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  9111ا٘غ٧٘ل ا٘خسبؼ٥ ٘ٙمْج ٢إ٘نبو ٘ٙؿٝج ا٘ٛب٧٘ج : ا٢٘ؼٔج ا٘ذب٘ذج

  : الفصل الخامس

  ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢االٗبغ٧ٛ٧ب ٦ّ عغٛج إ٢َاء :ا٘ٛبغض٢ٜ 
  ٕٝغ ٢ؼٔج إغ٢ٛٝغ يك٢ْؼ                              

  ٕٝغ ٢ؼٔج ٛضٛغ ٛكن٤ْ                    
  ٕٝغ ٢ؼٔج ؼٗؾ تؼ٧بٜ

     ٕٝغ ٢ؼٔج ٛكن٤ْ غتبٌ
  ٕٝغ ٢ؼٔج يتغ اْ٘خبش ات٢ فٗؼ                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تقدٌر

 
مهدى الى زوجتً عناٌة التً تعمل اكثر منً للحفاظ على نموذج المنتج المستقل  هذا الكتاب

الذي ٌثبت ان بوسع االنسان العٌش دون ان ٌبٌع، لالنظمة او المنظمات ؼٌر الحكومٌة او 

والى ابنتً وابنً . الحكومات ؼٌر الحكومٌة،  قلمه اوضمٌره القومً او الطبقً او الثقافً

وهو مهدى باعجاب وتواضع الى القارىء . هما كً اكتب واطبع ما اكتباللذٌن اقتطع من قوت

هذا القارىء هو جٌب المقاومة . فلم ٌكفر بالثقافة" استدخال الهزٌمة"الذي لم تهزمه اٌدٌولوجٌا 

 .االخٌر، لكنه المتنامً اٌضا

 أقدم شكري الى محمد جرادات على الجهد الذي بذله فً ترتٌب الكتاب وللصدٌق الشاعر

 .فوزي البكري على مراجعة الكتاب لؽوٌا

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 تقدٌم

٢ؼتٛب ٢ً٧غ ٠ػا ا٤٘ .  غعل اؿٚ ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ ضغ٧ذب ا٤٘ االغت٧بح ا٘كبغؼث ٦ّ ا٘مْج اُ٘ؼت٧ج ٢ٔنبو َؽث
٢اػا كّص .  ؽيٚ  ٠بخ٧ٜ ا٘ٛئؿؿخ٧ٜ ا٘ٛب٧٘خ٧ٜ تب١ٝٛب ال خخًبٛالٜ اال ٛى ا٘ض٢ٗٛبح، ؤ٥ ٛى ا٘غ٢ل ا٘ٛؿخٕٙج

٘ٛبػا خٕؼؼ اغاؼث ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ ا٘خًبٛل ٛى ٛٝبنٓ : يٚ، ّبٟٝ ٧كتص اٛؼا سغ٧ؼا تب٘خ٧ْٗؼ ت٠٤ًٝٛػا ا٘ؽ
٢تب٘نتى، ٔغ ٧سغ ٠ػا االٛؼ س٢اتٟ ٦ّ ا٘خغ٧ٔٓ ٦ّ يالٔج ا٘تٖٝ . ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦ ٢ّ٘ٛب خكتص تًغ غ٢٘ج ٛؿخٕٙج؟

اغاؼث ٠ػا ا٘تٖٝ ٜٛ ا٘خؿ٧٢ج ٜٛ  ا٘غ٦٘٢ تبٔنبة ا٘خؿ٧٢ج، ٢ال ؿ٧ٛب االٛتؼ٧ب٧٘ج االٛؼ٧ٗ٧ج ٜٛ س١ج، ٢ت٢ِٛٔ
٢تًتبؼث اعؼ٣، ّبٜ يغٚ خًبٛل ا٘تٖٝ ٛى ا٘ف٢ًة ا٢ُٙٛ٘تج ٜٛ ٔتل االؿخًٛبؼ ٢االٛتؼ٧ب٧٘ج ٜٛ . س١ج ذب٧ٝج

س١ج، ٢خض٢ٟ٘ اْ٘ٛبس٤ء ٘ٙخًبٛل ٛى ٛٝبنٓ ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦ تخ٢س٧ٟ اٛؼ٦ٗ٧ ٜٛ س١ج ذب٧ٝج، ٧ًٝ٧بٜ اٜ ا٘تٖٝ 
 .ت٧ٝٛب ٢٠ ٦ّ ا٘ض٧ٕٕج اغاث ؿ٧بؿ٧ج٧٘ؾ اال، " ْٛخؼمج"ٛئؿؿج أخكبغ٧ج 

٢ي٧ٟٙ، ّبٜ تًل ٠ػا ا٘ٗخبة ٕٝبـ ٘نت٧ًج ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ ٢آ٧٘بح يٟٛٙ ٢يالٔخٟ تب٘ٛؼٗؽ االٛتؼ٧ب٦٘، 
٠٢ػا ٧غًّٝب تبخسبٞ خٝب٢ل اٗذؼ سغ٧ّج ٢ٛ٘م٢و ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢، ٢٠٢ . ٢يالٔج ٛسٛل ٠ػا االٛؼ تب٘خؿ٧٢ج ْٝؿ١ب

 .غ٢ؼ ٠ػا ا٘ت٧ْ٧ٖٗٝج خٝب٢ل االغت٧بح اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج ٘
٦ّ٢ ا٘ض٧ٕٕج، اٟٝ تبؿخذٝبء ا٘ؿ٢ٝاح ا٘خ٦ خٙح اخْبٔبح ا٢ؿ٢ٙ ّبٜ اؿٚ ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ ٔٙٛب ٢ؼغ ٦ّ االغت٧بح 

ّبالٛؼ االٗذؼ ا٧ٛ٠ج ٢٠ ٦ّ نت٧ًج . ٜ٘ٗ ٠ػا ٧٘ؾ ت٧ح إ٘ك٧غ تًغ. ا٘ؿ٧بؿ٧ج ٢االٔخكبغ٧ج اْ٘ٙؿنؿن٧ٝ٧ج
٦ْ ض٧ٜ ٧خًؼل ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ ٘ؿ٧ل ٠بئل ٜٛ إ٘ٝغ ٜٛ ّ. ا٘خٝب٢ل اْ٘ٙؿن٦ٝ٧ ٘غ٢ؼ ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ ٢ؿ٧بؿبخٟ

ٛعخِٙ تٙغاٜ ٛض٧ن ا٘ٝهبٚ اً٘ب٦ٛ٘ ٢ٜٛ ا٘خٕغ٧٧ٜٛ ٦ّ تٙغاٜ ا٘ٛؼٗؽ، ّبٜ ٠ػا ا٘تٖٝ ٧ضه٤ تٛغ٧ص ٠بئل ٜٛ 
اٛب اال٢ؿبن ا٘ؿ٧بؿ٧ج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج، ّخخت٤ٝ اغت٧بح ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ خت٧ٝب اي٤ٛ . ا٢ؿبن االٗبغ٧ٛ٧ب اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج

 خغؼٖ اٜ ٝسبش ا٢ٛٝ٘ ٦ّ تًل تٙغاٜ اً٘ب٘ٚ ٧٘ؾ ٛٝؿ٢تب ٗٛب ٧غي٦ ٛئ٧غ٢ ا٘تٖٝ ا٤٘ خ٢سٟ ٘غؼسج ا١ٝب ال
ا٘تٖٝ ْٝؿٟ، ٝب٧٠ٖ يٜ يغٚ غؼاؿج ّؼق خٗؼاؼ ْٝؾ فؼ٢ن خسؼتج ٠ػا ا٘تٙغ ا٢ ػاٖ ٦ّ ٛٝبنٓ ا٘ضٗٚ 

 .ا٘ػاخ٦ ؼَٚ خ٧ُؼ ٢اعخالِ ا٘هؼ٢ِ ا٘غاع٧ٙج ٢ا٘عبؼس٧ج 
ًمب ٜٛ اغت٧بح ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ خسبٞ ٛٝبنٓ ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦  ؿ٢اء االٔخكبغ٧ج ١ٝٛب ا٢ امبّج ٘ٛب خٕغٚ، ٧ٝبٔـ ٠ػا ا٘ٗخبة ت

٦ّ٢ ٠ػا ا٘خٝب٢ل ٝضب٢ل خ٧ْٝغ ٠ػٞ االغت٧بح ٜٛ ض٧د ١ٝ٢ٗب ٦ّ عغٛج ا٘خؿ٧٢ج ٢كب١٧ًٝب، ٧٘٢ؿح ٦ّ عغٛج . ا٘ؿ٧بؿ٧ج
ة اْ٘ٙؿن٦ٝ٧، ٗفًة ٟ٘ خؼاذٟ ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ ٦ّ ايبغث خذ٧ِٕ ا٘فً" ٛفؼ٢و "٢أكغ خضغ٧غا . ا٘فًة اْ٘ٙؿن٦ٝ٧ ْٝؿٟ

ٗٛب ٧خًؼل ا٘ٗخبة . اٛؼ٧ٗبٜ-ا٘ذ٢ؼ٥،  تٗل ٛب ٧عغٚ ا٘خؿ٧٢ج ٢ا٘خت٧ًج ٢ا٘ٛؼٗؽا٧ٝج اال٢ؼ٢ت٧ج ٢ؿ٧نؼث ذٕبّج االٝس٢ٙ
ْ٘ٙؿْج ٢ؿ٧بؿج ا٘غ٢ل ا٘ٛبٝضج ٛت٧ّٝب اٜ ٠ػٞ ا٘غ٢ل اٝٛب خعغٚ ٛكب٘ض١ب ٦ّ االؿبؾ ؿ٢اء ا٘ؿ٧بؿ٧ج ا٢ االٔخكبغ٧ج، 

ذٚ ٧ٝبٔـ ا٘ٗخبة . أخكبغ٧ب ٢ؿ٧بؿ٧ب ٢ذٕب٧ّب" ّخبح ا٢ٛ٘ائغ"ؼائ٧ل، ٦ٗ ال ٧هل ْ٘ٙٙؿن٧٧ٝ٧ٜ ؿ٣٢ ٢ٛكب٘ص ض٧ْٙخ١ب اؿ
تًمب ٜٛ ٢س١بح ا٘ٝهؼ اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج ٧َ٢ؼ اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج ا٘خ٦ خٝب٢٘ح ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ ٢٢كْبخٟ االٔخكبغ٧ج تب٘ٛغ٧ص ا٘تضح 

 .خؼضٚ مغ ا٘نتٕبح ا٘فًت٧جٛؿّعؼث ْٝؿ١ب ٘خ٧ًٛٚ ا٘ذٕبّج ا٘ؼاؿٛب٧٘ج تٛب خضٟٛٙ ٜٛ ٢ٛأِ ال 
ٔغ ٧تغ٢ ٠ػا ا٘ٗخبة، ٦ّ ٠ػٞ ا٘ٛٝنٕج ٜٛ اً٘ب٘ٚ، ٦ّ٢ ٠ػٞ ا٘ضٕتج خضغ٧غا، اٛؼا عبؼسب يٜ ا٘ٛإ٢ِ٘، ا٢ ي٢ٛب 

٢ٜ٘ٗ ا٧ٛ٠ج االٝؿب٧ٝج . مّغ خ٧بؼ ٢٧ض٦ ٧٢ٝنٓ تبؿخؿالٚ ا٘س٧ٛى اٛبٚ سؼاّبخٟ اال٧غ٢٘٢٧س٧ج ٢اً٘ؿٗؼ٧ج ٢االٔخكبغ٧ج
بالٝخكبؼاح، ٢اٝٛب ٦ّ االؿبؾ ٦ّ يغٚ االضخْبء تب١٘ؽائٚ، ؤ٥ تبٕ٘ٛب٢ٛج ٦ّ ضٕتج ال خٜٗٛ ّٕن ٦ّ االضخْبل ت

 .ا١٘ؽ٧ٛج ٢ؿ٧نؼث ا٘ن٧ُبٜ ٢االؿخُالل ٢ا١ٝ٘ة



 

 الفصل االول

 

 سٌاسٌة/البنك الدولً أداة امرٌكٌة اقتصادٌة
 تؤسٌسه، التحكم فٌه، وسٌاساته

 
 7664كانون االول  52نشر هذا المقال فً مجلة كنعان العدد * 

 متى اقٌم البنك ؟
 

اتضح فً اعقاب الحرب الكونٌة االولى ان اعادة اعمار سرٌع لالقتصادات الراسمالٌة الؽربٌة   
كما كان ال بد من تموٌل . ٌتطلب  معونة مالٌة كبٌرة  لم ٌكن بوسع حً المال فً لندن توفٌرها

كانت  هذه كلها  بحاجة . البلدانمعٌن لعملٌات استٌراد المواد االولٌة  والمنتجات الؽذائٌة لهذه 
الى قروض او هبات  واردة من الوالٌات المتحدة، أما ترمٌم اسواق ما قبل الحرب وحل 

قضاٌا مٌزان المدفوعات فكانت أصعب من ذلك بكثٌر
1

، رئٌس وزراء بلجٌكا دٌالكرواكان . 
مٌع الدول بال ووزٌر مالٌتها هو االول الذي طرح فكرة البنك الدولً  بحٌث تتمثل فٌه ج

اي )استثناء وتدٌره لجنة تضم عددا معٌنا من المندوبٌن وٌكون هدفه اصدار  سندات ذهبٌة  
وقد اقترح ان تكتتب الدول االعضاء . ذات فائدة لقاء قٌم مضمونة (  اوراق ذهبٌة مالٌة

وتكون كل دولة . بحصص من الذهب، مع ترك  عدد الحصص المكتتب بها لمشٌئة كل دولة
ممثلة  اثناء انعقاد المجلس السنوي، وتحدد قدرة االقتراع لكل دولة طبقا لعدد الحصص  عضو

. وال ٌحق الي مندوب ان ٌمتلك اكثر من خمس االصوات الممكنة .  الذي تملكه حكومتها
 :وستكون سلطة البنك االدارٌة من صالحٌة مجلس للحكام له من جملة ما له، السلطات التالٌة

القروض واالعتمادات للدول المشتركة، قبول السٌوالت  او السندات المقترضة منح الهبات، و
من قبلها

2
. 

وهو  ( فً العشرٌنات)االمرٌكً  فرانك فاندرلٌبوقد تتالت مقترحات اخرى من بٌنها مشروع 
رئٌس اللجنة المصرفٌة لؽرفة  التجارة فً نٌوٌورك وهو اقتراح بانشاء بنك االحتٌاطً للذهب  

، والذي ارتكز على ان تتخلى  7697، وتبعه مشروع جٌبسون . ت المتحدة واوروباللوالٌا

ان بنكا دولٌا ٌملك سلطة اصدار ؼٌر محدودة ل . الدول  عن قسم اساسً من سٌادتها النقدٌة
.ذات  تداول شرعً على النطاق الدولً اعتبر  بانه سٌكون  له نفوذ كبٌر جدا" سندات"

3
. 

 
فً قرٌة برٌتون وودز بوالٌة  7611الدولٌان فً أعقاب مإتمر عقد عام  أقٌم البنك والصندوق

هامبشاٌر األمرٌكٌة وذلك من اجل إعادة بناء واعمار اوروبا  فً اعقاب الحرب العالمٌة 

                                                      
1
   ٌ احمد . د احمد عبد القادر وفرٌق العلوم االقتصادٌة االستراتٌجٌة، اشراؾ ، جورج قرم، ادارة دس

   .6، ص 7644معهد االنماء العربً، بٌرزت . ملك
2
 .71َفظ انًظذس ، ص   
3
 .72َفظ انًظذس،  ص  



  

الثانٌة ومحاولة ضبط سعر صرؾ العمالت، اعتمادا على الدوالر االمرٌكً فقط، لتجنب 
ٌهدؾ صندوق النقد الدولً . ثالثٌنات من هذا القرنالفوضى التً حصلت فً العشرٌنات وال

الى تسهٌل التجارة والحٌلولة دون  تكرار  ازمة ما قبل الحرب وذلك عن طرٌق تقدٌم قروض 
اما االعتماد . ذات مدى قصٌر للبلدان التً تواجه مشاكل قصٌرة المدى فً موازٌن مدفوعاتها

وعلٌه، . كان الوحٌد الذي خرج قوٌا بعد الحربعلى الدوالر، فقد تم  ألن االقتصاد االمرٌكً 
كان ال بد من اقتصادات راسمالٌة اوروبٌة قوٌة  لتكون شرٌكا تجارٌا المرٌكا ومشترٌا قدٌرا 

 . لفوائض سلعها

ا  البنك والصندوق على حالهما الراهن فكانا ولٌدي افكار االقتصادي البرٌطانً  جون أم 

توأم "ولذا ٌطلق علٌهما احٌانا  هاري دٌكستر واٌتامرٌكا ومساعد وزٌر خارجٌة  مٌنارد كٌنز
 ". كٌنز

 

 عضوٌة الصندوق وتوسٌعها

 :مجلس الحاكمٌن
ٌحكم البنك من قبل مجلس حاكمٌن  وتتمثل كل  دولة عضو  بحاكم واحد هو عادة وزٌر مالٌة 

مرة  وهذا المجلس هو الذي ٌاخذ القرارات الحاسمة  وٌجتمع. بلده او شخص فً مستواه 
ٌ نون من قبل اكبر خمس مساهمٌن  91وهناك  أٌضا . سنوٌا  مدٌرا تنفٌذٌا  من بٌنهم خمسة مع

وهم الوالٌات المتحدة والمانٌا وبرٌطانٌا وفرنسا والٌابان، اما الباقون  فٌنتخبون من قبل 
 . االعضاء االصؽر االخرٌن

بنك موكلة الى  مجلس من إن الصالحٌات فً ال. ومن ناحٌة عملٌة فان االمر اكثر فظاظة
ان خمسة من هإالء المشرفٌن  معٌنون من قبل . مشرفا تنفٌذٌا ٌعملون بوظائؾ كاملة91

البلدان الخمسة صاحبة  اكبر حصص فً البنك،  اما الباقون فٌختارون من قبل حكام البنك  
أمرٌكً الجنسٌة لذا الؼرابة إن كان رئٌس البنك الدولً منذ تؤسٌسه وحتى الٌوم . طبقا للمنطقة

ٌ نه البٌت األبٌض  .ٌع

 

ان رئٌس البنك دائما امرٌكً، كما ٌغلب على الوظائف الفنٌة العلٌا فٌه هٌمنة "  

ان قرابة ثلثً اقتصادًٌ البنك هم خرٌجو . االمرٌكٌٌن وهذا متعلق بمساهمة امرٌكا فً البنك

امرٌكا الشمالٌة  من موظفٌه االساسٌٌن هم خرٌجو جامعات% 00ان . جامعات امرٌكٌة

من خرٌجً جامعات  510موظفا،  519كان من بٌن اعلى  9119فً عام . وبرٌطانٌا

ان عدد ... من كندا وال احد من الٌابان  90من خرٌجً برٌطانٌا و  75امرٌكٌة، و 

شخص، اما مجموع المستخدمٌن بمن فٌهم المؤقتٌن فهو  5000المتخصصٌن فً البنك هو 

مستخدم 0000
4
. 

 

 :برونو فريل ٌقو 
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وكما . ٌبدأ فن الحفاظ على نمط محدد الدبٌات البنك الدولً من مستوى اختٌار الفرٌق"

من اقتصادي ي البنك هم من متدربً امرٌكا الشمالٌة % 00اشرنا، فان 

او برٌطانٌا، وباستثناء القلٌل جدا، فهم ٌشاركون المفاهٌم المعدة مسبقا 

ٌٌن وهذا هو معٌار قبولهم فً العملامرٌك-من قبل االقتصادٌٌن االنكلو
5

   . 

 
 :كتبت المجلة نصؾ الشهرٌة الصادرة عن صندوق النقد الدولً 

لذا .  7669-7667إتجه  الصندوق  صوب توسٌع عضوٌته الى النطاق العالمً فً عام "

عضوا حٌث دخلت عضوٌته دول الكتلة الشرقٌة  745الى  724ارتفع عدد اعضائه من 

"سابقا
6
وازداد حجم القروض التً ٌقدمها . نضمت الٌه البانٌا ومنجولٌا ونامٌبٌا وسوٌسراكما ا 

 . مقارنة مع العام السابق 69-7667عامً % 22سنوٌا بنسبة 

 

 مسؤولٌة شكلٌة... أالمم المتحدة 
ورؼم ان مإسسات برٌتون وودز تعتبر تابعة لالمم المتحدة، اال انها ال تخضع لترتٌبات 

اما حقٌقة االمر ". صوت واحد-شخص واحد"ة العامة لالمم المتحدة وهً وقرارات الجمعٌ
 ". صوت واحد -دوالر واحد"فهو 

وعلٌه، فانه  رؼم توسٌع العضوٌة إال  أن  تؤثٌر كل دولة هو بحجم مساهمتها فً رأسمال 
ه البنك، وهذا ابقى على  االعتبار األساسً للدول العشر الكبار أو األؼنٌاء حٌث تحتكر هذ

ا أمرٌكا فهً اكبر مساهم وصاحب قرار فً . الدول اكثر من خمسٌن بالمائة من األصوات أم 
مثال فالوالٌات المتحدة  تسٌطر : وتظل الدول السبع الكبار هً صاحبة الكلمة االخٌرة.  البنك
بالمئة  1بالمئة من  االصوات بٌنما كل االقطار االفرٌقٌة تسٌطر على  74على 

7
. 

رٌن فً  هذا الخلل ع لى صعٌد الدور األساسً للصندوق والبنك الدولٌٌن هو الذي جعلهما مسخ 
خدمة بلدان المركز اإلمبرٌالً فً استؽالل بلدان العالم الثالث وال سٌما فً أعقاب قرار الدول 

والحقٌقة أن  دورهما لم . المتحكمة بالبنك والصندوق الشروع بتقدٌم قروض لبلدان المحٌط
قروض بل سه ل هروب راس المال والتحوٌالت ؼٌر الشرعٌة واألرباح ٌقتصر على ال

 .والحصص وترسٌخ شروط تبادل ال متكافئ بٌن المركز والمحٌط والتالعب بؤسواق المال
تجدر االشارة فً هذا الصدد الى ان عملٌة االقراض نفسها هً اكثر اعمال راس المال 

. د سواء ربحت المشارٌع التً اقٌمت بها ام الفهً مضمونة المردو. اربحٌة وافظعها استؽالال
وربما لهذا السبب اتسع دور مإسسات برٌتون وودز فً إقراض العالم الثالث لدرجة تحولها 

 .الى شرطً لتحصٌل الدٌون
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من ( مثل البنك والصندوق)ولتوضٌح كم تستفٌد االحتكارات المالٌة االمبرٌالٌة الدولٌة   
 U.N.D.Pفً أعقاب اتهامات من اإلدارة االمرٌكٌة  لمإسسة : القروض نورد المثال التالً

إن  كل دوالر تنفقه : بؤن ها مإسسة اشتراكٌة دافعت اآلخٌرة عن دورها فً خدمة أمرٌكا بقولها
الوالٌات المتحدة كقروض أو هبات ٌقدم باإلضافة إلى األهداؾ التً ٌحققها دوالرا ونصفا 

...")ألمرٌكا على شكل سلع وخدمات
8
) 

 

 آلٌة عمل البنك والصندوق فً المحٌط
بدأت اعادة التصحٌح الهٌكلً القتصادٌات محٌط النظام العالمً فً الخسٌنات والستٌنات من 

وهً العملٌة التً تخطط لها فً العادة الوالٌات المتحدة وتقوم بتنفٌذها المإسسات . هذا القرن
. وخاصة صندوق  النقد الدولً والبنك الدولًالدولٌة المتعددة مجندة فً خدمة النظام العالمً  

او الوالدة على شكل . )وقد بدات هذه العملٌة بالتوازي مع تحول االنتاج لٌكون عابرا للقومٌات
الى جانب تطورات فً وضع الدوالر االمرٌكً الذي اصبح وحدة ( شركات عابرة للقومٌة

النقد العالمٌة 
9

حٌث واكبت ازمة المحٌط هذه ازمة فً  اال ان االمور لم تقؾ عند هذا الحد. 
فقد دخلت عالقات  راس المال العالمً حالة تنافس بٌن رإوس االموال القومٌة . المركز نفسه

أدت الى هبوط نسبً فً االنتاجٌة لدى الوالٌات المتحدة مقارنة مع الٌابان والمانٌا الؽربٌة منذ 
وجعلها االكثر عجزا هو الضعؾ   ان الضعؾ االقتصادي الذي اصاب امرٌكا. الخمسٌنات

وهذا ٌعنً وقوؾ العالم على مفترق . االنتاجً، أي تحول مراكز االنتاج الى المانٌا والٌابان
طرق  جدٌد هو تضعضع االمة التً تقود العالم اقتصادٌا، وعدم توفر الٌقٌن باستمرار المانٌا 

 .والٌابان  فً تموٌل الهٌمنة االمرٌكٌة
ً الفٌتنامً دور تارٌخً فٌما ٌتعلق بدور الدوالر كعملة ٌقوم علٌها سعر كان للنضال الشعب

فقد أد ت النفقات الخٌالٌة التً أنفقتها أمرٌكا على حربها العدوانٌة . صرؾ العمالت األخرى
وهو ما أرؼم . فً فٌتنام إلى تحول أمرٌكا إلى دولة مدٌنة مما اثر كثٌرا على قوة الدوالر نفسه

آنذاك على إلؽاء النظام النقدي الذي تولد عن اتفاقٌة برٌتون وودز  نٌكسونكً الرئٌس األمرٌ
وهذا ٌعنً بالطبع تدهورا فً الهٌمنة . المشار إلٌها أعاله ووضع نهاٌة ألسعار الصرؾ الثابتة

لكن إلؽاء  اتفاقٌة برٌتون وودز نفسها لم ٌلػ بالطبع المإسسات التً اقٌمت بموجب . األمرٌكٌة
 سٌما البنك والصندوق؟ذلك وال 

، أن  تدمٌر هذا النظام كان ببطولة شعب هوتشً منهوعلٌه، كان حقا ما قاله الزعٌم الفٌتنامً 
فٌتنام رؼم أن  هذا االنتصار كان بثمن قدره ملٌون ونصؾ ملٌون ضحٌة من بلدان جنوب 

أن كان كل دوالر  فبعد. والحقٌقة أن  الدوالر قد استمر فً تدهوره منذ ذلك الحٌن. شرقً آسٌا
ٌناً ٌابانٌاً  61اصبح ما ٌساوٌه الدوالر الواحد الٌوم هو  7621ٌنا ٌابانٌا عام  021ٌساوي 

.)فقط
10
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من االنتاج العالمً  من ( اي حصتها)تمظهر هذا فً تدهور انتاجٌة الوالٌات المتحدة 

 7621ام ع% 75.5، وفً التجارة الدولٌة من 7646عام % 0475الى   7641عام% 1475)

 7641عام % 7272الى 
11

ٌبدو من الناحٌة الشكلٌة الرسمٌة أن مداخل المإسستٌن االثنتٌن  . 

( التثبٌت)مختلفة عن بعضها البعض حٌث ان صندوق النقد الدولً فً سٌاساته لالستقرار 

من اجل الوصول  الى مٌزان مدفوعات متوازن، فان سٌاسات   -ادارة الطلب-ترك ز على 

من المشكلة بواسطة  التركٌز " جانب العرض"ولً فً التصحٌح الهٌكلً  تركز على البنك الد

على اصالحات  مإسساتٌة بهدؾ الوصول  الى نمو فً االنتاج وخاصة فٌما ٌتعلق 

إال ان كلتا  المإسستٌن تكمل سٌاسة الواحدة منهما االخرى كما كان قد تبٌن  من قبل .بالتصدٌر

، والذي نص  على ان برامجه  وبرامج صندوق النقد 7659لعام البنك الدولً فً تقرٌره  

الدولً  متكاملة وٌقوي احدها اآلخر بشكل متبادل ال سٌما ان البنك الدولً  ٌقدم تسهٌالت  ال 

مع   -تحت الطلب-ٌمكنها ان تعمل  فً بلد معٌن اال بعد ان ٌوافق  هذا البلد على اتفاقٌة 

 .الصندوق الدولً

ستٌهما، فانهما، البنك والصندوق، ٌصوؼان تلك السٌاسة بما ٌتوافق مع فً تكامل سٌا 

فقد شرع صندوق النقد الدولً فً توسٌع نشاطاته بالترافق . متطلبات مصالح الوالٌات المتحدة

. مع ازمة امرٌكا، ففً السابق كان ثلثا قروضه ممنوحٌن للدول الصناعٌة المتقدمة وحدها

ٌتضح هذا من طبٌعة . 12النظام العالمً" حراس"والصندوق بـ  لذلك ربما تصح تسمٌة البنك

المستعمرات البرٌطانٌة السابقة من " لحماٌة"فً افرٌقٌا منذ بدء الستٌنات " الدور االمرٌكً

وكانت ادواتها االساسٌة هً المساعدات العسكرٌة وتطوٌر دور المإسسات ". الشٌوعٌة"

البنك الدولٌانالمالٌة المتعددة الجوانب مثل الصندوق و
13
تدخل امرٌكا   سمٌر امٌنٌصؾ .  

الؽربٌة والتً ال ٌوجد " قوة التدخل السرٌع"التدخل المتجدد بواسطة  "فً الوضع العربً بـ 

والتً ٌشرؾ علٌها الصندوق والبنك " اعادة التصحٌح"على اجندتها شًء آخر سوى 

الدولٌٌن
14

وتطابقا مع الواقع بعد العدوان  وال ٌخفى بالطبع، ان هذا القول ٌصبح اكثر دقة. 

                                                      
11
  Peters Dussel Enrique, The Brady Initiative: A Way Out of the Global 

Crisis, in Review of Radical Political Economics, vol.25(1) 78-107. 1993, p. 

102. 
12
  Pastor M. Deynsky & Gray A. Debt Crisis and Class Conflict in Latin 

America, in Review of Radical Political Economy, vol 22(1)155-178. 1990, 

p.155. 
13
  Mandaza Ibbo, Perspectives on Economic Cooperation and Autonomous 

Development in Southern Africa, cited in Samir Amin, Derrick Chitala and Ibbo 

Mandaza (editors) 1987, p.214. 
14
  Amin Samir Delinking:Towards a Polycentric World. Zed Books, 1990. 



  

الثالثٌنً على العراق، وبعد اتفاقات التسوٌة مع الحكم الذاتً الفلسطٌنً ومع االردن، حٌث ٌتم 

تسٌٌر التسوٌة عبر االشراؾ االقتصادي للصندوق والبنك الدولٌٌن، وحٌث ان دخول هذه 

ضاٌقات على مصر التً العناصر الجدٌدة فً التسوٌة قد سهل على الصندوق والبنك فرض م

بمساعدات معٌنة عندما كانت حكومتها هً الوحٌدة من بٌن الحكومات العربٌة التً " تمتعت"

 (.انظر الحقا)اقامت عالقات دبلوماسٌة مع اسرائٌل 

 

 : البداٌة والتأزم.... المدٌونٌة

الوالٌات قادت االزمة المتراكمة لمنظمة البلدان الصناعٌة المتقدمة، وخاصة ازمة هٌمنة 

فً هذا السٌاق التارٌخً تحدٌدا نشؤ النظام . المتحدة الى امكانٌة القٌام بعرض كمً مالً هائل

وهو النظام الذي ( او اسواق البترودوالر)البنكً العابر للقومٌات فً المناطق البنكٌة الحرة 

 .15حصل على دور اساسً فً تحرٌك رأس المال النقدي فً بحثه عن اقراض مربح

ن فً هذا التطور فورة االقراض لبلدان المحٌط وال سٌما فً السبعٌنٌات، وهو تكم 

االقراض الذي ترافق مع برامج التصحٌح البنٌوي واالستقرار اللذٌن وضعهما البنك 

وهً الوصفات التً ملخصها صٌاؼة وتشكٌل اقتصادات بلدان . والصندوق لتلك البلدان

فعلى سبٌل المثال، اقتضت الخطة ( . أنظر الحقا)ز المحٌط طبقا لمتطلبات اقتصادات المرك

زٌادة كبٌرة فً االستثمارات  7637-7623و  7623-7627الخمسٌة فً الهند لفترتً 

اال ان البلدان الصناعٌة والمإسسات الدولٌة كالبنك . الصناعٌة، وهذا قلل حصة الزراعة

معارضة هذه االطراؾ، كان  وبناء على. الدولً اعتبرت هذه االستراتٌجٌة اكثر من طموحة

من الصعب حصول الهند على مساعدات دولٌة
16

وبالمقابل، فان ما ٌتسنى المرٌكا من . 

دفوقات مالٌة من الخارج ال ٌتسنى لبلدان المحٌط
17
 (.انظر الحقا) 

ربما ٌعتبر تمظهر ازمة المدٌونٌة فً امرٌكا الالتٌنٌة هو المثال االبرز على ازمة  

فقد تمظهرت ازمة النظام الرأسمالً العالمً فً امرٌكا الالتٌنٌة فً تزاٌد . ٌةالمدٌونٌة العالم

اما تجلً هذه (. االقساط والفوائد)مدٌونٌتها الخارجٌة وفً عجزها عن تسدٌد خدمات الدٌون 

االستثمارات )تدهور حاد فً معامل االستثمار : فكان على النحو التالً 7659االزمة بعد 

عام % 7379الى  7651عام % 9974والذي هبط من ( االهلً االجمالًاالنتاج / الثابتة

، وزٌادة 7644هو نفس ما كان علٌه عام  7652، ونقص دخل الفرد الذي كان عام 7652
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اضافة  7642كما كانت علٌه عام  7615البطالة والتدهور الحاد فً االجور والتً كانت عام 

7652عام % 111الى تضخم ؼٌر مسٌطر علٌه والذي وصل الى 
18
 

وعلى العموم، فما ان حل عقد الثمانٌنات حتى تبدى عجز المحٌط عن دفع خدمات  

الدٌون، مما قاد الى توقؾ الدفوقات علٌه، ودفع بعض بلدان المحٌط لرد عاجل هو التوقؾ 

توقفت المكسٌك والبرازٌل  7659ففً اعقاب اندالع ازمة الدٌون عام . عن دفع الدٌون

اعباء دٌونها، مما اثار ذعرا مالٌا بٌن الدائنٌن وخاصة البنوك التجارٌة دولٌة  وتشٌلً عن دفع

لهذا لم ٌكن ؼرٌبا ان ٌسارع البنك والصندوق وبنك التسوٌات الدولٌة وحكومة ... النشاط

الوالٌات المتحدة الى احتواء االزمة من خالل اعادة جدولة دٌون هذه الدول ومنحها بعض 

ذا ٌبٌن بوضوح العالقة القوٌة والضرورٌة بٌن حكومة الوالٌات المتحدة وه. القروض المٌسرة

 .وهذه المإسسات الدولٌة

، وتبناها البنك بٌكرباستراتٌجٌة دٌن جدٌدة على ٌد وزٌر خزانتها  7652ثم تقدمت امرٌكا عام 

ت والصندوق، والتً تنص على ربط مشكلة الدٌون مباشرة مع النمو االقتصادي فً البلدان ذا

المدٌونٌة العالٌة فً محاولة لتجاوز االزمة بواسطة تحرٌر التجارة الدولٌة وتطبٌق سٌاسة 

 .التخصٌص فً هذه البلدان، وتحدٌد جدول زمنً لدفع خدمات الدٌون

التً ادركت واعترفت بفشل خطة  براديوحٌث فشلت مبادرة بٌكر، خرجت امرٌكا بمبادرة 

المإسسات المتعددة، واقترحت مبادرة اخرى مفادها  بٌكر فً برنامج التصحٌح الذي تبنته

مواجهة ازمة المدٌونٌة العالٌة فً المحٌط، مشٌرة الى ان حل االزمة ٌتطلب اقتسام الخسائر 

على ان ٌكون ذلك عبر تقلٌص فعلً لخدمات . بٌن المإسسات المتعددة والدائنٌن الخاصٌن

تحظى بهذه االعفاءات اال الدول التً طبقت  الدٌون المطلوبة من الدول المدٌنة، شرٌطة ان ال

برنامج التقشؾ الذي وضعه الصندوق والبنك
19

 . 

تعمٌم خسائر القروض على المجتمع، وقد تم هذا التعمٌم على مستوى  براديتعنً مبادرة 

وهذا عملٌا عبارة عن تخصٌص االرباح وتوزٌع خسائر البنوك عابرة القومٌة على .... عالمً

ال بل ان انظمة امرٌكا الالتٌنٌة قد قامت بتوزٌع كلؾ . لبلدان الصناعٌة المتقدمةالمجتمع فً ا

دٌونها الخارجٌة على المجتمع منذ بدء الثمانٌنات وكذلك عبر تؤمٌم البنوك والشركات الكبرى 

وعملٌة ( وما قامت به من تخصٌص، باستثناء الدٌون الخارجٌة)ذات المدٌونٌة العالٌة 

كما ان . الخ... الرجنتٌن والبرازٌل وتشٌلً والسلفادور وؼواتٌماال والفلبٌنفً ا" الدمقرطة"

" تؤمٌمها"الدٌون الخارجٌة التً قدمت لالنظمة العسكرٌة والطبقات المهٌمنة اجتماعٌا قد تم 
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20
وهً البلد الذي كان توجه امرٌكا . هً المكسٌك براديوكانت محطة التجرٌب لمبادرة . 

 .ثم كندا وكوستارٌكا والفلبٌن( نافتا) مسبقا نحو ادخاله فً

 

 (التجلٌس)سٌاسة التصحٌح 

هو االصطالح الرسمً لصندوق النقد الدولً " التصحٌح الهٌكلً"التصحٌح، او  

والذي ٌفسر البرامج المصممة لمعالجة مدٌونٌة العالم الثالث، والتً ٌسمٌها الجمٌع من ناحٌة 

 . Austerityعملٌة، برامج التقشؾ 

ة او سٌاسة التصحٌح هً التً تضع الحصول على عائدات التصدٌر فوق وصف 

ٌصر البنك والصندوق على . مختلؾ االهداؾ على ان تذهب هذه العائدات مباشرة الى البنوك

ولذا، سارت االمور . ان البلدان التً تعانً المدٌونٌة ال مناص لها من اتباع سٌاسة التصحٌح

 ..وهكذا... ز تصدٌري، فاضطرار القتراض آخرتصحٌح، فاقتراض، فعج: على نسق

  Special تقدم قروض الصندوق على شكل عملة مرك بة تسمى حقوق السحب الخاصة

Drawing Rights   . بلٌون وحدة سحب خاص أي  574اقرض  69-7667ففً  عام

م قا.  7651وقد  بدأ البنك  اول قرض فً نطاق التصحٌح الهٌكلً عام . بلٌون دوالر 7972

بلد مدٌن وهً تحرٌر التجارة والخصخصة حٌث  711صندوق النقد الدولً بتقدٌم وصفته الى 

طبقت مختلؾ هذه البلدان تلك الوصفة  فً نفس الوقت 
21
 . 

االسعار المحلٌة، فان صندوق  -دولرة-وبٌنما ٌقوم التخفٌض باطالق العنان  للتضخم والى 
وٌقوم هذا على تقلص فً . برنامج المضاد للتضخمالنقد  ٌجبر الحكومة على  تبنً ما ٌسمى ال

الطلب اداته فصل اعداد كبٌرة من موظفً القطاع العام وتقلٌصات حادة فً  برامج القطاع 
ولكً ٌحقق هذه ال بد من منع االضرابات  واعتقال . االجتماعً،  وعدم وضع مإشر لالجور

المدٌنة ٌصل الى اقل ب سبعٌن مرة  من  وعلٌه فان مستوى االجور فً البلدان. القادة النقابٌٌن
 . اجورعمال البلدان الصناعٌة المتقدمة

 
وٌجري اللجوء إلى . تعمل هاتان المإسستان فً البلدان الفقٌرة التً تتقدم بطلبات قروض

م اقتصادات البلدان المستدٌنة : هنا ٌصر الصندوق على أمرٌن. هاتٌن المإسستٌن بسبب تؤز 
والثانً؛ ان . أساسٌة قبل التفاوض على القرض" إصالحات"البلد بإجراء  األول؛ ان ٌقوم ذلك

                                                      
. بنفس النهج تعهدت حكومة نلسون ماندٌلال بتسدٌد الدٌون التً  كانت قد تراكمت على نظام االبرتهاٌد 20

قات الشعبٌة فقد تحولت هذه الدٌون من كونها مستحقة على البرجوازٌة العنصرٌة البٌضاء لتسددها الطب
والٌوم تحمل الطبقات الشعبٌة الفلسطٌنٌة عبء تسدٌد قرابة ملٌار دوالر من الدٌون . من السود والملونٌن

لمعرفة افضل بما ٌدور فً جنوب . التً تحملها السلطة الفلسطٌنٌة دون ان تستثمرها فً قطاعات انتاجٌة
 :افرٌقٌا الٌوم انظر كتاب

The New South Africa and the Socialist Vision by Thomas K. Ranuga 1996, 

Humanities Press. 

 .7664، اكتوبر 54هناك مراجعة للكتاب فً مجلة كنعان،  العدد 
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خطاب "تثبت الحكومة المقترضة أن ها ملتزمة جدا باإلصالح االقتصادي وهو ما ٌسمى 
ه األساسً للحكومة على أن ه فً نطاق االقتصاد الكلً " النواٌا حٌث ٌقدم للصندوق مبٌنا التوج 

وهً تعلٌمات ونصائح ال تقترن  " برنامج الظل"ج فً ما ٌسمى وكل هذه تندر. وإدارة الدٌن
بتقدٌم األموال وال سٌما للدول التً ٌعتقد الصندوق أن ها ال تلتزم فً تطبٌقها لإلصالح 

 . بوصفات البنك والصندوق
فبموجبه ٌقدم الصندوق  خطوطا عامة لسٌاسته  واستشارات فنٌة الى الحكومة المعنٌة بدون  

لقد طبق برنامج الظل هذا على البلدان التً تعتبر اصالحاتها .  ما اقراضٌا رسمٌاان ٌقدم دع

-7661 البرتو فوجٌموريمثال، بٌرو تحت حكم )االقتصادٌة بعٌدة عن المجرى المطلوب، 

. " فرناندو كولور دي مٌلو، و اٌتمار فرانكو، او البرازٌل تحت حكم 67
22
 

 
ا فً حالة القرض فٌمر البلد بمرح االولى؛ استقرار االقتصاد الكلً وتتضمن تطبٌق : لتٌنأم 

وتتكون الثانٌة التً تلٌها من . تخفٌض العملة المحلٌة، وتحرٌر األسعار واعتماد مٌزانٌة تقشفٌة
وٌمكن تسمٌة . مجموعة أو حزمة من اإلصالحات البنٌوٌة ملخصها االستقرار االقتصادي

 .العملٌة بمجملها سٌاسة اإلصالح البنٌوي
ٌ ة بلد ٌعمالن فٌه بؽض النظر  وسٌاسة اإلصالح البنٌوي هذه ٌعتمدها البنك والصندوق فً أ

وهذا ٌثبت أن  البنك والصندوق ٌطبقان سٌاسة طبقا لشروط . عن اختالفات  اوضاعه الداخلٌة
أخرى تتوافق ومصالح مركز النظام العالمً، حٌث ٌشمل التصحٌح البنٌوي تصفٌة القطاع 

ان العالم الثالث، أو ما تسمى بالخصخصة، رؼم أن  هذا القطاع ٌقوم بتثبٌت النظام العام فً بلد
ل؛ توظٌؾ عدد كبٌر من قوة العمل الذي بدونه : االقتصادي فً هذه البلدان من مدخلٌن األو 

والثانً؛ توفٌر دخل للحكومة مما ٌقلل من لجوئها . تصبح جزءا من جٌش العمل االحتٌاطً
 .ثر إٌالما على الطبقات الفقٌرةإلى فرض ضرائب اك

كما ٌشمل االنفتاح االقتصادي  فتح أسواق البلد لمختلؾ المنتجات األجنبٌة لتنافس اإلنتاج 
وإذا عرفنا أن ه ما من بلد لجؤ إلى هذه المإسسات الدولٌة لالقتراض إال  ألن ه فً مؤزق . المحلً

،على االؼلب، عن المنافسة مع اإلنتاج اقتصادي وألن ه فقٌر، فهذا ٌعنً ان  منتجاته عاجزة 
ولذا، كانت النتٌجة فً مختلؾ الحاالت التً دخل فٌها البنك الدولً . الؽزٌر القادم من الخارج

والصندوق فً هذه البلدان هً تدهورا حادا فً اقتصادات تلك البلدان وفشل عملٌة اإلصالح 
 .هذه

لة على المنتجات األساسٌة باعتبار أن  هذا وتشمل العملٌة كذلك، رفع الدعم الذي تقدمه الدو
وهذا الرفع ٌعنً تحرٌر األسعار وارتفاع كلفة المعٌشة . ٌرفع جزءا من معاناة الطبقات الفقٌرة

وزٌادة عدم المساواة االجتماعٌة وتعمٌق الفقر، كما ٌشمل البرنامج إلؽاء دعم األجور وإلؽاء 
 .سل م األجور أٌضا

فان الصندوق والبنك  ٌصبحان قادرٌن على ارؼام هذه البلدان من خالل وألن البلدان مدٌنة، " 
ما تسمى االشتراطات  المرفقة باتفاقات  القروض  بان تعٌد توجٌه  سٌاساتها االقتصادٌة 

"الكلٌة بما ٌناسب المقرضٌن الدولٌٌن
23
. 
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الٌوم  التً اقٌم بموجبها  واصبح اهتمامه مارشاللقد تخلى البنك الول مرة عن خطة  
فبانتهاء عام . فً البلدان ذات دخل الفرد المنخفض من االنتاج القومً االجمالً"  بالتنمٌة"

،  7661ومنذ عام .  مشروع منفرد 011بلٌون دوالر الكثر من  902،   اقرض البنك 7660

بلٌون دوالر سنوٌا 73بلؽت قروضه 
24
. 

ٌد المساعدات الفنٌة كالسٌاسة ٌجب ان ٌكون دور صندوق النقد الدولً  محصورا فً تزو" 
."النقدٌة والمالٌة وتحرٌك راس المال  وتخفٌؾ الدٌن المطلوب لدعم  اكمال تلك المشارٌع

25
. 

 

كان امرا  قصٌر ( القروض ما قبل الثمانٌنات)اال ان الركض وراء النقود السهلة  

مضافة المستخلصة استبدلت القٌمة ال"... ففً السنوات الخمس والعشرٌن المنصرمة، . العمر

من المواد الخام المستوردة من بلدان الجنوب، بطلب طفٌلً على الدفعات نقدا على شكل 

فوائد
26

، (فً فترة لم تزد عن خمس سنوات% 74-3من )ارتفعت الفوائد  7642فمنذ . 

د اما الركود العالمً فلم ٌكن ٌعنً اال ان البدٌل الوحٌ. وظلت عالٌة جدا حتى بداٌة الثمانٌنات

هو االفالس الشامل للبلدان المدٌنة اذا لم تحصل على مزٌد من القروض من البنك 

والصندوق
27
لكن االمر لم ٌكن سهال، فقد حصل تؽٌر فً عالقة وآلٌات ومصادر تحوٌل  

 .الفائض من المحٌط الى المركز ولٌس فً اتجاه سٌر هذا الفائض بالطبع، أي تدفقه للمركز

ثالثة تطورات اساسٌة فً النظام  7651و  7659حصلت فً الفترة ما بٌن  

 :العالمً

وبرامج التثبٌت للبنك الدولً والصندوق، " للتصحٌح البنٌوي"بلدا من المحٌط  33أخضع  -

وخاصة من % )79ولكن فً الفترة نفسها ابدى الدٌن الكلً الخارجً للمحٌط نموا سنوٌا بـ 

اصبحت الدول ذات المدٌونٌة العالٌة  7651 حٌث انه منذ( خالل رسملة واعادة جدولة الدٌون

مصدرا صافٌا لرأس المال،  فمثال انتقل صافً التحوٌالت الى امرٌكا الالتٌنٌة من تدفق 

الى تدفق الى الخارج سلبً  7657-7645بلٌون دوالر ما بٌن  7277اٌجابً متوسطه 

من االنتاج االهلً بالمئة  270أي تحول بحجم  7655-7659بلٌون فً الفترة  9179متوسطه 

 .28االجمالً 

كما تواكب مع هذا تطور سالب آخر، هو ان القروض الممنوحة للبلدان عالٌة  

 9.0الى  7650بلٌون دوالر عام  5.9المدٌونٌة من قبل المإسسات المتعددة قد هبطت من 
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 7652بلٌون دوالر عام 
29
، أي ان تدوٌر رأس المال على صعٌد عالمً قد اخذ اتجاها  

 .ٌسٌا واحدا هو باتجاه المركز فقط، وهذا ٌنسجم مع اتجاه تحوٌل الفائض كما ذكرنا سالفارئ

 :لننظر اللوحة التالٌة. وهكذا، فقد تعزز االتجاه الجوانً الستثمارات بلدان المركز 

 

 اتجاه االستثمارات االمرٌكٌة   

    فً المحٌط عامة     فً محٌط امرٌكا  فً بلدان المركز 

 مكسٌك، برازٌل    اعٌة المتقدمة الصن) 

 (.وباقً امرٌكا)   

 

7621 15   05.5   4 

7651 43   74.6   4 

7661 46   71.6   71  

 ----------------------------------------------------

 (Richard Mc lntyre, 1990:144): المصدر

 

ز وتزداد تركزا فً الوالٌات المتحدة، وبالمقابل، فان استثمارات البلدان المتطورة صناعٌا تترك

ففً حٌن كانت استثمارات هذه البلدان فً . مما ٌعزز التوجه الجوانً الستثمارات المركز

.7662ملٌار دوالر عام  637564اصبحت  7660ملٌار دوالر عام  417417امرٌكا 
30
  

لً، فان وعالوة على ذلك، فبٌنما طبق الكثٌر من بلدان المحٌط وصفات البنك الدو 

العدٌد منها ٌسقط فً منافسة مع االخر، الن منتجات هذه البلدان الموجهة للتصدٌر متماثلة، 

مما ٌجعل اسعارها متدنٌة وجذابة للمشترٌن الدولٌٌن، كما ٌنجم عن هذا تنافس هذه البلدان 

م وهذه هً مٌزتها المقارنة، وبالتالً ٌحصل معظ. لالبقاء على اجور العمال فٌها متدنٌة

وهذه الدول محكومة بالطبع بكونها مضطرة . الفالحٌن على دخل متدن اٌضا لقاء منتوجاتهم

وبالطبع تحصل هذه البلدان على كمٌات اقل واقل .  لتحرٌر التجارة الدولٌة والتوجه للتصدٌر

 .لقاء تصدٌر محاصٌلها التصدٌرٌة

ة الزراعٌة بنسبة ٌقدر البنك الدولً انه اذا ما قلصت الدول الصناعٌة التعرف" 

بلٌون دوالر من جراء زٌادة مبٌع  2.6النصؾ، فان بوسع المصدرٌن الجنوبٌٌن ان ٌربحوا 

منتجاتهم، لكن البنك الدولً ما زال ٌلح على ان تصدر هذه البلدان مزٌدا من المحاصٌل 

وحٌث تشجع هذه الوصفات االستثمار فً المحاصٌل التصدٌرٌة ٌحصل بالمقابل  .الحقلٌة

ص فً رأس المال الالزم لالستثمار النتاج الحاجات االساسٌة فً بلدان الجنوب، علما بؤن نق
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اكثرٌة المجتمع تعتمد على االقتصاد المحلً لتدبٌر حٌاتها، اما المفارقة، فتكمن فً انه فً 

حالة قررت السوق العالمٌة عدم شراء منتجات هذا البلد من المالبس القطنٌة مثال، فانه ال بد 

 .ن ٌواجه الكارثةا

سكرا  بما قٌمته مئة ملٌون  7642اشترت الوالٌات المتحدة من البرازٌل فً عام " 

دوالر، اما فً السنة التالٌة فلم تشتر شٌئا، مفضلة ان تشتري ثالثة اضعاؾ الحصة من الفلبٌن 
31

،  علما بؤن الوالٌات المتحدة هً نفسها التً كانت وراء تموٌل مشروع السكر فً 

ملٌار دوالر فً مشروع السكر فً  2برازٌل، حٌث ساهمت الوالٌات المتحدة بحوالً ال

البرازٌل
32

هذا امر مشابه الى حد كبٌر لما حصل للصناعات البتروكٌماوٌة فً بلدان  و.  

الخلٌج العربً، حٌث ان مختلؾ الشركات هناك هً شركات بنات لشركات ؼربٌة، اال ان 

على تسوٌق " خطرا"تجات الخلٌج مخافة ان ٌشكل هذا دول المركز ترفض استٌراد من

 .منتجاتها

ان الدور المتحكم الذي ٌتمتع به الصندوق والبنك قد تركز على تعدٌالت سعر صرؾ 

 .العمالت مصحوبة بمعاٌٌر فً التؽٌٌر البنٌوي تقود الى هذا الهدؾ

ة اسعار ان االداة الوحٌدة المستخدمة فً انجاز هذا التعدٌل تدور حول مسؤل 

الصرؾ فً بلدان العالم الثالث من خالل التوجه نحو تقلٌل االنفاق العام وزٌادة الدور الوسٌط 

 .للبنوك التجارٌة

ان لدى الصندوق والبنك اهدافا عامة للوصول الى التوازن فً البلدان التً ٌواجه  

. لتً تحتاج الٌهاالقطاع الخارجً فٌها متاعب معٌنة وذلك عبر تحوٌل المصادر الى النقاط ا

وتدور هذه حول تقلٌص النمو النقدي المحلً والطلب على الموازٌن االجنبٌة من خالل تعدٌل 

سعر الصرؾ، بهدؾ تشجٌع عرض الصادرات واالستفادة من مٌزان االدخار االجنبً من 

ا وهذا م. اجل احالل الواردات والماكٌنات عبر زٌادة االسعار النسبٌة وتحقٌق اربحٌة اعلى

ومن اجل انجاز . ٌمكن ان ٌشار الٌه من خالل المٌول العملٌة فً اقتصادٌات البلدان المتطورة 

هذه االهداؾ االساسٌة تم تبنً آلٌات تصحٌح اسعار الصرؾ كما اشرنا سابقا، مما ٌعنً ان 

تفعة وٌتبع هذا تؤثٌر مباشر على االسعار المحلٌة المر. تخفٌض عملة البلد المعنً امر ال بد منه

. للعمالت االجنبٌة مما ٌجعل لهذه العمالت االجنبٌة قوة شرائٌة عالٌة على المصادر المحلٌة

ولكن طالما ان المورد المحلً االساسً فً هذه البلدان هو قوة العمل الفالحٌة والتً تشكل 

 من السكان وهم الذٌن  ٌنتجون السلعة الموجهة للتصدٌر الى جانب العمال فً الشركات% 51

والمناجم والمصانع وانظمة النقد، فان التخفٌض ٌعنً ان بوسع رأس المال االجنبً اآلن ان 

ٌشتري قوة عملهم بسعر ارخص من خالل العملة المحلٌة المخفضة
33

وهذا ٌصب فً صالح . 
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وال ٌخفى ان التخفٌض هو عالج ٌمكن ان ٌجدي فً البلدان . الشركات عابرة القومٌة

التً لدٌها منتجات وعلٌها طلب فً السوق العالمٌة، حٌث ٌزٌد  الصناعٌة المتقدمة، أي

 ( حالة مصر: انظر الفصل الثانً، الباب االول)التخفٌض صادراتها النه ٌجعلها ارخص 

" ولكن بنفس المنطق فان االسعار المحلٌة للسلع المستوردة وبشكل خاص السلع الرأسمالٌة

من تحقٌق ارباح عالٌة من خالل بٌع سلعها سواء  وهذا ٌمك ن االحتكارات المستوردة.. تزداد

وحٌث ان الهدؾ الحقٌقً لرأس المال هذا هو استؽالل قوة العمل، . كانت استهالكٌة او انتاجٌة

فان رأس المال ما زال ٌقؾ بثبات لكً ٌحصل على ربح مضاعؾ عندما ٌطب ق على االنتاج، 

ر عندما ٌحصل تخفٌض العملةوهذا سبب آخر ٌوضح لماذا من الضروري تخفٌض االجو
34

 .

ال سٌما ان هذا التخفٌض هو االلٌة االساسٌة لجذب مستوردٌن للمنتجات المحلٌة التً اصبحت 

بسبب تخفٌض االجور ذات قدرة تنافسٌة فً الخارج، وقل الطلب المحلً الفعلً علٌها، 

 .باعتباره الهدؾ االساسً للتخفٌض

نً تجارته مع الشركات االجنبٌة وان ٌصر الصندوق على ان ٌحرر البلد المع 

ٌترافق هذا بحٌث ٌحصل ضمن فترة طوٌلة لكً ٌساعد االجانب على زٌادة وارداتهم عبر 

لكن هذا لم ٌحصل بالطبع، كما سنبٌن . تقدٌم تسهٌالت للحصول على الصادرات الرخٌصة

قٌة على انحرافات وبالطبع تلقً فرق البنك والصندوق اللوم فٌما ٌخص االزمة االفرٌ. "الحقا

"... كما ان البنك والصندوق ال ٌرٌا، او ٌرفضا رإٌة،  ان السبب فً هذا الفشل هو ".  السوق

الضؽط الذي ٌمارسانه ومحادثاتهما مع المانحٌن والتؽٌرات الداخلٌة فً بنٌة الدولة، هذه جمٌعا 

تً بموجبها اطلق العنان وال. هً التً قادت الى تبنً واسع لوصفاتهما االرثوذكسٌة فً افرٌقٌا

لقوى السوق، وبولػ فً تقٌٌم العملة، كما خفضت اٌضا، والؽً الدعم على االؼذٌة، وجرى 

"حل االحتكارات المضادة التً تشرؾ علٌها الدولة
35

 . 

تتركز سٌاسة الصندوق والبنك فً ازاحة مختلؾ اشكال الدعم والتعرفة والتً هدفها تحسٌن 

عار اعلى ولحماٌة االسواق المحلٌة فً مواجهة الواردات التً صادرات البلد من خالل اس

وبالرؼم من ان هذا المستوى البسٌط من . ٌجلبها المنافسون االحتكارٌون االقوٌاء من الخارج

الحماٌة ال ٌقاوم االحتكارات االجنبٌة، فانه لٌس محبذا من قبل رأس المال المالً الدولً 

ان التعرفة العالٌة التً ٌتم استخدامها تجاه . حالٌةوبشكل خاص فً الظروؾ الحساسة ال

االحتكارات التً لها فوائد عندما تكون السٌاسة السائدة هً احالل الواردات، تعتبر الٌوم برأي 

 (.انظر الفصل الثانً، الباب الثانً. )الصندوق والبنك قدٌمة

ٌوي هذه تعطً ؼالبا مفاعٌل وفً الحقٌقة فان تؤثٌرات محاوالت التثبٌت ومعاٌٌر التصحٌح البن

ان الزٌادة فً اسعار المنتجٌن هً . عكسٌة، باستثناء تلك التً ترتبط باجور متدنٌة لقوة العمل
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وبعكس هذا، فان التخفٌض . دائما خطوة تؤتً فً اعقاب الزٌادة فً اسعار المستهلك االساسٌة

 :التنمٌة االفرٌقً حٌث قالوهذا ما الحظه اقتصادي ٌعمل فً بنك . قد ال ٌعطً نتائج محبذة

ولكن هذا التأثٌر ال بد ان . هناك نتٌجة ثالثة لتعدٌل سعر الصرف متعلقة بزٌادة االسعار"

ان الهدف االساسً للتخفٌض هو تقلٌص . ٌعتمد الى حد كبٌر على سٌاسات دعم االجور

ا ما سمحت واذ. الطلب الفعلً على الموارد وتحوٌل موارد االدخار الى االسواق الخارجٌة

السٌاسات للطلب المحلً الفعلً بأن ٌظل بدون تغٌٌر او زٌادة، فان تعدٌل سعر الصرف 

سوف ٌأخذ منحى معاكسا، وعلٌه، فان زٌادة جزئٌة تعوٌضٌة فً االجور سوف تصبح 

"ممكنة
36
. 

التً تحصل فً حالة عدم )وهكذا ، فان اٌة زٌادة فً اسعار المنتج وفً االجور  

ال . فانها سوؾ تقوض عملٌة التخفٌض( لطلب االستهالكً، او حالة زٌادتهحدوث تؽٌر فً ا

وهذا . بد من تقلٌص الزٌادة فً اسعار واجور المنتج، لكً نحصل على تقلٌص الطلب المحلً

لٌس باالمر المدهش، ذلك ان جرعات صندوق النقد الدولً الحادة من اجل التثبٌت وجرعات 

ادتا الى زٌادة الفقر الرٌفً والمدٌنً وزٌادة الهجرات الرٌفٌة البنك الدولً من اجل التصحٌح ق

الى المدٌنة، وهو االمر الذي حول كال من النساء والشباب الرٌفٌٌٌن وقوة العمل المدٌنٌة الى 

 (.انظر الحقا)مجرد عمال عبٌد فً بالدهم 

وما هو متوفر والحقٌقة، ان قلٌال من الدراسات خصصت لتؤثٌر هذه السٌاسات على التصنٌع، 

للصندوق والبنك، او تقارٌر صحفٌة عن " االٌجابٌة"هو اما دراسات منحازة الى الوصفات 

فٌها الخصخصة والتً تعتمد ؼالبا على ملخصات صادرة عن مكاتب " نجحت"الشركات التً 

"الشركات نفسها 
37
اال ان اخفاقات سٌاسة الصندوق والبنك لم تعودا خافٌتٌن على العالم .  

ٌنتقد ستانلً فٌشر . وتكفً االشارة الى ان بعضا ممن عملوا فً البنك اخذوا بنقد سٌاسته. بعد

فً البنك  The Culture of Secrecyالنائب السابق لرئٌس البنك الدولً ثقافة السرٌة 

 :والصندوق

وبؤنهما ٌعمالن فً الكثٌر من البلدان بالقلٌل من المراجعة والتدقٌق، وانه ال بد "...  

 . ن تقٌٌم حذر لسجالت التموٌل حٌث ٌندر وجود تقٌٌمات جدٌةم
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ان سٌاسة البنك الجدٌدة فٌما ٌخص المعلومات، والتً بدال من ان تجعل المعلومات متوفرة 
للجمهور، فانها قد اسست نظاما جدٌدا للمعلومات والوثائق لكل مشروع  بحٌث ٌمكنه اخفاء 

"الحقائق والتحلٌالت المهمة
38

 . 

 

ان العالجات التً ٌقدمها البنك الدولً : "فً رسالة استقالته من البنك الدولً  بٌٌر جاالندٌقول 

للتنمٌة هً عالجات مسمومة حٌث تسرع عملٌة المرض، ورؼبة منً فً تبرئة وتنقٌة 

"ضمٌري فاننً اود ان اقول لكم كفى
39
. 

  

ٌّز  :سلوك البنك الدولً متح
االمرٌكً واالوروبً )، وطبٌعة التحكم الراسمالً على ضوء االهداؾ التً أقٌم من اجلها

فٌه، فان البنك الدولً لٌس مجرد مإسسة متحٌزة لدول المركز هذه، بل هو فً ( الؽربً
فهذا البنك هو الذي قدم إلى   .الحقٌقة اداة فً خدمتها، تماما كما كانت قد بدأت فكرة إنشائه

ٌث استخدمته فً محاولة لكسب الحرب ملٌون دوالر ح 762بقٌمة  7614هولندا قرضا عام 

إلقامة السد العالً  7623وهو الذي رفض إعطاء مصر قرضا عام . ضد الثوار اإلندونٌسٌٌن

ملٌون دوالر  91( العنصرٌة آنذاك)وهو الذي قدم لجنوب إفرٌقٌا . خالل العهد الناصري

ة فً بلدان أفرٌقٌا لدعمهما فً محاولة تقوٌض الثور 7633مالٌٌن دوالر عام  71وللبرتؽال 

 .رؼم معارضة األمم المتحدة لذلك... الجنوبٌة، ؼٌنٌا بٌساو وموزمبٌق وأنجوال
اثناء حكم سوكارنو  7632واندونٌسٌا عام   7631وقد انسحبت كوبا اٌضا من عضوٌته عام 

الذي  سوهارتوبعد االنقالب الدموي  الذي حصل ضده على ٌد الجنرال   7634وعادت عام 

فً تشٌلً،   الٌنديكما منعت الوالٌات المتحدة تقدٌم قروض الى حكومة . فً الحكمما زال 
بٌنما حاولت  تقدٌم قروض الى الحكومة التابعة فً سلفادور رؼم المعارضة االوروبٌة 
واستطاعت فرض رؼباتها على البنك الدولً، بما فً ذلك اٌقاؾ  االقراض لتشٌلً وفٌتنام 

7646وافؽانستان 
40

، قرر البنك 7640اٌلول  77فً تشٌلً ٌوم  الٌندي ما أسقط نظام وعند...

بسرعة اقراض الحكومة العسكرٌة النقاذها من ازمتها االقتصادٌة 
41
. 

 
قدم قروضا للدكتاتورٌات العسكرٌة فً تشٌلً واألرجنتٌن والفلٌبٌن  7646وفً عام 

تورٌات قمعٌة على وفً نفس هذا العام، حصلت خمس عشرة دولة تحكمها دكتا. وأورجواي
مه البنك من قروض  . ثلث ما قد 

 

 العالقة باالستعمار
اصبح البنك مالذا للضباط االستعمارٌٌن القدامى الذٌن لم ٌعودوا راؼبٌن او قادرٌن على 
االستمرار فً وظائفهم القدٌمة، كما قدم قروضا للقوى االستعمارٌة لتستخدمها فً المناطق 
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الٌا ضد  باباو ؼٌنٌا الجدٌدة،  وبرٌطانٌا ضد كٌنٌا وبلجٌكا  منها استر.  التً تستعمرها
لالستثمار فً الكونؽو البلجٌكٌة

42
. 

 

ساعد البنك الحكومة االستعمارٌة فً كٌنٌا  فً مشروعها من اجل تحوٌل الملكٌة "

المشاعٌة الى ملكٌة فردٌة خاصة فً قلب منطقة كٌكوٌو  وذلك خالل ثورة  الماو ماو، 

وفً الحالتٌن كان . رودٌسٌا العنصرٌة للسٌطرة على كل اراضً ذلك البلد   وساعد حكومة

دور البنك مضادا للثورة بوضوح ، حٌث صممت الخطة فً رودٌسٌا  لتزود الصناعٌٌن 

البٌض  بقوة عمل أسٌرة  حٌث  منع العمال المهاجرون من العودة الى  اراضٌهم فً 

المنعزالت
43
. 

" ارؼم الٌونان على التوبة والتعوٌض"ً بلدان  العالم الثالث فقد لقد وقؾ البنك ضد التامٌم ف
44

واعتمد سٌاسة  . 7596، واضطر ؼواتٌماال خصوصا على تسدٌد ثمن سندات تعود الى عام 

تقوم بعدم منح أي قرض للدول التً تنزع ملكٌة االموال الخاصة دون تسوٌات  تتٌح تعوٌضا 
وباالضافة الى . اعوام من هذه التجربة المرة وقد عانت الجزائر طوال عشرة. مالئما

الجزائر، حرمت اندونٌسٌا فً عهد  سوكارنو ومصر والكونؽو برازافٌل على هذا االساس 
عند تامٌم امالك  شركة تصنٌع المعادن الدولٌة فً بولٌفٌا،  7641وفً عام .  من أي تموٌل

البنك دون افادة هذٌن  فً ؼوٌانا، حال Demerara Bauuxite Co تامٌم  7647وعام 

البلدٌن من تسهٌالت المجموعة
45
. 

فحتى فً .  وألن  امرٌكا هً اكبر مساهم فً البنك فان بوسعها التحكم فً عملٌة االقراض
سنوات التاسٌس عندما  طرح تقدٌم قروض لبولندا وتشٌكوسلوفاكٌا قالت الوالٌات المتحدة 

وعلٌه علقت .  ض الفٌتو ضد ذلكبوضوح الدارة البنك انها سوؾ تستخدم حق النق
 .ولذا، انسحبت الدولتان من العضوٌة.  المفاوضات حول االمر

 

 تعاط عنصري مع الفقر

، وزٌر الحربٌة االمرٌكً االسبق، والرئٌس  مكناماراكانت المرة االولى التً تحدث فٌها 
النهم اهملوا او عندما قال إن الفقراء فقراء  7649االسبق للبنك الدولً عن الفقراء عام  

"التقدم"مع ان الحقٌقة انهم فقراء النهم ضحاٌا ذلك . تركوا وراء عملٌة التقدم فً بالدهم
46
. 

ر البنك الدولً نسبة  الفقر  فً بلدان امرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً بانها " ، من السكان %76ٌقد 

مكتب االحصاء فً  وال شك ان هذا تحرٌؾ بالجملة اذا عرفنا على سبٌل المثال ان. فقراء
ٌعتبر أن ( دوالر  917111التً ٌصل فٌها معدل دخل الفرد سنوٌا الى )الوالٌات المتحدة 

"واحدا من كل خمسة امرٌكٌٌن ٌعٌش  تحت خط الفقر
47

ال بل ان  البنك والصندوق ٌقٌمان  . 
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. حٌطفهمهما للفقر على أساس عنصري ملحوظ اذا نظرنا الى كٌفٌة تعاطٌهما مع المركز والم
 :وهو ما ٌتضح من طرٌقة حسابهما لمسالة الفقر

تقول دراسة أُجرٌت من قبل البنك الدولً ومإسسة جوسكوموستات فً روسٌا أن  ما فوق "
خط الفقر هو الدخل المطلوب لضمان استهالك طعام كاؾ للحفاظ على وزن عادي لجسم 

"  اإلنسان وعلى مستوى نشاط متوسط
48

هذا المقٌاس، ال ٌفترض واضح ان قٌاس االمور ب. 
 !.انه ٌتعامل مع بشر بل مع اشٌاء

كرئٌس جدٌد للبنك الدولً وهو المنصب المحجوز دائما لمواطن  جٌمس ولفنسونان تعٌٌن "
ٌقول ...امرٌكً ٌجري اختٌاره من قبل الحكومة االمرٌكٌة وخاضع لموافقة مجلس حكام البنك 

هو امر مثٌر لالهتمام   وولفنسونتعٌٌن ان  ( بانك شٌك)رئٌس تحرٌر  جولٌٌت ماجوت 
على ضوء الرؼبة فً الؽاء المواد التً تنص على حصر قروض البنك فً الحكومات ولٌس 

." لشركات خاصة
49
. 

م وضع البلدان المدٌنة فً آسٌا وأمرٌكا الالتٌنٌة وإفرٌقٌا، اصبح البنك والصندوق  مع تؤز 
وبهذا كشؾ البنك . ٌة، لتحصٌل ما لها من دٌونشرطٌٌن لصالح الدول الؽربٌة وبنوكها التجار

تحدٌدا عن حقٌقة وجهه كمإسسة تبٌع وتشتري القروض وتحصل الدٌون، بإعطاء دٌون 
 . أخرى طمعا فً ان ٌقود الدٌن الجدٌد إلى تسهٌل دفع الدٌن القدٌم، ولٌس كمإسسة تنموٌة

فً العدٌد من بلدان العالم  وحٌث نجح البنك والصندوق إلى حد كبٌر فً تصفٌة القطاع العام
الثالث، وتحوٌل الحكومات هناك إلى جهاز لسلخ الفائض من بلدانها وتحوٌلها إلى بلدان 
المركز، وحٌث لم تعد هذه الحكومات قادرة على التهام قروض جدٌدة وال سٌما لعجزها عن 

ص ولٌس الحكومات التسدٌد، فقد قرر البنك الدولً اللجوء إلى تقدٌم القروض إلى القطاع الخا

األمرٌكً الجنسٌة إلى رئاسة البنك الدولً كان خصٌصا جٌمس وولفنسون إن  مجًء . فقط
وهو أمر سوؾ ٌقود إلى ربط القطاع الخاص بشكل مباشر بالسوق الخارجٌة . لهذا الؽرض

وتقوٌته محلٌا لتصفٌة الملكٌات الصؽٌرة واالقتصاد االكتفائً ولكً ٌصبح اإلنتاج المحلً 
ها بمجمله للتصدٌرمو  .ج 

وال ٌقتصر دور البنك الدولً على االنتقال إلى إقراض القطاع الخاص، فهو ٌلعب دورا 
أساسٌا فً تسهٌل تداخل األموال الشرعٌة وؼٌر الشرعٌة مما ٌعطً فرصة لمهربً األموال 
ؼٌر الشرعٌة وؼٌر المسجلة لتتدفق من المحٌط إلى المركز لكً تحمى هناك، كما حصل 

 ]...[من بعده امٌلدا ماركوس وزوجته ماركوس ؤموال دٌكتاتور الفلبٌن المخلوع ب

 

 وماذا عن هنا؟
فمنذ مإتمر مدرٌد ٌقوم البنك الدولً بدراسة . أود  اإلشارة إلى بضع مالحظات فً هذا الصدد

أي أن  هدؾ . األوضاع االجتماعٌة واالقتصادٌة فً الضفة والقطاع ولكن على أرضٌة سٌاسٌة
لذا، ال ؼرابة أن  مختلؾ األوراق التً قدمها . لبنك الدولً لم ٌكن اقتصادٌا، فما بالك بتنمويا

إن ه لكً ٌقبل الفلسطٌنٌون بالتسوٌة، فإن  : "البنك عن هذه المناطق كانت تبدأ بالعبارة المعروفة
 ..."على الدول المانحة ان تقدم لهم المساعدات التالٌة
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نك الدولً أن  برنامجه فً اإلٌقاع بالشعب الفلسطٌنً بقبول التسوٌة ٌالحظ من ٌقرأ أوراق الب
ال ٌنحصر فقط فً الجانب السٌاسً، وإن ما أٌضا وأساسا فً إعادة تثقٌؾ هذا الشعب بثقافة 

فطالما أن  برنامج النظام العالمً فً المنطقة هو إنهاء التوترات والحروب من اجل . الخنوع
ة الدولٌة، فإن  إنجاز هذا الهدؾ ٌشترط بال مواربة تؽٌر مفاهٌم تسهٌل عملٌة تحرٌر التجار

ن سهل االنقٌاد مفرغ من  وقٌم الشعب الفلسطٌنً كمفاهٌم وقٌم ثورٌة وتحوٌله إلى شعب مدج 
انظر الفصل )وال ٌتسنى هذا إال  عبر هجوم أٌدٌولوجً معمق ضد مختلؾ قٌمه. روح المقاومة

 (.الثالث، الباب الثانً
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 بؤن مدٌونٌة العالم  World Economic Outlookتنبؤت النشرة السنوٌة للصندوق الدولً 

7654بلٌون دوالر عام  661الى  610الثالث سوؾ ترتفع من 
50

اما تقرٌر البنك الدولً . 

بلٌون دوالر  96115، وصل دٌن البلدان النامٌة 9115مع نهاٌة عام ":  فٌقول  7661للعام 

، 9119فً الدٌن غٌر المدفوع منذ عام  -% 569بنسبة  -بلٌون دوالر  91أي بزٌادة قدرها 

وقدرها % 169، أي بزٌادة بنسبة 9115بلٌون دوالر عام  96770الى  وقد وصل المبلغ

"بلٌون دوالر 900
51

 .وهذا ٌعنً ان الرقم قد تضاعؾ تقرٌبا فً فترة خمس سنوات  . 

هناك تركٌز ملحوظ من البنك الدولً على افرٌقٌا حٌث ٌوجه نقدا متواصال الداء  

ا كل ثمانٌة عشر شهرا عن افرٌقٌا، فقد الحكومات هناك، لدرجة ان البنك ٌصدر تقرٌرا كبٌر

ولكن حقٌقة االمر ان . اصبح اصدار تقارٌر عن افرٌقٌا جزءا مستقال من صناعة البنك الدولً

البنك ٌخفً من وراء هذا النقد محاولة الضفاء الشرعٌة على القطاع الخاص على حساب 

الصناعً، ولكن البنك ال ٌملك ان بٌد القطاع الخاص مفاتٌح مستقبل النمو : "الدولة حٌث ٌقول

 ".مصادر تموٌل القطاع الخاص، ولذا، ٌفضل ان ٌناط االمر بالسوق الحرة

ابوداولً باثٌلًٌقول 
52

عندما قرأت تقرٌر البنك الدولً، تذكرت جٌدا السٌاسة " 

أي ٌجب حث التعلٌم االولً، اما التعلٌم العالً والبحث العلمً فال مبرر لهما، . االستعمارٌة

"؟ كن كٌف ٌمكن التطور بدون هذٌن االمرٌنول
53
وتكتمل الصورة بموقؾ البنك الدولً من .

ال استطٌع التصور كٌف عجزت اللجان التً اعدت تقرٌر فرٌزر ": تقول اٌما سٌجانجا. المرأة

عن العثور على امرأة واحدة فً كامل القارة االفرٌقٌة للتحدث ( احد تقارٌر البنك الدولً)

ٌعنً تبنً هذا التقرٌر انه ٌقول للنساء، ان دوركن هو استغالل االرض، ال ... .باسم النساء

ٌكفٌكن التعلٌم االولً، وبعدها علٌكن الذهاب حٌث ٌقول لكن البنك . لزوم لوصولكن الجامعة

 .54" الدولً

امام هذه التطورات وجد المحٌط انه امام واحد من خٌارٌن، فاما مؽادرة نموذج  

ً او االستمرار فً هذا النموذج وبالتالً تطوٌل االزمة البنٌوٌة لالستراتٌجٌة التطور الرأسمال

ٌتطلب الخٌار الثانً بالطبع رأس مال جدٌدا من خالل تموٌل خارجً وتحول . التصنٌعٌة
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كما ٌتطلب قٌام االنظمة السلطوٌة بقمع التململ االجتماعً،  . تدرٌجً الى اقتصاد موجه برانٌا

وهذا ٌنطبق على امرٌكا الالتٌنٌة . فً النهاٌة الى عدم انهٌار الحكوماتولعل هذا ما ادى 

بشكل خاص، اما افرٌقٌا فقد تواكب القمع السلطوي الممثل فً النظم العسكرٌة مع سلسلة من 

الحروب االهلٌة القائمة على اسس اثنٌة او طائفٌة او قبائلٌة، واحٌانا حروب حدودٌة، وهذه 

 .رات الصراع االجتماعًجمٌعا تزٌح بعٌدا مبر

لقد تناقضت السٌاسات الداخلٌة لدول الوحدة االفرٌقٌة القائمة على توسٌع الطلب  

المحلً مع توصٌات البنك والصندوق فً تحرٌر التجارة حٌث اؼرقت السوق المحلٌة بالسلع 

الصناعٌة االجنبٌة 
55

وداء والمهم ان نتائج وصفات البنك الدولً كانت تدهور افرٌقٌا الس. 

خالل العقد المنصرم تضاعؾ عبء . "لدرجة ان جزءا كبٌرا منها اصبح خارج التارٌخ

ففً معظم هذه البلدان، فاق تحول . المدٌونٌة على بلدان شبه الصحراء االفرٌقٌة ثالث مرات

الفوائد الى رأس مال، المنافع المتؤتٌة عن المسامحة بالدٌون 
56
. 

 

 غانا 

حرز أي تقدم من خالل تطبٌقها برنامج الصندوق والبنك فً على الرؼم من ان ؼانا لم ت

لهذه " طبعة جدٌدة"، فان النظام الحالً ٌصر على تطبٌق 7633التصحٌح الهٌكلً عام 

.الوصفة
57
  

فقد . تم فً ؼانا تبنً اختراعات مدهشة للتعامل مع حالة مستعصٌة على االدارة 

عن  7653-7650ما بٌن ( فات البنكحسب وص)تمخضت الحقبة االولى من عملٌة التثبٌت 

كان الهدؾ هو مواجهة هبوط . حالة من اتفاقات تحت الطلب بقٌمة ثالثة بالٌٌن دوالر

قطاعات االنتاج والوصول الى نظام نقدي وسٌاسة مالٌة حكومٌة مستقرة واعادة تؤهٌل البنٌة 

، فبعد ان كان الدوالر لقد شهدت هذه المرحلة تخفٌضا فً العملة. التحتٌة لالقتصاد والمجتمع

لكل دوالر عام ( سٌدي) 757ارتفع الى  7650عام   Cede )سٌدي% )9.42ٌساوي من 

ورؼم االدعاء بؤن الصادرات سوؾ تزداد طبقا لتصرٌحات الصندوق الدولً فً . 7655

لقد تراكم على ؼانا دٌن . فان كلفتها على االقتصاد ككل كانت مدمرة 7655و  7654عامً 

من عائدات التصدٌر % 42بلٌون دوالر أي ما ٌساوي  9.1بلػ ؼٌر متوقع وهو خارجً بم

والنجاز هذا االنعطاؾ البائس فً االقتصاد فقد تم . والتً ُخصصت لخدمة الدٌون 7655عام 

ُمستخدم من القطاع العام وافقار المالٌٌن فً الرٌؾ والمدٌنة 57111تسرٌح 
58
. 

                                                      
55
  Salim A. Salim Openning Address, in Bade Onimode: The African 

Response, opcit. p. 11. 
56
  A World Bank Book :  World Debt Tables, Vol I, 1993- 94:3. 
57
  Ninsin, opcit, 1990, 150. 
58
  Nabudere, opcit 1989,  p. 146. 



 

ض جانبٌة لبرنامج التصحٌح، ومن اجل عانت ؼانا من اعرا 7654وبحلول عام  

تخفٌؾ معاناة السكان، ارؼمت حكومة ؼانا على العمل بسٌاسة معاكسة لبرنامج صندوق النقد 

الدولً والتً أُسمٌت البرنامج العملً للتخلص من الكلفة االجتماعٌة لبرنامج التصحٌح، وهً 

 11111ه السٌاسة اعادة خلق كان هدؾ هذ. السٌاسة التً ُمولت على أي حال من مانحٌن جدد

وظٌفة فً القطاع العام ودعم المشارٌع التً ُتشؽل عماال فً االرٌاؾ والمدن بما فٌها مشارٌع 

كان هدفها جذب السكان من المدن الى االرٌاؾ واٌقاؾ . عامة مثل االسكان واالنتاج الؽذائً

والتً أُستعملت كبدٌل " العملالؽذاء مقابل "تدفقهم الى المدٌنة كما تم التركٌز على مشارٌع 

ملٌون دوالر  52جذب هذا البرنامج . من المانحٌن االجانب( المساعدات الؽذائٌة)لبرامج 

خالل مإتمر فً جنٌؾ الذي اعلن فٌه عن وجود فقر شامل وازمة اقتصادٌة لمجموعات 

هً نفسها كثٌرة من الشعب هناك، وكلها نتٌجة لسٌاسة االشفاء االقتصادي التً ربما حالت 

 .دون ان ٌكون البرنامج ناجحا

ان سٌاسات وبرامج التصحٌح الهٌكلً التً اشرؾ علٌها ( نٌنسٌن)وٌستنتج  

الصندوق وطبقتها حكومة ؼانا قد انتهت الى تخلٌد  اسس االستعمار الجدٌد القتصادها
59

 .

ن هذه ال"ولكن، لماذا تصر حكومات بلدان المحٌط على التمسك بوصفات البنك والصندوق؟ 

االنظمة ترٌد االستمرار فً دفع دٌونها لتجنب التردي الى حالة ٌكون الفشل فٌها عامل تؤثٌر 

الذي " رأس المال الصافً"على التجارة مع شركائها التقلٌدٌٌن وتقود اٌضا الى قطع تدفق 

ٌحتاجونه وٌتوقعونه للمستقبل
60

وكل هذا اثبات واضح على فشل سٌاسات التثبٌت للصندوق . 

 .لدولً والتعدٌل للبنك الدولً حٌث حولت افرٌقٌا الى منطقة فقٌرةا

 

 كٌنٌا

، اذ عٌن الصندوق مقٌما رسمٌا 7642وضعت كٌنٌا تحت رقابة الصندوق منذ عام  

ٌراقب االمور هناك، ٌجلس فً مكتب فً البنك المركزي الكٌنً وٌراقب قرارات الحكومة 

ت تنفق على القوات المسلحة اال ان الصندوق لم ورؼم ان معظم الخزٌنة كان. بشؤن الخزانة

هذا اضافة الى ان حاشٌة . ٌتدخل، علما  بان هذا مناؾ لشروط الصندوق التً لم تطبق

ملٌون دوالر سنوٌا  90وحراسه ومصارٌؾ اتباعه وصلت الى  دانٌٌل ارب مويالرئٌس 

 (.7653عام )

وفً االنتاج الزراعً نم"، هً 7650كانت خطة الصندوق حسب وثٌقة سرٌة عام  

وهذا قاد الى " لتوفٌر تزوٌد ؼذائً كاؾ والتمكن من تصدٌر اكبر من المنتجات الزراعٌة

شباط  -ارتفاع اسعار المنتج فً الزراعة والثروة الحٌوانٌة، فارتفع السكر من كانون ثان 
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الرز بـ وسلع مثل الحلٌب واللحوم وا% 70والقطن بـ % 02بنسبة الثلث ، والذرة بـ  7650

79-74.% 

وابعد من هذا، . على أي حفز للتطوٌر التكنولوجً 7655-7651لم تشتمل خطة التنمٌة لفترة 

والتً حكمت الكثٌر من ( كٌنٌا فً العقد القادم) 7642فان دراسة البنك الدولً الصادرة عام 

سها او سٌاسات كٌنٌا فً السبعٌنات ال تحتوي حتى على مجرد ذكر كلمة تكنولوجٌا فً فهر

الئحة المحتوٌات
61
. 

