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(، حتو  بود   9131-9191لم تكد تفصل بين الحربين سوى  شرورين شاًوا   
ا إًتحن  الدىل تعي التجارب التي إ ًن تعوار  شتراها العالقا  التجارية الدىلية، ًى

فكيوور هتًاًهووا بًىاصوولة الحوورب العالًيووة النانيووة، شوون التىشيووىبو ىلووم يصوورل الوودىل إ
نهوووا العوووالم بهوووا  ووودا  إن يصووو دم فوووي الًرووواكل التوووي أ ًفووور ًووون   سوووتتباب السووولم، ًى

 ًراكل التجار  الدىليةو
ل تلك الفتور  ستقرار السياسي خالنتفاء  سباب اإلشل   نه بصرل النظر شن إ

شتوور  سووبيل التعوواىن الًنًوور فووي هووها الًيوودان، هووى ًوون التوواريال، يالحووظ إن  هووم ًووا إ
يجووواد سوووه شلووو  إنف دىن العًووول فوووي الىقووو  ًووون ًحاىلوووة حووول ًرووواكل التجوووار  الخارجيوووة

روووكلة قتصوووادية اأًوووة لًرووواكل السياسوووة اإلحلوووىل ًال  خووور ، ًنووول ًروووكلة الب الوووة، ًى
روووكلة التنًيوووة  روووكلة التسوووىيو للسووول  ىالًوووىاد اأالتضوووخم، ًى ىليوووة، للووودىل الًتخلفوووة، ًى

راكل العالقا  النقد فتقر اليه الًجتً  الدىلي حتو  ية ىالًالية الدىليةو ناهيك شًا إًى
ال  تفاقيووة للتعاًوول فووي ًيوودان الًعوواًالعالًيووة النانيووة ًوون ىجووىد قىاشوود إحوورب انتهوواء ال

التوي تعًول بصوفة ى الًنظًوا  العالًيوة الًالية ىالتجارية الدىلية،  ى قيوام الًسسسوا   
خفواو الكنيور ًوا  د  إلو  إًالتعاىن الدىلي فوي هوها السوبيل،  سبابدا ًة شل  تىفير  

 ًجال، ًا بين الحربين العالًيتينوًن الجهىد التي بهل  في هها ال
تجوارب الًاضووي، قاًوو  الخ وو  التووي  ريوود  ىفوي ضووىء العبوور  الًستخصوولة ًوون

ة فوي شوالم ًوا بعود الحورب سباب التعاىن الدىلي بًيودان التجوار  الدىليوبىضعها تىفير  
حتراًهووا فوي ًباروور  العالقووا  شلو   سوواب تبنوي قىاشوود إتفاقيوة للسوولىك، تتعهوود الودىل ب 

  الًتخصصووة التووي تعًووول شلوو  تهي وووة يجوواد الًنظًووواىالتجاريووة فيًوووا بينهووا، ىا  يووة الًال
حتووورام قىاشووود التعاًوول الًتفوووو شلووو  إ لتزاًهوووا، ىفوووو ًبووود  ان  سووباب التعووواىن الووودىلي، ىا 

التعاىن الدىلي فوي أ يتجز  ًن  ًيدان التجار  الدىلية، يركل جزءا  التعاىن الدىلي في 
وووا، هلووك التعووواىن الوووه  تقووو  ًسوووس قتصوووادية العالحوول الًرووواكل اإل قيقوووه لية تحى ًيوووة شًًى

لًتحووود ، التوووي ترووورل شلووو  الًجلوووب اإلقتصووواد  ًوووم اشلووو  شووواتو الجًعيوووة العاًوووة لأ
 يضاوىاإلجتًاشي  

 ووورال للتجوووار  ىكوووان ًووون ال بيعوووي  ن يسوووي ر هووودل إنرووواء نظوووام ًتعووودد اأ
خ وو   اضووعيلوو  ى ش  وورال التبووادلز فووي الًعاًلووة بووين  الدىليووة، يل وو  بًىجبووه التًييوو



 ج

 

تفوواو ة قىاشوود العًوول التووي يووراد الىصووىل إليهووا، شوون  ريووو إالتعوواىن الوودىلي فووي صوويا 
 لتزام بها في ًبارر  العالقا  التجارية الدىليةويحتم اإلدىلي، 

