
ةمدقم
ءابرهك ةكرش ًايلاح رّفوت داكلابف .ةرّذجتم ًةمزأ نانبل يف ءابرهكلا ماظن هجاوي
ةدمل ةيئابرهكلا ةقاطلا - ةرثعتملا ةيموكحلا قفارملا نم يهو - نانبل

ةلماعلا تاّدلوملا ىلع دامتعالا ناكسلا ىلع تاب ثيح ،مويلا يف نيتعاس
.ةقاطلا نيمأت لجأ نم ،رارمتساب اهتفلك ديازتت يتلاو ،توزاملا ةدام ىلع
ىرخأ نادلب نم سوردلا ءاقتسإ ديفملا نم نوكي دق ،ةمزألا هذه لظ يفو
سيل نانبل يف عضولا ّ،ظحلا نسحل .نميلا اهيف امب ،ةلثاممً افورظ تهجاو
.5102 ماعلا ذنم برحلا يف قراغلا ينميلا بعشلا هيناعي ام ردقب ًايثراك
لبق نم نميلا يف ءابرهكلا ماظن رايهنال ةنيابتملا تاباجتسالاّ نكلو
سورد نع فشكت ،دالبلا ىلع ةرطيسلا لجأ نم نيتعراصتملا نيتطلسلا

 .نانبلبٍ ةلص تاذ ةّمهم
رايهنا باقعأ يف ةينميلا ةبرجتلل ةضيرعلا طوطخلا زجوملا اذه دّدحي

.اهنم ةدافتسالا نانبلل نكمي يتلا سوردلا صلختسيو ،هيف ءابرهكلا عاطق
نم ةفلتخم ءازجأ ىلع رطيست يتلا تاطلسلا هتدمتعا يذلا جهنلا شقانيو
لامشلا يف نييثوحلا اميسالو ،ةمدخلا يف رايهنالا هبش ةجلاعمل دالبلا
،بونجلا يف ًايلود اهب فرتعملا ةموكحلاو امك ،لماكلاب قوسلا اورّرح نيذلاو
ىلإ ةموعدم ةفرعت ىلعو ةقاطلا جاتنإل ةلودلا راكتحا ىلع تظفاح يتلاو
.ريبّك دح

بتاكلا نع
ةكرش ريدم وه شتولوكام لين
ehT’سيتكارب يسيلوب اذ‘
.ecitcarP yciloPٍلكشب  لمع
داصتقالا لاجم يف يسيئر
عاطق يف حالصإلاو يسايسلا
لمعلا كلذ لمش دقو .ةقاطلا

عاطق يف داسفلا ةحفاكم
حالصإو ،نانبل يف ءابرهكلا

ناتسزيغريق يف ةقاطلا عاطق
لوصحلاو ،ايريجينو ناتسكابو
معدلاو ،دنهلا يف ةقاطلا ىلع
يف ةقاطلا عاطق حالصإل
دوقولا معد حالصإو ،ايقيرفإ

دقو .ايريجينو ايسينودنإ يف
ًاقباس شتولوكام روتكدلا لغش
ةسايسلا جمانرب‘ ريدم بصنم
ةكرش يف’ةيداصتقالا
’تنامجانام يسيلوب دروفسكأ‘
tnemeganaM yciloP drofxO،
نيلوؤسملا ريبك بصنمو
جمانرب يف نييداصتقالا
يف يلارتسألا ةنوعملا
.ايسينودنإ
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ةّيلمع يف ةموعزملا حاجنلا ةصق ىلعو ،ةيسمشلا ةقاطلا ىلع شاقنلا زّكري
ريصق راهدزالا نم مغرلا ىلع ،هّنأ ريرقتلا ربتعيو .نميلا يف ةقاطلا عاطق لّوحت
ّالإ ،نويثوحلا اهيلع رطيسي يتلا قطانملا ىلإ ةيسمشلا ةقاطلا نيمأت يف دمألا
قوس يفف .اهلً الح سيلو ةمزألا ضارعأ نم اًدحاو ناك ةيسمشلا ةقاطلا رشن نأ

مل اهنكل ،ةحارلا ضعب ةروسيملا رسألا ةيسمشلا ةقاطلا تحنم ،لماكلاب ٍةرّرحتم
ةيبلس ةيجراخ ٍتاريثأت ثدحأ ام ،يلكيهٍ لكشب ءابرهكلا عاطقنا نم ّدحلا يف حجنت
نود عاطقلل يموكحلا يلاملا معدلا ماظن َلاح ،ىرخأٍ ةهج نم .قايسلا اذه يف
يضتقت ّةحلم ةجاح نميلا هجاوي نيح يفف .ماعٍ لكشب ةقاطلل فداه لاقتنا قيقحت
ةمزأل يفاشلاّ لحلا ةدحاو ٌةينقت رّفوت مل ،ةيسمشلا ةقاطلا دراوم لالغتسا
ةطبترملاو ةيسايسلا ةرّذجتملا تالكشملا ةجلاعم يغبني ثيح ،نميلا يف ءابرهكلا
.لوألا ماقملا يف ةمزألاب تبّبست يتلا ةمكوحلاب

ةينبلا رشن نود عاطقلل ةلاّعفلا ريغ ةرادإلا لوحت ثيح ،نانبل ىلع كلذ بحسنيو
اهتردق ةيسمشلا ةقاطلا رهظت يكلو .عساوٍ قاطن ىلع ةيسمشلا ةقاطلل ةيتحتلا
مّدقت .ميلسٍ لكشب اهترادإ ةقاطلا عاطق ىلع ّنيعتي ،ةيلكيه لولح ريفوت ىلع
كّسمتلا نأ فيك ًاحضاو ادب ،ةهج نمف .نانبلل ةّمهمً اسورد ةينميلا ةبرجتلا
لّوحتلا قّقحي نأ نكمي ال تامدخلا ميدقتل لاّعف ريغو دسافٍ يموكحٍ جذومنب
لالخ نم رّرحتلا دئاوفّ نأ ىلإ ةينميلا ةبرجتلا ريشت ،ىرخأٍ ةهج نمو ؛بولطملا
يغبنيف .ميلس ةمكوح راطإ نمض ّالإ قّقحتت نأ نكمي ال صاخلا عاطقلا كارشإ
حالصإل ةيلاحلا ةمزألا اهحيتت يتلا ةصرفلا مانتغا ةمداقلا ةينانبللا تارادإلا ىلع
قفارملا ىوتسم ىلع ةريبكلا تارامثتسالا عيجشت لجأ نم كلذو ،عاطقلا ةمكوح
ىلع ةقاطلا عيزوت ىـلإ ًةـفاضإ ،ةددـجـتـمـلا ةـقاـطـلا تاـطـحـم رارـغ ىـلـع ،ةـماـعـلا
.ةفلكلا ثيح نم ةيلاّعفو ةءافك رثكأٍ لكشب نيكلهتسملا