كما ان وصفات البنك لم تحو اٌا من التركٌز على حماٌة الصناعات، بل بالعكس  

 :، نصح البنك كٌنٌا بؤن تتبنى7642ففً عام . ركزت على تحرٌر التجارة لتشجٌع االستٌراد

ان التحول من احالل الواردات الى الصناعات التً تقوم مواردها على التصدٌر، و"..... 

تتحول من التركٌز على الحماٌة واحالل الواردات الى االنتاجٌة وتحفٌز التصدٌر، مضٌفا ان 

حماٌة السلع )من االفضل لكٌنٌا ان ال تنتقل الى المرحلة الثانٌة من احالل الواردات 

لقد وضع البنك الدولً كال من زٌادة ". ، مع ضرائب اضافٌة على بقٌة االقتصاد(الوسٌطة

تجاه الواردات، وتخفٌض االسعار كشرط لتموٌل كٌنٌا اللبرالٌة
62
. 

 : لعل من الطرٌؾ االشارة الى ان البنك قد اضطر لالعتراؾ 

من النمو % 15فقد اورد ان . بأن نصائحه االولى لكٌنٌا كانت خطأ جزئٌا على االقل... "

% 59جانب كان بسبب تزاٌد احالل الواردات، الى  9105و  9171الصناعً الكٌنً ما بٌن 

"من الصادرات % 9من زٌادة الطلب الداخلً، وسالب 
63
. 

امرٌكا، الٌابان، المانٌا )وؼنً عن القول، ان دول الموجة الثانٌة من دول المركز االمبرٌالً 

قد اعتمدت الحماٌة او التمحور على الذات حتى اقامت اقتصادات قوٌة قبل ان تدخل ( وكندا

سه فٌما ٌخص الدول االقل تطورا مثل البرازٌل والهند ومصر واالمر نف. المنافسة الخارجٌة

فً حٌن ال ٌزال البنك الدولً ٌعتمد على عدم (. انظر الباب الثانً)وحتى تاٌوان وكورٌا

 ....!جدوى الحماٌة لبلدان العالم الثالث

لم تكن هذه انباء جٌدة للفالحٌن فقد وضعت الحكومة سٌاسة ": وٌضٌؾ التقرٌر 

كً مختلف كلف االنتاج واالستٌراد، وبناء علٌها فان تعدٌل االسعار الزراعٌة شملت مستهل

لقد انتهى وضع الفالحٌن الى اسوأ مما كان . سوف ٌنعكس فً ارتفاع فً اسعار االستهالك

وبالطبع، . علٌه قبل سٌاسة التصحٌح الهٌكلً رغم ان تقارٌر الصندوق تتغاضى عن هذا

تحرٌر الواردات وتخفٌض الرقابة السعرٌة كشرط الستمرار فان البنك الدولً ٌضع زٌادة 

" التموٌل لكٌنٌا
64

ورؼم ان الصندوق قال ان نتائج سٌاسته سوؾ تكون محاٌدة تجاه الطبقات . 

                                                      
61
  Noyong’o and Coughlin, 1991, opcit, p. 4. 
62
  Ibid, p. 8. 
63
  Ibid, p. 8. 
64
  Ibid, p. 8. 



 

االجتماعٌة، اال ان تردٌا اكبر اصاب المستهلكٌن المدٌنٌٌن وخاصة الفقراء، كما ادعى 

لكن المهم ان تقارٌره تبقى )من ؼٌرها،  الصندوق ان الطبقات الؽنٌة سوؾ تتضرر اكثر

 (.سرٌة

ورؼم ان االرقام تتحدث عن ارتفاع فً القٌمة االسمٌة لالجور اال ان متوسط االجور الفعلٌة 

، فعندما 7631وحتى اقل بقلٌل عما كان علٌه عام  7650-7657ما بٌن % 91هبط  بنسبة 

عما كان % 19كثر فقرا اعلى بنسبة جاء الصندوق الى كٌنٌا، كان االجر االدنى الفعلً لال

7651علٌه عام 
65
. 

، 7640-7631سنوٌا ما بٌن % 72بٌنما كان االنفاق على الصحة والتعلٌم ٌنمو بـ   

سنوٌا بٌنما الصحة والتعلٌم % 70.4و  77.4اصبح نمو االنفاق على الدفاع وفوائد الدٌون 

اما على الرفاه العام فتوقؾ نمو االنفاق% 0
66
. 

عام % 91نسبة االطفال الذٌن ٌعانون من نمو بطًء ما دون خمس سنوات كانت  

من االطفال مرضى منذ % 12.2، وكشؾ التقرٌر ان 7659عام % 95ثم اصبحت  7644

االسبوعٌن االولٌن لوالدتهم 
67
. 

ٌنادي  علً المزروعًلعل اطرؾ ما ٌمكن قوله هنا، هو ان احد اكبر كتاب كٌنٌا  

افرٌقٌا كحل الزمتها التً استحكمت فً المرحلة التً تلت التحرر  باعادة االستعمار الى

اما وجه الطرافة والؽرابة هنا فهً ان هذا الكاتب لم ٌرعلى ما ٌبدو شٌئا مما فعله . الوطنً

 .البنك والصندوق ناهٌك عن االمبرٌالٌة نفسها مباشرة

 

 المغرب

حٌث عانت من . ناتبدأت  قصة المؽرب مع البنك والصندوق منذ متنصؾ الستٌ 

وكانت توصٌات . مشاكل مالٌة فً اعقاب االستقالل فطلبت الى هاتٌن المإسستٌن المساعدة

الخبراء هً اتباع سٌاسة تنمٌة وطنٌة كانت فكرتها االساسٌة هً ان المؽرب لدٌه مٌزات 

مقارنة فً الزراعة وان علٌه ان ٌستؽلها الى اقصى حد ممكن، وذلك عبر تحدٌث نظامه 

اما كلؾ . زراعً وان ٌوجهه باتجاه تصدٌر المحاصٌل كالحمضٌات والفواكه الطازجهال

وخالل التجربة العملٌة فان التحدٌث ٌعنً فً الؽالب . التحدٌث فتدفع من دخل الصادرات

 (.اي بناء السدود)الري 

ملٌون  9.2لقد اسموها سٌاسة بناء السدود، وكان من المفترض ان تروي ملٌون هكتار أي 

لقد استنزفت سٌاسة التحدٌث ما بٌن ربع وثلث اجمالً االستثمار العام . اكر فً عام الفٌن

وحٌث ان هذه االستراتٌجٌة المكلفة متركزة فً اقل من . وثلثً اجمالً االستثمار فً الزراعة
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عشرة بالمئة من االرض، فان الموارد التً ظلت للتسعٌن بالمئة المتبقٌة كانت تافهة، ال بل ان 

لقد استفادت من . اربعة اخماس المناطق الرٌفٌة المعتمدة على االرض ظلت ؼٌر متطورة

الري فئة قلٌلة هً كبار مالك االرض وهم القادرون على شراء التراكتورات والمخصبات 

ورؼم ان الماء . بالمئة  من الكلفة الحقٌقٌة% 02-91وبذور الثورة الخضراء بنسبة اقل ب  

ت اال انه فً الواقع مجانً كما ان القروض قد ُحصرت فً المنتجٌن الكبار بٌع بهذه التخفٌضا

 .بشكل استثنائً

وهكذا حملت الدولة العبء المالً للتحدٌث فً حٌن ان المصالح الكبٌرة الخاصة هً التً 

 .جنت الربح

كانت الضرٌبة على القطاع التصدٌري المزدهر منخفضة جدا الى درجة عدم وجودها ولم 

انه بسبب  7651عام  الحسنكثر من واحد بالمئة من مداخٌل الدولة، كما اعلن الملك تشكل ا

وحٌث ان سٌاسة الدولة تشجع تصدٌر . الجفاؾ لن تكون هناك ضرائب حتى العام الفٌن

 .المحاصٌل، فقد اصبح المؽرب مستوردا للؽذاء بشكل تطوعً

تٌنات، لكن تزاٌدها فً السبعٌنات تمكن المؽرب من تؽطٌة وارداته من اجل التحدٌث خالل الس

بالمئة لتموٌل مشارٌعه التً لٌست  90ارؼمه على االعتماد على مصادر مالٌة اجنبٌة بنسبة 

ومع منتصؾ السبعٌنات ازداد االعتماد على الخارج فً الؽذاء ومدخالت . الري وحده

ة فً كلؾ الزراعة التً ارتفعت اسعارها بشكل رهٌب مما اوصل حصة االرصدة الخارجٌ

بالمئة مما ٌعنً زٌادة ضخمة فً  43الى  7651كما قفزت عام . التحدٌث الى خمسٌن بالمئة

 .الدٌن القومً

 771بالمئة من االنتاج االهلً االجمالً ووصل الى  75نسبة  7641بلػ الدٌن عام  

احد كان احد عوامل انفجار الدٌن هو تدهور سعر الفوسفات عالمٌا وهو . 7651بالمئة عام 

اهم صادرات المؽرب
68

ومما زاد االمر تفاقما ان المؽرب كان ٌفرغ شحنات فائض قوة . 

 .7646العمل المتراكمة لدٌه عبر الهجرات الى فرنسا، لكن هذه الظاهرة توقفت منذ 

ان المؽرب نموذج على البلد النامً الذي فعل فٌه مودٌل البنك والصندوق فعله   

 .فاوصله الى نتائج ممٌتة

 :نجٌب اكسبًٌقول االقتصادي المؽربً ٌ 

وعلٌه ". لقد انتهى المؽرب الى انتاج فائض مما ال ٌستهلكه وان ٌستهلك كثٌرا مما ال ٌنتجه"

توضح تجربة المؽرب كٌؾ انه باتباع نصٌحة البنك والصندوق فانه فً اقل من عشرٌن سنة 

المتزاٌدة وسوء التؽذٌة والفقر قد نحا منحى من مودٌل التصنٌع الموجه للتصدٌر الى البطالة 

تفجرت  7657المطلق لشرٌحة واسعة جدا من المجتمع والتً نتجت عنها انتفاضة شعبٌة عام 

 . 69." فً اعقاب االرتفاع المفاجىء فً اسعار المواد االساسٌة
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لقد اثبتت االحداث االجتماعٌة التً حصلت فً المؽرب ان المودٌل الموجه للخارج  

لٌس صحٌحا القول ان ما حصل كان بسبب هذا االرتفاع وحده بل كان هذا  ولكن. قد افلس

 :نتٌجة لسلسلة من التطورات كما تقول زكٌة داود

بالمئة  13بالمئة تحت سن عشرٌن سنة و  23ملٌون مؽربً هناك  97من بٌن " 

وعلى االقل فان ربع الذٌن تحت سن خمس عشرة سنة هائمون . تحت سن خمس عشرة سنة

ففً الدار البٌضاء وحدها التً . شوارع النهم لم ٌذهبوا الى المدارس او طردوا منهافً ال

 911سنة منهم  91-72كانت فٌها اعنؾ انتفاضة والتً فٌها ثالثماٌة الؾ ولد اعمارهم بٌن 

 "شغلالؾ ال ٌجدون ما ٌعملونه حٌث ال مكان فً المدرسة وال 
70
امام هذه االوضاع  

ة هناك الى صندوق النقد الدولً الذي اوصى برفع اسعار المواد االجتماعٌة لجؤت السلط

مما عنى ان على العاطلٌن عن العمل ان ٌدفعوا فجؤة اربعٌن بالمئة زٌادة على . الؽذائٌة

وكان هذا قد حصل فً اعقاب . الطحٌن والسكر، وخمسٌن بالمئة زٌادة على زٌت الطبخ

 7657واٌار  7646فانه فً الفترة ما بٌن نٌسان وعلٌه، : ارتفاعات سبقتها بثمانٌة اشهر فقط

 42بالمئة فً السكر و  64بالمئة فً الطحٌن و  53عانى المؽرب من زٌادات اسعار بنسبة 

 .بالمئة فً الزٌت وال ٌقل عن مئة بالمئة فً الحلٌب

الطحٌن والسكر )كان متوسط كلفة االربع سلع االساسٌة لسلة العائلة  7646فً عام  

بالمئة فً حٌن ان االجور لم تتحسن اال بنسبة  700قد ارتفع بنسبة ( طبخ والحلٌبوزٌت ال

بالمئة، ولصالح الفئة القلٌلة هً المحظوظون، فً حٌن تدفقت االكثرٌة الى الشوارع 20
71
. 

تجدر االشارة الى ان المؽرب الذي كان مزودا اساسٌا لفرنسا بالحبوب انحط االن الى 

ن طن من القمح سنوٌا فً حٌن ان حمضٌاته وبندورته ؼٌر المرؼوب مستورد لـ ثالثة مالٌٌ

 . بهما هً اما فً الحقول او على متن السفن

بل واقل  7622اقل من نصؾ معدل انتاجه عام  7651كان معدل انتاجٌة الفرد من القمح عام 

لدٌون لقد تم التعاقد على ان تخصص ا. واالمر نفسه بالنسبة لزٌت الزٌتون 7601منه عام 

بلٌون  73الخارجٌة من اجل تموٌل المودٌل الموجه للتصدٌر، وهو الدٌن الذي وصل الى 

 .72دوالر

وان . ان ما كانت تقوم به هذه الحكومة هو دعم الشركات المحلٌة وعابرة الجنسٌة 

دعم الؽذاء بدال من دفع اجور اعلى ٌبقً على اسعار السلع المصدرة منخفضة وهذا دعم 

 . جنبٌةللشركات اال

وحٌث طلب البنك الدولً الؽاء الدعم عن الؽذاء لكً ٌقلل االنفاق العام فانه قد  

فالصندوق هو داعم اساسً لسٌاسة التوجه للتصدٌر، وهً نفس السٌاسة التً . ناقض نفسه
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فاذا كان ال بد من اقتصاد سوق حرة فٌجب ازالة الدعم . قادت ضحاٌاه الى تثبٌت هذا الدعم

لكنه تجاهل هذا . نفس الوقت ان ٌسمح لالجور باالرتفاع كتعوٌض عن ذلك ولكن ٌجب فً

االمر وتوقع ان ٌقل استهالك الفقراء نظرا لتدنً مستوٌات الدخل وهو التدنً الناجم عادة عن 

 .سٌاسة التخفٌض التً تركز على تقلٌل اجور العمال

. فً نفس المسار رؼم التجربة المرة للمؽرب مع البنك والصندوق، اال انه ممعن 

(. بالشرق االوسط وشمال افرٌقٌا)فقد استضاؾ مإخرا فً الدار البٌضاء مإتمرا دولٌا متعلقا 

واحد اهم اهداؾ المإتمر هو تموٌل ". تحرٌر التجارة الدولٌة"لقد انعقد المإتمر تحت شعار 

ور حول جدواه لدول المنطقة من داخل المنطقة نفسها، وهو االمر الذي تد" التنمٌة"متطلبات 

فقد اعلنت السعودٌة ان بنك تنمٌة . بل ان الشكوك تدور حول مجرد البدء به! شكوك كبٌرة

وبالطبع، فان . للشرق االوسط وشمال افرٌقٌا ال لزوم له الن هناك مإسسات كثٌرة مشابهة

 دول الخلٌج ؼٌر قادرة االن على تموٌل نشاطات من هذا القبٌل، ال سٌما انها قد اخذت فً

 .التقلٌص العملً لخدماتها الداخلٌة نظرا لفواتٌر حرب الخلٌج العالٌة

 

 

 ما زال الخالف محتدما...مصر

ٌعارض صندوق النقد الدولً الطرٌقة التً تتبعها مصر الدخال االصالحات التً ٌنص علٌها 

، فقد رفض فً تموز الماضً الموافقة على 7667االتفاق الموقع بٌن الطرفٌن فً العام 

طب اربعة ملٌارات دوالر من الدٌون المصرٌة كانت الدول الدائنة فً نادي بارٌس بصدد ش

 .القٌام به ما لم تقم مصر بتخفٌص عملتها

تعتبر مصادر اقتصادٌة ؼربٌة ان مصر تتجه نحو الكارثة اذا لم تنخفض سرٌعا قٌمة عملتها 

قد الدولً مإخرا الحوار وقد استؤنفت مصر وصندوق الن. كما ٌطالب صندوق النقد الدولً

. ستانلً فٌشربٌنهما خالل زٌارة قام بها الى القاهرة المساعد االول للمدٌر العام للصندوق 

وافاد موظؾ دولً رفٌع المستوى رفض الكشؾ عن اسمه ان فرٌقا من صندوق النقد الدولً 

ات جوهرٌة ال خالف"سٌزور القاهرة، لكن لم ٌتم تحدٌد موعد لهذه الزٌارة بعد، مضٌفا ان 

 ".تزال قائمة ال سٌما حول سعر الصرؾ

مٌشٌل وكانت المحادثات توقفت منذ زٌارة المدٌر العام لصندوق النقد الدولً  

 .على هامش مإتمر االمم المتحدة للسكان والتنمٌة 7662الى القاهرة فً اٌلول لعام كامدوسو

د الدولً ٌقترح وافاد خبٌر ؼربً فضل عدم الكشؾ عن اسمه ان صندوق النق 

 75-79بالمئة على الفور او تدرٌجٌا على  92-91تخفٌض قٌمة العملة المصرٌة ما بٌن 

فً صٌؾ  حسنً مباركوقد اتخذ النقاش منحى سٌاسٌا منذ ان تعهد الرئٌس المصري . شهرا



 

عاد مإخرا الى القاهرة وحاول  كامدوسوبعدم المساس بالعملة المصرٌة، اال ان  7661عام 

لكن االخٌر لم ٌوافق % 01على الرئٌس المصري لكً ٌقبل بالتخفٌض بنسبة  الضؽط
73
. 

واضاؾ الخبٌر نفسه الذي استند الى دراسة قام بها البنك والصندوق الدولٌان فً  

-92بنسبة تتراوح ما بٌن  7667آب الماضً ان قدرة مصر على التنافس تراجعت منذ العام 

فرق فً نسبة التضخم مع الدول المتطور كبٌرا على الرؼم بالمئة وفق السلع، وال ٌزال ال 11

 .بالمئة مع الوالٌات المتحدة 076وقد بلػ . من تراجعه

ان مساهمة الصادرات ؼٌر النفطٌة فً اجمالً الناتج المحلً تشكل "وتابع هذا  

 ".7661-7660بالمئة فً العام المالً  3بالمئة فً حٌن كانت تبلػ  1اكثر بقلٌل من 

توقع صندوق النقد الدولً ان تصل الصادرات المصرٌة الى  7667العام  وفً 

 7.37، لكن قٌمة هذه الصادرات لم تتجاوز 7661-7660ملٌار دوالر للعام المالً  9.65

 7667 - 7661ملٌار دوالر، أي اقل من القٌمة التً وصلت الٌها قبل بدء االصالحات فً 

مصر اذا ما استثنٌنا الصادرات النفطٌة ال تصدر "ان وشدد الخبٌر على ( ملٌار دوالر 7.65)

وتصدر مصر اقل بمرتٌن . اكثر بكثٌر من سورٌا حٌث اجمالً الناتج المحلً اقل باربع مرات

 .من تونس وبعشر مرات من تركٌا

مصر تلحق الضرر الكبٌر بصورتها فً الخارج وستتمكن اذا ما "واعتبر ان   

. التً تقلق المستثمرٌن" الدولً من ان تحسن صورتهاابرمت اتفاقا مع صندوق النقد 

ملٌون دوالر أي  111وستسجل قٌمة هذه االستثمارات المباشرة فً مصر هذا العام اقل من 

 .اقل بمرتٌن عن هذه االستثمارات فً التشٌلً وست مرات اقل عن اندونٌسٌا

 

توى المطلوب لمضاعفة ان االرتفاع بمعدل االستثمار الى المسرمزي زكً، بالمقابل ٌرى 

الدخل القومً سٌتطلب ضرورة اعادة النظر فً مجمل السٌاسات االنكماشٌة التً تطبق حالٌا 

ومن . واستبدالها بمجموعة بدٌلة من السٌاسات الحافزة على االستثمار ودفع قوى النمو لالمام

رٌبً، هذه السٌاسات المطلوبة نذكر هنا على سبٌل المثال، خفض معدالت الضؽط الض

وخفض سعر الفائدة، وزٌادة االنفاق العام االستثماري وحماٌة االنتاج المحلً وضبط بوابة 

التجارة الخارجٌة، وزٌادة التوظٌؾ واالجور ونصٌب العمل، عموما، من الدخل القومً حتى 

لقد . تزداد قوى الطلب المحلً والقضاء على حالة الركود التً تعانً منها السوق المصرٌة

ٌمكن ان ٌكون بدٌال عن ( بما فٌه القروض الخارجٌة)ان التموٌل االجنبً . فً الماضً ظننا

جهد االدخار المحلً، وان ما ٌحصل علٌه االقتصاد المصري من موارد خارجٌة ٌمكن سداده 

مستقبال دون حدوث متاعب فً السداد، توهمنا بؤن النمو االقتصادي سٌكون اسرع من نمو 

. جاءت االحداث والوقائع فً العقدٌن الماضٌٌن لتإكد عكس هذا الوهمعبء الدٌون، بٌنما 
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77-7661. 



  

لٌس المهم اذن هو الجري وراء معدالت مرتفعة من نمو التمول بموارد خارجٌة وبحٌث 

تنساب ثمار هذا النمو للخارج، وانما االهم من ذلك بكثٌر هو السعً لتحقٌق اعلى معدالت 

 .لمحلٌة حتى تبقى ثمار النمو داخل حدود بلدناممكنة للنمو الممول بمصادر تموٌلنا ا

خذ هنا على سبٌل المثال اٌضا،  تراجع دور الدولة فً النشاط االقتصادي واالبتعاد المتسارع  

خذ هنا الؽاء الدعم وزٌادة اسعار . للحكومة عن التدخل فً مجاالت االنتاج والتوزٌع والتسعٌر والتوظؾ

الضرائب ؼٌر المباشرة والرسوم الطفٌلٌة، خذ هنا اٌضا رضوخ  السلع والخدمات الضرورٌة وزٌادة

الحكومة لعملٌات الخصخصة والقضاء على الملكٌة العامة للمشروعات والقالع الصناعٌة والتجارٌة 

لقد هبط نصٌب .... الهامة وتسرٌح العمال منها وتهدٌد مستقبل مالٌٌن العمال والموظفٌن العاملٌن بها

بالمئة فً االونة  95الى حوالً  7649بالمئة عام  15لقومً المصري من حوالً االجور من الدخل ا

" االخٌرة
74
. 

اما الصندوق فٌصر على زٌادة هذه السلبٌات، اذ ٌنتقد باستمرار تدخل البنك 

المركزي المصري من اجل استقرار الجنٌه، حٌث ٌرى الصندوق ان هذا التدخل مناقض 

ته الحكومة المصرٌةالتفاق خطاب النواٌا الذي اصدر
75
. 

 :ٌقؾ جالل امٌن نفس موقؾ زكً فً ان سٌاسات التصحٌح الهٌكلً 

قد تؤتً بعوامل قد ال تساعد على تخفٌض عبء الدٌون الخارجٌة او على حل مشاكل "

فمن ناحٌة ٌكون تحرٌر االستٌراد وتعرٌض المجتمع لمستوٌات . االقتصاد المصري

ولٌس من الضروري ان ٌكون . من برنامج التصحٌح الهٌكلًاالستهالك االجنبٌة جزءا اساسٌا 

" اثر هذا على مٌزان المدفوعات اٌجابٌا
76

 . 

كما ٌتقاطع حدٌث وزٌر االقتصاد المصري مع كل من زكً وامٌن حٌث ٌإكد ان  

التخفٌض لن ٌفٌد االقتصاد المصري حالٌا وذلك النه ال توجد منتجات مصرٌة قادرة على 

 .نب، مما ٌهدد بتخفٌض الجنٌه دون تعوٌض ذلك بتدفق عملة صعبةجذب مستوردٌن اجا

 1تهدد ادارة الصندوق بانها لن تشطب بقٌة الدٌون المتفق علٌها مع مصر وهً  

ولكن ما ستخسره مصر اذا قبلت قرار الصندوق هو خمسٌن ملٌار دوالر تذهب . ملٌار دوالر

لحساب االجانب
77
. 
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 نيالباب الثا 
 

 ال نمور فً مناطق الحكم الذاتً

 النمو ودور الدولة فً جنوب شرق آسٌا

 

 

أخضعت تجربة بلدان جنوب شرق آسٌا، كورٌا وهونج كونج وسنؽافورة وتاٌوان، للعدٌد من 

ورؼم اطالق صفة . الدراسات وبالتالً االستنتاجات حول نجاح نموذجها فً النمو الراسمالً

مٌعا، ورؼم توسٌع الوصؾ الحقا لٌشمل بلدانا اخرى لحقت بها، إال النمور االربعة لتشملها ج

ان من الصعب االجماع على وجود اسباب موحدة كلٌا تقؾ وراء نجاح هذه البلدان جمٌعا، 

عالوة على ان هذا النجاح نفسه هو قٌد النقاش من حٌث حدود انسانٌته، وحدود حقٌقٌته، 

حقٌقٌا بمستوى تطور المركز، وتحوله الى مول د " لحاقا"وحدود استمرارٌته وحدود كونه 

للدٌنامٌات الذاتٌة لتطوره، واالهم حدود نقله كما هو الى مناطق اخرى فً العالم ، أي امكانٌة 

النقل بناء على ظروؾ تلك البلدان من جهة، وبناء على تؽٌرات بنٌة النظام العالمً من جهة 

 .ثانٌة

لكن عددا قلٌال جدا من المعلقٌن هو . ة نجاح  اقتصاديتعرؾ كورٌا الجنوبٌة على انها  قص

الذي تنبه الى حقٌقة ان هذا النجاح لم ٌحصل إال بسبب وجود استؽالل اقصى وبشع للطبقة 



  

ان ضعؾ . العاملة الكورٌة، مثل اطول ساعات عمل، واعلى نسبة إصابات عمل فً العالم

لم ... ً التً سمحت بهذا االستؽالل االقصىالطبقة العاملة وؼٌاب الثقافة السٌاسٌة الطبقٌة ه

ل إضراب عمالً فً 7662ٌقم اتحاد عمال مستقل فً كورٌا اال عام  ، وهو الذي خاض أو 

" طبقة"كانت كلمة الحركات العمالٌة  مرادفة هناك للشٌوعٌة، وكلمة ...كورٌا فً ذلك العام

. كانت حتى وقت قرٌب ممنوعة حتى فً العالم االكادٌمً
78
 

 

السمات االساسٌة  لبلدان جنوب شرق آسٌا، وخاصة كورٌا وتاٌوان وسنؽافورة وهونػ  من

كما ٌتوفر فً معظمها راس المال البشري . كونػ، انها جمٌعا بدون موارد طبٌعٌة مناسبة

بمساعدات اجنبٌة ( خاصة)ومن بٌنها  تمتعت كل من كورٌا وتاٌوان . بشكل كبٌر ومناسب

متعت جمٌعا باستقرار فً االقتصاد الكلً، وتحفٌز التصدٌر وت(. انظر الحقا)كبٌرة 

لقد طبقت جمٌعا، .  واالستثمار والموارد البشرٌة واالنفتاح االستٌرادي باستثناء كورٌا

سٌاسات صناعٌة استٌرادٌة وائتمان موجه كما ان المشروعات موجهة من قبل الدولة باستثناء 

فٌها ذات دور بروقراطً مقارنة باالخرٌات هونػ كونػ، التً لم تكن وزارة االقتصاد
79

  . 

وجود قوة "نجاح هذه التجربة الى ( لٌبزٌجر وثوماس)ٌنسب البنك الدولً، وبعض الكتاب 

وٌبدو ان هذه الحتمٌة السٌاسٌة مقترنة بانضباط فً العمل "... عاملة منضبطة وقابلة للتكٌؾ 

حولت ظروؾ الضعؾ االولٌة الى مزاٌا فً مجتمعات كورٌا وسنؽافورة وتاٌوان الصٌنٌة، قد 

وكان الحافز الوطنً لتحقٌق النجاح هو محرك ... الى حد نادرا ما نراه فً مكان آخر 

ساعة فً  22اخالقٌات  العمل فٌها على نحو ما نتبٌنه من متوسط ساعات العمل البالػ 

االسبوع
80
. 

ن االنتماء الوطنً او توفر فهناك فارق كبٌر بٌ. وال شك ان فً هذا الحدٌث خطابٌة عالٌة

الروح العملٌة وبٌن التبرع بالحقوق الطبقٌة من اٌة طبقة لصالح اخرى، فقط بناء على عوامل  

المطالب العمالٌة هو االنظمة ؼٌر الدٌمقراطٌة فً تلك " تواضع"لعل ما ٌفسر . وطنٌة عامة

 .املةالبلدان وبالطبع ضعؾ البنٌة النقابٌة والنضالٌة عامة للطبقة الع

من اكثر الذٌن ٌقرون بدور المساعدات االجنبٌة فً نمو هذه  لٌبزٌجر وثوماسعلى ان  

من االستثمارات الثابتة فً بعض % 21شكلت المعونة االجنبٌة ما ٌصل الى . "البلدان

 211فقد قدمت الوالٌات المتحدة وحدها  لكورٌا . السنوات االولى وعلى مدى ثالثة عقود
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فً شكل مساعدات اقتصادٌة وعسكرٌة ، وبلؽت (  باالسعار الجارٌة)رد  ملٌون دوالر للف

دوالرا للفرد  102المعونة المقدمة الى تاٌوان الصٌنٌة 
81
. 

 

رأى الكثٌر من االقتصادٌٌن ان النجاح الذي حققته جنوب شرق آسٌا فً السبعٌنات والثمانٌنات 

أي ان الدولة كانت . فشل السوق مرده  تدخل الدولة القائم على تشجٌع الصادرات واطفاء

تحفز على الوصول الى حالة سوق مثالٌة وان دور الحكومة هو التعاون مع راسمال الخاص 

وقد رأى البعض ان السبب . حٌث تضع اسسا تإثر على  اتخاذ القرار دون ان تتخذه بنفسها

.  الندرة الفعلٌةهو االنفتاح االقتصادي وصؽر حجم الحكومة، الى جانب اسعار داخلٌة تعكس 

وتم تجاوز محدودٌة . كما التزمت الدولة بثبات فً موقعها وتدفقت الموارد بسهولة الى مكانها

بالمقابل رأى .  السوق المحلٌة من خالل االنفتاح التصدٌري للسلع المصنعة  باسعار تنافسٌة

ولوٌات االستهالك البعض اآلخر  ان السبب هو العقلٌة الكنفوشٌة والحرص المالً  فً تحدٌد ا

ورأى آخرون ان االساس هو توفٌر . ونجاح المستحدثٌن فً الحراك من موقع مجز الى آخر

تراكم راسمالً   حصلت علٌه عبر المساعدات االمبرٌالٌة وال سٌما االمرٌكٌة، نظرا الن هذه 

البلدان وضعت فً مواجهة الشٌوعٌة، وما زال البعض ٌنسب االمر الى تكنٌك خاص فً 

 . لعمل االداريا

ولكن كل هذه اآلراء على اهمٌتها ال توصل  بعد الى االقتناع بؤن هناك وصفات او حلوال 

معٌنة  ومحددة تمكننا من القول ان هذه هً الوصفة المطلوبة وحدها، وانه بالتالً اذا ما 

من ومع ذلك، لٌس هذا هو هدؾ هذا الباب . اتبعت فً أي بلد، فانها ستحقق نتائج مبهرة؟

ان القضٌة االساسٌة  التً نعرض لها هنا هً ان دور الدولة كان عالٌا فً هذه . البحث

التجربة تحدٌدا، وفً حقبة محددة من تطور النظام العالمً هً التً جعلت نموها ممكنا 

اما الٌوم، فقد اختلفت شروط ومحددات وحتى إمالءات النظام . ومتواكبا مع تدخل عال للدولة

ذا ٌعنً ان الفلسطٌنٌٌن الذٌن حاججوا منذ فترة وال ٌزالون بانهم سوؾ ٌخلقون العالمً، وه

سوؾ نركز هنا على دور الدولة، .  فلسطٌنٌا، إنما ٌتحدثون عن ماض ال ٌرد وال ٌعاد" نمرا"

وهذا ال ٌعنً عدم التعرض جزئٌا لجوانب اخرى من تجربة النمور وكل ذلك بما ٌخدم اثبات 

 . بها، وهً ان تكرار التجربة ؼٌر واردالحقٌقة التً نإمن 
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الذي " اللحاق"ال شك ان تجرٌة النمور تقع ضمن مدرسة النمو الراسمالً وال سٌما مدرسة 

كز، ومحاولة المركز صٌاؼة ٌنشده المحٌط فً محاولة اعادة صٌاؼة اقتصاده على شاكلة المر

ولٌس شرطا ان تتطابق نتائج المحاولتٌن الن االهداؾ تظل . المحٌط على شاكلته الخاصة

لكن االمر ال ٌتوقؾ عند هذا الحد، بمعنى انه . متفارقة وربما مختلفة عن بعضها البعض

. كلة الذاتاو اعادة خلق اآلخر على شا" اللحاق"مرك ب بدرجة اكبر من تبسٌطه الى محاولة 

امرٌكٌة -تحمل تجربة النمور بصمات المدرستٌن االساسٌتٌن فً الراسمالٌة، المدرسة االنجلو

معبرة عن ذاتها بموقؾ وفلسفة ودور البنك الدولً وال سٌما من حٌث التركٌز على المشروع 

من  الخاص باقل دور للدولة، او بدور ٌقرره المشروع الخاص، والمدرسة الٌابانٌة وال سٌما

 :روبرت وٌدفً هذا السٌاق ٌقول . حٌث اشراؾ الدولة على إنجاح المشروع الخاص

 

امرٌكان ان -وٌرى االقتصادٌون االنجلو. تؤتً التجارة قبل التصنٌع فً عمل البنك الدولً"

التجارة وحرٌة التجارة هً محرك التصنٌع، بٌنما ٌرى االقتصادٌون الٌابانٌون ان التجارة 

ارٌة المقادة  عامل ثانوي ٌتبع التصنٌع واالستراتٌجٌة الصناعٌةوالسٌاسة التج
82
. 

 

على ان حدود تدخل الدولة امر منوط بطبٌعة تطورات النظام العالمً بدءا بالمركز، ومن ثم 

ومن هنا، فان مجرد البدء من المركز اوال،  ٌعنً ان العالقة بٌن المركز . تطبٌقا على المحٌط

بقدر ما هً فً االساس عالقة قائمة او محكومة بالكٌفٌة التً " اقلح"والمحٌط لٌست عالقة 

وعلٌه، فان الفرصة التً سمح بها المركز لتطور بلدان . ٌعٌد بها المركز تشكٌل المحٌط

وبالتحدٌد، فان ما ٌطلبه المركز عبر البنك الدولً بالطبع . النمور االربعة لم تعد قائمة الٌوم

 .، وهو الدور الذي كان عالٌا فً تجربة النمورهو تقلٌص اكبر لدور الدولة

ٌعكس تراجع الكٌنزٌة وهٌمنة اقتصادات جانب العرض فً الوالٌات المتحدة واجزاء من "

وهو القائم على الفكرتٌن التوأمٌن بؤن  -كما ٌسمى-" إجماع واشنطن"اوروبا ذلك االجماع 

د باالطار التضبٌطً لمبادالت القطاع الخاص  ولٌس كمشرؾ على تنفٌذ هذه )الدولة مزو 

والنظر الى االقتصاد العالمً باعتباره مفتوحا لحركات البضائع وراس المال إن لم ( التبادالت

. ان قروض البنك الدولً المخصصة العادة التصحٌح الهٌكلً تطبق هذه الشروط. ٌكن للعمل

"ت الدولٌةوعلٌه، فان  على المقترضٌن  حجب دور الدولة وفتح االقتصاد للمبادال
83
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فً تبرٌره لتقلٌص دور الدولة، فان البنك الدولً ٌنسب الفضل فً نمو بلدان من المحٌط الى 

ٌ ب او ٌقلل من دور العوامل التً ساعدت  عوامل ال تشكل االساس فً ذلك الفشل، كما انه ٌؽ

 . على النجاح، أي دور الدولة

ساسا فً ؼٌاب البٌئة المساعدة النتعاش القطاع بالنسبة للبنك، فان مشكلة البلدان النامٌة تكمن ا

وتتكون هذه البٌئة من قوة عمل متعلمة جٌدا، وبنٌة اساسٌة واستقرار االقتصادات . الخاص

وتسمى . الجزئٌة وحرٌة التجارة، ودور تضبٌطً ٌحابً استثمارات القطاع الخاص والمنافسة

ٌس هذا  المدخل هو بالضبط  سٌاسة ول.  Market-Friedlyالسٌاسات التً تضمن هذه البٌئة 

فالبنك ٌكاد ٌقول ، تتدخل الحكومة فً المجاالت التً تفشل السوق فٌها فً البنٌة " دعه ٌعمل"

االساسٌة والتعلٌم، أي لالنفاق العام
84
. 

فهً مهمة . لكن طبقة عاملة ذات مستوى تعلٌمً ال تاتً من فراغ، وال سٌما فً العالم الثالث

لقد اثبتت تجارب البلدان التً تبنت استراتٌجٌة إحالل الواردت، . وى الدولةال تضطلع بها س

ان الدولة فً تلك البلدان، مصر الناصرٌة مثال، قد دفعت الى سوق العمل بجٌل متعلم تعلٌما 

جامعٌا، وهو جٌل قادر على تلبٌة ما ٌعتقد دعاة البنك الدولً انه احد الشروط الضرورٌة 

لتنمٌة كسرت فً مصر الن النظام الذي اعقب نظام عبد الناصر قفز عن لكن مسٌرة ا. للنمو

استراتٌجٌة التنمٌة باحالل الوادات الى سٌاسة االنفتاح االقتصادي
85
. 

ٌحذر هذا المدخل من تدخل الولة البعد من هذا القدر، وخاصة ضد سٌاسات القطاع "

-Marketٌه، فان ال وعل. الصناعً المصممة لخفز نمو بعض الصناعات مقابل ؼٌرها

Friendly   كاملة وال تدخال كامل" دعه ٌعمل"لٌست. 

ولكن ما حدود انطباق اي من االتجاهٌن هنا طالما ان سٌاسة سلطة الحكم الذاتً هً سٌاسة 

ان مستوى عالقة الحكومة باالقتصاد هنا، اقل من الحد االدنى الذي . سٌاسٌة دون بعد تنموي

 .اذا لم نتطرق اساسا لمسؤلة ؼٌاب السٌادة ٌسمح به البنك الدولً هذا

 

 المدرسة الٌابانٌة

 :مسودة للتنمٌة ملخصها 7667وهً اكبر وكالة مساعدات ٌابانٌة فً اكتوبر  OEF Cقدمت "

ان  تعتمد معاٌٌر هدفها حفز (7: )لكً ٌنجز بلد نام تنمٌة مستدامة فان على الحكومة"

ه المعاٌٌر جزءا من استراتٌجٌة صناعٌة واضحة وٌجب ان تكون هذ( 9)االستثمار مباشرة، 
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ان لالعتماد الموجه والمدعوم  دورا اساسٌا فً حفز هذه ( 0)لحفز الصناعات القائدة مستقبال، 

ان القرارات ( 1)الصناعات نظرا للفشل الذرٌع الذي عانته االسواق المالٌة فً البلدان النامٌة 

خصة، ٌجب ان تناط بالظروؾ االقتصادٌة والسٌاسٌة المتعلقة بادارة الملكٌة بما فٌها الخص

ربما ( 2. )واالجتماعٌة فً البلد المعنً، ولٌس بالرؼبة العالمٌة فً خصخصة المشارٌع العامة

لقد تركزت هذه السٌاسات على التفضٌالت . من المفٌد اخذ تجربة سٌاسات الٌابان باالعتبار

تنمٌة المالٌةالضرٌبٌة وتطوٌر الدور االقراضً لمإسسات ال
86
. 

 

تقر الٌابان بدور الدولة فً قٌادة السوق للبلدان التً تتلقى مساعدات ٌابانٌة، وتبرر ذلك "

وبالمقابل فان الٌابان تشجع .  باالستشهاد بالنجاحات  التً حققتها الٌابان وكورٌا وتاٌوان

ا فً ذلك االسواق المتلقٌن منها باستثناء امرٌكا على تدخل الدولة، وعلى سوق لها مرشد بم

اما البنك فٌصر .وان تكون االسواق المالٌة مصممة لحث استراتٌجٌة صناعٌة اعرض. المالٌة

"على ان ٌكون االعتماد دوما فً السوق او بمعدالت ؼٌر مدعومة
87
. 

ولكن اذا كانت الٌابان متبنٌة لثقافة تطوٌع القطاع المالً للقطاع االنتاجً ولٌس العكس، أي 

افة خلق المال بالمال، فهل من مصلحتها ان تطبق الدول التً تساعدها هذه لٌست مع ثق

االستراتٌجٌة؟ النها تجعل منها منافسا بشكل او آخر للٌابان نفسها، ام انها متفوقة عن هذه 

الدول بما ال ٌسمح لها باللحاق أي ان الٌابان تظل ترى هذا النمو نموا تابعا فً التحلٌل االخٌر 

ان التقسٌم العالمً الجدٌد للعمل ٌفرض محدودٌة على نمو بلدان المحٌط بما فٌها على اعتبار 

 الدول المصن عة حدٌثا؟

 

 923رؼم ان حجم المساعدات الٌابانٌة لمناطق الحكم الذاتً لٌس ضئٌل،ا فقد تعهدت ب 

ملٌون دوالر
88

م ، إال انه متركز فً مجاالت بعٌدة عن ان تؤخذ الٌابان دورا قٌادٌا فً رس
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وعلٌه تندرج . وتتركز مساعدات الٌابان فً البٌئة والماء والتعاون االقلٌمً.  لٌونام 769.29ووزع فعال 

المساعدات الٌابانٌة فً نطاق الهدؾ السٌاسً المشترك للدول المانحة، اضافة الى ان مشارٌع المٌاه 

ة مشتركة والتعاون االقلٌمً مقصود بها فً نظر الدول المانحة والمإٌدة للتسوٌة بالطبع خلق اوسع شبك

ممكنة من البنى التحتٌة تكون اسرائٌل جزءا رئٌسا منها، مما ٌجعل أي تفكٌك لهذه البنٌة الحقا امرا مكلفا 

وهذا ٌعنً بحد ذاته تورٌط الشعوب فً شبكات من العالقات . اجتماعٌا واقتصادٌا لدول المنطقة

ا وخسائر واضطرابات اجتماعٌة والمصالح والتً اذا ما تفككت نظرا لحالة حرب معٌنة سوؾ تحدث قلق



 

االستراتٌجٌة االقتصادٌة وبالتالً تطبٌق افكار مدرستها فً النمو، حٌث احتكرت هذه المسؤلة 

ولذا، فان فرص تطبٌق الفهم الٌابانً لدور الدولة او لعملٌة النمو برمتها فرص . بٌد امرٌكا

 ان دور السلطة فً مناطق الحكم الذاتً منفصل عن العملٌة االنتاجٌة سواء من حٌث. محدودة

فدورها ٌاتً فً نهاٌة العملٌة االنتاجٌة، ولٌس فً بداٌتها، انه . التخطٌط او االولوٌات او التنفٌذ

دور فً التجارة،  دور فً اخذ الفائض والعائد وتحصٌل النسب والعموالت، فً المحاسبة 

وباختصار، فان هذا الدور للسلطة فً مناطق الحكم الذاتً ال ٌإهلها . ولٌس فً االستثمار

طالما أن  الخٌارات محصورة فً )لتطبٌق االستراتٌجٌة الٌابانٌة التً تشكل خٌارا افضل 

 ( .نطاق استراتٌجٌات النظام الراسمالً

 

ولكن بؽض النظر عن طبٌعة المساعدات واالستراتٌجٌة سواء كانت االمرٌكٌة او الٌابانٌة، فان 

 وهذا ٌإثر حتى على البلدان. مضمونامر المساعدات او االستثمارات االجنبٌة المباشرة ؼٌر 

 .التً استفادت من المساعدات االجنبٌة، لكنها بقٌت تعتبرها المصدر االساسً فً تموٌل النمو

 

سرٌالنكا، من المانحٌن : هناك بلدان استفادت من المساعدات االجنبٌة خالل الفترات المفصلٌة

حٌث تمكنت بالمساعدات )نٌنات، تشٌلً من نفس المصادر خالل الثما7644الرسمٌٌن منذ 

االجنبٌة ووضع الحكومة ٌدها على عوائد مناجم النحاس من مواجهة عبء مدٌونٌتها مما 

وكذلك تاٌالند ومالٌزٌا من خالل ( جعل العبء اخؾ علٌها من مختلؾ بلدان امرٌكا الالتٌنٌة

فً حالة . تصؾ العقداالستثمار االجنبً المباشر من الٌابان وكورٌا الجنوبٌة وتاٌوان بعد من

سرٌالنكا وكذلك االقتصادات الصؽٌرة التً تصدر مواد  اولٌة فان تدفق راس المال فً نطاق 

من االنتاج المحلً االجمالً قد وظؾ لخدمة معدالت نمو المخرجات المحتمل % 71-91

الى جانب قدرة تسدٌد )ولكن الى أي مدى ٌمكن لهذه التحوٌالت %. 2والذي كان حوالً 

ان نفس الشكوك تحٌط بالبلدان . ان تكون مجدٌة سٌاسٌا( دٌون المتدنٌة نظرا لضعؾ النموال

االسٌوٌة التً اعتمدت على االستثمار االجنبً المباشر العتباره مصدر تموٌل ؼٌر 

مضمون
89
. 

                                                                                                                  

وتثبٌت اندماج وهذا بالتالً ال ٌخرج الٌابان خارج نطاق المساهم الحقٌقً فً تقوٌة التسوٌة . بسبب ذلك

 (.انظر الفصل الرابع، الباب الثانً. )اسرائٌل بشكل مهٌمن فً الوطن العربً
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كشفت تجارب الشعوب ان اعتماد تنمٌة بلدان المحٌط على التموٌل االجنبً اعتمادا اساسٌا 

ط . من وهم، سواء من حٌث توفره او دٌمومة توفره، ام من حٌث دوره اٌضالٌس اكثر  لقد ور 

هذا الوهم بلدان المحٌط فً مؤزق فتح ابوابها لراس المال االجنبً وللتسابق على تقدٌم 

. التسهٌالت له الى درجة حاصرت هذه البلدان معها صناعاتها ومواقع انتاجها الخاص بها

ٌالت ؼٌر العادٌة بل الخطٌرة لم تإثر بشكل ملموس على التوجه ومع ذلك، فان هذه التسه

االستثماري لراس المال المالً العالمً
90

فقد استمر تركز استثمارات المركز فٌما بٌن بلدانه . 

 .على الرؼم من حمى التسهٌالت التً اصابت حكومات بلدان المحٌط

ٌات المتحدة فً الخارج متركزة فً ن ثالثة ارباع االستثمار واالنتاج الذي تقوم به الوالا"

كما ان معظم هذه . اوروبا الؽربٌة وكندا، والبلدان االخرى التً تعرض اجورا عالٌة

وفٌما ٌخص راس . االستثمارات هً من اجل خدمة هذه االسواق من مواقع  انتاج محلٌة

كانت الوالٌات  ،7661المال الذي ٌؽادر الوالٌات المتحدة، من المهم المالحظة انه منذ عام 

المتحدة مستوردا صافٌا لالستثمارات االجنبٌة المباشرة، حٌث ان الشركات متعددة الجنسٌة 

ان . التابعة للبلدان االخرى قد ارست انتاجها هناك وشؽلت بذلك عمال الوالٌات المتحدة نفسها

كما ان دور العجز الرهٌب لمٌزان المدفوعات االمرٌكً هو الى حد كبٌر نتٌجة لالستعارة، 

والسوق التً ال تستوعب الواردات مدفوع . الوالٌات المتحدة هو دور المستهلك فً النهاٌة

تقوم الوالٌات المتحدة . عنها، لكً تتمكن من االستٌعاب، على شكل النقود المستعارة هذه

باستٌعاب ما ٌقارب نصؾ السلع المصدرة من البلدان التً ال تزال تسمى من قبٌل 

لقد استفادت الشركات االمرٌكٌة متعددة الجنسٌات من هذه السٌاسات . العالم الثالث"المفارقة

ومن االرتباك الشعبً الذي ٌصٌب المواطنٌن اثناء محاوالتهم تحسٌن احوالهم امام منافسة 

الشركات االمرٌكٌة الموجودة فً بالدهم
91
. 

 

فتاح هذه المجموعة على ن درجة ان. "واالمر لٌس مختلفا فً حالة المجموعة االوروبٌة

االقتصاد العالمً محدودة نسبٌا ومشابهة بالتالً لما هو الوضع فً الوالٌات المتحدة والٌابان، 

. وهذا ٌعنً ان عولمة التجارة تإثر فقط على جزء صؽٌر من  اقتصاد المجموعة
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ان ...فاالحصائٌات الصادرة عن المجموعة االوروبٌة تظهر انها  ؼالبا ذات اقتصاد مؽلق

عددا قلٌال من الشركات متعددة الجنسٌة فً المجموعة االوروبٌة قد تمت عولمتها، بٌنما 

 911االكثرٌة الساحقة ذات مستوى اقلٌمً، علما أن حصة المجموعة االوروبٌة من اكبر 

شركة من  932، وان . شركة متعددة الجنسٌة تفوق حصة كل من الوالٌات المتحدة والٌابان

تشٌر المجموعة الى ان ... شركة فً العالم هً للمجموعة االوروبٌة 7111بٌن اكبر 

متاجرتها  مع البلدان التً تعرض اجورا متدنٌة هً جزء صؽٌر من مجمل تجارتها، ان 

من االنتاج % 0واردات المجموعة االضافٌة  من البلدان ذات االجور المتدنٌة هً اقل ب 

تاجرة المجموعة مع هذه االقتصادات فً حالة المحلً االجمالً للمجموعة حالٌا، وان م

وفً حٌن ان المتاجرة مع بقٌة العالم مستقرة او فً تراجع هناك زٌادة حادة فً . متوازنة

الى  7650عام % 91حٌث ارتفع من ... االستثمار االجنبً المباشر بٌن بلدان المجموعة

 7661عام % 26
92

." 

 

لدان المركز االمبرٌالً عند التحكم باستثماراتها ال ٌتوقؾ دور الوالٌات المتحدة ومجمل ب

الخارجٌة، بل تقوم فً حاالت معٌنة، بتخرٌب التوجهات التنموٌة لدى البلدان التً لم تسٌطر 

 . فٌها شرٌحة الكمبرادور على نظم الحكم بعد

كانت نٌكاراؼوا قد تعرضت لعدم استقرار حاد بسبب ؼزو الكونترا  فً الثمانٌنات وكذلك 

فرؼم الؽزو استمر . بب مشارٌع االستثمار الطموحة جدا والتً حصلت مبالؽة فً تقٌٌمهابس

من االنتاج االهلً االجمالً بٌنما % 31و  21االنفاق الحكومً فً  االزدٌاد حٌث وصل الى 

وهذا انجاز كبٌر فً قطر %)01لم ٌكن باالمكان دفش ما ٌتحصل من الضرائب الكثر من 

اما الحكومة الجدٌدة فقد حاولت  . فكانت اطالق العنان للتضخم الحلزونً ، اما النتٌجة(فقٌر

استعادة سٌاسة اقتصادٌة متوازنة من خالل الدعم االجنبً، ولكن والبلد على هذا الحال، فان 

هذا ٌمكن ان ٌواجه مشاكل اساسٌة تجد جذورها فً التناقضات الطبقٌة وهً نفسها التً اتت 

ندٌنست بالدرجة االولىباالنتصار الثوري للسا
93
. 

لعل الملفت للنظر فً هذا الصدد ان امرٌكا تعٌد نٌكاراؼوا، والكثٌر من بلدان العالم التً 

وهذا ٌعنً ان . فرضت علٌها الخصخصة وتحرٌر االقتصاد الى حافة االنفجار االجتماعً

لن ٌكون على ان االمر . راس المال فً سعٌه لرفع معدل الربح ال ٌتورع عن خلق نقٌضه

بهذه البساطة، فال شك ان امرٌكا حرٌصة على دعم اجهزة القمع الضرورٌة للحٌلولة دون 
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. انتصار االنفجارات االجتماعٌة فً البلدان التً تعانً من الوصفات الجدٌدة للبنك الدولً

ولعل مثال امرٌكا الالتٌنٌة هو االفضل فً هذا الصدد
94
. 

 

عبارة عن ازدهار ثقافً الى جانب كونها ازدهارا  9171كانت الثورة فً نٌكاراغوا عام 

وبالنتٌجة، فان نٌكاراغوا الثورٌة لٌست مجرد اعادة انتاج . سٌاسٌا واجتماعٌا واقتصادٌا

، ولكنه عمل وضعها فً سٌاقها 9115-9171جمٌلة للرسومات التً انتجت فً فترة 

ٌٌم المشاكل التً واجهت الثورة قام دٌفٌد كونزلً فً مقدمته الطوٌلة باعادة تق... الطبٌعً

أي ما قامت به واشنطن من توفٌر النقود : الساندٌنستٌة بشكل متزاٌد على مدار الثمانٌنات

الشعال حرب الكونترا وتغذٌتها بشكل متواصل مما دفع الثورة للدفاع عن نفسها بتحوٌل كل 

دوالرا  97ا تنفق كانت نٌكاراغو 9100ومع ذلك، فانه مع نهاٌة . شًء للمجهود الحربً

اما تحت حكومة شامورو التً دعمتها الوالٌات . على الشخص الواحد للعناٌة الصحٌة

"دوالرا 97المتحدة، فان الرقم الذي تنفقه الحكومة على الصحة قد هبط الى 
95

 . 

لعل الدرس المستفاد حقٌقة هو ان بلدان المركز هً التً تمسك بصمام امان االستثمار االجنبً 

 .سمح بتدفقه متى شاءت وتعٌقه متى شاءت، وهذا ٌجعل أي نمو فٌها نموا تابعاحٌث ت

وفٌما ٌخص العدٌد من االقتصادات النامٌة، فان المقٌدات النقدٌة والمحددات المالٌة "

والتبادل االجنبً قد اعتصرت الى حد كبٌر خالل الثمانٌنات بناء على الصدمات المتتالٌة 

، فان النمو الحقٌقً لالنتاج االهلً 9110وفً عام . جارةللنفط والدٌون وشروط الت

االجمالً فً االقتصادات النموذجٌة فً ثالث من اربع مناطق من تصنٌفات البنك الدولً 

فقد وصل معدل نمو البلد . للعالم قد استمرت فً اعطاء مؤشرات محبطة على مدار العقد

واوروبا والشرق % الى صفر (       L)الواحد فً امرٌكا الالتٌنٌة ومنطقة الكارٌبً 

وافرٌقٌا شبه الصحراوٌة %  -9,0(  A      )    االوسط وشمال افرٌقٌا 

(SSA)9,9 % 9,9وآسٌا".%
96

 

 

 كورٌا وتاٌوان: هكذا تصرفت الدولة فً
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ٌإكد التطور االقتصادي فً كورٌا وتاٌوان على ان دور الدولة كان اساسٌا فً النمو المعجل 

-لدان، وهذا مخالؾ للتفضٌالت التً ٌطرحها البنك الدولً والمدرسة االنجلوالذي شهده الب

وعلى الرؼم من ان بعض ادبٌات البنك الدولً قد اخذت تقر، ولو بشكل محدود، .  امرٌكٌة

بدور الدولة فً هذه البلدان، إال انها ال تزال تنصح، وتشترط عكس ذلك، أي تحرٌر االقتصاد 

 :فً هذا الصدد روبرت وٌدل ٌقو. وتقلٌص دور الدولة

ٌتعاطً مدخل االقتصاد السٌاسً مع تراكم راس المال على انه القوة االساسٌة العامة للنمو 

انه ٌفسر النجاح فً جنوب شرق آسٌا  باعتباره نتٌجة للمستوى االعلى . االقتصادي

فً االستثمار  ان االختالف. وللمكون المختلف لالستثمار مقارنة بالبلدان ذات النمو االدنى

على وقد تمت هذه االعمال . منسوب الى اعمال الحكومة لكً تضبط وتعجل عملٌة المنافسة

نظرٌة ( GM)هذا ما نسمٌه السوق المحكومة . ٌد دولة سلطوٌة وتجمع بٌدها صالحٌات ضخمة

"النجاح  االقتصادي لشرق آسٌا
97

 . 

 

رق آسٌا مباشرة او ال ساهمت عملٌة دمج صالحٌات سٌاسٌة فً النمو السرٌع لش"

وبالمقارنة مع االنظمة االكثر تعددٌة،  فان هذه االنظمة قد ساعدت على الحد من . مباشرة

التناقض بٌن مصالح  المجموعات االقتصادٌة االساسٌة وحّثت استمرار االشكال 

كما . المؤسساتٌة، التً  ساعد كال منها على الحفاظ على مستوٌات اعلى من االستثمار

دت من خالل الصالحٌات التً اعطٌت للدولة بان تحكم السوق، وخاصة من خالل ساع

 ...حماٌة البٌروقراطٌة المركزٌة من مختلف ولكن اقوى المجموعات الضاغطة

اكثر من اٌة دولة )ٌنسب النجاح فً  دول شرق آسٌا الى الدولة النها اقامت ادعاءها  

كانت . .. شراف على النجاح االقتصاديعلى الدعم الشعبً الذي مكنها من اال(  اخرى

الحكومة هناك تستشٌر رجال االعمال بهدف معرفة ما الذي ٌرى القطاع الخاص ان 

وبعد ذلك تضع الحكومة بعض (. وذلك بدل ان تمارس دورا قٌادٌا)المراهنة علٌه جٌدة 

"مصادرها وراء ما ٌراهن علٌه القطاع الخاص
98
. 

فقد . بلدان النمور االربعة، امر ٌحتاج الى الكثٌر من التدقٌقان ما ٌسمى بالدعم الشعبً فً 

عاشت هذه البلدان معظم الفترة منذ الخمسٌنات وحتى التسعٌنات اما تحت انظمة حكم عسكرٌة 

سنة  10فلم تحصل انتخابات نٌابٌة فً تاٌوان اال بعد . قمعٌة، او حتى بدون انتخابات نٌابٌة

لدٌمقراطٌة كان احد اهم عوامل تمكٌن الدولة من التدخل على افامتها، ال بل ان ؼٌاب ا

ان عدم قدرة الطبقات الشعبٌة على االعتراض . بالطرٌقة التً تراها لصالح القطاع الخاص

وعدم قدرتها على تحصٌل اجور اعلى، هو االمر الذي زاد هامش ربح راس المال وهذه ال 
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بل . رؼبة منهم فً دعم راس المال ٌعنً ان العمال ٌحجمون عن االحتجاج والمطالب عن

لطالما استخدمت هذه البلدان كنموذج على فرص تحقٌق الشركات الكبرى لالرباح العالٌة 

 .نظرا للتدنً الشدٌد فً اجور العمال

ان ضمان الحكومة لبعض مراهنات  القطاع الخاص هو نتٌجة مفاوضات بٌن وكاالت "

لشركة بدعوة الحكومة كً تساعد، ولكن بوسعها الحكومة والشركات التً من خاللها تقوم ا

"ان تمنع الحكومة من ارغامها على القٌام باشٌاء ال ترٌد هً نفسها القٌام بها
99
. 

ربما ٌوضح هذا الطبٌعة  الحقٌقٌة للدعم الشعبً الذي حظٌت به سٌاسة الحكومة تجاه القطاع 

، وإنما تتسع قاعدتها لتشمل راس هنا ال تقتصر السلطة على النخبة السٌاسٌة الحاكمة. الخاص

وبهذا، تتسع القاعدة االجتماعٌة للسلطة . المال الخاص الذي تضع السلطة نفسها فً خدمته

لتصبح اوسع من كونها مجرد زمرة عسكرٌة او عائلة ملكٌة
100
. 

وعلى سبٌل المثال فان المنتجٌن من اجل التصدٌر قد تمتعوا بشروط تقارب حرٌة "

الفضل فً هذا الى برنامج االعفاء من الجمارك وتسهٌل العوائق  المتاجرة، وٌعود 

كانت سوق العمل حرة، وقلما تاثرت باالتحادات العمالٌة، او تشرٌعات االجور . الجمركٌة

... الدنٌا، او سٌاسة الدفع للقطاع العام والشركات متعددة الجنسٌة، او جمعٌات المستخدمٌن

للحكومة  لدعم التعلٌم المهنً قد حسنت فرص وصول ان السٌاسات الصناعٌة  الوظٌفٌة 

اصحاب الصناعات الصغٌرة والمتوسطة  للحصول على االعتمادات ودعم البحث 

والتطوٌر
101

." 

 :وفٌما ٌخص تاٌوان 

وباختصار، فانه بمنع الطبقات غٌر الصناعٌة من حٌازة الثروة  والقوة السٌاسٌة فان "

ن الراسمالٌٌن الصناعٌٌن وتاكدت بانها تهٌمن على الحكومة قد ساعدت على تشكٌل طبقة م

هذه المجهودات الحكومٌة . اولئك الذٌن ٌملكون االرض، والعقارات والموجودات المالٌة

لصٌاغة المبنى االجتماعً لالستثمار قد اثرت المباشرة حتى على نموذج التشكل الحر 

بٌة بطرٌقة تشجع ارباح وثانٌا، فان الحكومة قد اثرت على االسعار النس. لالسعار

كما ثبتت االسعار الزراعٌة المتدنٌة فً . الصناعٌٌن وبالنهاٌة تشجع على االستثمار

الخمسٌنات والستٌنات حٌث عوضت المزارعٌن بتخفٌض اسعار المدخالت ودعمهم 

لمولجهة المخاطر مما سمح لالجور الصناعٌة بان تبقى اقل، مما ٌزٌد ارباح واستثمارات 

وقد .  لقد اصرت على ان ال تكون اجور العمال مقودة بقوة االتحادات العمالٌة. نالصناعٌٌ
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لقد استخدمت  حوافز . حمت بعض الصناعات المحلٌة، بما ٌحقق لها اسعارا عالٌة

لالستثمارات المالٌة وتسهٌالت اقراضٌة لتقلٌص كلف االنتاج وبناء على ذلك شجعت 

وفً الفترات القرٌبة الماضٌة فً . وٌة والثقٌلةاالستثمار اوال فً  الصناعات الكٌما

لقد قلصت كلفة الصناعات التصدٌرٌة بواسطة الدعم .  االلكترونٌات وصناعات الماكٌنات

 .وتقلٌص المكوس

وثالثا، استخدمت الحكومة اكثر من نموذج مباشر لتشكٌل نمط االستثمار، وهذا هو االوضح 

ان . اكبر القطاعات فً العالم غٌر الشٌوعً فً حالة مشروعات القطاع العام، وهو من

كما مارست . الرقابة على االستثمارات االجنبٌة المباشرة القادمة والمغادرة هو مثال آخر

الحكومة اٌضا تاثٌرا مباشرا على التوزٌع القطاعً الرصدة االستثمار من خالل امتالكها 

 . للنظام البنكً ورقابتها على الصرف االجنبً

المؤكد ان بعضا من صناعات وصادرات تاٌوان ما كان لها ان تكون مربحة بدون ومن شبه 

... وتملك تاٌوان نظام دعم هو  ثانً اعلى واكثر فاعلٌة بٌن االقطار الستة...دعم الحكومة

تؤكد الشواهد ان الحكومة كانت  تقود ولٌس باالحرى تتبع اولوٌات عمالء السوق الخاص، 

 لكٌماوٌةفً الصناعات الثقٌلة وا
102

." 

الذي توفر فً فترة نمو هذه البلدان لم ٌعد قائما على " اللحاق"من المفٌد االشارة الى ان مناخ 

لم تكن الشركات متعددة الجنسٌة قد . ضوء العولمة التً تمٌز النظام الراسمالً العالمً حالٌا

تً اخضعت فً كثٌر هٌمنت آنذاك، ولم تكن الدولة الوطنٌة قد استنفذت دورها، فهً الدول ال

 .من االحٌان الشركات االجنبٌة لمقتضٌات تطور االقتصاد الوطنً

 

للصناعة، ونقل التكنولوجٌا، -ان االحكام التً كانت تنظم دخول االستثمار االجنبً المباشر "

قد مكنت الحكومة من استخدام االستثمار االجنبً المباشر  -المكونات المحلٌة، والصادرات

، اضافة الى المشروع العام، لخلق حوافز وضغوطات النمو االضافً كوسٌلة اخرى

وقد اظهرت الشواهد ان . للشركات والصناعات المحلٌة التً ترغب الحكومة فً تشجٌعها

الحكومة كانت ناجحة لدرجة جٌدة فً توجٌه االستثمار االجنبً المباشر الى الصناعات التً 

لدٌها امكانٌة عالٌة للترابط كسلسلة
103

". 
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ان مؤسساتها السٌاسٌة هً باالحرى . ما ورد اعاله  عن تاٌوان ٌنطبق على كورٌا" 

... سلطوٌة ولٌست دٌمقراطٌة، وهً مندمجات دولة ولٌست مندمجات اجتماعٌة او  تعددٌة

قامت الحكومة الكورٌة باعادة تشكٌل مبنى االستثمار من خالل االصالح الزراعً واقامة 

لوك ملكٌة عامة  مما خلق منطقة مأمونة الستقرار نسبً لقرارات استثمار مم نظام بنكً

اسعار ( سعر صرف العمالت االجنبٌة)المدى الطوٌل من خالل ضبط مفاتٌحها االساسٌة 

تعدٌل طرٌقة عمل االقتصاد امام ضغوط المنافسة  العالمٌة على : الفائدة، وتراكم الطلب

كات االجنبٌة فً كورٌا لتظل القٌادة باٌدي كورٌة، السوق المحلً، وتحدٌد نشاطات الشر

ظلت ملكٌة . وتحفٌز الصادرات بشكل تنافسً حاد وممارسة القٌادة فً صناعات مختارة 

وهً فً هذا . ، باعتبارها اداة مركزٌة الرشاد السوق9105-9100البنوك عامة حتى 

التأمٌم فقد استمرت  ، وحتى بعد إلغاء(Jones and Sakong)المجال  اكثر من تاٌوان 

لقد حافظت .  لتظل اقرب الى  رقابة الحكومة وال تزال تستخدم  من اجل استهدافات صناعٌة

من االنتاج االهلً االجمالً بٌن % 51,9كورٌا مثل تاٌوان على مستوٌات استثمار عالٌة 

%  50,5مقارنة بتاٌوان التً كانت النسبة فٌها  9119-9100
104

 

 

 :دور اكبر للدولة

لعبت الدولة فً كورٌا دورا اساسٌا فً تحدٌد الصناعات التً تحظى باالولوٌة وفً تحدٌد 

 .سبل دعمها

فقد حددت الحكومة الحجمٌن االدنى واالقصى لمحركات السٌارات وكان لها حق اقرار خطط 

وقد . خطة تحضٌر الجزاء ومكونات الصناعة 7641كما وضعت الحكومة عام . الشركات

من المنتجٌن الثالثة االساسٌٌن تلبٌة برنامج ٌشمل المتطلبات المحلٌة، وطلبت  طلبت الحكومة

وهذا ما فشلت فً انجازه حكومة )منهم التعاون فً انتاج القطع  والمكونات بقٌاس موحد 

كما خولت وزارة الصناعة والتجارة اختٌار بنود معٌنة وتحدٌد منتجٌها لتقدٌم محفزات ( تاٌوان

ع كامل الستٌراد هذا المنتج حالما تختاره الحكومةخاصة لهم، مع من
105

 . 

 

ان مفهوم صهر مصالح الحكومة وشركات القطاع  الخاص قد ساعد فً الحفاظ على " 

ٌمكن فً هذا . سٌاسة متطورة بشكل نسبً بٌن البٌروقراطٌة  االقتصادٌة وهذه الشركات

خاللها الحكومة مساعدات  المناخ ان تتطور عالقات تبادل على المدى الطوٌل حٌث تقدم

وفً هذا السٌاق، برزت بشكل خاص الشركات . مقابل انجاز محدد تقوم به الشركات

الكورٌة باعتبارها ابطاال قومٌٌن
106
. 

                                                      
104
 .014فً ٌٍٔذ ص  7653ْايهرضٌٔ  
105
 .71َفظ انًظذس، ص  
106
 .099َفظ انًظذس ، ص  



 

تبرز فً هذا الصدد المالحظتٌن التالٌتٌن، االولى، وهً  ان هذا النموذج من العالقة بٌن 

وال توجد بوادر على توفره فً مناطق الشركة والحكومة ؼٌر متوفر فً الوطن العربً، 

فٌه مبالؽة وخطابٌة سٌاسٌة، " كابطال قومٌٌن"والثانٌة، ان بروز الشركات . الحكم الذاتً

تظهر هذه الشركات وكؤنها تضع الهدؾ االساس خدمة المصالح القومٌة ولٌس حافز الربح 

 .االقصى وهذا مناقض للقانون االساسً لراس المال

 

الدولة من مستوى التخطٌط االمري اذا ما عرفنا انها قد طلبت فً اعقاب كما اقترب دور 

صدمة اسعار النفط الثانٌة من الشركات الثالث االساسٌة ان تختار كل واحدة مجاال  محددا 

لذا طلبت من احداها الخروج من السوق، وبناء على ذلك . منها من اجل القدرة على المنافسة

اراتاختارت هونداي انتاج السٌ
107

 . 

 

وباختصار، فانه فً صناعة السٌارات واالتصاالت والبتروكٌماوٌات وصناعات كورٌة اخرى 

كانت (. الخاصة)كانت تقوم الحكومة الكورٌة بٌن وقت وآخر باعادة تشكٌل انشطة الشركات 

وكانت سٌاساتها تقوي  فً الوقت نفسه بعض هذه . تؤمرها احٌانا، بالقٌام باشٌاء محددة

. مما ٌساعد على خلق مندمجات ضخمة ٌصبح بوسعها الحقا تقلٌص دور الحكومة الشركات

إضافة الى هذا، فان التحرٌر الجزئً للنظام المالً فً السنوات االول وحتى منتصؾ 

الثمانٌنات جعل من الصعب على الحكومة استخدام االعتماد الذي تهدؾ الٌه كاداة قٌادة ، كما 

لذا ٌقول . قلٌص قدرة الحكومة على المساومة مع الشركات الكبرىادى تحرٌر االستٌراد الى ت

ان دور الدولة فً كورٌا كان مساوٌا لدورها فً بلدان النموذج  جونز وساكونج 

االشتراكً
108
. 

 

بٌن الخمسٌنات والنصؾ الثانً من الثمانٌنات، حصلت متؽٌرات فً النظام الراسمالً العالمً 

وبٌن بلدان المركز ( مدرسة اللحاق")بٌن دول النمور  ؼٌرت بدورها فً طبٌعة العالقة

فقد فرضت االزمة فً جانب العرض التً تعنً فٌما تعنٌه دخول بلدان من العالم . االمبرٌالً

الثالث كمنافس منتج فً السوق العالمً، فرضت هذه الحقٌقة ان ٌقوم المركز بالضؽط على 

لعل الحكم هنا هً ان ما سمح به من . الجنبٌةكورٌا الجنوبٌة بان تفتح اسواقها للمنتجات ا

 :حماٌة لهذه البلدان فً السابق، لم ٌعد امرا مرٌحا  لدول المركز نفسها، لذا

عملت الحكومة فً اواسط الثمانٌنات على ضمان بقاء السٌطرة فً اٌدي كورٌة من اجل "

مة تاٌوان التً وهذا عكس حكو. الجمع بٌن اهداؾ المنافسة العالمٌة ومحتوى محلً عالً

وقد استمرت السوق الكورٌة . فتحت المجال لحفز الصادرات على حساب السوق المحلً
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محمٌة جدا لكنها تعرضت الى ضؽوط من الحكومة االمرٌكٌة لتحرٌر سوق السٌارات مما 

، %911ومع ذلك فرضت ضرائب بنسبة . اضطرها للقٌام بذلك تجاه السٌارات الصؽٌرة

، وقد استطاعت بهذه الطرٌقة الحفاظ على الحماٌة%711خفضت الحقا الى 
109
. 

 

اذا كانت شروط النمو االساسٌة ،المشار الٌها اعاله،  التً توفرت لكورٌا خاصة ومختلؾ 

بلدان النمور ؼٌر متوفرة اآلن لمناطق الحكم الذاتً، فهل الشروط االضافٌة متوفرة فً هذه 

الشروط الجانبٌة فهل هً كافٌة للسٌر فً  هذا من جهة، ولو توفرت هذه. المناطق ام ال؟

 .طرٌق النمو من جهة ثانٌة؟

 

ان االساس االجتماعً لبٌروقراطٌة مستقلة وماهرة قد اتى من التقالٌد العرٌقة للكنفوشوسٌة "

من % 0-9ففً الٌابان كنت بٌروقراطٌة آل مٌجً تشكل . فً الحكم بواسطة  نخبة الماندرٌن

ان البٌروقراطٌة فً تاٌوان هً فً ... ابنائهم وتزاٌد فرص التعلٌم السكان الذٌن توسعوا عبر

االساس مهاجرون من الوطن االم، وقد نظروا النفسهم ونظر السكان المحلٌٌن الٌهم باعتبارهم 

وعلٌه، لم ٌكن لهم بدا من التماثل المصلحً مع الدولة، باعتبارها حامٌهم، وهذا . قوة ؼرٌبة

لمصلحً ؼٌر العادي بٌن حكام الدولة والرسمٌٌن المحٌطٌن بهمخلق حالة من االندماج ا
110
. 

لٌس من السهولة بمكان وصؾ الفلسطٌنٌٌن القادمٌن من الخارج او مماثلتهم مع التاٌوانٌٌن 

بروقراطٌة " طبقة او شرٌحة"فالتاٌوانٌٌن القادمٌن من الخارج هم . القادمٌن من الوطن االم

وهذا ما جعل تماثلهم مع الدولة . لً فان لهم توجه استحداثًوبالتا. مإهلة ومثقفة راسمالٌا

تماثال عملٌا، أي تماثل ٌقوم على تقسٌم عمل بٌن حلٌفٌن بحٌث تقوم السلطة بتسهٌل مهمتهم 

اما فً حالة . االستثمارٌة، وٌقوموا هم باالستثمار طبقا الولوٌات االقتصاد القومً

جزء محدود جدا من الفلسطٌنٌٌن المشتتٌن فً  الفلسطٌنٌٌن، فان القادمٌن من الخارج هم

ولذا، فان دورهم انحصر فً االدارة . هم بنٌة الحكم، ولٌس االستحداث واالستثمار. الخارج

وبالطبع بقٌت اكثرٌة .  والحكم وتحصٌل الضرائب والعموالت، ولٌس فً التؤسٌس االنتاجً

هٌالت إال للراسمالٌٌن اذا قرروا القدوم الشعب الفلسطٌنً فً الخارج بقاء قسرٌا، ولم تقدم التس

وحتى على مستوى . الى مناطق الحكم الذاتً، اال انهم لم ٌفعلوا بدورهم المتوخى منهم

الماندرٌن، فان البنٌة االدارٌة الفلسطٌنٌة التً قدمت من الخارج لٌست مإهلة مثل الماندرٌن او 

 .آل مٌجً فً الٌابان

 

ٌار كورٌا  بشكل اساسً للقطاع الخاص كاداة للدفعة الكبرى هناك اسبابا سٌاسٌة وراء اخت

للنمو، حٌث تدخلت الدولة لتمكٌن جزء من هذا القطاع لٌقوم بترتٌب انشطته بشكل جٌد، فً 
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حٌن  جرت التضحٌة ببعض االستقرار على صعٌد  االقتصاد الكلً من اجل مصلحة التحول 

فلسفة راس المال الكبٌر، كما كان الحال فً لم ٌكن التكنوقراط فٌها متحمس  ضد . الصناعً

كما لم تواجه كورٌا مشاكل اثنٌة بٌن القادمٌن من . تاٌوان فً معظم حقبة ما بعد الحرب

دت كورٌا فترة . الخارج ورجال االعمال المحلٌٌن سنة من  الخضوع لالحتالل  12فقد وح 

مواجهة سائر العالم الٌابانً مما جعل كل سكان كورٌا الجنوبٌة موحدٌن قومٌا فً
111
ولكن .

على اٌة حال، ال توجد خالفات اثتٌة بٌن الفلسطٌنٌن القادمٌن من الخارج، وبٌن الموجودٌن فً 

 .مناطق الحكم الذاتً

 

وكانت الٌابان هً مرجعٌة . ترافق كامل حقبة إحالل الواردات مع تدخل حكومً إضافً"

الرض، كما حصلت نفس الترتٌبات  تاٌوان وكورٌا ال سٌما فً اعادة توزٌع واصالح ا

لعوامل قٌادة السوق وسوق الملكٌة لما بعد االصالح، وتقٌٌد المإسسات المالٌة ومراقبة سعر 

والحماٌة . الصرؾ، ونظام مالً بنكً  قادر على االحتفاظ بحصص متساوٌة من الدٌن العالً

ٌة انتقائٌة لالستثمار ورقابة مباشرة على االستثمار االجنبً وحفز التصدٌر وقٌادة حكوم

والتكنولوجٌا
112
. 

ٌبٌن لنا هذا االمر ان الفرصة التً اتٌحت لهذه البلدان كً تطبق المدرسة الراسمالٌة الٌابانٌة 

لن تتوفر لمناطق الحكم الذاتً التً تتعرض المالءات البنك الدولً التً تصل الى مستوى 

ثقافته فً المقاومة والعمل الجماعً، إعادة تثقٌؾ الشعب الفلسطٌنً من جدٌد، ثقافة تخلع 

وتعمق بالتالً الفردٌة وتعفً الحكومة من اٌة التزامات تجاه المواطنٌن، واالستسالم لقوانٌن 

 .السوق التً ال ترحم

امرٌكٌة، واضافة الى تقلص -اضافة الى طبٌعة السلطة الفلسطٌنٌة وثقافتها اللبرالٌة االنجلو

اسة االقتصادٌة من قبل هذه السلطة، فان الفقرة اعاله توضح هامش المناورة فً اختٌار السٌ

الوضع الممٌز الذي مرت به كورٌا وتاٌوان وتوضح اٌضا ؼٌابه عن مناطق الحكم الذاتً، 

 . والمقصود هو فرصة االنتقاء من المدرستٌن االمرٌكٌة  والٌابانٌة

ونا فً تاٌوان، كما انها ملٌ 75ان هونج كونج صؽٌرة بسكانها الخمسة مالٌٌن مقارنة  مع 

ان البنوك ...ولم تواجه إؼراء اقامة صناعات ثقٌلة وكٌماوٌة. تفتقر الى قطاع زراعً هام

لم ٌقتصر االمر على كون ...والشركات التجارٌة الكبٌرة تدار من قبل القادمٌن من الخارج 

ؼٌر الرسمً  االقتصاد ٌدار من خارج المإسسات الرسمٌة فً تاٌوان، أي من قبل التحالؾ

العلى المنظمات االقتصادٌة الخاصة، ولكن على ٌد الحكومة نفسها التً لها ادوات ؼٌر عادٌة 

فهً تملك كل االرض، وتقوم ببٌعها على اساس التؤجٌر بهدؾ . للتاثٌر فً النشاط الصناعً

وتسٌطر على الرٌع فً جزء من سوق االسكان . زٌادة الدخل كً ال تعتمد على الضرائب
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خاص وتقدم دعما لالسكان العام لقرابة نصؾ سكان  البالد، وبهذا تبقى كلفة العمل ال

كما ان قدرتها على تقلٌل او زٌادة عدد العمال القادمٌن من الصٌن قد اعطاها فرصة . منخفضة

"للتاثٌر فً كلفة قوة العمل
113
. 

لزراعً اكبر ان سكان مناطق الحكم الذاتً اقل من سكان هونج كونج، ورؼم ان قطاعها ا

واهم من الصناعً، لكن هذا ال ٌعنً انه قطاع فعال وقوي اذا ما أخذ بمعزل عن عالقات 

ولكن فٌما ٌخص االرض، فان بوسع سلطة الحكم الذاتً ان تلعب . قطاعات اقتصادها نفسه

دورا مشابها لما هو فً تاٌوان أي استمالك االراضً المتروكة والمهملة والفائضة واعادة 

ها لتحقق بذلك امرٌن فً ؼاٌة االهمٌة وهما حماٌة االرض بما ان لها وضعا خاصا فً تاجٌر

هذا اضافة الى . فلسطٌن، وكذلك تحصٌل دخل للسلطة كً ال تعتمد فقط على سلخ الضرائب

 .تفعٌل هذا القطاع الهام عبر استؽالل االرض المهملة

 

الً ولٌس الصناعً، وهو ما قامت به برز نجاح هونج كونج فً اعادة الهٌكلة فً القطاع الم"

وٌنسجم هذا االختالؾ فً االنجاز مع المحاججة بشؤن السوق المحكوم بهدؾ التقوٌة . البنوك

المإسساتٌة التً كانت اكثر قوة لراس المال المالً ولٌس لرأس المال الصناعً فً هونج 

كونج
114
 

. ً ان تكون مركزا مالٌا فً المنطقةما ٌهمنا هنا هو االشارة الى عدم قدرة مناطق الحكم الذات

فهً بعكس هونج كونػ، محكومة بمعٌق اساسً هو وجود اسرائٌل التً تعد نفسها لتكون 

المركز المالً للمنطقة، ومعٌق آخر هو لبنان الذي ٌطمح الستعادة موقعه المالً السابق الذي 

 .تعمل اسرائٌل على الحٌلولة دونه

ل المنافسة الدولٌة، وذلك بتقٌٌد  اشتملت اآللٌات المستخدمة فً" هونج كونج على حماٌة تعد 

تدفق راس المال بهدؾ تكثٌؾ اعادة االستثمار ضمن الحدود القومٌة وحفز تصدٌر السلع 

ولٌس راس المال والتحكم بالمإسسات المالٌة المحلٌة 
115
. 

