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 ح��ا آ���ا /��@� م��رآ@� ��@9 م@1ء           ا���� ? ا�<ي ت�+ ب;:,9 ا���8��ت،     

 �D@@)ل و�C@@9 ا�5@@�ی+ وB@@�د  @@E��آ�@@� ی �@@�C�رض وم@@� ب�ا��@@��وات وا

، �@@<آ�ةا�@@<ي و3�ّ�@@
 إ�@@$ إت�@@�م وإنD@@�ز ه@@<K ا�   . (,3@@9 و�H,@@� +�@@IBن9 
 . وا��ض$9�P ا"()ص وا�O�3ل�أ

 
م�داوي آ��ل 9�O�V $,B : ث+ أت�3م بSDی1 ا��56 إ�$ ا���ذ ا��آ�Oر

�9 ا����3ا"��اف X�8ت9 ون�C��Oت $,Bا��<آ�ة و K>ه $,B.  
 
آ�� أتO�9 ب\��] ��5ي �Z��D أ��ت<ت
، وا�$ آ1 م0 آ�ن OBن� �


 إت��م ه<ا ا���1 و�O ب5,�� /���� .  
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 ا���3م�
�� وأه��� ا��OضOع��/   : 

       �� LحM���ة �3 إن ا���M#�ت ا+#�*�د�� ا��و��� �3 اSون� ا�AR�ة ����P� Q ب�ض�ح ا����دة ا�
���دة ���V، وب�وز دور ا���آ�ت ا�W���د�� ب�B ا��ول ا��رات اRج ��� ا���ش�ة ا�X�ح�� ا+س

�راتاRس�س�� ا�� "��ت ب�)���ره� ا�� �ة X�� م���MA B ن�- ه0ا ا� �ع مB ا+س�� ��]ض��3 إ�Q ب�. ا�
���م� وا��ول ا� �م�� )�Q ح� ا�"�اء مB أج- ا��*�ل )�Q أآ�� #"\ اش��اد ا� �3"� ب�B ا��ول ا�
�*�د��ت #+ �� ���� ا��� -XمRج �� اRرد ا��رات اRج ��� ا���ش�ة، ح�� ت���� ا��مB2 مB ا+س

�` ا��#��_ ا+#�*�د�� )�م ن��)� ا�ث�ا� �م�� ب�� أن أ ا��ول Bم ��Xرت�� �3 آ�!Aى و�ARدر ا�*
���3ول ا� �م�� )�Q وجP ا�W*�ص #� أث����� أ)��ء ا����ن وو#V` )�ج�ة أم�م ا+���ام�ت . اRح��ن

 ��c ��� جRرات ا�X��ار، آ� أن ا+س���ا��ة ب�س��ت�� )B هd0 ا�AR�ة وا���X ا�ا����ش�ة وا�
�ر�� X�#� ت"��` �3 ح�وث أزم�ت م���� ح�دة م� )  اRوراق ا����� م��eV( أس�س� �3 ا���eV ا+س

�)�� ��X2� م �� ن���� ح�آ�� �ان�Q�( j2 اRوض�ع ا+#�*�د�� وب������ اRوض�ع ا�"��س�� وا+ج
�"�ر)� .رؤوس اRم�ال ا�

����� ب�����p، و)�Q ص��� An� ��� �m� ا��)� اب��اء مB ا�"�� �ت وا�"��� �ت بW!�رة ا���آ- ا�
�� ا�* �)��، ت��q ا���Vوت ب�B اcR ��ء وا�V��اء ن���� )�م ا���ا�� �3  �وا����ث ا� �تB( s أن�ط ا�

-Aت�ز�_ ا��...tا��� � ا����. ا� ���ل ت�MA Bام� م��"�� ا� �وآ�ن` آ�*�� ��0ا ب�وز م��Vم ا� ��
 . �p����1987 س � 

�� آ�ن � e� إ�Q ا� � ا+#�*�دي  ���3 م� �بxنP ا����دة �3 ح�� ا��v3 ،w"�3 -Aن ا���Vم ا����� ��
�Mف ت"��ت��-Aا Q�(- ��3��� ح�� ،��#MAث����3 وأ ،��pب� ،��(��- ج�انw )�ة، ا#�*�د��، اج�� 

 �� ����ة ��� م���MA B ص���c ا�"��س�ت :)�Q أن��PNUD ( � "�1992(ب�ن�مs اRم� ا��� ���( 
 إ#�م� ت �� ت�2ن ب�2- ���ف إ�9Q�����، ا����ر��، ا�!�#���، ا��را)�� وا�* �)�� ا+#�*�د��، ا�

�)�� وا����2ج�� م"��ام�� . ا#�*�د��، اج
�ر اRج �� ا���ش� �3 ا��ول ا�X��V�9ون���� �2- ذ�� v3نP #� أص�~ مB ا�9�وري )�Q ا+س Bم 

�� MAل س��P إ�Q ت���q اRرب�ح ا0AR ب��B ا+)���ر � ����9ت ا�����ات وا+���ام ب"�d0 ا�
P���� ����V �3 هd0 ا����ان نe�ا �W�ر اRج �� ا���ش� مB دور أس�س� ود� �م��2  بxب��ده� ا�X�ا+س

�*�د��ت�� آ� س�q وأن أش�ن�#+ �� ���� ا�( �3. 
�ر اRج �� و�3 إ
�ر ه0ا ا�"��ق v3ن � ن"�Q مMA Bل هd0 ا��راس� إ�Q ا���� �3 م�ى اX�س���ب� ا+س

���رن� ��0ا تا���ش� ���داAص، وأن ا�*Wا� Pوج Q�( ب���ام� �3 ا��ول ا����"�� ا� � ا�
 :ا��ض�ع ���د ��س��ب اSت�ـ�

 
���ر ا��ض�ع Aأس��ب ا: 

 
1-   ���ر اRج �� ا���ش� )�Q م"��ى ا+#�*�د ا����� أص�~اRه�� ا������ ا�X����� ا+س�� 

ح� أM#�ت ا+#�*�د�� ا��و���، وا��ور ا�0ي ����P �3 ح�آ�� ا� ��ط ا+#�*�دي ب�)���رd وا��
 .ا��آ��� اRس�س�� ������ ا+#�*�د��

ات��d ا��ول ا� �م�� )�Q وجP ا���م وا���ب�� )�Q وجP ا�W*�ص وت �3"�� �3 اس��!�ب ه0ا   -2
�ر، و����Q ه0ا ا�� �j3 �3 إ
�ر س��س�X�مB ت�� واس��ات����ت�� ا+#�*�د�� ا� �ع مB ا+س

���م�، وم�اج���� ��*�ا)�ت وا������ت ا��� ت���ض�� �3 ّ��س���� MAل ��ق ب�آw ا��ول ا�
 .س��- ت���q ذ��

إدراك 
���� ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت وم�ى تxث��ه� )�Q اس���ار وت ��  ا#�*�د��ت ا��ول  -3
�*� .د ا����� وت�2�� �3 م�Vت�~ ا�X�وة وا��!�ر ا������Bا��V�9، نe�ا �X�- وزن�� �3 ا+#

�� �3 ا� ��ط ا+#�*�دي ا����� تV�ض�� اRوض�ع  -4���ام� آ��Vم وآ�"�� ا� �ب�وز ا�
��د�� �����p وا]ن"�ن�� #�
��، وت�  �� ا���ى وا��س"�ت ا��و��� .ا�
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^� :إ�����5 ا��

   
��� :ا����ؤل ا
ب ا�"���V ا�0آ�، ج��� � ن�"�ءل )B ح���� اSث�ر وا+ن��2س�ت ا��� ت��تB( w ن��ط اRس�� إن      

�ر اRج �� ا���ش� X���ام� ا+س"�� ا� �ومB ه � ت�"�ت . �3 ا��ول ا� �م�� ا�Q�(�V�9 أب��د ا�
���� : إش����2 ب�X � �3 ا�"�ال اRس�س� ا�


 ا���      ������ ���H,��ت وضOابa ا������ ا�����ام� �
 ا��ول م� م�ى ا���Dب� ا������ر ا
 .ا���ب��؟

����� : و��V�ع )B ه0ا ا��"�ؤل ا��"�ؤ+ت ا�
 
�"�ؤ+ت ا�V�)��ا�: 

�ر اRج �� ا���ش�؟ - أX� .م� ه� 
���� ا+س
���V؟  - بW��ام� وأب��ده� وم��دات�� ا�"�� ا� � .م� ا��*�د ب��
��ت�� )B ا+س� -ج�)�� م� ح���� اSث�ر ا���ر اRج �� ا���ش� )�Q ا���انw ا+#�*�د�� وا+جX

��p؟وا����V�9 . ���ول ا���ب�� ا�
 
 

 :ا���^��ض��ت 
 ������"�ؤ+ت ا�"�ب�� # � ب�ض_ ا+3��اض�ت ا��� ��� : وآvج�ب�ت م�

�ر اRج �� ا���ش� وس��� ت��- دو���  -1X�وه0ا ، ���q ن���s إ���ب�� ���و�� ا�V�9ت����� ا+س
 .إ+ أن��W� + P مB ن���s س����، ب����رن� إ�Q ا���3��ت اAR�ى ��أس ا��ل اRج ��

2- ��ر اRج �� ا���ش� �"�هX���ام� �3 ا��ول ا��V�9ا+س"�� ا� � . �3 ت�"�B ب�� ج�انw ا�
��ام� و)�م آ���V ا��)� ��ى -3"�� ا� �ح�2م�ت  ��cب إس��ات���� وA!\ واض�� �����q ا�

 . وش��ب ا��ول ا���ب��
 أن ا��ول ا���ب�� ب�)���ره� دول ن�م�� �c� #�درة إ�Q ح� م� )�Q ا��xث�� )�Q ا���آ�ت م���دة -4

���� �� �V��W�رات�� �A �3م� ا���انw ا�X� . ا�� "��ت ���ج�P اس
 

 : م ���� ا����
���ر ص�� ا�V�ض      Aوا � Xإش����2 ب� Q�( أج- ا]ج�ب� Bت،م��  �Vا��ص s� س ��_ ا�

�م ��ر اRج �� ا���ش� آ�eه�ة ا#�*�د�� ح�9` ب�هX�ا�������، مMA Bل ت��ض � إ�Q ا+س
،Bد���*���ام�، وذ�� Pم_ ا]ش�رة ��ا#_ اس���ب� ا����� مB ا���حB�X ا+#"�� ا� � �9�ورات ا�

�ة �3 ا+#�*�د ا���2، ب�]ض��3 +س���ن� ب���!��ت ا]ح*���� وت� ��ت ا�����- ا�امMA Bل ��
�ر اRج �� ا���ش� )�X���M� �VسW�د ا� �s ا���رن �3 إب�از اSث�ر ا����� ا��ول Qإ�Q ا)Wم 

�ر .ا���ب��X���� ب�+س#M( �3 رب ا� �ج����� مB أج- اRج �� ا���ش� آ��0 �3 إ��mر ب�� ا�
 .ا+س��Vدة واس�MWص ا��روس م ��

��ل أدوات ا���� ا������وذ�� ب�س�: 
�د م�اج_  -1�مB آ�w، م�Mت، م0آ�ات، ت��ر��، م�����ت و
 �� وآ�ن` هd0 م� �)� ا)

 .ا��اج_ ب������B ا���ب�� واRج ���
��0ر )�� �   -2� �� ا+س���ن� ب���2 ا]ن��ن�` مB أج- ا��*�ل )�Q ا��راس�ت ا�����X ا�

2���ت .إ���ده� �3 ا�
�*�B �3 ا���ل مB أج- ا+س���رة و
�w                                                           ا+ت*�ل ب�Rس�ت0ة  -3Wا���م���B ا�

Pج��� .ا�
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 :ون�Cف م0 ب���� ه<ا إ�$:  أه�اف ا����
  

�ر اRج �� ا���ش�، مMA Bل م�  -1X� )�ض وت���� ا]
�ر ا�2V�ي وا� e�ي ���Vم ا+س
��� ا��ارست �و�P ا�2V�ون Wم ��( �ث� ا]ش�رة إ�Q  .ا+#�*�د��ن �3 أدب��ت�

�ر اRج �� ا���ش� X����دة ا�� "��ت وأه�ا��3 مMA Bل ا+ساس��ات����ت ا���آ�ت ا�
��� ا��ولW�3 م. 

��ام� وأس��ب ن�xت�� وس�- ت������ -2"�� ا� � .ت"��\ ا��9ء )�Q م��Vم ا�
�� ا��#�ف )�Q وا#_ اSث�ر ا������� � -3 ��� �V��W�ر اRج �� ا���ش� )�Q اRب��د ا�X�Mس

��ام� �3 ا��ول ا���ب��" .ا�
4-  �� ��رات اRج ��� �����q م�!���ت ا�X�ت���� ا���وط ا��اجw ت�ا3�ه� ���ج�P ا+س

��ام� �3  ا��ول ا���ب�� ا��V�9 ب���2- ا�!��ب" . ا�
 

 :A!� ا����
"� 3*�ل أس�س�� آ- 3*- ���2ن مB  آ- م� سضوآ��و�� +س���ا     A Qا���� إ� ��q ت� ت�"�

 :م��ح� وذ�� )�Q ا� �� ا����� ثMث
 : ا�V*- اRول

���V      نW�ر اRج �� ا���ش� مMA Bل ا������ بP وبxن�ا)P ا�X���ول ا����ض R P�3س�س��ت ا+س
���ولوا����ض ��
�ر ا� e�ي �P وم��دات ت�ز��P )�� ا�Wم Bا��!�)�ت، وآ��0  وب� �

��� .� ب����آ�ت م���دة ا�� "��ت وA*��*�� واس��ات����ت�� وث���� �3 ا+#�*�د ا������ا�
 : ا�V*- ا��Xن�

�ر اRج �� ا���ش� �3 ا��ول ا����م P�3 )�ض     نX���ات � ��ا#_ ا+س�ب�� م�ورا ب������� ب
�ر ا#�*�د��ت هd0 ا�AR�ة، وت���� ح*��� مB ا+#�*�دX� ا����� ب�2- )�م وح*��� مB ا+س

�ر �3 ا��ول X� �خ ا+س� � اRج �� ا���ش� ب��A -2ص، م��و��B تV"�� ذ�� مMA Bل ت���
 ��رات ا���ب�� ا��� �� ب�)���ره�أن � س ��م ا���ب��، آX��ر  أح� أش�2ل )�ض� �MسX�ا+س

 .ي ب�B هd0 ا��ول)�مM أس�س�� ����2م- ا+#�*�دواRج �� ا���ش� 
���Xا� -*Vا�:  

      ���Xا� -*Vق أم� �3 ا��!����V وا]
�ر ا������� 3"�ف نW��ام� وأب��ده� ا�"�� ا� ��Vه�� ا��
 ���ام� �3 ا��ول ا���ب�� م�ض�ع ن��جا�0ي �2  � مB ت���� م"����ت��، ث"�� ا� � ��ا#_ ا�

��ام� ا����، وآ��0 ا��M#� ا����� ب�B م�س"�ت "�� ا� ��ر اRج �� ا���ش� وا�X�مB ا+س
 ���e س"�تا� �ح�� ا���)�� وا���d0�� ��p ا��X- �3 ا�"�و��� ا+ج� إ�Q ج�نw دوره� وا��� ت

 .ا+#�*�دي
 :ا�V*- ا��اب_

�ر اRج �� ا���ش� مMA Bل أه� م�ارت�x � ت����ا�V*- ه0ا و�3     X�  م�ازن� ���سB وم"�وئ ا+س
 مB أج- م��و�� .�P ا��#��_ ا+#�*�د�� مB ج�� أA�ى��ث مB ج�� وم� أيج�ء �3 ا�2V� ا+#�*�د

�� ���ول  �ا��ص�ل إ�Q ح2� أآX� م�ض�)�� )�Q م�ى تxث�� وم"�ه� ه0ا ا�AR� �3 م"��ة ا�
�V�9 .ا�

jم�Wا� -*Vا�: 
�ر اRج �� ا���ش� أداة مB ن ا�V*- ا��Wمj م��و�� ����� �3 ا�"�- ا��� ت��- مB ا+�2    س�X�س

�V�� ب �م�� ا����� و��j أداة مB أدوات ت2��j ا����W وا������ ب�� "�� ���ول �أدوات ا�
 أه�� ا��ور ا�0ي ��w أن ت��م بP ح�2م�ت هd0 ا��ول )�Q وجP ا�W*�ص ]ب�ازا���ب��، 



 9 

 �_ ا��ن� )�م�، آ��� �3 ه0ا ا���ل م��و��B  ا� �ج�ب ]ح�ى ا����رس �!�قوه��pت ا�
MW� . ا��روس وم��م�ت ا� ��ح م ��صاس

   
 �# ����م ن��W إ�Q )�ض أه� ن���s ا��راس�، ومB ث� ت���� م��)� مB ا+#��اح�ت ا�Wو�3 ا�    

M� ج0ب� �Xب�� أآ��3 ج�- ا��ول ا�� ��ر اRج �� ا���ش�ت"�هX���س� � وأ#�ر )�Q ت�ج��P �*��~ ت 
��ام�"  .ا�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 :ا�;18 اول  
 
���أ�����ت ا������ر ا

 ا������
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 ا������: ا�;18 اول��� أ�����ت ا������ر ا
��Cت�: 

�ل وا���2م�ت �3 ا��ول (Rورج�ل ا Bد���*��م ا��X2� مB ا+#��ر اRج �� ا���ش� م��ر اهX�X- ا+س�
���م�  ب�ا�� ا� *� ا��Xن� ����ن ا��ض�، ب�)���رd أح� ا��eه� اRس�س�� 0 م ا�"�اء)�Q ح� ا� �م�� وا�

� . ا���ص�ة�����
�� �3 ا+#�*�د��ت ا�P9ّو���آ� ا���ل ا��ا�� ح�ل ان��2س�ت ���A �Vص� ا� �م�� م ��،  )�Q د� �م���2 ا�

�" ذو#�- ا��Wض �3 � ��Qه ����
�ر0 � � ا���� �3 X���V وا�V�وق �ات وأشP��2 ا�Wا ا� �ع مB ا+س
���#�ة 
�اف ا�Rا ���W، وا��!�ق )� واRج ���ا����(اRس�س�� ب� �� مB ح�� ا���ات وا����ب ب�� "�� �

���دة ا�� "��ت�رإ�Q ا���آ�ت ا�X�A*��*��، و،  ب�)���ره� ا��V)- ا����j �3 ه0ا ا� �ع مB  ا+س
 . ا+#�*�د ا������3 وزن��دوا���3 وو

�Wة ت�ر��eإ���ء ن ��� � ��ر اRج �� ا���ش��آX���� ، و )�Q ن�xة وت!�ر ا+سWم Bب� Pت�ز�� ��Vآ�
 Bم��و�� qدي �2- م� س��*�� وا��!�)�ت، وم��و�� ا���� �3 اRدب��ت ا+#�*�د�� )B ا��V"�� ا+#���#Rا

2� �3 ان�0اب وت�#_ ا+س�Xا���ر اRج �� ا���ش���ص�ل إ�Q ت���� أه� ا���ام- ا��� ت. 
 

 
 :ا����^ اول    

OC;ا������مم 
���  ا������ر ا
 


 ا������: ا��c,H اول         ��� .ا����یd ب�������ر ا
�ر اRج �� ا���ش� � �� X�����V#�- ا��!�ق إ�Q ا+سW�ر ب�2- )�م وأن�ا)P ا�X�  ا������ ب�+س

 : ت��یd ا�����ـ�ر-1
�رX��ر مB إ�Q  ه� )��� ه�د�3 ��B��2 رأس�ل أو ا+سX�ز��دة �3 ذ�� ا��أس�ل، وت��2ن )��� ا+س
 :1أس�س�� ه�) أرآ�ن() �ص� 

  L’APPORTا����ه��  1-1
 �X�" .�3 ش2- أم�ال أو أص�ل م�د�� أو �c� ذ��" م"�ه�"أو " )!�ءًا"ح�� ���م ا�

1-2  hا��ب $,B لO8�  LE BUT  LUCRATIF ن�� ا�
 ����ر إ�Q ا��*�ل )�Q أرب�ح أو �3ا��، وإ+ M3 ت�� ا��X�� ���ف مMA Bل )��� ا+سX�"إن ا�

�رًاX� .اس
  LE RISQUE  )ا��\�/�ة(ا���Dز�� 1-3

ا�����q ا����V ���0 ا��ب~، ��3"�ه� م��زف ب�� " ب�اه�"إن ن�� ا��*�ل )�Q ا��ب~ + ت� � 

� ب��(�Wم(X�"- ا�W"�رة، و#� ���q ا���� �# � . � أرب�ح� آ���ة أو ص���ة آ
  : �Bم1 ا�Sم1-40

�رq��� + ��3 d ا��ب~ �3را ب�2- )�م، ذ�� X��e� ب!���� ا���ل م�ة آ� ��ى ث�ة اس � �X�"إن ا�
���ث� )"�ر �"���ق و#��، و��- ه0ا ه� أه� Bأن م"�ر ا]ن��ج ا�0ي ت�ت�\ بP ا���� ا�X���� ا+س( 

��� ا���_م� �( B( ر�X���� ا+س( ��. 
 
 :أنـOاع ا�����ـ�ر-2
 ��ر )�Q أس�س م���ر�B هX��*�ن ب�B أن�اع ا+سW�� ا��: 

�ر:  ن�ع ا� ��ط ح"w-أX��را ص �)��� ت��ر�ا��"� ه0ا ا�AR� إ�Q ن�)�B اسX� .، واس
                                                 

�رات ا��و��� ا����2" #�دري )�� ا�����،  1X��راتو ا����ري ا��و�� �ا+سX�، 2004 ، ب�زر��� ا���ا��، دار ه�م� ��!��)�،"ض�ن ا+س
 .12-11ص ص
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�ر ا����ري1-أX�
�ف م���م��An B��Bوه� ا����م بvن��ء ن��ط ا���_ �"�_ م ��:  ا+س Bم �. 
�2-أX�� )�Q ز��دة ا�!�#�ت ا]ن��ج�� بvن��ء وح�ات إن��ج�� : ا�* �)�ر ا+س���3.   

 :  ح"w ن�ع ا����2-ب
�ر م��� ��P2 م���م- ا#�*�دي م���1-بX� .  اس
�ر أج �� ��P2 م���م- ا#�*�دي أج ��2-بX� .   اس

�ر اRج �� X����V سأه� ان���ل ��'': �3+سWد�� م�*����ت ا#( �3 ��m�� ا��ل )�� ا��ول ب�*� ا�
��ب �3 اRس�� وا�" �ات أو ا���وض، ب��ف �آvن��ء م��و)�ت إن��ج�� أو ا�"�ه� ���3، أو ا+آ
� ذ�� �Aرج ا� �eم ا���ن�ن� وا� ��ي وا���� وا+#�*�دي �ا��*�ل )�Q )�ا�� م����، ب��ط أن �

�X�" . 1''���� ا�
�*�ن ب�و�W�ر اRج ���B ا�X��ر � ا+سX��ر اRج �� ا�* �)�، وب�B ا+سX� ا����ري وا+س

�ر اRج �� �c� ا���ش��اRج �X� . ا���ش� وا+س
�ر اRج �� ا�* �)� 1-2-      ب X��ر اRج �� ا����ري وا+سX� : ا+س

�ر اRج �� ا����ري أس�س� )�Q ا��*��� وه� �X�� ا+س��� ��9X- �3 إ#�م� ن��ط ����_ �3 ا���� ا��
Pج إ���� . و+ ���م ب����- م�اآ� ا]ن

�ر اRج �� أم� X����- وه� ب��0 ���� مB ا+س"�ض_ �3 ا���� ا���#_ أو ا��� )�Q ا��ا�* �)� ��3
B2 ا���ل أن ا��Mد ا�*�رة ��أس ا��ل ت9V- ا+ � ا����،�ا�!�#�ت ا]ن��ج�� �0� P��(ر و�X�س

����، أم� �ا����ري Rن�W� Pم م�از�B م��3)�ت�
��q )��د ا��*��� ا���م� م_ ا���� ا� B( 

�#�ت�� ا]ن��ج�� و���m ج�ء مB م�ارده� ا��د��  Bم ���� P�2ن� �����"ا�* �)� 3�P�9V ا��Mد ا�

������ )B وا������، وتd��W ا��ول ا�*�رة ��أس ا��ل ب�)���رd م�ت�� ])�دة اس اد ا��اد ا�
�������ت ا� �ر وم�M2 ب��0 م �3"� ��X�
��q ذ�� ا+س.2  

�ر اRج �� �c� ا���ش�2-2-بX��ر اRج �� ا���ش� وا+سX�  ا+س
�ر اRج �� ا���ش�*       X� : ا+س

�ر اRج �� ا���ش� )X���� ا+سW� ،ه� ب�` ا��*�� �3 ه0ا ا����Bا ��c ر�X���ش� �3 أن  ا+س�
� : اRول � !�ي )�Q ت�3� ش�
�B أس�س��B ه

1. � ��رات �3 ا���وع ا�X�� اRج �� ���ء مB أوآ- ا+سX�" .م���2 ا�
2� وا���رآ� �3 إدارة ا���وع ب�2- ج��� أو م!�q ح"w م��ار م��رآ�B( M93 P #��م  .2��ا�

X�" وا��W�ة ا�V �� �3 ج�_ ا���+ت إ�Q ا��ول  ب����- آ�� مB ا��ارد ا����� وا��2 ���ج���ا�
�V�9 .ا�

�ر اRج �� ا���ش� آ� )�P3  ه���ن��ـ�X��ر م��HUGONNIER 1997 " q ) ( �33+سX�)�Q أنP اس

�ف ش�آ�  Bم����(م �e آ� ) م�ف ش�
 Bأو م �
�ف أA�ى (�c� م�� Bة م�م���� م"� �e م

�أو مMA Bل ا���رآ� �3 ) إن��ء 3�ع أو ش�آ�ت ج���ة(�س_ مMA Bل ا]ن��ء أو ا��) �c� م��
� م����(ش�آ� e م ( ،-�# Bج �� 3ج���ة أو م�ج�دة مRر ا�X��� بv)!�ء ا��q ا���ش� �+س��
X�"�����"����q ب� ��3 �� ا����� ا��� ت� � ا]ش�اف وات�Wذ ا���ارات ب�2- دا�e  ا���آ� أو ا�

�ر ���3، وأنX�� أث �ء � ا0AR ب��B ا+)���ر ��س��ات����ت ا����ر�� وا�* �)�� وا����� ذو أها+س
�ر أج ��X� .".ات�Wذ ا���ارات �����q اس

2� إذن �2���ر اRج �� �3 م"��x ا�X���� ب�B م� ه� م��ش� وم� ه� �c� م��ش� مB ا+س�B م���ر ا�
���Vا�)����Vا#�� ا��)�Q إدارة و)�Q ت"��� ن��ط ا���آ�، و)��v3 Pذا آ�ن �3 ا���آ� أي ا]ش�اف ) ا�

�ا م��ش�ا، X�2� �3 ا���آ� ب�]ض��3 إ�Q ا�"�ه� �3 رأس ا��ل ��3 ��� م"��� مX�"ا���W ا�
                                                 

�ر اRج �� ا"، در�� م��د ا�"�م�ا��  1X�، 2006 1، ب��وت، ا�!��� ا���ب��ة م�آ� دراس�ت ا��ح�،"���#�ت وا�9�ن�ت ا���ن�ن�� ا+س
 .50ص

2 qج_ س�ب�25 ص،#�دري )�� ا�����، م.  
 

3 Yves simon-SamirMANNAI , "Techniques financières internationales", 7eme  ed ,economica , PARIS, 
2002 ,P620. 
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�رX�2� dأم� إذا ا#*� اس���ر�c d� م��ش�، و����د ا�X� )�Q ا���رآ� بxح� اRص�ل ���3 اس
���V ���ولب��ار ا�"�ه� �3 ) ا��ا#��(W .1رأس�ل ا���آ�، وه0ا ا���ار ����� وq3 ا���ان�B ا�

 Bاوح ب����رات اRج ��� ح�Q ن"�� م�� � تX� x3آX� v310-25 % �3ذا زادت ح*� ش�آ� ا+س
 �X��ر�� أج ��� أو م"X��ر v3ن�� ت* � )�Q أن�� ش�آ� اسX�، ح�� ت��اوح ن"�� أج ��ش�W ا+س

���ة (%10م� ب�B ا���رآ� �3 ا]دارة  ،)مB وج�� نe� 3�ن"� (%20و) مB وج�� نe� ا��+��ت ا�
�����ر �3 م��eV اRوراق ا�X��ر اRج �� ا���ش� )B ا+سX�2وه0ا م� ��� ا+س

 . 
 Pرات أج ��� إ+ أن�X� و��j ه �ك م����� م��دة ��* �� ا���آ�ت اRج ��� ا��� ��� ح*� �3 اس

�ر اRج �� ا���ش�����ط م��رآ��� ب*�رX� .  3ة واض�� ح�Q ت�*- )�Q م�ا�� ا+س
�ر ا���q �3 دو�� v3ن  أم� ب����Vم ا���س�� -X��ر اRج �� ا���ش� ه� ا���� ا�*�M� ��3سX�ا+س

��B مB دو�� أA�ىX�
�ف م" Bار م� .م� وا�
�X- �3 إ#�م� 3�ع أو ت��ر اRج �� ا���ش� �X�� 3�ع #��� ��2ن ن��
P ا+#�*�دي ب�2- )�م �3+س

 . ت�` س�!�ة أو إش�اف وت"��� ا���آ� اRم
- �� 
�ر اRج �� ا���ش� ) ح"�ب ا���3)�ت، ا���ان ا����ري( أم� �3 م��ل ا���س�� ا��X��3+س

��X- �3 ا����دة ا�*���3 �3 رأس ا��ل وا����� مq Bا��
�ف دو�� م� �3 دو�� أA�ى � Bم 
�� إ���� ا���آ�ت اRم 
�ف م"��ي ا��و�� ا��� ت X)ر�X�إ�Q 3�و)�� �3 ) ا��و�� ا�*�رة �Mس

��- ا�0ات�(ا��و�� ا��V�9 م�9ف إ���� #�� اRرب�ح �c� ا��ز)� ��d0 ا�V�وع � ). ا�
�ر اRج �� ا���ش� آ��FMI3ح"w ص �وق ا� �� ا��و��  -X���� ا+س�� q ى� ��أس ا��ل )�Q ا�


�ف ا��و�� اRم ا�! Bص-(��- مRع �3 ) ا�Vف ا��
 Bم �����3 ا��و�� ا��V�9 وآ- اRرب�ح ا�

�ف ا��و�� اRم، واRرب�ح �c� ا��ز)� �3  Bم�ال مRؤوس ا�� -������� آ�� �V�9ا��و�� ا�

�ر  أم� ب�� "�� ��V�ع �3 ا��و�� ا�v3 �V�9.ا�V�ع ت���� آ��3��ت رأس���� )�Q ا��ى ا�!��-X�ن ا+س
 ���X- �3 ا� V��ت ا��أس���� وا�0ي ���ف أاRج �� ا���ش� �����ح� وه� ���- ا��ح� م*�در ا�

�X�
�ف ا�V�عرا#�*�د�� ب�+س Bل م���� )B تB��2 رأس ا�W� 4 ا������ وه�. 
�ر اRج ��X�B2 #��ل ا������ ا����� �Mس� qض�ء م� س� Q�( : 

��ر ��- ج�_ اRم�ال ا�X�� اRج �� س�اء م��ش�ة أو مMA Bل ش�آ�ت ت�ب�� وا+سX�"� ���م�� ا�
�ر�� أA�ى وا���رآ� �3 إدارت��X� . 5ا���ش� #� ��2ن ت�� أص�ل رأس���� أو أن�!� اس

�ر X��� ا����� أو ا�!�q ��!�ف اRج �� ���وع ا+س��ر اRج �� ا���ش� )�Q ا�X�� !�ي ا+س
��و)� ���"��q أو ا���_ أو ا��* �_ وا]ن��ج أو أي ن�ع An� مB ا� ��ط ا]ن��ج� وا��Wم� س�اء آ�ن م

Bأس�س�� B�(ن� Qإ� �ش���ر اRج �� ا�X� : 6و�� � ه0ا إم�2ن�� ت�"�� ا+س
��ك  -1��ر ا�X� .ا+س
2-  q�!�ر ا�X� . ا+س

� ا��!�ق إ���� .� ب��ء مB ا���س_ �3� ب��وس�
 

�ر اRج �� �c� أم� ا+*        X���ش�ا�س: 
�� ب�� اRوراق ا����� دون م�رس� أي ن�ع �� بX�"�*� )�Q ش�ط واح� ح�� �2��V ا��� ��3 
 �����ر �3 اRوراق ا�X��ري و����� ا+سX�� وإدارة ا���وع ا+س�e رآ� �3 ت��مB ا��#�ب� أو ا�

                                                 
  .26-25_ س�بq، ص صم�ج،  #�دري )�� ا����� 1
 

2 WWW.ocde.org:" définition de l’investissement direct étranger". 
�ل ا��و���ةإدار" )�� )��س،  3(Rا " ،qج_ س�ب�134-133ص ص، م . 
 

4Bernard guilhon ," les firmes globale, économica" , paris1998, pp 35-36.  
�ل ا��ةإدار")�� )��س،    5(Rر ا���م و��� ا�
 . 134-133صص  ،2003 ���1!ا�، اRردن، ن ا���ى �� ��، )�ر، دا"ا]
6  M"ر ا��و��"، � أب� #�م)�� ا��X��ل وا+س(Rد��ت ا�*� . 481 ص،2001م2��� ا]ش��ع، ا]س2 �ر��، م*�، ا�!���اRو�Q ،"ا#
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�ر #*�� اRج-X� ر�A ا��* �_ أو ،�W�ات أو ا��- ا��2 ���ج�وإم� أن ���*� )�Q ت���- ا�. اس
  .1 ا��"����� دون ا���رآ� �3 ا]دارة وا]ش�اف )�Q ا���وعتا����م�

 
�ر اRج �� X�� ه� اAS� إ����شا��c� ا+س"� � Q2 :  

�رات �c� م��ش�ة �3 م��ل ا]ن��ج -أ X� .اس
��حت"��� ا�(ا���ا��A، ات�V#��ت ا���و)�ت أو ا�����ت  .1V.( 
2. _� *� .)��د ا]دارة و)��د ا�
 . )ا���و�� مB ا���
B(ام���ز ا]ن��ج ا��و�� مB ا���
B / )��د  .3

�رات �c� م��ش�ة �3 م��ل ا���_ وا��"��q مMA Bل -ب X�  : اس
 . وا��W�ات ا��"����� وا]دار���ت�ا��A اس��Wام ا��Mم� ا����ر� .1
 .ا��آMء أو )��د ات�V#��ت ا��آ��� .2
3.  . �ز)�نا�
 . ا���رض .4
5. �����ر �3 م��eV اRوراق ا�X� .* ا+س
 
 



 ا������: ا��c,H ا���ن��� أنOاع ا������ر ا
Qإ� �ش���ر اRج �� ا�X� :آ� س��` ا]ش�رة � �"� ا+س

  joint venture:ا������ر ا����6ك  .1
 :ت��ی;9 - أ

��ك ه�  �kolde�ى آ���ي ��ر ا�X���P2 أو ���رك P�3 ح� م��و)�ت اRأ أن ا+س�ل ا�0ي �(
 Q�( �*���B ب*�V دا�� وا���رآ� ه � + ت�V��Wم B��
��3ن أو شW*�ن م� ���ن أو أآX�، مB دو�
��اع أو ا��Mم�ت ا����ر�� A+اءات ا�ة وب��Wا]دارة وا� Qأ��9 إ� ��ا��*� �3 رأس ا��ل ب- ت

....tا� . 
� �3 �3�ى أن ا+س�Terpstra  Xأم� ت��ب"�ا ����ت إن��ج�� أو ت"����� ت( Q�( ك � !�ي����ر ا�

�ر ���3 ش�آ� دو��� ت�رس ح�� آ���3 �3 إدارة ا���وع أو أدو�� أج ��� و��2ن X�ح� أ
�اف ا+س
P��( ة ا��2م���ج�� ب�ون ا�"�!�� .ا����� ا]ن

��"�ن V�� ح��ج �� أو أآX� م_ 
�ف  �3 ه0ا ا��xن أنP �3 ح��� اش��اك 
�ف أLiftigeison و��
 ��� أو �c� ذ�� �����م بvن��ج س��� ج���ة أو #��� أو ت ��# �� 
م���، و
 � س�اء آ�ن ش�آ� و
ا�"�ق أو أي ن��ط إن��ج� أو �Aم� An� س�اء آ�ن` ا���رآ� �3 رأس ا��ل أو ب���2 ���ج�� v3ن ه0ا 

�ر ����� أX��را م���آ� وه0ا ا� �ع مB ا+سX�آX� ت���ا مB ات�V#��ت أو ت�ا��A ا]ن��ج ����� اس
 .ح�� ���~ ��!�ف اRج �� ا���رآ� �3 إدارة ا���وع

 B2�ر �X���ك �B2 ا���ل بxن ه0ا ا� �ع مB ا+س��ر ا�X�مB وا#_ ا���و+ت ا�"�ب�� ������ ا+س
 : 3أن � !�ي )�Q ا���انw اSت��

1.  Bر���X�
�B�3 اس Bج- ب�Rا -��
�رس� ن��ط ا+ت�Vق أح�ه� و
 � واAS� أج �� �
��9 . إن��ج� داA- دو�� ا�!�ف ا�

 .أن ا�!�ف ا��
 � #� ��2ن شW*�� م� ��� ت�ب�� ���!�ع ا���م أو ا��Wص .2

                                                 
.367-366 ص ا��ج_ ا�"�بq، ص 1 

2  qج_ ا�"�ب� .493 ، صا�
 
3 �(M"ص� أب� #�م� ا� ،qج_ س�ب�483-481 ص، م. 
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3 . d0ت���- ه Qدي إ��� ���# �� 
��B اRج�نw ب��اء ح*� �3 ش�آ� وX�"أن #��م أح� ا�
�ر م���كX� .   ا���آ� إ�Q ش�آ� اس

�  Q �� ا�!�ف اRج �� أو ا��
 � ح*� �3 رأس ا��ل بX�" : �j ب��9�ورة أن ���م ا�
�ر #� ت�2ن مMA Bل ت���� ا��W�ة وا����3 أو ا��- أو  -     X�أن ا���رآ� �3 م��وع ا+س

 .ا��2 ���ج�� ب*�V )�م�
��م ا�!�ف اAS�  و#� ت�2ن ا���رآ� ب�*� �3 رأس ا��ل أو رأس ا��ل آ�Q�( P أن �-    

 . ا��2 ���ج��
 . أو #� ت0Ax ا���رآ� ش2- ت���� ا����م�ت أو ا����3 ا��"����� أو ت���� ا�"�ق     _

�ر ا��q �3 ا���رآ� �3 إدارة X��3 ج�_ ا���+ت ا�"�ب�� +ب� أن ��2ن �2- 
�ف مB أ
�اف ا+س
��ك و)��د ا]دارة أو ا���وع، وه0ا ه� ا�� *� ا���س� �3 ا��V�ق ب�B م��و)�ت��ر ا�X� ا+س

 _� *���ح R�3ول ��- أن�اع ا+ت�V#��ت أو ا����د ا�0آ�رة آ��� أو أوات�V#��ت ا�V م��و)�ت ت"��� ا�
 ���ر �c� م��ش�، ب�]ض��3 إ�Q ا��q �3 ا]دارة آ��ط ض�وريتXب���9 أو ا�X� .- اس

 

 : �I ا��ول ا��:�;� مSای� وO�Bب ا������ر ا����6ك م0 و��C ن-ب
 :   ا�O3ل0م0 ح�^ ا��Sای� ی�5        *   

1 . q3�3 ز��دة ت� Pأو إدارت Pوت�ج�� P�e ت B"إذا أح ���ك ب*�V )�م� �"�ه��ر ا�X�بxن ا+س
�� ا��2 ���ج��، وq�A 3�ص ج���ة ���- وم� ��ت�\ ب�� مB م �3_  �رؤوس اRم�ال اRج ��� وا�

 Qى، ب�]ض��3 إ��Aأ Bأو ا��� م ���*�
��q ز��دة 3�ص ا� B( �3)�ت�ت�"�B م��ان ا�
ا�t، وآ��0 ت �� #�رات ا�����B ا��
 ��B وM( q�A#�ت ت�2م- ا#�*�د�� رأس��  ....دا+س���ا

�V�9���V ب���و�� ا�W . أس�س�� و��V�A م_ ا� ��
�ت ا+#�*�د�� وا��Wم�� ا�
�ر ب�� "�� ���ول ا� �م�� ب*�A �Vص� �. 2X���ك مB أآX� أن�اع أو أش�2ل ا+س��ر ا�X���� ا+س�

 ���)�� مB أه�� هd0 ا��ول، و��ج_ ه0ا إ�Q أس��ب س��س�� واجe#��+ �3 م� �ش��اRج �� ا�
M�� هd0 ا��ول لت��VW درج� ت�2� ا�!�ف اRج �� �3 ا+#�*�د ا��
 � ومB ث� ت�تV_ درج� اس

���م�، ب�]ض��3 �ر �"�)� �3 ت �� ا����2 ا��
 ��، )B ا��ول ا�X�إ�Q أن ه0ا ا� �ع مB ا+س
B�� 
�ل ا��(Rرج�ل ا Bت ج���ة م���
 q�A1و . 

3 .Rا Bم -��� P�3)�ت، ح�� أن�رب�ح ا����� ن�eم ا���رآ� �"�)� �3 ت��VW اR)��ء )�Q م��ان ا�
Bم -��� ��د إ�Q ا��Wرج و���ده� ب��ر ن*�w ا����� اRج ��، آ� ح�آ� رؤوس اRم�ال +)

��ك �3 ج�ء آ��� مB رأس م��Q�( P ا+د�Aرات ا��
 ��، آ� �"�)� �3 ز��دة �ا���وع ا�
 .ا�*�درات وا]#Mل مB ا��اردات

�ار�� �3 ا]ن��ج، ح�Q �3 ح��� انV*�ل ا����� اRج �� . 4�ب�j2     ن�eم ا���رآ� ���q ا+س
V*م� 3�� ت� � ت�� . ��2 ا���وع ت��VW ا]ن��ج وز��دة ا��!���ا����2 ا�

 

  *    -,Hا�� x,ا��� $,B يOH�ع م0 ا������ر ب����3رن� ب�������ر ا�<ي یO�ب ه<ا ا�O�B 0B أم�


 ���6وع ا������ر ��0�5 �
 اyت��� : �,�Hف ا

1 .Q�( �� جRف ا�ا�! �إذا أص �ا�0آ �V��"ا�� ا�� )�م م��رآ� أي ح�م�ن ا��ول ا��V�9 مB ا�
�رX�
�ف �3 ا+س. 

أن ت��q ا� �3_ ا�0آ�رة و�c�ه� ���#� )�Q م�ى ت�ا3� ا�!�ف ا��
 � ذو ا+س���اد ا���� . 2
�� Vا���رة ا� �ص� �3  وت�3�A ك����ر ا�X�وا]دار�� وا����� )�Q ا���رآ� �3 م��و)�ت ا+س

 �V��W ا��ول ا�

                                                 
1 M"ص� أب� #�م)�� ا� ،qج_ س�ب�483-481 ص، م. 

  
 .224ص ،2004 ا]س2 �ر�� ،ةدار ا���م�� ا����� ،"ا+#�*�د ا��و�� ا��M#�ت ا+#�*�د�� ا� ���� ا��و��� "،درة ز� w ح"B )�ض ا¶ 2
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�ر . 3X���ك �3 ت���q أه�اف ا��ول ا� �م�� ا��Wص� ب���3� ا��Mت أن م"�ه� م��و)�ت ا+س�ا�
 ��X2� م��رنب، وت�"�B م��ان ا���3)�ت و�c�ه� م� ذآ� س��V أ#- )رأس ا��ل اRج ��(اRج ��� 

� اRج ��X�"��آ� م���2 م!��� ���ر ا�X� .ب��و)�ت ا+س
� ا�. 4X�"�� �����ل ان�VWض ا���رة ا��
 � 3�� ��دي ه0ا إ�Q ص�� ح�� ا���وع م� نe�ا +ح�

- ج�ا أن ت�- إس��م�ت ه0ا ا���وع �3 ت���q أه�اف ا��و�� ا��Wص� مMX ب���دة ���*�~ مB ا�
 q3ض ت��VWت، وان��� 3�ص ا�����m وا������ ا��2 ���ج� وإش��ع ح�ج� ا�"�ق ا���� مB ا�

 .ا��Mت اRج ���
  


 ا����6ك م0 و��C ن�I ا��6آ� م���دة ا�D����ت مSای� وO�Bب ا������-ج��� : ر ا
 1ب�� "�� ���ا�� ��3 م���دة        *  
1 . �V�9��ك �3 ح��� ن��حP �3 ت"��- ح*�ل ا���آ� )�Q م�ا3�� ا��و�� ا���ر ا�X��"�)� ا+س

�ر�� ت��2 م!���X� .)�Q إن��ء وت�� م��و)�ت اس
��ك  .2��ر ا�X��ر تM�9V ��ى ا���آ� ��3��� ا+سX� ح��� )�م س�ح �مB أآX� أش�2ل ا+س

�ر �Aص� �3 ب�� أن�اع وم��+ت X���وع ا+س� q�!�� ا��ا���2م� ا�d0�� �V�9 ا���آ� ب��
ا� ��ط ا+#�*�دي آ���را)� أو ا����ول أو ص �)� ا��2�ب�ء أو ا�����B، أي أنP �3 ح��� وج�د #��د 

��ك و)�ا�Q�( q ت�� ا���ر ا�X��ر ����� ا+سX���وع ا+س� M�2 آ�م�� اRج �� تX�"
2� وا��#�ب� )�Q أن�!��� وت���q #�را م���+�� مB أ93- اRش�2ل ا��� ���q ����آ� #�را مB ا�

�ر �c� ا���ش� مX- ت�ا��A ا]ن��ج و)��د ا]دارةX� . اRرب�ح إذا #�رن بxن�اع ا+س
3.�ر ا�X���ك �3 ح��� )�م ت�ا3� ا��ارد ا����� وا������ وا����3 ا��"����� ا��Wص� �9V- ا+س�

 .  ا��2م- ��"�ق اRج �� ا���Bلس��M�M ا�Mزم� تب��"�ق اRج �� ��ى ا���آ� م���دة ا�� "��
��ك �� �سw م_ ا���آ�ت م���د) 3(مB وا#_ . 4��ر ا�X� ا�� "��ت أو ا���آ�ت ة�B2 ا���ل أن ا+س

 . �ة ا����ا��و��� ص��

���� ا�"�ق ا���9 وإن��ء . 5 Q�( ف����ر )�Q س�)� ا�X��"�)� ه0ا ا��2- مB أش�2ل ا+س

 . # �ات ����ز�_، وح��� م*�در ا��اد ا��Wم واRو��� ����آ� اRم
��ك �"�)� �3 ت��0- ا��X2� مB ا�*��ب�ت وا���آ- ا����و#�ا
�� أم�م ا�!�. 6��ر ا�X�ف ا+س

ش�آ� (اRج �� �Aص� إذا آ�ن ا�!�ف ا��
 � ه� ا���2م� أو إح�ى ا��W*��ت ا�� ��� ا���م� 
 ). ت�ب�� ���!�ع ا���م أو ب � ح�2م�

7 . �V�9��ك ����� وس��� �����Q�( w ا����د ا����ر�� وا���آ�� ا�V�وض� ب���ول ا���ر ا�X�ا+س
MA Bل أس�ا#�� م�Aد ���( -��"�� ����ل ا]ن��ج ا���ش� ب�+ مB ا��*��� أو ا��آMء �3 وب��

 .ح��� وج�د ح�اج� ج�آ��
8 . ������ك �"�)� �3 ت"��- م�� ا�!�ف اRج �� )�Q ا��*�ل )�Q ا���وض ا���ر ا�X�ا+س

 .وا��*�ل )�Q ا��اد ا��Wم واRو��� ا�Mزم� ����آ� اRم
�(أن وج�د 
�ف . 9X��ر �"�- أم�م ا���آ� م���دة ا�� "��ت ح- و
 � �3 م��وع ا+س�X) م"

 ��3��Xوا� ��(��ا��M2ت ا��Wص� ب����� وا��M#�ت ا������ وا]ن"�ن�� و�c�ه� مB ا��M2ت ا+ج
�� �  .اAR�ى ا��� ت�اجP إن��ز آ��3 اRن�!� ا����V�m ����آ� ا�

 

� م���� �3 آ�X� مB ا��ول ��� اآ��V` ا���و)�ت م���دة ا�� "��ت أن ه �ك �A�ات ت2 ���ج�
���م� م ��(B2 أن ت��q ا+ن���ل ا��2 ���ج� ا��2"� مB ا�V�وع إ�Q ا��آ�، وت"�)� ) �Aص� ا��

 Q�( ل�Xم ����دة ا�� "��ت �3 ا��و�� اRم، و��- أه���ت ا��� ت ���� ا���و)�ت ا� )�Q ت!��� ا�
��ردة  ن�� ا�"�ق اRم���2ذ�� ه� ات��d ا���آ�ت ا���ب�ن�"��، ب�� أن آ�ن` ا���ب�ن إح�ى أه� ا��ول ا�

 . وا����ة ���2 ���ج�� اRم����2 و�Aص� �3 م��ل ا�"��رات ا�*���ة وا]�2��ون��ت

                                                 
 . 486-481 ص س�بq، ص_)�� ا�"Mم أب� #��، م�ج 1
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�!�رة � آ�3�X رأس ا��ل ا������، وا��2 ���ج�تإن ا+#�*�د ا����� ���م اSن )�Q ا�* �)� ذا ا�
VW 9B ض�ورة ت3�9� ا���� وا��ل وا��W�ة ب�B وا]ن��ج�� ا��ت��V، وا� V��ت ا���9، وه� م� �

����، وا����دة وا�V�ع وا�"�ق ا���� وا�"�ق ا����� مB ا+#�*�د��ت، وت���ت م�Vه�� ا��رد وا�
��ك� .  ا��و�� وا�

اس��ات����� �3 ن�-   مI B M Bح�� �c�ت ا��X2� مB ا���آ�ت ا��M#� مX- ج �ال م�ت�رز و
��ك وا�*��رؤوس اRم����V ~�ال وا��2 ���ج��، وأ0Aت ت9V- ا]ن��ج ا�W ا����� �3 ا����ان ا�

�V�2  .1ب�+ مB إس��ات���� ا����2 ا���م� وا�"�!�ة ا�
 

*    

 ���05 ذآ� اyت��� : 2ب\O8ص O�Bب ا������ر ا����6ك �
 و��C ن�I ا��Hف ا
1. �3�
 Bب� ~��*�ل وج�د ت��رض �3 ا���ر احX�) ا�!�ف ا��
 � وا�!�ف اRج ��(ا+س

�Aص� �3 ح��� إص�ار ا�!�ف ا��
 � )�Q ن"�� م�� � �3 ا�"�ه� ب�أس ا��ل �3 م��وع 
�ر، وهd0 ا� "�� #� + ت�qV وأه�اف ا�!�ف اRج �� �Aص� ت�� اRه�اف ا��ت�!� ب���#�ب� X�ا+س

��وع   q�A م�Q�2إ)�Q ا� ��ط وإدارتP، اRم� ا�0ي ��دي �� �V�mا+ن��ز ا�� Q�( �ت ت�ثM
��- و�c�ه�� . آ2- س�اء �3 م��ل ا��"��q أو ا]ن��ج أو إدارة ا���ى ا���م�� أو ا�

�ر، . 2X�#� �"�Q ا�!�ف ا��
 � ب�� 3��ة زم �� م�� � إ�Q إ#*�ء ا�!�ف اRج �� مB م��وع ا+س
� �� اRج �� �3 ا����ء وه0ا �� � ارت�Vع درج� ا�!W� �c� ا����ري، وه0ا �X�"Q3 م_ أه�اف ا�

 . وا� � وا+س���ار �3 ا�"�ق
� ا��
 � #� ��ث� س��� )�Q �����3 م��وع . 3X�"�� ����            أن ان�VWض ا���رات ا�V �� وا�

�ر �3 ت���q أX�
���� اRج- و#*��ة اRج-ا+س P3ه�ا. 
MX �3 ا��2. 4�- ج�ا أن ت9_ ش�و
� أو #��دا ) �م� ��2ن ا�!�ف ا��
 � م���م� 3B ا�

 . ص�رم� )�Q ا�����m، وا��*���، وت���- اRرب�ح ا��Wص� ب��!�ف اRج �� إ�Q ا��و�� اRم
��ج إ�Q رأس م�ل آ��� ن"���. 5�� .  
    �eن q3ا�����دة ت���q ب��ك ذو ا�"��3ت ا��B2 ا���ل أن ا����2 ا��� ت�اجP ا���وع ا��

رة ب�B ا����� مB ا�� �ص� ا]ن"�ن�� ا�"�و�� وا��� ت��2ن مB )�ة ج "��ت ذات أص�ل )�#�� ا]دا
ا� e�، وه � ��2ن )�Q وث����3 وا#�*�د�� م���� �، وا��� ت�ث� ب��9�ورة �3 أن�ط ا�"��ك ووج��ت 

���آ� ����م ب�� ا���_، وت��� ن�)�� مB ا���Vه� وا����ون ا]داري ا���وع اRم ت���� أه�اP3 ا�
���q ب���س��- ا�V �� ��دارة� ��3 �� Vورة إت��ع ا����ة ا��ك، م_ ض���  .3ا�

 

      2-
���  implantations greenfields: ا������رات ا���,Oآ� ب���5م1 �,������ ا
 :ت��ی;�C -أ

� اRج �� أآX� أن�اع ا+سX�"��آ� ب���2م- ���ر ا�X��رات اRج ��� تM�9V تX- م��و)�ت ا+سX�
9~ �3� ب��، وت��ر ا]ش�رة ����ى ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت، و��ج_ ه0ا إ�Q )�د مB اRس��ب س
���دة ا�� "��ت بvن��ء 3�وع ��ن��ج أو ا��"��q أو X- �3 #��م ا���آ�ت ا��إ�Q أن هd0 ا���و)�ت ت

 . �و�� ا��V�9أي ن�ع An� مB أن�اع ا� ��ط ا]ن��ج� أو ا��Wم� ب��
� اRح��ن(�B2 �3 ا���ب- ن�� ا��X2� مB ا��ول ا� �م�� ا��V�9 ت��دد آ�X�ا e�3 �3 م���3 ) ب- ت

�رX��� ا��2م- ���و)�ت ا+س�  .4ا��*��~ ��d0 ا���آ�ت ب��
�Wا� �����  مB ا������ ا+#�*�د�� وم� ���تw )���� مn Bث�ر س��س�� )�Q ا�*����B ا���� وا��وفو��

�+ت س��دة ح��� اح��2ر ا���آ�ت م���دة ا�� "��� Rس�اق ا��ول ا� �م�� مB ب�B توآ��0 ا��0ر مB اح

                                                 
  .222�ج_ س�بq، ص م،رة ز� w ح"B )�ض ا¶ ذ 1
 
  .487-486 صص م�ج_ س�بq، )�� ا�"Mم أب� #��، 2
  .228ص  م�ج_ س�بq، ، ذرة ز� w ح"�B )�ض ا¶ 3

  
 487. س�بq، ص_)�� ا�"Mم أب� #��، م�ج 4
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��آ� ب���2م- �رات ا�X�أه� اRس��ب ا��2م � وراء )�م ت�9V- آ�X� مB دول ا����� ا�M� ���Xس
� اRج ��X�"�� . 

ب- ا��ول ا� �م��  ز��دة ح�ة ا� �3"� ب�j2( Q�( B م� ت��#�P ب�� ح�2م�ت ا��ول ا� �م�� ن�� أن
�رات اRج ��� أدى ب���X2� مB ح�2م�ت X����م� ا�* �)�� أ��9 ��0ب ا+سا��ول ا� �م�� وا��ول ا�

�ر ���3 آ�س��� أو آ�ر#� X���و)�ت ا+س� q�!�� ا��إ�Q ا��*��~ ����آ�ت م���دة ا�� "��ت ب��
X���B اRج�نw ب��م� ت��ب�` آ- أو ا��X2� مB راب�� ن"��� �3 ت���_ ت�q3 ا+سX�"�رات وج0ب ا�

�رات X�ا��ول ا� �م�� ت����� �3 ن�ع و
���� ا+م���زات وا���ا�3 وا��"��Mت ا��� ت��م�� ��0ب ا+س
 . اRج ���

����"��  وا��������3��� �3 إدارة ا� ��ط ا]ن��ج� وا�"�!�ة ا��2م�� )�Q ا�"��س�ت ا]ن��ج�� وا�
� إن �� �B2 آ- ا���آ�ت ا���م�� �3 اRس�اق اRج ��� إذا #�رن` eى م��� ��و�c�ه� أص��` أآX� أه

�V�9 . بxي ن�ع An� مB ا���ا�3 أو ح�Q ا�9�ن�ت ض� اAR!�ر �c� ا����ر�� ا��� ت��م�� ا��ول ا�

 ب������ �,-ب��� : �ول ا��:�;� مSای� وO�Bب ا������رات ا���,Oآ� ب���5م1 �,������ ا

  :ا��Sای�          *   
 .إ�Q ا��ول ا��V�9) رأس ا��ل اRج �� ( ز��دة ح�� ت�3��ت ا� ��  .1
���V م_  .2W_ ا���� مB ا�"�_ أو ا��Wم�ت ا���� ت"�ه� �3 إش��ع ا�W9و)�ت ا���ا�

��3)�ت إم�2ن�� وج�د ���3 ��*��� أو ت���- ا��اردات م� ��دي إ�Q ت�"�B وض��� م��ان م
�V�9 .ا��و�� ا�

3.  �� ����ر ا��2 ���ج�� ا��� ت� �سw م_ م�!���ت وA*��� ا�A�3 ح��� وج�د ج��ز ���م ب�
3 �V�9�ءة �3 ا������ ا��2 ���ج� ن ه0ا ا� �ع مB ا���و)�ت �"�ه� م"�ه� بّ vب���و�� ا�

M� ى�ARش�2ل اRرن� ب����ر اRج �� �Aص� )�Q ن!�ق آ��� و��3ل �3 ا��و�� ا�� �� ب��X�س
�ر �c� ا���ش�X� .أش�2ل ا+س

 .  س�اء �3 م�اح- ب �ءd أو م�اح- ا�����-ةا���ش�  3�ص ������ ا���ش�ة و�c�ت��3� .4
                                                                  -------------------------------------:أم� م0 ن�ح�� ا���Oب   *

 �����آ� س��` ا]ش�رة v3ن ا��ول ا��A �V�9ص� ا� �م�� تQ�W مB أA!�ر ا+ح��2ر وا�
��ى ا���� وا��و�� �3 ح��� wا+#�*�د�� وم� ���ت"        )���� مn Bث�ر س��س�� س���� )�Q ا�

�� �  .��mر أي ت��رض �3 ا�*��~ ب� �� وب�B ا���آ�ت ا�
  


 ب������ �,�6آ�ت-ج ���ا�����دة   مSای� وO�Bب ا������رات ا���,Oآ� ب���5م1 �,������ ا
 : ا�D����ت

  :ا��Sای�        *
�ل ا��ت�!�  .1(Rج� وس��س�ت ا��2� �3 ا� ��ط ا]ن��ت�ا3� ا����� ا��2م�� �3 ا]دارة وا�

��� أوجP ا� ��ط ا���V�m ����آ� W وم���� وا�"��س�ت ا��Wص� ب���ارد ت"����� وإن��ج��(ب
 ). ا������

2.  �V�2ض ت�VWان Bم �� م �ا���ء ا���2 �� � ����#_ ا��*�ل )���� وا�آ�� ح�� اRرب�ح ا�
���V �3 ا��ول ا� �م��W .م�MAت )�ام- ا]ن��ج بxن�ا)�� ا�

�ر مB ا����Q�( w ا��M2ت ا� �ج� مB ا .3X���وع ا+س� q�!�� ا��Rش�2ل �"�)� ا�
�ر اRج �� X���ك، ا���ا��A، ا���آ�Mت (اAR�ى �Mس��ر ا�X� ). ا�t....ا+س

���دة ا�� "��ت أن ت� � ص�رة ذه �� ج��ة وم����� ��ى ا����ر �3  .4إذا اس�!�)` ا���آ� ا�
 �- ج�ا أن ت*�~ م�� 3�ع ا���آ� ب�d0 ا��و�� س��� ������ �3��3B ا� �V�9ا��و�� ا�

 ��W� س���� Qل، ب�]ض��3 إ��(Rس��س�ت ا Bه� م��cو q��"�ب� 0�V س��س�ت ا���س_ وا�
���V وا�9�ن�ت ا�MزمW� 0�V أن�!��� �Aص� م� ��ت�\ �ح*���� )�Q ا��"��Mت ا�� 

����� ب����ردة وا]ج�اءات ا����و#�ا
�� ا�" . ب���*�ل )�Q ا��اد ا��Wم ا����� أو ا�
  :ا���Oب           *
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 مX- ا��xم�� وا�*�درة وا��*��V �أم� مB ن�ح�� ا����ب �3B2 ا���ل بxن اAR!�ر �c� ا����ر�.1  
�)� أو ا���وب اRه��� �3 ا��ول �ا������ أو ا���م�� ا� �ج� )B )�م ا+س���ار ا�"��س� أو ا+ج

���دة ا�� "��ت ا���م�� ب�d0 ا��ول ا��V�9 ا� �م�� ت���� مB أآX� ا���ام- إث�رة ���q ا���آ�ت ا�
�رات �3 اRن�!� ا]X�س��ات��� أو ا��"�س� مX- ص �)� ا����ول، وب*�A �Vص� إذا آ�ن` ا+س

 .ا�t....واRس��� واRدو��
��ك.2��ر ا�X�� ب����رن� ب�+سWرؤوس أم�ال ض Qج إ��� 1.أن ه0ا ا� �ع ��

 
  :���^ا��c,H ا�          


 ا������                         ��� ا��6آ�ت م���دة ا�D����ت وا������ر ا
1-dی�� :ا��6آ�ت م���دة ا�D����ت  ت

ت��ف ا���آ� م���دة ا�� "��ت بxن�� ش�آ� م��ه� ا����"� �3 ا��و�� اRم و��� أن�!� و)���ت 

��q 3�وع أو ش�آ�ت ت�ب��، و��9ف إ�Q ذ�� أن ��� ح*�  B( دو�� س�اء Bم �Xأآ Q�( �(م�ز
 q��
 B( إم� ��
���دة ا�� "��ت ن��آ���ة �3 ا��!�ع ا�0ي ت�رس P�3 ن��
��، وت�س_ ا���آ�ت ا�

��q ا+ن�م�ج م_ ش�آ�ت مB دول أA�ى  B( أو ���
��q ا� B( إن��ء م��ر�_ ج���ة �3 ا��ول أو

 Bم �Xوع �3 أآ�3 �W9دة ا�� "��ت ا����  .2 دو��50 إ�Q 40ح�� ��ج� ���� ا���آ�ت م

���دة ا�� "��ت ��w أن ت���q ���3 ا������ ا������أه �ك مB ��ى  :نP ح�Q ت�*� ش�آ� م� ب��
1. �Xأو أآ B�� . أن ت���م- م_ دو�
 .  مB إج��� م����ت�� ا�" ���%30أن ت��· م����ت�� ا��Wرج��  .2

3.  B( -�أرب�ح� + ت q�م�ى %20-10أن ت� Q�( رأس م���� B3 م -#Rا Q�( س �ات . 

4. *� .�3 أ)���� ب�����م�أن ت

���دة ا�� "��ت إ�Q ا���ن ا�"�ب_ )�� ح�� ان���` أن�!� ) 17(ت�ج_ ب�ا�� تB��2 ا���آ�ت ا�
��� دول ا����� إ+ Wات�� �3 م���ا���آ�ت �3 ب�� ا��ول اRورب�� و�Aص� ب��!�ن�� وه�� �ا إ�Q م"

 ��eت ����رف )���� ح���� �إ+ �3 ا���ن ا���س_ )�� ن���� ا���س_ أن ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت ا�
���� .4ا�* �)� و��mر ا��أس

 

                                                 
 . 490-488 ص س�بq، ص_)�� ا�"Mم أب� #��، م�ج 1
 

 2 � .3 ص ،2005 ،"دول �3 ا+س�2ا ا���آ�ت )�� ا��
 �� �3" ،) ا+س�2ا (�)�� ���ب nس��ا��� � ا+#�*�د�� وا+ج
�ل ا��و���، ة)�� )��س، إدار 3(Rا ،qج_ س�ب�43 صم. 
�)�� ���ب nس�� 4� .3ص ، 2005، م�ج_ س�بq ،ا��� � ا+#�*�د�� وا+ج
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 ا������ -2��� :�V(B ا��6آ�ت ا�����دة ا�D����ت ب�������ر ا
�ر اRج �� ا���ش� ح�Q أن X����دة ا�� "��ت دورا ر��"� �3 ا���q3 ا����� �Mست��w ا���آ�ت ا�

Rر ا�X����دة ا�� "��ت ومB ب�� ا�2��ب�ت ت��� أن ا+س�رات ا���آ�ت ا�X�ج �� ا���ش� ه� اس
�� و�Aص� �3 )�� ا��"�� �ت مB ا���ن ا��ض� إ+ ��رات ا+ن�م�ج وا�X�أه� أس���w ت�q3 هd0 ا+س
� مB أن c�آ��0 إن��ء م��ر�_ ج���ة وب�� -�� ب- ����ر + ���*� )�Q ا+ن�م�ج وا�X�أن ه0ا ا+س

���م� إ+ أن ن*�w ا��ول آ�� )���ت ا+أن�م�ج م� زا�` ت��م ب�B ش�آ�ت ت�ب�� وم��� �3 ا��ول ا�
 .   1ا� �م�� ارتV_ �3 ا�" �ات ا��ض�� �Aص� ب�� ت�س_ ب�امs ا��Wص*�

�ر وا�3 مB ا��Wرج ص�در )B ش�آ� م���دة ج "��ت إ�Q أت��ر ا]ش�رة X�نj�� P ب��9�ورة آ- اس
�ر دو�X��رات ا���ب�� ا��� ��ومB أم��X ذ�� اسX� .� �3 دو�� أA�ى آ�+س

���ى � Pا ��2ن�eر�� ن�*�ر آ���- )B ا+#��اض مB ا�X�وت9V- ا��ول ا� �م�� ه0ا ا� �ع مB ا+س
- ن�- ا��2 ���ج�� وأس���w ا]ن��ج ا�����X وإدارة ذات آ�Vءة )���� ت��- مB ا� V��ت ��� ���ا���م- ا�

 . Q ا�V"�د ا���� وا]داريوت�ش� ا]ن�Vق وت��9 )�
�� أو أت��_ ا���آ�ت أس��ب ا���ر�_ ا�����ة �Aص� ) �م� ت�2ن ت�V�2 هd0 ا���ر�_ �#- مB ت�V�2 ا�

���ر Aا ��ح� اRس���Q�( w أا+ن�م�ج م_ ش�آ�ت م���� أو ح�B + ت�2ن هd0 ا���آ�ت م��3�ة، و��
���دة ا�� "��ت مB ن�ح�� و)����� A �3*�ص�� ا���آ�ت ا�Q ا�e�وف ا+#�*�د�� وا�"��س�� ا�

 . ا��ول ا��V�9 مB ج�� أA�ى
���دة ا�� "��ت ح�� ات9~ �3 إح�ى ا��راس�ت ا��� ح��` اRس���w ا��� ت"��Wم�� ا���آ�ت ا�

�� �3 ا��ول  ��� آ�� آ�ن م"��ى ا��اRم����2 أن هd0 ا���آ�ت ت�wc أآX� �3 أس��ب ا+ن�م�ج وا�
�ر اRج �� ا���ش� ���+��ت 60%���م ح�� أن أآX� مB ا��V�9 مX� مB ا���q3 ا��Wرج� �Mس

�� ���ى )�ل مB ا�"�_ ب����ة ات�P ن�� ا��ول ا��� ت . ا�
� ة ]ن��ء م*�ن_ أو 
�#� إن��ج�� ���3د إ�Q ت�V�2 )�ام- ا]ن��ج، وآ�� xأم� ت�9V- ا���آ� أو ا�

 �V�2��V�9 آ�� ا���xت ا���آ� إ�Q إن��ء م*�ن_ و
�#� إن��ج ج���ة أم� �3 #- �3 ا��ول اأآ�ن` ا��
3 �V�9�ر اRج �vح��� ت��رب آ��V )�ام- ا]ن��ج �3 دو�� ا��� وا��و�� ا�X�� ت�q3 ا+سeن م�� 

�� )�� ا���ود إذا ت�3� ه0ا اRس��ب أي ح�+ت ا��Wص*� أي �نP ه �ك أا���ش� ��2ن �3 ش2- ا�
�� Bول ه� )�م��Rدة ا�� "��ت ا����ر اRج �� ا���ش� ا�0ي ت d0V ا���آ�ت مX��دان ن�ع ا+س

 d0ه ��� ا+#�*�د�� أو ا����م ا+#�*�دي وا��Xن� ه� ت�V�2 )�ام- ا]ن��ج وب� Q أص~ ح� �م"��ى ا�
�� .           2)�ا��و�� اRم وا��و�� ا�V�9(ا���V�2 �3 دو��� ا�

 آ�ت م���دة ا�D����ت(X�8] ا��6 -3    
 :ا�:\�م�-أ         

X- إ+ � + PنR ل��� ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت ب�W9م� ا����، و+ ���س ا���� ب��ار رأس ا�� ت
R �����ح و+ ب�#� ا����- ا��ن ا��2 ���ج�� ر�3` إن��ج�� ا��- ���3 إ�Q ج�ءا ب"�!� مB إج��� ا�

"� ���_ ذ�� مB ت"��~ )�ل + ز��دة أ)�اده� آ��0 + �*�~ ح�� ا]ن��ج م"����ت �c� م"��#� ب�
���دة ا�� "��ت ���ت ا��� �9W_ إن��ج�� ���آ� ا� م���س� �3 ه0ا ا���ل نe�ا ��� �ع ا����� �3 ا�

 . واح�ة

� ا���� م���س ا]��ادإن    ��ل، و��(Rا �ات أه� م���س م��_ ه� ر#� ا�����ت، أو م� �"Q ب�#
 .ا]ج���� و�"��Wم آ��0 م���س ا���� ا�"�#�� ����آ� آ���

 : ت�Oع ان�H6-ب     

                                                 
�، ا 1mآ� ��!� B"دي � "��ب��ي ح�*� .59، ص2002 ،"��و��ا����� وم"���- ا��ور ا+#

 
�)�� ���ب� nس��  2� .12-11، م�ج_ س�بq،  ص ص)ا+س�2ا(ا��� � ا+#�*�د�� وا+ج
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���ت ث�ن���  .+ ت��*� ا���آ� م���دة ا�� "��ت )�Q إن��ج س��� واح�ة ر��"�� ت*!�w أح��ن� ب
���آ� و)�Q ا��j2 ت���د م ���ت�� وذ�� �3 أن�!� م���دة وم� �)� ��j ��� ج�م_ م !�� �"�غ #��م ا

�+ت ا�W"�رة ��3 إن A"�ت �ب�� وا��ا3_ ا������ ��0ا ا�� �ع ه� ر��c ا]دارة ا����� �3 ا���ن� ب�ح
ن هd0 ا���آ�ت أح�` �3x ن��ط �B2 أن ت�ب~ مB أن�!� أA�ى وه0ا م� وصPV ب�� ا+#�*�د��B ب

�ت )���� ا+ح��2رات ا��2��ى ح�Q )��� ا���ب و�3رات م��ل ا� ��ط م�- و�3رات ا���� ا��� ا)
 .ا������ ا��Xن��

 :  ا�ن��6ر ا��EDا�
-ج        

 .ت �\ ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت �3 ا����� مB اR#!�ر
 :  ا����Bد B,$ ا���(�ات ا�������-د       

 ��Xآ ��ر اRج ��، و���هX�مB ا����_ ا���ل أن ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت ه� ا�*�ر اRس�س� �Mس
�، ووا#_ ت� اج�0اب�� v3ن�� ، v3ذا ث�وات 
����أن ت�` ��ه� ا��ول ا� �م�� ب �ء مB أ�ت�q3 ب���W� ا��

 ���W� �مRم�ا��ة ���*�ل )�Q ت��- م��ا��، ون�!�  )B ذ�� Rت�ن ت�� ا���آ�ت �3 ح�ج� م"
آ� ت"�Q  ا���ء �3 ا�����- ه� أن آM مB ت�� ا���آ�ت ت e� إ�Q ا����� آ"�ق واح�ة وآxي ش�

��(� .ا���آ� م���دة ا�� "��ت �����p م�A�ات مB ت�� ا�"�ق �3 م�

1. ����دة ا�� "��ت أس��� �3 آ- اRس�اق ا����� ا���م� �3 ا���� .ت!�ح ا���آ�ت ا�

���دة ا�� "��ت ) � ا]#�ام )�Q ا�����ت ا��2�ى مX- ش�اء أس�� ش�آ�ت  .2� ا���آ�ت ا��ت�
~ ب��"�!�ة )�Q إدارت�� مMX إ�Q ا+#��اض مB ا�� �ك م���دة ا�� "��ت م �3"� ب����ر ا�0ي �"

 . ب��+ت )����

3.  Q*#م���� أ �ن ت�3xآ� ت�ب�� ب�دة ا�� "��ت إ��ام آ- ش���مB ا���ا)� اRس�س�� �3 ا���آ�ت ا�
��- ا�Mزم ���� .م� �B2 مB ا�

K    - ا�5;�ءات ���� : ت
���دة ا�� ���ر ا���م��B ���3 ح�Q �3 + ت���� ا���آ�ت ا�Aدو�� م�� � ) � ا � 
"��ت ب��9V- م�ا

 م"����ت ا�� 0�V، وا� \ ا�"��� ح���� ه� ا+س��Vدة مB ا]
�ر ا���� �2- ش�آ� ت�ب�� �3 إ3�از Qأ)�
���رات A+ا  Bز س�"�� م���ا�� �ص� ا��ا)�ة ث� ت*���ه� إ�Q ا]
�ر ا��و�� ����آ� اRم  ب�� اج

� �3 )�د آ��� مB ا��ورات ا���ر���� و#� �*- أ3�اد مB أب �ء ا�� �ب ا�B�0 ��رس�ن �3 وا���رآ
��� ا���م��ت ا���ب�� إ�Q ا��- �3 ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت مMA Bل ( MXدم��، مRاص!��د ا

�¹ �3 ا���م��ت )B ا����ب ا��ا)�  ت"�)�Q�( d ت��- ا��راس�ت ا����� V��2 ت��مRآ�ت ا�ا��
 .1وت�ب!P ب�� م 0 أ��م ا��راس�، وأ�A�ا ت"�Q إ�Q اج�0اب ا���م��B ا���رز�B �3 ا���آ�ت اAR�ى

 
   4-�C/�6ب���6آ�ت إ�$ ت�وی1 ن Zت�� 
                                                                                                    : ا����ات���Dت وا��Oام1 ا��

4-1
����                       :إ���ات���Dت ا��6آ�ت ا�����دة ا�D����ت �
 تO��9 ا������ر ا�
�ر ح"w أه�ا��3 X����دة ا�� "��ت �3 ت���� م �
q ا+س��� إس��ات���� ا���آ�ت ا�Wت

�ر، و�3 ه0ا ا]
�ر ا]س��اتX���� ووض��� ا� �3"� ا�"�#�� وA*��� ا���� ا�M� ��9س
��� ب�B ثMث اس��ات����ت أس�س�� ه���22  � ا�: 

�ارد ا�!����� ) ا��ص�ل(إس��ات���� ا� �Vذ         ·�� 

                                                 
��-" م �� إب�اه�� ه �ي،  1� .467-465 ص ص،1998، دار ن�xة ا���رف، ا]س2 �ر��، م*�، "ا�2V� ا����� �3 م��ل م*�در ا�
2  ،B�"ح Bج �� 3"ن�ج� بRر ا�X��� 24، م��� ا�� �ول �����م ا]ن"�ن��، ا���د"� ا���ا��ت���� م �خ ا+س� )�Q ا��#_. 2005 س�

                                                                                                            www.uluminsania.net 
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·         ���3Rات���� ا�� ) إس��ات���� ا�"�ق(ا]س

  .)ا]س��ات���� ا���د��(����  ا��2ت��VWإس��ات����         ·

    Q�( q�! 3��� أو ا�"�#�� تRات���� ا���ر اRج �� ا��� ت��ف إ�Q إن ا]سX�ا]ن��ج  #�ارات ا+س
�ر اRج �� X���"�ق ا���� �3 ا���� ا���9، وت���� هd0 ا]س��ات���� اRآX� ت�ش�� م_ 
���� ا+س

�� % 70 ب��ان 10 اس����` �V32001 س � . ��ول اRآX� ت* ���آ� �3� ب�B ا�3 شP�2 ا����� وا�
�ر اRج ��B ا���� ا�" �ي مX�� ت"���-   ا���ش��Mس� � 3�\ %1 دو�� اRآX� تAx�ا س�ى 100ب� 

 Bم�ش���ر اRج �� ا�X� و)�Q ا��j2 مB ذ�� v3ن إس��ات���� ت�ن�` ا������2 أو ا]س��ات���� ا+س
 B( �د�� ت����ر اRج �� مB ا����ان ا�* �� ب�ت��d ا����ان ا� �م�� وذ�� m �3- ا��X�ح�آ� ا+س

�رX�� وا���� ا�M� ��9سX�"���دة و-.)�م ت"�وي م"����ت ا����م ب�B ا���� ا�إن س�� ا���آ�ت ا�
����q ب�� ا��ا�� ا� "��� �����3 إ�Q ا���� )B أ#*� ا�!�ق ���ص�ل إ���ص�ل إ�Q اا�� "��ت  Q�

�ر �3 ا��!�ع اRو��X�  .ا��ارد �Aص� ب�� "�� �Mس

 :1ن���OB �C/�6  ا��Oام1 ا��
 ت��Z ب���6آ�ت ا�����دة ا�D����ت إ�4-2$    

���� ا� ��ط ا+#�*�دي وا����ري -أ        . 

 .ا�"�� إ�Q ز��دة )�ا�� ا���وع - ب      

 . ا����c �3 ا� � وا���س_-ج       

�د )�Q ا�"�ق ا���� 3�\ -د        �
� ا+)�Wم Bم ��VW� :.ا�

        d- �� V�3 ا��� . اح��اء ا�

 .تW!� #��د ا����رة ا��Wرج�� -و        

���م� -ز                                                                   .ا�"��س� ا+#�*�د�� ���ول ا�

 .�ج ا��ا��ا+س��Vدة مB ا]ن� -ح        

 . ت���� ا���رة ا�� �3"�� ����آ� -ط        

�اره�-ي        � . ا���Q�( �e3 ان��eم ت�q3 ا��اد ا��Wم واس

  w"ن"� � #�م ب��دراسح�ص- ، و1991س �  ب � 3���ر اRج �� ت� ا�X�ا��� ت��� �3 أه�اف ا+س
Q2إ� : 

 .% 4.7ا��*�ل )�Q ا��اد ا��Wم  -
-  B .% 22.1ش��2 ا���ز�_ اآ�"�ب م�#_ ض
 . %33.8 اآ�"�ب وح�ة إن��ج��   -
- 3 ��c�ت �ا����� .% 15 ز��دة ح�� ا�
 .%3.5ت�و�- ا��Mم�ت وا��Wم�ت  -
    .% 0.9)�ام- أA�ى  -
 

  :ا��6آ�ت ا�����دة ا�D����ت ���OB  م�اح5-1
*�B2 ت���W ا��اح- ا��� ت� ب�� ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت ح�Q ت �مs �3 ا+#� Qإ� ��د ا����

 : 1أرب�� م�اح- ه�

                                                 
1
 .82-76 م�ج_ س�بq،  ص ص،م�ا��"�در�� م��د ا�  

 
2LAHSEN Abdelmalki et PATRIC Munder ,"économie du développement" , Hachette,1995, p143.  
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 : م�ح,� ا���8ی� - أ

ح�� ت��م ب�*��� م ���ت�� مB ا��ول اRم و��2ن ا���اج� اRج �� ����آ�ت م��وم� وم�*�را 
 .3�\ �3 م�2تw ت��ر��

  :ا���ZVO ا�����د ا����/- - ب

�� �� �3 اRس�اق ا�0ت��م ا���آ� �3 ه�*�رة إ���� م_ d ا��ح�� بvن��ء ا����2ت ا����ر�� وا�
���� ب�����2 إن��ج �إن��ء ب�� ا��ا#_ ����#_ �3 ا����ان ا��� ت�� ا+ت��d إ�Q ا��_، ح�� �

 ،�9VW ا�� م���رات�� اRج ��� ا���ش�ة ب��ة �B2 ا]ن��ج ��2ن ب��� و�3 هd0 ا��ح�� تX�اس
���ت ( ،��Vت�ذم�3�9 م�Wم، اتRب��ث ت��� ����� اRار وا�وع +و ا���Vا� Bب� q�" ج� ت�� 

�V��W .ا�

 :ا�����- ا�OCDي-ج
�� ه ��ل ا���q �3 ا��Wرج ب�2- م�"�س، ن��
�ت 0ت(Rا �d ا��ح�� ب�رت�Vع ا� "�� مB ر#

��اج� P�3، ز��دة ا�� "�q م_ ا�V�وع ت�2ن م"���� ب��� ��W*� آ- 3�ع ح"w م�ا�� ا��#_ ا�
�ر اRج �� ا���ش� اR)�ان ا+#�*�د��B ا�����B، ت�ه�X�ر ا�*�درات مB ا���� اRم وارت�Vع ا+س

��ك، ا+ن�م�ج(ب�2- آ��� م_ ت ��_ أش�2ل ا����#�ات ��ر ا�X��� ا���2 ،ا+س�إ#�م� ) ا�t.... ا�
�������ت م_ اRس�اق ا� ~ ب����2 ا�"� .م�اآ� ب�� �3 ا��Wرج �

 : ���OB ا������-د    
���V وأن ا�����ت �3 ا��و�� اRم �� ت�� تX- ن"�� ذات أه��، v3ن d ا��ح�� 0أم� �3 ه W
q ا�� ا�

��ى ا�����، ا�*�درات مB ا���� اRم "�Q�( s ا� �#_ ت�Q�( �*W أس�س إن��ج A!�ط ا����
�3�V*� ا��e ���� ا���و�- ون��ط ا��س"� �*�~ أآX� + م�آ��� و���_ ا�( `�� ت �VW آ�� اآ

)����ى ا���� ��V�وع )س�ق-جم "� )�Q ا�����ت ات�Wذ ا���ار وب��ث ا��"��q ت(. 

