠ٔ أك٤خٗذخً رؼذٍٞس ح

ُٝذذْ ٣ذذظْ ططز٤وٜذذخ طـخ٣ٍذذخً كذذ٢ أ١ كظذذ٠ ح٥ٕ، ، ٜذذو١َ(، ٛذذ٢ ظذذخَٛس أ٤ًَ٤ٓذذش رلظذذشحُ

 ٌٓخٕ ك٢ حُؼخُْ. َٟٝٓ٘ أٓزخد ًُي ك٢ ح٬ُٔكظخص حُوخىٓش.

 وضبفخ اٌحفش: األعبط فٟ رطٛس إٔزبط إٌفو اٌقخشٞ (1)

ُي( ٣ؼظٔذذي ٤ًِذذخً ػِذذ٠ ٌاٗظذذخؽ حُذذ٘ل٢ حُٜذذو١َ )ٝحُـذذخُ حُٜذذو١َ ًذذ إ حُىٛذخٍ

ٖٓ ح٥رخٍ حُ٘لط٤ش، ٝحٓذظَٔحٍ كلَٛذخ. ٝحُٔذزذ ٛذٞ ح٫ٗولذخٝ  كلَ ٝأًخٍ أًزَ ػيى

 . ًٝٔؼخٍ ػِذ٠ ًُذي كذ٢ ًذخٕٗٞٚحٌُز٤َ ك٢ اٗظخؿ٤ش حُزجَ ه٬ٍ أَٜٗ ه٤ِِش ٖٓ ريء اٗظخؿ

رجذَحً ؿي٣ذيس  1080( رجَحً ؿي٣يس ٣َٜٗخً، )أ١ 90، ظَٜص كخؿش ٩ٟخكش )2012حُؼخ٢ٗ

ػذ٬ع ٛذْ أ٣خىطذٚ(، ًُٝذي كذ٢ (، ُـذَٝ ى٣ٔٞٓذش ح٩ٗظذخؽ كوذ٢ )ُٝذ٤ْ ُحُؼخّػ٠ِ ٓذيحٍ

 "Bakken Three Forks، ٝٛذ٢: "رذخًٖ ػذ١َ كذًٍْٞ حُذ٘ل٢ُٜذٌح  ٓ٘ظـذش ٓ٘ذخ١ن

خ حُ٘ذذٔخ٤ُش ٝٓٞٗظخٗذذخ، ٝحُظذذ٢ طؼذذي أًزذذَ ٓ٘طوذذش ٩ٗظذذخؽ حُذذ٘ل٢ طذذحُٞحهؼذذش كذذ٢ ٣٫ٝظذذ٢ ىحًٞ
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( أُذذق ر٤َٓذذَ 770حُٜذذو١َ كذذ٢ أ٤ًَٓذذخ، ًُٝذذي ٫ٓذذظَٔحٍ ح٩ٗظذذخؽ ػِذذ٠ ٓٔذذظٟٞ )

 (.٤ٓٞ٣2012خً، )ًٔخ ك٢ ٓ٘ش 

ًؼخكذذش حُللذذَ رٜذذٍٞس ًز٤ذذَس ٓذذٖ ر٠ذذؼش ٓجذذخص ٓذذٖ ح٥رذذخٍ كذذ٢ ٓذذ٘ش ٝحُىحىص 

، ٝٛٞ ػيى ٣ِ٣ي ػٖ ػذيى ح٥رذخٍ 2012رجَ ٗلط٢ ك٢ ػخّ  4000ا٠ُ أًؼَ ٖٓ  2011

ؿ٤ٔذغ أٗلذخء حُؼذخُْ )ٓذخ  حُ٘لط٤ش ٝحُـخ٣ُش، حُظو٤ِي٣ش ٝؿ٤َ حُظو٤ِي٣ش، حُظ٢ طذْ كلَٛذخ كذ٢

ػيح ً٘يح(
أ(7)

. 

%( ٓذٖ 60ػِذ٠ ) يس ُٞكيٛخ ٟٖٝٔ كيٝىٛخ حُــَحك٤شح٣٫ُٞخص حُٔظلطلظ١ٞ 

%( ٓذذٖ أؿٜذذِس حُللذذَ 95أؿٜذذِس حُللذذَ حُٔٞؿذذٞىس كذذ٢ حُؼذذخُْ. اٟذذخكش اُذذ٠ ًُذذي كذذبٕ )

ً حُو٤خّ رؼ٤ِٔخص حُللَ ح٧كوذ٢حُٔٞؿٞىس ك٢ ح٣٫ُٞخص حُٔظليس طٔظط٤غ   ، ٝحُظذ٢ طؼٔذَ ٓؼذخ

ؽ(، -1حُلوذَس ) ٓذزن إٔ طلذيػ٘خ ػ٘ذٚ كذ٢ٝحُذ١ٌ ، frackingٓغ حُظ٤ٌَٔ ح٤ُٜذي٢ٌ٤ٍُٝ 

 ٣ٔؼ٬ٕ أٓخّ اٗظخؽ حُ٘ل٢ حُٜو١َ.كٜٔخ 

ٖٓ ح٬ُٔكع إٔ ٝؿٞى ٗٔزش ه٤ِِش ٖٓ حٌُٔخٕ ك٢ ٓؼظْ ٓ٘خ١ن حُ٘ل٢ حُٜذو١َ 

، طـؼَ ٖٓ ح٣٫ُٞخص حُٔظليس ٌٓخٗخً ٬ٓثٔذخً ُِللذَ حٌُؼ٤ذق، ُٝذ٤ْ ربٌٓذخٕ أ٣ذش ح٢ًَ٤ٓ٧

أ٣ش ىُٝش ك٢ حُؼذخُْ رذخُللَ،  ىُٝش أهَٟ ك٢ حُؼخُْ حُو٤خّ رٌُي رخُُٜٔٞش ٗلٜٔخ. اً ُْ طوْ

، ٝحُذذ١ٌ ؿؼذذَ حُىٛذذخٍ حُذذ٘ل٢ ٓذذٖ حُللذذَ كظذذ٠ ر٘ٔذذزش رٔذذ٤طش ؿذذيحً ُٔؼذذَ ٛذذٌٙ حٌُؼخكذذش

 حُٜو١َ ٝحُـخُ حُٜو١َ ظخَٛس أ٤ًَ٤ٓش رخٓظ٤خُ.

، 2012ُٝٞ ٗظَٗخ ا٠ُ ٓـَٔ ح٥رخٍ حُٔللذٍٞس كذ٢ ح٣٫ُٞذخص حُٔظلذيس كذ٢ ٓذ٘ش 

ً ُٞؿذيٗخ ٘ل٢، ٟٜٔ٘خ آرخٍ حُ٘ل٢ حُٜو١َ ٝحُـخُ حُٜو١َ ٝحُذٖٝٓ  . ٫ طٜذيم أٍهخٓذخ

( رجذَحً ٗلط٤ذخً ٝؿخ٣ُذخً، 45568، ٓخ رِذؾ )2012اً إ ح٣٫ُٞخص حُٔظليس أًِٔض ك٢ ٓ٘ش 

( رجذَحً 3921( رجَحً ٖٓ ح٥رخٍ حُٔللٍٞس كذ٢ طِذي حُٔذ٘ش، ٓوخرذَ )28354ٝأٗظـض ٖٓ )

أًِٔض ك٢ ؿ٤ٔغ أٗلخء حُؼخُْ )ٓخ ػيح ً٘يح(
أ(7)

. 

، ُذْ ٣ٌذٖ كذ٢ 2007، كذ٢ ٓذ٘ش Bakkenرذخًٖ  ػ٘يٓخ ريأص ػ٤ِٔخص حُللَ كذ٢

٣زٜذَ  2011كظ٠ ٓ٘ش  حُلٔزخٕ إٔ ٛ٘خى آٌخ٤ٗخص ػخ٤ُش ٩ٗظخؽ حُ٘ل٢، ٝظَ ٌٛح ح٧َٓ

ٝحُوزذَحء حُ٘لط٤ذ٤ٖ. ػِٔذخً اٗذٚ هذي حٓذظؼِٔض ًِٔذش "كوذَ" ٓـذخُحً، اً إ  حُؼذخ٣ُْٝلخؿت 
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، ُٝذٌُي ٫ ٘لطذ٢اٗظخؽ حُ٘ل٢ حُٜو١َ ٤ُٔض كو٫ًٞ رخُٔلّٜٞ حُظو٤ِذي١ ُِلوذَ حُ ٓ٘خ١ن

 كو٫ًٞ، ٝاٗٔخ ٓ٘خ١ن اٗظخؽ، ٝٓٞف ٗٔظويّ ًِٔش )ٓ٘خ١ن( ري٫ً ٖٓ كوٍٞ. ط٠ٔٔ

طٌٔذخّ، ك٤ٔذخ ٣ٔذ٠ٔ  " ٓذٖ ٣٫ٝذشEagle Fordػْ ىهِض ٓ٘خ١ن "ا٣ٌَ كذٍٞى 

" ك٢ ح٩ٗظخؽ. ًٔخ ىهِذض ٓ٘ذخ١ن Western Texas Basinرـ"كٞٝ ؿَد طٌٔخّ 

" Permian Basinر٤َٓ٤ذخٕ ، كذ٢ كذٞٝ Permianحُ٘ل٢ حُٜذو١َ كذ٢ "ر٤َٓ٤ذخٕ 

ح١ٌُ ٣وغ ر٤ٖ ؿَد ٣٫ٝش طٌٔذخّ ٝؿ٘ذٞد ٗذَم ٣٫ٝذش ٤ٗذٞ ٌٓٔذ٤ٌٞ، ٝرذيأص ظذخَٛس 

رؼذذي ٗـذذخف "ػذذٍٞس حُـذذخُ  ٝ ٓذذخ ٣ؼذذَف رذذـ"ػٍٞس حُذذ٘ل٢ حُٜذذو١َ"، ًُٝذذيأح٫ُىٛذذخٍ 

حُٜذذو١َ" حُظذذ٢ كووذذض حٌُؼ٤ذذَ ٓذذٖ حُطٔٞكذذخص ح٤ًَ٤ٓ٧ذذش كذذ٢ ح٫ًظلذذخء حُذذٌحط٢ ُِـذذخُ 

٤ِٓذذٕٞ ر٤َٓذذَ  (1,5اُذذ٠ )ٝٛذذَ اٗظذذخؽ حُذذ٘ل٢ حُٜذذو١َ  2012حُطز٤ؼذذ٢. ٝكذذ٢ ٜٗخ٣ذذش 

 .٤ٓٞ٣2006خً ٖٓ اٗظخؽ ٛلَ ك٢ ػخّ 

ُوي ٝؿيص ٤ًٔخص ًز٤َس ٖٓ حُ٘ل٢ ك٢ حُٔ٘ذخ١ن حُذؼ٬ع حُٔذًٌٍٞس أػذ٬ٙ، ٝهذيٍ 

( 900ٓذذخ ٣ؼذذخىٍ ) 2012ٝكذذيٛخ كذذ٢ ٜٗخ٣ذذش ٓذذ٘ش  Bakkenحُذذ٘ل٢ حُٔٞؿذذٞى كذذ٢ رذذخًٖ 

حُذٞح١جظ٤ٖ  permeabilityٝحُ٘لخ٣ًذش  porosityرٔذزذ حُٔٔذخ٤ٓش ٤ِٓخٍ ر٤ََٓ، ٌُٝذٖ 

)ٝٛذٞ ح٫كظ٤ذخ٢١ حُ٘لطذ٢(،  recoverable oilكبٕ طوي٣َ حُذ٘ل٢ حٌُٔٔذٖ اٗظخؿذٚ  ؿيحً،

 ٤ِٓخٍ ر٬٤ًَٓ(. 18حُٔٞؿٞى )أ١ ٫ ٣ظـخُٝ  % ٖٓ حُ٘ل٫2٢ ٣ظـخُٝ ك٢ ًَ ح٧كٞحٍ 

ً ُوي أػزض حُ٘ل٢ حُٜو١َ ٗ ٓذٖ كخؿذش ح٣٫ُٞذخص حُٔظلذيس ٓذٖ  ـخكخً ٝؿط٠ هٔذٔخ

ٌُٖٝ ٣زو٠ حُٔئحٍ: َٛ ٛٞ ظخَٛس ٓليٝىس ٝ"كوخػذش" ًٔذخ ٣ؼظوذي  ٬ٍ حُللَ حٌُؼ٤ق،ه

حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔؼ٤٤ٖ٘، ٝأٜٗخ ٓٞف ط٘لـَ ك٢ حُٔيٟ حُٔظ٢ٓٞ ٗظ٤ـش حُٔذَػش حٌُز٤ذَس كذ٢ 

ٜ٘خ٣ش ح٩ٗظخؽ ٖٓ حُٔ٘خ١ن حُـ٤يس ًٔذخ ٣لذيع ح٥ٕ؟ ٝح٧ٛذْ ٓذٖ رٝٓٞف ط٘ظ٢ٜ ح٩ٗظخؽ، 

حُـذيٍٝ ٍهذْ ٝ. ٗظخؽ٩رٍٜٞس ًز٤َس رؼي أَٜٗ ٖٓ ريء ح ًُي إٔ اٗظخؿ٤ش ح٥رخٍ ط٘ولٞ

( أىٗخٙ ٣ز٤ٖ ٓؼيٍ ح٫ٗولخٝ ح١ُٞ٘ٔ ٦ُرذخٍ كذ٢ حُٔ٘ذخ١ن حَُث٤ٔذ٤ش حُذؼ٬ع حُٔ٘ظـذش 2)

ُِ٘ل٢ حُٜو١َ ك٢ ح٣٫ُٞخص حُٔظليس
أ(7)

: 

 (2جذٚي سلُ )

 االٔخفبك اٌغٕٛٞ ٔغجخ
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 إٌّطمخ
اٌغٕخ 

 األٌٚٝ

اٌغٕخ 

 اٌضب١ٔخ

اٌغٕخ 

 اٌضبٌضخ

اٌغٕخ 

 ٌشاثعخا

اٌغٕخ 

 اٌخبِغخ

 Bakken 43% 35% 30% 20% 20%رخًٖ 

 Eagle Ford 55% 40% 30% 20% 20%ا٣ٌَ كٍٞى 

 Permian 50% 40% 30% 20% 20%ر٤َٓ٤خٕ 

 

ٓؼيٍ كويحٕ حُزجَ ٩ٌٓخ٤ٗخطٚ ح٩ٗظخؿ٤ش كذ٢ حُٔذ٘ش ح٧ُٝذ٠ ًذخٕ رذ٤ٖ  ٕكب ًٔخ َٟٗ

. ٝكذذ٢ ٜٗخ٣ذذش حُٔذذ٘ش ٖٚ اٗظخؿذذٓذذ ح٩ٗظخؿ٤ذذش ُِ٘ذذَٜ ح٧ٍٝ %( ٓذذٖ ٓؼذذيٍ حُطخهذذش43-55)

%( ٓذٖ آٌخ٤ٗخطذٚ كذ٢ ٜٗخ٣ذش حُؼذخّ ح٧ٍٝ. ٝكذ٢ ٜٗخ٣ذش 40-35حُزجذَ هذي كوذي )ًخٕ حُؼخ٤ٗش 

ًٔخ َٟٗ إٔ ٛذٌح  .%( ػٔخ ًخٕ ػ٤ِٚ ك٢ ٜٗخ٣ش حُٔ٘ش حُؼخ٤ٗش ٌٌٝٛح30حُٔ٘ش حُؼخُؼش كوي )

ح٧ُٝذذ٠ ٣ٜذذَ اُذذ٠  ؤٕ كوذذيحٕ حُٔذذ٘شرذذٛ٘ذذخى ىٍحٓذذخص أهذذَٟ طل٤ذذي  ، ٌُٝذذٖحُٔؼذذيٍٛذذٞ 

%( ٖٓ حُطخهش ح٩ٗظخؿ٤ش ك٢ ريح٣ذش ح٩ٗظذخؽ72)
(7)١

إٔ حُـذيٍٝ ٣َ٣٘ذخ ػِذ٠ حُذَؿْ ٓذٖ  .

حٗولخٝ ح٩ٗظخؿ٤ش ُِزجَ ا٠ُ حُٔ٘ش حُوخٓٔش، ٌُٖٝ ٗخىٍحً ؿيحً إٔ ٣ظَ حُزجَ كذ٢ ح٩ٗظذخؽ 

ك٤ذذذغ ٣ظذذذَى حُزجذذذَ ٜٗخث٤ذذذخً ػ٘ذذذيٓخ ٣ٜذذذَ ح٩ٗظذذذخؽ اُذذذ٠ حُلذذذيٝى  ُٔذذذيس هٔذذذْ ٓذذذ٘ٞحص

ر٠ذذٜٔ٘خ ٝش اٗظخؿذذٚ ٫ طـطذذ٢ حٌُِذذق حُظ٘ذذـ٤ِ٤ش ُذذٚ، ه٤ٔذذطٜذذزق ح٫هظٜذذخى٣ش. أ١ ػ٘ذذيٓخ 

 ح٠َُحثذ.

، كل٢ حُٞهض حُذ١ٌ طذْ ًؼخكش حُللَ أًؼَ ٗيس ك٢ ٓٞهؼ٢ ا٣ٌَ كٍٞى ٝر٤َٓ٤خٕإ 

ؿٜذخُ كلذَ( كذ٢ ٓٞهذغ رذخًٖ،  190)رخٓذظويحّ  حً ؿي٣ذي حً رجذَ (1600كلَ أًؼَ ٖٓ )ك٤ٚ 

ٓذخ ٣ؼذخىٍ  ؿذٞى( اؿذخُس، ٝر5230ِٞٝٛض اؿخُحص حُللَ ك٢ ٓٞهذغ ا٣ٌذَ كذٍٞى اُذ٠ )

 .2013( ؿٜخُ كلَ ك٢ ًخٕٗٞ حُؼخ٢ٗ ٖٓ ػخّ 232)

٣ؼظٔذي ػِذ٠ ٓٔذخكش حُٔ٘طوذش حُظذ٢ ٣ذظْ حُؼٔذَ  ػ٠ِ حُؼّٔٞ كبٕ ًؼخكش كلَ ح٥رخٍ

، )٣ٝؼذخىٍ acreحُظ٢ طلذيى ح٥رذخٍ كذ٢ ح٣٧ٌذَ حُٞحكذي  ك٤ٜخ، ٝػ٠ِ حُٔٔخكخص ر٤ٖ ح٥رخٍ

ً  4047ٓظَحً َٓرؼخً، أٝ  4046,86ح٣٧ٌَ   .ُِظو٣َذ( ٓظَحً َٓرؼخ
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 Bakken Threeًٝٔؼخٍ كبٕ أًزَ حًَُ٘خص كذ٢ ٓٞهذغ رذخًٖ ػذ١َ كذًٍْٞ 

Forks ( أ٣ٌَ، ػْ ططٍٞص ا٠ُ ٜٗق حُٔٔذخكش، 1280ًخٗض طؼظٔي رجَحً ٌَُ ٓٔخكش )

( أ٣ٌذَ، ػذْ 320( أ٣ٌَ، ػْ ُحىص ك٢ حٌُؼخكذش ُظٜذَ اُذ٠ رجذَ ٌُذَ )640أ١ رجَحً ٌَُ )

، أ١ كذٞح٢ُ ٓٔذخكش أُذق ٓظذَ َٓرذغ 647ٌَُ  ( أ٣ٌَ، )ٓٔخ ٣ؼ٢٘ رجَحً 160رجَحً ٌَُ )

800 ّ ×800.)ّ 

أُذق  (12إ أهَ ٓٔخكش ٓويٍس ُِٔ٘طوش ؿ٤يس ح٫كظ٤خ٢١ كذ٢ ٓٞهذغ رذخًٖ ٛذ٢ )

٤ِٓذٕٞ أ٣ٌذَ(.  7,7ُق ٤ًِذٞ ٓظذَ َٓرذغ، ٝطؼذخىٍ أ 31ٝحُظ٢ طؼخىٍ كٞح٢ُ  ،٤َٓ َٓرغ

أُذذق رجذذَ  (25ٓذذ٘لظخؽ اُذذ٠ كذذٞح٢ُ ) ( أ٣ٌذذ320َٝٛذذٌح ٣ؼ٘ذذ٢ ُذذٞ حػظٔذذيٗخ رجذذَحً ٌُذذَ )

( 5000ح٥رذخٍ ح٩ٗظخؿ٤ذش حُٔٞؿذٞىس كخ٤ُذخً ٝحُزخُـذش ) ٓؼخٍأاٗظخؿ٢، ٝح١ٌُ ٣ؼخىٍ هٔٔش 

 .2012ػخّ رجَحً، ًٔخ ك٢ ٜٗخ٣ش 

( أُذق 50( أ٣ٌذَ، كبٗ٘ذخ ٓذ٘لظخؽ اُذ٠ )160ٝاًح حُىحىص حٌُؼخكش اُذ٠ رجذَ ٌُذَ )

رجذَ ٣لذَ ٕ كلذَ ح٥رذخٍ ٓٔذظَٔ، ًِٝٔذخ ٣٘ظٜذ٢ ٓٞهغ رخًٖ كوذ٢!!!. ٛذٌح ٝا رجَ ُظط٣َٞ

ٝػ٤ِٔخً ك٢ حُٔ٘ش حُؼخ٤ٗش ٖٓ ح٩ٗظخؽ ػ٤ِ٘خ طؼذ٣ٞٞ ٜٗذق ح٥رذخٍ ٗظ٤ـذش ٓلِٚ رجَ آهَ، 

%( ٖٓ ح٩ٌٓخ٤ٗش ُِزجَ كذ٢ حُٔذ٘ش ح٧ُٝذ٠. ًٝٔذخ ٫كظ٘ذخ كذبٕ 50ٖٓ ) ُلويحٕ ٓخ ٣وخٍد

رجذَحً كذ٢ حُٔذ٘ش(، ًُٝذي  1080( رجذَ، )أ90١)ـك٢ ٓٞهغ رخًٖ، ٣ظْ حُظـي٣ذي حُ٘ذ١َٜ ُذ

ُق رجَ، ُٞٛذَ أ( 50ٓ٘ظؾ. ُٝٞ طْ حٓظـ٬ٍ حُٔٞهغ ًخ٬ًٓ رللَ )( رجَ 5000رٞؿٞى )

 ( أُق رجَ ٣ٞ٘ٓخً.11حُظـي٣ي كو٢ ا٠ُ )

ٕ ًؼخكذذش حُللذذَ أًؼذذَ اٝح٧ٓذذَ ٣ٜذذزق أًؼذذَ ٛذذؼٞرش كذذ٢ ٓٞهذذغ ا٣ٌذذَ كذذٍٞى، اً 

أُق ٓظَ َٓرذغ،  263( أ٣ٌَ )أ١ ٓخ ٣وخٍد رجَحً ٌَُ 65ا٠ُ رجَ ٌَُ ) طَٜرٌؼ٤َ، اً 

( أُذق ٣58ؼ٢٘ حكظٔخٍ ٝٛذٍٞ ػذيى ح٥رذخٍ اُذ٠ ) ٓظَحً(. ٓٔخ 512× ٓظَحً  ٢ٛٝ512 

)أ١ كذ٢ ٓذ٘ش . ٝح٥ٕ ٓذ٬٤ً َٓرؼذخً( 6000حُزخُـش كذٞح٢ُ ٝ) ٣ٌَ كٍٞىارجَ ٌَُ ٓٔخكش 

( أ٣ٌذذَ، ٤ُذذِىحى ػذذيى ح٥رذذخٍ 40طـَرذذش حػظٔذذخى رجذذَ ٌُذذَ )حُ٘ذذًَش ػِذذ٠ طؼٔذذَ ( 2013

م، ٤ُٝظٍٜٞ حُوخٍة أًذخٍ ( أُق رجَ. ٝٛٞ أَٓ ٫ ٣ٜي95حُٔٔظَٔس ك٢ ح٩ٗظخؽ ا٠ُ )

 ١ذٍٞ. إ ٤ًِذٞٓظَحً( 123×  123، )أ١ ( ٓذ٬٤ً 77×  77( أُق رجَ ك٢ ٓٔذخكش )95)



 33 

أ١ذذَحف ٓذذٖ ؼذذخىٍ حُٔٔذذخكش رذذ٤ٖ أ١ذذَحف رـذذيحى )أرذذٞ ؿ٣َذذذ(، أٝ ٣ ( ٤ًِذذٞٓظَحً 123)

ٓٔذخكش رـذيحى رؤ١َحكٜذخ  حٌُخظ٤ٔش ا٠ُ حُلِش. ُٝظو٣َذ حٍُٜٞس ا٠ُ حُوذخٍة أًؼذَ، كذبٕ

( رجَحً ٗلط٤ذخً ٓٔذظَٔحً )ٓذخ ٤ً7350ِٞٓظَحً(، ٣ٟٝٞغ ك٤ٜخ ) 35× ٞٓظَحً ٤ًِ 35طؼخىٍ )

كذذبٕ ػذذيى أرذذَحؽ حُٜذذخطق حُ٘وذذخٍ ٝحُظٟٞذذ٤ق ػذذيح ح٥رذذخٍ حُٞحؿذذذ طـي٣ذذيٛخ(. ُِٝٔوخٍٗذذش 

حُٔؼزظذذش ػِذذ٠ ح٧ٍٝ ٝػِذذ٠ أٓذذطق حُٔزذذخ٢ٗ(، ٝأرذذَحؽ ح٩ٗظَٗذذض ٝؿ٤َٛذذخ ٓذذٖ أرذذَحؽ )

، ٝحُظذ٢ ٣َحٛذخ حُ٘ذذخظَ ٟذٞحك٤ٜخ( رذَؽ كذ٢ رـذيحى 5000ٝح٫طٜذخ٫ص، ٫ طٜذَ اُذ٠ )

ٓ٘ظ٘ذذَس كذذ٢ ًذذَ ٌٓذذخٕ. ٤ُٝظٜذذٍٞ حُوذذخٍة ٟٝذذغ أرذذَحؽ ُِذذ٘ل٢ كذذ٢ رـذذيحى ٟٝذذٞحك٤ٜخ 

طؼخىٍ َٓس ٜٝٗق ُٔخ ٓٞؿٞى ٖٓ أرَحؽ ح٫طٜخ٫ص ٌٛٙ. ٫ ٣ٌٔذٖ إٔ ٣ذظْ ٛذٌح كذ٢ أ١ 

ي إٔ كخُذش حُذ٘ل٢ ًذٛذٌح ٓذخ ٣ئكذ٢ ، ٌٝٓخٕ ك٢ أٍٝرخ، أٝ كذ٢ حُٔ٘ذخ١ن حٌُٔظظذش رخُٔذٌخٕ

 كخُش أ٤ًَ٤ٓش. ٢حُٜو١َ ٛ

حُذذ٘ل٢  إ كٔذذخرخص ػذذيى ح٥رذذخٍ حُٔطِٞرذذش كذذ٢ حُٔ٘طوذذش حُؼخُؼذذش حُٜٔٔذذش كذذ٢ اٗظذذخؽ

حُٜو١َ ك٢ ح٣٫ُٞذخص حُٔظلذيس، أ١ ر٤َٓ٤ذخٕ، كبٜٗذخ ط٣َ٘ذخ ًؼخكذش أًؼذَ ُِللذَ ٝرخُظذخ٢ُ 

( 100ٖٓ ) ( ك٢ كلَ أًؼ2013َ، ٝحُظوط٢٤ ٓٔظَٔ )ٝٗلٖ ك٢ أٝحثَ ػيى آرخٍ أػ٠ِ

( ٓذذَحص ٟذذؼق ػذذيى ح٥رذذخٍ 10) ٔذذظَٔس، أ١ ٓذذخ ٣ؼذذخىٍرٜذذٍٞس ٓ أُذذق رجذذَ ٓ٘ظـذذش

حُٔٞؿٞىس كخ٤ُخً ك٢ ٌٛٙ حُٔ٘طوش
أ(7)

. 

ِذ٘ل٢ ُػٖ اٗظخؿ٤ش ح٥رخٍ، كوي ٗوَأ ػٖ اٗظخؿ٤ش ػخ٤ُذش ُذزؼٞ ح٥رذخٍ حُٔ٘ظـذش أٓخ 

٣٫ذش ، ح١ٌُ ريأ اٗظخؿٚ ك٢ Robert Heuer 1-17Bٝحُٜو١َ، ٓؼَ حُزجَ حُٔؼَٝف 

، ٌُٝذذذٖ اٗظخؿذذذٚ 2004ر٬٤ًَٓ/ح٤ُذذذّٞ كذذذ٢ ٓذذذ٘ش  2358طذذذخ حُ٘ذذذٔخ٤ُش ر٤ٌٔذذذش طؼذذذخىٍ ىحًٞ

، ٝحُذذ١ٌ رذذيأ 3H-Serenity-1% كذذ٢ حُٔذذ٘ش ح٧ُٝذذ٠ كوذذ٢. أٝ حُزجذذَ 69حٗولذذٞ اُذذ٠ 

كوذ٢ كذ٢  /ح٤ُّٞر٤َٓذَ 100ٝٛز٢ اُذ٠  2009ّٞ ٓ٘ش ر٬٤ًَٓ/ح٤ُ 1200ربٗظخؿ٤ش هيٍٛخ 

2013ٓ٘ظٜذذذق 
د(7)

 ٗظخؿ٤ذذذش ح٥رذذذخٍ ح٧ُٝذذذ٠ )أ١ حَُٔطلؼذذذش٩حُلخُذذذش حُؼخٓذذذش  . ٌُٝذذذٖ

ً ح٩ٗظخؽ( ٝكذن حُـذيٍٝ  ، ٛذ٢ أهذَ ًؼ٤ذَحً ٓذٖ ح٧ٍهذخّ أػذ٬ٙ، ٝطذ٘ولٞ ح٩ٗظخؿ٤ذش ٓذ٣ٞ٘خ

 ( حُٔ٘خٍ ا٤ُٚ ٓخروخً.1)
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حُلذذي٣غ ػذذٖ ٓٞهذذغ رذذخًٖ، ٗذذَٟ ٓؼذذيٍ ح٩ٗظخؿ٤ذذش حُؼ٤ِذذخ ٦ُرذذخٍ كذذ٢ حُٔذذ٘ش ػ٘ذذي ٝ

( أُذذق ر٤َٓذذَ كذذ٢ حُٔذذ٘ش ح٧ُٝذذ٠ )أ١ رٔؼذذيٍ ٣ذذ٢ٓٞ 142-62رذذ٤ٖ ) ح٧ُٝذذ٠ طَحٝكذذض

حُؼذخّ ٩ٗظخؿ٤ذش ح٥رذخٍ  ر٬٤ًَٓ ٤ٓٞ٣ذخً(. ُٜذٌح ٣ؼظزذَ حُٔؼذيٍ 390-٣170ظَحٝف هيٍٙ ر٤ٖ 

 274أُذذق ر٤َٓذذَ كذذ٢ حُٔذذ٘ش ح٧ُٝذذ٠، أ١ رٔؼذذيٍ ٣ذذ٢ٓٞ هذذيٍٙ ) (100كذذ٢ رذذخًٖ ٛذذٞ )

 ر٤ََٓ/ح٤ُّٞ(.

ًٔؼذيٍ ُِٔذ٘ش ح٧ُٝذ٠  ( ر٬٤ًَٓ/ح274ّٞ٤ُ) خؿ٤شظ( ػ٠ِ ا1ُٗٝٞ ١زو٘خ حُـيٍٝ )

( ٤ٓ178ذش ٓذٞف طٌذٕٞ كذ٢ حُٔذ٘ش حُؼخ٤ٗذش )ك٢ رخًٖ، َٟٗ إٔ ٓؼذيٍ اٗظخؿ٤ذش حُزجذَ ح٤ُٞ

ً  رذذ٬٤ًَٓ  ً 125حُؼخُؼذذش ) ، ٝكذذ٢ حُٔذذ٘ش٤ٓٞ٣ذذخ  ( ر٤َٓذذ100َ، ٝكذذ٢ حَُحرؼذذش )( رذذ٬٤ًَٓ ٤ٓٞ٣ذذخ

 ( ر٬٤ًَٓ ٤ٓٞ٣خً.٤ٓٞ٣80خً، ٝك٢ حُوخٓٔش )

ٓؼيٍ اٗظخؿ٤ذش حُزجذَ  ٕآٖ ٓخروٚ، اً أٓٞأ ٛٞ  ٣ٌَ كٍٞىاإ حُٟٞغ ك٢ ٓ٘طوش 

كذذ٢  ر٬٤ًَٓ/ح٤ُذذّٞ( 219، )أ١ ( أُذذق ر٤ََٓ/حُٔذذ٘ش80كذذ٢ ٓذذ٘ظٚ ح٧ُٝذذ٠ حُؼخ٤ُذذش ٛذذٞ )

 حُوخٓٔش.( ر٬٤ًَٓ ٤ٓٞ٣خً ك٢ حُٔ٘ش 59، ٝ)( ك٢ حُٔ٘ش حُؼخ٤ٗش131حُٔ٘ش ح٠ُٝ٧، ٝ)

إٔ اٗظذذذخؽ حُذذذ٘ل٢ حُٜذذذو١َ ٣ٜذذذخكزٚ اٗظذذذخؽ حُـذذذخُ حُطز٤ؼذذذ٢  ػ٤ِ٘ذذذخ إٔ ٬ٗكذذذع

ٝٛذذذ٢ ؿ٤ذذذَ  (،Natural Gas Liquids NGLٝحٌُٔؼلذذذخص )حُٔذذذٞحثَ حُـخ٣ُذذذش 

(liquefied natural gasأ١ حُـخُ حُطز٤ؼذ٢ حُٔٔذ )ُـذَٝ حُ٘وذَ ر٘ذخه٬ص حُـذخُ خ ٍ

%( ٓذذٖ ح٩ٗظذذخؽ ٛذذٞ ٓذذٖ حُٔذذٞحثَ حُـخ٣ُذذش ٝحُـذذخُ 13حُٔٔذذخٍ. اً إ ٓذذخ ٣وذذَد ٓذذٖ )

حُطز٤ؼذذذذذ٢، ًُٝذذذذذي كذذذذذ٢ ٓٞهذذذذذغ رذذذذذخًٖ )رخكظٔذذذذذخد حٌُٔذذذذذخكت حُلذذذذذَح١ٍ ُِٔ٘ظـذذذذذخص 

٣َٖ )ا٣ٌذَ كذٍٞى %( ك٢ حُٔٞهؼ٤ٖ ح٥هذ30-25ٔزش ا٠ُ )٘ح٤ُٜيًٍَٝر٤ٗٞش(، ٝطَٜ حُ

 ٝر٤َٓ٤خٕ(.

ٝٓذذٖ ٛ٘ذذخ ٗذذَٟ ٓوذذيحٍ ح٫ٓذذظؼٔخٍحص حُٜخثِذذش ٝحٌُِذذق حُزخٛظذذش كذذ٢ اٗظذذخؽ حُذذ٘ل٢ 

أٓذذؼخٍ حُذذ٘ل٢، ُٜٝذذٌح  ؿ٤ذذيس ٫ٍطلذذخعحُٜذذو١َ، ٌُٝ٘ذذٚ كذذ٢ حُٞهذذض ٗلٔذذٚ ٣لوذذن أٍرخكذذخً 

)ٝهزذذَ رذذيء  2014ٕ كذذ٢ حُٜ٘ذق ح٧ٍٝ ٓذذٖ ػذخّ ٞكِذ٤ْ ٓذذٖ حُـ٣َذذ إٔ ٣ظٞهذذغ حُٔؼ٤٘ذ

ٓذ٤ظْ حٓذظؼٔخٍ ٓزذخُؾ اٟذخك٤ش كذ٢ ططذ٣َٞ اٗظذخؽ حُذ٘ل٢ حُٜذو١َ  ٚح٤ٜٗخٍ ح٧ٓذؼخٍ(، أٗذ
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ز٤ذي٣خ ػذٖ ٤ُٞكذيٛخ، كٔذذ كذي٣غ حًُٞ 2015كذ٢ ٓذ٘ش  ( ٤ِٓخٍ ى150ٍ٫ٝطَٜ ا٠ُ )

tight oil حُ٘ل٢ حُٜو١َ/حُ٘ل٢ حُٔلٍٜٞ
ؽ(7)

. 

 

 

 و اٌعبدٟٞ إٌفو اٌقخشٞ ٚاإلٔزبط فٟ إٌفاٌفشٚق ث١ٓ اإلٔزبط ف (2)

ٓذخ١َ٣ًٞ ٤ُٞٗذخٍىٝ حُ٘لطذ٢حُوز٤ذَ ٣٘ذزٚ 
 أ(7)

 The Shale Oil"كذ٢ ىٍحٓذظٚ 

Boom: A US Phenomenon  :ظذذخَٛس ح٤ٌ٣َٓذذش"اُىٛذذخٍ حُذذ٘ل٢ حُٜذذو١َ ،

ػٔذذَ  ٕ اٗظذذخؽ ح٧ه٤ذذَ ٣٘ذذزٚرذذؤ، حُلذذَٝم رذذ٤ٖ اٗظذذخؽ حُذذ٘ل٢ حُٜذذو١َ ٝحُذذ٘ل٢ حُظو٤ِذذي١

 كذذَد حُؼٜذذخرخص. اً إ اٗظذذخؽ ٓـٔٞػذذخصحُـذذ٤ٖ حُ٘ظذذخ٢ٓ، ر٤٘ٔذذخ ح٧ٍٝ ٣٘ذذزٚ ػٔذذَ 

حُ٘ذًَخص ٝحُلٌٞٓذخص ٓذٖ هذ٬ٍ هطذ٢ ٓٞٓذؼش طؤهذٌ و٤ِي٤٣ٖ طوذّٞ رذٚ حُ٘ل٢ ٝحُـخُ حُظ

ر٘ظذذَ ح٫ػظزذذخٍ حكظ٤ذذخ٢١ حُلوذذَ ٝػٔذذَٙ ٣َ١ٝوذذش ح٩ٗظذذخؽ ٓ٘ذذٚ، ٝط٠ذذغ هطذذ٢ ح٩ٗظذذخؽ 

ٝحُٔظٞٓذذ٢ ٝحُزؼ٤ذذي. أٓذذخ ػٔذذَ حُ٘ذذًَخص حُٔ٘ظـذذش ُِذذ٘ل٢  ٝحُز٤ذذغ ػِذذ٠ حُٔذذيٟ حُوٜذذ٤َ

، حُظذ٢ guerrilla groupsحُٜذو١َ، كٜذ٢ ٓؼذَ ػٔذَ ٓـٔٞػذخص كذَد حُؼٜذخرخص 

، ٓظلَهذذش، كذذ٢ ٓ٘ذذخ١ن micro-scaleػٔذذَ ٟذذ٤ن ٗطذذخم خص ٤ٓٞ٣ذذش ٝكذذ٢ ٤ٌذذطؼٔذذَ رظٌظ

 ٝرَٔٝٗش ػخ٤ُش ك٢ حٛط٤خى حُلَٙ أٍٝ طٞكَٛخ.

٣ٝلظذخؽ  -كٔذ ػَٔ حُلوذَ– إ حُوطخع حُ٘لط٢ حُظو٤ِي١ ٛٞ ػَٔ ٣ٞ١َ ح٧ٓي

ً أك٤خ٤ٗش ك٤٘ش ط٘ظ٤ٔ٤ش ُٔ٘ٞحص ػي٣يس، ٝا٠ُ آٌخٗ كوذَ  ػِذ٠ كؼ٘ذي حُؼؼذٍٞ .ػي٣يس ؼوٞىُ خ

ُِظطذ٣َٞ طٜذَ اُذ٠ ٓذيس ٣لظخؽ ا٠ُ طل٤٠َحص ٝطٜخ٤ْٓ كبٗٚ ٣ٌٖٔ طط٣َٞٙ حهظٜخى٣خً، 

. ٓذذ٘ٞحص ُزِذذٞؽ كخُذذش ح٫ٓذذظوَحٍ كذذ٢ ح٩ٗظذذخؽ 10-8طٔذذظـَم كظذذَس طوذذيٍ رؼذذخ٤ٖٓ، ٝهذذي 

ٝط٠ذغ  ٚٝحُلٌٞٓخص ٤ًٔخص ح٩ٗظخؽ ٝطيٍّ حُٔذٞم ٝٓظطِزخطذٔذ حًَُ٘خص ظٝرٌٜح طل

 .ػيىحً ٖٓ حُوط٢ حُزي٣ِش

ػي٣ذيس حُذ٘ل٢ حُٜذو١َ، كٜذٞ ٣ؼٔذَ كذ٢ ٓ٘ذخ١ن ح ٣ظزيٍ ؿ٣ٌٍخً كذ٢ اٗظذخؽ ًَ ٌٛ

ا٫ ٛـ٤َس ٣ظطٍٞ ح٩ٗظخؽ ك٤ٜخ ٣َٓؼخً ٣ٝ٘ظ٢ٜ ٣َٓؼخً. ٝكذ٢ حُٞحهذغ ٫ طلظذخؽ حُ٘ذًَخص 

ه٤ِِذذش رذذ٤ٖ كظذذَس حُلٜذذٍٞ ػِذذ٠ ح٩ؿذذخُس كظذذ٠ حُٔزخٗذذَس رذذخُللَ ٝح٩ٗظذذخؽ، ٓذذغ  ٗذذٍٜٞحً 
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اُذذ٠ ٓذٞف طظ٘ذذخهٚ ٕ اٗظخؿ٤ذذش حُزجذذَ ٧ أهذٌٛخ ر٘ظذذَ ح٫ػظزذخٍ ح٩ٗظذذخؽ رؤهٜذذ٠ ٓذَػش،

 ً حُٔذذؼ١َ  فكذذ٢ حُظذذَ رٔذذَػشرؼذذي ٓذذ٘ش ٓذذٖ رذذيء ح٩ٗظذذخؽ. ُٜذذٌح طؼٔذذَ  حُٜ٘ذذق طو٣َزذذخ

إْ ١ ح٧ٓذؼخٍ. ٞحُٔ٘خٓذ ُِذ٘ل٢ ٫ٓذظَؿخع ح٫ٓذظؼٔخٍ ٝحُلٜذٍٞ ػِذ٠ حُذَرق هزذَ ٛزذ

ُ٘ االعزمبد ثئِىب١ٔخ اٌمنبء عٍٝ إٌفو اٌقخشٞ  إر ثبعزطبعزٗ اٌشجٛع إٌٝ ِٛٓ اٌ

خننزي ِننذح ال رض٠ننذ عننٓ صزصننخ ؽننٙٛس  )أٚ حزننٝ  ثننبس  ٚاٌشجننٛع إٌننٝ اٌغننٛقحفننش ا٢

ِننع هننب٘شح اٌننٕفو عٕننذ رحغننٓ األعننعبس. ٌٙننزا ٠ ننت اٌزعبِننً أعننبث١ع ل١ٍٍننخ(  ٚرٌننه 

  ٚجعنً ِٕز نٟ اٌنٕفو اٌقخشٞ ثقٛسح ِعبوغخ  ٚرٌه فٟ رحغ١ٓ األعنعبس إٌفط١نخ

ال  .عبس اٌنٕفو عب١ٌنخأعن رجمنٝ اٌقخشٞ ٠غزٕضفْٛ ِٕبهك إٔزبجُٙ  ٚفٟ اٌٛلذ ٔفغٗ

عٍننٝ سسٚعننٕب"  ٠ّىننٓ إٔٙننبء هننب٘شح إٔزننبط اٌننٕفو اٌقننخشٞ ِننٓ خننزي "٘ننذَ اٌّعجننذ

ثزخف١ل األععبس. إر حبٌّب رزحغٓ األععبس ٠شجع اصد٘بس إٌفو اٌقخشٞ  ٌنزا ع١ٍٕنب 

 ٌشفع أععبس إٌفو عب١ٌّبً. إٔزبجٗع ١ؾ ر

، ٛذذٞ ٝؿذذٞى إ ح٫هذذظ٬ف ح٥هذذَ رذذ٤ٖ اٗظذذخؽ حُذذ٘ل٢ حُٜذذو١َ ٝحُذذ٘ل٢ حُؼذذخى١

حُٜذذو١َ، ًُٝذذي رذذ٤ٖ ٓ٘طوذذش ٟذذٖٔ ٍهؼذذش حُذذ٘ل٢  حهظ٬كذذخص ًز٤ذذَس كذذ٢ اٗظخؿ٤ذذش حُزجذذَ

ه٣َزش، رٔزذ طؼو٤يحص ؿ٤ُٞٞؿ٤ذش ٜٓٔذش، طذئػَ ر٘ذٌَ ًز٤ذَ كذ٢ اٗظخؿ٤ذش حُزجذَ.  ٝأهَٟ

إٔ ًَٗخص حُ٘ل٢ حُٜو١َ، ٢ٛٝ ػ٠ِ حُؼّٔٞ ًَٗخص ٗلط٤ش ٛذـ٤َس ٓٔذظوِش، َٟٝٗ 

ٍ اٗظخؿ٤ذذش ٟذذٖٔ ٍهؼذذش ؿذذِحُٔ٘ذذخ١ن ح٧ حُٔذذ٣َغ، ٝطذذًَٞ ٍٝحء طًَذذِ ػِذذ٠ حُذذَرق

 حٓظ٤ذذخُْٛ، ٝكخُٔذذخ طٌظ٘ذذق ٓؼذذَ ٛذذٌٙ حُٔ٘ذذخ١ن حُـ٣ِذذَس ح٩ٗظذذخؽ ط٘وذذَ كلذذَ ح٥رذذخٍ ا٤ُٜذذخ

 ُذذ٠اىٟ أ حُذذ١ٌ حُظٞؿذذٚ كذذ٢ ٣َ١وذذش ح٩ٗظذذخؽ ٓزخٗذذَس. ٣ٝذذَٟ ٓؼظذذْ حُٔذذَحهز٤ٖ إٔ ٛذذٌح

ٗلذخى حُىٛخٍ اٗظخؽ حُ٘ل٢ ٤ٓ٘ظ٢ٜ ه٣َزخً، ٤ُْ رٔزذ حٗولخٝ أٓؼخٍ حُ٘ل٢، ٝاٗٔخ رٔذزذ 

هذَ ح٧ح٧هَٟ  ٕ حَُؿٞع ا٠ُ حُٔ٘خ١نؿ٣َِس ح٩ٗظخؽ. ٝأحُ٘ل٢ حُٜو١َ ٖٓ حُٔ٘خ١ن 

أػ٠ِ، ػ٬ٝس ػ٠ِ ٟذ٤خع حٌُؼ٤ذَ ٓذٖ ح٫كظ٤ذخ٢١ حُٔٞؿذٞى ك٤ٜذخ.  اٗظخؿ٤ش ٓظٌٕٞ رٌِق

رخّنخ رنشن ٌٙزا وبْ ِٓ ٚاجت اٌذٚي اٌّقذسح رؾ ١ع إٔزبط اٌنٕفو اٌقنخشٞ ٚعنذَ 

 .إٌٝ ا١ٙٔبس األععبسزٞ أدٜ األِش اٌ  فٟ اٌغٛق إٌفط١خ ٘بئٍخ
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ٓخ ٓزن، كبٕ حهظٜخى٣خص حُذ٘ل٢ حُٜذو١َ طظذؤػَ ًؼ٤ذَحً رخٌُِلذش حُظذ٢  اٟخكش ا٠ُ

طيكؼٜخ حًَُ٘خص ٌَُ أ٣ٌَ، كٔؼ٬ً ػ٘يٓخ ىهِض حًَُ٘خص ٓ٘طوش ا٣ٌذَ كذٍٞى ٧ٍٝ ٓذَس 

( ى٫ٍٝحً 450-250" رذ٤ٖ )Acreage lease"ٍهٜذش ح٣٧ٌذَ  كبٜٗخ ًخٗض طيكغ ٓوخرَ

ؿذذخءص ، ر٤٘ٔذذخ حُ٘ذذًَخص حُظذذ٢ 2009-2007حكذذي كوذذ٢، ًُٝذذي كذذ٢ حُٔذذ٘ٞحص ٣٨ٌُذَ حُٞ

 ٣٨ٌَُ حُٞحكي. ٫ٍٝ( أُق ى22-21، ىكؼض )٫2011كوخً، ٓؼ٬ً ك٢ ك٣َِحٕ 

ٛذذ٢ ًِذذق كلذذَ حُزجذذَ ٝه٤ٔذذش  ُٜذذٌح ٗـذذي إٔ حٌُِذذق ح٧ٓخٓذذ٤ش كذذ٢ اٗظذذخؽ حُذذ٘ل٢

 ح٩ؿخُس، ًِٝق ح٣َُغ ح١ٌُ ٣يكغ ا٠ُ ٛخكذ ح٧ٍٝ ػ٘ي ح٩ٗظخؽ.

 عل الزقبد٠بد إٌفو اٌقخشٞث( 3)

 2007اٗظذذخؽ حُذذ٘ل٢ حُٜذذو١َ، ٓ٘ذذٌ ػذذخّ  ًز٤ذذَ ػِذذ٠ حهظٜذذخى٣خص ١ذذَأ طلٔذذٖ

حُطزوذذذخص حُٜذذذو٣َش، ٝطلٔذذذ٤ٖ أىحء ، رٔذذذزذ ٓؼَكذذذش أًزذذذَ ُـ٤ُٞٞؿ٤ذذذش 2013ٝكظذذذ٠ 

حُللذذذَ. اً إ ٛ٘ذذذخى طلٔذذذ٤ٖ كذذذ٢ ًلذذذخءس حُٔذذذٞحى ح٤ٔ٤ٌُخ٣ٝذذذش حُٔٔذذذظؼِٔش كذذذ٢ حُظٌٔذذذ٤َ 

ُظ٤ٌَٔ ك٢ حُؤذْ ح٧كوذ٢ ٓذٖ حُزجذَ )أ١ ٣ُذخىس ػذيى ح٤ُٜي٢ٌ٤ٍُٝ، ًٌُي ٣ُخىس َٓحكَ ح

اُذ٠ ٣ُذخىس اٗظخؿ٤ذش حُزجذَ. ٝأه٤ذَحً طذْ ئى١ طذل٤ذغ ر(، ٓ٘خ١ن حُظ٤ٌَٔ ٟٖٔ حُزجَ ٗلٔٚ

طو٤ِذَ ٗظ٤ـذش ًِلذش حُللذَ، ٓخْٛ ك٢ طول٤ٞ  ٓٔخ ،ٌٓخٕ ٝحكي ك٢طط٣َٞ كلَ ػيس آرخٍ 

"ػذذٍٞس حُـذذخُ ، كزؼذذي حُىٛذذخٍ ٓذذٖ ٌٓذذخٕ اُذذ٠ آهذذَ. اٟذذخكش ُذذٌُي أؿٜذذِس حُللذذَط٘وذذَ 

طلُٞذذذض ، 2011رذذذيءحً ٓذذذٖ ػذذذخّ  ، ٝحٗولذذذخٝ أٓذذذؼخٍ حُـذذذخُ ح٤ٓ٧ًَذذذ٢حُٜذذذو١َ"

ٞكَص ح٧ٓذذٞحٍ ٝٓؼذذيحص كذذُذذ٠ حُذذ٘ل٢ حُٜذذو١َ، اح٫ٓذذظؼٔخٍحص ٓذذٖ حُـذذخُ حُٜذذو١َ 

َحص ٣حُظطذذذٞاؿذذذَحء اُذذذ٠ . اٟذذذخكش ٚاٗظخؿذذذؼ٤ِٔذذذش رُِٜ٘ذذذٞٝ  حُللذذذَ ٝحُٔظوٜٜذذذ٤ٖ

ٓذذخ ، ٜذذخػ٤ًِلذذخءس حُؼذذخ٤ِٖٓ حُؼٔذذَ ػِذذ٠ ٣ُذذخىس ٝ ،ٓؼذذيحص حُللذذَأىحء كذذ٢ ٝحُظلٔذذ٤٘خص 

 ٓيس كلَ ح٥رخٍ ٝأًخُٜخ ا٠ُ حُٜ٘ق طو٣َزخً.هلٞ 

( أُذق هذيّ، 17كٔؼ٬ً ك٢ ٓ٘طوش ا٣ٌَ كٍٞى، طْ كلَ ػيى ٖٓ ح٥رخٍ اُذ٠ ػٔذن )

-2010( ٣ٞٓذذخً كذذ٢ 18كذذ٢ أهذذَ ٓذذٖ طٔذذؼش أ٣ذذخّ، ٓوخٍٗذذش رٔذذيس ) -ٓظذذَحً( 5185أ١ )-

2011. 
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، كظذذ٠ كذذ٢ حَُهؼذذش أهذذَٟطوذذش اُذذ٠ إ ًِلذذش ٓذذخ هزذذَ اٗظذذخؽ حُزجذذَ طوظِذذق ٓذذٖ ٓ٘

( ٤ِٓذذٕٞ ى٫ٍٝحً ُِزجذذَ 10,2-7,3حُٔـذخُس ٗلٔذذٜخ. كلذ٢ ٍهؼذذش رذذخًٖ، طٜذَ حٌُِلذذش ٓذٖ )

، ٣royaltyٔؼذذَ ح٣َُذذغ  ٛذذٞ ٓذخ)ٝ ( ٤ِٓذٕٞ ى٫ٍٝحً/حُٔذذ٘ش2-1,5حُٞحكذي. ٠٣ذذخف ا٤ُٜذذخ )

-15. ٣ٝٔؼَ ح٣َُذغ حُذ١ٌ ٣ذيكغ ٧ٛذلخد ح٧ٍحٟذ٢ كذٞح٢ُ ٝحٌُِق حُظ٘ـ٤ِ٤ش ٝؿ٤َٛخ

ٝٗـذي ( ُِزجذَ حُٞحكذي. ى٫ٍٝحص/حُز٤َٓذَ 8-6حٌُِق حُظ٘ذـ٤ِ٤ش، حُظذ٢ طؼذخىٍ % ٖٓ 20

ٝحُظ٘ذـ٤ِ٤ش ًِٝلذش ح٩ؿذخُس ٝحٓذظَىحى ٍأّ  حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٥رخٍ ٣ٔيى حُ٘لوخص ح٫ٓذظؼٔخ٣ٍش

( ى٫ٍٝحً ُِز٤َٓذذَ حُٞحكذذي، 85ٓذذؼَ حُذذ٘ل٢ )إٔ حُٔذذخٍ كذذ٢ ٓذذ٘ش ٝحكذذيس، ػ٘ذذي حكظذذَحٝ 

(2013ك٢ أٝحثَ حُٔ٘خٍ ح٤ُٜخ أػ٬ٙ ى٣ش ك٢ كظَس اػيحى حُيٍحٓش ح٫هظٜخ ٌح)ٝٛ
أ(7)

. 

 حٌُِلش ح٤ٌُِش ُِزجَ طَٜ ا٠ُ:إ 

( ٤ِٓذٕٞ ى٫ٍٝحً أهذَٟ، 2-1,5( ٤ِٕٓٞ ى٫ٍٝحً ًِلذش حُزجذَ ) )10,2ا٠ُ  7,3)

 ٖ ى٫ٍٝحً ُِزجَ(.٬ٓ٤٣ ٤ٌِ10ش )أٝ ٓؼيٍ حٌُِلش حُ( 12,2-8,8َُٜ٘ ا٠ُ )

أُذذق ر٤َٓذذَ،  (100ٖ ٛذذٞ )ٓؼذذيٍ اٗظذذخؽ حُزجذذَ كذذ٢ حُٔذذ٘ش ح٧ُٝذذ٠ كذذ٢ رذذخً إ

ٜذٞ ٫ ٣ـطذ٢ حٓذظَىحى ٍأّ ك( ٤ِٕٓٞ ى٫ٍٝحً. 85) ٝػ٘يٓخ ٣زخع ٌٛح ح٩ٗظخؽ رٔزِؾ هيٍٙ

ً هٔذٔ حُٔخٍ ك٢ حُٔذ٘ش ح٧ُٝذ٠. ٌُٝذٖ ٤َٓ/حُٔذ٘ش، حرَ (100ٓذٖ ح٥رذخٍ ٣٘ذظؾ أًؼذَ ٓذٖ ) خ

/حُٔذذ٘ش، كذذبٕ حُؼخثذذي ٣ٜذذَ اُذذ٠ ( أُذذق ر120َ٤َٓٝػ٘ذذي ٝٛذذٍٞ اٗظخؿ٤ذذش حُزجذذَ اُذذ٠ )

 ـط٢ ؿ٤ٔغ حُظٌخ٤ُق ك٢ حُٔ٘ش ح٠ُٝ٧.ك٤ِ٤ٕٞ ى٫ٍٝحً، ( 10,2ٓ)

ٝحُٜ٘ذذذق ح٧ٍٝ ٓذذذٖ  ،2013ٓذذذخ ٣ـذذذذ ٬ٓكظظذذذٚ إٔ ح٧ٓذذذؼخٍ ٝٛذذذِض كذذذ٢ 

، ًٔذخ إٔ حُزجذَ ٣٘ذظؾ اٟذخكش اُذ٠ حُذ٘ل٢ ٓذخ ُِز٤َٓذَ حً ( ى85ٍ٫ٝأًؼَ ٓذٖ ) ، ا2014٠ُ

ٌح كذبٕ ، ٝرٜذ% ٖٓ اٗظخؿ٤ظٚ ٖٓ حُـخُ ٝحُٔٞحثَ حُ٘لط٤ذش، )ًٔذخ ًًَٗذخ ٓذخروخً(٣13ؼخىٍ 

 ٤ٜخ ٖٓ حُٔ٘ش ح٠ُٝ٧.ػًِخٗض طٔظَى ٓخ أٗلن  أؿِذ ح٥رخٍ

إٔٙنبء فنٕبعخ اٌنٕفو اٌقنخشٞ  وّنب عنذَ إِىب١ٔنخ ِنشح أخنشٜ ٠ؤونذ ٚ٘زا ِنب 

( 50-40ٚفٛي األععبس إٌٝ ) ِع  و١ف١خ ثمبء إٌفو اٌقخشٞ فٟ اٌغٛق حز٠ٝفغش 

ب  ٚهٍننذ اٌىٍننف دٚالساً ٌٍجش١ِننً  إر إْ االعننزضّبساد ِننع األسثننبا لننذ رننُ اعننزشداد٘

ٓذٖ اٗظخؿ٤ظذٚ كذ٢ رذَ ُحى . ٝٓذَٟ٘ إٔ حُذ٘ل٢ حُٜذو١َ ُذْ ٣زذن كوذ٢ اٌزؾ ١ٍ١خ ٌٛحذ٘ب
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ح٫ٓذظؼٔخٍحص حُـي٣ذيس ػ٘ذٚ، أٝ ػِذ٠ حٗوطذخع ، ػ٠ِ حَُؿْ ٓذٖ 2015ٝ 2014حُٔ٘ظ٤ٖ 

ٛذٌح  ُذ٠اح٧هَ هِض ا٠ُ ىٍؿش ًز٤َس، ًُٝي رخٗظظذخٍ حٍطلذخع ح٧ٓذؼخٍ ٓـذيىحً. ٝٓذ٘ؼٞى 

 حُٟٔٞٞع ٫كوخً.

ٗوطذذش كذذيىص هذذي  ،، إٔ حُيٍحٓذذش حُٔؼ٤٘ذذش حُظذذ٢ أٗذذَٗخ ا٤ُٜذذخإٔ ٠ٗذذ٤ق ٛ٘ذذخٗذذٞى 

ػِذ٠ حهظٜذخى٣خص  ٍ( ى٫ٍٝحً/ حُز٤َٓذَ ُِلٜذ85ٞ)رذـ Break-even pointحُظذٞحُٕ 

إٔ طؤهٌ ػٞحثذي ح٩ٗظذخؽ ح٩ٟذخك٢ ُِـذخُ ٝحُٔذٞحثَ حُـخ٣ُذش ىٕٝ ُِ٘ل٢ حُٜو١َ،  ؿ٤يس

ًٔؼذذخٍ، كذذبٕ ٓؼذذيٍ حُـذذخُ ًٖ . ُٝذذٞ أهذذٌٗخ ٓ٘طوذذش رذذخ)حُظذذ٢ ٛذذ٢ كظذذ٠ أؿِذذ٠ ٓذذٖ حُذذ٘ل٢(

اُذذ٠  طٜذذَٓذذٞف كذذبٕ ٗوطذذش حُظذذٞحُٕ %(، ُٝذذٌح 13حُطز٤ؼذذ٢ ٝحُٔذذٞحثَ حُـخ٣ُذذش ك٤ٜذذخ )

 ( ى٫ٍٝحً/حُز٤ََٓ.75)

كذذذبٕ ٛ٘ذذذخى ٓ٘ظـذذذ٤ٖ ُِذذذ٘ل٢  -ُِٝـَحرذذذش–٠٣ذذذ٤ق ٓؼذذذي حُيٍحٓذذذش هذذذخث٬ً: "ػِٔذذذخً 

( ى٫ٍٝحً 40يْٛ اُذذ٠ )٤ذذيس ح٩ٗظذذخؽ، طٜذذَ ٗوطذذش حُظذذٞحُٕ ػ٘ذذحُٜذذو١َ ٝكذذ٢ ٓ٘ذذخ١ن ؿ

. ٝٛذذذٌح ٣ذذذظْ ػ٘ذذذيٓخ طوذذذّٞ حُ٘ذذذًَش رظوِذذذ٤ٚ حُ٘لوذذذخص ٝطلٔذذذ٤ٖ ح٧ىحء". ٝأهذذذَ ز٤َٓذذذَُِ

حُٔذ٤َ %، ٝٓذٞف ٣ٔذظَٔ 30رلذٞح٢ُ  2012ٝ 2010إ حٌُِق هِض رذ٤ٖ ٤٠٣ٝق: "

 ٌٛح ح٫طـخٙ".ك٢ 

اٟخكش ٌُُي كبٕ حًَُ٘خص هي طٔظَٔ رخُللَ، كظ٠ ُٞ حٗول٠ض ح٧ٓؼخٍ رليٝى 

٘ظ٢ٜ ٓلؼُٜٞذخ رؼذي ػذ٬ع ٓذ٘ٞحص كذ٢ كذخٍ ػذيّ ٓؼ٤٘ش ٢ً ٫ طلوي اؿخُحص حُللَ حُظ٢ ٣

 أٝ طٞهق حُؼَٔ ك٤ٜخ.حُٔـخُس حُؼَٔ ك٢ حَُهؼش 

ُوذذذي هذذذخّ ًخطذذذذ حُيٍحٓذذذش
أ(7)

 West Texasكذذذ٢ ٟٝذذذغ ٓذذذ٤٘خ٣ٍٞ ُٔذذذؼَ  ،

Intermediate WTI ( ى٫ٍٝحً 80)، 2013ٝ( ى٫ٍٝحً ُِز٤َٓذذَ كذذ٢ 85) ٣ٜذذَ اُذ٠

( ى٫ٍٝحً 65) ، 2015ٝ٘ش ( ى٫ٍٝحً ُِز٤َٓذذذَ كذذذ٢ ٓذذذ75، ٝ)2014ُِز٤َٓذذذَ كذذذ٢ ٓذذذ٘ش 

للذَ حُٝٓخ رؼيٛخ. ًٔخ حكظَٝ حٓظَٔحٍ حُظول٤ٞ كذ٢ طٌذخ٤ُق  2017ُِز٤ََٓ ك٢ ٓ٘ش 

ً . ًٔذخ حكظذَٝ 2017%( ٓذ٣ٞ٘خً حػظزذخٍحً ٓذٖ 8ٝأًخٍ حُزجذَ ُظٜذَ اُذ٠ ) ا٣ـذخى  أ٠٣ذخ

كخ٤ُذذخً رٞحٓذذطش حُٔذذٌي حُلي٣ي٣ذذش رٌِذذق  ٗوذذَ حُذذ٘ل٢ حُٜذذو١َ )اً ٣٘وذذَ ٢طٔذذ٬٤ٜص كذذ

 طول٠٤خص ك٢ حٌُِلش.ئى١ ا٠ُ ٤ٓ، ٓٔخ ػخ٤ُش(
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( رجَ ٓ٘ظـذش ٤ٓ6000ظْ أًخٍ ) 2017ا٠ُ  2013حكظَٝ ًٌُي إٔ ٖٓ ٓ٘ش ٝ

 ً  َٝٛ ا٠ُ ح٫ٓظ٘ظخؿخص حُظخ٤ُش:ػْ  ،٣ٞ٘ٓخ

( 65-60إٔ طز٤ذذذغ حُذذذ٘ل٢ رٔذذذؼَ ) Bakkenكذذذ٢ ٓ٘طوذذذش رذذذخًٖ  ٕ ػِذذ٠ حُ٘ذذذًَخصأ -

%. 8( ٣ؼذخىٍ Internal Rate of Return IRRى٫ٍٝحً ُِز٤ََٓ ُظلَٜ ػِذ٠ )

( ى٫ٍٝحً ُِز٤َٓذذَ 55حُذذ٘ل٢ رٔذذؼَ )أٓذذخ كذذ٢ ا٣ٌذذَ كذذٍٞى كؼِذذ٠ حُ٘ذذًَخص إٔ طز٤ذذغ 

 %.٣8ؼخىٍ  IRRحُٞحكي ُظلَٜ ػ٠ِ 

اًح طْ ٌٛح ح٤ُٔ٘خ٣ٍٞ كبٕ اٗظخؽ حُ٘ل٢ حُٜو١َ ك٢ ح٣٫ُٞذخص حُٔظلذيس هذي ٣ٜذَ اُذ٠  -

ٝحُذذ١ٌ ًذذخٕ  2012، ٓوخٍٗذذش ٓذذغ ٜٗخ٣ذذش 2017َ ٤ٓٞ٣ذذخً كذذ٢ ٓذذ٘ش ٤ذذ( ٣٬ٓذذ٤ٖ ر5َٓ)

 ٣ٞ٘ٓخً. ٤ٕٞ ر٬٤ًَٓ ( 1,5ِٓ)

إ حُذذ٘ل٢ ح٫ػظ٤ذذخى١ ٝٛذذَ ًٍٝطذذٚ كذذ٢ ح٣٫ُٞذذخص حُٔظلذذيس ٝرط٣َذذن حُظ٘ذذخٍُ، ٌُٝذذٖ  -

، هذذي طذذئهَ ًُذذي. recovering ratioحُـٜذذٞى حُلو٤و٤ذذش ٣ُِذذخىس ٗٔذذزش ح٫ٓذذظَؿخع 

ٟٖٝٔ ٌٛٙ حُـٜٞى حٓظويحّ طو٤٘خص حُ٘ل٢ حُٜو١َ، ٓؼَ حُللذَ ح٧كوذ٢ ٝحُظٌٔذ٤َ 

 ح٤ُٜي٢ٌ٤ٍُٝ.

( 3زذخص اٗظذخؽ حُذ٘ل٢ حُظو٤ِذي١ طٞٛذِض حُيٍحٓذش اُذ٠ حُـذيٍٝ )ػ حكظَحٝػ٠ِ ٝ

ًَر٤ٗٞذش ُِٝٔذٞحثَ ح٤ُٜيٍ 2017ُظٞهؼخص ح٩ٗظخؽ ك٢ ح٣٫ُٞذخص حُٔظلذيس اُذ٠ ٓذ٘ش  أىٗخٙ

 ٝؿ٤َٛخ.

 (3جذٚي سلُ )

 رٛلعبد إٔزبط اٌغٛائً ا١ٌٙذسٚوشث١ٔٛخ ٚغ١ش٘ب

 فٟ اٌٛال٠بد اٌّزحذح )١ٍِْٛ ثش١ًِ ١ِٛ٠بً(

 ١ٔخ ٚغ١ش٘باٌغٛائً ا١ٌٙذسٚوشثٛ
ِعذي إٔزبط 

2012 

اإلٔزبط اٌفعٍٟ 

فٟ ٔٙب٠خ 

2012 

اإلٔزبط فٟ 

ثذا٠بد 

2017 

 5,4 5,4 5,3 حُ٘ل٢ حُظو٤ِي١ -1
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 5,0 1,5 1,14 حُ٘ل٢ حُٜو١َ -2

 NGL 2,3 2,5 3,5حُٔٞحثَ حُ٘لط٤ش  -3

 1 0,9 1 حُزخ٣ٞك٤ٍٞ ٝؿ٤َٛخ )حٌُلٍٞ( -4

 1 1 1 اٟخكخص حُٜٔخك٢ -5

 10,4 6,9 6,44 2)  1ٓـٔٞع حُ٘ل٢ حُوخّ  -

 15,9 11,3 10,74 ٓـٔٞع ؿ٤ٔغ حُٔٞحثَ ح٤ُٜيًٍَٝر٤ٗٞش -

   

ِذذذذش حُ٘لذذذذ١ٞ رٔذذذذٞحى أهذذذذَٟ ٓؼذذذذَ ٓإ اٟذذذذخكخص حُٜٔذذذذخك٢، ٛذذذذ٢ حُظذذذذ٢ طذذذذظْ رٔؼخ -

 .يٍٝؿ٤ٖ، طئى١ ا٠ُ ٣ُخىس كـٜٞٓخ٤حُٜ

( ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً ٤ٌٕٓٞ أػ٠ِ ٓؼذيٍ اٗظذخؽ 10,4إ اٗظخؽ حُ٘ل٢ حُوخّ ٝحُزخُؾ ) -

 1970ٓذ٘ش كذ٢ ٔذش ح٩ٗظذخؽ هاُذ٠ ٣ذخص حُٔظلذيس، ٓ٘ذٌ ٝٛذُٜٞخ ُِ٘ل٢ حُوخّ كذ٢ ح٫ُٞ

 ٤٣٬ٖٓ ر٤ََٓ ك٢ ح٤ُّٞ. (10,9) شٝحُزخُـ

، ًًذَص إٔ ٛزذ١ٞ أٓذؼخٍ حُذذ٘ل٢ (2013)ٝحُٔؼذيس كذ٢ أٝحثذَ  ػِٔذخً إ حُيٍحٓذش

ً ٣ئى١ ا٠ُ حٗولخٝ ك٢ ػ٤ِٔخص حُللَ ٝرخُظخ٢ُ حٗولخٟ ٌّذح ه٠ٍٛخ كذ٢ ٤ًٔذخص حُذ٘ل٢  خ

لذذخٝ ح٧ٓذذؼخٍ كذذ٢ اٗظذذخؽ حُذذ٘ل٢ حُظو٤ِذذي١، ًُٝذذي رظو٤ِذذَ حٗو حُٜذذو١َ. ًٝذذٌُي ٣ذذئػَ

هٜٞٛخً ك٢ هِذ٤ؾ حٌُٔٔذ٤ي ٝحُٔ٘ذخ١ن  ،ػ٤ِٔخص حُظل١َ ٝحُظط٣َٞ حُ٘لط٢ ح٢ًَ٤ٓ٧

اُذذ٠ حٓذذظؼٔخٍحص ػخ٤ُذذش  ك٤ذذغ ٣لظذذخؽ، ultra-deep offshoreحُزل٣َذذش حُؼ٤ٔوذذش ؿذذيحً 

 ؿيحً.

 اإلٔزبط األ١ِشوٟ ٌٍٕفو (4)

ٝحُٜ٘ذذق ح٧ٍٝ ٓذذٖ  2013أٝحهذذَ كذذ٢  ٟذذـش اػ٤ٓ٬ذذش ُوذذي أػذذخٍص حُٔذذؼٞى٣ش

ٝرخُظخ٢ُ طو٤َِ ح٧ٓذؼخٍ، ٝحٗظ٘ذَص ح٠ُذـش  حُٔٞم حُؼخ٤ُٔش رخُ٘ل٢ ٜخاؿَحهٓغ ، 2014

 ؛(ػذٖ ػذذيّ ٓؼَكذش ٝٓذذٞء طٜذٍٞ، أٝ رظذذؤػ٤َ ٓذٖ حُٔذذؼٞى٣شرذ٤ٖ ح٩ػ٤ٓ٬ذ٤ٖ حُؼذذَد، )

إٔ حُ٘ل٢ حُٜو١َ حُٔ٘ظؾ كذ٢ ح٣٫ُٞذخص حُٔظلذيس ٓذ٤ـؼِٜخ ٌٓظل٤ذش ٝكلٟٞ طِي ح٠ُـش 
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 حُذذ٘ل٢ حُٔذذؼٞى٣ش كذذ٢ أٓذذٞحمٓذذِزخً ٤ئػَ ٓذذ٘ل٢ ٓٔذذخ ُذذٜٗذذخ ٓذذٞف طزذذيأ رظٜذذي٣َ حأٝ ًحط٤ذذخً،

% ٓذٖ 40 !!. ػِٔذخً إ ح٣٫ُٞذخص حُٔظلذيس ٓذخ ُحُذض طٔذظٍٞىٝحُيٍٝ حُٜٔيٍس ح٧هَٟ

% ٓذذٖ حُؼـذذِ حُظـذذخ١ٍ ح٤ٓ٧ًَذذ٢ ٓذذززٚ حٓذذظ٤َحى 50 خطٜذذخ حُ٘لط٤ذذش، ٝإ كذذٞح٢ُحكظ٤خؿ

ى. "ٝإ ظذذخَٛس حُذذ٘ل٢ حُٜذذو١َ كذذ٢ ٝح٫ٓذذظ٬ٜ حُذذ٘ل٢ ٝٓ٘ذذظوخطٚ ُظـط٤ذذش ًُذذي حُؼـذذِ

ٓذٖ ط٣ٜٞذَ ُذٖ طذئػَ ٫ ٓذٖ ه٣َذذ أٝ رؼ٤ذي كذ٢ ٓٔذظوزَ  ح٣٫ُٞخص حُٔظليس ٝٓخ ٛذخكزٜخ

حُ٘ل٢ حُؼَر٢. ٝرزٔخ١ش كذبٕ ٓذخ طٔذظٍٞىٙ ح٣٫ُٞذخص حُٔظلذيس ٓذٖ حُذ٘ل٢ حُوذخّ ٝٓ٘ذظوخطٚ 

٢ ٣ِ٣ي ػٖ اٗظخؽ ح٣ٌُٞض ٝح٩ٓخٍحص حُؼَر٤ش ٓـظٔؼظذ٤ٖ"، ًٔذخ ٣وذٍٞ حُذيًظٍٞ ػزذي حُلذ

ُُّٞ
د(7)

. 

 ، ٝٛذذ٢ حُٔذذ٘ش حُظذذ٢ هخٓذذض2013ُ٘٘ظذذَ كذذ٢ اٗظذذخؽ ح٣٫ُٞذذخص حُٔظلذذيس ُٔذذ٘ش ٝ

 ر٠ـظٜخ. ك٤ٜخ حُٔؼٞى٣ش

 (4جذٚي سلُ )

 2013اإلٔزبط األ١ِشوٟ فٟ عٕخ 

 ١ٍِْٛ ثش١ًِ/ا١ٌَٛ

 ( ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً ٖٓ حُ٘ل٢ حُٜو3,2.١َاٗظخؽ حُ٘ل٢ رٔخ ك٢ ًُي ) (7,4) -1

 حُٜٔخكزش ٩ٗظخؽ حُـخُ ٝحُ٘ل٢ حُٜو٤٣َٖ.ٖٓ حُٔٞحثَ حُـخ٣ُش  (2,5) -2

3- (1,0) 
ح٤ُٔؼخٍٗٞ، ٝح٣٩ؼخٍٗٞ حُٔ٘ظؾ ٖٓ حُٔٞحى ، biofuelٖٓ حُز٤ٞك٣َٞ 

 حٍُِحػ٤ش.

4- (1,3) 
ٖٓ حطلخى ح٤ُٜيٍٝؿ٤ٖ ٓغ حُٔٞحثَ حُ٘لط٤ش حٌٍَُٔس )حُٜيٍؿش( ك٢ 

 ٜٓخك٢ حُظ٣ٌََ.

 ٓـٔٞع حُٔٞحثَ ح٤ُٜيًٍَٝر٤ٗٞش ٝؿ٤َٛخ. 12,2

 

٤ٓٞ٣خً، ٓوخٍٗش  ( ٤ِٕٓٞ ر11,9َ٤َٓٓخ ٣ؼخىٍ ) 2013ك٢ ٓ٘ش  ٣شحُٔؼٞىأٗظـض 

 . ُٝذذٞ أٟذذل٘خ ٩ٗظذذخؽ حُٔذذؼٞى٣ش حُٔذذٞحث٣٫َِٞذذخص حُٔظلذذيسُ( ٤ِٓذذٕٞ ر٤َٓذذَ 7,4ر٤ٌٔذذش )

( ٤ِٓذذٕٞ 12,2حُـخ٣ُذذش ٝح٤ٌُٔذذخص حُ٘خطـذذش ػذذٖ حُٜيٍؿذذش ُظـذذخُٝص ح٤ٌُٔذذش حُٔ٘ظـذذش )
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ٔؼٞى٣ش ٓظ٣ِي ٓذٖ ١خهظٜذخ ح٩ٗظخؿ٤ذش حُ ٣٫ُِٞخص حُٔظليس. ػِٔخً إ ر٤ََٓ/ح٤ُّٞ ٝحُٔز٤٘ش

( ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً ه٬ٍ حُٔ٘ظ٤ٖ حُوخىٓظ2ٖ٤)
د(7)

. 

( ٤ِٕٓٞ ر٤َٓذَ 12,6كوي ًخٕ ) 2014أٓخ ح٩ٗظخؽ ح٢ًَ٤ٓ٧ ُـ٤ٔغ حُٔٞحثَ ك٢ 

، ٝحُزذذخُؾ ٤ٓٞ٣2014ذذخً، ُٜٝذذٌح ه٤ذذَ إ حُذذ٘ل٢ ح٤ٓ٧ًَذذ٢ طـذذخُٝ ح٩ٗظذذخؽ حُٔذذؼٞى١ ُٔذذ٘ش 

حُ٘لطذ٢  ٩ٗظذخؽخكبٕ ٌٛٙ ٓوخٍٗذش هخ١جذش، ك ٝك٢ حُٞحهغ ّٞ.( ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ ك٢ ح10,3٤ُ)

 ( ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ/ح٤ُّٞ.8,7، ًخٕ )2014ك٢ ح٣٫ُٞخص حُٔظليس ك٢ ٓ٘ش 

 ( ٤ِٓذذ9,36ٕٞكذذٞح٢ُ ) 2015 ٝٝٛذذَ ٓؼذذيٍ اٗظذذخؽ حُذذ٘ل٢ ح٤ٓ٧ًَذذ٢ كذذ٢ ٓذذ٘ش

٤ِٓذٕٞ ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً ُِٔذؼٞى٣ش )ُِٜ٘ذق ح٧ٍٝ ٓذٖ ٓذ٘ش  (10,14ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً ٓوخرذَ )

2015)
د(7)

. 

( ٤ِٕٓٞ 19,03حٓظٌِٜض ) ُٞؿيٗخ إٔ ح٣٫ُٞخص حُٔظليس 2014 ُٝٞ ٍؿؼ٘خ ُٔ٘ش

( ٤ِٓذٕٞ 12,6ٓوخرذَ ٓؼذيٍ اٗظخؿٜذخ حُزذخُؾ )ح٤ُٜيًٍَٝر٤ٗٞذش، ر٤ََٓ/ح٤ُّٞ ٖٓ حُٔٞحثَ 

( ٤ِٓذٕٞ ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً ٓذٖ 6,4حٓظٍٞىص ٓذخ ٣ؼذخىٍ ) ٜخر٤ََٓ ٖٓ ٌٛٙ حُٔٞحثَ، ٌُح كبٗ

% ٓذذٖ كخؿظٜذذخ ح٤ٌُِذذش 34% ٓذذٖ كخؿظٜذذخ حُ٘لط٤ذذش، 41ٝ حُذذ٘ل٢ ٝٓ٘ذذظوخطٚ، ٝٛذذٌح ٣ٔؼذذَ

 2007كذ٢ ٓذ٘ش ًٍٝطذٚ ح٤ٓ٧ًَذ٢ ٝٛذَ ح٫ٓظ٤َحى  إُِٝٔٞحثَ ح٤ُٜيًٍَٝر٤ٗٞش. ٌٛح 

 2014( ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣ذخً، ػذْ حٗولذٞ كذ٢ ٓذ٘ش 8,3ا٠ُ ) 2012ٝحٗولٞ ك٢ ٓ٘ش 

 ٗظخؽ ح٤ٓ٧ًَذ٢( ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً. إ طو٤َِ ح٫ٓظ٤َحى ٤ُْ رٔزذ ٣ُخىس ح6,4٩ا٠ُ )

 حُطخهش ك٢ ح٣٫ُٞخص حُٔظليس. ٌُٖٝ رٔزذ ٣ُخىس ًلخءس حٓظويحّ ،كو٢

اإلٔزنبط  ِّب عجك ٔشٜ أْ ِب ارخزرنٗ اٌغنعٛد٠خ ِنٓ إجنشاء ٌنُ ٠نؤد إٌنٝ رم١ٍنً

( ١ٍِنْٛ ثش١ِنً ١ِٛ٠نبً ثغنعش 6,4إٌفطٟ األ١ِشوٟ  ثً اصداد  ِمٍنزً اعنز١شاد٘ب إٌنٝ )

عنعش ( ١ٍِبس دٚالس )ثبفزشاك فنشق 130ة ِٓ )ِٛفشاً أل١ِشوب ِب ٠مبسٚأسخـ جذاً 

 .دٚالس ٌٍجش١ًِ( ٌغذ اٌع ض اٌز بسٞ األ١ِشوٟ 55حٛاٌٟ 

غب٠زٙب  فبٌٕفو اٌقخشٞ اعزّش ٚص٠ذ فٟ أٔٗ  ٌُٗ رحمك ِب ادعز إْ اٌغعٛد٠خ

د إٔزننبط اٌٛال٠ننبد اٌّزحننذح  ٚحغننٕذ اٌع ننض فننٟ ١ِضأٙننب اٌز ننبسٞ ثّننب اص إر  ٗإٔزبجنن

( 200ِجننبٌط هبئٍننخ رض٠ننذ عننٓ )خ اٌغننعٛد٠ٔفغننٗ خغننشد  . فننٟ اٌٛلننذ٠عننبدي إٌقننف
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فٟ الزقنبد٠بد سٚعن١ب ٚإ٠نشاْ ٚاٌعنشاق ٚفٕنض٠ٚز ١ٍِبس دٚالس  ٚأحذصذ مشساً ثبٌ بً 

ٚاٌزقنذٞ  ٛلذ اٌزٞ رمَٛ ف١ٗ اٌنذٚي اٌنضزس األٌٚنٝ ثّحبسثنخ داعنؼٌ  فٟ اآخش٠ٓٚ

ٌّحبسثخ ٌإلس٘بة رمف األخ١شح  أٞ فٕض٠ٚز  إٌٝ جٛاس اٌذٚي اوّب ٌإلس٘بة اٌعبٌّٟ  

 .االؽزشاو١خٚرمَٛ اٌٛال٠بد اٌّزحذح ثؾزٝ اٌٛعبئً إلعمبه حىِٛزٙب 

 زا  ٘ن؟ جنبء اٌغنعٛد٠خٌوبٔذ رٍه اٌخطٛح ٔز١ خ   ً٘ ٕٚ٘ب ٠طشا عؤاي ٔفغٗ

. ٚإرا اٌىض١نش اٌغعٛد١٠ٓ ٚاألجبٔنت خجشاءعٕذ٘ب ِٓ اٌأِش أعزجعذٖ وض١شاً  فبٌغعٛد٠خ 

١ٌننٗ عننٓ اٌننٕفو اٌقننخشٞ  ثئِىب١ٔننبد فشد٠ننخ إوٕننذ أٔننب لننذ رٛفننٍذ إٌننٝ ِننب رٛفننٍذ 

ونبْ  ْ ٘نزا األِنش"خجنشاء" اٌغنعٛد٠خ. أَ أ ِزٛامعخ جذاً  فًٙ خفٟ ٘زا األِش عٍٝ

ارخننزد إر ِٚننٓ ثننبة "ٔ ش٠ننخ اٌّننؤاِشح"  ٚاٌغننعٛد٠خ خج١ننشح فننٟ رٌننه    اً ِمقننٛد

ٚاخنش اٌضّب١ٕ١ٔنبد ِنٓ اٌمنشْ اٌّبمنٟأفٟ  األعٍٛة ٔفغٗ
(2)

ِنع اٌٛال٠نبد    ٚٔ حنذ

فٙنٟ رعنشف  . أِنب ا٢ْفٟ ح١ٕنٗ إمعبف االلزقبد٠ٓ اٌعشالٟ ٚاٌغٛف١زٟفٟ ذح اٌّزح

أْ اٌّزنننشس األٚي عنن١ىْٛ اٌعننشاق  ٚ٘ننٟ رغننعٝ إلعننمبه ٔ بِننٗ ٚإٔعننبػ اإلس٘ننبة 

ّٚ٘ننب اٌفٛمننٝ ف١ننٗ. وّننب رغننعٝ إلمننعبف االلزقننبد٠ٓ اٌشٚعننٟ ٚاإل٠شأننٟ  ثننش ٚ

عننٛس٠ب ٚاٌعننشاق. أِننب  اٌغننعٛد٠خ فننٟ-مننذ اٌغ١بعننخ األ١ِشو١ننخرمفننبْ ْ بْ اٌٍزننباٌننذٌٚز

رمنننذِٙب إٌنننٝ اٌٛال٠نننبد إمنننبف١خ إمنننعبف االلزقنننبد اٌفٕض٠ٍٚنننٟ فٙنننٟ خذِنننخ ِ ب١ٔنننخ 

 اٌّزحذح!!.

 ً٘ ٠ٕ س إٔزبط إٌفو اٌقخشٞ خبسط اٌٛال٠بد اٌّزحذح؟ (5)

ػِذ٠ ٛذٌح حُٔذئحٍ أٓذَ ؿ٤ذَ ٝحٟذق. كخُٔ٘ذٌِش حُز٤ج٤ذش ًٝؼخكذش كلذَ  إ حُـٞحد

ٌُٝذٖ ػِذ٠  أٍٝرذخ.ٓؼظْ ُِٔىكٔش ٓؼَ ح ٗـخكٚ ك٢ حُٔ٘خ١ناح٥رخٍ ٣ـؼَ ٖٓ حُٜؼذ 

 حُؼّٔٞ ػ٤ِ٘خ ٬ٓكظش ٓخ ٣ؤط٢:

( 1919، ٜٓ٘ذذخ )كذذ٢ حُؼذذخُْ  ( ؿٜذذخُ كلذذ3518َ، ًذذخٕ ٛ٘ذذخى )2012 كذذ٢ ٓذذ٘ش

 ( ؿٜخُحً.356ً٘يح، اً ٣ٞؿي ك٤ٜخ )ط٤ِٜخ ٓٞؿٞى ك٢ ح٣٫ُٞخص حُٔظليس، ؿٜخُ 

ِللذذَ ؿذخِٛس ُٜٓ٘ذخ % 90، كذبٕ أًؼذَ ٓذذٖ ٝرخُ٘ٔذزش ٧ؿٜذِس حُللذَ كذذ٢ أ٤ًَٓذخ

. إ كذ٢ ٓ٘طوذش رذخًٖ %( كذ٢ رو٤ذش أٗلذخء حُؼذخ10ُْح٧كو٢ ٓزخٗذَس، ٓوخٍٗذش رؤهذَ ٓذٖ )
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( ؿٜخُ ٗ٘ذ٢ كذ٢ حُللذَ، ر٤٘ٔذخ كذ٢ ؿ٤ٔذغ أٍٝرذخ ٣ٞؿذي كوذ٢ 500ٝكيٛخ ٣ٞؿي كٞح٢ُ )

 ( ؿٜخُ كلَ.119)

، ٝٛؼٞرش طويٓذٚ كذ٢ إ ٖٓ أٓزخد ٗـخف حُ٘ل٢ حُٜو١َ ك٢ ح٣٫ُٞخص حُٔظليس

)ٝٛذذ٢ حُٔـذذخَٓس حػظ٤خى٣ذذخً( ٛذذ٢  حُ٘ذذًَخص حُ٘لط٤ذذش حُٔٔذذظوِشحُزِذذيحٕ ح٧هذذَٟ، ٛذذٞ إٔ 

، ظخَٛس ٓٞؿٞىس ك٢ ح٣٫ُٞخص حُٔظليس ٝؿ٤َ ٓٞؿذٞىس كذ٢ حُؼذخُْ. كٔذٖ حُ٘خك٤ذش حُؼ٤ِٔذش

ٛذذ٢  -2013ٝحثذذَ كذذ٢ أ –( ٗذذًَش طؼٔذذَ كذذ٢ رذذخًٖ، ٝا٣ٌذذَ كذذٍٞى 20ٗذذَٟ إٔ أًزذذَ )

ػذ٬ع ٗذًَخص . ٛ٘ذخى ًَٗخص ٓٔظوِش ٛـ٤َس ٝػِٜٔذخ ح٧ٓذخّ كذ٢ ح٣٫ُٞذخص حُٔظلذيس

ًزَٟ، ٢ٛٝ أًٖٔ ٓٞر٤َ ًًٝٞٗٞٞ ك٤ِ٤ذزْ ٝٓذظخص أ٣ٝذَ ح٣َُٝ٘ـ٤ذش، هذٍَص حُذيهٍٞ 

ػِذ٠  ك٢ ٠ٓٔخٍ حُ٘ل٢ حُٜو١َ ٖٓ ه٬ٍ حٓظلٞحًٛخ ػ٠ِ ٗذًَخص ٓٔذظوِش ٓٞؿذٞىس

 ح٧ٍٝ. إ حًَُ٘خص حُٔٔظوِش حُٜـ٤َس ح٤ًَ٤ٓ٧ذش ُٜذخ ٓؼَكذش ٝهزذَس رذبىحٍس "ح٥رذخٍ

ً 15-٢ٛ10 حُظ٢ ط٘ذظؾ رذ٤ٖ ) ٥رخٌٍٛٙ حٝ"، stripper wellsحُ٘خٟزش  . ( رذ٬٤ًَٓ ٤ٓٞ٣ذخ

كذذ٢ ح٣٫ُٞذذخص  ( رذذ٬٤ًَٓ ٤ٓٞ٣ذذخً، ٌُٝذذ15ٖٛذذ٢ طِذذي حُظذذ٢ ط٘ذذظؾ ) EIAٝكٔذذذ طؼذذخ٣ٍق 

 رَح٤َٓ ٤ٓٞ٣خً. (10حُٔظليس، كبٕ طؼ٣َق حُزجَ حُ٘خٟذ ٣َٜ ا٠ُ )

 طذٞكَ ح٫ٓذظؼٔخٍحص ًٌُٞي كبٕ ٓخ ٓذخػي ططذ٣َٞ حُذ٘ل٢ حُٜذو١َ ح٤ٓ٧ًَذ٢ ٛذ

)حُز٘ذذي  اً إ ٤ٓخٓذذش ح٫كظ٤ذذخ٢١ حُل٤ذذيٍح٢ُ ح٤ٓ٧ًَذذ٢ ش رٔذذ٤طش ؿذذيحً،ٝرلخثذذيس ٜٓذذَك٤

اُذ٠ إٔ ٛذٌح  ح٧ػٔخٍ ٝطو٤ِٚ حُزطخُذش، رخ٩ٟذخكش ىح١ًَُِٔ( ٢ٛ طٞك٤َ ح٧ٓٞحٍ ٣٩ـخ

ح٤ًَ٤ٓ٧ذذش كذذ٢ ٓلخُٝذذش  ح٫ٓذذظَحط٤ـ٤شح٤ُٔخٓذذش يػْ رذذ ح٧ٓذذَ ٣ٔذذخْٛ رٜذذٍٞس ٓزخٗذذَس

ِٜض ػ٠ِ ىػْ ًز٤َ، ر٠ذٔ٘ٚ حُذيػْ ٌُٜح كبٕ ٌٛٙ حًَُ٘خص ك، ح٫ًظلخء حٌُحط٢ حُ٘لط٢

 حُٔخ٢ُ، ك٢ طط٣َٞ حُ٘ل٢ حُٜو١َ.

( ٤ِٓذخٍ 75إ حَُٔٗق ح٧ٍٝ ُظطذ٣َٞ حُذ٘ل٢ حُٜذو١َ ٛذ٢ ٍٝٓذ٤خ، ٝرٞؿذٞى )

ر٤ََٓ حكظ٤خ٢١ ٌُٜح حُ٘ٞع ٖٓ حُ٘ل١ٞ، ٝٛٞ ح٧ػ٠ِ ك٢ حُؼذخُْ )ًٔذخ ٓزذ٤ٖ كذ٢ حُـذيٍٝ 

 ٤ًBazhevذذذذ ح٧ػظذذذْ "هٜٞٛذذذخً كذذذ٢ ؿذذذَد ٓذذذ٤ز٣َ٤خ، ك٤ذذذغ حُظَ(. 1ٍٝهذذذْ 

formation". ُك٤غ ٤ٓظْ ٌٛح ح٧ٓذَ ٓذٖ هزذَ حُ٘ذًَخص حُٔٞحط٤ش ُِظط٣َٞظَٝف ٝح ،

ٌُٖٝ ٍٝٓذ٤خ ُذي٣ٜخ ٓذخ ٣ٌلذ٢ ٓذٖ ح٩ٗظذخؽ  حُل٤ٌٓٞش، ًٔخ إ ٤ٍٓٝخ ٓظَح٤ٓش ح١٧َحف،
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 ش٤ِٜذذٌح ٓذذظظَى ٛذذٌح ح٧ٓذذَ ُظذذَٝف ٓٔذذظوزحُ٘لطذذ٢ ح٫ػظ٤ذذخى١ ٜٝٓذذيٍ ٗلذذ٢ ًز٤ذذَ، ُٝ

 .أٗٔذ

٘ل٢ حُٜذذو١َ كٜذذ٢ حُٜذذ٤ٖ، كِذذي٣ٜخ ح٫كظ٤ذذخ٢١ أٓذذخ حَُٔٗذذق حُؼذذخ٢ٗ ُظطذذ٣َٞ حُذذ

(، ك٤ذغ ٓذظٌٕٞ حُلٌٞٓذش حُٜذ٤٘٤ش 1( ٤ِٓذخٍ ر٤َٓذَ )حُـذيٍٝ ٍهذْ 32حُؼخُغ ٝحُزخُؾ )

كذ٢ حُؼذخُْ. ٌُٝذٖ حُٜذ٤ٖ ُِذ٘ل٢ حُٔٔظؼَٔ ح٧ٓخ٢ٓ، ٝإ ح٤ُٜٖ ٢ٛ حُٔٔظٍٞى ح٧ًزذَ 

٤ٌٓٞش حُلطَٟ ٌٛح ح٫كظ٤خ٢١ ٛٞ ٟٔخٕ ؿِث٢ ُِٔٔظوزَ. ٌٛح ٝإ حًَُ٘خص ح٤٘٤ُٜش 

طٔظؼَٔ ك٢ حُـخُ حُٜو١َ ٝحُ٘ل٢ حُٜذو١َ ح٤ٓ٧ًَذ٢، ُـذَٝ حُلٜذٍٞ ٝحُوخٛش 

حكظ٤ذخ٢١ ؿ٤ذي  ُذٚ ٔؼَكش ٝحُوزَس، هٜٞٛخً ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُـخُ حُٜذو١َ ك٤ذغُػ٠ِ ح

 ك٢ ح٤ُٜٖ.

 ؟ٚعواأل إٌفو اٌقخشٞ األ١ِشوٟ: ً٘ ٠ؾىً خطشاً عٍٝ ٔفو اٌؾشق (6)

حُظذذ٢ هذذي طؼ٤ذذَ ح٫ٍرذذخى ُذذيٟ  طلظذذ١ٞ ٛذذٌٙ حُلوذذَس ػِذذ٠ ٤ًٔذذش ًز٤ذذَس ٓذذٖ ح٫ٍهذذخّ

حُوخٍة، ٝهي حٟطٍَص ٣٫َحىٛذخ ٓذٖ ٜٓذي٣ٍٖ ٓوظِلذ٤ٖ رٔذزذ ػذيّ ٝؿذٞى َٓؿؼ٤ذش 

ٝحكذيس ٓظلذذن ػ٤ِٜذذخ ٌُٝؼذَس حُٔظـ٤ذذَحص ٝحُٔٔذذظـيحص كذ٢ ٛذذٌح حُلوذذَ، ٌُٝذٖ ٓذذٖ حُٜٔذذْ 

ح٫ٗذذخٍس حُذذ٠ حٕ حُٔلظذذٟٞ ٝح٫ٓذذظ٘ظخؿخص ٌُذذ٬ حُٜٔذذي٣ٍٖ ٓظوخٍرذذش. ٣ٌٝٔذذٖ ُِوذذخٍة 

ُظلخٛذذ٤َ ٣ٝ٘ظوذذَ ٓزخٗذذَس حُذذ٠ ٜٗخ٣ذذش حُلوذذَس ك٤ذذغ طٔؼذذَ ه٬ٛذذش حٌُذذ٣َْ حٕ ٣ظـذذخُٝ ح

 ح٫ٓظ٘ظخؿخص ٝح٫ٍحء ح١ٌُ طؼزظٜخ رٌَ٘ هخ١غ ٌٛٙ ح٫ٍهخّ.

ىأد حُٜذذي٣ن ٓذذؼي ح كظلذذ٢ ػِذذ٠ حٌُظخرذذش حُٔٔذذظَٔس كذذٍٞ ه٠ذذخ٣خ حُطخهذذش كذذ٢ 

ٓوخ٫ص ه٤ٔذش كذ٢ حُٜذل٤لش ح٩ٓخٍحط٤ذش حَُٛذ٤٘ش "أهزذخٍ حُوِذ٤ؾ"، ر٘ٔذوظٜخ ح٣ِ٤ٌِٗ٩ذش 

"Gulf News ٣ٝؼظٔي ٓؼي ح ك٢ ًظخرخطٚ ػِذ٠ ٜٓذخىٍ ٓؼَٝكذش ٝٓظوٜٜذش كذ٢ ."

 Energy Informationرلذذٞع حُطخهذذش ٓؼذذَ "اىحٍس ٓؼِٞٓذذخص حُطخهذذش ح٤ًَ٤ٓ٧ذذش 

Administration EIA ًٝخُذذش حُطخهذذش حُي٤ُٝذذش"ٝ ،"International Energy 

Agency IEAٓ وخ٫طذٚ كذ٢ "، ٝ"ىحثَس ىٍحٓذخص حُطخهذش ُذيٍٝ أٝرذي". ٝطٌٔذٖ أ٤ٔٛذش

طل٬٤ِطٚ ح٤َُٛ٘ش، ٤ٓ٫ٔخ أٗٚ ًذخٕ ٣٘ذـَ ٜٓ٘ذذ "ٍثذ٤ْ ىحثذَس ىٍحٓذخص حُطخهذش كذ٢ 

 أٝري".
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ًظذذذ ػذذيىحً ٓذذٖ حُٔوذذخ٫ص ػذذٖ حُذذ٘ل٢ حُٜذذو١َ ٝطؤػ٤َحطذذٚ كذذ٢ حُٔذذٞم حُ٘لط٤ذذش 

حُؼخ٤ُٔش، ًُٝي ٌٓ٘ ريح٣ش رَُٝ ظخَٛس حُ٘ل٢ حُٜو١َ ٝكظ٠ ح٥ٕ
(7ٝ-)١

. ًٝ٘ض أطٔ٘ذ٠ 

ُِـش حُؼَر٤ش، ُٟٞؼظٜخ ًَٔكن ٌُٜٙ حُيٍحٓش. ٝػ٠ِ أ٣ش كذخٍ ُٞ إٔ ًظخرخطٚ ٌٛٙ ًخٗض رخ

كوي أَٗص ا٤ُٜذخ كذ٢ ٓٞحٟذغ ػي٣ذيس، ٝأكذخٍٝ ٛ٘ذخ إٔ أهظُِٜذخ ر٘ذٌَ ٍإّٝ ٨ُهذ٬ّ، 

ُظؼ٠ذ٤ي ٓذخ ٓذزن ًًذَٙ. اً ٣ئًذي ح٧ٓذظخً ٓذؼي ح ىحثٔذخً إٔ ٛ٘ذخى "ط٠ذو٤ٔخً ٝطٜذذ٬٣ًٞ" 

ٓذٖ إٔ  -أٝ ؿ٤ذَ ٓزخٗذَسرٍٜٞس ٓزخَٗس –ُظخَٛس حُ٘ل٢ حُٜو١َ ح٢ًَ٤ٓ٧، ٣ٝلٌٍ 

ٛذذٌح "حُظ٣ٜٞذذَ" هذذي ٣ذذئى١ اُذذ٠ حطوذذخً هذذَحٍحص ؿ٤ذذَ ٛذذخثزش ٓذذٖ رؼذذٞ ىٍٝ حُ٘ذذَم 

ح٢ٓٝ٧. ُٝوي طْ ًُي رخُلؼَ ، ك٤غ حٜٗخٍص ح٧ٓؼخٍ، رؼيٓخ حطوذٌص حُٔذؼٞى٣ش هَحٍٛذخ 

رذذبؿَحم حُٔذذٞم حُؼذذخ٢ُٔ رذذخُ٘ل٢، طلذذض ٣ًٍؼذذش ٓذذخ ٣لِٔذذٚ حُذذ٘ل٢  2014كذذ٢ ك٣ِذذَحٕ 

حَُ٘م ح٢ٓٝ٧، ُٝٞ حٓذظَٔ اٗظخؿذٚ كٔذٞف ٣ذئى١ اُذ٠ حُٜو١َ ٖٓ هطَ ػ٠ِ ٗل١ٞ 

"حُىٛذذخٍٙ"، ٝطٜذذزق ح٣٫ُٞذذخص حُٔظلذذيس ىُٝذذش ٌٓظل٤ذذش ًحط٤ذذخً ٓذذٖ حُذذ٘ل٢، ٓذذغ حكظٔذذخ٫ص 

!!، ُٝذٌُي ٣ـذذ ػِذ٠ ىٍٝ أٝرذي "اٜٗذخء" -ػ٠ِ كٔذ حىػخء حُٔذؼٞى٣ش–طٜي٣َٛخ ُٚ 

 ٞم!!.ٛ٘خػش حُ٘ل٢ حُٜو١َ، رظلط٤ْ ح٧ٓؼخٍ حُ٘لط٤ش حُؼخ٤ُٔش ٩هَحؿٚ ٖٓ حُٔ

10/2/2013أٗخٍ ح٧ٓظخً ٓؼي ح ٓخهَحً ك٢ 
(7)ٝ

اُذ٠ ٓوذخٍ ٗ٘ذَ كذ٢ ٛذل٤لش  

، اً ٣وذذٍٞ: "ٛ٘ذذخى ٓيٍٓذذش كٔوذذخء كذذ٢ طلخ٤ُِٜذذخ حُظذذ٢ 4/2/2013حُٞحٗذذ٘طٖ طذذخ٣ِٔ كذذ٢ 

طؼظوي إٔ ح٩ٗظخؽ حُ٘لط٢ حُِٔىَٛ ك٢ ح٣٫ُٞذخص حُٔظلذيس، ٓذ٤ـؼَ حٓذظو٬ُٜخ كذ٢ حُطخهذش 

ٖ حُذ٘ل٢ حُٜذو١َ، أٝ حَُٓذخٍ حُ٘لط٤ذش، أٝ حُللذَ كذ٢ أَٓ رٔظ٘خٍٝ ح٤ُي، ٝإٔ ح٩ٗظخؽ ٓذ

حُٔ٘ذذخ١ن حُزل٣َذذش حُزؼ٤ذذيس، ٝحُِٔىٛذذَ كخ٤ُذذخً كذذ٢ ح٣٫ُٞذذخص حُٔظلذذيس ًٝ٘ذذيح ٝحُزَح٣ُذذَ 

، ٝإٔ طـ٤ِٜ حَُ٘م ح٢ٓٝ٧ حُٜٔذْ -٣وٜي ىٍٝ أٝري–ٝؿ٤َٛخ، ٣وِن حٌُخٍط٤َ حُ٘لط٢ 

اُذذ٠ ٓوذذخٍ كذذ٢  -ٝرٔذذو٣َش–ُِذذ٘ل٢ ٓذذ٤ٌٕٞ ه٣َزذذخً ٗذذ٤جخً ٓذذٖ حُٔخٟذذ٢". ًٝذذٌُي ٣٘ذذ٤َ 

، حُظ٢ طوٍٞ كٍٞ أ٤ًَٓخ ٝحُٜٔذخىٍ حُ٘لط٤ذش ح٤ًَ٤ٓ٧ذش Reckoning Dailyٛل٤لش 

رؤٜٗخ: "أٍٝ طل١ٞ ٤ًٔخص ًخك٤ش ٖٓ حُ٘ل٢ ٝحُـخُ حٌُٔٔذٖ حٓذظوَحؿٚ، ٤ُـؼِ٘ذخ ٗ٘ٔذ٠ 

أَٓ حَُ٘م ح٢ٓٝ٧ ُزو٤ش حُيَٛ". ٣ٝوذٍٞ آهذَ: "ُذٖ ٗوِذن ٓذَس أهذَٟ رٔذزذ حٓذظ٤َحى 
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كوذذي … أٝ ٓذذٖ ٬ُٓذذ٢ ١ٜذذَحٕ -ك٘ذذ٬٣ِٝ–٤ٛٞؿذذٞ ٗذذخك٤ِ  حُذذ٘ل٢ ٓذذٖ حُٔذذؼٞى٣ش، أٝ ٓذذٖ

 َٟٗ ٗخه٬ص حُ٘ل٢ ط٘ظظَ ُظٜي٣َ حُ٘ل٢ ح٢ًَ٤ٓ٧ حُٜخثَ ا٠ُ رو٤ش أٗلخء حُؼخُْ"!!.

 2013ٝك٢ حُٔوخُش ٗلٜٔخ ٤٘٣َ ا٠ُ حُيٍحٓش حُٜٔٔش: "طٞهؼذخص حُطخهذش حُٔذ٣ٞ٘ش 

Annual Energy Outlook 2013 حُظذذ٢ أٛذذيٍطٜخ ،"EIAحُذذٌٍحع حُزلؼذذ٢" ، 

ُذذذُٞحٍس حُطخهذذذش ح٤ًَ٤ٓ٧ذذذش"، روُٞذذذٚ: "إ حػظٔذذذخى ح٣٫ُٞذذذخص حُٔظلذذذيس ػِذذذ٠ ح٫ٓذذذظ٤َحى 

% ٣ٝ37ظٞهذغ إٔ ٣ٜذَ اُذ٠ …،2011% كذ٢ 45اُذ٠  2005% كذ٢ 60حٗولٞ ٖٓ 

". ًٔخ أٗخٍ ا٠ُ إٔ ح٫ٗولخٝ ك٢ ح٫ٓظ٤َحى ح٢ًَ٤ٓ٧ ُْ ٣ٌذٖ رٔذزذ ٣ُذخىس 2035ك٢ 

ٝ حٌُز٤ذذَ كذذ٢ حُطِذذذ ػِذذ٠ حُذذ٘ل٢، ح٩ٗظذذخؽ حُ٘لطذذ٢ ح٤ٓ٧ًَذذ٢، ٝاٗٔذذخ ًذذخٕ كذذ٢ ح٫ٗولذذخ

: "إ ح٫ٓذذظ٤َحى ح٤ٓ٧ًَذذ٢ EIA. ٝطوذذٍٞ 2008ٗظ٤ـذذش ح٧ُٓذذش حُٔخ٤ُذذش حُٔٔذذظَٔس ٓ٘ذذٌ 

( ٤ِٓذذٕٞ 7,52( ٤ِٓذذٕٞ ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣ذذخً، ٣ٝظٞهذذغ إٔ ٣ٜذذَ اُذذ٠ )8,82رِذذؾ ) 2012ُٔذذ٘ش 

 ".2015ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً ك٢ ٓ٘ش 

َ اٗظذخؽ حُذ٘ل٢ ، ًٔذخ ؿذخء كذ٢ حُٔوذخٍ ٗلٔذٚ، كبٜٗذخ طظٞهذغ إٔ ٣ٜذBPأٓخ ٗذًَش 

( 9( ٤ِٕٓٞ ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً كذ٢ ح٣٫ُٞذخص حُٔظلذيس، ٝكذٞح٢ُ )6,5حُٜو١َ ا٠ُ كٞح٢ُ )

 ٤٣٬ٖٓ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً ك٢ حُؼخُْ.

26/5/2013ٝؿذذخء كذذ٢ ٓوخُذذش ُذذٚ ٗ٘ذذَص كذذ٢ 
ف(-7)

ح٧ه٤ذذَس  EIA، إٔ طٞهؼذذخص 

% ٓذٖ حُلخؿذش ح٤ًَ٤ٓ٧ذش 40ًخٗذض  2014طوٍٞ: "إ ٗٔزش ح٫ٓظ٤َحى كذ٢ أ٤ًَٓذخ كذ٢ 

% كذ٢ ٓذ٘ش 32اُذ٠  ٤ِٓ2014ٕٞ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً(، ٝحكظٔخٍ حٗولخٟٜخ ك٢  8,5ٞح٢ُ )ك

 ".2040% رلٍِٞ ػخّ 37، ٝطظَحؿغ طي٣ٍـ٤خً ا٠ُ 2014

2/2/2014ٝك٢ ٓوخُظٚ كذ٢ 
(7)ُ

إٔ ٣ذِىحى  BP، ٣وذٍٞ: ٝكٔذذ طٞهؼذخص ٗذًَش 

، ٣ٝظٞهغ حُزؼٞ إٔ طذظْ 2025( ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً ك٢ ٓ٘ش 4,5حُ٘ل٢ حُٜو١َ ا٠ُ )

، أٗذٚ ٝكذ٢ أكٔذٖ BP، ٝرؼذيٛخ ٣ذ٘ولٞ ح٩ٗظذخؽ. ٝطزؼذخً ُ٘ذًَش 2020ٌٛٙ ح٣ُِخىس ك٢ 

( ٤ِٓذذٕٞ 15حُظذذَٝف، كذذبٕ اٗظذذخؽ حُذذ٘ل٢ حُٜذذو١َ ٝحُٔذذٞحثَ حُـخ٣ُذذش هذذي ٣ٜذذَ اُذذ٠ )

ٚفٟ وً األحٛاي فئْ إٔزبط إٌفو اٌقخشٞ  ٚإٔزبط ٔفو . 2020ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً ك٢ ٓ٘ش 
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% فمنو ِننٓ اٌطٍنت اٌعننبٌّٟ 15عنزّضً إٌننٝ اٌشِنبي ٚاٌجننب٠ٛف١ٛي ٚاٌغنٛائً اٌ بص٠ننخ  

 .2035ٌٍٕفو فٟ عبَ 

3/3/2013ًٝذذخٕ هذذي هذذخٍ كذذ٢ 
(7)١

، إ 27/2/2013، ٝٗوذذ٬ً ػذذٖ ٣ٍٝظذذَُ كذذ٢ 

أًزَ طؤػ٤َ ٩ٗظخؽ حُ٘ل٢ حُٜو١َ ح٢ًَ٤ٓ٧ ًخٕ ك٢ حُ٘ل٢ حٌُ٘ي١، ك٤غ أىٟ اُذ٠ ه٤ذخّ 

 حٌُ٘ي٣ذذذش ربػذذذخىس حُ٘ظذذذَ كذذذ٢ هططٜذذذخ ُٜذذذَف ٤ِٓذذذخٍحص Suncor Energyٗذذذًَش 

حُذذي٫ٍٝحص ُظطذذ٣َٞ اٗظخؿٜذذخ كذذ٢ ٗذذٔخٍ أُزَطذذخ. ًٔذذخ ٝإ حُذذ٘ل٢ حُٜذذو١َ ح٤ٓ٧ًَذذ٢ ُذذْ 

( ٣2ذذئػَ كذذ٢ ٛذذخىٍحص ٗلذذ٢ حُوِذذ٤ؾ حُؼَرذذ٢ اُذذ٠ ح٣٫ُٞذذخص حُٔظلذذيس، ٝحُزذذخُؾ كذذٞح٢ُ )

٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً، ٝٛٞ أَٓ ٣ظٔخ٠ٗ ٓغ حٓظ٤َحى أ٤ًَٓخ ٌُٜح حُ٘ل٢ ك٢ حُؼ٘ذ٣َٖ ٓذ٘ش 

 حُٔخ٤ٟش.

( ٤ِٓذٕٞ 2,2ًخٗذض ) 2013حٓظ٤َحىحص أ٤ًَٓخ ك٢ ٓذ٘ش ٝٗٞى إٔ ٤٠ٗق ٛ٘خ إٔ 

 1,25( ٤ِٓذٕٞ ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً ٓذٖ حُوِذ٤ؾ حُؼَرذ٢، )ٜٓ٘ذخ 2,2ر٤ََٓ/ح٤ُّٞ ٖٓ ً٘ذيح، ٝ)

( ٤ِٓذذٕٞ ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣ذذخً ٓذذٖ حٌُٔٔذذ٤ي، ٤ِٓ1,05ذذٕٞ ر٤َٓذذَ/ح٤ُّٞ ٓذذٖ حُٔذذؼٞى٣ش(، ٝ)

ً 0,5( ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً ٖٓ ك٘ذ٬٣ِٝ، ٝ)0,95ٝ) ٓذٖ ٤ٗـ٣َ٤ذخ.  ( ٤ِٓذٕٞ ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخ

ٝإ ح٠ُذذٍَ حٌُز٤ذذَ كذذ٢ حٓذذظ٤َحىحص ح٣٫ُٞذذخص حُٔظلذذيس ٓذذ٤ٌٕٞ ػِذذ٠ كٔذذخد ٤ٗـ٣َذذخ 

)ك٤غ حُ٘ل٢ حُول٤ق(، ٝػ٠ِ ٗل١ٞ ً٘يح ٝك٬٣ِٝ٘ ك٤غ حٌُِلش ح٩ٗظخؿ٤ش حَُٔطلؼش ؿذيحً، 

أٓذذخ ك٤ٔذذخ ٣ظؼِذذن ر٘لذذ١ٞ حُ٘ذذَم ح٧ٝٓذذ٢، كذذبٕ حُٔ٘ذذٌِش كذذ٢ طٔذذ٣ٞن ٗلطٜذذْ ٓذذظٌٕٞ كذذ٢ 

حٍس اٗظخؿْٜحُظ٘خكْ ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘ ُـِ
أ(7)

. 

٣4/10/2015ظليع ح٤ُٔي ٓؼي ح ك٢ ٓوخُش ُذٚ كذ٢ 
(7)١

، ٝحُظذ٢ ٛذ٢ رخ٧ٓذخّ 

كذذٍٞ طٞهؼذذخص حُؼذذَٝ ٝحُطِذذذ حُؼذذخ٢ُٔ ػِذذ٠ حُذذ٘ل٢، ٣ٝذذَٟ ك٤ٜذذخ "حُظ٘خه٠ذذخص" حُظذذ٢ 

ط٘ذذذٞد حُٔئٓٔذذذخص حُزلؼ٤ذذذش حُؼخ٤ُٔذذذش حَُٔٓٞهذذذش ػذذذٖ طِذذذي حُظٞهؼذذذخص، ٝطذذذؤػ٤َ حُذذذ٘ل٢ 

ٓذخ ؿذخء كذ٢ ٛذٌٙ حُٔوخُذش، ُٜ٘ذَ اُذ٠ إٔ ٓؼذيٍ  حُٜو١َ ح٢ًَ٤ٓ٧ ك٤ٜخ. ٝٗٔذظَٔ ٓذغ

ٛٞ ح٧ىٗذ٠ ك٤ٜذخ. ٝآهذَ  2015، اً ًخٕ ٓؼيٍ آد 2005ٛٞ ح٧ى٠ٗ ٌٓ٘  2015أٓؼخٍ 

( 48,23(، ٛذٞ )4/10/2015ٓؼَ ٝٛذِٚ ٗلذ٢ رَٗذض )ٝهذض طذخ٣ٍن ٗ٘ذَ حُٔوخُذش كذ٢ 

( ى٫ٍٝحً ُِز٤َٓذذَ. ًٝٔذذخ ٗذذَٟ كذذبٕ 43,54ى٫ٍٝحً ُِز٤َٓذذَ، ٝٓذذؼَ ٗلذذ١ٞ ٓذذِش أٝرذذي )
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( ى٫ٍٝحص/حُز٤َٓذَ ٓذخ رذ٤ٖ أٓذؼخٍ رَٗذض ٝٓذِش أٝرذي، ًٔذخ 5خى كَهخً ٣ذيٍٝ كذٍٞ )ٛ٘

( ى٫ٍٝحص رذ٤ٖ أٓذؼخٍ رَٗذض ٝحُذ٘ل٢ ح٤ٓ٧ًَذ٢ 5ٝإ ٛ٘خى كَهذخً هذي ٣ِ٣ذي هِذ٬٤ً ػذٖ )

 حُٔظ٢ٓٞ، اً إ رَٗض أػ٠ِ حػظ٤خى٣خً ٖٓ حُ٘ل٢ ح٢ًَ٤ٓ٧.

 ٣ٝInternational Energy٘ذ٤َ حُٔوذخٍ اُذ٠ طو٣َذَ )ًٝخُذش حُطخهذش حُي٤ُٝذش 

Agency IEA كذذٍٞ "طو٣َذذَ حُٔذذٞم حُ٘لط٤ذذش ،)Oil Market Report َُٜ٘ذذ ،"

، ٝحُذذ١ٌ ٣ظٞهذذغ إٔ ٣ذذ٘ولٞ حُؼذذَٝ حُ٘لطذذ٢ ٓذذٖ هذذخٍؽ أٝرذذي رلذذٞح٢ُ 2015أ٣ِذذٍٞ 

( ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً، ٝٛٞ أًزَ حٗولخٝ ُ٪ٗظذخؽ كذ٢ ػوذي٣ٖ، ٝحُٜٔذْ إٔ طـ٤ٜذِ 0,5)

( ٤ِٓذٕٞ ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً كذ٢ ٓذ٘ش 0,4حُ٘ل٢ حُٜو١َ )حُؼَٝ( ٓٞف ٣٘ولٞ رليٝى )

( 1,7. ٌُٜح كبٕ ح٣ُِخىس حُو٤خ٤ٓش حُظ٢ طٔذض كذ٢ اٗظذخؽ حُذ٘ل٢ ح٤ٓ٧ًَذ٢ ٝحُزخُـذش )2016

٤ِٓذذٕٞ ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣ذذخً هذذي رذذيأص رخ٫ٗولذذخٝ حُٔذذ٣َغ كذذ٢ اٗظذذخؽ حُذذ٘ل٢ حُٜذذو١َ، ٝحُظذذ٢ 

 حٓظَٔ ك٤ٜخ طو٤َِ حُللَ ٝأًخٍ ح٥رخٍ.

كٔذذ ٓذخ  -ٌُٝذٖ رخ٫طـذخٙ ٗلٔذٚ–ظِلخً ر٤٘ٔخ طَٟ ىٍحٓخص ٓ٘ظٔش أٝري ٤ٗجخً ٓو

ٓذٖ هذخٍؽ ىٍٝ  2016ؿخء رخُٔوخٍ أػ٬ٙ، ك٤غ طَٟ ٣ُخىس ٓظٞهؼش ك٢ ٓؼي٫ص اٗظخؽ 

( ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً، ٢ٛٝ رخُظؤ٤ًي أهَ ٓذٖ ح٣ُِذخىس كذ٢ 0,16ٓ٘ظٔش أٝري طَٜ ا٠ُ )

اً  ( ٤ِٓذٕٞ ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً.0,45ٝحُٔظٞهغ إٔ طٌٕٞ ) 2015اٗظخؽ حُ٘ل٢ حُٜو١َ ُٔ٘ش 

( ؿٜذخُحً، ٝٛذ٢ 864إ أؿِٜس حُللذَ حُؼخِٓذش كذ٢ ٓ٘ذخ١ن حُذ٘ل٢ حُٜذو١َ ح٥ٕ طزِذؾ )

أهَ ٖٓ ٜٗق ح٧ؿِٜس حُظ٢ ًخٗض طؼٔذَ كذ٢ حُؼذخّ حُٔخٟذ٢، ٝحُظذ٢ ٓذٞف طذئى١ اُذ٠ 

( 0,220رلذذذٞح٢ُ ) 2015ػذذذٖ  ٣ُ2016ذذذخىس اٗظذذذخؽ حُذذذ٘ل٢ حُٜذذذو١َ ح٤ٓ٧ًَذذذ٢ كذذذ٢ 

ٍ ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً ك٢ حُٔذ٘ٞحص حُو٤ِِذش ر٬٤ًَٓ ٤ٓٞ٣خً كو٢، ٓوخٍٗش ر٣ِخىس ٣ٞ٘ٓش رٔؼي

حُٔخٟذذ٤ش. إ ٓؼذذيٍ ح٣ُِذذخىس حُٔذذ٣ٞ٘ش كذذ٢ حُذذ٘ل٢ حُٜذذو١َ حٗول٠ذذض اُذذ٠ حُٜ٘ذذق كذذ٢ 

. ٝٛذٌح ٣ؼ٘ذ٢ ٝؿذٞى ٣ُذخىس ؿي٣ذيس كذ٢ ٣ٝ2016ظٞهغ إٔ ط٘ولٞ ا٠ُ حَُرذغ كذ٢  2015

طذذذئى١ رخُظذذذخ٢ُ اُذذذ٠ طٞهذذذغ حٓذذذظَٔحٍ ح٧ٓذذذؼخٍ  2016حُؼذذذَٝ حُ٘لطذذذ٢ حُؼذذذخ٢ُٔ كذذذ٢ 

 حُٔ٘ول٠ش.

 :EIAٝح٥ٕ َُٟ٘ ٓخًح طوٍٞ حُيٍحٓخص ح٤ًَ٤ٓ٧ش حُٜخىٍس ػٖ 
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30/3/2015كلذ٢ ٓوخُذذش ٛذذخىٍس كذذ٢ 
ى(-7)

، طذَٟ: "إٔ اٗظذذخؽ ح٣٫ُٞذذخص حُٔظلذذيس 

رلذذٞح٢ُ  2014ح٤ًَ٤ٓ٧ذذش ٓذذٖ حُذذ٘ل٢ )ر٠ذذٔ٘ٚ حُٔذذٞحثَ حُـخ٣ُذذش(، هذذي حُىحى كذذ٢ ٓذذ٘ش 

ٝٛذ٢ أًزذَ ٣ُذخىس ( ٤ِٓذٕٞ ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً، 8,7( ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً، ٤َُٜ اُذ٠ )1,2)

. ُوذذي حُىحى 1900كذذ٢ ح٩ٗظذذخؽ حُٔذذ١ٞ٘ ٣٫ُِٞذذخص حُٔظلذذيس ٓ٘ذذٌ رذذيء حُظٔذذـ٤َ كذذ٢ ٓذذ٘ش 

. ٝإ ٓؼظْ ٣ُخىس ح٩ٗظخؽ ؿذخءص 2013%( ػٖ ٓ٘ش 16,2رٔويحٍ ) 2014ح٩ٗظخؽ ك٢ 

ٖٓ حُ٘ل٢ حُٜو١َ"، ٝطٔظَٔ حُٔوخُش ُظز٤ٖ: "إ اٗظخؽ حُ٘ل٢ ك٢ ح٣٫ُٞذخص حُٔظلذيس كذ٢ 

ُٔذ٘ٞحص حُٔذض حُٔخٟذ٤ش. ٝٛذٌح حُظٞؿذٚ رخ٣ُِذخىس طزذغ كظذَس حٗولذخٝ طِح٣ي ٓٔذظَٔ كذ٢ ح

". ٝط٠ذ٤ق حُٔوخُذش: "ػِذ٠ حُذَؿْ ٓذٖ 2008-1985ٓٔظَٔ ك٢ ح٩ٗظخؽ رذ٤ٖ حُٔذ٘ٞحص 

، ٌُٖٝ ُٖ طٌٕٞ ح٣ُِخىس 2016ٝأ٠٣خً ك٢  2015إٔ ح٩ٗظخؽ حُ٘لط٢ ٤ِٓىحى ٓـيىحً ك٢ 

ض اُذ٠ حُٜ٘ذق، ٓٔذخ كذبٕ أٓذؼخٍ حُذ٘ل٢ ٛزطذ 2014. ٝٓ٘ذٌ أٝحٓذ٢ 2014ًٔخ ٢ٛ ك٢ 

أىٟ ا٠ُ حٗولخٝ ح٩ٗظخؽ ك٢ ٓ٘خ١ن ٓظٞٓطش ح٩ٗظخؿ٤ش، ٝط٤ًَِ حُللَ ٝح٫ٓذظؼٔخٍحص 

ك٢ حُٔ٘خ١ن حُٔظطٍٞس أًؼَ ك٢ ٓٞحهغ حُ٘ل٢ حُٜو١َ. إ ح٣ُِخىس حُٔذ٣ٞ٘ش كذ٢ ح٩ٗظذخؽ 

%( كذذ٢ 1,5( ٝ)2,15%( ٛذذٌٙ حُٔذذ٘ش )8,1ٓذذظٌٕٞ أرطذذؤ ٝطٜذذَ اُذذ٠ ٣ُذذخىس هذذيٍٛخ )

أُذذق  200ٓذذظٌٕٞ  2015ٜٝٗخ٣ذذش  ٢2014 ح٩ٗظذذخؽ رذذ٤ٖ ٜٗخ٣ذذش . إ ح٣ُِذذخىس كذذ2016

 ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً".