ٌد تدفق راس بؽض النظر عن طبٌعة االستراتٌجٌة االقتصادٌة للسلطة الفلسطٌنٌة، فان تقٌ

ومع ذلك، فان سلطة الحكم . المال ؼٌر وارد فً حالتها، الن هذا التدفق لم ٌحصل بالطبع

الذاتً تطلق العنان للمإسسات المالٌة المحلٌة واالجنبٌة مما جعل البنوك فً حل من تقدٌم 

 .قروض وبالتالً تشجٌع االستثمار

 

 مو؟هل بدأت معركة االختبار الفعلً لهذا النمط من الن
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فكلما زاد طابع . تعكس تطورات النظام العالمً نفسها على اقتصادات جنوب شرق آسٌا

العولمة الذي ٌكتنؾ النظام الراسمالً العالمً، كلما تؽٌرت االسس التً قام علٌها مشروع 

وهو التؽٌر الذي ٌتجلى فً تحرٌر . تؽٌرا ٌلبً متطلبات وشروط النظام العالمً نفسه" اللحاق"

وهذا . اد وفً الخصخصة، وكالهما امراتن ٌعنٌان تراجع ومن ثم انهاء دور الدولةاالقتص

ٌجعل السإال مشروعا لٌس فقط فٌما ٌخص عدم وجود فرصة لتكرار تجربة النمور كما 

الشركات "وفً سٌاق هذا التؽٌر، تتؽٌر مقوالت كون . كانت، بل لتؽٌر فً بلدان التجربة نفسها

، "واالفضلٌة لالنتاج للسوق المحلً"، "الطبقة العاملة تكتفً باجور اقلان "، و "ابطاال قومٌٌن

 "... وشعار القومٌة االقتصادٌة"

هناك سإال مهم حول المستقبل، أي كٌؾ ٌمكن لهذا النظام السٌاسً االجتماعً الشامل "

المً واالكثر دٌمقراطٌة ان ٌتناول التوتر المتزاٌد بٌن مصالح مال ك ومدراء راس المال الع

. المتنقل من جهة، واولئك الذٌن ٌعتمدون على الصناعة المحلٌة فً مداخٌلهم من جهة ثانٌة

فمن وجهة نظر الجانب االول، فان الزٌادة المتنامٌة فً مداخٌل العمل هو مإشر نجاح 

بٌنما . فهً تعنً زٌادة الكلفة التً تؤكل من الربح: تشكل مشكلة-اقتصادي فً تاٌوان وكورٌا 

لماضً، أي عندما كانوا اقل تنقال على صعٌد عالمً فقد وجدوا فً القومٌة االقتصادٌة فً ا

وهم ربما ٌرونها اآلن ، حٌث اصبحوا اكثر ثقال، . للدولة التنموٌة عامل دعم لمصالحهم

كمعٌق  لمحاولتهم البحث عن الربح  على صعٌد عالمً، وبالتالً ٌجدون  من االفضل لهم 

لقد تقوى ضؽطهم . ٌن فً السٌاسات العامة  بما ٌخدم مصالحهم الخاصةالعمل على تؽٌٌر مع

" فتح اسواقهم"الداخلً بضؽط خارجً  من حكومة الوالٌات المتحدة التً تحثهم على  

للبضائع والخدمات االمرٌكٌة، إن لم ٌكن لبضائع آخرٌن اٌضا، وان ٌتوقفوا عن سٌاساتهم 

وؼٌرها فان الكثٌر من ادوات سٌاسة الدولة التنموٌة ،  لهذه االسباب. التصدٌرٌة المبالػ فٌها

الحماٌة وحفز التصدٌر ومراقبة االستثمار الخارجً والصرؾ الخارجً وؼٌرها قد تهمشت، 

بٌنما ادى الفائض الهائل لمٌزان المدفوعات الى تقوٌض قدرة الحكومة على توجٌه االرصدة 

 .المالٌة نحو استثمارات  انتاجٌة صناعٌة

ٌنطبق هذا التساإل على العدٌد من بلدان العالم الثالث التً تتبع سٌاسة اقتصادٌة وطنٌة  ربما

لكن عدم . او التً ال تحاول التنقل على صعٌد عالمً، ربما لعدم توفر القدرة على المنافسة

محاولة التنقل هذا، لم ٌترك وشؤنه من قبل الوالٌات المتحدة التً تطالب هذه الدول بفتح 

وهكذا، فان ضؽط الوالٌات المتحدة . ها وبعدم  التمسك بالسٌاسة التصدٌرٌة التً تبنتهااسواق

ٌضع هذه البلدان فً موقؾ حرج الن معنى الضؽط المذكور هو مطالبة امرٌكٌة بحصص فً 

واذا كانت هذه السٌاسة االمرٌكٌة محاولة لدك حصون الحماٌة، فانها، أي . اسواق هذه البلدان

 .ا، لٌست معنٌة هذه الفترة بتسهٌل تبنً الفلسطٌنٌٌن لسٌاسة حماٌة فعلٌةامرٌكا تحدٌد

ٌكتسب الضؽط االمرٌكً معنى أكثر حساسٌة اذا وضعنا فً االعتبار التطورات السلبٌة 

االخٌرة فً كورٌا، مثل تباطىء النمو االقتصادي، وافالس العدٌد من الشركات وال سٌما 



  

فً الوقت نفسه زٌادة  العجز التجاري بشكل . درات الصؽٌرة والمتوسطة، وتباطإ الصا

" متسارع، لذا، بدا كما لو ان المعجزة الكورٌة آخذة فً التبخر
116

 

ات  ادت الثورة االلكترونٌة الجزئٌة الى تخفٌض فً المٌزة النسبٌة لمواقع العمل الرخٌص، أبط 

لقد زادت خدمات الدٌون على  .تدفق االستثمار االجنبً المباشر الى البلدان النامٌة بشكل كبٌر

البلدان المدٌنة فً الثمانٌنات، فً حٌن ان االقراض الطوعً الخاص بالبلدان النامٌة قد توقؾ 

والسبب انه ...7651بلٌون عام  4071، مقارنة مع 7654بلٌون دوالر عام  072)على االؼلب 

ه اقل اهتماما باالستثمار كلما اصبح راس المال متنقل عالمٌا، ٌصبح المستحوذون علٌه ومدٌرو

على المدى الطوٌل فً أي اقتصاد وطنً محدد، وبالتالً اهتمام اقل بالتطور العام ألي اقتصاد 

وطنً بما فٌها البلد الذي تستقر فٌه
117
. 

اذا كانت بلدان النمور قد اخذت تواجه مشكلة من هذا النمط، رؼم انها قد قطعت شوطا فً 

حالة مناطق الحكم الذاتً التً ال تتمتع برؼبة راس المال النمو، فكٌؾ سٌكون الحال فً 

االجنبً لالستثمار فٌها، والتً ال تحصل على مساعدات المانحٌن إال العتبارات سٌاسٌة 

ملخصها تحمس االمبرٌالٌات الؽربٌة للتخلص من عبىء القضٌة الفلسطٌنٌة ولٌس تنمٌة 

ائٌل من االندماج المهٌمن فً الوطن مناطق الحكم الذاتً، وكذلك الرؼبة فً تمكٌن اسر

وهكذا، ال الراسمال االجنبً، وال مدٌرو المإسسات المالٌة راؼبٌن فً القدوم الى . العربً

مناطق الحكم الذاتً، هذا عالوة على ان قوة العمل المحلٌة ال تتمتع بمٌزة نسبٌة هً تدنً 

لفترة االولى لنموها، علما بان اجور العمل المطلوبة كما كان االمر فً بلدان النمور فً ا

 . الثورة االلكترونٌة قد قوضت المٌزة النسبٌة لمواقع العمل الرخٌص بوجه عام

من النتائج الحدٌثة لتولٌد المال بالمال تتحدث االنباء عن خسائر عالٌة فً اسواق المال فً 

ضطرار حكوماتها الى مالٌزٌا واندونٌسٌا وتاٌالند بسبب المضاربات المالٌة هناك، وبالتالً ا

وتتحدث عن رحٌل شركات . تخفٌض قٌم عمالتها بالسماح للراسمال االجنبً بالشراء فٌها

كما تقول مصادر شركات منها ان مصر . متعددة الجنسٌة من هناك الى بلدان اخرى فً العالم

 :وهذا ٌإكد ما ٌلً. قد اصبحت مكانا جذابا الستثماراتها

 .ة االساس لهذه الشركاتاالول، ان التنقل هو السم

 .ان نموا اقٌم على اساس تواجد هذه الشركات لٌس نموا موثوقا وقابال لالستمرار: والثانً

ان هذه الشركات مهما استثمرت فً المحٌط، فان قرارها االداري وبالطبع المالً هو : والثالث

 .بٌد اداراتها فً المركز
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ولكنه .  ان جوهر التسوٌة السلمٌة للصراع العربً االسرائٌلً هو فً االساس اقتصادي

اقتصادي بمعنى انه ٌخدم مصالح رأس المال العالمً ورأس المال على المستوى العربً 

انه رأس المال فً عملٌة اعادة تنظٌم نفسه طبقٌا ضمن . ٌنًورأس المال القطري الفلسط

انتشار عملٌة عولمة رأس المال، وضمن استشراس هذا الراسمال  من اجل تحرٌر التجارة 

الدولٌة فً بلدان المحٌط لكً تنقذ بلدان المركز من االزمة االقتصادٌة الخانقة  التً تتجلى فً 

فٌض االنتاج وقلة منافذ التصرٌؾ وضعؾ القدرة كونها ازمة فً جانب العرض أي ازمة 

ولعل هذا ٌشكل تؤكٌدا على ما قاله ماركس  منذ اكثر من قرن من . االستهالكٌة لالسواق عامة

ان انهٌار الراسمالٌة لن ٌتأتى بسبب الندرة، ولكن بسبب الزٌادة الكبٌرة فً العرض : الزمان

. 

 

لتسوٌة السلمٌة قد وضعوا الشعب الفلسطٌنً بٌن من المعروؾ جٌدا ان الذٌن صمموا ا       

ٌن أما االول فهو وضع الشعب الفلسطٌنً تحت اربعة ضؽوط اقتصادٌة . قطبً تجاذب حاد 

الضؽط االسرائٌلً الممثل فً فرض الحصار االقتصادي ومنع العمال من الدخول الى : هً

ة والقطاع، أي دخول الخط االخضر، الى جانب عدم وجود او خلق فرص تشؽٌل داخل الضف

الضفة والقطاع حقبة اقتصادٌات الحصار،  واالعالن المتواصل من قٌادة الحكم الذاتً عن 

عجزها المالً وعدم وفاء مساعدات بلدان النفط العربٌة بشكل كاؾ  كعقوبة على تؤٌٌد 

بعد  الفلسطٌنٌٌن للعراق وتوقؾ الدول المانحة عن تقدٌم كل ما تعهدت به من مساعدات، حتى

 (.انظر الحقا" )ب"واسلو " أ"توقٌع اوسلو 

والثانً ان الذٌن صمموا االتفاقٌة وهم الحكومات الرأسمالٌة الؽربٌة والبنك الدولً قد وعدوا 

انظر الفصل الرابع، )الشعب الفلسطٌنً برشوة كبٌرة ولكن دون تنفٌذ ذلك عملٌا من جهة 



  

لى عدم نجاعة سلطة الحكم الذاتً فً استخدام هذا اضافة ا(. الساعدات االمرٌكٌة واالوروبٌة

هذه المساعدات وضٌاعها بٌن عدم النجاعة والفساد من جهة ثانٌة
118
. 

لٌس من الصعب الفهم ان التسوٌة مكرسة اقتصادٌا لدمج اسرائٌل فً البنٌة االقتصادٌة    

لعالمً فً المركز العربٌة دمجا مهٌمنا اخذا باالعتبار دور اسرائٌل وارتباطاتها برأس المال ا

وهذا ربما ٌفسر لماذا ٌقؾ البنك الدولً ذلك الموقؾ المتحمس لهذه التسوٌة . كجزء مباشر منه

 . ولماذا تظل نقطة البدء فً موقؾ البنك هً دعم مشروع اوسلو

التارٌخً بٌن اسرائٌل ومنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة عقد  9115اٌلول  95فً اعقاب اتفاق "

سً فً االول من اكتوبر من اجل توفٌر دعم عالمً .فً واشنطن دمؤتمر للمانحٌن 

"اقتصادٌا وتنموٌا فً المناطق المحتلة
119
. 

 

بلٌون دوالر كمساعدات مالٌة وطلبوا من البنك  5فان المشاركٌن قرروا توفٌر "وهكذا 

الدولً تزوٌدهم بتحلٌل الطار العمل واالطار الفنً المطلوبٌن استعمال هذه المساعدات 

"شكل فعالب
120
. 

ولكن لماذا كل هذه الحماسة من البنك الدولً التفاق اوسلو؟ اي لماذا هذه الحماسة منذ لحظة 

ٌرتبط هذا الموقؾ بؤن حقٌقة البنك الدولً انه اداة لخدمة مواقؾ الحكومات وبشكل . التوقٌع؟

 .وطن العربًخاص الرأسمالٌة الؽربٌة تحت قٌادة امرٌكا فً تثبٌت مصالح هإالء جمٌعا فً ال

ٌ س جدا للبنك الدولً فٌما ٌخص اوسلو ٌنسجم تماما مع موقؾ الوالٌات       هذا الموقؾ المس

 : المتحدة الذي ٌقول

هناك حاجة ملحة لالستجابة السرٌعة وذلك بتلبٌة المتطلبات الالزمة لتقوٌة التزام " 

ٌف ٌمكن ان تعطً هذه ولذلك ك... .. الفلسطٌنٌٌن فً المناطق المحتلة باتفاقٌة السالم

االتفاقٌة نتائج هامة لصالح االتفاق بحٌث ٌلتزم بها الفلسطٌنٌون فً المناطق المحتلة، وهذا 

ما ٌمكن ان نلمسه عبر تحسٌن حٌاتهم فً االشهر القادمة، اي ان تحسٌنا سرٌعا لمستوى 

" المعٌشة ال بد ان ٌحصل وال بد ان ٌكون هدفه المستوى الجماهٌري بشكل خاص
121
. 

من الضروري ان نالحظ هنا أن جوهر سٌاسة امرٌكا والبلدان الراسمالٌة  االمبرٌالٌة       

لوجود اسرائٌل فً الوطن العربً، انها مهتمة " مشروعٌة"االخرى فً المنطقة هو فرض 

فً هذا السٌاق ال . جدا بالتوصل الى التسوٌة الحالٌة ولٌس الوصول الى سالم حقٌقً او تنمٌة
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ٌجب ان ال ٌتطور او ( الشًء ما)سوٌة ان تقدم للشعب الفلسطٌنً شٌئا ما، ولكن هذا بد للت

ٌرتقً الى فك ارتباط مع االقتصاد االسرائٌلً وٌجب ان ال ٌقود الى استقالل حقٌقً وحصول 

تهدؾ هذه التسوٌة الى مواصلة  احتجاز تطور . الشعب الفلسطٌنً على حقوقه الشرعٌة 

هذا ما اتضح جٌدا فً . وذلك بالحٌلولة دون ارتباطه باالقتصادات العربٌةاالقتصاد الفلسطٌنً 

واتفاق بارٌس االقتصادي، وعلٌه فان البنك الدولً ٌنخرط االن " ب"و " أ"اتفاقات اوسلو 

 . ،كما هو دائما، فً خدمة سٌاسات رأس المال العالمً ولٌس فً عملٌة تنمٌة حقٌقٌة

ٌ س جدا، علما بانه مإسسة اقتصادٌة،  ال بل ان البنك الدولً فٌما ٌ  خص المسؤلة الفلسطٌنٌة مس

 : ٌقول تقرٌره. لدرجة انه ٌزٌؾ الحقائق التارٌخٌة

ان المناطق المحتلة المكونة من الضفة الغربٌة وقطاع غزة اضافة الى ما ٌعتبر االن  

. 9197م اسرائٌل واالردن جمٌعها كانت مناطق خاضعة سابقا للسلطة العثمانٌة حتى عا

وبعد انتهاء الحرب العالمٌة االولى حصلت برٌطانٌا على السٌطرة على فلسطٌن، وفً عام 

ونظرا لتسارع . وضعت المنطقة تحت الوصاٌة البرٌطانٌة بقرار من عصبة االمم 9155

الصراع وفشل المحاوالت البرٌطانٌة بٌن القومٌٌن الٌهود والعرب اضطرت برٌطانٌا الى 

، عندها اقترحت االمم المتحدة تقسٌم فلسطٌن الى 9157على فلسطٌن عام  انهاء انتدابها

لقد رفض العرب والفلسطٌنٌون هذا االقتراح، اما دولة . دولتٌن مستقلتٌن للعرب والٌهود

فً اعقاب صراع عسكري، حٌث وضع قطاع غزة تحت  9150اسرائٌل فقد اعلنت عام 

"رة االردنٌةالسٌطرة المصرٌة والضفة الغربٌة تحت السٌط
122
. 

 .ٌهمل البنك الدولً ٌهمل اساسٌة هً سبب الصراع العربً االسرائٌلً 

واسمً اسرائٌل والضفة الؽربٌة  7615ان فلسطٌن التً تضم  الجزء الذي احتل عام : اوال

والتً كانت  7674وقطاع ؼزة كانت قد استعمرت من قبل االمبرٌالٌة البرٌطانٌة عام 

ولذا فان برٌطانٌا هنا هً قوة مستعمرة . تخدم مصالحها فً المنطقةحرٌصة على اقامة دولة 

 . ولٌست فً مهمة انسانٌة او خٌرٌة كما ٌستشؾ من تقرٌر البنك الدولً

ان دور االستعمار البرٌطانً فً فلسطٌن كان لتجهٌز االرضٌة الستقبال مئات االؾ : ثانٌا

ستعمار البرٌطانً وسلح المستوطنٌن ولذلك فقد حمى اال. المستوطنٌن الٌهود الى فلسطٌن

 . الٌهود بما مكنهم من اقامة دولة على حساب الشعب الفلسطٌنً

فقبل االستعمار البرٌطانً فً . ان من كان خاضعا للحكم العثمانً هم الفلسطٌنٌون وحدهم

لم ٌكن فٌها سوى بضعة آالؾ من الٌهود، وعلٌه فان رفض الفلسطٌنٌٌن  7674فلسطٌن عام 

 .ٌم قائم على ان مئات آالؾ الٌهود االخرٌن كانوا مجرد مستوطنٌنللتقس

تجدر االشارة  الى ان هذا التزٌٌؾ فً تقرٌر البنك الدولً ٌعود فً جزء منه الى عدم     

اعتراض الفلسطٌنٌٌن الذٌن ٌعملون فً طواقم البنك الدولً مفضلٌن مصالحهم الخاصة فً 
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وهذه على العموم . شعبهم باظهار الحقائق على طبٌعتهااالحتفاظ بوظائفهم على تثبٌت حقوق 

ظاهرة تسود معظم المحلٌٌن من مستخدمً المنظمات ؼٌر الحكومٌة االجنبٌة والمحلٌة الممولة 

 .اجنبٌا

اضافة الى قٌام الوالٌات المتحدة بصٌاؼة تسوٌة تخدم مصالح االمبرٌالٌة والصهٌونٌة فً       

سنتٌن االولٌٌن من التسوٌة الى المركز االقتصادي الفلسطٌنً المنطقة، فهً قد نسبت فً ال

دورا ضعٌفا وصالحٌات محدودة على اعتبار انه ٌمثل ( بكدار)للتنمٌة واعادة البناء 

لقد . الفلسطٌنٌة فً مواجهة النخبة التكنوقراطٌة ذات االتجاه الؽربً" العسكرٌة"البٌروقراطٌة 

ر لٌمثل السلطة الفلسطٌنٌة النها هً نفسها لم تكن مقبولة افرزت سلطة الحكم الذاتً جهاز بكدا

 . بعد من المانحٌن

 :ٌقول تقرٌر البنك الدولً       

ان دور بكدار االساسً هو تسهٌل االتصاالت مع المانحٌن وتسهٌل تطبٌق ومراقبة "

بلدٌات اما التطبٌق الفعلً للبرنامج فٌجب ان ٌتم على ٌد ال. برنامج والسٌاسة االقتصادٌة

ومنظمات االمم ( المحلٌة واالجنبٌة)واالدارة المدنٌة االسرائٌلٌة والمنظمات غٌر الحكومٌة 

وعلٌه سوف تحتفظ وكالة . UNDP &   UNICEFالمتحدة االخرى بما فٌها االنروا ، 

الغوث والمنظمات غٌر الحكومٌة بدورها والترتٌبات التً تقوم بها حالٌا، على ان تبلغ 

وعند تأسٌس بكدار وخاصة عندما ٌأخذ بالعمل بشكل فعلً فهو ربما ٌقوم . الهابكدار باعم

وفً النهاٌة فان دور المانحٌن هو التنسٌق عبر ..... بمحاولة تحسٌن عملٌة التنسٌق

سكرتارٌا خاصة بتنسٌق المساعدات الى المناطق المحتلة والتً اقٌمت مؤخرا بمساعدة 

"ة فً واشنطنالبنك الدولً والمجموعة االوروبٌ
123
. 

 :وٌضٌؾ البنك

ٌجب ان ٌكون نظام حسابات وخطة بكدار فً ٌد شركة مؤهلة ومحاسبٌن متخصصٌن "

مقبولٌن لدى المانحٌن الذٌن ٌحق لهم اٌضا تعٌٌن مراقب حسابات خارجً من قبل مجلس 

"المدراء
124

 . 

انهم ٌرٌدونها ان تظل  وهكذا، فانه بٌنما ٌدعم المانحون سلطة الحكم الذاتً الفلسطٌنٌة، اال    

ولذا فهم ٌفضلون استبدالها بالنخبة المتؽربنة التً . ضعٌفة بحٌث ال تتطور الى كٌان مستقل

هذه المجموعة التً تتالءم اكثر مع السٌاسة االمبرٌالٌة . هً اكثر والء وتماثال مع الؽرب

را قوٌا وابقوه فً الجدٌدة فً الوطن العربً وهذا هو سبب ان المانحٌن لم ٌعطوا بكدار دو

وقد تبلورت هذه المنافسة فً سباق على كسب ود المانحٌن من قبل .   نطاق التنسٌق

لقد اتضح فٌما بعد ان كل مانح . البٌروقراطٌة او جهاز الحكم الذاتً ومن قبل التكنوقراطٌٌن

 ( .انظر الفصل الرابع. )ٌشترط عملٌا توزٌع ما ٌمنح بنفسه وبشكل مباشر
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لصالح النخبة " سلطة الحكم الذاتً"سٌاق محاولته اضعاؾ حلٌفه المحلً وفً       

وعلٌه فان من . التكنوقراطٌة المتؽربنة فقد قرر البنك الدولً دعم المنظمات ؼٌر الحكومٌة

الؽرٌب ان المنظمات ؼٌر الحكومٌة التً تدعً ان دورها دور تنموي قد وضعت نفسها فً ٌد 

وفً الحقٌقة فان . لذي هو نفسه اداة فً ٌد االنظمة االمبرٌالٌةورهن  اشارة البنك الدولً ا

معظم  المنظمات ؼٌر الحكومٌة اقرب الى البنك الدولً والى النخبة المتؽربنة مما هً الى 

 .ولكن هإالء جمٌعا هم مكونات جبهة رأس المال فً مواجهة الطبقات الشعبٌة. الحكم الذاتً

تلفة عن المنظمات ؼٌر الحكومٌة ال سٌما ان دورها هو دور ان حالة االنروا لٌست مخ       

ان االونروا هً مثال صارخ على البٌروقراطٌة وبالتالً فهً ابعد ما تكون . االؼاثة وحسب 

عن ان تلعب دور مإسسة تنموٌة ناهٌك عن انها تقوم حالٌا بتقلٌص خدماتها سعٌا النهاء 

 .دورها وبالتالً تصفٌة قضٌة الالجئٌن

تالً هو مثال على عملٌة تهمٌش بكدار لصالح المنظمات ؼٌر حكومٌة واالنروا والنخبة وال

 .المتؽربنة

 

ملٌون دوالر  9055تبلغ مٌزانٌة برنامج المساعدات الطارئة التً اعدها  البنك الدولً "

ملٌون دوالر وهً للنقل والمٌاه  550وتبلغ حصة البنٌة التحتٌة منه  9111و  9115لفترة 

فً حٌن تبلغ حصة . ٌاه العادمة والطاقة والبلدٌات واالتصاالت واالسكان ووكالة الغوثوالم

. ملٌون دوالر ٌجب ان توضع بٌد المنظمات غٌر الحكومٌة لكً تتصرف بها 99الزراعة 

البلدٌات : ملٌون دوالر موزعة على النحو التالً 995(   االستثماري)وتبلغ حصة البرنامج 

ومن . ملٌون دوالر 550ملٌونا، والمنظمات غٌر الحكومٌة  550روا مالٌٌن ، االون 90

الواضح ان معظم هذه المٌزانٌة موضوعة بٌد االونروا والمنظمات غٌر الحكومٌة ناهٌك 

عن ان استخدام هذه االموال هو فً البنٌة التحتٌة ولٌس فً مجاالت استثمارٌة فعلٌة
125
. 

وبالتالً ٌعجز عن ان ٌلعب دورا . بكدار هامشٌاان تقاسم السلطة بٌن عدة قوى ٌجعل مركز 

قٌادٌا فً النظام االقتصادي وٌعنً باختصار افتقار السلطة الفلسطٌنٌة الى السٌادة على 

هذا سنعالجه الحقا عند مناقشة طبٌعة المبنى االجتماعً للتراكم فً مناطق الحكم . )الموارد

 (. الفصل الرابع، الباب الثانً)الذاتً 

ٌقول البنك  7660نوفمبر  77الصادر فً ( مسودة لؽرض النقاش فقط)فً تقرٌره         

 : الدولً

ال بد من وجود اعمال تسجٌل وترتٌب حسابات وان على البرنامج تشجٌع استمرار القنوات "

التقلٌدٌة للتموٌل المباشر الى المنظمات ؼٌر الحكومٌة، بٌنما ٌطبق احكاما جدٌدة فً اللعبة فٌما 

 791ٌجب تقدٌم مبلػ . قسم النشاطات والمتابعة والتطبٌق وتحسٌن السجالت المالٌةٌخص 
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ملٌون دوالر سنوٌا لنشاطات المنظمات ؼٌر الحكومٌة وخاصة تقوٌة برامج النساء 

واالطفال
126
. 

     

 

 استمرار لنفس سٌاسة االحتالل

 

 :الحكم الذاتً وهًلمسنا حتى االن  ثالثة خطوط فقط من سٌاسة البنك الدولً بخصوص    

وهو دعم قائم على اساس سٌاسً، ونابع فً الحقٌقة  من الفهم : الدعم المفتوح التفاق اوسلو -

 . االمرٌكً للتسوٌة ولٌس من مصالح الشعب الفلسطٌنً

 .القرار بالتعامل مع عدة جهات فلسطٌنٌة ولٌس مع جهة واحدة ومركزٌة -

 .باٌدي المانحٌن ولٌس الممنوحٌنوضع قرار صرؾ المساعدات ووجهة الصرؾ  -

هناك مكون آخر لسٌاسة البنك الدولً وهً اصراره على االحتفاظ بروابط التبعٌة التً تقوم 

ولذلك، وهذا ما اتضح فً الفترات االخٌرة من حرص . بٌن مناطق الحكم الذاتً واسرائٌل

لذاتً واالحتفاظ اسرائٌل على تعمٌق الفصل االمنً والبشري بٌنها وبٌن مناطق الحكم ا

باالندماج االقتصادي، وهو االمر الذي اخذ البنك الدولً منه موقفا نقدٌا السرائٌل النه ٌرٌد 

ٌعتبر  البنك الدولً ان  " . عالقة انفتاح اقتصادي واسعة جدا بٌن المناطق المحتلة واسرائٌل

ٌقوم على هذه  عملٌة الفصل مناقضة لبروتوكوالت اتفاق بارٌس كما ان دعم الفلسطٌنٌٌن

."البروتوكوالت
127
 

ٌحاجج البنك الدولً بؤن اصدار عملة فلسطٌنٌة لٌس ضرورٌا، وٌنصح الفلسطٌنٌٌن بقبول 

وال شك ان العالقات االقتصادٌة بٌن االردن والفلسطٌنٌٌن هً . التعامل بالدٌنار االردنً

. مناطق المحتلة ملٌون دوالر اردنً قٌد التداول فً ال 511 - 211عالقات قوٌة، وهناك 

ولكن هدؾ البنك الدولً من خالل نصحه للفلسطٌنٌٌن باالبقاء على العالقة مع االردن هو 

ان هدؾ البنك الدولً هو الحفاظ قدر االمكان على العالقة بٌن . موقؾ محفوز باهداؾ مختلفة

ٌة فً اسرائٌل واالردن والمناطق المحتلة باعتبارها المشروع التجرٌبً للسوق االمبرٌال

 . الشرق االوسط، وهو المشروع الذي ٌدعمه البنك الدولً دعما مطلقا
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 اجندة العمل التً وضعها البنك الدولً 

 

موقفه فً اعطاء اولوٌة " برنامج المساعدات الطارئة"ٌجمل تقرٌر البنك الدولً     

ؾ هذا البرنامج ٌهد. 7663و  7661لالستثمارات والمساعدات الفنٌة للمناطق المحتلة ما بٌن 

الى تقدٌم اطار عام لتوزٌع مساعدات المانحٌن لكً تلبً الحاجات المباشرة للشعب الفلسطٌنً 

 . بهدؾ الوصول الى نمو ثابت

ان هدف برنامج المساعدة الطارئة هو تقدٌم منافع للشعب الفلسطٌنً بشكل سرٌع "     

ان مدخل ..... ى المدى البعٌدومتساو وفعال مما ٌضع االساس من اجل تنمٌة مستدامة عل

االولى، : البرنامج هو تصمٌم برنامج المساعدات الطارئة بحٌث ٌأخذ باالعتبار اربع مسائل

ان المناطق المحتلة قد ورثت مؤسسات مبعثرة وضعٌفة وغٌر ذات اهلٌة النجاز وتحضٌر 

ً المدى برنامج تنمٌة مناسب، ولذلك ال بد من وضع او اقامة توازن بٌن المحددات ف

االستثمار فً البنٌة التحتٌة ودعم . القصٌر والحصول على تنمٌة دائمة فً المدى الطوٌل

تنمٌة القطاع الخاص هً اساسٌة لتطوٌر القدرة البشرٌة والوصول الى نمو على المدى 

الطوٌل، ولكن هذا سوف ٌتطلب زمنا من اجل ان ٌجري تلمس نتائجه بمعنى تحسٌن 

هذا ٌشٌر الى ضرورة استئصال الفقر وتوفٌر العمالة وخلق . ٌشةمستوى العمالة والمع

برامج تؤدي الى النهوض االقتصادي
128
. 

لٌس من المقبول ان ٌحصر البنك الدولً اهتمامه فً ضعؾ المإسسات الفلسطٌنٌة دون ان 

ٌقوم البنك الدولً بهذا النه معنً جدا بالبنٌة . ٌشٌر الى ضعؾ القطاعات االقتصادٌة اٌضا

وباستئصال ( بجانبها الخدماتً ولٌس الجانب الذي ٌمهد لتطوٌر القطاعات االنتاجٌة)تحتٌة  ال

، لكنه ٌهمل القطاعات االنتاجٌة وخاصة فٌما ٌتعلق " انظر الحقا"الفقر وبدعم القطاع الخاص 

 . بانتاج الحاجات االساسٌة للمجتمع

طاعات االقتصادٌة فً اقتصاد المناطق ٌخفً تقرٌر البنك الدولً التشوه الذي اصاب الق        

وفً هذا . المحتلة ونتائج هذا التشوه على البنٌة االجتماعٌة حٌث قادت الى هجرة الكثٌرٌن

ٌُخفً الدور التدمٌري الذي لعبه االحتالل ضد اقتصاد المناطق  السٌاق فان البنك الدولً 

ٌط بعض الخدمات التً تفٌد ٌركز التقرٌر على البنٌة التحتٌة وعلى ضرورة تنش. المحتلة

وحٌث ٌقوم . الناس وربما حتى االفراد وذلك لتجنٌد اكبر عدد ممكن من المإٌدٌن للتسوٌة 

 .بذلك فان سٌاسة البنك الدولً هً فً الحقٌقة استكمال لسٌاسة االحتالل االسرائٌلً

لتنموي فهو ٌإكد والن البنك الدولً معنً جدا بالجانب السٌاسً للتسوٌة ولٌس بالجانب ا      

اما المدخل فهو . على جذب الناس للتسوٌة حتى ولو كافراد ولٌس على اقامة اقتصاد انتاجً 

تقوٌة دعم السالم بتوفٌر منافع مباشرة لسكان المناطق المحتلة على ان تسلم للسكان 
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هذا وفً الجانب الفلسطٌنً ٌجب تفعٌل دور بكدار بشكل سرٌع و. الفلسطٌنٌٌن باسرع ما ٌكون

 .ٌتطلب كادرا مناسبا وعلى اساس منتظم

 911ما قٌمته  7661اما من ناحٌة عملٌة فقد بلػ المحول من النقود الى المناطق المحتلة عام 

وهذا على الرؼم من ان البلدان المانحة قد تعهدت باكثر من ملٌاري . ملٌون دوالر فقط  

 .7663 - 7661دوالر فً الفترة ما بٌن 

. الحكم الذاتً جهازا بٌروقراطٌا واسعا ٌفوق حاجة البلد وطاقة السلطة نفسهالقد بنت سلطة 

لقد اصبح االستخدام الحكومً ؼٌر االنتاجً هو اسفنجة امتصاص البطالة فً اوساط الشباب 

وحٌث تضاعؾ سلطة الحكم الذاتً عدد جهاز البولٌس والجهاز . وال سٌما جٌل االنتفاضة

قلة االمكانٌات فانها تتبع  بهذا نفس سٌاسة البلدان العربٌة البٌروقراطً على الرؼم من 

وخاصة النفطٌة التً تحول اكبر عدد ممكن من الناس لالعتماد على الحكومة فً وظائفهم 

أي استبدال القطاع العام المنتج بقطاع حكومً رسمً . ولٌس لالعتماد على قطاع عام منتج

انه قطاع خدماتً استهالكً ال ٌمت . انتاجهبٌروقراطً، ٌعٌش بوظٌفته وخدماته ولٌس ب

 .وجوده الى الحداثة والتنمٌة بصلة

وحٌث ان رواتب معظم  رجال الشرطة والموظفٌن ال تكفٌهم، النها نفسها لٌست عالٌة، فان  

هذا ٌشجعهم على البحث عن مصادر ؼٌر شرعٌة لتكملة مطالب الحٌاة وبهذا ٌصبحون 

ٌدافع عن نفسه عبر رفضه السالٌب الفساد، مما ٌدفع هإالء  معزولٌن اكثر عن المجتمع الذي

لالنقطاع عن الطبقات الشعبٌة والشعور بؤن النظام هو مظلتهم وحامٌهم، فٌرتبطون بالسلطة 

اكثر، حٌث ٌجدون والئهم لها دفاعا عن ذاتهم ، وفً هذا تكمن آلٌة تثبٌت معظم انظمة المحٌط 

تحول االكثر فقرا من هإالء الى قوة رفض محتملة اال فً فلٌس شرطا ان ٌ. وال سٌما العربٌة

 .مما هو اآلن" رقٌا"مناخ اكثر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انباب انثاني 
 

 تنمٌة أم إعادة تثقٌف؟
 

 7662، كانون االول 47نشر هذا المقال فً مجلة كنعان، العدد * 

 

اعتبارها لٌست من ان البنك غٌر مهتم باقامة مٌناء بحري وال مطار جوي فً قطاع غزة ب"

وتقول هذه  المصادر ان اهتمامات البنك هً اقامة مشارٌع تنموٌة تخدم المجتمع . اولوٌاته

 .  79الفلسطٌنً ككل واالفراد كال على حدة فً ذات الوقت

من الواضح ان البنك الدولً ما زال مؤخوذا بفكرة تسوٌق اتفاقٌة اوسلو ولٌس بعملٌة       

ان الهدؾ المباشر للبنك الدولً اذا هو المواطن الفرد فً المناطق المحتلة،  .التنمٌة االقتصادٌة

الن هذا المواطن فً نظر البنك هو حالة احتجاجٌة محتملة ضد التسوٌة االمبرٌالٌة فً 

ولذلك، فان رشوة الفرد هً مسؤلة مهمة من اجل اعادة تثقٌفه بقٌم جدٌدة مختلفة عن . المنطقة

فهو معنً بتجنٌد . ا خالل فترة النضال الوطنً وفترة االنتفاضة بالتحدٌدتلك التً اعتاد علٌه

هذا اضافة الى حقٌقة ان هذا الموقؾ محفوز بهدؾ . كل فرد فلسطٌنً لصالح دعم التسوٌة

لكل ( ولو تافهة)سٌاسً من الصعب تحقٌقه على اٌة حال النه موقؾ ٌتضمن توفٌر رشوة 

فراد الفلسطٌنٌٌن قد سقطوا فً مصٌدة الحصول على لقد اثبتت التجربة ان بعض اال. فرد

مساعدات لهم كافراد وذلك من خالل تقدٌم خدمات للمنظمات االجنبٌة على حساب المجتمع 

 . المحلً بل والقضٌة الوطنٌة

من المحتمل ان ٌكون المٌناء والمطار، فً الفترة االولى على االقل، بٌد القطاع العام،         

ذي ال ٌرؼب البنك الدولً ان ٌحصل فً بلد ٌتمتع فٌه البنك الدولً بصالحٌات وهو االمر ال

أي اقتصاد مفتوح على االقتصاد  العالمً وخاصة . مطلقة لٌقوم بتصمٌم اقتصاده على هواه

ل اقتصاد فً العالم . االسرائٌلً  اقتصاد مخل ع االبواب منذ لحظة الوالدة مما ٌجعل منه  أو 

 .حماٌةٌبدأ بانعدام اٌة 

% 21ملٌون دوالر وقد تم تخصٌص نسبة  7911تبلػ مٌزانٌة برنامج المساعدات الطارئة   

ولنفقات اخرى % 92من مجمل التكالٌؾ لالستثمار العام، فً حٌن خصص للقطاع الخاص 

 .  70%3وللمساعدات الفنٌة % 76
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يٙٛب تبٜ . خسغؼ االفبؼث ا٤٘ اعخالِ خٕغ٧ؼاح ٛعخِٙ ا٘ٛكبغؼ ١٘ػٞ ا٘ٛؿبيغاح يٜ تًم١ب ا٘تًل
 . ٘ٛؽ٧غ ٜٛ ا٘خْبك٧ل اٝهؼ اْ٘كل ا٘ؼاتى. 7663ؼٔبٚ ا٢٘اؼغث ٦ّ ٠ػا ا٘ٛخٜ خُن٦ ضخ٤ يبٚ اال



  

ً وخاصة فً مٌدان من المالحظ ان ما ٌسمى باالستثمار العام ال ٌتضمن االستثمار االنتاج

وحتى المساعدات المقدمة . خلق فرص عمل جدٌدة للقطاعات العمالٌة العاطلة عن العمل

 .لقطاع الخدمات ال تتوفر بسهولة

ان البنك الدولً قد اخذ ٌؤجل " ٌقول عبد الرحمن حمد ، من مجلس االسكان الفلسطٌنً ،     

ملٌون دوالر  00فقد تسلمنا لهذا المجال . المساعدات الطارئة التً تعهد بتقدٌمها للمشارٌع

ملٌونا، ان مشارٌعنا هً اقامة اماكن سٌاحٌة ومالعب وارصفة واعمال  950من اصل 

 .  95"صٌانة

ان الفائدة االساسٌة من االستثمار العام لهذا "ٌنص برنامج المساعدات الطارئة على         

 . 72المٌاه ، والمجاري ، واالتصاالتالبرنامج ستذهب لتحسٌن اداء الخدمات العامة مثل 

ولكن ال بد ان . انه حق انسانً اساسً. ان تحسٌن مستوى المعٌشة للسكان هو امر مهم       

ٌكون هناك توازن بٌن المشارٌع التنموٌة الحقٌقٌة والمشارٌع الشكلٌة لكً ٌستطٌع االقتصاد 

جة زٌادة فً القدرة االستهالكٌة وبؽٌر هذا ستكون النتٌ. ضمان عدد مناسب من شواؼر العمل

والحاجات والعادات االستهالكٌة للمواطنٌن بدون قدرة حقٌقٌة على تولٌد فائض اقتصادي فً 

وهنا ستكون النتٌجة حاجة اكثر للقروض والهبات لكً تؽطً عجز الطلب الحتمً الذي . البلد 

اك سلبٌات اضافٌة تترتب على اما فً مناطق الحكم الذاتً فهن.  ٌنشؤ عن عادات من هذا القبٌل

ؼٌاب التنمٌة وهً بقاء اعتماد قوة العمل المحلٌة على شواؼر العمل فً اقتصاد االحتالل 

ومواصلة السلطة الفلسطٌنٌة استؽاثة العالم لٌقنع اسرائٌل بؤن تواصل فتح حدودها لدخول 

م اعتمادج خطة تنمٌة وهذا ٌثعنً قرار مع سبق االصرار بعد. العمال الفلسطٌنٌٌن للعمل فٌها

 !.محلٌة

فً محاولته لتجنٌد الشعب الفلسطٌنً من اجل دعم اتفاق اوسلو ٌركز البنك الدولً         

لذا فان مشارٌع التنمٌة الرسمٌة تحرص . على ان الفوائد ٌجب ان تعم االفراد والمجتمع بعامة

نها تقصر فً تقدٌم الخدمة على رفع وزٌادة الحاجات الٌومٌة للناس وزٌادة االستهالك اال ا

كما تجدر االشارة الى ان توفٌر فرص . االساسٌة واالولٌة لالشخاص اال وهً توفٌر العمل

ال ٌشكل ( انظر باب برنامج المساعدات االمرٌكً)عمل مإقتة ، تنظٌؾ الشوارع واالرصفة 

 .حال حقٌقٌا

ادة عدد الحاجات التً تعتبر وباختصار فان هذه السٌاسة تزٌد كلفة الحٌاة من خالل زٌ      

اي انه دخل لم ٌتم  تولٌده من مشارٌع . وهً ال تقوم على زٌادة حقٌقٌة فً الدخل . ضرورٌة

 .انتاجٌة بشكل خاص

ان النمو االقتصادي فً المستقبل وتحسن االوضاع فً المناطق المحتلة "ٌقول التقرٌر     

وبناء على ذلك فانه . هذه المناطقٌقوم بشكل ملحوظ على تطوٌر المصادر البشرٌة فً 
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ٌتضمن تطوٌر المصادر البشرٌة، وصٌانة الخدمات االساسٌة الى جانب اقامة مؤسسات، 

 .  73"وسٌاسات ، وانجاز اصالح بنٌوي

 

من الواضح ان هذا النوع من . هناك بعض المالحظات االساسٌة التً ٌجب ذكرها       

ان كمٌة رأس المال المطلوب لتنفٌذ هذه المشارٌع  .مشارٌع التطوٌر لٌست مشارٌع انتاجٌة

وحٌث ان سلطات الحكم الذاتً تفتقر الى المصادر التً تدر دخال وفائضا لتؽطٌة . ضخمة جدا

 . هذه النفقات، فان هناك مصدرٌن اساسٌٌن، الشباع هذه الطلبات وهما اما المنح او القروض

مبلػ الكلً الواقع تحت عنوان لٌس من الواضح ما هً نسبة القروض من ال     

، وبالطبع لٌس واضحا مقدار الهبات فً (انظر الحقا  الفصلٌن الرابع والخامس)المساعدات

وفً حالة كون هذه المساعدات او معظمها او حتى نسبة كبٌرة منها قد دفعت . هذه المساعدات

وكما اشرنا . على شكل قروض، فان اقتصاد الحكم الذاتً سوؾ ٌجد نفسه فً مؤزق حرج

سالفا فً بداٌة هذا الموضوع ال توجد هناك مصادر لكً تدر دخال مناسبا ٌستطٌع الحكم 

 .الذاتً من خالله تسدٌد الدٌون وخدمات الدٌون

 

 االولوٌة للقطاع الخاص 

 

حث االستثمار فً القطاع الخاص، : تتضمن مجاالت الدعم فً مشروع المساعدات الطارئة   

الً على خلق وصٌانة الكفاءات االدارٌة، مساعدات فنٌة لتجهٌز وتطبٌق االنفاق بشكل انتق

 . 74نشاطات استثمارٌة من اجل المإسسات والسٌاسات التنموٌة 

علما بانه ٌجب التركٌز فً . هنا ٌعرض البنك جوهر سٌاسته التً هً دعم القطاع الخاص 

على فتح فرص تشؽٌل، والن  على القطاع العام، على االقل النه قادر( انشاء دولة)فترة 

القطاع الخاص ؼٌر معنً بتقلٌص البطالة، التً هً عقبة فً طرٌق سٌاسة البنك الدولً 

هذا اضافة الى حقٌقة ان برنامج المساعدات الطارئة ". تنمٌة المصادر البشرٌة"المسماة 

م انهم ٌتجاهل القطاع التعاونً والقطاع ؼٌر الرسمً والمنتجٌن الصؽار والمستقلٌن رؼ

الى جانب . ما من شك ان البنك الدولً معنً فقط بالقطاع الخاص. موجودون كجزء من البنٌة

ان اعادة توجٌه اقتصاد المناطق المحتلة باتجاه تقوٌة القطاع الخاص فان البنك الدولً ٌصر 

 بشكل مسبق على فصل االقتصاد فً هذه المناطق بعٌدا عن تقالٌد االنتفاضة، ولكً ٌطور هذا

االقتصاد بنفس االتجاهات التً ارستها سٌاسات االحتالل االسرائٌلً االقتصادٌة وهذا ضمن 

 . برنامج إعادة تثقٌؾ الشعب 
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ان ": فرٌزر مساعد رئٌس البنك الدولً للشرق االوسط وشمال افرٌقٌا. طبقا لحدٌث ك     

تبط بالمؤسسات البنك الدولً ال ٌستطٌع دفع قروض للقطاع الخاص، ولكن لدٌنا فرع مر

المالٌة الدولٌة وهو قادر على اعطاء قروض واخذ حصة معقولة بشكل مباشر مع القطاع 

وفً الحقٌقة فان هذه المؤسسة تملك مشارٌع مختلطة مع البنك العربً، الذي هو . الخاص

 . 75"بنك تجاري انشىء لتطوٌر القطاع الخاص فً فلسطٌن

العربً ٌإكد أن هذا البنك سوؾ ٌقدم قروضا للقطاع وفً حٌن ان المدٌر العام للبنك      

وفً . الخاص اال انه لم ٌذكر بان البنك سوؾ ٌعتمد على البنك الدولً فً هذا الموضوع

الحقٌقة فان البنك العربً ومختلؾ البنوك فً مناطق الحكم الذاتً والمناطق المحتلة تستقبل 

مناطق، اال انها ُتعطً القلٌل من مدخرات وتفتح حسابات جارٌة للمواطنٌن فً هذه ال

. القروض، وحتى هذه القروض فهً لتسهٌل الحساب الجاري ولٌست قروضا بالمعنى الفعلً

وعلى اٌة حال فان العالقة بٌن البنكٌن ٌمكن ان تساعدنا على فهم التهافت الموسع من البنوك 

 .العربٌة على المناطق المحتلة على الرؼم من هشاشة اتفاقٌة اوسلو

ان البنك االوروبً ":ٌقول نبٌل شعث وزٌر التخطٌط والتعاون الدولً فً الحكم الذاتً  

وٌنص . ملٌون دوالر للحكم الذاتً 500الدولً لالستثمار قد قرر مؤخرا تقدٌم قرض بـ 

قرار البنك على ان قسما كبٌرا من هذا القرض ٌجب ان ٌوجه لصالح القطاع الخاص 

 59ولفترة تسدٌد مدتها % 9سنوات ومعدل فائدة  5درها الفلسطٌنً مع فترة سماح ق

 . 76"سنة

 

 سٌاسة تشغٌل شكلٌة

فهو لٌس استثمارا انتاجٌا . ان االستثمار فً قطاع الخدمات هو باالساس مجرد انفاق          

فهو لن ٌتمكن من حل مشكلة البطالة الن معظم المشارٌع المذكورة . او استثثمارا ٌدر فائضا 

بعد هذا فانها . ع الخدمات والبنٌة التحتٌة سوؾ ٌنتهً العمل فٌها خالل سنتٌن او ثالثفً قطا

اما بقٌة الذٌن . لن تتمكن من االحتفاظ اال بعدد قلٌل من العمال لٌقوموا بالصٌانة والحراسة

حون  . اشتؽلوا فٌها فانهم سوؾ ٌسر 

ٌما ٌخص االستثمار سوؾ ٌخلق ان تطبٌق برنامج المساعدات الطارئة ف: ٌقول التقرٌر      

اضافة الى هذا فان ( . الؾ وظٌفة فً السنة 70اي ما ٌعادل )الؾ وظٌفة  11ما مقداره 

فرص التشؽٌل سوؾ تتسع بشكل كبٌر من خالل برنامج المساعدات الطارئة حٌث تشمل 

 .االستثمار فً القطاع الخاص والزراعة والصناعة والسٌاحة 

فقد اؼلقت اسرائٌل حدودها ولم تعد . ٌة فان شٌئا من هذا لم ٌحصلولكن من ناحٌة عمل     

، بانها ستضمن لهم عمال فً "أ"تستوعب حتى المئة الؾ عامل الذٌن ادعت اتفاقٌة اوسلو 
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وبدوره فقد اعتبر البنك . اسرائٌل ال سٌما بعد ادخال الضفة والقطاع حقبة اقتصادٌات الحصار

بٌن الشعبٌن مخالؾ لالتفاقٌة واتهمها بانها تسعى الى الفصل الدولً ان قرار اسرائٌل الفصل 

كاثولٌكٌا اكثر من "وبهذا، ٌصبح البنك مقارنة ٌاسرائٌل . بٌنها وبٌن مناطق الحكم الذاتً

 ".البابا

  

 تهمٌش الزراعة 

 

وعلى الرؼم من حقٌقة ان القطاع الزراعً هو العمود الفقري القتصاد المناطق المحتلة وبؤن  

تطوٌر القطاع الصناعً محدود جدا، فان حصة الزراعة فً برنامج المساعدات الطارئة حظ 

ان اهمال هذا القطاع ٌخدم عملٌا السٌاسة االسرائٌلٌة فً . المقدم من البنك الدولً صؽٌرة جدا

ان حصة الزراعة . مصادرة االراضً الفلسطٌنٌة وفً الحاق اقتصادها باالقتصاد االسرائٌلً 

وحتى فً حصة . ملٌون دوالر 311ملٌون دوالر من اصل  93مار العام هً فً االستث

 . 91ملٌون دوالر 011ملٌون دوالر من اصل  91القطاع الخاص فان حصة الزراعة هً 

هناك مساعدة اولٌة متضمنة فً البرنامج لصالح القطاع الزراعً وهً مخصصة "      

الرئٌسٌة من البنٌة التحتٌة ومن اجل  للحفاظ على الخدمات الموجودة حالٌا والمجاالت

ان الحاجات االكثر الحاحا هً فً . توسٌع االستثمار فً المجاالت المتعلقة بادارة الموارد

سٌاسة التنمٌة والتجهٌز للمرحلة االنتقالٌة وللمدى البعٌد، اي للتغٌٌر الهٌكلً فً القطاع 

 . 97"الزراعً بحٌث ٌوجه الى اسواق جدٌدة

ر فان هذه السٌاسة مخصصة لجعل زراعة المناطق المحتلة موجهة بشكل اكبر وباختصا    

للخارج، وهذا سوؾ ٌقود الى تشوه اكثر فً اقتصاد المناطق المحتلة وٌقلل انتاج الحاجات 

 .االساسٌة وٌنسجم بالطبع مع مقتضٌات دخول الراسمالٌة حقبة العولمة

دة االنتاج وغٌاب االسواق الخارجٌة الى فً القطاع الزراعً ٌبدو ان الجمع بٌن زٌا"   

وعلٌه فان المسألة االساسٌة أن . جانب محدودٌة المصادر الطبٌعٌة هو امر صعب التحقٌق

... القطاع الزراعً ٌنتج اكثر مما ٌستطٌع ان ٌبٌع وٌستخدم كمٌات غٌر دائمة من الماء 

تقبلً فً انماط فان سٌاسة المدى القصٌر ٌجب ان تشتمل على خطوة للتصحٌح المس

 . 99".االنتاج

ملٌون  75وكما اشرنا اعاله فان حصة الزراعة فً برنامج المساعدات الطارئة هً        

دوالر فقط، والنتٌجة النهائٌة لموقؾ البنك الدولً من قطاع الزراعة فً المناطق المحتلة هً 

ا هً فً كل االقتصاد تدلّ المؤشرات فً الزراعة كم "حٌث ٌقول . أنها على طرٌق التدهور
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على أن االنتاج ٌجب ان ٌقوم على اساس قدرة المزارعٌن فً االراضً المحتلة على 

 . 90"المنافسة

ٌنصح البنك الدولً بؤن ٌقوم الفلسطٌنٌون باستؽالل السوق االسرائٌلٌة وان تكون السوقان 

وطبقا التفاقٌة بارٌس . مفتوحتٌن على بعضهما البعض ومنفتحتٌن على البلدان العربٌة واوروبا

االقتصادٌة فقد ابقت اسرائٌل حدود المناطق المحتلة مفتوحة امام منتجاتها فً حٌن منعت 

 .اقوى ستة منتجات زراعٌة فلسطٌنٌة من دخول اسواقها

. قبوال بنصائح البنك الدولً فقد قررت سلطات الحكم الذاتً تشجٌع زراعة الزهور          

حتى االن فقد زرعنا : "نبٌل  شعثتعاون الدولً فً سلطة الحكم الذاتً ٌقولوزٌر التخطٌط وال

دونم ، ان لدٌنا االموال المطلوبة  7111دونم من الزهور كما اننا سوؾ نزٌدها الى  111

 " .القراض المزارعٌن

واضح ان التركٌز على زراعة الزهور ٌتم على حساب انتاج الحاجات االساسٌة والتً      

وال ٌخفى انه خالل فترة االحتالل . ها بشكل تقلٌدي للمواطن وباسعار مقبولةٌجري انتاج

جرى تقوٌض عدد كبٌر من المشارٌع التً تنتج الحاجات االساسٌة النها لم تكن محمٌة من 

اما الزهور، التً اذا وجدت سوقا واذا وفرت ارباحا مناسبة . المنافسة االسرائٌلٌة واالجنبٌة

دد محدود من المزارعٌن الذٌن سوؾ ٌحتفظون بجزء كبٌر من فانها ستصب مصلحة ع

 .ارباحهم فً البنوك االجنبٌة

ال بد من التؤكٌد على ان تهمٌش الزراعة لٌس فقط آلٌة للتبعٌة كما هً فً المجتمعات       

انها تصفٌة لطبقة . العادٌة، ففً الحالة الفلسطٌنٌة هً تصفٌة للقضٌة السٌاسٌة والقومٌة

ان هذه التصفٌة موجهة لتؽٌٌر بنٌة . ن كآلٌة لمقاومة االحتالل االستٌطانً االسرائٌلًالفالحٌ

". االسرائٌلً"المجتمع الفلسطٌنً باتجاه الطفٌلٌة، واالعتماد على تقدٌم خدمات للمجتمع السٌد 

والشًء نفسه فٌما ٌخص الزراعة الموجهة للتصدٌر، فهً سوؾ تقلل االنتاج للمستهلك 

راكم االرض واالرباح فً اٌدي كبار المالك وتطرد المنتج الصؽٌر من السوق المحلً، وت

 . التبعٌة" بقٌم"لٌنضم الى العاطلٌن عن العمل، وكل هذا ٌندرج فً مشروع اعادة التثقٌؾ 

 

 المساعدات الفنٌة 

 

بعد فشل معظم المشارٌع التً مولتها مإسسات االقراض والمنظمات ؼٌر الحكومٌة والـ     

UNDP وعلى . واالنروا فقد اتجه الكثٌر من هذه المإسسات نحو ما ٌسمى بالمساعدات الفنٌة

الرؼم من انه من السهولة بمكان اكتشاؾ فشل برنامج اقراضً معٌن فان من الصعوبة 

هو نموذج جٌد " جنٌؾ"ان برنامج مإسسة التعاون الفلسطٌنٌة . اكتشاؾ فشل برنامج تدرٌبً

وفً اوائل التسعٌنات . فقد بدأت بتقدٌم قروض منذ منتصؾ الثمانٌنات .هنا، لكنه لٌس الوحٌد
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لذا اتجهت نحو التدرٌب، وهً بٌنما . ادركت هذه المإسسة ان برنامجها انتهى الى فشل كبٌر

تنتقد مشارٌع االقراض االخرى فقد وضعت نفسها بعٌدا عن هذا النقد
129
. 

كما ان البنك . امج تدرٌب للشعب الفلسطٌنًلقد تعهدت المجموعة االوروبٌة بانجاز برن      

 . الدولً قد خصص من مٌزانٌته جزءا لهذا التدرٌب اٌضا

تشكل المساعدات الفنٌة جزءا ال ٌنفصل عن برنامج المساعدات الطارئة وٌعطً اولوٌة "   

، اضافة الى مساعدة سرٌعة لتنفٌذ برامج االستثمار فً (5الملحق رقم )نشاط  900لـ 

المساعدات الطارئة، فان برنامج المساعدات الفنٌة سوف ٌتضمن التدرٌب وتنمٌة برنامج 

المؤسسات لكً تزٌد من مستوى الفعالٌة والكفاءة الفلسطٌنٌة فً التخطٌط وادارة نفسها 

والتنسٌق وتنفٌذ برامج التنمٌة واعداد السٌاسات والتحلٌل الفنً لالولوٌات ودراسات 

 . 91" رٌةالجدوى لالولوٌات االستثما

فهناك اهمال كامل للتدرٌب . واضح ان تركٌز المساعدات الفنٌة لٌس على االمور العملٌة

التعاونً وللتدرٌب على المساهمة الشخصٌة فً اقامة المشارٌع االنتاجٌة فً حٌن ان 

ٌ سة للبنك الدولً والتً هدفها  المساعدات الفنٌة تتخذ شكال مشوها مرتبطا بالسٌاسات المس

تثقٌؾ الشعب الفلسطٌنً بما ٌنسجم مع التؽٌرات االخٌرة على المستوى العالمً، مثال،  اعادة

التركٌز على الخدمات واالستهالك ولٌس على االنتاج وخلق كوادر مدربة الى جانب ؼٌاب 

مشارٌع تشؽٌلٌة، لتظل هذه الكوادر فً حلم ووهم الحصول على وظٌفة او على قرض 

منافٌة لالستثمار " قٌم"الرساء " اعادة تثقٌؾ"وفً كل هذا . شوةبالواسطة والمحسوبٌة والر

 .واالنتاج والمبادرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انباب انثانث 
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 !االتفاقٌة وحصار السالم
 

 الشعب واغتٌال االقتصاد والتنمٌة" اعتقال"قراءة فً االتفاقٌة على ضوء 
 

كما انها لٌست دراسة لجمٌع  لٌست هذه دراسة فً تفاصٌل االتفاقٌة االسرائٌلٌة الفلسطٌنٌة،

جوانبها ولكل ما فٌها من نصوص وتفاصٌل مملة
130

هذه محاولة لتناول جوانب معٌنة فً . 

 : االتفاقٌة اصبح تناولها ضرورٌا الربعة اسباب على االقل

وجود تكرار ذلك الكم الهائل من احادٌث العاملٌن والعامالت فً السلطة الفلسطٌنٌة : االول

فً االقتصاد والسٌاسة عن دولة فلسطٌنٌة ممكنة وعن اقتصاد مستقل وتنمٌة وخارجها سواء 

 . الخ... مإكدٌن

قٌام السلطات االسرائٌلٌة بمحاصرة الضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة، أي فرض حالة : والثانً

 (.وتقاطع هذا وتناقضه مع االتفاقٌة) 7663شباط  92اقتصادٌات الحصار،  منذ 

اعادة انتشار القوات االسرائٌلٌة فً الضفة والقطاع واختالفه الواضح اتضاح معنى : والثالث  

 .مع االنسحاب

الدولة المستقلة "ما اود قوله هنا هو انه بٌن ادعاء الجانب الفلسطٌنً اننا نسٌر باتجاه تحقٌق 

، وبٌن قٌام اسرائٌل بمحاصرة الضفة والقطاع واستمرار جٌش " وعاصمتها القدس الشرٌؾ

ً العربدة اٌنما اراد، ٌكمن فرق واضح مفاده ان ما حصل لٌس اال اعادة انتشار االحتالل ف

 .لجٌش معٌن فً منطقة هً ضمن سٌادته وهٌمنته وسٌطرته لٌس اكثر

ان هذه االتفاقٌة نموذج على تمرٌر وصفات البنك الدولً لٌس فً الخصخصة : والرابع

 .د الؽاء السٌادةوتحرٌر االقتصاد وحسب بل فً تعمٌق التبعٌة الى حدو

لٌس اال اعادة انتشار، فان كل فلسطٌنً شارك ( حتى االن على االقل)وبما ان ما حصل     

فً صٌاؼة هذه التسوٌة او وافق علٌها او احتفل بها، انما هو فً احسن احواله شخص ٌعٌش 

ة برؼائبٌة عالٌة وٌسقطها على الواقع فتتحطم كالزجاج على حجر الصوان، ولكن المؤسا

تكتمل حٌن ٌقوم بلملمة قطع الزجاج مهٌئا لنفسه انها لم تتحطم ومن هنا ٌصبح المطلوب من 

نعم هذا ما : وٌقول لالخرٌن" علٌائه"كل من قام بهذا ان ٌعٌد التفكٌر والتقٌٌم، وان ٌتنازل من 

 .حصلنا علٌه، ولسنا افضل منكم فاعٌنونا

 

 ماذا ٌعنً هذا؟

 

قٌة من هذا الطراز عاجزة عن مجرد التوجه نحو اي شكل من ٌعنً هذا بوضوح ان اتفا    

وطالما هً كذلك، فلٌس هناك ما ٌجمعها بؤي نشاط تنموي سواء ارتفع . االستقالل والسٌادة

                                                      

  



 

تحسٌن االوضاع عبر "اما الفلسطٌنٌون الذٌن ما زالوا ٌتحدثون عن . سقفه او حتى انخفض

اة للدهشة بقدر ال ٌقل عن ذلك القدر من الدهشة، فان احادٌثهم هذه ال شك مدع" تطبٌق االتفاق

ذلك الفرٌق من االقتصادٌٌن االكادٌمٌٌن : وحتى الرثاء لنوعٌن آخرٌن من اقتصادٌٌنا وهما

الذٌن كانوا حتى خالل االنتفاضة ٌرفضون مجرد التفكٌر فً فصم العالقة مع اقتصاد 

ٌ نا لهم ان ما قرأوه فً الجامعات الؽربٌة هو  االحتالل، اي فك االرتباط، وهم الذٌن طالما ب

 .مودٌالت نظرٌة مفترضة ال مقام لتطبٌقها فً واقعنا، بل حتى فً واقع الؽرب نفسه

وابعد من هذا، فان هإالء قد عجزوا عن رإٌة مسار وخطة اقتصاد االحتالل لفك العالقة    

لٌة لنا وطالق اقتصادنا بطرٌقة تبقً على تبعٌتنا لهم، وتوقؾ تبعٌتهم الشك
131
. 

اما الفرٌق الثانً، وهو على اي حال نفس االول او جزء منه، فهو مشؽول الٌوم بتعداد      

ولذلك، نرى " الجفا"فقد صعب علٌهم " جور االحتالل وهجرانه لنا"خسائر اقتصادنا من 

الصحؾ المحلٌة زاخرة ببكائٌات اقتصادٌة على شكل مقاالت ومقابالت واحصائٌات مع 

او " كخبٌر"فً هذه الصحٌفة او تلك " تربع"نا واقتصادٌاتنا، كما نجد الكثٌر منهم وقد اقتصادٌٌ

 !.هذا وكؤن المشكلة هً فً مهارة عد الخسائر". شبٌك لبٌك خبٌرك بٌن اٌدٌك"على طرٌقة 

 

 محدودٌة االتفاقٌة تستوجب الخروج ولٌس التكٌؾ

ة البدء فٌها وهً ان هذه االتفاقٌة لم تقم ابدا ٌقودنا تناول محدودٌة اتفاقات التسوٌة الى نقط     

وعلٌه فان الحد االدنى لدور الطرؾ الفلسطٌنً ال بد ان ٌكون الدفع . على اساس من التكافإ

باتجاه تؽٌٌرها وصوال الى اعادة بنائها بموجب مصالحه فً االساس دون ان ٌؤخذ مصالح 

فاالتفاق هو . وجود الفلسطٌنً باالعتبار االخر باالعتبار، الن هذا االخر ال ٌؤخذ حتى مجرد

اسقاط من الخارج صٌػ فً الدوائر االمٌركٌة والبنك الدولً  آخذا مصالح اسرائٌل باالعتبار، 

مفترضا ان  دور الفلسطٌنٌٌن والعرب هو خدمة هذه المصالح، لذا فان قراءة بسٌطة وحتى 

هذا الطراز ال ٌمكن تطوٌرها، وعلٌه،  ساذجة لالتفاقٌة توصلنا الى قناعة تإكد ان اتفاقٌة من

 .فان محاولة االلتزام بها اخطر من توقٌعها

نورد فٌما ٌلً نقاطا اختاللٌة بارزة فً هذه االتفاقٌة، وابرازها ٌؤتً هنا من قبٌل تعارضها     

. دون ان نعالج الجوانب السٌاسٌة فً هذه االختالالت. مع طموحات خطة استثمارٌة محلٌة

 .وبٌن السٌاسً، امر صعب( الفصل بٌن االقتصادوان كان 

 ".فً منطقة ب ال تنقل الى الفلسطٌنٌٌن الصالحٌات المتعلقة باالراضً": 72ورد فً ص 

هذا ٌعنً بوضوح انه فً حالة وجود مخطط او حتى مستحدث فرد فلسطٌنً فانه ال     

. تبتلعه احدى المستوطنات ٌستطٌع التؤكد بؤن ما سٌقٌمه على هذه المنطقة سوؾ ٌبقى او سوؾ
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التً سوؾ تإجل الى )وهً منطقة ( ب)واذا عرفنا ان معظم االراضً هو فً هذه المنطقة 

فان انقطاعا حادا سوؾ ٌصٌب اي مشروع متوقع ناهٌك ( المرحلة النهائٌة من المفاوضات

انه قطع اما هذا القطع من قبل االحتالل ف. عن اصابة اي تكامل مشروعاتً فً االقتصاد ككل

حٌث ال توجد نصوص تمنع الٌد الحرة السرائٌل من قطع ما . بهشاشة االتفاق نفسه" محمً"

تجدر االشارة هنا الى ان عدم استعادة الفلسطٌنٌٌن للصالحٌات على االرض هو ؼٌاب . ترٌد

قد . موضوعة السٌادة، وهو الؽٌاب الذي ٌكشؾ هشاشة االتفاق وحتى  خطورته فً المستقبل

ضعنا ٌدنا االن على المشكلة االساسٌة وهً ان ما تقوم به اسرائٌل سواء خالل نكون و

وما ستقوم به بعده، هً امور معتمدة على مصدري قوة ودفع ال ٌستهان . الحصار او قبله

 : بهما

ان معظم ان لم نقل مختلؾ اجراءاتها متطابق مع نص االتفاق، مما ٌعنً ان الخلل : االول

فسه الذي ال ٌتطرق للسٌادة الفلسطٌنٌة ال على االرض وال حتى على كامن فً االتفاق ن

 .الموارد 

ان اسرائٌل لم تتخل عن االٌدٌولوجٌا الصهٌونٌة التً تحلم بالوطن العربً ولٌس : والثانً

 .باقلٌم صؽٌر  هو فلسطٌن

ال الذي ولعل السإ. من ٌتجاهل هاتٌن الحقٌقتٌن ٌوقع الناس فً اوهام فً منتهى الخطورة    

هل لدى دوائر الحكم الذاتً االقتصادٌة بانواعها وتنوعاتها محاولة لتوفٌر : ٌحتاج الجابة هو

دراسة هذه المنطقة جٌدا، وتوقع اٌة اجزاء من هذه المناطق : مخرج بسٌط متواضع مثال

ان ٌصادرها االحتالل، وبالتالً ان تشمل فً خطة التنمٌة مباشرة او متوسطة ( مستبعد)

االتفاق لم ٌرق بعد الى حصر " تطوٌر"ى فحتى الحدٌث من قبل كوادر هذه الدوائر عن المد

اي باختصار ال توجد محاوالت . االمر فً مستوى اقتصادي جزئً بهذا النطاق والعمل علٌه

من قبل الواثقٌن باالتفاق من اجل ان ٌقوموا باستؽالل ما ٌعتقدون انها امكانٌات متوفرة فً 

كانت اصال موجودة خالل انتشار  نحن فنرى ان االمكانات او الفرص المحدودة اما . االتفاق

 .االحتالل ولٌس بعد اعادة انتشاره

اٌة ترتٌبات واجراءات امنٌة تسري فً اعقاب اعادة االنتشار للقوات : "04ورد ص 

العسكرٌة االسرائٌلٌة لن تضعف او تقوض اهمٌة برامج التنمٌة الفلسطٌنٌة ومشروعات 

ادة االعمار والتنمٌة فً الضفة الغربٌة وقطاع غزة، ولن تحول دون اظهار الكراهٌة اع

 ".المعنوٌة المادٌة للشعب الفلسطٌنً فً الضفة الغربٌة وقطاع غزة

ربما تتضح اكثر هشاشة . فً البداٌة لعل هذه الفقرة نموذج على بإس ترجمه نص االتفاقٌة   

اثبت مؤزق االؼالقات وال سٌما االؼالق او . ناسباالتفاق اذا ما جرت ترجمتها بشكل م

، ان ما تسمى باالجراءات 7664ثم اٌلول (  تموز وحتى اواخر آب 01)الحصار االخٌر 

لٌست مجرد التجوٌع الٌومً، . االمنٌة االسرائٌلٌة هً حرب منظمة ضد الوجود الفلسطٌنً

فً وجه محاوالت العٌش فما انها التقوٌض واالقتالع البنٌوي، ومن هنا فهً حائل واضح 

فاٌة خطة استثمارٌة فلسطٌنٌة سواء على مستوى المنتج الفرد او االقتصاد الكلً . بالك بالتنمٌة



 

ٌمكن وضعها فً منطقة بوسع عدوها شل مختلؾ االنشطة االقتصادٌة فٌها شال تاما، فلٌس 

ائر التً قد تترتب الحصار مجرد متؽٌر طارىء ٌمكن اخذه باالعتبار وبالتالً تقدٌر الخس

 .علٌه، انه اعادة لمجمل االقتصاد سنوات الى الوراء

قد ٌقول البعض انه من المناسب هنا استخدام الضؽط السٌاسً الدولً من اجل الحصول    

على اعلى ضمانات ممكنة بعد تكرار الحصار والطلب من مصادر التموٌل تقدٌم مٌزانٌة 

ربما، . كمسؤلة ملحة اولى مطلوب تعدٌلها فً االتفاق ووضع هذه المسؤلة" اضافٌة للطوارىء

ولكن االنظمة الرسمٌة ابعد من تكون عن الضؽط على اسرائٌل، وهذا ٌعنً عدم توفر ضؽط 

الرؼامها على التعدٌل الن الفلسطٌنٌٌن حٌث حصروا جمٌعا داخل مصٌدة كانتونات الحكم 

الضؽط الحقٌقً سوى الضؽط  الذاتً لم ٌعودوا هم انفسهم قادرٌن على الضؽط ولٌس

 .الفلسطٌنً

وٌنسقان بشأن السٌاسات ... : "عن تبادل المعلومات بٌن الطرفٌن 06ورد فً ص 

فٌما ٌخص االرهاب واعمال العنف والتحرٌض، اٌة معلومات ٌمكن ان تقدمها ... والنشاطات

من طرؾ  من الواضح ان هذه خدمة.  "اسرائٌلٌٌن؟" متطرفٌن"اسرائٌل للفلسطٌنٌٌن عن 

ولكن دعنا من هذا ، فطالما ان هناك اتفاقا من هذا الطراز ، فلماذا ال ٌوضع هذا البند . واحد

للحٌلولة دون قٌام اسرائٌل بفرض االطواق االمنٌة؟ وطالما ان الطرؾ الفلسطٌنً ٌقوم بهذا 

ان  الدور، فما معنى الحصار؟ هنا ال نعتقد ان هدؾ الحصار هو فقط العقاب الجماعً، بل

العقاب الجماعً لٌس الهدؾ االساسً، ٌبدو ان الهدؾ االساسً هو تقوٌض البنٌة االنتاجٌة 

الفلسطٌنٌة واحداث قطع اضافً وقسري لها الى جانب عوامل القطع االخرى مثل ندرة 

والمنافسة االجنبٌة اي ان موقؾ اسرائٌل من تقوٌض الوجود والهوٌة . السٌولة المالٌة

وان التسوٌة بالنسبة السرائٌل هً مجرد حلقة او جزء من اجزاء . ال كما هوالفلسطٌنٌٌن ما ز

كما تدعً مختلؾ االنظمة الرسمٌة العربٌة )مخططها فً تبدٌد الهوٌة الفلسطٌنٌة ولٌست 

 .انتقال اسرائٌل الى مواقؾ مختلفة( واالمبرٌالٌة

 

 : من نفس الصفحة" د"ورد فً نقطة 

تتسبب بالضرر وتعود باالذى .....( مجال االرهاب والعنف فً)منع ومعالجة اٌة محاولة "

على البنٌة التحتٌة التً تخدم الجانب االخر بما فً ذلك الطرق والمٌاه والكهرباء 

 ".واالتصاالت السلكٌة والالسلكٌة والبنٌة التحتٌة والمجاري

سرائٌل وحدها، وهذا الشرط ال ٌجري تطبٌقه اال على الفلسطٌنٌٌن، فاالتفاق مصاغ لحماٌة ا

لقد ادى الحصار الى ضرب مختلؾ المجاالت المذكورة فً هذا البند تحدٌدا، ولكن ما قامت 

( االرهاب)به اسرائٌل ؼٌر مشمول حقٌقة فً االتفاق، الن المقصود فً هذا البند ما ٌسمى 

على الفلسطٌنٌٌن " شرعٌة"الفلسطٌنً وهذا ٌعنً ان ما تقوم به اسرائٌل هو خطى رسمٌة 

 .قبولها وحتى الدفاع عنها

 



  

 .تسهٌل دخول وخروج البضائع: 30ورد فً ص 

نالحظ ان هذا ال ٌحصل بشكل مناسب من جهة، ومن جهة ثانٌة فان الطوق قد خلخل كل هذه 

العملٌة، وهذا ٌعنً عجز السلطة عن الوفاء بتعهداتها للمنتج المحلً والتاجر والمستورد ومن 

كما ان الؼالق المنافذ فً العالقات . لعربً او الخارجعقدت معهم صفقات من الوطن ا

. االقتصادٌة بالخارج دورا خطٌرا فً اعاقة اٌة صفقات واتفاقات تجارٌة ممكنة فً المستقبل

فلٌست هذه مناطق ؼٌر مستقرة، وانما مناطق محتلة حقا مناطق معتقلة، فمن ٌرٌد عقد 

ل الن االتفاق وضع القرار بٌده، ومن هنا صفقات فسٌجد ان االصح هو ان ٌعقدها مع االحتال

 .ٌصح ما قلناه باستمرار ان المطلوب سٌادة على الدونمات ولٌس على الورق

 

 :حول رسوم المسافرٌن 770ورد فً ص 

 ؟ٌقتسم مناصفة( شخص 790000وعددهم )الدخل المقدر لهم "

ت وصٌانة وتطوٌر ٌدفع المجلس الى اسرائٌل دوالرا واحدا عن كل مسافر مقابل الخدما  

دوالرات امرٌكٌة لرسوم  90فوق هذا العدد تتسلم اسرائٌل ما ٌعادل "االرصفة، ٌتابع النص 

 ".دوالرا 91المسافرٌن وٌتسلم المجلس 

وهذا اٌضا دلٌل على ان اسرائٌل لم تخرق االتفاق، فلماذا تتقاضى اسرائٌل هذا الرٌع؟ هل 

تحلب اسرائٌل اقتصاد هذه المناطق طوال ثالثة النها اقامت االرصفة؟ ربما، ولكن الم تس

 عقود؟ الم ٌكن تموٌل اقامة هذه االرصفة من فائض انتاج الشعب الفلسطٌنً؟

ال شك ان المفاوض الفلسطٌنً كان اضعؾ من المحاورة على هذا االساس وهنا ربما     

ذه االرصفة من الم ٌكن االجدر والحال على هذا المنوال ان ٌجري استئجار ه: ٌقول البعض

اسرائٌل، اعتقد ان هذا ؼٌر ممكن ابدا، الن الوجود االسرائٌلً على المعابر هو الوجود 

 .الحقٌقً

 

 : 741ورد فً ص 

سوف ٌبلغ الجانب الفلسطٌنً نظٌره االسرائٌلً باي اكتشاف وانتاج للنفط والغاز ٌقوم "

 ".بهما او اي جهة اخرى بموافقته

اقرت السرائٌل السٌطرة على باطن االرض كما هو على ظاهرها هذا ٌعنً ان االتفاقٌة    

واالمر لٌس امنٌا هنا بالطبع، فالى جانب تصرؾ اسرائٌل بالمٌاه فانها تتصرؾ بؤي مخزون 

آخر فً باطن االرض، فهل ٌمكن التفاق ٌسمح السرائٌل بان تؽوص فً عمق االرض ان 

 .!ٌقود الى سٌادة او استقالل اقتصادي

لبعض لهذا النص مشكلة الؽموض او عدم وضوح الترجمة، ربما ولكن سواء كان قد ٌنسب ا

االمر على هذا النحو او ؼٌره فانه ٌجٌز السرائٌل تفسٌره على اساس انها على االقل شرٌكة 

وال شك ان هذا مقصود به الى جانب االعاقة االقتصادٌة .. وان لها حق اٌقاؾ المشروع 



 

اعاقة السٌادة، والمهم ان هذا ٌساهم فً الحٌلولة دون وضع ( ٌةعلى مستوًٌ الحٌاة والتنم)

 .خطة استثمارٌة لهذه المناطق

 : 761ورد فً ص 

سوف ٌضمن الجانب الفلسطٌنً بان البناء المتاخم للمستوطنات والمواقع العسكرٌة لن "

 ".ٌعود بالضرر علٌها او ٌؤثر عكسٌا علٌها او على البنٌة التحتٌة التً تخدمها

كٌؾ نستطٌع ان نحصر امتداد هذا النص وتطبٌقه حتى المرحلة االنتقالٌة فقط؟ وما الذي : الاو

 .ٌمنع امتداده لما بعد االنتقالٌة ال سٌما انه ال ٌوجد نص بهذا الخصوص

ولو استثنٌنا الحدٌث عن السٌادة والحق القومً فً االرض، فان نصا كهذا خطٌر على    

ع الزراعً عموده الفقري، فهو ٌنص على بقاء المستوطنات، الزراعة فً بلد ٌشكل القطا

وعلى اطالق ٌدها فً التهام االرض فما من احد ٌعرؾ مدى توسع المستوطنات وما هو 

الذي تحتاجه لكً ال ٌعتبر نشاط زراعً فلسطٌنً مإثر علٌها ام ال، ناهٌك " المساحً"المدى 

 "امنٌة لحماٌتها"عن ما ٌمكن ان تفرضه من شروط 
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ٌتضح ؼٌاب السٌادة هنا حٌنما ندرك . 

اي ان على الوجود التارٌخً الفلسطٌنً ...اصبحت االساس( بما هً طارئة)ان المستوطنات  

 .ان ٌتكٌؾ بمقتضى حاجاتها

 :931ورد فً ص    

من ضرٌبة الدخل المجباة من فلسطٌنًٌ % 79ستنقل اسرائٌل الى الجانب الفلسطٌنً " 

كما ستنقل الى الجانب الفلسطٌنً كامل . غزة العاملٌن فً اسرائٌلالضفة الغربٌة وقطاع 

المبالغ  من ضرٌبة الدخل المجباة من فلسطٌنًٌ الضفة الغربٌة وقطاع غزة العاملٌن فً 

واضح ان هذا ٌعطً مشروعٌة اعلى للمستوطنات وهو ٌعنً اٌضا تشجٌع  " .المستوطنات

عنً هذه االفضلٌة المعطاة للمستوطنات امرا ؼٌر وهل ت. العمال الفلسطٌنٌٌن على العمل فٌها

 ....ان هذه المستوطنات باقٌة؟ 

 

تشكل القدس هنا مركز االمر، فهً الموقع السٌاحً االساسً، : فٌما ٌخص السٌاحة بشكل عام

وحٌث انها لٌست بٌد سلطة السٌاحة الفلسطٌنٌة، فان السٌاحة تفقد مٌزتها المقارنة مما ٌدفع هذه 

لتعوٌض " المصائؾ والمشاتً"ستثمارات عالٌة فً مواقع سٌاحٌة اخرى اي اقامة السلطة ال

فعدم السٌادة على المعابر ٌدفع السواح باتجاه . الخسارة، ولكن االمر ٌعود لٌرتبط ثانٌة بالسٌادة

العبور من البوابات االسرائٌلٌة واالستقرار فً الفنادق االسرائٌلٌة وربما، بعد قلٌل، االردنٌة 

فالسائح هو فً حالة . ٌزوروا مناطق فً الحكم الذاتً وٌعودوا للنوم فً اسرائٌل او االردنل

 .اجازة واسترخاء ولٌس فً حالة عمل وتحدٌد مواقؾ سٌاسٌة
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ٜٛ اضخسبؽ : ض٢ل ؿ٧بؿج اؿؼائ٧ل ْٖ٘ ايخٛبغ٠ب ي٤ٙ يٛب٘ٝب ٢تب٘خب٦٘ نؼغ٠ٚ ا٘خغؼ٧س٦، اٝهؼ 
 .7655يبغل ؿٛبؼث، ٛٝف٢ؼاح غاؼ ًٗٝبٜ، غٛفٓ . غ. ا٘خن٢ؼ ا٤٘ ا٘ضٛب٧ج ا٘فًت٧ج 

 



  

من هنا ٌصبح اساسٌا جدا فك االرتباط السٌاحً مع اسرائٌل بدءا من المعابر وانتهاء    

 . بالسٌادة على القدس

 : 932ورد فً ص  -

المصنعة فً االردن ومصر خاصة وفً " 9"المرفقة بالملحق " 9أ"السلع فً القائمة "

الدول العربٌة االخرى، سٌكون الفلسطٌنٌون قادرٌن على استٌرادها بكمٌات ٌتفق علٌها 

 .ادناه" 5"الجانبان وفقا الحتٌاجات السوق الفلسطٌنٌة كما قدرت حسب الفقرة 

 .مضافا الٌها الدول االسالمٌة" 9أ" نفس الشًء الفقرة التالٌة عن"  

تخضع للمعاٌٌر االسرائٌلٌة فٌما  5و " 5أ" "9أ"القوائم : أ9نقطة  511ورد فً ص   

 ....".ٌتعلق بالجمارك وضرٌبة المشترٌات والجباٌات والرسوم االخرى

ٌل اال ان ورودها بكل هذا التفص. رؼم ان هذه القوائم الطوٌلة تبدو كتسهٌالت اقتصادٌة   

الممل مقصود به تقٌٌد الجانب الفلسطٌنً وحصره بدقة فً الحدود التً وضعها الطرؾ 

كما انه لٌس واضحا ان . انه ٌعنً التدخل فً التفاصٌل لٌضمن االشراؾ المباشر. االسرائٌلً

 .كان استٌراد هذه المنتجات سٌبقى محصورا فً االردن ومصر ام ٌتسع الختٌار بلدان اخرى

ل عامل آخر فً االمر وهو ان االتفاق ٌقدم مكافؤة لسلطات مصر واالردن نظرا هنا ٌدخ     

فلٌس شرطا ان تكون لدى االردن ومصر افضل االسعار والمنتجات . العترافهما باسرائٌل

اي ان المقصود وضع كل ما ٌتعلق باالتفاق فً خدمة مصالح . من بٌن االسواق العربٌة

 .وعالقات ورضى اسرائٌل

فالوضع الطبٌعً فً السوق . المادة من االتفاقٌة محدودٌة االتفاقٌة ال بل وجوهرها تكشؾ هذه

العالمٌة، وال سٌما فً هذه الحقبة من تارٌخ الرأسمالٌة، هو ان ٌقوم كل بلد بالتبادل الحر طبقا 

اال ان االمر فً مناطق الحكم الذاتً هو ان تبادلها ٌجب ان ٌكون بموجب عالقات . لمصالحه

قد ال ٌكون من نافل القول االشارة الى ادراج االردن كطرؾ على . ئٌل مع الخارجاسرا

 .الفلسطٌنٌٌن االستٌراد منه حتى قبل ان ٌوقع االردن اتفاقا مع اسرائٌل

 .التزام بقوانٌن المنشأ: 5نقطة  -  

ة ٌجب بمعنى، ان منشؤ بضاعة معٌن. ما المقصود هنا؟ هذه النقطة ربما متعلقة بالنقطة اعاله

وبهذا تكون هذه النقطة مكملة وموضحة للنقطة . ان ٌكون الجانب االسرائٌلً راضٌا عنه

 .السابقة لها

تخضع للمقاٌٌس التً تطبقها " 5"و أ" أ 9"ما عدا ": 71نقطة : 934ورد فً ص  -

 ".اسرائٌل فٌما ٌخص رخص االستٌراد

سٌما ان هناك ضمانات وشروطا بؤن وهذا ٌعنً تقٌٌد اكثر من قبل الجانب االسرائٌلً ال     

اضافة الى ان هذا التدخل االسرائٌلً  الدقٌق فً . ال تتدفق هذه السلع الى السوق االسرائٌلٌة

تفاصٌل االلٌة االقتصادٌة فً مناطق الحكم الذاتً ال ٌعنً بؤي حال من االحوال ان هذا 

وانما هً عالقة باتجاه تركٌز . باطاالتفاق او هذه العالقة هً عالقة انتقالٌة باتجاه فك االرت

 .دور اسرائٌل كاستعمار داخلً



 

 ."لجنة اقتصادٌة مشتركة دائمة": 931ورد فً ص   

اي انها لجنة لتثبٌت الهٌمنة . واضح ان هذه اللجنة مشتركة فٌما ٌخص الفلسطٌنٌٌن    

. حاكمة ومقررة انها فً الحقٌقة لجنة. الكولونٌالٌة االسرائٌلٌة على مناطق الحكم الذاتً

وبالتالً، فهً التً تصوغ من اٌن ٌستورد الفلسطٌنً والى اٌن ٌصدر، ومع اٌة دولة ٌتعاطى 

 .واٌة دولة ٌقاطع

على ضوء الوضعٌة الضعٌفة للطرؾ الفلسطٌنً فً التفاوض وما بعده، كان ٌجب العمل على 

الفلسطٌنٌون على تحوٌل العالقة من لجنة مشتركة الى تنسٌق بٌن الطرفٌن وذلك لٌحصل 

ان وجود لجنة مشتركة ؼٌر متكافئة الصالحٌات  وتدخل اسرائٌل فً كل . حرٌة تحرك اكثر

 .صؽٌرة وكبٌرة ال ٌفسح مجاال لخطة استثمارٌة مناسبة

 :947ورد فً ص 

تقدٌر " 5"و أ" 9"اقتراحات فلسطٌنٌة لزٌادة أ": من مهام اللجنة المشتركة مناقشة 

هذا ٌعنً ان اسرائٌل شرٌكة فً كل شًء حتى فً تحدٌد ". طٌنٌةاقتراحات السوق الفلس

ولٌس مجرد االطالع مما " مناقشة"وكما هو مالحظ . وتقدٌر الطاقة االستهالكٌة الفلسطٌنٌة

ال بل . ٌعنً ان بوسع الجانب االسرائٌلً رفض استٌراد الطرؾ الفلسطٌنً لحاجات اساسٌة

ز ال تحصل احٌانا فٌما بٌن شركة استٌراد محلٌة ان رقابة وتحدٌدا دقٌقٌن من هذا الطرا

 .وحكومة بالدها

مقابل هذا كله، ال ٌوجد فً االتفاق ما ٌشٌر الى تحدٌد لتدفق اي من مختلؾ انواع التدفقات  

السلعٌة والخدماتٌة من اسرائٌل الى الحكم الذاتً، بٌنما هناك تحدٌد لكل شًء من المناطق الى 

 وال شك ان هذا ، بمفهوم الجانب االسرائٌلً، ٌندرج فً نطاق ما تسمى بالمتاجرة. اسرائٌل

كما ان االتفاق ٌخلو من اي التزام اسرائٌلً بادخال منتجات الحكم الذاتً . الحرة بٌن الطرفٌن

وعلٌه، فان ما حصل وال ٌزال خالل االؼالق كان منع منتجات الحكم الذاتً من دخول . الٌها

ئل اسرائٌل دون ان تستطٌع سلطات الحكم الذاتً ال منع المنتجات االسرائٌلٌة وال استٌراد بدا

وكانت النتٌجة كما نرى، نزٌؾ المزٌد من السٌولة النقدٌة من هذه المناطق الى اسرائٌل . لها

دون اجتذاب سٌولة بدٌلة الى هذه المناطق نظرا لعدم سماح اسرائٌل بادخال منتجات هذه 

 .المناطق الٌها والتً هً محدودة فً االصل

التفاق االقتصادي فً بارٌس عن الجانب الذي وقع ا احمد قرٌعاما ما ذكر على لسان السٌد  

الفلسطٌنً ورئٌس مجلس الحكم الذاتً حالٌا، بان االتفاق ٌسمح لطرؾ بمقاطعة منتجات 

وهذا ٌعنً ان الطرؾ االقوى هو القادر على . الطرؾ االخر فهو بال اساس فً االتفاق نفسه

لسٌد قرٌعكما انه ال اساس فً االتفاق لقول ا. المقاطعة كما فعلت اسرائٌل
133

بؤن االتفاق   

فاالتفاق ٌنص على استخدام كل . ٌنص على الحراك الحر للبضائع وقوة العمل بٌن الطرفٌن

طرؾ لعمال من الطرؾ االخر، لكنه لم ٌضع هذا بصٌؽة االلزام، وهو ما ٌجعل اسرائٌل 
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اك حرة فً هذا الصدد، وهذا ما حصل مرارا منذ توقٌع االتفاق نفسه، اضافة الى ان حر

 .البضائع الفلسطٌنٌة مقٌد، فً حٌن ان االمر لٌس كذلك بالنسبة للبضائع االسرائٌلٌة

والحقٌقة ان هذا تطبٌق فعلً وواضح لعالقة االستعمار الداخلً التً تقٌمها اسرائٌل بٌن    

ولكن . السرائٌل" بالمعنى القانونً"فمناطق الحكم الذاتً لٌست مناطق مضمومة . الطرفٌن

هذا دون ان نشٌر "نتجات وقوة العمل ورأس المال االسرائٌلً فٌها حراك حر تماما حراك الم

وبالمقابل، فان حراك قوة العمل ". الى تحكم اسرائٌل باالراضً الذي هو احتالل مباشر

والبضائع، وال لزوم للحدٌث عن رأس المال، من هذه المناطق الى اسرائٌل مقٌد تماما، 

بمعنى آخر، فان عالقة هذه المناطق باسرائٌل ال تعنً ، وال . لًومرهون بالقرار االسرائٌ

تستطٌع التطور الى سوق مشتركة السباب عدة احدها ان حراك قوة العمل وحتى راس المال 

 : ولننظر الفقرة التالٌة. من الجانب الفلسطٌنً ال ٌواكب حراك السلع

 : 957ورد فً ص  -

٧ج ضؼٗج اً٘ٛل ت١ٝ٧ٛب، ٢عم٢يب ٘ضٓ ٗل سبٝة ٦ّ خضغ٧غ، ٜٛ ؿ٧ضبّه ا٘سبٝتبٜ  ي٤ٙ ايخ٧بغ: "اً٘ٛل
٢اػا يٕٙح ا٘ضؼٗج االيخ٧بغ٧ج ٛؤٔخب ٜٛ ا٥ . ٢ٔح العؼ، ضسٚ ٢فؼ٢ن ضؼٗج اً٘ٛبل ا٤٘ ٛٝنٕخٟ

نؼِ، ٧سة افًبؼ ا٘سبٝة االعؼ ٢ّؼا، ٧٢ٜٛٗ ٘ٙسبٝة االعؼ اٜ ٧نٙة ٛٝبٔفج ا٢ٛ٘م٢و ٦ّ ا٘ٙسٝج 
 .االٔخكبغ٧ج ا٘ٛفخؼٗج

ي هذا النص على مخاطر فعلٌة، فالحفاظ هنا امر ؼٌر مرتبط بالعدد من العمال ٌحو        

وعدم التحدٌد هذا فً ؼٌر صالح الطرؾ الفلسطٌنً الن . المسموح تدفقه من طرؾ الى آخر

على استشارة " على االقل"التدفق باالتجاه المضاد محدود بل معدوم، كما لم تشتمل هذه النقطة 

ر استبدال عماله العاملٌن لدٌه بعمال من بلد اخر، ونقصد هنا اسرائٌل كل طرؾ لالخر اذا قر

بالطبع التً تستقدم عماال من مختلؾ بلدان العالم لٌحلوا محل العمال الفلسطٌنٌٌن وبشكل 

الؾ عامل اردنً فً  91طبقا لتقدٌر اوساط اردنٌة هناك . خاص عماال من االردن

اسرائٌل
134
. 