نميلا يف ءابرهكلا ماظن
نوفورعملا( نويثوحلا ىلوتسا نيح ،5102 ماعلا يف برحلا ةماّود نميلا لخد
ةريبك ءازجأ ىلع مهترطيس اومكحأو ءاعنص ةمصاعلا ىلع )هللا راصنأ مساب اًضيأ

يف’ًايلود اهب فرتعملا ةموكحلا‘ تلقتنا ،هرثأ ىلع .اهطسوو دالبلا لامش نم
ًةمصاع ندع ةنيدم تراتخا دقو ،ضايرلا ىلإ يداه روصنم هبر دبع سيئرلا دهع
معدل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةدايقب ةيركسع ٌةلمح تقلطناو .دالبلل ةتقؤم
ٌتافالتئا اًضيأ تطرخناو .نييثوحلا دض اهلاتق يف ًايلود اهب فرتعملا ةموكحلا

ةدعاقلا ميظنت ىلإ ًةفاضإ ،يبونجلا يلاقتنالا سلجملا اميس ال ،ىرخأ ةحّلسم
،لّدبتملاو تتّشملاو دّقعملا يسايسلا قايسلا يف ،ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف
1.فسألا عم اًرئاد عازنلا لازي ال ام يف

اًهباشم نميلا يف يموكحلا ءابرهكلا ديلوت ماظن ناك ،برحلا عالدنا لبق
ءابرهكلا ديلوت تاطحم نم ديدعلا تناكف .مويلا نانبل يف هب لومعملا ماظنلل

دنع اهيف رامثتسالا يقب ثيح ،ةنايصلا ثيح نم ةيّدرتم ةلاح يفو زارطلا ةميدق
وأ توزاملا ىلع ًابيرقت هلمكأب ءابرهكلا ماظن لمعيو .ةديدع ٍتاونسل ىندألا ّدحلا
ءابرهكلا ديلوتل ةريبكلا ةطحملا ءانثتساب ،ةظهابٍ ةفلكتبو ليقثلا دوقولا تيز ىلع
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ةيئابرهكلا موسرلا تمسّتاو .برأم يف طاواغيم043 اهتوق غلبت يتلاو زاغلاب
ةلئاه معد ريبادت ىلإ ىّدأ ام - جاتنإلا ةفلكت نم ريثكبّ لقأ يأ –ديدشلا ضافخنالاب
يأ ينطولا قفرملا ىلع اًضيأ معدلا اذه بّعصو .ةماعلا ةينازيملا لهاك تلقثأ
ةداعإ وأ ةديدج تاطحم يف رامثتسالل لاملا سأر عمج ،ءابرهكلل ةماعلا ةسسؤملا
ىلإ ةفاضإ .ةيتحتلا ىنبلل ةيّدرتملا ةلاحلا ىلع ىقبأ ام ،ةميدقلا تاطحملا ليهأت
ثيح نم ةيّدرتم ةلاح يفو ًايبسن ةميدق ةكبشلل ةيتحتلا ةينبلا تناك ،كلذ
دق ةيلود ةيراشتساٌ تاكرش اهترجأ يتلا تاساردلا نم ديدعلا ناكو اذه .ةنايصلا
ءابرهكلا لقن ةمظنأ يف ثيدحتلاو ديلوتلا لاجم يف ةريبك ٍتارامثتسا ءارجإ تحرتقا
2.عقاولا ضرأ ىلع مجرتُي مل اهنم اًيأّ نأ ّالإ ،دالبلا ءاحنأ عيمج يف اهعيزوتو

ىلإ تدأ وأ ديلوتلا ةكبش نم ةريبك ءازجال ةميسج رارضأـب برحلا تببستو ،اذه
قبطنيو .ةنايصلا يف صقنلا ببسب لمعلا نع تفّقوت اهنا وأ ،لماكلاب اهريّمدت
ةّطحم طبري يذلا طخلا اميس ال ،ةقاطلا لقن ماظن يف ةيسيئرلا ءازجألا ىلع كلذ
دالبلا يقابو ةمصاعلا لزع ىلإ ًايلعف يدؤي ام ،دالبلا يقابو ءاعنصب برأم ءابرهك
،برحلا عالدنا لبق .ديهز ٍرعسب ةيئابرهكلا ةقاطلا ىلع لوصحلل ردصم ربكأ نع
ىلإ تضفخناو ,طاواغيم0051 ةماعلا ةكبشلا يّذغت يتلا ،ةيجاتنالا ةردقلا تغلب
تدهش ,ندع نمٍ ةبيرق ةريغصٍ ةقطنم ءانثتسابف .1202 ماعلا يف طاواغيم003
ةردقلا تضفخنا ,كلذك .ًامات اًرايهنا نميلا يف ةيئابرهكلا ةقاطلل ةماعلا ةكبشلا
بايغو رايغلا عطق رّفوت مدع ةجيتن ،طاواغيم0011 يلاوح ىلإ ةرّفوتملا ةيجاتنالا
فلتخم ىلع ةّعزوم ةقاطلل ةّلقتسم تاطحم يف اهمظعم ًدلوُي ثيح ،ةنايصلا
لمعتست داكلاب اهّنأ ّالإ ،ةيجاتنإلا ةردقلا ضافخنا نم مغرلا ىلعو .دالبلا يف ندملا
رّذعتو ةنايصلا فعض نمٍ جيزم ببسب كلذو%05 لامعتسالا تالّدعمّ لقت ذإ
عقاولا ةديدحلا ءانيم ربع دَروتسُي دوقولا مظعم ناك ،قباسلا يف .دوقولا نيمأت
ةباجتساللٍ ةلواحم يفو .نويثوحلا مويلا هيلع رطيسي يذلاو رمحألا رحبلا ىلع
3نيموسرم9102و8102 نيماعلا يف ًايلود اهب فرتعملا ةموكحلا تردصأ ،كلذل

