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َةاًـالكاث الاكذعاذًة اصلذزاساث يف   ًو

 *ظازق محو

َة ماذت رممة و اًـالثـخرب  ة يفكاث الاكذعاذًة اصلًو املوضوغ  ب مهَةس ًاثزت حلي اًـَوم اًس َاس َة. و  حًِو

ا ؿىل الاكذعاذايث اًوظيَة واحملََة. امؽ  ام اماَُة اًـالكاث الاكذعاذًة ملوميىن ال  هدضاز اًـوملة وثب زرُي

َ ف ًِا، واًلول تة اصلًو ؾن تـضِا  صعة ختخَفب  هظي ؾحازت ؾن ثفاؿالث و هنا يف ال  ب  ؿرب ثلسمي ثـًص

َة راث اًًضاظ اًـاجص ٌَحسوذ اًوظيَب  اًحـغ وثمت تني اصلول  ة. و اًخجمـاث الاكذعاذًة واًرشاكث اصلًو

َة اًخاتـة ًل  ضعة امليؼٌلث الاو ب  وثسذي مضن ُشا اذللي املـصيف  خحست، وامليؼٌلث امل  دمكذعاذًة اصلًو

ة ال   ؤثص يف اذللي اًخجاًز سماث وق اًيلس اصلويل وذًون اصلول وال  ًضا س َاساث ظيسب  كَميَة، ًو

َة وحالث اًصهوذ، ونشعل هَفِة اًخرصف تيؼا م اًرصف ومساؿست اصلول اًفلريت الاكذعاذًة اصلًو

وسًذـصط ل املسًوهة ابصلائية. رشاف ؿىل سري معََة اًخمنَة وثيؼمي ؿالكاث اصلو ال  ُا ابًلصوط و ذمساا  و 

ىل ب جصس مفاظي ؿمل اًـالكاث  َة يف ُشا اًححرا   .الاكذعاذًة اصلًو

 

َة وب مهَهتا - ولب    :ماَُة اًـالكاث الاكذعاذًة اصلًو

َة"ؾن ب مهَة ُيا ٍىون اذلسًر  "اًـالكاث الاكذعاذًة اصلًو
1

َة ،  وادذالف اًـالكاث الاكذعاذًة اصلًو

 ،كذعاذًةاًـالكاث الا الاكذعاذًة اصلاذََة، ومٌافؽ وماكسة اًخجازت ارلازحِة. وحولؾن اًـالكاث 

َة ؿىل اًيعاكني احملًل واًـاملي، "حزذاذ امهَة اًـالكاث الا :ًصب ي اًخايلاب ب ن وسدضِسميىن  كذعاذًة اصلًو

ومًا تـس الآدص، هؼصًا ًلآاثز املخحاذةل اًيت  ظاز ُشٍ ث ًو ث يف ػي اًـالكاث، وابطلاًضب  تني اصلول يف ا 

ذث ًؼواُص يف احملَط اصلويل، واًيت ب  كذعاذ اصلويل، حِر جصسث اًـسًس من ااًخعوزاث املـادضت يف الا

، اكن ؿَََ ذالل اًفرتاث اًساتلة ماوثضلك ًفوق  ،ىل زتط اكذعاذايث اصلول تـضِا ابًحـغ الآدصا  

جتاٍ حنو اًـوملة ؿىل هعاق اًـامل"ي الاوابطلاث يف ػ
2

نشعل ًـاجل الاكذعاذ اصلويل من املِم اًلول تب ن و  .

ملـؼم ب كعاز اًـامل، نٌل ب هَ يف اًـالكاث تني ال كعاز واًدضاتم اًياجت ُام خسا ٌَصفاَُة الاكذعاذًة "

حزاء اخملخَفة ٌَلعص ز ؾن اًـالكاث الاكذعاذًة تني ال  كعاخَف اًـالكاث الاكذعاذًة تني ال  سذايذ. وخت ا

ىل حس ما، ذما ًربز الاكذعاذ اصلويل  شا ًوصل مضالك خمخَفة جس خَزم ب ذواث حتََي خمخَفة ا  اًواحس. ُو

                        
1
 َ. 2001ـ د. فٍٍخ دغٓ خٍف: اٌؼاللبد االلزصبدٌخ اٌذٌٍٚخ. ِإعغخ اٌٛساق ٌٍٕشش. ػّبْ، األسدْ. اٌطجؼخ األٌٚى  

2
 .9ـ ٔفظ اٌّصذس اٌغبثك. ص  
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نفصغ ممتزي ومٌفعي ؾن الاكذعاذ اًخعحَلي"
3

ن اًخحاذل ،هخاحوهدِجة ثوسؽ معََاث ال   . واًخـامي تسب   فا 

س ؾن احذَاخاثَ، ا  مؽ حتلِق فائغ من  ىل مداذةل ُشا اًفائغ مؽ هخاح اًفصذ ًٍز و ال مص اطلي ب ذى ا  ُو

و ال مص اطلي هخج ؾيَ وضوء تساايث اًخرعط وثلس مي اًـمي  اًفائغ اطلي ًًذجَ ال فصاذ الآدٍصن، ُو

 تني ال فصاذ واجملمتؽ. وثعوزث ُشٍ اًـمََة تني اصلول واًوحساث اًس َاس َة هدِجة ؿست ؾوامي مهنا:

 

 حاذلث واملـامالث.اس خزسام اًيلوذ ك ذات يف امل ؼ 1

 يف وسائي وظصق اًيلي والثعال ولكفذَ.ؼ اًخعوز اًواسؽ 2

ة وب ساًَة اصلؿاًة واًرتوجي اذلسًثة.ؼ 3  ثعوز ظصق ووسائي ال ؿالن واس خزسام اًـالماث اًخجاًز

ما ب ذى لجساغ جحم املحاذلث واملـامالث حمََا  ،هخاح من ب خي ثلعَة لك مذعَحاث اًسوقثوس َؽ ال  ؼ 4

َا.  وذًو

َة ؿرب اذلجم اًىدري ٌَمرشوؿاث واًخعوز اًخلين اًِائي واملس متص.ؼ 5  ثوس َؽ ومنو املحاذلث اصلًو

َة ؿرب ثعسٍص اًحضائؽ اندضاف مٌاظق اؼ 6 ىل ثوس َؽ املحاذلث اصلًو س خرصاح اطلُة واًفضَة ب ذى ا 

ىل ثغل املياظق.  وارلسماث ا 

ؾن ب سواق ثرصًف خسًست، وب سواق مٌخجة ٌَمواذ اًثوزت اًعياؾَة يف اًلصة سامهت يف اًححر ؼ 7

ة. و ما ساذ يف جحم وهوؾَة املحاذلث اًخجاًز َة، ُو  ال ًو

 

ذما ًؤذي  ،ثفذح ب مام اًحضلن فصض اًخرعط وسايذت ثلس مي اًـميس حق ىصى تب ن اًخجازت ارلازحِة " وذما

ن مزيت اًخجازت ارلازحِة يه  ىل سايذت اهخاح واس هتالك اًـامل، وابًخايل ازثفاغ مس خوى اًصفاَُة اًـاملَة. ا  ا 

تضل مـني ثضـَ اًخجازت ارلازحِة  اي اًحضلان ال دصى، مفا ٍمتخؽ تَب هنا متىن لك تضل من ب ن ٌس خفِس من مزا

ال سواق اصلاذََة وارلازحِة ٌَميخجني احملََني  فاًخجازت ثوسؽ ،حتت ثرصف اًحضلان ال دصى. وؿَََ

وحِا اذلسًثة، وثعحح اًخجازت ابًخايل حمصك اًخوسؽ يف  وجتربمه ؿىل اًخيافس وؿىل اسدِـاة اًخىًٌو

ة ًلَي من الاس خري  اذاث اًعياؾَة وارلسمِة اًلعاؿاث الاكذعاذًة ال دصى، نٌل ب ن منو اًلسزاث اًخعسًٍص

"امليافسة
4

 . 

                        
3
رشجّخ: د. ِذّذ سظب ػًٍ اٌؼذي. ِشاجؼخ: د. ػجذ اٌؼظٍُ أٍٔظ. دٌٛاْ اٌّطجٛػبد اٌجبِؼٍخ. ـ دٍٍِٕٚه عٍفبرٛس: ٔظشٌبد ِٚغبئً فً االلزصبد اٌذًٌٚ.  

 .9َ. ص  1992اٌمب٘شح، ِصش. اٌطجؼخ األٌٚى 
4
جٍذ اٌّ ـ د. سائذ فبظً جٌٛذ: إٌظشٌخ اٌذذٌضخ فً اٌزجبسح اٌخبسجٍخ. ِجٍخ )اٌذساعبد اٌزبسٌخٍخ ٚاٌذعبسٌخ( اٌصبدسح ػٓ جبِؼخ رىشٌذ، اٌؼشاق. 

 .123َ. ص  2013ٌٍؼبَ  17اٌخبِظ، اٌؼذد 
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تني لك من اًخجازت اصلاذََة واًخجازت ارلازحِة، وثفعي لك  واًفصق جصاس اٍمتَزيا  ومثة ؾوامي جسامه يف 

شٍ اًـوامي يه:   مهنٌل ؾن ال دصى. ُو

شا حصنة ؾيادض ال   ث اًيت ثواخَاباًعـوؼ 1 هخاح واًسَؽ وارلسماث ؿرب اذلسوذ اًس َاس َة ٌضلول. ُو

َة واصلاذََة.اًـامي مت اؾخحاٍز ال ساش ٌَمتَزي   تني اًخجازثني اصلًو

ي ًمت ؿَََ حتسًس ُشٍ ، وال ساش اطلاملضالكث اًيت ثؼِص من ذالل الادذالف تني معالث اصلولؼ 2

 اًـمةل اًيت سُمت هبا اًخحاذل اًخجازي.

 ادذالف ذزخة اًخعوز الاكذعاذي والاحامتؾي تني اصلول.ؼ 3

ىل ادذالف اصلول يف ذ اًعحَـَة ثضلكادذالف املوازذ الاكذعاذًة معوما، واملواز ؼ 4 هخاح ا   ذاض ًؤذي ا 

ىل ادذالف تني اًسَؽًَ اكحاًسَؽ، وابًخايل يف  و ما ًؤذي ا  هخاح، ُو هخاهجا وهوؾَة ُشا ال  من حِر  ،ف ا 

ا وحوذهتا.  ب سـاُز

س خزسمة واملـمتست من كدي ُشٍ هؼمة اًس َاس َة وظحَـة اًس َاساث الاكذعاذًة امل ادذالف ال  ؼ 5

 ة.مهؼال  

 

ثدداٍن ُشٍ امليافؽ واملاكسة ثحـا " حِر ،اًخجازت ارلازحِة حتلق مٌافؽ وماكسة ٌضلول اًيت ثيرصظ فهيا

ظاز  ًلوت اصلول املصثحعة تخعوز اكذعاذُا، واًيت ثفصط من ذالل رعل كسزت ب نرب ؿىل املساومة يف ا 

نرب"ب  ًضمن ًِا ابًيدِجة مٌافؽ وماكسة رعل، ما 
5

. 

 

 ُشٍ املاكسة يف اًيلاظ اًخاًَة: وميىن حرص تـغ

نرب وب وسؽ ؿىل َ اًخحاذل اصلويل من كسزاث ب  ح املخحلق من ذالل ما ميىن ب ن ًدِحهخاسايذت ال  ؼ 1

شا ًؤذي  اًخرعط وثلس مي اًـمي اصلويل. ىل ُو هخاهجا اؾامتذا ؿىل ب سواق ب ن ثـمي ذوةل ما ؿىل سايذت ا  ا 

ُس ب حٌحَ  سوكِا احملًل.ابلؾامتذ ؿىل ة ًو

ماكهَاث ب  ثدِح اًخجازت ارلازحِة وحوذ جحوم هحريت ًالهخاح وؼ 2 نرب ٌَميخجني ًمت ابًضلك اطلي ثخوفص مـَ ا 

 من ذالًِا ثوفري كسز ب نرب صلهيم ؿىل سايذت الاهخاح ؾن ظًصق اس خزسام فٌون اهخاحِة مذعوزت.

                        
5
 . 29ـ ـ د. فٍٍخ دغٓ خٍف: اٌؼاللبد االلزصبدٌخ اٌذٌٍٚخ. ِصذس عجك اإلشبسح ئٌٍٗ. ص  
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ىل املحاذلث ن اًخرعط وثلس مي اًـمي اصلويل ب  مس خوايث املـُضة واملصثحعة جىون زفؽ ؼ 3 املسدٌس ا 

هخاح ضافة ٌَسوق احملََة، وما ًدِحَ ُشا من جحم هحري ًال   ،ارلازحِة والاهخاح ًلصط اًسوق ارلازحِة ا 

ا ب  فة امليخجاث، وابًخايل سٌُـىس حامت ؿىل صلك اخنفاط يف لك و ما ًؤذي ًخوفرُي ا، ُو سـاُز

 ٌَمس هتغل ثسـص ب زدط.

َة اس خفاذت اصلو ؼ 4 هخاح اًسَؽ وارلسماث اًيت ثدِح اًخجازت اصلًو ل راث اًـالكة، حِر ثخرعط اصلول اب 

هخاهجا ثفوق ما حمتخؽ تَ اصلول ال دصى يف ر ىل اخنفاط حاكً حمتخؽ تلسزت ؿىل ا  و ما ًؤذي ا  ف َعل. ُو

ىل ارلازح. هخاح فهيا، وثلوم ابًخايل ابًخرعطال   هخاهجا وثعسٍٍص ا   يف ا 

هخاح ومس خَزماثَ فامي خيط َة املصوهة اًاكفِة ؿرب ثوفري ال  اًخجازت ارلازحِة ثدِح ٌَسوق اصلاذَ  ؼ 5

 اًخعسٍص ٌَسوق ارلازحِة.

رصًف هخاح دعَعا ٌَسوق ارلازحِة، وؿسم اًيجاخ يف ثالاكذعاذي اطلي كس حيعي هدِجة ال  اًِسز ؼ 6

ن حمسوذًة اًسوق اصلاذََة وؿسم كسزهتا ؿىل ثرصًف ُشٍ اًحضائؽ ا  اًحعائؽ ًِشٍ ال سواق. حِر 

حسذ املوازذ الاكذعاذًة.  املخىسسة ًـعي اًخمنَة ًو

ن اًخجازت ارلازحِة ثدِح امليافسة تني امليخجني، وابًخايل ثاليف حعول احذاكز يف ثوفري اًسَـة سواء ا  ؼ 7

ٌَميخجني ب و املس هتَىني. ويف ػي امليافسة ُشٍ ثربس ب مهَة ثوفري اًسَـة جمثن ب كي وتيوؾَة ب فضي هدِجة 

  تني امليخجني.ٌَخيافس اًلامئ

 

ًيامِة ثضلك ب نرب ابل سماث اًيت ثواخَ اًخجازت ارلازحِة ؿىل اًعـَس اصلويل، ُشا انَُم ول اوثخب ثص اصل

ة ٌَحضائؽ وامليخجاث املعي ا اصلول اًعياؾَة اًلًو ـة يف اصلول اًيامِة ب و ؾن مٌافسة اًحضائؽ اًيت ثعسُز

فـيادض نثريت مثي ادلوذت واًصدط يف اًسـص ابًًس حة ٌَحضائؽ املس خوزذت من اصلول اًعياؾَة،  ،املخزَفة

 ٌ اًسوق احملََة يف اصلول اًيامِة، ًؤثص امليافسة يف اًيوؾَة وادلوذت يف واهخفاء  احملًل ؽعي  وكةل ارلربت صلى امل

 ؿىل اكذعاذ ُشٍ اصلول. 

َحتسج عل ميىن ذلصنة زؤوش ال موال ب ن "ونش ىل جضًو منو الاكذعاذ احملًل يف  ثب زرياث سَحَة ثؤذي ا 

ص جمالث ختسم من ذالًِا حصنة اًخعوز يف اصلاصلول ا ول املخلسمة، نٌل ملخزَفة من ذالل ثوهجِا حنو ثعٍو

هخاح يف اصلول املخلسمة، وؿسم ازثحاظ ُشٍ اذلصنة ًوفص مس خَزماث ال   هخاح ال ويل اطليُو اذلال يف ال  

ص اًًضاظواس خزسارما  و اًعياؿة اًخحوًََة ابطلاث، ل هنا ميىن ب ن هخاحِة ال دصى يف اًززاؿة ب  اث ال  تخعٍو
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ىل ُشٍ اصلول من مٌخجاث، ابًضلك اطلي ًلَي من الاؾامتذ  ثؤثص سَحا ؿىل ما ثعسٍز اصلول املخلسمة ا 

ؿىل ُشٍ امليخجاث ؾن ظًصق ثعيَـِا حمََا"
6

. 

ة اًيت ثلهيا من سعوت اصلول املخلسمة اًصاقحة يف اس متصاز حصاءاث الاوثححر اصلول اًيامِة يف ال   حرتاًس

اصلول اًيامِة ك سواق ثرصًف ل ب نرث. فرتنزي زؤوش ال مول ؿىل مواظةل اؾخحاز الاحذاكز الاكذعاذي و 

و حتٍصىِا حسة معاحل ُشٍ اصلول، ب و ثوكِف يت هتم اصلول اًعياؾَة امليخجة، ب  الاسدامثز يف اجملالث اً

كس ثًذج ؾهنا ُزاث اكذعاذًة واضعصاابث ثؤثص يف تًِة ا ؿىل الاكذعاذايث اًيامِة، هل ثحـاث هحريت ثسفلِ

هَ "اصلول اًيامِ  ،مواهجة ال سماث ال نرث ثواحصا وال صس كسوت تعوزت مزتاًستيف وة، ومن ُيا ميىن اًلول ا 

كف املفاحئ ًخسفلاث زؤوش ثححر اكذعاذايث اًسوق اًياص ئة اًعَف اًيت جتـَِا ب كي ؾصضة ٌَخب ثص ابًخو 

صت ميىن ك ،وكس متت مٌاكضة ضواتط زؤوش ال موال ؿىل هعاق واسؽ ال موال. ن ثلسم حال ب  ري ب ن اصلًو

ل موال احملسكة ظول ب خال وب نرث متاص َا مؽ اكذعاذ اًسوق، فىثري من ب ؾصاط ب سماث ب سواق زؤوش اب  

ن ب وخَ اًض حَ ثًهتيي ؾيس املخلسمة واكذعاذ اًسوق اًياص ئة. كري ب   مضرتنة يف لك من اكذعاذ اًسوق

َة سـص اًرص ة من ب  رعل، فاًحضلان املخلسمة دصحت سامل ًآ ف ال وزويب يف سماث اًـمةل ال ذريت مثي ب سمة ب

سماث معَلة وذمخست متزيث ترتاحؽ ايث اًسوق اًياص ئة ػَت ثـاين من ب  ن اكذعاذم، كري ب   1993ؼ1992

"  حاذ يف ثسفلاث زؤوش ال موال واهنَاز يف اًياجت وثفامقت تخب زري مضالكث مرصفِة دعريت
7

. 

 

ياك  َة وثيؼمي حصنة ا  ُو حصاءاث ًمت اختارُا يف مـؼم اصلول من ب خي ثيؼمي اًـالكاث الاكذعاذًة اصلًو

َة. وميىن ثَرَط ال ُساف املخوذات من ُشٍ اًسَؽ وارلسماث وزؤوش ال موال ؿرب اذلسوذ  اصلًو

 ال حصاءاث فامي ًًل:

حٌلًة اًعياؿة اًياص ئة يف اصلوةل اًيامِة تلَة امذالوِا ارلربت واًىفاءت اًيت متىهنا من دفغ اًلكف ؼ  1

ساء اًحضائؽ املس خوزذت من اًسوق ارلا ىل ثوفري كسزت ثيافس َة ًِا ا  زحِة وال سـاز وحتسني ادلوذت وظول ا 

ة.  اًلًو

هخاح اًسَؽ وامليخجاث اًيت حىون لكفهتا ب نرب من لكفة اس خرياذُا من ارلازح، ورعل ؼ 2 امليض كسما يف ا 

يا ميىن اذلسًر ؾن ال سَحة ومس خَزماث اصلفاغ  ل ؾخحازاث س َاس َة ب و احامتؾَة ب و س َاذًة. ُو

                        
6
 . 34ـ ٔفظ اٌّصذس اٌغبثك. ص  

7
ِجٍخ )أثذبس الزصبدٌخ ٚئداسٌخ(،  ـ فٛصي عّبػًٍ: رذفمبد سؤٚط األِٛاي ٚرشرٍجبد أعؼبس اٌصشف فً األعٛاق إٌبشئخ ٚ االلزصبدٌبد االٔزمبٌٍخ. 

 .53َ. ص  2009اٌصبدسح ػٓ جبِؼخ ِذّذ خٍعش. ثغىشح، اٌجضائش. اٌؼذد اٌخبِظ. 
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وز اسرتاثَجَة حساسة، مٌـا مالاؾامتذ ؿىل اهخاح ذول ب دصى يف ب  وال من. حِر ل حصقة اصلوةل يف 

 ًالحذاكز والاتزتاس واًضلط.

ؿرب جضجَؽ اًعياؿة احملََة من ذالل فصط اًلِوذ ؿىل ورعل اس خجالة زؤوش ال مول ارلازحِة، ؼ 3

اقصاء زب ش املال و  ،اًصحب ذما ٌضجؽ اًعياؿة احملََة وثضاؾف اس خرياذ سَؽ مـَية من اًسوق ارلازحِة،

 والاسدامثز يف كعاغ اًعياؿة احملََة املزذُصت.ال حٌيب ابًلسوم 

 ازثفاغ الاٍصاذاث املاًَة ٌضلوةل من ذالل فصط اًرضائة ؿىل حصنة اًخجازت ارلازحِة.ؼ 4

سايذت اًعاذزاث واذلس من اًوازذاث ؿرب ثيؼمي اًخجازت ارلازحِة وفصط اًرضائة واًلِوذ ؿىل اًحضائؽ ؼ 5

 الآثَة من اًسوق ارلازحِة.

 

ة الاهخاح احملًل وثلََط الاس خرياذ من اًسوق ارلازحِة، ًِا حواهة  ًىن ُشٍ ال حصاءاث اًصامِة ًخلًو

 سَحَة ب ًضا ميىن ثَرَعِا فامي ًًل: 

َة هدِجة اًلِوذ اًيت ثفصط ؿىل حصنة اًسَؽ وارلسماث تني اصلول، وُشا ما 1 ؼ ثلََط جحم اًخجازت اصلًو

 اًخوسؽ يف الاهخاح.ًيجم ؾيَ اخنفاط اًلسزت ؿىل 

ن اصلول فاغ الاسـاز وازثفاغ اًخاكًَف، ل  ازثمضلة ؼ حتمي املس هتغل والاكذعاذ ؿىل حس سواء 2

ىل اهخاح اًسَؽ وارلسماث حىت يف اذلالث اًيت حصثفؽ فهيا حاكًَف اهخاهجا حمََا.  س خضعص ا 

 ضـف اًفاكءت يف الاهخاح هدِجة قَاة امليافسة ٌَميخج احملًل.ؼ 3

 ضـف احامتًَة ذَق مرشوؿاث نربى مؽ وحوذ اًلِوذ اًيت ثفصط ؿىل اًخجازت ارلازحِة.ؼ 4

 

 

ة اًخجازت ارلازحِة)  :(1اثهَا: هؼًص

 

س ؾن احذَاخاث اًفصذ، حبَر ٌس خسؾي ثحاذهل مؽ  ثلوم اًخجازت ؿىل ب ساش وحوذ فائغ من الاهخاح ًٍز

ًََ اًفصذ هخاخَ. ومن  ،اًفائغ املوحوذ صلى الآدٍصن واطلي حيخاح ا  ول ٌس خعَؽ ب و ثًذفي صلًَ اًلسزت ل 

ن " املاكسة من اًخجازت ثـخرب اذلافز اًصئُس ًلِام اًخجازت تني اصلول، وحزذاذ ُشٍ املاكسة يف  ُيا فا 

ىل ثوحَِ املوازذ الاكذعاذًة  هخاح اًسَؽ وارلسماث، ذما ًؤذي ا  ػي اًخلس مي اصلويل ٌَـمي واًخرعط يف ا 

َة حنو الاس خزساماث ال   ت هؼصايث اًخجازت اصلًو شا ما حاًو هخاحِة يف اصلول املضرتنة يف اًخجازت. ُو نرث ا 
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َة زحاثَ يف ػي ذؾوهتا ًخحٍصص اًخجازت اصلًو ومن ذالل تَاهنا ل سس اًخحاذل تني اصلول واًـوامي اًيت  ،ا 

هخاح وثعسٍص سَـة ما، وابًخايل اس خرياذُا من كدي اصلول ال دص  ضافة حتسذ ختعط ب ي ذوةل يف ا  ى، ا 

ىل هَفِة ثوسًؽ املاكسة من "اًخجازت ؿىل اصلول ب ظصاف اًخحاذل ا 
8

. 

ن اًخجازت  اب ما مفِوم اًخجازت ارلازحِة حتسًس فاث اًخاًَة: " ب ول: ا  فميىن اًححر فَِ من ذالل اًخـًص

ذل ُشٍ ارلازحِة يه معََة اًخحاذل اًخجازي اًيت ثمت تني اصلول وذول اًـامل ال دصى وجضمي معََة اًخحا

هنا ب ًضا ب حس فصوغ ؿمل الاكذعاذ اًيت ختخط  اًسَؽ املاذًة، ارلسماث، اًيلوذ، ال ًسي اًـامةل. اثهَا: ا 

َة، ذمثةل يف حصنة اًسَؽ وارلسماث وزؤوش ال موال تني اصلول  تسازسة املـامالث الاكذعاذًة اصلًو

 يف حصاكث اًسَؽ وارلسماث وزؤوش اخملخَفة، فضال ؾن س َاساث اًخجازت اًيت ثعحلِا ذول اًـامل ٌَخب زري

َة يف ال موال تني ذول خمخَفة. اثًثا: ا   ة اصلًو ن املفِوم اًـامل ٌَخجازت ارلازحِة ُو ب ن املـامالث اًخجاًز

زُا اًثالج املمتثةل يف اهخلال اًسَؽ وال فصاذ وزؤوش ال موال، ثًضب  تني ب فصاذ ًلميون يف وحساث ظو  

"  ومٌؼٌلث اكذعاذًة ثلعن وحساث س َاس َة خمخَفةس َاس َة خمخَفة ب و تني حىوماث 
9

. 

 

ني:ب ول:  ة اًخجاًز  هؼًص

 

ة اًخجازت ارلازحِة يف ؾرصان اذلسًر مؽ تساًة املشُة اًخجازي واطلي ساذ ذالل اًفرتت  ًلس تسب ث هؼًص

ون يف وهجة  من تساًة اًلصن اًساذش ؾرش، واس متص حىت تساًة اًثوزت اًعياؾَة. وكس " اؾمتس اًخجاًز

ٍهيٌل. وان  هؼصمه ال ساس َة، تب ن ثصوت ضافة ا  ال مة ثلاش اما صلهيا من رُة وفضة، وما حتللَ من سايذت وا 

ما ثضلك ذاذًل ٍمتثي يف اس خلالل امليامج امليخجة ٌَمـاذن اًيفُسة ارا ثوفصث ؿَهيا  معاذز ُشٍ املـاذن ا 

ق اًلوت ) الاس خـٌلز، الاندضافاث ادللصافِة (، او ؾن ظًصق اًخجازت ..ب و ثضلك ذازيج ؾن ظًص

َة، ال مص اطلي ًلذيض ثفوق مزياهنا اًخجازي، حبَر ًسفؽ اًفصق تني ظاذزاهتا ووازذاهتا ابملـسن  اصلًو

ني ؿىل ب ًسي الاكذعاذً ن مشُة اًخجاًز َة يف حىٍو ني واًس َاس َني وزخال ال ؾٌلل اًيفُس. ُشٍ اًضمًو

                        
8
ئٌى وٍٍخ اٌؼٍَٛ  ـ ػبئشخ خٍٛفً: رأصٍش اٌزىزالد االلزصبدٌخ االلٍٍٍّخ ػٍى دشوخ اٌزجبسح اٌذٌٍٚخ: دساعخ دبٌخ االرذبد األٚسٚثً. سعبٌخ ِبجغزٍش ِمذِخ 

 .2َ. ص  2012ٌخ ٚاٌزجبسٌخ ٚػٍَٛ اٌزغٍٍش فً جبِؼخ فشدبد ػجبط. عطٍف، اٌجضائش. االلزصبد
9
زٍش ِمذِخ ئٌى ـ دىٍُ شٍالًٌ ِٕٚٛس ِٕبْ: صٍغ رًٌّٛ ػٍٍّبد اٌزجبسح اٌخبسجٍخ ٌٍّإعغخ االلزصبدٌخ: داسعخ دبٌخ اٌجٕه اٌجضائشي اٌخبسجً. سعبٌخ ِبجغ 

 .3َ.  ص  2015ٌزغٍٍش، جبِؼخ آوًٍ ِذٕذ أٌٚذبط. اٌجٌٛشح، اٌجضائش. وٍٍخ اٌؼٍَٛ االلزصبدٌخ اٌزجبسٌخ ٚػٍَٛ ا
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ًة يف ب وزواب مست زالزة فرس ملارا اس متص ُشا املشُة سائسا و مؤثصا يف ثوحَِ اًس َاسة الاكذعاذكس ً 

كصون" 
10

 . 

 

 ومن ب ُساف املشُة اًخجازي: 

ؾفاهئا من اًرضائة وثلسمي الاؿاانث وامليح لك اًوسائي املمىٌة، اما يف رعل اؼ جضجَؽ اًعاذزاث ج1

 واملساؿساث اًيت جضجؽ ُشٍ اًعاذزاث وفذح ال سواق ب مارما.

حصاءاث. واًـمي ؿىل ب ن ة ازلصهَة وكري رعل من اواًرضائ ؼ ثلَِس ال س خرياذ من ذالل اًخلَِس اًوكي2

ٍهيا.ابً ًلاتي ال س خرياذ من ذوةل ما   خعسٍص ا 

َة واملواذ ارلام اًالسمة ٌَعياؿاث واًيت ميىن ب ن ثؤذي ؼ 3 ب س خثىن من اًلِوذ ؿىل الاس خرياذ املواذ ال ًو

هخاح اًسَؽ ل قصاط اًخعسٍص من ذالل اس خزسارما هكس خَزماث  يف ُشا الاهخاح، ورعل من ذوزا رمٌل يف ا 

 اخي جضجَـِا ؿىل اًخوسؽ يف الاهخاح.

ا، واًؼ 4 َة، واملواذ ارلام احملََة وؿسم جضجَؽ ثعسٍُص يت ثعَة نٌل مت ثلَِس اًعاذزاث من املواذ ال ًو

ة اًِامة.ًال  س خزسام من كدي اًعياؿاث اًخعسًٍص

ة املـاذن اًيفُسة، واب5  طلاث اطلُة.ؼ فصط كِوذ ظازمة حبق من ًلوم جهتًص

 

ة اًعحَـة:  :اثهَا  هؼًص

 

ا اًلعاغ ال   ـخرُب سايس امليخج يف الاكذعاذ، وطلعل ب وىل املشُة ًؤنس املشُة اًعحَـي ؿىل اًززاؿة ًو

ة اًعحَـي ب   مهَة هحريت ًِشا اًلعاغ وثعوزٍ وثوس َؽ وضاظاثَ. وكس ُامج املشُة اًعحَـي اًلِوذ اًخجاًز

ا حتس من حتلِق سايذت  ِشٍ ال س حاة متت ذؾوت ب حصاة ابؾخحاُز يف اًعَة ؿىل امليخجاث اًززاؾَة. ًو

ة اًخجازت، وؿسم فصط كِوذ ؿىل الاس خرياذاث من اًـامل ارلازيج، ل ن ُشٍ  ىل حًص املشُة اًعحَـي ا 

  .الاس خرياذاث من ذوةل مـَية جضلك ظاذزاث صلوةل ب دصى

 

                        
10

لزصبدٌخ ٚاٌزجبسٌخ ـ ِخطبس ػالًٌ: آٌٍبد رذشٌش اٌزجبسح اٌخبسجٍخ فً ظً اٌزذٛالد اإللٍٍٍّخ ـ دبٌخ اٌجضائش ـ. سعبٌخ ِبجغزٍش ِمذِخ ئٌى وٍٍخ اٌؼٍَٛ اإل 

 .10َ. ص  2015اٌجضائش.  ٚػٍَٛ اٌزغٍٍش فً جبِؼخ دغٍجخ ثٓ ثٛ ػًٍ. اٌشٍف،
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ب ي س َاسة ثلَِس الاس خرياذاث، فا هنا ثلِس ابًيدِجة اًعاذزاث، طلا فلس  ،ؾيسما ًـم اثحاغ ُشٍ اًس َاسةو 

ىل حتلِق اًسـص اجملزي ٌَميخجاث  ة اًخجازت، اًوظول ا  اس هتسف ب حصاة املشُة من املياذات ترضوزت حًص

ِشا مل ثيج، اًعحَـَة ل ًفرتت كعريت، ًو ىل ثيفِشٍ ا  ح يف ومن ُيا " جنس ان اًعحَـَني مل ًًذلَوا من اًفىص ا 

آذم مسَر  اًلضاء ؿىل اًفىص اًخجازي واًس َاساث الاكذعاذًة اًيت مترضت ؾيَ، ال مص اطلي وضفَ ب

وتسب  تَ فىصا اكذعاذاي خسًسا"
11

 . 

 

ة اًالكس َىِة:   اثًثا: اًيؼًص

ة ذمازسة  ة اًالكس َىِة حمتحوز حول وحوذ سوق امليافسة، وضٌلن حًص من املِم اًلول ُيا تب ن اًيؼًص

ة اًالكس َىِة تب ن اًًضاظاث  الاكذعاذًة تسون ثسذي من كدي اصلوةل، ب و ب ي هجة ب دصى. وثفِس اًيؼًص

حصاءاث من كدي  اًخجازت ارلازحِة ة" ة ا  ا وضاظ اكذعاذي ًًدلي حصوِا حصت، وؿسم ثلَِسُا تبً  اؾخحاُز

ب حصازا يف ب ًة هجة اكهت، حىت ًخحلق من ذالل رعل اكىص كسز من املعَحة ارلاظة هدِجة حصك ال فصاذ 

خحلق تيدِجة رعل ب كىص كسز  ذمازسة ُشا اًًضاظ، تسون كِوذ ثـصكي حتلِق ُشا اًلسز من املعَحة، ًو

ل جتمـا ملعاحل ب فصاذٍ اًيت حتللت تب كىص كسز،  من معَحة اجملمتؽ، ل ن معَحة اجملمتؽ ُشٍ ًُست ا 

ىل حٍصهتم يف ذمازسة وضاظاهتم الاكذعاذًة ُشٍ، ومهنا وضاظ  "  اًخجازت ارلازحِةاسدٌاذا ا 
12

. 

ة اًالكس َىِة يف ؿست هلاظ ويه دذعاز اًفصضَاث اًيت ثـمتس ؿَهيا اًيؼًص  : "  وميىٌيا ا 

 ؼ امليافسة اًخامة اذلصت.

 ؼ اًـلالهَة املعَلة يف اًخـامالث واًًضاظاث الاكذعاذًة.

ة اًخحاذل اصلاذًل واصلويل ٌَسَؽ.  ؼ حًص

ف اًيلي مـسومة.ؼ ؿسم وحوذ اذللوق ازلصهَة، ولك اذل  واحز ال دصى واؾخحاز معاًز

منا ثًذلي ذاحي هفس اًحضل. هخاح من تضل لآدص، وا   ؼ ل ثًذلي ؾوامي ال 

 ؼ جتاوس اًسَؽ امليخجة يف خمخَف اًحضلان.

هخايج اًوحِس اطلي ٍاٌكئف.  ؼ اًـمي ُو اًـامي ال 

 .ـامةل مذجاوسةؼ لك اًَس اً

هخاح اثتخة "  ؼ مصذوذًة ال 
13

 . 
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 .34َ. ص  1993ـ عبًِ ػفٍفً دبرُ: اٌزجبسح اٌخبسجٍخ ثٍٓ اٌزٕظٍُ ٚاٌزٕظٍش. اٌذاس اٌّصشٌخ اٌٍجٕبٍٔخ. اٌمب٘شح، ِصش. اٌطجؼخ األٌٚى  
12

 .56ٚ 55ـ د. فٍٍخ دغٓ خٍف: اٌؼاللبد االلزصبدٌخ اٌذٌٍٚخ. ِصذس عجك اإلشبسح ئٌٍٗ. ص  
13

 .2َ,. ص  2014ِخ فً اإللزصبد اٌذًٌٚ. ِطجٛػبد ٚصاسح اٌزؼٍٍُ اٌؼبًٌ ٚاٌجذش اٌؼًٍّ فً اٌجضائش. اٌطجؼخ األٌٚى ـ د. ٌٔٛٛح ػّبس: ِمذ 
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آذم مسَر ) ـخرب اًفَِسوف ال ذاليق وؿامل الاكذعاذ ال سىذَيسي ب مه من زنز من ب   م( 1791ؼ1723ًو

ة اًخجازت،  ة ذمازسة اًًضاظاث الاكذعاذًة اما فهيا حًص هَ كال حبًص ة، حِر ا  ؿىل خسوى ُشٍ اًيؼًص

ةُا ٌَسوق وحصنة اًسَؽ، تي اًـىس اوؿازط ثسذي اصلوةل يف اًخجازت وثلَِس اًسوق  ن حتمي حًص

 وثرصًف اًحضائؽ فهيا. 

 

آذم مسَر:  آزاء ب  زاتـا: اًلمية ب و اًيفلاث املعَلة/ ب

 

آذم مسَر ُو واضؽ ؿىل  ًخفق مجَؽ الاكذعاذًني وؿٌَلء اًفىص الاكذعاذي وفَسفة الاكذعاذ تب ن " ب

 Wealth ofالاكذعاذ اذلسًر، ومه ٌسدٌسون يف كوهلم ُشا تب هَ مٌش اهدرش نخاتَ املسمى ثصوت ال دم }

Nations}  كس وسُت لك اًىذة اًيت وضـت كدهل يف ُشا اًفن، ب و تـحازت ب دصى ب هَ هسف من اكن

 ا ًًل: مل ِوز نخاتَ ؿىل كرٍي من اًىذة، فرتحؽكدهل من ؿٌَلء الاكذعاذ وفاق ؿَهيم، ب ما ب س حاة ػ 

 ذتَة نربى.اكن ًىذاتَ كمية ب   ب ول:

آزاء من  آذم مسَر اكذخس من ب س حلٍو من ؿٌَلء الاكذعاذ ب مهِا، وذما اس خفاذٍ ابرلربت ب و وظي اثهَا: ب ن ب

ؼِص ب ن املؤًفني اطلٍن اكن هلم ؿَََ ثب زري هحري يف حِاثَ، ب و اكهت  ًََ ابصلزش هؼاما خسًسا صامال. ًو ا 

َوم وماهسفِي.  ب فاكزمه من ذواؾي سَونَ اًعًصق اًيت سَىِا مه ُدضون ُو

آزاء اً هَ اس خفاذ نثريا من ب كامذَ يف ابٌزس اثحاغ فزيوكصاظََني/ اثًثا: ا  املشُة اًعحَـي، وكس ؿارش ب زياء ا 

ٌل ثريحو وذٍىٌاي. وكس  1765ؿام  كذخس من اًفزيوكصاظَني ام ب زيني من ب كعاة املحسب  اًفزيوكصاظي، ُو

ىٌَ فاق ؿَهيم تيؼٍص اًضامي يف اًـمل. و  و ما ًخـَق تخلس مي اًرثوت، ًو آزاهئم وب مثهنا، ُو ثفوكَ زب اي من امه ب

ٍ ؿٌَل كامئا  ىل هوهَ كس حصك اًيؼاماث الاكذعاذًة املفىىة وذذي ابلكذعاذ يف ذائصت اًـَوم، ب ي ظري  ٍصحؽ ا 

"  تشاثَ
14

. 

 

هخاهجا، ب ي ب ن ب ساش كمية اًسَـة  ًلول مسَر تب ن كمية اًسَـة امليخجة جس متس من كمية اًـمي املحشول يف ا 

هخاهجا ثلاش ن هفلة ا  فرس مسَر كِام اًخجازت  ُو اًـمي، وابًخايل فا  هخاح. ًو ابًـمي املحشول يف ُشا ال 

                        
14

خ األٌٚى ـ ِذّذ ٌطفً جّؼخ: ِذبظشاد فً ربسٌخ اٌّجبدئ االلزصبدٌخ ٚإٌظبِبد األٚسٚثٍخ. ِإعغخ ٕ٘ذاٚي ٌٍزؼٍٍُ ٚاٌضمبفخ. اٌمب٘شح، ِصش. اٌطجؼ 

 .23َ. ص  2012
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هخاح اًسَؽ اخملخَفة، حِر ًمت ختعَط لك ذوةل من اصلول  ىل ادذالف اًيفلاث املعَلة ل  ارلازحِة ا 

كي من هفلة اهخاهجا يف اصلوةل ال دصى، يف حني جس خوزذ ح اًسَؽ اًيت حىون هفلة اهخاهجا ب  اخملخَفة ابهخا

هخاح ُشٍ اًسَؽ فهيا ب كي. اصلوةل املـيَ هخاهجا من اصلول اًيت حىون هفلاث ا  ة اًسَؽ اًيت حصثفؽ صلهيا هفلاث ا 

ة مسَر ثـصضت ٌَيلس ل هنا ثععسم مؽ اًفصضَة اًالكس َىِة ًـسم ثيلي ؾوامي الاهخاح ؿىل  ًىن هؼًص

 املس خوى اصلويل. 

 

ة اًخاكًَف اًًسخِة/ ذ  فِس ٍاكزذو: اذامسا: هؼًص

 

يسي هيوذي، من ؿٌَلء م 1823ؼ1772ٍزاكزذو)ًـخرب ذافِس  عاين من ب ظي ًُو ( املفىص الاكذعاذي اًرًب

و مضِوز تلِامَ ثرشخ كواهني ثوسًؽ اصلذي اًلويم  الاكذعاذ اًىداز واحس واضـي  ب سسَ وهؼصايثَ. ُو

ٌلن وكس ب ًس ٍزاكزذو فىصت ؿسم ثسذي اصلوةل يف اًًضاظ الاكذعاذي، ورضوزت ضيف اًيؼام اًصب سٌليل. 