كل طرؾ باشعار الطرؾ االخر عند التوقؾ عن استخدام عمال ذلك بقٌام : ان النص القائل   

الطرؾ هو  نص بال معنى، الن الطرؾ االسرائٌلً ٌقوم بذلك بشكل مفاجىء ال ٌسمح 

للطرؾ الفلسطٌنً بالتكٌؾ طبقا لهذا المتؽٌر، علما بؤن فرص التكٌؾ لدى الطرؾ الفلسطٌنً 

 .محدودة للؽاٌة

 : 955ورد فً ص  -

من حرٌة التدفق الى اسواق الطرف " بشكل مؤقت"بالسلع الفلسطٌنٌة الست المستثناة ما ٌتعلق "

 ".االخر، وهً الدواجن، البٌض ، البطاطا، الخٌار، البندورة  والبطٌخ
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لقد تم استثناء هذه المنتجات النها ذات قدرة تنافسٌة مع المنتجات االسرائٌلٌة حٌث ان كلفة انتاجها      

جور عنصر العمل فٌها، ولكن مختلؾ السلع الصناعٌة االسرائٌلٌة ومعظم السلع الزراعٌة اقل نظرا لقلة ا

 .االسرائٌلٌة ذات قدرة تنافسٌة اعلى من نظٌرتها الفلسطٌنٌة، وبالطبع لم ٌجر علٌها اي تحدٌد

وتصرؾ اما االؼالق، فاقفل الباب على مختلؾ المنتجات الفلسطٌنٌة كلٌا، وعلى ضوء طبٌعة االتفاق،    

" الملعونة"اسرائٌل الحر بموجبه، فمن الذي ٌإكد ان اسرائٌل سوؾ ترفع هذا الحظر عن السلع الست 

 ولن تفرضه على ؼٌرها؟

بدون االضرار بااللتزامات الناجمة عن االتفاقات الدولٌة القائمة، سٌمتنع ": 956ورد فً ص  -

 ."بمزارعً الطرف االخر الجانبان عن استٌراد منتجات زراعٌة من طرف ثالث قد تمس

معروؾ ان الطرؾ الفلسطٌنً لٌست له اتفاقات دولٌة فً االساس، كما ان اتفاق التسوٌة     

ال ٌخوله عقد اتفاقات بشكل مستقل، وعلٌه، فان هذا ٌقدم حماٌة وضمانة التفاقات اسرائٌل 

دنً حول تقدٌم فً هذا الخصوص، فان االتفاق االسرائٌلً االر.  المعقودة قبل االتفاقٌة

تسهٌالت الستٌراد اسرائٌل منتجات زراعٌة اردنٌة ٌتم على حساب عالقة التبعٌة التً قامت 

االسرائٌلٌة  -فقد نصت االتفاقٌة االردنٌة . بٌن اقتصاد الضفة والقطاع واالقتصاد االسرائٌلً

. لمنتجات االردنٌة عندما تقرر اسرائٌل استٌراد خضار طازجة، فانها سوف تعطً االولوٌة ل" :على 

كما ستقوم اسرائٌل بتوفٌر كافة ... فً هذه الحالة، فان الصادرات االردنٌة سوف تعفى من الجمارك

التسهٌالت للمنتجات االردنٌة كً تسوق فً مناطق الحكم الذاتً
135
. 

طٌنٌٌن تمت فً العامٌن الماضٌٌن ترتٌبات اردنٌة اسرائٌلٌة الستجالب عماا اردنٌٌن لٌحلوا محل الفلس

" منحه وإعطٌاته"الفا، وبهذه الخطوات، فان اسرائٌل تتحول الى محور تتنافس على  91حٌث بلػ عددهم 

 .السلطات االردنٌة والفلسطٌنٌة، وال شك ان االولوٌة ستكون للنظام االردنً

ج ً٘ل ا٘غؼؾ ا٘ٛؿخْبغ ٜٛ خسؼتج ا٘ضكبؼ ا٘ٛخٗؼؼ ٢٠ اٟٝ ٔغ ٗفِ ت٢م٢ش ٠فبفج اخْبٔبح ا٘خؿ٧٢   
٢اّخٕبؼ٠ب ا٤٘ خض٧ٕٓ ا٢ اضخٛبل خض٧ٕٓ ا٘ؿ٧بغث اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج ا٘خ٦ خٜٛٗ ا٘ؿٙنج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج ٜٛ اً٘ٛل ا٘ضؼ 

٢ال . ٦ّ ٠ػا ا٘كغغ، ٛب يبغ ٧ْ٧غ يغ ا٘عؿبئؼ االٔخكبغ٧ج. ٜٛ اسل ٛؿخ٧٢بح ا٧٘٢ج ا٢ س٧ٝ٧ٝج ٜٛ ا٘خ٧ٛٝج
ا٘ضغ االغ٤ٝ ٛٛذال ٦ّ : ا٢ال: ٧غ ٢٠اٜ ٧ْ" ٧ٜٛٗ"اٜ ٛب . اٛخغاش س٢اٝة ٜٛ االخْب٧ٔج ٢ا٘ضٙٚ تخن٧٢ؼ٠ب

اً٘ٛل ي٤ٙ اؿخُالل ا٘ؿ٢ِٕ ا٘ٛٛٗٝج ٘الؿخذٛبؼ ٢ا٘خ٧ٛٝج تٛفبؼٗج فًت٧ج خكل ا٤٘ ا٘خ٧ٛٝج تب٘ضٛب٧ج 
 .تب٧ٝ٘بتج يٜ ا٘ٝبؾ ٗٛب ٗبٜ ٢أى ا٘خؿ٧٢ج" ا٘خ٧ٛٝج"ا٘فًت٧ج، ٧٘٢ؾ 

ّٖ االؼختبن ٛى أخكبغ  اً٘ٛل ي٤ٙ االٝغٛبر ٢ا٘خٗبٛل ٛى االٔخكبغاح اً٘ؼت٧ج ت١غِ: ٢ا٘ذب٦ٝ    
االضخالل، ٢ال ٧ٕٙل ٜٛ ا٧ٛ٠ج ٠ػا االٛؼ خ١بّح أخكبغاح يؼت٧ج ي٤ٙ اؿؼائ٧ل ّبالٛؼ اتًغ ٜٛ 

 .االٔخكبغاح ا٘ؼؿ٧ٛج، ي٤ٙ اٜ ١٘ػٞ اال٢ٛؼ ٛسبل خض٧ٙل آعؼ
 انفصم انرابع

 
 ا٘ٛبٝض٢ٜ
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٧ٝ٢٘٢ٗب٦٘ /خ٧ٛٝج، كغٔبح اٚ ٛفؼ٢و ؿ٧بؿ٦: تؼٝبٛز ا٘ٛؿبيغاح االٛؼ٧ٗ٧ج
 .تبغل الٛخٗب٤ّء٢خ

 
 ٧ٝ7664ؿبٜ  52ٝفؼ ٠ػا إ٘ٛبل ٦ّ ٛسٙج ًٗٝبٜ اً٘غغ * 

 
 ٕٛغٛج

 

خئٗغ ٕٛبؼٝج تؿ٧نج ت٧ٜ ا٘عنبة ا٘ؿ٧بؿ٦ اْ٘ٙؿن٦ٝ٧ ٧ٕ٘بغث ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦ ٢ت٧ٜ عنبة ْٝؾ 
ا٧ٕ٘بغث ٔتل ا٘خؿ٧٢ج، اٜ اؿخغاؼث تٕغؼ ٛئج ٢ذٛب٧ٜٝ غؼسج ٔغ ضكٙح ٦ّ ٢ِٛٔ ٠ػٞ ا٧ٕ٘بغث ٜٛ 

٧٢ٝؿضة . ال ّؼٓ... غث االٛؼ٧ٗ٧ج، ٢خضغ٧غا ٜٛ االغاؼث االٛؼ٧ٗ٧ج، ا٧ج اغاؼثا٢٘ال٧بح ا٘ٛخض
االٛؼ، ؼتٛب تٝؿتج أل، ي٤ٙ ٣٢ٔ اً٘ٛبؼمج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج ا٧مب ؼَٚ ا٘ٝتؼث اً٘ب٧٘ج سغا ا٘خ٦ 
٢ؿٛح عنبة ٠ػٞ اً٘ٛبؼمج خسبٞ اٛؼ٧ٗب تفٗل عبق ي٤ٙ ٛغاؼ ا٘ؿ٢ٝاح ا٘ٛن٧٢ج ٜٛ 

٢كل ا٘عنبة ا٘ؿ٧بؿ٦ اْ٘ٙؿن٦ٝ٧ ا٤٘ غؼسج ا٘خٕبنى ٛى  ٕ٘غ. يٛؼ إ٘ٛب٢ٛج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج
عنبة اٝهٛج ا٘ٗٛتؼاغ٢ؼ اً٘ؼت٧ج، ال تل اٜ ٗذ٧ؼ٧ٜ ٜٛ ا٘ٛذ٧ْٕٜ ٢ا٘ؿبؿج اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ 

 .اكتض٢ا آ٧٘بح الٔٝبو ٝهؼائ١ٚ اً٘ؼة تب٘خنت٧ى ٛى اؿؼائ٧ل

. ٝة االٛؼ٦ٗ٧ٕٛبتل ٗل ٠ػٞ ا٘خ٧٧ُؼاح اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج، ٧ٛٗٝٝب ا٢ٕ٘ل اٜ خ٧ُؼا ٘ٚ ٧ضكل ٦ّ ا٘سب
ّٕغ هل ا٢ِٛ٘ٔ االٛؼ٦ٗ٧ ي٤ٙ ضبٟ٘ ي٧ٙٛب، ٠ػا ٢اٜ ٢ّٜ٘ عنبتٟ ا٘ؿ٧بؿ٦ تغت٢ٙٛبؿ٧ج خّٙنِ 

 .تًل ا٘ف٦ء ٜٛ ّهبهخٟ، ١ٝٗ٘٢ب ال خ٧ُؼ، ٢ال خ١غِ ا٤٘ خ٧٧ُؼ، ف٦ء ٜٛ س٠٢ؼٞ

ٝٝبٔـ ٦ّ ٠ػٞ إ٘ٛب٘ج ذالد ٢ؼٔبح اٛؼ٧ٗ٧ج خفٗل ًٛب سؽءا ٗت٧ؼا ٜٛ اغت٧بح تؼٝبٛز 
٠٢ػا ا٘تؼٝبٛز ٢ٛٝػر ٛذب٦٘ ي٤ٙ ا٢ِٛ٘ٔ االٛؼ٦ٗ٧ ا٘ػ٥ . ٛؼ٦ٗ٧ ْ٘ٙٙؿن٧٧ٝ٧ٜا٘ٛؿبيغاح اال

" تخؼ٧٢ل"، ٢ٟ٘ٗٝ ٢ٕ٧ٚ تبٕ٘ٛبتل ( ٢ٗٛب ؿخت٧ّٜ ٛٝبٔفج اال٢ؼآ الضٕب)٘ٚ ٧خ٧ُؼ ٗٛب ٔٙٝب 
ا٢ِٛ٘ٔ اْ٘ٙؿن٦ٝ٧ ٧ّٗ٧٢ِ ٢ْٟٛٔ ٜٛ اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ ي٤ٙ م٢ء خًبن٦ ؿٙنج ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦ 

٢٠٢ . غث ٘ٙخؿ٧٢ج ٛى ا٘فؼ٢ن ٢ا١ْ٘ٚ ٢ا٢ِٛ٘ٔ االٛؼ٦ٗ٧ ٜٛ ا٘خؿ٧٢ج٢اْ٘ئبح االسخٛبي٧ج ا٘ٛئ٧
ا٥ تًتبؼث اعؼ٣، ّبٜ . ا٢ِٛ٘ٔ ا٘ػ٥ ٠غّٟ االؿبؾ ٛكٙضج اؿؼائ٧ل ٢فؼ٢ن١ب ٢ٛخنٙتبخ١ب

تذٕبّج " ايبغث خذ١ْ٧ٕٚ"اٝٛب ٢ٕ٧ٚ تؼتن ا٘ٛؿبيغث ْ٘ٙٙؿن٧٧ٝ٧ٜ ٛى ٛفؼ٢و  تؼٝبٛز ا٘ٛؿبيغاح ٠ػا
ج أخكبغ ا٘ؿ٢ٓ، ٢ا٘خت٧ًج ٘الٛتؼ٧ب٧٘ج ٢ا٘عم٢و ٘ٙٗٛتؼاغ٢ؼ ا٘عم٢و، ٢يغٚ إ٘ٛب٢ٛج، ٢ذٕبّ

  .٢خنت٧ٓ ٢كْبح ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ ٢كٝغ٢ٓ إ٘ٝغ ا٘غ٦٘٢

٢ً٘ل اْ٘ٛبؼٔج االٗذؼ . اٜ ا٘ٛه١ؼ االٔخكبغ٥ ١٘ػٞ اال٢ؼآ ال ٧ع٦ْ ٔن س٠٢ؼ٠ب ا٘ؿ٧بؿ٦
ا٘ٛض٧ٙج  ٢م٢ضب، ٦٠ اٜ ا٘ك٧ُج ا٘خ٦ خخضغد ت١ب ٠ػٞ اال٢ؼآ، ٢ٛب خٝفؼٞ ٢ؿبئل االيالٚ

ا٢٘ال٧بح ا٘ٛخضغث خٕغٚ ٛؿبيغاح ٘ٙفًة اْ٘ٙؿن٦ٝ٧، "ا٘ؼؿ٧ٛج ٧َ٢ؼ ا٘ؼؿ٧ٛج، خٝضكؼ ٦ّ اٜ 
ا٘غ٧٘ل "ٜ٘ٗ ٔؼاءث يبغ٧ج ١٘ػٞ اال٢ؼآ ٢ال ؿ٧ٛب ٢ٙ٘ؼٔج ا٘ذب٘ذج . ا٘غ٢ل ا٘ٛبٝضج" ؼؤؾ"٢تإ١ٝب 

٠ٝب ٧خمص  .خت٧ّٜ ا٘ٝؽيج االؿخضالت٧ج ا٘ؼاؿٛب٧٘ج االٛؼ٧ٗ٧ج الٔخكبغ ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦" ا٘خسبؼ٥



 

ؤٛب اػا ٗبٜ تبالٛٗبٜ خض٧ٕٓ ٠ػا . ا٢٘سٟ ا٘ض٦ٕ٧ٕ ٘ٙؼاؿٛب٧٘ج، ٢٠٢ ا٘ؼتص، تل ا٘ؼتص االٔك٤
 .ا٘ؼتص االٔك٤ يتؼ اعؼار غيب٣٢ كبعة ٘ٙؿ٧بؿج االٛؼ٧ٗ٧ج، ١ّػا اٛؼ اّمل ٢ال فٖ

٦٠٢ ا٘خ٦  ٢ً٧7611غ خبؼ٧ظ ا٘ٛؿبيغاح ا٘عبؼس٧ج االٛؼ٧ٗ٧ج ا٤٘ اخْب٧ٔج تؼ٧خ٢ٜ ٢٢غؽ يبٚ 
٦ّ ّخؼث ٛب تًغ ا٘ضؼة اً٘ب٧ٛ٘ج )ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ ٘خؿ٧١ل االؿخذٛبؼ اُ٘ؼت٦ ا٘عبق  اؿؿح
٢ٔغ خٚ أؼاؼ خفؼ٧ًبح عالل . ٦ّ ٢ٛاس١ج ا٘فؼٓ، ٢ا٢ؼ٢تب ٦ّ ٢ٛاس١ج اً٘ب٘ٚ ا٘ٝب٦ٛ( ا٘ذب٧ٝج

ا٘عٛؿ٧ٝبح ٢ا٘ؿخ٧ٝبح ٗبٜ غ٢ؼ٠ب ؼتن ا٘ٛؿبيغاح االٔخكبغ٧ج ا٘عبؼس٧ج االٛؼ٧ٗ٧ج تفٗل 
٢ٔب٢ٜٝ ا٘ٛؿبيغث ا٘عبؼس٧ج  7627ٛذال ٔب٢ٜٝ االٜٛ ا٘ٛختبغل يبٚ )ال٧ٝٛج ٛخؽا٧غ تبٕ٘مب٧ب ا

ث ت٧ٝبح أخكبغ٧ج ٢خضبْ٘بح ؿ٧بؿ٧ج ٢136ٔغ اؿخعغٛح ا٘ٛؿبيغاح ا٘خ٧٢ٛٝج الٔبٚ(. 7637يبٚ 
7(٧َؼ ا٘ف٢٧ي٧ج)٦ّ ا٘تٙغاٜ ا٘كغ٧ٕج 

 

، ٢اٛب تًغٞ ٠٢ػا ٦ًٝ٧ اٜ تؼٝبٛز ا٘ٛؿبيغاح االٛؼ٦ٗ٧ ٠ػا، تغؤ ٗتؼٝبٛز ؿ٧بؿ٦ تفٗل ٛتبفؼ
االٔخكبغ٥ ٢١ّ ٜٛ اسل خؿ٧١ل اال٠غاِ ا٘ؿ٧بؿ٧ج ٢ٙ٘ال٧بح ا٘ٛخضغث، ٧٘٢ؾ ٜٛ اسل اضغاد 

٢ي٧ٟٙ، ّٕغ ٔبٚ ا٘ؼئ٧ؾ ٗٝغ٥ .ا٘ٛؿبيغاح ٠ػا خ٧ٛٝج أخكبغ٧ج ٦ّ ا٘تٙغاٜ ا٘خ٦ ف١ٙٛب تؼٝبٛز
ت٢مى تؼٝبٛز ا٘ٛؿبيغاح االٛؼ٦ٗ٧ مٜٛ اغاؼث ا٘غ٢٘ج، ٢٠٢ اًٛبٜ ٦ّ ؼتن  7637يبٚ 
 ٢.9ي٧ٙٛج ا٘ٛؿبيغث االٛؼ٧ٗ٧ج تكٝى ا٘ؿ٧بؿج ا٘عبؼس٧ج ت٧ٝج

اٛب االؿتبة ا٘خ٦ ضغح االغاؼث االٛؼ٧ٗ٧ج ٘ؼتن ٠ػا ا٘تؼٝبٛز تبغاؼث ا٘غ٢٘ج، ٦١ّ اؿتبة 
ٛخًغغث ٢ٛخ٢ٝيج خٙخ٦ٕ س٧ًٛب ٘خكة ٦ّ ٛكٙضج ا٢٘ال٧بح ا٘ٛخضغث ٗغ٢٘ج اٛتؼ٧ب٧٘ج خًٛل 

٢أخكبغتب ٢ا٧غ٢٘٢٧س٧ب، ٢ال ؿ٧ٛب ا٧١٘ٛٝج ي٤ٙ ٧١ٙ٘ٛٝج ي٤ٙ ا٘ٝهبٚ االٔخكبغ٥ اً٘ب٦ٛ٘ ؿ٧بؿ٧ب 
اٜ ا٠خٛبٚ ا٢٘ال٧بح ا٘ٛخضغث تتٙغ ا٢ ٛٝنٕج ٧ًٛٝج، ٝبسٚ يٜ ١ٝ٢ٗب ٛكغؼا . ٛض٧ن ٠ػا ا٘ٝهبٚ

ٔبئٚ ا٢ " يغٚ اؿخٕؼاؼ"٢ٛ٘اغ عبٚ ٠بٛج، ا٢ ٢ًٛٔب الؿخذٛبؼاح اٛؼ٧ٗ٧ج ػاح ٧ٔٛج، ا٢ ٛضّن 
 0.ٛخ٢ٔى ض٧د خًن٤ ٠ػٞ ا٘ٛٝبنٓ ا٠خٛبٛب ايهٚ

٢ٕٚ كٝغ٢ٓ ا٘غيٚ االٔخكبغ٥ تخٕغ٧ٚ ا٘ٛؿبيغاح ي٤ٙ اؿبؾ ٛكب٘ص ا٢٘ال٧بح ا٘ٛخضغث ٧
اال٧ٝٛج ٢ػٖ٘ ٜٛ اسل اٝسبؽ ا٢ ك٧بٝج االؿخٕؼاؼ االٔخكبغ٥ ٢ا٘ؿ٧بؿ٦ ٘ٙض٢ٗٛبح ا٘ٛضه٧ج 

  .٢ٙ٘1ال٧بح ا٘ٛخضغث( ا٢ ي٤ٙ االٔل ٧َؼ اً٘ٛبغ٧ج)

ا٘ٛغ٢ّيبح ٜٛ اسل كْٕبح اٜ ًٛهٚ ا٢ٛال كٝغ٢ٓ ا٘غيٚ االٔخكبغ٥ خػ٠ة ٘غيٚ ٧ٛؽاٜ 
 .2اؿخ٧ؼاغ ا٘تمبئى، اٛب ا٘تب٦ٔ ٧ّػ٠ة ٘ٛفبؼ٧ى ا٘خ٧ٛٝج

 ٧ّ٢ٛب ٧عق ا٘ٛؿبيغاح االٛؼ٧ٗ٧ج ْ٘ٙٙؿن٧٧ٝ٧ٜ، ّٕغ تغؤح ٦ّ ّخؼث ٛخإعؼث، ٢عبكج عالل

خإعػ ا٘ؿ٧بؿج االٛؼ٧ٗ٧ج ا٘ٛضغغاح اال٧ٛ٧ٙٔج ا٘خ٦ ٢مًخ١ب اغاؼث ؼ٧سبٜ : ّخؼث ؼ٢ٝب٘غ ؼ٧سبٜ
خٝق كؼاضج ي٤ٙ ؼّل أبٛج غ٢٘ج ّٙؿن٧ٝ٧ج تل خْمل ضٗٛب ػاخ٧ب خضح تباليختبؼ، ٢ا٘خ٦ 
اٜ ؤ٥ اؿخًؼال ٢ِٛٙ٘ٔ ا٘ؿ٧بؿ٦ االٛؼ٦ٗ٧ ٜٛ إ٘م٧ج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج . 3ا٧١٘ٛٝج االؿؼائ٧ٙ٧ج

٧ئٗغ ؤٜ ؿ٧بؿج ا٘ض٢ٗٛج االٛؼ٧ٗ٧ج ٘ٚ خخ٧ُؼ تعك٢ق ؼّل أبٛج غ٢٘ج ّٙؿن٧ٝ٧ج، ٢ضكؼ 
-ؼ٢ِ اٜ ٛفؼ٢و خؿ٧٢ج ا٘كؼاو اً٘ؼت٢٦ٜٛ اً٘ٛ. االٛؼ ٦ّ ٛؿخ٣٢ ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦

                                                      

 



  

االؿؼائ٦ٙ٧ ٦ّ ٝنبٓ ضٗٚ ػاخ٦ ٢ضؿة ٔغ تغؤ ٔتل اغاؼث ؼ٧سبٜ ؤ٥ ٛٝػ اغاؼث ٗبؼخؼ ا٘خ٦ ٦ّ 
ه١ٙب يٕغح اخْب٧ٔج ٗبٛة غ٧ْ٧غ ٛى ا٘ٝهبٚ ا٘ٛكؼ٥ خضح ضٗٚ ا٘ؿبغاح، ٢ض٧ٝػاٖ، ٗبٜ 

ا٢ؿ٢ٙ، ّٙٚ -ٛغؼ٧غ اٛب ا٘خؿ٧٢ج االع٧ؼث ا٘ٛؿٛبث. ًٛؼ٢مب ي٤ٙ اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ ضٗٚ ػاخ٦ ّٕن
خعؼر يٜ ا٘ٛؿبؼ ا٧بٞ، ٦٠٢ خؿ٧٢ج خضح افؼاِ االٛتؼ٧ب٧٘ج االٛؼ٧ٗ٧ج ض٧د اكؼح اٛؼ٧ٗب 

ً٘ل . ي٤ٙ اٜ ال ٧ضكل اْ٘ٙؿن٢٧ٝ٧ٜ ي٤ٙ اٗذؼ ٜٛ ضٗٚ ػاخ٦ خضح ٧٠ٛٝج ا٘غ٢٘ج ا٘ك٧ٝ٢٧١ج
 ٛب ٧ئٗغ االكؼاؼ االٛؼ٦ٗ٧ ي٤ٙ سًل ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦ خؿ٧٢ج ١ٝبئ٧ج ٕ٘ٙم٧ج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج ٢٠

مغ ٔؼاؼ ٛسٙؾ االٜٛ ا٘غ٦٘٢ اغاٝج " ا٧ْ٘خ٢"ضٓ إ٘ٝل  7664-0-3اؿخعغاٚ اٛؼ٧ٗب ٢٧ٚ 
 .ا٘ٛضخٙج ٔؼاؼ ا٘ؿٙنبح االؿؼائ٧ٙ٧ج االؿخ٧نبٜ ٦ّ ستل ات٢ ٧َٝٚ ا٘ػ٥ ٧سؼ٥ مٟٛ ا٤٘ إ٘غؾ

٧٘ؾ ّٕن اٜ ا٢٘ال٧بح ا٘ٛخضغث خؿٛص . ٧خ٧ّٛؽ تؼٝبٛز ا٘ٛؿبيغاح االٛؼ٦ٗ٧ تؿٛج اعؼ٣
٦ ً٘ة غ٢ؼ ٦ّ ي٧ٙٛج أؼاؼ ا٘ٛفبؼ٧ى، تل ا١ٝب ا٘ٛبٝص ا٢٘ض٧غ ا٘ػ٥ ٧ؿٛص ٘ض٢ٗٛج اؿؼائ٧ل ّ

 4.الؿؼائ٧ل تػٖ٘

اٛب ٢ٜٗ اٛؼ٧ٗب ا٘ٛبٝص ا٢٘ض٧غ ا٘ػ٥ ٧ؿٛص الؿؼائ٧ل تب٘خغعل ٦ّ أؼاؼ ا٘ٛفبؼ٧ى ا٘خ٦ خ١ٛ٧ٕب 
، !(اػا ٗبٝح ضٕب ا٘ٛبٝص ا٢٘ض٧غ ا٘ػ٥ ٧ًْل ػٖ٘)٦ّ ا٘ٛٝبنٓ ا٘ٛضخٙج ٢ٛٝبنٓ ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦ 

ا اٛؼ ٧ٗفِ ا٤٘ ا٥ّ ضغ خعغٚ ا٢٘ال٧بح ا٘ٛخضغث ٛكب٘ص اؿؼائ٧ل، ٢اا٤٘ ؤ٥ّ ضغ ٢٠ ١ّػ
ن٢تب٥٢ ايخٕبغ ا٘ٗذ٧ؼ ٜٛ ا٘ٛذ٧ْٕٜ ٢ٔبغث ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦ اْ٘ٙؿن٦ٝ٧ تإٜ اٛؼ٧ٗب ٧ٜٛٗ اٜ خخض٢ل 

 .ا٤٘ ضٗٚ ٛضب٧غ ضخ٤ ٦ّ ي٧ٙٛج ا٘خؿ٧٢ج
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فإٟٝ فإٜ ؿبئؼ االغت٧بح ا٘كبغؼث يٜ ض٢ٗٛج ا٢٘ال٧بح ا٘ٛخضغث ا٢ يٜ ٛئؿؿبح تؼ٧خ٢ٜ 
  :٢٢غؽ، ٢ال ؿ٧ٛب ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢، ّبٜ ا١٘غِ االؿبؾ ١٘ػا ا٘خٕؼ٧ؼ ٢٠ خؿ٧٢ٓ اخْبٔبح ا٘خؿ٧٢ج

٧ًٙٛج ا٘خؿ٧٢ج اٜ ا١٘غِ اً٘بٚ ٘تؼٝبٛز ا٘ٛؿبيغاح االٛؼ٧ٗ٧ج ٢٠ خ٧٢ٕج ا٘خؽاٚ اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ ت
٦٘٢٧ ا٘تؼٝبٛز خب٧ٗغا ي٤ٙ ٗل ٜٛ ا٘ٛغ٣ إ٘ك٧ؼ، ؤ٥ ا٘ٝخبئز . ٢ػٖ٘ تإٜ ٧ٙٛؿ٢ا ٢ّائغ ا٘ؿالٚ

ا٢ٛٙٛ٘ؿج، ٢اال٠غاِ ت٧ًغث ا٘ٛغ٣ ا٘خ٦ ؿ٢ِ خ٢ٕغ ا٤٘ خضؿ٧ٝبح ٢ٛٙٛؿج ٦ّ ض٧بث 
 .5اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ

ت٧ج ٢َؽث تفٗل ٘ػٖ٘ اؽغاغ ا٠خٛبٚ ا٢٘ال٧بح ا٘ٛخضغث تغ٢ؼ ٛٝهٛبخ١ب ا٘ن٢ي٧ج ٦ّ ا٘مْج اُ٘ؼ
 .ٗت٧ؼ ٦ّ ؤيٕبة اخْبٓ ا٘خؿ٧٢ج

اكتضح ا٘ٛٝهٛبح ا٘ن٢ي٧ج االٛؼ٧ٗ٧ج ٛؼختنج سغا  7660ٛٝػ اٜ تغؤح ي٧ٙٛج ا٘ؿالٚ يبٚ 
تتؼاٛز ا٘ٛؿبيغاح االسٝت٧ج ا٘ؼؿ٧ٛج االٛؼ٧ٗ٧ج ٢ا٘خ٦ خغ٧ؼ٠ب االغاؼث االٛؼ٧ٗ٧ج ٜٛ عالل 

ٟ ٠ػٞ ا٘ٛئؿؿج ا٤٘ ا٘مْج اؽغاغ ٛب خٕغٛ. ٦ّ اؿؼائ٧ل USAID ٛت٢ًذ٧خ١ب اً٘ٛؼ٢ّج ة
 42ا٤٘  7642مًْب ؤ٥ ٜٛ ٢٧ٜٙٛ غ٢الؼ يبٚ  ٢42إ٘نبو ٦ّ إً٘غ٧ٜ االع٧ؼ٧ٜ تٝؿتج 

 .٢٧ٙٛ76616ٜ غ٢الؼ يبٚ 

 :خ٢ٕل ٕٛغٛج ا٘خٕؼ٧ؼ ٛب ٦ٙ٧



 

٢٧ٜٙٛ غ٢الؼ ٘تؼٝبٛز ا٘ؿ٢ٝاح  ٦ّ211 ايٕبة ايالٜ ا٘ٛتبغ٣ء ٛٝضح ا٢٘ال٧بح ا٘ٛخضغث 
 ٢792  USAID ٢٧ٜٙٛ غ٢الؼ خكؼّح ت١ب ٛئؿؿج ٢042ٔغٛح . ا٘عٛؾ ٘ٙمْج ٢إ٘نبو

اٜ  .(OPIC) ٢٧ٜٙٛ غ٢الؼ سؼ٣ خٕغ١ٛ٧ب يتؼ فؼٗج االؿخذٛبؼ ا٘عبكج ٘ٛب ٢ؼاء ا٘تضبؼ
ٛعككج ٜٛ اسل ٛخنٙتبح تغا٧ج يٛل ا٘ؿٙنج  7661ٝفبنبح ا٢٘ال٧بح ا٘ٛخضغث ً٘بٚ 

ّٗٝح ٠ػٞ . اً٘ب٧٘جاْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج ٢ا٘فؼنج ٢االؿٗبٜ ٢ٝفبنبح ا٘ت٧ٝج ا٘خضخ٧ج ػاح اال٧٢٘٢ج  ٕ٘غ ٛ
ا٘ٝفبنبح ا٢٘ال٧بح ا٘ٛخضغث ٜٛ ا٘خٛخى تغ٢ؼ ٢ٛٙٛؾ ٢س٠٢ؼ٥ ٦ّ ا٘مْج اُ٘ؼت٧ج ٢ٔنبو 

 .71َؽث ٛٝػ اال٧بٚ اال٤٘٢ ٘ٙضٗٚ ا٘ػاخ٦

٠ػا ي٤ٙ اٜ ا٢٘ال٧بح ا٘ٛخضغث اؿخُٙح ّؼكج ػ٠ت٧ج خخبش ٘ٙٛؼث اال٤٘٢ ٦ّ ا٘خبؼ٧ظ، ٢ػٖ٘  ٧غل
غخٟ تب٘فٗل ا٘ػ٥ خؼاٞ ٦٠ تض٧د خنتٓ ي٧ٟٙ ٛعخِٙ تإٜ خك٢ٌ أخكبغ تٙغ ٛٝػ ٘ضهبح ٢ال

ت٢ٝغ ا٘ٝهؼ٧ج ا٘ٙتؼا٧٘ج ا٘سغ٧غث ٢٢كْبح ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢، ٦٠٢ ا٘ٝهؼ٧ج ٢ا٢٘كْبح ا٘خ٦ ٗبٝح 
ّٛؼث ي٤ٙ تٙغاٜ ٛؿخٕٙج ١٘٢ب ت٧ٝبح أخكبغ٧ج ٧٢ٔج، ّٛب تبٖ٘ تب٘مْج اُ٘ؼت٧ج ٢َؽث  ١٘ب آذبؼ ٛغ

٢امبّج ا٤٘ ٠ػا، ّبٜ ا٢٘ال٧بح ا٘ٛخضغث خًٛل ٦٠ ! ؿٝج 01ا٘ٙخ٧ٜ خًب٧ٝبٜ خؼاذب اضخال٧٘ب ٛٝػ 
ْٝؿ١ب ٛذبتج ض٢ٗٛج ٦ّ ا٘مْج ٢إ٘نبو ض٧د خخضٗٚ تكؼِ ا٘ٛتبٍ٘ ا٘خ٦ خٕغ١ٛب، ٠٢ػا ٧ْؼٌ 

ٗٛب اٜ ا٢٘ال٧بح ا٘ٛخضغث خضغغ . ؿٙنج ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦ ٜٛ ؿ٧بغخ١ب ٦ّ ٠ػا ا٘ٛسبل ا٧مب
الٔج ١٘ب تب٘خ٧ٛٝج ٛذل س١بؽ ا٘فؼنج ا٘ٛسبالح ا٘خ٦ خ٢ٕٚ تبالْٝبٓ ي١٧ٙب، ٦٠٢ ٛسبالح ال ي

ا٢٘اؿى ا٢ ا٘ت٧ٝج ا٘خضخ٧ج ا٘خ٦ ٜ٘ خ٢ٜٗ تٕكغ خفس٧ى االؿخذٛبؼ، ٢ٜ٘ٗ تٕكغ أبٛج نؼٓ خؼتن 
 .ا٘مْج ٢إ٘نبو تبؿؼائ٧ل ٢االؼغٜ عغٛج ٘ٛفؼ٢و ا٘فؼٓ ا٢ؿن٧ج

 1176، غّى تؼٝبٛز ا٘ٛؿبيغاح االٛؼ٦ٗ٧ ٢7662ا٢ٙ٧ل  ٦ّ7660 اْ٘خؼث ٛب ت٧ٜ ا٢ٙ٧ل "
ٜٛ االؼكغث % 66.6. )٢ٜ غ٢الؼ ٘ٙفؼنج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج، ٠٢ػٞ خ٢ؽو ٜٛ عالل اال٢ٝؼ٢ا٧ٙٛ

 .77"٢٧ٜٙٛ غ٢الؼ الٔبٛج ٛفبؼ٧ى ك٧ُؼث 7730ٕٛبؼٝج ٛى ( ا٘ٛئٗغث ٦٠ ١٘ػا إ٘نبو

٧ًّؽؽ ٠ػا ٛب ؿ٢ٝؼغٞ الضٕب تإٜ ٠غِ ا٢٘ال٧بح ا٘ٛخضغث ٢٠ خ٧٢ٕج ا٘ؿٙنج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج ٗإس١ؽث 
، ٧٘٢ؾ خ٧٢ٕخ١ب ٗؿٙنج غ٢٘ج ػاح ؿ٧بغث، ٢ال خ٧٢ٕج ت٧ٝج ا٘ٛسخٛى غاعل ا٘ٛسخٛى اْ٘ٙؿن٦ٝ٧

ا١ٛ٘ٚ ٢٠ اٜ خ٧٢ٕج ا٘ؿٙنج ٧سة اٜ خهل، ت٢ٛسة ا٘ؿ٧بؿج االٛؼ٧ٗ٧ج، مٜٛ ٝنبٓ . تب٘نتى
 .ا٘عم٢و الؿؼائ٧ل

نتٕب ٘ٛب ٢ؼغ ٦ّ ا٘خٕؼ٧ؼ، ّبٜ اال٠غاِ االؿخؼاخ٧س٧ج ٢ٙ٘ال٧بح ا٘ٛخضغث ٦٠ ا٘خًبٛل ٛى 
خ٦ خ٧ًٓ اْ٘ؼق االٔخكبغ٧ج، ٢غيٚ ا٘ٛفبؼ٧ى ا٘ك٧ُؼث ٢ا٘سؽئ٧ج، ٢خ٧ّ٢ؼ ا٘ٛفبٗل االؿبؿ٧ج ا٘

ا٘خؿ٧١الح ٘ٙخ٢كل ا٤٘ ا٘عغٛبح ا٘ٛب٧٘ج، ٢خؿ٧١الح ا٤٘ االؿ٢آ، ٢االٝخبس٧ج اً٘ب٧ٛ٘ج 
٢ا٘ٛٝبّؿج ٜٛ ٔتل ا٘فؼٗبح اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج ٢٢مى انبؼ ٘ؿ٧بؿج خن٧٢ؼ إ٘نبو ا٘عبق 

 .79اْ٘ٙؿن٦ٝ٧

غث ا٤٘ يغغ ٜٛ ا٘ٛٝهٛبح ٧َؼ ض٧ٛ٢ٗج ا٢ٛ٘س٢غث ت٢اؿنج تؼاٛز ؿخ٢ٕٚ ا٘تًذج تخٕغ٧ٚ ا٘ٛؿبي
. خ٧٢ٛل ك٧ُؼث خًختؼ ٢ايغث ٢خخٝبؿة ٛى ا٢ٛ٘اكْبح ا٘ٛن٢ٙتج ٘ٙٛفبؼ٧ى ا٘ك٧ُؼث ٢ٙ٘ٗب٘ج

ٗٛب ٧بٛل تؼٝبٛز ا٘ٛؿبيغاح االٛؼ٦ٗ٧ تبٜ ٧ضغغ ٧٢غيٚ ٛئؿؿج ا٢ اٗذؼ ٜٛ ا٘ٝهبٚ ا٘ٛب٦٘ 
٧ٛ٢ج ا٘ٛعخبؼث ؿ٢ِ خن٢ؼ ٦ّ ا١ٝ٘ب٧ج آ٧٘ج ٜٛ ا٘ؼؿ٦ٛ، ٢ا٘خ٦ ا٤٘ سبٝة ا٘ٛٝهٛج ٧َؼ ا٘ضٗ



  

ٛفؼ٢و ك٧ُؼ  7217111اسل عغٛبح ٛب٧٘ج غائٛج تض٧د ٢ٗ٧ٜ ت٢ؿ١ًب خٕغ٧ٚ خؿ٧١الح ل 
 ٦ّ.70 ا٘مْج ٢إ٘نبو

٢تُل ا٘ٝهؼ يٜ ٢ٜٗ ٠ػا اً٘غغ ا٘ٗت٧ؼ ٜٛ ا٘ٛفبؼ٧ى ا٘ك٧ُؼث ٜٛٛٗ ا٘خضٕٓ ، ٢يٜ ضغ٢غ 
 217111، ٢خٝخ٦١ ا٤٘ ٛفُل تؼاؿٛبل (ت٧ح يٝؽث ٘ٗل)كُؼ ٠ػٞ ا٘ٛفبؼ٧ى ا٘خ٦ ٔغ ختغؤ ٜٛ 

غ٢الؼ، ٢تُل ا٘ٝهؼ يٜ ٛالضهبح ٗذ٧ؼث ٧ٜٛٗ اتغائ٠ب ٦ّ ٠ػا ا٘ؿ٧بٓ، ّبٜ ا٘ؿئال 
اػا ٗبٜ ت٢ؿى ٛئؿؿج اٛؼ٧ٗ٧ج ١ٗػٞ اٜ خًٛل ٦ّ أخكبغ تٙغ ت١ػا ا٘فٗل : ا٘ٛنؼ٢ش ٢٠

ٙغ خخًغغ ٧ّٟ ٢االؿ٢ٙة، ّٜٛ ٢٠ ا٘ٛؿئ٢ل ضٕب يٜ االٔخكبغ، ٠٢ل ٧ٜٛٗ ا٘خ٧ْٗؼ تخ٧ٛٝج ت
٠ػا اػا عٙكح ٢ٝا٧ب ٗل نؼِ ٢ٕ٧ٚ تٛب . ا٘ؼئ٢ؾ ا٘خ٦ خمى ٢خّْٝػ ا٘ؿ٧بؿج االٔخكبغ٧ج؟

 .٢ٛى ػٖ٘ ال تغ ٜٛ اسؼاء اعختبؼ اٗذؼ غٔج ٦ّ ٠ػا ا٘ٛسبل". خ٧ٛٝج"٧ؿ٤ٛ 

 :ٔبل اضغ ٛغؼاء ا٘ٛٝهٛبح ا٘ن٢ي٧ج

ٕٛبتٙج ٛى " )١ٝ٢ب٠ٝبٖ ٛكٙضج اٗتؼ ٦ّ االؿخذٛبؼ ٦ّ االت٧ٝج ٧٘٢ؾ ا٘ٝبؾ ا٘ػ٧ٜ ٧ؿخعغٛ"
ً٘ل ٠ػا ا٢ِٛ٘ٔ ٛٝبٔل . 71(7663ٛؿئ٢ل ؼؿ٦ٛ ٦ّ اضغ ا٘ٛٝهٛبح ا٘ن٢ي٧ج، َؽث فتبن 

ٗٛب . اٚ ٧َؼ ا٘ٛؿخغاٛج 72ؿ٢اء ا٘ٛؿخغاٛج" ا٘خ٧ٛٝج ا٘تفؼ٧ج"٘ٛب خؿ٧ٟٛ ا٘ٛٝهٛبح ا٘غ٧٘٢ج ة 
تل اٜ االٛؼ االٗذؼ . اٟٝ ٧ٗفِ اٜ يفؼاح آالِ ا٘ٛفبؼ٧ى ا٘ٛػ٢ٗؼث ايالٞ ٛسؼغ ضغ٧د

٧ٛ٠ج ٦٠ ٔنبيبح االٝخبر، ٦٠٢ ٔنبيبح ٧تبيغ تؼٝبٛز ا٘ٛؿبيغاح االٛؼ٦ٗ٧ ت٧ٜ ْٝؿٟ ا
 .٢ت١ٝ٧ب ت٢م٢ش

ال ف٦ء ٘ٙخ٧ٛٝج ا٘ؼ٧ْ٧ج، ٢ا٘ؽؼايج ا٢ ا٘ٛبء  ٧ٕغٚ تؼٝبٛز ا٘ٛؿبيغاح االٛؼ٦ٗ٧ ا٧ٕٙ٘ل ٢ؼتٛب
اٜ ا٘ؽؼايج ٦٠ تبؿخٛؼاؼ ٢ّٜٗٛ اؿبؿ٦ ٘الٔخكبغ اْ٘ٙؿن٦ٝ٧، خؿخعغٚ . ا٘الؽٚ ٘ٙؽؼايج

ٜٛ % 31ٜٛ االٝخبر ا٦ٛ٢ٕ٘ االسٛب٦٘، ٢خعغٚ % 92ٜٛ ا٘ٛبء ا٘ٛؿخ١ٖٙ، ٢خؿب٠ٚ ة % 51
اٜ اؿتبة يغٚ ا٠خٛبٚ تؼٝبٛز ا٘ٛؿبيغاح االٛؼ٧ٗ٧ج ت١ب، ٗٛب خ٢ٕل ٛٝهٛبح ن٢ي٧ج، . ا٘ؿٗبٜ

٢تؼٝبٛز ا٘ٛؿبيغاح االٛؼ٦ٗ٧، ٢ؼؿ٢٧ٜٛ ٦ّ ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢، ٢٠ اٜ ا٘ٝفبنبح ا٘ؽؼاي٧ج ٔغ 
اؼال ٢تب٘خب٦٘ مٛب١ٝب الؿخًٛبل اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ، ٗٛب اٜ خ٢ؿ٧ى خؽ٧٢غ خفخٛل ي٤ٙ اؿخكالش 

ٕ٘ٙنبو اْ٘ٙؿن٦ٝ٧  ا٘ٛؽاؼي٧ٜ اً٘ؼة تب٘خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘ٛخٕغٛج، ٢خ٧ّ٢ؼ ا٧ٛٗ٘بح ا٘ٛٝبؿتج ٜٛ ا٘ٛبء
 73.ٜٛ اسل ا٘خ٢ؿى ا٘ؽؼاي٦، ٗل ٠ػٞ خؼّل اؿؼائ٧ل ضك١٘٢ب

مٜٛ ٝنبٓ غيٚ ٛئؿؿبح  اٜ ٠ػٞ ا٘ٛفبؼ٧ى ٦٠ ٝٛبػر ي٤ٙ ا٘ٛفبؼ٧ى ا٘ك٧ُؼث ٛضك٢ؼث
ٜٛ نؼاؽ ي٧بغث ت٧نؼ٧ج ٛخٕٝٙج، ٛعختؼ ت٧نؼ٥، ي٧بغث ٜٛ اسل خًب٧ٝ٢بح ا٘ذؼ٢ث ا٘ض٢٧ا٧ٝج، 
ٛؽؼيج اَٝبٚ الٝخبر ا٘ض٧ٙة، تؼٝبٛز ٘ٛٝى ٛؼل ا٘تؼ٢ؿ٧ال ٢٠٢ ٛفؼ٢و ٛفخؼٖ ٛى سبًٛج 

 جامبّج ا٤٘ ٠ػا، ّبٜ ٛئؿؿ. ا٘ع٧ٙل، تؼٝبٛز اٝخبر يٝة تغ٢ٜ تػ٢ؼ ٗسؽء ٜٛ خًب٧ٝ٢ج
ANERA  اال ؤٜ ا٧ب ٜٛ . ّْٝػح يغغا ٜٛ ٛفبؼ٧ى ضْه ا٧ٛ٘بٞ ٛى س٧ًٛبح خًب٧ٝ٢ج ٛض٧ٙج

٢اتًغ ٜٛ ٠ػا ّبٜ ؼك٧غ تؼٝبٛز ا٘ٛؿبيغاح . ٠ػٞ ا٘ٛفبؼ٧ى ٘ٚ ٧فخٛل ي٤ٙ اؿخكالش اؼال
 74.االٛؼ٦ٗ٧ ٜٛ ا٘ٛخ٢ٔى اٜ ٧ٝخ٦١ ٦ّ ا٘ؿٝج ا٘ٛب٧٘ج إ٘بغٛج

ٛؼ٦ٗ٧ تب٘ٝبؾ تفٗل يبٚ ٢تخن٧٢ؼ ٔغؼاخ١ٚ ٧ّ٢ٛب ٧عق يغٚ ا٠خٛبٚ تؼٝبٛز ا٘ٛؿبيغاح اال
ٜٛ اُ٘ؼ٧ة اٜ : "االٝخبس٧ج تفٗل عبق، ّٕغ يٙٓ اضغ ٢ٛه٦ْ ا٘ٛٝهٛبح ا٘ن٢ي٧ج ٔبئال



 

تؼٝبٛز ا٘ٛؿبيغاح االٛؼ٦ٗ٧ ال ٧ؼَة تغيٚ اٝفنج خغّؼ غعال ٗبً٘ٛل ا٘ؽؼاي٦ ا٘ٛإ٢ِ٘ 
ٕٝنج خسغؼ ٠ٝبٖ . ٢عبكج نب٘ٛب اٟٝ ٦ًٝٛ تعٙٓ ّؼق خف٧ُل ٢خؽ٧٢غ ا٘ٝبؾ تٛغاع٧ل

 .75"االفبؼث ا١٧٘ب ٦٠٢ اٜ ا٧ٛ٘بٞ اً٘بغٛج ٦ّ َؽث ال ٧خٚ خٗؼ٧ؼ٠ب ٘ٙؽؼايج

". تؼٝبٛز ٝبسص"٧ؿخٝخز ا٘خٕؼ٧ؼ اٜ تؼٝبٛز ٢ٗب٘ج ا٢ُ٘د ٦ّ ٛسبل ا٘ٛفبؼ٧ى ا٘ك٧ُؼث ٢٠ 
٢ٜ٘ٗ تب٘نتى غ٢ٜ خ٢م٧ص ٛب ٦٠ ًٛب٧٧ؼ ػٖ٘ ا٘ٝسبش ٜٛ س١ج، ٠٢ل ٢٠ ٝبسص ٦ّ ا٘مْج 

 .٢ ْ٘ٝؾ االؿتبة اٚ ال، ٜٛ س١ج ذب٧ٝج؟٢إ٘نبو تْٝؾ ا٘غؼسج ا

٧ٝق ا٘خٕؼ٧ؼ ي٤ٙ اٜ ٠ٝبٖ ٛتبغؼث ٠بٛج ٢سغ٧غث ٜٛ تؼٝبٛز ا٘ٛؿبيغاح االٛؼ٧ٗ٧ج ٦٠٢ 
  ٢٠٢. خن٧٢ؼ ا٘ٛٝبنٓ ا٘كٝبي٧ج ي٤ٙ ا٘ضغ٢غ

ا٘ٛفؼ٢و ا٘ػ٥ ضه٦ تٛتبؼٗج االؿؼائ٧٧ٙ٧ٜ ٢اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ ٢ا٘ٛبٝض٧ٜ الٟٝ ٧عٙٓ ّؼق يٛل 
ٛج يٜ اَالٓ ا٘ضغ٢غ ٢خف٧٢ـ س٢ االؿخذٛبؼ، ٢ضبسج ا٘ؿٙى ٧٢خسٝة االمنؼاتبح ا٘ٝبس

 ٢اؿ٢آ نؼِ ذب٘د يتؼ)٢ا٘عغٛبح اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج ا٤٘ خؿ٧١الح ٛٝبؿتج ٘خغعل ؿ٢ٓ اؿؼائ٧ل 

، ٢٠٢ االٛؼ ا٘ػ٥ ٔبغ ا٤٘ ت٢ٙؼث ّٗؼث ٛٝبنٓ كٝبي٧ج ي٤ٙ ا٘ضغ٢غ ي٤ٙ اٜ خ٢ٜٗ (اؿؼائ٧ل
 ٦ّ.76 ٛٝبنٓ ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ١٘٦ب ٢م٧ًج ٔب٧ٝ٢ٝج ٢خؼخ٧ة ا٦ٝٛ عبق ي٤ٙ ا٘ضغ٢غ ٢

٢ٜ٘ٗ، ضخ٤ ٢٘ اؿ٧ٛٝب ٠ػٞ ا٘ٛٝبنٓ ٛٝبنٓ اٝخبس٧ج، ٦١ّ خبتًج ٢ٛعككج ٘ٛكٙضج  
ؤٛب ا٣٢ٕ٘ ا٘تفؼ٧ج اً٘ؼت٧ج ّؿخ٢ٜٗ ٠ٝبٖ ٧٘سؼ٥ اؿخضالت١ب تغّى اس٢ؼ ٛخغ٧ٝج ١٘ب، . اؿؼائ٧ل

٘ضٗٚ ٢ٗل ٠ػا ٧كة ٦ّ ١ّٚ اٛؼ٧ٗب ا٘عبق ٘ٛٝبنٓ ا". ٧ٛؽخ١ب ا٘ٝؿت٧ج"خفٗل ٠ػٞ االس٢ؼ 
 .ا٘ػاخ٦ ١ْٔ٢ٛ٢ب ا٘ٛمبغ أل٧ج ت٧ٝج ّٙؿن٧ٝ٧ج ٧٢ٔج

٢اٜ ٛٝبنٓ االضؽٛج ا٘كٝبي٧ج ٧٘ؾ ٘غ١٧ب ... ٗٛب اٜ ا٘غيٚ ٛضغ٢غ سغا ٘ٙكٝبيج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج 
ا٘ٗذ٧ؼ ٘خٕغٟٛ ْ٘ٙٙؿن٧٧ٝ٧ٜ ض٧د ا١ٝب س٧ًٛب يتبؼث يٜ فؼٗبح خكغ٧ؼ اؿؼائ٧ٙ٧ج ١ٝٛٛٗج ٦ّ 

 .91ٛل اً٘ؼت٦ ا٘ؼع٧ق االسؼخك٧ٛٚ االٝخبر ٢ا٘خؿ٧٢ٓ ٢ا٘ؿ٧نؼث ي٤ٙ اً٘

٢امص تب٘نتى اٜ ٢ِٛٔ اٛؼ٧ٗب ٧٘ؾ ٛى اينبء ؿ٧بغث ْ٘ٙٙؿن٧٧ٝ٧ٜ، ٢ٜ٘ٗ ٛى خؼخ٧ة اال٢ٛؼ 
٠٢ػا اتٕبء االٛؼ ٦ّ ضغ٢غ عغٛج . تض٧د خت٤ٕ ا٘ؿ٧نؼث ا٧ٝ٢٘٢ٗ٘ب٧٘ج االؿؼائ٧ٙ٧ج ٗٛب ٦٠
 .(اٝهؼ الضٕب)ا٘ٛكب٘ص االؿؼائ٧ٙ٧ج ا٘خ٦ ال خع٦ْ اٛؼ٧ٗب ا٘خؽا١ٛب ت١ب 

٧ؼ ا٘خٕؼ٧ؼا٤٘ اٜ ٠غِ تؼاٛز ا٘ٛؿبيغاح االٛؼ٧ٗ٧ج ٦ّ خن٧٢ؼ إ٘نبو ا٘عبق فٛل ٧ف
ا٘خغؼ٧ة ي٤ٙ ضل ا٘ٝؽايبح ٢ا٘ت٢ٖٝ ٢خؼخ٧تبح ا٘خ٧٢ٛل ٢ا٘ؼ٢٠ٜ ٢االؿخذٛبؼ ٢ا٘مؼائة 
٢اغاؼث ا٘ٛٝبنٓ ا٘كٝبي٧ج ٢خؼخ٧ة ا٘خإ٧ٜٛ ٢خؼخ٧تبح االٛالٖ إً٘بؼ٧ج ٢خبس٧ؼ٠ب، ٢اػ٢ٝبح 

 .97...٧تبح اً٘ٛلا٘خكغ٧ؼ ٢االؿخ٧ؼاغ ٢خؼخ

ايبغث خذ٧ِٕ ا٘فًة "٢تُل ا٘ٝهؼ يٜ ٢ٜٗ ا١٘غِ ٜٛ ٠ػٞ ا٘خغؼ٧تبح ٧ٝغؼر ٦ّ ٝنبٓ 
تب٘ذٕبّج ا٘ؼاؿٛب٧٘ج ، ؤ٥ ذٕبّج اْ٘ؼغ٧ج ٢ا٘ؿ٢ٓ ا٘ضؼث نتٕب ٘ٛب خنؼضٟ ا٘ٙتؼا٧٘ج " اْ٘ٙؿن٦ٝ٧

ك٢ق ا٘سغ٧غث ا٢٧٘ٚ، ٠٢ػا ٛعخِٙ يٜ ا٘خذ٧ِٕ تًٙٚ ا٘ؼاؿٛب٧٘ج، ّبٜ ا٘ؿئال ا٘ػ٥ ٧تؼؽ تع
ٛعخِٙ ا٢ٝاو ا٘خغؼ٧تبح ا٘خ٦ خسؼ٣ ٦ّ ا٘مْج ٢إ٘نبو ٢٠ ض٢ل ضغ٢غ سّغ٧ج ٠ػٞ ا٘خغؼ٧تبح 
ٜٛ س١ج، ٢ٛغ٣ ١ٝ٢ٗب خخنبتٓ ٛى ضبسبح االٔخكبغ ٢االغاؼث ا٘ٛض٧ٙج ٜٛ س١ج ذب٧ٝج، ٢ٗػٖ٘ 

ال تل اٜ االٛؼ ٧كل ا٤٘ . ٛغ٣ ١ٝ٢ٗب سؽءا ٜٛ تؼٝبٛز يبٚ ٘ٙخغؼ٧ة ي٤ٙ ا٘ٛخنٙتبح ا٘ٛض٧ٙج



  

اْ٘ٙؿن٦ٝ٧ ١ْ٧٘ٚ ٢مًٟ االٔخكبغ٥ ًٛن٧ب اال٧٢٘٢بح ٘ٙٛكب٘ص االؿؼائ٧ٙ٧ج ي٤ٙ  ضّغ غّى
 .ٛكٙضخٟ ٢ٛكٙضج فًتٟ

 :٢٘ٝأعػ ا٘ٛذبل ا٘خب٦٘

ا٘ؿ٧غ غ٧ٝ٧ؾ ؼ٢ؾ ا٘ػ٥ ٧ٕ٧ٚ ٦ّ ٢افٝنٜ ٢٠ ا٘ٛؿئ٢ل االؿبؿ٦ يٜ ٛعخِٙ ٔؼاؼاح 
ئ٢ل يٜ اعخ٧بؼ اٟٝ ا٘ٛؿ. ا٘ؿ٧بؿج ا٘ٛخًٕٙج تب٘ٛؿبيغاح االٛؼ٧ٗ٧ج ٘ٙمْج اُ٘ؼت٧ج ٢ٔنبو َؽث

اٜ . إ٘نبيبح ا٘خ٦ ٧ًٛل ١٧ّب تؼٝبٛز ا٘ٛؿبيغاح االٛؼ٦ٗ٧ ٢خٖٙ ا٘خ٦ ٧سة اٜ ال ٧ًٛل ١٧ّب
 .99(اعخ٧بؼ ا٘ٛفبؼ٧ى ٛتبفؼث ٢خف١ٙ٧ٗب)ت٢ؿًٟ االغالء تغ٢٘ٞ ٦ّ 

تًغ اٜ ٧ؿخف٧ؼ االؿؼائ٧٧ٙ٧ٜ  -ٛذال، : ٢نتٕب ال٢ٔال اضغ ا٘ؼؿ٧٧ٜٛ ٦ّ االغاؼث االٛؼ٧ٗ٧ج 
٘ؿ٧غ ؼ٢ؾ ٗٚ تئؼ ٛبء ٧ٜٛٗ اٜ خضْؼ ٦ّ ا٘ع٧ٙل ٢ٛب ض١٘٢ب؟ اٜ االغاؼث ٧ٕؼؼ ا -تب٘نتى

 90.االٛؼ٧ٗ٧ج ٧ًٝٛج سغا تب٘ٛٝبنٓ ا٘كٝبي٧ج

ض٧د ٧ف٧ؼ ا٤٘ يغٚ خ٢ّؼ اال٠خٛبٚ ... ٛؿإ٘ج ا٢ٛ٘اؼغ ا٘ٛبئ٧ج( 2ق)٧خٝب٢ل ا٘خٕؼ٧ؼ ْٝؿٟ ٦ّ 
٢ٗػٖ٘ ا٘ضغ٧د يٜ خ٧ّ٢ؼ ا٘ٗب٦ّ تب٧ٛ٘بٞ ا٢ ايبغث اؿخعغاٚ ا٧ٛ٘بٞ ا٘ٛؿخًٛٙج ٢ايبغث ًٛب٘سخ١ب، 

٢ٜ٘ٗ ٘ٚ ٧ػٗؼ ا٘خٕؼ٧ؼ ٗٙٛج ٢اضغث يٜ ا٧ٛ٘بٞ ا٘خ٦ (. 2ق.)ا٘ظ...ٛكبغؼ ٛبئ٧ج سغ٧غث
ؤ٥ اٜ ا٘خٕؼ٧ؼ . ٢٧ٜٙٛ ٛخؼ ًٛٗة 321خُخكت١ب اؿؼائ٧ل ٜٛ ا٘مْج ٢إ٘نبو ٦٠٢ ٔؼاتج 

ت٧ًج ٠٢ػا ٢٠ خضغ٧غا ايبغث خذ٧ِٕ ا٘فًة اْ٘ٙؿن٦٧ تب٘خ. االٛؼ٦ٗ٧ ٧ؼ٣ إ٘فج ٢ال ٧ؼ٣ ا٘سٛل
ّب٧ج خ٧ٛٝج ٧ٜٛٗ ا٘ضغ٧د ي١ٝب اػا ٘ٚ خإعػ تباليختبؼ . االضخالل تٗل ف٦ء" تضٓ"٢تب٘خؿ٧ٙٚ 

ا٧٘ؾ ٠ػا ا٘خسب٠ل .ؿ٧بغث ا٘ٝبؾ ي٤ٙ ٛكبغؼ٠ٚ ٢ال ؿ٧ٛب اػا ٗبٝح ٠ػٞ ا٘ٛكبغؼ ٦ّ ٧غ اً٘غ٢؟
٢٠ فٗال ٜٛ افٗبل ا٘خغ٧ٛؼاْ٘ٝؿ٦ تض٧د ال ٧سؼئ ا٘ٛخغؼة ٦ّ تؼٝبٛز خ٢ّٟٛ٘ اٛؼ٧ٗب ا٢ 

هِ ٦ّ اضغ٣ ٛٝهٛبخ١ب ا٘ن٢ي٧ج ا٢ ٧َؼ ا٘ض٧ٛ٢ٗج ي٤ٙ ٛسؼغ ا٘خ٧ْٗؼ تبؿخًبغث ٛب ا٢ٛ٘
 .٧ُخكتٟ االضخالل؟

ا٧ٛ٘بٞ اً٘بغٛج، ٢يٜ اؿخ٧ؼاغ ٧ٛبٞ ٜٛ ا٘تٙغاٜ ا٘ٛسب٢ؼث ٢يٜ  ٧خضغد ا٘خٕؼ٧ؼ يٜ ايبغث خٗؼ٧ؼ
٦ّ ٢٧ٜٙٛ ٛخؼ ًٛٗة ؿ٧٢ٝب امبّج ا٤٘ االؿخًٛبل ا٘ضب٦٘  51-41تب٘خع٦ٙ يٜ "٧ٔبٚ اؿؼائ٧ل 

٢٧ٜٙٛ ٛخؼ ًٛٗة، ٢يٜ اٜ ض٢ٗٛج اؿؼائ٧ل ؿ٢ِ  911-911ا٘مْج ٢إ٘نبو ٢ا٘ػ٥ ٢٠ 
ٜ٘ٗ ٠ػا ٟٗٙ تُٙج ال خف٧ؼ اتغا ا٤٘ اٜ ٠ػا ضٓ (. 2ق")خؿٙٚ ْ٘ٙٙؿن٧٧٧ٜ تًل ا٨تبؼ

ٜٛ اسل غّى ي٧ٙٛج " ض١ٔ٢ٕب"خخٝبؽل يٜ تًل "٢ي٧ٟٙ، ٧تغ٢ ٗإٜ اؿؼائ٧ل . ْ٘ٙٙؿن٧٧ٝ٧ٜ
 ."اؿخغعبال ١ٙ٘ؽ٧ٛج"٘سغ٧غ ٘خ٧ًٛٓ ا٘خت٧ًج ٢س١ًٙب ٠ػا ٢٠ ا٘عنبة ا"!!. ا٘ؿالٚ

٢ألٜ ًّٛغ٥ ا٘خٕؼ٧ؼ ٢ًٛٙ٧ٜ اٜ ٛكبغؼ ا٘ٛبء ٛضغ٢غث ٦ّ ا٘مْج ٢إ٘نبو، ١ّٚ ٧ٕخؼض٢ٜ 
٢ال فٖ ٦ّ اٜ ٠ػا ا٘ٝهبٚ ؿ٢ٗ٧ٜ تًٛغاح اٛؼ٧ٗ٧ج . ٝهبٛب ٛخٕغٛب خ٢٘٢ٝٗس٧ب الغاؼث ا٧ٛ٘بٞ

٧ؽ٧غ ْٗٙج اؿخعؼار ٢خس٧١ؽ ٢ا٘خؽ٧٢غ ْٛٗٙج سغا ٢ؿخ٢ٜٗ ك٧بٝخ١ب ٢ٔنى ٧َبؼ٠ب ْٛٗٙج ٛٛب 
تب٧ٛ٘بٞ ؿ٢اء ٘ٙفؼة ا٢ ٘ٙؽؼايج ٢ا٘كٝبيج، ٛٛب ٧ؼّى ؿًؼ ا٘ٛبء تٛب ٢٠ اي٤ٙ ٜٛ ٔغؼث 

٢ي٧ٟٙ، ؿ٢ٗ٧ٜ ٛفؼ٢و ا٧ٛ٘بٞ . ا٘ؿٗبٜ ا٘ػ٧ٜ ٠ٚ ٦ّ اَٙت١ٚ ٜٛ ػ٥٢ ا٘غعل ا٘ٛضغ٢غ سغا
". ٢و اٛؼ٦ٗ٧ٛفؼ"اؿخذٛبؼا اٛؼ٧ٗ٧ب ٛؼتضب ٢ؿ٢ٗ٧ٜ ؿٗبٜ ا٘مْج ٢إ٘نبو ٛؿخ٧ٗٙ١ٜ ٜٛ 

ؿ٢ٗ٧ٜ االؿخذٛبؼ اٛؼ٧ٗ٧ب . ت٧ٝٛب تبٕ٘ٛبتل، خخٛخى اؿؼائ٧ل تذالذج اؼتبو ٧ٛبٞ ا٘مْج ٢إ٘نبو



 

٠٢ػا . ٛؼتضب ض٧د ؿخ٢ٕٚ اٛؼ٧ٗب تخؽ٧٢غ ا٘ٛفؼ٢و تًٛغاح ٜٛ كٝبيخ١ب يتؼ اضغ٣ فؼٗبخ١ب
 .(اٝهؼ الضٕب)تٝبء ي٤ٙ ا٘ٛفؼ٢و االٛؼ٦ٗ٧ الؿخُالل ا٘مْج ٢إ٘نبو 

ٛعخِٙ س٢اٝة ا٘ض٧بث، ٢عكعكج ٛعخِٙ ا٢ٛ٘اؼغ ٢ا٘خذ٧ِٕ تب٘ؼؿٛٙج ٦ّ٢ ٝنبٓ ؼؿٛٙج 
٦ّ٢ ا١ٝ٘ب٧ج، ّبٜ ٛعخِٙ س٢اٝة ٠ػا االنبؼ ٛكٛٛج ٘خؿ٧١ل ت٢ٙؼث ٝهبٚ : "٢ٕ٧ل ا٘خٕؼ٧ؼ

عكعكج ٘ٙٛبء تض٧د ٧مٜٛ تإٜ ضبسبح اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ ، ؿ٢اء ا٘ٛٝؽ٧٘ج ا٢ ا٘خسبؼ٧ج ٜٛ 
ٜ، ٧ِٗ ٧ٜٛٗ ا٘خإٗغ ٜٛ اٜ ؿًؼ ا٘ٛبء تًغ ٢٘ٗ..." ا٘ٛبء، ؿخخٚ خٙت٧خ١ب ٦ّ إ٘ؼٜ إ٘بغٚ

ا٘عكعكج ؿ٢ٗ٧ٜ ٛٝبؿتب ٘ٙنتٕبح ا٘فًت٧ج ا٦٘ ال ٧ؿٛص ١٘ب غع١ٙب تخٙت٧ج ا٘ٗذ٧ؼ ٜٛ 
٢تفٗل يبٚ، ّبٜ ا٘خًؼّج :"٢ٕ٧ل ا٘خٕؼ٧ؼ. االؿبؿ٧بح ٢ا٦٘ ؿخمٚ ا٘ٛبء ا١٧٘ب ي٤ٙ ٛب ٧تغ٢

 91"ك٧ٟٙ ا٤٘ ا٘ٛؿخ١ٖٙا٢ٛ٘م٢يج ي٤ٙ ا٘ٛبء ال خًٗؾ اْ٘ٗٙج ا٘ض٧ٕ٧ٕج الٝخبر ا٘ٛبء ٢خ٢

٢يٝغٛب : "٦ّ٢ ختؼ٧ؼٞ ٘ٙعكعكج ٢٧ؼغ ا٘خٕؼ٧ؼ ٛب ٧ٜٛٗ خؿ٧ٛخٟ يػؼا أتص ٜٛ ػٝة ٢ٕ٧ّل
٧ٕتل اْ٘ٙؿن٢٧ٝ٧ٜ ض٧ٕٕج اٜ ا٢ٛ٘اؼغ ا٘ٛبئ٧ج ا٘ٛضغ٢غث ا٘خ٦ ٧ؽ٢غ٢ٜ ت١ب ٦٠ ٛكبغؼ أخكبغ٧ج 

ٔتل ؿ٧بؿبح ض٧٢٧ج، ّبٟٝ ٜٛ ا٢٘امص اٜ ا٘ٝفبنبح ا٘ٛؿخٕت٧ٙج ٦ّ ٠ػا إ٘نبو ؿ٢ِ خٕبغ ٜٛ 
 .(5ق")٢ٛس١ج ٘ٙؿ٢ٓ

٢تبٕ٘ٛبتل، ّبٜ اؿؼائ٧ل خخضٗٚ تًٛهٚ ا٢ٛ٘اؼغ ا٘ٛبئ٧ج ٘ٙمْج ٢إ٘نبو، ٢خٕغٚ ا٘ٛبء ٢ٛ٘ان١٧ٝب 
 .!تبيختبؼٞ ؿًٙج ٛغي٢ٛج

٠٢ٝب ؼتٛب . ٧٢ٗٛل ا٘خٕؼ٧ؼ ٠ػا ا٘تبة تب٘ضغ٧د يٜ اضخٛبل اؿخ٧ؼاغ ا٘ٛبء ٜٛ ا٘ٛٝبنٓ ا٘ٛض٧نج
ّال عالِ ي٤ٙ اضخٛبل اؿخ٧ؼاغ ؤ٥ تٙغ ال٥ ف٦ء . ن٧ٝ٧جخغعل ٛؿإ٘ج نت٧ًج ا٘ؿ٧بغث اْ٘ٙؿ

اٛب ض٧ٝٛب ال خ٢ٜٗ ٠ٝبٖ ؿ٧بغث ٘ٙتٙغ ي٤ٙ ٢ٛاؼغٞ ّبٜ . مؼ٢ؼ٥، ٢ٜ٘ٗ تًغ اٜ ٧ؿخْٝػ ٢ٛاؼغٞ
االؿخ٧ؼاغ، ٢ال ؿ٧ٛب ٦ّ ضب٘خٝب، ٢٠ خعّل يٜ ا٢ٛ٘اؼغ ٘كب٘ص اً٘غ٢ ٢ا٘ٙس٢ء ا٤٘ االؿخغاٝج 

 .الؿخ٧ؼاغ ْٝؾ ا٢ٛ٘اؼغ

ٜ اضغ٣ ا٠ٚ ا٢ْ٘ائغ ا٢ٛٙٛ٘ؿج ْ٘ٙٙؿن٧٧ٝ٧ٜ ٦٠ اغاؼث فئ١ٝ٢ٚ ػاخ٧ب ٦ّ ٛٝبنٓ ٢ٕ٧ل ا٘خٕؼ٧ؼ ، ا
ؼتٛب، ٢ٜ٘ٗ ا٘خٕؼ٧ؼ ال ٧ف٧ؼ ا٤٘ نت٧ًج ٠ػٞ االغاؼث ٢ٝسبض١ب ٜٛ س١ج (. 6ق)ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦

٠٢ٝب، ٢ؼَٚ اٜ ا٘خٕؼ٧ؼ ٢ٕ٧ٚ ي٤ٙ ٢س١ج ٝهؼ . ا٢ ا٤٘ ١ٝ٢ٗب ٕٛخكؼث ي٤ٙ ا٘ٛغٜ ٢ضؿة
اال اٟٝ ٧خسٝة ،يٜ ٔكغ ٢ال فٖ، االفبؼث ا٤٘ اٜ اال٠ٚ ٧٘ؾ  أخكبغ٧ج ا٤٘ سبٝة ا٘ؿ٧بؿ٧ج،

اغاؼث ا٘ض٧بث ا٧ٛ٢٧٘ج ٘ؿٗبٜ ا٘ٛغٜ ا٢ ٘ٙؿٗبٜ يبٛج، ٢اٝٛب ا٘ضك٢ل ي٤ٙ ؿ٧بغث الغاؼث ا٢ٛ٘اؼغ 
 .تغءا ٜٛ االؼل تب٘نتى، ٠٢ػا ٛب ٘ٚ ٧خضٕٓ ٢ال ٧تغ٢ ٦ّ االّٓ اٜ خضٕٕٟ ٜٛٛٗ

٘خٕؼ٧ؼ ا٤٘ اٜ تؼٝبٛز ا٘ٛؿبيغاح االٛؼ٧ٗ٧ج ٧ّٛب ٧عق ا٘ضغ٧د يٜ ا٘ٛسخٛى ا٘ٛغ٦ٝ، ٧ف٧ؼ ا
٢خ٧٢ٕج ٛٝهٛبح ...ؿ٢ِ ٧فسى ا٘ض٢اؼ، ٢إ٘ٙبءاح ٢ٛفبؼٗج ا٘س٢١ٛؼ ٦ّ خفؼ٧ى ا٢ٕ٘ا٧ٜٝ

٧ِٗ ٝضٗٚ اٜ ٗبٝح ٠ػٞ :٢ا٘ض٧ٕٕج اٜ ا٘ؿئال ا٘ػ٥ ٧تؼؽ ٠ٝب ٢٠(. 6ق)ا٘ٛسخٛى ا٘ٛغ٦ٝ
٧ٗ٢ِ ٝخإٗغ ٜٛ ا١ٝب ٧٘ؿح ا٘ٛٝهٛج ٛٝهٛج ٛغ٧ٝج ا٢ ٢ٗٛٝب ٜٛ ٢ٗٛٝبح ا٘ٛسخٛى ا٘ٛغ٦ٝ اٚ ال؟ 

٠ػا . ٛع٢ٙٔب ض٧ٛ٢ٗب ٦ّ ذ٧بة فًت٧ج ؼتٛب خ٢ٜٗ ٛع٢ٙٔب ٘ض٢ٗٛج اسٝت٧ج يغ٢ث ٘ٙفًة ْٝؿٟ؟
٧٘ؿح ٛٝهٛبح ا٘ٛسخٛى ا٘ٛغ٦ٝ . ٧غًّٝب تبخسبٞ آ٧٘ج ٢ٛٝبط ٢غ٢اّى أبٛج ٗل ٛٝهٛج ي٤ٙ ضغث

٧ج ؤ٥ إ٘ٝبتبح ٛسؼغ ٛٗبخة ا٢ ٛس٢ٛيبح ٜٛ ا٘ٛذ٧ْٕٜ ٢االٗبغ٧٧ٛ٧ٜ، تل ٦٠ ا٘ٛٝهٛبح ا٘فًت



  

٦٠ ا٘ٛٝهٛبح ا٘ٛٛذٙج، ٧٘٢ؿح ا٘ٛٗبخة . اً٘ٛب٧٘ج ٢االخضبغاح ا٧ٝ١ٛ٘ج ٢ا٘ٝؿبئ٧ج ٢ا٘نالت٧ج
٢ي٧ٟٙ، ّبٜ ٛب خ٢ٕٚ تٟ ا٘غ٢ل االسٝت٧ج ٢٠ خعؼ٧ة ا٧٢ٝج ا٘ٛسخٛى ا٘ٛغ٦ٝ ا٘ٛض٦ٙ !. ا٢ّٛٛ٘٘ج

ح ٢إ٘ٝبتبح يتؼ اضالل ا٘ٛٗبخة ا٢ّٛٛ٘٘ج ، ٢خضغ٧غا ٛغؼاء٠ب ٢ٛ٢ه١٧ْب، ٛضل ٛٛذ٦ٙ ا٘ٛٝهٛب
اٟٝ ٜٛ االؿ١ل . ٢ي٧ٟٙ، ّبٜ ٠ػا خعؼ٧ة ٛؿتٓ ٘ٙٛسخٛى ا٘ٛغ٦ٝ اْ٘ٛخؼل. ٢ا٧١٘ئبح ا٘فًت٧ج

٢ّٛٛل ٜٛ ا٘عبؼر ( ٜٛ ا٘ٛذ٧ْٕٜ ٢االٗبغ٧٧ٛ٧ٜ )ي٤ٙ ؿٙنج ؿ٧بؿ٧ج اٜ خفخؼ٥ ٢ٛه٦ْ ٛٗخة 
ي٤ٙ اٜ خفخؼ٥ ٕٝبتبح فًت٧ج تبؿؼ٠ب، ٢ضخ٤ ٢٘ افخؼح ٔبغخ١ب، ّبٜ ّؼكج ٛضبؿتخ١ٚ ٔبيغ٧ب 

 .٦ ّؼكج اي٠٤ٙ

٠ٝبٖ ٢ٜٗٛ ؼئ٧ؿ٦ آعؼ ٘ؽ٧بغث ٛفبؼٗج ا٘ٛسخٛى ا٘ٛغ٦ٝ ٦ّ اخعبػ ٔؼاؼ :"٧م٧ِ ا٘خٕؼ٧ؼ
ّٜٛ ا٢٘امص اٜ اٛؼ٧ٗب تب٘خضغ٧غ . ٜ٘ٗ ٠ػا كض٧ص ف٧ٙٗب(. 71ق" )سٛبي٦ ٢٠٢ االيالٚ

خؿخٙة ضؼ٧ج ا٘س٢١ٛؼ ٦ّ اخعبػ إ٘ؼاؼ اً٘بٚ يتؼ آ٧٘ج ٛٙخ٧٢ج ٦٠٢ اَؼآ ا٘ٛئؿؿبح 
ختؼؼ ا٘خت٧ًج ٢االٛؼٗج ٢االؿخًٛبؼ تبال٢ٛال ٦ّ ض٧ٜ خًسؽ ا٘ٛٝهٛبح ا٘فًت٧ج ا٘ؼس٧ًج ٢ا٘خ٦ 

ال . ٢االخضبغاح اً٘ٛب٧٘ج ا٘خٕغ٧ٛج يٜ ٛسبؼاث ػٖ٘ اْ٘بئل ا٘ؼ٧٠ة ٜٛ ا٢ُٙ٘ االيال٦ٛ ا٘ٛغي٢ٚ
  .تل ا١ٝب خ٢ٕل غ٢ال تب١ٙٛٗب ت١ػا االؿ٢ٙة