مظعم حبصأ ،كلذبو .ءانيملا ربع دوقولا تادراو دييقت يف ريبكٍ دح ىلإ امهاس
قطانملا يف دوقولا راعسأ يف لئاهلا عافترالاّ نكلو .ندع ربع دَروتسُي دوقولا
يف ىقبي ال دوقولا اذه نم اًريثك نأ ىلإ ريشي نييثوحلا ةرطيسل ةعضاخلا
هذه نع جتانلا راعسألا عافترا نم ةدافتسالل ،اًّرب لامشلا ىلإ لقنُي لب ،بونجلا
يف يضارألا ىلع ةيسايسلا ةرطيسلل ةأّزجملا ةعيبطلا بّعصتو اذه .ةسايسلا
اميس ال ،ةرهاظلا هذه نم ّدحلا ًايلود اهب فرتعملا ةموكحلا تاوق ىلع بونجلا
قيبطت نع مجانلا راعسألا قراف نم اهليصحت نكمي يتلا تاداريإلا نوكت امدنع
ىلإ دوقولا بيرهتب ّلثمتً الثامم اًيدحت نانبل هجاو دقو .ةلئاه ةسايسلا هذه
.1202 ربمتبس/لوليأ يف دوقولا نع معدلا عفر لبق كلذو ،ايروس
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نييثوحلا ةرطيس قطانم يف ةباجتسالا
ماعلاءابرهكلا ماظن يفٍ لماك هبش ٍرايهنا ىلإ5102 ماعلا يف برحلا عالدنا ىّدأ

يفف .ةيلمع تناك نييثوحلا ةموكح ةباجتساّ نأ ّالإ ،نييثوحلا ةرطيس قطانم يف
،ةقاطلا تاطحم ليغشتل دوقولا نم يفكي ام ىلع لوصحلا رّذعت عم ،ةيادبلا
ريرحتب حامسلا ًايلعف نويثوحلا رّرق ،نيكلهتسملا معدل دراوملا بايغ ّ لظ يفو
.قوسلا يف ىرتشُتو عابُت ةصاخ ًةعلس ءابرهكلا تربٌتعا ،هيلعو .لماكلاب عاطقلا

ام ةرتفلا تدهش دقف .ةيسمشلا ةقاطلا ديلوت يف ةظوحلمٌ ةرفط كلذ نع جتن
ةريغص ةيسمشلا ةقاطلا ةمظنأ داريتسا يف اًعافترا9102و5102 نيماعلا نيب
نم ىرخأ قطانمو ءاعنص يف رسألا نم ديدعلا زجع ىلإ اًرظنو .اهعيبمو مجحلا
ةقاطلاب هلادبتسا ىلإ تدمع ،هفيلاكت ّدبكت وأ دوقولا ىلع لوصحلا نع دالبلا
،فتاوهلا نحشو ةرانإلا لجأ نم هّلقأ ،ءابرهكلا نم ىندألا دحلا ريفوتل ةيسمشلا
 .هايملاّ خض ،كلذ نم مهألاو

رسألا نم %57ّ نأ ىلإ9102 ماع يلودلا كنبلا هارجأ يفتاهٌ حسم ريشيو
ةيسمشلا ةقاطلا ةمظنأ تربتعا ,ءابرهكلا لاكشأ نم لكش نيمأت ىلع ةرداقلا
ةكبشلا رسألا نم طقف %21 ربتعا اميف ,ءابرهكلل يسيئرلا اهردصم ةيلزنملا
يف يرُجأ قباسٌ حسم فشكو4.ةيئابرهكلا ةقاطلل يسيئرلا مهردصم ةماعلا
يساسأ لكشب سكعت ةيلزنملا ةيسمشلا ةقاطلا مظن ةنميه نأ7102 ماعلا
ّيثلث نم رثكأ نطقي ثيح ,نييثوحلا ةرطيسل ةعضاخلا قطانملا يف اهراشتنا
.)1 ينايبلا مسرلا رظنا( ناكسلا

4
https://documents1.world-
bank.org/curated/en/339571
587498517757/pdf/Yemen-
Monthly-Economic-Update-
March-2020.pdf
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7102 ،ةيفافشلا زيزعتو يأرلا تاعالطتسال تنسريب ةسسؤمردصملا

نأ يلاتلاب نكمُيو ،7102 ماع يف حسملا اذه ءارجإ ةرتف ىلإ دوعي اهيلع عزانتلاو ةرطيسلا ديدحت نإ ةظحالم
ّريغت دق نوكي

1 ينايبلا مسرلا
ةظفاحملا بسحب ةيئوضورهكلا ةيسمشلا ايالخلا لغلغت لّدعم
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نوكي دق اميف ،حاجن ةصق ةيسمشلا ةقاطلا يف ةرفطلا رابتعا نكمي ،ةهج نم
حمست نيح يفف .ةسئابٍ ةلاح ةهجاوم يفٍ لعف ةّدرك اهيلإ رظنلا لضفألا نم
ّالإ ،ءابرهكلا نم ةطيسبٍ ةمدخ ىلع لوصحلاب رسألا نم ريثكلل ةيسمشلا ةقاطلا
اّميس ال ،ىمظعلا ةيبلاغلل ةبسنلاب ةيدودحملا ةديدش ىقبت ةمدخلا هذه ةدوج نأ
تّاخضم تحمس ،كلذك .اًقباس ةرفوتملا ةماعلا ءابرهكلا ةمدخب اهتنراقم دنع
ّيرب ةيفيرلا قطانملا يف نيعرازملل ةيسمشلا ةقاطلا ىلع لمعت يتلا هايملا
نأ ديب .توزاملا تّاخضمل ةظهابلا دوقولا فيلاكت اوّدبكتي نأ نود نم مهلوقح
نأ ىلإ ةئيبلاو تاعازنلا دصرم ريشي ثيح ،ظهابٌ يعامتجاٌ نمث تارّوطتلا هذهل
تاليجست قالطنا ذنم اهتايوتسم ىندأ تّلجس دق5نميلا برغ يف ةيفوجلا هايملا
هايملا يف ريخألا داحلا ضافخنالا اذه نمازتيو ،2002 ماعلا يف ةيعانصلا رامقألا
6.ةيسمشلا ةقاطلا ىلع ةلماعلا هايملا تّاخضم راشتنا عم ةيفوجلا