4/6/2015ٛذذخىٍ كذذ٢  EIAٝؿذذخء كذذ٢ ٓوذذخٍ ػذذٖ 
(7)ٍ

: "ُوذذي حٍطلذذغ ح٩ٗظذذخؽ 

حُ٘لط٢ ك٢ ح٣٫ُٞخص حُٔظليس ك٢ حُٔ٘ٞحص ح٧ه٤َس، ًُٝي ٖٓ ه٬ٍ حٍطلخع اٗظخؽ حُذ٘ل٢ 

وذخٍد ػ٬ػذش ٣٬ٓذ٤ٖ ر٤َٓذَ %( ٖٓ ح٣ُِخىس حُظذ٢ ط90حُول٤ق ٝح١ت ٗٔزش حٌُز٣َض. ٝ)

( API ٢ٛ40 ُ٘ل٢ ٓذ٘ولٞ حٌُؼخكذش طٜذَ اُذ٠ ) 2014ٝ ٤ٓٞ٣2011خً، ر٤ٖ حُٔ٘ٞحص 

%(، )أ١ 3(، ٝٗٔذذزش حٌُز٣َذذض طوذذَ ػذذٖ )API 50أٝ أػِذذ٠، ٝهذذي ٣ٜذذَ اُذذ٠ ًؼخكذذش )

ٓ٘ذذخرٚ ُذذ٘ل٢ ١ذذن ١ذذن حُؼَحهذذ٢(، ٝٛذذٞ حُذذ٘ل٢ حُٜذذو١َ ح٤ٓ٧ًَذذ٢ حُٔ٘ذذظؾ كذذ٢ ٓ٘ذذخ١ن 

ػ٠ِ حُذَؿْ ٓذٖ إٔ ح٣ُِذخىس كذ٢ حُذ٘ل٢ حُٜذو١َ طوذَ رؼذي  رخًٖ ٝا٣ٌَ كٍٞى ٝر٤َٓ٤خٕ.

ٓذذظٌٕٞ  2020ٝ 2014رذذ٤ٖ  EIA، كذذبٕ ح٣ُِذذخىس كذذ٢ ح٩ٗظذذخؽ رظوذذي٣َحص 2015ٓذذ٘ش 

( ٓذٖ API 35-27% ٓذٖ حُ٘لذ١ٞ ٓظٞٓذطش حٌُؼخكذش )33% ٖٓ حُ٘ل٢ حُٜو١َ، 56ٝ



 52 

، ٤ُٜذَ 2016ٝ 2015حُلوٍٞ ح٫ػظ٤خى٣ش ح٧هَٟ. ٤ٓٔظَٔ حُ٘ٔٞ كذ٢ ح٩ٗظذخؽ ُٔذ٘ظ٢ 

 ( ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً.9,2ا٠ُ ) ٩2016ٗظخؽ )ٓغ حُٔٞحثَ حُـخ٣ُش( ك٢ ٓ٘ش ح

"2015"طٞهؼذذخص حُطخهذذش حُٔذذ٣ٞ٘ش  EIAًٔذذخ إ طو٣َذذَ 
(7)ّ

 EIA، ٣وذذٍٞ: "إ 

، ك٤ذغ ٓذظظؼخك٠ أٓذؼخٍ حُذ٘ل٢ 2020طظٞهغ حٓظَٔحٍ اٗظخؽ حُ٘ل٢ ح٢ًَ٤ٓ٧ رذخُ٘ٔٞ اُذ٠ 

( ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً كذ٢ 10,6) ٝػ٘ي ٍٝٛٞ ح٩ٗظخؽ حُ٘لط٢ ا٠ُ… حُٔ٘ول٠ش ؿيحً، 

 ، ٣زيأ رؼيٛخ ح٩ٗظخؽ ح٢ًَ٤ٓ٧ رخُٜز١ٞ".2020ٓ٘ش 

 EIAُٝظٟٞذذ٤ق ٓذذزذ حٓذذظَٔحٍ ٣ُذذخىس ح٩ٗظذذخؽ ٍؿذذْ حٗولذذخٝ ح٧ٓذذؼخٍ، كذذبٕ 

طوذذٍٞ كذذ٢ طو٣ََٛذذخ
(7)ٕ

: "إ ح٣ُِذذخىس كذذ٢ حُللذذَ، ٣ُٝذذخىس ًلذذخءس حُللذذَ أىص اُذذ٠ ٣ُذذخىس 

ك٢ ؿ٘ٞد طٌٔذخّ. اً طٔذض ٛذٌٙ ح٣ُِذخىحص ًز٤َس ك٢ اٗظخؽ حُ٘ل٢ ك٢ ٓ٘طوش ا٣ٌَ كٍٞى 

ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حٗولخٝ اٗظخؿ٤ش ح٥رذخٍ رؼذي حُٔذ٘ش ح٧ُٝذ٠ ٓذٖ رذيء اٗظذخؽ حُزجذَ، ٌُٝذٖ 

ُظو٤ِذذذَ حٗولذذذخٝ ح٩ٗظخؿ٤ذذذذش حُطز٤ؼذذذ٢ حٓذذذذظويٓض طٌُ٘ٞٞؿ٤ذذذخص ؿي٣ذذذذيس كذذذ٢ طلٔذذذذ٤ٖ 

 ح٫ٓظَؿخع أىص ا٠ُ ٣ُخىس ح٩ٗظخؽ. إ حٓظويحّ حُللَ ح٧كو٢، ٣ُٝخىس َٓحكذَ حُظٌٔذ٤َ

ح٤ُٜي٢ٌ٤ٍُٝ، ُحىص ٓذٖ اٗظخؿ٤ذش ح٥رذخٍ كذ٢ ريح٣ذش ح٩ٗظذخؽ ٓوخٍٗذش رخُٔذخرن. ٌُٝذٖ ٛذٌٙ 

ح٣ُِخىس رخ٩ٗظخؽ ٍحكوظٜخ ٣ُخىس ك٢ َٓػش حٗولخٟٚ، اً ِٝٛض ٗٔزش حٗولخٝ ح٩ٗظخؿ٤ذش 

%، ٝكذذ٢ حُٞهذذض ٗلٔذذٚ كذذبٕ اٗظخؿ٤ذذش حُزجذذَ ُِٔذذ٘ش حُؼخ٤ٗذذش 70-60كذذ٢ حُٔذذ٘ش ح٧ُٝذذ٠ اُذذ٠ 

هذذخّ حُؼي٣ذذي ٓذذٖ حُٔ٘ظـذذ٤ٖ رخٓذذظويحّ ٤ًٔذذخص  2013ٌ %. ٝٓ٘ذذ50% اُذذ٠ 30ُحىص ٓذذٖ 

أًزَ ٓذٖ حُٔذٞحى حُٔذخٗيس كذ٢ ٓذٞحثَ حُظٌٔذ٤َ ُِٔلخكظذش ػِذ٠ كظلذخص حُظٌٔذ٤َ رٜذٍٞس 

 أك٠َ".

ِٓ وً ِب عجك ٔؾب٘ذ اٌفؾً اٌنزس٠ع ٌٍغ١بعنخ إٌفط١نخ اٌغنعٛد٠خ "اٌّعٍٕنخ" 

اٌنشغُ ِنٓ  ٌٍمنبء عٍٝ إٌفو اٌقخشٞ  إر اعزّش اإلٔزنبط األ١ِشونٟ ثبالسرفنبع عٍنٝ

 أخفبك األععبس.

ٚفننٟ وننً األحننٛاي ال أعننزط١ع أْ أفٙننُ ِننٓ إٌبح١ننخ إٌّطم١ننخ أٚ االلزقننبد٠خ  

أعننجبة اٌزخننٛف ِننٓ اٌننٕفو اٌقننخشٞ  ٚ٘ننٛ اٌننزٞ ٠غننبعذٔب أفننزً فننٟ سفننع األعننعبس. 

%( ِنٓ ِ ّنً إٔزنبط اٌعنبٌُ ٌٍنٕفو. ٚال 6-5فبٌٕفو اٌقخشٞ ال ٠ّضً ا٢ْ أوضنش ِنٓ )
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اٌغٛائً اٌ بص٠خ ٚاٌجب٠ٛف١ٛي  ٚوً إٌفنٛه غ١نش اٌزم١ٍذ٠نخ أوضنش ٠ّىٓ أْ ٠ّضً ٘ٛ ِع 

% ِٓ حبجخ اٌعبٌُ ٌٍغٛائً إٌفط١خ ٚإٌٝ اٌعمذ اٌشاثع ِٓ ٘زا اٌمشْ. إمبفخ 15ِٓ 

اٌزبثعخ ٌنٛصاسح اٌطبلنخ  EIAإٌٝ رٌه فئْ احز١به١بد إٌفو اٌقخشٞ اٌزٟ حغجزٙب اٌـ

لنخ ٌٍحىِٛنخ األ١ِشو١نخ  رمنٛي إْ األ١ِشو١خ ٚرساعٙب اٌشئ١غٟ فٟ رمش٠ش ع١بعخ اٌطب

ِ ّننٛع احز١ننبهٟ اٌننذٚي اٌخّننظ عؾننشح اٌزننٟ رٍّننه أعٍننٝ االحز١به١ننبد ِننٓ اٌننٕفو 

( ١ٍِننبس ثش١ِننً  309-299( أعننزٖ ثنن١ٓ )1اٌقننخشٞ رجٍننط وّننب جننبء فننٟ اٌ ننذٚي )

( ١ٍِنننبس ثش١ِنننً  320ِمبسٔنننخ ثبحز١به١نننبد اٌغنننعٛد٠خ ٚاٌعنننشاق ٌٛحنننذّ٘ب اٌجبٌ نننخ )

ثىشاً ثبٌٕغجخ ٌزوزؾبفبد إٌفط١خ. أ١ٌظ ِٓ إٌّطك اعزٕضاف ٚاٌعشاق ال ٠ضاي أسمبً 

%( ِنٓ حبجنخ 10احز١به١بد إٌفو اٌقخشٞ ٚثى١ّبد ال رض٠ذ فٟ وً األحنٛاي عنٓ )

اٌعبٌُ  ٚث١ع ٔفطٕب ثرععبس عب١ٌنخ. أِنب االحز١به١نبد األخنشٜ ِنٓ اٌنٕفو اٌقنخشٞ  أٚ 

ٕفو اٌقنخشٞ األ١ِشونٟ إٌفٛه غ١ش اٌزم١ٍذ٠خ  ع١ىْٛ اعزخشاجٙب ثىٍف أعٍٝ ِٓ اٌ

اٌحبٌٟ  ٌزا عزجمٝ األععبس ِشرفعنخ. ٚفنٟ ونً األحنٛاي ال ٠ّىنٓ ٌٍنٕفو اٌقنخشٞ أثنذاً 

أْ ٠ضاحُ ٔفٛه اٌؾشق األٚعو ععش٠بً  ثنً عن١ىْٛ دائّنبً ِغنبعذاً السرفنبع األعنعبس. 

إمنننبفخ ٌنننزٌه  ٚفنننٟ ونننً األحنننٛاي  ال ٠ّىنننٓ اٌمننننبء عٍنننٝ اٌنننٕفو اٌقنننخشٞ  إال إرا 

ّقننذسح ثزخفنن١ل األعننعبس ثؾننذح  ٚاعننزّشاس٘ب ثزخفنن١ل اٌغننعش اعننزّشد اٌننذٚي اٌ

 ٌعمٛد وض١شح ٌح١ٓ ٔفبد ٔفو اٌؾشق األٚعو!!!.

 إرْ ٕ٘بن أعجبة أخشٜ ٌم١بَ اٌغعٛد٠خ ثٙزٖ اٌٍعجخ اٌّؾ١ٕخ.
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 اٌفقً اٌضبٟٔ

 اٌعشك ٚاٌطٍت فٟ عٛق إٌفو اٌعبٌّٟ ٚإٌفو اٌعشالٟ

ٓذٖ طذيحػ٤خص حُٜزذ١ٞ ؿ٤ذَ  25/8/2015كٌٍص ٛل٤لش ح٣ٞ٤ٍُ٘ٞى طذخ٣ِٔ كذ٢ 

حُٔٔزٞم ٧ٓؼخٍ حُ٘ل٢ ػ٠ِ حٓذظوَحٍ حُذيٍٝ حُظذ٢ ٣ؼظٔذي حهظٜذخىٛخ ٤ًِذخً ػِذ٠ ا٣ذَحىحص 

ٓز٤ؼخطٜذذخ حُ٘لط٤ذذش ٓؼذذَ حُؼذذَحم، ك٤ذذغ ًخٗذذض أٓذذؼخٍ حُذذ٘ل٢ هزذذَ ػذذخّ )٣وٜذذي كذذ٢ آد 

اُذذ٠  24/8/2015( ى٫ٍٝحً ُِز٤َٓذذَ، ٝٝٛذذَ ٓذذؼَ رَٗذذض كذذ٢ 103(، طؼذذخىٍ )2014

٤َٓذذذَ. ٝأرذذذَُ حُذذذيٍٝ حُٔظذذذؤػَس رٜذذذٌح حُٜزذذذ١ٞ ٛذذذ٢ حُؼذذذَحم ٍٝٝٓذذذ٤خ ( ى٫ٍٝحً ُِز45)

ٝك٬٣ِٝ٘ ٤ٗٝـ٣َ٤خ. ًٔخ أٗذخٍص حُٜذل٤لش اُذ٠ إٔ أرذَُ حُٔظذؤػ٣َٖ ٛذٞ حُؼذَحم، ك٤ذغ 

ٝحُٔوذخٍ –٣ـخرٚ طٜي٣ي ىحػٖ ح٩ٍٛخر٢، ٓذغ ٝؿذٞى "حُظ٘ذخكَ حُطذخثل٢"، ٝح٫كظـخؿذخص 

اُذذ٠ أٓذذٞحٍ ١خثِذذش ، ُٜٝذذٌح كٜذذٞ رلخؿذذش ٓخٓذذش -٣2015ظلذذيع ػذذٖ ٜٗخ٣ذذخص ٗذذَٜ آد 

ُٔلخٍرذذش ىحػذذذٖ، ٝطو٤ِذذذَ ح٫كظوذذخٕ حُطذذذخثل٢ كذذذ٢ ٓـظٔؼذذٚ. ٝكذذذ٢ ٍٝٓذذذ٤خ أىٟ ٛزذذذ١ٞ 

ح٧ٓؼخٍ ا٠ُ ٛز١ٞ ه٤ٔش حُؼِٔش ح٤َُٓٝش، ٓخ أىٟ ا٠ُ ٠ٓخػلش ح٧ػزخء ػِذ٠ حُٔٔذظِٜي 

ُِٔٞحى حُٔٔظٍٞىس. ٝكذ٢ ك٘ذ٬٣ِٝ ٤ٗٝـ٣َ٤ذخ حُِظذخٕ طؼظٔذيحٕ ٤ًِذخً ػِذ٠ ٛذخىٍحص حُذ٘ل٢، 

ع حٟطَحرخص ٝػيّ حٓذظوَحٍ حهظٜذخى١ ٝحؿظٔذخػ٢، ٝحُلذخٍ رَُص ٓوخٝف ٖٓ كيٝ

ٗلٔذذٚ كذذ٢ ح٩ًذذٞحىٍٝ. اً هذذخٍ ٣ُٝذذَ حُطخهذذش حُٔذذخرن ُ٪ًذذٞحىٍٝ، ٝح٧ٓذذ٤ٖ حُؼذذخّ حُٔذذخرن 

ُٔ٘ظٔش أٝري، إ طؤػ٤َ ٛز١ٞ ح٧ٓؼخٍ ٤ٌٕٓٞ ٗذي٣يحً ؿذيحً كذ٢ حُذيٍٝ حُظذ٢ ًخٗذض طلِذْ 

ثَ حُظذذ٢ طٌزذذيطٜخ حُذذيٍٝ إٔ ٛزذذ١ٞ ح٧ٓذذؼخٍ أٓذذَحً ٓئهظذذخً ُٝلظذذَس ٝؿ٤ذذِس. ٝهذذيٍ حُؤذذخ

 2015رلذذٞح٢ُ ط٤َُذذٕٞ ى٫ٍٝ، ٝإ هٔذذخثَ  2014حُٜٔذذيٍس ُِذذ٘ل٢ ٓـظٔؼذذش هذذ٬ٍ 

 ٓظٌٕٞ أٟؼخف ًُي.
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ُٝوي أٟخف ٓوخٍ ح٣ٞ٤ٍُ٘ٞى طخ٣ِٔ أػ٬ٙ، إٔ "ًَ حُيٍٝ حُٜٔيٍس كذ٢ حُ٘ذَم 

ح٢ُٓٞ طظ٘خكْ كخ٤ُخً ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ ُِللخظ ػ٠ِ حُٔٞم ح١ٞ٤ٓ٥، )ٝٛٞ أَٓ ٣ِ٣ي ٓذٖ طذي٢ٗ 

ٓذذؼخٍ(. اٟذذخكش اُذذ٠ ًُذذي كذذبٕ ٣ُٝذذَ حُذذ٘ل٢ ح٣٩َحٗذذ٢ ًذذخٕ هذذي ٛذذَف ًُٞخُذذش ح٧ٗزذذخء ح٧

ح٣٩َح٤ٗش ح٤َُٔٓش إٔ ا٣َحٕ ٓظ٣ِي ٖٓ اٗظخؿٜخ حُ٘لط٢ ٜٓٔخ ًِذق ًُذي ٓذٖ ػٔذٖ ٓئًذيحً 

إٔ ٤ُْ ٛ٘خى رذي٬٣ً آهذَ، )أٟ حٓذظَؿخع آٌخ٤ٗخطٜذخ حُظٜذي٣َ٣ش حُٔذخروش ٝح٩روذخء ػِذ٠ 

 أٓٞحهٜخ(".

ٖ حُؼذَٝ ٝحُطِذذ كذ٢ حُٔذٞم حُؼذخ٢ُٔ، ٝىٍٝ حُوطذ٢ ٝك٢ أىٗخٙ ٓذ٘ظليع ػذ

حُؼَحه٤ش ك٢ ٣ُذخىس ح٩ٗظذخؽ ٓذغ طلٜذ٤َ ٓٞهذق اهِذ٤ْ ًَىٓذظخٕ ٓذٖ ػخثذيحص حُٔٞحُٗذخص 

 ، ٖٝٓ ػخثيحص ح٩ه٤ِْ ٗلٔٚ.2016ٝ 2015حُؼَحه٤ش ُٔ٘ظ٢ 

 اٌعشك ٚاٌطٍت فٟ اٌغٛق إٌفطٟ اٌعبٌّٟ -1

٘ل٢ ك٢ حُٔذٞم حُ٘لط٤ذش ٤ٌٕٓٞ كي٣ؼ٘خ ٛ٘خ ػٖ طٞهؼخص حُؼَٝ ٝحُطِذ ػ٠ِ حُ

. 2020ٝٛذذذ٫ًٞ اُذذذ٠ ٓذذذ٘ش  -إ أٌٓذذذٖ–ٝٓذذذخ رؼذذذيٛخ  2016ٝ 2015حُؼخ٤ُٔذذذش ُٔذذذ٘ظ٢ 

ٝٓذذذ٘ؼظٔي رذذذٌُي ػِذذذ٠ حُٜٔذذذخىٍ حُؼخ٤ُٔذذذش حُٜٔٔذذذش، ٝٛذذذ٢ طوذذذخ٣ٍَ "ٓ٘ظٔذذذش حُطخهذذذش 

حُي٤ُٝذذش"
(8)

، ٝطوذذخ٣ٍَ ٓ٘ظٔذذش أٝرذذي
(9)

اىحٍس حُطخهذذش" حُظخرؼذذش ُذذُٞحٍس  EIA، ٝطوذذخ٣ٍَ "

ٓزن إٔ أٗذَٗخ ا٤ُٜذخ كذ٢ حُلٜذَ ح٧ٍٝ، ًٝذٌُي ٓذ٘ؼظٔي ػِذ٠  حُطخهش ح٤ًَ٤ٓ٧ش، ٝحُظ٢

حُٔوخ٫ص ٝحُزلٞع حٍُٔ٘٘ٞس حُظ٢ حػظٔيص ك٢ ٓؼِٞٓخطٜخ ػ٠ِ حُٜٔذخىٍ حَُٛذ٤٘ش ٓذٖ 

 حُظ٢ ًًَٗخٛخ ٝؿ٤َٛخ.

ٝرخُ٘ظَ ُؼيّ حٓظوَحٍ ح٧ٓذٞحم، ٝحُظذيٍٛٞ حُٔٔذظَٔ كذ٢ أٓذؼخٍ حُذ٘ل٢، ٝطذؤػ٤َ 

ُظٜي٣َ٣ش ُِيٍٝ ٝحُ٘ذًَخص حُٔؼ٤٘ذش، ٓذَٟ٘ ًُي ك٢ حُوط٢ ح٩ٗظخؿ٤ش ٝح٫ٓظ٤َحى٣ش ٝح

حهظ٬كخص ك٢ طٞهؼخص حُٜٔذخىٍ أػذ٬ٙ، ٗظ٤ـذش حُظلِذ٬٤ص حُٔظزخ٣٘ذش ُظٞهؼذخص حُٔٔذظوزَ. 

 ٌُٖٝ ٓ٘لخٍٝ إٔ ٗـي ٣َ١و٘خ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٌٛٙ حُظزخ٣٘خص.
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إ حُطِذ حُؼذخ٢ُٔ ػِذ٠ حُذ٘ل٢ ٣ظ٠ذٖٔ ح٫ٓذظ٬ٜى حُؼذخ٢ُٔ حُلؼِذ٢ ُذٚ، ًٝذٌُي 

َٝ هِٗذذٚ ، ٓذذٞحء ُِوذذ٣ِٖ ح٫ٓذذظَحط٤ـ٢ ُِذذيٍٝ أٝ حُوذذ٣ِٖ ٣ظ٠ذذٖٔ ح٫ٓذذظ٬ٜى ُـذذ

 حُظـخ١ٍ ُٚ ٖٓ هزَ حًَُ٘خص ٝحُلٌٞٓخص حُؼخ٤ُٔش.

 اٌخض٠ٓ االعزشار١ ٟ ٚاٌز بسٞ  . أ

رٔزذ ح٧ٓؼخٍ حُٔ٘ول٠ش ؿيحً ٧ٓؼخٍ حُ٘ل٢، كبٕ ؿ٤ٔغ حُلٌٞٓذخص ٝحُ٘ذًَخص 

ىحً ٝٛز١ٞذخً حُٔٔظٍٞىس ُِ٘ل٢ هي ُحىص ٖٓ ٬ً حُو٤٘٣ِٖ. ٝر٤ٖ ٓيس ٝأهذَٟ ٗذَٟ ٛذؼٞ

ٗٔز٤٤ٖ ٧ٓؼخٍ حُذ٘ل٢، رٔذزذ ٣ُذخىس أٝ ٗوٜذخٕ حُوذ٣ِٖ ح٤ٓ٧ًَذ٢ ٝٛذٞ ح٧ًزذَ. ٌُٝذٖ 

ٖٓ حٌُٖٔٔ حُوٍٞ إٔ حُو٤٘٣ِٖ، ٛٔخ ح٥ٕ ح٧ػِذ٠ ٓذٖ أ١ ٝهذض آهذَ، ٝٓذٖ حٌُٔٔذٖ إٔ 

طٌذذٕٞ ٣ُذذخىحص أهذذَٟ ١ل٤لذذش ػِذذ٠ حُوذذ٣ِٖ، ٝهٜٞٛذذخً كذذ٢ حُٜذذ٤ٖ، حؿظ٘خٓذذخً ُلَٛذذش 

 ح٧ٓؼخٍ حُٜٔ٘خٍس.

)ىٍٝ حُظؼذخٕٝ ح٫هظٜذخى١ ٝحُظ٤ٔ٘ذش(،  OECDٖ حُظـذخ١ٍ ُذيٍٝ َٝٛ  حُو٣ِ

-ػذيح ٍٝٓذذ٤خ ٝحُٜذ٤ٖ–ٝٛذ٢ حُذيٍٝ حُٜذ٘خػ٤ش حَُأٓذذٔخ٤ُش حٌُزذَٟ 
(4)

، اُذ٠ ٓٔذذظ٣ٞخص 

( ٤ِٓذخٍ ر٤َٓذَ كذ٢ أٝحثذَ آد 2,916ػخ٤ُش ُْ ٣ظْ حٍُٞٛٞ ا٤ُٜخ ٖٓ هزَ، ك٤غ رِـذض )

حُؤذْ حُٔخٟذ٤ش ( ٤ِٓذٕٞ ر٤َٓذَ ػذٖ ٓؼذي٫ص حُٔذ٘ٞحص 210، ر٣ِخىس هذيٍٛخ )2015

َُٜ٘ طٔذُٞ حُٔخٟذ٢ IEAطزؼخً ُظو٣ََ 
(11)

 OECD. أٓذخ حُوذ٣ِٖ ح٫ٓذظَحط٤ـ٢ ُذيٍٝ 

( ٤ِٓذٕٞ ر٤َٓذَ ٓٞؿذٞى 900( ٤ِٓخٍ ر٤ََٓ. اٟخكش ٌُُي ٣ٞؿي كذٞح٢ُ )1,588ك٤زِؾ )

 ك٢ ٗخه٬ص حُ٘ل٢ ك٢ ؿ٤ٔغ رلخٍ ٝٓل٤طخص حُؼخُْ.

( ٠4,504 )ٜٗذَ اُذ OECDػ٘ي ؿٔغ حُو٣ِٖ حُظـخ١ٍ ٝح٫ٓظَحط٤ـ٢ ُيٍٝ 

٤ِٓخٍ ر٤ََٓ، ُٝٞ أٟل٘خ ا٤ُٚ ٓخ ٓٞؿٞى ػ٠ِ حُ٘خه٬ص حُ٘لط٤ش ٝحػظزَٗخٙ ه٣ِ٘ذخً أ٠٣ذخً، 

 ( ٤ِٓخٍ ر٤ََٓ.5,404ُِٞٛ٘خ ا٠ُ ه٣ِٖ ٢ًِ ٣ؼخىٍ )

٤ِٓخٍ ر٤ََٓ( ٬ُٓذظ٬ٜى حُؼذخ٢ُٔ حُلذخ٢ُ  ٣5,404ٌل٢ ٌٛح حُو٣ِٖ ح٢ٌُِ )أ١ 

 ( ٣ٞٓخً.57,5ُٔيس )
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خّ حُٔذذذخروش، كذذذبٕ حُوذذذ٣ِٖ ح٫ٓذذذظَحط٤ـ٢ ٝكذذذ٢ طوذذذي٣َحط٘خ ٝػِذذذ٠ ٟذذذٞء ح٧ٍهذذذ

ٝحُظـخ١ٍ حُٔٞؿٞى ك٢ حُيٍٝ حُٔٔذظٍٞىس ُِذ٘ل٢، ٣ٌلذ٢ ُٔذي حكظ٤خؿخطٜذخ حُ٘لط٤ذش رلذيٝى 

 ح٣َُٜٖ٘، ٫ٝ طظـخُٝ حُؼ٬ػش أَٜٗ ك٢ ًَ ح٫كظٔخ٫ص.

   ٚ"اٌزخّخ" إٌفط١خ2016ٚ 2015ٌٍٕفو ٌغٕزٟ  اٌعبٌّٟ اٌعشك ٚاٌطٍت . ة

ٖ ٗٔذذٞ ح٫هظٜذذخى حُؼذذخ٢ُٔ ٝٗٔذذٞ حُطِذذذ ػِذذ٠ رذذخُ٘ظَ اُذذ٠ حُؼ٬هذذش ح٤١ُٞذذيس، رذذ٤

11/8/2015حُذذ٘ل٢، هخٓذذض ٓ٘ظٔذذش أٝرذذي كذذ٢ طو٣ََٛذذخ كذذ٢ 
(9)

، رَٛذذي طٞهؼذذخص حُ٘ٔذذٞ 

ح٫هظٜخى١ حُؼخ٢ُٔ هزَ ٟٝغ طٞهؼخطٜخ ُِطِذ حُ٘لطذ٢ حُؼذخ٢ُٔ. ُوذي ًذٍَص أٝرذي كذ٢ 

 طو٣ََٛخ أػ٬ٙ ٓخ ًخٗذض هذي ًًَطذٚ كذ٢ طوخ٣ٍَٛذخ حُٔ٘ذخرٜش حُ٘ذ٣َٜش حُٔذخروش، ٝٛذ٢ إٔ

% 3,2، ٓذظٌٕٞ كذٞح٢ُ 2016ٝ 2015طٞهؼخص حُ٘ٔٞ ح٫هظٜذخى١ حُؼذخ٢ُٔ كذ٢ ٓذ٘ظ٢ 

% ػ٠ِ حُظذٞح٢ُ. أٓذخ رخُ٘ٔذزش ٬ُهظٜذخى حُٜذ٢٘٤ كذبٕ حُ٘ٔذٞ ح٫هظٜذخى١ كذ٢ ٓذ٘ش 3,5ٝ

. ٝطٞهؼذذض حهظٜذذخىحً أًؼذذَ ٗٔذذٞحً ُِٜ٘ذذي، اً 2016% ُٔذذ٘ش 6,5%، 6,9ٝٓذ٤ٌٕٞ  2015

% ػِذذذ٠ حُظذذذٞح٢ُ. أٓذذذخ 7,7% 7,5ٝ، ر٘ٔذذذذ طوذذذخٍد 2016ٝ 2015ٓذذذ٤ٌٕٞ ُٔذذذ٘ظ٢ 

حُٜذذ٘خػ٤ش حُؼخ٤ُٔذذش )ٝر٠ذذٜٔ٘خ ح٣٫ُٞذذخص حُٔظلذذيس ًٝ٘ذذيح ًٝذذَ  OECDرخُ٘ٔذذزش ُذذيٍٝ 

% 2,0( كٔظٔذظَٔ ر٘ٔذذ ٗٔٞٛذخ ح٫هظٜذخى١ حُٔظٞحٟذؼش ٝحُزخُـذش -ػيح ٤ٍٓٝخ–أٍٝرخ 

ػِذذ٠ حُظذذٞح٢ُ. أٓذذخ ٍٝٓذذ٤خ ٝحُزَح٣ُذذَ، حُِظذذخٕ أظٜذذَ  2016ٝ 2015% ُٔذذ٘ظ٢ 2,1ٝ

 .2016ظَس ح٧ه٤َس، ك٤ظٞهغ إٔ ٣ظـِزخ ػ٠ِ ًُي ؿِث٤خً ك٢ حهظٜخىٛٔخ ٟؼلخً ك٢ حُل

إ ح٧ٍهخّ أػ٬ٙ ُٝظٞهؼخص حُ٘ٔٞ ح٫هظٜخى١، حُظ٢ ًًَٛذخ طو٣َذَ أٝرذي، ًخٗذض 

هزَ طٜخ١ٝ أٓٞحم ح٧ْٜٓ حُٜذ٤٘٤ش ٝٗذِٔض رؼذيٛخ ٓزخٗذَس طٜذخ١ٝ أٓذٞحم ح٧ٓذْٜ كذ٢ 

حُٔخ٤ُش ك٢ ه٤ٔذش  . ٝطَحٝكض ٓزخُؾ ح٤٠ُخػخص2015حُؼخُْ هخ١زش، ًُٝي ك٢ أٝحهَ آد 

( ط٤َُذٕٞ ى٫ٍٝ هذ٬ٍ هٔٔذش أ٣ذخّ ٓذٖ رذيء 5-3ح٧ْٜٓ، ػ٠ِ ٗطخم حُؼخُْ، ٓخ ٣ؼذخىٍ )

ح٧ُٓذذش، ًٔذذخ ؿذذخء كذذ٢ ِٓٔذذش ٓوذذخ٫ص ٤ٓٞ٣ذذش ٛذذيٍص كذذ٢ ؿ٤ٔذذغ حُٜذذلق حُٔخ٤ُذذش أٝ 

حُٜلق ح٤َُٛ٘ش ح٧هَٟ، حُظ٢ طٞهؼض إٔ طئػَ ٌٛٙ "حُلوخػش حُٔخ٤ُش" ك٢ ٓـَٔ ٗٔذٞ 

ٝح٤ُٜٖ هخٛش. ٤ٓ٫ٔخ ٝإ ٛ٘خى طزخ١ئحً كذ٢ حُ٘ٔذٞ حُٜذ٘خػ٢ ح٫هظٜخى حُؼخ٢ُٔ ػخٓش 

ك٢ ح٤ُٜٖ )ٓغ روخء حُ٘ٔٞ حُوي٢ٓ ٓٔظَٔحً( ٓٔخ ٣ظٞهغ إٔ طٌذٕٞ حُ٘ظ٤ـذش ٗٔذٞحً ٣وذَ ػذٖ 
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%( ٝٛٞ ٓذخ ًذخٕ ٓظٞهؼذخً ٓذخروخً. إ حُ٘ٔذٞ حُٜذ٢٘٤ ٛذٞ هذخ١َس حُ٘ٔذٞ حُؼذخ٢ُٔ، 6,9-7)

ُؼخ٢ُٔ. ٌُٖٝ ُٝـَٝ ٛذٌٙ حُيٍحٓذش ًِٝٔخ طوَ ٗٔزظٚ ح٣ُٞ٘ٔش طوَ ٗٔزش ٗٔٞ ح٫هظٜخى ح

 2015ٓذذ٘ؼظٔي ح٧ٍهذذخّ ٓذذٖ ؿ٤ذذَ إٔ ٗؤهذذٌ ٗظذذخثؾ ح٤ٜٗذذخٍ ٓذذٞم ح٧ٓذذْٜ كذذ٢ أٝحهذذَ آد 

 ر٘ظَ ح٫ػظزخٍ.

 2015ًًذذَ طو٣َذذَ أٝرذذي أػذذ٬ٙ، طٞهذذغ حُى٣ذذخى حُطِذذذ حُؼذذخ٢ُٔ ػِذذ٠ حُذذ٘ل٢ كذذ٢ 

( ٤ِٓذٕٞ ر٤َٓذَ 91,28ٝحُزذخُؾ ) 2014( ٤ِٕٓٞ ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً ػذٖ ٓذ٘ش 1,38رٔويحٍ )

( 94( ٤ِٓذذٕٞ ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣ذذخً ٤ُٜذذَ اُذذ٠ )٤ٓٞ٣1,34ذذخً. ٝإٔ ٣ذذِىحى ٓذذَس أهذذَٟ ر٤ٌٔذذش )

. ٓٔخ ٣ؼ٘ذ٢ إٔ ٗٔذزش ح٣ُِذخىس حُٔذ٣ٞ٘ش ُِذ٘ل٢ ٓظٜذَ اُذ٠ ٤ِٓ2016ٕٞ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً ك٢ 

ًًذذَص إٔ حُطِذذذ  IEAؿٜذذخص ػخ٤ُٔذذش ٓؼَٝكذذش ٓؼذذَ  (. ٛذذٌح ٝإ ٛ٘ذذخى1,5كذذٞح٢ُ )

( ٤ِٓذذٕٞ ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣ذذخً 1,4، ٝ)2015ش ( ُٔذذ1,6٘حُؼذذخ٢ُٔ ػِذذ٠ حُذذ٘ل٢ ٓذذ٤ِىحى ر٤ٌٔذذش )

2016ُٔ٘ش 
(11(ٝ )8)

. 

12/8/2015ٝحُٜذخىٍ كذ٢  IEAر٤٘ٔخ ح٧ٍهخّ هذي طوظِذق هِذ٬٤ً كذ٢ طو٣َذَ 
(8)

 ،

( 91رِذؾ ) 2013ك٤غ ٣ًٌَ إٔ حُطِذ حُؼخ٢ُٔ ػ٠ِ حُ٘ل٢ ك٢ ريح٣ش حُلٜذَ ح٧ٍٝ ٓذٖ 

خً كذذ٢ حُلٜذذَ ( ٤ِٓذذٕٞ ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣ذذ٤ِٓ96,5ذذٕٞ ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣خًذذـ ٝطٞهذذغ إٔ ٣ٜذذَ اُذذ٠ )

( ٤ِٓذٕٞ ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً ػذٖ طو٣َذَ 2,5، ٝٛذ٢ أٍهذخّ ط٣ِذي رلذٞح٢ُ )2016ح٧ه٤َ ٓذٖ 

 أٝري.

أٗٚ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حٗولخٝ ح٧ٓذؼخٍ حٓذظَٔ حُؼذَٝ  IEAًٔخ أٟخف طو٣ََ 

ك٢ حُ٘ل٢ ػخ٤ُٔخً رخ٣ُِخىس، ٣ٝظٞهغ إٔ ٠٣ذ٤ق ًذ٬ً ٓذٖ حُٔذؼٞى٣ش ٝحُؼذَحم ٤ًٔذش هذيٍٛخ 

( 31,8، ٝٝٛذذَ اٗظذذخؽ ىٍٝ أٝرذذي اُذذ٠ )٣2014ذذخىس ػذذٖ ( ٤ِٓذذٕٞ ر٤َٓذذَ/ح٤ُّٞ 2,7ُ)

( ٓ٘ٞحص. ًٝٔخ ًًَٗذخ أػذ٬ٙ كذؤٕ 3، ٝٛٞ ح٧ػ٠ِ ٌٓ٘ )٤ِٓ2015ٕٞ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً ػخّ 

( ٤ِٓذٕٞ ر٤َٓذَ ٣1,6ظٞهذغ إٔ ٣ذِىحى حُطِذذ حُؼذخ٢ُٔ ػِذ٠ حُذ٘ل٢ رٔوذيحٍ ) IEAطو٣ََ 

ر٤ٌٔذش ط٣ِذي  2016، ٝأٟخف حُظو٣ََ أٗٚ ٣ظٞهذغ إٔ ٣ذِىحى حُطِذذ كذ٢ ٤ٓٞ٣2015خً ك٢ 

( ٤ِٓذذذٕٞ ر٤َٓذذذَ ٤ٓٞ٣ذذذخً، ًُٝذذذي رٔذذذزذ طَٓذذذن حُ٘ٔذذذٞ 1,4طوذذذيٍ رذذذـ) 2015ػذذذٖ ١ِذذذذ 

 ح٫هظٜخى١، ٝحٗولخٝ ح٧ٓؼخٍ ٓٔخ ٣ِ٣ي حُطِذ.
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"إْ ِٛاصٔزٕننب األخ١ننشح رش٠ٕننب أْ ٕ٘ننبن ٛذذٞ:  IEAإ أٛذذْ ٓذذخ ؿذذخء كذذ٢ طو٣َذذَ 

( 3جٍنط )عشك صائذ )رخّخ( ٌٍٕفو ِٛجٛد فٟ األعٛاق اٌعب١ٌّخ. ٚثى١ّخ عب١ٌخ جذاً ر

( ١ٍِنْٛ 31,7ِز١٠ٓ ثش١ًِ ١ِٛ٠بً"  ٠ٚن١ف: "ثبفزشاك أْ أٚثه عزغزّش ثنخ )

 -ٚ٘ننٛ ِعننذي مننخٙب ٌاعننٛاق اٌعب١ٌّننخ فننٟ األؽننٙش اٌضزصننخ األخ١ننشح–ثش١ِننً ١ِٛ٠ننبً 

( ١ٍِننْٛ ثش١ِننً 0,85  فننئْ ٘ننزٖ )اٌزخّننخ( عننزمً ثحننٛاٌٟ )2016ٚعٍننٝ هننٛي عننٕخ 

أ٠ننبً: "إْ ٘نزٖ اٌزمنذ٠شاد ال رؾنًّ "  ٠ٚنن١ف ١ِٛ٠2016بً فنٟ اٌشثنع اٌشاثنع ِنٓ 

االحزّننبي اٌىج١ننش فننٟ دخننٛي و١ّننبد أوجننش ِننٓ اٌننٕفو ِننٓ إ٠ننشاْ ثغننجت سفننع اٌح ننش 

عٕٙب"
(8)

. 

كذذٍٞ "حُظؤذش" حُلخ٤ُذش، ػِذ٠ حُذَؿْ ٓذذٖ  IEAكٔذذ طوذي٣َحط٘خ كذبٕ كٔذخرخص 

أٜٗذذخ ػخ٤ُذذش ؿذذيحً، ٌُٜٝ٘ذذخ طلخإ٤ُذذش، ٝكذذ٢ حُٞحهذذغ هذذي طٌذذٕٞ ؿ٤ذذَ ىه٤وذذش ُذذ٘وٚ حُٔؼِٞٓذذخص 

 ظَحٟخص "ؿ٤َ ٝحهؼ٤ش" ٨ُٝٓزخد أىٗخٙ:٫ٝك

( 3حُلذذخثٞ )حُظؤذذش( كذذ٢ ح٧ٓذذٞحم حُؼخ٤ُٔذذش رٔوذذيحٍ ) IEAُوذذي حكظٔذذذ طو٣َذذَ 

حػظٔذخىحً ػِذ٠ ٓؼذي٫ص ٟذن أٝرذي ٨ُٗذَٜ حُؼ٬ػذش  ٤٣٬ٓ2015ٖ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً كذ٢ آد 

. ًٔذذخ 2015ح٧ه٤ذذَس حُٔذذخروش ٌُظخرذذش حُظو٣َذذَ، أ١ ُٔؼذذي٫ص أ٣ذذخٍ ٝك٣ِذذَحٕ ٝطٔذذُٞ 

٤ِٓذٕٞ ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً(  31,7ٕ ٣ٔظَٔ ٓؼيٍ ٟن أٝرذي ػِذ٠ ٛذٌح حُ٘لذٞ )أ١ حكظَٝ أ

 . ٌُٖٝ "حُٟٞغ حُلو٤و٢" ٛٞ ؿ٤َ ًُي.2016كظ٠ ٜٗخ٣ش 

كٔذذذ طٞهؼ٘ذذخ كذذبٕ ٟذذن كٌٞٓذذش اهِذذ٤ْ ًَىٓذذظخٕ حُؼذذَحم حُٔٔذذظوَ ُذذْ ٣ئهذذٌ 

. ٝإ حُٔؼِٞٓذذخص حُظذذ٢ ٣َٓذذِٜخ ٣ٝؼِٜ٘ذذخ حُؼذذَحم كذذٍٞ IEAرخُلٔذذزخٕ كذذ٢ طوذذي٣َحص 

ا٠ُ أٝري أٝ ا٠ُ حُٔ٘ظٔخص حُؼخ٤ُٔش، ٛذٞ ٓذخ ٣ٜذيٍ ٓذٖ ٗذًَش ٓذٞٓٞ، طٜي٣َٙ ٓٞحء 

حُـٜذذش ح٫طلخى٣ذذش حُٔٔذذئُٝش ػذذٖ حُظٜذذي٣َ، ٝٛذذٌٙ ح٧ٍهذذخّ ٫ ط٘ذذَٔ ٓذذخ ٣ٜذذيٍٙ ح٩هِذذ٤ْ 

هذذخٍؽ حُٔٔذذِْ ٓ٘ذذٚ اُذذ٠ حُلٌٞٓذذش ح٫طلخى٣ذذش )ٓذذٞٓٞ(. اٟذذخكش اُذذ٠ ًُذذي، كذذبٕ طٜذذي٣َ 

ٗذَٜ. ٝإ ٛذٌٙ ح٣ُِذخىس ٓذٖ حُلٌٞٓش ح٫طلخى٣ش ٖٓ حُـ٘ٞد ك٢ ٣ُخىس ٓٔذظَٔس كذ٢ ًذَ 

ٝٓذخ رؼذيٛخ اُذ٠  2016طٜي٣َ حُلوٍٞ حُـ٘ٞر٤ش ٝحُٞٓط٠ ٓظٔظَٔ رخ٫ُى٣خى كذ٢ ٓذ٘ش 

. إ ٓخ أهٌ رخُلٔذزخٕ رخُ٘ٔذزش ُذ٘ل٢ حُ٘ذٔخٍ )ٓذٞحء ٗلذ٢ كوذٍٞ ًًَذٞى أٝ 2020ٓ٘ش 
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كوٍٞ ح٩ه٤ِْ(، ٛٞ حُ٘ل٢ حُٔٔذِْ كوذ٢ ٓذٖ هزذَ ح٩هِذ٤ْ اُذ٠ حُلٌٞٓذش ح٫طلخى٣ذش، ٝحُزذخُؾ 

( أُذذق ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣ذذخً كذذ٢ ك٣ِذذَحٕ، ر٤٘ٔذذخ 165أُذذق ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣ذذخً كذذ٢ أ٣ذذخٍ، ٝ) (415)

ٛخىٍحص ح٩هِذ٤ْ "حَُٓذ٤ٔش"، أ١ ٓذخ ٣ٔذ٠ٔ رذخُ٘ل٢ حُٔٔذظوَ هذي طـذخُٝص ٛذٌٙ ح٧ٍهذخّ 

، 2015( أُذق ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً كذ٢ ك٣ِذَحٕ ٝطٔذُٞ 550ًؼ٤َحً ِٝٝٛض اُذ٠ أًؼذَ ٓذٖ )

٣ٍِٞ، رخ٩ٟخكش ا٠ُ ًُي ٛ٘خُي ٓذخ ( أُق ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً ك٢ آد ٝأ650ًٔخ ِٝٛض ا٠ُ )

( أُق ر٤ََٓ أهَٟ ٤ٓٞ٣خً، ط٠ٔٔ "حُز٤غ حُذيحه٢ِ" طٜذَد ٓؼظٜٔذخ اُذ٠ ٣50وَد ٖٓ )

، اً إ ٓذخ طٜذيٍٙ كٌٞٓذش ح٩هِذ٤ْ ؿ٤ذَ ٓؼِذٖ IEAحُوخٍؽ ٫ٝ طذيهَ ٟذٖٔ طٞهؼذخص 

 ٝؿ٤َ ٗلخف، ٫ٝ طـيٙ ك٢ ح٩كٜخث٤خص حُؼخ٤ُٔش ػٖ حُؼَٝ ٝحُطِذ.

ٜخىٍحص ح٣٩َح٤ٗش ح٩ٟخك٤ش آط٤ش ٫ ٓلخُش، ٝكذ٢ حُٞحهذغ اٟخكش ُٔخ ٓزن، كبٕ حُ

كبٕ ؿ٤ٔذغ ٗذخه٬ص حُذ٘ل٢ ح٣٩َح٤ٗذش ٓلِٔذش كخ٤ُذخً رذخُ٘ل٢، ٝٓٞؿذٞىس كذ٢ ػذَٝ حُزلذخٍ 

رؼي ٍكغ حُلٜذخٍ ػٜ٘ذخ. ٝٛذٌح ٓذخ أًذيٙ ٣ُٝذَ  2015ؿخِٛس ُِظل٣َؾ ك٢ ط٣َٖ٘ حُؼخ٢ٗ 

ِٜذخ اُذ٠ ٓذٞم حُذ٘ل٢ ٓذٖ إٔ ا٣ذَحٕ ٓذظٍِ٘ رٌخٓذَ ػو 26/8/2015حُ٘ل٢  ح٣٩َحٗذ٢ كذ٢ 

حُؼخ٤ُٔش، ًٝٔخ ٓزن إٔ ًًَٗخ ك٢ حُٜللخص حُٔخروش
(11)

. 

( 3، ٝحُزخُـذذش )IEAإ ح٣ُِذذخىس "حُظؤذذش" كذذ٢ حُٔذذٞم حُؼخ٤ُٔذذش حُظذذ٢ طٞهؼظٜذذخ 

، اُذذ٠ ح٧ٍهذذخّ 2015، ٓذذظِىحى رَأ٣٘ذذخ كذذ٢ ٜٗخ٣ذذش ٣٬ٓ2015ذذ٤ٖ ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣ذذخً، كذذ٢ آد 

 َحم ٝ)ًَىٓظخٕ( ٝا٣َحٕ:حُظخ٤ُش، آه٣ٌٖ ر٘ظَ ح٫ػظزخٍ كو٢ ٣ُخىحص حُؼ

 ً  ١ٍِْٛ ثش١ًِ ١ِٛ٠ب

كذذَم طـ٤ٜذذِ حُلٌٞٓذذش ح٫طلخى٣ذذش رذذ٤ٖ آد ٝٓؼذذيٍ حَُرذذغ حَُحرذذغ ٓذذٖ  0,300 -

2015. 

ٓؼي٫ص حُظٜي٣َ حُٔٔظوَ ُ٪ه٤ِْ )ر٠ٜٔ٘خ ٗل٢ كوٍٞ ًًَٞى( ٝحُز٤ذغ  0,700 -

 .2015حُٔٔظوَ ُِؤٔش أَٜٗ ح٧ه٤َس ٖٓ 

 .2015ش أَٜٗ ح٧ه٤َس ٖٓ اٟخكش ك٢ ٓز٤ؼخص ا٣َحٕ ًٔؼيٍ ُِؼ٬ػ 0,250 -

( ِز١٠ٓ ٌزقجس "اٌزخّخ" فنٟ ١ٍِ3ْٛ ثش١ًِ إمبفخ إٌٝ ) 1,250اٌّ ّٛع  -

 .2015( ١ٍِْٛ ثش١ًِ ١ِٛ٠بً فٟ أٚاخش 4,250األعٛاق اٌعب١ٌّخ )
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 ٝٓخ رؼيٛخ: 2016ُٝ٘ٔظَٔ ك٢ طٞهغ ٓخ ٤ٓليع ك٢ 

ٕ ، ٝٓوذذيٍس ر٤ِٔذذ2020ٞإ هطذذش حُؼذذَحم حُـي٣ذذيس حُٔؼيُذذش ُِظٜذذي٣َ اُذذ٠ ٓذذ٘ش 

 ( أىٗخٙ:5ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً، ٢ٛ كٔذ حُـيٍٝ ٍهْ )

 

 

 

 (5جذٚي سلُ )

 االرحبدٞ اٌعشالٟ رقذ٠ش إٌفو

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3,3 3,6 4,0 4,750 5,150 6,0 

 

( أُذذق 250حكظَٟذذض حُوطذذش ٝؿذذٞى ٤ًٔذذش ٟذذٖٔ ٛذذٌٙ حُظوذذي٣َحص طٜذذَ اُذذ٠ )

ٞحص أػذ٬ٙ!!. ًٔذخ طٞؿذي ٤ًٔذش طٜذَ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً كو٢ ٓذٖ ح٩هِذ٤ْ، ٝػخرظذش ُـ٤ٔذغ حُٔذ٘

( أُق ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً ٖٓ حُلوٍٞ حُ٘ٔخ٤ُش ح٫طلخى٣ش )ر٠ٜٔ٘خ كوذٍٞ ًًَذٞى( 300ا٠ُ )

 .2020-2017( أُق ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً ُِٔ٘ٞحص 463، طَطلغ ا٠ُ )2016ٝ 2015ُٔ٘ظ٢ 

( أُذذق ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣ذذخً كوذذ٢ ٓذذٖ ح٩هِذذ٤ْ اُذذ٠ ٓذذ٘ش ٫250 ٗؼذذَف ُٔذذخًح طذذْ ٟٝذذغ )

ؼِْ إٔ ك٢ ٤ٗش ح٩ه٤ِْ حٍُٞٛٞ ا٠ُ طٜي٣َ ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣ذخً ًٔؼذيٍ ، ٝٗلٖ 2020ٗ

. 2020-2019، ٣ٝٔظَٔ رخُٜؼٞى ٤َُٜ ا٠ُ ٢ٗٞ٤ِٓ ر٤ََٓ/ح٤ُّٞ رلذيٝى 2016ُٔ٘ش 

ًٔخ ٫ ٗؼَف ٤َٜٓ حُ٘ل٢ ح٫طلخى١ كذ٢ ًًَذٞى ٝحُلوذٍٞ حُ٘ذٔخ٤ُش، ٝٓذ٘لظَٝ أٜٗذخ 

!. ٌُٝذٖ  ١خُٔذخ أٗ٘ذخ ٗظلذيع أ٠٣خً! 2016ٓظٌٕٞ ٖٓ "كٜش" ح٩ه٤ِْ ػ٠ِ ح٧هَ ُٔ٘ش 

 ػٖ ٣ُخىس ٣ٞ٘ٓش ك٢ حُ٘ل٢ حُٜٔيٍ، ك٬ ٣لَم ٛ٘خ ُٖٔ ٣ؼٞى ٌٛح حُ٘ل٢!!.
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، كٜ٘ذخى ٣ُذخىحص أهذَٟ ٓذٖ حُؼذَحم )ٓذغ ًَىٓذظخٕ(، 2016ٝك٤ٔخ ٣ظؼِن رٔ٘ش 

 ٝا٣َحٕ طويٍ رٔخ ٢ِ٣:

 ً  ١ٍِْٛ ثش١ًِ ١ِٛ٠ب

 ٤ًٔش اٟخك٤ش ٖٓ حُلٌٞٓش ح٫طلخى٣ش. 0,300 -

 )ر٠ٜٔ٘خ حُلوٍٞ ح٫طلخى٣ش حُ٘ٔخ٤ُش(.ٖٓ ًَىٓظخٕ  0,250  -

( أُذق ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً 250ٖٓ ا٣َحٕ اٟخكش ا٠ُ ح٩ٟذخكش حُظذ٢ طوذيٍ رذـ) 0,750 -

ٛذ٢ ٣ُذخىس  2016( أُذق ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً ُٔذ٘ش 750. ػِٔخً إٔ ح٣ُِخىس )2015ك٢ 

ٓول٠ذذش، اً إ ا٣ذذَحٕ طٜذذيٍ ح٥ٕ ٤ِٓذذٕٞ ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣ذذخً )ٝهزذذَ ٍكذذغ حُلٜذذخٍ 

( 2,5اُذذ٠ ح٧ٓذذٞحم رٌخٓذذَ هذذيٍطٜخ حُظٜذذي٣َ٣ش حُزخُـذذش ) ػٜ٘ذذخ(، ٝططٔذذق ُِؼذذٞىس

( 2ٓذٞف طٜذَ اُذ٠ ) ٤ِٓ2016ٕٞ ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً. ٝٛ٘ذخ حكظَٟذ٘خ إٔ كذ٢ ٓذ٘ش 

 2015( أُق ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣ذخً ُٔذ٘ظ٢ 750( ٝ)٤ِٓ250ٕٞ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً، ربٟخكش )

 ػ٠ِ حُظٞح٢ُ. 2016ٝ

)ٚوشدعننزبْ( ِننٓ اٌعننشاق  2016( ١ٍِننْٛ ثش١ِننً ١ِٛ٠ننبً إمننبفخ جذ٠ننذح فننٟ 1,3)

كذ٢ ٓذ٘ش  4,25( ٤ِٓذٕٞ ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً، )أ١ ٤ُ5,55ٜذزق حُٔـٔذٞع ) ٚإ٠شاْ فمو 

 (.2016ك٢ ٜٗخ٣ش ٓ٘ش  1,3)  2015

كٔذذظٌٕٞ حُذذَهْ حُٔذذخرن ٓطَٝكذذخً ٓ٘ذذٚ ح٣ُِذذخىس  2016أٓذذخ "حُظؤذذش" كذذ٢ ٜٗخ٣ذذش 

 ( ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً:1,6ٝحُزخُـش ) 2016حُٔظٞهؼش ُِطِذ ك٢ 

١ٍِننْٛ ثش١ِننً ١ِٛ٠ننبً(   3,950=  1,60 – 5,55٘ننٟ ) 2016ٌننزا اٌزخّننخ فننٟ ٔٙب٠ننخ 

 .2016ٚ 2015ٌٚٙزا ال ٠زٛلع أٞ رحغٓ فٟ األععبس ٌغٕزٟ 

، ٝٓ٘ؤهٌ أ٠٣ذخً ح٣ُِذخىحص كذ٢ 2016ُٝ٘ٔظَٔ َُٟ٘ ٓخًح ٓٞف ٣ليع رؼي ٓ٘ش 

طٜي٣َ حُؼَحم )ٓخ ػيح ًَىٓظخٕ(، ًَٝىٓظخٕ، ٝا٣ذَحٕ كوذ٢. ٝٓذ٘لظَٝ ػذيّ ٝؿذٞى 

، ٝطو٤ِذَ اٗظخؿذٚ طذي٣ٍـ٤خً اُذ٠ ٜٗخ٣ذش 2017حُذ٘ل٢ حُٜذو١َ كذ٢ ٣ُخىس ك٢ حُؼَٝ ٓذٖ 

 . ٓظٌٕٞ ح٣ُِخىس ك٢ حُؼَٝ ًٔخ 2019:٢ِ٣ٓ٘ش 
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ٓذذذذٖ طٜذذذذي٣َ  2019-٣ُ2017ذذذذخىس حُٔذذذذ٘ٞحص ٤ِٓذذذذٕٞ ر٤َٓذذذذَ ٤ٓٞ٣ذذذذخ  1,550 -

 (.5حُلٌٞٓش ح٫طلخى٣ش، ًٔخ ٓز٤ٖ ك٢ حُـيٍٝ ٍهْ )

، 2019-٣ُ2017ذذخىس كذذ٢ ٛذذخىٍحص ح٩هِذذ٤ْ رذذ٤ٖ ٤ِٓذذٕٞ ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣ذذخ  0,500 -

آه٣ٌٖ ر٘ظَ ح٫ػظزخٍ ط٣َٜلخص ٣َُٝ حُٔٞحٍى حُطز٤ؼ٤ش ُ٪ه٤ِْ ٝحُظ٢ طزذ٤ٖ إٔ 

. 2020-2019( ٤ِٓذذٕٞ ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣ذذخً كذذ٢ ٓذذ٘ش 2طٜذذي٣َ ح٩هِذذ٤ْ ٤ٜٓذذَ اُذذ٠ )

( ٤ِٓذذٕٞ ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣ذذخً 1,5ٝٛ٘ذذخ حكظَٛذذ٘خ إٔ حُظٜذذي٣َ حُٔٔذذظوَ ٤ٜٓذذَ اُذذ٠ )

 .2019رٜ٘خ٣ش 

، ُظٜذَ 2019-2017ٛذخىٍحص ا٣ذَحٕ ٣ُذخىس كذ٢ ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خ  0,750 -

 ( ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً.2,750ٛخىٍحطٜخ ا٠ُ )

ٚثزٌه ع١جٍط ِ ّٛع اٌض٠بدح فٟ اٌعشك ِٓ لجً اٌعشاق )ٚإل١ٍُ وشدعزبْ( 

 .2016  ِمبسٔخ ثٕٙب٠خ ١ٍِ2019ْٛ ثش١ًِ ١ِٛ٠ب فٟ ٔٙب٠خ  2800ٚإ٠شاْ 

( 6حُـذيٍٝ ٍهذْ )ُٝٞ حكظَٟ٘خ ح٣ُِخىس ك٢ حُطِذ حُؼخ٢ُٔ ػ٠ِ حُذ٘ل٢، ًٔذخ كذ٢ 

 ، ًٝٔخ ٣ؤط2020:٢ٝا٠ُ ٜٗخ٣ش  2017أىٗخٙ، ٖٓ 

 (6جذٚي سلُ )

 اٌض٠بدح فٟ اٌطٍت اٌعبٌّٟ

 ً  ١ٍِْٛ ثش١ًِ ١ِٛ٠ب

2017 2018 2019 2020 

1,800 2,000 2,300 2,500 

 

( 6,1ٓويحٍ ) 2019-2017ٝرٌح ٤ٓزِؾ ٓـٔٞع ح٣ُِخىس ك٢ حُطِذ حُؼخ٢ُٔ ر٤ٖ 

 ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً.

، ٝهيٍٛخ 2016ظٔز٘خ "طؤش" ك٢ حُٔٞم حُ٘لط٢ حُؼخ٢ُٔ ك٢ أٝحهَ ٓ٘ش ُوي حك

( ٤ِٓذذٕٞ ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣ذذخً. ٠٣ذذخف ا٤ُٜذذخ ٣ُذذخىس ٓوذذيٍس كذذ٢ حُؼذذَٝ حُ٘لطذذ٢ رذذ٤ٖ 3,950)
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( ٤ِٓذٕٞ ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً، )ًٔذخ ٓزذ٤ٖ أػذ٬ٙ(، ُٜ٘ذَ 2,8، ٝحُزخُـش )2019ٝا٠ُ  2017

ٕ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً ٣ُذخىس كذ٢ حُطِذذ ( 6,1ٞ٤ِٓ( ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً، ٓوخرَ )6,750ا٠ُ )

 .2019ا٠ُ ٜٗخ٣ش  2017ٖٓ 

  ٚعننزىْٛ فننٟ 2020ٚثٙننزا ٔننشٜ أْ اٌفننبئل "اٌزخّننخ" عننزّزذ إٌننٝ عننٕخ 

 :2020ثذا٠خ 

 أٌف ثش١ًِ ١ِٛ٠بً. 650=  6,100 – 6,750

إ حٗولذخٝ ح٧ٓذذؼخٍ ًذخٕ رٔذذزذ "حُظؤذذش" كذ٢ حُٔذذٞم حُ٘لطذ٢، ُٝذذ٤ْ ُٔذذزذ 

، 2015طوخٍد ؿيحً حُظؤش حُٔٞؿذٞىس كذ٢  ٢2016 آهَ. َٟٝٗ ٓٔخ ٓزن، إٔ حُظؤش ك

 2015ػذٖ أٓذؼخٍ حَُرذغ ح٧ه٤ذَ ٓذٖ  2016ٌُٜح كٖٔ ٣ظٞهغ ظٍٜٞ طلٖٔ كذ٢ أٓذؼخٍ 

، ٌُٝذٖ ػ٘ذي ًُذي 2020كٜٞ ٝحْٛ. اٟخكش ا٠ُ ًُي َٟٗ إٔ حُظؤش ٓظَٔٔ اُذ٠ أٝحثذَ 

 2016( ٤ِٓذذٕٞ ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣ذذخً كوذذ٢، رذذي٫ً ػذذٖ حُظؤذذش كذذ٢ ٜٗخ٣ذذش 0,65ٓذذظٌٕٞ رلذذيٝى )

 ( ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً.3,950( ٤ِٕٓٞ، )4ٝحُزخُـش كٞح٢ُ )

، ٝحُٜ٘ذذق ح٧ٍٝ ٓذذٖ 2019هذذي ٣ظٞهذذغ طلٔذذٖ ١ل٤ذذق كذذ٢ أٓذذؼخٍ حُذذ٘ل٢ كذذ٢ 

 2016ٝ 2015، ٧ٕ حُلخثٞ/حُظؤذذش ٓذذ٤ظَحؿغ ػذذٖ أٍهخٓذذٚ حُؼخ٤ُذذش ؿذذيحً كذذ٢ 2020

 .2017ٝأ٠٣خً 

ٛذٞ ٗظ٤ـذش ٗئًي ٛ٘خ َٓس أهَٟ، إٔ ٓخ ػَٟ٘خٙ أػ٬ٙ ٣زذ٤ٖ إٔ حُٟٞذغ حُلذخ٢ُ 

ٓلخُٝش ًَ ىُٝش حُظٞٓغ ك٢ اٗظخؿٜخ حُ٘لط٢، ُِلٍٜٞ ػِذ٠ "ػخثذيحص أػِذ٠"!!، ٝٛذٞ 

٣َ١ن هخ١ت ٝكخَٗ، ٝإ "حُٔٞم حُ٘لط٢" ٫ طلَ ٌِٓ٘ظٚ ك٢ حٗظظخٍ ٓذ٘ٞحص ػي٣ذيس 

ُلٜذٍٞ "طذٞحُٕ كذذ٢ حُؼذَٝ ٝحُطِذذ" ًُٝذذي رذخَُؿٞع اُذ٠ ٓلٜذذّٞ إٔ حُٔذٞم ٣لذذَ 

 80ُظ٢ ٣ٔظلوٜخ حُ٘ل٢ )ٝٗلٖ ٗظليع ٛ٘خ ػذٖ ٓ٘خًِٚ ر٘لٔٚ!!، َُِؿٞع ا٠ُ ح٧ٓؼخٍ ح

. ٌُٝذٖ حُلذَ ٣ٌٔذٖ كذ٢ إٔ طظوذٌ حُذيٍٝ حُٜٔذيٍس أٝ 2020ى٫ٍٝ كؤػ٠ِ( كذ٢ أٝحهذَ 

( ى٫ٍٝحً 70هٔذذٔخً ٜٓذذْ ٜٓ٘ذذخ اؿذذَحءحص حٓذذظؼ٘خث٤ش، ُظٔذذظط٤غ إٔ طٜذذَ رخ٧ٓذذؼخٍ اُذذ٠ )

ع ، ٛذٌح ُذٞ حطوذٌص طِذي ح٩ؿذَحءحص، ٝٛذٞ ٓذخ ٓذ٘ظلي2016ُِز٤ََٓ حُٞحكي كذ٢ ريح٣ذش 

 ػ٘ٚ ك٢ كَٜ ٫كن ٖٓ ٌٛٙ حُيٍحٓش.
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إ ٓخ ًًَطٚ ٓذخروخً ٓذٖ حٓذظَٔحٍ طذي٢ٗ ح٧ٓذؼخٍ ٝكذن حُظٞهؼذخص حُٔز٤٘ذش أػذ٬ٙ، 

ًخٕ هي طَٞٛ ا٤ُٚ ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ ك٢ ٗظخثؾ ٓ٘خرٜش، ًُٝي كذ٢ طو٣َذَ ٛذيٍ كذ٢ 

2015حُٜ٘ذذق حُؼذذخ٢ٗ ٓذذٖ ط٘ذذ٣َٖ ح٧ٍٝ 
(19)

. ٣ظٞهذذغ إٔ ػـذذِ ٤ِٓح٤ٗذذخص ىٍٝ حُوِذذ٤ؾ 

ـخُٝ ط٤َُٕٞ ى٫ٍٝ ه٬ٍ هٔذْ ٓذ٘ٞحص رٔذزذ حٗولذخٝ أٓذؼخٍ حُذ٘ل٢، ٝإ ٓٞف ٣ظ

رِذيحٕ حُ٘ذَم ح٧ٝٓذذ٢ حُٜٔذيٍس ُِذذ٘ل٢ هذي هٔذذَص كذ٢ حُؼذذخّ حُلذخ٢ُ ٝكذذيٙ ٓذخ ٣وذذخٍد 

( ٤ِٓخٍ ى٫ٍٝحً رٔزذ حٗولخٝ ح٧ٓؼخٍ. ٣ٝظٞهغ حُظو٣ََ إٔ ٣زِؾ حُؼـِ ٌٛح حُؼخّ 360)

ٜذذْ إٔ حُٜذذ٘يٝم ٣ٜ٘ذذق ىٍٝ %. ٝح13ُٔكذذ٢ ىٍٝ ٓـِذذْ حُظؼذذخٕٝ حُو٤ِـذذ٢ كذذٞح٢ُ 

حُو٤ِؾ حُ٘لط٤ش "حُـ٤٘ش" رظول٤ٞ ح٩ٗلخم ٝط٣ٞ٘غ حُيهَ ُٔٞحؿٜش حُؼـِ حُٔخ٢ُ حُٔظٞهغ 

ٝ"حُظ٤ٌق ُِٞحهغ حُـي٣ي حُٔظؼِن رخٓظَٔحٍ حٗولخٝ أٓؼخٍ حُ٘ل٢"!!، ٝٛٞ ٣ظليع ػذٖ 

"حُٔ٘ٞحص حُؤٔش حُوخىٓش"
(19)

. 

ُـ٤٘ش، ك٤خ طَٟ ٓخًح ٤ٓليع ٌٛح ٓخ ٣ظٞهغ ُٚ إٔ ٣ليع ك٢ ىٍٝ حُو٤ِؾ حُؼَر٢ ح

ُِؼذذَحم ٝٛذذٞ كذذ٢ أٓذذْ حُلخؿذذش ٧ٓذذٞحٍ ٣لذذخٍد رٜذذخ ح٩ٍٛذذخد ٣ٝلذذٍَ أٍحٟذذ٤ٚ ٓذذٖ 

 ىحػٖ!!.

 ط. ً٘ اٌغعٛد٠خ ٟ٘ اٌمبهشح فٟ رحش٠ه األععبس؟

٫ ٗذذي ٓذذٖ إٔ ح٧ٓذذٞحم حُ٘لط٤ذذش حُؼخ٤ُٔذذش طظطِذذغ ىحثٔذذخً ٗلذذٞ اٗظذذخؽ حُٔذذؼٞى٣ش 

ٗظخؿٜذخ حُٔئٗذَ ح٧ٍٝ ُظٞهؼذخص ح٧ٓذؼخٍ، ُٔؼَكش ٓآٍ ح٧ٓؼخٍ حُؼخ٤ُٔش ُِ٘ل٢، ٝطؼظزَ ا

ك٢ٜ هخ١َس طل٣َي ح٧ٓؼخٍ ٛز١ٞخً أٝ ٛؼٞىحً. كوي ًخٗض حُوخ١َس حُظ٢ أىص ا٠ُ ح٤ٜٗخٍ 

، رذذبؿَحم حُٔذذٞم ٫ٝ طذذِحٍ ًذذٌُي. كٜذذ٢ طٔذذخٗغ ٝر٘ذذيس ٓذذٖ 2014ح٧ٓذذؼخٍ كذذ٢ أٝحٓذذ٢ 

ٍ طو٤ِذذَ "حُظؤذذش" حُلخ٤ُذذش كذذ٢ حُٔذذٞم حُ٘لط٤ذذش، ػِذذ٠ حُذذَؿْ ٓذذٖ حهظ٘ذذخع ؿ٤ٔذذغ حُذذيٝ

حُٜٔيٍس ح٥ٕ ٖٓ إٔ ٌٛٙ "حُظؤش" ٢ٛ ٓزذ ح٤ٜٗ٫خٍ. كل٢ حُٞهض حُلخَٟ ٛذ٢ حُظذ٢ 

طٔذذظط٤غ طل٣َذذي ح٧ٓذذؼخٍ ٗلذذٞ ح٫ٍطلذذخع. ٝٓذذ٘٘خهٖ ٛذذٌح كذذ٢ كٜذذَ ٫كذذن ٓذذٖ ٛذذٌٙ 

حُيٍحٓش، ٌُٖٝ َٛ طٞؿي آٌخ٤ٗذش رظؼذي٣َ ح٧ٓذؼخٍ رٔؼذٍِ ػذٖ حُٔذؼٞى٣ش، ٝٛذَ ٣ٌظذذ 

 ُٔؼَ ٌٛح حُظل٣َي حُ٘ـخف؟
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" ح٫هظٜذذذذخى٣ش ح٤ًَ٤ٓ٧ذذذذش ٢CNBC إ رذذذذ٢ ٓذذذذ٢ ُوذذذذي أًذذذذيص ٓلطذذذذش "ٓذذذذ

حُٔظوٜٜذذش ٗوذذ٬ً ػذذٖ ًٝخُذذش "ىحٝؿ٘ذذِ"، كذذ٢ أٝحهذذَ طٔذذُٞ حُٔخٟذذ٢، إٔ حُٔذذؼٞى٣ش 

طوط٢ ُظولذ٤ٞ اٗظخؿٜذخ حُ٘لطذ٢ حػظزذخٍحً ٓذٖ أ٣ِذٍٞ حُٔوزذَ
(13)

. ٝطوذٍٞ ٛذل٤لش "ٍأ١ 

 : "إٔ ٛذٌٙ حُوطذٞس طؼٌذْ طَحؿؼذخً ٓذؼٞى٣خً ػذٖ-حُظ٢ ٗوِذض حُوزذَ–ح٤ُّٞ" ح٩ٌُظ٤َٗٝش 

٤ٓخٓش طز٘ظٜخ ٓطِغ ٌٛح حُؼخّ رؼيّ طول٤ٞ اٗظخؽ أٝري ػٖ ػ٬ػ٤ٖ ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣ذخً، 

كذذ٢ ا١ذذخٍ هطذذش ُولذذٞ ح٧ٓذذؼخٍ ٩ُلذذخم ٟذذٍَ رخ٫هظٜذذخى٣ٖ ح٣٩َحٗذذ٢ ٝحَُٝٓذذ٢، 

ٝاك٬ّ حًَُ٘خص حُظ٢ ط٘ظؾ حُ٘ل٢ حُٜو١َ، هخٛش ك٢ أ٤ًَٓذخ، ٝحُٔؼذَٝف رظٌذخ٤ُق 

 اٗظخؿٚ حُؼخ٤ُش".

حُٔذؼٞى٣ش رذٌُي ػ٘ذيٓخ هذَأص حُوزذَ كذ٢ ك٤٘ذٚ، ك٤ذغ ٫ ٝهي حٓذظزؼيص إٔ طوذّٞ 

طٞؿذذذي ٓئٗذذذَحص ُظزذذذي٣َ حُٔذذذؼٞى٣ش ُوططٜذذذخ كذذذ٢ ٓلخٍرذذذش ا٣ذذذَحٕ ٍٝٝٓذذذ٤خ ٝحُؼذذذَحم 

( ٤ِٓذٕٞ ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً، ًٔذخ ًًَٗذخ ٓذخروخً. ٝطٔذظَٔ 31حهظٜخى٣خً، ٝطـخُٝ اٗظخؽ أٝرذي )

ٍٝٓذ٢ طزِذٍٞ حُٜل٤لش ُظوٍٞ: "٫ٝ ٣ٔظزؼي إٔ طٌٕٞ ٌٛٙ حُوطٞس ٗظ٤ـش حطلخم ٓؼٞى١ 

أػ٘خء ٣ُذخٍس ح٤ٓ٧ذَ دمحم رذٖ ٓذِٔخٕ ُٝذ٢ ُٝذ٢ حُؼٜذي حُٔذؼٞى١، ٝحُٔٔذئٍٝ ػذٖ حُِٔذق 

ح٫هظٜخى١ حُ٘لط٢ ك٢ ر٬ىٙ، ٌُٔٞٓٞ هزَ ٗذ٣َٜٖ، ٝحُؼـذِ حٌُز٤ذَ كذ٢ ٤ِٓح٤ٗذش رذ٬ىٙ 

 ٤ِٓخٍ ى٫ٍٝحً". 150ح١ٌُ َٝٛ ا٠ُ 

كض إ ح٧ٓذذٞحم حُ٘لط٤ذذش ططِؼذذض اُذذ٠ ٛذذٌٙ ح٣ُِذذخٍس ٝحٗظظذذَص ٗظخثـٜذذخ، ٝٛذذخى

حٗولخٝ ٛخىٍحص حُٔؼٞى٣ش كذ٢ أ٣ذخٍ حُٔخٟذ٢، ٝطٞهؼذض إٔ ٣ُذخىس أٓذؼخٍ حُذ٘ل٢ ٛذ٢ 

"حَُٗٞس" حُظ٢ ٓظويٜٓخ حُٔؼٞى٣ش ا٠ُ ٤ٍٓٝخ ُظزي٣َ ٓٞحهلٜخ ٓذٖ حُ٘ذَم ح٧ٝٓذ٢. ٝإ 

"ٍٗٞس" َٗحء ح٧ِٓلش ح٤َُٓٝش، ٢ٛ "ٍٗذٞس" رٔذ٤طش ؿذيحً ٫ ٣ٌٔذٖ ٓوخٍٗظٜذخ ر٣ِذخىس 

٘ذٚ ٟٓٞذٞع "ٍٗذٞس" ح٧ٓذِلش ٧ٕ ح٤ٓ٧ذَ دمحم رذٖ ح٧ٓؼخٍ حُ٘لط٤ذش، ُٝوذي أػ٤ذَ كذ٢ ك٤

ٓذذِٔخٕ ٛذذٞ أ٠٣ذذخً حُٔٔذذئٍٝ ػذذٖ ِٓذذق ح٧ٓذذِلش أ٠٣ذذخً رٜذذلظٚ ٣ُٝذذَحً ُِذذيكخع. كذذ٢ ًذذَ 

ح٧كٞحٍ ُْ طَٔ ح٧ٍٓٞ ػ٠ِ ٓخ ط٘ظ٢ٜ حُٔؼٞى٣ش، ٝرو٢ حُٔٞهذق حَُٝٓذ٢ ٓذٖ أكذيحع 

ٓذذٖ  حُ٘ذَم ح٧ٝٓذ٢ ًٔذخ ٛذٞ، ٝكذ٢ حُٞحهذغ حُىحى طٜذِزخً كذ٢ كٔخ٣ذش حُلٌٞٓذش حُٔذ٣ٍٞش
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حُٔـٔٞػذخص ح٩ٍٛخر٤ذش حُظذذ٢ ػِٔذض ػِذذ٠ طذي٤َٓ ٓذذ٣ٍٞخ رظؤ٤٣ذي ٝىػذذْ هطذَ ٝحُٔذذؼٞى٣ش 

 ٝط٤ًَخ.

ُوذذي ظٜذذَ ٫كوذذخً إٔ طولذذ٤ٞ حُٔذذؼٞى٣ش ُٜذذخىٍحطٜخ ٓذذٖ حُذذ٘ل٢ حُوذذخّ كذذ٢ أ٣ذذخٍ 

، ٝٛٞ أَٓ ٣ليع ٧ٍٝ َٓس ٌٓ٘ هٔٔش أَٜٗ، ُْ ٣ٌٖ طول٠٤خً كؼ٤ِخً، ٝاٗٔخ أَٓحً 2015

غ حُذ٘ل٢ حُوذخّ كٔذذ ٓظطِزذخص حُطخهذش ٝطٜذي٣َ حُٔ٘ظـذخص ٓؼٞى٣خً ىحه٤ِخً، ٣ظؼِن رظ٣ُٞ

حُ٘لط٤ش ك٢ حُٔؼٞى٣ش
(12)

. 

إ حُٜز١ٞ ك٢ طٜي٣َ حُ٘ل٢ حُٔؼٞى١ ًخٕ هي َٛكض رٚ حُٔؼٞى٣ش ٗلٔذٜخ اُذ٠ 

حُٔزخىٍس حُٔ٘ظًَش ُٔؼِٞٓخص حُ٘ل٢"،  Joint Oil Data Initiative JODIٓ٘ظٔش "

حُؼخ٤ُٔذش حُٔؼَٝكذش. ٝٓذخ أػِ٘ذذض ٝػذيى ٓذٖ ٓ٘ظٔذذخص حُطخهذش  IEAٝحُظذ٢ ط٠ذْ أٝرذي ٝ

 ٛٞ حُظخ٢ُ: 2015ػ٘ٚ حُٔؼٞى٣ش َُٜ٘ أ٣خٍ 

 ً  ١ٍِْٛ ثش١ًِ ١ِٛ٠ب

 ح٩ٗظخؽ َُٜ٘ أ٣خٍ، ٝٛٞ أػ٠ِ رو٤َِ ٖٓ َٜٗ ٤ٗٔخٕ. 10,333 -

( ٤ِٓذذٕٞ 7,737حُظٜذذي٣َ كذذ٢ أ٣ذذخٍ ٓوخٍٗذذش رخُظٜذذي٣َ ٤ُ٘ٔذذخٕ ٝحُزذذخُؾ ) 6,935 -

 ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً.

( ٤ِٓذذٕٞ ر٤َٓذذَ 2,2ر٤٘ٔذذخٕ ٝحُزذذخُؾ ) حُظ٣ٌَذذَ حُٔلِذذ٢ ُِذذ٘ل٢ ٓوخٍٗذذش 2,400 -

 %.٤ٓٞ٣20خً، ٝأػ٠ِ ٖٓ ط٣ٌََ حُؼخّ حُٔخ٢ٟ ك٢ أ٣خٍ رلٞح٢ُ 

( ٤ِٓذٕٞ ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذذخً 0,358حُلذَم حُٔزخٗذَ ًٞهذٞى، ٓوخٍٗذذش ر٤ٌٔذش ) 0,677 -

 ك٢ ٤ٗٔخٕ. ٤ًٔٝش حُلَم هي طٌٕٞ أًؼَ.

ٖ ( ٤ِٓذذذٕٞ ر٤َٓذذذَ ٤ٓٞ٣ذذذخً ًٛذذذذ اُذذذ٠ حُوذذذ0,321٣ِحُٔـٔذذذٞع ٝحُزو٤ذذذش ) 10,012

)رخ٩ٟخكش ا٠ُ حُلَم ًٞهٞى(. ُِٝٔؼٞى٣ش آٌخ٤ٗخص ًز٤َس ؿذيحً ُِوذِٕ، ٓذٞحء كذ٢ 

( ٤ِٓذٕٞ ر٤َٓذَ 300حُلوٍٞ أٝ حُٔٞحٗت أٝ حُٜٔخك٢، ٝط٣ِذي حُٔذؼش حُو٤ِٗذش ػذٖ )

 طـ٘زخً ٣٧ش ٓ٘خًَ هي طؼ٤ن ح٩ٗظخؽ ٝحُظٜي٣َ.

٤ش" ٗٞى إٔ ٟٗٞق ٛ٘خ إٔ أٍهخّ ح٩ٗظخؽ ٝحُظٜذي٣َ أػذ٬ٙ، ٛذ٢ ح٧ٍهذخّ "حَُٓذٔ

ُِٔذذؼٞى٣ش ٝإٔ حٌُؼ٤ذذَ ٓذذٖ حُٔؼِٞٓذذخص ط٘ذذ٤َ اُذذ٠ إٔ ح٩ٗظذذخؽ ٝحُظٜذذي٣َ حُٔؼِ٘ذذخٕ ٓذذٖ 
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حُٔذذؼٞى٣ش، ٛٔذذخ أهذذَ ٓذذٖ ح٧ٍهذذخّ حُلؼ٤ِذذش حُلو٤و٤ذذش، اً إ حُوذذيٍحص ح٩ٗظخؿ٤ذذش ُِٔذذؼٞى٣ش 

( ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً، ٝاٜٗخ ط٣ِذي كذ٢ اؿذَحم حُٔذٞم حُؼخ٤ُٔذش ٝر٤ٌٔذخص 11,7طوخٍد )

 ٫ طؼِٖ ػٜ٘خ.

، ٝحُذ١ٌ ٢2015 حُلي٣غ ػذٖ كخُذش ح٩ٗظذخؽ حُٔذؼٞى١ كذ٢ ٗذَٜ أ٣ذخٍ ُ٘ٔظَٔ ك

 أىٟ ا٠ُ ٣ُخىس أٓؼخٍ حُ٘ل٢.

 ،أىٟ طٞهق حٌُؼ٤َ ٓذٖ حُٜٔذخك٢ حُٜذ٤٘٤ش كذ٢ أ٣ذخٍ ٧ؿذَحٝ ح٩ىحٓذش حُٔذ٣ٞ٘ش

ا٠ُ حٗولخٝ حُظٜي٣َ حُٔؼٞى١ ٤ُِٜٖ ًٔخ إ حُٔؼش حُٔؼٞى٣ش كذ٢ ط٣ٌَذَ حُذ٘ل٢ طزِذؾ 

٬ُٓظ٬ٜى حُيحه٢ِ أٝ حُظٜي٣َ، ٌُٜٝح ػ٘يٓخ ٍكؼض  ( ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً، ٓٞحء2,9)

( ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً، كبٜٗخ ُحىص ٓذٖ طٜذي٣َ 2,4( ا٠ُ )2,2ٓؼيٍ ط٣ٌََ حُ٘ل٢ ٖٓ )

 حُٔ٘ظـخص حٌٍَُٔس ري٫ً ٖٓ طٜي٣َ حُ٘ل٢ حُوخّ.

)ح٤ًَ٤ٓ٧ذذش(: "إ حُٔذذؼٞى٣ش ٛذذ٢ أًزذذَ ٓٔذذظِٜي ُِذذ٘ل٢ كذذ٢ حُ٘ذذَم  EIAطوذذٍٞ 

، ٝٛٞ ٓذخ ٣ؼذخىٍ 2013( ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً ك٢ 2,9ٌِٜٕٞ )ح٢ٓٝ٧، كخُٔؼٞى٤٣ٖ ٣ٔظ

، ًُٝذذي رٔذذزذ حُ٘ٔذٞ حُٜذذ٘خػ٢ حُؼذذخ٢ُ ػ٘ذذيْٛ، 2000طو٣َزذخً ٟذذؼق حٓذذظ٬ًْٜٜ ُٔذ٘ش 

ٝىػذذْ أٓذذذؼخٍ حُذذذ٘ل٢. ٟٝذذذٖٔ ح٫ٓذذذظ٬ٜى حُذذذيحه٢ِ ٛذذذٞ كذذذَم حُذذذ٘ل٢ ٓزخٗذذذَس ُظ٤ُٞذذذي 

ُظ٤ُٞذذي  ؿ٤ذذَ ًذذخك٤٤ٖ fuel oilحٌَُٜرذذخء، ك٤ذذغ إ حُـذذخُ حُطز٤ؼذذ٢ ٝحُذذ٘ل٢ ح٧ٓذذٞى 

حٌَُٜرخء ٌُح طِـؤ حُٔؼٞى٣ش ُلَم حُ٘ل٢ حُوخّ"
(12)

. 

 2013-2009إ ٓؼيٍ حٓذظويحّ حُذ٘ل٢ حُوذخّ ًٞهذٞى ُٜذٌح حُـذَٝ رذ٤ٖ ٓذ٘ظ٢ 

( ٤ِٓذذٕٞ ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣ذذخً. ٣وذذَ ح٫ٓذذظ٬ٜى كذذ٢ كذذَم حُذذ٘ل٢ ًٞهذذٞى كذذ٢ 0,5رِذذؾ كذذٞح٢ُ )

َطلذغ اُذ٠ كذٞح٢ُ ( ٤ِٓذٕٞ ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً، ػذْ 0,3٣حُ٘ظخء ٤َُٜ ك٢ ًخٕٗٞ حُؼخ٢ٗ اُذ٠ )

أ٣ِذٍٞ )كذ٢ أٗذَٜ حُٜذ٤ق(، ٣ٜٝذَ -( ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣ذخً ًٔؼذيٍ رذ٤ٖ ك٣ِذَح0,7ٕ)

( ٤ِٓذٕٞ ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً، ٣ٝظٞهذغ إٔ ح٫ٓذظ٬ٜى ًذخٕ أًؼذَ ٓذٖ 0,9ك٢ آد اُذ٠ كذٞح٢ُ )

 .2015ًُي ك٢ ٤ٛق 

(، ٤ًGWٌذذذخ ٝحص ) 58إ ط٤ُٞذذذي حٌَُٜرذذذخء كذذذ٢ حُٔذذذؼٞى٣ش ٣ٜذذذَ كخ٤ُذذذخً اُذذذ٠ 

. ٝإ ح٫ٓذذظ٬ٜى حُذذيحه٢ِ حُلؼِذذ٢ 120GWاُذذ٠  2032كذذ٢ ٝٓوطذذ٢ ُٜذذخ إٔ طٜذذَ 
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( ٤ِٓذذذخٍ ٤ًِذذذٞ 232، ٝٝٛذذذَ اُذذذ٠ )2000ػذذذٖ ٓذذذ٘ش  2012ٌَُِٜرذذذخء ط٠ذذذخػق كذذذ٢ 

 (، ُٔي كخؿش حُويٓخص حُٔي٤ٗش ٝحُٜ٘خػ٤ش ٝحٍُِحػ٤ش ٝؿ٤َٛخ.kwhٝحص/ٓخػش )

طؼظزذذَ حُٔذذؼٞى٣ش هذذخْٓ ىُٝذذش كذذ٢ اٗظذذخؽ حُـذذخُ، ٝٛذذٞ حُـذذخُ حُٜٔذذخكذ ٩ٗظذذخؽ 

خُ حُٔٔذذذذذظؼَٔ كؼ٤ِذذذذذخً ٫ ٣ٌلذذذذ٢ ُظ٤ُٞذذذذذي حٌَُٜرذذذذذخء ٝحُٜذذذذذ٘خػش حُٜخثِذذذذذش حُذذذذ٘ل٢. ٝحُـذذذذذ

ُِزظ٤ٔ٤ًَٝخ٣ٝذذخص. ٝحُٔذذؼٞى٣ش طلذذَم حُـذذخُ ٛذذيٍحً، ٝٛذذٞ أٓذذَ ٫ ٣ٌٔذذٖ طلٔذذ٤َٙ. اً إ 

( 10، أ١ كذذذٞح٢ُ )2013( ط٤َُذذذٕٞ هذذذيّ ٌٓؼذذذذ كذذذ٢ ٓذذذ٘ش 3,6حُٔذذذؼٞى٣ش حٓذذذظٌِٜض )

حُٜٔذذخكذ حُٔ٘ذذظؾ % ٓذذٖ حُـذذخُ ٤ِٓ70ذذخٍحص هذذيّ ٌٓؼذذذ ٤ٓٞ٣ذذخً، ٝحُذذ١ٌ ٣ٔؼذذَ كذذٞح٢ُ 

ُي٣ٜخ. ٌُٜٝح طؼظزَ حُٔؼٞى٣ش ٖٓ حُزِيحٕ حُظ٢ طلَم حُـخُ حُطز٤ؼ٢ ٛيٍحً، كٔذ طو٣َذَ 

 ُِز٘ي حُي٢ُٝ.

 offshoreٝٛ٘خى هططخً ُِٔؼٞى٣ش ُظط٣َٞ كوِذ٤ٖ ؿذخ٤٣ُٖ كذ٢ ح٤ُٔذخٙ حُزل٣َذش 

ً –( ٓؤذن ٤ٓٞ٣ذخً ٩2500ٗظخؽ حُـخُ رطخهذش ) . ٝحُٔذئحٍ حُذ١ٌ -٤ِٓذٕٞ هذيّ ٌٓؼذذ ٤ٓٞ٣ذخ

ف ٗلٔذذٚ ىحثٔذذخً ُٔذذخًح ٫ طظوذذٌ حُٔذذؼٞى٣ش ح٩ؿذذَحءحص ح٬ُُٓذذش ٣٩وذذخف كذذَم حُـذذخُ ٣طذذَ

حُٜٔخكذ ٛيٍحً، ٝحٓظ٤َحى حُـخُ حُطز٤ؼ٢ ُٔي رو٤ش كخؿخطٜخ ٖٓ حُطخهش رذي٫ً ٓذٖ كذَم 

 حُ٘ل٢ حُوخّ.

ٌٛح ٝرٔزذ حٍطلخع ٤ًٔخص كَم حُذ٘ل٢ حُوذخّ ٧ؿذَحٝ ط٤ُٞذي حٌَُٜرذخء، ُٝٔذي 

س ٌَُِٜرخء، كبٕ حُٔذؼٞى٣ش طٔذ٤َ كذ٢ هطذ٢ ٩ٗ٘ذخء ٓلطذخص حُلخؿش حُٔٔظوز٤ِش حُٔظِح٣ي

(، ٝٓلطذذذش ٣ٝٞٗذذذش ُظ٤ُٞذذذي حٌَُٜرذذذخء رٔذذذؼش 41GWًَٜرذذذخء ٗٔٔذذذ٤ش رٔذذذؼش طؼذذذخىٍ )

(18GW(ٝ ،)4GW ٓذذذٖ ٜٓذذذخىٍ أهذذذَٟ ٓذذذٖ حُطخهذذذش حُٔظـذذذيىس )renewable 

energy
(12)

. 

، ٢ٛٝ طلَٔ ػخُغ أًزَ حكظ٤ذخ٢١ ٗوذي١ ػذخ٢ُٔ 2015ُوي ىهِض حُٔؼٞى٣ش ػخّ 

( ٤ِٓخٍ ى٫ٍٝ، رؼي حكظ٤خ٤١خص ح٤ُٜٖ ٝح٤ُخرذخٕ. أٓذخ ح٫كظ٤خ٤١ذخص حُ٘وي٣ذش 776,7)٣زِؾ 

ُِيٍٝ حُو٤ِـ٤ش ح٧هَٟ ك٢ٜ ه٤ِِش ؿيحً ٓوخٍٗش رخُٔؼٞى٣ش، ٫ٝ طٞؿي أ١ ىُٝذش ك٤ٜذخ طوذغ 

ىُٝذذش كذذ٢ حُؼذذخُْ، آهَٛذذخ حُذذيٗٔخٍى ٝحُزخُـذذش حكظ٤خ٤١خطٜذذخ  20ٟذذٖٔ حكظ٤خ٤١ذذخص أػِذذ٠ 

ٍحً ٤ِٓخٍ ى٫ٝ 84حُ٘وي٣ش كٞح٢ُ 
(2)

. 
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ًٝذذخٕ ٓذذٖ حٌُٔٔذذٖ إٔ طٌذذٕٞ حكظ٤خ٤١ذذخص حُٔذذؼٞى٣ش أػِذذ٠ رٌؼ٤ذذَ، ُذذ٫ٞ ه٤خٜٓذذخ 

رَ٘حء ح٧ِٓلش رٍٜٞس ٓٔذظَٔس، )ٝٗلذٖ ٗظلذيع ػذٖ حُٔذ٘ٞحص حُو٤ِِذش حُلخثظذش، ُٝذ٤ْ 

ػذذٖ حَُرذذغ ح٧ه٤ذذَ ٓذذٖ حُوذذَٕ حُٔخٟذذ٢ ٝحُذذ١ٌ ًخٗذذض ك٤ذذٚ حُٔذذؼٞى٣ش حُٔٔذذٍٞ حُذذَث٤ْ 

س ٓزخٗذذَس أٝ ؿ٤ذذَ ٓزخٗذذَس(. رل٤ذذغ ُِلذذَٝد ح٤ًَ٤ٓ٧ذذش كذذ٢ حُ٘ذذَم ح٧ٝٓذذ٢، رٜذذٍٞ

( كٔذ ٓذخ 2015)ػٖ ػخّ  2014% ك٢ 17حٍطلغ ح٩ٗلخم حُؼ١ٌَٔ ُِٔؼٞى٣ش ر٘ٔزش 

هخُٚ أكيع طو٣ََ ُِٔؼٜي حُي٢ُٝ ٧رلخع حُٔذ٬ّ كذ٢ ٓذظًُْٜٞٞ
(17)

. ٝهذخٍ ٛذٌح حُظو٣َذَ 

( ٤ِٓذذخٍ ى٫ٍٝ. 80رِـذذض ) 2014إٔ ه٤ٔذذش ٤ِٓح٤ٗذذش حُظٔذذِق حُٔذذؼٞى١ ح٩ؿٔخ٤ُذذش ُٔذذ٘ش 

غ حُٔؼٜي ٌٛٙ ح٣ُِخىس حٌُز٤َس، ا٠ُ حَُٜحػخص ك٢ حَُ٘م ح٧ٝٓذ٢، اً طؼظزذَ ٛذٌٙ ٝأٍؿ

، 2014ح٣ُِخىس رؤٜٗخ ح٧ًزَ ٖٓ ٗٞػٜخ ك٢ حُؼخُْ. ٤ُظًٌَ حُوخٍة رؤٗ٘خ ٗظلذيع ػذٖ ػذخّ 

ك٤غ ُْ طيهَ حُٔذؼٞى٣ش "أؿ٘ذ٠ ىُٝذش كذ٢ حُؼذخُْ" رؼذي كذ٢ كَرٜذخ حُٔذيَٓس ٟذي حُذ٤ٖٔ 

٤ٔغ حُز٠٘ حُظلظ٤ذش ُٜذٌح حُزِذي حُؼَرذ٢ حُـذخٍ، كذ٢ كِٔذش "أكوَ ىُٝش ك٢ حُؼخُْ"، ُظيَٓ ؿ

"ػخٛلش حُلِّ" حُظ٢ ٠٠ٓ ٓزؼش أَٜٗ ػ٠ِ اػ٬ٜٗخ، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ هٍٞ حُٔذؼٞى٣ش 

إٔ حُلذذَد ُذذٖ ططذذٍٞ أًؼذذَ ٓذذٖ ٓذذزؼش أ٣ذذخّ، ٝٓذذ٤ظْ ه٬ُٜذذخ ح٤ٜٗذذخٍ حُٔوخٝٓذذش ح٤٘ٔ٤ُذذش 

َد!!. إ آذظَٔحٍ ُِلَد، ٝٗلٖ ح٥ٕ ك٢ ٜٗخ٣ش حَُٜ٘ حُٔخرغ ٖٓ ريثٜخ ُْٝ ط٘ظذٚ حُلذ

رخُٔذذ٬ف  2014ىػذذْ حُٔذذؼٞى٣ش ُِـٔخػذذخص حُٔٔذذِلش  كذذ٢ ٓذذ٣ٍٞخ ٝحُؼذذَحم كذذ٢ ػذذخّ 

كذذ٢ كذذَد ٓٔذذظَٔس كذذ٢ حُذذ٤ٖٔ ُذذٖ ط٘ظٜذذ٢ ٜٓ٘ذذخ ه٣َزذذخً،  2015ٝحُٔذذخٍ، ٝىهُٜٞذذخ كذذ٢ 

ٓذذ٤ئى١ حُذذ٠ ٣ُذذخىس حُ٘لوذذخص حُؼٔذذ٣ٌَش ًؼ٤ذذَحً ٛذذٌح حُؼذذخّ، ٝحُذذ١ٌ ٓذذ٤ئػَ كذذ٢ ٤ِٓح٤ٗظٜذذخ 

 حُلخ٤ُش ٝحُٔٔظوز٤ِش.

حٍ ح٥ٕ، ٓذذخ ٓذذيٟ طذذؤػ٤َ ًُذذي كذذ٢ ح٫هظٜذذخى حُٔذذؼٞى١ ػِذذ٠ ٟذذٞء طذذي٢ٗ ٝحُٔذذئ

ح٧ٓؼخٍ حُ٘لط٤ش، ٝح١ٌُ ًخٗض حُٔذؼٞى٣ش ٗلٔذٜخ ٓذززٚ ٝٓلًَذٚ ٝحٓذظَٔحٍٙ؟!. ُ٘لذخٍٝ 

 إٔ ِٗو٢ رؼٞ ح٠ُٞء ػ٠ِ ٌٛح ح٧َٓ.

ٓذذلزض ٓئٓٔذذش حُ٘وذذي حُؼَرذذ٢ حُٔذذؼٞى١ )حُز٘ذذي حًَُٔذذ١ِ حُٔذذؼٞى٣ش( هذذ٬ٍ 

( 70(، ٓذخ ٣ٜذَ اُذ٠ )2015ٌ٘ ٤ٗٔخٕ ا٠ُ أٝحهَ أ٣ِذٍٞ ح٧َٜٗ حُٔظش ح٧ه٤َس، )أ١ ٓ

٤ِٓخٍ ى٫ٍٝ ٖٓ ػَٝطٜخ حُٔٞىػش ُيٟ ٓوظِق حُٔئٓٔخص حُٔخ٤ُش كذ٢ حُؼذخُْ، كذ٢ ٓذ٤خم 
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حٌُِٔٔش ٤ُِٔطَس ػ٠ِ حُؼـِ حُٔخ٢ُ حُٔظ٘خ٢ٓ ك٢ ح٤ُِٔح٤ٗش، ٝط٣َٞٔ كَرٜذخ كذ٢ حُذ٤ٖٔ، 

28/9/2015كٔذذذ ٓوذذخٍ ٗ٘ذذَ ػِذذ٠ ٓٞهذذغ رِذذٞٓزَؽ كذذ٢ 
(18)

ٓوذذخٍ رِذذٞٓزَؽ  . ٝأٗذذخٍ

أ٠٣ذذخً اُذذ٠ إٔ ح٫كظ٤خ٤١ذذخص ٓذذٖ حُٔذذ٘يحص ح٧ؿ٘ز٤ذذش حُظذذ٢ طلذذظلع رٜذذخ حُٔذذِطش حُ٘وي٣ذذش 

( ٤ِٓذخٍ 661% ك٢ طُٔٞ ٖٓ حُؼخّ حُـخ١ٍ، ُظٜذَ اُذ٠ )10حُٔؼٞى٣ش، هي طيٗض ر٘لٞ 

 .2014( ٤ِٓخٍ ى٫ٍٝحً ك٢ آد 737ى٫ٍٝ ٫ًِٝٗ ػٖ )

" كذ٢ ٓوذخٍ The Economistٝك٢ ٤ٓخم ٓظَٜ ط٘ذ٤َ ٓـِذش "ح٣٩ٌٞٗٞٓٔذض 

اُذذذ٠ طٌزذذذي ٗذذذ٣َلش ٝحٓذذذؼش ٓذذذٖ "حُٔذذذؼٞى٤٣ٖ حُؼذذذخى٤٣ٖ" ٓذذذٖ  3/9/2015ٗ٘ذذذَطٚ كذذذ٢ 

حُٔذذٞح٤٘١ٖ هٔذذخٍس كذذ٢ ٓذذيهَحطْٜ كذذ٢ ٓذذٞم ح٧ٓذذْٜ حُٔل٤ِذذش، ح٧ٓذذَ حُذذ١ٌ أىٟ اُذذ٠ 

هٔخٍس ٓٔظَٔس ػ٠ِ ٓيٟ حُٔذ٘ش حُـخ٣ٍذش. ك٤ذغ حٗولذٞ ٓئٗذَ "حُظذيحٍٝ" حَُٔؿؼذ٢ 

ٓٞهغ رِذٞٓزَؽ . ٣ٝظٞهذغ ٛذ٘يٝم حُ٘وذي  % كٔذ ح٣٩ٌٞٗٞٓٔض ٗو٬ً ػ30ٖرؤًؼَ ٖٓ 

حُي٢ُٝ ك٢ طو٣ََ ط٘خُٝظٚ حُلخ٣٘خَٗ٘ طخ٣ِٔ، ك٢ ٓوذخٍ ٗ٘ذَطٚ كذ٢ ٗذَٜ أ٣ِذٍٞ، إٔ ٣ٜذَ 

% ٖٓ ٗخطـٜخ حُٔل20٢ِػـِ حُٔٞحُٗش حُٔؼٞى٣ش ك٢ حُؼخّ حُـخ١ٍ ا٠ُ 
(18)

. 

" ح٩هزذذخ١ٍ ح٤ٓ٧ًَذذ٢ حُٔظوٜذذٚ CNNٝكٔذذذ طو٣َذذَ ُٔٞهذذغ "ٓذذ٢ إ إ 

% كذ٢ حُؼذخّ 17كذبٕ حُٔذؼٞى٣ش ٍكؼذض ٓٞحُٗظٜذخ حُؼٔذ٣ٌَش ر٘لذٞ  ك٢ حُ٘ذئٕٝ حُٔخ٤ُذش،

% 80%، ٝطٌَ٘ ا٣َحىحص حُذ٘ل٢ 10حُٔخ٢ٟ، ُظزِؾ كٜظٜخ ٖٓ حُ٘خطؾ حُٔل٢ِ كٞح٢ُ 

ٓذذذٖ ٓـٔذذذَ ا٣ذذذَحىحص حُٔٞحُٗذذذش. ٣ٝ٘ذذذ٤َ حُظو٣َذذذَ اُذذذ٠ حُٔٔذذذظٟٞ حُؼذذذخ٢ُ ُِزطخُذذذش كذذذ٢ 

% ٓذ٣ٞ٘خً. 5ش ٣زِذؾ %، ٓغ ٗٔٞ ٗ٘ذ٢ ُِوذٟٞ حُؼخِٓذ40حُٔؼٞى٣ش، اً طزِؾ رطخُش حُ٘زخد 

٤٘٣َٝ حُظو٣ََ أ٠٣خً ا٠ُ "ا٬ٛكخص" حهظَكٜذخ ٛذ٘يٝم حُ٘وذي حُذي٢ُٝ ػِذ٠ حُٔذؼٞى٣ش 

طظ٠ذذٖٔ اُـذذخء حُذذيػْ ُٔذذؼَ ٓز٤ؼذذخص حُٔ٘ذذظوخص حُ٘لط٤ذذش كذذ٢ حُٔذذٞم حُٔل٤ِذذش، ٝطوِذذ٤ٚ 

ٍٝحطذ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُوطخع حُؼخّ، ٣ُٝخىس ًلخءس ح٫ٓظؼٔخٍحص، ٝط٤ٓٞغ ح٣٩َحىحص ؿ٤ذَ 

٣ذذن كذذَٝ ٟذذَحثذ ؿي٣ذذيس، أُٜٝذذخ ح٠ُذذ٣َزش ػِذذ٠ حُو٤ٔذذش ح٠ُٔذذخكش، حُ٘لط٤ذذش ػذذٖ ١َ

ٝح٠ُذذ٣َزش ػِذذ٠ حُؼوذذخٍحص. ٣ٝذذَٟ حُٜذذ٘يٝم كذذ٢ طو٣َذذَٙ، إٔ ٓذذٖ ٗذذؤٕ ػذذيّ ططز٤ذذن 

"ح٩ٛذذ٬كخص" إٔ ٣ظلذذٍٞ ٛذذخك٢ حُؼذذَٝس حُٔخ٤ُذذش ٌُِِٔٔذذش )أ١ حُٞىحثذذغ حُل٤ٌٓٞذذش رؼذذي 

2018ط٣َِ٘ حُي٣ٖ حُؼخّ(، ا٠ُ حُِٔز٤ش ك٢ ػخّ 
(18)

. 
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ك٢ ٓوذخٍ ٗ٘ذَٙ ٓٞهذغ  HSBCى١ ٓخ٣ٕٔٞ ٤ُِٝٔ، ك٢ َٜٓف ٣َٟٝ ح٫هظٜخ

، حػظٔذذخىحً ػِذذ٠ ٓلِِذذ٤ٖ، إٔ حٓذذظويحّ حُٔذذؼٞى٣ش حُٔظِح٣ذذي 28/9/2015رِذذٞٓزَؽ كذذ٢ 

٫كظ٤خ٤١خطٜخ حُ٘وي٣ش كذ٢ حُوذخٍؽ، ُـذَٝ طوِذ٤ٚ ػـذِ ٓٞحُٗظٜذخ، ٓذٖ ٗذؤٗٚ إٔ ٣ٜذيى 

ىٍ كذذ٢ طٜذذ٤٘لٜخ ح٩ثظٔذذخ٢ٗ. ًٔذذخ طلذذيػض ٛذذل٤لش كخ٣٘خٗ٘ذذَ طذذخ٣ِٔ كذذ٢ ػذذيىٛخ حُٜذذخ

( ٤ِٓذخٍ ى٫ٍٝ ٜٗخ٣ذش 27ػٖ هطذ٢ ٓذؼٞى٣ش ٩ٛذيحٍ ٓذ٘يحص ى٣ذٖ رو٤ٔذش ) 5/8/2015

حُؼخّ حُـخ١ٍ. ٝأػِ٘ذض حُٔذِطش حُ٘وي٣ذش حُٔذؼٞى٣ش كذ٢ طٔذُٞ حُٔخٟذ٢، ػذٖ اٛذيحٍ ٓذخ 

 .2007( ٤ِٓخٍحص ى٫ٍٝ ٖٓ ٓ٘يحص حُي٣ٖ حُيحه٢ِ َُِٔس ح٠ُٝ٧ ٌٓ٘ 4ه٤ٔظٚ )

، رلٔذذذ 2016ٛذذٌح اُذذ٠ ػذذخّ  ٝطٞهذذغ ٜٓذذَك٤ٕٞ إٔ ٣ٔظذذي رَٗذذخٓؾ ح٫ٓذذظيحٗش

ٛذذل٤لش حُلخ٣٘خٗ٘ذذَ طذذخ٣ِٔ ٗلٔذذٜخ، ٝط٘ذذ٤َ حُٜذذل٤لش اُذذ٠ اٛذذَحٍ حُٔذذؼٞى٣ش ػِذذ٠ ػذذيّ 

هلذذٞ ح٩ٗظذذخؽ حُ٘لطذذ٢ )ٝرخُظذذخ٢ُ اٗظذذخؽ ٗلذذ٢ رو٤ذذش ىٍٝ أٝرذذي(، ُِذذيكخع ػذذٖ كٜذذظٜخ 

حُ٘لط٤ذذش كذذ٢ ح٧ٓذذٞحم حُؼخ٤ُٔذذش، ٫ٝٓذذ٤ٔخ كذذ٢ ٓٞحؿٜذذش ٓ٘خكٔذذٜخ حُـي٣ذذي ٓ٘ظـذذ٢ حُذذ٘ل٢ 

 خص حُٔظليس!!!.حُٜو١َ ك٢ ح٣٫ُٞ

ٝطوذذٍٞ حُٜذذل٤لش أػذذ٬ٙ إ رَٗذذخٓؾ اٛذذيحٍ ٓذذ٘يحص حُذذي٣ٖ ٓذذ٤ـط٢ ؿذذِءحً ٓذذٖ 

ػـذِ حُٔٞحُٗذش، ٓٔذذظؼ٤يس طٜذ٣َلخً ُذذ٣َُٞ حُذ٘ل٢ حُٔذذؼٞى١، ػِذ٢ حُ٘ؼ٤ٔذذ٢ كذ٢ ًذذخٕٗٞ 

ح٧ٍٝ ٖٓ حُؼخّ حُٔخ٢ٟ، ك٤ٖ هذخٍ: "إ ػـذِ حُٔٞحُٗذش ٓذ٤ٌٕٞ أٓذَحً ٝحهؼذخً. ٗٔذظط٤غ 

٤خ٤١خط٘خ حُ٘وي٣ش، أٝ ٗٔظؼَٔ ؿِءحً ٜٓ٘خ"!!إٔ ٗوظَٝ حُٔخٍ، ٝإٔ ٗلظلع رخكظ
(18)

. 

ٝرخُلؼَ هخٓض ًٝخُش ٓظخٗيٍى أٗيرٍُٞ رظولذ٤ٞ حُظٜذ٤٘ق ح٩ثظٔذخ٢ٗ ُِٔذؼٞى٣ش 

، رؼذي إٔ حٍطلذغ حُؼـذِ كذ٢ ٓٞحُٗذش حٌُِٔٔذش. ُٝذْ طٔذظزؼي A+، ا٠ُ 31/10/2015ك٢ 

٤ٞ حُؼـذِ حًُٞخُش طول٠٤خً اٟخك٤خً ك٢ حُؼخ٤ٖٓ حُوخى٤ٖٓ، اًح ػـِص حٌُِٔٔذش ػذٖ طولذ

رٌَ٘ ًز٤َ ٝا٣وخف حٓظَٔحٍٙ ك٢ حُ٘ٔٞ. ٝهخُض حًُٞخُش إ حُؼـِ ك٢ ٓٞحُٗش حُٔذؼٞى٣ش 

%( كذذ٢ ػذذخّ 1,5%( ٓذذٖ حُ٘ذذخطؾ حُوذذ٢ٓٞ ح٩ؿٔذذخ٢ُ، ٓوخٍٗذذش رؼـذذِ هذذيٍٙ )16رِذذؾ )

 BBC، ًُٝذذذي رٔذذذزذ حُٜزذذذ١ٞ حُلذذذخى كذذذ٢ أٓذذذؼخٍ حُذذذ٘ل٢، ٝكذذذن )رذذذ٢ رذذذ٢ ٓذذذ٢ 2014

حُؼَر٢(
أ(-18)

ى١ ٝكٔذ حُـ)ر٢ رذ٢ ٓذ٢ حُؼَرذ٢( أ٠٣ذخً كذ٢ . ٝهخٍ ٣َُٝ حُٔخ٤ُش حُٔؼٞ
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، إ هَحٍ ًٝخُش ٓظخٗيٍى أٗيرٍُٞ طول٤ٞ حُظ٤ٜ٘ق ح٩ثظٔخ٢ٗ ُِٔذؼٞى٣ش 1/11/2015

أَٓ ؿ٤َ ٓزٍَ
د(-18)

. 

ٌٛح ٛٞ ٝحهغ حُٔؼٞى٣ش اػَ حٗولخٝ أٓؼخٍ حُ٘ل٢، ٝٛذ٢ حُيُٝذش ح٧ؿ٘ذ٠، ٝحُظذ٢ 

َ كخٍ ىُٝذش ح٩ٓذخٍحص ىهِض كَد ح٤ُٖٔ رَ٘حٓش ٝهٔٞس ٓظ٘خ٤ٛش، ٝٗظَى ُِوخٍة طوي٣

 ٣ٌَٗظٜخ حُلؼخُش ك٢ ٌٛٙ حُلَد.

ٌُٝذذٖ ٛذذَ ٛ٘ذذخى ٓذذزذ حهظٜذذخى١ ٣ذذيػٞ حُٔذذؼٞى٣ش ُذذيهٍٞ حُذذ٤ٖٔ ٣ٝذذيكؼٜخ اُذذ٠ 

اٛذذَحٍٛخ ػِذذ٠ ح٫ٓذذظَٔحٍ رذذخُلَد، ػِذذ٠ حُذذَؿْ ٓذذٖ إٔ ٓذذخ ػِٔظذذٚ كظذذ٠ ح٥ٕ، ٝرؼذذي 

ٓزؼش أَٜٗ، ٛذٞ كوذ٢ طذي٤َٓ ٗذخَٓ ُِذ٤ٖٔ ٝهظذَ ؿٔذخػ٢ ُ٘ذؼزٚ ٝأؿِذزْٜ ٓذٖ حُٔذي٤٤ٖٗ 

ُؼٍِ، ُْٝ طٔظطغ إٔ طلون أ٣ش ٗـخكخص حٓظَحط٤ـ٤ش. كَٜ ٛ٘خى ٓزذ هل٢ ؿ٤َ ٓؼِذٖ ح

 ػ٘ٚ ٌُٜٙ حُلَد؟!.

ً٘لض ٓلطش حُظِل٣ِٕٞ ح٤ًَ٤ٓ٧ش "ٓذٌخ١ ٤ٗذُٞ" إ أًزذَ ٓوذِٕٝ ٗلطذ٢ كذ٢ 

حُؼخُْ ٣وغ ك٢ ح٤ُٖٔ ٣ٝٔظي هْٔ ٓ٘ٚ ا٠ُ حُٔذؼٞى٣ش، رـذِء رٔذ٢٤ ٓ٘ذٚ، ٣ٝوذغ ػِذ٠ ػٔذن 

كٔذذ –% ٓذٖ حُٔوذِٕٝ حُؼذخ٢ُٔ ُِذ٘ل٢ 34ؼٞى٣ش طِٔي ( ٓظَ. ٝاًح ًخٗض ح1800ُٔ)

، كذذبٕ حُذذ٤ٖٔ طِٔذذي ٓوذذيحٍ ح٫كظ٤خ٤١ذذخص حُٔذذؼٞى٣ش ٗلٔذذٚ، -ٓذذخ ؿذذخء روزذذَ ٓذذٌخ١ ٤ٗذذُٞ

٤٠٣ٝق حُوزذَ إٔ ٓ٘ذخ١ن حُذ٘ل٢ طوذغ كذ٢ ٓ٘ذخ١ن حُلذٞػ٤٤ٖ رذ٤ٖ حُٔذؼٞى٣ش ٝحُذ٤ٖٔ كذ٢ 

ٓلخكظذذذش حُـذذذٞف
(15)

. ٝأػذذذخٍ حُٟٔٞذذذٞع رؼذذذٞ ح٠ُذذذـش، ٌُٝ٘ذذذٚ حػظزذذذَ ؿذذذِءحً ٓذذذٖ 

 هؼخص" حُلَد ح٤٘ٔ٤ُش حُلخ٤ُش، كِٞ ًخٕ ح٧َٓ ًٌُي ُٔخًح ُْ ٗٔٔغ رٚ ٖٓ هزَ؟"كَ

َٗ٘ص ٛل٤لش "ح٧هزخٍ" حُِز٘خ٤ٗش ٓوذخ٫ً ٜٓٔذخً ػذٖ حُٟٔٞذٞع
(16)

. طلذيع ػذٖ 

حُوذذ٣ِٖ حُ٘لطذذ٢ أػذذ٬ٙ ٝػذذٖ ػ٬هذذش حُٔذذؼٞى٣ش رذذخ٤ُٖٔ كذذ٢ أٓذذٍٞ ػي٣ذذيس ٗلذذخٍٝ إٔ 

 ٗٞؿِٛخ.

حُلَٝد ػ٠ِ ح٤ُٖٔ، حرظيحًء ٖٓ ػذخّ  ُوي ٗ٘ض حُٔؼٞى٣ش ٌٓ٘ طؤ٤ٜٓٔخ حٌُؼ٤َ ٖٓ

حُظذذ٢ حٗظٜذذض رذذخكظ٬ٍ حُٔذذؼٞى٣ش ُِٔلخكظذذخص ح٤٘ٔ٤ُذذش حُذذؼ٬ع )ؿ٤ذذِحٕ، ٝػٔذذ٤َ،  1934

ٝٗـَحٕ(، ٝحُظ٢ طـذ١َ ك٤ٜذخ كخ٤ُذخً حٗذظزخًخص ٓذغ ح٤٘ٔ٤ُذ٤ٖ ٫ طذًٌَ حُٜذلخكش حُؼخ٤ُٔذش 

ش ػٜ٘ذذخ ٗذذ٤جخً!. ًٔذذخ أىص كذذَٝد حُٔذذزؼ٤٘٤خص اُذذ٠ حكذذظ٬ٍ حُٔذذؼٞى٣ش ُٔذذي٣٘ظ٢ حُٞى٣ؼذذ
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ٝحٍَُ٘ٝس. أٓخ حُؼيٝحٕ حُلخ٢ُ كٜيكٚ ٝحٟق ٝٛٞ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ ٓلخكظش ك٠ذَٓٞص، 

 )ٍُِٞٛٞ ا٠ُ رلَ حُؼَد(.

٣ٔظِي ح٤ُٖٔ، ٝهٜٞٛخً كذ٢ ٓلخكظذخص ٓذؤٍد ٝحُـذٞف ٝك٠ذَٓٞص، ٝحكذيحً 

ٖٓ أٟوْ ح٫كظ٤خ٤١خص حُ٘لط٤ش. ٝهذيٍص أرلذخع ػ٤ِٔذش ٝٗذًَخص ػخ٤ُٔذش ُِظ٘و٤ذذ أٗذٚ 

ٝٛذذٞ ٓذذخ ٣لٔذذَ حُـٜذذي حُٔظٞحٛذذَ ٓذذٖ ىُٝذذش حُٞٛذذخ٣ش  ٣لذذٞم ٗلذذ٢ حُوِذذ٤ؾ ًِذذٚ )!!!(.

حُٔذذؼٞى٣ش، ٝٓ٘ذذٌ ػ٬ػذذش ػوذذٞى ػِذذ٠ ح٧هذذَ، ُؼَهِذذش أ٣ذذش حٓذذظلخىس ُِذذ٤ٖٔ ٓذذٖ ٓوِٜٝٗذذخ 

 حُ٘لط٢.

ػِذ٠ حٓظ٤ذخُ كذن حُؼٔذَ  1979إ ًَٗش أؿ٤ذ حُ٘لط٤ش ح٣٩طخ٤ُش كِٜض ٓذ٘ش 

كخص أػِ٘ض حُ٘ذًَش حًظ٘ذخ 1982ك٢ َٗم ح٤ُٖٔ، ٝرخُظلي٣ي ك٢ ك٠َٓٞص. ٝك٢ ػخّ 

ٝحػيس ك٢ أًؼَ ٖٓ ٓٞهغ، ٝطْ ح٩ػ٬ٕ ػٖ ًُي رٞحٓطش ح٩ػ٬ّ ح٢َُٔٓ ُيُٝذش حُذ٤ٖٔ 

حُي٣ٔوَح٤١ش )ح٤ُٖٔ حُـ٘ٞر٢ هزَ ح٫طلخى ٓغ حُ٘ذٔخٍ(. ٌُٝذٖ ٓذخ كٜذَ ٛذٞ ح٫ٗٔذلخد 

ح٣َُٔغ ٝحُٔلخؿت ًَُِ٘ش ح٣٩طخ٤ُش، ٝحُذ١ٌ طزذ٤ٖ ٓذززٚ ك٤ٔذخ رؼذي إٔ حُ٘ذًَش طؼَٟذض 

َ حُظٞهق ػٖ حُؼٔذَ. ٝكٔذَ حُٔذزذ إٔ ٓؼظذْ حٓذظ٬ٜى ٠ُـ١ٞ اه٤ٔ٤ِش ٝى٤ُٝش ٖٓ أؿ

حُذذ٘ل٢ كذذ٢ ا٣طخ٤ُذذخ، ٛذذٞ ٓذذٖ حُٔذذؼٞى٣ش، ًٔذذخ ٝإ حُ٘ذذًَش أرَٓذذض ػوذذٞىحً ًز٤ذذَس كذذ٢ 

 حُٔؼٞى٣ش هزَ إٔ طؼِٖ ك٢ ٝهض ٫كن طـ٤ٔي ػِٜٔخ ك٢ ح٤ُٖٔ )حُـ٘ٞر٢ ك٤ٌ٘حى(.

ً٘لض حُٞػخثن حَُٔٔرش ػزذَ ٓٞهذغ "٤ٌ٣ِٝذ٤ٌْ" ػذٖ حُوخٍؿ٤ذش حُٔذؼٞى٣ش، إٔ 

ـ٘ش ػ٤ِخ ٌِٗض رَثخٓش ح٤ٓ٧َ ٓذِطخٕ ػزذي حُؼ٣ِذِ، حُذ١ٌ ًذخٕ ٣٘ذـَ ٜٓ٘ذذ ٣ُٝذَ ُ

حُذذيكخع ٝحٌُِٔذذق رخ٩ِٗذذَحف ػِذذ٠ حُذذ٤ٖٔ، ٝػ٠ذذ٣ٞش ٣ُٝذذَ حُوخٍؿ٤ذذش حُٔذذخرن ٓذذؼٞى 

حُل٤َٜ ٍٝث٤ْ حُٔوذخرَحص ٝآهذ٣َٖ, ًِٝلذض حُِـ٘ذش رخُؼٔذَ ػِذ٠ ٓ٘ذَٝع ٛيكذٚ ٗذن 

ظذذذش ك٠ذذذَٓٞص، رـ٤ذذذش ه٘ذذخس ٓذذذٖ حُوِذذذ٤ؾ حُؼَرذذذ٢ اُذذذ٠ رلذذذَ حُؼذذَد ٓذذذٖ هذذذ٬ٍ ٓلخك

ح٫ٓظـ٘خء ػذٖ ٠ٓذ٤ن َٛٓذِ أ٫ًٝ، ٠ٓٝذ٤ن رذخد حُٔ٘ذيد أ٠٣ذخً. ُٝذْ طٟٞذق حُٞػذخثن 

ح٧ٓزخد حُظ٢ كخُض ىٕٝ ط٘ل٤ٌ حُٔ٘ذَٝع. ُٜٝذٌح حٛظٔذض حُٔذؼٞى٣ش ًؼ٤ذَحً رذؤٕ ٫ طٌذٕٞ 

ٌٛٙ حُٔلخكظش ر٤ي حُوٞحص حُٔؼخى٣ش ُٜخ ك٢ حُٞهذض حُلخٟذَ، ٝٓذِٜٔخ ػ٤ِٔذخً "حُذَث٤ْ"، 

ا٠ُ "حُوخػذيس"، ٝرؼِذْ حُٔذؼٞى٣ش هزذَ كذَحٍٙ ٓذٖ حُذ٤ٖٔ. ٝكذ٢ أٝحهذَ ػزي ٍرٚ ٍٜٓ٘ٞ 
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آد حُٔخ٢ٟ ٝهغ ٍؿخٍ أػٔخٍ ٝطـخٍ ٖٓ ك٠َٓٞص، ٣و٤ٕٔٞ ك٢ ؿيس، ػ٠ِ ػ٠٣َش 

ططخُذ حُِٔي حُٔؼٞى١ ٓذِٔخٕ رذٖ ػزذي حُؼ٣ِذِ ر٠ذْ ك٠ذَٓٞص اُذ٠ حٌُِٔٔذش، ح٧ٓذَ 

٠ ػذيى ًز٤ذَ ٓذٖ ح١ٌُ ؿخء ٓظِحٓ٘ذخً ٓذغ طٔذ٣َغ حُوطذ٠ كذ٢ ٓذ٘ق حُـ٘ٔذ٤ش حُٔذؼٞى٣ش اُذ

 ٌٓخٕ حُٔ٘خ١ن حُليٝى٣ش، ح٣ٌُٖ ٣٘ظٕٔٞ ا٠ُ هزخثَ ك٢ ك٠َٓٞص.