ة اً  ٌل:  " من يف حتََهل اهعَق خحاذل تني اًحضلان املخـامةل، و حًص  مالحؼة ػاُصثني ُامذني مامتزَخني ُو

 ؼ حاكًَف الاهخاح املصثفـة واًيت ثزتاًس ابس متصاز يف اًززاؿة.

َة اًيت سامهت يف ازثفاغ حاكًَف  عاهَا ٌَميخجاث اًززاؾَة احملََة من امليافسة اصلًو املـُضة ؼ حٌلًة جًص

اًَومِة ٌَـٌلل، ذما ب ذى هبم ٌَمعاًحة ابًصفؽ من ال حوز، هؼصا ل زثفاغ حعة ارلزب يف مزياهَة الاس هتالك 

ن ازثفاغ ب سـاز اذلحوة ٌس خَزم ازثفاغ مس خوى احوز اًـٌلل، وابًخايل اخنفاط  ٌَـامي. ومن ُيا فا 

ن زحاث مـسل ال حوز ال زابخ اًعياؾَة وحصاحؽ حصامك زب ش املال اًعياؾي واٍمنو الاكذ عاذي تعفة ؿامة. ا 

ل َخمن خنفاضَ ؼ حسة ٍزاكزذو ؼ ٍىفي ً ب و ا ىن هدِجة وِشٍ ل ميىن اًوظول ًِا ا  عاهَا، ًو ة اًعياؿة يف جًص

عاهَا ؾن حٌلًة مٌخجاهتا اًززاؾَة، ًيك ثحلى اًخاكً  را ختَت جًص و ثيرفط َف اذللِلِة ٌََس اًـامةل اثتخة ب  ا 

ن امىن لول ٍزاكز ا  ن مـسل اًصحب ل ميىن . ًو ذو يف ُشا اًس َاق يف نخاتَ مداذئ الاكذعاذ اًس َايس: ا 

شا الا را اخنفضت ال حوز، ُو ل ا  ل ارا دفضت ب  ب ن ٍصثفؽ ا  سـاز احذَاخاث اًـمي خنفاط ًُس ذامئا، ا 

، وارا اس خعـيا ب ن هوفص ُشٍ الاحذَاخاث تب سـاز مٌرفضة من ذالل اًخجازت ارلازحِ ة اًيت ًلذيهيا تب حٍص

ن ال زابخ سرتثفؽ ل  ص الآلث، فا  را ختََيا ؾن اهخاح اًلمح واس خعـيا ان هخحعي ؿَََ ب و ثعٍو حماةل. ا 
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ن ال حوز ثيرفغ وال زابخ حصثفؽ" وؿىل  ة ال دصى ٌَـامي من ارلازح ابسـاز ب كي، فا  ال ص َاء اًرضوًز
15

. 

 

َة/ حون سدِوازث مِي:  ة اًلمي اصلًو  ساذسا: هؼًص

 

عاين. وكس حبر اًـوامي واًلوى اًيت  1873ؼ1816)حوزح سدِوازث مِي  م( فَِسوف واكذعاذي جًص

خَ ؾن اًخاكًَف اًًسخِة،  ٍهيا من كدي ٍزاكزذو يف هؼًص حتنك مـسل اًخحاذل اصلويل، واًيت مل ًمت اًخعصق ا 

 يت متثَِاواطلي انخفى ابلصازت اىل ان ُشا املـسل ٌَخحاذل اصلويل ًلؽ تني اذلسٍن ال ؿىل وال ذىن هل، واً

خني. وس حة ثحاذل اًسَـخني، وابًخايل ب   ومن ُيا " مهَت اًلوى اًيت حتسذ ثلس مي هفؽ اًخجازت تني اصلًو

ة ٍزاكزذو، فلس اكن اُامتم حون سدِوازث مِي مٌعة ؿىل خاهة اًعَة  ة مِي موكةل ًيؼًص خاءث هؼًص

و ما ب مههل حتََي ٍزاكزذو، وتعفة ذاظة ؾن وس   َة، ُو حة اًخحاذل اًيت املذضاُا ًمت ثحاذل يف اًخجازت اصلًو

ن وس حة اًخحاذل س خلؽ ذاذي اذلسوذ اًيت ثلصزُا اًخاكًَف اًًسخِة يف  َا. وحسة زب ي مِي فا  اًسَؽ ذًو

خني، وثخحسذ ابًعَة املخحاذل  آدص س خلؽ تني وسخيت اًخحاذل اصلدَِخني يف لكخا اصلًو خني، وامـىن ب اصلًو

خني، وكس ب وحض ب ن اًلمية اصلوً  َة ٌَسَـة ثخحسذ ؾيس املس خوى اطلي حيلق اًخـامي يف اًعَة ٌضلًو

س تني املـسلث املمىٌة اطلي ًلؽ تني مـسل اًخحاذل الاذىن  صى مِي اهَ ًوخس مـسل فًص املخحاذل. ٍو

والاكىص، اطلي حيلق اًخـاذل تني كمية اًوازذاث وكمية اًعاذزاث ٌَحضلان ابؾخحاز ب ن ظاذزاث اًحضل 

ىل الادذالف تني اًعاذزاث ال ول يه وازذاث ا آدص كري ُشا ًؤذي ا  ًحضل اًثاين، وب ن اي مـسل ب

ن ثوسًؽ اًيفؽ ًخوكف ؿىل ؿامَني  واًوازذاث، فِلؽ ب حس اًحضلان يف فائغ والآدص يف جعز. وحسة مِي فا 

خني، ومصوهة ُشا اًعَة"  ب ساس َني ٌُل: جحم اًعَة املخحاذل يف لكخا اصلًو
16

. 

 

 

ة اًخجازت اثًثا  (:2ارلازحِة ): هؼًص

 

                        
15

 .5ـ د. ٌٔٛٛح ػّبس: ِمذِخ فً اإللزصبد اٌذًٌٚ. ِصذس عجك روشٖ. ص  
16

ٌمبْٔٛ(. ـ  ِجذي ػًٍ ِذّذ غٍش: ٔظشٌخ ٘ىشش ـ أٌٍٚٓ فً اٌزجبسح اٌخبسجٍخ فً ظٛء اٌفىش االلزصبدي اإلعالًِ. ِجٍخ )دساعبد فً ػٍَٛ اٌششٌؼخ ٚا 

 .873َ. ص  2014. 2ٍذك ، 41ِِٓ ئصذاساد اٌجبِؼخ األسدٍٔخ. ػّبْ، األسدْ. اٌّجٍذ 
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ة اذلسًثة يف اًخجازت ارلازحِة اًخفسرياث اًالكس َىِة ً  لِام اًخجازت ارلازحِة، وكسمت زفضت اًيؼًص

آدصا ًىِفِة ػِوز وظيؽ معََة اًخجازت ارلازحِة رش  لس من ُيا فو  تني اًوحساث اًس َاس َة.حا وحتََال ب

ة اذلسًثة " ب ن الادذالف يف ب سـاز اًسَؽ امليخجة  ُو اطلي ًفرس سخة كِام اًخجازت زب ث اًيؼًص

ارلازحِة تني اصلول، وُشا الادذالف ًخب ىت من الادذالف يف ب سـاز ؾيادض الاهخاح املس خزسمة يف 

ىل ػصوف وب وضاغ لك ذوةل حسة  هخاح ًـوذ ا  شا الادذالف يف ب سـاز ؾيادض ال  معََة الاهخاح. ُو

هخاح فهيا. وثيـىس ُشٍ اًوف ا، ذزخة وفصت ب و هسزت ؾيادض ال  صت ب و اًيسزت ًـيادض الاهخاح يف ب سـاُز

هخاح  هخاح اًيت ثدسم تيسزت يف ذوةل مـَية، تُامن ثيرفغ ب سـاز ؾيادض ال  حِر حصثفؽ ب سـاز ؾيادض ال 

هخاح اًسَؽ اًيت حمتخؽ امزيت  ن اصلول سدذرعط يف ا  يف اصلوةل اًيت ثدسم توفصهتا. وؿىل ُشا ال ساش فا 

هخاهجا، وب ن ُشٍ امل زيت كامئة ؿىل ب ساش ادذالف ب سـاز ؾيادض الاهخاح اًيت جضرتك ب و جسامه مـَية يف ا 

ن ما ًفرس  ِشا فا  هخاح. ًو ة وفصت ؾيادض ال  ة اذلسًثة: هؼًص هخاح ُشٍ اًسَؽ، وطلعل ثعَق ؿىل اًيؼًص يف ا 

ُس  اًخجازت ارلازحِة ُو ادذالف اًيفلاث اًًسخِة اًيت ثسذي فهيا ب سـاز ؾيادض الاهخاح مجَـِا، ًو

هخاحاًـ "  مي وحسٍ، وابًخايل ثفسري كِام اًخجازت ارلازحِة ؿىل ب ساش وفصت ؾيادض ال 
17

. 

 

ني:ب ول:  ة ُىرشؼ ب ًو  هؼًص

 

ىل  َة ا  ة كِام اًخجازت اصلًو  ؿامَني ب ساس َني:" و كس ب زحـت ُشٍ اًيؼًص

 ؼ ادذالف اًوفصت اًًسخِة ًـوامي الاهخاح فامي تني اصلول اخملخَفة.1

 حصنزي ؾوامي الاهخاح يف ذول اهخاح اًسَؽ اخملخَفة.ؼ ادذالف وس حة 2

ومن ادلسٍص ابطلهص ان ُحاث اصلول من ؾوامي الاهخاح ثؼِص ادذالفاث هحريت ًحـغ اصلول، مثي اسرتاًَا 

وال زحٌخني، متخغل ب زايض وفريت وسخِا، وتـغ اصلول ال دصى مثي ب مرياك وب جنَرتا، متخغل حصانٌلث هحريت 

ا. ويف ذول اثًثة، مثي اًِيس ومرص، جنس ان اًـمي ُو اًـيرص املخوفص جىرثت وسخِا. من زب ش املال وسخِ

ن ال سـاز اًًسخِة ًِشٍ اًـوامي س خؼِص  وؾيسما ختخَف اًوفصت اًًسخِة ًـوامي الاهخاح ثضست، فا 

ز ادذالفاث ذمازةل، فوفصت ال زط ثـين اخنفاط ال جيازاث وسخِا، ووفصت زب ش املال ثـين اخنفاط ب سـا

ىن ُشٍ الادذالفاث يف اًوفصت  ىشا. ًو اًفائست وسخِا، ووفصت اًـمي ثـين اخنفاط ال حوز وسخِا، ُو

                        
17

 .76ٚ 75ـ د. فٍٍخ دغٓ خٍف: اٌؼاللبد االلزصبدٌخ اٌذٌٍٚخ. ِصذس عجك اإلشبسح ئٌٍٗ. ص  
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اًًسخِة ب و ال سـاز اًًسخِة ًـوامي الاهخاح ًُست رشظا اكفِا ًوحوذ ادذالفاث ال مثان اًًسخِة ٌَسَؽ 

َة "  اًيت يه رشظ رضوزي ًلِام اًخجازت اصلًو
18

. 

 

ة ًَيسز يف ث  ا:اثهَا: هؼًص آاثُز َة وحتََي ب  فسري اًخجازت اصلًو

 

َة ثلوم تني ذول مذجاوسة. فاصلكة اًـَمَة حتمت  ٍصى ًَيسز اهَ من ارلعب  ؿَمَا ان هفرتط ان اًخجازت اصلًو

ؿىل اًحاحر ب ن ًفصق ب ساسا تني هوؿني من اصلول. فِياك ذول حمتزي اكذعاذاهتا تسزخة ؿاًَة من اًلسزت 

ؿاذت ختعَط املوازذ  ياك ذول ب دصى حىون ؿىل ا  اس خجاتة ل ي ثلري يف َُلك ال مثان وفصض اًخجازت. ُو

ن كِام  ؿاذت ختعَط املوازذ. وتياء ؿي رعل، فا  اكذعاذاهتا ؿىل ذزخة ؿاًَة من ازلوذ وؿسم اًلسزت ؿىل ا 

َة وما ًرتثة ؿىل رعل من ثلري َُلك ال مثان اًًسخِة ل هواغ اًسَؽ اخملخَفة، ٍىون هل هخاجئ  اًخجازت اصلًو

 خمخَفة ؿىل ُشٍن اًيوؿني من اًحالذ.

ؿاذت ختعَط موازذٍ تني  ن " اًخحاذل كس ٍىون مفِسا ٌَحضل اطلي ٍمتخؽ اكذعاذٍ ابًلسزت ؿىل ا  ومن ُيا فا 

ىٌَ من اًياحِة ال دصى، كس ًخحمي اًحضل اطلي ل ٍمتخؽ  هخاح ٌَسوق احملََة والاهخاح ٌَخعسٍص، ًو فصوغ ال 

ؿاذت ختعَط املوازذ من اًرضز ب نرث ذما جييََ من هفؽ، حبَر ًعحح من  اكذعاذٍ تخغل اًلسزت ؿىل ا 

َة ؿىل ذول اًـامل جممتـة.  ظساز حنك كاظؽ حول ال ثص اًعايف ٌَخجازت اصلًو وفامي ًخـَق تخفسري اًـسري ا 

ن ًَيسز ًفصق تني اًسَؽ اًعياؾَة واملواذ ارلام، ففامي خيط املواذ ارلام  َة، فا  ن ثفسريت اًخجازت اصلًو فا 

ني، ب ي ثسخة ادذالف ؾيادض الاهخاح. ب ما فامي خيط اًسَؽ  ٌَخجازت فهيا ُو هفس ثفسري ُىرش ؼ ب ًو

ىل جضاتَ منط اًعَة يف اًحالذ اخملخَفة. فعحلا ٌََيسز، ل ٌس خعَؽ  اًعياؾَة، فاهَ ٍصحؽ كِام اًخجازت فهيا ا 

هخاح سَـة ظياؾَة ارا مل حىن ُشٍ اًسَـة معَوتة ٌَسوق احملََة، فاًعَة  تضل ان حيلق مزيت وسخِة يف ا 

َة  ن اًخجازت اصلًو ن مل ٍىن اكفِا ًخحلِق املزيت اًًسخِة. وؿىل رعل فا  احملًل ؿىل اًسَـة رشظ رضوزي، وا 

حىون انرث نثافة تني اًحالذ اًيت ثدضاتَ َُالك اًعَة فهيا، وارا اكن اصلذي اًفصذي ُو احملسذ ال سايس 

ن اًخجازت ا َة حىون ب نرث نثافة تني اصلول اًيت ًخلازة مس خوى اصلذي اًفصذي فهياٌَعَة، فا   " صلًو
19

. 

 

ويج ب   ة امليحى اًخىًٌو َة:اثًثا: هؼًص  و ذوزت حِات امليخج يف اًخجازت اصلًو

                        
18

 .42ٚ 41َ. ص  2010ـ د. ٍِشأذا صغٍٛي سصق: اٌزجبسح اٌذٌٍٚخ. ِٓ ئصذاساد وٍٍخ اٌزجبسح فً جبِؼخ اٌضلبصٌك. ِصش. اٌطجؼخ األٌٚى  
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 .66ٚ 65َ. ص  2004ئداسح األػّبي اٌذٌٍٚخ. داس األوبدٌٍّْٛ ٌٍٕشش ٚاٌزٛصٌغ. ػّبْ، األسدْ. ـ  د. ِصطفى ٌٛعف وبفً:  
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ة ؿىل رضوزت ب ذش اًزمن تـَس الاؾخحاز حني صي  حتََي اًخجازت ارلازحِة، حِر جيوثلوم ُشٍ اًيؼًص

ىل ثفسري كِام اًخجازت  ارلازحِة تني اصلول ؿىل ب ساش ختععِا تب هواغ من امليخجاث حىون مسدٌست ا 

ن ه ة ذوزت حِات اًسَـة ثلوم ؿىل ااًخعوزاث اًخىٌوًوحِة ثضلك وزَق ومدارش. ومن ُيا فا  ن " ؼًص

مث اٍمنو مث اًيضوح مث ميىن وضـِا تـست مصاحي ) اًؼِوز ، و اًـسًس من سَؽ اًرشاكث متص امصاحي حِاثَة

ا ٌَخجازت ارلازحِة، ومهنا ذازسة  حنساز(.الا وكس اؾمتسث ؿست ذزاساث ؿىل ذوزت حِات اًسَـة يف ثفسرُي

َز فريهون ؿام  ريص ؿام  1968ًو م، تخلسمي حتََي اتزخيي ٌَخجازت ال مريهَة. حِر ثوظال  1971م، ُو

ىل ب هَ تـس مصحةل اًخيافس يف اصلاذي وارلازح ٍىون امليخج ال حٌيب يف وضؽ ب ف ضي، ورعل ب ن اًفجوت ا 

وحِة حىون كس ثالصت ب و ؿىل ال كي ضاكت وما ساًت ال حوز واصلدول ال حٌحَة ذون مثَالهتا  اًخىًٌو

ن اصلول ال حٌحَة س خلوم ابًخعسٍص تُامن س خلوم اًولايث املخجست  ال مريهَة، وحىت ذالل مصحةل اًيضوح فا 

"  ابلس خرياذ
20

. 

 

 

 :: ب ثص اًخجازت ارلازحِةزاتـا

 

 

ب مهَة اًخجازت ارلازحِة حوكن يف حتلِق اًصحب واًىسة، ب ي حتلِق الاهخفاغ ٌضلول واًوحساث اًس َاس َة 

ة واهخلال  ة واهخلال الاسدامثزاث وزؤوش ال موال. ويف حال حزاًس اًـمََة اًخجاًز من اًـمََة اًخجاًز

ن وسائي الاهخاح سدذعوز والاسواق سدذوسؽ اًـمي سرتثلي،  وكسزت اًحضائؽ مضن الاسواق ارلازحِة فا 

شا سٌُـىس ؿىل ب    وضاغ املواظيني وس َـم الاسذُاز واًصفاَُة.ُو

 

هخاح:   ب ول: ب ثص اًخجازت ارلازحِة ؿىل ال سـاز اًًسخِة ًـوامي ال 

 

                        
20

 .61ـ ٔفظ اٌّصذس اٌغبثك. ص  
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َة،  من املِم اًلول تب ن اًعَة ؿىل ؾيادض الاهخاح املخوفصت سزيذاذ هدِجة اًخرعط تلِام اًخجازت اصلًو

ًخَحَة احذَاخاث اصلوةل املـَية، واحذَاخاث اصلول الادصى اًيت جضح فهيا مثي ُشٍ  حِر سُمت الاهخاح

ا ابلزثفاغ ثسخة سايذت اًعَة ؿَهيا. ٍهيا، وتشعل ثحسب  ب سـاُز ق الاهخاح واًخعسٍص ا   اًـيادض ؾن ظًص

 

ضح صلهيا زب ش املال ميىن ان ثخرعط ومن ُيا " هالحغ  ابمليخجاث ب ن اصلوةل اًيت ًخوفص صلهيا اًـمي ٌو

لي فهيا اس خزسام زب ش املال، يف حني ثخرعط اصلول اًيت  سا من ؾيرص اًـمي، ًو اًيت جس خزسم مًز

ضح فهيا ؾيرص اًـمي ابمليخجاث اًيت ٌس خزسم  سا من زب ش املال، ًخوفص صلهيا زب ش املال ٌو يف اهخاهجا مًز

ىشا ٍزذاذ اًعَة ؿىل اًـمي وحصثفؽ ب حوزٍ يف ال   وىل هدِجة اًخوسؽ يف الاهخاح وكََال من اًـمي. ُو

لي اًعَة  املـمتس ؿىل ؾيرص اًـمي ثضلك ب نرب من ؾيرص زب ش املال من ذالل اًخجازت ارلازحِة، ًو

ؿىل زب ش املال، وحيعي اًـىس يف اصلوةل اًثاهَة حِر ٍزذاذ اًعَة ؿىل زب ش املال هدِجة سايذت 

و ما ٍصفؽ ؿائس زب ش  الاهخاح اؾامتذا ؿىل اًخوسؽ يف اس خزسامَ جزايذت الاهخاح هدِجة اًخجازت ارلازحِة، ُو

لي اًعَة ؿىل ؾيرص اًـمي "  املال ًو
21

 . 

 

هخاح:   اثهَا: ب ثص اًخجازت ارلازحِة ؿىل ال سـاز املعَلة ًـوامي ال 

 

ُشا ًـين ابن الاسـاز املعَلة ًـيادض الاهخاح ميىن ب ن ثدساوى تني اصلول اخملخَفة، نٌل جساوث ال سـاز 

َىن اًًسخِة  هدِجة كِام اًخجازت ارلازحِة فامي تُهنا، ار ان اًـيرص الاهخايج املـني من ؾيادض الاهخاح، ًو

ن ُشا اًـيرص جية ب ن  ىل ارلازح، فا  ا ا  هخاح سَـة ًمت ثعسٍُص ؾيرص اًـمي مثال، ظاملا اهَ ٌضرتك يف ا 

هخاح اصلوةل ال دصى حيعي ملاتي رعل ََ يف اصلوةل املـَية اًيت ميازي اًلسز اطلي حيعي ؿَ  ؿىل كسز من ا 

خني ؿىل هفس ال حص اذللِلي تسون  ًـمي فهيا، وابًخايل من اًرضوزي ب ن حيعي اًـيرص الاهخايج يف اصلًو

ىشا ثًذفي اًفصوق يف ب سـاز اًـيرص  ىل كِام اًخجازت ارلازحِة، ُو ب ن ثوخس ادذالفاث فامي تُهنا اسدٌاذا ا 

 صلول. الاهخايج املـني من ؾيادض الاهخاح تني ا

 

 

                        
21

 .102ـ د. فٍٍخ دغٓ خٍف: اٌؼاللبد االلزصبدٌخ اٌذٌٍٚخ. ِصذس عجك اإلشبسح ئٌٍٗ. ص  
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 ة:اًخجاًز : اًس َاسةذامسا

 

 

ة، ويه ُيا " ٍلوؿة من الاحصاءاث واًوسائي اًيت  ،ول، ب  من املفِس ف ٌَس َاسة اًخجاًز ثلسمي ثـًص

َة، وابطلاث اًخجازت ارلازحِة مهنا. ول صم ب ن ُشٍ  جس خزسم يف جمالث اًـالكاث الاكذعاذًة اصلًو

ة اًيت ميىن ب ن ثددؽ ،الاحصاءاث واًوسائي ىل ادصى حسة  ،وابًخايل اًس َاسة اًخجاًز ختخَف من ذوةل ا 

ماكانهتا واحذَاخاهتا، وذزخة ثعوزُا الاكذعاذي وظحَـة هؼارما الاكذعاذي  ،ػصوفِا وب وضاؾِا وا 

ة مـَية س حتلِلَ من اثحاغ س َاسة جتاًز "  واًِسف اطلي حًص
22

.  

 

ياك فوازق تني اصلول من حِر اثحاغ ا ة، فالحصاءاث واًوسائي اًيت ثعح وثً ُو ج يف ذًس َاساث اًخجاًز

ة ختخَف من ذوةل ل دصى  ذوةل، كس ل حىون ابًرضوزت انحجة وسَمية يف ذوةل ادصى. فاًس َاسة اًخجاًز

 حبسة ػصوف اًزمان واملاكن واًـوامي الاكذعاذًة واًخرشًة.

 

ة، ًىن اًِسف ال نرب  ُو ثوحهيِا ٌَخفاؿي الاكذعاذي تني اصلول وثدٌوغ ب ُساف وكاايث اًس َاسة اًخجاًز

وحتلِق ب نرب كسز ذمىن من اًصحب واًصفاَُة واتمني فصض اًـمي، ومن ُيا " ًؼي اس خزسام اًس َاساث 

ة ك ذات ٌَخيوًؽ اًعياؾي وذَق اًلمية املضافة ب مصا ب ساس َا. وؿالوت ؿىل رعل ميىن ان ثوفص  اًخجاًز

دِي اًفلصاء وؾوائس ٌَحىوماث وفصض ؾٌلةل اما يف رعل وػائف ظاذزاث اًسَؽ وارلسماث سايذت يف مسا

مصثفـة ال حص يف ارلازح، وذاظة ًٌَساء واًحاحثني ؾن اًـمي من اًض حاة. وهبشا ميىن ٌَعاذزاث 

ًفِة من  دصاح اًياش من ُوت اًفلص )اًِسف ال منايئ املسامهة يف حتلِق ال ُساف الامنائَة ًل  ذالل ا 

ًفِة(،  ًفِة(ال ول ًل  ىل خاهة ذمعِا ٌَِسف ال منايئ املمتثي يف  ومتىني املصب ت )اًِسف ال منايئ اًثاًر ًل  ا 

كامة هؼام جتازي جس خعَؽ فَِ اًحضلان اًيامِة ب ن ثيزتغ فوائس ب نرب من اًيؼام اًخجازي اصلويل"  ا 
23

. 

 

 اًرضائة ازلصهَة: ب ول: 

 

                        
22

 .131ـ ٔفظ اٌّصذس اٌغبثك. ص  
23
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ة من ب خي وال نرث اس خزساما يف جمال اًس َااًرضائة ب و اًصسوم ازلصهَة يه ال ذات اًحازست  سة اًخجاًز

ىل خاهة ال حصاءاث واًوسائي ال دصى اًيت ًمتثلَِس اًخجاز  ظاز ُشٍ  ت ارلازحِة وثيؼميِا ا  اس خزسارما يف ا 

هفاق اًـام، وثـمتس  ىل " ثَحَة اذلاخاث املزتاًست ل فصاذ اجملمتؽ من ذالل سايذت ال  اًس َاسة. وجسـى اصلوةل ا 

ٍصاذاث من تُهنا: اًصسوميف ثلع   ، اًرضائة، واًلصوط اًـامة. وثـخربَهتا ٌَيفلاث املزتاًست ؿىل ؿست ا 

ل هنا ثوفص اًرضائة ب كسم املعاذز املاًَة نٌل ب هنا متثي املوزذ اًصئُيس املصنز ؿَََ من ظصف اصلوةل، ورعل 

ًهتا. وذاظة تخسذَِا يف اجملال  ،وكس حزاًسث ب مهَة اًرضًحة تخعوز مفِوم اصلوةل ب موال هحريت رلًز

الاكذعاذي والاحامتؾي، فدـس ب ن اكهت اًرضًحة راث تـس مايل فلط، فلس ب ظححت جسامه يف حتلِق لك 

"  من ال ُساف الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًس َاس َة ٌضلوةل
24

 . 

 

لوم اًيؼام اًرضًيب ؿىل زالزة ؾيادض  ويه "  ،ًو

ة من ب ُساف اًس َاسة ٌسـى اًيؼام ًخحلِلِا، ويه مض خل ؼ ٍلوؿة ال ُساف واًلاايث احملسذت اًيت1

 املاًَة املخحـة.

 ؼ ٍلوؿة اًعوز اًفٌَة ٌَرضًحة، واًيت متثي وسائي حتلِق ال ُساف.2

ة، واًيت متثي 3 ىل اًلصازاث اًخيفِشًة واملشهصاث اًخفسرًي ؼ ٍلوؿة اًدرشًـاث واًلواهني اًرضًخِة، ابل ضافة ا 

حصاءاث وظًصلة معي اً  يؼام اًرضًيب وب هجزثَ يف حتلِلَ ل ُسافَ " ا 
25

. 

 

 ومثة ؿست ب صاكل ٌَرضائة:

ؼ اًرضًحة اًلميَة: ويه اًصسوم اًيت ًمت فصضِا من كدي اصلوةل ؿىل ب ساش وس حة مـَية من كمية اًسَـة، 1

ومثة اًـسًس من الاؾخحازاث الاكذعاذًة والاحامتؾَة يف  %. 51% ب و 21% ب و 11ك ن حىون مثال: 

ة او ال ساس َاث حسم  وثثخِت وس حة اًرضًحة ومشوًِا ؿىل امليخجاث. فاصلوةل ؿاذت ما ثـفي اًسَؽ اًرضوًز

من اًرضائة ب و ثفصط ؿَهيا رضائة كمية مٌرفضة، ورعل حٌلًة ٌَفئاث اًاكذحة واًعحلة اصلهَا 

، واًىس حة من ُسوزتواملخوسعة، تُامن ثفصط رضائة مصثفـة ؿىل اًىٌلًَاث اًيت ثلذيهيا اًعحلاث اًليَة امل 

ر ب ن  روي ىن جية ب ن حصاؾي اصلوةل اًخواسانث يف املزيان اًخجازي اصلاذًل وارلازيج، ا  اصلذي اًـايل. ًو

                        
24
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هخاح احملًل. ب ما فصط من حصنة كس ًٍزس  َميخجاثٌ  ال ؾفاء اًرضًيب ضـف ال  الاس خرياذ من ارلازح ًو

ق اًسوق اصلاذََة ف اًصفاَُة، امليخجاث اًيت حتلق اث اًىٌلًَة ب و جخاًرضائة اًىدريت ؿىل املي  ميىن ب ن ٍُص

هخاح وامليافسة. ضـف كسزهتا ؿىل ال   ًو

ؼ اًرضًحة اًيوؾَة: ويه رضًحة ثفصط ؿىل اًسَؽ املس خوزذت، ثحـا ًيوغ ومعسز ومًضب  لك سَـة. ومن 2

لة يف فصط اًرضًحة ظـوتة حتسًس ال ظياف اخملخَفة من اًسَؽ و  ذزخاهتا، وابًخايل الآاثز ؾَوة ُشٍ اًعًص

وؿىل اًًضاظاث الاهخاحِة دعوظا. وال مص ًخعَة ذكة  ،اًيت ثيجم ؾن اس خرياذُا ؿىل الاكذعاذ معوما

وتواكؽ اًسوق وثحـاث حتسًس اًسـص ؿىل اجملمتؽ وال فصاذ، حىت ثيجح ُشٍ اًعًصلة  ة اكمةل ابلظيافوذزاً  

آاثز سَحَة.  يف فصط اًرضًحة ذون حصك ب

ويه اًيت ًمت فهيا اس خزسام اًعًصلذني اًساتلذني ب ي اًلمية من انحِة واًيوغ من ًحة ازلصهَة املصهحة: ؼ اًرض 3

 انحِة ب دصى. واًلصط ُو ثاليف ؾَوة وهواكط اًعًصلذني اًساتلذني.

ا. ب ي ب ن 4 ؼ اًرضًحة ازلصهَة ال مسَة: ويه اًرضًحة اًيت ًمت فصضِا ؿىل اًسَـة املس خوزذت حسة سـُص

را اكن اًسـص مصثفا مت دفغ اًرضًحةُشٍ  را اكن اًسـص  ،اًرضًحة ثدٌاسة ؾىسا مؽ سـص اًسَـة. فا  وا 

اق املس هتغل من هجة ومن هجة ب دصى ضٌلن حٌلًة الاهخاح  ُز مصثفـا مت سايذت اًرضًحة. واًلصط ُو ؿسم ا 

 احملًل واملزيان اًخجازي ٌضلوةل. 

 

 نشعل من املمىن ب ن حىون اًرضائة حسة اًِسف:

كدال املس هتغل ؿَهيا وحٌلًة اًسَؽ 1 ؼ رضائة حامِة: ويه ثفصط ؿىل اًسَؽ املس خوزذت هبسف ثلََي ا 

 املعيـة حمََا.

ؼ رضائة ماهـة: ويه ثفصط ؿىل اًسَؽ املس خوزذت تلَة زفؽ مثهنا ابًضلك اطلي ًـزف املس هتغل ؾن 2

شٍ اًرضًحة يه معََة مٌؽ ال س خرياذ  ا. ُو آدص.اًرشاء ثسخة ازثفاغ سـُص  تب سَوة ب

ٍصاذًة: 3 ٍصاذاث ؿاًَة. وميىن ب ن ثلذرص ُشٍ اًرضًحة ؼ رضائة ا  واًِسف مهنا حتعَي اصلوةل ملحاًف هحريت وا 

ا ؿىل روي اصلذي املصثفؽ، ب و ًمت حتعََِا ؿىل صلك  آاثُز ؿىل اًىٌلًَاث واًسَؽ املصفِة حبَر ًلذرص ب

 ي مهنا اًرضائة ال ٍصاذًة.سـة اًوؿاء ًدضمي لك اًفئاث اًيت جس هتغل اًسَؽ املس خحع

 

ة ال دصى:اثهَا:   احصاءاث اًس َاسة اًخجاًز
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ىل حٌلًة الاهخاح احملًل ؿرب مٌؽ اس خرياذ اًسَؽ تعوزت مؤكذة اول: اًخحسًس اًوكي ٌَوازذاث:  ثَجب  اصلول ا 

ورعل ثسخة مٌافسة اًسَؽ املس خوزذت ٌَسَؽ احملََة اًيت كس  ،او مس متصت، ورعل ل س حاة اكذعاذًة

ىل احذاكز اس خرياذ حىون يف ظوز اًخًض ئة وثثخِت اكسارما يف الاسواق احملََة. وميىن ب ن ثَجب  اصل وةل ا 

ىل ال سواق احملََة يف ب وكاث حصاُا يه مٌاس حة، وتب سـاز هوغ ب و ب   هواغ من اًسَؽ املس خوزذت، وخضِا ا 

اق س حة ًخحلِق اصلذي ًِاحصاُا يه مٌا ُز آن واحس.  وحٌلًة امليخج اًوظين وؿسم ا  املس هتغل/املواظن يف ب

ىل ؾىس ما ُو ٌمصاذ، حِامن  ىٌَ كس ًؤذي ا  واًخحسًس اًوكي ٌَوازذاث حيمي املس هتغل والاهخاح احملًل، ًو

ساء وازذاهتا من اصلوةل اًيت ثددـِا، وابًخايل ك س ثخرضز اصلوةل هدِجة متازش اصلول ال دصى راث اًس َاسة ا 

 اثحاغ ُشٍ اًس َاسة. 

 

اًدسَِالث والاؿاانث  لوم اصلوةل تسمع اًعاذزاث ؿرب ثلسميوثـين ب ن ثاثهَا: س َاسة ذمع اًعاذزاث: 

وامليح اىل امليخجني واًعياغ واملعسٍزن فهيا، ورعل هبسف اًخوسؽ يف اًعاذزاث ومتىِهنم من تَؽ امليخجاث 

ا تب سـاز  ب كي، وابًضلك اطلي ميىن ب ن ٌساؿس ؿىل حتلِق كسزت ثيافس َة ب نرب هدِجة اًيت ًمت ثعسٍُص

رعل. وؿاذت ما ثخوسؽ اصلوةل ؿرب دعة مسزوسة يف ُشا اجملال، حِر ثسمع لك ب ظصاف الاهخاح من 

 . ال ًفي ابًلصط وحيلق اًِسف املخوىخمضاًزؽ وهلي ورشاكث ثعسٍص، حىت ٍىون اصلمع اكمال وصام

 

قصاق: اثًثا: س َاسة ال   ىل تَؽ اًسَؽ قصاق واًس َاساث املخـسذت املضاذت ًال  يا هـين ب ن ثَجب  ذوةل ما ا  ُو

ىل ال سواق ارلازحِة تب سـاز ثلي ؾن ال سـاز اًيت ثخِؽ هبا يف اصلاذي. واًلصط من  زساًِا ا  اًيت ثلوم اب 

خرصًف تب سـاز ُشا ال حصاء ُو هسة ال سواق ارلازحِة واًلضاء ؿىل امليافسني فهيا. وكس ًمت ُشا اً 

هخاح ب و تب سـاز ثلي ؾن ُامش اًصحب املخحلق ًِا، حسة ملذىض اذلال، وذلني اًلضاء ؿىل  ذون لكفة ال 

امليافسة يف ثغل ال سواق، ومن مث اًحَؽ ابل سـاز اًيت حتلق ًِا ثلعَة اًلكفة وحتلِق ُامش اًصحب اطلي 

ًخحلق جناخ  مليافسة يف ثغل ال سواق اًيتميىن ب ن ًخحلق ًِا اؾامتذا ؿىل س َعصهتا ؿىل اًسوق تلَة ا

س َاسة ال قصاق فهيا، واًحَؽ تب سـاز ب ؿىل يف اًسوق احملََة، ابًضلك اطلي ًـوضِا ؾن اًخاكًَف اًيت 

 ثخحمَِا، او ؾن الاخنفاط يف اًصحبَة اطلي ًخحلق هدِجة اًحَؽ يف ال سواق ارلازحِة تب سـاز مٌرفضة. 

 

 

َة:: اًخاكمي الاكذعاذي ساذسا  واًخجازت اصلًو
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 ب ول: ماَُة اًخاكمي الاكذعاذي وب صاكهل ومضامِيَ: 

 

ة  اًخاكمي الاكذعاذي ًربس تني اصلول ك حس الاصاكل اًيت ػِصث ًدس َري اًـالكاث الاكذعاذًة واًخجاًز

و َة، ُو ف صامي ،اصلًو هتسف ثسزجيَا، من ذالل ٍلوؿة من  معََة" ؾحازت ؾن  ،وب ذق يف ثـًص

ىل حتلِق اًخلازة الاكذعاذي تني تضلٍن ب و ب نرث، واهسماح اًفضاءاث  اًدرشًـاث واًخساتري اًخيؼميَة، ا 

اًخاكمي ب و الاهسماح  معََة جسـىو الاكذعاذًة املس خلةل ًلك مهنا ًدضلك يف ال ذري فضاء واحسا ذمخسا. 

ىل ذمج مجَؽ ال سو  الاكذعاذي )ب سواق اًسَؽ وارلسماث، وب سواق اق ذاذي فضاء اكذعاذي موحسا 

اًـمي، وب سواق اًيلس( حىت ثعحح امذساذاث ًحـضِا تـضا، من ب خي ضٌلن ثيلي حص ومن ذون كِوذ 

هخاحِة امليمتَة ًِشا  ًلاء لك ب صاكل اٍمتَزي تني اًوحساث ال  ٌَسَؽ واًـٌلةل وزب ش املال. نٌل ثليض اًـمََة اب 

ًيؼص ؾن خًسُهتا ب و موظهنا اًرضًيب، وثوحِس اًس َاساث الاكذعاذًة املخحـة ؿىل اًفضاء تلغ ا

"  مس خوى اًخجازت واًرشاكث وامليافسة واًرضائة واًيلس وب سواق اًـمي واًلعاغ املرصيف وب سواق املال
26

. 

 

ـي من ب مه ب ُساف اًخاكمي الاكذعاذي ُو يف اٍهناًة اًيجاخ يف جضىِي وحست اكذعاذًة هحريت مذـاوهة  ًو

فامي تُهنا، كاذزت ؿىل حتلِق اًصحب واملىسة واًصفاَُة واًـُش املصفَ اًىصمي ًلك مواظين اصلول امليرصظة 

ىل وحست س َاسة راث يف اظاز ُشٍ اًوحست. وحنن ىصى مثال الاحتاذ ال وزويب ب مامٌا، فِو  حتول ا 

كسزاث اسرتاثَجَة هحريت، اكن اًخاكمي الاكذعاذي ُو ًحًهتا ال وىل، وال ساش املخني اطلي جتمـت حوهل 

وكامت ؿَََ اصلول ال ؾضاء. ومن ُيا " جنس ب ن ُياك ؿالكة وزَلة تني اًخاكمي الاكذعاذي واًخجازت 

خة ال ؿىل يف اًـالكاث الاكذعاذًة تني اصلول املخاكمةل، ارلازحِة، حبَر ميثي اًخاكمي يف ُشٍ اذلاةل اصلز 

ة حصنة اكفة اصاكل وظوز ُشٍ اًـالكاث الاكذعاذًة، وحبَر ثعحح اصلول  وحبَر ٍصثحط مضموهَ حبًص

                        
26

ـ ِٛلغ " ِٛعٛػخ اٌجضٌشح" ٌٍّؼبسف ٚاٌّصطٍذبد. اٌشاثػ ػٍى شجىخ اإلٔزشٔذ:  

-http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2016/9/27/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81

-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89

-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84

%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a7%d9%84%d8%a7 
 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2016/9/27/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2016/9/27/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2016/9/27/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2016/9/27/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a


 22 

ىل ما ًلصة ب ن ٍىون حال ذوةل  املخاكمةل امجموؾِا متثي وحست اكذعاذًة هحريت مذاكمةل وحاًِا ٍاكذ ًعي ا 

"  ل ال حصاءاث اًيت حتلق رعلواحست، ورعل من ذال
27

. 

 

 ب ما ب صاكل اًخاكمي ال كذعاذي فميىن " حرصُا يف:

ة اًخفضَََة )1 ثفاكِة اًرتثُداث اًخجاًز : وخيفغ ُشا اًضلك (Preferential Trade Agreementؼ ا 

ُشا ال ؾضاء، ونشعل ًـخرب اًلِوذ ؿىل اًخجازت تني اصلول ال ؾضاء املضازنة فَِ ب نرث من اصلول كري 

عاين اًضلك ب   ر اًرًب نرث ب صاكل اًخاكمي الاكذعاذي زذاوت. وب فضي مثال ؿىل ُشا اًضلك اًىومًٌو

 ٌَخفضَي اًخجازي اطلي ب سس ؿىل ًس املمَىة املخحست ومس خـمصاهتا اًساتلة.