ووون هنوووا كوووان إ ياب السوووول  نسووود التجاريوووة ىالًاليوووة التووووي تعتووور  إل وووواء القيوووى ًى
نيووو الدىليووة التووي د شيوو  للًىا سوواباأجووزءا العووالم، الهوودل ىالًوودفىشا  بووين ًختلوول  

ية العًوول شلوو  تحريوور ليهووا، فووي شووالم ًووا بعوود الحوورب ىقسووم ًسووسىلالوودىل لضنضووًام إ
قيوووىد بوووين ًنظًتوووين شوووالًيتين، اأىلووو  صوووندىو قتصوووادية الدىليوووة ًووون الالًعووواًال  اإل

النقوود الوودىلي، الووه  إنصوورل نرووا ه اأسوواب إلوو  الًسووا ل النقديووة العالًيووة، ى سووند  
ًوووا الًفرىضوووة شلووو  الصووورل ىالًووودفىشا و  ل ووواء القيوووىد يوووه ًسوووسىلية العًووول شلووو  إلإ

ختصووا  بًوا  ش يو  ًون إليهوا، هود إالتوي ش  النانيوة، فكانو  ًنظًوة التجوار  العالًيوة، 
بًهًووة تحريوور  ىلي، ىالسياسووا  التجاريووة الدىليووةىاسوو  الن وواو فووي ًيوودان التبووادل الوود
 نسياب السل  بين ًختلل البلدانوشل  إ ةالتجار  الدىلية ًن القيىد الًفرىض

الووه  تهيووص  لصووندىو النقوود الوودىلي  سووباب الىجووىد سوونة نووه فووي الىقوو   يوور إ
نصووورال تجوووار  العالًيوووة نفوووب الًصوووير، حيووو   د  إ  لًنظًوووة الم، ىلوووم يقوووي9191

تفاقيوووة الخاصووة بهوووا  ًينووواو حوود  اأًريكيوووة شووون التصووديو شلووو  اإلر بووة الىأيوووا  الًت
 خر  شن التصديو شليهاوشدىل الدىل اأ  هافانا(، ال

شووداد ىالتحضووير، ًووة التجووار  العالًيووة فووي ًرحلووة اإلتفاقيووة ًنظىبينًووا كانوو  إ
، يهودل 9191بريول شوام لدىل الو  شقود ًوستًر فوي جنيول، فوي  سع  ًجًىشة ًن ا

تفاقيوووة ركيوووة فيًووا بينهووا، تًخوو  شنوووه إتفوواو   لووو شليووه اإلالوو  تخفووي  الرسووىم الكً
 The General Agreement on Trariffs andىالتجووار    لتعرفووةلالعاًووة 

Trade )  اى ًووووا يعووووورلGATTا  ة لتنظووووويم العالقووووو( التوووووي  صوووووبح  اأدا  الر يسووووو
دىلووووة فووووي يىنيووووى شووووام  71ليهووووا، التووووي ىصوووول شووووددها التجاريووووة بووووين الوووودىل الًنتًيووووة إ

 و9177
ًحووول  سووت اش   ن تحووول(، إGATTتفاقيوووة  شلوو  انوووه يجووب  ن أ يفهوووم إن إ

إلو  نتًا هوا ظا فها، فهي ىبصورل النظور شون شودم إداء ى ًنظًة التجار  العالًية في  
الوه  ًكانوا  الت بيوو ًوم الًتحود ، لويب لوديها إتابعوة لأسر  الًنظًا  اأقتصادية ال 



 د

 

ختصوووا  الىاسووو  الًتعووودد الجىانوووب الوووه  يكفلوووه ًينووواو يًكنهوووا بالًقارنوووة ًووو  هلوووك اأ
 عالًيةوهافانا لًنظًة التجار  ال

( فووي تحقيووو ًووا تهوودل GATTتفاقيووة  ىلوويب  بلوو  فووي الدألووة شلوو  قصووىر إ
الدىليووة، ًووا بهلتووه هووه  ليووه البلوودان الناًيووة ًوون تعوواىن دىلووي فعووال فووي ًيوودان التجووار  إ

لتنًيووة اأقتصووادية، البلوودان ًوون جهووىد ًتىاصوولة لعقوود ًووستًر شووالًي للتجووار  الدىليووة ىا
تخاه التىصويا  ًوا يجابوه البلودان الناًيوة ىل بالدراسة ىا  ليتنا ًم الًتحد تح  رشاية اأ
جنيل فوي يىنيوى قد هها الًستًر في شقتصادية، ىقد جًي  الًيادين اإلًن شقبا  في 