ةمظنأ نم ناكسلا ىدل لمألا ةبيخ راشتنا ىلع ٌةّلدأ كانه ،تاياورلا بسحبو
صقنو ،ريياعملا ضرفلٍ ماظن يأ بايغّ لظ يفف .ةيلزنملا ةيسمشلا ةقاطلا
ىرج هّنإ معزُي ،لاّعفوٍ نمآٍ لكشب ةمظنألا هذه بيكرت ةيفيك لوح ةينقتلا ةفرعملا
،كلذل ًةباجتساو .ةياغلل ٍريصقٍ لجأ تاذ ىوتسملا نود ٍتاجتنمب قوسلا قارغإ
ةيسمشلا ةقاطلا ىلع موقت ال ةليدب ٍتايلآ فاشكتساب اوأدب دق نييثوحلا نأ ودبي
رامثتسالاب أدب ،توزاملا ىلإ لوصولا صاخلا عاطقلل ّىنست امثيحف .ةقاطلا ريفوتل

ىلع امإ رسألا عّجش ام ،ءايحألا ىوتسم ىلع توزاملا ىلع ةلماعلا تادلوملا يف
ةماعلا عيزوتلا ةكبش نم يئابرهكلا رايتلا ةقرس وأ ةصاخٍ عيزوت ةكبش يف كارتشالا
ةباجتسا نم رّوطتي نييثوحلا ةرطيس قطانم يف ءابرهكلا ماظن نأ ودبي ،يلاتلابو .ةيلاحلا

ةيراكتحاٍ ةباجتسا ىلإ ،ةياغلل ةيئادبو نمثلا ةظهاب ةمدخ رّفوت رسألا ىوتسم ىلع ةريغص
 .حجرألا ىلع اًضيأٍ ةظهابٍ ةفلكب نكلو ،ةقاطلا نم ديزملا رّفوت ءايحألا ىوتسم ىلع

الإ ،لاّعف ماعٍ ماظن عم ةنراقملاب ةياغلل يلاثم ريغ ودبي لحلا اذه نأ نيح يفو
ةصاخ ًةعلس ءابرهكلا ّدعُت ،نييثوحلا رظن ةهجو نم ً،الوأ :نيتسيئر نيتزيمب ّعتمتي هنأ
ةهجو نم ّامأ .يموكحلا معدلا نم عون يألٍ ةجاح نم ام كلذل .قوسلا اهرعس ددحي
ةيئابرهكلا ةيذغتلاّ نأ ّالإ ،ظهابلا اهنمث نم مغرلا ىلعف ،تاكرشلاو نينطاوملا رظن
.فيلاكتلا ّدبكت ىلع نيرداق اوناك ام اذإ اهنم مهتجاح ءارشب مهل حمسي ام ،ةّننقم ريغ

ًايلود اهب فرتعملا ةموكحلا ةرطيس قطانم يف ةباجتسالا
ًايلود اهب فرتعملا ةموكحلا ةرطيس قطانم يف ءابرهكلا ةمزأل ةباجتسالا تفلتخا
ىلإ تافالتخالا هذه ّنيبتو .نييثوحلا ةرطيس قطانم اهتدهش يتلا كلت نع ًامامت
اهلاح ىلع تيقب ةيلحملا ةماعلا ةقاطلا تاطحم نم ةيئابرهكلا ةيذغتلا نأ ريبكٍ دح
ةمكوحلا جذومن ىلع ظافحلاب ًايلود اهب فرتعملا ةموكحلل حمس ام ،ندملا ضعب يف
يف نينطاوملا مظعمو -ًايلود اهب فرتعملا ةموكحلا نأ امبو .برحلا لبقام
تايلوؤسملا ىدحإ وه ءابرهكلا ريفوتّ نأ نوربتعي -اهترطيسل ةعضاخلا قطانملا
7.ءابرهكلل ةماعلا ةسسؤملا صاصتخا نم ءابرهكلا ريفوتّ لظ دقف ،ةلودلل ةيسيئرلا

تاظفاحملا يف اهعورفو ندع يف ءابرهكلل ةماعلا ةسسؤملا لصاوت ،كلذ عمو
ةقاطلا تاطحم نم ءابرهكلا ريفوت ،ًايلود اهب فرتعملا ةموكحلا عم ةفلاحتملا ىرخألا
ّنأ امبو .ليقثلا دوقولا تيزو توزاملا ىلع ةلماعلا كلت ةصاخو ،ةميدقلا ةماعلا

5
ةعقاولا قطانملا مهتسارد لوانتت
09 ميقي ثيح - ةجرد74 برغ
.دالبلا ناكس نم ةئاملاب

6
https://ceobs.org/groundwa-
ter-depletion-clouds-yemens-

solar-energy-revolution/

7
ةسسؤملا نأ نم مغرلا ىلع
ٌةكرش ًايمسا يه ءابرهكلل ةماعلا
ةيحانلا نم مسقنت اهنأ الإ ،ةدحاو
ةماعلا ةسسؤملا نيب ةيلمعلا
رطيسي يتلا ءاعنص يف ءابرهكلل
ةماعلا ةسسؤملاو نويثوحلا اهيلع
رطيست يتلا ندع يف ءابرهكلل
.ًايلود اهب فرتعملا ةموكحلا اهيلع
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ةسسؤملا دمعت ،ناكسلا تاجايتحا ةيبلتل ةيفاك ريغ تاطحملا هذهل ةيجاتنالا ةردقلا
يدّوزم نم ةيلامجإلا ةيذغتلا فصن براقي ام ءارش ىلإ كلذك ءابرهكلل ةماعلا
دمألاةريصق ٍتاقافتا بجومب ،يسيئرٍ لكشب توزاملا تادلّوم يأ ،صاخلا عاطقلا
تايدحتلا زربأ دحأ دوقولا ىلع لوصحلا لّكش ،اًقباس ءاج امكو .)APP( ةقاطلا ءارشل

تاطحمل دوقولا ريفوت ءابرهكلل ةماعلا ةسسؤملا ىلع ّنيعتي الف .راطإلا اذه يف
ةرجؤملا ةصاخلا تادلوملل دوقولا ريفوت اًضيأ اهيلع لب ،بسحف اهب ةصاخلا ةقاطلا
نيدّوزملا روجأ ديدستب ٌةمزلم ةسسؤملا نأ ثيح ؛ةقاطلا ءارش تاقافتا بجومب
 .مهتاّدلومل دوقولا نيمأت يف حجنت مل نإ ىتح ،نيصاخلا