 


 وزن ا��6آ�ت م���دة ا�D����ت  -6       �
����  :ا��8�Vد ا�
 :2 نc�8 ا��6آ�ت م���دة ا�D����ت م0 ا���Dرة وا������ر ا��و���0-          أ

�����دة ا�� "��ت ت��w دورا ه�م� �3 ا��ر ح�� ا���آ�ت ا�X�مQ�(  80% Bت"�!��رة وا+س
�ر X�م����ت ا����� ب�2- )�م، �3 نjV ا��#` ��3 ت"�!� )�Q ج�ء آ��� مB ا���د+ت وا+س

� . ا��و��، وا���ء نP"V ب�� "�� ������ �3 ا����

���ة اRم����2 و�3 س � -آ�ت ص�درات�� ح����� ا���) )4/3ثMث أرب�ع ( 1983( ب�� "�� ���+��ت ا�

�ف  Bدة ا�� "��ت  وح�ا�� ن*� ا��اردات آ�ن` م��� .ا�AR�ةهd0 م

�ن� �ت ب�� "�� ����!�ن�� �3 ب�ا�� -Xدة ا�� "��ت ا���� . مB ا�*�درات%80 ح��` ا���آ�ت ا�
 مB ا�*�درات مB ا���آ�ت اRم����2 ات��` %42 1994  ب�� "�� Rم���2، ب��!�ن��، ا���ب�ن س �  

 .� ا��Wرجن�� 3�و)�� 3

                                                                                                                                                     
1 Fabrice hatem: " les multinationales en l’an 2000 " ,ed : économica, 1995, P 17. 
 
2Jean louis Muccrielli, "IDE et exportations compléments ou substitutions ?", Revue: Problèmes économique, 
N°2751 mars 2002, pp24-28. 
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- jWا� Bن� �ت ب��X5/1( �3 ا�( ��Xوا� )م� ه� )3/1��� مB ا���د+ت ب�� "�� Rه� ا��ول ا�
���ت ،)intra firme (م�ب�B ا�V�وعم��د+ت  ���ت )���� ا��2 ���ج�� وا�  �Aص� ب�� "�� ��

 . ا�* �)�� ا��س�!�
���ة1995 س ���د+ت ا������ داA- ا���آ�ت ا�) 3/1( #�رت بـl’ONU  ��X ح"w اRم� ا�


�ف ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت)3/2(ا�B�X�Xو Bم �� م���� م  . 
��� ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت، Wم Bاآ�ت ب��د ش�*�� ا+#��( � ( `�Vى ارت�Aج�� أ Bم 

���دة ا�� "��ت �3 ب�� ا+#�*�د��ت ا��2�ى �����وا���ول ا ��ض~ و���رن ب�B دور ا���آ�ت ا�
 : ��"�ق ا��و���

 

���!�)�ت  ا���� ا��3�9 وا����� ،ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت �3 ا�����تن*�w  )1(ا���ول
���ةا]ن��ج��  .�3 آ- مB 3�ن"�، ب��!�ن�� وا��+��ت ا�

���p                                                                          ب�� "�� ا�

�� ا��� ا���م�� ا���� ا��3�9  ��تا�
 ا����

1985-1990 1985-1990 1985-1990 

 23.7-21.1 27.1-25.3 28.4-26.7 3�ن"�

 14.9-14.0 21.1-18.7 24.1-20.3 ب��!�ن��

 10.8-8.0 13.4-8.3 16.4-8.0 أم���2

 :Paul Krugman –Maurice Obslfeld : économie internationale , 4eme, ed : deboeck , 2004, P200: ا�*�ر
department American de USA foreign direct investment in ore united stated 1994.                 .    cité dans :   

 

 إح�اث، مB ح�� ح�� ��9~ � � م�ى أه�� ا��ور ا�0ي ت���P هd0 ا���آ�ت �3 ا#�*�د��ت هd0 ا��ول
��� .tإ�....ا���� ا��3�9 وا��


 ح�آ� OBام1 ا"ن��ج ا��6آ�ت م���دة ا�D����ت دور-ب  � : 
 Qا��� ا���م�� إ� �V�Xب �- ص �)�ت آ �ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت ت��م ب���xث�� )�Q ا+#�*�د ا����

�� ب �رة رأس ا��ل� . ا��ول ا��� ت��3� ���3 ا��� ا���م��، وت��م ب �- رؤوس اRم�ال إ�Q ا����ان ا��� ت
���ة �3 س � � #�رت �� ت"��Wم 37000 )�د ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت بـ19921اRم� ا�

s ت مB ا� �%25 م���ن م �� �3 ا��Wرج، وت �s ح�ا�� 30)�م- ح�� )  م���ن73 (73.000.000
 � إ�Q  %6 مB أ#- مB 1993 و1980 ح�� ان��- إن��ج 3�و)�� �3 ا��Wرج ب�PIB، Bا��Wم ا����

 ).PIB Mondial(ا]ن��ج ا�����مB  % ��9ح�ا
 Bم��� �3رش Pت�ن� ���أش�ر ت� ����  1995 �3 ج�����اRم����2 آ"A �ادات أآ��إ� ���أن إج

 .��2 ا]ج��� ا������مB ا� �تs ا�% 44ش�آ� م���دة ا�� "��ت ب������ ب�· 
���  44000 بـ 1995 س � �3�1 ح�B #�ر )�دهش�آ� )�م  77000 إ�Q وارتV_ 3�ع 280000وت

2005 ��� .2 3�ع773000، ت

                                                 
1 Fabrice hatem :les multinationales en l’an 2000 ,op cit , P12. 
 

���ة ا� �ت�� )B " م��ي م��د ش��ب،  2"�*�د ا��و�� ب�ا)�ة ا��!�رات ا�#M� �ا��M#�ت ا+#�*�د�� ا��و��� م�A- ��راس� ا���دئ ا���آ
 .75 -74، ص ص2005، دار ا���م�� ا�����ة، م*�"ا����� �3 ن!�#Pت �م� م�eه� 
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��ا3�ة ��ى ا���آ�ت -
��ت ا� ���� ا��و��� ا���� آ��0 ت��وزت اRص�ل ا�"���� مB ا�0هw وا+ح


� ا��و�� م ��������دة ا�� "��ت ح�ا�� ض��V ا+حd 0ا ا��ش� )�Q م��ار  ت�2� ه0 و��ل ه،ا�
 . ا�����يس���ار ا� ��ا���آ�ت �3 ا�"��س� ا� ���� ا��و��� وا+

 
-  Qذ��9ف إ� �����دة ا�� "��ت �3 ا��Xرة ا��2 ���ج��، ا��� ا��ور ا����� ا�0ي ت���P ا���آ�ت ا�

���!��� ����د ا���� وا�eج_ م��� R & Dم` ب�� ه�# �� .d3 ا���آ�ت0ا�
���ول ا��أس����  مB ا]ن�Vق )�Q ا���� وا��!��� ب4%85إ�d80  Q ا���آ�ت م"�و�� )B ح�ا�� �30

 . أو أآX� Q�( م"��ى ا�����Pا��2�ى ، وم� ��ث�
ن�� أن م��ع إ��ادات ا���آ�ت ) و�� د24(إذا اس����ن� مB ا���رن� ا��ول ذات ا��A- ا��تV_ ح�� 

��� اRو�Q ���دل "W159.8ا� % ��� ت�! �� 109�p وت"_ دول�مB م��ع إج��� ا� �تs ا�
Q مeا������� ا���ا��� B. 
���دة ا�� "��ت �� ���ث ت!�ر ا����� ب�0ا ا��2-، ��3 ت�- )�P +�� Qأنإذن �B2 ا���ل  ا���آ�ت ا�

 -Aإ)�دة ت�ز�_ ا�� Q�( -ن�- وت!��� )�ام- ا]ن��ج، وه� ش2- مB ا+ن�م�ج ا�����، آ� ت�
- .ا����� وت�"�� ا��

 
 

B2 مB 0هإن ��ر ا���ش�� )�� ح�� ا+ذd ا���آ�ت �� تX���2�2 �����سVت �ج�� �، و+ )���� ا]ن
دة ت�آ���� وq3 أسj ج���ة w"�3، و�B2 أ��9 مMA Bل س�!�ت�� )�Q م��+ت ا])Mن �)إو

�س"�ت ا��و��� 0، وآ�وا])Mم وا+ت*�+ت، وت2 �� مB ت��وز #�ا)� ا��و�� و#�ان� ��� ��V�mا ت�
�5�� �� و�c�ه�ذات ا�!���� ا+#�*�د�� وا����� وا. 

 :d ا���آ�ت0وا���ول ا����� ��آ� م�ى ض�Wم� إ��ادات ه
 
 

 ا���آ�ت م���دة ا�� "��تإ��ادات ) 2(ا���ول
Qو�Rا ���"W1995-1994(ا�.( 

 
 ن"�� ا����دة 1995 1994 

 اRص�ل
�� اRس��# ��� إج

 إج��� ا]��ادات
إج��� اRرب�ح 

��� ا��
 

  ت�����ن دو+ر30.9
 ت�����ن دو+ر  3.2

  ت�����ن دو+ر10.3
  م���ر دو+ر281.8

  م���ن34.6

  ت�����ن دو+ر32.2
   ت�����ن دو+ر3.4

  ت�����ن دو+ر11.4
  م���ر دو+ر323.4

  م���ن 35.3

4.2 % 

6.2%  

10.7 % 

14.8% 
1.7%  

                                                                                                                                                     
1Anne-Marie Alcabas et Edouard Bourcilu et Bruno Valerteinas, "Les nouvelles formes de l’IDE", Revue. 
Problèmes économiques ,n° 2.660 12, avril 2000 paris p :20.  
 
 

2 X��ر "�ر،  ا��س"� ا���ب�� �9�ن ا+سX� .52، ص"2006م �خ ا+س
 .75 - 74 م��ي م��د ش��ب، م�ج_ س�بq،  ص ص  3
 
4  .43، ص1999 أ�� )���، ن�� أ3����� ا���ق، �ا�����وي ����، ا����
5 qج_ ا�"�ب� .47-46، صا�
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�B( M م��� ن. 45، ص1999 أ�� )���، ن�� أ3����� ا���ق، �ا�����وي ����، ا����: ا�*�ر

 .�31996رشB ج����� 
 

  .ا���آ�تهd0 إ��ادات ��9~ مB ا���ول م�ى ض�Wم� ح�� 
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 :ا����^ ا���ن
                ���   ا���Iی� وا�Oا0ZV ا������ ب�
ا������ر ا

 
 

  ا������
ن�Iی�ت ا������ر ا���: ولا��c,H ا
���رة ا��Wرج�� ا�������� أن�� �� ت��م ب�ا�- أA�ى Rن�!� �c� مB ب�B ا+ن���دات ا��� ت�جe � P��� ا�

�رات دا+س���اX�R B2ي ش�آ� م�رس��� �Aرج ح�ود ا��و�� اRم آ����ا��A وا+س� ���*� أو ا�
 . ا���ش�ة

B B2ح�� ج�ءت آ�X� م� �� ا� e���ت أو ا��اA- ا��� ت �و�` ه0ا ا��ض�ع ب������- وا��راس� وا�
V� *ت�تS��1 آ�: 

و��- )�Q س��- ا��Xل ت���- نe��� ا���وع ودورة ح��ة ا�"��� ونe��� : ا��A- ا+#�*�دي.1
 .رأس ا��ل

2.�(��ا�0ي ���� إ�Q أن دراس� وت���- ا+م���زات وا��"��Mت ا��� ت ��� : ا��A- ا�"��آ� وا+ج
B2 أن ت��م م��رات م�ض�)�� أو ا��ول ا��V�9 وا��ول اRم ب�]ض��3 إ�Q دوا3_ ا���آ�ت �

�رات اRج ���X� .تX- م��دات ر��"�� �Mس
3.�Wر����رات اRج ��� وات��ه�ت ا���آ�ت إ�Q ت�و�- ن��
�� ب�����م : ا��A- ا�X�ا�0ي ��ب\ ا+س

�3 وس��- ا+ت*�ل وا� �- واRه�اف ا]م������� وا]س��ات���� ا��Wص� ب�RمB وا���3ع ���ول 
�� . �م�ا�

� ا�* �)��.4e �ت ا�* �)�� أن ا+ت��d ن�� ت�و�- ا� ��ط : نe��� ا�e ح�� ��ى �A�اء ا�
���ت وت��ه� مB ب�� إ�An Q� وا+ح��2رات �Mف ا�Aا Qج_ إ��رات ت�� . ا+#�*�دي وا+س

��- ا��و�� )���c Qب ا� �3"� ا��2م�� �3� : نe��� رأس ا��ل.5����q ب"�ق ح�� ��آ� �A�اء ا��
�ري وا��"���� ����آ�ت X��رات اRج ��� أو ت�و�- ا� ��ط ا+سX�ا��ل آ"�w ج�ه�ي �Mس

 . م���دة ا�� "��ت
6.�e �رات اRج ��� :  أو ا��A- ا]داريتنe��� ن� ا�X�ا�0ي ��ى �A�اءd أن ��mر ون� ا+س

���ت وت��د وات"�ع أن�!e  .���ج_ �3 أس�سP إ�Q ن� ح�� ا�
��cب ا� �3"� ا��2م�� �3 م��+ت ا]ن��ج وا��"��q وا��ارد ا����� : م�A- )�م آ�ل ا�"�ق.7

 .ا�t �3 ا��ول ا��V�9...وا������ 
 Qب�]ض��3 إ� ��� .م�A- ات�Wذ ا���ار، نe��� ا��#_ ا�����، نe��� ا��#_، نe��� ا��

��رات اRج ��� ودوا3_ ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت مB وا#_ هd0 ا���م� �B2 ا���ل أن م��دات ا+سX
ت�*� ب�����د وا�����B، و�0ا آ�ن مB ا�*�w ا�W�وج ب ���� )�م� )B ح*� وت�ت�w ا���ام- �3 
�ر اRج �� ا���ش� X�نe��� أو اث �P 2� ،B + �"� � ا���ل �����ض ���_ ا� e���ت ا��Wص� ب�+س

�� . وس 2��V بxه
 
� أن ��mر -cر�س_ )��� إ+ أن ا����رة 19أوا�- ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت آ�ن �3 ن���� ا���ن ا�

 � )�Q ا+#�*�د ا��و���� .ا��و��� �m` ه� ا�
��ض ص��ب� ان���ل )�ام- ا]ن��ج وح��� ان���ل Vت ��e ��3��� ا� ��آMس���2 �����دل ا��و�� ا�

ا��3�ة وا� �رة (w"�3 نe��� . إ
�ر ت������ ا�� "��ت �3 ةا����9_، �� ت���ض ����آ�ت م���د
 �3 إن��ج وت*��� ا�"�_ ا��� ت�2ن )�ام- إن��ج�� م��3�ة �آ- دو�� ت����HOS (*Wام- ا]ن��ج 

 .����� أآX� م�c B�ه� مB ا��ول
 

                                                 
 .81-79، ص2007، � ا���م���، ا]س2 �ر��، م*ر، ا��ا" ا��و��qا��"��")�� ا�"Mم أب� #��،  1
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 ا�� "��ت ت�` ت���� ة مB اRوا�- ا�B�0 ت��ض�ا ��eه�ة ا���آ�ت م���دBEY 1957 1 آ�ن ب�ي
� ) Grande Unité Intertrritotiale ) G U I�ة ا��و��� ا��ح�ات ا���2���#Rا Bة ب��ا��ح�ات ا���2 

 Q�( آ�ا�ار واح� م�آ� #�م Bم ����V وت�2Wم �وا�0ي ���ف م��)� مB ا��س��- ت�_ �3 أ#���
 .مMح�e ا�* �)�ت ا����و���

� �3"� مB أج- ا2� �3 ا�"�ق، آ��0 ب�وز ��� أدرك ا�*�ا)�ت ب�B ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت  ا����
 م_ ت�س_ 1960و�Aص� ان!M#� مB س � .  INTRA – FIRMESم��Vم ا����دل داA- ا���آ� 

�ر اRح�� ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت اRم����2 �3 أوروب�، X��ن ب�+س�ج �� ب�أ ا+#�*�د��ن ��
� ا�* �e  .)�� وم��Vم )�م آ�ل ا�"�قا���ش�، �3 ا���ا�� ت���Mت�� تxث�ت آ�X�ا ب e��� ا�

                       -----------------:)ن�Iی� ا�����I ا�8����B (�ن�Iی� ا������� ��� ا��5م, -1
� )�Hymer 1960 Q 2مB أه� رواده�����دة ا�� "��ت ت�
�ر اRسj اRو�e � Q��� ا���آ�ت ا� 

����ر �3 م��eV اRوراق ا����� ا��� نe��� ا� ��c �"3� ا��2م��، وآ�ن ���ف إ�Q ا�X�� ب�B ا+س
�ر اRج �� ا���ش�X� . ت �0ب ح"w ا�V�وق �3 أس��ر ا����Vة وب�B ا+س

 _!���ة ت"��ر اRج �� �3 ب�� م� ��w أن ت��ا3� Q�( #�رات مX�B2 ش�آ� م� مB ا+س�v3نP ح�Q ت
+ ت"�!�_ ا���آ�ت ا����� م �3"���، ب�اس!��� اح��2ر ا�"�ق ا���� ��0ا ا���� ا���9 ب��� 

�3 ��X��ر اRج �� ا�X�ت����2 : وآ��0 ت���q م�ارد ت2 �� مB ت�!�� ا�*�ر�� ا]ض�M� ��3س
������� ا�e �3، ا���Xف ا�M�Aت����2 ا ،B��� . ا�t.....�ا� �- وا�

�ر ا���ش� م�ب�� أو م��Vا �"���م ام�Mك ا���آ� �X���ة �Aص� ت �3"�� م��رن� �2�3 ��2ن ا+س
 .ب �3"��� ا�����B وهd0 ا���ة �B2 ت������ دو���

م_ ه�د  Caves   وآ�Parry�Vث� ب�ري  KinDelberger 1969  و#� واص- هd0 اRب��ث آ� ����رج
 s و�Hodwing ح�� � : 3 )ا� ��c �"3� ا��2م��(�� ب�B أرب�� أن�اع مB )�م آ�ل ا�"�ق�ت� ا�
���ت)�م آ�ل .1 وج�د 3�وق ب�B م ���ت ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت :  ا�"�ق �3 م��ل ا�

�V�9 . وم ���ت ا���آ�ت ا����� ب���ول ا�
 .       ا�t...ت���2 ���رات ت����� ، ت2 ���ج�� ، إدار�� ،: )�م آ�ل س�ق )�ام- ا]ن��ج .2
3.  �آ��� ح�� ت"�!�_ ت���q آ�� ح�� ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت و#�رات�� )�Q ا]ن��ج ب��

 .و�3رات ا���� ا���2�
�ر اRج �� .4X�B2 �                       .    اس��Vدة ا���آ� مB ام���زات وس��س�ت ا���M� ��Vس

 �AÍت�\ ب�2- أو ب�ت �����V ����آ�ت م���دة ا�� "��ت ا�Wت���W ا�W*��� ا+ح��2ر�� ا�
�V�9 :  أرب_ م��)�ت ه�إ�Q وا��� ت* � ح�+ت )�م آ�ل ا�"�ق �3 ا��ول ا�

 :  ا�\X�8] ا��5�O�O��� - أ
���ت، وت ��_ أو إج�اء ب��  X- �3 م��رة هd0 ا���آ�ت )�Q اب��2ر أن�اع ج���ة مB ا�"�_ وا��ت
 ������ت ا������ أو ا�����، B( M93 ه0ا v3ن هd0 ا���آ�ت ت ا���"� �ت أو ا������ات �3 ا�

� �����ث وا��!��� �3 آ��3 ا���+ت واRن�!� ا]ن��ج�� ب����رة )�Q تW*�� م��Wض ·�
وا��"����� وإدارة ا��ارد ا������ وآ��0 ت�ا3� ا����3 وا��W�ات ا]دار�� وآ��3 أس���w ا]دارة 

�Xا���� . 
 : ا�\X�8] ا�������I وا"داری�  - ب

+���� وا]دار�� �3 آ��3 ا��e �X- �3 ا��W�ات وا���رات ا��ت وإم�2ن�� ن���� إ�Q ا��ول ت
�� ا��ارد ا������ � . ا��V�9، ب�]ض��3 إ�Q )�� ب�امs ا���ر�w ا�Mزم� �

                                                 
1 DENIS TERSEN et JEAU-LUC BRICOUT," Investissement international ", ed :Armand Colin/masso 
PARIS1996,p 59.   
 
2 Ibid, p61.   
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 29 

����� -ج� : ا�W*��� ا�
�����ات ا��أس���� واS+ت ت�ا3� ��ؤوس اRم�ال ا�Mزم� �� �X2وت�- ا+س��Wام ا�

�رات ا]ض���3 وا���س��ت وإج�اء ا����ث وت��3� آX���3 ا��"��Mت ا]ن��ج�� وا��"����� �Mس
 . ا�t وا���رة )�Q م�اج�� اAR!�ر ا����ر��......
 :  ا�W*��� ا���2م���-د

�3 م��+ت اRن�!� ا����V�m ����آ�ت ب*�V )�م� مX- ا���2م- ا��أس� اRم�م� وا��V�W وا���2م- 
��3Rا . 

 :ا+ن���دات     
 :   م� ���simandos م آ�ل ا�"�ق ��ى روب�ك وس��ن�س بW*�ص ا+ن���دات ا��ج�� � �ذج )�

�ر  .1X���ض إدراك وو)� ا���آ� م���دة ا�� "��ت ب��_ 3�ص ا+سVت ���e ا� d0أن ه
��� .اRج �� �3 ا��Wرج، وه0ا �c� وا#�� مB ا� �ح�� ا��

� ت��م أي تV"�� م���ل ح�ل تM�9Vت ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت �� .2� ���e ا� d0إن ه ���
�ر ا]ن��ج�� آ�س��� +س��Mل ج�انw ا���ة أو ا��ا�� ا+ح��2ر�� X���و)�ت ا+س� q�!ا�
�ر أو ا�����ت ا��Wرج�� X��3 ا��#` ا�0ي �2 �� ت���q ذ�� مMA Bل أش�2ل أA�ى �Mس

 ��Aا��  . ا�t.....آ���*��� أو )��د ا�
    

   :�ن�Iی� دورة ح��ة ا����� �
 ا��Bل ا��و��-2

�ف �3�ن�ن Bرت م�
 ��، وت��م هd0 ا� e��� Q�( م��Vم م�Vدd أن آ- س��� vernon1966   1ا�

ت ���� ا���آ�ت ت� ب�اح- ح��ت�� م�e�� B وص���� إ�Q ا�"�ق ا����ري وح�Q زوا��� م P، ا���eر 
 . ث� ا� � ث� ا� s9 ث� ا+ن��ار وا��وال


 ا��Oق(م�ح,� ا"ن��ج  .1� Zر وا���OCIا�
,� ):  ا��
 jو�� ���� مB ا���وف أن إن��ج أي س��� ��2ن c�ضP ب���رج� اRو�Q ه� ب���� �3 ا�"�ق ا�
ب��9�ورة ت*���ه� أو ب�_ آ�� م �� �3 ا��Wرج، ��3���3 اRو�Q مB إن��ج ا�"��� ا�����ة ت�2ن )���� 

����� مB ا�"�ق إ+ ن��W اcR ��ء إ+ أن )�ض هd0 ا�"��� + �V�2�_ ا�����ة ح�Q تV� م��ودا -e� ��
���B�2 اRوا�-، و�3 ا����3 ا��Xن�� مB إن��ج ا�"��� "��� ج�_ ردود ا��V- مB ا� ��ى ا���آ� ا�
 `eذا +حv3 ��eم� Q�( w�������� ب��"�ق وارت�Vع ت�V�2 ا]ن��ج #� ت� ا�ت�2ن ب�� ا��M2ت ا�

��ا�� �3 ا�"�ق ا���� v3ن� w�!آ� أن ا��ا�� Bدة م�V� ا���آ� ت��أ �3 ا���2V� ووض_ ا�M� \!Wس
 . �م�ا�� )��� ا]ن��ج ا���2� ا�0ي ��Vق #�رة ا�"�ق ا���� )�Q اس����ب�

 : م�ح,� ا���O وا���8ی� .2
 �3 هd0 ا��ح�� ���� ا�!�Q�( w ا�"��� ب*�رة آ���ة وت��أ ا���آ� ب�س��Mل م��ة ام�Mك ا�"��� 

��V#�- أن ت ����ب*�رة س ����� #�رت�� )�Q ا� �3"�، ح�� ت��أ ب�*��� ا�"��� إ�Q ا��Wرج م�
 �Xح�� ��!�* �_ ا�"��� ب!�ق ن� �Xت ا����+Sآ� ا�ي ا����ب�Rس�اق ا���ورة ����3 ا�!�w وت�

 م�V(�9 آ��ت ا]ن��ج �Mس���ب� �!���ت ا�"�ق ا���� وا��و�� و�3 ن���� هd0 ا��ح�� ت��د فب��
����2ا���آ� مB ح"��� ا���و���� ا��ج�� ن�� ا��B ج�دة Q�( آ�ة�م ����� وت��ر ا����  وا�

 . ا�"��� و�3ا��ه�
3. s9 ح�� ا��م : 

 -���s #� شq ا�!��q �3 ا�"�ق ا���� واRج �� ب ��ح 3 ��ض أن ��2ن ا�V� ح��� �3 هd0 ا�
 �e3��)�Q أرب�ح�� وم����ت��، ح�� ت��أ ا���آ� )�Q ت���� م�2ن��� �3 ا�"�ق ا���� وا��Wرج� وا�


��q ن�- م�اآ� ا]ن��ج وا���ز�_ إ�Q أم�آB #���� مB اRس�اق  B( و������ب�!��� اس��ات����� ا�
ا��Wرج�� ��3"�ق ا���� م��_، أم� �3 ا�"�ق ا��Wرج� 3�� ت�Vجx ا���آ� بxن وض��� P�3 أص�~ م��د 

 -Xم ���� . ا�t.....ا��س�م وا���رك وا�9�ا�w ب"�w ا� �3"� أو ب"�w ا����د ا��

                                                 
�ل ا��و���ةإدار")�� )��س،   1(Rا " ،،qج_ س�ب�170- 165صص  م. 



 30 

�3 اRس�اق ا��Wرج�� وم_ م�ور ا��مB ) 3�وع(مB ه � ت��م ا���آ� ب�xس�j وب �ء وح�ات إن��ج�� 
��Wم� مB ج�نw ا��و�� وا���آ� "ت�"�ب ا����م�ت )B ا���آ��� ا�V �� ��"��� وا��2 ���ج�� ا�

��)� ��"��� ح�� ت*�~ ا�"��� م��و�3 وش���W���B ا� � وم�3��x، و�*�~ أم� ت����ه� مB ج�نw ا�
�+ت ب���� بxس��ر م �3"�� .�3 ا��ول اRج ��� واردا واح

 �����و) ��0 ت��أ ا��و�� أو ا���آ� بV��ان م��ت�� ا�� �3"�� ت�ر���� ) ��0 ت��م ا���آ� م�ة أA�ى ب
Q�( آ���� ا�"�� أو+ ث� ا���دة، وت9!� إس��ات������ ا���و���� مB ا���آ�� )�Q ا���دة إ�Q ا�

�ل أس���w ت ��\ ا�����ت ��ا���آ� إ�Q ت��VW اRس��ر �����W مB ا����V �3 ا��Wون ب�س
 . و�c�ه� مB ا]ج�اءات

 : م�ح,� ا�ن��ار وا���هOر .4
�3 هd0 ا��ح�� ت*�~ ز��دة ا�����ت ه��3 اس��ات���� ����آ� وا��- )�Q ت�)�� م�#��V �3 ا�"�ق 

� ت�V�2 إن��ج ا�"��� أص�~ ب�� "�� ����آ� م�� ������ م� ������ ت��ول إ)�دة ت���� دورة ح��ة �3 *
ا�"��� �3 دول أA�ى �� ت*- ا�"��� إ�Q أس�ا#�� وت��م بvج�اءات د�3)�� مX- إج�اء ب�� ا������ات 

��اع س��� ا�t، ب��ف ا����ء أ
�ل م�ة �3 ح�B ت�...)�Q ش2- ا�"���، وأح��م�� وأ��ان�� Aا Q�( -
 .       ج���ة ت��و ب�� اRس�اق ����Vظ )�Q م�2ن��� ا�"�#��

 :�Q�( 0Ax هd0 ا� e��� م� ��� : ا+ن���دات
 ��j مB ا�9�وري أن ت� ج�_ أن�اع ا�"�_ �3 نjV ا��اح- ا��� ذآ�ت �3 دورة ح��ة ا�"���، -أ

 . ���3 ا�"�_ + ت���ى دورت�� م�اح- ح��ت�� م�� �
 رآ�ت هd0 ا� e��� �3 تV"��ه� �"��ك ا��"��q ا��و�� )�Q أن�اع م�� � مB ا�"�_ وب��AR -ب

 . ا�"�_ ذات ا��� �� ا�V �� ا������
 �3 #��م ا����دل � ت��ه�` هd0 ا� e��� ا����� مB ا���ام- اAR�ى ا��ا���A ا��� #� ��2ن ��� أث� آ��-ج

��ى ا��و��، ا����ري ب�B ا���آ�ت"مX- ا���ام- ذات ا��M#� بxه�اف و�V"�3 ا���آ�،  )�Q ا�
 .ا�t...وA*��� م�0Wي ا���ارات

� ت��B ا� e��� آ�� �B2 ت�"�B م"��ى اRداء ا��*���ي ����آ�ت-د�  . 
           

          3-

 ا������را���3رب� ا�5,�� �)�����: ا���Oذج ا���ب�ن��� : ا
�رات اRج ��� ا���ش�ة ا���ب�ن�MAل ا�"��� �ت ارت�V` س���� ا+X��)� �س� �3 ا��Wرج م� د3_ ب

 .  إ�Q ت!��� ت���Mت�� ا��V"���� ����� ا���ب�نBمB ا+#�*�د��
W9��2 ا���مRآ�ت ا�3"�� ���� � ونe��� ح��ة �ح�� ت� ا��B( ��W ا���رب� ا��س"� )�Q ا���ة ا�

��ج �رات اRج 3��. ا�X�
�ف ا��س"�ت ا�*���ة ���� ا���ب�ن� +ح�eا أن ا+س Bت������ م � ت
 �VX2� ا��� ا���م�� ا����س!� وا��� ت �\ �3 ا��!�)�ت ا��� ت�) ا� "�s، اRج��ة ا��2�وم ����(وا�

 . �3 ا��ول ا� �م��
� #�م ب�xس�j ا���رب� ا����2 ا��� ت�تQ�( �2 ا���ة ا���رن� ���ول وا�0ي Kojima 1978 1آ�ج�

� �3 دو�� ذات � إ�Q ا]
�ر ا������� ا������ي �����رة ا��و��� ح� ���3_رجX� ب�B أن ا��و�� ا��� ت"
��ى ا��و��، �"��جw )���� ن�- "أج�ر م�ت��V مMX م� ������ �c� #�درة )�Q ا� �Q�( �"3 ا�

�رات�X�ح�� (���- ا������2 إ�Q ب��ان ح�� ت"�!�_ هd0 ا�* �)�ت ا� �m �3 �"3�وف ت2 �� مB ت�اس
�9VW ج�ر مR3"� �3 ا�"�ق ا��و���، ب��� )ا� 3���� مB #�رت�� ا�� �3"�� وب������ ا���رة )�Q ا� ،

ت �- ه� ا��2 ���ج�� وا��W�ة م� ��"B مB إن��ج�� ا��و�� ا��V�9 وت"���V مB اس��Mل ا���ة 
 ��9ث� ت*�ر ���و�� اRم وا��ول ) ا��A....t*� و3�ة ا��ارد، �� )�م�� ر(ا���رن� ا� "��� ����� ا�

��9�رات اRج ��� . اAR�ى م� ���د بÍث�ر إ���ب�� )�Q ا���ان ا����ري ����� ا�X�وه� )j2 ا+س

                                                 
1 DENIS TERSEN et JEAU-LUC BRICOUT²," Investissement international ", op cit, pp59-61.   
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�رات��اRم����2 ا�X��رات ا����� ���و�� ا��V�9 وب������ + ت�"B � ب������ ت��م اسX� ا+س
 . وض��� ا���ان ا����ري

 �3 B2�1984وأوزاوا � ا#��ب� مB ا� e��� ا�"�ب�� ح�� M93 ا�����-  kojima ozawa  آ�ج�
�) ا��2�و إ#�*�دي(ا+#�*�دي ا����� X�� رب~ ا���آ� دون ا0AR ب��B ا+)���ر nث�ر ا+س�eروت� 
�ر ا��QاRج �� ا���ش� )�X� ��ب�ن ا+#�*�د ا���9 ح�� ا)���ت ت�� ا� e��� نe��� م����X، �3+س

_� *�ه0ا ا� �ذج م �سw ��"��� �ت و ،��w دور ا��ص� )�Q ا+#�*�د��ت ا� �م�� �3 م�ا3���� ن�� ا�
�رات إ�Q أم���2 ا�Mت� �� وأوروب�X��ن� �ت ت� إ)�دة ت�ج�P ا+سX�3 ا� B2� . ت� ��"�أم� �3 ب�ا�� ا�

X��ر ا���ب�ن� n �3س����حL ا���دة ث�ن�� إ�Q م��أ ا���ة ا���رن� وإ)�دة ن�� ا+س . 
 

 ن�Iی� ا����ی� -4
 ��� آ�ل ا�"�ق ا�( ���eم` )���� ن�# ���m�ت هd0 ا� e��� ن���� ���W- ا�0ي ش�ب ا+3��اض�ت ا�

 . ت��ض � ��� س�ب��
�رس�ت ا��#���� مB #�- ا���آ� م���دة ا�� "��ت �9�ن )�م ت"�ب و��*� ب������ ه � ا�

 ا��ول ا��V�9 مB ق��+ت ا]ن��ج أو ا��"��q أو ا]دارة )�م� إ�Q أس�اا+ب��2رات ا�����X �3 م
�ر ا���ش� أو )��د ا���ا��A وا]ن��جX�
�ل 3��ة .....MAل # �ات أA�ى �c� ا+سR وذ�� ،tا�

م2 � ه0ا مB ن�ح��، ومB ن�ح�� أA�ى ��2 ت"�!�_ هd0 ا���آ�ت آ"� ح�ة ا��#�ب� وا]ج�اءات 
�ر ا���ش� ����آ�ت م���دة ا���2م�� ب���X�3�~ # �ات ا+س Q�( وإج��ره� �V�9ول ا� �م�� ا�

 .ا�� "��ت داA- أراض���
s ى ه�د و��1ح�� �Hodwing �3 أو�� ض�ورة اح��Vظ ا���آ� م���دة ا�� "��ت بxص�ل ا�
��ا)�ت A+ة، ا��Wه� أو ب����....ا��ت*�� Bب�+ م q�!�� ا�� ��2 ت��q ا�t، ا��� ت��q ��� ا�

 ����رات�� ومB ث� اRه�اف ا��� ت�wc �3 ب����c مB وراء ت�و�- أن�!X�ا����� ا�!��ب� +س
 �����"��ر�� أو ا�X� .ا�t...و)���ت�� ا]ن��ج�� أو ا+س

 : وا+ن���د ا��جd0�� P ا� e��� ه�
���B2 أن �#� ت�2ن أآX� �����3 مB  بxس���w ب���� م��ح� اSن qأن م�رس�ت ا����� أص�~ مB ا�

 Q�( اع��A+اءات ا�ب ���ت�� ا��� ت"��Wم�� ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت ح�� ��ج� اSن ض�اب\ ��
�ت دو���e 0ه� م�V � .م"��ى ا�����، ت9 �� م�اث�q م�qV )���� و���م ب

 
        5- ZVOی� ا���Iن  

�ر اRج �� ا��Wص بxي شX��آ� م���دة ا�� "��ت )�Q ا����� مB ب*�V )�م� � !�ي #�ار ا+س
�3X- )�ام- )�Q ا�*��� ا����، و�3 ه0ا ا��xن ن�� أن م��ر  �ASا���ام-، ب���9 دو�� أم� ا

�ر مX����ر ا��و�� ا��V�9 ا��� س��2ن م��ا +سAت�\ ب���9 ا�� _#��م نe��� ا�� أو م�رس� �اه
 �����"�ص� ب����آ� م���دة ا�� "��ت أي أن�� ت�آ� )�Q ا���دات ا�t ا��W....اRن�!� ا]ن��ج�� أو ا�

�ر ا���آ� �3 ا��ول ا��V�9، أو آ� ��ى X�وا���ام- ا��#��� أو ا�����p ا��ث�ة )�Q #�ارات اس
����ات ا�����p �3 ا��ول ا��V�9 ا��� ت�ت�\ ب����ض وا�!�Parre  ،w ب�ري� ب��� أن هd0 ا� e��� ت�

 ��� ا]دارة و�c�ه� ت�� ا���ام- ا�eون ���!�ت�ث� )�Q اRن�!� ا]ن��ج�� أو ا��"�����، وا����ث وا�
)_#� ). م�ا�� ا�
 

 sو���9 دن ding!ت��� ب2- ا���ام- ا�� ب�����2 ا]ن��ج وا��"��q وا]دارة �أن هd0 ا� e��� ت�
 : ا�t، وهd0 ا���ام- ا��#��� ه�...

                                                 
 .83، م�ج_ س�بq، ص"ا��"��q ا��و��")�� ا�"Mم أب� #��،  1
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، م �03 ا���ز�_، وآ�+ت ا])Mن، ح�� ا�"�ق، �ج� ا� �3"مX- در: ا���ام- ا��"����� وا�"�ق. 1
 ���*��+ت ا��م��ل ن� ا�"�ق، درج� ا����م ا��2 ���ج�، ا����c �3 ا���Q�( �e3 ا��Mء، اح

 .ا�t....��ول أA�ى
2 .-X����2 م��م��، ا���ب مB ا��اد ا��Wم وا��اد اRو���، م�ى ت�ا3� ا��Rي ا��: ا���ام- ا��ت�!� ب��

ان�VWض م"����ت اRج�ر، م�ى ت�ا3� رؤوس اRم�ال، م�ى ان�VWض ت����2 ن�- ا��اد ا��Wم 
 . ا�t..…وا�"�_ ا��س�!�، وا��"��Mت ا]ن��ج�� اAR�ى 

3 .����ا������V ا���آ��، ن�eم ا��*�، ا����د : مX-) ض�اب\ ا����رة ا��Wرج��: (ا]ج�اءات ا��
*� . ا�t…��� وا+س���اد اAR�ى ا�V�وض� )�Q ا�

�ر اRج ��. 4X��رات : ا���ام- ا��ت�!� ب �خ ا+سX�مX- ا+ت��d ا���م ن�� أو م�ى #��ل ا+س
اRج ��� أو ا��ج�د اRج ��، ا+س���ار ا�"��س�، ا����د ا�V�وض� )�Q م���2 اRج�نw ا��2م�� 

�ر، إج�اءات ت���- ا��Mت، م�ى ث��ت أسX���و)�ت ا+س� wا��م ا�9�eف، ن�ر ا�*��
 . وم�ى ا����2 م_ ب��p ا��و�� ا��V�9 ب*�V )�م�

5 .wج�نRا B��X�"�� �V�9 . ا���ا�3 وا+م���زات وا��"��Mت ا��� ت ��� ا���2م� ا�
6 .-Xى م�Aوات : )�ام- أ�Xا� �ا�3، م�ى ت�ا3�ا��� _#���#��، ا���#��، ا�����ت ا�اRرب�ح ا�

����د ا�V�وض� )�Q ت���- اRرب�ح ورؤوس اRم�ال ���Wرج، إم�2ن�� ا����ب ا�!�����، ا
    .ا�t...ا�9����

 
   ن�Iی� ا�ن��3ء-6          

q دون� ��ثMث ) 3( ا� �s ا+ن����� وذ�� مMA Bل ت���q ا���2م- وا���اب\ ب�Dunning 1 B ��� ا)
�ر اRج �� ا���ش� واX�X- �3 ا� e���ت ا�MXث� ا������م��+ت �3 أدب��ت ا+س��� ت� : 

�ا�� ا+ح��2ر�� ونe��� ا��#_، و#� أوض~ �� ��Aام ا��ا�W�نe��� ا� �xة ا�* �)��، ونe��� ا+س
�ر �3 ا��Wرج وه�3دون� q أنP ���م ت�ا3� X� :  ثMث ش�وط ��2 ت��م ا���آ� ب�+س

 . م�اج�� ا� �Íت ا����� �3 ا��ول ا��V�9ت�� ا���آ� ��ا�� اح��2ر�� #�ب�� �� �- �3. 1  
�ر أج �� م��ش� �3 ا��Wرج      . 2 X��ا�� ا+ح��2ر�� �3 ش2- اس�� ��Aام ا��ا�W�    أ���93 ا+س

��Aا�� . )B ا+س��Wام�ت ا������ ��d0 ا��ا�� مX- ا��*��� أو ا�
�ة مX- أن ت��ا3� ���و�� ا��V�9 م�ا�� م�2ن�� أ93- مB ا��و�� ا�.3 X�"� إ���� ا���آ� ا���� ت 

 . ا�t...ان�VWض اRج�ر، ات"�ع ا�"�ق، ت�ا3� ا��اد اRو���
 q ى دون��ج �1992و�Rر ا�X� ا���ش� ���ث ) �م� � أنP ��ج� ات�Vق )�Q ن!�ق واس_ )�Q أن ا+س

Bة م�آ�� wم�2س Q�( آ�ت�ا�� d0أن ت�*- ه wث� )�ام- ا�"�ب��، و��MXا� �3�9� اس�����M �2- ت
�ر أج ��  م��ش� ب�+ )X� ا+س��Wام�ت اAR�ى BمB ا��ا�� ا+ح��2ر�� وا��ا�� ا��2ن�� �3 ش2- اس

 . ��d0 ا��ا��
 

7-����    :ن�Iی� ا��ZVO ا��
ت���بP هd0 ا� e��� م_ نe��� ا��#_ ا�"��� )�ض�� �3 ا��X2� مB ا���ان�c ،w� أن�� ت��9 ب�� 

�رات اRج ��� آ� س��9~ و��ج_ ا�9V- �3 ا���دات أو ا��X��ام- اAR�ى ا��� #� ِت�ث� )�Q ا+س
�ل  Rebock et Simandos 2ت���� هd0 ا� e��� إ�Q روب�ك وس��ن�س(Rح� أن ا��، ح�� ا#

��رات ا��و��� واRن�!� ا��ت�!� ب�� ت�xث� بMXث م��)�ت مB ا���ام- وا��ض�� �3X� وا+س
��� : 

�)� ا���ام- ا���
��م�-أ : 

                                                 
 . 50-49 ص  ص،2003، ا��ار ا���م���، م*� "ا����� و#���9 ا#�*�د�� م��ص�ة ")� ص��،  1
 

  .96-92 ص س�بq، _، م�ج"��"��q ا��و��ا")�� ا�"Mم أب� #��، 2
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1.s�  .�tا...مX- ن�ع ا�"���، اس��Wام��، درج� ح�اث��� :  A*��� ا�
2.�V�9��ة ���و�� ا�
�w ا�"�ق ا����، ن\ ت�ز�_ ا��A-، م�ى ت�ا3� ا��ارد :  ا���ام- ا�

 .ا�t..��وا�X��3ا������ وا�!�����، م�ى ا����م ا���9ري، A*��� ا����p ا�"��س�� وا+#�*�د�� 
� ا� �- وا+ت*�+ت ب�B ا��و�� ا��V�9 :  ا��M#�ت ا��و��� ���و�� ا��V�9 م_ ا��ول اAR�ى.3eن

 . ا�t...وا��ول اAR�ى، ا+ت�V#��ت ا+#�*�د�� وا�"��س��
 : ا���ام- ا��ا��3-ب 

��ة ����آ�.1��ج�� ح�� م�ى ت�ا3� ا��ارد ا����� وا������ وا�V �� أو ا��2 �:  ا�W*��� ا�
 .ا���آ�

2 .�"3� � .ا�t... واAR!�ر ا����ر��تا���رة ا� "��� ����آ� )�Q م�اج�� ا������ا: ا��آ� ا�
 :    م��)� ا���ام- ا���آ�-ج 

1.�V�9��ة ���و�� ا�� ا]دارة وا�����m :  ا�W*��� ا�eوا���ا�~ ا]دار��، ون Bا���ان�
�ر، وا���ا�3 ا��WصX��راوس��س�ت ا+سX� .   ا�t.… اRج ��� ت� ب�+س

��ة ���و�� اRم.2ا���ان�B وا���ا�~ ا�"��س�ت ا��Wص� ب����_ ت*��� رؤوس :  ا�W*��� ا�
�رات اRج ���، ا� �3"�، ارت�Vع ت����2 ا]ن��ج X� . ا�t.…اRم�ال وا+س

Rم، وا���دئ وا��اث�q  ا���م� ب�B ا��و�� ا��V�9 وا��و�� اتا+ت�V#��:  ا���ام- ا��و���.3
�رات اRج ��� ب*�V )�م�X� .ا��و��� ا��ت�!� ب�+س

 
 : إذا نe�ن� إ�Q ج�ه� هd0 ا� e��� ن"���W اSت�

�ر اRج �� مB وا#_ هd0 ا� e��� #� أش�رت إ���� أو ت �و���� ا� e���ت . 1X�أن ا��X2� مB م��دات ا+س
 . ا�"�ب��

 ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت إ�Q ا����م _� مB ا���ام- ا��� #� ت��ق أو ت�3أن هd0 ا� e��� #�م` ا����. 2
�V�9�ر�� أو م�رس� أن�!� إن��ج�� وت"����� �3 ا��ول ا�X� .ب����و)�ت ا+س

�رات . 3X��� هd0 ا� e��� �c B(�ه� مB ا� e���ت ا�"�ب�� بvش�رت�� إ�Q ا���ام- ا��اM� ��3س�ت
Qج_ إ��ت �� ا��و�� اRم مX- ا�9�ن�ت وا���ا�3 ا��� ت��م�� ا���2م� اRم �����_ اRج ��� ا�

�ر اRج �� ا���ش�X� .ش�آ�ت�� ا��
 �� ]#�م� م��و)�ت ا+س
  

�ر اRج �� س�اء X�����ات ا��ث�ة )�Q #�ارات ا+س�3 ا�MWص� ن��ل أن ت��د وت�اA- وت���B ا�
���q ب���و�� اRم، أو ت�� ا��Wص� ب����آ�ت م���دة ا�� "��ت آ�ن` ت�ت�\ ب���و�� ا��V�9، أو آ�ن` ت

��� ب��� ت��Q ن����P ا����ل ا���م( dر���Aوا Bم�� -Aاح م���وم P . ���- مB ا�*��ب� ب�2ن ا#
 Bدة ا�� "��ت وراء ه0ا ا� �ع م����رات اRج ��� ودوا3_ ا���آ�ت مX�B2 ا���ل أن م��دات ا+س�

�ر �B2 أن تX���ا+س�X- �3 م�*�� إس��م�ت ا� e���ت ا�"�ب�� م��. 

        
 .  ا����� ا������ةتتOHر ا������را: ��ن
ا��c,H ا�           
 1-B ��\ا������ة0 ن�<ة ت�ری �����  ا������رات ا

�ر )�� ا���ود ا��
 �� ��"` �3 ا��ا#_ ب���eه�ة ا����c �3 ا���م إذ أن�� اX�رت�!` إن �mه�ة ا+س
ب���م ا��Xرة ا�* �)�� ث� ن` وت!�رت ح�Q وص�` إ�Q ذروت�� �3 أواA� ا���ن ا��ض�، ومMA Bل 
�رات ا��و��� م 0 ن�xت�� و����� وا#� � ا���ص� X�دراس� ا��اح- ا����"�� ا��� م� ب�� ت!�ر ا+س

�����B2 ا��#�ف )�Q ا��اح- ا�� : 
 

    :ا������� او�$ا������رات ا����� 1�V ا���ب  -أ
�رات ا��و���، و��ج_ ذ�� إ�Q )�ام- #��م ا��Xرة X���ة �3 ا��ا#_ م�ح�� ازده�ر �MسVا� d0ه -Xت

�ل إ�Q ض�ورة ا����ء Bا�* �)�� وز��دة ا]ن��ج وا��ارد، اRم� ا�0ي د3_ ب�+#�*�د��(Rورج�ل ا 
�ر �3 ا��اA- ث� �3 ا��Wرج ت����X��� هd0 إ�Q ا+د�Aر وا+س��!���ت ا�* �)� وا����رة، وت� 
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�ر ا��و�� X�ا��ح�� آ��0 ب��وز دول أوروب� ا���ب�� و)�Q وجP ا�W*�ص ب��!�ن�� �3 م��ل ا+س
ب�ص��V ا��و�� ا�*�رة اRو�Q ��أس ا��ل nن0اك، إذ ت"��` ا� ��9 ا�* �)�� �3 ت�آ�� #�اه� 

��� مB اح���ج�ت�� مB ا��ارد اRو��� مB ا��Wرج آ� ا]ن��ج�� �3 م��ل ا��* �_ واس���اد م��ار آ
 ��ن�` ب�س���ار س��س� وت�س_ آ��� �3 ن��
�� ا+#�*�دي ا��ا��A م2 �� مB ز��دة م�A�ات�� ا�
�ات�� وت�اب��� #� ه��p ��� م��+ ��آ�ن` ب�وره� دا��3 ]ن��ء س�ق ا��ل �3 � �ن B( M93 أن م"

�رX� . واس�� وnم � �Mس
�رات ا��و��� �3 هd0 ا��ح�� إ�Q ا���رة اRوروب�� وس�)�ت �3 ن� ا��Xرة وX�#� ت�ج�` ا+س

�اد اRو��� �� ��� � آ��� م ��، �3 ن���� ا���ن ا���س_ )�� إ�Q ا��ول ا�"# Pت�ج �ا�* �)�� ���3 ث
 w!�����ة وآ �ا واRرج ��B وأس��ا��� ون��ز� �ا وا�� �، و�� ت"ا��ول ا� �م�� n �3س�� آ���+��ت ا�

���وز � + M�pإ+ #�را ض �����ر %6.8وإ3�X�� ه0ا ا���ز�_ ا����اM� �3س� مB م��)��، و#� اس
�1914ا��و�� ح�Q )�م ��ر اRج �� �3 هd0 م، أم� ا��!�)�ت ا+#�*�د�� ا��� آ�ن` م�آ� اهX� ا+س

مB م��)��، ���P ا���وض % 40.6 ب "�� #!�ع ا� �- �3 ا�"�2 ا������� ا�0ي ح�9: ا��ح�� ��3
�ر �3 ا��اد اRو��� ب "��% 29.5ا���م� ب "�� X�  8.4وا�*�رف ب "�� %  10.3 ، ث� ا+س

�ع%5.5وأ�A�ا ا����رة وا�* �)� ب "�� %� . 1 مB ا�

 م� ب�0 ا���ب�0 ا��������0-ب� ����� :   ا������رات ا

 Qو�Rا ���3 3��ان آ�X� مB ا��ول ا�*�رة ��أس ا��ل مX- ب��!�ن�� و3�ن"� ت"��` ا���ب ا����
��ة ب��eر دول أA�ى �3 م��ل Vا� d0ه ����رات�� �3 ا��Wرج، وتX�وأ��ن��، ���ء آ��� مB اس

���ة ح�� ب�· ح�� رؤوس اRم�ال اRم���2�ر اRج �� آ���+��ت ا�X��ة �3 ا��Wرج �ا+سX�" ا�
�� هd0 ا��ح�� ب�ن���ل �ر��م 2000 ح�ا�� 1929-�31920 م��س\ ا���� � دو+ر س ���، آ� ت

���م����م� وان���ل رأس ا��ل مB ب�� ا��ول ا� �م�� إ�Q ا��ول ا� . ��ؤوس اRم�ال ب�B ا��ول ا�
�او���ر ه0"���م� آ�ن ���د )�Q ا��ر �3 ت�اول اRوراق ا����� �3 ا��ول ا�X��  ا+ن���ل بxن ا+سX

�ت �3 هd0 ا��ة )�Q ا�!�ب_ ا�0ي آ�ن �"�ده� . ب��ا�� م������رات اRج ��� #� اسX�)�Q أن ا+س
#�- ا���ب ا������ اRو�Q مB ح�� ا���ه�، م_ ت���� ب�� �� �3 م !�� م� وا����دة �3 أA�ى، 

�رات وا]ح��م )B اAS��c ،� أن ا���ز�_ ا� �)� X�وا����ا�3 وا]#��ل )�Q ن�ع مB ا+س
�ر �3 X��ر ت��� ب�2- م���ظ ب�� ذ��، ح�� زادت أه�� ا���وض ا���م� وان�VW ا+سX��Mس

�رات ا��Wرج�� #� ت�ج�` MAل هd0 %80#!�ع ا� �- �3 ا�"�2 ا�������، و�MحL بxن X� مB ا+س
��اد اRو���، وذ�� ��"��- م�� اس��Mل ت�� ا��� ��� ارد،  س�اء آ�ن ذ�� ا��ح�� إ�Q ا��ول ا�

�ر ا���ش�، وم_ ذ�� v3ن )�م X�
��q ا+س B( اض ت�� ا��ول أو�إ# q��
 B(1933إ� �ش�� Q 
 Qزم� إ�Rا d0ه �#�Vد��، و#� )�ا ا���� ت�*��ر ا��و�� ت�` و
xة اRزم� ا+#X�ان���ر ن�eم ا+س

 . ا������ و)�م ا��#� �3 ا]#�اض ا��و��
��B، وأ�� آ�ن ا�"�v3 wن ا+���ة ت�اج�� آ���ا ب"�w ا���ب�B ا����Vا� d0ر ا��و�� #� ش�� �3 ه�X�س

� . و)�م ا+س���ار ا+#�*�دي وا�"��س� ا�0ي س�د 3��ة م� ب� �
 :               ا������رات ا����� ب�� ا���ب ا������� ا���ن�� -ج    

�رات إن أه� اSث�ر ا��� ت�ت�` )�Q #��م ا���ب ا������ ا�X��Xن�� ت�"�ت �3 ت*��V آ�X� مB ا+س
ا��و���، 3�� ت� ب�_ آ�X� م ��، ودم� ب���9، وت` م*�درة ج�نw م�� م �� نe�ا �� ص�حw ا���ب 
 ���)�� �3 ا���ق وا���ب، و#� أدت هd0 ا�e�وف ا��وم� ����� مm B�وف س��س�� و)"2��� واج

�ل دول آ���ة آ�ن` م*�رة ��أس ا��ل، ��*�~ �3 ت�� �3 ا��ا#_ ن���s ����ب ا�0آ�رة، إ�Q ت�
م�آ� م��B �3 م�اج�� ا��ول اAR�ى، 3�� أص��` ب��!�ن�� )�Q س��- ا��Xل م�� � �*� وا�� � 
���ة، آ� ت"��` ا���ب و��X2� مB ا��ول ا� �م�� اAR�ى، آ� ا#��ض` م���· آ���ة مB ا��+��ت ا�

���ة ب�)���ره� م�آ�ا ر��"�� ��*��� رؤوس اRم�ال إ�Q ا��Wرج ا������ �3 ز��دة أه�� ا��+��ت ا�

                                                 
�ر اRج �� ا���#�ت وا�9�ن�ت ا���ن�ن��،  1X� .76-70  ص، صم�ج_ س�بqدر�� م��د ا�"�م�ا��، ا+س
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�ة �3 ا��Wرج X�"���م� أو ا� �م��، إذ ب�· ح�� رؤوس اRم�ال اRم����2 ا��Wص� ا�س�اء ���ول ا�
 . م���ن دو+ر788.1 ح�ا�� 1952 و1946ب�B )�م 

�ر ا���ش� X���ة، ب� � ان9VW` أه�� م_ ذ�� +ب� مB ا]ش�رة إ�Q ب�وز أه�� ا+سVا� d0�3 ه
�ر �c� ا���ش�، ح�� ب�· م��ارd ب�B )�م� X� م���ن دو+ر ب� � 143.4 ح�ا�� 1952-1946ا+س

 Bب م�ة م� ���ش���رات ا�X� 1977-1975 م���ن دو+ر، �2 �� ت�اج�` �3 اR)�ام 664ب��` ا+س
 1996 ب�� ذ��، 3�� ب�· م��اره� )�م رت�Vعا+إ�Q  ب"�w ح�وث اRزم� ا� V!�� ا��Xن��، إ+ أن�� )�دت

 2000 م���ر دو+ر، وت!�رت )�م 644 ���3` 1998 م���ر دو+ر ث� ت�س�` )�م 309مMX ح�ا�� 
 Qوص- م��اره� إ� Q� .1 م���ر دو+ر1480ح

�رات اRج ��� ا���ش�ة +X�� مB أن ا+سc�ا� Q�( ا ج���ا إذ ���د ا���ء �3 ن��أم ���
�� إ�Q ت��
 q�"� ��رات ����� �mه�ة �X�أآX� مB م�p )�م مv3 ،`9ن ا+ن���ش ا����� �3 ح�� وت�ز�_ هd0 ا+س
 Bب��0 ا���د م �X��3� ���� ا���ر�t ذ�� ا���د مB ا���ر�_ �3 ذ�� ا���د مB ا�* �)�ت ت" ،-�Xم ���

�رات ا��ول آ� ���� ا��#` ا���ض�، �3 �ك أ)�اد آ���ة مB ا���آ�ت وا�X�*�ن_ ت e� إ�Q ا+س
�*� )�Q ا���آ�ت ا���2�ة �� BXا� L�3 ب�ه�ه� ن��ط ت �اRج ��� ا���ش�ة ا���م آ9�ورة أآX� م

 . م���دة ا�� "��ت
�رات�� �3 ا��Wرج ��اP�3 ا���م م �3"� آ���ة ب�B آ� أX�ن ت �م� و)� ا���آ�ت ب9�ورة ت�س�_ اس


���� م���� أم�م ا��ول نQ�( ��"V ج0ب هd0 ا���آ�ت B� "� `�m ���ر ���3 �3�Q ا��ول ا�X� �Mس
�رات اRج ��� Rس��ب س��س�� أو إ������ج�X����V �3�)` �هd0 ا+سWم Q� اه� ا���م ب�أت م�ن 

 Bب- وت��م ��� ا����� م w"ج ��� وحRرات ا�X�بvص�ار ا���ان�B وا�������ت ا��� + ت"~ ب�+س
� :ا��2- ا����� ��ض~ ذ��و .2ا���Vات وا��)

 
�ر اRج �� ا���ش� )1(ا��2-           X���ة ت!�ر ا+سV2004-1970 �3 ا�: 

 ب���ن دو+ر 

 
�ر ": ا�*�رX� )�Q ا��#_. 2، ص" ا���ش� �3 م�ح�� ا�����اRج ��ا+س
ca.smacdonald@edc.www ص B( M�وق ا� �� ا��و��  ن�. 

�رات اRج ��� ا���ش�ة ا+رت�Vع X���ةا���2� ��9~ مB م � Q ا+سVت�3��ت�� �3 ا� ��# �31994-
��ح ا+#�*�دياد ا+ت��d ا��و�� ب�2- )�م ن�� ح�� ز  .2004Vا+ن.   

    

                                                 
�ر اRج �� ا���#�ت وا�9�ن�ت ا���ن�ن��،   1X� .76-70  ص، صم�ج_ س�بqدر�� م��د ا�"�م�ا��، ا+س
�رات اRج ��� ه- ��2ن� م�آ� � ا� � ا+#�*�دي ���ول ا���ب�� ؟؛ آ�ء م��W ا����Wي، ا����رة  ز2X��� �3 ن�ا��Wرج�� و+س �وة م�!���ت ا�

�)��، ) ا���ق وا���ب(ا���ق اRوس\ ��� ا+#�*�د�� وا+ج ����ات ا����� وا������، راب!� ا���ه� وا��اآ� ا���ب�� ��"m �3- ا�
���(� .18، ص1996، م*��ا]س
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  �)�����رات ا����� ا������ة � ا��5ل ا���ی�-2  
"` اRو�Q مB ن�)�� �2 �� ت��و آ�eه�ة دو��� �� �"�q ��� م�X- ت��ت  ا��eه�ة ا������ ��إن     

��ح أس�اق ج���ة �Aص� �3 دول ج �ب ش�ق Vرع +ن�"��� وا+ن�م�ج، و���د ه0ا ا��ب��ا�� )���ت ا�
Wت ا����ا���از�- )ص*� �3 دول ش�ق أوروب� وأم���2 ا�Mت� �� �nس�� وا���ب�ن وت"�رع وت��ة (

��"2، آ� س�)� ت!�ر اRس�اق ا����� )�Q ت"��- )���ت ا���وض ا���م� ����_ )ا�*�n)Bس��و( وا�
 . أو ا����دل

����� : مB ج�� أA�ى آ�ن ه0ا ا��"�رع ن���� ا����+ت ا��!�)�� ا�
 .   ارت�Vع وآ�3�X ا� �3"� �3 #!�ع ا+ت*�+ت وا��2 ���ج�� ا�����ة، وص �)� ا����م�ت-
� آ����و#�ت، #!�ع ا�"��رات وا�* �)�ت ا��2����� وا�� �ك إ)�دة ه���2 ا�-W9ت ا��(�!� . 
 .1 ت"�رع ح�آ� ا����� وإن��ء ا���آ�ت ا�� �س�� وا��راس�ت ا+س���ر��-
  

 ���رات اRج ��� ا���ش�ة ب�B س X� إ�Q 464 مB 1998 وQ��31997 س��- ا��Xل ان��- م��· ا+س
644��"�� إ�Q م���ر دو+ر )�Q ا�� 544ى ا����� ح�� وص- ا���· ا��Wص ب����ت ا+ن�م�ج وا�

�ر اRج �� ا���ش� وه مB ا���3��ت ا����%84 ��اq3  أي م�1998م���ر دو+ر س � X� ��M� ��� -2س
�� وا+ن�م�ج ب "������ت ا�( `�Vة ح�� ارت�ش���رات اRج ��� ا�X� %129 ا+ت��d ا�M� -9Vس

B60 وب 1998 و1995ب� %B2 م���ر دو+ر916.277ب 2005#�ر م����� س � و. 1998 و1997ب�.  
 

 :   أه� ا��!�)�ت ا��� آ�ن` م��ل ��d0 ا�����ت ا���ول ا�����ح�� ��ض~
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Anne-Marie Alcabas et Edouard Bourcilu et Bruno Valerteinas, "Les nouvelles formes de l’IDE", Revue. 
Problèmes  économiques ,n° 2.660 12, avril 2000 paris p 19-20.  
 

�ر  2X��ر، م �خ ا+سX� .58، ص2006ا��س"� ا���ب�� �9�ن ا+س
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��ى ا����� س � �����ت ا ا��!�)�ت اRس�س�� )3(ا���ول"�� وا+ن�م�ج )�Q ا���1998. 
 

 � ا����  ا���
)�د  ا��ت��  ا��!�ع   ��·ا�

 ا�����ت 
 ا��ت��  ا��!�ع 

���ت ا����و���  75.9 1 م��م� ���س"�  �Aم�ت 842  1 اس�W�اج ا�
 2 ت����ات ا�"��رات  50.8 2 آ���ء 345
 3 ب �ك و م����  50.6 3 ب �ك وم����  314
 4 ب��� وم�اصMت  50.3 4 ص �)� آ��ب���� إ�2��ون��  293

��)� ون�� ص �)�ت ور#��  40.9 5 �_ ب����� ت�ز 268 5 
233 ·�� 6  ءإن��ج وت�ز�_ ا���ز وا��2�ب� 39.4 6 ا�* �)�ت ا��0ا��� وا�

 KPMG, corporate finance janvier1999cité dans: revue problèmes économique:ا�*�ر
N°2660avril 2000, p20. 

 
 

 ��� Bت ا+ن�م�ج ب����3�� �� e� Rن�� ت"�� بQ!W �ت م���دة ا�� "��تا���آأص��` )+ ��x"م 
� ا��� ت!���� �م�"�ر)� + م�X- ��� مB #�-، وأض�` �3 ا��#` ذاتP إح�ى ا+س��ات����ت ا�

 Bآ�ت م�آ�ت أا���ات���� م_ ش��ج- ا��*�ل )�Q ح*� أآ�� �3 ا�"�ق، وآ��0 تB��2 ات��دات إس
2 �� مB ا��*�ل �� أA�ى ب��ف ا��*�ل )�Q إن���أج � �ج ذي ت� �� )���� وب��2 م �9VW، م

���ت ( �)�Q إ��ادات أ)�Q ومB ث� ا�"�!�ة )�Q ا� ��ط ا+#�*�دي ا�����، 3�� ازدادت #�
 83 ب�ا#_ توت��زع ا+ن�م�ج�. 1999م���ر د)�مQ�720.1 إ1987 مم���ر دو+ر )�74.5 جا+ن�م�

w�c أحL أن �و�. �3 دول ش�ق ووس\ أوروب� %9 �م��، و�3 ا��ول ا�% 8 �3 ا��ول ا�* �)��،%
d ا��ول �3 0ا+ن�م�ج�ت #� ت���` ب�B ش�آ�ت ت�ج� م��ات�� �3 ا��ول ا�* �)�� م� ��آ� أه�� ه

� .1ن��ط ت�� ا���آ�ت، وب������ #�رت�� )�Q ا�"�!�ة )�Q ا+#�*�د ا����
���- ا��ص�ل إ���� م"���، وإدم�ج آ� أن ه0ا ا��!�ر q�A م��د+ت �3 اRس�اق ا��� آ�ن" مB ا�

 .#�رات ج���ة
 
 

 OBام1 تOHر ا������رات ا����� ا������ة -3   
 :2ه
1�V ا�ن;��ح ا��8�Vدي  ا���ب -أ

 :اس��Mل ا��اد اRو��� .1
�رات اRج ��� ا���ش�ة ات�� 68%، �31938 X� ن�� ا��ول ا� �م��، ن*��V ن�� `مB ا+س

M�2 ا���دن أم��Q*��� j، ا���و#�ت، ا� �ج�، ا�Wات ا�"�_ وا���2ر ا��ARت� �� ا.... ،tا�
�ر` م�ت�!�ح�� آ�ن�� . ب�+س

 :اآ�"�ب أس�اق ج���ة) ا���س_ �3 اRس�اق(ا���ج� إ�Q ا��*��� وا���ب مB ا��Mء . 2
�رات ات��` إ�Q ا��ول ا� �م��، أم�  %28، 1978س � X�� 3�� ات��` إ�Q  م �%372�\ مB ا+س

���م� . ا��ول ا�

                                                 
1 �A �(�_ وا+#�*�د أم�م ا�����تا����� وا#�*�د��"�اء،  س�� أم�B وم���، م�آ� دراس�ت ا��ح�ة " دول م��j ا����ون ا�����W ا�

 .102، ص2004ب��وت ����� ا���ب�� ، 
2 Jean PIERRE," économie contemporaine 2001", Paris, pp 289-290.   
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��ج ب��ه� :  �3 ا�"�� �ت ا���آ�ت اRم����2 ات��` إ�Q أوروب� م���� ن�ذج دورة ح��ة ا�
 . اس���3` ا���رات ا�MXث م_ تn -�9Vس��

B�*ص� ا��A س��n �3 �pس�اق ا� �شRا Q�( آ���� .  �3 ا��"�� �ت أص�~ ا�
�ر �3 ا��ول م �9VW ا�. 3X�� : �A-ا+سeج�� وآ�ن` م����3 ا�"��� �ت ت� ا�"�� إ�Q م�V(�9 ا]ن


�ف 3�وع ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت Bص�درات ا��ول ا� �م�� م���� م. 
       4.�V�9
�ف ا��ول ا� Bح� م�  .ا+م���زات وا�����Vات ا�
 

 : 1����� ه
 ا��6آ�ت إ�$ ا������رات ااتK�Dأه+ ا��Oام1 ا����ص�ة ا��
 ت��B �B,$ -ب
1. �� 
 .م�ون� ا����مMت ا��

2. w�!�� �3ا�ل ا������ . ا+ن

��اول�ل ا�رأسز��دة آ�3�X ا���ض ب"�w ارت�Vع ا]ن��ج�� و .3 . ا�

4.  Bاج_ دور ا��و�� �3 ا����� م�س�اق ا�����ة وتRح ا��Vص*� وان�Wت ا����ت�ا�� ح�آ�ت )
 .ا����ان

 . )�ام- ا]ن��جتB��2 ت2�Mت ج���� س�)�ت )�Q ت"��- ح�آ�  .5

 . ا��!�ر ا��2 ���ج� �3 ا�* �)�ت ا����م�ت�� .6

 . �ح�آ�ت إ)�دة ا�����2 ا�!��� وا��� س�)�ت )�Q ز��دة ا����2 ا��Wص .7

 .ا+ن�م�ج�� �3 ا����� مB ا��!�)�ت .8

 .ا� � ا�"��_  ��!�w �3 اRس�اق ا���رزة ا��Xن�� n �3س�� .9

 


 :�^ا��c,H ا���        ����  �)�����رات ا����� ا������ة     ا��OزیZ ا�

 �)�����رات ا����� ا������ة-1       ��,V"ا K�Dا�ت      : 

���م� ت"�!� )��ر اRج �� ا���ش�، وت��� Q+زا�` ا��ول ا�X� أآ�� ح*� مB ت�q3 ا+س
 Bم _Vم� ارت��� مB %64.4 م���ن دو+ر أي م� ��ازي 145ا]ح*����ت إ�Q أن ن*�w ا��ول ا�

 Qت إ�� ��"���س\ س �ي MAل ا� *� اRول مB ا� وت��w �32000 )�م % 82.3ا���q3 ا����� آ
���م� #�3�*�د��ت هd0 ا+#�*�د��ا��ا��  وا��2 ���ج�� دورا ب�رزا �3 ارت�Vع ن"�� ا���q3 إ�Q ا��ول ا�

��V9- ا+نVب �ش���ر اRج �� ا�X�ح وت�3� ا����م�ت وا����ن�ت )B ا��ول ه� ا#�*�د��ت ج�ذب� �Mس
2���� وا�� �ع ا+#�*�دي ا�0ي ��3� ا���ر�_ ا+#�*�د��، وان�VWض ا���#�ت ا����و#�ا
�� وا�
��� اRن�!�، ب� �3 ذ�� أن�!� #!�ع ا��Wم�ت ا�0ي أص�~ اSن أه� ج�ذب Wر�� �3 م�X�3�ص� اس

�ر اRج �� ا���ش�X� . �Mس
���م� اRسj ا��س"�� ا�Mزم� ����Vظ )�Q ا����2 ا�2V��� وا�V�د��، آ� ت�3� ا#�*�د��ت ا��ول ا�

� هd0 ا��ول ت�ت�\ eأن م� B( M93 ،�� جRا �X�"م� ��3� ض�ن�ت #�ن�ن�� وت������ Rن�!� ا�

�اف � _ ا+زدواج ا�9���� وب������ ت���_ ت�q3 وان���ل اRم�ال ب�Rدة ا��� ��، ب�ت�V#��ت ث ���� وم

��� ا�����X ا��� ت"�- اRن�!� ا+#�*�د��، آ� أن�� ت�3� ا]
�ر ا���ن�ن� ��ب�]ض��3 إ�Q ت�3� ا�� �� ا�
 �
Rأي أن ا ،�**W�
��q م��آ� م B( ���ا��Wص ب���� �3 ا��3MWت ذات ا�!�ب_ ا����ري وا�

� �3 ذ�� اRج ��، B( M93 ا�������� وا���ن�ن�� ت�3� م�ا�� أس�س�� ��)� أن�!� ا��!�ع ا��Wص، ب
��ح�Vد�� م�*�� ا��!�)�ت ا+#eة ب��� ن�� أن م��3���ر�� ا�X� . ا�� �ع �3 ا�V�ص ا+س

                                                 
1 Fabrice hatem: op cit, pp 6-9. 
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���م� إ�Q ا��ول ا� �م��، �رات اRج ��� ا���ش�ة ت��q3 3�\ مB ا��ول ا�X���� ا���� x!A أن ا+س�� �#

q ج0� �رات اRج ��� ا���ش�ة وأن ا+ن���ش و�B2 ا������ أن اRو�Q ت���� مB أآX� ا�X�ب� �Mس

 �Xإ+ ا��ول ا� �م�� 3�\، ب- أآ -�� ��رات اRج ��� ا���ش�ة �3 ا�" �ات ا�AR�ة �X�ا�0ي س���P ا+س
�B �2م���ة اRم����2 وا����م� نV"��، ح�� أص��` دول آ���+��ت ا� ذ�� ا��ول ا�* �)�� ا�

���ة و3�ن"� ج�ذب� ر�رات اRج ��� ا���ش�ة م� ���� إ�Q اش��اد ا� �Q�( �"3 ج0ب ���"ا�X�� �Mس
�رات اRج ��� ا���ش�ة ��Q�( j م"��ى ا��ول ا� �م�� 3�\ وإن� ب� �� وب�B ا��ول ا�* �)�� X�ا+س
 B( ���Wت �(��رات اRج ��� ا���ش�ة �2- م�X�� مB أن دوا)� ت�q3 ا+سc�ا� Q�( �9أ�

(��  .�1 اAR�ىا�

 
 :تOزیZ ا������رات ا����� ا������ة ا���C�O ن�O ا��ول ا���م��

 0�V 9- تVت ب� ��"��ر اRج �� ا���ش� MAل ا�X�ب�� "�� ���ول ا� �م�� 3�� ارتV_ ن*���� مB ا+س
 و�Aص� ا���نw يw�c هd0 ا��ول، 3�� أدى ا]صMح ا+#�*�دأب�امs ا]صMح ا+#�*�دي �3 

��ر �3 ا����� مB ا��ول ا� �م�� م� س�- ا�X���q بvصMح ا]
�ر ا��س"�، إ�Q ت�"�B م �خ ا+س
 ���2Vد�� وا��V��2 ا���ر اRج ��، ح�� أدت ا���ان�B ا�����ة �3 م��د�B ا���Vظ )�Q ا�X�ت�q3 ا+س

������ ب�� �3"� وح��� ان���ل رؤوس اRم�ال إ�Q ز��دة ا�X�� ا����ة إ�Q ح� م� وا���ان�B ا�Vآ�ن` م �
3��` أ����c ا��ول ا� �م�� ا���ب أم�م ز��دة أن�!� ا���آ�ت  �MAل م�ح�� م� #�- ا]صMح�ت آ

�� .  م���دة ا�� "��ت ا��� ت"�!� )�Q ان���ل رؤوس اRم�ال وا��2 ���ج�� ووس��- ا]ن��ج ا����
�VWن انxش Bأن م ��� وضآ ��� �� � ب�� أزم�ا���وض ا�*��A ��3ص ح�� ا�"�)�ات ا��س

�ن� �ت، أن ���و ب������ مB ا��ول ا� �م�� إ�Q إ)�دة ا� e� �3 س��س�ت�� Xل )�� ا�MA ��ا����ن�� ا����
�)�� ح�� ��� ا+#�*�د�� وا+ج �ت��d ان���ل رؤوس اRم�ال اRج ��� ب*�V )�م� ب��ض ت��- ا�

�ر اRج �� ا���ش� مB أX���- �3 ا��ول ا� �م��، ومB ج�� أA�ى أدى ت 0�V أص�~ ا+س�ه� )�ام- ا�
�ر اRج �� X�ب�امs ا��Wص*� �3 أw�c ا��ول ا� �م�� و�Aص� #!�ع ا+ت*�+ت إ�Q ز��دة ت�q3 ا+س
ا���ش�، و�� �B2 ا���ف ه� ا��*�ل )�Q م�ارد م���� ج���ة w"�3، ب- أ��9 ان���ل ا��2 ���ج�� 

ا ا���ان 0 وت!�ر ا��2 ���ج�� �3 ه�ا ا��!�ع ا�0ي ��xث� إ�Q ح� ب��� ب����X0 ��ووس��- ا]دارة ا����
 .ا���م

�م ه��ر اRج �� ا���ش� ن�ب�� مB ا���ج� إ�Q ا��ارد ا����� ����دة م��ل �30� �B2 اهX�d ا��ول ب�+س
�ر وب������ ت���q ا� � ا+#�*�دي w"�3، بX���2م- م_ ا+#�*�د  آ��0 إ�Q ا]س�اع �3 ا�-ا+س


��q رب\ )��� ا]ن��ج �3 ه B( ��ر 0ا����X�d ا��ول ب���� ا]ن��ج ا������، ح�� �X- ا+س
�ر وا+ت*�+ت وا����رةX� .اRج �� ا���ش� أح� ثMث رآ��� ا����� وه� ا+س

� مB هc�ا��ول ا0وب�� Qإ� �ش���ر اRج �� ا�X�� �م��، 3B ا�MحL ا ا��!�ر ا����ظ �3 ت�q3 ا+س
ا ا���q3 أم� ب��� 0أ)�Q ن"�� مB ه)�Q ا ا���q3، ح�� ت��- أآ�� )�� دول ن�م�� 0أن ه �ك ت�آ�ا ��

�ر اRج �� ا���ش� 3X� ا��#` �ا��ول، و�Aص� ا��ول اR#- ن�ا 3�زا�` ت��ن� مB ت�ن� ت�q3 ا+س
 .2ا ا���d0q3 ا��ول �3 أمj ا���ج� إ�Q ز��دة ه0ا�0ي ت���� P�3 ه

 
���� ن�� ا��ول ا� �م�� ح��    �رات اRج ��� ا���ش�ة ا�X� 0م وا�*�درة ) �� ارتV_ ح�� ا+س

���ة �3 ت���� 1990� اRم� ا�e م w"1996 ح B44 م Qم���ر دو+ر 159 م���ر دو+ر إ� 
��ة  )1995، وح"w دراس� ��� � ا����� �" � 1995 س �  م���ر دو+رQ�90إ 1994س �Vا� Q�

                                                 
�رات اRج ��� ه- ��2ن� م�آ� � ا� � ا+#�*�دي ���ول ا���ب�� ؟؛ آ�ء م��W ا�Wز  1X��� �3 ن����ي، ا����رة ا��Wرج�� و+س �وة م�!���ت ا�

�)��، ) ا���ق وا���ب(ا���ق اRوس\ ��� ا+#�*�د�� وا+ج ����ات ا����� وا������، راب!� ا���ه� وا��اآ� ا���ب�� ��"m �3- ا�
���(� .18، ص1996، م*��ا]س

 
�)�� ���ب nس�� 2��ر اRج �� ا���ش0س��س�ت ج"، )ا+س�2ا(ا��� � ا+#�*�د�� وا+جX����ة " وا��� � �3 م !�� ا]س�2ا�ب ا+س ، اRم� ا�

 .9-7 ص ص، 2003 ن����رك،
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�رات ا��ج�� إ�Q ا��ول ا� �م�� ب1958-1994X� B2�2/3  مB م��)��،% 38 #�رت ن"�� ا+س
 Pدت ب�V� ا�*�B، ا�2"��، اRرج ��B، م������، ت��Mن�، ا���ت��ل : ه� دول 3�\8ا�B�X�X م �� اس

 ،���ة  �3 ا��ول ا� �م�� س م���ر دو+ر 90مB ب�B وان�ون�"��، ا�X�" م �� �3 % 60، �1995  ا�
 :��آ�d ا��2- ا�����م� وه0ا   1.� �3 أم���2 ا�Mت� �%20 ودول nس��،

 
���� )2(ا��2-�رات اRج ��� ا���ش�ة ا�*�درة مB ا��ول ا� �م�� وا�X� ب���ن دو+ر. �ا+س

 
�� : ا�*�ر      ����ة �����رة وا��ر ا����cnucedم�ت� اRم� ا�X� .24، ص2006�، ت���� ا+س

 
�رات اRج ��� ا���ش�ة ا�*�درة مB ا��ول ) B)2 ا��2- ���X�ا+رت�Vع ا����ظ �3 ت�3��ت ا+س

����� م 0 ب�ا�� ا��"�� �ت   .1990ا� �م�� وا�
� �3 ا�����) 4(و��B � � ا���ول ���#Rا ���Wم �ة )��ش���رات اRج ��� ا�X� .ا���ز�_ ا����اM� �3س

�رات اRج ��� ا���ش�ة �3 ا�����ت�ز�_ ): 4(��ول�ا         X� ا+س
                                                                               ا��ح�ة م���ر دو+ر

2004 2003 2002 2001 2000 1995 1990 
 

 ا�" �
 ا��ش� 

����#Rا  

 ا��اردة 150.576 186.593 1.143.816 593.960 369.789 296.988 380.598
 ا�*�درة 150.576 186.593 1.143.816 593.960 369.789 296.988 380.598

� ا����

 ا��اردة 143.070 173.197 1.088.961 535.985 341.548 256.935 339.799
 ا�*�درة 134.465 169.444 1.070.911 504.927 322.502 244.426 315.851

 ا+#�*�د��ت 
���م� ا�

 ا��اردة 92.567 92.597 854.058 350.571 231.284 129.371 176.095
 ا�*�درة 67.596 84.608 625.499 237.764 215.453 142.152 185.809

 ا+#�*�د��ت
���م� �3 أوروب�  ا�

 ا��اردة 86.525 81.475 803.069 329.128 214.293 121.208 164.677
 ا�*�درة 62.359 80.638 601.373 221.729 208.785 126.018 178.772

25ا+ت��د اRوروب�   

 ا��اردة 6.043 11.122 50.989 21.443 16.992 8.163 11.418
 ا�*�درة 5.237 3.971 24.126 16.035 6.668 16.143 7.038

 �ا+#�*�د��ت اRوروب�
���م� اAR�ى ا�

ردةا��ا 30.766 69.833 198.915 135.019 91.419 98.436 144.068  
 ا�*�درة 60.427 64.804 401.429 226.798 89.549 74.827 101.574

���م� ا+#�*�د��ت ا�
 اRم����2

 ا��اردة 19.736 10.767 35.988 50.395 18.845 29.128 19.636
 ا�*�درة 6.442 20.032 43.983 40.365 17.499 27.448 28.467

 ا#�*�د��ت م���م� أA�ى

                                                 
1 LAHSEN Abdelmalki et PATRIC Munder ,"économie du développement" , op cit, p p151-157. 
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 ا+#�*�د��ت ا� �م�� ا��اردة 7.181 12.922 48.475 55.687 27.549 31.060 39.809

�� : ا�*�ر ����ة �����رة وا��ر ا�����cnucedم�ت� اRم� ا�X� .2، ص2006، ت���� ا+س
 

�رات تا���3��ض�Wم� ���B � � م�ى ) 4(مB ا���ول X� ا���ش�ة اRج ��� ا��اردة وا�*�درة مB ا+س
��� :وه0ا م� ��آ�d ا��B��2 ا������B. م� م��رن� م_ ب��� ا��ولب�� "�� ���ول ا�

 
 
 
 
 
 
 
 

�رات اRج ��� ا���ش�ة ا�*�در)3(ا��2-X� . ب�� "�� ا����pة ا+س

 
��  :ا�*�ر ����ة �����رة وا��ر ا�����cnucedم�ت� اRم� ا�X� .2001، ت���� ا+س

 
���V مB ت�W�رات اRج ��� ا���ش�ة ا�*�درة ب�� "�� ��ض~ � � ا��2- ا�"�بq ا��*� ا�X�3��ت ا+س

 Bس� مR��2 ب�*� ا��مRة ا����، و���و ج��� اس��Xpر ا+ت��د اRوروب� وا��+��ت ا����#Rا ���W�
 .ذ��

�رات اRج ��� ا���ش�ة ا��اردةوا���ء X� ،)4(ا م� ��9~ مB ا��2- وه0  نP"V ب�� "�� ���3��ت ا+س
���م_ وض�ح أه�رات ا�X�  . إ�Q ا��ول ا� �ش����p ح�� ا+س

 
�رات اRج ��� ا���ش�ة ا��اردة ب�� "�� ا����p)4(ا��2-X� . ا+س
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�� : ا�*�ر   ����ة �����رة وا��ر ا�����cnucedم�ت� اRم� ا�X�     .2001، ت���� ا+س
 
 

 �)�����رات ا����� ا������ة -1B�H3ا� K�Dا�ت: 
�رات��وا� �ض~� X� ل ا����� ا���ز�_ ا��!�)� ��d0 ا+س

 
�رات اRج ��� ا���ش�ةا���ز�_ ا��!�)� �M )5(ا���ولX���ة  سV��)1990-2004( 

 ا��ح�ة م���ر دو+ر                                                                              
2004 2003 2002 2001 2000 1995 1990 

 
 ا�" �
 ا��ش� 

 
  ا��!�ع

 ا��اردة 150.576 186.593 1.143.816 593.960 369.789 296.988 380.598
 ا�*�درة 150.576 186.593 1.143.816 593.960 369.789 296.988 380.598

�ع� ا�

 ا��اردة 2.131 7.951 8.968 6.537 9.309 4.227 4.766
 ا�*�درة 5.170 8.499 9.815 28.280 12.751 7.714 6.978

 ا��!�ع اRو��

 ا��اردة 47 182 1.472 784 37 228 648
 ا�*�درة 221 1.019 1.110 316 265 1.350 1.245

ا��را)� وا���ب�ت 
 واRس�ك

 ا��اردة 2.084 7.769 7.496 5.753 9.272 4.000 4.119
 ا�*�درة 4.949 7.480 8.705 27.964 12.486 6.363 5.733

 ا� �ج� وا���و#�ت

 ا��اردة 79.908 93.784 302.507 199.887 115.460 112.758 119.674

 ا�*�درة 75.495 84.462 291.654 197.174 137.141 129.713 134.975

_� *� ا�

 ا��اردة 13.523 22.546 60.189 23.238 20.996 23.307 22.735
 ا�*�درة 12.676 18.108 50.247 34.628 32.072 29.597 23.870

·�� ا��0اء وا���وب�ت وا�

 ا��اردة 3.363 1.569 3.741 1.129 549 681 256
 ا�*�درة 1.281 2.039 2.526 3.510 915 676 1.585

 �"��Rج�ت وا�" ا�
 وا����د

 م ���ت ا�w�W ا��اردة 6.717 6.466 18.342 12.498 5.258 2.671 3.916

 
���ة �����رة و: ا�*�ر�� م�ت� اRم� ا� ��ر ا�����cnucedا�X� .2006، ت���� ا+س

 
 

�ر ا�*�د� �ح"w ا������ ا����X����ة )B رMس� cnuced � "� 2006ن�وة اRم� ا�eات��` م� ،
�رات اRج ��� ا���ش�ة ا��اردX� ت إ�Q م��ل ا��Wم�ت +س�� �3 م��+ت ا����� وا+ت*�+ةا+س

Vارت �صوا����رات، �2 �� س��` أآ��A �����!ارد ا�� #!�ع ا� V\، م_ ا+ن�VWض ��ع ��� �3 م��ل ا�
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��ا�� وا���د �3 ن*�w ا��!�ع ا�* �)� ا�0ي ت��P��( B ص �)� ا�"��رات ت���� ص �)� ا�
��9�ات ا�*��+ن�� ث� ا+ت*�+ت"  .ا�

 
 :���^ا����^ ا�

  ا������
 ا������ر ا���م��دات وم�;Sات                 
 

 :  ا������
م��دات ا������ر ا��� :ا��c,H اول   
 ��M�ر ا�X��ر اRج �� أو م �خ ا+سX�� ب����� )�ام- اس��!�ب ا+س����� ا����ث ا�Wت
����ات دون �c�ه� ��3M ب� � �3� ب� �� ح�ل اRه�� ا��� ت�!��� ���� ا�Aج ��� اRرات ا�X��Mس

س���ار س�� ا�*�ف ب� � أA�ى  ت����d #��- اRه�� آ��0 اRم� ��9��3 ت�!� أه�� �Aص� +
��� وا� �eم ا�9����، إن ه0ا ��ب�� "�� ���ام- أA�ى آ�+س���ار ا�"��س� ودرج� ت!�ر ا�� �� ا�
 �(��ر اRج �� ا���ش� ���#� )�Q م�X�� ا��أي ا�0ي ���ل أن ا+س(�� �e ف �3 وج��ت ا�M�A+ا

�ر �Aرج #!�d م���ة مB ا���اراX�� ب�+س����Q�( �V م"��ى ا���وع ا�Wت إدار�� م����ت ب�B م"
مB ج��، وب�B ا�� ��B �3 ا���� ا���9 و��*� ب�� ه � ا���2م� وا���آ�ء ا�����B مB ج�� أA�ى، 

 -Aا��� ه� ا��� ت��ر إم�2ن�) ب��ر م� ه� ت�3� )�ام- م���� آ���� ذآ�ن�ه� س�ب��(إن م��م�ت ه0ا ا�
 B��X�"�رات اRج ��� أو ب���رة أA�ى ج�- ا��!� ج0اب� �3 نe� ا�X�ا��!� )�Q اس��!�ب ا+س

wج�نRا. 
�رات اRج ��� ه�X�� ا��� ت0آ� �3 م��ل ج0ب ا+س�اR)�اف وا���ان�B : ومB ا���ام- اAR�ى ا�

�ة وا���� ا���9، ���3 ا��ول X�"ش�2ل xت��ض إ)�ن�ت با��� ت��د ا��M#� ب�B ا���آ�ت ا�
 d0ه Q�( Q!ت� ���رات اRج ��� �������� )�Q ا+س��!�ن �3 أرض�� ومB اRم��X ا�X���M� �VسWم
 ���رات اRج ��� ا�X�ا��ول ه ��ر�� ا��� اس�!�)` ب�d0 ا�!���� أن ت�0ب ن*� م��ع ا+س

��ة )  ب���ن دو+ر14(ت�ج�` إ�Q وس\ أوروب� Vل ا�MA1989-1994إت��ع ا���2م� ، و� B2
��B اRج�نw م �� إ�Q دول أA�ىX�"�م ا����� #� ح�ل اهWا�� ��ر�� ا�����ة أس��ب م. 