ًووم الًتحوود ، يضووم ىلووي دا ووم توواب  للجًعيووة العاًووة لأ، ىتفوورع شنووه جهوواز د9179شووام 
كنور، نوال  سونىا  شلو  اأ كولهها الجهاز ًستًرا للتجار  ىالتنًية ينعقد بصفة دىريوة 

ة ىخًسوين شضوىا، ًجلب التجار  ىالتنًية، ىيتالل ًن خًسويتًنل في  ىجهاز تنفيه 
ًانووة دا ًووة ًتفر ووة، تضوو  خوودًاتها فووي ًتنوواىل الًجلووب ىاللجووان الًنبنقووة فضووال شوون  

 شنهو
وورىرا بالتىجهووا   ىنتيجووة للجووىأ  التفاىضووية الًسووتًر  ىالعديوود ، بووين الوودىل ًى

نروووواء ًنظًووووة التجووووار  ي العالقووووا  اإلقتصووووادية الدىليووووة الًترووووابكة،  شلوووون إديوووود  فووووالج
( فوي GATTحول ًحول  ت، ل9119نيسوان شوام  91العالًية فوي ًوستًر ًوراكف، فوي 

ىسووو  توووىلي إدار  النظوووام اإلقتصووواد  العوووالًي، بصوووىر   كنووور روووًىلية، ىفوووي ًجووواأ   
 للتجار  العالًيةو

كنظووووووام تجووووووار  دىلووووووي جديوووووود، ًتعوووووودد نبنوووووواو ًنظًووووووة التجووووووار  العالًيووووووة، إن إ
ووواأ ووورال، إ علًى ا ، سوووت اع  ن يسوووتىشب ًت يووورا  العصووور الحووودي  ًووون ًعرفوووة ًى

ا ترتب شليه ًن آ رية الدىليوة، بًوا فيهوا نار شل  السياسا  التجاىت ىر تكنىلىجي، ًى
دراج ًجوواأ  جديوود  فووي الًبووادأ  شًليووا  اإلسووتنًار  د  إلوو  ظهووىر الحاجووة إلوو  إ

سووووب  وووورال، تضوووو   اقيووووة دىليووووة ًتعوووودد  اأتفلدىليووووة، كالخوووودًا ، ضووووًن إريووووة االتجا
اريوووة الخدًيوووة الدىليوووة شووون  ريوووو اإلتفووواو بتخفيووول  ى الًبوووادأ  التج ريووورىركوووا ز، تح

نرووو   اأتفاقيوووة ًليوووة التبوووادل الخووودًي بوووين الووودىل فصل ووواء القيوووىد التوووي تحوووىل دىن شإ
 و9119ىر ىرا  شام لة اأًنبنقة شن جى (، GATSالعاًة للتجار  في الخدًا   



 ه

 

تفافيوووووة بوووووين الق اشوووووا  الخدًيوووووة التوووووي   توووووه إىكووووان الق ووووواع السوووووياحي ًووووون 
 GATSقتصوووووادية التوووووي يًكووووون (، التوووووي ر   فيوووووه الووووودىل الناًيوووووة،  حووووود اأنرووووو ة اإل

تقوديم ية فيوه، دفو  بعضوها إلو  الًسوارشة فوي التعىيل شليه، لًا تًتلكه ًون ًيوزا  نسوب
هووها الق وواع، ىفووتا بوواب اإلسووتنًار اأجنبووي الًباروور فيووه، بتحريوور  التزاًووا  ىتعهوودا 

 قتصادية التي تعيرها، ىىاق  ق اع السياحة فيهاوًتناسية حجم التناقضا  اإل
ًون خوالل التىجوه فوي سياسوته اإلقتصوادية، ىل حد الدىل الناًيوة، يحواىالعراو  

ا  تفاقيووإ ًًووا جوواء  بووه سووتفاد نحووى إقتصوواد السووىو، الووه  إنعكسوو  فووي قراراتووه، اإل
ر  الخووودًا ، شووون  ريوووو تقوووديم جووودىل خ  فوووي تجووواًنظًوووة التجوووار  العالًيوووة، ىبووواأ