اًفازنتسا ةبولطملا ةيئابرهكلا ةيذغتلا ريفوتل مزاللا دوقولا ةفلك ديدست لّكشيو
لّدعت مل موسرلا مظعمّ نأ املاط ،ًايلود اهب فرتعملا ةموكحلا ةينازيمل ًالئاه
ديلوت تاطحم مظعم رمعل اًرظنف .ديروتلا ةفلك نم ريثكبّ لقأ يهو ،تاونسل
ديوزت ةفلك غلبت ،توزاملا اميس ال ،ةمدختسملا دوقولا عاونأ ةفلك عافتراو ةقاطلا

.)8ًايكيرمأ ًاتنس52 يلاوح( ينمي لاير002 ىلاوحً ةداع ةعاسلا يف طاووليك1
يف طاووليكللً اينميً الاير91 رسألا مظعم اهعفدت يتلا موسرلا غلبت ،لباقملا يف
يف طاووليكلل ينمي لاير07 ةيراجتلا ةفرعتلا غلبت اميف ,)تنس5.2 يأ( ةعاسلا
ىتح ،ةحداف رئاسخ ءابرهكلا ريفوت ّببسي ،يلاتلابو .)ًايكيرمأ ًاتنس57.8 يأ( ةعاسلا
،لاحلا هذه ىلع رومألا تسيل ،ظحلا ءوسل .مهريتاوف نيكلهتسملا عيمج دّدس نإ
ىلإ رظنا(%05 نعً ةداع لّقت اهّنأ ّالإ ،ةظفاحملا بسحب ةيابجلا تالدعم فلتخت ذإ
:نيديفتسملا عاونأ بسحب ةيابجلا ميسقت نكمي ،ندع يفو .)2 ينايبلا مسرلا

،نيثلثلا ىلاوح رسألا عفدت ،ًابيرقت اهريتاوف عيمج ةريبكلا تاكرشلا دّدست نيح يفف
.اهيلع بجوتملا نم طقف%21 ّالإ ةيموكحلا تاسسؤملا دّدست الو
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ةرحلا قوسلا يف فرصلا رعس غلب
لباقم ينمي لاير008 ىلاوح
لئاوأ يف يكيرمألا رالودلا
.1202 سطسغأ

ءابرهكلل ةماعلا ةسسؤملاردصملا

2 ينايبلا مسرلا
0202و9102 نيماعلا يف ةيابجلا تالدعم
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ةيبرعلا ةكلمملا معد الول ًامادتسم نوكيل هالعأ روكذملا ماظنلا نكي مل
ءابرهكلا عاطق ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تمعد ,8102 ماعلا ذنمف .ةيدوعسلا

لالخو8102 ماعلا رخاوأ يفف .دوقولا نم نيتحنم ميدقت لالخ نم نميلا يف
نمً ايرتم ًانط193,091 ينميلا ءابرهكلا عاطق ةيدوعسلا تحنم ,9102 ماعلا
,1202 ماعلا لئاوأ يفو9.ليقثلا دوقولا تيز نمً ايرتم ًانط120,68و توزاملا
195,909 وحنـب ينميلا ءابرهكلا عاطق معدب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تدّهعت

دوقولا اذه عيزوت متيو01.ليقثلا دوقولا تيز نم ًانط403,153و توزاملا نم ًانط
حنم نأ ريغ .ةموكحلا ةرطيس قطانم يف ةقاطلا ديلوتل ةطحم08 نم رثكأ ىلع
ةرطيسل ةعضاخلا قطانملا يف ءابرهكلا تالكشمل طقف ًاتقؤمً الح رّفوت دوقولا
ىلإ تارامثتسالا بذج ةريخألا هذه لواحت ,كلذل ً.ايلود اهب فرتعملا ةموكحلا

362 ةردقب زاغلا ىلع لمعت يتلا ءابرهكلا ديلوت ةطحم اميس ال ,ةديدج قفارم
ىلع دامتعالا ليلقت ةيفيك يف نّعمتت اهنأ امك .ندع يف ةعقاولا ًابيرقت  طاواغيم
عاطق يف ربكأ لكشب صاخلا عاطقلا طارخنا عيجشتو نمثلا ظهاب توزاملا دوقو
ثيح ،ةيلمعلا هذه ناكرأ دحأ ةيسمشلا ةقاطلا ّدعُتو .ديروتلا ةدايزل ءابرهكلا
.قفارملا ىوتسم ىلع عيراشمل ٍتاصقانمً ايلود اهب فرتعملا ةموكحلا تقلطأ

ةسسؤملا نأل عيراشملا هذه لثمل تارامثتسالا نيمأت بعصي ،لباقملا يف
عيراشملا هذه لثم بّلطتي دق ،كلذل ؛اًقوثوم اًدّهعتم ربتعُت ال ءابرهكلل ةماعلا

.يجراخٍ فرط لبق نم رطاخملل ًايئزج اًنامض
ماظنل ةظهابلا ةفلكتلا عفد يف سانلا مظعم دّدرتيف ،رسألا ىوتسم ىلع ّامأ

ةكبشلا نم ًةحاتم ةموعدملا ءابرهكلا لازت ال نيح يف ،ةيلزنملا ةيسمشلا ةقاطلا
ءابرهكلا ماظن يف يفيظولا للخلا لايح ريبك يبعشٌ بضغ ةّمث ،كلذ عمو .ةماعلا
نم نوكيس  هّنأ ينعي ام11،ىرخأ ندمو ندع يف ةريبك تاجاجتحا طسو ،ماعلا
ىلع ةريبك تانيسحت ءارجإ نود نم ءابرهكلا موسر عفر ةموكحلا ىلع بعصلا

21.عاطقلل ةيلاملا ةمادتسالا ءاسرإ ةداعإ قيعيسام ،ةمدخلا ةدوج ىوتسم

ءابرهكلا ةمزأل ةباجتسالل نيينميلا نيجهنلا نم نانبلل سورد
.نانبلل نيمهم نيسرد ءابرهكلا عاطق رايهنا ةجلاعم يف ناينميلا ناجهنلا حنمي