(: وثدضلك ُشٍ امليعلة ؾيسما ًخفق ؿسذ من اصلول ؿىل Free Trade Areaؼ مٌعلة اًخجازت اذلصت )2

سلاظ  اًخـًصفة ازلصهَة فامي تُهنم مؽ احذفاػِم هبا جتاٍ اًـامل ارلازيج. وهؼصا لدذالف اًخـًصفة ازلصهَة من ا 

ن ذول مٌعلة اًخجازت اذلصت ثددؽ "كواؿس املًضب "، حِر متيؽ ُشٍ  ذوةل ل دصى جتاٍ اًـامل ارلازيج، فا 

ىل ذاذي امليعلة من كدي اصلوةل اًـضو ام  يعلة اًخجازت اذلصت راث اًخـًصفة ال كي، اًلواؿس اس خرياذ اًسَؽ ا 

ا صلوةل راث ثـًصفة مجصهَة ب ؿىل. وهكثال ؿىل ُشا اًضلك هشهص مٌعلة اًخجازت اذلصت  ؿاذت ثعسٍُص مث ا 

 (.EFTAال وزوتَة )

ي، ذ(: ًـس الاحتاذ ازلصيك صالك من ب صاكل اًخاكمي الاكذعاCustom Unionؼ ال حتاذ ازلصيك )3

شا اًضلك حياول ب   ن ًـاجل ؾَوة مٌعلة اًخفضَي ازلصيك ومٌعلة اًخجازت اذلصت، وفَِ ثَلى اًصسوم ُو

ىل ثوحِس اًخـًصفة ازلصهَة تني ب ؾضاء مٌعلة اًخاكمي  واذلواحز ازلصهَة فامي تني اصلول ال ؾضاء، ابل ضافة ا 

ة اوس َاث اًسَؽ تني اصلول ال ؾضاء. ول ًيعوي  ساء اًـامل ارلازيج وتشعل ثخحلق حًص الاحتاذ ازلصيك ا 

ة اهخلال ال صزاض  كاٍهيم ازلصهَة ؿىل حًص آدص ان الاحتاذ ازلصيك ُو ذمج ًل  ب و زؤوش ال موال، امـىن ب

متزي الاحتاذ ازلصيك ؿىل مٌعلة اًخجازت اذلصت نشعل  كَامي مجصهَا واحسا. ٍو ٌضلول ال ؾضاء فَِ حبَر ثعحح ا 

ة ب ي ذوةل ؾضو يف ؾلس اثفاكاث هَ ًلِس حًص مؽ اصلول ارلازحِة، ب و حىت جتسًس الثفاكاث املـلوذت  يف ا 

ىل اًصقحة يف حٌلًة اصلول ال ؾضاء من ثسُوز  صحؽ رعل ا  ل اموافلة اصلول ال ؾضاء ٍو مؽ ُشٍ اصلول ا 

ا اًخيافيس. يسا، تَجَاك،  مصنُز وهكثال ؿىل ُشا اًضلك هشهص الاحتاذ ازلصيك صلول اًحًََِوهس ) ًُو

 م. 1947س ؿام ًوهسمحوزػ( اطلي ثب س

                        
27

 .166ـ د. فٍٍخ دغٓ خٍف: اٌؼاللبد االلزصبدٌخ اٌذٌٍٚخ. ِصذس عجك اإلشبسح ئٌٍٗ. ص  
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ًلاء اكفة (Common Marketؼ اًسوق املضرتنة )4 هَ ًمت ا  : وفلا ًِشا اًضلك من ب صاكل اًخاكمي فا 

اًصسوم ازلصهَة تني اصلول ال ؾضاء وثَخوم لك ذوةل ثس َاسة موحست يف مواهجة لك اصلول ذازح اًسوق، 

ة حصنة ؾيادض  ًََ حًص ىن ًضاف ا  و تشعل ٌض حَ ال حتاذ ازلصيك ًو هخاح من اًـمي وزب ش املال تني ُو ال 

لس حتللت ُشٍ اًرشوظ يف ال حتاذ ال وزويب يف ؿام  م، حِر مت  1993اصلول ال ؾضاء يف اًسوق، ًو

زفؽ اًصسوم ازلصهَة ؿىل اًسَؽ اًعياؾَة ذاذي الاحتاذ ومت والثفاق ؿىل حتسًس سـص موحس ٌَميخجاث 

لثفاق ؿىل ختفِغ اًلِوذ ؿىل حصنة اًـٌلل وزب ش املال م مت ا 1971م. ويف ؿام  1968اًززاؾَة يف ؿام 

ساٍهتا متاما يف ؿام   م.1993ًيك ًمت ا 

ًلاء (Economic Unionؼ ال حتاذ الاكذعاذي )5 : حِر ل ًلذرص اًخـاون تني اصلول ال ؾضاء ؿىل ا 

ة حفسة، تي ٌضمي حتٍصص زؤوش ال موال وال صزاض  وضاء اًلِوذ املفصوضة ؿىل املحاذلث اًخجاًز وا 

كامة  ىل خاهة اًخًس َق تني اًس َاساث املاًَة واًيلسًة ٌضلول ال ؾضاء، ورعل تلصط ا  املرشوؿاث ا 

 َُلك اكذعاذي مذاكمي حبَر ثخحلق وحست اكذعاذًة مس خلدال تني اصلول ال ؾضاء.

ة ثعسز معةل Monetary Unionؼ الاحتاذ اًيلسي )6 وضاء َُئة هلسًة مصنًز خعَة ُشا الاحتاذ ا  (: ًو

موحست حىون من ظالحِاهتا مسؤوًَة اًس َاسة اًيلسًة ٌَىذةل الاكذعاذًة، وهكثال ؿىل ُشا اًضلك 

ظساز معةل اًَوزو ارلاظة ابل م "  1999حتاذ ال وزويب تساًة ؿام ا 
28

. 

 

حصاءاث من ب خي حتلِق اًخاكمي الاكذعاذي تني اًوحساث اًس َاس َة، ومن ُشٍ  وجية اختار ؿست ا 

 الاحصاءاث:

 

ًلا ة، حبَر ٌسامه رعل  ءؼ ا  اًلِوذ ؿىل حصنة اهخلال اًسَؽ ؿرب اًلاء اًصسوم ازلصهَة والاحصاءاث الاذاًز

 يف جضىِي سوق واسـة حصت.

ًلاء اًلِوذ ؿىل زؤوش ال موال ذاذي اصلول اصلاذةل يف رشانة اًخاكمي الاكذعاذي، وثلَِس حصنهتا مؽ ؼ  ا 

 اًـامل ارلازيج.

ًلاء اًلِوذ ؿىل حصنة   ال فصاذ تني اصلول املخاكمةل.ؼ ا 

 ؼ ثًس َق وثوحِس اًس َاساث الاكذعاذًة.

                        
28

َٛ ى وٍٍخ اٌؼٍـ ػجذ اٌشدّٓ سٚاثخ: دشوخ اٌزجبسح اٌذٌٍٚخ فً ئغبس اٌزىبًِ االلزصبدي فً ظٛء اٌزغٍشاد االلزصبدٌخ اٌذذٌضخ. سعبٌخ ِبجغزٍش ِمذِخ ئٌ 

 .10ٚ 9ٚ 8َ. ص  2013االلزصبدٌخ ٚاٌزجبسٌخ ٚػٍَٛ اٌزغٍٍش فً جبِؼخ ِذّذ خٍعش. ثغىشح، اٌجضائش. 
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 ي:اثهَا: ملوماث اًخاكمي الاكذعاذ

 

مثة ملوماث اكذعاذًة وادصى س َاس َة مثي وحوذ اهؼمة راث ظحَـة س َاس َة مامتزةل ًخوظَس اًخاكمي 

 ومن تني ملوماث اًخاكمي الاكذعاذي هشهص: الاكذعاذي تني اًوحساث اًس َاس َة.

 ؼ ثوافص املوازذ اًعحَـَة.1

 ؼ اًخرعط وثلس مي اًـمي.2

هخاح اًالسمة ٌَـمََاث الاهخاحِة.3  ؼ ثوفص ؾيادض ال 

 ؼ ثوفص ظصق ووسائي اًيلي والثعال.4

 

وحتسني ػصوف  ب ما ؾن ذوافؽ اًخاكمي الاكذعاذي فِيي يف ال ساش ثلوم ؿىل امليفـة الاكذعاذًة واًصحب

املس خزَعة من معََة اًخاكمي يه ال ساش يف ميض اًوحست  ةحِات املواظيني. فاملزااي وامليافؽ الاكذعاذً

 اًس َاس َة كسما يف حتلِق معََة اًخاكمي. 

 من اًخاكمي الاكذعاذي يف اًيلاظ اًخاًَة: ةووس خعَؽ ب ن هوحز امليافؽ الاكذعاذً

 اجساغ جحم اًسوق.ؼ 1

 اًدضلَي.ؼ سايذت 2

 ؼ سايذت مـسل اٍمنو الاكذعاذي.3

ة وثوس َؽ اًعياؿة الاهخاحِة وظياؿة مس خَزماث الاهخاح.4  ؼ ثلًو

وحِة.5 ص وثوس َؽ اًلاؿست اًخىًٌو ة وثعٍو  ؼ ثلًو

 حٌلًة الاكذعاذايث احملََة من ثساؾَاث اًـوملة وهفور اًخىذالث الاكذعاذًة اًىدريت.ؼ 6

 

 ي:اثًثا: جتازة اًخاكمي الاكذعاذ

 

واكن اًِسف ُو حتٍصص اًخجازت من  ػِصث اًـسًس من اًخىذالث الاكذعاذًة تـس اذلصة اًـاملَة اًثاهَة.

ىل تـغ ثغل اًخجازة. ص الاهخاح وثوس َـَ. وهخـصط ُيا ا   اًلِوذ وثعٍو

 



 25 

واطلي ثـس اًخجصتة ال وزوتَة " اٍمنورح ال مثي ٌَخاكمي الاكذعاذي واًيلسي، ؼ جتازة اًخاكمي اًلصيب: 1

وتَة ظَةل مست جتاوسث مخسني ؿاما. اكن هخاح احملاولث املخىصزت واملخـاكدة اًيت كامت هبا اصلول ال وز

ل ٌَعَلة اًيت اىهتت  وكس اختشث ُشٍ اصلول ذالل ُشٍ اًفرتت مساعل وظَف ؿسًست مل ٍىذة ًِا اًيجاخ ا 

ىل الاحتاذ ال وزويب، ورعل اهعالكا من ب ُساف مذواضـة ىل ب ُساف ابًلة ال مهَة. ويف جم ،ا  الث حمسذت ا 

ىل احتاذ اكذعاذي  كامة احتاذ مجصيك، مث سوق مضرتنة وظول ا  وكس ثسزحت اًخجصتة ال وزوتَة تسءا اب 

ىل حاكمي اكذعاذي  وهلسي، واس خعاؾت ُشٍ اصلول ب ن ثًذلي من حاكمي اكَميي ظلري ًضم تضـة ذول ا 

وهلسي ب نرب" 
29

 ومن تني ُشٍ اًخجازة: .

 م. 1951احتاذ اًفحم واًعَة ؿام ؼ 

 م. 1957ؼ اًسوق ال وزوتَة املضرتنة ؿام 

 ؼ مٌعلة اًخجازت اذلصت ال وزوتَة.

 

وهـين ُيا ابًخىذالث اًيت اوضئهتا اًىذةل الاصرتاهَة تـَس اذلصة ؼ اًخاكمي الاكذعاذي الاصرتايك: 2

وضاء جمَس اًخـاون ، فاًخـاون الاكذعاذي )اًىومِىون(اًـاملَة اًثاهَة، ومهنا جمَس  لس " مت ا 

وهَا وزوماهَا وجض َىوسَوفاهَا والاحتاذ  1949الاكذعاذي ؿام  م، تني لك من تَلازاي واجملص وتًو

ًََ اًحاهَا يف راث اًس ية، وب وكفت ؾضوٍهتا ًـسم ذفـِا ًيعَهبا ٌَميؼمة، مث  اًسوفَِيت، واهضمت ا 

َا 1951اهضمت املاهَا اصلميلصاظَة س ية  م، وفِخيام  1971م، وهواب س ية  1962اًضـحَة س ية  م، ومٌلًو

وقسالفِا س ية  1978س ية  ة ذون اًاكمةل 1964م، ًو ىهنا ثخجاوس ذوز املصاكة. ،م تـضًو وكس  ًو

 ما ًب يت:ُساف جمَس اًخـاون الاكذعاذي ثضميت ب  

 ثـٍزز اًخمنَة اخملععة لكذعاذ اصلول ال ؾضاء يف اجملَس.ؼ 

 زفاَُة اًضـوة يف ذول اجملَس.اًخحسني املس متص يف ؼ 

 الادشاغ يف حتلِق اًخلسم الاكذعاذي واًفين يف ٍلوؿة اصلول ال ؾضاء يف اجملَس.ؼ 

هخاحِة اًـمي.ؼ   اًـمي ؿىل ضٌلن حتلِق سايذت مس متصت يف ا 

 وابطلاث يف اًعياؿة.زفؽ مس خوى اًخعيَؽ يف اصلول ال كي ثلسما، ؼ 

ة اًخـاون الاكذعاذي واًفين ؼ  "  واًـَمي تب صاكهل اخملخَفةثلًو
30

. 

                        
29

َ.  سعبٌخ  2015ـ 2008ـ وفٍخ لغٍّٛسي: اٌزىبًِ االلزصبدي ثبالرذبد األٚسٚثً وأداح ٌزذػٍُ االعزمشاس االلزصبدي: دساعخ دبٌخ اٌٍٛٔبْ خالي اٌفزشح  

 .24َ. ص  2016اٌؼٍَٛ االلزصبدٌخ ٚاٌزجبسٌخ ٚػٍَٛ اٌزغٍٍش ثجبِؼخ ِذّذ خٍعش. ثغىشح، اٌجضائش.  ِبجغزٍش ِمذِخ ئٌى وٍٍخ
30

 .190ٚص  189ـ د. فٍٍخ دغٓ خٍف: اٌؼاللبد االلزصبدٌخ اٌذٌٍٚخ. ِصذس عجك اإلشبسح ئٌٍٗ. ص  
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 ؼ اًخاكمي الاكذعاذي يف اصلول اًيامِة: ووس خعَؽ ان هشهص ُيا:3

 م. 1961ؼ مٌعلة اًخجازت اذلصت ل مرياك اًالثًَِة ؿام 

 ؼ اًسوق املضرتنة ل مرياك اًوسعى.

يب ؿام   م. 1973ؼ حٌلؿة اًاكًز

 م. 1975ؼ امليؼومة الاكذعاذًة ل مرياك اًالثًَِة ؿام 

 م. 1964الاحتاذ ازلصيك والاكذعاذي ًوسط ب فًصلِا ؿام ؼ 

 م. 1967ؼ حٌلؿة رشق ب فًصلِا ؿام 

آس َا ؿام   .1967ؼ زاتعة صـوة حٌوة رشق ب

ومن املفِس اًلول تب ن جتازة اًخاكمي الاكذعاذي تني اصلول اًيامِة مل ثيجح وفضَت اًخىذالث 

خَِا، ورعل ًـست ب س حاة مهنا ادذالف ظحَـة الاهؼمة يف حتلِق ال ُساف اًيت اكميت من ب  الاكذعاذًة 

، واضافة متازي َُالكِا الاكذعاذًة وثيافسِا وكةل ازثحاظِا فامي تُهنا، ة والاكذعاذًة اًسائستاًس َاس َ

ثسخة ضـف وسائي اًيلي وظصق وسائي الثعال، اضافة اىل اًرتنزي ؿىل مسذي حتٍصص اًخجازت ذون 

 ذلال. املسذي الامنايئ يف واكؽ ا

 

مثة اًـسًس من املربزاث اًيت جس خسؾي اكسام اصلول اًـصتَة ؿىل حتلِق ؼ  اًخاكمي الاكذعاذي اًـصيب: 4

 اًخاكمي الاكذعاذي فامي تُهنا. ومن تني ُشٍ املربزاث:

ؼ املربزاث الاكذعاذًة: ويه اًخزَف الاكذعاذي، واخنفاط اًىفاءت وختَف الاهخاح ووسائهل، طلعل 

 الاكذعاذي ميثي اًرتايق ٌَلضاء ؿىل ُشا اًخزَف يف الاكذعاذ والاهخاح.فاًخاكمي 

ة ارلازحِة من ادشائَي و  ة: اًخزَف واًخجزئة واٍهتسًساث اًـسىًص ٍصان و ؼ املربزاث اًـسىًص و ا  ا، ُو كرُي

 ما ٌس خسؾي اًخاكمي الاكذعاذي واًخـاون اًـسىصي املضرتك.

ُهنا زواتط اصلم واٌَلة واصلٍن واًرتاج واملعري واًصكـة ادللصافِة ؼ املربزاث اًلومِة: فضـوة ُشٍ امليعلة ت 

 واًخازخي، وُو ما ٌضلك ؿامال اضافِا ؿىل رضوزت اًخاكمي.

 

وكس فضَت مـؼم جتازة اًخاكمي الاكذعاذي واًخىذالث تني اًـصة، حفىت جمَس اًخـاون املضرتك صلول 

و ما وضاُسٍ يف ال سمة ارلََج اًـصيب ابث َُالك خامسا ثسخة ارلالفاث اًس   َاس َة تني الاؾضاء، ُو
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ة الآن آدٍصن ؿىل اصلوحة. ومعوما ميىن اًلول ب ن اصلول ، حِر اًلعًص جضسًس اذلعاز من كدي ب ؾضاء ب

املخلسمة " اس خلَت فصظة ؿسم جناخ اًـسًس من جتازة اًخاكمي الاكذعاذي اًـصيب وؿسم ؿالح وثشًَي 

ر اصلول اًـصتَة ؿىل اًححر ؾن معاذلِا يف اًـامل ارلازيج يف حضالك اًيت حاًت ذون حتلِلَ، ثغل امل 

مٌفصذت، ويف حتعمي ب ي هجوذ ٌَخاكمي الاكذعاذي اًـصيب، تخلسمي تسائي هل، فاًولايث املخحست الامريهَة 

ؾصتَة هحسًي ؼ خ الاحتاذ ال وزويب اًرشنة ال وزوسوق اًرشق ال وسعَة هحسًي، واكرت كسمت مرشوغ اً 

آدص. وزمغ  ل ب اًخحسايث اًيت ثواخَ اصلول اًـصتَة، واًيت حتول ذون حتلِق اًخاكمي الاكذعاذي اًـصيب، ا 

و اكن رعل مذب دصا، رضوزت اًخاكمي الاكذعاذي اًـصيب خجىل رعل من  ،ب ن ُشٍ اصلول اذزهت، ًو ًو

ئة ل حِاء جناخ مٌؼمة اًخجازت اذلصت اًـصتَة اًىربى اًيت ثـس حماوةل حًص ىل ا  هجوذ اًخاكمي  ذالل اًسـي ا 

"  الاكذعاذي اًـصيب املخـرثت
31

. 

 

 

 : سـص اًرصف:ساتـا

 

 

 ب ول: ماَُة سـص اًرصف وهَفِة حتسًسٍ:

 

ي ارلازيج، واًيت حمتصنز حول اسددسال اًـمةل احملََة تـمالث  اًرصف ُو يف ال ساش معََة اًخحًو

احملََة تـمالث ب حٌحَة. وميىن ب ذش  ب حٌحَة. ب ما سـص اًرصف فِو اًسـص اطلي ًمت اموحدَ اسددسال اًـمةل

و حني اسددسال معةل اًَوزو ابصلول  ذولزا. ومن  1,3ب ي ب ن اًَوزو اًواحس ًـاذل  1/1,3مثال ُيا ُو

ة تني سـص اًرصف ومزيان املسفوؿاث، حِر ب ن اًـالكاث  ُيا جنس تب ن ُياك " حصاتعا وزَلا وؿالكة كًو

َة ٌضلوةل واًيت ًخضمهن ىل اس خزسام سـص اًرصف الاكذعاذًة اصلًو ا مزيان املسفوؿاث جس خسؾي اذلاخة ا 

ىل معةل ومعالث ب حٌحَة، ثحـا ملخعَحاث ُشٍ  يف ُشٍ اًـالكاث، واطلي اموحدَ حتول اًـمةل احملََة ا 

اذلاخة واماكانث ثَحُهتا، ب ي ثلذيض ُشٍ املـامالث اًيت ثمت مؽ اًـامل ارلازيج اًخـصف ؿىل ملساز اًـمةل 

"  ساء اًوحست اًواحست من اًـمةل احملََةال حٌحَة ا
32

. 

                        
31

شّبي أفشٌمٍب( اٌصبدسح ػٓ جبِؼخ دغٍجخ ثٓ ثٛػًٍ ثبٌشٍف، اٌجضائش. ـ د. جٍٍّخ اٌجٛصي: اٌزىبًِ االلزصبدي اٌؼشثً: ٚالغ ٚآفبق. ِجٍخ )الزصبدٌبد  

 .40َ.  ص  2008اٌؼذد اٌخبِظ 
32

 .203ـ د. فٍٍخ دغٓ خٍف: اٌؼاللبد االلزصبدٌخ اٌذٌٍٚخ. ِصذس عجك اإلشبسح ئٌٍٗ. ص  
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َة اكصلولز مثال، ورعل ًيك ثسفؽ ب مثان  وكمية  ىل معالث ذًو ىل دضف معالهتا احملََة ا  وثَجب  اصلول ا 

َة كواهني واحضة الاظص فامي خيط ذفؽ كمي  ،وازذاهتا واًسَؽ املس خوزذت تخغل اًـمةل. وثضم املـامالث اصلًو

َة.  وؿاذت ما ًمت حتسًس سـص اًرصف يف اًحضائؽ واًسَؽ، كس حىون ابًـمالث احملََة ب و اًـمالث اصلًو

ب ما معاذز اًعَة ؿىل اًيلس ال حٌيب فذمتثي يف اًحيوذ اصلائية  اًسوق من ذالل حصنة اًـصط واًعَة.

الث من خاهة واحس اىل ارلازح، يف مزيان املسفوؿاث واملمتثةل ابس خرياذ اًسَؽ وارلسماث  واًخحًو

قصاط اًيلسًة  وظاذزاث زؤوش ال موال سواء اكهت كعريت ب و ظوًةل ال خي، واًوازذاث من اطلُة ًل 

ىل رعل.  قصاط اًعياؾَة، وما ا  ل   ًو

 

ياك ؿالكة ظصذًة تني ؾصط اًرصف ال حٌيب وسـص اًرصف، فلكٌل اسذاذ ؾصط اًيلس ال حٌيب لكٌل  ُو

 واًـىس حصَح. ،وكميخَ اساء اًـمةل احملََةاخنفغ سـٍص 

 

 اثهَا: ب ساًَة حتسًس سـص اًرصف:

 

ـة اًخسزح اًخازخيي وارلربت مؽ ال سواق وس َاساث اصلول  مثة ؿست ب ساًَة ًخحسًس سـص اًرصف. ًو

 اًيلسًة والاكذعاذًة يف ثحَوز ب ساًَة سـص اًرصف. وب ساًَة " سـص اًرصف يه:

 

 هؼام اًرصف اًثاتت: ؼ 1

 

آوادص اًلصن اًخاسؽ  ساذ هؼام اًرصف اًثاتت يف ػي كاؿست اطلُة يف ظوزت مسىواكث رُحَة يف ب

ؾرش وب وائي اًلصن اًـرشٍن، وحىت كِام اذلصة اًـاملَة ال وىل، ونشعل يف اًيعف اًثاين من ؾرشًًِاث 

ىل كاؿست اطلُة يف  َة واصلول ظوزت اًس حائم اطلُح اًلصن اذلايل، ؾيسما ؿاذث اصلول ال وزوتَة ا 

را زتعت معَهتا اًوظيَة زخامل  َفة واًخاتـة يف ظوزت اًرصف اطلُيب. وثـخرب اصلوةل ؿىل كاؿست اطلُة ا 

ي  ،ًخحلق سـص اثتت ٌظلُة ابًيلس اًوظينحبَر توسن مـني من اطلُة،  فصاذ حتًو وؾيسئش ميىن ًل 

رتثة ؿىل ال ذش تلاؿست اطلُة ز  حاث سـص اًرصف وؿسم ثلرٍي ما ٌضاءون من ب وزاق اًيلس اًصمسَة. ًو

را ثوفص رشظني:  ورعل ا 
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 ؼ ب ن ٍىون سـص رشاء وتَؽ اطلُة واحسا يف لك ذوةل.

 ؼ ب ن حىون اهخلالث اطلُة ؿسمية اًيفلة.

ة يف حسوذ ضَلة خسا، يه  ،وملا اكن ُشان اًرشظان ل ًخحللان معََا هَ ٌسمح تخلَة ُشا اًسـص حبًص فا 

ىل اصلوةل ودصوخَ مهنا، ورعل وفلا ًلوى اًـصط واًعَة ارلاظة جلك معةل من معالث  ذدول اطلُة ا 

ىل كاؿست ب دصى ُامة حىون  اصلول ال حٌحَة، نٌل ب ن زحاث اًرصف اطلي ميزي كاؿست اطلُة ٍصحؽ ب ًضا ا 

ة ذدول ، ب ي كواؿس ًـحة ُة ودصوخَ، ما ًعَق ؿَََ اًىذاة )كواؿس اٌَـحة(اطل كاؿست اًسٌلخ حبًص

ىل ب هَ يف ػي هؼام زحاث اًرصف ووفلا ًلواؿس ًـحة كاؿست اطلُة حىون  ،اطلُة. وجتسز الاصازت ا 

اصلوةل مَزمة تب ن ثلَة الاس خلصاز واًخواسن ارلازيج ؿىل الاس خلصاز واًخواسن اصلاذًل، ما ذام ٍصىض 

ىل حس تـَس اجتاٍ اذلَات تخلَة ال مث ان واصلدول ثحـا رلصوح وذدول اطلُة، رعل ب ن ُشا اًيؼام خيضؽ ا 

 الاكذعاذًة اًلومِة ثوسـا ب و اىىٌلصا ذلاةل مزيان املسفوؿاث. 

 

ة اًرصف:2  ؼ هؼام حًص

 

 ٌ ىل رُة، وكس ؾصفت اصلول ُشا ً ي ا  ة اًرصف يف ػي اًيلوذ اًوزكِة كري كاتةل ٌَخحًو ـصف هؼام حًص

م، وثالُا يف رعل اكفة اصلول، ورعل ؾلة  1931 ؿام اًيؼام ؾلة دصوح اجنَرتا ؾن كاؿست اطلُة يف

را دصحت ؾن كاؿست اطلُة، حِر  اذلصة اًـاملَة اًثاهَة. ًزامِة ا  وثـخرب اصلوةل ؿىل كاؿست ال وزاق ال 

ًزايم حبَر ثـخرب ُشٍ  اًيلوذ اًوزكِة هلوذا ًخىون اًخساول اًيلسي من ب وزاق هلسًة ًخحسذ ًِا سـص ا 

هَ ل ًخحلق ذامئا يف ػي كاؿست ال وزاق  ىل رُة. ب ما ؾن زحاث سـص اًرصف فا  َِا ا  هنائَة ل ميىن حتًو

ال ًزامِة، تي ٍىون ؾصضة ٌَخلَحاث وفلا ًلوى اًـصط واًعَة ٌَرصف ال حٌيب. فٌَل اكن مس خوى 

ة اًرصف ًخحسذ وفلا ٌَلواؿ س راهتا اًيت ًخحسذ هبا سـص ب ًة سَـة يف اًخواسن ًسـص اًرصف يف هؼام حًص

ن مس خوى اًخواسن ًسـص اًرصف ُو اطلي ثخـاذل ؾيسٍ اًوكَة املعَوتة من اًـمةل اًوظيَة  ة اٍمثن فا  هؼًص

منا  ن ثلري مس خوى اًخواسن ًسـص اًرصف ا  ة اٍمثن ب ًضا، فا  مؽ اًوكَة املـصوضة مهنا. ونٌل ُو اذلال يف هؼًص

يا ثؤذي اًخلرياث يف ب سـاز حيسج ؾيسما ثخلري ػصوف ا ًعَة ب و ػصوف اًـصط او لكخهيٌل مـا. ُو

ىل حتلِق اًخواسن تني ظَة وؾصط اًرصف ال حٌيب يف املست اًلعريت، نٌل ًخحلق اًخواسن يف  اًرصف ا 

َة.  ق اًخلري يف ب مثان اًسَؽ اصلاذةل يف اًخجازت اصلًو ةل ؾن ظًص َة يف املست اًعًو اًـالكاث اًيلسًة اصلًو

ىل جضجَؽ اًعاذزاث هؼصا  ذت سـصفزاي اًرصف ال حٌيب، ب ي ختفِغ كمية اًـمةل اًوظيَة، ًؤذي ا 
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ىل اذلس من اًوازذاث ل زثفاغ كميهتا، وحيسج اًـى س يف حاةل اخنفاط سـص اًرصف لخنفاط كميهتا، وا 

را اكهت اصلوةل مَزمة يف ػي زحاث اًرصف، وفلا ًلواؿس ًـ ال حٌ ثلَة ة تب ن حة كاؿست اطلُيب، فا 

ن اذلال ًُست نشعل يف  اًخواسن ارلازيج ؿىل الاس خلصاز الاكذعاذي ؾيس مس خوى اًـٌلةل اًاكمةل فا 

منا  ة اًرصف. فاًسٌلخ ًسـص اًرصف ابًخلَة وفلا ًؼصوف ؾصط وظَة اًـمةل اًوظيَة ا  ػي هؼام حًص

ة املسفوؿاث ارلازحِة اًياجتة ؾن اًـالكاث الا ىل اطلُة ًدسًو كذعاذًة املخحاذةل تني ًـين ؿسم اذلاخة ا 

ُشٍ اصلوةل واصلول ال دصى، وؿىل رعل ًـفى اًحيم املصنزي يف ػي ُشا اًيؼام من رممة حٌلًة اًصظَس 

ثحاغ س َاسة هلسًة خماًفة ٌَس َاسة اًيت ثلذضهيا ال حوال  وةل، وما كس ًرتثة ؿىل اًلِام تَاطلُيب ٌضل من ا 

هَ  ة اًرصف ؾةء اًيت ميص هبا الاكذعاذ اًلويم. ومن ُيا فا  ًلؽ ؿىل ؿاثق اًسَعاث اًيلسًة يف ػي حًص

را اكهت رممة اًسَعاث اًيلسًة يف ػي اًيؼام  ب نرب من رعل اطلي ًلؽ ؿَهيا يف ػي زحاث اًرصف. فا 

ثحاغ ال ساًَة اًىفِةل اميؽ اس متصاز  ال ذري حمتثي تعفة ب ساس َة يف مصاكدة اًصظَس اطلُيب ٌضلوةل، وا 

منا ثعاًة يف ػي هؼام و ذدوهلح اطلُة فهيا ب  دصو ن ُشٍ اًسَعاث ا  ٍهيا وفلا ًلواؿس ًـحة اطلُة، فا   ا 

ة اًرصف تب ن حتسذ تيفسِا جحم اًيلوذ ب و اًلوت اًرشائَة يف اجملمتؽ ورعل وفلا ملا ثلذضََ مذعَحاث  حًص

ىل الاكذعاذ اًلويم، ال مص اطلي كس ثخـصط فَِ ضلط س َايس من  اًسَعاث اًيلسًة يف ذوةل ا 

"  اذلىوماث
33

. 

 

 اثًثا: هؼام اًصكاتة ؿىل اًرصف وهؼصايث حتسًسٍ:

 

مه اًخحسايث اًيت ثواخَ مـؼم اصلول وذاظة اًيامِة مهنا ُو حماوةل ن املِم اًلول ُيا تب ن من تني " ب  م

تياء س َاسة اكذعاذًة مذاكمةل تلَة ذَق ثيؼمي ومنو اكذعاذي واحملافؼة ؿىل اًخواسن اصلاذًل وارلازيج 

 حماوةل اس هتساف ما ًًل:من ذالل 

ي.  ؼ الاس خلصاز يف مـسل اٍمنو ؿىل املسى اًعًو

 ؼ ختفِغ مـسل اًحعاةل.

سـاز.  ؼ احملافؼة ؿىل اس خلصاز املـسل اًـام ًل 

 ؼ حتلِق اًخواسن يف مزيان املسفوؿاث.

                        
33

ـ. سعبٌخ ِبجغزٍش ِمذِخ ئٌى وٍٍخ اٌؼٍَٛ االلزصبدٌخ ٚػٍَٛ ـ  ٘جٍشح ػجذ اٌجًٍٍ: أصش رغٍشاد عؼش اٌصشف ػٍى اٌٍّضاْ اٌزجبسي ـ دساعخ دبٌخ اٌجضائش  

 .20ٚ 19ٚ 18َ. ص  2012اٌزغٍٍش فً جبِؼخ أثً ثىش ثٍمبٌذ. رٍّغبْ، اٌجضائش. 
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وثـس لك من اًس َاسة اًيلسًة وس َاسة اًرصف ب ذاثني ٌَس َاسة الاكذعاذًة ًخحلِق ُشٍ ال ُساف، 

م من ذالل ثيؼمي اًـصط اًيلسي يف رضاًيلسًة ؿىل اًخحنك يف مـسل اًخ حبَر ثـمي اًس َاسة

الاكذعاذ، وابمللاتي ثـمي س َاسة اًرصف ؿىل احملافؼة ؿىل اس خلصاز مـسل اًرصف مليؽ حسوج 

ة وضٌلن ماكهة ثيافس َة ٌَمؤسساث اًوظيَة ملازهة امثَالهتا من  اضعصاابث يف اًخحاذلث اًخجاًز

"  ؤسساث ال حٌحَةامل
34

. 

 

 هؼام اًصكاتة ؿىل اًرصف: ؼ 1

 

خاء هؼام اًصكاتة ٌَحس من اًخلَحاث اًيت حتسج ًسـص اًرصف. وُو مـمول تَ من كدي اصلول ٌَخحنك 

. واًيؼام اًصكايب ُشا ملذرص ؿىل اصلوةل وضٌلن اًخواسن تني ال مٍصن تـصط اًرصف ال حٌيب واًعَة ؿَََ

فصاذ  ٌ فلط وكري خائز ًل  ف اًـمالث واملؤسساث ال دصى. ٌو ضلك هؼام اًصكاتة ؿىل مسادِي ومعاًز

ن ُياك ؾيادض جية ب ن ال حٌحَة زنيا رمٌل من اًخرعَط الاسرتاثَجي الاكذعاذي ٌضلوةل.  ومعوما فا 

ثخوفص ًيك ثيجح اصلوةل يف حتلِق ُسفِا من اًصكاتة املفصوضة ؿىل سـص اًرصف وحتصك اًـمةل ال حٌحَة يف 

ىل رضوزت ثوافص ب زتـة ؾيادض معوما ًيجاخ اًخحصك حنو ال سوا ة ا  ق احملََة. وكس ب صازث " اًخجازة اًلٌعًص

 مصوهة سـص اًرصف:

 ؼ سوق ٌَيلس ال حٌيب ثدسم ابًـمق واًس َوةل.

ؼ س َاساث مامتسىة حتنك ثسذي اًحيم املصنزي يف سوق اًيلس ال حٌيب ) ذمازساث رشاء ب و تَؽ اًـمةل 

ا ب و يف سـص اًرصف(. احملََة ٌَخب زري  يف سـُص

 ؼ زنزيت امسَة مالمئة حتي حمي سـص اًرصف اًثاتت.

ذازت خماظص سـص اًرصف يف اًلعاؿني اًـام وارلاض.   ؼ هؼم فـاةل ًخلِمي وا 

ة املـعات ًِا مؽ ادذالف اًحضل املـين  ًو وؿاذت ما خيخَف اًخوكِت اخملخاز ًلك من ُشٍ اًـيادض وذزخة ال ًو

َلكَ الاكذعاذي " وب وضاؿَ املح سئَة ُو
35

. 

 

                        
34

ًٚ٘ ِجٍخ ِذىّخ ـذ. فبسط ٘جبػ: دساعخ رذٍٍٍٍخ ٌٍؼاللخ ٚاألصش اٌّزجبدي ثٍٓ اٌىزٍخ إٌمذٌخ ٚعؼش اٌصشف. ِجٍخ )اٌؼٍَٛ االلزصبدٌخ ٚػٍَٛ اٌزغٍٍش(،  

 .212ٚ 211َ.  ص  2014ٌؼبَ  14صبدسح ػٓ وٍٍخ اٌؼٍَٛ االلزصبدٌخ ٚاٌزجبسٌخ ٚػٍَٛ اٌزغٍٍش ثجبِؼخ عطٍف ثبٌجضائش. اٌؼذد 
35

وب شـ سٚثب دٚربغٛثزب ٚآخشْٚ: اٌزذشن ٔذٛ ِشٚٔخ عؼش اٌصشف: وٍف ِٚزى ٚثأي عشػخ؟. ٚسلخ ثذضٍخ صبدسح ػٓ صٕذٚق إٌمذ اٌذًٌٚ. ٚاشٕطٓ، أٍِ 

 .1َ. ص  2006



 32 

 هؼصايث حتسًس ب سـاز اًرصف: ؼ 2

ٍهيا يف ثفسري اًىِفِة اًيت ًمت من ذالًِا حتسًس سـص اًرصف، ومن  ُياك ؿست هؼصايث ًمت الاسدٌاذ ا 

 ما ًب يت:" تُهنا 

 

ة اًوكَة: 1 ن ؼ اًيؼًص ة اًوكَة ً ا  ىل ثؤذي ا   خَرط يف ان اًزايذت يف هكَة اًيلوذ،احملخوى ال سايس ٌَيؼًص

ىل اخنفاط اًعَة ؿىل اًسَؽ احملََة، وابًخايل هلط ازثفاغ ال سـاز يف اصلاذي، ال   مص اطلي ًؤذي ا 

 اًعاذزاث وسايذت اًوازذاث.

ة ال زظست: سـص دضف اًـمةل ًخحسذ ؿىل ب ساش زظَس اصلوةل يف مزيان مسفوؿاهتا، فارا اكن ؼ 2 هؼًص

اًـمةل احملََة، وازثفاغ كميهتا ارلازحِة، ب ي ازثفاغ سـص دضفِا، زظَسُا موحدا مفـياٍ سايذت اًعَة ؿىل 

وارا اكن سَحَا فِشا ًسل ؿىل سايذت ؾصط اًـمةل احملََة واخنفاط كميهتا ارلازحِة، ب ي اخنفاط سـص 

 دضفِا.

ة سـص ارلعم: 3 شا ما ًؤذي اىل احذشاة ؼ هؼًص وحمتثي يف زفؽ سـص ارلعم ًـين سايذت اسـاز اًفائست، ُو

زؤوش ال موال الاحٌحَة، وابًخايل سايذت ظَة الاخاهة ؿىل معةل ثغل اصلوةل، وازثفاغ كميهتا ارلازحِة 

اي ازثفاغ سـص دضفِا، وؿىل اًـىس ًؤذي دفغ سـص اًفائست اىل اخنفاط اًعَة ؿىل معةل ثغل 

 ةل، واخنفاط كمية اًـمةل ارلازحِة، اي اخنفاط سـص دضفِا. اصلو

ة ثـاذل اًلوت اًرشائَة: ؼ 4 ؿىل ب ساش اًلسز من اًـمَخني اطلي  ،واًيت ًخحسذ سـص اًرصف وفلا ًِاهؼًص

حيلق ثـاذل اًلوت اًرشائَة، هبشا اًلسز مهنٌل، فارا اكن اصلًياز ٌضرتي هكَة من اًسَؽ وارلسماث ثـاذل 

ًيت جضرتي تثالزة ذولزاث مثال، مفـىن ُشا ان سـص دضف اصلًياز س َىون زالج ذولزاث. اًوكَة ا

ب ي ان اصلًياز ٌساوي زالزة ذولزاث. ورعل ان من ًلوم ابًخياسل ؾن معةل مـَية ًـين اهَ ًدٌاسل ؾن 

دصى اًيت ًلوم كوهتا اًرشائَة من ب خي اذلعول ؿىل اًلوت اًرشائَة اًيت ثخاخ هل هدِجة اكٌائَ اًـمةل ال  

ٍهيا ي معَخَ ا   .تخحًو

ة يف ان اًلمية ارلازحِة ًـمةل ذوةل ما ثخحسذ ؿىل ب ساش ملسزت 5 ة الاهخاحِة: وثخَرط ُشٍ اًيؼًص ؼ هؼًص

ا الاهخايج، وسايذت الاهخاحِة، اما يف رعل سايذت اهخاحِة اًفصذ، ومن مث مس خوى مـُض خَ، اما  هجاُس
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صلدول والاسـاز، الامص اطلي ًؤذي اىل اذلس من اًعاذزاث ًخضميَ ُشا من ازثفاغ يف مس خوايث ا

"  وسايذت اًوازذاث
36

. 

 

 

 : مزيان املسفوؿاث:اثمٌا

 

 

 ماَُة مزيان املسفوؿاث: ب ول:

 

َة،ـًصفاث نثريت ملزيان املسفوؿاث، ف مثة ث ؼِص ظايف  ِو اًعوزت املىثفة ٌَـالكاث الاكذعاذًة اصلًو ًو

آدص ميثثـامي الاكذعاذ يف ؿالكذَ مؽ اكذعاذاي ي مزيان املسفوؿاث اًعوزت ث اًـامل الادصى، وتخـحري ب

و ب ًضا " جسي حماس يب حييص لك املـامالث الاكذعاذًة واملاًَة اًيت ثمت من  احملاسخِة ًِشٍ اًـالكة. ُو

كذعاذًني امللميني يف اًحضل املـين وتلِة اًـامل، تني املخـامَني الا فرتت سمٌَة حتسذ ؿاذت ثس ية واحستذالل 

ؿساذ مزيان  مت ا  رتثة ؿىل ب ساسَ حلوق واًزتاماث ؿىل ُشٍ اصلوةل. ًو ب ي املخـامَني كري امللميني. ًو

ًرش س يواي ب و لك س خة ب صِص، نٌل ميىن ان ًـس صِصاي يف تـغ  املسفوؿاث من كدي اًحيم املصنزي، ًو

ىون ابًرضوزت يف ح اةل ثواسن يف هناًة اًفرتت، ل هَ ًلوم ؿىل ب ساش مدسب  اًدسجَي ابًلِس اصلول. ٍو

ن لك مـامةل حتعي ثسذي ذائية ب و مسًية "  املزذوح. واما ب هَ جسي حماس يب، فا 
37

. 

 

س  س ظاذزاث اصلوةل ؾن وازذاهتا، وحيسج اًـجز حِامن حًز وحيعي اًفائغ يف املزيان اًخجازي ؾيسما حًز

صثحط كوت املزيان اًخجازي صلى اصلوةل تلعاغ الاهخاح وكوثَ وكسزثَ ؿىل اهخاح اًوازذاث ؾن اًعاذزاث.  ٍو

صثحط الاس خرياذ واًـجز جزايذت اًساكن واذلاخة الاس هتالهَة تزتاًس  اًسَؽ واًحضائؽ ادلَست وامليافسة. ٍو

اًلاًة "  يفواًعَة واًضا هدِجة ًخحسن مس خوى املـُضة، وابًخايل اًلسزت اًرشائَة ادلَست ٌَمواظن. 