وووا  شووور  يعتقووود   كىنوووهللتزاًوووا  تحرريوووة خاصوووة بق ووواع السوووياحة، إ نوووه يًتلوووك ًقًى
ًنافسووة العالًيووة فووي هووها دخووىل سووىو ال يسووت ل الكنيوور ًنهووا، ًًووا يسهلووه سووياحية، لووم

فعليوووة، يراهوووا توووصتي ًووون خوووالل فوووتا  بوووىاب  ًكانيوووة تنًىيوووةالق ووواع، إها ًوووا  تيحووو  لوووه إ
قتصواد ا  فوي تنًيوة إًوسنر  ا  يجعول ًون هوها الق واع دىر لجنبي الًبارر فيه، اإلستنًار اأ

 البلد ضًن تىجها  الدىلة في تنىي  ًصادر الدخلو
 

 أهمية الدراسة
 الحاجوووة الفعليوووة لت وووىير الق ووواع السوووياحي فوووي توووصتي  هًيوووة الدراسوووة هوووه  ًووون
نضووووًام إلوووو  ة فووووي السووووىو السووووياحية الدىليووووة ىاإلالعووووراو للوووودخىل فيووووه ضووووًن الًنافسوووو

تفاقية العاًة للتجار  في الخدًا  لتساهم في ت ىير  بروكل  كبور تًكنوه ًون تحقيوو اإل
تنًيوة شتًواد شليهوا فوي التوي يًكون اإل الًسنر  العىا د الًالية التي تجعله ًن الق اشا 

ي العراقياإل  وقتصاد القًى
 



 و

 

 مشكلة الدراسة
تكًوون ًرووكلة الدراسووة فووي  ن العووراو ىضووًن تىجهاتووه لأنضووًام إلوو          

تفاقياتهووووا قوووودم جوووودىل إلتزاًووووا  ىتعهوووودا  تحرريووووة للوووو دخىل ًنظًووووة التجووووار  العالًيووووة ىا 
ن هووه   ،فووي الخوودًا  لتحريوور خوودًا  الق وواع السووياحي  باأتفاقيووة العاًووة للتجووار   ىا 

ًكانووا  ًع يووا  الىاقوو  الفعلووي الًتوورد  إل تقووديًها بنوواء  شلوو لتزاًووا  التحرريووة تووم اإل
ىهلك يعني  ن هها الق اع ليب بالًكانة ىالىض  اله  يًكن الودخىل بوه  ،هها الق اع

هووا حوودى  ليار اأجنبووي الًباروور فيووه ىيترتووب شفووي إتفاقيووة دىليووة تفووتا  بووىاب اأسووتنً
 وًنافسة حاد  أيًكن ضًان نتا جها

 
 فرضية الدراسة

لتحريوور خوودًا  الق وواع السووياحي  (GATS)ان إنضووًام العووراو إلوو  إتفاقيووة 
إحدا  تنًية راًلة فوي الق اشوا  ىاأنرو ة الفرشيوة لوه ليسوت ي  ًون  ىأ  فيه تت لب 

الًنافسوة التوي سيفرضوها  خاللها الىصىل إال  الًيز  التنافسية التي تًكنه ًن ًىاجهة
 والسياحية اأجنبية ن ًن ًىرد  الخدًا  ىالرركا ى الًستنًر 
 

 هدف الدراسة
تهدل هه  الدراسة إل  بناء رسية ًستقبلية لحالة الق اع السياحي العراقي فوي 

ووواهي  (GATS)إ وووار تقديًوووه جووودىل األتزاًوووا  التحرريوووة لأنضوووًام إلووو  إتفاقيوووة  ًى
ا  الً لىبووة ل نضووًام اأهوودال الًرجووى  تهي ووة هووها الق وواع لتحقووو شًليووة اإلالًسووتلًز

 وًنها
 
 سلوب التحليل  إ

التوي يول الىصوفي ىاأسوتنبا ي للنتوا    إسلىب التحل شتًد الباح  في دراستهإ
ًاهيووووة القيووووىد ىاألتزاًووووا  التووووي نبتهووووا العووووراو فووووي جوووودىل إلتزاًاتووووه ىبعوووو  إشتًوووود  

 اإلحصاءا  الرسًية الًتاحة شن ىاق  الق اع السياحي فيهو
 



 ز

 