  :٢ٕ٧ل ا٘خٕؼ٧ؼ

ٔب٧ٝ٢ٝج ٦ّ ٢ؽاؼث اً٘غ٧٘ج، ٢ا٘خ٦ ؿ٢ِ  اٜ تؼٝبٛز ا٘ٛؿبيغاح االٛؼ٦ٗ٧ ؿ٢ِ ٧عٙٓ ٢ضغث
خؼاسى تغ٢ؼ٠ب ٛعخِٙ ا٘خفؼ٧ًبح ا٘سغ٧غث، ٢ؿ٢ٗ٧ٜ غ٢ؼ٠ب اعختبؼ ٛغ٣ س٢غث ا٘خفؼ٧ى ٔتل 

٢ؿخغيٚ ي٧ٙٛج ا٘ٛؿبيغث ا٧ْٝ٘ج ٦ّ ٢ؽاؼث ا٘خعن٧ن ٘خ٧٢ٕج . اٜ ٧ًؼل ي٤ٙ ا٘ٛسٙؾ الٔؼاؼٞ
ٜٛ ا١ٝب ٛٝؿسٛج ٛى ٔغؼخ١ب ي٤ٙ ٛؼاسًج ا٘ٛضخ٣٢ ا٦ْٝ٘ ٘ٙخفؼ٧ًبح إ٘ٛخؼضج ٢ا٘خإٗغ 

 92.ا٘ؿ٧بؿبح اً٘بٛج

ً٘ل ٠ػا ٧ػٗؼٝب تٛب ٢ٕ٧ٚ تٟ ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢، ؤ٥ ا٘خغعل ٦ّ ٗل ت٢كج ٜٛ خ٧٢ٜٗ ٛٝبنٓ ا٘ضٗٚ 
اٛب . ا٘ػاخ٦ ٧٘عٙٓ ٠ػا ا٧ٗ٘بٜ ي٤ٙ ا٧١٘ئج ا٘خ٦ ٧ؼ٧غ٠ب ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ ٛٝػ ٘ضهج عٕٟٙ اال٤٘٢

ؼِ ي٤ٙ ٗل ا٘ت٤ٝ ٢ا٧١٘ئبح تؼٝبٛز ا٘ٛؿبيغاح االٛؼ٦ٗ٧ ٦ًٝ٧ّ ٠ٝب اٟٝ ؿ٢ٗ٧ٜ ا٘ٛف
٠٢ػا ٦ًٝ٧ ع١ٕٙب ي٤ٙ فبٗٙج اٛؼ٧ٗب، ٦ّ ض٧ٜ ا١ٝب ال خؿخن٧ى اٜ خ٢ٜٗ ٗػٖ٘، . اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج

ي٤ٙ االٔل ٝهؼا ٘العخالِ ا٘ؼ٧٠ة ت٧ٜ ا٘ت٧ئخ٧ٜ، ٢ٟ٘ٗٝ ٦ًٝ٧، ٠٢ٝب اال٠ٚ، ا١ٝب ؿخ٢ٜٗ ٢ٛس١ج 
بّج ٢االٝخٛبء ٢ٕٛ٢غث ت٢ضغاح اٛؼ٧ٗ٧ج ٢ٛس٢غث ٦ّ ٗل ٛٗبٜ، ٦ّ٢ ٠ػا ّخٖ ي٦ٝٙ تب٘ذٕ

 .اً٘ؼت٧٧ٜ

اٜ س١غ االؼؿب٧٘ج ٦ّ : "٧خت٢ٙؼ ٛفؼ٢و ايبغث ا٘خذ٧ِٕ تفٗل ا٢مص يٝغٛب ٧ف٧ؼ ا٘خٕؼ٧ؼ ا٤٘
٠ػا ا٘ٛسبل ؿ٢ِ ٧ٗٛل ايٛبل ا٘ٛبٝض٧ٜ ا٨عؼ٧ٜ، ٛذل ا٘كٝغ٢ٓ ا٘غ٦٘٢، ا٘تؼ٧نب٧٧ٜٝ، ا٘تٖٝ 

اث ٘ٛغؼاء ، ا٘ػ٧ٜ ٢ًٙٛ٧ٜ ي٤ٙ اؼؿبء اؿؾ اغاؼث يبٛج ٢عٙٓ ٛؼٗؽ ا٢ ٢ٝ UNDPا٘غ٦٘٢،
  (77ق" )يب٧ٜٛ ٛسؼت٧ٜ

ٜٛ اسل اؿخٛؼاؼ ا٘ذٕج : "، ٢ٕ٧ل ا٘خٕؼ٧ؼ(77ق")ض٢ٗٛج ٛض٧ٙج اٗذؼ ًّب٧٘ج"٦ّ ا٘تبة ا٘ٛؿ٤ٛ 
٦ّ ي٧ٙٛج ا٘ؿالٚ ٢ا٘غ٧ٕٛؼان٧ج، ّبٜ ي٤ٙ ا٘ض٢ٗٛج ا٘ٛض٧ٙج اٜ خ٢ٜٗ ٔبغؼث ي٤ٙ االؿخسبتج 

 ."٘خ٢ًٔبح ٢ضبسبح ا٢ٛ٘ان٧ٜٝ



 

ٛعكق ٜٛ اسل خؿ٧٢ٓ  -٧ُؼٞ ٜٛ ا٘خٕبؼ٧ؼ ا٘ٗذ٧ؼثٗ -تُل ا٘ٝهؼ يٜ ٢ٜٗ ٠ػا ا٘خٕؼ٧ؼ 
٧ِٗ ٧ٕنى ا٘خٕؼ٧ؼ تإٜ ٠ٝبٖ ذٕج : اخْبٓ ا٘خؿ٧٢ج، اال اٜ ٠ػٞ إْ٘ؼث خذ٧ؼ خؿبئالح ٜٛ نؼاؽ

٠ػا ٜٛ س١ج، ٢ٜٛ س١ج ذب٧ٝج، ؤ٧ج غ٧ٕٛؼان٧ج ٦٠ ا٘خ٦ ٧خضغد ي١ٝب . ؟"ي٧ٙٛج ا٘ؿالٚ"٦ّ 
غ االٝخعبتبح ٘ٛسٙؾ ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦، ّبٜ اػا ٗبٜ إ٘ٛك٢. ا٘خٕؼ٧ؼ ٢ٔغ ضبؽح ي٤ٙ ذٕج ا٘ٝبؾ؟

٦ْٗ٧٢ اٜ ٢ٕٝل اٜ ٠ػٞ . ٠ػٞ إ٘م٧ج ال خؽال ٛضبنج تٗٚ ٠بئل ٜٛ ا٘نًٜ ٦ّ ٛكغا٧ٔخ١ب
٧٘ؿح ػاح ٤ًٝٛ نب٘ٛب ضكٙح خضح ضؼاة االضخالل ٜٛ س١ج، ٢نب٘ٛب ا١ٝب " ا٘غ٧ٕٛؼان٧ج"

بغث ٛٝهٛج ّٕغ خٚ خٝك٧ة سؽء ٜٛ ٧ٔ. ضكٙح ٦ّ ايٕبة ضب٘ج ٧َؼ يبغ٧ج ٜٛ ا٘ٛضبتبث
ا٘خضؼ٧ؼ ٗؿٙنج ٦ّ ا٘مْج ٢إ٘نبو، ٦٠٢ ا٘خ٦ اعػح ّؼكج ا٘خؼخ٧ة ٢ا٘غيب٧ج ْ٘ٝؿ١ب غ٢ٜ 
ؿبئؼ ا٣٢ٕ٘ االعؼ٣، ٛٛب ا٢سغ ١٘ب ٛٝبعب عبكب ٘ٗؿة االك٢اح ، ٠ػا ٝب٧٠ٖ يٜ ٕٛبنًج 
ٛعخِٙ ا٣٢ٕ٘ االعؼ٣ ١٘ػٞ االٝخعبتبح، ١ّل ٠ػٞ ٦٠ ا٘غ٧ٕٛؼان٧ج ا٘خ٦ ٢ٕ٧ٚ تؼٝبٛز 

  .الٛؼ٦ٗ٧ تب٘خؼ٧٢ز ١٘ب؟ا" ا٘ٛؿبيغاح"

ٜ٘ٗ ت٧ح إ٘ك٧غ ٧٘ؾ غيٚ ؿٙنج ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦، ٢اٝٛب غي١ٛب تٕٛغاؼ ٛضؿ٢ة س٧غا، 
ؤ٥ خ٧٢ٕخ١ب تٛب ٧س١ًٙب ٔبغؼث ي٤ٙ ٔٛى ا٘فًة . ٢ٛضبكؼخ١ب ا٤٘ ٛؿخ٣٢ ٛضؿ٢ة س٧غا ٗػٖ٘

٤٘ ٢امًب١ّب ٧ّٛب ٧عق إ٘غؼث ي٤ٙ ا٘خض٢ل ا". تبٜٛ اؿؼائ٧ل"٢ال ؿ٧ٛب ٧ّٛب ٧عغٚ ٛب ٧ؿ٤ٛ 
٦ّْ ضبالح خ٢ٕٚ االغاؼث االٛؼ٧ٗ٧ج ٢ا٘تٖٝ . ّٝغ الؿؼائ٧ل ا٢ ا٢٘ك٢ل ا٤٘ غ٢٘ج ػاح ؿ٧بغث

ا٘غ٦٘٢ تخ٧٢ٕج ا٘ٛئؿؿبح ا٘سٛب٧٠ؼ٧ج ي٤ٙ ضؿبة ا٘ؿٙنج ٘غؼسج خ٧ّٛى ؿ٧بغخ١ب ا٘ٝؿت٧ج، ٢ال 
ؿ٧ٛب يٝغٛب ٧خٕبنى ٢ِٛٔ ا٢٘ال٧بح ا٘ٛخضغث ٛى ٢ِٛٔ ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢، ض٧د خخًبٛل ٛى يغغ 

ض٧د . ْٖٗ ٢ٕٛٝؿٚ ٜٛ االنؼاِ اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج ٧٘٢ؾ ٛى ٣٢ٔ ا٢ نؼِ ٢اضغ ٥٢ٔٗت٧ؼ ٢ٛ
٧ػ٠ة ٜٛ عالل ا٘تٙغ٧بح ٢ا٘ٛٝهٛبح ا٘سٛب٧٠ؼ٧ج  خ٢ٕل ا٢٘ال٧بح ا٘ٛخضغث اٜ ا٘غيٚ ٧سة اٜ

 93."٢ا٘ٛٝهٛبح ا٘ٝؿبئ٧ج ٢َؼِ ا٘خسبؼث ٢ا٘ٛٝهٛبح ٧َؼ ا٘ضؽت٧ج

% 21ٗت٧ؼا ٧كل ا٤٘ ٝؿتج  االٛؼ٦ٗ٧ غ٢ؼا USAID ٢ت٧ٝٛب ٧ٛٝص ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ ٢كٝغ٢ٓ
٘الٝؼ٢ا ٢ا٘ٛٝهٛبح ٧َؼ ا٘ض٧ٛ٢ٗج ّبٜ ٠بخ٧ٜ ا٘ٛٝهٛخ٧ٜ، ا٥ االٝؼ٢ا  7661ٜٛ ٧ٛؽا٧ٝج 

اٜ خٕبؿٚ ا٘ؿٙنج ت٧ٜ . ٢ا٘ٛٝهٛبح ٧َؼ ا٘ض٧ٛ٢ٗج، خْخٕؼاٜ ا٤٘ ؿسل خ٥٢ٛٝ ٢ٛب٦٘ ٛٝبؿة
 ٠بٛف٧ب، ٢تب٘خب٦٘ ٧ًسؽ يٜ اٜ PECDAR يغث ٣٢ٔ ٧سًل ٛؼٗؽ ا٘ؿٙنج ٛٛذٙج ٦ّ تٗغاؼ

 .٧ًٙة غ٢ؼا ٧ٔبغ٧ب ٦ّ ا٘ٝهبٚ االٔخكبغ٥

 : ٦ّ٢ اض٧بٜ ؤعؼ٣، خ٢ٕٚ االغاؼث االٛؼ٧ٗ٧ج تخ٧٢ٕج ا٘ؿٙنج مغ ا٘فًة

٠ٝبٖ نؼِ آعؼ ٧ضكل ي٤ٙ ٛؿبيغاح خب١ّج ٗب٘تٙغ٧بح، ٢ٛفبؼ٧ى ا٧ٛ٘بٞ ا٢ٛ٘مضج ايالٞ 
ي٤ٙ ا٘ؼَٚ ٜٛ اٜ ؼؿ٧٧ٜٛ ٦ّ تؼٝبٛز ا٘ٛؿبيغاح االٛؼ٦ٗ٧ ٢٧س٢١ٜ ٜٛ ٔتل غ٧ٝ٧ؾ ؼ٢ؾ 

٦ٗ ال ٢ًٙٛ٧ا ٛى ا٘تٙغ٧بح اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج ٦ّ ا٧ج اٝفنج ٔغ خ٢ٕغ ا٤٘ خ٧٢ٕج االؿخٕالل ا٘ػاخ٦ ٘
ا٘ض٢ٙ٧٘ج : اٛب ا٘خْؿ٧ؼ ا٘ػ٥ اينبٞ ؤضغ ٠ئالء ا٘ؼؿ٧٧ٜٛ ٢١ّ. ٘ٙتٙغ٧بح ٦ّ ا٘ض٢ٗٛج ا٘ٛض٧ٙج

غ٢ٜ تؼ٢ؽ ٛؼاٗؽ ٢ٔث ٛٝبّؿج ٢ٛٝى ا٧ج اغاؼث ال ٛؼٗؽ٧ج ٔغ خمًِ ٢ٔث ا٘ؿ٧غ يؼّبح 
ؿن٧ٝ٧ج تض٧د ال ١ٝٗٛ٧ٚ االمنالو تب٢٘اسة ا٘ؿ٧بؿ٦ ا٘ٛن٢ٙة ٦ّ ٠ػٞ ٢ا٘ؿٙنج اْ٘ٙ

 94.اال٧بٚ



  

٢ٜ٘ٗ، ٛبػا ٝؿ٦ٛ امًبِ ا٘تٙغ٧بح ٢ال ؿ٧ٛب اػا ؼتنٝبٞ ٛى ٛفؼ٢و اٛؼ٧ٗب ْٝؿ١ب ٦ّ ٝفؼ 
تٕغؼ ٗت٧ؼ ٜٛ ا٘كْضبح ٦ّ خٕؼ٧ؼ تؼٝبٛز " ٧ضه٤"ا٘غ٧ٕٛؼان٧ج ٢ا٘ٛسخٛى ا٘ٛغ٦ٝ، ٢ا٘ػ٥ 

ؼتٛب ٧ؼختن ٠ػا تًغٚ خ٧ّ٢ؼ ٧ٛؽا٧ٝبح (. اٝهؼ الضٕب) 7664ا٘ٛؿبيغاح االٛؼ٦ٗ٧ ً٘بٚ 
الكالش ا٘ف٢اؼو ا٘ؿ٧ئج سغا ٦ّ ٛغ٧ٝج ؼاٚ اهلل نتٕب ٘ٛب ٔبٟ٘ ٦٘ اضغ ايمبء ٛسٙؿ١ب 

 95.ا٘تٙغ٥

ؤٛب يٝغٛب ٧خًٙٓ االٛؼ تبؿؼائ٧ل، ّال ٧خ٢ؼو ٢ِٛٔ ا٢٘ال٧بح ا٘ٛخضغث يٜ اٗخؿبة ٗل 
 .٧ؼ ٜٛ اْ٘هبهج ٢ا٘كِٙاالؿخفؼاؾ اٜ٘ٛٛٗ تل ٢نؼش االٛؼ تٕغؼ ٗت

اٜ ؿ٧بؿج ا٘ٛؿبيغاح االٛؼ٧ٗ٧ج ٦ّ ا٘ٛٝنٕج، ٛذ١ٙب ٛذل ا٘ؿ٧بؿج ا٘عبؼس٧ج االٛؼ٧ٗ٧ج ، 
٢تفٗل عبق ٜٛ اسل مٛبٜ ٛكب٘ص  -٘ٙؿالٚ-ٛض٢ْؽث تب٘ضبسج ا٤٘ خذت٧ح ا٢٘مى ا٘ؼا٠ٜ 

ٝهبٛب )اؿؼائ٧ل، ٦ّ٢ ؿ٧بٓ غيٚ ٠ػٞ ا٘ٛكب٘ص ؿٛص ٧٘بؿؼ يؼّبح تإٜ ٧ٕ٧ٚ تفٗل ٛخؽا٧غ 
 96.ٛى مٛبٜ ٧٠ٛٝج اؿؼائ٧ل ي٤ٙ ا٘ٛٝنٕج( ٧ًٛب ٢ّبؿغأ

٢يٝغٛب ؿئل ٛؿئ٢ل اٛؼ٦ٗ٧ ٟ٘ يالٔج ٛتبفؼث تب٧ًٙٛ٘ج ا٘ؿ٧ٛٙج ٦ّ ا٘ٛٝنٕج ض٢ل االذبؼ 
 -االؿؼائ٢٧ٙ٧ٜ،ال ؿ٧ٛب ت٧ؼؾ ٢ضؽة اً٘ٛل: "ا٘مبؼث ٘ٙضكبؼ ا٘ػ٥ خْؼمٟ اؿؼائ٧ل ؤسبة

االمًِ ٢ٛب ي١٧ٙٚ اال اٜ ٠٢ٛ١ْ٧ب  اٜ اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ ٠ٚ ا٘نؼِ. ضْٙبئٝب، ٢ٝضٜ ٠ٝب ٘غي١ٛٚ
 .01"ٜ٘ٗ ٠ػا ٛب ضكل ٠ػا ٧٘ؾ تبالٛؼ ا٘س٧ٛل،. ي١٧ٙٚ اٜ ٢ٛ٢ٕ٧ا تٛب ٝنٙتٟ ١ٝٛٚ . ٗٛب ٦٠

 .٦ّ٢ ا٘خض٧ٙل االع٧ؼ، ّبٝٝب ٝسغ اٜ ا٢ِٛ٘ٔ االٛؼ٦ٗ٧ ٔغ خٛب٤٠ ٧ٙٗب ٛى ا٢ِٛ٘ٔ االؿؼائ٦ٙ٧

ا٢٘ن٦ٝ اْ٘ٙؿن٦ٝ٧ ا٘خ٦ خضّل اػا ٗبٜ ال تغ ٧ًٙٛ٘ج ا٘ؿالٚ اٜ خؿخٛؼ، ّبٜ ٝك٢ق ا٧ٛ٘ذبٓ 
اٜ ٠ػٞ ضخ٧ٛج ؿ٧بؿ٧ج اؿؼائ٧ٙ٧ج، ٦٠٢ ضخ٧ٛج ؿ٧بؿ٧ج . ي٤ٙ اؽا٘ج اؿؼائ٧ل ٧سة اٜ خضػِ

ٗٛب اٜ خًغ٧ل ا٧ٛ٘ذبٓ مؼ٢ؼ٥ ٦ٗ٘ ٧خٜٛٗ ا٘ؼئ٧ؾ ٜٛ ا٘ف١بغث . ٘غ٣ ا٢ٗ٘ٝسؼؾ االٛؼ٦ٗ٧
 07"ِ خخ٢ِٔ٢ت٧ُؼ ٠ػا، ّبٜ ا٘ٛؿبيغاح ؿ٢... تإٜ اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ ٔغ ّْٝػ٢ا ا٘فؼ٢ن االؿبؿ٧ج

الؿتبة ؿ٧بؿ٧ج، ّبٜ ٜٛ : ٔبل ٛؿئ٢ل ؼؿ٦ٛ ٦ّ تؼٝبٛز ا٘ٛؿبيغاح االٛؼ٦ٗ٧ ٦ّ خل ات٧ة 
ّب٘ؿْبؼث ضؼ٧كج ي٤ٙ مٛبٜ . ٛكٙضج ض٢ٗٛخٝب ا٘خٝؿ٧ٓ ٦ّ ٗبّج ا٘ٛؿبيغاح ٛى اؿؼائ٧ل

٠ػٞ ض٧ٕٕج ذبتخج . ٛكب٘ص اؿؼائ٧ل نب٘ٛب اٜ ا٘ؼؿ٧٧ٜٛ االؿؼائ٧٧ٙ٧ٜ ٛفبؼ٢ٜٗ ٦ّ كٝى إ٘ؼاؼ
 .٠ٝب

ا٢ِٛ٘ٔ االٛؼ٦ٗ٧ ٠ػا، ٢٠ اٜ ض٢ٗٛج ا٢٘ال٧بح ا٘ٛخضغث " ٢م٢ش"ًل ا٘غؼؾ ا٘ٛؿخْبغ ٜٛ ٘
خ٢ٕٚ ٦٠ ْٝؿ١ب تك٧بَج ٧٠٢ٗٙج ؿٙنج ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦ تض٧د ال خؿخن٧ى اال اٜ خ٢ٜٗ اغاث ت٧غ 

اٜ ٜٛ سٛٙج ٛب ٧ًٝ٧ٟ خ٧٧ُة ا٘ؿ٧بغث اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج، ال تل ١٧ْٝب، خ٧٢ٕل ا١٘غِ ا٢٘ن٦ٝ . اؿؼائ٧ل
االؼل ٢تب٘خب٦٘ ايبغث خف٧ٗل ٛٝبنٓ ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦ تٛب ٧خٝبؿة ٛى فؼ٢ن ا٢ً٘٘ٛج ٦ّ خضؼ٧ؼ 

 .٦ّ ا٧ٛ٘ضن، ٢٠٢ اؿٕبن ٛعخِٝٙ ٢ٕٛٛبح ا٘ؿ٧بغث ا٢٘ن٧ٝج ٢ا٧ٛ٢ٕ٘ج

 

 79: ا٘ٛتٍٙ. 9117تؼٝبٛز ا٘ٛؿبيغاح االٛؼ٦ٗ٧ ٘ٙمْج ٢إ٘نبو يبٚ : ا٢٘ؼٔج ا٘ذب٧ٝج -5 
 ٢٧ٜٙٛ غ٢الؼ

 



 

ّؼق ا٘خف٧ُل ٢ي٤ٙ ا٘غ٧ٕٛؼان٧ج ٢ا٧ٛ٘بٞ : ؽ ١٘ػا اً٘بٚ ي٤ٙٗٛب ٢ؼغ ٦ّ ا٘خٕؼ٧ؼ ّبٟٝ ٧ؼٗ
 .٢ا٢ٛٝ٘ االٔخكبغ٥

اٜ ا٘ٛفبٗل االسخٛبي٧ج ٢االٔخكبغ٧ج ت٧ٕح ضبغث ٢عبكج ٦ّ َؽث، ٢اٜ : "٢ٕ٧ل ا٘خٕؼ٧ؼ
ٔغ ؿبيغ  7663ا٘تؼٛسج ا٘ؿؼ٧ًج ٜٛ تؼاٛز ا٘ٛؿبيغاح االٛؼ٧ٗ٧ج ٘خ٧ّ٢ؼ خ٧٢ٛل ٘ٙؿٝج ا٘ٛب٧٘ج 

٠ٝبٖ ". ي٧ٙٛج ا٘ؿالٚ"ٔك٧ؼ ٢خضؿ٧ٜ ا٘ت٧ٝج ا٘خضخ٧ج ٘غيٚ ي٤ٙ عٙٓ ّؼق يٛل ٘ٛغ٣ 
 9211عٙٓ ّؼق يٛل ٛئٔخج ل : ٢خخمٜٛ 7663اٝسبؽاح ٛضغغث ٧خ٢ٔى ضك١٘٢ب يبٚ 

ٔؼل ٘ٛفبؼ٧ى  911ّؼكج يٛل ٜٛ عالل  311ٔؼل ٘خؼ٧ٛٚ ٛٝبؽل ٢عٙٓ  411فعق، 
ٜٛ ؿٗبٜ  اِ٘ ٢ٛانٜ 41-31ٗٛب ٢٧ؿى ا٘تؼٝبٛز ٝفبنٟ ٘خضؿ٧ٜ خؽ٧٢غ  09... "ك٧ُؼث 

 .إ٘ؼ٣ ٢ا٘تٙغاح تب٧ٛ٘بٞ ٢ً٘ٛب٘سج ٛفٗٙج ا٧ٛ٘بٞ ٘ٛغ٧ٝج ا٘ع٧ٙل

ٝالضه ٠ٝب ا٢ال اٜ ا٘خٕؼ٧ؼ، فإٟٝ فإٜ ٛعخِٙ االغت٧بح ا٘كبغؼث يٜ االغاؼث االٛؼ٧ٗ٧ج، ٧مى 
االيختبؼ االؿبؾ ٘ٛؿإ٘ج خٛؼ٧ؼ ا٘خؿ٧٢ج ٢اٜ عغٛج االٝؿبٜ خإخ٦ ٦ّ ؿ٧بٓ ا٘خؿ٧٢ج ٧٘٢ؾ 

ٗٛب اٜ ٠ػٞ ا٘عغٛبح، ٢ال ؿ٧ٛب خضؿ٧ٜ ا٘ت٧ٝج ا٘خضخ٧ج ٢خضؿ٧ٜ  .تبيختبؼ االٝؿبٜ ٗإؿبؾ
هؼ٢ِ ا٧ًٛ٘فج ٧٘٢ؾ أبٛج ٛفبؼ٧ى اٝخبس٧ج خغؼ ا٘غعل، ٢ٕ٧غ ٦ّ ا١ٝ٘ب٧ج ا٤٘ خؿت٧ٓ ا٘ٝؽيج 
االؿخ١ال٧ٗج ي٤ٙ ا٘ت٧ٝج االٝخبس٧ج ٠٢ػا ٦ًٝ٧ ؽؼايج ا٘ٝؽيج االؿخ١ال٧ٗج ٛتٗؼا ٘خ٧١ٜٛ ي٤ٙ 

٢ي٧ٟٙ ّبٜ . ٞ ٦ّ ا٢٘ي٦ ٢ا٘خ٧ْٗؼ ٢ا٘ؿ٢ٖٙ ٧٢ٝخ٦١ ا٤٘ ا٘خت٧ًجذٕبّج ا٘ٛسخٛى ٛٛب ٢ٕ٧غ ا٤٘ خف٢
خضؿ٧ٜ ا٘ت٧ٝج ا٘خضخ٧ج ٢يغٚ أبٛج ٛفبؼ٧ى اٝخبس٧ج ٦ًٝ٧ اؿخٛؼاؼ ا٘ٛنب٘تج تبً٘ٛل ٦ّ اؿؼائ٧ل، 
٢خ٧ًٛٓ ٝؽيج االؿخ١الٖ ا٘خ٦ خ٦ًٝ االؿخ٧ؼاغ ٜٛ ا٘عبؼر ٧٘٢ؾ اٝخبر االؿبؿ٧بح، ٢تب٘خب٦٘ 

اٝج ٢ٜٛ ذٚ االمنؼاؼ ٘خٝبؽالح ؿ٧بؿ٧ج ٧ٛ٢ٔ٢ج، ٠٢ػا ٢٠ س٠٢ؼ تٕبء ا٘خت٧ًج ٢اً٘سؽ ٢االؿخغ
 .ا٘خؿ٧٢ج

٢٧ٜٙٛ غ٢الؼ ٜٛ  211ت٢٧ٜٙ غ٢الؼ ٔغ١ٛب ا٘ٛبٝض٢ٜ ٘ٙؿٙنج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج ٠ٝبٖ  971ٜٛ ت٧ٜ "
٢٧ٜٙٛ غ٢الؼ ٧٢مى ا٘تب٦ٔ  042اٛؼ٧ٗب، ٢ٕ٧ٚ تؼٝبٛز ا٘ٛؿبيغاح االٛؼ٦ٗ٧ تب٘خكؼِ ة 

ً٘ل ٠ػا ٧ت٧ّٜ اٟٝ ٧٘ؾ إ٘ٛك٢غ . 00"ء ا٘تضبؼ خضح خكؼِ فؼٗج االؿخذٛبؼ ٧ّٛب ٢ؼا
 . تب٘ٛؿبيغاح عغٛج ا٘فًة اْ٘ٙؿن٦ٝ٧ تل خس٧ٝغٞ ٧ٕ٘غٚ ا٢٘الء ٘الٛتؼ٧ب٧٘ج االٛؼ٧ٗ٧ج

، ٢يٜ (اٝهؼ اغٝبٞ)٢تُل ا٘ٝهؼ يٜ ا٘ضغ٧د يٜ ا٠غاِ اٛؼ٧ٗب ٜٛ ٠ػٞ ا٘ٛؿبيغاح 
ٜٛ ٠ػٞ ا٘ٛتبٍ٘ % 11إ٘نبيبح ا٘خ٦ خْٝٓ ١٧ّب، ٦٠٢ ٧َؼ اٝخبس٧ج تب٘نتى، غيٝب ٝعكٚ 

٘ٙٛكبؼ٧ِ االغاؼ٧ج، ألٜ ٠ػٞ ٦٠ ا٘ضكج ا٘ٛخًبؼِ ي١٧ٙب ٜٛ ا٘ٛؿبيغاح االسٝت٧ج، ٘ٝؼ٣ ٗٚ 
 .٧ت٤ٕ ٘ٙٛفبؼ٧ى ْٝؿ١ب ٝب٧٠ٖ يٜ يغٚ ا٘خإٗغ ٛٛب اػا ٗبٜ ا٘خ٧ْٝػ تغٔج اٚ ال ٢تْؿبغ اٚ ال

ؿبيغاح ٜٛ ا٘ٛخ٢ٔى اٜ ٢ٕ٧ٚ تؼٝبٛز ا٘ٛ: "٧٢م٧ِ ا٧مب ٧ّٛب ٧خًٙٓ تخ٢ؿ٧ى ّؼق ا٘خف٧ُل
 االٛؼ٦ٗ٧ تخ٧ْٝػ ٝفبنبخٟ تفٗل اؿبؿ٦ يتؼ فؼٗبح اٛؼ٧ٗ٧ج تب٘خًب٢ٜ ٛى ٢ٗب٘ج ا٢ُ٘د ٢

UNDP01"٢ا٘ٛٝهٛبح ٧َؼ ا٘ض٧ٛ٢ٗج االٛؼ٧ٗ٧ج . 

ْٕ٘ٙٝبح االغاؼ٧ج اٗذؼ ٢م٢ضب ض٧د اٜ ا٢ٛ٘ه٧ْٜ % ٠11ٝب ٧كتص ٢ٛم٢و أخنبو 
ة ع٧ب٧٘ج ٕٛبؼٝج ٛى ؼ٢اخة ا٘ؼئ٧ؿ٧٧ٜ ١٘ػٞ ا٘ٛئؿؿبح ١ٙٗٚ ٜٛ االسبٝة ا٘ػ٧ٜ ٧خٕبم٢ٜ ؼ٢اخ

ؤمِ ا٤٘ ٠ػا، اٜ ٠ػٞ ا٘ٛئؿؿبح ال خعمى ٘ٙؿ٧بغث اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج تل خٛبؼؾ . اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ



  

٢ٜ٘ٗ .! ٢ا١ٛ٘ٚ، ٠ل ٠ٝبٖ ّؼكج ٘خ٧ٛٝج ٛؿخٕٙج تغ٢ٜ ؿ٧بغث ض٧ٕ٧ٕج. عبكج ت١ب" ؿ٧بغث"
ٛبٝضج اٝخٕبق ا٘ؿ٧بغث ٧َؼ ٕٛخكؼ ٠ٝب ي٤ٙ ٛب خ٢ٕٚ تٟ اؿؼائ٧ل، تل خ٢ٕٚ ٛعخِٙ ا٘غ٢ل ا٘

 .تْٝؾ ا٘خّكؼِ

 :ً٘ل إ٘ٛخنِ ا٘خب٦٘ ٢٧مص االٛؼ اٗذؼ

اٜ تؼٝبٛز ا٘ٛؿبيغاح االٛؼ٦ٗ٧ تٛب ٢٠ سؽء ٜٛ ّؼ٧ٓ ٟ٘ ٛغعل ٛفخؼٖ، ّبٟٝ ١٧غِ ا٤٘ 
عغٛج ا٘ٛكب٘ص ا٧ٛ٢ٕ٘ج االٛؼ٧ٗ٧ج ٦ّ ا٘فؼٓ اال٢ؿن ٢ػٖ٘ يتؼ خض٧ْؽ ا٘خن٧٢ؼ االٔخكبغ٥ 

يغ ٠ػا ا٘س١غ ي٤ٙ ٢مى اؿبؾ الؿخٕؼاؼ ؿ٧ؿب. ا٢ّٛ٘سٟ تب٘ؿ٢ٓ ٢تؼ٢ؽ ٛئؿؿبح غ٧ٕٛؼان٧ج
أخكبغ٥ ي٤ٙ ا٘ٛغ٣ ا٘ن٧٢ل، ٢٘سًل ا٧ٗ٘بٜ اْ٘ٙؿن٦ٝ٧ ٔبغؼا ي٤ٙ ا٘ض٧بث ٢ٟ٘ يالٔبح ؿ٧ٛٙج 

 .02ٛى اؿؼائ٧ل ٢س٧ؼاٟٝ

٠ل ض٧ٕٕج ٛكب٘ص اٛؼ٧ٗب ا٧ٛ٢ٕ٘ج ٦٠ ّٕن ٦ّ أبٛج أخكبغ ؿ٢ٓ ٦ّ ٛب ٧ؿ٤ٛ تب٘فؼٓ 
٢ٓ ٦ّ ا٢٘نٜ اً٘ؼت٦ ٢ٛب ٧ؿ٤ٛ تب٘فؼٓ ٠٢ل ٠ٝبٖ أخكبغ ٧َؼ أخكبغ ا٘ؿ. 03اال٢ؿن؟
اٜ ٛكب٘ص اٛؼ٧ٗب ا٧ٛ٢ٕ٘ج ٦٠ ا٧مب ٦ّ خذ٧تح اٝهٛج ؼاؿٛب٧٘ج ٗٛتؼاغ٢ؼ٧ج . اال٢ؿن؟

٢ا١ٛ٘ٚ ٠ٝب اٜ . ٛؼختنج ٛى ؼاؾ ا٘ٛبل االٛؼ٦ٗ٧ ا٘ضبٗٚ مٜٛ نتٕج ؼاؿٛب٧٘ج يب٧ٛ٘ج
٢ً٘ٛج خًٙة غ٢ؼ تٕبء اح ا٘ؼاؿٛب٧٘ج ا٘ٛض٧ٙج ٗإسؽاء ٜٛ ا٘ؼاؿٛب٧٘ج اً٘ب٧ٛ٘ج ٦ّ ضٕتج ا٘/ا٘نتٕج

اٛب ا٘غ٧ٕٛؼان٧ج ا٘خ٦ ٧خضغد ي١ٝب االٛؼ٢٧ٗ٧ٜ ٦١ّ . أخكبغاخ١ب عبمًج ١ٝٙ٘ة االٛتؼ٧ب٦٘
  .غ٧ٕٛؼان٧ج ا٘ٝعتج ا٘ؼاؿٛب٧٘ج ا٘ٛؼختنج ت١ٚ

ّب٘ٛغ٣ ا٘ن٧٢ل ال . اٜ ا٘ضغ٧د يٜ اؿخٕؼاؼ أخكبغ٥ ن٧٢ل ا٘ٛغ٣ ٧٘ؾ اال خإس٧ال ٘ٙٛفبٗل
اٝخ١بء اً٘فؼ ؿ٢ٝاح، ض٧ٜ ال ٧ضغد ٢ٛٝ ٢اؿخٕؼاؼ، ٧ٕل يٜ يفؼ ؿ٢ٝاح، ٢ٜٛ ٠ٝب ضخ٤ 

 .ّخؼ٣ االٛتؼ٧ب٧٘ج اٜ ٘ٗل ضبغد ضغ٧ذب

٧خضغد ا٘خٕؼ٧ؼيٜ ا٧ٛ٠ج ا٘ٛبء ٜٛ اسل ا٢ٛٝ٘ ا٘ٛؿخغاٚ ٦ّ ا٘مْج ٢إ٘نبو ٦ّ٢ خضؿ٧ٜ 
  :فؼ٢ن ا٧ًٛ٘فج، ا٤٘ اٜ ٢ٕ٧ل

٢٧ٜٙٛ  51-٤٘41 خًخؼِ االخْب٧ٔج ا٘ٛؼض٧ٙج تضبسج اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ ا٤٘ ٧ٛٗج ٧ٛبٞ امب٧ّج خكل ا
ٛخؼ ًٛٗة ؿ٧٢ٝب، ٢ٔغ ً٘تح ض٢ٗٛج ا٢٘ال٧بح ا٘ٛخضغث غ٢ؼا ٝبفنب ًٗم٢ ٦ّ ا٘ٙسبٜ ا٘ٛخًغغث 

ي٤ٙ ا٘خًبٛل ٛى ا٘ٛؿبئل ا٘ؿ٧بؿ٧ج ٢ا٧ْٝ٘ج ا٘ٛخًٕٙج ( ا٤٘ سبٝة االؿؼائ٧٧ٙ٧ٜ ٢اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ)
ج ٜٛ ؿ٢ِ ٧خٝب٢ل إً٘تبح ا٘خ٦ خ٢اسٟ ا٘خ٧ٛٝ 7664اٜ خ٧٢ٛل ا٘ؿٝج ا٘ٛب٧٘ج . تب٘ٛبء
٢٠٢ خضؿ٧ٜ ؿتل ا٢٘ك٢ل ا٤٘ ا٢ٛ٘اؼغ ا٘ٛبئ٧ج ا٘ٛضغ٢غث  7ا١٘غِ االؿخؼاخ٧س٦ ؼٔٚ:عالل
 .04.سغا

٠ػٞ اً٘تبؼاح ا٘ٛكبَج تٗل ٠ػا ا٘عتد اٜ٘ٛٛٗ ال خعؼر يٜ ١ٝ٢ٗب ٛسؼغ ا٠بٝبح ٘ٙفًة 
٦١ّ ختؼؽ االٔؼاؼ تذٛب٧ٜٝ ٢٧ٜٙٛ ٛخؼ ًٛٗة ٜٛ ا٧ٛ٘بٞ ٢ٗب١ٝب ٧٘ؿح اكال ٖٛٙ . اْ٘ٙؿن٦ٝ٧
ّضؿة اً٘تبؼث خكتص اؿؼائ٧ل ٛف٢ٗؼث ي٤ٙ ا٘خع٦ٙ يٜ ٠ػا إ٘ؿن . اْ٘ٙؿن٦ٝ٧ا٘فًة 

اٛب ا٘ضغ٧د يٜ خن٧٢ؼ ا٢ٛ٘اؼغ !( . ٗذٜٛ ٘ٙؿالٚ)ا٘مئ٧ل ٜٛ ا٘ٛبء ٧٘ضكل ي٧ٟٙ اْ٘ٙؿن٢٧ٝ٧ٜ 
 .ا٘ٛبئ٧ج ٧ّٙؾ ؿ٣٢ اؿخٛؼاؼ ٦ّ خذت٧ح ٧٠ٛٝج اؿؼائ٧ل ي١٧ٙب



 

اٝسؽ أخكبغ ا٘كْج ٢إ٘نبو  7645-٦ّ7634 اْ٘خؼث ٛب ت٧ٜ (: "9ق)٢ٕ٧ل ا٘خٕؼ٧ؼ ٦ّ 
 ."ؿ٧٢ٝب% 71-٢ٛٝ5ا تًٛغالح يب٧٘ج ٝؿت٧ب، 

ّٛب ضكل ٢٠ اؽغ٧بغ ا٘غعل ٜٛ ا٘خف٧ُل ٦ّ اؿؼائ٧ل، ٜ٘ٗ ٠ػا ٗبٜ . اٜ اً٘ٗؾ ٢٠ ا٘كض٧ص
ّٕغ ٗبٝح ٝخ٧سخٟ ا٠ٛبل االؼل ٢خعؼ٧ت١ب، . ٧٘ؾ اٗذؼ" ٢ٛٝا تب٢٘ؼٚ" "اٝخْبع٧ب"يبؼمب "٢ٛٝا 

٠٢ػٞ . ٛٝخز ا٘ك٧ُؼ، ٢اضخسبؽ خن٢ؼ ا٘كٝبيج تفٗل ٢امص٢خغ٦ٝ ٛؼغ٢غ٠ب ٢ال ؿ٧ٛب ٘ٙ
س٧ًٛب ٗبٝح آ٧٘بح اؿؼائ٧ٙ٧ج ٘خًس٧ؽ ا٘ٛسخٛى اْ٘ٙؿن٦ٝ٧، تؿتة ا٘خت٧ًج، يٜ إ٘ٛب٢ٛج، 

ٗٛب اٜ ايخٛبغ ٢ٔث اً٘ٛل ي٤ٙ اؿؼائ٧ل ٗبٝح . ٢ا٘ض٢ٙ٧٘ج غ٢ٜ ٢س٢غ ٔغؼث ٘غ٧ٟ ي٤ٙ االؿخٕالل
٦ٕ٧ٕ ٢ٗبِ، ٢٢س٢غ ّس٢ث ٢اؿًج ت٧ٜ االٝخبر ٝخ٧سخ١ب تب٘نتى، يسؽ يٜ خ٧٘٢غ اٝخبر ٛض٦ٙ ض

ا٦ٛ٢ٕ٘ ٢ت٧ٜ االٝخبر ا٘ٛض٦ٙ ، ٢خ٧ًٛٓ ا٘ٝؽيج االؿخ١ال٧ٗج يٝغ فًة ٧ؿخ١ٖٙ اٗذؼ تٗذ٧ؼ ٛٛب 
٢ألٟٝ ٢ٛٝ يبؼل ٦ّ ا٘غعل ٧٘٢ؾ ٢ٛٝا تؿتة ؽ٧بغث االٝخبر، ّٕغ اٝخ٤١ ا٤٘ ٛسؼغ . ٧ٝخز

خسغؼ . خص ات٢اة ا٘خف٧ُل ا٤٘ ا٘ضكبؼاٝخٕبل ا٘ؿ٧بؿج االؿؼائ٧ٙ٧ج خسبٞ ا٘ٛٝبنٓ ا٘ٛضخٙج ٜٛ ّ
االفبؼث ا٤٘ اٜ فًتب ٧ً٧ـ ي٤ٙ اً٘ٛل ٘غ٣ يغ٢ٞ ال ٧ؿخن٧ى تتؿبنج ا٘ضبٓ ا١٘ؽ٧ٛج ت١ػا 

٢ٛى ػٖ٘، ّب٘ؿٙنج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج خنب٘ة تخف٧ُل اً٘ٛبل . ٠ػٞ يتؼث ذالذ٧ٜ ؿٝج ٜٛ ا٘خت٧ًج. اً٘غ٢
٢ ٛؿبٜٗ ٢ٛتبٜ ٢ٔ٢ث يٛل اٜ ٢مًٝب ا٢٧٘ٚ ٠. ٦ّ اؿؼائ٧ل تغل ا٧ٕ٘بٚ تٛفؼ٢يبح خ٧٢ٛٝج

 .٢ٛؿخ٧ٗٙ١ٜ، ٢ٜ٘ٗ تغ٢ٜ اؼل ٢ال اٝخبر ٢ال ٢نٜ

ّؼ٧ٕب ٛض٧ٙب  ٢ّٛ11ل تؼٝبٛز ا٘ٛؿبيغاح االٛؼ٧ٗ٧ج : "٧ّ٢ٛب ٧عق ا٘غ٧ٕٛؼان٧ج ٢ٕ٧ل ا٘خٕؼ٧ؼ
ّٙؿن٦ٝ٧ ي٤ٙ ا٧ًٙٛ٘ج االٝخعبت٧ج  727111ٝه٢ٛا ّؼٓ ٛؼأتج االٝخعبتبح ا٘ٛض٧ٙج، تخغؼ٧ة 

٧ٕٛؼان٧ج ٛى خؼ٧ٗؽ عبق ي٤ٙ ا٘ٛؼؤث ٢ا٘ؼ٧ِ ٢ا٘فتبة ٢ا٘ؿسٝبء ٢ا٘ض٢ٕٓ ٢ا٘ٛؿئ٧٘٢بح ا٘غ
 .05"ا٘ؿبت٧ٕٜ

٢ٗ٧ٜ ٜٛ ا٘ٛٝبؿة اٜ ٝػٗؼ ٠ٝب اٜ ا٘غ٧ٕٛؼان٧ج ال خإخ٦ تب٘غؼ٢ؾ ٢ضكق االؿخػث ضخ٤  ٔغ
٢٘ػا، ّبٜ ٜٛ ٧ضخبر ا٤٘ غؼ٢ؾ ٦ّ . تل خإخ٦ تب٘ٛٛبؼؿج. ٢٘ ٗبٜ ا٢ًٜٛٙٛ٘ يتبٔؼث

٠ٝب خكتص ا٘غؼ٢ؾ ا٘ٛن٢ٙتج، ًٛبؼمج ا٘فًة . ا٘غ٧ٕٛؼان٧ج ٦٠ يبغث اٝهٛج ا٘ضٗٚ
٢ػٖ٘ ا٢ال الٟٝ .ٗٛب ال خإخ٦ ا٘غ٧ٕٛؼان٧ج تٝؿظ ا٘غؼؾ االٛؼ٦ٗ٧ ٦ّ ا٘غ٧ٕٛؼان٧ج . ٘ٙؿٙنبح

٢٘أى ٛعخِٙ تٛب ال ٧ٕبؾ، ٢ذب٧ٝب، الٜ اٛؼ٧ٗب خٕغٚ الؿؼائ٧ل نبئؼث ّبٝخ٢ٚ ٕٛبتل ٗل 
خ٧ًٙٚ ا٘غ٧ٕٛؼان٧ج ٘ٙٝبؾ، ٧ّسة اٜ  ٢اػا ٗبٜ ال تغ ٜٛ. ٦ّ ا٘غ٧ٕٛؼان٧ج خٕغ١ٛب ٘ٝب" ٛضبمؼث"

ٔتل االغاؼث االٛؼ٧ٗ٧ج ٧ٟٛٗٝ اٜ ٢ٗ٧ٜ ًٛٙٛب  ١ّل ٜٛ ٢٧هِ ٜٛ. ٢ٕ٧ٚ تػٖ٘ ٢ًٜٛٙٛ ؤضؼاؼ
 .ضؼا ٢ٕٝغ٧ب ض٧ٜ ٧خضغد يٜ االٛتؼ٧ب٧٘ج االٛؼ٧ٗ٧ج ٢عبكج ؿ٧بؿخ١ب ٦ّ ا٢٘نٜ اً٘ؼت٦

غ٢ؼ ا٘ؿٙنج ٦ّ  ٢ٛؼث اعؼ٣، ّبٜ ٛكغا٧ٔج اٛؼ٧ٗب خسبٞ ا٘غ٧ٕٛؼان٧ج خخمص ٦ّ ١ْٔ٢ٛب ٜٛ
ّبٛؼ٧ٗب . ٜ٘ٗ االٛؼ ٢امص ٧ّٛب افؼٝب ا٧ٟ٘ ؿبْ٘ب. ض٢ٕٓ االٝؿبٜ، ٠ػٞ ا٘ؿٙنج، ٢ؤ٥ ؿٙنج
٠٢ػا ٧٘ؾ ت٧ح إ٘ك٧غ، تل اٜ اْ٘ٛبؼٔج ٦٠ اٜ . خًخؼِ اٜ ا٘ؿٙنج ٧ًٛٔج ٢خؼ٧غ٠ب ٗػٖ٘

 ."غؼ٢ؿب ٦ّ ا٘غ٧ٕٛؼان٧ج"اٛؼ٧ٗب ْٝؿ١ب خًّٙٚ ا٘فًة 

ٜٛ ا٘ٛخ٢ٔى اٜ ٧ًٙة ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ غ٢ؼا (: 1ق)ا٘خٕؼ٧ؼ ٧ّ٢ٛب ٧عق غ٢ؼ ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ ٢ٕ٧ل 
  :٢ٜ٘ٗ". ٧ٔبغ٧ب ٦ّ غيٚ خؿ٧١الح عكعكج ا٘ٛبء



  

٢كِ ٢ٛه٢ْٜ ٗتبؼ ٦ّ ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ ٛؿئ٢٘٢ٜ يٜ يٟٛٙ ٦ّ ا٘ٛٝبنٓ اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج، ا٘مُن 
ا٘ػ٥ ٧ٛبؼؿٟ ا٘ؿ٧غ ؼ٢ؾ ٢االغاؼث االٛؼ٧ٗ٧ج تفٗل يبٚ ي٤ٙ تؼٝبٛز ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ ٦ّ ا٘مْج 

ٗٛب اٗغ آعؼ اٜ االٛؼ ٧كل . ٕ٘نبو تبٟٝ ال ؿبتٓ ٢ال ٛذ٧ل ٟ٘، ٢١ّ خْك٦ٙ٧ ٧َ٢ؼ ٕٛت٢ل٢ا
٢ٛى ػٖ٘ ؤٗغ ٠ئالء اٜ ا٘تٖٝ خضح خبذ٧ؼ ٗت٧ؼ ٜٛ ا٢٘ال٧بح . ا٤٘ اال٢ٛؼ ا٘فعك٧ج

 .06ا٘ٛخضغث

ًّ٘ل ا٘غؼؾ ا٘ٛؿخْبغ ٠ٝب ٢٠ اٜ اٛؼ٧ٗب ا٘ٛخضٗٛج تب٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ خًٛل ي٤ٙ خؿع٧ؼٞ ٘عغٛج 
 .ٔخكبغ٥ ٢ؿ٧بؿخ١ب ا٘ٛإؿؼ٘ج ًٛب١ٝس١ب اال

خسغؼ ا٘ٛالضهج، اٜ االٛؼ٧٧ٗ٧ٜ ال ٧ؼ٧غ٢ٜ أضبٚ ا٘فٗل ا٘غ٧ٕٛؼان٦ ٘غ١٧ٚ ي٤ٙ ٛٝبنٓ ا٘ضٗٚ 
. ض٧د خسؼ٥ ي٧ٙٛج عكعكج ٧ٛٙ٘بٞ ٦ّ اٛؼ٧ٗب ْٝؿ١ب ! ا٘ػاخ٦ تل ا٧مب ا٘ؿ٧بؿج االٔخكبغ٧ج

غعٟٙ اٗذؼ ٜٛ يفؼ٧ٜ  ّتبٛٗبٜ ا٢ٛ٘انٜ االٛؼ٦ٗ٧ ا٘ػ٥ ٧تٍٙ ٛخ٢ؿن. ٜ٘ٗ اْ٘بؼٓ ال ٧كّغٓ
٢ٜ٘ٗ ٠ل ٠ػا ت٢ؿى ا٢ٛ٘انٜ اْ٘ٙؿن٦ٝ٧ ا٘ػ٥ ال ٧كل غعٟٙ . اِ٘ غ٢الؼ اٜ ٧فخؼ٥ ا٘ٛبء

٢ال خِٕ إ٘ٛبؼٝج يٝغ ٠ػا ا٘ضغ تل ٧سة اٜ خخًغاٞ ا٤٘ ا٘مٛبٝبح . ا٘ؿ٥٢ٝ ا٤٘ اِ٘ غ٢الؼ
ٜ ٔتل ٢تبٕ٘ٛبتل، ٧خٛخى اؿخ١الٖ ا٘ٛؿخ٢نٜ االؿؼائ٦ٙ٧ تغيٚ ي٤ٙ ا٘ٛبء ٛ. ا٘ٛخ٢ّؼث ٠ٝبٖ

ؤٛب اكل . ا٘ؿٙنج االؿؼائ٧ٙ٧ج ا٘ٛغي٢ٛج اكال ٜٛ اٛؼ٧ٗب، ٢ذؼ٢اح اً٘ؼة ا٢١ٝٛ٘تج ا٧مب
 !ا٘ٛبء ٢١ّ ّٙؿن٦ٝ٧

ؿ٧ْٝػ تؼٝبٛز ا٘ٛؿبيغاح ( 2)٧ّ٢ٛب ٧خًٙٓ تخ٢ؿ٧ى ّؼق ا٘ٛغاع٧ل ٢ٕ٧ل ا٘خٕؼ٧ؼ ق 
االٛؼ٧ٗ٧ج ٝفبنبخٟ يتؼ فؼٗبح اٛؼ٧ٗ٧ج، ٢٢ٗب٘ج ا٢ُ٘د ٢ٛٝهٛبح اٛؼ٧ٗ٧ج ٧َؼ ض٧ٛ٢ٗج 

 ."٢إ٘نبو ا٘عبق اْ٘ٙؿن٦ٝ٧

ٝالضه اٜ االٛؼ٧٧ٗ٧ٜ، تل ٢ٛعخِٙ ا٘ٛبٝض٧ٜ، ٧ْٝػ٢ٜ ٗل ٛفؼ٢و تخًب٢ٜ ٛى نؼِ ٛضغغ 
  .ٛٛب ٧ض٢ل غ٢ٜ ٢س٢غ غ٢ؼ ٕٛؼؼ ٢ؿ٧بغ٥ ضخ٤ ٘ٙؿٙنج ا٘خ٦ ٧غي٢ٜ خ٧٢ٕخ١ب ضخ٤ غاع٧ٙب

ْػ ؿ٧ٝ(: "3ق)ذٚ ٧م٧ِ ٧ّٛب ٧عق خضؿ٧ٜ ا٧ًٙٛ٘ج ٢ا٘ٛٛبؼؿج ا٘غ٧ٕٛؼان٧ج، ٢ٕ٧ل ا٘خٕؼ٧ؼ 
تؼٝبٛز ا٘ٛؿبيغاح االٛؼ٧ٗ٧ج تفٗل اؿبؿ٦ ٠ػٞ ا٘ٝفبنبح تب٘خًب٢ٜ ٛى ٛٝهٛبح ّٙؿن٧ٝ٧ج 

 ."٧َؼ ض٧ٛ٢ٗج

٠٢ٗػا، ٧خًب٢ٜ تؼٝبٛز ا٘ٛؿبيغاح االٛؼ٦ٗ٧ ٛى ٜٛ ٧ؼ٧غ، تُل ا٘ٝهؼ يٜ اعختبؼ ْٗبءث 
 .االنؼاِ ْٝؿ١ب، ٢تًٛؽل يٜ ٢ٛم٢يج ا٘ؿ٧بغث اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج
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٢ٜ٘ٗ ٦ٗ خٗخٛل ا٘ك٢ؼث، ال تغ ٜٛ ٢مى تؼٝبٛز ا٘ٛؿبيغاح االٛؼ٦ٗ٧ ا٤٘ سبٝة، تل ٦ّ٢ 
 :ًٛؼل إ٘ٛبؼٝج ٛى تؼٝبٛز اٛؼ٧ٗب ١ٝٙ٘ة االٔخكبغ٥ ٘ٛٝبنٓ ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦ ٢٠

ٛؿخ٣٢ ا٘تضد ٔغ ٧خك٢ّؼ ا٘تًل اٜ اً٘ٛالٓ االٔخكبغ٥ االٛؼ٦ٗ٧ ال ٧ٜٛٗ اٜ ٧ٝضغؼ ا٤٘  
يٜ تًل االؼتبش ا٘تؿ٧نج ٦ّ تًٕج ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦ إ٘بضٙج، ٢ؤٜ اٛؼ٧ٗب ٦ّ ٠ػٞ ا٘ٛٝبنٓ ٦٠ 

ّٗؼ ؼاؾ ا٘ٛبل ٢ال ؿ٧ٛب . ٘خًن٦ ٢خ١ة ٢خخّٗؼٚ ٢ضؿة ٢ٜ٘ٗ ٜٛ ٧ًخٕغ ػٖ٘ ال ٧ًؼِ ٧ِٗ ٧ْ



 

ٜ ّٛب خٛٝضٟ ٠ػٞ ا٘غ٢٘ج ا٢ خٖٙ ٢ٛسٟ ٢ٛفؼ٢ن ؿ٢اء ٛتبفؼث ا٢ ال ٛتبفؼث تإ. ا٘غ٢ل ا٘ٛبٝضج
اٜ ا٘ٛٝص ٦٠ فٗل آعؼ ٧َ٢ؼ ٛتبفؼ ٜٛ اؿخًٛبؼ . ٧ْٝٓ ي٤ٙ فؼاء ٛٝخسبح ٠ػٞ ا٘غ٢٘ج

 .ا٘ؿ٢ٓ ؤ٥ ا٘ٛؿخ٧ٗٙ١ٜ

ؿ٢ِ ٢ٝؼغ ٦ّ ا٘كْضبح ا٘خب٧٘ج ٕٛخنْبح ٜٛ خٕؼ٧ؼ ٛن٢ّل ؤيغخٟ ؿْبؼث اٛؼ٧ٗب ٦ّ خل ات٧ة 
ب ٢ٔٝك٧ٙخ١ب ٦ّ إ٘غؾ ٧فؼش ٘ٙفؼٗبح االٛؼ٧ٗ٧ج ا٧ٜ ٧ٗ٢ِ ٧ٜٛٗ اٜ خ٢ؿى خؿ٧٢ٓ ٛٝخسبخ١

خسغؼ االفبؼث ا٤٘ اٜ ا٘غ٧٘ل ا٘خسبؼ٥ ٠ػا، ال ٧ٕ٧ٚ يالٔج، . ٦ّ ا٘مْج اُ٘ؼت٧ج ٢ٔنبو َؽث
٦ّْ . ٢ال ٧ؿخفِ ٟٛٝ يالٔج ٛى تؼٝبٛز ا٘ٛؿبيغاح االٛؼ٦ٗ٧، ٢ٗإٟٝ كبغؼ يٜ غ٢٘ج ؤعؼ٣

خ٧٢ٕج ٔت٢ل اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ "ض٧ٜ خئٗغ خٕبؼ٧ؼ تؼٝبٛز ا٘ٛؿبيغاح االٛؼ٦ٗ٧ اٜ ٠غ١ّب ٢٠ 
٢ٜٛ . ٠ػا" ا٘ؿالٚ"ا٘غ٧٘ل ا٘خسبؼ٥ ٧ؿخًؼل ّؼق اؿخْبغث اٛؼ٧ٗب ٜٛ اخْبٓ  ، ّبٜ"تب٘خؿ٧٢ج

تغؤح ا٘ٛكب٘ضج ت٧ٜ : "٠ٝب، ٢١ّ ٧خضّغد يٜ غ٢ؼ االخْبٓ ٦ّ ا٧ًٙٛ٘ج ا٘خسبؼ٧ج ا٘ٛضمج ت٢ٕٟ٘
ّٛٛب يّتغ ا٘نؼ٧ٓ تبخسبٞ خ٢ؿ٧ى 7660اؿؼائ٧ل ٢اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ ٛٝػ ايالٜ ا٘ٛتبغ٣ء ٦ّ ا٢ٙ٧ل   ،

 .11"ح االٛؼ٧ٗ٧ج ٦ّ ا٘مْج اُ٘ؼت٧ج ٢َؽثّؼق االيٛبل ٘ٙفؼٗب

ّٗل ضكبغ غ٢ؼ  ٢ض٧د اٜ ا٘غ٧٘ل تٛسٟٛٙ خ٧٧ٕٚ ْ٘ؼق ا٘ؼتص ٘ٙفؼٗبح االٛؼ٧ٗ٧ج، ّبٟٝ ٧ف
اٜ اّمل ّؼق خكغ٧ؼ ا٘ٛٝخسبح ا٘كٝبي٧ج االٛؼ٧ٗ٧ج ٦٠ ٘فؼٗبح . "اٛؼ٧ٗب ٦ّ ا٘خؿ٧٢ج

٧ج، ٢ا٘خن٧٢ؼ ا٘خسبؼ٥ االخكبالح ا١٘بخ٧ْج، ٢االٝفبء ٢خس٧١ؽاح إ٘ٝل ا٘الؽٛج ٘ٙت٧ٝج ا٘خضخ
 .17"٘ٙؿ٢ٝاح ا٘عٛؾ إ٘بغٛج

٢ي٤ٙ ا٘ؼَٚ ٜٛ ا٘غعل ا٘ٛخغ٦ٝ ْ٘ٙؼغ . ٢٧ٜٙٛ ٝؿٛج٧970ٕبؼة يغغ ؿٗبٜ ا٘مْج ٢إ٘نبو "
ؿ٧٢ٝب، ّبٜ ٠ٝبٖ خ٢ؿًب ٦ّ ا٘فؼ٧ضج ا٧ًٙ٘ب ٘ٙنتٕج ا٢٘ؿن٤ ٦ّ ا٘مْج ٢إ٘نبو ، تٝبء ي٤ٙ 

ا٘خ٢ٝٗٔؼان ا٘ػ٧ٜ ٧ف٢ٜٙٗ ٗبغؼ ا٢٘ؽاؼاح ا٘خغّٓ ا٘ٗت٧ؼ ٘ٙٛؿخذٛؼ٧ٜ اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ ٜٛ ا٘فخبح ٢
اٜ ا٘ؿٙى اُ٘ػائ٧ج . ختضد ٠ػٞ ا٘نتٕج يٜ ؿٙى ػاح ٢ٛاكْبح اؿخ١ال٧ٗج يب٧٘ج. اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج

٢االؿخ١ال٧ٗج االٛؼ٧ٗ٧ج ػاح فًت٧ج يب٧٘ج، ٗب٘خس٧١ؽاح اال٘ٗخؼ٧ٝ٢ج ٢اس١ؽث ا٘ٗٛت٢٧خؼ 
اٜ اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ . ج٠ٝبٖ ّؼق ٘ٙٛإ٢ٗالح ا٘ؿؼ٧ًج، ٢ا٘خس٧١ؽاح ا٘ٛٗخت٧... ا٘فعك٦

٢ضب٘ٛب . ٛخُؼت٢ٜٝ، ٢ٛذ٢ْٕٜ س٧غا، ٧٢ؼَت٢ٜ تب٘ؿٙى ٢ا٘عغٛبح ٢اً٘ٛؼّج ا٘خ٧ٕٝج االٛؼ٧ٗ٧ج
 .٢ٛٝ٧19 غعل اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ، ّبٜ اٛخ٧بؽاح االٗل ا٘ؿؼ٧ى ٔغ خٛٝص ّؼكب ٘ٙفؼٗبح االٛؼ٧ٗ٧ج

االٛؼ٧ٗ٧ج  ٝالضه ٧ّٛب ٦ٙ٧ ا٘خؼ٧ٗؽ ي٤ٙ ٛب خضخبسٟ ا٘ت٧ٝج ا٘خضخ٧ج ٢ٛضب٢٘ج خف٧ُل ا٘فؼٗبح
 .٧٘ؾ غاعل ٛٝبنٓ ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦ ٢ضؿة، تل ت٧ٜ ا٘تٙغاٜ اً٘ؼت٧ج ٗػٖ٘

خ٢ٕٚ ا٘ؿٙنج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج ٢اؿؼائ٧ل ٢ا٘غ٢ل ا٘ٛبٝضج تغؼاؿج اٛٗب٧ٝج اٝفبء ٛٝنٕخ٧ٜ كٝبي٧خ٧ٜ 
٢ؼَٚ . ا٢ اٗذؼ ، ٢ا٘خ٦ خؼٗؽ ي٤ٙ ا٘خًتئج ٘ٙخكغ٧ؼ، ٢اضغث ٦ّ ا٘مْج ٢ؤعؼ٣ ٦ّ إ٘نبو 

٘خإؿ٧ؾ، ّب١ٝب ٔغ خ٢ّؼ ّؼكب ٢ض٢اّؽ اؿخذٛبؼ٧ج ٘فؼٗبح ا٢٘ال٧بح اٜ ٠ػٞ ٦ّ ٛؼضٙج ا
ا٘ٛخضغث ا٘خ٦ ١٘ب ٛكٙضج ٦ّ ا٢٘ك٢ل ا٤٘ ا٘ٛٝنٕج، ٢اؿ٢آ ا٘ع٧ٙز ٢ا٢ؼ٢تب ٢ٛؼختنج 

 .10تكبغؼاح ا٢٘ال٧بح ا٘ٛخضغث

ٗٛب ٧خٝتٟ ا٘خٕؼ٧ؼ ا٤٘ االؼتبش ا٘خ٦ ٧ٜٛٗ س١٧ٝب ٜٛ ٔنبو ا٘تٝبء تٛب ٧ضخبسٟ ٠ػا إ٘نبو ٜٛ 
 .اٛؼ٧ٗب



  

ٜٛ االٝخبر اال٦ٙ٠ % 91هل االؿخذٛبؼ ٦ّ االؿٗبٜ ٧٢ٔب ٛٝػ ا٘ذٛب٧ٝٝبح، ض٧د اٜ ٝؿتج 
ٕ٘غ اؼخًْح اؿًبؼ . .. ٦ّ ٛسخًٛبح ٛفبت١ج% 4االسٛب٦٘ خػ٠ة ا٤٘ ٠ػا إ٘نبو ٕٛبؼٝج ة 

، ٦ّ سؽء ٗت٧ؼ ٜٛ 7660االؼام٦ ٢ال ؿ٧ٛب ٦ّ ا٘ٛٝبنٓ ا٘ٛغ٧ٝ٧ج، تفٗل س٦ٝ٢ٝ ٛٝػ ا٢ٙ٧ل 
% ٤ٙ2 االٔل الٜ ٝؿتج ا٘ٛؿ٢ٛش تبؿخعغاٟٛ ٜٛ االؼل ٘ٙخن٧٢ؼ ٢٠ ا٘مْج اُ٘ؼت٧ج ي

 .11ّٕن

اٜ االؿخذٛبؼ٧ٜ ا٘عبق ٢اً٘بٚ ٛن٢ٙتبٜ ٜٛ اسل خن٧٢ؼ ٢خٝه٧ٚ ا٘خٝه٧ِ ٢خك٧ٝى ا٢ٛ٘اغ 
٢ّٜٛ . ا٘خبْ٘ج ٢عغٛبح ا٧ٛ٘بٞ ٢خضؿ٧ٜ نؼٓ ا٘مْج ٢إ٘نبو  ٢ٕ٧ٚ إ٘ٛب٢٘٢ٜ ا٘عبك٢ٜ ٢اً٘ب

تبؿًبؼ خٝبّؿ٧ج، ؤ٥ ٘ٙٛب٧ٗٝبح ٢ا٘خس٧١ؽاح ٢ا٢ٛ٘اغ ا٘عبٚ تب٘تضد يٜ ٛؽ٢غ٧ٜ تٛب ٧ضخبس٢ٟٝ 
 .12٘ٛفبؼ٧ى ا٘ت٧ٝج ا٘خضخ٧ج االؿبؿ٧ج

٠ٝبٖ ٧ٛل ٛخٝبٚ، ٢عبكج ٦ّ َؽث، ٘تٝبء اتؼار ؿ٧ٝٗج ٢خسبؼ٧ج تغال ٜٛ ات٧ٝج ا٘نبتٓ 
اٜ ي٤ٙ ا٘فؼٗبح ا٘خ٦ خٝخز ٛغعالح اٝفبءاح ؼع٧كج ٢ت٧ٛٗبح ٗت٧ؼث اٜ خْٗؼ . ٢ا٘نبت٧ٕٜ

اٜ االؿخذٛبؼ ا٘سغ٧غ ٦ّ . ٧٢ٓ ٢ا٘خ٢ؽ٧ى ٦ّ ا٘مْج اُ٘ؼت٧ج ٢ٔنبو َؽث٦ّ ّؼق ا٘خؿ
ؿب٠ٛح ا٘كٝبيج ة . ٜٛ االٝخبر اال٦ٙ٠ االسٛب٦٘%1-7ا٢ٛ٘س٢غاح االٝخبس٧ج ٛخغٜ سغا، 

اٛب ا٘خف٧ُل ٦ّ ا٘كٝبيج . ٦ّ االؼغٜ% 70ٜٛ االٝخبر اال٦ٙ٠ االسٛب٦٘ ٕٛبؼٝج ة % 471
 .13ا٘مْج اُ٘ؼت٦ ٢َؽث ٜٛ ا٘خف٧ُل ا٘ٗبٛل ٦ّ% ٧ّ7272كل ا٤٘ 

٢ٜ٘ٗ خغ٦ّٝ ٛغاع٧ل . ا٘تٝبء ٦ّ ايٕبة ٛغؼ٧غ ٢ا٢ؿ٢ٙ ف١غح ا٘مْج ٢إ٘نبو ٢ّؼث ٦ّ
. ا٢ٛ٘ان٧ٜٝ ٢اؼخْبو ٝؿتج ا٘تنب٘ج ٔبغح ا٤٘ تٕبء يغغا ٗت٧ؼا ٜٛ ٠ػٞ ا٘ٛتب٦ٝ غ٢ٜ ٛؿخإسؼ٧ٜ

ٚ ٢ا٘ٛال٦٠ ٠٢ػا ٛب ض٢ّل ٔؿٛب ٜٛ ا٘ٛؿخذٛؼ٧ٜ ٦ّ ٠ػا إ٘نبو تبخسبٞ أبٛج اْ٘ٝبغٓ ٢ا٘ٛنبي
اٛب ٔب٢ٜٝ ". . أخكبغ ٗبؽ٢ٝ٧"ا٘خ٦ خًختؼ تغا٧بح ٘خض٧٢ل أخكبغ ا٘مْج ٢إ٘نبو ا٤٘ 

، ٢ا٘ػ٥ ٧ًن٦ خؿ٧١الح ٧َؼ ٛب٢ّ٘ج ٘ؼاؾ ا٘ٛبل االسٝت٦ ي٤ٙ 14االؿخذٛبؼ اْ٘ٙؿن٦ٝ٧ 
ّٗل أخكبغ ا٘مْج ٢إ٘نبو ٢ٗ٧ٜ٘  ضؿبة ؼاؾ ا٘ٛبل ا٘ٛض٦ٙ، ٦ًٝ٧ّ اٜ ا٘ؿٙنج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج خف

 15"أخكبغ خضح ا٘نٙة"ٛذبتج 

اٜ ا٘خ٢ؿى ٛخ٢ٔى ٦ّ ا٘كٝبيبح ا٘ع٧ْْج ٢كٝبيج ا٘خس٧ٛى ا١ٗ٘ؼتبئ٧ج ػاح ا٘ٛؿخ٣٢ 
ا٘خ٢٘٢ٝٗس٦ ا٘ٛخغ٦ٝ ٛذل ٔنى ا٘ؿ٧بؼاح ٢خس٧ٛى إ٘نى اال٘ٗخؼ٧ٝ٢ج، ٢خس٧ٛى ا٘كٝبيبح 

 16.اُ٘ػائ٧ج إ٘بتٙج ٘ٙخكغ٧ؼ ٢االغ٧٢ج ٢االٝؿسج ٢االضػ٧ج ٢ا٘عفة ٢االذبد ٢ا٘تالؿخ٧ٖ

ٜٗ ١٘ػٞ ا٘كٝبيبح اٜ خخؼٗؽ اٗذؼ ٦ّ ٔنبو َؽث ض٧د ا٘ٗذبّج ا٘ؿٗب٧ٝج اً٘ب٧٘ج ٧ٛ
٢ؼَٚ اٜ عك٢ك٧ج ا٢٘مى ٦ّ ٔنبو َؽث خْخص . ٢االمنؼاؼ ً٘ٙٛل تبس٢ؼ ٛٝعْمج

ّؼق اؿخُالل ّٛٗذِ ٢ٕ٘ث اً٘ٛل ٠ٝبٖ، اال اٜ ٠ٝبٖ ٛٝبّؿج ٜٛ االؼغٜ ٢ٛكؼ ض٧د 
اٜ ٛخ٢ؿن االسؼث ا٧ٛ٢٧٘ج ً٘ٙبٛل ٦ّ ٛكؼ . ٛؿخ٧٢بح االس٢ؼ أل تٗذ٧ؼ ١ٝٛب ٦ّ ٔنبو َؽث

 .غ٢الؼا ٦ّ َؽث 021غ٢الؼا، ٦ّ ض٧ٜ ا١ٝب خخسب٢ؽ  921غ٢الؼؤ ٦ّ٢ االؼغٜ  62

اٜ ا٘ٛؿخ٣٢ ا٘خ٦ٛ٧ًٙ اً٘ب٦٘ ٝؿت٧ب ٢ٕ٘ث اً٘ٛل ٕٛبؼٝج تبالؼغٜ ٢ٛكؼ ٧سة اٜ خًن٦ ا٘مْج "
ر ٗذ٧ؼ ٜٛ ا٘ٗخبة ٕ٘غ غؼ. 21"اُ٘ؼت٧ج ٢َؽث ٧ٛؽث ٝؿت٧ج ٘ٙكٝبيبح ا٘خ٦ خخنٙة عتؼث ٧ّٝج

ٗٛب غؼر آعؼ٢ٜ ي٤ٙ االغيبء تبٜ . ي٤ٙ ا٘ٛتبُ٘ج ٦ّ ا٘ٛؿخ٣٢ ا٘خ٦ٛ٧ًٙ ً٘ٙٛبل اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ



 

٠ٝبٖ ٛؿخ٣٢ ٧ٝ١ٛب يب٧٘ب سغا ٘غ٣ اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ ًٛختؼ٧ٜ االٛؼ٧ٜ ٧ٛؽث ٝؿت٧ج ٢ٕ٘ث اً٘ٛل 
٤ اػا ٗبٜ ّضخ. ٢ايخٕغ اٜ ٠ػا ضغ٧د ٧َؼ غ٧ٔٓ. اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج ٕٛبؼٝج تب٘تٙغاٜ اً٘ؼت٧ج االعؼ٣

ا٘ٛخ٢ؿن ا٘خ٦ٛ٧ًٙ ٢ا٦ٝ١ٛ٘ ٦ّ ا٘مْج ٢إ٘نبو اي٤ٙ، ّبٜ اً٘غغ ا٘ٗت٧ؼ ٢ٕ٘ث اً٘ٛل ا٘ٛكؼ٧ج 
 .٧س١ًٙب ٔبغؼث ي٤ٙ خؽ٧٢غ ؤ٥ نٙة تبيغاغ ٗت٧ؼث ٜٛ اً٘ٛبل ا٘ٛغؼت٧ٜ ٢ا٘ٛخ٧ًٜٛٙ

ٜٛ % ٧61ؿب٠ٚ إ٘نبو ا٘عبق تض٢ا٦٘ : "٢ض٢ل غ٢ؼ ا٘ض٢ٗٛج ٦ّ االٔخكبغ، ٢ٕ٧ل ا٘خٕؼ٧ؼ
٢ي٤ٙ اً٘ٗؾ ٛٛب ٦٠ ا٘ضبل ٦ّ تٙغاٜ . ٦ٙ٠ االسٛب٦٘ ٕ٘نبو َؽث ٢ا٘مْج اُ٘ؼت٧جاالٝخبر اال

اعؼ٣ ّبٜ ا٘مْج اُ٘ؼت٧ج ٢ٔنبو َؽث ٧٘ؾ ١٘ٛب خبؼ٧ظ ٧ٗٙٛ٘ج ض٧ٛ٢ٗج ٕ٘نبيبح ٢اؿًج ٜٛ 
 .27"االٔخكبغ

ً٘ل ٠ػٞ ا٘ؿٛبح ٦٠ ٛئ٠الح ٛخ٢ّؼث ؿْٙب ٦ّ ا٘مْج ٢إ٘نبو ٘خؿ٧١ل ا٘عكعكج، 
ؼ ا٘ؿ٢ٓ ا٘ضؼث، ٧َ٢بة إ٘غؼث ا٘نت٧ً٧ج ي٤ٙ ٕٛب٢ٛج فؼ٢ن ا٢ً٘٘ٛج ٢ا٘خ٧ِّٗ، ٢خُُٙل اّٗب

ّٛج االؿخُالل االٛؼ٦ٗ٧ ٘ٙٛٝنٕج ١ٛٛج . ٢ٛخنٙتبخ١ب ٦ّ تٙغ ٢٠ سؽء ٜٛ ا٘ٛض٧ن ٠٢ػا ٧سًل ١ٛ
 .ؿ١ٙج

خضخبر ا٘ت٧ٝج ا٘خضخ٧ج ٢تفٗل عبق ا٧ٛ٘بٞ ٢ٝهبٚ ا٘نبٔج ٢ا٘خٝه٧ِ ٢ا٘نؼٓ ٢ا٢١٘اخِ، ا٤٘ 
ض٧د ٧سة خ٢ؿ٧ًٟ ٧٘فٛل إ٘نبو  7640ب ي٤ٙ ضبٟ٘ ٛٝػ ّٕغ هل ٢م١ً.خ٢ؿ٧ى ٢خن٧٢ؼ

٢٢ٙ٧ٗاح  ٢١ّ351 : ٗٛب اٜ اؿخ١الٖ ا١ٗ٘ؼتبء ٛخغٜ ٕٛبؼٝج تب٘غعل اْ٘ؼغ٥ ٘ٙؿٝج.ا٘عبق 
ٗٛب اٜ ٝؿتج ٜٛ ٘غ١٧ٚ .  ٦ّ٢572 ٛكؼ  7112ْ٘ٙؼغ ٦ّ ا٘مْج ٢إ٘نبو، ت٧ٝٛب ٦ّ االؼغٜ 

 ٦ّ.29 ٛكؼ 77013الؼغٜ ٢ ٦ّ ا٦ّ7772 ا٘مْج ٢إ٘نبو ٕٛبؼٝج ة  ٢٠7713اخِ ٦٠ 

٦ّ٢ ؿ٧بٓ خؼ٧٢ز ا٘تمبئى االٛؼ٧ٗ٧ج، ّبٜ ا٘غ٧٘ل ٧ٝتٟ ا٤٘ اٜ ٛٝبّؿج ٔغ خضغد ٛى ا٘ؿٙى 
٢اٗذؼ ٜٛ ٠ػا، ّبٟٝ ٛى اعػ ْٗٙج ا٘فضٜ تباليختبؼ، ّبٜ ا٘ؿٙى االٛؼ٧ٗ٧ج : "االؿؼائ٧ٙ٧ج ٢ٕ٧ّل

 20".ْج ٢إ٘نبوا٘كٝى ٔغ خ٢ٜٗ اؼعق ٜٛ ٝه٧ؼخ١ب االؿؼائ٧ٙ٧ج ا٘خ٦ ختبو ا٨ٜ ٦ّ ا٘م

خ٢ٕٚ (: "71ق)ٗٛب ٧ضّػؼ ا٘غ٧٘ل ٜٛ ا٘ٛٝبّؿ٧ٜ ا٨عؼ٧ٜ تبالمبّج ا٤٘ اؿؼائ٧ل، ٢ٕ٧ل ا٘خٕؼ٧ؼ 
٢ٛى اٜ ضس١ٛب ٛب ؽال ك٧ُؼا . ا٘ؿٙنج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج تبيغاغ ينبءاح تبؿٚ ا٘ؿٙنج

 ."ت٧ًٛبؼا٢٘ال٧بح ا٘ٛخضغث، ّبٟٝ ال تغ ٜٛ يؼل ٛفبؼ٧ى ٗت٧ؼث

ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦ ال ٧ؽال ٔؼاؼٞ ت٧غ ؿٙنبح االضخالل االؿؼائ٦ٙ٧،  ٢ؼَٚ اٜ االؿخ٧ؼاغ ا٤٘ ٛٝبنٓ
اال اٜ يتبؼث ا٘غ٧٘ل ض٢ل خبذ٧ؼ ا٘ٛٝبّؿ٧ٜ ٔغ خٝن٥٢ ي٤ٙ افبؼث ٧َؼ ٛتبفؼث ٜٛ ٔتل االغاؼث 
االٛؼ٧ٗ٧ج ا٤٘ ا٘ؿٙنج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج ٘خًن٦ خْم٧الح ٘ٙؿٙى االٛؼ٧ٗ٧ج نب٘ٛب اٜ اٛؼ٧ٗب ٦٠ ا٘خ٦ 

٧ٝخٕل ا٘غ٧٘ل ا٤٘ االؿخ٧ؼاغ ٜٛ ٛٝبنٓ ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦ ٧٘مٜٛ تٝبء  ذٚ. ٠ٝغؿح ا٘خؿ٧٢ج ٢ال خؽال
٠ٝبٖ ّؼق س٧غث ٘خؿ٧٢ٓ ٛٝخسبح الؽٛج ٘ٙكٝبيبح إ٘بئٛج : "ي٤ٙ ػٖ٘ اضخٗبؼ ا٘خكغ٧ؼ ا١٧٘ب

ؿ٢اء ٜٛ ض٧د خسغ٧غ ا٢ٛ٘س٢غ ٢ال ؿ٧ٛب ٛكبٝى االَػ٧ج ٢االضػ٧ج . ٦ّ ا٘مْج ٢إ٘نبو
 21..."٢ا٘ٛالتؾ ٢ا٘ٛضبسؼ ٢اً٘السبح

  :ٛب ٦ٙ٧ ٧ف٧ؼ ا٘غ٧٘ل ا٤٘ ا٧ٛ٘ؽث ا٘ٝؿت٧ج ٘ٛٝخسبح اٛؼ٧ٗ٧ج ٦ّ ٛٝبنٓ ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٧ّ٢٦



  

اٜ ً٘ٙالٛبح ا٘خسبؼ٧ج االٛؼ٧ٗ٧ج ف١ؼث س٧غث ٦ّ ا٘مْج ٢َؽث ٛذل ٢ٛاغ ا٘خٝه٧ِ ٢ٛ٢اغ ٢ٔب٧ج 
٠ػٞ ؿ٢ِ خؼ٢ر س٧غا ٦ّ . االؿٝبٜ ٢ٛؿخٙؽٛبح ا٘فًؼ ا٘خ٦ ختبو ي٤ٙ ٧غ ٛؿ٧ٔ٢ٜ ّٙؿن٧٧ٝ٧ٜ

 .٧22ج ٕٛبؼٝج ٛى ٝه٧ؼاخ١ب االؿؼائ٧ٙ٧ج يب٧٘ج ا٘ذٜٛا٘ؿ٢ٓ اْ٘ٙؿن٧ٝ

 :٢ً٧٢غ ا٘غ٧٘ل ٘خُن٧ج س٢اٝة اؿخ٧ؼاغ٧ج اعؼ٣

٠ٝبٖ ّؼكج ٗت٧ؼث ٘ٙضت٢ة . ٜٛ ا٘ضت٢ة ا٘خ٦ خؿخ١ٗٙ١ب% 71خٝخز ا٘مْج ٢َؽث ؿ٧٢ٝب 
٢اػا ٛب ا٧ٔٛح ٛنبضٜ ١ّٝبٖ ّؼكج ٘خؽ٧٢غ٠ب . االٛؼ٧ٗ٧ج ؿ٢اء ٘ٙغ٢اسٜ ا٢ ا٘ض٢٧اٝبح

٢نتٕب الخْبٓ تبؼ٧ؾ االٔخكبغ٥ ّبٜ ت٢ؿى اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ االؿخ٧ؼاغ ٜٛ . ٧ٗبتب٘ضت٢ة ٜٛ اٛؼ
 .23ؤ٥ ٛٗبٜ اؼاغ٢ا تًغ اعػ االػٜ ٜٛ االؿؼائ٧٧ٙ٧ٜ

٦ّ٢ ض٧ٜ خ٢ّٛٞ االغاؼث االٛؼ٧ٗ٧ج ض٧ٕٕج االخْبٓ، ّب١ٝب ض٧ٝٛب ٧خًّٙٓ االٛؼ تؼؤؾ ا٘ٛبل 
اخْبٓ تبؼ٧ؾ ٢ا٘خسبؼث خمنؼ ٢٘مى إ٘ٝبن ي٤ٙ ا٘ضؼ٢ِ، ٛٛب ٧ؿ١ّل ٗفِ س٠٢ؼ 

 :االٔخكبغ٥ ت٧ٜ اؿؼائ٧ل ٢اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ

ت٢ٛسة تؼ٢خ٢ٗ٢ل تبؼ٧ؾ االٔخكبغ٥ ، ّبٜ ي٤ٙ ا٘ؿٙنج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج اتالٌ ٢ؽاؼث ا٘كٝبيج 
٢ٜ٘ٗ ؼتٛب ٢ٗ٧ٜ ٘ٙؿٙنج اٜ خؿخ٢ؼغ تًل ا٢ٛ٘اغ تضؼ٧ج، اٛب . االؿؼائ٧ٙ٧ج تإ٥ نٙة اؿخ٧ؼاغ

ٕ٘غ ّؼمح اؿؼائ٧ل ... ٕب الخْبٓ تبؼ٧ؾا٢ٛ٘اغ االعؼ٣ ّٕغ خ٢ٜٗ عبمًج ٘خضغ٧غاح ٧ّٛٗج نت
ٛذال، ال . خ٧٧ٕغاح خؼاع٧ق ٢خضغ٧غ ٧ٛٗبح ي٤ٙ يغغ ٗت٧ؼ ٜٛ ا٘ٛٝخسبح ا٘ؽؼاي٧ج ٢اُ٘ػائ٧ج

ٗٛب اٜ ٛعخِٙ . ٧ؿٛص ٘ٙمْج ٢َؽث اٜ خؿخ٢ؼغ ؿ٣٢ ٛئج نٜ ًٛٗة ٜٛ ا٘ستٝج ؿ٧٢ٝب
ا٘كضج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج  ا٢٘اؼغاح ا٘ٛخًٕٙج تب٘كضج ، ٛذل اُ٘ػاء ٢االغ٧٢ج، خخنٙة ٢ٛإّج ٢ؽاؼث