��9 �23� آ�ن �ة وا���� ا�X�"R�3م� ����q ب�R)�اف وا���ان�B ا��� ت��د ا��M#� ب�B ا���آ�ت ا�
����رات اRج ��� )B ذ�� دور ا��و�� #��� �3 ت�ج�P ا� ��ط ا+#�*�دي �3 #!�ه� آ�� ابX�ت ا+س

�رات اRج ��� م 0 )�م X� إ�Q ح� آ��� إ�Q 1989ا��!�، ���0 ت��ى ا��Xرة ا������ ا��� ش��ت�� ا+س
 ت ا�"�ق أو ا#�*�د��ت ا��� آ�ن` ت!�q ا��W!�\ ا��آ�ي إ�Q ا#�*�د��تت��ل آ�X� مB ا+#�*�د��

�!��W1م. 
�آ��0 X�رات اRج ��� ��!� م��B دون An� ه� ) �م� �"�!�_ ذ�� م� ���_ )�Q اس��!�ب ا+س

ح*- �3 دول أم���2 م� ا��!� أن ��2ن ن�!� ج0ب ت�V�ع م P ش��2ت إن��ج إ#���� و)���� وه� 
 .ا�Mت� �� وج �ب ش�ق nس��

 ����
9Q�( B اR#- ن�)�B مB ا� !q أو �� Bم�� �ر أج �� �3 #!�X�إن اس���ار ا�!�ف ب�س
��2V�� وا��Xن� م !q أو 
���� ت�2V� ا���2م� ل، اRوا�X�" م !q أو 
���� ت�2V� ا���وع ا�

�V�9 Q��3 #�ر ت��q اRم� ب !q أو 
���� ت�2V� ا���وع ه �ك ثMث أ
�اف أو ا)���رات ��0ا .ا�
 :ا� !q ه�

_ w�!ج�� وت�#��ت ت!�ر ا���
���� ا���وع ا]ن B�2ن م� .ا���ام- ا+#�*�د�� وت
_  Bب� -Aا���� م����� ب���e ام- ت�( Bم w�cRا Q�( �2ن�      ا���ام- ا]س��ات���� وت

-( ��V�2� �V��W .ا���وع ا+س��ات����ت ا�

                                                 
�رات اRج ��� ه- ��2ن� م�آ�  آ�ء م��W ا����Wي،ز 1X� .28، ص م�ج_ س�بq ا� � ا+#�*�دي ���ول ا���ب�� ؟؛�ا����رة ا��Wرج�� وا+س
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_  ���#M( ��2وع ود� �م���)�ام- ا����دة وت�- ص�Vت اRش�Wص ا�����Q�( B إدارة ا�
 ).�ش�ة إ�Q هd0 ا���ام- ا�MXث�وت��ى #�رة ا���وع ا�� �3"�� م�(ب���9� ا����، 

 
� + ش� P�3 أن ص �)� ا���ار )�Q م"��ى ا��و�� � أم� م !q ت�2V� ا��و�3 ،�V�9��� آ�X�ا   ا�W�

)B ص �)�Q�( P م"��ى ا���وع، ح�� ت��w ا+)���رات ا�"��س�� دورا م�� �3 ص �)� ا���ار 
ورا ر��"� �3 ص �)�Q�( P م"��ى ا���وع، وQ�( �3 م"��ى ا��و�� ب� � ت��w ا+)���رات ا�V �� د

�s ) �� ا���ار ا�"��س� ا�0ي ت"�!�_ ا��و��  ب�3�2  � ��� ه0ا ا�AR� ب����اMAت ا��ا��#` ا�0ي + ��
 wج�نRا Pأو ت� _ ب Q�( Pض�Vت����ات�� أن ت)�� �
�اف ا�R3)ا ،v Q�( ه� #�رة ا��و�� Pن م� ��

� وت!��q ا�"��س�ت ا���ون اRج�نwت*X�"�!���� ا�� ��. 
 d�(�"� -2ج �� ب�Rر ا�X�إن درج� ت �3"�� ا���وع و#�رة ا��و�� )�Q ت��3� ا� �خ ا� �سM� wس
�ر اRج �� ا���ش�، X���� ات�Wذ #�ار ا+س( �3 �)�Q أداء ن��
Q�( P ا��جP اRآ- ت���� م�

�ر ا�0ي ��d0W وا��و�� + �2 �� إه�ل ��3��وع + �"�!�_ إه�ل دور ا��و�� �3 إن��X�ح #�ار ا+س
�ر أج �� �3 أراض���X�وا������ أن ا���V)- ب�B  درج� ت �3"�� ا���وع ) �م� ت�اQ�( q3 #��م اس

�ر اRج �� ا���ش�X� .هB�0 ا� �)�B مB ا� !q أس�س� � ��ح ا+س
�ري ا���ذب �X��رات اRج ��� + �� � بxي ش2- آ�ن أن إن #�رة ا��و�� )�Q ت��3� ا� �خ ا+سX�Mس

�رات ب����q3 إ����،X��رات  )�Q ا��و�� أن ت"~ �2- أن�اع ا+سX�وإن� ت"�!�_ 3�\ أن ت"~ �Mس
�)�� وم���� ��d0 اRه�اف، و#� ب� ` �ا��� ت����ه� م��ا3�� م_ أه�اف س��س��� ا+#�*�د�� وا+ج

�رات ا����رب أن ا��ول ا��� ت"�Q إ�X��رات وت��م- آ- هd0 ا+سX�Q ج0ب أي ن�ع مB أن�اع ا+س
�رات، و��ج_ ا��ا#��ن ن��ح م������ X�م��م�� واح�ة ����c م� ت ��� ب2��ت م��ودة مB هd0 ا+س
 d���� �� واض~ مB #�- آ- 
�ف ��Vت Qإ� ��M�رات اRج ��� ا�X�وان�ون�"�� �3 اس��!�ب ا+س

P م �ASف ا�أن�� ب��ج� ��� ا�! ����رات ا��� ت�X�����_ ا+س� �e�، 3�� #�م` م������ ب��و+ت م 
 Bم jب وت�ن���رات ا��� + ت� �سw م_ اس��ات����ت�� ا���م�� ب� � آ�ن` م*� وا�X�وم _ ا+س

�ر اRج �� ب�2- )�مX�و�3 ب�� اRح��ن ���w ا��!�ع ا��Wص  .ا��ول ا��� س�` إ�Q ت���_ ا+س
 P0ون م�V � wآ�ء أج�ن�ر ش���Aا Qإ� Q�"� ا���2م� ) �م� Pدورا م��ب�� ���ور ا�0ي ت��م ب

�ر اRج �� آ� ه� ا���ل �3 ت�آ��X��رات م���آ� m �3- س��س� )�م� ���و�� م���� �MسX� .1اس
���رات ا�Aان�� �3 ا����B ه0ا إذا آ�ن � � أن ن��W ب�� ا�"��- ا��� ت�ث� ح"w ا��راس�ت ا�X�"

 :3" �رد م� ���
�ر اRج �� ا���ش� _X� .إ
�ر س��س�ت ا+س
 . ت��VW ا���ا)� ا��Wص� ب��Aل ا�"�ق وا����2 اRج ��� _
 �ح� ����آ�ت اRج ��� وت�"�B أداء اRس�اق _ . ت�"�B م����� ا���م�� ا�
_  Q�( �أن ت�ث B2� ����� ا�"��س�ت ا�Wم Bاب\ ب����ر اRا�X� وس��س�ت ج �� ا���ش�ا+س

 .ا����رة
 Q�( ى�Aج�� أ Bآ� م�ن � ن�� ت�� ا����ان تv3 ا����ان ���Wب�� �3 م����رات مX�� ا+سeوم�دام` ن
�ر و�Aم�ت م� X��ر وح�ا�3 ا+سX��ل، ومB ت�� ا�"��- ن�� ت�و�s ا+س(Rت"�- ا ��ا�"��- ا�

�ر وت�"�B ا��اq3 وات�Wذ ا]ج�اءاX� .ت ا��� ت�دي إ�Q ت��VW آ��V إ#�م� ا���و)�تب�� ا+س
 : أم� )B ا��ث�ات ا+#�*�د�� ��3 ثMث م��)�ت

_ _#��*�� ب��ا3� ا��ارد واRص�ل ا��ت�!� ب�� .ا��ث�ات ا�
�*�� ب��� أس�اق ا�"�_ وا��Wم�ت _ .ا��ث�ات ا�
�*�� ب�ا�� ا���V�2 �3 ا]ن��ج _ .2ا��ث�ات ا�

                                                 
�رات اRج ���  آ�ء م��W ا����Wي،ز  1X� .29 ص  ،م�ج_ س�بq، ؟....ا����رة ا��Wرج�� وا+س

 
 .203_202#�دري )�� ا�����، م�ج_ س�بq، ص ص   2
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�3+����ر �A ثMث Qإ� ��*�ر )�Q أس�س م��رن� A*��� ا���� ا���9 وا��� ت �"Aد ب����#_ م� �
 :م��)�ت أس�س�� ه�

1.����
� ا��W  .ا�
�ري.2X� .  م��ات ا� �خ ا+س
 �ح�.3 .1 ا���Vات ا�
Mل ��آ� ا�����- ا����� Q�( \�3 )�د مB ا���دات اRآX� أه�� ب�� "�� ���ول ا��V�9 مA Bح�� 

 .ا��راس�ت ا��!����� ا��Wص� ب��� ا���دات
 

1_ 
,� :ا"����
 ا���ت� ا��
 �3 -تMءم ا��ول ذات ا� �تs ا���� ا���2� آ�X� مB ا���آ�ت ا����� واRج ��� �Aص� ت�� ا��� ت�

R ت��ر، ذ��M� ا���ب�� ��c م�ت�Wا� Bم ���� Rس�اق ا��ول ا��V�9 ت����MAل ن ا�!���� ا��ح��ة �
���ت  إ#�م� 3�وع ��� �3 ت�� ا��ول، آ��0 �"�)� آ�� ا���� ا� �تs ا���� ا���آ�ت ا��� ت�- �3 ا�

� .ا���ب�� �Mت��ر )�Q ت���q ا#�*�د��ت ا���
أسV�ت ب�� ا��راس�ت ا��!����� )B وج�د )M#� ارت��ط م�ج�� ب�B ح�� ا� �تs ا���2 ب�Rر#�م 

�رX����ةح�� أوض�` دراس� �� ا���ش�،  اRج ا�!��� وب�B ا+س cnuced 1997 ن�وة اRم� ا�
 q3م��دات ت� B( �ش���ر اRج �� ا�X� دو�� ن�م��، ت��B أه�� ا� �تs ا���� ا]ج��� 42ل ا+س

�ر اRج �� ا���ش� آ��د ��0ب X� ث� 1985ح�� ب��` أه�� ا� �تs ا���� أ#*�ه� )�م ا+س
�P ب�� �� ب"�w ز��دة اRه�� ا� "��� ����دات اAR�ى و#� أوض�` دراس� آ- �ذت �#*` أه

BمGrean and Cunninghank  )  1975 ( ودراس�Dunning�3 ا ��� اRم����2 ة��+��ت ا�
1980 Bوآ��0 دراس� آ- م Pupamastassiou and Pearce) 1990 ( B( �� جRر ا�X�ا+س

س�ت إ�Q وج�د )M#� ارت��ط م�ج�� ب�B ا� �تs ا���� �3 ب��!�ن��، ت�ص�` هd0 ا��راا���ش� 
�ر اRج �� ا���ش�ا]ج��� وX� .ا+س

 
 :حD+ ا��Oق _2

���د ح�� ا�"�ق ب�� "�� ����آ�ت ب"�ح�P وح"w وإن� ب��ام- أA�ى أآX� أه�� مX- )�د � +
مB ا�����j، 3�� ��2ن ا�"�2ن، ا��A- ا��
 �، ا� �تs ا���� ا]ج��� وم��س\ دA- ا�V�د و�c�ه� 

)�د ا�"�2ن آ���ا و�B2 ا���ة ا���ا��� ��� أو م"��ى ا��A- م��ن، أو #� ت�2ن ا���دات وا������� م���ة 
+س��Mك ا3R�اد ���� ا�"�_، ���3ول ا]سMم�� مMX + تxآ- ���م ا�W �ز�� و+ ت� �ول ا�"2�ات 

 .2�ا ��"��q هd0 ا�"�_ ا)���ر ا�"�ق �3 ا��Mد ا���ب�� آ��x!WومB ا�
 
 

�� ا��8ف_3         �: 
�رات اRج ��� ا���ش�ةآ� أوض�` ب�� ا��راس�ت ا��!����� أن X� ت��V)- ب�دود �3- )2"�� ا+س

أن ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت ت �0ب إ�Cushman)1985 ( Qم_ ت����ت أس��ر ا�*�ف ح�� أوض~ 
�3 #�� ا����، أو ��VWآ�ت ا��ول ب�� ح�وث ت�وأن ا�� ،�V�9� �3 ا��ول ا�W9ت _#�� ) �م� ت

�ر�� Rن ت����ت X������� Rس��ر ا�*�ف ������ ا���3��ت ا+س"ا���ب�� ت0Ax �3 ا��"��ن ا���#��ت ا�
�V�9�ر�� �3 ا��ول ا�X� .أس��ر ا�*�ف ت�دي إ�Q ت���ات س���� �3 ا��ب��� ا� "��� ����ا�� ا+س

 وص- إ�Q وج�د ارت��ط س��� ب�B م��ل ا�*�ف ا+س� وا������ Caves) 1996(و�3 دراس� 

                                                 
1 BISCOURP Pierre et KRAMARZ Francis, "Internationalisation des entreprises industrielles et 
emploi", Revue: économe et statistique n°363-365, 2003, p173. 
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�ر اRج �� ا���ش� إ�Q أم���2، آ� أن ا������ت ا��VجR �pس��ر ا�*�ف ��� تxث�� س��� X�وت�q3 ا+س
 �# ��ري ح�� أن مX- هd0 ا������ت ت��- مB ا��"�� )- دراس�ت ا���وى آX�)�Q ا� �خ ا+س

� �X�"� )����، )Mوة )�Q ذ�� 3�� أوض�` ت��ض ا�X�"W"�رة ب�ه�c �e� م��#�� و+ #�رة ��
��P ن�� ا��*��� ب������ات ا� "���  Lecraw)1991(دراس� �ر اRج �� ا���ش� ا�X� تxث� ا+س

��ل ا�*�ف�. 
 

 :م��ل ا��:\+_4
Rا �� تxث�� م��ش� )�Q س��س�ت ا��"��� وح�W9�رب�ح وب������ ح�آ� رأس مB ا����م أن ���+ت ا�

� ب�� ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت آ� +رت�Vع م��+ت �ا��ل، آ� ت�ث� )�Q ت����2 ا]ن��ج ا��� ت�
� �3 ا��و�� ا��V�9 ت���تQ�( P م�ى رب��� ا�"�قW9�، ب�]ض��3 إ�Q 3"�د  ب�� "�� ��d0 ا���آ�تا�

� اRج �� �3 ح�جX�"�ري ذ�� أن ا�X�� إ�Q اس���ار س��ي، و��*� ب����+ت ا������ ا� �خ ا+س
� م� ���وز W9�  س ��� ��A- م !�� ا�W!� س�اء %100 أو % 40 أو 30 س ��� v3ذا ب�· ��10%

�رات ا��
 �� أو ا+ب�� "��X��ري، ح�� ���M�  PسX�� ���d ا� \ ا+سW9�ج ��� ب�]ض��3 إ�Q أن ا�
� إ�X�"�رات 
���� اRج- ت�� اRن�!� #*��ة اQRا�X� .ج- و����� )B ا+س

 B1985(و#� أوض~ آ- م (Frey و Shneide B( 54 �3 دراس� Bدو�� ن�م�� وج�د ارت��ط س��� ب� 
�ر اRج �� ا���ش� نe�ا Rن ذ�� �X- م�ش�ا )X�� ا������ وا+سW9� ض�� ا+#�*�د Bم��+ت ا�

�X�"�� �
�Wم -X� �ب�B  آ� .�B �3 ش2- ت�#_ س��س�ت �c� م��cب��3 ا��و�� ا��V�9، ومB ث
)1997(Nunnenkanp ` 2�ر اRج �� �3 أم���2 ا�Mت� ��، أن ا��ول ا��� تX� �3 دراس� )B ا+س

 B( وز م��+ت ت������� مB أن �W9� وه� ش��� وآ���م��� 1984 م 0 )�م % 20مB م _ ا�
�ر اX� .R1ج �� ا���ش�وآ�س��ر��2 ح��` ن��ح� م����m �3 ج0ب ا+س

5 _
 :ا���3ار ا���Iم ا�����
�رات اRج ��� ا���ش�ة أو �c� ا���ش�ة، X��Mس���ار ا�"��س� �3 أي ب�� تxث��ا آ���ا )�Q ج0ب ا+س
 w"ا�"�ق وح �� اRج �� ��0W #�ارا ب���ل أو ر�3 ا���وع ��Q�( j أس�س ا����� أو ح�X�"��3

� ب�B ا� �eم ا�"��س� ا�����ا
� وإن� )�Q أس�س درج� ا+س���اX�"ر ا�"��س� �3 ا���� و�V�ق ا�
 �e ��9ن ا�V� ون�X�"وا� �eم ا�"��س� ا��آ��ت�ري وا� �eم ا�"��س� ا������ي �3 ا��و�� ا� �م��، ��3

� اAR�ى ��3 )�ض� ������� وإث�رة ا��M#- داA- ا��و��e أم� ا� �Wاس�ا� ��
 . ا�����ا
X�"� ا�"��س�� اRولو�* � ا�e ا� Bم Bون �3 ا��ول ا� �م�� ن�)��( �
 ��2ن ج�ذب� )ا�����ا

 �3 -A���ر �e ��3م ا�"��س� مB ا� �ع ا��Xن� آ�X�ا م� �X��ر أم� ا� �ع ا��Xن� ��3 
�ردا �MسX��Mس
�ر مX- ا��س�م وا�9�ا�w وا����د اX��*�د و�V�ض #��دا آ�X�ة )�Q ا+س#M� دار�� ا���ون ا���م�[

�ار مX- ت���� ا��)� و3�ض Qوا�V ��، آ� ���� ا� �eم ا�"��س� مB ه0ا ا� �ع إ�� ت���� س��س�تP ب�س
 .ا�t...ا����د )�Q ت���- اRم�ال واRرب�ح إ�Q ا��Wرج، وا���A- �3 ت���� اRس��ر

 
6_���� :ت��O ا����� ا��

�*�د آQت e� ا���آ�ت إ�Q م�ى ت�3� ا�� #M� ���2م�ت  ا����Aق و�ا�! -Xر م�X���ة ج�ذب� �Mس
�ر، ���3ول Qا��2�ب�ء وا+ت*�+ت وا��ء وا��اq3 اAR�ى، و��d0 ا�� X���� )M#� ب��� ا+س�� ا�

�رX� .2ا��� ت��3� ���3 هd0 ا�� Q ت���� ج�ذب� �Mس
��� ب "�� ح�� ���ر ��دي إ�Q ز��دة  %1أث��` إح�ى ا��راس�ت أن ا����م �3 ا�� �� ا�X�ت�q3 ا+س

 .اRج �� ا���ش� ب jV ا� "��
 

 :���دة ن�Iم ا��Oق وا�8�Vد ا���6وع ا�\�ص_7
                                                 

 .53_ 50،م�ج_ س�بq، ص ، )� ص��  1
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��ض ا����ل مB ب��p ا#�*�د�� �c� م���ن"� إ�Q ب��p ا#�*�د�� V� ل�ا� ��ط ا+#�*�دي ا��و�� ��)
B2� Q��ث�� ت"~ ب���� ا���آ� واRداء ح���و)�ت م���ن"�، أي ت"�ده� #�ان�B ا#�*�د�� م�� 

م���دة ا�� "��ت أن ت�رس ن��
�� ب�V2ءة، وت��q أ)�Q م��ل مB2 مB ا��ب��� ��أس ا��ل ا��و��، 
وم� Q ذ�� أن ت��ا3� ��� ح��� ا���Aل أو ا�W�وج س�اء ب�� "�� ���آ� ا���9)� و) �ص� ا]ن��ج أو 

أ����c ا� ��ط ا+#�*�دي ن ��رس أح�آ� رأس ا��ل، وأن ت9W_ اRث�ن ���ا)� ا���ض وا�!�w و
� اRرب�ح �e ءة وت�V2رات ا����ا]ن��ج� أو ا���ز��� ب�اس!� ا��!�ع ا��Wص وأن ت"�د ا�"�ق ا)

�
�W .وم�اج�� ا�
ا�"�ب�� ت���� ت������ ب�� "�� ��3�2 ا���و)�ت، إ+ أنP ب�� "�� ����و)�ت � �ص� وإذا آ�ن` آ- ا�

�!���كم���دة ا�� "��ت ه � :ت اRس�س�� ا]ض���3 ون0آ� م �� )�Q ا�AR ب�� ا�
�� وا���ج���� ا��#�ب�� مB ج�� ا��و�� _ �e �ا���A- ا���2م� )أن ت�- إ�Q ا��� اRدنQ ا���ا�( ا�

QدنRا.( 
���م� _ أن ت�!�ر اRن�ط ا�X����3 ب��� ت��- 23�ة ا���و)�ت ا���2�ة وإد�Aل ا��2 ���ج�� ا�

�� ت�اج� اح��2رات أو ات�V#�ت، وأن ت��د اRث�ن �3 اRس�اق دون و#�ا)� ا� �3"�، وإم�2ن
ت�A- ح�2م�، وأن ت"��Wم أس���w ا]دارة ا�����X، وأن ت��ا3� ) �ص� ا���درة ا�V�د�� 

_�ب*�V )�م� أن ت"�د ا�Wووا���ا�3 ا��Wص�، �� .ص*� �3 ا�
� وا��9Wع ���ا)��3d ا+#�*�د ا����ا#�*�ده� ��- ا���2م�� 23�ة ان�م�ج تأن _ . 

 
 :ح�ی� ا���Iم ا���3ي وم�ون� �Oق رأس ا���ل_8

�ن�� 0ي+ب� أن ت��ا3� �3 ا�"�ق ا�� ت�- P�3 ا���و)�ت م���دة ا�� "��ت آ��3 ا��"��Mت ا+�
 إ�Q ت�ا3� ا��ارد �وا�*���3 ا�Mزم� �����ت ا]ن��ج وا��"��q ا��ا��A وا� ��ط ا����ري، ب�]ض�3

 .�� ا����� مB ا��Mت اRج ��� ا�Mزم� �����ت�� ا��Wرج�� وا��و���ا+د�Aر
��ض ه0ا ت�اج� ن�eم ن��ي ح� وم�س"�ت م*���3 م���م�Vو�، � و��� ��حL أن ه �ك تMزم� ب�B ن

ون� ا��س"�ت ا�*���3 وا����� اRج ��� أو  ن��ط ا���و)�ت م���دة ا�� "��ت �3 ب�� ا��Mد
��آ�، وآ��� آ�ن س�� ا�*�ف م"���ا وس�� ا����Vة م �9VW، آ�� س�)� ذ�� )�Q اس���ار ا�

3"�� ����و)�ت� ��رات وب��0 ت�داد ا���رة ا�X� . 1ا���Aل وا� V��ت وا]#Mل مB ت�V�2 ا+س
�د )�Q رؤوس اRم�ال ا����� وا]دارات �ت��م س��س� ا���و)�ت م���دة ا�� "��ت ح��Q�( �X ا+)

�Aة ا��ا��W2 ���ج�� وا���� ]ن��ء ا���ر�_ وت�س��ت�� وت����ات��، و���*� دوره� Q�( \�3 ت���� ا�
ا]دار��، وه� ب��0 ت�2� س�!�ت�� وت��q رب����� بx#- ت�V�2 م2 � وت�� w م��آ- ت���- رؤوس 

 ��Aر ا��ا�X�
� ا+س�Wآ��0 م w ��و)�م اRم�ال ) � ا��*��V أو ت���� أو إ���ف ا� ��ط وت
 ). وا�*�درة و�c�ه� ت��� ا�"��س�ت، ا��xم��،(ا+س���ار ا�"��س� وا+#�*�دي 
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9 _Sا�O� :تOHر نI+ ا"دارة وا�
 ��Aد ا��ا�*��ري م��B أو ج0ب م��و)�ت م���دة ا�� "��ت ���- �3 ا+#X�إن ن��ح ب�ن�مs اس

� ����3�و#�ا
�� ا]�M�*�د��ت �"���م ض�ورة ت��3� ا� �خ ا]داري ا�#M� ولRدار�� ه� ا���و ا
 PV��m�� د�� وأداء ا�"�ق�*�ا�����ا
�� وا�����، وه� مB ا���#�ت ا��� ت�ث� �3 ا��V2ءة ا+#
� ا����م�ت�� وس���� eن P�3 �3ا��ا�!�����، وآ�� آ�ن ا+#�*�د ت"�دd #�ا)� ا]دارة ا�����X وت

��ج�� وا��ب��� و�Aص� أن أه� م� ت��مP ا���ر�_ ا+ت*�+ت آ�� أدى ذ�� إ�Q ر3_ م��+ت ا]ن
� ا]داري ا�����، وهd0 ا��W�ة ت"���م �e ���V�W ه� ا��W�ة وا��*�د��ت ا�#M� دة ا�� "��ت���م
ا������ م_ ن�eم ح�2م� م�ازي )�Q نjV ا��V2ءة ح�Q + ���ث ا+نV*�ل أو ا���9د، وإذا آ�ن` 

� اRج �� ب�� ا��ا�� أو ا���ا�3 ا�9����� أو ا���آ�� أو ا��X2� مB ا��ول ت��ول أن ت ~ ا�X�"
���e ���ات + #�� ��� إذا �� ��ج� ا���Vه� وا������ وا��!��q ا���� ��ى ،ا����� أو ا� إ+ أن هd0 ا�

 . اRج��ة ا���2م�� ا�"�و�� )B ت 0�V هd0 ا���ا�3
10 _1�� : م�ون� �Oق ا�

 ���������� اRم�آB وا+#�*�د��ت، م� ����q مB اRس��ب ا�Wدة ا�� "��ت �3 م���
B ا���آ�ت م���
-و�Aص� ب�� أن ارت�V` م��+ت ) ان�VWض اRج�ر(م �� ب��و�� ا+س��Vدة مB ا��ا�� ا� "��� ���

����م� وأض�V` إ���� أ)��ء ا�9�ن وا��)�، وت���� ا��X2� مx BاRج�ر �3 ا+#�*�د��ت ا��م�B ا+ج
��� اSن م_ ز��دة م"����ت  أ���ق ا������، وت�ا�� ن�Vذ ن��ب�ت ا���ل، �c�ا�A#� ا �مRن ه0ا ا

��3�*�د ب�ون� س�ق ا��- )�ة  .ا]ن��ج�� وآ�3�X اس��Wام رأس ا��ل وا��!�ر ا��2 ���ج�
 :1م�eه�

��ى ا��- ذاتP أو آ�VءتP وا]ن��ج�� ���3�آ�ت م���دة ا�� "�_ أ"�ت ت�A- وت"��Wم م� ����q ب
ا��2 ���ج�� ا�����X مB ج��، وت"�Q إ�Q ت���q ا��� اQ*#R مB ا]ن��ج�� وا��ب��� مB ج�� ث�ن�� 
��� ا�V�وع مB ج�� ث���X، و�"���م Wم Bداء وا+ن��ز ب�Rم��+ت ا B�3�2 ب��وت��ف إ�Q ت���q ا�

������ وا�X����3 وا���ر���� وم��ب�� ه0ا أن ت��ا3� �3 ) �ص� ا��- آ��3 ا��هMت وا��W�ات ا�
�X2 ���ج�� ا����� .ا��!�رات ا����� وا����3 ا�

م� ����q ب��رة ا+#�*�د )�Q ام�*�ص ن"�� ا��!��� ا��� س�ف ت���q ن���� د�Aل ش�آ�ت _ ب
 Q�( -� )�Q ا��2 � وآ�3�X رأس ا��ل وت��م���دة ا�� "��ت س�ق ا��-، d0�3 ا���ر�_ ت�

��� م� �� � ب!��� ج����، و��w أن ��2ن ا+#�*�د #�درا )�Q ام�*�ص هd0 ا��!���، ت��3� ا��
�
��q ن�eم �� B( ر، أو�X�م�B وا�9�ن ض� ا��!��� ح�x + Qس�اء بq�W م��+ت أA�ى �Mس

�رات اRج ���X� .���ث أي رد �3- ش��� ات��d ا+س
 وارت��ط ا���� ا]ن��ج�� ب� ���q ت�ا3� م� ����q ب"�ق ا��- مB ح�� )�ض و
�w ا��-،_ ج

 .ا����� بxج�ر ا#�*�د��
م� ����q ب�Rن�ط ا�����ة ���- وا���� ا��� ت"�د ا]دارة ا+#�*�د�� �3 ا���و)�ت م���دة _ د

ا�� "��ت مB ح�� ا+ن��eم وا���� ا�q��V وا���س�� وا���اءات وا��وا3_ وا���ا�3 ا��د�� 
_ ����م��B، وه� #����ت، و)��P +ب� أن ��2ن ا���� #� ت���رض )� ه� س��� �3 ب�� ا��

 .)�Q اس���اد ����- هd0 اRن�ط وا���� ا�����ة ���- وإ+ �3- ا���وع ا]ن��ج�
�ر اRج ��  -X��#_ ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت ت�ص�` إ�Q أن ا+س�` ب�ه �ك دراس�ت )���ة اه


q ا�� 2�� ت�2ن ���3 ت����2 ا��- م �9VW مB هd0 ا��راس�ت ن0آ�� �0ب إ�Q ا�):Coughlin 
 ). Ford et strange 1999(و) Jianping 1999(و) Friedman 1992(و) 1991

                                                 
1  qج_ ا�"�ب�  .ا�

 
2 Pierre BISCOURP et Francis KRAMARZ, "Internationalisation des entreprises 
industrielles et emploi", Revue : économie et statistique n°363-365, 2003, p173. 
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�رات  )Le moci(  م��� ن��ت���3 دراس� X�)B اRس��ب ا��� ج��` مB ب��!�ن�� ا+ت��d اRول �Mس
���دة �3 أوروب� و�ر % 9,3(ا��ت�� ا��Xن�� )�Q م"��ى ا����� ت��- اRج ��� ا�X�مB إج��� ا+س

���ة و�ر اRج �� ا���ش� )�م %26,6اRج �� ا���ش� ب�� ا��+��ت ا�X�ن"���W ) 2000 مB ا+س
��س!�  أن ب��!�ن�� رآ�ت )�Q :���1 م �� م� بvت��ع PME ت���_ ا��س"�ت ا�*���ة وا�

����� :ا]ج�اءات ا�
 

 .����2 إن��ء ا��س"�تت��VW ت .1
 . ب�� )�م�B %10 ب�� )�م و%20ت��VW ا��س� )�Q ا���� ا��3�9 ب  .2
 .ت���� ث���3 ا��س"� �3 ا��ارس .3
�ر ح�� ����� س�ق � �ن ا�"�ق اRول ����دل  .4X��_ ب��!�ن�� ب �eم م��� م��_ )�Q ا+ست

 ���ى ا����" .%31رؤوس اRم�ال )�Q ا�
5.  �3�* .ا����!�ن�ت!�ر ا� �eم ا�
�� ب�����3�V وا+س���ار .6��رات تX��� ا��Wص� ب�+س�e � .ا���ان�B ا�
�_ بxآ�� ش��2 مB ا+ت�V#��ت ا��� ت _ ا+زدواج ا�9���� م_  :ن�eم ج���� م��_ .7�ح�� ت

 . و أ��9 م��+ت ا�9�ا�w م �9VW �3 ب��!�ن��2000 دو�� س � 104
���� ب"�ق )- أآX� م�ون� .8 .  ت

 
 :����� ا������3ا _11

  �pف ا������3 ت���Xم�، ا� _����ات ا�"���ة �3 م��)�Q أن�� م��)� ا���� وا���دات وا������� وا�
 Q�( _��وآ��0 ا]ن��ج ا��دي ا�0ي ��j2 هd0 ا���� وأ�� رم�ز أA�ى ذات م� Q ت"�)� أ3�اد ا�

��_ا���Vه� م_ ب��9� ا���� وتV"�� وت���� ت*��3ت�� داA- ا�. 
9B ذ�� ا���آ�w  "ا�X���3 ا���9ر��"وه �ك مB ��!� م*!��� An� �3��ل �_ وا��� ت�Rي م�

���ات وا�V �ن وا�������ت ا���ن�ن�� اRس�س�� وا���� اMAR#�� وا���دات ����ب� مB ا���رف وا�ا�
� اآ�"�ب�� 3R�اد) م� ���(وا�������، و#�� أA�ى م�د�� و�c� م�د�� �� ��_، آ� ت�ث� وا��� ذ�� ا�

 �p� ���� م�اح- ا�Wم Bرج� م��ا�X���3 اRص��� )�Q م�ا#� وأن�ط س��ك ا3R�اد  ب!���� م
�)�� ا��� ت��أ م 0 م�اح- ا�!���V اRو�Q وح�Q ا� ����� .ا+ج

��3Mت ب�B ا����ر�� إ+ أن�� ت�آ� )�Q ح���� م�� وه� أن �����p ا�X����3 وا+A+ا B2ت ��)�� م��ج
 ������� ���3 تxث��ا م��ش�ا و�c� م��ش� )�Q أن�ط ح��ت�ا��� ت V�د ب�� ا����ب وا���)�ت ا�
و
���� اس��Mآ�� أو اس��Wام�� ��"�_، م� ���- مB ا�"�ال اRب�ي ا�0ي �!�حP دا�� م���و 

���� ؟م�ه�ام� : ا���آ�ت وه�"ب�� "�� إ�Q دP�A؟  ر��cتP؟ وم� ه� ا�"�� ا� �سw ��0ي ����جP ا�
 وم� ه� ا������ ا��� س��جP ��� ا�"���؟

�� )�Q مX- ت�� اRسj�� ��p إن ا��راس�ت ا��� ت��م ب�� ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت ت َ* -e�3 م� w
��� ا����� و�B2 �3 ب��pت اRس�اق ا�����ة ا��� ت����A�� \!W مX- هd0 ا��راس�ت p3�\ �3 ب�

�Mف �3 ا����pت ا�"�#�� ا�����ةت��ف إ�Q ا����ف )�Q مA+وا jن��� .�ى ا�
d ا���آ�ت وا�� B�0���cن ب��Aل اRس�اق وا����pت ا��Wرج�� )���� 0إن م���ي ا��"��q �3 ه - 

��ص��ن � ��دراس� م �eم� ا���� اMAR#�� وم*�دره� �3 آ- دو�� )�Q ح�ى، وت!��q ا� ���s ا�
ASا+ت*�ل ب� B2 �ا م�� Q�� ا�"��ك ا�0ي ���q أه�ا�3�إ���� ح� .��B وا����ث إ���� وت*

�، X��3���3 ه� vمB ج�� أA�ى 3��ن نe�ة ا� �س إ�Q ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت ت��2- مMA Bل ث��3
2� إ��P ا]ن"�ن #�- ا]#�ام )�Q س��ك م��B، مMX ا�"��ك ا���ا�� ��V�د �ا���2- ا��ج�� ا�0ي ��

��2� إ���� �3 ه�P�2 ا�X���3 ا��ج�� و�3 نe�تP إ�Q اRش��ء����د ب �)�� ا���� ا���� 2. 
                                                 
1 Frank GESCAUD,"Comment le Royaume est-il devenu l’une des premières destinations 
pour les IDE", Revue : Problèmes économiques n °2762, pp 21_23. 

�ل ا��و���ةإدار")�� )��س،  2(Rا " ،،qج_ س�ب�369-364 ص ص م. 
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 12-���O�O�5رات ا��OHا��: 
 وب��0ات ت!�ر وس��- ا+ت*�+ت، ح�� م2 ` هd0 ا��!�رات ا����� مB ا���آ�ت )�Q ا+ن���ر دو��� 

���V وه0ا �� � أن ت!�ر #!�Wم q
ع ا+ت*�+ت وأص�~ بvم�2ن�� ا�� "�q ب�B أن�!� ا���وع �3 م �
�رات اRج ���X� .�3 أي دو�� �P 2 أن ���w دورا م�� �3 ز��دة ج�ذب���� �Mس

 
 :ات;��Vت ا���Dرة ا���ة وات;��Vت ا���5م13-1         

���م� وا��ول ا� �م�� آ 3�� ا�ـ�تA��#�V*�ص� ب�B ا��ول ا�* �)�� ا��  NAFTA ا��ول ا� �م�� Bأو ب� 
 ��"Vآن��#�Vت��2�q�W س�ق إ#��� آ��� م�� ب���د ض����� و�c� Mercossur  .3وس�ر ا�

�ر اRج ��xض����� مB شX� .نP ت���_ ا+س
 Bب� ���Wت �ش���ر اRج �� ا�X�ومB ا�9�وري ا]ش�رة ه � إ�Q أن ا���ام- ا��� ت"��!w ا+س

�ر اX�Rج �� ا���ش� �3 م��)�ت ا��ول و��j 3�\ ب�B دو�� وأA�ى، ���3ول ا��� ت"��!w ا+س
�ة ���3 أه�� آ���ة ��M#�ت X�"ا�* �)�ت اRو��� ذات ا��3�X2 ا������ ا������، ت�!� ا���آ�ت ا�

�ر اRج �� �3 . ا��- ا�"���ة �3 ت�� ا��ولX�ب� � �3 ا��ول ا��� ت���� م�V�9 آ���ة و#��� �Mس
�رس� ا� ��ط ا+#�*�دي )�مM أه� ا�* �)�ت ذات ا��3�X2 ا��أس���� ا������ ����� ت�3� ��Mم �خ م �

3����� ات�Wذ ا���ار ب( �3q ����رات اRج ��� ا���ش�ة م� ه� )��P ب�� "�� ���ول ا��� ت�X� ا+س
 ��م����� �3 ه0ا ���ل، �A�� ��" ���3�ة ����� ت�3� ح� أدنQ م���ل مB م �خ ا��- ض�ور�� #�- أن �

�cR ر ا��و�������� ارت�Vع ح*� )�ا�� ا��*��� )�م- ا���ب� )�Q ا)�� ��ر ا���ش�، آX�اض ا+س
�ر اRج ��X��رات ج���ة إ�Q ا��ول ا��� ت���� أصM م�V�9 آ���ة �MسX� . 1ت�q3 اس

 
�����ر اRج �� ا���ش� �3 ا��2- ا�X�B2 ت���W م��دات ا+س�: 

 
 
 
 
 
 

                                                 
�رات اRج ��� ه- ��2ن� م�آ�   م��W ا����Wي،آ�ءز 1X�-30 صص، ، م�ج_ س�بq ا� � ا+#�*�دي ���ول ا���ب�� ؟�ا����رة ا��Wرج�� وا+س
31. 
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�ر اRج �� ) 5(ا��2-X� .ا���ش�م��دات ا+س
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���ة  ، ن�B( M م�ت� اRم�50، ا���2`، ص2003 ا���ب�� �ا���� ا���ب� ���W!�\، ت���� ا�� �3"�: ا�*�را�
�� ����رة وا���. 
         

 


 ا������ :ا��c,H ا���ن��� م�;Sات �<ب ا������ر ا

�ر اRجX��ه� دول آ�X�ة م���م� ون�م�� ��� ب�ت` )���ت ج0ب ا+س� �� ا���ش� ب�Xب� س��س�ت ت�
�ر اRج �� ا���ش� #� ان9VW` ب�2- آ��� �3 ا��X2� مB ا��ول X�)�Q ح� س�اء، وإن ا����د )�Q ا+س
�ن� ��ت و�Aص� ب�� أزم� ا����ن�� و Xا�� م 0 ب�ا�� ا����ر ���m -2ه�ة ب�أت ب��X�وب�ت ه0ا ا+س

��#�Vت. 
�رات اRج ��� ا���ش�ة ت�ىX��ه� ا���2م�ت �3 ج0ب هd0 ا+س�B2 أن ت�� �� م� ه� ا���Vات ا�

����q ذ��؟� ��(�Vوم� ه� أدوات�� ا� 
��*� ب����Vات أي م ��V ا#�*�د�� �B2 #��س�� ت ��� ا���2م� ���آ� أو م��)� ش�آ�ت ب��ف 

�� � وت���q س��س�ت واس��ات���ت م�� �، � �� A*�*� ����دة ت�����آ��0 وض_ #��س�ت م*
� أن اس��Wام ت�� �( ،�!W����2 وت���- ا���را أج ��� م��ش�ا أو �VA ا�X�ا����� أو #��ل اس
 B�ل وض(Rت ا�(�!# B���ت أو م��ر�_ ض( B( ج�Wة + ت�ش���رات اRج ��� ا�X�ا+س

�� ا+#�*�د�� � . س��س�ت و
 �� ب��ف ت���q ا�
�ر اRج �� ا���ش� إ�) ا���Vات(ا���ا�3 وت* � X� :M�Q1س

                                                 
 1  ،-��ل ا��و���"س�م� آ�آw ا��(R�3 م���� ا �Xن "ا+ت��ه�ت ا����� .179-169، ص ص2001، دار ا���م� �� ��،)

 ت"��� ا])�ل
9B ت�"�B ا� �خ  •��ر و تX�د)� و ت���� ا+س

�X������ ا+س�ري و س�� ا��و�� و ت��3� ا��Wم�ت �
 ا�Mزم� 

�ر��  •X� ا���ا�3 ا+س

���q ب��V"�د و س�ء ا]دارة •� ��3 �9VW  ا���V�2 ا�

�)�� آ���3� ا��ارس ث ���� ا���� و  •�ا��اح� ا+ج
 ن�)�� ا����ة و �c�ه�

�ر    •X� �Aم�  م� ب�� ا+س

�ر اRج ��X� إ
�ر س��س��ت ا+س
•  �(�� ا+س���ار ا+#�*�دي و ا�"��س� و ا+ج

•  -����� ب����Aل و ا�� ا���ان�B ا�

 م����� م��م�� 3�وع ا���آ�ت اRج ���  •

+س�� ا� �3"� و س��س�ت ا��مs و ( س��س�ت ا��- و ه�2- اRس�اق  •
��� )ا�

�ر اRج �� ا���ش�ا+ت�V#�� ا��و��� •X�  ح�ل ا+س

• �*W*Wا� sام�س��س� و ب    

ت�اب\ )  س��س� ا����� ا��
 �� – ا���آ�� �ا�����V(ا�"��س�ت ا����ر��  •
�ر اRج �� ا���ش� و ا�"��س�ت ا����ر�� X� ا+س

 ا�"��س� ا�9�����  •

�ر اRج �� ا���ش� 3X�� ا��ولم��دات ا+س  

 )�ام- ا��V2ءة
 ح�� ا�"�ق و م��ل ا��A- ا�V�دي •
 م��ل ن� ا�"�ق •
•  �� #�رة ا��ص�ل ا�Q ا+س�اق ا������ و ا+#��
• ����" ا+���93 ��ى ا�
 ه�2- ا�"�ق •

 

 

 ا��ارد)�ام- 
 ت��3� ا��ارد ا��Wم •
��� ر�c  �*�A� آ�Vة •( 
 ت��3� ا��2 ���ج�� و ا+ب��2ر •
• ����
�ق–م �03 (� ت��3� ا�� �� ا�- �#�
 – 

 )ات*�+ت
 

 

 )�ام- ا��V2ءة
 آ��V ا+ص�ل و ا��ارد •
آ��V ا��MAت ا+A�ى مX- آ��V ا� �- و  •

 ا+ت*�+ت و آ��V ا�"�_ ا��س�!� 
•  ����ت ا+#���� و ا+ت�V#�� ا���ا�����9 �3 ا�

- ت�9V ا�Q #��م ش��2ت ا��
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 :حOا�S ا������ ا���م� -1

� اRج ��و X�"أن ه0ا ا���ف �B2 أن �0Ax و ،م9�ن�� ا���آ�� )�Q ه�ف ت���- ا�9�ا�Q�( w ا�
 ���!)�ة 
�ق ت��� ����)�ة ا�9���� ون�eم�� إذ ت�ت�\ ب�� ا���Vات ب2- ا]ج�اءات ا�9����� ا�

Q�(دة ا�� "��ت �3 ا��ول��� . ا���آ� م

��� � : أم� أن�اع هd0 ا���Vات ��3 آ


���VA q م��ل ا�9�ا�Q�( w ا���آ�ت : #�)�ة ا��ب~ • B( أث �ء �����ا�"�ح ب��W"��� ا�
q�� . ا��!- ���VW مB ا��ب~ ا�

• ����ر ا��أسX��رات وإ)�دة ا+س�: #�)�ة ا+سX��راتا�"�ح ب�"��_ ا+ه�Mك �MسX. 

• ���� مB #�)�ة ا���ا�� ا�9����� ت��د : #�)�ة ا��*Aو �(���VA ا�"�ه� �3 ا�9�ن ا+ج
 .ا���م��B أو رب\ ا����� ب�]ن�Vق

• �3�9 .�VA ا�9�ا�Q�( w ا���آ�ت وا�9�ن�ت ا��Wص� ب�]ن��ج:#�)�ة ا���� ا�
��ردات مB رأس�ل وس�_ ومB��2 : #�)�ة ا+س���اد •"
��اس�X �ء ا���� . وم�اد أو��� واح

� مB ض�ا�w ا���آ�ت :#�)�ة ا� V��ت اAR�ى ا��Wص� •*A. 

• ���*�اس�X �ء مB م�!���ت وش�وط ا��*��� آ�VW ا�9�ا�Q�( w ا��A- وت��VW : #�)�ة ا�
���*� .إج�اءات ا�

  :ا��Oا�S ا������ -2

�راوX���- ا+س�9B ت��3� ا��W*�*�ت ا����� م��ش�ة ����آ�ت وذ�� ��ت اRج ��� ا�����ة أو ت
 ~ X- ب���ب�� ا�����ت أو ت�- ا������2 ا��أس���� وا������، وإن اRن�اع ا������ ا+س��Wام ت

��� � :ا���2م�� وا])�ن�ت وم��رآ� ا���2م� آ

م��)� مB ا�"�ه�ت ا���ش�ة ���!�� رأس م�ل ا]ن��ج : ا� ~ ا���2م�� وا�9�ن�ت •
�ر��وا��"��q أو آ�� اX� . س

• ��دات اس���اد : ض�ن�ت ح�2م�� ب��+ت دا)�#�وض س���ة وض�ن�ت #�وض وا)
 . وت*���

• ��2��رات ت !�ي )�A Q!� ت��ري: م��رآ� ا���2م� ب��X� .ت��- )�م وم��رآ� �3 اس

��!�� ب�� أن�ع اAR!�ر مX- ت����ت س�� ا�*�ف : م�B ح�2م� ب��+ت م�)�xت •�
Rوا �� .A!�ر �c� ا����ر��و�VA ا��

 :حOا�S ا(�ى -3

 :ا��� ت ~ ���ض د)� رب��� ا���رآ� اRج ���، أي د)� ا�V�وع اRج ��� وم ��وه�  

• �����ت���� تW*�*�ت بx#- مB اRس��ر ا����ر�� ��راض� : تW*�� إ)�ن�ت ��� �� ا�
 .وا����رات وا�*�ن_ وا+ت*�+ت وا� �- وا��2�ب�ء وا��ء

�ت �Aم�ت م����، إدارة ت 0�V ا���ر�_ ودراس�ت ا#�*�د�� وم���م�ت )B تW*�*�ت ���Wم •
s�  .ا�"�ق، ج�دة ور#�ب� ج�دة ا�

 . ح��� مB م ��A �"3رج��: أ���93 ا�"�ق •

��- ا��Wرج� •�أس��ر ص�ف �Aص�، م��+ت م���2، #�وض أج ��� : ت��مMت �Aص� ب��
 .�Aص� أ���93ت �3 م�����ت أA!�ر س�� ا�*�ف
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� ا��Wص ب����x ��2 نe��� إن� ه� م"dx ا���ا�3 + ت�� م"إن ه0������ _9Wت PXت!����� ب� ��
_3�  .وا�
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 و: ا��c,H ا����^��� �B x,$ ذث� أات�Dه�ت ا��ول �
 ح;S ا������ر ا
 �Vارات ا������ر

1- 
��� :ات�Dه�ت ا��ول �
 ح;S ا������ر ا
�X���� ا��ول �3 ت���Vه� �MسWم� وا� �م�� م ت��� م �*� 0ر اRج �� ا���ش�، 3�� ب�أت ا��ول ا�

 dا��ول ات�� B3"� ب�� ���V وq3 اRن�اع س�ب�� ا�0آ�، و#� زادت ا�Wح�ا�3 م ��ن� ��ت �3 ت���Xا� ��(
� وه� X�"�ر اRج �� ا���ش�، وب�ا ا�X�X- �3 ا�اس��!�ب وج0ب ا+س���آ�ت م���دة ا�� "��ت �

�ر وا�����2 م_ ا��M(�Vت ا��و���، و��0ا أ0Aت ا��ول ت9_ ا���ا�- أآX� تX��آ��ا ب�ت��d أه�اف ا+س
�ر اRج �� وX����V ا��� وا���Wرات �����V ا+سW���� � ا��ؤى وا�ت�� وراءه� ا����� مB اRه�اف ا�

 9�� �� Pج �� آ��ف ب�� ذاتRر ا�X�P مB م�9م�B ا��V"�Vت وب�أت ا��ول ت e� إ�Q ا+س
 \�� أن ا��!�ع ا�* �)� ب�� ه� ا�cوم��ر����  ر �����ت2 ���ج�� و#�� م�3�9 وت!��� ��� �� ا�

�رات اRج ���X� .اRول وا�AR� ���امs ت���V ا+س
 ��!V وا� ���������V �3 ا��!�)�ت ا��را)�� وا����وآ��� sام�ت ا���2م�ت ب�ض_ ب�� واس

���م� )B ا��ول ا� �م�� ه� أن اRو�Q رآ�ت )�Q ا���ا�3 وا�"��ح��، إ+ أن م� ت��ت بP ا��ول ا�
Bم �Xأآ ����� ا�����  ا�eون� ن�و#�� م ����� ا�e ب�� ا� _��ح�ا�3 ا����� ا���م� ب"�w ا��ون� ا��� ت

� ا����� ا���م� ب"�w #�،ا���م� B( ���3 م� ه� )��P �3 ا��ول ا� �م��eن  Q�( م�ارده�  ح�� رآ�ت �
����� ا����� ب��� �*�w )���� ت���� ت���Vات مMA Bل ا� �eم ا�e1وب�ا��� و)�م ت!�ر ن. 

 :ث� ا��Oا��V $,B Sارات ا������رأ -2         
���ةأش�رت دراس� #�م` ب��   � مB أن ا���ا�3 + ت��- م�2ن� أ  إ�2cnuced Q ن�وة اRم� ا�c�ب�� Pن

�� أوردت�� ا����� مB ا� e���ت وا����ث ا��!����� ا��Wص� ب����Vات ودوا3_ )���� ب�B ا���دات ا�
�ر اRج �� ا���ش� X��ر اRج �� ا���ش� )�أأن وا+سX����رات ا��#��� ب�Q Bث� ح�ا�3 ا+سA+ا 

ا��ول ��2د ��2ن �3 ا���م¹ أو م�"�س�، وت�آ� ب��ن�ت ا�"�ح�ت ا]ح*���� م��ود�� ا��ور ا�0ي 
���V3 B م"~ ش- تX�"����ات اAR�ى �3 #�ارات ا��ا أج ��� P���247 ا���ا�3 م��رن� ب��X� م"

 ����ة اRم����2 س�- م ��ر اRج �� و�3 %10مB ا��+��ت ا�X� 3�\ ا���ا�3 ا����� آ��ط �Mس
 ���"�ق أو م*�ر  وم��ود�� ا%39 و)�م ا+س���ار ا�"��س�  %57ا���ب- آ�ن` إم�2ن�� ت���� ا��

�ر %26ا]م�اد X� . )�ام- أآX� أه�� �3 ا������ ا�"��� ���ارات ا+س
� ا�"��س�� (  ) �م� ��2ن ا����� مB ا���دات اRس�س�� B2�P ا��راس� أآ�ت أنe وا� d�ح�� ا�"�ق ون

�ر، 3�*�~ ا���ا�3 ذات ) ا�t....وا���ن�ن�� X�آ�� إض��3 إ�Q أث� أم���ب�� ب�B ا��ا#_ ا������ �Mس
�رات إ�Q م �
q م��دة داA- ا��و�� أو #!�)�ت م�� �، وأآ�ت X�أه�� ا���ا�3 �3 ت�ج�P ا+س
��B مB ح��3 إ�An Q� إذ ب� ` ا��راس�ت X�"�رات وآ��0 ا�X��Mف اس���ب� ا+سAا Q�( ا��راس�

��X�"� ح�� أن ا�X�"B ذوي ا���جP ا��*���ي ا��� ت �و�` ت���- أ���93ت ا���ا�3 ح"w ن�ع ا�
�� وإ���ء أو #�- ر��A أو ح�ا�3 م���� ذات #�� ب� ���3 ا])�Vءات ا�9����� ا�( B( ن�X���
��B ا�B�0 �"��ن ��!��� ا�"�ق ���0ون X�"�"�رع، �3 ح�B أن ا�ت��VW ا��س�م وا+ه�Mك ا�

����B اRج�نw �3 ا�X�" . ر�_ ا��� اب��أت�� ا���2م�ح��� ا�"�ق وآ��0 ا���ل ب�� "�� ��
 

�ر اRج �� ا���ش� �3 ا��ول ا� �م��، 3�� ب� ` دراس� أوبW*�ص X�ث� ا���اQ�( �3 ت�3��ت ا+س
 `�م����ات ) 6( دو�� ن�م�� أن ا��wء ا�9���� ا��ا#_ )�Q ا��!�ع ا�* �)� آ�ن واح� مB س��41ش

�ر اRجX� . ��ت���� م��دات ه�م� � *�w آ- دو�� مB ا+س

                                                 
 1  ،-� .�ج_ ا�"�بqا�س�م� آ�آw ا��
�ر،  2X��رن��ة ا��س"� ا���ب�� �9�ن ا+سX� .7-6، ص ص1997ا���2`، أ3��- ، 111 ا���د ،ض�ن ا+س
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 �ح� أ وت���� ا��راس� � ا��Vا�� أنj�� P مB ا�*��� ا���م� أن ت�2ن ت�V�2 ا���ا�3 ا��# Bم �آ�
�ر اRج �� ا���ش�مB ا�����ة )�Q ا����ر X�� اح�"�ب هd0 ا������2 وا���ا��  ،ا+س�و���0 +ب� أن �

� مB ص��ب� وإش����2 ه0ا اRم�c�ب�� q�#ب�2- د ��#�� .ا�
��� م_ إم�2ن�� ا�"�ق اRس�س�� وأن ت� Q وت�c� �3 ت -ح ا��راس� �9�ن �����3 ب�امs ا���ا�3 أن ت�

ب�B ا����� ) ا��Vرق(#�� ا���Q�( �3 أس�س م����� وأ+ ت���ى بxي ح�ل مB اRح�ال #�� ا��Vص- 
�رX� .ا��Wص وا���م �Mس

� د#��� �"��س� ب�امs ح�ا�3 ا+0وه��ر اRج �� ا���ش�، ب- ��!�w أ��9 ا + ��!�w 3�\ ت*X�س
���، و��ج_ آ�X� مB ا��*�ر �3 ( sام�ا�� d0ه q��!ب�� ت ��� ���م �Aص ��!���� ا��إ)!�ء اه

�رات اRج ��� ا���ش�ة ا��ج�دة إ�Q ص��ب� إ�*�ل هd0 ا���ا�3 وت�و����X� .1ب�امs ح�ا�3 ا+س
 
 

  

                                                 
�ر،  1X�  .ا��ج_ ا�"�بqا��س"� ا���ب�� �9�ن ا+س
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 :ا�\)ص� 
�ر � � م�ى أه�� ا+��� ات9~ X� ا���ش� ب�� "�� ���ول ا� �م�� ا��A �V�9ص� �3 شP�2 اRج ��س

 Q�( ت���س�! ����دة ا�� "��ت �3 ه0ا ا���ل ب�2��ك، وا��ور ا�0ي ت���P ا���آ�ت ا��ا�
 ��*�د ا����#M� آ���، م*�در اRس�اقا��2 ���ج��، ا��ارد ا�����، (م �ب_ ا�"�!� ا�

�رات روان���أه�� ه0ا ا��ور ب���دة ح�� وز��دة ). ا�t...ا�!�#�X� ا���ش�ة )�� اRج ��� ا+س
 ���Wم����#Rة ا��Vة �3 ا���ARا Q�( رات ا���ص���!���ح ا+#�*�دي ا����� وا�Vا+ن w�"ب ،

Bد��� .ج�_ ا�
���م� أنآ��0 ت��B � � آ��  )�Q أآ�� ح*� مB ه0ا �ذ���` ت"زا وم�اس���ذت ا��ول ا�

��ر س�اء آ*�رة ا+سXأوP� �����" . آ
 �����ات ا��ث�ة )�Q #�ارات � � اس���اض أنآ�رات اRج ��� ا���ش�ة�X�س�اء مB  ت�#_ ا+س

وا��� MAل م� ج�ء �3 س��ق ا�2V� ا+#�*�دي أو مMA Bل م� ج�ءت بP ا���اه� �3 ا��ا#_، 
�!ا�V*- ب����ر ا�0ي ه0ا وح� �3 م��م� س�` � � ب�]ج�ب� )B ا]ش����2ت أو ا��"�ؤ+ت ا�

2ّ�رات �X�B2 دو�� م� أو إ#��� م� مB ح��زة ن*�w آ�ف مB ا+س�  � مB ا���ل بxنP وح�Q ت
�ري ���ا3� Q�( ح� آ��3 مB ا���دات ا�"�ب�� ا�0آ�، X���� م �خ اساRج ��� ا���ش�ة ��w أن �

��ى ا� �سw و)��P تxه�- أ
�اP3 ا��V)�� �3 ا����م- م_ ا��"���دة ا�� "��ت إ�Q ا��آ�ت ا�
�0������ .ا�t... وا]دار�� وا��� ����� مB ج�_ ا���انw ا�

 هd0 ا، �"��جw )�� � ت���� م�#_ Q�( 0 ا��ول ا���ب�� �3 ب�X � ه� ب*�د ا���آ��وب� أن 
 .ا��ول مB آ- ذ�� وه� م� س �!�ق إ��P �3 ا�V*- ا��Xن�

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 :��ن
;18 ا�ا�
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���واZV ا������ر ا
 ا������ �
 ا��ول ا���ب��

 
 
 
 
 
 
 

       

 ا������ �
 ا��ول ا���ب��: ا�;18 ا���ن��� واZV ا������ر ا
 

��Cت�: 
�3  ب�آw ا����� وا+ن�م�ج ق      ت"�Q ا��ول ا���ب�� ج�ه�ة )�c Q�ار ا��ول ا� �م�� مB أج- ا����

�ري �����ا+#�*�د ا����� مX�� �3 ا� �خ ا+س�" .MA Bل ب�امs ا]صMح�ت وم��و�� ا���"�B ا�
 Qش��  ا��"�ؤل ا�!�وح ه� ه- أن ا]صMح�ت ا���ر�� ب���ول ا���ب�� ت"�� ب�ت��ة ت����� ت
�ر ا����؟ وم� ه� X��ر اRج �� وتB�2 ا+سX�����ات ا������، وت"�)�ه� )�Q ز��دة ج�w ا+سوا�

 .ا�V*-ه0ا ا م� س ��ول ا]ج�ب� )��P �3 0ه. ا#_ ا��ول ا���ب�� m �3- هd0 ا�����ات؟و
    

 :ا����^ اول   
                       
 م)مh ا��8�Vد �
 ا�O/0 ا���ب

 
                  ---------------.م��Sات ا��8�Vدی�ت ا���ب��: ا��c,H اول          

                                           ----------------------------------:ة �E� 0Bا��� ا����+ ا���ب
 ن�<-1

�"� c�ب� ح�Q ا�s��W ،��_ ا��
B ا���ب� �3 أه� م �
q ا����� إس��ات����Rا \����ا مB ا� م

ت��· م"�ح�P ح�ا�� . ��س\ ش�+ا���ب� ش�#� ومB ب�� ا���ب ج �ب� ح�Q ت�آ�� وا���� اRب�� ا�
ت����� مB هd0 ا�"�ح� n �3س�� % 22، ��_  )13.487.814( 2 آ��814 أ��V و487 م���ن� و13

  ).22.828(  آ��828 أ��V و22وت��· ا�"�اح- ا���ب�� . �3 أ3�����% 78و
 2007 )�م   م���ن ن"� ت����� ح"w ت����ات323,825,430و���· )�د س�2ن ا��
B ا���ب� ح�ا�� 

 



 58 

 Qب� إ��ا�� B
و�"�- أ)�Q م��ل ن� �3 س�! � )�ن إذ , %2.3وص- م��ل ا� � ا�"�2ن� �3 ا��
 ·���3.48% , j�3 ت�ن � .1%1.38ث� �� �ن % 1.15وأ#- ن"�� ن

 �2- أ�� 7.17 �2- أ�� ن"�، ب� � م��ل ا����3ت ���29.38· م��ل ا��+دات �3 ا��
B ا���ب� 
�
�Vل �"�- �3 ا�*�م�ل أ)�Q م��ل . ن"R2- أ�� م���د ح�، و�3 ج���ت� 123.97و��3ت ا� 

 ح��� و�3ة �2- 11.82 ح��� و�3ة �2- أ�� 
V- ح�، أم� أ#- م��ل ��3 �3 ا���2` ح�� ���· 101.5
 . ح��� �2- أ�� م���د ح�16.68أ�� م���د ح�، ث� ا]م�رات ح�� ت��· 

��� اSت�����زع س�2ن ا��
B ا���ب� ح"w ا��pVت ا��: 

 

 ت�ز�_ ا�"�2ن ح"w ا��pVت ا����� �3 ا��
B ا���ب�: )6( ا���ول              

 ا����� ا�;�� 
0-14 38.18% 

15-65  58.4% 
3.5%  3� �3ق65 

   Q�(  :.www.aljazeera.net ا��#_تت� ا+
Mع )�Q ه�d ا����م� :ا�*�ر              

 -----------------------------------------:م���� ا��3اءة وا���5ب�
، وتxت� اRردن �3 ا��ت�� %���54.82· م��ل م���3 ا���اءة وا�2��ب� ب�B س�2ن ا��
B ا���ب� 

 Qب�� ب "�� ت*- إ��ا��ول ا�� Bب� Qو�Rأن أ#- م��ل �"�- ،%86.4ت���� �� �ن % 86.6ا B�3 ح� 
 %.338�\ وا��B % �324 ا�*�م�ل 

�� ----------------------------------------------:م,�ا�O3ى ا�
مB س�2ن % 28 وت�2- م� ن"��P ، م���ن��82.51��ر )�د ا���ى ا���م�� �3 ا��
B ا���ب� ب��ا�� 

 .ا��
B ا���ب�

��BراSا� 
     --------------------------------------------:اراض
مB هd0 % 30 و،مB م"�ح�P% 3.63ت�2- م"�ح� اRراض� ا�*���� ���را)� �3 ا��
B ا���ب� 

 وا����� ،�3 ا��Mل ا�w�*W% 22 و،ت�_ �3 ا���ب ا���ب�% 44 و،ا�"�ح�ت ت�_ �3 ح�ض ا� �-
 .�3 ش�P ا�����ة ا���ب��

 ------------------------------------------:ا��8درات وا�Oاردات
� ص�درات ا��
B ا���ب� �3 ا��رج� اRو�Q وب�2- أس�س� )�Q ا� V\ت��وا���ز ا�!���� وا��اد  

���ت ا��را)��،ا��Wم ��رد ا���ات واRج��ة وا��2�و��ت ووس��- ، و�*�ر آ��0 ب�� ا�"� � ب� 
 .ا�t.. ا� �-

 P��P  م���ر دو+ر، ب� � ت��· وارداتP م�267.58*�ر ا��
B ا���ب� م� #� م���ر �171.06 #�
�)� مB ا�Mم~ ا��� ت�*� ب�� ا��ول ا���ب��): 7(و�3 ا���ول ر#�  .1دو+ر� .MAص� �

                                                 
   net.aljazeera.www : ا+�2��ون� )�Q ا��#_تت� ا+
Mع )�Q ه�d ا����م�1 
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  2006: �" � مMم~ ا+#�*�د��ت ا���ب��)7(ا���ول    
  ن)�د ا�"�2 

 م���ن ن
 ا�"�ح�

� 2آ
س�� 

 ا�*�ف
م��ل 

 �W9� ا�
  م خsا� �ت

م���ر 
 ردو+

 �م��ل ن
 sا� �ت

 تا�*�درا
 م���ن 

 ردو+

 ا��اردات
 م���ن 

 ردو+

 Bا���
 �ا��Wرج
 د م���ر 

�
��� ا+ح
 م���ر 

 ردو+

�� ا��

 ا��ی��ر --- --- 9431 13.544 3.00 51.784 64.8 1.467 555000 28,807 ا���اق
 ا�,��ة  O� 18,700 185180 51150 10.03 35.427 6.30 13.168 12.089 0.279 13.143ری� 

 ا�,��ة 13.313 20.349 9.398 2.283 5.0- 22.628 5.60 1508 10400 3,925 ����ن
 ا��ی��ر 6.103 7.315 12.871 7.655 6.40 14.257 6.25 0.709 92300 5,473 اردن

 ا��ی�ل 26.530 29.729 66.218 208.867 4.15 347.437 2.20 3.745 2250000 24,573 ا���Oدی� 
 ا��ی��ر 2.800 40.795 9.718 13.410 7.70 13.381 3.00 0.376 700000 0,724 ا����ی0 

�HV 0,838 11500 3.640 11.80 52.722 6.00 26.431 11.364 15.793 5.410 ا��ی�ل 
 ا��ره+ 21.812 29.592 99.483 155.565 10.7 168.196 9.30 3.673 84600 4,533 ا"م�رات

 ا��ی�ل ��B 2,567 310500 0.385 3.20 35.654 5.90 -21.557 -10.901 5.958 4.358ن 
 ا��ی�ل 7.149 5.467 2.179- 4.061- 5.50 19.595 18.40 195.050 555000 21,500 ا���0 

 ا��ی��ر 12.516 17.521 15.983 57.257 5.00 80.781 3.10 0.290 17800 2,991 ا�O5ی�
 ا�D��9 21.812 29.592 47.879 35.893 6.80 107.482 4.20 5.747 1002000 74,700 م�8
 ا��ی��ر 57.443 --- 15.777 37.956 6.00 48.130 3.40 1.313 1759540 6,036 �����

 ا��ی��ر 6.7 19.0 16.773 16.081 5.30 31.476 4.50 1.297 165150 10,200 تOن�
�XاSDر 77.780 8.70 25.300 27.000 2.70 114.948 2.53 72.650 2381740 33,000 ا���ا��ی 
 ا��ره+ 19.632 13.105 28.020 22.357 8.10 65.941 3.30 8.790 7100000 30,666 ا���Eب

 او��V 169.3 1.400 1.7 1.5 11.7 2.8 6.207.20 2.71 1030700 3,000 مOری��ن��
 ا�D��9 2.477 28.200 7.105 6.258 10.3 36.536  217.100 2505000 38,100 ا��Oدان
0�H�,� 3,512.062 637657          

          27000 8,025.190 ا�O8م�ل

 ا�;�نO��� 0,8 23200 177.7 3.60 0.80 4.5 0.30 0.40 431.6 99.0 xت

       1249.975  2007ت�3ی�ات  322,670.252 ا��O�Dع

�دا )�Q م�#�� ا+ن��ن`: ا�*�ر� org.wikipedia.www/  1org.iciag.www/ 2/  :ا���ول مB إ)�اد ا�!���� ا)

 
 )�م ا����نj ب�B ا��ول ا���ب�� س�اء مB ح�� ا�"�ح� أو )�د ا�"�2ن أو ح��مB ا���ول ��9~ ج��� 

 -Aا��...tا�. 
��� ا���8در��Hا�
��� ا��
B ا���ب� - --------------------------------------: �
 ا�O/0 ا���ب�


� ا� V\ �3 ا����� وا����·  ،ث�وات 
����� ه������� م���ر ب�م�- أي م� 667ح�� �"���ذ )�Q أآ�� اح

� ا����� %���55.5دل ���، أم� ب�� "�� مB ا]ن��ج ا� V!� ا�����% 60، و� �s ح�ا��  مB ا+ح


� ا����� ا���ب� ���مB إج���  %30م���ر م�� مw�2  أي م� ���دل ����53.123ز ا�!���� ���3· اح
� .2 مB ا]ن��ج ا����� ����ز% 12و� �s  اح���ط ا���ز ا�!���� �3 ا����

��B مB ا��ول، ا��ول �(��� ت�ت��m Q�( wر ا����ول �3 ا� !�� ان�"�م ا����� ا���ب� إ�Q م�
��ردة ) �ا��ول ذات ا����V وه� ا��ول ا����و��(ا�*�رة ��ؤوس اRم�ال "مB ن�ح��، وا��ول ا�

 .3مB ن�ح�� أA�ى) ا��ول ذات ا����(��ؤوس اRم�ال 
������دة �3 �و�3 م��ب- هd0 ا��3�ة �3 ا��ارد ا� V!�� ���ن� مB ن�� �3 ا��ارد ا���3�ارد ا� 

ج��� م��رن� بv% 0.6 س ��� أي م� ���دل ن"�� ض���p ������ وت��· 2آ�313.3ا����� ا���ب� ب��`  
� .ا����

 
2- 
���� :ح�8 ا����+ ا���ب
 م0 ا��8�Vد ا�

                                                                                                                                                     
1   org.icaig.www  و   org.wikipedia.www  و net.aljazeera.www : ا+�2��ون��#_ا )�Q ا��ت���م�ت� ا+
Mع )�Q ه�d ا�

�)�� ���ب� nس��  2�، "���ب��اا+س���اض ا�" �ي ���!�رات �3 م��ل ا����� وا���2م- ا]#��� �3 ا��ول "، )اس�2ا(ا��� � ا+#�*�د�� وا+ج
���ة ن����رك،  .3-2ص، ص  2005ا+م� ا�

 
�را"ه��م )�� ص�دق،   3X�
� �c� ا����ر��تا� �eم ا���ب� �9�ن ا+س�W ،2003م*� س2 �ر��، ا]، ا�!��)�ت ا���م���ر، دا" ض� ا�

 .8ص
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وا���ام- . إن ح*� ا����� ا���ب� مB ا+#�*�د ا����� + ت�!�بq م_ ح*�P مB ا�"�2ن وا�"�ح�
 �pت�� Q�( ب��ا�� �ا����"� ا��� ت�� وراء ا� � ا���ود �3 إج��� ا� �تs ا���� ه� )�م #�رة ا����

���� أو ح�Q اس��!�ب م*�در ت��- �Aرج�� ب�2- آ�ف و��3ل، ب�]ض��3 إ�Q ا��ارد ا����� ا�
�رات ا���ب�� �3 ا��Wرج وا���رة بxآX� مB ت�����ن دو+رX�� �MسW9ا� �  .ا���

إن أس�اق ا��ل وا��!�ع ا�*��3 م�زا+ �c� م�!�ر�B ب���2- ا��3�2 م� ج�- ا��ول ا���ب�� ب��ج� 
��� وا���ان�v Bو�3 ا��#` نP"V، 3. ��� ا��ارد ا�����إ����n Qت �3)�� �eنRوا ����ن ن"w ا� � ا�

 ���� ت� ���رات اRج ��� ا���ش�ة ا�X��ل ب�� وا��س"�ت ش�2` ح�ج�ا أم�م ت�q3 ا+س�ا����ر�� ا�
ن"�� و��w أ+ ن "Q وا#_ س�ق ا��- �3 هd0 ا��ول ح�� + ت�ال  .Q�(1 م�ى ا���� ا��ض�% 1.49

�(� ����ة ا��� ت��ن� م �� . آ���ة م �� �c� م�W**�، وا#�*�د��ت�� �c� م"أم� ا�*�ا)�ت ا�
3�xث��ه� ا�"��� آ��� وم��ش� )�Q ا����رة وا]ن��ج ��!  .2ا�

Q�( B ا����رة ��� مB ا����د ا���X�X ا��0و�� �� ��_ م*�در ا��Q��� ،-A ا� V\ ا���م- ا�c�وب��
  .3مB إج��� ا�*�درات %  �07 ��2- ح�ا�� ا��Wرج��، ب��

���� : وه0ا م� ��آ�d ا���ول ا�
         .2005 و2004 ح*� ا����� ا���ب� مB ا+#�*�د ا����� س � )8 (ا���ول            

 ���ح*� ع ا���ب� مB إج
 � )ن"�� م���p(ا����

  �ا����
 ا���ب�

 � ا����

2004 2005 
 10.2 10.2 51.8 5.3 ) ا��ب��م��لاRمB��M (ا�"�ح� 

 5.00 4.8 6477 324 )م���ن ن"�()�د ا�"�2ن 

 ��� 2.4 2.1 44385 1052 -أ-)م���ر دو+ر (ا]ج���ا� �تs ا�

��� 5.5 5.2 4183.4 228.2 -ب-)م���ر دو+ر (اRج ��� ا+ح���ط ب���Mت إج
��� 4.15 3.68 21055.7 872.9 -ج-)م���ر دو+ر( ا����رة إج

 6.7 6.4 808 54.0 -د-)م���ن س��~(ا�"����ن ا��اص��ن 
 d- 35.5 682.0 4.2 5.2-)م���ر دو+ر(ا�����ات مB ا�"��ح� 

�ر X� 4.1 3.1 916277 37651 )م���ن دو+ر( ا���ش� اRج ��ا+س
 30.9 30.3 71.8 22.2 ) �3 ا���م-م���ن ب�م�( ا� V\ إن��ج

�
� ا� V\ ا���� 58.98 58.61 1131.6 667.4 )م���ر ب�م�-(�وف ن���� ا�" �اح
 12.1 11.4 2819 339.7 )م���ر م�� مw�2( ا���ز ا�!���� إن��ج