ٌٛح ك٤ٔخ ٣ظؼِن ر٘ل٢ ك٠َٓٞص. أٓخ ٓخ ٣ظؼِن ر٘ل٢ ٓلخكظش ٓؤٍد، كِوي ىهِذض 

ح٣٫ُٞخص حُٔظليس ك٢ ػٔخ٤٘٤ٗخص حُوذَٕ حُٔخٟذ٢ اُذ٠ حُٔذخكش ح٤٘ٔ٤ُذش. ًُٝذي رؼذيٓخ طزذ٤ٖ 

طٌذذذٕٞ ربٓذذذوخ١ حُ٘ظذذذخّ ح٣٩َحٗذذذ٢، ك٘ذذذؼَ ح٣٩َح٤ٗذذذش ُذذذٖ -إٔ ٜٗخ٣ذذذش حُلذذذَد حُؼَحه٤ذذذش

ح٤ًَ٤ٓ٧ذذذٕٞ إٔ ٛ٘ذذذخى هطذذذَحً ٣ٜذذذيى ٜٓذذذخُلْٜ كذذذ٢ حُوِذذذ٤ؾ، ٝرخُظذذذخ٢ُ ٣ٜذذذيى حُٔذذذٞحٍى 

حُ٘لط٤ذذش، ُذذٌح هذذٍَص ح٣٫ُٞذذخص حُٔظلذذيس حُظ٘و٤ذذذ ػذذٖ حُذذ٘ل٢ كذذ٢ حُذذ٤ٖٔ. ٝٓ٘ؼذذخً ٩ػذذخٍس 

كٔخٓذذ٤ش حُٔذذؼٞى٣ش، أًِٝذذض ٜٓٔذذخص حُظ٘و٤ذذذ اُذذ٠ ٗذذًَخص ٛذذـ٤َس، أرَُٛذذخ ٗذذًَش 

٤ًَ٤ٓش )ٝحُظ٢ ًخٕ َُث٤ٜٔخ ٝٓخٌُٜخ، ػ٬هش رخُٔوخرَحص ح٣ًَُِٔذش، اٟذخكش "ٛ٘ض" ح٧

ا٠ُ ًٞٗٚ ٛي٣ن ؿٍٞؽ رٕٞ ح٧د(. أىص حُوطٞحص ح٤ًَ٤ٓ٧ش ك٢ حُظوذخٍد ٓذغ حُذ٤ٖٔ 

ا٠ُ هطٞحص ٓٔخػِش ٖٓ هزَ حُلٌٞٓش ح٤٘ٔ٤ُش، ك٤غ ىػ٢ ٗخثذ حُذَث٤ْ ح٤ٓ٧ًَذ٢ )كذ٢ 

، ًٝذذٌُي 1986ؤٍد كذذ٢ ػذذخّ ك٤٘ذذٚ( ؿذذٍٞؽ رذذٕٞ ح٧د اُذذ٠ كلذذَ حكظظذذخف ٜٓذذلخس ٓذذ

ُٟٞغ حُلـَ ح٧ٓخّ ُٔز٠٘ حُٔلخٍس ح٤ًَ٤ٓ٧ش حُـي٣ذي كذ٢ ٛذ٘ؼخء. ُٝذْ ٣ذظللع رذٕٞ 

ح٧د ػِذذذ٠ حُظٜذذذ٣َق رذذذؤٕ ٝحٗذذذ٘طٖ ٝؿذذذيص رذذذي٬٣ً ػذذذٖ ٗلذذذ٢ حُوِذذذ٤ؾ حُِٔظٜذذذذ!!. 

ٝحُٔلَٝٝ إٔ حكظ٤خ٤١خ ٗلط٤خ ٟؤخ طْ اًظ٘خكٚ ك٢ ٓلخكظش حُـٞف، ٝأػِ٘ذض ٗذًَش 

ص حُـي٣يس، ٌُٜ٘خ طٞهلض كٍٞحً ػذٖ أػٔذخٍ حُظ٘و٤ذذ، ىٕٝ ًًذَ ٛ٘ض ح٤ًَ٤ٓ٧ش ح٫ًظ٘خكخ

٨ُٓزخد. إٔ أكي ح٤ُٔخ٤٤ٖٓ ح٤٤٘ٔ٤ُٖ ح١ٌُ ػخ٣ٖ طِي حَُٔكِش هخٍ ُٜل٤لش "ح٧هزذخٍ" 

إٔ: "ٝحٗ٘طٖ رؼي إٔ أٓ٘ض حُزذي٣َ حُ٘لطذ٢، ٝأٛذزق ٓظخكذخً كذ٢ حُذ٤ٖٔ، ك٠ذِض ح٩روذخء 

وذَحٍ ح٤ٓ٧ًَذ٢، ١ٝخُٔذخ ػ٤ِٚ ًٔوذِٕٝ كذ٢ رذخ١ٖ ح٧ٍٝ، ٣ٝزوذ٠ حٓذظويحٓٚ ٍٛذٖ حُ

 حٓظَٔ طيكن حُ٘ل٢ حُٔؼٞى١، ك٬ كخؿش ٩ُػخؽ ٌِٜٓخ"!!

ًذذٌُي ًخٗذذض حُلذذَم حُٔذذٞك٤ظ٤ش ٬ُٓظٌ٘ذذخك٤ش حُـ٤ُٞٞؿ٤ذذش هذذي هخٓذذض رخًظ٘ذذخف 

٤ًٔذذذخص "ٛخثِذذذش" ٓذذذٖ حُذذذ٘ل٢ كذذذ٢ حُذذذ٤ٖٔ حُـ٘ذذذٞر٢، هٜٞٛذذذخً ك٠ذذذَٓٞص ٝٓؼِذذذغ: 
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ح٫ٗذذظَح٢ً  ك٠ذذَٓٞص، ٗذذزٞس، ٓذذؤٍد. ٝإٔ حٓذذظـ٬ٍ ٛذذٌٙ حُؼذذَٝس ٓذذٖ هزذذَ حُ٘ظذذخّ

حُٔٞح٢ُ ٌُٔٞٓٞ ك٢ ح٤ُٖٔ حُـ٘ٞر٤ش ك٢ ك٤٘ذٚ ًذخٕ ٓذ٤ـ٤َ ٓذٞح٣ُٖ حُوذٟٞ رذ٤ٖ ٗذط١َ 

ح٤ُٖٔ ُٜخُق حُـ٘ذٞد. ًٝخٗذض ٛذٌٙ ح٫ًظ٘ذخكخص ٛذ٢ اكذيٟ ح٧ٓذزخد حُظذ٢ ػـِذض كذ٢ 

 اػ٬ٕ حُٞكيس ر٤ٖ ٗط١َ ح٤ُٖٔ.

هخٓذض ُٝحٍس حُذ٘ل٢ ح٤٘ٔ٤ُذش رظ٘٘ذ٢٤ ػ٤ِٔذخص ح٫ٓظٌ٘ذخف  2014ك٢ ريح٣ذش ػذخّ 

ش ك٢ ػيى ٖٓ حُٔلخكظخص ح٤٘ٔ٤ُش، ر٤ٜ٘خ حُـٞف، حُظ٢ طْ ط٣ِِٜٔخ ًَُِ٘ش حُ٘لط٤ذش حُ٘لط٤

ح٤٘ٔ٤ُذذش "ٛذذذخكَ". ٝرؼذذذي كظذذَس هٜذذذ٤َس ٓذذذٖ حُٔٔذذذق ح٤ُٔذذيح٢ٗ، رٞٗذذذَ رؤػٔذذذخٍ حُللذذذَ 

ٝح٫ٓظٌ٘ذذذخف ح٧ُٝذذذ٢، ٝأػِ٘ذذذض ٝؿذذذٞى آٌخ٤ٗذذذخص ٤ٛيًٍَٝر٤ٗٞذذذش ٗلط٤ذذذش ٝؿخ٣ُذذذش. 

إٔ رذيأص حُٔذؼٞى٣ش رطذَى  ٝحٟطَص "ٛخكَ" ُِظٞهق ػذٖ حُظ٘و٤ذذ كذ٢ حُـذٞف، رؼذي

حُؼٔذذخٍ ح٤٘ٔ٤ُذذ٤ٖ ٝطل٣َذذي حُوزخثذذَ حُٔٞح٤ُذذش ُٜذذخ، ػِذذ٠ حُذذَؿْ ٓذذٖ إٔ حُ٘ذذًَش ُذذْ طٜذذَ 

( ٤ًِٞٓظَحً ٖٓ حُليٝى40حُليٝى حُٔؼٞى٣ش ٝأروض حُظ٘و٤ذ ػ٠ِ رؼي )
(16)

. 

ٗٔؤٍ ٛ٘خ، ٓخ ٛذ٢ ىهذش ٓذخ ٓذزن ٓذٖ ًذ٬ّ؟ كٌٔذخ ٗذَٟ إٔ ؿ٤ٔذغ ٓذخ ؿذخء أػذ٬ٙ 

كظ٤خ٤١خص حُيه٤وش أٝ كظ٠ حُظو٣َز٤ش. ٌُٝذٖ ٓذخ ٛذٞ أ٤ًذي ٛذٞ ػ٢ٓٞٔ، كِْ طًٌَ ٓخ٤ٛش ح٫

ٝؿذذذٞى آٌخ٤ٗذذذخص ؿ٤ذذذيس ُِذذذ٘ل٢ كذذذ٢ حُذذذ٤ٖٔ، ٝٛذذذٞ ٓذذذزذ ُظذذذيهَ حُٔذذذؼٞى٣ش ربٛذذذَحٍ 

ٝرخُوٜذذٞٙ كذذ٢ ٓلخكظذذش ك٠ذذَٓٞص، ٫ٓذذ٤ٔخ ُذذٞ أهذذٌٗخ ٓٔذذؤُش حُو٘ذذخس حُٔ٘ذذخٍ ا٤ُٜذذخ 

 أػ٬ٙ ر٘ظَ ح٫ػظزخٍ.

خٝ، ٓذؼي رذٖ ػٔذَ، ً٘ق ٍث٤ْ ًَِٓ "حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘" ُِيٍحٓخص ك٢ ح٣َُذ

ػذذٖ اػذذيحى ىٍحٓذذش ٓظٌخِٓذذش ُذذَر٢ حُوِذذ٤ؾ حُؼَرذذ٢ رلذذَحً رزلذذَ حُؼذذَد ٓذذٖ هذذ٬ٍ ه٘ذذخس 

ٓخث٤ش
(14)

. 

ٝهذذخٍ ٛذذٌح حُزخكذذغ، إٔ ٛذذٌح حُٔ٘ذذَٝع ً٘ذذخ ٗطِذذن ػ٤ِذذٚ "ه٘ذذخس حُؼذذَد"، ٝأه٤ذذَحً 

أ١ِو٘خ ػ٤ِٜخ "ه٘خس ِٓٔخٕ" ط٤ٔ٘خً رخُؼخَٛ حُٔؼٞى١ حُلذخ٢ُ حُِٔذي ٓذِٔخٕ، ٝحُذ١ٌ ٣ئٓذَ 

حَُٔ٘ٝع كذ٢ ػٜذيٙ. ٝأٟذخف ٍثذ٤ْ حُٔؼٜذي إٔ حُيٍحٓذش طؼظٔذي ػِذ٠ ٓٔذخٍ إٔ ٣ٌظَٔ 

ٍث٢ٔ٤ ٝٓٔخ٣ٍٖ حكظ٤ذخ٤٤١ٖ. ٝطٔذظط٤غ هطذَ ٝح٩ٓذخٍحص ٝح٣ٌُٞذض إٔ طٜذيٍ ٗل١ٜٞذخ 

ػزَ ٌٛٙ حُو٘خس ا٠ُ رلَ حُؼَد، رؼ٤يحً ػٖ ٤٠ٓن َِٛٓ. ٝحُيٍحٓخص ح٤ُٝ٧ش طل٤ذي رذؤٕ 
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( ًذذذْ، ٝكذذذ٢ 630ٔذذذؼٞى٣ش )( ًذذذْ، ٝطٔظذذذي كذذذ٢ ح٧ٍحٟذذذ٢ ح950ُحُو٘ذذذخس ٣زِذذذؾ ١ُٜٞذذذخ )

( 25( ٓظذذَحً، ٝحُـذذذخ١ْ )150( ًذذْ، ٣ٝزِذذؾ ػذذَٝ حُو٘ذذخس )320ح٧ٍحٟذذ٢ ح٤٘ٔ٤ُذذش )

( ٤ِٓذذخٍ 80ٓظذذَحً". ٝأٟذذخف: "إ حُظوذذي٣َحص ح٤ُٝ٧ذذش ط٘ذذ٤َ اُذذ٠ إٔ حٌُِلذذش طٜذذَ اُذذ٠ )

( ًذْ ٓذٖ حُٔذٞحكَ حُ٘لط٤ذش كذ٢ 1200ى٫ٍٝ ٌُخَٓ حُو٘ذخس". ٛذٌح ٝإ حُو٘ذخس ٓظ٠ذ٤ق )

( ًْ ا٠ُ ح٤ُٖٔ، ٝحُظذ٢ ٓظ٘٘ذؤ ػ٤ِٜذخ حُٔذيٕ ٢700 ا٠ُ حُٔؼٞى٣ش، ٝ)ٓ٘طوش حَُرغ حُوخُ

ٝحُٔ٘ظـؼخص ح٤ُٔخك٤ش، اٟخكش ا٠ُ ٓ٘خ٣ٍغ حُطخهش ٝطل٤ِش ح٤ُٔخٙ. ٝٛ٘ذخى طوطذ٢٤ ُٔذيٕ 

 ٤ٌ٘ٓش ٝٛ٘خػ٤ش ٝرل٤َحص ػي٣يس ػ٠ِ ؿخٗز٢ حُو٘خس ُِٔحٍع ح٧ٓٔخى ٤ٛٝخٗش حُٔلٖ.

س كذ٢ حُٔذؼٞى٣ش أكذيٛخ ٣ذٌٛذ َٟٝٗ ك٢ حُوَحث٢ حَُٔكوش رخُٔوخٍ طلَػذخص ُِو٘ذخ

ا٠ُ ك٠َٓٞص ػْ ا٠ُ رلَ حُؼذَد، ٝح٥هذَ ٣ذٌٛذ ُزلذَ حُؼذَد ػذٖ ٣َ١ذن ُػٔذخٕ، 

ًٝٔخ ٣ظَٜ إ حُط٣َن حُٔوظخٍ ٛٞ ح١ٌُ ٣ٔذَ كذ٢ حُذ٤ٖٔ. ٛ٘ذخى ٓ٘ذخًَ ٓذظٞحؿٚ حُو٘ذخس 

٢ٛ ح٫ٍطلخع ك٢ حُللَ، هٜٞٛخً كذ٢ حُـخٗذذ ح٤ُٔ٘ذ٢ أٝ حُؼٔذخ٢ٗ، كذؤػ٠ِ حٍطلذخع كذ٢ 

( ٓظَحً، أٓخ ك٢ حُـخٗذذ ح٤ُٔ٘ذ٢ أٝ حُؼٔذخ٢ٗ كظٜذَ 300ش ٣َٜ ا٠ُ )ح٧ٍح٢ٟ حُٔؼٞى٣

( ٓظَحً ػذٖ ٓذطق حُزلذَ. ٛذٌح ٝإ حُو٘ذخس ٓذظٞكَ ٓذخ ٫ ٣وذَ ػذٖ 700ح٫ٍطلخػخص ا٠ُ )

 ٤ِٕٓٞ كَٛش ػَٔ ٤١ِش ٓيس ر٘خء حَُٔ٘ٝع.

رخُظؤ٤ًي إ َٓ٘ٝع ٌٛٙ حُو٘خس ٤ٌٕٓٞ ػ٬ًٔ ؿزخٍحً ٣ويّ حُٔؼٞى٣ش ٝح٤ُٖٔ، ٝٛذٞ 

 ؼٔخٍحً ؿ٤يحً ُِٔؼٞى٣ش ٝح٤ُٖٔ.٤ٌٕٓٞ حٓظ

ػ٠ِ ٟٞء ٓخ َٓ، َٛ ُِ٘ل٢ حُيٍٝ حَُث٢ٔ٤ ك٢ حػظذيحء حُٔذؼٞى٣ش ػِذ٠ حُذ٤ٖٔ، 

أّ إ ىٍٝٙ ٣ؼظزَ ؿخٗز٤خً؟!. إ ح٧َٓ ٣ؼظٔذي ػِذ٠ ٓوذيحٍ ح٫كظ٤خ٤١ذخص حُ٘لط٤ذش ح٤٘ٔ٤ُذش، 

 ًٔخ ٝإ حُٔؼٞى٣ش طؼَٔ ػ٠ِ ا٣ـخى ١ٞٓت هيّ ُٜخ )أٝ ٓلخكظش ٤٘ٔ٣ش ًخِٓش( ػ٠ِ رلذَ

 حُؼَد.

 اٌّٛاصٔبد اٌّب١ٌخ اٌعشال١خ ٚٔفو اإلل١ٍُ ٚاألععبس إٌفط١خ -2

ك٢ ٌٛٙ حُلوَس إٔ ِٗو٢ ح٠ُذٞء ػِذ٠ حُٔٞحُٗذخص حُٔخ٤ُذش حُؼخٓذش ُٔذ٘ظ٢  ٓ٘لخٍٝ

ٝح٧ٓذذذؼخٍ ٓذذذٖ حُذذذ٘ل٢ ، ٝك٤ٔذذذخ ٣وذذذٚ ح٤ٌُٔذذذخص حٌُٔٔذذذٖ طٜذذذي٣َٛخ 2016ٝ 2015
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ٞٛذخً طذؤػ٤َ "حُظٜذي٣َ ىٍٝ ٗل٢ ح٩ه٤ِْ ك٢ ٛذٌٙ حُٔٞحُٗذخص، ٝهٜػ٠ِ ، ٝٚحُٔوظَكش ُ

ُٗذذخص حُؼخٓذذش ٝكذذ٢ ٓـٔذذَ حُؼ٬هذذخص ٝح٫طلخهذذخص رذذ٤ٖ ححُٔٔذذظوَ" ُذذ٘ل٢ ح٩هِذذ٤ْ كذذ٢ حُٔٞ

 حًَُِٔ ٝح٩ه٤ِْ ٝأرؼخىٛخ حُٔٔظوز٤ِش.

 2016ٌٚغٕخ  2015. اٌّٛاصٔخ اٌعشال١خ ٌغٕخ أ

ح٫طلخى٣ذذش، ٌُٝذذٖ ٓذذ٘ظليع  2016ٝ 2015ُٔذذ٘خ ٛ٘ذذخ رٜذذيى ٓ٘خه٘ذذش ٓذذٞحُٗظ٢ 

حُ٘لط٤ش، حُظذ٢ ٛذ٢ أٓذخّ ا٣ذَحىحص ٛذخط٤ٖ حُٔذٞحُٗظ٤ٖ. ُـذَٝ  ػٔخ ٣ظؼِن رخُٜخىٍحص

ط٤َٜٔ هَحءس حُٔذٞحُٗظ٤ٖ، كذب٢ٗ حػظٔذيص حُذي٫ٍٝ رذي٫ً ٓذٖ حُذي٣٘خٍ، ٝرخُٔذؼَ حَُٓذ٢ٔ 

( ى٣٘ذذخٍ، ًُٝذذي طٔذذ٬٤ًٜ 1180حُذذ١ٌ حػظٔيطذذٚ حُٔذذٞحُٗظ٤ٖ، ٝٛذذٞ إٔ حُذذي٫ٍٝ ٣ؼذذخىٍ )

 ِش حُي٫ٍٝ.ُِٔظخرؼش، اٟخكش ا٠ُ إٔ حُٞحٍىحص حُ٘لط٤ش ٢ٛ أ٬ًٛ رؼٔ

 

 اٌزفبف١ً

١ٍِبس دٚالس 

 2015ِٛاصٔخ 

 إٌبفزح

 ١ٍِ2016بس دٚالس ِٛاصٔخ 

 )اٌّمزشحخ(

 :71,25 79,07 إجّبٌٟ اإل٠شاداد  ِٕٙب 

 59,13 66,65 ٗلط٤ش -

 %83 %84 ٗٔزش ح٣٩َحىحص حُ٘لط٤ش -

 96,2 101,2 إجّبٌٟ إٌفمبد 

 25,0 21,5 اٌع ض اٌّخطو 

 )ً45 56 ععش إٌفو )دٚالس/اٌجش١ِ 

  ْٛو١ّخ إٌفو اٌّقذس )١ٍِ

 ثش١ًِ ١ِٛ٠بً(
3,3 3,6 

ٜٓ٘خ ه٢ ؿ٤ٜخٕ ط٤ًَخ،  -

 ٝطظ٠ٖٔ:
0,550 0,550 
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 0,250 0,250 ٗل٢ ح٩ه٤ِْ -

 0,300 0,300 كوٍٞ ًًَٞى -

 

( ى٣٘خٍحً ػَحه٤ذخً، ٬ٗ1180كع إٔ ُٝحٍس حُٔخ٤ُش حػظٔيص ٓؼَحً ُِي٫ٍٝ ٣ؼخىٍ )

١ طٔظِٔٚ ٖٓ حُز٘ي ح١ًَُِٔ ُوخء ر٤غ ح٧ه٤ذَ ٝٛٞ أَٓ ٛل٤ق، اً ٛٞ حَُهْ حُلؼ٢ِ حٌُ

ٓذذٞف  -ػ٘ذذي ػزخطذذٚ–ُِذذي٫ٍٝ كذذ٢ "حُِٔح٣ذذيحص". ٌُٝذذٖ ٓذذؼَ حُٔذذٞم ٓظـ٤ذذَ، ٝحػظ٤خى٣ذذخً 

رذذ٤ٖ حُز٤ذذغ ٝحُ٘ذذَحء. أ١ إ ه٤ٔذذش حُذذي٣٘خٍ حُلؼ٤ِذذش كذذ٢  1240-٣1222ظـ٤ذذَ حُٔذذؼَ رذذ٤ٖ 

وخرذذذَ %( ٓوخٍٗذذذش رخُٔذذؼَ حَُٓذذذ٢ٔ ُِذذي٣٘خٍ 5ٓ-3,3ح٧ٓذذٞحم حُؼَحه٤ذذش طوذذذَ رلذذيٝى )

 حُي٫ٍٝ، ًُٝي ك٢ حُظَٝف ح٫ػظ٤خى٣ش، ٝهي طظـخُٝ ًُي رٌؼ٤َ ًٔخ كيع هزَ ٍٜٗٞ.

، ٓذٖ هذ٢ ؿ٤ٜذخٕ، ٛذٞ ًٔذخ 2016ًٔخ ٬ٗكع إٔ ٤ًٔش حُظٜذي٣َ حُٔظٞهذغ ُٔذ٘ش 

( أُذق ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً. أ١ ططز٤ذن ح٫طلذخم حُذ١ٌ طذْ 550، ٣ٝزِؾ )2015ًخٕ ك٢ ٓٞحُٗش 

ٝكٌٞٓش ح٩ه٤ِْ، كٍٞ طٜذي٣َ ٤ًٔذخص طٜذَ ر٤ٖ حُلٌٞٓش ح٫طلخى٣ش  2014ك٢ أٝحهَ 

( 300( أُق ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً ٖٓ حُلوٍٞ حُٔٞؿٞىس ك٢ ح٩ه٤ِْ )ٗل٢ ح٩هِذ٤ْ(، ٝ)250ا٠ُ )

أُق ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً ٖٓ كوٍٞ ًًَٞى، ٢ٛٝ رخ٧ٓخّ كوَ ًًَٞى )هزظذ٢ رذخد ٝآكخٗذخ(، 

، ٝكوذذَ رذذخ١ كٔذذٖ، ٝكوذذَ ؿٔزذذٍٞ، ٝحُظذذ٢ طذذيحٍ أٛذذ٬ً ٓذذٖ هذذ٬ٍ حُلٌٞٓذذش ح٫طلخى٣ذذش

ٌُٜٝ٘خ ح٥ٕ ٟٖٔ حُٔ٘خ١ن حُظ٢ ٟٝؼظٜخ هٞحص حُز٤ًَ٘ٔش طلض كٔخ٣ظٜذخ، اػذَ حؿظ٤ذخف 

ىحػٖ ُٔلخكظخص ٤ٟٗ٘ٞ ٬ٛٝف حُي٣ٖ ٝح٧ٗزخٍ. ٝرٌٜح ٣ٜذَ ٓـٔذٞع حُذ٘ل٢ حُٜٔذيٍ 

( أُذذق ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣ذذخً، ىٕٝ ح٧هذذٌ ر٘ظذذَ ح٫ػظزذذخٍ 550ٓذذٖ هذذ٢ حُظٜذذي٣َ اُذذ٠ ؿ٤ٜذذخٕ )

 ، ٝح١ٌُ ٛٞ طلض ٤ٓطَس كٌٞٓش ح٩ه٤ِْ.ح٣ُِخىحص حٌُز٤َس ُِظٜي٣َ ك٢ ٌٛح حُو٢

أٓخ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رٔخ  ٤ٓظْ طٜي٣َٙ ٖٓ هزَ حُلٌٞٓش ح٫طلخى٣ش، ٓذٖ ٗلذ٢ حُـ٘ذٞد 

 .2015( ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً ٓوخٍٗش رؼخّ 0,3ٝح٢ُٓٞ، كِوي اُىحى ر٤ٌٔش طَٜ ا٠ُ )

، ٓوخٍٗذش 2016( ى٫ٍٝحً ُِز٤َٓذَ كذ٢ ٓٞحُٗذش 45ٝهيٍ ٓؼَ حُ٘ل٢ حُٜٔيٍ رـ)

حَُٔطلذغ ؿذيحً ًٔذخ أػزظذض حُٞهذخثغ.  2015( ى٫ٍٝحً ُِز٤ََٓ كذ٢ ٓٞحُٗذش ػذخّ 56) رٔؼَ

( 45ٌٛح ًٝٔخ ٍأ٣٘خ ك٢ ٤ٓخم ٓخ ًًَ ك٢ ٌٛٙ حُيٍحٓش، كبٕ ٓؼَ حُ٘ل٢ حُٔويٍ ٝحُزخُؾ )
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ى٫ٍٝحً ُِز٤َٓذَ ٛذٞ أ٠٣ذخً ٓذذؼَ ػذخٍ، ُٝذٖ ٣ٌذٕٞ حُٔذذؼَ ُِذ٘ل٢ حُؼَحهذ٢ حُٜٔذيٍ كذذ٢ 

، ٝحُٔلذَٝٝ ٟٝذغ ٓذؼَ 2015ٍٞ ح٧ه٤ذَس ٓذٖ ، رؤًؼَ ٖٓ ٓؼي٫طٚ ك٢ حُ٘ذ2016ٜ

 ( ى٫ٍٝحً ُِز٤ََٓ، ٝٓ٘٘خهٖ ٌٛح ح٧َٓ ٫كوخً.٣40ؼخىٍ ) 2016ُِ٘ل٢ ُٔٞحُٗش 

 . اٌّٛاصٔبد االرحبد٠خ ٚٔفو اإلل١ٍُ ٚاٌزقذ٠ش اٌّغزمًة

ٓذذخ أػذذخٍ حٓذذظـَحر٢ ٝحٓذذظٜـخ٢ٗ هزذذَ ٗ٘ذذَٙ ٓٞهذذغ ٗذذلن ٤ٗذذُٞ، )حُو٣َذذذ ٓذذٖ 

، طلذض ػ٘ذٞحٕ: "ًٞٓذَص ٍٓذٍٞ ٣طخُذذ 12/10/2015كٌٞٓش اه٤ِْ ًَىٓظخٕ(، ك٢ 

ػٔخٍ حُل٤ٌْ رخ٠ُـ٢ ػ٠ِ رـيحى ٩ٍٓخٍ ٤ِٓح٤ٗش ٍٝٝحطذ ح٩ه٤ِْ"
(20)

. ٣ٝوذٍٞ حُوزذَ: 

"١خُذ حُ٘خثذ ح٧ٍٝ ٤ٓ٨ُٖ حُؼخّ ٬ُطلخى ح٢٘١ُٞ حٌَُىٓظخ٢ٗ ًٞٓذَص ٍٓذٍٞ ػِذ٢، 

حهذذ٢ ، ٍثذذ٤ْ حُٔـِذذْ ح٧ػِذذ٠ ح٩ٓذذ٢ٓ٬ حُؼَ-أ١ كذذ٢ ٣ذذّٞ ٗ٘ذذَ حُوزذذَ–ح٤ُذذّٞ ح٫ػ٘ذذ٤ٖ 

ػٔخٍ حُل٤ٌْ رزٌٍ ٓٔخػ٤ٚ ُظوّٞ حُلٌٞٓش ح٫طلخى٣ش ربٍٓخٍ ٤ِٓح٤ٗذش ٍٝٝحطذذ ٓذٞظل٢ 

اهِذذذذ٤ْ ًَىٓذذذذظخٕ، ٓئًذذذذيحً أٗذذذذٚ ٣ٞحٛذذذذَ ٓٔذذذذخػ٤ٚ ُظٜيثذذذذش ح٧ٟٝذذذذخع رؼذذذذي حُظذذذذٞطَحص 

ٝحُظظخَٛحص حُظ٢ ٜٗيٛخ ح٩ه٤ِْ"، ًُٝذي كٔذذ ٓذخ ؿذخء كذ٢ ر٤ذخٕ ٛذخىٍ ػذٖ حٌُٔظذذ 

حُلٌذذ٤ْ ٛخطل٤ذذخً رذذٚ ُِظزخكذذغ ٓؼذذٚ ر٘ذذؤٕ ح٩ػ٬ٓذذ٢ ُِٔذذ٤ي ًٞٓذذَص، اػذذَ حطٜذذخٍ حُٔذذ٤ي 

ح٧ٟٝخع ػ٠ِ حُٔخكظ٤ٖ حُؼَحه٤ش ٝحٌَُى٣ذش. ٝطذخرغ حُز٤ذخٕ: "إ ًٞٓذَص ١خُذذ هذ٬ٍ 

٠جزي ِغبع١ٗ ٌزغنشع اٌحىِٛنخ االرحبد٠نخ ثئسعنبي حقنخ ٌٓخُٔظٚ ٓغ ػٔخٍ حُل٤ٌْ إٔ 

 "!!.اإلل١ٍُ ِٓ اٌّٛاصٔخ ٚسٚارت ِٛهف١ٗ فٟ ألشة ٚلذ

ٔخػيس، ٝاٗٔخ ٣وٍٞ حٕ ١ِزٚ ؿخء ٗظ٤ـذش "طوٜذ٤َ" إ ح٤ُٔي ًَٞٓص ٫ ٣طِذ ٓ

حُلٌٞٓذذش ح٫طلخى٣ذذش كذذ٢ "آٍذذخٍ كٜذذش ح٩هِذذ٤ْ ٓذذٖ حُٔٞحُٗذذش" ٍٝٝحطذذذ حُٔذذٞظل٤ٖ،  

"كذن ٠ٓذخع"، ُٝذ٤ْ ٓؼٞٗذش!!. ڊ٣ٝطِذ ط٬ك٢ ًُي ك٢ أهَد كَٛش، أ١ اٗٚ ٣طخُذ 

ّ اٗٚ ٧َٓ ٓؼ٤ذ إٔ ٣ٜيٍ ٓؼَ ٌٛح ح٧َٓ ػٖ أكي ه٤خى٢٣ ًَىٓظخٕ، ًٝؤٕ ػذيّ حٓذظ٬

حُٔٞظل٤ٖ َُٝحطزْٜ ك٢ ح٩ه٤ِْ ٛٞ ٗظ٤ـش ُظوِق حُلٌٞٓذش ح٫طلخى٣ذش ػذٖ آٍذخٍ كٜذش 

ح٩ه٤ِْ، ٤ُْٝ ٗظ٤ـش ُِوَحٍ "ح٢ُٔء ٝؿ٤َ حُيٓظ١ٍٞ" ح١ٌُ حطوٌطٚ حُو٤ذخىحص حٌَُى٣ذش، 

رٌَ أكِحرٜخ ك٢ ك٣َِحٕ حُٔخ٢ٟ رخ٤َُٔ ٝكذن ٓذخ أٓذٔٞٙ "حُظٜذي٣َ حُٔٔذظوَ". ك٤ذغ 

حٕ حُٔخ٢ٟ أهَ ٖٓ ٍرغ ٓخ ٣ـذذ إٔ طَٓذِٚ ٓذٖ ٗلذ٢، أٍِٓض كٌٞٓش ح٩ه٤ِْ ك٢ ك٣َِ
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حُٔوذَس  2015ُظٜي٣َٙ ػٖ ٣َ١ن ٓٞٓٞ ح٫طلخى٣ش، ٝكن ح٫طلخم ٓؼْٜ ٝٝكن ٓٞحُٗذش 

ٖٓ هزِْٜ، ُْٝ طََٓ رؼي ًُي ٫ٝ هطذَس ٗلذ٢. ُوذي هخٓذض ٓذِطخص ح٫هِذ٤ْ رظٜذي٣َ ٗلذ٢ 

ٔذظوَ"، ُٝذْ ح٩ه٤ِْ ٝحُ٘ل٢ ح٫طلذخى١ حُٔ٘ذظؾ ٓذٖ ًًَذٞى، طلذض ػ٘ذٞحٕ "حُظٜذي٣َ حُٔ

 طِْٔ حُلٌٞٓش ح٫طلخى٣ش أ١ ٓزِؾ ػٖ حُ٘لوخص ح٤ُٔخى٣ش ٝؿ٤َٛخ.

إ حُٔذذ٤ي ًٞٓذذَص ٣ؼذذَف ًُذذي كذذن حُٔؼَكذذش، كٜذذٞ أكذذي حُٔذذٞحكو٤ٖ ػِذذ٠ ًُذذي 

 حُوَحٍ، ٝإ ًخٕ ٫ ٣ؼَف كٟٔ٘ٞلٚ ُٚ ح٥ٕ ك٢ حُلوَحص حُظخ٤ُش.

( 700"حُظٜي٣َ حُٔٔظوَ" ٓخ ٫ ٣وَ ػذٖ )ڊ٣ٜيٍ ح٩ه٤ِْ ح٥ٕ ٟٖٔ ٓخ ٠ٔٔ٣ 

أُق ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً كٔذ ٓخ أػِ٘ٚ ٣َُٝ حُؼَٝحص حُطز٤ؼ٤ش ك٢ كٌٞٓذش ح٩هِذ٤ْ، حُذيًظٍٞ 

، ٝٗوذ٬ً ػذٖ ٗذلن ٤ٗذ12/9/2015ُٞأٗظ٢ ٍٛٞح٢ٓ، ك٢ 
 (22)

، كذؤٕ" ٓؼذيٍ ٛذخىٍحص 

( أُذق ر٤َٓذَ 700حُ٘ل٢ ػزَ ح٧ٗزٞد حٌَُى١ اُذ٠ ٤ٓ٘ذخء ؿ٤ٜذخٕ حُظًَذ٢ ٝٛذَ اُذ٠ )

ِض كذذ٢ ٓؼذذي٫ص حُظٜذذي٣َ ًخٗذذض رخُظ٘ٔذذ٤ن ٓذذغ ٤ٓٞ٣ذذخً، ٓئًذذيحً إٔ ح٣ُِذذخىس حُظذذ٢ كٜذذ

حُلٌٞٓذذش حُؼَحه٤ذذش"!!. ُٝذذْ ٣لذذيى ٓذذغ أ٣ذذش ؿٜذذش كذذ٢ حُلٌٞٓذذش حُؼَحه٤ذذش طذذْ حُظ٘ٔذذ٤ن 

ٝح٫طلخم، ٝٓٞهق حُلٌٞٓش حُؼَحه٤ش ًخٕ ٫ٝ ٣ِحٍ ٟي "حُظٜي٣َ حُٔٔذظوَ"، ًٔذخ ٝإ 

حٕ ح٩هِذذ٤ْ ُذذْ ٣ٔذذِْ أ٣ذذش ٤ًٔذذش ٓذذٖ حُذذ٘ل٢ اُذذ٠ حُلٌٞٓذذش ح٫طلخى٣ذذش ٓ٘ذذٌ ٓ٘ظٜذذق ك٣ِذذَ

2015. 

حُظخرؼذذش ُلًَذذش  ٣ٝKNNٔذذظَٔ حُٔذذ٤ي ٛذذٍٞح٢ٓ كذذ٢ كذذي٣غ ُذذٚ ٓذذغ ك٠ذذخث٤ش 

( أُذق ر٤َٓذَ 700حُظـ٤٤َ، ٝطخرؼظٚ ٗلن ٤ُٗٞ، رخ٩ػ٬ٕ إٔ: "ٓؼيٍ حُظٜي٣َ ٝٛذَ )

( أُذذق ر٤َٓذذَ 650-٤ٓٞ٣600ذذخً، ٟٓٞذذلخً إٔ حُٔؼذذيٍ حُٔذذخرن ًذذخٕ ٣ظذذَحٝف ٓذذخ رذذ٤ٖ )

٤ٓٞ٣خً"
(22)

. 

٢ ك٢ كٔخرخط٘خ حُظخ٤ُش، ٝاٗٔذخ ٓذ٘ؤهٌ ٓؼذيٍ ( أُق ر٤ََٓ ح٠ٗ700ٓٞ٤ُغ حُـ)ُٖ 

( أُذق ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣ذخً. ٝرٔذذخ إٔ طٜذي٣َ حُلٌٞٓذذش ح٫طلخى٣ذش ٓذذٖ حُلوذٍٞ حُـ٘ٞر٤ذذش 650)

( ٣٬ٓذذ٤ٖ ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣ذذخً، كذذبٕ حُظٜذذي٣َ حٌُِذذ٢ ُِؼذذَحم رِذذؾ 3ٝحُٞٓذذط٠، رِذذؾ كذذٞح٢ُ )

ح٩هِذ٤ْ ( ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً، ٝرٌٜح طٌٕٞ كٜش "حُظٜي٣َ حُٔٔظوَ" ُلٌٞٓذش 3,650)

% طٔذظوطغ ٜٓ٘ذخ "حُ٘لوذخص 17% ٗلطخً، ٓوخرَ كٜذش ٓخ٤ُذش كذ٢ حُٔٞحُٗذش هذيٍٛخ 17,8
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حُٔذذ٤خى٣ش ٝحُلخًٔذذش". ٝرخٓذذظوطخع "حُ٘لوذذخص حُٔذذ٤خى٣ش ٝحُلخًٔذذش"، طٜذذَ اُذذ٠ كذذٞح٢ُ 

% 17%، )ٝٛٞ ٓخ ًخٕ ٣ٌٍَٙ ٍُٝحء حُٔخ٤ُش ٝحُ٘ٞحد حٌَُى ٖٓ أٜٗذْ ٫ ٣ٔذظِٕٔٞ 11

حُٔذ٤خى٣ش ٝحُلخًٔذش(%، ٓظ٘خ٤ٖٓ حُ٘لوخص 10,5ٝاٗٔخ 
(21)

. ٝهذي طٌذٕٞ حُ٘لوذخص حُٔذ٤خى٣ش 

%. ٤ُٝظذذًٌَ 12% كذذ٢ حُٞهذذض حُلخٟذذَ، ٝرذذٌح هذذي طٜذذَ كٜذذش ح٩هِذذ٤ْ اُذذ٠ 6أهذذَ ٓذذٖ 

% ٛٞ هَحٍ حػظزذخ٢١ أٛذ٬ً، اً ًذَ حُذي٫ثَ ط٘ذ٤َ 17حُوخٍة إٔ حػظزخٍ كٜش ح٩ه٤ِْ 

% ٓذذٖ 13ُ اُذذ٠ إٔ ٗلذذّٞ ح٩هِذذ٤ْ )ٓلخكظذذخص أٍر٤ذذَ ٝحُٔذذ٤ِٔخ٤ٗش ٝىٛذذٞى(، ٫ طظـذذخٝ

ٗلّٞ حُؼَحم
(25)

. 

% ٓذذٖ 17,8ُوذي حٓذظِٔض كٌٞٓذش ح٩هِذذ٤ْ ٤ًٔذخص ٗلط٤ذش ٝٛذذيٍطٜخ ُظٜذَ اُذ٠ 

% ٖٓ كٜظٜخ رؼي حٓذظوطخع حُ٘لوذخص حُٔذ٤خى٣ش 12-11ٓـَٔ طٜي٣َ حُؼَحم، ري٫ً ٖٓ 

 ٝحُلخًٔش، ٫ٝ ٣ِحٍ ح٤ُٔي ًَٞٓص ٝؿ٤َٙ ٖٓ حُوخىس حٌَُى ٣طِزٕٞ ح٣ُِٔي!!.

ُذذ٘ل٢ حُذذ١ٌ ٛذذيٍٙ ح٩هِذذ٤ْ )ٝىٓذذظ٣ٍٞخً َٛرذذٚ(، ٛذذٞ ٝكذذ٢ ٝحهذذغ ح٧ٓذذَ إ ٗٔذذزش ح

أًؼَ ٖٓ ًُي، اً إ ح٤ُٔي ٍٛٞح٢ٓ ًخٕ ٝحٟلخً ك٢ ًُذي كذ٤ٖ هذخٍ: "ٛذخىٍحص حُذ٘ل٢ 

ػزَ ح٧ٗزٞد حٌَُى١ ا٠ُ ٤ٓ٘ذخء ؿ٤ٜذخٕ"، ُٝذْ ٣ظطذَم اُذ٠ ط٣َٜذذ حُذ٘ل٢ رخُٜذٜخ٣ٍؾ 

٤ٓذذخً، ( أُذذق ر٤َٓذذَ 50ٞ٣ٝػزذذَ ٓذذخ ٣ٔذذ٠ٔ "حُز٤ذذغ حُذذيحه٢ِ"، حُذذ١ٌ ٣ٜذذَ اُذذ٠ كذذٞح٢ُ )

% ٖٓ ٛخىٍحص حُؼَحم، ًِٝذٚ ٤ُ19َٜ ٓـَٔ حُ٘ل٢ حُٜٔيٍ )حَُٜٔد( ا٠ُ كٞح٢ُ 

ًٛذ ا٠ُ كٌٞٓش ح٩ه٤ِْ. ًٔخ إ ٖٓ حُٔؼِّٞ إٔ ٓؼَ حُذ٘ل٢ حُٜٔذيٍ ٓذٖ ؿ٤ٜذخٕ ٣ِ٣ذي 

 ( ى٫ٍٝحً ُِز٤ََٓ ػٖ حُ٘ل٢ حُٜٔيٍ ٖٓ ٓٞحٗت حُزَٜس.2رلٞح٢ُ )

حٌَُى، ح٣ٌُٖ أ٣يٝح حُظٜذي٣َ ٓخًح ٣َ٣ي إٔ ٣وٍٞ ح٤ُٔي ًَٞٓص ٝؿ٤َٙ ٖٓ حُوخىس 

حُٔٔذذظوَ. ٛذذَ ٣َ٣ذذي إٔ ٣وذذٍٞ إٔ ٗلذذ٢ اهِذذ٤ْ ًَىٓذذظخٕ ؿ٤ٔؼذذٚ ٌَُىٓذذظخٕ، ٝإٔ ُلٌٞٓذذش 

% ٓذذٖ رو٤ذذش ٗلذذ٢ حُؼذذَحم. ٛذذٌح ٝإ ؿذذِءحً ًز٤ذذَحً ٓذذٖ ٛذذخىٍحص 17ح٩هِذذ٤ْ كٜذذش حُذذـ

ًَىٓظخٕ حُلخ٤ُش، طئهٌ ٓذٖ كوذٍٞ ًًَذٞى حُظذ٢ ٛذ٢ أٛذ٬ً كوذٍٞ طخرؼذش ٝٓذيحٍس ٓذٖ 

 ٣ش.حُلٌٞٓش ح٫طلخى



 83 

إ ٓؼَ ٌٛح حُطِذ ٛذٞ "ػ٤ذذ"، كٜذٞ ٓذَهش ٓذٖ ؿ٤ذخع حُٞٓذ٢ ٝحُـ٘ذٞد، ٝإ 

أًؼذَ ػ٤زذخً، ٝطؤ٤٣ذيح ٓٔذخٛٔش رخُٔذَهش  -إ طْ–حٓظـخرش حُلٌٞٓش ح٫طلخى٣ش رخ٣٩ـخد ُٚ 

 ػ٠ِ كٔخد حُلوَحء ٝحُٔوخط٤ِٖ ٟي حُـِحس حُيٝحػٖ. ٝحُٜ٘ذ

ظذؤهَس ُؼذيس أٗذَٜ ا٢٘ٗ أطؤُْ ٝأٓخٗي ٓطخ٤ُذ ٓٞظل٢ ح٩ه٤ِْ َُٜف ٍٝحطْٜ حُٔ

ُظذذؤ٤ٖٓ هذذٞطْٜ ٝهذذٞص ػذذخث٬طْٜ، ٌُٝذذٖ "ٓذذَهش" ٛذذٌح حُوذذٞص ٣وذذغ ػِذذ٠ ػذذخطن كٌٞٓذذش 

%( ٓذٖ حُٜذخىٍحص حُ٘لط٤ذش؟!. 19ح٩ه٤ِْ، ٣ٝـذ حُزلغ ػ٘ٚ ٛ٘خى، أ٣ٖ ًٛزض ٓزخُؾ )

 ٝك٢ ٝحهغ ح٧َٓ ٫ أٓظط٤غ إٔ أكْٜ أ٣ٖ ًٛزض ٌٛٙ حُٔزخُؾ.

ش ػِذذ٠ حُلٌٞٓذذش ح٫طلخى٣ذذش، هذذي ٣ٌذذٕٞ ٓذذٖ حُٔ٘طوذذ٢ إٔ طلذذظؾ حُـٔذذخ٤َٛ حٌَُى٣ذذ

٩ٛٔخُٜخ ه٤٠ش ٓؼخٗخطْٜ، ٝػذيّ ٓؼخٍٟذش "حُظٜذي٣َ حُٔٔذظوَ" هخ٤ٗٞٗذخً ٝكذ٢ حُٔلذخًْ 

حُي٤ُٝذذش، اً اٜٗذذخ رخُظؤ٤ًذذي ًخٗذذض ٓذذظ٘ـق كذذ٢ ا٣وذذخف ُِٜٓذذش "حُظٜذذي٣َ حُٔٔذذظوَ"، أ١ 

حُظٜذذي٣َ ٓذذٖ ح٩هِذذ٤ْ هذذخٍؽ حُلٌٞٓذذش ح٫طلخى٣ذذش، ٌُٝذذخٕ ٓٞظلذذٞ ح٩هِذذ٤ْ هذذي حٓذذظِٔٞح 

 ٍٝحطزْٜ.

هزذَحً طلذض ػ٘ذٞحٕ: "ٗخثزذش  5/7/2015ًخٗض ٗلن ٤ٗذُٞ هذي ٗ٘ذَص أ٠٣ذخً كذ٢ 

ط٤َُذذٕٞ ى٣٘ذذخٍ" 43ًَى٣ذذش: ٓٔذذظلوخص ًَىٓذذظخٕ حُٔظَطزذذش ػِذذ٠ رـذذيحى طـذذخُٝص 
(24)

 .

ك٤غ أكخىص حُ٘خثزذش ػذٖ حُظلذخُق حٌَُىٓذظخ٢ٗ كذ٢ ٓـِذْ حُ٘ذٞحد حُٔذ٤يس ٗـ٤ذش ٗـ٤ذذ، 

، كذ٢ ٓذئطَٔ ٛذلل٢ ػويطذٚ كذ٢ )ٝأػظوي أٜٗخ ٖٓ أػ٠ذخء حُِـ٘ذش حُٔخ٤ُذش كذ٢ حُٔـِذْ(

هذذي  2005، إٔ ٓٔذذظلوخص اهِذذ٤ْ ًَىٓذذظخٕ حُٔظَطزذذش ػِذذ٠ رـذذيحى ٓ٘ذذٌ ػذذخّ 5/7/2015

( ٤ِٓذذخٍ ى٫ٍٝ!!. ٝر٤٘ذذض كذذ٢ 36,5ط٤َُذذٕٞ ى٣٘ذذخٍ، )أ١ كذذٞح٢ُ  43رِـذذض أًؼذذَ ٓذذٖ 

٤ِٓذذخٍ  21ط٤َُذذٕٞ ٝ 27ٓئطَٔٛذذخ حُٜذذلل٢ إٔ: "ٓٔذذظلوخص ح٩هِذذ٤ْ ػِذذ٠ رـذذيحى طزِذذؾ 

ط٤َُٕٞ ى٣٘ذخٍ، ٝٛذ٢ كٜذش ح٩هِذ٤ْ كذ٢ ٓٞحُٗذش  ٠٣16خف ا٤ُٜخ ٤ِٕٓٞ ى٣٘خٍحً،  470ٝ

حُظ٢ ُْ طََٓ ُٚ رٔذزذ ػذيّ اهذَحٍٙ ح٤ُِٔح٤ٗذش". ٝأٟذخكض إٔ طِذي حُٔزذخُؾ  2014ػخّ 

٤ِٓذٕٞ  ٤ِٓ414ذخٍ ٝ 682ط٤َُذٕٞ ٝ 10طُٞػض ػِذ٠ أٓذخّ حُ٘لوذخص حُٔذ٤خى٣ش، ٝٛذ٢ 

٤ِٓذذخٍ  741خص ٝط٤َُٞٗذذ ٤ِٓ5ذذخٍص ى٫ٍٝ(. ًٝذذٌُي حُلخًٔذذش ٝرِـذذض  9ى٣٘ذذخٍ )كذذٞح٢ُ 

( ٤ِٓذذذذخٍ ى٫ٍٝ، ٝط٘ذذذذَٔ حُزطخهذذذذش حُظ٤٘٣ٞٔذذذذش ٤ِٓ4,9ذذذذٕٞ ى٣٘ذذذذخٍ، )أ١ كذذذذٞح٢ُ  854ٝ
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ٝح٧ى٣ٝذذش ٝحُٞهذذٞى ٤ٛٝجذذش حُٔ٘خُػذذخص ٝح٫ٗظوخرذذخص ٝحُلزذذٞد، ٝكٜذذش حُزظذذَٝى٫ٍٝ 

( ٤ِٓذذٕٞ ى٫ٍٝ، ٝا٣ذذَحىحص ٤ِٓ386ذذٕٞ ى٣٘ذذخٍ، )أ١ كذذٞح٢ُ  ٤ِٓ400ذذخٍ ٝ 455حُزخُـذذش 

( ٤ِٓذذخٍ ٤ِٓ1,3ذذٕٞ ى٫ٍٝ(. ٝط٤ٔ٘ذذش ح٩هِذذ٤ْ )كذذٞح٢ُ  700حُٔ٘خكذذٌ حُليٝى٣ذذش، )كذذٞح٢ُ 

حًٌٍُٔٞس أػ٬ٙ ٝحُزخُـش كذٞح٢ُ  2014ى٫ٍٝ، رخ٩ٟخكش ا٠ُ كٜش ح٩ه٤ِْ ٖٓ ٓٞحُٗش 

 ( ٤ِٓخٍ ى٫ٍٝ.13,6)

ػ٘يٓخ هَأص حُوزَ ٟلٌض َٝٗ حُز٤ِش ٓخ ٠٣لي!!. كخُ٘خثزش حُِز٤زش ىهِذض كذ٢ 

خى٣ش. كٜذ٢ رخُ٘ظ٤ـذش ط٣َذي إٔ ٫ ٣ظلٔذَ طلخ٤َٛ "ٓٔظلوخص" ح٩ه٤ِْ ػ٠ِ حُلٌٞٓش ح٫طل

، ٝح٩هِذ٤ْ ُذْ 2014ح٩ه٤ِْ حُ٘لوخص ح٤ُٔخى٣ش ٝحُلخًٔش، ٝط٣َي كٜش ح٩ه٤ِْ ٖٓ ٓٞحُٗذش 

، ٗخ٤ٛذذذي ػذذذٖ ٫ٝ2014 كذذذ٢ ٓذذذ٘ش  ٣2013ٔذذذِْ ٫ٝ هطذذذَس ٗلذذذ٢ ٝحكذذذيس، ٫ كذذذ٢ ٓذذذ٘ش 

 حُٔ٘ٞحص حُٔخروش ُٜخ، ٝكٞم ٌٛح ط٣َي ٓزخُؾ حُزظَٝى٫ٍٝ!!!.

ٚ ُِٔذذ٤يس حُ٘خثزذذش حُٔلظَٓذذش، ٛذذٞ إٔ طوذذّٞ رذذخ٬١٫ع ػِذذ٠ ًذذَ ٓذذخ ٗٔذذظط٤غ هُٞذذ

)حُظذذ٢ ُذذْ طوذذَ(، ٝػِذذ٠ حُٔٞحُٗذذخص  2014، ٝٓٔذذٞىس ٓٞحُٗذذش 2013طلخٛذذ٤َ ٓٞحُٗذذش 

ٝح٫طلخهذذخص حُٔذذخروش ٝ)حُلخ٤ُذذش( رذذ٤ٖ حُلٌٞٓذذش ح٫طلخى٣ذذش ٝح٩هِذذ٤ْ، ُظذذَٟ ٓذذٖ حُذذ١ٌ ُذذٚ 

 ٓٔظلوخص ػ٘ي ح٥هَ؟!.

٤ْ، ٝحُظ٢ طؼظزَ ى٣ٞٗخً ػ٠ِ ح٩هِذ٤ْ، ُوي ًظزض ك٢ ٟٓٞٞع حُٔٔظلوخص ػ٠ِ ح٩هِ

ك٢ أًؼَ ٖٓ ًظذخد، ٗظ٤ـذش ط٣َٜذذ ٗلذ٢ ح٩هِذ٤ْ ٝػذيّ طٔذ٤ِٔٚ ُ٘ذًَش ٓذٞٓٞ ح٫طلخى٣ذش 

حُٔوظٜش رظٜي٣َ حُ٘ل٢، ك٢ حُٞهض ح١ٌُ ٣ٔظِْ ك٤ٚ ح٩ه٤ِْ ًخَٓ كٜذظٚ ٓذٖ حُٔٞحُٗذش. 

ٔذظلوخطٚ )ٝكذن إ حُلٌٞٓش ح٫طلخى٣ش حٍطٌزض هطؤ هخ٤ٗٞٗخً كخىكخً رظٔذ٤ِْ ح٩هِذ٤ْ ًخٓذَ ٓ

ىٕٝ إٔ ٣ٔذذِْ ُٜذذخ حُذذ٘ل٢  -ًٔذذِق– 2014ُٝ٘ذذ٣َٜٖ ٓذذٖ ٓذذ٘ش  2013حُٔٞحُٗذذش( ُٔذذ٘ش 

حُٔؼزض ك٢ ح٤ُِٔح٤ٗش. ك٢ حُٞحهغ إ حُٔٔذظلوخص حُل٤ٌٓٞذش ح٫طلخى٣ذش ػِذ٠ ح٩هِذ٤ْ ٝٓ٘ذٌ 

ٝٛ٘ذذخ ٫ أطلذذيع ػذذٖ كٜذذش … ( ٤ِٓذذخٍ ى40ٍ٫ٝٝكظذذ٠ ح٥ٕ طظـذذخُٝ رٌؼ٤ذذَ ) 2005

%، ٝحُظذذ٢ طوذذٍٞ ًذذَ حُٔٞحُٗذذخص ح٫طلخى٣ذذش )ٝٛذذ٢ 13ٖ % رذذي٫ً ٓذذ17ح٩هِذذ٤ْ حُزخُـذذش 

هذذٞح٤ٖٗ( إٔ حُلذذَم كذذ٢ حُلٜذذش ٣َؿذذغ ُِطذذَك٤ٖ، ًُٝذذي رؼذذي كٜذذٍٞ حُظؼذذيحى حُٔذذٌخ٢ٗ 

 % طزؼخً ُؼيى ٗلٞٓٚ.17ٝرخُظؤ٤ًي كبٕ كٜش ح٩ه٤ِْ ٓظٌٕٞ أهَ ٖٓ . حُؼخّ
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ػ٠ِ ٟٞء ٓخ ؿخء أػ٬ٙ، ٍأ٣ض ٖٓ حُٔ٘خٓذذ حُذيهٍٞ ٓـذيىحً كذ٢ رلذغ ٓٔذؤُش 

ٝهٔذذْ ٓذذٖ  2015هِذذ٤ْ، ٝر٘ذذَٝكخص اٟذذخك٤ش، ٝهٜٞٛذذخً ك٤ٔذذخ ٣ظؼِذذن رٔذذ٘ش ٗلذذ٢ ح٩

، ًُٝذي كذ٢ ًظذخر٢: 2013، ك٤غ ٓزن إٔ ؿط٤ض ٌٛح حُٟٔٞذٞع اُذ٠ ك٣ِذَحٕ 2014

"حُـي٣ذذي كذذ٢ ػوذذٞى حُذذ٘ل٢ ٝحُـذذخُ حُٔٞهؼذذش ٓذذٖ هزذذَ اهِذذ٤ْ ًَىٓذذظخٕ ٝح٤ُٔخٓذذش حُ٘لط٤ذذش 

2005ُ٪ه٤ِْ"، ٝحُٜخىٍ ك٢ ك٣َِحٕ 
(25)

. 

 ٓ اٌحىِٛخ االرحبد٠خ ٚحىِٛخ إل١ٍُ وشدعزبْاالرفبق األخ١ش ث١ (1)

ٍٞ ًًَذٞى )أ١ كوذَ ًًَذٞى روزظ٤ذٚ وإ أٗخر٤ذ طٜي٣َ حُ٘ل٢ ا٠ُ ط٤ًَخ ٖٓ ك

رخرخ ٝآكخٗٚ، ٝكو٢ِ ؿٔزٍٞ ٝرخ١ كٖٔ(، طظـٚ ؿ٘ٞرخً ا٠ُ ٓ٘طوش حُلظلش، ػذْ طؼزذَ ىؿِذش 

حُظ٤ًَش كذ٢ ا٠ُ حُـخٗذ حُـَر٢ ٓ٘ٚ روط٤ٖ، ػْ طظـٚ ٗٔخ٫ً ُظَٜ ا٠ُ حُليٝى حُؼَحه٤ش 

ك٤٘وخرٍٞ. ٜٝٓ٘خ ط٘وَ ا٠ُ ٤ٓ٘خء ؿ٤ٜخٕ ك٢ ط٤ًَخ، رٞحٓذطش هطذ٤ٖ اُذ٠ ًَٓذِ طوذ٣ِٖ 

ٝطٜي٣َ حُ٘ل٢ ك٢ ٤ٓ٘خء ؿ٤ٜخٕ، ًَٝ حُٔ٘٘آص ك٢ ح٧ٍح٢ٟ حُظ٤ًَش طؼذٞى اُذ٠ ٗذًَش 

ك٤ٌٓٞش ط٤ًَش، طيكغ ُٜخ حُلٌٞٓش حُؼَحه٤ش ح٧ؿذٍٞ حُٔظلذن ػ٤ِٜذخ ُ٘وذَ ٝطل٤ٔذَ حُذ٘ل٢. 

ٓلخكظظ٢ ٤ٟٗ٘ٞ ٬ٛٝف حُي٣ٖ، ٝهؼض هطذ١ٞ ٗوذَ حُذ٘ل٢ طلذض ٝػ٘يٓخ حكظِض ىحػٖ 

٤ٓطَس ىحػٖ، ٝٓظزو٠ ًٌُي ُل٤ٖ طل٣َذَ حُـزٜذش حُـَر٤ذش ٓذٖ ىؿِذش رٜذٍٞس ًخِٓذش. 

ًٝخٕ ٣٘وَ أ٠٣خً كذ٢ ٛذ٣ٌٖ حُوطذ٤ٖ، أ٣ذش ٗلذ١ٞ ٣ٌٔذٖ طٞكَٛذخ ٝطٜذي٣َٛخ ٓذٖ حُلوذٍٞ 

هزذخُ ٝؿ٤َٛٔذخ، حُٜـ٤َس حُظخرؼش ٩ىحٍس حُلٌٞٓذش ح٫طلخى٣ذش، ٓؼذَ كوذَ ػذ٤ٖ ُحُذش أٝ 

٢ٛٝ كذ٢ ًذَ ح٧كذٞحٍ ٤ًٔذخص ٛذـ٤َس. ًٔذخ ٣٘وذَ كذ٢ ٛذ٣ٌٖ حُوطذ٤ٖ حُذ٘ل٢ حُذ١ٌ ًذخٕ 

٣ٜيٍ ٖٓ ح٩ه٤ِْ، ًِٔخ طْ ح٫طلخم ك٢ حُٔخرن رذ٤ٖ حُلٌٞٓذش ح٫طلخى٣ذش ٝكٌٞٓذش ح٩هِذ٤ْ 

ػ٠ِ ط٤ِْٔ ح٧ه٤َس ُ٘لطٜخ ُـذَٝ حُظٜذي٣َ ػزذَ حُلٌٞٓذش ح٫طلخى٣ذش. ُٝذْ ٣وذْ ح٩هِذ٤ْ 

، ٓٔذخ أىٟ اُذ٠ 2012ٖٓ ٗلطٚ اُذ٠ هذ٢ حُظٜذي٣َ ٓ٘ذٌ ًذخٕٗٞ ح٧ٍٝ  ربٍٓخٍ أ٣ش ٤ًٔش

 طٞطَ حُؼ٬هش ر٤ٖ حُلٌٞٓظ٤ٖ.

رذذذ٤ٖ حُلٌٞٓذذذش  2014ػِذذذ٠ ٟذذذٞء ٓذذذخ ٓذذذَ، طذذذْ ح٫طلذذذخم ح٧ه٤ذذذَ كذذذ٢ أٝحهذذذَ 

ح٫طلخى٣ذذش، ٓٔؼِذذش رذذ٣َُٞ حُذذ٘ل٢ حُؼَحهذذ٢، حُذذيًظٍٞ ػذذخىٍ ػزذذي حُٜٔذذي١، ٝرذذ٤ٖ كٌٞٓذذش 
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٣ذذَ حُٔذذٞحٍى حُطز٤ؼ٤ذذش. ٝٝحكوذذض حُلٌٞٓذذش ح٩هِذذ٤ْ ٓٔؼِذذش رخُذذيًظٍٞ حٗذذظ٢ ٛذذٍٞح٢ٓ ُٝ

 .2015ح٫طلخى٣ش ػ٠ِ ح٫طلخم، ًٔخ ٝحكن ٓـِْ حُ٘ٞحد ػ٤ِٚ ٟٖٔ اهَحٍ ٓٞحُٗش 

( أُذذق ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣ذذخً ٣ٝ550ذذ٘ٚ ح٫طلذذخم ػِذذ٠ إٔ طوذذّٞ اىحٍس ح٩هِذذ٤ْ ر٘وذذَ )

( أُذق ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً 250ُلٔخد ٓٞٓٞ )حُلٌٞٓش ح٫طلخى٣ش( ا٠ُ ٤ٓ٘خء ؿ٤ٜخٕ، ٜٓ٘ذخ )

( أُذذق ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣ذذخً ٓذذٖ حُذذ٘ل٢ ح٫طلذذخى١ اُذذ٠ حُٔ٘ذذظؾ ٓذذٖ ٢300 ًَىٓذذظخٕ، ٝ)ٓذذٖ ٗلذذ

كوذذٍٞ ًًَذذٞى ٝؿ٤َٛذذخ ٓؼذذَ ػذذ٤ٖ ُحُذذش. ٣ٝذذظْ حُ٘وذذَ ٓذذٖ هذذ٬ٍ ح٧ٗزذذٞد حُذذ١ٌ أًِٔذذٚ 

، ٤ُذَطز٢ رؤكذي حُوطذ٤ٖ حُظذ٤٤ًَٖ ٓذٖ ك٤٘ذوخرٍٞ اُذ٠ ؿ٤ٜذخٕ، 2013ح٩ه٤ِْ ك٢ أٝح٢ٓ 

ف حُذي٣ٖ ُ٘وذَ حُذ٘ل٢ ح٫طلذخى١. ٝحٓظؼَٔ حُو٢ ح٥هَ هزَ حكظ٬ٍ ىحػٖ ٤ُٟ٘٘ٞ ٝٛذ٬

هخٓذذض حُ٘ذذًَش حُظ٤ًَذذش حُٔٔذذئُٝش ػذذٖ ٗوذذَ حُذذ٘ل٢ حُؼَحهذذ٢ رظؤذذ٤ْ حُوِحٗذذخص حُ٘لط٤ذذش 

حُٔٞؿذذذٞىس كذذذ٢ ؿ٤ٜذذذخٕ ٝحُٔؼذذذيس ُظل٤ٔذذذَ حُ٘ذذذخه٬ص حُ٘لط٤ذذذش، ًٝذذذٌُي أؿٜذذذِس حُظل٤ٔذذذَ 

ٝح٤َُٛق حُ٘لطذ٢، رذ٤ٖ ٗلذ٢ ح٩هِذ٤ْ ٝحُذ٘ل٢ ح٫طلذخى١، ٝحُذ١ٌ ٣ؼ٘ذ٢ ٓٞحكوذش حُلٌٞٓذش 

ش ػ٠ِ "حُظٜذي٣َ حُٔٔذظوَ" ُ٪هِذ٤ْ ٝطٔذ٤َٜ ٜٓٔظذٚ، ٟذٖٔ حطلذخم رذ٤ٖ حُلٌٞٓذش حُظ٤ًَ

حُظ٤ًَش ٝكٌٞٓش ح٩ه٤ِْ، ط٘خُُض ك٤ٚ ح٧ه٤َس ػٖ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُلوٞم
(25)

. 

ػِذذ٠ ٛذذٌٙ ح٩ؿذذَحءحص  2013ػِذ٠ اػذذَ ًُذذي حػظَٟذذض حُلٌٞٓذذش حُؼَحه٤ذش كذذ٢ 

٘وَ حُ٘ل٢ حُؼَحهذ٢. ٝهخٓذض ٝحػظزَطٜخ هَهخً ٬ُطلخم حُٔٞهغ ٓخروخً ٓغ حُلٌٞٓش حُظ٤ًَش ُ

رٔظخرؼخص ه٠خث٤ش ك٢ حُٔلخًْ حُي٤ُٝش، ٟي حُـٜخص حُ٘خهِش كذ٢ ط٤ًَذخ، ٝٓذخ٢ٌُ ٗذخه٬ص 

حُ٘ل٢ ٖٓ حُٔٞحٗت حُظ٤ًَش، ٝحُـٜخص حُٔ٘ظ٣َش ُٚ، ٝٗـلض رٌُي ًؼ٤َحً رخ٫ػظٔذخى ػِذ٠ 

 حُٜ٘ٞٙ حُيٓظ٣ٍٞش، رخػظزخٍ إٔ حُ٘ل٢ "حُٜٔيٍ" ٖٓ ح٩ه٤ِْ ٛٞ ٗل٢ َٜٓد.

ٚ حُيٓذذظ١ٍٞ حُذذ١ٌ حػظٔذذيص ػ٤ِذذٚ حُلٌٞٓذذش حُؼَحه٤ذذش ٛذذٞ ٓذذخ ؿذذخء كذذ٢ إ حُذذ٘

، ٝك٤ٜذذذذذخ: أٚالً( ِنننننٓ اٌقنننننزح١بد اٌحقنننننش٠خ ٌٍحىِٛنننننخ االرحبد٠نننننخ 110اٌّنننننبدح )

٤ٓٝخٓذذذخص ح٫هظذذذَحٝ ٝحُظٞه٤ذذذغ ػ٤ِٜذذذخ ٝارَحٜٓذذذخ، ٍٝٓذذذْ ح٤ُٔخٓذذذش ح٫هظٜذذذخى٣ش "…

. ُذذٌح ًذذخٕ ٝحُظـخ٣ٍذذش ٝحُوخٍؿ٤ذذش حُٔذذ٤خى٣ش"، ًِٜذذخ أٓذذٍٞ كٜذذ٣َش ُِلٌٞٓذذش ح٫طلخى٣ذذش

كٜذ٣َخً ر٤ذي حُٔذِطش ح٫طلخى٣ذش،  -إ ُْ ٣ٌٖ حُذ٘ل٢-حُٔئحٍ ٛٞ: ػٖ أ٣ش ر٠خػش أهَٟ 

 طظليع ػٜ٘خ ٌٛٙ حُلوَس ٖٓ حُيٓظٍٞ؟. 
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، 23/4/2013ًٔذذذخ إ رَُٔذذذخٕ اهِذذذ٤ْ ًَىٓذذذظخٕ، ًذذذخٕ هذذذي أٛذذذيٍ هخٗٞٗذذذخً كذذذ٢ 

خ٤ُذش (، ٓذ٢ٔ "هذخٕٗٞ طؼز٤ذض ٝطلٜذ٤َ حُٔٔذظلوخص ح12ُٔ( ٗخثزخً، ٓوخرَ )99ٝرٔٞحكوش )

٩ه٤ِْ ًَىٓظخٕ ٓذٖ حُؼخثذيحص حُ٘لط٤ذش ح٫طلخى٣ذش"، ٣٘ذٌٍ رذٚ حُلٌٞٓذش ح٫طلخى٣ذش روُٞذٚ: 

"اًح حُلٌٞٓش ح٫طلخى٣ش كِ٘ض ك٢ اػطخء كٜش ًَىٓظخٕ ٓذٖ حُؼخثذيحص حُؼَحه٤ذش، ػ٘ذي 

ًُذذي ٓذذ٤ٌٕٞ ُ٪هِذذ٤ْ حُٜذذ٬ك٤ش رذذؤٕ ٣ز٤ذذغ ٗلطذذٚ ىٕٝ حُظ٘ذذخٍٝ ٓذذغ رـذذيحى ُٔذذي كَٝهخطذذٚ 

ً 120ِٜٓذذذش )حُ٘لط٤ذذذش"، ٝأػطذذذ٠ رـذذذيحى  ٣ٝوذذذٍٞ حُزَُٔذذذخٕ ُٝحٍس حُٔذذذٞحٍى … ( ٣ٞٓذذذخ

حُطز٤ؼ٤ش رؼي ًُي رخُٔزخَٗس رظٜي٣َ حُذ٘ل٢ رٜذٍٞس ٓٔذظوِش ػذٖ رـذيحى!!. ٬ٗٝكذع كذ٢ 

حُوخٕٗٞ أٗٚ ٣ظلذيع ػذٖ "حُؼخثذيحص حُ٘لط٤ذش ح٫طلخى٣ذش"، ٝح٩هِذ٤ْ كذ٢ ًُذي حُلذ٤ٖ ٝٓ٘ذٌ 

اُذذ٠ حُلٌٞٓذذش ُذذْ ٣ٔذذِْ هطذذَس ٗلذذ٢ ٝحكذذيس  2014ٝاُذذ٠ أٝحهذذَ  2012ًذذخٕٗٞ ح٧ٍٝ 

ح٫طلخى٣ش ُِظٜي٣َ. ٌُٜٝح ٗـي ًؤٕ هخٕٗٞ رَُٔذخٕ ح٩هِذ٤ْ ٣ؼ٘ذ٢ أٗذٚ ٣َ٣ذي كٜذش ح٩هِذ٤ْ 

رذذ٘ل٢ حُٞٓذذ٢ ٝحُـ٘ذذٞد، ىٕٝ إٔ ٣٘ذذخٍى ح٩هِذذ٤ْ كذذ٢ حُذذ٘ل٢ حُؼَحهذذ٢ حُٜٔذذيٍ، ٍؿذذْ 

حٓذذظَٔحٍ ح٩هِذذ٤ْ رظ٣َٜذذذ حُذذ٘ل٢ ػزذذَ حُٜذذٜخ٣ٍؾ، اً ُذذْ ٣ٌذذٖ ح٧ٗزذذٞد حُوذذخٙ رذذٚ هذذي 

٫طلخى٣ذش حٓذظَٔص ربػطذخء ح٩هِذ٤ْ كٜذظٚ حُٔخ٤ُذش ُـ٤ٔذغ ٓذ٘ش حًظَٔ. ٌُٝذٖ حُلٌٞٓذش ح

، ىٕٝ حٓذذظ٬ّ أ٣ذذش ٤ًٔذذش ٓذذٖ ٗلذذ٢ ح٩هِذذ٤ْ، ح٧ٓذذَ حُذذ١ٌ أػذذخٍ 2014ٝاُذذ٠ آًحٍ  2013

حٓظـَحد ٝحٓظٌ٘خٍ حٌُؼ٣َ٤ٖ!!. ٝك٢ ًذَ ح٧كذٞحٍ ًذخٕ ٛ٘ذخى طذٞطَ ًز٤ذَ رذ٤ٖ كٌٞٓذش 

٧ٗزذذٞد حُوذذخٙ رذذٚ ٓ٘ذذٌ ح٩هِذذ٤ْ ٝحُلٌٞٓذذش ح٫طلخى٣ذذش، ٝحٓذذظَٔ ح٩هِذذ٤ْ رخُظٜذذي٣َ ٓذذٖ ح

، ٝػَٔ كذ٢ ٛذٌح حُٞهذض ػِذ٠ طٞٓذ٤غ ١خهذش 2014ا٠ُ ٜٗخ٣ش  2013حُٜ٘ق حُؼخ٢ٗ ٖٓ 

ح٧ٗزٞد حُظٜي٣َ٣ش
(25)

. 

( أُذذق ر٤َٓذذَ 550هخٓذذض حُلٌٞٓذذش ح٫طلخى٣ذذش رخ٫طلذذخم حُٔ٘ذذخٍ ا٤ُذذٚ رظٜذذي٣َ )

، ًُٝذي ٤ٓٞ٣2015خً، ٝرٔٞحكوش ٓـِْ حُ٘ٞحد ػ٤ِٚ ٖٓ هذ٬ٍ حُٜٔذخىهش ػِذ٠ ٤ِٓح٤ٗذش 

َٝ كِلِش حُظٞطَحص ر٤ٖ ح٩ه٤ِْ ٝحُلٌٞٓذش ح٫طلخى٣ذش حُٔذخروش كذ٢ ظذَٝف ٌٓخكلذش ُـ

( أُق ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً 300ح٩ٍٛخد حُظ٢ أٛخرض حُـ٤ٔغ، ًٌُٝي ك٢ حُٔٔخػيس ُظٜي٣َ )

ٓذذٖ حُذذ٘ل٢ ح٫طلذذخى١ كذذ٢ ًًَذذٞى ُذذْ ٣ٌذذٖ رخ٩ٌٓذذخٕ طٜذذي٣َٛخ ُٔذذ٤طَس ىحػذذٖ ػِذذ٠ 

 ٤ًخ.حُٔ٘خ١ن حُظ٢ ٣َٔ رٜخ أٗزٞر٢ حُظٜي٣َ ا٠ُ طَ
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ُوي ًخٗض ٛ٘ذخى ٓؼخٍٟذش ُٜذٌٙ ح٫طلخه٤ذش ٓذٖ هزذَ حُؼي٣ذي ٓذٖ ٓظذخرؼ٢ طٜذَكخص 

، ٧ٕ حُظـَرذش حُٔذخروش -ٝٓذْٜ٘ ًخطذذ ٛذٌٙ حُٔذطٍٞ–كٌٞٓذش ح٩هِذ٤ْ ك٤ٔذخ ٣وذٚ حُذ٘ل٢ 

ػِٔظ٘ذذخ إٔ كٌٞٓذذش ح٩هِذذ٤ْ ُذذْ طِظذذِّ رخ٫طلخه٤ذذخص روٜذذٞٙ طٜذذي٣َ ٗلطٜذذخ ٓذذٖ هذذ٬ٍ 

أهِذض رخ٫طلذخم حُذ١ٌ طذْ طٞه٤ؼذٚ كذ٢ أٝحثذَ حُلٌٞٓش ح٫طلخى٣ش )ًَٗش ٓذٞٓٞ(، اً اٜٗذخ 

، ػْ طٞهلض ػٖ طـ٤ِٜ حُ٘ل٢ ُو٢ حُظٜي٣َ كذ٢ 2011، ٝريأ حُظٜي٣َ ك٢ ٗزخ١ 2011

، كظذ٠ طذٞطَص حُؼ٬هذش رذذ٤ٖ حُلٌذٞٓظ٤ٖ. ٝؿذَص ٓلخٟٝذخص ؿي٣ذذيس 2012أٝحهذَ آًحٍ 

، ٝحػظزذَ 2012، ٝطْ حُظَٞٛ اُذ٠ حطلذخم ػذخٕ كذ٢ أ٣ِذٍٞ 2012ك٢ حُٜ٘ق حُؼخ٢ٗ ٖٓ 

٫طلخم حُؼخ٢ٗ "حهظَحهخً ُِؼ٬هخص حُ٘لط٤ش حُٔظٞطَس رذ٤ٖ ح٩هِذ٤ْ ٝحًَُٔذِ"!!. ٌُٝذٖ ٌٛح ح

رخٓظ٘ذخع كٌٞٓذش ح٩هِذ٤ْ ػذٖ طٔذ٤ِْ ٗلطٜذخ  2012ح٫طلخم حُؼخ٢ٗ اٜٗخٍ ك٢ ًذخٕٗٞ ح٧ٍٝ 

)ٝكذذ٢ حُلو٤وذذش ؿذذِءحً ٓذذٖ ٗلطٜذذخ، اً ًخٗذذض طٜذذَد ٓذذخ روذذ٢ ٓ٘ذذٚ(. ٝكذذ٢ حُٞهذذض ٗلٔذذٚ 

2013ٓٞحُٗذش  حٓظَٔص رخٓظ٬ّ كٜذظٜخ ًخِٓذش ٓذٖ
(29)

. ُٜٝذٌح ًخٗذض ٛ٘ذخى ٓؼخٍٟذش 

–٫طلخم كٌٞٓش حُؼزخى١، رٞؿٞى ٌٗٞى ه٣ٞش إٔ كٌٞٓذش ح٩هِذ٤ْ ٓذظوَم ٛذٌح ح٫طلذخم 

ًُٝذي رؼذي إٔ طلٜذَ ػِذذ٠ ٓذخ ط٣َذي، ٝػ٘ذيٓخ طٌذذٕٞ  -ٓؼِٔذخ هَهذض ح٫طلذخه٤ٖ حُٔذذخرو٤ٖ

 ٓٔذذذذظؼيس رٜذذذذٍٞس ًخِٓذذذذش ُِظٜذذذذي٣َ حُٔٔذذذذظوَ، رخهظَحهٜذذذذخ حُٔذذذذٞم حُ٘لط٤ذذذذش حُؼخ٤ُٔذذذذش

"رٔٔخػيس" حُلٌٞٓش ح٫طلخى٣ش ؿ٤َ حُٔزخَٗ، ػٖ ٣َ١ن ؿذٞ حُطذَف ػذٖ طٜذ٣َق 

( أُذذق ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣ذذخً حُٔذذًٌٍٞس كذذ٢ 250ح٤ٌُٔذذخص ح٩ٟذذخك٤ش حُظذذ٢ ط٣ِذذي ػذذٖ كٜذذش )

 . ٝٛ٘خ ٣ٌٖٔ حُٔزذ ح٧ْٛ ُٔؼخٍٟش ح٫طلخم.2015ٓٞحُٗش 

 إ ُ٪هِذذ٤ْ آٌخ٤ٗذذش طٜذذي٣َ٣ش ُِذذ٘ل٢، كخث٠ذذش ػذذٖ آٌخ٤ٗذذخص حُظٜذذل٤ش كذذ٢ ىحهذذَ

أُذذق ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣ذذخً كذذ٢  450-400ح٩هِذذ٤ْ كذذ٢ حُٜٔذذخك٢ حَُٓذذ٤ٔش حُؼ٬ػذذش، طٜذذَ اُذذ٠ 

( أُذذق ر٤َٓذذَ 250. ُٝذذٌح ٓذذٖ ؿ٤ذذَ حُٔ٘طوذذ٢ إٔ طٌذذٕٞ ح٫طلخه٤ذذش ُظٔذذ٤ِْ )2014أٝحهذذَ 

( أُذق ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً 200-٤ٓٞ٣150خً كوذ٢، ُِظٜذي٣َ حَُٓذ٢ٔ. ٝٓذخًح ٓذ٤ليع ٤ٌُٔذش )

ٛخ طلض ٓظِش ٌٛٙ ح٫طلخه٤ش ٤ٓ٫ٔخ أٗٚ ُْ ٣ذًٌَ ح٧هَٟ، رخُظؤ٤ًي ٤ٓوّٞ ح٩ه٤ِْ رظٜي٣َ

ك٢ ح٫طلخه٤ذش، إٔ "ؿ٤ٔذغ" اٗظذخؽ ًَىٓذظخٕ ٣ـذذ إٔ ٣ٔذِْ اُذ٠ حُلٌٞٓذش ح٫طلخى٣ذش، ٓذخ 

 ػيح حُ٘ل٢ حٌٍَُٔ ك٢ حُٜٔخك٢ ح٤َُٔٓش حُؼ٬ػش.
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ٝطز٤ٖ ٫كوخً، ًٝٔذخ ٓذَٟ٘ كذ٢ ٓذ٤خم ٛذٌٙ حُيٍحٓذش، أٗذٚ ًخٗذض ٛ٘ذخى ٓؼخٍٟذش 

هذذَ كٌٞٓذذش ح٩هِذذ٤ْ )ٝػِذذ٠ ٍأّ حُٔؼخٍٟذذ٤ٖ حُذذيًظٍٞ حٗذذظ٢ أ٠٣ذذخً ُٜذذٌٙ ح٫طلخه٤ذذش، ىح

ٍٛٞح٢ٓ(، اً اٜٗخ ًخٗض ط٣َي حُظٜي٣َ حُٔٔظوَ ٌَُ ٗلذ٢ ح٩هِذ٤ْ ٝػذيّ طٔذ٤ِْ حُلٌٞٓذش 

ح٫طلخى٣ذش أ١ ٤ًٔذش ٓذذٖ حُذ٘ل٢، ٓذذٞحء ًذخٕ ٓذذٖ ٗلذ٢ ح٩هِذذ٤ْ أّ ٓذٖ حُذذ٘ل٢ ح٫طلذخى١ ٓذذٖ 

 ًًَٞى.

ًخٗذذض رٔلِٜذذخ، ٝإٔ إٔ ؿ٤ٔذذغ ٗذذٌٞى حُٔؼظَٟذذ٤ٖ  2015ٝأػزظذذض ٝهذذخثغ ٓذذ٘ش 

كٌٞٓش ح٩ه٤ِْ طَٜكض ٟٖٔ ٌٛٙ حٌُ٘ٞى، ٝحٗظ٠ٜ ح٧َٓ ربٜٗخء ط٤ِٜٔٔخ ُ٘لطٜخ ٝٗلذ٢ 

. ٝٗذَػض رذـ"حُظٜي٣َ حُٔٔذظوَ"، 2015حُلٌٞٓش ح٫طلخى٣ش ٖٓ ًًَٞى ك٢ ك٣ِذَحٕ 

ُذذ٤ْ ُ٘لطٜذذخ كلٔذذذ، رذذَ "أهذذٌص" ٗلذذ٢ حُلٌٞٓذذش ح٫طلخى٣ذذش، ٝٛذذيٍطٚ ٓذذغ ٗلطٜذذخ 

طلذذَى حُلٌٞٓذذش ح٫طلخى٣ذذش أ٣ذذش ىػذذٟٞ أٝ ٬ٓكوذذش ُٝلٔذذخرٜخ حُوذذخٙ كوذذ٢، ىٕٝ إٔ 

ه٠خث٤ش ٟي كٌٞٓش ح٩ه٤ِْ ك٢ حُٔلخًْ حُي٤ُٝش، ًٔخ كؼِذض حُلٌٞٓذش حُٔذخروش ٝٗـلذض، 

كٔخ٣ذذش ُٜٔذذخُق حُؼذذَحه٤٤ٖ ًِٜذذْ، ٝر٠ذذْٜٔ٘ حٌُذذٍٞى، حُذذ٣ٌٖ ظِذذض ٍٝحطذذذ ٓذذٞظل٤ْٜ 

أ٣ذٖ  ٓظؤهَس ُؼ٬ػش ٍٜٗٞ، ٫ٝ ٣ؼَف أكي )ؿ٤َ حُٔخىس ٓٔؼٞى ٤ٗٝـَكخٕ ٝٛذٍٞح٢ٓ(،

 ًٛزض ٓزخُؾ "حُظٜي٣َ حُٔٔظوَ" طِي.

ًًَص ًٝخُش ٗلن ٤ُٗٞ )حُو٣َزش ٖٓ كٌٞٓذش ح٩هِذ٤ْ(
(27)

، 22/12/2014، كذ٢ 

أ١ اػَ طٞه٤غ ح٫طلخه٤ش ح٤ُٝ٧ش ر٤ٖ كٌٞٓظ٢ حًَُِٔ ٝح٩ه٤ِْ ك٢ أٝحهذَ ط٘ذ٣َٖ حُؼذخ٢ٗ، 

إٔ ُٝحٍطذذٚ ٓذذظَكغ اٗظذذخؽ حُذذ٘ل٢ اُذذ٠  22/12/2014رذذؤٕ "أٗذذظ٢ ٛذذٍٞح٢ٓ أػِذذٖ كذذ٢ 

، ٫كظخً حُ٘ظَ اُذ٠ إٔ ًَىٓذظخٕ 2015( أُق ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً ه٬ٍ حَُرغ ح٧ٍٝ ٖٓ 500)

ٓظٌٕٞ ٣ٌَٗخً ٍث٤ٔخً ٤ُِٔح٤ٗش حُؼَحم ٓغ ٜٗخ٣ش حُؼخّ حُٔوزَ". ٝهخٍ ٛذٍٞح٢ٓ كذ٢ ًِٔذش 

ُٚ ك٢ حُٔئطَٔ حَُحرغ ُِ٘ل٢ ٝحُـخُ ك٢ اه٤ِْ ًَىٓظخٕ حُٔ٘ؼوذي كذ٢ ُ٘ذيٕ ٝطخرؼظذٚ "ٗذلن 

ٕ ٗظَحثْٜ ك٢ حُلٌٞٓش ح٫طلخى٣ش ك٢ رـذيحى ٤ٓٔذلزٕٞ ىػذخٝحْٛ ٤ُٗٞ" ػٖ "حػظوخىٙ رؤ

ٟي ٓ٘ظ١َ حُ٘ل٢ حٌَُىٓظخ٢ٗ ك٢ ه٬ٍ حُٔذيس حُوٜذ٤َس حُٔوزِذش". ٝأٟذخف ٛذٍٞح٢ٓ: 

"إ ٓ٘ذذ٬ٌص طٜذذي٣َ ٗلذذ٢ ح٩هِذذ٤ْ ر٘ذذٌَ ٓٔذذظوَ ػذذٖ رـذذيحى ُذذْ طلذذَ ُلذذي ح٥ٕ"، ػذذْ 

 حُلٌٞٓش ح٫طلخى٣ش".حٓظيٍى هخث٬ً: "اٗٚ ٓظلخثَ ٧ٍٝ َٓس ر٘ؤٕ ٤َٓ حُٔلخٟٝخص ٓغ 



 90 

ٝأٟخكض حًُٞخُذش "إٔ أٍر٤ذَ ٝرـذيحى ًخٗظذخ هذي حطلوظذخ حُ٘ذَٜ حُٔخٟذ٢ ػِذ٠ ه٤ذخّ 

( أُق ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣ذخً ٓذٖ 300( أُق ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً ٖٓ ٗلطٜخ ٝ)250ًَىٓظخٕ رظٜي٣َ )

ٗل٢ ٓلخكظش ًًَٞى، حرظيحًء ٖٓ ٓطِغ حُؼذخّ حُٔوزذَ ػزذَ كٔذخد ٗذًَش طٔذ٣ٞن حُذ٘ل٢ 

ٞٓٞ( ٓوخرَ ه٤خّ رـذيحى ربٍٓذخٍ كٜذش ح٩هِذ٤ْ ٓذٖ ح٤ُِٔح٤ٗذش رٞحهذغ ح٤٘١ُٞش حُؼَحه٤ش )ٓ

 % ٝط٣َٞٔ هٞحص حُز٤ًَ٘ٔش رخػظزخٍٛخ ؿِءحً ٖٓ ٓ٘ظٞٓش حُيكخع حُؼَحه٤ش".17

ّْ حُٔذ٤ي ٛذٍٞح٢ٓ حَُث٤ٔذ٢، ٛذٞ ه٤ذخّ حُلٌٞٓذش حُؼَحه٤ذش  ٬ٗكع ٓٔذخ ٓذزن إٔ ٛذ

ٓ٘ذذذخًَ "ٓذذذلذ ىػٞحٛذذذخ ٟذذذي ٓ٘ذذذظ١َ حُذذذ٘ل٢ حٌَُىٓذذذظخ٢ٗ"ٝٓخ ُحُذذذض ڊح٫طلخى٣ذذذش 

"حُظٜذذي٣َ حُٔٔذذظوَ" ُ٪هِذذ٤ْ ُذذْ طلذذَ، أ١ إ حُظٜذذي٣َ حُٔٔذذظوَ ٓٔذذظَٔ ٌُٝذذٖ ٣ـخرذذٚ 

رٔ٘خًَ ُْ ٣ليىٛخ!!. ١ٝزؼخً حٌُِٔ٘ش حَُث٤ٔ٤ش ُٚ ٢ٛ حُيػخٟٝ حُٔوخٓش ٟذي حُٔ٘ذظ٣َٖ 

ٝحُ٘خه٤ِٖ ٝحُزخثؼ٤ٖ ُٚ. ٝٓذٖ ح٧ٓذٍٞ حُٜٔٔذش حُٔذًٌٍٞس أػذ٬ٙ، إٔ اٗظذخؽ ٗلذ٢ ًَىٓذظخٕ 

. َٟٝٓ٘ ٫كوخً أٗذٚ 2015ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً ه٬ٍ حَُرغ ح٧ٍٝ ٖٓ ( أُق ٤ٓ500َكغ ا٠ُ )

 ُْ ٣ظْ ط٣ََٔ ا٫ ؿِءحً ر٤ٔطخً ٖٓ ٌٛح حَُهْ ػزَ كٔخد ٓٞٓٞ.

11/1/2015ٝك٢ 
(28)

أػِ٘ض كٌٞٓش ًَىٓظخٕ ، ٝأ٠٣خً ٗوذ٬ً ػذٖ ٗذلن ٤ٗذُٞ،  

ؼذخ٢ٗ رؤٜٗخ "ٓظوّٞ ه٬ٍ ح٣٧خّ حُو٤ِِش حُٔوزِش رظ٣ُٞغ ٍٝحطذ حُٔذٞظل٤ٖ ُ٘ذَٜ ط٘ذ٣َٖ حُ

ٖٓ حُؼخّ حُٔخ٢ٟ ٓزظيثش رُٞحٍس حُز٤٘ذًَٔش، ٫ٝكظذش حُ٘ظذَ اُذ٠ أٜٗذخ رخػذض ٓ٘ذٌ ٗذَٜ 

( ٓل٤٘ش ٖٓ ٗلطٜذخ حُوذخّ رٔزِذؾ اؿٔذخ٢ُ هذيٍٙ ػ٬ػذش ٤ِٓذخٍحص 42أ٣خٍ حُٔخ٢ٟ كُٔٞش )

ى٫ٍٝ أ٤ًَٓذذ٢". ًًٝذذَ "أٗذذٚ ٝٓذذٖ أؿذذَ طذذؤ٤ٖٓ حَُٝحطذذذ كذذبٕ حُلٌٞٓذذش رلخؿذذش اُذذ٠ 

( ٤٣٬ٖٓ ى٫ٍٝحً ٣َٜٗخً، رخػظٔخى ٓذؼَ ُِذي٫ٍٝ 708( ٤ِٓخٍ ى٣٘خٍ"، أ١ كٞح٢ُ )850)

 ( ى٣٘خٍحً.٣1200ؼخىٍ )

حُٔظليع ح٢َُٔٓ رخْٓ كٌٞٓذش –ٝر٘ؤٕ ٓز٤ؼخص حُ٘ل٢ حٌَُى١ أًي ٓل٤ٖ ى٢٣ُ 

، ٓٔذذظيًٍخً أٗذذٚ رٔٞؿذذذ ح٫طلذذخم أْ حىِٛزننٗ ِغننزّشح فننٟ ث١ننع اٌننٕفو اٌخننبَ" -ح٩هِذذ٤ْ

ش رظ٘ل٤ٌٙ ٓ٘ذٌ ريح٣ذش حُؼذخّ حُلذخ٢ُ كوذي ح٧ه٤َ ٓغ حُلٌٞٓش ح٫طلخى٣ش ٝح١ٌُ ريأص حُلٌٞٓ

ط٘خهٚ ٗل٢ ح٩ه٤ِْ. ٝأٟٝق إٔ كٌٞٓظٚ ريأص رظٜي٣َ حُ٘ل٢ حرظيحًء ٖٓ َٜٗ أ٣خٍ حُؼخّ 

ػزَ أٗزٞرٜخ ا٠ُ ٤ٓ٘خء ؿ٤ٜخٕ رظ٤ًَخ ٝهخٓض رز٤ؼذٚ  ٛ٘ذخى، ٫كظذخً  -2014أ١ –حُٔخ٢ٟ 
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يٍٙ ػ٬ػذش ٤ِٓذخٍحص كُٔٞش ٖٓ حُ٘ل٢ حُوخّ رٔزِذؾ اؿٔذخ٢ُ هذ 42ا٠ُ أٗٚ طْ ُلي ح٥ٕ ر٤غ 

ى٫ٍٝحً". ٝطخرغ: "إ كٌٞٓظٚ طؼخُؾ ٓٔؤُش ه٤خّ رـيحى روطغ كٜش ح٩ه٤ِْ ٖٓ حُٔٞحُٗذش، 

(، ٝح٧ُٓش حُٔخ٤ُش حُظ٢ هِلٜذخ حُوذَحٍ رذخ٣٩َحىحص حُيحه٤ِذش ٝر٤ذغ 2014)٣وٜي ك٢ ٓ٘ش 

حُ٘ل٢"
(28)

. ٤٠٣ٝق ٓٞهذغ ٗذلن ٤ٗذُٞ: "٣ؼذخ٢ٗ اهِذ٤ْ ًَىٓذظخٕ ٓذٖ أُٓذش ٓخ٤ُذش هخٗوذش 

ٓطِغ حُؼخّ حُٔخ٢ٟ ٖٓ أػَ هَحٍ ٍث٤ْ حُلٌٞٓش حُؼَحه٤ذش حُٔذخرن ٗذ١ٍٞ حُٔذخ٢ٌُ ٌٓ٘ 

روطذذغ كٜذذش ح٩هِذذ٤ْ ٓذذٖ حُٔٞحُٗذذش حُؼَحه٤ذذش حُؼخٓذذش ػِذذ٠ هِل٤ذذش حُٔ٘ذذ٬ٌص حُؼخُوذذش رذذ٤ٖ 

رـيحى ٝأٍر٤َ ك٤ٔخ ٣وٚ ِٓق طٜي٣َ حُ٘ل٢ ٖٓ ح٩ه٤ِْ ٖٓ ؿخٗذ ٝحكي طلي٣يحً 
(28)

. 

ْ كٌٞٓذذش ح٩هِذذ٤ْ، ٗذذَٟ إٔ ح٩هِذذ٤ْ ٓذذٖ طٜذذ٣َلخص ٓذذل٤ٖ ى٣ُذذ٢، حُٔظلذذيع رخٓذذ

ًخٕ هي أًي ٓخ ً٘خ هي ًًَٗخٙ ٓخروخً ٖٓ أٗذٚ رذيأ "حُظٜذي٣َ حُٔٔذظوَ" ٝٓذٖ هذ٬ٍ أٗزذٞد 

2014حُظٜذذي٣َ حُٔظٞهذذغ أًخُذذٚ كذذ٢ أٝحثذذَ 
(25)

. ٝٛ٘ذذخ ُذذْ ٣ظلذذيع ػذذٖ حُز٤ذذغ حُذذيحه٢ِ 

ٕ ( أُق ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣ذخً. ٣ٝظٜذَ أ100)حُظ٣َٜذ ػزَ حُٜٜخ٣ٍؾ(، ح١ٌُ ًخٕ ٣ِ٣ي ػٖ )

حُز٤غ حُيحه٢ِ هي هَ رؼذي حُظ٣َٜذذ "حَُٓذ٢ٔ" ػزذَ أٗزذٞد حُظٜذي٣َ، ٌُٝذٖ ُذْ ٣ظٞهذق 

( أُق ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً، ك٤غ إ حُ٘ذًَخص حٗذظٌض كذ٢ حَُرذغ ح٧ٍٝ 60-50ُْٝ ٣وَ ػٖ )

)رؼي ح٫طلخم ٓغ حُلٌٞٓش ح٫طلخى٣ذش(، ٓذٖ إٔ كٌٞٓذش ح٩هِذ٤ْ ط٠ذـ٢ ػ٤ِٜذخ  2015ٖٓ 

( أُذق ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً. إ 50ًُي حُٞهض ٫ ٣وذَ ػذٖ ) ُظو٤َِ حُز٤غ حُيحه٢ِ ح١ٌُ ًخٕ ك٢

حًَُ٘خص طل٠َ حُز٤غ حُذيحه٢ِ، اً طٔذظِْ أه٤خٓذٚ ٓوذيٓخً، ٝرٜذٌح ط٠ذٖٔ حُؼخثذيحص، ػِذ٠ 

%( حػظٔذذخىحً ػِذذ٠ 50-30حُذذَؿْ ٓذذٖ إٔ ٓذذؼَٙ ٣ذذ٘ولٞ ػذذٖ ٓذذؼَ حُظٜذذي٣َ رذذ٤ٖ )

 ظَٝف حُز٤غ.

ٌُٝذذٖ … ًٔذذخ أًذذي حُٔذذ٤ي ٓذذل٤ٖ إٔ كٌٞٓظذذٚ "ٓٔذذظَٔس كذذ٢ ر٤ذذغ حُذذ٘ل٢ حٌُذذَى١

رٔٞؿذذذذ ح٫طلذذذخم ح٧ه٤ذذذَ ٓذذذغ حُلٌٞٓذذذش  2015ط٘ذذذخهٚ ٛذذذٌح حُز٤ذذذغ ٓ٘ذذذٌ ريح٣ذذذش ػذذذخّ 

ح٫طلخى٣ش"!!. كٜٞ ٤ُْ كو٢ ٣ئًذي إٔ كٌٞٓذش ح٩هِذ٤ْ ٓٔذظَٔس رخُظٜذي٣َ حُٔٔذظوَ ػِذ٠ 

حَُؿْ ٖٓ طٞه٤غ ح٫طلخه٤ش ٓذغ حُلٌٞٓذش ح٫طلخى٣ذش، ٌُٝذٖ ٣ؼطذ٢ ح٫ٗطزذخع إٔ حُظٜذي٣َ 

ٝإٔ حُلٌٞٓش ح٫طلخى٣ش ٓٞحكوش ػ٠ِ حُظٜذي٣َ حُٔٔذظوَ حُٔٔظوَ هي هَ رٔٞؿذ ح٫طلخم، 

 ُِلخثٞ ٖٓ ٗل٢ ح٩ه٤ِْ!!!.
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( ٗذل٘ش 42ُْ ٣ًٌَ ح٤ُٔي ٓل٤ٖ ح٤ٌُٔخص حُظ٢ طْ ر٤ؼٜخ، ٌُٝذٖ طلذيع ػذٖ ر٤ذغ )

( ٤ِٓخٍحص ى٫ٍٝ. ٝٗلخٍٝ ٛ٘ذخ إٔ ٗلظٔذذ ح٤ٌُٔذش رذخكظَحٝ إٔ 3ٝػٖ ه٤ٔظٜخ حُزخُـش )

، ٝحُ٘ذخه٬ص حُظذ٢ طٔذظويٜٓخ كٌٞٓذش ح٩هِذ٤ْ حُٔوٜٞى رخُ٘ل٘ش ٛذ٢ كُٔٞذش ٗخهِذش ٗلط٤ذش

ُظٜي٣َ حُ٘ل٢ ٖٓ ؿ٤ٜخٕ ٢ٛ ٗخه٬ص ك٢ كيٝى كُٔٞش ٤ِٕٓٞ ر٤َٓذَ )ًٔذخ ٓذَٟ٘ ًُذي 

( ٤ِٓذخٍحص ى٫ٍٝ، أ١ 3( ٤ِٕٓٞ ر٤َٓذَ رو٤ٔذش )٫42كوخً(. ٝرٌٜح طٌٕٞ ح٤ٌُٔش كٞح٢ُ )

 ( ى٫ٍٝ ُِز٤ََٓ.71,4رٔؼيٍ ٓؼَ ٣ؼخىٍ )

ُِذذذ٘ل٢  2014٘ول٠ذذذخً، اً إ ٓؼذذذيٍ ٓذذذؼَ إ ٛذذذٌح حُٔذذذؼَ هذذذي ٣ٌذذذٕٞ ٓذذذؼَحً ٓ

( ى٫ٍٝحً ُِز٤َٓذذَ، ٓٔذذخ ٣ؼ٘ذذ٢ إٔ ٓذذؼَ حُذذ٘ل٢ 91,65حُٜٔذذيٍ ٓذذٖ حُزٜذذَس ٣ؼذذخىٍ )

( ى٫ٍٝحً ُِز٤َٓذَ ٝٛذٞ ٣ٔؼذَ 94حُٜٔيٍ ٖٓ ٤ٓ٘خء ؿ٤ٜخٕ حُظ٢ًَ ٣ٜذَ اُذ٠ كذٞح٢ُ )

 2014. ٌُٝذذذٖ ح٧ٓذذذؼخٍ رذذذيأص رخ٫ٗولذذذخٝ ٓ٘ذذذٌ آد 2014ٓؼذذذيٍ ٓذذذؼَ ٌُذذذَ ٓذذذ٘ش 

ُٜذٌح كذبٕ ٓؼذيٍ ٓذؼَ حُذ٘ل٢ حُٜٔذيٍ ٓذٖ ؿ٤ٜذخٕ هذي ٣ٜذَ اُذ٠  ٝحٓظَٔص ػِذ٠ ًُذي،

. ٓٔذخ ٣ؼ٘ذ٢ إٔ ٛ٘ذخى 2014( ى٫ٍٝحً ُِز٤ََٓ ًٔؼيٍ ُِؼٔخ٤ٗش أَٜٗ ح٧ه٤َس ُـ80-85)

( ى٫ٍٝ ُِز٤َٓذَ، ٝٛذ٢ ٟذٖٔ حُٔؼوذٍٞ اً 14-9ٓٔخكخص ك٢ حُٔؼَ حُٜٔيٍ رليٝى )

 ُي٤ُٝش.إ حُ٘ل٢ ٣ؼظزَ ٗلطخً َٜٓرخً ٬ٓٝكوخً ه٠خث٤خً ك٢ حُٔلخًْ ح

، ٝحًٌٍُٔٞس أػ٬ٙ ٢ٛ 2014ُٝٞ ًخٕ ٍهْ ح٤ٌُٔش حُٜٔيٍس ٌٓ٘ أ٣خٍ ا٠ُ ٜٗخ٣ش 

( ٤ِٕٓٞ رذ٬٤ًَٓ، كذبٕ ٤ًٔذش حُظٜذي٣َ كذ٢ أٗزذٞد حُظٜذي٣َ حُـي٣ذي ٫ طظـذخُٝ 42كؼ٬ً )

( أُق ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً، ٝٛٞ ٍهْ ٣وَ ػٖ ح٧ٍهخّ حُظ٢ ًخٗض طذًٌَ ػذٖ ٤ًٔذخص ٗلذ٢ 200)

( أُذق ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً، ٝحُظذ٢ 300حُظ٢ طَٜ ا٠ُ أًؼَ ٓذٖ ) ح٩ه٤ِْ حُٞحِٛش ا٠ُ ؿ٤ٜخٕ

ط٘ٔـْ ٓغ ح٧ٍهخّ حُظ٢ هيٜٓخ حُيًظٍٞ أٗظ٢ ٛذٍٞح٢ٓ كذٍٞ ٝٛذٍٞ اٗظذخؽ ٗلذ٢ ح٩هِذ٤ْ 

 ( أُق ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً.500ا٠ُ ) 2015ك٢ حَُرغ ح٧ٍٝ ٖٓ 

ى٣٘ذذذخٍ  1200( ط٤َُذذذٕٞ ى٣٘ذذذخٍ )رٔذذذؼَ 3,6( ٤ِٓذذذخٍحص ى٫ٍٝ طؼذذذخىٍ )3إ )

( ٗذذَٜحً. 4,24. ٝٛذذ٢ طٌلذذ٢ ُظـط٤ذذش ٍٝحطذذذ ٓذذٞظل٢ ح٩هِذذ٤ْ ُٔذذيس )ُِذذي٫ٍٝ حُٞحكذذي(

( 850ٝكٔذ هٍٞ ح٤ُٔي ٓل٤ٖ ى٢٣ُ، ٖٓ إٔ اؿٔخ٢ُ حَُٝحطذذ حُٔطِذٞد ٗذ٣َٜخً ٛذٞ )

٤ِٓخٍ ى٣٘خٍ، ٗـي إٔ ٓخ ؿٔغ ٖٓ ٓزخُؾ ٣ٌل٢ ُظـط٤ش ٍٝحطذ أٍرؼش أَٜٗ ٝأٓزٞع كوذ٢. 
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حُ٘لوذذخص ح٧هذذَٟ حُظذذ٢ ٝحُٔذذئحٍ حُٔطذذَٝف ٓذذخًح ػذذٖ ٍٝحطذذذ رو٤ذذش ح٧ٗذذَٜ ٝٓذذخًح ػذذٖ 

رذؤٕ كخؿذش  ٣2015لظخؿٜخ ح٩هِذ٤ْ؟ ٓذَٟ٘ إٔ حُٔذ٤ي ٛذٍٞح٢ٓ ًذخٕ هذي ًًذَ كذ٢ أ٣ِذٍٞ 

( ٤ِٓذذٕٞ ى٫ٍٝ ٗذذ٣َٜخً، ٝأٗذذٚ هذذخّ رظٞك٤َٛذذخ ٓذذٖ ٓز٤ؼذذخص حُظٜذذي٣َ 850ح٩هِذذ٤ْ ٛذذ٢ )

ٝٛذذذذٞ ٓذذذذخ ٣٘ٔذذذذـْ ٓذذذذغ –( ٤ِٓذذذذٕٞ ى٫ٍٝ َُٝحطذذذذذ حُٔذذذذٞظل٤ٖ 700حُٔٔذذذذظوَ، ٜٓ٘ذذذذخ )

 ( ٤ِٕٓٞ ى٫ٍٝ ُِ٘لوخص ح٧هَٟ!!!.150، ٝ)-ط٣َٜلخص ح٤ُٔي ى٢٣ُ

ٓخ ًخٕ ٣ٔخػي ح٩ه٤ِْ كذ٢ طذٞك٤َ ٗلوخطذٚ ٛذٞ حُز٤ذغ حُذيحه٢ِ ُِذ٘ل٢، ٝحُذ١ٌ ٝٛذَ 

( أُق ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً. ٝٛٞ ط٣َٜذ ُِ٘ل٢ ٫ ػٖ ٣َ١ن ح٧ٗزذٞد رذَ ػذٖ 120-100ا٠ُ )

 ٣َ١ن حُ٘وَ رخُٜٜخ٣ٍؾ!!.

حُلٌٞٓذش ح٫طلخى٣ذش ٤ُظًٌَ حُوخٍة، أٗٚ ُٞ ًذخٕ ح٩هِذ٤ْ هذي ٓذِْ ًخٓذَ ٗلطذٚ اُذ٠ 

)ًَٗش ٓذٞٓٞ(، ٫ٓذظِٔض ُٝحٍس ٓخ٤ُذش ح٩هِذ٤ْ ًخٓذَ كٜذظٚ، ٫ٝٓذظِْ حُٔٞظلذٕٞ ًذَ 

ٍٝحطزْٜ ىٕٝ طؤه٤َ، ٌُٝخٕ ح٧َٓ هي طْ ك٢ ٗلخك٤ش ػخ٤ُذش، رل٤ذغ طؼذَف ًذَ ؿٜذش أ٣ذٖ 

طٌٛذ ٓزخُؾ حُ٘ل٢. ٌُٝ٘٘خ َٟٗ إٔ حُـ٤ٔغ طو٣َزخً ك٢ ح٩هِذ٤ْ، ٝر٠ذْٜٔ٘ حُٔظلذيع رخٓذْ 

٤ْ، ًٝذٌُي ٓٞهذغ ٗذلن ٤ٗذُٞ، ٣ظلذيػٕٞ ػذٖ ح٧ُٓذش حُٔخ٤ُذش كذ٢ ًَىٓذظخٕ كٌٞٓش ح٩هِ

ًٝؤٕ ٓززٜخ ح٤ُٔي حُٔخ٢ٌُ، رخىػذخءحص أٗذٚ "هطذغ كٜذش ح٩هِذ٤ْ ٓذٖ حُٔٞحُٗذش حُؼَحه٤ذش 

٣ظٞهغ حٓظ٬ّ ح٩هِذ٤ْ كٜذظٚ ًخِٓذش ٓذٖ حُٔٞحُٗذش،   -ًٔخ ٣زيٝ–حُؼخٓش"!! إٔ "حُـ٤ٔغ" 

طٚ حُـخِٛ ُِظٜذي٣َ اُذ٠ حُلٌٞٓذش ح٫طلخى٣ذش، ىٕٝ إٔ ٣ٔخْٛ رٌخَٓ حُظِحٓخطٚ رظ٤ِْٔ ٗل

 ٝرخ٤ٌُٔش حُٔليىس ك٢ حُٔٞحُٗش حُؼخٓش ػ٠ِ ح٧هَ!!.

   ٚ"اٌزقذ٠ش اٌّغزمً"2015ِٚٛاصٔخ ِع اإلل١ٍُ رٕف١ز االرفبق األخ١ش  (2)

، ًخٗذض حُلٌٞٓذش ح٫طلخى٣ذش طظٞهذغ 2015ػ٘ي ط٘ل٤ٌ ح٫طلخم ح٧ه٤َ ٝكن ٓٞحُٗش 

 300( أُذق ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً )550َٜ ح٧ٍٝ، ًُٝذي ر٘وذَ )ه٤خّ ح٩ه٤ِْ رخُظِحٓخطذٚ ٓذٖ حُ٘ذ

أُذذق ر٤َٓذذَ ٗلذذ٢ ح٩هِذذ٤ْ( اُذذ٠  250أُذذق ر٤َٓذذَ ٓذذٖ حُذذ٘ل٢ ح٫طلذذخى١ كذذ٢ ًًَذذٞى ) 

% )حٓذظلوخهٚ( ٓطَٝكذخً ٓ٘ذٚ 17ؿ٤ٜخٕ ُلٔخد ًَٗش ٓٞٓٞ ح٫طلخى٣ش، ٤ُِْٔ ُ٪هِذ٤ْ 

ش كذ٢ حُٔٞحُٗذش. حٌُِق ح٤ُٔخى٣ش ٝحُلخًٔش، كٔذ حُٔزخُؾ حُٔٔذظِٔش كؼذ٬ً ُٝذ٤ْ حٌُٔظٞرذ

ٝهي  ظَٜ ُِلٌٞٓش ح٫طلخى٣ش ٌٝٓ٘ حَُٜ٘ ح٧ٍٝ إٔ ٓخ ٣ِْٔ ٖٓ ا٣َحىحص ٓخ٤ُش ُِو٣ِ٘ذش 
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ٖٓ ٓزخُؾ ح٣٩ذَحىحص حُٔذًٌٍٞس كذ٢ حُٔٞحُٗذش )أ١ أهذَ ٓذٖ  1/12ح٫طلخى٣ش ٛٞ أهَ ٖٓ 

ح٣٩َحىحص حُٔلظَٟش َُٜ٘ ٝحكي رٔٞؿذ حُٔٞحُٗش(، ًُٝي ٧ٕ ٓؼَ حُ٘ل٢ حُٔليى كذ٢ 

( ى٫ٍٝحً أ٤ًَ٤ٓخً ك٢ كذ٤ٖ إٔ حُٔذؼَ حُلؼِذ٢ حُٔزذخع رذٚ حُذ٘ل٢ 56، ًخٕ )2015ٓٞحُٗش 

 ًخٕ أهَ ٖٓ ًُي ٓغ آظَٔحٍ ح٧ٓؼخٍرخُظيٍٛٞ.

أٓخ ٓخ طٞهؼظٚ كٌٞٓش ح٩ه٤ِْ )أٝ كِٔض رؤٕ ٣ٌذٕٞ(، ٛذٞ إٔ طٔذِْ اُذ٠ حُلٌٞٓذش 

وخرذَ ح٫طلخى٣ش أ٣ش ٤ًٔخص طَحٛخ ٓ٘خٓزش ٖٓ حُ٘ل٢ )ٓغ طٜذي٣َ حُزذخه٢ ُلٔذخرٜخ كوذ٢(، ٓ

% ٓذٖ حُٔٞحُٗذش )ٗخهٜذخً حُ٘لوذخص حُٔذ٤خى٣ش(، ٝر٘ٔذزش 17إٔ طِٜٔٔخ حُلٌٞٓش ح٫طلخى٣ش 

٣َٜٗخً، ٝرخ٧ٍهخّ حُٔليىس ك٢ حُٔٞحُٗش، ىٕٝ حُ٘ظذَ اُذ٠ حُؼخثذي حُٔذخ٢ُ حُلو٤وذ٢  1/12

ُِٔٞحُٗش حُٔخ٤ُش ح٫طلخى٣ش ٓٞحء ٗظ٤ـذش حٗولذخٝ أٓذؼخٍ حُذ٘ل٢ أٝ ػذيّ ططز٤ذن حُلوذَحص 

ًخ٠ُذَحثذ ٝحٌُٔذّٞ ٝؿ٤َٛذخ )ٝهٔذْ ٓذٖ ح٧ٓذزخد ٛذٞ ػذيّ ططز٤ذن ح٧هَٟ ُِؼٞحثي 

ٌُٖٝ "كِْ" كٌٞٓش ح٩ه٤ِْ ُْ ٣ظلون ػ٠ِ حُذَؿْ ٓذٖ ٓلخُٝذش ٣ُٝذَ  ح٩ه٤ِْ ٗلٔٚ ُٜخ(.

ٓخ٤ُش ح٫طلخى١ ح٤ُٔي ٣ُزخ١ٍ ططز٤ن ٓخ ٍؿذ ك٤ٚ ح٩ه٤ِْ. ٌُح ؿخء ح٩ه٤ِْ رلٌخ٣ش ٝؿٞى 

رخ٫طلذخم ٓذغ حُـٜذخص حُؼَحه٤ذش، ُٝذْ ٣ذًٌَ  حطلخه٤ش ُِظيٍؽ ك٢ ط٤ِْٔ حُ٘ل٢ ٣َٜٗخً، ًُٝي

ح٩هِذذ٤ْ ٓذذٖ ٛذذ٢ حُـٜذذش حُؼَحه٤ذذش حُظذذ٢ حطلذذن ٓؼٜذذخ، ُٝذذْ طظٜذذَ أ٣ذذش حطلخه٤ذذش ٌٓظٞرذذش رٜذذٌح 

حُ٘ؤٕ. ًٝخٕ ؿٞحد حُٔخىس ٍثذ٤ْ حُذٍُٞحء ٣ُٝٝذَ حُذ٘ل٢ ح٫طلذخى٤٣ٖ، إٔ ًذَ ٓذخ حطلذن 

 ػ٤ِٚ ٓؼزض ك٢ حُٔٞحُٗش ٫ٝ ٣ٞؿي أَٓ آهَ ؿ٤َٙ.

ٛ٘خى أَٓ آهَ، ٝٛذٞ ؿذيٍٝ ُظٔذ٤ِْ حُذ٘ل٢ اُذ٠ حُلٌٞٓذش ٌُٖٝ ًٝٔخ ٣ظَٜ ًخٕ 

ح٫طلخى٣ذذش، ٝظٜذذَ ٛذذٌح حُـذذيٍٝ كذذ٢ أٝحهذذَ آًحٍ ػ٘ذذيٓخ طذذٞطَص ح٧ؿذذٞحء ًؼ٤ذذَحً رذذ٤ٖ 

حُلٌٞٓظ٤ٖ، ٝٛيٍص ط٣َٜلخص ٓذٖ حُٔذ٤ي ٣ُٝذَ حُٔخ٤ُذش ٝحُِـ٘ذش حُٔخ٤ُذش كذ٢ ٓـِذْ 

 !!.حُ٘ٞحد، رؤٕ ح٩ه٤ِْ ٗلٌ حُظِحٓخطٚ، ٌُح ٣ـذ حٓظ٬ّ ًخَٓ حٓظلوخهخطٚ

 َُٟ٘ ٓخ ٛٞ ٌٛح حُـيٍٝ، َٝٛ ٗلٌ ح٩ه٤ِْ ٓخ ؿخء رٌٜح حُـيٍٝ؟!:

ُوي ح١ِؼض ػ٠ِ حُظو٣ََ ح١ٌُ أٛيٍطٚ ُٝحٍس حُٔٞحٍى حُطز٤ؼ٤ذش كذ٢ ح٩هِذ٤ْ كذ٢ 

ٝحُٔظؼِذذن رظٜذذي٣َ حُذذ٘ل٢. ٝٛذذٞ طو٣َذذَ ٗذذ١َٜ طٜذذيٍٙ حُذذُٞحٍس،  2015ٗذذَٜ ٤ٗٔذذخٕ 

ض ػ٠ِ طو١َ٣َ ٤ٗٔخٕ ٝأ٣ذخٍ. ٢ٌُ٘٘ٝ ُْ أ١ِغ ػ٠ِ طوخ٣ٍَ ح٧َٜٗ حُٔخروش، ٝاٗٔخ ح١ِؼ
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4/5/2015إ طو٣ََ ُٝحٍس حُٔذٞحٍى حُطز٤ؼ٤ذش ُ٘ذَٜ ٤ٗٔذخٕ ٝحُٜذخىٍ كذ٢ 
(29)

، ٣ذًٌَ 

رذذ٤ٖ حُلٌٞٓذذش ح٣ًَُِٔذذش ٝكٌٞٓذذش  23/1/2015رٟٞذذٞف إٔ ٛ٘ذذخى حطلخه٤ذذش ٝهؼذذض كذذ٢ 

رظذذذذخ٣ٍن  2015ح٩هِذذذذ٤ْ، ٝحُظذذذذ٢ ػِذذذذ٠ أٓخٓذذذذٜخ طذذذذْ ط٣َٔذذذذَ هذذذذخٕٗٞ حُٔٞحُٗذذذذش ُؼذذذذخّ 

-ه٤ش رؤٕ ٣وّٞ ح٩ه٤ِْ رظ٤ِْٔ ح٤ٌُٔخص حًٌٍُٔٞس ك٢ حُؼٔٞى ، ٜٝٗض ح٫طلخ29/1/2015

( حُظخ٢ُ ا٠ُ ٓٞٓٞ ًخُظِحّ ٖٓ كٌٞٓش ح٩ه٤ِْ. ُْ ٗٔٔغ إٔ أكذيحً 7ٖٓ حُـيٍٝ ٍهْ ) -2

ٖٓ حُٔٔذئ٤ُٖٝ حُٔؼ٤٘ذ٤ٖ هذي ح١ِذغ ػِذ٠ ٛذٌح حُـذيٍٝ، ًٝذَ ٓذخ ٣ذيّػٞٙ أٗذٚ ٫ ٣ٞؿذي أ١ 

َ اُذ٠ ٓذخ ٣وُٞذٚ ح٩هِذ٤ْ رٞؿذٞى . ا٢٘ٗ أ٤ٓذ2015حطلخم هخٍؽ ٓخ ؿخء رٜ٘ٞٙ ٓٞحُٗش 

ٓذذٖ  -2-حطلذذخم ٓلٜذذَ أًؼذذَ ٓٔذذخ ٓٞؿذذٞى كذذ٢ حُٔٞحُٗذذش، ٣ظ٠ذذٖٔ ٓذذخ ؿذذخء كذذ٢ حُؼٔذذٞى 

حُـيٍٝ أىٗخٙ، ًٌُي  ٣ظ٠ٖٔ ػيّ ٓٔخٗؼش حُلٌٞٓش ح٫طلخى٣ذش ٓذٖ ه٤ذخّ ح٩هِذ٤ْ رظٜذي٣َ 

 ح٤ٌُٔخص حُِحثيس ػٔخ ٍٝى ك٢ ح٫طلخه٤ش )حُظ٢ طْ ح٩ػ٬ٕ ػٜ٘خ ٝط٤ٔ٠ٜ٘خ كذ٢ حُٔٞحُٗذش(

ُلٔذذخرٚ حُوذذخٙ ٝر٤ؼٜذذخ ىحه٤ِذذخً، ًٝذذٌُي حُظٞهذذق ػذذٖ ح٬ُٔكوذذش حُي٤ُٝذذش حُو٠ذذخث٤ش ُٜذذٌح 

حُظٜي٣َ. ٌُٖٝ ٫ ٣ٞؿي ُي١ ٓخ ٣ئًي ًُي، ك٤غ ُْ طٜيٍ أ٣ش ؿٜش ٤ٍٔٓش ٓذٖ ح٩هِذ٤ْ 

 أٝ حُلٌٞٓش ح٫طلخى٣ش ٜٗخً ٌٓظٞرخً ٌُٜٙ ح٫طلخه٤ش.