٢ٛى اٜ ا٘ؿٙنج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج ال خعمى .... ي٤ٙ اؿبؾ اً٘ٛب٧٧ؼ ا٢ًٛٛ٘ل ت١ب ٦ّ اؿؼائ٧ل
٘فؼ٢ن خكغ٧ؼ، اال اٜ ٕٝبن ا٘خْخ٧ـ االؿؼائ٧ٙ٧ج ١ٝٗٛ٧ب ايبٔج ا٘ؿٙى اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج يٝغ ٕٝبن 

٠ٝبٖ ؿخج ٛٝخسبح ّٙؿن٧ٝ٧ج ٢ٝٛٛيج ٜٛ غع٢ل اؿؼائ٧ل ٦٠٢ (... 73-72ق ق )ا٘ضغ٢غ 
٢ي٤ٙ ؤ٧ج ضبل، ّبٜ كبغؼاح . ٢ا٢ِْٙٛ٘ ٢ا٘تن٧ظ ت٧ل، ٢ا٘غ٢اسٜ ٢ا٘تنبنب ٢ا٘تٝغ٢ؼث،ا٘

ا٘مْج ٢إ٘نبو ا٤٘ اؿؼائ٧ل خخًؼل ٧ًٕٛ٘بح معٛج ٢ال ؿ٧ٛب تؿتة االسؼاءاح اال٧ٝٛج 
 .24االؿؼائ٧ٙ٧ج

٧ٜٛٗ ٜ٘ٛ ٧ٕؼؤ غ٢ؼ اؿؼائ٧ل ٠ٝب اٜ ٧ؿخٝخز ٛب ٢٠ س٠٢ؼ اخْبٓ ا٘خؿ٧٢ج، ت٤ًٝٛ اٜ ا٘خؿ٧٢ج 
الؿؼائ٧ل " فؼيٜ"ؤ٥ اٜ االخْبٓ . ٧ٕٕج االٛؼ ٦٠ ضٗٚ ػاخ٦ خضح ا٘ؿ٧نؼث االؿؼائ٧ٙ٧ج٦ّ ض

الضه اٜ خؿ٧١ل ا٘خكغ٧ؼ ٠ٝب ؤفتٟ تٕؼاؼ غ٢٘ج : ؿ٧نؼخ١ب ي٤ٙ ٗبٛل ّٙؿن٧ٜ االٝخغات٧ج
  :٘خؿ٧١ل كبغؼاح أخكبغ٠ب

ا٦٘ ٧ٜٛٗ ٘ض٢. ٔبٛح ا٢٘ال٧بح ا٘ٛخضغث تخ٢ؿ٧ى ٝهبٚ االٛخ٧بؽ ا٘سٛؼ٦ٗ ا٤٘ ا٘مْج ٢َؽث
ٜ٘ٗ تًل . اٝخبر ٛض٦ٙ اٜ ٧غعل ا٢٘ال٧بح ا٘ٛخضغث تغ٢ٜ سٛؼٖ تٝبء ي٤ٙ ٠ػا االخْبٓ 1211

ٗٛب خغؼؾ ا٢٘ال٧بح . ا٘ٛٝخسبح ٧َؼ ٛؿ٢ٛش ٟ٘ ت٢ٛسة االخْبٓ ٛذل االضػ٧ج ٢االٝؿسج
ٗٛب اٜ ٘ٙٛس٢ٛيج . ا٘ٛخضغث اٛٗب٧ٝج خٛغ٧غ اخْب٧ٔج ا٘خسبؼث ا٘ضؼث ٘خفٛل ا٘مْج ٢إ٘نبو

 ... ٔب ٛٛبذال ٛى ا٘ؿٙنج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج، اٛب ٛى ٛكؼ ٢االؼغٜ ٦١ّ اٗذؼ خ٧٧ٕغااال٢ؼ٢ت٧ج اخْب



 

ا٧ج اؿخذٛبؼاح ٦ّ َؽث ٢اؼ٧ضب ٧سة اٜ خٕؼ ٜٛ ٔتل ا٢٘ؽاؼاح ا٘ٛعخكج ٦ّ ا٘ؿٙنج 
اٛب ٦ّ تب٦ٔ ا٘ٛٝبنٓ ٦ّ ا٘مْج اُ٘ؼت٧ج، ٧ّسة اٜ خٕؼ ٜٛ ٔتل ٛٗبخة ا٘ؿٙنج . اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج

ٔب٢ٜٝ االؿخذٛبؼ اْ٘ٙؿن٦ٝ٧ ؤ٥ خب٧ٛٚ ا٢ ٛكبغؼث ال٥  ٗٛب ٧ٛٝى... 25االؿؼائ٧ٙ٧ج ٠ٝبٖ
تٖٝ ( ف٢اٗل)ي٤ٙ ت٢ٖٝ ا٘مْج اُ٘ؼت٧ج اؿخعغاٚ ... 26اؿخذٛبؼ اسٝت٦ خٛح ا٢ٛ٘إّج ي٧ٟٙ

٘ٙخكؼِ تٛعخِٙ ا٘خض٧٢الح ٜٛ إ٘ٝغ ( ا٘غ٧ٝبؼ)اؿؼائ٧ل ٢غٝب٧ٝؼ ا٘تٖٝ ا٘ٛؼٗؽ٥ االؼغ٦ٝ 
 31.االسٝت٦

 

٦ ٛى ٠ػا ا٘خٕؼ٧ؼ اال ي٤ٙ االؿبؿ٧ٜ االٔخكبغ٥ ّبٟٝ ال ٧ٜٛٗ ا٘خًبن ٢عالكج ا٢ٕ٘ل،
٢ي٧ٟٙ، . ٢ؼتٛب ٧ؿبيغ ي٤ٙ ٠ػا ٢ٜٗ ا٢ِٛ٘ٔ االٛؼ٦ٗ٧ ٢امضب ا٤٘ ضغ ٗت٧ؼ. ٢ا٘ؿ٧بؿ٦ ًٛب

٧ّٙؿح ا٘ٛفٗٙج ٦ّ ٧ِٗ خك٢ٌ اٛؼ٧ٗب ١ْٔ٢ٛب ا٢ ؼئ٧خ١ب ا٢ ؿ٧بؿخ١ب ٘ٛٝنٕج ٧ًٛٝج، الٜ 
 ٘ئٖ ا٘ػ٧ٜ ٧ع٢ٕٜٙ ٜٛ يٝغ٧بخ١ٜٚ٘ٗ ا٘ٛفٗٙج ٦٠ ا٢. ا٘كِٙ االٛؼ٦ٗ٧ ٗذ٧ؼا ٛب ٢ٗ٧ٜ ٢امضب

٢ي٧ٟٙ، ؿ٢ِ خؿخٛؼ ا٘مْج . ٛكغا٧ٔج الٛؼ٧ٗب، ال ختضد اٛؼ٧ٗب ْٝؿ١ب يٜ خٖٙ ا٘ٛكغا٧ٔج
٢إ٘نبو ٦ّ االُٝٛبؾ ٦ّ ت٧ٝج ا٢ً٘٘ٛج ا٘خ٦ خخؼآّ ٛى ا٘خؿ٧٢ج االٛتؼ٧ب٧٘ج ٦ّ ّٙؿن٧ٜ 

خ٥٢ٛٝ ٢ا٢٘نٜ اً٘ؼت٦، ا٤٘ اٜ خ٢ٜٗ ٠ٝبٖ ًٛبؼمج ٧٢ٔج ػاح آّ ٢ٛم٢ٜٛ أخكبغ٥ 
ٔبغؼث ي٤ٙ خن٧٢ؼ ٠ػا ا٤٘ ٢ٛأِ ؿ٧بؿ٧ج سػؼ٧ج ٧٘ؾ ٦ّ ا٘مْج ٢إ٘نبو ٢ضؿة، تل ٦ّ 

 .ا٢٘نٜ اً٘ؼت٦ تإؿؼٞ
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 ا٘ٛبغض٢ٜ



 

 
 االٗبغ٧ٛ٧ب ٦ّ عغٛج إ٢َاء ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢

 
ٝهؼث ٛؿخٕت٧ٙج ا٘ػ٥ يٕغ ٦ّ ":االٔخكبغ اْ٘ٙؿن٦ٝ٧"ٔغٛح اال٢ؼآ ا٘خب٧٘ج ٦ّ ٛئخٛؼ تبؿٚ، 

٢ا٘ٛئخٛؼ تبفؼاِ ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢، ٢ْٕٝبح . 7663ضؽ٧ؼاٜ  79-6سبًٛج ت٧ؼ ؽ٧ح ٜٛ 
٧ًج االٔخكبغ٧٧ٜ اً٘ؼة ٦ّ ا٘مْج اُ٘ؼت٧ج ٢ٔنبو ا٢٘ٗب٘ج اال٘ٛب٧ٝج ٘ٙخًب٢ٜ ا٦ْٝ٘ تٛفبؼٗج سٛ

 . َؽث
 

 ٕٝغ ٢ؼٔج اغ٢ٛٝغ يك٢ْؼ
 
 ٝهؼث ٛؿخٕت٧ٙج ٕ٘ٙنبيبح ا٘عبق ٢اً٘بٚ ٧َ٢ؼ ا٘ض٦ٛ٢ٗ 
 

 :خخؿٚ ٢ؼٔج اغ٢ٛٝغ يك٢ْؼ تؿٛخ٧ٜ ؼئ٧ؿ٧خ٧ٜ ٠ٛب
ا٧ٛ٘ل ا٤٘ ا٘خخٝه٧ؼ اً٘بٚ اٗذؼ ٜٛ ا٘خضغ٧غ، ٢خ٧ًٛٚ ٕٛب٧٧ؾ يبٛج ي٤ٙ عك٢ك٧ج ّٙؿن٧ٜ 

 .ث ا٘خ٦ ال خخنبتٓ ٛى خٖٙ إ٘ٛب٧٧ؾا٘ٛضغ٢غ
٢تب٘خب٦٘، ّبٜ ٗبخة ا٢٘ؼٔج ٧ضّٙٓ ت٧ًغا يٜ ٢أى االٔخكبغ ٦ّ ا٘مْج ٢إ٘نبو ٛإع٢ػا تًٛب٧٧ؼ 
ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ ا٘خ٦ ٔبغح ٦ّ ًٛهٚ ٢ٛأى خنت١ٕ٧ب، اٜ ٘ٚ ٕٝل ١٧ّب س٧ًٛب ا٤٘ ٢ٗاؼد 

 .ؼغٜ ٦٠ آعؼ٠ب٦ّ اال  7663أخكبغ٧ج، ٜ٘ خ٢ٜٗ اٝخْبمج االؿت٢و ا٘ذب٘د ٜٛ آة 
٘ٚ خًغ ( ت٢ٛسة اخْبٔبح ا٘خؿ٧٢ج)٤ًّٙ ا٘ؼَٚ ٜٛ اٜ ضغ٢غ كالض٧بح  ا٘ؿٙنج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج 

عب٧ّج ي٤ٙ اضغ، اال اٜ ٗبخة ا٢٘ؼٔج ٧ُْل ٠ػٞ ا٘ض٧ٕٕج ٧ٙٗب ٛٛب ٢ٕ٧غٞ ا٤٘ اؿخٝخبسبح 
٢خ٢ك٧بح ٧َؼ ٔبتٙج ٘ٙخنت٧ٓ ضخ٤ ٢٘ كضح ٝهؼ٧ب، ٢ػٖ٘ ي٤ٙ االٔل  الٜ ٛعخِٙ اً٘ٛب٧٧ؼ 

٢ي٧ٟٙ، ّبٜ . ٢٘كْبح ا٘خ٦ ٧ًؼم١ب ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ خضخبر ا٤٘ ؿٙنج ٛؿخٕٙج ٢ػاح ؿ٧بغث٢ا
٢ٛأِ ٢ٔٝبيبح ٜٛ يٝغ٧بخٟ ٢ػٖ٘ ٦ٗ٘ ٧خ٢ّؼ ٘الّٗبؼ ا٘خ٦  ( ٗٛب ؿٝؼ٣)ا٘ٗبخة ٧ْخؼل 

 .٧ٝبغ٥ ت١ب  ٛٝبط ٘ٙخنت٧ٓ
ا٧ج )٧ؼخٗؽ ا٘ٗبخة ي٤ٙ غؼاؿج ٔبٚ ت١ب ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ ضغغح ٛؿخ٧٢بح اؼتًج ي٤ٙ ا٘ض٢ٗٛج 

 :اٜ خ٢ٕٚ ت١ب  ٢ٗػٖ٘ يالٔخ١ب تبالؿ٢آ ا٘خ٦ خئذؼ ي٤ٙ ا٢ٛٝ٘ ٢ا٘خ٧ٛٝج ٦٠٢( ض٢ٗٛج
ا٘غ٢ؼ ا٘ؼئ٧ؿ٦ ٘ٙض٢ٗٛج ٦ّ االؿخذٛبؼ اًْ٘بل  ٦ّ ا٘ؿٗبٜ، ٢ا٘ػ٥ ٧ًؼِ ي٤ٙ تبٟٝ  : ا٢ال"

ّبالؿ٢آ ٢ضغ٠ب  ال خخبٗغ تبٜ ا٘ٝبؾ، ٢ال . ٛخنٙة اؿبؿ٦ ٜٛ اسل خ٧ٛٝج ن٧٢ٙج ا٘ٛغ٣
ا،  ٔغ ضك٢ٙا ي٤ٙ ا٘خ٧ًٙٚ ا٘ٗب٦ّ، ٢اً٘ٝب٧ج ا٘كض٧ج،  ٢ا٘خُػ٧ج  ؿ٧ٛب االٗذؼ ّٕؼ

 ."٢ا٘خؿ٧١الح ا٘الؽٛج ٘ٙخعن٧ن االؿؼ٥
. ٜ٘ٗ ٠ػا االؿخذٛبؼ ٦ّ ا٘ؿٗبٜ اٛؼ ٢ٝٛن ا٧مب تضغ٢غ خ٢ّؼ ا٧ٛ٘ؽا٧ٝبح ا٘ٛٝبؿتج ٘غ٣ ا٘ؿٙنج

٧ٙٙج ٦ّ ّبػا ٘ٚ ٧ٜٗ ٘غ٣ ا٘ؿٙنج ٔنبو يبٚ، ّبٜ غع١ٙب ؿ٧ًخٛغ ي٤ٙ ا٘مؼائة ا٘خ٦ ؿخ٢ٜٗ ٔ
٦ّْ ا٘مْج ٢إ٘نبو ٝسغ . ٢ي٧ٟٙ، ٧ّٜٛٗ ٘ٛؿخ٣٢ ا٘خ٧ًٙٚ اٜ ٧خغ٢٠ؼ. ٛسخٛى ٧ّٕؼ ٧َ٢ؼ ٛٝخز



  

ا٢٧٘ٚ ٗذ٧ؼا ٜٛ ا٘ٛغاؼؾ االتخغائ٧ج خًخٛغ ٝهبٚ ا٢٘ؼغ٧خ٧ٜ ٠٢ػا ال ٧ًن٦ اال٢الغ عغٛج خ٧ٛ٧ًٙج 
تٖٝ اٛب ٦ّ ا٘ك٢ٛبل، ّٕغ خغ٢٠ؼ ٛؿخ٣٢ ا٘خ٧ًٙٚ تفٗل ٛؼ٧ى تًغ خنت٧ٓ ٢كْبح ا٘. ٛٝبؿتج

 .٢ا٘كٝغ٢ٓ
امِ ا٤٘ ٠ػا اٜ ا٘خ٧ٛٝج ا٘تفؼ٧ج ٔغ اخعػح اؿٛب عبغيب سغ٧غا ٢٠ ا٘خ٧ٛٝج ا٘تفؼ٧ج ا٘ٛؿخغاٛج 

٢ي٧ٟٙ، ّبٜ خ٧ٛٝج تفؼ٧ج ٜٛ ٠ػا ا٘نؼاؽ . ٢ػٖ٘ ال٠ٛبل ا٘تًغ االؿبؿ٦ ٢٠٢ ا٘تًغ االٝخبس٦
١ٔ٢ٕٚ ٦ّ عغٛج ؼاؾ ا٘ٛبل ا٘عبق ٧٘٢ؾ ٧٘ضك٢ٙا ي٤ٙ ض" س٧غا"٦٠ خ٧١ئج اً٘ٛبل ٢ًٙٛ٧٘ا 

 .ٗٛٝخس٧ٜ
غ٢ؼ٠ب ٦ّ ٛؿبيغث ا٘ٛفبؼ٧ى ي٤ٙ االؽغ٠بؼ  تخ٧ّ٢ؼ ٛٝبط  خ٢سغ ٧ّٟ ا٘ٛٝبّؿج، ٢ت٧ٝج : ذب٧ٝب

ّب٘ٛٝبّؿج خفسى االعخؼاو ٢ٝفؼ ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ب ٢االؿخعغاٚ ا٘ٝبسى . خضخ٧ج ٗب٧ّج ٢ٛؤؿؿبح
 .٘ٙٛكبغؼ

تباليختبؼ  ؤٜ  ٢ٕ٧ٚ ا٘ٗذ٧ؼ ٜٛ اٛذبل ا٘ٗبخة تب٘خ٧٢١ل ٜٛ ا٧ٛ٠ج ا٘ٛٝبّؿج غ٢ٜ اٜ ٧إعػ٢ا
ا٘ٛٝبّؿج اْ٘ٛخ٢ضج ال خإعػ اال٧٢٘٢بح ا٢٘ن٧ٝج ٘الٔخكبغ تباليختبؼ، ض٧د خ٦ًٝ ٧٠ٛٝج ؼاؾ 
ا٘ٛبل اال٣٢ٔ  ٧ٔ٢بٟٛ تخض٧٢ل ا٘ت٧ٝج االٝخبس٧ج ٘ٙتٙغ تبخسبٞ خكغ٧ؼ٥ تبفؼاِ ٧ٗٙٛ٢ج فؼٗبح 

 .اسٝت٧ج، ٢خ٢ٜٗ ٝخ٧سج ػٖ٘ يسؽ ا٘تٙغ يٜ ك٧بٝج اٟٛٝ اُ٘ػائ٦ ٢ضبسبخٟ االؿبؿ٧ج
اٝعؼان ا٘تٙغ ٦ّ  االٔخكبغ اً٘ب٦ٛ٘، ض٧د اٜ االْٝخبش ي٤ٙ خغّٓ ا٘ؿٙى اً٘ب٧ٛ٘ج، : ذب٘ذب"

 ."٢ا٘عغٛبح ٢ؼاؾ ا٘ٛبل ٢ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ب  ٢االّٗبؼ خ٢٘غ ٢ٛٝا أخكبغ٧ب
. ٢ٟ٘ٗٝ ٢ٛٝ ٦ّ غعل ا٘فؼائص ا٧ًٙ٘ب ٜٛ ا٘ٛسخٛى. ٔغ ٢٧٘غ ا٘خغّٓ ا٘ٛػ٢ٗؼ ٢ٛٝا أخكبغ٧ب

٤٘ اٗذؼ٧ج ٛخمؼؼث ٜٛ االٝعؼان ٦ّ ا٘ؿ٢ٓ اً٘ب٧ٛ٘ج ٢ا٧ٙٔج ٛؿخ٧ْغث ٢تب٘خب٦٘ إٝؿبٚ ا٘ٛسخٛى ا
، ٢االؼغٜ 7645، ٢ٛكؼ ٧٢7659ختى ػٖ٘ تب٘نتى امنؼاتبح عتؽ ٗٛب ضكل ٦ّ خ٢ٝؾ . 

 ...٘ٙضؼ٧ج االٔخكبغ٧ج " ايغاء"٢يٝغ٠ب ٢٧كِ ا٘ٛضخس٢ٜ تب١ٝٚ . ا٘ظ...٢7663  7656
اؿبؿ٦ ٢ٛٝ٘ ٛؿخغاٚ ٢ٜٛ اسل اؿخًبغث ا٘ذٕج ٦ّ  فؼن... أبٛج اؿبؾ ذبتح ٘الٔخكبغ ا٦ٙٗ٘ :ؼاتًب"

 ("ة -ق." )إ٘نبو ا٘عبق  ٦ّ تٙغاٜ ػاح خبؼ٧ظ  يغٚ ا٘ذتبح ٦ّ االٔخكبغ ا٦ٙٗ٘
 

٧ؼ٧غ ا٘ٗبخة خض٧ٕٓ ا٘ذتبح ٘الٔخكبغ ا٦ٙٗ٘ ٜٛ عالل خ٧ّ٢ؼ ا٘ٛٝبط ٢ا٘خؿ٧١الح ٕ٘ٙنبو ا٘عبق 
عغٛج ا٘نتٕج ا٘ؼاؿٛب٧٘ج ي٤ٙ ٦ّ٢ ٠ػا تب٘نتى خ٢سٟ نت٦ٕ ٛضغغ ٢٠ . ١ٛٛال إ٘نبو اً٘بٚ

 .ضؿبة ا٘نتٕبح ا٘فًت٧ج ٢ػٖ٘ تب٠ٛبل ٛكب٘ض١ب ٢اؿخُال١٘ب، ٢يٝغ ا٘مؼ٢ؼث ١ًٛٔب
 :٢ٗٛب ٢٠ ٛالضه، ّبٜ ا٘ٗبخة ٜٛ غيبث ا٘ؿ٢ٓ ا٘ضؼث تال ضغ٢غ، ٢٘ػا

 " ٦ّٛ ٦ّ غ٢٘ج  ٘ٛغث  905خ٧ٕؾ ا٘غؼاؿج   ٛؿخ٣٢ ا٘ضؼ٧ج االٔخكبغ٧ج ،  ي٤ٙ اؿبؾ ٗ
ا٘ٝخبئز ا٘ٛخؼختج ي٤ٙ ػٖ٘ ّخت٧ٜ  ٢س٢غ يالٔج ٛتبفؼث ٢ا٧سبت٧ج  ت٧ٜ اٛب ... يفؼ٧ٜ ؿٝج 

 . ")...(ا٘ضؼ٧ج االٔخكبغ٧ج ٢ٛٝ٢ ا٘غعل اْ٘ؼغ٥ ي٤ٙ ا٘ٛغ٣ ا٘ن٧٢ل
ّبً٘ٛب٧٧ؼ ا٘خ٦ ٧خت١ًب ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ ٦ّ . ٜ٘ٗ ا٘ٗبخة ٠ٝب ال ٧ت٧ٜ ٘ٝب ٛبػا ٧ٕكغ تض٧ٕٕج ٠ػا ا٢ٛٝ٘

. ٘ػ٥ ٧ضكل ي٤ٙ غعل ٧ٕل يٜ غ٢الؼ ٢اضغ ٦ّ ا٧ٔٚ٢٧٘بؾ ا٢ٛٝ٘ ختغؤ ٛذال ٜٛ اٜ ا٧ْٕ٘ؼ ٢٠ ا
اٜ خسبؼة !! ّبػا ٢كل ٠ػا ا٘غعل غ٢الؼا ا٢ اٗذؼ تؿٝح ٢اضغ ٢ٕ٧ل ا٘تٖٝ اٜ ٠ٝبٖ ٢ٛٝا



 

غ٢٘ج ا٘خ٦ ٝسضح ي٤ٙ  719ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ ٔغ ّفٙح ٦ّ اٗذؼ ٜٛ ٛئج غ٢٘ج، ّب٧ٜ ٦٠ ال 
٧٢ل ا٘ػ٥ ٧خضغد يٟٝ، ٢ٛب ٗٛب ال ٧ضتؼٝب ا٘ٗبخة يٜ ٛغث ٠ػا ا٘ٛغ٣ ا٘ن. ا٘ٛغ٣ ا٘ن٧٢ل؟

ا٘ػ٥ ٧مٜٛ يغٚ ضك٢ل ٛخ٧ُؼاح سغ٧غث عالل ٠ػا ا٘ٛغ٣ ا٘ن٧٢ل خ٢ٕغ ا٤٘ ٔٙة اً٘ٛب٧٧ؼ 
 .٢تب٘خب٦٘ ا٘خ٢ًٔبح ا٘خ٦ ٧ت٦ٝ ي١٧ٙب

تبيختبؼ٠ب خًٛل "ذٚ ٧بعػ ا٘ٗبخة ٢ٛٝػر ٢ٛٝ ا٢ٛٝ٘ؼ االؿ٧٢٧ج ٢س٢ٝة فؼ٦ٔ آؿ٧ب  ٢ا٧٘بتبٜ 
ٛغث يفؼ٧ٜ ؿٝج  ٢ٔٙكح ّس٢ث ّبؼٓ ا٘غعل ت٢ٛسة ٝهبٚ ؼاؿٛب٦٘ ضٕٓ ٢ٛٝا ٛخ٢اكال ٘

٢ٕ٧٢ل  اٜ سؽءا ٜٛ ٠ػا ا٘ٝسبش ٝبسٚ يٜ  ٝهبٚ .ْ٘ٙؼغ ٛى ا٘غ٢ل اُ٘ؼت٧ج،  ا٢ ٘ضٕح ت١ب، 
ٗٛب اٜ ا٘ٗذ٧ؼ ٟٛٝ ٛٝؿ٢ة ا٤٘ ا٘نتٕج اً٘بٛٙج . ا٘ؿ٢ٓ ا٘ضؼث ٢ا٘خٝبّؿ٦ سغا ا٘ؿبئغ ٠ٝبٖ

ٝؿت٧ب، ٢ذتبح فؼ٢ن  االٔخكبغ  ا٘ٛٝهٛج  سغا ٢ا٘خ٦ خًٛل تّٗغ ٗت٧ؼ  ٢ا٘خ٦ خٕتل تبسؼ تؿ٧ن
ا٦ٙٗ٘ ٢٘الغعبؼاح ٢االؿخذٛبؼاح اً٘ب٧٘ج ٢٘ٙخ٢سٟ ٘ٙخكغ٧ؼ عالل  ّخؼث  ا٢ٛٝ٘ ٦ّ ا٘تٙغاٜ 

 )...(ا٘ٛؿخ٢ؼغث 
اٝهؼ )ٜ٘ٗ ا٘فؼ٢ن ا٘خ٦ خ٢ّؼح ٦ّ خسؼتج ٠ػٞ ا٘تٙغاٜ، ضخ٤ ٢٘ ٗبٝح ٗٛب ٧ك١ْب ا٘ٗبخة 

ؤ٥ تٙغ آعؼ ٢ال ؿ٧ٛب ٦ّ ا٘مْج ٧٘ؾ فؼنب اٜ خخٗؼؼ ٦ّ ( اْ٘كل ا٘ذب٦ٝ، ا٘تبة ا٘ذب٦ٝ
٢تُل ا٘ٝهؼ . ّٛذال، ٗبٝح االس٢ؼ ا٧ٕٙ٘ٙج يبٛال اؿبؿ٧ب ٦ّ ٝسبش ا٘ؼاؿٛب٧٘ج ٠ٝبٖ. ٢إ٘نبو

يٜ ض٧ٕٕج اٜ اً٘ٛبل ٔت٢ٙا ٗؼ٠ب تبس٢ؼ ٧ٙٔٙج، ّبٜ اً٘ٛبل ٠ٝب ٛمنؼ٢ٜ ٕ٘ت٢ل اس٢ؼ ٧ٙٔٙج، 
ٗٛب . ٝؿت٧ج ت٢ٛسة ػ١ٝٗ٘٢ٖ٘ب، ؤ٥ االس٢ؼ،  ٜ٘ خ١تن ا٤٘ ٛب ٧سًل االؿخذٛبؼ ٠ٝب ٧ٛؽث 

٢ّؼح ض٢ٗٛبح خٖٙ ا٘تٙغاٜ اٝٛبنب يغث ٜٛ ا٘ضٛب٧ج ٢ً٘تح ا٘ض٢ٗٛبح ْٝؿ١ب غ٢ؼا ت٧ؼ٢ٔؼان٧ب 
٢امضب، ٠٢ػا ٧َؼ ٛخ٢ٔى ٠ٝب، ٢ال ضخ٤ ٛؿ٢ٛش تٟ ال ؿ٧ٛب ا٢٧٘ٚ ض٧د اٜ ا٘ؿٙنج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج 

اٜ ٜٛ اؿتبة  ٝب٧٠ٖ يٜ. ال خئٜٛ تب٘ضٛب٧ج ا٘فًت٧ج ٢ال ضخ٤ تٕنبو يبٚ خفؼِ ي٧ٟٙ ا٘غ٢٘ج
ال ؿ٧ٛب  ا٢٧٘ٚ . ا٘غيٚ االٛتؼ٧ب٦٘ ٠ٝبٖ ا٘غ٢ؼ ا٘ػ٥ كٛٛح ا٢ٛٝ٘ؼ ٜٛ اسٟٙ مغ ا٘ف٢٧ي٧ج

 .ض٧د اٜ ا٘ؿٙنج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج ال خئٜٛ تب٘ضٛب٧ج االٔخكبغ٧ج ٢ال تغ٢ؼ ٘ٙغ٢٘ج
 

٦ّ٢ ٛضب٢٘ج ٟٛٝ ٘خؼ٧ٗة اً٘ٛب٧٧ؼ ا٘ٛغؼسج ايالٞ، . ذٚ ٧ٝخٕل ا٘ٗبخة ا٤٘ االٔخكبغ اْ٘ٙؿن٦ٝ٧
 . ٧ٕضٚ ٦ّ ٠ػا االٔخكبغ ا٘ٛخ١بٖ٘ ي٢اٛل ٢ٔث ٢٠ ١ٝٛب تؼا ءّبٟٝ 
يٛبل ٛخ٧ًٜٛٙ سغا ٜٛ ٝبض٧ج ٝؿت٧ج، ٢ٔث يٛل ٗت٧ؼث ٢نتٕج ٛؿخضغذ٧ٜ غ٧ٝب٧ٗ٧ٛج، "...

ال ٝغؼ٥  (.ر-ق ")ٕٛغاؼ معٚ ٜٛ ا٘خ٧٢ٛل االسٝت٦،  ٢غيٚ ٜٛ اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ ٦ّ ا٘فخبح
و ٛخ٧ٛؽاٜ يب٧ٛ٘ب؟، اٛب ٢ٔث يٛل ٗت٧ؼث، ٛب إ٘ٛك٢غ تًٛبل ٛخ٧ًٜٛٙ سغا، ٗإٜ ا٘مْج ٢إ٘نب

ال تل ا١ٝٚ ٧ضس٢ٜٛ . ٦ّْ ٗل تٙغ ٢ٔث يٛل تضس١ٛب، ٗٛب ٘ٚ خه١ؼ تًغ غ٧ٝب٧ٗ٧ٛج ا٘ٛؿخضغذ٧ٜ
يٜ االؿخذٛبؼ ٢ا٘ف٦ء ْٝؿٟ يٜ ّٙؿن٦٧ٝ٧ ا٘فخبح ا٘ػ٧ٜ ٘ٚ ٧ؿخذٛؼ٢ا تًغ ؼَٚ ٗل ٛب اؿغ٥ 

 .١٘ٚ ٜٛ انؼاء
ا٘ؽؼايج ؿ٧ت٤ٕ ٛخ٢امًب،  اٛب اضخٛبالح  ٢تؿتة ا٘خ٢ّؼ ا٘ٛضغ٢غ ٦ّ ا٧ٛ٘بٞ ّبٜ  ٢ٛٝ 

ٔنبو ا٘كٝبيبح ا٘ك٧ُؼث  ّؿ٢ِ ٧ًخٛغ ا٤٘ ضغ ٗت٧ؼ ي٤ٙ  ٔغؼخٟ ي٤ٙ ّخص اؿ٢آ ٦ّ 
٦ّ ا٘ؿ٢ٝاح إ٘بغٛج ؿ٧بخ٦ ا٢ٛٝ٘ ٜٛ  ا٘خ٧ٛٝج االٔخكبغ٧ج ٢االسخٛبي٧ج ٘ٙت٧ٝج . ا٘عبؼر



  

٢ٜٛ ا٘ؿ٧بضج  اٛب  ٔنبو ا٘عغٛبح ا٧١ٜٛ٘ٛ،  ٢عبكج ٦ّ ا٘ض٢ٗٛج. ا٘خضخ٧ج  ٢ا٘تٝبء 
اٛب ٔٛج ا٢ٛٝ٘ ّؿخًخٛغ تفٗل . ٢ا٘ت٢ٖٝ ٢ا٘عغٛبح ا٘ٛب٧٘ج االعؼ٣  ٧ّسة اٜ خ٢ٛٝ ؿؼ٧ًب

ق ")ٗت٧ؼ ي٤ٙ االؿخٕؼاؼ ا٘ؿ٧بؿ٦  ٢ي٤ٙ ًّب٧٘ج ٢ٛ٢اءٛج ا٘ٛؤؿؿبح ٢نبٔج ا٘ٛؿخضغذ٧ٜ
5.) 

ّب٘ؽؼايج ٦ّ ا٘مْج . ً٘ل ٦ّ ٠ػا ا٘ضغ٧د عٙنب ٜٛ س١ج ٢ؼَبئت٧ج يب٧٘ج ٜٛ س١ج ذب٧ٝج
٘ػا، ا٘ٛن٢ٙة خفس٧ى ا٘ؽؼايج ٗؽؼايج ٧٘٢ؾ ا٘ٛؼ٧٢ج . ٘ٚ خٜٗ ًٛخٛغث ي٤ٙ ا٘ؼ٥عبكج 
٢ال ًٝخٕغ اٜ ٛؿخٕتل ا٘كٝبيبح ا٘ك٧ُؼث ا٘خكغ٧ؼ٥ ٢٠ ٛؿخٕتل ٛتفؼ، يٙٛب تإٜ . ٢ضغ٠ب

٢اػا ٗبٜ ٜٛ ا٘ٛضخٛل اٜ خؿب٠ٚ . ا٘كض٧ص ٢٠ االٝخبر ٘ٙؿ٢ٓ ا٘ٛض٧ٙج ٛى ضٛب٧ج أخكبغ٧ج
ٛؼ ٢ٝٛن تضغ٢غ ٢س٢غ ؿ٧بغث ي٤ٙ االٛبٜٗ ا٘ؿ٧بض٧ج ٢ا٘غع٢ل ا٘ؿ٧بضج ٦ّ ا٢ٛٝ٘، ّبٜ ٠ػا ا

اٛب ا٘ت٢ٖٝ ّبٜ ٛب خ٢ٕٚ تٟ ا٢٧٘ٚ ٢٠ خ١ؼ٧ة اؼكغث ا٘س٢١ٛؼ ا٤٘ ّؼ٢ي١ب . ٢ا٘عؼ٢ر ٜٛ ا٘تٙغ
 .٦ّ ا٘عبؼر، ٢ا٘خٕك٧ؼ يٜ خٕغ٧ٚ ٔؼ٢ل

 :٦ّ٢ غيٟٛ اْ٘ٛخ٢ش ٕ٘ٙنبو ا٘عبق ٧م٧ِ
االؿخٕؼاؼ ٦ّ٢ ا٘ٝنبٓ إ٘ب٦ٝ٢ٝ، ٠٢ػٞ ٦ّ اْ٘خؼث االٝخٕب٧٘ج ً٘ل ٕٝنج ا٘مًِ ٦٠ ٦ّ يغٚ "

ال تغ ٜٛ خكض٧ص ا٘ٝهبٚ إ٘ب٦ٝ٢ٝ ٠٢ػا ؿ٧سًل ... مؼ٢ؼ٧ج ٧٘فًؼ إ٘نبو ا٘عبق تب٘ذٕج
ٜٛ ا٘ؿ١ل ي٤ٙ ا٘غ٢٘ج ا٧٘٢٘غث اٜ  خمى ٔب٢ٝٝب خسبؼ٧ب سغ٧غا ٢خؿٜ ؿ٧بؿبح أخكبغ٧ج 

تٙغ سغ٧غ ال خٖٛٙ ٢اٜ خ٧ٕٚ خٕؿ٧ٚ يٛل ٢خًب٢ٝب ت٧ٜ إ٘نبي٧ٜ اً٘بٚ ٢ا٘عبق  ٦ّ ...ؼف٧غث
 (.ر-ق")٧ّٟ ا٘ض٢ٗٛج ايٛبال 

. يٜ ؿ٧بؿج ا٘خ٧ٛٝج ٧ضكؼ ايغاغ٠ب ٢أؼاؼ٠ب ٦ّ ا٢٘ؽؼاء ٢ا٘ؼئ٧ؾ( -غ  -ق ) ٦ّ ضغ٧ذٟ
ٛٛب ٧ضكؼ االٛؼ ت٧غ يغغ ٛضغ٢غ ٛٝخٚ ... ٛؿخذ٧ٝب ا٘نتٕبح ا٘فًت٧ج ٢ا٘ٛئؿؿبح ٢إ٘ٝبتبح 

 .ا٤٘ نتٕج ك٧ُؼث اكال
ال خ٢ٕٚ تعٙٓ ٢هبئِ ٧َؼ اؿبؿ٧ج، ، "ة ا٘ض٢ٗٛج تإٜ ٦ّ٢ خب٧٧غٞ ٘ٙٛفؼ٢و ا٘عبق،  ٧نب٘

٢ً٘ل ٛب (. غ-ق ")٢اٜ خكؼ ي٤ٙ اًْ٘ب٧٘ج ٢ا٘ٝهبٚ ت٧ٜ ٛؿخعغ١٧ٛب، اٜ خٕٙل االْٝبٓ ا٘ضب٦٘
. ّب٢٘هبئِ ٧َؼ االؿبؿ٧ج ٦٠ خًت٧ؼ َبٛل. ٧ٕكغٞ ا٘ٗبخة ٠ٝب ٢٠ يغٚ أبٛج ٔنبو يبٚ

بٟٝ ٧َؼ ٛٝخز، ٦ّ ض٧ٜ خئٗغ ٛذال، خخ١ٚ ا٘ض٢ٗٛج ا٘ٛكؼ٧ج إ٘نبو اً٘بٚ ٦ّ ٛكؼ ت
اً٘ٛبؼمج اٜ ا٘ض٢ٗٛج خت٧ى ا٘ٛفبؼ٧ى ا٘ٛٝخسج ٦ّ إ٘نبو اً٘بٚ تضسج ٢س٢غ ٢هبئِ ٧َؼ 

٢ؼَٚ ضغ٧د ا٘ٗبخة يٜ اًْ٘ب٧٘ج اال اٟٝ ٘ٚ ٧ٝخٕغ ٧ٔبٚ ا٘ؿٙنج تبْٝبٓ . ٛٝخسج ا٢ اؿبؿ٧ج ١٧ّب؟
بي٧ج يٙٛب تبٟٝ ٧ؼ٣ اٜ ذٙد ا٧ٛ٘ؽا٧ٝج ي٤ٙ ا٘فؼنج ٛى اٟٝ ٧ف٧ؼ ا٤٘ اٟٝ ٧٘ؿح ي١٧ٙب ْٕٝبح غّ

ْٕٝبح % 72ْٕٝبح سبؼ٧ج ٢ % 52ت٧ٝج اْٝبٓ ا٧ٛ٘ؽا٧ٝج ٛفبت١ج ٘ٛب ٦٠ ٦ّ ا٘غ٢ل ا٘ٝب٧ٛج ؤ٥ 
 (.٠ـ-ق )ؼاؿٛبل
 :٢ٕ٧٢ل

خ٢اسٟ ا٘ؿٙنج ٠ػٞ إْ٘ٝبح يتؼ ا٘مؼائة ٢ٛؿب٠ٛبح ا٘مٛبٜ االسخٛبي٦ ٢ٜ٘ٗ ا٧مب ٜٛ "
ة، تغ٢ٜ ٛؿب٠ٛج ا٘مٛبٝبح اٛب ا٘مؼائ. االٔخؼال ٛض٧ٙب ٢عبؼس٧ب ٢اض٧بٝب ٜٛ ا١٘تبح

ٜٛ االٝخبر اال٦ٙ٠ االسٛب٦٘ ٗٛب ٢٠ ٦ّ ا٧ٛ٘ؽا٧ٝج إ٘ٛغؼث % 95االسخٛبي٧ج، ّخكل ا٤٘ 



 

-90، ٦ّ٢ ا٘تٙغاٜ ا٘ٝب٧ٛج ٜٛ %50-50، ٦٠٢ ٦ّ ا٘تٙغاٜ ا٘ٛخن٢ؼث ٜٛ 9119ً٘بٚ 
٠٢ػٞ . اٜ مؼ٧تج ا٧ٕ٘ٛج ا٘ٛمبّج، ٢ؼؿ٢ٚ االؿخ٧ؼاغ ٦٠ ٛكبغؼ ا٘غعل االؿبؿ٧ج%. 50

ى ٜٛ ٔتل االؿؼائ٧٧ٙ٧ٜ ٢خض٢ل  ضكج اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ  ا٤٘ ا٘ض٢ٗٛج، ٢ٔغ ٔغؼح ٠ػٞ خٕخن
٢تًغ٠ب خبخ٦ ا٘ت٢ٝغ االعؼ٣، ّمؼ٧تج . 9119ٜٛ ٛس٢ٛو ا٘غعل يبٚ % 15ا٘خض٧٢الح ة 

 (٠ـ-ق .) ٜٛ االٝخبر اال٦ٙ٠ االسٛب٦٘% 9,5أ٥ ض٢ا٦٘ % 90ا٘غعل خؿب٠ٚ ة 
 

ّبالٔخؼال، ٢ال ؿ٧ٛب . ٓ ا١٘بئل ي٤ٙ ا٘فؼنج٠٢ٝب ٧ِٕ ا٘ٗبخة ٛضب٧غا ٗٛب ٢ِٔ ٜٛ االْٝب
ا٘عبؼس٦ ٦ّ ضب٘ج أخكبغ ٧َؼ ٛٝخز غ٢ٜ اؿخذٛبؼ إ٘ؼ٢ل ٦ّ ٛفبؼ٧ى ٛٝخسج ٢ال ؿ٧ٛب 

 .ٕ٘ٙنبو اً٘بٚ، ٦ًٝ٧ ت٢م٢ش ٢ك٢ل ا٘تٙغ ا٤٘ يسؽ يٜ ؿغاغ ا٘ٛغ٧ٝ٢٧ج
ا ٢ٜ٘ٗ، ٘ٛبػ(. ٠ـ-ق " )خٛخبؽ ّٙؿن٧ٜ تًغٚ ٢س٢غ ٛفبؼ٧ى يبٛج ػاح اغاء م٧ًِ: "٢ٕ٧ل

٠٢ل ا٘ٛفبؼ٧ى ا٘عبكج ػاح االغاء ا٥٢ٕ٘ ٦٠ ٛفبؼ٧ى . ال خٕبٚ ٛفبؼ٧ى يبٛج ػاح اغاء ٥٢ٔ؟
 .٘ٙفًة اٚ الّؼاغ؟

 :٢ض٢ل ا٘خسبؼث ٢ٕ٧ل
٢نب٘ٛب اٜ ا٘ؿٙى خسؼ٥ ا٘ٛخبسؼث ت١ب، ٤ًّٙ ا٧ج ضبل، ٧ٜٛٗ االيخٛبغ ي٤ٙ ا٘خسبؼث ا٘غ٧٘٢ج "

ل يبٚ  اٗذؼ ًّب٧٘ج، ٢أل يؼمج ا٘ضؼث  ٘ٙضْبه ي٤ٙ االؿًبؼ ا٘ٛض٧ٙج ٢ًٕٛ٘ج،  ٠٢ػا تفٗ
 (.ٞ-ق ")٘ٛمبؼ خغعل ا٘غ٢٘ج

ٔغ ٢ٗ٧ٜ ٠ػا . ٢ٜ٘ٗ، ٛخ٤ ٗبٜ ؼتن االؿًبؼ ا٢٘ن٧ٝج تبالؿًبؼ اً٘ب٧ٛ٘ج ٢٠ ا٢٘مى االٛذل؟
ٛٝبؿتب ٘تٙغ ٟ٘ غ٢ؼ خكغ٧ؼ٥ ٠بٚ ٦ّ ا٘ؿ٢ٓ اً٘ب٧ٛ٘ج ٛذل ا٘ٛب٧ٝب، ٢ٟ٘ٗٝ عن٧ؼ ي٤ٙ تٙغ 

ًبؼ اً٘ب٧ٛ٘ج  ٛعخِٙ ا٘ضبسبح االؿبؿ٧ج ٘س٢١ٛؼ ٛؿخ٢ؼغ، ال ٧ٝخز ٛب ٧ضخبر ٧٢ؿخ٢ؼغ تبالؿ
اٜ ا١٘بسؾ ا٘ػ٥ ٧ؼية ا٘ٗبخة ٢٠ خغعل ا٘غ٢٘ج ٢ا٘ػ٥ ٧سة اٜ ٢ٗ٧ٜ تب٘نتى . ٛخغ٦ٝ ا٘غعل

 !٘ٛكٙضج ا٘نتٕبح ا٧ْٕ٘ؼث
 :٦ّ ٛضب٢٘ج ٘ٛٛبألث  ا٘ؿٙنج ٢ٕ٧ل ا٘ٗبخة

اً٘ب٘ٚ ا٘ذب٘د ٠ٝبٖ عنؼ ٛضخٛل ٜٛ اضخٗبؼ ي٧ٙٛج ا٘خؽ٧٢غ، ّٕغ ذتح ٦ّ ا٘ٗذ٧ؼ ٜٛ تٙغاٜ " 
ال (  ٛذال االؿٛٝح ٢ا١ٗ٘ؼتب ٢ا٢ٔ٢٘غ)اٜ اضخٗبؼا ض٧ٛ٢ٗب ٘ٙخؽ٧٢غ ....ا١ٝب ٛكغؼ ْ٘ٙؿبغ

٧عخِٙ ٦ّ آذبؼٞ االٔخكبغ٧ج يٜ االضخٗبؼ ا٘عبق، تبؿخذٝبء اٜ خؿ٧١الح  ا٘ؼتص  خػ٠ة 
ت٤ًٝٛ اٜ ا٘س٢١ٛؼ  ٧غّى ا٘مؼ٧تج ال . ا٤٘ ا٘ض٢ٗٛج تغل اٜ خػ٠ة ا٤٘ فعق ٗغعل عبق

 (.٢-ق .")تغّى ؿًؼ اي٤ٙ ٘ٙؿٙى ٢ا٘عغٛج  ٛٛب ٢٘ ٘ٚ ٧ٜٗ ٠ٝبٖ اضخٗبؼا  ٛتبفؼث
٢١ّ ٧٘ؾ ا٘ٝٛن . ٢ٜ٘ٗ ا٘ٗبخة ٧غؼٖ اٜ ٠ػا ا٘فٗل ٜٛ اضخٗبؼ ا٘ؿٙنج ٢٠ فٗل َؼ٧ة

اٜ اضخٗبؼ . ٢ال ٢٠ ٔنبو يبٚ، ٢ٜٛ ٠ٝب ّٜٛ ٧َؼ ا٢٘امص ا٧ٜ ٛأٟ٘؟. ا٘تؼ٢ٔؼان٦ ا٘ٛإ٢ِ٘
ً٘ل االٗذؼ ا٧ٛ٠ج ٦ّ ٠ػا اً٘ٛؼل ٢٠ خٕؿ٧ٚ ٢. ا٘ؿٙنج ٠ػا ٛضك٢ؼ ت٧غ تمًج اّؼاغ

ٛغع٢الح ا٘غ٢٘ج ا٤٘ تٝغ٧ٜ، ؤ٥ ا٧ٛ٘ؽا٧ٝج ا٤٘ تٝغ٧ٜ، ٢اضغ ٛعكق ٘الْٝبٓ اً٘بٚ، ٢آعؼ ال 
٧ِّٗ ٧ٜٛٗ ا٘فؼ٢و ٦ّ ٛفؼ٢و خ٥٢ٛٝ ت٧ٛؽا٧ٝج ٛسّؽؤث ي٤ٙ ٠ػا ا٘ٝض٢ ٦ّ٢ . ٧ٜٛٗ ضكؼٞ
 .تٙغ ٧ّٕؼ سغا؟



  

ؿػاسج ي٤ٙ اعالٓ ؼاؾ ا٘ٛبل ٦ّ ا٢ّ٘بء ٧ّ٢ٛب ٧عق غّى ا٘مؼائة، ّبٜ ا٘ٗبخة ٧ؼا٠ٜ ت
 :تػٖ٘ ٢ٕ٧ّل

ٛب ٘ٚ ٧ٕٚ إ٘نبو ا٘عبق  تغّى ضكخٟ ا٘س٧غث ٜٛ ا٘مؼائة، ا٘ؼؿ٢ٚ، ا٢ٗٛ٘ؾ، ّبٜ "
٢ٜٛ ا٢ًٙٛ٘ٚ تب٘نتى اٜ (. ؽ -ق )"االؿخٕؼاؼ ا٦ٙٗ٘ ا٘ػ٥ ٧ضخبسٟ ٧كتص ٛضن ٛؿب٢ٛج

٢مًٝب ٔٙج ا٘ٝفبن  ٢اػا. ؼاؾ ا٘ٛبل ا٘عبق ٢٠ ٛعخؼو اؿب٧٘ة ا٘خ١ؼة ٜٛ غّى ا٘مؼائة
االٔخكبغ٥ ا٤٘ سبٝة ا٘خ١ؼة ٜٛ غّى ا٘مؼائة ٝغؼٖ ٘ٛبػا خْٝٓ ا٘ؿٙنج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج ٜٛ 

 !.إ٘ؼ٢ل ي٤ٙ ْٕٝبخ١ب ٧َؼ ا٘ؼاؿٛب٧٘ج
٧ٜٛٗ ٘ؼاؾ ا٘ٛبل ا٘عبق اٜ ٧ًٙة غ٢ؼا ٦ّ ا٘خ٧ًٙٚ، ٢ا٘كضج ٢ا٘ٛؿبيغث " :٧٢م٧ِ ا٘ٗبخة

ٛج ٧٢غيٚ ٛس٢١غاخٟ ٢عبكج ٦ّ االسخٛبي٧ج، ٠٢ٗػا، ٧ٕٙل اً٘ةء  يٜ عؽ٧ٝج ا٘ض٢ٗ
ٛذال، خغؼ٧ة ٦ّٝ، غؼاؿبح  خسبؼ٧ج، ٧ٙٗبح خغؼ٧ة ا٧ًٜٛٙٛ٘،  )ا٘عغٛبح ا٘ٛخعككج 

 (.ؽ -ق( )سبًٛبح، ٢ي٧بغاح ٢ٛؿخف٧ْبح
٢ٜ٘ٗ، ٧٘ؾ فؼنب اٜ ٢ٕ٧ٚ ؼاؾ ا٘ٛبل ا٘عبق ت١ػا، ا٢ اٜ ٢ٕ٧ٚ تٟ ي٤ٙ ا٘ٝض٢ ا٘ػ٥ ٧عغٚ ٛب 

. ٘تفؼ٧ج ا٘ٛؿخغاٛج ٢االؿخذٛبؼ ا٘ٛٝبؿة ٦ّ ا٘خ٧ًٙٚافبؼ ا٧ٟ٘ ٦ّ تغا٧ج ا٢٘ؼٔج يٜ ا٘خ٧ٛٝج ا
 .٢ي٧ٟٙ، ّبٜ ا٘خ٧ًٙٚ ٧سة اٜ ٢ٗ٧ٜ ٛؿئ٧٘٢ج ا٘ؿٙنج

٦ّ٢ ًٛؼل ٛغ٧ضٟ ٘ٙٝهبٚ ا٘ؼاؿٛب٦٘ ٧ؼٗؽ الضٕب ا١٘س٢ٚ ي٤ٙ غ٢ل ا٘خعن٧ن ا٘ٛؼٗؽ٥ 
٧٢ٗؼؼ ٢ٟٔ٘ (. 1،2ق )ٗٛب ٧خعػ ٔؼاؼا تبٜ ا٘ك٧ٜ ي٤ٙ نؼ٧ٓ خؼٖ ا٘ف٢٧ي٧ج. ٗب٘سؽائؼ

٧٢كؼ ي٤ٙ ا٘ؿ٢ٓ ( . 3ق)٢ٗ٢ؼ٧ب تبٜ اً٘ٛبل ٧ٕت٢ٜٙ اس٢ؼا ٛخغ٧ٝج ٝؿت٧ب  يٜ ؿُٝب٢ّؼث
٧ضكل ا٢ٛٝ٘ ٢خ٧ٕٙل إْ٘ؼ يٝغٛب خخٗبٛل ا٘ض٢ٗٛج ٢ا٘ؿ٢ٓ، ٧٢ضغد اْ٘فل اػا :  " ا٘ضؼث ت٢ٕٟ٘

٢ت١ػا ٧سًل ايخٛبغ ٝهبٚ ا٘ؿ٢ٓ ٢٠ االؿبؾ ٢اٜ ي٤ٙ ا٘ض٢ٗٛج ا٘عم٢و ٟ٘ (.4ق")افختٗب
 .٘ؿٙنج ؼاؾ ا٘ٛبل ٧٘٢ؾ اً٘ٗؾ، ؤ٥ عم٢و ا٘ض٢ٗٛج

٢ؼتٛب ٢ٕ٧ٚ ت١ػا . ذٚ ٢ً٧غ ٘ٙضغ٧د ذب٧ٝج يٜ ا٘ؽؼايج ٧ًّؽ٢ خغ٢٠ؼ ا٘ؽؼايج ا٤٘ ٔٙج ا٘ٛبء
٘ػا ّبٜ خن٢ؼ ا٘ؽؼايج ٧سة اٜ ٧ًخٛغ ي٤ٙ خ٧ٕٜٝ ا٘ؽؼايج ٢ا٘خ٢سٟ :" ٧٘سغ ٛتؼؼا ٢ٕٙ٘ل

 .٢ت١ػا ٧ئٗغ ي٤ٙ خ٢س١ٟ ً٘غٚ اٝخبر ا٘ضبسبح االؿبؿ٧ج(. 77ق ")٘ٙخكغ٧ؼ
عٙٓ ٛٝخسبح خضخبر ا٤٘ ٗذبّج يٛل، ؿ٢اء  ٛب٠ؼا ا٢ ٧ّٝب "ٝبيج، ٧ّنب٘ة ة  اٛب ٦ّ ا٘ك

ّب٘ٛن٢ٙة ا٘خف٧ُل . ٝالضه ٠ٝب ت٢م٢ش اٜ ض٢ٕٓ اً٘ٛبل ٧٘ؿح ي٤ٙ االسٝغث(. 77ق)
٢ا٧سبغ كٝبيبح خضخبر ا٤٘ يٛل ٗذ٧ِ الٜ ٠ػا ٛب خخنٙتٟ . تُل ا٘ٝهؼ يٜ ا٘هؼ٢ِ

 .ٔلا٘فؼٗبح ٛخًغغث ا٘سٝؿ٧ج ٢ال ؿ٧ٛب  االسؼث اال
اٛب ْ٘ؼن اٝت١بؼ ا٘ٗبخة تب٘ؼاؿٛب٧٘ج، ٢خٛب٧٠ٟ ٛى ا٘خؿ٧٢ج ّبٟٝ ٧خعػ ٢ْٛٔب ٢ن٧ٝب ٧ٛ٢ٔ٢ب 
ٛعسال، س٠٢ؼٞ اٛخغاش خؼخ٧تبح االؿخًٛبؼ ا٘تؼ٧نب٦ٝ ٦ّ ّٙؿن٧ٜ، ٢يغٚ اغاٝخٟ الٔبٛج 

ٜٛ ا٘ٛذ٧ْٕٜ " ٢ٝيٟ"٢ا٘ض٧ٕٕج اٜ ٠ػا ٧٘ؾ اال٢ل ٜٛ . اؿؼائ٧ل ي٤ٙ ا٢٘نٜ اْ٘ٙؿن٦ٝ٧
ّٛعخِٙ ا٘ػ٧ٜ ي٢ٙٛا ٛى ا٘ٛئؿؿبح ا٘ٛب٧٘ج ا٘غ٧٘٢ج ٢ال ؿ٧ٛب ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢   .اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ

 :١٘ب خض٧ٙالح خخٝب٤ّ ٛى ا٘ض٢ٕٓ االؿبؿ٧ج ٘ٙفًة اْ٘ٙؿن٦ٝ٧ ، ٢ٕ٧ل ا٘ٗبخة" ّٛؼؼ٢ا"



 

تبٔبٛج ضٗٚ إ٘ب٢ٜٝ ا٘ٛؿخ٢ض٤ ٛٛب ٗبٜ ٦ّ  9150-9155ٔبٚ االٝخغاة ا٘تؼ٧نب٦ٝ "
٤٘  أبٛج ٢نٜ ٦ٛ٢ٔ ٢١٧ٙ٘غ ٢َب٘تب يٙٓ ا٢ سؼ٣ ا٘ٛؿخًٛؼاح ا٘تؼ٧نب٧ٝج، ٢ٟ٘ٗٝ ٛبل ا

خًغ٧ٟٙ تبسؼاءاح ن٢اؼ٣ ٗؼغ ًّل ي٤ٙ ا٘ذ٢ؼاح ٢ا٢ْ٘م٤ ا٘ؿ٧بؿ٧ج ٢ا٘ٛغ٧ٝج ، ٗٛب اٜ 
ؿ٧بؿخ١ب االٔخكبغ٧ج ٗبٝح ٛفبت١ج ٘ٛب٦٠ ٦ّ ا٘ٛؿخًٛؼاح ٢خ٢ٕٚ ي٤ٙ ٝهبٚ ا٧ٗٙٛ٘ج 

االؿخؼ٦ٝ٧٘ ٢ٝهبٚ  خؿس٧ل االؼام٦، ٢يٛٙج ًٛخٛغث ي٤ٙ. ا٘عبكج ٢ا٘ؿ٢ٓ ا٘ضؼث ا٘ٛٝهٛج 
 (95ق")ٔمبئ٦ ٢عؽ٧ٝج يكؼ٧ج ٢ٝهبٚ ض٦ٛ٢ٗ ٘ٙخ٧ًٙٚ ٢ا٘كضج

 
اٛب . اٜ ضغا اغ٤ٝ ٜٛ االنالو ي٤ٙ ا٘خبؼ٧ظ يبٛج ٧ت٧ٜ اٟٝ ال ضٗٚ ٕ٘ٙب٢ٜٝ ٦ّ هل االؿخًٛبؼ

٦ّ ّٙؿن٧ٜ، ّبٜ االؿخًٛبؼ ا٘تؼ٧نب٦ٝ سبء ١٘غ٧ّٜ، اال٢ل ٢٠ ا١٘غِ االؿخًٛبؼ٥ 
٢ي٧ٟٙ، ّال . ؿؼائ٧ل ٗٛؿخ٢نٝج ت٧مبء ٦ّ ا٢٘نٜ اً٘ؼت٦ا٘ٗالؿ٦ٗ٧، ٢ا٘ذب٦ٝ ٢٠ ؽؼو ا

اٛب ا٢٘ٔبئى ّٕغ اذتخح ٦ّ ّٙؿن٧ٜ ٧ِٗ . ٧ٜٛٗ ٘ٛذل ٠ػا االؿخًٛبؼ اٜ ٧ؼؿ٦ ؿ٧بغث إ٘ب٢ٜٝ
ٗبٝح خ٢ٔى تؼ٧نب٧ٝب ضٗٚ االيغاٚ ٦ّ ؤ٥ ّٙؿن٦ٝ٧ خسغ تض٢ؽخٟ ؼكبكج، ٧ٗ٢ِ ٗبٝح 

٤ يٜ اؼمٟ ٧٢ت١ً٧ب ٘ٙٛؿخ٢ن٧ٜٝ تؼ٧نب٧ٝب خذٕل ٗب٠ل اْ٘الش اْ٘ٙؿن٦ٝ٧ تب٘مؼائة ٧٘خعٙ
 .١ّل ٠ػٞ ؿ٧بغث إ٘ب٢ٜٝ؟. ا٢١٧٘غ

اٜ ا٘تنب٘ج ٢ا٘ٛفبٗل االٔخكبغ٧ج ؿخ٢ٕغ ا٤٘ ": ٧٢ًٜٛ ا٘ٗبخة ٦ّ خٕبنًٟ ٛى ا٘خؿ٧٢ج ٢ٕ٧ّل
 (.95-95ق ق.)يغٚ االؿخٕؼاؼ ٢خ٥٢ٕ ا٘خنؼِ ٦ّ ا٘ٛٝبنٓ

خٕغٚ تؿ٧بؿج كض٧ج ٦٠ ٧تغ٢ اٜ االٔخكبغ اْ٘ٙؿن٦ٝ٧ ٧" :٢يٝغ ضغ٧ذ١ًٜ ا٘خسبؼث ٢ً٧غ ٢ٕ٧٘ل
ا٘خسبؼث اً٘ب٧ٛ٘ج ا٘ضؼث، ٢ا٘خ٦ ؿ٢ِ خخكغ٣ ٘ٛعبنؼ خ٧٘٢غ اضخٗبؼاح  ٛض٧ٙج خضح فؼ٢ن 

 .٢١ّ ٛكّؼ ي٤ٙ يغٚ ا٘ضٛب٧ج الٔخكبغ ٗل ف٦ء ٧ّٟ ٧٘٢غا(. 74ق )"ضٛبئ٧ج
 

اػا ٛب خٚ اؿخُالل ا٘مؼائة ٦ّ خف٧ُل اٝبؾ ٧َؼ ":٧٢ٗؼؼ ٢ْٟٛٔ ا٘ٛمبغ ٘غ٢ؼ ا٘غ٢٘ج ٢ٕ٧ّل
ّبٜ ا٘غعل ا٘مؼ٧ت٦ ؿ٢ِ ٧م٧ى،  ٢اٜ االضخٗبؼ ا٘ض٦ٛ٢ٗ  ؿ٢ِ ٧ؤغ٥ ا٤٘ ٛٝخس٧ٜ،  

ٛمبؼ ي٤ٙ االٔخكبغ اٗذؼ ٛٛب ٢٘ ٗبٜ االٔخكبغ  عبكب ض٧د ٢ٕ٧ٚ ا٘ٛضخٗؼ تبؿخذٛبؼ اؼتبضٟ 
٢اػا كص اٜ اؿخذٛبؼاح ا٘غ٢٘ج ٧َؼ اٝخبس٧ج، ؤ٥ إ٘نبو .  (97ق")٦ّ اؿخذٛبؼاح اٝخبس٧ج

اٜ االؿخذٛبؼ ا٘عبق ٦ّ تٙغ خبتى ٢ؼاؿٛب٧٘خٟ ٦ّ اَٙت١ب اً٘بٚ، ّٜٛ ا٧ٜ ٘ٙٗبخة اٜ ٧ئٗغ 
 !.ٗٛتؼاغ٢ؼ٧ج ؿ٢ِ ٧ؿخذٛؼ ٠ػا ا٘ؼاؿٛبل ٦ّ ٛسبالح اٝخبس٧ج

 
ؼتٛب ٧ٛٗٝٝب ا٢ٕ٘ل اٜ ا٘ٗبخة ٢ٛٝػر يٜ اتٝبء اً٘ب٘ٚ ا٘ذب٘د ا٘ػ٧ٜ ٧غؼؿ٢ٜ ٦ّ اُ٘ؼة 

٦ٗ ا٘ٛإ٢ِ٘  ا٢ ٛب ا٘ؼاؿٛب٦٘ ا٘ٛخٕغٚ، ٧٢إخ٢ٜ ا٤٘ تالغ٠ٚ ت٢ٛغ٧ل ا٘خ٧ٛٝج ا٘ؼاؿٛب٦٘ ا٘ٗالؿ٧
نؼؤ ٜٛ ؿ٧بؿبح ٦ّ خٖٙ ا٘تٙغاٜ ، ؤ٥ ٛب غؼؿ٢ٞ ٠ٝبٖ، ٧٘نت٠٢ٕب ي٤ٙ تالغ٠ٚ ا٘خ٦ خعخِٙ 

 .تٗل اً٘ٛب٦ٝ
 

 



  

 ٛضٛغ ٛكن٤ْ. ٕٝغ ٢ؼٔج غ
 

إ٘نبو ا٘عبق ٠٢٢ٚ خ٧ٕٙغ ا٢ٛٝ٘ػر ... ا٘فخبح اْ٘ٙؿن٦ٝ٧
 االؿؼائ٦ٙ٧

 
خكبغ اْ٘ٙؿن٦ٝ٧ ٦ّ ّخؼث ٛب ٧ضب٢ل ٗبخة ٠ػٞ ا٢٘ؼٔج اتؼاؽ غ٢ؼ ّٙؿن٦٧ٝ٧ ا٘فخبح ٦ّ االٔ

٢٠٢ ٧ؼ٣ اٜ . ٠٢ػا ٦ًٝ٧ تب٘نتى اٜ ا٘ٗبخة ٧ٝنٙٓ ٜٛ إ٘ت٢ل ت١ػٞ ا٘خؿ٧٢ج. تًغ ا٘خؿ٧٢ج
ا٘مْج، ٢إ٘نبو، )اسؽائٟ )اْ٘ٙؿن٢ٝ٧ٜ ٦ّ ا٘فخبح ٧ؽ٧غ٢ٜ يٜ  يغغ اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ ٦ّ ا٢٘نٜ 

 .ٛال٧٧ٜ ٢٧ٙٛ374ٜ ٝؿعج ٜٛ اكل  ١ّ076ٚ ( ٢7615ّٙؿن٧ٜ ا٘ٛضخٙج 
ٝب تكغغ يؼل خْك٦ٙ٧ ٢ٙ٘ؼٔج، اال اٜ ٛب ؿ٢ٕٝٚ تٟ ٢٠ خؿس٧ل ٛالضهبخٝب ي٤ٙ ٢٘ؿٝب ٠

 .إ٘مب٧ب االؿبؿ٧ج ١٧ّب
 :٧ضب٢ل ا٘ٗبخة اٜ ٧ًٕغ ٛفبت١ج ت٧ٜ غ٢ؼ ا٘ك٧٧ٝ٧ٜ ٦ّ ا٘فخبح ٢ت٧ٜ اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ ٢ٕ٧ّل

اٜ ت٢ؿى ... ٧م٧ِ غ٢ؼ ا٘ك٧٧ٝ٧ٜ ٦ّ ا٘فخبح اتًبغا يغث  ٘فًة اؽغ٠ؼ ٦ّ ا٘عبؼر
اٜ ك٦٧ٝ٧ ". ذتخ٢ا  ا١ٝٚ اٗذؼ ا٘ٛس٢ٛيبح االذ٧ٝج خٛبؿؿب ٦ّ إ٘ؼٜ إ٘بغٚا٘ك٧٧ٝ٧ٜ اٜ ٧

٧٘ؾ فؼنب اٜ ٢ٗ٧ٜ . ا٘فخبح ٠ٚ ا٘ػ٧ٜ اؿؿ٢ا  ٘ه٢١ؼ ا٢ٕ٘ث االٔخكبغ٧ج ا٘ك٧ٝ٧ج
١ّٚ ٧ؼ٢ٜ اً٘ب٘ٚ .  ا٘ك٢٧ٝ٧ٜ ٦ّ ا٘فخبح  ٔغ اٝسؽ٢ا اغاء ٛضغغا  ٔتل ي٢غخ١ٚ ا٤٘ ا٘تالغ

ّنت٦ً٧ سغا ٘فعق ك٦ٝ٧ اٜ ٧ً٧ـ ٦ّ . يٛبلْٛخ٢ضج ٘ال" فتٗج يب٧ٛ٘ج "تبيختبؼٞ 
. ا٢٘ال٧بح ا٘ٛخضغث، ٢اٜ ٧ؿخذٛؼ ٦ّ ٢٠ٍٝ ٢ٍٗٝ ٧٢ْخص ٦ّ ْٝؾ ا٢٘ٔح فؼٗج ٦ّ خب٢٧اٜ
. ٢اتًغ ٜٛ ٠ػا ٢١ّ ٧فًؼ ٦ّ أ٥ ٜٛ ٠ػٞ س٧ًٛب اٟٝ  ْٗؼغ ٧ٕ٧ٚ ٛفؼ٢يب ٦ّ ٛٗبٜ ؿٟٗٝ

ا٘فعق تبٝفبء اٛب ا٢ٕ٘ث ّخؿخٛغ ٜٛ ا٘خض٢ل ا٤٘ سؽء ٛخٗبٛل ٜٛ ا٘ٛسخٛى ا٘ػ٥ ٢ٕ٧ٚ 
٘ػا، ي٤ٙ . ا٘ٛفؼ٢و ٧ّٟ ٛؼاح يغ٧غث ض٧د ٧خؼسٚ ا٤٘  س١غ ٦ّ اّخخبش ايٛبل ٝبسضج

. ا٘ٝهؼث اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج  اٜ خ٢ٜٗ ٢اي٧ج  ْ٘ٙٙؿن٧٧ٝ٧ٜ  ا٘ػ٧ٜ خٛب٢٠ا ٦ّ ٛسخًٛبح ا٘فخبح
١ّؤالء ٔغ ٢ٗٙٛ٧ٜ س١غا ٗت٧ؼا ٧ٕ٘غ٢ٛٞ  غ٢ٜ اٜ خ٢ٜٗ ٘غ١٧ٚ ا٧ٝ٘ج ٦ّ ا٢ً٘غث ا٤٘ 

 (.3ق)"ّٙؿن٧ٜ
 
٦ ٢كْٟ ٘ٙفخبح ا٘ك٦ٝ٧ ٢غ٢ؼٞ، تُل ا٘ٝهؼ يٜ ٛٗبٜ ؿٟٗٝ، ّبٜ ا٘ٗبخة اٝٛب ٧ٝنٙٓ ٜٛ ّ

ا٘خؿ٧ٙٚ تب٢ً٘٘ٛج ا٘خ٦ ٦٠ ٦ّ اتؿن االض٢ال ٛخٝبٔمج ٛى ا٘هؼ٢ِ ٢ا٘فؼ٢ن ا٘خ٦ ٝٛح ١٧ّب 
 . ٢٠ٍٝ ٢ٍٗٝ ٢االعؼ٧بح ٜٛ ا٢ٛٝ٘ؼ
٢ا سؽءا ٜٛ ا٘تبة ا٘ذب٦ٝ، ّبٜ إ٘بغ٧ٜٛ ا٘ك٧٧ٝ٧ٜ ٗبٝ/٢ٗٛب افؼٝب ٦ّ اْ٘كل ا٘ذب٦ٝ

ا٘ت٧ؼ٢ٔؼان٧ج ا٘ضبٗٛج ا٢ ضْٙبء ١٘ب ٦٠٢ ْٝؾ ا٘ت٧ؼ٢ٔؼان٧ج ا٘خ٦ اختًح ؿ٧بؿج ا٘ضٛب٧ج 
 .االٔخكبغ٧ج ٢خغعل ا٘غ٢٘ج ٧٘٢ؾ االْٝالح االٔخكبغ٥ ا٘ػ٥ ٧ٝكص تٟ ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ ضب٧٘ب

ً٘ل ٜٛ ا٧ْٛ٘غ يٕغ ٕٛبؼٝج ت٧ٜ ا٘فخبح اْ٘ٙؿن٦ٝ٧ ٢ا٘فخبح ا٘ك٦ٝ٧ ٢ا٥ فخبح آعؼ ٦ّ 
٢ٜ٘ٗ فؼ٧نج اٜ ال خ٢ٜٗ إ٘ٛبؼٝج ت١غِ خذت٧ح ٔٝبيبح ٛؿتٕج ٢خ٧ًٛٚ ٠ػٞ إ٘ٝبيبح  اً٘ب٘ٚ،



 

ّب٘فخبح ا٘ك٦ٝ٧ ٘ٚ ٢٧٘غ مٜٛ فؼ٢ن ٛفبت١ج ٘ٙخ٦ ٢٘غ ١٧ّب . ي٤ٙ ضبالح ٛعخْٙج ٢ٛخًغغث
تبؿخذٝبء )٢١ّ  ٧٘ؾ نؼ٧غا ٜٛ تالغٞ، تل ٢٠ ٝبخز ٠سؼاح نت٧ً٧ج . ا٘فخبح اْ٘ٙؿن٦ٝ٧

٢ٜٛ . ٗب٧ج ٠سؼاح ّؼغ٧ج  ٜٛ اسل ا٢مبو أخكبغ٧ج اّمل( ٧جا١٘بؼت٧ٜ ٜٛ ا٘ذ٢ؼث ا٘ك٧ٝ
٠ٝب، ّبٜ ٛب ٧فتٟ ا٘فخبح ا٘ك٦ٝ٧ ٦٠ ا٘سب٧٘بح ا٘ؿ٢ؼ٧ج ٢ا٘ٙتٝب٧ٝج ٢اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج ا٘خ٦ خُؼتح 

 . 7615ا٤٘ االٛؼ٧ٗخ٧ٜ ٔتل  اضخالل ّٙؿن٧ٜ يبٚ 
ا٘ػ٥ ٢ٕ٧ٚ  ٢ي٧ٟٙ، ّبٜ ي٢غث ا٘ك٦ٝ٧ ا٤٘ تالغٞ، ٦٠ ٛؿإ٘ج ٛؼختنج تنت٧ًج اً٘ٛل االٔخكبغ٥

اٟٝ ع٧بؼ ضؼ ٢ّؼغ٥ ٢ؼاسى ا٤٘ ٛكب٘ضٟ . تٟ، ؤ٥ ٠ل ٧ٕخم٦ يٟٛٙ ٟٛٝ ا٢ً٘غث اٚ ال
٢ال ٢ٕٝل ٠ٝب، اٜ ي٧ٟٙ . اٛب اْ٘ٙؿن٦ٝ٧ ٦ّ ا٘فخبح، ّبٜ ي٢غخٟ ؿ٧بؿ٧ج. االٔخكبغ٧ج ْٗؼغ

٢ٗٛب ٢٠ . تل اٟٝ ٢ٝٛٛو ٜٛ ا٢ً٘غث ضخ٤ ٢٘ ٗبٝح خخمٜٛ إٝبػ ض٧بخٟ. ا٢ً٘غث ٧٘ذتح ٢ن٧ٝخٟ
ّبٜ ا٘ػ٧ٜ يبغ٢ا ٜٛ اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ ٠ٚ ا٧ٕ٘بغاح ا٘خ٦ ؿٛضح ١٘ب اؿؼائ٧ل ٢س١بؽ ا٦ٝٛ  ًٛؼ٢ِ،
اٜ ٛب ٢ٕ٧ٚ تٟ ض٧ٕٕج ٠ٝب ٢٠ ٛسبٛٙج . اٜ ا٘ٛفبت١ج ا٘خ٦ ٧ًٕغ٠ب ا٘ٗبخة ال اؿبؾ ١٘ب. ٢يؿٗؼ٥

ّب٧ْٕ٘ؼ اْ٘ٙؿن٦ٝ٧ ٦ّ ا٘عبؼر  ال . ؿ٧بؿ٧ج ٘الضخالل ا٘ػ٥ نؼغ ا٘فًة اْ٘ٙؿن٦ٝ٧ ٢ضل ٛضٟٙ
نت٧ً٧ج ٢تبٛٗبٟٝ ي٤ٙ االَٙة اٜ ٧ً٧ـ ٦ّ تٙغٞ ض٧بث اّمل، ؤ٥ اٜ ٜٛ ٛكٙضخٟ ٧ً٧ـ ض٧بث 

 .ا٢ً٘غث ، ٢١ّ ٔغ نؼغ ٜٛ خٖٙ ا٘تٙغ تب٢ٕ٘ث
اٜ اْ٘ٙؿن٦ٝ٧ ا٘ػ٥ ٧ؿخن٧ى ا٘ف٢ًؼ ٗٛب ٧فًؼ ا٘ك٦ٝ٧ ا٘ػ٥ ٢كْٟ ا٘ٗبخة ٢٠ اْ٘ٙؿن٦ٝ٧ 

 ٧ؼَة ا٘ٗذ٧ؼ ٜٛ ٛى ّبؼٓ اؿبؾ اٟٝ ال ٧ؿخن٧ى ٗب٘ك٦ٝ٧ ا٢ً٘غث ا٤٘ تالغٞ، ٢ؼتٛب ال. ا٦ُٝ٘
٢ً٘ل اٗذؼ خؿ٧١الح ٔغ١ٛب االضخالل . اال٧َٝبء ٦ّ ا٢ً٘غث، ّٛب تبٖ٘ تبالؿخذٛبؼ غ٢ٜ ا٢ً٘غث

٦٠ اٜ ي٤ٙ اْ٘ٙؿن٦ٝ٧ ا٘ػ٥ ٧ؼ٧غ ا٘ؿٜٗ ٦ّ ا٘مْج ٢إ٘نبو ٧٘٢ؾ ّٙؿن٧ٜ ا٘ٛضخٙج يبٚ 
٠ٝب ٢ٗ٧ٜ ا٘ضغ٧د ٔغ . اٜ ٢٧هِ ٛئج اِ٘ غ٢الؼ ٦ٗ ٧ؿخن٧ى ا٘ضك٢ل ي٤ٙ أبٛج 7615

ٕل ا٤٘ ٢ٗٙٛح ؼاؾ ا٘ٛبل ّٕن ٧٘٢ؾ ا٤٘ ا٢ٗٙٛ٘ح االٝؿب٦ٝ، ا٢ ا٤٘ ضٓ االٝؿبٜ االؿبؿ٦ اٝخ
 .٢٠٢ ا٧ً٘ـ ٦ّ ٢نٟٝ ٢ٛٗانٜ، ٢٠٢ضٓ ٛؿخٙة ٜٛ اْ٘ٙؿن٦ٝ٧

٧ْخؼل ا٘ٗبخة ٗٛب ٢٘ اٟٝ ال خ٢سغ ٛفٗٙج أبٛج ٢ضٓ ي٢غث ٧٢٠٢ج اتغا ٦ّ ٢سٟ اْ٘ٙؿن٦ٝ٧، 
٦ّ ضب٘ج اال٧ٛٛج )ْ٘ٙؿن٦ٝ٧ ا٤٘ تٙغٞ، ٢١ّ ٧٢ضكؼ ا٘ٛفٗٙج ٦ّ ٝنبٓ اٟٝ ال فؼن اٜ ٢ً٧غ ا

ؼتٛب، ٢ٜ٘ٗ ا٘ٗبخة ١٧ؼة ٠ٝب ٜٛ ٘ٛؾ . ٧عغٚ تٙغٞ ضخ٤ ٢٘ اٝغٛز تٛسخٛى آعؼ( ا٘ؼاؿٛب٧٘ج
ضٓ ا٢ً٘غث اْ٘ٛخؼل أؼاؼ اؿؼائ٧ل تٟ ٧٘غي٦ اٜ ٠ٝبٖ مُنب ي٤ٙ ا٘ؼاؿٛب٦٘ اْ٘ٙؿن٦ٝ٧ 

 . ٢ً٧٘غ ا٤٘ ا٘تالغ، ٠٢ػا نتًب ٧َؼ كض٧ص
خسؼتج ا٢ٔ٢٘و خضح االضخالل ٘ٛغث ؿتى ٢يفؼ٧ٜ ؿٝج، خئٗغ اٜ ٢ي٤ٙ ا٧ج ضبل، ّبٜ 

٢١ّ ضٕب ؼاؿٛب٦٘ ٛٝغٛز . ا٘ؼاؿٛب٦٘ اْ٘ٙؿن٦ٝ٧ ٦ّ ا٘فخبح ٦ْ٧ تسؽء ٜٛ اغيبء ا٘ٗبخة
تب٢ً٘٘ٛج ا٘ؼاؿٛب٧٘ج ٘غؼسج اكتضح ٧٢٠خٟ ا٧ٛ٢ٕ٘ج ٦٠ ؼاؾ ا٘ٛبل ا٘ٛب٦٘، ٛٛب عٙٓ يغٚ 

٢تب٘نتى ٘ٚ ٧ٕٚ . ٧ٜ ا٢٘م٧ًج االٔخكبغ٧ج ٟ٘خنبتٓ ت٧ٜ االؿٚ ٢االٝخٛبء ا٥٢ُٙ٘  ٢ا٢ٛ٘٘غ ٢ت
ؼاؾ ا٘ٛبل ٠ػا ال تبالؿخذٛبؼ ا٘ٛتبفؼ ا٢ ٧َؼ ا٘ٛتبفؼ ٢ال ضخ٤ تب٘ختؼيبح ٢ا٘كغٔبح ي٤ٙ 

ّتًغ ذالد ؿ٢ٝاح ٜٛ . ٢اخمضح ا٘ك٢ؼث اٗذؼ ٦ّ هل ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦. ؿٗبٜ االؼل ا٘ٛضخٙج
تبٝخهبؼ مٛبٜ ا٘ؼتص اال٧ٗغ ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦ ٛب  ؽال ؼاؾ ا٘ٛبل ٠ػا ٛخؼغغا ٦ّ االؿخذٛبؼ 



  

٠٢ٝب ٧خمص . ال تإؾ، ٔغ ٢ٗ٧ٜ ٠ٝبٖ ضٓ ٘ٙؼاؿٛب٦٘ اٜ ٧ًختؼ ا٘ؼتص ٠غّٟ االي٤ٙ. ٢االٔك٤
ي٧ة ا٘ٗبخة ٛؼث ذب٧ٝج ٢ػٖ٘ يتؼ اً٘بٛل ا٘ؿ٧بؿ٦ االضخال٦٘ ا٘ٛخس٦ٙ ٦ّ مًِ اخْب٧ٔبح 

٠٢ػا اٛؼ ال .  ا٘خؿ٧٢ج ؿ٢اء ا٘ؿ٧بؿ٧ج ا٢ االٔخكبغ٧ج ٘غؼسج ا١ٝب ال خمٜٛ ؿ٢١٘ج االؿخذٛبؼ
 .ا٘ػ٥ اخعػٞ ا٘ٗبخة ٗٛذبل( ضخ٤ ٦ّ ا٘ك٧ٜ ا٘فًت٧ج)٧خًؼل ٟ٘ ا٘ك٦ٝ٧ 

 
اٜ تًمب ٜٛ ٠ؤالء اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ ٔغ ؼاٗٚ ذؼ٢ث فعك٧ج ٗت٧ؼث  (: "5ق ) ٢ٕ٧ل ا٘ٗبخة ٦ّ

٢مًخٟ ٦ّ ٢ٛٔى ٧ٟٛٗٝ ٧ّٟ ا٘ٛؿب٠ٛج ٦ّ تٝبء ا٘غ٢٘ج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج اً٘كؼ٧ج، ٢ت٧ٝخ١ب 
تل اٜ تًل ٠ػٞ اً٘ٝبكؼ ٧سة اٜ خخ٢ّؼ ضخ٤ ٔتل اَؼاء  ا٘فخبح ال . ا٘خضخ٧ج ٢ٛؤؿؿبخ١ب

 (.0ق)تب٢ً٘غث
١ّل . ٠ٝبٖ ٕٝبـ ٗت٧ؼ ض٢ل اؿخًغاغ ٢ٔغؼث ٠ئالء ي٤ٙ ا٘ٛؿب٠ٛج ٦ّ أبٛج غ٢٘ج يكؼ٧ج

ا٘غ٢٘ج اً٘كؼ٧ج ٦٠ ا٘ؼاؿٛب٧٘ج؟ ٠٢ل اً٘كؼ٧ج ٦٠ يكؼ٧ج ؼاؾ ا٘ٛبل؟ ٢اػا ٗبٝح 
ا٘ؼّبٞ ٦ّ اُ٘ؼة ّٛب ٦٠ اً٘كؼ٧ج ا٘خ٦ ؿ٧سٙت١ب ا٘ؼاؿٛب٧٘ج ٔغ اعػح خخع٤ٙ ضخ٤ يٜ غ٢٘ج 

ؿ٣٢ اؿخُالل اً٘ٛبل تبٔل اس٢ؼ ٛٛٗٝج ٧٘ض٢ٕٕا ( اػا يبغ)ؼاؾ ا٘ٛبل اْ٘ٙؿن٦ٝ٧ ٜٛ ا٘فخبح 
ّب٘ٗبخة ٛب ؽال ٛخإذؼا تْٝؾ  خ٧ْٗؼ ا٧َٝبء . ٘ٝخؼٖ ٠ػا ا٘ضغ٧د سبٝتب. اي٤ٙ ؼتص ٜٛٛٗ؟

ج ، ؤ٥ ا٘ٝمبل ا٢٘ن٦ٝ، ٢ضخ٤ أبٛج ا٘فخبح ٦ّ ايْبء ا٘ػاح ٜٛ ٛعخِٙ ١ٛبٚ ٛب ٔتل ا٘غ٢٘
٢١ّ ٧ؼ٧غ ١٘ٚ  اٜ ٧إخ٢ا ي٤ٙ ا٢مبو ٛٝبؿتج ١ٛٛ٢غث ٢ٛؼ٧ضج، الٜ غ٢ؼ٠ٚ ا٘ؼتص . ا٘ٛئؿؿبح