� ا���ز ا�!���� ن���� ا�" � ��� 29.3 29.3 181848 53353 )م���ر م�� مw�2(اح

�#�ت م*��3 ا��2��� ا���� 9.1 8.6 84.4 7.7 )م���ن ب�م�- �3 ا���م(� 

 3.9 3.7 208.9 8.1 )��م/م���ن ب�م�- مÙ3�2 نV\(اس��Mك ا�!�#� 
���دة س ��� 0.6 0.3 55176 313.3 -و-)ا�" �/3آ�(ا��ارد ا����� ا�

 .2، م�ج_ س�بq، ص�32006 ا��ول ا���ب�� ...س�2ا، ا+س���اض ا�" �يا�: ا���8ر
 

                                                 
�ر،  1X��ر"ا��س"� ا���ب�� �9�ن ا+سX� .163ص، ا���2`،  "2006ت���� م �خ ا+س
�)�� ���ب� nس��ا��� �   2�، ا+س���اض ا�" �ي ���!�رات �3 م��ل ا����� وا���2م- ا]#��� �3 ا��ول )اس�2ا(ا+#�*�د�� وا+ج
 .2ص ،��2006�ب��ا

�)�� ���ب� nس�� 3�ا+س���اض ا�" �ي ���!�رات �3 م��ل ا����� وا���2م- ا]#��� �3 ا��ول "، )اس�2ا(ا��� � ا+#�*�د�� وا+ج
 .3ص، م�ج_ س�بq، "��2005�ب��ا

*qت ح�ل ا���ول ا�"�ب�eحMم: 
 . ب�س�X �ء B�!"�3، وج�ر ا���، وا�*�م�ل-)أ(
 .ب�س�X �ء ا�����B، وا����ر�� ا���ب�� ا�"�ر��، وم�ر���ن��، وا���ق، وا�*�م�ل، وB�!"�3-)ب(
 . ب�س�X �ء B�!"�3-)ج(
 .#��� ) �� + ت�- آ��3 ا��ول ا���ب�� ���م ت�ا3� ب��ن�ت د-)د(
)d(-�� ( ���#ب��ن�ت د �ب�� ���م ت�ا3�آ��3 ا��ول ا�� - . + ت�
 .  )�Q ا���ا��2004 و2003اRر#�م ت��د إ�Q ا�" �ات -)و(
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B2 ا���ل )8(�ول �ح"w ا��: 
م���ن ن"�، أي م�  320  أآX� مB مB��M م�- م�ب_ و�9��5.3!� م"�ح� إن ا����� ا���ب� ا�0ي �

 ن�تs م��� إج��� 2005مB )�د س�2ن ا�����، ���P �3 ا���م%5مB م"�ح� ا����� و% ���10.2دل
3�\ مB ا� �تs ا���� ا]ج��� ا����� و�"���ذ % 2.4 أي م� ���دل و+رد م���ر�1052��ر ب��ا�� 

 Q�(4.1%���ر ا��و����Bرة مB ا�X� . 1 3�\وا+س
                


 ا��ول ا���ب��-3     � 

 ا"����,� : ه�15 ا���ت� ا��
 ���% 60.7ح�ا�� ) ب��V�2 )�ام- ا]ن��ج(ب�· ن*�w #!�)�ت ا]ن��ج ا�"��� �3 ا� �تs ا���� ا]ج

% 37.7ن��ج�� ح�ا�� ، ب� � ب�· ن*�w #!�)�ت ا��Wم�ت ا]2006س � %61.9 وح�ا�� 2005س �
  .2006 س �% 36.6 وح��� 2005س � 

و�MحQ�( L ا� �تs �3 #!�)�ت ا]ن��ج ا�"��� أن ا� �تs �3 ا�* �)�ت ا]س�W�اج�� ���- ا��آ� 
 ، ت��P%40.0 ب2006س �و% 38.8 ب2005 ح�� #�رت ن"��P س � اRول �3 اRه�� ا� "���

،�������  .��2 �3 آ�Q ا���م�B ا�0آ�ر�Bذ ا��آ� ا����X، وتxت� �3ا��را)�  ث� ا�* �)�ت ا�
 

O� :,��ی   ه�15 ا���ت� �
 ا�8���Bت ا��
 w�*إذ ب�· ن ،�����MحQ�( L ه�2- ا� �تs �3 ا�* �)�ت ا�������� ض�� #�)�ة ا�* �)�ت ا��أس

�ت ت����� مB إج��� ا�* �)% 13ح�ا�� 1998 )�م ����ت ا� �- n3ا� �تs �3 ص �)� ا���ات و
ا ض�� ا���)�ة ا��2 ���ج�� ا����� �3 ا��
B ا���ب�، ب� � تX- ا�* �)�ت 0ا�������� و��j2 ه

 Bم �Xآ�� أآM��ا م� ��آ�d ا���ول 0وه.  �3 نjV ا���م�مB ا� �تs �3 ا�* �)�ت ا�������% 50ا+س
 :اSت�

  
 
 
 
 
 
 

 1997م  ه�2- ا� �تs �3 ا�* �)�ت ا�������� ا���ب�� �3 )�)9(ا���ول 
 (%) ا�* �)�

 ا�* �)�ت ا��0ا��� 
jبM ص �)� ا� "�ج�ت وا�

 ���ت ا� �-n وتص �)� ا���ا
���� �ا�* �)�ت ا��2

 ا�* �)�ت اAR�ى 

22 

15 

13 

23 

27 

���-" م�� )�� ح�ات، :ا�*�ر"�ض ا�cو �ش��ن ا���ض �، م2��� م�ب���، ا���ه�ة، م*�، "ا���ب وا����
 .204، ص2002

 

                                                 
�)�� ���ب� nس��  1� .3-2ص ا��ج_ ا�"�بq، ص ، )اس�2ا(ا��� � ا+#�*�د�� وا+ج
� اR#!�ر ا���ب�� اRم�ن� ا���م� ���م�� ا��ول ا���ب��، ا�* �وق ا���ب 2e ب�، م�ص �وق ا� �� ا�� ،�(��� ��ن�ء ا+#�*�دي وا+ج

 .21، ص 2006ا������ ا+#�*�دي  ا���ب� ا��ح� ا�*�رة �����ول،  
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 : ه�15 ا���Dرة ا�\�ر���-4 
، ���3 وزن�� ا��ث� �3 ا� ��ط ا+#�*�دي �3 آ�X� مB )ص�درات وواردات(أم� ا����رة ا��Wرج��     

 Bم �Xم�� أآ ���وإذا  .مB ا� �تs ا]ج��� �3 ا�" �ات ا�0آ�رة% 50ا����ان ا���ب��، ح�� ب��` ن"�
ت وا��اردات �c� ا� �eرة ����` ن"�� ا����رة أضV � إ�Q ا�*�درات وا��اردات ا�"����، ا�*�درا

 ا��Wرج��، إ�Q ا� �تs ا���� ا]ج��� ن"�� )���� �����c �3 ا��Mد ا���ب��، م� ��دي ب � إ�Q ا���ل أن 

�ه� )�Q ا+س���ار و )����، ����ب� )�Q ا+#�*�د ا��Wرج ا+#�*�د افدرج� ان��2�Wم ���

 .1ا+#�*�دي �3 ا����ان ا���ب��
 

 ����V ب �ده�ت�آ��� آ- مB ا�*�درات وا��اردات ح"w ): 10(و��ض~ � � ا���ول ر#W ا�"���� ا�
��ة V�� ���pح�� ���و ج��� ا���� ا���2� ���ول ا���ب�� �3 ا���نw ا�* �)� ، 2006-2002ب�� "�� ا�

 wن�� �3 ج�ن�Xا��0ا�� ب���رج� ا� wوا���� �3 ا���ن Qو�Rب���رج� ا � ��   .ا��ارداتوا�
، %76.6و% 67.6 ا� V!�� وا�0ي ت�اوح ب�B *�دراتا��زن ا� "�� ا���2� ��آ� ���و وب�2- أوض~ 

�د وارت��ط � .هd0 ا��ول ب��"�ق ا������ ��d0 ا�"���ا#�*�د��ت وه� د��- )�Q م�ى ا)
 
 
 

                                                 
���-"م�� )�� ح�ات،   1"�ض ا�cو �ش��ن ا���ض � . 205-203صص ، ، م�ج_ س�بq"ا���ب وا����
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 :)10(ا���ول
��ة               V�� رج���Wب�� ا��رة ا����� ���pب�� "�� ا�         ).2006-2002(ا���2- ا�"��� ��

  ا��اردات ا���ب�� ا�*�درات ا���ب�� 
2002 2003 2004 2005 2006* 2002 2003 2004 2005 2006* 

 11.7 12.0 12.5 14.0 15.2 2.5 2.7 3.1 3.5 3.9 ا+��0c وا���وب�ت
 4.9 5.0 5.1 4.9 4.8 2.0 2.1 2.6 2.5 2.7 ا��اد ا��Wم 

7.7 7.5 5.9 4.9 4.6 76.6 75.4 71.0 69.7 67.6 ���ن� ا��#�د ا 
���ت ا��2�و��   8.4 8.5 8.6 9.0 8.8 3.1 3.2 4.1 4.1 4.5 ا�

 36.8 36.2 36.4 35.7 35.5 3.3 3.6 4.2 4.1 4.4 ا++ت وم��ات ا� �-
 27.8 28.1 29.0 28.9 28.6 11.8 12.3 14.2 15.2 16.0 ا�* �)�ت 

 2.7 2.7 2.5 2.6 2.5 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 س�_ اA�ى
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 .ب��ن�ت أو���*

 .153، ص2007ا���ب� ا��ح� ا+#�*�دي  ������� ا]ح*����ن �ا+س��: ا�*�ر
 

     4-
,5�Cی1 ا���  : ا��ول ا���ب�� وب�ام� ا��
���3، 3�ش� إن )��� ن�- ا����2 �3 ا��ول ا���ب�� �� ت� �(��"B مB ا��ض_ ا+#�*�دي وا+ج

� �3 م���ن�� ه�"، ح��  ب�� م��ش�ة )���ت ا�����- ا���d��2 ا��ول0ا����ن�� ���� إ�Q ا��*�)� ا�
 Bم `�V1990م���ن دو+ر )�م 141.417ارت Qأن 1995 م���ن دو+ر )�م 157.738 إ� �، آ

�ة �و0Anة ب����ا�� ح�� ت�Vق م��+ت ا��!��� �3 ا��ول ا���ب�� م��+ت ا��!��� وا�V�� م� زا�` م"
 مB #�ة ا��- وه� أ)�Q مB م��+ت�� �3 ا�" �ات ا�"�ب�� )�Q ا]صMح، %15ب�2- وس!� ن"�� 
 ا+#�*�دي ب�2- )�م م� زا�` م �9VW ب�رج� آ���ة وم�xث�ة بxوض�ع س�ق �آ� أن م��+ت ا� 

�ده�� ا� V\ ا�����، أآX� مB ا)eام م��� ا��ول ا���ب��� )�Q أداء #!�)�ت ا]ن��ج اAR�ى، ون���� ا�
� � وت�ج����، آ� �ب�!��q ب�امs ا�����- ا�����2 3�� أص��` ذات #�رات م��ودة )�Q د3_ )��� ا�

ا إ�Q ض�� #�رت�� )�Q ا���2م- ا���ب�، وإ#�م� ا�"�ق ا���ب�� م���آ�، و#�- مB 0أدى ا���ام�� ه
��"�ع )����#�رة ا#��ح ا�Vوا+ن ��و#� ت�تB( w ا��Wص*�  .*�د��ت�� )�Q ا+ن�م�ج �3 ا�"�ق ا����

�ري مB ا� �تs ا���� ا]ج��� �3 ض ا���م إ�Q ان�VWعوت�اج_ دور ا��!�X�ا��ول  ح*� ا]ن�Vق ا+س
�  م��+ وس!� س ��� ا��ول ا���ب��، و��� ح��` ا���ب�� ��sا� �ت Bد م�Vت��ر �3 ح*� ا� ��� ا]ج
 �� ب� آ�ن م��ل ا� � س��1990-1980وMAل ا�" �ات . MA1965-1980ل ا�" �ات % 2.7ب "�� 
و��9~ أن ا])�Vءات وا��"��Mت ا���م� ��أس ا��ل ا���� واRج �� �� ت��V . س ���%���1.2دل 

�رات ا���م�، حX��ر ب�2- آ�ف ������� )B ا� �� ا���ص- �3 ا+سX��ر ا+سX��� ب�· م��ل ا+س
 �3 ��� 1994، وت�اج_ )�م 1980مB ا� �تs ا���� ا]ج��� )�م% 26.7 ح�ا�� ا��ول ا���ب��ا]ج

 Qس��ر ا���ر�� �% 25.5إ�Rب� ��� .�� ا���م0مB ا� �تs ا���� ا]ج
� �3 إ�Q ارت�Vع آ��� �3 م��+ت ا��!���، وت�اج_ آ��ا��ول ا���ب�� )�م� أدت ا��Wص*� �3 

�VWا���2، وان w�!ى ا����)��، وت�Vوت �3 ا���Aل وا�X�وات، وان�VWض م"� ضاRه�اف ا+ج
 م��س\ دA- ا�V�د م_ )�م ا�"�واة �3 ت�ز��P إ�Q ز��دة ضو#� أدى ان�VW. م��+ت ا� � ا+#�*�دي

 Bم ��X2�3 ا� ��Vب���3 م��+ت ا��ذو���د . ا��ول ا�� �� Pآ�-���� ا�����2 إ�Q أن ب�امs ا�
�1� ت�دي إ�Q ز��دة ا�!�w ا���2ا��� وا��Wص*� . 
�ة وا���� �3 ا��از�B ا���م� وم�از�B ا���3)�ت �9�0ف إ�Q ه�"� ا�W9�ا ا�"�- م�M2ت ا�

� )B ت��3� ض ا���2م� وان�VWفوا]س�ا���� م��+ت ا]صMح ا��را)� و)�� ا�
B�**W�� وم��و+ت ت�!�� ا���� ب�+#��اض ا��Wرج� ون�� إن��ج�� ا����) ت���� ا��B�Vm(ا�

                                                 
 .135-133صص ، 2005-2، د��ان ا�!��)�ت ا���م���، ا���ا��، ط"#�*�د ا�"�ق ا���ةا����� وا"ض��ء م��� ا��س�ي،  1
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�VWوط م �س��، وم�*�� آ- ضوان�رج� ب��A -���� ذ #�رة ا+#�*�د��ت ا���ب�� )B ت��� ت
�VWضانA��� �����ا�� � .��1 ت�ه�ر ا����p وا�X���3 وأزم� ا���dذ ا�V�دي، ض� إ�Q - ا���

 
         

 ا������ح�8 ا��ول ا���ب�� �
 ا�: ا��c,H ا���ن��� �����ر ا

 B0و�� م�� ج��ده� ا�cر ��Í9ب�� ب���ح*� ا��ول ا�� ���ا+#�*�د  �3أآX� ن�م�ج ج- ا+أ  ت
 ���� ا��"��Mت وا])�Vءات ا���م� إ�Q رأس ا��ل اRج �� وا�cور ،�ت���- اRرب�ح، (ا����

�2� ا��و���� �3 ت ��  ذ�� �3 �����3 دورd�س��ث��  وب����-)ا�t....����� إ)�Vءات ج،ا����ء إ�Q ا�
�ر اRج �� ا���ش� ا��ارد إ�Q ا��ول ا���ب�� إ�Q -2ا+#�*�د��ت ا���ب��X� ح�� ض�` ن"�� ا+س

�رات اRج ��� ا���ش�ة 3X�)�Q م�ى ا�����B % 2.1و% 0.23 ا����� ت��اوح ب�B �إج��� ا+س
Bض��� . 3ا�
 إ�Q 2002س � % 1.13 ح�� ارت�V` مB 2002 س � �V0ع م ت �3 ا+رتd0 ا� "�� أ0Aإ+ أن ه

�ر اRج �� ا���ش� ا��ارد إ�Q ا��ول  وه� ن"�� �c� م"��#� 3�� وص- م��· %2005 4.11X�ا+س
 م���ن 8.074 + ����ى 2002 م���ن دو+ر �3 ح�B آ�ن م���P س � 37.651 ا�2005Qا���ب�� س � 

 .و+رد
% 11.3 إ�Q 2002س � % 5.19ب�� ن"�� إ�Q ن*�w ا��ول ا� �م�� مB آ��0 ارتV_ ن*�w ا��ول ا���

 .MAل ا�����B ا��ض��B% 5ي آ�ن + ����وز 0، وا�2005س � 
 

�ر اRج �� ا���ش� وا�0و���ى هX�ي وص- إ�Q 0ا ا+رت�Vع �3 ن*�w ا��ول ا���ب�� مB ت�3��ت ا+س
 ��� إ�Q ا� � ا+#�*�دي �3 ا��ول ا���ب��  �3 ح*� ا��ول ا���ب�� )��2005 س � 4%75م��ل ن

�رات ا���ب�� X���+ت �c� م"��#�، وت �م� ا+س� \V ع أس��ر ا��Vارت B( sوا� �ت \V �� ��� ا�
�ر آ�!�)�ت X��~ #!�)�ت ج���ة �MسVب�� ب�و#��م )�ة دول ) ،��!V ت�ا�� ا���ا�� ا� �ث�x�ا��� ��، ب

��X ب�+ت*�+ت و�ا� �- وا])Mم وا�!��ان ا��ن�، و#!�)�ت ا� V\ وا���ز وا�����B ا��Wم�ت، ا�
�، وم��ر�_ ا�� �� W9ر�_ ا�* �)�� وا�"��ح�� وا����ر�� ا���وا��2�ب�ء، وا���س_ �3 إ
Mق ا�

Wا� sام�وس�2 ح�����، وت ��\ ب Ùم!�رات وم�ان Bم �����ص*� �3 )�د مB ا��ول ا���ب�� �ا�
Xص� �3 #!�)�ت ه�م� م�Aوا�"��ح� �������، ت �م� ج��د ذ��9ف إ�Q . - ا+ت*�+ت وا�� �� ا�

Rا �p��3، وت"��- ب��Vر، وت���� ا���X�� �3 م �خ ا+س�"�ل، ا���و�s ا��!���، وا���"�B ا�(
 ������ر، وت��3� ا����م�ت ا�����X وا��#���، وتxس�j #�ا)� ا����ن�ت وq3 ا�X�وم����� م��#�ت ا+س

 .�5ا��و��
 

�ر اRج �� X��رات �3 #!�ع ا� V\ وم �� ا+سX� آ� أدى ا+رت�Vع �3 أس��ر ا� V\ إ�Q ز��دة ا+س
�ر اRج �� ا���ش� . ا ا��!�ع ب��A -2ص0ا���ش� ا�0ي ���آ� �3 هX�ب�]ض��3 إ�Q ا� � ا���2� �Mس

0)���� وا� Bم _V2002 س � و+ر م���ن د716.128ي ارت Q2005 �3 و+رم���ن د 916.277 إ� 
 .)�Q س��- ا��Xل

�ر اRج �� ا���ش� �3 ا��ول ا���ب�� مB ح�ا�� X� 40ت��ر ا]ش�رة إ�Q ارت�Vع ح*� ا�V�د مB ا+س
 .20056 دو+ر �3 )�م 116 إ�Q 2004دو+را ��V�د �3 )�م 

                                                 
�ر ا��و�� وا�� "�q ا�9����"3��� ا� ��ر،  1X� .45-43، ص ص2000، ا]س2 �ر�� م*�، ���ب ا���م�، م�س"� ش"ا+س

�س�ي،  ض��ء م��� ا  2�qج_ س�ب�126-125صص ، م. 
��اج��B �3 آ- مB ت� ا��*�ل )�Q ذ�� مMA Bل ت 3�ر، ا���د، ن��ة: ��V ا���و��B ا�X�ون��ة . 5، ص1999اآ��ب�138 ض�ن ا+س

�ر، ا���دX� .11، ص2006-4ض�ن ا+س
             

 
�ر، ا���2`، ا���د 4X��ر، ن��ة ض�ن ا+سX� .3، ص2006-4 ا��س"� ا���ب�� �9�ن ا+س
 .3 ا��ج_ ا�"�بq، ص 5
6  �*��)�� ���ب� nس��ا��� � ا+#� ���ب��اا+س���اض ا�" �ي ���!�رات �3 م��ل ا����� وا���2م- ا]#��� �3 ا��ول "، )اس�2ا(د�� وا+ج

 .3، م�ج_ س�بq، ص"2006
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 ا������ ا���اآ�
 ا�Oارد إ�$ ا��ول ا���ب��-1      ��� : ا������ر ا
 Bة م��Vل ا�MA1996-2005ب���ا��ول ا�� Qا��ارد إ� ��ر اRج �� ا���ش� ا���اآX�  ب�· ا+س

�ر اRج �� ا���ش� ا��ارد )�Q ا�*��� ا�����، % 1.49 وب "�� و+رم���ر د115.5X�مB ا+س
Mل  Aو+ر م���ر دQ�(11.5 ص��� ا��ول ا� �م��، وب��ل ت�q3 س �ي ب�· ن�� % 5.29وب "�� 

��ة ذات��Vذو .ا����� :�� م� ��ض�P ا���ول ا�
 

�ر اRج �� ا���ش� ا��ارد إ�Q ا��ول ا���ب��)11(ا���ول       X���ة  ت�3��ت ا+سV�� 1996-2005.      و+رم���ن د 
�ر:ا�*�رX��ر، ت���� م �خ ا+سX� .161، ص 2006ا��س"� ا���ب�� �9�ن ا+س

 
 


 ا������ ا���اآ�
 ا��8در م0 ا��ول ا���ب��-2       ��� : ا������ر ا
�ر اRج �� ا���ش� ا���اآ� ا�*�در مB ا��ول ا���ب��مB ج�� أA�ى ب�· X�  م�- ت�3��ت ا+س

 Bة م��Vل ا�MA1996 Q2005 إ� P��ر ا�*�در )���� % 0.04 م���ر د ب "�� 27 م� #�X�مB ا+س
 .�ول�ا�آ� ��ض�P  .1 م���ر د2.7وب��ل ت�q3 س �ي ب�· ن�� 

                                                 
�ر 1X��ر، ت���� م �خ ا+سX�  .51ص م�ج_ س�بq، ، 2006ا��س"� ا���ب�� �9�ن ا+س

 ا��O�Dع 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 ا����/ا��و��
 26.397 12.000 8.359 4.256 1.307 1.184 -515 -985 258 232 301 ا"م�رات

 13.826 5.376 2.157 237 647 510 1.235 1.065 1.076 887 636 م�8 
 �E 357 1.188 417 850 215 2.825 81 2.429 1.070 2.933 12.765با��

 11.361 4.628 1.942 778 453 20 -1.884 -780 4.289 3.044 -1.129 ا���Oدی�
 8.816 2.573 1.899 2.860 257 249 298 250 200 150 80 ����ن

 7.684 2.305 1.511 1.349 713 574 392 371 371 98 - ا��Oدان 
�XاSD6.934 1.081 882 634 1.065 1.196 438 507 501 260 270 ا� 
 6.104 1.049 865 517 217 81 364 454 180 329 1.048 ا����ی0

 5.843 782 639 584 821 486 779 368 668 365 351 تOن�
�HV 339 418 347 113 252 296 624 625 1.199 1.469 5.682 

 4.415 1.532 651 436 64 100 787 158 310 361 16 اردن 
 O� 89 80 82 263 270 110 1.030 180 275 500 2.879ری� 

 ��B 60 65 101 39 16 83 26 489 200 715 1.794ن
 590 115 5 214 118 92 40 1 - 1 4 مOری��ن��

 581 250 24 -67 7 -147 16 72 59 20 347  ا�O5ی�
0�H�,� 4 7 218 189 62 20 5- - 3- - 492 

 381 300 90 - -2 -6 -3 -7 7 1 1 ا���اق

 O��� 3 2 3 4 3 3 4 14 39 23 98ت

 45 24 21 -1 - - - -1 - 1 1 ا�O8م�ل
����� 136- 82- 128- 128- 124- 101- 145 142 364- 261 533- 

 -598 -266 144 6 102 136 6 -308 -219 -139 -60 ا���0
 115.456 37.650 21.605 15.682 8.074 7.711 2.629 2.95 8.740 7.288 3.582 إ����
 دع

 2.184.022 334.285 275.032 175.138 155.528 219.721 252.459 231.880 194.055 193.244 152.700 ا��ول ن�م��

+��� 7.752.222 916.277 710.755 557.869 716.128 817.574 1.387.953 1.086.750 690.905 481.911 386.100 ا�

 ا��O�Dع 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 ا����/ا��و��

 11.894 6.661 1.007 991 407 441 2.094 115 -30 208 - ا"م�رات
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�ر ت�3��ت ) 12(ا���ول          X���ة �*�در إ�Q ا��ول ا���ب��  ا���ش� ا�اRج ��ا+سV�)1996-2005.(    دو+ر م���ن                                    
�ر :ا�*�رX��ر، ت���� م �خ ا+سX�    .162، ص 2006ا��س"� ا���ب�� �9�ن ا+س

 :ا���ب�� �
 �B,��ت ا���,x وا�ن�م�ج نc�8 ا��ول -3     
 Bة م��V�� ������ت ا+ن�م�ج وا��� � ت�����ن د )����، 5.3 ن�� 2005 إ�Q 1996ب�· ا���� ا���اآ

��ي �و#� آ�ن ن*���� مB . 1%1.1 م���ر د أي ب "�� 56.4ب��` ح*� ا��ول ا���ب�� م �� آ���_ وآ
، وه� أ#- ب�X2� مB ن*���� �3 %0.5 دو+ر، أي م� ن"��P م���رd)2005 (3.7 ا�����ت �3 ا���م 0ه

�ر اRج �� ا���ش�X�    . 2ا���q3 ا����� ا+س
  

 : ا��6آ�ت ا�����دة ا�D����ت �
 ا��ول ا���ب��-4       
���دة ا�� "��ت ا����"�� �3 ا��ول ا���ب�� 3�� ب�· وq3 #�)�ة ب��ن�ت  )B )�دأم� ن�وة (ا���آ�ت ا�

 ����ةاRم أ�� ش�آ� )�Q م"��ى ا�����، إ�Q ج�نw 77 ش�آ� مB أص- ���490�آ�ت ) cnuced ا�
 أ�� ش�آ� ش���� و3�Q�( ��( م"��ى ا�����، وت�آ� 773 ش�آ� ش���� و3�)�� مB أص- 4882

 : d ا���آ�ت آ� ���0ا���ز�_ ا����ا�3 ��
jآ� ر��"�� و142(ت�ن�)��2703 ش�آ� ش���� و3�آ� ر��"�� و51 (وا]م�رات )  ش�آ� 913 ش�ش 

 ش�آ� 92 (نوس�! � )�)  ش�آ� ش���� و3�)��166 ش�آ� ر��"�� و74(وا�"��د��) ش���� و3�)��
)  ش�آ� ش���� و3�)��366 ش�آ� ر��"�� و3(وا���ب )  ش�آ� ش���� و3�)��49ر��"�� و

                                                 
�ر، ت���� م 1X��را��س"� ا���ب�� �9�ن ا+سX� .52ص  ،م�ج_ س�بq، 2006 �خ ا+س
�)�� ���ب� nس�� 2�ا+س���اض ا�" �ي ���!�رات �3 م��ل ا����� وا���2م- ا]#��� �3 ا��ول "، )اس�2ا(ا��� � ا+#�*�د�� وا+ج

 .6، م�ج_ س�بq، ص"2006ا���ب��

 4.013 1.123 1.036 741 190 216 10 163 181 48 305  0ا����ی

 2.811 1.183 709 83 143 -44 155 50 74 215 243 ا���Oدی�

 2.295 715 627 611 96 92 125 5 -1 19 6 ����ن

H�,�0� 142 142 160 169 213 380 - - - - 1.206 

 1.082 4.709 2.528 -4.989 -155 365 -303 23 -1.867 -969 1.740 ا�O5ی�

����� 63 284 20 208 98 84 136- 63 271- 138 830 

�HV 40 20 46 30 41 112 21- 2- 192 352 784 

 618 92 159 21 28 12 51 3188 20 166 5 م�8

 486 174 32 20 28 97 58 47 1 9 30 ا���Eب

�XاSD480 23 258 14 100 9 18 3 -5 8 2 ا� 

 ��B 2 1 2 3 2- 1- - 153 250 44 445ن

 42 13 4 5 2 - 2   9 2 تOن�

 11 - -  11       ا���0

 8 - - 3 25 9 5 5 2 2 -43 اردن

 O� - - - - - - - - - - 0ری�

 -1 - - -1        مOری��ن��

 27.004 15.227 6.531 -2.287 718 1.772 2.565 877 -1.098 162 2.537 عإ����
 د

ا��ول 
 ا���م��

152.700 193.224 53.438 75.488 98.929 59.861 47.775 35.566 112.833 117.463 947.277 

+��� 7.360.947 778.725 813.068 561.104 652.181 721.501 1.186.838 1.092.240 687.240 481.911 386.100 ا�
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B��آ� ر��"�� و13(وا����)��87 ش�آ� ش���� و3�ش  ( ردنRوا)آ� ر��"�16�آ� �33 و ش�ش 
 .1)ش���� و3�)��

 
�VWان�م�ج�� �3 ضإن ان Ù!�� ب�� + ��ال�د��ت ا��ول ا���*����دة ا�� "��ت �3 ا# ن��ط ا���آ�ت ا�
�*����3�آ�ت .  ت�2م��� م_ )��� ا]ن��ج ا���� ب*�رة �Aص�� ا����� ب*�رة )�م� و��Aدا+#

���دة ا�� "��ت ه� ا�"�!�ة ح���� )�Q ا����� ا��� ا��!�)�ت، آ� أن�� ا�W�3 م ��]ن��ج�� ا����
�ر اRج �� ا���ش� آ� س��` ا]ش�رة �3 ا�V*- اRول مB هX� .ا ا����0ت"�!� )�Q ا+س

 
       

 
 


 ا��ول ا���ب��-5     � 

 ا������ آ���� م0 ا���ت� ا���,$ ا"������� : رص�� ا������ر ا
�ر     X��ر �3 0اRج �� ا���ش� إ�Q ا� �تs ا���� م�ى أه�� ت�q3 هت�j2 ن"�� رص�� ا+سX�ا ا+س

�� ��9�ر وت��� 0ا� � ا+#�*�دي، وب������ م�ى اRث� ا�0ي ����Q�( P ا#�*�د ا���� ا�X�ا ا+س
Sر#�م �3 ا���ول اRأن تا Qن"��� أ� إ� �د ا�*���*�آ�� ا�"�ه�ت ت���` �3 ا��ول ا���ب�� ذات ا+#

-Xم :،B��م*�رة ر��"� ا��� ��c ��� �� V\، �3 ��� �ن، اRردن، ت�نj وا���ب، وه� دول �3 م�
 sا� �ت Qإ� �ش���ر اRج �� ا�X�ح�B أن ا��ول ذات ا+#�*�د ا���2� ن"��� م�زا�` ن"�� رص�� ا+س

 ���3 �����2 #- مB م��س\ ا��ول ا� �م�� وه � ن��� إ�Q ا]م�رات ا���ب��أا���� ا]ج���ة، وا� ا�
 أم� �3 .  ا�"��د�� وا���2` وا���ا�� و������ا���ب�

��� ح�� أن�� مB ا��وW� �مR�3 ،��  اR#- ن�ا �3 ا����� وه� ب�2� وض��� وت�آ�w لا����ر�� ا��
����� �!V ا� �
����رات اRج ��� ا���ش�ة �Aرج ا� V\، آ� أن ح�� ا+حX� ا#�*�ده� �c� ج�ذب� �Mس

�ر اRج �� ا���ش� ���ارد ا�!�����X� .��ث� )�Q ح�� ت�q3 ا+س
�ر اRج �� ا���ش� )�Q ا+#�*�د ا���� ��j م9�ن� أو ���n، ب- أو�M� B2حL أن X�ث� ن� ا+س

� )�Q #�رة ا��ول )�q�A Q ن�ع مB ا+رت��ط ب�B ه�� �Aص� ��0��ر وا+#�*�د ا����، و��X�ا ا+س
 .��ح ا���آ�ت ا����� q�A �3 ارت��ط ب����آ�ت اRج ���)�Q م�ى ن

 
 ت��- ا������رات ا����� ا������ة آ���� م0 إ����
 تO5ی0 رأس ا���ل ا���ب� �
 ا��ول -6       

 :ا���ب��
�ر اRج �� ا���ش� إ�Q إج��� تB��2 رأس ا��ل ا��Xب` �3 ا��ول ا�*�رة X�+زا�` ن"�� ت�q3 ا+س

م �9VW، ب�س�X �ء ا]م�رات ...) ، ا���ه���� ا������ �، ا���ا�نا�"��د��، ا���2`، )�( � �� V\ا����"
���ة، م��رن� ب���� ا��ول ا���ب�� .ا���ب�� ا�

�ر اRج �� ا���ش� �3 ا#�*�د��ت دول ا� !�� آ�ن �P 0وهX�ث� أآ�� �3 أا ���� إ�Q أن ت�q3 ا+س
� ب�2- �� �ع مX- اRردن #- )أا��ول ا��� ت��Q ت*��� ا� V\ وا���ز، أي ا��ول ذات ا+#�*�د ا�
B��و�� �ن وا��� �2وم* . 

�ر اRج �� ا���ش� إ�Q آ- مB ا� �تs ا���� وتB��2 رأس X�وا���ول ا����� ��ض~ ن"w ت�q3 ا+س
��� ا��ول ا���ب��Wب` �3 م�Xل ا�� .6 و5 �3 ا�V��ت�B ت!�# � �P، وه� ��آ� م� ا�

 
 

�ر اRج �� ا���ش� إ�Q آ- مB ا� �تs ا���� وتB��2 رأس  :)13(ا���ول X�ا��ل       ن"w ت�q3 ا+س
��� ا��ول ا���ب��Wب` �3 م�Xا����2005،2004،2003" �ات  ا��� )�Q ا�

                                                 
�ر 1X��ر، ت���� م �خ ا+سX� .46ص  ،م�ج_ س�بq، 2006ا��س"� ا���ب�� �9�ن ا+س
�)�� ���ب� nس�� 2�ا+س���اض ا�" �ي ���!�رات �3 م��ل ا����� وا���2م- ا]#��� �3 ا��ول "، )اس�2ا(ا��� � ا+#�*�د�� وا+ج

 .10-8، م�ج_ س�بq، ص ص"2006ا���ب��



 68 

���  ت�q3 إ أ م ن"�� إ�Q إج��� تB��2 رأس ا��ل ا��Xب` رص�� إ أ م ن"�� إ�Q ا� �تs ا���� ا]ج
2003 2004 2005 2003 2004 2005 

 53.0 23.6 20.9 39.8 31.9 28.3 اRردن 
 51.8 37.8 21.4 21.1 -أ-8.5 4.4 ا]م�رات
B��42.0 36.4 27.8 64.1 70.5 72.4 ا��� 

j12.1 10.1 10.0 56.1 61.7 66.0 ت�ن 
 9.5 5.4 3.6 ب-12.12 -ب-10.22 -ب-8.2 س�ر��

 4.9 4.2 4.0 8.1 9.1 9.6 ا���ا��
����� .. 2.6 1.4 5.2 )12.2( 8.6 

� 3.0 )0.3( 3.1 6.5 6.9 7.4 ج�ر ا��
 26.4 47.1 14.1 15.4 12.8 8.3 ج���ت�
 52.2 35.8 41.8 28.3 26.1 23.1 ا�"�دان

 .. .. .. .. 0.8 0.3 ا�*�م�ل
 .. .. .. 1.3 1.8 .. ا���اق

 14.7 4.3 14.4 13.3 14.0 12.6 س�! � )�ن
B�!"�3 21.9 26.9 25.3 .. .. .. 

 �!# 16.0 14.6 16.2 10.0 18.1 21.2 
 3.0 0.3 )1.0( 0.9 0.7 1.2 ا���2`

 53.3 41.2 70.8 68.5 11.6 11.0 �� �ن
 33.6 16.8 2.0 31.0 27.1 26.2 م*� 

 9.4 4.5 2.0 -ج-8.5 -ج-8.2 12.1 ا�"��د��
 22.1 8.7 23.1 43.9 36.1 26.0 ا���ب

 33.3 1.4 81.9 35.3 64.2 51.1 م�ر���ن��
B )12.0( 6.8 0.3 6.5 7.7 11.0 ا��
� 9.4 7.7 7.3 22.7 21.7 22.9 ا����

 12.8 10.7 8.8 27.0 26.4 31.4 ا��ول ا� �م��
 B�� 11.8 14.6 8.4 30.4 35.3 27.1 اRرج 

 15.5 8.0 12.5 28.5 26.5 24.7 3�ن"�
B�*27.0 96.4 40.6 299.9 277.6 236.5 ه�ن آ�ن· ا� 

 .9، ص2006، ا+س���اض ا�" �ي ���!�رات �3 م��ل ا����� وا���2م- ا]#��� �3 ا��ول ا���ب�� )اس�2ا( ا�*�ر
 : 13م)ح�Iت (�ص� ب���Dول

  .ب��ن�ت ��� م�Oا��ة .     ..: م���ه� ا����3 �����(): 
م�6وع ت��B+ ا�\��ات و���5ت ا�رت��ط �
 م��ان إأم �
 ا��ول اB:�ء م���� B,$ م�h ��م1 �,�6آ�ت ا��
 ی��ه+ ���C إأم آSDء م0 ) أ(


 ا��O5ا، وا�<ي ت�;<K ا��O5ا مZ وزارة ا��8�Vد وا���Dرة �
 ا"م�رات� . 
B:�ء �
 ا��ول ام���� B,$ م�h ��م1 �,�6آ�ت ا��
 ی��ه+ ���C إأم آSDء م0 م�6وع ت��B+ ا�\��ات و���5ت ا�رت��ط �
 م��ان إأم )ب(


 دم6-م وا�<ي ت�;<K ا��O5ا مZ ه��� ت\a�H ا��و�� وا��c�5 ا���آSي ��ح�8ء �
 �Oری� وب�ن�م� ام+ �
 ا��O5ا،�. 
 .ا����C ا���م� �)�����ر �
 ا���Oدی�وا�<ي ت�;<K ا��O5ا مZ ..... م���� B,$ م�h ��م1 �,�6آ�ت ا��
 ی��ه+ ���C إأم ) ج(

�� :��� MAص� �2- م� س�q �3 ه0ا ا�����3 ا��2- وا���اول ا�
��ة )14(ا���ولV�� ا��ارد �ش���ر اRج �� ا�X� )2005-1996( ح*� ا��ول ا���ب�� مB ا+س

 ا��O�Dع 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 
+���386.10 ا�

0 
481.911 690.905 1.086750 1.387.953 817574 716.128 557.869 710.755 916.277 7.752.222 

ا��ول 
 ا����3م�

219.90
0 

269.654 472.545 828.352 1.107.987 574.483 547.778 358.539 396.145 542.312 5.314.695 

152.70 ا��ول ا���م��
0 

193.224 194.055 231.880 252.459 219.721 155.528 175.138 275.032 334.285 2.184.022 

مO�Dع 
ا��ول 

 ا���ب��

3.582 7.288 8.740 2.495 2.629 7.711 8.074 15.682 21.605 37.650 115.456 

ن��� ا��ول 
ا���ب�� 

 �,�ول ا���م��

2.35% 3.77% 4.50% 1.08% 1.04% 3.51% 5.19% 8.95% 7.86% 11.26% 5.29% 



 69 

ن��� ا��ول 
ا���ب�� 

+���,� 

0.93% 1.51% 1.27% 0.23% 0.19% 0.94% 1.13% 2.81% 3.04% 4.11% 1.49% 

�B,��ت 
ا�ن�م�ج 

x,وا��� 

227.02
3 

304.848 531.648 766.044 1.143.816 593.960 369.789 296.988 380.598 716.302 
 

5.331.016 

ح�8 ا��ول  0.35% 0.52% 0.25% 1.93% 0.17% 0.54% 0.15% 0.15% 0.09% 0.30% 0.11%
ا���ب��  
�B,��ت 
ا�ن�م�ج 
 x,وا��� 

ZXآ�� 

244 904 466 1.181 1.744 3.225 611 5.718 957 3.722 18.772 

ح�8 ا��ول  0.71% 3.33% 0.34% 0.67% 0.81% 0.12% 0.17% 0.18% 0.07% 0.61% 0.53%
ا���ب��  
�B,��ت 
ا�ن�م�ج 

x,وا��� 
 آ���6

1.201 1.874 397 1.417 1.900 740 3.005 1.282 1.282 23.838 37.635 

�را��س"� ا���ب�� �: ا�*�رX��ر، ت���� م �خ ا+سX� 163، ص92006�ن ا+س
 2005 وس � 1996ا�V�ق ا���2� ب�B ح*� ا��ول ا���ب�� ب�B س � ا������B ��ض~ آM مB ا���ول وا��2- 

 Bم `�Vن"�� % 0.93ح�� ارتQإ� ���                                  2005س � % 4.11  إ�1996Qس �ا����� ت�3��ت  إج
�ر: )6(ا��2-X� ت!�ر ا+ت��ه�ت ا��و��� �Mس

 
�ر، ا���د : ا�*�رX��ر، ن��ة ض�ن ا+سX� .13،  ص 2006-4ا��س"� ا���ب�� �9�ن ا+س
�ر اRج �� ا���ش� ا��اردة إ�Q ا��ول ا���ب��: )15(ا���ولX� ت!�ر ا���3��ت ا���اآ�� �Mس

                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2005 2000 1990 ا�" �/ا��و��
 28.882 18.254 11.043 م*� 

 28.168 1.061 751 ا]م�رات
 26.066 17.577 21.894 ا�"��د��
 22.818 8.722 2.508 ا���ب

j16.924 11.545 7.615 ت�ن 
 15.107 4.988 53 �� �ن

 8.439 1.699 374 س�ر�� 
 B 552 5.906 8.276ا�����

 8.272 3.497 1.521 ا���ا��
 7.850 1.398 55 ا�"�دان

�!# 63 1.612 6.124 
 5.116 2.284 615 اRردن
�ن( 4.025 2.506 1.706 
B 983 1.336 180 ا��

B�!"�3 - 932 944 
 708 608 37 ا���2`

 684 140 59 م�ر���ن��
����� 678 472 533 

 357 - - ا���اق
 108 40 13 ج���ت�
 48 4 - لا�*�م�

م���ن دو+ر:ا��ح�ة  
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 ا������ �
 ا�O/0 ا���ب
: ا��c,H ا����^           ���  .تOزیZ ا������ر ا
      1- ZزیOا�� 
 :ا��EDا�

نMحL أن ت�q3 ) 14، و12، 11، 10: ا���اول ر#�(ا�"�ب�� ) � ت���- اRر#�م ا��ج�دة �3 ا���اول 
�ر اRج �X�d ا��ول 0 أن م��)� ص���ة مB ه�� ا���ش� �� �B2 م�ز)� ت�ز��� م�"�و��، ح�ا+س

�ر اRج �� ا���ش�X�Q��3 س��- ا��Xل ب�· ن*�w اRردن، . ت"�xث� ب����ء اRآ�� مB ت�q3 ا+س
 Bم �Xة أآ���مB إج��� ح�� ا���q3 إ�Q ا��ول % 62وم*�، وا�"��د�� وا]م�رات ا���ب�� ا�

 �� V\، أص��` ت��q ت��م� �آ��0 نMحL أن ا��ول ا���ب�� ا�*�رة ا����"�. 22005- س � ا���ب�� آ
 �2����ة، وا��ر اRج �� ا���ش� ح�� ب�· ن*�w ا]م�رات ا���ب�� ا�X�أآ�� �3 م��ل ت�q3 ا+س

�ر اRج ��% 50 ح�ا��2005ا���ب�� ا�"��د��، و)�ن و#!� �3 )�م X� مB إج��� ت�q3 ا+س
� ه���#_ أن �"d 0ا ا+ت��d نe�ا إ�Q ا�W!�ات ا��� #�م` ب�� ه0ا���ش� إ�Q ا��ول ا���ب�� ومB ا�

�ر اRج �� X�ا��ول مB أج- ت 0�V ب�امs ا]صMح ا+#�*�دي و3�~ #!�)�ت إض���3 ���رآ� ا+س
�ر اRج X��~ #!�ع ا� V\ وا���ز ا�!���� أم�م م��رآ� ا+سV� وس��2ن �ش���� ا���ش� دور ا���ب� ا�

أم� ب�� "�� ����ر�� م*� )�Q س��- ا��Xل �3رت�\ . d ا��ول مB ا���q3 ا������30 ز��دة ن*�w ه
Wا� sام�ب ���ر اRج �� ا���ش� ب��ة )�ام- مB أهX�ص*� وات��d ا���2م� �ا+رت�Vع �3 ت�q3 ا+س

Wح ب� .ص*� #!�ع ا�� �ك�إ�Q ا�"
�ر اRج �� ا���ش� ا��ارد )�م مB ن�ح�� أA�ى، ت*�رتX� ا�"��د�� #��� ا��ول ا�M� �V�9س

�رات ا��اردة ت���� م*% 38م���ر د وح*� �18.3  ب �2006X� م���ر د 12.9 (�مB إج��� ا+س
، ا�"�دان %)6.9 م���ر وح*� 3.3(، ا���ب %)7 م���ر وح*� 3.4(، ث� ت�نj %)27وح*� 

d ا��ول ا�"` )�Q 0و#� اس���ذت ه ،%)5.4م���ر وح*�2.6(� ، ����%)5.9م���ر وح*� 2.8(
�رات اRج ��� ا��اردة% 90.8ح*� X� . مB إج��� ا+س

 
� ���ر اRج �� ا���ش�     ومMA Bل ت���- أر#�م ا���اول ا��Wص� ب����3��ت ا���اآX� إ�Q ا��ول Mس

��ة V�� ب���ب�� �رات #� ت*�رت ا��اردة س�ب��، ن�� أن ا]م) 2005-1996(ا���ب�� ا��ول ا���!��ب�س
��ة ب��` Vل ا�MA ��مB إج��� ا���3��ت % 22.8 م���ر دو+ر وم� ن"��P 26.4ت�3��ت ت�اآ

 م���ر دو+ر وم� 12.8وا���ب ب �� % 12 م���ر دو+ر وم� ن"��P 13.8ا���اآ��، ت���� م*� ب �� 
 P�% 7.6 م���ر د ون"�� 8.8و�� �ن ب �� % �9.8  م���ر د ون"�11.4وا�"��د�� ب �� % 11ن"�

% 5.1 م���ر دو+ر وم� ن"��P 5.8وت�نj ب ��% 5.3 م���ر دو+ر وم� ن"��P 6.1وا�"�دان ب �� 
% 3.8 م���ر دو+ر وم� ن"��P 4.4واRردن ب �� % 4.9 م���ر دو+ر وم� ن"��P 5.7و#!� ب �� 
 م���ر دو+ر وم� ن"��P 1.8س�! � )�ن ب �� و% 2.5 م���ر دو+ر وم� ن"��P 2.9وس�ر�� ب ��

` آ- مB م�ر���ن�� وا���2` وB�!"�3 وا���اق وج���ت� وا�*�م�ل ت�3��ت ت�اآ�� �وج�%. 1.5
��ة Vل ا�MA س����ت��ر �� .1بx#- مB م���ر دو+ر، �3 ح�B س��` آ- مB ����� وا��B ت�3��ت ت�اآ

 .��ذ )7( ا��2- �آ� ��آ 
 

�ر )7(- ا��2        X���ة اRج �� ا+سV�� ب���ا��ارد ���ول ا�� �ش�� .2005-1995 ا�

                                                 
�ر 1X��ر، ت���� م �خ ا+سX� .2006ا��س"� ا���ب�� �9�ن ا+س

�ر،:ا�*�رX�   ن��ة ض�ن ا+س
�ر،ا���د X�ا��س"� ا���ب�� �9�ن ا+س

 .13،  ص 4-2006
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�ر،ا���د ن��ة: ا�*�رX��ر، ا��س"� ا���ب�� �9�ن ا+سX� .14،  ص 2006-4 ض�ن ا+س
 
 
�رات اRج ��� ا���ش� . 2X� : ا�*�درةةا+س

���ة ن�وة  أش�ر �رات اRج ��� ا���ش� إ�Q ارت2006�V ���م )cnuced( اRم� ا�X� ا�*�درة ةع ا+س
 Bب�� م�ن�� 2005 �3 )�م ا��ول ا�� Q2004 م���ر �3 )�م 6.5م��ب-  م���ر دو+ر، 15.2 إ� ،

 P��رات ا�*�درة ج�ء �3 م��م��� ا]م�رات % 90وش�2` أرب_ دول �����A م� ن"�X�مB إج��� ا+س
�رات ب��` X� م���ر 1.2 م���ر دو+ر ث� ا�"��د�� ب �� �4.7` ب �� م���ر دو+ر ت���� ا�6.6�2ب�س

 :3-2آ� ��ض~ ا��2-  وذ�� . م���ر دو+ر1.1دو+ر وا�����B ب �� 
 

 
�ر )8(ا��2- X� .2005-1995 ا���ش� ا�*�در مB ا��ول ا���ب�� اRج �� ا+س
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�ر،ا���د ن��ة : ا�*�رX��ر، ا��س"� ا���ب�� �9�ن ا+سX� .14،  ص 2006-4ض�ن ا+س
 
 

     2-
B�H3ا� ZزیOا�� : 
� وت��آ�     eرأس��  م� Q�( ،ة �3 #!�)�ت م��ودة�ش���رات اRج ��� ا�X�ا� V\ #!�ع ا+س

وت��� ا]ح*����ت إ�Q أن ا]��ادات ا��� ت�*- )���� ا���آ�ت . وا�* �)�ت ا]س�W�اج�� اAR�ى
���دة ا�� "��ت �3 ا��!�)�ت ا������� ��- آ�X�ا )B إ��ادات�� مB ا��Wم�ت �3 ا��!�ع ا����، و)�Q ا�

 w�*ل ب�· ن�X� إ�Q ا��!�ع ا����500س��- ا��ب �ك، تxم� �ت، (  ش�آ� م���دة ا�� "��ت ت 
�رX�� ت��q ا]  مB ج��% 22.5) م�س"�ت اد�Aر، ب��ت اس� ���ادات مB ص �)� إ��ادات�� ب� 

���ت ا���ن�� س  . 1مB م��ع ا]��ادات%�2.8ى ا�����B وا�
�رات اRج ��� ا���ش�ة س � X� �3 ا��ول ا��� ت�3�ت ) �� 2005و#� آ�ن ا���ز�_ ا��!�)� �Mس

Qم�ت وه���ا���ب وا��B آ�  �����، م*�، اRردن، ت�نj، ا�"��د��، ا�"�دان، س�! � )�ن،: ا�
���2: 

 %.0.78: #!�ع ا��را)�
 %44.84: #!�ع ا��Wم�ت

 %.53.68: !�ع ا�* �)�#
�X��رات اRج ��� ا���ش�ة ت��آ� �3 #!�ع ا�* �)� وا�X� �3 ا�* �)�ت �و���B أن ا+س

�ع ا��را)� �3�ج_ إ�Q أس��ب !ا]س�W�اج�� �� V\ وا��ارد اAR�ى، أم� )B ض��Í ا��*� ا��ج�� ��
� :)���ة أه
 .)�م ت!�ر ا��!�ع �3 ا��
B ا���ب� -1
 .ا]ش�رة آ� س��` ا)�� وت�ه�ره� وآ��0 ا��ارد ا�����#�� اRراض� ا��ر -2
� �3 ا���ر�_ ا��را)��د
�ل 3��ة ا+س��دا -3X�" . وارت�Vع ن"�� رأس ا��ل ا�
4- �����
 ��cو �����

� Rس��ب �W .ارت�Vع درج� ا�
 .ا����د ا�V�وض� )�Q ام�Mك اRراض� -5
 


 ا������ب < �
 ��ا��ول ا���ب�ا���3رن� ب�0 إم�5ن�ت وأداء   -3  ���     .ا������ر ا
���ة( ت�ص�   ��رن� أوض�ع ) cnuced ن�وة اRم� ا�� B��ر اRج �� ا���ش� �3 م�ش��B م�X�ا+س

�ر اRج �� ا���ش� ا�0ي ���j وض_ ا��!� مB ح�� 0 ج�آ��3 ا��ول، م�ش� أداء ا��!� 3X�ب ا+س
Rر ا�X� مB ا� �تs ا���� �ش� ا��ارد )���� م "�ب� إ�Q ح*�Pج �� ا��ح*�P ا�����V مB ت�3��ت ا+س

���، و���"w م��س\ ثMث س �ات ���� مB تxث�� ا���ام- ا��س����� ����ش� إم�2ن�ت وم. ا]ج
Pرت�# j��� ا�0ي �جا��! Q�( ������"�ر اRج �� ا���ش� و���2ن مB 0 ا�X�: � ) *� ه12ب ا+س

��� ا]ج���، ��� ا]ج���، م��س\ دA- ا�V�د، ن"�� ا�*�درات إ�Q ا� �تs ا�م��ل ن� ا� �تs ا�
ان���ر A!�ط ا���ت� ا��Xب`، ان���ر A!�ط ا���ت� ا� ��ل، م��س\ اس��Mك ا�!�#� ��V�د، ن"�� 

�����B ب���راس�ت ا����� ]ج��� إ�Q ا��� !ا]ن�Vق )�Q ا����ث وا��� �تs ا���� ا]ج���، ن"�� ا�
، ح*� ا��!� مB ص�درات ا��ارد ا�!����� ������، ن"�� اس���اد �"�2ن، ا��* �� ا�"��دي ���!�ا

#!_ ا����ر ��ج��ة ا��2�ب���� وا�"��رات ������، ح*� ا��!� مB ص�درات ا��Wم�ت ������، وح*� 
� ��ر اRج �� ا���ش�ا��!� مB ا��ص�� ا���اآX� . ا��ارد ������Mس

 دو�� )�Q م"��ى ا�����، ن�رج 141 ا��ش��B س` )�� دو�� )�ب�� مB أص- �0Bو#� شM ه
���� :ت�ت���� وq3 م�#_ آ- م �� �3 ا���ول ا�

 
 

                                                 
1 qج_ س�ب�س�ي، م� .126، ص  ض��ء م��� ا�
 2_#�   org.iciag.www : ت� ا+
Mع )�Q هd0 ا����م�ت )�Q ا�
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�ر اRج �� ا���ش� ب 0 أداء ا��!� �3 ج� وض_ ا��ول ا���ب�� �3 م�ش)16(ا���ول X�م�ش� وا+س
�ر اRج �� ا���ش� 0إم�2ن�ت ا��!� �3 جX� ب ا+س

                                      م�ش� إم�2ن�ت ا��!�داء ا��!�م�ش� أ
 2004 2003 ا��و�� 2005 2004 ا��و�� 

 �HV 10 10 16 19 ا��Oدان 
 27 23 ا"م�رات 22 32 ا����ی0

 30 29 ا����یO� 113 101 0ری�
 35 31 ا���Oدی� 19 46 اردن

 �HV 56 54 ����� 46 41 
 42 40 ا�O5ی� 43 67 ا���Eب

 ��B 54 57ن 77 75 تOن�
 63 61 اردن 7 8 ����ن

�XاSDن 109 95 ا���60 59 �� 
 69 66 تOن� 15 25 ا"م�رات

 65 73 ا�SDا�X 66 98 م�8
 81 82 م��B 99 91 �8ن

 93 88 ا���0 136 139 �����
 89 89 ا���Eب 110 123 ا���Oدی�

 O� 85 95ری� 139 117 ا���0
 132 138 ا�O5ی�

 

 123 128 ا��Oدان
�ر :ا�*�رX��ر، ت���� م �خ ا+سX�   .53، ص 2006ا��س"� ا���ب�� �9�ن ا+س

 
 Q�( *�ل��� �إم�2ن�ت ا��! ��2ن م�ش����ت )�Q اس�س ) 7( ا��ل مB س��� رأس�Aا �ص� (

 -���� ا����2، ا��س"�ت ا+#�*�د��، ا+#�*�دا����p :  ا+#�*�د�� ه�اRن�!�آ�ن�� م�� �3 م��ل ت
ا��س"�ت ا����� وا�*���3، أس�اق اRس��، أس�اق ا�" �ات، ت�ا3� ا�*�در ا������ ��أس ا��ل، 
 �وس���� د�Aل اRس�اق ا������ ���*�ل )�Q رأس ا��ل ا��Wرج�، ت� اح�"�ب م��س\ هd0 ا���

 Bاوح ب��� ).10 و0(ا�"��� وا��� ت
�ر اRج �� أم� م�ش� اRداءX� j��� ��3 اRداء ا����V مMA Bل ح"�ب ن*�w ا��و�� مB إج��� ا+س

��ى ا������ا���ش" .Q�( 1 ا�
�ر اRج �� ا���ش� ص V` 0وب �ء )�Q ت��
_ م�ش�ي أداء وإم�2ن�ت ا��!� �3 جX�ن�وة اRم� ب ا+س

���ة�)�ت ا������ cnuced ا�� :)17( �3 ا���ول  ا��ض��ا��ول ا���ب�� ضB ا�
  م��)�ت ا��ول ا���ب�� ح"w م�ش� أداء ا��!�)17(ا���ول

 
�(����ة ا�Vس\ ا��� م

 م�BO�D ا��ول ا���ب�3  2005 2004
)Z;أداء م�ت /�� - ����ن - �HV- اردن-ا����ی0  ا�����B- ت�نj -#!� )إم�5ن�ت م�ت;

 ا"م�رات
      �Cا��ول دون إم�5ن�ت �BO�Dأداء (م

 )إم�5ن�ت ����B/ �\;�م
 - �����- ����ن- ا�O5ی�-اردن
  ا"م�رات- ا���Oدی�-��Bن

�XاSDی�-ا�O5ن- �����- ا���B - 
  تOن�-ا���Oدی�

                                                 
1  ،��� 30، م��� ا�� �ول �����م ا]ن"�ن��، ا���د"م�2ن� ا����ان ا���ب�� �3 ا��ش�ات ا������"آ��� ن�� )�Q ا��#_. 2006 س�

                                                                                                            www.uluminsania.net 
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      �Cم0 إم�5ن�ت $,Bا��ول أ �BO�Dم 
)Z;\;:�إم�5ن�ت/ أداء م�ت�م ( 

  ا��Oدان-ا���Eب  �Oری�- ا��Oدان -ا���Eب

  �\;�ذات اداء ا��م�BO�D ا��ول 
  )إم�5ن�ت م�\;:�/  أداء م�\;�(  

�XاSDری�-م�8  ا���0- م�8-ا�O� -0ا���  

�ر :ا�*�رX��ر، ت���� م �خ ا+سX�   .53، ص 2006ا��س"� ا���ب�� �9�ن ا+س
 

�s أن     ����� ��ول ا���ب�� أw�c ا ب������ ن"X� رم��ات ن"��� ت�ه��� ��V(�9 ح�� ت�q3 ا+س
� ا��ول ا���ب��، وه �ك #!�)�ت � + ت�ال �3 ب�ا����ص*���ش� �3��� ا�WاRج �� ا�e�3 م� 

�X��~ ب�� ���رآ� ا+سVت �آ� أن دو+ )�ب�� )�ة ت�� أس�ا#� .  اRج �� ا���ش�را#�*�د�� ر��"�� �
�X�]ض��3 إ�Q ا ب�0ه.  اRج �� ا���ش� ا���ح� )B أس�اق ج���ةرآ���ة ن"���، اRم� ا�0ي ���V ا+س

 ���ر �0ه- هتت�ا3� ا��ارد ا�!����� وا������ ا�X�d ا��ول ����دة ن*���� مB ا���q3 ا����� �Mس
 Qإ� Q#�� + �2  � أن ن��� إ�Q أن أداء ا��ول ا���ب�� �3 )��� ا���2م- م_ ا+#�*�د ا����� ،P��(و

d ا��ول ������ ا���Vة ب�B اRداء Q�(0 ها ا���ل، م� �9_ م"�و��� آ���ة 0م"��ى إم�2ن��ت�� �3 ه
 Bأوا]م�2ن�� م�------------------------------------.1ج- ت"��_ )��� ا���2م- م_ ا+#�*�د ا����

-- 
�و#� X�إ�Q ت��م�� �3   اRج �� ا���ش� إ�Q )�د آ��� مB ا��ول ا���ب��رأدى ا+رت�Vع �3 ت�q3 ا+س

  .Rداء م��رن� ب�]م�2ن��ا���ت�w ا����� مB ح�� ا
 PصMW� . ن*�w ا��ول ا���ب�� مB ا���� ا����� �Mن�م�ج وا+#� �ءضه� ان�VWآ��0 م� �B2 اس


  :ا����^ ا���ن
 ��ول ا���ب���
 ات��3+ م��خ ا������ر                      

 
 ا���ب��م��VOت وم�;Sات ا������ر �
 ا����� :  ا��c,H اول                

 
 : ت��یd م��خ ا������ر-1

�ر 3X� #!� أو إ#��� م��B إ�Q م��)� اRوض�ع وا�e�وف وا�"��س�ت �ت��� )��رة م �خ ا+س
 ���(�Vوت ���Aا���)�� وا��� ت�2ن ب�ا+#�*�د�� وا�"��س�� وا���ن�ن�� وا����ا��3 وا�����ا��3 وا+ج

�ل(م�*�� ن����� (Rا �pب� (�Mج�ذب� ��� أو م �ه�9 #� ت�2ن م �����رات اRج ��� وب��X�� ����م ا+س

�ردة ��� �����رات اRج ��� وب��X� .2ا+س

 
�� ا�0ي ص�ر )B ا�� � ا��و�� ت�` ) �ان  ��ر "و#� )�P3 ا������ ا�" �ي ��X�ت�"�B م �خ ا+س

 _���2ن مB )�ة )�ام: "���� P��ر �3 م�X�ص� �Aرج�� ت�- ا��#_  ت�xث� ب� �-أن م �خ ا+س
وا��وق ا+س��Mآ�  ا����ا�3 وا�X�وة ا�!����� ���!� وم �PA و)�د س�2نP، ا�0ي ���د ح�� ا�"�ق،

d ) �ص� ت*�w ا�"�!�ة )���� م��ش�ة، وم��)� مB ا�� �ص� ا��ا���A ا��� ت�ت�\ 0ا����، وه
 اRس�س� ������ م�ى مMءم� م �خ ب�ض_ ا�"��س�ت ا���2م�� ون�)�� إج�اءات��، وا��� ت���� ا�� *�

�X��رس�ت0 وهرا+س2� ���3 مMA Bل ا���ام ا��ول ب93x- ا���B2 ا�� d. "و��� �ومB ه � آ�ن` ا�
�ر X��ا�ا��!��� ا���ش�ة ����2م�ت �q�W م �خ ا+س�M�Mف ه. Aأن ا Qإ� �����d 0ح�� أش�ر ا�

�X�ر ب�B ا��ول وآ��0 ج���� داA- ا��و�� ا��اح�ة، و� �j2 ا�� �ص� ���د م�ى ا�����B �3 م �خ ا+س
�MذAا Q�( ف�� ،������ل �Aص� �Aم�ت ا�� �� ا�(Rأداء ا �V�2� تxث� م�س"�ت ا��!�ع ا��Wص ب

�� وإج�اء ا���مMت ا]دار��، وه� ت����2 #� ت*- �e �وآ��0 ا������2 ا� �ج� )B ت!��q ا���ا�~ ا�

                                                 
�)�� ���ب� nس�� 1�ا+س���اض ا�" �ي ���!�رات �3 م��ل ا����� وا���2م- ا]#��� �3 ا��ول "، )اس�2ا(ا��� � ا+#�*�د�� وا+ج

 .11، م�ج_ س�بq، ص"2006ا���ب��
�رات اRج ��� ه- ��2ن� م�آ�  "م��W ا����Wي،آ�ء ز 2X� .33ص، ، م�ج_ س�بq" ا� � ا+#�*�دي ���ول ا���ب�� ؟�ا����رة ا��Wرج�� وا+س
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 ا��� ت����3 ا���آ�ت، وا���رة )�Q ا��*�ل )�Q ت��-، �wف ا�9�ا��3 م���� إ�Q ثMث أض�
Bا���ان� q��!��2، وا���ا�� �3 ت� .وح��� ح��ق ا�

��ر مMA Bل ا��راس�ت ا��� #�م ب�� ضB �و#� ص � ا�� � ا��و�� ا�� �ص� ا�X�ّ�� ب�� م �خ ا+س�� 
 `!c �"ه� �3 ا���ول 53س��� م��ور ر���ا ن�رد ذآ���� :اSت� م
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�ر�ا�� �ص� ا��) 18(ا���ول X�ّ�� ب�� م �خ ا+س��  w"ا�� � ا��و�� ح         
  

 ا�� �ص� ا���ور            
 م �eر ا���آ�ت -1

�ر X� Rه� م����ت ا+س
18�* (: 

�ض ا�"��س�c#� ت�وا�" � ا+#�*�د�� وا��������، )�م ا+س���ار ا+#�*�دي، ا�V"�د، ا����
�رس�ت �cوا] ا�� �3"��، ا� �eم ا�����9 وأس��ب �3 ا� �ا)�ت، #!�ع �MAل اRم �، ا�

ا+ت*�+ت، ا��2�ب�ء، ا� �-، ت�� اRراض�، ا���+ت ا�9�����، إدارة ا� �eم ا�9����، ا� �eم 
-��� .وا�"��س�ت ا����ر��، تxه�- ا���ى ا���م��، إص�ار ا���ا��A وأدون ا��-، ت�ا3� ا�

2-  �����ا�� �� ا�
 وا��Wم�ت

 :  ) �ص�10
 ���*�ل )�A Q\ آ��ب���، )�د أ��م ان�!�ع ا����ر ا��2�ب��� آ "�� مB �)�د أ��م ا��- ا�Mزم

ا�����ت، )�د أ��م ان�!�ع ا���d آ "�� مB ا�����ت، #�� ا�W"��� ا� �ت�� )B ان�!�ع ا���d آ "�� 
��*�ل )�A Q\ ه�ت� ث�ب`، )�د أ��م ان�!�ع A!�ط  ��مB ا�����ت، )�د أ��م ا��- ا�Mزم

 ��ا���ت�، #�� ا�W"��� ا� �ج� )B ان�!�ع A!�ط ا���ت� آ "�� مB ا�����ت، ن"�� ا���آ�ت ا�
ت�� م���ات آ��ب�ء �Aص�، ن"�� ا���آ�ت ا��� ت"��Wم ا+ن��ن` آ�س�\ �����م- م_ ا��Mء 

Bرد�� .وا�
3--����LV ب��، أو ن"�� ا�� :) �ص�6  ا����- مMA Bل ا��ارد ا��ا���A أو اRرب�ح ا���آ�ت ا��� ت��� ��

مB ا+#��اض ا�*��3، وت�� ا��� ت��� إ�Q ا�"�Q�( w ا���2ف، ن"�� #�� ا�9�ن ا�!��ب 
 �*�ف ا�����Mت � �*�ف ا���� ا�� �2، )�د ا��Rم ا�Mزم�ا]ج��� ا���ض، )�د ا��Rم ا�Mزم


 ��ب����� ا��. 
����W ا���آ� ���اردات، ن"�� ا�����- ا�Q�X م��رن� م_ ا� "�� �)�د ا��Rم ا�Mزم :) �ص�7 س��س�ت ا���2م� -4�� 

ا�����V، ن"�� ا��#` ا���9_ ��ى ا]دارة ا����� ����آ� �3 ا����م- م_ م��ب�� ا]ج�اءات  ا���2م��، 
���ار�� ووض�ح ا���ان�B، )�د ا��Rم �Mج�����W ا���مMت، اس� Bا���2م�� Bو���"ع م_ ا�

 Bم�ر مRا -��"�� ��ن"�� ا�����ت ا�"��� �3 ا]#�ارات ا�9�����، ن"�� ا���3)�ت �c� ا��س
� ا�����ت�#. 

 �3 ا� �ا)�ت -5
� وا����� مB ا����

 : ) �ص�4
� آ��V ا����� واRمB  �3 �3 ا� �ا)�ت�م�ى ا�X�� �3 ا� �eم ا�����9، )�د اRس�ب�_ ا�Mزم�# ،

����� ب"�w ا����� آ "�� مB ا�����ت آ "�� مB ا�����ت، ا�W"��� ا�
6- Q�( آ�ت�رة ا���# 

ا]ب�اع وز��دة ا�!�#� 
 �ا+س����ب�

ن"�� ا���آ�ت ا���A ��� اس��Wام ا��2 ���ج�� م��آ� ���آ�ت أج ���، ن"�� :) �ص�3
، ن"�� ا���آ�ت ا��� ت �\ �3 م��+ت ا+ب��2ر )ا+��و( ��دةا���آ�ت ا���ص�� )�Q م����� ا�

���!� .وا�
 :  ) �ص�-5  ا��M#�ت م_ ا���ل-7

� ا���ر�w �3 ن�eم�� ا��ا��A، ن"�� ا���ل �ن"�� ا]ن�ث �3 ا]دارة ا�����، ن"�� ا���آ�ت ا��� ت�
��ر�w، ن"�� م��رآ� ا���ل �3 ا� ��ب�� B�����ت، )�د أ��م ا��- ا�����9 �3 و���m دا�� ا�

���� ب"�w ا]ض�اب�ت ا��

�ر، ا���د : ا�*�رX��ر، ن��ة ض�ن ا+سX� .12، ا���2`، ص 2005-1ا��س"� ا���ب�� �9�ن ا+س

�ر    إن ا����ف )�Q م"��ى ا����آ- ا���)��� X��ر، �MسX� �"�)� )�Q ت���� وت���� م �خ ا+س
� ا+#�*�دي، وت��B ا��!��ت ا�����X بxن ا��Vارق ب�B و�"�ه� أ�q�A �3 �9 ش�وط  �� Q�Xم 

�ر اRج �� ���3 ت�ج_ إ�Q ا��Vارق ا��ج�دة X���� ا����ان �3 م��+ت ا� � ا+#�*�دي وح�� ا+سWم
��� ا�"��س�� وeأن Bد�� وب��*� .1ا���ن�ن��ا+#

 ��ل )�مM م�� �3 ت�)�(�� ��Mم �pح�� ��2- وج�د ب� Bم �c�ا� Q�(3"�� ���ول، و� �ا���رة ا�
d ا����p وا��ث�ة v3 ،���3ن ا��wء ا����Q�( _�� j )�تq ا��و�� �3 ت��وز 0ت��ب� ا�� �ص� ا��2ن� ��

�M+ت ه�Q�( ���2 م"��ى ا+#�*�د ا���2، أو إ�Q #*�ر �3 Aا Qج_ أس�س� إ��ت ��ا���#�ت ا�
�، أو إ�Q س�!�ة ا��و���e ��اره� ا�����_ وا�� )�Q آ�X� مB اRن�!� ا+#�*�د�� �3 ب�� ا��ول واس

�ل ا���ب�� �� ت�w�� �3 . L دور م��ش� �3 ا� ��ط ا+#�*�دي �3 دول أA�ى(Rا �pوم_ أن ب�
ا ا���ل، ن0آ� م �� دراس� م��ان�� #�م ب�� 3��q 0ن ه �ك ج��دا م����ة  ب��` �3 هvب���راس� ا���3�2، 3

�ل"(Rا �pم "  ا��و���م"~ ب��( �Aا�� � ا��و�� �3 أوا �(��n+ف 10، ش�` ن�� 1999ا���ب_ �

                                                 
1 Rapport sur l’investissement dans le monde , CNUCED ,  2001. 
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��q ا���� ب����ب�� ا��W*�� ا���V)- ب�B ))�ب�� و�c� )�ب�� (دو��80م ��ة �3  B( ���3 ���Aوا ،
B�!"�3و jوت�ن �ب�� ه� م*�ث دول )Mث `�آ� . ا� �Íت وا���2م�ت �3 م��+ت )���ة، وش

 دراس� ب���X ب���� � )B ا���ا�q ا��� ت�اجP ا� �Íت 1996 �3 ت�نj )�م دا+#�*�)� م��� أ
 ��Xاد دراس� ب��(vردن، بRات���� �3 ج�م�� ا��ا���ن"��، وآ��0 #�م 3��q ب��X ب�آ� ا��راس�ت ا]س

�ل ب�Rردن ش�` ن�� (Rم��#�ت ا B( � أ�151�9ب���� �� �3  م ��ة، ومB ا��راس�ت ا�"��� ا�
d ا��راس�ت �3 0و�B2 ب�+س� �د إ�Q ه. 2002ا ا���ل، ت�� ا��� أج�اه� ه�آ�ن وم"����B )�م 0ه

�ر �3 ا��ول ا���ب�� آX� :1 ����ت���� اب�ز ا���#�ت � �خ ا+س

 : م��VOت ا������ر �
 ا��)د ا���ب��-2

 : �,�و�� ا���م�ت ا������-    أ
�ل مMA Bل ا�"��س�ت�دي ا��و�� دورا ح�س� �3 ت��(�� ��Mم �pب� �p#�ب�، ت�وا� ��e � ا���م� وا�

 ا����� وا� ����، ب�2- م��ش� )�Q ا���دات اAR�ى ����p تd ا�"��س�ت، ا�"��س�0ح�� ت�ث� ه
�ل(R. ا �����أوت�2- ا�"��س�ت ا�9 -�*��ح� أه� ا���#�ت، وب�Wص� أن�� ت"��Wم آxداة ��

��ات ا����� ا���2م��، و��j آxداة ��"�)�ة �3 إ)�دة ت�ز�_ ا�X�وة وتW*�� ا�9���� وز��دة ا���
�ل، اRم� ا�0ي ���- أث�ه� س����(Rا �pب� B�"ارد وت��آ� ت��ن� ا��ول ا���ب�� )�م� )�م . ا�

� ا���2- ا�9���� ا�0ي ت���د أن�ا)P وت��9رب �3� ب� �� أح��ن� م� ��دي إ�Q ا+زدواج �Mم
ت�ال ا����� مB دول ا� !�� ت9_  �� إ�Q ح� ب��� )�Q ا������V ا���آ�� ح�� +ذ���، و� !�q ا�9�

�Vت�آ�� م� . م� ��دي إ�Q ت���- 3�ص� ا]ن��ج ا���� �3 ا� �3"� م���� ودو����ت����V ج
 ]صMح #!�ع ا��Wم�ت �وت�آ� ا��راس�ت ا���ر إ���� )�Q ض�ورة م��درة ا���2م�ت ا���ب�

"3� � مMA Bل . �وت��VW ا����د وا��9اب\ مMA Bل إزا�� ا���ا�q وت���� ا��e �وإ)�دة ه���2 ا�
��e إ#�م� م�س"�ت ت Q�( _رة ت���!� م�W**� وم"����، 3�!�ع ا��Wم�ت �إ���د ب��p #�ن�ن�� م

� ب��ود�� "���راس�ت ب�d B ا0وت�ب\ ه.  ب���Wم�ت و)�م ا��V2ءةا+ت��را�0ي ت"�!� )��P ا��و�� �
Wم�ت وا��Wح #!�ع ا�Mدور ا��!�ع �إص ��ت وا���ان�B ا��� ت��_ ا� �3"� وت�)����ص*� وا�
 .ا��Wص �3 ا� ��ط ا+#�*�دي

 
 : ا���6یZ وا����I+-     ب

 q3ا���ل، و�(Rع ا�!�� �m� ا� �������ل ا]
�ر ا��� ا��ول ا���ب�� )�م اآeم_ ذت��ن� م� ��
��2 0� ��دي إ�Q ت�!����، وت�داد ح�ة هم�q ا���ان�B ا��ج�دة أو ت�9رب�� #*�ر آ��� �3 ت!��d ا�

�"�ر)� ا��� تV�ض ت���- ا���ان�B ا��
 �� وت��V��2 م_ م�!���ت m �3- ا��!�رات ا��و��� ا�
���!�� ا����رة ا��ت ات�V#��تا+ن�م�ج �3 ا+#�*�د ا����� وآ��0 م_ مe م ���ا 0وت��ز �3 ه .�

��ل أه�� �Aص� ���ان�B ح��� ا����2 ا�2V��� وم��3�2 )���ت ا���ص � وت���� ا��رآ�ت ا�
�P  .ا����ر����M��� ا��ول ا���ب�� د)� ح��� ا���9ء وت���� اسeم� Pت�اج ��ومB ا�����9 ا����"�� ا�

���ر�� �3 ا� �ز)�ت اV*-�3_ مB س�)�P �3 ا�ا�)B ا����ز ا�� 0�Vي وا���9ط ا�"��س�� و�. 
 

 : OVان�0 ا������ر-     ج
�ل، و#� #�م` (Rا �pب� ��ر ا��Wص، م�2ن� أس�س�� �3 د)X�� �Mس�M��� إ���د ا����p ا���ن�ن�� ا���
�ر ا��Wص اRج �� X������c ا��ول ا���ب�� MAل ا�����B ا��ض��B ب�ض_ #�ان��A Bص� �����_ ا+س

3�~ ا���ل أم�م ت� وا])�Vءاوا����، ت9 ` ا����� مB ا��ا� Q�( `*ن � وا�9�ن�ت، آ
�رات ا��Wص� ا���ش�ة �3 #!�)�ت آ�ن` ت������ ح2�ا )�Q ا��!�ع ا���مX��� +زال ذ�B2 م_ . ا+س

��ت��، وآ��0 )�م ت 0�Vه� ب�2- د#�q ثd ا���ان�B و)�م 0ه �ك ا����� مB ا��M2ت أه�� )�م وض�ح ه
� )�دة تV"�� هأو وج�د #�ان�B س�ر���d ا���ان�B أو ا�V*- �3 0 ا���Vل ت� �#� م���، ح�� �

                                                 
1  \�!W� .43-42، ا���2`، ص ص2003 ا���ب���ت���� ا�� �3"�، ا���� ا���ب� ��
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�X�" ءومB ا��M2ت أ��9 )�م #�رة ا��و�� )�Q ا���3. ا� �ز)�ت ا� �ش�c �3 �� ( �p� ص��~ ا�
�ر، م�Xل X�رب�ح، إذ + ت��ا3� ا���� �� ح��� ت���- اRذب����ام�ت�� ا� *�ص )���� �3 #�ان�B ا+س

��ات 
���� وت��- ا�*��V� -����� �3 آ�X� مB اRح��ن ��ى ا�� � ا��آ�ي م� ��دي إ�Q ت�!�- ا�
+ ���"A �X�"�ر �3 ا�X� ت��ض، أو �9!� إ�Q ا����ء إ�Q ا�"�ق ا�"�داء، وت��ن� ب��p ا+س

� ا�X�"��� ب�B ا���� واRج �� �3 م��+ت )���ة، أه�� م _ ا�ب�� ا��ول ا���ب�� ا�X�"�� 
�ر �3 #!�)�ت )���ة وم X�P مB ت�� ا���وع آ�مM �3 م��+ت أA�ى و3�ض �اRج �� مB ا+س

 B( -�ب "�� + ت ���� ا�X�" %.50م��رآ� ا�
 

 : ��وط B��ص� ا"ن��ج و(98X�8-    د
���، �MحL أن ا��ول ا���ب�� ت��ن� م�M2ت م���دة �3 ) *� رأس ا��ل س�اء أآ�ن م���� أو أج 

 ،��3�*X- �3 ض�� أس�اق ا��ل ا�����، ارت�Vع م��+ت ا����Vة وآ��0 ارت�Vع ت�V�2 ا��Wم�ت ا��ت
� �إض��3 إ�Q )�م وج�د أدوات ت����. م� ��دي إ�Q ارت�Vع ت�V�2 ) *� رأس ا��لe ب ا���cة و�Vآ 

����Vا� ����X- �3 )�م وج�د ا� �خ آ� أن م�M2ت ) *� رأس ا��ل اRج �� ت. وا�������ت ا��
�� wس� "�ن�ة 0ا�� ���!��رات اRج ��� ا���ش�ة، إض��3 إ�Q )�م وج�د ب�امs ا��)� وا�X�ب ا+س

���!� .ب�امs ا���� وا�
 Qب��ذ��9ف إ��ا�"�_ ا�� �eم�ت، ح�� أن م��Wا�"�_ وا� Q�( رج��Wا� w�!رة�� م���2 ا��*،  ا�

�� ض���V، م�)�ا ا� V\ ا�0ي �A P*�ص��P، ه� ا��اد ا��Wم اRو��� ا��� ت��( P��ون� س���*� ب
�اص�Vت ا���دة ا�!��ب� دو��� � ���� من�ه�� )B م ���ت ا�* �)�ت ا�������� ا��� ت��ن� )�م مMءم

��"3� � . ��� مB #�رت�� ا�
 

K    -1�� : �Oق ا�
 -X��w، وان�VWض أج�ر ا��V2ءات ب�ز ا��M2ت �3 ن�� ا����� ا��ه�ة ون�� 3�ص ا���رأت

 j2�� س�اق ا��و���، ح��Rه�� م��رن� ب��� و)�م مMءم�P وج�د ن����ا����� �3 ا� �eم ا�
� اRس�س�، وان���ر اRم�� اRب���� �����!���ت س�ق ا��-، وآ��0 ان�VWض م��+ت ا+����ق ب���

� ون�)��P، وذوا����ن��، وان��2س آ- ���� .مB ث� )�Q ا�� �Q�( ����"3 ت�V�2 ا�
��� )�م ا����� ب� 0�V ه�� -���q ب��ان�B ا��� �� 0و�3�Mم ��c ح� � و�3 وج�د ن*�ص Bا���ان� d

 Bم �An � ل ح��(Rا �pب� ���!�وآ��0 ا��V�#� ب�B ا���ل اRج�نw وا�����B، . ب�ز ا��M2تأ�
Wل وا��Aات ا���ش�xوت - .�وجوص��ب� ا��*�ل )�Q ت*�ر�~ ا��

 : وا�;��د� ا����و�Vا/�- و
�� و)�م ا����3�V وا����و#�ا
�� ا]دار�� مB ج�� وا�V"�د مB ج�� �e ���2- ت���� ا]ج�اءات ا�

 -��� ا��ول ا���ب��، ��Wل �3 م�(Rة ��!�ع ا�ى م���2 آ���Aق ذأ�
�� ت��د أن�اع ا�9�ا�w و
���، ا���ر ت�*����، إج�اءات ا��-، �Aم�ت ا�� �� ا�X������ ب�+س����W ا���آ� ا���ا��A ا��

-� مB ا�"�)� ا���X�X ا��� ت�. وا����رة وا��c�ا� Q�(د 0و�"V��3�2 ا���� ا��ول ا���ب�� �Wم ���
_ ا��ن� 0وا��� ش�` وض_ #�ان��A Bص� �����، وآ��0 ت �م� دور ا�"�!�ت ا�������� وه��pت ا�

�ل وجأ�V"�د وا��"�ب�� + ت�ال مB ن اvا ا���ل، 03وا])Mم �3 ه(Rا �pب� �ز م��#�ت ت!���ب 0ب
�رات اRج ���X�_ )�Q ا�V"�د �3 آ�X� مB ا��ول ض�� رواتw ا��B�Vm ا���2م��B �و��. ا+س

 .و)�م ا����� �3 ت 0�V ا���ان�B ومMح�� دوي ا� �Vذ
 
�رات ا���ب�� ا��� �� إ�Q �� أرج�` دراس� #�م ب�� ب � ا���2` ا�* �)� أس��ب ض�� ا+�X�س

����� :1ا���#�ت ا�
 :� ا����VOت ا����Oی-     أ

                                                 
�� ا���ب��" ب � ا���2` ا�* �)�،  1 ��� �����رات ا��� �� وأهX� .43-39، ص ص2003-21، م��� ا��ل وا�* �)�، ا���د"ا+س
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��*� ب�� ت�� ا���#�ت ذات ا��M#� ب���آ- ا�� �� اRس�س�� وا��� ت�3� ا��Wم�ت ا�9�ور�� ����ر�_ 
�ر��، و�B2 إ���زه� �3X� :ا+س

  � �-، ا��اصMت، ا+ت*�+تن�� وت��W ا����آ- وا�� ��ت اRس�س�� م�A Bم�ت ا�!�ق، ا .1
d��� ا��ول ا���ب�� مB #*�ر واض~ �3 مX- ه.....ا�!�#�، ا�eإذ ت��ن� م� ،tم�ت0ا��Wا� d. 