ِٔش كؼذ٬ً ٓذٖ هزذَ ٝٛٞ ٣ٔؼَ ح٤ٌُٔذخص حُٔٔذظ -3-ُوي أٟلض ا٠ُ حُـيٍٝ حُؼٔٞى 

ُٝحٍس حُ٘ل٢، ٢ٛٝ ح٤ٌُٔخص حُظ٢ طذْ طل٣ِٜٞذخ ٓذٖ حُوِحٗذخص حُظخرؼذش ُ٪هِذ٤ْ كذ٢ ؿ٤ٜذخٕ 

اُذذ٠ حُوِحٗذذخص حُظخرؼذذش ُ٘ذذًَش ٗلذذ٢ حُ٘ذذٔخٍ، أ١ هِحٗذذخص حُلٌٞٓذذش ح٫طلخى٣ذذش. ًذذٌُي 

ح١ٌُ ٣ز٤ٖ ٓؼي٫ص ح٤ٌُٔخص حُظ٢ ٟذوٜخ ح٩هِذ٤ْ اُذ٠ ٤ٓ٘ذخء ؿ٤ٜذخٕ،  -4-أٟلض حُؼٔٞى 

 ِٞٓخص ٓٞػوش:ًَٝ ٌٛٙ حُٔؼ

 (7جذٚي سلُ )

 جذٚي رغ١ٍُ إٌفو ِٓ اإلل١ٍُ إٌٝ اٌحىِٛخ االرحبد٠خ

 ً  أٌف ثش١ًِ ١ِٛ٠ب

-1- -2- -3- -4- 
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 اٌؾٙش
اٌى١ّخ اٌّخطو ٌٙب 

 حغت االرفبق

اٌى١ّخ اٌّغزٍّخ 

فٟ خضأبد 

 اٌحىِٛخ االرحبد٠خ

اٌى١ّخ اٌزٟ مخٙب 

 اإلل١ٍُ إٌٝ ج١ٙبْ

 أٌف ثش١ًِ/ا١ٌَٛ /ا١ٌَٛأٌف ثش١ًِ أٌف ثش١ًِ/ا١ٌَٛ 2015

 381 151 - ًخٕٗٞ حُؼخ٢ٗ

 437 307 350-275 ٗزخ١

 382 276 425-400 آًحٍ

 559 505 500-450 ٤ٗٔخٕ

 568 415 550 أ٣خٍ

 ٫ طٞؿي ٓؼِٞٓخص 165 600 ك٣َِحٕ

 2طُٔٞ ا٠ُ ط٣َٖ٘ 

2015 
 ٫ طٞؿي ٓؼِٞٓخص ُْ طِْٔ أ٣ش ٤ًٔش 625

 - 303 552 حُٔؼيٍ

خ كظ٠ ػ٘ي أهٌٗخ رخُـيٍٝ ح١ٌُ أٗذخٍ ا٤ُذٚ ح٩هِذ٤ْ كبٗذٚ ُذْ ٣ِظذِّ ٖٓ حُٞحٟق أٗ٘

رذذٚ كذذ٢ ح٧ٗذذَٜ ًذذخٕٗٞ حُؼذذخ٢ٗ ٝآًحٍ ٝأ٣ذذخٍ ٝرذذخ٧هٚ كذذ٢ ك٣ِذذَحٕ، ك٤ذذغ ًذذخٕ ٓذذٖ 

( أُق ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً كو٢، 165( أُق ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً ٌُٝ٘ٚ ِْٓ )600حُٔلظَٝ إٔ ٣ِْٔ )

( أُذذق ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣ذذخً. 165)( أُذذق ر٤َٓذذَ. أٓذذخ كذذ٢ أ٣ذذخٍ كوذي ًذذخٕ حُلذذخٍم 435رلذخٍم )

ٝح٧ٓذذَ ح٧ٟٝذذق إٔ طؼٜذذيحص ح٩هِذذ٤ْ كذذ٢ ح٧ٗذذَٜ ح٧ٍرؼذذش ح٧ُٝذذ٠ ًخٗذذض أهذذَ ٓٔذذخ ٛذذٞ 

( أُذق ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً، ٝػِذ٠ حكظذَحٝ أٗذٚ ٓذ٣ِ٤ي ٓذٖ 550ٓليى ك٢ حُٔٞحُٗش ٝحُزخُؾ )

ٓؼذذي٫ص طٔذذ٤ِٔٚ حػظزذذخٍحً ٓذذٖ ك٣ِذذَحٕ ٤ٌُذذٕٞ حُٔؼذذيٍ حُؼذذخّ حُٔذذًٌٍٞ رخُـذذيٍٝ ٝحُزذذخُؾ 

ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣ذذخً. ٌُٝ٘ذذٚ رذذي٫ً ٓذذٖ ًُذذي هِذذَ طٔذذ٤ِْ أ٣ذذخٍ ٝك٣ِذذَحٕ رخ٤ٌُٔذذخص  ( أُذذق552)

حُٔز٤٘ش أػ٬ٙ، ٝطٞهق ٤ًِخَ ٖٓ َٜٗ طٔذُٞػٖ طٔذ٤ِْ أ٣ذش ٤ًٔذش حُذ٠ حُلٌٞٓذش ح٫طلخى٣ذش 

( أُذق ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً أٝ أًؼذَ. ٝكذيع ٓذخ 550ػ٘يٓخ ًذخٕ ٓذٖ حُٞحؿذذ ػ٤ِذٚ إٔ ٣ٔذِْ )

ْ كذ٢ إٔ كٌٞٓذش ح٩هِذ٤ْ ٓذظوَم ح٫طلذخم طٞهؼٚ ٓؼخٍٟٞ ح٫طلخم ػ٘ي اػ٬ٗٚ، ك٢ ٌٜٗ
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ػ٘ذذي حُٞهذذض حُذذ١ٌ ٓذذظ٘ظ٢ٜ ك٤ذذٚ ٜٓذذِلظٜخ حُوخٛذذش، ٝطزذذيأ ٜٓذذِلش حُؼذذَحم حُؼخٓذذذش 

ٝر٠ٜٔ٘خ ِٜٓلش ًَىٓذظخٕ. ًُٝذي ػ٘ذيٓخ طٞٛذَ ح٩هِذ٤ْ اُذ٠ طٞٓذ٤غ أٗزذٞد ٝأؿٜذِس 

طٜي٣َٙ ا٠ُ حُٔؼخص حُؼخ٤ُش، ٟٝٝغ ُ٘لٔٚ "ٓٞهؼخً" ك٢ حُٔٞم حُؼخ٢ُٔ، ٝطوِذٚ ٓذٖ 

 حُوخ٤ٗٞٗش. ح٬ُٔكوش

( آ٫ف ر٤َٓذَ 303ُوي حٓظِٔض حُلٌٞٓش ح٫طلخى٣ش كذ٢ حُ٘ذٍٜٞ حُٔذظش ح٧ُٝذ٠ )

( أُق ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً حُٔؼزظش كذ٢ حُٔٞحُٗذش. أٓذخ ُذٞ أهذٌٗخ ح٧ٓذَ اُذ٠ ٜٗخ٣ذش 550ري٫ً ٖٓ )

( أُذق ر٤َٓذَ ٗذ٣َٜخً رذي٫ً ٓذٖ 182ط٣َٖ٘ ح٧ٍٝ، ك٤ٌٕٞ حٓظ٬ّ حُلٌٞٓذش ح٣ًَُِٔذش )

٣َٜخً، اً ُْ ٣ظْ آٍخٍ أ٣ش ٤ًٔش ٖٓ ٗل٢ ح٩ه٤ِْ ٝحُ٘ل٢ ح٫طلذخى١ ( آ٫ف ر٤ََٓ 505ٗ)

ٖٓ ًًَٞى ٌٓ٘ ٓ٘ظٜق ك٣َِحٕ ا٠ُ كي ح٥ٕ، ٝرخُٔوخرَ ُذْ طٔذِْ حُلٌٞٓذش ح٫طلخى٣ذش 

كٌٞٓش ح٩ه٤ِْ أ٣ش كٜش رؼذي ك٣ِذَحٕ. ػِذ٠ حُذَؿْ ٓذٖ ًُذي ٗذَٟ إٔ حُٔذ٤ي ًٞٓذَص 

ربٍٓذخٍ "كٜذظْٜ"  2015ٍٝ ٍٍٓٞ ٝؿ٤َٙ ٖٓ حُوخىس حٌٍُٞى ٣طخُزٕٞ ك٢ ط٘ذ٣َٖ ح٧

 ٖٓ حُٔٞحُٗش حُؼخٓش.

ٌنن١زحا اٌمننبسا  أْ حىِٛننخ اإللٍنن١ُ اعزجننشد اٌننٕفو االرحننبدٞ فننٟ ِحبف ننخ 

 .وشوٛن جضءاً ِٓ ٔفو اإلل١ٍُ  ٚرقشفذ ف١ٗ ٌحغبثٙب اٌخبؿ عٍٕبً ٚغقجبً!!

، 2015ٝح٥ٕ ٣زذذذيأ حُلذذذي٣غ ٓـذذذيىحً ػذذذٖ "اػذذذخىس حُل٣ٞ٤ذذذش" ٫طلخه٤ذذذش ٓٞحُٗذذذش 

( 700ًٔخ ٢ٛ، ًُٝي ٝرؼي إٔ َٝٛ طٜذي٣َ ح٩هِذ٤ْ اُذ٠ ) 2016حُٗش ُظطز٤وٜخ ك٢ ٓٞ

حُذ٠ ٍكذغ اٗظخؿٜذخ   -ٗو٬ً ػٖ حُيًظٍٞ أٗظ٢–أُق ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً. ٝطوط٢ كٌٞٓش ح٩ه٤ِْ 

 ( أُق ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً ك٢ ٜٗخ٣ش ٌٛح حُؼخّ.900ا٠ُ )

(، إٔ ح٩هِذ٤ْ ٣َٓذَ اُذ٠ 4ٝ 3( كذ٢ حُؼٔذٞى٣ٖ )7ًٔخ ٬ٗكع ك٢ حُـذيٍٝ ٍهذْ )

خٕ ىحثٔخً ٤ًٔخص أًؼَ رٌؼ٤َ ٓٔخ ٣ِٔٔٚ اُذ٠ حُلٌٞٓذش ح٫طلخى٣ذش، ٝٝٛذَ ٓذخ أٍٓذِٚ ؿ٤ٜ

( أُذق ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً 465ٓخ ٓؼيُذٚ ) 2015ا٠ُ ؿ٤ٜخٕ ك٢ ح٧َٜٗ حُؤٔش ح٠ُٝ٧ ٖٓ 

( أُذق 303ٓوخٍٗش رٔخ ِٓٔٚ ُِلٌٞٓذش ح٫طلخى٣ذش كذ٢ ح٧ٗذَٜ حُؤٔذش ح٧ُٝذ٠ ٝحُزذخُؾ )

َٜٗ ك٣َِحٕ ٓٔخػِش َُٜ٘ أ٣خٍ َٜٗ اُذ٠ إٔ ح٩هِذ٤ْ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً. ُٝٞ حػظزَٗخ ٤ًٔخص 

( أُق ر٤ََٓ ٨َُٜٗ حُٔظش ح٠ُٝ٧  ٓوخٍٗش رٔخ ٓذِٔٚ 483أٍَٓ ا٠ُ ؿ٤ٜخٕ ٓخ ٓؼيُٚ )
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( آ٫ف ر٤َٓذذذَ ٤ٓٞ٣ذذذخً، ٝؿ٤ٔذذذغ ح٧ٍهذذذخّ حُظذذذ٢ 303اُذذذ٠ حُلٌٞٓذذذش ح٫طلخى٣ذذذش ٝحُزذذذخُؾ )

يٍ ُلٔذخرٚ حُوذخٙ حػظٔيطٜخ ٢ٛ ٖٓ كٌٞٓش ح٩هِذ٤ْ. ٝحُذ١ٌ ٣ؼ٘ذ٢ إٔ ح٩هِذ٤ْ ًذخٕ ٣ٜذ

( أُق ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً، ٝٛذٞ كذ٢ حُٞهذض ٗلٔذٚ ٣ؼظزذَ ٗلٔذٚ هذي 180ٖٓ ؿ٤ٜخٕ ٓخ ٓؼيُٚ )

، أ١ 2015أٝك٠ ربُظِحٓخطٚ ٓغ حُلٌٞٓش ح٫طلخى٣ش ٝحُزَُٔذخٕ ح٫طلذخى١ رظ٘ل٤ذٌ ٓٞحُٗذش 

ط٤ِْٔ ؿ٤ٔغ ٗلطٚ حُٜٔذيٍ اُذ٠ حُلٌٞٓذش ح٫طلخى٣ذش ٝٛذٞ حٓذَ طذَىىٙ ٨ُٓذق حُلٌٞٓذش 

طٜذي٣َ ٓٔذظوَ  ْ أػ٠خء ٓـِْ حُ٘ٞحد ٣ؼِٕ٘ٞ ػيّ ٝؿٞى ى٫ثَ ػ٠ِح٫طلخى٣ش ٝٓؼظ

!! ػِٔذذخً إٔ حُٔذذ٤ي أٗذذظ٢ ٛذذٍٞح٢ٓ ًذذخٕ هذذي 2015ُذذ٘ل٢ ح٫هِذذ٤ْ كذذ٢ حُٜ٘ذذق ح٧ٍٝ ٓذذٖ 

( أُق ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً كذ٢ 184، إٔ ح٩ه٤ِْ ٛيٍ ُلٔخرٚ حُوخٙ )3/6/2015َٛف ك٢ 

كذ٢ طو٣ََٛذخ حُٔذ١ٞ٘  ، ًٔخ ًًَص ًَٗش ؿ٤َ٘ ا٤َٗؿ٢ حُظ٤ًَش حُز٣َطخ٤ٗذش2015أ٣خٍ 

، رذذؤٕ حطلذذخم حُلٌٞٓذذش ح٫طلخى٣ذذش ٓذذغ كٌٞٓذذش 5/3/2014ٝحُٜذذخىٍ كذذ٢  2014ُٔذذ٘ش 

٠٣ذٖٔ ُلٌٞٓذش ح٩هِذ٤ْ كذن حُظٜذي٣َ ُلٔذخرٜخ  2014ح٩ه٤ِْ حُٔٞهغ ك٢ ًذخٕٗٞ ح٧ٍٝ 

( أُذق ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً حُذ١ٌ ٣ٔؼذَ حُظذِحّ 250حُوخٙ ٣٧ش ٤ًٔخص ٗل٢ ٓ٘ظـش ط٣ِي ػذٖ )

2015ٔٞحُٗش ح٫طلخى٣ش ُؼخّ ٓٔخٛٔش ح٩ه٤ِْ ك٢ حُ
(32)

. 

ًخٕ حُلي٣غ ك٢ ًَ ٓخ ؿخء أػ٬ٙ ٛٞ كٍٞ "حُظٜي٣َ حُٔٔظوَ" ُلٔخد ح٩ه٤ِْ 

حُوذذخٙ، ٝهذذخٍؽ حُٔٞحُٗذذش، ٝػزذذَ أٗخر٤ذذذ طٜذذي٣َ حُذذ٘ل٢ اُذذ٠ ٤ٓ٘ذذخء ؿ٤ٜذذخٕ حُظًَذذ٢، 

 ٌٚىٓ ِبرا عٓ اٌج١ع اٌذاخٍٟ؟

29/6/2015هخُض ًَٗش ًِق ٤ًٔظٕٞ )حُٔخٌُش ُلوذَ ٗذ٤وخٕ( كذ٢ 
(30)

، رؤٜٗذخ 

( أَٜٗ ٓغ ٓ٘ظَ ُِ٘ل٢ ك٢ ح٩ه٤ِْ "ُظؼ٣ِذِ آكذخم حُظذيكوخص حُ٘لط٤ذش 6ٝهؼض ػويحً أٓيٙ )

ًَُِ٘ش حُظ٢ ٓخ ُحُض ُٜخ ٓٔظلوخص ٓخ٤ُش ػ٘ي كٌٞٓش ح٩ه٤ِْ". ٝكٔذذ ٛذٌح حُؼوذي كذبٕ 

( أُق ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً ا٠ُ ٓ٘ظَ ٓل٢ِ ُْ طٌ٘ق ػٖ حٓذٔٚ، 40-12حًَُ٘ش ٓظِٝى ر٤ٖ )

( ٤ِٓذذٕٞ ى٫ٍٝحً ػذذٖ أٍٝ ٗذذل٘خص ٗلذذ٢. 4,9رخُلؼذذَ ٓزِـذذخً هذذيٍٙ ) ٝأٟذذخكض أٜٗذذخ طِوذذض

 ( أُق ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً".40ٝأٟخكض حًَُ٘ش "رؤٕ كوَ ٤ٗوخٕ ٣٘ظؾ ٓخ ٣َرٞ ػ٠ِ )

 DNOٝحُٜذذذخىٍ ػذذذٖ ٗذذذًَش  2015ًٔذذذخ ًًذذذَ طو٣َذذذَ حُلٜذذذَ ح٧ٍٝ ُؼذذذخّ 

ح٣َُٝ٘ـ٤ذذش رؤٗذذٚ طذذْ طٞه٤ذذغ ػوذذي رذذ٤ٖ حُ٘ذذًَش ٝكٌٞٓذذش ح٩هِذذ٤ْ ٣ٔذذٔق ك٤ذذٚ ُِ٘ذذًَخص 
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خُٔز٤ؼذذخص حُيحه٤ِذذش ُِٔذذٞم حُٔلِذذ٢!!، ػِٔذذخً إ أٓذذخّ طؤذذ٤ْ ح٧ٍرذذخف ٓ٘خٛذذلش رذذ٤ٖ ر

ح٩ه٤ِْ ٝحًَُ٘ش، ٣ٝظْ حُز٤غ حُيحه٢ِ ٖٓ هذ٬ٍ ِٓح٣ذيحص ػِذ٠ ح٧ٓذؼخٍ حُؼخ٤ُٔذش )ٓذؼَ 

رَٗض، ٝٛٞ حُٔذؼَ حُٔؼظٔذي كذ٢ ؿ٤ٜذخٕ(. ٝإٔ ح٧ٓذؼخٍ حُيحه٤ِذش حُٔ٘ول٠ذش حُظذ٢ ٣زذخع 

( ى٫ٍٝحً ُز٤َٓذَ ٗلذ٢ 36ٍحً ُز٤ََٓ ٗل٢ ١ن ١ن، ٝ)( ى24٫ٝحُ٘ل٢ رٜخ ًخٗض رليٝى )

( ى٫ٍٝحً ُِز٤َٓذَ. ٝأٟذخف ١50خ٢ًٝ ٓوخٍٗش ٓغ ٓؼَ رَٗض ك٢ ٝهض حُز٤ذغ ٝحُزذخُؾ )

( أُذق ر٤َٓذَ 91ًخٕ هي رِؾ كٞح٢ُ ) 2014حُظو٣ََ إٔ ٓؼيٍ اٗظخؽ كوَ ١خ٢ًٝ ُٔ٘ش 

ٌح ٛذٞ كذذخٍ ٤ٓٞ٣ذخً، ٝطذْ طٜذذ٣َق ٜٗذلٚ ُِز٤ذذغ حُذيحه٢ِ ٝحُٜ٘ذق ح٥هذذَ ُِظٜذي٣َ. ٝٛذذ

 ؿ٤ٔغ حًَُ٘خص حُؼخِٓش ك٢ ًَىٓظخٕ!!.

٣َر٢ "حُز٤غ حُيحه٢ِ" ىحثٔخً ٓغ ٜٓذخك٢ ًَىٓذظخٕ!!. ُوذي ً٘ذض هذي طلذيػض ػذٖ 

ٛذذٌح حُٟٔٞذذٞع، ٝػذذٖ ح٤ٌُٔذذخص حُٜخثِذذش حُظذذ٢ طزذذخع اُذذ٠ طِذذي حُٜٔذذخك٢ ؿ٤ذذَ حَُٓذذ٤ٔش، 

 2013ٝػزَٛخ ًط٣َن ُِظ٣َٜذ ًُٝي ػ٘يٓخ ًذخٕ ػذيى حُٜٔذخك٢ ٣ٜذَ كذ٢ ك٣ِذَحٕ 

( ٜٓل٠ ٗلط٤خً ؿ٤َ َٓهٚ ك٢ ح٩ه٤ِْ، ٝإ كٌٞٓش ح٩هِذ٤ْ ًخٗذض هذي ٗذٌِض 80)ا٠ُ 

". ٝطٞٛذِض ك٤ٔذخ ًظزظذٚ اُذ٠ 2010"ُـ٘ش ُظ٘ل٤ٌ هَحٍ اؿ٬م طِذي حُٜٔذخك٢، ٓ٘ذٌ ػذخّ 

اً إ ُٜذذٌٙ حُٜٔذذخك٢ ؿخ٣ذذش أهذذَٟ، ٝٛذذ٢ ٝٓذذ٤ِش … "ػذذيّ ٝؿذذٞى ٤ٗذذش كو٤و٤ذذش ُـِوٜذذخ

ػذذٖ حُٜٔذذخك٢ حُؼ٬ػذذش حَُث٤ٔذذش  ُِظ٣ٞٔذذٚ ٝط٣َٜذذذ حُذذ٘ل٢". ُٝذذْ أًذذٖ أطلذذيع كذذ٢ ك٤٘ذذٚ

 DNOحُٔـذذذخُس، ٝٛذذذ٢: رخ٣ُذذذخٕ ًِٝذذذي، ٝحُٜٔذذذل٠ حُٔ٘ذذذ٤ي ٟذذذٖٔ ٓ٘٘ذذذآص ٗذذذًَش 

أُذق ر٤َٓذَ ( 100ح٣َُٝ٘ـ٤ش )كوَ ١خ٢ًٝ(، ٝحُظ٢ ًخٗض رٔـِٜٔخ رطخهش ٤ًِش هيٍٛخ )

٤ٓٞ٣خً. ٝأًيص أٗٚ ٫ طٞؿي ك٢ حُؼخُْ ىُٝش ُٜذخ ٛذٌح حُؼذيى ٓذٖ حُٜٔذخك٢، ٫ ٓذ٤ٔخ ٝأٜٗذخ 

َ اؿخُس ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ هطٍٞطٜخ حُٜخثِش٤٘ٓيس ٖٓ ؿ٤
(25)

. 

ٌُٝذذٖ ٓذذخ ظٜذذَ كذذ٢ أ٣ِذذٍٞ ًذذخٕ أٓذذَحً ٫ ٣ٌٔذذٖ طٜذذي٣وٚ!!، اً أٛذذيٍص ُٝحٍس 

( ٜٓذل٠ ٗلط٤ذخً ؿ٤ذَ 164حُؼَٝحص حُطز٤ؼ٤ش ك٢ ح٩هِذ٤ْ )ُٝحٍس حُذ٘ل٢( أٓذَحً رذبؿ٬م )

15/9/2015ٓـذذخُ، ًُٝذذي كذذ٢ 
(33)

!!، ٝحُٜذذيف ٓذذٖ ح٩ؿذذ٬م ٛذذٞ: "ط٘ظذذ٤ْ ٗ٘ذذخ١خص 

ُ٘ل٢ ٝحُـذخُ ٝكٔخ٣ذش حُز٤جذش ٝٛذلش حُٔذٞح٤٘١ٖ"!!. ًٔذخ هذٍَص حٓذظَٔحٍ ػٔذَ هطخع ح

( ٜٓل٠ ر١َٝ٘ ح٫ُظِحّ رخُظؼ٤ِٔخص حُٜل٤ش ٝح٬ُٔٓش حُز٤ج٤ش ه٬ٍ ػ٬ػش أٗذَٜ، 26)
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ػِذذ٠ إٔ طِـذذ٠ حُٜٔذذخك٢ هذذ٬ٍ ح٧ٗذذَٜ حُٔذذظش حُوخىٓذذش ٣ٝذذظْ ط٘ظ٤لٜذذخ. ١ٝخُذذذ حُز٤ذذخٕ 

ٝحُظخَٛ أٜٗخ ًخٗض "طـذخٍس" ٍحثـذش ؿذيحً، اً  ُٝحٍس حُيحه٤ِش إٔ طوّٞ رظ٘ل٤ٌ حُوَحٍ"!!.

 ط٠خػلض أًؼَ َٓط٤ٖ ه٬ٍ ٓ٘ظ٤ٖ!!.

ًٔذذخ أػِ٘ذذض ٓ٘ظٔذذش "ىٍٝ ُِٔؼِٞٓذذخص حُ٘لط٤ذذش" كذذ٢ اهِذذ٤ْ ًَىٓذذظخٕ، ٗوذذ٬ً ػذذٖ 

ٗلن ٤ُٗٞ
(33)

، ك٢ طو٣ََٛذخ حُ٘ذ١َٜ حُذ١ٌ كٔذَ ػ٘ذٞحٕ: "ٜٓذخك٢ اهِذ٤ْ ًَىٓذظخٕ"، 

( أُق ١ٖ ٖٓ حُ٘ل٢ 70ي ٤ٓٞ٣خً )( ٜٓل٠ ٗلط٤خً ؿ٤َ هخ٢ٗٞٗ ٣ٔظ190ِٜػٖ: "ٝؿٞى )

حُوخّ". ٝؿخء ك٢ طو٣ََ حُٔ٘ظٔش "إ اهِذ٤ْ ًَىٓذظخٕ، ٓذخ ػذيح حٓظ٬ًذٚ ُؼ٬ػذش ٜٓذخف 

( أُذق ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً، كبٗذٚ ٣ِٔذي 180ٍث٤ٔ٤ش )ًِي ٝرخ٣ُخٕ ١ٝخ٢ًٝ( رطخهش اٗظخؿ٤ذش )

( ٜٓذذلخس هخٛذذش طؼٔذذَ رٜذذٍٞس ؿ٤ذذَ هخ٤ٗٞٗذذش، طذذْ اٗ٘ذذخإٛخ هذذخٍؽ حُظؼ٤ِٔذذخص، 190)

( أ١٘ذذخٕ ٓذذٖ حُذذ٘ل٢ حُوذذخّ 706( أُلذذخً ٝ)68( ٝكذذيس طٜذذل٤ش، ٝطٔذذظِٜي )453ٝط٠ذذْ )

ٝحُز٘ذذ٣ِٖ، ٝح١ذذت حُٔٞحٛذذلخص.  -ح٤ٌَُٝٓذذ٤ٖ–٤ٓٞ٣ذذخً، ٝط٘ذذظؾ حُذذ٘ل٢ ح٧ٓذذٞى ٝح٧رذذ٤ٞ 

( ٜٓذذلخس ٝٛذذ٢ ح٧ؿِز٤ذذش، ٝح٧هذذَ ػذذيىحً كذذ٢ 124ٝػذذيى حُٜٔذذخك٢ كذذ٢ كذذيٝى أٍر٤ذذَ )

 ( ٜٓلخس".29ٓلخكظش ح٤ُِٔٔخ٤ٗش ٝط٠ْ )

( أ١٘خٕ ٤ٓٞ٣ذخً طؼ٘ذ٢ كذٞح٢ُ 68706خى هطؤ ك٢ ح٧ٍهخّ، ٧ٕ )رخػظوخى١ إٔ ٛ٘

( أُق ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً، ٝٛذٌح ٍهذْ ًز٤ذَ ؿذيحً، كظذ٠ ُذٞ ًخٗذض ٓؼظذْ ٛذٌٙ حُٜٔذخك٢ 500)

 ٧ؿَحٝ حُظ٣َٜذ ٤ًِخً أٝ ؿِث٤خً )أ١ ط٣َٜذ حُ٘ل٢ رؼي حٓظوَحؽ أكي حُٔ٘ظـخص ٓ٘ٚ(.

ؼ٤ذَ ؿذيحً ٓذٖ حُذ٘ل٢، هزذَ ٌٛح ٝإ حُليٝى ح٣٩َح٤ٗش ٢ٛ حُظ٢ ًخٕ ٣َٜد ٜٓ٘خ حٌُ

أًخٍ حُو٢ "حٌُذَى١" اُذ٠ ط٤ًَذخ، ًُٝذي ُظ٣َٜزذٚ اُذ٠ أكـخٗٔذظخٕ ٝرلذَ حُوذَُ ٝاُذ٠ 

ر٘يٍ ػزخّ ٤َُٜد رؼي ًُي ا٠ُ ىر٢. ٌٛٙ حُليٝى طْ اؿ٬هٜخ أٓخّ حُذ٘ل٢ حُوذخّ، ٝرو٤ذض 

ٓلظٞكش ُِٔ٘ظـخص حُ٘لط٤ش، ٝٓخ ٣َٔ ٖٓ ه٬ٍ ٌٛٙ حُٜٔخك٢ ٣ؼظزَ "ٓ٘ظؾ ٗلط٢" كظذ٠ 

( 70ٕ ٗلطخً هخٓخً!!. ًٌُي أػظوي إٔ ٓـَٔ ١خهذخص ٛذٌٙ حُٜٔذخك٢ ٛذٞ أًؼذَ ٓذٖ )ُٞ ًخ

( أُق ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً ُظ٘ٔذـْ ٓذغ ٓز٤ؼذخص 150-120أُق ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً، ٝهي طَٜ ا٠ُ )

 حُ٘ل٢ حُيحه٢ِ.
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( ٜٓذل٠، ٓذخ ٣ؼ٘ذ٢ 26ٖٓ ح٬ُٔكع إٔ ُٝحٍس حُٔٞحٍى حُطز٤ؼ٤ش هي أروض ػ٠ِ )

رٔزذ ك٤خُطٜخ ح٥ٕ ػِذ٠ هذ٢ ُِظٜذي٣َ ٣ذظْ حُؼٔذَ ػِذ٠  حُظو٤َِ ٖٓ حُٔز٤ؼخص حُيحه٤ِش،

، ٝاٜٗذخ طظٜذَف رـ٤ٔذغ حُؼخثذيحص 2016ٍكغ ١خهظٚ ا٠ُ ٤ِٕٓٞ ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً كذ٢ ٓذ٘ش 

ٌُح طؼظوي إٔ رخٓظطخػظٜخ اػطخء حًَُ٘خص ٓزخَٗس "ٗل٢ حَُرق" طزؼذخً ُؼوذٞى حُٔ٘ذخًٍش، 

ق كٌٞٓذذش ح٩هِذذ٤ْ % ٓذذٖ حُٔز٤ؼذذخص حُيحه٤ِذذش. حػظ٤خى٣ذذخً طٔذذ25ٔٝحُظذذ٢ هذذي طٜذذَ اُذذ٠ 

ًَُِ٘خص رخُز٤غ حُيحه٢ِ ُِلٍٜٞ ػ٠ِ حٌَُ أٝ حُـذِء ٓذٖ ٗلذ٢ حُذَرق. هذي ٣ٌذٕٞ ػذيى 

( ٜٓذل٠، ٝػِذ٠ ح٧ؿِذذ ًحص حُٔذؼخص ح٧ػِذ٠، 26حُٜٔخك٢ حُٔظزو٤ش ٝحُزخُؾ ػذيىٛخ )

ًخك٤خً ٩ػطذخء هٔذْ ٓذٖ "ٗلذ٢ حُذَرق" ٓذٖ هذ٬ٍ ٛذٌٙ حُٔز٤ؼذخص. ٝهذي ٣ٌذٕٞ ح٧ٓذَ ًِذٚ 

 ٖ ٣ظْ ؿِن أ١ ٜٓ٘خ."ىػخ٣ش" اػ٤ٓ٬ش، ُٝ

، حُٔويٓذش اُذ٠ ٓـِذْ حُ٘ذٞحد 2016ك٢ ًَ ح٧كذٞحٍ كذ٢ كخُذش طٔ٘ذ٤ش ٓٞحُٗذش 

، كذذبٕ حٌُؼ٤ذذَ ٓذذٖ ٛذذٌٙ حُٜٔذذخك٢ "ؿ٤ذذَ حُوخ٤ٗٞٗذذش" 2015رذ٘لْ ٣َ١وذذش طٔ٘ذذ٤ش ٓٞحُٗذذش 

 ٤ٓزو٠ ك٢ حُؼَٔ ُـَٝ "حُز٤غ حُيحه٢ِ".

س كذ٢ هي ٣ٌٕٞ ٖٓ حُٔل٤ي إٔ ٗظليع ٛ٘خ، رب٣ـخُ، ػٖ ىٍٝ "حُٜٔخك٢" حُٜذـ٤َ

ط٣َٜذ ٗل٢ ىحػٖ، حُٔ٘ظؾ ك٢ كو٢ِ )٤ًٌٗٞذٞ، ٝحُظذ٤ْ( حُٔذ٤٣ٍٖٞ، ؿذَد ٝٗذٔخٍ ى٣ذَ 

حُو٤خٍس حُؼَحه٤٤ٖ، هَد حَُٔٞٛ، رخ٩ٟذخكش اُذ٠ ٗلذ١ٞ كوذٍٞ ٝحٍُِٝ، ٝكو٢ِ حُ٘ـٔش 

ؿخى ٝٓظِٕ، َٗ٘ كذ٢ ٓٞهذغ "حُؼَرذ٢ حُـي٣ذي" كذ٢ ٛـ٤َس أهَٟ. كل٢ طلو٤ن ٛلل٢ 

… ٗلذذ٢ ىحػذذٖ… رخُٞػذذخثنٞحٕ: "( ٛذذللخص طلذذض ػ٘ذذ9، ٣وذذغ كذذ٢ )15/11/2015

ٍكِش حُوخّ حَُٜٔد ا٠ُ آَحث٤َ"
(62)

٣ظ٠ذٖٔ حٌُؼ٤ذَ ٓذٖ حُٔؼِٞٓذخص كذٍٞ ػ٤ِٔذخص  ،

اُذذ٠ ٓذذخ ٣وذذٚ "حُٜٔذذخك٢" ٛ٘ذذخ ط٣َٜذذذ حُذذ٘ل٢ ػزذذَ حُؼذذَحم ٝط٤ًَذذخ، ٌُٝ٘٘ذذخ ٓذذ٘ظطَم 

 .كو٢ ح٤ُٔٛٞش

َ ه٤ذخّ ٍٝٓذ٤خ ر٠ذَد ٝطلـ٤ذَ ٝطؼط٤ذَ ٓذخ ٓذخ هزذكظذَس كذ٢ إ حُظلو٤ن ٣ظلذيع 

ك٤ٟٞش ك٢ حُٜ٘ق حُؼخ٢ٗ ٖٓ ط٣َٖ٘ حُؼخ٢ٗ، ٝحُظذ٢ ًخٗذض  ( ٗخك٘ش1000)ػ٠ِ ٣ِ٣ي 

( 19( أُق ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣ذخً، طلٜذَ ك٤ذٚ ىحػذٖ ػِذ٠ ٓذخ ٣وذخٍد )30ط٘وَ ٓخ ٣وَد ٖٓ )

( ى٫ٍٝ ُِز٤َٓذذذَ. ٝٛذذذٞ أهذذذَ ٓٔذذذخ ًخٗذذذض 18–٤ِٓ15ذذذٕٞ ى٫ٍٝ رٔذذذؼَ ٣ظذذذَحٝف رذذذ٤ٖ )
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٢ ٗذزخ١ حُٔخٟذ٢، ( ٤ِٓذٕٞ ى٫ٍٝ كذ35كٜذِض ػِذ٠ كذٞح٢ُ )اً طلَٜ ػ٤ِٚ ٓذخروخً، 

حُوخٍؿذذش ٤ٓٞ٣ذذخً ٓذذٖ ُحهذذٞ كذذ٢ حُؼذذَحم،  اكٜذذخء حُٜذذٜخ٣ٍؾطؼذذيحى ٝػِذذ٠ رخ٫ػظٔذذخى 

س ُِؼذَحم ك٤ذغ ٣ٔذَ ىّ حُٔلذخاٟخكش ا٠ُ ٜٓخىٍ اكٜخث٤ش ٖٓ ٓلخكظذش ٗذَٗخم حُظ٤ًَذش 

 ٖٓ ه٬ُٜخ حُ٘ل٢ حَُٜٔد.

إ حُلٌٞٓش حُظ٤ًَش طٔ٘غ ىهذٍٞ حُذ٘ل٢ حُوذخّ "ؿ٤ذَ حُٔـذخُ" اُذ٠ أٍحٟذ٤ٜخ!!، 

ٓٞؿذذٞىس كذذ٢ حُـخٗذذذ  ٔذذٍَ حُذذ٘ل٢ حُوذذخّ ػزذذَ ٜٓذذخك٢ )ٓلطذذخص ط٣ٌَذذَ( ريحث٤ذذشُٜذذٌح ٣

ػذذْ ٣ؼذذخى طل٤ِٔذذٚ ٝٗوِذذٚ اُذذ٠ ٓ٘لذذٌ ك٤ٜذذخ ٘ل٢ حُوذذخّ ُذذ، ٣ٝذذظْ طٔذذو٤ٖ ححُؼَحهذذ٢ هذذَد ُحهذذٞ

ارَح٤ْٛ حُو٤َِ، ٝطوّٞ ٌٛٙ حُٜٔخك٢ )ٓلطخص حُظ٣ٌَذَ(، ٝٛذ٢ "ٜٓذخف" أ٤ِٛذش ؿ٤ذَ 

طؼزذذض إٔ حُذذ٘ل٢ حُوذذخّ ٛذذٞ  ،ٍسٓذذِٝأهظذذخّ طـ٤ٜذذِ ٤ٔٛٝٝذذش ك٤ٌٓٞذذش رطزخػذذش ا٣ٜذذخ٫ص 

٣ظيحهِذٚ ًِٚ رظ٤ٔ٘ن ٣ٝظْ ٌٛح ٓوِلخص ط٣ٌََ، ُِظلخ٣َ ػ٠ِ اؿَحءحص حُلٌٞٓش حُظ٤ًَش. 

كٔذذخى ًز٤ذذَ رذذ٤ٖ ػٜذذخرخص حُظ٣َٜذذذ حُٔل٤ِذذش كذذ٢ حُؼذذَحم ٝط٤ًَذذخ ٝٓلطذذخص حُظ٣ٌَذذَ، 

رؼذي ًُذي  ُظذيهًٌَُٝي حُـٜخص حَُٓذ٤ٔش ػِذ٠ حُلذيٝى، ، (ٓلطخص حُظل٤٠َٝط٠ٔٔ )

 ُ٘لط٤ش ا٠ُ ط٤ًَخ، ٝرخُظلي٣ي ٓي٣٘ش "ِٓٞر٢" حُظ٤ًَش.حُ٘خك٘خص ح

ُٝوي ططَم رٞط٤ٖ ٓـيىحً ا٠ُ ِٓق ٗل٢ ىحػٖ ه٬ٍ ٓئطَٔ ٛلل٢ ٓغ ٫ٞٛٗذي 

، اً ؿيى حطٜخٓٚ ٧ٗوَس رٔٔخػيس ىحػذٖ كذ٢ ر٤ذغ 26/11/2015)حَُث٤ْ حُل٢َٔٗ( ك٢ 

اُذ٠ ظٞؿٜذش ٗوذَ حُذ٘ل٢ حُٔٛذٜخ٣ٍؾ حُط٣ِٞذش ٓذٖ طذٞحر٤َ ٓ٘ذ٤َحً اُذ٠ حُ ،اٗظخؿٚ حُ٘لط٢

ط٤ًَخ ٤َُ ٜٗخٍ
(65)

حُل٠خث٤ش ح٤َُٓٝش ٫كوذخً طوذخ٣ٍَ ًؼ٤ذَس ػذٖ  RTٝػَٟض ٓلطش  .

 ىٍٝ ط٤ًَخ ك٢ ط٣َٜذ َٝٗحء ٗل٢ ىحػٖ.

* * * 

٤٠٘ق ٛ٘ذخ رذؤٕ ػذيّ طٞٛذ٤َ حُذ٘ل٢ حٌُذخك٢ اُذ٠ هِحٗذخص ٝٗٔظَٔ ك٢ ىٍحٓظ٘خ ُ

ىٟ اُذ٠ ه٤ذخّ حُلٌٞٓش ح٫طلخى٣ش ك٢ ؿ٤ٜخٕ، ٤ُِّٞ حُؼخَٗ ػِذ٠ حُظذٞح٢ُ كذ٢ ك٣ِذَحٕ، أ

"BPٗذذًَش ٓذذٞٓٞ اُـذذخء ٗذذل٘ظ٤ٖ طؼذذٞىحٕ ُ٘ذذًَش "
(31)

ك٤ذذغ ًخٗذذض ٛ٘ذذخى ٗخهِظذذخٕ  ،

ط٘ظظذذَحٕ كذذ٢ ؿ٤ٜذذخٕ ُ٘وذذَ حُذذ٘ل٢ ح٫طلذذخى١، ٌُٝذذٖ ػذذيّ طذذٞكَ حُذذ٘ل٢ أىٟ اُذذ٠ ٓـذذخىٍس 

حُ٘ذذخهِظ٤ٖ ٤ٓ٘ذذخء ؿ٤ٜذذخٕ كذذخٍؿظ٤ٖ. ًذذٌُي ًخٗذذض ٛ٘ذذخى كُٔٞذذش ػخُؼذذش طؼذذٞى ُ٘ذذًَش ػ٤ٔذذزخ 
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٠٣خَ ُظل٤ِٜٔخ، ٝحٟطَص حًَُ٘ش ا٠ُ اُـخء حُ٘ذل٘ش رؼذي ح٩ٓزخ٤ٗش، ٓظؼخهيس ٓغ ٓٞٓٞ أ

إٔ ًذذخٕ ٓذذٖ حُٔوذذٍَ طل٤ِٜٔذذخ كذذ٢ أٝحهذذَ ك٣ِذذَحٕ، ًُٝذذي رٔذذزذ ػذذيّ ًلخ٣ذذش حُذذ٘ل٢ كذذ٢ 

هِحٗخص ٓٞٓٞ ك٢ ؿ٤ٜخٕ. ٝأىٟ ٌٛح ح٧َٓ ٤ُْ كوذ٢ اُذ٠ هٔذخٍس كذ٢ حُٔز٤ؼذخص ٝاٗٔذخ 

 ً اُذذ٠  ٓطخُزذذش حُ٘ذذًَظ٤ٖ أػذذ٬ٙ رذذخُظؼ٣ٞٞ ػذذٖ ح٧ٟذذَحٍ، ٝٓظ٠ذذطَ ٓذذٞٓٞ هخ٤ٗٞٗذذخ

ىكؼٜذذخ!!. ًٔذذخ ٝإ ٍٓذذخُش ٛذذيٍص ٓذذٖ كٌٞٓذذش ح٩هِذذ٤ْ اُذذ٠ اىحٍس ٤ٓ٘ذذخء ؿ٤ٜذذخٕ طوذذٍٞ: 

"حرظذيحًء ٓذٖ طٔذُٞ كذبٕ أ٣ذش ٗذل٘ش اُذذ٠ ٓذٞٓٞ ٓذ٤ظْ حُٔٞحكوذش ػ٤ِٜذخ ٓذٖ كٌٞٓذش ح٩هِذذ٤ْ 

كٜذذَحً، ٝٓذذ٤ظْ حُ٘ظذذَ ك٤ٜذذخ كخُذذش رلخُذذش، اُذذ٠ إٔ ٣ذذظْ طل٤ٔذذَ ؿ٤ٔذذغ ٗخه٬ط٘ذذخ كذذ٢ رو٤ذذش 

حَُٜ٘"
(34)

.!!! 

جبء فٟ أعنزٖ  ٔنشٜ أْ ٠نزُ ر ١١نش جنزسٞ ٌٍّٛاصٔنخ اٌّمزشحنخ عٍٝ مٛء ِب 

إٌٝ ِ ٍظ إٌٛاة  ٚرٌه ثرْ رىْٛ ِ ّنً اٌقنبدساد اٌزنٟ  2016ِٓ اٌحىِٛخ ٌعبَ 

( أٌننف ثش١ِننً ١ِٛ٠ننبً  ثنننّٕٙب 750رٕمننً إٌننٝ ج١ٙننبْ ِننٓ لجننً اإللٍنن١ُ ال رمننً عننٓ )

ٌزرو١نذ فنٟ فنٍت ( أٌف ثش١ًِ ١ِٛ٠بً ِٓ إٌفو االرحبدٞ ٌّحبف خ وشوٛن. ِنع ا300)

لبْٔٛ اٌّٛاصٔخ  أْ "اٌزقذ٠ش اٌّغزمً" ِح ٛس أل٠خ و١ّخ وبٔذ  ٚأْ ج١ّنع اٌنٕفو 

اٌّقذس ٠زُ عٓ هش٠ك عِٛٛ  ٚال ٠ٛجذ رح١ًّ خنبؿ ٌحىِٛنخ اإللٍن١ُ. وّنب ٠ننبف 

أ٠نننبً ِٕننع "اٌج١ننع اٌننذاخٍٟ" ثننرٞ ؽننىً وننبْ  ٚأْ حقننخ اإللٍنن١ُ عننزمٍـ ثّمننذاس 

ٍٟ"  ٚر ّننذ حقننزُٙ ٌحنن١ٓ إٔٙننبء أزٙبوننبد "اٌزقننذ٠ش اٌّغننزمً" ٚ"اٌج١ننع اٌننذاخ

 حىِٛخ اإلل١ٍُ ٌٍق١ خ أعزٖ.

ف١ّننب  2015إْ أ٠ننخ حىِٛننخ رمننذَ ِٛاصٔننخ ثبٌؾننىً اٌننزٞ لننذِذ ف١ننٗ ِٛاصٔننخ 

٠زعٍك ثٕفو وشدعنزبْ  ٚال ررخنز ثٕ نش االعزجنبس ِنب جنبء أعنزٖ  ٘نٟ حىِٛنخ ِ حفنخ 

ٌّغننزمً ٚاٌج١ننع ثحننك اٌؾننعت اٌعشالننٟ  ِٚننُٕٙ اٌىننشد  اٌننز٠ٓ عننبٔٛا ِننٓ اٌزقننذ٠ش ا

 اٌذاخٍٟ  ٌُٚ ٠غزٍّٛا سٚارجُٙ.

وّننب ٚإْ أٞ ٔبئننت ٠قننٛد عٍننٝ ِضننً ٘ىننزا ١ِضا١ٔننخ ٠ىننْٛ لننذ خننبْ أِبٔننخ ِننٓ 

أزخجٗ ٚأٚفٍٗ إٌٝ اٌّ ٍظ  ٠ٚىنْٛ لنذ عنبعذ ثقنٛسح لب١ٔٛٔنخ عٍنٝ عنشلخ ٚٔٙنت 

 عٛائذ إٌفو اٌعشالٟ.
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 رقذ٠ش ٔفو اإلل١ٍُ إٌٝ إعشائ١ً (3)

ح٫ُظِحٓذخص ح٧ه٬ه٤ذش ٝح٩ٗٔذخ٤ٗش، ٫ٝ  ُٖ أطليع ػٖ ٛذٌح حُٟٔٞذٞع ٓذٖ رذخد

ٖٓ رذخد ح٫ُظِحٓذخص حُوخ٤ٗٞٗذش ٝحُيٓذظ٣ٍٞش، ٧ٕ حُؼذَحم ٫ ٣ؼظذَف ربٓذَحث٤َ ٝرخُظذخ٢ُ 

كذذبٕ حُظـذذخٍس ٓؼٜذذخ أٓذذَ ٓلظذذٍٞ ٝطـذذخُٝ ًز٤ذذَ ػِذذ٠ ٛذذ٬ك٤خص حُلٌٞٓذذش ح٣ًَُِٔذذش 

ش ٝهَم ٓخكَ ُِيٓظٍٞ، ًٌُٝي ُٖ أَٗف ٌٛح ح٧َٓ ُٔذٖ "٫ ٣ٜذيهٚ أٝ ُذ٤ْ ُي٣ذٚ أىُذ

ِٓٔٞٓش ػ٘ٚ". كـ٤ٔغ ٌٛٙ حُو٠خ٣خ ٤ُٔض ٓذٖ حٛظٔخٓذخص كٌٞٓذش ح٩هِذ٤ْ، أٝ ػذيى ًز٤ذَ 

ٖٓ أػ٠خثٜخ، ٝرخُظؤ٤ًي ٤ُْ ٖٓ حٛظٔخٓخص ٖٓ ٣ٔٔي رخُِٔق حُ٘لط٢ كذ٢ ح٩هِذ٤ْ. اٗ٘ذ٢ 

أطليع ػٖ حُٟٔٞٞع ٖٓ رخد إٔ كٌٞٓش ح٩ه٤ِْ "٠ٓطَس" اُذ٠ حطوذخً ٛذٌٙ حُوطذٞس، 

يحً رٔذذزذ ح٬ُٔكوذذش حُو٠ذذخث٤ش ُِذذ٘ل٢ حُٜٔذذيٍ رؼذذيٓخ أٛذذزق ٓـذذخٍ طـخٍطٜذذخ ٓلذذيٝى ؿذذ

)حُٜٔذذَد( ٜٓ٘ذذخ، كٜذذٞ ٗلذذ٢ ٣ؼذذٞى رٔـِٔذذٚ اُذذ٠ ًذذَ حُ٘ذذؼذ حُؼَحهذذ٢ ٓظٔذذؼ٬ً رخُلٌٞٓذذش 

 ٝٓـِْ حُ٘ٞحد ح٫طلخى٤٣ٖ.

ًخٕ حُ٘ـخف ح٧ٍٝ ٩ه٤ِْ ًَىٓظخٕ ُظٜي٣َ حُ٘ل٢ رٞحٓطش ح٧ٗخر٤ذ ا٠ُ ؿ٤ٜذخٕ، 

، حُظذ٢ أرلذَص United Emblem، طٔذ٠ٔ charted shipكذ٤ٖ حٓذظؤؿَ ٗخهِذش ٗلذ٢ 

رلُٔٞظٜخ ٖٓ حُ٘ل٢، ػْ ٗوِض كُٔٞظٜذخ اُذ٠ ٗخهِذش أهذَٟ، ٝٛذٌٙ رذيٍٝٛخ أٝٛذِض حُذ٘ل٢ 

. إ ٝؿٜذذش حُظل٤ٔذذَ 20/6/2014ح٩ٓذذَحث٢ِ٤ كذذ٢  Ashkelonاُذذ٠ ٤ٓ٘ذذخء ػٔذذو٬ٕ 

أػخٍص "ٌِٓ٘ش ػ٬هخص ػخٓش" ك٢ ًَىٓذظخٕ، ٌُٜٝ٘ذخ ًخٗذض "اٗوذخًحً" ك٤ذغ إ حُؼذَحم 

 ح ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼ٤َ ٓٔؤُش ه٠خث٤ش.٫ ٣ؼظَف ربَٓحث٤َ ٌُ

( 10ُوي ُحى "طٜي٣َ ح٩ه٤ِْ حُٔٔظوَ" ك٢ طُٔٞ حُٔخ٢ٟ ٝكِٔذض ػِذ٠ ح٧هذَ )

ٗخه٬ص ٗل٢، ُلٔخد ح٩ه٤ِْ حُوذخٙ، كُٔٞذش ًذَ ٗخهِذش ٤ِٓذٕٞ ر٤َٓذَ، ٝٛذٞ ٓذخ ٣ؼذخىٍ 

 Iraq Oilطل٤ٔذذَ ك٣ِذذَحٕ، طزؼذذخً ُٔؼِٞٓذذخص ح١ِذذغ ػ٤ِٜذذخ "طو٣َذذَ ٗلذذ٢ حُؼذذَحم 

Reportٓذذغ "هيٓذذش َٓحهزذذش ٗذذخه٬ص حُذذ٘ل٢ "، رخُظؼذذخ ٕٝtankers monitoring 

services"
(34)

. 

( ٣ٞٓذخً، 15ٝحُ٘خه٬ص حُؼَ٘، رلُٔٞش ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ ٌَُ ٜٓ٘خ، طذْ طل٤ِٜٔذخ كذ٢ )

 ٝأىٗخٙ أٓٔخء حُ٘خه٬ص ٝطخ٣ٍن ٓـخىٍطٜخ ٤ٓ٘خء ؿ٤ٜخٕ حُ٘لط٢:
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United Leadership 1/7/2015, United Emblem 2/7/2015, United 

Seas 3/7/2015, MT Bonita 4/7/2015, MT Tamara 6/7/2015, 

United Dynamics 8/7/2015, United Leadership 9/7/2015, United 

Fortitude 11/7/2015, United Seas 13/7/2015, United Emblem 

14/7/2015. 

٬ٗٝكع إٔ هٔٔخً ٖٓ حُ٘خه٬ص حُ٘لط٤ش كِٔض َٓط٤ٖ، رؼي طٔؼش أ٣خّ، ٓٔذخ ٣ؼ٘ذ٢ 

 إٔ ٌٓخٕ طل٣َؾ حُ٘خه٬ص ُْ ٣ٌٖ رؼ٤يحً.

( ٣٬ٓذذ٤ٖ ر٤َٓذذَ، 10، طذذْ طل٤ٔذذَ )15/7/2015اُذذ٠  1/7/2015أ١ أٗذذٚ ٓذذٖ 

 ( أُق ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً.666,7ٝرٔؼيٍ طٜي٣َ هيٍٙ )

ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ ٌٛح حُ٘ل٢ ٛذٞ ؿذِء ٓذٖ ٗلذ٢ حُؼذَحم، ٌُٝذٖ طـذخٍس كٌٞٓذش 

ٓٞٓٞ، رلٌْ حُٞحهغ. ٝحػظ٤خى٣ذخً ح٩ه٤ِْ ٢ٛ هخٍؽ ٗطخم حُ٘ل٢ حُٔٔـَ، ٝهخٍؽ ٤ٓطَس 

كبٕ حُٔؼِٞٓخص حُٔٔذـِش ػذٖ ٤ًٔذخص طٜذي٣َ ٝػٞحثذي حُؼذَحم ٛذ٢ ٓذخ ٣ٜذيٍ ٓذٖ هزذَ 

ٓذذٞٓٞ، ٝٛذذٞ حُذذ١ٌ طٔذذـِٚ أٝرذذي ٝحُـٜذذخص حُؼخ٤ُٔذذش ُِذذ٘ل٢ حُؼَحهذذ٢. ٝٓذذخ ٣ٜذذيٍ ٓذذٖ 

كٌٞٓذذش ح٩هِذذ٤ْ ٛذذٞ أٓذذَ هذذخٍؽ ٛذذٌٙ حُلٔذذخرخص، ًٝٔذذخ ً٘ذذخ هذذي ًًَٗذذخ ًُذذي ػ٘ذذي ٓ٘خه٘ذذش 

 ُؼخ٢ُٔ ُِ٘ل٢.حُؼَٝ ٝحُطِذ ح

إ ح٤ٌُٔذذخص ٝح٧ٓذذؼخٍ ٝحُٔ٘ذذظ٣َٖ ٝحُؼخثذذيحص ًِٜذذخ أٓذذٍٞ ؿ٤ذذَ ٓؼَٝكذذش ك٤ٔذذخ 

٣ظؼِذذذن رخُظٜذذذي٣َ حُٔٔذذذظوَ ُ٪هِذذذ٤ْ، ٫ٗؼذذذيحّ حُ٘ذذذلخك٤ش. ٝٓذذذٖ حُٔلذذذَٝٝ إٔ حُلٌٞٓذذذش 

حُؼَحه٤ذش "٫ طذذِحٍ" ػ٘ذيٛخ ؿٜذذخص هخ٤ٗٞٗذذش ػخ٤ُٔذش ُٔظخرؼذذش ٛذذٌٙ حُلذخ٫ص، ٌُٝذذٖ ٛ٘ذذخى 

 ، ػ٠ِ ح٧هَ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُٔ٘ظ١َ حَُث٢ٔ٤ ٢ٛٝ آَحث٤َ.ٌِٓ٘ش ك٢ حُٔظخرؼش حُوخ٤ٗٞٗش

طو٣َزخً ًَ طٜي٣َ ُلٌٞٓش ح٩ه٤ِْ ٣ظـٚ اُذ٠ ح٤ُٔذخٙ ح٩ه٤ٔ٤ِذش ح٩ٓذَحث٤ِ٤ش
(34)

، ػذْ 

أ٣ٖ طٌٛذ حُ٘خه٬ص رؼي ًُي كٜٞ أَٓ ؿ٤َ ٓليى. ٌُٝذٖ ٓذٖ حُٔئًذي إٔ آذَحث٤َ طٌذٍَ 

ًُي( ٖٓ ه٬ٍ حُ٘وَ ٓذٖ ٗخهِذش ٝطظؼخَٓ ٓغ حُ٘ل٢ حٌَُى١، أٝ طٜيٍٙ رؼي ًُي )أٝ هزَ 

ا٠ُ أهَٟ. ٝحُؼَحم ٫ ٣ؼظَف ربَٓحث٤َ ٌُُٝي ٫ ٣ذظٌٖٔ ٓذٖ اهخٓذش حُذيػخٟٝ ٟذيٛخ، 

ٌُٝذذٖ ٣ٌٔ٘ذذٚ اهخٓذذش حُذذيػخٟٝ ٟذذي حُ٘ذذًَش حُظ٤ًَذذش حُٔخٌُذذش ٧ٗخر٤ذذذ حُ٘وذذَ ٝٓؼذذيحص 
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حُظل٤ٔذذَ، ًٝذذٌُي اهخٓذذش حُذذيػخٟٝ ٟذذي حُ٘ذذًَش حُظـخ٣ٍذذش حُٔ٘ذذظ٣َش ُِذذ٘ل٢، ٝحُ٘ذذًَخص 

 ٘خه٬ص حُ٘ل٢.حُٔخٌُش ُ

إ حُ٘ذذخه٬ص حُؼ٘ذذَ حُٔذذًٌٍٞس أػذذ٬ٙ حطـٜذذض ٗلذذٞ ح٤ُٔذذخٙ ح٩ٓذذَحث٤ِ٤ش كٔذذذ 

حُظوخ٣ٍَ حُظ٢ ح١ِؼذض ػ٤ِٜذخ كذ٢ "طو٣َذَ ٗلذ٢ حُؼذَحم"، ٝرخُظؼذخٕٝ ٓذغ "هيٓذش َٓحهزذش 

ٗذذخه٬ص حُذذ٘ل٢"، ٌُٝذذٖ ػ٘ذذي ىهُٜٞذذخ ُِٔ٘ذذخ١ن حُو٣َزذذش ٓذذٖ آذذَحث٤َ، أؿِوذذض حُ٘ذذخه٬ص 

 كيع رؼي ًُي. أؿِٜس حُظظزغ، ٫ٝ ٣ؼَف ٓخًح

( أُذذق ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣ذذخً، 260ًٝٔذذخ ٓذذَٟ٘ ٫كوًذذخً إٔ حٓذذظ٬ٜى آذذَحث٤َ رلذذيٝى )

% ٖٓ حٓظ٬ًٜٜخ ػِذ٠ ٗلذ٢ ًَىٓذظخٕ، ُذٌُي كذبٕ أًؼذَ ٓذٖ ٜٗذق 75ٝأٜٗخ طؼظٔي ك٢ 

حُذذذ٘ل٢ حٌُذذذَى١ حُٜٔذذذيٍ ٓذذذٖ ؿ٤ٜذذذخٕ ٣زذذذخع اُذذذ٠ ؿٜذذذش أهذذذَٟ ؿ٤ذذذَ آذذذَحث٤َ، ٌُٝذذذٖ 

ْ رٔؼخٝٗذش حُـٜذخص ح٩ٓذَحث٤ِ٤ش، ٜٝٓ٘ذخ اُذ٠ رٔٔخػيطٜخ. اً إ طزي٣َ كُٔٞش حُ٘ذخه٬ص ٣ذظ

ؿٜخص أهذَٟ كذ٢ حُؼذخُْ، ػِذ٠ حػظزذخٍٙ "ٗلطذخً آذَحث٤ِ٤خً"!!. ٝحٌُذَ ٣٘ذظ١َ اًح ًخٗذض 

ٛ٘خى كٔٞٓخص ك٢ ح٧ٓؼخٍ هٜٞٛخً حُيٍٝ حُو٣َزذش ُٜٝذخ ػ٬هذخص ٤١زذش ٓذغ آذَحث٤َ 

 ٓؼَ هزَٙ ٝح٤ُٞٗخٕ، ٝكظ٠ َٜٓ ٝح٧ٍىٕ، ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُيٍٝ.

" حُٜذذل٤لش حُٔؼَٝكذذش The Financial Times٘ذذَ طذذخ٣ِٔ ًًذذَص "حُلخ٣٘خٗ

 ً ػخ٤ُٔذذذذخ
 (36 ٝ37)

، طلذذذذض ػ٘ذذذذٞحٕ: "آذذذذَحث٤َ طظـذذذذٚ ٗلذذذذٞ حٌُذذذذَى 24/8/2015، كذذذذ٢ 

ُِظـ٤ِٜحص حُ٘لط٤ش"، "إ حًَُ٘خص ٝحُٜٔذخك٢ حُ٘لط٤ذش ح٩ٓذَحث٤ِ٤ش حٗذظَص أًؼذَ ٓذٖ 

س حُذ٘ل٢، ( ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ ر٤ٖ َٜٗ أ٣خٍ ٝآد، ٝكوخً ُز٤خٗخص حُ٘لٖ، ٜٝٓذخىٍ طـذخ19ٍ)

ٝٗظخّ طؼوذ حُ٘خه٬ص حُٔظَٜ رخ٧هٔخٍ حُٜذ٘خػ٤ش". ٝأٟذخكض إٔ: "حٌُِلذش ح٤ٌُِذش ُٜذٌٙ 

ح٤ٌُٔذذخص طوذذيٍ ر٤ِٔذذخٍ ى٫ٍٝ رلٔذذذ ح٧ٓذذؼخٍ حُؼخ٤ُٔذذش كذذ٢ طِذذي حُلظذذَس، ٝطٔؼذذَ كذذٞح٢ُ 

%( ٓذذٖ ٓؼذذيٍ حُطِذذذ ح٩ٓذذَحث٢ِ٤". ًًٝذذَص كذذ٢ طو٣ََٛذذخ أ٠٣ذذخً: "إٔ هٔذذٔخً ٓذذٖ 77)

كٔذ طلخ٤ُذَ … ٟ آَحث٤َ، أٝ أػ٤ي طٜي٣َٙ ا٠ُ ؿٜش ػخُؼشحُ٘ل٢ هي ٣ٌٕٞ ٓوِٝٗخً ُي

حُٔظذذذخؿ٣َٖ رذذذخُ٘ل٢، كذذذبٕ ٓذذذٖ حٌُٔٔذذذٖ ٩ٓذذذَحث٤َ إٔ طلٜذذذَ ػِذذذ٠ ٛذذذٌح حُذذذ٘ل٢ رٔذذذؼَ 

ٓ٘ولٞ، أٝ ط٘ظ١َ حُ٘ل٢ حٌَُى١ ًط٣َوش اػطخء ٓٔذخػيس ٓخ٤ُذش ٌُِذَى رٜذٍٞس ؿ٤ذَ 

 ٓزخَٗس".
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كٞػذش حُذؼٖٔ ٤٠٣ٝق حُظو٣ََ: "إ طـخٍس حُ٘ل٢ ٌٛٙ طظْ ػزَ ٛذلوخص ٓذ٣َش ٓي

ٓويٓخً رٞحٓطش حًَُ٘خص حٌُزَٟ ُظـخٍس حُ٘ل٢ ٝحُٔ٘ظـخص حُ٘لط٤ش ك٢ حُؼخُْ، ٖٝٓ ر٤ٜ٘خ 

ًَٗظ٢ ك٤ظٍٞ ٝطَحك٤ـٍٞح". ٤٠٣ٝق أ٠٣خً: "إٔ ٛ٘ذخى حُؼي٣ذي ٓذٖ حُذيٍٝ، اُذ٠ ؿخٗذذ 

% 17آَحث٤َ، ط٘ظ١َ حُذ٘ل٢ حٌُذَى١، ك٤ذغ إ حُٜٔذخك٢ ح٣٩طخ٤ُذش ط٘ذظ١َ كذٞح٢ُ 

% ٓذٖ كخؿظٜذخ ٓذٖ ٛذٌح حُذ٘ل٢، 8حُؼَحم، ٝح٤ُٞٗخٕ طٔظٍٞى  ٖٓ كخؿظٜخ ٖٓ ٗل٢ ٗٔخٍ

% ٓذٖ كخؿظٜذخ 17% ٖٓ كخؿظٜخ. اٟخكش ا٠ُ هزَٙ حُظذ٢ طٔذظٍٞى 9ٝط٤ًَخ طٔظٍٞى 

 ٖٓ ٗل٢ ٗٔخٍ حُؼَحم".

ٌٛح ُٝوي ًًَص حُٜل٤لش أ٠٣خً: "إٔ كٌٞٓش ح٩ه٤ِْ أٌَٗص أٜٗخ طز٤غ حُذ٘ل٢ اُذ٠ 

ٖ ًذذخٕ ؿذذٞحد ٓٔذذئٍٝ ًز٤ذذَ كذذ٢ آذذَحث٤َ )رٜذذٍٞس ٓزخٗذذَس أٝ ؿ٤ذذَ ٓزخٗذذَس(، ٌُٝذذ

كٌٞٓذذش ح٩هِذذ٤ْ ُِٜذذل٤لش: )اٜٗذذْ ٫ ٣ٜٜٔذذْ أ٣ذذٖ ٣ذذٌٛذ حُذذ٘ل٢، رؼذذي إٔ ٗٔذذِٔٚ اُذذ٠ طـذذخٍ 

 ٝاْٜٗ رلخؿش ًز٤َس ُِٔخٍ ُٔلخٍرش ىحػٖ ٝطٞك٤َ ٍٝحطذ حُٔٞظل٤ٖ(".… حُ٘ل٢

إ ٗذذًَظ٢ ك٤ظذذٍٞ ٝطَحك٤ـذذٍٞح حُٔذذًٌٍٞط٤ٖ أػذذ٬ٙ، ًذذخٕ هذذي طذذْ طلي٣ذذيٛٔخ كذذ٢ 

، ر٘ذَحثٜخ 2/10/2012يٍ هزذَ أًؼذَ ٓذٖ ػذ٬ع ٓذ٘ٞحص، كذ٢ طو٣ََ ًُٞخُذش ٣ٍٝظذَ ٛذ

حُ٘ل٢ ٖٓ كٌٞٓش ح٩ه٤ِْ
(25)

. ك٤غ طْ ك٢ ك٤٘ٚ ٗلٖ ٌٓؼلخص ٗلط٤ذش رذَحً ٓذٖ كوذَ ؿذخُ 

اُذ٠ ط٤ًَذخ، ٝٓذٖ ػذْ كٔذَ ػِذ٠ ٗذخه٬ص كذ٢  –ىٕٝ ػِْ حُلٌٞٓش ح٫طلخى٣ذش–هٍٍٞٓٞ 

–ك٤ـذذٍٞح ُلٔذذخد حُ٘ذذًَظ٤ٖ أػذذ٬ٙ. حػظذذٌٍص ٗذذًَش طَح 2012ٓطِذذغ ط٘ذذ٣َٖ حُؼذذخ٢ٗ 

ُِلٌٞٓش ح٫طلخى٣ش رؼي اػخٍس حُٟٔٞٞع ٓؼٜخ. ٝطِٝى ٛخطخٕ حًَُ٘ظخٕ حُلٌٞٓش  –ٝهظٜخ

 ح٫طلخى٣ش رخُٔ٘ظوخص حُ٘لط٤ش، ُٜٝخ طـخٍس ٗلط٤ش ًز٤َس ٓغ حُلٌٞٓش ح٫طلخى٣ش.

٬ٗٝكذذع كذذ٢ حُوزذذَ أػذذ٬ٙ، إٔ رخ٩ٟذذخكش اُذذ٠ آذذَحث٤َ ٝاُذذ٠ حُ٘ذذًَظ٤ٖ، ٛ٘ذذخى 

ح٩هِذ٤ْ، ٓؼذَ هزذَٙ ٝح٤ُٞٗذخٕ ٝا٣طخ٤ُذخ ٝط٤ًَذخ،  ػيى ٖٓ حُيٍٝ ح٧هذَٟ ط٘ذظ١َ ٗلذ٢

ٓٔخ ٣ئ٣ي هٍٞ ح٤ُٔي أٗذظ٢ رذؤٕ حُلٌٞٓذش ح٫طلخى٣ذش أٝهلذض ح٬ُٔكوذش حُو٠ذخث٤ش حُؼخ٤ُٔذش 

ٌُٜح حُذ٘ل٢، أٝ ػِذ٠ ح٧هذَ ؿٔذيص ػٔذَ حُـٜذخص حُوخ٤ٗٞٗذش حُؼخ٤ُٔذش حُظذ٢ ًخٗذض ط٬كذن 

 حُٟٔٞٞع ُلٔخد حُلٌٞٓش ح٫طلخى٣ش.
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ِِْ رٞٓذذض ػذْ ؿذخءص حُٜذل٤لش ح٩ٓذَحث ذ ِٓ ٤ِ٤ش، حُ٘خ١وذذش رخُِـذش ح٣ِ٤ٌِٗ٩ذش، "ُؿَٝ

The Jerusalem Post 24/8/2015"، روزَ ٓ٘ذخرٚ، ٝكذ٢ حُظذخ٣ٍن ٗلٔذٚ، أ١ كذ٢ ،

ٝطلذض ػ٘ذذٞحٕ: "ؿخُز٤ذش حُذذ٘ل٢ ح٩ٓذذَحث٢ِ٤ ٓٔذظٍٞى ٓذذٖ ًَىٓذذظخٕ"
(35)

. ٣٘ذ٤َ اُذذ٠ ٓذذخ 

ُٜذل٤لش: ٗوِظٚ ٛل٤لش حُلخ٣٘خَٗ٘ طخ٣ِٔ أػ٬ٙ، ٝط٤٠ق ٓؼِٞٓخص أهَٟ. ك٤غ طوٍٞ ح

٣وٜذي ػخٛذٔش –"إ حٓظ٤َحى حُ٘ل٢ ٖٓ أٍر٤َ، هي ٣ٌٕٞ أٓذَحً َٓؿٞرذخً ك٤ذٚ ٓذٖ حُوذيّ 

، ٧ٓزخد حهظٜخى٣ش ٝؿ٤ٓٞ٤خ٤ٓش، ًٔخ ٣وٍٞ حُوزَحء."، ٝط٤٠ق: "إ حُذ٘ل٢ –آَحث٤َ

ٝإ حُذذ٘ل٢ … حُ٘لطذذ٢ ٓ٘ذذٌ كظذذَس ٣ٞ١ِذذش Ashkelonحٌُذذَى١ ٣ٜذذَ ٤ٓ٘ذذخء ػٔذذو٬ٕ 

 Eilat Ashkelon Pipelineأٗذذٌِٕٞ ٣وذذِٕ ُذذيٟ ٓ٘٘ذذآص ٗذذًَش أٗزذذٞد آ٣ذذ٬ص 

Lowpary َ٧ؿَحٝ طـخ٣ٍش ٖٓ هزَ حًَُ٘خص حُ٘لط٤ذش حُظـخ٣ٍذش حُؼخ٤ُٔذش ٝٓذٖ هزذ ،

حُٔٔذذظؼ٣َٖٔ. ٝرؼذذيٛخ طوذذّٞ حُٜٔذذخك٢ ح٩ٓذذَحث٤ِ٤ش ر٘ذذَحء حُذذ٘ل٢ ٓذذٖ ٛذذٌٙ حُ٘ذذًَخص". 

ٝط٠ذ٤ق أ٠٣ذذخً: "إ حٓذذظ٤َحى حُذذ٘ل٢ حٌُذذَى١ ٓذ٤ٌٕٞ ٓل٤ذذيحً ٓذذٖ حُ٘ذذٞحك٢ حُـ٤ٓٞ٤خٓذذ٤ش 

ك٢ ح٫هظٜذذخى٣ش، ػِذذ٠ حُذذَؿْ ٓذذٖ ػذذيّ حػظوخىٗذذخ إٔ حٌُذذٍٞى ٬٣هذذٕٞ ٛذذؼٞرخص ٝحُ٘ذذٞح

ًز٤َس ك٢ ٌٛٙ ح٣٧خّ ك٢ طٜذي٣َ ٗلطٜذْ. إ ٓذٖ حُٔ٘طوذ٢ ُِٜٔذخك٢ ح٩ٓذَحث٤ِ٤ش ٗذَحء 

حُ٘ل٢ حٌَُى١ حُٜٔيٍ ٖٓ ٤ٓ٘خء ؿ٤ٜخٕ حُ٘لط٢، ك٤ذغ إ ٍكِذش حُ٘خهِذش طٔذظـَم ٣ٞٓذخً 

ى آذذَحث٤َ ُذذ٘ل٢ ًَىٓذذظخٕ، ٓذذ٤ئى١ ٝحكذذيحً ُِٞٛذذٍٞ اُذذ٠ أٗذذٌِٕٞ. ًٔذذخ ٝإ حٓذذظ٤َح

 رٍٜٞس ؿ٤َ ٓزخَٗس ُويٓش حُو٤٠ش حٌَُى٣ش".

 Fifthؿذذخء كذذ٢ ك٤ؼ٤ذذخص ٓلٌٔذذش ح٫ٓذذظج٘خف ح٤ًَ٤ٓ٧ذذش كذذ٢ حُذذيحثَس حُوخٓٔذذش 

Circuit  ِ٘ك٢ ٤ٗٞ أ٤ٍُٝNew Orleans ًُٝذي رذؤٕ حُ٘خهِذش حُظذ٢ ًخٗذض طلٔذَ ٗلذ٢ ،

ض ٗلذٞ حُ٘ذَم ح٧ٝٓذ٢ ٝأكَؿذض ح٩ه٤ِْ ٝحَُٔحى ر٤ؼٚ كذ٢ ح٣٫ُٞذخص حُٔظلذيس، هذي حطـٜذ

ح٩َٓحث٢ِ٤ طلي٣يحً، ٝؿخء ًُي كذ٢ ٓذ٤خم حُلٌذْ  –ٌِٕٞٗأ– كُٔٞظٜخ ك٢ ٤ٓ٘خء ػٔو٬ٕ

2015ح١ٌُ ٛيٍ ك٢ حُٜ٘ق حُؼخ٢ٗ ٖٓ أ٣ٍِٞ 
(38)

. 

ٝأه٤ذذَحً ٣َٗذذي إٔ طوظذذظْ ٛذذٌح حُٟٔٞذذٞع رٔذذخ هخُذذٚ حُذذيًظٍٞ أٗذذظ٢ ٛذذٍٞح٢ٓ اُذذ٠ 

٣َ اُذذ٠ آذذَحث٤َ، ٝؿ٤َٛذذخ ظٜذذيُح ، كذذٍٞ ٟٓٞذذٞع17/11/2015ًٝخُذذش ٣ٍٝظذذَُ كذذ٢ 

ٓذذذٖ حُذذذيٍٝ
(58)

حٌُؼ٤ذذذَ ٓذذذٖ ٝؿذذذٞى ، ٟذذذٖٔ "حُظٜذذذي٣َ حُٔٔذذذظوَ". ػِذذذ٠ حُذذذَؿْ ٓذذذٖ 
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، ٣ًَِظؼِن رؼ٬هش ح٩ه٤ِْ رذخُٔ، ٝرٔخ حُٔوخرِشك٢ ٌٛٙ حُٔؼِٞٓخص حُٔـ١ِٞش ٝ"حُٔوِٞرش" 

 أ٠٣خً. ٛخًٌَٗكبٗ٘خ ٓ٘لخٍٝ إٔ 

َ ٓذٖ ح٧كذٞحٍ ٘ل٢ كذ٢ ًؼ٤ذُذأٗٚ "ُظـ٘ذ ٍٛي حُ٘ل٢ كوذي طذْ ط٣َٜذذ ح كٜٞ ٣ئًي

ػذذٖ ٣َ١ذذن آذذَحث٤َ، ٝٗوِذذٚ رذذ٤ٖ ٓذذلٖ ٍحٓذذ٤ش هزخُذذش ٓذذخكَ ٓخُطذذخ، ٝإٔ ٓذذل٘خً هيحػ٤ذذش 

 أٓظويٓض ٣ُِخىس ٛؼٞرش ٓظخرؼظٜخ ٖٓ ؿٜش رـيحى".

َٝ اهِذ٤ْ ًَىٓذظخٕ اُذ٠ ط٤٤ٔذِ ٓذخ٢ُ ُلظذَس ٣ٞ١ِذش، ؼذٝأٟخف ٍٛٞح٢ٓ "ُوي ط

أٗ٘ذخ رلخؿذش  حُٔٞحُٗذش، هٍَٗذخٗلَٜ ػ٠ِ كٜظ٘خ ٓذٖ ُْ ، ػ٘يٓخ 2014ٍٞ أٝحثَ ِٝرل

ظل٤ٌذَ كذ٢ ٓز٤ؼذخص ححُذ٘ل٢ حُٔٔذظوِش". ٝأٗذخٍ اُذ٠ إٔ "حُٔ٘ذظ٣َٖ أٍحىٝح إٔ طوذّٞ ُُزيء ح

كٌٞٓش ح٩ه٤ِْ رخٓظجـخٍ ٓلٖ ٗلٖ حُ٘ل٢ حُوخٛش رٜخ، ٝرٔزذ ػذيّ حٓذظ٬ى ًَىٓذظخٕ 

وزذَس كذذ٢ ٓـذخٍ حُ٘وذذَ أٝ حُ٘ذلٖ حُزلذذ١َ، طٔذض ح٫ٓذذظؼخٗش رظذخؿَ حُذذ٘ل٢ حُٔو٠ذذَّ، حُ

"، 2000ًخٕ ٣ؼَٔ ُلٔخد ًَٗش ؿ٤ٌٍِ٘ٞ ك٢ حُؼَحم ك٢ ػخّ َٓط٠٠ ٫هخ٢ٗ ح١ٌُ 

ٝأٟذذخف: "إ ٫هذذخ٢ٗ ٣ؼذذَف طٔخٓذذخً حُذذ٣ٌٖ ٣َؿزذذٕٞ كذذ٢ ٗذذَحء حُذذ٘ل٢ ٓذذٖ ًَىٓذذظخٕ، 

ُ٘خ، ٝكيى ٗذًَخص حُ٘وذَ حُزلذ١َ حُظذ٢  ٝح٣ٌُٖ ُٖ ٣ظؼخِٓٞح ٓؼ٘خ، ٝكظق ٫هخ٢ٗ ح٧رٞحد

 ٢ٛ ػ٠ِ حٓظؼيحى ُِؼَٔ ٓؼ٘خ".

َىٓذذظخٕ، هذذخٍ ٣ُٝذذَ حُٔذذٞحٍى حُطز٤ؼ٤ذذش كذذ٢ ٝكذذٍٞ رذذيح٣خص طٜذذي٣َ حُذذ٘ل٢ ٓذذٖ ً

ٜذيٍ إٔ طًَىٓظخٕ ٖٓ ططِذ  2014ٕ: "ٓٞحُٗش حُيُٝش حُؼَحه٤ش ُؼخّ اكٌٞٓش ح٩ه٤ِْ 

ُذْ ٣ٌذٖ رخٓذظطخػظ٘خ كؼِذٚ ٓذٖ حُ٘خك٤ذش حُل٤٘ذش  ٛٞ ٓخأُق ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً ٖٓ حُ٘ل٢، ٝ 400

ٍ: ُؼذذيّ ٝؿذذٞى ١ذذَم ُِظٜذذي٣َ ٝهطذذ١ٞ ح٧ٗخر٤ذذذ"، ٠ٓٝذذ٠ رذذخُوٞٝ ،كذذ٢ ًُذذي حُٞهذذض

٤ِٓذذٕٞ ى٫ٍٝ ٟذذٖٔ ٓوٜٜذذخص ٓٞحُٗذذش حُيُٝذذش كذذ٢ ًذذخٕٗٞ  500ًَىٓذذظخٕ  طِوذذض"

٤ِٓذذخٍ ى٫ٍٝحً، ػذذْ طذذْ طو٤ِذذَ كٜذذش  1,4رذذي٫ً ٓذذٖ حٓذذظلوخم ح٩هِذذ٤ْ حُزذذخُؾ  2014حُؼذذخ٢ٗ 

 ".2014ٔٞحُٗش ك٢ َٜٗ ٗزخ١، ٝرؼيٛخ حٓظوطؼض رخٌُخَٓ ك٢ آًحٍ ُح٩ه٤ِْ ٖٓ ح

ه٤ِْ ٖٓ هزَ حُلٌٞٓذش ٩غ كٜش ح٤ُظًٌَ حُوخٍة إٔ ٍٛٞح٢ٓ ٣ظليع ػٖ ػيّ ىك

ًخٓذَ كٜذظٚ  ، ٝحٓذظ٤١2013ِِْذش ٓذ٘ش  حً ٝحكذي ح٫طلخى٣ذش، ٝٛذٞ ُذْ ٣َٓذَ ٫ٝ رذ٬٤ًَٓ 

ٝحٓذذظِْ ٍٝحطذذ حُٔذذٞظل٤ٖ  ،2014ُذٌُي حُؼذذخّ، ًٔذخ اٗذذٚ ُذْ ٣َٓذذَ رذ٬٤ًَٓ ٝحكذذيحً ُٔذ٘ش 
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ًخٕٗٞ حُؼخ٢ٗ ٝٗزخ١، ر٘خًء ػ٠ِ ١ِذ ح٤ُٔي ػخىٍ َٓحى ح١ٌُ ُذٚ ػ٬هذخص ٤١زذش  ١َُٜ٘

 لٌٞٓش ح٫طلخى٣ش، ٣ٝ٘ؼَ ىحثٔخً أٗٚ ًٍٞى١ ػَحه٢.ُٓغ ح ٔظَٔسٓ

٣ظذذخرغ ٛذذٍٞح٢ٓ "ًذذخٕ ػ٤ِ٘ذذخ ح٩ٓذذَحع كذذ٢ ح٫ٗظٜذذخء ٓذذٖ ٓذذي هطذذ١ٞ ح٧ٗخر٤ذذذ، 

ًٝ٘ذخ ػِذ٠ حٓذظؼيحى ُِزذيء  ،طْ ح٫ٗظٜخء ٖٓ حُز٤٘ذش حُظلظ٤ذش ح٧ٓخٓذ٤ش 2014ٝرلٍِٞ أ٣خٍ 

 رٔز٤ؼخص ٓٔظوِش"!!.

كذذ٢ ح٧كذذن ش ك٤ذذيٍ حُؼزذذخى١، ٫كذذض ٝرؼذذي ٓـذذ٢ء كٌٞٓذذش ػَحه٤ذذش ؿي٣ذذيس رَثخٓذذ

ٛذذٍٞح٢ٓ: "ًذذخٕ ٓ٘خهذذخً ؿ٤ذذيحً، ًٝ٘ذذخ ٗؤٓذذَ كذذ٢ إٔ ػٜ٘ذذخ أٓذذخٍ رظلٔذذ٤ٖ حُؼ٬هذذخص، ٣وذذٍٞ 

أٍر٤ذذَ رـذذيحى كذذ٢ ًذذخٕٗٞ ٣ٔذذٔق ًُذذي رٟٞذذغ ه٬كخط٘ذذخ ٍٝحءٗذذخ". ٝرخُلؼذذَ ٝهؼذذض حطلخه٤ذذش 

، ٌُٖٝ كٔذ حُيًظٍٞ ٍٛٞح٢ٓ: "إ رـيحى ُذْ طِظذِّ رخ٫طلخه٤ذش، ٝأٍٓذِض 2014ح٧ٍٝ 

رذذي٫ً ٓذذٖ ح٤ُِٔذذخٍ حُٔظلذذن ػ٤ِذذٚ"!!، ٝإٔ  ٤ِٓ2015ذذٕٞ ى٫ٍٝ كذذ٢ ًذذخٕٗٞ حُؼذذخ٢ٗ  200

حُٔٔئ٤ُٖٝ ك٢ رـذيحى "هذخُٞح ُ٘ذخ إٔ حُ٘وذي كذ٢ حُٜذ٘يٝم ٛذٞ ًذَ ٓذخ ُذي٣٘خ رٔذزذ ح٤ٜٗذخٍ 

كذذ٢ حُٔٞحُٗذذش، ٝرلِذذٍٞ آًحٍ ٝٛذذِ٘خ اُذذ٠ أٓذذؼخٍ حُذذ٘ل٢ ٝػذذيّ حُوذذيٍس ػِذذ٠ ٓذذي حُؼـذذِ 

٘ل٢ ر٘ذذٌَ ٓٔذذظوَ ٓذذَس ُذذحرز٤ذذغ ٓذذٟٞ إٔ ٗزذذيأ حٓذذظ٘ظخؽ ٓلذذخىٙ إ ُذذْ ٣ٌذذٖ ُذذي٣٘خ ه٤ذذخٍ 

 أهَٟ".

ػذٖ ٤ًٔذخص ُذْ ٣ذظْ آٍذخُٜخ،  ،ٝٛٞ ٛ٘خ ٣طِذ َٓس أهَٟ ىكغ ٓزخُؾ ٫ ٣ٔظلوٜخ

 ًٔخ أٟٝل٘خ ٓخروخً ك٢ ٤ٓخم ٌٛٙ حُيٍحٓش.

حٍطلذذغ ػذيى حُزِذذيحٕ حُظذ٢ ط٘ذذظ١َ  2015ط٘ذذ٣َٖ حُؼذخ٢ٗ  ٓذٖ "حػظزذذخٍحً ٠٣ٝذ٤ق 

ً حُ٘ل٢ ٖٓ ح٩ه٤ِْ ا٠ُ ػَ٘س ىٍٝ"  ر٠ْٜٔ٘ آَحث٤َ!!. ، ١زؼخ

حُذذيٍٝ حُؼ٘ذذَ طظ٠ذذٖٔ ىٍٝ ٗذذٔخٍ ٝٝٓذذ٢ أٍٝرذذخ،  ٛذذٌٙ ٫ٝ ٗؼذذَف اًح ًخٗذذض

، طلذض 18/11/2015ٓ٘خكٔش رٌُي حُ٘ل٢ حَُٝٓذ٢. اً ؿذخء طو٣َذَ ًٝخُذش ٣ٍٝظذَُ كذ٢ 

ػ٘ٞحٕ: "حُ٘ل٢ حٌٍُٞى١ ٣َٜ رلذَ حُزِط٤ذن ٓٔذظٜيكخً ح٧ٓذٞحم حَُٝٓذ٤ش"
(61)

، ٝحُذ١ٌ 

ٗخه٬ص ٓلِٔش رخُ٘ل٢ حٌٍُٞى١ ٝٛذِض ٓذٞحٗت رلذَ ٣ًٌَ إٔ: "ٛ٘خى ػ٠ِ ح٧هَ ػ٬ع 

( حُِظذٞح٢ٗ، Butinge( حُز٢ُٗٞٞ، ٤ٓٝ٘ذخء )رٞط٘ذي Gdanskحُزِط٤ن، ح٤ُٔ٘خء )ًيحٗٔي 

ؤٜٗذخ رَُ أ٠٣خً ًٝخُش ٣ٍٝظًُٝي ه٬ٍ ١َٜٗ ط٣َٖ٘ ح٧ٍٝ ٝط٣َٖ٘ حُؼخ٢ٗ". ًًَٝص 
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ٛذٌٙ  ٤ش. ٝآهذًًََص ٓخروخً إٔ ٗلذ٢ ح٩هِذ٤ْ ٝٛذَ اُذ٠ حُٜٔذخك٢ حُٜ٘ـخ٣ٍذش ٝح٩ٓذَحث٤ِ

حُ٘ذذخه٬ص حُ٘لط٤ذذش حُذذؼ٬ع ًخٗذذض ُلٔذذخد ٗذذًَش حُظ٣ٌَذذَ حُز٤ُٗٞٞذذش حُل٤ٌٓٞذذش حٌُزذذَٟ 

PKN Orlen( َأُذق ١ذٖ ٓذٖ ٗلذ٢ ًًَذٞى اُذ٠ ٜٓذلخٛخ كذ٢ 100، ك٤غ "ٓظَٓذ )

 8ؿ٤ٜذخٕ كذذ٢ ٕ حُ٘ذل٘ش كِٔذض ٓذذٖ ٤ٓ٘ذخء ٝأ(. Mazeikiuُظٞح٤ٗذخ، )ٜٓذل٠ ٓذذخ٤ٌ٣ُٞ 

ًٔذذخ ط٣َ٘ذذخ ٓؼِٞٓذذخص ٣ٍٝظذذَُ ُِ٘ذذلٖ  ط٘ذذ٣َٖ حُؼذذخ٢ٗ، 22ط٘ذذ٣َٖ حُؼذذخ٢ٗ ُظٜذذَ كذذ٢ 

حُزلذذ١َ"
(61)

٫ٝ ٣ؼِٔ٘ذذخ طو٣َذذَ ٣ٍٝظذذَُ ٤ًذذق ٝٛذذِض ٗذذل٘خص حُذذ٘ل٢ اُذذ٠ ٛ٘ـخ٣ٍذذخ،  .

٘ل٢ حُذذ"ؤٗذذٚ رٝٛذذ٢ كذذ٢ ٝٓذذ٢ أٍٝرذذخ، ُٝذذ٤ْ ُٜذذخ ٓذذٞحٗت رل٣َذذش!!. إ حُذذ٘ل٢ حُٔذذًٌٍٞ 

 حٌٍُٞى١" ٛٞ ٗل٢ ًًَٞى!!.

٣ٝٔذذذظَٔ رذذذخُوٍٞ
(58)

ٔذذذ٢ ٛذذذٞ : "اًح ٓذذذؤُض أ١ ًذذذَى١ ٓذذذ٤وٍٞ إ كِٜٔذذذْ حَُث٤

ًذذذخٕ حُظ٤ًَذذذِ حَُث٤ٔذذذ٢ ػِذذذ٠ ٤ٓخٓذذذش  ٌُذذذٖ ػِذذذ٠ حُٔٔذذذظٟٞ حُلٌذذذ٢ٓٞ… ح٫ٓذذذظو٬ٍ

 ح٫ٓظو٬ٍ ح٫هظٜخى١"!!.

أٗذذذظ٢ ٛذذذٍٞح٢ٓ "كِذذذْ" حُ٘ذذذخٍع حٌُذذذٍٞى١ كذذذ٢  ٝٓذذذَٟ٘ ٫كوذذذخً، ٛذذذَ كوذذذن

 "ح٫ٓظو٬ٍ ح٫هظٜخى١"، ٖٓ ه٬ٍ ٤ٓخٓش "حُظٜي٣َ حُٔٔظوَ"!!

% ٓذٖ ٩77هِذ٤ْ ٣ـذ١ٌ ٝح٥ٕ ٗظٔخءٍ ٓخًح ٣َ٣ي حٌٌُٕٔ٘ٞ ك٢ ٛذلش إٔ ٗلذ٢ ح

ٗل٢ آَحث٤َ، أٝ ح٣ٌُٖ ٣ِػٕٔٞ ػيّ ٝؿٞى "أىُش ىحٓـش" ػ٠ِ ٌٛح ح٧َٓ. َٛ ٣َ٣ذيٕٝ 

ًظخرخً ٤ٍٔٓخً ٛخىٍحً ٖٓ ٗظ٤٘خٛٞ، ٜٝٓيم ٖٓ ًخطذ حُؼذيٍ كذ٢ آذَحث٤َ، َٝٓٓذَ اُذ٠ 

ُٝحٍس حُوخٍؿ٤ذذذش كذذذ٢ رـذذذيحى رذذذخُطَم حُيرِٞٓخٓذذذ٤ش، ػذذذٖ ٣َ١ذذذن ُٝحٍس حُوخٍؿ٤ذذذش 

ُذيٓـخص" حَُٝط٤٘٤ذش ح٬ُُٓذش، ٣وذٍٞ ك٤ذٚ ٗظ٤٘ذخٛٞ: "أهٔذْ ٌُذْ رؤٗ٘ذخ ح٤ًَ٤ٓ٧ش، ٓغ ًَ "ح

 ٗٔظٍٞى حُ٘ل٢ ٖٓ ًَىٓظخٕ"!!، ٤ُٜيهٞح ك٤٘جٌ إٔ ٗل٢ ًَىٓظخٕ ٣ـ١ٌ آَحث٤َ؟

٣ٝظٔخءٍ ٛخثذ ه٤َِ ٝرٔو٣َش ُط٤لش كذٍٞ ١ِذذ حُٔذ٤ي ًٞٓذَص ٍٓذٍٞ كذ٢ 

ش ربٍٓذخٍ ٖٓ ح٤ُٔي ػٔخٍ حُل٤ٌْ، حُظذيهَ ًذ٢ طوذّٞ حُلٌٞٓذش ح٫طلخى٣ذ 12/10/2015

كٜذذش ح٩هِذذ٤ْ ٓذذٖ ح٤ُِٔح٤ٗذذش،٤ُٝـ٤ذ ػِذذ٠ ١ِذذذ ًٞٓذذَص: "ػ٬ػذذش أٍرذذخع حٓذذظ٬ٜى 

آَحث٤َ ٖٓ حُ٘ل٢، أ٫ طٌل٢ َُٝحطذ ًَىٓظخٕ؟"
(21)

. 

 ِحبٌٚخ حىِٛخ إل١ٍُ وشدعزبْ رقذ٠ش إٌفو إٌٝ اٌٛال٠بد اٌّزحذح (4)
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. ُوي ًخٗض حُلٌٞٓش ح٤ًَ٤ٓ٧ش ىحثٔذخً ٓؼخٍٟذش ُو٤ذخّ حٌُذٍٞى رخُظٜذي٣َ حُٔٔذظوَ

ٝكظذذ٠ "هذذخٕٗٞ رخ٣ذذيٕ" ؿ٤ذذَ حُِٔذذِّ ٝحُٔذذ٢ء حُٜذذ٤ض ٝحُذذ١ٌ ٣ٔذذ٠ٔ "هذذخٕٗٞ طؤذذ٤ْ 

حُؼذذَحم"، حػظزذذَ حُذذ٘ل٢ أٓذذَحً ٣ًَِٓذذخً!!، اً ٛذذيٍ ٛذذٌح حُوذذخٕٗٞ، ٝٛذذٞ ٓذذخ ٣ٔذذ٠ٔ أ٠٣ذذخً 

، ٝحَُح٢ٓ اُذ٠ طؤذ٤ْ حُؼذَحم اُذ٠ ػ٬ػذش أهذخ٤ُْ 2007ؿ٤ِ٤ذ" ك٢ أ٣ٍِٞ –"هخٕٗٞ رخ٣يٕ

ٕٞ ٝطلٔذ٤َحطٚ ٝٗذَٝكخص رخ٣ذيٕ ُذٚ، ك٤ٔذخ ٣ظؼِذن ػخٛٔظٜخ ًَِٓ رـيحى. ُٝٞ ٗوَأ حُوخٗ

رخُ٘ل٢، ٗـي إٔ ٓٔؤُش حُ٘ل٢ رَٓظٜخ، ريءحً ٖٓ حُوط٢ ح٩ٗظخؿ٤ش اُذ٠ حُظؼخهذي اُذ٠ ح٩ٗظذخؽ 

ا٠ُ حُظٜي٣َ ا٠ُ ط٣ُٞغ ح٧ٍرخف ٢ٛ ٓٔؤُش ٣ًَِٓش ٖٓ ٬ٛك٤خص رـيحى كَٜحً، ٝطذْ 

ٟٝؼٜخ ٓغ ه٠خ٣خ ح٧ٖٓ حُو٢ٓٞ ٝح٤ُٔخٓش حُوخٍؿ٤ش
(39)

. 

ُْ ٣ٌٖ حُٔٞهق ح٤ٓ٧ًَذ٢ رخُٟٞذٞف حٌُذخك٢ طـذخٙ ػ٤ِٔذخص طٞه٤ذغ حُؼوذٞى ٌُٖٝ 

ٝح٩ٗظذذخؽ، ٓؼِٔذذخ ًذذخٕ ٝحٟذذلخً ك٤ٔذذخ ٣ظؼِذذن رخُظٜذذي٣َ، رخػظزذذخٍٙ أٓذذَحً ٣وذذٚ حُلٌٞٓذذش 

ح٫طلخى٣ش كَٜحً كٔذ ٜٗٞٙ حُيٓظٍٞ، ُٝوي ًظزض ػذٖ ًُذي كذ٢ ػذيى ٓذٖ ًظزذ٢
(25 

ٝ39)
"حُظٜذي٣َ حُٔٔذظوَ" ُذْ طٌذٖ . ك٤غ إ حُظٜذ٣َلخص ح٤ًَ٤ٓ٧ذش حُؼ٤ِ٘ذش رٔؼخٍٟذش 

رخُط٣َوذذش حُٜذذ٣َلش ح٥ٓذذَس، ٝاٗٔذذخ ًخٗذذض "ػِذذ٠ حٓذذظل٤خء"، ٝهٜٞٛذذخً ٓ٘ذذٌ ح٩ػذذ٬ٕ 

ح٢َُٔٓ ػٖ ٓؼَ ٌٌٛح طٜي٣َ ٖٓ هزذَ كٌٞٓذش ح٩هِذ٤ْ. آهذَ ٛذٌٙ حُظٜذ٣َلخص ٛذٞ ٓذخ 

ػِذ٠ ٛذخٖٓ  4/10/2015ؿخء ػ٠ِ ُٔخٕ ٣َُٝ حُطخهش ح٤ٓ٧ًَذ٢ أٍٗٔذض ٓذ٤ِٗٞ كذ٢ 

حُٔ٘ؼوذذي كذذ٢ ط٤ًَذذخ G20ٍٝ حُذذـٓذذئطَٔ ٍُٝحء حُطخهذذش ُذذي
(40)

. ك٤ذذغ أػِذذٖ "إٔ ٓٔذذؤُش 

ٛخىٍحص حُ٘ل٢ حُؼَحهذ٢ ٝٗلذ٢ اهِذ٤ْ ًَىٓذظخٕ أٓذَ ٟذ١ٍَٝ، ٓٔذظيًٍخً إٔ حُظٜذي٣َ 

٣ـذذذ إٔ ٣ٌذذٕٞ كذذ٢ ا١ذذخٍ حُيٓذذظٍٞ"، ٠ٓذذ٤لخً: "إٔ ػِذذ٠ حُؼذذَحم ٝط٤ًَذذخ حُظ٘ٔذذ٤ن ك٤ٔذذخ 

حٌُخٓذذَ ُؼ٤ِٔذذش ر٤ٜ٘ٔذذخ كذذ٢ ػ٤ِٔذذش طٜذذي٣َ حُذذ٘ل٢ ٝا٣َحىحطٜذذخ، ٓؼِ٘ذذخً ػذذٖ ىػذذْ كٌٞٓظذذٚ 

طٜي٣َ حُ٘ل٢ ٖٓ ح٩ه٤ِْ اُذ٠ حُوذخٍؽ ٗذ٣َطش إٔ طٌذٕٞ كذ٢ ا١ذخٍ حُيٓذظٍٞ حُؼَحهذ٢". 

 ٬ٗٝكع طٌَحٍ ػزخٍس "ك٢ ا١خٍ حُيٓظٍٞ حُؼَحه٢"!!.

أٓخ ر٘ؤٕ ٓخ ٣وّٞ رٚ ح٩ه٤ِْ كخ٤ُخً ٖٓ طٜي٣َ ُ٘لطٚ رٍٜٞس ٓزخَٗس ػذٖ ٣َ١ذن 

طلخهذذخً رذذ٤ٖ أٍر٤ذذَ ٝرـذذيحى، ح٧ٍحٟذذ٢ حُظ٤ًَذذش، ػزّذذَ ٓذذ٤ِٗٞ "ػذذٖ حػظوذذخىٙ إٔ ٛ٘ذذخى ح

 ٓٔظيًٍخً إٔ حُْٜٔ إٔ طٌٕٞ ط٤ًَخ هي ريأص كٞحٍحطٜخ ك٤ٔخ ٣وٚ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش".
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٣ٌٖٔ ا٣ـخُ حُٔٞهق ح٢ًَ٤ٓ٧، رؤٕ حُظٜي٣َ ٖٓ ٓٔذئ٤ُٝش حُلٌٞٓذش ح٫طلخى٣ذش 

كَٜحً كٔذ ٜٗذٞٙ حُيٓذظٍٞ. ٣ٌٝٔذٖ ُِلٌٞٓذش حُؼَحه٤ذش إٔ طوذٍٞ ح٩هِذ٤ْ طٜذي٣َ 

٤ش. ٝك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ٫ ط٣َي إٔ "طِػذَ" حُل٤ِذق حُوذ١ٞ ُٜذخ، حُ٘ل٢ ريُٜخ رٍٜٞس ٍٓٔ

ٝٛذذ٢ كٌٞٓذذش ح٩هِذذ٤ْ رخُظذذيهَ رخُٟٔٞذذٞع، ٫ٓذذ٤ٔخ إٔ حُلٌٞٓذذش ح٫طلخى٣ذذش حُلخ٤ُذذش، ُذذْ 

 طؼ٢ حُٟٔٞٞع ح٤ٔٛ٧ش حُٔطِٞرش.

ػِذذذ٠ ٟذذذٞء ٓذذذخ طوذذذيّ، أٍحىص كٌٞٓذذذش ح٩هِذذذ٤ْ إٔ طـؼذذذَ ٓز٤ؼذذذخص ٗلطٜذذذخ كذذذ٢ 

ٝرٌُي طٌَٔ ١ٞم ٓٔخٗؼش حُلٌٞٓش ح٫طلخى٣ش. ٝهذي  ح٣٫ُٞخص حُٔظليس أَٓحً ٓٔٔٞكخً رٚ،

٣ٌٕٞ ٌٛح حُوَحٍ ٗظ٤ـش ٤ٜٗلش "أٛيهخثٜخ ُٝٞر٤ٜذخ ٝٓلخ٤ٜٓذخ" كذ٢ ح٣٫ُٞذخص حُٔظلذيس، 

ٝػ٠ِ حكظَحٝ إٔ رخٓظطخػظْٜ ح٠ُـ٢ رخطـخٙ أًخٍ ػ٤ِٔش حُز٤غ ك٢ ح٣٫ُٞذخص حُٔظلذيس 

ح٤ًَ٤ٓ٧ذش، ٣ٌٔذذٖ  ، ٝػذيّ طذيهَ حُلٌٞٓذش–ٝػ٘ذي أًذخٍ ػ٤ِٔذش حُز٤ذغ–ر٘ـذخف، ٝرذٌُي 

حُظٜذذي٣َ اُذذ٠ أ١ ٌٓذذخٕ كذذ٢ حُؼذذخُْ. ُٝذذْ ٣ٌذذٖ كذذ٢ كٔذذزخْٜٗ أٓذذَ حُو٠ذذخء ح٤ٓ٧ًَذذ٢، 

 ٝح٬ُٔكوش حُو٠خث٤ش حُؼَحه٤ش.

، ٝرؼذذي كظذذَس هٜذذ٤َس ٓذذٖ "حُظٜذذي٣َ 2014هخٓذذض كٌٞٓذذش ح٩هِذذ٤ْ كذذ٢ طٔذذُٞ 

حُٔٔظوَ" حُظـ٣َز٢ ٝؿ٤َ حُٔؼِٖ ٤ٍٔٓخً، ٝك٢ ظَٝف ٤ٓخ٤ٓش ٓؼويس، ك٢ حُؼَحم ك٤ٔذخ 

، United Kalavrytaؼِن رُٞحٍس حُٔخ٢ٌُ ٝٓـ٤ت حُؼزخى١، رخٓذظجـخٍ ٗخهِذش حُذ٘ل٢ ٣ظ

 Marine Managementٓذذٖ حُ٘ذذًَش ح٤ُٞٗخ٤ٗذذش حٌُز٤ذذَس "هذذيٓخص اىحٍس حُزلذذخٍ 

Services MMS ٝكِٔظٜذذخ رذذؤًؼَ ٓذذٖ ٤ِٓذذٕٞ ر٤َٓذذَ، ٝٝؿٜظٜذذخ اُذذ٠ ح٣٫ُٞذذخص ،"

ي ك٢ ٓلخُٝش ُظل٣َذؾ كُٔٞظٜذخ حُٔظليس ُٔ٘ظَ ُْ ٣ًٌَ حٓٔٚ، ٝرخٌُحص ا٠ُ ه٤ِؾ ح٤ٌُٔٔ

" كذذ٢ طٌٔذذخGalvestoneّكذذ٢ ٤ٓ٘ذذخء "ًخُلٔذذظٕٞ 
(38)

. ٝطؼذذٌٍ حُظل٣َذذؾ ٗظ٤ـذذش كذذيٝع 

، 4/9/2014ٓ٘خًَ ه٠خث٤ش ك٢ ػخثي٣ش حُ٘ل٢ ٝآٌخ٤ٗذش حُظل٣َذؾ كذ٢ ٛذٌح ح٤ُٔ٘ذخء. ٝكذ٢ 

هذذيّ ٌٓظذذذ ٓلخٓذذخس ٣ٔؼذذَ حُلٌٞٓذذش حُؼَحه٤ذذش ىػذذٟٞ كذذ٢ ٓلٌٔذذش كذذ٢ طٌٔذذخّ، ًٝذذٌُي 

هذذَٟ هذذيٓض ٓذذخروخً، ػِذذ٠ ٗخهِذذش ٗلذذ٢ ِٓٔذذٞءس رذذخُ٘ل٢ حُٜٔذذيٍ ٓذذٖ طؼذذي٬٣ً ُذذيػٟٞ أ

ًَىٓظخٕ طؼٞى ا٠ُ حُلٌٞٓش حُؼَحه٤ش، ٝإ حُ٘خهِذش ط٘ظظذَ حُظل٣َذؾ كذ٢ ٓذٞحكَ طٌٔذخّ 

)ه٤ِؾ ح٤ٌُٔٔي(، ًُٝي ٓوخرَ ىػٟٞ ٓذٖ كٌٞٓذش ح٩هِذ٤ْ ططِذذ ٓذٖ حُٔلٌٔذش اٛذيحٍ 
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هِذش رذخُظل٣َؾ، رخػظزذخٍ إٔ أَٓ ارطخٍ ىػٟٞ ٓخروش ٖٓ حُلٌٞٓش حُؼَحه٤ذش، ٝحُٔذٔخف ُِ٘خ

حُلٌٞٓش حُؼَحه٤ش ح٫طلخى٣ش ٫ ػ٬هش ُٜخ رظٜي٣َ ٗل٢ ح٩ه٤ِْ
(43)

. 

ُوذذي ٗـلذذض حُذذيػٟٞ حُظذذ٢ أهخٓظٜذذخ حُلٌٞٓذذش حُؼَحه٤ذذش، اً أٛذذيٍص "ٓلٌٔذذش 

" كٌٔذذخً ُٜذذخُق The Southern District Courtحُٔ٘طوذذش حُـ٘ٞر٤ذذش ُظٌٔذذخّ 

ك٤ذذذٚ حُٔلٌٔذذذش إٔ "ُٝحٍس حُذذذ٘ل٢ ، ك٤ذذذغ أًذذذيص 7/1/2015حُلٌٞٓذذذش حُؼَحه٤ذذذش كذذذ٢ 

ح٫طلخى٣ش ُٜخ ًخَٓ حُلن ك٢ اهخٓش حُذيػٟٞ، ٧ٜٗذخ هذيٓض ٓذخ ٣ٌلذ٢ ٓذٖ ح٧ىُذش ػِذ٠ إٔ 

حُيٓذذظٍٞ حُؼَحهذذ٢ ٣ٌٔذذٖ إٔ ٣لٔذذَ ػِذذ٠ أٗذذٚ ٣ؼطذذ٢ ُٝحٍس حُذذ٘ل٢ ح٫طلخى٣ذذش كذذن ٤ٌِٓذذش 

حُ٘ل٢ ػ٠ِ حُ٘خهِش، ٝإ ُِٔلٌٔش ح٬ُٜك٤ش حٌُخِٓش ُِ٘ظَ ك٢ ىػٟٞ حُُٞحٍس"
(42)

. 

ظزذذَ ٛذذٌح حُلٌذذْ ٜٗذذَحً ُِلٌٞٓذذش حُؼَحه٤ذذش ح٫طلخى٣ذذش، ٝحٗظٌخٓذذش ُٔلذذخ٫ٝص حػ

كٌٞٓش ح٩ه٤ِْ ك٢ حُظٜي٣َ حُٔٔظوَ. ٌُٖٝ ح٩ه٤ِْ ُْ ٣ؼظزَ ٌٛح حُوَحٍ حُو٠خث٢ ٜٗخث٤ذخً، 

ٝحٓظَٔ رخ٩ؿَحءحص حُو٠خث٤ش ك٢ ح٣٫ُٞخص حُٔظليس رخٓظج٘خف كٌذْ ٓلٌٔذش حُزذيحءس كذ٢ 

 ٢ٗٞ ٩ٗـخف حُظٜي٣َ حُٔٔظوَ.طٌٔخّ، ٓلخ٫ًٝ ا٣ـخى ٓوَؽ هخٗ

 United Kalavrytaرؼي حُ٘طن رخُلٌْ أػذ٬ٙ ٓزخٗذَس ، ؿذخىٍص ٗخهِذش حُذ٘ل٢ 

هِذذ٤ؾ حٌُٔٔذذ٤ي ػخثذذيس ٗلذذٞ حُزلذذَ حُٔظٞٓذذ٢، ٝأكَؿذذض كُٔٞظٜذذخ كذذ٢ ٤ٓ٘ذذخء ػٔذذو٬ٕ 

ح٩ٓذذَحث٢ِ٤، ٝكذذن ٓؼِٞٓذذخص "هذذيٓخص طظزذذغ ٓذذ٤َ حُ٘ذذخه٬ص". إ ٓـذذخىٍس حُ٘خهِذذش كذذٍٞ 

٤َٙ إٔ ٛ٘ذذخى طوٞكذذخً ٓذذٖ اٛذذيحٍ كٌذذْ آهذذَ رٜٔذذخىٍطٜخ، ٛذذيٍٝ حُلٌذذْ ٣ٌٔذذٖ طلٔذذ

ٝاػطخثٜخ ُُٞحٍس حُ٘ل٢ ح٫طلخى٣ش )ٝٛٞ ح٫كظٔخٍ ح٧ٍؿق(، أٝ أٜٗذخ طذؤهَص كذ٢ هِذ٤ؾ 

ح٤ٌُٔٔي ٍُٜ٘ٞ ٣ٞ١ِش، ٫ٝ أَٓ ٛ٘خى ك٢ ر٤غ حُ٘ل٢ ك٢ أ٤ًَٓخ. كذ٢ ًذَ ح٧كذٞحٍ كذبٕ 

 ه٤ِْ، ًٝٔخ َٟٓ٘.ٓـخىٍس حُ٘خهِش، هي ٣ٌٕٞ أَٟ رخ٫ٓظج٘خف حُو٠خث٢ ُلٌٞٓش ح٩

هخٓذذض كٌٞٓذذش ح٩هِذذ٤ْ رذذخُطؼٖ رذذخُلٌْ حُٔذذخرن، ًُٝذذي كذذ٢ "ٓلٌٔذذش ح٩ٓذذظج٘خف 

حكذذش حُوخٓٔذذش  ّٞ . New Orleans"، كذذ٢ ٤ٗذذٞ أ٤ٍُٝ٘ذذِ Fifth Circuit Courtحُط

حكذش  ّٞ حكذش أٝ حُي٣ٍٝذش" Circuit Court)ٝطؼز٤َ حُط ّٞ ، ٣ٔذظؼَٔ ُِٔلذخًْ حُٔٔذٔخس "حُط

 حُظ٢ ط٘ؼوي ك٢ كظَحص ٓوظِلش(.
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ٝكٌٔذذض ٓلٌٔذذش ح٫ٓذذظج٘خف ٛذذٌٙ رذذَكٞ ١ؼذذٖ ح٩هِذذ٤ْ رلٌذذْ ٓلٌٔذذش طٌٔذذخّ 

حًٌٍُٔٞس أػ٬ٙ، ُْ ٣ظ٘خٍٝ حُلٌْ ٟٓٞٞع حُ٘ظَ ك٤ٔخ ُٞ ًخٗض كٌٞٓش ح٩هِذ٤ْ طٔذظط٤غ 

إٔ طٜذيٍ أٝ ٫ طٜذيٍ رٜذٍٞس هخ٤ٗٞٗذذش، ٝاٗٔذخ أهذٌ رذؤَٓ ٓلٌٔذذش حُزذيحءس كذ٢ طٌٔذذخّ 

٫ص كٌٞٓذش ح٩هِذ٤ْ ُِظٜذي٣َ اُذ٠ ٝحُظ٢ أػطض رـيحى حُلن حُوخ٢ٗٞٗ ٧ٕ طوخ٢ٟ ٓلخٝ

رذؤٕ "كٌٞٓذش  –ًٝٔخ ؿخء ك٢ ٜٗٞٙ ٓخ هخُذٚ حُوخٟذ٢–ح٣٫ُٞخص حُٔظليس. ٓغ اٟخكش 

، ًُٝذي mooted this appealح٩ه٤ِْ هي ؿؼِض ٓذٖ حٓذظج٘خكٜخ حُلٌذْ أٓذَحً حكظَحٟذ٤خً 

ٖٓ ه٬ٍ هَحٍٛخ، ٝرٍٜٞس ١ٞػ٤ش، إٔ طلَؽ ٗل٘ش حُ٘ل٢ ك٢ آَحث٤َ"
(38)

. 

٣ئًي إٔ كٌٞٓش ح٩ه٤ِْ ٓظـخرٚ ٓ٘خًَ هخ٤ٗٞٗش ٓؼويس، ُذٞ كخُٝذض  إ ٌٛح حُلٌْ

 Southernإٔ ط٘وَ أ٣ش ٗل٘ش ٗل٢ ٝطز٤ؼٜذخ كذ٢ ٓ٘طوذش حُٔلٌٔذش ح٧ُٝذ٠ طٌٔذخّ )أ١ 

District Court ٝاًح هخٓض كٌٞٓش ح٩ه٤ِْ ربٍٓخٍ حُ٘ل٢ ا٠ُ ؿ٤َ ٌٛٙ حُٔ٘طوذش كذ٢ .)

حُـٜذخص حُوخ٤ٗٞٗذش حُؼَحه٤ذش )أٝ ح٣٫ُٞخص حُٔظلذيس، هذي ٣ؤهذٌ ح٧ٓذَ ٓـذَٟ آهذَ، ٌُٝذٖ 

كظذذ٠ ؿ٤ذذَ حُؼَحه٤ذذش(، ط٘لذذ٢ ٛذذٌح ح٫كظٔذذخٍ، اً ٓذذغ إ حُلٌذذْ حُٔذذخرن ٫ ٣ؼظزذذَ ٓذذخروش 

هخ٤ٗٞٗش ِِٓٓش، ٌُٝ٘ٚ ٤ٌٕٓٞ أَٓحً ٓو٘ؼخً ك٢ أ٣ش ٓلٌٔذش أهذَٟ كذ٢ ح٣٫ُٞذخص حُٔظلذيس. 

ش ٝك٢ ًَ ح٧كٞحٍ كبٕ كٌْ ٓلٌٔش طٌٔخّ ٝٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف ح٤ًَ٤ٓ٧ظ٤ٖ ٣ٔؼذَ ػوزذ

ًز٤َس أٓخّ طٜي٣َ أ١ ٗل٢ ٖٓ اه٤ِْ ًَىٓظخٕ ا٠ُ ح٣٫ُٞخص حُٔظليس
(38)

. 

ّٜٔض" أٝ كخُٝض إٔ "طو٘غ" ح٥ه٣َٖ، رؤٕ ٓخ ٛيٍ ٓذٖ  ٌُٖٝ كٌٞٓش ح٩ه٤ِْ "ك

كٌذذْ ه٠ذذخث٢ كذذ٢ ح٣٫ُٞذذخص حُٔظلذذيس ٛذذٞ ُٜذذخُق طٜذذي٣َٛخ حُٔٔذذظوَ!، اً طوذذٍٞ ُٝحٍس 

خُذذذذش "ٗذذذذلن ٤ٗذذذذُٞ" كذذذذ٢ حُٔذذذذٞحٍى حُطز٤ؼ٤ذذذذش ٝر٘ذذذذٌَ ٠ٓذذذذَِ، ك٤ٔذذذذخ ٗوِظذذذذٚ ػٜ٘ذذذذخ ًٝ

23/9/2015
(44)

، رؤٗذذٚ: "٫ ٣ٞؿذذي أ١ ٓذذخٗغ هذذخ٢ٗٞٗ ٓذذٖ ه٤خٜٓذذخ رظٜذذي٣َ حُذذ٘ل٢ اُذذ٠ 

أ٤ًَٓخ أٝ أ٣ش ؿٜش أهَٟ، رؼي ٛيٍٝ هَحٍ ٖٓ ٓلٌٔش أ٤ًَ٤ٓش ر٘ؤٕ اٗظخؿٜذخ حُ٘لطذ٢ 

ٍٝى ٗذذٌٟٞ حُلٌٞٓذذش حُؼَحه٤ذذش" ٝؿذذخء كذذ٢ ر٤ذذخٕ ُٝحٍس حُٔذذٞحٍى حُطز٤ؼ٤ذذش أ٠٣ذذخً: "إ 

٤ًَ٤ذذش ر٘ذذؤٕ اػذذخىس ح٫ٓذذظج٘خف كذذ٢ ه٠ذذ٤ش ر٤ذذغ ٗلذذ٢ اهِذذ٤ْ ًَىٓذذظخٕ هذذَحٍ حُٔلٌٔذذش ح٧ٓ

أػزذذض إٔ ػِذذ٠ ُٝحٍس حُذذ٘ل٢ ح٫طلخى٣ذذش إٔ طٔذذلذ ؿ٤ٔذذغ طِذذي حُ٘ذذٌخٟٝ حُظذذ٢ ٫ أٓذذخّ 

هذذخ٢ٗٞٗ ُٜذذخ ٝحُٔٔذذـِش ٟذذي كٌٞٓذذش ح٩هِذذ٤ْ". ٝأٝى إٔ أإًذذي حُٔوطذذغ حُؼذذخ٢ٗ ٓذذٖ ر٤ذذخٕ 
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ش ح٤ًَ٤ٓ٧ذذذش ر٘ذذذؤٕ ُٝحٍس حُٔذذذٞحٍى حُطز٤ؼ٤ذذذش ٗلٔذذذٚ، ك٤ذذذغ ٣وذذذٍٞ: "إ ١ِذذذذ حُٔلٌٔذذذ

ح٫ٓظج٘خف ٣ؼ٢٘ إٔ ُٝحٍس حُ٘ل٢ حُؼَحه٤ش ٣ـذ إٔ طوّٞ رٔلذ ح٫طٜخٓخص حُظ٢ ٝؿٜظٜخ 

ٟي كٌٞٓش ح٩ه٤ِْ كذ٢ حُلظذَس حُٔخٟذ٤ش، ٧ٕ ٗلذ٢ ح٩هِذ٤ْ طذْ ر٤ؼذٚ ٝٝٛذَ اُذ٠ حٌُٔذخٕ 

كذ٢ ٛذٌح حُز٤ذخٕ، ٛذٞ آذَحث٤َ. ًٝذخٕ  –ًٔذخ ٣ظٜذَ–حُٔوٜٞى"!!. ٝحٌُٔذخٕ حُٔوٜذٞى "

خٕ إٔ ٫ ٣وذذغ كذذ٢ ٛذذٌح حُوطذذؤ، ٝح٫ػظذذَحف ح٠ُذذ٢٘ٔ رخُظٜذذي٣َ اُذذ٠ ػِذذ٠ ًخطذذذ حُز٤ذذ

 آَحث٤َ.

ك٢ ًَ ح٧كٞحٍ اًح ًخٕ ح٧َٓ ًٔخ ٣وٍٞ ر٤خٕ ُٝحٍس حُٔٞحٍى حُطز٤ؼ٤ش، كٔخ ٛذ٢ 

اًحً حُٔ٘ذذٌِش كذذ٢ ه٤ذذخّ ح٩هِذذ٤ْ ربًٔذذخٍ ٓٔذذ٤َطٚ كذذ٢ "حُظٜذذي٣َ حُٔٔذذظوَ" ٝحُظٜذذي٣َ اُذذ٠ 

ح٩هِذذ٤ْ هخ٤ٗٞٗذذخً، ٝكٔذذذ هذذَحٍ حُٔلٌٔذذش ح٣٫ُٞذذخص حُٔظلذذيس؟، اً كٔذذذ حُز٤ذذخٕ ٣ٔذذظط٤غ 

ح٤ًَ٤ٓ٧ش، إٔ ٣ٜيٍ ا٠ُ أ١ ٌٓخٕ ك٢ حُؼخُْ!. اًحً ُٔخًح حُظؼظذ٤ْ ٝحُؼٔذَ رٔذ٣َش، ٝػذيّ 

َٗ٘ ٓؼِٞٓخص ػذٖ حُٔ٘ذظ٣َٖ ٝحُزذخثؼ٤ٖ ٝحُ٘ذخه٤ِٖ ٝح٤ٌُٔذخص ٝٓ٘ذخ١ن حطـذخٙ حُ٘ذخه٬ص، 

ِزذخص ٓ٘ظٔذش ٝح٧ْٛ ٛذٞ ػذيّ ٗ٘ذَ ح٧ٓذؼخٍ ٝحُٔزذخُؾ حُٔٔذظِٔش، ٝٛذٌٙ ؿ٤ٔؼذخً ٛذ٢ ٓظط

حُ٘لخك٤ش. كبًح ُْ ٣ٌٖ حُظوٞف ٖٓ أٍٓٞ هخ٤ٗٞٗش كبٕ اهلذخء ٛذٌٙ حُٔؼِٞٓذخص ػذٖ حُؼذخُْ، 

 ٝك٢ ٓويٓظْٜ حُ٘ؼذ حٌَُى١ ٝٗٞحرٚ، ٛٞ ٧ٓزخد أهَٟ ٓظيحُٝش ػ٠ِ ًَ ُٔخٕ!!.

ٗلٖ ٫ َٟٗ ك٢ ر٤ذخٕ ُٝحٍس حُٔذٞحٍى حُطز٤ؼ٤ذش ُ٪هِذ٤ْ ا٫ حٓذظِٜحًء رذخ٥ه٣َٖ، 

ُِػِػذذش حُؼوذذش، أٝ اػطذذخء "حُلـذذش" ُٔذذٖ ٫ ٣َ٣ذذي إٔ طٔذذظَٔ ٝهذذي ٣ٌذذٕٞ ٓلخُٝذذش ٜٓ٘ذذخ 

حُلٌٞٓذذش ح٫طلخى٣ذذش رٔظخرؼذذش ىػخ٣ٜٝذذخ. ٌُٝذذٖ ٝحؿذذذ حُلٌٞٓذذش ح٫طلخى٣ذذش ٛذذٞ حُٔظخرؼذذش 

 حُٔٔظَٔس ٫ٗظِحع كوٞم حُؼَحه٤٤ٖ ًخِٓش ٖٓٔ ٣َ٣ي َٓهظٜخ.

٘ننً حمننك "اٌزقننذ٠ش اٌّغننزمً" هّٛحننبد اإللٍنن١ُ االلزقننبد٠خ ٚاٌّب١ٌننخ  (5)

 ٚإٌمذ٠خ؟

ػذٖ حُٔذئحٍ رذـ: ًذ٬!!، ٝحُزَٛذخٕ ٛذٞ ٛذٌٙ –ْٝٛ ػ٠ِ كذن–ذ حٌُؼ٤َٕٝ ٤ٓـ٤

حُٔظذذخَٛحص حُظذذ٢ هَؿذذض كذذ٢ ًَىٓذذظخٕ ططخُذذذ رٔطِذذذ حػظ٤ذذخى١ ٝرذذي٢ٜ٣ ٫ ٣ظـذذخُٝ 

حُلي ح٧ى٠ٗ ٖٓ حُٔطخُذ حُٔؼوُٞذش، ٝٛذٞ حُٔطخُزذش رخَُٝحطذذ حُٔظذؤهَس ُؼ٬ػذش أٝأٍرؼذش 
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خ، إٔ حُٔـٔٞػذش حُظذ٢ طذي٣َ أَٜٗ ٝكظ٠ هٔٔش حَٜٗ!!. ًٝٔخ ٫كظ٘خ ك٢ ًَ ٓخ َٓ ر٘ذ

حُِٔق حُ٘لط٢، ُْ طظٌٖٔ ُٔزذ أٝ ٥هَ إٔ طٞكَ حُلي ح٧ىٗذ٠ ٓذٖ حُلوذٞم ُٔٞح٤٘١ٜذخ، 

ٝٛذ٢ ح٧ؿذَ ٓوخرذَ حُؼٔذذَ حُذ١ٌ هذخّ رذٚ ح٧ؿذذَحء ٝحُٔذٞظل٤ٖ ٝحُؼذخ٤ِٖٓ ٝحُٔوذخط٤ِٖ كذذ٢ 

٣ِ٣ذي ح٩ه٤ِْ، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ ح٩ه٤ِْ ٣ؤهٌ أًؼَ ٖٓ كوٚ ٗلطخً ك٢ ٓٞحُٗش حُيُٝش ٝرٔخ 

 % ػٖ رو٤ش حُٔلخكظخص حُؼَحه٤ش ًُٝي رظٜي٣َٙ حُٔٔظوَ ُِ٘ل50.٢ػ٠ِ 

ُوي ريأ ط٣َٜذ حُ٘ل٢ ٖٓ ًَىٓظخٕ ٌٓ٘ ٓ٘ٞحص ػي٣يس، ا٫ إٔ رذيح٣خص "حُظٜذي٣َ 

رٜذذٍٞس  2014ٝػِذذ٠  آظذذيحى ػذذخّ  2013حُٔٔذذظوَ"، ًخٗذذض كذذ٢ حُٜ٘ذذق حُؼذذخ٢ٗ ٓذذٖ 

ٓذَ ػ٤ِ٘ذخً ٝٓذٖ هذ٬ٍ ٣َٓش ًُٝذي ٓذٖ هذ٬ٍ أٗزذٞد حُظٜذي٣َ "حٌُذَى١". ٝأٛذزق ح٧

ٚخغنش اٌ ١ّنع . 2015ًٌَٓحص ٤ٍٔٓش َٓكٞػش ا٠ُ حُلٌٞٓش ح٫طلخى٣ش ك٢ ك٣ِذَحٕ 

 إال رشو١ب!!