٢اػا ٗبٜ غ٢ؼ . اٜ خ٧ْٗؼا ٜٛ ٠ػا ا٘نؼاؽ ال ٧عٙٓ اٝؿسبٛب اسخٛبي٧ب. ٢غ٢ؼ ٧َؼ٠ٚ ا٘خمض٧ج
بػا ٧إعػ ؼاؾ ا٘ٛبل ؼاؾ ا٘ٛبل ٢٠ ا٘خف٧ُل ٘س٦ٝ ا٘ؼتص، ّبٜ ٠ػا غ٢ؼ ؤ٥ ؼاؿٛبل، ّٙٛ

 .٠ػا االٛخ٧بؽ ٧َؼ ا٘ٛتؼؼ؟( اػا ٗبٜ ّٙؿن٧ٝ٧ب ٧ٕٝب)اْ٘ٙؿن٦ٝ٧ 
٢اػا ٗبٜ ٦ّ ػ٠ٜ ا٘ٗبخة خ٧ٕٙغ ؼاؾ ا٘ٛبل ا٢١٧٘غ٥ ٦ّ ّٙؿن٧ٜ، ّبٜ ٠ػا ا٘ؼاؿٛبل ٔغ تغؤ 

٢ضخ٤ ا٘ٛئؿؿبح . تبيغاغ ا٘ت٧ٝج ا٘خضخ٧ج ٢ا٘ٛئؿؿبح ٢ا٘ت٧ٝج اً٘ؿٗؼ٧ج ٘الضخالل تفٗل ٛتٗؼ
ٗبٝح ٛئؿؿبح ٘ٛس٢ٛو ا٘ٛؿخ٢ن٧ٜٝ ا٢١٧٘غ ٘غؼسج ٗبغ ا٘تًل ٧ؼ٣ ٦ّ اؿؼائ٧ل ا٘خ٦ أب١ٛب 

٢ٜ٘ٗ ال فٖ اٜ ا٘ٗبخة ٔغ اعػ ٜٛ ا٢ٛٝ٘ػر ا٢١٧٘غ٥ ّٕن ّؼكج االٛخ٧بؽاح . غ٢٘ج افخؼا٧ٗج
اػا ٗبٜ ال تغ ٜٛ خ٧ٕٙغ ا٘ٛفؼ٢و : ٢ؼتٛب ٧س٢ؽ ٘ٝب ا٘خؿبئل. ٘ؼاؾ ا٘ٛبل ٧٘٢ؾ ا٢٘استبح

٤ االسخٛبي٦ ٘ٙخؼاٗٚ ا٘ػ٥ كبَخٟ ا٧ٕ٘بغث ا٘ك٧ٝ٢٧١ج ؿبتٕب، ٢ضخ٤ ا٢١٧٘غ٥، ١ّل ٧خفبتٟ ا٘ٛتٝ
اٝهؼ اْ٘كل )ضب٧٘ب، ٛى ا٘ٛت٤ٝ ا٘ٛف٢ٞ ٢ا٘خبتى ا٢ٛ٘س٢غ ضب٧٘ب ٦ّ ٛٝبنٓ ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦ 

 (.ا٘ؼاتى
ٕ٘غ اذتح يب٧ٛ٘ب اٜ ":٧٘ؼغغ ْٝؾ اً٘تبؼاح اً٘بٛج ٘ٙتٖٝ ا٘غ٦٘٢ ( 6ق) ٧ٝخٕل ا٘ٗبخة ٦ّ

 (.1ق")٧ٙج ٢خس٧١ؽا ٧ٕ٘بغث ا٧ًٙٛ٘ج ا٘خ٧٢ٛٝج ٢تٝبء االٔخكبغإ٘نبو ا٘عبق ٢٠ االٗذؼ ا٠
 

٧٘٢ؾ ٠ػا ٛسبل ا٘ضغ٧د يٜ اٗذؼ ٜٛ ٛئج غ٢٘ج نتٕح  ٢كْبح . اٜ ٠ػا خ٧ًٛٚ ٛؼ٧ص ٘ٙٗبخة
٠ػا ٝب٧٠ٖ يٜ . ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ ٢ّسغح ْٝؿ١ب ٦ّ االؿخذٝبء ٢ي٤ٙ ا١٘بٛـ ٜٛ ض٧د ا٘ٝخبئز

ا٘خ٧ٛٝج ٢ا٘خن٢ؼ تٕٛغاؼ ٛب ٧ًتؼ يٜ االؿخُالل  ا٢ٕ٘ل اٜ ضك٢ل ا٢ٛٝ٘ ٘ٚ ٧ٜٗ اتغا ٧ً٘تؼ يٜ



 

٢ؼتٛب ٜٛ اْ٘ٛبؼٔج االفبؼث ا٤٘ اٜ ٠ػا ا٘ؼاؿٛبل ا٢ إ٘نبو ا٘عبق ال . االيٛٓ ٢االٗذؼ فغث
٢نب٘ٛب اٜ ا٘ٗبخة ٧خًؼل ٘خسؼتج . ّٙٛبػا؟...٧ؼ٧غ إ٘غ٢ٚ ً٘ٙٛل ٦ّ ٛٝبنٓ ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦

هؼِ ا٘عبق ا٘ػ٥ ٢مى ٧ّٟ إ٘نبو ا٢ٛٝ٘ؼ ٦ّ ٢ٛم٢يج إ٘بغ٧ٜٛ، ّٙٛبػا ٘ٚ ٧خًؼل ٘ٙ
ا٘عبق ؤال ٢٠٢ ٢مًٟ خضح ٧ٔبغث ا٘ض٢ٗٛج ا٘تؼ٢ٔؼان٧ج ٢٠٢ ٜٛ اؿتبة غّى ا٢ٛٝ٘ ٠ٝبٖ 

اٜ ٛب ٧غي٢ ٟ٘ ا٘ٗبخة ٢٠ ٔنبو عبق ٛخضؼؼ ٜٛ ا٧ٛ٢ٕ٘ج االٔخكبغ٧ج، ؤ٥ . تفٗل يبل
 !.٢ًٛ٘ٚ، ٢تب٘خب٦٘ ٢١ّ ٦ّ عغٛج ؼاؿٛبل ا٘ٛؼٗؽ

،  7615ايسبتٟ تب٢ٛٝ٘ػر ا٢١٧٘غ٥ ٦ّ ّٙؿن٧ٜ ٛب ٔتل ٧٘ٗفِ يٜ ( 71ق)٢ً٧غ ا٘ٗبخة ٦ّ 
ّال . ٠٢ٝب ٝسغ ا٘ٗبخة ٔغ اؿخعغٚ ٛذبال ٧َؼ ٔبتل ٘ٙخنت٧ٓ ا٢٧٘ٚ. غاي٧ب اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ ا٤٘ خ٧ٕٙغٞ

ا٘ٝهبٚ اً٘ب٦ٛ٘ ا٢٧٘ٚ ْٝؿٟ، ٢ال نت٧ًج ٢ذٕبّج ؼاؾ ا٘ٛبل اْ٘ٙؿن٦ٝ٧ ٛفبت١ج ٘ٙؼاؿٛبل ا٢١٧٘غ٥  
٠ػا . ٜ اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ ٢٠ ١ْٔ٢ٛب ٜٛ ا٢١٧٘غ آٝػاٖ ٢ضخ٤ ا٢٧٘ٚآٝػاٖ، ٢ال ٢ِٛٔ االٛتؼ٧ب٧٘ج ٛ

امبّج ا٤٘ اٜ ؼاؾ ا٘ٛبل ا٢١٧٘غ٥ ٔغٚ ا٤٘ ّٙؿن٧ٜ ٗسؽء ٜٛ ؼاؾ ا٘ٛبل اً٘ب٦ٛ٘ ٢ٜ٘ٗ ٜٛ 
٢ٛٔى إ٘غؼث ي٤ٙ خؿع٧ؼ ؼاؾ ا٘ٛبل اً٘ب٦ٛ٘ ٦ّ عغٛج اؿؼائ٧ل ٗٛفؼ٢و اؿخؼاخ٧س٦ 

٢١ّ سؽء خبتى ٘ؼاؾ ا٘ٛبل اً٘ب٦ٛ٘ ٧٘٢ؾ  ٘الٛتؼ٧ب٧٘ج ٦ّ ا٘ٛٝنٕج، اٛب ؼاؾ ا٘ٛبل اْ٘ٙؿن٦ٝ٧
 .كبضة ٔؼاؼ ٧ّٟ

٢ٛى ػٖ٘، خسغؼ االفبؼث ا٤٘ اٜ اؿؼائ٧ل ٦٠ اؿخذٛبؼ اؿخؼاخ٧س٦ ٧ًب٦ٝ يسؽا أخكبغ٧ب 
ٛخ٢اكال، ٢اٛب يسؽ٠ب ٧ّسؼ٥ خُن٧خٟ تبؿخٛؼاؼ ٜٛ ا٢ٛٛ٘ل االٛتؼ٧ب٦٘ ض٧د خْٝٓ اؿؼائ٧ل  

 غاٜ ٛؼ٧غ٢ؼؼ اؿؼائ٦ٙ٧ ت١ػا ٛب ٔبٟ٘ ٢ً٘ل آعؼ أؼا% . 02اٗذؼ ٜٛ غع١ٙب تٛب ٧ٕبؼة  
ي٤ٙ فبفج ا٘خْٙؽ٢٧ٜ االؿؼائ٦ٙ٧  7663ضؽ٧ؼاٜ  ٢01ؽ٧ؼ ا٘ٛب٧٘ج االؿؼائ٦ٙ٧ ا٘ٛؿخ٧ٕل ٢٧ٚ 

ال ٝتبٍ٘ ٦ّ ا٢ٕ٘ل تبٜ . ّٜٛ ا٘ػ٥ ؿ٢ِ ٧ْٝٓ ي٤ٙ اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ ت١ػا ا٘ؿعبء ٢٘ٛبػا؟. ْٝؿٟ
 Supportingـ اؿؼائ٧ل خ٧ًـ ٛٝػ ا٢ل ٛؿخ٢نٜ ٢ضخ٤ ا٢٧٘ٚ خضح ٛب٧ٗٝج االًٝب

Machine  ٢ؼتٛب ٧ٜٗٛ ٠ٝب اْ٘بؼٓ ت١ٝ٧ب ٢ت٧ٜ تٙغاٜ . ؼَٚ ٛعخِٙ ٛهب٠ؼ ا٢ٕ٘ث ا٘خ٦ خ١ٗٙٛب
٢اال٠ٚ ٜٛ ٗل ٠ػا، ؼتٛب ٗبٜ ٠ػا خضغ٧غا ؿتة االؿخٛبخج االٛؼ٧ٗ٧ج . س٢ٝة فؼٓ آؿ٧ب 

٢االٛتؼ٧ب٧٘ج ٢االؿؼائ٧ٙ٧ج تب٘نتى ٢تًل االٝهٛج اً٘ؼت٧ج  ي٤ٙ ّٖ إ٘ٛبنًج اً٘ؼت٧ج يٜ 
 .اؿؼائ٧ل

ا٤٘ خغّٓ االؿخذٛبؼاح ضخ٤ ا٢٧٘ٚ ي٤ٙ اؿؼائ٧ل ٧٢ًؽ٢ ػٖ٘ ا٤٘ ( 77ق ) ٧ف٧ؼ ا٘ٗبخة ٦ّ
ال تبؾ، ٢ال غاي٦ ٘ٙضغ٧د ٠ٝب يٜ ا٘غ٢ؼ االؿخؼاخ٧س٦ الؿؼائ٧ل ٘خت٧بٜ . ا٘خؿ٧١ل االؿخذٛبؼ٥

٢ٜ٘ٗ ٘ٛبػا ال خخغّٓ اؿخذٛبؼاح ي٤ٙ . اٜ ٠ػا ا٘خغّٓ ٧٘ؾ ّٕن الٜ ٠ٝبٖ سغ٣٢ أخكبغ٧ج
اال ٧سغؼ . ؟(خع٧ٙى االت٢اة)نٓ ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦ ٛى ا١ٝب خخت٤ٝ ؿ٧بؿج االْٝخبش ا٘ٛنٙٓ ٛٝب

تب٘ٗبخة اٜ ٢ٕ٧غٞ ٠ػا ي٤ٙ االٔل ا٤٘ االفبؼث ا٤٘ اٜ ا٘خؿ٧٢ج ٘ٚ خؿٛص ْ٘ٙٙؿن٧٧ٝ٧ٜ تب٘ضغ 
اٜ ا٘خ١ؼة ٜٛ ضٕبئٓ ٜٛ ٠ػا ا٘نؼاؽ ْٛٙح . االغ٤ٝ ٜٛ ا٘ؿ٧بغث ٘خٕغ٧ٚ خؿ٧١الح ٘ٙٛؿخذٛؼ٧ٜ؟

ٕٛبؼٝج ٛى " ٠بئل"ى ػٖ٘، ّبٜ ٛب ٧ؿ٧ٟٛ ا٘ٗبخة خغّٓ االؿخذٛبؼاح ا٤٘ اؿؼائ٧ل ٢٠ ٢ٛ. ٘ٙٝهؼ
 . اٛب تب٧ًٛ٘بؼ اً٘ب٦ٛ٘ ٢١ّ مئ٧ل سغا. ٛب ٧خغّٓ ا٤٘ ا٢٘نٜ اً٘ؼت٦ ا٢ ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦



  

٧ٙٛبؼ غ٢الؼ ٜٛ اسٛب٦٘ ا٘خغّٕبح  95٘ٚ خضكل تٙغاٜ ا٢٘نٜ اً٘ؼت٦ ٢اؿؼائ٧ل إال ي٤ٙ "
٢تب٘ٛذل ضكٙح ا٘ٛٝنٕج ي٤ٙ . ٧ٙٛبؼ غ٢الؼ 501ًب٘ٚ ا٘ذب٘د ا٘تبُ٘ج ا٘ٛب٧٘ج ن٧٢ٙج ا٘ٛغ٣ ٘ٙ

 ٧ٙٛ5بؼ غ٢الؼ ٜٛ االؿخذٛبؼاح االسٝت٧ج ا٘ٛتبفؼث، أ٥ ٝض٢  ٧ٙٛ19بؼ غ٢الؼ ٜٛ ٝض٢  5
 10تب٘ٛئج ّٕن، ت٧ٝٛب اؿخض٢ػح تٙغاٜ س٢ٝة فؼٓ آؿ٧ب ٢اٛؼ٧ٗب ا٘الخ٧ٝ٧ج ي٤ٙ اٗذؼ ٜٛ 
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ٗٛب خسغؼ االفبؼث ا٤٘ اٜ االؿخذٛبؼاح االسٝت٧ج ٦ّ اؿؼائ٧ل  ٦٠ ٦ّ ا٘كٝبيبح ا٘ٛخٕغٛج 
 .سغا، ٢ا٘خ٦ ٦٠ َبئتج خٛبٛب ٜٛ ا٘ٛٝبنٓ ا٘ٛضخٙج

تبٕ٘غ٢ٚ ( اال٧َٝبء نتًب)ا٧مب ٧ٕخؼش ا٘ٗبخة اٜ ٧سؼ٥ اَؼاء ّٙؿن٦٧ٝ٧ ا٘فخبح ( 77ق)٦ّ 
٧د ؤٜ ٜٛ ٢ّائغ ٠ػا خٝف٧ن كٝبيج ا٘ؿ٧بضج ا٤٘ ا٘مْج ٢إ٘نبو يتؼ خٝف٧ن ا٘ؿ٧بضج ض

٢ٜ٘ٗ ٧٘ؾ فؼنب اٜ . ٧ٜٛٗ اؿخعغاٚ ا٘ؿ٧بضج ٗأ٧٘ج ٘سػة ٠ئالء اال٧َٝبء. اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج الضٕب
٢ٕ٧غ ٠ػا ا٤٘ اٝخًبـ ض٦ٕ٧ٕ ٘ٙؿ٧بضج نب٘ٛب اٜ اخْب٧ٔج  ا٘خؿ٧٢ج ْٝؿ١ب خت٦ٕ ا٢ٛ٘أى ا٘ؿ٧بض٧ج 

 .٧غ٥ اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ّٜضخ٤ ٠ػٞ ا٧ٛ٘ؽث إ٘ٛبؼٝج ٧٘ؿح تب. ت٧غ االضخالل
ا٤٘ ا٘ك٢ًتبح ا٘خ٦ ٧ذ٧ؼ٠ب اَالٓ ٛٝبنٓ ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦ ي٤ٙ ( 79ق)٧ف٧ؼ ا٘ٗبخة ٦ّ 

االٔخكبغ، ٢ٟ٘ٗٝ ال ٧ؼتن ٠ػا االٛؼ تبخْب٧ٔبح ا٘خؿ٧٢ج ا٘خ٦ اضخ٢ح ي٤ٙ ٛب ٧تؼؼ االَالٓ، 
 .ٝب٧٠ٖ يٜ ا٘ضغ٧د يٜ أخكبغ٧بح ا٘ضكبؼ

 :٘عبق ٦ّ ا٘خ٧ٛٝج ا٤٘ ٠٢ٚ آعؼ ٧٢٠ٝخٕل ا٘ٗبخة ٜٛ ٠٢ٚ االيخٕبغ تًهٛج إ٘نبو ا
اٜ ّٙؿن٧ٜ ًٛؼ٢ّج سغا ت٧ٛؽاخ١ب اْ٘ؼ٧غث ٛذل ا٢ٛ٘ٔى ا٘سُؼا٦ّ ٢ا٘ذٕبّج ٢ا٘نت٧ًج، ٢ا٘خ٦ "

٢ٔغ فًؼح اٜ . خًٙة س٧ًٛب غ٢ؼا ٦ّ خض٧ْؽ االؿخذٛبؼ ٦ّ ٛسبالح ٛذل ا٘ؿ٧بضج ٢ا٘ؽؼايج
٢ًٙٛبح تبالؿخْبغث ت٢ؿى ّٙؿن٧ٜ خن٧٢ؼ ٧ٛؽث خٝبّؿ٧ج ٦ّ ٛسبل ا٘ٗٛت٢٧خؼ ٢٠٢ عغٛج ا٘ٛ

اٜ ت٢ؿى ا٘فخبح اْ٘ٙؿن٦ٝ٧  ا٘ٛؿب٠ٛج ٦ّ . ٜٛ فتٗبح ا٘ٗٛت٢٧خؼ ٢االخكبالح ا٘ٛخٕغٛج
 (.95ق)٠ػا ا٘ٛسبل ض٧د اٜ ٠ٝبٖ ٛئج اِ٘ ١ٛٝغؾ  ّٙؿن٦ٝ٧ ٦ّ ٛعخِٙ اٝضبء اً٘ب٘ٚ

٦ْٝ٧ ا٘خن٢ؼ ا٦ًٛٙ٘ ٢ا٘خ٢٘٢ٝٗس٦ ٢ال ؿ٧ٛب خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٢ًٙٛ٘ٛبح خٖٙ ا٧ٛ٘ؽث إ٘ٛبؼٝج  ا٘خ٦ 
٢ي٤ٙ ؤ٧ج ضبل، ّبٜ ٠ػا ا٢ٛ٘ٔى . خٗؿت١ب تًل ا٘تٙغاٜ ٝخ٧سج ١ًٔ٢ٛب ا٘سُؼا٦ّ ٢ضؿة

ا٘سُؼا٦ّ خضخٟٙ اؿؼائ٧ل ٧٘٢ؾ ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦ ا٘ػ٥ ؿ٧ت٤ٕ  خضح ؼضٛج اؿؼائ٧ل ضخ٤ ٢٘ 
اٛب ا٘ذٕبّج ٢ا٘نت٧ًج، ٧ّٙؿح تب٧ٛ٘ؽاح إ٘ٛبؼٝج ٘فًة غ٢ٜ آعؼ . خض٢ل ا٤٘ غ٢٘ج ٛؿخٕٙج

٢اػا ٗبٜ ٠ٝبٖ ضٕب ٛئج اِ٘ ١ٛٝغؾ . ؼٞ ٦ّ ٛؿب٘ج ا٘خ٧ٛٝجتض٧د خؿب٠ٚ ٘غ٧ٟ غ٢ٜ ٧َ
٠ػا . ّٙؿن٦ٝ٧، ّال فٖ اٜ اً٘غ٧غ ٜٛ تٙغاٜ اً٘ب٘ٚ خؽعؼ تضٛٙج ا٘ف١بغاح ٢ضخ٤ ا٘عتؼاء

تبٜ اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ ؿ٢ٝ٢ٗ٧ٜ ٔبغؼ٧ٜ ي٤ٙ " ايخٕبغٞ"امبّج ا٤٘ اٜ ا٘ٗبخة ال ٧ًؼل ٛب ٧ذتح 
 !!ا٘ٛٝبّؿج ٦ّ ٛسبل ا٘ٗٛت٢٧خؼ تفٗل ٛخ٧ٛؽ
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٠ل ٠ٝبٖ ؿ٧بغث ّٙؿن٧ٝ٧ج : خ٤ ٢٘ كص ٗل ٛب ٔبٟ٘ ا٘ٗبخة،  ٧هل ا٧ًٛ٘بؼ االؿبؿ٦ ٢٢٠ض
ي٤ٙ ٛٝبن١ٕب؟، ذٚ ٛب ٦٠ نت٧ًج ا٘ٝهبٚ االٔخكبغ٥ ا٘ؿ٧بؿ٦ ، ٢ٛب ضغ٢غ خت٧ًخٟ ا٘ت٧٢٧ٝج ٜٛ 
يغ١ٛب، ٢ٛب ٦٠ آ٧٘بح ٢اغ٢اح ا٘خ٧ٛٝج؟ ّبً٘غ٧غ ٜٛ تٙغاٜ اً٘ب٘ٚ ٢ال ؿ٧ٛب اً٘ؼت٧ج ٘غ١٧ب ذؼ٢اح 

 .ٕٛبؼٝج ٢اؿخٕالل ٢ؿ٧بغث، ٢ٛى ػٖ٘ ٦٠ ٦ّ ٔبو ؿٙٚ اً٘ب٧ٛ٢ٚ٘ؽاح 
٧نؼش ا٘ٗبخة ايسبتٟ   تب٢ٛٝ٘ػر االؿؼائ٦ٙ٧ ٢ا٘عن٢اح ا٘خ٦ ٔنًخ١ب اؿؼائ٧ل ٦ّ ؿت٧ل 

٢ٜ٘ٗ غ٢ٜ اٜ ٝسغ ض٧ٕٕج ٢سٟ ٕٛبؼٝج ٘ٛب ٢٠ ٘غ٧ٝب، ( ٢72  71ق )ا٘خن٢ؼ ا٘خ٢٘٢ٝٗس٦  
اغؼ اغاء ا٘ؿٙنج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج ال خ٢ض٦ ٢ي٤ٙ ا٧ج ضبل ّبٜ ت٢.  ٢غ٢ٜ اٜ ٧تؼؽ ٢٠ ْٝؿٟ ػٖ٘

تب١ٝب خضب٢ل خ٧ٕٙغ ا٢ٛٝ٘ػر االؿؼائ٦ٙ٧ ا٘ػ٥ ٗٙٛب اًٜٛ ا٘ٗبخة ٦ّ خًغاغ ٛؽا٧بٞ، ٢ٔغ ًّل ػٖ٘ 
 .ضٕب، اخمضح اؿخضب٘ج خ٧ٕٙغ اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ ٟ٘

اٛب ٦ّ اّٗبؼٞ ا١ٝ٘بئ٧ج، ّبٜ ا٘ٗبخة ٢ً٧غ ٧٘ؼٗؽ ي٤ٙ خٕغ٧ٚ االٛخ٧بؽاح ٢ا٘خؿ٧١الح ٕ٘ٙنبو 
 :٢ٕ٧لا٘عبق ّ

٧سة اٜ . ٜٛ ا١ٛ٘ٚ ا٘ضغ٧د يٜ مؼ٢ؼث خؿ٧٢ٓ ّٙؿن٧ٜ يب٧ٛ٘ب اٛبٚ ا٘ٛؿخذٛؼ٧ٜ ا٘ٛضخ٧ٜٙٛ"
٧سة . خه١ؼ ّٙؿن٧ٜ ت٢م٢ش ي٤ٙ ا١ٝب كغ٧ٕج ٕ٘ٙنبو ا٘عبق ٢ا١ٝب خٕغٚ ا٘خؿ٧١الح ًٟ٘ٛٙ

اٜ ٧فخٛل ٠ػا ا٘خؿ٧٢ٓ ي٤ٙ ٢مى إ٘غؼاح اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج ٘غيٚ ٛفبؼ٧ى إ٘نبو ا٘عبق ٢ٔغؼث 
٠٢ٗػا، ٧ٝخ٦١ ا٘ٗبخة ض٧د اٝخ٤١ (. 99ق ")٦ ٘خٙت٧ج ضبسبح ا٘ٛؿخذٛؼ٧ٜا٘ٛسخٛى ا٘ٛضٙ

ٛعخِٙ ا٘ػ٧ٜ ايختؼ٢ا ا٘خ٧٢ٛل اً٘بٛل االؿبؿ٦ ٢ؼتٛب ا٢٘ض٧غ ٘ٙخ٧ٛٝج ُْٛال ٗٛب اَْل ٧َؼٞ 
 :ض٧ٕٕخ٧ٜ اؿبؿ٧خ٧ٜ ي٤ٙ االٔل

 اٜ ؼاؾ ا٘ٛبل ال خ٧ْٟٗ ا٘خؿ٧١الح إ٘ب٧ٝ٢ٝج ٢االسؼائ٧ج: اال٤٘٢
ج ٢اُ٘بء إ٘نبو اً٘بٚ ال ٧كتبٜ اال ٦ّ كب٘ص نتٕج ٜٛ ا٘ٛسخٛى ٢ال اٜ ا٘عكعك: ٢ا٘ذب٧ٝج

 .ؿ٧ٛب ٦ّ تٙغاٜ اً٘ب٘ٚ ا٘ذب٘د
 
 
 
 

 

 ٕٝغ  ٢ؼٔج ؼٗؾ تؼ٧بٜ، سبًٛج ٛبٖ س٧ل
 

 االٔخكبغ ا٘ؿ٧بؿ٦ ا٦ًْٙ٘ ٘ٙمْج اُ٘ؼت٧ج ٢ٔنبو َؽث
 غؼ٢ؾ ٛؿخْبغث يٜ تٝبء ا٘ؿالٚ ٢ا٘ٛؿبيغاح ا٘خ٧٢ٛٝج

 
ٗبؿبؾ ؿ٧بؿ٦ " االؿؼائ٦ٙ٧-خؿ٧٢ج االٛتؼ٧ب٧٘ج ٘ٙكؼاو اً٘ؼت٦ا٘"٧ٝنٙٓ تؼ٧بٜ ٜٛ  خإ٧٧غ  

٢٘ؼٔخٟ، ٢ٜٛ ا٘ٛفؼ٢و ا٘عبق ٢االٔخكبغ ا٘ضؼ ٗبؿبؾ أخكبغ٥، ٢ٜٛ اً٘الٔج تب٘ٝهبٚ 
. اً٘ب٦ٛ٘ ٛٛذال ٦ّ ا٘غ٢ل ا٘ٛبٝضج ٗتًغ غ٦٘٢ ٦ّ يالٔبح أخكبغ ا٘مْج اُ٘ؼت٧ج ٢ٔنبو َؽث



  

ْ٘ٙٙؿن٧٧ٝ٧ٜ ٦ٗ ٧خكؼ٢ّا ي٤ٙ " ٢كْج "ًب ٧ٕ٘غ١ٛب ؤ٥ اّٟٝ ٧ّٗذِ ٧٢غٛز ٠ػٞ ا٢ً٘اٛل ا٘ذالذج ٛ
٢ٜٛ ٠ٝب، ؿٝسغ اٜ ٕٝغٞ ا٘ػ٥ ٧تغ٢ ضبّغا ٜٛ . ٛى ا٘ٝهبٚ اً٘ب٦ٛ٘" ا٘خ٧ِّٗ"م٢ء ٛخنٙتبح 

ا٘ٝبض٧ج ا٘ٛه١ؼ٧ج، ٕٛخكؼ ي٤ٙ إ٘ك٢ؼاح إ٘بئٛج ٦ّ ؤغاء ؿٙنج ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦ اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج، 
 :٘ػا ٢ٕ٧ل. ا٘ٛتغؤ  ٜٛ س١ج ذب٧ٝج  ٢٠ ٕٝغ ٦ّٝ ٜٛ س١ج ٕٛخكؼ ي٤ٙ  االغاء ٢ال ٧ٝبٔـ

١٧غِ ا٘س١غ ا٘ٛت٢ٙؼ ٦ّ ا٘ٛؿبيغاح ٜٛ ا٘ٝبض٧ج ا٘ؿ٧بؿ٧ج ا٤٘  خ٧٢ٕج ا٘ؿٙنج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج ٢عٙٓ " 
ٕ٘غ ٢سٟ . ٛٝبّى ٢ٛٙٛؿج ْ٘ٙٙؿن٧٧ٝ٧ٜ ٦ّ ا٘مْج اُ٘ؼت٧ج ٢َؽث ٧٘سٝغ  ٠ػا  تغ٢ؼٞ غيٛب ٧ًٙٛ٘ج ا٘ؿالٚ

ا٘خٕك٧ؼ ا٘تؼ٢ٔؼان٦ ٢ٙ٘ٗبالح ا٘ٛبٝضج، ٢نت٧ًج  ٢سٟ إ٘ٝغ مغ.  ٕٝغ ٗذ٧ؼ ٘تؼٝبٛز ا٘ٛؿبيغاح
ا٘ٛفبؼ٧ى ا٘ٛغي٢ٛج، ٢مًِ االغاء، ٢ضخ٤ اْ٘ؿبغ ٦ّ ا٘ؿٙنج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج، ٢ا٘ضكبؼ 

 (.9ق...")االؿؼائ٦ٙ٧
 

اٗذؼ ٜٛ  )ا٘مْج ٢إ٘نبو أخكبغ٧ب، " ٛؿبيغث"٧ف٧ؼ تؼ٧بٜ ا٤٘ اً٘غغ ا٘ٗت٧ؼ ٘ٙٛفبؼ٧ٜٗ ٦ّ 
ِ ٛبٝص ٧خضٗٚ ٢٠ ْٝؿٟ تب٘ٛفبؼ٧ى ا٘خ٦ ١٘٢ٛ٧ب غ٢ٜ ، ٧٢ؼٗؽ ي٤ٙ اٜ ٗل نؼ(ذالذ٧ٜ نؼّب

 .اٜ ٧ف٧ؼ ا٤٘ عن٢ؼث ٠ػا ا٘خًغغ ي٤ٙ ؿ٧بغث اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ ضخ٤ ي٤ٙ ا٢ٛ٘اؼغ ا٘ٛب٧٘ج
 
 (.5ق()9119ا٘ٛتبٍ٘ ا٘خ٦ خٚ ا٘خ١ًغ ت١ب تٛال٧٧ٜ اا٘غ٢الؼاح ٦ّ خ٢ٛؽ )
 

 ا٘ٛس٢ٛو إ٘ؼ٢ل ا١٘تبح ا٘ٛكغؼ
 011  ---  011  االخضبغ اال٢ؼ٢ت٦

 011  011  1 االؿخذٛبؼ اال٢ؼ٢ت٦ تٖٝ
 211  792  042  ا٢٘ال٧بح ا٘ٛخضغث

 IDA/IFC 1  971  971ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢
 911  1  911   ا٧٘بتبٜ

 911  1  911  اً٘ؼت٧ج ا٘ؿ٢ًغ٧ج
 721  1  721   ا٘ٝؼ٧٢ز
 51  1  51   ا٧نب٧٘ب

 42  21  92   اؿؼائ٧ل
 29  21  9   خؼ٧ٗب
 29  1  29   ا٘ٛب٧ٝب
 21  1  21   ٢٠٘ٝغا

 10  1  10   ا٘غٝٛبؼٖ
ASFED  11  1  11 

 11  1  11   ا٘ؿ٧٢غ
 ؟؟01  72  962   اعؼ٧بح



 

 5195  710  9059   ا٘ٛس٢ٛو
 

٧٢م٧ِ ا٘ٗبخة اٜ ًٛهٚ ا٘ٛؿبيغث االٛؼ٧ٗ٧ج  ٧سؼ٥ خ٢ؽ١ً٧ب ٜٛ عالل ا٘ٛئؿؿج االٛؼ٧ٗ٧ج 
 792اٜ ٛتٍٙ ال ٗٛب . ، ٧٘٢ؾ ٜٛ عالل ا٘ؿٙنج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧جUSAID( ا٧غ. اؾ. ٢٧)

٢٧ٜٙٛ غ٢الؼ ا٘خ٦ ٦٠ ي٤ٙ فٗل مٛبٝبح  ٕ٘ٙنبو ا٘عبق  ّخفؼِ ي١٧ٙب فؼٗج االؿخذٛبؼ 
٢ا٘ف٦ء ْٝؿٟ يٜ إ٘ؼ٢ل ٢ا٘مٛبٝبح إ٘ٛغٛج ٜٛ تٖٝ االؿخذٛبؼ . ا٘عبق ٘ٛب ٢ؼاء ا٘تضبؼ

 .اال٢ؼ٢ت٦
اؼاح ٧٢م٧ِ  تؼ٧بٜ، اٟٝ ي٤ٙ ا٘ؼَٚ ٜٛ ٢س٢غ ٘سبٜ اؼختبن ٢خ٢س٧ٟ ٢اؿخفبؼاح، ّبٜ إ٘ؼ

اٜ ا٘ٗذ٧ؼ ٜٛ اً٘ٛل ا٘ض٦ٕ٧ٕ ٧خٚ ٛؿتٕب يتؼ : "ا٘ض٧ٕ٧ٕج خكغؼ يٜ االسخٛبيبح ٧َؼ ا٘ؼؿ٧ٛج
ٕ٘بءاح ٧َؼ ؼؿ٧ٛج ٛى ا٘ٛفبؼ٧ٜٗ ا٘ؼئ٧ؿ٧٧ٜ، ؤ٥ ٛى ا٢٘ال٧بح ا٘ٛخضغث، االخضبغ اال٢ؼ٢ت٦ 

 (.0ق")٢ٗػٖ٘ اؿؼائ٧ل ٢ا٘ؿٙنج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج)٢ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ 
٘ٗذ٧ؼ ٜٛ اً٘ٛن٧بح، ا٘خ٦ ال خخ٢ّؼ ٔن ٘ٝب ٝضٜ ٠٢ٗػا، ؼَٚ اٜ ٢ؼٔج ا٘ٗبخة خض٥٢ ا

اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ الٜ ٛكبغؼ ا٢ًٙٛ٘ٛبح خ٢ّؼ٠ب ٘السبٝة ٢خع١٧ْب يٜ ا٢ٛ٘ان٧ٜٝ، ٢ؼَٚ اٟٝ ٧ٕغٚ 
٧ّٙؾ . تًل اال٧ٛبءاح ا٘خ٦ خ٢ّؼ اؿبؿب ٘ٛالضهبح اٝخٕبغ٧ج، اال اٟٝ ٢٠ ْٝؿٟ ال ٧ًْل ػٖ٘

" ٛٝبنٓ ا٢ْٝ٘ػ"ا٘ٛخًغغ االنؼاِ ا٢ " خغاةاالٝ"ٜٛ ا٢ًٕٛ٘ل اٜ ٧ؼ٣ تبضد ٛذل ٠ػٞ ا٘ضب٘ج ٜٛ 
٢ال ٧ًخؼل ي٤ٙ ا٢ْ٘م٤ االٔخكبغ٧ج ا٘خ٦ خخؼخة ي٤ٙ  ػٖ٘، ٠٢ػا ٛنٙة ٛخ٢امى اػا ٛب 
٧ٔؾ ت٢س٢ة  اٜ ٧ًخؼل ي٤ٙ ا٘فٗل االؿخًٛبؼ٥ ا٘ػ٥ ٧خؼآّ ٛى ضٕتج ا٢ً٘٘ٛج 

 .االٔخكبغ٧ج
ّٙؿن٧ٝ٧ج ا٢ اٗذؼ  خ٢ٗٝح ٛس٢ٛيبح يٛل ٔنبي٧ج، ٗل ٢اضغث ١ٝٛب ا٤٘ سبٝة ٢ؽاؼث"...

، ٢٢ٗب٘ج االٛٚ ا٘ٛخضغث ٦٠ "ا٘ؼاي٦"، ٢ا٘ٛبٝص ٢٠ "ا٘غاّلل“ض٧د خ٢ٜٗ ا٢٘ؽاؼث ٦٠  
:  UNDPإ٘ٝل ٢االخكبالح، ّؼٝؿب ٢ :  UNDPا٘ؽؼايج، ٢ال : ٛذال،اؿتب٧ٝب":ا٘ؿٗؼخ٧ؼ"

٢ٛٝهٛج اً٘ٛل  UNDPاالفُبل اً٘بٛج  ٢ا٘خف٧ُل، ا٘ؿ٧٢غ ٢  UNICEFا٘خ٧ًٙٚ، ّؼٝؿب ٢ 
:  WHOا٘كضج، ا٧نب٧٘ب ٢ : UNRWA & UNSCOا٘ت٧ئج، ٢٠٘ٝغا ٢ : جا٘غ٧٘٢

٢ا٘ٝؼ٧٢ز .ا٘فؼنج :  ٢UNSCO  ٢ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢  EUا٘ٛؤؿؿبح ٢أبٛج ا٘ٛؤؿؿبح، 
٢UNSCO   ٢ ٕ٘ٙنبو ا٘عبق ٢ا٘خسبؼث اٛؼ٧ٗب ٢ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢UNDP:ا٘ٛب٧٘ج اً٘بٛج  .

-5ق ق )ا٘ؿ٧بضج" : UNDP اؿتب٧ٝب ٢: ٢اٛؼ٧ٗب ٢ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ ٢كٝغ٢ٓ إ٘ٝغ ا٘غ٦٘٢
5.) 

 : ٧٢م٧ِ
ي٤ٙ ا٘ؼَٚ ٜٛ خف٧ٗل ٘سٝج ٛعككج ٘الؼختبن  ٢٘سٝج اؿخفبؼ٧ج ٜٛ ٔتل ا٘ٛبٝض٧ٜ، اال اٜ "

اٜ ٗل . ت٧ٜ ا٘ٛبٝض٧ٜ، ي٤ٙ ا٘ٛؿخ٣٢ ا٘ٛض٦ٙ( ا٢ اخكبل)ٛب ٧ضكل ٢٠ خٝؿ٧ٓ مئ٧ل سغا 
ٜٛ ؼؤ٧ج ٗل   ا٘ٛبٝض٧ٜ ٛفغ٢غ٢ٜ تب٘ؼَتج ٦ّ االٝعؼان ٦ّ ٛفبؼ٧ى خضٕٓ إ٘غؼ االي٤ٙ

٠ػا امبّج ا٤٘ ضك٢ل خٝبّؾ فغ٧غ ت٧ٜ االٛؼ٧٧ٗ٧ٜ .  ١ٝٛٚ  ا٘ؿ٧بؿ٧ج ٢ؽ٧بغث ؼك٧غٞ
اٜ االٛؼ٧٧ٗ٧ٜ ... ٢اال٢ؼ٢ت٧٧ٜ ي٤ٙ ا٘ٛفبؼ٧ى ا٘خ٦ ٧ٜٛٗ اٜ خ٢ٜٗ ؼاتضج أخكبغ٧ب



  

ٕ٘غ اخمص ١٘ٚ اٜ يغغا ٧ٙٔال ٜٛ ا٘ٛفبؼ٧ى . ٢اال٢ؼ٢ت٧٧ٜ ٘ٚ ٧ٕغ٢ٛا ضٕب ٗل ٛب خ١ًغ٢ا تٟ
 (.1ق)تضب، ٠٢ػا ٛب غ١ًّٚ ً٘غٚ االؿخذٛبؼ ٧تغ٢ ١٘ٚ ٛؼ

ّٗؼٝب س٧غا تٛب  ٧ضكل ٦ّ ؼ٢ؿ٧ب عبكج ٢ا٢ؼ٢تب ا٘فؼ٧ٔج ا٧مب، ض٧د خ٢ٕٚ   ً٘ل ٠ػا ٧ػ
٦ّ ا٘فؼٗبح ا٘ؼ٢ؿ٧ج إ٘بغؼث ي٤ٙ ا٘خ٧ِٗ ٛى " اؿخذٛبؼاخ١ب"ا٘فؼٗبح اُ٘ؼت٧ج تضكؼ 

ا٘فؼٗبح ٢ٛسبالح ا٘ٛؿخ٣٢ ا٘خ٢٘٢ٝٗس٦ ا٘ٛن٢ٙة ٦ّ اُ٘ؼة، ٢خ١ٛل االٗذؼ٧ج ا٘ؿبضٕج ٜٛ 
اٛب ٧َؼ ا٘نت٦ً٧ ٢١ّ . ٠٢ػا ي٤ٙ ؤ٥ ضبل ؿ٢ٖٙ نت٦ً٧ ٘ؼاؾ ا٘ٛبل. االؿخذٛبؼ االعؼ٣

 ". ٛٝص"خؿ٧ٛج ٛب خ٢ٕٚ تٟ ا٘فؼٗبح ا٢ا٘غ٢ل تبٟٝ 
 

ٝت٧ل فًد ٜٛ " :...٧ف٧ؼ ا٘ٗبخة ا٤٘ ا٘كؼايبح ا٘خ٦ ضكٙح ٦ّ تٗغاؼ ت٧ٜ ٛؼاٗؽ ا٣٢ٕ٘
٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢  ٢سغ ك٢ًتج ٦ّ سٛى تٗغاؼ ٘غؼسج اٜ ا. س١ج ٢اضٛغ ٔؼ٧ى ٜٛ س١ج ذب٧ٝج

ٗٛب اٜ ٛٗخة ا٘ؼئ٧ؾ . ٢٢ؽاؼث ا٘خعن٧ن ا٘غ٦٘٢  الٔؼاؼ ٛس٢ٛيج ٜٛ ا٘ٛفبؼ٧ى إ٘ٛخؼضج
اٜ ا٘ٛؿبيغاح ٔغ اؿخعغٛح ٜٛ اسل ٛكب٘ص ّخص . ٔغ اعػ غ٢ؼا ٦ّ اخعبػ ٔؼاؼاح أخكبغ٧ج

 (.95-99ق...")،(٦ّ٢ تًل االض٧بٜ ا٘ٛب٧٘ج)ا٘ؿ٧بؿ٧ج 
 :٘ٙٛٝهٛبح ٧َؼ ا٘ض٧ٛ٢ٗج٢ٕ٧٢ل تب٘ٝؿتج 

٢٧ٜٙٛ  550-970ضكٙح ا٘ٛٝهٛبح ٧َؼ ا٘ض٧ٛ٢ٗج ٢ا٘ن٢ي٧ج ٦ّ تغا٧ج ا٘خؿ٧ًٝبح ي٤ٙ  "
٢ٝهؼا ٘ضك٢ل ضؼة ا٘ع٧ٙز ٢خض٧٢ل . غ٢الؼ ٜٛ ٛٝهٛج ا٘خضؼ٧ؼ  ٢ٛبٝض٧ٜ غ٧٧٘٢ٜ

 10-10ا٘ٛؿبيغا ح ا٤٘ ا٘ؿٙنج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج ّبٜ ضكج ٠ػٞ ا٘ٛٝهٛبح ٔغ خٕٙكح ا٤٘ 
ا٘ٗذ٧ؼ ٜٛ ٛفبؼ٧ى ا٘خ٧ٛٝج اٗتؼ ٜٛ نبٔج  ا٘ٛٝهٛبح ا٘ن٢ي٧ج، ٗٛب اٜ  اٜ. ٢٧ٜٙٛ غ٢الؼ

 (.95ق ")ا٘خٝؿ٧ٓ ت١ٝ٧ب  م٧ًِ
ٝالضه اٜ ا٘ٛتبٍ٘  ا٘ٛعككج ٘ٙٛٝهٛبح ٧َؼ ا٘ض٧ٛ٢ٗج ٗت٧ؼث ا٢ال ي٤ٙ ٔغؼاخ١ب، ٗٛب ا١ٝب  

ؤ٥ ا١ٝب افتٟ تٝٛن ٜٛ ا٘ٛبل . ٧َؼ ٛضؿ٢تج تفٗل س٧غ ٛٛب ٧ْخص ٛسبال ٘ٙٗؿة ٧َؼ ا٘ٛفؼ٢و
٢ؼتٛب اٜ ٠ػا اضغ اؿتبة اٜ آالِ ا٘ٛٝهٛبح ٧َؼ ا٘ض٧ٛ٢ٗج . اً٘بٚ ٧َؼ ا٘عبمى ال٧ج ؼٔبتج

"  غؼسبح"٦ّ ا٘تالغ ٘ٚ خسؿغ ي٤ٙ االؼل ف٧ئب ٛخًٕٙب تب٘خ٧ٛٝج ٛٛب عٙٓ  اؽٛج ضخ٤ ت٧ٜ 
٧َؼ "ا٘ٛؿخ٧ْغ٧ٜ ١ٝٛب، ال ؿ٧ٛب اٜ ٠ػٞ ا٘ٛٝهٛبح ٔغ عٕٙح فؼ٧ضج ٜٛ ٗبؿت٦ اً٘بئغاح 

 ".ا٘ٛٝه٢ؼث
 :تؼ٧بٜ ٧٢م٧ِ

ٗٛب ٢٠ ٛأ٢ِ٘، ّبٜ ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢  ٗٛؤؿؿج، ٘غ٧ٟ خفٖٗ خبؼ٧ع٦ ٦ّ ٝفبنبح ا٘ٛٝهٛبح "
٢٧ٜٙٛ غ٢الؼ ١٘ػٞ ا٘ٛٝهٛبح  ٧َ91ؼ ا٘ض٧ٛ٢ٗج، ٢٘ػا، أخؼش أبٛج  كٝغ٢ٓ ائخٛبٜ  تٛتٍٙ 

٠٢ػا ا٘كٝغ٢ٓ ٔغ ال ٥٢ٕ٧ ّٕن ٝفبنبح ا٘ٛٝهٛبح ٧َؼ . ٢ٗ٧ٜ٘ ٛٗٛال ٘ٙٛكبغؼ ا٘خ٧ٙ٧٢ٛج
ٜ٘ٗ . ا٘ن٢ي٧ج، تل ٧ؿٛص ٘ٙتٖٝ تبٜ ٧خضٗٚ ا٢ ٧ؼأة ا٘ٛكبغؼ ا٘سغ٧غث ٘ٙٛبٝض٧ٜا٘ض٧ٛ٢ٗج ٢

٠ػا االٔخؼاش ٢اسٟ خضغ٧بح، ّب٘ؿٙنج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج ختغ٢ ٧َؼ ٛخضٛؿج ٢٘س٢غ  عن خ٦ٙ٧٢ٛ 
ٛؿخٕل ٘ٙٛٝهٛبح ٧َؼ ا٘ض٧ٛ٢ٗج ا٘ٛض٧ٙج،  ت٧ٝٛب ا٘ٛبٝض٢ٜ ال ٧ؼَت٢ٜ ٦ّ ا٘ٛؿب٠ٛج ٦ّ 

٧ٜ، ٢١ّ ١ٝٗٛ٧ٚ ٜٛ اٗخؿبة ؿًٛج ؿ٧بؿ٧ج اٗتؼ  يٝغٛب كٝغ٢ٓ ٛس٢١ل ٦ّ ٝهؼ اْ٘ٙؿن٧ٝ٧



 

٢ي٤ٙ ا٧ج ضبل، . ٧ٕغ٢ٜٛ  ا٘ٛؿبيغاح يتؼ ٛٝهٛبح ٧َؼ ض٧ٛ٢ٗج ٢خن٢ي٧ج تفٗل ٛتبفؼ
 (.95ق ...")ّٕغ ضكل االٔخؼاش ي٤ٙ ٢ٛإّج ا٧٘٢ج ٜٛ ا٘ؿٙنج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج

٧ؼث ٘ٙسغل ٢٠ ٧ٛٗٝٝب االؿخٝخبر ٧َؼ ا٘ٛتبفؼ اٜ ٛسؼغ يؼل ا٘ٗبخة ١٘ػٞ ا٢ًٙٛ٘ٛبح ا٘ٛذ
ٗٛب اٟٝ ٢٧سٟ ٕٝغا ٧َؼ ٛتبفؼ ا٤٘ ا٘ٛٝهٛبح ٧َؼ ا٘ض٧ٛ٢ٗج . ٢ِٛٔ ٕٝغ٥ ٛتّنٜ ٛٛب ٧سؼ٥

ّٗل ٕٝنج اؼخٗبؽ تؼ٧بٜ ٦٠ اٟٝ ال ٧ؼ٣ ٦ّ . ٢ؼتٛب ا٤٘ ؿ٧بؿبح ا٘غ٢ل ا٘ٛبٝضج ٢ٜ٘ٗ ٛب ٧ف
عٙل ٢ي٧ٟٙ، ّبٟٝ ال ٧ؼ٣ ا٘. تل ٧ؼًّٟ ا٤٘ ٛب ٢ّٓ ٛؿخ٣٢ إ٘ٝغ. غ٢ؼ ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ ا٧ج فبئتج

ا٘عن٧ؼ ٗبٛٝب ٦ّ خًبٛل ا٘ٛٝهٛبح ٧َؼ ا٘ض٧ٛ٢ٗج، اػا ٗبٝح ٧َؼ ض٧ٛ٢ٗج ضٕب ٦ّ خًب١ٙٛب ٛى 
ّٛٙعق ٛب ٢ؼغ ايالٞ ٢٠  ٔت٢ل ! ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ ا٘ػ٥ اكتص فؼن٧ب اٛتؼ٧ب٧٘ب ٦ّ اً٘ب٘ٚ ا٘ذب٘د

 .تبفؼاِ ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ ي٤ٙ ا٘س٧ٛى تؼ٧بٜ
 

٘ٙسٝج االؿخفبؼ٧ج، ّبٜ ا٘ٛبٝض٧ٜ  ٦ّ7662 ا٘عالكج، ٢ٕ٧ل ا٘ٗبخة اٟٝ ٦ّ اسخٛبو اٗخ٢تؼ 
٢ا٘ؿٙنج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج ا٧مب ٔغ يتؼ٢ا يٜ  ٢س١ج ا٘ٝهؼ إ٘بئٙج اٟٝ تًغ ختبنئ ٢خعٙعل، ّبٜ 

 .ا٘س١غ ا٘غ٦٘٢ ٘ٙٛؿبيغاح ٔغ اي٧غ ا٤٘ ضغ ٗت٧ؼ ا٤٘ ا٘نؼ٧ٓ ا٘كض٧ص
٦ٝ ي٤ٙ ٢ا٘ض٧ٕٕج اٜ تؼ٧بٜ ٧ٝخٕل ٜٛ ٢أى أخكبغ٥  ٢اغاء ؿ٧ئ٧ٜ ا٤٘ خْبئل ؿ٧بؿ٦ ٧َؼ ٛت 

. ًٛن٧بح ٛٝبؿتج ٢ال ي٤ٙ مٛبٝبح، ٗٛب اٟٝ ًٛؽ٢ل يٜ ا٢٘أى ٢االغاء االٔخكبغ٧٧ٜ ا٘ؿ٧ئ٧ٜ
٢١ّ . ٠٢ػا ي٤ٙ ؤ٧ج ضبل ؿ٢ٖٙ ٛعخِٙ اختبو ٛغؼؿج ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ ٢ا٘ٛئؿؿبح ا٘ٛب٧٘ج اً٘ب٧ٛ٘ج

، ٦٠٢ ٦ّ %٦ّ90 االٝخبر  ا٦ٛ٢ٕ٘ االسٛب٦٘  ٢ا٘تنب٘ج %  ٧572ؼ٣ اٟٝ ؼَٚ خغ٢٠ؼ تٝؿتج 
 . ؽث اي٤ٙ، اال اٜ ٠ٝبٖ خضؿٝب  ٦ّ ا٘هؼ٢ِ االٔخكبغ٧جَ

 :ذٚ ٧م٧ِ
٢ال ؿ٧ٛب ضؿة ٝخبئز االٝخعبتبح . ٢تب٘خب٧ٗغ ّبٜ ا٘خن٢ؼاح ا٘ؿ٧بؿ٧ج ٛتفؼث تفٗل ٛغ٠ـ" 

٢ً٘ل خن٢ؼاح . (97ق%....")٢00اٝخعبة يؼّبح تٝؿتج . ٢٢س١ج ا٘ٝهؼ يٜ ا٘ٛبٝض٧ٜ
٘ضكبؼ االٔخكبغ٥ ٢يغٚ االؿخذٛبؼ االٝخبس٦ ٔمب٧ب ض٢ٕٓ االٝؿبٜ ٦ّ ٛٝبنٓ ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦ ٢ا

٧٢ع٧ل ا٦ّ٘ اٟٝ ال ٧ؿخن٧ى الٜ ا٘ٗذ٧ؼ ٜٛ . ٦ّ ؼئ٧خ١ب تؼ٧ب٦٠ٜ اسؽاء ٜٛ ضٕبئٓ ّفل 
٧ْٕغ٢ٜ ا٘ؼ٢ش ا٧ًٛٙ٘ج يٝغٛب ٧ك٢ٜٙ ( ؿ٧بؿ٠/٦ٝب ٛؿخفؼٓ أخكبغ٥ تؼ٧ب٢ٜ)ا٘ٛؿخفؼ٧ٜٔ 

 .تالغ ا٘ٛض٧ن ال١ٝٚ ٧إخ٢ٜ ٘عغٛج ا٢ٛؼ اعؼ٣ ٧َؼ اً٘ٙٚ تب٘خإ٧ٗغ
ذٚ ٧خض٢ل تؼ٧بٜ ا٤٘ ٛضٙل ؿ٧بؿ٦ ٧٢خعػ ٢ْٛٔب ٛئ٧غا الؿؼائ٧ل ٢اكْب  ي٧ٙٛبح ضٛبؾ تب١ٝب 

، ٢ت١ػا ا٢ِٛ٘ٔ ٝسغٞ ال ٢٧سٟ إ٘ٝغ السؼاءاح اؿؼائ٧ل ا٘خ٦ ايٕتح (75ق )ي٧ٙٛبح اؼ٠بت٧ج 
، ٢ال ضخ٤ ٜٛ مؼ٢ؼث اٝؿضبة ٢7615تب٘نتى ٢١ّ ال ٧ٝنٙٓ ٜٛ اؿبؾ ا٘كؼاو يبٚ . ػٖ٘

٢إ٘نبو الٟٝ ؼؤ٣ ٦ّ ا٢ؿ٢ٙ ا٘ٛؿخ٣٢ ا٘ٛن٢ٙة، ٢٘ػا، ّبٟٝ  ٧ًختؼ  اؿؼائ٧ل ٜٛ ا٘مْج
 (.٠ػٞ ٛفٗٙج ا٢ؿ٢ٙ. )ٕٛب٢ٛج االضخالل اؼ٠بتب

( 76ق)ٜٛ ا٘ٛمضٖ اٜ ا٘ٗبخة ٧ؼٗؽ ي٤ٙ اٜ ا٧ًٙٛ٘بح اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج  ٧ٜٛٗ اٜ خ٢ٕل ا٘ؿالٚ
ٟ٘ٗٝ ال ٧ؼ٣ ا٘ٛعبنؼ ا٘ض٧ٕ٧ٕج ٢٘س٢غ االؿخ٧نبٜ ٢خ٢ؿًٟ ٢يسؽ ا٢ؿ٢ٙ يٜ خض٧ٕٓ 



  

، تل اٜ خ٧٢ٕل ؤ٢ؿ٢ٙ ٗبٜٛ ٦ّ ت٧ٝج ٠٢7663ػا  ٛب  اذتخخٟ  اٝخْبمج ا٢ٙ٧ل ...الٝؿضبةا
 !!.ّٛخ٤  ١ْ٧ٚ ٠ػا ا٘ٛؿخفؼٓ. ؤ٢ؿ٢ٙ ْٝؿ١ب

٢اع٧ؼا، ٧ؼ٣ اٟٝ  ٜٛ اسل االٝخبس٧ج ا٘ؿ٧بؿ٧ج ال تغ  ٜٛ ٢س٢غ اٝخبس٧ج أخكبغ٧ج ٦ّ ي٧ٙٛج 
ؤ٥ ٢ً٧غ ". ٢ً٧غ إّ٘ؾ ّٔؿب:"ت٧ؼ٦ٙٗيٜ إّ٘ؾ ا٘تؼ٧نب٦ٝ  ٢ٜ٧ٝ٧٘ت١ػا ٢ً٧غ ٗٛب ٔبل . ا٘خؿ٧٢ج

ا٘ٗبخة ٧٘خت٤ٝ ْٝؾ ٢ِٛٔ اٛؼ٧ٗب ٢ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ ٦ّ سًل ا٘خؿ٧٢ج ٛسؼغ ٝسبش أخكبغ٥ 
 !.٧ٙٛ١ٜٛ ػاٗؼث ا٘فًة ٢ض٢ٕٟٔ، ٦ّ٢ ْٝؾ ا٢٘ٔح ٧َؼ ٛض٧ٕٕٜ خضؿٝب أخكبغ٧ب

 
 

 ٛكن٤ْ غتبٌ. ٕٝغ ٢ؼٔج غ
 

 ٛالٛص ا٘خسبؼث ْ٘ٙؿن٧ٜ
 

تبيالٜ ٛتٗؼ ٢ِٛ٘ٔ ؿ٧بؿ٦ ٛخ٧ِّٗ ٧ٙٗب ٛى ا٘ؿ٧بؿج ٢ا٘ٛكب٘ص ٢ؼٔخٟ االٔخكبغ٧ج  غتب٧ٌتغؤ 
 :االٛتؼ٧ب٧٘ج ا٘ك٧ٝ٢٧١ج ٦ّ ا٢٘نٜ اً٘ؼت٦ اػ ٢ٕ٧ل

يٜ ( ا٘مْج ٢إ٘نبو)ا٤٘ ّكل ا٘ؼ٢اتن االٔخكبغ٧ج ١٘بخ٧ٜ ا٘ٛٝن٧ٕٜ  9150اٝخ١ح ضؼة "
ح ، اؿخ٧ًغ ٢9117ٛٝػ . إ٘ؿٚ االٗتؼ ٢االٗذؼ خن٢ؼا ٜٛ ّٙؿن٧تٜ ا٘ػ٥ اكتص اؿؼائ٧ل

 .138" ا٘ٛخبسؼث ٛى اؿؼائ٧ل  ١ٝٗ٘٢ب أعمًح ٘ٛعخِٙ ا٢ٝاو ا٘ٛٝى ٢ا٘خؼخ٧تبح
ٗبضخالل ٘ٙتالغ  ٠7615ػا ا٘ختؿ٧ن ٘ٛسٛل إ٘م٧ج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج ٧ع٦ْ اٜ اؿؼائ٧ل ٔغ ا٧ٔٛح يبٚ 

، ٢اٜ ٧7615ع٦ْ ٠ػا ا٘نؼش اٜ اؿؼائ٧ل ٘ٚ خٜٗ غ٢٘ج ٔتل . ٢نؼغ ذالذج اؼتبو ؿٗب١ٝب
، ٘ٚ خغعل ٦ّ ضؿتبٜ ا٘ٗبخة ض٧د ٢7634ضخ٤ ضؼة . ػاٖا٘ضؼة ٘ٚ خٜٗ ضؼة ضغ٢غ آٝ

٠ٝب ٛى خٖٙ ا٘ٛغؼؿج ا٘ٛخ١بّخج ٜٛ  غتب٧ٌٝؿسٚ . ٧ػٗؼ ا٘ؿٝج ٢ٛب خؼخة ي١٧ٙب خسبؼ٧ب ٢ضؿة
ا٘ٛذ٧ْٕٜ ٢االٗب٧٧ٛ٧ٜ اً٘ؼة ٢اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ عبكج ا٘ػ٧ٜ ٧ؼ٧غ٢ٜ ٘ٙخؿ٧٢ج اٜ خّٛؼ، ٧٢ؼ٢س٢ٜ 

تٗذ٧ؼ ٜٛ اؿب٧٘ة االؿؼائ٧٧ٙ٧ٜ ٢االٛؼ٧٧ٗ٧ٜ، ١٘ب، ٧٢ف٢٠٢ٜ ا٘ضٕبٓ ا٘خبؼ٧ع٧ج تبؿب٧٘ة اعنؼ 
اٜ ٢ٜٗ ا٢٘ؼٔج أخكبغ٧ج ال ٧فْى ٘ٙٗبخة تبٜ ٧ع٦ْ . ال١ٝٚ يؼة...اعنؼالٛؼ تؿ٧ن سغا 

ٗٛب ال ٧فْى ٘ٙٗبخة اٟٝ . ضٕبئٓ سُؼا٧ّج ٧ٛ٢ٔ٢ج ال خ٢ٕٚ إ٘مب٧ب ٢اً٘الٔبح االٔخكبغ٧ج تغ١ٝ٢ب
٦٘٢ إ٘بم٧ج تبٜ ٧ٗخة ٛؼاي٧ب، ٔتل ٗل اٝكبو، ٢ؼتٛب ًّل ػٖ٘ خن٢يب، ٘خ٧ًٙٛبح ا٘تٖٝ ا٘غ

 . ف٦ء، ؼَتبح ٗل ٜٛ ٧ٗخة ٘كب٘ص اؿؼائ٧ل، ٢االٛتؼ٧ب٧٘ج ٢ا٘ٝهبٚ اً٘ب٦ٛ٘
 :٧٢كتص  ٢ِٛٔ ا٘غتبٌ اٗذؼ تئؿب ض٧ٜ ٢ٕ٧ل تًغ ّٕؼث ٜٛ اال٤٘٢
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ف١غح ا٘خن٢ؼاح االع٧ؼث خ٧٧ٕغاح ي٤ٙ خكغ٧ؼ ا٘ٛٝخسبح  ٜٛ ا٘ٛٝبنٓ ا٤٘ االؼغٜ ٦ّ "
، ٢ٛى تٙغاٜ ا٘ع٧ٙز ٦ّ 7655ّٖ االؼختبن ٛى ا٘مْج ٢إ٘نبو يبٚ  ايٕبة  ٔؼاؼ االع٧ؼ

 (7ق...")7661ايٕبة االضخالل اً٘ؼا٦ٔ ٧٢ٗٙ٘ح يبٚ 
٦٠٢ ا٘خؿ٧ٛج االؿؼائ٧ٙ٧ج ٘ٙمْج ٢إ٘نبو، خ٧ٕٙال ٜٛ " ا٘ٛٝبنٓ"٧ؿخعغٚ ا٘ٗبخة ٠ٝب ٗٙٛج 

ٛبؼ ا٘غاع٦ٙ ١ًٔ٢ٛب ٢٢م١ًب ا٘ؿ٧بؿ٦ ا٢٘ن٦ٝ ت١غِ خؿ٧١ل ا٘مٚ ا٢ االؿخ٧نبٜ ا٢ االؿخً
١٘ب ٦ّ اضؿٜ االض٢ال، ٠٢ػا ٛب ٝؼاٞ ا٢٧٘ٚ ٢ٔغ ك٧ٍ ٦ّ اخْبٓ ا٢ؿ٢ٙ تبينبء تًل 

٧ًختؼ . اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ كالض٧بح ي٤ٙ ا٘ؿٗبٜ ٢االض٧بء ا٘ؿ٧ٝٗج ا٘ٛٗخهج ٧٘٢ؾ ي٤ٙ االؼل
ذالذج اؼتبي١ب )غتبٌ اٜ اً٘ؼآ ٔغ اضخل ا٧٢ٗ٘ح، ٢ٟ٘ٗٝ ال ٧ًختؼ اٜ ّٙؿن٧ٜ ٛضخٙج تب٘ٗبٛل 

اٛب . ؼتٛب كص ٠ػا ت٧ًٛبؼ إ٘نؼ٧ج ا٘ؼؿ٧ٛج اً٘ؼت٧ج(. ٢7634ا٘تب٦ٔ يبٚ  7615يبٚ 
 .ا٘ف٢ًة اً٘ؼت٧جّٕغ اضخْٙح تبؿخًبغث اً٘ؼآ ٧٢ٗٙ٘ح، ّب١٧ٛب ا٢ِٛ٘ٔ االكغٓ؟

 :٧تغ٢ اٝٝب ال ٝسبٝة ا٘ض٧ٕٕج يٝغ ا٢ٕ٘ل اٜ ا٘ٗبخة ٧ختى اغت٧بح ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ تفٗل ٦ٙٗ ت٢ٕٟ٘
، اكتضح اؿؼائ٧ل ي٧ٙٛب ا٘فؼ٧ٖ االٔخكبغ٥ 9117ل ٜٛ يالٔبح خسبؼ٧ج ًٛغ٢ٛج ٔت"

ا٢٘ض٧غ  ٘ٙمْج ٢إ٘نبو، ّٕغ خغ٢٠ؼح ضكج ا٘كبغؼاح ا٤٘ االؼغٜ  ٜٛ ا٘كبغؼاح ا٧ٙٗ٘ج 
ٕ٘غ ٧ّٔغح .  9119تب٘ٛئج يبٚ  99ا٤٘  9110تب٘ٛئج يبٚ  59٘ٙمْج ٢إ٘نبو ٜٛ 

 (. 5ق")ئ٧لا٘كبغؼاح ا٤٘ االؼغٜ  تخ٧٧ٕغاح ا٧ٝٛج ٢خؼخ٧ت٧ج  ّؼمح ٜٛ ٔتل اؿؼا
اٜ نؼش االٛؼ ت١ػا ا٘فٗل ٧ت٧ٜ ٢ٗإٜ اؿؼائ٧ل ٧٘ؿح اضخالال، ٢اٝٛب ٦٠ غ٢٘ج ختٝح ؿ٧بؿج 
أخكبغ٧ج سغ٧غث ٘ضٛب٧ج أخكبغ٠ب ّمتنح ا٘خكغ٧ؼ ا٤٘ االؼغٜ، ٢٢س١خٟ ٢س١ج اعؼ٣ 

ًٝٚ، ٠ػا ٛب أخنْٟ ا٘ٗبخة ٜٛ غؼاؿج ٔبٚ ت١ب ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ . . غاع٧ٙج ا٢ ؼتٛب ا٤٘ تٙغاٜ اعؼ٣
اؿختغال ا٘فؼ٧ٖ االؼغ٦ٝ " ن٢يب"ا٢ اٜ ا٘مْج ٢إ٘نبو ٔغ اعخبؼخب (. 7اٝهؼ ٠بٛـ )

 !!!تب٘فؼ٧ٖ االؿؼائ٦ٙ٧، ٛٛب ٔبغ ا٤٘ خغ٢٠ؼ كبغؼاخ١ٛب ا٤٘ االؼغٜ
" ا٘ٛضّؼِ تٕكغ"اٟٝ خؽ٧٧ِ ٝبتى ٜٛ عف٧ج ا٘ٗبخة اٜ ٧ُّ٧ؼ ٦ّ ا٘نؼش . ٠٢ػا خؽ٧٧ِ ا٧مب

اً٘ب٧ٜٙٛ ًٟٛ ٦ّ غؼاؿخٟ ٠ػٞ ّٙؿن٧٧ٝ٧ٜ ٘ٚ ٘ٙتٖٝ ا٘غ٦٘٢ ا٘ػ٥ ي٤ٙ ؤ٧ج ضبل ٗبٜ ًٛهٚ 
امِ ا٤٘ ٠ػا اٜ غؼاؿج ا٘تٖٝ !!. ٧سؼئ٢ا ا٧مب ي٤ٙ ٗخبتج ا٘ضٕبئٓ ا٘خبؼ٧ع٧ج ا٘كبؼعج

٢غتبٌ ا٧مب، ختغآٜ ٧ّٛب ٧عق ا٘مْج ٢إ٘نبو ٜٛ ؿٝج عت٧ذج خٛبٛب ٗبؿبؾ ٦٠٢ ؿٝج 
اٜ ٧سؼ٥ ايخٛبغ  ٦ّ ض٧ٜ اٜ ا٘كض٧ص. ؤ٥ ا٘ؿٝج ا٘ذب٧ٝج ٜٛ اضخالل ا٘مْج ٢إ٘نبو. 7635
 .ٗإؿبؾ 7633ؿٝج 

 
 

 :٢ٕ٧ل غتبٌ
خٝخز ا٘مْج ٢إ٘نبو ضب٧٘ب ٛٝخسبح ؽؼاي٧ج  اٗذؼ تفٗل ٢ٛٙٛؾ ٜٛ  ٔغؼخ١ب ا٘ٛض٧ٙج ي٤ٙ "

 (.5ق...")٧سؼ٥ خكغ٧ؼ ا٘تًل. االؿخ٧ًبة
ٜ٘ٗ ا٘ٗبخة ٢ا٘ػ٥ ٧تغ٢ اٟٝ ّٙؿن٦ٝ٧ ٔغ ضكؼ ًٛبؼّٟ يٜ أخكبغ ا٘مْج . ٠٢ػا كض٧ص 

٢١ّ ٘ٚ ٧ؼ ا٘خف١٧٢بح ٢ا٘خض٧٢ؼاح . ح االؿؼائ٧ٙ٧ج ٢اغت٧بح ا٘تٖٝ ا٘غ٢٦٘٢إ٘نبو ٦ّ االغت٧ب



  

ا٘خ٦ ٔبٛح ت١ب ؿ٧بؿج االضخالل االؿؼائ٦ٙ٧ ٦ّ ا٘مْج ٢إ٘نبو ؿ٢اء ٦ّ خغ٧ٛؼ ا٢ خ٧٧ُؼ ا٘ت٧ٝج 
. االٝخبس٧ج ٘خٝخز ٛب ٧خ٢اءٚ ٛى ٛخنٙتبح ا٘ؿ٢ٓ االؿؼائ٧ٙ٧ج ا٢ اؼختبنبح ٠ػٞ ا٘ؿ٢ٓ عبؼس٧ب

ائل ٦ّ ا٘عمبؼ خضغ٧غا، ٢ٜ٘ٗ ؿ٧بؿج االضخالل ٦ّ ا٘خؿ٧١ل الٝخبر ّٙٚ خٜٗ ٘غ١٧ٛب ٢ّ
ا٘عمبؼ، ٢اضال١٘ب ٛضل ا٘ٛضبك٧ل ا٘ض٧ٕٙج ض٢ّل ا٘ٛؽاؼو  ٦ّ ا٘مْج ٢إ٘نبو الٝخبر عمبؼ 
٢١٘٘ٝغا، ٢فؼاء ٔٛص  ٜٛ خٗؿبؾ، ي٤ٙ اٜ ٧ت٧ى ا٘عمبؼ تبؿًبؼ ٛض٧ٙج ٧٢فخؼ٥ إ٘ٛص 

 .تبؿًبؼ ا٘ؿ٢ٓ اً٘ب٧ٛ٘ج
كبغ٥ ا٘مْج ٢إ٘نبو تبالٔخكبغ االؿؼائ٦ٙ٧ ا٤٘ ؼؿٛٙج االؿخ١الٖ ٕ٘غ اغ٣ ا٘ضبٓ أخ

٢ا٘ٛفخؼ٧بح ١٧ّٛب، غ٢ٜ ؽ٧بغث ٦ّ االس٢ؼ ٢ال ٦ّ اؿًبؼ ٛت٧ى ٛٝخسبح ٠ػٞ ا٘ٛٝبنٓ 
الؿؼائ٧ل، تبيختبؼ أخكبغ١٧ٛب هال ًٛخ٧ٕٜٙ ٘كب٘ص ا٘ٛؿخ١ٖٙ ا٢ ا٘ٛؿخ٢ؼغ االؿؼائ٦ٙ٧،  ٛٛب 

ت٧ى االٝخبر ا٢ االس٢ؼ ا٘ٛخضكٙج ٜٛ اً٘ٛل ٦ّ ٔبغ ا٤٘ خٕك٧ؼ ا٘غعل ا٘ٛخضٕٓ ؿ٢اء ٜٛ 
اؿؼائ٧ل يٜ ِٗٙ ا٘فؼاء ٢االؿخ١الٖ، ٠٢ػا ٔبغ ا٤٘ ا١٘غِ ا١ٝ٘بئ٦ ٢االؿبؿ٦ ٢٠٢ ا٠ٛبل 

٢٠٢ االٛؼ ا٘ػ٥ . االؼام٦ ا٘خ٦ ال خضٕٓ ٛٝخسبخ١ب يبئغا ٗب٧ّب  ٢ا٘ػ٠بة ً٘ٙٛل ٦ّ اؿؼائ٧ل
٧ًغ اْ٘الش ا٤٘ االؼل ا٘خ٦ اكتضح اٝخ٤١ اع٧ؼا ا٤٘ اٟٝ ؼَٚ خ٢ِٔ اً٘ٛل ٦ّ اؿؼائ٧ل ٘ٚ 

 .عؼاتب ٢خضخبر ا٤٘ ؼاؿٛبل الكالض١ب
 :ذٚ ٧م٧ِ ا٘ٗبخة

٢تٝبء ي٤ٙ ػٖ٘، ّبٜ خن٧٢ؼ ٔنبو ا٘خسبؼث ٧خنٙة  ت٧ئج ٛؿبيغث  خفخٛل ٧ّٛب خفخٛل ي٧ٟٙ "
انبؼا ٔب٧ٝ٢ٝب ٛٝبؿتب، ٢ال ؿ٧ٛب ٧ّٛب ٧عق  ا٘خًبٔغاح ٢ٛب ٧كبضت١ب ٜٛ ٢٠اٛـ، ٢ٝهبٛب 

ًّبال،  (9ق")٢ٝهبٚ اخكبالح س٧غا ٢ٝهبٚ ٕٝل ي٧ٙٛب  ٛب٧٘ب ّ
٢ؼَٚ اٜ ٠ػا ٛخنٙة كض٧ص ٢مؼ٢ؼ٥ ال٥ أخكبغ، اال اٜ ا٘ٗبخة ٧ُّل ا٘نؼِ يٜ 
ا٘ض٧ٕٕج ا٘كًتج ٦ّ ٠ػا ا٘ٛسبل ٦٠٢ اٜ خ٧ّ٢ؼ االنبؼ إ٘ب٦ٝ٢ٝ ا٘ٛٝبؿة اٛؼ ٧َؼ ٢اؼغ نب٘ٛب 

ا٥ ٛؼاسًج ٘الخْبٓ ٢. اٜ أخكبغ ا٘مْج ٢إ٘نبو ٛض٢ٗٚ تٝك٢ق اخْبٔبح ا٢ؿ٢ٙ ٢تبؼ٧ؾ
ّٕغ . ٢ضخ٤ ا٘ٝهبٚ ا٘ٛب٦٘ اًْ٘بل ا٘ػ٥ ٧نٙتٟ ا٘ٗبخة ٢٠ اٛؼ ّمْبل سغا. خ٦ْٗ ٘خ٢م٧ص ػٖ٘
اٜ ا٘ٝهبٚ ا٘ٛب٦٘ اًْ٘بل ٢٠ ا٘ػ٥ ٢ٕ٧ٚ ي٤ٙ ضؼ٧ج ٗبٛٙج ٕ٘ٝل " ٢٧ٝ ٘تؼا٧٘ؽٚ"٢ٗ٧ٜ ت٧ًٛبؼ ال 

٢ٜ٘ٗ ٠ػا . ٛذال  اال٢ٛال ٜٛ غاعل ا٘تٙغ ٢عبؼسٟ تضسز ٗذ٧ؼث ١ٝٛب خفس٧ى االؿخذٛبؼ االسٝت٦
ا٢ٝ٘و ٜٛ ا٘ؿ٧بؿج ا٘ٛب٧٘ج ٢ٕ٧غ ٦ّ ٢مى ا٘مْج ٢إ٘نبو عبكج ا٤٘ خفس٧ى ا٘ت٢ٖٝ ي٤ٙ غّى 
ا٘ٛغعؼاح ا٘ٛض٧ٙج ا٤٘ ا٘عبؼر، يٙٛب تإٜ ا٘ٛؿخذٛؼ٧ٜ ال ٧سغ٢ٜ ٛب ٧ُؼ١٧ٚ تبالؿخذٛبؼ ٦ّ 
. ا٘مْج ٢إ٘نبو ؿ٢اء تؿتة ٠فبفج ا٘خؿ٧٢ج ا٢ تؿتة يغٚ ٢س٢غ ٛفبؼ٧ى ٛسغ٧ج تٛب ٦ْٗ٧

٢خ٢ٜٗ ا٘ٝخ٧سج اٛخكبق اْ٘بئل ا٘تؿ٧ن ا٘ٛخضكل ٦ّ ا٘تٙغ ا٤٘ ا٘عبؼر، ٢ضخ٤ ٧ٔبٚ ا٘ت٢ٖٝ 
اػا اّخؼمٝب اٜ ٠ٝبٖ غ٢ؼا  خٕؼ٧ؼ٧ب ٘ٙؿٙنج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج، ّبٜ خت١٧ٝب . تب٘خؼغغ ٦ّ خ٧ّ٢ؼ ٔؼ٢ل

ٛٝػ ٘ضهج ٢الغخ١ب ٘ؿ٧بؿج ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ ٧ّٛب ٧عق االْٝخبش االٔخكبغ٥ ٢٠ ؿ٢ٖٙ ٢ٕ٧غ ا٤٘ 
 .ى خ١ؼ٧ة اْ٘بئل ا٤٘ ا٘عبؼرخفس٧

تبٜ خٕل ضكج اؿؼائ٧ل ٜٛ :"اال اٜ ا٘ٗبخة ٧ٕخؼة ٜٛ ا٘ك٢اة ٧ٙٔال ض٧ٜ ٧مى خك٢ؼا 
٢اٜ ...تب٘ٛئج،  50تب٘ٛئج ٢٢ؼغاخ١ب ٜٛ اؿؼائ٧ل ض٢ا٦٘  51كبغؼاح ا٘مْج  ٢إ٘نبو  ا٤٘ 



 

٢تب ٧٘كل تب٘ٛئج،  ٢اٜ ٧ؽغاغ ا٘خكغ٧ؼ ا٤٘ ا٢ؼ 50خكل ا٘كبغؼاح ا٤٘  ا٘غ٢ل اً٘ؼت٧ج ا٤٘ 
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٦ّ٢ ض٧ٜ اٜ ا٘غتبٌ ال ٧ؼخ٦ٕ ت٢ْٟٛٔ ٠ٝب ا٤٘ ّٖ االؼختبن تبٔخكبغ االضخالل، اال اٟٝ ٧غّى 
تبخسبٞ خ٢ؿ٧ى ا٘ختبغل ٛى ا٢٘نٜ اً٘ؼت٦ ٛٛب ٧ٕ٧ٚ ، ٢٘٢ ال ٛتبفؼث، ٛؿب٢اث ت٧ٜ يالٔج أخكبغ 

ا اٛؼ عن٧ؼ ٔغ ٢ٗ٧ٜ ٜٛ ا٘مْج ٢إ٘نبو تبؿؼائ٧ل ٢ا٢٘نٜ اً٘ؼت٦ ي٤ٙ ٔغٚ ا٘ٛؿب٢اث، ٠٢ػ
. ٝخبئسٟ اٜ ٢ٗ٧ٜ ٠ػا االٔخكبغ كٙج ٢كل ت٧ٜ االٛتؼ٧ب٧٘ج االؿؼائ٧ٙ٧ج ا٘ؼذج  ٢ا٢٘نٜ اً٘ؼت٦

اٛب تعك٢ق اً٘الٔج تبٔخكبغ االخضبغ اال٢ؼ٢ت٦، ّبٜ ا٘ٗبخة ٧ت٤ٕ ٦ّ ٝنبٓ ختؼ٧ؼ ا٘خت٧ًج، 
 .٢٦ٜ٘٘ٗ ٠ٝب تخ١ً٧٢ٝب ٢خ٢ؽ١ً٧ب ت٧ٜ اؿؼائ٧ل ٢االخضبغ اال٢ؼ٢ت٦ االٛتؼ٧ب
٠غِ ( ت٢٧ٜٙ غ٢الؼ 31)٧ًختؼ ا٘ٗبخة اٜ ؿ٢ٓ ا٘ع٧ٙز اً٘ؼت٦ ػاح إ٘غؼث االؿخ٧ؼاغ٧ج اً٘ب٧٘ج 

ٜٛ ٠ػٞ ا٘ؿ٢ٓ ؿ٢ِ ٢ٗ٧ٜ % 9,9-9ا٘خضٗٚ ة "٧٢ؼ٣ اٜ . نت٦ً٧ ٘ٙمْج ٢إ٘نبو
تب٘ٛئج ٜٛ اٝخبس١ٛب اال٦ٙ٠  90-50اعخؼأب ٛٛخبؽا ٘كب٘ص ا٘مْج ٢إ٘نبو ض٧د ٧كل ا٤٘ 

٢غ ا٘ٛفخؼٖ ا٥٢ُٙ٘ ٢ا٘ذٕب٦ّ ٢ٝٛن ا٘ض٧بث ٢تفٗل عبق اً٘ٛؼّج ٢ٝهؼا ٢٘س. االسٛب٦٘
تب٘خٕب٧٘غ ا٘عبكج ٦ّ اغاؼث االيٛبل ٢االخكبالح ا٘ٗذ٧ؼث ٛى اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ ا٘خ٦ ضكٙح عالل 
ا٘فخبح،  ّبٜ ٠ػٞ ؿ٢ِ خ٢ّؼ ٧ٛؽث ٝؿت٧ج ٘ٙمْج ٢إ٘نبو ٛى ا٘تٙغاٜ اً٘ؼت٧ج االعؼ٣ ٧َؼ 

 (.1ق")ػاح إ٘غؼث ا٘خكغ٧ؼ٧ج
ا٘ٛفخؼٗج ت٧ٜ ا٧ٛ٢ٕ٘ج  ٘نؼ٧ِ االفبؼث ٠ٝب ا٤٘ اٜ ا٘ٗبخة ٧ػٗؼ ًٛهٚ ا٢ً٘اٛلً٘ل ٜٛ ا

ا٘مْج ٢إ٘نبو ٢تٙغاٜ اْ٘ٝن، اال اٟٝ ٧خسّٝة ػٗؼ ا٘ٛفخؼٖ ا٦ٛ٢ٕ٘ ْٝؿٟ تفٗل ٢امص ؤ٥ 
ا٧ٛ٢ٕ٘ج اً٘ؼت٧ج ٢ا٢٘ضغث اً٘ؼت٧ج ْٝؿ١٧ٛب تٛب ٠ٛب مغ إ٘نؼ٧ج خ٧٢ٛٝب ٢ذٕب٧ّب ٢ؿ٧بؿ٧ب 

٢ٜ٘ٗ ٧تغ٢ اٜ ا٘ٗبخة ػ٢ ٝؽيج ا٧ٛ٧ٙٔج ٔنؼ٧ج ّٙؿن٧ٝ٧ج . ة ضٕب٠٢ػا اٛؼ َؼ٧. ٢اسخٛبي٧ب
٢١ّ ٧ؼ٧غ ٜٛ ا٘تٙغاٜ اً٘ؼت٧ج اٜ خًن٦ ا٧٢٘٢ج ْ٘ٙٙؿن٧ٝ٧ج غ٢ٜ اٜ ٧ٕغٚ . ٛذ٧ؼث ٘الٝختبٞ

٢ال فٖ اٜ ا٘ٗبخة ٠ٝب ٔبكغ  ٛى ؿتٓ . اْ٘ٙؿن٢٧ٝ٧ٜ ضخ٤ ٛسؼغ ايخؼاِ تب٘ؼاتن ا٦ٛ٢ٕ٘
ا٘ٛؿإ٘ج ا٧ٛ٢ٕ٘ج اً٘ؼت٧ج الٜ ٠ػا ٛب ٢ٕ٧ٚ  االكؼاؼ ي٤ٙ اٜ ٧ٗخة تعنبة ؿ٧بؿ٦ ٧خسب٠ل

ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ ٢ا٘ٝهبٚ اً٘ب٦ٛ٘ تخذ٧ِٕ ا٘فًة اْ٘ٙؿن٦ٝ٧ ٢االٛج اً٘ؼت٧ج تٟ، ألٜ ا٘ٛن٢ٙة 
 .ً٘ٙؼة ا٢٧٘ٚ ٢٠ ا٘ػ٢تبٜ ٦ّ ا٘خؼخ٧تبح االٛتؼ٧ب٧٘ج االٛؼ٧ٗ٧ج ٢ٙ٘نٜ اً٘ؼت٦