 ��c� �3ب أو ض�� أس�اق ا��ل �����c �3 ا��ول ا���ب�� وان��ام ا��ب\ �3� ب� �� وا� �� ا� "� .2
��� �e  .ا�������ت ا�

�ر�� ا��� ت���م- ب��م��ود�� ا�*�رف واRدوات .3X� . ا+س
 :  وا��3نOن��� ا����VOت ا���6ی��-       ب

�����
�ح أه�� �3 ا� ��ط ا� B2 و�
�ر�� .1X�� ا����� ا+سe ت ���ر �3 ب�� ا��ول ا���ب�� ��"��- آ��3 ا�X� .)�م ش�ل ت�����ت ا+س
�ر �3 ب��ث)�م اس���ار و .2X�� �Mسe  .d ا��ول0 ه��ت ا�������ت ا�
d ا�������ت �3 ب�� ا��ول ا���ب�� م_ ��cب ا���ا�~ ا��V"���� وا�� ��0�V 0 ه�ص)�م وض�ح ن* .3

 .أو #*�ره�
4. B��X�"  .)�م ا���ام ح�2م� ا��و�� ا��V�9 ب�+ت�V#��ت ا����دة م_ ا�
�� اRراض� وا����رات وتxث��Q�( d م�ى .5   ����q ب� ��را����د ا�V�وض� �3X�  ا]#��ل )�Q ا+س
�ر �Aص� ب�� "� .6  X��� وا�������� ا��� ت�2� ا+س�e � .      ��9�ا��wا3���ر ا�� "�q ب�B ا�*�· ا�

 وأه�� :  ا����VOت ا������� وا�������B-      ج
 .)�م ا+س���ار ا�"��س� �3 )�د �c� #��- مB ا��ول ا���ب�� �Aص� ا���ورة ]س�ا��- .1 
 .)�م اس���ار اRوض�ع اRم �� �3 )�د مB ا��ول ا���ب��  .2 
� اRج �� وا���ب� �Aص� .3 X�" .)�م ت���p ا��أي ا���م ا���� �3 ا����� م �� ����ح�w ب��

X- �3 :  ا����VOت ا��8�Vدی� وا������-      د� وت
�*�د�� �3 ا����� م �� ا���� و)�م وض�ح ا���ج���ت ا���2م�� ا+ي)�م ا+س���ار ا+#�*�د.1#. 
 .اح��2ر ا��!�ع ا���م ���X2� مB اRن�!� ا+#�*�د�� .2
 .�- اRرب�ح ورأس ا��ل ��Wرج ا��و�� ا���V�9ا����د ا�V�وض� )�Q ت� .3
� ا��ول ا���ب�� .4eر �3 م��X� .)�م ت�3� ا����ن�ت ا�B( ��3�2 3�ص ا+س
��تQ�( w ت�ه�ر #�� ا���� وت��د أس��ر ص���3  .5� ���BذمX�" .�� مB ض�ر ب��
� ا��ول ا���ب�� )B ت����  .6eح� �3 م�����- ا����و)�ت  ا+ح���ج�ت)�� إم�2ن�� ا��� ������ا�

�ر��X� .ا+س
K      -����I�ت ا"داری� وا���VO� : ا��

  1.X�"���م- م��� ا�� ��� ا��ول ا���ب�� مB ت��د م�اآ� ا���ار ا�eوت��ن� م� ،�ج��ة  ����د ا��Rذ
�رX��ر، �3�Q ) � تت���� ا]ج�اءا. ا���Q�( �3 ا+سX������ ب����M� ��Aس ا���2م�� ا�


� وم�ى تxث�� vت�آ�� ات�Wذ ا���ار �3 ج�� واح�ة، 3�Vم ��
� ���ن� مB ب��و#�اX�"�� ذن ا�
 .)�Q ن���s واس�MWص�ت دراس�ت ج�وى ا���ر�_ ب"�w ت��� ا�e�وف

  2.Mوا]دار�� ا� �� Vات ا���Wت��ر�� ن�� ا� jأس Q�( ر���X�زم� ��"��� ب�� ا���و)�ت ا+س
d ا���ر�_ و��دي إ��VA Q ا]ن��ج�� وارت�Vع ا���V�2 ومB ث� 0س���، م� ���q ت 0�V وت���- ه

�رX� .    ان�VWض )���  ا+س
�ر م�9�ن اآ� �W*` مB ج���� ا���آ� ا���ب�� X��ر �3 +سX�MA Bل ت��ب��� أه� م��#�ت ا+س

ا��Mد ا���ب�� �3 ص��ب� ا]ج�اءات ا]دار��، وت�ن� م"��ى دراس�ت ا���وى ا+#�*�د��، و)�م 
�ر، وا+3���ر إ�Q ا�� �� اRس�س�X����ت ا+س( �� ا���ن�ن�� ا��� ت�2e ار ا����، ووج�د ب�ر �A- �اس

��ر�_ وا��"��q، وا��"�ه- �3 ت!��q ا��اص�Vت ا����س�� �3 ا�"��س�ت ا� ���� وه�2- ت��- ا�
 .�1- ج���ة�وا+3���ر ���Sت ت

                                                 
�ر، ا���د  1X��ر، ن��ة ض�ن ا+سX� 3.، ا���2`، ص2006-1ا��س"� ا���ب�� �9�ن ا+س
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�� وث�وات �30 ض�ء آ- ه��_ بP مB م�#_ ج��ا�3 م�� م� تcب�� ر�ا�� ��! ا �B2 ا���ل أن ا�
Vن�� تv3 ى�Aج�� أ Bآ�� واس�� مM��
����� و�3�ة وث�- س�2ن� ��3� )��� ر�A*� وس�ق اس Qإ� ���

�ر X�� �Mس�M وب������ ��3 مB ا� �ح�� ا�"��س�� وا��س"�ت�� �Aص�ا����� مB ) �ص� ا� �خ ا�
 ����ر �
���ب���p "تX�
�ردة ���P وم�س"�ت��س��سب��p و� ج�ذب� �Mس "1.  

 
         
 وض��� ا��ول ا���ب�� �
 م���ات ت��3+ م��خ ا������ر: ا��c,H ا���ن

��B وص�ن�� ا���ار ب���م�ت ر#�� ح�ص )�د مX�"�ت )�Q ت�و�� ا�e B ا��س"�ت وا�
 ��B2 أن ت"�)�ه� �3 م���3 وض_ �ت"�)�ه� �3 ات�Wذ ا���ار، مMA Bل ت���p )�د مB ا��ش�ات ا�

� ا��� ت��ن� م �� ت�� ا��ول، وا��� ت ��� مB ج0ب ���آ- دو�� )�Q انV�اد، وت���� أه� ا� 
B��X�"ب�B ت�ت�w ا��!� أو درج�P �3  وأث��` ا��راس�ت ا]ح*���� بxن ه �ك ص�� #���.  اRج�نwا�

�ر اRج ��، آ� ��حL وج�د )M#� إح*���� X�هd0 ا��ش�ات وب�B م��ار م� ���0بP مB ا+س

�ة وq3 إح�ى  #����Wب�B م�#_ ا��ول �3 هd0 ا��ش�ات، ���3و�� ا��� ت �VW ���3 ن"�� ا�

ات ت�Qe ب�#_ م���م �3 م�ش� ا����� ا+#�*�د��، وا��!� ا�0ي ���ز م�#_ م���م �3 م��ل ا��ش�
�2ن ا�"��س�ت ا+#�*�د�� � �خ � wآ��ل ���q درج� )���� �3 ا��ش� ا�(Rأداء ا �م�ش

�رX�  .2وه02ا ا+س
�ش�ات وت��دت وب��ف ت"��\ ا��9ء )�Q وض_ ا��ول ا���ب�� �3 ت�� ا��ش�ات، وح�� ت��دت ا�

م��رب�� + �"� � ا���ل �0آ�ه� آ�م�� وس 2��V ب0آ� ا��ش�ات ا��� ��� )M#� #��� وم��ش� م_ 
�ر اRج �� ا���ش�X� .ت�3��ت ا+س

 
 : ا����� ا���آO5�� cن ا������ت ا��8�Vدی� ����خ ا������ر �
 ا��ول ا���ب��-1

�ر ���3 #�م` م�س"� ض�ن       �3 م��و�� ����س أداء ا+#�*�د��ت ا��X��ب�� وت�ص�� م �خ ا+س
�ر �3 اR#!�ر ا���ب�� م X� ب�xس�j م�ش� م�آj��� w درج� ا���"B أو ا���اج_ �3 1996 )�م 0ا+س
�ر �3 ا��ول ا���ب��X� .م �خ ا+س

���ة وا���Vة وا���ذب� �"�ده� ������ ا����p ا+#�*�د�� ا���ر )�Q ت"� � ا� ���� ا��� ت� ا)X�Mس
�� ب��م وج�د )�� �3 ا���ان�� ا���م� و���ب�P )�� م���ل #� م��ان ا���3)�ت، �أن�� ت�� ا��� ت

 B2� ��3�Vة وش���� وس�� ص�ف �c� م���P�3 Q وب �� س��س�� وم�س"�� م"W9�وم��+ت م��ن�� ��
�ريX�اRرب�� اRو�Q ضB � ا�� �صت�_ . ا�� �� ب�� cR�اض ا��W!�\ ا���� وا����ري وا+س

 B2ا�"��س�ت ا+#�*�د�� وتX- م�*�� ون���s �"��س�ت ت� إت��)�� MAل 3��ات زم �� م��ودة و�
 .ا0AR ب�� وم��رن��� م_ 3��ات س�ب��

ا ا��ش� ثMث م��)�ت ه� م��)� ا�"��س�ت ا�����، م��)� ا�"��س�ت ا� ���� 0و#� ش- ه
���دة ا��� ت�ث� )��W . Qرج��وم��)� س��س�ت ا���مMت ا����q ب���!�رات ا� �)�� ا�� �أم� �3

م�- ا� �خ مX- درج� ا+س���ار ا�"��س�، ا��!�رات ا�������� وا��س"��، ت �� ا��ارد ا������ 
� مA B!�ات �3 م��ل ا���و�s ���!� أو #!�)�ت ا+#�*�د أو ا���ر�_ 3�ن ا��ش� + ��v ��"2وم� �

9� �� ت�ر���� �3 ح"�ب ا��ش� ا��آwأB2 ب�م��ش�ة و�� . بv)!�ء درج�ت دن�� وأA�ى #*�ى �
��2ن م �� ا��ش� ه�� �� :وا��ش�ات ا�V�)�� ا�

��Wم �����W ت!�رات : م�ش� ا���� �3 ا���ان�� ا���م� آ "�� مB ا� �تs ا���� ا]ج���.  أ"�
�*�دا�"��س� ا����� �3 س���� ن�� تxس�j ا���ازن ا��#M� ��Aا. 

��Wم �����W  :م�ش� ا���� �3 م��ان ا��"�ب ا���ري آ "�� مB ا� �تs ا���� ا]ج���. ب"�
�*�د#M� رج��Wازن ا��� .س��س� س�� ا�*�ف �3 س���� ن�� تxس�j ا�

                                                 
1 Denis TERSEN/Jean-Luc BRICOUT :" L’investissement international", op cit, pp170-171. 

�ر �3 ا��ول ا���ب��" M3ح ��A )�� ا��ب���،  2X���ر، �����،"أث� ا�"��س�ت ا+#�*�د�� )�Q م �خ ا+سW م��� ا�� �ول، ، ج�م�� )� ا�
      Q�( :www.uluminsania.net ا��#_. 2005 -23ا���د
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�. جW9���Wم �����W ت!�رات ا�"��س� ا� ���� �3 س���� ن�� ت�)�� اس���ار : م�ش� م��ل ا�"�
�*�دا���ازن ا��#M� ��Aا. 

م��س\ م�ش� ا�"��س� ا�����، ( و���ف ا��ش� ا��آw بxنP م��س\ م��س!�ت ا��ش�ات ا�MXث�
 .1)م��س\ م�ش� ا�"��س� ا� ����، م��س\ م�ش� س��س� ا���مMت ا��Wرج��

B
�ر �3 ا��X��2ن ا�"��س�ت ا+#�*�د�� � �خ ا+س� wآ�ا���ب�  و�3� ��� ن��ض ا��ش� ا�
"�� 2006. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 ،B�"ح Bج ��� ا "ن�ج� بRرات ا�X�_،"�ب�� m �3- ا������ا���ش�ة )�Q ا����ان ا�ن��2س�ت ا+س��، 2002-1ا���د  ، م��� ا+#�*�د وا�

 .59-31، ص صآ��� ا����م ا+#�*�د��، ج�م�� م ��ري، #" !� �
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�2ن ا�"��س�ت ا+#�*�د�� � �خ )19(ا���ول� wآ� وض��� ا��ول ا���ب�� ح"w ا��ش� ا�
�ر �3 ا��
B ا���ب� X� . 2006ا+س

 
درج� م�ش� س��س�  درج� م�ش� س��س� ا���ازن ا��و�� 

 ا���ازن ا��Wرج�
درج� م�ش� ا�"��س� 

�(ا� ���� W9� )ا�
 0 3 0 اRردن

 0 3 3 ا]م�رات 
B��0 3 3 ا��� 

j0 1- 1 ت�ن 
 0 3 1 ا���ا�� 
 0 3 0 ج���ت�

 0 3 3 ا�"��د��
 1 0 1 ا�"�دان 

 0 1 1 س�ر��
 - - - ا�*�م�ل

 0 3 3 ا���اق
 0 3 3 س�! � )�ن

 B�!"�3 - - - 
�!# 3 3 0 

 1 3 3 ا���2`
 1 3 1- �� �ن
����� 3 3 1 

 0 1 1 م*�
 2 3 1 ا���ب

 0 0 3 م�ر���ن��
B 2 3 2 ا��

��س\ 0.42 2.26 1.789 2006ا�
  1.489 2006ا��ش� ا��آw ���م 

 
 

�ر، ت���� م �خ ا+س�: ا�*�رX��ر، ا��س"� ا���ب�� �9�ن ا+سX2006147، ص.  
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� "� wآ���س!�ت ا��ش�ات ا�MXث�: 2006ا��ش� ا�   --------------:ه� م��س\ �
)1.789+2.26.+0.42/(3=1.489. 

�ر ب�س��Wام د��- ا��ش� )�Q اX�� ا��2� )�Q ا��!�رات �3 م �خ ا+س������#-  أ-         ---  :� �� ا�
 Bر: 1م�X�                                                   ------------------------------.)�م ت�"B �3 م �خ ا+س

�ر: 2ا�1QمB#-  أ-X�                                         -------------------------------.ت�"B �3 م �خ ا+س
�ر: 3ا�2QمB#- أ -X� .ت�"B آ��� �3 م �خ ا+س

�ر �3 ا��ول ا���ب�� #� س�- ت�" � س �X��s أن م �خ ا+س ��P 2006وب������ ن"آ�� أ ح�� آ�ن` #�
 ).1.489(مB واح�

�ر �3 ا��
B ا���ب� X���ة و#� آ�ن` ت!�رات م �خ ا+سV�31996 ا�Q2006 إ���� �                 : آ
�ر �3 ا��ول ا���ب��)20(ا���ول       X��ر م�2ن�ت(ح"w  ت!�ر م �خ ا+سX� �خ ا+س� wآ� )ا��ش� ا�

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 ا�" �

 �م��ل ا� 
  ا������

2% 4% 2.5% 2.8% 4.2% 3.6% 2.8% 5.3% 5.5% 5.3% 6.1% 

 م��ان ا����� ا���م�
 ���� �تs ا�

��� ا]ج

B"ت�  
�3 
 لدو10

ت�اج_ 
 دول�34

 B"ت�
 دول�311

ت�اج_ �3 
 1دو�� 

 B"ت�
 دول�35

ت�اج_ 
 دول�310

 B"ت�
 دول�38

ت�اج_ 
 دول�36

 B"ت�
 دول�314

ت�اج_ 
 دول�33

 B"ت�
 دول�37

ت�اج_ 
 دول�37

 B"ت�
 دول�39

ت�اج_ 
 دول�36

 B"ت�
 دول�314

ت�اج_ 
 دول�34

 B"ت�
 دول�311

ت�اج_ 
 ولد�36

 B"ت�
 دول�312

ت�اج_ 
 دول�36

 B"ت�
 دول�314

ت�اج_ 
 دول�35

م��ان ا��"�ب 
 ��ا���ري �� �تs ا�

��� ا]ج

 B"ت�
 دول�38

ت�اج_ 
 دول�33

 B"ت�
 دول�312

ت�اج_ 
 دول�37

 B"ت�
 دول�34

ت�اج_ 
 دول�37

 B"ت�
 دول�313

ت�اج_ �3 
B�� دو�

 B"ت�
 دول�317

ت�اج_ �3 
B�� دو�

 B"ت�
 دول�311

ت�اج_ 
 لدو�34

 B"ت�
 دول�315

ت�اج_ �3 
 1دو�� 

 B"ت�
 دول�312

ت�اج_ 
 دول�36

 B"ت�
 دول�311

ت�اج_ 
 دول�34

 B"ت�
 دول�312

ت�اج_ 
 دول�36

 B"ت�
 دول�314

ت�اج_ 
 دول�35

�W9�ان�VW  م��ل ا�
�311 

 دو��

 �VWان
دول     �34

 �VWان
�315 

 دو��

 �VWان
دول     �34

 �VWان
  دو���37

 �VWان
دول     �36

 �VWان
3�13 

 دو��

 �VWان
 دول     �33

 �VWان
  دو���35

 �VWان
دول     �311

 �VWان
�310 

 دو��

 �VWان
دول     �34

 �VWان
  دو���34

 �VWان
دول     �312

 �VWان
  دو���35

 �VWان
دول     �313

 �VWان
B�� �3 دو�

 �VWان
دول     �316

 �VWان
  دو���39

 �VWان
دول     �39

 �VWان
  دو���34

 �VWان
دول     �315

��� ��ر آX� �خ ا+س� wآ�  :ب������ ��2ن ت!�ر #�� ا��ش� ا�
 

��ة ) 21(ا���ولV�� ر�X� �خ ا+س� wآ�ا� �ش�1996-2006(#�� ا�( 
�ر، : ا�*�ر      X��ر، ت���� م �خ ا+سX� .18، ص2006ا��س"� ا���ب�� �9�ن ا+س
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 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 ا�" �

ا��ش� 
wآ� ا�

1.03 1.1 )0.1( 0.9 1.2 0.7 0.9 1.01 1.08 0.91 1.49 

�ر، : ا�*�رX��ر، ت���� م �خ ا+سX� .18، ص2006ا��س"� ا���ب�� �9�ن ا+س

 : ا����� ا���آc �,�\�/� ا��H3ی�-2


� ا��!���) PRS(ا ا��ش� ش���� )B م��)� �0*�ر ه�W) ICRG( مMA Bل ا����- ا��و�� ��
�ر، و�1980 )�م 0م X������ ب�+س
� ا��W 140 مB أص- � دو�� )�ب��18!�  ���ض #��س ا�

 :و���2ن ا��ش� مB ثMث م�ش�ات 3�)�� ه�. دو�� ����� ا��ش�


� ا�"��س��-    أ�W م����ا ه� درج� اس���ار ا���2م�، اRوض�ع �12 �رج P�3 :  م�ش� ت���� ا�
�ر، وج�د ن�ا)�ت دا���A، ا�V"�د، دور ا���¹ X��)��، A��!� ا+س��3 ا�"��س�، ا+#�*�د�� وا+ج

،��
�رس� ا�����ا دور ا���B �3 ا�"��س�، س��دة ا���ن�ن وا� �eم، ا+ض!�اب�ت ا���#��، م*�ا#�� ا�
��
 .ن�)�� ا����و#�ا


� ا+#�*�د��-    ب�W م����ات ه� ن"�� ا���B ا��Wرج� إ�Q ا� �تs ا���� �5 �رج P�3 :  م�ش� ا�
Qرج� إ��Wا� Bم� ا����A ��"ن ،��� إج��� ص�درات ا�"�_ وا��Wم�ت، ن"�� م��ان ا��"�ب ا]ج

�Wص�درات ا�"�_ وا� ���
�ت ما���ري إ�Q إج����ت، )�د اRش�� مB ا��اردات ا��� ت�!��� اح
 .ا��و��، اس���ار س�� ا�*�ف


� ا�����-   ج�W م����ات ه� م��ل دA- ا�V�د، م��ل ا� � �5 �رج P�3 :  م�ش� ت���� ا�
�، ن"�� )�� أو ���3 ا���ان�� ا���2م�� إ�Q ا� ا+#�*�دي اW9��تs ا���� ������، م��ل ا�

 .��ان ا��"�ب ا���ري إ�Q ا� �تs ا���� ا]ج���ا]ج���، ن"�� وض_ م

����
� ا��!��� ب�س��Wام د��- ا��ش� )�Q ا� �� ا��W� ا��2� )�Q ا��!�رات �3 ا���:                             

� م�ت��V ج�ا000-49.5�Wدرج� م .-------------------------------                                                    
50.0-59.5��Vت�م �
�Wدرج� م .---------------------------------                                                 
60.0-69.5����
� م��Wدرج� م .----------------------------------                                                          
70.0-79.5�9VW م �
�Wدرج� م .     


� م �9VW ج�ا80.0-100�W1 درج� م. 


� ���م)22(ا���ول�W�� wآ� 2006   ت���� ا��ول ا���ب�� ح"w ا��ش� ا�


� ا��و�� �W درج� ا�

  دول6م �9VW ج�ا   )�ن، ا�����B، ا�"��د��، �����ا���2`، ا]م�رات،

                                                 

�ر  1X��ر، ت���� م �خ ا+سX�  .175، ص2005ا��س"� ا���ب�� �9�ن ا+س
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jردن، ت�نRب، ا�� دول 5م �9VW  #!�، ا���ا��، ا�

  دول3م�����  ا��B، م*�، س�ر��

 م�ت��V دو���B ا�"�دان و�� �ن

 م�ت��V ج�ا دو���B ا���اق وا�*�م�ل

�: ا�*�رX��ر، ت���� م �خ ا+سX�  79.، ص2006ر، ا��س"� ا���ب�� �9�ن ا+س
 
3-������  Global competitiveness index: م��� ا�������� ا�

��ى ا+#�*�دي ا�����ا ا��ش� �0*�ر ه         .        World Economic Forumس ��� )B ا�
(WEFORUM)  ،ر�X�و����� أداة ه�م� �3 ت��2- ا�"��س�ت ا+#�*�د�� وت�ج�P #�ارات ا+س
 :Bو���2ن مB م�ش��

� �3"�� - أ�� �� و���2ن مB ثMث �وه� م�ش� م�آj2�� w ت �3"�� ا+#�*�د ا�2: م�ش� ا� 
م�ش� ن�)�� ا��س"�ت ا���م�، م�ش� . م�ش� وض_ ا����p ا+#�*�د�� ا����2( م�ش�ات 3�)��

  ). ا���ه��� ا��2 ���ج��
�ل ��� �3"��-   ب(Rا �م�ش  : Bت �3"�� ا��ح�ة م j2�� wآ�م �ل ت���- ج��� وه� م�شMA

B��(�3 B��ش�� ) ��م�ش� )���ت واس��ات����ت ا���آ� ا�0ي �"� � إ�Q #��س ا���ام- ا��ا���A ا�
�ل �3 (Rأداء ا �pن� � �)�� ب��Xا� �(�Vا� �ش�ت�ث� )�Q إن��ج�� وآ�Vءة ا��ح�ة ا+#�*�د��، وا�

 ).ا��!� )�Q أس�س م"�ح�ت م��ان��
�0��اوح ه Bب� �ش� آQ�(x درج� ت �3"�� ب��� آ�� ارتV_ رص�� x7دنQ درج� ت �3"�� إ�Q آ1ا ا�

��"3� �دول )�ب�� ح�� آ�ن 10ا ا��ش� ��0!� ه .1ا��و�� مB ا� ��ط دل )�Q م"��ى أ)�Q مB ا�
����  :ت�ت���� آ��

 .2006 و2005ت�ت�w ا��ول ا���ب�� ح"w م�ش� ا�� �3"�� �" � ) 23(ا���ول

                                                 

�ر، ت���� م � 1X��ر  ا��س"� ا���ب�� �9�ن ا+سX�  .177ص  ،م�ج_ س�بq، 2005خ ا+س
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 .86، ص 2006ا������ ا���ب�� �:��ن ا������ر، ت�3ی� م��خ ا������ر، : ا���8ر
�ل-4(Rأداء ا �م�ش :--      --------------------------------------                                                                           

�ل �3 #�(Rس���� أداء ا �ث م�ش����ل ا��� ت� ا]ش�رة إ���� �3 3��ات اس(Rا �pة ب��ن�ت ب��(
��- ا��و��� �ا���ب�� ) IFC(س�ب�� وا��� ت*�ر س ��� )B ا�� � ا��و�� ب�����ون م_ م�س"� ا�

�)� ا�� � ا��و������j ا��ش� م�ى تxث�� ا���ان�B وا]ج�اءات ا���2م�� )�Q اRوض�ع . �
�!# Q�( آ������س!�، وه� م�ش� م�آw مB ا��ش�ات ا+#�*�د�� م_ ا�ع ا��س"�ت ا�*���ة وا�

�����ل وه� آ��(Rأداء ا �p�2ن م �� #�)�ة ب��ن�ت ب��                                                                                        : ا�V�)�� ا����ة ا��� ت
��� مB ا���م�  ا��p -Aا���V�2 آ "�� م ات، ا��ة ا��م ��،)�د ا]ج�اء: م�ش� تxس�j ا���وع. 1

م�ش� . 2.   ��� مB ا��A- ا���م� ��V�دV��p�د، ا��� اRدنQ مB رأس ا��ل ���ء ا���وع آ "�� م
��Aا��---. مB ا��A- ا���م� ��V�دم���p)�د ا]ج�اءات، ا��ة ا��م ��، وا���V�2 آ "�� : اس�W�اج ا�

                                                                                ----------------------------------------------ؤ 
3 .Bا���م�� ��mت� �ص��ب� : م�ش �م�ش ،-م�ش� ص��ب� ا�����m، م�ش� ص�ام� س�)�ت ا��

أس�ب�_ مB ( ا�V*- مB ا��- ��� مB ا��اتw، وم�ش�pا�V*- مB ا��-، م�ش� آ��V ا�����B آ "�� م
                                                                ----------------------------------------    --).اRج�

���2ت. 4� p، وا��V�2 آ "�� م)��م )-()�د ا]ج�اءات، ا��ة ا��م �� : م�ش� ت"��- ا��# Bم ���
���2ت                                                                         ----------------------------------------    -----.ا�

�ن. 5��ن، ت�!�� ا�"�Mت : م�ش� ا��*�ل )�Q ا+��م�ش� ا����ق ا���ن�ن��، م�ش� م���م�ت ا+�
                                 ---------------------.ا���م� ن"�� مB ا������B، وت�!�� ا��2تw ا��Wص�

6 .�X�"� ���م�ش� م�ى ا]3*�ح، م�ش� م�ى ا�"�و��� ا���ش�ة، وم�ش� #���9 : م�ش� ح

� �3"�� ا���ت�w م�� ��ش� ا� 
����( 

 ��"3� ��ل ��(Rا �م�ش
����( wت��� ا�

 wت���ا�
 )�ب��

 ا��و��

2006 125 
 دو��

2005          
  دو��117

 ��#
 ا��ش�

2006 

 

 ا��و��

 

2006 
 دو��121

2005 
 دو��116

1  j4.71 37 30 ت�ن  j35 26 ت�ن 

 33 31 ا]م�رات  4.66 32 32 ا]م�رات  2

3  �!# 38 46 4.55  �!# 34 44 

 47 44 ا���2` 4.41 49 44 ا���2` 4

5 B��4.28 50 49 ا��� B��54 51 ا��� 

 43 52 اRردن 4.25 42 52 اRردن 6

 79 66 ا���ب 4.07 52 63 م*� 7

 71 76 م*� 4.01 76 70 ا���ب 8

 95 85 ا���ا�� 3.90 82 76 ا���ا�� 9

 - 101 م�ر���ن�� 3.17 - 114 م�ر���ن�� 10
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 B�                              ---------------   ---).م_ ا�����B وا��B�Vm ب"�w س�ء ا]دارة(ا�"�ه
���#�، وم��ع ا�9�ا�w آ "�� مB : �ا�wم�ش� د3_ ا�9. 7")�د ا�9�ا�w ا���3)�، ا��ة ا�

                                                                          ------------------------------------- -------.اRرب�ح ا����ر��
�*���، ت�V�2 ا��*���، م"� �ات ا+س���اد، م"� �ات ا��*���، م�ة ا:  م�ش� ا����رة )�� ا���ود. 8�

                                                      -------------------------------.م�ة ا+س���اد وت�V�2 ا+س���اد
                     -------------- .ا]ج�اءات، م�ة وت�V�2 ح- ا� �ا)�ت ا����ر��:  ا����دذن�Vإم�ش� . 9

 . آ���� م0 امOال ب�� ا"�)س، ون��� ا����دادا��ة، ا���V�2: م�ش� إMcق ا���وع. 10

 `9VWان �و��ص� م��س\ ا� "w ا����p ا��� ت"���� ا��ول �3 ا��ش�ات ا�V�)�� ا����ة، ب��� آ�
��W*� ��ل "�ل �3 ا��!� وا��j2 ص��~ذا���� ا�(Rم�ى س���� أداء ا Q�( �� . 
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�ل ���م (24)ا���ول(Rأداء ا w"ب�� ح�ا��ول ا�� wت��2006 ت 

 

 

 

 

 wت���ا�
 )�ب��

��  ا��و����( wت����ل ا�(Rس���� أداء ا
 دو��2006/175

 wت����ل ا�(Rس���� أداء ا
 �� دو��2005/155)��

 38 38 ا�"��د��  1

 77 46 ا���2`  2

�ن  3( 51 55 

 69 77 ا]م�رات 4

 74 78 اRردن 5

6 j58 80 ت�ن 

 95 86 �� �ن 7

8 B 90 98 ا��

 102 115 ا���ب 9

 128 116 ا���ا�� 10

11 B�!"�3 127 125 

 121 130 س�ر�� 12

 114 145 ا���اق 13

 127 148 م�ر���ن�� 14

 151 154 ا�"�دان 15

 - 161 ج���ت� 16

 141 165 م*� 17

  ا���ا��س"� : ا�*�ر
�ر X�ا���ب�� �9�ن ا+س

�ر ، ،ت���� م X��خ ا+س
. 90، ص2006  
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دو�� )�ب��، و��� ا������ وس��� ����3 ت"�)� 17م ��  دو�� 175) 2006(ح�� Q!c ا��ش� س � 
�ل، ح�� �"~ �* �ع ا�"��س�ت (Rرس� أن�!� ا������ با����ان ا� �م�� )�Q ت���� ا]صMح�ت ا�
�رس�ت � ��ول م� م_ ا��ول اAR�ى وا+س��Vدة مB أ93- ا��e �وم��Wي ا���ار ب��رن� اRداء ا�

 .1 ا]صMحا������ وت���� أو����ت

����O) آOف(م��� -5,�: 
�W*� ب�راس� ا��ورة ا+#�*�د��،  )KOF(ا ا��ش� )B م��� آ�ف 0ص�ر ه        ا�"��"�ي ا�

�)�� وس��: وه� �� Q ب���س ا����� مMA Bل ثMث� أب��د ر��"���و��!� ا��ش� . س��ا#�*�د��، اج
ا ا��ش� �0��آw ه. 2003-1971 ا����ن�ت مBدو�� )�ب��، و�"� � إ�Q س�"�� مB 11 دو�� م ��123

 :مB ثMث م�ش�ات م�آ�� وه�
 
� ا+#�*�د��- أ����� �(�Vا� �ش��0��2ن ه:  ا� Bم �ش�ح*� ا����رة ن"�� إ�Q ( ) �ص� 8ا ا�

�ر ا���eV �� �تs ا���� ا]ج���، د�Aل ا��)��� X�ا� �تs ا���� ا]ج���، ح*� ا+س
Q�( qا��( ،wج�نRرة ا��و��� ا��� ا]��ادات، م��ل ا������V ا���آ��، ن"�� ا�9�ا�w ا�

���  %.34، وزنP ا� "�� )����ادات ا���ر��، #��د )�Q ا��"�ب ا��أس
 

�)��-ب�� ا+ج����� �(�Vا� �ش���2�ت م_ ا��( ) *��11��2ن مB :  ا�� ا��Wرج�، �ح�� ا��
،�����2�ت ا���ت��V ن"�� ا�����Mت �� �تs ا���� ا]ج ا��*� مB ا�"��ح� ا��و���، آ��V ا�

���ة، ن"�� اRج�نw مB إج��� ا�"�2ن، )�د م�ودي �Aم� ا+ن��ن`،)�د م���آ�  ���+��ت ا�
�ع ا]ذا)� ، )�د ا�*�� ا���م��،)��2-ا�("��2 ا�ا���ت� �Aم� �، وزنP ا� "�� )ن"�� ا+س

37.% 
 
� ا�"��-ج����� �(�Vا� �ش�)���9   )�د ا�"�Vرات �3 ا��!�،(و���2ن مB ثMث ) �ص�: س�� ا�

BمRا jت م���Xرآ� �3 ب����ت ا��و���، ا�e   .2%28، وزنP ا� "�� )ا�
 :نe� ا���ول ا�����أ
 
 
  ح"w م�ش� ا�����  ت�ت�w ا��ول ا���ب��(25)���ولا
 

ا�����  ا��و�� م�ش� ا����� ا���2 ا��و��
 ا+#�*�د��

� ا ا��و������
��(�� ا+ج

ا�����  ا��و��
 ا�"��س��

  wت���ا�
 )�ب��

 wت���ا�
 ����( 

ا���ت�w  ا��ص��
 )�ب��

ا���ت�w  ا��ص��
 )�ب��

ا���ت�w  ا��ص��
 )�ب��

 ا��ص��

                                                 
�ر، ا���د  1X��ر، ن��ة ض�ن ا+سX� .17، ا���2`، ص2006-3ا��س"� ا���ب�� �9�ن ا+س

 
2 ��ر، ن��ة ضX��ر، ا���دنا��س"� ا���ب�� �9�ن ا+سX� .17-15، ا���2`، ص ص2006-1 ا+س
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 ا]م�رات
1 21 3.69 

B��ا��� 
5.13 

 ا���2`
2.84 

 م*�
4.40 

 ا���2`
2 32 3.03 

�ن( 
4.62 

B��ا��� 
2.63 

 اRردن
3.37 

 ��B  ا���
3 34 3.03 

 ا���2`
4.43 

 ا]م�رات
2.30 

jت�ن 
2.51 

 اRردن
4 38 2.78 

 اRردن
4.09 

 اRردن
1.13 

 ا���ا��
2.46 

 م*�
5 45 2.63 

 م*�
3.41 

�ن( 
1.13 

 ا���ب
2.12 

�ن( 
6 61 2.30 

 ا���ا��
3.26 

 م*�
0.59 

 ا�"��د��
2.01 

jت�ن 
7 82 1.98 

 ا���ب
3.14 

jت�ن 
0.58 

 ا���2`
1.59 

 ا���ا�� 
8 83 1.97 

jت�ن 
3.06 

 س�ر��
0.53 

 ا]م�رات
1.54 

 ا���ب
9 90 1.87 

 س�ر��
3.05 

 ا���ب
0.52 

 س�ر��
1.51 

 س�ر�� 
10 99 1.67 

 ا]م�رات
- 

 ا���ا��
0.43 

�ن( 
1.03 

 ا�"��د��
11 123 - 

 ا�"��د��
- 

 ا�"��د��
- 

B��ا��� 
1.01 

 
�ر،: ا�*�رX��ر، ص ،2006-1ا���د م��� ض�ن ا+سX� .17ا��س"� ا���ب�� �9�ن ا+س

 
 
 
 
 

       c,Hب��ت��3+ م���ة ا"ص)ح�ت:  ا����^ا����
 ا��ول ا��  
 

 : ت��3+ م���ة ا"ص)ح�ت ا��8�Vدی�-1    
�ن� �ت إ�Q و#�ع ا��ول ا���ب�� �3 أزم�ت م���� ح�دة X�3 )�� ا� ��!V ادات ا��ض ا]��VWأدى ان ���

�ن���� ا����ن��� . ب�Vا�� نV!�� آ���ة_ وا+#�*�د ا��جP ب� ���3 ا��ول ا��� آ�ن` ت
ا ا��ض_ ا���� وا+#�*�دي ب�� ا��ول ا���ب�� إ�Q ت 0�V ب�امs ا]صMح ا+#�*�دي 0ود3_ ه

ب�����ون م_ ا�� � ا��و�� وص �وق ا� �� ا��و��، مX- م*�، ا���ا��، ا���ب، ت�نj، اRردن 
B� ا�t، ب��ض...ا��W9� ت*��~ أوجP ا��W- ا+#�*�د�� ا��ا���A وا��Wرج�� وا�"�!�ة )�Q ا�

، و�MحL أن ا��ول ا���ب�� #� ب�أت )��� ا]صMح ا+#�*�دي م�Ax�ة ... س�� ا�*�فرواس���ا
 .ن"��� م��رن� ب���� ا��ول ا� �م��

 
� ���Eإ�$ ا�� �� :ت ا������
ا��Oام1 ا��ا�

 )�ة أو��� اRزم� ا+#�*�د�� وا����� -��س�ت ا+#�*�د�� ��ج_ إ�Q )�اما ا����� �3 ا�"0 إن ه-    
 ح�دة �ي أدى إ�Q م��آ- م���ن�0 ا� V\، وا�� أس��ر و)�ا�ضd ا��ول ن���� ان0�VWا��� )�ن` م �� ه

�Mل �3 ا��ارد ا��ا���A وا��Wرج�� آ� س��` ا]ش�رةAه. وا B0وم ��d ا���ام- أ��9 ا����+ت ا����
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n�3 ان���ن0اك ��X� ا� �eم ا+ش��اآ� وس�!�ة ا#�*�د ا�"�ق ا����� )�Q ا� �3"� وت���� ر وا�
�د )�Q دور ا��!�ع ا��Wص �3 ا����� ا]ن��ج�� .�ا����رة ورؤوس اRم�ال وا+)

 
    -��ح ب�B أس�اق ا����� اRم� ا� أم� ا���م- اAS� ��3 ا����Vان Bم Pد�� وم� أت` ب�*��0ي ج�-  ا+#

3����� ا�*�درات . مB ا� �3"� وت���� ا�*�درات أه� ا������ت ا��� ت�اجP ا+#�*�د��ت ا� �م��
 wوأس��� �Xج�� ح������)� اس��Wام ت2 ���ج�� إن"� ��!�w ت�"�B ا]ن��ج�� و�VA ت�V�2 ا]ن��ج، م�

�!� )�Q ا��2 ���ج��  ح���X، وه� م��3�ة ��ى ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت ا��� ت"qإن��ج وت"��
Rا ~�3 Qح�ى ب���ول ا� �م�� إ� ��ر اRج �� ا���ش�بورؤوس اRم�ال، مX�وب�� "��  .�اب أم�م ا+س

�ر اRج �� ا���ش� وه� ا���ج� إ�Q ا�� �ع vإ�Q ا��ول ا���ب�� 3X�ن ه �ك ح�ج� م��� ��)� ت�q3 ا+س
�د ع ر��jا���2� Q�( #!�ع ا� V\ آ�!�ا+#�*�دي وا+ب���د �� ا+#�*�د ا��
 �، 3�� أدى ا+) � 


� ا����ض �������ت �3 أس��ر 0ا���2� Q�( ه�Wز��دة م Qرج�� إ��Wرات ا��!�ا ا��!�ع، ا�0ي ��xث� ب��

��q رأس ا��ل وا��2 ���ج��، 0و)�ا�� ا� V\، و�3 ه B( ،�ش���ر اRج �� ا�X�ا ا���ل ���w ا+س

 .  ا���فا0) *�ا ر��"�� �����q ه
و#� أدت ب�امs ا]صMح ا+#�*�دي إ�Q إ)�دة ا� e� �3 ا����� مB اRم�ر و)�Q رأس�� ا��!�ع 
�ر اRج �� ا���ش� 3����` ا� e�ة إ��P مB نe�ة ش� إ�Q ت���_ ومB 3�ض #��د X�ا��Wص وا+س

آ�ت م���دة d اRن�!� إ�Q ح� ب���، و� !�q نjV ا���ل )�Q دور ا���Q�(0 أن�!�P إ�Q ت���� ه
ا�� "��ت ب�)���ره� ت"�!� ��Q�( \�3 j ا�*�در ا����� ب- وا��� �� ا�����X ووس��- ا]ن��ج 
 _�!����ت ا����� ب��� ت" �� ��"3� ��!�رة، وه� اRم� ا�0ي +ب� مB ت�3�d ����دة ا���رة ا�ا�

��. ا� �3"� �3 اRس�اق ا������ m �3- ا����X�ر اRج �� ا���ش� �3 ب�� و����� ت���_ ا+س
 w�� و����Rدي ا���م-، ح�� رأت أن ا�*�ا��ول س��س� �3 ح� ذاتP ب�� ا� e� B( ا]صMح ا+#
�ر اRج �� ا���ش� دون ا���ج� إ�Q إج�اء إصMح ا#�*�دي X�أن ت ~ ����دة ح*��� مB ا+س

 .1ه���2
 

    2-�
 ا��ول ا�� ��� :�ب�� ت��3+ م���ة ا"ص)ح�ت ا���6ی
 أسV� ا+ن�!�ف �3 ا�"��س�ت ا+#�*�د�� )B ح�وث ت��� ت�ر��� �3 ا��M#� ب�B ا��و�� وا��!�ع 

�ر اRج �� ا���شX�3�� أدت )��� ا]صMح ا+#�*�دي . �ا��Wص، وآ��0 �3 نe�ة ا��و�� إ�Q ا+س
�*�� ا���ان�B وا]ج�اءات �� ب���3ذ، ودإ�Q ان���ج س��س� ا#�*�د�� ت��_ دور ا��!�ع ا��Wص �3 ا+#

�� �
��q سB 0ا��ا) B( ،ص�Wت��_ ا��!�ع ا� ��ا ا��ور، وآ��0 ا�"��س�ت ا����� وا� ���� ا�
�ر ا��� + تV�ق ب�B ا��!�ع ا��Wص ا��
 � واRج ��، آ� أ#�م` ب�� ا��ول X�ا���ان�B ا�����ة �Mس

��2 �����_ ا��!�ع اRج �� )�Q ام��Mك ا����رات واRراض� ا��� ت�Wم )�Q ت���- #�ان�B ا�
�ر اRج �� X�� مB أه�� ا�"��س� ا+#�*�د�� �3 ج�w ا+سc���9، وب���راتP �3 ا���� ا�X�اس

ا 0ن "Q ا�"��س� ا]دار�� وا���ن�ن�� وا�������� ا��� ت�2� ا� ��ط ا���م� �� ا���ش� ��w أن +
�رX���q3. ا+س� ��M�ر اRج �� م�� و�P 2 �3 ح� ذات�c P� آ�ف � ��ح إن إص�ار ا���ان�B ا�X� ا+س
�ر،0ج��د هX��ر #� ت"�-  d ا��ول مB ز��دة ن*���� مB ا���q3 ا����� �MسX�إن #�ان�B ت���_ ا+س
���م- م_ #�ان�B إدار�� وم���� و#�ن�ن�� +0د�Aل ه��رات إ�Q ا+#�*�د و�2 �� ) � د����A سX� d ا+س

��ح أو ا��ت�2ن ب jV ا�Vا+ن Bن��ط ه�0رج� م Bا�0ي ��� م �مRر و#� ���- �3 0ب ا�X�ا ا+س
Pوج�A2. 

��"�B ا� �خ ا���ن�ن� �mب�� ت��م� م����، �3�� ح��` ب�� ا��ول ا���ش���ر اRج �� ا�X� �Mس
� هe�30 �3 ��ر ا��Wص بX�����_ ا+س� �Xح�� Bا��ول أص�رت #�ان� dجذRر ا�X� �� �� ا+س

ا���ش�، آ� أن�� ح��` ت��م�  )�Q م"�ر ا]صMح ا���ن�ن� و�Aص� م� ����q ب��ان�B ا���آ�ت 
                                                 

�)�� ���ب� nس��،  1��ر اRج �� ا���ش�س��س�ت ج�ب "ا��� � ا+#�*�د�� وا+جX� .19-13، ص ص2003، " �3 م !�� ا+س�2ا� وا��� ا+س
�)�� ���ب� nس��  2�، ا+س���اض ا�" �ي ���!�رات �3 م��ل ا����� وا���2م- ا]#��� �3 ا��ول ا���ب��، )اس�2ا(ا��� � ا+#�*�د�� وا+ج

2005، qج_ س�ب�9ص  ،م. 
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ص*� وت��V- دور ا��!�ع ا��Wص �3 �آ� أن�� ح��` ت��م� و�� م��ودا �3 ج�نw #�ان�B ا�W. وا3R�اد

��q ا���س_ ا�� B( �� �م ���- م�- س� أي ش�اء أص�ل ش�آ� �3 ا��!�ع ا���أا���رآ� �3 ا�


�ب_ ت �3"� ��� �� .1ا��و�� �3 ا��!�)�ت ا�
 

ي آ�ن إ�# ��( Q��w 0 وه� اRم� ا�0ي �X- ت��� ج0ر�� �3 ا� e�ة إ�Q ا��!�ع ا��Wص اRج �� وا�
P���� ا��ور ا�0ي Qن إ�� p
 .م�ض_ ش� ور���، وش��ر ب��م ا+

� ا��ول ا���ب�� ج��دا آ���ة وح��`�0ب ح��eت  ن��ح�ت م` م���������Vوت� �3 إص�ار ا���ان�B وا�
�ر اRج �� ا���ش�X�� ���آ� ا+سe �ر `���3 ا��ول اس���ث. ا�X� #�ان��A Bص� ت��_ ا+س

 �ا��Wص س�اء ا���� أو اRج �� وت�� ت�اج�d وت��م ت"��Mت وآ�Vءات ض����� وج�آ�� ��)
�ر0ز��دة ت�q3 هX�� وأص�رت دول )�ب�� )�ة #�. ا ا+سe ص� وت�Wآ�ت ا��إن��ء ا�� �ان�B ت�2

 Qإ� ����ر اRج �� بvن��ء ش�آ�ت #� ت*- ن"�� م��2X�أن�!���، و�3 )�د آ��� م �� ت"~ �Mس
��)�B ب��ض 100%W��� ا����2 ا�2V��� وح��ق ا���B�V وا��� Bا��ول #�ان� Bا����� م Bس �، آ

� ����دة م��رآ� ا��!�ع�M . ا��Wص اRج ��ت��3� ا����p ا�
 
��B وت���� ا��Wم�ت ��� 0آX�"�ر �"�)�ة ا�X�ا�� أن�xت )�ة دول )�ب�� م�2تw أو ه��pت ا+س

 �3 ��ل، ب(Rب�ء ا -��"��� إن��ء م� �"Q ب���ك ا��Wم� ا��اح�، و#�م ب���9 ب�"��- إج�اءات ذ�
Q�( ���B وم ��� إ#�م�ت 
���� اRج- ب��ف ت�����X�"�ر �3 ا+#�*�د ا��
 �د�Aل ا�X�.  ا+س

 ���ر�� وا����ر�� ا]#��X�آ��0 ت��رك ب�� ا��ول ا���ب�� �3 ا��ت�ات ا��و��� وا���رض ا+س
� هeر، و#�م` م��X�d ا��ول بvب�ام ا+ت�V#��ت ا��Wص� 0وا������ آ��ء مB حMت ت���_ ا+س

���ر ب��ف ت���� ا��X���B اRج�نw ا��ب����_ ا����رة وا+سX�" .M2زم� ��
 
 
 
 

                                                 
�)�� ���ب� nس��ا��� � ا+#�*�د�� وا+ج1� ا���ب��ا+س���اض ا�" �ي ���!�رات �3 م��ل ا����� وا���2م- ا]#��� �3 ا��ول "، )اس�2ا(

2005" ،qج_ س�ب�15ص ،م. 
�)�� ���ب� nس�� 2�ا+س���اض ا�" �ي ���!�رات �3 م��ل ا����� وا���2م- ا]#��� �3 ا��ول "، )اس�2ا(ا��� � ا+#�*�د�� وا+ج

 .12 ص،م�ج_ س�بq ،"2006ا���ب��
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 :ا����^ ا����^
 ا������رات ا���ب�� ا������                   

 
�رات ا���ب�� ب� �� ب�      X� �3 )�� ا�"��� �ت وا#��ن ب��ا�� ا��Vا�� أإن ا+ن"��ب ا������ �Mس

 wو��� واآ ،��!V ب�� ا��ول ا����� ��!V م�� ذا����� وب�رج�ت م��Vوت� �����p  ج�ي مB دول ا��اه
2�ل أ
�d ا���ن�ن�� وا������2 وا��س"�� وا]ج�ا���  �سwم �خ م��ر مMA Bل ت�"�B واسX� �Mس

��0�X�d 0 ا���ب� ن�� 3�ص م����، آ� أو�` ا��ول ا���ب�� ا� V!�� أ��9 أه�� ب���� �X- هرب ا+س
 )�Q أس��ر ا� V\ ا��Wم �3 اRس�اق ا��و��� أ 
�ا]ج�اءات �3 3��ة +ح�� �Aص� إث� ا+ن�VWض ا�0ي

 . ا����� ن�� ا#�*�د ا�"�قdوا+ت��
��ح ا#�*�د��ت�0و�3 هVف درج�ت انM�Aا Q�(ب�� ح���� و�ا��ول ا�� Q�"ر ت�
 إ�Q إت��ع أن�_ �ا ا]

�ر )�م� ب� P�3 ا���ب�0ا��س��- وات�Wذ أآX� ا���اب�� ا� �س�� ��X� � س��س�ت  ب�ءا ب��،ب ا+س
*W*Wا� sام�ورا ب�����2 ا�����2 وم� وت���_ ا��!�ع ا��Wص �ا]صMح ا+#�*�دي وب�امs ا�

 �ح� �P وم� مB ش�ر وا���ا�3 وا���م�� ا������9V ا�X�� �Mسm� ت ا�������نx q�A Pوان���ء ب��
 .  �Pم �خ م�اٍت

Rا Bب� �� وم ���X ا���رزة �Mت�V#��ت ا��و��� ا���)�� �3 مح�� ت� إب�ام م��)� مB ا+ت�V#��ت �3
��ردة �3 ش"ن م��م�� xا���ل ا���ب� ا���م� ب�B ا��ول ا�*�رة ��ؤوس اRم�ال وا��ول ا�

 �3 q�3 دم� ��#��ر رؤوس اRم�ال ا���ب�� ا�X��رات اRج ��� ات�V#�� اسX� .19701 أوت 29ا+س
�راX�� ا��� �� مMA Bل ب��ن ت!�ر ح��� وت�ز��P ا����ا�3  ا���ب�ت و�2  � ب��ن وا#_ ا+س

 .وا��!�)�
 

  ا���ب�� ا������تتOHر ا������را: ا��c,H اول         
����) 26(مMA Bل دراس� ا����ن�ت ا��اردة �3 ا���ول�رات ا���ب�� ا��� �� �وا�X� ب�!�ر ح�� ا+س

��ة ��9~ اSت�Vل ا�MA: 
 
 
 

�رات ت!�ر ا(26)ا���ول X���ة  –  ا���ب�� ا��� ��+سVل ا�MA)1985-2006( 
�رات ا���ب�� ا��� �� ا�" � X� ح�� ا+س

 )م���ن دو+ر        (
� م��ل ا� 
 (%)       

1985 326,7 26.4 

1986 361,2 10.6 

1987 227,6 37.0- 

1988 232,4 2.1 

1989 258,5 11.2 

1990 400,8 55.0 

1991 922,6 13.2 

                                                 

� �c� ا����ر��، دار ا�!��)�ت ا���م���"ه��م )�� ص�دق،  1�W�رات ض� ا�X�، 2003، ا]س2 �ر��، م*�، "ا� �eم ا���ب� �9�ن ا+س

 ،qج_ س�ب�14صم                                                                                               .                                                                                                                                    
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1992 483,8 47.6- 

1993 308,1 36.3- 

1994 364,8 18.4 

1995 1.272,3 248.8 

1996 1.208,1 65.7 

1997 1.564,8 25.8- 

1998 2.193,2 40.2 

1999 1.981,8 9.6 

2000 1.817,4 8.30- 

2001 2.646,9 45.64 

2002 2.912,3 7.28 

2003 3.843,6 31.98 

2004 5.957,7 55.00 

2005 37.263,49 525.47 

2006 17.575,65 52.83- 

)1985-2006( 85168,1  

�د )�Q م�!��ت م��� ا��ل وا�* �)��ا���ول مB إ)�اد ا�!��� :ا�*�ر�، �� � ا���2` 2003-21ا���د ،  ب�+)
�ر �3 ا��ول ا���ب�� ���م . 28ا�* �)�، صX� .157، ص2006وت���� م �خ ا+س

�ر�� ا���ب�� ا��� �� �3 ت!�ره� م -1     X��� )�م وح�Q ن�� 1985 )�م 0 وب��رن� ا���3��ت ا+س
�رات مM� ،0 BحL ارت�Vع ه2006X� م���ر دو+ر 17.5 إ�Q 1985 م م���ن دو+ر )�d326.7 ا+س
 ا���ء �0�P م � م"��ى بأ)�Q، وه� 2005 م���ر دو+ر )�م 38 ب��` ن�� أن، ب�� 2006)�م 

 .ب�ص�ه�
 

    2-LحMن � نv3 �� ب�� ا����رات ا���X�ب` 0بd0 ا���+ت #� ت0ن هx ب وإذا نe�ن� إ�Q م��+ت ن� ا+س
ب وب*�رة 0ب0ا ا���9 وا��0ب�B م��+ت م�ج�� وس���� أي ب�B ا+رت�Vع وا+ن�VWض و�B2 إرج�ع ه

�ري �3 ا��
B ا���ب�X� .ر��"�� إ�Q ض�� و)�م اس���ار ا� �خ ا+س
 

�رات ا���ب�� ا��� �� -3   X���ة 13.9 ب�· ح�� ا+سVل ا�MA 0وه) 1999-1980( م���ر دو+ر �ا ا���
 ��رات ا���ب�� �Aرج ا� !�� ا���ب�� ح�� ب�· ح�X���� #��M ج�ا ) � م��رن�P ب��� ا+س

�رات ا���ب�� ا��Wرج�� X���ة 670ا+سVل ا�MA 1992-1950( م���ر دو+ر(، 
�ة �3 داA- ا��
B ا���ب� إ�Q اRم�ال ا���ب�� ا0وبX�"�ة �� ت�2ن ن"�� اRم�ال ا���ب�� ا�X�"�

� �3 ا��
B ا���ب� ���ب��A1/52رج ا��
B ا���ب� ه� X� دو+ر �Aرج P 52 أي أن آ- دو+ر �"
 .ا��
B ا���ب�
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�رات اRج ��� ا���ش�ة ب�� !�� ا���ب�� وا����· -4   X� م���ر 50.8 آ��0 ) � م��رن�P ب��� ا+س
��ة Vل ا�MA س��� )�0وه. 1)1999-1980(دو+ر ��2م- ا م� س��ث� . ا���ب�يا+#�*�دQ ا�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : ا���ب�� ا������تا����Cت ا�B ��X�3,$ ا������را
��آ� �3 ا��ول ��رات اRج ��� ا�X��ت وه��pت وم�س"�ت )�ب�� إ#���� ت�)� ا+سe ج� م��

 :ا���ب�� مB أه�� م� ���
 

�ت وا���آ�ت وا��س"�ت ا��� ت�- وت��_ ا+ (27)ا���ولe ��آ� ا��و��� )�Q ا���رات ا�X�س
����B ا���ب� وا��و��" ا�

� ا� ��ط ا+س�  ا��#
1 \V �� رة�*� ا��ول ا���ب�� ا�e م 

 )ا+واب�ك ( 
 ت��م ب�راس�ت ا���وى ا+#�*�د�� 

��آ� ��رات ا�X� �3 م��ل ا� M�\Vس
م��j ا��ح�ة ا+#�*�د�� ا���ب��   2

)AEC  ( 
 wأس��� �آ�دراس�ت وت!������رات ا�X� تxس�j ا+س

ت���_ ا���2م- وا��W!�\ ب�B ا��ول ا���ب�� ومB  اRم�ن� ا���م� ���م�� ا��ول ا���ب�� 3
��آ���رات ا�X� ض �� ا+س

�� ا+#�*�د��  4 �ا�* �وق ا���ب� ��
 ��(��  )   AFESD(وا+ج

��ى "��آ� )�Q ا���رات ا�X�إ)�اد وت�و�s ا+س
 و�� ا���ب� وا��

�رات  5X���- وا�9�ن�ت ا��س"� ا���ب�� �9�ن ا+س� ت�_ ا����م�ت وا��راس�ت ح�ل ا�
�ر ا���ب��  6X��رات م���آ� )�ب�� ودو��� ش�آ� ا+سX� ت�A- �3 اس
ا+ت��د ا���م ���ف ا����رة وا�* �)�  7

 وا��را)� ا���ب��
ت��م ا���ا�3، وت��_ د�Aل ا���آ�ت ا���ب�� �3 

�رات )�ب�� م���آ�اX� س
�ل ا��و���، م�ج)�� )��س، ا+: ا�*�ر(�� ���� . 163-162ص  س�بq،_دارة ا�

 
  

         
 ا��OزیZ ا��EDا�
 �)�����رات ا���ب�� ا������: ا��c,H ا���ن
�Vز�_ ا��قن���رات ا���ب�� ا��� �� ح"w ا��ول ا��V�9 وا�X���ا�3  ه � ب�B ا���ز�_ ا����اM� �3س

�رات ا���ب�� ا��� �� ح"w ا��ول ا�*�رةX� .�Mس
 

 : ا��OزیZ ا��EDا�
 �)�����رات ا���ب�� ا������ ح�c ا��ول ا��:�;� -1
��رات ا���ب�� ا��� �� ح"w ا��ول ا�MA �V�ّ9ل ) B���)28 � � ا���ول ر#X�ا���ز�_ ا����اM� �3س

��ة V2006-1985(ا�(. 
 

                                                 
 .29 -27ص ص  ،م�ج_ س�بq، م��� ا��ل وا�* �)�، 2003-21 ب � ا���2` ا�* �)�، ا���د  1
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�رات ا���ب�� ا��� �� ح"w ا��ول ا�MA �V�9ا���ز�_ ا�� (28)ا���ولX���ة  ل��اM� �3سVا� 

)1985-2006( 
 ���pا� "�� ا�

(%) 
�رات ا���ب�� X�ح�� ا+س

 ا��� �� م���ن دو+ر
ا��و�� 

�V�9 ا�
 اRردن 2.552,5 2.89
 ا]م�رات  3.573,3 3.90
0.95 865,8  B��ا��� 
3.00 2.750,4 jت�ن 
 ا�� ا��� 637,1 0.70

 ج���ت�  0.0 00
 ا�"��د�� 47.939,5 52.38

 ا�"�دان  5.595,9 6.11
 س�ر��  3.281,4 3.59

 ا�*�م�ل  0,6 00
 ا���اق 398,0 0.43
�ن  732,7 0.80( 
0.55 502,4 B�!"�3 
1.13 1.033,4 �!# 
 ا���2` 3549,5 3.88
 �� �ن 6.830,0 7.46
1.66 1.519,0 ����� 
 *�م 4.866,7 5.32
 ا���ب 3.409,8 3.73

 م�ر���ن�� 2,2 00
1.62 1.484,7 B ا��

 ا��ول ا���ب�� 91524,9 

�د )�Q : ا�*�ر�، 2003-21م��� ا��ل وا�* �)�، ب � ا���2` ا�* �)�، ا���د ا���ول مB إ)�اد ا�!���� ب�+)
�ر �3 ا��ول ا���ب�� ���م . 30صX� .159-158، ص ص2006وت���� م �خ ا+س

  
1.  ~9�� Bض����رات ا���ب�� ا��� �� MAل ا�����B ا�X�� � ���ول ا���ز�_ ا����اM� �3سeحMم � (

�رات ا���ب�� ا��� �� MAل 3��ة ا��راس� X�ات�P ن��  )2006-1985(أن ا� *�w اRآ�� مB ا+س
 P��رات ا���ب�� ا��� �� % 52.38ا�"��د�� ح�� اس�xث�ت ب� ن"�X�ا راج_ 0وهمB إج��� ا+س

��2 ا���ب�� ا�"��د�� MAل )�م �رات ا��� �� ا��اردة إ�Q ا�X�إ�Q ا����دة ا���2�ة ا��� ش��ت�� ا+س
2005�� 2005 م���ن دو+ر )�م 2.341 إ�Q 2004 م م���ن دو+ر )�958ارت�V` مB   وا�

���ذمB ا]ج��� � jV ا���م و %75.8ح�� ب��` ن"�X��ر�� �� ب"�w ا���و)�ت ا+س
��!�� إ�Q م�� � ا��� )�� ا¶ ا+#�*�د��" . ا�

، وا]م�رات ب "�� %5.32، وم*� ب "�� %6.11، ث� ا�"�دان ب "�� %7.46ت���� �� �ن ب "�� 
�رات ا���ب�� مB% 75 أآX� مdB ا��ول ��ح�ه� )�Q 0ح�� اس���ذت ه%. 3.90X� إج��� ا+س
 .ا��� ��

�9~ أن ب��� ا��ول ا���ب� .2� ����وز ن*�w آ- م �� آ� �� �3.9% 
ا�����B، ا���ا��، ج���ت� ا�*�م�ل، : أم� ب�� "�� ���ن� ن*�w ا��ول ا���ب�� ا���#�� وه� .3

�3B2 إرج�)P إم� إ�Q ت�ا3� ا��ارد ا����� ا����� ن���� إ��ادات ا� V\ �3 ب���9 ....قا���ا ،tا�
�ASري �3 ب���9 ا�X� .أو ���9 ا� �خ ا+س
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��ة مQ�( B ص .4Vل ا�MA �� ب�� ا����رات ا���X�                 ��� An� ب�· ا��ص�� ا���اآ� �Mس
��س\ ت�q3 س �ي ب�· 91.5 ح�ا�� Q�2006 ن���� )�م  إ1985 م���ر 4.16 م���ر دو+ر، وب
�راتوا��2- ا����� ��ض~ . دو+رX���!�� ��d0 ا+س" :أه� ا��ول ا�

 
 
 

��ة  ت�ز�_ ا+س)9(ا��2- V�� �V�ّ9ا��ول ا� w"ب�� ا��� �� ح�رات ا���X�1985-2005 

 
�ر �3 ا��ول ا���ب�� ���م : ا�*�رX� .47، ص2006ت���� م �خ ا+س

 
 
 
 
 :ا��OزیZ ا��EDا�
 �)�����رات ا���ب�� ا������ ح�c ا��ول ا���8رة -2

�رات ا���ب�� ا��� �� ح"w ا��ول (29)ا���ولX���ة  ا���ز�_ ا����اM� �3سVل ا�MA رة�* ا�
)1985-2006(. 

 ���p�رات ا���ب�� ا��� ��  (%)ا� "�� ا�X�ح�� ا+س
 م���ن دو+ر

 ا��و�� ا�*�رة

 اRردن 4.173,3 4.56
 ا]م�رات 46.601,9 50.92

2.17 1.988,5 B��ا��� 
1.78 1.627,5 jت�ن 
 ا���ا�� 1.126,7 1.23

 ج���ت� 0,5 00
 ��د��ا�" 10.943,6 11.96

 ا�"�دان 2.709,2 2.96
 س�ر�� 3.210,1 3.51

 ا�*�م�ل 2,1 00
 ا���اق 393,5 0.43
�ن 341,6 0.37( 
0.61 560,3 B�!"�3 
1.17 1.072,8 �!# 
 ا���2` 4.884,2 5.34
 �� �ن 4.284,7 4.68

0.49 450,2 ����� 
 م*� 5.813,4 6.35
 ا���ب 570,5 0.62

 م�ر���ن�� 9,3 00
0.83 761,2 B ا��



 98 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�ر،  :ا�*�رX��ر �3 ا��ول ا���ب�� ا��س"� ا���ب�� ��9ن ا+سX� .157ص، 2006ت���� م �خ ا+س
 

9��رات ا���ب�� ا��� �� ح"w ا��ول ا�*�رة �X� : أن~و) � مMح�e ج�ول ا���ز�_ ا����اM� �3س
Rا w�* ه   ا� Bم �ة ا��راس� 0آ����رات MAل 3X�آ�ن ��و�� ا]م�رات ) d)1985-2006 ا+س

�رات ا���ب�� ا��� ��% 50.92"��P ن وم� 46.601.9ب��ا�� X� . مB إج��� ا+س
 ����رات #�X���� %12 م���ر دو+ر ب "�� 10.943.6ت���� ا�"��د�� ب�س�رات #�X�، ث� م*� ب�س

���`وا���2% 6.35 ب "�� 5.813.4�رات #�X�و�� �ن % 5.34 م���ر دو+ر ب "�� 4.884.2 ب�س
 P�مd84 % B ا��ول )�Q م� ن"��Q�(0 P ا���ا�� وت"���ذ ه% 4.53و% 4.68واRردن ب� ن"�

�رات ا���ب�� ا��� ��X���ةإج��� ا+سVا� ���� . 
���وز ن*�w آ- م �� � � .%3.51أم� ب��� ا��ول ا���ب�� �3

 
 


 �)�����رات ا���ب�� ا������: ا��c,H ا����^         B�H3ا� ZزیOا�� 
�� �V�9�"�رات ا���ب�� ا��� �� ت���� ا��!�)�ت ا+#�*�د�� ا�X�d �0�*� ب����ز�_ ا��!�)� �Mس

�رات ا���ب�� ا��� �� ح"X���w�Vا��!�)�ت، و��ض~ ا���و��B ا������B ت�ز�_ ا+سW . ا��!�)�ت ا�
 

��ة ا(30)ا���ولVل ا�MA �� ب�� ا����رات ا���X�1980-1995(���ز�_ ا��!�)� �Mس( 
 م���ن دو+ر:   ا��ح�ة                                                                         

�رات X�ح�� ا+س
 ا���ب�� ا��� ��

 *أA�ى  #!�ع ا��Wم�ت #!�ع ا�* �)�  #!�ع ا��را)� 

6.135.5 0.729.8 2.315.6 3.090.1 - 
100% 12% 38% 50% - 

 ا��ول ا���ب�� 91.524,9 
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 .33، ص2003-21ا���د م��� ا��ل وا�* �)�، ب � ا���2` ا�* �)�، : ا�*�ر
 

��ة (31)ا���ولVل ا�MA �� ب�� ا����رات ا���X� )2006-2003( ا���ز�_ ا��!�)� �Mس
 م���ن دو+ر: ا��ح�ة           

�رات X�ح�� ا+س
 ا���ب�� ا��� ��

 1*أA�ى  #!�ع ا��Wم�ت #!�ع ا�* �)�  ع ا��را)� #!�

62.780.9 370.230. 7.301.58 43.189.35 11.919.74 
100% 0.59% 11.63% 68.79% 18.99% 

�دا )�Q  :ا�*�ر��ر �3 ا��ول ا���ب��، ��" �ات �ت�مB إ)�اد ا�!���� ا)X� ،2004 ،2005، 2006ر�� م �خ ا+س
�ر،، ا��س"� ا���ب�� �2003�9X� .ا���2` ن ا+س

 
��ة    Vل ا�MA �� ب�� ا����رات ا���X� . #� تV(�9`) 2006-2003() � م��رن� ا���و��B ن�� أن ا+س

��ة V�� ��" ب�� �Xآ�� أآ�م_ ت P"V��3 ن �V��W ) 2006-)2003أم� ت�ز���� ب�B ا��!��(ت ا�
 P���ة مB إج% 50ح�� ��9~ أن #!�ع ا��Wم�ت #� اس�xث� ب� ن"�V�� �� ب�� ا����رات ا���X���� ا+س

)1980-1995 ( P���ة % 68.79وم� ن"�V2006-2003(�3 ا�(% 38 ن"��P��� ،� P #!�ع ا�* �)� ب
��ة V��)1980-1995 ( P���ة % 11.63وم� ن"�Vع ا��را)� )2006-2003(�3 ا��!# w�*وآ�ن ن  ،

 Q�( P��*ن �*���ة ا�رات ا���ب�� ا��� �� MAل مB إج��� ا+س�X% 12ضM�p ج�ا ح�� ا#V�
)1980-1995 ( P���ة % 0.59وم� ن"�Vا�� ). 2006-2003(3�\ �3 ا���وه� د��- )�Q ا+ت��d ا�

��ا�� �2- مB #!�ع ا�* �)� و#!�ع ا��را)� �Aص� .ن�� #!�ع ا��Wم�ت، وا]ه�ل ا�
������2B2 إرج�ع ض�� ن*�w #!�ع ا��را)� ا���ب�� إ�Q اRس��ب ا�: 

  1.  ����#R�3 ب�� ا ����� ا��ارد ا����� ا���ب�� +رت�Vع م "�ب ا���d اRرض�� ا�eض م��ت�
d اRراض� ن�� 0م� س�ه� �3 ز��دة م��ح� م"�ح�ت واس�� مB اRراض� ا��را)��، إذ ت�2- ه

�3 % �310 ا���ب، %�316 س�ر��، % 22مB م"�ح� اRراض� ا��را)�� �3 ا���اق، % 43
 .م*�

 
�رات 
���� اRج- وا��� + ت��q )���ا أو .2  X��ر �3 ا��را)� ب�جP )�م مB ا+سX� ��� ا+س

d ب�]ض��3 إ�Q ض�Wم� ن"�� رأس ا��ل ا��Xب` ا�!��ب 0، ه)
�ل 3��ة ا+س��داد(م�دودا س����
 .مB رأس ا��ل% ���45��� ا]ن��ج��، ح�� ���ر �3 ب�� اRح��ن ب

 

� ا�. 3  �W��X �3 م�س�� ا]ن��ج وت��ى ه������ ا��ت�!ا���ر ا��را)� وا�X�d ا��س�� 0 ب�+س

 ��إ�Q م� ت�*� بP ا��را)� مB أن�� ص �)� ب����ج�� وش���ة ا��xث� ب����ى ا�!����� آ� أن�� ت�
 .�3 إن��ج�� )�Q آ�� �ت ح�� ن��ت�� وح��ان��

 
  4- q
�� ن���� )�ام- م���دة مB ذا��را)� ا���ب�� )�م� و ت��W وه��ة ا��Rي ا���م�� �3 م �

�� واRن�!� ����� وان���ر اRم�� وا� �� �3 ا��Wم�ت ا�*��� وا�����أب�زه� ض�� ا�
 .ا+#�*�د�� اAR�ى �3 ا���� ا���ب�

 
ا]ج�اءات ا����و#�ا
�� وا������ات ا��
 �� ا��� تV�ض )�Q م���2 اRراض� ا��را)�� ���� . 5  


 ��Bا��. 

                                                 
��� مB ا�*�ر *���
 .#!�)�ت �� ت��د 
 .35 -�33 ا���2` ا�* �)�، م��� ا��ل وا�* �)�، م�ج_ س�بq، ص ص ب 1
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�� مB ض�� درج� ت�3� 
�ق ا��اصMت 0ا���آ- ا��ت�!� ب�"��q ا]ن��ج وم� ��ت�\ ب. 6  
���ت ا��را)�� )���� وب������ ان�VWض  ا���3�2 ووس��- ا� �- ا�9�ور�� م� ���- مB ت�V�2 ا�

 .م �3"��� �3 اRس�اق
 

�رات ا���ب�� ا��� �� �3B2 ي اس�xث� ب��س_ وض�Wم� ن*��P مB إج�0أم� #!�ع ا��Wم�ت وا�X��� ا+س
 :ا ا���س_ إ�Q ا� ��ط ا������0إرج�ع ه

�ر �3 #!�)� ا�* �)� وا��را)�، ح�� + ��!�w #!�ع  .1X�ن���� ���9 ا���Q�( �3 ا+س
� أو آ�3�X رأس���� هWم�ت رأس م�ل ض�W0ا� Qد��ت أا ب�]ض��3 إ��*�نP�3 j�� P م��ل +#

Pأن ���ز ب��ا��d ا�"���� ن"���� ا���� ا���2�، آ. 
�ل،  .2(Rم�ت ا�A �3 #!�)�ت �ا��!�رات �3 م��ل ت� �� ا����م�ت وا��� أدت إ�Q ح�V ا� 

 LحMل ذ�� ب�2- ب�رز ������ �3 ذو���� ا���ء مB ص �)� ا��Wم�ت ا����� وا��� ت�- أ)
� .م�B وأس�اق رأس ا��لxا�*�رف وا�

 . مB ا��ول ا���ب�� وت����ا �3 م*� وت�نj وا���ب وس�ر��رواج ا� ��ط ا�"��ح� �3 )�د .3
�رات ا���ب�� ا��� ��X�B2 اس�MWص ا�W*��� ا������ �Mس� d�ذآ qس� � م

 
 :(X�8] ا������رات ا���ب�� ا������

�ر ا���ب� ا�X�إ�Q ض�� ا� ���s وآX�ة ) ا���ب� -ا���ب�( �� �ت��� ا��ش�ات ا]ح*���� �Mس
�������رات ا���ب��. ت وا+ت�V#��ت ا�X ���� وا���)��ا�X�� ا+س"� : ا���ب�� ب��W*��� ا������-وت

�ر ا���ب� -1X� .ا���ب� -ض�� ح�� ا+س
2- �ASب�� دون ا���� ا�آ� �3 ب�� ا��ول ا���� .ا�
 .ت�ار بxس���w إدار�� ح�2م�� ت������ -3
4- ���ر �3 ا��دا�_ ا�*���3 واRوراق ا�X� .�� اRج ���ت�آ� )�Q ا+س

� ب�#� -5�W .+ ت��j ا�
6- �"3�  .��cب ���nت ا�"�ق و3�ص ا�
 .ن�� )�د أج��ة ا+د�Aر ا��Wص� -7
�آ� �3 )�د  -8� .اRن�!� دون �c�ه�مB ا�
�ر -9X� .ذات 
�ب_ ح�2م� �3 ا����2 وا+س

 .ت��� )B ا��ب~ ا�"��_ -10
11- ��رات ا���ب�� ا�X���آ�ان�VWض م��ل ا����� ا�*�Q�( �3 )��� مB ا+س. 
 .ض�� أس�اق ا��ل ا���ب�� -12
13- ���� Xت ا���#�V1ات"�ع ن!�ق ا+ت. 

 
 

Zا��اب c,Hال : ا��Oم
 ا���ب
 وم���C� aوب رؤوس ا��,V"1 �,��5م1 ا�ا������رات ا������ آ�;ّ
 .ا���ب�� إ�$ ا�\�رج

   1-

 ا���ب��,V"وا���5م1 ا ���ا������رات ا��� : 
2�Mت ا+#�*�د� P�3 ول�3 ا��#` ا�0ي + ��ا� ا���ب�� �
  � ا���ب� ب���ا آ- ا���� )B إن��ح ا�

��ك) ا���2م- ا+#�*�دي ا���ب�(�� مB ت�3�d )�،أو ا����ون ا�c�ب�� Q زم�Mم�ت ا��� ج�_  ا�
�ار�� ���آ� ا���درة )�Q ا�*�د وا� �3"� وا+س�2�Mت ا+#�*�د�� ا���ب�� ا������م ون��ح ا�

 .ق ا������و�cو اRس�ا

�رات ا���ب�� X� .1 ا���ب�� ت���� مB أه� أن�اع وأش�2ل ا��M#�ت ا+#�*�د�� ا���ب��–�3+س
                                                 

�ر ا��و�� وا�� "�q ا�9����"3��� ا� ��ر،  1X� .45، ص م�ج_ س�بq،"ا+س
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 :نPأMس���رات ا+#�*�د�� وا]دار�� �3 اRردن �و��� أآ� ا�"�� ��س� م *�ر، م��� م�آ� ا��ؤ�� 
�رات ا���ب�� ا��� �� وز��دات��، ��w ت�أ مB -     أX��ر��، و)�م ج- ت�"�B ا+سX�"�B ا����p ا+س

�رX��د )�Q ه��pت ت���_ ا+س�، وض�ورة ا���آ�� )�Q ت��رة ا��Wم�ت ا��� ت�3�  w"�3 ا+)
�ر�� مB شX��ر�� ه�م�، 3��"�B ا����p ا+سX�نP أن �"�ه� �3 ت�"�B ا���2م- ا]#���، ب� 3x�ص� اس

n �3 ��M� ���� )B ا��ب~ وا����p ا�X�" .ن واح�أن ا�
�رات ا���ب�� ت�جP إ�Q ا���ل ا����ري، و-  بX��رات 0ن دور هأ إن ج�ءا آ���ا مB ا+سX�d ا+س

 ���ون )B ا��!�ع ا�* �)� ا�0ي ��!�w و#X�"ض�p- �3 م� ����q ب������ وا�����m، و����� ا�

��B( M93 M أن م�دودj�� d س����. 