 دٚس رشو١ب إٌفطٟ فٟ إل١ٍُ وشدعزبْأٚالً: 

إ ط٤ًَخ ٛذ٢ حُظذ٢ ٗذـؼض ٝٓذخػيص ح٩هِذ٤ْ كذ٢ ٓذي أٗزٞرذٚ ٍٝرطذٚ، رذخ٧ٗزٞد 

حُظٜذذي٣َ ٌٝٗؼذذض رخ٫طلخه٤ذذخص حُؼَحهذذ٢ حُظًَذذ٢ اُذذ٠ ؿ٤ٜذذخٕ، ٝٝكذذَص ُذذٚ ًذذَ آٌخ٤ٗذذخص 

حُٔٞهؼذذش ٓذذغ حُلٌٞٓذذش ح٫طلخى٣ذذش كذذٍٞ طٜذذي٣َ حُذذ٘ل٢، ًُٝذذي ٓوخرذذَ ٓ٘ذذخكغ ػي٣ذذيس ػِذذ٠ 

كٔخد حُؼَحم ٝرخ٧هٚ حٌٍُٞى. كِوي كِٜض ػ٠ِ ٗلذ٢ ٍهذ٤ٚ، ٝػِذ٠ ٍهذغ ط٘و٤ذذ 

ٝطط٣َٞ ٗلط٤ش ًؼ٤َس ٜٝٓٔش ك٢ ح٩ه٤ِْ، ٝك٢ أؿِزٜخ رخُظؼذخٕٝ ٓذغ ٗذًَش أًٔذٖ ٓٞر٤ذَ 

زق ح٤ُٔي ٓٔذؼٞى حُزذخٍُح٢ٗ كذخ٢ٓ ٜٓذخُق ح٧طذَحى كذ٢ حُؼذَحم ػِذ٠ ح٤ًَ٤ٓ٧ش، ٝأٛ

( ػخٓخً ٓغ ح٩ه٤ِْ ٫ 50كٔخد حٌٍُٞى ٝحُؼَد. ٝٝهؼض حطلخه٤ش ك٢ ٓـخٍ حُطخهش ُٔيس )

 ٣ؼَف ٠ٜٓٔٞٗخ أكي، ا٫ ٓخ ٣ٜيٍ ٖٓ ح٧طَحى أٗلْٜٔ أك٤خٗخً.

٢ٝهخٍ ٣ُٝذَ حُطخهذش ٝحُٔذٞحٍى حُطز٤ؼ٤ذش حُظًَذ٢ طخ٣َِٗذيُ كذ٢ آد حُٔخٟذ
(45)

 :

، 2017ػذخّ  –٣وٜذي ٓذٖ ًَىٓذظخٕ–"إ ر٬ىٙ ٓظ٘ذظ١َ حُـذخُ حُطز٤ؼذ٢ ٓذٖ حُؼذَحم 

ٌُٖٝ ٤ُْ رٜ٘ق ٓؼَٙ ػخ٤ُٔخً، ٝاٗٔخ أهَ ٖٓ ٜٗق حُٔؼَ رخػظزخٍ أٗ٘خ رِي ٓـذخٍٝ". 

٠٣ٝذذ٤ق: "إ ط٤ًَذذخ طِؼذذذ ىٍٝحً ٍث٤ٔذذخً كذذ٢ ٗوذذَ ٗلذذ٢ اهِذذ٤ْ ًَىٓذذظخٕ حُؼذذَحم اُذذ٠ 

 ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظلون ٓذٖ ؿ٤ذَ ط٤ًَذخ ٝٓٞحكوذش حُلٌٞٓذش ح٧ٓٞحم حُؼخ٤ُٔش، ٓئًيحً إٔ ًُي ٫



 118 

ح٣ًَُِٔش ك٢ رـيحى". ٤َ٘ٓحً ا٠ُ حُؼ٬هخص "حُٜٔٔش" ٝح٫طلخه٤خص ٝحُؼوٞى حُٔزَٓش حُظذ٢ 

 طَر٢ أٗوَس رزـيحى!!.

ٍث٤ْ حُٔـِْ حُظ٘ل١ٌ٤ حُؼخّ ُِطخهش كذ٢ ط٤ًَذخ دمحم  –ك٢ حُوزَ ٗلٔٚ–٤٠٣ٝق 

ٓ٘ذَٝع طًَذ٢ ٓذ٤٘لٌ كذ٢ ٗذٔخٍ حُؼذَحم َٓر٤َ إٔ: "َٓ٘ٝع حُـخُ حُطز٤ؼ٢ ٛذٞ أٛذْ 

٧ٕ ط٤ًَخ ط٘ظ١َ حُـخُ ٓذٖ ٍٝٓذ٤خ ٝا٣ذَحٕ، ٝٓظلٜذَ ػ٤ِذٚ رؤٓذؼخٍ أهذَ رٌؼ٤ذَ، ُذٌح 

( ى٫ٍٝحً ٤ُِِٔذذٕٞ 13–12ٓذذ٘ولٞ ٓذذؼَ حُـذذخُ حُطز٤ؼذذ٢ حُذذ١ٌ ٗ٘ذذظ٣َٚ ح٥ٕ رٔذذؼَ )

( ى٫ٍٝحص كٔذذذذذذ ح٫طلخه٤ذذذذذخص حُظذذذذذ٢ 7( اُذذذذذ٠ )BTU)ٝكذذذذذيس كَح٣ٍذذذذذش ر٣َطخ٤ٗذذذذذش 

أرَٓض"
(45)

. 

ن إٔ ًخٗض ٛ٘خى ٓٞحكوخص ٖٓ حُلٌٞٓش ح٫طلخى٣ش ػ٠ِ طٜي٣َ ٗل٢ ُْ ٣ٔز

( أُق ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً ٝحًٌٍُٔٞس ك٢ 550ح٩ه٤ِْ رٍٜٞس ٓٔظوِش، ٝكظ٠ حطلخه٤ش طٜي٣َ )

، ُْ طًٌَ آٌخ٤ٗش طٜي٣َ ح٩ه٤ِْ ُ٘لطٚ رٍٜٞس ٓٔظوِش. ٌُح ُْ طٌٖ 2015ٓٞحُٗش 

ُٔٔظوَ ُ٪ه٤ِْ ح١ٌُ ريأ ك٢ ٛ٘خى أ٣ش ٓٞحكوخص ُِلٌٞٓش ح٣ًَُِٔش ػ٠ِ حُظٜي٣َ ح

ك٢  2014، رَ رخُؼٌْ ُي٣٘خ ١ِذ ُِظل٤ٌْ هيّ ك٢ أ٣خٍ 2013حُٜ٘ق حُؼخ٢ٗ ٖٓ 

ك٢ رخ٣ٍْ ٟي حُلٌٞٓش حُظ٤ًَش  chamber of commerceٓـِْ حُظـخٍس حُي٢ُٝ 

حُظ٢ًَ رٞطخّ -ٟٝي حًَُ٘ش حُل٤ٌٓٞش حُظ٤ًَش حُٔ٘ـِش ٧ٗزٞد حُ٘ل٢ حُؼَحه٢

Botasٝحطلخه٤ش ه٢ 1946لخه٤ش حُٜيحهش ٝحُظؼخٕٝ حُٔٞهؼش ٓ٘ش ، ًُٝي ُ٘و٠ْٜ حط ،

 2010أٗزٞد طٜي٣َ حُ٘ل٢ حُؼَحه٢ ٖٓ ه٬ٍ ط٤ًَخ ٝحُظ٢ ؿيىص آهَ َٓس ٓ٘ش 

رلَٜ حُظٜي٣َ حُ٘لط٢ رخُلٌٞٓش ح٣ًَُِٔش. ًٌُٝي ُْ طٞهغ حُلٌٞٓش ح٫طلخى٣ش ػ٠ِ 

ظٜي٣َ كظ٠ ٓ٘ش طٜي٣َ ُِـخُ ا٠ُ ط٤ًَخ، ٧ٗ٘خ أ٬ًٛ ٫ ٣ٞؿي ُي٣٘خ ؿخُ ًخٍف ُِ

. ٌُٜح كبٕ ح٫طلخه٤خص حُٔزَٓش ٢ٛ ٓغ كٌٞٓش ح٩ه٤ِْ. ٝحُٔؼِٞٓخص ُي٣٘خ إٔ ٓؼَ 2020

( ى٫ٍٝحص ٤ُِِٕٔٞ ٝكيس كَح٣ٍش 7حُـخُ ك٢ ٌٛٙ ح٫طلخه٤خص ٣َٜ ا٠ُ أهَ ٖٓ )

ًٔخ هخٍ ٣َُٝ حُطخهش حُظ٢ًَ ك٢ –( ى٫ٍٝحص 6–5ر٣َطخ٤ٗش، ٝهي ٣َٜ ا٠ُ )

جد أرلام معلنة، ما عدا المذكورة أعاله، إذ إن . ولكن ال تو–ط٣َٜلٚ أػ٬ٙ
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االتفالٌات "سرٌة جداً"!!، وعلى الرؼم من هذه السرٌة تتسرب بٌن الحٌن واآلخر 

 بعض المعلومات حولها.

، ممال بملم هونر حمه رشٌد، 23/4/2015لمد نشر فً "مولع نماش" بتارٌخ 

ورد فٌها: "إن حكومة ٌتضمن بعض المعلومات حول االتفالٌة التركٌة الكردٌة 

، وأثناء الفترة التً كان فٌها فً 2013اإلللٌم برباسة نٌجرفان بارزانً ولعت فً 

( 13( سنة، تتضمن )50حكومة تصرٌؾ األعمال اتفالاً مع الحكومة التركٌة لمدة )

نمطة، أهمها النفط والطالة وهو الهدؾ الربٌسً من االتفاق. وتنص على تعاون 

ط اإلللٌم إلى جٌهان عبر أنابٌب وصهارٌج ومستودعات خاصة تركً فً توصٌل نف

به، وتعاون تركٌا فً تصدٌره إلى األسواق العالمٌة. وٌمع على عاتك الجانب 

 الكردي تجهٌز السوق المحلٌة التركٌة بالنفط والؽاز بؤسعار مناسبة.

ولال السٌد علً حمه صالح، نابب ربٌس لجنة الطالة والثروات الطبٌعٌة فً 

ً سوى  برلمان كردستان أن هذا االتفاق، هو االتفاق الوحٌد الذي ال ٌعلم عنه شٌبا

عدد للٌل من الناس )فمط المٌادات الكردٌة العلٌا(، وال ٌعلم عنه حتى وزٌر المالٌة 

 وااللتصاد رٌباز دمحم حمالن.

ً فٌما ٌتعلك بالشؤن العرالً،  ولمد كان مولؾ رجب أردوؼان واضحا

كومة اإلللٌم بمعزل عن الحكومة االتحادٌة، حٌن تحدث فً آذار واالتفاق مع ح

، وذكر أن تركٌا على وشن التوصل إلى اتفاق مع CNN TURKلمناة  2013

أكراد العراق، وأضاؾ، مانحا لنفسه حك تفسٌر الدستور العرالً، بؤنه: "ال ٌوجد 

وٌحك لكردستان  فً الدستور العرالً ما ٌمنع حكومة اإلللٌم من إبرام االتفالٌات،

العراق بموجب الدستور العرالً استخدام مواردها من الطالة مع الدولة التً 

تختار"!!. وال عجب فً ٌتعامل اردوؼان مع حكومة االللٌم كدولة مستملة، وهو 

الذي ٌشن حربا على مواطنٌه االكراد المدافعٌن عن ابسط حمولهم المومٌة، حٌث 

 .ثرواته النفطٌة بثمن بخس لخمسٌن سنة لادمةباعت له حكومة االللٌم ورهنت 
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وإكماالً للحدٌثنا عن "التصدٌر المستمل"، نرى أن نبدأ بتفصٌل العاللات ما 

بٌن وزارة الموارد الطبٌعٌة )النفط( ووزارة المالٌة وااللتصاد لمعرفة نتابج هذا 

 التصدٌر.

 

 العاللات بٌن وزارة المالٌة وااللتصاد ووزارة الموارد الطبٌعٌة فً اإلللٌمثانٌاً: 

لالت وزارة المالٌة فً اإلللٌم فً بٌان ورد عن شفك نٌوز فً 

22/8/2015
(52)

، "إنه كان األجدر أن ٌموم كل طرؾ بؤداء واجباته بموجب 

ر البٌانات الموانٌن السارٌة من أجل تؤمٌن رواتب موظفً اإلللٌم بدالً من نش

التوضٌحٌة"، وهو هنا فً أواخر شهر آب وٌتحدث عن رواتب شهر حزٌران، 

 ومشٌراً إلى وزارة الموارد الطبٌعٌة )النفط( فً اإلللٌم!.

وٌضٌؾ البٌان "إنه بموجب الموانٌن السارٌة فإنه ال ٌجوز أن تموم وزارة 

سها". وتابع "بؤن وزارة الموارد الطبٌعٌة بإنتاج النفط وبٌعه واستخدام إٌراداته بنف

المالٌة وااللتصاد لٌست مسإولة بؤي شكل من األشكال عن تؤخٌر رواتب حزٌران 

الماضً، ألنه لبل شهر واحد عمد اجتماع فً وزارة الثروات الطبٌعٌة، بحضور 

وزٌري المالٌة والثروات الطبٌعٌة وسكرتٌر مجلس الوزراء وذلن من أجل نمل 

صرؾ )هالن بنن( التركً إلى وزارة المالٌة وااللتصاد حساب حكومة اإلللٌم من م

بناًء على أمر ربٌس الوزراء نٌجرفان بارزانً "مضٌفاً" أن وزٌر الثروات الطبٌعٌة 

لال فً االجتماع إن ذلن الحساب سٌتم العمل به اعتباراً من األول من شهر أٌلول 

ً هورامً أنه لن ٌذهب الممبل وستبمى اإلجراءات كما هً لذلن الحٌن، كما لال أشت

إلى تركٌا من أجل تحوٌل الحساب فً ولت تحتاج هذه العملٌة لحضور الطرفٌن 

 لٌتم نمل السلطات إلى وزٌر المالٌة بالكامل".

وبشؤن األرلام التً أوردها بٌان وزارة الثروات الطبٌعٌة بشؤن تحوٌل مبلػ 

بٌان وزارة المالٌة، "إن ملٌون دوالر إلى حساب وزارة المالٌة، أوضح  240ملٌار و
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جمٌع تلن المبالػ ٌتم نملها من حساب )كومٌرز بنن( فً ألمانٌا لحساب مصرؾ 

كردستان الدولً، وبدوره ٌحولها لحساب وزارة الثروات الطبٌعٌة". وأضاؾ: "إن 

ملٌون دوالر لحساب وزارة المالٌة  220مجموع المبالػ التً تم تحوٌلها تبلػ ملٌار و

التً وصلت من  2015رفها بالشكل التالً: رواتب الشهر الرابع التً لامت بص

( ملٌار 357( ملٌارات دٌنار، ثم تم صرؾ )508) –االتحادٌة–الحكومة العرالٌة 

ثم …". دٌناراً من المبلػ المحول من إٌرادات النفط الستكمال رواتب ذلن الشهر

 ٌستمر فً تفاصٌل المبلػ.

عض التفاصٌل المذكورة أعاله، ألننً لم لٌعذرنً المارئ على الدخول فً ب

أعرؾ لبل الٌوم، أن عابدات النفط تذهب إلى وزارة الموارد الطبٌعٌة ولٌس إلى 

وزارة المالٌة وااللتصاد، وتموم األولى بتوزٌع تلن المبالػ على بمٌة الوزارات!!!. 

ن هذه ولم أشاهد مثل هذا الترتٌب فً حٌاتً. ولهذا سٌجد المارئ تفاصٌل أخرى ع

األمور الحماً. ونود أن نضٌؾ أن الوضع أخذ بعداً سٌاسٌاً، فالسٌد رٌباز دمحم حمالن 

وزٌر المالٌة وااللتصاد هو من حركة )كوران/التؽٌٌر(، أما الدكتور أشتً هورامً 

فمحسوب على الحزب الدٌممراطً الكردستانً )مجموعة السٌد مسعود بارزانً(، 

إلى ربٌس كردستان وربٌس وزرابها. ولكن كما  وٌعتبر أهم وأثبت وزٌر ممرب

نالحظ أن السٌد رٌباز ٌتحدث بمهنٌة عالٌة عن توزٌع المهام بٌن الوزارات، وال 

ٌتحدث من منطلك حزبً، وبالنتٌجة ألصً بشكل تعسفً عن الوزارة فً أواخر 

 .2015تشرٌن األول 

21/8/2015ولد تحدثت وزارة الموارد الطبٌعٌة فً 
( 51و 50)

ول الموضوع ح

نفسه، ووضعت صورة وردٌة لعابدات اإلللٌم المالٌة من بٌع النفط، وألمت باللوم 

على وزارة المالٌة وااللتصاد فً تؤخٌر الرواتب. إذ أعلنت فً بٌان لها فً 

( ملٌار دوالراً. كما 1,5أن واردات النفط فاق ما وعدت به وبلؽت ) 25/8/2015

، 2016( ملٌون دوالر شهرٌاً لإلللٌم حتى عام 850أشارت إلى أنها ضمنت توفٌر )

عن طرٌك البٌع المسبك باالتفاق مع الشركات التجارٌة النفطٌة العالمٌة. وأكدت 
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وزارة الموارد الطبٌعٌة "أن حكومة اإلللٌم واألحزاب الكردٌة الخمسة صادلت على 

ٌر اتفالٌة النفط بشكل مباشر منذ حزٌران الماضً واستطاعت الحكومة توف

مصارٌفها ورواتب الموظفٌن ودفع مستحمات الشركات النفطٌة لضمان بمابهم ورفع 

الصادرات النفطٌة والذي ٌعتبر مهما جداً إلنعاش التصاد اإلللٌم". ولفتت الوزارة 

ملٌون دوالراً لتسدٌد  850االنتباه إلى أن "اإلللٌم كان ٌتولع أن تصل صادراته إلى 

لمتؤخرة"، وأضافت: "إن وزارة المالٌة مسإولة عن المصارٌؾ ورواتب اإلللٌم ا

استالم مبالػ الصادرات النفطٌة من مصرؾ كردستان الدولً وهالن بنن فً 

 تركٌا".

وكما نرى فإن وزٌر المالٌة لحكومة اإلللٌم ٌمول إنه لم ٌستلم أٌة مبالػ عن 

اإلللٌم مبٌعات النفط فً حزٌران وتموز، وطلب من وزارة الموارد الطبٌعٌة فً 

توفٌرها له لتوزٌع الرواتب. أما وزارة الموارد الطبٌعٌة فلمد ألمت باللوم على وزارة 

 المالٌة لفشلها فً استالم المبالػ.

فً اإلللٌم لد لرر فً  Oil and Gas Councilوكان مجلس النفط والؽاز 

ً تموم أواخر أٌار إن على وزارة المالٌة استالم جمٌع الواردات النفطٌة، وهً الت

بتوزٌع مستحمات الجهات المختلفة وحسب موازنة اإلللٌم. وتمت المصادلة على هذا 

المرار من لبل حكومة اإلللٌم فً حزٌران
(46)

. ولكن على الرؼم من ذلن لحد أواخر 

آب لم تستلم وزارة المالٌة أٌة دفعة من العابدات "الموجودة"، باسم وزارة الموارد 

" التركً فً تركٌا، لذا لم ٌتم دفع HalkBankن بنن الطبٌعٌة، فً مصرؾ "هال

 الرواتب للموظفٌن فً تموز وحزٌران!!.

استمرت المشكلة ولم ٌتم حلها إلى شهر تشرٌن األول، األمر الذي أدى إلى 

مظاهرات واضطرابات. إذ لم تسلم وزارة المالٌة الحساب النفطً فً بنن هالن 

وارد الطبٌعٌة. واستؽربت أشد االستؽراب التركً والذي كان فً عهدة وزارة الم

عندما لرأت "لصة" استالم وزارة المالٌة لحساب وزارة الموارد الطبٌعٌة للعابدات 

، وأرى أن ٌطلع HalkBankالنفطٌة لكردستان، المودعة فً المصرؾ التركً 
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المارئ علٌها لمعرفة شكل "اإلدارة المالٌة لعوابد النفط فً كردستان"، سواء لبل 

 اإلعالم الرسمً للتصدٌر المستمل أو بعده.

ٌمول السٌد وزٌر المالٌة وااللتصاد رٌباز دمحم حمالن لمحطة إخبارٌة محلٌة 

NRT  ًبؤنه ذهب فً أٌلول إلى بنن هالن فً 8/9/2015فً ممابلة له معها ف ،

( ملٌون دوالراً 14تركٌا الستالم الحساب، فوجد مفاجؤة، إذ إن الحساب ٌتضمن )

!. وإن هذه المبالػ كانت نتٌجة وضع عوابد لبٌع النفط الكردي لشحنتٌن، األولى فمط

 2014، )أي إن الشحنتٌن فً عام 29/12/2014، والثانٌة فً 20/6/2014فً 

إلى حد أٌلول(. وتبٌن للسٌد  2015والمبلػ زهٌد جداً، ونحن نتحدث عن عوابد 

وحتى اآلن  2015دٌر ومنذ بداٌة الوزٌر الحماً، بؤن مبٌعات النفط من أنبوب التص

ولٌس هالن بنن  CommerzBank)أي فً أٌلول(، تودع فً بنن ألمانً ٌدعى 

 Kurdistanالتركً، وبعد ذلن ٌنمل إلى مصرؾ كردستان الدولً 

International Bank KIB وعندما سإل السٌد شٌركو جودت )ربٌس لجنة .

ً فً البنن األلمانً، أجاب: "لٌست الطالة والنفط فً البرلمان( عن الحساب الثان

"، كما وإن وزٌر المالٌة رفض CommerzBankلدي أٌة معرفة عن حساب 

التعلٌك فٌما إذا لدى وزارته السٌطرة على الحساب الموجود فً البنن األلمانً. بعد 

ذلن أصدر ربٌس الوزراء السٌد نٌجرفان بارزانً لراراً ٌمضً بوجوب ذهاب 

فً أربٌل KIBالنفط إلى هالن بنن التركً، ومنه إلى  جمٌع مبالػ مبٌعات
(47)

. 

وكما رأٌنا أن مجلس النفط والؽاز أصدر أوامره فً أواخر أٌار بؤن تستلم 

وزارة المالٌة حساب عوابد المبٌعات النفطٌة العابد لوزارة الموارد الطبٌعٌة فً 

، ولم ٌتم 2015ن هالن بنن التركً. ثم ٌإٌد مجلس الوزراء هذا المرار فً حزٌرا

تحوٌل أي مبلػ لحد آب حٌن حدث االختالؾ العلنً بٌن الوزارتٌن حول العوابد 

النفطٌة، وتإكد وزارة الموارد الطبٌعٌة أثناء هذا الخالؾ وبصورة علنٌة ومن 

خالل بٌانات، بؤن عابدات النفط موجودة فً هالن بنن التركً وعلى وزارة المالٌة 

المالٌة بمفرده إذ رفض وزٌر الموارد الطبٌعٌة مرافمته، استالمه. ثم ٌذهب وزٌر 
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إلى بنن هالن الستالم حساب مبالػ مبٌعات النفط، لٌتسنى له توزٌع الرواتب وبمٌة 

( ملٌون دوالراً عن مبٌعات سابمة تم 14نفمات اإلللٌم، فال ٌجد فً الحساب ؼٌر )

ات المالٌة لمبٌعات النفط . وٌتبٌن لوزٌر المالٌة أن حساب العابد2014تنفٌذها فً 

لٌست فً هالن بنن التركً، وإنما فً كومٌرز بنن األلمانً، ولم ٌكن ٌعرؾ ال هو 

وال ؼٌره بوجود حساب لمبٌعات الكورد فً هذا البنن!!. وعند اكتشاؾ هذا األمر 

ٌؤمر ربٌس الوزراء فً أٌلول بتحوٌل جمٌع مبالػ مبٌعات النفط إلى بنن هالن 

فً أربٌل. وال ٌعرؾ حتى اآلن هل إن جمٌع  KIBلى البنن الكردي التركً ومنه إ

عوابد المبٌعات النفطٌة تذهب إلى وزارة المالٌة، كما هو العرؾ المالً المعروؾ 

فً العالم أجمع، أم فمط جزءاً منها؟!. وهل تم تنفٌذ "أوامر" السٌد ربٌس وزراء 

بمة والحالٌة والالحمة، وهل هً اإلللٌم، وهل إنها تشمل جمٌع عوابد المبٌعات السا

الكردي فً أربٌل وفً بنن  KIBموجودة اآلن فً حساب وزارة المالٌة فً بنن 

هالن بنن فً تركٌا؟!!. ال أحد ٌعرؾ، السٌما وإن الوزٌر الذي تابع هذه المضٌة 

بهمة وجدٌة، السٌد رٌباز حمالن، لد ألٌل تعسفاً من منصبه فً أواخر تشرٌن األول 

ألسباب "سٌاسٌة" متعلمة بالعاللة المتوترة بٌن حركة  التؽٌٌر والحزب ، و2015

الدٌممراطً الكردستانً. وفً الوالع ال أستطٌع أن أإكد على ضوء ما مر أن إلالة 

ً فً عمل وزارة  الوزٌر كانت آلسباب "سٌاسٌة"!!، إذ اختفت "الشفافٌة" تماما

 سً فً الكشؾ عن ذلن.الموارد الطبٌعٌة، وكان لوزٌر المالٌة دور ربٌ

عندما أعلنت وزارة الموارد الطبٌعٌة عن "التصدٌر المستمل" ألول مرة فً 

، فإنها أعلنت فً الولت نفسه بؤنها "ستعطً تفاصٌل كل شحنة، 2014كانون األول 

وستموم بنشرها فوراً. وإن جمٌع المبٌعات ستكون بواسطة عروض، وٌتم اختٌار 

تعتمد األسعار العالمٌة. وستكون هنان شفافٌة كاملة، العرض على أساس المنافسة و

وسٌكون هنان مرالبٌن مستملٌن فً كل عملٌة  بٌع، مع وجود ممثلٌن للشركات 

العاملة
(47)

.!! 
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لم ٌتم اتخاذ أي من اإلجراءات أعاله. وعلى الرؼم من أن وزارة الموارد 

ً مفصالً بما ٌمر فً األنبوب  إلى تركٌا وكمٌات الطبٌعٌة تصدر تمرٌراً شهرٌا

التصدٌر. ولكن التمرٌر ال ٌتضمن جداول التحمٌل والمشترٌن وأسعار النفط أو 

 شروط البٌع. كذلن ال تصدر الحسابات االعتٌادٌة التً توثك البٌع وعوابده.

لمد ظهرت بعض المعلومات عن بٌع النفط الكردي، والتصرؾ بعوابده، 

بٌن وزارة المالٌة وااللتصاد ووزارة  وأصبحت معلومات عامة فمط بسبب الخالفات

الموارد الطبٌعٌة، ولٌس بسبب من "الشفافٌة" التً أعلنت الوزارة األخٌرة أنها 

. 2007ستسٌر وفمها، أو وفك ما جاء بمانون النفط والؽاز فً كردستان الصادر فً 

ة إذ كان علٌها اتباع التعلٌمات واألصول التً تفرضها "منظمة الشفافٌة العالمٌ

Extraction Industries Transparency Initiative EITI حٌث لم تحصل ،"

وزارة الموارد الطبٌعٌة فً اإلللٌم حتى اآلن على موافمة هذه المنظمة على تمارٌر 

الوزارة، ألنها ال تنشر كل المعلومات وإنما تنشر ما ٌالبمها. وحتى أن الوزارة 

ادة هذه المنظمة، بعكس وزارة النفط تعترؾ أن لٌس باستطاعتها الحصول على شه

االتحادٌة التً حصلت على شهادة هذه المنظمة ألكثر من مرة
(25)

. 

وبعد تذمر وزٌر المالٌة وااللتصاد لعدة مرات من تصرؾ وزارة الموارد 

 20/8/2015الطبٌعٌة ؼٌر الشفاؾ فً تداولها لعوابد النفط، أصدرت األخٌرة فً 

، عموداً مع 2015ه وذكرت بؤنها "ولعت فً حزٌران البٌان الذي سبك الحدٌث عن

… شركات عالمٌة ذات خبرة فً تجارة النفط، ومن لبل مشترٌن لتصرٌؾ نفطها

( ملٌون دوالراً عوابد شهرٌة لإلللٌم". 850وممابل ذلن فإن المشترٌن ٌضمنون )

ولم ٌعلن  ولكن لم ٌعلن عن كمٌات النفط لهذه المبٌعات التً ٌكون الدفع فٌها ممدماً،

عن كمٌة المبالػ التً تعتبر دٌوناً على حكومة اإلللٌم، ولو أنها أعلنت أنها مطلوبة 

. وإن 2014لهذه الشركات النفطٌة التجارٌة مبالػ استلمتها حكومة اإلللٌم فً عام 

مناوبً هورامً ٌمولون أن مبالػ المبٌعات هذه، التً استلمت ممدماً لم تصل جمٌعها 

دفع الرواتبإلى اإلللٌم ل
(47)

.!! 
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لمد تعرض الدكتور أشتً هورامً إلى ضؽوط كبٌرة جداً فً األشهر 

ً أثناء المعارن السٌاسٌة والمتعلمة بموضوع رباس االللٌم،  ةاألخٌرة، وخصوصا

وذلن العتماد السٌدٌن مسعود بارزانً ونٌجرفان بارزانً علٌه كثٌراً، على اعتبار 

اً، كما وإن إضعافه ٌضعؾ موالؾ ربٌس اإلللٌم. أنه الوزٌر األهم وٌمثلهما شخصٌ

وكانت األزمة المالٌة هً التً أشعلت المولؾ على مستوى المٌادات والمستوى 

 الشعبً.

لمد لام الناببان شٌركو جودت وسوران عمر، )وكلٌهما من األحزاب 

 بتمدٌم اتهام رسمً إلى المدعً العام فً اإلللٌم ضد 2005اإلسالمٌة(، فً أٌلول 

هورامً، متهمٌن إٌاه بتنفٌذ عملٌات بٌع للنفط األسود ٌشوبها الفساد. ولدما نسخاً 

من األمر الوزاري مولعة من هورامً، وتبعاً لهذه الوثابك )التً اطلع علٌها "تمرٌر 

من مصفاة كلن إلى شركة  fuel oilنفط العراق"(، تعطى كمٌات من النفط األسود 

( 170( دوالر ٌرتفع إلى )130ؾ طن، وبسعر )( أل120ممدارها ) Ziboاسمها 

دوالر للطن!.  400دوالراً للطن، وأن سعر النفط األسود المباع من مصفاة كلن هو 

والشكون هً حول السعر المنخفض أوالً، كما وإن هوٌة الشركة مجهولة. واألمر 

ً استمالة المدعً العام فً  تحت التحمٌك الرسمً، وما زاد األمور ؼموضا

ألسباب ؼٌر واضحة. من الممكن تفسٌر األمر "بحسن النٌة"، جزبٌاً  22/9/2015

على األلل، وهو حاجة حكومة اإلللٌم الماسة إلى األموال، وذلن بعد استدانتها مبات 

المالٌٌن من الدوالرات، لمحاولة دفع لسم من الدٌون بالنفط األسود بسعر 

منخفض
(47)

المستوى الذي وصلت إلٌه . لمد ذكرت هذه المصة ألوضح للمارئ 

 األمور ضد السٌد هورامً.

تعمدت المضاٌا أكثر ضد السٌد هورامً!، بسبب عدم توفر الكهرباء لنمص 

فً إمدادات الؽاز, إذ إن المشاكل المانونٌة والتحكٌم العالمً مع شركة دانة ؼاز، 

كمت العرالٌة واإلماراتٌة، المشؽلة لحملً ؼاز خورمور وجمجمال، انتهت بؤن ح

( 1943محكمة التحكٌم فً لندن لصالح الشركة ضد اإلللٌم، على أن ٌدفع اإلللٌم )
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ملٌون دوالراً للشركة عن إنتاج لم ٌمم اإلللٌم بدفع مستحماته، فً حمل خورمور 

وحده. وهنان دورة أخرى من التحكٌم لد تعرض حكومة اإلللٌم إلى خسارة مالٌة 

ر ؼاز طبٌعً كاؾ لتشؽٌل محطات الكهرباء، إضافٌة. هذا األمر أدى إلى عدم توف

زٌت الدٌزل بدله. وإن  –الؽاز أوٌل–واضطرار اإلللٌم إلى استعمال زٌت الؽاز 

( مالٌٌن دوالراً ٌومٌاً، أي 4حوالً ) 2014كلفة استعمال زٌت الؽاز بلؽت فً سنة 

طبٌعٌة. ( ملٌار دوالر لتلن السنة نمالً عن مسإول فً وزارة الموارد ال1,5لرابة )

ً والذي  وٌتم التجهٌز من خالل االستٌراد لزٌت الؽاز، أو استخدام المنتج منه محلٌا

ٌسلم إلى محطات تولٌد الكهرباء مجاناً. ترٌنا موازنة اإلللٌم التً اطلع علٌها "تمرٌر 

( ملٌون 888بلػ ) 2014نفط العراق"، بؤن استٌرادات اإلللٌم للمنتجات النفطٌة فً 

دوالراً 
(47)

 ( مصفاة نفطٌة!!!.170!. وفً اإلللٌم ما ٌمارب من )!

" الكردٌة Aweneٌتساءل السٌد هورامً فً حدٌث له مع صحٌفة "آوٌنه 

فً أٌلول الماضً
(47)

: "لماذا ٌعتبروننً المسإول عن األزمة المالٌة؟ إن األحزاب 

للٌم. بدالً السٌاسٌة لم توافك إال لبل شهرٌن على التصدٌر المستمل لتؽطٌة موازنة اإل

من ذلن فإنهم كانوا ٌرٌدون منً أن أسلم النفط إلى بؽداد"!. وٌضٌؾ هورامً: "لو 

( ملٌار دوالراً 1,5كان التصدٌر المستمل لد تم فً أوابل العام لكانت موازنة اإلللٌم )

 شهرٌاً"!!.

وٌمول الدكتور أشتً هورامً عن نفسه: "إننً استلم عدداً ال ٌمكن حسابه 

الت من المشترٌن ٌسؤلون هل ما زلت وزٌراً أو ال، وٌعلموننً بؤنهم لن من اإلٌمٌ

ٌشتروا النفط إال إذا كنت أنا المسإول، ألنهم ال ٌعرفون بمن ٌثمون"
(47)

.!!! 

إن هورامً ال ٌذكر هنا بؤن المشكلة ولعت بعد "التصدٌر المستمل" الذي بدأ 

جاء فً بٌان وزارته فً  ماع ٌتحدث وال ،2015فً أواسط حزٌران  –علنٌاً –به 

، والذي تحدث فٌه عن األمور المالٌة فً اإلللٌم، وعن كٌفٌة المشاركة 20/8/2015

ـ حٌث إنه ٌمول: "إن حكومة اإلللٌم، وبمساندة 2015فً الموازنة االتحادٌة لسنة 

، وبعد منالشات جدٌدة مع 2014األحزاب الكردستانٌة الخمسة لررت فً نهاٌة 
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إعطاء فرصة للحكومة العرالٌة الجدٌدة برئاسة حٌدر العبادي، الٌة، الحكومة الفٌدر

الذي كان ٌتضمن توفٌر لسم محدد من نفط اإلللٌم لشركة سومو أمام مستحمات 

اإلللٌم الكاملة من مٌزانٌة الحكومة الفٌدرالٌة والتً تصل إلى ملٌار دوالر شهرٌاً، 

"2015لٌة لعام وتم التصدٌك على ذلن فً مٌزانٌة الحكومة العرا
(50)

. وهو هنا 

ٌإكد أن النٌة بالمشاركة فً الموازنة االتحادٌة هو للحصول على ملٌار دوالر 

ً من المٌزانٌة االتحادٌة،  ممابل توفٌر لسم محدد من نفط اإلللٌم لشركة شهرٌا

. والذي ٌعنً التصدٌر المستمل للبالً من النفط الذي ٌنتجه االللٌم، والذي هو سومو

مما حدد من كمٌة لشركة سومو، لٌكون مجموع الموازنة الشهرٌة لإلللٌم أكثر 

 ( ملٌار دوالر.1,5)

التمدٌرٌة التً لدمها السٌد هورامً موازنة االللٌم عن أذا كانت هذه األرلام  

ما ٌماربها )أي حوالً  صحٌحة، إذن كان الحري ان ٌكون االللٌم لد حصل على

التصدٌر المستمل لكامل النفط المنتج فً االللٌم بلام  عندما ملٌار دوالر شهرٌاَ( 1,5

ً إلٌه النفط االتحادي من حمول محافظة كركون،  منذ اواسط شهر حزٌران مضافا

لالشهر الموظفٌن لم ٌسلم الى وزارة مالٌة االللٌم ما ٌكفً لدفع رواتب  مع ذلنو

 االربعة االخٌرة!!.

لتالً اإلللٌم( بسبب السٌاسة النفطٌة دٌون وزارة الموارد الطبٌعٌة )وباثالثاً: 

 الخاطئة

لن نتحدث هنا عن دٌون حكومة اإلللٌم للحكومة االتحادٌة نتٌجة السٌاسة 

الخاطبة فً تهرٌب النفط، فلمد سبك أن تحدثنا عنها فً مكان آخر
(35)

، وال عن 

 2/7/2015دٌون اإلللٌم نتٌجة الحكم الذي حصلت علٌه شركة دانة ؼاز بتارٌخ 

لحها، من محكمة لندن للتحكٌم ضد حكومة اإلللٌم، حٌث ألامت دعواها للتحكٌم لصا

وحصلت على لرار ملزم فً وجوب دفع حكومة اإلللٌم لها  2013فً تشرٌن األول 

( ملٌون دوالر، عن خرولات لعمد بٌن حكومة اإلللٌم 1943لمبلػ ٌصل إلى )

ن، على الرؼم من أن وشركة دانة ؼاز، لم تعلن أٌة جهة عن نصوصه حتى اآل
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2007العمد تم تولٌعه فً نٌسان 
(39)

لتحكٌم أمرت هٌبة التحكٌم بمحكمة لندن ولمد  .

( 1,98، حسب وكالة روٌترز، بسداد المبلػ البالػ )29/11/2015حكومة اإلللٌم فً 

هو  –حسب بٌان دانة ؼاز لبورصة دبً–( ٌوماً، وإن الحكم 28ملٌار دوالر خالل )

ً حكم نهابً ومل زم وواجب التنفٌذ دولٌا
(71)

حكومة اإلللٌم تفسر المرار بطرٌمة  ولكن، 

 !!.–تهاكعاد–مختلفة 

الحدٌث فً السطور التالٌة عن دٌون اإلللٌم للشركات األجنبٌة فً سنتً 

 ، نتٌجة لٌامه بالتصدٌر المستمل!!.2015و 2014

24/8/2015حسب ما جاء فً "تمرٌر نفط العراق" فً 
(38)

ة ، فإن وزار

الموارد الطبٌعٌة لامت ببٌع كمٌات كبٌرة من النفط، اعتماداً على اتفالٌات ؼٌر 

ً لمعرفة المشتري النهابً  واضحة مع الشركات الكبرى المتاجرة بالنفط، تجنبا

والمالحمات المانونٌة. لمد جلبت هذه االتفالٌات المبالػ التً سعت الٌها حكومة 

ه بدٌون كبٌرة. إن الشركات المتعالد معها هً اإلللٌم، ولكن حاصرته فً الولت نفس

باألساس شركتان سوٌسرٌتان مهمتان فً تجارة النفط والمنتجات النفطٌة، وهما 

"، وإن تسعٌرة النفط تعتمد تسعٌرة Trafiguraوترافٌؽورا  Vitalشركتا "فٌتول 

 شركة سومو فً جٌهان، مع حسومات إضافٌة.

فً آب، عن أن النفط ٌباع بشروط دفع  لمد أعلنت وزارة الموارد الطبٌعٌة

. حٌث تدفع الشركات ممدماً لكمٌات محددة من النفط، وإن هذه pre-financedممدم 

)حٌن كان سعر النفط المعلن فً جٌهان حوالً  2015االتفالٌات ولعت فً حزٌران 

ً عن 850دوالراً للبرمٌل(، وتسمح االتفالٌات بتولٌد ) 55 ( ملٌون دوالر شهرٌا

هذا وإن التموٌل الممدم من هذه ( ألؾ برمٌل ٌومٌاً. 500دٌر أكثر من )تص

، لماء نفط ٌجهز الحماً، بحٌث ال تزال حكومة اإلللٌم 2014الشركات كان منفذاً منذ 

، وتمول 2014( ملٌار دوالر عن نفط مصدر فً 1,5مدٌنة للشركات بحوالً )

ً فً  وزارة الموارد الطبٌعٌة بأنها ستعطً هذه الشركات ممابل هذه  2016نفطا

ً الدٌون . وٌمول "تمرٌر نفط العراق" أٌضا
(38)

،  بؤن الوضع بالنسبة لكردستان أصبح 
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أكثر سوءاً بوجود هذه الدٌون الكبٌرة، إذ من الصعب علٌها الحصول على دٌون 

من المستحٌل أن تستطٌع حكومة اإلللٌم أن تتوصل إلى اتفالٌة جدٌدة جدٌدة، وإن "

ملتزم به لدفع  2016مة االتحادٌة لابلة لالستمرار، ألن نفطها لسنة مع الحكو

 ".دٌونها للشركات

بالمول، وعلى  24/9/2015وٌستمر تحلٌل "تمرٌر نفط العراق"، الصادر فً 

( ألؾ برمٌل فً الٌوم، وهو معدل 700الرؼم من ذلن فإن "اإلللٌم ٌصدر أكثر من )

إلى جٌهان. وإن تحمٌل نالالت النفط كان نمل نفط حكومة اإلللٌم فً شهر أٌلول 

ً لتمدٌرات جمعها "تمرٌر  –لشهر أٌلول–( ألؾ برمٌل فً الٌوم 665بمعدل ) تبعا

نفط العراق" اعتماداً على معلومات من مٌناء جٌهان وعلى معلومات من )خدمة 

(. وللممارنة مع شهر آب وتموز، tank monitoring servicesمرالبة النالالت 

( ألؾ برمٌل 391للٌم كان لد أعلن بؤنه صدر بصورة مستملة ما معدله )فإن اإل

ً فً آب، و) ً فً تموز. وإن التصدٌر فً تموز وآب 492ٌومٌا ( ألؾ برمٌل ٌومٌا

تؤثرا بسبب التخرٌب بؤنابٌب التصدٌر والسرلة فً الجانب التركً من أنبوب 

 .التصدٌر، بٌنما لم تحدث مثل هذه العوابك فً شهرأٌلول"

وإن المعلومات التً استماها "تمرٌر نفط العراق" من الحمول ساعدت فً 

–تحدٌد وتؤكٌد كمٌات النمل إلى مٌناء جٌهان. حٌث إن معدل تصدٌر حمل طاوكً 

( ألؾ برمٌل ٌومٌاً، كما وإن إنتاج حمل طك طك بلػ 200بلػ حوالً ) –فً أٌلول

ً للتصدٌر، والبالً ٌباع ( ألؾ برمٌل 120ٌ( ألؾ برمٌل ٌومٌاً، منها )160) ومٌا

( ألؾ برمٌل على األلل من لبة افانا وباي حسن للتصدٌر 190داخلٌاً. وهنان )

)والذي ٌعتبرهما اإلللٌم اآلن جزءاً من حموله(. كما وإن هنان كمٌات أخرى تعود 

( ألؾ برمٌل ٌومٌاً من حمل 150–140إلى الحكومة االتحادٌة ترسل للتصدٌر بٌن )

ً من 30ة بابا( ومن حمل جمبور. إضافة لحوالً )كركون )لب ( ألؾ برمٌل ٌومٌا

(، ٌمزج مع النفط، والبالً ٌباع 17APIحمل شٌخان، الثمٌل الذي تبلػ كثافته )

 داخلٌاً.



 131 

( ناللة نفط فً أٌلول بحمولة 16) 24/9/2015ولمد حّملت، إلى لبٌل تارٌخ 

( ملٌون برمٌل أفرؼت 8,1بـ) ( نالالت منها، محملة8( ملٌون برمٌل. وإن )15,3)

حمولتها فً مٌناء عسمالن اإلسرابٌلً، حسب معلومات وتمارٌر خدمة مرالبة 

 الشركات التً اطلع علٌها "تمرٌر نفط العراق".

 29/10/2015وأصدر "تمرٌر نفط العراق" تمرٌره الموسع والصادر فً 

لمستمل" ومخاطره والمتضمن معلومات إضافٌة حول دٌون اإلللٌم بسبب "التصدٌر ا

بالنسبة لكردستان
(48)

 . وٌمول التمرٌر:

"عندما ؼادرت حكومة اإلللٌم االتفاق مع الحكومة االتحادٌة فً حزٌران 

، فإنها كانت لد لامرت بؤنه سٌكون باستطاعتها إٌجاد دخل مستمر وإصالح 2015

كن وبعد أزمتها المالٌة اآلٌلة إلى السموط، وذلن من خالل التصدٌر المستمل. ول

أشهر وجدت أن األمر لٌس كذلن، ففً الولت الذي لامت وزارة الموارد الطبٌعٌة 

بزٌادة العابدات، ولكن فً الولت نفسه أضافت ملٌارات الدوالرات من الدٌون 

للشركات التجارٌة العالمٌة النفطٌة، وتتحول عابداتها إلى حالة ؼٌر مستمرة"، 

الظاهر سهالً وبسٌطاً، وأن خطة أشتً وٌضٌؾ التمرٌر "كان األمر ٌبدو فً 

هورامً بدت وكؤن األمور ستكون وردٌة. إذ كان لد صرح علناً بؤن شركات تجارة 

( ملٌون دوالر شهرٌاً، وأن ٌتم 850النفط ضمنت دفعات ممدمة بمبلػ لدره )

( ألؾ برمٌل ٌومٌاً". هذا ولد خفضت وزارة الموارد 525تزوٌدهم بنفط بمعدل )

 ( ملٌون دوالر شهرٌاً.820لرلم المضمون إلى )الطبٌعٌة ا

 ولكن االتفالٌة تاللً مشاكل عدٌدة:

أولى هذه المشاكل هً أن اإلللٌم ال ٌنتج النفط الكافً لٌجابه التزاماته. ولكً 

ٌعوض عن الفرق فإن أكثر من ربع صادراته كانت من حمول الحكومة االتحادٌة، 

ن زالة(، وثلث التصدٌر من حمول ٌمول )وٌمصد بها لبة بابا وحمل جمبور وعٌ

اإلللٌم أنها تعود له، ولكن كانت جزءاً من إدارة شركة نفط الشمال )وٌمصد به لبة 

أفانا وحمل باي حسن(، مما ٌإدي إلى تعمٌدات سٌاسٌة ولانونٌة ممبلة. وهنا ٌفترض 
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هذا النفط، كاتب التمرٌر أن الحكومة االتحادٌة ستؤخذ اإلجراءات المانونٌة لمالحمة 

 وهو أمر سكتت عنه الحكومة االتحادٌة الحالٌة وتناسته!!.

وثانً هذه المشاكل، هو أن االتفالات النفطٌة مع الشركات التجارٌة النفطٌة، 

تضع حكومة اإلللٌم فً دوامة الدٌون الخارجٌة. ففً اتفالٌتً حزٌران الماضً مع 

إمدادات نفطٌة ممبلة، وذلن عندما هذه الشركات، استلمت حكومة اإلللٌم مبالػ لماء 

ً نحو الهبوط، وبالنتٌجة فإن على حكومة اإلللٌم أن تحول  كان سعر النفط متجها

جزءاً كبٌراً من صادراتها النفطٌة لدفع هذه الدٌون التً صرفت أصالً. والممصود 

( ملٌون دوالراً، كان 850، والبالػ )2015أنه عندما تم أخذ المرض فً حزٌران 

دوالراً للبرمٌل(، والٌوم على  56( ألؾ برمٌل فً الٌوم )بسعر 506ل حوالً )ٌعاد

( ألؾ برمٌل 578حكومة اإلللٌم أن تعطً الشركات التجارٌة النفطٌة ما ٌعادل )

ً )بسعر ٌمارب  دوالراً للبرمٌل(. وإذا انخفض السعر أكثر ٌتوجب على  49ٌومٌا

أخرى لتسدٌد دٌونها. لهذا خفضت حكومة اإلللٌم تسلٌم الشركات كمٌات إضافٌة 

 ( ملٌون دوالر شهرٌاً، وستخفضه أكثر!!.820( إلى )850الوزارة تعهدها من )

، بمبلػ لدره 2014لمد كانت حكومة اإلللٌم مدٌنة لهذه الشركات بنهاٌة عام 

ً لحسابات رسمٌة حكومٌة اطلع علٌها "تمرٌر نفط 1,147) ( ملٌار دوالر، تبعا

( 1,8–1,5ازدادت الدٌون ووصلت إلى حد اآلن بٌن ) 2015 العراق"، وفً سنة

 ملٌار دوالر حسب مسإولٌن حكومٌٌن.

وثالث هذه المشاكل، ٌتعلك بصٌػ االتفالٌات المولعة نفسها. إذ لٌس لحكومة 

الستمرار عوابدها. وحسب االتفالٌات  ironclad guaranteeاإلللٌم ضمانة أكٌدة 

% من التزاماتها 90ركات الدابنة لها نفطاً ألل من لو أن حكومة اإلللٌم أعطت الش

المالٌة الشهرٌة، فإن لٌمة هذه الكمٌة من النفط تستمطع فمط من الدٌون التً سبك أن 

أعطتها الشركات لحكومة اإلللٌم، وال تمبل الشركات بالدفع الممدم عن الشهر المادم. 

ن المحتمل جداً أن ٌمع اإلللٌم وحتى لو جهز اإلللٌم جمٌع التزاماته من النفط، فإن م

فً دٌون أكثر لو أن أسعار النفط انخفضت أكثر. وبسبب انخفاض األسعار وللة 
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التصدٌر، فإن وزارة الموارد الطبٌعٌة تتولع أن تكون العابدات الشهرٌة ألل مما 

( ملٌون دوالر شهرٌاً، بدالً 700( ملٌون دوالر. أي ألل من )160تولعت بحوالً )

 ( ملٌون دوالر.850من )

( 5فً جٌهان، وتستلم عوابد تمل بحوالً ) هذا وإن حكومة اإلللٌم تبٌع النفط

دوالرات للبرمٌل عما ٌمكن استالمه لو كان البٌع لد تم من لبل شركة سومو. ولو 

تمت البٌع من لبل سومو لكان مجموع المبالػ المستلمة من منتصؾ حزٌران إلى 

( ملٌون دوالر. لمد 200رٌن األول لد زاد بحوالً )تش 29ولت كتابة التمرٌر فً 

( حزٌران إلى حوالً 23( ملٌار دوالر منذ )2,17استلمت حكومة اإلللٌم مبلػ )

( ملٌار 3,28( تشرٌن األول، بدالً عما كان ٌفترض استالمه من مبلػ ٌعادل )23)

التفالٌات دوالر حسب االتفالٌات مع الشركات، كنتٌجة لهبوط األسعار منذ تولٌع ا

 .2015فً حزٌران 

 2015، إذ حتى لو تم اإلبماء على صٌؽة 2016واآلن لننظر إلى موازنة 

ألؾ برمٌل ٌومٌاً من حمول اإلللٌم(،  250من الحمول االتحادٌة و 300نفسها، )أي 

ً باتاً، فإن اإلللٌم لن ٌتمكن من االلتزام بهكذا اتفالٌة مع  وهو أمر نرفضه رفضا

دٌة، إذ سوؾ ال ٌكون لادرا على دفع دٌونه المالٌة إلى الشركات الحكومة االتحا

التجارٌة النفطٌة. وٌستطٌع اإلللٌم اإلنتاج أكثر بكثٌر من الحمول العابدة له، ولكن 

الشركات المنتجة وفً ظروؾ األسعار المنخفضة أولفت استثماراتها الجدٌدة فً 

( 3ٌن إلى الشركات المنتجة بحوالً )كردستان أو لللت جداً منها. كما وإن اإلللٌم مد

حسب عمود المشاركة باإلنتاج، لماء "نفط  ملٌارات دوالر عن اإلنتاج السابك

النروٌجٌة التً تدٌر حمل طاوكً،  DNOالربح". منها ملٌار دوالر إلى شركة 

البرٌطانٌة التً تدٌر حمل –( ملٌون دوالر إلى شركة جٌنل إنٌرجً التركٌة400و)

 طك طك.

، فٌما 4/11/2015ربٌس حكومة إللٌم كردستان نٌجرفان بارزانً فً  أكد

نملته وكالة شفك نٌوز خالل كلمة له فً ملتمى مإسسة الشرق األوسط للبحوث 
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"MERI فً مدٌنة أربٌل، أن من حك الكورد المطالبة باالستمالل مشدداً على أنهم "

ن "العودة إلى بؽداد ال تعنً ال ٌرٌدون البماء ضمن العراق مرؼمٌن!!. والفتاً إلى أ

ً إلى إلؽاء اتفاق العام الماضً مع  فشل السٌاسة النفطٌة لحكومة اإلللٌم"، متطرلا

بؽداد بشؤن النفط بالمول: "إن اإلللٌم ال ٌستطٌع االستمرار مع أناس ال ٌمكنه الوثوق 

بهم"
(53)

!!. وجاء حدٌثه أٌضاً فً مولع "المسلة"
(54)

ة فً إللٌم بؤن: "سٌاستنا النفطٌ 

كردستان لم تفشل، وإن اإلللٌم لن ٌعود مرة أخرى تحت سٌطرة بؽداد فً مسؤلة بٌع 

وأن عودتنا للمنالشات مع بؽداد ال تعنً فشلنا فً السٌاسة النفطٌة"، معرباً … النفط

عن أمله "فً الوصول إلى اتفاق مع بؽداد عبر زرع الثمة بٌن الطرفٌن"، الفتاً إلى 

ومة اإلللٌم، األمن واالستمرار، وتنظٌم البٌت الكوردي"أن "أولوٌات حك
(54)

. 

لبل التعلٌك على تصرٌحات نٌجرفان، أود أن أوضح بؤن المعلومات عن 

تصدٌر النفط "الكوردي" فً تشرٌن األول لد صدرت واطلع علٌها السٌد ربٌس 

لنرى عن أي  حكومة اإلللٌم بالتؤكٌد، ونجد أن من المفٌد جداً أن ٌطلع علٌها المارئ،

"زرع للثمة" ٌتحدث السٌد نٌجرفان، أو ماذا ٌمصد من أن "اإلللٌم ال ٌستطٌع 

 االستمرار مع أناس ال ٌمكنه الوثوق بهم"؟!.

( ناللة نفط تعود لحكومة اإلللٌم، )محددة 22لمد حّملت من مٌناء جٌهان )

ذلن ما بٌن باألسماء وتارٌخ التحمٌل واسم المٌناء الذي أفرؼت حمولتها فٌه(، و

ملٌون  20,06، ولكمٌة نفط إجمالٌة تصل إلى 30/10/2015و 1/10/2015

برمٌل، حسب معلومات حصل علٌها "تمرٌر نفط العراق" بالتعاون مع أجهزة 

متابعة تحرن النالالت
(55)

( آالؾ 910أي بمعدل تحمٌل للناللة الواحدة ٌعادل )، 

ٌومٌاً، ممارنة بتحمٌل النالالت ( برمٌالً 667527برمٌل، وبمعدل تصدٌر ٌعادل )

( مالٌٌن برمٌل ٌومٌاً، 2,708فً البصرة للشهر نفسه )أي تشرٌن األول(، والبالػ )

ل شهر تشرٌن األول. كذلن لام اإلللٌم بالنمل من ام( ملٌون برمٌالً لك83,948و)أ

اللٌم كردستان وكركون من خالل األنبوب "الكوردي" إلى جٌهان، وفً الشهر 
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 –أي فً أٌلول–( ألؾ برمٌل ٌومٌاً )ممارنة بالشهر الذي لبله 595ما ٌعادل )نفسه، 

 ألؾ برمٌل ٌومٌاً(. 635لكمٌة تعادل 

فً تشرٌن األول، تم نمل ٌومٌا ( ألؾ برمٌل المنمولة 595ضمن كمٌة )

ً من حملً باي حسن، ولبة أفانا )حمل كركون( الذٌن 220) ( ألؾ برمٌل ٌومٌا

ة اإلللٌم بعد احتالل داعش للموصل وصالح الدٌن، استولت علٌهما حكوم

واعتبرتهما جزءاً من حمول اإلللٌم!!. وبهذا أكمل اإلللٌم االستٌالء على لبتٌن من 

، 2005حمل كركون، األولى "لبة خورماله"، والتً استولى علٌها اإلللٌم فً 

ً واعتبرها جزء اً من حموله خالل والثانٌة لبة أفانا التً استولى علٌها اإلللٌم أٌضا

 تهذه السنة. إضافة إلى ذلن فإن المسم اآلخر من النفط المصدر لحساب اإلللٌم كان

ً من "لبة بابا" فً حمول كركون، 157هنان كمٌة تصل إلى ) ( ألؾ برمٌل ٌومٌا

والذي ال ٌزال اإلللٌم ٌعتبرها من حمول الحكومة االتحادٌة وكذلن من حمل جمبور، 

( برمٌل ٌومٌاً من حمل عٌن زالة 4000الكمٌة أٌضاً حوالً )ولد ٌكون ضمن هذه 

فً نٌنوى. وبهذا نرى أن نفط الحكومة االتحادٌة )إلى ما لبل احتالل داعش(، 

والذي هو من لبتً أفانا وبابا من حمل كركون، وحمل جمبور وباي حسن، والبالػ 

مصدر، % من النفط ال63,3( ألؾ برمٌل، ٌمثل 373=  157+  220كمٌتها )

 استلمت حكومة اإلللٌم مبالؽه بالكامل دون أن تسلم الحكومة االتحادٌة دٌناراً واحداً 

 .منه

( ملٌون برمٌل فً شهر أٌلول ٌمثل 20,026إضافة إلى ذلن فإن تصدٌر )

%( من مجمل تصدٌر العراق. وألن سعر النفط المصدر من جٌهان ٌزٌد فً 19)

والرات للبرمٌل على األلل، فستكون النسبة ( د5الولت الحاضر عن نفط البصرة بـ)

 أعلى مالٌاً، وكما ٌؤتً: 

( ملٌار دوالر لٌمة نفط البصرة لشهر تشرٌن االول، الذي كان 3,320) -

 .( دوالراً للبرمٌل فً شهر تشرٌن األول39,55سعره )
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( ملٌون دوالراً لٌمة نفط "كردستان" المصدر فً تشرٌن األول 901,16) -

 ( دوالراً للبرمٌل على األلل.45ه )سعران والمفروض 

%( من مجمل 21,3لهذا تكون حصة اإلللٌم المالٌة لشهر تشرٌن األول )

%( والمحددة بالموازنة، ومطروح 17الواردات المالٌة للعراق، ممارنة بحصة )

منها )النفمات السٌادٌة والحاكمة، وبضمنها رواتب و مخصصات النواب والوزراء 

والبرلمان االتحادٌٌن وكلؾ مكاتبهم وحراسهم وموظفٌهم(!،  الكورد فً الحكومة

وعلى الرؼم من ذلن فإن رواتب موظؾ اإلللٌم متؤخرة لشهرٌن أو ثالثة. ٌا ترى 

 أٌن تذهب مبالػ صادرات اإلللٌم؟!.

إضافة لذلن، وكما فً األرلام أعاله، فإن حكومة اإلللٌم اعتمدت فً 

%( من 63,3بت من الشعب العرالً" )صادراتها على النفط االتحادي، و"نه

. إن االعتماد فً الصادرات على النفط 2015صادراتها لشهر تشرٌن األول 

هذا األمر و ،إلى وفرة فً نفط الشركات العاملة فً اإلللٌمبالتالً االتحادي، أدت 

أدى بالتؤكٌد إلى زٌادة "المبٌعات الداخلٌة" من لبل الشركات العاملة لدٌها، والتً 

. وال أستؽرب أن تكون اإلللٌمٌع نفطها بسعر مضمون تدفع نصفه إلى حكومة تب

 ( ألؾ برمٌل ٌومٌاً أو أكثر!!.80المبٌعات الداخلٌة لد وصلت إلى )

ستؽراب فً تمرٌر نفط العراق ، وجهات متابعة لنالالت النفط، إلاٌثٌر ما و

تكن ضمن هذه  ( ناللة وتارٌخ تحمٌلها ووجهة تفرٌؽها. لم22إنه تضمن اسم )

اإلسرابٌلً، والبمٌة فً عسمالن النالالت سوى واحدة أفرؼت حمولتها فً مٌناء 

بضمنه –لبرص وموانا بؤسماء ٌونانٌة وإٌطالٌة. مما ٌعنً علنٌة بٌع اإلللٌم للنفط 

 دون أٌة متابعة لانونٌة من المركز!!. –النفط االتحادي

طٌع االستمرار مع أناس ال أن "اإلللٌم ال ٌستعن السٌد نٌجرفان، ٌتحدث 

خصوصاً إن من ولع ال ندري عن اٌة معاٌٌر للثمة ٌتكلم عنها ٌمكنه الوثوق بهم"، 

، والمصادق علٌها من النواب الكورد 2015معهم االتفاق الذي ادخل فً موازنة 

 .أٌضاً، ال ٌزالون فً الحكم سواء ربٌس الوزراء االتحادي أو وزٌر النفط االتحادي



 137 

وجها  فمٌن معهنمض االتفالات وبهذا الشكل الفض الذي لم ٌترن للمتمن الذي 

لماذا ال ٌثك بهم؟!. هل نمضوا اتفالاً كان ٌعطً اإلللٌم ثم ، ٌدافعون به عن اتفالاتهم

( ألؾ برمٌالً من نفطهم، أو عدم 250صالحٌة التصدٌر المستمل لما زاد عن )

الحكومة حاسب تإذ لم ، وهلم ٌتخذ إجراءوهذا  ؟المالحمة المانونٌة للنفط المهرب

م الدولٌة!. هل فً المحاك هالحمتاإلللٌم على التصدٌر  فوق حصته ولم االتحادٌة 

ؤن  ٌصدر اإلللٌم ما ٌشاء لحسابه، وٌعطً الحكومة االتحادٌة ب هنان اتفاق إضافً

 إن التصدٌر المستمل لما ٌزٌد .% من مبلػ الموازنة17ما ٌشاء من النفط، وٌستلم 

( ألؾ برمٌل لصالح اإلللٌم وحده وعدم المالحمة المانونٌة فً المحاكم 250عن )

الدولٌة للنفط المهرب، هو أمر مرفوض وٌجب أن ٌحاسب علٌه لانونٌاً أي شخص 

 .عند تنفٌذ هذا االتفاق فً مولع المسإولٌة كان

!. إن إن السٌد نٌجرفان ٌمول إن عودتنا لبؽداد ال تعنً فشل سٌاستنا النفطٌة!

( عمد مشاركة باإلنتاج. 50سٌاسة اإلللٌم النفطٌة فاشلة منذ تولٌعها لما ٌزٌد على )

وفشلت أكثر منذ التصدٌر المستمل، 
(39,25 )

رواتب  عجزها عن تسدٌدوالبرهان هو 

%( من 19ٌزٌد عن )ما  تصدر موظفً الدولة على الرؼم من أن حكومة اإلللٌم

 نفط العراق لحسابها الخاص.

فشل السٌاسة النفطٌة فً كردستان ٌكمن فً عدم التفاهم مع الحكومة إن  

االتحادٌة، وعدم الثمة بها أصالً . لمد وثمت حكومة اإلللٌم بكالبرٌث والشركات 

النفطٌة وتركٌا وسارت وبدفع منهم فً تفسٌر الدستور من جهة نظر واحدة مع 

وكما –ب الكوردي تصادم مستمر ومتعمد مع شركاء الوطن، لٌس لمصلحة الشع

 وإنما لمصالح أخرى. –افتضحت النتٌجة مإخراً 

لمد كان للسٌد رٌباز حمالن، وزٌر المالٌة وااللتصاد فً حكومة اإلللٌم، 

الدور الربٌسً فً فضح أهم أسباب الفشل، وهو عدم وجود الشفافٌة وبصورة 

والسإال مطلمة فً أرولة وزارة الموارد الطبٌعٌة وفً الملؾ النفطً عموماً. 

 هو "أٌن أموال النفط؟!"، ولهذا تم إبعاده. تابعه بمهنٌةالمنطمً الذي 
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التؽٌٌر والحزب الدٌممراطً  حركةأن الخالؾ بٌن  –وبال أدنى شن–أعتمد  

الكردستانً، هو لٌس خالفاً سٌاسٌاً. وكما إن المولؾ الحاد الذي أتخذ ضد األحزاب 

ما ٌمثل "انمالباً" على الشرعٌة الكوردٌة الربٌسٌة، وباألخص التؽٌٌر، ب

الدٌممراطٌة، لم ٌكن إال نتٌجة لٌام وزٌر المالٌة وااللتصاد الكردستانً بمحاولة 

 "أٌن هً موارد اإلللٌم النفطٌة؟!". طرحه التساإل الملّح:اجتٌاز "الخط األحمر"، و

إن كانت حكومة اإلللٌم ترٌد أن "تزرع الثمة" فً مفاوضاتها الممبلة مع 

، ٌتوجب بالممابل على الحكومة ومجلس 2016كومة االتحادٌة، وتمرٌر موازنة الح

النواب االتحادٌٌن أن "ٌزرعا" الثمة فً الجماهٌر العرالٌة بالحفاظ التام على 

مصالحهم وحمٌاتهم من "الفساد"، إذ إن ما لامت به حكومة اإلللٌم، فٌما ٌتعلك 

عرباً  ٌنالعرالٌ ٌنلحموق وأموال المواطن بالمسؤلة النفطٌة، هو منتهى الفساد والنهب

 وكرداً.

هو تصرٌحات الدكتور أشتً هورامً إلى وكالة ؼرابة األمر  إن ما ٌزٌد

روٌترز
(58)

والتً سبك أن تحدثنا عنها، حٌث ٌمول لمراسل الوكالة: "إننا ببساطة  ،

المالٌة مرة ال نستطٌع تحمل العودة إلى الترتٌبات المدٌمة مع بؽداد، واتساع الفجوة 

فً لمة  2015أخرى"!!، وحدٌثه هذا هو فً النصؾ الثانً من تشرٌن الثانً 

مرة أخرى، أن ما موجود من نفط اإلللٌم هو هنا ٌإكد  فهو. 2016منالشة موازنة 

، بؽض النظر عن إرسال %17حصة نفط العراق  لإلللٌم فً بمٌةإلللٌم كامالً، ول

. وعلى الحكومة ومجلس النواب عدم إرساله نفطه إلى خط التصدٌر االتحادي أو

ال ٌستطٌع اإلللٌم تحمل "االتحادٌٌن أن ٌنصاعا "ؼصباً" لهذا المفهوم وإال ببساطة 

إلى الترتٌبات المدٌمة مع بؽداد"!!. فهو هنا ال ٌطلب "العدالة" فً توزٌع  العودة

إنه من  العوابد، وإنما "استالب" حصة أكبر من حصة الفرد العرالً اآلخر، إذ

 "إللٌم كردستان"!!!.

لهذا فإن من واجب الحكومة العرالٌة ومجلس النواب االتحادٌٌن أن ال 

ٌنخدعا ثانٌة وثالثة ورابعة، سواء عن دراٌة أو عدم دراٌة بنواٌا المجموعة نفسها 
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التً تدٌر الملؾ النفطً الكوردي منذ بداٌة االحتالل األمٌركً للعراق وحتى اآلن. 

عما ذكرناه على صفحات هذه الدراسة، وما سنوجزه فً الفصل المادم،  إن التنازل

هو أمر ال ٌمكن أن تمبل به الجماهٌر العرالٌة الفمٌرة والمحاربة على جبهات المتال، 

والتً تحارب ضد الفساد ، وباألخص الفساد الذي ٌحاربها فً لوتها ورزلها ونهب 

 لممة عابالتها.

 إللٌم كردستان وإٌرانالعاللات النفطٌة بٌن  (6)

تحدثت عن هذا الموضوع فً كتب سابمة، وبما ٌتعلك بتهرٌب  لمد سبك أن

نفط اإلللٌم من خالل األراضً اإلٌرانٌة
(60)

عملٌات تهرٌب نفط اإلللٌم إلى وعبر ف .

–2010سنوات ال، وازدادت بصورة كبٌرة فً 2007إٌران كانت تجري منذ 

الممر الربٌسً للتهرٌب، وأهم هً انت إٌران ، باستخدام صهارٌج النفط. وك2013

مال خط "التصدٌر المستمل" عبر تركٌا، وتولٌع االتفالٌة النفطٌة تكاحتى من تركٌا 

المهربة عبر النفط كمٌات انخفضت ، حٌث 2013معها فً النصؾ الثانً من عام 

 إٌران.

ً عبر المنافذ الحدودٌة بروٌزخان وحاج تتمتهرٌب النفط كانت عملٌات 

وإلى مرافا بحر لزوٌن وإلى مٌناء  إلى أفؽانستانعمران فً محافظة السلٌمانٌة، ثم 

)المكثفات  ا. كما اشترت إٌران شحنات من النفثوصوالً إلى دبً بندر عباس

 النفطٌة( المنتجة من حمل ؼاز خورمور، وتم بٌعها إلى شركة البتروكٌمٌاوٌات

 فارابً فً بندر إمام.

عرالٌة أي اهتمام لهذا األمر إال فً الربع الثانً من عام ال الحكومة رلم تع

لمد تحدثت وسابل اإلعالم وعن موضوع تهرٌب نفط اإلللٌم.  بدأت تتحدثإذ  2012

الحدٌث الحماً، وذلن عندما وكثر عن الموضوع  2009األمٌركٌة والعالمٌة ومنذ 

االلتصادٌة إلٌران صدرت األوامر األمٌركٌة واألوربٌة، ومجلس األمن، بالمماطعة 

ً وثابمٌة عن النفط المهرب، وعن مبات بسبب برنامجها النووي، ونشرت  أفالما

الشاحنات الحوضٌة على جانبً الحدود العرالٌة اإلٌرانٌة متوجهة إلى داخل إٌران، 
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وإنما ازداد  ث عن التهرٌب إلى تركٌا!!. لم ٌنمطع التهرٌبٌالحدٌتطرق فً ولم 

ج فً اإلللٌم وتدهور العاللة بٌن حكومة اإلللٌم والحكومة نفط المنتلبازدٌاد ا

االتحادٌة، وتحدثت عن المصة التالٌة حول الموضوع نفسه، وهً لٌست من نسج 

 الخٌال وإنما ولعت فعالً!!.

الدولٌة فً خارج العراق، تمدم أحد الحاضرٌن إلى  فً أحد االجتماعات

ً بنفسه : "إننا نشكر لهولال لنفط األفؽانً، ، على أنه وزٌر امسإول عرالً، معرفا

بلدكم على موافمتكم تصدٌر نفطكم بالشاحنات الحوضٌة لتؽذٌة مصافٌنا"!!. لم 

المسإول العرالً الرد والتزم الصمت. على الرؼم من أن وزٌر النفط  ٌستطع

 األفؽانً كان ٌتحدث عن النفط المهرب!.

ن السماح للنفط الخام ع 2014ان فً فترات متمطعة من سنة لمد تولفت إٌر

. لهذا ازداد "البٌع الداخلً" إلى فمط بتهرٌب المنتجات النفطٌة تالتهرٌب، وسمحب

حٌان كثٌرة تموم بستخٌن النفط أما ٌسمى "المصافً ؼٌر المرخصة"، والتً فً 

 الشاحنات الحوضٌة على أساس أنها منتجات نفطٌة!!.تمأل فمط، ثم 

لمولؾ إٌران هذا. منها أن إٌران لد تكون  كانت هنان فً حٌنه عدة تفسٌرات

أنه نفط على  ،النفط العرالً، سواء بتهرٌب لسم من نفطها معه مستفٌدة من تهرٌب

اإلٌرانٌة ومافٌات التهرٌب، مع األخذ النمل عرالً، أو لفابدة أصحاب شاحنات 

وال – بنظر االعتبار أن العاللات اإلٌرانٌة مع الحكومة االتحادٌة العرالٌة كانت

كانت تعتمد أنها بسماحها هذا توثك وربما على مستوى عال من االنسجام!!.  –تزال

ن كان على حساب عاللتها مع الحكومة االتحادٌة، وهو حتى وإمع اإلللٌم،  ةالعالل

ؤن التهرٌب كان ٌتم تفٌد بتفسٌرات أخرى وكانت هنان أمر ؼرٌب بحد ذاته!. 

، وهو أمر استبعده ألنه ٌعاكس تماماً ٌر معلنةبموافمة الحكومة المركزٌة بصورة ؼ

 لنفط من اإلللٌم!!.اضرورة إٌماؾ "تهرٌب" من ما جاهرت به الحكومة االتحادٌة 

السٌادة العرالٌة عن موضوع أخطر وأوسع بكثٌر، وٌمس اآلن نتحدث 

التجارة الخارجٌة "الحكومة االتحادٌة، والدستور العرالً الذي ٌعتبر بمتمثلة 
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" أمراً محصوراً بالحكومة المركزٌة. األمر الذي ٌتطلب لٌام وزارة ٌةالسٌاد

 –إن كانت األخبار التالٌة صحٌحة–الخارجٌة، والحكومة االتحادٌة بالتدخل السرٌع 

ؼٌر صحٌحة، على األلل فٌما ٌتعلك بالعمل خارج الحكومة وباعتمادي أنها 

 االتحادٌة!!.

، وتحت عنوان: 12/11/2015الكوردٌة فً  نٌوز"سذكرت وكالة "با

"خطوط أنابٌب لنمل النفط والؽاز بٌن إللٌم كردستان وإٌران"
(59)

بؤن مدٌر  ،

العاللات بٌن إللٌم كردستان وإٌران، فً حكومة اإلللٌم، لد كشؾ عن تفاصٌل 

مشروع ضخم فً مجال الطالة بٌن إٌران وإللٌم كردستان ٌتمثل فً تزوٌد اإلللٌم 

 انً ممابل تزوٌد إٌران بالنفط الخام.بالؽاز الطبٌعً اإلٌر

نٌوز" بؤن "الجانبٌن أبلػ وكالة "باس –مدٌر العاللات–ًٌ ةوإن عبد هللا آكر

إلللٌم كردستان )مدن  )أربٌل وطهران( كانا لد أجرٌا مباحثات بشؤن تزوٌد إٌران

من إٌران  السلٌمانٌة وأربٌل ومنطمة كرمٌان( بالؽاز الطبٌعً عبر مد خطً أنابٌب

إلى اإلللٌم لهذا الؽرض، وبدوره ٌموم إللٌم كردستان بتزوٌد إٌران بالنفط عبر خط 

ً اجتماعات ومباحثات بشؤن  بٌن البلدٌن". أنابٌب سٌتم إنشاإه مضٌفاً: "جرت سابما

من خاللها عبر الحدود".  المشروع كما تم تحدٌد األماكن التً سٌتم مرور األنابٌب

اجتمع كل من مسإول لجنة التجارة بٌن العراق  2014 وتابع بالمول: "فً نٌسان

اإلٌرانً السابك، مع وزٌر الثروات الطبٌعٌة فً حكومة إللٌم  ، ووزٌر النفطوإٌران

الؽاز من إٌران كردستان، وتم خالل االجتماع البحث بشؤن مد خطً أنابٌب لنمل 

 ،مر عند هذا الحدمن اإلللٌم إلى إٌران". مستدركاً: "تولؾ هذا األ وأنبوب لنمل النفط

بها ربٌس وزراء اإلللٌم، نٌجرفان بارزانً، إلى طهران  تً لاملة احتى الزٌار

 مإخراً حٌث عاد الحدٌث إلى الواجهة بٌن الجانبٌن".

استعداد اإلللٌم تزوٌد مصفًٌ ن اإلللٌم: "أبلػ المسإولٌن اإلٌرانٌٌن إ وأضاؾ

خام". وأن وفداً إٌرانٌاً سٌزور اإلللٌم لنفط فً كرمنشاه وأذربٌجان الؽربٌة بالنفط الا

 على تفاصٌل المشروع. لرٌباً لالتفاق
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هذا  ًٌ: "إن حكومة اإلللٌم تستهدؾ من وراء تنفٌذةولال عبد هللا آكر

نفطها بدل االكتفاء بالموجود حالٌاً". وٌضٌؾ مولع المشروع تنوٌع طرق تصدٌر 

دي كان لد كتب األسبوع الماضً أن وزٌر النفط العرالً عادل عبد المه :باس نٌوز

 فً منشور له على صفحته فً مولع التواصل االجتماعً )فٌس بون(: "العراق

 ٌبحث ومنذ فترة طوٌلة مع إٌران موضوع تصدٌر نفطه إلٌها عبر كردستان"!!.

األمر لٌس صعباً إذا ما تم البدء بالمشروع ًٌ بالحدٌث فٌمول: "ةوٌستمر آكر

 أن المولفوذكر أٌضاً: الؽاز خالل ألل من عام".  سٌكتمل مد خطً أنابٌب

اإلٌرانً لد طرأ علٌه تغٌٌر كبٌر، "إنها مستعدة للتباحث مع إللٌم كردستان بشأن 

إذ إنها كانت ترفض ذلن فً السابك موضوع الطالة دون الرجوع إلى بغداد، 

عندما كنا نطرح علٌها الموضوع؛ خاصة لبل تسوٌمنا للنفط عبر تركٌا"، 

إن كالً من إٌران وإللٌم كردستان سٌستفٌدان من التعاون فً مجال أضاؾ: "و

سٌكون وإلللٌم كردستان ٌصدر نفطه إلى أوربا عبر تركٌا،  وبالنسبة الطالة،

 .إٌران"عبر بإمكانه تصدٌره إلى الخلٌج وآسٌا 

ً مع تركٌا  ً رسمٌا ٌضٌؾ المولع معلماً: والمعروؾ أن إلللٌم كردستان اتفالا

حتى اآلن مجال الطالة، فٌما ال ٌوجد مثل هذا االتفاق بٌنه وبٌن إٌرانفً 
(59)

.!!! 

 بكل السبل، السٌما وإن عاللاتنا بإٌران إٌمافهما ذكر أعاله أمر خطٌر ٌجب 

ودون أن تؤخذ  ا هً مع تركٌا. فإن إتمام مثل هذا االتفاق،ثلمعاللة ودٌة، ولٌست م

، فالنفط فً المحاكم الدولٌةٌطرح ، ٌجب أن بوجهة نظر الحكومة االتحادٌة إٌران

 مسروق من الشعب العرالً.

ً نضٌؾ  تصدٌر النفط العرالً إلى كرمنشاه، هو نفط من أن ما نفهمه أٌضا

الذي ٌمع فً  شترن مع حمل نفط شاه فً إٌران. وحمل النفطخانهمحمل النفطخانه ال

استولت البٌشمركة ف. ً جزءاً من حاجة مصفى الدورةط، كان ٌؽفً محافظة دٌالى

إتالؾ األنبوب الذي ٌصله ببؽداد. وكانت فرق سوفٌتٌة إلى اإلرهاب أدى علٌه، كما 

 وابل الستٌنٌات لتوسٌع آفاق احتٌاطٌات هذا الحمل وإٌجاد حمول مجاورة.أتعمل فً 
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على اتفاق خارج الحكومة المركزٌة،  –إن صح الخبر–إن إٌران تعمل هنا 

مركزٌة أن تفهم الجانب اإلٌرانً رفضها التام لمثل هكذا وٌجب على الحكومة ال

هذا األمرـ فإنه ٌعنً ومن ؼٌر أدنى لاتفاق. وفً حال عدم إثارة الحكومة االتحادٌة 

، وهو أمر ال تستطٌع المٌام به ألسباب دستورٌة وألنه ٌضر –شن موافمتها علٌه

 بالشعب العرالً ضرراً بالؽاً.

 زنات االتحادٌةج. دورات التراخٌص والموا

 بسبب انخفاض أسعار النفط الحاد، وحدوث أزمات كبٌرة فً الموازنات

لتزاماته المالٌة تجاه ولضرورة توفٌر الجانب العرالً ال االتحادٌة وعجز كبٌر فٌها،

 ، تثارت التراخٌص وعدم توفر المبالػ الالزمة لذلناالشركات المنفذة لعمود دور

ت و"االتهامات" حول عمود دورات التراخٌص!. مرة أخرى السجاالت والنماشا

د لخلط موٌتحدث "البعض"، ومنهم أعضاء فً مجلس النواب، عن جهل، أو عن ع

إلى عمود مشاركة  –وهً عمود خدمة فنٌة–تبدٌل هذه العمود من أجل األوراق، 

باإلنتاج "كحل" لمشكلة الدفوعات للشركات أو لحل األزمة المالٌة فً العراق، وهو 

من المإٌدٌن –شركات النفطٌة إلى أبعد حدود. ولم ٌمدم أي شخص لر سٌفرح اأم

أٌة دراسة تجٌب عن  ،و السٌاسً أو المالًأمهما كان مستواه الثمافً ، –لهذا الحل

السإال: لماذا ٌفضل عمود المشاركة باإلنتاج على عمود الخدمة )عمود 

ال  هألن ،مثل هذه الدراسةال ٌمكن ألي شخص أن ٌمدم الحمٌمة التراخٌص(؟. وفً 

 أن تكون أفضل من عمود الخدمة التصادٌاً أو مالٌاً.باإلنتاج ٌمكن لعمود المشاركة 

البعض اآلخر، وعن تفهم للموضوع، بضرورة إعادة التفاوض مع هذه  ٌثٌر

الشركات لتعدٌل هذه العمود رضابٌاً وعلى ضوء الولابع الجدٌدة. وهو أمر اعتٌادي 

وٌجب العمل علٌه، وٌحدث فً كل أنواع العمود فً العالم عند وجود  وال ؼبار علٌه

2011بذلن ومنذ أواخر عام  ضرورة لذلن، وكنت أحد المطالبٌن
(56)

. ولامت 

 وزارة النفط سابماً، وتموم حالٌاً بمثل هذه المفاوضات لتعدٌل العمود.



 144 

رات كما كثر الحدٌث مإخراً حول كلؾ إنتاج النفط "العالٌة" نتٌجة دو

( 22التراخٌص، وتحدثوا عن أرلام "وهمٌة وخٌالٌة" عن كلؾ إنتاج تصل إلى )

ً ام مؽلوطة لدوالراً للبرمٌل!!. وهً أر ال تصدر إال عن "جهل" تمام بكلؾ ، لطعا

، حمابكاإلنتاج، وأرلام مٌزانٌة وزارة النفط، أو أنها تصدر عن أشخاص ٌعرفون ال

ثارة البلبلة فً هذه الظروؾ الصعبة، ٌطلمون مثل هذه التصرٌحات إل همولكن

فً حال المضً بعمود المشاركة  وللتسمٌط السٌاسً، ومحاولة االنتفاع الشخصً

باإلنتاج سواء من خالل تبدٌل العمود الحالٌة أو تولٌع عمود مشاركة باإلنتاج 

 جدٌدة!!.

التً المسابل لهذا أردنا أن نلمً نظرة على هذا الموضوع وتوضٌح بعض 

الجهات واألشخاص الذٌن ٌرٌدون فعالً أن أنظار  توجٌهإلى توضٌح، و تحتاج

. وسؤكون شاكراً لكل باحث ومعنً بالمضٌة النفطٌة أن باألساس ٌفهموا هذا األمر

 ٌمّوم ما سؤتحدث عنه، إن وجد فٌه خطؤ.

 موجز فً عمود التراخٌص، ما لها وما علٌها!! (1)

فً مرات كتبته سبك أن لما صؽٌر جداً موجز هو سؤتحدث عنه هنا  ما

كتابً: "الجدٌد فً المضٌة النفطٌة فً الدراسة الثالثة من أهمها ما جاء كان عدٌدة 

: "نظرة فً دورات التراخٌص الؽازٌة والنفطٌة"تحت عنوان العرالٌة"،
(56)

. 

بنزاهة دورات التراخٌص ونتابجها، بل اعتبرها أبداً ن وال أشن إننً ال أشكأوالً: 

منافع مادٌة فٌها النادرة فً العراق فً الولت الحاضر، حٌث لم تكن من األمثلة 

هنان عموالت أو "هداٌا" أو رشاوى أو  ي مسإول حكومً، ولم تكنألشخصٌة 

من أن تكون السٌر بتولٌع هذه الدورات حول الشن تثٌر ؼٌرها من األمور التً 

لعرالٌة والشركات شخصٌة. ولمد حاولت العدٌد من الجهات األجنبٌة واأجل مصلحة 

األجنبٌة أن تجد ثؽرة بنزاهتها، ونزاهة من أشرفوا علٌها لؽرض إفشالها من 
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األساس، إلدخال عمود المشاركة باإلنتاج، ولكن لم ٌجدوا ذلن بتاتاً، ولم ألرأ أو 

 .كتبته مع أي خبر من جهة ذات مصدالٌة ٌنالض ماسأ

كل من أراد للعراق  ت إرادةحطمعمود دورة التراخٌص األولى،  كما وإن

حول أن ٌتراجع عن لرارات تؤمٌم النفط التارٌخٌة، ولطعت الطرٌك على االلتفاؾ 

نتاج، والتً هً خصخصة جزبٌة للنفط. إلتؤمٌم النفط، من خالل عمود المشاركة با

موال العالمٌة مكانٌة نجاح عمود الخدمة وتوفٌر األإكما برهنت هذه الدورة على 

وفً ظروؾ صعبة. إذ كان االحتالل ورجاله من العرالٌٌن،  الالزمة لتنفٌذها،

والشركات النفطٌة العالمٌة، وجهات عرالٌة مختلفة، تحاول وتعمل بشتى الطرق 

النظٌفة والمذرة أن تكون عمود الحمول العرالٌة الضخمة والمثبتة عموداً بالمشاركة 

باإلنتاج
(1)

. 

الوالع ال ٌسمح بؤي نوع فً باإلنتاج. و ال ٌسمح بعمود المشاركة إن الدستور ثانٌاً:

لنفط لالشركات األجنبٌة أو الخاصة واحتكار إدي إلى حٌازة التً تمن العمود 

سواء أكانت عمود امتٌاز )والتً  هذه الحصة،كمٌة حجم العرالً، مهما كان 

أصبحت من الماضً البعٌد(، أم عمود مشاركة بؤشكالها المختلفة. ولكنه ٌسمح بعمود 

ٌة فعلٌة أفضل مما تم تولعٌه، وهذا ما كنا نبؽٌه دابماً. وفً هذه العمود تكون خدم

سٌر سٌاسة وفً ، األجنبٌة السٌطرة للحكومة كاملة، ومن ؼٌر أي تؤثٌر للشركات

اإلنتاج والتوزٌع والتصدٌر. ولكن كانت هنان عمبات جمة لتولٌع مثل هذه  اتعملٌ

الالزمة حٌنذان، إضافة إلى أن االحتالل لعدم توفر األموال العمود المثالٌة، 

ٌولع عمود المشاركة. ولما لكً  والشركات النفطٌة العالمٌة كانت تحاصر العراق

رأت إصرار العرالٌٌن على رفض هذه العمود لبلت بعمود الخدمة الفنٌة، 

ت أن واستطاعت نتٌجة ضؽوطها الكبٌرة أثناء تحضٌر وثابك المنالصة والمفاوضا

وتدفمت  .مسٌرتهامكانٌة السٌطرة الجزبٌة على العمود "ملؽومة" بإتكون هذه 

الً إلى متاهات الدٌون، األموال لتشجٌع العراق لتولٌع عدد كبٌر منها، والدخول بالت
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الرؼم من ذلن فهً فً كل األحوال أفضل بكثٌر من على ضح الحماً. ووكما سنو

 الثنٌن.ن اٌنتاج، وال ٌمكن الممارنة بإلعمود المشاركة با

الممكن الترٌث فً تولٌع دورات ولى كان من بعد تولٌع دورة التراخٌص األ

وعلى عمود أفضل ٌكون النفط  للحصول على شروط أفضل ،تراخٌص األخرىال

استمرت بتولٌع عمود التً فٌها بالكامل تحت سٌطرة الدولة. ولكن الجهات 

متخوفة من أن حكومات التراخٌص، والتً ال أشن بوطنٌتها وإخالصها ونزاهتها 

إذ  ،المشاركة باإلنتاج للحمول البالٌة، وهذا ما ٌحدث اآلنممبلة لد تموم بتولٌع عمود 

ٌدور الحدٌث عن تولٌع عمود جدٌدة من طراز عمود المشاركة باإلنتاج!!. كذلن 

وهنا كانت  ؛سعودٌة ثانٌةٌصبح أن  وبإمكانه كانت تعتمد أن من مصلحة العراق

 .على خطؤ كبٌر

 riskإضافة إلى ذلن فإن عمود المشاركة أصالً، هً "عمود مجازفة 

contract البحث عن النفط فً مناطك أموالها فً الشركات النفطٌة تنفك ". أي أن

ً لم تتم فٌها بحوث  اً، وفً حالة عدم وجود النفط،أو تنمٌب جٌولوجٌة أو جٌوفٌزٌاوٌة ا

النفط فإنها تؤخذ حصة منه،  توجدا أما إذ أنفمتها؛تخسر الشركات األموال التً 

ً ملكإذا أصبح وتسجل هذه الحصة فً "أصول" الشركات الحسابٌة،  فهً  لها. ولهذا ا

النفط. ولكن الحمول التً نتحدث عنها، من لماء حصة  ةال الشركممجازفة بتعتبر 

لعدم احتمالٌة ها آبار وممٌمة، فال توجد أٌة مجازفة فٌكلها حمول مثبتة ومحفور 

 جود النفط فٌها.و

تحت عنوان: "حكومة  25/11/2015صحٌفة المدى مماالً فً  نشرت

تمترح إبرام )عمود شراكة( مع شركات النفط ضمن حزمة إصالح العبادي 

"مرتمبة
(70)

إطالق ورلة إصالحٌة وتمول فٌه: "ٌنوي ربٌس الحكومة العبادي  .

باألموال لتنشٌط  كانون األول، تتضمن دعم المصارؾ التجارٌة بداٌة جدٌدة

 االستثمار والتصدٌر فً مسعى لمواجهة األزمة االلتصادٌة التً تواجهها البالد"!!.
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بو حسنة، عضو إبتالؾ دولة المانون، رسول أ وتنمل الصحٌفة عن النابب

الورلة اإلصالحٌة الجدٌدة، تتضمن التعالد مع شركات نفطٌة عالمٌة "إن هذه 

"، مبٌناً أن "خطوة الحكومة ون عمود مشاركةلٌست بصفة جولة تراخٌص بل ستك

زمة انخفاض أتؤتً من أجل زٌادة معدالت إنتاج وتصدٌر النفط الخام للتؽلب على 

األسعار"
(70)

.!! 

إن كان هذا الخبر صحٌحاً، وأتمنى أن ال ٌكون كذلن، إذ لم أجده فً أي 

ٌة لٌس "خطوة إصالحٌة"، وإنما "خطوة تخرٌبآخر، فإن ما معروض كان م

 !!.تدمٌرٌة" بكل معنى الكلمة، وتثٌر شكوكاً كثٌرة

السٌد وزٌر  جهات مختلفة فً أٌار وحزٌران الماضٌٌن عن "نٌة" أثارتلمد 

، وأنكر السٌد باإلنتاجلسم من عمود الخدمة الفنٌة إلى عمود مشاركة  النفط بتحوٌل

، واضطررنا فً عمود الخدمة الفنٌة فً الظروؾ الحالٌةمإكداً دعمه ل ،الوزٌر ذلن

لإلجابة وتوضٌح مضار عمود المشاركة باإلنتاج، باإلضافة إلى عدم حٌنه 

شرعٌتها
(1)

واآلن ٌجري الحدٌث عن "عمود جدٌدة"، لحل "المشكلة االلتصادٌة"  .

من خالل "زٌادة اإلنتاج"، بتولٌع "عمود مشاركة باإلنتاج"!!، وهً معادلة التصادٌة 

. لمد الحظنا فً الصفحات السابمة من هذه الدراسة فاشلة ومضرة وؼٌر دستورٌة!!

الكتاب، أن العوابد المالٌة تمل كلما ازداد إنتاج النفط فً العالم، وازدادت فً هذا 

ن األسعار تهبط وٌزداد تدهورها وٌستمر كلما ضخ فً األسواق أ"التخمة"، و

 ،جداً  تصدٌر عالٌةلل ةجاهزواللدٌنا  ةموجودأن كمٌة النفط ال. العالمٌة كمٌات أكبر

 حسومات عالٌة. تسوٌمها إال بتمدٌمال ٌمكن و

نفط العراق تحت عنوان: "تمرٌراً  19/11/2015فً  كتبت وكالة روٌترز

( دوالراً للبرمٌل"، تمول فٌه: "إن تجار النفط فً أوربا أعلنوا 30ٌباع بسعر )

( 30بسعر ) لوكالة روٌترز أن نفط البصرة الخفٌؾ ٌباع فً األسواق األوربٌة

: وأضاؾ التمرٌرللبرمٌل، وٌالحك العراق السعودٌة فً األسواق األوربٌة".  اً دوالر

الذي ٌعنً أخباراً سٌبة ن منظمة أوبن أعلنت عدم وجود خطط لتخفٌض اإلنتاج، و"إ



 148 

ً وأ ن إٌران راجعة للسوق النفطً العالمً"، وٌستمر بالمول: "أضاؾ خصوصا

ً العالمً ما ٌعادل نصؾ ملٌون برمٌل جدٌد للسوق النفط 2015العراق سنة 

 ألولى فً العالم فً زٌادة النمو التصدٌري".اٌومٌاً، وهذا األمر ٌجعله الدولة 

لمد تحدثنا بما ٌكفً عن العرض والطلب و"التخمة" فً السوق النفطٌة 

رلم ، هو –( دوالراً للبرمٌل45ـ والبالػ )2016وذكرنا أن السعر الممترح بموازنة 

ٌظهر  حوال. وكما( دوالراً للبرمٌل فً أحسن األ40جداً ٌجب تخفٌضه إلى )تفع مر

( دوالراً 39,55ول إلى )وصل فً تشرٌن األإذ ر، فإن السعر ٌتدهور بصورة أكب

 ( دوالراً للبرمٌل فً تشرٌن الثانً.36,4، وإلى )للبرمٌل

ازنة ، فإن معدل نفط البصرة )وهو المصدر الوحٌد للموسبكما  ولتوضٌح

ربعة الماضٌة. ( دوالراً للبرمٌل الواحد فً األشهر األ40(، كان حوالً )العرالٌة

عند التصدٌر أو  مٌلثوهذا ٌمثل المعدل عندما كان النفط الخفٌؾ ٌمزج مع النفط ال

اتضح تم فصلهما عند التصدٌر وذلن لبل شهرٌن. بعد البحث عن الموضوع ٌعندما 

وجد سولاً جٌدة فً الوالٌات المتحدة وأوربا  (22API–21أن نفط البصرة الثمٌل )

ً صار و ( دوالراً للبرمٌل. وبمً النفط الخفٌؾ 30لسعودٌة وبسعر بٌع )نفط ال منافسا

دوالراً للبرمٌل،  (37–36وبٌعت صفمات منه بسعر ) ،( دوالراً للبرمٌل39بحدود )

هذا فإن معدل تدهور حتى لنفط البصرة الخفٌؾ. لالبمستمرة األسعار بٌنما ظلت 

مع  ( دوالراً للبرمٌل،36,42سعر تصدٌر نفط البصرة لشهر تشرٌن الثانً بلػ )

ً من نفط 3,365أعلى تصدٌر وصل إلٌه العراق بمعدل ) ( ملٌون برمٌل ٌومٌا

الجنوب فمط
(73)

. 

واآلن هنان من ٌفكر بتولٌع عمود مشاركة لزٌادة التصدٌر مع مالحظة أن 

 نتٌن على األلل!!.إنتاج الحمل سٌكون بعد س

ً عدٌدة ترٌد للحكومة االتحادٌة أن تولع ولو عمداً واحداً  باعتمادي أن جهاتا

ٌة" لعمود كردستان، وهً عمود مشاركة ؼٌر ع"الشر منحمن عمود المشاركة، لت

 شرعٌة!!.
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لنستمر فً الحدٌث عن عمود الخدمة الفنٌة، ولنرى ما هً المآخذ التً تإخذ  ثالثاً:

 علٌها:

: "إنً على ٌمٌن بؤن من دفع الستراتٌجٌة النفطٌة 2011ت فً أواخر سنة كتب

ً من خالل دورات التراخٌص 13إلى التوسٌع للوصول إلى ) ( ملٌون برمٌل ٌومٌا

نً على ٌمٌن أٌضاً، أن هذه إوفً الولت نفسه ف لٌس بمنتفع مادٌاً، العدٌدة

ستضر بالعراق ضرراً روح طالستراتٌجٌة لو كانت لد نفذت كاملة وبالشكل الم

بلٌؽاً، وٌجب اتخاذ الخطوات الالزمة إلصالح هذا الضرر لبل فوات األوان. وفً 

ً لحد  الولت نفسه أحاول أن أتفهم أسباب السٌر بهذه السٌاسة ولم أجد أمراً ممنعا

اآلن"
(56)

 .25/11/2011ي حتى ولت كتابة الدراسة فً أ، 

حصة أوبن تبٌن لنا أن العالمٌة  لمنظمات النفطٌةاإن كل مإشرات وتحالٌل 

 2025( ملٌون برمٌل ٌومٌاً فً سنة 6,7فً الطلب العالمً على النفط لن تزٌد عن )

( 29,3حٌن كان إنتاجها ) 2010( ملٌون برمٌل ٌومٌاً، عن سنة 36لتصل إلى )

 ً ( ملٌون 33,2)، فستكون حصتها حوالً 2020أما فً سنة  ،ملٌون برمٌل ٌومٌا

 ً ( 95–80افتراض استمرار أسعار معتدلة للنفط بحدود )على . وذلن برمٌل ٌومٌا

 للبرمٌل. اً دوالر

( ملٌون برمٌل فً الٌوم، 2,340ما ٌعادل ) 2010فً سنة  بلػ إنتاج العراق

. لهذا لو أعطت أوبن جمٌع الزٌادة فً ( ملٌون برمٌل الٌوم1,883وصدر منه )

)وهذا أمر فرضً بعٌد  2025و 2020حصتها فً السوق العالمٌة للعراق لسنوات 

 ( مالٌٌن برمٌل فً الٌوم8االحتمال جداً(، لما استطاع العراق أن ٌصدر أكثر من )

( مالٌٌن برمٌل ٌومٌاً فً سنة 6كثر من )أولما استطاع أن ٌصدر  ،2025فً سنة 

. وإذا لام بتصدٌر كمٌات أكثر من ذلن، ستكون النتجٌة وخٌمة إذ ستحدث 2020

 .األسعار وق العالمٌة وتنخفضتخمة فً الس

العرالً إلى  باإلنتاجإن خطط دورة التراخٌص األولى كانت ستصل 

ً من الحم6,825) ، ولو 2018–2017ل الجنوبٌة فً سنة و( ملٌون برمٌل ٌومٌا
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( ملٌون برمٌل ٌومٌاً. وهً 7,25أضفنا لها حمول كركون نصل إلى حوالً )

جم مع خطط تصدٌرٌة "معمولة" خصوصاً معدالت عالٌة جداً، ولكن ٌمكن أن تنس

لو أخذنا بنظر االعتبار احتماالت تؤخر العمل لسنتٌن مثالً، ومحاولة إلناع أوبن 

 إلعطابنا حصة أكبر!!.

( 12,14عند تولٌع دورة التراخٌص الثانٌة، أوصلنا اإلنتاج إلى ) ولكن

لوصلنا هذا النفط  عدا نفط اإلللٌم، ولو أضفناما  2020ملٌون برمٌل ٌومٌاً فً سنة 

ً على األلل. وهنا 13إلى ) الخطؤ الجسٌم، إذ  العراق فًٌمع ( ملٌون برمٌل ٌومٌا

طالته من دورات  سٌكون أمامه أمران أحالهما مر. فإما أن ٌنتج العراق بكامل

ملٌون برمٌل ٌومٌاً(، مما ٌإدي إلى تحطٌم أوبن وانهٌار  12التراخٌص )أي 

أو األخذ بالحل  .ة وبالنتٌجة "تحطٌم المعبد على رإوسنا"األسعار النفطٌة العالمٌ

( مالٌٌن برمٌل ٌومٌاً، وبالتالً نترن نصؾ استثماراتنا 7–6الثانً واإلنتاج بحدود )

تطوٌر الثروة النفطٌة دون إنفالها لدٌون ألموال تم  النفطٌة "مجمدة"، ونؽرق فً

لجانب العرالً إعطاء الشركات لى ذلن فإن على اإاالستفادة من عوابدها. باإلضافة 

الفمرات المشكلة فً  ن"الحوافز" التً تستحمها إلنتاج النفط، ولكن لنفط ؼٌر منتج. إ

لم تكن موجودة فً هـ( من العمود المولعة، والتً –2–12( و)6–12( و)5–12)

وأضٌفت أثناء المفاوضات لتولٌع عمود دورة التراخٌص األولى،  وثابك المنافصة،

فإن الشركات إذ حسب هذه الفمرات عمود دورة التراخٌص الثانٌة.  وبمٌت فً

% من أسهمها تعود لشركة نفطٌة عرالٌة 25المماولة والتً تدٌر الحمول )

أي كمٌة  ،إلنتاجلالحوافز إذا  كان لدٌها كمٌات جاهزة هذه حكومٌة(، تستحك 

الٌة ألي سبب الستهالن المحلً، ولم تستلمها الحكومة العرلللتصدٌر أو جاهزة 

هذه بتصرٌؾ  الحكومة بالرؼم من عدم لٌام ،كان، فإنها تستحك الحافز بالكامل

 الكمٌات.

نتاج اإللتخفٌض  ( من العمود،12على تعدٌل المادة )لهذا طلبت العمل 

وتعدٌل هذا الشرط
(56)

. 
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–2013مفاوضات عدٌدة بٌن وزارة النفط والشركات فً السنوات  لمد تمت رابعاً:

وانتهت بتعدٌالت مهمة على بعض عمود التراخٌص. إذ خفض إنتاج الذروة ، 2014

plateau production( ( ملٌون برمٌل ٌومٌاً، )وهو 9( إلى حوالً )12، من

ً رلم  لفترة إنتاج الذروة، وبالتالً تمدٌد فترة العمود.  عاٍل(، مع تمدٌد إنتاجأٌضا

شؽل تجمع الشركات الذي ٌ عرالً فًكذلن لللت فً بعض العمود حصة الجانب ال

لبولها ممابل على %. وهً أمور اضطر الجانب العرالً 10% إلى 25الحمول من 

 IRRترٌد الوصول إلى العابد المالً أنها تخفٌض اإلنتاج، ألن الشركات ادعت 

. وبكل األحوال ذلن كانت علٌه عند تولٌع العمود، وال ترٌد أن تخسرنفسه الذي كان 

( إلى 12رات المتولعة وذلن بسبب تخفٌض إنتاج الذروة من )انخفضت االستثما

 ( ملٌون برمٌل ٌومٌاً.9)

فً هذه المفاوضات وأثناء تعدٌل العمود لم ٌكن بحسبان المفاوض العرالً 

لم ٌكن بحسبان أٌة  فً الحمٌمة، وتالذي حدثبالصورة أن األسعار سوؾ تنخفض 

السعودٌة ستضخ هذه الكمٌات الهابلة  جهة بالعالم حدوث ذلن، ولم ٌدر بخلد أحد أن

 .2014من النفط كما حدث فً حزٌران 

من صالح الجانب العرالً دفع التكالٌؾ االستثمارٌة أوالً بؤول طالما  إن

فوابد على االستثمارات. لهذا لم تعدل الل ٌكانت األسعار النفطٌة عالٌة، بدالً من تحم

ثمارات، وبٌن سعر النفط كات لماء االستبٌن الدفوعات للشر العمود بحٌث ٌتم الربط

السابد
(74)

. 

مفاوضات جدٌدة مع الشركات لتعدٌل عمود  ،ومنذ فترة لصٌرةحالٌاً تجري 

التراخٌص. ولمد وجهت وزارة النفط فً بداٌة هذا العام الشركات العاملة بتملٌص 

ن أن اإلنتاج تضمالمادمتٌن إلى الحد األدنى، على أن النفمات )االستثمارات( للسنتٌن 

لن ٌتراجع وٌنخفض عن معدله الحالً
(63)

نفمات وزارة . ما ٌعنً بالنتٌجة تخفٌض 

فً المستمبل  عدم التوسع فً اإلنتاجذاته فً الموازنة العامة، وفً الولت النفط 

 .المرٌب
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إدي إلى تبدٌل جذري فً هٌكلٌة ٌإن التخفٌض فً استثمارات الشركات 

الوزارة طلبت تعدٌل العمود لتملٌل المخاطر التً تتعرض  العمود المولعة، ولهذا فإن

منخفضة ولمد عٌنت الوزارة شركة الأسعار النفط فً حالة لها الموازنات العامة 

ر التحضٌر و"، للمٌام بدGraffney Cline & Associates"استشارٌة برٌطانٌة 

الشركات، وذلن لتعدٌالت المطلوبة، بعد االتصال بللعمود جدٌدة، وتمدٌم "مسودة" 

 للوصول إلى نموذج عمد ٌطبك على جمٌع الشركات.

ً بعض المشاكل بسبب انخفاض تواجه إن الشركات العاملة فً العراق  أٌضا

لتنفٌذ التزاماتها التعالدٌة،  األسعار النفطٌة وبالتالً عدم توفر االستثمارات الالزمة

الٌة. ضعؾ الواردات المستحمالات بسبب وكذلن تؤخر الجانب العرالً فً دفع اال

رالً فً األشهر الملٌلة الماضٌة، فٌما ٌتعلك ولمد حدث تحسن كبٌر فً الجانب الع

عدم وجود تؤخٌرات فً الدفع، أو دٌون متراكمةبالدفوعات، و
(63)

وما ٌزٌد من  .

 .هامشاكل الشركات األجنبٌة هً الظروؾ األمنٌة فً بعض مناطك عمل

 األمٌركٌة من وزارة النفط ترن Occidentalلمد طلبت شركة أوكسٌدنتال 

%( من حصص 23,44حمل الزبٌر، وهً تملن ) ًالعمل وترن شراكتها ف

األولى فً  الشركات التً تدٌر هذا الحمل، والذي ولع عمده ضمن دورة التراخٌص

%(، والشركة الكورٌة الجنوبٌة 32,81وتملن شركة إٌنً اإلٌطالٌة ). 22/1/2010

%( من حصص اإلبتالؾ 25، وشركة نفط مٌسان الحكومٌة )%(18,75كوكاس )

الذي ٌدٌر الحمل. ولمد أخذت الحكومة العرالٌة حصة شركة أوكسٌدنتال، )من ؼٌر 

 %(.48,44)حصتها إلى لترتفع ثمن تمرٌباً(، 

إن انسحاب شركة أوكسٌدنتال األمٌركٌة، ٌمثل ثالث انسحاب للشركات 

الشركة  2015سحبت فً بداٌة نمد سبك أن االمتعالدة على دورات التراخٌص، ف

من حملً المٌارة ونجمة، والتً كانت حصتها  Angola's Sonagolاألنؽولٌة 

من اإلبتالؾ الذي ٌدٌر  %(25)%( وحصة شركة نفط الجنوب الحكومٌة 75)

عمٌات اإلنتاج، وذلن ألسباب أمنٌة. والٌوم ٌعتبر هذان الحمالن اللذان ٌمعان تحت 
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، مصدران ربٌسٌان للنفط المهرب لصالح داعش. إن عمد المٌارة سٌطرة داعش

، لٌكون مجمل إنتاج 26/1/2010ونجمة ولع ضمن دورة التراخٌص الثانٌة فً 

( ألؾ برمٌل ٌومٌاً من النفط الثمٌل. كما أن شركة "ستات أوٌل 230الذروة فٌهما )

Statoil2–ب المرنةمن عمد ؼر 2012لد انسحبت فً أٌار كانت  " النروٌجٌة ،

%( شركة لون 18,75)ضمن جولة التراخٌص الثانٌة(، وأخذت حصتها البالؽة )

 أوٌل الروسٌة، وذلن ألن الشركة النروٌجٌة فضلت العمل ضمن عمود المشاركة

باإلنتاج فً عمود كردستان. إضافة إلى ذلن فإن شركة أكسن موبٌل، وحصتها 

، ضمن دورة التراخٌص 1–%( من الشركة المشؽلة لحمل ؼرب المرنة60)

دخولها العمل فً  األولى، كانت لد للصت أعمالها نتٌجة معارضة الحكومة العرالٌة

 اإللٌم كردستان فً المناطك المتنازع علٌها، وكان على الحكومة العرالٌة فً حٌنه

حصتها مصادرةالعمل فً الجنوب وإٌمافها عن 
(1)

. 

( 8كما فً الجدول رلم )–دة خطة وزارة النفط بإعداد مسو لمد لامت خامساً:

ً حتى اآلن، إذ  ، لم تمرّ –أدناه ن لرارها ٌعتمد على نتٌجة المفاوضات مع إرسمٌا

رضت إنتاج كردستان تفً مسودة خطتها هذه، اف الشركات األجنبٌة. إضافة إلى أنها

 "افتراضً"، وهو رلم 2020وإلى  2015( ألؾ برمٌل ٌومٌاً من سنة 250بمعدل )

هو أن التصدٌر من اإلللٌم  2016و 2015عتمد فً موازنات هو مما ذ إن خاطا. إ

ً 250ٌعادل ) ولٌس اإلنتاج، كما إن التصدٌر بحد ذاته أعلى من  ( ألؾ برمٌل ٌومٌا

على ذلن بكثٌر نتٌجة السماح لإلللٌم بالتصدٌر المستمل لحسابه الخاص بما ٌزٌد 

(250 ً تمد أٌضاً عٌة عولتكور فً الخطة الم. لهذا فإن ما مذأخرى ( ألؾ برمٌل ٌومٌا

معهم أو ال. وإننً ال حل مكن التوصل إلى لو أعلى المفاوضات مع اإلللٌم وفٌما 

أتولع التوصل إلى "حل عادل" مع حكومة اإلللٌم المستمرة بسٌاستها النفطٌة 

 ضحنا سابماً فً سٌاق هذه الدراسة.الحالٌة، وكما أوالتعسفٌة 

 (8الجدول رلم )
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 (2020–2016إلنتاج وتصدٌر النفط الخام ) الخطة المتولعة مسودة

 السنة
 اإلنتاج الكلً

 ً  ملٌون برمٌل ٌومٌا

 تهالن المحلًسالا

 ً  ملٌون برمٌل ٌومٌا

 التصدٌر

 ً  ملٌون برمٌل ٌومٌا

2016 4,200 0,600 3,600 

2017 4,850 0,850 4,000 

2018 5,600 0,850 4,750 

2019 6,000 0,850 5,150 

2020 7,000 1,000 6,000 

 نالحظ من الجدول ما ٌلً:

 ( ألؾ برمٌل ٌومٌاً.250هً ) ،إن حصة اإلللٌم من اإلنتاج فً الجدول -

االستهالن الداخلً لؽرض الحرق ٌمثل المصافً والمحلً إن االستهالن  -

ال أتولع أنها تشمل المصافً والمباشر فً تولٌد الكهرباء. وهً أرلام عالٌة، 

ٌم كردستان، كما إن مصفى بٌجً متولؾ عن العمل، وٌحتاج الرسمٌة إللل

ال أتولع أن ٌكتمل مصفى كربالء فً كما إلى فترة طوٌلة جداً إلصالحه. 

2018. 

( ألؾ 250عدا )ما نتاج على الوسط والجنوب، إللمد اعتمد الجدول كلٌاً فً ا -

ً من اإلللٌم. و) ً من حمول كركون300برمٌل ٌومٌا  ( ألؾ برمٌل ٌومٌا

( 463وؼٌرها من الحمول الشمالٌة )التابعة للحكومة االتحادٌة(، تزداد إلى )

، على افتراض تحسٌن اإلنتاج 2020–2017ألؾ برمٌل ٌومٌاً فً السنوات 

بالحمول  . وباعتمادي أن ما ٌتعلكBPفً كركون بالتعاون مع شركة 

اإلللٌم أمر ٌعتمد على مولؾ حكومة  الشمالٌة العابدة للحكومة االتحادٌة

 ومولؾ الحكومة االتحادٌة منها.
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( 7سوؾ ٌصل إلى ) 2021افترضت مسودة الخطة أن التصدٌر فً سنة  -

ً عن صادراتها فً عام ٌممالٌٌن برمٌل ٌو اً، بزٌادة ملٌون برمٌل ٌومٌا

 ( مالٌٌن برمٌل ٌومٌاً.6، والبالؽة )2020

( 6دٌر إلى )وكما ٌظهر من مسودة الخطة، أن فً نٌة الحكومة تخفٌض التص

ً من ؼٌر نفط اإلللٌم، أو إلى 5,750مالٌٌن برمٌل ٌومٌاً، أو إلى ) ( برمٌالً ٌومٌا

ً من نفوط الوسط والجنوب )عمود دورات 5,3حوالً ) ( مالٌٌن برمٌالً ٌومٌا

 2021( ملٌون برمٌل فً سنة 6,3. لٌصل إلى )2020التراخٌص(، وذلن فً سنة 

، التراخٌص. وهذا تحول كبٌر فً خطط اإلنتاجمولة بعمود دورة من النفوط المش

وإننً من المإٌدٌن له كثٌراً، إذ إن االستمرار بخطط اإلنتاج السابمة ٌعنً أن 

 بسنوات. 2020معدالت األسعار النفطٌة ستظل منخفضة جداً لما بعد 

، اعتمدت لطلب و"التخمة" النفطٌة فً السوقفً حساباتً عن العرض وا

العرالً المعروض للتصدٌر، وتوصلت إلى أن األسعار ستظل  الجدول أعاله للنفط

، إال إذا اتخذت الدول 2020منخفضة، وسٌستعٌد السوق النفطً شٌباً من عافٌته فً 

ً تملٌص اإلنتاج لبل ذلن التارٌخ، ولد تظهر المصدرة للنفط إجراءات حازمة ف

 .4/12/2015فً مإتمر أوبن المادم فً  –إن اتخذت–بوادر إجراءات 

، متضمنة التولعات أعاله 8/11/2015لمد نشرت هذه الدراسة ألول مرة فً 

"، IEA"وكالة الطالة العالمٌة  للنفط. واطلعت بعد أسبوعٌن من نشرها، على تمرٌر

 World Energy Outlookفً تمرٌرها السنوي: "تولعات الطالة العالمٌة 

WEO ً10/11/2015"، الصادر ف
(75)

أن األسعار تولعاته ب حسالتمرٌر وٌفٌد  .

، وذلن بسبب 2020( دوالراً للبرمٌل فً 80، ولد تصل إلى )ستظل منخفضة

"التخمة" النفطٌة الحالٌة، إال إذا اتخذت إجراءات من لبل الدول المصدرة بسحب 

 هذه التخمة من األسواق.

لمد الحظت أثناء متابعتً لألخبار االلتصادٌة العالمٌة، وخصوصاً فٌما ٌتعلك 

راق ستضؽط فً مفاوضاتها الحالٌة الع نفطٌة العاملة فًلالعراق، بؤن الشركات اب
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بمضاعفة اإلنتاج!!، وذلن عند تحوٌل عمود "مؽرٌة" إٌاها الحكومة العرالٌة على 

الخدمة الفنٌة الحالٌة إلى عمود مشاركة باإلنتاج، أو ما شابه ذلن. ففً تمرٌر منشور 

فً مولع بلومبورغ االلتصادي
(76)

المراسل الصحفً عن تصرٌحات  ، ٌنمل

(، 1–ممابالت مع مسإولً شركة شٌل المشتركة فً )حملً مجنون وؼرب المرنة و

وبذلن  لو تم تحوٌل العمود إلى عمود مشاركة باإلنتاج!!، سٌزٌدوا االستثمارات ؤنهمب

إلى الضعؾ أو الثالثة  –مثالً –"باإلمكان زٌادة إنتاج حمل مجنون ٌصبح 

)حمل الرمٌلة(. وذكروا لكاتب  BPفٌما ٌتعلك بشركة الحال ، وكذلن أضعاؾ"!!

التمرٌر أنهم عرضوا فكرة تعدٌل هذه العمود إلى عمود مشاركة أو ما ٌشابهها، 

 االستثمار ومضاعفة اإلنتاج!!.على لتشجٌع الشركات 

سابك، ال ترٌنا موافمة وزارة النفط ل( ا8إن مسودة الخطة فً الجدول رلم )

. وال أدري كٌؾ إذ إن معدالت اإلنتاج ضمن المعمول ثل هذه الممترحاتعلى م

ة أو ؼرب المرنة عمود لٌتولع أحد أن تكون لحمول عماللة مثل مجنون أو الرمٌ

، ناهٌن عن أن 2003مكتشفة بالكامل ومنتجة لبل  مشاركة باإلنتاج، وهً حمول

الضعؾ ال ٌمكن أن ٌعتبر  هذا األمر مرفوض دستورٌاً، كما وإن زٌادة اإلنتاج إلى

، إذ إن هذا اإلجراء سٌوصل األسعار إلى ما أي حال"إؼراًء" للحكومة العرالٌة فً 

 .2025( دوالراً للبرمٌل وسٌطٌل األزمة إلى ما بعد 30دون الـ)

أحد  طلباألولى،  أثناء منالشة وتولٌع عمود دورات التراخٌصفً 

، وأثناء ممابلة معه، أن تكون فً حٌنهوزٌر النفط من "االلتصادٌٌن المعروفٌن" 

فؤجابه عمود مشاركة باإلنتاج!، …" عمود "كركون والرمٌلة ومجنون وؼرب المرنة

، بؤي منطك أو )…(الوزٌر مستؽرباً: "أنت تتحدث عن حمول منتجة ٌا دكتور 

 تحلٌل التصادي أو مفهوم مالً أن تكون ضمن عمود المشاركة باإلنتاج؟!".

 راخٌص عاللة باألزمة المالٌة الحالٌةهل لدورات الت (2)

عادل عبد المهدي وزٌر النفط فً جلسة البرلمان فً  ذكر الدكتور

( ملٌار 36( ملٌار دوالر ممابل )337، أن "عمود التراخٌص حممت )17/11/2015
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دوالر دفعت للشركات عن لٌمة االستخراج"
(77)

وحسب المعلومات المتوفرة لدي  .

، وأن المبلػ 2015لشركات حتى نهاٌة الفصل الثالث من لال توجد لدٌنا دٌون 

العرالٌة حسب العمود المدفوع أعاله ٌمثل كل استحمالات الشركات على الحكومة 

 . لهذا ٌطرح السإال نفسه: أٌن المشكلة إذاً؟المولعة معها

الجهات التً ولعت عمود التراخٌص كانت عالٌة فً حٌنه، إذ  إن طموحات أوالً:

( ملٌون برمٌل ٌومٌاً، وبالتالً 12د أن ٌصل إنتاج الدورات إلى حوالً )كانت ترٌ

. لهذا ولعت الوزارة عموداً عدٌدة 2020أن ٌكون التصدٌر بهذا المستوى فً سنة 

. وهذا أمر ٌتطلب ، ولطالات إنتاجٌة عالٌة فً إنتاج الذروةكثٌرةمع شركات 

إلى هذه المستوٌات  وصولجداً تعهدت الشركات بتوفٌرها لل استثمارات عالٌة

 العمود.تلن من لٌمة النفط المنتج من  ااإلنتاجٌة العالٌة، على أن تستمطع ألٌامه

، حٌث كانت أسعار النفط 2010وفً  2009إن العمود ولعت فً أواخر سنة 

أن ٌكون الدفع شبه نمدي  –وهو رأي صحٌح–عالٌة، ولهذا كان رأي وزارة النفط 

رض أن ٌوضع جزءاً كبٌراً من تالمفمن تحملها العراق. إذ إن تجنباً ألٌة دٌون لد ٌ

العابدات المالٌة للدولة فً استثمارات تعطً مردوداً التصادٌاً، وأن االستثمار فً 

االستخراج النفطً وبصورة معمولة هو الخطوة األولى لالستثمار الحكومً. كما 

ً  مكانوٌجب تجنب الدٌون لدر اإل جمة  اتصعوبوواجه فٌها،  ، وإال ؼرق البلددابما

 منها. تخلصلل

ٌعتمد المماول على خبرته وعلى الشركات الثانوٌة فً الشراء واألعمال 

األخرى مثل حفر اآلبار، أو تصنٌع المعدات، أو األعمال المدنٌة واإلنشابٌة ونصب 

المعدات. وتتم عملٌات شراء المعدات والخدمات من خالل عروض منافسة، ٌتم 

، وتكون فٌها ن دور ربٌسًٌعرالٌللمن لبل لجان عدٌدة فٌها فضل اختٌار األ

اختٌار  صالحٌات الصرؾ بمستوٌات مختلفة أعالها تصل مجلس الوزراء. إن

الشركات أو الصرؾ ال ٌتم بمجرد أن تمدم الشركات لوابمها، كما ٌعتمد البعض، 
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وتحت  ،مختلفة وٌتم الصرؾ بعد تدلٌمها من لبل لجان عرالٌة ،نما ٌوافك علٌهاإو

 رلابة دٌوان الرلابة المالٌة.

كل ثالثة أشهر، وٌستؽرق تدلٌمها ثالثة  –اعتٌادٌاً –ٌمدم المماول لوابمه 

أشهر أخرى لؽرض الصرؾ. وأن لوابم الفصل الرابع من أٌة سنة تصرؾ فً 

ووزارة النفط  ،السنة الالحمة. لهذا فإن الشراء شبه نمدي، إذ إن المماول ٌصرؾ

صورة مستمرة مع تمدم العمل، ولكن بتؤخٌر عن الصرؾ الفعلً بحوالً ستة تدفع ب

ً لوابمه الفابدة المصرفٌة  على هذه أشهر. وبالتؤكٌد فإن المماول ٌحمل ضمنٌا

اً، أو نمداً بشكل كامل، أو أن هنان ممدمالتؤخٌرات، وهذا من حمه، إذ إن الدفع لٌس 

 ً العمود األخرى.فالحال كما هو  )لماء ضمانات( ممدمةدفعة 

ولكن فً  ،وبسبب توفر األموال، فإن عملٌات الدفع كانت تجري بسالسة

للٌل جداً ال بل إن ما موجود لالستثمار، الكافٌة الولت الحالً ال توجد األموال 

ضد ؽطً حتى المتطلبات األساسٌة من رواتب وأجور وكلؾ الدفاع عن الوطن ٌ

عراق. لذا عندما تطالب وزارة النفط بمبلػ اإلرهاب المحتل ألجزاء كبٌرة من ال

اللؽط فً مجلس النواب ٌرتفع مستحمات الشركات االستثمارٌة،  استثمار عال، لسد

ً ال وؼٌره، أن دورات التراخٌص تستنفد كل من الماء العكر، فً صٌد توأحٌانا

 الفمرة.إٌراداتنا، كما أوضح وزٌر النفط فً ممدمة هذه تدر إٌراداتنا، بٌنما هً التً 

المول أن االستثمارات فً هذا المجال هً عالٌة جداً وٌجب من الصحٌح 

تخفٌضها، وبالنسبة لً ٌجب أن ٌتم ذلن سواء كانت لدٌنا موارد مالٌة أو لم تكن. 