ل ان حصنة  ب ن اًفائغ ب و اًـجز يف مزيان املسفوؿاث جيس ب ساسَ اًِام يف جعز املزيان اًخجازي، ا 

املـامالث اًصب سٌلًَة وحصنة الاصزاض ميىن ب ن ثلري حاةل اًفائغ ب و اًـجز حسة اذلاةل املـَية، ار كس 
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يعحق  س ظاذزاث اصلوةل من زؤوش ال موال ؿىل ظاذزاهتا مهنا، ًو ال مص راثَ ؿىل حصنة الاصزاض، حًز

س مٌَ حسة ظحَـة ب وضاغ اصلوةل وػصوفِا  وابًضلك اطلي ميىن ب ن ًلَي من اًفائغ ب و اًـجز ب و ًٍز

ىل فائغ وابًـىس هدِجة ًِشٍ اذلصاكث اًصب سٌلًَة  وؿالكاهتا مؽ اًـامل ارلازيج، وابًخايل كس ًخحول اًـجز ا 

"  وحتصاكث ال صزاض
38

. 

 

 مزيان املسفوؿاث ومعََاثَ اًصئُس َة:اثهَا: مضامني 

 

ىل ما ًًل:  ميىن ثلس مي مزيان املسفوؿاث ا 

ؼ جسجي اًعاذزاث يف املزيان يف ادلاهة اصلائن ل هنا متثي معَوابث ٌضلوةل ؿىل اًـامل ارلازيج، يف حني 1

ا  ضاث هلسًة ملدو ًمت جسجَي ما ًمت اس خالمَ من مداًف هكلاتي ًِا يف ادلاهة املسٍن من املزيان ابؾخحاُز

ا اًسَؽ اىل ارلازح. اس خَمهتا اصلوةل  ًلاء ثعسٍُص

ؼ جسجي اًوازذاث يف ادلاهة املسٍن يف مزيان املسفوؿاث ل هنا متثي ذًيا ؿىل اصلوةل ٌَـامل ارلازيج تلمية 2

مت جسجَي املحاًف املسفوؿة ملاتي ُشٍ اًواز  ذاث اًوازذاث، اي حلوكا ؿىل اصلوةل اساء اًـامل ارلازيج، ًو

ا مسفوؿاث هلسًة اىل اًـامل ارلازيج متت ملاتي اس خرياذ اًسَؽ مٌَ.  يف ادلاهة اصلائن من املزيان ابؾخحاُز

ًـمتس  واًس َاحة واًيلي. ويف تـغ اصلول ؼ مزيان ارلسماث: وجضمي ُشٍ ارلسماث اًحيوك واًخب مني3

 الاكذعاذ وادلزء املِم من مزيان املسفوؿاث ؿىل كعاغ ارلسماث مثي اًس َاحة مثال.

شٍ ثب يت يف مصثحة ثلي من حِر ال مهَة صلى 4 الث ب و املسفوؿاث يف خاهة واحس، ُو ؼ حساة اًخحًو

مـؼم اصلول، حِر ان الاساش يف ثـامي ُشٍ اصلول يف اًلاًة ًلوم ؿىل اساش حصنة اًسَؽ 

 اث فامي تُهنا.وارلسم

سِم ب و س يساث ملال ثضلك اسدامثزاث مدارشت، او ب  ؼ حساة زب ش املال: وجسجي فَِ حصاكث زب ش ا5

ب و ب رون دزاهة، ب و ب ًة ب وزاق ماًَة ب دصى، وجضلك ُشٍ اذلصاكث يف اًوكت اذلارض ب مهَة هحريت وخباظة 

َة اًًضاظ.  تـس اهدضاز ػاُصت اًرشاكث ذًو

 

 ًدسجَي اًـمََاث يف مزيان املسفوؿاث:اثًثا: اًخعحَق اًـمًل  
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َة اًيت جسجي يف مزيان مسفوؿاث ذوةل ما. ويه املـامالث ب   وثيلسم ُشٍ و املحاذلث ب و اًـمََاث اصلًو

ىل   خاهحني: ذائن ومسٍن. اًـمََة ا 

خضمن " ادلاهة اصلائن يف مزيان املسفوؿاث:  ًو

 و ما جسمى ابًعاذزاث امليؼوزت.وب هواؾِا، ب  اًسَؽ امرخَف ب صاكًِا ؼ ظاذزاث اصلوةل من 1

  ؼ ظاذزاث اصلوةل من ارلسماث امرخَف ب صاكًِا، ب و ما جسمى ابًعاذزاث كري امليؼوزت.2

ؼ اًلصوط ال حٌحَة ب ي ما ثلسمَ اصلول ال دصى من كصوط ٌضلوةل، وميثي ما حتعي ؿَََ اصلوةل من 3

 كصوط من اًـامل ارلازيج.

يت ثخحلق ٌضلوةل من اًـامل ارلازيج، ب ي ما ًمت ذفـَ من كدي اصلول ال دصى ثضلك ؼ اًفوائس وال زابخ ا4ً

 فوائس وب زابخ ٌضلوةل املـَية.

ضاث تسون ملاتي، واًيت حتعي ؿَهيا اصلوةل ب و زؿاايُا من اصلول ؼ 5 امليح واًِحاث واملساؿساث واًخـًو

 ال دصى.

 

 ًل: ب ما ادلاهة املسٍن يف مزيان املسفوؿاث فِخضمن ما ً

 ؼ وازذاث اصلوةل من اًسَؽ اخملخَفة، ب و ما ًعَق ؿَََ ابًوازذاث امليؼوزت.1

 ؼ ارلسماث اًيت ثلسم من هجاث ب حٌحَة ٌضلوةل ب و زؿاايُا ب و ما ًعَق ؿَََ ابًوازذاث كري امليؼوزت.2

ىل اصلول وادلِاث ال دصى يف ارلازح.3  ؼ اًلصوط اًيت ثلسرما اصلوةل وامللميني فهيا ا 

ىل هجاث ذازحِة من اصلول، ب ي ما ثسفـَ اصلوةل من فوائس وب زابخ ؼ 4 اًفوائس وال زابخ اًيت حتول ا 

ىل هجاث ب حٌحَة.  ثخحلق ا 

ىل ادلِاث ارلازحِة.ؼ 5  اًِحاث وامليح واملساؿساث اًيت ثلسرما اصلوةل ا 

 

معََاث، وابؾخحاز ان ول صم ان ما س حق ميثي منارح احٌلًَة ملا ميىن جسجَهل يف مزيان املسفوؿاث من 

ة ًـخرب ُو املزيان ال سايس يف مزيان املسفوؿاث، طلعل ميىن ثوضَح ب جصس تيوذٍ  مزيان املـامالث اًخجاًز

 نٌل ًب يت:

 

خضمن: ة/املسفوؿاث ًو  ادلاهة املسٍن من مزيان املـامالث اًخجاًز
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 كمية اًسَؽ اًيت ًمت اس خرياذُا من اًـامل ارلازيج ولك.ؼ 1

ىل مواظين اصلوةل امللميني مؤكذا واًساحئني يف ارلازح.ؼ كمية اًس2َ  ؽ املحاؿة وارلسماث امللسمة ا 

 هفلاث هلي املسافٍصن وهلي اًحضائؽ اًيت ثلسم ٌضلوةل من كدي رشاكث هلي ب حٌحَة.ؼ 3

ضاث اًيت جس خحق ؿىل اصلوةل ؼ 4 ب كساظ اًخب مني اًيت جس خحق ؿىل اصلوةل ًرشاكث ب حٌحَة، واًخـًو

 ب حٌحَة. ًعاحل هجاث

ىل اًـامل ارلازيج.ؼ 5 َِا ا   اًفوائس وال زابخ وال وزاق املاًَة اًيت ًمت حتًو

ا، اًخاتـة ٌضلوةل  ؼ رشاء سَؽ6 ة ب و كرُي وذسماث من ال خاهة من كدي اًَِئاث اصلتَوماس َة ب و اًـسىًص

 يف ارلازح.

ة وفٌَة مسفوؿاث ب دصى، وجضمي مسفوؿاث ؾوائس ال رشظة اًسُامنئَة واًربق ؼ 7 ذاًز آث ا  واًِاثف وماكفب

ىل اًـامل ارلازيج. ا ًمت ذفـِا من كدي اصلوةل ا   وكرُي

 

 ب ما ادلاهة اصلائن/ال ٍصاذاث فِخضمن:

ا من كدي اصلوةل ٌَـامل ارلازيج.ؼ 1  مجَؽ اًسَؽ اًيت ًمت ثعسٍُص

ىل ال خاهة امللميني مؤكذا يف 2 اصلاذي، او اًساحئني من ؼ كمية اًسَؽ وارلسماث املحاؿة ب و امللسمة ا 

 ال خاهة.

مت ذفـِا ًرشاكث هلي حمََة.3  ؼ هفلاث هلي املسافٍصن واًحضائؽ ًعاحل هجاث ذازحِة، ًو

ضاث اًيت ثسفـِا 4 ؼ ب كساظ اًخب مني اًيت حتعي ؿَهيا رشاكث ثب مني حمََة من ادلِاث ارلازحِة واًخـًو

 رشاكث ب حٌحَة ملواظين اصلوةل.

زاق املاًَة، ب و املمخَاكث املوحوذت يف ارلازح واًيت ثـوذ مَىِهتا ٌضلوةل ومواظيهيا ؼ اًفوائس وب زابخ ال و 5

 امللميني فهيا.

ا، واًخاتـة ٌضلول ال دصى 6 ة ب و كرُي ؼ رشاء اًسَؽ وارلسماث من ذالل اًَِئاث اصلتَوماس َة ب و اًـسىًص

 واملوحوذت ذاذي اصلوةل.

ٍصاذاث ب دصى وجضمي ؾوائس ال رشظة اًسُامن7 ة واًفٌَة ؼ ا  آث ال ذاًز س واًِاثف واملاكفب ئَة وهفلاث اًرًب

 اًيت حتعي ؿَهيا اصلوةل من هجاث ب حٌحَة.
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حلى رمٌل اًخوضَح 8 ابن فلصت املحاذلث اًسَـَة ثـخرب من ب جصس اًفلصاث يف مزيان املسفوؿاث، حِر ؼ ًو

جضلك ب نرث من هعف وكس ثخجاوس زَيث ُشا املزيان يف مـؼم اصلول " 
39

. 

 

 

دذالل وثواسن مزيان املسفوؿاث:اتسـا  : ا 

 

من املِم اًخوضَح ُيا معوما تب ن " اًس َاسة اًيلسًة ثـس من اًس َاساث ال ساس َة يف حتلِق الاس خلصاز 

ىل ب دصى،  الاكذعاذي يف ب ًة ذوةل من ذول اًـامل. وختخَف ظحَـة اس خـٌلل ُشٍ اًس َاسة من ذوةل ا 

ياك ب قصاط ؿسًس ة ػصوف لك تضل.وختخَف ب قصاضِا ب ًضا حس ت ٌَس َاسة اًيلسًة ختخَف ابدذالف ُو

اكذعاذايث اصلول. فدـغ اصلول ثوخَ س َاس هتا اًيلسًة ملـادلة اًخضرم، وابًخايل اس خلصاز الاسـاز. 

واًحـغ الآدص مهنا ثوخَ س َاس هتا حنو اس خلصاز ال سواق املاًَة واس خلصاز ب سواق دضف اًـمالث، 

ا من ال ُساف يف حتلِق اٍ  منو الاكذعاذي وحتلِق مس خوايث ؿاًَة من اًدضلَي..اخل. وكس ثخساذي وكرُي

شا ما ًخعَة اًخًس َق تُهنا من ب خي حتلِق  ب قصاط اًس َاسة اًيلسًة اتزت، وثخـازط اتزت ب دصى. ُو

"  ب ُساف الاكذعاذ اًلكي واًخمنَة الاكذعاذًة
40

. 

 

 ب ول: الادذالل واًخواسن يف مزيان املسفوؿاث:

 

حلوق ئن ؿىل ادلاهة املسٍن يف املزيان، ب ي سايذت مزيان املسفوؿاث ًـين سايذت ادلاهة اصلاالادذالل يف 

يا حيعي فائغ يف مزيان  اصلوةل اًيت ثرتثة ؿىل اصلول ال دصى ؿىل معَوابهتا ًخغل اصلول. ُو

جس خحق املسفوؿاث، وجعز ؾيسما ًخجاوس ادلاهة املسٍن ادلاهة اصلائن فَِ، اي جتاوس املعَوابث اًيت 

اما اًخواسن يف مزيان املسفوؿاث فِـين جساوي  ؿىل اصلوةل ٌضلول ال دصى حلوق اصلوةل جتاٍ ثغل اصلول.

ي جساوي املعَوابث اًيت جس خحق ؿىل اصلوةل ٌضلول ال دصى مؽ ان، ب  ادلاهة املسٍن فَِ مؽ ادلاهة املس

 .حلوق اصلوةل ؿىل اصلول ال دصى
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اًخواسن يف املزيان الاكذعاذي اًخجازي. فلس ثخفوق حلوق اصلوةل ؿىل ويف نثري من املصاث ل حيسج 

ذًوهنا فِحعي فائغ، وكس ثخفوق ذًون اصلوةل ؿىل حلوكِا فِحعي جعز. ويف الك اذلاًخني جية ان 

ٍىون مزيان املسفوؿاث مذواسان من اًياحِة اذلساتَة ومٌؼٌل يف جسي اذلساابث وفق اًعصفني اًصئُس َني: 

 سًون.اصلائن وامل

 

آهَا، فلس حيسج الادذالل يف مزيان مسفوؿاث  اما الادذالل يف مزيان املسفوؿاث، فِو ٍىون ؿاذت وكذَا ب

ذوةل هدِجة كةل ظاذزاهتا ثسخة ػصوف مٌادِة كري مالمئة، ثؤذي اىل اخنفاط ظاذزاهتا من امليخجاث 

ىن ُشٍ اصلوةل ل جس خعَؽ اًززاؾَة يف حال اؾامتذُا اًصئُيس ؿىل امليخجاث اًززاؾَة يف اًخعسٍ ص. ًو

وكف الاس خرياذ ثسخة احذَاخاهتا اًىدريت، فِرخي مزيان املسفوؿاث ًلري ظاذلِا وثعحح مسًية. وظحـا 

 اًـىس حصَح يف حاةل سايذت الاهخاح اًززاؾي هدِجة حتسن ػصوف املياد واًحُئة. 

 

ىل الا، حِر حىون اصلووزاما ٍىون الادذالل يف مزيان املسفوؿاث ذامئَا ا ؾن ةل حباخة ا  س خرياذ مؽ جعُز

ًذج ؾن رعل حصاحؽ الاهخاح وثب دص اًخعسٍص امل شا ما ًـصط مزياهنا اًخجازي ٌَـجز اصلامئ. ًو واسي، ُو

وثلاذم وسائهل. ومن ُيا و" زمغ ان حاةل الادذالل يه اذلاةل اًضائـة، وان اًخواسن ُو حاةل انذزا ما 

ل ان ذول اًـامل ىل ثواسن مزيان مسفوؿاهتا ؾن ظًصق حتسًس ثخحلق يف اًواكؽ، ا   حتاول معوما اًوظول ا 

ىل ب كىص كسز ذمىن، وحـي  وازذاهتا، ب ي ثلَِس اًوازذاث كسز الاماكن، واًـمي ؿىل سايذت ظاذزاهتا ا 

ىل حاةل اًخواسن، ويه اذلاةل اًيت ًخحلق  اًوازذاث ابًلسز اطلي جسمح تَ حعَةل اًعاذزاث، وظول ا 

ن حاةل اًخواسن يف الاكذعاذ ثخحلق ؾيسما فهيا الاس خلصا كذعاذ. ا  ني اصلاذًل وارلازيج ًال  ز ؿىل املس خًو

ٍىون: اًـصط اًلكي ٌساوي اًعَة اًلكي " 
41

. 

 

 وثوخس "  ؿست ب س حاة ذلسوج ال دذالل يف مزيان املسفوؿاث:

ىل سايذت اصلذي ب و  ىل هلط ؼ اًخلري يف اصلذي اًيلسي، وكس ٍىون ثلريا ثضرمَا ًؤذي ا  اىىٌلص َا ًؤذي ا 

 اصلذي.

 ىساذ(.اً ؼ ثلَحاث اصلوزاث الاكذعاذًة ) حاةل اًصذاء ب و 

                        
41
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ويه ال س حاة املخـَلة ابملؤرشاث اًَِلكَة ًالكذعاذ اًوظين، وذاظة َُلك اًخجازت  ،ؼ ب س حاة َُلكَة

ىل كسزهتا الاهخاحِة وتب ساًَة فٌَة م  ضافة ا   ذلسمة.ارلازحِة ) سواء اًعاذزاث ب و اًوازذاث(، ا 

 ؼ ب س حاة ذوزًة ويه ب س حاة ثخـَق ابًخلَحاث الاكذعاذًة اًيت ثعُة اًيؼام الاكذعاذي اًصب سٌليل.

 ؼ مـسل ثسفق زؤوش ال مول.

 ؼ ثلَحاث سـص اًرصف.

ؼ اًؼصوف الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًس َاس َة اكذلصوة، اًىوازج اًعحَـَة ثلري ب رواق 

املس هتَىني...اخل " 
42

. 

 

يلسم  ىل:ًو  الادذالل اذلاظي يف املزيان اًخجازي ب و مزيان املسفوؿاث ا 

 

ة كري املواثَة.1  ؼ الادذالل اًعازئ: هدِجة اذلصوة ب و اًؼصوف ادلًو

ؼ الادذالل اصلوزي: وُو الادذالل اطلي ًخحلق يف اصلول اًصب سٌلًَة املخلسمة ب ساسا، واطلي ٍصثحط 2

 ثضلك مس متص. وب  ثخـصط ًِا ُشٍ اصلول ذوزاي ابًخلَحاث يف اًًضاظاث الاكذعاذًة، واًيت 

ةل، وُو ما ميىن ب ن ًيعحق ؿىل ًؼ الادذالل اصلامئ: وُو الادذالل اطلي ٌس متص وحوذٍ 3 فرتاث ظًو

الادذالل املوحوذ يف اصلول اًيامِة، واطلي ًعَق ؿَََ الادذالل اًحًِوي ب و اًَِلكي، ب ي الادذالل 

 اًَِلك الاكذعاذي.املصثحط ابًحًِة الاكذعاذًة ب و 

 

 اثهَا: ب س حاة جعز مزيان املسفوؿاث يف اصلول اًيامِة:

 

ثـاين ؿاذت اصلول اًيامِة من حاةل اًـجز والادذالل اصلامئ واملس متص يف مزيان املسفوؿاث، ؿسا تـغ 

جعز اذلالث اًيت حصثحط فهيا اكذعاذايهتا تخعسٍص مٌخجاة اسرتاثَجَة مثي اًيفط. ومن املِم اًلول تب ن 

هتا ؿىل حتلِق ظاذزاث من اًسَؽ وارلسماث امسفوؿاث مـؼم اصلول اًيامِة انمج ؾن ضـف كسز 

وزؤوش ال موال ابًضلك اطلي جيـَِا كاذزت تياء ؿىل رعل ؿىل جسسًس كمي وازذاهتا من اًسَؽ وارلسماث 

  وزؤوش ال موال. ومثة ب س حاة نثريت ٌَـجز او الادذالل يف مزيان املسفوؿاث، مهنا " 

                        
42
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 ؼ ال س حاة كري الاكذعاذًة: 1

ة وما كس ًيجص ؾيَ من هوازج ظحَـَة اكًفِضاانث  ؼ ؾوامي ظحَـَة: الادذالل يف ال حوال ادلًو

ىل اخنفاضاث مفاحئة يف ثعسٍص  واًخعحص وال وتئة اًززاؾَة، او هفار اًرثواث اًعحَـَة، ذما كس ًؤذي ا 

ة.تـغ اًسَؽ اًززاؾَة، وسايذت وب زذاهتا من اًسَؽ   اًرضوًز

ويج: وما ٍصافلَ من اذرتاؿاث ؿاملَة، ذاظة ارا اكن ُشا اًخلسم مٌحرص يف ذوةل  ؼ اًخلسم اًفين واًخىًٌو

ىل ختف  مؽ  ،وابًخايل ال سـاز ِغ حاكًَف وهفلاث اصلول املخلسمةب و ٍلوؿة كََةل من اصلول، حِر ًؤذي ا 

َة اًيت اكهت  تلاء ب سـاز مٌخجاث اصلول املخزَفة مصثفـة. نٌل ب ن اًخلسم ًلين ؾن اس خـٌلل تـغ املواذ ال ًو

جس خوزذُا اصلول املخلسمة من اصلول اًيامِة، وابًخايل اخنفاط ظاذزاث ُشٍ ال ذريت، اًيت متثي املعسز 

ىل جعز يف مزيان مسفوؿاهتا )...(.  ال سايس يف جتازهتا ارلازحِة، ذما ًؤذي ا 

خنفاط ؼ ال حوال اًس َاس َة اصلاذََة:  ىل ا  فلكٌل اكن اًحضل كري مس خلص س َاس َا، لكٌل ب ذث ُشٍ اًوضـَة ا 

ة زؤوش ال موال املوحوذت فَِ، ونشا هلط ؾوائس اًس َاحة  ًََ وهتًص مـسل ثسفق زؤوش ال موال ا 

َة وال سَحة.  وسايذت وازذاهتا من املواذ ال ًو

ة اًـاملَة: نلِام اذلصوة ب و امللاظ ـاث الاكذعاذًة وما ًِا من ب ثص ؿىل ؼ ال حوال اًس َاس َة واًـسىًص

حسى اصلول متثي سوق ذازيج فـال ٌضلوةل. را اكهت ا   مـسلث اًعاذزاث، ذاظة ا 

ؼ اٍمنو اصلميلصايف: وما ًًذج ؾيَ من سايذت يف اًوازذاث ذاظة اًسَؽ الاس هتالهَة، وؿسم ملاتةل ُشٍ 

ىل اىهتاح  هخاحِة. ابل ضافة ا  ىل اًزايذت جزايذت اًلسزت ال  حوز ثؤذي ا  س َاساث احامتؾَة، ٍىون فهيا زفؽ ًل 

 سايذت هفلاث الاهخاح، وابًخايل ثسُوز اًلسزت اًخيافس َة ارلازحِة ٌضلوةل، هدِجة ازثفاغ اسـاز ظاذزاهتا.

هخاح  ،ؼ ال رضاابث اًـٌلًَة: اًيت ٍىون ًِا ب ثص ىل صي  ال  ذاظة يف اصلول املخلسمة اًعياؾَة، ل هنا ثؤذي ا 

ىل سايذت اًوازذاث واخنفاط اًعَة ؿىل اًـمةل احملََة. نٌل ب ن اًخروف وسايذت اً  ؤذي تسوزٍ ا  خاكًَف ًو

املس خلدًل ٌَمسدمثٍصن ًؼِص من ذالل اخنفاط ثسفق زب ش املال حنو اصلاذي ارا مست ُشٍ الارضاابث 

 اوضعة زئُسة يف الاكذعاذ، اوظياؿة موهجة ٌَخعسٍص ابصلزخة ال وىل.

 

 اذًة: ؼ ال س حاة الاكذع2
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ؼ اًخعوزاث يف احملَط ارلازيج نخسُوز رشوظ اًخحاذل اًخجازي وازثفاغ ب سـاز اًفائست، وب سـاز 

اًعاذزاث واًوازذاث وادذالف اًًسة تني خمخَف املواذ واًسَؽ، حبَر حىون يف ظاحل اصلول املخلسمة 

 ؿىل حساة اصلول اًيامِة.

صب سٌلًَة املخلسمة، وثب زري رعل ؿىل حتعَي ظاذزاهتا، ؼ ال سماث الاكذعاذًة املخىصزت اًيت متس اصلول اً

شٍ ال سماث ثيـىس مدارشت ؿىل اصلول اًيامِة، ل هنا متثي ب سواق ذازحِة ُامة ٌضلول املخلسمة.  ُو

شا من صب هَ اًخب زري ؿىل ػصوف اًـصط واًعَة، واًخب زري  ؼ ثلرياث ب رواق املس هتَىني حمََا وذازحِا، ُو

 ظين، وابًخايل َُلك اًخجازت ارلازحِة.ؿىل َُلكة الاكذعاذ اًو 

ة اًيت من صب هنا هحح ة اًخجازت ارلازحِة من ذالل اًخـًصفة ازلصهَة وهؼام اذلعط،  ؼ اًـوائق اًخجاًز حًص

وضاء حىذالث اكذعاذًة فامي تُهنا ل ًلاء لك ُشٍ اًلِوذ  زمغ حماوةل تـغ اصلول اًخرفِف من حسهتا اب 

شا سوف ًؤثص ؿىل ات  ًلسزت اًخيافس َة.ساذَِا، ُو

ؼ ومن ب مه ال س حاة ) ًىن ميىن ٌضلوةل اًخحنك فهيا( ُو وس حة اًخضرم ذاذي اصلوةل، وملازهخَ امـسلث 

"  اًخضرم يف تلِة اصلول
43

. 

 

 اثًثا: ؿالح اًـجز يف مزيان املسفوؿاث:

 

 اًخاًَة:ميىن ادذعاز وسائي وظصق مـادلة اًـجز وارلَي يف مزيان املسفوؿاث يف " اًيلاظ 

َة اًسوق، وثب ذش ُشٍ اًعًصلة زالزة ب صاكل ويه: ًآ  ب ول: اًخعحَح ؾن ظًصق ب

َة زالزة رشوظ ب ساس َة ويه:1 خعحَق ُشٍ الًآ َة ال سـاز، ًو ًآ  ؼ اًخعحَح ؾن ظًصلة ب

 ؼ زحاث ب سـاز اًرصف.

ة حصنهتا(.  ؼ مصوهة ال سـاز وال حوز) ب ي حًص

ق سـص اًرصف.2  ؼ اًخعحَح ؾن ظًص

 ملصوانث ب و اًخجازت.ؼ ظًصلة ا3

 

 اثهَا: اًخعحَح ؾن ظًصق ثسذي اًسَعاث اًـامة، وثخزش صلكني: 

                        
43
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حصاءاث ثخزش ذاذي ال كذعاذ اًوظين: ومهنا تَؽ ال سِم واًس يساث واًـلازاث ًل خاهة ٌَحعول 1 ؼ ا 

ة اخملخَفة، واس خزسام اطلُة  والاحذَاظاث ؿىل اًـمالث ال حٌحَة، واس خزسام اذواث اًس َاسة اًخجاًز

َة املخاحة صلى اصلوةل.  اصلًو

ىل اًلصوط ارلازحِة من املعاذز اخملخَفة مثي 2 حصاءث ثخزش ذازح الآكذعاذ اًوظين: ومهنا اٌَجوء ا  ؼ ا 

ة ال حٌحَة ب  ظيسوق اًيلس اصلويل  َة، وتَؽ حزء من ب و من اًحيوك املصنًز و من ب سواق املال اصلًو

سِم واًس يساث اًيت متَىِا اًسَعاث اًـامة يف املؤسساث ال حٌحَة ال حذَاظي اطلُيب ٌَزازح، وتَؽ ال  

"  ملواظين ثغل اصلول ٌَحعول ؿىل اًيلس ال حٌيب
44

. 

 

 

 : اًيؼام اًيلسي اصلويل:ؿارشا

 

 ب ول: ماَُة اًيؼام اًيلسي اصلويل وثعوزٍ:

 

ف ٌَيؼام اًيلسي اصلويل، فِو " ٍلوؿة من ال حصاءاث  اًيت ميىن ب ن ثخزش فامي هل جية، ب ول، ثلسمي ثـًص

َة واًـالكاث الاكذعاذًة  ُرس اًخجازت اصلًو َة، وابًضلك اطلي ٌسِي ًو ظةل ابًـالكاث اًيلسًة اصلًو

 معوما. وك ي هؼام جية ب ن ثخوفص فَِ مجةل ؾيادض، ومن ب جصس ُشٍ اًـيادض ميىن رهص ما ًب يت:

ذازت وثوخَ اًيؼام، ويف 1 ن ظيسوق ؼ وحوذ مؤسساث ثيؼميَة ثخوىل ا  حاةل اًيؼام اًيلسي اصلويل فا 

 اًيلس اصلويل ٌساؿس ؿىل جسَِي معي ُشا اًيؼام.

َة ًمت من ذالًِا ثُسري معي اًيؼام، وحمتثي ابلحصاءاث اًيت ميىن ب ن ثخزش ًخحلِق اًىِفِة 2 ًآ ؼ ثوفري ب

سري ُشا اًـمي.  اًيت ًـمي هبا، ٌو

َة ؼ وحوذ وسائي ًمت من ذالًِا معي اًيؼام، وميىن 3 ة املحاذلث اصلًو ب ن حمتثي يف وسائي جسًو

ة  ىل رعل من ب صاكل ملدوةل هوسائي ًدسًو اكطلُة واًـمالث ال حٌحَة وحلوق اًسحة ارلاظة، وما ا 

 املحاذلث واملـامالث ؿىل اًيعاق اصلويل.

                        
44
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هت4 َة وجسٍو ا وثعوزاُا ؼ ثوفري احصاءاث ًمت من ذالًِا ثُسري اًخسفلاث اًيلسًة، ًدسَِي املحاذلث اصلًو

"  واس خلصازاُا
45

.  

 

ب ما فامي خيط جضىِي وثحَوز مـامل اًيؼام اًيلسي اصلويل، مفن املفِس اًلول تب ن ُشا اًيؼام وخس " وفق 

خون ووذس يف س ية  امضري ال مريهَة، واًيت مترغ ؾهنا  1944اثفاكِة جًص م، واًيت اهـلسث يف ولًة هَُو

ة املسفوؿاث ؿست تيوذ اموحهبا مت حتسًس مـاملَ،  ة يف معََة جسًو ب مهِا س َاذت اصلولز وـمةل ازحاكًس

ىل رُة، وحتلِق ب ُساف حمتحوز ب ساسا حول زحاث ب سـاز  ي ا  ة اًلاتي ٌَخحًو واملحاذلث اًخجاًز

وضاء مؤسس خني هلسًخني ٌُل ظيسوق اًيلس اصلويل واًحيم اًـاملي، اٌَخان  اًرصف، نٌل مترغ ؾن رعل ا 

اكهت ُشٍ ب وىل مصاحي اًيؼام ومـاملَ. ًىن املصحةل املواًَة تـس كصاز و  سافَ،يف حتلِق ب ُ جساؿساهَ

آهشاك هَىسون س ية  ثلريث مـامل اًيؼام اًيلسي، تساًة الاجتاٍ حنو هؼم سـص  1971اًصئُس ال مرييك ب

ىل اطلُة،  ي اصلولز ا  ال مص اطلي دضف خسًست نيؼام اًرصف املـَوم ب و اذلص، واًخزًل ؾن كاؿست حتًو

ب ثص رعل سَحا ؿىل اًِسف اًصئُس ٌَيؼام اًيلسي اصلويل، طلعل  ،ب سـاز اًرصفيف ؿست ثلَحاث  هخج ؾيَ

"  ثخحسذ مـامل ُشا ال ذري يف اًـمََاث اًيت مضن الاحصاءاث واًلواؿس اًيت حتنك اًيلس اًـاملي
46

. 

 

ىل وحوذ هؼام هلسي ذويل مؽ اجساغ املحاذلث واًـالكاث  َة، ومؽ وكس تسب ث اذلاخة ا  الاكذعاذًة اصلًو

ساء اًحـغ ث، واًيت ػِص مـِا ؿسم اس خلصاز ب  اًخـسذ اًواسؽ ٌَـمال ي ُشٍ اًـمالث تـضِا ا  سـاز حتًو

ظاز رعل تـغ اًوسائي اًيت ب ذشث  ر وضب ث يف ا  الآدص، ب ي ثلَحاث ب سـاز دضف ُشٍ اًـمالث، ا 

َة، ومهنا اذلوالاث واًوكحَالاجس خزسم ؿىل هعاق املـ َة، ثمالث اصلًو . نٌل وػِصث ب سواق املال اصلًو

ومهنا سوق ًيسن املصنزي واطلي اؾمتس هؼام املـسن اًواحس ب ي اطلُة. وكس ساذ اًخـامي ابطلُة، ؿىل 

م. ومن ُيا اكهت ب سـاز دضف اًـمالث وثحاذًِا  1913ؼ1871املس خوى اصلويل، تني اًفرتت ما تني 

َ اًـمالث ال دصى، وسـص اًرصف اطلي ثخحسذ ؿىل ب ساش ما حتوًَ لك مهنا من اطلُة م لازهة اما حتًو

َ من رُة ًعَق ؿَََ سـص اًخحاذل، ب ي اًسـص اطلي  ىل ما حتًو ًخحسذ ًخحاذل ُشٍ اًـمالث اسدٌاذا ا 

ة ثعسٍص واس خرياذ  ـمتس ُشا اًيؼام ؿىل حًص ثخـاذل مـَ ملاذٍص اطلُة اًيت ثخضمهنا ُشٍ اًـمالث. ًو

ة ذدول اطلُة  شا ما جيـي مسى اًخلَحاث تني سـصي اطلُة، ب ي حًص ىل اصلوةل ودصوخَ مهنا، ُو ا 
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اًرصف، ب ي سـص اًخـاذل وسـص اًخحاذل يف اًسوق ًخحسذ خبصوح وذدول اطلُة، ب ي حس اس خرياذ 

ىل اصلوةل، حِر ٍزذاذ الادذالف  ، واًيت ثخحسذ ب ساسا تيفلاث هلي اطلُة من وا  اطلُة وحس ثعسٍٍص

يرف  غ ابخنفاضِا.مؽ سايذت ُشٍ اًيفلاث ًو

 

ومؽ تساًة اذلصة اًـاملَة ال وىل ثوكفت مـؼم اصلول ؾن اًخـامي تلاؿست اطلُة ورعل ًـست ب س حاة مهنا 

ة  ي اًـمالث اًوزكِة اىل اطلُة، واًلاف حًص فصط اًصكاتة ؿىل اًرصف، حِر ثوكف اًـمي تلاتََة حتًو

ىل هؼام اطلُة، وزتط اهخلال اطلُة تني اصلول. ب ما تـَس اذلصة فلس تسب ث اكَة اصلو  ل ابًـوذت ا 

ىل رُة. وؿىل  ة ا  ي ُشٍ اًـمالث اًلًو معالهتا تـمالث ذول ادصى مذلسمة، حِر اكن ابلماكن حتًو

ُشا ال ساش مت زتط معالث اصلول اًخاتـة ل ىلكرتا ابدليََ الاسرًتَين، واظَق ؿىل ُشٍ اجملموؿة مٌعلة 

ًيت ثمت مـؼم ظاذزاهتا ومداذلهتا مـِا، يف حني زتعت ذول الاسرًتَين، ويه اصلول اًخاتـة ل ىلكرتا وا

ىل رُة من  َا من انحِة، وكسزثَ ٌَخحول ا  ب دصى معالهتا ابصلولز، هؼصا ًزتاًس كوثَ وـمةل ملدوةل ذًو

 انحِة ب دصى. وجضلكت ُيا مٌعلة اصلولز.

 

ىل ما  ة ا  تـس اذلصة اًـاملَة اًثاهَة، ب ي واس متص اًخب زحج تني ال ذش تيؼام اطلُة واًـمالث اًوزكِة اًلًو

خ اهـلاذ مؤمتص امضاٍص يف ب  جًص مرياك نٌل رهصان، حِر مت ثلسمي مرشوؿني ٌُل ون ووذس يف ولًة هَُو

عاين ومسي ة)دعة هَزن( و ال مرييك ومسي ة)دعة ُواًت(. وكس زنزث )دعة هَزن( ؿىل  اًرًب

آاثز اًصهوذ واًىساذ الاكذعاذي ؾن ظًصق ثوفري  رضوزت احساج ثوسؽ اكذعاذي من ب خي اًخزَط من ب

َة، ورضوزت اذلفاع ؿىل ب سـاز دضف اثتخة مؽ مصوهة حمسوذت يف رعل. يف  كسز ب نرب من اًس َوةل اصلًو

وكس اكهت " حعَةل خَساث املؤمتص اًخوفِق  حني زنزث )دعة ُواًت( ؿىل زفغ ثغل الاحصاءاث.

ا ومترضت ؾن مِالذ هؼام فصذي ذويل خسًس تني ما خاء يف املرشوؿني تـس مٌاكضاث ومداحثاث مت فهي

ظاز اوضاء  ٍمتثي يف وضؽ ٍلوؿة من اًلواؿس والاحصاءاث اًيت ًمت الاًزتام هبا من كدي ذول اًـامل، ويف ا 

ساؿس ؿىل  اس خلصاز ب سـاز اًرصف، واملساؿست ؿىل ظيسوق هلس ذويل، ًُرس املحاذلث تني اصلول، ٌو

ي معََة تياء ما حتلِق ثواسن مواٍسن مسفوؿاث ُشٍ  وضاء اًحيم اصلويل ًَخوىل متًو اصلول، اضافة اىل ا 

ص  ي اًخوسؽ يف اًًضاظاث الاكذعاذًة من ذالل اًـمي ؿىل ثعٍو ذمصثَ اذلصة اًـاملَة اًثاهَة، ومتًو
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ال  ص متًو ىل ما ًوفٍص من اسدضازاث فٌَة خبعوض ُشا اًخعٍو ضافة ا  اكذعاذايث اصلول ال ؾضاء، ا 

ووضاظا " 
47

. 

 

 َا: مؤسساث اًيؼام اًيلسي اصلويل:اثه 

 

 ؼ ظيسوق اًيلس اصلويل: 1

 

ف ً  عيسوق اًيلس اصلويل، وُو ُيا " واكةل مذرععة من واكلث مٌؼومة ال دم من املِم ُيا ثلسمي ثـًص

َة يف ؿام  لؽ  1945املخحست وضئ اموحة مـاُست ذًو م، ٌَـمي ؿىل ثـٍزز سالمة الاكذعاذ اًـاملي، ًو

حا،  ملص اًعيسوق يف سٍٍص ب ؾضاٍؤ اطلٍن ٌضمَون مجَؽ تضلان اًـامل ثلًص واص يعن اًـامصة ال مريهَة، ًو

آاثز ب هؼمة  184تـسذ ًحَف  ة يف اًيؼام اًيلسي اصلويل، ٌَخرفِف من ب تضلا. واًعيسوق ُو املؤسسة املصنًز

َة وب سـاز اًرصف ؿىل املـا ة واملاًَة، نٌل ب ظحح هل ذوزا حموزاي يف حماوةل مالاملسفوؿاث اصلًو ث اًخجاًز

رشافَ ٌَخلََي من  اًخًدؤ حبسوج ال سماث ومٌؽ وكوؾِا ومساؿست اصلول ال ؾضاء ؿىل اؾامتذ جصامج حتت ا 

خمَفاهتا وسَحَاهتا " 
48

. 

ىل حسوج ب ما حول وضب ت ظيسوق اًيلس اصلويل، فلس ب ذى هؼام اطلُة  املخعف تـسم املصوهة ا 

عصاابث يف ال سواق اًـاملَة تـَس اذلصة اًـاملَة ال وىل، واكن من هخاجئ رعل حسوج ال سمة اض

لة  ىل اًخزًل ؾن هؼام اطلُة واًيؼص يف ظًص الاكذعاذًة اًـاملَة يف اًثالزٌُاث، ذما حسى ابجملمتؽ اصلويل ا 

ؿاذت ثيؼمي ا َة خسًست ًخوفري الاس خلصاز اًيلسي واًخـاون ؿىل اًعـَس اصلويل وا  ًـالكاث اًيلسًة اصلًو

ا يف فرتت ما تـس اذلصة اًـاملَة ال وىل. وتياء ؿىل  َة وذمع منُو ووضؽ ال سس اًىفِةل تدٌؼمي اًخجازت اصلًو

ىل ؾلس مؤمتص يف ؿام  نت ووذس يف ولًة  1944رعل ذؾى اًصئُس ال مرييك زوسفَت ا  م يف جًص

امضاٍص، حِر مض املؤمتص نثريا من ارلرباء اصلوً  َني يف الاكذعاذ واملال وزخال اًس َاسة، وتـس هَُو

وضاء مؤسس خني ٌُل ظيسوق اًيلس اصلويل واًحيم  ىل ؾلس اثفاق ًليض اب  مصوزت زالزة ب صِص مت اًخوظي ا 

ٌل واص يعن. وتخوكِؽ  ذوةل ؿىل اثفاكِة ثب سُس ظيسوق اًيلس اصلويل  29اصلويل ًالوضاء واًخـمري وملُص

  م. 1947زش وضاظَ يف م وما 1945وصل ُشا اًعيسوق يف 
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ثفاكِة ثب سُس اًعيسوق، حوكن " ب ُساف اًعيسوق يف ما ًًل:  و حبسة ا 

 ؼ جضجَؽ اًخـاون اصلويل يف مِسان اًس َاسة اًيلسًة.

 ؼ ثُسري اًخوسؽ واٍمنو يف اًخجازت ارلازحِة.

كامة هؼام مسفوؿاث  مذـسذت ؼ اًـمي ؿىل حتلِق الاس خلصاز يف ب سـاز اًرصف، واملساؿست ؿىل ا 

 ال ظصاف.

اتحة اًفصظة ًِا ل ن جس خزسم موازذٍ اًـامة مؤكذا تضٌلانث اكفِة،  ؼ ثسؾمي اًثلة تني اًحضلان ال ؾضاء، وا 

حصاءاث مرضت ابًصذاء اًوظين  ىل ا  يك حمتىن من ثعحَح الادذاللث يف مواٍسن مسفوؿاهتا ذون اٌَجوء ا 

 ب و اصلويل.