�ر ا���ب� ا��� � وت���q ا���2م- #��اح�تا+س�"�� مB ��س� م *�ر آ� #�م ا�"�� X� ����دة ا+س
 :ا+#�*�دي ا���ب�، مB أب�زه�

*�X��رات ا���ب�� ا��� �� وت"��- د����A إ�Q اRس�اق، رات�V#�� اسX� )�ب�� ����� ا+س
"�)�ة ا���2م- � ����� )�� ا��
 �� وا]#�����رات �3 م��ر�_ ا�� �� ا�X�وت��- ا+س

�ا]��# . 
�ر اRج �� ا���ش�*X��رات ا����� آW!�ة �����_ ا+سX� . ض�ورة ت���V ا+س

 
�رات ا���ب�� ا��� �� �� ت�\ ا� ���s تMAص� ا���ل أن ا���ت���X� ا��Wص� ب����_ ا����رة وا+س

 ا#�*�د�� تاراا��ج�ة م �� Rن�� آ�ن` و���ة #�ارات س��س�� ات0Wت�� ا����دات ا���ب�� أآX� م �� #�
 و�m �3 B2- م�!���ت ت���� ا����رة ا������ و)��� ا]ن��ج �ح�e` ب����ام )�م ب������ وت!���ه

��#_ أن ت���وز واRس�اق وح�آ� رأس ا��ل، س��اجP ا��ول ا���ب�� ت����ت �c� م"��#� ومB ا�
 .د#�رات�� �����م- م��� آ- )�Q انV�ا

 ح�� .d ا������ت0ا����ر�� وا+#�*�د�� ا]#���� دورا ه�م� �3 ت��VW ه�� س��2ن ����V- ا���ت���ت 0ب
2�Mت ا+#�*�د�� اSن ا����م- م_ ت2�Mت مB( ��� ���X ا����م- م_ آ- #!� )�Q ح�ى�وإن . ت9V- ا�

� �c�ت ���#Rى ا��ول وا������ات ا������ ا��� ش��ت م�ج� ان�م�ج واس�� ا� !�ق )���� )�Q م"ا�
3"�� )����، ووض�` ا���2ن�ت ا���ب�� ا�*���ة �3 أوض�ع ت �3"�� ب�2-� � ج0ري مB م��+ت ا�

w���ا� -���" .2ص��� وح�ج� ت�داد ص��ب��� م_ ا�
  

 :ا������رات ا���ب�� �
 ا�\�رج -2

�رات ا���ب�� �3 ا��Wرج �c� د#���، شxن�� شxن X�ا����م�ت وا]ح*�ءات وا����ن�ت )B ح�� ا+س
�)�� وا�"��س�� ذ��  �"�w ج�ه�ي ه� )�م ا�2��X� مB ا����م�ت �3 ح��ت � ا+#�*�د�� وا+ج

�م �� ا��ول ا���ب��، 23- م� هن�eم � �ء وتB��2 با+هeم���م�ت وب��ن�ت إح*���� د#��� �3 م�� 
ا���ب�،  مX- ص �وق ا� �� �م��3�  ت����ات ا���حB�X، وب�� ا��اآ� وا��س"�ت ا+#�*�د�� ا���ب�

�ر، و+ ت�qV هd0 ا��س"�ت م_ ب���9 X�وم��j ا��ح�ة ا+#�*�د��، وا��س"� ا���ب�� �9�ن �Mس
�ة(ا���� )�Q ح�� وت����ات اRم�ال ا���ب�� ا���ج�ة X�"�3 ا��Wرج ب��� ح�ص أص��ب ) ا�

�راX��� و�Aص� �3�  )�Q إض�Vء 
�ب_ ا�"��� )���� و
���� و�V"�3 ن�eم ا�*�رف ا�تهd0 ا+س���

                                                                                                                                                     
�رات اRج ��� �3  "م �ور 3��~ ح�اد، ج�م�� اRردن 1X�� ا��ت� ا��و�� ا���م�ا��A �3 م���Q   و�3nق ت!���ه�،ل ا���ب��وا��وا#_ ا+س

�رات �3 ا+#�*�د��ت ا+ن������ " ب� �ان  ا��Xن�X� .2004 م�رس 15 -14، س�2�2ة أ��م "إش�رة �Aص� ����� ا���ا��: س�- ت ��\ ا+س

 
 

�رات اRج ��� ه- ��2ن� م�آ�  آ�ء م��W ا����Wي، ز 2X� ص ، ، م�ج_ س�بq ا� � ا+#�*�دي ���ول ا���ب�� ؟�ا����رة ا��Wرج�� وا+س
 .41-40ص
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���q ب��"���� �c� ا���ش�ة �3 اRس�� وا�" �ات وا���رص�ت ا������، ب�]ض��3 إ���c Qب #�ا)� �
 .1ا����ن�ت ا��#���

�ر ���3 رؤوس اRم�ال ا���ب�� آ�ن، وم�زال إ�Q ح� ب���، X�ه� ت�اآ�� "  إن ا+ت��d ا������ي +س
�� ب��� �e�3 ش2- ودا�_ م�P��و#� ". ��� ا���ب�� ��� � وا��و+ر اRم���2 ��ى ا��س"�ت ا� ا]س

� ه�� ا��)�ة ا���م�� إ�Q ض�ورة اس��Wام ���3 ا����و0اسcر � ا���ب� �3 ت �� لا ا��ض_ #��
وه� ا��)�ة ا��� ر3_ را���� ا��X2� مB ا�"��س��B وا+#�*�د��B و�c�ه� مB رج�ل . ا��Mد ا���ب��
ن�� إd + ت��م )�Q أسj )������ وس��س�� 3�\، ب- 0ن ه�+ء #� أآ�وا أن د)�ت�� هب- إ. ا�2V� ا���ب�

ومB ج�� . آ�� ���ول ا�*�رة ��ؤوس اRم�ال، )�Q اQ�( -#R ا��ى ا�!��-أت��q أ��9 )���ا 
 Q�( QVW� M3 ى�Aب�� أأ�د ا��M�3 ب�� ا�� ��� 
�رات م�اX�ح� أن ا��ول ا���ب�� ا��� أم` اس

� �3 �eب�� �3 ا����رات ا���X��م مB ا��Rم �B ت��� )B ات�Wذ إج�اءات م�ث�� �3 م�اج�� ا+س
� إ+ ب�� ا������ت ا�W!��ة �3 أس��ر ا��و+ر �)�Q أن ا���2 .ا� �س���� �� dم� ا+ت��Mا���ي �3 س �

��B ا���بX�"ا أح�اث 0، وآ2وا�� �P ا]س���� � وم� ت�تw )���� مA B"��� �3دح� ��X2� مB ا�
11 ��� .  )���� مB ت��� Rم�ال ا���ب ا���2ك ��3��ن� وم� ا2001س�

�ر �3ا�� ا����ول Rس��ب م���دة ذوم_ X����� آ�X�ا )B ا+ت��d ا������ي +س� ��� ���3و أن ا��ض_ �
�� :��- أه

1. �c م�ال م�زالRؤوس ا�ردة ���"�ري �3 ا��ول ا���ب�� ا�X�� م��_ )�Q أن ا� �خ ا+س
�ر �3 هX� .d ا��ول0ا+س

��3�ة ���3  .2�ر أم�ا��� �3 ا��ول ا�X���B +سX�"ت���� اRس�اق ا����� ح��3ا م���� ��0ب ا�
� مB ت!�ر ب�� اRس�اق أأس�اق م����، ب��� ت��q هd0 اRس�اق c�ا� Q�(و ،B2آ�� )��� م

�ل ا���ب� B( ���� -m أس�اق م���� �Aرج�� ا����� ا���ب�� MAل ا�" �ات ا�AR�ة، إ+ أن ا�

ام9�ن� ب����W ا���ب��، ومB ه0ا ا� !�v3 qن ت!��� قة �3 اRس�ا� )B ا���ز�3 وا�

�ره�وت�س�_ اRس�اق ا����� ا���ب�� ����� مB ا��X� �ام- ا���ذب� ��ؤوس اRم�ال ا���ب�� واس
  .وت�
� �� �3 ا��
B ا���ب�

 ������ة و���ز ا���ول ا�V�� رج�Wب�� �3 ا��رات ا���X� 1995-1987ت!�ر ا+س
 
 

                                                 
 .م�ج_ س�بq م �ور 3��~ ح�اد،  1


� �c� ا����ر��"ه��م )�� ص�دق،   2�W�رات ض� ا�X� .11-10 ص صم�ج_ س�بq،، "ا� �eم ا���ب� �9�ن ا+س
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��ة (32)ا���ولV�� رج�Wب�� �3 ا��رات ا���X� 1995-1987 ا+س
� م���ن دو+ر   :                                                                         ا���

 95 94 93 92 91 90 89 88 87 ا�" �ات
�رات X� 750 665 601 537 483 400 258 232 227  ا��Wرج �ا���ب�� 3ا+س

�رات اRج ��� ا���ش�ة )�Q ا����ان ا���ب�� m �3- ا�����، : ا�*�رX�م��� ا+#�*�د ن�ج� بB ح"�B، ان��2س�ت ا+س
،_�� .54، ص، آ��� ا����م ا+#�*�د��، ج�م�� م ��ري، #" !� �2002-1ا���د  وا�

 
      Bم Bرت���A ب���رات ا���X��ار، ح�� ج ا���ول ا�"�بq ت�ا�� ح�� ا+س� ا��
B ا���ب� ب�س

 Bم `�����400 ا�227QانVل ا�MA 0، و#�رت ه%76 أي ب "�� ز��دة 1990-1987 ة م���ن دو+ر d
�رات )�م X���ة 750 ب 1995ا+سVل ا�MA ب��` 1995-1990 م���ن دو+ر أي أن ن"�� ا����دة �# 

 %.88ح�ا�� 
�رات دول ص �)�� م���م� �3 أم���2 ا������ وا+ت��د X��رات ا���ب�� ب�سX�و) � م��رن� ا+س

�رات هX��� أd ا��ول ب���Wرج 0اRوروب� وا���ب�ن، ن�� أن اس��d ا��ول ا���ب�� م�X�#- م� ت"
 .1#��س� ب �ات��� ا���م��

م���ر دو+ر م� ب��A Bرج�� ودا���A ن�� أن ) 560(و�3 ا��#` ا�0ي ب��` P�3 د��ن ا��ول ا���ب�� 
 Bاوح م� ب����رات ا���ب�� �3 ا��Wرج تX� ح"w ب�� ا]ح*����ت م���ر دو+ر) 2400 و800(ا+س

�Xا���� ، d0ه Bج� م���و ه0ا �� � أن اRم�ال ا���ب�� ت�دع �3 ا��Wرج، ث� ت"���B ا��ول ا���ب�� ا�
�����- اح���ج�ت��، و ه0ا �� � أن اRم���2 أو اRوروب� و�c�ه� ا��ول وا��س"�ت ا��و��� ا��� �

اRم� ا�0ي ��X� أآX� مM( Bم� .���ض�ن ا���ب مB أم�ال ا���ب و ب��وط #�س�� �3 أآX� اRح��ن
�2�ذا ه�ج�ت هd0 اRم�ال؟ وآ�� �B2 اس���دت��؟: اس���Vم. 

2�ر Q�(  �3 رؤوس اRم�النP مB اRو�Q ا�"�� ن�� ا���Vظأ #��P ه � Bوم� �X� ا���ب�� �Mس
�رات اRج ��� X��ر �3 ا����ان اRج ���، ورب� اس�� ` ا��ول ا���ب�� )B ا+سX�أو
�ن�� ب�+ مB ا+س

�ر ذd اRم�ال، و0و)B ا����ن�� �3 ح��� )�دة هX���)� أن ��� ا+
p �ن إ�Q ص�� م �خ ا+س"� ��
 .�3 ا��
B ا���ب�

 
 
 

 :)ص�ا�\
 ���ر اRج �� ا���ش� ه� ت�� ا��� ت�تQ�( + �2 ا���ا�3 ا����� ا�X�إن ا�"��س� ا� �ج�� ��0ب ا+س

�_ ب�� ا+#�*�د ا��
 �، 0ت ��� ا��و�� ���� ���ر w"�3، ب- أ�Q�( �9 ا��ا�� ا� "��� ا�X�ا ا+س
w، ب- ا+س��Vدة مB اس��Mل مd -X ا+م���زات وا��"��Mت ا����� وا� ���� و�c�ه� �3"0وا������ ب�

 .ت�� ا���ات ا� "���
�ر �3 )�د آ��� مB ا��ول ا���ب�� إ+ أنX�� مB وج�د ت�"B ن"�� �3 م �خ ا+سc�ه �ك ب�� Q�ت� P

d ا���ام- 0، ومB أه� ه ��ت�\ ب��ام- ا#�*�د�� وإدار�� دا���A و�Aرج�ت تxث��ا س���� ن���� تxث�
�، و�Aص� اRج ��، +زا�` تX- ا��ا���A، ن�� ا����و#�اX�"
�� وا������ات ا]دار�� ا��� ت�اجP ا�

�ر اRج �� ا���ش�X�أي أن ا���ام- �c� . ت���� ج��� ��)� ا����د ا���2م�� ا��0و�� ����دة ت�q3 ا+س
���ي �3. آ�� مB ا���ام- ا+#�*�د��أd ا��ول ب�رج� 0ا+#�*�د�� وا���ن�ن�� +زا�` ت��#- ج��د ه�

�ر اRج �� ا���ش� ح"w ا������ ا�" �ي ��� � 0ا������ أم�م هX�d ا��ول ����دة ن*���� مB ا+س
�)�� ���ب�X- �3 ا��� مB أو ا���9ء )�Q ا�V"�د ا]داري :n  �2006س�� �" �ا+#�*�د�� وا+ج�� 

                                                 
�رات اRج ��� ا���ش�ة )�Q ا����ان ا���ب�� m �3- ا�����، م�ج_ س�بq، ص ص  1X� .54 -53ن�ج� بB ح"�B، ان��2س�ت ا+س
_ ا+�2��ون��، م��� ا� 2��: )�Q ا��#_. 2006، د�"��173ا���د، ..!!"وح�� ا���دة.. ه��ة اRم�ال ا���ب�� إ�Q ا��Wرج"

http://www.almujtamaa-mag.com 
 



 104 

��رات و3X�ص*� �~ ب�ب أوس_ �Wوا���� وت��VW ا����د ا]دار�� )�Q ا���مMت ا��Wص� ب�+س
�"3�  .ا���آ�ت و�Aص� �3 ا��!�)�ت ا�

�ر اRج �� ا���ش� )�Q ا����دة ا�2�� �3 ت�q3 ا���ب�� آw�� + ��0 أن ت��*� ج��د ا��ول X�ا+س
���V م �� ا+#�*�د ��j م���� 3�\ ب- ت� �� وت��ر�� وإدار��0ب- �3 ن�)�� ه"� ���ر ا�X� .ا ا+س

�ر اRج �� Q�0 ا��!�)�ت ا��ا)�ة ا��� ��� م��ة ن"��� ح�� ت"�!�_ ج ��w ا���آ�� )ح��X�ب ا+س
� . ت��2 ا���W � ا���م��ا���ش� ب�ون ا������ �3 ت���� ا+م���زات وا��"��Mت وا�

 
 
 
 
 
 
 

  

   
 
 
 
 

 :���^ا�;18 ا�
ا������ ا�����ام� �
 ا��ول 

 ا���ب��
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 .�ام� �
 ا��ول ا���ب��ا������ ا����: ا�;18 ا����^
��Cت�: 

B( Pض�( ��ر اRج �� ا���ش� �3 ا��ول ا���ب��، ب�� م� تX�ذا م�: ا�"�ال ا�!�وح ه� وا#_ ا+س
� ���ام� �3 هd0 ا��ول؟��B( P��# B2 وا#_ ا�"��  ا� � و#�- ا��!�ق ���0 �"��جw )�� � ت���� ا�

�V��ام مB ج���ب"��ام� مB ب���M#� ا����و ،م�� ا�"�� ا� ��ر اRج �� ا���ش� وا�X�� ب�B ا+س
 .ث�ن��ج�� 

 
 

 : ا����^ اول
 ا������ ا�����ام� م;OCم وأب��د                      

 
�� م��Vم م� ��� � مB ن�ه� وم�اح- ا� �م�� ا��ول وm�وف 
���� م �� آ- ت�j2 م�اح- ب��ة ا�

�)�� "��س��وا� ا+#�*�د�� ه��آ��� 
���� ح���� ا��و��� مB  مB ن�ح�� وا+جeنRب� ���#M( ����
و
"� �ت اRرب�� �ت )��ي MW3ل .ن�ح�� أA�ىWآ�ن وا� �e � �� ��� Q�( ع أن���Vى ارت�� دA- م"

��Vم م�اد�3  أن�� آ�ن`�ا3R�اد ح�� � )B وآ�ن` �3 نe� ب�� ا+#�*�د��B )��رة ا+#�*�دي ا� 
��� �3 م�ت��V ن� م��+ت ت���q إ�Q ب�]ض��3 ا�V�د دA- وم��س\ ا���م� ا��A- ���داد ��3 )

 )�Q ا���م� ا+#�*�د #�رة م�ى ت� � ا�"�� �ت )�� وآ�ن` MAل. )B ا����م ت��� م�� � #!�)�ت
q���3 س ��� ز��دة ت� sم��ل ز��دة ا�"�2ن ا� �ت Bم Q�(أن وب��. ا���م� ب��� ��2ن أ wص�ح 
 ت���� أ)�� 3�� ا��!���، م��+ت وارت�Vع ا�V��اء �3 )�د ز��دة ا+#�*�دي ا� � تم��+ ارت�Vع
�� م��Vم ��*�~ ا�"��� �ت م �*� �3 ا�� ���( ��VWا���9ء أو ت Q�( ،��Vت�ز�_ وس�ء ا� ،-Aا�� 

�ة ا����دة MAل مB وذ�� ...وا��!����" م�ح�� �3 أص��` و#�. ا+#�*�دي م��+ت ا� � �3 ا�
_ ا���م- ا� ��ض" ت� � +ح��،���� d�سxب " Bل إش��ع مMA س�س�� ا���ج�تRد ا�V�� �3ب�]ض� Qإ� 
q��ت� P����ر ح��� وش��رd ا]ن"�ن� وت��3� ذات�A+ح�� رب\. ا �رثn j��� Bب� �� � ا+#�*�د�� ا�
���ر #��M وح���A+���3ة أن  ح�� .. " :ا � ب- ،ا]ن"�ن س��دة ت��� وةا�X� أن j�� �3 ا+#�*�دي ا� 

����رd م��ل �3 ز��دة مB ا�X�وة هd0 ت�د�P بA1"ا]ن"�ن� ا . 
�� ه� ا����� س�اء ت��q اRم� ب������ : ���0 ����� ا+#�*�دي أم�رت�� س�ن �9�ن ا������ ��أن ا�

���ر ن�ع ا����ة آ���� ا��( أو ا����� ب� �ه� ا]���ب�) ا����� مB ا�V�� مMX( ب� �ه� ا�"���Aء �3 ا
���3 wc�� �� . 2)ا�

 إ�Q أدى م� و�Aرج�� داR ���Aس��ب ا������ ا��A- م"��ى �3 ت�ه�رًا ا� �م�� ا��ول ش��تو#� 
��اض ������#M� رج��Wا� Bوم � ب����ام�ت�� ����3ء ا�!����� م�ارده� مB ا��X2� اس� �اف إ�Q ث

�م ه �ك أص�~ ���0 �ن���. ا��Wرج����� ا�0ي ب��Vم ً�اه � إ�Q أدى م� ب����،و ب���p أب��دًا ��j2 ا�
�م ز��دة�Q ب� ا+ه"� �� ��� ب��"  .م�اا�

 

                                                 
�� وم�ش�ات��، دار ا���وق" إب�اه�� ا���"�ي،  1 ��3 )��� م���� دراس� �3 م��Vم ا� �� �، ص 2003، ا���ه�ة، م*�، ا�!��� ا��X��X "ا�

 .19-14ص

2 ،qل رز����ام� �3 ا��
B ا���ب� مMA Bل ا��2� ا��اش� وا����#�ا
�� "آ"�� ا� �: 25ا���د ): ا�� �ول(  ا]ن"�ن��م، م��� ا����"ا�
��  com.uluminsania.www://http/ .، م��� إ�2��ون��5200) ن�3�� (ن�3
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 .م;�ه�+ 0B ا������ ا�����ام�: ا��c,H اول         
 : ت��یd ا������ ا�����ام�-1
��ام�إ"�� ا� ��� �� �  ه� ا�0ي ج�ءت بP ا��� � ا��ن أوس_ ا������Vت ش��)� �� ��� �����p وا���

Brundtland : �� �دون أن تW-   ت��Ù ����- ا���ض� م�!���تP اRس�س�� وا���و)�،ا���أن�� ا�
 \���� اس���ب� )�Q أن ���Ù ��ج��ل ا������ م�!���ت��، أو ب���رة أA�ى، ا�!����ب��رة ا� � ا�

� .Q�( ���1 ا���3ء ب��ج�ت�����ج�ت ا���ض�، دون ا�"�وم� )�Q #�رة اRج��ل ا�

 ����ت �3و�����3 ا�� � ا��و�� )�Q أن�� ت ��ا��#` ا����� دون ا�"�س ب��رة  ت��� اح���ج�ت ا�
��3��~ ب"� ����- )�Q ت���q أه�ا��3، وب"��ح� ����- ا����� ]ح�از  أج��ل ا�3�ص أ93- مB ا�

�)� وب��ي� نe�ة 
���� -ا��ؤ�� .� ه� إت�ح� م"���- أ93-ا��*� م � نأح�� . ت��م ا#�*�دي واج
 .2أ93-  )���–اRج- 

3 �� �� ا����ون وا�e م w"وحv ��pوا��� ��(��� ب����انw ا+#�*�د�� وا+ج���ام� + ت�"�� ا� �ن ا�
�V��W . 33�\، وآ��0 ت�ازن ب�B هd0 اRب��د ا�

                                                                                                                                         --------------   ----------------: ا����یd ا���دي �,����� ا�����ام�-2 
��ام� أ#�ب إ�Q ا������، وض��ا ت����V ض��� ��� "�� ا� �ر��c مB ب�� ا���B�V �3 ج�- م��Vم ا�

( w* ام����"�� ا� ���آ� ه�+ء ا���Q�( B�V ض�ورة اس��Wام ح�� . �Q ا���انw ا��د�� ��
���دة ب!���� + ت�دي إ�Q 3 ���� أو ت�ه�ره�، أو ت�دي إ�Q ت �#� ج�واه� ا��ارد ا�!����� ا�

���دة"م� �#� وذ�� م_ ا���Q�( �e3 رص�� ث�ب` ب!���� ����3 أو �c� . ب�� "�� ��ج��ل ا�����" ا�
 . مB ا��ارد ا�!����� مX- ا���ب� وا���d ا�����3 وا�2��� ا������ج��

                                                                                                                   ------------------------------------------: ا����ی;�ت ا��8�Vدی�-3
�ارد ا�!�����، وذ�� �� Q�X��ام� )�Q ا]دارة ا�"�� ا� �وت�آ� ب�� ا������Vت ا+#�*�د�� ��

 Q�( آ������ ا+#�*�د��، ب��ط ا����A Q�( �e3م�ت "ب�� �ا��*�ل )�Q ا��� اQ*#R مB م �3_ ا�
���ى )�Q ا�2V�ة ا�����9 ا������ بxن آ� ان*�` ت����Vت ا#�*�د�� أA�". ا��ارد ا�!����� ون�)�

"-���"وت�� وراء ه0ا ا���Vم ". اس��Wام ا��ارد ا���م � ��� أ+ ���- مB ا��A- ا������ �3 ا�
" �3 ����ا�2V�ة ا������ بxن ا���ارات ا������ � ��� أ+ ت9� بvم�2ن��ت ا���Q�( �e3 م"����ت ا�

���- أو ت�"� ��". ا�eأرب�ح وه� م� �� � أن ن Q�( ¹د�� � ��� أن ت�ار ب��� ن���*� � ا+#
 .4"م�اردن� ون��LV ب��)�ة اRص�ل ا��د�� ون�" ��

� ا���دئ ا������: م��دئ ا������ ا�����ام�-4� : ه� ت �� ت�
 .ت �� )�Q ا��ى ا����� -
 . أن�� ت �� ش�م�� -
� ب���أس�ل ا��دي -� .ت �� ا#�*�د�� ت�
- ���)�� ت�� . ب���أس�ل ا����يت �� اج
Wات �� ت0Ax ب��B ا+)���ر  -��� .5 ا����pل
� ا�����p أي ا���Q�( �e3 ا��أس

                                                 
1�  ,org.convictions.www.08-01-31, 2001-07  ا+
Mع )�Q هd0 ا����م�ت )�Qت
2 Q�( م�ت���   .org.worldbank.www ت� ا+
Mع )�Q هd0 ا�
3Q�( م�ت���  .OCDE’de l Observateur.www  ت� ا+
Mع )�Q هd0 ا�
4 Q�( م�ت��� sa.edu.ksu.faculty.  www .:ت� ا+
Mع )�Q هd0 ا�
 
 

5 Geneviève FERONE et Pascal BELLO et autres: "Le développement durable", ed d’organisation, 
Paris ;2002,pp 87-89. 



 107 

                                                                                             ------------------------------: ا�;�ق ب�0 ا���O ا��8�Vدي وا������-5
�� ا�����- مB شxن ا� � ا+#�*�دي � � ا)���رd ه��3 مB أه�اف أو�j ا��*�د ب����Vم ا��اس_ ��

�� ��� وم�2ن� أس�س� مB م�2ن�ت��. ا� �� ا+#�*�دي ) *� أس�س� مB ) �ص� ا� ��3.  d0ه B2�
�� ا+#�*�د��  ��*�دي  وا� � ا+#Le développementا������Vت ا+#�*�د�� ت�W\ ب�B ا�La 

croissance، وت���� ��Vا� Q�( وري ����9ء�ض Pأن Q�( دي�*�� ا� e� إ�Q ا� � ا+#� ح�� �
�� ��B2 ا����9 ه� #��9 ن�)�� . وب������ �������� دون م��� مB ا���ه�ر �3 ا����p ا��ارد ا�Mزم� ��

 ��V�م P س�ى أ#��� مB ا�Mآ�B ا� � وآ���V ت�ز�_ م �P�3 و��j م��د )��� ت�س_ ا#�*�دي + ت"
B����9B ت �� ب���� وب���p ش�م�� وا��- )�Q م��رب� ا�V�� )�� إ)�دة . ا��أس��� ��w أن ت ���3

 .1ت�ز�_ ا�X�وة

                               --------------: م�5ن� ا"ن��ن ض�0 ا����ریd ا���3م� بP6ن ا������ ا�����ام�– 6
9B ت �� ب���� ت�دي إ�Q و��2- ا]ن"�ن ���ام� ح�� ت"�� ا� �م��ر ا����ر�� ا���م� ب�xن ا�

�(��� وا��d�3 ا+ج������   ا���م وه �ك ا)��اف. ت�"�B م"��ى ا��)��� ا�*��� وا� � ب�d0 ا�
�� ا+#�*�د�� �"w وح. وب�� "�� �����X` ا��2� ��"�2ن ا������ )�Q ا)���ر أن�� ح�س� ب�� "�� ��

���ة ا]ن��� v3ن �� ا������ ا�*�در )B ب�ن�مs اRم� ا� �
�Vل "ت���� ت���� ا�Rج�ل وا� "�ء وا�ا�
�م ���–� ��� أن ��2ن�ا م��ر ا+ه ��� ح�ل ا� �س و��j ا� �س ح�ل ا� �� ن"s ا��وت�آ� ".  �3

�� � ��� أن ت2 ���ام� ب*�رة م��ا��ة )�Q أن ا�"�� ا� ��ن ب����رآ�، ب��� ���رك ت����Vت ا�
��pوب� ��(�� .ا� �س �3 ص _ ا���ارات ا��� ت�ث� �3 ح��ت�� س��س�� وا#�*�د�� واج


 ت��یd ا������ ا�����ام�–7� ���O�O�5م�5ن� ا�� :------------------------                                                                  
- ت���q ا����ل ا�"��_ �3 ا���)�ة آ� أ�3ض ب�� ا�����ام� �"�� ا� ���B�V �3 ت�س�_ ت���� ا�

وأش�روا إ�Q أن ه �ك ح�ج� إ�Q ت2 ���ج�� ج���ة ت�2ن أن�e وأآxV ا��2 ���ج�� ����9رة ا�* �)��، 
�" Q ا��� مB ا����ث، وا�"�)�ة )�Q ت���q اس���ار � Q�وأ#�ر )�Q إن��ذ ا��ارد ا�!�����، ح

 �خ، واس����ب ا� � �3 )�د ا�"�2ن و�3 ا� ��ط ا+#�*�ديا�. 

                                                            ---------------------------: م�5ن� ا���ا�� �
 ت��یd ا������ ا�����ام�–8
��ام� ه� ) *"�� ا� ���� ت����Vت ا�Wم Pإ�� �ا���م ا�0ي ت�� �ا]ن*�ف أو ا���ا��وا�� * � .

� ت��� ب��، وه� ا��� + ت�0A م*����� � ���3 �ك ن�)�ن مB ا]ن*�ف ه� إن*�ف اRج��ل ا������ ا�
~��*��ح�� هd0 ا�أم� . �3 ا+)���ر ) � وض_ ا�����Mت ا+#�*�د�� و+ ت�ا)� #�ى ا�"�ق ا�

3�ص� م�"�و�� ���*�ل )�Q ا��ارد ا]ن*�ف ا��Xن� �3���q بB �����ن ا���م وا�B�0 + ���ون 
 Q�( ات"ا�!����� أو��Wد��" ا��*��)�� وا+#������3� ���¹ م 0 أواس\ )�� ا�"��� �ت ت�` . ا+ج

 �  �2�س ت�Vوت� ص�ر�A  ا�0ي)ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت �Aص� (م!��� ���أس�ل ا���� ا�����ه�
���ام� . �Vوت داA- نjV ا��ولب�B دول ا�� �ب ودول ا���ل آ� �2�س ه0ا ا�"�� ا� ��v3 ��0ن ا�

�B2 ت��q هB�0 ا� �)�B مB ا]ن*�ف �w�� . B أن ت0Ax ب��B ا+)���ر هB�0 ا� �)�B مB ا]ن*�ف
 � �xتm �3 Q- ا���� �������q ت�` ض�\ #�ى ش���� )� �ا�!��� ���أس�ل ا���� ا�����، وإن

B2 مB اس���دة ا���ازن �� ���)��أم� .��M#�ت ا+ج

                                                         ------------------:2ا������ ا�����ام�م;OCم  ا����Hت ا���ری\�� ا���5ى ��P6ة -9
� ���ام� بxوس_ م��ن��� وت� إ#�اره� )�Q ص��� واس_، إ+ أنP ت��B أن ت�ج"�� ا� ��� #��` 23�ة ا�

                                                 
�� ا+#�*�د�� دراس�ت نe��� وت!�����"إ��ن )!�� ن�ص�، م�� )�� ا����� )��� و 1 �، دار ا����3 ا���م���، ا]س2 �ر��، م*�، "ا�

 .39-37 ، ص ص2005
2Frank-Dominique VIVIEN : "Jalons pour une histoire de la notion de développement durable,Revue: 
Mondes en développement", Vol 31-2003/1-n°121, pp 5-21.   
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Vا� d09_ هWة ت������ م�� أص�w، نe�ا Rن اRم� ا��� ،���2�ة إ�Q أه�اف وب�امs وس��س�ت )
�p���� �م�� ذ�� ����� م�ت� . ���ى رأس���� + ت�ى مB م*����� ا�� �زل )B ن\ إن��ج�� ا�cور

�� ج��ا ذو أه�� آ���ة �3 ات��d ا+ه��اء إ�Q أرض ����q ب�����p وا����ة ا��� م���آ� ب�B اRم� ا�
��ام�"�� ا� ����رض� وا���وع �3 )��� ا������ ا��� ت���ج إ���� ا� .ا�*��~ ا�

أول ا)��اف ب��Vم ا+��2ت �� أي ا���� )B ا�"�- ا����V2 : 1917م���Q �3نj2 ب"��"�ا س �  -أ   
�pام ا��������رض�B ا�!�ف اRول أدت إ���m Qر 
�B�3 م. ����q�3 ب�B م !q ا]ن��ج ا+#�*�دي واح

 _ ت* _ ا��ول ا�V���ة، أم� ب�� "�� ��!�ف ا��Xن� �3�ى � �� *��اع ا��ول ا�Aه� ا �pى أن ا�����
إم� أن ن�ت ب"�w ا����ث أو ب"�w : ح� ا����Bأنw�� P ح�+ إ���ف ا� � ��2 + ن�� أنV" � أم�م أ

�)��، م_ ا+ح��اس و�A*` إ�Q ا�!���� ب�- وس\ وه� ض�ور. ان��ام ا��ارد��� Rس��ب اج �ة ا�
�ارد�� B����ل �c� ا��� . مB تW��w ا����p وا+س

�� مB : إ)Mن اس��آ���� :1972 م�ت� اس��آ���� -ب   �ت� P�3 تxس�j ا��� � ا��و��� �����p وا�
���ة س ���كم"���� � ا� ( Brundtland#�م` MAص� أ)�ل ب�ان�ت� � .1984
�ف اRم� ا�� (

��� ه0ا ا������ ه� أنP أم� م"���- إ���د ن�ع مB ا� � + �9� ب�Rج��ل ا���دم��� ��. وا��س��� ا�
� ا�����ات ا� ���A -               :                                        وأب�ز ا������ !A��B ���دان ه

�p�3زات ا���c �                                                               ---------------------------.ب"�w ت�اآ
- ��c �� �"�و�� ا� ث�w اRوزون ب"�w م�اد وم����ت ا����Vآ��رور هB�0 ا�!W��B د��- )�Q أن ا�

 .1ت��د ا������ ب���Mك

� اRرض ب���د���ن��و ا���از�- س � -ج  # �                                                      ------------------:1992 م�ت
� ح�ل ا����p   �3 ر��د���ن��و��1992 �و#� ان��� �3 ه0ا ا]
�ر �3 ����( � ب����از�- أول م�ت

 ���� أ
�P��( q ت" �� اRرض"وا�# ." Pت�168و#� ح9 Q�( dم��ور � دو�� ب� � ارت�2ت أه
� �� ا��ت� ج�ول أ)�ل ب�xن . ع ا������ج� وح��� ا���ب�تا�����ات ا� ���A ���2آw وا��و#� ا)

�ار �3 ت�م�� ا����p � ا���ا#w ا�"��س�� وا+#�*�د��ح��� ا����p، آ� ت� ت�ص����ت�� )B ا+س. ا�
 ���� ا����� ا])Mم�� ا���2�ة ا��� أ)!�` ��0ا ا��ت� إ+ أن ا� ���s ا��"�س� ا���ض�� ب�cر B2�

��ت�� )B ت�ه�ر ا����p آ�ن` ����A ج�اا�!���دة ا��m� ه0ا ا��ت� أو. ���� وم����� ا���آ- ا�
 Q�( ظ�Vب��� P2" و)�Q وت��ة ن�d وا����� ا�V��� �3 إن��جPا��اج�� ب�B ا����� ا�� � �3 ا���ل وت

��� ا�V��أو مB ا���رة )�Q ت���q ا�� Q و�xسPا�� �ب ( Bت مMVج .  ا+ن�Aب�)�ة وQم إ��"� ا+#

�ف دول ا�� �ب�ا�� Bة م�دات آ�����ووض�` م0آ�ة ت9 ` . دل ���W�ات وض�ورة ا����م ب

�ل ا��� ��w ا����م ب�� أ#�ت (Rون21ا�ل ا��اح� وا����(Rب��ول ا `� . 2 إج�اء س

� ج�ه�ن"��رغ �" � -د  # 2002 : Q�( س �ات �ام )��رضب�� ان*Rا �# �م�ت�  )�� م�ت
 ��� ح�ل نjV ا+ن���+ت و#� ان��Q إ�Q ا��V- 2002ج�ه�ن"��رغ �3 ج �ب إ3����� MAل ش�� س�

�MA ����( qVل #� اRرض���م� )�Q ت 0�V ا��)�د ا�  .�3 ح- ا��ول ا�

 

                                                 
1 Patrick d’Humières, "Le développement durable le management de l’entreprise responsable", ed : 
Organisation, Paris, 2005, p87. 
2Béatrice QUENAULT, "Le développement durable comme pierre d’achoppement des relations Nord/Sud au 
sein des négociations commerciales multilatérales à l’OMC", Revue: Mondes en développement, Vol 32-
2004/3-n°127, pp 18-19 .   
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 ا�MحL مMA Bل --------------.أب��د ا������ ا�����ام�: ا��c,H ا���ن
���3� ب� �� مB شxن ا���آ�� )�Q ا� -Aا��9B أب��دا م���دة ت���ام� ت"�� ا� ����Vت ا�"�ب�� أن ا�

 �����3، و�B2 ا]ش�رة ه � إ�Q أرب�� أب��د ح�س"�� ا� �م������� إح�از ت��م م��س �3 ت���q ا�
    :وم��V)�� ه� آ- مB اRب��د ا+#�*�د�� وا������ وا�����p وا��2 ���ج��

ا+س��Mك ا�V�دي ح*�  -أ -----------------------------------------------: ا���� ا��8�Vدي-1
��ام� نMحL أن س�2ن ا����ان ا�* �)�� : مB ا��ارد ا�!�����"�� ا� �ب�� "�� ��ب��د ا+#�*�د�� ��

����ن"� ،�أض��ف م� �"��WمP س�2ن   #��س� )�Q م"��ى ن*�w ا�V�د مB ا��ارد ا�!����� �3 ا����
� ه� �3 ا��+��ت . ا����ان ا� �م���Vوا���ز وا� \V ا� B( �ومB ذ�� مMX أن اس��Mك ا�!�#� ا� �ج

���ة أ)�Q م P �3 ا�� � ب �� ا+#�*�د�� ال 33ا� �� ا����ون وا�e ة، وه� �3 ب��ان م�م 
"OCDE "�3 ا����ان ا� �م P س\ م����أ)�Q ب��� م�ات �3 ا�� .�� م�

                                                      ------------------------------------: إ���ف ت���� ا��ارد ا�!�����-ب 
��ام� ب�� "�� �����ان ا�� �� ت���W �3 إج�اء ت�9�VWت م��اص�� مB م"����ت ا+س��Mك "�� ا� ���3

ت���� ج0ري �3 أس��ب  ���� وذ�� )�� ت�"�B م"��ى ا��V2ءة وإح�اثا���دة ��!�#� وا��ارد ا�!�
وت� � . و+ ب� �3 هd0 ا����� مB ا��xآ� مB )�م ت*��� ا���9ط ا�����p إ�Q ا����ان ا� �م��. ا����ة

��ام� أ��9 ت���� أن�ط ا+س��Mك ا��� ت��د ا�� �ع ا������ج� �3 ا����ان اAR�ى دون "�� ا� �ا�
���ت ا����ان�� ا���دة ب�+ن��اضض�ورة، ���م� �� .     آ�س��Mك ا��ول ا�

���م� )B ا����ث و)B م�����P-ج                                         ------------------------: م"�و��� ا����ان ا�
���ام�، Rن اس"�� ا� ���اآ� �3 وت�_ )�Q ا����ان ا�* �)�� م"�و��� �Aص� �3 #��دة ا��Mآ�� ا�

 آ�ن - وب������ إس��م�� �3 م�M2ت ا����ث ا�����–ا��ض� مB ا��ارد ا�!����� مX- ا���و#�ت 
��9ف إ�Q ه0ا أن ا����ان ا�� �� ����� ا��ارد ا����� وا��� �� وا������ . آ���ا ب�رج� �c� م� �س��

�e وت"��Wم ا��ارد ب�3�X2 أ#-، و�3 ا����م ا����V2 بxن ت9!�_ ب��*�ارة �3 اس��Wام ت2 ���ج��ت أن
� ا�!����� وا��- م���، و�3 ت���p أس��ب ت�م� إ�Q ت���q ن�ع e ا� ���ب����- ا#�*�د��ت�� ن�� ح

��ت����)�� داA- م��. مB ا�"�واة وا����ون ���ص�ل إ�Q ا�V�ص ا+#�*�د�� وا��Wم�ت ا+ج
����ام� �3 ا����ان اAR�ى ب�)���ر وا�*�ارة ت� � أ��9 ت��3� ا��ارد ا�"�� ا� ������ ا�� ���� �� وا�

�ر �3 م"���- ا�2�ة اRرض��X� . أن ذ�� اس

                                                                                  ------------------------------------: ت���� ت���� ا����ان ا� �م��-د  
ذ�� أنP . وث� ج�نw مB ج�انw ا��واب\ ا��و��� �3� ب�B ا����ان ا�� �� وا�V���ة ����ج إ�Q دراس� د#���

 d0ص�درات ه �
x ن���ب����ر ا�0ي � �VW بP اس��Mك ا��ارد ا�!����� �3 ا����ان ا�* �)��، �
���ت مB ا����ان ا� �م�� وت �VW أس ��ر ا�"�_ اRس�س�� ب�رج� أآ��، م� ���م ا����ان ا� �م�� مB ا�

وم� �"�)� )�Q ت���� هd0 ا�W"���، ا+ن!Mق مB ن\ ت �ي . إ��ادات ت���ج إ���� اح���ج� م�س�
�� ا���رات ا�0ات�� وتxم�B ا+آ��Vء ا�0ات� وب������ ا���س_ �3 ا����ون  ��د )�Q ا�0ات �����م )�Q ا+)

� �3 رأس ا��ل ا����ي، ا]#��Wرات ض�X��، و�3 ا����رة �3� ب�B ا����ان ا� �م��، وت���q اس
� "� .وا���س_ �3 ا0AR ب���2 ���ج��ت ا�

  d-ة���Vام� ��ى ا����ان ا���"�� ا� �                                                         -------------------------------: ا�
 �3 ��"��ام� �3 ا����ان ا�V���ة ت2��j ا��ارد ا�!����� cR�اض ا���"�B ا�"�� ا� �وت� � ا�

���� مB %20و����� ا���"�B ا�"��_، آ���9 أMA#��، أم� ح�س� ب�� "�� RآX� مB . م"����ت ا�
��� ه�م� و���q . س�2ن ا����� ا���م�B �3 ا��#` ا�����( s���ا����VW مw( Bء ا�V�� ا�!�q ن

��ام�، Rن ه �ك رواب\ وث��� ب�B ا�V�� وت�ه�ر ا����p وا� � ا�"��_ ��"�2ن "�� ا� �ب�� "�� ��
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�����ري وا������ ا�!��� ����ى ا��أس��� . وا����W ا� �ج� )B ا���ر�t ا+س�� Qت�� + B�0أم� ا�
B�0 رب� آ�ن ب����� )�Q #�� ا����ة أم�ا م��2آ� w�*�3 ،P�3 أن ن�*�ر اح���ج�ت�� اRس�س��، وا�

 ����- آ�ت � اRرض��، و��j ه �ك م� ��)�ه� إ�Q ت���� م�ى صMح�� ت*��3ت�"�ن ب�بxن�� س��
 ��3��
�Vل �3 م��و�� ����دة ا���ة ا���م�� ��س�ة و�Rا Bادة م���Mس��ام�، آ� أن�� �� ��ن إ�Q ا+س

�اRم��A�W��� B. 

                                                                                                               --------------------------------------:ا�"�واة �3 ت�ز�_ ا��ارد -و  
 ����أص��` م"�و��� آ- مB إن ا��س��� ا� �ج�� �����VW مw( Bء ا�V�� وت�"�B م"����ت ا�

 Q�( ص ا��*�ل��3 ج�- 3 -X�ا����ان ا�� �� وا�V���ة، وت���� هd0 ا��س���، ���c �3 ح� ذات��، وت
_ أ#�ب إ�Q ا�"�واة�����ت وا��Wم�ت �3� ب�B ج�_ ا3R�اد داA- ا� V��3�ص �c� . ا��ارد وا�

 ��(��� وا��Wم�ت ا+ج�����"�و�� �3 ا��*�ل )�Q ا�و)�Q اRراض� وا��ارد ا�!����� اAR�ى ا�
�� ����ر و�c� ذ�� مB ا����ق ا�"��س��، ت�2- ح�ج�ا ه�م� أم�م ا�A+ا ���ح Q�(و .d0�3  واة�"ا�

������"�B م"����ت ا�� Bور���دي ا�9�*��� وا� � ا+# � .ت"�)� )�Q ت ��\ ا�

                                                                                                              -------------------------------------: ا��� مB ا���Vوت �3 ا��ا�A--ز 
� �م� �3 ا��A- و�3 3�ص ا��*�ل )�Q ا��)��� ��ام� ت� � إذن ا��� مB ا���Vوت ا�"�� ا� ���3

���ة�3 ا����ان ا�* �)�� مX- ا���Aص� ا�*���  وإت�ح� ح��زات اRراض� ا��اس�� و�c� ،+��ت ا�
 B��(ا��را Bس�� ���2ن أرض� �3 م �
q مX- أم���2 ا�� �ب�� أو ��� + B�0اء ا���V�� ��� ا�

B��
 وت�"�B ، وآ0ا ت���� ا���وض إ�Q ا��!�)�ت ا+#�*�د�� �c� ا��س�� وإآ"�ب�� ا���)��،ا���
� وا��)��� ا�*��� ����وت�w ا]ش�رة إ�Q أن س��س� ت�"�B . ب�� "�� ���أة �3 آ- م�2ن3�ص ا�

 �3 ��)�� ���` دورا ح�س�� و�c� ذ�� مB ا��Wم�ت ا+ج����3�ص ا��*�ل )�Q اRراض� وا�
�� ا�"���� وا� � �3 ا#�*�د��ت ا� �ر اSس���� �  .ت���V ا�

 

                                                                                                                      ---------------------------------------: ت���� ا]ن�Vق ا��"2�ي-ح  
��ام� ��w أن ت� � �3 ج�_ ا����ان ت���- اRم�ال مB ا]ن�Vق )�Q اcR�اض "�� ا� �آ� أن ا�

Q�( ق�Vا]ن Qا��و�� إ� Bوأم ���ا��"2�� �ومB شxن إ)�دة تW*�� و�� ج�ء ص��� .  اح���ج�ت ا�
�� ب�2- م���ظ�مB ا��ارد ا�2�س� اSن ��c�اض ا��"2���  � .�1س�اع ب��

                                                 
1Q�( م�ت��� .م�ج_ س�بfaculty.ksu.edu.sa.  www،  q .:ت� ا+
Mع )�Q هd0 ا�
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2-
B����أو ا� 
  : ا���� ا"ن��ن

                             --------------------------------------: اس���ار ا� � ا����c�ا�3-أ   
 ���ام� �3"�� ا� �اRب��د ا������ ا��- )�Q ت���q ت��م آ��� �3 س��- ت��X` ن� ��W وت� � ا�

+����ة 
���� وبV� �2ن"�� ��"ت ش���� ا�"�2ن، وه� أم� ب�أ �2�"� أه�� ب����، ��R jن ا� � ا�
ب����+ت ا������ أص�~ أم�ا م"���M اس����� واض�� 3�\، ب- آR ��0ن ا� � ا�"��_ ���ث 

آ� أن ا� � ا�"��_ . ض��
� ح�دة )�Q ا��ارد ا�!����� و)�Q #�رة ا���2م�ت )�Q ت��3� ا��Wم�ت
��، و���� مB #�)�ة ا��ارد ا�!���� ���ح� ])��� آ- ��"�2ن �3 ب�� أو م !�� م� ��� مB ا�� ا�

Bس�آ. 

                                                                                                                          -----------------------------------------: أه�� ت�ز�_ ا�"�2ن-ب   
P��
q ا��9���، و+س�� ت!�ر ا��ن �3+ت��ه�ت ا�: آ� أن ���ز�_ ا�"�2ن أه� ����� ن�� ت�س�_ ا�

�Wض ��pب� w#ة ��� )�ا�ا���2 . Bم ��X�3 آ w�"����3�ن ت��م ب��آ�� ا� ���Vت وا��اد ا���ث� 3
� ا�!����� ا���!� ب��e ا� �ا� �س وت�م Q�( رت���!A ��� ح��ن �3 أوض�عRا . �� �ومB ه �، v3ن ا�

��ام� ت� � ا� "�� ا���و�� ا� ��!� ��"�)�ة )�Q إب!�ء ح�آ� ا����ة إ�Q ا��ن، وت� � ا� ���ض ب��
 ������د ت2 ���ج��ت ت�دي إ�Q ا���د ا]صMح ا��را)� وا)�ات�Wذ ت�اب�� س��س�� �Aص� مB #��- ا)

�9���� ��pث�ر ا���Sا Bم QدنRا��� ا Q1إ�. 

                                                                                                                 --------------------------------: ا+س��Wام ا��2م- ���ارد ا������-ج   
 �������ام� )�Q اس��Wام ا��ارد ا������ اس��Wام� آ�مM، وذ�� ب��"�B ا�"�� ا� �آ� ت !�ي ا�

� ب*�رة �Aص� أن ت*- ا��Wم�ت اRس�س�� إ�Q ا�B�0 . ا���عوا��Wم�ت ا�*��� وم��رب� �ومB ا�

q ا� ����� ��ام� ت� � إ)�دة ،�����ن �3 3�� م!�q أو �3 ا�"�� ا� �ت�ج�P  ومB ه � v3ن ا�

9�ن ا���3ء أو+ ب�+ح���ج�ت ا������ اRس�س�� مX- ت��� ا���اءة ا��ارد أو إ)�دة � ��*�*Wت
��ام� ت� � .  ا��)��� ا�*��� اRو���، وا���d ا� �V�eوا�2��ب�، وت��3�"�� ا� ��3� وراء  –وا�

�ر �3 رأس ا��ل -ا+ح���ج�ت اRس�س��X��)�، وح��� ا�� �ع ا�X���3، وا+س� ت�"�B ا��d�3 ا+ج
�W**-ا����ي�B  ب��ر�w ا��ب�B وا���م��B �3 ا��)��� ا�*��� وا�B�� V وا����ء و�c�ه� مB ا�

�� ��ار ا�� . ا�B�0 ت�)� إ���� ا���ج� +س

�-د   ����                                                                                                                       --------------------------------------------: ا�*�� وا�
�V��� ا������ ت ���ام�ث� إن ا�"�� ا� �مB ذ�� مMX أن ا�"�2ن . )- تM(�V #��� م_ اRب��د اAR�ى ��

�، أم� �"�)� ����-، ووج�د #�ة ا��- ا��" � ا���� ���V2� ��0 ا����ة م���اRص��ء ا�B�0 ن���ا مB ا�
�� ا+#�*�د�� �� أن �"�)� ا��ار)�B و�c�ه� مB س�2ن ا���د�� )�Q�( .Q ا����� ح��� ومB شxن ا�

 .ا���ب�ت وم�ارد ا���ب� وا�� �ع ا������ج� ح��� أ93-

   d- أة�                                                                                                                            -------------------------------------------:أه�� دور ا�
���ام�، ب�)���ره� �*��� ب�����p وه� م��ر إن ��"�� ا� �أة دور ه�م �3 ح��� ا����p وت���q ا�

 �Xارد ا�!�����، وه� أآ��� إذا م� اس��Wم` #�رات�� )�Q ن�� أ93- ����� ا����p، وص��ن� ا� �ا�

�Vل ا����ر ب�+R0 اAx� إذ ��م� ب���� اRرض وم*�� اRج��ل، وه� م�ب�� م���ء �����p مB اه�ن

���V. أم��ت�Wص�� و ا��� ت�ث� )�Q ص����، �وا��أة ض��� ����ض�� ��X2� مB ا��اد ا��2�و�� ا�
 ،B� ت ا�!��، وا�����ا��+دة ا�"��� �*��� ب�����p، اRرض، ا����ث ب�����ات، ت��ض�� ��

                                                 
1 _#� www.aoye.org: ت` م��� � ا����م�ت )�Q ا�
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��e ���ور ا+���ب� ب��ش�� ا+س��Mك، M3ب� مB ت���� دور ا��أة مB ا��ور ا�"��� إ�Q ا. ا�t...ا�
�)� وا����p...ا����W مB ا�M9Vت وم�V�Wت ا� �ل، � . 1إ�Q دوره� �3 ص _ ا���ار ا�"��س�، ا+ج

                                                               ----------------------------:�3 ا��2�ا����وري  اRس��ب ا�����ا
� -و  
 \�!W�� ا���ارات، �3 ا��"��ى ا�"��س� ت���ج إ�Q م��رآ� آ- مB ت"��ام� )�Q ا�"�� ا� �إن ا�
�� ا��� + ت��ك ا���)�ت ا����� آ�X�ا  ��� ه� أن ج��د ا�( w�"� 0ه�، وذ���V ارات وت�ا�� d0��

�د ا� \ ا�����ا
�. م� �*���� ا]�VAق� �3 ا��2� ��2- ا���)�ة اRس�س�� �رآ��� ا��v3 ��0ن ا)
-���"��ام� �3 ا�"�� ا������ ا� ���. 

 3-
                                                                 ---------------------------------   -------------: ا���� ا����
�ل ا����ات، ت�م�� ا�  إتMف ا���ب�،-أ��                                              ---------------:�!�ء ا� ��ت� وا�*���اس

���، و�W�ج�ن �c Bم �����ب�� "�� ��ب��د ا�����p نMحL أن ت���� ا���ب� و3��ان إن��ج���� ��د��ن إ�Q ا�
� اس��Wام اRس�ة آ� أن ا]3�اط 3. س ��� مB دا��ة ا]ن��ج م"�ح�ت آ���ة مB اRراض� ا��را)��

أم� ا���9ط ا������ وا����ان��، . وم���ات ا����ات ��دي إ�Q ت���� ا���d ا�"!��� وا���d ا�����3
�وه �ك م*��� آ�X�ة ��س�ك �3 ا���d ا��0ب� أو . v3ن�� ت9� ب���!�ء ا� ��ت� وا���ب�ت أو ت�م�ه

�����ت �c� م"" .�ام�، أو أن�� ت�ش� أن ت*�~ آ��0ا���d ا������ ���ي اس��M�3 ���M ب

                                                                                                                      -----------------------------    --------: ح��� ا��ارد ا�!�����-ب   
 �����ام� ت���ج إ�Q ح"�� ا� �ا��ارد ا�!����� ا�Mزم� ]ن��ج ا��اد ا��0ا��� وا��#�د اب��اء مB وا�

 ���ا���ب� إ�Q ح��� اRراض� ا�W**� ��ش��ر وإ�Q ح��� م*��� اRس�ك م_ ا���س_ �3  ح
- ت�9رب��، وم_ ذ�� v3ن �ا]ن��ج ������ اح���ج�ت ا�"�2ن اB�0AS �3 ا���ا��، وهd0 اRه�اف ��

� )���� ا��را)� آ�V- ب��وث ن�� �3 ا��0cR �3 ا��V- �3 ص��ن�� ا��ارد ا�!����� ا��� ت�
-���"��ام�. ا�"�� ا� � ه � اس��Wام اRراض� ا���ب�� ���را)� وإم�ادات ا���d اس��Wام�  وت� � ا�

 وه0ا ����ج. أآX� آ�Vءة، وآ��0 اس���اث وت� � م�رس�ت وت2 ���ج��ت زرا)�� م�" � ت��� ا����
إ�Q اج� �ب ا]س�اف �3 اس��Wام اRس�ة ا��2����� وا����ات ح�Q + ت�دي إ�Q ت�ه�ر اRن�� 

����وه0ا �� � اس��Wام ا��ي . وا�����ات، وت��د ا����ة ا�����، وت��ث ا��0cR ا������ وا]م�ادات ا�
 . اس��Wام� ح0را، واج� �ب ت��~ أراض� ا���ص�- وت����� ب���ء

                                                                                                                              ----------------------------  ---------------:�ن� ا���d ص�-ج    

q ت�- إم�ادات ا���d، و���د ا�"�w مB اRن��ر ب�س� �Vد ا]م�ا� ��ح�، آ� أن و�3 ب�� ا�دات ا�

� ض��W ب��+ت �c� م"��ام��آ� أن ا� ���Vت ا�* �)�� وا��را)�� وا������ ت��ث . ا���d ا�����3 �
��ام� ت� � . ا���d ا�"!��� وا���d ا�����3، وت��د ا�����ات وا�*��ت �3 آ- ب�� ت�����"�� ا� �وا�

وه� ت� � أ��9 ت�"�B�" . B آ�Vءة ش��2ت ا���dص��ن� ا���d ب�ض_ ح� �Mس��Wام�ت ا���دة وت�
 �e اب� �3 ا��م��ل + ���ث اض! Q�( ���!"ا� d��ن�)�� ا���d و#*� ا�"��ب�ت مB ا�

� )�Q هd0 ا���d، و#*� ا�"��ب�ت مB ا���d ا���Q�( ��3 م��ل ت��ده�� . ا]����2ج�� ا��� ت�

                                                                                      ----------------------------:مMجÙ اRن�اع ا������ج��ت�م��  ت���� -د   
� ت�A- ب�� �3 ا+س��Wام ا����ي –وت�اص- م"�ح� اRراض� ا���ب�� ���را)� � �� – وه� اRراض� ا�

��ح� ��ن�اع�ان�� وا� ��ت��، ب�س�X �ء ا���� ا��� ����ه� ا����  ا��� ان�VWض��، م� ���� مB ا�MجÙ ا�
�xن"�"� . إدارة م2��V، أو ا��� ت"�!�_ ا���¹ �3 ا����p ا�e ار�� وا��وت���ض ا���ب�ت ا�

 ÙجMا]����2ج�� ����w ا��ج�ن�� وا���ب�ت ا�"�ح��� و�c�ه� مB اRراض� ا��
�� وس�اه� مB ا�
��� .  أن ان��اض اRن�اع ا����ان�� وا� ��ت�� 0Anا �3 ا��"�رعا�V���ة اAR�ى ���م�� س��_، آ �وا�

                                                 
1،���ام� ���A  " 3 م*!QV #�س"�� ا� � . 59-58، ص ص2007، ا]س2 �ر�� ، �، ا��ار ا���م��" m- ا����� ا���ص�ة�إدارة ا����p وا�
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� ص��ن� ث�اء اRرض �3 ا�� �ع ا������ج� ��ج��ل ا�����، وذ�� ���ام� �3 ه0ا ا���ل ت� � أن �"ا�
��V#و B2ة وإن أم�ا]����2ج�� ب�رج� آ�� �e وا� ÙجM .بvب!�ء )���ت ا+ن��اض وت�م�� ا�

   d-���                                                                                       -----------------------------: ا� �خ مB ا+ح���س ا���اري ح
 ��
�ة بvج�اء ت����ات آ���ة �3 ا����p ا�����W��ام� ت� � آ��0 )�م ا�"�� ا� � ب���دة م"��ى –وا�

 ��2ن –���� أن�ط س��ط اRم!�ر وا��!�ء ا� ��ت�، أو ز��دة اRش�� �3ق ا�� V"��� س!~ ا����، أو ت
������ح� ��ج��ل ا�و�� � ذ�� ا������� دون ز)�)� اس���ار . مB شxن�� إح�اث ت���� �3 ا�V�ص ا�

� ا����ا��3 ا��������V وا������ج�� أو ت�م�� 
��� اRزون ا���م�� ��رض مe خ، أو ا�� B ج�اء ا�
 .1أ��3ل ا]ن"�ن

4-
�O�O�5ا�� ��  : ا��

�ل ت2 ���ج��ت أن�e �3 ا��اq3 ا�* �)��-أ  ��                                :                           اس
���م� . آ�X�ا م� ت�دي ا��اq3 ا�* �)�� إ�Q ت���� م� ���\ ب�� مB ه�اء وم��d وأرضو�3 ا����ان ا�

��� ،� أم� �3 ا����ان ا� �م��، v3ن ا� ���Vت ، ا��� مB ت�q3 ا� ���Vت وت ��e ا����ث ب V��ت آ���ةا� 
��3�� �3 آ�X� م �� + �9W_ ���#�ب� إ�Q ح� آ���وم_ ه0ا j��3 ا����ث ن���� + مV� م �� مB ن���s . ا�

�2 ���ج��ت تV. ا� ��ط ا�* �)�� ������3�� ت�2ن ن��� إ�Q ا��V2ءة أو �����ت وأم�Xل هd0 ا� ���Vت ا�
��ام� . ا������، وت�2ن ن���� أ��9 ��ه�ل وا+3���ر إ�Q 3�ض ا����ب�ت ا+#�*�د��"�� ا� �وت� � ا�

xVوأآ �eت2 ���ج��ت أن Qل إ���� وت��� مB اس��Mك ا�!�#� و�c�ه� مB ا��ارد ا�!����� إ�Q  ه � ا�
X- ا���ف �3 )���. أدنQ ح��� ت2 ���ج�� ت�"�w �3 ن���Vت أو م��ث�ت أ#- �3 و� ��� أن �eت أو ن

� ا�!����� أو ت"�ن�ه�e م_ ا� -و�3 ب�� ا���+ت . ا���م اRول، وت��� ت�و�� ا� ���Vت دا���A، وت�
����( �e3�� .ا��� ت�V ا��2 ���ج��ت ا�������� ب�d0 ا������ �3 ��� ا�

                                      ----------------:ص ا���ن�ن�� ا��اج�ة ا0AR ب���2 ���ج��ت ا��" � وب�� *�-ب  
 Bث م�����Wم� اSن �3 ا����ان ا� �م�� آ�X�ا م� ت�2ن أ#- آ�Vءة وأآX� ت"��� �3 ا�"وا��2 ���ج��ت ا�

��ح� �3 ا����ان ا�* �)����ام� ت� � ا]س�اع ب�0AR ب���. ا��2 ���ج��ت ا�"�� ا� �2 ���ج��ت وا�
ومB شxن . ا��" �، وآ��0 ب�� *�ص ا���ن�ن�� ا��Wص� بV�ض ا����ب�ت �3 ه0ا ا���ل وت!�����

�2 ���ج��ت أن�e وأآxV ت �سw ا+ح���ج�ت –ا����ون ا��2 ���ج� � _��!� س�اء ب�+س���اث أو ا�
 ����مB ا]ن��ج�� ا+#�*�د��، ا�0ي ���ف إ�Q س� ا���Vة ب�B ا����ان ا�* �)�� وا� �م�� أن ����  –ا�

�pه�ر �3 ن�)�� ا�����وح�Q ت �~ هd0 ا����د، ��3 ت���ج أ��9 إ�Q  .وأن ���ل أ��9 دون م��� مB ا�
�� ا������، و+س�� �3 ا����ان اRش� 3��ا �� وا������رات آ���ة �3 ا�X�وا����ون ا��2 ���ج� . اس

�� ��ض~ ا���V)- ب�B اRب��د ا+#�*�د�� وا����� �� وا�����p وا��2 ���ج�� �3 س��- ت���q ا�
��ام�" .ا�

                                                                                                   ----------------------------:ا���و#�ت وا+ح���س ا���اريو ا�!�#� -ج 
 �(���م� �Aص� RنP م�Xل واض~ )�Q ا�����ت ا�* �)�� �c� آ� أن اس��Wام ا���و#�ت �"�اه

����3�*�~ ب"�w ذ�� . ا� ،�pا��� -Aت�� دا���Vح ن�
��3��و#�ت ���ي اس�W�اج�� وإح�ا#�� و

q ا���ان��، و��م!�ر ا����9 ا��� ت*�w م �
q آ���ة، � م*�را ر��"� ����ت ا���اء �3 ا�

����ت ا������ +ن���ث ا���زات ا���ار�� مB أن�!� . ���� ا� �خوا+ح���س ا���اري ا�0ي ���د ب"وا�
 وإذا آ�ن` اSث�ر #� أص��` MAل ا���� ا�AR� مB ،ا���� ت���وز #�رة اRرض )�Q ام�*�ص��

� ا����ء م�V��ن )�Q أن أم�Xل هd0 ا+ن���ث + �B2 ��� أن eن م�v3 ،����ا���ن ا�����B واض�� ا�
� إ�Q م�����ت م��ا��ة، دون أن ت�"�w �3 اح��ار ت""����ت ا������ أو ب"� + ن���� س�اء ب��

                                                 
1��  .Encarta 2006  :ت� ا+
Mع )�Q هd0 ا����م�ت )�Q ا��س�)� ا���
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 �خ�� �  وس��2ن �������ات ا��� ت��تB( w ذ�� �3 درج�ت ا���ارة وأن�ط س��ط اRم!�ر. )��
� - و+س�� إذا ج�ت ا������ات س����–وم"����ت س!~ ا���� �3� ب�� e ا� Q�( ة�ث�ر م�مn 

� ا]��2e ا� Q�( ا�دا م��ش���ون ا)��� B��ج�� و)�Q رd�3 ا� �س وم��ش��، و+س�� ب�� "�� �
 .1ا�!�����

                                                                                             --------------------   ----------------: ا��� مB ان���ث ا���زات-د   
��ام� �3 ه0ا ا���ل إ�Q ا��� مB ا���ل ا����� ����دة ان���ث ا���زات ا���ار��"�� ا� �. ت�م� ا�

 ا��� ب*�رة آ���ة مB اس��Wام ا���و#�ت، وإ���د م*�در أA�ى ��!�#� ]م�اد  وذ�� )��
��ت ا�* �)�������Q�( B ا����ان ا�. ا�* �)�� أن ت�0W ا�W!�ات اRو�Q ���� مB وس��2ن مB ا�

ان���ث ث�ن� أآ"�� ا�2�ب�ن واس���اث ت2 ���ج��ت ج���ة +س��Wام ا�!�#� ا���ار�� ب�V2ءة أآ��، 
������ م��Vم�ن� وت�2ن نxار�� ت�2ن م�ا�� ��c �#�!ا� Bإم�ادات م �. وت��3 �ا3��)�Q أنP ح�Q ت

�"�� ا� ��ام� ت� � اس��Wام ا���و#�ت بxآxV م� �"�!�ع �3 ج�_ أم�Xل هd0 ا��2 ���ج��ت، ��3
 .ا����ان

  d-زونRا ���
                                                                                                         --------------------  -----------: ا������� دون ت�ه�ر 
وتX- ا]ج�اءات ا��� ات0Wت . دون ت�ه�ر 
��� اRوزون ا���م�� ��رضو ت� � أ��9 ا������� 

�3ت�V#�� آ��ت� ج�ءت ��!���� ب�����W ت�ر���� مB ا��اد  ������ هd0 ا����2 س�ب�� م����

� ا����p ا������ ه� أم� م"�!�ع�Wم �����. ا��2����� ا���دة ��زون، وت�ض~ بxن ا����ون ا��و�� �

_ ا��و�� ج���� �B2 ت� �����ة اRم����2 وا)��اده� بxن #�ت�� أص��` �3ق إرادة ا�` ا��+��ت ا�
 .ت��3 ا���#�_ )�Q هd0 ا+ت�V#�� م� دام أن + أح�ا �"�!�_ إج��ره� )�Q ذ��

 

 �,����� ا�����ام�: ا��c,H ا����^         ,�,� .ا"/�ر ا��

  
���ة ا�� � ب������ ا���وإن م�ت� اRم� ا� � ب�� اRرض، ا�0ي )�� �3 ر��د���ن��و �3 ف�p وا�

��ام�1992)�م "�� ا� � �M*3 �*W ��0ا ��321ول أ)�ل ا���ن . ، ا)��ف بxه�� م�ش�ات ا�
                                  -*Vص ا��*Wا� Q�(0، و�V � 40ا��ض�ع �3 ا��"� ا��Wص ب�س��- ا�

��ام� " ا�Mزم� ����� ص _ ا���ارا����م�ت": ا�� �ن"�� ا� �، ا�0ي ��)� إ�Q وض_ م�ش�ات ��
" �e �� ��e �����ت و��"�ه� �3 اس��ام� ذات�� ا�"���3� أسj راس�W �* _ ا���ار )�Q ج�_ ا��

������ام�، ا��� ن��ت �3 )�م ". ا�����p وا]ن"�� ا� �� اRرض �� � ا�# B( تxب� 1996ون��� آ
 " indicateurs of sustainable development framework and methodologies" �انب�

9B ه0ا ا� ��ر #��� ب �� ��)�� :  م�ش�ا م* �V �3 أرب_ �p3ت ر��"�130و��ا#�*�د�� واج
����� ب�d0 ا��pVت اRرب_ آ��� ����ص- إ�Q . وب���p وم�س"��و� ��� أن ت�0A �3 ا+)���ر ا��ش�ات ا�

��ام�أ�رة أوس_ وص"�� ا� ��� - .ش
 

��ر م �� ا��ش�ات ا��� ت�Mءم م_ Wان أن ت����� B2� ،���# d0ات ه�ش� و����ح ا)���ر م��)� ا�
� إ
�ر ت����� ت� �3 . أو����ت�� وم_ ا�����9 ا���� ا��� ت�اج��� واRه�اف ا��� ت���Aه��و#� ا)

 :ع ر��"�س��#P ت* �� ا��ش�ات إ�Q ثMث� أن�ا
 .م�ش�ات ا���ة ا��ا��3، وه� ت*� اRن�!� وا�����ت واRن�ط - أ

 . م�ش�ات ا�����، وه� ت��م ��� )B ا����� ا��اه � - ب
�0Wة-ج . م�ش�ات ا+س���ب�، وه� ت��W ا���اب�� ا�

                                                 
��ام�"دوجMس م�س��`،  1"�� ا� ��رات �،  ت�ج"ا�X� .127-112، ص ص2000-1ا�X����3، م*�، ط ب��ء ش�ه�B، ا��ار ا��و��� �Mس



 115 

 
�د إ
�ر ا���ة ا��ا��3��* �� و+ �"~ ب��- ا�����-إن ا)�� ����
 � ا��M#�ت  ا+س���ب� ��2- 

��ام� . وا��واب\ ا�"���� ب�B ا��ش�ات ضB ا]
�ر"�� ا� �نP م�c B� ا��ا#�� أو#� أدرآ` �� � ا�
 Bر ب����A+ا  130ا�م�ش Qا إ��A9` )�ده� م�VAر م �� 59و��Wان أن ت����� B2 م�ش�ا، �

 .م��)� م �س�� مB ا��ش�ات اRس�س��
��ام� -"�� ا� �� ا��ش�ات اRس�س�� ����#�� w"ة   ح�����ام� ا���ب�� ��م� ا�"�� ا� �� ا�

20001. 

                                                                                                                    ------------------------------------------: ا�����ات ا��8�Vدی�-1
�ر �3 ا� �تs ا���م� ا]ج���، م��ان ا����رة ن*�w ا�V�د مB ا� �X�تs ا���م� ا]ج���، ح*� ا+س

��"�_ وا��Wم�ت، ا���B ن"�� إ�Q ا� �تs ا���م� ا]ج���، م��ع ا�"�)�ات ا]ن����، آ�3�X اس��Wام 
3�Xدة، آ���� اس��Wام ا��اد، ن*�w ا�V�د ا�" �ي مB اس��Mك ا�!�#�، ن"�� اس��Mك م�ارد ا�!�#� ا�

 ،���ا�!�#�، ت���� ا� ���Vت ا�* �)�� وا��9��� ا�*���، ت���� ا� ���Vت ا�W!�ة، ت���� ا� ���Vت ا�
 .إ)�دة ت�و�� واس��Wام ا� ���Vت، ا�"��3 ا��� ��!��� آ- 3�د ح"w واس!� ا� �- ��م��

 : ا�����ات ا�������-2
ن"�، A!�ط 1000د�� واش��اآ�ت ا+ن��ن` �2- ت 0�V ا+ت�V#�ت ا��و��� ا���م�، )�د أج��ة ا��ا

 ن"�، ا]ن�Vق )�Q ا���� وا��!��� آ "�� م���p مB 1000ا���ت� ا����"�� و)�د ا���ات� ا� ���� �2- 
 .  2ا� �تs ا���� ا]ج���، ا�W"��� ا+#�*�د�� وا������ ا��اج�� إ�Q ا��2ارث ا�"!���

3-��B����ا�����ات ا� :------------------------------------------                                                                                                                                               
ا��أة إ�Q ج� أا� "�� ا����p ��"�2ن ا�B�0 دون A\ ا�V��، ت�Vوت ا���Aل، م��ل ا��!���، ن"�� م��س\ 


�Vل دون سB الأRج-، ن"�� ا�ا� �ل، ح�+ت 15ج�V
 ا��A B�0رج ب��ت��، ا����� ا��0ا��� ��
 B( �
�Vل ا�B�0 ت�- أ)�رهRا B5ا����3ت، م��ل ا����3ت ب� � ( _#�� س �ات، م��س\ ا��� ا�
�*�� ��Mص��� م q3ا�م ����� B�0ري،�ا��+دة، ن"�� ا�"�2ن ا��� ن"�� ا�"�2ن ا�B�0 � م��d ا�

 q3ا�� إم�2ن�� ا+ن��Vع ب���� �3����*��ن )�Q م��d ا���ب ا�xم�ن�، ا� "�� ا����p ��"�2ن ا�B�0 ت
 ،-
�Vل ا�����، م��ل ان���ر وس��- م _ ا��Rاض ا�ض� أم B�*��ا��)��� ا�*��� اRو���، ا�

����اءة وا�2��ب� ب�B ا������B، ن*�w ا�V�د مB ن"�� إآ�ل ا��راس� ا+ب��ا��� وا��Xن���، م��ل ا]��م 

 �ت 1000ا���· ) �� �2- ا����3ت م"�ح� ا���`، )�د ��" ن"�، م��ل ا� � ا�"�2ن�، س�2ن ا�

�e � و�c� ا�e  .ا��9��� ا�

  

                                                 
�)�� ���ب� nس�� 1���ام� �3 ب��ان ا+س�2ا"، )ا+س�2ا(ا��� � ا+#�*�د�� وا+ج"�� ا� ����"ت���- ا� ���s: ت!��q م�ش�ات ا� ة،  اRم� ا�

 .9-4، ص ص2001
�� ا]دار��،  ج�م�� ا��ول ا���ب��، ا��ت� ا���ب� 2 �� ا���ب�� ��e  ا��Wمj ��دارة ا�����p ا� ��� �3 ا����ر�� ا���ن"�� �3 ا�

�����ام� "، 2006س�"�� ا� ���ام�، ا����رة ا��و��� وأث�ه� )�Q ا�"�� ا� � .28-26،  ص ص"2007ا� �eر ا+#�*�دي ��



 116 

�� ا������1.3  � : ا�
�� ا������-      أ � :  م��Vم ا�

�م� �Aص�����ة اه�� ا������ م 0 )�م ��� أو�` اRم� ا� � ) �م� أص�رت ا������ 1990 ب*!�~ ا�
�� ا������، و)�3��� بxن�� ���� ت�س�_ ا���رات ا������ وا+ن��Vع ب��: "اRول ��( " 

��� ا������ ��� ج�ن��ن ه �ج�نw تB��2 ا���رات وج�نw ا+س��Vدة مB : و�MحL �3 ه0ا ا�*�د أن ا�
� وا�*�� ���3 "�� �. هd0 ا���رات�����ر �3 ا�X�� تB��2 ا���رات مMA Bل ا+س����نw اRول �

wر���. أم� ا���نw ا��Xن� ��3 �� � ا+س��Vدة ا��2م�� مB هd0 ا���رات �3� � V_ ا]ن"�ن. وا�����0 وا�
��3��Xوا� ��(����vومB ث� 3. وا���رآ� �3 ا���ون ا�"��س�� وا+ج �، ن ا]ن"�ن ه� م��ر )��� ا�

��� �3 نjV ا��#`��cو ��� .��3 وس��
�� ا������ )�Q أس�س أرب�� ) �ص� ه� ��ار�� وا���رآ�: وت��م ا��. ا]ن��ج��، وا���ا��، وا+س

�� وا�*��� وا���ر���� ح�Q ت�داد ا]ن��ج�� و��داد ا��A- وت�داد اM3ب� مB ز��دة #�رات ����3R�اد ا�
ن�ح�� أA�ى +ب� أن ت��ح أم�م ج�_ ا3R�اد 3�ص م�"�و�� ��"�ه� ومB . ا���رة )�Q إش��ع ا���ج�ت

 Bدة م�V��� وا+س �آ� + ��w أن ت��*� )�Q إت�ح� . �ره� وه� م� �V2- )�ا�� ا���ز�_ث�3 ص _ ا�
�"�و�� ب�B أب �ء ا���- ا����� 3�\، وإن� ب�B أب �ء ا���- ا����� مB ن�ح�� وأب �ء اRج��ل ا�V�ص ا�

��ا� ��ار�� ا�����B م��رآ� ا3R�اد �3 ات�Wذ . ���� مB ن�ح�� أA�ى، وه� م� �9B اس� �آ
�� وب��� �� � .1ا���ارات ا��� ت�2- ح��ت�� ح�Q ت�2ن ا�

�� ا������-   ب � : #��س ا�
�� 1990م 0         ����ة �� United Nation Development ت*�ر ب�امs اRم� ا�

programme (PNUD) ���ا��� �� ����V ����س ا�Wص�· م Q�( �ر����. ت��ر��، و��� اح��ت هd0 ا�
 Q�( dد���� ا������ آxول م���س ��� ت��ض ����� مB ا+ن���دات مB أه�� ا) �وب�� م� �m� د��- ا�

��س\ ح� ا��V� Q�( م"��ى ا�����، وإ)!��P ا��زن واح� ����ء 9ب��ن�ت � dدول ص �)�� �3 ت���� 
مB ا��A- اR#- مB ح� ا�V�� ووزن م �VW ج�ا �����دات �3 م��س\ ا��A- �3ق ح� ا�V��، ب�]ض��3 
�� ون*���� مB ث�ر  ����q ب���ده� �3 ا�� �إ�Q )�م ت���d ب*�رة د#��� ب�B ا�0آ�ر وا]ن�ث �3

�� �� اس��WامP . ا�cز���� ب*�رة آ���3 ر����م- ج� � آ�س��� آ� ان��� بxنj2�� + P ا���انw ا��
-������ ا������ )�� ا��مBأ��9ف إ�Q ذ�� . �� ��� Pم��آ- ) � #��س Pاج�� Pت . نMت��� `�Aو��� أد

Pوج�` إ�� ���� ا������ م ��m 0رd وح�Q اSن ��Mش� ا+ن���دات ا� �وان��Q . )���ة )�Q د��- ا�
������ ا����اRم� إ�Q وج�د م��)� مB ا� �j��� �3 -X ا���� ا������، ود��- :��� ت � د��- ا�

�ي ��� ا������ ا���ل ��� j، ود��- ا���رآ� ا���ل ��� j، ود��- ا�V�� ا� �   .2ا�

                                                                   --------------------------------------------: ا�����ات ا������-4
 q
� � �Vة �!��� اRوزون، ت�آ�� ا���ث�ت ا����� �3 ا�"إن���ث�ت �cزات ا���p�3، اس��Mك ا��اد ا�
ا��9���، م"�ح� اRراض� ا�*���� ���را)� واRراض� ا��رو)� ب��ص�- دا��، اس��Wام 

���ات ا������، م"�ح� ا���ب�ت آ "�� م���p مB ا�"�ح� ا]ج���� ��راض�، اRس�ة، اس��Wام ا�
 �3 w���!آ� ا��، ت���ت ا��9� 
��"آ�3�X #!_ اRش��ر، اRراض� ا�*�ب� ب���*��، م"�ح� ا�
 d��
q ا�"�ح���، ا��*�ل ا� �)� مB ا�"�، م��ع ا�� ا���d ا�"�ح���، م��ع ا�"�2ن �3 ا�

��3�ة، ا�!�w ا������ج� وا��2���� ا�"!��� وا�W�ج� س ��� آ "�� م���p مB ا���d ا�"�����3 ا�
)�Q اRوآ"��B �3 ا�2�- ا�����، ت�آ� ا��2���� ا�����ن�� ا����!�� �3 ا���d ا��0ب�، م"�ح� ب�� 

                                                 
1 Valérie BERENGER, "Evolution du niveau et qualité de vie dans l’analyse multidimensionnelle de la 
pauvreté", Revue Economie Appliquée, n°4/2004, pp 5-15. 