وفً الحالة الثانٌة ٌجب عمل المستحٌل لتملٌل هذه االستثمارات وذلن عن طرٌك 

تملٌل سمؾ اإلنتاج المستمبلً وبالتالً تملٌل إعادة التفاوض لتمدٌد فترة الدفوعات، و

االستثمار. إن ما ٌصرؾ هذا الٌوم ال ٌؤتً وارده هذا الٌوم، وإنما بعد فترة تصل 

ك أن استثمرنا فً معدات وأعمال تؤتً كلها بعد سنوات. بإلى السنتٌن أو أكثر، وس

ً من  رات ال تإتً أكلها إال بعد عمد من الزمن،مإننا استثمرنا فً فكما  إذ إن لسما

( 12استثماراتنا هً للوصول إلى إنتاج ذروة فً دورة التراخٌص تصل إلى )
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ً فً 9ملٌون برمٌالً أو ) ( 6، ولكن سٌكون إنتاجنا )2020( مالٌٌن برمٌالً ٌومٌا

 مالٌٌن برمٌالً ٌومٌاً فً ذلن الحٌن.

لتؤجٌل  وذلن، فً حال عدم توفر المال لهذا ال ٌوجد حل أمامنا إال التفاوض

لسم من المستحمات واعتبارها دٌون تدفع علٌها فوابد مصرفٌة. فً الولت نفسه 

ٌعمل على تملٌل وتؤجٌل االستثمارات، وبالتالً تملٌل الدٌون ومستحمات وزارة النفط 

 للشركات، أي التملٌل عن كاهل الموازنة العرالٌة.

ن ألفالسبب ج؟!. أما لماذا لم ٌحدث هذا األمر فً عمود المشاركة باإلنتا

نتاج تتضمن فمرتٌن أساسٌتٌن، هما: "نفط الربح" الذي ٌعتبر إلعمود المشاركة با

حصة الشركات األجنبٌة من النفط، و"نفط الكلفة" وهو كمٌة النفط التً تؽطً لسماً 

كان هما مٌة والتشؽٌلٌة. وكالهما نسبة مبوٌة من النفط المنتج كلؾ االستثمارالمن 

. ولكن كلؾ هبانخفاضالمٌمة بازدٌاد سعر النفط وتمل تهما لٌمتزداد  إذسعر النفط. 

االستثمار ثابتة ومعروفة، لهذا عند انخفاض أسعار النفط ٌزداد عدد سنٌن استرداد 

االستثمار، مع تحمٌله الفوابد المصرفٌة لزٌادة سنوات استرداد المبالػ التً صرفها 

ً اآلنً الكبٌر فً عمود المشاركة المماول. لد ال ٌشعر البعض بالضؽط المال

باإلنتاج، ولكن كلفة المشروع زادت. وكان من الممكن جداً، ومن األمور االعتٌادٌة 

أن تدخل فً عمود الخدمة صٌؽة دفوعات مشابهة لعمود المشاركة باإلنتاج، مع 

الفوابد المصرفٌة ولكن كانت األسعار إضافة تولع الكلفة الكلٌة للمشروع نتٌجة 

فطٌة عالٌة ولذا رأى المفاوض العرالً الدفع النمدي هو الحل األمثل، واآلن الن

سؤلة الدفوعات لعدم توفر النمد. وفً كل األحوال مما ٌتعلك بفٌٌحاول تصحٌح األمر 

استطاعت وزارة النفط دفع كل مستحمات الشركات على الحكومة العرالٌة، وال 

والذي ٌدفع فً كل  2015ألخٌر من توجد دٌون حالٌاً، إال استحمالات الربع ا

 .2016األحوال فً سنة 

 ما هً أرباح الشركات فً عمود الخدمة الفنٌة؟ ثانٌاً:
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كثٌراً ما تثار التساإالت عن أرباح الشركات فً عمود التراخٌص، وفً 

 بٌن كلؾ اإلنتاج وأرباح الشركات. –جهل أولصد  عن–أحٌان كثٌرة ٌتم الخلط 

، أي الكلؾ االعتٌادٌة (cost plusبه عمود )الكلفة + إن عمود التراخٌص تش

العمد، وٌختلؾ  (، مبلؽاً ٌحدد فplusًالفعلٌة لالستثمار والتشؽٌل مضاؾ إلٌها )+ 

من عمد إلى آخر ومن ظرؾ إلى آخر، اعتماداً على نوع الخدمات التً ٌمدمها 

بوٌة من الكلفة، مماول. فً العمود االعتٌادٌة، فإن المبلػ المضاؾ ٌمثل نسبة ملا

ً محدداً ٌعتمد على المطعة المنتجة )وهً هنا برمٌل النفط(. لمد  ً ٌمثل مبلؽا وأحٌانا

لدورة التراخٌص الطرٌمة الثانٌة بإضافة مبلػ محدد للبرمٌل.  اختار الجانب العرالً

وٌدفع المبلػ إلى إبتالؾ الشركات التً أحٌل إلٌها العمل، وٌسمى "الحافز أو أجر 

حد معٌن من اإلنتاج مذكور بالعمد، وٌمثل  علىعن كل برمٌل إضافً . ٌدفع الربح"

هذا الحد معدالت اإلنتاج للحمل لبل التعالد، وٌتم الصرؾ بعد تجاوز المماول لهذا 

 الحد وللكمٌات التً تجاوزته.

(، الذي تم تولٌعه ضمن دورة التراخٌص 1–لنؤخذ مثاالً حمل )ؼرب المرنةو

تمود إبتالؾ الشركات، شركة أكسن موبٌل األمٌركٌة إذ . 25/1/2010األولى فً 

%، والشرٌن العرالً 15%، وشركة شٌل الهولندٌة، ولها حصة 60ولها حصة 

%. ٌبلػ الحافز أو أجر 25حصة  ولها ،الحكومً )شركة االستكشافات النفطٌة(

بالعمد عند  ( دوالراً للبرمٌل لإلنتاج المضاؾ لإلنتاج "الحالً" الموجود1,9الربح )

( 2,325نفط الذروة للحمل فهو ) ( ألؾ برمٌل ٌومٌاً. أما إنتاج244تولٌعه ولدره )

 ملٌون برمٌل ٌومٌاً.

عاللات المتوترة بٌن الشركة بسبب اللم تجر مفاوضات حول تعدٌل هذا العمد 

والحكومة، لهذا بمً إنتاج نفط الذروة بالكمٌة أعاله، كما لم تملل حصة الشرٌن 

فً جمٌع عمود دورات التراخٌص كانت حصة الشركة و%. 25لً عن العرا

 %، ولكن لللت هذه النسبة عند تعدٌل العمود فً مفاوضات25الحكومٌة المساهمة 

 تملٌل إنتاج الذروة!!.ممابل % 10ووصلت فً بعض العمود إلى  2014–2013
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ات الحالٌة وحسب المعلومات المتوفرة وتصرٌحات السٌد وزٌر النفط، فإن المفاوض

 ذلن.فً % لهذه العمود، ونؤمل أن تنجح الحكومة 25تعمل على إرجاع النسبة إلى 

شركات نتٌجة عملها فً جلب االستثمارات إلى الالحافز أو أجر الربح ٌدفع 

وتوفٌر المعرفة والخبرة واالتصاالت مع الشركات العالمٌة المعنٌة، وإمكانٌاتها فً 

ث أن الدفع لماء االستثمارات ٌتم نمداً أو من خالل المساعدة فً تسوٌك النفط حٌ

 النفط باألسعار السابدة، وإضافة إلى ذلن فهو ٌتضمن أرباح الشركة.

 ،( دوالراً 1,9)مبلؽاً لدره الحكومة عن كل برمٌل إضافً فً هذا العمد تدفع 

منها مع مالحظة أن الجانب العرالً ٌدفع كل تكالٌؾ اإلنتاج والتكالٌؾ التشؽٌلٌة بض

 الحكومة من هذا المبلػ تكالٌؾ وأجور األجانب العاملٌن على تطوٌر الحمل. تؤخذ

للبرمٌل. حصة الشركة الحكومٌة  اً ( دوالر1,24% ضرٌبة، وٌبمى لإلبتالؾ )35

ما %، وبذا تصبح حصة الشرٌكٌن األجنبٌٌن األمٌركً والهولندي 25من هذا المبلػ 

 ( دوالراً عن كل برمٌل.0,93)ٌعادل 

%( عندما 0,93شركات األجنبٌة الصافٌة تمثل )لكما نالحظ أن حصة ا

%( 2,33( دوالر للبرمٌل، ولكن هذه النسبة ترتفع إلى )100ٌكون سعر النفط )

( دوالر للبرمٌل مثالً. وهً فً كل األحوال مناسبة 40عندما ٌكون سعر النفط )

ً عندما ٌكون ا اد إنتاج حمل )ؼرب مثالً لو زف. مرتفع نتاجإلللشركات خصوصا

ً (1–المرنة ( ألؾ 930كات األجنبٌة على )، تحصل الشرفمط ، ملٌون برمٌل ٌومٌا

 ( ملٌون دوالر سنوٌاً.340ٌومٌاً، أي حوالً ) دوالر

الزبٌر والرمٌلة  ًحملفً ٌبلػ أجر الربح الذي ٌدفع إلبتالؾ الشركات 

( 2,3مول نفط مٌسان )، وفً حالزابد عن الحد الممرر فً العمدللبرمٌل  ٌندوالر

حمل فً ، والزابد( دوالراً للبرمٌل 1,39) ، وفً حمل مجنونالزابددوالراً للبرمٌل 

( دوالراً. ولكن ٌرتفع 1,15) 2–حمل ؼرب المرنةفً ، واً ( دوالر1,4حلفاٌة )

للبرمٌل فً حملً المٌارة ونجمة  ( دوالرات6( و)5جر الربح( إلى )أ–)الحافز
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كت الشركة بسبب الكثافة العالٌة للنفط، وبالرؼم من ذلن ترا فٌهملصعوبة اإلنتاج 

 األنؽولٌة العمل فٌهما، وهما اآلن تحت سٌطرة داعش.

 كلفة إنتاج النفط العرالً بوجود دورات التراخٌص (3)

 ن، أن كلفة إنتاج النفط العرالً تبلػومسإولوالكثٌر، ومنهم نواب  ٌتحدث

تلفزٌونً مع لماء رالٌٌن المعروفٌن، فً أحد النواب العورفع للبرمٌل،  ٌندوالر

 للبرمٌل!!. اً ( دوالر22)إلى تصل لإحدى المنوات، الكلفة 

لو كانت فالجواب على مثل هذه الطروحات ؼٌر المسإولة أمر بسٌط!. و

% من مجمل 50مٌزانٌة وزارة النفط تمثل ألصبحت ( دوالراً للبرمٌل، 20الكلفة )

تشكل للبرمٌل(، حٌث  اً دوالر 22ٌما لو كانت الكلفة %، ف55الموازنة االتحادٌة )أو 

ً –اإلٌرادات النفطٌة المصدر الوحٌد  ن معدل سعر ألموازنة العرالٌة، ول –تمرٌبا

( دوالراً للبرمٌل، وانخفض فً 40)الـ ٌتجاوز ماألخٌرة ل الخمسةالنفط لألشهر 

لد صادق على ( دوالراً للبرمٌل. والنابب المعنً كان 36,4تشرٌن الثانً إلى )

. هل إن 2016على المٌزانٌة الممترحة لسنة  –بإمعان–واطلع  2015موازنة 

 ال!!.ك% من الموازنة العامة؟، بالطبع 50مٌزانٌة وزارة النفط تبلػ 

لد ٌمول البعض أن العراق "مدٌن" للشركات، وهذا هو سبب الكلفة ؼٌر 

الشركات استحمالات فعنا جمٌع المعمولة لإلنتاج. وأوضحنا فً الفمرة السابمة أننا د

ً دفعه فً 2015إلى نهاٌة الربع الثالث لعام  ، واستحماق الربع الرابع ٌتم اعتٌادٌا

 إذن،النفطٌة!!.  للشركات ٌنالسنة الالحمة، لذا فإن وزارة النفط )والعراق( ؼٌر مدٌن

 لماذا تعرض مثل هذه األرلام "الخٌالٌة" لكلؾ اإلنتاج؟!.

ألمٌت فً تركٌا فً أٌار الماضً ة"لمد جاء فً "دراس
(78)

 ، ما ٌلً:

، 2015"وكحساب بسٌط فإن العراق من المتولع أن ٌنتج ملٌار برمٌل خالل عام 

كلفة الشركات – ملٌار دوالر 20م، ستكلفه حوالً ملٌون برمٌل/الٌو 3,3ٌعادل  ابم

فهل هذه –ل دوالراً لكل برمٌ 20، أي ما معدله انوالجهد الوطنً ملٌار اً ملٌار 18

 حر الشمال والصخر الزٌتً األمٌركً؟!".بكلؾ نفط العراق أم كلؾ نفوط 



 163 

، المذكورة أعاله صحة أرلام اإلنتاج والمدفوعاتمدى النظر عن  ضوبؽ

هل تحسب كلؾ اإلنتاج بهذا الشكل "كحساب مبسط"!!، وكاتب "الدراسة" ٌعرؾ ف

والمفروض أنه مطلع بالتؤكٌد كٌؾ ٌتم حساب الكلؾ، وهو لٌس بشخص بسٌط، 

 على أسس احتساب الكلؾ، ومنها الفمرة الربٌسٌة، وهً "االندثارات".

إن الؽالبٌة العظمى من الدفوعات للشركات هً استثمارات لمعدات 

بٌب وفتح طرق حملٌة اوإنشاءات وحفر آبار وأعمال مدنٌة ونصب معدات ومد أن

ور ال ٌحسب ، وهذه األمومضخات ضخمة وؼٌرها خزاناتونصب وشراء 

( سنة 20–5إطفاإها فً سنة فً نظام الكلفة، وإنما تطفؤ على سنوات تتراوح بٌن )

حسب نظام االندثارات الموجود فً العراق، وفً العالم أٌضاً. وهو أمر معروؾ 

 لكل محاسب والتصادي ومهندس!!.

إن كلفة إنتاج النفط فً الولت الحالً هً بالتؤكٌد أعلى كثٌراً بعد دورات 

نتاج النفط السابك لد تم إلبلها. إذ إن جمٌع االستثمارات فً بالتً لتراخٌص ممارنة ا

إطفاإها لبل ما ٌمرب من عمدٌن من الزمن، ولم تكن هنان اندثارات تضاؾ على 

إذ لم تكن هنان استثمارات جدٌة مهمة فً استخراج النفط منذ ما  الكلؾ التشؽٌلٌة

دث عن كلؾ إنتاج واطبة للنفط العرالً وتبلػ ولهذا كنا نتح( سنة. 30ٌمارب الـ)

( دوالراً للبرمٌل. ولكن بعد العمل على زٌادة اإلنتاج من خالل دورات 2–1,6)

الكلؾ إلى علٌنا إضافة اندثاراتها لذا  ،التراخٌص، تم إدخال استثمارات كبٌرة جدٌدة

 التشؽٌلٌة لتصل إلى الكلفة النهابٌة إلنتاج النفط.

ً لظروؾ الحمل، وباألخص حجم تتؽٌر كلؾ اإلن تاج من حمل إلى حمل تبعا

 الحمل وكمٌة النفط المستخرج منه.

 إلى هنان حسابات كلفة لالستخراج فً وزارة النفط، تصل بمعدلها حوالً

ولد  ،تللبرمٌل بضمنها "الحافز أو أجر الربح" الذي ٌدفع للشركا ات( دوالر8–6)

فً الحمول الصؽٌرة، والتً ال تمثل أكثر من للبرمٌل  ( دوالرات9تصل الكلفة إلى )
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( دوالرات للبرمٌل فً بعض 5%( من اإلنتاج. كما لد تنخفض الكلفة إلى )5)

 الحمول الكبٌرة.

 الفصل الثالث

 ما المطلوب؟

 من جمٌع ما ورد فً الصفحات السابمة، نرى أن المطلوب هو ما ٌؤتً:

 2016الموازنة االتحادٌة  -1

المستمرة فً الهبوط على مستوى العالم، وباألخص على ضوء أسعار النفط 

فً األشهر الثالثة األخٌرة، حٌث تم بٌع النفط العرالً من موانا البصرة بحوالً 

( دوالراً للبرمٌل فً أٌلول، 40,68، و)2015( دوالراً للبرمٌل فً آب 41,12)

ة بتحسن ، ولعدم وجود أٌة إشار2015( دوالراً للبرمٌل فً تشرٌن األول 39,55و)

األسعار، وإنما توجد إشارات معاكسة، نرى أن السعر الممترح للنفط فً الموازنة 

( دوالراً للبرمٌل هو سعر عال، ومن الواجب تخفٌضه إلى 45والبالػ ) 2016لسنة 

مٌام الدول ل نٌة على افتراض عدم وجود’ ( دوالراً للبرمٌل فً أحسن أحواله 40)

 خفض اإلنتاج.المصدرة باتخاذ إجراء صارم ل

فً والع األمر إن المعلومات المتوفرة عن أسعار النفط العرالً لشهر 

تولع مع تشرٌن األول، عن أسعار تدهوراً أكثر  تبٌن لنا، 2015تشرٌن الثانً 

تناللت األنباء العالمٌة عن زٌادة كبٌرة فً مبٌعات النفط إذ هذا التدهور. االستمرار ل

ً تشرٌن الثانً. والخبر الذي جلب انتباه المعنٌٌن هو العرالً فً أمٌركا وأوربا ف

. فمد ذكرت الوكالة أن نفط البصرة 19/11/2015ما نشرته وكالة روٌترز فً 

( دوالر للبرمٌل، منافساً النفط السعودي، 30الخفٌؾ ٌباع لألسواق األوربٌة بسعر )

الذي ٌعتبر أحد أهم مجهزي أوربا بالنفط
(69)

سب تمرٌر وح–إضافة إلى ذلن  .

ٌعنً استمرار مما فإن أوبن أعلنت أنه ال توجد خطط لتملٌل إنتاجها.  –الوكالة

 انهٌار أسعار النفط.
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سلباً  نفط الثمٌل والخفٌؾ، مما ٌإثرلإن نفط البصرة، كان ٌصدر كمزٌج بٌن ا

فً أسعار هذا النفط. ولبل أشهر للٌلة تم عزل النوعٌن والتصدٌر المستمل لكل نوع، 

 .22API–21ر فً صالح العراق سعراً وكمٌة. إن النفط الثمٌل هو بكثافة وهو أم

 نإبعد أن تحرٌنا عن الموضوع، ظهر أن هنان خطؤ فً تمرٌر روٌترز إذ 

( دوالراً للبرمٌل، وله سوق جٌدة فً الوالٌات 30سعر نفط البصرة الثمٌل هو )

( دوالراً للبرمٌل 40) المتحدة وأوربا. أما نفط البصرة الخفٌؾ فهو بؤسعار تمارب

( دوالراً للبرمٌل 38–37فً أحسن األحوال، وبٌعت صفمات محددة منه بؤسعار )

للبرمٌل كمعدل لكل النفط  اً ( دوالر36,4سعر النفط فً تشرٌن الثانً ) وبهذا وصل

للبرمٌل،  اً ( دوالر39,55ممارنة بسعر تشرٌن األول والبالػ ) ،المصدر من البصرة

( دوالراً للبرمٌل، 45البالػ ) 2016موازنة سنة فً السعر المحدد وكذلن ممارنة ب

 ٌل فً أحسن األحوال.م( دوالر للبر40والذي الترحنا تخفٌضه إلى )

، هو سعر 2016للبرمٌل لسنة  اً ( دوالر40)الـالتولعات، أن سعر  تظهر

فً  ،نامتفابل، ما لم تتخذ أوبن لرارات بتخفٌض اإلنتاج فً اجتماعها الممبل فً فٌ

 .2015األسبوع األول من كانون األول 

أما فٌما ٌتعلك بكمٌة النفط المصدر عن طرٌك كردستان ومٌناء جٌهان 

وبشروط فمراتها ’ ذاتها  2015أرلام موازنة  2016التركً، فمد أعادت موازنة 

 نفسها.

ً من حمول 300ٌجب أن تتضمن ) 2016إن موازنة  ( ألؾ برمٌل ٌومٌا

دٌة فً كركون، أي من لبتً بابا وأفانا فً حمل كركون، وحملً الحكومة االتحا

جمبور وباي حسن، وأٌة حمول أخرى صؽٌرة كانت تدٌرها وزارة النفط االتحادٌة. 

ً من حمول اإلللٌم، لٌصبح المجموع الكلً )450و) ( ألؾ 750( ألؾ برمٌل ٌومٌا

واضحة على عدم  برمٌل ٌومٌاً. مع التؤكٌد فً فمرات الموازنة نفسها، وبصورة

السماح لإلللٌم بتصدٌر أٌة كمٌة خارج هذه الكمٌات لحسابه الخاص، وكل ما ٌصدر 

ٌكون من خالل شركة التسوٌك االتحادٌة سومو. إضافة إلى ذلن فإن من الواجب 
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تثبٌت منع البٌع الداخلً للنفط، فهو لٌس سلعة تباع داخلٌاً. وإن تم ذلن وألؼراض 

سمٌة والحرق فً أفران اإلسمنت أو محطات تولٌد الكهرباء، المصافً المسجلة والر

 فإن عوابدها تكون للحكومة االتحادٌة حالها حال ما ٌتم فً بمٌة أنحاء العراق.

فً حالة رفض اإلللٌم الموافمة على مثل هذه الموازنة، أو خرلها بالتصدٌر 

مة المضابٌة فً المستمل لصالح اإلللٌم، فإن من واجب الحكومة االتحادٌة المالح

ً مسرولاً" من الدولة العرالٌة، سواء أكان  ً "مهربا جمٌع أنحاء العالم باعتباره نفطا

هذا النفط من إنتاج حمول اإلللٌم أم من حمول الحكومة االتحادٌة فً محافظتً 

 كركون ونٌنوى، وخصوصاً ما ٌسرق من الحمول االتحادٌة.

إلى اتفاق جدٌد مع حكومة ٌتم التوصل سكٌف ندري فً كل األحوال ال 

، كان لد تم بٌعه ممدماً واستلم 2016، وأغلب نفطها لسنة 2016اإلللٌم لمٌزانٌة 

 ، وصرفها!!.2015و 2014اإلللٌم مبالغه فً 

مرة أخرى، أن عدم اكتراث مجلس النواب  نإكدالضروري أن  ننرى م

، ولحسابه الخاص دون ر المستمل لإلللٌم، كالً أو جزءاً والحكومة االتحادٌٌن بالتصدٌ

التصدٌر ضمن الموازنة العامة، والموافمة على التصدٌر المستمل هذا إدخال مبالػ 

 ً ، 2015لسنة  انفسهبالصٌؽة المطروحة ، و2016موافمة على موازنة عند الضمنا

االتحادٌة، وإلى لٌام  تهوحدة العراق وسلطة حكوملإلى عوالب وخٌمة سٌإدي 

 كردستان، ولكننفط بالتصدٌر المستمل نفسه الذي ٌموم به إللٌم المحافظات المنتجة لل

العراق  أخؾ، ألن المحافظات المنتجة من خارج اإلللٌم أحرص على وحدةبصورة 

وما  ممارنة باإلللٌم ،–أنها مظلومة–حك بولكنها تشعر  ،وهٌبة الدولة من اإلللٌم

 من عابدات نفطٌة.ٌكسبه 

النفط والؽاز، بٌن اإلللٌم والمحافظة لضاٌا  ًإن الدستور ال ٌفرق بتاتاً، ف

المنتجة للنفط أو الؽاز. كما إن التصدٌر المستمل أمر مخالؾ للدستور بشكل لاطع، 

إضافة إلى إنه أمر ؼٌر عادل فً توزٌع الثروة بٌن العرالٌٌن. ولكن بسبب سلب 

ة محافظة البصرما الذي ٌمنع فحك التصدٌر المستفل من الحكومة االتحادٌة، لاإلللٌم 
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استمر التصدٌر ما ، إذا فعالً  تموم بذلنوؾ سوبالمٌام بعمل مشابه؟!،  –مثالً –

 باإلللٌم. لالمستم

ة البصرة بتصدٌر جزء من النفط تحرن جدي لدى مجلس محافظ نلهنا

عن بؽداد، إذا لم تستجب بؽداد لمطالب البصرة لرفع  الح البصرة فمط وبعٌداً لص

ؼٌر المشمولة  باستؽالل الحمول –كما أعلنت–المحافظة  "الظلم" عنها، وستموم

مع الشركات األجنبٌة، واستخدام مواردها دورات التراخٌص، وؼٌر المتعالد علٌها ب

مجلس فً األؼلبٌة على حد لول – لخدمة المحافظة، كما ٌفعل إللٌم كردستان

النظر عن ترودوالر، وبؽض ب. و"الظلم" ٌتمثل حسب رأٌهم بحصتهم بال–المحافظة

صحة إعطاء البترودوالر أو عدم صحته، ولكنه جزء من الموازنة العامة وال ٌسلم 

لهم كامالً فً الولت الحاضر، بٌنما اإلللٌم ٌستلم ما ٌرٌد!!
(66)

. 

إن الحمول التً ٌتحدث عنها مجلس محافظة البصرة، هً حمول صؽٌرة 

وبن عمر(، اللذان تدار من لبل شركة نفط الجنوب مباشرة، مثل حملً )طوبا 

( ألؾ برمٌل ٌومٌاً، وحمل )لحٌس( الذي ٌنتج حالٌاً حوالً 20ٌنتجان حالٌاً حوالً )

2016اإلنتاج منه فً ي ٌتولع ذ( ألؾ برمٌل ٌومٌاً، وحمل )صبه( ال60)
(67)

. 

تتفاوض وزارة النفط فً الولت الحالً مع شركتً أكسن موبٌل األمٌركٌة 

مشروع حمن الماء، بتخصٌص حملً رطاوي وبن عمر،  وبتروجاٌنا الصٌنٌة، لتنفٌذ

أو أي حمل صؽٌر آخر لتموٌل تنفٌذ المشروع
(68)

ضات لسٌسبب مشاكل وتنا . مما

بٌن وزارة النفط ومحافظة البصرة، فٌما لو نفذت األخٌرة تهدٌدها بالتصدٌر 

 المستمل!!.

إذا ما لم  محافظة كركون تلوح أٌضاً ببٌع النفط مباشرة، فإن إضافة إلى ذلن

رودوالرتتصرؾ مستحماتها من الب
(64)

. حٌث لوح مجلس المحافظة بذلن، إذا لم 

تدفع الحكومة المركزٌة مستحمات كركون من البترودوالر. وٌمول معاون المحافظ 

ً للشإون الفنٌة: "إن كركون تتحمل عب نتٌجة صراع كبٌر بٌن اإلللٌم  كبٌراً  با
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ات النظر حول حصة اإلللٌم وحول الجهة التً والحكومة االتحادٌة، واختالؾ وجه

 تصدر والجهة التً تتسلم المردودات المالٌة، وهذا الوضع ؼٌر ممبول".

إن مولؾ مجلس محافظة كركون، والذي فً ؼالبٌته من الكتل الكوردٌة، 

سابماً على االستٌالء  كما وإن المحافظ من االتحاد الوطنً الكردستانً، لم تعترض

، ولم تعترض على االستٌالء الرسمً على لبة ماله من حمل كركونعلى لبة خور

المجاورة لكركون ي حسن، بعد ؼزو داعش للمناطك اأفانا من حمل كركون وحمل ب

، ولم تعترض على لٌام اإلللٌم بتصدٌر نفط هذه الحمول، وكذلن 2015فً حزٌران 

لذٌن ال ٌزال جمبور(، وا لمن حمل كركون وحم االحمول األخرى )وهً لبة باب

ولكن ٌصدر نفوط جمٌع هذه الحمول  .ٌعتبرهما اإلللٌم تابعٌن للحكومة االتحادٌة!!

 وٌستلم مبالؽها بالكامل لحسابه الخاص. إن مجلس محافظة كركونالتابعة لكركون، 

ً أن ألٌامها موجودة لدى حكومة اإلللٌم، ولكن ال ٌزال  هٌعرؾ ذلن، وٌعرؾ أٌضا

من ٌة بحصته!. فً اعتمادي أن مطالبه صحٌحة، إذ إن ٌطالب الحكومة المركز

واجب الحكومة االتحادٌة ومجلس النواب االتحادي حماٌة مصالحه. ولكن كال 

ٌم فً االستٌالء على هذه ٌسهالن عمل حكومة اإلللبل الجهتٌن ال تمومان بذلن!!، 

السلطة المبالػ، وبالنتٌجة سٌتفك مجلس المحافظة مع حكومة اإلللٌم على حساب 

 المركزٌة.

 النفط الصخري -2

لمد كنت لد تولعت فً كتابً: "الطالة: التحدي األكبر لهذا المرن"، والصادر 

2005فً أٌلول 
(3)

، بؤن دور النفط سٌنتهً فً أواخر هذا المرن لسببٌن، األول 

ٌتعلك بنضوبٌته ونفاده، والثانً المهم هو دوره السًء فً ظاهرة االحتباس 

تفالٌات الدولٌة، )مثل اتفالٌة كٌوتو، التً ٌعمل على استبدالها لرٌباً الحراري وأن اال

النتهاء مدتها(، تفرض تخفٌض انبعاثات ؼاز ثانً أوكسٌد الكربون الناتج من حرق 

المواد األحفورٌة، وهً الفحم والنفط والؽاز الطبٌعً. ولكن جمٌع المإشرات 

أو الثالثة األولى من المرن المادم،  إلى العمدٌن سٌستمرالحدٌثة تدل على أن النفط 
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فً كل األحوال، فإن النفوط وكما تمت اكتشافات جدٌدة للنفط، منها النفط الصخري. 

 األلل كلفة. النفوط التملٌدٌة فً الشرق األوسط تمثل

إن أسعار بٌع النفط ال عاللة لها بكلفة اإلنتاج، وٌجب أن ٌباع النفط بسعر 

نة ناضبة، لهذا فإن بٌعه بكمٌات كبٌرة وبؤسعار زهٌدة هو النفط مادة ثمٌفالبدٌل. 

جرٌمة بحك األجٌال المادمة، واألجٌال الحالٌة أٌضاً. ٌجب أن تكون سٌاسة بٌع 

 النفط هو سحب الفابض من السوق، لٌرتفع السعر، إذ لٌس هنان بدٌل أرخص منه.

ً للنفط التملٌدي، بل إ نه ٌدعمه إن النفط الصخري ال ٌشكل بدٌالً رخٌصا

% من متطلبات 6سعرٌاً. كما إن إمكانٌات إنتاج النفط الصخري ال تمثل أكثر من 

% فً المستمبل ولكن بكلؾ 10النفط العالمٌة فً الولت الحاضر، ولد تصل إلى 

 إنتاج عالٌة مما ٌساعد فً بماء سعر النفط عالٌاً.

النفط المباع إن السٌاسة التً تمول بالحصول على عابد أكثر بزٌادة كمٌات 

وانتشار أسواله بؽض النظر عن سعر البٌع، هً سٌاسة خاطبة وخطرة، وتإدي إلى 

 .هرااسعفً خفض أكثر ٌإدي الى المزاحمة بٌن المنتجٌن أنفسهم، مما 

كما وإن من ٌعتمد أن باستطاعته المضاء على ظاهرة النفط الصخري، والتً 

لتً سبك أن تحدثنا عنها، هو واهم. فً الوالٌات المتحدة لألسباب اخاصة هً حالة 

 2014فمد استمر إنتاجه بعد إؼراق السوق من لبل السعودٌة فً النصؾ الثانً من 

وأدى األمر إلى انخفاض األسعار. وزادت "التخمة" فً األسواق النفطٌة، ألن كل 

لطر منتج بدأ بضخ كمٌة أكبر من النفط، للحصول على عابدات مالٌة أكثر. وكلما 

أكثر "للحصول على عوابد مالٌة أكثر" ٌزاد الفابض/التخمة وتنخفض ٌضخ 

 األسعار أكثر.

إن النفط الصخري فً الوالٌات المتحدة لم ٌستمر فمط وإنما ازداد إنتاجه فً 

، ولد تتولؾ الزٌادات 2016مع احتمالٌة وجود زٌادة أخرى له فً  2015و 2014

ر الحاد. ولكن حالما تحدث زٌادة فً باستمرار هبوط األسعا 2017فً اإلنتاج سنة 

( دوالر فما فوق، سٌرجع النفط الصخري إلى السوق وبموة 70أسعار النفط إلى )
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خالل أسابٌع ال تتجاوز الثالثة شهور من ارتفاع األسعار. لهذا ال ٌمكن المضاء علٌه 

، إال إذا لررت الدول المنتجة أن تحطم نفسها بنفسها وذلن –كما ٌعتمد البعض–

باالستمرار فً إؼراق السوق وتخفٌض األسعار لمدة طوٌلة حتى ٌحدث "التوازن 

هدم بنٌتها االلتصادٌة واالجتماعٌة!!، وهو ما تأي بعد أن ت… بعد سنوات طوٌلة"

ٌحدث اآلن لبعض الدول ضعٌفة االلتصاد، لٌس بإرادتها وإنما ؼصباً عنها، كما هو 

لوحده إلزالة الفابض من األسواق الحال فً العراق، حٌث ال ٌستطٌع العمل 

 األمر الذي سٌإدي إلى عوالب اجتماعٌة وخٌمة!!. ،العالمٌة

 "التخمة" هً السبب فً انهٌار األسعار، ما العمل؟ -3

توجد فً الولت الحاضر "تخمة" فً األسواق النفطٌة تزٌد للٌالً عن أربعة 

سواق العالمٌة، ٌزٌد ملٌون برمٌل ٌومٌاً. أي إن المعروض من النفط الخام فً األ

( ملٌون برمٌالً ٌومٌاً بكمٌة تصل إلى 95عن الطلب العالمً الممدر حالٌاً بحوالً )

 نخفض. وتستمر هذه "التخمة" لت2016و 2015( ملٌون برمٌل لسنتً 4,250–4)

ً فً 0,650إلى ما ٌمارب ) فً  التحسنلكً ٌبدأ  2020( ملٌون برمٌل ٌومٌا

 األسعار.

لى ذلن الولت كً تتحسن األسعار، أم نضخ المزٌد لكً ولكن هل ننتظر إ

نرفع من العوابد المالٌة، وبالتالً تزاد "التخمة" أو تستمر مدة أطول، وتنخفض 

 األسعار أكثر؟!.

لمد صرح مندوب الكوٌت فً أوبن فً أواسط أٌلول الماضً
(57)

، وفهم منه 

"إن سوق النفط  أن أوبن لٌست على وشن تخفٌض إنتاجها بشكل طارئ إذ لال:

ستصحح نفسها بنفسها، وإن المطلوب هو الصبر"!!. وانخفضت األسعار أكثر. هل 

تصحح األسعار من تلماء نفسها، وهذا األمر لن تلكً أكثر نرٌد االنتظار و"الصبر" 

ٌكون العراق لد ؼرق بمشاكل التصادٌة اجتماعٌة ال عندها ، 2020–2019ٌتم لبل 

 نهاٌة لها.
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سه، أي فً أواسط أٌلول، وهً ذكرى تؤسٌس أوبن فً بؽداد وفً الولت نف

، أعلنت فنزوٌال على لسان ربٌسها أنها ترٌد اجتماعاً طارباً ألوبن 1960فً أٌلول 

تخفٌض إتخاذ لرارات بومنتجٌن من خارجها لولؾ هبوط األسعار، مما ٌعنً 

تواصلة اإلنتاج. وأعلن الربٌس الفنزوٌلً نٌكوالس مادورو عن بدء معركة م

بالتعاون مع منظمة أوبن، ومن دول مصدرة من خارجها، لتحمٌك االستمرار فً 

أسواق النفط، مجدداً دعوته لعمد اجتماع لرإساء المنظمة. ولال فً كلمة له فً 

( لتؤسٌس أوبن: "نعلن بدء معركة 55كاركاس خالل فعالٌة ألٌمت فً الذكرى الـ)

من أجل تحالؾ جدٌد ضروري لاللتصاد متواصلة من أجل تحسٌن أسعار النفط، و

ً إلى أن "الوضع الحالً فً أسعار النفط ٌضر بااللتصاد  العالمً واإلنسانً". الفتا

العالمً واستثمارات العالم"، ودعا إلى فرض لٌود على زٌادة اإلنتاج، وإلى عمد 

مإتمر لمة ألوبن ومن ؼٌر األعضاء أٌضاً". كذلن أعلنت روسٌا: "أنها مستعدة 

لنظر فً تخفٌض اإلنتاج لحد تحسٌن األسعار"ل
(57)

. 

من التوسع فً  2012أما بالنسبة للعراق فإننً كنت لد حذرت وبشدة فً 

لوصول إلى إمكانٌة إنتاجٌة تصل إلى بادورة التراخٌص إستهدفته اإلنتاج إلى ما 

(13 ً ( ملٌون برمٌل ٌومٌا
(56)

اوٌة . مإكداً إن محاولة الوصول إلى طالة إنتاجٌة مس

محلها، سٌإدي إلى إؼراق السوق بواسطة العراق الحلول للسعودٌة، أو محاولة 

مع السعودٌة وتكون النتٌجة تخفٌض هابل فً أسعار النفط. بالتنافس لوحده، أو 

( ملٌون برمٌل ٌومٌاً فً 33,2مذكراً أن فً خطط منظمة أوبن الوصول إلى إنتاج )

ً فً ( ملٌون برم29,3ٌممارنة بكمٌة ) 2020 وفك تمارٌر أوبن فً  2010ل ٌومٌا

( ملٌون 3,9، والبالػ )2020–2010ذلن الحٌن. ولو أعطت أوبن جمٌع الفرق بٌن 

( ملٌون برمٌل ٌومٌاً )وهو أمر لن توافك 6,2إلى العراق، ألصبحت حصة العراق )

لوصلت حصة العراق اإلنتاجٌة إلى نصؾ ما مخطط وعلٌه أوبن فً كل األحوال(، 

لبل وزارة النفط العرالٌة حٌنذان. لذا طلبت تخفٌض الخطط اإلنتاجٌة، له من 

للحفاظ على أسعار النفط، واألهم تملٌل االستثمارات فً هذا المطاع، إذ باستمرار 
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( مالٌٌن برمٌل 6زٌادتها سٌتعرض العراق إلى دٌون كبٌرة، وطالة فابضة تعادل )

ً العمل على تعدٌل الفمرة ً لدفع 12) ٌومٌاً. وطلبت أٌضا ( من العمود النفطٌة تجنبا

حوافز عن دفع مبالػ لنفط سوؾ ال ٌمكن تصدٌره
(56)

. 

، ٌعنً زٌادة –مثالً –( دوالر للبرمٌل 70إن ارتفاع سعر النفط العرالً إلى )

( دوالراً للبرمٌل، 80%(. أما لو زاد السعر إلى )75العوابد المالٌة النفطٌة بنسبة )

%(. لهذا نرى أن تملٌل إنتاج العراق 100بد المالٌة النفطٌة )فهذا ٌعنً زٌادة العوا

%(، ٌزٌد فً العابدات 15–10)مع دول أوبن والدول المصدرة األخرى(، بنسبة )

%(، والذي ٌعنً أن تخفٌض اإلنتاج لن ٌكون مضراً 100–75المالٌة بحوالً )

 وإنما أمراً مفٌداً جداً.

( ملٌون برمٌل ٌومٌاً، 31,5والً )إن إنتاج دول أوبن فً الولت الحاضر ح

( ملٌون برمٌل ٌومٌاً. وإذا دخلت 3,15% منه، ٌعنً تخفٌض )10وإن تخفٌض 

( ملٌون برمٌل ٌومٌاً، وإن 42روسٌا بهذا العمل، ٌكون اإلنتاج الكلً حوالً )

% منه ٌعنً رفع الفابض/التخمة الموجود فً السوق النفطً العالمً 10تخفٌض 

 ( ملٌون برمٌل ٌومٌاً من هذا السوق.4,2سحب حوالً ) حالٌاً، حٌث سٌتم

نرى أن فً الظروؾ االلتصادٌة الحالٌة التً تمر بها السعودٌة، والتً سبك 

أن تحدثنا عنها فً سٌاق هذه الدراسة، أن من الممكن أن تمبل السعودٌة بتخفٌض 

التً  إنتاجها من خالل االلناع والضؽوط علٌها، إضافة إلى الضؽوط الداخلٌة

تتعرض لها سٌاستها النفطٌة. وحتى لو لم تمبل السعودٌة الدخول فً "حرب زٌادة 

األسعار"، فمن الممكن للدول المصدرة األخرى مثل روسٌا وفنزوٌال وإٌران 

 ادٌر "معركة استرجاع أسعار النفط"، وأن بإمكانهتوالجزابر ونٌجٌرٌا والعراق أن 

دول الخلٌج المصدرة للنفط لدٌها اآلن مشاكل النجاح أٌضاً. خصوصاً أن عدداً من 

 مالٌة كثٌرة وعجز فً الموازنات بدرجات متفاوتة.



 173 

ونطرح اآلن السإال االفتراضً التالً: ماذا لو لررت الدول المذكورة 

( 70أعاله، )ما عدا السعودٌة(، رفضها أن تبٌع نفطها )مجتمعة( بؤلل من سعر )

 سٌحدث؟!.؟!، ماذا –مثالً –دوالراً للبرمٌل 

لمد الحظنا أن الخزٌن العالمً االستراتٌجً والتجاري وما موجود فً 

 ألصى النالالت النفطٌة ال ٌكفً االستهالن العالمً إال لمدة شهرٌن أو ثالثة فً 

( دوالر، 70االحتماالت. إن الدول الصناعٌة وؼٌرها لد تماوم شراء النفط بسعر )

ولكن لسماً من الفابض هو لدى الدول أعاله وتلجؤ إلى الفابض فً السوق النفطً. 

( دوالر. لد تستطٌع السعودٌة أن تزٌد ملٌون 70التً ترفض أن تبٌع بؤلل من )

برمٌالً ٌومٌاً. أما النفط الصخري فلن ٌمدر أن ٌزٌد اإلنتاج إال إذا ارتفعت األسعار. 

ٌرة جداً ال لذا سوؾ تستطٌع الدول المستهلكة الكبرى المماومة للشراء ولفترة لص

تتجاوز الشهر، وفً هذا األثناء ٌدخل المضاربون على خط الشراء و ترتفع 

 ( دوالراً للبرمٌل.70األسعار تدرٌجٌاً، وخالل أسابٌع للٌلة ٌرتفع السعر إلى )

إن هذا الطرح لٌس "ممامرة" او من باب التمنٌات، إذ إن من المإكد أن 

دوالر للبرمٌل، وهو سعر منخفض  (70تضطر الدول المستهلكة للشراء بسعر )

 أصالً، السٌما ونحن ممبلٌن على فصل الشتاء حٌث ٌزٌد االستهالن النفطً.

إننا نرى أن الهم األول واألخٌر للسٌد وزٌر النفط العرالً، هو العمل على 

زٌادة سعر النفط، ولٌس التوسع فً البٌع بسعر منخفض جداً. والظرؾ الحالً ٌعتبر 

موم بذلن. السٌما وإن دول أوبن )فنزوٌال وإٌران والجزابر ونٌجٌرٌا( مناسباً لكً ٌ

كانت لد لدمت مثل هذا الممترح فً العام الماضً ورفضته السعودٌة بحجة النفط 

لتعدٌل األسعار،  الساعٌة الصخري. أما الٌوم فإن روسٌا وفنزوٌال فً ممدمة الدول

ول لسنوات أخرى، لهذا سٌكون وكما إن فترة األسعار المنخفضة لد طالت، وستط

هنان تالحم كبٌر بٌن دول أوبن )مع شكون حول مولؾ السعودٌة( وروسٌا لتعدٌل 

 األسعار.
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من المهم جداً أن ٌمتنع السٌدان ربٌس الوزراء ووزٌر النفط بإمكانٌة 

الوصول إلى نتابج إٌجابٌة فً تحسٌن األسعار. وعند ذان ستكون أمام وزٌر النفط 

شالة فً إلناع االخرٌن، وسٌكون علٌه السفر مراراً إلى روسٌا مهام جمة و

وفنزوٌال وإٌران، وإلى السعودٌة كذلن، إللناعهم بذلن، إذ إن العوابد المالٌة، 

ستتجاوز التخفٌض فً اإلنتاج بمرات عدٌدة. وأن الضؽط ٌجب أن ٌسٌر باتجاه 

 ذه الؽمة.اجتماع لدول أوبن، بحضور روسٌا، وعلى مستوى الممة لرفع ه

إن سعً العراق الجاد ٌجب أن ٌتم اآلن وبصورة مستمرة إلى أن ٌتحمك 

( سنة. 55نجاح المهمة، وأن ٌعٌد دوره عند تؤسٌس منظمة أوبن فً بؽداد لبل )

وعلى العراق أن ال ٌتخوؾ من تملٌل إنتاجه )بمعٌة الدول المصدرة األخرى(، ألن 

ٌستلمه العراق اآلن  ما أكٌدة ال تمبل الشن، العوابد المالٌة ستتجاوز دابماً، وبصورة

من عوابد مالٌة، على الرؼم من تخفٌض إنتاجه. ولد ٌستطٌع العراق إلناع الدول 

المصدرة األخرى أن تكون نسبة تخفٌضه ألل من اآلخرٌن، لظروفه الماسٌة الحالٌة، 

 فً مواجهة داعش واإلرهاب العالمً.
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 ٌٙٛاِؼاٌّقبدس ٚا

 "٬ٓكظخص كٍٞ ىٍحٓش حُؤخثَ ٝحُٜيٍ ك٢ هطخع حُطخهش" -1

 .18/6/2015كئحى هخْٓ ح٤ٓ٧َ. 

 )٢ٛٝ حُيٍحٓش حُؼخ٤ٗش ٖٓ ٌٛح حٌُظخد(

 ٣ُِِٔي ٖٓ ح٬١٫ع، ٣َحؿغ ًظخد: -2

"حُذذي٫ٍٝ: ىٍٝٙ ٝطذذؤػ٤َٙ كذذ٢ أٓذذؼخٍ حُذذٌٛذ ٝحُذذ٘ل٢ ٝحُؼٔذذ٬ص ح٧هذذذَٟ، ٝىٍٝ 

كذذ٢ حُلٜذذَ حُٔٔذذ٠ٔ: "أٓذذؼخٍ حُذذ٘ل٢ ٝػ٬هظٜذذخ  حُؼذذَحم حُٔوزذذَ كذذ٢ طٔذذؼ٤َ حُذذ٘ل٢".

 .349-294رخُي٫ٍٝ ٝحٌُٛذ". ك٢ حُٜللخص 

 .2014كئحى هخْٓ ح٤ٓ٧َ. أ٣ٍِٞ 

 ًظخد: "حُطخهش حُظلي١ ح٧ًزَ ٌُٜح حُوَٕ" -3

 .2005كئحى هخْٓ ح٤ٓ٧َ. أ٣ٍِٞ 
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"، ٓ٘ظٔذش International Energy Agency IEAإ "ًٝخُذش حُطخهذش حُي٤ُٝذش  -4

ُِذ٘ل٢ كذ٢ ػذخّ  "حُٜذيٓش ح٧ُٝذ٠"ٝٓوَٛذخ رذخ٣ٍْ، ًُٝذي رؼذي  ٢1974 طؤٓٔض ك

. ُٝوذذي طذذْ طؤٓذذ٤ْ ٛذذٌٙ حُٔ٘ظٔذذش ٧ؿذذَحٝ ٓظخرؼذذش ه٠ذذخ٣خ حُذذ٘ل٢ ٝحُطخهذذش 1973

ًٝٔٔظ٘خٍ ك٢ ٌٛٙ حُٔٔخثَ ٧ػ٠خثٜخ، ٝطظؼخٕٝ ٓغ ٓ٘ظٔخص حُطخهش حُؼخ٤ُٔش ٝٓذغ 

ٖ ط٘ظذ٤ْ ىٍٝ ؿ٤َ أػ٠خء ك٤ٜخ ٓؼَ ح٤ُٜٖ ٝحُٜ٘ي ٤ٍٓٝٝخ. ٢ٛٝ ك٢ ح٧ٛذَ ٟذٔ

 Organization for Economic and"ٓئٓٔش حُظؼخٕٝ ح٫هظٜذخى١ ٝحُظ٤ٔ٘ذش 

Development OECD." 

، 2014( ىُٝذذش، ًٔذذخ كذذ٢ ٓذذ٘ش 29) ٣IEAزِذذؾ ػذذيى حُذذيٍٝ ح٧ػ٠ذذخء ٓ٘ظٔذذش 

ٝط٘ذذَٔ حُذذيٍٝ حُٜذذ٘خػ٤ش حُـَر٤ذذش رخ٧ٓذذخّ، ٝطظ٠ذذٖٔ حُذذيٍٝ حُظخ٤ُذذش: "أٓذذظَح٤ُخ، 

آذذظ٤ٗٞخ، كِ٘٘ذذذيح، كَٗٔذذخ، أُٔخ٤ٗذذخ، ح٤ُٞٗذذذخٕ،  حُ٘ٔٔذذخ، رِـ٤ٌذذخ، حُـ٤ذذذي، حُذذي٣٘ٔخٍى،

ٛ٘ـخ٣ٍذذذخ، ا٣َُ٘ذذذيح، ا٣طخ٤ُذذذخ، ح٤ُخرذذذخٕ، ٣ًٍٞذذذخ حُـ٘ٞر٤ذذذش، ًُٞٔذذذٔزٍٞؽ، ُٛٞ٘ذذذيح، 

٤ُُٗٞ٘يح، ح٣َُٝ٘ؾ، رُٞ٘يح، حُزَطـخٍ، ٓذِٞك٤٘٤خ، أٓذزخ٤ٗخ، حُٔذ٣ٞي، ٣ٞٓٔذَح، ط٤ًَذخ، 

 حٌُِٔٔش حُٔظليس، ح٣٫ُٞخص حُٔظليس ح٤ًَ٤ٓ٧ش".

"، طؤٓذْ كذ٢ طٔذُٞ World Energy Council WECُؼخ٢ُٔ "ٓـِْ حُطخهش ح -5

، ٝٓوذذَٙ ُ٘ذذيٕ، ٣ٜذذظْ ر٘ذذئٕٝ حُطخهذذش. ُٝذذيٟ حُٔـِذذْ كذذ٢ حُٞهذذض حُلخٟذذَ 1924

ٓ٘ظٔذش ًؤػ٠ذخء  (3000( ىُٝذش، طٔؼذَ ٓذخ ٣وذخٍد )90أػ٠خء ُـخٕ ك٢ كذٞح٢ُ )

ر٠ْٜٔ٘ كٌٞٓخص )ٜٝٓ٘خ حُؼذَحم(، ٝٓٔؼِذ٢ ٛذ٘خػخص حُطخهذش، ٝٓئٓٔذخص رلؼ٤ذش 

ػَٔ ٓـِْ حُطخهش ٣َ٘ٔ ؿ٤ٔغ ٓذخ ٣ظؼِذن رٜٔذخىٍ ٝطٌُ٘ٞٞؿ٤ذخص  ٝحٓظ٘خ٣ٍش. إ

 حُطخهش.

 ٣World Energy Congressوّٞ حُٔـِْ رؼوي ٓئطَٔحص ػخ٤ُٔذش ُِطخهذش 

ًَ ػ٬ع ٓ٘ٞحص، ٝطؼظزَ ٖٓ أْٛ حُٔئطَٔحص ٝحُزلٞع حُظ٢ طظؼِن رخُطخهذش. ًذٌُي 

 ٣ٜيٍ رلٞػخً ٍٝٓ٘٘ٞحص ٜٓٔش ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ.
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، 1924ٓوظِذذق ٓذذيٕ حُؼذذخُْ، أُٜٝذذخ كذذ٢ ُ٘ذذيٕ كذذ٢  ( ٓذذئطَٔحً كذذ22٢ػوذذي )

. ًٔذذخ طؼوذذي ٓذذٌَطخ٣ٍظٚ ٓذذئطَٔحص ٓذذ٣ٞ٘ش 2013كذذ٢  Dueguٝح٧ه٤ذذَ كذذ٢ ى٣ذذخؿٞ 

 .2015آهَٛخ ك٢ أى٣ْ أرخرخ ك٢ ط٣َٖ٘ ح٧ٍٝ 

( أػذ٬ٙ، ًُٝذي 2ٓزن إٔ طليػ٘خ ػٖ حُٟٔٞذٞع ربٓذٜخد كذ٢ ًظخر٘ذخ كذ٢ حُٜٔذيٍ ) -6

ٝٗوذٚ حُٞهذٞى ُذيٟ أُٔخ٤ٗذخ. حُلٜذَ ح٧ٍٝ ػ٘ي حُلي٣غ ػٖ حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش 

 (.41-15ٖٓ حٌُظخد ٛللش )

 ُوي حػظٔيص ك٢ ًظخرش ٌٛح حُؤْ، ٝحُلَٜ ح٧ٍٝ رٔـِٔٚ، ػ٠ِ حُٜٔخىٍ حُظخ٤ُش: -7

"، طذخ٤ُق The Shale Oil Boom: A US Phenomenonأ. ىٍحٓذش: "-7

، 2012كذذ٢ ك٣ِذذَحٕ  . ٛذذيٍص٤ُLeonardo Maugeriٞٗذذخٍىٝ ٓذذخ١َ٤ًٝ 

 Harvard Kennedy School-Belfer Centre for Scienceػذٖ: "

and International Affair." 

ٝطؼظزذذَ ٓيٍٓذذش ٛذذخٍكَى ؿذذِءحً ٓذذٖ ؿخٓؼذذش ٛذذخٍكَى. ٣ٝوذذٍٞ حٌُخطذذذ إٔ 

آٍحءٙ كذذ٢ حُيٍحٓذذش طٔؼِذذٚ ٛذذٞ، ٫ٝ طؼ٘ذذ٢ أٜٗذذخ ٓظز٘ذذخس ٓذذٖ ؿخٓؼذذش ٛذذخٍكَى أٝ 

 ٓيٍٓش ٛخٍكَى ٤ً٘ي١.

ح٣٩طخ٤ُذذش، ك٤ذذغ ًذذخٕ  ٢ENI ًٝذذخٕ حٌُخطذذذ حُٔذذي٣َ ح٧ػِذذ٠ ُ٘ذذًَش ا٣٘ذذ

٣٘ذذـَ ٜٓ٘ذذذ ٗخثذذذ حُذذَث٤ْ ُ٘ذذًَش ا٣٘ذذ٢ ُ٘ذذئٕٝ حُظطذذ٣َٞ ٝح٩ٓذذظَحط٤ـ٤خص 

-2010(، ٍٝثذذ٤ْ كذذذَع حُزظ٤ٔ٤ًَٝخ٣ٝذذخص كذذذ٢ ٗذذًَش ا٣٘ذذذ٢ )2000-2010)

. ُوذي أٛذيٍ أٍرؼذش ًظذذ ػذٖ حُذ٘ل٢ 31/8/2011(، ٝطَى حُ٘ذًَش كذ٢ 2011

يحً. ًٝذخٕ ٓلخٟذَحً ٝحُطخهش ٝحُزيحثَ، ٝكِٜض ؿ٤ٔؼٜخ ػ٠ِ طو٤٤ٔذخص ػخ٤ُذش ؿذ

 MIT (2009-2010.)ُحثَحً ك٢ حُٔؼٜي حُؼ٢ِٔ ح٢ًَ٤ٓ٧ حٍُٜٔ٘ٞ 

د. ًظخد: "ٓٔظوزَ حُزظٍَٝ حُؼَر٢ ك٢ ًخ٣ُ٘ٞ حُؼُٞٔش". طذؤ٤ُق: ى. ػزذي حُلذ٢ -7

 .2014ُُّٞ. ٛيٍ ك٢ 
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ُٝوي َٗ٘ حُيًظٍٞ ُُذّٞ، حُلٜذَ حُلذخى١ ػ٘ذَ ٓذٖ ٛذٌح حٌُظذخد، ٝحُذ١ٌ 

ش ًزَٟ، ٣ُخىس ح٩ٗظذخؽ ح٤ٓ٧ًَذ٢، ٝٓٔذظوزَ ًخٕ ٣لَٔ ػ٘ٞحٕ: "ٟـش اػ٤ٓ٬

حُ٘ل٢ حُؼَر٢"، ٝرظَٜف ه٤ِذَ آهذٌحً حُظذَف حُلذخ٢ُ ر٘ظذَ ح٫ػظزذخٍ، ٝٗ٘ذَٙ 

، طلذذض ػ٘ذذٞحٕ: "ٓذذخ 6/9/2015كذذ٢ ٛذذل٤لش "ٍأ١ ح٤ُذذّٞ" ح٩ٌُظ٤َٗٝذذش كذذ٢ 

 …".% ٖٓ حٓظ٬ًٜٜخ ٖٓ حُ٘ل40٢ُحُض أ٤ًَٓخ طٔظٍٞى 

 خ٣ٖٝ حُظخ٤ُش:، طلض حُؼWikipedia٘ؽ. ٓٞٓٞػش ٤ًٝز٤ي٣خ -7

- Tight Oil. 

- Hydraulic Fracturing/ Hydro fracking. 

- Oil Shale/ Shale Oil. 

- Unconventional oil 

 ى. أٍٝحم رظ٤َُٝش. طؤ٤ُق: ُٜذ ػطخ ػزي حُٞٛخد.-7

 .2015ًظخد َٗ٘ ًلِوخص ك٢ ٛل٤لش: "حُٜزخف حُـي٣ي"، ك٢ آد 

 Technical Recoverable Shale Oil & Shale Gasٛذذذـ. -7

Resources: An Assessment of 137 Shale Formation in 41 

Countries Outside the United State. 

EIA US Energy Information Administration. June. 2013. 

7-" .ٝShale Oil is no thread to oil production ٝٛذ٢ ٓوخُذش رخُِـذش ،"

" ح٩ٓخٍحط٤ش، ر٘ٔوظٜخ ح٣ِ٤ٌِٗ٩ذش ح٣ِ٤ٌِٗ٩ش ٛيٍص ك٢ ٛل٤لش "أهزخٍ حُو٤ِؾ

"Gulf News 10/2/2013". ٌُخطزٜخ: ٓؼي ح كظل٢، ك٢. 

ًٝخٕ حٌُخطذ ٍث٤ْ حُٔئٓٔذش حُؼخٓذش ُِٜٔذخك٢ حُؼَحه٤ذش، ٍٝثذ٤ْ ىحثذَس 

 ىٍحٓخص حُطخهش ك٢ ٌَٓطخ٣ٍش ٓ٘ظٔش أٝري ك٢ ك٤٘خ.
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7- " .ُ"U.S. domination of oil market a pipe dream ٝٛذ٢ ٓوخُذش ،

ُِـذذش ح٣ِ٤ٌِٗ٩ذذش ٛذذيٍص كذذ٢ ٛذذل٤لش "أهزذذخٍ حُوِذذ٤ؾ" ح٩ٓخٍحط٤ذذش، ر٘ٔذذوظٜخ رخ

 .2/2/2014". ٌُخطزٜخ: ٓؼي ح كظل٢، ك٢ Gulf Newsح٣ِ٤ٌِٗ٩ش "

"، ٝٛذ٢ Too much of bluster building up over shale oilف. "-7

ٓوخُذذذش رخُِـذذذش ح٣ِ٤ٌِٗ٩ذذذش ٛذذذيٍص كذذذ٢ ٛذذذل٤لش "أهزذذذخٍ حُوِذذذ٤ؾ" ح٩ٓخٍحط٤ذذذش، 

". ٌُخطزٜذذذذذخ: ٓذذذذذؼي ح كظلذذذذذ٢، كذذذذذ٢ Gulf Newsخ ح٣ِ٤ٌِٗ٩ذذذذذش "ر٘ٔذذذذوظٜ

26/5/2013. 

7-" .١Is sale oil losing its luster? ٝٛذذ٢ ٓوخُذذش رخُِـذذش ح٣ِ٤ٌِٗ٩ذذش ،"

 Gulfٛيٍص ك٢ ٛل٤لش "أهزذخٍ حُوِذ٤ؾ" ح٩ٓخٍحط٤ذش، ر٘ٔذوظٜخ ح٣ِ٤ٌِٗ٩ذش "

News 3/3/2013". ٌُخطزٜخ: ٓؼي ح كظل٢، ك٢. 

7-" .١Oil prices close on the ripping point ٝٛذذ٢ ٓوخُذذش رخُِـذذش ،"

ح٣ِ٤ٌِٗ٩ش ٛيٍص ك٢ ٛل٤لش "أهزخٍ حُو٤ِؾ" ح٩ٓخٍحط٤ش، ر٘ٔوظٜخ ح٣ِ٤ٌِٗ٩ذش 

"Gulf News 4/10/2015". ٌُخطزٜخ: ٓؼي ح كظل٢، ك٢. 

 U.S Oil production growth in 2014 was largest in more"ى. -7

than 100 years". 

U.S Energy information Administration EIA 30/3/2015. 

7- .ٍ"Increases in U.S crude oil production are 

predominantly, light, sweet crude". 

 U.S Crude Oil"رؼ٘ذذٞحٕ:  EIAحػظٔذذخىحً ػِذذ٠ طو٣َذذَ ٛذذخىٍ ػذذٖ 

Producing to 2025". 

U.S Energy Information Administration EIA 4/6/2015. 
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7- .ّ"Increasing domestic production of crude oil reduces net 

petroleum imports". 

U.S Energy Information Administration EIA 21/4/2015. 

7- .ٕ"New Eagle Ford Wells continue to show higher 

production". 

EIA 29/9/2014. 

8- "International Energy Agency IEA" 

- "Oil Market Report". 12/8/2015. 

- "Oil Market Report". 11/9/2015. 

9-  

- "Opec Monthly Oil Market Report". 11/8/2015. 

- "Opec Monthly Oil Market Report". 14/9/2015. 

 OPEC: Organization of the"أٝرذي: "ٓ٘ظٔذش حُذيٍٝ حُٜٔذيٍس ُِذ٘ل٢  -10

Petroleum Exporting Countries"1960ؤٓٔذذض رزـذيحى كذذ٢ أ٣ِذذٍٞ . ط ،

اػَ حٗولخٝ أٓؼخٍ حُ٘ل٢ ك٢ ك٤٘ٚ. ًٝخٗض طظذؤُق ػ٘ذي طؤ٤ٓٔذٜخ ٓذٖ هٔذْ ىٍٝ 

أػ٠ذذخء كوذذ٢، ٝٛذذ٢: حُؼذذَحم، ٝا٣ذذَحٕ، ٝح٣ٌُٞذذض، ٝحُٔذذؼٞى٣ش، ٝك٘ذذ٬٣ِٝ، ٝٛذذْ 

 ح٧ػ٠خء حُٔئ٤ٖٔٓ.

، 1961ٝىهِذذض ىٍٝ ٜٓذذيٍس أهذذَٟ اُذذ٠ ٛذذٌٙ حُٔ٘ظٔذذش، ٝٛذذ٢: هطذذَ كذذ٢ 

، حُـِحثذَ 1967، ح٩ٓذخٍحص حُؼَر٤ذش كذ٢ ٤1962ذخ كذ٢ ، ٤ُز1962اٗي٤ٔ٤ٗٝخ كذ٢ 

، 1975، حُـذذخرٕٞ كذذ٢ 1973، ح٩ًذذٞحىٍٝ كذذ٢ 1971، ٤ٗـ٣َ٤ذذخ كذذ٢ 1967كذذ٢ 

 ىُٝش. 14. كؤٛزق ػيى أػ٠خثٜخ 2007أٗـ٫ٞ ك٢ 
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اُذذ٠ ط٘ذذ٣َٖ ح٧ٍٝ  1992ؿٔذذيص ح٩ًذذٞحىٍٝ ػ٠ذذ٣ٞظٜخ كذذ٢ ًذذخٕٗٞ ح٧ٍٝ 

. ًذٌُي 1995ػ٣ٞ٠ظٜخ ك٢ ، اً ٍؿؼض ا٠ُ حُٔ٘ظٔش. ر٤٘ٔخ أٜٗض حُـخرٕٞ 2007

، ٝأػِ٘ذذذذض ٓذذذذٌَطخ٣ٍش أٝرذذذذي كذذذذ٢ 1995ؿٔذذذذيص اٗي٤ٗٝٔذذذذ٤خ ػ٠ذذذذ٣ٞظٜخ كذذذذ٢ 

 إٔ اٗي٤ٔ٤ٗٝخ هيٓض ١ِزخً َُِؿٞع ا٠ُ حُٔ٘ظٔش. 8/9/2015

11- "Don't set stock by the latest oil forcasts ٝٛذ٢ ٓوخُذذش رخُِـذذش ،"

خ ح٣ِ٤ٌِٗ٩ذش ح٣ِ٤ٌِٗ٩ش ٛيٍص ك٢ ٛذل٤لش "أهزذخٍ حُوِذ٤ؾ" ح٩ٓخٍحط٤ذش، ر٘ٔذوظٜ

"Gulf News 30/8/2015". ٌُخطزٜخ: ٓؼي ح كظل٢، ك٢. 

12- "Saudi Arabia's soaring domestic energy consumption ٝٛذ٢ ،"

ٓوخُش رخُِـش ح٣ِ٤ٌِٗ٩ش ٛيٍص ك٢ ٛل٤لش "أهزخٍ حُو٤ِؾ" ح٩ٓخٍحط٤ذش، ر٘ٔذوظٜخ 

 .2/8/2015". ٌُخطزٜخ: ٓؼي ح كظل٢، ك٢ Gulf Newsح٣ِ٤ٌِٗ٩ش "

"حُٔذذؼٞى٣ش طظَحؿذذغ ٝطوذذٍَ هلذذٞ اٗظخؿٜذذخ حُ٘لطذذ٢ أٍٝ أ٣ِذذٍٞ كذذ٢ ٓلخُٝذذش َُكذذغ  -13

 .29/7/2015أٓؼخٍ حُ٘ل٢". ٛل٤لش "ٍأ١ ح٤ُّٞ" حُِ٘ي٤ٗش ح٩ٌُظ٤َٗٝش. ك٢ 

( ٤ِٓخٍ ى٫ٍٝ". ٛذل٤لش "ح٧هزذخٍ" حُِز٘خ٤ٗذش. كذ٢ 80( ًْ رـ)950"ه٘خس ِٓٔخٕ: ) -14

7/9/2015 

ْ ٣ٜذذَ اُذذ٠ ٓوذذِٕٝ ٗلطذذ٢ طلذذض ح٧ٍٝ ٛذذٞ كذذ٢ "أًزذذَ ٓ٘زذذغ ٗلذذ٢ كذذ٢ حُؼذذخُ -15

. ٝأػ٤ذي ٗ٘ذَٛخ 2013ٌٓخ١ ٤ُٗٞ ػَر٤ش، ك٢ ًخٕٗٞ حُؼذخ٢ٗ  -ح٤ُٖٔ". ٣ٖٔ رَّ

 .2015رؼي كَد حُٔؼٞى٣ش ػ٠ِ ح٤ُٖٔ ك٢ أٝحهَ طُٔٞ 

http: // yemen-press.com/mobile/news16767.html 

٢ ٛذذل٤لش "أ١ٔذذخع آٍ ٓذذؼٞى: حُٔذذ٤طَس ػِذذ٠ ٗلذذ٢ حُذذ٤ٖٔ"، ٓوخُذذش ٗ٘ذذَص كذذ  -16

 .7/9/2015"ح٧هزخٍ" حُِز٘خ٤ٗش، ٌُخطزٜخ: ُؤخٕ ػزي ح، ك٢ 
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"ح٩ٗلذذخم حُؼٔذذ١ٌَ ُِٔذذؼٞى٣ش". حُـذذي رذذَّ: حػظٔذذخىحً ػِذذ٠ طو٣َذذَ حُٔؼٜذذي حُذذي٢ُٝ  -17

 .٧13/4/2015رلخع ح٬ُّٔ ك٢ ٓظًُْٜٞٞ. 

" ػٔذذٖ حُذذيٍٝ حُذذٞظ٤ل٢ ٥ٍ ٓذذؼٞى: اكذذ٬ّ حٌُِٔٔذذش". ٓوخُذذش ٗ٘ذذَص كذذ٢ ٛذذل٤لش  -18

 .6/10/2015خٍ" حُِز٘خ٤ٗش، ٌُخطزٜخ: كَحّ أرٞ ِٜٓق، ك٢ "ح٧هز

 أ. "ًٝخُش ٓظخٗيٍى أٗي رٍُٞ طولٞ حُظ٤ٜ٘ق ح٩ثظٔخ٢ٗ ُِٔؼٞى٣ش"-18

BBC  31/10/2015حُؼَر٤ش ك٢ 

 د. "حُٔؼٞى٣ش: هَحٍ هلٞ حُظ٤ٜ٘ق ح٩ثظٔخ٢ٗ ؿ٤َ ٓزٍَ"-18

BBC  1/11/2015حُؼَر٤ش ك٢ 

خص ىٍٝ حُوِذذ٤ؾ ٓذذ٤ظـخُٝ ط٤َُذذٕٞ ى٫ٍٝ "ٛذذ٘يٝم حُ٘وذذي حُذذي٢ُٝ: ػـذذِ ٤ِٓح٤ٗذذ -19

 ه٬ٍ هْٔ ٓ٘ٞحص رٔزذ حٗولخٝ أٓؼخٍ حُ٘ل٢".

 .21/10/2015ر٢ ر٢ ٢ٓ حُؼَر٤ش ك٢ 

"ًٞٓذذَص ٍٓذذٍٞ ٣طخُذذذ ػٔذذخٍ حُلٌذذ٤ْ رخ٠ُذذـ٢ ػِذذ٠ رـذذيحى ٩ٍٓذذخٍ ٤ِٓح٤ٗذذش  -20

 ٍٝٝحطذ ح٩ه٤ِْ".

 .12/10/2015ٗلن ٤ُٗٞ ك٢ 

 ، أ٫ طٌل٢ َُٝحطذ ًَىٓظخٕ؟""ػ٬ػش أٍرخع حٓظ٬ٜى آَحث٤َ ٖٓ حُ٘ل٢ -21

 .14/10/2015ٛخثذ ه٤َِ. 

( أُذذق ر٤َٓذذَ 700"ًَىٓذذظخٕ طؼِذذٖ ػذذٖ ٝٛذذٍٞ ٛذذخىٍحطٜخ حُ٘لط٤ذذش ُلذذخؿِ ) -22

 ٤ٓٞ٣خً".

 .12/9/2015ٗلن ٤ُٗٞ ك٢ 

 "ًَىٓظخٕ طزيأ طٜي٣َ حُ٘ل٢ ٨ُٓٞحم حُي٤ُٝش ٓظلي٣ش رـيحى". -23

 .٣ٍٝ22/10/2012ظَُ ك٢ 
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ط٤َُذذٕٞ  43ًٍٞىٓذذظخٕ حُٔظَطزذذش ػِذذ٠ رـذذيحى طـذذخُٝص  "ٗخثزذذش ًَى٣ذذش: ٓٔذذظلوخص -24

 ى٣٘خٍ".

 .5/7/2015ٗلن ٤ُٗٞ ك٢ 

ًظخد: "حُـي٣ي كذ٢ ػوذٞى حُذ٘ل٢ ٝحُـذخُ حُٔٞهؼذش ٓذٖ هزذَ كٌٞٓذش اهِذ٤ْ ًَىٓذظخٕ  -25

 ٝح٤ُٔخٓش حُ٘لط٤ش ُ٪ه٤ِْ".

 .2013كئحى هخْٓ ح٤ٓ٧َ. ٛيٍ ك٢  ك٣َِحٕ 

ر٤ٖ كٌٞٓذش ح٩هِذ٤ْ ٝحُلٌٞٓذش ح٫طلخى٣ذش، ُٖٔ ٣َ٣ي إٔ ٣طِغ ػ٠ِ طلخ٤َٛ حُؼ٬هش  -26

( حُٔخرن، اً ٓخ ًًَطذٚ ٛ٘ذخ ػذٖ ٣25ٌٔ٘ٚ حَُؿٞع ا٠ُ حٌُظخد حُٔز٤ٖ ك٢ حُٜٔيٍ )

حُٟٔٞذذٞع ٛذذٞ ٓوظٜذذَ ؿذذيحً ُظلخٛذذ٤َ ًؼ٤ذذَس ٓٞؿذذٞىس كذذ٢ حٌُظذذخد ٝاُذذ٠ كظذذَس 

 .2013حُٔ٘ظٜق ٖٓ ٓ٘ش 

٤ٔذذذخً "ٛذذذٍٞح٢ٓ: رـذذذيحى ٓظٔذذذلذ ىػخٝحٛذذذخ ٟذذذي حُٔ٘ذذذظ٣َٖ ٝٓذذذظٌٕٞ ٗذذذ٣ٌَخً ٍث -27

 ٤ُِٔح٤ٗش حُؼَحم".

 22/12/2014ٗلن ٤ُٗٞ ك٢ 

( ٤ِٓخٍحص ى٫ٍٝ ٝػٖ ط٣ُٞذغ ٍٝحطذذ 3( ٗخك٘ش ٗل٢ رـ)42"ًَىٓظخٕ طؼِٖ ر٤غ ) -28

 حُٔٞظل٤ٖ".

 11/1/2015ٗلن ٤ُٗٞ ك٢ 

29- Monthly Export Report/ April 2015 

Annex C: Planned Oil Supply to Somo (Jan. 23d 

Agreement) 

 ٍ ػٖ ُٝحٍس حُٔٞحٍى حُطز٤ؼ٤ش ك٢ اه٤ِْ ًَىٓظخٕطو٣ََ ٛخى

 "ًِق ٤ًٔظٕٞ طٞهغ ػويحً ُز٤غ حُ٘ل٢ ك٢ اه٤ِْ ًَىٓظخٕ" -30
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 29/6/2015ٗلن ٤ُٗٞ ك٢ 

 "ٗل٢ ًَىٓظخٕ ٣ظَحؿغ ٝ)ر٢ ر٢( طِـ٢ ٗل٘ظ٤ٖ" -31

 24/6/2015ٗلن ٤ُٗٞ ك٢ 

32- "Genel Energy Annual report: 2014" 

Issued at 5
th

 March 2015 

33- 

( أُق ١ذٖ ٤ٓٞ٣ذخً 70( ٜٓلخس ؿ٤َ هخ٤ٗٞٗش ٓٔظِٜي )190"ٓ٘ظٔش ًَى٣ش: ) -

 ٖٓ حُوخّ ك٢ ًَىٓظخٕ"

 21/9/2015ٗلن ٤ُٗٞ ك٢ 

 ٜٓلخس ٗل٢ ك٢ ح٩ه٤ِْ" 164"كٌٞٓش ًَىٓظخٕ طـِن  -

، ٣ٝ٘ذذ٤َ اُذذ٠ هذذَحٍ ُٝحٍس حُؼذذَٝحص 19/9/2015أٍٓذذَ اُذذ٢ حُوزذذَ كذذ٢ 

 ٜٓلخس ٗلط٤ش. (164ربؿ٬م ) 15/9/2015حُطز٤ؼ٤ش حُٜخىٍس ك٢ 

34- "Basra, Kurdistan oil export to keep momentum" 

"Iraq Oil Report". Ben Lando 15.7.2015 

35- "Majority of Israeli oil imported from Kurdistan" 

"The Jursalem Post". 24.8.2015 

36- "Israel turn to Kurdistan for oil suplies" 

"The Financial Times". 24.8.2015 

 "اه٤ِْ ًَىٓظخٕ ٣ِٝى آَحث٤َ رؼ٬ػش أٍرخع آيحىحطٜخ حُ٘لط٤ش" -37

 24/8/2015ًٝخُش "ٝحم" ك٢ 

 ( أػ٬ٙ.36ٓؼظٔيس ػ٠ِ هزَ حُلخ٣٘خَٗ٘ طخ٣ِٔ ك٢ حُٜٔيٍ )
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38- "Court blocked KRG oil route to U.S as Export grows" 

"Iraq Oil Report. Ben Lando". 24.9.2015 

ًظخد: "كٌٞٓش اه٤ِْ ًَىٓظخٕ ٝهخٕٗٞ حُ٘ل٢ ٝحُـخُ". حُٜذخىٍ كذ٢ ًذخٕٗٞ حُؼذخ٢ٗ  -39

2008. 

 كئحى هخْٓ ح٤ٓ٧َ

 "أ٤ًَٓخ طظليع ػٖ ١َٗ ه٤خّ ًَىٓظخٕ رظٜي٣َ ٗلطٜخ ا٠ُ حُوخٍؽ" -40

 4/10/2015ٗلن ٤ُٗٞ ك٢ 

41- "Analysis: Kurdistan's export quest remain unfinished" 

Iraq Oil Report: 28.8.2014 

42- "U.S. Court takes on Iraq oil disputes" 

Iraq Oil Report: 9.1.2015 

43- "UPDATE: Baghdad to file new claims against KRG" 

Iraq Oil Report: 4.9.2014 

 "ًَىٓظخٕ طٌٔذ ىػٟٞ ك٢ أ٤ًَٓخ ر٘ؤٕ ر٤غ ٗلطٜخ ٖٓ ىٕٝ ٓٞحكوش رـيحى" -44

 23/9/2015ٗلن ٤ُٗٞ ك٢ 

 ، ٝرؤهَ ٖٓ ٜٗق ٓؼَٙ ػخ٤ُٔخً"2017ط٤ًَخ: ٓ٘٘ظ١َ حُـخُ ٖٓ حُؼَحم ك٢ " -45

 16/8/2015ٓظخرؼش ًٝخُش )أ٣ٖ( ك٢ 

46- "KRG Oil revenue entangled in presidency crisis" 

Iraq Oil Report: 18.8.2015 

47- "Pressure Mounts on Kurdistan's oil minister" 
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Iraq Oil Report: 6.10.2015 

48- "New details of KRG deals reveal latent risks" 

Iraq Oil Report: 29.10.2015 

49- "UPDATE: Iraq files for arbitration against Turkey, and 

Botas" 

Iraq Oil Report: 23.5.2014 

"ًَىٓظخٕ: ٝحٍىحص حُ٘ل٢ َُٜ٘ آد كخم ٓخ ٝػيٗخ رٚ ٝرِـض ٤ِٓخٍ ٜٝٗق ٤ِٓخٍ  -50

 ى٫ٍٝ"

 22/8/2015ٔظوِش ك٢ حُٔ

 ( ٤ِٓخٍ ى٫ٍٝ ه٬ٍ آد"1,5"ا٣َحىحص حُ٘ل٢ ك٢ ًَىٓظخٕ طظـخُٝ ) -51

 ٤َٗٓٞٓ23/8/2015ُٞ ك٢ 

 "حُٔخ٤ُش حٌَُىٓظخ٤ٗش ط٘ؤٟ ر٘لٜٔخ ػٖ طؤهَ َٛف ٍٝحطذ َٜٗ ك٣َِحٕ" -52

 22/8/2015ٗلن ٤ُٗٞ ك٢ 

٫ ٗؼذذن  ُذذٖ ٗٔذظَٔ ٓذذغ ٓذذٖ… رذخٍُح٢ٗ: ٫ ٣َٗذذي حُزوذذخء ٟذٖٔ حُؼذذَحم ٓذذَؿ٤ٖٔ" -53

 رْٜ"

 4/11/2015ٗلن ٤ُٗٞ ك٢ 

 رخٍُح٢ٗ: ح٩ه٤ِْ ُٖ ٣ؼٞى طلض ٤ٓطَس رـيحى ٗلط٤خً"" -54

 4/11/2015حُِٔٔش ك٢ 

55- "Export slump on bad weather, political problems" 

Iraq Oil Report: 2.11.2015 
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 .2012:ًظخد: :حُـي٣ي ك٢ حُو٤٠ش حُ٘لط٤ش حُؼَحه٤ش"، حُٜخىٍ ك٢ ٗزخ١  -56

ىٍحٓذذش "ٗظذذَس كذذ٢ ىٍٝحص حُظذذَحه٤ٚ  كذذئحى هخٓذذْ ح٤ٓ٧ذذَ. كذذ٢ حُلٜذذَ حُؼخُذذغ:

 (.294( ٝا٠ُ حُٜللش )187حُ٘لط٤ش ٝحُـخ٣ُش"، ك٢ حُٜللش )

 25/10/2010ٌٝٛٙ حُيٍحٓش حُؼخُؼش ًخٗض هي َٗ٘ص ك٢ 

 

 :"ك٬٣ِٝ٘ طؼِٖ ريء ٓؼًَش ىػْ أٓؼخٍ حُ٘ل٢" -57

15/9/2015 

 "حٓظَٔحٍ ٛز١ٞ أٓؼخٍ حُ٘ل٢" -

 18/9/2015هغ حُِٔٔش ك٢ ٓٞ

 ٤َ"ثح٩َٓ… :"ًَىٓظخٕ طِظق ػ٠ِ رـيحى رز٤غ حُ٘ل٢ -58

 19/11/2015ح٧هزخٍ حُِز٘خ٤ٗش 

 ىٍٝ" 10َٔ ػٞىس حُؼ٬هخص حُ٘لط٤ش حُوي٣ٔش ٓغ رـيحى ٝٗز٤غ ا٠ُ ظل٩ه٤ِْ: ٫ ٗ"ح

 18/11/2015ك٢  "أ٣ٖ"ٓٞهغ 

 "ًَىٓظخٕ طؼظَف رـ)ط٣َٜذ حُ٘ل٢ ا٠ُ آَحث٤َ( َٓحً"

 17/11/2015غ "حُٔؼِٞٓش" طَؿٔش ٓٞه

ؿ٤ٔغ حُٔٞحهغ أػ٬ٙ ٗوِض حُٔؼِٞٓذخص ػذٖ طو٣َذَ ٗوِظذٚ ًٝخُذش ٣ٍٝظذَُ ػذٖ  -

 ٓوخرِش ُٜخ ٓغ حُيًظٍٞ أٗظ٢ ٍٛٞح٢ٓ.

 :"هط١ٞ أٗخر٤ذ ُ٘وَ حُ٘ل٢ ٝحُـخُ ر٤ٖ اه٤ِْ ًَىٓظخٕ ٝؿ٤َحٕ" -59

 " ٝٛٞ ٓٞهغ ًَى١ ك٢ أٍر٤َ.basnewsٓٞهغ "رخ٤ُ٘ٓٞ 

 12/11/2015ك٢ 

( 25. ًٝذذٌُي حُٜٔذذيٍ )( أػذذ56ٙ٬كذذ٢ ٓويٓذذش حٌُظذذخد حُٔذذًٌٍٞ كذذ٢ حُٜٔذذيٍ ) : -60

 حُٔخرن.
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61- "Kurdistan oil reaches Baltic, targets Russian markets" 

Reuters: 18.11.2015 

 ٍكِش حُوخّ حَُٜٔد ا٠ُ آَحث٤َ"… ٗل٢ ىحػٖ… "رخُٞػخثن -62

 طلو٤ن ٛلل٢: ػؼٔخٕ حُٔوظخٍ ٝهخُي حُزَُٗـ٢ 

 21/11/2015هغ: "حُؼَر٢ حُـي٣ي". ٓٞ 

63- "Occidental plans Iraq exit" 

Iraq oil Report/ Ben Lando 

 10.11.2015 

 "ًًَٞى طِٞف رز٤غ حُ٘ل٢ ٓزخَٗس اًح ُْ طَٜف ٓٔظلوخص حُزظَٝى٫ٍٝ" -64

 18/11/2015ٓٞهغ: حُٔٞهق حُؼَحه٢.  

 ه٤خٗش ٝطلي ٝٗل٢ ىحػٖ"… "ر٤ٖ رٞط٤ٖ ٝأٍىٝؿخٕ -65

 26/11/2015، ػٖ ٓلطش ٌٓخ١ ٤ُٗٞ ك٢ 27/11/2015غ حُِٔٔش ك٢ ٓٞه 

"حُزٜذذَس طئًذذي ؿذذي٣ظٜخ رظٜذذي٣َ حُذذ٘ل٢ آذذٞس رٌَىٓذذظخٕ ٝطلذذٌٍ رـذذيحى ٓذذٖ ٍىٝى  -66

 أكؼخٍ ًز٤َس"

 ٤ٗ18/11/2015ُٞ".  ٓٞهغ: "ػ٤ٖ حُؼَحم 

67- "Barsa leader threaten independent oil deals" 

 Iraq Oil Report. 9.11.2015 

68- "Exxon, PetroChina courted for oil and water deal" 

 Iraq Oil Report. 3.11.2015 

69- "Iraq oil selling for 30$ per barrel" 

 Reuters. Iraq Oil & News. 19.11.2015 
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 ٓذذش"كٌٞٓذذش حُؼزذذخى١ طؼظذذِّ ارذذَحّ )ػوذذٞى ٗذذَحًش( ٓذذغ ٗذذًَخص حُذذ٘ل٢ ٟذذٖٔ كِ -70

 ا٬ٛف َٓحهزش"

 25/11/2015ك٢  ٛل٤لش حُٔيٟ 

71-  

- "Dana Gas Group Awarded $1.98 Billion In Iraq Kurds 

Dispute" 

Bloomberg: 29.11.2015 

 ( ٤ِٓخٍ ى٫ٍٝ"1,98"ىحٗش ؿخُ طلُٞ رلٌْ ٣ِِّ كٌٞٓش ًَىٓظخٕ رٔيحى ) -

 َُ٘٣ٍٝ29/11/2015 

72- "Pearl wins $2 billion ruling aganst KRG" 

Iraq Oil Report 30.11.2015 

 

73-  

أُذذذق ر٤َٓذذذَ ٤ٓٞ٣ذذذخً رٔذذذزذ  550"حُذذذ٘ل٢: حُؼذذذَحم هٔذذذَ ٓؼذذذيٍ طٜذذذي٣َ رِذذذؾ  -

 ًَىٓظخٕ"

 1/12/2015ٓٞهغ )ػٖ حُؼَحم ٤ُٗٞ( ك٢ 

 "حُؼَحم ٣لون أػ٠ِ ٓؼيٍ طٜي٣َ ك٢ ط٣َٖ٘ حُؼخ٢ٗ" -

 1/12/2015ٓٞهغ )حُِٔٔش( ك٢ 

74- "Interview: Ghadhban assesses Iraq oil prospect" 

 ARGUS TODAY. 2.11.2015 

75- "Many a hurdle to jump before oil touches $80 again" 
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ٓذذذؼي ح كظلذذذ٢، كذذذ٢ حُ٘ٔذذذوش ح٣ِ٤ٌِٗ٩ذذذش ٓذذذٖ ٛذذذل٤لش )أهزذذذخٍ حُوِذذذ٤ؾ(، كذذذ٢  

22/11/2015 

76- "Iraq Oil Partners Seek Contract Changes to Boost Output" 

 Bloomberg. 10.11.2015 

 "2016ش "حُزَُٔخٕ ٢ٜ٘٣ ٓ٘خه٘ش ٓٞحُٗ -77

 17/11/2015ٓٞهغ حُِٔٔش ك٢  

طو٤ذذ٤ْ –"ىٍٝ حُ٘ذذًَخص حُ٘لط٤ذذش حُؼخ٤ُٔذذش كذذ٢ ط٤ٔ٘ذذش حُوطذذخع حُ٘لطذذ٢ ح٩ٓذذظَحط٤ـ٢ -78

 ٝطل٤َِ"

 ى. كخُق كٖٔ حُو٤خ١ 

 ٓلخَٟس ك٢ "حُ٘يٝس حُٜ٘خػ٤ش ُِٔ٘يٟ حُؼَحه٢ ُِ٘وذ ٝحٌُلخءحص"

 ك٢ آظ٘زٍٞ/طًَزخ. 22/5/2015–21

 

 

 ٚاٌٙذس فٟ لطبع اٌطبلخ" ِزح بد حٛي دساعخ "اٌخغبئش

 فؤاد لبعُ األ١ِش

ػِذذ٠ ىٍحٓذذش ٓذذٖ هٔذذْ ٛذذللخص ٛذذخىٍس ػذذٖ  25/5/2015ً٘ذذض هذذي ح١ِؼذذض كذذ٢ 

"ًَٓذذِ حُزلذذٞع ٝحُيٍحٓذذخص حُؼَحه٤ذذش"، ٝٓٞهؼذذش ػذذٖ حًَُٔذذِ رخٓذذْ حُٔذذ٤ي حُ٘خثذذذ 

، ٝطلذذذض ػ٘ذذٞحٕ: "حُؤذذذخثَ ٝحُٜذذيٍ كذذذ٢ هطذذذخع 2015)ػذذيٗخٕ حُـ٘ذذذخر٢( كذذ٢ أ٣ذذذخٍ 

 -ٝكٔذذ حػظوذخى١–ُظؼ٤ِذن ػ٤ِٜذخ كذ٢ ٝهظٜذخ، ٧ٕ حُيٍحٓذش حُطخهش". ُٝذْ أٍؿذذ كذ٢ ح

ؿ٤َ ؿخىس، ٝاٗٔخ ًخٗض ٗزٚ ٓوخُش ٤ٓخ٤ٓش ُظٔو٢٤ ح٩ىحٍس حُٔخروش حُٔٔئُٝش ػذٖ حُذ٘ل٢ 

رٍٜٞس هخٛش، ٝػٖ حُطخهش ػٔٞٓخً. اً ط٠ٔ٘ض حُيٍحٓش أٍهخٓخً ُٔزذخُؾ ٛخثِذش أ١ِوذض 

زذذخُؾ ك٤ٜذذخ اُذذ٠ كذذي ح٬ُٓؼوذذٍٞ. ك٤ذذغ هذذيٍص حُ ُٓ يٍحٓذذش ه٤ٔذذش "حُؤذذخثَ "ؿِحكذذخً"، ٝ
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ٝا٠ُ ح٥ٕ، أ١ ا٠ُ ٜٗخ٣ش ػخّ  2006ٝحُٜيٍ" رٔخ ٣ؼخىٍ ط٤َُٕٞ ى٫ٍٝ ُِلظَس ٖٓ ػخّ 

 ، كٔذ ٓخ كٜٔظٚ.2014

"أ٤ٔٛذش" ٓذخ ؿذخء ك٤ٜذخ ِ ١ِذ ٢٘ٓ ػيى ٖٓ ح٬ُِٓء ٝحُٔظو٤ٜٜٖ حَُى ػ٠ِ حُيٍحٓش

ٓذذٖ أٍهذذخّ ٝحطٜخٓذذخص، اٟذذخكش اُذذ٠ ًٜٞٗذذخ ٛذذخىٍس ٓذذٖ ػ٠ذذٞ كذذخ٢ُ رذذخٍُ كذذ٢ ٓـِذذْ 

حُ٘ذذٞحد حُؼَحهذذ٢ ٍٝثذذ٤ْ حُِـ٘ذذش ح٤ُ٘خر٤ذذش ُ٘ذذئٕٝ حُطخهذذش كذذ٢ حُذذيٍٝس حُٔذذخروش ُٔـِذذْ 

حُ٘ٞحد. ًٔخ ٝإ حُيٍحٓش ٣ظيحُٜٝخ كخ٤ُخً أػ٠خء ٓـِْ حُ٘ٞحد، ٝطْ َٗ٘ٛخ كذ٢ ٗذزٌش 

 ح٫هظٜخى٤٣ٖ ٝك٢ ٓٞحهغ أهَٟ.

أٓذذـَ أىٗذذخٙ رؼذذٞ ح٬ُٔكظذذخص كذذٍٞ ٛذذٌٙ حُيٍحٓذذش، ٓذذغ ٓؼِٞٓذذخص ٗلط٤ذذش ٝٓخ٤ُذذش 

٤ٓخ٤ٓش طؼ٤ٖ حُوخٍة ػ٠ِ حٓذظ٤ؼخد أك٠ذَ ُٜذٌٙ ح٬ُٔكظذخص. ًٔذخ أٍكذن ٝحهظٜخى٣ش ٝ

ىٍحٓش ح٤ُٔي ػيٗخٕ حُـ٘ذخر٢ ٤ُطِذغ ػ٤ِٜذخ حُوذخٍة هزذَ إٔ ٣وذَأ ٬ٓكظذخط٢ ػٜ٘ذخ، ٓذغ 

أٗ٘ذذ٢ ٓذذؤػ٤ي  رؼذذٞ كوَحطٜذذخ ٟذذ٤٘ٔخً كذذ٢ ٓذذ٤خم ح٬ُٔكظذذخص. ًٔذذخ ٓذذ٤ـي حُوذذخٍة إٔ 

ل٢: طذذؤهَ ط٘ل٤ذذٌ ٣ُذذخىحص حُظ٤ًَذذِ حُذذَث٤ْ ٬ُٔكظذذخط٢ ٛذذٞ كذذٍٞ ٓذذخ ٣ظؼِذذن رلوذذَس "حُذذ٘

ح٩ٗظذذخؽ"، اً اٜٗذذخ طٔؼذذَ ٜٗذذق "حُٜذذيٍ" كٔذذذ حُيٍحٓذذش، أ١ ٜٗذذق ط٤َُذذٕٞ ى٫ٍٝ 

 ٤ِٓخٍ(!!. 500)

 ٣وٍٞ ح٤ُٔي ػيٗخٕ حُـ٘خر٢ ك٢ ٓويٓش ىٍحٓظٚ:

ػذٖ حُؤذخثَ حُ٘خؿٔذش  23/3/2015"هخٓض ُٝحٍس حُ٘ل٢ ربػيحى ىٍحٓذش، أٗـذِص كذ٢ 

ص حُذ٘ل٢، اً هذيٍص طِذي حُؤذخثَ هَحرذش ػٖ حُٜيٍ ٝح٩ٛٔخٍ ٝٓٞء ح٩ىحٍس كذ٢ ػ٤ِٔذخ

. ُٝوي ػِن ٣َُٝ حُ٘ل٢ ح٤ُٔي 2014ا٠ُ ٜٗخ٣ش  2011( ٤ِٓخٍ ى٫ٍٝ ُِلظَس ٖٓ 14,5)

)ػذذخىٍ ػزذذي حُٜٔذذي١( ػِذذ٠ ٛذذٌٙ حُؤذذخثَ رذذؤٕ )ٛذذٌح ٛذذٞ حُلٔذذخى حُلو٤وذذ٢... ٝٛذذٌٙ ٛذذ٢ 

حُؤذذذخثَ حٌُزذذذَٟ ٝحُٜذذذيٍ حُلو٤وذذذ٢ ٨ُٓذذذٞحٍ. ٝٛذذذٌح ٛذذذٞ حُـ٤ذذذخد حُلو٤وذذذ٢ ُِظوطذذذ٢٤ 

 ىحٍس ح٤َُٗيس(".ٝح٩

ػْ ٣ِٔق ح٤ُٔي ػيٗخٕ ا٠ُ ػوٞى حُٔ٘خًٍش رخ٩ٗظخؽ ٝٓوخٍٗظٜخ رؼوٞى حُويٓش، ٓٔخ ٣ٌٔذٖ 

إٔ ٣ٔظ٘ق ٖٓ حكظٔخ٤ُذش ًذٕٞ ح٧ُٝذ٠ أك٠ذَ ٓذٖ حُؼخ٤ٗذش ًُٝذي روُٞذٚ: "أػ٤ذَص كذٍٞ 

ٗوخٗذذخص ٝحٓذذؼش كذذ٢ ح٧ٝٓذذخ١  - أ١ طٜذذ٣َلخص ٣ُٝذذَ حُذذ٘ل٢ –ٛذذٌٙ حُظٜذذ٣َلخص 
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إٔ ط٘و٤ٚ حُظو٤َٜ ٣ٜيف ُظز٤خٕ كَ٘ ٗٔذًٞؽ )ػوذٞى حُٔوظٜش. ًٝٛذ حُزؼٞ ا٠ُ 

حُويٓذذش(، ٝرخُظذذخ٢ُ حُظلذذخٝٝ ػِذذ٠ اُـخثٜذذخ ٝاكذذ٬ٍ ػوذذٞى حُٔ٘ذذخًٍش رخ٩ٗظذذخؽ ٓلِٜذذخ. 

ٝٓذذذغ حُؼزذذذَس كذذذ٢ أ١ ػوذذذي ٗلطذذذ٢ ٛذذذٞ ُذذذ٤ْ كذذذ٢ ػ٘ٞحٗذذذٚ رذذذَ كذذذ٢ ٓلظذذذٞحٙ ٝطل٤ِِذذذٚ 

أٝ ح٫هظٜذذخى١، ٝطلو٤وذذٚ ٧ػِذذ٠ حُٔ٘ذذخكغ حُٔخى٣ذذش ُِذذز٬ى، ٝٓذذيٟ حٗطزخهذذٚ ػِذذ٠ حُلوذذَ 

حُلوٍٞ حُُٔ٘ٔٞش، كبٕ حُ٘وخٕ كذ٢ ٛذٌح حُٟٔٞذٞع ُذ٤ْ كذ٢ ٓلِذٚ، ٣ٝـذذ إٔ ٣ـذ١َ 

رٔؼذذٍِ ػذذٖ طو٤ذذ٤ْ ح٧ٟذذَحٍ حُ٘خؿٔذذش ػذذٖ ح٩ٛٔذذخٍ )حُٔظؼٔذذي ٝؿ٤ذذَ حُٔظؼٔذذي( ٝٓذذٞء 

 ح٩ىحٍس ٝحٗؼيحّ حُظوط٢٤ ك٢ ظَ أ١ ٢ٔٗ ٖٓ أٗٔخ١ حُؼوٞى حُٔؼَٝكش ك٢ ػخُْ حُ٘ل٢".

 ٝٛ٘خ ٗٞى طز٤خٕ ٓخ ٢ِ٣:

 ٕفو: ررخش رٕف١ز ص٠بداد اإلٔزبطفٟ ِ بي اٌ -أ

 طوٍٞ ىٍحٓش ح٤ُٔي ػ٘خٕ حُـ٘خر٢:

( ٣٬ٓذذ٤ٖ ر٤َٓذذَ ٓ٘ذذٌ 6"ًخٗذذض ُٝحٍس حُذذ٘ل٢ هذذي ٟٝذذؼض هطذذش ٣ُِذذخىس ح٩ٗظذذخؽ اُذذ٠ )

ػٔخ٤٘٤ٗخص حُوَٕ حُٔخ٢ٟ. ُْٝ ط٘لٌ حُوطش رٔزذ حُلَد حُؼَحه٤ش ح٣٩َح٤ٗذش ٝحُلٜذخٍ 

كذ٢ ػٜذي حُلٌٞٓذش  2004ح١ٌُ كَٝ ػ٠ِ حُؼذَحم. ٝهذي أػ٤ذيص ىٍحٓذش حُوطذش ػذخّ 

حُٔئهظش. ٝػَٟض ك٢ حُٔـِْ ح٧ػ٠ِ ُِ٘ل٢ ٝحُـخُ ٖٓ هزَ ٣َُٝ حُذ٘ل٢ آٗذٌحى حُٔذ٤ي 

)ػخَٓ ؿ٠زخٕ(. ًٝخٗض حُٔيس حُٔظٞهؼش ُظ٘ل٤ٌ حُوطذش ٛذ٢ ٓذ٘ظ٤ٖ أٝ ػذ٬ع، ٝرخُظؼذخٕٝ 

 ٓغ ًَٗخص حُ٘ل٢ حُؼخ٤ُٔش".

 ُظز٤خٕ ٓخ ؿخء ك٢ أػ٬ٙ ٖٓ حُيٍحٓش ٟٗٞق ٓخ ٢ِ٣:

٣٬ذذ٤ٖ ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣ذذخً ًخٗذذض هذذي أػذذيص كذذ٢ أٝحهذذَ ٓذذزؼ٤٘٤خص ٝأٝحثذذَ ( 6ٓإ هطذذش )

ػٔخ٤٘٤ٗخص حُوَٕ حُٔخ٢ٟ، ٝؿَص ٓلذخ٫ٝص َُٔحؿؼظٜذخ ٝاك٤خثٜذخ رؼذي حٗظٜذخء حُلذَد 

حُؼَحه٤ذذش ح٣٩َح٤ٗذذش. ٝحػظٔذذيص ٛذذٌٙ حُوطذذش ػِذذ٠ آٌخ٤ٗذذخص حُلوذذٍٞ حُ٘لط٤ذذش حُٔٞؿذذٞىس 

 ك٤٘جٌ، ٢ٛٝ ٗلٜٔخ حُٔٞؿٞىس كخ٤ُخً.

حُيٍحٓذذش ظذذَٝف ٟٝذذغ حُوطذذش ٝآٌخ٤ٗذذش ط٘ل٤ذذٌٛخ كذذ٢ ك٤٘ذذٚ. اً  ٌُٝذذٖ ُذذْ ٣ذذًٌَ ًخطذذذ

ًخٗض حُز٤٘ش حُظلظ٤ش ُِ٘ل٢ ك٢ ٟٝغ ٓظٌخَٓ ٝؿخِٛ طو٣َزخً ُظل٤َٔ ٝٗلٖ ٛذٌٙ ح٣ُِذخىس 

ك٢ ح٩ٗظخؽ حُ٘لط٢، ٝح١ٌُ ٣ؼ٢٘ إٔ ٤ٓ٘خء حُزٌَ حُ٘لطذ٢ ٤ٓٝ٘ذخء هذٍٞ حُؼ٤ٔذش ًخٗذخ كذ٢ 
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ٝحُٔذؼٞى٣ش ٝط٤ًَذخ ٝحُوذ٢ ًخَٓ ؿ٣ُٜٞظٜٔذخ. ًٔذخ ٝإ هطذ١ٞ حُظٜذي٣َ اُذ٠ ٓذ٣ٍٞخ 

ح٩ٓذذظَحط٤ـ٢، ًخٗذذض ٛذذخُلش ُِ٘وذذَ ٝحُظٜذذي٣َ. ٝإ حُٔ٘٘ذذآص حُ٘لط٤ذذش كذذ٢ حُ٘ذذٔخٍ 

ٝحُـ٘ٞد، َٝٓ٘ٝػ٢ ؿخُ حُـ٘ٞد ٝحُ٘ٔخٍ كذ٢ كخُذش ؿ٤ذيس ؿذيحً، ُٝذْ طذئػَ حُلذَد 

حُؼَحه٤ش ح٣٩َح٤ٗش ػِٜٔخ ًؼ٤َحً. ٖٝٓ حُ٘خك٤ش حُٔخ٤ُذش كوذي ًذخٕ حُؼذَحم ٓوظذيٍحً ؿذيحً كذ٢ 

زؼ٤٘٤خص ٝحُٔ٘ظ٤ٖ ح٧ُٝظ٤ٖ ٖٓ حُؼٔخ٤٘٤ٗخص. ٝكظ٠ ك٢ أٝحهَ حُؼٔخ٤٘٤ٗخص كوذي أٝحهَ حُٔ

ًخٕ ٣ٌٔذٖ ُِؼذَحم حَُؿذٞع اُذ٠ حُظٜذي٣َ حَُٔطلذغ ٣ُٝذخىس هيٍحطذٚ رذٌُي. ٓذغ آٌخ٤ٗذش 

كُٜٞٚ ػ٠ِ هَٝٝ أ٠٣خً. ٌُٖٝ طيهَ حُٔؼٞى٣ش ٝىٍٝ حُوِذ٤ؾ كذ٢ طولذ٤ٞ أٓذؼخٍ 

حُذذ٘ل٢
(1)

طزؼذذٚ ٓذذٖ طذذي٤َٓ ٌُذذَ حُز٘ذذ٠ حُظلظ٤ذذش  ، ػذذْ اىهخُذذٚ كذذ٢ ٗلذذن ؿذذِٝ ح٣ٌُٞذذض، ٝٓذذخ

حُؼَحه٤ش، ًٌُٝي حُلٜخٍ ح٫هظٜخى١ هي أ٠ٜٗ ٌٛٙ حُويٍس حُٔخ٤ُش. ٝح٧ْٛ ٖٓ ًُي ًِذٚ 

٢ٛ حُوذيٍس ح٩ىح٣ٍذش حُل٤٘ذش حُؼخ٤ُذش ؿذيحً كذ٢ طِذي حُلظذَس، ٝرذخ٧هٚ كذ٢ ُٝحٍس حُذ٘ل٢، 

ٔ٘خهٜذش ٝحُظ٢ ًخٕ ربٌٓخٜٗخ حُظ٘ل٤ذٌ كذ٢ ًخكذش َٓحكذَ حُٔ٘ذَٝع ٓذٖ طل٠ذ٤َ ٝػذخثن حُ

اُذذ٠ حُظٜذذ٤ْٔ ٝحُظ٘ل٤ذذٌ ٝحُظ٘ذذـ٤َ، ٓذذٞحء رٜذذٍٞس ٓزخٗذذَس أٝ رخُظؼذذخٕٝ ٓذذغ حُ٘ذذًَخص 

حُؼخ٤ُٔذذش حُٔوظٜذذش. ٝكذذ٢ ًذذَ ح٧كذذٞحٍ طذذْ حُظ٘ل٤ذذٌ ُـ٤ٔذذغ حَُٔحكذذَ ٓذذٖ هذذ٬ٍ ػوذذٞى 

حُويٓش أٝ حُظ٘ل٤ٌ حُٔزخٗذَ، ُٝذْ طٌذٖ ػوذٞى حُٔ٘ذخًٍش رخ٩ٗظذخؽ طوطذَ ػِذ٠ رذخٍ أكذي، 

حٓذظَٔحٍ ُؼ٤ِٔذخص حُظذؤ٤ْٓ حُظذ٢ طٔذض ر٘ـذخف كذ٢  كٌَ أػٔذخٍ ططذ٣َٞ اٗظذخؽ حُذ٘ل٢ ٛذ٢

 أٝح٢ٓ حُٔزؼ٤٘٤خص، ٝػوٞى حُٔ٘خًٍش ٢ٛ ٍؿٞع ُِوٜوٜش.

، ٝٛذذ٢ حُٔذذ٘ش حُظذذ٢ طزذذيأ ٜٓ٘ذذخ ىٍحٓذذش حُٔذذ٤ي 2004رخُ٘ظ٤ـذذش إ كذذخٍ حُؼذذَحم كذذ٢ ٓذذ٘ش 

ػيٗخٕ، ًخٕ ٓوظِلخً طٔخٓخً. ك٤غ إ حُز٤٘ش حُظلظ٤ش ُِظٜي٣َ حُزل١َ ُِذ٘ل٢ حُؼَحهذ٢ كذ٢ 

ك٢ أؿِزٚ. ٝه٢ ٣ٍٞٓخ ٗزٚ ٓؼطَ ٝه٢ حُٔذؼٞى٣ش هذي طذْ ٜٓذخىٍطٚ ٓذٖ ٟٝغ ٓيَٓ 

هزَ حُلٌٞٓذش حُٔذؼٞى٣ش. أٓذخ ٓ٘ذَٝػ٢ ؿذخُ حُ٘ذٔخٍ ٝحُـ٘ذٞد كٌخٗذخ كذ٢ كخُذش ٣َػذ٠ 

 ُٜخ، ًٌُٝي كخٍ أٟٝخع حُز٤٘ش حُظلظ٤ش ٝح٧ٓخ٤ٓش ٩ٗظخؽ ٝطٜي٣َ ٝطٜل٤ش حُ٘ل٢.

س حُذ٘ل٢ ُٜذ٤خٗش ٝاىحٓذش ُْٝ ط٠غ هٟٞ ح٫كظ٬ٍ حُظو٤ٜٜخص حُٔخ٤ُذش ح٬ُُٓذش ُذُٞحٍ

٤ًِذذٞى رذذَحٕٝ أٗذذي  KBRٛذذٌٙ حُٔ٘٘ذذآص. ًٔذذخ ٝإ حُ٘ذذًَخص ح٤ًَ٤ٓ٧ذذش ٛذذخ٤ُزَطٖ، ٝ

ٍٝٝص، ٝرٌظذذذَ، حُٔظوٜٜذذذش رظطذذذ٣َٞ حُلوذذذٍٞ حُ٘لط٤ذذذش، ًخٗذذذض ؿ٤ذذذَ ؿذذذخىس رؼِٜٔذذذخ 
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٣ٝ٘ٞرٜخ كٔخى ٓخ٢ُ ًز٤َ. أٍحى ح٫كظ٬ٍ رخ٧ٓخّ آَحٍ ٤ٓخٓظٚ حُ٘لط٤ش حُظذ٢ ٍٓذٜٔخ 

رؼيّ حُٔٔخف أٝ ط٣َٞٔ حُٔزَ ح٧هَٟ. ٣ٌٝٔذٖ ػذَٝ ٛذٌٙ  ُِؼَحم ٖٓ ه٬ٍ ح٠ُـ٢

 ح٤ُٔخٓش حُ٘لط٤ش ٖٓ ه٬ٍ حُلوَس حُظخ٤ُش.

   ِٚب لجٍٗ ِٚب ثعذٖ؟!2004ِبرا وبْ ٠شاد ٌٍعشاق فٟ عبَ  ( د)

رذذذيأ حُظل٠ذذذ٤َ ح٤ُٔخٓذذذ٢ ٬ُكذذذظ٬ٍ، رخ٩ٟذذذخكش اُذذذ٠ حُظل٠ذذذ٤َحص  -(1)

ططٜذخ ُٔٔذظوزَ حُؼ٣ٌَٔش، ٝأهٌص ُٝحٍس حُوخٍؿ٤ذش ح٤ًَ٤ٓ٧ذش ػِذ٠ ػخطوٜذخ اػذيحى ه

( ٓـٔٞػذش 16رظ٘ذ٤ٌَ ٓـذخ٤ٓغ ػٔذَ ٓوظِلذش، رِذؾ ػذيىٛخ ) 2002حُؼَحم ٌٓ٘ ٤ٗٔخٕ 

" رو٤ذخىس ٍح٣ذخٕ Future of Iraq Projectطلذض ػ٘ذٞحٕ: "ٓ٘ذَٝع ٓٔذظوزَ حُؼذَحم 

ًًََٝ )ٝح١ٌُ أٛزق ٓل٤َحً ٣٫ُِٞخص حُٔظليس ك٢ حُؼَحم ٫كوخً(. ٖٝٓ ٌٛٙ حُٔـذخ٤ٓغ 

 Oil and Energy"ٓـٔٞػذذش حُطخهذذش ٝحُذذذ٘ل٢ ، -إ ُذذْ طٌذذٖ أٜٛٔذذخ–حُٜٔٔذذش 

Working Group OEWG اً ٟذذذذٔض ػذذذذيىحً ٓذذذذٖ "حُوزذذذذَحء" ح٧ؿخٗذذذذذ ،"

ٝحُؼَحه٤٤ٖ ك٢ حُوخٍؽ. ٝحؿظٔؼذض ٛذٌٙ حُٔـٔٞػذش أٍرذغ ٓذَحص هذ٬ٍ حُلظذَس ٓذخ رذ٤ٖ 

كذذ٢ ٝحٗذذ٘طٖ ُٝ٘ذذيٕ. ٝأٝٛذذض رخٗلظذذخف حُؼذذَحم  ٤ٗٝ2003ٔذذخٕ  2002ًذذخٕٗٞ ح٧ٍٝ 

٠ؤعظ ٌٍ شٚف اٌّزئّنخ ٤ٔش رؤهَد كَٛش ٌٓٔ٘ش، ٝإٔ ػ٠ِ حًَُ٘خص حُ٘لط٤ش حُؼخُ

ٌ ٍننت االعننزضّبس األجٕجننٟ فننٟ اٌع١ٍّننبد إٌفط١ننخ ٚفننك "عمننٛد اٌّؾننبسوخ ثبإلٔزننبط 

PSC Production Sharing Contracts!!ٓذذغ ح٧هذذٌ "  ٚثقنن١ط ِشٔننخ ،

رخ٫ػظزذذخٍ إٔ حُلوذذٍٞ حُلخ٤ُذذش حُؼخِٓذذش كذذ٢ حُ٘ذذٔخٍ )ًًَذذٞى ٝؿٔزذذٍٞ ٝرذذخ١ كٔذذٖ(، 

حُـ٘ٞد )ؿِء ٖٓ ح٤َُِٓذش ٝحُِر٤ذَ( ٛذ٢ ر٤ذي حُلٌٞٓذش حُؼَحه٤ذشًٌُٝي ك٢ 
(2)

. ًٝذخٕ 

حُـ٤ٔغ ٣ؼِْ إٔ حُلوذٍٞ حُٔظزو٤ذش ٛذ٢ كوذٍٞ ػ٬ٔهذش ٓؼزظذش ٫ٝ ٣ٞؿذي ك٤ٜذخ أ١ ػٜ٘ذَ 

ٝٛذذٞ حُؼٜ٘ذذَ ح٧ٓخٓذذ٢ كذذ٢ ػوذذٞى حُٔ٘ذذخًٍش رخ٩ٗظذذخؽ، ُٝذذٌُي طٔذذ٠ٔ  riskٓـخُكذذش 

 ".risk contractsأ٠٣خً "ػوٞى ٓـخُكش

ٛذذذيٍ "حًَُٔذذذِ حُذذذي٢ُٝ ٠ُِذذذ٣َزش ٝح٫ٓذذذظؼٔخٍ أ 2004كذذذ٢ ػذذذخّ  -(2)

International Tax and Investment Center ITIC :ٕىٍحٓذذش رؼ٘ذذٞح "
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اعزجننشد ٘ننزٖ اٌذساعننخ  ِننٓ خننزي ِننب رنننّٕزٗ ِننٓ "حُذذ٘ل٢ ٝٓٔذذظوزَ حُؼذذَحم"، ٝهذذي 

رٛفننن١بد  أْ عمنننٛد اٌّؾنننبسوخ ثبإلٔزنننبط ٘نننٟ إٌّنننٛرط اٌمنننبٟٔٛٔ ٚاٌّنننبٌٟ ٚاٌحنننً 

. ٝإٔ ح٫ٓذذذظؼٔخٍ إٌٙنننٛك ثبٌقنننٕبعخ إٌفط١نننخ اٌعشال١نننخإٌّبعنننت ٌزغننن١ًٙ ع١ٍّنننخ 

ٝحُذذ١ٌ ٣ذذظْ ٓذذٖ هزذذَ أ١ ٝحكذذيس ٓذذٖ  -ITICأ١ –ح٧ؿ٘زذذ٢ ٓذذٖ هزذذَ أػ٠ذذخء حًَُٔذذِ 

حًَُ٘خص حٌُزَٟ حُٔ٘ظ٤ٔش ا٤ُٚ، ٣ؼظزذَ هطذٞس أُٝذ٠ كذ٢ طلؼ٤ذَ ح٫هظٜذخى حُؼَحهذ٢. إ 

خ٤ُٔذش، ( ٖٓ ًز٣َخص حًَُ٘خص حُؼ110ٌٛح حًَُِٔ حُي٢ُٝ ٠٣ْ ك٢ ػ٣ٞ٠ظٚ كٞح٢ُ )

ر٠ذذٜٔ٘خ حُ٘ذذًَخص حُ٘لط٤ذذش حُؼ٬ٔهذذش ٓؼذذَ ٗذذ٤َ، رذذ٣َظ٤ٖ رظ٤َُٝذذّٞ، أًٔذذٖ ٓٞر٤ذذَ، 

٤ٗلَٕٝ، طٌٌٔٞ، ٛخ٤ُز٤َطٖ، ًًٝٞٗٞٞ ك٤ِ٤زْ، ٝؿ٤َٖٛ
(2)

. 

ٔ ذ اعزّشاس اٌن و األ١ِشوٟ ثبر بٖ عمٛد اٌّؾبسوخ ثبإلٔزنبط فنٟ رطن٠ٛش ٖٝٓ ٛ٘خ 

 .فٕبعخ إٌفو اٌعشال١خ

ٍ ا٣ذخى ػذ١ٝ٬، ػ٘ذيٓخ ًذخٕ ٍث٤ٔذخً ٝططز٤وخً ٌُٜح حُذٜ٘ؾ أٓذْ حُذيًظٞ -(3)

، ٓخ ٢ٔٓ ك٢ ك٤٘ٚ: "حُٔـِْ ح٧ػِذ٠ ٤ُِٔخٓذخص حُ٘لط٤ذش"، ًُٝذي 2004ٍُُِٞحء ك٢ 

، ٝرَثخٓش ٗخثزٚ حُيًظٍٞ رَْٛ ٛخُق. ٝهيّ حُيًظٍٞ ػ١ٝ٬ ٤ٓخٓذظٚ 29/6/2004ك٢ 

، ك٤ذغ رذ٤ٖ حُوطذ١ٞ حُؼخٓذش ًذي٤َُ، 2004حُ٘لط٤ش كذ٢ أٍٝ حؿظٔذخع ُِٔـِذْ كذ٢ آد 

ٔـِْ إٔ ٠٣غ ٤ٓخٓذش ٗلط٤ذش طظٔخٗذ٠ ٓذغ ٛذٌٙ حُوطذ١ٞ، ٝػِذ٠ إٔ ٣ذظْ ١ِٝذ ٖٓ حُ

٧هٌ ٜٓخىهش ٓـِذْ حُذٍُٞحء ػ٤ِٜذخ، ًُٝذي ٝكوذخً ُٔذخ ؿذخء كذ٢  2004ًُي ك٢ أ٣ٍِٞ 

، ٝٗ٘ذذذذَطٚ ٛذذذذل٤لش "حُـذذذذي" 13/9/2004" حُٔؼَٝكذذذذش كذذذذ٢ MEESٓـِذذذذش "ٓذذذذ٤ْ 

22/11/2004حُزـيحى٣ش ك٢ 
(3)

. 

 ٝطظِوٚ ٤ٓخٓش حُيًظٍٞ ػ١ٝ٬ رٔخ ٢ِ٣:

 ٌ٤َ ٗذذًَش حُذذ٘ل٢ ح٤٘١ُٞذذش، ٝحُظذذ٢ ٓذذٞف طؼٔذذَ ػِذذ٠ اػذذخىس حُطخهذذش ط٘ذذ

ٝٛذ٢ حُطخهذش ح٩ٗظخؿ٤ذش كذ٢ –( ٤ِٓذٕٞ ر٤َٓذَ/ح٤ُّٞ 3,5ح٩ٗظخؿ٤ش ُِذ٘ل٢ حُؼَحهذ٢ اُذ٠ )

، ٣ٝذظْ ًُذي كذ٢ حُٔذ٘ظ٤ٖ حُوذخىٓظ٤ٖ. ًٔذخ ٟٝذق آٌخ٤ٗذش -َٓكِش ٓذخ هزذَ ؿذِٝ ح٣ٌُٞذض
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، ٓذذٖ هذذ٬ٍ ر٤ذذغ رؼذذٞ هٜوٜذذش ٛذذٌٙ حُ٘ذذًَش، ؿِث٤ذذخً كذذ٢ حُزيح٣ذذش ٤ًِٝذذخً ك٤ٔذذخ رؼذذي

 أٜٜٓٔخ ك٢ ٓٞم ح٧ٍٝحم حُٔخ٤ُش.

  َإ حٓظٌ٘ذذذذخف ٝططذذذذ٣َٞ حُلوذذذذٍٞ حُ٘لط٤ذذذذش ٝحُـخ٣ُذذذذش حٌُٔظ٘ذذذذلش ٝؿ٤ذذذذ

حُٔطٍٞس، ٝاٗ٘خء حُٜٔخك٢ حُـي٣يس ٣ظْ ٖٓ ه٬ٍ حُوطخع حُوذخٙ )ػَحهذ٢ ٝأؿ٘زذ٢(. 

 ٌٝٛح ٣َ٘ٔ أ٠٣خً أ١ حًظ٘خف ؿي٣ي هخىّ.

 ٞٛ ( ٤٣٬ٖٓ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً، 8-6) حُٜيف ح٫رظيحث٢ ُٔـَٔ حُطخهش ح٩ٗظخؿ٤ش

 ( ٓ٘ٞحص. ٝٛٞ أَٓ ١ٔٞف ٌُٖٝ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ٌٓٔ٘خً.7-٣ٝ5ظْ ًُي ك٢ ه٬ٍ )

  اٌزطنن٠ٛشاد اٌ ذ٠ننذح ٌإلٔزننبط ٌٚ ١ّننع اٌحمننٛي ٠ننزُ ِننٓ خننزي إ ؿ٤ٔذذغ

اٌؾشوبد األجٕج١خ ٚمّٓ عمٛد اٌّؾبسوخ ثبإلٔزنبط  ٠ٚنزُ رٌنه ِنٓ خنزي اٌّؾنبسوخ 

بؿ ٌٚن١ظ ِنع ؽنشوخ اٌنٕفو اٌٛه١ٕنخ أٚ أ٠نخ جٙنخ األجٕج١خ ِع ؽنشوبد اٌمطنبع اٌخن

 حى١ِٛخ أخشٜ.

ٝحُٔوٜٞى رخُظط٣َٞ حُـي٣ي ٛٞ حُلوٍٞ حٌُٔظ٘لش ٝحُٔليى حكظ٤خ٤١خطٜذخ ٤ُٝٔذض ٟذٖٔ 

ح٩ٗظخؽ حُلؼ٢ِ، ًٌُٝي ٣َ٘ٔ حُلوٍٞ حُٔطٍٞس ؿِث٤ذخً، ٝاٗظخؿٜذخ حُلؼِذ٢ ٓلذيٝى، ٓؼذَ 

( ٤ِٓذذٕٞ 2,850ٞح٢ُ )كوذذَ ح٤َُِٓذذش حُذذ١ٌ ٣ٌٔذذٖ إٔ ٣ٜذذَ ك٤ذذٚ اٗظذذخؽ حُذذٌٍٝس اُذذ٠ كذذ

ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً، ر٤٘ٔخ حُطخهذش ح٩ٗظخؿ٤ذش ُذٚ كذ٢ ك٤٘ذٚ ًخٗذض كذٞح٢ُ ٤ِٓذٕٞ ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً. 