 الحدود المكانية والزمانية للدراسة
ووواني لهوووا فيًتووود ًووون سووونة يًنووول ا لعوووراو البعووود الًكووواني للدراسوووة،  ًوووا البعووود الًز

نيوووا ًحوووددا للدراسوووة هوووى 9111ل ايوووة  9191 ، ى ن سوووبب اشتًووواد هوووه  الًووود  ن اقوووا ًز
فوي  ،الت يرا  التي رهدها إقتصاد العوراو بروكل شوام ىالق واع السوياحي بروكل خوا 

ًون ناحيوة  التىجهوا   9113الت وىرا  التوي حصول  بعود شوام  خ ىباأ ،تلك الًد 
اأقتصووادية الجديوود  التووي تتبناهووا الدىلووة ضووًن فلسووفة السووىو الحوور ىاأنفتووا  التجووار  

حاىلوووووة إلووووو  ًنظًوووووة التجوووووار  العالًيوووووة  نضوووووًامتنىيووووو  هيكلوووووة اأقتصووووواد ىشًليوووووة اإل ًى
 تفاقا  الًنبنقة شنهاوىاإل

 
 هيكلية الدراسة

 ا  فصوول اأىل ًنهووا بعضووترووكل  هيكليووة الدراسووة ًوون خًسووة فصووىل تنوواىل ال 
ًووون خوووالل نالنوووة ًباحووو  سياسوووة التجاريوووة الدىليوووة ىت ىرهوووا ًووون الًفووواهيم النظريوووة لل

إخووت  اأىل ًنهووا باسووتعرا  ًفهووىم التجووار  الدىليووة ى  نووىاع السياسووا  التووي تتبناهووا 
 ًا الًبح  الناني فقود ،الدىل ىالقاشد  الفلسفية لكل ًن سياستي تحرير ىتقييد التجار  

ىل  ىل ت بيووووو فعلووووي لسياسووووة تحريوووور التجووووار  ًوووون خووووالل إتفاقيووووة دىليووووة ًتعوووودد  تنووووا
تفاقيووة ًوون ل  ىالت ووىرا  التووي رووهدتها هووه  اإللتحريوور تجووار  السوو (GATT)اأ وورال 

ًووا  في حوين تنواىل الًبحوو  النالو ،خوالل جوىأ  الًفاىضووا  ىالًوستًرا  الىزاريوة لهووا
ىصوووىأ  إلنبنووواو نظوووام تجوووار   (GATT)نوووت  شووون ت وووىر جوووىأ  ًفاىضوووا  إتفاقيوووة 

تحوووورر  جديوووود  تًنوووول بووووصشالن ًووووراكف ىالقاضووووي بتصسوووويب ًنظًووووة التجووووار  العالًيووووة 
(WTO) دخال ًجاأ  جديد  في حيز التجار  الدىلية كًجال تجار  الخدًا و  ىا 

خاصوووووة تفاقيوووووة التحرريوووووة الالنووووواني فتنووووواىل ق ووووواع الخووووودًا  ىاإل  ًوووووا الفصووووول
ىهووووي إتفاقيووووة التجووووار  فووووي   (WTO)لًنبنقووووة شوووون ابالًتوووواجر  فووووي ًجووووال الخوووودًا  

ًن خالل نالنوة ًباحو  قودم اأىل ًنهوا إستعراضوا ًفاهيًيوا  لًوا  (GATS)الخدًا  
تعنيه الخدًة ىنًاهج تصونيفها ىكيفيوة ىخصوا   اأتجوار فيهوا ىكوهلك ًسرورا  تزايود 

ًاهيوة  يىضا الًبح  النوانفي حين ،ضًن الًبادأ  التجارية الدىليةتحقيقها  هًية 
وا هوي  هوم بنىدهوا ىقىاشود العًول بهوا ى هودافها اإل تفاقية العاًة للتجوار  فوي الخودًا  ًى



 ح

 

 ًوا  ، دخلتها ضًن الًبادأ  التجاريوة الدىليوة ق اشا  الخدًا  التي ت  يها ى ى هم 
واهي ًزايوا  الًبح  النالو  فقود شور    هوم القيوىد الًفرىضوة شلو  تجوار  الخودًا  ًى

 تحريرهاو
خووودًا  السوووياحة ىالسوووفر فوووي إ وووار عووور  الفصووول النالووو  ق ووواع فوووي حوووين ي