ّالأ ىلع صرحلا يغبني ،نكل ... يرذج حالصإ ءارجإل ةصرف ءابرهكلا رايهنا رفوي .1
.أوسأ ٌماظن هنع جتني

يف نييثوحلا ةرطيسل ةعضاخلا قطانملا يف ءابرهكلل لماكلا رايهنالا ربجأ
ةليل نيب معدلا عفر ىرجف .يلاحلا ماظنلا ةمادتسا مدع ّلبقت ىلع ةطلسلا نميلا
ةأّزجم لولح ىلإ ىّدأ كلذّ نأ ّالإ .عقاولا رمألا مكحب عاطقلا ريرحتو ًابيرقت اهاحضو
ءانب ةداعإ ةلواحم نأ ودبيو .ةياغلل ةظهابٍ ةفلكبو ةئيدر ةدوج تاذ ةمدخ ترّفو
مظعم طبرت يتلا ةيلحملا تادلوملا تاباصع زوربل لاجملا تحاتأ ةماعلا ةكبشلا
ذإ ،ةصاخلا هتبرجت ىلعً ءانب كلذ نمث ًامامت نانبل كرديو .ةُّرم ٌةفرعم اهب نيينانبللا

.لاّعف ماعٍ ءابرهك ماظن ىلإ رّوطتيس ماظنلا اذهّ نأبٍ ةنامض نم ام

9
تمّدق ،ةيدوعسلا حنملا بناج ىلإ
يف ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود

ًايرتم ًانط074.721 ,9102 ربمتبس
.توزاملا نم

01
ءارش يغبني ،ةقباسلا حنملا سكعب

ةكرش ةريعست  بسحب دوقولا اذه
.ةيدوعسلا وكمارأ

11
عازنلابً اضيأ تاجاجتحالا هذه طبترت
يبونجلا يلاقتنالا سلجملا نيب
ًايلود اهب فرتعملا ةموكحلا تاوقو
.ةيبونجلا قطانملا ىلع ةرطيسلل
21
يف تايدحتلا نع ديزملا ةفرعمل
،نميلا يف ءابرهكلا عاطق ةداعتسا
.)1202( نيرخآو يدمحملا عجار
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دسافلا يئابرهكلا ماظنلا رارمتسا )دصق ريغ نع( لّهسي نأ يجراخلا معدلل نكمي .2
.لاّعفلا ريغو

دمتعت نميلا يف ًايلود اهب فرتعملا ةموكحلا ةرطيسل ةعضاخلا قطانملا لازتال
كرديو .رمتسملا يجراخلا معدلا لالخ نم ّالإ ةمادتسالل لباق ريغٍ ماظن ىلع
ماظن فييكت يف لشفلا نم ٍتاونس نع ةبّترتملا رطاخملا كاردإلا مامت نانبل
،نينسلا ّرم ىلعً ايجيردت نانبل ءابرهك ةكرش ءادأ روهدت دقف .مادتسم ريغ ءابرهك
ةلئاهلا ةماعلا نانبل نويد فصن نم رثكأ دوعتو .اًعيرس اًرايهنا مويلا دهشي وهو
ءابرهك ةكرش رّسعتف .عاطقلل ةيلاملا ةمادتسالا مادعنا ةجلاعم يف لشفلا ىلإ
عفر اهيلع بعصلا نم نوكيس ،كلذ نود نكلو ؛اهئادأ نيسحت نود لوحي نانبل
.سالفإلل ًابّنجت ،موسرلا

عم عقاولاب فارتعاللٍ ةقيرط داجيإ يف نانبل هجاوي يذلا يدحتلا نمكيو ،اذه
هذه نم جورخلل نيلماكتم نيراسم ةّمث ،ظحلا نسحلو .لماكلا رايهنالا ةثراك يدافت
.ةلضعملا

’شماهلا‘ ىلع حالصإلا
ريفوت نم نانبل ءابرهك ةكرش نّكمتت مل ،نانبل يف ةيلاحلا ةمزألا عالدنا لبق ىتح
مظعم ّرطضا ببسلا اذهلو .مويلا يف ةعاس42 ةدمل قطانملا عيمجل ءابرهكلا
،لباقملا يف .زجعلا ّدسل نمثلا ةظهابلا توزاملا تاّدلوم ىلع دامتعالا ىلإ سانلا

،ًايموي ةعاسلا رادم ىلع ءابرهكلا ىلع نولصحي نونطاوملا ناك ،ةلحز ةنيدم يف
ةريخألا هذه تققح فيكف .ةلحز ءابرهك ةكرش يأ ،يلحملا قفرملا ةطساوب كلذو
حالصإ هنأب ةلحز ءابرهك ةكرش جهن )0202( نورخآو دمحأ فصي ؟زرابلا زاجنإلا اذه اّذإ
ءابرهك ةكرش تماق ،ةقاطلا ّدلوت نانبل ءابرهك ةكرش تناك امدنعف .’شماهلا ىلع‘
نع نانبل ءابرهك ةكرش تفّقوت امدنع نكلو .رسألا ىلع اهعيزوتب ةطاسب لكب ةلحز
ديلوتلا ةردق نم اهسفن عيزوتلا ةكبش ةيذغتب ةلحز ءابرهك ةكرش تّلوت ،لمعلا
 .طاواغيم06 ةغلابلاو اهب ةصاخلا

ةبسنلابف .ةلماكتم ٍةروتاف ىلع نولصحي نوكلهتسملا ناك ،هّلقأ ةيادبلا يف
ةرساخلا موسرلا ةلحز ءابرهك ةكرش تضرف ،نانبل ءابرهك ةكرش نم ةّنمؤملا ءابرهكلل
نم تنّكمت دقف ،اهسفنب اهجتنت يتلا ءابرهكلل ةبسنلاب نكلو .نانبل ءابرهك ةكرشل