( أُذذق ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣ذذخً، ر٤٘ٔذذخ 200ًٝذذٌُي كوذذَ حُِر٤ذذَ حُذذ١ٌ ًذذخٕ اٗظخؿذذٚ ٫ ٣ِ٣ذذي ػذذٖ )

 ( ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً.٣1,2ٌٖٔ ٣ُخىس اٗظخؿٚ ٤َُٜ ا٠ُ )

أَٓحً هط٤َحً رٌذَ حُٔوذخ٤٣ْ، ٝإ حُـذَأس كذ٢ ١ذَف إ ٓخ ؿخء رٚ حُيًظٍٞ ػ١ٝ٬ ٣ؼي 

ٌٛٙ ح٥ٍحء ٣ؼظزَ أَٓحً ك٣َذيحً ٫ ٣ٌٔذٖ طٜذي٣وٚ. ُٜذٌح حٗظظذَص ٛذل٤لش حُـذي كذ٢ ك٤٘ذٚ 

)ٝحُظ٢ طٜيٍ أٓزٞػ٤خً( كظَس ٣ٞ١ِش َُِى ػ٠ِ ٌٛٙ ح٥ٍحء
(3)

، هٞكخً ٖٓ إٔ ٓخ ؿخء ك٢ 

ق ٓذذٖ " ؿ٤ذذَ ٛذذل٤ق. ٌُٝذذٖ ُذذْ ٣ٜذذيٍ أ١ طٌذذ٣ٌذ أٝ طٜذذلMEES٤ٓـِذذش "ٓذذ٤ْ 

ٓـِذْ حُذذٍُٞحء ػِذذ٠ ٛذذٌٙ ح٤ُٔخٓذذش حُ٘لط٤ذذش، ٝحكظذذَٝ أٜٗذذخ ٛذذل٤لش رؼذذي إٔ طؤًذذيص 

ٛل٤لش "حُـي" أٜٗخ ه٤ِض كؼذ٬ً كذ٢ ح٫ؿظٔذخع. إ ٛذٌٙ ح٥ٍحء ُذْ طٌذٖ ٓذٖ ر٘ذخص أكٌذخٍ 
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ػ١ٝ٬ كوذ٢، رذَ ٗذخًٍٚ ك٤ٜذخ ػَحه٤ذٕٞ آهذَٕٝ، ٗذظللع ػِذ٠ أٓذٔخثْٜ، ُؼذيّ ٝؿذٞى 

ْٜ ك٢ رٍِٞس ٌٛٙ ح٥ٍحء حُظذ٢ أٍحىص حٓظ٘ٔذخم حُٞػخثن ح٤ً٧يس ُي٣٘خ كٍٞ ٓيٟ ٓ٘خًٍظ

حُظـَرذذش حَُٝٓذذ٤ش كذذ٢ ُٓذذٖ حُذذَث٤ْ حُلخٓذذي ٣ِظٔذذٖ، روِذذن "ح٧ُٝـخ٤ًٍذذش" حَُٝٓذذ٤ش 

رظؼذخٕٝ حُ٘ذًَخص ح٧ؿ٘ز٤ذش ٓذغ حُ٘ذًَخص حَُٝٓذ٤ش كذ٢ حُوطذخع حُوذخٙ، ٝح٤ُٔخٓذذ٤٤ٖ 

حُذذَّٝ حُٔٞؿذذٞى٣ٖ كذذ٢ حُٔذذِطش ٬ُٓذذظلٞحً ػِذذ٠ ٗذذًَخص حُذذ٘ل٢، كظذذ٠ أٝهذذق ٛذذٌٙ 

 ش حَُث٤ْ حُلخ٢ُ رٞط٤ٖ ٝطٌٖٔ ٖٓ  طلط٤ْ ٌٛٙ ح٧ُٝـخ٤ًٍش حُلخٓيس.حُؼ٤ِٔ

ُوي ًظزض ك٢ حَُى ػ٠ِ ٌٛٙ ح٤ُٔخٓش
(3)

–، رؤٕ "ٓخ ؿخء رخُظ٣َٜلخص 9/1/2005ك٢  

ُٝي ٤ٓظخً". ُْٝ أًٖ ك٢ ؿٞحر٢ أطليع ػٖ ح٤٘١ُٞش ٜٝٓذِلش  -أ١ ط٣َٜلخص ػ١ٝ٬

أ٤ًيس ٝٓٞؿٞىس كؼ٬ً. ٌُٝذٖ حُؼَحم ٍٝكٞ حُؼَحه٤٤ٖ ٌٌُٜح ٤ٓخٓش، ٢ٛٝ أٍٓٞ ًخٗض 

ػٖ ػيّ ٝؿٞى ح٬ُٜك٤خص، ٝرٍٜٞس ٓطِوش، ُذَث٤ْ   -ك٢ ٌٛٙ حُلوَس–ً٘ض أطليع 

حٍُُٞحء ٝٓـِٔٚ ربٛيحٍ ٓؼَ ٌٛٙ ح٤ُٔخٓش، كظ٠ ٓغ ٝؿٞى حُٔلظَ. اً إ حُٔلظَ ُذْ 

٣ٌٖ ٣ويٍ إٔ ٤ٔ٣َّ ٌٛٙ ح٤ُٔخٓش، ٝٛٞ )ًَٝٗخطٚ( ًخٗٞح أىٍٟ رخُٟٞغ حُؼَحهذ٢. ٝاًح 

َكذذٚ ح٣ذخى ػذ١ٝ٬ ٓذذٖ  ٤ٓخٓذش طٜ٘ذ٢ ًذذَ حُؼذَٝس حُ٘لط٤ذش حُؼَحه٤ذذش ػِذ٠ ٣ذذي ًذخٕ ٓذخ ١

حًَُ٘خص ٝحُوطخع حُوخٙ، ٝط٢ٜ٘ حُظؤ٤ْٓ طٔخٓخً، ُظٌٕٞ ػٞحثي حُلٌٞٓش حُؼَحه٤ذش ٛذ٢ 

"َٟحثذ ٣ٍٝغ"، ًٔخ ك٢ ُٖٓ ػوٞى ح٫ٓظ٤خُ، كبٕ حُٔلظَ ًَٝٗخطٚ ًخٗٞح أًًذ٠ ٓذٖ 

٢، ٫ طـط٤ٜذخ حُظ٘ذ٣َؼخص حُوخ٤ٗٞٗذش إٔ ٣يهِٞح ك٢ ٓٞحؿٜش ٌٓ٘ٞكش ٓذغ حُ٘ذؼذ حُؼَحهذ

 حُٔخ٣ٍش.

إ هخٕٗٞ "ح٫ٓذظؼٔخٍ ح٧ؿ٘زذ٢"، حُذ١ٌ أٛذيٍٙ ٓـِذْ حُلٌذْ، ٝٛذخىم ػ٤ِذٚ حُلذخًْ 

حٓظؼ٠٘ كٜذَحً حُؼذَٝحص حُطز٤ؼ٤ذش )ٝرخ٧ٓذخّ حُذ٘ل٢  20/9/2003حُٔي٢ٗ ر٣ََٔ ك٢ 

يٍ ػذٖ ٝحُـخُ( ٖٓ ح٤ٌُِٔش ح٧ؿ٘ز٤ش. ًٔخ ٝإ "ِٓلن هخٕٗٞ اىحٍس حُيُٝش"، ٝح١ٌُ ٛذ

، ٣ٔ٘غ حُلٌٞٓش حُٔئهظش )ٝٛ٘ذخ ٛذ٢ 1/6/2004ٓـِْ حُلٌْ ٝٛخىم ػ٤ِٚ ر٣ََٔ ك٢ 

كٌٞٓذذش حُذذيًظٍٞ ػذذ١ٝ٬(، ٓذذٖ "حُو٤ذذخّ رؤ٣ذذش أػٔذذخٍ طذذئػَ كذذ٢ ٜٓذذ٤َ حُؼذذَحم، ٝحُظذذ٢ 

٣ـذذذ إٔ طللذذع ُِلٌٞٓذذخص حُظذذ٢ ٓذذ٤٘ظوزٜخ حُؼذذَحم رٜذذٍٞس ى٣ٔوَح٤١ذذش. ٫ٝ ٣وظِذذق 

 ف طئػَ ك٢ ٤َٜٓ حُؼَحم"!!.حػ٘خٕ رؤٕ ح٤ُٔخٓش حُٔطَٝكش ٖٓ ػ١ٝ٬ "ٓٞ



 198 

اٟذخكش ُذذٌُي كذذبٕ "هذذخٕٗٞ اىحٍس حُيُٝذذش َُِٔكِذذش ح٫ٗظوخ٤ُذذش"، ٝٛذذٞ ٓذذخ ٣ؼذذخىٍ حُيٓذذظٍٞ 

أ١ كٌٞٓذش –حُٔئهض ٣ظليع ػٖ "ط٤ٌَ٘ كٌٞٓش ػَحه٤ش ٓئهظش"، ٝإ ٛذٌٙ حُلٌٞٓذش 

ٝحُظ٢ ٓٞف طٔخٍّ حُِٔطش رٔٞؿذ ٌٛح حُوخٕٗٞ، ٓظؼَٔ ٟذٖٔ ٛذ٬ك٤خص  -ػ١ٝ٬

أ( ٓ٘ذٚ: "إ حُوذٞح٤ٖٗ حُ٘خكذٌس كذ٢ حُؼذَحم هزذَ 26ُظؤ٤ًذي كذ٢ حُٔذخىس )ٜٝٓخّ ٓليىس ٓغ ح

ٓذذخ٣ٍش حُٔلؼذذٍٞ ا٫ّ اًح ٗذذٚ ٛذذٌح حُوذذخٕٗٞ ػِذذ٠ هذذ٬ف ًُذذي". ًٔذذخ إٔ  30/6/2004

حُلوذذَس )ؽ( ٓ٘ذذٚ طوذذٍٞ: "إ حُوذذٞح٤ٖٗ ٝح٧ٗظٔذذش ٝح٧ٝحٓذذَ ٝحُظؼ٤ِٔذذخص حُٜذذخىٍس ٓذذٖ 

 رظ٣َ٘غ ٣ٜيٍ كٔذ ح٧ٍٛٞ".ِٓطش ح٩ثظ٬ف طزو٠ ٗخكٌس ُل٤ٖ اُـخثٜخ أٝ طؼي٣ِٜخ 

إ حُوذخٕٗٞ حُٞك٤ذذي حُ٘خكذذٌ كذذ٢ ًُذذي حُلذذ٤ٖ ك٤ٔذخ ٣ظؼِذذن رذذخُ٘ل٢ ٝػوذذٞىٙ )٫ٝ ٣ذذِحٍ ٗخكذذٌحً 

، طلذض ػ٘ذٞحٕ: "هذخٕٗٞ حُللذخظ 1984( ُٔذ٘ش 84كظ٠ ٣ٞٓ٘خ ٌٛح(، ٛٞ حُوذخٕٗٞ ٍهذْ )

ػِذذ٠ حُؼذذَٝس ح٤ُٜيًٍَٝر٤ٗٞذذش"، ٝحُذذ١ٌ هذذٍٞ ُٝحٍس حُذذ٘ل٢ رظٞه٤ذذغ حُؼوذذٞى ٝر٘ذذ١َٝ 

ٍ حُٔزخٗذذَ أٝ ػوذذٞى حُويٓذذش. ُٜٝذذٌح حٟذذطَ حُؼذذَحم اُذذ٠ حٓظٜذذيحٍ هذذٞح٤ٖٗ ح٫ٓذذظؼٔخ

، أ١ حٓذظؼ٘خء ٓذٖ ٛذٌح حُوذخٕٗٞ، ػ٘ذيٓخ ٝهذغ كذ٢ ظذَٝف حُلٜذخٍ -كذ٢ ك٤٘ذٚ–هخٛذش 

ػ٠ِ ػوي١ حُٔ٘خًٍش رخ٩ٗظخؽ، ك٢ ٓلخُٝش ٓ٘ذٚ ٌُٔذَ حُلٜذخٍ حُظذخُْ ػِذ٠ حُؼذَحم. 

٩ٗظخؽ ُلوَ ح٧كيد ٓغ ُؼوي حُٔ٘خًٍش رخ 1997( ُٔ٘ش 21ك٤غ أٛيٍ حُوخٕٗٞ ٍهْ )

. ًذذٌُي أٛذذيٍ حُوذذخٕٗٞ ٍهذذْ 4/6/1997ٗذذًَخص ك٤ٌٓٞذذش ٛذذ٤٘٤ش ٝحػظزذذَ ٗخكذذٌحً ٓذذٖ 

ُؼوي حُٔ٘خًٍش رخ٩ٗظذخؽ ُلوذَ ؿذَد حُوَٗذش )حَُٔكِذش حُؼخ٤ٗذش( ٓذغ  1997( ُٔ٘ش 10)

. ُوي ًخٗض ٛ٘ذخى ٓؼخٍٟذش 21/3/1997اثظ٬ف ًَُِ٘خص ح٤َُٓٝش، ٝحػظزَ ٗخكٌحً ٖٓ 

ي٣ٖ ٝحُوخ٤ٖٗٞٗ ٧ٜٗٔخ ػوٞى ٓ٘ذخًٍش رخ٩ٗظذخؽ، ٌُٝذٖ طذْ طٞه٤ؼٜٔذخ ك٢ ك٤٘ٚ ٣ٌُٜٖ حُؼو

طلذذض ح٠ُذذـ١ٞ ح٤ُٔخٓذذ٤ش، ٝٓلخُٝذذش ًٔذذَ حُلٜذذخٍ ح٫هظٜذذخى١ ُٝذذٞ ػِذذ٠ كٔذذخد 

ٜٓذذِلش حُؼذذَحم حُؼخٓذذش كذذ٢ طٞه٤ذذغ ٓؼذذَ ٛذذٌٙ حُؼوذذٞى حُٔـللذذش. ُٝٔذذخ ُذذْ ٣٘لذذٌ حُطَكذذخٕ 

ػوذذي٣ٖ ؿ٤َٛٔذذخ حَُٝٓذذ٢ ٝحُٜذذ٢٘٤ ٛذذ٣ٌٖ حُؼوذذي٣ٖ، طذذْ اُـخإٛٔذذخ. ٝٓذذٖ ػذذْ طذذْ طٞه٤ذذغ 

 .2010ٝ 2009ر٤ٜـش ػوٞى هيٓش ك٢ ٓ٘ظ٢ 

إ حُذذيًظٍٞ ػذذ١ٝ٬ ًذذخٕ كذذ٢ ١َٝكخطذذٚ "٤ٌِٓذذخً أًؼذذَ ٓذذٖ حُِٔذذي"، ٝٛ٘ذذخ ٣ئًذذي حُٔذذ٤ي 

!!، ٍٝرٔذذخ ًذذخٕ أكذذي 2004ػذذيٗخٕ رؤٗذذٚ ًذذخٕ ػِذذ٠ حُؼذذَحم ط٘ل٤ذذٌ ٛذذٌٙ ح٤ُٔخٓذذش كذذ٢ 
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٤غ إٔ طؼظٔذي ٓئ٣ي٣ٜخ. إ حًَُ٘خص حُؼخ٤ُٔش حُ٘لط٤ش حٌُزَٟ ًخٗض طؼَف أٜٗذخ ٫ طٔذظط

ػ٠ِ ٓؼَ ٌٛٙ ح٤ُٔخٓش ك٢ حٓظؼٔخٍحطٜخ، ٓٞحء ٛذيٍص رظؼ٤ِٔذخص ٓـِذْ حُذٍُٞحء، أٝ 

ٛذيٍص ػذٖ أ٣ذش ؿٜذش أهذَٟ، ٝإ حٓذظؼٔخٍحطٜخ طزذيأ ػ٘ذيٓخ ٣ٜذيٍ هذخٕٗٞ ٣ٔذٔق ُٜذخ 

رخُؼٔذذَ ٟذذٖٔ ػوذذٞى حُٔ٘ذذخًٍش رخ٩ٗظذذخؽ. ٝحهظ٘ؼذذض إٔ ٓ٘ذذخًٍش حُ٘ذذًَخص ح٧ؿ٘ز٤ذذش 

ٞحكذذن ػ٤ِذٚ حُؼَحه٤ذذٕٞ ُٜذذٌح أِٛٔذذض ١َٝكذذخص ُِوطذخع حُوذذخٙ حُؼَحهذذ٢ ٫ ٣ٌٔذذٖ إٔ ٣

حُذذيًظٍٞ ػذذ١ٝ٬ اٛٔذذخ٫ً طخٓذذخً. إ ٓذذخ أٍحىطذذٚ ٛذذٞ حُٔ٘ذذخًٍش ٓذذغ حُلٌٞٓذذخص حُؼَحه٤ذذش 

حُٔ٘ظوزش ٖٝٓ ه٬ٍ هخٕٗٞ ٣ٔٔق ُٜذخ رذٌُي. ػذْ حهظ٘ؼذض أه٤ذَحً إٔ ٓؼذَ ٛذٌح حُوذخٕٗٞ ٫ 

٘ذخى . ٌُٝذٖ ٫ ٣ذِحٍ 2010ٛٝ ٣2009ٌٖٔ اٛيحٍٙ، ٌُٜٝح ٝهؼض ػوذٞى حُويٓذش كذ٢ 

ٖٓ ٣لٖ ٣َٝؿذ ًؼ٤َحً ك٢ ػوٞى حُٔ٘خًٍش رخ٩ٗظذخؽ، ٟٝٝذق ًُذي كذ٢ ٓٔذٞىس هذخٕٗٞ 

ػذذٖ ُـ٘ذذش حُطخهذذش كذذ٢ ٓـِذذْ حُ٘ذذٞحد  2011حُذذ٘ل٢ حُظذذ٢ ٛذذيٍص كذذ٢ أٝحٓذذ٢ طٔذذُٞ 

هزذذَ إٔ  -كذذ٢ ك٤٘ذذٚ–)ٝحُظذذ٢ ًذذخٕ ٣َأٓذذٜخ ػذذيٗخٕ حُـ٘ذذخر٢(. ُذذْ ٣ؼذذَف أكذذي رخُٔٔذذٞىس 

ل٠ذلٜخ كذ٢ ىٍحٓذش ٗ٘ذَص ، ٝحٟذطٍَص 17/8/2011ُطَ٘٘ٛخ ح٣َُٓٞٔش ٤ُٗٞ ك٢ 

، ٝحُؼَٔ ػ٠ِ ح٫طٜخٍ رخُ٘ٞحد َُك٠ٜخ، ٧ٕ ٓٔٞىس حُوخٕٗٞ ًخٗذض 23/8/2011ك٢ 

رخ٧ٓخّ ٩هَحٍ ػوٞى حُٔ٘خًٍش رخ٩ٗظخؽ حَُٔكٟٞش ىٓذظ٣ٍٞخً ٝٗذؼز٤خً. ٝأٍحىص ُـ٘ذش 

 إٔ طٍَٔ ٌٛح حُوخٕٗٞ ر٤َِ ٌُٜٝ٘خ ُْ ط٘ـق!!. -ك٢ ك٤٘ٚ–حُطخهش ك٢ ٓـِْ حُ٘ٞحد 

خرؼ٤ٖ ُؼوذٞى حُٔ٘ذخًٍش رخ٩ٗظذخؽ ٓ٘ذٌ أٝحهذَ طٔذؼ٤٘٤خص ا٢٘ٗ ٖٓ حُٔظذ -(4)

حُوَٕ حُٔخٟذ٢، ك٤ذغ رذيأ حُذزؼٞ كذ٢ ُٝحٍس حُذ٘ل٢ ٣طذَف ٛذٌح حُٔلٜذّٞ ًلذَ ٌُٔذَ 

حُلٜخٍ، ُٝوي ًظزض حٌُؼ٤َ ػٖ ٌٛٙ حُؼوٞى ٝٓوخٍٗظٜخ رؼوٞى حُويٓش
(24)

. 

ٝكذذ٢ حُٞحهذذغ ُذذْ أؿذذي كذذ٢ ًذذَ هَحءحطذذ٢ ػذذٖ ٛذذٌٙ حُؼوذذٞى أ٣ذذش ىٍحٓذذش طل٤ذذي رذذؤٕ ػوذذٞى 

ُٔ٘ذذخًٍش رخ٩ٗظذذخؽ ٛذذ٢ أك٠ذذَ حهظٜذذخى٣خً ٓذذٖ ػوذذٞى حُويٓذذش، ٝكزذذٌح ُذذٞ هذذخّ "ًَٓذذِ ح

حُزلٞع ٝحُيٍحٓخص حُؼَحه٤ش/ ػذيٗخٕ حُـ٘ذخر٢" رٔؼذَ ٛذٌٙ حُيٍحٓذش. اً ٛذٞ ٣٘ذ٤َ اُذ٠ 

: "ك٘ذذَ ٗٔذذًٞؽ ُز٤ذذخٕآٌخ٤ٗذذش ًُذذي حهظٜذذخى٣خً، ٝإٔ ٛ٘ذذخى ٓ٘خه٘ذذخص ط٘ذذوٚ حُظوٜذذ٤َ 

ٝاكذ٬ٍ ػوذٞى حُٔ٘ذخًٍش ٓلِٜذخ"، ًٔذخ  ػوٞى حُويٓش ٝرخُظذخ٢ُ حُظلذخٝٝ ػِذ٠ اُـخثٜذخ

َّ ٓخروخً. ٓ 
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ُٞ طًَ٘خ ؿخٗزخً ٓٔؤُش ٍكٞ حُيٓظٍٞ ٓ٘خًٍش ح٧ؿ٘ز٢ ك٢ ٤ٌِٓش حُذ٘ل٢ ٝحُـذخُ، ك٤ذغ 

( ٓ٘ٚ: "حُ٘ل٢ ٝحُـخُ ٛٞ ِٓي ًذَ حُ٘ذؼذ حُؼَحهذ٢ كذ٢ ًذَ ح٧هذخ٤ُْ 111طوٍٞ حُٔخىس )

٬ً. ُٝذٞ طًَ٘ذخ ٛذٌح ٝحُٔلخكظخص". ٝرٌٜح كبٕ أ١ ػوي ٣ظ٠ٖٔ ٓ٘خًٍش أؿ٘ز٤ش ٣ُؼذي رذخ١

 ح٧َٓ ٝحكظَٟ٘خ ؿي٫ً أٗٚ ؿ٤َ ٓٞؿٞى ٝإٔ طٞه٤غ ػوٞى حُٔ٘خًٍش ٓوزٍٞ ىٓظ٣ٍٞخً.

ٓذذغ ٓؼذذَ ٛذذٌح ح٫كظذذَحٝ ٫ ٣ذذِحٍ ٓذذٖ ؿ٤ذذَ حٌُٔٔذذٖ ٝكذذن أ١ ٓلٜذذّٞ حهظٜذذخى١ طٞه٤ذذغ 

ػوٞى حُٔ٘خًٍش ك٢ ح٩ٗظخؽ ١٧ كوَ ٖٓ حُلوٍٞ حُظ٢ طْ طٞه٤ؼٜذخ ٝكذن ػوذٞى حُويٓذش. 

". ٫ٝ ٣ٞؿذي ك٤ٔذخ risk contractsرخ٩ٗظذخؽ ٛذ٢ "ػوذٞى ٓـخُكذش إ ػوٞى حُٔ٘خًٍش 

طْ طٞه٤ؼٚ ٖٓ كوٍٞ أ٣ش ٓـخُكش ك٢ ٝؿٞى أٝ ػيّ ٝؿٞى حُ٘ل٢ أٝ حُـخُ. كٌذَ حُلوذٍٞ 

حُظذذ٢ طذذْ طٞه٤ذذغ ػوٞىٛذذخ ٟذذٖٔ ػوذذٞى حُويٓذذش ٛذذ٢ كوذذٍٞ ٓلذذيىس، ٓللذذٍٞ ك٤ٜذذخ آرذذخٍ، 

ُٔـخُكذذش )ػوذذٞى حُٔ٘ذذخًٍش ٝحكظ٤خ٤١خطٜذذخ ٓؼزظذذش، ٝهٔذذْ ٜٓ٘ذذخ ٓ٘ذذظؾ كؼ٤ِذذخً. ر٤٘ٔذذخ ػوذذٞى ح

رخ٩ٗظخؽ( طظْ ك٢ أٍحٝ أٝ رلذخٍ أٝ ؿزذخٍ أٝ ٛذلخٍ ُذْ ٣ذظْ أ١ رلذغ ك٤ٜذخ أٝ طلذ١َ 

ؿ٤ُٞٞؿ٢، ُْٝ ٣ظْ ك٤ٜخ طل٣َخص ُُِح٤ُذش أٝ كلذَ آرذخٍ. ُٜذٌح ٣ظلٔذَ حُٔوذخٍٝ ٓـخُكذش 

ٍَ ؿذيحً ٝٛذٞ "ٗلذ٢ حُذَرق".  ح٫ٓظؼٔخٍ ك٢ حُظل١َ ػذٖ حُذ٘ل٢ أٝ حُـذخُ ٓوخرذَ ػخثذي ٓـذ

ف ٓوخرَ ػخثي ػخ٢ُ. ٝك٢ حُؼَحم ٣َ٣ي حُزؼٞ ٓ٘خ إٔ ٗؼط٢ حُٔوذخٍٝ ػخثذيحً كٜٞ ٣ـخُ

 ػخ٤ُخً ىٕٝ أ٣ش ٓـخُكش ٖٓ هزِٚ!!.

% كٔذذ حُؼوذٞى 40-18إ ٗل٢ حُذَرق كذ٢ ػوذٞى حُٔ٘ذخًٍش كذ٢ حُؼذَحم طذَحٝف رذ٤ٖ 

)ٝٛٞ أَٓ ٫ ٣وظِق ًؼ٤َحً ك٢ رو٤ش أٗلخء حُؼخُْ(. ٝٛٞ ٣ظـ٤َ، ٟٖٝٔ ٌٛٙ حُ٘ٔذذ كذ٢ 

كذذذي طزؼذذذخً ُظطذذذٍٞ ح٩ٗظذذذخؽ ٝا١لذذذخء حٌُِذذذق ح٫ٓذذذظؼٔخ٣ٍش ُذذذٚ. ك٤ٌذذذق طٌذذذٕٞ حُؼوذذذي حُٞح

 حهظٜخى٣خطٚ أك٠َ ٖٓ ػوٞى حُويٓش!!

إ حُيٍحٓذذخص ح٫هظٜذذخى٣ش حُظذذ٢ طٔذذض كذذٍٞ ططذذ٣َٞ ٗلذذ٢ حُؼذذَحم رخُذذٌحص، ط٣َ٘ذذخ كَهذذخً 

 ًز٤َحً ك٢ أٍرخف حًَُ٘خص ر٤ٖ ٗٞػ٢ حُؼوٞى: حُويٓش ٝحُٔ٘خًٍش. 

طؼظٔي ػِذ٠ كـذْ حُلوذَ  Internal Rate of Return IRRإ ٗٔزش حُؼخثي حُيحه٢ِ 

١َٝٗٝ حُؼوي ٝٗٔزش ٗل٢ حَُرق ٝح٧ٓؼخٍ حُؼخ٤ُٔذش ُِذ٘ل٢. ُٝٔذخ ًخٗذض ٛذٌٙ حُيٍحٓذخص 

، ٗـي أٜٗخ طظليع ػٖ أٓذؼخٍ ُِذ٘ل٢ طظذَحٝف 2004-1988هي أػيص ك٢ ر٣َطخ٤ٗخ ر٤ٖ 
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، كذ٢ ػوذٞى ُلوَ ٓـٕ٘ٞ ٓؼ٬ً  IRR( ى٫ٍٝحً ُِز٤ََٓ. ٣ٝظَحٝف حُـ50( ا٠ُ )30ر٤ٖ )

% )رٔذذؼَ 178ى٫ٍٝ ُِز٤َٓذذَ(، ٝ 30% )رٔذذؼَ ٗلذذ٢ 140حُٔ٘ذذخًٍش رخ٩ٗظذذخؽ رذذ٤ٖ 

%( كذذ٢ 48-33طذذ٘ولٞ اُذذ٠ ) IRRى٫ٍٝ(. ٌُٝذذٖ ٗٔذذزش حُؼخثذذي حُذذيحه٢ِ  50ٗلذذ٢ 

حُلوذذٍٞ حُٜذذـ٤َس كذذ٢ ٤ٓٔذذخٕ
ٛذذـ(4)

. اٟذذخكش ُذذٌُي هذذخّ ح٧ٓذذظخً ًخٓذذَ ح٤ُٜٔذذي١ ريٍحٓذذش 

ٗٔزش حُؼخثي حُيحه٢ِ أ٠٣خً، ٝطَٞٛ اُذ٠  ٓوخٍٗش ر٤ٖ ٗٞػ٢ حُؼوي٣ٖ ٖٓ ه٬ٍ حكظٔخد

إٔ حُؼخثذذي حُٜذذخك٢ ُِ٘ذذًَخص حُظذذ٢ ٝهؼذذض ػوذذٞى حُٔ٘ذذخًٍش رخ٩ٗظذذخؽ ٣ٜذذَ اُذذ٠ أٍرذذغ 

أٟؼخف ػخثي حُٜخك٢ ًَُِ٘خص حُظذ٢ ٝهؼذض ػوذٞى حُويٓذش. ٝٛذٌح ح٧ٓذَ "هذي" ٣ٌٔذٖ 

طز٣ََٙ ك٢ كخُش ٝؿٞى "ٓـخُكذش"، ٌُٝذٖ ٫ طٞؿذي ٓـخُكذش كذ٢ حُؼذَحم، ٫كذ٢ ٗذٔخُٚ 

 ٢ ؿ٘ٞرٚ.٫ٝ ك

%. 15-12إ ٗٔذذزش حُؼخثذذي حُذذيحه٢ِ ُؼوذذٞى حُويٓذذش حُٔٞهؼذذش كذذ٢ حُؼذذَحم طظذذَحٝف رذذ٤ٖ 

ٝػ٘يٓخ كيػض طؤه٤َحص ك٢ حُؼَٔ هذخٍؽ ٓٔذئ٤ُٝش حُٔوذخٍٝ، أٝ طذؤه٤َ كذ٢ ىكٞػخطذٚ، 

اُذ٠ أهذَ  IRRٝؿ٤َٛخ ٖٓ ح٧ٍٓٞ حُظ٢ ٓززض ػَحه٤َ ُٚ، ٓٔذخ أىص اُذ٠ إٔ ٣ٜذَ حُذـ

هّٞ حُوطذَ ٝٛذيىص رذخُظٞهق ػذٖ حُؼٔذَ ٓذخ ُذْ ٖٓ حُ٘ٔذ أػ٬ٙ، ىهض حُ٘ذًَخص ٗذخ

طلذذَ حُٔ٘ذذخًَ ٫ٓذذظؼخىس ٗٔذذزش حُؼخثذذي )ٝحُذذ١ٌ ٛذذٞ ٟذذٖٔ حُٔؼوذذٍٞ(. ًذذٌُي ػ٘ذذيٓخ طذذْ 

حُظلذذخٝٝ ٓذذغ حُ٘ذذًَخص ُظو٤ِذذَ اٗظذذخؽ حُذذٌٍٝس ٝطٔي٣ذذي ٓيطذذٚ، رل٤ذذغ ٣ذذ٘ولٞ ٓٔذذظٟٞ 

ٝر٠ذـ٢ –( ٤ِٓذٕٞ ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً، حٟذطَ حُؼذَحم 9( اُذ٠ )12ح٩ٗظخؽ ٖٓ أًؼَ ٖٓ )

ٖٓ طو٤َِ كٜظٚ ك٢ حُظـٔؼذخص حُ٘لط٤ذش حُظذ٢  -ًَخص ٝػيّ طٞكَ ح٧ٓٞحٍ ػ٘يٖٙٓ حُ٘

%، ًُٝذذي ُِٔلخكظذذش ػِذذ٠ ٗٔذذذ حُؼخثذذي 10-5% اُذذ٠ 25طوذذّٞ رظطذذ٣َٞ حُلوذذٍٞ ٓذذٖ 

 حُيحه٢ِ ًَُِ٘خص!. )ٝٓ٘ؼٞى ٌُٜح حُٟٔٞٞع ٫كوخً(.

 اٟذذخكش ُِؼٞحثذذي حُٔخ٤ُذذش حُؼخ٤ُذذش ُِلٌٞٓذذش حُؼَحه٤ذذش كذذ٢ ػوذذٞى حُويٓذذش ٓوخٍٗذذش رؼوذذٞى

حُٔ٘ذذخًٍش رخ٩ٗظذذخؽ، كذذبٕ ػوذذٞى حُٔ٘ذذخًٍش رخ٩ٗظذذخؽ ط٠ذذٖٔ ُِ٘ذذًَخص ح٧ؿ٘ز٤ذذش كٜذذش 

٤ٍٔٓش ٖٓ حُ٘ل٢ حُٔٞؿٞى كذ٢ حٌُٔٔذٖ حُ٘لطذ٢ أٝ حُـذخ١ُ، ر٘ٔذذ كٜذش ٗلذ٢ حُذَرق. 

ٝإ ؿ٤ٔغ ٌٛٙ حًَُ٘خص طًٌَ كٜظٜخ ًـذِء ٓذٖ أٛذُٜٞخ كذ٢ ؿ٤ٔذغ طوخ٣ٍَٛذخ حُظذ٢ 
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ي ٖٓ ًُذي رذخ٬١٫ع ػِذ٠ طوذخ٣ٍَ طَكغ ا٠ُ ٓخ٢ٌُ أٜٜٓٔخ، ٣ٝٔظط٤غ أ١ ٗوٚ حُظؤً

 حًَُ٘خص ػ٠ِ ح٩ٗظَٗض.

ُوذذي أػ٤ذذَص ح٠ُذذـش كذذٍٞ ػوذذٞى حُويٓذذش، ػ٘ذذيٓخ أٛذذيٍص ُٝحٍس  -(5)

حُذذ٘ل٢ طوخ٣ٍَٛذذخ كذذٍٞ ػذذيّ آٌخ٤ٗذذش طلو٤ذذن ىكذذغ حٓذذظلوخهخص حُ٘ذذًَخص حُٔخ٤ُذذش رٔذذزذ 

. ر٤٘ٔذخ ُذْ ٣لذيع ٛذٌح ح٧ٓذَ 2015حٗولخٝ أٓؼخٍ حُ٘ل٢ ًُٝي أػ٘ذخء ٓ٘خه٘ذش ٤ِٓح٤ٗذش 

حُٔ٘خًٍش رخ٩ٗظخؽ ك٢ ػوٞى ًَىٓذظخٕ. ًٝؼذَ حُِـذ٢ ػ٘ذيٓخ أٛذيٍص ُٝحٍس  ك٢ ػوٞى

آًحٍ كذذٍٞ حُؤذذخثَ حُ٘خؿٔذذش ػذذٖ "حُٜذذيٍ" ٓذذٖ ؿ٤ذذَ إٔ ط٘٘ذذَ  23حُذ٘ل٢ طو٣ََٛذذخ كذذ٢ 

ًخٓذَ ٛذذٌح حُظو٣َذذَ، ٝحًظلذض ر٘٘ذذَ طؼ٤ِوذذخص حُٔذ٤ي ٣ُٝذذَ حُذذ٘ل٢. ٌُٝذٖ ػ٘ذذيٓخ ظٜذذَص 

طٌٖ ىه٤وذش أٝ ُذْ ٣ذظْ ٗوِٜذخ ريهذش رؼٞ كوَحطٚ ٫كوخً طز٤ٖ إٔ ط٣َٜلخص ٣َُٝ حُ٘ل٢ ُْ 

 هٜٞٛخً ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُظلٍٞ ٖٓ ػوٞى حُويٓش ا٠ُ ػوٞى حُٔ٘خًٍش.

إ حُذيكٞػخص حُٔخ٤ُذش كذ٢ ػوذذٞى حُويٓذش حُظذ٢ طذْ طٞه٤ؼٜذذخ كذ٢ ىٍٝحص حُظذَحه٤ٚ ٛذذ٢ 

ىكٞػخص ٗزٚ ٗوي٣ش، ٝٛٞ أَٓ ٓل٠َ هٜٞٛخً ك٢ ظَ ح٧ٓؼخٍ حُؼخ٤ُش ُِ٘ل٢ ُٔخ هزذَ 

حُٔوذذخٍٝ رظذذٞك٤َ ح٫ٓذذظؼٔخٍ حُذذ٬ُّ ٝحُٜذذَف )ٓذذغ  حُظذذيه٤ن . اً ٣وذذّٞ 2014طٔذذُٞ 

ٝحُٔٞحكوذذش ٓذذٖ حُـخٗذذذ حُؼَحهذذ٢(، ٝ ٣ٔذذظلن حُذذيكغ ػ٘ذذيٓخ ٣ٜذذَ ح٩ٗظذذخؽ اُذذ٠ ٓٔذذظٟٞ 

ٓؼ٤ٖ، ػذْ ٣ٔذظَٔ حُذيكغ رؼذي طوذي٣ْ هٞحثٔذٚ ٝطذيه٤وٜخ رٜذٍٞس ى٣ٍٝذش. ػ٘ذيٓخ حٗول٠ذض 

 2014غ ُٔذ٘ش أٓؼخٍ حُ٘ل٢ ػـِٗخ ػذٖ ىكذغ ؿ٤ٔذغ ٓٔذظلوخص حُٔوذخ٤ُٖٝ ُِلٜذَ حَُحرذ

. ٖٝٓ حُٔ٘طن ا٣ـخى ٝٓخثَ ُظو٤ِٚ حٌُِق ح٫ٓظؼٔخ٣ٍش ٝىٍحٓش ٗذ١َٝ 2015ُٝٔ٘ش 

أهَٟ ُِيكغ ٓٞحء حُيكغ رخ٥ؿَ أٝ طٞك٤َ حُوَٝٝ ح٧ؿ٘ز٤ش ٌُٜٙ حُذيكٞػخص، ػِٔذخً إ 

"٤ٓخٓذذش ح٫هظذذَحٝ ٝحُظٞه٤ذذغ ػ٤ِٜذذخ ٝارَحٜٓذذخ"، ٛذذ٢ ٓذذٖ ح٫هظٜخٛذذخص حُلٜذذ٣َش 

 ( أ٫ًٝ ٖٓ حُيٓظٍٞ.110) ُِِٔطش ح٫طلخى٣ش كٔذ حُٔخىس

أٓخ ط٣َٞٔ ػوٞى حُٔ٘خًٍش رخ٩ٗظذخؽ، كٜذٞ ٣ظوذٌ ٗذٌَ هذَٝٝ ٓذٖ حُ٘ذًَخص ح٧ؿ٘ز٤ذش 

طظ٠ٖٔ كٞحثي، ٝطيكغ ر٘ٔذ ٓليىس )ؿِء ح٫ٓذظؼٔخٍ ٓذٖ ٗلذ٢ حٌُِلذش(، ُٝٔذيى طلذيىٛخ 

ػوٞى حُٔ٘ذخًٍش رخ٩ٗظذخؽ، ُذٌح ٫ طظذؤػَ ٛذٌٙ حُذيكٞػخص رٔذؼَ حُذ٘ل٢. ٝػ٘ذيٓخ ٣ذ٘ولٞ 

ططٍٞ ٓيس حُيكٞػخص، ٓغ أهذٌ حُلٞحثذي ر٘ظذَ ح٫ػظزذخٍ. ٓذخ ٣ـذذ ٬ٓكظظذٚ ٓؼَ حُ٘ل٢ 
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ٛذذذٞ إٔ ىكٞػذذذخص ػوذذذٞى حُٔ٘ذذذخًٍش ُظٔذذذي٣ي ح٫ٓذذذظؼٔخٍحص ح٧ؿ٘ز٤ذذذش ٛذذذ٢ هذذذَٝٝ، 

ٝحُوَٝٝ ح٧ؿ٘ز٤ش ٖٓ ٛذ٬ك٤خص حُلٌٞٓذش ح٫طلخى٣ذش كٜذَحً. ٌُٝذٖ ح٩هِذ٤ْ ُذْ ٣ؼذَ 

وذش حُلٌٞٓذش ح٫طلخى٣ذش. ٌُٜح ح٧ٓذَ أ٤ٔٛذش، ٝحٓذظَٔ رظٞه٤ذغ ٛذٌٙ حُؼوذٞى ىٕٝ أهذٌ ٓٞحك

ٝح٧ًؼذذَ ؿَحرذذش اػ٬ٗذذٚ ٓذذئهَحً رؤٗذذٚ حٓذذظوَٝ ٓزذذخُؾ ػي٣ذذيس ٓذذٖ ؿٜذذخص ٓوظِلذذش ٜٓ٘ذذخ 

 حُلٌٞٓش حُظ٤ًَش كظ٠ ٖٓ ؿ٤َ اػ٬ّ حُلٌٞٓش ح٫طلخى٣ش.

آًحٍ، ٝٓذذخ أػوزٜذذخ ٓذذٖ  23ػ٘ذذيٓخ أٛذذيٍص ُٝحٍس حُذذ٘ل٢ طو٣ََٛذذخ كذذٍٞ "حُٜذذيٍ" كذذ٢ 

ُـذٞ حُ٘لطذ٢ حُؼذخّ هِوذخً َٝٓطزٌذخً، ط٣َٜلخص ٓظَٔػش ٓذٖ هزذَ ٣ُٝذَ حُذ٘ل٢، أٛذزق ح

ٝٓذذخػي كذذ٢ ا١ذذ٬م حُ٘ذذخثؼخص أٝ ط٠ذذو٤ْ حُظٜذذ٣َلخص أٝ طل٣َٞٛذذخ، رخ٩ٟذذخكش اُذذ٠ 

 ا٬١م حُٔـخٍ ُٖٔ ٣َ٣ي ح٫ٛط٤خى ك٢ حُٔخء حُؼٌَ.

، ٓوذخ٫ً رؼ٘ذٞحٕ: 20/2/2015ح٧ٓذزٞػ٤ش حُٔؼَٝكذش كذ٢  MEESَٗ٘ص ٗ٘ذَس ٓذ٤ْ 

٨ٍُح٢ٟ حُـي٣يس""حُؼَحم ٣٘ظَ ك٢ ػوٞى حُٔ٘خًٍش ك٢ ح٩ٗظخؽ 
(5)

، ٗوِض ػٖ ٣َُٝ 

حُ٘ل٢ حُؼَحهذ٢ آٌخ٤ٗذش حُذٌٛخد كذ٢ حُؼوذٞى حُٔوزِذش اُذ٠ ػوذٞى حُٔ٘ذخًٍش رخ٩ٗظذخؽ، ٓذغ 

طؤ٤ًيٙ ػ٠ِ إ ٌٛح ح٧َٓ ٣لظخؽ ا٠ُ ٓٞحكوش حُزَُٔخٕ، )ِٓٔلذخً إٔ هذخٕٗٞ حُذ٘ل٢ ٝحُـذخُ 

اٟذخكش ُذٌُي حُٔوزَ هي ٣ٔٔق رٌُي، ٌُٖٝ ح٧ٓذَ ٣لظذخؽ اُذ٠ ٓٞحكوذش ٓـِذْ حُ٘ذٞحد(. 

كبٕ ح٤ُٔي ح٣َُُٞ هي أًي ًُذي ٓذَس أهذَٟ كذ٢ ٓوخرِذش ٓذغ )ٗ٘ذَس طو٣َذَ ٗلذ٢ حُؼذَحم( 

31/3/2015حُٔؼَٝكذذش كذذ٢ 
(7)

ُٓذذجَ ػذذٖ ػوذذٞى حُٔ٘ذذخًٍش رخ٩ٗظذذخؽ،  ، ًُٝذذي ػ٘ذذيٓخ 

، عٍنٝ األلنً ا٫ْ٢ ٗلظخؿٜذخ،  -٣وٜي ٓخ ػيح ًَىٓظخٕ–كؤؿخد: "اٗ٘خ ٛ٘خ ك٢ حُؼَحم 

 ؽ ٓؼَ ٌٛٙ حُؼوٞى".إ حُلوٍٞ حُٔ٘ظـش ٫ طلظخ

ُوذذي ًذذخٕ ؿذذٞحد حُوز٤ذذَ حُ٘لطذذ٢ أكٔذذي ٓٞٓذذ٠ ؿ٤ذذخى ٓذذٖ حُ٘ذذ٣َٝؾ كذذ٢ ٓوذذخٍ ُذذٚ رخُِـذذش 

ح٣ِ٤ٌِٗ٩ذذش، طؼ٤ِوذذخً ػِذذ٠ ٓذذخ ؿذذخء كذذ٢ ٓذذ٤ْ، ٝحٟذذلخً ٝٗذذخك٤خً ٝكذذ٢ ٓلِذذٚ، ٝٛذذيٍ كذذ٢ 

طلض ػ٘ٞحٕ: "ػوٞى حُٔ٘خًٍش رخ٩ٗظخؽ ُِؼَحم: كٌَس هخ١جش كذ٢ ٝهذض  26/2/2015

هخ١ت"
(6)

ػِذ٠ ٛذٌٙ حُٔوخُذش، ٝػِذ٠  4/4/2015حُ٘ل٢ إٔ ٣َى ك٢  . ٓٔخ حٟطَ ٣َُٝ

ٓوخُذذش أهذذَٟ أػذذيٛخ أكٔذذي ٓٞٓذذ٠ ؿ٤ذذخى أ٠٣ذذخً، ٝٓذذ٘ظطَم ا٤ُٜذذخ ٫كوذذخً، كذذٍٞ ىٍحٓذذش 

 ( ٤ِٓخٍ ى٫ٍٝحً!!.14,448ٓـِْ حٍُُٞحء ػٖ "حُٜيٍ" حُزخُؾ )
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٣ٝوذذٍٞ حُٔذذ٤ي ٣ُٝذذَ حُذذ٘ل٢ كذذ٢ ٜٗخ٣ذذش ٍٓذذخُظٚ حُٔٞؿٜذذش اُذذ٠ حُٔذذ٤ي أكٔذذي، ٣٘لذذ٢ ك٤ٜذذخ 

رؤٕ ُٝحٍس حُ٘ل٢ "طٔؼ٠ ُظل٣َٞ ػوٞى حُويٓش ا٠ُ ػوٞى ٓ٘خًٍش... ك٢ ٝهذض  ح٫ىػخء

٣ؼِْ ك٤ٚ حُـ٤ٔغ أٗ٘خ ً٘خ ٖٓ حُٔئ٣ي٣ٖ حُو٬ثَ ُؼوٞى ؿ٫ٞص حُظذَحه٤ٚ... ُذ٤ْ ا٣ٔخٗ٘ذخ 

أٜٗذذخ طوِذذٞ ٓذذٖ حُ٘ذذٞحهٚ ٝحُ٘ذذٞحثذ، أٝ أٜٗذذخ أك٠ذذَ أٗذذٌخٍ حُؼوذذٞى كذذ٢ ًذذَ ُٓذذخٕ 

حُؼ٤ِذذذخ كذذذ٢ ا١ذذذخٍ حُٞحهذذذغ حُ٘لطذذذ٢  ٌٝٓذذذخٕ... رذذذَ ٧ٜٗذذذخ ح٧هذذذَد ُظلو٤ذذذن حُٜٔذذذِلش

حُؼَحهذذ٢...". اٟذذخكش ُذذٌُي، كذذبٕ ُٝحٍس حُذذ٘ل٢ ًخٗذذض هذذي أٛذذيٍص ر٤خٗذذخً ٛذذلل٤خً كذذ٢ 

ٓذذخ ط٘خُٝظذذٚ ٝٓذذخثَ  -رِٔذذخٕ ٣َُٝٛذذخ–ًًذذَص ك٤ذذٚ: "ط٘لذذ٢ ُٝحٍس حُذذ٘ل٢  2/3/2015

ح٩ػذذ٬ّ إٔ حُذذُٞحٍس طلذذخٝٝ ُظل٣ٞذذَ ػوذذٞى حُظذذَحه٤ٚ اُذذ٠ ػوذذٞى ٓ٘ذذخًٍش أٝ اٜٗذذخ 

ٗلط٤ذذش ؿي٣ذذيس ػِذذ٠ أٓذذْ حُٔ٘ذذخًٍش"، ًٔذذخ أٟذذخف حُز٤ذذخٕ: "كذذبٕ طلذذخٝٝ ُٔذذ٘ق ٍهذذغ 

-20حُُٞحٍس طلخٝٝ حًَُ٘خص ح٥ٕ كذ٢ حطـذخٙ ػذٞىس كٜذش حُ٘ذ٣َي حُلٌذ٢ٓٞ اُذ٠ )

25.")% 

ٗذذٞى إٔ ٗئًذذي ٛ٘ذذخ، إٔ ػوذذٞى حُٔ٘ذذخًٍش رخ٩ٗظذذخؽ ػٔذذَ ٣وذذخُق حُيٓذذظٍٞ ٫ٝ ٣ٌٔذذذٖ 

ظخؿٜذخ ا٬١هذخً، ٝإ اٗظذخؽ طٞه٤ؼٜخ. ًٔخ اٜٗخ أٓٞأ أٗٞحع حُؼوٞى رخُ٘ٔذزش ُِؼذَحم، ٫ٝ ٗل

ػوٞىٗخ حُلخ٤ُش ٫ ٣ٌٖٔ ط٣َٜلٚ ُلظَس هخىٓش ٣ٞ١ِش ؿيحً، ُذٌح ٫ طٞؿذي كخؿذش ١٧ ػوذي 

إْ اٌعذ٠ذ ِّٓ ٠حبٚي أْ ٠ٛسه اٌحىِٛخ اٌعشال١خ ثعمذ ٚاحذ فمو ِٓ عمنٛد اٟخك٢. 

اٌّؾبسوخ ثبإلٔزبط غشمٗ اْ ٠نفٟ ثعل "اٌؾشع١خ" عٍنٝ عمنٛد وشدعنزبْ غ١نش 

٣ظْ ط٢٣ٍٞ حُلٌٞٓش حُؼَحه٤ش ٓذٖ هذ٬ٍ كوذَ حُ٘خٛذ٣َش ٓذغ حُٜٔذل٠،  . هياٌؾشع١خ"

أٝ حكظٔذذخٍ ٝؿذذٞى ٟذذـ١ٞ ٓذذٖ حُٔلخكظذذخص ٓؼذذَ ٤ٗ٘ذذٟٞ أٝ ٛذذ٬ف حُذذي٣ٖ أٝ ٝحٓذذ٢ أٝ 

حُ٘ـذذذق ُظٞه٤ذذذغ ػوذذذي ُِٔ٘ذذذخًٍش رخ٩ٗظذذذخؽ، ُٝوذذذي كخُٝذذذض حُ٘ذذذًَخص ًُذذذي ٓذذذغ ٛذذذٌٙ 

ٛل١نع عمنذ إْ أوجش خطر رمع ف١نٗ أ٠نخ حىِٛنخ عشال١نخ ٘نٛ رحُٔلخكظخص ك٢ حُٔخ٢ٟ. 

، كٜذٞ رخ٩ٟذخكش اُذ٠ اٗذٚ ؿ٤ذَ هذخ٢ٗٞٗ ِؾبسوخ ثبإلٔزبط حزٝ ٌٛ وبْ رٌه عمذاً ٚاحنذاً 

ٝؿ٤ذذَ ىٓذذظ١ٍٞ، ٓذذ٤ٌٕٞ هطذذؤً هذذخط٬ً ٣٧ذذش ٤ٓخٓذذش ٗلط٤ذذش ٤٘١ٝذذش، ٝطَحؿذذغ ًز٤ذذَ ػذذٖ 

ح٤ُٔخٓش حُظ٢ ٗـلض ٢ٛٝ حُظؤ٤ْٓ ٝحُظ٘ل٤ٌ حُٔزخَٗ ٝػوٞى حُويٓش. ًٌُي إ أ١ هذخٕٗٞ 
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رؼوذذٞى حُٔ٘ذذخًٍش رخ٩ٗظذذخؽ، ٓذذ٤ٌٕٞ هخٗٞٗذذخً ؿ٤ذذَ ىٓذذظ١ٍٞ  ؿي٣ذذي ُِذذ٘ل٢ ٝحُـذذخُ ٣ٔذذٔق

 ٠٣َٝ رخُؼَحم ًؼ٤َحً.

 2004ُوي أٟٝل٘خ ك٢ أػ٬ٙ "هٜش" حُوطش ح٩ٓظَحط٤ـ٤ش ك٢ ٓذ٘ش  -(6)

ٝحُظذذ٢ طلذذيع ػٜ٘ذذخ حُٔذذ٤ي ػذذيٗخٕ، ٝػ٬هظٜذذخ رؼوذذٞى حُٔ٘ذذخًٍش رخ٩ٗظذذخؽ ٝهٜوٜذذش 

ػذ١ٝ٬. ٌُٝذذٖ  ؿ٤ٔذغ حُذ٘ل٢ حُؼَحهذذ٢، طلذض ه٤ذذخىس ٍثذ٤ْ حُذٍُٞحء كذذ٢ ك٤٘ذٚ حُذذيًظٍٞ

كذذ٢ ػٜذذي  2004حُٔذذ٤ي ػذذيٗخٕ ٣وذذٍٞ كذذ٢ ًٌَٓطذذٚ: "ٝهذذي أػ٤ذذيص ىٍحٓذذش حُوطذذش ٓذذ٘ش 

حُلٌٞٓش حُٔئهظش، ٝهي ػَٟض ك٢ حُٔـِْ ح٧ػ٠ِ ُِ٘ل٢ ٝحُـخُ ٖٓ هزَ ٣ُٝذَ حُذ٘ل٢ 

 آٌٗحى ح٤ُٔي ػخَٓ ؿ٠زخٕ...".

ٌٝٛح ح٫َٓ ؿ٤َ ٛل٤ق، كؼ٠ِ ٟٞء ٓخ ؿخء كذ٢ حُلوذَحص حُظذ٢ ًًَطٜذخ ك٤ٔذخ ٓذزن ُذْ 

( ٣٬ٓذ٤ٖ ر٤َٓذَ كذ٢ ح٤ُذّٞ، ٝٓذٖ حُٔئًذي ُذْ 6ٖ ٛ٘خى هطذش ُذُٞحٍس حُذ٘ل٢ ٩ٗظذخؽ )طٌ

 ٣ويّ ح٤ُٔي ػخَٓ ؿ٠زخٕ ٓؼَ ٌٛٙ حُوطش حُظ٢ ٫ ٣وزِٜخ حُؼوَ!!.

ا٢٘ٗ أػَف ح٤ُٔي ػخَٓ ؿ٠زخٕ ٓؼَكش ؿ٤يس، ٝٗلٖ ٛي٣وخٕ ٬٤ُٕٓٝ. ٝٛٞ ٜٓ٘ذيّ 

١ كذخٍ ٓذٖ ح٧كذٞحٍ هي٣َ، ٝاىح١ٍ ٝطوط٤ط٢ ٖٓ حُطذَحُ ح٧ٍٝ. ُٝذٌُي ٫ ٣ٌٔذٖ رذؤ

( ٣٬ٓذ٤ٖ ر٤َٓذَ كذ٢ ٩6ٗظذخؽ ) 2004إٔ ٣ؼذَٝ هطذش كذ٢ حُٜ٘ذق حُؼذخ٢ٗ ٓذٖ ٓذ٘ش 

( ٣٬ٓذ٤ٖ ر٤َٓذَ ؿي٣ذيس 4ح٤ُّٞ، ٝط٘لٌ "ه٬ٍ ٓ٘ظ٤ٖ أٝ ػذ٬ع"!!. ٓٔذخ ٣ؼ٘ذ٢ اٟذخكش )

. 2004( ٤ِٓذٕٞ ر٬٤ًَٓ/ح٤ُذّٞ كذ٢ ػذخّ 1,966ك٢ ح٤ُّٞ ُ٪ٗظذخؽ، ك٤ذغ ًذخٕ ح٩ٗظذخؽ )

( ٤ِٓذذٕٞ ر٤َٓذذَ، ك٤ذذغ ًذذخٕ حُظٜذذي٣َ حُلؼِذذ٢ كذذ٢ ٠5,5 )ًٝذذٌُي ا٣ٜذذخٍ حُظٜذذي٣َ اُذذ

( ٤ِٓذذٕٞ ر٤َٓذذَ/ح٤ُّٞ. ًٝذذَ ٛذذٌٙ ح٧ٓذذٍٞ طذذظْ هذذ٬ٍ ٓذذ٘ظ٤ٖ أٝ ٣1,497ؼذذخىٍ ) 2004

ػ٬ع، ٓغ ٝؿٞى ر٤٘ش أٓخ٤ٓش ٝطلظ٤ش ٗلط٤ش ٓلطٔذش. ُذْ أطٜذَ رخ٧ٓذظخً ػذخَٓ ُظذيه٤ن 

٫ أطلذيع ػذٖ  حُٔؼِٞٓش حُظ٢ هيٜٓخ ح٤ُٔي ػيٗخٕ، ٢٘ٗ٧ ٓظؤًي ٖٓ ػيّ ٛذلظٜخ. ٝٛ٘ذخ

حُوزذٍٞ رؼوذذٞى حُٔ٘ذذخًٍش أٝ هٜوٜذش حُذذ٘ل٢ حُؼَحهذذ٢، ٝاٗٔذذخ أطلذيع ػذذٖ أٓذذٍٞ ك٤٘ذذش 

رلظش طظؼِن ربٌٓخ٤ٗخص حُظ٘ل٤ٌ. ػِٔخً ا٢٘ٗ ػِذ٠ ٣وذ٤ٖ رؼذيّ طؤ٤٣ذي حُٔذ٤ي ػذخَٓ ُطَٝكذخص 

حٓذذْ حُٔذذ٤ي ػذذخَٓ  -كٔذذذ حػظوذذخى١-حُذذيًظٍٞ ػذذ١ٝ٬ حُٔذذًٌٍٞس أػذذ٬ٙ، ٝاٗٔذذخ ك٘ذذَ 
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٤ش" ُِلذذذي٣غ ؿ٤ذذذَ حُؼِٔذذذ٢ ٝؿ٤ذذذَ حُٔ٘طوذذذ٢ ٝؿ٤ذذذَ رخُٟٔٞذذذٞع، ٩ػطذذذخء "ٜٓذذذيحه

 حُٔيٍّٝ ح١ٌُ ؿخءص رٚ حُيٍحٓش!!.

   ِٚب لجٍٗ ِٚب ثعذٖ؟!2004ِبرا وبْ ٠شاد ٌٍعشاق فٟ عبَ  ( ؽ)

٣وذذٍٞ حُٔذذ٤ي ػذذيٗخٕ كذذ٢ ىٍحٓذذظٚ: "... ٝػ٘ذذي حٍطلذذخع أٓذذؼخٍ حُذذ٘ل٢ ٝحُذذ١ٌ رِذذؾ كذذٞح٢ُ 

٠ذخثغ ُِؼذَحم ( ى٫ٍٝ ُِز٤ََٓ ػ٠ِ ٓيٟ كٞح٢ُ هْٔ ٓذ٘ٞحص، ًذخٕ حُذيهَ ح100ُ)

( ٤ِٓخٍ ى٫ٍٝ ٣ٞ٘ٓخً، ٝرٔخ ٓـٔٞػٚ ٜٗذق ط٤َُذٕٞ ى٫ٍٝ كوذيٛخ ٣100ؼخىٍ كٞح٢ُ )

 حُؼَحم رٔزذ ٓٞء ح٩ىحٍس ٝحٗؼيحّ حُظوط٢٤".

هزذذَ حُذذيهٍٞ كذذ٢ ٓ٘خه٘ذذش ٓذذخ ؿذذخء كذذ٢ ًذذ٬ّ حُٔذذ٤ي ػذذيٗخٕ، ٗذذَٟ إٔ ٠ٗذذغ حُـذذيٍٝ 

ل٢ كذذ٢ ًُذذي ( أىٗذذخٙ، ٤ُطِذذغ حُوذذخٍة ػِذذ٠ حُٟٞذذغ حُلؼِذذ٢ ُِذذ1٘حُٔٞؿذذٞى كذذ٢ حُلوذذَس )

 حُٞهض:

٣ٝٔؼذذَ حُـذذيٍٝ أىٗذذخٙ ٓؼذذي٫ص ح٩ٗظذذخؽ ٝحُظٜذذي٣َ ٝأٓذذؼخٍ طٜذذي٣َ حُذذ٘ل٢ حُؼَحهذذ٢ 

 :2014ا٠ُ ٓ٘ش  2004ٝٓـَٔ حُؼٞحثي حُٔخ٤ُش ُِؼَحم ٗظ٤ـش طٜي٣َ حُ٘ل٢ ٖٓ ٓ٘ش 

 

 

 حُٔ٘ش

 ٓؼيٍ ح٩ٗظخؽ

أُق 

 ر٤ََٓ/ح٤ُّٞ

ٓؼيٍ 

 حُظٜي٣َ

أُق 

 ر٤ََٓ/ح٤ُّٞ

ٓؼيٍ أٓؼخٍ 

 حُظٜي٣َ

 ٤َى٫ٍٝ/حُزَٓ

ٓـَٔ حُؼخثي 

ح١ُٞ٘ٔ 

)٤ِٓخٍ 

 ى٫ٍٝ(

1999 2541 2080 - - 

2000 2601 2057 - - 

2002 2227 1920 - - 

2003 1536 1010 - - 

2004* 1995 1535 (42) (23,6) 
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2005* 1535 1402 (57) (29,2) 

2006 1995 1497 55,65 38,4 

2007 2035 1634 66,78 39,8 

2008 2286 1849 86,44 58,5 

2009 2335 1908 59,0 41,1 

2010 2340 1883 74,63 51,3 

2011 2653 2167 104,9 83,0 

2012 2950 2422 106,03 94,0 

2013 2989 2391 102,1 89,1 

2014  2517 91,65 84,2 

 ٤ِٓخٍ ى٫ٍٝحً. 579,4=  2014-2006حُٔـٔٞع ُِؼخثي ر٤ٖ 

 ٍحً.٤ِٓخٍ ى٫ٝ 633,2=  2014-2004حُٔـٔٞع ُِؼخثي ر٤ٖ 

  ُـذَٝ  2003-1999ُوي طْ ًًَ ٓؼي٫ص ح٩ٗظذخؽ ٝحُظٜذي٣َ ُٔذ٘ٞحص

 حُٔوخٍٗش.

  ٛذذذ٢ ٓؼذذذي٫ص ح٧ٓذذذؼخٍ حُؼخ٤ُٔذذذش  2005ٝ 2004* إ ح٧ٓذذذؼخٍ ُٔذذذ٘ش

٤ُٝٔض ح٧ٓؼخٍ حُلؼ٤ِش ُز٤غ حُ٘ل٢ حُؼَحه٢. أٓخ ك٢ رو٤ش حُٔ٘ٞحص ك٢ٜ ٓؼذيٍ ٨ُٓذؼخٍ 

 حُلؼ٤ِش.

 ُ2015لؼ٤ِذذش كذذ٢ ٓذذ٘ش ُوذذي حٗول٠ذذض أٓذذؼخٍ طٜذذي٣َ حُذذ٘ل٢ حُؼَحهذذ٢ ح ،

( ى٫ٍٝحً ُِز٤ََٓ، ٝك٢ ٗزخ١ 41,5ح٠ُ ٓؼيٍ ) 2015ك٤غ ِٝٛض ك٢ ًخٕٗٞ حُؼخ٢ٗ 

( ى٫ٍٝحً ُِز٤َٓذذَ. ٧ٍٝٝ ٓذذَس طظـذذخُٝ 48,2( ى٫ٍٝحً، ٝكذذ٢ آًحٍ حُذذ٠ )47,4حُذذ٠ )

( ى٫ٍٝحً، 52( ى٫ٍٝحً ًُٝذذي كذذ٢ ٤ٗٔذذخٕ ك٤ذذغ ٝٛذذِض اُذذ٠ )50ح٧ٓذذؼخٍ كذذخؿِ حُذذـ)

 ( ى٫ٍٝحً ُِز٤ََٓ حُٞحكي.54,4ٝحٍطلؼض ك٢ أ٣خٍ ا٠ُ )
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اُذ٠ ٜٗخ٣ذش ٓذ٘ش  2004رِؾ ٓـٔذَ ا٣ذَحىحص حُؼذَحم ٓذٖ طٜذي٣َ حُذ٘ل٢ ٓذٖ ريح٣ذش ٓذ٘ش 

ٓزِـذذذذذخً هذذذذذيٍٙ  2014-2006( ٤ِٓذذذذذخٍ ى٫ٍٝ. ٝرذذذذذ٤ٖ 633,2، ٓزِـذذذذذخً هذذذذذيٍٙ )2014

)ٝٛذذذ٢ ٓذذذيس حُٔذذذ٘ٞحص حُؤذذذْ حُظذذذ٢  2014-2010( ٤ِٓذذذخٍ ى٫ٍٝحً. ٝرذذذ٤ٖ 579,4)

٤ِٓذذخٍ ى٫ٍٝ، ٝرٔؼذذيٍ ٓذذؼَ كؼِذذ٢  401,6ػذذيٗخٕ( رِـذذض ٣ظلذذيع ػٜ٘ذذخ طو٣َذذَ حُٔذذ٤ي 

( ى٫ٍٝ ُِز٤َٓذذذذَ حُذذذذ١ٌ حكظَٟذذذذظٚ 100( ى٫ٍٝحً ُِز٤َٓذذذذَ رذذذذي٫ً ٓذذذذٖ )96,7هذذذذيٍٙ )

 حُيٍحٓش.

إ طوذذي٣َحص حُؤذذخٍس ٝحُٜذذيٍ )كذذ٢ هطذذخع حُذذ٘ل٢( كٔذذذ طو٣َذذَ حُٔذذ٤ي ػذذيٗخٕ،  (2)

ٛذذذذ٢ (. 2014ٝ -2010( ٤ِٓذذذذخٍ ى٫ٍٝ، ٛذذذذ٢ ُِٔذذذذ٘ٞحص حُؤٔذذذذش )500ٝحُزخُـذذذذش )

"ح٧ٟذذَحٍ حُ٘خؿٔذذش ػذذٖ حُلٔذذخى ح٩ىح١ٍ )ح٩ٛٔذذخٍ، ٓذذٞء ح٩ىحٍس، ح٧ٟذذَحٍ حُ٘خؿٔذذش 

ػذذٖ ػذذيّ ٓؼخُـذذش حُوِذذَ...اُن( ًِٜٝذذخ طؼظزذذَ رؼذذَف حُوذذخٕٗٞ حُظـذذخ١ٍ ٝحُـ٘ذذخث٢ ٓذذٖ 

 ؟!.-كٔذ ٓخ ؿخء رخُيٍحٓش–ؿَحثْ ح٩ٛٔخٍ". 

( 100( ٤ِٓذذخٍ حُٔلظَٟذذش كذذ٢ حُٔذذ٘ش، رٔذذؼَ طٜذذي٣َ ُِذذ٘ل٢ هذذيٍٙ )100إ هٔذذخٍس )

ى٫ٍٝحً ُِز٤ََٓ( طؼ٘ذ٢ رخُ٘ظ٤ـذش  96,7ى٫ٍٝ/حُز٤ََٓ )ػِٔخً إ ٓؼيٍ حُز٤غ حُلؼ٢ِ رِؾ 

( ٤ِٓذذٕٞ ر٤َٓذذَ/ح٤ُّٞ 2,740حٗذذٚ ًذذخٕ ٣ـذذذ ٣ُذذخىس كذذ٢ حُظٜذذي٣َ ر٤ٌٔذذش طٜذذَ اُذذ٠ )

 2,740= ٣ّٞ 365,25 ÷٤ِٓخٍ ر٤ََٓ ك٢ حُٔ٘ش  1$/٤َٓ٣َ = 100$ ÷٤خٍِٓ 100]

ٞ طذْ ًُذي ُٞٛذَ ٓؼذيٍ حُظٜذي٣َ حُؼَحهذ٢ كذ٢ [ )ػٔخ طْ طٜي٣َٙ كؼذ٬ً(. ُٝذّ.د/٣ّٞ

( ٤ِٓذٕٞ ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً. أ١ ُذٞ أٟذل٘خ ٓؼذيٍ طٜذل٤ش 5,016ٌٛٙ حُٔ٘ٞحص حُذ٠ ٓؼذيٍ )

( 5,5حُ٘ل٢ ك٢ حُؼَحم ٝحُزخُـش كٞح٢ُ ٜٗق ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ/ح٤ُّٞ ٌُخٕ ح٩ٗظخؽ ح٢ٌُِ )

ٔذذ٤ي ( ٤ِٓذذٕٞ ر٤َٓذذَ حُظذذ٢ حكظَٟذذظٜخ "ىٍحٓذذش" ح٤ِٓ6ُذذٕٞ ر٤َٓذذَ/ح٤ُّٞ، رذذي٫ً ٓذذٖ )

( ٓذ٘ٞحص، أ١ كذ٢ كذيٝى ٓذ٘ظ٢ 3-2ػيٗخٕ، ٝحُظ٢ حهظَكض أ٠٣خً أٜٗخ ٓظٌظَٔ ه٬ٍ )

(!!!. إ حُٔذذ٤ي ػذذيٗخٕ "طٔذذخَٛ" كذذ٢ ح٧ٓذذَ رٟٞذذغ "هٔذذخٍس" ٓذذ٣ٞ٘ش 2006-2007)

( ٤ِٓذذذخٍ كذذذ٢ حُٔذذذ٘ش، ًٝذذذخٕ ػ٤ِذذذٚ إٔ ٠٣ذذذغ هٔذذذخٍس طٜذذذي٣َ٣ش هذذذيٍٛخ 100هذذذيٍٛخ )

ٕ ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً. ٝرٜذٌح طٌذٕٞ ( ٤ِٓذ2,740ٞ( ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ/ ح٤ُذّٞ رذي٫ً ٓذٖ )3,240)
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( ٤ِٓذذخٍ رذذي٫ً ٓذذٖ 591( ٤ِٓذذخٍ ُٝٔذذيس هٔذذْ ٓذذ٘ٞحص )118,26"حُؤذذخثَ" حُٔذذ٣ٞ٘ش )

 ( ٤ِٓخٍ!!.500)

 ٌُٖٝ ٓ٘ؤهٌ رخَُهْ ح١ٌُ ًًَطٚ ىٍحٓظٚ.

ا٢٘ٗ أطؼـذ ؿيحً ٖٓ ىٍحٓش ػٖ أٓذؼخٍ ر٤ذغ حُذ٘ل٢ طؼظوذي إٔ ٓذؼَ حُذ٘ل٢ ٓذٞف ٣ٌذٕٞ 

أٝ هزِٜذخ رٞؿذٞى ٤ًٔذش اٟذخك٤ش كذ٢  2014-2010( ى٫ٍٝ/حُز٤ََٓ كذ٢ ٓذ٘ٞحص 100)

( ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً. ٣ٝظلٍٞ طؼـز٢ ا٠ُ "حٓذظـَحد" 2,740حُٔٞم حُ٘لط٤ش طؼخىٍ )

ٝاُذذذ٠ "حٓذذذظلٜخّ" ػ٘ذذذيٓخ طٜذذذيٍ ٛذذذٌٙ حُيٍحٓذذذش ٓذذذٖ "ًَٓذذذِ حُزلذذذٞع ٝحُيٍحٓذذذخص 

ح٤ُٔي ػيٗخٕ حُـ٘خر٢ ح٫هظٜذخى١ حُ٘لطذ٢،  -كٔذ حػظوخى١–حُؼَحه٤ش"، ٝح١ٌُ ٣َأٓٚ 

( ٤ِٓذذٕٞ 2,740٘ذذش حُطخهذذش كذذ٢ ىٍٝس ٓـِذذْ حُ٘ذذٞحد حُٔذذخروش. إ اٟذذخكش )ٍٝثذذ٤ْ ُـ

ر٤ََٓ/ح٤ُّٞ ًخٗض ٓظـَم حُٔٞم حُ٘لط٤ش رخٌُخَٓ، ٝهي ٟوض حُٔؼٞى٣ش أهَ ٖٓ ًُي 

( 50ٝهل٠ذذض ح٧ٓذذؼخٍ حُلخ٤ُذذش اُذذ٠ حُٜ٘ذذق. ٝرذذخع حُؼذذَحم ٗلطذذٚ رٔذذؼَ ٣وذذَ ػذذٖ )

خٕ ٓذذؼَٙ هزذذَ ٓذذظش ، كذذ٢ حُٞهذذض حُذذ١ٌ ًذذ2015ى٫ٍٝ ُِز٤َٓذذَ كذذ٢ حَُرذذغ ح٧ٍٝ ٓذذٖ 

 ( ى٫ٍٝ.100أَٜٗ ٖٓ ًُي حُظخ٣ٍن أًؼَ ٖٓ )

ٝك٢ طوي٣َٗخ ٝكٔذ ًَ حُظٞهؼخص كذبٕ أٓذؼخٍ حُذ٘ل٢ ًخٗذض ٓظٜذزق كذ٢ أكٔذٖ طوذي٣َ 

( ى٫ٍٝ، ٝٓذذذذ٘لظَٝ ٛ٘ذذذذخ ُـذذذذَٝ 100( ى٫ٍٝ ُِز٤َٓذذذذَ رذذذذي٫ً ٓذذذذٖ )60كذذذذٞح٢ُ )

 ( ى٫ٍٝحً ُِز٤ََٓ.60ح٫كظٔخد )

ظ٢ طوظَكٜخ ىٍحٓذش حُٔذ٤ي ػذيٗخٕ، كبٜٗذخ ًخٗذض ٌُٖٝ ًٝٔخ أٟٝل٘خ ك٢ هطش ح٣ُِخىس حُ

ٓز٤٘ذذش ػِذذ٠ ػوذذٞى حُٔ٘ذذخًٍش رخ٩ٗظذذخؽ ُِٝ٘ذذًَخص كٜذذش كذذ٢ حُؼٞحثذذي. ٝٓذذ٘لظَٝ إٔ 

% ٖٓ حُؼٞحثي )ٝٛٞ ٍهْ ٢ٓٝ ر٤ٖ ٗٔذذ حُلٜذٚ حُؼخ٤ُٔذش 25كٜش حًَُ٘خص ٢ٛ 

×  60ًَٝىٓظخٕ ُٔؼَ ٌٛذٌح ػوذٞى(. ٝٛذٌح ٣ؼ٘ذ٢ إٔ ػخثذي حُلٌٞٓذش حُؼَحه٤ذش ٓذ٤ٌٕٞ 

 ( ى٫ٍٝ ُِز٤ََٓ.100ى٫ٍٝحً ُِز٤ََٓ، ري٫ً ٓٔخ طوظَكٚ حُيٍحٓش ) %45 = 75

ًٔذذخ ٝإ ه٤ٔذذش حُذذ٘ل٢ حُٜٔذذيٍ، ٝحُذذ١ٌ ًخٗذذض ٓظٔذذظِْ ٓزخُـذذٚ حُلٌٞٓذذش حُؼَحه٤ذذش، ٓذذغ 

( ٤ِٓذٕٞ ر٤َٓذَ/٣ّٞ، ٓظٜذَ اُذ٠ 2,740ح٣ُِخىس حُظ٢ ٣وظَكٜخ ح٤ُٔي ػيٗخٕ ٝحُزخُـش )
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[، ٤ِٓذذخٍ$ 412=  $45×ّ ٣ذذ365،25ٞ× ٓذذ٘ش 5×ّ د2,740( ٤ِٓذذخٍ ى٫ٍٝ ]412)

 (.2014-2010( ٤ِٓخٍ ى٫ٍٝ ُٔـَٔ ٓ٘ٞحص )401,6ٓوخرَ حٓظ٬ّ كؼ٢ِ ُٔزِؾ )

( ى٫ٍٝ ُِز٤ََٓ ٝٛذٞ 100ُٝٞ ػيُ٘خ أٍهخّ ٓؼيٍ ح٧ٓؼخٍ ُِ٘ل٢ حُٜٔيٍ حُلؼ٢ِ ا٠ُ )

حُذذَهْ حُذذ١ٌ حػظٔيطذذٚ حُيٍحٓذذش، رذذي٫ً ٓذذٖ ٓؼذذيٍ حُٔذذؼَ حُلؼِذذ٢ حُٜٔذذيٍ رذذٚ ٝحُزذذخُؾ 

ُِز٤َٓذذَ ٫ٍطلؼذذض حُٔزذذخُؾ ح٤ٌُِذذش حُٔٔذذظِٔش كؼ٤ِذذخً ٓذذٖ هزذذَ حُلٌٞٓذذش ( ى٫ٍٝحً/96,7)

( ٤ِٓذذخٍ. ٝٛذذٌح حُذذَهْ ٣وذذخٍٕ 401,6( ٤ِٓذذخٍ ى٫ٍٝ رذذي٫ً ٓذذٖ )415,3حُؼَحه٤ذذش اُذذ٠ )

( ٤ِٓذذذخٍ ى٫ٍٝ، ٝحُذذذ١ٌ ًخٗذذذض ٓظٔذذذظِٔٚ حُلٌٞٓذذذش حُؼَحه٤ذذذش ُٔذذذ٘ٞحص 412رذذذخُٔزِؾ )

ٜذذخ ىٍحٓذذش حُٔذذ٤ي ػذذيٗخٕ ( ك٤ٔذذخ ُذذٞ ٓذذخٍ حُؼذذَحم رخُط٣َوذذش حُظذذ٢ طوظَك2010-2014)

 ُظط٣َٞ ٗلطٚ.

ٓٔذذخ ٓذذذزن ٗـذذذي إٔ كذذذ٢ أكٔذذذٖ ح٧كذذذٞحٍ )ٓذذذٖ حُ٘خك٤ذذذش ح٫كظَحٟذذذ٤ش ًيٍحٓذذذش(!!، إٔ 

حُلٌٞٓذذش حُؼَحه٤ذذش ًخٗذذض ٓظٔذذظِْ ٓـٔذذَ حُٔزذذخُؾ حُظذذ٢ حٓذذظِٔظٜخ كؼ٤ِذذخً هذذ٬ٍ حُٔذذ٘ٞحص 

(، ًُٝي ُٞ ًخٗض ط٤َٔ رخُط٣َوش حُظ٢ حهظَكظٜخ ىٍحٓذش حُٔذ٤ي ػذيٗخٕ، 2010-2014)

( ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣ذخً ُٝٔذيس هٔذْ ٓذ٘ٞحص. 2,740خع ٤ًٔش ٖٓ حُ٘ل٢ هيٍٛخ )ٓغ ٤ٟ

( ٤ِٓذذخٍحص ر٤َٓذذَ ٨ُؿ٤ذذخٍ حُوخىٓذذش، ٓذذغ 5أ١ إ حُلٌٞٓذذش حُؼَحه٤ذذش كخكظذذض ػِذذ٠ )

 كُٜٜٞخ ػ٠ِ حُؼخثي ٗلٔٚ، ًُٝي رَكٞ ح٤َُٔ روطش حُٔز٣َٖ٘ رؼوٞى حُٔ٘خًٍش.

َٛ ٣ظلِٔذٚ ٓذٖ ٓذخٍٝح ٝكذن ػوذٞى أ٣ٖ حُٜيٍ؟ ٝحُلٔخى ح٩ىح١ٍ، ٝحُوخٕٗٞ حُـ٘خث٢؟!. 

حُويٓش أٝ ٖٓ حهظَكٞح ح٤َُٔ ٝكن ػوٞى حُٔ٘ذخًٍش رخ٩ٗظذخؽ. ػِٔذخً إ حُؤذخٍس ح٤ٌُِذش 

ٓظٔظَٔ ُظَٜ أٟؼخف ح٧ٍهخّ حُظ٢ ًًَطٜخ حُيٍحٓش ُٞ طْ ح٤َُٔ ٝكن هطظٜخ ٝػوذٞى 

 حُٔ٘خًٍش رخ٩ٗظخؽ.

ط٤ذش أػِذ٠ ٫ طذؤط٢ ٣ـذ حُظؤ٤ًي رٍٜٞس هخ١ؼش إ ٓٔؤُش حُلٍٜٞ ػ٠ِ ػٞحثي ٗل (3)

رخ٧ٓخّ ٖٓ ٣ُذخىس ٤ًٔذخص حُظٜذي٣َ، ٝاٗٔذخ طذؤط٢ ٓذٖ ٣ُذخىس حُظٜذي٣َ رؤٓذؼخٍ ٗلط٤ذش 

ػخ٤ُذذش. ٝٓذذٖ ح٧ك٠ذذَ حُزلذذغ ػذذٖ حُٔذذزَ، ٓذذغ أٝرذذي ٝحُٜٔذذي٣ٍٖ حُؼذذخ٤٤ُٖٔ، ُظو٤ِذذَ 

حُؼَٝ ٓغ حُلٍٜٞ ػ٠ِ أٓذؼخٍ ٗلط٤ذش أػِذ٠ طـطذ٢ ٓذخ طٜذيٍٙ ٓذٖ ٤ًٔذخص ٗلط٤ذش 

ٌح ح٧َٓ ك٢ حُٔخ٢ٟ ٧ًؼَ ٖٓ ٓذَسأًؼَ رؤٓؼخٍ ٝح١جش. ُوي ٗخه٘ض ٛ
(8)

، ًُٝذي أػ٘ذخء 
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ٓ٘خه٘ذذش ٤ًٔذذخص حُذذ٘ل٢ حُٜٔذذيٍس حٌُٔٔذذٖ حُٞٛذذٍٞ ا٤ُٜذذخ ٓذذغ حُٔلخكظذذش ػِذذ٠ ح٧ٓذذؼخٍ 

 2020حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ُذش. ٝطٞٛذِض اُذ٠ أٗ٘ذخ ٓذٌٕ٘ٞ ٓلظذٞظ٤ٖ ُذٞ حٓذظطؼ٘خ كذ٢ ٓذ٘ش 

-80)( ٣٬ٓذذ٤ٖ ر٤َٓذذَ/ح٤ُّٞ رؤٓذذؼخٍ ٓؼوُٞذذش، ٝحُٔؼوُٞذذش ٛ٘ذذخ طؼ٘ذذ٢ ٓذذؼَ 6طٜذذي٣َ )

 ( ى٫ٍٝ/حُز٤ََٓ. ٝٓ٘ز٤ٖ ٫كوخً ُٔخًح ٌٛٙ ح٧ٓؼخٍ طؼظزَ ٓؼوُٞش.100

إ ٖٓ ٣َ٣ي إٔ ٣لخكع ػ٠ِ حُؼَٝس ح٤ُٜيًٍَٝر٤ٗٞش ُٚ ٧ٝؿ٤خُٚ حُوخىٓذش ػ٤ِذٚ حُظلذَى 

ُٜٓي١ٍ حُ٘ل٢ ك٢ أٝري ٝهخٍؿٜخ ُٔلذ حُلخثٞ حُ٘لط٢ ٖٓ ح٧ٓٞحم حُؼخ٤ُٔش،  ٗلٞ 

ُؼخ٢ُ ٓغ حُٔلخكظش ػ٠ِ حُذ٘ل٢ ؿ٤ذَ حُٔزذخع كذ٢ ٝرخُظخ٢ُ حُلٍٜٞ ػ٠ِ حُؼخثي حُٔخ٢ُ ح

 حٌُٔخٖٓ ٨ُؿ٤خٍ حُوخىٓش.

ُوي ػِٔض حُٔؼٞى٣ش ك٢ ػٔخ٤٘٤ٗذخص حُوذَٕ حُٔخٟذ٢ ػِذ٠ حُظولذ٤ٞ حُٔٔذظَٔ ٨ُٓذؼخٍ 

( ى٫ٍٝ ُِز٤َٓذَ، ًُٝذي ٓذٖ هذ٬ٍ اؿذَحم حُٔذٞم حُ٘لط٤ذش 10-6ٝحُظ٢ ِٝٛض ا٠ُ )

رلـش حُللذخظ ػِذ٠ أٓذٞحهٜخ
(1)

ٝرٔذؼَ روذْ –ٜٝٗذخ حُ٘لطذ٢ ، كؤٜٗذض حٌُؼ٤ذَ ٓذٖ ٓوِ

، ٝح١ٌُ ًذخٕ ٓذٖ حُٞحؿذذ حُٔلخكظذش ػ٤ِذٚ ٨ُؿ٤ذخٍ حُٔوزِذش. ُٝذْ طٌذٖ حُـخ٣ذش ٓذٖ -ؿيحً 

ًذخٕ  -ٝرخُظؼخٕٝ ٓذغ ح٤ٓ٧ًَذخٕ–ػِٜٔخ ٌٛح حُٔلخكظش ػ٠ِ كٜظٜخ ٖٓ حُٔٞم، ٝاٗٔخ 

ُولذذٞ حُؼٞحثذذي حُٔخ٤ُذذش ُِؼذذَحم ٝح٫طلذذخى حُٔذذٞك٤ظ٢، ٝحُذذ١ٌ ًذذخٕ حُٔذذزذ حُٔزخٗذذَ كذذ٢ 

٤ذذذخثْ ُٜذذذيحّ ٝىهُٞذذذٚ ح٣ٌُٞذذذض، ٝرخُ٘ظ٤ـذذذش ٓذذذو١ٞ  حُ٘ظذذذخ٤ٖٓ حُؼَحهذذذ٢ حُظٜذذذٍٞ حُ

 ٝحُٔٞك٤ظ٢ ٝٓخ ٍحكن ًُي ٖٓ ىٓخٍ ًز٤َ.

ح٥ٕ طؼخٝى حُٔؼٞى٣ش رخُِؼزش ٗلٜٔخ، ٝأ٠٣خً رلـش حُللخظ ػِذ٠ ٓذٞهٜخ ٓذٖ طٔذيى اٗظذخؽ 

حُذذ٘ل٢ حُٜذذو١َ، ٝحُٞحهذذغ إ حُٔذذزذ ٤ٓخٓذذ٢ ؿخ٣ظذذٚ اٜٗذذخى ٍٝٓذذ٤خ ٝا٣ذذَحٕ ٝحُؼذذَحم. 

( ١َ9 أٓخٓذخً ٣ظٔذيى كذ٢ ح٣٫ُٞذخص حُٔظلذيس، ٤ُٜذَ اٗظخؿذٚ اُذ٠ كذٞح٢ُ )كخُ٘ل٢ حُٜو

٣٬ٓذذ٤ٖ ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣ذذخً، ٝٓذذٞم ح٣٫ُٞذذخص حُٔظلذذيس ٣ٔؼذذَ ؿذذِءحً ًز٤ذذَحً ٓذذٖ حُٜذذخىٍحص 

 حُٔؼٞى٣ش!!.

ٝاًح ًذذخٕ ح٧ٓذذَ ٛذذٞ كؼذذ٬ً ٩هذذَحؽ حُذذ٘ل٢ حُٜذذو١َ ٓذذٖ ح٧ٓذذٞحم، ٣٫وذذخف حٗولذذخٝ 

ٛٞ حُٔؼَ حُذ١ٌ ٣ٔؼذَ ًِلذش ح٩ٗظذخؽ ُِـخُز٤ذش ( ى٫ٍٝحً ُِز٤ََٓ، 80ٝ-70ح٧ٓؼخٍ ا٠ُ )

حُؼظ٠ٔ ٖٓ حُ٘ل٢ حُٜو١َ، ٓغ ٝؿٞى ٤ًٔخص ٛـ٤َس ٓ٘ٚ رٌِق اٗظذخؽ أػِذ٠ أٝ أهذَ 
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ٖٓ ٌٛٙ حٌُِلش، ٣زو٠ حُٔذئحٍ إً: ُٔذخًح حٓذظَٔ حُذ٘ل٢ حُٜذو١َ رخُظذيكن ػِذ٠ حُذَؿْ 

( ى٫ٍٝ ُِز٤َٓذذذَ؟!. ُوذذذي طٞهلذذذض كؼذذذ٬ً 50ٓذذذٖ حٗولذذذخٝ ح٧ٓذذذؼخٍ اُذذذ٠ أهذذذَ ٓذذذٖ )

ٓذذظؼٔخٍحص حُـي٣ذذيس كذذ٢ طٞٓذذغ ح٩ٗظذذخؽ ك٤ذذٚ، ٝطؼطِذذض كلذذخٍحص ح٥رذذخٍ حُؼخِٓذذش كذذ٢ ح٫

ط٤ٓٞغ اٗظخؿٚ، ٌُٖٝ ح٩ٗظخؽ ٓٔظَٔ ٖٓ حُٔ٘٘آص حُلخ٤ُش. ٝحُٔذزذ ٛذٞ طوِذ٤ٚ حٌُِذق 

ح٫ٓظؼٔخ٣ٍش ٝحُظ٘ـ٤ِ٤ش، ٝحػظزخٍ حٗيػخٍحص حُٔ٘٘آص حُلخ٤ُذش ٛذلَحً. ًٔذخ ٝإ حُظٞهذق 

حُلخ٤ُذش ٣ؼ٘ذ٢ كوذيحٕ ح٥رذخٍ حُٔللذٍٞس كؼذ٬ً اُذ٠  ػٖ اٗظخؽ حُ٘ل٢ حُٜو١َ ٖٓ ٓ٘٘آطٚ

ح٧ري، ٝح٫ٟطَحٍ ٓٔظوز٬ً ا٠ُ كلذَ آرذخٍ ؿي٣ذيس كذ٢ كخُذش ا٣وذخف ح٩ٗظذخؽ كذ٢ حُٞهذض 

 حُلخ٢ُ.

إ ٓخ ٣ؼ٤َ حُل٤َس ٛٞ ُٔخًح حُظوٞف ٖٓ حُذ٘ل٢ حُٜذو١َ، ٝٓذخ ح٠ُذٍَ ٓذٖ حٓذظَٔحٍ 

ِز٤َٓذَ أٝ أًؼذَ. ٝرخُظذخ٢ُ ( ى٫ٍٝ 100ُطيكوٚ؟ اًح ًخٕ رخُ٘ظ٤ـذش ٣َكذغ ح٧ٓذؼخٍ اُذ٠ )

٣وِذذٚ اٗظخؿ٘ذذخ )ٓذذغ حُٔلخكظذذش كذذ٢ حُٞهذذض ٗلٔذذٚ ػِذذ٠ حُؼخثذذي حُٔذذخ٢ُ(، ٝاروذذخء ٗلط٘ذذخ 

٨ُؿ٤خٍ حُوخىٓش. إ ٗل١ٞ حَُ٘م ح٧ٝٓذ٢ طزوذ٠ ٛذ٢ ح٧ٍهذٚ، ٝح٠ُذٍَ حٌُز٤ذَ ٛذٞ 

اٗظخؿٜخ ٝر٤ؼٜخ رٔؼَ ٍه٤ٚ، ٝرخُظخ٢ُ ٠ٗٞد ٌٓخٜٓ٘خ كذ٢ كظذَس هٜذ٤َس، ٝػ٘ذي ًحى 

حُٜو١َ ػخ٢ُ حُظٌخ٤ُق، ٝهي ٠ٗطَ ٓٔظوز٬ً ٝػ٘ي ٠ٗٞد ٗل١ٞ٘ذخ، ٣زو٠ كو٢ حُ٘ل٢ 

إٔ طٔظٍٞىٙ ح٧ؿ٤خٍ حُٔوزِش رخ٧ٓؼخٍ حُؼخ٤ُش. إ ح٩ٓظَحط٤ـ٤ش حُ٘لط٤ش حُٜذل٤لش ٛذ٢ 

ط٘ـ٤غ اٗظخؽ حُ٘ل٢ حُٜو١َ، ١خُٔخ ٣َكغ ح٧ٓؼخٍ، ًُٝي ٩ٜٗخء حكظ٤خ٤١خطذٚ رذي٫ً ٓذٖ 

 اٜٗخء حكظ٤خ٤١خص ٗل١ٞ حَُ٘م ح٢ٓٝ٧.

( ى٫ٍٝ، حػظٔذخىحً ػِذ٠ 100-80ٔؼَ حُٔؼوذٍٞ ُٔذؼَ حُذ٘ل٢ كذ٢ حُؼذخُْ ٛذٞ رذ٤ٖ )إ حُ

ٓذذؼَ حُٞهذذٞى حُزذذي٣َ، ٝٛذذٞ حُذذ٘ل٢ حُٜذذو١َ، ٍؿذذْ اٗذذٚ ٣ٔؼذذَ ؿذذِءحً رٔذذ٤طخً ٫ ٣ظـذذخُٝ 

% ٓذٖ ح٫ٓذظ٬ٜى حُؼذخ٢ُٔ. ٝٓذؼَ حُذ٘ل٢ حُٜذو١َ ٓذغ أٍرذخف حُ٘ذًَخص حُظذ٢ 10حُـ

ٛذذخً رؼذذي حُزذذيء ربٗظذذخؽ حُذذ٘ل٢ ( ى٫ٍٝحً ُِز٤َٓذذَ، ه100ٜٞ-80ط٘ظـذذٚ ٓذذ٤ٌٕٞ رذذ٤ٖ )

 حُٜو١َ ح٧ػ٠ِ ًِلش.

ُوي كخُٝض ك٬٣ِٝ٘ ٝحُـِحثَ ٝا٣َحٕ ك٢ حؿظٔذخع أٝرذي كذ٢ حُٜ٘ذق حُؼذخ٢ٗ ٓذٖ حُؼذخّ 

٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ  1,5% )أ١ 5حُٔخ٢ٟ اٛيحٍ هَحٍ رظو٤ِٚ ح٩ٗظخؽ ُيٍٝ أٝري رليٝى 
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٤ِٚ. ٌُٖٝ ك٘ذَ ٤ٓٞ٣خً(، ٓغ ط٤ٌَ٘ ٝكي ُِظلخٝٝ ٓغ ٤ٍٓٝخ ٧هٌ ٌٛح ح٫طـخٙ ك٢ حُظو

ٌٛح ح٫هظَحف ر٠ـ٢  حُٔذؼٞى٣ش رلـذش ٝؿذٞد اهذَحؽ حُذ٘ل٢ حُٜذو١َ ٓذٖ ح٧ٓذٞحم 

اٗذٚ ٓذ٤ؼَٔ ػِذ٠ حٓذظؼخىس أٓذٞحهٚ  -ك٢ ك٤٘ذٚ–حُ٘لط٤ش. َٝٛف ٣َُٝ حُ٘ل٢ حُٔؼٞى١ 

( ى٫ٍٝحً ُِز٤ََٓ، ٝٛٞ أٓذَ ُذ٤ْ ُذٚ ػ٬هذش رذخُ٘ل٢ 30-20ُٞ َٝٛ ٓؼَ حُ٘ل٢ ا٠ُ )

٣َحً ٓزط٘ذذذخً ُِؼذذذَحم ُٔ٘ؼذذذٚ ٓذذذٖ حُظٔذذذيى رخُظٞٓذذذغ طلذذذٌ -رخػظوذذذخى١–حُٜذذذو١َ، ٝاٗٔذذذخ 

 رخ٩ٗظخؽ.

ظَٝف ٛؼٞى ه٤ٔش حُذي٫ٍٝ ٓوخرذَ حُذٌٛذ  2014ُوي حٓظـِض حُٔؼٞى٣ش ك٢ ك٣َِحٕ 

ٝحُؼ٬ٔص ح٧هَٟ، ٝطزخ١ئ ٓلذ حُ٘ل٢ ك٢ ًَ ٖٓ حُٜ٘ي ٝح٤ُٜٖ رٔزذ طزخ١ئ حُ٘ٔذٞ 

اُذذ٠ رذذيء كٜذذَ  ك٤ٜٔذذخ، ٝحٍطلذذخع حُوذذ٣ِٖ ح٩ٓذذظَحط٤ـ٢ كذذ٢ حُذذيٍٝ حُٔظويٓذذش رخ٩ٟذذخكش

حُٜذذذ٤ق ك٤ذذذغ ٣وذذذَ ح٫ٓذذذظ٬ٜى ك٤ذذذٚ، ٓيػ٤ذذذش هٔذذذخٍس أٓذذذٞحهٜخ ٓوخرذذذَ طٔذذذيى حُذذذ٘ل٢ 

حُٜو١َ، ُظ٠ن رٌَ ٓخ ُي٣ٜخ ٖٓ آٌخ٤ٗخص اٗظخؿ٤ش، ٓغ اػطخء كٔٞٓخص ػخ٤ُش أىص 

اُذذ٠ ح٤ٜٗذذخٍ ح٧ٓذذٞحم حُ٘لط٤ذذش ٝحٓذذظَٔحٍ ح٤ٜٗخٍٛذذخ. ٝكذذ٢ ًذذَ ح٧كذذٞحٍ كذذبٕ ح٧ٓذذؼخٍ 

٤ذذش، ُٝذذٖ طَطلذذغ ُٔذذ٘ٞحص ٓوزِذذش ٓذذخ ُذذْ ٣ذذظْ ٓذذلذ ٓذذظزو٠ ٓظي٤ٗذذش رٞؿذذٞى حُظؤذذش حُ٘لط

حُلذذخثٞ، ٓذذ٤ٔخ ػ٘ذذي ػذذيّ ٝؿذذٞى رذذٞحىٍ ٜٗذذٞٝ هذذ١ٞ ٬ُهظٜذذخى حُؼذذخ٢ُٔ ٝحٓذذظَؿخع 

ػخك٤ظذذٚ. ٝرٜذذٌح ٗ٘ظظذذَ ىٍٝس ٣ُذذخىس ح٫ٓذذظ٬ٜى حُ٘لطذذ٢، ٝػذذيّ ٝؿذذٞى طٞٓذذؼخص ٗلط٤ذذش  

 ؿي٣يس ك٢ حُؼخُْ رل٤غ طزيأ ىٍٝس ٗوٚ ح٩ٓيحىحص، ٝٓظؤهٌ ٌٛٙ ٓ٘ٞحص.

 ( ١ٍِبس دٚالس14,5اسح إٌفو حٛي خغبسح )دساعخ ٚص -د

ٝكٍٞ ٓخ ًًَطٚ ىٍحٓش ح٤ُٔي ػذيٗخٕ، ػذٖ ىٍحٓذش ُٝحٍس حُذ٘ل٢ ػذٖ حُؤذخثَ حُزخُـذش 

، ٝطؼ٤ِن ح٤ُٔي حُذ٣َُٞ 2014ا٠ُ ٜٗخ٣ش  2011( ٤ِٓخٍ ى٫ٍٝ ُِلظَس ٖٓ 14,5هَحرش )

٨ُٓذٞحٍ،  رؤٕ: "ٌٛح ٛٞ حُلٔخى حُلو٤و٢... ٌٝٛٙ ٢ٛ حُؤخثَ حٌُزَٟ ٝحُٜذيٍ حُلو٤وذ٢

ٌٝٛح ٛٞ حُـ٤خد حُلو٤و٢ ُِظوطذ٢٤ ٝح٩ىحٍس حَُٗذ٤يس"، ٗزذ٤ٖ حٕ حُٔذ٤ي حُذ٣َُٞ طلذيع 

( 14,448,146,000كذذ٢ أٝحهذذَ آًحٍ ػذذٖ ٛذذٌٙ حُيٍحٓذذش، ٓز٤٘ذذخً إٔ حُؼذذَحم هٔذذَ )

( ٖٓ ػوذٞى حُويٓذش حُل٤٘ذش، 5-12ى٫ٍٝحً ُِلظَس حًٌٍُٔٞس أػ٬ٙ. ًٔخ أٗخٍ ا٠ُ حُٔخىس )
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ٔذَ" حُظذ٢ ٗوِظٜذخ ىٍحٓذش ػْ طليع ػٖ حُظوط٢٤ حُ ـُ ٢ٔء ُ٪ىحٍحص حُٔذخروش. ًًٝذَ "حُ

 ح٤ُٔي ػيٗخٕ.

أػخٍ كي٣غ ح٤ُٔي ح٣َُُٞ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُِـ٢، ٫ٝ أػَف َٛ ًخٕ كي٣ؼٚ ػٖ ىٍح٣ش ٝكْٜ 

ُيٍحٓش حُُٞحٍس، ٝإ ًخٕ ح٧َٓ ًٌُي، كبٕ ٓخ ًًذَ ٫كوذخً ٣وذخُق ٛذٌٙ حُيٍح٣ذش ٝٛذٌح 

ًٍٞس أػذذ٬ٙ ُـذذَٝ "ح٩ٓذذوخ١ ح٤ُٔخٓذذ٢" حُلٜذذْ. ٝٛذذَ ًخٗذذض "حُـٔذذَ حٌُز٤ذذَس" حُٔذذٌ

 ُِٔخرو٤ٖ ك٢ ح٩ىحٍس حُ٘لط٤ش، أّ ؿخءص ك٢ ٤ٓخم حُلي٣غ؟!!.

( ربٓذذذٜخد، ٠ٓٝذذذخٍ ٝؿٞىٛذذذخ كذذذ٢ ػوذذذٞى 5-12ُوذذذي ً٘ذذذض هذذذي طلذذذيػض ػذذذٖ حُٔذذذخىس )

حُويٓذذش
(2)

، ٝحُظذذ٢ طظؼِذذن رظؼذذ٣ٞٞ حُ٘ذذًَخص حُٔظؼخهذذي ٓؼٜذذخ كذذ٢ ظذذَٝف ٓؼ٤٘ذذش. ُٜذذٌح 

رؤٜٗذخ رٔـِٜٔذخ ُظؼذ٣ٞٞ حُ٘ذًَخص. ٝحٟذطَ  كٜٔض ٌٛٙ حُظ٣َٜلخص ٖٓ هزَ حُزؼٞ

حُٔذذ٤ي أكٔذذي ٓٞٓذذ٠ ؿ٤ذذخى ٌُظخرذذش ٓوخُذذش ٜٓٔذذش كذذٍٞ حُٟٔٞذذٞع ٓذذٖ حُ٘ذذ٣َٝؾ، ٝرخُِـذذش 

٤ِٓذذذخٍ ى٫ٍٝ طؼذذذ٣ٞٞ  14,4، ٝطلذذذض ػ٘ذذذٞحٕ: "3/4/2015ح٣ِ٤ٌِٗ٩ذذذش، ًُٝذذذي كذذذ٢ 

ًَُِ٘خص حُؼخ٤ُٔش: ًْ ٢ٛ ٛيه٤ظٜخ ٝٛذَ ٌٓٔذٖ ًُذي"
(9)

. ٝٛذٞ رٜذٌٙ حُٔوخُذش ٣ٔظلٔذَ 

٤ًذذق ٣ٌٔذذٖ إٔ طزِذذؾ طؼ٠٣ٞذذخص حُلٌٞٓذذش  -كذذ٢ ٓوخُظذذٚ–اً اٗذذٚ ٣ٔظلٔذذَ  ٣ٝ٘ذذٌي!!.

كذ٢ حُلٔذخرخص.  -ُٝذٚ حُلذن كذ٢ ًُذي–( ٤ِٓذخٍ ى٫ٍٝ، ٣ٝ٘ذٌي 14,4ًَُِ٘خص ٓزِذؾ )

(، ٝٛ٘ذذخ ٫ ٣ٌٔذذٖ إٔ 5-٣ٝ12٘ذذ٤َ اُذذ٠ إٔ طؼذذ٣ٞٞ حُ٘ذذًَخص ٣ذذظْ ٓذذٖ هذذ٬ٍ حُٔذذخىس )

 طٔخٓخً.طَٜ أٍهخّ حُظؼ٠٣ٞخص ا٠ُ ح٧ٍهخّ حًٌٍُٔٞس، ٝٛٞ أَٓ أإ٣يٙ 

، ٝٗ٘ذذَ حُٔذذ٤ي أكٔذذي ٛذذٌح حُـذذٞحد. ٣وذذٍٞ حُٔذذ٤ي 4/4/2015أؿخرذذٚ حُٔذذ٤ي حُذذ٣َُٞ كذذ٢ 

حُذذذ٣َُٞ كذذذٍٞ طؼ٤ِذذذن حُٔذذذ٤ي أكٔذذذي: "ٓذذذزن إٔ أػِ٘ذذذخ ٓذذذٖ إٔ هٔذذذخٍس حُؼذذذَحم ٓزِذذذؾ 

٠ٚجذٚ أْ خطر لنذ ٚلنع  ... 2014-2011( ى٫ٍٝ ه٬ٍ حُلظَس 14,448,146,000)

١ـ( ٚاٌخغبسح ٔز١ نخ )اٌزع٠ٛننبد( ثغجت عذَ اٌزفق١ً ث١ٓ اٌخغبسح ٔز١ خ )اٌزمٍ

. كخُؤذخٍس حُظذ٢ ثغجت ِ ّنٛع اٌشثح١نخ اٌّذفٛعنخ ٌٍّمنب١ٌٚٓ عنٓ و١ّنبد اٌزمٍن١ـ

طٌِٔ٘ذذخ ػٜ٘ذذخ حُٔوٜذذٞى رٜذذخ ح٧ٓذذ٣َٖ، ًٔذذخ ٛذذٞ ٝحٟذذق ٓذذٖ حُذذَهْ حُٔوذذيّ، ُٝذذ٤ْ أٓذذَحً 

 ٝحكيحً كو٢، ٝٛٞٓخ حهظ٠٠ حُظ٤ٟٞق ٍٝكغ ح٫ُظزخّ".
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حُ٘وذخٕ ٠ٗذ٤ق حُٔؼِٞٓذخص ح٥ط٤ذش ٓذٖ أؿذَ  ٤٠٣ٝق حُٔذ٤ي حُذ٣َُٞ: "٬ُٝٓذظلخىس ٓذٖ

حٓذذذذظـ٬ء ح٧ٍهذذذذخّ حُٔطَٝكذذذذش. ًُٝذذذذي ٝكوذذذذخً ُيٍحٓذذذذش أػذذذذيطٜخ حُذذذذُٞحٍس رظذذذذخ٣ٍن 

. ػِٔخً أٗ٘خ ١َك٘خ ٌٛح ح٧َٓ ك٢ ٓـِْ حٍُُٞحء، ٝطْ ٍكغ حُيٍحٓذش اُذ٠ 23/5/2015

 ح٤ُٔي ٍث٤ْ ٓـِْ حٍُُٞحء ٍٝث٤ْ ُـ٘ش حُطخهش".

ٔذذ٤ي أكٔذذي رؼذذٞ حُظلخٛذذ٤َ كذذٍٞ ٤ًٔذذخص ًًٝذذَ حُٔذذ٤ي حُذذ٣َُٞ كذذ٢ ٍٓذذخُظٚ اُذذ٠ حُ

 2014اُذ٠ ٜٗخ٣ذش  2011"حُظو٤ِٚ" ح٤ٌُِش ٌُخكش كوٍٞ ؿذ٫ٞص حُظذَحه٤ٚ ٓ٘ذٌ ػذخّ 

( ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ، ٣ٝزِؾ ٓـٔٞع "حُؤذخٍس" كذ٢ ػٞحثذي حُلوذٍٞ 139,845ُظَٜ ا٠ُ )

( ٤ِٓذذخٍ ى٫ٍٝ. أٓذذخ ٓـٔذذٞع حَُرل٤ذذش )أ١ حُظؼ٠٣ٞذذخص ػذذٖ أؿذذَ 14,185ٗظ٤ـظٜذذخ )

( ٤ِٓذٕٞ 263,565ش ُِٔوخ٤ُٖٝ ػٖ ٤ًٔخص حُظو٤ِٚ ك٢ ح٩ٗظخؽ كظزِؾ )حَُرق( حُٔيكٞػ

 ى٫ٍٝ.

( ٓذٖ ػوذٞى حُويٓذش، حُظذ٢ ُذْ طٌذٖ أٛذ٬ً 12ك٢ ٝحهغ ح٧َٓ ٛ٘خُي ٌِٓ٘ش ك٢ حُٔذخىس )

ٓٞؿٞىس ك٢ ٝػخثن حُٔ٘خهٜذش، ٝأٟذ٤لض ا٤ُٜذخ أػ٘ذخء حُٔ٘خه٘ذخص. ٝٛذ٢ ٓذخ ٣ظؼِذن رذيكغ 

كخ٫ص ٓؼ٤٘ش. ٝٓزن إٔ طليػض ػٜ٘ذخ ؿَحٓخص، )ٝط٠ٔٔ حُظؼ٠٣ٞخص(، ًَُِ٘خص ك٢ 

رخُظل٤َٜ ١ٝخُزض ر٠ٍَٝس طؼي٣ِٜخ، ٓغ ح٫ٓظلخىس ٖٓ حُؼـَحص حُٔٞؿذٞىس ك٤ٜذخ ُظو٤ِذَ 

ٓٔظ٣ٞخص "ٗل٢ حٌٍُٝس" ٓغ طٔي٣ي ٓيطٚ
(10)

. ٝك٢ ًَ ح٧كٞحٍ ٣ٞؿي ٓٞء طوط٢٤ ك٤ٔذخ 

٣ظؼِذن رـذذِء ٓذٖ ىٍٝس حُظذذَحه٤ٚ حُؼخ٤ٗذذش، ٝآذظٜيحف ا٣ٜذذخٍ ح٩ٗظذذخؽ اُذ٠ أًؼذذَ ٓذذٖ 

( ٤ِٓذذٕٞ ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣ذذخً، ٓذذغ ػذذيّ ىٍحٓذذش ٤ًل٤ذذش طٜذذ٣َل12ٚ)
(10)

( 12. ٝٛذذٌٙ حُٔذذخىس )

 ٓٞؿٞىس ك٢ ؿ٤ٔغ ػوٞى ىٍٝحص حُظَحه٤ٚ.

إ ٍٓخُش ح٤ُٔي ح٣َُُٞ ٣ٌٖٔ طِو٤ٜٜخ رؤُظخ٢ُ: ًخٗذض ٛ٘ذخى ٤ًٔذش ٓذٖ حُذ٘ل٢ ٓٞؿذٞىس 

ُذذيٟ حُ٘ذذًَخص ؿذذخِٛس ُِظٜذذذي٣َ، أٝ ُِظٔذذ٤ِْ اُذذ٠ حُلٌٞٓذذذش حُؼَحه٤ذذش طزِذذؾ ٤ًٔخطٜذذذخ 

( ٤ِٓذذذخٍ ى٫ٍٝ. ُٝذذذْ طٔذذذظطغ 14,2( ٤ِٓذذذٕٞ ر٤َٓذذذَ، ٝه٤ٔظٜذذذخ حُظٜذذذي٣َ٣ش )139,8)

حُلٌٞٓذذش حُؼَحه٤ذذش حٓذذظ٬ٜٓخ ٧ٓذذزخد ػي٣ذذيس. ٜٓ٘ذذخ ػذذيّ ٝؿذذٞى ح٩ٌٓخ٤ٗذذخص حُو٤ِٗذذش 

حٌُخك٤ش، أٝ ُٞؿٞى ظَٝف ٓ٘خه٤ش ٫ طٔٔق رخُظٜي٣َ )ٓغ ػيّ ٝؿذٞى ١خهذش ه٤ِٗذش(، 

ٛذذٌح حُذذ٘ل٢  ظذذَ كذذ٢ حٌُٔٔذذٖ، ٝٛذذٌح ح٧ٓذذَ طٌذذٍَ ػذذيس ٓذذَحص ٝكذذ٢ ػذذيس ٓٞحهذذغ. ٝ
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ٝحُؤذذخٍس حُ٘خؿٔذذش ٛذذ٢ ػذذٖ ػذذيّ حٓذذظطخػظ٘خ حُز٤ذذغ ٝحٓذذظ٬ّ حُٔزذذخُؾ. ػِٔذذخً إ ُٝحٍس 

، ػذذذٖ حٍطلذذذخع حُطخهذذذش حُو٤ِٗذذذش ُٔ٘٘ذذذآطٜخ 7/6/2015حُذذذ٘ل٢ ًخٗذذذض هذذذي أػِ٘ذذذض كذذذ٢ 

أ١ ػذيّ حٓذظطخػش –( ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ. ٝٗظؾ ػٖ ٛذٌح ح٧ٓذ14َ( ا٠ُ )4حُظٜي٣َ٣ش ٖٓ )

إٔ ىكؼض حُُٞحٍس أ٠٣خً طؼ٠٣ٞخص ًَُِ٘خص طزِؾ أه٤خٜٓذخ  -ًَُ٘خصحٓظ٬ّ حُ٘ل٢ ٖٓ ح

( ٤ِٕٓٞ ى٫ٍٝ، ًُٝي كٔذ ر٘ٞى حُؼوٞى حُٔٞهؼش ٓؼٜخ. ًٝخٗذض حُ٘ذًَخص هذي 263,6)

١ِزض طؼ٠٣ٞخص أًؼَ رٌؼ٤َ ٓذٖ ٛذٌح حُٔزِذؾ ٧ٝٓذٍٞ ٝٓٞحهذغ ٓوظِلذش طذْ ٍك٠ذٜخ ٓذٖ 

 هزَ حُُٞحٍس.

رذؤٕ حُٔذزذ  -ئ٢ُٝ حُذُٞحٍس حُٜٔٔذ٤ٖأكذي ٓٔذ–ًٔخ ًًذَ حُٔذ٤ي ػزذي حُٜٔذي١ حُؼ٤ٔذي١ 

ٍٝحء اػخٍس حُٟٔٞٞع ٛٞ ُظؤ٤ًي أ٤ٔٛش ح٩َٓحع رظ٘ل٤ذٌ حُٔ٘ذخ٣ٍغ حُظذ٢ أىص اُذ٠ هذَحٍ 

 ح٩ٗظخؽ، ٓؼَ ٓ٘خ٣ٍغ حُوِٕ ٝحُظٜي٣َ. -طول٤ٞ–"طو٤ِٚ" 

( ٖٓ حُؼوذٞى ٓذغ حُ٘ذًَخص ٝحُظذ٢ ٣ـذذ كِٜذخ، ٗذٞى إٔ 12ُٝٞ طًَ٘خ ٟٓٞٞع حُٔخىس )

 ٟ:ٟٗٞق ٓخ ٢ِ٣ ػٖ أٍٓٞ أهَ

 -أٝؿ٤َٛذذخ ٓذذٖ حُذذُٞحٍحص–ٓذذٖ ح٧ٓذذٍٞ ح٫ػظ٤خى٣ذذش ٝحَُٝط٤٘٤ذذش إٔ طوذذّٞ ُٝحٍس حُذذ٘ل٢ 

رَٔحؿؼذذخص ٝطو٤ذذ٤ْ ٧ػٔخُٜذذخ، ٝىٍحٓذذش أٓذذزخد حُظٌِذذئ ٝحُظذذؤه٤َ، ٤ًٝل٤ذذش طـ٘ذذذ ًُذذي، 

ٝٗظذخثؾ ًُذذي ػِذذ٠ ٓـٔذذَ ح٫هظٜذذخى. ٝٛذٌح أٓذذَ ٝحؿذذذ ُذذُٞحٍس حُذذ٘ل٢، اً إ ٝحٍىحطٜذذخ 

ش حُؼظٔذذ٠ ٓذذٖ ٓٞحُٗذذش حُيُٝذذش. ٝٓذذٖ حُٔئًذذي إٔ طٔؼذذَ ُؿذذَ حُؼِٔذذش ح٧ؿ٘ز٤ذذش ٝحُـخُز٤ذذ

هخٓذذض رٔؼذذَ ٛذذٌٙ حَُٔحؿؼذذخص، ٓذذٞحء ٓذذٖ  -آذذٞس رذذخ٩ىحٍس حُلخ٤ُذذش-ح٩ىحٍحص حُٔذذخروش 

هذذ٬ٍ حُٔذذًٌَحص حُيحه٤ِذذش، أٝ رَٔحٓذذ٬ص أٝ حؿظٔخػذذخص ٓذذغ حُذذُٞحٍحص ح٧هذذَٟ أٝ 

ٓـِْ حٍُُٞحء. إ ُٝحٍس حُذ٘ل٢ أهذٌص ٓٔذئ٤ُٝخص ؿٔذ٤ٔش ٝٓ٘ذخ٣ٍغ ط٤ِ٤ٌٔذش ًز٤ذَس 

ؿيحً ُظٌَٔ حُز٤٘ش حُظلظ٤ش ُؼ٤ِٔخص اٗظخؽ ٝطٜي٣َ حُ٘ل٢. ٝإٔ ط٘ل٤ٌ ٌٛٙ ح٧ػٔخٍ ٣ظطِذذ 

ػ٬هخص ٝط٤ٔ٘ن ٓغ ؿخُز٤ش حُُٞحٍحص ٝحُـٜخص حُل٤ٌٓٞش ح٧هَٟ. ٝٛ٘ذخ أطلذيص ػذٖ 

طط٣َٞ ٓٞحٗت حُظٜي٣َ، ٝأًخٍ ح٧ٗخر٤ذ حَُث٤ٔذ٤ش ُظٞٛذ٤َ حُذ٘ل٢، ٝهِحٗذخص حُذ٘ل٢، 

ليع ػ٘ذذٚ ٫كوذذخً(، اٟذذخكش اُذذ٠ ٓظخرؼذذش حُ٘ذذًَخص ٝٓ٘ذذَٝع كوذذٖ حُٔذذخء )ٝحُذذ١ٌ ٓذذ٘ظ

 حُٔ٘لٌس ُِظط٣َٞ حُ٘لط٢ ٝحُـخ١ُ ٝكَ ٓ٘خًِْٜ.
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ُٖ أطليع ٛ٘خ ػٖ ٓٔؤُش طذٞك٤َ حُٔذ٤ُٞش حُ٘وي٣ذش ح٬ُُٓذش ُٜذٌٙ حُٔ٘ذخ٣ٍغ، اً اٜٗذخ ٓذٖ 

ح٧ٓذذٍٞ حُزي٤ٜ٣ذذش، ٝٓؼِذذّٞ إٔ ػذذيّ طٞكَٛذذخ ٓذذ٤ئهَ ط٘ل٤ذذٌ ٛذذٌٙ حُٔ٘ذذخ٣ٍغ. إ حُؼذذَحم 

حُل٠ٟٞ ٝح٧ػٔذخٍ حُظو٣َز٤ذش ٝح٩ٍٛخر٤ذش، ٝحٗظ٘ذخٍ حُلٔذخى كذ٢ ٣ؼ٤ٖ ك٢ ؿٞ ػخّ ٖٓ 

ؿخُز٤ش َٓحكوٚ، ٓغ ٟؼق ًلذخءس ح٧ىحء كذ٢ ؿ٤ٔذغ حُذُٞحٍحص طو٣َزذخً، ٓذغ طؤ٤ًذي١ ٛ٘ذخ 

ح٧ًلذذؤ ٝح٧ٗ٘ذذ٢ ٝح٧ًؼذذَ  -ٝػِذذ٠ حُؼٔذذّٞ–ػِذذ٠ إٔ ُٝحٍس حُذذ٘ل٢ ًخٗذذض كذذ٢ طوذذي١َ٣ 

 ٗلخك٤ش ٓوخٍٗش رزو٤ش أٗ٘طش َٓحكن حُيُٝش ح٧هَٟ.

خَُؿْ ٓذٖ ًذ٢ٗٞ ٓظوخػذي، ٌُٝذٖ ٓذٖ هذ٬ٍ ػِٔذ٢ هذخٍؽ حُيُٝذش، أٓذظط٤غ إٔ ا٢٘ٗ ٝرذ

أٍٟ ه٬ٍ ػ٢ِٔ ح٢ٓٞ٤ُ طؤه٤َحص ػي٣يس ك٢ حُؼَٔ، ٓظؤط٤ش ٖٓ ٓوظِذق ىٝحثذَ حُيُٝذش 

ٓٞحء حُيٝحثَ حُوي٤ٓش أٝ حُذيٝحثَ ح٤٘ٓ٧ذش. ٓؼذَ ىٝحثذَ حٌُٔذخٍى، ٝح٠ُذ٣َزش، ٝحُز٤جذش، 

ٌؼذذذَس ح٩ؿذذَحءحص حَُٝط٤٘٤ذذش أٝ ُؼذذذيّ ٝحُزِي٣ذذش ٝؿ٤َٛذذخ. هذذي طٌذذذٕٞ أٓذذزخد حُظذذؤه٤َ ُ

حٌُلخءس، أٝ حُظوٞف ٖٓ هزَ رؼٞ حٌُلٞث٤ٖ ٝح٤ٜ٣ُِٖ٘ ٓذٖ ح٫طٜخٓذخص ؿ٤ذَ حُٔٔذئُٝش 

حُظ٢ ططِوٜخ رؼٞ حُـٜخص "حَُهخر٤ش" ٓؼَ "حُِ٘حٛش" أٝ "حُٔلظٖ حُؼخّ"، ُوِذش حُوزذَس 

ُٞهذض ٝحُٔؼَكش أٝ ٧ٓزخد "أهَٟ"، ٝرخُظذخ٢ُ ٣ظـ٘زذٕٞ حطوذخً حُوذَحٍحص. ٌُٝذٖ كذ٢ ح

ٗلٔذذذٚ ٛ٘ذذذخى ؿذذذِء ًز٤ذذذَ ٓذذذٖ حُظذذذؤه٤َحص ٓذذذززٚ حُلٔذذذخى حُٔزخٗذذذَ، ٝٛذذذٞ ػذذذيّ طٔ٘ذذذ٤ش 

حُٔؼخ٬ٓص ا٫ّ ٓوخرَ "ػخثي" ُِٔٞظق، أٝ طؼٔي حُظؤه٤َ حُط٣َٞ ك٢ اٗـذخُ حُٔؼذخ٬ٓص 

٧ؿَحٝ ٣ُخىس ٓخ ٣ٌٖٔ ؿ٤٘ٚ. إ حُظؤه٤َ ك٢ أػٔخٍ حًَُ٘خص حُٔ٘لذٌس ٧ػٔذخٍ حُذ٘ل٢ 

ٓؼ٬ً ػذيّ كذَ ٓ٘ذٌِش ط٘ظ٤ذق ح٧ٍحٟذ٢ ٓذٖ ح٧ُـذخّ ٫ ٣وِٞ ٖٓ ٌٛٙ ح٧ٓزخد. ٜٝٓ٘خ 

ُظٔذذ٤ِٜٔخ اُذذ٠ حُ٘ذذًَخص، )ٝٛذذٞ أٓذذَ ٓظٞهذذق ٓذذغ ُٝحٍس حُز٤جذذش ٓ٘ذذٌ ٓذذيس ٣ٞ١ِذذش(، أٝ 

طذذؤه٤َ حُز٠ذذخثغ كذذ٢ حُٔذذٞحٗت، أٝ طذذؤه٤َ كذذ٢ ٓذذ٘ق ٓذذٔخص حُذذيهٍٞ، أٝ ػذذيّ ح٫ػظذذَحف 

طذئى١  رٜ٘خىحص حُظطؼ٤ْ ٟي ح٣٧يُ حُٜخىٍس ٖٓ حُذيٍٝ ح٧ؿ٘ز٤ذش. ًذَ ٛذٌٙ ح٧ٓذٍٞ ٫

 ا٠ُ طؤه٤َ حُؼَٔ كلٔذ، رَ ٝطئى١ ا٠ُ ٣ُخىحص ك٢ حٌُِق ػخ٤ُش ؿيحً.

رخ٩ٟخكش ا٠ُ ًُي ُوي أهٌص حُُٞحٍس ػ٠ِ ػخطوٜذخ ط٘ل٤ذٌ ٓ٘ذخ٣ٍغ ر٤٘ذش طلظ٤ذش ػ٬ٔهذش، 

ًُٝي ٖٓ ه٬ٍ حُظ٘ل٤ٌ حُٔزخَٗ أٝ حُظؼخهي حُـِث٢ ٝحُٔزخَٗ ٓغ ٗذًَخص أؿ٘ز٤ذش. ٝٛذٞ 

حطوذخًٙ. ٌُٝذٖ ُذٌٖ٘ ٛذ٣َل٤ٖ ٝٝحٟذل٤ٖ، كذبٕ أَٓ ٗويٍٙ ؿيحً ٌَٝٗ٘ حُذُٞحٍس ػِذ٠ 
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آٌخ٤ٗذذخص حُذذُٞحٍس ٓلذذيٝىس ٤ُٝٔذذض ًٔذذخ ًخٗذذض كذذ٢ ٓذذزؼ٤٘٤خص أٝ ػٔخ٤٘٤ٗذذخص حُوذذَٕ 

حُٔخ٢ٟ. ٌُٜٝح ٫ طٞؿي ُي٣ٜخ حُٔويٍس ٝحٌُلخءس ٝح٬ُٜك٤ش ٝحُٔذ٤ُٞش حُ٘وي٣ذش ٝحُـذَأس 

غ ح٬ُُٓذش ػِذ٠ حطوذخً حُوذَحٍحص، ًٔذخ ًخٗذض ُٜذخ كذ٢ حُٔذخرن، ٫ٓذ٤ٔخ كذ٢ ٟذٞء ٟٝذذ

حُؼَحم ح١ٌُ ً٘ض هي أٟٝلظٚ ك٢ حُٔطٍٞ حُٔخروش. ٌُح كذبٕ ػِذ٠ حُـ٤ٔذغ ىػذْ ُٝحٍس 

حُ٘ل٢ ٝؿٜٞىٛخ ُٝذ٤ْ ٓلخُٝذش طلطذ٤ْ ٝطٜذـ٤َ اٗـخُحطٜذخ، ٝحُظ٤ًَذِ ػِذ٠ حُٔذِز٤خص 

ٝؿذذٞ حُطذذَف ػذذٖ ح٣٩ـخر٤ذذخص، ٓذذغ ىػٜٔذذخ ٣ُٝذذخىس آٌخ٤ٗخطٜذذخ ٍٝػخ٣ظٜذذخ ٍٝػخ٣ذذش 

 ٚ حُ٘وي حُز٘خء ٝٓلخُٝش ا٣ـخى حُلٍِٞ.ٓ٘ظٔز٤ٜخ رٍٜٞس ٓٔظَٔس، ٝحُٔٔخػيس ك٢ طٞؿ٤

 إٔ بصاد ٚصاسح إٌفو رحذ ل١بداد اإلداساد اٌغبثمخ -٘ـ

ً٘ض هي حٗظويص حٌُؼ٤َ ٖٓ ٤ٓخٓخص ُٝحٍس حُ٘ل٢، ك٢ ٓٞحهق ػي٣يس، ٌُٖٝ ُْ أًذٖ كذ٢ 

٣ّٞ ٖٓ ح٣٧خّ أٌٗي ك٢ ؿٜٞىٛخ ٝاه٬ٜٛخ ٤٘١ٝٝظٜخ. ٌُح أٍٟ إٔ ٓذٖ حُٞحؿذذ ػِذ٢ 

ظذذ٢ هخٓذذض رٜذذخ ُٝحٍس حُذذ٘ل٢ كذذ٢ حُلظذذَس حُظذذ٢ ٣ظلذذيع ػٜ٘ذذخ طو٣َذذَ ح٩ٗذذخىس رخ٩ػٔذذخٍ حُ

 ح٤ُٔي ػيٗخٕ.