َة ارلاظة ابصلول ال ؾضاء تب دشغ وكت  ؼ اًـمي ؿىل ثعحَح الادذاللث يف مواٍسن املسفوؿاث اصلًو

حصاءاث مرضت ابًصذاء اًوظين ب و اصلويل. ىل ا   ذمىن، وذون اٌَجوء ا 

ن ُشٍ اًعَاكاث اًصمسَة حصن يف ارن اًسامؽ وك ن ظيسوق اًيلس اصلويل مؤسسة حِاذًة ًِا مزنةل ثـَو  ا 

امل الاكذعاذي ًـمي اًصئُيس يف حصك اًـ ؿىل اصلول ول ختضؽ ًـوامي س َاس َة. مؤسسة ٍوكن ُسفِا

تب نرب ذمىن من اًيؼام ويف ثعحَح الادذاللث تب دشغ وكت مذاخ. وما اكن ال مص حمغ معاذفة كط، 

ن اًحَان فِشا الاهعحاغ اكن ُو الاهعحاغ اطلي ب زاذٍ ال فصاذ اطلٍن ظاقوا اًـحازاث اؿالٍ، ثـمميَ. وقين ؾ

س  ب ن ُشٍ اًعَاكة كس حصهت ًِا من ثب زري: فِشٍ اًعَاكاث ابطلاث يه اًـحازاث اًيت ٍصذذُا ما ب ًز

س ؿىل س خة ؾلوذ من  َة ؿىل مسامؽ اًصب ي اًـام اًـاملي مٌش ما ًٍز ؿالم ذًو س َاس َون وذرباء ووسائي ا 

ل مؤسسة اكهت اًولايث املخحست يه  ُس مثة جمال ٌَضم، يف ب ن ظيسوق اًيلس اصلويل ًُس ا  اًزمن. ًو

ضة اما خيسم معاذلِا ارلاظة. اًلوت اًيت ب وض ب هتا واًعصف املِمين ؿَهيا، واصلوةل اًيت زمست دعوظِا اًـًص

ة  حسى املؤسساث اًيت ب وضب هتا اًلوت اًـؼمى ادلسًست، ًخفصط ًُس ُمييهتا اًـسىًص هَ، تـحازت ب دصى، ا  ا 

ي حفسة، تي ُمييهتا الاكذعاذًة اًضا ؿىل اًـامل. ومن ب خي رز اًصماذ يف ؾَون اًصب ي  اًـام وحتًو

 1947الاهؼاز ؾن ُشٍ ال ُساف واًيوااي، اس خحسج املؤسسون ال وائي ًعيسوق اًيلس اصلويل يف اًـام 

و اس ياذ كِاذت اًعيوذق ًضرعَة كري ب مريهَة  م ثلََسا متسىت املؤسسة ابىهتاخَ حىت ًومٌا اذلارض، ُو

 "
49

.  
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اضافِة ًخوفري املوازذ، وسايذت ذوزٍ يف وزمغ رعل، فلس ثعوز معي اًعيسوق يف اس خحساج وسائي 

الاكرتاط، زمغ حمسوذًة ُشا اصلوز، حبنك حمسوذًة موازذٍ، ملازهة اما ًعَة من موازذٍ ًسس احذَاخاث 

ل ب ن ُياك  اصلول ال ؾضاء يف اًعيسوق، وزمغ اًيجاخ اطلي احصسٍ اًعيسوق يف ذمازسة وضاظَ، ا 

 اؿرتضت معهل. نثريت مضالكث

 

 ويل: ؼ اًحيم اصل2

 

خون ووذس. اًحيم اصلويل ٌَخـمري واًخمنَة، واكن اًِسف من ثب سُسَ  و اطلي اهخثق ب ًضا من مؤمتص جًص ُو

ب ن ٍىون موكال يف معهل ًعيسوق اًيلس اصلويل، حِر ان الادذاللث يف مواٍسن املسفوؿاث وابطلاث 

ي ال خي مهنا حصثحط ابدذاللث يف اًَِلك الاكذعاذي ٌضلول اًيت حتع ي فهيا مثَي ُشٍ ظًو

ازثحعت تـالح ؾن مـادلهتا، ورعل ل ن رممخَ  الادذاللث، وُشا ما جيـي من رممة اًعيسوق كادضت

الادذاللث املؤكذة راث اًعحَـة كعريت ال خي، طلعل مت اوضاء اًحيم اصلويل حىت ًخوىل مـادلة 

الادذاللث يف مواٍسن املسفوؿاث املصثحعة ابدذالل اًَِلك الاكذعاذي، ورعل ؾن ظًصق املساؿست يف 

ا " ثوفري املوازذ اًالسمة ًالسدامثز املمتثي ابكامة مرشوؿاث يف اًززاؿ ة واًعياؿة واًَِالك ال ساس َة وكرُي
50

. 

 

ٌل:  ومثة ُسفني زئُس َني ٌَحيم اصلويل ُو

ي اًالسم ل ؿاذت ثـمري ما ذمصثَ اذلصة اًـاملَة اًثاهَة من مرشوؿاث ا َالك اساس َة ؼ ثوفري اٍمتًو هخاحِة ُو

 ب وزواب اًلصتَة. وابطلاث يف

كامة املرشوؿاث الاهخاحِة يف حمنَة اًحضلان اًيامِة من ذالل ثلسمي ؼ املساؿست ي الاسدامثزي اًالسم ل   اٍمتًو

 اًيت جساؿسُا ؿىل اًخوسؽ يف ذزخة اس خزسارما املوازذ وجىفاءت. 

 

ـمي اًحيم  اس خزسام وس ََخني:اصلويل من ب خي حتلِق ب ُسافَ من ذالل  ًو
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كامة الاسدامثزاث املعَوتة ابًـمالث ال حٌحَة ل ؿاذت ا  ًحياء ول قصاط اًخمنَة.ؼ  مٌح اًلصوط اًالسمة ل 

ؼ ثلسمي املساؿساث اًفٌَة وارلربت والاسدامثزاث ارلاظة ابدلسوى الاكذعاذًة ٌَمرشوؿاث، وحتََي 

 الاكذعاذ واجتاُاث ثعوزٍ واًس َاساث اًيت ميىن ب ن ثددؽ ازثحاظا تشعل.

 

ل ب ن "  ظالحاث اًلعاغ اًـام، ا  جناحَ اكن حمسوذا يف وتُامن جنح اًحيم اصلويل يف اصلمع املايل ويف ا 

ل ان اُامتمَ هبشٍ اًلضَة  ي واتًَيس، ا  ىل حس ما ؿىل تـغ اصلول اكًرباًس اًرتنزي ؿىل اًفلص، وزمغ حصنزٍي ا 

مل ٍىن ثضلك ؿام اكفِا. فلس واهجت هجوذ اًحيم اصلويل ملواهجة ال سماث ؿست مضالك فامي ًخـَق تسوزٍ 

كَميَةمشَت ضـف اًخـاون مؽ ظيسوق اًيلس  ،املؤسيس ويف ما تني وحساث  ،اصلويل، ومؽ اًحيوك ال 

اًحيم هفسَ. وثـرثث هجوذ اًحيم اصلويل يف حتلِق جصامج ال ظالخ الاكذعاذي اًيت اثحـت ذالل تـغ 

كالق مـؼم اًرشاكث املاًَة يف اتًَيس( ىل هخاجئ ؾىس َة ) مثال ا  وحىت  ،ال سماث املاًَة، تي وب ذث ا 

ظالحِة صلى تـغ اصلول، فلس اجسم ذوز اًحيم اصلويل ابحملسوذًة ؾيسما جنحت تـغ الاحصاءاث ال  

ىل اًلعاؿاث اًيت كسم ًِا اصلمع ) يف ما تني اًحيوك  هدِجة ؿسم اًخسذي اًـام، وحىت ابًًس حة ا 

واملؤسساث املرصفِة(. وؾيسما كام اًحيم اصلويل ابًخعحَق اًاكمي ًامنرح اذلَول املـمتست صلًَ ذون مصاؿات 

رلاظة وال حاظة اًـمَلة، فلس فضي يف حتلِق اًيجاخ واحساج هخاجئ سَحَة، وميىن ال صازت اًؼصوف ا

ؿاذت َُلكة املؤسساث  ىل موضوغ ال سمة يف اتًَيس حِر فضي يف اسدضازاثَ املخـَلة ابًلعاغ املايل وا  ا 

ف اصلول اخملخَفة، صلهيا. طلعل ل تس من حىَِف اذلَول اٍمنورحِة املوضوؿة صلى اًحيم اصلويل ًخالمئ ػصو

شا رشظ ب ساش ٌَيجاخ "  ُو
51

.  

 

خي ضٌلن ٌَخـامي مؽ اًحضلان اًيامِة من ب   وحاول اًحيم اصلويل ثشًَي ُشٍ اًـلداث تب ن ب وضب  مؤسساث

ي  اًضفافِة وسِوةل املخاتـة والاجناس، وحتعَي اًلصوط املميوحة، ومن ُشٍ املؤسساث: مؤسسة اٍمتًو

َة ؿام  ل ان وضاظ ُاثني املؤسس خني تلي حمسوذا هؼصا ًـسم ثوفص  م،1956اصلًو َة، ا  ي اصلًو َب ت اٍمتًو ُو

كصاط يف اًـسًس من املرشوؿاث من خاهة اصلول اًيامِة.   اًضٌلانث اًاكفِة ًال 

 

ٍهيا: 3  ؼ مٌؼمة اًخجازت اًـاملَة ورشوظ الاهضٌلم ا 
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اٌّإرّش اٌؼًٍّ اٌؼبشش دٛي " االلزصبدٌبد اٌؼشثٍخ ٚرطٛساد ِب ثؼذ  ـ د. فإاد دّذي ثغٍغٛ: ئصالح إٌظبَ إٌمذي ٚاٌّبًٌ اٌذًٌٚ. ٚسلخ ِمذِخ ئٌى 

 . 11َ. ص  2009وبْٔٛ األٚي/ دٌغّجش  20ٚ 19األصِخ االلزصبدٌخ اٌؼبٌٍّخ"، ٚاٌزي البِزٗ اٌجّؼٍخ اٌؼشثٍخ ٌٍجذٛس االلزصبدٌخ فً ثٍشٚد، ٌجٕبْ ِب ثٍٓ 



 49 

 

ة تني اصلول، وجرشف ؿىل سري ومذاتـة ُشٍ  مٌؼمة اًخجازت اًـاملَة يه اًياػمة ٌَـالكاث اًخجاًز

ىل اهَ اًـالكاث واًيؼص يف املعاؾة والادذاللث اًيت ثـرتهيا، و من ُيا  را اكهت " ميىن ال صازت ا  ا 

ن اًخجََاث ٌَـوملة ثـس ب حس ب نرث ُشٍ  جتََاث اًـوملة ؿىل ب ظـسهتا اخملخَفة حمي خسل تني مٌىص وملص، فا 

املـاص من ذالل اًىِان املؤسيس اطلي ثخجسسٍ ب ل وُو مٌؼمة اًخجازت ال ظـست جصوسا وجتشزا يف اًواكؽ 

ًفِان (W.T.Oاًـاملَة، اًيت ٍصمز ًِا ادذعازا ة ) ، رعل اًىِان اًـمالق اًصاتغ ؿىل ضفاف حبريت ا 

ة مذـسذت ال ظصاف، ويه ادل ،جبيَف وةل واطلي ثب سس هناًة ب ؾٌلل ادلوةل اًثامٌة ٌَمفاوضاث اًخجاًز

وضاء مٌؼمة اًخجازت  1994حىت ؿام  1986مذسث من ؿام صِصت تني حولث ادلاث اًيت اال نرث  م. واب 

خ اًـاملَة وضاء ظيسوق اًيلس انمتي اًضَؽ اًثاًر ملؤسساث جًص ون ووذس اًيت ب سفصث من كدي ؾن ا 

ىل ؿسذ وهوؾَة ال وضاء ُشٍ امليؼمة ا  وضاء واًخـمري. وحصحؽ ب مهَة ا  ثفاكاث اًيت اصلويل، واًحيم اصلويل ًال 

ن ثغل  ،اثفاكا، ب ما ؿىل ظـَس اًيوغ واًىِف 28حصؿاُا، فـىل ظـَس اًنك تَلت ُشٍ الثفاكاث  فا 

س من اًخحٍصص يف اًخجازت اًـاملَة ًُس فلط يف جمال اًسَؽ امليؼوزت، تي  حصاء مًز الثفاكاث اس هتسفت ا 

ا جس هتسفَ حتٍصص ال سواق املاًَة امذس هعاكِا ًُضمي جمالث خسًست اكرلسماث اًيت جس هتسف من تني م

 اًـمي املرصيف واًيؼم اًيلسًة، وحلوق واًيلسًة ورعل ابًخزًل ؾن مـؼم اًضواتط اًخلََسًة اًيت جسري  

ورعل اما  ،اجياذ هوغ من اًخوحِس املوضوؾي ل حاكم اًدرشًـاث اًوظيَةًة اًيت جس هتسف املَىِة اًفىص 

اكم اًوازذت يف ُشا وحوة اص امتل جرشًـاهتم ؿىل الاح فصضخَ ؿىل اصلول واًىِاانث الاؾضاء من

ة املياسؿاث يف اكفة اجملالث اًيت الثفاق،  مت ول ول مصت وضؽ هؼام مذاكمي را ظحَـة ص حَ كضائَة ًدسًو

هتا ُشٍ الثفاكِة "  ثياٍو
52

. 

 

َة املـيَة ابًخجازت ما تني وثـخرب امليؼمة اًـاملَة ٌَخجازت يه امليؼمة اًـاملَة اًوحِست اخملخعة ابًلواهني اصل ًو

ن " حموز  ة، وا  ال دم، ورممهتا ال ساس َة يه ضٌلن اوس َاة اًخجازت تب نرب كسز من اًسالسة واًُرس واذلًص

اًيؼام املـصوف ابًيؼام اًخجازي املخـسذ ال ظصاف، ُو اثفاكاث امليؼمة اًـاملَة ٌَخجازت اًيت انكض هتا 

ة َة، ويه  ووكـهتا كاًحَة ذول اًـامل اًخجاًز وب كصهتا جصملاانهتا، وثـس ُشٍ ال ذريت اًلواؿس اًلاهوهَة ٌَخجازت اصلًو

ة ُامة، نٌل ب هنا ثَزم اذلىوماث تب ن حتافغ ؿىل  يف ب ساسِا ؾلوذ حىفي ٌضلول ال ؾضاء حلوكا جتاًز
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ة اما ًخوافق مؽ مداذئ ُشٍ الثفاكاث. ب ي ؿىل ؾىس اثفاكِة ادلاث ً ة س َاساهتا اًخجاًز ـام اس متصاًز

م، حِر اكهت كاؿست "رشظ اًلاهون اًسازي" يف ؾِسُا جسمح ٌضلول ال ظصاف املخـاكست  1947

تخعحَق كواؿسُا يف ػي ُشا اًلاهون، ال مص اطلي اكن ًرتك ٌضلوةل س َاذهتا الاكذعاذًة اكمةل، حِر اكن 

ٍهيا ذون ب ن ثلوم تخـسًي كواهُهنا اصلاذََة، واًيت ل ثخ ماكن اصلول اصلدول ا  المئ مؽ كواؿس ومداذئ اب 

ادلاث " 
53

. 

 

ة "  حداز ٌضلول ؿىل ذدول امليؼمة، فاًـضًو ة امليؼمة اًـاملَة ٌَخجازت، فَُس ُياك ا  وفامي خيط ؾضًو

ل ب هَ  حىدسة ثضلك ثعوؾي وختضؽ ملسى زؤًة اصلوةل لس خفاذهتا من ؿسرما من الاهضٌلم ٌَميؼمة، ا 

ة ذوةل ب ن ثؼي ذازح مٌؼمة الاكذعاذ اًـاملي، وثضم مٌؼمة اًخجازت اًـاملَة يف  واكـي ل ميىن لًآ

وضاهئا واًحايق اهضم ؾلة رعل. ومن املخوكؽ ب ن ٍزذاذ  76ذوةل.  149ؾضوٍهتا حىت الآن  مهنا صازهت يف ا 

ياك  31ُشا اًـسذ يف قضون اًس يواث اًلاذمة، حِر ثخفاوط  ىل امليؼمة. ُو هضٌلم ا   21ذوةل حاًَا ًال 

ة يف امليؼمة. ب نرب املسامهني املاًَني يف امليؼمة يه اًولايث املخحست ال مريهَة، اًيت ذوةل مل ثخلسم ٌَـضًو

% من مزياهُهتا " 16ثسفؽ حوايل 
54

 . 

 

شٍ  ة، ُو وثضؽ مٌؼمة اًخجازت اًـاملَة ٍلوؿة من املعاًة واًرشوظ ب مام اصلوةل اًيت ثخلسم تعَة اًـضًو

 " املعاًة واًرشوظ ويه: 

ىل مس خوى ل ًخجاوس اًخـصفة ازلصهَة ؼ ختفِغ اًسلوف 1 ازلصهَة ؿىل اًسَؽ اًززاؾَة واًعياؾَة ا 

املعحلة حاًَا يف اصلوةل ظاًحة الاهضٌلم مؽ مصاؿات فئاث اًسَؽ راث ال مهَة ارلاظة ٌضلول ال ؾضاء اًيت 

ىل اًعفص هكوكف ثفاويض مدسيئ.  كاًحا ما ثعاًة تخرفِغ سلوفِا ا 

امةل زلَؽ اًسَؽ اًززاؾَة واًعياؾَة ذون اس خثٌاء، ب ي ب ن حىون مجَـِا مضموةل ؼ ال ًزتام ابًخلعَة اًض2

ُس  ىل امليؼمة، ًو ىل املحاذزاث اًلعاؾَة فوز الاهضٌلم ا  ابًسلوف ازلصهَة، مؽ ثوضَح اماكهَة الاهضٌلم ا 

َة ٌضلوةل ظاًحة الاهضٌلم.  ثضلك ثسزجيي نٌل ٍصذ يف خساول اًـصوط ال ًو
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تساء ؼ ثوفري الاهؼمة 3 احملََة واٌَواحئ اًخيفِشًة وحتسًس ال وضعة الاكذعاذًة املس خثٌات من ُشا اًخرفِغ وا 

ًلاء  ال س حاة ارلاظة ابس خثٌاهئا، مؽ رضوزت ثلسمي خسول سمين ثَزتم تَ اصلوةل املس خجست ًخضمن مواؾَس ا 

 ُشٍ ال س خثٌاءاث.

ىل ال سواق، مؽ ثوفري ؼ ال ًزتام تفذح ب نرب ؿسذ من ال وضعة ارلسمِة، وختفِف كِوذ 4 ورشوظ اًيفار ا 

ب نرب كسز من املـامةل اًوظيَة ملوزذي ارلسماث ال خاهة ذون متَزي، حبَر ًخحلق الاوسجام تني ما 

ثياذي تَ اصلوةل املس خجست وما ثلسمَ من اًزتاماث ًخحٍصص اًخجازت وفذح ال سواق دلشة الاسدامثزاث 

احضة وامللٌـة ل كالق تـغ ال وضعة ارلسمِة ب و فصط اًلِوذ ؿىل ال حٌحَة. ول تس ب ن ثخوافص املربزاث اًو 

 ال وضعة الاكذعاذًة املفذوحة.

ؼ ثوفري حق اًخفاوط ال ويل ًـسذ من اًسَؽ اًززاؾَة واًعياؾَة راث ال مهَة ٌضلوةل اًـضو يف امليؼمة 5

من اثفاكِة ادلاث "  28اما ًخفق مؽ املاذت 
55

. 

 

 ؼ حولث اًلاث: 4

 

ت اًولايث املخحست وحَفاهئا من اصلول امليخرصت جضىِي اًيؼام اًـاملي تـَس اذلص  ة اًـاملَة اًثاهَة حاًو

ىن  َة ؿىل ب سس خسًست، ًضمن الاس خلصاز ًو ًضمن ومن مضيَ اًـالكاث الاكذعاذًة واًخجازت اصلًو

ؿاذت اًيؼام الاكذعاذي اصلويل معاذلِا يف امللام ال ول. ىل " ا  ومعَت  ،وؿىل ُشا ال ساش سـت ب مرياك ا 

َة مثي مٌؼمة ال دم  ىل مِالذ مؤسساث ذًو ؿىل ظَاكة هؼام ؿاملي ؿىل ب ساش ثفاويض ذما ب ذى ا 

َة  وضاء واًخـمري، ويف جمال اًخجازت ارلازحِة اصلًو املخحست، وظيسوق اًيلس اصلويل واًحيم اصلويل ًال 

ًولايث املخحست ال مريهَة ؿىل اسددـاذ ادلواهة اسلائَة ؾن ظًصق ال ساةل اًخسزجيَة ًـصاكِي معسث ا

ىشا مت اًخوظي ؿام  ىل اثفاق  1948اًخحاذل ؿرب املفاوضاث املخـسذت ال ظصاف. ُو م ب زياء هسوت ُافاان ا 

وضاء  َة ٌَخجازت. ًىن زفغ اًىوجنصش ال مرييكُافاان املخـَق اب  اًخعسًق ؿَهيا حـَِا ثوصل  امليؼمة اصلًو

ىل اًخفاوط يف حٌَف حول اثفاق  مِخة. وامواسات رعل ذؾت اًولايث املخحست ال مريهَة ال دم ال دصى ا 

ؿساذ تيوذ ؿامة مذـَلة ابًزتاماث يف مِسان اًخـًصفاث. وكس  مذـسذ ال ظصاف ًخلََط اًخـًصفاث ازلصهَة وا 

ىل اًخوظي يف ب نخوجص  ىل 1947ب ذى رعل ا  ثوكِؽ اثفاق ؿام حول اًخجازت واًخـًصفاث ) الثفاكِة اًـامة  م ا 

                        
55

ٌضساػخ اٌغٛسٌخ. ـ ِذّٛد ثجًٍٍ: اٌذمٛق اٌزفبٚظٍخ األٌٍٚخ فً ِٕظّخ اٌزجبسح اٌؼبٌٍّخ. ِٓ ئصذاساد اٌّشوض اٌٛغًٕ ٌٍغٍبعبد اٌضساػٍخ اٌزبثغ ٌٛصاسح ا 

 .1َ.  ص  2009



 52 

َة ابملـىن اًلاهون ٌَلكمة.  11مهنا  23ٌَخـًصفة واًخجازت( من ظصف  ذوةل انمِة. ًىٌَ ل ٌضلك مٌؼمة ذًو

ماذت، مت فهيا ظصخ املحاذئ  38يف ال ظي من  (GATTوثخىون الثفاكِة اًـامة ٌَخـًصفة ازلصهَة )

 ًخحٍصص املحاذلث وذَق مٌافسة رشؾَة تني ال دم، ومن ب مه ُشٍ املحاذئ:ال ساس َة 

ة ابًًس حة  ؼ مدسب  اصلوةل ال وةل ابًصؿاًة، وثَزتم اموخَ ال ظصاف املخـاكست ؿىل ضٌلن مـامةل مامتزةل وكري متَزًي

في ًحضل ما را كامت ذوةل ما تخلسمي ثياسل ثـًص ثلسميَ زلَؽ اًحضلان  فا هنا حىون جمربت ؿىل ،زلَؽ اًرشاكء. فا 

تلاء ؿىل  ال دصى املوكـة ؿىل الثفاق، ب ي الاهخلال من زيائَة املحاذلث ) ثلسمي ثياسلث مذحاذةل وال 

ىل املحاذلث املخـسذت ال ظصاف) لك ال ظصاف املخـاكست جس خفِس من اًخرفِضاث  ساء اًلري( ا  اسلاًة ا 

 َة(.ازلصهَة احملعي ؿَهيا ب زياء املفاوضاث اًثيائ 

ـين ب ن ثَزتم ال ظصاف املخـاكست امـامةل امليخجاث املس خوزذت، اًيت ذفـت ؿَهيا  ؼ مدسب  املـامةل اًوظيَة، ًو

 ذون متَزي. اًصسوم ازلصهَة، هفس املـامةل اًيت ًخَلاُا امليخج احملًل

ازلصهَة ال كىص اطلي ؼ مدسب  ثثخِت اًخـًصفة ازلصهَة، ب ي معي لك ظصف مذـاكس ب ن ًرصخ امـسل اًخـًصفة 

 ًيوي ثعحَلَ ؿىل لك مٌخج، ول ميىٌَ فامي تـس ثعحَق مـسل ب ؿىل من رعل.

ؼ مدسب  ثحاذل اًخياسلث ازلصهَة وال ًزتام ابملضازنة يف املفاوضاث املخـسذت ال ظصاف مس خلدال، واًيت 

ىل ثلََط اًخـًصفة ازلصهَة.  هتسف ا 

ًصفاث ازلصهَة فلط ؾيس املس خوايث امليرفضة واًسـي ذلؼص ؼ حٌلًة اًعياؿة احملََة ؾن ظًصق اًخـ

ة صفافة. و ما ًـين اًسـي دلـي اًس َاسة اًخجاًز  اس خزسام اًلِوذ اًوكَة، ُو

ؼ مدسب  ؿسم ذمازسة الاقصاق، ب ي ؿسم تَؽ مٌخج معسز ثسـص ب ذىن من رعل املعحق يف اًسوق احملًل " 
56

. 

 

وسامهت يف ثعوزُا، نٌل ب فضت يف اٍهناًة  /ادلاثمٌؼمة اًلاثومن ب مه ادلولث اًخفاوضَة اًيت ؾلسهتا 

ىل حَِا م(، حِر مترغ ؾهنا اثفاق اًلاث ملاكفة الاقصاق، ًىهنا  1967ؼ1964، اكهت حوةل نيَسي )ا 

فضَت يف الثفاق ؿىل اًلضااي اًززاؾَة وثلسٍص ازلازك، ل ن اًىوجنصش ال مرييك، نٌل ب سَفٌا، زفغ 

كصاز  م(، ويه  1979ؼ1973جرشًؽ الثفاكاث. ومن مث ؾلسث مٌؼمة اًلاث حوةل ظوهَو )املعاذكة ؿىل ا 

حماوةل خاذت ًخوس َؽ وحتسني هؼام اًلاث، حِر ظاقت ب ول ٍلوؿة مداذئ ًخلسمي اصلمع واًصسوم 
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ضَة واملضرتايث اذلىومِة وثلِمي ازلازك وحصادِط الاس خرياذ واملس خوايث وزسوم ماكحفة  اًخـًو

ان ومٌخجاث ال ًحان واٌَحوم. ومث مت ؾلس حوةل ال وزقواي واًيت اىهتت فهيا مٌؼمة اًلاث الاقصاق واًعري 

ا ظموحا، ل هنا ذصًت  1994ؼ  1986وثب سست مٌؼمة اًخجازت اًـاملَة ) م(، وثـخرب ب مه ادلولث وب نرُث

ىل اًخفاوط حول اًسَؽ اًززاؾَة، واذذَت كعاغ ارلسماث وحتٍصص اهخلال زؤوش ال موال من ذو ةل ا 

ة. و" تـس مفاوضاث ذامت س حؽ س يواث وكؽ ذمثَو  ذوةل يف مسًية  117ب دصى، وحٌلًة املَىِة اًفىًص

م اثفاكا ؿاملَا ٌَخجازت ب ظحح ًـصف ابثفاق مصاوش، نٌل مت الاؿالم  15/14/1994مصاوش وابًخحسًس يف 

وضاء مٌؼمة اًخجازت اًـاملَة اًيت تسب ث ب ؾٌلًِا يف  حي حمي اثفاكِة اًلاث اًيت م ًخ 11/12/1995ؾن ا 

م "  1947معَت مصاكدا مؤكذا ٌَخجازت اًـاملَة مٌش 
57

. 

 

جيايب يف اثفاكِة اًلاث، مضلكة نخي  ومؽ مصوز اًوكت تسب ث اصلول اًيامِة ابملسامهة واًخفاؿي ثضلك ا 

ىل  ت اًلاث ا  ة اصلول اًىربى، ومن ُيا و" ؾيسما حتًو مذـاوهة فامي تُهنا ضٌلان ملعاذلِا وملواهجة احذاكًز

ب كَهبم من اًحضلان اًيامِة. واكن ؾضوا  111مٌؼمة اًخجازت اًـاملَة، دشؿان ما ب ظحح ابمليؼمة ادلسًست 

ىل حتاًف ب وسؽ من  َة ا  واحضا ب ن مزيان اًلوى ًًذلي من اصلول ظاحدة ب نرب حعة يف اًخجازت اصلًو

عة  ا ابملضازنة يف الاكذعاذ اًـاملي. واكهت ؿالوت ؿىل رعل حًص اًحضلان اًياص ئة املعممة ؿىل حتسني منُو

ن ًرض مدسب  ؿسم اٍمتَزي " ؿىل حٌلًة حلوكِا من اٍمتَزي اطلي ميىن ب  
58

. 

 

ن اًيؼام اصلويل ىل  ،وؿىل اًـموم فا  يف صلَ الاكذعاذي، ومسائي اًخجازت ارلازحِة مؽ اثفاكِاهتا حتخاح ا 

َا، ول جسمح هبضم اصلول  ىل اًرشؾَة املرتف هبا ذًو َة جسدٌس ا  كواؿس ومؤسساث راث ظحلة ذًو

ة ذللوق اصلول اًضـَفة اًيامِة، و  ثفاكِة اًلاث ومٌؼمة اًخجازت اًـاملَة كس اًىربى واًلًو ن " ا  من ُيا فا 

تيُذا ؿىل مدسب  ب ن هؼام اًخجازت اًـاملي حيخاح ل ن ٍىون مؤسسا ؿىل كواؿس. واًلواؿس جية ب ن حىون 

َاث حي اًزناؿاث مفعةل ومعممة حبَر ثفي هبشا املحسب  "  ًآ واحضة وكاتةل ٌَخعحَق ابًًس حة ٌَجمَؽ. وب
59

. 
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 ث اًيؼام اًيلسي اصلويل:حاذي ؾرش: مضالك

 

الاكذعاذ اًـاملي ؿرب اًـعوز تفرتاث من الاهخـاص والاهخاكش، ار ان ال وىل ؾصف فهيا الاكذعاذ  مص  

زواخا واسذُازا هحرٍين صازهت فَِ اصلول اًعياؾَة واملخلسمة وفق هؼام اكذعاذي زب سٌليل، واًثاهَة مص فهيا 

ومن تني ب حساج اًِزاث ال سمة  هبزاث اكذعاذًة يف ػي اًصب سٌلًَة ادلسًست، ب ثصث ؿىل اٍمنو الاكذعاذي،

ُشٍ ال سمة " ثـس من ال سماث ال نرث ؾعَاان ودعوزت ؿىل املؤسساث م.  2118املاًَة اًـاملَة ؿام 

ا من ال سماث ك سمة اًىساذ اًىدري  م، ذما ب وحة يف  1933ؼ1929الاكذعاذًة واملاًَة اًـاملَة ؾن كرُي

َاث وظَف خسًست ب نرث جناؿة مل ًآ ُشا ما ب ثص ؿىل ال هؼمة الاكذعاذًة وثوهجاهتا و واهجهتا، لك ب سمة ذَق ب

ا ثخـسذ من ثلَحاث ب سـاز اًحرتول،  املس خلدََة، ًىن املخددؽ ًِشٍ ال سماث جيس ب ن ب س حاهبا وؾوامي جصوُس

ا من ال سماث اًيت ساذث حسهتا  ىل ب سماث اًسوق املايل، وكرُي ضافة ا  وثلَحاث ب سـاز دضف اًـمالث، ا 

ة وس َاس َة واحامتؾَة. واًيؼام اًيلسي اصلويل ًـس ب حس امعست الاكذعاذ اًـاملي، وب حس ل س حاة اكذعاذً

ب صاكل اًخـاون اًيلسي اصلويل، اًيت ثوحض رمامَ يف جسَِي املـامالث املاًَة واذلفاع ؿىل اًثحاث اًيلسي 

ىل كاًة اهن  خون ووذس، وامذسث ا  َني، واطلي حتسذث مـاملَ ب ساسا ب ثص اثفاكِة جًص َاز الثفاكِة س ية اصلًو

ظالحاث خسًست وفق اثفاكِيت اًس ميوزَان وحٌلٍاك س ية  1971 حصاءاث وا  م، وما هخج ؾن رعل من ا 

م، ًىن ال سمة املاًَة اًـاملَة اكن ًِا وكؽ صسًس ؿىل ب ذائَ وؿىل ب ذاء مؤسساثَ اًيلسًة، ال مص  1976

ىل ؿاذت َُلكخَ، اطلي ظصخ ؿست جساؤلث ووهجت ؿست اهخلاذاث ٌَيؼام وثوسـت ا   حس الادشاغ يف ا 

َاث تياء هؼام هلسي ذويل خسًس "  ًآ نٌل ثـسذث امللرتحاث هبشا اًضب ن تني مؤًس ومـازط فامي ًخـَق تب
60

 . 

 

وفامي خيط املضالك اًيت ًـاين مهنا اًيؼام اًيلسي اصلويل، فِيي نثريت ومدضـحة وؿسًست مهنا ارلاظة 

َة املخـَلة تعحَـة وهَيوهة ُشا اًيؼام،  ومهنا ما ُو ؿام ثخـَق ابل وضاغ الاكذعاذًة واملاًَة اصلًو

ووس خعَؽ، معوما، ب ن حنسذ  واًخعوزاث والاحساج اًس َاس َة وظحَـة وثلرياث س َاساث اصلول.

 مضالك اًيؼام اًيلسي اصلويل يف " ؿست هلاظ ويه نٌل ًًل:
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ذازت  ،وؿىل زب سِا اًولايث املخحست ال مريهَة ،ؼ جس َعص اصلول اًعياؾَة املخلسمة اشلس اًىربى 1 ؿىل ا 

دِة17اًعيسوق، وثيفصذ اًولايث املخحست ال مريهَة ة  % من 17ورعل ل هنا متغل  ،% من اًلوت اًخعًو

 زب سٌلل اًعيسوق.

ىل اصلول اًعياؾَة  2 ئامتهَة اًيت مييحِا اًعيسوق اكهت ثب ذش ظًصلِا ا  ن مـؼم اًلصوط واًدسَِالث ال  ؼ ا 

ل اًلََي، وحعَت ا شا ما حسج مؽ حلوق اًسحة ارلاظة اًيت مل ثيي مهنا اصلول اًيامِة ا  ملخلسمة، ُو

 هنا.ماصلول املخلسمة ؿىل اًيعُة ال نرب 

َة ابلؾامتذ ؿىل هؼام حلوق اًسحة ارلاظة،  3 ورعل ؼ ًخحفغ اًحـغ ؿىل ثوس َؽ جحم اًس َوةل اصلًو

ىل سايذت مـسلث اًخضرم وذاظة يف ػي اًصهوذ الاكذعاذي  ل هَ ًخضمن هوؿا من امللالث ثؤذي ا 

 واهدضاز اًحعاةل يف اًـسًس من اصلول اًعياؾَة.

ىل اصلول اًيامِة ،ؼ ؾيسما مييح ظيسوق اًيلس اصلويل اًدسَِالث املاًَة4 ثحاغ  ،وذاظة ا  ٌضرتظ ا 

ظالخ يف جمالث مذـسذت مهنا ؿالح اًـجز يف مزيان  املسفوؿاث وجعز املواسهة ودفغ س َاساث مـَية ًال 

َة. وثَحق اًرشوظ اًيت  ظالخ سـص اًرصف وحتٍصص ال سـاز وحتٍصص اًخجازت اصلًو مـسلث اًخضرم وا 

ًفصضِا ظيسوق اًيلس اصلويل ؿىل اصلوةل امللرتضة رضزا هحريا ابًرشحية الاحامتؾَة اًفلريت من اجملمتؽ، وب حس 

ساةل اصلمع اذلىويم ؾن تـغ اًسَؽ ال مثةل ؿىل رعل ظَة ظيسوق اًيلس اصلويل  من اصلول امللرتضة ا 

ن  ة مثي احملصوكاث، حىت حمتىن ُشٍ اصلول من سساذ ذًوهنا ًعيسوق اًيلس اصلويل. وؿَََ فا  اًرضوًز

س َاساث الاظالخ الاكذعاذي اًيت ًفصضِا اًعيسوق ؿىل اصلول امللرتضة س َاساث اىىٌلص َة ًلَة 

ذازت اًعَة ؿىل املسى  ة املرشوظَة ذاظة تـس ؿسم ملسزت املىس َم ؿَهيا ا  اًلعري واملخوسط، ومن ساًو

م، ب ظححت اصلول اًيامِة ل جس خعَؽ اذلعول ؿىل املساؿساث  1982ؿىل سساذ ذًوهنا يف ؿام 

جصام الثفاكِاث مـَ واذلعول ؿىل صِاذت  ىل اًعيسوق وا  ل تـس اًصحوغ ا  واًلصوط من ب ي هجة ب دصى ا 

ئامتهَة. اًعالحِة الاكذعاذًة   وادلسازت ال 

ن س َاساث ظيسوق اًيلس اصلويل ثدٌاسة وحصاؾي ال وضاغ الاكذعاذًة ٌضلول اًصب سٌلًَة املخلسمة 5 ؼ ا 

ىل مـادلاث ذاظة "  ؿىل حساة ال وضاغ الاكذعاذًة ٌضلول اًيامِة اًيت حتخاح ا 
61

  . 
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ً اٌذًٌٚ دٛي ـ د. ِذّذ ٌذغٓ ٚ ٘بٌخ صبٌذً: دٛوّخ أداء صٕذٚق إٌمذ اٌذًٌٚ ظشٚسح ٌزطٍجٙب رؼبفً االلزصبد اٌؼبًٌّ. ٚسلخ ِمذِخ ئٌى اٌٍّزمى اٌؼٍّ 

 .95ٚ 94َ. ص  2013رششٌٓ اٌضبًٔ/ ٔٛفّجش  26ـ  25، اٌجضائش، آٌٍبد دٛوّخ اٌّإعغبد ِٚزطٍجبد رذمٍك اٌزٍّٕخ اٌّغزذاِخ. ٚسلٍخ
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ىل رعل مثة مضالك وادذاللث ب دصى لكِا راث ظاتؽ ؿام مهنا: اً  ضافة ا  خرعط وثلس مي اًـمي واطلي ا 

ن مل  ًََ وثيخثق ؾيَ مـؼم مضالكث اًيؼام الاكذعاذي اصلويل اًلامئة، ا  ميىن ب ن ًـس ب ساسا جسدٌس ا 

حا. وضـف مـسلث اٍمنو املخحللة يف حعَةل ظاذزاهتا، هدِجة ضـف مـسلث اًزايذت يف  ٍىن مجَـِا ثلًص

َة يف اًلاًة، ورعل ل س حاة ثخعي مليخجاث ب  اذزاث، واًيت يه ظاذزاث اًعَة اًـاملي ؿىل ُشٍ اًع ًو

ابؾامتذ اصلول املخلسمة اًيت جضلك ب ساش اًعَة ؿىل ُشٍ امليخجاث ؿىل تـضِا اًحـغ يف ثوفري ُشٍ 

امليخجاث. اًزتاًس اًواسؽ يف حاخة اصلول اًيامِة ًالس خرياذ، ابًضلك اطلي جيـي حعَةل ظاذزاهتا كادضت 

ن مـؼم مذعَحاث ثعوزُا ثـمتس فهيا ؿىل الاس خرياذ، وابطلاث ما ؾن ثَحَة ُشٍ اًوازذاث، ذاظة  وا 

ىل املضالكث املصثحعة تخوخَ اصلول  ضافة ا  كامة املرشوؿاث الاهخاحِة اكلآلث واملاكئن. ا  ًخعي مهنا اب 

اًيامِة حنو اًخعيَؽ، حِر ثواخَ ُشٍ اصلول اًـسًس من املضالكث اًيت ثـصكي ُشا اًخوخَ، واًيت ًلف 

ا مللوماث ثعيَـِا ابلؾامتذ ؿىل كسزاهتا احملََة، وابطلاث ما ًخعي مهنا ابًعياؿة ب جصسُا  يف افذلاُز

الاهخاحِة، هدِجة ضـف كسزهتا ؿىل ثوفري مس خَزماث ُشٍ اًعياؿة. وب ًضا ُياك املضالكث املصثحعة 

خعي مهنا ابملـصفة اصلول املخلسمة ؿىل اًخىٌوًوحِا، وابطلاث ما ً  ابًخىٌوًوحِا واًيت ثخب ىت من س َعصت

ص  ىل ما ًخوفص صلهيا من ؿٌَلء وابحثني واهجزت وخمخرباث ومـاُس ومصانز حبر وثعٍو وحِة املسدٌست ا  اًخىًٌو

ياك مضلكة حتلِق ال من اًلشايئ املصثحط تؼصوف اًخزَف اًلامئة يف مـؼم ذول  ؿَمي وحىٌوًويج. ُو

ماكانهتا  اًززاؾَة ابًضلك اطلي جس خعَؽ من ذالًِا حتلِق اًـامل، واًيت ثـَلِا ؾن اس خزسام موازذُا وا 

ب مهنا اًلشايئ املمتثي تلسزهتا ؿىل ثوفري حس ب مين من امليخجاث اًالسمة ًخَحَة مذعَحاث ب فصاذُا من اًلشاء. 