��" )�� ا���در م�� )�� ا���در )!��،  2 � .54-49، ص ص2003-2002، ا��ار ا���م���، ا]س2 �ر��، م*�، "ات��ه�ت ح���X �3 ا�
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�� آ "�� مB ا�"�ح� ا]ج����، ان���ر ب��� ا+����2ج�� ا����"��، ا�"�ح� ا�e ا� Bن�اع مRا �
 .1اRم�اض ا����"��

�� ا�����p-أ  �� وq3 اRسj اSت��:  ا��  :2وت

 .#- ون���Vت #����أأن ت�دي إ�Q ت��ث  .1
 . ا��2 ���ج�� ])�دة اس��Wام ا��اردم اس��Wا .2
�م ب�س��Wام اRرض ����3� ب��p ص��� س��� ����2 �ت ا���� �3 م�ا#_ ا��اآ� ا�* �)��  .3� ا+ه

���� .ت ا������وا�
_، وت�- )�Q ت����  .4��       ت��3� ا� �ذج وا���دات ا�"��� ا��� ت*�ن ا����p مB #�- أ3�اد ا�

                                                                      ).ا�t....إ)�دة اس�*Mح اRراض� ا��را)�� وا��ا)� وا������، ا��ارع ا�"��2(م*�دره�
�م ب����ز�_ ا���دل . 5���� ا����p، و��!�w ذ�� ا+ه�� �    +ب� مB ت��3� ا���ان�B ا�Mزم� وا���س

�م ب9�ن ا���رآ� ا���)�� و�c�ه���م ب���� ا������، وا+ه�                        .���)��� ا�*���، وا+ه

��ام� م4-2"�� ا� �:  ا���رب� اRو�Q-أ       --------------------------------:��رب�ت ب�م�� ا�
�� ��� �pا��� �ا���ه:-----------    -------------------                                                                                               

� اe ج�� وح�ود ا����� �3 م !�� م��دة، وا�"�!�ة )�Q ب��� ا+)��اف ب��!�#� ا��2م � ا]ن ��� ��p���
X- وت �ع اRص�ل ا��راث�� ����دة وا���رة ا���ودة وا���رة )�Q ا�)�د مB ا��Vه�� مX- ا������ج�� ا�

                                      ----------------               -------.واRن�اع، وا���رة )�Q ا��� �� ا�0ات��
                                                                        ---------------------------------------------: ا���رب� ا��Xن��-ب

�p���� د���*�د��، و#��س #�� ا����p وس��- ب����� ا�����p �3 ات�Wذ ا���ارات ا+#�*�: ا���� ا+#
��ى ا���2"����2 مB ا��ارد ا�!����� آ�أس�ل : ب���رات ا#�*�د�� و)�Q ا�"��w م����� ا��اد ا�

��ى ا�����"��w أن ت�0A ا���ارات �3 س��ق : 
����، وت!��� م��س�� ا��ارد ا�!����� )�Q ا�
� ) �� مX- م����� ا��ء ا���ثا���و)�ت ب���"��ن ا������2 ا�����p ا��Wرج�� ا��� ت �.------------

ا��M#�ت ب�B : ا���رب� ا��X��X -ج                                     -------------------------------------
�pارد ا�!����� وت�ه�ر ا����                                            : ا�V�� وح�آ�� ا�"�2ن واس��Mك ا�

M2� ا��ت�!� ب��V�� وا�"�2ن وا����p ت�2ن �c� تح�� ه �ك )M#�ت م���ة، س�w ون���� ب�B ا�
��*V م . �pب� �ة )�ام- ت����آ�ت ا����ت ا�"�2ن�� إذوت�2ن ا����دة ا�"�2ن�� وحM2� �"�w ا�V�� ا�

Vا� �pت�ه�ر ا��� �#�V� �
q ذات ا��"�س�� ا�����p ت�ه�ر . ��ب� � وت"�ع ا���9ط ا�"�2ن�� �3 ا�
 . ا��س\ ا��9�ي

�3 -X�                        ------------------:وه �ك م��رب�ت ا��V- ا���ب�� ���رب�ت ا���م�� ا��� ت
                                  -----------------------.ت*�~ اAR!�ء ا�����p �3 ا��ض�: م��رب� ا+س���ب�

�����ت ا�����2 ب��ف ت���� : م��رب� ا�e ت"~ ب�]ج�ب� )B ا�!���ت ا� 0Vة مB #�- ا����ان وا�
�� Vس"�ت�� وا��                                                ------------------------------.ا���رات ا������ وا�

 .q�3 وت�)� إج�اءات إصMح ا�"��س�تت!: م��رب� ا+س���ق

 
                                                 

�)�� ���ب� nس��1���ام� �3 ب��ان ا+س�2ات!��q م�ش�ات ا�"، )ا+س�2ا( ��� � ا+#�*�د�� وا+ج"�� ا� � :s������"ت���- ا�  ة،  اRم� ا�
 .5-4، ص ص2001

 
�ع ا����p"  ح"�B )�� ا���� أح� رش�ان،2�_ دراس� �3 )�� اج��2�w ا���م�� ا�����، ا]س2 �ر�� م*�، "ا����p وا�، 2006، ا�

 .209ص
�� ا]دار��، ج�م�� ا��ول  3 �� ا���ب�� ��e ا���ب�� وا����� ا���ب�� ��دارة ا�����p، أوراق )- ا��ت� ا���ب� ا��اب_ ��دارة ا�����p،   ا�
_ ا��ن�"�������� ����2م�ت ا��آ��� وا�����ت وا��!�ع ا��Wص وا�"��� اRدوار ا�����ام� وا]دارة ا�"�� ا� � .72-71، ص ص"ا�
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 :ا����^ ا���ن
 .واZV ا������ ا�����ام� �
 ا��ول ا���ب��

 
 


 ا�HVر ) ا���3رب� ا����Oی� ا��3,��ی�(  ت��3+ ا���Oذج ا����Oي ا��3,��ي:ا��c,H اول        �
 :ا���ب��

�، إ�Q ا��W*� ا�q�9 ا�� � )�Q ات��` ا����م ا+#�*�د�� ب�2- )�م، م 0 م �*� ا���ن ا��ض
 �3 B��V�W ت2ا� �ذج ا� e��� ا����ض�� ا�!�ب_، وا�0ي ��ى أن ا����2 ا���ه��� �3 ا��ول ا�

�رX���3� cR�اض ا+س��، مX- . ن�� آ��� �3 ا��أس�ل ا� �أم� اRوجP اAR�ى �3 )��� ا�
� � ا���ن�ن�� وا��س"�� وا����c�ا��3 �ا���ب�� وا���( B( م���)��، 3�� انV*�` ت� وا���دات ا+ج

� ا���ن��( Q�( ،�Xا���� ��Wر���� مB آ�ن ه0ا ا���� م� �� أس�س�، �3 ج0ورd ا�c�د، ب���*� نا+#
 ".ا+#�*�د ا�"��س�"و)�� ا�"��س�، ح"�� ��ل )��P ت���� 

�ي ا������ي � :ومB أه� م���� ا� �ذج ا�
 

1- �� :1م وا��Oاد او��� وا���Oن� ا�\�ر���ا���آ�B S,$ ا��H3ع ا�
 �e ا� Qب�� إ��ر ا���!#Rا �e�3 م� -�ا� � إ�Q ��� تxث� ا+#�*�د��ن ا���ب ب�0ا ا��� ا���م وس�د ا�

 Q�( دي�*��رات ب����� أا+#X���ح� �����م ب�+سنP م�ت�2، ب�2- أس�س� )�Q آ�� ا��ارد ا����� ا�
 Bب م��!ل ن� )�ل �"~ ب�����ق ب���ول ا�* �)��، و#� أص�~ ه� ا���2م�ت م�B م��xج- تأا�

آ�� #�ر مB2 مB أا���ب�� �3 ت���� س��س�ت�� ا+#�*�د�� ا����2 م�*�را ب�2- ش�P ت�م �3 اس� �Vر 
��ره� �3 ا+#�*�د ا��
 � وا��*�ل )�Q م��ل )�ل �� X�وا������ أن وت��ة . ا��ارد ا����� +س

�راتX� �3 اR#!�ر ا���ب�� آ�ن` )���� ������، ح�� ب��` �3 ب�� ا���+ت مX- ا���ا�� إ�Q ا+س
_ ض��
� آ���ة �m�ت )مB ا��A- ا��
 �% 40أآX� مB (م��+ت ه���� ��، و3�ض` )�Q ا�

�)�� وا+ض!�اب�ت��M+ت ا+جA+ب�� �3 ا ��3 ���Vب��، وم �� . آ��أن آ- ا��ول ا�� �ه0ا م_ ا���
�ر�� ا���X�� ت�د هd0 ا���+ت ا+س� B2وا�*��، و� �����ا�� آ�س` م�ارد ه�م� ��!��� ا� �eم ا�

ا���2�ة إ�Q ا����دات ا��ت��� �3 م��+ت ا� � ا+#�*�دي ا���م، �Aص� ب����رن� م_ ب�� دول ش�ق 
B�*آ�ر�� وس ���3را وم������ وا� -Xس�� مn .��م ا��و�� وت�� و��� آ�ن` هd0 ا�"��س� ت�Qe ب�+ه

ا���وض وا�"�)�ات ا�V �� ب"���� نe�ا +
p �ن ا��وا�� ا+#�*�د�� ا������ إ�Q إم�2ن�� ن��ح ه0ا 
�ي � .ا� �ذج ا�

` ب���9 اس� �Vر ا��ارد ا��وا����� ب��0آ� أن اR#!�ر ا���ب�� #� اه Bم ���Aج- ز��دة أ���� ا��ا

��q ت��X2 اس��Mل ا B( ر�X��� وا��را)�� وا� V!�� وز��دة ت*���ه� ا+س� �ارد ا�!����� ا��

وت�"�B أس��ره� وت!��� ا� �eم ا�9���� ا�V�وض )�Q ا���آ�ت اRج ��� ا��� ت�!� ام���زات 
و#� آ�ن` ا�"��س�ت ا+#�*�د�� ا����2 م�آ�ة ب��ة )�Q ه0ا ا���ر، نe�ا �� . +س��Mل ت�� ا��ارد
dا�ت��ه- آ�ن` ا���2م�ت ت Qأدى ب�� إ� � مB إم�2ن�� ت���q ز��دة س���� ���ارد ا�����، م

��3�ة، �Aص� �3 ت ��\ ا��!�ع ا��Wص وت����Q�( P ت ��_ #�راتP ا]ن��ج�� ا]م�2ن��ت اAR�ى ا�
�������X- أه� هd0 ا�"��س�ت �3. �3 م��ل ا�* �)�ت ا�� :وت

 
  : ح�آ� ا��Pم���ت-2   

 ����ج- اس� �Vر ا��ارد ا����� وز��دت�� ب�2- س��_ ت�آ�ت �3 أأن ا����د ا��0و�� مB ��� آ�ن` ا� 
و#� ان�رج` �3 ه0ا ا�"��ق س��س�ت ا��xم�� ا��� س�دت ا�"�ح� ا+#�*�د�� . ت�س�_ #�رات ا��!�ع ا���م

                                                 
�)�� ���ب� 1���ام� وا+#�*�د ا���2، ح��� ا����� ا���ب�"، )ا+س�2ا( nس��ا��� � ا+#�*�د�� وا+ج"�� ا������ ا� ����ة، "ا�، اRم� ا�

 .32-27، ص ص1997ن����رك 
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� �"Wأواس\ ا� Bب��، م� ب��س"�تتا��� ا���2م��  وأواس\ ا�"��� �ت، وإن��ء ا����� مB ا����pت وا�
 .ذات ا�!�ب_ ا+#�*�دي

ب�� مB ذ��، إذ أ�� ت2��V ب�� اR#!�ر ا���ب�� ب�xم�� ا�*��~ ا+#�*�د�� اRج ��� ب- ذه�` إ�Q ح�� 
�ري أأ0Aت ت�م� م �Íت ا��!�ع ا��Wص ا���� ا�0ي ب�ا ���2م�ت ت�� اR#!�ر X�نP + ���م ب��� اس

� اش��اآ�� م�xث�ة و#� ت�q. آ�ف و���ب أرب�حP إ�Q ا��Wرجeأن jس�xر ت�
 ه0ا ا+ت��d �3 إ
�ر �3 هd0 . بxدب��ت ا+#�*�د ا��رآ"� وم�رس� ا��ول ا+ش��اآ�� �3 أوروب� ا���#��X�وأص�~ ا+س

ا��ول م�*�را ب�2- ش�P آ�� �3 ا��!�ع ا���م وت�س�P ب� � ت�9ءل ح�� ا��!�ع ا��Wص ا�0ي أص�~ 
��� ت!�q س��س�ت ا��xم�� )�Q ا��!�ع ا��Wص ا���� و�� أم� اR#!�ر ا���ب��. م�� �� اAR�ى، ا�

� )��P �3 س��س�ت ز��دة �ت0Ax ب�� �s ا+ش��اآ�، v3ن�� أ0Aت ت�س_ ن��
�ت ا��!�ع ا���م وت�
�ر دون أن ت��� ا��!�ع ا��Wص أه�� ذات شX� .نxا+س

 
   3-�  :�م ت�OیZ ا��B�3ة ا��8�Vدی� ان�V(H م0 ا��H3ع ا�

��، وم �� اSت�� مB ا��ول ا���ب�� نV"��، آ�ن` ت�)� ا��ول ا� �م�� إ�Q م���  �ا������ أن نe���ت ا�
��� ت���- ا�"�ر ( �3 jآ��م- ر�� Pإ�� �e � ا��!�ع ا���م ا�0ي آ�ن q��
 B( رات�X�مB ا+س

�ي ���- ا��و��� وآ�ن` ج�_ ا���وض وا�"�)�ات مB ا��ول ا���ب�� نV"��، أو م. ا��B ه��pت ا�
~ ����pت ح�2م�� ]ن��ء م�اq3 )�م� ج���ة أو ص �)�ت ث����  ا��� ت"�!� )���� هd0 ا��ول، ت

����ر�� آ�ن` ت���� أن�� ��"` �3 #�رة ا��!�ع ا��Wص ا�X�ب- ت�!�w ت�A- . ت�!�w ج��دا اس
�ر�� ب� ا��و�� ا��X2 س�اء ������ ا���ر اRآ�� مB ا��ارد ا����� اX���ح� أو ���ج�P ا����د ا+س�

����( � .��1مB ت ��_ ا���)�ة ا+#�*�د�� وم��+ت ن
 

  : ا����Bد B,$ ا��3وض وا�\��ات ا���م�� �,�H3ع ا���م-4
 q��
 B( ر�X���� �3 اR#!�ر ا���ب�� ه� ز��دة م��+ت ا+س ���رب� ا��� Qو�Rآ��ة ا�إذا آ�ن` ا�

�د )�Q ا��!�ع ا���م، �Aص� �3 م��ل ا�* �)�ت ا]س�W�اج�� ت���� ا��ارد ا����� ا��ا���A وا+)�
ن ا��آ��ة ا��Xن�� آ�ن` �3 ت�� ا����� ت���� ا��ارد ا����� ا��Wرج�� )v Bوم����ت�� ا�* �)��، 3


��q ا���وض وا�"�)�ات ا�����، وآ��0 ا+ت�2ل )�Q ا��W�ات اRج ��� �3 م��+ت ا���� وا�� ��� .
 s� ��B مB اR#!�ر ا���ب��، أي ��ى اR#!�ر ا��� أ0Aت ب��pVآ��ة ن��ه� أ��9 ��ى ا��ا� d0وه
 �ا+ش��اآ� وأص��` ت!�w ا���ن� ا����� وا�V �� مB ا��ول ا+ش��اآ�� اRآX� ت��م� �3 ا���ل ا���

���ك ا��!�ع ا��Wص وا�* �)� وا��"2�ي، وآ��0 ��ى اR#!�ر اAR�ى ا��� ت�آ` م��+ أوس� _
 �2"���� )�Q ا��M#�ت ا��V�X2 م_ ا��ول ا��أس���� ا��2�ى وأ0Aت ت!�w ا���ن�ت مB ا�V م `�mو

���وا����� ب��0آ� أن ا��ول ا��أس���� ا��2�ى ه� ا��� ب�درت، ب�� ا���ب ا������ ا��Xن�� . ا��أس
V��Wأن�اع م ����� .� مB ا���وض وا�"�)�ات ا�V ��ون�- ا��Mد ا� �م�� اس�����M، ب

 
 : �����ت ا��8��Z وا���3ن� وأث�ه� �
 ت�;�S ن�O ا��8�Vدات ا���ب��-5  

 q����� �� �
تX- ا���ف ا����j �"��س�ت ا��* �_ وا����ن� �3 ا����ان ا���ب�� �3 ن�- ا����ن� وت�
-���� ت�- ا#� �ء ا�*�ن_ مMA Bل وآ�ن` ا��س��- �3 ت���q ذ�� ا���ف. م"��ى أ)�Q مB ا� � وا�

)��د ش�اء م_ ش�آ�ت أج ���، وت�ر�w ا����� ا����� )�Q ا]ن��ج �3 ت�� ا�*�ن_ ب�س��Wام وس��- 
d� ��"� )��د �3 ه0ا ا+ت��d آ�ن` ا� ���s آ� ���. ا]ن��ج ا�A Bم �Xوب�� أآ Pإ+ أن: 

���تت�!�� اح���ج�ت ا�"�ق ا� - أ ��ة م�� � مB ���� أو ب���9 مB ا�Vم���ً� و� �� * ا�
Bا��م . 

��Wم� �3 ا�*�ن_ ح���� إ�Q م�س"�ت �c� #�درة )�Q ا� �3"� - ب" .ت��دم ا����ن�ت ا�

                                                 
1 Michel CHATELUS," La situation économique des pays producteurs de pétrole de la péninsule arabique", 
Revue :Le mande arabe Maghreb Machrek, n°174, 2001, p60.  
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�s ا��
 � - ج �� ��� . ان���ج س��س�ت ا��
أص��` ا�* �)�ت ت�Q�( �p�( -2 ا+#�*�دي ا��
 � و)�م- اس� �اف ��X�وات ا��
 ��   - د

��� ب�2- )�موس��ً� ر��"ً� ���9 ا�  � .1 ا+#�*�دي وا�
 : O8Vر ا������ت �
 م�Dل ا������ ا���6ی� -6
�� ا����-أ ��ر )B أه�اف ا�X����� انV*�ل س��س�ت ا+س � : � �3 ا�W!\ ا�

 ��� ا���ب��، وه� ا�V*- ا���م ا����� ب�B وض_ �ن*- ه � إ�Q ن�!� أس�س�� �3 #*�ر ا�"��س�ت ا�
�ر�� مB ج�X��� ا������، مB ج�� أA�ى، وه� ا� �!� اRس�س�� ا�W!\ ا+س ��، ووض_ A!\ ا�

�ر�� رب!� X���� ا�����ة ا��� ت�)� إ�Q رب\ ا�"��س�ت ا+س �ا��� وص�` إ���� م�A�ا ا���رب� ا�
وث��� ب"��س�ت ت �� ا���ى ا������، وآ��0 إ�Q رب!�� ب"��س�ت ا���Vظ )�Q ا��ارد ا�!����� 

��� ت��d م��� مB ا���9 وا����p وب"��س�"��ن� و�c� ا�ت ح��� ا��pVت ا�"�2ن�� ذات ا��A- ا�
¹��� .وا�

�ري وا���ان X�و#� ت��ت ا�"��س�ت ا]ن���� ا���ب�� ا�������� ب���د آ���ة �3 آ- مB ا���ان ا+س
� ت�0ل ا����د ا���3�2 ]#�م� ا���اب\ ا���9ي وا�� �سq ب�� �B ا���جP ا����ي و�2 ��، رب

�ري ا���م وا���ج��ت �3 ا���د�B ا+س�W�اج�� اAR�ى مX- ت �� ا���رات ا������ X�ا+س
�ارد ا�!�����، وا���Vظ )�Q ا����p وإ#�م� ���nت �� Q*#Rل اM��وا+س��Mل اRمX- و��j ا+س

�� وا������ �3 ا�� �� ا+#�*�د�� )�Q ا��pVت ا� ����VW و
xة ا�� ��(�����V مB ا�"�2ناجW . ون�درا
نP أن ��مB ���!�)�ت ا+#�*�د�� آ�x �3م� ت� ا��*�ر ا��2"�، أي أن ت!��� ا���رة ا������ مB ش

م�B م��+ت ن� أآX� اس��ام�، xإم�2ن��ت ت ��_ ا�� �� ا+#�*�د��، ز��دة م�دود�� أه� ا��!�)�ت، وت
Rاد ا�و��� واتQ�( P��2 اRس�اق ا��Wرج�� و)�Q ب��� + ���Q ا+#�*�د ا��
 � أس�� #!�ع ا�

 .أس��ر ت���w ب��ة
� أس�س�، آ��ف اس��ات���، ض�ورة م��رآ� آ- �أم� ا���رب� ا�*���� وا� �ج�� ��3 ا��� ت�

�، ا�V���ة وا������ ا���رات،����)��، ا�����V وا��9���، ا�� �� وا��م��رآ� م *�V،  ا��pVت ا+ج
� .�ام�، �3 ت�س�_ دورة ا]ن��ج وت�����X ت�ر����وب������ ����3 وم"

�ت آxو���� ��ة )�Q ا����ب� ا���ب�ن��، #� ا)���� ا��Wص� ب��ق nس��، ا� �ا����� ب��0آ� أن ا�
ت���� ا����p ا�����V وت �� ا���ى ا������ ���3 +ن������ ب"�)� إ�Q ا����p ا��9��� وإد����A ب ��ح 

و�0آ� أ��9 أن ا��ول اRوروب�� �� ت �~ �3 إرس�ء د)��� ص��� .  �ش�3Ù ا��!�ع ا�* �)� ا�
� أن�ط �
��q ت� B( آ�ا�ءا م� ���اص- ا� � ا+#�*�دي إ+ مB ب�� ا+)� �ء ب�Rر��ف إ)�
 �3 ������- �3 ا��!�ع ا��را)�، وا�"�ح ب�B��2 ا� ��ب�ت ا���ت��ون�� �3 ا]ن��ج وا��"��q وا�


q ا��9��� �)�� ا�!�ب_ ��ى ا���ل، م� أدى ب���ا�� �0، وت���_ إ#�م� ا����pت ا����ض��� ا+ج
�ل مB #�- ا��و�� نV"��، وه� م� �� أ�Q�( �9 م��أ ��� ��(��إ�Q إن��ء أج��ة ا����� ا+ج

 .ا����ض�
�)��-ب� :  م��ود�� تxث�� ا]ن�Vق )�Q ا��!�)�ت ا+ج

�)�� إ�Q ت��ت س��س�ت آ- اR#!�ر ا���ب���� ج�_ أن�اع ا��Wم�ت ا+ج�����م ش��� ب� ب�ه
� وا��Wم�ت ا�*��� م��ن������م إ�Q . م�ا
 ���، و)�Q رأس�� ت��3� ا��و�B2 أن ���ى ه0ا ا+ه

 ��ص�ب� ا��
B أت�اث ا� ��9 ا���ب�� وو)� رواد هd0 ا� ��9 ب���� ا����W ا����ي وا���� ا�
�)� . ا���ب� �3 ا���ون ا�AR�ة�وت�ل م��رن� ا]ح*�ءات ب�B ا��ول ا���ب�� وا��ول اAR�ى أن ا�

 Bب�� آ�ن` م�ب��1985 و1960ا�� ���ا��� �� �، م��)� ذات أداء )�ل �3 اRوجP ا�������� مB ا�
�)�ت ا����ا��3 اAR�ى ا� �م��، وه0ا م� ���� إ��P ت���� ا�� � ا��و�� ح�ل ا���ق اRوس\ �ب�B ا�

���-، ��Aر ا+زده�ر �3 ا���ق اRوس\ :"  وا�0ي ج�ء ب� �ان1995إ3����� ���م وش�ل "ب �ء ا�
��ة، م�ة ت�#_ ". وش�ل إ3�����V�3 ب�ا�� ا� P��( ن*� م� آ�ن Qا�*��ر #� ه�\ إ� Bل ا����3ت ب���3

� ا����ة ) � ا��+دة زادت �3 ا� !�� ا���ب�� بMXث )��ة س �، وزاد م��ل ت"��- اRو+����د �3 ا�

                                                 
�� ا]ن"�ن�� �3 ا��
B ا���ب�" �� )�� ا����� ا����س�،e م 1 � .125، ص 2004، )�ن، ����� "ا� � ا+#�*�دي وا�
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 .ت��3+ واZV ا������ ا�����ام� �
 ا��ول ا���ب��: ا��c,H ا���ن
�� ا]ن"�ن�� وا������ � :  #�اءة �3 ت��ر�� ا�

 : ا���3ی� اول-1   
���ة أ �� ا]ن"�ن�� ا���ب�� ا�0ي 2002ث�` ت���� اRم� ا� �
�ف ا�* �وق ا���ب� أ �� Bم �(

� ا��ول مB ا� �اح� ��# �An �3 ب�� وج�ت�أن ا��ول ا�� ������ة ا]نا]ن��� وب�ن�مs اRم� ا�
 �� �ا����� وز��دة اRم�� ون�� ا����ث ا����� ون�� �3 ا��Wم�ت ا�*��� وج�_ م�eه� ا�

�)�� و�c�ه�� .وأب��ده� ا�X����3 وا+#�*�د�� وا+ج

��� ا]ن"�ن�� وه�آ ���� ا���ب�� ا��� ت��ق ب �ء ا���:  أش�ر ا������ إ�Q ا� ���� �3 ا�� �� ا�
�3��وآ�ن ا������ اRول ش��� ا��
xة ح�� . ا����� وتB�2 ا��أة وب �ء ا���رات ا]ن"�ن�� و�Aص� ا�

ج��� ]س��ن�� ��Vق ن ا��A- ا���م� ا]أب�B �3 م��P أن ا���ب م��V�Wن )B م"��ة ا����� ب��� 
� وتB�2 . ا��A- ا���م� ا]ج��� �2- ا��ول ا���ب������و+ح��ا�Q�( P ت���~ �� �� �3 ا����� وا�

��W�ح�� أث�ر ه0ا ا������ ا��X2� مB ا���ل . ا� "�ء، وه� اRش��ء ا��� ح2` )�Q ا����� ا���ب� ب��
xا���� ب P�P، وات�� .نP �"�ن ا���ب ا� �#� ����ب �B2 ب����� ا���ب��ا��اس_ ح�ل م�ى م*�ا#��P و)�

������ج�ت ا� ��� ا������ . آ��A ��0 ا������ إ�Q ب�� ا+س �إذ �MحL ا������ ت��م� آ���ا �3 ا�
"� )�� )�م� A دM���#_ ) � ا��3 ا����ان ا���ب�� )�Q م�ى ا����د ا�MXث� ا��ض�� 3�� زاد ا��� ا�

j س �ات إ�Q ح�ا�� ا�B�X�X وتV(�9` وان9VW` م��+ت و3A B( �
�Vل ا�B�0 ت�- أ)�رهRت ا��
�ت ب����اءة وا�2��ب� ثMث ��B ب����اءة وا�2��ب� آ� تV(�9` ن"�� ا� "�ء ا��ت����� ن"�� ا������B ا�

�� ب� �3 ذ�� ا�� �ت وار����تV_ م�ات م� ��j2 ز��دة آ���ة �3 إج��� ا+����ق ب���س"�ت ا�
� �و�P م0c Bاء� � .ن*�w ا�V�د مB ا�"��ات ا���ار�� �3

 _#�#- م� ه� )��P �3 أي أآ� ارتV_ ن*��P مB ا��ء ا�*��~ ����ب وأص��` ح�+ت ا�V�� ا�
��)�أآ� . م !�� ن�م�� أA�ى مB ا������س� ا+ج� .نP �"�د �3 ا����ان ا���ب�� ن�eم #�ي مB ا�

Mأوض~ ب� ������)�� و3�ص و�B2 ا���P �3 ا��xن ا���م وت��3� ��Aرات اج( ��� � �ء أن ه �ك م
و�MحL ا������ أن ا���"� �ت ا�2�� وا� �)�� �3 م��+ت ا�*�� . )- و3�ص ا#�*�د�� �����ب

� ت�� 
����� إ�Q ج�_ ا��ا
 �B و� �����ن ا���س_ �3 ت���� ا��Wم�ت �� ���ب�P ت�"B ن�)� �3 أوا�
��أس���w ت���. 

����� :  ��ج_ ا������ أس��ب ا����W �3 ا����ان ا���ب�� إ�Q ا���ام- ا�
1.  B�!"�3 �3 ا�����ل ا]سM� .أدى اس� �اف ا��ارد ا������ وا��د��وا�0ي ا+ح
�� ا]ن"�ن�� ون��  .2 ��)�� وا���� ا+#�*�د�� وا+ج �ا��*�ر �3 ا�����ت ا���م� ���9 ا�

 .�ن��ا����3 وا���رات ا]ن"
�ارت�Vع .3����� ا�*�� وا�eت����2 ن . 
 .2ن�� �3 ا����ن�ت وا����م�ت ا]ح*���� .4

                                                 
�)�� ���ب� nس��،  1���ام� وا+#�*�د ا���2، ح��� ا����� ا���ب�" ا��� � ا+#�*�د�� وا+ج"�� ا������ ا� � .35-33، م�ج_ س�بq، ص ص"ا�
 
�� ا������ �3 ا����ان ا���ب��" ��س� بB إب�اه�� ا�"��م،   2 � .52،  ص 2002، 246، ا���د �، م��� اRمB وا����ة ا�"��د�"ا�

�ف ا�* �وق ا���ب� *  Bب�� ��3 ��� م�ا]ن"�ن�� ا�� �� ����ة ا]ن���، أم� ت���� ا��� ا������ مB إ)�اد ب�ن�مs اRم� ا� �ت���� ا�

���ة ا]ن���، وه� �Aص 3�\ ب���ول ا���ب�� .ا]ن��� ت�` إش�اف ب�ن�مs اRم� ا�
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 ��� ا������ ح*- )���� آ- مB ا���اق وم�ر���ن�أن ���x� ا������ بآ ��� � وا�"�دان �#- ا���
Bآ- م Qو�Rا wات���،اRردن، ا���2`: وج���ت� �3 ح�B ت��- ا��ة،  �� �ن، ا]م�رات ا���ب�� ا�

����. ا���ب، ج�ر ا���، م*�، ت�نj: وتxت� ب��� ا��ول �3 م�اتw م��Vوت� وه� ح"w ا���ت�w ا�
آ� ���� ا������ إ�Q أن ه0ا ا���ت�j2�� w ا���Vوت �3 ا��d�3 ا]ن"�ن� ب�B ا����ان ا���ب�� )�Q ن�� 

�� ا������ � *.أ93- مB ت�ت�w م�ش� ا�
3 s��� �"�\ ا��9ء )�Q ب�� ا��M2ت 2002 �� ا]ن"�ن�� ا���ب�� ���م ن ت���� ا��vوأ�� آ�ن` ا� 

 -���ا��� � ��� أن ت0Ax اRو���� و� �P إ�Q ب�� ا�����9 ا����، و��X� ا��X2� مB ا��"�ؤ+ت ح�ل م"
 .1ا��ول ا���ب�� �3 )��� أص�~ ا����� P�3 أآX� ت"�ر)� وا�� �j3 أآX� ح�ة وا������ت أآX� A!�رة

 ����ر�� ا�MXث� ا������ ��2 ت���ض ������9ج�ءت اث� �����ا����� وتB�2 ا��أة (ا��� أآ� )���� ا�
�3��  .آ- )�Q ح�ى) وب �ء ا���رات ا]ن"�ن�� و�Aص� ا�

  2-
  : ا���3ی� ا���ن
#��9 ن�� ا����3 �3 ) ب��ء مZ��D ا������( ب� �ان 2003ت �ول ا������ ا��Xن� ا�0ي ص�ر )�م 

� ا�����ا����� ا�����و#�م . �2�ب� وم �#�� م�اض�_ م����3 ح"�س� مX- ا��M#� ا��اب!� ب�B ا���B وا�
�!���ت ا� � ا+#�*�دي �3 ا� !�� ا���ب�� �3 �� ا]ن"�ن�� ا���ب�� ا��Xن� ت���M د#��� � �ت���� ا�

 Q� ا������ �3 ت���MتP ت�� )�Q م� 
�.  ا����3تب�#�*�د��m- م� �"�ح�P نe���ت ا� � وا)
 Bد���*��ن� �ت وا��"�� �ت، ومB رواد ت�� ا��رس� ب�� ا+#Xل )��ي ا�MA �Xدي ا�����*�ا+#

وت"� � ت�� ا� e���ت �3 ن������ )�Q . ا���وB�3 مX- ب�ول روم�، روب�ت ��آ�س، وروب�ت س���
d0�3 ا��رس� ت�ى .  ا�!��-دراس�ت ت!����� ����س أث� رأس ا��ل ا����ي )�Q م��ل ا� � �3 اRج-

أن ز��دة ا]ن��ج�� تX- ) *�ا دا���A و���A jرج�� �3 )��� ا� � و��� )M#� ب"��ك ا3R�اد 
"��� اAR�ى مX- ت�اآ� رأس ا��ل ا��دي وا���س_ �3 �ا� و��B( B ت�اآ� ا����3 وا�� �ص� ا�

 .#�ى ا��- وا����م ا��2 ���ج�

�� ا]ن"�ن�� ا���ب�� ���آ� )�Q و�3 نjV س��ق نe���ت ا� �� ا+#�*�دي ا�����X، ج�ء ت���� ا� 
��"3� ���� ا� � ا+#�*�دي وت���� ا����� وت���� ا�( �3 �3��#�3�*�د . اRه�� ا���ر�� ��

�����!�w #��م ن"M� qب��2ر ���م )�Q ا]دارة ا��V2ءة � �- ا����ن� واس� ،�����ب�� ا����3، آ� ��اd ا�
_ وت ��\ إن��ج ا����3 ا��دي إ�Q ت���� ت��ن�ت ج���ة، وه� م� ������c qت ا��V2ءة ���3 ا�

�� ا]ن"�ن�� م�ً� �و�3 ه0ا ا]
�ر v3ن ا������ ��ى أن ا+ب��2ر �X- ا���
�ة اRس�س�� . ا]ن��ج�� وا�
X- ا���)�ة � �2.  �� �3"� �3 اRس�اق ا������اRس�س��آ��ر ه � ���ف )�Q أنP ا���رة )�Q �3+ب

��� ا� � ا+#�*�دي( �3 ��V�mن� وت���� .ت���m رأس ا��ل ا����3 �3 إن��ج ا�

                                                           --------------------------- ----------------: ا���3ی� ا����^-3     
� ا��2� وأش�2ل اس��Mل " ن�O ا���ی� �
 ا����+ ا���ب
" ب� �ان 2004ص�ر �3 )�م eوآ�ن � �#¹، ن

ا������ +#Q ه0ا �B2 . ا�"�!�، B( Mً93 اRب��د ا���ن�ن�� وا��س"�ت�� وا��� �� ��صMح ا�"��س�
ص��ب�ت ت��ل دون ن��d مB #�- ا���2م� اRم����2 #�- ا���2م�ت ا���ب�� +ن���دd ا�Mذع ����ب 

ح�� أوض~ ا������ أن هd0 ا����9 ه� . ��اق، �B2 ا������ أب*� ا� �ر أ�A�ا ب�ون ت���-)�Q ا�
Bاه�رج�� �3 ا��#` ا��Aو ��! �� B �3ب�آ� . اRش� ح�9را �3 ا� ��ش ا��ا�� داA- ا� � أن أزم� ا�

 ا��
B ا���ب� أض�` مB ا��"�م� وا������ وت��ب� ا���انw، ب��� أص�~ أي إصMح حq ]ح�ى
��ت ا���ب�� آ��3���� إ�Q ج ��ت ا����م أن �"� ��! . ا� �اح� ا�!��ب� �� �ء ن��9 إن"�ن�� �3 ا�

� ��� م2 � مB اRس�س ب"�w اح���ج � ��3� ��� ا]صMح ا����� آ���3 م�� ت��دت م��+تP، ب- ورب

                                                 
1  ،���Wا� ���ت ا���ب��"  رش�د بB م����� ا������ �3 ا� � .60، ص 2002، 244، ا���د �، م��� اRمB وا����ة ا�"��د�"م�ش� ا�
2  _#� www.wikepidia. org: ت� ا+
Mع )�Q هd0 ا����م�ت �3 ا�
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3 ،���� ح�ض � ومB ث��� ا���م- �3 ا����ان ن ا]صMح ا�vا]صMح ا����� ا�Vّ��ل ����p م���

� ح�ص� )�Q م*��~ راه � م�� آ�ن ن�)�����- ا]ب!�ء أو ا���� ��� �ذ�� أن ا���� . ا���ب�� �

�� ا]ن"�ن�� �3 ا����ان ا���ب�� ه� اRآX� و
xة واRب�� إ)�#� �V�ص ا� ��9 ���3 �. ا�"��س� )�Q ا�
��، و��e3_ ا+ح�Mل اRم���2 �3 ا���اق )�Q م"�ر 3�� ب�B ا������ بvس��ب Sث�ر ا+ح�Mل ا]س�ا��

�� �3 ا����� ا���ب� �ب�]ض��3 إ�Q ان���آ�ت ا�"�!�ت ا���ب�� ���q �3 ا����ة وآ���� ����� . ا�
 . ا��W*�� �3 دول )�ب��ةا������، واس���ح� ا����

�eه� ا�V"�د �3 ه� ������+ت 
���� )d0 B ا����ان و)�Q رأس�� ت��� ا�"�و آ� ت��ض ا�( B��
~��"� .1ا����د ا��� ت��م�� ا���آ�ت اRج ��� وا����� م_ ا��و��، ب� �3 ذ�� صV��ت ا�

وآ�ن ا������ ا��اب_ )�م --------------------------------- -----------:ا��ابZ ا���3ی� -3
�)�� ب�B ت �ول #��9 )�م ا�"�وا" ن�O نOCض ا���أة �
 ا����+ ا���ب
"  ب� �ان2005�ة ا+ج

�� ا]ن"�ن�� �3 ا����� ا���ب� � . 2ا�� "�B آ���q أم�م ا�

��� ����V آW��ام� �3 ا� !�� ا���ب�� ح"w ج�ان��� ا�"�� ا� � :و�B2 ت���� ا�

       

                                                 
  
�� ا]ن"�ن�� ا���ب�� 1 �  .129، ص 2004 ا�* �وق ا���ب� ا]ن���، ت���� ا�
�� ا]ن"�ن�� ا���ب�� 2 �  .2005 ا�* �وق ا���ب� ا]ن���، ت���� ا�
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  ت��3+ ا��Dنc ا��8�Vدي: ا��c,H ا����^                  
�*�د��ت ا���ب��#M� آ- ا���م��� : ا�

1-a;�ات ا��X�B $,B د ا��6ی����Bل )�� : ا�MA \V ض )���ات ا��VWان Bم �c�ا� Q�( 
�د ا����� ا���ش� و�c� ا���ش� )���� ��ار ا+)��ن� �ت، �X- اسXأا� -�Vاض ا��ح� أ)

�د ا���2� ���ض ا����ان ا���ب�� ������ت واس�� �3 ا�"�ق ا������ لو+ ��ا. يا+#�*�د� ه0ا ا+)
�\V رج~ ا���د �3 أس��ر ا�x� .� V\، مB ج�اء ا�

 أوجP ا�����B �3 ا��A- ب�B ا����ان ا���ب�� ودا���A �3 ت���� ` س�ه:أو�9 ا����ی0 �
 ا��(1 -2
�� ���2م- ا]#��� وآ�ن` س��� �3 )�د �وإ)�#� أوجP ا�����B ت�� . ا����د ا��0و�� ��صMح وا��
ح�� آ�ن ن*�w ا�V�د �3 ا� �تs ا�V�دي ا]ج��� W . �3!��ةمB ا���آ- ا+#�*�د�� اAR�ى ا�

 ��!  وآ�ن` اRر#�م )�Q ا�!�ف 1998 دو+ر س � 19.758دو�� ا]م�رات آQ cx ا#�*�د �3 ا�
 ،�ASا Q*#Rء .  دو+ر306ا�� cRا Bة ب���V�3ن ا� � . �3 ا+ت"�عة0Anوا�V��اء ومB ث

ت���� ب�� ا��ول ا���ب�� مB ا����ت : �Oی1 ا������را����Bد ا��6ی� B,$ م�8در (�ر��� �� -3
����� Q�(R ن*�V�� w�د مB ا�"�)�ات ا]ن���� ا��س�� �3 ا�����، و)�Q س��- ا��Xل ب�· ا�

مB ا� �تs ا���� % 7.9 مB ص��3 ا�"�)�ة ا]ن���� ا��س�� 1998ن*�w ا��B �3 )�م 
 Q�( �*ا���م ح*�` م jVو�3 ن ،��� م���ن 277 م���ن دو+ر، واRردن )�Q 1471ا]ج
 �3 ��Vت�رج�� م�Wأن د��ن�� ا� ��ر اRج �� ا���ش� +زال أدو+ر، آX�����c، إ+ أن ا+س


q اAR�ى�م �9VW ب����رن�  . آ� س��` ا]ش�رة �3 ا�V*- ا��Xن� م_ ا�
� مB ان�VW:ارت;�ع ا"ن;�ق ا����5ي -4c�ا� Q�( ق ا��"2ض�Vي �3 ا�" �ات  ا]ن�ة �3       ��ARا

 .نP م�زال م�ت��V �3 ا� !�� آ2-أب���9 إ+ 
5-

 ا"����,�  : ن�O م�\;� و��� ث�ب� �
 ا���ت� ا��

    ��ن� �ت واج�` ا����ان ا���ب�� ت����ت ح�دة �3 م��+ت ا� Xل )��ي ا�"��� �ت وا�MA
� ا��Xن� مB )�� ا�"��� �ت ب"�w ا�!V�ة ا+#�*�دي، ���3 ت���q م��+ت ن� )���� �3 ا� *

 �3 ������ �� V\ وا��ول ا�*�رة ��� ا� V!�� وارت�Vع أس��ر ا� V\ واس��Vد م �� آ- مB ا��ول ا�
� اR#!�ر ا���ب�� )�ن` مB ان�VWض ح�د �3 م"����ت ا���Aل وت�ن� م��+ت eن م�v3 ،��! ا�

�ن� �ت ن���� ان�VWض أس��X�3 )�� ا� � .1ر ا� V\ وت�اج_ ن� ا+#�*�د ا�����ا� 
 
 . ارت;�ع ا���C)ك �
 ا��H3ع ا���م-6
 . ا�Oارداتع رآOد ا��8درات وارت;�-7
8-���O�O�5ود �,5;�ءة ا���� ب�س�X �ء ب�� ا��!�)�ت، �� �B2 ه �ك ن��ض آ��� : ر�Z م

د ه� #!�ع ب���2 ���ج�� �3 ا� !�� �3، وأوض~ م�Xل )�Q ض�� ا� !�� �3 ه0ا ا�*�
 إن��ج اRج��ة ا+�2��ون�� ���3 أا+�2��ون��ت، وتX- ا����ر�� ا�"�ر�� ن�ذج� ������، 3�� ب�

 Bم �Xا��#` ا�0ي ب�30م 0 أآ jVأج��ة أ )�م�، �3 ن _��� P�3 ه0ا ا]ن��ج �3 إس�ا��-، ب
 م"��ى ت2 ���ج� و�3 ذ�� ا���B آ�ن` أن�!� ا�����B �3 ه0ا ا���ل م���ب�� و)�Q. ا������Vن
وب���ل ا��"�� �ت ان!�q #!�ع ا+�2��ون��ت ا]س�ا���� ��*�~ م �3"� ب�رج� )���� . م���رب

 ����وص �)� را��ة، �3 ح�m B- ن�e�d ا�"�ري آ� آ�ن )��P �3 ا�"��� �ت ح�� أص�~ )
وت� إد�Aل وMAل م �*� ا��"�� �ت ت� ت���� إن��ج أج��ة ا������Vن �3 س�ر�� . و)��� ا����Vة

 ت��م` ح���� ص �)� ا+�2��ون��ت �ت2 ���ج�� ج���ة، �B2 ح�Q ه0ا ا������ آ�ن م��ودا، �3
 ~�*�� �� ��ح� أا]س�ا����� إ�Q م�2ن ا�*�ارة �3 ا����� �3 ب�� ا���+ت، ب��ات�� ر���3 ا�

 . ا����"�� ��*�دراتا�� �د

ء ��5�O�O��� ا���,Oم�ت وا�ت��8ت و� -9Hا����3م�ا(��اق ب ���O�O�5ه� م0 ا����: 

ت2 ���ج�� ا����م�ت وا+ت*�+ت وا��2 ���ج�� اAR�ى ��"` م ���ة )�Q ن!�ق واس_ �3 

                                                 
�� ا]ن"�ن�� �3 ا��
B ا���ب� "�� )�� ا����� ا����س�،eم 1 � .127م�ج_ س�بq، ص، "ا� � ا+#�*�دي وا�
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�ن واRردن وت�نj وم*� وا���ا�� وا���ب 1999ا� !�� ح�� آ�ن` س � ( Bآ- م 
 ��*Wا�� wا���اس� Bد م�Vا� w�*آ�ن ���3 م��ل ن ��#- ب�X2� مB أوس�ر�� مB ب�B ا����ان ا�

�وت�Qe �� �ن وب�� دول م��j ا����ون ب "w )����، و�B2 ب�� "�� ���A�ة . ا���ل ا����
��Xوج�د آ Qج_ ذ�� ج���� إ��ص، ��A Pب�ج Bم wج�نRا.  

10- Z��8ا�� 
 ا���ب�� ت��ن� مB ا���آ- ن+ ت�ال ا�* �)� ا�������� �3 ا����ا: م�6آ1 ه�5,�� �
 : م ��. � �3 ن�� ت!�ره� وا��� ت"�،�ا��م 

 :ان�VWض م"����ت ا���� وا��!��� - أ
 م���p مB ا��A- ا���م� ا]ج��� م �9VW ج�ا �3 ا����� � + ��ال ا]ن�Vق )�Q ا���� وا��!��� آ "�

����� ب��م . ا���ب�ت�� % 0.3وت�نj% 0.2وس�ر�� % 0.2 ا��اردة مB ا�R�31997`��2ر#�م ا�
و�3 ا���ب- أنV�` إس�ا��- �3 نjV ا�" � ح�ا�� . � ا����ان ا���ب�� آ2-ن�ذج� �� )��P ا���ل 3

2.4 %���!�ون�تs ا���� وا��!��� م �VW أ��9 �3 . مB ا� �تs ا���م� ا]ج��� )�Q ا���� وا�
� م�cر ��! 
��Vأ
� ا� B"ت� Bم P��(  . + �� ت"����� ت��ر��، ب� �� �وح�Q ت�� ا� ���s ا������ �

��ح، م_ وج�د م�MAت ت2 ���ج�� م���� #����، ��ال )�Vم �د #��- مB ا�*�ن_ أس�س� م��ر�_ ت"��
��ى�3 أ����c وهd0 ا��2 ���ج��، آ� ه� ا���ل " .ت2 ���ج�� ت������ م �9VW ا�

 
 : ا+3���ر إ�Q ) ��د��ت #��� ����آ�ت  - ب

� ح���� ب��"�� مB ا�c�ا� Q�(x�(� *اب!� تن ) ��د��ت ا���#� ت��~ )�Q ا��ى ا�!��- ا�e�وف  ا�
��ام، + ت�ال ا����آ- ا�* �)�� �����ان ا���ب�� م��"وج�ت . ة ت�م� وض���V ا���اب\أا�Mزم� �� � ا�

��2 :ب�� ا���و+ت ا� �ج�� ]ن��ء م�ن ص �)�� آ���ة )�Q س��- ا��Xل � �_ وا����- �3 ا�
� مB ب0ل م��و+ت ��!��q م ����ت ا�� ��د��ت �3 ت���� و�3 ا��#` نQ�( P"V ا�. ا���ب�� ا�"��د��c�

���V ت�- ) �ص� ت* ���� ه�م� �3 ب��ان مX- اRردن و�� �ن، v3ن�� + ت�ال �3 Wأداء #!�)�ت م
 .م�اح��� اRو�Q، و���ي ح���� وض_ ت�ص��ت )��� +س���اث ن�ذج ) ��د�� �3 هd0 ا+#�*�دات

 
 : ���2�ة ا��� ����� #�)�ة دا���A �3 ا� !�� ن�� )�د ش�آ�ت ا��* �_ ا-ج

B2 ا���ل )�م� ب�x -2ب� ���!�#-، وه� ه�� ب�رج� + أن ا���آ�ت اRص�� ت��م ب����� وا�
 �3 �ت"�!�_ م��� ا�� �j3 �3 أس�اق ا����� ا��� ت"�!� )���� ا�����، �B2 ا���آ�ت اRآ�� ح�

 ����3�آ�ت ا���2�ة ج�ا �3 ا� !�� ه� أس�س� . Q ا���وفا����ان ا���ب�� ��"` ش�آ�ت ت* �_ ب��
، آ�ن` ا���آ�ت ا�* �)�� ت�V31999 -X )�م . �3 م��ل ا�*���3 و#!�)�ت ا��Wم�ت اAR�ى

 ا�!�وح أس��� �3 أس�اق اRوراق ا�����، 500مB م��ع ا���آ�ت ا��2�ى ا����· )�ده� % 30
 -Xوا���آ�ت ا�* �)�� ا�"` ا�* �V مB ب�B . �� ا����2مB ا���� ا�"�#% 19#- مB أ�2 �� ت

��ة Vب�� �3 ا��ا�"�#�� �3 ا��ول ا�� ��-1998ش�آ�ت ا��� ا���� مB ح�� ا� � �3 س�ق ا��س
 .آ�� هd0 ا���آ�ت ص���ة ج�ا ب������j ا��و���أ�� أم�ا م����، �B2 ح�Q ت 1999

�  -دeر ن�*#wر���� وا����� :�ه�� ������ اح���ج�ت س�ق ا��- )B إن��ج آ�Vءات ما�
 ������� ���� ا����ان ا���ب�� تW*� ح*� آ���ة مB ا� �تs ا���� ا]جeأن م� Bم �c�ا� Q�( 

3 ،wر���وأو��p . ن هd0 ا��*� + ت�ال �c� آ���3 ت�م� ������ اح���ج�ت #!�ع ا��* �_ ا�����vوا�
��ن م�ه��B ت�م� ������ اش��ا
�ت ا����3 وا���رة w�c اRحأا�B�0 ان��ا ا���ر�w ا�� � ��"�ا �3 

�Xزم� ��* �)� ا����Mا���ل ب. ا� B2ن ب�امs ا���ر�w ا��ج�� إ�Q ا���ض ب�+ مB ا�!�x + wو�
_� *�� م�ث�� . ت�!�بq م_ اح���ج�ت ا��- ا�����V �3 م��ل ا�eن ����ه �ك ت� j�� ،P"Vو�3 ا��#` ن

����اف ب�����3 وا�(M� 0ARا ا�Aن ب�أت� م��� مB أن ا�����B و)c�ا� Q�( ءة�V2ا� Pرات وأوج
�� 
 .ب �s ا��هMت ا�� �� ا��

، )B ا���� ا���ب� �3 ت�
�B � ح�� ���ل ب�ح� )�ب� م�W*� �3 #���9 ا���� وا��2 ���ج�
�:" ا��2 ���ج�� ا�* �)��� �� ������اq3 م_ ت��م م� ��س� �P أن ه0ا ا���س_ ا�2� �3 ا� �eم ا�
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إن إن��ج م�اآ� ا���� ا���ب�� + ��2د : ض���p ج�ا��3����j ا��#�� ��ن��ج ا���� وا�X���3 . ن�)�
���ة اRم��%��2 ���2· �ء �3 إس�ا��- وأوروب� وا��+��ت ا��( Bم Pث�� .مB إن��ج م� �

� ���� ت����ات ت� �� س����، و23�ة أن � ن��¹ 3.  هd0 ا� "�� �� ت���� �3 ا�����B )�م� ا��ض����( �
� ا���ب������"���ا ب� ��اج��ن بP ت����ت . ��"` ب�� )�مM �3 س��س� ا�� �� � ����A نv3 ،����وب��

-���"و�0هw ه0ا ا���ح� �3 ا�� ��P إ�A Q!�رة ا��ض_ ا����� �3 ا��
B ا���ب� �3 ". ا���ض� وا�
���- ا���3ع :" اRم�ر ا����� وا�* �)��، إ�Q ا���ل "���ن� ��2ن مB ا��� ��X2ل ا����ب�ون ا+س

ا���ب�� ب� �ه� " و�3 ه0ا ا�W*�ص، ���� ب�ل آ� �ي إ�Q أن". أ�B( �9 ا����� وأس��ب ا����ة
اRوس_ ت� � أآX� مB إ)�دة ص���c ت� �� ا���ى ا������ ا���م�� أو ب�وز �p3ت ا�� ��B أو ت���_ ث���3 

��� Rس��ب ت���� . وا����2ت ����Vظ )�Q ا���)�ة ا]ن��ج��ا��* �_ �3 ا��ارس ( ��3 B9���3��ب�� ت
�V�2و� �  ش��ر ا����ب وا�X���3ت اAR�ى ب�� "�� إ�Q ه0ا ا������، و�� ��� � ج��� مB أم�ر �)��

��)�� واRم�ا����� و��آ� ". م���آ�، أو آ��0 �� �V�ق ب�  � �3 م��+ت ا�X���3 وا�!���ت ا+ج
 �!W�3 ت �ج-، آ� *�واة م_ ا��"أم���2 ه � )�Q #��9 ت���� ا��أة ت���� آ�مQ�( ،M #�م ا�
اRزم� �3 ا����� ا����X، وآQ�( ��0 ا���رآ� ا� �#*� ���أة �3 ا����ة ا���م�، آ� ه� ا���ل �3 

���م�� ا��ول ا�e1م� . 
 

d - ���- ا�Mزم ���2 ���ج�� و����آ�ت ا�� : ج�� ن�� ا��*���ن�� ا�
� مB #��م م*� واRردن ب�0ل م��و+ت �3 ا�" �ات ا�AR�ة ��)� ت��- ا��2 ���ج�� c�ا� Q�(

3 ،���*�Q مB ا���آ�ت + ت��ا3� ����� 3�ص آ���ة vوا���آ�ت ا��ج�� ن�� ا�eن ا������� ا��
��- مB ا��س"�ت ا����� ا�������� أو مB اRس�اق ا�� .���� ا��������*�ل )�Q ا�

 
� ا����ان ا���ب�� - وeاض_ �3 م��� : ن��ط ت* ��� م

� ب��ة )�Q إن��ج ا��اد اRو���، وب�� ا��* �_ م��ودا، و�� �ن0An P �3 ا� � أ+ ت�ال ا� !�� ت�
 أم� ن"�� ا�* �)�ت ا�������� �3 ا� �تs ا���� ا]ج��� �3 ج�_ ا����ان ا���ب�� �3 اR)�ام. ب�\ء

 .)�Q ا���ا��% 11.3و% 10.5و% 310.2�� ب��` ، 1998، 1995، 1992
 : ت* �_ م �VW ا���� ا��3�9 - ز

 �9VW ��س\ �3 ا����ان ا��3�9 ���* �_ ����م- ا��اح� �3 ا� !�� أدنQ مB ا�+ ت�ال ا���� ا�
-Aس!� ا���� ا��اح� Q��3 �3 س��- ا��Xل ب�· م��س\ ا���� ا��3�9 ا�" ��� ���* �_ ����م-. وا�

��ة V11009 و12300 ن��  1999-1995ا� Bردن وب�Rدو+ر �3 9001 و6003 دو+ر �3 ا 
��ة آ�ن م��س\ ا���� ا��3�9 ا�" ��� ���* �_ ����م- �3 ب�����V أ3�� أا���ب، ن�� Vا� jV�3 ن Pن

 �26003 ب��ان أم���2 ا�� �ب�� مB ح�� ن*�w ا�V�د مB ا� �تs ا���م� ا]ج��� و�3 ا����
 .2 دو+ر )�Q ا���ا��33000و
 
 

      Zا��اب c,Hت��3+ : ا��
B����ا� cن�Dا� 

�� ا��ارد ا������ �          ----- .  ت!�ر أداء ا��ول ا���ب�� ح"w ا��ش�ات اRس�س�� ا��ت�!� ب
1-+�,��� ا������ �" � : ا�� � + ت�ال أآX�  أن اRم�� �3 ا��
B ا���ب�2007/2008 ���� ت���� ا�

� مB ا����د ا��0و�� وا����م ا����ظ، م�زا�` ن"��� م�ت�A ��Vص� �3 ا��ول c�را ب�����ش��)� وان
�3 ا�"�دان � jV ا�" � % 40 �3 ا���ب و2005س � % 50ت*- إ�Q ح�ا�� ( ذات ا��3�X2 ا�"�2ن�� 

                                                 
�)�� ���ب� nس��،  ا��� � ا 1���ام� وا+#�*�د ا���2، ح��� ا����� ا���ب�"+#�*�د�� وا+ج"�� ا������ ا� � .38-37، م�ج_ س�بq، ص ص"ا�
�)�� ���ب� nس��،  2�، اRم� "اس���اض ا+س��ات����ت وا�"��س�ت ا�* �)�� ا])�اد ����ن ا���دي وا�����B" ا��� � ا+#�*�د�� وا+ج

���ة، ن� .10-3، ص ص���2002رك ا�
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�B ب����اءة وا�2��ب�( ، وت��ر ن"�� م�� اRم��)� ق س � 3� ��15�3�ب�� �������B �3 ا��ول ا) ا�
 .ب�� "�� ������% 78.6ب�� "�� ���ول ا� �م�� و% 76.7 م��ب- 2005)�م %1 70.3

2-�� ن�d ا������ إ�Q ت��م م���ظ )�Q م"��ى اRوض�ع ا�*��� �3 ا��ول ا���ب�� ح�� ب�· : ا�8
س � �3 ا����� % ��68.1 و س � �3 ا��ول ا� �م66.1 م��ب- 2005 س � ���م67.52م��ل ت�#_ ا����ة 

� ا��ول ا���ب�� ش�
� آ���ا �3 ا���9ء )�Q اRم�اض ا�"�ر�� أه�� .� jV ا���مeم� _!# �ا�"- : آ

�VلRض ش�- ا�م Q�( ظ �3 ا���9ء��� .3ا����ي وا�Mر�� ب�]ض��3 إ�Q ا���"B ا�

 دو+ر 5.282 دو+ر م��ب- 6.716 ز��دة ا��A- ا������ ��V�د �3 ا��ول ا���ب�� إ�Q : ا��(3-1 
j دول )�ب�� .  ح"w نjV ا������2005 دو+ر ���م 9.543ب�� "�� ���ول ا� �م��، وA ت���آ� ا)

�3 -Aأ(ي )�ل دذات د Bم ��2 : وه�)  دو+ر10.726آ�����ة، ا�����B، ا�ا]م�رات ا���ب�� ا�
 876ب�B ( ول م��س!� ا��A- ا�V�دي  دو�� ضB ا��ةواث �� )��. ا���ب�� ا�"��د��، #!�، ا���2`

اRردن، ت�نj، ا���ا��، س�ر��، ج���ت�، �� �ن، م*�، ا���ب، ا���ه���� : وه�) دو+ر10.725و
j دول ضB ا��ول م �9VW ا��A- وه�. ا������، و)�نAو :، ل، ا�"�دان، ا�*�م��ج�ر ا��

 . Bم�ر���ن��، وا��

 4-���Hا�� � ا��: ا�� ���2007و�� ����م  أوض~ ت� : �� ب��+ت ا� "���ة تVب �أن ا� !�� ت
وب����ازي م_ ذ�� ازدادت م��+ت q�A 3�ص ا��- ا�����ة وه�!` م��+ت . ا+#�*�دي ا������

� مB ا���س_ ا�"��_ ا�0ي ت���d ا���ى ا���م��c�ا� Q�( ،���!ا�� . 
��Xن ن"�� ت���ى ن*� هd0 وه� اRس�ع )�Q ص��� ا����� و��ج_ ذ�� إ�Q آ�ن ا����ب �

����آ�� مB م��ل ا� � ا+#�*�دي MAل ا�����B أن م��ل ا� � ا����c�ا�3 آ�ن أ، وتا�
Bض���                                                                                                                                   . 4ا�

X�راتP ا����� و�X�- ا��!�ع ا��Wص ا�*�ر ا����V� j�ص ا��- ا�����ة م_ ازد��د ن"�� اس
��ة ب�B س . واRج ���Vم��ل ا��!��� �3 ا� �VW2005 و�2000 ح�� ان B14.3 م % Q10.8إ� % Bم

 .ا���ى ا���م��
�\ وه� أدنQ 3% 47وح"w ا������ ت��ر ن"�� ا���م��M�3 B إ�Q مB ه� �3 سB ا��- مB ا�"�2ن 

��ى ا�����، و"����ت �3 ا�����أن"�� )�Q ا�" .ن ن"�� م��رآ� ا��أة �3 س�ق ا��- مB أدنQ ا�
�� �3 هd0 ا� !�� إ�Q ن���� آ���ة �3 ن�eم ا��2� و����c م�  �آ� ��ج_ ا������ ا����� مB ت����ت ا�

وذ�� ���"�B آ�Vءة ت���� . ا���م�ت��م ج��د ا����Q�( w ت�� ا� ���� )�Q إصMح ن�eم ا]دارة 
و�B2 #�م` )�ة دول ب�W!� ذ�� . �Aم�ت )���� ا���دة، وأ��9 ت���q و�3رات �3 ا����� ا���م�

Qات ه�م� ت�دي إ��!A 0تW�3 : وات �� �9���ح س��س�، وت"��- ز��دة ا�"�ء�� ا���م�، وت�)�� ا�Vان
��� ص _ ا�"��س�ت ا���م�(5. 

                       ----------------:6 ص � ا������ ا��ول ا���ب�� آ� ���:�,�ول ا���ب�� اداء ا���م -5  
���ة، : ت* � س�_ دول آ�ول ذات ت �� ب���� م�ت��V وه� -أا�����B،   ا]م�رات ا���ب�� ا�

��2 ا���ب�� ا�"��د��، )�ن، #!�، ا���2`                         -------.ا���ه���� ا������، ا�
�� ا������ وه�-ب �B�!"�3، :  وت*� ثMث� )��ة دو�� )�ب�� ضB ا��ول م��س!� ا�

                                                 
1 ،������ة ا]ن�� ا������ ���م  ب�ن�مs اRم� ا� ����ة، ص ص 2007/2008ت���� ا� .221-217، اRم� ا�
2qج_ ا�"�ب� . ا�
�� ا������ ���م 3 ����ة ا]ن���، ت���� ا� .، ا��ج_ ا�"�ب2000/2001qب�ن�مs اRم� ا�

4 Michel CHATELUS," La situation économique des pays producteurs de pétrole de la péninsule 
arabique", Revue :Le mande arabe Maghreb Machrek, n°174, op cit, p60.  

 
������ ا������ �3 م !�� ا���ق "، 2007ت���� ا�� � ا��و��  5" .11-3، ص ص"اRوس\ وش�ل إ3�����An� ا��!�رات وا�3Sق ا�
 6 sن�م�م  ب��� ���ا��� �� ����ة ا]ن���،  ت���� ا� .363-362، م�ج_ س�بq، ص ص 2007/2008اRم� ا�
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اRردن، ت�نj، ا���ا��، ج�ر ا���، س�ر��، ج���ت�، ا�"�دان، �� �ن، م*�، ا���ب، 
B وا)���ت -ج                                                                            .م�ر���ن��،وا��

�� ا������ � .ا�*�م�ل ضB ا��ول م �9VW ا�

 

  ا��Dنc ا����
ت��3+ : ا��c,H ا�\�م�                         
  : ا���6آ1 ا������ �
 ا����3H ا���ب��-1

،d��� مB ح�+ت ن�� ا���d ا����V م��آ- ج�دة  ���ن� ا����� ا���ب� مB ش~ ش��� �3 ا�#�V� �وم
�����"�ب� م_ م��d �ا���d ا� �ت�� )B إ���ء ا���ث�ت �3 اRن��ر وا���اول وا��اد ا��2 ا��را)�� ا�

P ا���ه�ر ا����p ) ا����� ا���ب�(آ� ���ن� . ا�*�ف#�Vت Bراض� ا�*���� ���را)� ���� مRش~ ا Bم
 ه2��ر س � �0.24 وا��*��، ح�� آ�ن م��س\ اRراض� ا��رو)� �2- 3�د �3 ا����ان ا���ب�

 .11970 ه2��ر �2- 3�د س � 0.4، م��ب- 1998

��ك ���d اRن��ر، �ب�]ض��3 إ�Q ا� �ا)�ت ب�B ا��ول ا���ب�� وا��ول ا���ورة ��� ح�ل ا����س� ا�
وا���وب ا��� )�ن` م �� ا� !�� ا���ب�� MAل ا�����B ا��ض��B، أدت أ��9 إ�Q ت�ه�ر اRوض�ع 

 .ول ا���ب��ا�����p �3 ا��

 d��و�3 ج�نw ا�"��س�ت 3�� ت� Q ا����� مB ا��ول ا���ب�� س��س�ت ��"��� م ���ت ا�!�#� وت��3� ا�
و��� #�م ا�� � ا��و�� بv)�اد . cR�اض ا�* �)� وا��را)� + ت�"q وس��س�ت ت�ش�� ا+س��Mك

ا���ه�ر ا� "�� ( ����p ��9�ر ا� وت� ت���� ا��V�2 ا+#�*�د��دراس�ت م��ان�� �3 )�د مB ا��ول ا���ب�

q ا�"�ح��� وا��V�Wت وا���ب� وا���ب�ت وتxث��ات�� ). � )�Q ا����3�p ن�)�� وت��ث ا���d وا���اء وا�

% 4.6 �3 ا���ب ب��ا�� 2000#�رت ا��V�2 ا+#�*�د�� ����ه�ر ا����p �3 )�م : Q��3 س��- ا��Xل
���% �2.7 ت�نj وا���ا�� و�� �ن واRردن وس�ر�� وم*� ب�B وت�اوح` 3. مB ا� �تs ا���� ا]ج

 .2مB ا� �تs ا���� ا]ج���% 5.4و

 ،���آ� �3 ا� !�� ا���ب�� ���ض�� ���آ- ب���p ج"��إن ��cب م��ر�_ ج��� ]دارة ا�X�وات ا�
� ب"�w )�م وج�د م*�در م�ث�#� )B ن�ع وأآ� . �Aص� ا����ث )�� ا���ود#�V�)�د ن ا����� ت

��آ� م� ���- إدارة هd0 ا�X�وات )��� ص��� ج�ا�ومB أه� أس��ب ون���s ا����ث )�� . ا�X�وات ا�
 : ا���ود �3 ا� !�� ه�

��� �c� ا�2�رة أو ا������ �3 اRن�� - أ� .تV��· ا� ���Vت ا� ���� وا�* �)�� وا���d ا�
 . ح�آ� ا���dت��زع )�Q ا����ان ا��� ت� ���3 اRن�� وت��ث�� ب"�w  - ب
���� ��دي إ�Q ن�� �3 ا�2�� ا��Wن�، ج�Vف  - ج��ا�t9 ا����ا�� ����d ا�����3 وس�ء اس

���� .ا�X�وة ا�����3 وت"�ب م��d ا���� ا�
 ت��ث ا���d إ�Qا����W ا����ا�� مB ا� ���Vت ا�*���، وب���ب A!� ب���p ج��� ��دي  - د

 . ���Vت ت�مQ�( Q ح�ود ا����انآ�ن` ا�إذا ا�"!��� وا�����3 ����ب�، �Aص� 
d -  `ض�) ����ص ��pب� j����وم �ب م������c �3 ث� ����اء��آX�ة ا+ن���ث�ت ا�* �)�� ا�

���ث ه�ا�� ح�د� ��!  .ا�

                                                 
�� ا]ن"�ن�� ا���ب��  1 � .40، ص 2002 ا�* �وق ا���ب� ا]ن���، ت���� ا�
�)�، ص �وق ا� ��  2�� اR#!�ر ا���ب��  اRم�ن� ا���م� ���م�� ا��ول ا���ب��، ا�* �وق ا���ب� ��ن�ء ا+#�*�دي وا+جe ب�، م�ا��

 .9-8م�ج_ س�بq، ص ص. 2007ا�*�رة �����ول، ا������ ا+#�*�دي ا���ب� ا��ح� 
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 d0ب- ب�3�2 ا����ان، إ+ أن ه w"�3 ��! إن م��آ- ا����ث )�� ا���ود ��"` م��*�ة )�Q ب��ان ا�
ا����ث )�� ا���ود مMA Bل إ#�م� ا��ت�ات وا��راس�ت ������ ا�AR�ة ح�و�` ون��` �3 م��رب� 

��������آ� وم��آ��� ���� مB ن����3 "�� ����ان ا+ت��د اRوروب� مMX وض�` أسj . ا�X�وات ا�
 .1ب���p، آ� أن�� أ#�م` م�ت�ات و)�` ب��ص��ت�� ��m ��3�2ه�ة ا����ث )�� ا���ود

�� ا]ن"�ن� �� ا����p ا���ب�� وم� ���ي �3 
����3 �2002 ا���ب�� �" � ���B ت���� ا�eاب\ ن�أن ت 
ن ا��V�ق �3 ا����ث أو. �V�ض )�Q ا��ول ا���ب�� أن ت���ون �3 ر)�����) ا��ارد وا���ث�ت(

وا��راس�ت ا�����p أدى إ�Q إض��ف ا���� �3 م��+ت ه�م� ت�*- ب���� ا����p �3 ا����ان ا���ب�� 
وأن إن��ء آ��ن�ت ج���ة ��j ب��9�ورة ه� . �ل ت���� ا���d واس��Wام ا�!�#� ا��"��+س�� �3 م�

� ا���م وت��دل ا��W�ات �"����آ�، و�B2 � *~ ب�أ93- ا�!�ق ������ ا����د ا����� ا���ب�� ا�
 .وا����م�ت

 �3 م�ح�� مB نPأ إن م��آ- ا����p ا��� ن�اج��� ا���م ه� و���ة ت�اآ�ت �" �ات س�ب��، ح�� 
 �� مB ت��د ا���ان�B وا���ارات إ+ أن�� ت�� ص��ب� تB2 ه �ك ا��اح- �c�وب�� ،�pا��� ���س��س�ت ��

�� ا+#�*�د��، و �
Ù وه� أن ب�امs ا����p #� ت��ق ت 0�V ب�امs ا��A د���ن أ�3 ت 0�Vه� ن���� ا)
�� ا+#�*�د��ت����2 ت��- ب�امs ح��� ا����p أو�Q ب�� أن ت qV �3 ب� �ون�ى أن ت�� . امs ا�

� م��آ- ا����ث ا����p، وا�0ي #�Vت Qأدى إ� �� ا+���ام ب�� م�� �ا�������ت تV�� ص�V ا]��ام، و��3 ��0
��دي )MجP اSن إ�Q ت����2 ت�Vق م� آ�ن �B2 أن � qV �3 ا���ا�� �� ت� ا+���ام ب��� ا�������ت 

Pوم _ ح�وث �pا��� �����2. 
 

  : إدارة ا������ ا������ ا�����ام� �
 ا����3H ا���ب��-2
و��9~ ه0ا ج��� . ش��ت ا����د ا�MXث� ا��ض�� 
V�ة آ���ة وواض�� �3 ا+���ام ا����p ���ول ا���ب��

 ��- ب���p و
 �� و�3 ا�*�د#� )�Q ات�V#��ت ب���p ث ���� وإ#��( \!Aات����ت و���3 ص���c اس
� ا�"��س�ت وا���ج���ت ا������pت��V- )�د آ��� مB ا��وأ��9 مMA Bل (�� �eنRوا Bان� . Q�(و

� ا���+ت e�3 م� LحMن � نv3 ،ب���ا�� ��! � مB ا���"� �ت �3 ا]دارة ا��ش��ة �����p �3 ا�c�أا� Pن
� �
� ا��س"�� ا�����ة )�Q أن ت��� )���ت ا�Rب��رة ا q�����ام� م� زا�` ه �ك ��3ة آ���ة ت"� ا�

���(�Vام� ����3. ب�� .و����� ه0ا ا� �� �3 ا���)�� ا��س"�� ا����ي ا����j ]دارة ت �� م"
 : ا]
�ر ا��Vه��-أ 

 Pج�� ش�� ا�2V� ا����p �3 ا� !�� ا���ب�� ت��+ آ���ا )�� ا����د ا�MXث� ا��ض��، م�اآ�� �3 ذ�� ا�
���p مB م �eر آ�ن ��ت�2 أس�س� )�Q م��دئ ا�*�� ا���م� ا����� ا����� ��ه�اف وا��Vه�� ا��

وا]دارة ا�����p، إ�Q رؤ�� ج���ة ت"�Q إ�Q ت �� م"��ام� م��2م�� وب�جP )�م �B2 ت�"�� ه0ا ا����ل 

�ر ا��Vه�� �3 ا����ان ا���ب�� إ�Q ثMث م�اح-�� : 

 .د)� ه �س� ا]ص��ح وا�*�� ا���م�: 1920-1960 .1
2. 1970-1980:��pا]دارة ا��� Qا�*�� ا���م� إ� Bل م��� . ا�
��ام� �ا����ك ا���ر��� مB م��Vم ا]دارة ا���p: ح�Q ا��#` ا�����-1980 .3"�� ا� �� إ�Q ا�

�����B ا��
 � وا]#��" .)�Q ا�
X- �3 ص���c . نP م� زال ه �ك )�د مB ا������ت وا����د �3 ا� !�� ا���ب��أإ+ �وا����ي اRول �

��ام� �3 ا� !�� ا���ب��"�� ا� � ه� ا���ج� إ�Q #�)�ة A!\ �وا����ي ا��Xن. ت���� و�3� م���ك ��
-�*�ة ت��د أه�اف وأو����ت ا��Wس��س�� واض�� وم sام�وب . 

��ام� ���� ا��9ء )�Q أه�� م�اج�� ا�����9 "�� ا� �X- �3 وض_ ن�s م��2م- ���� ���Xي ا����وا�
�)�� ج �� إ�Q ج w م_ م�!���ت اRو����ت ا�����pا+#�*�د�� وا� .+ج

                                                 
�)�� ���ب� nس��،  1���ام�" ا��� � ا+#�*�د�� وا+ج"�� ا� ����ة،"اس���اض ا]ن��ج�� وأن�!� ا�، ص ص 2003، ا���د ا��Xن�، اRم� ا�

20-21. 
 
2  ،��� ا+#�*�د��"  م Q #�س � .104، ص1994، ا���ه�ة، �، ا��ار ا�*��� ا��� �ن�"ا����ث ا����p وا�
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 :  ا]
�ر ا��س"�-ب  

��ام� "�� ا� �
� ا��Vه��� ا���Q�( ��p ه��آ- ا��س"�ت ا�"�و�� )B ا]دارة ا�����p وا�Rت ا�أث
"��  م�ستو#� أسV�ت اRس���w ا�����X �3 ا���2V� ا�����m B( �pر ت�ت���. �3 ا� !�� ا���ب��

B2 ا���ل بأإ+ . ج���ة� Pنxس"� ا�0ي ن�� م� زال )�ج�ا )B م�اج�� ا�����9 ذات xن ا]
�ر ا�
����ام� م���� وإ#��"�� ا� ����دة ا��!�)�ت وا��� أص��` ج�ءا مA B!\ ا�. ا���+ت ا��اس�� ا�

�� ���ام�وه0ا ا���اث ا��س"� �X- �3 ا������ ا����ي ا����j �3 وجP ت���q ا�" .  ا�
� ا����ان ا���ب�� ثMث م�اح- مB إ)�دة ا�����2، آ- م�ح�� e�3 م� ��pس"�ت ا����و#� اج��زت ا�

���q ب�]دارة ا�����p، وهd0 ا��اح- ه� : م �� تX- اس���ب� �����ات �3 ا]
�ر ا��Vه�� ا�
 .ون ا����pا����ل مB ا������ت إ�Q م"��ى ا�"�و��� ا��
 �� )B ش�: 1960-1980 .1
��ام�: 1990  .2"�� ا� ��� �� 
 .ت�)�� ا��آ�+ت ا�����p وإن��ء ا����j ا��
��ام�xت�ت���ت م�س"�� ])�دة ا���2V� ب�: 2000 .3"�� ا� �
� ا��س"�� ��Rن ا. 

 
��ى ا]#��� �m�ت م�س"�ت ح���X )�� ا����د ا�MXث� ا�AR�ة"مB ب� �� م��j . أم� )�Q ا�

وMAل 3��ة ا��"�� �ت ت� إن��ء آ��ن�B م� ��B . ���ب ا�"�و��B( B ش�ون ا����p �3 ا� !��ا��زراء ا
 �� ��� �3 " ح�ه� �c� ح�2م� وه�أب�����p وا� �" ا���ب�� وأوروب�ا� !�� م�آ� ا����p وا�

CEDAREح�2م� وه� �AS، وا��2V���2ن و)�ءا ��� `pوا" ، و#� أن� �p���� آ������ ا��� � ا� ��
 وا��� أن�p` ت�` ر)��� ج�م�� ا��ول ا���ب�� وه� ب�Xب� �� � JCEDAR" �3 ا� !�� ا���ب��

اس���ر�� ���j ا��زراء ا���ب ا�"�و��B( B ش�ون ا����p وت�- م��� م�س"�ت إ#���� آ���ت 
 �p���� ة��� .UNEPاس���ر�� آ�+س�2ا وب�ن�مs اRم� ا�

��� م��ودا نe�ا إ+ أن ن��ح هd0 ا��س"�ت �� ���ى ا]#��"��ام� )�Q ا�"�� ا� ��3 د3_ ا�
� 
��ام� ب�B ا��!�)�ت وا��زارات )�Q ا�*��� ا��"�� ا� � .�*��ب� ت "�q ج��د ا�

� ��دارة ا�����p، ت�اجP ا��س"�ت ا�����p �3 ا��ول ا���ب�� ��ب*�ف ا� e� B( ا]
�ر ا��س"� ا�
�_ ب����ر ا��3�2 مB ا�X�- و��- . ت����ت م���آ��أآX�ه� وض�ح� ه� أن ت�� ا��س"�ت + ت

 :1و���د ذ�� إ�Q )�د مB اRس��ب م ��. ا�"��س�
 .ح�اث� ا���� وإ)�دة ا�����2 -
�)�ت ا�"��س�� -� . ا�"�!� ا�"��س�� وا�
 .ا�*Mح��ت ا��س"�� ا���ودة -
 .ا�!���� ا+س���ر�� -
 . ا��ازن�ت ا����� ا���ودة -
 .ود�� ا���رة )�Q ت���� دA-م�� -
 .ت�اA- ا�������ت -

��ام� :ومB ا���#�ت ا����"�"�� ا� ��� �� 
w�c أNCSD  �3 ا�!���� ا��Wص� �����j ا��
 .ا��ول ا���ب��


� ا��س"�� )��� تxس�j ن�eم ��3ل ��دارة Rا�"��س�ت وا \!A P�3 و�3 ا��#` ا�0ي ت"�ن�
��ام�، 3"�� ا� ���ى ا��
 � vا��ش��ة ��"�� �B ت�����c �3 qب ���nت تQ�( -��V ا� �ن ت�� ا�

-��ام� �3 ا� !�� . ت��- ذ�� ا� �eم #�درا )�Q ا��"�� ا� �وو3�� ���0، +ب� ��دارة ا��ش��ة ��
 : ا���ب�� أن ت��q م� ���

��ام� .1"�� ا� � .ت���� اRه�اف وض�\ #�)�ة A!\ وب�امs ا�
 .ت ا�"��س�تتW!�\ وت���� أو���� .2
 .ت�2م- وت 0�V ا�"��س�ت .3

                                                 
��ام�" ا+س�2ا، 1"�� ا� � .5-3، م�ج_ س�بq، ص ص "اس���اض ا]ن��ج�� وأن�!� ا�
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4. ���� .ا��ازن� وا]س��ات����ت ا�
� وا]ن�Vذ .5���� .ا��ص� وا]بMغ وا�
6. ����Vرآ� ا���م� ا��� .ض�ن ا�

��ح �� ���ام� ا�� ��ن مB #�- بMده� مMA Bل أو)�Q ا�*��� ا]#��"�� ا� �_ م "�� ا��ن ��
��ى ا]#��� ا��ج�د  ��ام� أB  مJCEDARا�"�� ا� �ج- ت �ول ا�����9 ا�����p آxح� ) �ص� ا�

��ام�"�� ا]#���� ا� � .و�� "�q أن�!� ا�
 
 

 تK�D ن�Iم م��5م1 م����ت وأدوات ا���3م إ�$ م� ب�� ث���3 إدارة ا�����: ا��c,H ا���دس          
 �,����� ا�����ام�

ا ت��B أن ا����ي اRآ�� أم�م ا��ول ا���ب�� �2B �3  مMA Bل إح�ى ا��راس�ت ا��� #�م` ب�� ا+س�2
 Q�( ا��� ث����3 وس��س�� ��W!� ث���3 إدارة ا����p ا������، ا��� ت0Ax ن��� م��Mح"�� م ���n إ���د
 B��ام� ا��� ت�2ن م��2م��، م���دة ا��!�)�ت م�ج�� ا����� وت9"�� ا� �ا��!�ع ت��d ن�eم إدارة ا�

��ام� أن ت�2ن م"�و��� م�س"� ب���p واح�ة، ب- ه� ب. ا���اآ�"�� ا� �B2 ]دارة ا�� + �An Q �
� )�م� �ب�]ض��3 إ����n Q اس���ر. ت�!�w ا���ام س�"�� مB ا��زارات وا��آ�+ت وا����j وا����ن
_ ا��ن� �3 ا����ان ا���ب������ �V��W9B ا�� �ص� ا�� .����3 ت

��ام� �3 ا� !�� ا���ب�� )�Q وه02ا ت��م هd0 ا��ر"�� ا� �اس� م��)� مB ا���ص��ت ������ إدارة ا�
� . ا�*����B ا��
 � وا]#��

)�Q ا�*��� ا��
 �، ت���ح ا��راس� أن ت"�Q ا����د ا��0و�� ������ ا��س"�ت وا���اب�� ا��س"�� 
" ���ام� �3 ا����ان ا���ب�� إ�Q ت�"�B ا�"�� ا� ���ك ب�B ا��زارات، وإ#�م� ]دارة ا���q ا�

��ام� وت���� ا��س"�ت اRس�س��"�� ا� �وب��� ت���q . ا���ورات ا���م�، وت"��- )���ت إدارة ا�
 :هd0 ا�����ت ت���ح

��ام� -"�� ا� ��� Q�(أ jإن��ء م��. 
��ام� -"�� ا� ��� � 
 .إ#�م� م��j و
��ام� ����j ا��ز -"�� ا� � .راءت���B م"���ر ��
- �� 
 .ت���� وآ��� ا����p ا��

��ى ب�B ا��زارات �� "�q س��س�ت ا���2م�  ��ح آ���ام� ا�"�� ا� ��� Q�(Rا j��وس��2ن ا�
��ام�، و�B2 أن ��أسP ر��j ا��زراء"�� ا� �X- �3 ت��9� . وب�امs ا����P اRس�س�� 3أم� م�

��ام� ا��
 �� ا��ت2"�� ا� ��ة )�Q اRو����ت ا��� ت� ا�� �#¹ ب�xن�� وا��*��` اس��ات����ت ��
���ام� MAل 3��ة م��ودة مB �)���� مB #�- ا���j وا�"�� ا� � ت�2ن ح� �� أس�س ت "�q س��س� ا�

Bب��� . ا��م Q�(Rا j����ام� �W� ��3م آ �e� دا�� �c� ح�2م� ��"�� ا� ��� � 
أم� ا���j ا��
وآ��xة اس���ر��، . م� �3 )��� ص _ ا���ار�م�B ا���رآ� ا��xت )�م� وتتxس����n j إدارة م��ورا

 q��ن�� ت� s� وا� �� 
��ام� ��2ن ه0ا ا���j م ��ى ����اول �3 اRو����ت ا��"�� ا� �وت�3_ ا�
��ام�"�� ا� ��� Q�(Rا j���ت ،nراؤd وت�ص��تP إ�Q ا�e م B���3 م �_ ا��
 � ب�� وس��- ا�

 ��c ت�(�_، وأآ�د���ت، وم����ت م�ت�2ة )�Q ا�e ص� وم�A -ح�2م�� وج���ت )
�م�ت�� ن�� ص�ن�� س��س� . ن"����، وم�س"�ت إ)Mم�� و�c�ه��� "�q وج��ت نe�ه� وت�ج�P اه�

 .ا���2م�
 

��ام� P���3 أن ��2ن ��A�ا و
 �� م��و�3 �3 م��ل ا����p وا"�� ا� ����ر ا�"�� أم� ب�� "�� � ��
��(��. ا+#�*�د�� وس��- آ��9 م"��- �c� م*�ت �2- مB ا���j اQ�(R وا���j ا��
 �-ا+ج

 �p���� �� 
وس��2ن ب�Xب� م"���ر ب�� "�� �M2 ا���"�B و����j ا��زراء، وأ�A�ا ر��j وا��آ��� ا��
�و� ���ب_ ي�2- مB ا����ان ا���ب�� ا�0 ���ام����w دور م�� �3 ص _ ا���ار ��"آ��9 م"�و .  ا�
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 �3 dب�� -�X���ام� �"�� ا� ��� �� 
��ام� وه�ة وص- أو ت "�q و"�� ا� ��� Q�(Rا j����
�� -.1م ����ت و
 �� وإ#��

 

                                                 
 .19-18ا��ج_ ا�"�بq، ص ص 1
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 :ا����^ ا����^

 ا������                ��� .ا����و��� ا�������B وا������ �)�����ر ا

 
         c,Hولا��
 ا������ا����: ا��� .و��� ا�������B �)�����ر ا

1-��B����م ا����و��� ا�OC;م                                                  : .                                                  
 -_ ا�0ي ت����ل م��ع ا���ام�ت�� ت��d ا�(Rا �e � ��(��P�3، وم �x ��*� ب��"�و��� ا+ج

_ وآ���V ت���� ح�ج�تP وت���q أه�اP3، و��0ا v3ن �����د�� ب� �� وب�B ا�هd0 ا+���ام�ت ا��M#� ا�
� مB ذ�� ا���� c����3 ������)�� ��� أم�ا ���c �3 ا�*��ب� وا��"�و��� ا+ج�� q�#م د��Vت���� م

3 ،Pوات��ه�ت P �9م��)� ا���q ب��)�� � !�ي )�Q ا����� مB ن م��Vم ا�"�و��vا+ج�� ا+ج
�Mف ا���Vم Aا B( ن�ه�� ،��"��� دا�� ������ وا�����- ا��ا���ن� وا��اد�3ت وا��� ت�2ن ب
�ت و�c�ه�، �2- ه0ا 3�� e أح�اب وم Bت ا�"��س�� م�pVت وا��ول وا���2م�ت وا������Mف ا�Aب�

� أن ��������ت وا���ان�B أب��دا ورؤى أA�ى آ�ن �2- دورd وتxث��d ا���ش� و�c� ا���ش�،�( 
�V��W1م. 

B2 ا���آ�� � Bإ+ أن ه �ك ج�ن�� ��(����3Mت وا����� �ت �3 م��Vم ا�"�و��� ا+جA+آ- ا �cر
� اRول #�ن�ن� وا��Xن� إن"�ن����( . 