ٝٛ٘خ ٫ أ٣ٍي إٔ أطلذيع ػذٖ ح٩ٗـذخُحص حَُحثؼذش، ػِذ٠ حُذَؿْ ٓذٖ حُظذَٝف حُٜذؼزش 

ٝحُـذٞ ح٤ُٔخٓذ٢ ح٠ُٔذذطَد ٝحُظو٣َذذ حُٔٔذذظَٔ، ٓذٖ اػذخىس ح٩ٗظذذخؽ ٝحُظٜذي٣َ اُذذ٠ 

رن(. ًٔذخ ٫ أطلذيع ػذٖ طٌٔذٖ ٓٔظٟٞ ٓخ هزَ ح٫كظ٬ٍ )ًٔخ ٟٓٞق ك٢ حُـيٍٝ حُٔخ

حُُٞحٍس ٝه٤خىحطٜخ حُٔوظِلش ٖٓ اٜٗخء كخ٫ص َٓهش ٝط٣َٜذ حُٔ٘ظـذخص حُ٘لط٤ذش طو٣َزذخً، 

ٝحُظذذ٢ ًذذخٕ ح٫طـذذخٍ رٜذذخ ػِ٘ذذخً كذذ٢ ح٧ٓذذٞحم حُٔذذٞىحء ٝػِذذ٠ أٍٛذذلش حُ٘ذذٞحٍع، ك٤ذذغ 

حٗظٜذذض ٛذذٌٙ حُظذذخَٛس طٔخٓذذخً ٝحٗظٜذذض ٓؼٜذذخ أ٠٣ذذخً "حُوذذخٝحص" حُظذذ٢ ًخٗذذض طلَٟذذٜخ 

ٝحُظ٢ ططٍٞص ٫كوخً ا٠ُ ٓخ ٓذ٢ٔ رخُيُٝذش ح٩ٓذ٤ٓ٬ش كذ٢ حُؼذَحم، ػذْ اُذ٠ - "حُوخػيس"

، ك٤ذذغ ًخٗذذض ط٠ذذغ ح٩طذذخٝحص -حُيُٝذذش ح٩ٓذذ٤ٓ٬ش كذذ٢ حُؼذذَحم ٝرذذ٬ى حُ٘ذذخّ )ىحػذذٖ(

حُزخ٠ٛش ػ٠ِ ؿ٤ٔغ ح٤ُٔخٍحص حُل٤ٟٞش حُ٘خهِش ُِٔ٘ظـخص حُ٘لط٤ش أػ٘خء طل٤ِٜٔذخ ىحهذَ 

ػٖ حٗظٜخء حُطٞحر٤َ حُط٣ِٞش ٖٓ حُز٘ذَ أٝ هخٍؽ ٜٓل٠ ر٤ـ٢!!. ًٔخ ٫ أ٣ٍي حُظليع 

ٝح٤ُٔخٍحص أٓخّ ٓلطذخص حُٞهذٞى، ٝحُظذ٢ ًخٗذض ط٘ظظذَ ُٔذخػخص ػي٣ذيس حٓذظ٬ّ كٜذش 
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حُز٘ذذذ٣ِٖ أٝ حٌُخُأ٣ٝذذذَ )٣ُذذذض حُٞهذذذٞى(، أٝ ح٤ٌَُٝٓذذذ٤ٖ )حُذذذ٘ل٢ ح٧رذذذ٤ٞ(، أٝ حُـذذذخُ 

 حُٔخثَ.

يًظٍٞ ٢ٌُ٘٘ٝ أطليع ػٖ أٛذْ اٗـذخُ هخٓذض رذٚ ح٧ؿٜذِس حُل٤ٌٓٞذش حُ٘لط٤ذش ٝرو٤ذخىس حُذ

ٝريح٣ذش  2009ك٤ٖٔ حَُٜ٘ٓظخ٢ٗ، ٝٛٞ طٞه٤غ حُيٍٝس ح٠ُٝ٧ ُؼوٞى حُويٓش حُل٤٘ش كذ٢ 

. اً طليص ٌٛٙ ح٧ؿِٜس ؿ٤ٔذغ ح٠ُذـ١ٞ حُظذ٢ ٍٓٞٓذض ػ٤ِٜذخ ٓذٖ ح٤ٓ٧ذ٤٤ًَٖ 2010

ٝحًَُ٘خص حُؼخ٤ُٔش ٝحُـٜخص حُؼَحه٤ش حُٔوظِلش حُظ٢ ًخٗض ط٣َذي إٔ طٌذٕٞ ٛذٌٙ حُؼوذٞى 

ؽ. ٝحٟذطَص حُ٘ذًَخص حٌُزذَٟ، ٝر٠ذٜٔ٘خ أًذٖ ػ٠ِ ٗذٌَ ػوذٞى ٓ٘ذخًٍش رخ٩ٗظذخ

ٓٞر٤َ، حُظو٢ِ ػٖ ح٤ُٔخٓش حُ٘لط٤ش حُظ٢ ىهَ ح٫كظ٬ٍ حُؼَحم ػِذ٠ أٓخٓذٜخ رخػظٔذخى 

حُوٜوٜش ُِ٘ل٢ حُؼَحه٢ ٖٓ ه٬ٍ ػوٞى حُٔ٘ذخًٍش رخ٩ٗظذخؽ، ٝ"ر٘ذٌِٜخ حُٔذَٕ"!!. 

ش ػخ٤ُذش ُوي طٔض حُيٍٝس ح٠ُٝ٧ ُـ٫ٞص حُظَحه٤ٚ، ًٝذٌُي حُذيٍٝحص ح٬ُكوذش ر٘ذلخك٤

ؿذذيحً ٝرِ٘حٛذذش ًز٤ذذَس ُذذْ ٣ٌذذٖ ٣ظٞهؼٜذذخ أكذذي كذذ٢ ظذذَٝف حُؼذذَحم، ٝهٜٞٛذذخً ٝٗلذذٖ 

ٗظلذذيع ػذذٖ كوذذٍٞ ٗلط٤ذذش ػ٬ٔهذذش. ُذذْ ٣ٔذذظطغ أكذذي إٔ ٣ٔذذـَ أ٣ذذش ٬ٓكظذذش ػِذذ٠ 

 ٗلخك٤ظٜخ، ٍؿْ حُظَرٚ حُؼخ٢ُ ٩ك٘خُٜخ ٝاك٘خٍ حُوخث٤ٖٔ ػ٤ِٜخ.

ُظذ٢ ًٔذَص اٍحىس ُوي ًًَص ىٍٝس حُظَحه٤ٚ ح٠ُٝ٧، ٧ٕ ػوٞىٛذخ ٛذ٢ أٍٝ حُؼوذٞى ح

ًَ ٖٓ ًخٕ ٣َ٣ذي ُِؼذَحم إٔ ٣ظَحؿذغ ػذٖ طذؤ٤ْٓ حُذ٘ل٢، ٝهطؼذض حُط٣َذن ػِذ٠ ػوذٞى 

 حُٔ٘خًٍش رخ٩ٗظخؽ، ٝرَٛ٘ض آٌخ٤ٗش اٗـخف ػوٞى حُويٓش ك٢ ٌٛٙ حُظَف حُٜؼزش.

ًخٗض ػوٞى ىٍٝس حُظذَحه٤ٚ ح٧ُٝذ٠ ُظطذ٣َٞ كوذٍٞ ح٤َُِٓذش ٝحُِر٤ذَ ٝؿذَد حُوَٗذش 

ٕ )حُزًٍِخٕ/كٌذذٚ/أرٞ ؿذذَد(. ًٝذذخٕ اٗظذذخؽ حُذذٌٍٝس )حَُٔكِذذش ح٧ُٝذذ٠( ٝكوذذٍٞ ٤ٓٔذذخ

( ٤ِٓذٕٞ ر٤َٓذَ، ٝٛذ٢ 6,825ُٔـٔٞػٜخ، كٔذ حُؼوٞى حُٔٞهؼش، ٣َٜ اُذ٠ كذٞح٢ُ )

رخػظوخى١ كيٝى ًخك٤ش ُ٪ٗظخؽ حٌُٖٔٔ ط٣ٞٔوٚ، هٜٞٛخً رؼذي اىهذخٍ حُطخهذش ح٩ٗظخؿ٤ذش 

( 7,3ُلوٍٞ ًًَذٞى ٝكوذَ ح٧كذيد كذ٢ ٝحٓذ٢، ُٜ٘ذَ اُذ٠ ١خهذش اٗظخؿ٤ذش طظـذخُٝ )

٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ/ح٤ُّٞ
(2)

. 

ُوذذي ً٘ذذض أرذذي٣ض طللظذذ٢ ػِذذ٠ طٞه٤ذذغ ػوذذٞى ىٍٝس حُظذذَحه٤ٚ حُؼخ٤ٗذذش، اً ًذذخٕ ػ٘ذذيٛخ 

( ٤ِٓذذٕٞ ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣ذذخً، ٝٛذذٞ أٓذذَ ٠ٓذذَ ٤ٓ13ٜذذَ "ٗلذذ٢ حُذذٌٍٝس" ُِؼذذَحم رلذذيٝى )
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رخُؼَحم. ك٤ذغ ٓذ٤ٌٕٞ ٛ٘ذخى ٓزذخُؾ حٓذظؼٔخ٣ٍش ػخ٤ُذش ٓـٔذيس ٫ ٣ٔذظلخى ٜٓ٘ذخ، ٝاٗظذخؽ 

٫ ٗٔذظط٤غ طٜذ٣َلٜخ، اٟذخكش اُذ٠ ٝؿذٞى ٛذ٤ؾ  2020كذ٢ ٓذ٘ش ٤ًٔخص ٗلط٤ذش ًز٤ذَس 

ػوي٣ش ؿ٤َ ٓوزُٞش ط٠ؼ٘خ أٓخّ ؿَحٓخص ٣ـذذ ىكؼٜذخ ُِ٘ذًَخص كذ٢ كذخٍ ٝؿذٞى اٗظذخؽ 

ٓذذٖ حُ٘ذذًَخص ٫ٝ طٔذذظط٤غ حُلٌٞٓذذش طٜذذي٣َٙ، ٝٛذذٞ أٓذذَ ٓلذذظْ. ٝػ٘ذذي ًُذذي ٓذذ٤ٌٕٞ 

حُٔؼٞى٣ش ٓذٖ أٓخٓ٘خ ك٬ٕ أك٬ٛٔخ َٓ، ٝٛٔخ آخ ىكغ حُـَحٓخص أٝ حُو٤خّ رٔخ هخٓض رٚ 

اؿَحم حُٔٞم رخُ٘ل٢ ٝرخُظخ٢ُ حٗولخٝ ح٧ٓؼخٍ
(2)

. 

اٟخكش ٌَُ ٓخ ٓذزن، كبٗ٘ذخ ٗوذيٍ ؿذيحً حُٔٞهذق حُذ٢٘١ٞ حُ٘ذـخع ُِذيًظٍٞ حَُٜ٘ٓذظخ٢ٗ 

ٝٓـٔٞػظٚ ُلٔخ٣ش حُؼَٝس حُ٘لط٤ش حُؼَحه٤ش )ٝر٠ٜٔ٘خ حٌَُى٣ش(، رٔخ ٣ظؼِن رخػظَحٟذٚ 

ي ط٣َٜذ َٝٓهش حُ٘ل٢ حُٔ٘ذظؾ ػ٠ِ ػوٞى حُٔ٘خًٍش ك٢ ًَىٓظخٕ، ٝحُٞهٞف حُو١ٞ ٟ

ك٢ ح٩ه٤ِْ، ٬ٓٝكوش ؿ٤ٔغ حُـٜخص حُٔؼ٤٘ذش كذ٢ حُؼذخُْ ه٠ذخث٤خً، ٓٔذخ أٝهذق طو٣َزذخً ر٤ذغ 

ٗلذ٢ ح٩هِذ٤ْ ا٫ّ اُذ٠ آذَحث٤َ ٝط٤ًَذخ. ٝػ٘ذذيٓخ طٔذخِٛض حُلٌٞٓذش حُلخ٤ُذش كذ٢ حُٔظخرؼذذش 

لذخ٢ُ حُو٠خث٤ش، هخٓض كٌٞٓش ح٩ه٤ِْ رظٜي٣َ ٓ٘لَٜ ُِ٘ل٢ ر٤ٌٔذش ط٣ِذي كذ٢ حُٞهذض حُ

( أُق ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً، ٝرذخَُؿْ ٓذٖ ٝؿذٞى حطلذخم ُٜذخ ٓذغ حُلٌٞٓذش ح٫طلخى٣ذش 150ػٖ )

أُق ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً ٖٓ ح٩ه٤ِْ ٖٝٓ ٗل٢ ًًَٞى(. اً إ ح٩هِذ٤ْ ًذخٕ هذي كٜذْ ٓذٖ  550)

ح٫طلخه٤ش رؤٗٚ ٣ٔٔق ُٚ رظٜي٣َ ٓخ ٣ظـخُٝ ٌٛٙ ح٤ٌُٔش!!، ػِٔخً إ ح٩ه٤ِْ ُْ ٣ََٓ اُذ٠ 

حُٔظلن ػ٤ِٜخ. ٝٗوِض ًٝخُش "ٗلن" حُو٣َزش ٖٓ كٌٞٓش ح٩هِذ٤ْ، ػذٖ  ٌٛح ح٤ُّٞ ح٤ٌُٔخص

حُوذٍٞ: "إ كٌٞٓظذٚ  11/1/2015حُٔظليع رخْٓ كٌٞٓذش ح٩هِذ٤ْ "ٓذل٤ٖ ىُثذ٢" كذ٢ 

ٓٔذذظَٔس كذذ٢ ر٤ذذغ حُذذ٘ل٢ حُوذذخّ ٓٔذذظيًٍخً أٗذذٚ رٔٞؿذذذ ح٫طلذذخم ح٧ه٤ذذَ ٓذذغ حُلٌٞٓذذش 

ل٤ذٌٙ حرظذيحءحً ٓذٖ ٗذَٜ أ٣ذخٍ رظ٘ -٣وٜي كٌٞٓش ح٩ه٤ِْ–ح٫طلخى٣ش ٝح١ٌُ ريأص حُلٌٞٓش 

( كُٔٞذش ٓذٖ حُذ٘ل٢ 42ٖٓ حُؼخّ حُٔخ٢ٟ ػزَ أٗزٞرٜخ ا٠ُ ؿ٤ٜخٕ... طْ ُلذي ح٥ٕ ر٤ذغ )

حُوخّ رٔزِؾ اؿٔخ٢ُ هيٍٙ ػ٬ع ٤ِٓخٍحص ى٫ٍٝ"
(11)

. 

ٝكذذ٢ ٓؼذذَٝ طؼٔذذ٤ٖ ٓٞحهلذذخ٫ؿِٜس حُ٘لط٤ذذش ٣ـذذذ إٔ ٫ ٗ٘ٔذذ٠ ٓٞهلٜذذخ ٓذذٖ ٓٔذذٞىس 

ش حُٔٔذٞىس ًٜٞٗذخ ط٠ذَ رٜٔذخُق حُؼذَحم ُوخٕٗٞ حُ٘ل٢ ٝحُـخُ، ٍٝك٠ذٜخ طٔ٘ذ٤ 2007
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ُٝحٍس حُذذ٘ل٢ ٝحُلٌٞٓذذش –ٝطٔذذٔق رؼوذذٞى حُٔ٘ذذخًٍش رخ٩ٗظذذخؽ ٝط٠ذذؼق ىٍٝ حًَُٔذذِ 

 .-ح٫طلخى٣ش

 فٟ أِٛس أخشٜ -2

ٓذذؤطليع كذذ٢ أىٗذذخٙ ػذذٖ رؼذذٞ ح٧ٓذذٍٞ ح٧هذذَٟ حُظذذ٢ ططَهذذض ا٤ُٜذذخ ىٍحٓذذش حُٔذذ٤ي 

 حُـ٘خر٢:

 )أ( ِؾشٚع حمٓ اٌّبء

 ٣وٍٞ ح٤ُٔي ػيٗخٕ ك٢ ىٍحٓظٚ:

ٖٓ حُوَحٍحص رخُـش حُوطٍٞس ػ٠ِ ٓٔظوزَ ح٩ٗظخؽ ًخٕ هذَحٍ ٓذلذ ٛذٌح حُٔ٘ذَٝع "ٝ

ٖٓ ًَٗش )إًٔٔٞ( حُؼخ٤ُٔش ٝاٗخ١ظٚ ر٘ذًَش  حُٔ٘ذخ٣ٍغ حُ٘لط٤ذش حُظذ٢ ُذْ طٌذٖ ٓئِٛذش 

ُِو٤خّ رٌٜح حَُٔ٘ٝع ٝهي طٔزذ ٌٛح حُوَحٍ رظؤه٤َ حَُٔ٘ٝع ٧ًؼَ ٖٓ ػذ٬ع ٓذ٘ٞحص. 

َٟ ٠٣ٝذَ رٌٔذخٖٓ حُذ٘ل٢ كذ٢ حُـ٘ذٞد ر٘ذٌَ ٣ٝؼظوي رؼٞ حُوزَحء إٔ ٌٛح حُظؤه٤َ أ

هذذذي ٣ٜذذذؼذ طؼ٠٣ٞذذذٚ ٫كوذذذخً. ٫ٝرذذذي ٓذذذٖ ىٍحٓذذذش ك٤٘ذذذش ُٔؼخُـذذذش حُٟٔٞذذذٞع ٝطو٤ذذذ٤ْ 

 ح٧َٟحٍ".

ا٢٘ٗ ٫ أهظِق ٓذغ حُٔذ٤ي ػذيٗخٕ رؤ٤ٔٛذش حُٔ٘ذَٝع، ٌُٝ٘٘ذ٢ أهظِذق ٓؼذٚ رذخٌُؼ٤َ ٓٔذخ 

 ١َكٚ أػ٬ٙ.

ُذذْ طٌذذٖ طؼذذي ٗذذًَش أًٔذذٖ ٓٞر٤ذذَ ٓذذٖ أًزذذَ حُ٘ذذًَخص حُ٘لط٤ذذش ح٤ًَ٤ٓ٧ذذش، إ  (1)

ٓغ حُلٌٞٓذش ح٫طلخى٣ذش ػوذي  5/1/2010أًزَٛخ ػ٠ِ ح٬١٩م. ُوي ٝهؼض حًَُ٘ش ك٢ 

طط٣َٞ كوَ ؿَد حُوَٗذش حَُٔكِذش ح٧ُٝذ٠، ٟٝذٖٔ ػوذٞى ىٍٝس حُظذَحه٤ٚ ح٧ُٝذ٠. 

%(، 15%(، ٝرِـذض كٜذش ٗذ٣ٌَظٜخ ٗذًَش ٗذ٤َ )60رِـض كٜظٜخ كذ٢ ح٩ثذظ٬ف )

–%(. ًٝخٕ أؿذَ حُذَرق 25ط٤ش )ٝح٣َُ٘ي حُل٢ٌٓٞ حُؼَحه٢ ًَٗش ح٫ٓظٌ٘خف حُ٘ل

( ى٫ٍٝحً ػٖ ًَ ر٤ََٓ اٟذخك٢ ٓذٖ ح٩ٗظذخؽ حُٔلذيى ػ٘ذي 1,9ٌُٜح ح٩ثظ٬ف ) -حُلخكِ

( أُذق ر٤َٓذَ/ح٤ُّٞ، 244طٞه٤غ حُؼوي. ًٝخٕ ح٩ٗظخؽ حُلؼ٢ِ ػ٘ذي طٞه٤ذغ حُؼوذي كذٞح٢ُ )

وذي ( ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً. ٝطْ طؼي٣َ حُؼ2,325ػ٠ِ إٔ ٣َٜ اٗظخؽ حٌٍُٝس ُِلوَ ا٠ُ )

( ٤ِٓذذٕٞ ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣ذذخً، ربىهذذخٍ ٤ُ2,825ٜذذَ اٗظذذخؽ حُذذٌٍٝس اُذذ٠ ) 2010كذذ٢ أٝحهذذَ 
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طَح٤ًذ ١ٝزوخص ٗلط٤ش أهَٟ ٌٓظ٘لش ٓخروخً، ُْٝ ٣ظْ طط٣َٞٛخ، ٓغ ٣ُخىس أؿذَ حُذَرق 

( ى٫ٍٝ/ُِز٤ََٓ ح٩ٟخك2٢ا٠ُ ) -حُلخكِ–
(2)

. 

ػوذذي ٟذذوْ  طذذْ اػطذذخء ٛذذٌٙ حُ٘ذذًَش، رؼذذي كظذذَس ٝؿ٤ذذِس ؿذذيحً، ٓذذٖ طٞه٤ذذغ حُؼوذذي أػذذ٬ٙ،

ُٔ٘ذذَٝع كوذذٖ حُٔذذخء ٤ُوذذيّ ٗذذًَش أًٔذذٖ ٓٞر٤ذذَ ٝحُ٘ذذًَخص ح٧هذذَٟ حُؼخِٓذذش كذذ٢ 

حُزَٜس ٤ٓٝٔخٕ ُِٔٔذخػيس كذ٢ حُٔلخكظذش ػِذ٠ ٟذـ١ٞ حٌُٔذخٖٓ، ٝرخُظذخ٢ُ حُٔلخكظذش 

ػ٠ِ حٓظَٔح٣ٍش ح٩ٗظخؽ حُٔوط٢ ُٚ. ٣ؼظٔي حَُٔ٘ٝع ػ٠ِ ٤ٓذخٙ حُوِذ٤ؾ، اً طوذٍَ ػذيّ 

ْ ٝؿٞى َٓ٘ٝع ٛـ٤َ ُلوٖ ح٤ُٔذخٙ كذ٢ ًَٓذش ح٫ػظٔخى ػ٠ِ ٤ٓخٙ حُلَحص ُ٘لظٚ، ٍؿ

ػ٢ِ، طْ ط٘ل٤ٌٙ ٓخروخً. ٌُٖٝ هَحٍ حُلٌٞٓش حُؼَحه٤ش ًذخٕ ٝحٟذلخً رؼذيّ ح٫ػظٔذخى ػِذ٠ 

 حُلَحص ػ٠ِ حُٔيٟ حُيحثْ.

رؤٜٗخ ٝهؼض ٓغ ًَٗش أًٔذٖ ٓٞر٤ذَ  10/11/2011أػِ٘ض كٌٞٓش اه٤ِْ ًَىٓظخٕ ك٢ 

خ ظٜذذَ ٫كوذذخً إٔ حُؼوذذٞى حُٔذذظش ( ٍهذذغ ؿـَحك٤ذذش، ًٝٔذذ6ػوذذٞى ٓ٘ذذخًٍش رخ٩ٗظذذخؽ كذذ٢ )

. ٣ٝوذذغ حػ٘ذذخٕ ٓذذٖ حَُهذذغ حُــَحك٤ذذش حُٔظؼخهذذي 18/10/2011ًخٗذذض هذذي طذذْ طٞه٤ؼٜذذخ كذذ٢ 

ػ٤ِٜخ ك٢ ٓلخكظش ٤ٟٗ٘ٞ، ٝٛٔخ ط٤ًَزخ "رؼ٘ذ٤وش" ٝ"حُوذٕٞ" كذ٢ ٓذَٜ ٤ٗ٘ذٟٞ، ٝٛذ٢ 

ٓ٘طوش "ؿ٤َ ٓظ٘خُع ػ٤ِٜخ" أ٬ًٛ، ُٝذْ طٌذٖ ًذٌُي ٟذٖٔ أ٣ذش ٓ٘خه٘ذخص ٓذخروش ٝٛذ٢ 

ٓلخكظذذش ٤ٗ٘ذذٟٞ. أٓذذخ حَُهؼذذش حُؼخُؼذذش كظوذذغ ٟذذٖٔ ٓذذخ ٣ٔذذ٠ٔ حُٔ٘ذذخ١ن طذذيحٍ ٓذذٖ هزذذَ 

"حُٔظ٘ذذخُع ػ٤ِٜذذخ" كذذ٢ ٓلخكظذذش ًًَذذٞى كذذ٢ ط٤ًَذذذ "هذذَٙ أٗـ٤ذذَ"، ٝطذذيحٍ ٓذذٖ هزذذَ 

 ٓلخكظش ًًَٞى حُظخرؼش اىح٣ٍخً ا٠ُ حُلٌٞٓش ح٫طلخى٣ش.

ٝرؼذذي طٞه٤ذذغ ٛذذٌٙ حُؼوذذٞى، حُظذذ٢ ُذذْ ٣ؼِذذٖ ػٜ٘ذذخ كذذ٢ ك٤ٜ٘ذذخ، هذذخّ ٓذذيٍحء حُ٘ذذًَش رٔوخرِذذش 

ٔذذ٤ي٣ٖ كٔذذ٤ٖ حَُٜ٘ٓذذظخ٢ٗ )ٗخثذذذ ٍثذذ٤ْ حُذذٍُٞحء ُ٘ذذئٕٝ حُطخهذذش(، ًٝذذ٣َْ ُؼ٤زذذ٢ حُ

، ٩ه٘خػٜٔخ رخُوزٍٞ رٔؼَ ٌٛٙ حُؼوٞى ٝىٕٝ ح٩ػذ٬ٕ رؤٜٗٔذخ هذخٓٞح -آٌٗحى–٣َُٝ حُ٘ل٢ 

كؼذذ٬ً رذذخُظٞه٤غ،  كذذَكٞ حُطِذذذ ٍك٠ذذخً هخ١ؼذذخً. ٝهذذخرِٞح أ٠٣ذذخً حُٔذذل٤َ ح٤ٓ٧ًَذذ٢ كذذ٢ 

 رـيحى.

ُز٤ش حُٜلخكش حُؼخ٤ُٔذش ٝح٤ًَ٤ٓ٧ذش ُٝٝحٍس حُوخٍؿ٤ذش ُوي كيػض ٟـش اػ٤ٓ٬ش ك٢ ؿخ

ح٤ًَ٤ٓ٧ش، اػَ ح٩ػ٬ٕ ػذٖ طٞه٤ذغ ٛذٌٙ حُؼوذٞى. ٝحُٔذزذ ٛذٞ إٔ ٗذًَش أًٔذٖ ٓٞر٤ذَ 



 223 

ىهِض ١َكخً ك٢ حُو٬كخص ح٤ُٔخ٤ٓش حُؼَحه٤ش حُيحه٤ِش، ٝطؼخهيص ٤ُْ كو٢ ك٢ أٍحٟذ٢ 

ُ ػِذذ٠ حُٔذذ٤خىس ح٩هِذذ٤ْ، أٝ كذذ٢ ح٧ٍحٟذذ٢ "حُٔظ٘ذذخُع ػ٤ِٜذذخ"، ٝٛذذٞ رلذذي ًحطذذٚ طـذذخٝ

ح٤٘١ُٞش، ٝاٗٔخ طؼيص ًُي رَٔحكَ ًز٤َس ُظظؼخهي ك٢ أٍحٟذ٢ ٓلخكظذش ٤ٗ٘ذٟٞ، ًٝؤٜٗذخ 

طظليٟ حُلٌٞٓش ح٫طلخى٣ش حُؼَحه٤ش ُظ٠غ كيٝىحً ؿي٣يس ٩ه٤ِْ ًَىٓظخٕ، ٝح١ٌُ أًيطذٚ 

 رؼي ٓ٘ٞحص ؿِٝس ىحػٖ ٌُٜٙ حُٔ٘خ١ن "ُظؼز٤ض" ٌٛٙ حُليٝى حُـي٣يس!!.

ٚ ػيس ٍٓخثَ حٓظلٔخٍ ػٖ ح٧َٓ اُذ٠ أًٔذٖ ٓٞر٤ذَ، ًٔذخ أٍِٓض ُٝحٍس حُ٘ل٢ ك٢ ك٤٘

إٔ حَُٜ٘ٓظخ٢ٗ ًخٕ هي أػِْ ٓيٍحء حًَُ٘ش هزَ ٤ٓٞ٣ٖ ٖٓ اػ٬ٕ كٌٞٓذش ح٩هِذ٤ْ ػذٖ 

طٞه٤غ حُؼوٞى، إٔ ػ٠ِ حًَُ٘خء ح٫هظ٤ذخٍ رخٓذظَٔحٍ حُؼٔذَ ٓذغ حُلٌٞٓذش ح٣ًَُِٔذش أٝ 

٣ذش كذ٢ كخُذش حُو٤ذخٍ ٓغ كٌٞٓش ح٩ه٤ِْ ٓغ هٔخٍس ؿ٤ٔغ ػوذٞىْٛ ٓذغ حُلٌٞٓذش ح٫طلخى

حُؼذذخ٢ٗ. ُذذْ طـذذذ حُ٘ذذًَش ػِذذ٠ حَُٓذذخثَ، ُٝذذْ طذذَى ٓطِوذذخً ػِذذ٠ أٓذذجِش ٝحٓظلٔذذخٍحص 

حُٜلل٤٤ٖ
(2)

. 

ُوذذي ىهِذذض ٗذذًَش أًٔذذٖ ٓٞر٤ذذَ كذذ٢ "حُٔلظذذٍٞ" ٝطـذذخُٝص "حُوطذذ١ٞ حُلٔذذَحء"، 

ريهُٜٞخ ك٢ ٓؼظَى حُل٤خس ح٤ُٔخ٤ٓش حُؼَحه٤ش حُيحه٤ِش، ٢ٛٝ ٫ طِحٍ كذ٢ أٍٝ حُط٣َذن 

حُؼَحم، ك٤خ طَٟ ٓخًح ٓذظلؼَ كذ٢ حُٔٔذظوزَ كذ٢ ٣َ١ذن ٍُع حُلظ٘ذش رذ٤ٖ ك٢ ػِٜٔخ ك٢ 

، ػذٖ 31/1/2012ٓوظِق حُطٞحثق ٝحُو٤ٓٞخص ٝحٌُٔحٛذ!! ٗوِذض ًٝخُذش ٣ٍٝظذَ كذ٢ 

 London's Chathamحُٔذ٤ي ػذيٗخٕ حُـ٘ذخر٢ أػ٘ذخء ك٠ذٍٞٙ حُٔذئطَٔ حُ٘لطذ٢ كذ٢ 

Houseٍى حُطز٤ؼ٤ذش كذ٢ ، ٝٛٞ ك٢ ًُي حُٞهض ًخٕ ٍث٤ْ ُـ٘ش حُطخهش ٝحُذ٘ل٢ ٝحُٔذٞح

ٓـِْ حُ٘ٞحد، )ٝحُؼٜيس ػ٠ِ حَُح١ٝ(: "اٗٚ ٫ ٣لن ُزـيحى ٖٓ حُ٘خك٤ش حُوخ٤ٗٞٗش كٔذن 

ػوذذي ٗلطذذ٢ ًز٤ذذَ ٓذذغ أًٔذذٖ ٓٞر٤ذذَ". ٝهذذي ًظزذذض كذذ٢ ك٤٘ذذٚ ػذذٖ ٛذذٌح حُٟٔٞذذٞع ٝػذذٖ 

حُ٘ٞحك٢ "حُوخ٤ٗٞٗش" حُٔظؼِوش رٚ، رخ٩ٟخكش ا٠ُ ٟٓٞذٞع "ٓذ٤خىس حُيُٝذش"
(2)

. ػِٔذخً إ 

رظل٣ٌَ حًَُ٘خص ح٤ًَ٤ٓ٧ذش حُ٘لط٤ذش ػِذ٠  23/11/2011هخٓض ك٢  ح٣٫ُٞخص حُٔظليس

ُٔذذذخٕ حُٔظليػذذذش رخٓذذذْ ُٝحٍس حُوخٍؿ٤ذذذش ح٣َ٤ٓ٧ٌذذذش ك٤ٌظ٣ٍٞذذذخ ٫ٞٗٗذذذي رذذذخُوٍٞ: "إ 

ح٣٫ُٞخص حُٔظليس كٌٍص ًَٗخطٜخ ًخكذش، ٜٝٓ٘ذخ أًٔذٖ ٓٞر٤ذَ، رؤٜٗذخ طوذخ١َ ٓوذخ١َس 
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ف كذذ٢ حُؼذذَحم هزذذَ ٤ٓخٓذذ٤ش ٝهخ٤ٗٞٗذذش ًز٤ذذَس اًح ٓذذخ ٝهؼذذض ػِذذ٠ طؼخهذذيحص ٓذذغ أ١ ١ذذَ

 اهَحٍ حطلخم ٢٘١ٝ".

١ذَى أًٔذٖ ٓٞر٤ذَ ٜٗخث٤ذخً ٓذٖ حُؼذَحم هٞكذخً ٓذٖ حُوذخىّ، ٫ٓذ٤ٔخ  -ك٢ ك٤٘ذٚ–ٝحٍطؤ٣ض 

ٝإٔ حُٔذذذ٤ي ٓٔذذذؼٞى رَُحٗذذذ٢ هذذذخٍ ٝحٛذذذلخً أًٔذذذٖ ٓٞر٤ذذذَ رؤٜٗذذذخ طؼذذذخىٍ ػ٘ذذذَ كذذذَم 

ػ٣ٌَٔش!!. ٌُٖٝ ٓذغ ح٧ٓذق ُذْ طظوذٌ حُلٌٞٓذش حُؼَحه٤ذش ح٩ؿذَحء حُذ٬ُّ كذ٢ حُٞهذض 

ٝظِض طِٞف رخُظٜي٣يحص حُٞحكي طِٞ ح٥هَ، ىٕٝ حطوذخً هذَحٍ هذخ١غ ُٔؼذَ ٛذٌٙ حُلخْٓ، 

حُلذذخ٫ص، ٝٛذذذٞ ٓذذخ ىأرذذذض ػ٤ِذذذٚ ٛذذٌٙ حُلٌٞٓذذذخص هٜٞٛذذذخً ك٤ٔذذخ ٣وذذذٚ حُ٘ذذذًَخص 

ح٤ًَ٤ٓ٧ش!!. ٝػ٘يٓخ هخرَ ح٤ُٔي ٍث٤ْ حٍُُٞحء ٗذ١ٍٞ حُٔذخ٢ٌُ  ٍثذ٤ْ أًٔذٖ ٓٞر٤ذَ 

، أػِٔذٚ رذَكٞ حُؼذَحم 2012 أػ٘خء ٣ُخٍس ُٚ ا٠ُ ح٣٫ُٞخص حُٔظليس ك٢ ًذخٕٗٞ حُؼذخ٢ٗ

ٌُٜٙ حُؼوٞى. كؤؿخد ٍثذ٤ْ أًٔذٖ ٓٞر٤ذَ "رذؤْٜٗ ٓذ٤٘ظَٕٝ كذ٢ حُٟٔٞذٞع"!!، ٝكٜذْ 

ح٤ُٔي حُٔخ٢ٌُ أٝ أٍحى إٔ ٣لٜذْ، رذؤْٜٗ ٓذٞف ٣٘ٔذلزٕٞ ٓذٖ ًَىٓذظخٕ، ٝحٓذظَٔ طٔي٣ذي 

كظَس "حُظٜي٣ي". كلٜٔض حُ٘ذًَش أٜٗذخ رخه٤ذش كذ٢ ًذ٬ ٓذٖ ح٩هِذ٤ْ ٝحًَُٔذِ. ُٝحىص ٓذٖ 

ض ٍُع حُلظ٘ش ٝٗـؼض ًؼ٤َحً ػ٠ِ ط٤٤٘ي هذ٢ حُظٜذي٣َ حُٔٔذظوَ ُ٪هِذ٤ْ. ػزؼٜخ ٝكخُٝ

ًٝخٗذذض حُ٘ظ٤ـذذذش حٗذذذيكخع ح٩هِذذذ٤ْ كذذذ٢ حُظٜذذذي٣َ حُٔٔذذذظوَ، ٫ٝٓذذذ٤ٔخ ٝإٔ "ػ٘ذذذَ كذذذَم 

ػٔذذ٣ٌَش أ٤ًَ٤ٓذذش" ٓؼٜذذْ، ٝحُلٌٞٓذذش ح٫طلخى٣ذذش ُذذْ طؼٔذذَ ٗذذ٤جخً. ٝٝهذذغ "حُٔلظذذٍٞ" 

ٞٛذذخً ٓذذغ حَُٜ٘ٓذذظخ٢ٗ، ٝطذذٞطَص حُؼ٬هذذخص رذذ٤ٖ ح٩هِذذ٤ْ ٝحُلٌٞٓذذش ح٫طلخى٣ذذش، ٝهٜ

 ٝطَٔى ح٩ه٤ِْ رؼي آٍخٍ حُ٘ل٢ ك٢ ه٢ حُظٜي٣َ ا٠ُ ط٤ًَخ.

ُوذذي ًًذذَص ًذذَ ٛذذٌح ح٫ٓذذظطَحى حُط٣ٞذذَ ٫رذذ٤ٖ حٕ ٗذذًَش أًٔذذٖ ٓٞر٤ذذَ ٓذذظٌٕٞ ٓؼذذخٍ 

٣ٍزش ٢ً طئطٖٔ ػ٠ِ ط٘ل٤ٌ ٓ٘خ٣ٍغ حٓظَط٤ـش طٔذْٜ كذ٢ ططذ٣َٞ حُوطذخع حُ٘لطذ٢ ٝكذَ 

 اهظ٘خهخطٚ.

كٍٞ َٓ٘ٝع كوٖ حُٔخء ٝهؼض هزَ ٓ٘ذٌِش  إ حُٔ٘خًَ ٓغ ًَٗش أًٖٔ ٓٞر٤َ (2)

ػوٞىٛخ ك٢ ًَىٓظخٕ رلظَس ٣ٞ١ِش. اً إ أًٖٔ ٓٞر٤َ ُْ طوْ رؼِٜٔخ رٍٜٞس ؿ٤يس ُٝذْ 

ط٘ٔن ٓغ حًَُ٘خص، ُْٝ طليى ٓظطِزخص حُؼَٔ ر٘ذٌَ ٛذل٤ق. ٝػ٘ذيٓخ رخٗذَص أًٔذٖ 

، أ١ رؼي كٞح٢ُ ٓ٘ش ٖٓ اكخُش حَُٔ٘ٝع ا٤ُٜخ، ٝهؼض ٓ٘ذخًَ 2011ٓٞر٤َ ك٢ أٝحثَ 
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٤ِٓذذخٍ ى٫ٍٝ  12غ حُـخٗذذذ حُؼَحهذذ٢ كذذٍٞ حٌُِذذق، )اً ؿذذَٟ حُلذذي٣غ ػذذٖ ًِلذذش ٓذذ

ُِٔ٘ذذَٝع(، ًٝذذٌُي حهظِذذق حُـخٗزذذخٕ ػِذذ٠ كـذذْ حُٔ٘ذذَٝع ٝٓظطِزخطذذٚ. ػذذْ طذذْ اػذذ٬ٕ 

، 2011ػوذذٞى ًَىٓذذظخٕ حُ٘لط٤ذذش ٓذذغ أًٔذذٖ ٓٞر٤ذذَ، ٝحُىحى ح٧ٓذذَ طؼو٤ذذيحً كذذ٢ ٜٗخ٣ذذش 

، ٤ُ٘لذٌ ٓذٖ 2012ٓذٖ ػذخّ ٝٓلذ حُؼَٔ ٜٗخث٤خً ٓذٖ أًٔذٖ ٓٞر٤ذَ كذ٢ حُٜ٘ذق ح٧ٍٝ 

 هزَ ح٫ٓظ٘خٍحص حُ٘لط٤ش.

 CH2 HILLطْ حُظؼخهي ٓغ ًَٗش حٓظ٘خ٣ٍش أ٤ًَ٤ٓش ٓؼَٝكذش ٝٛذ٢  2013ك٢ آًحٍ 

ًخٓظ٘خ١ٍ َُِٔ٘ٝع. ٝطؤهَ طٞه٤غ ػوٞى حُظٜخ٤ْٓ ُٔخ ٣وخٍد ٓ٘ش، ٝٝهغ ػوذيحٕ كذ٢ 

ُظٜذذخ٤ْٓ حُز٤٘ذذش  Parsonsح٧ٍٝ ٓذذٖ حُ٘ذذًَش ح٤ًَ٤ٓ٧ذذش رخٍٓذذْٞٗ  2014أٝحٓذذ٢ 

حُظلظ٤ش ُٞكيحص ٓلذ ٝٓؼخُـش ٤ٓذخٙ حُزلذَ ٓذٖ هِذ٤ؾ حُزٜذَس ٓذغ ٓلطذش ٌَُِٜرذخء. 

ُظٜذذ٤ْٔ ٓلطذذش ح٠ُذذن  ILF Consultantٝحُؼوذذي حُؼذذخ٢ٗ ٓذذغ حُ٘ذذًَش حُ٘ٔٔذذخ٣ٝش 

ٝهط١ٞ ح٧ٗخر٤ذ ا٠ُ حُلوٍٞ حُٔؼ٤٘ش. ٤ٓٝظْ اكخُش ػوذٞى حُظٜذخ٤ْٓ حُٜ٘خث٤ذش ٝحُ٘ذَحء 

ًَش حُٔ٘ذخ٣ٍغ حُ٘لط٤ذش ح٩ٗذَحف . ٝٓذ٤ٌٕٞ ػٔذَ ٗذ2015)حُظـ٤ِٜ( ٝح٩ٗ٘ذخء ٓذ٘ش 

 ػ٠ِ حُؼَٔ، ٝٓي ح٧ٗخر٤ذ.

( ٤ِٓخٍحص ى٫ٍٝ، ٝٓذظٌٕٞ ١خهذش حَُٔكِذش ح٧ُٝذ٠ 5,5طويٍ ًِلش حَُٔ٘ٝع كٞح٢ُ رـ)

( ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ ٓخء ٤ٓٞ٣خً، ُظـ٣ٌش كوذٍٞ ح٤َُِٓذش ٝحُِر٤ذَ ٝؿذَد حُوَٗذش، ٝطٌظٔذَ 7)

( ٤ِٓذٕٞ ٤ٌِ12,5ش ُٜخ ح٠ُ ). أٓخ حَُٔكِش حُؼخ٤ٗش، ٝحُظ٢ طَٜ حُٔؼش ح2017ُك٢ ٓ٘ش 

( ٣٬ٓذ٤ٖ ر٤َٓذَ ٓذٖ حُذ٘ل٢، ٝحُٔظٞهذغ 8ر٬٤ًَٓ ٤ٓٞ٣خً، كظٌل٢ ٩ىحٓذش حٓذظَٔحٍ اٗظذخؽ )

، ٣ٌٝل٢ حُٔخء ػ٘ي ًحى أ٠٣ذخً ُلوذَ ٓـ٘ذٕٞ ٝكوذَ ؿذَد حُوَٗذش، 2020أًخُٜخ ٓ٘ش 

 رخ٩ٟخكش ا٠ُ كوَ كِلخ٣ش ك٢ ٤ٓٔخٕ.

ٓذظَٔحٍ حُذِهْ حُلذخ٢ُ كذ٢ ح٩ٓذَحع ٤ٓظْ ح٤َُٔ ٝكن حُٔٞحػ٤ي أػ٬ٙ، حػظٔذخىحً ػِذ٠ ح

كذذ٢ حُؼٔذذَ ٝكذذن طٞؿ٤ٜذذخص ٝٓظخرؼذذش ُٝحٍس حُذذ٘ل٢، ٓذذغ حٓذذظَٔحٍ طذذٞك٤َ حُظو٤ٜٜذذخص 

 ٓٞحء ًخٗض رٍٜٞس ٓزخَٗس أّ ٖٓ حًَُ٘خص.

أٓذذخ هذذٍٞ حُٔذذ٤ي ػذذيٗخٕ كذذ٢ ىٍحٓذذظٚ : "٣ؼظوذذي حُوزذذَحء إٔ ٛذذٌح حُظذذؤه٤َ أٟذذَ ٠٣ٝذذَ 

خً. ٫ٝري ىٍحٓش ك٤٘ش ُٔؼخُـش رٌٔخٖٓ حُ٘ل٢ ك٢ حُـ٘ٞد رٌَ٘ هي ٣ٜؼذ طؼ٠٣ٞٚ ٫كو
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حُٟٔٞذذٞع ٝطو٤ذذ٤ْ ح٧ٟذذَحٍ". كذذب٢٘ٗ أٝى إٔ ح١ٔذذجٖ حُٔذذ٤ي ػذذيٗخٕ رذذؤٕ ٬ًٓذذٚ ػذذٖ 

ح٧ٟذذذَحٍ ؿ٤ذذذَ ىه٤ذذذن، ًٔذذذخ ٝإ "حُِـ٘ذذذش" حُظذذذ٢ ٣وظَكٜذذذخ، هذذذي ٗذذذٌِض رذذذيُٜخ ُـذذذخٕ 

ٝحؿظٔخػذذخص ٝىٍحٓذذخص ػي٣ذذيس، ُذذ٤ْ كوذذ٢ "ُظو٤ذذ٤ْ ح٧ٟذذَحٍ"، ٝاٗٔذذخ ح٧ٛذذْ ُٔؼخُـذذش 

 ٝحُظ٢ ٗلٌص ٢ٛٝ طلض حُظطز٤ن ك٢ حُٞهض حُلخَٟ. ح٧َٓ، ٟٝٝغ حُلٍِٞ،

ك٢ حُزيح٣ش كبٕ طؼي٣َ هط٢ ح٩ٗظخؽ ٝطو٤َِ ٗل٢ حٌٍُٝس )ٓغ طٔي٣ي ٓيطٚ(، ؿؼَ حُلخؿذش 

حُلؼ٤ِذذش ح٥ٕ ٤ُٔذذض ًز٤ذذَس ٤ُٝٔذذض هط٤ذذَس ٝطذذْ طذذيحًٍٜخ. ٗؼذذْ ٛ٘ذذخى طذذؤه٤َ كذذ٢ حُؼٔذذَ 

ٔذَ ٝكذن ٓذخ ٣ِذ٢؛ ( ٓ٘ٞحص، ٌُٖٝ ك٢ ٌٛح ح٧ػ٘ذخء، طذْ حُؼ3( ٓ٘ش ٤ُْٝ )٣1,5وخٍد )

 ُظيحٍى حُٔٞهق:

  ،ك٤ٔخ ٣ظؼِن رلوَ ح٤َُِٓش، أػ٤ي طؤ٤َٛ َٓ٘ٝع كوٖ ح٤ُٔخٙ ك٢ ًَٓش ػ٢ِ

( أُذق ر٤َٓذَ ٓذخء ٤ٓٞ٣ذخً، ٣ٌلذ٢ ٫ٓذظَٔحٍ ٣ٝ700ٔلذ كخ٤ُخً ُِلوَ ٓذخ ٣وذخٍد ٓذٖ )

 ( ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ ٗل٢ ٤ٓٞ٣خً.1,4-1,3حُلوَ ٩ٗظخؽ )

 ( أُق ر٤ََٓ ٓخء ٤ٓٞ٣خً.180)ًٔخ أهٌ كوَ حُِر٤َ ٖٓ ًَٓش ػ٢ِ ٓخ ٣وخٍد 

 ( أُذق ر٤َٓذَ 250إ أًٖٔ ٓٞر٤ذَ ٓذظؤهٌ ٧ؿذَحٝ حُلوذٖ ٓذخ ٣وذخٍد )

٤ٓٞ٣خً ٖٓ حُٔخء ٖٓ حَُٜ٘ حُؼخُذغ كذ٢ ٓ٘طوذش "حُٜٔذذ حُؼذخّ" ٓذٖ حُ٘خٛذ٣َش اُذ٠ ه٘ذخس 

 ٢ٗ حُزَٜس. ًٌُي طؼَٔ ُٞى أ٣َٝ ػ٠ِ أهٌ حُٔخء ٖٓ حَُٜ٘ حُؼخُغ إ ططِذ ح٧َٓ.

 )ة( خضأبد إٌفو

خ ًًَص ك٢ ٤ٓخم ٌٛٙ حُيٍحٓش، إ ٓؼش هِحٗخص حُذ٘ل٢ كذ٢ ٓـٔؼذخص حُظٜذي٣َ هذي ًٔ

( ٓذَس، ًٔذخ أػِ٘ذض 3,5( ٤ِٕٓٞ ر٤ََٓ، أ١ )14( ٤٣٬ٖٓ ر٤ََٓ ا٠ُ )4حٍطلؼض ٖٓ )

ًُذذي ُٝحٍس حُذذ٘ل٢ كذذ٢ ح٧ٓذذزٞع حُٔخٟذذ٢. ُٜٝذذٌح كذذبٕ ٛذذٌح ح٧ٓذذَ ًذذخٕ طلذذض حُيٍحٓذذش 

 ٝحُظ٘ل٤ٌ، ٝأًظَٔ ٓئهَحً.

ُذذش ٝحُزذذيء رخُظ٘ل٤ذذٌ، ٝح٫ٓذذظَٔحٍ كذذ٢ حُؼٔذذَ، ًِٜذذخ طٔذذض ٓذذٖ هزذذَ إ حُٔ٘خهٜذذش ٝح٩كخ

حُلٌٞٓخص حُٔخروش، ٌُٖٝ أًظَٔ حُؼَٔ كذ٢ حُٔ٘ذَٝع ٝىهذَ ك٤ذِ حُظ٘ذـ٤َ كذ٢ حُلظذَس 

ح٧ه٤َس. ُٜذٌح ًذخٕ ٓذٖ ح٧ؿذيٍ حُوذٍٞ كذ٢ حُيٍحٓذش إٔ ٛذٌٙ ح٧ٓذٍٞ ًذخٕ ٓذٖ حُٞحؿذذ 
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خص حُٔذخروش ُذْ طؤهذٌ رذٚ، ط٘ل٤ٌٛخ رٞهض أرٌَ ٖٓ ٌٛح حُٞهض، ُٝذ٤ْ حُوذٍٞ رذؤٕ حُلٌٞٓذ

 ُظزيٝ ًٝؤٜٗخ "٤ٜٗلش" ُِظ٘ل٤ٌ ًٔخ ٍٝى ك٢ "حُيٍحٓش"!!.

 )ط( ِؾىٍخ اٌّقبفٟ

 ٣وٍٞ ح٤ُٔي ػيٗخٕ ك٢ ىٍحٓظٚ:

"ُذذْ ٣٘ـذذِ حُؼذذَحم ر٘ذذخء أ١ ٜٓذذل٠ ًز٤ذذَ ؿي٣ذذي ٍؿذذْ إٔ ٜٓذذل٠ حُٞٓذذ٢ ًذذخٕ ؿذذخِٛ 

ٝؿ٤ذَٙ  حُظٜخ٤ْٓ ٝروَرٚ ٓـٔغ ُِزظ٤ٔ٤ًَٝخ٣ٝخص. ًٝخٕ رخ٩ٌٓخٕ اٗـخُ ٛذٌح حُٜٔذل٠

 رخ٫ٓظؼٔخٍ أٝ ٖٓ ه٣ِ٘ش حُيُٝش".

ٓخ ؿخء أػ٬ٙ ٬ًّ ٤ِْٓ ٝٛل٤ق، ٌُٖٝ حُٔئحٍ ح١ٌُ ٣طَف ٗلٔٚ ٛذٞ ُٔذخًح ُذْ  (1)

٣وْ حُؼَحم رٌُي؟ ٝح٧َٓ ريح ٝحٟلخً ٌٓ٘ أٍٝ أ٣خّ ح٫كذظ٬ٍ رذؤٕ ٛ٘ذخى ٗوٜذخً ٓظِح٣ذيحً 

حٍ: ُٔخًح ُْٝ ٣ظْ ًُي حُٔئ 2003ك٢ حُٔ٘ظـخص حُ٘لط٤ش، ٝطؼخهزض كٌٞٓخص ػي٣يس ٌٓ٘ 

أٗ٘جض ؿٜش ٓوظٜش ك٢ ُٝحٍس حُ٘ل٢ ُٔظخرؼش اٗ٘خء حُٜٔذخك٢ ٓذٖ  2004؟!. ك٢ ٓ٘ش 

هزذذَ حُيُٝذذش، ػِذذ٠ إٔ طٌذذٕٞ ٓذذٖ ٗٞػ٤ذذش حُٜٔذذخك٢ حُٔظويٓذذش حُظذذ٢ ٣ذذظْ اٗظذذخؽ حُٔ٘ظـذذخص 

% ٓذٖ حُذ٘ل٢ حُوذخّ، ٓوخٍٗذش رخُٜٔذخك٢ ح٫ػظ٤خى٣ذش كذ٢ حُؼذَحم 70حُول٤لش ك٤ٜخ ر٘ٔزش 

ـذذخص هل٤لذذش، ٝٓوخٍٗذذش رخ٣٫ُٞذذخص حُٔظلذذيس حُظذذ٢ ط٘ذذظؾ % ٓ٘ظ50ٝحُظذذ٢ ط٘ذذظؾ كذذٞح٢ُ 

%( ٓ٘ظـذذخص هل٤لذذش. ٝٛذذٌح ٣ؼ٘ذذ٢ ٝؿذذٞى ٝكذذيحص طٌٔذذ٤َ ٝأُٓذذَس ٩ٗظذذخؽ حُز٘ذذ٣ِٖ 90)

ػخ٢ُ حَُهْ ح٧ًٝظ٢٘٤ ٝح٫ٓظـ٘خء ػٖ حٓظؼٔخٍ ٍحرذغ أػذ٬٤ص حَُٛذخٙ ٣ُِذخىس حُذَهْ 

ٔذظويٓٚ كذ٢ ح٧ًٝظ٢٘٤ ٝحُٔلَّ حٓذظويحٓٚ كذ٢ ٓؼظذْ ىٍٝ حُؼذخُْ حُٔظوذيّ، ٫ٝ ٗذِحٍ ٗ

 حُؼَحم.

% ٜٓ٘ذخ كذ٢ 50إ حُٔلظَ هٜذق ؿ٤ٔذغ ٜٓذخك٤٘خ حَُث٤ٔذ٤ش حُؼ٬ػذش ٝىٓذَ ٓذخ ٣وذخٍد 

( ٜٓذخك٢، 7، ًٔذخ هٜذق ػذيىحً ٓذٖ حُٜٔذخك٢ حُٜذـ٤َس حُزخُـذش كذٞح٢ُ )1990ٓ٘ش 

ُْ ٣ذظْ هٜذق أ١ ٜٓذل٠،  2003ٝطْ اػخىس ط٤ِٜلٜخ ك٢ ٝهض ه٤خ٢ٓ. ٌُٖٝ ك٢ ٓ٘ش 

ُٜذذخ ٗظ٤ـذذش ٓذذ٘ٞحص حُلٜذذخٍ ح٫هظٜذذخى١. كذذ٢  اً إ حُٜٔذذخك٢ ًخٗذذض كذذ٢ كخُذذش ٣َػذذ٠

ًخٗذذض ١ذذٞحر٤َ حُٔذذ٤خٍحص ٝحُز٘ذذَك٢ طِح٣ذذي ُ٘ذذَحء ؿ٤ٔذذغ حُٔ٘ظـذذخص  2003أٝحهذذَ 
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( ٓذَس كذ٢ حُٔذٞم حُٔذٞىحء، ر٤٘ٔذخ ُذْ 30حُول٤لش، ٝحٍطلؼض أٓذؼخٍٛخ اُذ٠ ٓذخ ٣وذخٍد )

 طٌٖ ٓؼَ ٌٛٙ حُطٞحر٤َ هزَ ح٫كظ٬ٍ.

23/1/2004حُـي ك٢ طليػض ػٖ ٌٛح حُٟٔٞٞع ك٢ ٓوخُش ٢ُ ك٢ ٛل٤لش 
(12)

. ٓئًذيحً 

إٔ "حُٔلظَ ُٖ ٣لَ حٌُِٔ٘ش"، ك٤غ ًخٕ ٛ٘خى حػظٔخى ٗزٚ ًخَٓ ػ٠ِ ه٤ذخّ حُ٘ذًَخص 

ح٤ًَ٤ٓ٧ذذذش رظوذذذي٣ْ حُلذذذَ!!. ٝأًذذذيص ػِذذذ٠ ٟذذذٍَٝس اػطذذذخء حُظو٤ٜٜذذذخص ُِـٜذذذخص 

حُؼَحه٤ش ُظؤ٤َٛ حُٜٔخك٢ حُظ٢ طٞهلض ؿِث٤خً أٝ ٤ًِخً ػٖ حُؼَٔ رؼي ح٫كذظ٬ٍ، ُٝذْ ٣ذظْ 

ٜٓل٠ حُزَٜس كظ٠ طخ٣ٍن ًظخرش ًُذي حُٔوذخٍ، ًٔذخ أًذيص ػِذ٠ ٟذٍَٝس حُزذيء طؤ٤َٛ 

رٜٔل٠ ح٢ُٓٞ حُٔ٘خٍ ا٤ُٚ أػ٬ٙ. ُْ ٣ٌٖ حُٔلظَ ٝحُلٌٞٓخص ح٬ُكوش  كذ٢ ٝحٍى كذَ 

ٌٛٙ حٌُِٔ٘ش، ٝاٗٔخ ًخٕ حٛظٔخٜٓخ إٔ ٣لذَ حُوطذخع حُوذخٙ حُؼَحهذ٢ ٝح٧ؿ٘زذ٢، ٓلذَ 

ُ٘لط٤ذش، ٝإٔ طٌذٕٞ طٜذل٤ش حُذ٘ل٢ حُوطخع حُل٢ٌٓٞ ك٢ حُٜٔذخك٢ ٝكذ٢ ًذَ حُٜذ٘خػش ح

ٖٓ ٟٖٔ كؼخ٤ُخص حُوطخع حُوخٙ. ٤ُْ ُي٣٘خ حػظذَحٝ ػِذ٠ ىهذٍٞ حُوطذخع حُوذخٙ 

ٗئًذذي ػِذذ٠ إٔ طذذٞك٤َ  -٫ٝ ٗذذِحٍ–)حُؼَحهذذ٢ أٝ ح٧ؿ٘زذذ٢( ٛذذٌح حُٔؼظذذَى. ٌُٝذذٖ ً٘ذذخ 

حُٔ٘ظـخص حُ٘لط٤ش ٢ٛ ٖٓ ٓٔئ٤ُٝش حُيُٝش، ٝإٔ حُوطخع حُوخٙ ح٧ؿ٘ز٢ ٝحُؼَحه٢ ُٖ 

ٚ ًذذخٕ "٣لِذْ" رذذيهٍٞ ٠ٓذذٔخٍ اٗظذخؽ حُذذ٘ل٢، ك٤ذذغ ٓؼذيٍ حُؼخثذذي حُذذيحه٢ِ ٣ذيهِٜخ، ٧ٗذذ

IRR  ُٝر٤٘ٔذذخ 100ك٤ٜذذخ ٣ظـذذخ ،%IRR ( 15-10كذذ٢ حُٜٔذذخك٢ كذذ٢ كذذيٝى .!!)%

اٟذذذخكش ُذذذٌُي، كذذذبٕ حُوطذذذخع حُوذذذخٙ ؿزذذذخٕ كذذذ٢ حٓذذذظؼٔخٍحطٚ، ٫ٝ ٣ذذذيهَ حُٔ٘ذذذخ١ن 

٘ذخء كذ٢ ح٠ُٔطَرش ٝحُظ٢ طؼٜٔذخ حُلٟٞذ٠ ٝح٧ػٔذخٍ ح٩ٍٛخر٤ذش. ًذٌُي كذبٕ ًِذق ح٩ٗ

حُؼَحم ػخ٤ُش ٓوخٍٗش ريٍٝ حُؼخُْ ٨ُٓذزخد حُٔذخروش ُٝؼذيس أٓذزخد أهذَٟ ٓظؼِوذش رؼذيّ 

طٞكَ حُويٓخص ٝحُز٠٘ حُظلظ٤ش ٝحٍطلذخع ًِذق حُؼٔخُذش ٝػذيّ ح٧ٓذخٕ، ٓٔذخ ٠٣ذطَ اُذ٠ 

 ح٩ٓظؼخٗش رًَ٘خص كٔخ٣ش ٝؿ٤َٛخ ٖٓ ح٧ٍٓٞ حُٔؼ٤وش ٝحٌُِٔلش.

ُٜٔذذخك٢، ٝاٗٔذذخ أٟذذخف ح٣ُِٔذذي رظذذَى ُذذْ ٣ٌظذذق حُٔلظذذَ ٝحُيُٝذذش رؼذذيّ ىهذذٍٞ اٗ٘ذذخء ح

حُزخد ٓلظٞكذخً ػِذ٠ ٜٓذخ٣ٍؼٚ ٫ٓذظ٤َحى حُٔذ٤خٍحص ٝٓؼذيحص حُظ٤٤ٌذق ٝاؿذِس حُظ٤ُٞذي. 

ٓٔخ ُحى ٖٓ حُطِذ رٞطخثَ ٓظٜذخػيس ؿذيحً ػِذ٠ حُٔ٘ظـذخص حُ٘لط٤ذش، ًٔذخ حُىحى حُطِذذ 

ػ٠ِ حٌَُٜرخء، ح١ٌُ ٣لظخؽ ا٠ُ حُٞهٞى أ٠٣خً. ٝحُىحىص ح٧ُٓش، ًٝذخٕ ٓذٖ حُٔلظذَٝ 



 229 

ٕ ٌٛح حُلخٍ ٣ؼ٤َ حُلٌٞٓخص ٤َُِٔ ربٗ٘خء حُٜٔخك٢... ٌُٖٝ حُـذٞحد ًذخٕ ٣ذؤط٢ رذؤٕ أ

حُلَؽ حُٔل١َ ٤ٓؤط٢ رؼذي ٛذيٍٝ هذخٕٗٞ ٣ٔذٔق ُِوطذخع حُوذخٙ ٝح٧ؿ٘زذ٢ رخُذيهٍٞ 

ك٢ كوَ طٜل٤ش حُ٘ل٢. ٝٛيٍ "هخٕٗٞ ح٫ٓظؼٔخٍ حُوخٙ ك٢ طٜذل٤ش حُذ٘ل٢ حُوذخّ ٍهذْ 

ظَٔ ىػذذخس "ح٫ٗلظذذخف" ٣ٔ٘ذذٕٞ حُذذ٘لْ "، ٌُٝذذٖ أكذذيحً ُذذْ ٣ذذؤص. ٝحٓذذ2007( ُٔذذ٘ش 64)

رخ٫ٗظظذذذخٍ ٝإٔ حُلذذذَؽ "آص"!!. ٝهذذذخُٞح إ كٔذذذْ ى٫ٍٝ ُِز٤َٓذذذَ ؿ٤ذذذَ ًذذذخف ُـِذذذذ 

ح٫ٓظؼٔخٍ، ك٣ِي حَُهْ ا٠ُ ى٣ٍ٫ٖٝ، ُْٝ ٣ؤص أكي!!. ػْ ٣ُي ا٠ُ كْٔ ػ٬ػذش ى٫ٍٝحص 

 ٓغ َٗحء ًَ حُٔ٘ظؾ رخ٧ٓؼخٍ حُؼخ٤ُٔش، كظ٠ ٣ُي ا٠ُ هٔٔش ى٫ٍٝحص.

ٓذٖ حُٔٔذظؼ٣َٖٔ ح٧ؿخٗذذ كذ٢ حُٔذ٘ظ٤ٖ ح٧ه٤ذَط٤ٖ ُٜٔذل٠ ٤ٓٔذذخٕ!!. ٝؿذخء "حُلذَؽ" 

ٌُٝذذذذٖ ٫ ػٔذذذذَ ٛ٘ذذذذخى، ٧ٕ ٓذذذذخ ٓذذذذ٢ٔ رخُٔٔذذذذظؼَٔ ح٧ؿ٘زذذذذ٢ ُذذذذْ ٣ذذذذؤص رخُٔٔذذذذظؼَٔ 

"حُٔذذخ٢ُ"
(13)

ٝٛ٘ذذخى  ، ٝظذذَ حُٔ٘ذذَٝع كزذذَحً ػِذذ٠ ٍٝم، ٓٔذذخ هذذي ٠ٗذذطَ ٩ُـخثذذٚ!!.

( 300)ٓ٘خ٣ٍغ حٓظؼٔخ٣ٍش أهَٟ ك٢ ٓـخٍ حُٜٔخك٢، ٜٓ٘خ ٜٓذل٠ حُ٘خٛذ٣َش رطخهذش 

أُق ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً ًَٔ٘ٝع ٓظٌخَٓ )كوَ حُ٘خ٣َٛش ) ٜٓل٠ حُ٘خٛذ٣َش(، ٫ٝ أطٞهذغ 

طلو٤ن ًُي ك٢ حُٔ٘ٞحص حُو٤ِِش حُوخىٓذش. ًٔذخ ٝإ ٛ٘ذخى كَٛذخً حٓذظؼٔخ٣ٍش كذ٢ ٜٓذل٠ 

 ( أُق ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً.150ًًَٞى رطخهش )

ش ػِذذ٠ أػذذَ ك٘ذذَ ىػذذٞس "ح٫ٗلظذذخف ح٫هظٜذذخى١" كذذ٢ ؿِذذذ ٓٔذذظؼ٣َٖٔ حطوذذٌص حُلٌٞٓذذ

( أُذذق 140، رطخهذذش )حُؼَحه٤ذذش حُٔذذخروش ح٩ؿذذَحء حُذذ٬ُّ ُظٞه٤ذذغ ػوذذي ٜٓذذل٠ ًذذَر٬ء

، اً إ 2018ك٢ أٝح٢ٓ حًظٔخُٚ ٣ٝظٞهغ  ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً، ٓغ اثظ٬ف ًَُِ٘خص ح٣ٌٍُٞش،

أٗذٚ ُذٖ  –رخػظوذخى١–، ُٝٞ حُظٜخ٤ْٓ ٝح٧ػٔخٍ حُٔي٤ٗش ح٤ُٝ٧ش ط٤َٔ ٝكن ؿيٍٝ حُؼَٔ

( ٤ِٓخٍ ى٫ٍٝ، ٫ٝ طظذٞكَ ٛذٌٙ حُٔزذخُؾ 6,4ٌِلش طويٍ رـ)٣٘ـِ ك٢ ٌٛح حُٔٞػي، اً إ حُ

. ٝٓذٖ حُٔل٤ذي ٗوذَ كذي٣غ حُٔذ٤ي ٤ًٝذَ ُٝحٍس ػ٘ي حُلٌٞٓش حُؼَحه٤ش ك٢ حُٞهض حَُحٖٛ

حُ٘ل٢ حُلخ٢ُ ػ٘ي ٓئحُٚ ػٖ آٌخ٤ٗش ح٫ٓظؼٔخٍ ك٢ ٜٓخف أهَٟ
(13)

. كبٗٚ أؿخد رؤٗذٚ 

ٕ ٓذذغ ٓـِذذْ ٓلخكظذذش ٣ؤٓذذَ رب٣ـذذخى ٓٔذذظؼ٣َٖٔ أؿخٗذذذ، ٌُٝذذٖ أٟذذخف رذذؤْٜٗ ٣ظ٘خه٘ذذٞ

حُزٜذذذَس كذذذ٢ ٓلخُٝذذذش اه٘ذذذخػْٜ رخٓذذذظؼٔخٍ كذذذٞحثٞ ح٧ٓذذذٞحٍ حُٔظـٔؼذذذش ُذذذي٣ْٜ ٓذذذٖ 

حُزظَٝى٫ٍٝ ك٢ حُٜٔخك٢. ٝٛٞ حهظَحف ٓٔظخُ ر٘ظ١َ، ٝأط٠٘ٔ ٗـخكٚ ٧ٗٚ ٣ئًذي ٓذَس 
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أهذذَٟ ػِذذذ٠ ٟذذٍَٝس ح٫ػظٔذذذخى ػِذذذ٠ حُوطذذخع حُؼذذذخّ أ٫ًٝ، ٝٓذذذٖ ػذذْ حُ٘ظذذذَ ُِوطذذذخع 

 !!.حُوخٙ، ح١ٌُ هي ٣ؤط٢ أٝ ٫ ٣ؤط٢

ك٢ ًَ ح٧كٞحٍ حطـٜض ُٝحٍس حُ٘ل٢ ا٠ُ ٣ُخىس ٝكيحص حُظ٣ٌََ ك٢ حُٜٔخك٢ حُلخ٤ُش، 

 ربٟخكش ٝكيحص ؿي٣يس، رـ٤ش حُظٞٓغ رطخهخص حُظ٣ٌََ، ُل٤ٖ أًخٍ ٜٓل٠ ؿي٣ي.

ُوي ًًذَ حُٔذ٤ي حُـ٘ذخر٢ كذ٢ ٌٓذخٕ آهذَ ٓذٖ حُيٍحٓذش رؤٗذٚ: "ٓذٖ حُٔٔذظـَد إٔ  (2)

٘ذذٞد ٓذذظٌٕٞ ٓذذٖ ٝكذذيحص ٓذذٖ ىٕٝ ح٩ٟذذخكخص ٝحُظٞٓذذؼخص حُـي٣ذذيس كذذ٢ ٜٓذذخك٢ حُـ

ُـؼِٜخ هخرِش ُِظ٣ٞٔن"!!!،  TELأَُٓس، ٝطلظخؽ ا٠ُ اٟخكش ٍحرغ أػ٬٤ص حَُٛخٙ 

 ُظل٤ٖٔ حَُهْ ح٧ًٝظ٢٘٤. ٣ٝTELوٜي اٟخكش 

أٝى إٔ أٛذذلق ٛذذٌٙ حُٔؼِٞٓذذش، رذذًٌَ حُٔؼِٞٓذذخص أىٗذذخٙ، ٝحُٔظؼِوذذش رو٤ذذخّ حُلٌٞٓذذخص 

خك٢ حُلخ٤ُذش، ًُٝذي ربٟذخكش ٝكذيحص حُٔخروش )ُٔخ رؼذي ح٫كذظ٬ٍ( ر٣ِذخىس ١خهذخص حُٜٔذ

اٗظخؿ٤ذذش ؿي٣ذذيس، رٔذذزذ طذذؤهَ ر٘ذذخء ٜٓذذخف ؿي٣ذذيس. ًٝذذٌُي اٟذذخكش ػذذيى ٓذذٖ حُٞكذذيحص 

٩ٗظخؽ ر٣ِٖ٘ رٔٞحٛلخص ػخ٤ُش، ٜٝٓ٘خ حُذَهْ ح٧ًٝظ٤٘ذ٢ حُؼذخ٢ُ ُظـ٘ذذ حٓذظويحّ ٍحرذغ 

 أػ٬٤ص حَُٛخٙ، أٝ ٓخ ط٤ٔٔٚ "حُيٍحٓش" رٞكيحص ح٧َُٓس.

  َ( أُذذق ر٤َٓذذَ 190كذذ٢ ٜٓذذل٠ حُذذيٍٝس ٛذذ٢ )إ حُطخهذذش حُلخ٤ُذذش ُِظ٣ٌَذذ

، ٤ٓٞ٣2003خً. ٌُٖٝ ح٩ٗظخؽ ح٧ٓخ٢ٓ ٣ظْ ٖٓ ه٬ٍ ٝكيط٤ٖ ؿ٤ٌ٤ظ٤ٖ طذْ ٜٗذزٜٔخ رؼذي 

( أُذق ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً. ٝرو٤ذش 140( أُذق ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً، أ١ )١70خهش ًَ ٝحكيس ٜٓ٘ذخ )

 ح٩ٗظخؽ ٣ظْ ٖٓ ه٬ٍ ػ٬ع ٝكيحص هي٣ٔش.

 ( أُق ر٤َٓذَ 290هظٚ ح٤ٌُِش ًخٗض )أٓخ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رٜٔل٠ ر٤ـ٢، كبٕ ١خ

٤ٓٞ٣خً. ٝٛٞ ك٢ كو٤وذش ح٧ٓذَ ٣ظٌذٕٞ ٓذٖ ٜٓذل٤٤ٖ، ح٧ٍٝ ٜٓذل٠ ٛذ٬ف حُذي٣ٖ حُذ١ٌ 

( أُذذق ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣ذذخً. ٣70ظذذؤُق ٓذذٖ ٝكذذيط٢ ط٣ٌَذذَ ؿ٤ٌ٤ذذش، ١خهذذش ًذذَ ٝحكذذيس ٜٓ٘ذذخ )

( أُذذق ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣ذذخً، طذذْ ط٘ل٤ذذٌٙ ٓذذٖ هزذذَ ٗذذًَش 150ٝحُؼذذخ٢ٗ ٜٓذذل٠ حُ٘ذذٔخٍ رطخهذذش )

 ٣خرخ٤ٗش.
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ٕ حُظي٤َٓ ح١ٌُ ُلن رٜٔل٠ ر٤ـذ٢ ًز٤ذَ ؿذيحً، ٗظ٤ـذش حكذظ٬ٍ ىحػذٖ ُذٚ ٝهَٝؿذٚ ٝا

ٓ٘ٚ ٧ًؼَ ٖٓ َٓس، ٝطلُٞٚ اُذ٠ ٓذخكش كذَد ٝهظذخٍ. طذْ ١ذَى ىحػذٖ ٓ٘ذٚ كذ٢ أ٣ِذٍٞ 

، ٌُٝذذٖ ٫ طذذِحٍ ٛ٘ذذخى ٛذذؼٞرخص أ٤٘ٓذذش ُظوذذي٣َ ح٧ٟذذَحٍ ٝحُزذذيء رخُظٜذذ٤ِلخص 2015

ح٬ُُٓش ُظ٤ِٜق ح٧َٟحٍ حٌُز٤ذَس  حٌُٔٔ٘ش، ٤ٓ٫ٔخ ك٢ كخٍ ػيّ طٞكَ حُٔٞحٍى حُٔخ٤ُش

. ٝإ أٓذَع حهظَحكذخص حُظٜذ٤ِق ٝأهِٜذخ –إ ًخٕ حُظ٤ِٜق ٌٓٔ٘خً ٓذٖ حُ٘خك٤ذش حُظو٤٘ذش–

ًِلش، ٛٞ اػخىس ط٤ِٜق اكيٟ ٝكذيط٢ ٜٓذل٠ ٛذ٬ف حُذي٣ٖ، رخ٫ػظٔذخى ػِذ٠ ٓؼذيحص 

( أُذق ر٤َٓذَ ٤ٓٞ٣ذخً 70حُٞكيس ح٧هَٟ، ٤ٌُٕٞ رخ٩ٌٓخٕ ط٘ـ٤َ ٝكيس ٝحكذيس رطخهذش )

 ٓخ ٣وخٍد ٖٓ ٓ٘ظ٤ٖ ػ٠ِ ريء حُؼَٔ، ٝك٢ كخٍ طٞكَ حُٔخٍ ٝح٧ٓخٕ!. رؼي

  ٝكذيطخٕ اٗظخؿ٤ظذخٕ، ١خهذش ًذَ ٝحكذيس  2003هزَ ًخٕ ك٢ ٜٓل٠ حُزَٜس

اٟذخك٤ش أهذَٟ رطخهذش ط٣ٌَذَ ؿ٤ٌ٤ذش ( أُق ر٤ََٓ كذ٢ ح٤ُذّٞ. أىهِذض ٝكذيس 70ٜٓ٘خ )

( أُذذذذق ر٤َٓذذذذَ، ٝٛذذذذ٢ طلذذذذض حُظ٘ذذذذـ٤َ كخ٤ُذذذذخً. ٣ٝذذذذظْ حُظلذذذذخٝٝ ٓذذذذغ ٗذذذذًَش 70)

( أُق ر٤ََٓ ك٢ ح٤ُذّٞ أ٠٣ذخً، 70ش )ٌ٘ٞأًزٍٞص حُـ٤ٌ٤ش ٩ٟخكش ٝكيس ٍحرؼش رطخهط

( 280، ُظٜذزق ١خهذش حُٜٔذل٠ ح٤ٌُِذش )2015ُٝوي طْ طٞه٤غ حُؼوذي كذ٢ ط٘ذ٣َٖ حُؼذخ٢ٗ 

 أُق ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً.

 ( أُذذق ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣ذذخً كذذ٢ 20طذذْ اٗ٘ذذخء ٝكذذيس طلٔذذ٤ٖ حُز٘ذذ٣ِٖ رطخهذذش )

(، ٌُٖٝ ًخٗض طؼٔذَ ػِذ٠ ٠ُ88 ٍهْ أًٝظ٢٘٤ )ٜٓل٠ ر٤ـ٢، ُٜٝخ آٌخ٤ٗش ٍُِٞٛٞ ا

 ( ىٍؿش هزَ ؿِٝ ىحػٖ ُِٜٔل80.٠ٍهْ أًٝظ٢٘٤ هيٍٙ )

  ٛ٘خى ٝكيس ُظل٤ٖٔ حُز٣ِٖ٘ طلض ح٩ٗ٘خء ك٢ ٜٓل٠ حُيٍٝس، طزِؾ ٗٔزش

( أُق ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً، ٝحَُهْ ح٧ًٝظ٤٘ذ٢ ٣ظـذخُٝ 11%  ٝرطخهش )97حُظ٘ل٤ٌ ك٤ٜخ كٞح٢ُ 

 ( ىٍؿش.90حُـ)

  رط٣َوذذذذذش ٜٓذذذذذل٠ حُزٜذذذذذَس ُظلٔذذذذذ٤ٖ حُز٘ذذذذذ٣ِٖ، ٛ٘ذذذذذخى ٝكذذذذذيس كذذذذذ٢

reformang ً( أُذق ر٤َٓذَ 13. ١خهذش ٛذٌٙ حُٞكذيس )، ٝطْ اىهخُٜخ ك٢ ح٩ٗظذخؽ ٓذئهَح

 ( ىٍؿش.٤ٓٞ٣90خً، ٝحَُهْ ح٧ًٝظ٢٘٤ ُِز٣ِٖ٘ حُ٘خطؾ ٣ظـخُٝ )



 232 

  ،)ٍُوي طْ أًخٍ ٝكذيس أُٓذَس ؿي٣ذيس كذ٢ ٜٓذل٠ ر٤ـذ٢ )ٜٓذل٠ حُ٘ذٔخ

( آ٫ف ر٤َٓذذَ ٤ٓٞ٣ذذخً، ٌُٝذذٖ حكذذظ٬ٍ 10)، رطخهذذش 2012ٟٝٝذذؼض كذذ٢ حُويٓذذش ٓذذ٘ش 

 ىحػٖ ُِٜٔل٠ أ٠ٜٗ ح٫ٓظلخىس ٖٓ ٌٛٙ حُٞكيس.

ٗلذذذٖ رخُظؤ٤ًذذذي ٗٔذذذظٍٞى ٓ٘ظـذذذخص ٗلط٤ذذذش ر٤ِٔذذذخٍحص حُذذذي٫ٍٝحص ٓذذذ٣ٞ٘خً، ٝحُىحى  (3)

حُٟٞغ ٓذٞءحً رؼذيٓخ ٓذو٢ ٜٓذل٠ ر٤ـذ٢ ر٤ذي ىحػذٖ، ٝهخٓذض حُٔـٔٞػذخص ح٩ٍٛخر٤ذش 

هذذي ٣ٔذذظـَم أًؼذذَ ٓذذٖ هٔذذْ  ، رل٤ذذغ إ اٛذذ٬ك2015ٚرظذذي٤َٓ ٓذذ٘ظْ ُذذٚ كذذ٢ أ٣ذذخٍ 

 ٓ٘ٞحص ٝرٌِق ػخ٤ُش ؿيحً.

٣ٝلٔذ حُزؼٞ ٓزخُؾ ح٫ٓظ٤َحىحص ؿ٤ٔؼٜخ هٔخٍس ُِؼَحم، ٝحُٞحهغ ؿ٤ذَ ًُذي. اً إ 

حُ٘ل٢ ؿ٤َ حُٜٔل٠ ٣ٜذيٍ رخ٧ٓذؼخٍ حُؼخ٤ُٔذش، ًٔذخ ٝإ حُٔ٘ظـذخص طٔذظٍٞى رخ٧ٓذؼخٍ 

ي٣ذي(، ٓذظٌٕٞ حُؼخ٤ُٔش. إ ًِق ح٩ٗظذخؽ ُِٔ٘ظـذخص حُ٘لط٤ذش )كذ٢ أ١ ٜٓذل٠ ػَحهذ٢ ؿ

رخُظؤ٤ًي أػ٠ِ ٖٓ ًِلظٜخ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ أٗلخء حُؼذخُْ، ًُٝذي ك٤ٔذخ ُذٞ ٍكذغ حُؼذَحم حُذيػْ 

ػٖ حُٔ٘ظـخص حُٔل٤ِش ٝاكظٔذ ٓؼَ حُ٘ل٢ حُوخّ حُٜٔل٠ رخ٧ٓؼخٍ حُؼخ٤ُٔش. ٝحُٔذزذ 

ك٢ ًُي ٛٞ ًِلش ح٫ٓظؼٔخٍحص حُـي٣يس، ًِٝلش ح٩ٗظذخؽ ك٤ذغ إ ًذَ ٛذٌٙ حٌُِذق ػخ٤ُذش 

م حُلخ٤ُذش. ُذٌح ٛ٘ذخى ٓذٖ ٣وظذَف إٔ ٓذٖ ح٧ك٠ذَ حٓذظ٤َحى حُٔ٘ظـذخص ك٢ ظَٝف حُؼَح

حُظ٢ ٗلظخؽ ا٤ُٜخ، ٜٝٗيٍ حُ٘ل٢ حُوخّ!!. ٌٛح حُٔلّٜٞ هذخ١ت ؿذيحً ٝرٜذٍٞس أ٤ًذيس، اً 

ٗلذذٖ ٗلظذذخؽ ٩ٗظذذخؽ حُٔ٘ظـذذخص حُ٘لط٤ذذش كذذ٢ حُؼذذَحم ٧ٓذذزخد أ٤٘ٓذذش ٓذذٖ ٗخك٤ذذش ح٫ًظلذذخء 

ٌخِٓذذش ٓذذٖ حُظٜذذل٤ش ٝحُٔ٘ظـذذخص حُذذٌحط٢، اٟذذخكش ُذذٌُي ػ٤ِ٘ذذخ ر٘ذذخء ٛذذ٘خػش ٗلط٤ذذش ٓظ

حُزظ٤ٔ٤ًَٝخ٣ٝذذش، ٝط٘ذذ٤٤ي هذذيٍس ػخِٓذذش هذذخىٍس ػِذذ٠ ط٘ذذـ٤َ ٝاىحٍس ٓؼذذَ ٛذذٌٙ حُٔؼخٓذذَ 

فنبٌٕفو ٚاٌ نبص أعنبط رٌلخءس ػخ٤ُش كظ٠ ُٞ حٟطٍَٗخ ا٠ُ ىػْ ٓذؼَ حُٔذٞحى ح٤ُٝ٧ذش. 

 .اٌقٕبعخ اٌّغزمج١ٍخ فٟ اٌعشاق. ٚال ٠ٛجذ الزقبد ِز١ٓ ِٓ غ١ش فٕبعخ

١ٞ ٜٓل٠ ر٤ـ٢ ر٤ي ىحػذٖ )٫ٝ ٣ذِحٍ ٛ٘ذخى ؿ٤ذذ ٛذـ٤َ ر٤ذيٙ رخَُؿْ ٖٓ ٓو (4)

ُلي ًظخرذش ٛذٌٙ حُٔذطٍٞ، ٝك٤ذغ هذخّ ح٩ٍٛذخد رخُظو٣َذذ حُٔظؼٔذي ُٜذٌح حُٜٔذل٠ ٓٔذخ 

ٓذذ٤ظطِذ ٓذذخ ٣وذذخٍد حُؤذذْ ٓذذ٘ٞحص ُظٜذذ٤ِلٚ( كذذبٕ ٟٝذذغ حُٔ٘ظـذذخص حُ٘لط٤ذذش ُذذ٤ْ 
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ى رخُٔذذٞء حُذذ١ٌ ٣ٜذذٍٞٙ حُذذزؼٞ كذذ٢ ظذذَٝف حُؼذذَحم حُلخ٤ُذذش. اً إ ٓؼذذي٫ص حٓذذظ٬ٜ

حُـذذخُ حُٔذذخثَ طوذذخٍد ٓؼذذي٫ص اٗظخؿذذٚ ٣ٝظٞهذذغ ا٣وذذخف حٓذذظ٤َحىٙ ه٣َزذذخً، ػِٔذذخً إ ٓؼذذيٍ 

( ١ٖ ٤ٓٞ٣خً. ًٔخ إ اٗظذخؽ 202ًخٕ كٞح٢ُ ) 2015ح٫ٓظ٤َحى كظ٠ ٓ٘ظٜق ك٣َِحٕ 

ح٤َٓٝ٤ٌُٖ )حُ٘ل٢ ح٧ر٤ٞ( ٣ٌل٢ ُٔي حُلخؿش حُؼَحه٤ش. أٓخ ٣ُذض حُـذخُ )حٌُخُأ٣ٝذَ(، 

أُق ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً(، ر٤٘ٔذخ  75ٌؼذ ٤ٓٞ٣خً )أ١ كٞح٢ُ ( ٓظَ 12000ٓكبٗٚ هخٍد ا٠ُ )

( ٓظذذَ ٌٓؼذذذ، ٓٔذذخ ٣ظطِذذذ حٓذذظ٤َحى 15000حُذذ٣13000٠زِذذؾ ٓؼذذيٍ ح٫ٓذذظ٬ٜى )ٓذذٖ

( ٓظذَ ٌٓؼذذ ٤ٓٞ٣ذخً )أ١ 9000-8000حُلَم. ٝإ ح٩ٗظخؽ حُؼَحه٢ ٖٓ حُز٣ِٖ٘ ٣زِؾ )

ظذَ ( 17000ٓ-15000ر٤ََٓ ٤ٓٞ٣خً(، ر٤٘ٔذخ ح٫ٓذظ٬ٜى ٣ٜذَ اُذ٠ ) 55000كٞح٢ُ 

ٌٓؼذ ٤ٓٞ٣خً، ٌُٝح ٣ظْ حٓظ٤َحى حُلَم
(16)

. ٫ُٞٝ ٟٝغ ٜٓذل٠ ر٤ـذ٢ حُلذخ٢ُ ُظـ٤ذَص 

 حٍُٜٞس ٤ًِخً.

 )د( ررخش إٔزبط ِٚعبٌ خ اٌ بص

طليػض ىٍحٓش ح٤ُٔي ػيٗخٕ ػٖ حُٜيٍ ٝحُؤخٍس ٗظ٤ـش كَم حُـخُ حُٜٔذخكذ ٟذٖٔ 

هذَٟ ػ٤ِٔش اٗظخؽ حُ٘ل٢، ٝٛٞ أَٓ ٛذل٤ق. ٝططَهذض حُيٍحٓذش اُذ٠ حُٟٔٞذٞع ٓذَس أ

 ػ٘ي حُلي٣غ ػٖ "ح٧َٟحٍ ؿ٤َ حُ٘وي٣ش"، ك٤غ ؿخء ك٤ٜخ:

"إ كَم حُـخُ ٫ ٣لويٗخ ه٤ٔش حُـخُ حُٔلذَٝم كوذ٢ رذَ ٣ٔذزذ طِٞػذخً ٛذخث٬ً كذ٢ حُز٤جذش. 

ٝكذذَم حُـذذخُ رٜذذٌٙ ح٤ٌُٔذذخص ٫ٝ ٣ذذِحٍ ٣ـؼذذَ حُؼذذَحم ٓذذٖ أًزذذَ رِذذيحٕ حُؼذذخُْ ط٣ِٞؼذذخً 

٣ٌٕٞ حٓظؼٔخٍ حُـخُ ٓذٖ ػٞحٓذَ  رخُـخُحص حُٔٔززش ٬ُكظزخّ حُلَح١ٍ. ٝري٫ً ٖٓ إٔ

طول٤ٞ حُظِٞع حُ٘خ٢ٗء ٖٓ كَم حُٞهٞى ح٧كل١ٍٞ، أٛذزق كذَم حُـذخُ ٝرذخ٫ً ػِذ٠ 

 حُؼَحم ٝػ٠ِ حُؼخُْ"!!.

 ٗٞى ط٤ٟٞق ٓخ ٢ِ٣ كٍٞ حُٟٔٞٞع أػ٬ٙ:

ُٔذذٖ ٣َ٣ذذي ح١٫ذذ٬ع رٜذذٍٞس طلٜذذ٤ِ٤ش كذذٍٞ ظذذخَٛس ح٫كظزذذخّ   (1)

ٌٔ٘ٚ حَُؿٞع ا٠ُ ًظخر٢: "حُطخهذش: حُلَح١ٍ، ٝحُيٍٝ ح٧ػ٠ِ حُٔٔززش ٌُٜٙ حُظخَٛس، ٣

حُظلي١ ح٧ًزَ ٌُٜح حُوَٕ"
(14)

. 
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إ حُٔذذزذ حَُث٤ٔذذ٢ ُظذذخَٛس ح٫كظزذذخّ حُلذذَح١ٍ ٛذذٞ ؿذذخُ ػذذخ٢ٗ أًٝٔذذ٤ي حٌُذذخٍرٕٞ 

حُ٘خطؾ ػٖ حكظَحم حُٔٞحى ح٧كل٣ٍٞش )حُللْ ٝحُ٘ل٢ ٝحُـخُ حُطز٤ؼ٢(. اً ٣لظ١ٞ حُللذْ 

ُذٌح ؿذيحً ٓذٖ ٓذٞحى ٤ٛيًٍَٝر٤ٗٞذش، ٝػ٠ِ ٗٔذذ ه٤ِِذش ، رـخُز٤ظٚ حُؼظ٠ٔ َرٕٞػ٠ِ حٌُ

كذذبٕ اكَحهذذٚ ُظ٤ُٞذذي حُطخهذذش حُٔطِٞرذذش ٣٘ذذظؾ ؿذذخُ ػذذخ٢ٗ أًٝٔذذ٤ي حٌُذذخٍرٕٞ )ٓذذغ ٤ًٔذذخص 

أًخٓذ٤ي حٌُز٣َذض ٝحُ٘ظذَٝؿ٤ٖ(، ُٜٝذٌح ٣ؼظزذَ حُٔٔذزذ ح٧ٓذٞأ روخٍ حُٔخء ٟٝج٤ِش ٖٓ 

٬ُكظزذذخّ حُلذذَح١ٍ، ٣ٝؼٔذذَ ػِذذ٠ طو٤ِذذَ حٓذذظ٬ًٜٚ. أٓذذخ ٜٓذذيٍ حُطخهذذش كذذ٢ حُذذ٘ل٢ 

كٜذذٞ ُذذ٤ْ حٌُذذخٍرٕٞ كوذذ٢ ٝاٗٔذذخ ح٤ُٜذذيٍٝؿ٤ٖ أ٠٣ذذخً. كذذخُ٘ل٢ ٝحُـذذخُ حُطز٤ؼذذ٢  ٝحُـذذخُ،

ٓذذٞحى ٤ٛيًٍَٝر٤ٗٞذذش، ٝػ٘ذذي ح٫كظذذَحم )ُِلٜذذٍٞ ػِذذ٠ حُطخهذذش(، ٣٘ذذظؾ ؿذذخُ ػذذخ٢ٗ 

أًٝٔذذ٤ي حٌُذذخٍرٕٞ، ٗظ٤ـذذش حكظذذَحم حٌُذذخٍرٕٞ، ًٝذذٌُي ٣٘ذذظؾ روذذخٍ حُٔذذخء )ٝٛذذٞ ؿ٤ذذَ 

٤ُٜذذيٍٝؿ٤ٖ كذذ٢ حُٔذذٞحى ٠ٓذذَ( ٗظ٤ـذذش حكظذذَحم ح٤ُٜذذيٍٝؿ٤ٖ. ًِٝٔذذخ حُىحىص ٗٔذذزش ح

ح٤ُٜيًٍَٝر٤ٗٞذذش، هذذَ ح٠ُذذٍَ رخُ٘ٔذذزش ٬ُكظزذذخّ حُلذذَح١ٍ ػ٘ذذي اٗظذذخؽ ٤ًٔذذش حُطخهذذش 

ٗلٜٔخ ٖٓ كَم ٓوظِق حُٔٞحى ح٧كل٣ٍٞذش. ٗٔذزش ح٤ُٜذيٍٝؿ٤ٖ كذ٢ حُـذخُ )ٝهٜٞٛذخً 

ح٤ُٔؼذذخٕ(، ٛذذ٢ ح٧ػِذذ٠ كذذ٢ حُٔذذٞحى ح٤ُٜيًٍَٝر٤ٗٞذذش، ُذذٌح ٣ؼظزذذَ ح٧ٗظذذق ٓذذٖ ٗخك٤ذذش 

 ح٫كظزخّ حُلَح١ٍ.

ٝهغ حُظزخّ ًز٤ذَ ػ٘ذي ٓؼذي "حُيٍحٓذش". ٗؼذْ ٗلذٖ ٗلذَم أػِذ٠ ٤ًٔذخص ٓذٖ حُـذخُ  ُوي

حُٜٔخكذ ك٢ حُؼخُْ، ٝٛٞ ٛيٍ ٝهٔخٍس ٛخثِش ُِؼَحم، ًٔخ أٟٝلظٚ َٓحٍحً ك٢ ًظز٢ 

ٝىٍحٓخط٢ ػٖ كَم حُـخُ
(15)

. ٌُٖٝ ٓخ ٣٘ظؾ ٓذٖ ؿذخُ ػذخ٢ٗ أًٝٔذ٤ي حٌُذخٍرٕٞ ٗظ٤ـذش 

ٗذذش رخ٤ٌُٔذذخص حُظذذ٢ ط٘ظـٜذذخ حُذذيٍٝ كذذَم ٝٛذذيٍ حُـذذخُ كذذ٢ حُؼذذَحم، ٛذذٞ ٫ٗذذ٢ء ٓوخٍ

حُٜذذ٘خػ٤ش، ٝػِذذ٠ ٍأٓذذٜخ ح٣٫ُٞذذخص حُٔظلذذيس ٝحُٜذذ٤ٖ ٝحُذذيٍٝ ح٧ٍٝر٤ذذش. إ حطلخه٤ذذش 

٤ًٞطذذذٞ ُذذذْ طؼذذذَ أ٣ذذذش أ٤ٔٛذذذش ُِذذذيٍٝ حُ٘خ٤ٓذذذش، ٝٓذذذٖ ٟذذذٜٔ٘خ حُؼذذذَحم ك٤ٔذذذخ ٣ظؼِذذذن رٜذذذٌح 

حُٟٔٞذٞع. ًٔذخ ٝإٔ ح٫طلخه٤ذش حُـي٣ذيس حُظذ٢ ٣ؼٔذذَ ػِذ٠ اك٬ُٜذخ ٓلذَ حطلخه٤ذش ٤ًٞطذذٞ، 

 ُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش، ٫ٝ ط٤َ٘ ٖٓ رؼ٤ي أٝ ه٣َذ ا٠ُ حُؼَحم.طظَى ح
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إ كَم حُـخُ حُٜٔذخكذ كذ٢ حُؼذَحم، ٣ٔؼذَ أ٤ٔٛذش هخٛذش ُِؼذَحم ٓذٖ ك٤ذغ حُٜذيٍ 

ٝحُؤذذخٍس حُٜخثِذذش، ٌُٝذذٖ ٫ ٣ٔؼذذَ أ٣ذذش أ٤ٔٛذذش ٓذذٖ ٗخك٤ذذش كـذذْ ؿذذخُ ػذذخ٢ٗ أًٝٔذذ٤ي 

 حٌُخٍرٕٞ حُٔ٘ظؾ ٤ٓٞ٣خً ك٢ حُؼخُْ ٖٓ كَم حُللْ حُلـ١َ ٝحُ٘ل٢ ٝحُـخُ.

إ ٌِٓ٘ش  حُـخُ حُٜٔذخكذ حُٔلذَٝم ٛذيٍحً ٛذ٢ ٓ٘ذٌِش هي٣ٔذش  (2)

ؿيحً ٌٝٓ٘ ريء اٗظخؽ حُ٘ل٢ ك٢ حُؼَحم. ُٝوذي كخُٝ٘ذخ ٓذَحٍحً اٛذيحٍ ط٘ذ٣َغ ٣ٔ٘ذغ كذَم 

حُـخُ، ًٔخ كؼِض ك٬٣ِٝ٘ ك٢ ه٤٘٤ٔٔخص حُوذَٕ حُٔخٟذ٢، ُٝذْ ٗٔذظطغ ًُذي ٓذٞحء كذ٢ 

"هذخٕٗٞ  1970( ُٔ٘ش 229)ُٖٓ ػوٞى ح٫ٓظ٤خُ، أٝ رؼي طؤ٤ْٓ حُ٘ل٢. ٝكظ٠ إٔ هخٕٗٞ 

٤ٛخٗش حُؼَٝس ٝحُٔٞحى ح٤ُٜيًٍٝخٍر٤ٗٞش"، ٝح١ٌُ ٛيٍ هزَ طؤ٤ْٓ حُ٘ل٢، ًٌُٝي هخٕٗٞ 

، ٝحُذ١ٌ ٛذيٍ رؼذي 1985( ُٔذ٘ش 84"حُللخظ ػ٠ِ حُؼَٝس ح٤ُٜيًٍٝخٍر٤ٗٞش" حَُٔهْ )

( ٓ٘ش ٓذٖ حُظذؤ٤ْٓ، ُذْ ٣لذ٬ ٛذٌٙ حُٔ٘ذٌِش ًٝذخٕ ٓو٤زذخً رٜذٌح حُوٜذٞٙ. ٝإ أ١ 12)

ل٢ ٝحُـذذخُ ٣ٜذذيٍ ٓٔذذظوز٬ً ُِؼذذَحم ٣ـذذذ إٔ ٠٣ذذْ ٓذذخىس طٔ٘ذذغ كذذَم حُـذذخُ هذذخٕٗٞ ُِذذ٘

 ٛيٍحً.

إ حُـخُ حُٜٔخكذ حُ٘خطؾ ٓغ حُ٘ل٢ ٣ؼظٔي ػ٠ِ ٤ًٔش حُ٘ل٢ حُٔٔظوَؽ، ٌُٝح ٣ظٞهذغ إٔ 

طِىحى ٤ًٔخص حُـخُ حُٔلذَٝم ٛذيٍحً ك٤ٔذخ اًح ُذْ ٣ذظْ حطوذخً حُوطذٞحص حُٔذ٣َؼش ُظـ٘ذذ 

٥ٕ ط٣ِذي هِذ٬٤ً ػذٖ أػِذ٠ أٍهذخّ ح٩ٗظذخؽ ُلظذَس ٓذخ ًُي. إ ٓٔظ٣ٞخص حُ٘ل٢ حُظ٢ ط٘ذظؾ ح

هزذذَ ح٫كذذظ٬ٍ، ُٜٝذذٌح ًذذخٕ ٛ٘ذذخى اٗظذذخؽ  ُِـذذخُ َٓطلذذغ كذذ٢ طِذذي حُلظذذَس ٤ًٔٝذذخص كذذَم 

ػخ٤ُذذش أ٠٣ذذخً، ٌُٜٝ٘ذذخ ًخٗذذض رخُظؤ٤ًذذي أهذذَ ٓذذٖ حُٞهذذض حُلخٟذذَ رٌؼ٤ذذَ. ٝحُٔذذزذ ٝؿذذٞى 

ـذخُ كذ٢ َٓ٘ٝػ٢ ؿخُ حُ٘ٔخٍ ٝؿخُ حُـ٘ٞد ك٢ كخُش ػَٔ ؿ٤ذيس، ًذٌُي حٓذظؼٔخٍ حُ

ٓؼخٓذذذذَ اٗظذذذذذخؽ ح٤ٗٞٓ٧ذذذذذخ ٝح٣ٍٞ٤ُذذذذذخ كذذذذذ٢ حُزٜذذذذَس ٝر٤ـذذذذذ٢، ٝكذذذذذ٢ ٓؼخٓذذذذذَ اٗظذذذذذخؽ 

حُزظ٤ٔ٤ًَٝخ٣ٝذذخص كذذ٢ حُزٜذذَس، اٟذذخكش اُذذ٠ حٓذذظويحّ حُـذذخُ كذذ٢ حٌُؼ٤ذذَ ٓذذٖ ٓلطذذخص 

حٌَُٜرخء. ُٝوي هِض ٗٔزش حٓظؼٔخٍ حُـخُ رؼي ح٫كظ٬ٍ ُظٞهق حُٔؼخَٓ أػ٬ٙ، ُٝظٞهذق 

 َٓ٘ٝػ٢ حُـخُ ك٢ حُ٘ٔخٍ ٝحُـ٘ٞد.

طذذْ طٞه٤ذذغ "ح٫طلخه٤ذذش ح٤ُٝ٧ذذش رذذ٤ٖ ُٝحٍس حُذذ٘ل٢ ٝٗذذًَش ٗذذ٤َ" ٫ٓذذظؼٔخٍ ؿذذخُ  ػ٘ذذيٓخ

٧ٗ٘ذذخ ً٘ذذخ  -ٝٓذذْٜ٘ ًخطذذذ ٛذذٌٙ حُٔذذطٍٞ–، ػخٍٟذذٜخ حُؼي٣ذذي 22/9/2008حُزٜذذَس كذذ٢ 
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٣َٗي إٔ ٣ظْ حٓظؼٔخٍ ٌٛح حُـخُ ٖٓ هذ٬ٍ ُٝحٍس حُذ٘ل٢ ٓزخٗذَس حػظٔذخىحً ػِذ٠ ٓ٘ذَٝع 

طخصؿخُ حُـ٘ٞد ح١ٌُ ًخٕ ٓظٞهلخً رٔذزذ ػـذِ ح٠ُذخؿ
(15)

، ٝظٜذَ ٫كوذخً إٔ حٌُؼ٤ذَ 

 ٖٓ أٗخر٤زٚ ٜٓظَثش.

طٔذذض ٜٓذذخىهش ٓـِذذْ حُذذٍُٞحء ػِذذ٠ ح١٧ذذَ حُؼخٓذذش ُِٔ٘ذذَٝع ٝٗذذ١َٝٚ حُظؼخهي٣ذذش 

، ٌُٝذذٖ حٓذذظَٔص حُٔؼخٍٟذذش ُِٔ٘ذذَٝع ٝػِذذ٠ أٓذذخّ 30/6/2010حُوخٛذذش رذذٚ كذذ٢ 

طْ طٞه٤ذغ ػوذي ٗذًَش  2011ٝؿٞد ه٤خّ ُٝحٍس حُ٘ل٢ رظ٘ل٤ٌٙ ٓزخَٗس. ٝك٢ أٝحثَ ٓ٘ش 

%( ٣َُِ٘ي ح٧ؿ٘زذ٢ 49%( ٣َُِ٘ي حُل٢ٌٓٞ حُؼَحه٢، ٝ)51ُ حُزَٜس رلٜش )ؿخ

( ٤ِٓذذخٍ 12% ٗذذًَش ٤ٓظٔٞر٤٘ذذ٢ ح٤ُخرخ٤ٗذذش(. ٝرٌِلذذش طوذذخٍد )5% ٗذذًَش ٗذذ٤َ 44ٝ)

( ٤ِٓخٍحص ٩ٗ٘خء ٤ٍٛق طل٤َٔ ُِـخُ حُطز٤ؼ٢ حُٔٔخ4ٍى٫ٍٝ، ٜٓ٘خ )
(15)

. 

( ٓذ٘ٞحص، رذيءحً ٓذٖ ه٤ذخّ 7)إ حطوخً اؿَحء ُِزيء رلَ ٌِٓ٘ش حُـخُ، أهٌ كظَس كٞح٢ُ 

حًَُ٘خص ح٤ًَ٤ٓ٧ش ك٢ ريح٣ش ح٫كظ٬ٍ "رٔلخ٫ٝص ُظ٤ِٜق" ٓ٘ذَٝع ؿذخُ حُـ٘ذٞد، 

ٝحُظذذ٢ حٗظٜذذض رخُل٘ذذَ حُذذ٣ٌٍغ. ٝرذذخَُؿْ ٓذذٖ حُٔؼخٍٟذذخص ُِظؼخهذذي ٓذذغ ٗذذًَش ٗذذ٤َ، 

٨ُٓزخد حُٔز٤٘ش أػ٬ٙ، ٌُٖٝ حُوذَحٍ أطوذٌ رزذيء حُؼٔذَ، ٝٛذٌح ٜٓذْ، ٝإ ؿذِءحً ًز٤ذَحً 

ؤه٤َ كذ٢ حطوذخً حُوذَحٍ ٛذٞ "طوذٞف" حُٔٔذئ٤ُٖٝ ٓذٖ طزؼذخص حطوذخًٙ كذ٢ ٖٓ  ٓزذ حُظ

ظَٝف حُؼَحم حُلخ٤ُش!! اً ُٞ ًخٕ حُوَحٍ ٛذٞ ح٠ُٔذ٠ كذ٢ حُظ٘ل٤ذٌ حُٔزخٗذَ ُِٔ٘ذَع، 

ُزَُص ٌِٓ٘ش طؤهَ حُظ٘ل٤ٌ رٔذزذ ٟذؼق آٌخ٤ٗذخص أؿٜذِس ُٝحٍس حُذ٘ل٢ ٝػذيّ طذٞكَ 

ًخص ح٧ؿ٘ز٤ذش، كٔذظٌٕٞ ٛ٘ذخى ح٤ُُٔٞش حُ٘وي٣ش، ُٝذٞ حطوذٌ حُوذَحٍ رخُٔ٘ذخًٍش ٓذغ حُ٘ذَ

ٓؼخٍٟش ٗي٣يس ُظِي حُٔ٘خًٍش!! ٝك٢ ًَ ح٧كٞحٍ ريأص حًَُ٘ش رخُؼٔذَ، ٝٛذ٢ طوذّٞ 

ٝإ ٓٔذظٟٞ ط٘ل٤ذٌ  رٍٜٞس ٓٔظَٔس رظ٤ِْٔ ٤ًٔذخص ٓذٖ حُـذخُ اُذ٠ حُـٜذخص حُل٤ٌٓٞذش.

حُوط٢ ح٩ٗظخؿ٤ش ُِـخُ ُْ ٣ٌٖ رخُٔٔظٟٞ حُٔطِٞد رٔذزذ طٌِذئ ٗذًَش ٗذ٤َ كذ٢ ط٘ل٤ذٌ 

ٝٛؼٞرش ٟوٜخ ٬ُٓظؼٔخٍحص حُٔطِٞرش ُظط٣َٞ ٝطؤ٤َٛ حَُٔحكن ح٩ٗظخؿ٤ش، حُظِحٓخطٜخ 

٬٣ُٜٓذذخ ٛذذؼٞرش طذذٞك٤َ حُٔزذذخُؾ ٓذذٖ هزذذَ حُلٌٞٓذذش حُؼَحه٤ذذش ُِو٤ذذخّ رخُظِحٓخطٜذذخ حُٔخ٤ُذذش 

 ٣ًَ٘ي أًزَ ك٢ ًَٗش ؿخُ حُزَٜس.
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ٌُٖٝ ٌٛٙ حًَُ٘ش طظليع ػٖ ؿخُ رؼٞ حُلوذٍٞ كذ٢ حُزٜذَس ٤ٌُٔٝذش طؼذخىٍ كذٞح٢ُ 

ٕ آؤن ٤ٓٞ٣خً )أ١ ٤ِٕٓٞ هيّ ٌٓؼذ ه٤خ٢ٓ ٤ٓٞ٣خً( أٝ أًؼَ رو٤َِ، ٝ (2000-3000)

 أٍهذذخّ حُـذذخُ حُٜٔذذخكذ حُٔ٘ذذظؾ طظٜذذخػي، ٝٛذذٞ ح٧ٓذذَ حُذذ١ٌ ٣لظذذخؽ اُذذ٠ كذذَ ؿذذ١ٌٍ.

ٝػوذذذٞى ىٍٝس حُظذذذَحه٤ٚ حُؼخ٤ٗذذذش ٝٓذذذخ رؼذذذيٛخ طظ٠ذذذٖٔ ه٤ذذذخّ حُٔوذذذخٍٝ رـٔذذذغ حُـذذذخُ، 

ص ٓؼخُـذش ُِـذخُ ًـذِء ٝحُظوِٚ ٖٓ حٌُز٣َض اًح ًخٕ حُـخُ كخ٤٠ٓخً، ٝط٘ذ٤٤ي ٝكذيح

ٖٓ حُٔٔئ٤ُٝش حُؼوي٣ش، ٝطل٣َٞ حُـخُ ا٠ُ ؿخُ ؿخف ٝا٠ُ حُـخُ حُٔخثَ ٝاُذ٠ حُز٘ذ٣ِٖ 

حُطز٤ؼ٢. ٝط٘ظ٢ٜ ٓٔئ٤ُٝش حُٔوخٍٝ ػ٘ي ا٣ٜذخٍ ٛذٌٙ حُٔذٞحى اُذ٠ كذيٝى ٓ٘طوذش ػِٔذٚ، 

 ٝحُزو٤ش ٖٓ ٓٔئ٤ُٝش حُُٞحٍس.

َس ٓٔذظوز٤ِش ُِـذخُ كذ٢ ٌٛح ٝإ ىٍحٓش "آظَحط٤ـ٤ش حُطخهش" ط٣َ٘خ إٔ ٛ٘خى كخؿذش ًز٤ذ

حُؼَحم، ٫ٝ ٣ظٞكَ ؿخُ ُِظٜي٣َ ٖٓ حُـخُ حُٜٔخكذ، كظ٠ ػ٘ي حُٞٛذٍٞ اُذ٠ اٗظذخؽ 

( ٤٣٬ٖٓ ر٤ََٓ ك٢ ح٤ُّٞ، ٌُٝح َٟٗ إٔ هطذش ٗذًَش ؿذخُ حُزٜذَس ربٗ٘ذخء ٓ٘٘ذآص 9)

( ٤ِٓذذخٍحص ى٫ٍٝ، أٓذذَ ٫ ٗلظذذخؽ ا٤ُذذٚ ٝحُٔلذذَٝٝ 4ٍٝٛذذ٤ق ُِـذذخُ حُٔٔذذخٍ رٌِلذذش )

اُـخثٚ
(15)

. 

 

 خ أخ١شحوٍّ -3

ُوي حٓظـَد حُؼي٣ي ٖٓٔ ح١ِؼذٞح ػِذ٠ ىٍحٓذش حُٔذ٤ي ػذيٗخٕ، ٓذٖ أٜٗذخ ُذْ طظطذَم اُذ٠ 

ػوٞى ٝٓز٤ؼخص ٝطٜي٣َ كٌٞٓش اه٤ِْ ًَىٓظخٕ، ٝٓيٟ "حُ٘لخك٤ش" ك٤ٔذخ طوذّٞ رذٚ. ٛذَ 

٧ٕ ٓخ ٣ظْ ُي٣ْٜ ٛٞ حُط٣َن "حُٜل٤ق" ٤ُِٔخٓش حُ٘لط٤ش ر٘ظَ ًخطذذ حُيٍحٓذش، أّ إ 

 ُؼَحم، أّ إ ح٩ه٤ِْ هخٍؽ ٗطخم ح٫ٗظوخى!!.ٗل٢ ح٩ه٤ِْ ٤ُْ ٖٓ ٗل٢ ح

ًٔذذخ ٣ٔذذظـَرٕٞ أ٠٣ذذخً ٓذذٖ إٔ حٌُؼ٤ذذَ ٓذذٖ ٛذذٌٙ ح٧ٓذذٍٞ ُذذْ ٣ذذظْ اػخٍطٜذذخ ٓذذٖ هزذذَ حُٔذذ٤ي 

ػيٗخٕ، ػ٘يٓخ ًخٕ ٟٖٔ أؿِٜس حُيُٝذش ٝٓـِذْ حُ٘ذٞحد، ٓ٘ذٌ ح٫كذظ٬ٍ ٝكظذ٠ ح٥ٕ. 

ٝحُظذ٢  ُوذخٕٗٞ حُذ٘ل٢ ٝحُـذخُ "ٓذ٤جش حُٜذ٤ض"، 2011ًَٝ ٓخ هخّ رٚ ٛٞ طوي٣ْ ٓٔذٞىس 

 طؼظزَ "أطؼْ" ٓٔٞىس هيٓض ٌُٜح حُوخٕٗٞ
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 ....٫ طؼ٤ِن    

 فؤاد لبعُ األ١ِش                                                                     

                                                                  18/6/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ص: ىٍحٓش "حُؤخثَ ٝحُٜيٍ ك٢ هطخع حُطخهش"حَُٔكوخ

 حُٜخىٍ ػٖ ًَِٓ حُزلٞع ٝحُيٍحٓخص حُؼَحه٤ش/ ػيٗخٕ حُـ٘خر٢
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 اٌّقبدس ٚاٌٙٛاِؼ

ًظخد: "حُي٫ٍٝ: ىٍٝٙ ٝطؤػ٤َٙ ك٢ أٓؼخٍ حٌُٛذ ٝحُ٘ل٢ ٝحُؼ٬ٔص ح٧هَٟ، ٝىٍٝ  -1

 حُؼَحم حُٔوزَ كو٢ طٔؼ٤َ حُ٘ل٢".

 ، ىحٍ حُـي.٤ٓ٧2014َ، أ٣ٍِٞ كئحى هخْٓ ح

 ًظخد: "حُـي٣ي ك٢ حُو٤٠ش حُ٘لط٤ش حُؼَحه٤ش" -2

 ، ىحٍ حُـي.2011كئحى هخْٓ ح٤ٓ٧َ، ٗزخ١ 

 )ٗظَس ك٢ ىٍٝحص حُظَحه٤ٚ حُ٘لط٤ش ٝحُـخ٣ُش(.

"، ٝحُظ٢ طٜيٍ MEES Middle East Economy Surveyًظزض ٓـِش "٤ْٓ  -3

ػ٘ٞحٕ: "ػ١ٝ٬ ٠٣غ حُوط١ٞ حُؼخٓش ٤ُِٔخٓش ٓوخ٫ً طلض  13/9/2004رخُِـش ح٣ِ٤ٌِٗ٩ش، ك٢ 

حُ٘لط٤ش حُؼَحه٤ش حُـي٣يس: ًَٗش حُ٘ل٢ ح٤٘١ُٞش ُِلوٍٞ حُٔ٘ظـش كخ٤ُخً، ًَٝٗخص حُ٘ل٢ حُؼخ٤ُٔش 

 ُِٔ٘خ١ن حُـي٣يس"

ٝهخٓض "ٛل٤لش حُـي )ٓ٘زَ ح٤ُٔخٍ حُي٣ٔوَح٢١" حُؼَحه٤ش رظَؿٔش ٌٛح حُٔوخٍ َٝٗ٘طٚ ك٢ حُؼيى 

ٔخ َٗ٘ص ٓوخُش أهَٟ ُٔ٘خه٘ش ٌٛٙ ح٤ُٔخٓش ك٢ ػيىٛخ حُٜخىٍ ك٢ ، 22/11/2004ًحُٜخىٍ ك٢ 

9/1/2005. 

٬ًٝ حُٔوخ٤ُٖ ٓٞؿٞى٣ٖ ك٢ ًظخد: "ٓوخ٫ص ٤ٓخ٤ٓش حهظٜخى٣ش ك٢ ػَحم ٓخ رؼي ح٫كظ٬ٍ". كئحى 

 ، ىحٍ حُـي.2005هخْٓ ح٤ٓ٧َ، ٤ٗٔخٕ 

ٜخ ك٢ طليػض ػٖ ػوٞى حُٔ٘خًٍش رخ٩ٗظخؽ ٝظَٝف ططٍٞٛخ ٝأ٣ٖ طٔظويّ ٝحهظٜخى٣خط -4

 ًظز٢ حُظخ٤ُش، ٝهٜٞٛخً ك٢ حُيٍحٓش حُؼخُؼش ٖٓ حٌُظخد )أ( أىٗخٙ:

 ًظخد: "ػ٬ػ٤ش حُ٘ل٢ حُؼَحه٢" - أ

 ، ىحٍ حُـي.2007كئحى هخْٓ ح٤ٓ٧َ، ك٣َِحٕ 

 .203–115حُلَٜ حُؼخُغ: "َٓس ػخُؼش: ٬ٓكظخص كٍٞ ٓٔٞىس هخٕٗٞ حُ٘ل٢ ٝحُـخُ"، ٙ

 ـخُ"ًظخد: "كٌٞٓش اه٤ِْ ًَىٓظخٕ ٝهخٕٗٞ حُ٘ل٢ ٝحُ - د

 ، ىحٍ حُـي.2008كئحى هخْٓ ح٤ٓ٧َ، ًخٕٗٞ حُؼخ٢ٗ 

 ( أػ٬ٙ.2حُٜخٖٓ ) - ؽ
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ًظخد: "حُـي٣ي ك٢ ػوٞى حُ٘ل٢ ٝحُـخُ حُٔٞهؼش ٖٓ هزَ كٌٞٓش اه٤ِْ ًَىٓظخٕ ٝح٤ُٔخٓش  -ى

 حُ٘لط٤ش ُ٪ه٤ِْ"

 ، ىحٍ حُـي.2013كئحى هخْٓ ح٤ٓ٧َ، ك٣َِحٕ 

 حُٜٔيٍ )أ( حُٔخرن. -ٛـ

" ٝٓؼخ٤ٗٝٚ، Greg Muttittiّ ػ٠ِ ىٍحٓش هخّ رٜخ "٣ًَي ٓٞط٤ظ٢ ُوي حػظٔي ك٢ ٌٛٙ ح٧ٍهخ

، ًَِٝٓ "ٓ٘ظيٟ ح٤ُٔخٓخص Platformػٖ ًَِٓ "ر٬طلٍّٞ  2005ٝٛيٍص ك٢ ط٣َٖ٘ حُؼخ٢ٗ 

". أٓخ حُ٘ٔخًؽ ٝحُلٔخرخص ح٫هظٜخى٣ش ٝططز٤وخطٜخ كوي طٔض Global Policy Forumحُؼخ٤ُٔش 

" ٖٓ "ٗل٤ِي ُويٓخص ٓؼِٞٓخص حُطخهش ٝحُٜٔخىٍ Ian Rotledgeٖٓ هزَ حُيًظٍٞ "ا٣خٕ ٍٝطِؾ 

Sheffield Energy and Resources Information Services SERIS ًٝخٗض ،"

 ".The Rip–off of Iraq Wealtحُيٍحٓش رؼ٘ٞحٕ: "ٜٗذ ػَٝس حُؼَحم 

ً ُْ ٣ظْ طط٣َٞٙ. 12ٝحػظٔيص ٌٛٙ حُيٍحٓش ػ٠ِ طل٤َِ حهظٜخى١ ُـ) ً ٌٓظ٘لخ ( كو٬ً ػَحه٤خ

ظَحٝ أكٖٔ ػوٞى حُٔ٘خًٍش )ٖٓ ٗخك٤ش حُيُٝش( ُٔ٘خ٣ٍغ ٝكخ٫ص ٓ٘خرٜش، ٝحػظزَ كوَ رخك

حُؼٔخٍس كو٬ً ٛـ٤َحً، ٝكوَ حُ٘خ٣َٛش كو٬ً ٓظٞٓطخً، ٝكوَ ٓـٕ٘ٞ كو٬ً ًز٤َحً. ٝحكظَٟض 

 ( ى٫ٍٝحً ُِز٤ََٓ.50( ٝ)40( ٝ)30حُيٍحٓش ػ٬ػش أٓؼخٍ ُِ٘ل٢، )

 Fuelُٔؼَٝف ػٖ ٗل٢ حُؼَحم رؼ٘ٞحٕ: "ٝهٞى ػ٠ِ حُ٘خٍ ُوي أٛيٍ ٣ًَي ٓٞط٤ظ٢ ٫كوخً ًظخرٚ ح

on Fire." 

5- "Iraq Considers Production – Sharing for New Acreage" 

MEES, Middle East Economic Survey. 20/2/2015 

6- "PSC for Iraq: A Wrong Thought at a Wrong Time" 

Ahmed Mousa Jiyad. 26/2/2015 

7- "Q & A: Oil Minister Adil Abd al-Mahdi" 

Iraq Oil Report 31/3/2015 

 أػ٬ٙ. 2ٝ 1حٌُظخر٤ٖ ك٢ حُٜٔي٣ٍٖ ٍحؿغ  -8

9- "$ 14.4 billion compensation to 10Cs: how accurate or possibles?" 

Ahmed Mousa Jiyad. 3/4/2015 
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ك٢ ( أػ٬ٙ: "حُـي٣ي ك٢ حُو٤٠ش حُ٘لط٤ش حُؼَحه٤ش"، 2طْ رلغ ح٧َٓ طل٬٤ًٜ ك٢ ًظخر٢ ) -10

(، كِوي ؿخءص 6-12، 5ٝ-12، 2ٝ-12حُلَٜ حُٔظؼِن ريٍٝحص حُظَحه٤ٚ. أٓخ ٓخ ٣ظؼِن رخُٔٞحى )

 ( ٖٓ حٌُظخد.288-278(، ٝ)247-234ك٢ حُٜللخص )

 ( ٤ِٓخٍحص ى٫ٍٝ"3ٗل٘ش ٗل٢ رـ) 42"ًَىٓظخٕ طؼِٖ ر٤غ  -11

 (.11/1/2015ًٝخُش ٗلن )

زَ ح٤ُٔخٍ حُي٣ٔوَح٢١" حُٜخىٍ ( ٖٓ ٛل٤لش "حُـي/11٘ٓٓوخُش ً٘ض هي ًظزظٜخ ك٢ حُؼيى ) -12

، طلض ػ٘ٞحٕ: "ا٠ُ حُٔخىس أػ٠خء ٓـِْ حُلٌْ: كٍٞ ٌِٓ٘ظ٢ حُٞهٞى 23/1/2004ك٢ 

 ٝحٌَُٜرخء".

13- "Q & A: Deputy Oil Minister Dhia Jaffar" 

Iraq Oil Report. 11.5.2015. 

 ًظخد/ "حُطخهش: حُظلي١ ح٧ًزَ ٌُٜح حُوَٕ" -14

 ٍ حُـي.، ىح2005كئحى هخْٓ ح٤ٓ٧َ، أ٣ٍِٞ 

ًظخد: "ح٫طلخه٤ش ح٤ُٝ٧ش ر٤ٖ ُٝحٍس حُ٘ل٢ ًَٝٗش ٤َٗ َُٔ٘ٝع ؿخُ حُـ٘ٞد: آٍحء  -15

 ٬ٓٝكظخص"

 ، ىحٍ حُـي.2009كئحى هخْٓ ح٤ٓ٧َ، ًخٕٗٞ حُؼخ٢ٗ 

 (.177-125( أػ٬ٙ، )ٛللش 2ًٌُي حُيٍحٓش حُؼخ٤ٗش ك٢ ًظخر٢ حًٌٍُٔٞ ك٢ حُٜخٖٓ ) -

 ظوخص حُ٘لط٤ش ٝح٫ًظلخء رخُٔ٘ظؾ حُٔل٢ِ"."ػزي حُٜٔي١: ٗٔؼ٠ ٣٩وخف ح٫ٓظ٤َحى ُِٔ٘ -16

 .15/6/2015ٗلن ٤ُٗٞ، ك٢ 