ىل وحوذ املوازذ اًعحَـَة يف مٌاظق ل ختضؽ ًس َاذت ذوةل مـَية من ذول اًـامل مثي  ابل ضافة ظحـا ا 

كَميَة، ٌضلول، ويف كاغ احملَعاث، ويف اًفضاء ارلازيج. املوازذ املوحوذت  يف ب ؿايل اًححاز ذازح املَاٍ ال 

واما ب ن ُشٍ املوازذ ًلذرص اس خزسارما كاًحا ؿىل اصلول املخلسمة راث اًخعوز اًـَمي اًخىٌوًويج، اًلاذزت 

خفِست اًوحِست. ب ي ؿىل حتلِق ُشا الاس خزسام تفـي ثعوزُا الاكذعاذي معوما وُو ما جيـَِا يه املس  

ان ُشٍ املوازذ ثخـصط ٌَفٌاء واًخحسذ من كدي اصلول املخلسمة، ذون ب ن جس خفِس وثًذفؽ مهنا اصلول اًيامِة، 

ويج.  ا اًخىًٌو  ثسخة ضـف كسزهتا الاكذعاذًة وثب دُص

 

ن اصلول اًيامِة ثب دصث ب   ؾَة يف نرث من ذالل اًخواسانث اذلاظةل ًعاحل اصلول املخلسمة واًعياومعوما فا 

اًيؼام اًيلسي اًـاملي، ومن ُيا و" ؾيسما حبثدٌا يف ظوزت اًـامل اًثاًر، وسط ُشٍ ال سمة اًيلسًة 

ن تالذ ُشا اًـامل اكهت يه اًضحَة  اًـاملَة، زب ًيا هَف ساءث ُشٍ اًعوزت نثريا، تي وميىن اًلول: ا 
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ٍهيا ب سمة هؼام اًيلس اصلويل يف ظوزت ثفامق صسًس يف جعز مواٍسن  ال ساس َة يف ُشٍ ال سمة. حِر اهخلَت ا 

مسفوؿاهتا، واهنَاز مًصؽ يف احذَاظاهتا اًيلسًة وثسُوز ابًف يف ب سـاز اًرصف فهيا، ولك رعل جتسس يف 

اٍهناًة يف وحوذ ب سمة ظاحٌة يف ذًوهنا ارلازحِة. ويه ب سمة ابثت هتسذ الآن ُشٍ اًحالذ تخـعَي اًخمنَة 

حصذي مس خوى مـُضة اًساكن ) ؿىل اًصمغ من حصذًَ ب ظال(، وثـمَق فهيا ذلساة ذفؽ ب ؾحاء اصلًون، و 

ثحـَهتا ٌَزازح، وفصط اًس َعصت املحارشت ؿىل اكذعاذايهتا، ويه اًس َعصت اًيت اكهت اصلول الامربايًَة كس 

فلسهتا تـس حعول ُشا اًحالذ ؿىل اس خلالًِا اًوظين. مفيش ب سمة اصلًون ارلازحِة، تـس ب سمة اًلصوط 

ة  1982ة ؿام املرصفِ ذازت املصنًز م، ذاظة، حصخس ثضلك واحض ما ميىن ب ن ٌسمى ابًيؼام املزتاًس ًال 

وب مه ب ُساف ُشا اًيؼام ُو ب ن جس خـَس اًصب سٌلًَة اًـاملَة، من ذالل خف  لكذعاذايث اًحالذ املسًية.

ا ؿىل الاهعَاغ ًـمََاث "اًخىَِف" اًيت  حداُز اصلًون، ُمييهتا املحارشت ؿىل اًحالذ املخزَفة املسًية، وا 

ان تَ يف حصاُا اًـوامص اًصب سٌلًَة لسمة ًـالح ثغل ال سمة. وُيا ًَـة ظيسوق اًيلس اصلويل ذوزا ل ٌس هت

ذازت ُشٍ ال سمة ًعاحل اصلول املس َعصت. ومن جعة اهَ يف اًوكت اطلي فلس فَِ ظيسوق اًيلس اصلويل  ا 

مربزاث وحوذٍ، حبسة مِثاكَ، وب ظحح فلط ٍىذفي تدسجَي املواكف واًس َاساث اًيت ثخزشُا اصلول 

هَ ميازش، ؿىل اًـىس من رعل، ذوزا ثس وافق ؿَهيا، فا  ذََا سافصا يف صؤون اًحالذ اًـرش اًصب سٌلًَة ًو

ؿاذت احذواهئا ثضلك مدارش من كدي  دضاؾِا مللذضَاث ذفؽ ُشٍ اصلًون وا  ـمي ؿىل ا  املسًية اًفلريت ًو

و ال مص اطلي ثـصط مؤدصا لهخلاذاث ؾيَفة "  اصلول اًصب سٌلًَة اصلائية، ُو
62

 .  

 

 

 

 اثين ؾرش: اًخجازت ارلازحِة واًخمنَة الاكذعاذًة:

 

 

 اًخجازت ارلازحِة ؿىل اًخمنَة الاكذعاذًة:ب ول: ب ثص 
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د عٍغٍخ ػبٌُ ـ د. سِضي صوً: اٌزبسٌخ إٌمذي ٌٍزخٍف: دساعخ فً أصش ٔظبَ إٌمذ اٌذًٌٚ ػٍى اٌزىْٛ اٌزبسٌخً ٌٍزخٍف ثذٚي اٌؼبٌُ اٌضبٌش. ِٓ ئصذاسا 

 .302ٚ 301َ. ص  1987ً اٌىٌٛذ. اٌّؼشفخ اٌصبدسح ػٓ اٌّجٍظ اٌٛغًٕ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ ٚاَداة ف
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َة ثؤثص ثضلك  من ب مه ب ُساف اًخجازت ارلازحِة ُو حتلِق اًخمنَة اصلاذََة. واًؼصوف الاكذعاذًة اصلًو

وثـخرب اًخجازت ارلازحِة " ب ذات ب ساس َة ًخحلِق اًخمنَة اًضامةل، هحري ؿىل اًخمنَة ودععِا يف اصلاذي. 

ؽ ال وضعة اًعياؾَة ٌَحضل، وذَق كمي مضافة  فِيي جسامه يف زفؽ مـسلث اٍمنو الاكذعاذي من ذالل ثيًو

ىل خَة ال سدامثزاث ال حٌحَة  ضافة ا  خسًست، واًيت ًـرب ؾهنا ؿاذت ابًعاذزاث من اًسَؽ وارلسماث، ا 

هخاح اخملخَفة اًيت ثددـِا، ما ًـين حتسُ  ٌا اًيت ًِا مسامههتا يه ب ًضا يف اًخمنَة، من ذالل ؾوامي ال 

هخاحِة ذاظة ؾن ظًصق اًخىٌوًوحِاث اذلسًثة اًيت يه  ٌََِالك واًحىن اًلاؿسًة وذفـا ب نرب ًزايذت وزفؽ ال 

يف اًلاًة ذمَونة من ظصف ب حصاة زؤوش ال موال اًىدريت املمتثةل ب ساسا يف اًرشاكث مذـسذت 

و ما ًـين املسامهة يف سايذت ذدول اذلىوماث وال فصاذ ؿىل حس  سواء، وذَق فصض معي ادلًس َاث، ُو

خسًست، وابًخايل ثلََط مـسلث اًحعاةل وحتسني مس خوايث املـُضة وسايذت زفاَُة اجملمتـاث " 
63

. 

 

آاثز اًخجازت ارلازحِة ؿىل اًخمنَة:  وميىن ادذعاز ب

ىل زؤوش ال موال 1 و ما ًـين اذلاخة ا  كامة املرشوؿاث اًالسمة ًخحلِلِا، ُو ؼ ثخعَة اًخمنَة ثوسـا يف ا 

والآلث واملاكئن واملـساث، واما ب ن اًحضلان اًيامِة كري كاذزت ؿىل ثب مني ُشٍ املس خَزماث راثَا، فال 

 مٌاض من اس خرياذُا والاؾامتذ ؿىل اًخجازت ارلازحِة.

ن جضلَي املرشوؿاث لهخاحِة اًيت ثخضمهنا معََة اًخمنَة ًلذيض يف حالث ًُست ابًلََةل اس خرياذ ؼ 2 ا 

 اح اًالسمة من ارلازح.مس خَزماث الاهخ

ىل الاس خرياذ ؼ 3 س من حاخة اًحضلن اًيامِة ا  هخاح ومس خوى املـُضة مضن معََة اًخمنَة ًٍز ثعوز معََة ال 

 والاؾامتذ ؿىل اًخجازت ارلازحِة يف ثَحَة مذعَحاهتا واحذَاخاهتا.

َس اًياجت، ويه اًفرتت 4 تسء الاهفاق الاسدامثزي ؿىل ثفعي ما تني اًيت ؼ يف اًحضلان اًيامِة ثعول فرتت ثًو

ىل سايذت الاس هتالك  ،اكامة املرشوؿاث و ال مص اطلي ًؤذي ا  وتسء اهخاهجا وظصهحا يف ال سواق. ُو

ة ًالؾامتذ ؿىل اًخجازت  .واًعَة ومؽ جعز الاكذعاذ اًوظين ؾن سس ُشٍ اًثلصت، ثؼِص اذلاخة اًلًو

 ارلازحِة والاس خرياذ.

                        
63

َ. سعبٌخ ِبجغزٍش ِمذِخ ئٌى  2012ـ1970ـ فٍصً ٌٛصٍف: أصش عٍبعبد اٌزجبسح اٌخبسجٍخ ػٍى اٌزٍّٕخ االلزصبدٌخ اٌّغزذاِخ فً اٌجضائش خالي اٌفزشح  

 ِٓ اٌّمذِخ. 6َ. ص  2014وٍٍخ اٌؼٍَٛ االلزصبدٌخ ٚاٌؼٍَٛ اٌزجبسٌخ ٚػٍَٛ اٌزغٍٍش فً جبِؼخ عطٍف. اٌجضائش. 
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ىل كعاؿاث اًعياؿة واًدضلَي، حٌيسج جفوت يف  ؼ جرسة الاًسي اًـامةل اًضاتة5 من اًلعاغ اًززاؾي ا 

ىل الاؾامتذ ؿىل اًخجازت ارلازحِة ًسس ُشٍ اًفجوت واس خرياذ املواذ اًلشائَة  ُشا اًلعاغ، ذما ًسفؽ ابصلوةل ا 

 ٌَمواظيني.

ص 6 ىل ثعٍو الاس هتالك، ذما  مس خوايث اذلَات، وابًخايل حتسج ثلَريا يف ال رواق وامناظؼ اًخمنَة ثؤذي ا 

س من الاؾامتذ ؿىل اًخجازت ارلازحِة.  ًـين سايذت اس خرياذ اًحضائؽ واًسَؽ اًىٌلًَة، ب ي مًز

ىل ان الاماكانث اًيت ثدِحِا اًخجازت من ذالل ثوس َؽ الاهخاح اؾامتذا ؿىل اًسوق ؼ 7 ارلازحِة، اضافة ا 

ة امسايث ب وسؽ ذما ُو ؿَََ اذلال يف حاةل دِحَ اًسوق اصلاذََة ٌسِم يف حتلِق معََة اًخمنَما ميىن ان ث 

 اؾامتذُا ؿىل اًسوق احملََة.

 

 اثهَا: سٌلث اًخجازت ارلازحِة يف اصلول اًيامِة:

 

وجضلك ُشٍ  .ب ًضا اصلول اًيامِة، وثوظف ابملخزَفة واًفلريت وذول اًـامل اًثاًر ب و ذول ؿامل ادليوة

وخس حاًَا " ب زتـة  آس َا وب فًصلِا وب مرياك اًالثًَِة. ًو اصلول ال كَحَة اًساحلة من ذول اًـامل، وثلؽ خَِا يف ب

ثعيَفاث ؿىل ال كي ٌضلول اًيامِة، يه ثعيَف َُئة ال دم املخحست، وثعيَف مٌؼمة اًخـاون الاكذعاذي 

 املخحست الامنايئ. وجضرتك اًخعيَفاث اًثالزة واًخمنَة وثعيَف اًحيم اصلويل، وثعيَف جصانمج ال دم

ىل مذوسط ذذي اًفصذ هكـَاز ٌَمتَزي تني ٍلوؿة اصلول املخزَفة، يف حني ب ن  ال وىل يف ب هنا جسدٌس ا 

اًخعيَف اًصاتؽ ًلوم ؿىل ب ساش مـَاز ب نرث ثـلِسا وحصهَحا من مذوسط اصلذي، رعل املـَاز ُو ذًَي 

َف َُئة ال دم املخحست وثعيَف مٌؼمة اًخـاون الاكذعاذي واًخمنَة ٌضمي اًخمنَة اًخرشًة. نٌل ب ن ثعي 

َة، ؿىل ذالف ثعيَف اًحيم اصلويل اطلي ٌضمي فلط  مجَؽ اصلول اًيامِة ال ؾضاء يف امليؼمة اصلًو

س ساكهنا ؾن املََون وسمة "  اصلول ال ؾضاء اًيت ًٍز
64

. 

 

 :اًخجازت ارلازحِة يف اصلول اًيامِة سٌلثب جصس ومن 

َة ؼ 1 َة، ويه كاًحا ما حىون مواذ ب ًو اصلول اًيامِة ثـمتس يف اًخجازت ارلازحِة ؿىل ظاذزاهتا من اًسَؽ ال ًو

 زدِعة.

                        
.16َ. ص  2007ـ  د. وشٌّخ وشٌُ ٚد. جٛدح ػجذ اٌخبٌك: أعبعٍبد اٌزٍّٕخ االلزصبدٌخ. داس إٌٙعخ. اٌمب٘شح، ِصش. اٌطجؼخ اٌضبٍٔخ 

64
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ؼ اًرتنز اًواحض صلى اصلول اًيامِة واصلول املخلسمة ؿىل جمالث اًخعسٍص، امـىن ب ن اصلول اًيامِة حصنز 2

ث ونشعل اذلال صلى اصلول املخلسمة، واًيت ثعوز يف يف حمنَة كعاغ اًخعسٍص صلهيا اًياصئ من اًعاذزا

و ما ًثخت حاةل اًالثواسن اًلامئة.  كعاغ اًعياؿاث اًثلِةل صلهيا، ُو

َة الاس خرصاحِة واحملاظَي اًززاؾَة، جيـي من ظاذزاهتا ؼ 3 حصنزي اصلول اًيامِة ؿىل ثعسٍص املواذ ال ًو

 ًحاظيَة وهضوهبا. ؾصضة ًخلَحاث املياد واًحُئة، ب و هفار اًرثواث ا

ؼ اجتاٍ مـسلث اًخحاذل اصلويل ًلري ظاحل مٌخجاث اصلول اًيامِة، وذلساة اصلول املخلسمة، هؼصا ل هنا 4

ا ابس متصاز يف حني ل حتعي سايذاث ذمازةل يف ب سـاز ظاذزاث اصلول  ثعسز سَؽ معيـة ثزتاًس ب سـاُز

ىل ثي َة يف اًلاًة، وُو ما ًؤذي ا  اكط مس متص يف اًلوت اًرشائَة ًعاذزاث اصلول اًيامِة اًيت يه ب ًو

 اًيامِة. 

 

َة ؿىل اًخمنَة:  اثًثا: الآاثز اًسَحَة ٌَخجازت اصلًو

 

ىل " الآاثز اًسَحَة ٌَخجازت ارلازحِة ؿىل الاكذعاذ  ٍصحؽ اًىثري من الاكذعاذًني ختَف اًحضلان اًيامِة ا 

تعاء مـسل اًخلَري فَِ، ب ي ب ن الآاثز اًس اًوظين من حِر ثـمَق اًثيائَة يف اجملمتؽ، ومن مث  َحَة ٌَخجازت ا 

س ؿىل ا َة حًز فاذت من اصلًو اتحة اجملال ًال  لآاثز ال جياتَة اًيت كس ثًذجِا من حِر ثوس َؽ هعاق اًسوق وا 

ي ال خي حنو ثسُوز رشوظ اًخحاذل  ن وحوذ الاجتاٍ ظًو املزااي اًًسخِة ٌضلوةل. ومن انحِة ب دصى فا 

ذلاق اًرضز ابصلول اصلويل يف كري ظ ىل ا  احل اصلول اًيت ثعسز املواذ ارلام واًسَؽ اًلشائَة، ما ًؤذي ا 

املخزَفة " 
65

.  

 

َة ؿىل اًخمنَة:   ومن ب جصس الآاثز اًسَحَة ٌَخجازت اصلًو

ىل زفؽ ال سـاز ٌَسَؽ اًيت ؼ 1 ًمت اس خرياذ اًخضرم من ذالل اًوازذاث، خباظة وب ن اصلول املخلسمة ثـمس ا 

ا ا   ة.ثعسُز ة ب و ص حَ احذاكًز  ىل اصلول اًيامِة يف ػصوف احذاكًز

ؼ امليافسة اًيت متثَِا اًسَؽ املس خوزذت مليخجاث اصلول اًيامِة يف ب سواق ُشٍ اصلول، وما متثهل مثي ُشٍ 2

ؿاكة دعري ب مام حمنَة  ن مل ٍىن يف مـؼمِا من ؿامي ا  امليافسة كري املخاكفئة يف اًـسًس من ُشٍ اصلول، ا 
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آاثزا اجياتَة ثخحلق من ذالًِا معاحل اصلول ال نرث ثلسما وؿىل حساة  ر ب هنا ثؤذي ذامئا ب ُشٍ اصلول، ا 

 معاحل اصلول ال كي ثلسما. 

ىل ب ن ًمت من ذالًِا  ،ان اًخجازت ارلازحِةؼ 3 ويف اظاز حاةل اًخزَف اًيت ثـُضِا اصلول اًيامِة، ثؤذي ا 

ثعسٍص امليخجاث ثضلكِا ال ويل ثسخة ضـف اًلسزت ؿىل ثعيَـِا حمََا هدِجة ًِشٍ اذلاةل، ب ي حاةل 

ىل مثي ُشا اًخعسٍص ٌَحعول ؿىل اًيلس ال حٌيب اًالسم ل س خرياذ الاحذَاخا ث اًخزَف، وحبنك اذلاخة ا 

ة ب و الاهخاحِة ب و الاس هتالهَة هدِجة ضـف الاكذعاذ ؿىل  قصاط الاسدامثًز ة ًالكذعاذ سواء ًل  اًرضوًز

 ثَحَة ُشٍ الاحذَاخاث اؾامتذا ؿىل الاهخاح احملًل.

 

َة واًخمنَة:زاتـا: هَفِة اًص   تط تني اًخجازت اصلًو

 

اًخجازت  ط اًياحؽ تني لك منمثة اًـسًس من الاحصاءاث اًيت جية اًـمي هبا من ب خي احساج اًصت

 ويه:  ارلازحِة وكعاغ اًخمنَة،

 

ىل ب ذىن مس خوى، ذون ب ن ًؤثص رعل يف جحم وهوؾَة اًًضاظاث الاكذعاذًة، ب و ؼ 1 ختفِغ اًوازذاث ا 

ة وص حَ  ثلَي من مسى اًخمنَة اطلي ميىن حتلِلَ، ورعل من ذالل ثلََي اًوازذاث كري اًرضوًز

ة.  اًرضوًز

ثـوط ؾن اس خرياذ سَؽ وضؽ دعط ظموحة وهحريت ًخعيَؽ امليخجاث احملََة سواء ثغل اًيت ؼ 2

و مس خَزماث الاهخاح، حِر ًالحغ ب ن ُياك ظاكاث اكمٌة صلى اًـسًس من اًحضلاث ؿىل اس هتالهَة، ب  

ل اهنا كري مس خلةل.  اهخاح مثي ُشٍ اًسَؽ، ا 

ة مؽ  ؼ جضجَؽ اًعاذزاث جلك اًوسائي، اما يف رعل ثلسمي3 اصلمع والاؿاانث ًِا، وؾلس اثفاكِاث جتاًز

ؽ الاهخاحِة اًيت ًخاخ مليخجاهتا  اصلول ال دصى ثخضمن ثوفري الاماكهَة ٌَخوسؽ ابًعاذزاث، وادذَاز املضاًز

ا حبَر ثضمن حتلِق ُشٍ اًلسزت. ىل مـاًري ًمت ادذَاُز  اًلسزت ؿىل اصلدول ٌَسوق اًـاملَة اسدٌاذا ا 

ي ارلازيج، سواء من  ثفضَي الاؾامتذؼ 4 ؿىل اًلسزاث اطلاثَة يف اكامة املرشوؿاث، والاتخـاذ ؾن اٍمتًو

 و من ذالل املضازنة والاكرتاط من ارلازح.يب املحارش، ب  ذالل الاسدامثز الاحٌ

ا ال ساش اًرضوزي واًالسم 5 ؼ اًـمي ؿىل اكامة كاؿست ٌَعياؿة الاهخاحِة يف اصلول اًيامِة، ابؾخحاُز

ص اًلسزت الاهخاحِة ًالكذعاذ.ًخوس َؽ وثع  ٍو
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ص الاكذعاذ ومنٍو 6 ؼ اًـمي ؿىل اكامة كاؿست حىٌوًوحِة راثَة، واًيت ثـخرب ال ساش اًرضوزي واملِم ًخعٍو

 يف جمالثَ اخملخَفة، سواء ازثحط رعل تعياؿة مـساث الاهخاح ومس خَزماثَ ب و مذعَحاث الاس هتالك. 

 

لرتخ ا ىل املزيان مسري ب مني اًـاملي ملفىص الاكذعاذي ًو ٍلوؿة من ارلعواث ل ؿاذت اًخواسن واًـسل ا 

الاكذعاذي واًخمنوي تني ذول اًـامل، او ثيؼمي ثحـَة مذحاذةل يف ذسمة اًضـوة نٌل ًلول. وُشٍ ارلعواث 

 يه" : 

ٍهيا. ُشا املرشوغ ٌضىم، ظحـا،  ؿاذت اًخفاوط حول "اذلعط يف ال سواق"، وكواؿس اًوظول ا  ب ول: ا 

واؿس مٌؼمة اًخجازت اًـاملَة اًيت ثـمي، حتت س خاز "اًخيافس اًرشًف"، ٌضلفاغ حرصا ؾن معاحل تل

مذَاساث الاحذاكزاث اًـاملَة اًىربى.   وا 

ؿاذت اًخفاوط ؿىل هؼم ب سواق اًصسامِي، من ب خي وضؽ حس ًس َعصت معََاث املضازتة املاًَة،  اثهَا: ا 

ن اًضٌلل وادليوة. ُشا املرشوغ ًعصخ اًسؤال ؾن وثوحَِ اًخوػَف حنو اًًضاظاث الاهخاحِة م

 وػائف اًحيم اصلويل، وزاما ؾن وحوذٍ هفسَ. 

كَميَة ثضمن الاس خلصاز اًًس يب  كامة اهؼمة ا  ؿاذت اًخفاوط يف مسائي اًيؼم اًيلسًة هبسف ا  اثًثا: ا 

س اصلويل، وذوز ٌَرصف، وجس خوكي تدٌؼمي ثحـَهتا املخحاذةل. ُشا املرشوغ ًعصخ اًسؤال ؾن ظيسوق اًيل

 اصلولز، ومدسب  اًرصف اذلص واًلامئ.

ؿاذت  زاتـا: اؾامتذ رضًحة راث تـس ؿاملي مثال رضًحة ؿىل اصلدول اًياجتة ؾن اسدامثز املوازذ اًعحَـَة وا 

 ثوسًـِا ؿاملَا وفق مـاًري حمسذت واس خزساماث ُاذفة.

  صلى اًحضلان ال نرث كوت.ذامسا: ىزغ اًسالخ من ال زط، تسءا تخلََط كوت اصلماز اًضامةل

ساذسا: ذملصظة مٌؼمة ال دم املخحست " 
66

. 

 

 

 اثًر ؾرش: هؼصايث ثلس مي اًـمي: 
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ل تب ش من رشخ حمخوى وب فاكز الاجتاٍ اًخلََسي يف ثفسري وحتََي اًخجازت ارلازحِة واًرتنزي ؿىل كضَة 

هخاح وؿس رعل رضوزت اكذعاذًة ثفصضِا املعاحل املضرتنة ل ظصاف  ثلس مي اًـمي وذوز اًفصذ يف ال 

 ؿالكاث الاهخاح. 

 

خـَق ابًىضف ؾن ب سس اًخحاذل وكس ذازث مـؼم هؼصايث املسزسة اًخلََسًة حول سؤال زئُيس ً 

اًخجازي اصلويل اطلي ًفِس ظصيف ُشا اًخحاذل. وكس ثعوزث هؼصايث ُشٍ املسزسة، و" من ب مه ما كسم 

ة املزيت اًًسخِة( اًيت كسرما ذافِس ٍزاكزذو،  ة املزيت املعَلة( لآذم مسَر، و)هؼًص يف ُشا ارلعوض )هعًص

ة اًلمي و من اًالكس َىِني ادلسذ وفامي تـس كسم حون سدِوازث مِي )هؼًص َة(، وكس ب ؿاذ ُاجًصص ُو  اصلًو

ظَاكة حتََي حلكفة اًفصظة اًحسًةل " 
67

. 

 

وفامي خيط كضَة ثلس مي اًـمي واًخرعط ؿىل املس خوى اصلويل، فِشا ًـخرب من ب مه مداذئ وب ُساف 

ا ؿرب مصاحي سمٌَة ؿسًست.  حِر ثلوم مداذئ اًالكس َىِني، اطلٍن زنزوا ؿَهيا يف هؼصايهتم اًيت ظوزُو

 املسزسة اًالكس َىِة ؿىل اًيلاظ اًخاًَة:

ؼ ثلس مي اًـمي ؿىل ٍلوؿة من املس خوايث، ذما ٌسامه يف ثوفري ادلِس واملست اًزمٌَة اخملععة ٌَوظول 1

ىل  آذم مسَر مٌش اًحساًة " ب ن اًرثوت اًيت ثًذج جلك ادذالفاهتا حصحؽ ا  يا ًؤنس ب ىل اًيخاجئ املعَوتة. ُو ا 

ىل كوى اًعحَـة نٌل اكن سائسا يف اًفىص الاكذعاذي اًساتق هل، وتسون معي اًـمي ال   ُس ا  وساين، ًو

ال وسان ثؼي ُشٍ اًلوى اكل زط وما تحاظهنا من نيوس وما فوكِا من ذرياث كري راث هفؽ. فِيي ؾحازت 

وس ل ارا تشل فهيا معي ا  َة ل جس خعَؽ ب ن جض حؽ زقحاث وحاخاث اًخرش ا  اين ؿىل ؾن موازذ ومواذ ب ًو

ن اصلذي  آذم مسَر ُو اًـمي اًلكي ٌَمجمتؽ. ا  س خلالل واس خرصاح امليافؽ، واًـمي يف هؼص ب سخِي ا 

ا...  آذم مسَر ُو هدِجة ثـاون اكفة اًضـة تعحلاثَ اًززاؾَة واًعياؾَة وكرُي اًس يوي اطلي ًلعسٍ ب

و ٍوكن يف اًـ الكة تني اًـمي اًلكي وجحم واًرثوت ثخـاػم ظحلا ًيوؾَة اًـمي اطلي ًلسمَ ب فصاذ ال مة ُو

اًساكن " 
68

. 

آزاء اًياش يف 2 ؼ فِم اًسَوك اًخرشي ؾن ظًصق ثوفري ٍلوؿة من املرشوؿاث اًيت ثخعاتق مؽ ب فاكز وب
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 اجملمتؽ.

ر ثـخرب من احملصاكث اًصئُس َة ٌَوضؽ املايل 3 ؼ مذاتـة اًـوامي واملؤثصاث الاحامتؾَة ؿىل كعاغ الاكذعاذ: ا 

 ارلاض يف املًضب ت.

ة واًيت جسامه يف حتلِق ال ُساف 4 ؼ الاُامتم ابًـيادض الاهخاحِة اكفة، سواء اًخرشًة ب و املاذًة ب و ال ذاًز

 ارلاظة يف اًـمي.

ذازت اًرشنة واملوػفني، ذما سامه يف تياء تُئة معي راث حوذت وفاؿََة.5 ص اًخـاون تني ا   ؼ ثعٍو

 

ة اٌََرباًَة اًالكس َى  آذم مسَر " اًيؼًص ِة ابًرتنزي ؿىل ٍلوؿة من املفاُمي الاكذعاذًة راث ًلس تىن ب

ة اًلمية، وكسس َة اًـمي، وال حوز  ة اٌََرباًَة، واًرتامك الاكذعاذي، وهؼًص اًعاتؽ الاحامتؾي، مثي: اذلًص

ة زب ش املال وثوسًؽ اصلذي وثلس مي اًـمي  وال زابخ واًًصؽ واًخمنَة الاكذعاذًة واًس َاسة الاكذعاذًة وهؼًص

 "
69

ص ُشٍ اًيؼصت. تي وحىت ؿامل . ومع ي لك من ذافِس ٍزاكزذو وحون سدِوازث مِي ؿىل ثعٍو

مِي ذوزوِامي ) م( كس زنز يف نخحَ ؿىل كضَة ثلس مي اًـمي، وؿسُا  1917ؼ1858الاحامتغ اًفصويس ا 

ؿىل  ال ساش يف اًخعوز اجملمتـي وحاةل ثفاؿي اًفصذ يف اجملمتؽ، ومن " ب مه اًىذة اًيت زنز فهيا ذوزوِامي

م، وكس تني فَِ ب ن اًفصذ  1893املوضوغ الاكذعاذي نخاتَ )ثلس مي اًـمي الاحامتؾي( اطلي ورشٍ س ية 

هخلي ال وسان من اجملمتؽ  ىل اجملمتـاث اذلسًثة ؿرب ثلس مي اًـمي. ب ي: ا  كس اهخلي من اجملمتـاث اًخلََسًة ا 

ىل اجملمتؽ اًـضوي اطلي  ،هلم وثرصفاهتماملَاكهَيك الآيل، حِر اكن ال فصاذ مدضاهبني ومامتزَني يف ب فـا ا 

ياك نشعل ؿالكاث  ب ظحح ال فصاذ فَِ خمخَفني ومس خلَني ومذرععني ثسخة ثلس مي اًـمي الاحامتؾي. ُو

وػَفِة وحاكمي تني ال فصاذ ؿىل ظـَس املِن وال ؾٌلل والادذعاظاث، ومن مث ل ًخزش ُشا اًخلس مي 

ا احامتؾَا ابزسا ًضٌلن ثواسن اجملمتؽ واوسجامَ من هجة، حمٌَـمي ظاتـا اكذعاذاي حفسة، تي ًخزش مَ

ىن ما  هخاحِة من هجة ادصى. ًو وحتلِق وس حة من امليافؽ واملعاحل وال زابخ ؿىل مس خوى املصذوذًة وال 

هيم ُو ب ن ال فصاذ يف ُشا اجملمتؽ اًصب سٌليل اٌََربايل مذضامٌني ومذـاوهني ومذاكمَني، لك واحس حسة 

وػَفذَ. وهبشا فسوز اًفصذ اكذعاذي واحامتؾي وب ذاليق " ؿَمَ وختععَ و 
70

. 
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وؿَََ فلس زنز ذوزوِامي ؿىل رضوزت ثوسًؽ الادذعاظاث/ ب ي ثلس مي اًـمي من ب خي وحست اجملمتؽ 

ومتاسىَ وثعوزٍ، وثشًَي اًـلداث واًعسماث اًياص ئة ؾن اًخلَري يف تًِة اًـالكاث الاكذعاذًة 

ىل ب دصى، حِر ب ن املخلرياث اًيت حتسج يف اجملمتؽ اًعياؾي والاحامتؾَة هدِجة ثعوز اجمل  متؽ من مصحةل ا 

و ال مص اطلي ٌس خوحة من اجملمتؽ ب ن ًـرث ؿىل ب ساش خسًس  ىل ثفىم اًوحساث اًلسمية، ُو ثؤذي ا 

 ٌَخواسن حىت ٌس متص يف اًوحوذ.

 

هخحاز( ًُست " ػ هخحاز، نٌل ثـصط ًِا ذوزوِامي يف نخاتة )ال  ة، وحىت ػاُصت ال  اُصت هفس َة ب و ؾضًو

تي يه ػاُصت جممتـَة واكذعاذًة يف اًوكت هفسَ، مصثحعة تخلس مي اًـمي يف اجملمتؽ اًصب سٌليل اًعياؾي. 

َ ة ب و  وابًخايل، ًخحسذ مـسل الاهخحاز حبسة ذزخة اهسماح ال فصاذ يف ازلاؿة، واًـالكة تُهنٌل ؿالكة ؿَ

71س حخِة " 
 . 

 

 

 مزيان املسفوؿاث:  زاتؽ ؾرش: حول

 

 

 

حلوق الادذالل يف مزيان املسفوؿاث ًـين سايذت ادلاهة اصلائن ؿىل ادلاهة املسٍن يف املزيان، ب ي سايذت 

يا حيعي فائغ يف مزيان  اصلوةل اًيت ثرتثة ؿىل اصلول ال دصى ؿىل معَوابهتا ًخغل اصلول. ُو

املسفوؿاث، وجعز ؾيسما ًخجاوس ادلاهة املسٍن ادلاهة اصلائن فَِ، اي جتاوس املعَوابث اًيت جس خحق 

 ؿىل اصلوةل ٌضلول ال دصى حلوق اصلوةل جتاٍ ثغل اصلول. 

 

آهَا، فلس حيسج الادذالل يف مزيان مسفوؿاث ذوةل هدِجة كةل ظاذزاهتا  والادذالل ٍىون ؿاذت وكذَا ب

ثسخة ػصوف مٌادِة كري مالمئة، ثؤذي اىل اخنفاط ظاذزاهتا من امليخجاث اًززاؾَة يف حال اؾامتذُا 

ىن ُشٍ اصلوةل ل جس خعَؽ وكف الا س خرياذ ثسخة اًصئُيس ؿىل امليخجاث اًززاؾَة يف اًخعسٍص. ًو

                        
71

 . 46ـ ٔفظ اٌّصذس. ص  
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احذَاخاهتا اًىدريت، فِرخي مزيان املسفوؿاث ًلري ظاذلِا وثعحح مسًية. وظحـا اًـىس حصَح يف حاةل 

سايذت الاهخاح اًززاؾي هدِجة حتسن ػصوف املياد واًحُئة. وكس ٍىون الادذالل ثسخة اذلصة ب و 

 ػصوف ادصى. 

 

س خرياذ اما الادذالل اصلامئ فِىون يف " اذلاةل اًيت جض خس فهيا حصافلِا حاةل جعز يف  ،حاخة اصلوةل ًال 

هخاهجا  س خرياذ من انحِة، يف اًوكت اطلي ًـجز فَِ ا  هخاهجا احملًل ؾن ثَحَة ما ًـوط ُشٍ اذلاخة ًال  ا 

ةل  فرتاث ظًو احملًل ؾن ثوفري فائغ من ُشا الاهخاح ل قصاط اًخعسٍص تلسز ًلعي ُشٍ اًوازذاث ًو

شا ًـين ب ن وابًخايل يف  ـُش حاةل جعز يف مزياهنا اًخجازي،مثي ُشٍ اصلوةل س خ  ومس متصت من اًزمن، ُو

شا اًـجز ميىن ان ٌس متص ًفرتاث  لعي اًحيوذ ال دصى مثي ُشا اًـجز.مزيان مسفوؿاهتا ؾيسما ل ث ُو

ا الاهخايج ًـاين من ضـف اًلسزت ؿىل ثَحَة احذَاخاث الاكذعاذ احملًل راثَا  ةل ظاملا تلي هجاُس ظًو

ؿىل الاس خرياذ يف ثَحَة ُشٍ الاحذَاخاث من انحِة، وظاملا تلي الاكذعاذ ؿاحزا ؾن ثوفري  والاؾامتذ

س خرياذ من  فائغ من الاهخاح احملًل ٍىون مذاحا ٌَخعسٍص ابًضلك اطلي ميىن ب ن ًَيب مـَ اذلاخة ًال 

ل تخوس َؽ اًلسزت الاهخاحِة اًيت متىن من جتاو  س ُشا اًضـف انحِة ب دصى، ول ًخلري مثي ُشا اًوضؽ ا 

يف اذلاًخني " 
72

. 

 

ىل: "  ب ما اًـوامي املؤثصت يف مزيان املسفوؿاث، فميىن ثلس ميِا ا 

ب ول: اًخلِمي ارلاظئ ًسـص دضف اًـمةل احملََة: ورعل ًوحوذ ؿالكة وزَلة تني موكف مزيان املسفوؿاث 

را اكن سـص اًرصف ًـمةل كعص ما ب نرب  من كميهتا اذللِلِة، وسـص اًرصف املـمتس صلى رعل اًلعص. فا 

خنفاط  ىل ا  زثفاغ ب سـاز سَؽ اًلعص راثَ من وهجة هؼص ال كعاز ال دصى، ذما ًؤذي ا  ىل ا  فس َؤذي رعل ا 

اًعَة ارلازيج ؿىل ثغل اًسَؽ، وابًخايل حسوج ادذالل يف مزيان مسفوؿاثَ، وحيسج اًـىس يف حاةل 

ىل ثوس َؽ ر س َؤذي رعل ا  اًعاذزاث ملاتي ثلَط الاس خرياذ  حتسًس سـص دضف اًـمةل تب كي ذما جية ا 

ىل حسوج ادذالل يف مزيان مسفوؿاثَ ب ًضا، ؿىل ب ن الآاثز املرتثحة ؿىل حتسًس سـص معةل اًلعص  ذما ًؤذي ا 

ر كاًحا ما ثؤذي حاةل  را اكن املزيان يف حاةل جعز ب و فائغ، ا  ؿىل موكف مزيان مسفوؿاثَ ختخَف ؾٌل ا 

                        
72
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ىل جصوس ضلوظ ثضرمي  دذاللث مس متصت يف مزيان اًـجز يف املزيان ا  ىل حسوج ا  َة، واًيت ثلوذ ا 

 املسفوؿاث.

 

هَ ًًضب  جعز ابس متصاز يف مزيان  را اكن الاكذعاذ اًلويم ًـاين ضلوظاث ثضرمَة فا  اثهَا: اًخرضم احملًل: ا 

ىل سايذت اًعَة ؿىل اًوازذاث، وامذعاض اًسَؽ  املسفوؿاث، حِر ثؤذي اًزايذت يف اصلدول اًيلسًة ا 

ي اًعَة احملًل  ىل حتًو زثفاغ ال سـاز احملََة ا  املخاحة ٌَخعسٍص ُشا من انحِة، ومن انحِة ب دصى، ًؤذي ا 

ا ب زدط وسخِا، وحتول اًعَة  ىل تسًالهتا من املس خوزذت حِر ًعحح سـُص من اًسَؽ امليخجة حمََا ا 

ىل سَؽ اصلوةل امليافسة او اًحسائي امليخجة حمََا يف اصلول املس خ ا يه ال حٌيب ا  وزذت، حِر ًعحح سـُص

ال دصى ب زدط وسخِا، واًيدِجة يه جعز ابس متصاز يف اذلساة ادلازي، ثفيش اًخضرم يف الاكذعاذ 

ًضب  ال ثص املحسيئ من  ـَق اًخعسٍص، ًو اًوظين نفِي تب ن ًوصل جعزا مس متصا فَِ ل هَ ٌضجؽ الاس خرياذ ًو

يف ال سـاز ابًًس حة ًخغل اًيت حىون يف اصلوةل  ومن ال زثفاغ ،)ب ثص اصلذي( اًزايذت يف اصلدول اًيلسًة

)ب ثص اٍمثن(، مـىن رعل ب ن ازثفاغ ب سـاز اًسَؽ احملََة ملازهة ابل حٌحَة ًفلسُا  امليافسة ب و املس خوزذت

 مزيهتا اًخيافس َة ابًًس حة ٌضلول امليافسة.

 

ةل اثًثا: ثسُوز املزيت اًًسخِة ٌَعاذزاث: كس ًًضب  الادذالل يف مزيان املسفوؿ اث ؿىل مسى فرتت ظًو

ال خي وسخِا من اًزمن هدِجة ذلسوج ثلرياث كري مذاكفئة يف ؾصط ؾيادض الاهخاح، ب و يف املـصفة 

وحِة ة، وابًخايل اًخب زري ؿىل ثواسن  ،اًخىًٌو فِؤثصان ؿىل املزيت اًًسخِة اًيت حمتخؽ هبا تـغ اًسَؽ اًخعسًٍص

 مزيان املسفوؿاث.

 

ل س حاة املخـَلة ابملؤرشاث اًَِلكَة ًالكذعاذ اًوظين، وذاظة َُلك زاتـا: ب س حاة َُلكَة: يه ا

يعحق رعل ثضلك  ىل َُلك اًياجت احملًل، ًو ضافة ا  اًخجازت ارلازحِة ) سواء اًعاذزاث ب و اًوازذاث( ا 

ذاض ؿىل ال كعاز اًيامِة اًيت ًدسم َُلك ظاذزاهتا ابًرتنزي اًسَـي، ب ي اؾامتذُا ؿىل سَـة ب و 

دني، حِر ؿاذت ما ثخب ثص ُشٍ اًعاذزاث ابًـوامي ارلازحِة املخجسست امصوهة اًعَة سَـخني ب ساس َ 

 ارلازيج ؿَهيا يف ال سواق اًـاملَة.
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لعس هبا املخلسمة ذامسا: ب س حاة ذوزًة: يه ب س حاة ثخـَق ابًخلرياث اصلوزًة اًيت متص هبا ال كعاز ، ًو

ة، مثي حالث اًخلَحاث اًيت حتسج يف اًًضاظ الاكذعاذي ًخغل الاكعا ز وثسؾى ابصلوزاث اًخجاًز

منا  اًصذاء واًصهوذ اًيت حتعي ذوزاي، فِشٍ اصلوزاث ل حتسج يف هفس اًوكت يف مجَؽ الاكعاز اخملخَفة، وا 

 ثخفاوث يف ب وكاث تساٍهتا ونشعل من حِر حسهتا.

 

ٍهيساذسا: اًؼصوف اًعازئة: ب ي كس حتعي ب س حاة ؾصضَة،  ىل ال س حاة املضاز ا  ضافة ا  ؿالٍ. حبَر ا ب  ا 

ىل حسوج ادذالل يف مزيان مسفوؿاث اًلعص نٌل يف حاةل حسوج اًىوازج اًعحَـَة اكًفِضان او  ثؤذي ا 

ادلفاف ب و يف حاةل ثسُوز اًحُئة اًس َاس َة اكل رضاة مثال، مفثي ُشٍ اذلالث س خؤثص حامت ؿىل 

اث من اًيلس ال حٌيب ظاذزاث اًلعص املـين، وما ًرتثة ؿَََ من اخنفاط يف حعَةل ُشٍ اًعاذز 

ىل ارلازح ذما ٌسخة حسوج جعز يف مزيان املسفوؿاث "  الث زب سٌلًَة ا  دعوظا كس ًعاحة رعل حتًو
73

. 