كلذ اهل حمسو .ماعٍ لكشب حابرألا قيقحتب اهل حمس ام ،ريثكب ىلعأ موسر ضرف
ةديجلا نيكلهتسملا ةمدخو ةلاّعفلا ةيابجلاو ةرتوفلاو ةنايصلا يف رامثتسالاب
هنع جتن ام ،)يبعشلا معدلا بسكل ةينيدلاو ةيعمتجملا ةطشنألا يف كلذكو(
ضعب نأ امك ،ًايلاثم ةلحز ءابرهك ةكرش جذومن ّدعي الو اذه .ةمادتسم ةرمثمٌ ةرئاد
جذومنلل يسيئرلا أدبملاّ نأ ريغ ،31دالبلا يقاب ةحلصم عم قفاوتت ال هرصانع
قفارملا ىلع ةقاطلل ةيرذجلا ةيزكرماللا قيبطتب هحامس لالخ نمً اميلس ىقبي
،ةهج نم نيدّوزملا زفاوح نيب قيفوتلاو ،ةيفارتحاٍ ةمدخ ريفوتب ةيقطانملا ةصاخلا
نأش هنأش ،ةلحز ءابرهك ةكرش جذومن نكل .ىرخأٍ ةهج نم نيكلهتسملا تاجايتحاو

يفف .توزاملا ىلع هدامتعا يهو الأ :فعض ةطقنب مسّتي ،نانبل ءابرهك ةكرش

31
ةكرش تناك ،لاثملا ليبس ىلع
لصحت8102 ماعلا ىتح ةلحز ءابرهك
نانبل ءابرهك ةكرش نم ءابرهكلا ىلع
،ىرخألا تازايتمالا نم صخرأ ٍرعسب
باسح ىلعٍ حبر قيقحتب اهل حمس ام

،نيرخآو دمحأ عجار( نانبل ءابرهك ةكرش
.)ليصافتلا نم ديزملل ،0202
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نينقت ىلإ ىتح ةلحز ءابرهك ةكرش تّرطضا ،توزاملا نع معدلا ضيفختّ لظ
ةحيحصلا زفاوحلا نيمأت ىلع لاّعفٍ ءابرهك ماظن ءاسرإ رصتقي ال ،هيلعو .ةقاطلا
.ديروتلا ةفلك ضفخ ىلع اًضيأ لمعلا يغبني لب ،بسحو

سمشلا نم ةدافتسالا
زاغلا ىلع اًضيأ كلذ بحسنيو .نمثلا يظهاب ليقثلا دوقولا تيزو توزاملا ربتعُي
.فرصلا رعس ّريغتب طبتري ال ًايناجم سمشلا رون ىقبيو .هداريتساّ مت لاحب
ةيسمشلا ةقاطلا ديلوت ةفلك غلبت .ةيسمشلا ةقاطلل اًعئار اًردصم نانبل كلتميو
ريثكبّ لقت يلاتلاب يهو - ةعاسلا يف طاووليك/ًايكريمأ ًاتنس7.5 يلاوح نانبل يف
ةقاطلل ًةطحمّ نأ اًرخؤم )1202( شتولوكمو بويأ رّدقو .توزاملا ةفلك نع
ىلع رّفوت دق ةلحز ءابرهك ةكرش اهمدختست يتلا ةطحملل لثامم مجحب ةيسمشلا
ةلودلا نم ةلمتحملا تارخدملا ربتعُت اميف ،اًيونس رالود نييالم01 نم رثكأ قفرملا
ةيسمشلا ةقاطلا دامتعا يف ًامدق نانبلِ ضمي مل اذامل ،يلاتلابو.ةلئاهّ لكك
ةباجإلا نمٌ ءزج نمكي ؟هب صاخلا ةقاطلا ماظن يف ةددجتملا رداصملا نم اهريغو
ءابرهك ةكرش ىتح وأ ،ةلحز ءابرهك ةكرش ىلع بعصي هنأ يف لاؤسلا اذه ىلع
قاطن ىلع ةددجتملا ةقاطلا تاطحم يرّوطم عم دمألا ةليوط دوقع ماربإ ،نانبل
01 نيب اهتّدم حوارتت ةقاطلا ءارش تايقافتا نيروطملا عيمج طرتشيس ذإ ،قفارملا
هذه ريوطتل يرورضلا لاملا سأر نم ةلئاط غلابم رامثتسا اودارأ ام اذإ ًاماع02و
ّدعُت ال اميف ،نيماع ةّدمل ّرمتسي صاخلا ةلحز ءابرهك ةكرش دقع نكل .تاطحملا

.اًقوثوم اًدّهعتم نانبل ءابرهك ةسسؤم
.اًضيأٍ ةيسايس بابسأ ىلإ راطإلا اذه يف مدقتلا زارحإ يف لشفلا دوعي دقو

عيزوت ماظن ىلع اهترطيس لالخ نم ةلئاط ًاحابرأ ًايسايس ةطبترملا تاكرشلا ققحت
نوكت دق ،كلذك .اهحلاصم ةددجتملا ةقاطلا رداصم راشتنا مدخي ال كلذل .دوقولا
ةقفاوملا يف ريخأتلل ًاببس ةنيعم ةيسايس بازحأل ليخادملا نيمأت يف ةبغرلا
.قفارملا قاطن ىلع ةددجتملا ةقاطلا ىلع لمعت ةديدج تاطحم صيخارت ىلع
بّنجتل ريبادت ةعبرأ ذاختا ةموكحلا ىلع ّنيعتي هّنأ )1202( شتولوكمو بويأ ربتعي
،تّتشتلاو ةيدرفلاب مسّتا يذلاو ،ةيسمشلا ةقاطلا دامتعا يف ينميلا جذومنلا
:نانبل يف ءابرهكلا ماظن يف ةددجتملا ةقاطلا رداصم جمد نامضو

رداصم ريوطتل ينوناقلا ساسألا ريفوتل- ةددجتملا ةقاطلا عيزوت نوناق دامتعا
؛ةددجتملا ةقاطلا