ة الًهًووة التووي شتبووار   حوود الق اشووا  الخدًيوو قيووة العاًووة للتجووار  فووي الخوودًا  بتفااإل
ىل ًنوووه فكووور  يعووور  الًبحووو  اأ ،ًووون خوووالل نالنوووة ًباحووو   يضووواتفاقيوووة ت  يهوووا اإل

ي أ  بلد كعجز  شن  هًية ق اع السياحة في اإلًى  اًل ىسوبب ًهوم فوي قتصاد القًى
ووون نوووم يىضوووا الًبحووو   ،تفاقيوووةالق اشوووا  الخدًيوووة التوووي ت  يهوووا اإل ن يكوووىن  حووود  ًى

النووواني ًنوووه ًىقووو  ق ووواع السوووياحة ىالسوووفر فوووي إتفاقيوووة التجوووار  فوووي الخووودًا  ىكيفيوووة 
وووا هوووي  هوووم التصووونيفا  التوووي حوووددتها لأنرووو ة ىالق اشوووا  الفرشيوووة  تعاًلهوووا ًعوووه ًى

ًبحوو  النالوو  بعوور  ىتحليوول  هووم القيووىد ىالعقبووا  التووي بينًووا إخووت  ال ،الًكىنووة لووه
ًكوون  ن يتفاقيووة التووي هووا اإليلإالتووي  رووار  شلوو  التجووار  بخوودًا  هووها الق وواع  تفوور 

تفرضها الدىل ىتقدًها ك لتزاًا  ىكهلك العقبا  ىالقيىد التي تقل  ًوام تنًيوة الق واع 
 السياحي ىتحد ًن شًلية الًنافسة التجارية فيهو

لتزاًوووا  قارنوووة بعوو  ًووون النًووواهج للقيوووىد ىاإلالفصووول الرابووو  تحليووول ًى ىيتنوواىل
التي تم فرضوها شلو  الق واع السوياحي لًجًىشوة ًختلفوة ًون الودىل الناًيوة نبتو  هوه  

ضوووًن  (GATS)تفاقيوووة تهوووا التحرريوووة التوووي قووودًتها إلووو  اإلالقيوووىد فوووي جوووداىل إلتزاًا
 ونضًام إل  ًنظًة التجار  العالًيةشًلية اإل

ي الفصوول الخوواًب ليقوودم ًحاىلووة لىضوو  رسيووة ًسووتقبلية للق وواع السووياحي ىيووصت
في العراو في إ ار التىجها  الًستقبلية  باأنضًام إلو  اأتفاقيوة العاًوة للتجوار  فوي 
ووا  العووور   وون خووالل نالنووة ًباحوو  شوور  اأىل ًنهووا فكوور  شوون ًقًى الخوودًا   ًى

ىركووووز  ،ني ًنهووووا برووووكل شووووامالتووووي يعووووا ًعىقووووا ال السووووياحي فووووي العووووراو ىىاقعووووه ى هووووم
الًبحوووو  النوووواني ًنووووه شلوووو  شوووور  ىتحليوووول جوووودىل إلتزاًووووا  العووووراو الخووووا  بق وووواع 

نضوًام إلو  إتفاقيوة الوه  توم تقديًوه أ ورا  اإلياحة ىخدًا  السفر الًرتب ة بها الس
(GATS)  ة اإل  ،تفاقوا  الخاصوة باأنضوًام إلو  ًنظًوة التجوار  العالًيوةضًن حًز
ووون نوووم ًفووواهيم الًسوووتقبل ى بعووواد   ىالدراسوووا   النالووو  ليعووور  بعووو الًبحووو   جووواء ًى
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وووون نووووم الوووودخىل فيًووووا  رحتووووه خ ووووة التنًيووووة الى نيووووة العراقيووووة  الًسووووتقبلية ى سوووواليبها ًى
ىرسيتهووووا الًسووووتقبلية بخصووووى  الق وووواع السووووياحي العراقووووي  9199- 9191لأشووووىام 

شون ًوا يىهين ة  ور  ًروهدين لسوينار ًحاىلو ًون نوم  ى  ،ىشًلية إحودا  تنًيوة رواًلة فيوه
ن القادم ًن سنىا  العقد القادم  وسيسىل إليه حال هها الق اع للًز

 
 