 

 

 ذامس ؾرش: ثحاذل اًسَؽ وارلسماث:

 

 

جية احدساة ؿامي اخملاظصت وارلسازت ؾيس اًلِام تـمََة اًخجازت ارلازحِة، فِياك ؾوامي مذـسذت ومـلست 

اًـمََة تني اصلول واًوحساث اًس َاس َة. وؾيس حسًثٌا ؾن اًخجازت ارلازحِة، فٌحن هخحسج ثؤثص يف ُشٍ 

ابًرضوزت ؾن مرشوؿاث الاس خرياذ واًخعسٍص تني اصلول، ب ي حصنة هلي اًحضائؽ واًسَؽ تني اًوحساث 

شٍ متخغل ظحَـة ذاظة س ؾن ذزخة وجح ،اًس َاس َة، ُو ن " جحم اخملاظص اًيت ثخـصط ًِا حًز م طلعل فا 

شا انجت ؾن اًحـس ادللصايف وادذالف  ة ال دصى، ُو اخملاظص اًيت ثخـصط ًِا يف املرشوؿاث اًخجاًز

ال وضاغ اًس َاس َة والاكذعاذًة والاحامتؾَة تني اًحضلان املس خوزذت واملعسزت " 
74

. 
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ة/ ب و اخملاظص واًـوامي اًيت ثؤثص يف حصنة  ًص اًخجازت وميىن اذلسًر ُيا ؾن ب زتـة من اًيلاظ ادلُو

ة. وُشٍ اًيلاظ يه" :  ارلازحِة، وجية ب ذشُا تـني ال ؾخحاز ؾيس اًلِام هبشٍ اًخجاًز

 

ب ول: اخملاظص اًس َاس َة: وحيسج ُشا ارلعص يف حاةل ؿسم الاس خلصاز اًس َايس و الاكذعاذي ًحضل 

ظساز كواهني  ضس اًرشاكث املس خوزذ، ونشعل كِام حصوة ب ََُة ب و احٌحَة، زوزاث اهلالتَة...اخل. ب و ا 

ال حٌحَة اكًخب ممي ب و ىزغ املَىِة ب ًضا يف حاةل ؾصكَت اًًضاظ اصلاذًل ٌَرشنة ال حٌحَة امـوكاث راث 

دضاغ اًصحب ٌَرشاكث ال حٌحَة  ظساز كواهني متَزي اب  ظحَـة كاهوهَة ب و ماًَة ب و حدائَة. مثال ؿىل رعل ا 

ىل املس خزسمني ال خاهة ورعل ذلر ؾن اًرشاكث احملََة، ب و فصط اكذعاؿاث ؿاًَة ؿامـسل ؿايل 

 املؤسسة ؿىل ثوػَف ؾٌلل حمََني. 

 وميىن ب ن هفصق تني خمخَف مس خوايث ثسذي اصلوةل ضس املخـامي ال حٌيب:

ًزام املخـامَني ال خاهة ؿىل تياء مـساث احامتؾَة ب و اكذعاذًة )مسازش،  ؼ معََاث ثسذي كري ثفضَََة: ا 

ة ب و ثلٌَة.مسدضفِاث، ظصق...(، ب و ثـَني مس خز ذاًز  سمني حمََني يف مٌاظة ا 

 ؼ معََاث ثسذي ثفضَََة: اكذعاغ رضائة ب و زسوم ذاظة.

ؿاذت اسدامثز ال زابخ. ة: فصط ا   ؼ اًـلوابث اًخفضَََة ب و اٍمتَزًي

 ؼ ىزغ اذلَاست: ىزغ املَىِة، اًخب ممي.

 

الاكذعاذي اصلاذًل: مثال اثهَا: اخملاظص الاكذعاذًة: ويه مذـَلة ابًخعوزاث اذلاظةل ؿىل املس خوى 

ازثفاغ ال سـاز اصلاذََة ٌَحضل املعسز هدِجة الازثفاغ كري املصثلة ل ؾحاء اًـٌلل ب و حلكفة املواذ ال ساس َة 

را ثضمن اًـلس ظَلة ال سـاز  هخاح اًسَؽ املوهجة ٌَخعسٍص. حيمتي املعسز ارلسازت يف حاةل ما ا  اًالسمة ل 

َط ارلعص الاكذعاذي يف ارلعص اطلي حيسزَ ازثفاغ سـص اًخلكفة يف كري اًصحـَة. ومن ُيا وس خعَؽ ثَر 

 املست املمخست ما تني اكرتاخ اًسـص ٌَزتون وال زسال.

 

َة مؽ ب ظصاف ذازح اكَمي اثًثا:  جصام ؾلوذ ذًو ىل ا  ن املؤسسة يف ثعوزُا ارلازيج ثَجب  ا  اخملاظص اًلاهوهَة: ا 

َة املعحلة ؿىل مثي ُشٍ اًـلوذ، ونشعل اصلوةل، طلعل جية ب ن حىون ؿىل ذزاًة اتمة اب ًلواهني اصلًو

ن اجملال اًلاهوهَة مذـسذت  سدامثز املسدمثص ال حٌيب. ا  اًلواهني املعحلة يف اصلول اًيت ًًمتي ًِا اًزتون ب و حمي ا 

 وواسـة يف اًخجازت ارلازحِة، ومن ُشٍ ال مثةل ؿىل رعل:
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َة: خيط ؾلوذ اًحَؽ. ؾلوذ  وحِا. اٍمتثَي اًخجازي.ؼ كاهون اًـلوذ اصلًو  حتوًي اًخىًٌو

ة. يت ب ظصاف اًـمََة اًخجاًز  ؼ اًلاهون ادلحايئ: وحوذ اثفاكِة ب و مـاُست حدائَة تني ذًو

ؼ اًلاهون اًخجازي وكاهون اًرشاكث: اًزتاماث املخـامي احملًل، اًلواؿس املعحلة ؿىل املؤسسة ال حٌحَة ؾيس 

ة. جصام اًـلوذ اًخجاًز  اًخب سُس ويف ا 

ؼ اًلاهون الاكذعاذي: اًدرشًـاث ارلاظة ابمليافسة و الاحذاكز. اًدرشًؽ ارلاض ابًحَؽ واًخوسًؽ وؿىل 

ذمازساث الاحذاكز، اًدرشًؽ اًعحي، كاهون الاس هتالك ) املـَوماث ارلاظة ابمليخج، اًخلََف، ضٌلانث 

 ماكهَة اًدرشًؽ امللازن(...تـس اًحَؽ، اًصكاتة ؿىل ادلوذت، ا  ما 

حصاءث ؼ كاهو ة واًدرشًؽ ارلاض تلمؽ ن املَىِة اًعياؾَة: ا  ًساغ جصاءاث الاذرتاغ واًـالماث اًخجاًز ا 

 اًخلََس.

طلعل فـىل املؤسسة ب ن حىون ؿىل ذزاًة اتمة ابًلواهني واًدرشًـاث ٌضلول املس هتسفة، واًخب نس من ؿسم 

ىل ٍلوؿة اكذعاذًة ب و احتاذ مـني ثعحق كواهني مثال ؿىل ر  عل ذول الاحتاذ ال وزويب. اهامتهئا ا 

 

زاتـا: اخملاظص املاًَة: ميىن ب ن هفعي تني خماظص اًسوق املاًَة وخماظص ال ئامتن، فال وىل ثخـَق تخلَحاث 

َة، ب ما اًثاهَ خـَق ابًزتون واحملَط اطلي ًًضط فَِ ) ة فذ مـسل اًرصف ومـسل اًفائست وسـص املواذ ال ًو

 اصلوةل ب و اًحضل(:

ويه اًيدِجة املحارشت ًٌَضاظ اًخجازي اصلويل ٌَمؤسسة ب ما ابًحَؽ يف ارلازح )  ؼ خماظص اًرصف:

هخاح.  ،اًخعسٍص( مليخجِا َة ب و املواذ اًالسمة يف ال  ب و ازياء اًرشاء من ارلازح )الاس خرياذ( ٌَمواذ ال ًو

َة ٌَمؤسسة من كصوط ابًـمةل اًعـحة ب و ؾيس الا ًذج ب ًضا ؾن اًـمََاث املاًَة اصلًو سدامثز يف اًسوق ًو

َة. ومٌَ وس خزَط ب ن دعص اًرصف ًخحسذ يف اًفصق املوحوذ ما تني اًسـص املخفق ؿَََ ؾيس  املاًَة اصلًو

جصام اًعفلة و اًسـص اطلي ًعحح تـس اًخيفِش، حِر ب ن ُشا اًسـص حمسذ تـمةل ظـحة ختضؽ ملخلرياث  ا 

ًً اًسوق اًيت ثؤثص ؿَ  ِشا ًلؽ ارلعص ؿىل اًعصفني: اب  ،س حة ٌَمس خوزذ يف حاةل سايذت مـسل اًرصفََ، ًو

 وابًًس حة ٌَمعسز يف حاةل هلعان مـسل اًرصف.

َة.  ؼ خماظص مـسل اًفائست: وهيم اًـمََاث املاًَة من اسدامثزاث وكصوط يف اًسوق املاًَة اصلًو

َة َة يف اًسوق اصلًو َة: ويه ثخـَق تخلَحاث سـص املواذ ال ًو يا ختضؽ  ،ؼ خماظص سـص املواذ ال ًو ُو

 ال سـاز اىل ثلَحاث توزظاث ُشٍ املواذ ) اكًحرتول واملـاذن(.
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ًضب  ؾن اًعصف الآدص من  ،مه اخملاظص اًيت ثواخَ املؤسسةظص الئامتن ب و ؿسم اًسساذ: وُو ب  ؼ خما ًو

ما ؿَََ س املوازذ املاًَة ٌَمسٍن ًدسسًس ثَ اًخـاكسًة، وُشا يف حاًخني: هفؿسم كسزت املخـامي تدٌفِش واحدا

واًيت ثيجم ؾن مضالك ؿسم اًخيفِش ب و اًصفغ تخرصحي ؾن اصلوافؽ اذللِلِة  ،واًخرصفاث اًخـسفِة ٌَمسٍن

متام ظفلة اًـلس ُشا من هجة. ومن هجة ب دصى ميىن ب ن حيسج ثلَري يف جرشًؽ مـني ٌَحضل ) هكيؽ  ًـسم ا 

الث ٌَزازح، ب و حسوج هوازج ظحَـَة( حيول ذون اصلفؽ.  اًخحًو

ن الاُامتم ابخملاظص املاًَة يف اًخجازت ارلازحِة ٍىون تعفة ذاظة  ،ومن امليؼوز اًـمًل ،اًـموم وؿىل فا 

َة، ل هنا ثؤثص مدارشت يف سري معََة  ؿىل خماظص الئامتن ب و ؿسم اًسساذ وخماظص اًرصف وسـص املواذ ال ًو

الاس خرياذ واًخعسٍص " 
75

. 

 

  

 

 ساذش ؾرش: اًـالكاث املىوهة ًالكذعاذ اصلويل: 

 

 

اًخجازت ارلازحِة جضلك اًـعة اًصئُيس ًالكذعاذ اصلويل. ويه اًيت جضمي اًخحاذل اصلويل يف اًسَؽ 

وارلسماث وحصنة اًرصف ال حٌيب والاسدامثز وحتوًي زؤوش ال موال، ًيك حيسج اًخفاؿي تني ُشٍ 

َة. اًـالكاث مؽ اًَِالك الاكذعاذًة احملََة ٌَوحساث اًس َاس َة املضازنة يف معََة اًخجا زت ارلازحِة/ اصلًو

ة  ب و يه نشعل " ٍلوؿة من املـامالث الاكذعاذًة تني ذول اًـامل، من ب خي ان هيمت ابًـالكاث اًخجاًز

سـى ًخوضَح الامناظ واًيخاجئ  تني اًحضلان، وثعوزاث ب سـاز اًرصف واًلسزت اًخيافس َة الاكذعاذًة، ٌو

خمخَف اًحضلان، اما يف رعل اًخجازت والاسدامثز  املرتثحة ؿىل املـامالث واًخفاؿالث تني اًساكن من

هخاح "  وحتصاكث ؾوامي ال 
76

. 

 

واًخجازت ارلازحِة حتلق " مٌافؽ وماكسة ؿسًست ٌضلول اًيت ًمت تُهنا مثي ُشٍ اًخجازت. وثدداٍن ُشٍ 

رب ؿىل امليافؽ واملاكسة ثحـا ًلوت اصلول املصثحعة تخعوز اكذعاذُا، واًيت ثفصط من ذالل رعل كسزت ب ن
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لزصبدٌخ ٚاٌؼٍَٛ اٌزجبسٌخ ٚػٍَٛ اٌزغٍٍش ـ سشٍذ شالًٌ: رغٍٍش اٌّخبغش اٌّبٌٍخ فً اٌزجبسح اٌخبسجٍخ اٌجضائشٌخ. سعبٌخ ِبجغزٍش ِمذِخ ئٌى وٍٍخ اٌؼٍَٛ اال 

 .89ٚ 88ٚ 87َ. ص  2011فً جبِؼخ اٌجضائش اٌضبٌضخ. اٌجضائش. 
76

 .53َ. ص  2014ـ د. جًٍّ ِذّذ خبٌذ: أعبعٍبد االلزصبد اٌذًٌٚ. األوبدٌٍّْٛ ٌٍٕشش ٚاٌزٛصٌغ. ػّبد، األسدْ. اٌطجؼخ األٌٚى  



 72 

ظاز رعل، وما ًضمن ًِا ابًيدِجة مٌافؽ وماكسة ب نرب، نٌل ب ن س َاساث اصلول ثؤثص يه  املساومة يف ا 

ال دصى ؿىل مسى الاهخفاغ ب و اًىسة املخحلق من ُشٍ اًخجازت " 
77

. 

 

 وميىن حرص تـغ ُشٍ املاكسة يف اًيلاظ اًخاًَة: 

 

نرب وب وسؽ ؿىل ًدِحَ اًخحاذل اصلويل من كسزاث ب   ؼ سايذت الاهخاح املخحلق من ذالل ما ميىن ب ن1

هخاهجا اؾامتذا ؿىل  شا ًؤذي ب ن ثـمي ذوةل ما ؿىل سايذت ا  ب سواق اًخرعط وثلس مي اًـمي اصلويل. ُو

ُس سوكِا احملًل حفسة تي وؿىل اًسوق ارلازحِة من ذالل اًخحاذل اصلويل، ذاظة وان ب حٌحَ ة ًو

نرب ًزايذت الاهخاحِة وحتسني ادلوذت من ذالل ادذعاز وكت اًخرعط وثلس مي اًـمي ًدِح اماكهَة ب  

تساغ  اًـمي املحشول يف ب ذاء اًـمََة الاهخاحِة اًيت ًمت ختعَط هبا، وسايذت اًىفاءت يف ال ذاء وال 

هخاحِة. آذم مسَر ب ساش سايذت ال  ا ب ىل رعل، ويه اًـوامي اًيت اؾخرُب ص، وما ا   واًخعٍو

 

ماكهَاث ب  وحوذ جحوم هحريت ًالهخاح وؼ ثدِح اًخجازت ارلازحِة 2 نرب ٌَميخجني ًمت ابًضلك اطلي ثخوفص مـَ ا 

ًصق اس خزسام فٌون اهخاحِة مذعوزت ًمت فهيا من ذالًِا ثوفري كسز ب نرب صلهيم ؿىل سايذت الاهخاح ؾن ظ

هخاح،  سمح جزايذت ال  هخاحِة ٌو هخايج ابًضلك اطلي ٍصفؽ ال  ضافة اس خزسام كسز واسؽ من زب ش املال ال  ا 

ص ُشٍ اًفٌون  ىل ثوفري ال ماكهَة من ذالل اذلجم اًىدري وال ماكانث اًضرمة اًيت حصافلَ ؿىل ثعٍو ا 

س  ىل املًز الاهخاحِة ؾن ظًصق ما خيعط من ُشٍ ال ماكانث ٌَححر واًخعوز اًخىٌوًويج اطلي ًسفؽ ا 

 من اًخوسؽ واٍمنو الاكذعاذي.

 

ىل املحاذلث  نمس خوايث املـُضة واملصثحعة جىون ب  ؼ زفؽ 3 اًخرعط وثلس مي اًـمي اصلويل املسدٌس ا 

هخاح  ضافة ٌَسوق احملََة، وما ًدِحَ ُشا من جحم هحري ًال  ارلازحِة والاهخاح ًلصط اًسوق ارلازحِة ا 

ا  و ما ًؤذي ًخوفرُي ا، ُو سٌُـىس حامت ؿىل صلك اخنفاط يف لكفة امليخجاث، وابًخايل اسـاُز

 ٌَمس هتغل ثسـص ب زدط.
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هخاح اًسَؽ وارلسماث اًيت ؼ ثدِح 4 َة اس خفاذت اصلول راث اًـالكة، حِر ثخرعط اصلول اب  اًخجازت اصلًو

هخاهجا ثفوق ما حمتخؽ تَ اصلول ال دصى يف ر ىل اخنفاط حاكًَحمتخؽ تلسزت ؿىل ا  و ما ًؤذي ا  ف عل. ُو

ىل ارلازح، وجس خوزذ اًس الاهخاح فهيا، وثلوم ابًخايل ابًخرعط هخاهجا وثعسٍٍص ا  َؽ اًيت حصثفؽ لكفة يف ا 

هخاهجا، وهبشا ًخحلق اس خفاذت مذحاذةل سواء ٌضلوةل  ا هدِجة ضـف كسزهتا ؿىل ا  هخاهجا فهيا ملازهة تلرُي ا 

ىل رعل.  املعسزت ٌَسَؽ وارلسماث، ٌوضلوةل املس خوزذت ملثي ُشٍ اًسَؽ وارلسماث اسدٌاذا ا 

 

املخوفصت يف اصلاذي، ومس خَزماث الاهخاح، الاس خفاذت من ؾوامي الاهخاح اًخجازت ارلازحِة ثدِح  ؼ 5

ابًضلك اطلي ل جيـي كِس اًسوق حمسذا لس خزسام ُشٍ اًـوامي، ار ؾيسما ًلذرص الاهخاح ؿىل سس 

ىل حمسوذًة الاهخاح، وابًخايل حمسوذًة اًعَة ؿىل  ن ُشا ًؤذي ا  احذَاخاث اًسوق احملََة حفسة، فا 

هخاح املخاحة ابًضلك اطلي ميىن   ب ن ًرتثة ؿَََ تلاء حزء من ُشٍ اًـيادض تسون اس خزسام.ؾيادض ال 

 

ؼ اًِسز الاكذعاذي اطلي كس حيعي هدِجة الاهخاح دعَعا ٌَسوق ارلازحِة، وؿسم اًيجاخ يف ثرصًف 6

اًحعائؽ ًِشٍ ال سواق. حِر ب ن حمسوذًة اًسوق اصلاذََة وؿسم كسزهتا ؿىل ثرصًف ُشٍ اًحضائؽ 

حسذ   املوازذ الاكذعاذًة.املخىسسة ًـعي اًخمنَة ًو

 

ؼ ان اًخجازت ارلازحِة ثدِح امليافسة تني امليخجني، وابًخايل ثاليف حعول احذاكز يف ثوفري اًسَـة سواء 7

ٌَميخجني ب و املس هتَىني. ويف ػي امليافسة ُشٍ ثربس ب مهَة ثوفري اًسَـة جمثن ب كي وتيوؾَة ب فضي هدِجة 

 ٌَخيافس اًلامئ تني امليخجني.

 

َة ثضلكِا حاًِا، واًلول ميىن اذلسو  ىل جصوس اًـالكاث الاكذعاذًة اصلًو ًر ؾن ب مه ال س حاة اًيت ب ذث ا 

 :تب ن

 

اًخعوز الاكذعاذي اًواسؽ وما ثضميَ من ثعوز ؿَمي وحىٌوًويج مدسازغ، وما جنم ؾن رعل من  ؼؼ 

ىل ازثحاظ  وضوء وحساث اكذعاذًة هحريت ًلعي وضاظِا ب نرب من ذوةل ) اكل حتاذ ال وزويب مثال(، ب ذى ا 

ي  الاكذعاذ اكذعاذايث اصلول من ذالل وضاظاث ُشٍ اًرشاكث، ذما سامه يف ػِوز حاةل ؾوملة وثسًو

 اصلويل. 
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ىل زتط  ؼؼ ب ن معََة اًخعوز الاكذعاذي وما ثضميخَ من جحم واسؽ ٌَمرشوؿاث اكذىض سايذت اذلاخة ا 

ىل ثرصًف  الاكذعاذ احملًل ابكذعاذايث اصلول ال دصى من ذالل ؿالكاث ؿسًست ثب يت يف ملسمهتا اذلاخة ا 

َة من انحِة، وثوفري مس خَز  هخاهجا اًواسؽ يف اًسوق اصلًو كامة وجضلَي ُشٍ املرشوؿاث وابطلاث ا  ماث ا 

ىل سايذت اذلاخة ًـالكاث  و ما ب ذى ا  هخاح وزؤوش ال موال من انحِة ب دصى، ُو مهنا مس خَزماث ال 

 اكذعاذًة ب كوى مؽ اصلول ال دصى.

 

َة والاكَميَة واًيت ثـمي يف جمال الاكذعاذي اصلويل وؿىل هعاق ؿاملي، نٌل ُو ؼؼ  جصوس املؤسساث اصلًو

ال ابًًس حة مليؼٌلث ال دم املخحست اخملخعة ابلكذعاذ اصلويل ب و اًخوخَ حنو اًخـاون واًخىذي الاكَميي، اذل

َة. و ما ب سِم يف سايذت اًصواتط واًـالكاث تني اصلول وسايذت ب مهَة اًـالكاث الاكذعاذًة اصلًو  ُو

 

َة سـة وسائي الثعال تنيؼؼ  اصلول، وابًخايل سايذت اًصواتط تني  ساذ من ب مهَة اًـالكاث الاكذعاذًة اصلًو

تـضِا اًحـغ الآدص من ذالل ثعوز وسائي اًيلي والثعال ؿرب ال هجزت اذلسًثة املخعوزت حىٌوًوحِا، 

ىل سايذت اظالغ ساكن اًـامل ؿىل ب جصس مضامني اًخعوز الاكذعاذي، ذما حلق ثلازاب اكذعاذاي  واًيت ب ذث ا 

واسـة ومدضـحة ومذيوؿة، ثؤثص ثضلك رمم ؿىل اكذعاذايث اصلول، هحريا تني اصلول وؿالكاث اكذعاذًة 

ن مل حىن مس خحَةل.  وثعحح اًـزةل الاكذعاذًة يف ػي ُشا اًواكؽ حاةل اس خثٌائَة وانذزت، ا 

 

من املـصوف تب ن اًخحاذل واًخـامي اصلويل كسمي كسم معََة الاهخاح واذلَات راهتا، وحتسًسا فان نشعل من 

ىل  و ما ب ذى ا  س ؾن احذَاخاثَ واس هتالنَ اطلايت، ُو ُشا اًخحاذل وضب  مؽ حتلِق فائغ من اهخاح اًفصذ ًٍز

واًـالكة امللذرصت ةل اًسِمداذةل ُشا اًفائغ مؽ اًفائغ اطلي ًًذجَ الآدصون. وثعوزث ُشٍ املسَمة 

ؿىل ال فصاذ، ًدضمي اًخجمـاث واصلول فامي تـس. واكهت ُشٍ يه اًحساًة اًخس َعة ٌَـالكاث الاكذعاذًة 

َة َة.جلك جضـحاهتا وثـلِساهتا اذلاًَة اصلًو ابن " اًخجازت وطلعل فٌحن جنس  ، وػِوز اًخجازت ارلازحِة/اصلًو

َة ثَ َة واًـالكاث الاكذعاذًة اصلًو ـة ب مهَة هحريت يف الاكذعاذ اًـاملي وحصنخَ يف اًوكت اذلارض، اصلًو

حِر هالحغ ب ن اًخجازت ارلازحِة حتخي امهَة هحريت يف اكذعاذايث اصلول املخلسمة من ذالل ازثفاغ وس حة 

ىل اصلاذي ب و اًياجت اًلويم، ونشعل من ذالل اؾامتذ حزء ُام  اًخجازت ارلازحِة ) اس خرياذ ب و ثعسٍص( ا 



 75 

من وضاظاهتا ؿىل ُشٍ اًخجازت، سواء اثعي ال مص تخوفري املس خَزماث املعَوتة ٌَلِام هبشٍ وب سايس 

هخاهجا من اًسَؽ وارلسماثاًًضاظاث ب و ت  "خرصًف ا 
78

. 

َة واًيت ًخضمهنا و  ظاز اًـالكاث الاكذعاذًة اصلًو ًحلى املـَاز اًصئُيس ٌَمـامالث واملحاذلث اًيت ثمت يف ا 

 ُشٍ املـامالث واملحاذلث انص ئة تني ذول مس خلةل راث س َاذت ؿىل ب زضِا. الاكذعاذ اصلويل ُو هون

 

ىل  هخـاصب ما ب مه ال س حاة اًيت اذث ا  َة ثضلكِا اذلايل فِيي يف  ػِوز وا  اًـالكاث الاكذعاذًة اصلًو

 هؼصان: 

ؼ اس خزسام اًيلوذ ك ذات يف املحاذلث واملـامالث. وذما ل صم فَِ ب ن مثي ُشا الاس خزسام سِي 1

ىل حس هحري، حِر مل ًـس املذىض ُشا الاس خزسام رضوزت ل ن من ووسؽ  معََة املحاذلث واملـامالث ا 

منا ميىن ب ن ثمت ًمت اًخلاء اًحائؽ ًحضاؿة مـَية ومضرتهيا يف ماكن وسمان مـني حىت ثمت معََة املح اذةل، وا 

ُشٍ املحاذةل من ذالل اس خزسام اًيلوذ هوس َط يف املحاذلث، حِر ثمت معََة تَؽ اًسَـة ملاتي اًيلوذ، 

ىل حس هحري اًعـوابث واًـلداث  شا كَط ا  ومن مث رشاهئا يف معََة ب دصى ملاتي ذفؽ مثهنا ابًيلوذ، ُو

ماكهَة احصاء ظفلاث ومداذلث خض ىل اس خزسام اًيلوذ اًوزيق ب و تشعل، وسِي من ا  مة تسون اذلاخة ا 

 املـسين، ورعل من ذالل اًض َاكث.

ُشا اًخعوز من ثوس َؽ وجسَِي  ؼ اًخعوز اًواسؽ يف وسائي وظصق اًيلي والثعال ولكفذَ، حِر مىن  2

ىل ثوس َؽ وثُسري معََة اهخلال ال صز اض معََة اهخلال اًسَؽ وارلسماث وجوكَاث هحريت، وثرسؿة اضافة ا 

ي اطلي جس خلصكَ معََة هلي  ًلاء املسافاث واًوكت اًعًو تني اصلول، حِر ب مىن من ذالل رعل ا 

ماكهَة هلي اًسَـة من ماكن لآدص، رمٌل  اًسَـة، نٌل ُو اذلال يف اًيلي حوا، نٌل وفص   ُشا اًخعوز ا 

ي جصا وحبصا. وكس حـي تـسث املسافاث، ورمٌل اكن جحم ووسن اًسَـة اًيت ًمت هلَِا نٌل ُو اذلال يف اًيل

ثعوز وسائي اًيلي والثعال اًـامل ان ٍىون وحست اكذعاذًة خضمة، ًمت اًخرعط وثلس مي اًـمي 

 واًخحاذل تني ب ظصافِا املرتامِة ثرسؿة وسِوةل.

ة وب ساًَة اصلؿاًة واًرتوجي اذلسًثة. حبَر 3 ؼ ثعوز ظصق ووسائي ال ؿالن واس خزسام اًـالماث اًخجاًز

ؿ هخاهجا فـال، تي صلك ُشا ال  ىل اًخوسؽ يف مداذلث اًسَؽ اًيت ًمت ا  الن يف حالث ًُست ابًلََةل ل ا 

ىل فصط ب مناظ اس هتالهَة ثخضمن ثياول سَؽ ًخعوز فصضِا من ذالل ال ؿالن ؿىل املس هتَىني، واًيت  ا 
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ال ووسائي عًمت فصسُا هدِجة اًخعوز واًخلسم اًـَمي واًخىٌوًويج، ذاظة وب ن ثعوز وسائي اًيلي والث

ة ثضلك هحري، سواء ما اثعي اصلفؽ لكِا سامهت مؽ ا ل ؿالن يف ثوس َؽ املحاذلث وؾلس اًعفلاث اًخجاًز

 مهنا ترتوجي مدَـاث سَؽ مـَية، ب و ذسماث. 

واملـامالث حمََا  هخاح من ب خي ثلعَة لك مذعَحاث اًسوق ذما ب ذى لجساغ جحم املحاذلثال  ؼ ثوس َؽ 4

َا. ب ي ال   من ب خي سس احذَاخاث اًسوق واًخحاذل ب ساسا تـس ب ن اكن ُسفَ ب ظال سس  هخاحوذًو

احذَاخاث اًفصذ اطلاثَة، ب ي من ب خي الاس هتالك والاس خزسام اطلايت ب ساسا، وذاظة تـس ان اجسـت 

ىل اجساغ جحم املحاذلث  و ما ب ذى ا  ظاز معََة اًخعوز اًيت مصث هبا اًخرشًة، ُو اًلسزت ؿىل الاهخاح يف ا 

 مالث ؿىل اًيعاكني احملًل واصلويل.واملـا

و ما 5 َة ؿرب اذلجم اًىدري ٌَمرشوؿاث واًخعوز اًخلين اًِائي واملس متص.  ُو ؼ ثوس َؽ ومنو املحاذلث اصلًو

َة.  صلك ب ساسا رمٌل ًخوس َؽ ومنو املحاذلث اصلًو

َة ؿرب ثعسا ؼ6 ىل ثوس َؽ املحاذلث اصلًو س خرصاح اطلُة واًفضَة ب ذى ا  ٍص اًحضائؽ ندضاف مٌاظق ا 

و ال مص اطلي مىن  ىل ثغل املياظق ملاتي اذلعول ؿىل اطلُة واًفضَة واملـاذن اًيفُسة، ُو وارلسماث ا 

َة يف اٍهناًة.  من سايذت املحاذلث اصلًو

ؼ اًثوزت اًعياؾَة يف اًلصة سامهت يف اًححر ؾن ب سواق ثرصًف خسًست، وب سواق مٌخجة ٌَمواذ 7

و ما ساذ يف جحم و  َة، ُو ة تني ذول اًلصة واصلول ال دصى وذاظة اًيامِة ال ًو هوؾَة املحاذلث اًخجاًز

 مهنا.

 

َة: :ساتؽ ؾرش  اًس َوةل اصلًو

ة،  َة، واًلول تب هنا: " لك الاحذَاظاث اًصمسَة اًيت حبوست اًحيوك املصنًز ف ٌَس َوةل اصلًو ميىن ثلسمي ثـًص

مثي اطلُة وحلوق اًسحة ارلاظة واًـمالث ال حٌحَة ولك اًدسَِالث الئامتهَة، فِيي تشعل جض حَ 

َة اًيت حتؼى ابًلدول اًىذةل املخساوةل يف سمن مـني ًحضل مـني. وكس ثخوسؽ ًدضمي مجَؽ وسائي اصل فؽ اصلًو

ة املسفوؿاث  ىل هلوذ حارضت جس خـمي ًدسًو اًـام واملخاحة اما فهيا ثغل ال ظول اًيت ثخحول ثرسؿة فائلة ا 

ي اًخجازت ارلازحِة حنو اًـامل ارلازيج. وحيخفغ اًحيم املصنزي هبشٍ الاحذَاظاث  َة، ب ي ٍمتًو اصلًو

َة ؾيسما حيسج جعز ظازئ او مؤكت لس خزسارما ؾيس اًرضوزت، ك ن ثَجب  اذل ىل احذَاظاهتا اصلًو ىومة ا 

يف مزيان املسفوؿاث هدِجة ثشتشة ؿائساث اًعاذزاث مثال. نٌل ًـصفِا اًلاموش الاكذعاذي والاحامتؾي 

ة اًـجز يف مزيان  ة من ب خي جسًو َة صلى اًحيوك املصنًز ابهنا س َوةل زمسَة حمتثي يف الاحذَاظاث اصلًو
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خوي ؿىل اًـمالث ال حٌحَة، حلوق اًسحة ارلاظة صلى ظيسوق اًيلس اصلويل، املسفوؿاث، وحت 

ة واملؤسساث الاحذَاظاث من اطلُة، اًس َوةل ارلاظة، وحمتثي يف اًـمالث صلى اًحيو  ك اًخجاًز

"الاكذعاذًة
79

. 

َة ثخىون ب ساسا " من مجَؽ املوازذ املخوفصت ٌَسَعاث اًيلسًة ٌَحضلان ًلصط اًخ واسن يف واًس َوةل اصلًو

ل تـس  ىل املوازذ اًيت ثعحح مذاحة ا  شٍ اًس َوةل ثرتاوخ تني ال ظول املخاحة ثسِوةل ا  مزيان املسفوؿاث، ُو

اًخفاوط واسؽ اًيعاق. وثخزش ب صاكل ؿسًست: احذَاظاث من اطلُة واًيلس ال حٌيب، ال ظول ال دصى، 

َة ال د صى، حصثُداث خمخَفة مؽ اًحيوك ال كرتاط من ظيسوق اًيلس اصلويل، ب و من املؤسساث اصلًو

ة اًـيادض اًيت ل ختضؽ ثسِوةل ٌَلِاش  ضمي ب ًضا من اًياحِة اًيؼًص ة ال حٌحَة ب و اذلىوماث، ٌو املصنًز

الاحعايئ، وكسزت اًحالذ ؿىل الاكرتاط يف ب سواق املال من تضلان ب دصى، ومصنز الاحذَاظي " 
80

 . 

 

َة فِيي:ب    ما معاذز اًس َوةل اصلًو

ة ٌضلول. ب ول: اطلُة  اخملزون صلى اًحيوك املصنًز

ة.  اثهَا: اًـمالث اًلِاذًة وذاظة اصلولز ال مرييك واًحاون الاسرًتَين املوحوذت صلى اًحيوك املصنًز

ا ظيسوق اًيلس اصلويل.  اثًثا: حلوق اًسحة ارلاض اًيت ًعسُز

ظاز اًخـاون "  زاتـا: اًدسَِالث الئامتهَة املميوحة يف ا 
81

. 

 

ؾحازت ؾن ختعَعاث حسة ذاظة هبَئة وحساث هلسًة حساتَة ) ب ما حلوق اًسحة ارلاظة فِيي: " 

ي Paper Goldرُة وؿىل وزق  ( ثـعي اصلول اذلائزت ًِا اذلق يف اذلعول ؿىل معالث كاتةل ٌَخحًو

"  ل من موازذ اًعيسوق تي من اصلول ال ؾضاء فَِ
82

ويه نشعل ؾحازت ؾن " هلس احذَاظي ذويل  .

َة اًخلََسًة اكطلُة واصلولز واحذَاظاث اًـمةل  ٌس خزسم هوس َةل خسًست صلمع ب ظول اًس َوةل اصلًو

ال حٌحَة اًلاتةل ٌَخساول " 
83

. 
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وحول اًخسزح اًخازخيي ًؼِوز ُشا املععَح وثحَوزٍ يف اًفىص الاكذعاذي اصلويل، فميىن اًلول تب هَ " مت 

و  خون ووذس  1969ضاء حلوق اًسحة ارلاظة يف س ية ا  م من كدي ظيسوق اًيلس اصلويل صلمع هؼام جًص

حوكةل الاحذَاظاث اًصمسَة ٌضلول ال ؾضاء من  تت. وؿىل وخَ ارلعوض اكن ُسفًَسـص اًرصف اًثا

َة اًيت ميىن ان ثـصكي اٍمنو.ب خي اًخلَة ؿىل اخملاوف من هلط اًس َوةل ا ب ن  ففي اًواكؽ زخت صلًو

صلمع اًخوسؽ يف  ُة واصلولز ال مرييك( كري اكيفاًـصط اصلويل من ال ظول الاحذَاظَة اًصئُس َة ) اطل

وضاء ب ظي افخجازت اًـاملَة واًخمنَة املاًَة. واكن اذلي ملضلكة ؿسم ناً  ًة منو الاحذَاظي ؿاملَا ٍوكن يف ا 

اصلولز، وميىن ب ن ثـلس من كدي ذويل مٌسي حبلوق اًسحة ارلاظة، ًخوكةل الاحذَاظي من اطلُة و 

ة وظيسوق اًيلس اصلويل"  اذلىوماث واًحيوك املصنًز
84

. 

 

اًيوات ال ساش ًدضىِي الاحتاذ ال وزويب. فِيي ثـخرب م  1957وفامي خيط مـاُست زوما اًيت وكـت ؿام 

يسا، وهسمحوزػ وًُو ًعاًَا وتَجَاك ًو ومسَت  وكس وكـت ؿىل ُشٍ املـاُست لك من فصوسا وب ملاهَا وا 

آهشاك ة" اجملموؿة الاكذعاذًة ال وزوتَة"، واكهت ارلعوت ال وىل حنو ثب سُس الاحتاذ ال وزويب.  املـاُست ب

ىل وكس مت ثـسًي اثفاكِة زوم حِر مت م  1993اًـام ا من ذالل املـاُساث املخـاكدة، حىت اًوظول ا 

رتدت، وب ؾَسث مـاُست ماسَ يف ما مت الثفاق ؿََمس املـاُست اموحة حشف لكمة "الاكذعاذًة" من ا

َة معي الاحتاذ ال وزويب"، ووفلا ٌٌَلذت ال وىل من مـاُست ماسرتدظَاقهتا اب ًآ ت، ب ظحح مس "مـاُست ب

  َمجموؿة ال وزوتَة.الاحتاذ ال وزويب ذََفة ٌ

 

ةل زاوذث فىصت ثوحِس اًلازت ال وزوتَة اًـسًس من املفىٍصن واًساسة واملثلفني و  ؿرب كصون ظًو

هَ  دصحت فىصت ثوحِس ب وزواب ل ول مصت يف ؾرص اٍهنضة فلس "  اتزخيَاال وزوتَني، وميىن اًلول ُيا ا 

ميَا توذًرباذ 1464ال وزوتَة يف وزَلة محَت امس حصانخاثوش نخهبا يف ؿام  ؿاما ؿىل  11تـس  م مغل تُو

ميي  سلوظ اًلسعيعًَِة يف ب ًسي ال حصاك، من ب خي مواهجة ال مرباظوزًة اًـامثهَة. وظاًة املغل اًحُو

توضؽ مِثاق ؿسم اؾخساء تني اًضـوة املس َحَة، واكامة سَعة كضائَة راث ظالحِاث وهوغ من اًربملان 

فوط اًفصويس اطلي اكن هل ذوز هحري يف ، اًلس ذو سان تَاز، املًضم اصلول ال ؾضاء. واكرتخ تـس رعل
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وضؽ مـاُست ب وحصدت، اًيت وضـت حسا ذلصة الاهفعال الاس حاهَة، اكرتخ مرشوؿا لكامة سالم ذامئ 

يف ب وزواب ومرشوؿا لكامة سالم تني املَوك املس َحَني " 
85

. 

 

ص ال وزويب سـى مفىصون ب وزوتَون من ب مثال خان خاك زوسو وفِىذوز ىل  ويف ؾرص اًخيٍو ُوقو ا 

كامة هؼام حتاًف تني ال مصاء ال وزوتَني، من ب خي ضٌلن اًسالم وؿسم الاؾخساء.  اًرتنزي ؿىل رضوزت ا 

طلعل من املمىن اًلول تب ن " الاحتاذ ال وزويب، هكيؼمة اكَميَة فوق كومِة، اكهت كدي لك يشء مرشوؿا 

ون ومعَحني احامتؾَني، كدي ب ن فىصاي ثحَوز يف ب رُان مفىٍصن وحىٌلء وفالسفة وفلِاء وزخال كاه

ىل مرشوغ س َايس جسِم يف تيائَ مؤسساث حتؼى تسمع زؤوساء اصلول واذلىوماث وكعاغ هحري  ًخحول ا 

من اًيرق اًس َاس َة والاكذعاذًة والاحامتؾَة يف خمخَف اصلول ال وزوتَة. وُشا املرشوغ مل ًؼِص جفب ت 

ةل من  يف ظوزت هط مذاكمي كاتي ٌَخعحَق ؿىل ب زط اًواكؽ. تي ثحَوز ثسزجيَا وؿىل مسى ؾلوذ ظًو

ة يف اًحساًة ادذَفت ذوافـِا وب ُسافِا، حبَر صلكت ُشٍ اًصؤى خمزوان ب ذشث مٌَ  ذالل زؤى فىًص

اًيرحة اًس َاس َة ؾيسما تسب ث اًؼصوف اًـاملَة والاكَميَة ثيضج، حىت ذذَت مـاُست ماسرتخيت حزي 

م "  1993مفرب ؿام اًخيفِش يف ال ول من صِص جرشٍن اًثاين/هو 
86

. 

 

ىل اكامة احت اذ ب وزويب، حِر ورش وتـس اذلصة اًـاملَة ال وىل ثعسزث ال فاكز مصت ب دصى ٌضلؾوت ا 

دضازذ هوذهنوف ؼ اكًرييج )اساًس َايس اٍمن  ىل اكامة  1972ؼ1894وي ًز اًولايث "م( نخاتني ٌضلؾوت ا 

ٌؾلس يف فَِيا مؤمتص حول م  1926ؿىل قصاز اًولايث املخحست ال مريهَة. ويف ؿام  "املخحست ال وزوتَة

ؿىل اكامة هؼام فِسزايل  ذوةل ب وزوتَة، وافق ُؤلء 24مٌسوة من  2111حتاذ ال وزيب صازك فَِ الا

ون حتلِق ب وزويب. ًىن ثعسز ال حزاة اٍميًَِة يف اصلول ال وزوتَة واهسلغ اذلصة اًـاملَة اًثاهَة حال ذ

يسًة يف لُاي م  1948اذلمل. ويف ؿام  تضلا ب وزوتَا يف مؤمتص  19مثَوا خشط  1111صازك ب نرث من اًًِو

و امل وضااجملَس ال وزويب، ُو ق ب مام ا   1951ء ازلاؿة ال وزوتَة ٌَفحم واًعَة ؿام ؤمتص اطلي فذح اًعًص

يب والاحتاذ الاكذعاذي ال وزمن لك م، واًيت ب وضب ث  1957م. وتـس رعل ٌؾلسث مـاُست زوما ؿام 

ة والا ؽ اًعاًَا ؿَهيا، اظحح ًعَق ؿىل ُشا الاحتاذ وتـس ثوكِ ،تني س خة ذولحتاذ ال وزويب ٌَعاكة اطلًز

ىل الاحتاذ ال وزويب تـس مـاُست  اذًة ال وزوتَة".ذع"اجملموؿة الاك  امس وكس ثواىل اهضٌلم اصلول ال وزوتَة ا 
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ىل ُشٍ اٌَحؼة ، حِر تَلت م 1992ؿام  ماسرتدت ، مهنا 27ؿسذ اصلول ال ؾضاء مٌش رعل اذلني وا 

 اًـسًس من ذول املـسىص الاصرتايك اًساتق. 