ليهست نأشب ةّداج اهنأ ةموكحلا رهظتل - ةددجتملا ةقاطلا ديلوت صيخارت حنم
؛عساوٍ قاطن ىلع ةددجتملا ةقاطلا رداصم ريوطت
ءارجإب حامسلل - دمألا ةليوط دوقعب ةيقطانمو ةصاخ تازايتما ءوشن ليهست
؛’شماهلا ىلع‘ٍ حالصإ
نم ،لاثملا ليبس ىلع - دالبلا ءاحنأ عيمج يف ةبسانملا موسرلا ميظنت نامضو
.)1202 ،ريغصلاو تالمهمو دمحأ( ءابرهكلل ةّلقتسم ةمظان ةئيه ليكشت لالخ

n

n

n

n



ةماع ةسايس صخلم10

ةصالخلا
يف ماعلا ءابرهكلا ماظن راهنا دقلف .نانبلل اًريذحت نميلا ةبرجت لّكشت نأ بجي
ينميلا بعشلا هنم ىناع يذلا سؤبلا ةمقافم يف كلذ مهاس دقو ،نميلا
نم لك حافك رهظُي .ةيضاملا تسلا تاونسلا ىدم ىلع نامتكلاّ يط ىقب يذلاو
ةبوعص ىدم ءابرهكلا عاطق ءايحإ ةداعإل ًايلود اهب فرتعملا ةموكحلاو نييثوحلا
ماظن يف ةيرذج ٍتاحالصإ ءارجإ يف نانبل لشف اذإو .هرايهنا دنع ماظنلا ءانب ةداعإ
ةيلاحلا تادادمإلا نم لعجيس ام ،لماكلاب راهني فوسف ،هب صاخلا ماعلا ءابرهكلا
.ةقاطلل ديحولا ردصملا ،تادلوملا تاباصعل ةفلكلا ةظهابلاو ةيراكتحالاو ةّتتشملا

تاحالصإلاءارجإو عقاولاب رارقإلا ةديدجلا ةموكحلا ىلعو .لضفأٌ ليدب ةّمث ،نكلو
ةموكحلا تعاطتسا ام اذإف .عاطقلا اذه يف اهراظتنا لاط يتلا ةيرورضلاو ةيدجلا
عمتجملا نوكي دق ،ةمألا ةحلصم هيف امل ًابناج ةيفئاطلاو ةيسايسلا حلاصملا عضو
رثكأٍ لبقتسم ىلإ لاقتنالا ليهستل دراوملاب نانبل ديوزتل ٍدادعتسا ىلع يلودلا
ةمكاحلا بخنلا حلاصم ،لازي الو ،ناك مدقتلا مامأ زربألا قئاعلا نإ .ةقاطلل ةمادتسا
،هيلعو .ًابيرقت فارطألا نم ٍيأ ةحلصم يفّ بصي ال ماتلا رايهنالاّ نأ ّالإ .ةيسيئرلا
نزاوتلا نم لاقتنالل ةمكاحلا ةقبطلا ىوتسم ىلع ديدج قفاوت ىلإ ةجاحلا زربت
متي مل لاح يف ثدحيس ام ةفرعم اندرأ ام اذإو .لضفأٍ نزاوت ىلإ يلاحلا يثراكلا
 .نميلا نمٍ صخش ّيأ ىلإ ثّدحتلا ةطاسبب اننكميف ،ديدجٍ جهن ىلإ لّصوتلا
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عجارملا

ءابرهكلل ةلقتسملا ةمظنملا ةهجلا‘ .)1202(ريغصلا.جو،تالمهم.مو ،دمحأ.ع
-’يسايسلا داصتقالا خف‘ بنجت :نانبل يف

.تاساردلل ينانبللا زكرملا

لاعفلا ريغ داسفلا نم‘ .)0202( بويأ.مو ،يرصملا .مو ،شتولوكم .نو ،دمحأ .ع
-’نانبل يف ءابرهكلا عاطق يف حالصإلا تاسايس :لاعفلا داسفلا ىلإ

ةيقرشلا تاساردلا ةسردم ،030 داسفلا ةحفاكم ةلدأ لمع ةقرو
.ندنل ةعماج يف ةيقيرفإلاو

ءابرهكلا عاطق ةداعتسا‘.)1202(هيراسأ.جو ،بعص .مو ،شتولوكم .نو ،يدمحملا .ع
:ندنل .ةلودلا ةشاشه-’نميلا يف
.يلودلا ومنلا زكرم

ةيسايسلاو ةيداصتقالا لماوعلا‘ .)1202وينوي/ناريزح( شولوكم.نو،بويأ.م
- ’نانبل يف ءابرهكلا تازايتما يف ةددجتملا ةقاطلا رداصم جمدل

ةيقيرفإلاو ةيقرشلا تاساردلا ةسردم ،61 مقر داسفلا ةحفاكم ةلدأ لمع ةقرو
.ندنل ةعماج يف

ءاعنص يف عيزوتلا ريوطت ةطخ صوصخب ةيفاضإ تامدخ‘ .)0102(رنتشيف
 -’ندع حسم ريرقت :ةديدحلاو ندعو

-’نميلا يف ةقاطلا عاطقل ذيفنتلل ةلباق قيرط ةطراخ عضو‘.)0102(يزنيكام

‘Lebanon’s Independent Electricity

.Regulator: Avoiding the ‘political economy trap’

‘From

dysfunctional to functional corruption: The politics of reform in Lebanon’s 

.electricity sector’ 

‘The economics 

and politics of integrating renewables into electricity concessions in Lebanon’.

Additional Services regarding Distribution 

Development Plan for Sana’a, Aden, and Hodeidah: Survey Report for Aden. 

Creating an executable roadmap for the power sector in Yemen.

.Restoring the Electricity Sector in Yemen

ةماعلا ةسايسلا صخلم لوح
وه ةماعلا ةسايسلا صخلم
لكشب ردصت ةريصق ةروشنم
ينانبللا زكرملا نع مظتنم
عيضاوم للحت تاساردلل

ةيعامتجاو ةيداصتقاو ةيسايس
يف تايصوت مدقتو ةيساسأ
ةحيرشل ةماعلا تاسايسلا
رارقلا عانص نم ةعساو
.ماع هجوب روهمجلاو

تاساردلل ينانبللا زكرملا لوح
ينانبللا زكرملا سسأت
وه .9891 ماع يف تاساردلل

،توريب يف هرقم ثاحبألل زكرم
ةدياحمو ةلقتسم هترادإ

ةرصانمو جاتنإ هتمهم ً،ايسايس
ىلإ ىعست يتلا تاسايسلا
يف ديشرلا مكحلا نيسحت
،ةيزكرماللا لثم تالاجم
ةيلاملاو ،ةيداصتقالا ةيمنتلاو
.زاغلاو طفنلاو ةماعلا

انب لاصتإلل
تاساردلل ينانبللا زكرملا
رشاعلا قباطلا ،تاداسلا جرب

نويل عراش ،55-512 .ب.ص
نانبل ،توريب سأر

+ 1039971169 :ت
+ 2039971169 :ف

info@lcps-lebanon.org
www.lcps-lebanon.org

LCPS