٧ٜ يٜ االؼغ٧٧ٜٝ ٢ال اٜ ا٘ؿٛبح ا٘ٛفخؼٗج ا٘خ٦ ٧ػٗؼ٠ب ا٘ٗبخة ال خفٗل ٧ٛؽث ْ٘ٙٙؿن٧ٝ٧
٢ي٧ٟٙ، ّبٜ خسبؼة ا٘ٛبم٦ ٢ا٘ضبمؼ ٢ا٘ٛؿخٕتل ٧ّٛب ٧عق ٧ٔبٚ اً٘ؼة . ا٘ظ...ا٘ٛكؼ٧٧ٜ

تبينبء ا٧٢٘٢ج ا٢ ًٛبٛٙج عبكج ٘ٙفًة اْ٘ٙؿن٦ٝ٧، ّػٖ٘ ّٕن ٜٛ ٛٝنٙٓ ا٘ٛٝه٢ؼ ا٦ٛ٢ٕ٘ 
ت٧ج ا٤٘ ٢خت٦ٝ إ٘م٧ج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج، ٢ي٧ٟٙ، ٧كتص ا٘ٛن٢ٙة االٝغٛبش ٦ّ ا٘ت٧ٝج االٔخكبغ٧ج اً٘ؼ

غؼسج خٕؿ٧ٚ اً٘ٛل ت٧ٜ االٔنبؼ، ٧٘٢ؾ ا٢ٔ٢ِ٘ ٢ِٛٔ اال٧ٙٔٚ ا٘ك٧ُؼ ا٘ػ٥ ٧ًٙة غ٢ؼ ا٘ٝبٔٙج 
 .٘الؿخًٛبؼ االؿؼائ٦ٙ٧ االٔخكبغ٥ ا٤٘ ا٢٘نٜ اً٘ؼت٦

ض٧ٝٛب ٝمى اال٢ٛؼ ٦ّ ؿ٧ب١ٔب ا٦ٛ٢ٕ٘ ا٘كض٧ص، ٧ٛٗٝٝب االٝخٕبل ا٤٘ ا٘سبٝة االٔخكبغ٥ ا٘ػ٥ 
ؾ ٘غ١٧ٛب ضٕب ٛب خٝبّؿبٜ تٟ ا٘تٙغاٜ اً٘ؼت٧ج االعؼ٣، ا٢ ٢ٕ٧ل ت٢م٢ش، اٜ ا٘مْج ٢إ٘نبو ٧٘



  

٢ٛى ػٖ٘ ٧كتص ٜٛ ا٘مؼ٢ؼ٥ خن٧٢ؼ ٛٝخسبح  ؽؼاي٧ج . ا١ٝٛب ٧٘ؿخب ػٖ٘ ا٘ٛٝبّؾ ا٥٢ٕ٘
 .٢خك٧ٝى ؽؼاي٦ ٧ٙت٦ ٛخنٙتبح االؿ٢آ اً٘ؼت٧ج ٢ال ؿ٧ٛب اْ٘ٝن٧ج

 
ؼ٧ب٦٘ ٢ذٕبّخٟ ا٘ؼاؿٛب٧٘ج ٜ٘ٗ ا٘ٗبخة ٧فّغ ذب٧ٝج ا٤٘ ذٕبّخٟ ٦ّ االٝخٛبء ٘ٙخت٧ًج ٘ٙٛؼٗؽ االٛت

اُ٘ؼت٧ج ت٢ٕٟ٘ اٜ ا٘هؼ٢ِ ا٘خ٦ خ٢ٗٝح ١٧ّب ّٙؿن٧ٜ فت١٧ج تخٖٙ ا٘خ٦ ٢اس١ح اؿؼائ٧ل، ؤ٥ 
أخكبغ ك٧ُؼ  ٝؿت٧ب  ٢تغ٢ٜ ٛكبغؼ نت٧ً٧ج  ػاح ٧ٔٛج  خسبؼ٧ج خٕؼ٧تب  ٢ًٛخٛغ ي٤ٙ 

غث  ض٧٢٧ج ا٘ٛؿبيغاح االسٝت٧ج ، ّبٜ اؿؼائ٧ل ايختؼح ٛخبسؼخ١ب ٛى ا٢ؼ٢تب ٢ا٢٘ال٧بح ا٘ٛخض
 (.4ق. )٘خضؿ٧ٜ ٢ٝي٧ج ٛٝخسبخ١ب  ٢٘خضّد ا٘ٛٝبّؿج ٢اًْ٘ب٧٘ج

ّٛى اٜ أخكبغ اؿؼائ٧ل ك٧ُؼ . ٢ٜ٘ٗ ا٘ٗبخة ٧خسب٠ل ٠ٝب ا٢ٛؼا اؿبؿ٧ج خٝبٔل ٛب ٧نؼضٟ
٧ّٕ٢ؼ ٝؿت٧ب ٢ٛٙ٘اؼغ ا٘نت٧ً٧ج، ّبٟٝ ال خفبتٟ ت٧ٟٝ ٢ت٧ٜ ا٘مْج ٢إ٘نبو ت٤ًٝٛ اٜ ّٙؿن٧ٜ 

اٛب ا٘ٛؿبيغاح االسٝت٧ج الؿؼائ٧ل . الٗذؼ عكتب ٜٛ ّٙؿن٦٠ٜ٧ ا٘سؽء ا 7615ا٘ٛضخٙج يبٚ 
ؤ٥ اٜ اؿؼائ٧ل ٦٠ ٛفؼ٢و . ٦١ّ ٛؿبيغاح مٜٛ ٛفؼ٢و اٛتؼ٧ب٦٘ اؿخؼاخ٧س٦ ٦ّ ا٘ٛٝنٕج

اؿخؼاخ٧س٦ اٗذؼ ٛٛب ٦٠ ٛفؼ٢و أخكبغ٥ اسخٛبي٦، ا٢ ٦٠ ًٛؿٗؼ اٗذؼ ٛٛب ٦٠ ٢نٜ ؤٚ 
ن٧٢ل خٝسص ًٟٛ االٛتؼ٧ب٧٘ج ٦ّ اٛب ا٢٘نٜ االٚ، ٧ّإخ٦ ٦ّ ؿ٧بٓ ؽ٦ٝٛ . ٘ٙفًة ا٢١٧٘غ٥
٢تبٕ٘ٛبتل، ّبٜ اال٘خؽاٚ . ٦ّ ٢نٜ يؼت٦ ١ٛؽ٢ٚ" ا٘ٛٝخكؼث تغيٚ االٛتؼ٧ب٧٘ج"خس٧ٙؾ اؿؼائ٧ل 

تب٘غيٚ خسبٞ ا٘مْج ٢إ٘نبو تؿ٧ن ٢يبتؼ  ٧َ٢ؼ ٗبِ ٢ال ٛئٗغ ٕٛبؼٝج تبؿؼائ٧ل، ٢خسؼتج 
 .ا٘ؿ٢ٝاح ا٘ذالد ٛب تًغ ا٢ؿ٢ٙ خ٢مص االٛؼ س٧غا

ّٗؽح اؿؼائ٧ ل خسبؼخ١ب ٛى ا٢ؼ٢تب ٢اٛؼ٧ٗب، ٧ّٙؾ ػٖ٘ الٟٝ ع٧بؼ٠ب ا٢٘ض٧غ ٢ال١ٝب ٢ض٧ٜ ؼ
٦١ّ ٗٛفؼ٢و . ًٛختؼث ٛٝػ ا٘تغا٧ج سؽءا ٜٛ ٛؼٗؽ ا٘ؿ٢ٓ ٢ا٘ٝهبٚ ا٘ؼاؿٛب٦٘ اً٘ب٦ٛ٘

اؿخؼاخ٧س٦ ٦ّ ا٘ٛٝنٕج، ٢ًٗغ٢ ٢ٙ٘نٜ اً٘ؼت٦، ّبٜ إ٘ٛبنًج اً٘ؼت٧ج ١٘ب ٦٠ اضغ ا٢ً٘اٛل 
. تبُ٘ؼة االٛتؼ٧ب٦٘ أخكبغ٧ب، ٦ّ٢ ٗل ف٦ء تب٘نتىا٘خ٦ سًٙخ١ب غ٢ٜ ع٧بؼ ؿ٣٢ االؼختبن 

اٛب ا٘مْج ٢إ٘نبو ّبالٛؼ ٛعخِٙ خٛبٛب، ّال ٠ٛب . ٗٛب اٜ غ٢ؼ٠ب االؿخؼاخ٧س٦ ٧ؿٛص ١٘ب تػٖ٘
ا١ٛ٘ٚ اٜ . اٛبٚ ٕٛبنًج يؼت٧ج، ٢ال اُ٘ؼة ٛؿخًغ الينبئ١ٛب ا٘غيٚ ا٘ػ٥ ٔغٟٛ الؿؼائ٧ل

٢ال اعبٟ٘ ٠ٝب اال . ائ٧ل ٛٛذٙج ٦ّ إ٘ٛبنًجا٘ٗبخة ال ٧خًؼل ٘نت٧ًج اً٘الٔج اً٘ؼت٧ج تبؿؼ
ؼاَتب ٦ّ يغٚ ػٗؼ ؤ٥ ف٦ء ٦ُٝ٧ ػاٗؼث إ٘بؼ٣ء اً٘ؼت٦ ٢اْ٘ٙؿن٦ٝ٧  يٜ ا٢ِٛ٘ٔ ا٦ٛ٢ٕ٘ 
اً٘ؼت٦ مغ االضخالل، ّب٢٘ؼٔج ٛٗخ٢تج ٦ّ ًٛؼل خؿ٧٢ٓ االْٝخبش ٢٘٢ ي٤ٙ ضؿبة ا٘ض٢ٕٓ 

٧ِ تٛب ٢٠ مغ ٢ن٦ٝ ٢مغ ٠٢ػا سؽء ٜٛ ؿ٢ٖٙ ايبغث ا٘خذٕ. ا٧ٛ٢ٕ٘ج اً٘ؼت٧ج ٢اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج
. ّال اعبل ا٘ٗبخة ال ٧ًؼِ اٜ ا٘ؿ٢ٓ اً٘ؼت٧ج تب٘ٝؿتج الؿؼائ٧ل ؿ٢ٓ ُٛؼ٧ج سغا. ٦ٛ٢ٔ

 .٧ِٗ ال ٢٠٢ ٦ّ كْضج ؿبتٕج ٧ئٗغ ا٧ٛ٠ج ٠ػٞ ا٘ؿ٢ٓ ٘ٙمْج ٢إ٘نبو
 :٧٢فخن ا٘ٗبخة ٗذ٧ؼا ت٢ٕٟ٘

ٛٝبؿتج،  ّبٜ ٠ػا ٛى خن٧٢ؼ اً٘ٛؼّج ٢ا٘خٕبٝج ا٘كٝبي٧ج  ٢ا٘ؽؼاي٧ج، تبالؿب٧٘ة ا٘ؿ٧ٔ٢ج ا٘"
ؿ٢ِ ٧ؼم٦ ا٘نٙة اً٘ب٦٘ ي٤ٙ ا٢ٝ٘ي٧ج ٢ا٘ٛؿخ٣٢ ٢ٕ٧٢غ ا٤٘ أبٛج كٝبيبح اٗذؼ خن٢ؼا 

ٜ٘ٗ ٠ػٞ . ٢ي٧ٟٙ، ّبٜ ّٙؿن٧ٜ ٔغ خكتص ٛٝبّؿب ْٗؤا ٦ّ االؿ٢آ اال٢ؼ٢ت٧ج . ٢خ٧ًٕغا



 

ي٧ٙٛج خضخبر ا٤٘ ٢ٔح، ّب٘ٝسبش ا٘ػ٥ ضٕٕخٟ اؿؼائ٧ل ٢٠٢ٍٝ ٢ٍٗٝ ٢ؿُٝب٢ّؼث  ٢ٛب٧٘ؽ٧ب 
ب ا٘س٢ٝت٧ج ٘ٚ ٧خضٕٓ ت٧ٜ ٢٧ٚ ٧٘٢ٙج، ال تل إٟٝ ٝخ٧سج ٘ٛس٢١غاح خٛح يتؼ ّخؼث ٢ٗ٢ؼ٧

 (.7ق")ن٧٢ٙج ٜٛ ا٘ؽٜٛ
١ّٝبٖ ا٘ٗذ٧ؼ ٜٛ تٙغاٜ اً٘ب٘ٚ ا٘خ٦ ؼإّح . ٢ال اعبل اٜ ا٘ٛؿإ٘ج ٦٠ ّٕن ٛؿإ٘ج ا٢٘ٔح

٢ ٢ضخ٤  ا٘تٙغاٜ ػاح ا٘ٝٛ. خؼؿ١ٙٛب ّخؼث ن٧٢ٙج ٜٛ ا٘ؽٜٛ ١ٝٗ٘٢ب ال خؽال ٛإؽ٢ٛج أخكبغ٧ب
. اً٘ب٦٘، ١ّل ضٕٕح ا٢مبيب أخكبغ٧ج ٧ًٛ٢ف٧ج ٛضخؼٛج ٘ٛعخِٙ ا٘نتٕبح االسخٛبي٧ج ١٧ّب

٠ػا ٧٘ؾ ٢ٛم٢و تضذٝب ي٤ٙ ؤ٧ج ضبل، ٢ٜ٘ٗ خسغؼ االفبؼث ا٤٘ اٜ ا٘فًة اْ٘ٙؿن٦ٝ٧ ا٘ػ٥ 
يبٝح اٗذؼ٧خٟ ا٘فًت٧ج ٜٛ االضخالل ال ٧ؿخضٓ اٜ ٧ٝخٕل تًغ االضخالل، اػا ضكل، ا٤٘ ٢مى 

 .ا٘ٛبل ا٘ٛض٦ٙ تبيخكبؼ غٚ إْ٘ؼاء ي٤ٙ فٗل اؼتبش ٘ٙفؼٗبح ا٘ٛعخٙنج٢ٕ٧ٚ ٧ّٟ ؼاؾ 
خسغؼ االفبؼث ٠ٝب ا٤٘ اٜ ا٘ؿ٧بؿبح االٔخكبغ٧ج ا٘خ٦ نتٕح ٦ّ ا٘تٙغاٜ ا٘خ٦ ٧ػٗؼ٠ب ا٘ٗبخة ال 

٦ّْ ض٧ٜ ٗبٝح أخكبغاح ٠ػٞ ا٘غ٢ل ٦٠ ي٧ٙٛب . خئٜٛ ت١ب ؿٙنج ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦ اْ٘ٙؿن٦ٝ٧
ؼ٢ٔؼان٧ج ٛغؼتج س٧غا، ٢كبضتج ٔؼاؼ، ٢ٛى ا١ٝب ٗبٝح ٛغي٢ٛج أخكبغاح ٛض٧ٛج ، ٢خ٢ٕغ٠ب ت

ٜٛ االٛتؼ٧ب٧٘ج ٘خِٕ ٦ّ ٢ٛاس١ج ا٘ف٢٧ي٧ج االؿ٧٢٧ج، ٗٛب اٜ اس٢ؼ اً٘ٛبل ٠ٝبٖ ٗبٝح ٛخغ٧ٝج 
٦ْٗ٧٢ اٜ ٝف٧ؼ ٠ٝب ا٤٘ اٟٝ ٦ّ . سغا، ّبٜ ٗل ٠ػٞ ا٢ً٘اٛل ٧َؼ ٛخ٢ّؼث ا٢٧٘ٚ ٘ٙمْج ٢إ٘نبو

٦ هل ّؼق ا٘ضٛب٧ج االٔخكبغ٧ج ا٢ خضٗٚ ا٘ض٢ٗٛج ض٧ٜ ٝٛح أخكبغاح خٙٗٚ ا٘تٙغاٜ ّ
تبالٔخكبغ، ّبٜ أخكبغ ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦ ٧سؼ٥ خف٧ٟٗٙ تفٗل ْٛٝخص ضخ٤ االنالٓ ٘غؼسج اٟٝ 
االٔخكبغ ا٢٘ض٧غ يب٧ٛ٘ب ا٘ػ٥ تغؤ ٛٝػ ٘ضهبح ا٢٘الغث اال٤٘٢ ْٛٝخضب ٧ٙٗب، تل اٜ االْٝخبش 

 .االؿبؿ٦" ّٛؼٗتٟ"
ّبٟٝ ٛض٢ٗٚ تإٜ ٧خٗبٛل ٛى االٔخكبغاح اً٘ؼت٧ج ال اٜ  ٦ٗ٘ ٢ٛٝ٧ أخكبغ ا٘مْج ٢إ٘نبو

٧ضب٢ل ٛٝبّؿخ١ب ايخٛبغا ي٤ٙ ا٘غيٚ االٛتؼ٧ب٦٘ ا٘ٛضغ٢غ ٦ّ ٝنبٓ خؿ٧٧ؼ اال٢ٛؼ  ٢ا٘ػ٥ ال 
 .مٛبٜ الؿخٛؼاؼ٧خٟ

٧٢هل ا٘غتبٌ اؿ٧ؼ االيسبة تخسؼتج اؿؼائ٧ل ا٘ٛكنًٝج، ٢ال ؿ٧ٛب االؼختبن تبالٔخكبغ 
 :٘ج ٧ّٝج ، ٢تب٘خب٦٘ ّبٜ اعخ٧بؼا ٛب٠ؼا ٧ٜٛٗ اٜ ٧ضل ا٘ٛفٗٙجاالٛتؼ٧ب٦٘ ًٛخٕغا اٜ ا٘ٛؿإ

٢ي٤ٙ أ٧ج ضبل، ّٕغ اغؼٗح اؿؼائ٧ل تبؿخٛؼاؼ اٟٝ ٜٛ ا٘ؿػاسج اٜ خسخؼ٣ء ؿ٧بؿج  " 
ّٕغ افبؼح خسؼتج اؿؼائ٧ل ا٤٘ أٜ ا٘خُُٙل ٦ّ . خكغ٧ؼ٧ج خؼٗؽ ّٕن ي٤ٙ اؼٔبٚ االؿخ١الٖ

ضخبر ا٤٘ تضد  يٜ ا٘ٛضبك٧ل  ٢اْ٘ك٢ل االؿ٢آ اال٢ؼ٢ت٧ج ٢٠ تبالضؼ٣ ي٧ٙٛج  ّٛٛٙج خ
٦ّ٢ ٠ػا ا٘ؿ٧بٓ، ّبٜ ا٘خؼ٧ٗؽ ي٤ٙ ا٘كبغؼاح  ٦ّ ا٢ٛ٘ؿٚ . ا٘خ٦ ٧ْمل ا٘خكغ٧ؼ ض١ٝ٧ب

ا٘ٛٝبؿة  ٢ا٘خ٦ ٧خٚ اعخ٧بؼ٠ب تًٝب٧ج  ٢ال ؿ٧ٛب ا٘ٛٝخسبح ا٘ؽؼاي٧ج، ٧ٜٛٗ اٜ ٧ذتح  ا١ٝب 
 (.7ق.)ٛؼتضج سغا ْ٘ٙؿن٧ٜ ا٧مب

اؿ٢آ الؿؼائ٧ل ٦ّ ا٢ؼ٢تب ٢٠ ّٕن ػٖ٘ ا٘تضد  ٢ٜ٘ٗ، خؼ٣ ٠ل ٗبٜ ا٘ؿتة ٢ؼاء خ٢ّؼ
اال ٧غعل ٠ٝب اً٘بٛل ا٘ؿ٧بؿ٦ . ا٘غ٧ٔٓ ٘ٙٛؿ٢ٓ االؿؼائ٦ٙ٧ ٦ّ ا٢ٛؼ اْ٘ك٢ل ٢ا٢ٛ٘اؿٚ؟

ٗبؿبؾ، تبٜ ٠ػٞ ا٘تٙغاٜ ا٘خ٦ خغيٚ اؿؼائ٧ل ال تغ اٜ خْخص ذُؼث ا٢ يفب ٘كبغؼاح اؿؼائ٧ل 
د ٦ّ خن٢ؼاخ١ب ٢ّخؼاح ا٘نٙة ال فٖ اٜ ٘ٛخبتًج ا٘ؿ٢ٓ اً٘ب٦ٛ٘ ث ٢ا٘تض. ٦ّ اؿ٢ا١ٔب؟



  

ا٘ظ ٦٠ ا٢ٛؼ اؿبؿ٧ج، ٢ٜ٘ٗ ٠ػا ال ٧ُْل اٜ االؿ٢آ ٧سؼ٥ ا٘خضٗٚ ت١ب ...اً٘ب٦٘ ٢ا٘ٗؿ٢ل
٢الٜ ا٘ؿ٧بؿج اؿبؿ٧ج ٠ٝب ّبٜ اً٘الٔج ا٘ؿ٧بؿ٧ج ٛى ا٢٘نٜ . ٜٛ ٔتل كب٦ًٝ ا٘ؿ٧بؿج ا٧مب

 .ج ٢إ٘نبواً٘ؼت٦ ٦٠ االؿبؾ ا٘ػ٥ ٧ٜٛٗ اٜ ٧ْخص ؿ٢ٔب ٘ٙٛٝخسبح اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج ٜٛ ا٘مْ
اٟٝ تٝبء : "٦ّ٢ ا٘خؿ٧ٙٚ تغ٢ؼ عبق الؿؼائ٧ل ٦ّ ا٘ٛخبسؼث ٛى ا٘مْج ٢إ٘نبو ٢ٕ٧ل غتبٌ

ي٤ٙ إ٘ؼة ا٘سؼا٦ّ ّبٟٝ ٜٛ ا٘ٛخ٢ٔى اٜ خؿخٛؼ اؿؼائ٧ل ٦ّ ض٧بؽث ٛٝبّى ٗت٧ؼث ٕٛبؼٝج ٛى 
 (.90ق)ٛكبغؼ االؿخ٧ؼاغ االعؼ٣

 
ّؼَٚ إ٘ؼة ا٘سُؼا٦ّ  .٢ٜ٘ٗ، ٧٘ؾ فؼنب اٜ ٢ٗ٧ٜ ا٢ٛ٘ٔى ا٘سُؼا٦ّ ٢٠ االؿبؾ ٠ٝب

٘ٙمْج ٢إ٘نبو ٜٛ االؼغٜ ا٧مب، ٝب٧٠ٖ يٜ ا٘ؼ٢اتن االعؼ٣ ٦٠٢ اال٠ٚ، اال اٜ ا٘ختبغل 
تب٘ٛئج ؼَٚ  5-4ٗٛب اٜ ا٘ٛخبسؼث اً٘ؼت٧ج ا٘ت٧ٝ٧ج ال خخًغ٣ . ت١ٝ٧ٛب ٛضغ٢غ تؿتة االضخالل

٘ٛٝخسبح  إ٘ؼة ا٘سُؼا٦ّ ٢ا٘ٛفخؼٖ ا٦ٛ٢ٕ٘ ٢ضخ٤ ضبسج ا٘ٗذ٧ؼ ٜٛ ٠ػٞ االٔنبؼ تفٗل ٛٙص
ٕ٘غ اكتص ا٘ٛضغغ ا٘ؼئ٧ؿ٦ ٠ػٞ اال٧بٚ ٧ّٛب ٧عق ا٘ختبغل ٢٠ ا٘ؿ٧بؿج االٔخكبغ٧ج . ٔنؼ آعؼ

٦ّ٢ ضب٘ج ا٘ٛٝبنٓ ا٘ٛضخٙج، ٗبٜ ي٤ٙ ا٘ٗبخة ا٧مب . ٘ٙتٙغ، ٢ضغ٢غ خت٧ًج ا٘ٝهبٚ ا٘ضبٗٚ اٚ ال
ا٘خ٦  ٠ػٞ اّ٘ٛؼث اٜ ٧خٗٙٚ ت٢م٢ش ٢كؼاضج ٔبئال اٜ ا٢اكؼ ا٘خت٧ًج ٢٧ٔ٢غ اخْبٓ ا٘خؿ٧٢ج ٦٠

 .ؿخت٦ٕ ا٘مْج ٢إ٘نبو ٗٛؿخًٛؼاح غاع٧ٙج ٘الٔخكبغ االؿؼائ٦ٙ٧
. ٧ضػؼ غتبٌ ٜٛ اٜ االْٝخبش ي٤ٙ االؼغٜ ٔغ ٧مؼ تب٘كٝبيبح اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج ا٧٘٢٘غث ا٘خ٦ ٔغ خٕبٚ

٧ّٛب اػا ٗبٜ ٛٛٗٝب ١٘ػ٧ٜ ا٘نؼ٧ّٜ اٜ ٧ٝؿٕب ٦ٗ٘ ال ٧ٝخسب ٛٝخسبح ٧َؼ ٛخٝبّؿج  "٧٢خؿبءل 
ا٧ج يالٔبح خسبؼ٧ج ٛسغ٧ج  ٛى االؼغٜ ي٤ٙ ا٘ٛغ٣ إ٘ك٧ؼ  ٘خفخؼن اٜ . ي٤ٙ ا٘ٛغ٣ ا٘ت٧ًغ 

ضػِ  ا٢ خؿ٧١ل ا٘خؼخ٧تبح اْ٘ٛؼ٢مج  ٜٛ ٔتل االؼغٜ ي٤ٙ ا٢٘اؼغاح ٜٛ ا٘مْج 
 (.99-90ق")٢إ٘نبو

ّٙؿن٧ٝ٧ج ٛتبفؼث تًٛؽل يٜ -٧كتص ٜٛ ا٘مؼ٢ؼ٥ ٠ٝب ٢س٢غ يالٔبح ٢خؼخ٧تبح اؼغ٧ٝج
٢ٜ٘ٗ ضغ٢غ ًّب٧٘خٟ . ّٙؿن٧ٝ٧ب-خْبٔب أخكبغ٧ب اؼغ٧ٝب٢ٗٛب ٢٠ ًٛؼ٢ِ، ّبٜ ٠ٝبٖ ا.  اؿؼائ٧ل

٘ػا، ّبٜ . ال تل اٜ اؿؼائ٧ل ٦٠ ا٘خ٦ خ١ٝغؾ يالٔج ا٘نؼ٧ّٜ.  ٛفؼ٢نج تؼم٤ اؿؼائ٧ل
االؼغ٦ٝ، ٧ْخص ٛغعال ٘خٝبّؾ  ا٘مْج ٢إ٘نبو ٛى االؼغٜ -االخْبٓ االٔخكبغ٥ االؿؼائ٦ٙ٧ 

٘ؿتة ٢ؼاء ٠ػا ا٘عٙل ٗبٜٛ ٦ّ ٠فبفج ٢ا٘ض٧ٕٕج، اٜ ا. ٧٘٢ؾ خٗب١ٙٛٛب ا٢ ا٘خٝؿ٧ٓ ت١ٝ٧ٛب
اْ٘ٙؿن٦ٝ٧ ٜٛ س١ج، ٢ا٠خٛبٚ ا٘ٝهبٚ االؼغ٦ٝ تخ٧٢ٕج يالٔبخٟ االٔخكبغ٧ج  -االخْبٓ االؿؼائ٦ٙ٧ 

ٛى اؿؼائ٧ل اٗذؼ ١ٝٛب ٛى ا٘مْج ٢إ٘نبو نًٛب ٦ّ خضؿ٧ٜ ا٢مبيٟ االٔخكبغ٧ج ا٘ٛخغ٢٠ؼث 
 .ٜٛ س١ج ذب٧ٝج

ة ٧ؼ٣ ايخٛبغ ا٘مْج ٢إ٘نبو ٘ؿ٧بؿج  يغٚ اٝؿسبٛب ٛى ٢كْبح ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢، ّبٜ ا٘ٗبخ
ا٘خمت٧ن، ا٢ االْٝخبش ٧َؼ ا٘ٛضغ٢غ تبيختبؼٞ ا٘نؼ٧ٓ ا٘كض٧ص  ٢ال ؿ٧ٛب تًغ ذالذج ي٢ٕغ ٜٛ 

ؿ٢ِ ٜ٘ ٧ٕتال " ا٘ضٛبئ٧ج"ٜٛ اٜ اؿؼائ٧ل ٢االؼغٜ تؿ٧بؿخ١٧ٛب " ٔٙٓ"٠٢ٝب، ٢١ّ . ا٘خؿ٧٢ٟ
٢ي٧ٟٙ، ٠ٝبٖ اٛٗب٧ٝج ٘ضل . ٕ٘نبوتخًّؼل ٠ػٞ ا٘ؿ٧بؿج ٘خغّٓ ضؼ ٜٛ ٔتل  ٛٝخسبح ا٘مْج ٢ا

االٛؼ ٢ػٖ٘ تإٜ خًخٛغ ا٘غ٢٘خبٜ ؿ٧بؿج اعمبو ٛٝخسبح ا٘مْج ٢إ٘نبو ٘سغا١٘٢ٛب ٦ّ 



 

اٛب ا٘تغ٧ل، ٢١ّ اٜ ت٢ؿ١ًٛب ضل ا٘ٛفٗٙج  تبؿخذٝبء ا٢٘اؼغاح إ٘بغٛج ٜٛ ا٘مْج . ا٘خًؼّج
 .(77ق .)٦ّ٢ ا٘ضب٘خ٧ٜٝ ّبٜ ٛٝبعب ٘ٙخ١ؼ٧ة ٢اال٘خْبِ ؿ٢ِ ٧ٝفإ. ٢إ٘نبو

٠ل ا٘نؼ٧ٓ ا٘كض٧ص ٘تٙغ فتٟ ٛؿخٕل، ا٢ : ٢ا٘ض٧ٕٕج، اٜ ٠ػا ٧نؼش ؿئاال ١ٝٛس٧ب اؿبؿ٧ب
ٛؿخٕل ضغ٧ذب ٧ّٕ٢ؼ ٦ّ ٗل ٜٛ ا٢ٛ٘اؼغ ٢ٛؿخ٣٢ ا٘خن٢ؼ، ٠ل ا٘نؼ٧ٓ ا٘كض٧ص ٟ٘ ٢٠ 

 . ؟!االْٝخبش ا٘ٛنٙٓ
٧٢ؼ٣ غتبٌ ا٧مب، تٛب اٜ ا٘خ١ؼ٧ة ا٤٘ اؿؼائ٧ل ٧كًة ًٟٛٝ، ّبٜ اؿؼائ٧ل ٔغ خخت٤ٝ ؿ٧بؿج 

ٛؼ٧ٗج  خْؼم١ب ي٤ٙ ٛعخِٙ ا٘ٛكبغؼ ا٘خ٦ خكّغؼ ا١٧٘ب، ت٧ٝٛب ٘غ١٧ب ٦٠ ْٝؿ١ب تغ٧ل ١٘ػٞ س
٧٢ؼ٣ اٜ ا٘مْج ٢إ٘نبو ؿ٢ِ . ا٢٘اؼغاح، ٢ػٖ٘ ٗتغ٧ل ي٤ٙ ؿ٧بؿج ا٘ٛخبسؼث ا٘ضؼث
ّبٛب اٜ خٕتل ٛنٙة اؿؼائ٧ل، ا٢ اٜ : خمنؼاٜ تب٘ٝخ٧سج  العخ٧بؼ تغ٧ٙ٧ٜ ٧٘ؿب ٦ّ ٛكٙضخ١ٛب

 (.77ق)اؿؼائ٧ٙ٧ج خنّتٓ ي٤ٙ ا٘ٛٝخسبح ا٘ؽؼاي٧ج تفٗل عبقخ٢اسٟ ض٢اسؽ سٛؼ٧ٗج 
ّب٘ٛٝخسبح اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج خ١ّؼة ا٤٘ اؿؼائ٧ل ن٢ال . ٢ؤيخٕغ اٜ غّتبٌ ٛتبٍ٘ ٦ّ ٕٟٔٙ ٠ػا ٗذ٧ؼا

٠٢ػا ٘ٚ ٧ٝسٚ يٜ . ؼَٚ ٗبّج ا٘خ٧٧ٕغاح ا٘خ٦ ٢مًخ١ب ؿٙنبح االضخالل. ّخؼث االضخالل
ٜ ٜٛ ٛكٙضج اؿؼائ٧ل اٜ خض٢ؽ ي٤ٙ ٛٝخسبح تل تبً٘ٗؾ، ّب. ك٢ًتج ا٘ؼٔبتج ٢متن ا٘ضغ٢غ

٠ػٞ . ؽؼاي٧ج ؼع٧كج ٜٛ ا٘مْج ٢إ٘نبو تغل اٜ خؿخ٢ؼغ٠ب ٜٛ ؤ٥ تٙغ آعؼ تبؿًبؼ اي٤ٙ
٦٠ ا٘خ٦ ٔبغح ا٤٘ خ٧ِّٗ ا٘ت٧ٝج  االٝخبس٧ج ٦ّ ا٘مْج ( ا٢ ؿ٧بؿج ا٘الؿ٧بؿج)ا٘ؿ٧بؿج ْٝؿ١ب 

ٝخز ٦ّ ا٘مْج ٢إ٘نبو ٧كل ٘ػٖ٘، ٝسغ اٜ ا٘ت٧ل ا٘ٛ. ٢إ٘نبو تٛب ٧عغٚ ٛخنٙتبح اؿؼائ٧ل
٢٘ػا، ّبٜ ٛؽاؼو ا٘غسبر . ا٤٘ اؿؼائ٧ل( خ١ؼ٧تٟ)ا٤٘ اؿًبؼ ٛؼتضج  يٝغٛب ٧سؼ٥ خكغ٧ؼٞ  

ا٘ت٧بل ٦ّ ٠ػٞ ا٘ٛٝبنٓ ٔبئٛج ٦ّ االؿبؾ ٘خٙت٧ج ضبسج اؿؼائ٧ل ا٘خ٦ اعػ ٛؽاؼي٠٢ب 
١٧سؼ٢ٜ ٠ػٞ ا٘كٝبيج، ٢ٜ٘ٗ ا٢ٛ٘ان٧ٜٝ ٘ٚ ١٧سؼ٢ا اٗل ا٘ت٧ل، ٢ال ٔؼؼح ا٘ؿٙنبح 

 .ؿخ٧ؼاغٞ ٜٛ ا٘عبؼرا
خسغؼ االفبؼث ا٤٘ اٜ ٧ٔبٚ اؿؼائ٧ل تخؿ٧١ل  غع٢ل ٛٝخسبح ا٘مْج ٢إ٘نبو ا١٧٘ب ٧عغٚ 
اؿخؼاخ٧س٧خ١ب ٦ّ تٕبء أخكبغ٠ٛب خبتًب الؿؼائ٧ل ٛٛب ٧ض٢ل غ٢ٜ االؿخٕالل ا٘ؿ٧بؿ٦ ا٦ًْٙ٘ 

ٚ ٢ال فٖ اٜ اؿؼائ٧ل ٔغ خؿخعغ. ٧٢ت٦ٕ ي٤ٙ ٠ػٞ ا٘ٛٝبنٓ ٗٛؿخًٛؼاح غاع٧ٙج الؿؼائ٧ل
االٝخبر االؼغ٦ٝ ا٘ٛفبتٟ ٘مؼة االٝخبر اْ٘ٙؿن٦ٝ٧، ٢ٜ٘ٗ ٠ػٞ ا٘ؿ٧بؿج ٔغ خ٢ٜٗ خٗخ٧ٗ٧ج 
٢ضؿة، ال ؿ٧ٛب اٜ اؿؼائ٧ل ضؿبؿج خسبٞ ٢س٢غ ا٢مبو أخكبغ٧ج كًتج ٦ّ ا٘مْج 

 .٢إ٘نبو
اػا اؿخٛؼ ا٘خ٢سٟ ا٘ضب٦٘، أ٥ ٧َبة ا٘ضٛب٧ج ا٘سٛؼ٧ٗج،  ٜٛ "ال ٧ع٦ْ غتبٌ ٕٟٔٙ ٜٛ اٟٝ 

ؼائ٧ٙ٧ج ٢االؼغ٧ٝج، ٢ٛى ٧َبة أ٥ ٢ٝو ٜٛ ا٘غيٚ ا٘ض٦ٛ٢ٗ،  ّبٜ ػٖ٘ ٦ًٝ٧ ا٘ٛٝخسبح االؿ
اٜ ا٘كٝبيج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج  ؿ٢ِ خخن٢ؼ ّٕن ٦ّ ٝنبٓ اٜ خًٙة غ٢ؼا خ٧ٙ٧ٛٗب ٘كٝبيبح ٗال 

٦ّ٢ أك٤ االض٢ال، ٧ّ٢ٛب ٧عق ا٘ٛٝخسبح ا٘ؽؼاي٧ج، ّبٜ ا٘غيٚ االؿؼائ٦ٙ٧ . ا٘تٙغ٧ٜ
 (.95-95ق")٘ٛٝخس٧ٜ اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ ا٘ٛٝبّؿج٘ٙٛٝخس٧ٜ ٠ٝبٖ ؿ٧سًل ٜٛ ا٘كًة ي٤ٙ ا

ّٗؼٝب تػٖ٘ ا٘خ٧ُؼ ا٘ػ٥ نؼؤ ي٤ٙ ا٘ؿ٧بؿج االٔخكبغ٧ج االؿؼائ٧ٙ٧ج خسبٞ ا٘مْج  ً٘ل ٠ػا ٧ػ
ّٕغ ٔؼؼ االع٧ؼ . يٝغٛب ٗبٜ ٢ٛف٧ٟ آؼٝؾ ٢ؽ٧ؼا ٘ٙضؼت٧ج ٠ٝبٖ ٢7661إ٘نبو يبٚ 



  

ؤ٥ االٔخكبغ٥ ٦ّ خٕغ٧ٚ ؼعق ٘ؼسبل االيٛبل اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ ًٛخٛغا ي٤ٙ ؼ" ا٘خؿب٠ل"
، ا٘ػ٥ اٗخفِ تًغ يٛؼ ن٧٢ل، اٜ أخكبغ٥ ا٘مْج يؽؼا ؿبغاٜا٘تؼس٢اؽ٥ االؿؼائ٦ٙ٧ 

٢٠٢ االٛؼ ا٘ػ٥ ؤٗغٝب ي٧ٟٙ ٦ّ . ٢إ٘نبو ٜ٘ ٧خن٢ؼا ا٤٘ ٛؿخ٣٢ ٛٝبّؿج االٔخكبغ االؿؼائ٦ٙ٧
ًٛهٚ ٗخبتبخٝب ن٢ال ٔؼاتج إً٘غ٧ٜ ٢ا٘ػ٥ ت٢ؿى ٜٛ ٧ٕؼؤ  غؼاؿج ٢اضغث يٜ ا٘خت٧ًج اٜ 

٢ا٢٧٘ٚ،  ّبٜ ا٘ؿ٧بؿج االْٝخبض٧ج ٘ٙؿٙنج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج خٕى ٦ّ ٝنبٓ ا٘ؼئ٧ج االؿؼائ٧ٙ٧ج .  ٧ْٟٗخف
ّبٜ . اٛب تعك٢ق ا٘ؽؼايج، ٦١ّ ٜ٘ خعخِٙ يٜ ا٘كٝبيج. ٠٢ػا ٛب ٧ؼ٧غٞ ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢. ٠ػٞ

ال تل اٜ ا٘ٛٝخز . ي١٧ٙٚ ا٘ؿ٢ٓ االؿؼائ٧ٙ٧ج "خ٧ٟٙٛ"اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ ؿ٢ِ ٧ؿخٛؼ٢ٜ ٦ّ اٝخبر ٛب 
ّٛل ٛخنٙتبح ا٘ؿ٢ٓ " ك٧ٍ"ؿن٦ٝ٧ ٧َؼ ا٘ٛض٦ٛ ٧َ٢ؼ ا٘ٛغي٢ٚ ٔغ اْ٘ٙ ٛٝػ ذالذ٧ٜ يبٛب ٧٘ٗ

ٛئٔخب ا٢ ن٧٢ل االٛغ مغ ا٘ٛٝخسبح " ٧ّخ٢"ٗٛب ٢سبء االخْبٓ االٔخكبغ٥ ٧٘مى . االؿؼائ٧ٙ٧ج
ٗٛب . ْٝؿ١ب، ٧٢ؼخة االٔخكبغ االؿؼائ٦ٙ٧ ْٝؿٟ  ٕ٘ت١٘٢ب" خؼخة"اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج ا٧٢ٕ٘ج ا٘ؿخج، ٘ت٧ٝٛب 

ٚ ٢س٢غ ؿ٧بؿج ضٛب٧ج أخكبغ٧ج ٘غ٣ ؿٙنبح ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦ ٢٠ تضغ ػاخٟ خؿ٧١ل ٘ٛب اٜ يغ
 .٧ٜٛٗ اٜ ٝؿ٧ٟٛ خٕؿ٧ٚ يٛل ت٧ٜ اؿؼائ٧ل ٢ٛٝبنٓ ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦ ٢ٜ٘ٗ ي٤ٙ اؿبؾ خبتى ٢ؿ٧غ

تًغ ٠ػا ٧ٝخٕل ا٘غتبٌ ا٤٘ ًٛب٧ؼث اٗذؼ ٜٛ ؿ٧ٝبؼ٢٧ ٧ّٛب ٧عق ا٘ضٛب٧ج ٢االْٝخبش ا٘خسبؼ٧٧ٜ ٦ّ 
ؤ٥ ؼتٛب ٧ٛ٧ل االٔخكبغ اْ٘ٙؿن٦ٝ٧ ٘خت٤ٝ ؿ٧بؿج ا٘ضٛب٧ج ا٘سٛؼ٧ٗج ٗٛب ًّٙح   .ا٘مْج ٢إ٘نبو

ٜ٘ٗ ا٘ٗبخة ٧ْكل ٛؼث (. 70ق)غ٢ل س٢ٝة فؼٓ آؿ٧ب ٧٢ضػؼ نتًب ٜٛ ٛمبؼ٠ب تبٕ٘ٛبتل
٢١ّ ٧خسب٠ل اٜ اخْبٔبح ا٢ؿ٢ٙ خ٧ٕغ . اعؼ٣ ا٘ؿ٧ٝبؼ٢٧ االٔخكبغ٥ ا٘ٛسؼغ يٜ ا٘ؿ٧بؿج 

ا٘مْج ٢إ٘نبو، ٢تب٘خب٦٘، ١ّٚ ال ٧ؿخن٢ً٧ٜ خت٦ٝ ؿ٧بؿج  اْ٘ٙؿن٧٧ٝ٧ٜ ٧ّٛب ٧عق ا٘ؿ٧بغث ي٤ٙ
٠ػا ٝب٧٠ٖ يٜ ٛغ٣ خنبتٓ . أخكبغ٧ج ٛعبْ٘ج ٘ٛب ٧ٙٛ٧ٟ االخْبٓ، ٠٢ػا س٠٢ؼ ا٘ؿ٧بغث ا٘ٛضخسؽث

ؿ٧بؿج ضٛب٧ج أخكبغ٧ج ٛى ٢كْبح ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ ٢ٛى ا٘غ٢ؼ ٢ا٘خ٧ًٙٛبح ا٘سغ٧غث ٘ٛٝهٛج 
ّٗؼ تًْب!. ا٘خسبؼث اً٘ب٧ٛ٘ج : ٧٘ج ؿ٧بؿج ا٘ضٛب٧ج ٦ّ  غ٢ل س٢ٝة فؼٓ آؿ٧بذٚ ٢ً٧غ ٧٢ػ

٢اتًغ ٜٛ ٠ػا، ّبٜ ا٘ؼأ٥ اْ٘ٙؿن٦ٝ٧ ا٘ػ٥ ٧ٕٝغ  ا٘ؿ٧بؿبح ا٘ضب٧٘ج ا٘خ٦ أّتغح  :"٢ٕ٧ّل
ا٘خعِّٙ ا٘كٝبي٦  ٦ّ ا٘مْج ٢إ٘نبو  ٧ًٗؾ  ٢س١ج ٝهؼ ٛختٝبث ي٤ٙ ٝنبٓ ٢اؿى  ٦ّ 

ل هب٠ؼ٧ب ٦ّ خْؿ٧ؼ  ٢اٜ ٠ػا ا٘ؼا٥ ٔبئٚ  ي٤ٙ خْؿ٧ؼ ٕٛت٢. اً٘ب٘ٚ ا٘ذب٘د  تفٗل يبٚ
٦ّ ٕٝغٞ ٘ٙؿ٧بؿج ا٘ضب٧٘ج ّبٜ ا٘غتبٌ ال ٧ػٗؼ اؿٚ اؿؼائ٧ل  (.95ق")نت٧ًج ا٘خعِٙ االٔخكبغ٥

٢ا٘ض٧ٕٕج اٜ ٢س١ج ا٘ٝهؼ ٠ػٞ ٧٘ؿح ٛختٝبث . ٠ٝب، ٢ٗإٜ ٠ػٞ ا٘ؿ٧بؿج ٗبٝح عنإ ّٙؿن٧ٝ٧ب ػاخ٧ب
٢ي٧ٟٙ، ّبٜ . ٘ٚ ا٘ذب٘دٜٛ ٗل اً٘ب٘ٚ ا٘ذب٘د، تل ٦٠ ٛختٝبث ٜٛ ا٘خٕغ٧٧ٜٛ ٢ا٘ٛبؼٗؿ٧٧ٜ ٦ّ اً٘ب

ا٘ٝهؼ ا٤٘ اً٘ب٘ٚ ا٘ذب٘د ٗٗخٙج ٢اضغث ٢٠ مؼة آعؼ ٜٛ ا٘خم٧ٙل، ٢٠٢ خؿب٢ٓ ٛى ا٘خف٧٢ٟ 
إ٘ٛك٢غ ا٘ػ٥ خ٢ٕٚ تٟ ا٘ٛؼٗؽا٧ٝج اال٢ؼ٢ت٧ج تنؼش اال٢ٛؼ ٢ٗإ١ٝب يب٘ٚ ذب٘د ٛٝؿسٚ ؤٛبٚ 

ؿ٢ٙة ي٤ٙ اٜ اال. اُ٘ؼة ا٘ٛخٛبؿٖ ٗٗخٙج ٢اضغث، ٢ضتػا ٢٘ ٗبٜ اً٘ب٘ٚ ا٘ذب٘د  ٠ٗػا
ّٚ يٜ خت٧ٟٝ اً٘ٗؾ ٢ٜ٘ٗ تعسل ا٧مب  .ااالؿخعْب٦ّ ا٘ػ٥ ٧ًبٛل تٟ ا٘ٗبخة ٠ػٞ ا٘ٛؿإ٘ج ٧ٝ

٧ت٤ٕ غتبٌ ٦ّ االؿخٝخبر مٜٛ ا٘ؿ٧بٓ ا٘ػ٥ ؼؿٟٛ ْ٘ٝؿٟ، ٢٠٢ ؿ٧بٓ ٢كْج ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ 
ا٘خ٦ خغّى أخكبغ ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦ تكغغ ا٘فؼٓ ا٢ؿن٧ج، ٧٘٢ؾ ا٘خٗبٛل اً٘ؼت٦، ٠٢ػا ٧ٝخ٦١ 

٢١ّ ٧ٕخؼش ضٛب٧ج ا٢ غيٚ ٘تًل ا٘ٛٝخسبح ٜٛ ا٘ٛٝبّؿج االؼغ٧ٝج . اؿؼائ٧ل اع٧ؼا ٘كب٘ص



 

٢االؿؼائ٧ٙ٧ج، ٢ٛ٢اس١ج ا٢٘اؼغاح ٜٛ اؿؼائ٧ل  تخًؼّبح خ٧٧ٛؽ٧ج، ٢ا٘ؿ٧ؼ تتنء ٝض٢ اخضبغ 
 .سٛؼ٦ٗ ٛى االؼغٜ، ٢خن٧٢ؼ اؿ٢آ ٘ٙٛٝخسبح ا٘ٛض٧ٙج عبؼر ا٘فؼٓ اال٢ؿن

ا٘خ٦ خت٦ٕ ٘ٙمْج ٢إ٘نبو اؼختبنب ت٧٢٧ٝب خبتًب  ٠٢ٗػا، ّبٜ ا٘غتبٌ ٧خٕبنى ٛى ا٘فؼٓ ا٢ؿن٧ج
ٛى اؿؼائ٧ل، ٢خئؿؾ ْ٘ٝؾ االؼختبن ٘الؼغٜ ٛى اؿؼائ٧ل، ذٚ خغّى تكغغ خت٧ًج ٘ٙؿ٢ٓ 

. ٠٢ٝب ٧ٝبٔل ا٘ٗبخة  ْٝؿٟ. اً٘ب٧ٛ٘ج ٢ا١ٛ٘ٚ ا١ٝب خؿخذ٦ٝ ا٘ؿ٢ٓ اً٘ؼت٧ج ا٘خ٦ ١٧ّب ٢ٝاث ا٘خٗبٛل
ُٙج ٢ا٘خٕب٧٘غ ٗٛضْؽاح ٧ؿخ٢ؼغ ا٘ع٧ٙز افؼٝب   ٦ّ كْضبح ؿبتٕج  ض٧ٝٛب نؼش ا٘:  ٛذال

اٜ ضكؼ اً٘الٔج االٔخكبغ٧ج ٘ٙمْج ٢إ٘نبو ٦ّ ا٘ٛفؼ٢و . ت٢ٛست١ب ٛٝخسبح ا٘مْج ٢إ٘نبو
، ٢ٜٛ ذٚ إْ٘ؽ ا٤٘ ا٘ؿ٢ٓ اً٘ب٧ٛ٘ج ٛخعن٧ب (اؿؼائ٧ل ٢االؼغٜ)ا٘خسؼ٧ت٦ ٘ٙفؼٓ ا٢ؿن٧ج 

 .ا٘ؿ٢ٓ اً٘ؼت٧ج، اٝٛب ٢٠ ا٘فؼٓ ا٢ؿن٧ج ت١ٝ٧ًب
ّٗؼا تك٢ًتج خ٢ؿى ( 72ق ) ٢ً٧٢غ ا٘ٗبخة ٦ّ ٧٘ػٗؼ ا٘ٛخبسؼث ٛى تٙغاٜ ا٘فؼٓ اال٢ؿن ، ٛػ

 :٠٢ػا ٧فخٛل ي٤ٙ ع٧ٜٙٙ. ٠ػٞ ا٘خسبؼث
اٜ اؿخعغاٚ ٛكنٙص ا٘فؼٓ ا٢ؿن٧ج ٕٛك٢غ تٟ ٦ْٝ ا٘خٗبٛل ا٦ٛ٢ٕ٘ اً٘ؼت٦ : اال٢ل

 .أخكبغ٧ب
٘كْضبح اٜ ٠ػا ا٘خفبئٚ ٦ّ خض٧ٕٓ خ٢ؿى خسبؼ٥ ٛٝبٔل ٘ٛب تبٍ٘ تٟ ا٘ٗبخة ٦ّ ا: ٢ا٘ذب٦ٝ
 .ا٘ؿبتٕج

ّٓ ا٘ضك٢ث"، ال ٧ٜٛٗ ٘غتبٌ اال اٜ (73ق)٢ؤع٧ؼا،   :٢ٕ٧ّل" ٧ت
٠ػا ٦ًٝ٧ اٟٝ ؼتٛب ٜٛ ا٘ٛسغ٥ يغٚ عٙٓ كٝبيج ٢ٛؿًج ّٕن ٜٛ عالل ا٘ضٛب٧ج ٜٛ ..."

اٜ عٙٓ . اسل ا٘ؿ٢ٓ ا٘ٛض٧ٙج ا٘ك٧ُؼث سغا، ت١غِ خ٧ّ٢ؼ اؿبؾ ٘خك٧ٝى ٛٗخِ ػاخ٧ب
٢٠ اٗذؼ ٜٛ ؿ٧بؿبح ا٘ضٛب٧ج ا٘خ٧ٕٙغ٧ج، ٔغ  كٝبيبح سغ٧غث ٦ّ ّٙؿن٧ٜ ٔغ ٧خنٙة  ٛب

ًّب٘ج  ٘ضْؽ اؿ٢آ سغ٧غث عبؼر ا٘فؼٓ اال٢ؿن  ".٧خنٙة ؿ٧بؿبح ّ
. ٢ٜ٘ٗ ٘الؿِ ا٘فغ٧غ، ّبٜ ٠ػٞ اال٧ٝٛج ٘غ٣ ا٘ٗبخة ال خ٢ٕٚ ي٤ٙ اؿبؾ ٛٝبؿة ا٢ ٗبِ

اؿبؿب ّنت٧ًج  أخكبغ ا٘مْج ٢إ٘نبو، ٢ضخ٤ ا٘خف٧ٗٙج االسخٛبي٧ج االٔخكبغ٧ج ١٧ّٛب ال خفٗل 
الٔخكبغ ٔبتل ٢ٔ٢ِٙ٘ ي٤ٙ ؼس٧ٟٙ ٢ضغٞ ؿ٢اء  تخن٧٢ؼ كٝبيبح خعٙٓ ٟ٘ يفب خكغ٧ؼ٧ب ٦ّ 
ا٘ؿ٢ٓ اً٘ب٧ٛ٘ج ا٘خ٦ ٧كًة ا٘ٙضبٓ ت١ب، ٢ال ٢٠ ٘غ٧ٟ ت٧ٝج ػاخ٧ج ٔبغؼث ي٤ٙ اؿخ٧ًبة ٛب خٝخسٟ 
. ْ٘ٝؿ١ب يتؼ ٛٝه٢ٛج اؿًبؼ ٔؼ٧تج ي٤ٙ االٔل ٜٛ االؿًبؼ ا٘خ٦ خ٢ّؼ٠ب االٔخكبغاح ا٘ٛسب٢ؼث

اٛب اٜ ٝخٗبٛل ٛى : ي٧ٟٙ، اػا ٗبٜ ٘ٝب اٜ ٝٝكص أخكبغٝب تف٦ء، ٢١ّ تتؿبنج ٗٛب ٢٦ٙ٧
االٔخكبغاح اً٘ؼت٧ج، ا٢ اٜ ٝؿخٛؼ ٦ّ خت٧ًج ٔبخٙج الؿؼائ٧ل، ١ًٛٛٝ٢ب تبخسبٞ ا٘ٛؼٗؽ 

 .االٛتؼ٧ب٦٘
 يتغ اْ٘خبش ات٢ فٗؼ. ٕٝغ ٢ؼٔج غ

 
 ا٢ٛ٘اؼغ ا٘تفؼ٧ج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج

 ا٢٘أى ٢ا٘ٛؿخٕتل
 



  

ات٢ ب غؼسح ي٧ٟٙ ٛعخِٙ اال٢ؼآ إ٘ٛغٛج ٜٛ عالل ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ ّبٜ ٢ؼٔج سؼ٧ب ي٤ٙ ٛ
٢ٜ٘ٗ ٦ّ ٛسبل ٧تخًغ يٜ ا٘ض٧ٕٕج اٗذؼ ٜٛ ًٛهٚ . ختغؤ تبنؼاء غ٢ل س٢ٝة فؼٓ آؿ٧ب فٗؼ

اال٢ؼآ االعؼ٣ ض٧د ٧ًؽ٢ ٝسبش خٖٙ ا٘تٙغاٜ ا٤٘ اال٠خٛبٚ تبً٘ٝكؼ ا٘تفؼ٥ سٝتب ا٤٘ سٝة 
ّٗغ تإٜ ٛب (. 9ق)ٛى خ٧ٛٝج ؼاؾ ا٘ٛبل ا٘ٛبغ٥ ٦ّ ض٧ٜ اٜ اغت٧بح خٖٙ االٝهٛج ْٝؿ١ب خئ

تبٕ٘ت٢ل تإس٢ؼ ٧ٙٔٙج ٦٠ اضغ ا٠ٚ اؿتبة ا٘ٝسبش االٔخكبغ٥ ٠ٝبٖ، " خمض٧بح اً٘ٛبل"خؿ٧ٟٛ 
٢ال ٧ع٤ْ اٜ ٧ٔبٚ ؼاؾ ا٘ٛبل تغّى اس٢ؼ ٧ٙٔٙج ال .  ٢ا٘خ٦ ي٤ٙ ا٧ج ضبل ٘ٚ خٜٗ خمض٧بح

اال٠خٛبٚ تب٤ًٝٛ٘ ا٘ػ٥ خضغد يٟٝ ا٘ٗبخة،  اٜ.  تبً٘ٝكؼ ا٘تفؼ٥" اال٠خٛبٚ"٧ٛح تكٙج ا٤٘ 
٢٠ تْئج ٛضغ٢غث ٜٛ اً٘ٛبل ا٧٧ْٜٝ٘ ا٘ػ٧ٜ ال ٤َٝ ٘ؼاؾ ا٘ٛبل يٜ خغؼ٧ت١ٚ ٢خ١ٝ٧١ٛٚ ٠٢ػا ؤٛؼ 

٦ّ٢ ٠ػا ا٘كغغ، ّبٜ ا٘ٗبخة ٘ٚ ٧خٝب٢ل ٛؿإ٘ج االس٢ؼ . ال ٧ٝضكؼ ٦ّ ض٢ٝة فؼٓ آؿ٧ب
٢ضؿة، ٠٢ٚ اكضبة ا٘ٝهؼث االٔخكبغ٥ " تب٘ٝسبش"تب٘تضد ٛٛب ٧غؼسٟ ٦ّ عبٝج  ا١ٛ٘خ٧ٜٛ

٦٠٢ ا٘ٝهؼث ا٘خ٦ خعغٚ ٛكب٘ص ا٘نتٕج ا٘ؼاؿٛب٧٘ج ٢خًختؼ . ا٧ٛ٘ٗب٧ٗ٧ٝج ٢ا٘تؼس٢اؽ٧ج ٘الٔخكبغ
ا٘ٛفؼ٢و ٢ال خًبٛل " ا٢ ٢ٛس٢غاح -اف٧بء"ا٘نتٕبح االعؼ٣ ٢ال ؿ٧ٛب ا٘نتٕج اً٘بٛٙج مٜٛ 

ّٛٚ ا٘ٛفؼ٢و ٘ؿًبغخٟ ْٝؿ١ب ٦٠ يٜ  ٠ػا ٛى اٜ ا٢٘ؼٔج!. تكْخ١ب ا٘نؼِ االٝؿب٦ٝ ا٘ػ٥ ك
 . ا٢ٛ٘اؼغ ا٘تفؼ٧ج

ا٘ػ٥ خٕخم٧ٟ " ا٘ٛخإّغة"ؤٛب تعك٢ق ا٢ِٛ٘ٔ ٜٛ اؿؼائ٧ل، ّبٜ ا٘ٗبخة ٧ٙخؽٚ ْٝؾ ا٢ِٛ٘ٔ 
 :فؼ٢ن اً٘الٔج ٛى ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ ٢ٕ٧ّل

كض٧ص تأٜ ٠ٝبٖ اٗخهبهب ؿٗب٧ٝب ٦ّ ٔنبو َؽث، اال اٜ ٠ػٞ ا٘هب٠ؼث خ٢ًغ تك٢ؼث اؿبؿ٧ج "
، تؿتة ا٘ضؼة اً٘ؼت٧ج 9150ؿؼ٧ج ْ٘ٙٙؿن٧٧ٝ٧ٜ يبٚ ا٤٘ ا٘ٝؽ٢ش ا٘ٗت٧ؼ ٢ا١٘سؼث إ٘
 (.1ق.")االؿؼائ٧ٙ٧ج اال٤٘٢، ا٤٘ ٔنبو َؽث

٦ًٝ٧ ا١ٝب ضؼة ضغ٢غ ت٧ٜ غ٢٘خ٧ٜ، " اؿؼائ٧ٙ٧ج-ضؼة يؼت٧ج"اٜ خك٧٢ؼ ٠ػٞ ا٘ضؼة تب١ٝب 
٢ال فٖ اٜ ا٘ٗبخة ْٗٙؿن٦ٝ٧ ٢ٜٛ س٧ل ا٘ٝٗتج ٧غؼٖ س٧غا اٜ . ٠٢ػا اّخؼاء ال اؿبؾ ٟ٘

اٜ . ة َؽاث ٛؿخ٢ن٧ٜٝ ٢٘نٜ فًة آعؼ ٢اضخالٟ٘ ٢االؿخ٧نبٜ ٦٠ٟ٧ّ ضؼ 7615ضؼة 
كغ٢ؼ يتبؼاح ٜٛ ٠ػا ا٘نؼاؽ ، ٢ٜٛ ّٙؿن٦ٝ٧ خضغ٧غا، ٢٠ فٗل ٜٛ افٗبل خنت٧ٓ ١ٝٛز 

ا٘فًة اْ٘ٙؿن٦ٝ٧ تذٕبّج خ٦ْٝ ذٕبّخٟ ٢تب٘خب٦٘ ض٢ٕٟٔ " اليبغث خذ٧ِٕ"ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ ٢االٛتؼ٧ب٧٘ج 
 .ا٘خبؼ٧ظ٢٢س٢غٞ ي٤ٙ االٔل يتؼ خسب٢ؽ ضٕبئٓ 

خخكِ غؼاؿج ا٘ٗبخة تإ١ٝب ٢ك٧ْج ٢ًٙٛ٢ٛبخ٧ج، ٢اٜ ٗبٜ ا٘ٗذ٧ؼ ٜٛ ٛؼاسى ا٢ًٙٛ٘ٛبح ٔغ٧ٛب 
ا١ٛ٘ٚ ا١ٝب ٧٘ؿح غؼاؿج خض٧ٙ٧ٙج ٢خ٧٢ٛٝج تفٗل عبق، ٢ٜٛ ٠ٝب ٦١ّ خُؼٓ (. اٝهؼ ا٢١٘اٛـ)

 .إ٘بؼ٣ء ٦ّ ا٘خْك٧ل ا٘ٛٛل
، اٜ ٝؿتخ١ٜ (6ق)خخضغد ا٘غؼاؿج يٜ ا٘ٝؿبء اً٘بٛالح ٦ّ ا٘مْج ٢إ٘نبو، ٢ؼغ ٦ّ 

تب٘ٛئج ٦ّ ا٘مْج  9ض٧د ٢كٙح ا٤٘  7656تب٘ٛئج  تبؿخذٝبء يبٚ  379-170خخؼا٢ش ٛب ت٧ٜ 
ٜ٘ٗ ا٘ٗبخة ٘ٚ ٧ػٗؼ ٘ٝب اٜ ٗبٝح ٠ػٞ ا٘ٝؿة س٧ًٛب ٔغ اعػػح . ٢أل ٜٛ ػٖ٘ ٦ّ إ٘نبو

ٙة ٢ي٤ٙ االَ. تباليختبؼ ا٘ٝؿ٢ث ا٘الئ٦ ٧ًٜٛٙ ٦ّ ا٘ؽؼايج ؿ٢اء االؿؼ٧ج ا٢ ا٘ٛإس٢ؼث ؤٚ ال



 

ّبٜ ا٘ٗبخة ٘ٚ ٧ًْل ألٜ ا٘ٝؿة ا٘خ٦ ا٢ؼغ٠ب ٗبٜ ٔغ اؿخعٙك١ب ٜٛ ٗخبة االضكبء ا٘ؿ٥٢ٝ 
 .االؿؼائ٦ٙ٧ ا٘ػ٥ ال ٧إعػ اً٘ٛب٘ج ا٘ؽؼاي٧ج تباليختبؼ ؿ٢اء ٗبٝح اٗخْبئ٧ج ا٢ ٛإس٢ؼث

٧ًؽ٢ ا٘ٗبخة يغٚ خف٧ُل ا٘ٝؿبء ا٤٘ ي٢اٛل اسخٛبي٧ج ٢اٝعْبل ٝؿتج ا٘خ٧ًٙٚ ٘غ١٧ٜ ٕٛبؼٝج 
٢ال اعبل اٜ ٛسبالح اً٘ٛل ٦ّ ا٘مْج ٢إ٘نبو ٔغ ٢كٙح غؼسج سًٙح (. 6ق)تب٘ػ٢ٗؼ 

ؼتٛب ٗبٜ االكص ا٢ٕ٘ل، ا١ٝب اضغ ا٠ٚ اؿتبة مًِ ا٘ت٧ٝج . ١ًٛب ا٘ف١بغث ٦٠ إ٘ٛؼؼ
٠ػا ٝب٧٠ٖ يٜ ا٢ٕ٘ل، اٜ خف٧ُل ا٘ٝؿبء  ؼتٛب ٢ٗ٧ٜ اٗذؼ ؼتضب . االؿخذٛبؼ٧ج ٦ّ ٠ػٞ ا٘ٛٝبنٓ

٢ٜٛ ؤسل . بل ٕ٘ت٢ل اس٢ؼ ٛٝعْمج ٢ض٢ٕٓ ألٜٛ خف٧ُل ا٘ؼسبل ض٧د اؿخًغاغ٠ٜ ي
اٜ خضؿٜ االض٢ال االٔخكبغ٧ج ٢تٝبء ا٘ٛؤؿؿبح ا٘عبكج :"خف٧ُل ا٢ؿى ٘ٙٝؿبء ٢ٕ٧ل ا٘ٗبخة

تب٘ؿٙنج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج ؿ٢ٕ٧غ ٦ّ ا٘ٛؿخٕتل ا٤٘ اؽغ٧بغ ٛؿب٠ٛج ا٘ٛؼأث ٦ّ ا٢ٕ٘ث اً٘بٛٙج، ض٧د 
اٜ ّؼم٧ج اٜ ٧ؿخ٢ية (. 90ق")٧ؿخ٢ية إ٘نبو اً٘بٚ ٦ّ اً٘بغث اٗتؼ ٝؿتج ٜٛ ا٘ٝؿبء

ٜٛ إ٘نبو ا٘عبق ٦٠ ّؼم٧ج (  تب٤ًٝٛ٘ ا٘ٝؿت٦، ٢ؼتٛب ٧٘ؾ ا٘ٛنٙٓ)إ٘نبو ٝؿبء اٗذؼ 
١ٝٗ٘٢ب خكتص اٗذؼ كضج اػا ٗبٝح ا٘ؿٙنج ْٝؿ١ب ػاح اخسبٞ خٕغ٦ٛ ا٢ افخؼا٦ٗ . كض٧ضج

ث ٢ٜٛ ٠ٝب ال ٢ً٧غ ا٘ٛن٢ٙة يتبؼاح ٛضب٧غ. ض٧د خ٢ٜٗ ا٘غ٢٘ج ٛٙخؽٛج تخ٧ّ٢ؼ ّؼق اً٘ٛل
، تل ا٘ٛن٢ٙة خؿب٥٢ ضس١ٛب اً٘غغ٥ "اؽغ٧بغ ٛؿب٠ٛج ا٘ٛؼؤث ٦ّ  ا٢ٕ٘ث اً٘بٛٙج"ٜٛ نؼاؽ 

 .، ٢ااّل ٧هل االٛؼ مٜٛ  ٛٛٙٗج ا٘ػ٢ٗؼ.تب٘ؼسل ا٢ ي٤ٙ االٔل االخسبٞ ت١ػا ا٘كغغ
٢ؼتٛب ٗبٜ ي٤ٙ ا٘ٗبخة اٜ ٧خضغد يٜ ٢ِٛٔ ؿٙنج ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦  اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج ٜٛ إ٘نبو 

ؤٛب اػا ٗبٜ ٕٛكغ . ٢ش ؿ٧بؿج ا٘ؿ٢ٓ ا٘ضؼث، ٢غيٚ إ٘نبو ا٘عبق٦١ّ خخت٤ٝ ت٢م. اً٘بٚ
 .ا٘ٗبخة تبٕ٘نبو اً٘بٚ ا٢٘هبئِ ا٘ض٧ٛ٢ٗج، ١ّػا اٛؼ ٛخ٢امى سغا

ٜ٘ٗ ا٘ٗبخة ٘ٚ ٧خنّؼٓ ٔن ا٤٘ ا٘خف٧ُل ا٘تفى ٘ٙٛؼؤث اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج ٦ّ اؿؼائ٧ل ؿ٢اء ٦ّ 
ٕ٘ؼ٧٢بح ٧سؼ٥ اؿخعغا١ٜٛ ا٘عغٛبح ا٘ٛٝؽ٧٘ج ا٢ ٦ّ ا٘ؽؼايج، يٙٛب تإٜ ا٘ٗذ٧ؼ ٜٛ ا٘ٝؿبء ا

٠ٝبٖ، ٢ضخ٤ ٦ّ ّخؼاح ا٘ضكبؼ االٔخكبغ٥ ض٧د ا٘عنؼ ا٘ؿ٧بؿ٦ ا٦ٛ٢ٕ٘ ا٘ٛضخٛل ٜٛ 
 .ا٘ٛؼؤث  أل ٜٛ ا٘ؼسل

خ١ٛل ا٢٘ؼٔج ا٧مب ٗال ٜٛ إ٘مب٧ب االؿبؿ٧ج ا٘خب٧٘ج، ا٘ٛؼؤث ٦ّ ؿ٢ٓ اً٘ٛل ٜٛ ٛٝنٙٓ 
غاغ تبمنؼاغ ٦ّ ٠ػا يٙٛب تإٜ غ٢ؼ٠ب ٧ؽ. ٛؿب٢اخ١ب تب٘ؼسل، ٢غ٢ؼ ا٘ٛؼؤث ٦ّ ا٘ؽؼايج 

إ٘نبو، ٢اٜ ٠ػا إ٘نبو ْٝؿٟ خؽغاغ ا٧ٛ٠خٟ اػا يٙٛٝب اٜ خن٢ؼا كٝبي٧ب ٦ّ ٠ػا ا٘تٙغ ٢٠ 
خن٢ؼ ٛضخسؽ ٢ً٘اٛل يغث، ٢اٜ ا٧ٛ٠ج ا٘ؽؼايج خؽغاغ ي٤ٙ م٢ء ا٧ٛ٠ج االٜٛ اُ٘ػائ٦، ٢اٛب 

٘تٙغ ٦ّ هؼّٝب ا٘عبق ٤ًّٙ م٢ء ٢ٗٝٝب ٧ًٝـ ٜٛ اٝخبر يغ٢ٝب ٢ٝغي٦  ٕٛب٢ٛخٟ ٢خضؼ٧ؼ ا
٠٢ٗػا، ّبٜ ٢ٔث اً٘ٛل ا٢ ا٢ٛ٘اؼغ ا٘تفؼ٧ج ا٘خ٦ !!!. ّبٜ ا٘ؽؼايج خٗخؿة ا٧ٛ٠ج ٛض٢ؼ٧ج

٢ًٛؼ٢ِ اٜ . خضغد ي١ٝب ا٘ٗبخة ٦٠ ٢ٔث اً٘ٛل إ٘ٛك٢غ ت١ب إ٘نبي٧ٜ ا٘كٝبي٦ ٢ا٘عغٛبخ٦
ا٘ٗذ٧ؼ ٔغ اْٝٓ ي٤ٙ غ٢ؼاح خغؼ٧ت٧ج ٦ّ ا٘غاعل ٢ا٘عبؼر ٢ًٛهٟٛ ٦ّ ٝنبٓ ا٘كٝبيج 

٢ال فٖ اٜ ٠ػا اال٠ٛبل ٕٛك٢غ تٟ ا٘خؿب٢ٓ ٛى . ا٠ٛل إ٘نبو ا٘ؽؼاي٢٦ا٘عغٛبح، ٦ّ ض٧ٜ 
. يٜ االؼل...ّٙؿْج ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ ا٘عبكج تب٘مْج ٢إ٘نبو ٢ا٘خ٦ ختًغ اال٠خٛبٚ يٜ ا٘ؽؼايج



  

٢ؼَٚ اٜ اً٘ٛل ا٘ٛٝؽ٦٘ اكتص اٛؼا ٛنؼ٢ٔب ٜٛ ٔتل ٛعخِٙ االٔخكبغ٧٧ٜ ٢يٙٛبء االسخٛبو، 
 .ٙح ٦ّ ٝنبٓ خ٧ٕٙغ٥ تضح، ٢٘ٚ خخنؼٓ ١٘ػا إ٘نبو ا١٘بٚاال اٜ ٢ؼٔج ا٘ٗبخة ا٘ن٧٢ٙج ه

ٗٛب ال ٧خنؼٓ ا٘ٗبخة ا٤٘ اً٘ٛل ٧َؼ ا٘ؼؿ٦ٛ ا٘ػ٥ ٧مٚ يغغا ٗت٧ؼا ٜٛ ا٘ٝؿبء ا٢ٙ٘اخ٦ ٧فٗل 
يٙٛب تبٜ ٠ػا إ٘نبو ا٘ػ٥ اخؿى ٢خًغغ عالل . ٠ػا إ٘نبو ٛكغؼ ؼؽ١ٜٔ ا٢٘ض٧غ ٢االؿبؿ٦
ضٕج ي٤ٙ ٧غ ؿٙنج ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦ تغل اٜ ٧سؼ٥ ّخؼث االضخالل ا٘ٛتبفؼ، ٛب ؽال ٧خًؼل ٘ٙٛال

خؼخ٧تٟ ٢ا٘خًبٛل ًٟٛ ٕٗنبو خًخٛغ ي٧ٟٙ اؿؼ ٗذ٧ؼث ٢ال ؿ٧ٛب ٦ّ هؼ٢ِ ا٘ضكبؼ االٔخكبغ٥ 
 .ا٘خك٥٢ْ ا٘ػ٥ خ٢ٕٚ تٟ ؿٙنبح االضخالل

ٗٛب ٘ٚ خخنؼٓ ٢ؼٔج ا٘ٗبخة ٘خف٧ُل ا٘كت٧ج ؿ٢اء غاعل ا٘ٛٝبنٓ ا٘ٛضخٙج ْٝؿ١ب ا٢ غاعل ا٘عن 
ٜ ٠ػٞ اً٘ٛب٘سج مؼ٢ؼ٧ج ي٤ٙ اؿبؾ  خؼ٧ٗة ٢ٔث اً٘ٛل ٢ٛؿب٠ٛخ١ب ٦ّ ؽ٧بغث ٛى ا. االعمؼ

ًٛغل ا٘تنب٘ج ٜٛ س١ج، ٢ي٤ٙ االؿبؾ االٝؿب٦ٝ ٢االسخٛبي٦ ٢ا٘خؼت٥٢ ٘ٛب ١٧ّب ٜٛ اؿخُالل 
ٔخبٛج االؼٔبٚ "اٜ ٛب اضخ٢خٟ ٢ؼٔج ا٘ٗبخة ٜٛ . ٜ٘ٛ ٧٘ؿ٢ا ٦ّ ؿٜ اً٘ٛل ٜٛ س١ج ذب٧ٝج

ث  ا٘ض٧ٕ٧ٕج ا٘خ٦ خفخٛل ي٤ٙ االؿخُالل ٢المن١بغ ال خ٦ْٗ ال٧مبش ا٘ك٢ؼ" ٢ا٘ٝؿة
٠ػٞ س٧ًٛب ٘ٚ ٧خًؼل . ا٢ ا٘نتٕج( ا٢ٝ٘و)االسخٛبي٦ ؿ٢اء ي٤ٙ اؿبؾ ا٘ؿٜ ا٢ ا٘سٝغؼ 

 !.ا٘ٗبخة ١٘ب
٦ّ٢ ضغ٧ذٟ يٜ اً٘ٛب٘ج ٢ا٘خف٧ُل،  ّبٜ ا٘ٗبخة ٘ٚ ٧خًؼل الٗذؼ ٜٛ هب٠ؼث اؿبؿ٧ج  خًٙة 

اً٘ٛل مٜٛ ا٘خعكق ؤٚ ال، ٢ٗػٖ٘ اً٘ٛل غ٢ؼا ٠بٛب ضخ٤ ٦ّ خضغ٧غ ًٛغل ا٘تنب٘ج ٛذل 
 .ا٢ٛ٘ؿ٦ٛ ٢اً٘ٛل تبٝكبِ ٢هبئِ

٢٘ٚ خخًؼل ا٢٘ؼٔج ا٧مب ٘ٙخ٢ؽ٧ى ا٘سُؼا٦ّ ٢ٕ٘ث اً٘ٛل ٦ّ ا٘مْج ٢إ٘نبو ٦ّ٢ ا٘عن 
االعمؼ ٦ّ٢ ا٘تٙغاٜ اً٘ؼت٧ج اْ٘ٝن٧ج تفٗل عبق، ض٧د اٜ ١٘ػا ا٘خ٢ؽ٧ى ٜٛ س١ج، ٢اليبغث 

٢غث يٛبل ٜٛ ا٧٢ٗ٘ح تًغ ايبغث اضخال١٘ب ٜٛ اٛؼ٧ٗب ضؼاٖ ٢ٔث اً٘ٛل ٠ػٞ ٜٛ ٢ٛا١ًٔب ، ًٗ
 .ٜٛ س١ج ذب٧ٝج، خبذ٧ؼا ٗت٧ؼا ي٤ٙ ت٧ٝج ٢ٔث اً٘ٛل ٦ّ ا٘مْج ٢إ٘نبو

نب٘ٛب اٜ ضغ٧د ا٘تٖٝ ٢٠ يٜ ا٢ٛ٘اؼغ ا٘تفؼ٧ج ٢خ١ٝ٧١ٛب، ّإيخٕغ اٟٝ ٗبٜ ي٤ٙ ا٘ٗبخة اٜ ٧ٕ٧ٚ 
ؿخٙضٓ ت١ػا االٛؼ ٦ّ ؿٙنج ؼتنب ت٧ٜ خ٧ًٙٚ ٢خ٧١ٜٛ ٢خغؼ٧ة اً٘ٛبل، ٢االذبؼ ا٘ؿٙت٧ج ا٘خ٦ 

ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦ ا٘خ٦ خخت٤ٝ ا٘ؿ٢ٓ ا٘ضؼث، ٢خ٧ٕٙل ا٢ اًٝغاٚ غ٢ؼ ا٘ؿٙنج ٦ّ االْٝبٓ اً٘بٚ ٛٛب ٢ٕ٧غ 
ا٤٘ خ٧ٕٙق ٦ّ ٧ٛؽا٧ٝبح ا٘خ٧ًٙٚ، ٢٠٢ االٛؼ ا٘ػ٥ ضكل ٦ّ ا٘تٙغاٜ ا٘خ٦ نتٕح ٢كْبح 

 .ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ ٢ال ؿ٧ٛب ا٘ك٢ٛبل
ؼئ٧ج "ا٘ػ٥ ٔغٛح ٧ّٟ ٠ػٞ ا٢٘ؼٔج ٧ضٛل ي٢ٝاٜ ٢ؼَٚ اٜ ٛئخٛؼ ا٘تٖٝ ا٘غ٦٘٢ ْٝؿٟ 

، اال اٜ ا٢٘ؼٔج ال خخًبن٤ ٛى ٠ػا االٛؼ، ؤ٥ اؿخفؼاِ غ٢ؼ ٢٢مى ا٣٢ٕ٘ ا٘تفؼ٧ج "ٛؿخٕت٧ٙج
ي٤ٙ م٢ء ا٘ؿ٧بؿج االٔخكبغ٧ج ٘ؿٙنج ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦، ٢ال ؿ٧ٛب ٦ّ يالٔخ١ب تبؿؼائ٧ل ٢االؼغٜ 

ج ٢االْٝخبش ٢ا٢ً٘٘ٛج ي٤ٙ ا٘ٛٝنٕج ٢ا٢٘نٜ اً٘ؼت٦ يبٛج، ٦ّ٢ ٛٝبط ٧٠ٛٝج ؿ٧بؿج ا٘عكعك
٢الٜ ا٢٘ؼٔج ٘ٚ خخًبٛل ٛى ٠ػٞ اال٢ٛؼ، ّٕغ اتخًغح ٧ٙٗب يٜ اٜ خ٢ٜٗ . ٢اٗذؼ٧ج تٙغاٜ اً٘ب٘ٚ

٢ؼٔج خًب٘ز ا٘ٛؿإ٘ج ا٘خ٧٢ٛٝج ٢هٙح تب٘خب٦٘ ٢ؼٔج خخٕبنى ٛى ا٘عن٢ن ا٘ؼؿ٧ٛج ٘ٙؿٙنج، ؤ٥ 
٢ًٝ٘اٜ ا٢٘اؼغ ٦ّ ا٢٘ؼٔج ض٢ل اٜ ا. ٢ك٧ْج ٢خْك٧ٙ٧ج تضخج ٢تب٘خب٦٘ ال خض٧ٙ٧ٙج ٢ال ٕٝغ٧ج



 

٢ًٛؼ٢ِ اٜ ٛب ٧ٛٗٝٝب ٗخبتخٟ يٜ ا٘ٛؿخٕتل ٧٘ؾ . خضغ٧بح ا٘ٛؿخٕتل، ٘ٚ ٧ٕغٚ ؤ٥ خض٧ٙل
٘ػا سبء ٠ػا اْ٘كل  ٛسؼغ خٗؼاؼ خٙع٧ك٦ . ًٛن٧بح ؼ٧ٛٔج تٕٛغاؼ ٛب ٢٠ خض٧ٙل اؿخفؼا٦ّ

خفع٧كب  ٢ال فٖ اٜ. ٘ٛب ٢ؼغ ٔتال ٦ّ ا٢٘ؼٔج، ٢٠٢ عبل ٜٛ ٕٝغ ٢خض٧ٙل ٢ؿ٧بؿبح ٕٛخؼضج
 .٧َؼ ٕٝغ٥ ٢خض٦ٙ٧ٙ ال ٢ٕ٧غ ا٤٘ اؿخٝخبسبح ٛضغغث

 
ّضخ٤ ا٢٧٘ٚ ال ٝالضه ٢س٢غ ؿ٧بؿج . ٘ٚ خًب٘ز ا٢٘ؼٔج آ٧٘ج ؿٙنج ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦ ٦ّ ا٘خف٧ُل

ا٘ػ٥ اػا اؿخذٛؼ " ٕ٘ٙنبو ا٘عبق"ّب٘خف٧ُل ٛخؼ٢ٖ ٧ٙ٘غ ا٘ع٧ْج . خف٧ٙ٧ُج ٦ّ ٔنبيبح االٝخبر
ٜ٘ٗ ٠ػا ال ٧عٙٓ ت٧ٝج . نتٕب ٘خضك٧ل اي٤ٙ ًٛغل ٘ٙؼتصّبٟٝ ٢ٕ٧ٚ تػٖ٘ تفٗل ي٥٢ْ ٢اٝخٕبئ٦ 

٢ضخ٤ ا٢٘هبئِ االغاؼ٧ج ٘ؿٙنج ا٘ضٗٚ ا٘ػاخ٦ ٜٛ ايال٠ب ا٤٘ ؤغٝب٠ب، . أخكبغ٧ج ٛخْٛكٙج ػاخ٧ب
اٝهؼ ٕٛب٘ج ؼٗؾ تؼ٧بٜ ٦ّ ْٝؾ )٦٠ ت٧ٝج ّكبئ٧ٙج  خضبت٦ ّك٧ل ضؼٗج ؿ٧بؿ٧ج ٢اضغث 

٢اٛب ا٘ٝخ٧سج ٦١ّ . ٦ٕ ٢ا٦ٝ١ٛ٘ ا٘خعكك٦ ، ٠٢ػا اٛؼ ٧ْفل ٦ّ ٛؼايبث ا٘تًغ ا٘نت(ا٘ٛئخٛؼ
 .خٝبّؼ ؿ٧بؿ٦ ٢خ٢خؼ نت٦ٕ، ٢عؿبؼث ١ٛبؼاح ٗذ٧ؼث تؿتة يغٚ ٢الئ١ب ٘خٝه٧ٚ ٧ًٜٛ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ا٘ٛؼاسى تبً٘ؼت٧ج
 



  

، ٛٝف٢ؼاح ا٘ؿٙنج اْ٘ٙؿن٧ٝ٧ج 7664، تؼٝبٛز االؿخذٛبؼ اْ٘ٙؿن٦ٝ٧ ً٘بٚ س٧ٛل ا٘عب٘غ٥ -
7664. 

 .7656ا٘نٙة، ٛٝف٢ؼاح ٛؼٗؽ ا٘ؽ٠ؼاء، إ٘غؾ ، أخكبغ خضح يبغل ؿٛبؼث -
، االخْبٓ االٔخكبغ٥ ٢ا٘خ٧ُؼاح ا٘ت٧٢٧ٝج ا٘ٛخؼختج ي٧ٟٙ، ٦ّ ٛسٙج ًٗٝبٜ، ؿٛبؼث يبغل -

 .7662٘ؿٝج  37، 31اً٘غغاٜ 
، ٢ّؼ٧ٓ ا٢ًٙ٘ٚ االٔخكبغ٧ج ٢االؿخؼاخ٧س٧ج، افؼاِ س٢ؼر ٔؼٚ، ؿ٧ّغ اضٛغ يتغ إ٘بغؼ -

٦٘٢ ٦ّ اً٘الٔبح االٔخكبغ٧ج ا٘غ٧٘٢ج،  اكغاؼ ١ًٛغ االٝٛبء اغاؼث اضٛغ ٖٛٙ، غ٢ؼ ا٘تٖٝ ا٘غ
 .7644اً٘ؼت٦، ت٧ؼ٢ح 

 
 جرائد بالعربية

 جشٌذج انعشتً، انماْشج

 جشٌذج االْانً ، انماْشج

 جشٌذج انمذط، انمذط

 جشٌذج انُٓاس، انمذط

 .َششج  ذًٍُح، اطذاس يؤعغح انرعأٌ، جٍُف
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