 

ومن املِم اًلول تب ن اًخـاون اًفصويس ؼ ال ملاين اكن ال ساش يف جضىِي الاحتاذ ال وزويب تعَلخَ اذلاًَة، 

ق مفذو  حا ًيك ثلوذ ابٌزس الاحتاذ ال وزويب، ول س امي يف حِر تـَس اس خلاةل ادلرنال ذًلول ابث اًعًص

ل هضٌلم ذول نخةل املـسىص الاصرتايك،  ، ًيك ثعحح اًعًصق مـحستة الاصرتايك فصاوسوا مِرتانىومػي ح

م اهلالاب مًززل، مفؽ ثفىم اًىذةل اًسوفِخَة ؼ  1989ومن ُيا فلس " اكهت الاحساج اًيت صِسهتا س ية 

آفاق ثوس َؽ ا زلاؿة رشكا ؼ ابث ب ًضا ثوحِس ب ملاهَا ذمىٌا، ًىن املسدضاز ال ملاين ََُموث هول اطلي فذح ب

ا  ر ان فصوسا ؼ ابؾخحاُز ىل مساهست اًصئُس اًفصويس فصاوسوا مِرتان ورعل ل س حاة زمسَة، ا  اكن حباخة ا 

الكاث كوت احذالل ؼ اكن حيق ًِا اس خزسام حق اًفِخو ضس ثوحِس ب ملاهَا، وب ًضا ًضٌلن ب ل ثلوط اًـ

اًرشكِة ادلسًست ازلاؿة ال وزوتَة واًرشانة اًفصوس َة ؼ ال ملاهَة، ورعل سريا ؿىل دعى اًس َاسة اًيت 

ىل زتط ب ملاهَا تيؼام  ب زساُا املسدضاز اًساتق فًِل جصاهت. زب ى مِرتان ب ن اًـمةل املوحست يه اًسخِي ا 

ا رشظا ًخوحِس ب ملاهَا . وكس مضن ُشا ًىول ما ًَزمَ من مساهست ازلاؿة زابظا ل ًيفعم، ومن مث اؾخرُب

يف ب ملاهَا ٌَميض كسما يف املرشوغ " 
87

. 

 

ىل اًيجاخ، ومازسا اصلوز  ني اطلٍن كاذا ُشٍ اًخجصتة ا  واذللِلة تب ن ابٌزس وجًصني ًـخربان اًلعحني اًلًو

ىل الاحتاذ، حِر ٍلوؿة هح هضٌلم ا  ريت من الاقصاءاث املصنزي يف جضجَؽ اصلول اًعلريت واًخب زري ؿَهيا ًال 

 واذلوافز الاكذعاذي والاحامتؾَة واًس َاس َة.

 

وحست/ ذوةل ؾضو، وكس اهضمت ؾرشت ذول ذفـة واحست يف  28وحاًَا ًخىون " الاحتاذ ال وزويب من 

آدص ذوةل  2117م، ويف ؿام  2114ؿام  م، اهضمخا ًالحتاذ لك من زوماهَا وتَلازاي، فامي اكهت هصواثَا يه ب

اموحة مـاُست  م. وكس ثب سس الاحتاذ ال وزويب 2113ثيؼم ًالحتاذ ورعل يف ال ول من متوس ؿام 

ة  1992ماسرتدت املوكـة ؿَهيا ؿام  م واًيت حسذث حق لك ذوةل اوزوتَة يف اًخلسم تعَة ؾضًو

ا يف اصلول اًصاقحة  الاحتاذ ال وزويب، وُشا ًـين ؿسم حتسًس رشوظ ب و مـاًري موضوؾَة ًخـني ثوفُص
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ىل الاحتاذ ال وزويب ابس خثٌاء رشظ احرتام اًلمي ال وزوتَة،  ذما جيـهل هؼام س َايس مفذوخ ًاكفة ًالهضٌلم ا 

ىل  َة يف اًلازت ال وزوتَة، وان حسوذ ُشٍ اًلازت يه حسوذ الاحتاذ، تي ان اًحـغ رُة ا  اًوحساث اصلًو

ن سـي  ة اصلًًِة ًالحتاذ ؾيسما اؾخربوٍ انذاي مس َحَا، وهبشا فا  اتـس من رعل من ذالل اًخب هَس ؿىل اًًِو

هتا املمتزيت حصهَا املخواظي ًالهضٌلم ًالحتاذ  ىل ٍُو ال وزويب مٌش ؿست ؾلوذ كس لىق اؿرتاضا هحريا ابًيؼص ا 

ة ما ؿسا  ؾن ب وزواب. وزمغ ب ن الاحتاذ ال وزويب مل ًضؽ ب ًة رشوظ اضافِة لهضٌلم اصلول املصحشة ٌَـضًو

اًرشوظ اًـامة اًيت مت ثحًهيا يف الثفاكِاث املؤسسة ًالحتاذ، ًىن اًفصق اًضاسؽ يف املس خوى 

كذعاذي واًس َايس تني ذول وسط ورشق ب وزواب، وذول الاحتاذ ذفؽ جمَس الاحتاذ ال وزويب يف الا

 م ًَضؽ ما ًـصف رشوظ هوجهناحن اًيت ثضميت اًرشوظ الآثَة: 1993ؿام 

ة ان حمتخؽ امؤسساث مس خلةل ثضمن اصلميلصاظَة  ب ول: رشوظ س َاس َة: ثفصط ؿىل اصلوةل املرتحشة ٌَـضًو

 وب ن حترتم حلوق ال وسان وحلوق الاكََاث. وذوةل اًلاهون،

ة ًـمتس ؿىل اكذعاذ  اثهَا: رشوظ اكذعاذًة: ًَزم وحوذ هؼام اكذعاذي فـال يف اصلوةل املرتحشة ٌَـضًو

 اًسوق وكاذز ؿىل اًخـامي مؽ امليافسة املوحوذت مضن الاحتاذ.

ة تخـسًي جرشًـاهت ا وكواهُهنا اما ًدٌاسة مؽ اًدرشًـاث اثًثا: رشوظ جرشًـَة: ثلوم اصلوةل املرتحشة ٌَـضًو

واًلواهني ال وزوتَة اًيت مت وضـِا وثحًهيا مٌش ثب سُس الاحتاذ " 
88

. 

 

عاهَا من الاحتاذ ؿام  تـس اس خفذاء ؿام،  2116ًىن الاحتاذ ال وزويب ًواخَ حتسايث هحريت، مهنا دصوح جًص

، اًـسًس من ذول الاحتاذ اس خلدال اًالحئني اًِجصت وزفغال من و و  اًصهوذ الاكذعاذي ومضالك

من مضالك ذميلصافِة ارلوف اًىدري من كضَة ال سَمة وما ًرتثة ؿَهيا ، و مهنم املسَمنيودعوظا 

اتَة ُز واٍمتَمي اًواحض من اًِميية اًفصوس َة ال ملاهَة ؿىل كصاز الاحتاذ،  وزلافِة، واًخروف من اًـمََاث ال 

ىل اصلوةل ا ىل كصاز مؤسساث الاحتاذ ومزاح اًـوذت ا  ة ًوظيَة اًلومِة، وزفغ الاحذاكم ا  يف املصنًز

 جصوهسي. 

 

 

قصاق ال سواق ابمليخجاث:  اثمن ؾرش: ػاُصت ا 
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ا يف اصلاذي ٌَحعول ؿىل  ال قصاق، ثـًصفا، ُو " تَؽ امليخجاث اًوظيَة يف ارلازح ب زدط من سـُص

ة ثددـِا اصلول اًعياؾَة ًزايذت ظاذزاهتا "  اًـمةل اًعـحة ب و اطلُة وحنو رعل. ويه س َاسة جتاًز
89

. 

 

لكفة ب و اًسـص املـخاذ، وميىن اًلول ب ًضا تب ن ال قصاق ابملفِوم الاكذعاذي ُو " اًحَؽ تب كي من سـص اًخ

قصاق اطلي ُو املحاًلة يف فـي اًيشء وجماوست اذلس فَِ، وتشعل  شا ما ًَخلي مؽ املفِوم اٌَلوي ًال  ُو

فاًخاحص امللصق يف اٌَلة ُو اطلي ابًف يف دفغ سـص املحَؽ. نٌل ثَخلي اًدسمَة تني اٌَلة والاظعالخ 

قصاق، مفن ميازش ال قصا َة ٌسمى ابمللصق، ومن خاوس اذلس اًلاهوين والاكذعاذي ًال  ق يف اًخجازت اصلًو

ما:  وابًف يف اًيشء ًلة ٌسمى ابمللصق. ؿىل ب هَ يف الاظعالخ "امللصق" ٍىون ا 

 ؼ اتحصا يف اًسوق ب و مٌخجا، واما مٌخجا واتحصا موسؿا يف هفس اًوكت.

 ؼ امليخج ب ي اًسَـة ب و ارلسمة اًيت ميازسِا ابئـِا تب سَوة اقصايق.

خـمي هفس اظعالخ "امللصق" ؿىل اًضحَة ب و من ميازش ؿَََ ال قصاق، وتشعل فان اظعالخ نٌل ٌس  

ما ؿىل:  "امللصق" ٍىون ٌضللةل ا 

 ؼ امليخج او اًخاحص املخرضز من املٌلزسة الاقصاكِة.

 ؼ امليخج او اًسَـة ب و ارلسمة املخرضزت من امليافسة كري املرشوؿة املمتثةل يف الاقصاق.

ف اخملخَفة ًالقصاق، ُو اهنا ثحاًًت يف اؾامتذ املـَاز اطلي تَ ًـصف، وحنن ىصى من  ذالل ُشٍ اًخـاًز

ورعل فاهَ من ال وىل اؾامتذ حصهَة ًِشٍ املـاًري مليؽ ال فالث من املسؤوًَة ؾن ب رضاز ال قصاق، ومن ُيا 

ف ُو اطلي جيمؽ تني مـَازي سـص اًخلكفة ومـَاز اًسـص املـخاذ ن ب هكي اًخـاًز ) اًلمية اًـاذًة(. وتشعل  فا 

ف ال قصاق ُو:  تَؽ امليخج ثسـص ب كي من اًخلكفة ب و من اًسـص املـخاذ اما هيسذ او حيلق ارضازا ٍىون ثـًص

90حس مية ابمليخجاث املضاهبة يف اًسوق املس خوزذت " 
. 

 

ومثة احصاءاث وكائَة نثريت ومـلست ثددـِا اصلوةل سلاًة اسواكِا ومٌخجِا اًوظين من الاقصاق ابًحضائؽ 

ن  واًسَؽ الآثَة من ال سواق ارلازحِة، وؿاذت ما ثخـصط اصلول اًيامِة ًس َاساث الاقصاق، طلعل فا 
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َة هؼصا ًخب زرياثَ املخحا سواء اًيت ًية ؿىل اكذعاذايث اصلول ب مهَة موضوغ ال قصاق " ًزتاًس يف اًخجازت اصلًو

َة جنس ب ن املفاوضاث اًيت متازش س َاسة ال قصاق، ب   و اًيت ميازش فهيا ال قصاق. فـىل اًساحة اصلًو

ىل ماكحفة ال قصاق، حِر م ب هعة حزء هحري مهنا ؿ 1995كدي وب زياء حوةل ب وزوحواي ؿام  حسزت

َق املاذت اًساذسة من اثفاكِة ادلاث ًـام سفصث ثغل املفاوضاث ؾن وضؽ اثفاق ذاض تدٌؼمي ثعح ب  

م، ويه املاذت املـَية اموضوغ ال قصاق. وهؼصا ل ىهتاح نثري من اصلول اًيامِة ًس َاساث اًخحصز  1994

الاكذعاذي واًيت من تُهنا س َاسة حتٍصص اًخجازت ارلازحِة والاجتاٍ حنو اكذعاذايث اًسوق وارلعرعة، 

و ثعحق ؿىل ظاذزاهتا اصلول ًـسًس من حماولث ال قصاق ب  ث ُشٍ مفن املخوكؽ ب ن ثخـصط اكذعاذاي

ىل اس خزسام زسوم ماكحفة  حصاءاث ماكحفة ال قصاق يف ال سواق ارلازحِة، ويه يف اذلاةل ال وىل س خَجب  ا  ا 

ال قصاق ًخاليف اًرضز اًياجت ؾن ال قصاق ؿىل ظياؾهتا اًوظيَة، نٌل ب هنا يف اذلاةل اًثاهَة سوف حىون يف 

اهتام ابل قصاق ٌس خددؽ كِارما ابصلفاغ ؾن ظاذزاهتا يف ال سواق ارلازحِة واذلفاع ؿىل هعَهبا من  موضؽ

جحم اًخجازت اًـاملَة " 
91

. 

 

قصاق ما ابًسَؽ  ىل مصاكدة ب سواكِا ثضلك مس متص، ويف حاةل حسوج ا  رن من املِم ب ن ثَجب  اصلوةل ا  ا 

ن الاحصاء ال ول اذلامس ُو ف صط زسوم رضًخِة ؿىل اًوازذاث، ًخاليف اًرضز واًحضائؽ ال حٌحَة، فا 

ىل وكف الاس خرياذ ارا اكهت اذلىومة يه من ثلوم تَ، ب و فصط رضائة  وحٌلًة امليخج اًوظين، واٌَجوء ا 

 هحريت حتس من اًفائست الاكذعاذًة ٌَسَـة امللصق هبا، ثلَي ب و حىت حتس من اس خرياذُا.

 

 

 الاكرتاط:اتسؽ ؾرش: اًحيم اصلويل و رشوظ 

 

 

ؽ  َة من ب خي ثفـَي املضاًز ىل مساؿساث من املؤسساث املاًَة اصلًو لصم تب ن اصلول اًيامِة حتخاح ا 

ىل ذمع ومساهست  ص اًلعاؿاث الاكذعاذًة اخملخَفة حتخاح ا  ة صلهيا. خفعط اًخمنَة وثعٍو الاكذعاذًة واًخمنًو

َة، كاًحا ما حىون ؿرب  هتا ابًضلك اطلي ًدِح ًِشٍ اصلول اجناخ اذلعول ؿىل ذًو اًلصوط وهؼام خسٍو
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اق مزياهَاهتا حصاء ثحـاث ُشٍ اًلصوط. ب ما  ـِا ودععِا، ذون اُز ويف  ،فِيي ابثت الآناًلصوط مضاًز

هنا ثلوم تسوز فـال يف سايذت اًعاكة ، ار ب  ُاما يف الاكذعاذ اًوظين" ثَـة ذوزا  ،لك اجملالث

ق اسدامثز ال موال امللرتضة يف مضاًزؽ اهخاحِة راث وابًخايل س ،الاهخاحِة ايذت الاهخاح واًـٌلةل ؾن ظًص

ؾوائس مصثفـة، فاًلصوط ثـخرب ب مه وس َةل ٌَحيوك لسدامثز موازذُا املاًَة وؿسم اتلاهئا خامست، وهتسف 

ىل سايذت الاهخاح من حِر هكَخَ وهوؾَخَ واًـمي ؿىل سايذت مـسلثَ حىت ً  ، نشعل،اًلصوط خحلق منو ا 

هخايج واًـمي ؿىل اًخعسٍص واًخلََي من الاس خرياذ ىل فائغ ا   " واس خلصاز اكذعاذي واًوظول ا 
92

 . 

 

ىن حتت رشوظ وضواتط حمسذت.  ىل الاانظة امِمة مٌح اًلصوط ًو ومٌش ثب سُسَ، معس اًحيم اصلويل ا 

اًلصوط اًيت متىهنا من  وزمغ ال ُساف اًيت ب ؿَهنا اًحيم اصلويل حول مساؿست اصلول اكذعاذاي، ومٌحِا

ص واًحياء يف تـغ  ثيفِش دعط اًخمنَة واًخعوٍص، حِر معي يف اًحساًة ؿىل مذاتـة معََاث اًخمنَة واًخعٍو

ىل هؼام ًضؽ رشوظا ؿىل امليح واًلصوط اًيت اصلول، "  ًىن دشؿان ما حتول ظيسوق اًيلس اصلويل ا 

ظالحاث ثَيب زقحة اصلول ا ًليَة "  ًلسرما ًال 
93

 . 

 

ىل ظيسوق اًيلس اصلويل، مفن املِم اثحاغ ؿست دعواث كاهوهَة من خاهة  ب ما ؾن هَفِة اًخلسم تلصط ا 

معََا ثلوم اذلىومة املـيَة تخوحَِ اصلوةل اصلائية، ورعل ًيك ثمت املـامةل ثضلك واحض وسَس، حِر " 

ىل مسٍص ؿام اًعيسوق، ثعَة من ذالهل مساؿست اً  خعحَح عيسوق ً اًامتش ؿىل صلك دعاة هوااي ا 

حصاءاث س َاساث. اًربانمج ؾحازت ؾن حزمة اي ؿىل صلك جصانمج ٌَ الادذاللث يف الاكذعاذ اًلك

مت دضف  ي. ًو وثساتري مس حلة ًوافق اًحضل اًـضو ؿىل اختارُا كدي موافلة اجملَس اًخيفِشي ؿىل اٍمتًو

يفِشي اطلي ًلمي ما ارا اكن املوازذ ؿىل ذفـاث ثواهة ثددؽ اًس َاسة الاكذعاذًة من ظصف اجملَس اًخ 

اًربانمج املسمع اموازذ اًعيسوق ٌسري يف املساز اًعحَح، وما ارا اكن ًًدلي احصاءٍ ثـسًالث ًخحلِق 

"  ب ُسافَ
94

 . 
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لة، حِر  واًرشوظ اًيت ًفصضِا اًحيم اصلويل ؿىل اصلوةل اًوظيَة، كاًحا ما حىون رشوظ ظـحة ومُص

ة يه اًيت ثخحنك ابًحيم اصلويل، ويه اًيت جس خفِس مٌَ ابصلزخة ال وىل،  ب ن اصلول اًىربى واًعياؾَة اًلًو

ًخسذي اًحيم اصلويل يف كضااي وثضؽ مـاًري ظـحة وملكفة ابًًس حة ًخلسمي اًلصوط ٌضلول اًيامِة، حِر 

مثي حتسًس سـص اًرصف، وثـومي اًـمةل اًوظيَة ملاتي اصلولز، والارشاف ؿىل رممة وحساسة 

ؿام تساًة زاُيا، ؾن اًلصط اطلي ظَحخَ مرص  ،كعاؿاث اًحيوك والاسواق املاًَة. وميىن اذلسًر

 اصلويل " حمتحوز حول: مََاز ذولز صلمع دعط اًخمنَة. فرشوظ اًحيم 12م، تلمية  2117

ؿاذت تياء الاحذَاظَاث، وثوفري  ًلاء اًخلِمي املفصظ ٌَجيََ املرصى، وا  ؼ اؾامتذ سـص دضف مصن ٍىفي ا 

 ُوامش ب مان ٌَوكاًة من اًعسماث ارلازحِة.

 جضسًس اًس َاسة اًيلسًة لحذواء اًخضرم. -

 ىن حتمَِا ؿىل املسى املخوسط.ضحط ب وضاغ املاًَة اًـامة ًضٌلن تلاء اصلٍن اًـام ىف حسوذ مي -

آاثز ال ظالحاث ؿىل  - هفاق املساهس ٌَفلصاء من اخي مواسهة ب ة ص حاكث ال مان الاحامتؾى وسايذت ال  ثلًو

 حمسوذى اصلذي.

ظالحاث َُلكَة صلمع اٍمنو الاحذواىئ وذَق فصض اًـمي، وسايذت جحم اًعاذزاث وثيوؾِا،  - حصاء ا  ا 

ذ ازت املاًَة اًـامة " وحتسني مٌاد ال ؾٌلل وثـٍزز ا 
95

. 

ىل فصط رشوظ ظـحة ؿىل خمعط الاكذعاذ املرصي،  ىشا ىصى تب ن اًحيم اصلويل معس يف ُشٍ اذلاةل ا  ُو

صؤون اًحالذ اصلاذََة والاظالغ ؿىل املواضَؽ اًس َاذًة اًوظيَة، حبَر حيق ٌَحيم اصلويل اًخسذي يف 

هتا ىل خسٍو  ؿىل اذلىومة.  من اخي ضٌلن سساذ ب كساظ اصلًون اًيت معس ا 

ويف ارلالظة ميىن اًلول تب ن " املرشوؿاث املخرعَة ٌَلومِاث ًُست سوى اًخـحري ؾن معََة اتزخيَة 

ي املضعصذ ًصب ش املال الاحذاكزي اطلي يف سـََ لس خزالض ب كىص  يه معََة اًرتنزي واٍمتصنز واًخسًو

 ٌَ ىل ب صاكل من اًخيؼمي واًًضط ل ثـين يف ػي ال وضاغ اًصاُية  حضلان اًيامِة سوى ال زابخ ًخوظي ا 
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ن من صب هنا جضسًس ثحـَهتا  اٍهنة اذللِلي ٌَموازذ، والاس خلالل املفصظ ٌَـمي اًصدِط، ومن مث فا 

ة وضـِا ذاذي اًخلس مي اصلويل ٌَـمي "  َ وجسًو ٌَصب سٌلًَة اًـاملَة، وجضًو
96

. 
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ذازت اًضؤون الاكذعاذًة والاحامتؾَة ابل دم 14 ظسازاث ا  ة. من ا  ؼ موزاي كخس: اًس َاسة اًخجاًز

 م. 2117املخحست. 

 

ملازهة ؼ. زساةل ؼ زمحة انتيت: اًيؼام اًرضًيب تني اًفىص املايل املـادض واًفىص املايل ال ساليم ؼ ذازسة 15

ة وؿَوم اًدس َري. خامـة كس يعَية. ادلزائص.  ىل لكَة اًـَوم الاكذعاذًة واًخجاًز  2114ماحس خري ملسمة ا 

 م.

 

ؼ مسص ؾحس اًصمحن َلس اصلحةل: اًيؼم اًرضًخِة تني اًفىص املايل املـادض واًفىص ال ساليم املـادض ؼ 16

ىل لكَة اصلزاساث اًـََا يف خامـة اًيجاخ اًوظيَة.  ذزاسة حتََََة ملازهة ؼ. زساةل ماحس خري ملسمة ا 

 م. 2114انتَس، فَسعني. 

 

ظاز اًخاكمي الاكذعاذي يف ضوء اًخلرياث الاكذعاذًة 17 َة يف ا  ؼ ؾحس اًصمحن زواحب: حصنة اًخجازت اصلًو

ة وؿَوم اًدس َري يف خا ىل لكَة اًـَوم الاكذعاذًة واًخجاًز مـة َلس اذلسًثة. زساةل ماحس خري ملسمة ا 

 م.  2113دِرض. ثسىصت، ادلزائص. 
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ؼ نفِة كسمَوزي: اًخاكمي الاكذعاذي ابلحتاذ ال وزويب ك ذات ًخسؾمي الاس خلصاز الاكذعاذي: ذزاسة 18

ة  2115ؼ 2118حاةل اًَوانن ذالل اًفرتت  ىل لكَة اًـَوم الاكذعاذًة واًخجاًز م.  زساةل ماحس خري ملسمة ا 

 م. 2116س دِرض. ثسىصت، ادلزائص. وؿَوم اًدس َري جبامـة َل

 

آفاق. جمةل )اكذعاذايث صٌلل ب فًصلِا( اًعاذزت 19 ؼ ذ. مجَةل ادلوسي: اًخاكمي الاكذعاذي اًـصيب: واكؽ وب

 م.  2118ؾن خامـة حسُدة جن توؿًل ابًضَف، ادلزائص. اًـسذ ارلامس 

 

ؼ ذزاسة حاةل ادلزائص ؼ. زساةل  ؼ ُجريت ؾحس ادلََي: ب ثص ثلرياث سـص اًرصف ؿىل املزيان اًخجازي21

ىل لكَة اًـَوم الاكذعاذًة وؿَوم اًدس َري يف خامـة ب يب جىص تَلاًس. ثَمسان، ادلزائص.  ماحس خري ملسمة ا 

 م. 2112

 

ؼ ذ. فازش ُحاص: ذزاسة حتََََة ٌَـالكة وال ثص املخحاذل تني اًىذةل اًيلسًة وسـص اًرصف. جمةل 21

ة وؿَوم )اًـَوم الاكذعاذًة وؿَوم اً  دس َري(، ويه جمةل حموكة ظاذزت ؾن لكَة اًـَوم الاكذعاذًة واًخجاًز

 م.  2114ًـام  14اًدس َري جبامـة سعَف ابدلزائص. اًـسذ 

 

آدصون: اًخحصك حنو مصوهة سـص اًرصف: هَف ومىت وتب ي دشؿة؟. وزكة حبثَة 22 ؼ زواب ذواتقوتخا وب

 م. 2116ظاذزت ؾن ظيسوق اًيلس اصلويل. واص يعن، ب مرياك 

 

ؼ حٌان ًـصوق: س َاسة سـص اًرصف واًخواسن ارلازيج ؼ ذزاسة حاةل ادلزائص ؼ . زساةل ماحس خري 23

ىل لكَة اًـَوم الاكذعاذًة وؿَوم اًدس َري. خامـة مٌخوزي. كس يعَية، ادلزائص.   م. 2115ملسمة ا 

 

س ؿىل تـغ املخلرياث ؼ ذ. ؾحس اذلسني خََي اًلاًيب وسوسن هصمي ادلحوزي: ب ثص ملاًُس ؾصط اًيل24

ة( اًعاذزت ؾن  الاكذعاذًة اًلكَة يف ؾَية من اصلول املخلسمة. جمةل ) اًلصي ٌَـَوم الاكذعاذًة والاذاًز

 م. 2119. ٌَـام 12لكَة ال ذازت والاكذعاذ جبامـة اًىوفة يف اًـصاق. اجملضل اًثاين . اًـسذ 
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ان املسفوؿاث يف ادلزائص. جمةل ) املاًَة ؼ ذ. هصمية ثسساث: ذزاسة كِاس َة ل س حاة ادذالل مزي 25

وال سواق( اًعاذزت ؾن خمرب اصلًيامِىِة الاكذعاذًة اًلكَة واًخلرياث اًَِلكَة جبامـة ؾحس اسلَس جن 

 م. 2116ابذٌس ) مس خلامن( ابدلزائص. اًـسذ اًثاًر ٌَـام 

 

ذازت اصلزاساث 26 واملـَوماث يف قصفة جتازت ؼ مزيان املسفوؿاث: نخاة ثـًصفي ثوحهييي ظاذز ؾن ا 

 وظياؿة زب ش ارلمية يف ال مازاث اًـصتَة املخحست. تسون اتزخي ورش.

 

ظالخ اًيؼام اًيلسي اصلويل اًصاُن يف ػي حتسايث ال سمة 27 َاث ا  ًآ ؼ خالل ؾزاٍز و ذ. حايج اًـَجة: ب

كذعاذايث صٌلل ب فًصلِا(، اًعاذزت ؾن خم 2116ؼ2118املاًَة اًـاملَة  رب اًـوملة واكذعاذايث م. جمةل )ا 

 م. 2117ٌَـام  17صٌلل ب فًصلِا جبامـة حسُدة جن تو ؿًل ابًضَف، ادلزائص. اًـسذ 

 

َة ) 28 ظالحاث ظيسوق اًيلس اصلويل يف ػي ال سماث املاًَة واًيلسًة اصلًو  1997ؼ مجَةل تَـامل: ب مهَة ا 

ىل لكَة اًـَوم الاكذعاذًة وا 2118ؼ  ة وؿَوم اًدس َري. خامـة كاظسي م(. زساةل ماحس خري ملسمة ا  ًخجاًز

 م. 2113مصابخ. وزكةل، ادلزائص. 

 

ف: ظيسوق اًيلس اصلويل: كوت ؾؼمى يف اًساحة اًـاملَة. حصمجة: ذ. ؿسانن ؾحاش ؿًل. 29 ؼ ب زوست فًو

ظسازاث سَسةل ؿامل املـصفة اًعاذزت ؾن اجملَس اًوظين ٌَثلافة واًفٌون والآذاة تسوةل اًىوًت.   2116ا 

 م.

 

ىل املؤمتص اًـَمي اًـارش 31 ظالخ اًيؼام اًيلسي واملايل اصلويل. وزكة ملسمة ا  ؼ ذ. فؤاذ محسي ثسُسو: ا 

حول " الاكذعاذايث اًـصتَة وثعوزاث ما تـس ال سمة الاكذعاذًة اًـاملَة"، واطلي اكامذَ ازلـَة اًـصتَة 

 م. 2119/ ذٌسمرب اكهون ال ول 21و 19ٌَححوج الاكذعاذًة يف تريوث، ًحيان ما تني 

 

حو 31 ىل هسوت اًًو ظاز مٌؼمة اًخجازت اًـاملَة. وزكة ملسمة ا  ة املياسؿاث يف ا  ؼ حسن اًحسزاوي: جسًو

حو(  ة )اًًو اًوظيَة املخرععة ٌَلضات واملسؿني اًـامني واحملامني، اًيت هؼمهتا امليؼمة اًـاملَة ٌَمَىِة اًفىًص

َو/متوس  12و 12اٍمين ما تني اباًخـاون مؽ وسازت اًعياؿة واًخجازت يف   م. 2114ًًو
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ىل لكَة 32 آاثز اثفاكاث امليؼمة اًـاملَة ٌَخجازت ؿىل س َاذت اصلول. زساةل ماحس خري ملسمة ا  ؼ ذاصل جصسًق: ب

وذ مـمصي . ثزيي وسو، ادلزائص. تسون اتزخي اًًرش.  اًلاهون يف خامـة مًو

 

ظسازاث ؼ نخُة تـيوان: حنو جممتؽ املـصفة: مٌؼمة اًخجا33 و ال ظساز اًصاتؽ ؾرش من ا  زت اًـاملَة. ُو

 مصنز الاهخاح ال ؿاليم يف خامـة املغل ؾحس اًـٍزز ابًصايط، اًسـوذًة.  تسون اتزخي ورش.

 

ظسازاث املصنز اًوظين 34 َة يف مٌؼمة اًخجازت اًـاملَة. من ا  ؼ َلوذ تخًِل: اذللوق اًخفاوضَة ال ًو

 م. 2119ت اًززاؿة اًسوزًة. ٌَس َاساث اًززاؾَة اًخاتؽ ًوساز 

 

َة من الثفاكِة اًـامة حول اًخـًصفة واًخجازت)35 ىل GATTؼ ذ. ؾحس اسلَس سؾحاظ: املحاذلث اصلًو ( ا 

جمةل )اًحاحر( ويه ذوزًة ؿَمَة حموك ة ظاذزت ؾن لكَة اًـَوم (. OMCامليؼمة اًـاملَة ٌَخجازت )

ة وؿَوم اًدس َري جبامـة   م. 2114. 3كاظسي مصابخ. وزكةل، ادلزائص. اًـسذ الاكذعاذًة واًخجاًز

 

ىهتاهئا. اتزخي اًًرش: مصنز ادلٍزصت/ املـصفةؼ 36 ثفاكِة اًلاث وا  م. اًصاتط ؿىل  13/11/2114: وضب ت ا 

 ص حىة ال هرتهت: 

-bfdd-4c0a-c99d-ttp://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/9a91d595h

06bc65a8c8d8 

 

 

ٍىس الاجن: الاكذعاذ اًـاملي املـادض مٌش ؿام 37 س ا  م. حصمجة: ب محس َلوذ. املصنز اًلويم  1981ؼ اًفًص

 م. 2114ٌَرتمجة. اًلاُصت، مرص. اًعحـة ال وىل 

 

اًخايل: مس خلدي اٍمنو الاكذعاذي يف ؿامل مذـسذ اًرسؿاث. حصمجة: محسي ؼ ماٍلك سخًِس: اًخلازة 38

 م. 2116ب تو هَةل. املصنز اًلويم ٌَرتمجة. اًلاُصت، مرص. اًعحـة ال وىل 

 

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/9a91d595-c99d-4c0a-bfdd-06bc65a8c8d8
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/9a91d595-c99d-4c0a-bfdd-06bc65a8c8d8
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ظالخ اًيؼام اًيلسي اصلويل اًصاُن يف ػي حتسايث ال سمة 39 َاث ا  ًآ ؼ خالل ؾزاٍز و ذ. حايج اًـَجة: ب

. 2116ؼ2118املاًَة اًـاملَة   م . معسز س حق رهٍص

 

ؼ ذ. َلس ذلسن و ُاةل ظاذلي: حوهكة ب ذاء ظيسوق اًيلس اصلويل رضوزت ًخعَهبا ثـايف الاكذعاذ 41

َاث حوهكة املؤسساث ومذعَحاث حتلِق اًخمنَة  ًآ ىل املَخلى اًـَمي اصلويل حول ب اًـاملي. وزكة ملسمة ا 

 م. 2113رب جرشٍن اًثاين/ هومف 26ؼ  25املس خسامة. وزكةل، ادلزائص، 

 

ؼ ذ. زمزي سيك: اًخازخي اًيلسي ٌَخزَف: ذزاسة يف ب ثص هؼام اًيلس اصلويل ؿىل اًخىون اًخازخيي 41

ظسازاث سَسةل ؿامل املـصفة اًعاذزت ؾن اجملَس اًوظين ٌَثلافة واًفٌون  ٌَخزَف تسول اًـامل اًثاًر. من ا 

 م. 1987والآذاة يف اًىوًت. 

 

اًخجازت ارلازحِة ؿىل اًخمنَة الاكذعاذًة املس خسامة يف ادلزائص ذالل  ؼ فِعي ًوظَف: ب ثص س َاساث42

ة وؿَوم  2112ؼ1971اًفرتت  ىل لكَة اًـَوم الاكذعاذًة واًـَوم اًخجاًز م. زساةل ماحس خري ملسمة ا 

 م. 2114اًدس َري يف خامـة سعَف. ادلزائص. 

 

كذعاذًة. ذاز اٍهنضة. اًلاُصت، مرص. ؼ ذ. هصمية هصمي وذ. حوذت ؾحس ارلاًق: ب ساس َاث اًخمنَة الا43

 م. 2117اًعحـة اًثاهَة 

 

ؼ خالل ال حسة: حمارضاث يف اًخمنَة اًخرشًة. ذاز ب جمس ًٌَرش واًخوسًؽ. ؾٌلن، ال زذن. اًعحـة ال وىل 44

2115. 

 

َة ؼ ذ. مسري ب مني: ال كذعاذ اًس َايس ٌَخمنَة يف اًلصهني اًـرشٍن واًواحس واًـرشٍن.حصمجة: ذ. فِم 45

 م. 2112رشف اصلٍن. ذاز اًفازايب. تريوث، ًحيان. اًعحـة ال وىل 

 

جصاُمي ؾحَس: اًخاكمي الاكذعاذي اًـصيب وب ثٍص ؿىل اًخجازت ارلازحِة. زساةل ماحس خري ملسمة 46 ؼ ؿائضة ا 

ىل لكَة اًـَوم الاكذعاذًة، خامـة ارلصظوم. اًسوذان.   م. 2117ا 
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آذم مسَر. جمةل ؼ ذ. اًعَة ذاوذي: ثلس مي اًـمي: 47 اًَس ارلفِة واذلافز الاكذعاذي تني اجن ذضلون وب

 م. 2118ًـام  8)اًـَوم الاوساهَة( اًعاذزت ؾن خامـة َلس دِرض. ثسىصت، ادلزائص. اًـسذ 

آدصون: موحز اتزخي اًفىص الاحامتؾي. ذاز ال ُايل ٌَعحاؿة واًًرش واًخوسًؽ. اًلاُصت، 48 ؼ درض سهصاي وب

 م. 2111ىل مرص. اًعحـة ال و

 

ظساز ذاض. امللصة. اًعحـة ال وىل 49  م. 2115ؼ ذ. مجَي محساوي: مداذئ ؿمل ال حامتغ الاكذعاذي. ا 

 

ىل 51 ؼ َلس ظالخ: املفاضةل تني اًخواسن ارلازيج واٍمنو الاكذعاذي يف ادلزائص. زساةل ماحس خري ملسمة ا 

 م. 2111ؿًل. اًضَف، ادلزائص.  لكَة اًـَوم الاكذعاذًة وؿَوم اًدس َري جبامـة حسُدة جن تو

 

ؼ محزت اًض َخ اًصص َس مـخعم: الاؾامتذاث املسدٌسًة وذوزُا يف ثلََي خماظص اًخجازت ارلازحِة. زساةل 51

ىل لكَة اصلزاساث اًـََا يف خامـة اًسوذان ٌَـَوم واًخىٌوًوحِا. ارلصظوم، اًسوذان.  ماحس خري ملسمة ا 

 م. 2114

 

ىل لكَة ؼ زص َس صاليل: جس َري 52 ة. زساةل ماحس خري ملسمة ا  اخملاظص املاًَة يف اًخجازت ارلازحِة ادلزائًص

ة وؿَوم اًدس َري يف خامـة ادلزائص اًثاًثة. ادلزائص.   م. 2111اًـَوم الاكذعاذًة واًـَوم اًخجاًز

 

ن. اًعحـة ؼ ذ. مجَي َلس ذاصل: ب ساس َاث الاكذعاذ اصلويل. ال اكذميَون ًٌَرش واًخوسًؽ. ؾٌلذ، ال زذ53

 م. 2114ال وىل 

 

ؼ ؾحس اجملَس كسي: اًحـس اصلويل ٌَيؼام اًيلسي جصؿاًة اًعيسوق اًيلسي اصلويل. ذاز تَلُس ًٌَرش 54

 م. 2111واًخوسًؽ. ادلزائص 
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ة ؼ ذزاسة حاةل 55 ذازت احذَاظاث اًرصف ال حٌيب ابًحيوك املصنًز ؼ ؾحس اًلاذز توهصذًس: مذعَحاث نفاءت ا 

ة وؿَوم اًدس َري يف خامـة تيم ادلزائص ؼ ىل لكَة اًـَوم الاكذعاذًة واًخجاًز . زساةل ذنخوزاٍ ملسمة ا 

 م. 2116حسُدة جن تو ؿًل. اًضَف، ادلزائص. 

 

ظسازاث ال اكذميَة اًـصتَة يف اصلمنازك. 56 ي اصلويل. من ا   2119ؼ ذ. ب نرب معص حمي اصلٍن ادلحازي: اٍمتًو

 م.

 

ذازت 57 صاكًَة ا  َة: ذزاسة حاةل تيم ادلزائص )ؼ فوسي سكاذ: ا  م(.  2112ؼ2111الاحذَاظاث املاًَة اصلًو

ة وؿَوم اًدس َري. خامـة املس َةل. ادلزائص.  ىل لكَة اًـَوم الاكذعاذًة واًخجاًز زساةل ماحس خري ملسمة ا 

 م. 2114

 

ىل ؼ ذ. ب محس سـَس هوفي: الاحتاذ ال وزويب يف معَؽ ال ًفِة اًثاًثة: اًواكؽ واًخحسايث. وز58 كة ملسمة ا 

 خامـة اًريموك ال زذهَة.

 

كَميَة ممثصت. ال اكذميَون ًٌَرش واًخوسًؽ. ؾٌلن، 59 ؼ ذ. خمضل ؾحَس املحَضني: الاحتاذ ال وزويب وؼاُصت ا 

 م. 2112ال زذن. اًعحـة ال وىل 

 

 ؼ حون تٌُسا و ساميون ب رشووذ: الاحتاذ ال وزويب: ملسمة كعريت خسا. حصمجة: ذاصل قًصة ؿًل.61

 م. 2115مؤسسة ُيساوي ٌَخـَمي واًثلافة. اًلاُصت، مرص. اًعحـة ال وىل 

 

ؼ مـن ؾحس اًـٍزز اًٌصس: الاحتاذ ال وزويب واًخفاؿي اصلويل يف ػي اًيؼام اصلويل ادلسًس: اًلِوذ 61

ىل لكَة اًـَوم اًس َاس َة، خامـة اًرشق ال وسط . ؾٌلن، ال زذن.  واًفصض. زساةل ماحس خري ملسمة ا 

 م. 2114

 

 1997ؼ ُاذي اًـَوي: كاموش اصلوةل والاكذعاذ. ذاز اًىٌوس ال ذتَة. تريوث، ًحيان. اًعحـة ال وىل 62

 م.
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ؼ رلرض جن ؾعَة: اًضٌلانث اًلاهوهَة ملاكحفة ال قصاق يف ػي امليؼمة اًـاملَة ٌَخجازت. زساةل ذنخوزاٍ 63

ىل لكَة اذللوق يف خامـة ادلزائص. ادلزائص.   م. 2113ملسمة ا 

 

ؼ ذ. َلس ظاحل َلس اًض َخ: ال قصاق وب ثٍص ؿىل اًخمنَة ال كذعاذًة يف اصلول اًيامِة. من فـاًَاث مؤمتص 64

ب ايز/ماًو  11ؼ9) ادلواهة اًلاهوهَة والاكذعاذًة لثفاكِاث مٌؼمة اًخجازت اًـاملَة(، امليـلس يف اًفرتت ماتني 

 ال مازاث. اجملضل اًصاتؽ.م، جصؿاًة قصفة جتازت وظياؿة ذيب،  2114

 

حصاءاث اًلصوط. اًصايط، اًسـوذًة. اًعحـة ال وىل 65  م. 2115ؼ املـِس املايل اًسـوذي: ملسمة يف ا 

 

ىل لكَة اًـَوم اًلاهوهَة والاكذعاذًة 66 ؼ ذ. زضا اًفالخ: اًلاهون اصلويل الاكذعاذي. حبر ملسم ا 

ص. ب اكذٍص، امللصة.  م. 2115 والاحامتؾَة يف خامـة اجن ُس

 

 م. 2117اكهون اًثاين/ ًياٍص  19ؼ حصَفة )اًَوم اًساتؽ( املرصًة. ؿسذ اشلُس 67

 

ؼ ذ. فؤاذ مصيس: اًصب سٌلًَة جتسذ هفسِا. سَسةل ؿامل املـصفة اًعاذزت ؾن اجملَس اًوظين ٌَثلافة 68

 م. 1991واًفٌون والآذاة تسوةل اًىوًت. 

 

 

 

 