�، :  ا���نw ا���ن�ن�-أe _ وا���وم9�ن هq�! � d0 أس�س� مB ا��M#� ا����� ب�B ا�
� أ�� آ�ن` ��� )���ت ت 0Vه�e وس��ك ت�رسP وأه�اف ت����� وب������ +ب� أن ��2ن  ا��M#� أن ا�

_ أ�� آ�ن` ت�� اSث�ر����!� آ- ا�� ��و�"� � ا���نw ا���ن�ن� )�Q نe��� n ��0� .ث�رd ا��� ت
_ ���م ت�9��V ����آ� ب "�� ا��� ا��RدنQ وا�0ي �"~ ب�ج�د ا���آ� ا]ذ)�ن وم9�نP أن ا�

� م"���� وذات آ��ن م� �يe  .#�ن�ن�� آ

�)�� )�Q ا��ور ا�0ي �B2 أن :  ا���نw ا]ن"�ن�-ب�و���م ه0ا ا���Vم ��"�و��� ا+ج
 ����_ وم�ى م"�ه� ت�� ا��ح�ة �3 م��� آ�ن` ب�ص��V وح�ة م"���� ت�- �3 م�e أي م Pرس�ت

�ت أ�� آ�ن` م���X مX- ا��رس�e  وا��آ� ا�!�� وا��س"� ا��W���M���3 ،#� ا��� ت��2ن �3 ب��p ا�
 �cت، ور�e �)�� وإن"�ن�� ت�_ )�Q )�تq ت�� ا��_، �0ا �3 �ك ا���ام�ت اج��ه� ا��� ت�2- ا�

�V�)� �3 �ك ا����� مB ا���و+ت ا��� ب�أت بvث�اء ه0ا ا���م، وه �ك ح�اث� ا���Vم ا]ن"�ن� وا+ج
 Bل وب��(Rا �e م Bب� -(�V�ا����� مB ا��وا3_ واRس��ب ا��� ت�� وراء ه0ا ا���� ا����� )�Q ا�
ا�"�ق أو ا����p ا��� ت�- �3 آ ��V وت���م- م���، ورب� #� ت !�q مB أه�اف وإس��ات����ت ت�� �ه� 

� cR�اض �Aص� و�2 �� ت�- �3 ا���� ا���م وا]ن"�ن� واe �)� ب��ف q�A ح��� ���ص- ا��+ج
P�3 -��� ا�0ي ت����� وم�pب� B2ب� �� وب�. 

2-��B����م ا����و��� ا�OC;�� ي�I�س ا���                              -------------------: ا
�)�� ����آ� ه� ا����دة �3 أرب�ح�� ب�اس!�v3ب�� "�� �� e��� ا� ��آMس���2 � ن ا�"�و��� ا+ج

� أرب�ح���e���ل م�ارده� وت�ج�P ن��
�ت�� ����ل ب��، ��3 إ
�ر اح��ام ا���ا)� ا��. اس�م� ا�
���ون مB )ا��راء(�ي ا���آ�d ا� e��� أن م"0�َوح"w ه. ودون ا����ء إ�Q أ)�ل ا��¹ وا��Wاع�� 

� ه� ت2��j آ���( w�� وآ- م� ،��(��� أي م"�و���ت اج���( jج و�����م- #�اه� )�ام- ا]ن

                                                 
1 Nicole NOTAT," La responsabilité sociale des entreprises", Revue Futuribles,n°288,juillet-aout 2003, pp 
11-28. 

�ر اRج �� ا���ش�"   س�م� آ�آw ا���-، ب�� ب� �ان 2X��)�� �Mس�، م��� V�3 ،2005�ي 18م��� ا����م ا]ن"�ن�� ا���د ،"ا�"�و��� ا+ج
_#�  com.uminsaniaul.www://http/       :ا�2��ون�� )�Q ا�
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� أرب�ح ا���آ��e��ا�0ي   وأت��)Milton FRIEDMANPم����ن 3���م�ن  ومB أن*�ر ه0ا ا��أي �
��ض أن ت �� م��Vmن��ى أن ا��راء V� ����Xن م*��~ ا���B�2 ا�� ��ل ا��� ����ون�� وب�0ا �3(�� B�2و��"�ا م�� 

� اRرب�ح�e�� .1بxح"B ا�!�ق �

_ ���د �3 إن ا��!�ر ا�2V�ي ���Vم ���ل �3 ا�(Rآ� ا��� ��(��ونe��� ا�"�و��� ا+ج
�)�� ����آ� م����� ا�� "�� ��)�، و�3 إ
�ر م �#�� ا�"�و��� ا+ج�اRس�س إ�Q نe��� ا���� ا+ج
���ة �3 ا����� وأ�� آ�ن` ا�*��� ا��� ت�- ���3 �3 ا���� ا���9، ه� ب���xآ��  )�� 3�و)�� ا�

_ ا�0ي ت�- ش�آ�ت أج ������ت��، 3� ه� 
���� ا��M#� ب�B ت�� ا���آ� اRج ��� وا��� )�Q م�
 P�3 ؟ 

 B�)� وض�X- �3 ا���� ا���ن�ن� ����� ا+ج�� �V"�3 ب �ء Q�( �(��ت"� � نe��� ا���� ا+ج
��� ا�0ي��_، م� ت��مP ا���آ� ��� ت�- P�3 م�!��ت و3�وض ت�ور ح�ل ا��M#� ب�B ا���آ� وا�

_ #� #�م ����آ� اRج ��� م����� ا�� "�� ا����ق ��_ ����آ� v3ذا آ�ن ا���وم� ���مP ا�
 qز ح���_، إنP ام��وا�9�ن�ت �3 ا��- وح�ود ذ��، v3نP #� و3� ����آ� وج�ده� ب��m B�ان� ا�

B_ ض���)�؟ ا��ج�د وا��- وا�9�ن، 3�ذا �B2 ����آ� اRج ��� أن ت��م ��� م��Vم ا���� ا+ج
B2 ����آ� أن ت���م ب��؟� ���)�� واMAR#�� وا]ن"�ن�� ا��  .م� ه� ا+���ام�ت ا+ج

 

3-��B����م�ت ا����و��� ا�O3د وم�� :  أب

�)�� إ�Q أآX� مB ب��d ا���Vم� وا�*!���، + ب� مB ا���ل أن ت�� ��� م��Vم ا�"�و��� ا+ج�
_ + ت���د ب��ود م�� �، و+ �B2 رس� A!�ات�� ا+���ام�ت ا��� ت����� ا���آ� ت��d ا���

 Q�( -وح�وده�، إن�� واس�� اRب��د وا���ج��ت وا� !���ت إن�� اح��ام ا� �eم ا�"��س� + ا��
 إن�� ت���� ،ن�� ا��- )�Q اح��ام #�ان�B ا��- وحLV ����ق ا���م��B وا]ن"�نإت���P9، و

�رس�ت ا��د ا�V"�د وس��� ���ب~ وب �ء ا���رة، اح��ام ���_ ا���9 و��j ا)���Vس�ة ا�"���ة �3 ا�
��V ا���ف  � P"2م-، وب��������ان�B واR)�اف وا����، إن�� إ3*�ح ��ن�!� وا���Sت وش��3�V �3 ا�

 ح�ود Rب��د ح�� + ��ج� ه �ك ات�Vق )�Q. ا�0ي ت"�Q إ��P ا��ول ا� �م�� مB اس��3�9 ت�� ا���آ�ت
�)�� ����آ�� .2ا�"�و��� ا+ج

�)�� إن�"�و��� ا+ج�� �e وس��س��   ا� ��(��ب �eر واس_ ���ه� م"�و��� ا#�*�د�� واج
 -X� : ����3 م�وأMA#�� ومB ه � ���و أن ��� أب��دا ت

1.  �pا���  .  

2 . -���� .ا�

  .ت���- اRم�ال .3

4. �"3�   .ا�

                                                 
1 Pascal BELLO et  autres ," le développement durable", ed : d’Organisation ;2001, p45.                                                                                                                                                        
 
2 Pascal BELLO et autres, le développement durable, op cit, pp 41-43.                                                                                                    
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  .�رت���- اRس� . 5

6 . wا��ا�9. 

  .�ن�- ا��2 ���ج� . 7

8 . ��3�Vا]3*�ح وا��.  

9 . �� ��ر اRج �� ا���ش� وا�X�  .ا+س

���، و#� �إن اRب��د س�ب�� ا�0آ� #� أ)�� ت�ت���� ب*��� ت�2- ا���ام�ت ا���آ� ت��d م�
��� � : ت��رت ت�� ا+���ام�ت �3

���: أو+ �_ ا�0ي ت�- P�3، وذ�� و��*� ب: ا+���ام�ت ا����� ا���ام�ت ا���آ� ت��d ا�
 ،�� ���� وا�"��س�ت ا��� ت�� �ه� ا��ول ا� �م�� وت�- ب�� ن�� ت���q ا� � وا� �ب����q اRه�اف ا�
 -�)� وب��p آ����0ا + ب� مB أن ت"�� ا���آ� أ�� آ�ن` 
���� ن��
�� �3 ت���q ت��م ا#�*�دي واج

 �� �ا���م�� إن ح��� ا����p وت���� ا��Wم�ت ا���م� ون�- ا��2 ���ج�� م_ ا��- )�Q م�رس� م"�ن� ��
B2 أن �"�ه� �3 ت�� Mد�� -X�ل آ��� ت(Rرف )���� �3 #!�ع ا����� �ا������� ا� ��q ا���� مB ا�

 .وا����م

�)��: ث�ن�� ���� إن م"�و��� ا���آ� م����� ا: ا+���ام�ت ا�"��س�� وا+ج��� "�� ت��d م�
�)�� م� ��� ت �_ مB ا��M#� ب�B ا���آ�ت وا��ول ا��V�9، و��*� ب�+���ام�ت�  : ا�"��س�� وا+ج

� وا���ان�B وا]ج�اءات ا]دار��     .1e ام ا���  .اح

 .م�اج�� وم��ب�� ا����د     .2

  .اح��ام ا���� ا����� وا�X����3 واRه�اف     .3

 4 .A��     .- �3 اRن�!� ا�"��س�� وا���2م��)�م ا�

�ر اRج �� ا���ش�X� .) �م� ��2ن ا����� )B ا���آ� م����� ا�� "�� و3�و)�� 0�3ا �� � ا+س

�Xث��: ����"إن ا+ن���ر ا���2� ��)�ل �3 ا����� و3�ض �mه�ة تW!� : ا+���ام ب���� ا�
����، ��� 3�ض` )���ت ا���س_ وا���� )B ا���ود #�د إ�Q م� �!�P��( q ب"�و��� ح��� ا�"

 ����� أح� أه"اRس�اق وا��ب��B #��ا وا���ام� )�Q ا���آ�ت م����� ا�� "�� بxن أص��` ح��� ا�
 :ب �ده� و#� ت9 ` م� ���

     .ا+���ام واRم�ن. 1

2 .B9�  .ح��� ا� �3_ ا+#�*�د�� ���ب�ن وت

                                                        ------------------------------ .ا����� مB ت��9- ا])Mن-أ  
                                                        ----------------------------------  -.م�ش�ات اRس��ر -ب
  . أA�ى–د                                                             . ا����� �3 ا����#�ات- ج
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3 . ����  .ا��Wم�ت ا�

  .ح��� ا���ا�� . 4

5 . �3��Xا� Bم QدنRم�ت وا��� ا��� .ت�X- ا��ب�ن وت��3� ا�

�ار�� اRرب�ح��ار و+��� ����آ� وب���� ض�ن اس����B�2 ه� اRس�س +س"�3��� ا� .
 ����� م�ت ا�"���� وم��رب� ا��¹ ا����ري وا������ مMA Bل ا+���ام ب���اصVذو�� ب����Vص�ت ا�

 . 1ض�ن� ����دة ا���م��

��� أ3�زت ا�����ات وا��!�رات ) �و�B ج���ة �3 : ا+���ام ب��� �و�B ا�����ة وا� �ش�p: راب��
�)�� ����آ�ت أ�� �م�رس�ت ا���آ�ت وا��!�)�ت وا���2م� ه� أس�س� �3 ص�w ا�"�و��� ا+ج

 : آ�ن` و
 �� أم أج ��� وم ��

  : La gouvernance  ح�آ� ا���آ�-أ

Bم �Xآ� #� وردت �3 أآ�ا�� ��ت ا��و��� و��*�  إن ا���دئ اRس�س�� ���آe  ت���� ��
 ��
ب�� ت��3� ا����- ����2م�ت وا�� Q ا���م� مB م�س"�ت و#!�)�ت )�م� و����آ�ت �3 س���� ون��

Rا �
� ا���ن�ن�� وا��س"�� وا]ج�ا��� ���آ� ����آ�وأدا��� إ�Q ت���  �e آ� م�ت MX�3 دو��� 3
ا��ول ا�* �)�� )�Q أن م��آ- ا���آ� ن�ت�� ب������� مB ا�V*- ب�B ا����2 وا]دارة م��X ب���#�ب� 

�م�ت ا��W��� وا��. وا�"�!�ة����p وت�ت�\ ح�آ� ا���آ� أس�س� ب���� ص _ ا���ار م�Xل ذ�� ا+ه
� وا���Sت و���_ ا���آ�ت أ�� آ�ن` و
 �� أم أج ���e ت وا������ .وا��� ت�0A �3 ا+)���ر �3 ا�

 ���
�ت ا��Wص� ���آ� ا���آ� �3 م"�و�������� ت9 ` م��دئ ا��ول ا�* �)�� ا+ح
�)�� وم ��� :ا+ج

�� اRس��، س�اء ��� وا� *Vإن ح�آ� ا���آ� + ب� مB أن ت0Ax ا���م�� ا���د: ا]
�ر اRول .1�� 
آ�ن�ا ح�� اRس�� مB ا3R�اد ا��ا
 �B أو اRج�نw، �0ا v3ن آ- ح�� اRس�� ��w أن ��*��ا 

� .)�Q نjV ا�V�ص �3 م�رس� ح��#�

� ����ق ح�� اRس�� آ� وردت �3 : ا]
�ر ا��Xن� .2�Vإدراآ� وت B9�إن ح�آ� ا���آ� ت
- ا]
�ر إ+ مMA Bل ا�� "�q ب�B ا���آ� وح�� اRس�� q�A �3 ا�X�وة ا���ان�B، وأ��9 + �2�

-93Rوع ا��  .وت��3� 3�ص ا��- وا�"�ن�ة ا����� �q�W ا�

3. ���Xر ا��
���ت ا]3*�ح ب����#�: ا]( Q�( ���Xره� ا��
 وا��#� `ت�آ� ح�آ� ا���آ� �3 إ
 .Rداء وا����2 وإ��mر ح�آ�  ا���آ�ا���دة ب2- م� ����آ� مB ا��آ� ا����، وا

4. ��pام�ت ا����� .ا]3*�ح )B اAR!�ر ا��Wص� ب�+�

ا]3*�ح )B آ- ا����م�ت ا��Wص� ب���ارد ا������، وا���م��B وس��س�ت ا���آ� �3 ا��ارد  .5
B�2��    .ا������ وA!\ ا�

                                                 
�ل ا+#�*�د�� وا������" 3��� ا� ��ر،  1(R، "إدارة ا�427،  ص2004، م�س"� ش��ب ا���م��، ا]س2 �ر��، م*. 
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�ل: ب (Rت ا��#MAأ �آ�� ه0ا ا�� �ان ��� أ: م����xو��� إن ت�"ح� أه� ض��ط ا�
9 � ا������ ا��#�ب�� وا���#���� ا��� + ب� مB ا+���ام ب�� m �3- م ���ت ��)��، وا��ا+ج

Wا���   .ص*� وت��VW ا����د وا����ر ا���� وا+#�*�دي وا����

"� ب�� س�اء مB #�- ا��: ح��ق ا���م��B: ج ��آ� وت�� أح� أه� ا+���ام�ت ا��� + ب� مB ا�
 �� 
 . 1اRج ��� وأا��

  


 ا������:��ن
ا��c,H ا�              ��� . ا����و��� ا������ �)�����ر ا
 :ا����و��� ا������ �,�6آ�ت م���دة ا�D����ت -1        

 1999 ��� م�ض�ع ا����p مB ا��اض�_ ا��� ش��` م"�ح� واس�� �3 ا����ر�� ا��و��� �" �           
���م� وا� �م�� وم9�ن ب�� ارت��
و�رات اRج ��� ا���ش�ة ب�B ا��ول ا�X��� ا�MWف ه� ن�- ذ�+س

�ر اRج �� ا���ش�X����م� إ�Q ا��ول ا� �م�� ا�M� �V�9سا آ�ن` 0و��. ا����ث مB ا��ول ا�* �� ا�
 ��( ،�pا��� ���ت� مB 3�اغ R�3ح�اث �� �� �xذن بxم�- ا� ��ش�ت وا���دث�ت ت�ور ح�ل آ���V ح

 �
وا�"�ابq ا��� ش��ه� ا����� MAل )�� ا��"�� �ت أث��` أن ا���ث�ت وا� ���Vت #� ارت�!` ارت��
 j2وان� �ش���ر اRج �� ا�X��� )�Q اRه�اف ا��� ت"�Q ��� ا��ول ا��V�9 وه� ذم��ش�ا ب�+س

�)�� )�Q ا����pا� � ا+#�*�دي، وب�ت` ه �ك ح���� ث�ب�� أن �� � آ��V ا��*�د�� واج#. 
 

 : ا�ت�Dه�ت ا������ �
 ا"دارة ا������ ا��و���-2       
 ��إن إح�ى أه� ا+ت��ه�ت ا��� ب�أت ت�آ� )���� ا]دارة ا����� ا��و��� ب�ص��V إح�ى ا�����m ا�

�pا��� ����� ح�� أص�~ م�ض�ع ح��� ا����p �. ت�رس�� ا���آ� م���دة ا�� "��ت ه� ح �*��� ب��
���م� وا� �م�� )�Q ح� س�اء
� واRب��د ا���  .آxح� ا�� �و�B ا��� ت�آ� )���� ا��ول ا�Rا BومB ض

Rوا ��p2 ���ج�� ا������ أن�� ت��م 3�ص� ���ة ا����p مMA Bل ز��دة ن�� ا� �ه� مB آ- ت�آ� )���� ا�
��� ا����p، إن �� إدارة م �eم�ت�� وت�ج���� ا+ت��d ا�*��~ وت2��ذ�� ��j اRن�ط ا�"��آ�� وا���

��ى ا����� و�Aص� �3 ا��ول ا� �م�� ت"� � )�Q آ���V ت���q ا� ��V وت���- "ت����ت ا���م )�Q ا�
�ل م��د�� ت��eي�� مMA Bل ا���9ط ا�����p ا��� �"���� ا� � ا+#�*�دذاRض�ار و��� ب�س ��V  ا�

 .وت���- اRض�ار
��Wم` أس�س��ت ا�"�و��� ا�����p م 0 )��د مB ا��مB وآ�ن` ه �ك 
�ق وإج�اءات إ��ام�� ��� اس

وأMA#�� ت�2� أ
�اف ا��M#� إ+ أن ا��!�رات ا��� ح�ث` MAل ا�����B ا�AR��B آ�ن` آ���V بvد�Aل 
 .ا���� مB ا�!�ق ا�����ة وا��Vه�� ا���ص�ة إض��3 إ�Q م� ه� م��ح

 
  : ا�:�ر ا����
 م;OCم-3       

��� ح*- ا��X2� مB ا�����ات وا��!�رات MAل ا����د ا�AR�ة مB ا���ن ا�����B أدت إ�Q ت��� آ��� 
�� آ��Vم ش�م- ت�� �d ا��و�� مB ج�� أA�ى  ��3 �3� وت���- ا��M#� ب�B ح��� ا����p مB ج�� وا�

X- �3 م"��ة م��ازن� ب�B ح��� ا����p وا0وه���� ت� Q ه0ا ا��A- ا����� . ��V2ءة ا+#�*�د��d ا��M#� ت
 B( `����ىذمB ا��س"�ت ا��و��� وا]#���� ون"X- �3 �30. �� ان��زات ب���p )���� ا��� ����ا ا�

ن ت��� م��Vم vا)���ر ا����p ه��3 ج �� إ�Q ج w م_ ا� � ا+#�*�دي وا��V2ءة ا+#�*�د�� آ��0 3
V���م م�ى واس�� وح�� آ���ا مB ا�9�ر ا����p وارت��
P ب"� ��AR0 ه0ا ا�V وت �pا��� �����م ح

�p���� ��M���ت ا� نP م�ت�\ ب�����ث أ��� آ�ن � e� إ�Q ا�9�ر ا���Q�( �p . ا�����ت ا]ن��ج�� وا�

                                                 
�ر اRج �� ا���ش�"   س�م� آ�آw ا���-، ب�� ب� �ان1X��)�� �Mس� .، م�ج_ س�بq"ا�"�و��� ا+ج
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����� �2- ا���ث�ت ا��2����� و�c�ه� أم� ا���م 3 �����ر ن ا�v9ا�* �)� ��رض وا���اء وا��ء آ 
� ��- آ- ا� �eم ا+#�*�دي�ا����p #� ام�-P��)� ب� P�3 مB ص�� ور�3ه�� .ا+ج

�ل وم9�ن (Rآ�ت ا�ش -�# Bا م�ا د��3 آ���Aم� ��pا��� ����ون ذ��� ش��ت ا��X�"�� أن ا�
� ���� �� ب�ءوا ����Xن )B ت���- اAR!�ر آ��Vم ش�م- و#� آ�ن AR!�ر ا���n �pث�ر آ���ة )���� د�3

3"� + �B2 أن ��2ن� ) *�ان vب�0ا ا+ت��d، آ��0 3� �ل وج�ت أن ح��� ا����p وا�(Rآ�ت ا�ن ش
 إذا اس�!�)` أن ت��- مB اSث�ر �ة ب���pءآVذات 3��2ن ش�آ� م� . م��9دان إن� ه� ) *�ان م���د+ن

 .ث �B ب�2- م��ازي وم���دلا�����p ا�"���� مB ج�� وت���- آ�� ا]ن��ج مB ج�� ث�ن��، أي س�� ا+
���B�2 �3 ب�� ا��ول أص���ا اSن أآX� إدراآ� �3 ص ��vأ��9 3" م� أدى � ���ارات�� ا���ا���ن ا�

 Qإ� q��ب� ���0 ا����
��An q� ن�� ا�Q�( \�9 ا���آ�ت �Mس ~�3 Qوإ� �V�eت ن��� q�A س�ق �
�)� ا���2���"�w مB أن�!��� وم� ��ت�\ م� د���3 إ�Q إ)�دة ا� e� �3 مV. ا+ج��م ا�9�ر ا����p ا�

آ��0 آ�ن ��ج�اءات ا��
 �� ا�����p �3 )�د آ��� مB ا��ول دورا آ���ا �3 ا����م- م_ . ب��� اRن�!�
d ا��eه�ة م� أدى إ�Q ت��� آ��� �3 ا�!�Q�( w ا���ر�_ ذات اSث�ر ا�����p ا��� ت�0A �3 ا��"��ن 0ه

�" .�ى ا��و��و�3)����� )�Q ا�
 -�# Bب� م���إن ا�����ات ا��� ح*�` ب�ت��d ا��ارد ا������ وا���Q�( �e3 ا����p آ�ن` ��� اس

���B�2 و�p3ت آ�X�ة أA�ى إ+ أن ه"d ا+س���ب� ت��� ` ب�B ا��ول ودرج� 0ا���2م�ت وا��س"�ت وا�
� ا��ب~ �3 إن ا�. �� ح��� ا����p ه� ا����ي اRه�xت!�ر ت�� ا��ول وب��` م"�eدا3_ ت� Bب� �#� �

�ل ا��Wص� وا� V_ ا���م �3 ح��� ا����p #� زال وان��Q إ(Rم ��ت ا+"�� ب��` ت�2- ت���� x أن ا�
 Pإن�� ت����ت ت�اج ،P�P أو م�ا#��e وت �pداء ا���Rا B�"ى ت���أم�م ا��ول ا� �م�� س�اء )�Q م"

�ر اRج �� ا���ش�X� ا�0ي ت�)�d ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت وا�"�ال ا�!�وح ا��ول ا�M� �V�9س
ن أd ا���آ�ت �3 ا��ول ا� �م�� ���ب�� ه0ا ا����ي ا���2� �Aص� وB(0 م� ه� ا��ور ا�0ي ت���P ه

� ا���رآ� ا+���ب�0ا�"��س�ت ا��� ت�� �ه� ه�eت� dب�ت�� �ة ت"���ARا d؟��pا��� ��� . ����آ�ت �3 ح
 

 : ات���Dت ا������ �,�6آ�ت م���دة ا�D����ت ا����-4       
��ى 0إن ه"d ا���آ�ت ت�- ضB م"����B اRول م"��ى ا���آ� اRم م�آ�ه� �3 ا��
B اRم وا�

ن إدارة ا���v �pا��Xن� ا�V�وع ب�ص��V ش�آ�ت ت�ب�� ت�- ضB ن�eم ا���آ� م���دة ا�� "��ت، و��0ا 3
9�ن 3��2ن إدا��ى ا��و��ت2�"w نjV ا��2- وا�"� . رة ب���p م�W!�� ����ود و)�Q ا��ت�

ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت ن�)�B مB ا+س��ات����ت �3 إدارت�� �����p، اRو�q�!� Q )���� إس��ات���� 
 ��V�e وت ��pت���� أي إدارة ا����� ا����ت2 ���ج�� وت�ج���� وت �إض��3 ) �ص Q�( آ��وت qV ن���� ا�

���d 0أم� ا]س��ات���� ا��Xن�� q�!�3 )���� إس��ات���� ه� � ا�����ت وq3 ه. ���وا��#�ف )�Q ن
� ا����م- م_ ا�9�ر ا���Q�( �p أس�س م �P م 0 ا���ا�� وو3�ن ان���ء dv ا�AR�ة 03 هqا]س��ات���� �

�pا��� dت�� �V��Wت�ج��ت م j2�� ر��Wا�. 
�� �3 ا��ول ا� �م�� وإن�� إن ��دارة ا�����p م�اA- م���دة �3 إ
�ر ا���آ�eدة ا�� "��ت ون���ت م

ت���م- ب�ى واس_ مB ا���Wرات، ��� Q ا��A- اRول إس��ات���� + م�آ��� ت��ك ���3 اRم�ر 
 �3 -ا��Wص� ب�����p وإدارت�� ����آ� �3 ا��و�� ا��V�9 وت���s اRم�ر وq3 #�ن�ن ا��و�� ا�0ي ت�

�V�9��ر v ض���V �3 ت�����ت�� ا���v3 ،P�m3 �pذا آ�ن` ا��ول ا�Wب�� ت��ن ا�V�وع وا���آ�ت ا�
-#Rات���� ا���2 ا��� آ�Vءة Xآأ وإذا آ�ن` ا�������ت أآX� #�ة v3ن�� ت0هw ب�ت��d إس��ات���� ،إس

������ . ا�V�وض�تون��
� ب�جw ا���ان�B وا�
ا�����p �3 ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت ا]س��ات���� ا��Xن�� �!�q )���� إس��ات���� م�آ��� ا���ارات 

� ا��xآ�� )�Q اRداء ا����p ����آ� و��2ن م���ب�� �3 م�0eوب�جw ه� ا��ول أو آ��� �d ا]س��ات���� �
ن أن�!� ا�V�وع أو ا���آ�ت ا���ب�� �3 دو�� م�V�9 م�� � + ��2ن ��� تxث�� م�V��W أو م��آ"� أو

Rآ� ا�ى أو ا���ARوع ا�Vا� �� .1م�"

                                                 
1  ،-��ل ا��و���، دار ا���م� �� ��" س�م� آ�آw ا��(R�3 م���� ا �Xن، "ا+ت��ه�ت ا����� .271-255، ص ص2001، )
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 :ا�MWص�
 �� ���امم� ت�ص� � �P �3 ه0ا ا�V*- ه� أن ا�" ا�Mزم� �������� ا���Sت �وم���ب2 اRب��د م���دة �ا�

 ���ى ا����� وت3�9� ا]رادة ت�3� ��"��)م"��� ا��ول )�Q ا�Wم Bأو ا����د س�اء ب� Bب� 
���ى ا�"��� )�Q ا�������ت ا�"��� ا�Wم��. 

��V�W ه� ا3���ره� أه�وأن ��ام� �3 ا��ول ا�"�� ا� � ��م�2ن��ت ا���ا�q ا��� ت�� �3 وجP ت���q ا�
 �� �� .وم��2ن��م�ت ا��W!�\ وا�� 0�V ا�Mزم� ���0ا������ ا��د�� وا�

B2 مB ت��� ا��ول ا���ب�� أم�منP أ�P��# B2   م�إن��� و)�c Q�ار ا��ول ا� �م�� ا��X2� ��2 ت �q ا�
��ام��Vم��ب"���q ب����نw ا����3 وت�
�B ا��2 ���ج�� واآ�"�ب م��2 ا����  ا�� �، �Aص� �3

��� �3 ب��ه� ا����ي مB ح�� ت���q ا�����ت ا���م� وب �ء ا���رات )�Q )�د س���  ا���� م �ا�
 وآ- ه0ا .ا�X����3و ا�"��س�� ، ا�����p، ا+#�*�د��اAR�ى اRب��د وب������ ان�j2 ذ�� )�Q ا]ن"�ن��

��ام� و)�م آ���V ا��)� ��ى ��آ� � � 3�ض�� "�� ا� ���cب إس��ات���� وA!\ واض�� �����q ا�
 . ح�2م�ت وش��ب ا��ول ا���ب��

�آ� ث�` أنX��� ���ولر �Mس � ب�)���رd أح� ا�� �ص�  ا��V�9 اRج �� ا���ش� nث�ر )�Q م"��ة ا�
�*( �3 ��(�Vى ا���"��ى ا����� ب�2- )�م و)�Q ا�" ت���P  ب��A -2صا]#��� ا����� )�Q ا�

�)�� وا�����p إ�Q ج�نw ا�"�و��� ا+#�*�د����ر ����� . �0Ax حPe مB ا�"�و��� ا+جX��3- ه0ا ا+س
 �� ���ام� )�م- مB )�ام- ت"��_ ا�"وه� . ؟!�����ول ا� �م�� ا��V�9 أم ه� )�م- مB )�ام- ت��Xا�

����  .م��ر ب�X � �3 ا�V*- ا�
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 :�ابZا�;18 ا�


  £ث�ر ا������ر���ا
$,B ا������ ����ا�� 

 ,�ول ا���ب��ا�����ام� �
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zا�;18 ا��اب : $,B ا������ 
���,�ول  ��ا������ ا�����ام£ث�ر ا������ر ا
 ا���ب��

��Cت�: 
��� ا�2V�ون ا+#�*�د��ن �3Aا ��� wى أن�� ت���� Bم �� �رات اRج ��� ا���ش�ة 3X�� �Mس� ت���

���#�ة ���3
�اف ا�R2- ا� ��X2ا� ��Wحّ�� . ا���وم �� مB ��ى ���3 ام��اد ��!�ر ا��أس���� ا�
وص�رة مB ص�ر اس��Mل واس� �اف م�ارد وث�وات ا��ول ا��V��9 وا�V���ة وأداة ج���ة مB أدوات 

�ر�� .ا]م�2ن��ول �3 ه0ا ا�V*- ا��"� �3 هd0 ا����9 ب��ر وس . ا+س
 

 : ا����^ اول

 ا������ �
 ا�;�5 ا��8�Vدير ا������£ث�رت��3+                ���  ا
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 ا������ : ا��c,H اول         ��� ا�;�5 ا��8�Vديم0 ()ل ای�Dب��ت ا������ر ا
��V� رات�X��رات اRج ��� ا���ش�ة ت�2�� م*��~ م���آ� ��3�وج�ن ��d0 ا+سX�ض�ن أن ا+س

�ر وه� ا��ول ا��V�9 وا���آ�ت م���دة ا�� "��ت، أ�B ��*- آ- 
�ف ���3 X�
��3 ا+س Bب�
��*- )���� آ- � ��)�Q )�د وأن�اع م�� � مB ا���ا�� أو ا��Vا��، �c� أن ح�� ون�ع و)�د ا��Vا�� ا�

�ر
�ف ���#� إ�Q ح� آ���X� . )�Q س��س�ت وم�رس�ت ا�!�ف اAS� ب�xن ن�ع و
���� ا+س
 

����� : و�3 ه0ا ا�*�د �B2 )�ض وج��ت ا� e� ا�
�ر ا���ش� �3 ا��ول ا�Carr: �V�9 آ�ر -1      X���B اRج�نw ب�+سX�" ��ى آ�ر أن #��م ا�

�رات �� � وج�د ا)���دd0 ا�AR�ة ��0و#��ل هX�ه �ك ن B�x ا�!�B�3 ب0 م���ك ب�B ها ا� �ع مB ا+س
B2 ت������ر0 مMA Bل ه�ا��X2� مB ا� �3_ وا���ا�� مB ا�X�و��qV آ�ر م_ آ- مB ه�� . ا ا+س

 �Vوآ�Haymer&Caves  ل ب��M��)�Q  أن ا���ا�� ا��� ������ آ- 
�ف ت�ج_ إ�Q ان���ل واس
� اRج �� إX�"��آ� ��X- )�ا�� . �Q ا��ول ا��V�9أن�اع اRص�ل ا��Wص� وا��وب� � ت

��B اRج�نw �3 ا��*�ل )�Q اRرب�ح، ن�� أن ا��ول ا��V�9 ت��*- )�q�A Q 3�ص X�"ا�
��تو������، وت�"�B ا���Aل، وت�"�B ا]ن��ج��  � .ا�t...��\ ا����ث وا�

 
 �Wells :3 ووی,���VernonنOن  Mikesell م�1�5 -2      �� ���_ ا��Wص� �3 م �#�

���ه��ا اSث�ر ا�"���� ��� ��رات اRج ��� �X��رات0ب�+سX��رات 0ن م�ى تxث�� هأو. d ا+سX�d ا+س
�رات X�س���� أو ا���ب�� ���#� )�Q )�د مB ا���ام- م �� 
���� ا�* �)� أو ا���ل ا�0ي �"~ �Mس

�V�9ا���Aل ���3، وآ��0 م"��ى ا����م وا� � ا+#�*�دي ���و�� ا�...tص� إذا أو. ا��A _Vذا ن Pن
�رX��)�� ا��ت�!� ب�0ا ا+س��� ا���م�� �3 . ارت�\ ب����V�2 ا+ج �و#� ت��w دورا ح���� �3 ج��د ا�

� وتW!�\ ه0ا��ول ا� �م�� إذا ت2 ` ه�e وت Pت�ج� Bا��ول م d0 Bرات ب*�رة ج��ة م�X�d ا+س
 .MAل
 . تX- د)�م� أس�س�� Rي ب�ن�مs ت �ي �3 ا��ول ا� �م�� ج�w رؤوس اRم�ال اRج ��� ا��� - أ

�رات اRج ��� ا���ش�ة �  م"�ه - بX�
���ت ج���ة مB رج�ل �3 ا+س q�Aو �� 
ت �� ا����2 ا��
 ������ر أو إن��ء م��و)�ت ج���ة ت��م بX��ل مMX ب"�ه� ه�+ء �3 م��و)�ت ا+س(Rا

�ر�� اRج ����Aم�ت أو ت�ر�� ا��اد ا��Wم أوX� .ا�t... ت�ز�_ م ���ت ا���و)�ت ا+س
�!�رة-ج .�Aص� ب�� "�� ���� أن�اع ا�* �)�ت مX- ا�* �)�ت ا]س�W�اج��  ن�- ا��2 ���ج�� ا�
 . ا�"�ه� �3 ت �� وت�ر�w ا��ارد ا������-د
d-�"�3  3�~ أس�اق ج���ة ���*��� �Aص� ) �م� ت�2ن ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت ا� �2���ة تX

���ى ا����" .أس�اق ب�� ا�"�_ )�Q ا�
 
�رات اRج ��� ا���ش�ة ت"�ه� �3 ر3_  مB ج��P ��ى اس���V� أن :Stoever ا��Oی;�-3   X�ا+س

 ت ا���و)�ت ا]ن��ج�� وا������ا�م��+ت ا��B��2 ا��أس��� �3 ا��ول ا��V�9 ب���دة )�د و#�
 :�� ��3 ت"�)� �3ذB( M93 . ا��أس���� ه �ك

   -  ،Bآ�"����Vت وا��ارس وا�"ت �� وت���� ا�� �� اRس�س��، وآ��0 م��و)�ت ا��Wم�ت ا�
نP أن ��دي إ�Q ارت�Vع م��+ت ن� ا� �تs ا���م� وq�A 3�ص )- وت �� ا��ارد xا مB ش0وه

 .ا������
 .ت�"B وض��� م��ان ا���3)�ت -
���V ا#�*�د� -W
q ا�� �)�� وث����3ت �� ا�� .� واج
- #Mا�*�ا#� وا�� �أواص ��
 ا�"��س�� وا+#�*�د�� ب�B ا��ول ا��V�9 وا��ول �تت�
 .1اRم

                                                 
�ل ا��و���"#��، أب� )�� ا�"Mم   1(R،"إدارة ا�وت ، ا��ار ا���م��� ��!��)� وا� ��27-13 صص ،2003ب�. 
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��ا�ن  أ:Druckerوآ�ر ر د-4       �  ��ت��م )�Q إم�2ن��ت ذات�� م���� م��ودة و�c� م�ه��، ا�

����c -X �3 ت2 ���ج�� #��� ورؤوس أم�ال #���� وت"��Mت ن�-� ووس��- ات*�ل ض���V، ت�ُ� ت �� ت
Qج�� +������ر اRج �� ا���ش�، ب���3�d ���ام- ا]ن��ج   م �� أن ت��q ا��X2� مB ا�X����0، آ�ن ا+س

��V�W �3 إح�اث ا����ة، اRم- ا������ وا��ح�� ب�� "�� ���ول ا�V�ا�wس�  .���� ا�
 

���ت  + ت"�ه� :Johnson ب������ �ODه��0 -5       3�\ �3 3�~ م��+ت واس�� أم�م ت*��� ا�
�ر ا���ش�، ب- ت�3� م�ازاة م_ ذ�� 3�ص� ج���ة ������- + ت�3�ه� X�ا��9��V ا��� ت�3�ه� 
���� ا+س

�� اRس�اق ا��������� �)�دة ا]م�2ن��ت ا����� ا���ودة، آ� ت"~ ب"���ت ه� ب�� "�� �� �� ب
� .ت��V�2 أح"B ج�دة وأ#- �ا�

 
�ر اRج �� ا���ش� Kindleberger:  �3 ن آ�� أ-6      X�مB ج��P ��آ� )�Q أن م"�ه� ا+س

 ��0ا ا�AR�، �3ور ا���آ�ت لا� �eم ا+#�*�دي وا�"��س� ا����� + ت��*� Q�( \�3 م� ��ّ�مP اRو
�ر ��� ب�رزا �3 X��رس� ��0ا ا+س��ّ�دة ا�� "��، ا� ا���ت�اتا�����- مB ح�ة ا������، أو ا�

�رات��X���!�� +س"� ا����#Rا ���Wء م*����� �3 م�����، ب"�w ا��� إن. وا�*�ا)�ت ا������ ا�
�P �3 ت���� ا���ة ب�B ا�V��اء و�ر اRج �� ا���ش�، إض��3 إ�Q م"�هX�X- ا�*��� اcR ��ء،ا+س� 

 ����آ� �2- دول ا�����، هd0 ا�*��� ا�� .1ىت�� ض� ا�*��~ ا��Wص� ب2- دو�� )�Q ح�ا�
 

     

 ا������ �,���ت : ا��c,H ا���ن��� ا�;�5 ا��8�Vديم0 ()ل ا������ر ا
 

�رات اRج ��� ا���ش�ة X����ون �Mس ��ض ا�V� أن هأن�� ��c ،_3� d 0ت !�ي )�Q ا��X2� مB ا�
�� )�Q ا���آ�ت م���دة ا��e3_ ت��د �3 م�� ا���آ�ت م���دة ه� ��� �� ح�� أن ا����V ب �، "��تا�

�V�9 :وت"� � وج�� نe�ه� إ�Q ا���رات ا������. ا�� "��ت و��"` ا��ول ا�
��3�� إ�Q ا��ول ا��V�9 ب�رج� + ت��ر 3�~ ا���ب �� .1d 0ص�� ح�� رؤوس اRم�ال اRج ��� ا�

�راتX� .ا+س
����ة )B ن��
�� أت�- ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت إ�Q ت���-  .2آ�� #�ر مB2 مB اRرب�ح ا�

�V�9�ره� �3 ا��و�� ا�X� .إ�Q ا��و�� اRم ب�+ مB إ)�دة اس
3.  �� �#��م ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت ب �- ا��2 ���ج�� ا��� + ت��اءم م"����ت�� م_ م�!���ت ا�

�V�9�)�� وا�X����3 ب���ول ا�� .ا+#�*�د�� وا+ج
��آ�ت م���دة ا�� "��ت #� ��دي إ�q�A Q أن�ط ج���ة �Mس��Mك �3 ا��ول إن م� ت ��P ا� .4

���!��� ا���م�� �3 هتا��V�9 + ت�Mءم وم � .d ا��ول0 ا�
�� ب��2- ت�ز�_ �#0 ���تQ�( w وج�د ه .5W� ��3 _��d ا���آ�ت ات"�ع ا���Vة ب�B أ3�اد ا�

���3 ب����رن� ب ��e�ه� مB ا���آ�ت �� مMA Bل م� ت��مP مB أج�ر ا���م��B ذا���Aل، و
�)��0ا��
 �� و���تQ�( w ه� .ا q�A ا�!���� ا+ج

6.  Bم ���M��إن وج�د ا���آ�ت اRج ��� #� ��ث� ب*�رة م��ش�ة )�Q س��دة ا��و�� ا��V�9 واس
 : MAل م� ���

�د ا����م ا��2 ���ج� �3 ا��ول ا�Q�( �V�9 دول أج ��� - أ� .ا)
�د )�Q ا��ول اRم ����آ�ت اRج ��� q�A ا������ ا+# - ب��*�د�� أو ا+). 
 #� ت�رس ا���آ�ت اRج ��� م���دة ا�� "��ت ا��X2� مB ا���9ط )�Q اRح�اب -ج

�V�9 .ا�"��س�� �3 ا��و�� ا�

                                                 
��V�W، ح��� ا���ا��: " آ�ل م�داوي، أ
�وح� ا��آ��راd ب� �ان 1�ر اRج �� ا���ش� �3 ا��ول ا�X� .60-42، ص ص2004-2003، "ا+س
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�1��تQ�( w م� س�q ذآ�q�A d ا������ ا�"��س��و -د. 
 
�ر  م�رس� ا������ Rم���2 ا�Mت� ��إن X�
�ف هd0 ا)���ت ا+س Bرس م� اRج �� ا���ش� ا�

ا���آ�ت أس�س� ��2- ج��� مB أش�2ل ا������ ا��2 ���ج�� وا�* �)��، ح�� ح- ه0ا ا��2- م�- 
Qو�Rر�� ا��� .اRش�2ل ا+س

�ر�� ���ر�� وم� ب�� ا+س���B ب���M#�ت ا+س��مB ج����، 3�� ش�2` أب��ث ا+#�*�د��B ا�3Rر#� ا�
�آ�ح��� أA�ى �� \�����ة مMA Bل ت�آ��ه� )�Q ت���� ا�  .مB ح���ت اRدب��ت ا�

 ت���رت �3 ب�� ا����ر�� ���� وم��رضهان���د�3 إض��3 إ�Q م�ا#� أدب��ت أA�ى �� تB2 أ#- ح�ة 
���A ،�Vص� أث �ء م�ح�� ا�"��� �ت، ح�� أ�m�ت nث�ر Wت دو��� م�e ت وم�pص� ب���Wات ا��وا� �

Rر ا�X��� ا+#�*�د�� ا+س �ج �� ا���ش� )�Q أن�� س����، ذات ت���ت س��س�� وا#�*�د�� ت��q أآX� ا�
�ن� �ت، إ�Q ه��pت م�وج� ��0ا Xن���� ا� Bت، ب�ءا م�e ��V�W، #�- أن ت���ل هd0 ا��3 ا��ول ا�

�ر وم���ة �3 ت��ر��ه� وأدب��ت�� ا��Wص� ب���vب��تP وان��2س�تP ا��" � )�X�Q ا#�*�د��ت هd0 ا+س
 . 2ا��ول

 
� :����إن م��ع هd0 ا+ن���دات �B2 ت��W*�� �3 ا���ور ا��2�ى ا�

�5
 ��ؤوس امOال-1      � : ا���Oی1 ا�
�رات اRج ��� ا���ش�ةX����ون �Mس  .d ا���3��ت ��j �3 ص��~ ا��ول ا� �م��0أن ص��3 ه ��ى ا�

ا��ول ا� �م�� �3 ص�رd مB دي إ�Q ز��دة ا���q3 ا��Wرج ب� Q أن ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت ت�
�V�W��B( ،�V ا���q3 ا��اA- إ���� �3 ص�رd ا�W :�� ب���ش�ات ا������ذو�"����ن )�Q . ا�

��P إ�Q ا��ول ا� �م�� ا��V�9 - أ�ر اRج �� ا���ش� ا�X� .ان�VWض ن"�� ا+س
#��م ا�V�وع ا���م�� �3 ا��ول ا� �م�� ارت�Vع ن"�� اRرب�ح ا����� إ�Q ا��Wرج، و)�م   - ب

��� .ب���*��� ب���2- ا��ض� واآ�����V ب�*��� م ���ت�� �3 ا�"�ق ا�
ب�]ض��3 إ�Q اس���اده� +ح���ج�ت�� مB م"���م�ت ا]ن��ج وا�"�_ ا��س�!� مB ا���آ� اRم   - ت

��ح P�3وا�V�وع ا�ARات و)�م ا����ء إ�Q ا�"�ق ا���� ���*�ل م Q�( P م� ه� م. 
�3 #�� ا�*�درات وا���+ة �3 #�� ا��اردات - ث -������ -���� .اس��Wام أس��ر ا�
�م ه - ج��م�� 0اه����ة �3 ا�����، أآX� مB اه d ا���آ�ت بvح�اث ا���2م- ب�B 3�و)�� ا�

���� .بvح�اث ا���2م- ب�B 3�و)�� وا+#�*�د��ت ا�
 Q�( wت�������، و): ��ذو���م ا���رة )�Q ا����Q�( w ا���Vة �3 ا�*�ف اRج �� ز��دة ا���Vة ا�

��Vاف ا�� �d 0 ا+#�*�دي ���ول ا� �م�� ب������ ا��xث�� ا�"��� )�Q ت�اآ� رأس ا��ل �3 ه�أ��9، اس
 .     3ا��ول

 
 : ا�3:�ء B,$ ا��6آ�ت ا���,�� واح��5ر ا��Oق-2      

X�ن ا���آ�ت أو. �ر )�Q ا]ن��ج ا���� ج� ض�رت � ا+ن���دات �3 م���� )�Q أن أث� ه0ا ا+س
ت"�Q وبvص�ار )�Q أن ت�- 3�و)�� �3 ا��ول ا� �م�� م�- ا���آ�ت ا�����،  م���دة ا�� "��ت

 : �� أس���w ) � #��م�� ب�0ا ا]حMل م ��ذوت��_ �3 . وآ��0 م������، وآ��0 م ���ت��
 .  )�Q ا���آ�ت ا�����ءا+س��M - أ

 .�آ� ��� ب���2م-إن��ء 3�وع م�  - ب
اس���اد ا�"�_ ت�م� ا�* _ ])�دة ب���� �3 ا�"�ق ا���� إ�Q ج�نw م� ت ��P 3�و)�� �3  - ت

 .ا��ول ا� �م��

                                                 
�ر ا��و��ا#�*�د��"  )�� ا�"Mم أب� #��،  1X��ل وا+س(Rص ص"ت ا ،qج_ س�ب�378-367، م . 
��V�W، ح��� ا���ا��: "  آ�ل م�داوي، أ
�وح� ا��آ��راd ب� �ان 2�ر اRج �� ا���ش� �3 ا��ول ا�X� .43-42، ص ص"ا+س
2�w ا���ب� ا" م���دة ا�� "��تا���آ�تا]دارة ا����� �3 ت��- " )�� ا����� ا� ��ر،  3، ا]س2 �ر��، ص �����2007، ، ا�

 .153-139ص



 145 

�s م���� - ث ���B ا�����B ]ن��ج ا�  .تxج�� أو ب�_ ا��2 ���ج�� ��
� ��2 ت��م ن ت��م ب��اء ا���آ�ت ا�����ة R!ن ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت ��"` مv9ب�2- )�م، 3

 q�أن ت� _�!�
��q م��2��ذبvحMل ا]ن��ج اRج �� م�- ا]ن��ج ا����، ح�� أن�� ت" B( ��� ا����� 
�_ ب�� �3 م�اج�� م �3"��� ا�����B، وا��� ت�- �3 اRج- ا�!��- ����V ا��� تWا+ح��2ر�� ا�

���1���W م � . 
3 ��ر + ت"�هX��رس� ��0ا ا+س��3�س"�ت ا� ���� ا��ا#_ إ+ �3 ا���9ء )�Q #�رات ا]ن��ج ا�

��V�W، س�اء تX- ه0ا �3 إزاح��� ��* �)�ت ا�*���ة وا�����3 ا�����، أو �3 إح���M م�- ���ول ا�
�P ( s )�#�� أي م��درة م���� �Mن!Mق�ا��س"�ت ا����� ا�����، م � . 

���ة أ��9 بxن )��� إح �ر اRج �� ا���ش� م�- ا�* �)�ت ا����� آ� ت�ى اRدب��ت ا�X�Mل ا+س
��V�W، مّ� ���Ù ج�ا م �س�� ���م �مB شxنP أن "�ه� �3 ز��دة ح�ة ا�MWف وا���ت� �3 ا��ول ا�

3"�اء �m�ت )��� ا]حMل آ ���� ����9ء )�Q . ا+س���ار ا+#�*�دي وا�"��س� �3 هd0 ا��ول
���ت ا����� ا�* �)�ت ا�*���ة وا�����3 أو  )�Q ا�* �)�ت ا��
 �� ا����v3 ،�Xن إ#*�ء ا�

 B�e وت����� ج�اء م� ���ض مB #�- ا��س"�ت اRج ��� ا��2�ى، إض��3 إ�Q ا���9ء )�Q ا�
��� دون ) �ء ج��eحMم B2� �� .2ا�����B، ��� م*�را مB م*�در ا� �اع ا�

� ت��C ا���Cرات ا��-3      ��,  : 
ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت #� � s أن اس���اد ا���رات وا��W�ات مB ا��Wرج ب�اس!� ��ى ه�د و

.  ا����� أو ت�م�� ا��ارد ا������ �3 ا��ول ا��V�9ت��ث� إ�Q ح� آ��� )�Q اس��Wام وت �� ا���را
�� ب�� ه�d�V�9 ا���آ�ت م� #� ��ث� )�Q اس�����M ا��ول ا�0آ� أن ه �ك مB ا�W*��� ا��� ت. 

�� ���3 ب"�c,� : w أن��ط م0 ا���C)ك � ت�Oاءم مX�8) Z] ا��ول ا���م��-4       � وم�!���ت ا�
ن�� ت�و�s أ�23ر ج���ة xم� ت��م بP ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت مB م�رس�ت وأن�!� ت"����� مB ش
_ و�Aص� ا� Q�( ��W ا������، و+ ش��� أن ارت�Vع م��+ت ا��- �Mس��Mك وز��دة ر��c أ3�اد ا�

 ان�VWض ا��2ن ا��أس��� أو ان�VWض ا��- ا���ي �Mد�Aر، م� إ�Qا���ي إ�Q ا+س��Mك ��دي 
�)�� ���ول ا� �م����� ا+#�*�د�� وا+ج � .��3ث� س��� )�Q ت��- م��و)�ت ا�

 
      5- +Dح ���O�O�5ا��  ��O3�م��ا����وف ا��ول ا��I� �Cوم�ى م)ءم�: 

 ��Xف آMA ث�ر ح���� ����� ن�- ا��2 ���ج�� . ت���� إش����2 ن�- ا��2 ���ج�� مB اRم�ر ا�( -Xوت
 Mم�( ����)� ج�ه���ذات أه�� آ���ة ب�� "�� ���ول ا� �م�� Rن�� ت�� ��ث� )�Q ا����ل ا+ج

� ا���آ- ا��� ت�اجP هأ Setmi & Holton 4و��ى. وا+#�*�دي ب��e(ا��0ن أ d ��ول ه� ن
�� أو. ا��2 ���ج�� وا���رات ا]دار�� أآX� مB ن�� رأس ا��ل ���� ا�( Pت�اج ��� �#�ت ا�A+ن ا

� ���ام- ا]ن��ج، و)�م آ���V رأس �M� �c� ا��e ��3 ا��ول ا� �م�� ه� ن�� �3 ا���رات، وا�
و��� أآ�ت ا����ث �3 ا�"�� �ت . ن ا� �تs ا���م� س�ف ���"vBنP إذا أمB2 ا����w )���� 3أا��ل، و

 ����ل بxنP مQ�(Paviit B ا��M#� ب�B ا��2 ���ج�� وا���آ�ت م���دة ا�� "��ت ���رج� ا��� د)` 
� .ا�*�w ج�ا أن نV*- ب� �

��ة �����ون 0 و����� ا���� أن ن�- ا��2 ���ج�� ه� ا���V�m ا� �رات d ا���آ�ت، إ+ أن ا�X��Mس
ا��2 ���ج�� ا�0ي ت ��P ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت إ�Q ا��ول ا� �م�� ة ��ون أن ح�� اRج ��� ا���ش�

� أن�!� ا����ث وا��!��� �3 ا��ول ��0 ���ة أس��ب م ��، أن هذ����� #��M، وeآ� م��آ�ت ت�ا�� d
 �نj�� P ���آ�أ Johnsonآ� ���ل . اRم�� ���j3  م���دة ا�� "��ت م*��� ت��ر�� �3 ن�� م��3

-، وب������ ه� ت �- إ�Q ا��ول ا��V�9 ح�� ا��2 ���ج�� ا�0ي ��Mءم م_ م*����� ه���. ا��
 � ا�

                                                 
 .172-169م�ج_ س�بq، ص ص   )�� ا����� ا� ��ر،  1
��V�W: "  آ�ل م�داوي، أ
�وح� ا��آ��راd ب� �ان 2�ر اRج �� ا���ش� �3 ا��ول ا�X� .60-42، م�ج_ س�بq، ص ص..."ا+س
�ر ا��و��"  )�� ا�"Mم أب� #��، 3X��ل وا+س(Rد��ت ا�*� .417، م�ج_ س�بq، ص"ا#
 .181م�ج_ س�بq، ص   )�� ا����� ا� ��ر، 4
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��v qومB ج�� أA�ى، 3 B( ���� ن ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت ت"�!�_ ا�����- مB ا��2 ���ج�� ا�

��q ب�_ ا B( أو ،���!����دم� إ�Q ا���2 ���ج�� إه�ل ت�ر�w ا����� ا��
 �� )�Q أن�!� ا���� وا�

�د ت�ر�w م��ود ������ ا��
 �� س�اء مB ح�� ��� وا)��
��q ب�_ n+ت م" B( ا��ول ا� �م�� أو
�ار اح���ج هذو. ا�2� أو ا� �ع� . ا���آ�تdd0 ا��ول إ�Q ه��0 ض�ن� +س

Qدة ا�� "��ت إ���� ا��ول ا� �م�� ��3 أم� مB ح�� 
���� ا��2 ���ج�� ا� ���� ب�اس!� ا���آ�ت م
 ����ون(ح"w رأ�� �� ��) ا� �d ا�AR�ة، Rن�� ت2 ���ج�� 0أن�� + ت�Mءم م_ م"����ت واح���ج�ت ا�

V�Xا�2 �"��آ ���ج�ء �3 ت� �
� c���� �Mس��Mك، وآ�أن ا��2 ���ج�� ا� ���� :  رأس ا��ل وت��w أن
 ��Mم ��c 2 ���ج�����Wم� وآ��0 ن�ع ا�"�_ إ�Q ا��ول ا� �م�� ه� ا�"�2- مB )�ام- ا]ن��ج ا�

 wوه� �3 ا���� ،���  . ا�����ة م� ت��ق ت!�ر ا��2 ���ج�� وا���ر–أ��9  –ا�
� م���2 ا��!��� ب�0وه#�Vت Qا��ول، و��� #�م 0ا س�ف ��دي إ� dSunkel �����ا��2 ���ج�� ث� ن�- أ ب

. مB #�ة ا��-% 25 أن�� ت"��` �3 ز��دة ا��!��� إ�Q آ�V�X رأس ا��ل إ�Q أم���2 ا�� �ب��، �3ج�
d ا��2 ���ج�� إ�Q )�م ا���2م- م_ ا+#�*�د ا���� وتB��2 ا����ب اRج ��� 0وس�ف ت�دي أ��9 ه

وض�� .  ا����� أآX� مB ارت��
�� ب�+#�*�د ا����د�� ا��� ت�ت�\ ب�+#�*��داA- ا+#�*�د ا�
 .d1 ا�AR�ة0م�� ب"�w ا������ ا��2 ���ج��، وإح�اث ن� ب�ون ت �� �3 ها��آ� ا���Vوض� ���ول ا� �

     6- �V�Bم��إ���8دي �,�ول ا��Vا� a�H\ا�� : 
�رس�ت  أش�ر� �����ن وب��س�ن و��V"��ن وAn�ون أ��9 إ�Q اSث�ر ا�"���� ا���3 Bآ- م

 �c� أن م��ر ت�آ�� 3���ن ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت �3 ا��ول ا� �م�� وا��� س�q ذآ�ه�
 : و����V"�ن ب*�A �Vص� ان!�ى )�Q م� ���

دور ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت �3 إ)�#� ا��W!�\ ا+#�*�دي داA- ا��ول ا� �م�� مB  - أ
 Bان��# Bءات م�V([آ�� وا�MAل م��و�� ا��*�ل )�Q ا��X2� مB ا+م���زات آ�])�Vءات ا��

 .ا�d...t ا��ول0ا��- ا�!��� �3 ه
�رس�ت �c� اMAR#�� آ���ش�ة مMX أو ن��e�ه� ا�� �� آ����ا��، وا���+ت،  - ب ا�

� ا���2م�ت ا����� �3 ا��ول. ا�t...ود)�ات حMVت ا���اءeأن w�# م��و�� Q2ب�]ض��3 إ�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .192-181، م�ج_ س�بq، ص ص" م���دة ا�� "��تا���آ�تا]دارة ا����� �3 ت��- " )�� ا����� ا� ��ر،  1
�ر ا��و��" )�� ا�"Mم أب� #��،  2X��ل وا+س(Rد��ت ا�*� .418، م�ج_ س�بq، ص"ا#
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 :ا����^ ا���ن

 ا��������� ���ان���را��ت ا� م0 ()ل ا�اyث�ر ا��8�Vدی� �)�����ر ا

  

 ا������اyث�ر ا�ی�Dب�� : ا��c,H اول                          ��� .�)�����ر ا

 
   1-d�:�8دي �,�,� ا���Vا� O��ا� $,B ا������ 
��� : £ث�ر ا������ر ا

�ر اRج �� ا���ش� nث�ر  -أX��)�Q ا+سX� : ا����را+س
�ر �P م��Vل ا���ب� �P 2 م��X��ر ا���� م�w"�3 ،P ت���� اRم� ا+سX�ود ب�ى ت��وب ا+س

�� س �  ����ة ���ر ا���� وذ�� إذا : 2001ا�X�أن ا���آ�ت اRج ��� �B2 أن ت"�ه� �3 ت ��\ ا+س
�ر�� ���و�� ا�Q�( �V�9 ا���وط X��رات ��ات�3�ت ا����p ا+سX�� ت"~ بq�W ت�V)- ب�B اس

�!�را���آ�ت م���دة ا�� "�� ��ن��ج ةت وا���آ�ت ا����� مMA Bل ز��دة ا� �3"� ون�- ا��� ��ت ا�
q��"� م��2م�� م_ ن��
�ت ا���آ�ت م���دة ة ن��
�ت ج���اس���اثوآ��0 مMA Bل . وا]دارة وا�

 .1ا�� "��ت
 

�ر ا���� �3 ا��ول ا� �X��ر اRج �� ا���ش�، ب�+سX�#�م` . م��و]ب�از ا��M#� ا��� ت�ب\ ا+س
، ت��B تxث�� ت�3��ت 1999 س � Bosworth et Collinsدراس� ش�م�� #�م ب�� ب�زورث وآ��� �

 �3 ����ر ا�X���ة 58رؤوس اRم�ال )�Q ا+سVل ا�MA وت�!� . )1995 – 1978( دو�� ن�م��
 وه0ان ا���ح�Xن .أم���2 ا�Mت� �� وnس�� ت�����، إض��3 إ�Q ا����� مB ا��ول �3 إ3�����مB ا��� � آ- 

#�V3��ت �ن����ر اRج �� ا���ش� ( ب�B ثMث� أن�اع مB ا�X��ر م��L3 اRوراق ا����� –ا+سX� – اس
آ� ه� م�ض~ �3 .  دو�� تX- اRس�اق ا� �ش18�p دو�� ن�م��، و58وأ0Aا )� � م�2ن� مB . )ا���وض

���� :ا��2- ا�
 
 
 
 
 
 

�ر اRج �: )10(ا��2-X��ر تxث�� ا+سX��ر ب����eV، وا���وض )�Q ا+سX�� ا���ش�، وا+س
�����ة  -ا�Vل ا�MA)1978-1995(. 

 
                                                 
1 Marouane ALAYA," IDE et  croissance économique: une estimation a partir de le modèle structurel pour les 
pays de la rive sud de la méditerranée", centre d’économie de développement, université Montesquieu ,France 
2004, p7. 
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��، : ا���8ر ���- وا�� .07، ص )02(، ا���د 38، ا���� 2001ص �وق ا� �� ا��و��، م��� ا�

 
�ر ا���� أ#�ى مB و����B مB ا��2- أX��ر اRج �� ا���ش�، تxث�� )�Q ا+سX�)dM أن �Mس

�eV��ر ب��X�إذ أن ارت�Vع آ- )�د ���� إ�Q اRث� ا������ي ���q3 رأس ا��ل . تxث�� ا���وض وا+س
����ر ا�X�+ر مMX �3 ا��2- ن�ح�� ا��"�ر ا�0ي �X- ا��ول ا� �م��، ��دي آ- دو. ا���Q�( B ا+س

�ر ا���� ب "�� X��ر اRج �� ا���ش�، إ�Q ز��دة ا+سX��ر اRج �� %80مB ا+سX� مB ح�� ا+س
� �3 ا���� ا���9 . ا���ش������ر ���� �3 ا� � ا+#�*�دي ) �م� ��2ن م"��ى ا�X�آ� وج� أن ا+س
��Vت�1م. 


 ا������ B, -ب��� :ا���6ي ت���V ا��أس ا���ل $£ث�ر ا������ر ا
   1.  ��m���ر اRج �� )�Q ا�X� : تxث�� ا+س

���ة أن )�د ا�����m ا��� ت�3�ه�  - ح"w دراس�ت أج��` �3 ا��"�� �ت –ت��ر م*�در اRم� ا�
�3 ا��ول ا� �م��، وه �ك )�ة )�ام- % 60ن و�V�m م �� � م��73ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت ب��ا�� 

�رات اRج ���، ت�ث� �3 )��� ا�����m ا��� تX��B( s ا���س_ �3 ا+س  
�راذ م �� إ-X� . ح����تا آ�ن ا���وع ج�ء مB اس
-��9�ر �3 ا��!�)�ت ا]ن��ج�� �3 ا�"�ق ا���� ����� ا�X� .  م�ى مMءم� م �خ ا+س


�ف  �إن��ؤها����� ا��� ت�  (33) ا���ول   Bآ�ت م�م س � م ج ا��Rا��ول ا w"رج ح�W�31991 ا� 
�ع ا��!�ع ا�* �)�� ا����  ا�

ن"�� ا�����  م���ن دو+ر
 �pا� �ش% 

ن"�� ا�����  م���ن دو+ر
 �pا� �ش% 

                                                 
1 Fréderiques SACHWALD et Serge PERRIN," Multinationales et développement le rôle des politiques 
nationales", ed: Magellan et cie, PARIS, 2003, PP26-32. Le livre sur le site www.diplomatie.gov.fr.   
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�� �� ا����ون وا�e م 
���� أم���2 ا��

���ة  ا��+��ت ا�
 آ �ا

 أوروب�
 ا+ت��د اRورب�

 أ��ن�� 
 3�ن"�

 ب�#� أوروب�
 ا�"���
 M�3ن�ا 

 �e ب�#� أ)�9ء م
����ا� � �ون وا�

 ا���ب�ن 
 An�ون

 �c� م��د

13.6 

4.8 

4.3 

0.5 

6.5 

5 

1.7 

1.2 

1.5 

0.4 

0.8 

0.1 

2.3 
1.8 

2 
1.6 

79.1 

27.9 

25 

2.9 

37.8 

29.1 

9.9 

7 

8.7 

2.3 

4.7 

0.6 

13.4 

10.5 
11.6 

9.3 

23.9 

8 

6.9 

1.1 

12.9 

10.4 

2.4 

2.1 

2.5 

0.5 

1 

0.1 

3 

2.3 
3 
3 

79.9 

26.8 

23.1 

3.7 

43.1 

34.8 

8 

7 

8.4 

1.7 

3.3 

0.3 

10 

7.7 
10 
10 

�ع � 100 30 100 17.2 ا�

 p91. Bernard guilhon ,” les firmes globale ‘’ ,Economica , paris1998,:ا�*�ر
�رات اRج ��� أب��دا م��ش�ة و�c� م��ش�ة م  X���� ا�����m ا��� ت�3�ه� ا+س( B( s� �B ب� �� م� 

���: 
 

 .�q 3�ص )- إذا آ�ن ا���وع ج��� �W-:  ا��xث�� ا���ش�*
 . ���م أج�ر أ)�Q م��ب- ز��دة ا]ن��ج��-                     
 . و���m وأ)�ل إض���3 �3 ا����ث اس���ا-                     

 
   م�V(�9 ا�xXت��ات ا+���ب�� ا�"�ب�� ا�0آ� مMA Bل ز��دة ا���ة             -: ا��xث�� �c� ا���ش�*   

 .ا�t...ا���ا���، ت�"�B ا�"���� ا� ����
                           -���� . ن�- �A�ات 3 �� وإدار�� ج���ة إ�Q ا���ى ا���م�� ا�
                             -��9 . ج0ب ا��V2ءات ���- �3 3�وع ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت �3 ا���� ا�

 
 2.- : ب�� "�� ������9ت ا��

Bم ���� ا���وف أن ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت ت��ض ت����9ت )- )���� م��رن� ب����آ�ت ا�
�!�� أ93- ا���رات ا]دار�� وا�V �� ا����� ا���م�� �3 ا���آ�ت ا��
 �� ����� ا���9، بب��ف اس

- )�Q ز��دة ا0ه�� ��!�Q�( w ا ا]ج�اء ��- )�Q ز��دة اRج�ر �3 م �
q أA�ى داA- ا����، آ
��9 .ا��V2ءات ا����ة داA- ا���� ا�
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��ى مB اRج�ر م��س\ إن��ج�� )- أ)�Q و#�ة 0و� �B( x مX- ه"آ�� �3 أداء رأس ا��ل �3 أا ا�
���� .ا�V�وع ا���ب�� ����آ�ت م���دة ا�� "��ت أآX� م� ه� )��P ب�� "�� ����آ�ت ا�

 
3. wر��� :اSث�ر )�Q ا�

�ل ا���ه��� ����دة ا���رة ا�� �3"�� ����آ�ت، و�3 ه�� رأس ا��ل ا� إن ت!(Rا Bم ���ا ���0�ي ��
 �ا���ل ت�دي ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت دورا م�� ����دة اRص�ل ا������ �����، وا+ت��d ا����

 ا ا+ت��d ا����مd0 ا���آ�ت ه� ز��دة ا�����ت ا��و��� ��B��2 اRص�ل، و�"�)� )�Q ا�"�� �3 ه��0
�ر �3 مX- هX�� �3 وس��- ا+ت*�+ت، وا� �-، وا])Mم ا��S وا+س�"d ا��2 ���ج�� ����ج 0ا�

B2 ا��*�ل )�Q ا���رات، و�0ب��!�_ إ�Q ت!��� وت�ر�w ا��� ا���م��، وب�ون ه� + ����� d0 ا��
 ت��3� 3�ص  ����� مMA BلBت�- ا���آ�ت ب*�رة م��ش�ة �3 ت �� ا��ارد ا������ ����م��

�)�Q س�!�ة ���3�آ�ت )�م� ��"` ��� . ا���ر�w ا]ض��3، وت���� ا���ا�3 ���B�Vm ����دة م��رات�
�!�� ا��س��،  وب������ v3ن�� + ت"����� ا�eن_wر��� . ا��*�ل )�Q اح���ج�ت�� إ+ مMA Bل ا�

 . 1 ج���ة�و#� ��2ن ه0ا ا���ر�w ض�ورة ) � ش�اء أو اس��Wام ت2 ���ج�
 
 : ت�Oی� ا��3] �
 ا�د(�ر-ج

م_ ان�VWض ا�"�)�ات ا]ن���� ا��س�� ا���م� �����ان ا� �م�� �3 ا��"�� �ت وآ��0 #�وض 
مB % 75ا��س"�ت ا����� ا��و���، ح�` م���� ت�3��ت رأس ا��ل ا��Wص، ح�� وص�` إ�Q ح�ا�� 

��- ا��Wرج� ا�0ي أت�~ �����ان ا� �م�� س � � . 19992ا�
�ر اRج �� ا���ش�، ا� �� ا���د �3 ا+د�Aر ا��
 �، ا�0ي ت��ن� م P ا��ول ا� �م�� X����ض ا+س

�رX��� ب�2- م��ش�، وآ��0 مMA Bل �3- م�9)� ا+س ����ت ا�( -��� . وذ�� �
���� : و#� آ�ن` ت!�رات ت�3��ت رؤوس اRم�ال ���ول ا� �م�� آ� ��ض��� ا���ول ا�

 
��ة (34)ا���ولV�� م�ال ���ول ا� �م��Rت�3��ت رؤوس ا wآ��1995-1977 ت 

��ات Vوض  ا��ا�� �eV��ر ا�X��ر أ م اسX� ا+س
1977-1981 

1982-1989 

1990-1995 

80 

55 

36 

09 

29 

44 

11 

16 

20 

��، ج�����: ا�*�ر ���- وا�� . 06ص ،2، ا���د2001ص �وق ا� �� ا��و��، م��� ا�
 
 


 ا������ B,$ ت���V ا��8درات £ث�ر ا���-2��� :���ر ا
  :  اSث�ر )�Q �����3 ا�*�درات-أ

 :  ا����دة �3 ا�*�درات.1    
�م ا���2� ب�����رة ��V"� ا��X2� مB ا+#�*�د��B ا� � ا�"��_ �3 ا#�*�د��ت ج �ب ش�ق nس�� ب�+ه

�� ا��
 �� ���2م�ت ه �d ا����ان، 3"��س�ت ت���_ ا�*�درات ا��� ت����� 0ا��Wرج�� �3 إس��ات���� ا�
�ر اRج �� ا���ش� ا]س��م ا���2� ���3 ���` دورا ج�ه��� �3 ت* �_ ه0هX�d0 d ا��ول وا��� آ�ن �Mس

 Q�(B رأس�� ا�*�B، ه�نs آ�نs، س ���3را، آ�ر�� ا�� �ب��، ت���ان، م������، ت��Mن�، ا������Vوا����ان 

                                                 
�ل " )�� )��س،  1(�� ���� .388-358 ص  س�بq، ص_، م�ج"ا��و���ا]دارة ا�
2 � ��(�� .10، ص2002، ن����رك "ا����� وأس�اق ا��- �3 م !�� ا+س�2ا"��ب� nس��،  ا��� � ا+#�*�د�� وا+ج
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 16ح�� تV(�9` ص�درات�� ا�* �)�� . آ�� مB م��س\ ا� � ا�����أ م��+ت ن�  ح��`وان�ون�"��
��ة م�ب�B مVة �3 ا��1995 و1977�إ�Q % 06مB  ، م� وس_ مB ح*��� ا�"�#�� �3 ا+#�*�د ا����

��ة% 16Vا� jVل نMA. 
��� ا��* �_ ب��ف ا��*��� ا��� تإن س��س���� ا���� �3 #!�)�ت�� هd0 ا����ان ج����� ت��q و3�ات ان

��- واردات�� مB ا�"�_ ا��س�!� وا�"�_ �ا�* �)��، وب������ ا��*�ل )�Q ا��Mت ا�9�ور�� �
 ������ة ب�B )ت����ات ا]ن��ج(ا��أسVس�� �3 ا�n `1995 و1980، ح�� أص�� P� ت*�ر م� ن"�

 . ���ول ا� �م��تمB إج��� ا�*�درا% 78
 

 :ات اRث� )�Q ه�2- ا�*�در.2   
و�� ت�� ت��*� )�Q ا��اد اRو��� ) دول ج �ب ش�ق nس��( آ� ت!�ر ه�2- ص�درات هd0 ا��ول 

�!�رة، % 30وا�"�_ #���� ا���� ا��3�9 ب- إن X- �3 س�_ آ�V�X ا��2 ���ج�� ا��مB هd0 ا�*�درات ت
�*�د��ت اSس���#M� ��" ا��زن ا� Bر3_ م ��3 أس��ر ا��اد  ت و�VA مB ارت��
�� ب��������م

مB ا�*�درات % 17 وا��� أص��` ت"���ذ )�Q م� ن"��P �اRو���، وت���� �3 ذ�� دول أم���2 ا�Mت� �
 .مB ص�درات�� )��رة )B س�_ ذات #�� م�3�9 )����% 11ا�* �)�� ���ول ا� �م�� ح�� 

 ����دة ا�� "��ت ت�- إ�Q ا��*��� أآX�  أوض�` ا��راس�تآمB ا���آ�ت ا����� أن ا���آ�ت ا�
 ���*�آ�� م P �3 ا]ن��ج ب�� "�� ���ول ا��V�9 وح"w رأي أوه0ا م� �V"� إس��م�� ا���2� �3 ا�

أن ا�V�وع اRج ��� ����� ات��d آ��� �� ��
�ت ا����ر��، م_ ا]ش�رة أن ا���آ�ت م���دة : 1993د� � · 
 .1 ت!��� ا�*�درات �3 ا��ول اR#- ن�اا�� "��ت مB ا��ول ا� �م�� ��2ن ��� اRث� اRآ�� �3

���ة و�3 دراس� #�م` ب�� �CNUCEDن�وة اRم� ا�X����ر ا��M#� ب�B ا+سA+ شر�� � اRج �� ا�
 أ�3دت ب�ج�د )M#� ارت��ط م�جw و#�ي ب�B 1995 دو�� ن�م�� �3 )�م 33وا�*�درات ب�� "�� ل

�����B، ب��� آ- ز��دة ب�ر ا% 1ا�X�مR0.45 % Bج �� ا���ش� ت�دي إ�Q ز��دة بمB ا+س
��9 . إج��� ا�*�درات ا�* �)�� ����� ا�

�رأآ� ح�� X����ة �وةا����� � �3 ت���� ا+س ت�` ) �ان 2002 ���م  CNECED اRم� ا�
�����*� أن ارت�Vع ن� ا�*�درات �3 ا����ان ا� �م��: ا���آ�ت �c� ا��
 �� وا���رة ا�� �3"�� ا�

اRه�� �3  ت�دي دورًا ب��·"�!ً� ب����آ�ت �c� ا��
 ��، وأآ� ه0ا ا������ أن هd0 ا���آ�ت م�ت
�xث� هd0 ا���آ�ت ب�*� أس�س�� مB م��ع"ص�درات ا����ان ا� �م��، وت  Bا�*�درات �3 )�د م

����� وأآ� ا�" ا����د ا��ض��  ا����ان ا��� تA�V� بxن�� ح��` أآ�� ا��2سw �3 ح*� اRس�اق �3 "
� م�3�9�# Q�( أن ت !�ي ا�*�درات w�� Pأن Q�(  wم�2س q��� ر أن�X�م���� إذا أر�� ��0ا ا+س

Mًل أج�
 .إن���� أ

ا� �م�� ح��` م�2سw آ���ة �3 ح*� أس�اق   وح"w نjV ا������ أن ب�� ا#�*�د��ت ا��ول
 ����ة ا�*�درات ا����V�3 ا� B2000 - 1985م�V3   ر��2 وه����ر�� وا�2"�� مMًX ت"�xث� آ�س

، �3 ا���� )�Q ا���ا�� مB م��ع 13، 26، 29ب "��  ا���آ�ت اRج ��� ا�MXث اRآX� ت*���ًا
j ا���م�� �3  و�3 ح��� ا�2"�� ب�·. ا�*�دراتWا� �� 
�"�� ����آ�ت �c� ا�� ن*�w ا���آ�ت ا�

 أم� �3 . م���ر دو+ر180 ا������ 2000)�م م���ر دو+ر مB ص�درات ا���� �3  27ص �)�ت ا�"��رات 
`�V3�� ارت B�*ا�  Bآ�ت م�ا�� d01991)�م % 17ح*� ه Qع �32001 )�م % 50 إ�� مB م�
 . م���ر دو+ر 279 ا�*�درات ا������

��ح ا+#�*�دي-بVر�� وا+ن��� : اSث�ر )�Q ا�"��س�ت ا�

                                                 
1 Frédérique SACHWALD et Serge PERRIN, " Multinationales et développement le rôle des politiques 
nationales ", op cit, pp 47-57. 
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��ة  دو�� ��46 ش�` �3Bhagwati دراس� #�م ب�� ب��cات� V1970-1985 ت�ص- ���3 أن ا��ول 
 ��ر اRج �� ا���ش� )�Q ا� X�ا��� ت��_ س��س�ت ت��ر�� �����_ ا�*�درات، ��ث� ���3 ا+س

����ر  ا�X� .1ا+#�*�دي أآX� مB ا+س
        

1- ��,� :اyث�ر B,$ ا������ت ا��
�ر اRج �� ا���ش�X�� مMA Bل  تxه�- ا��س"�ت ب�اس!� ا+س�� ،���"�ت���� أس���w ا]دارة وا�

������دة ا�� "��ت تV�ض إس��ات������ ا��Wص� )�Q ا����� ا��3 م��ل ا+ت*�+ت  ���3�آ�ت ا�
����2 أو ت��رك ���3، و�3 ا���+ت ا��� ت�2ن ا���آ�ت وا����3 وا��� �� ب�� "�� ����آ�ت ا��� ت

���d ا���آ�ت �3 ت�#�� ا���آ�ت �0، �B2 أن ت"�ه� هم���دة ا�� "��ت أآX� ت!�را )B ا���آ�ت ا�
ا�����، آ� أن�� ت"���V م�A B�ات ا���آ�ت ا����� �3 ا�"�ق ب��� ت��م ب������� ب�B ا���ات 

 Bم ������2��اج- ت�"�B �����3 ا���آ�ت أوا���رات اRج ��� وب�B ا���ات وا���رات ا��� .  �2 ت
 :� ا�� �3"�� إض��ف #�ة ا+ح��2ر وت���-أ

B2 أن ���ث هd ا���آ�ت 0ا آ�ن` إح�ى ا���آ�ت ا����� أو )�د #��- مB هذا ا��ض_ إ0مB ا�
�ر اRج �� ا���ش� و�B2 ب�� ت�3��ت ذت��2� ا� ��ط ا+#�*�دي �3 ص �)� م� وX��� #�- ت�3��ت ا+س

��دة ا]ن��ج و�VA اRس��ر ا ا�AR� ��e� Q�( ا�"�ح� م �3"�ن ج�د ����آ�ت ا����� �3��م�ن ب�0ه
 .��3 ا���ل مB ا]ن��جذ�3 

 
�pإت��ع س��س�ت رد� Q�( رة ا���2م�ت�# Bل ��� م�وإض��3 إ�Q ت�� . إن ا���اك ا����� ��أس ا�

B��� )�م ورز�B ا���ة ا��� ت !�Q�( q آ��3 أن�اع ت�3��ت رؤوس اRم�ال ا��Wص�، �MحL ���3ش
2000���� ���ر اRج �� ا���ش� ���ول ا��V�9 )���ة م �� م"�ه� اRرب�ح ، أن ا��2سw ا�X��� ا+س

wا��ادات ا�9��3 إ� ��ARه0ا ا ������ �� .4ا�
 
 

4-���O�O�5ن13 ا�� :  
�P، 0إن دور ه�� مB أهc�2 ���ج��، ب���� )�د d ��3 ا���آ�ت �3 ن�- ا����j ت������ أو ش�مM ب- ��

ومB أه� ا���ام- وج�د إ
�ر ��� ا����2 . ا ا� �- أو ت���Q�0P مX- همB ا���ام- ا��� #� ت��_ )
d ا��2 ���ج�� ب!���� 0ا�2V��� و�"�ه� q�A �3 ب��p م �س�� � �- ا��2 ���ج�� دون ا��Wف مB ن�� ه


��q ا� "t أو ا+س��Wام�ت �c� ا���)�� B( �� 3"� م� وت��� . �c� ش�)�� أو اس��Vدة ا���آ�ت ا�
Q أن دور ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت �3 م��ل ا��*��� ون�- ا��2 ���ج�� أآ�V مB ا��ور ا�0ي دراس� إ�

ت��م ب���n Pت ا�"�ق إذ أن ا���آ�ت ا���ب�� أو ا���آ�ت ا�V�)�� ت��w دورا �3 ن�- ا��2 ���ج�� و�3 
�V�9 ب�� أن ا����رة، ح�� أص��` ا���آ�ت ا���ب�� م*�را ر��"� ��!��� ا��2 ���ج�� �3 ا��ول ا�

 .آ�ن` م��د أداة ��!��� ا��2 ���ج�� ا��� م*�ره� ا��� �3 ا��و�� اRم
 

�B2 +ب� مB م�ا)�ة )�ة )�ام- أس�س�� ت�ث� �3 ا���ار ا�0ي ت�d0W ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت � �- 
آ� أن . �d ا���آ�ت + ت�wc �3 ن�- آ- أن�اع ا��2 ���ج�0ا��2 ���ج�� إ�Q ا��ول ا��V�9 ح�� أن ه

�� ا������ وت�3� ا��Rي ا���م�� ا���ه�ة  �ا�e�وف ا+#�*�د�� �3 ا���� ا���9 و�Aص� م"��ى ا�
B2 أن ت ���� ه� ��d ا���آ�ت مB 0وا��راء اRآ�Vء ت��w ه� اAR�ى دورا �3 ن�)�� ا��2 ���ج�� ا�

                                                 
1 Frédérique SACHWALD et Serge PERRIN, Multinationales et développement le rôle des politiques 
nationales,op cit   p 57.  
2 L’investissement direct étranger au service du développement, optimiser les avantages, minimiser les   couts, 
rapport d’OCDE, , janv 2003 , pp 4-5.  www.oced.org/publications,  

��ح   3Vار، أب�)�� )�� ا��ت وس��س�ت" ش���eد ا��و��، ن�*� .262، ص2007 اRو�Q، دار ا�"��ة �� �� وا���ز�_، ا�!��� "ا+#
4  ،��ر ا���ش� �3 اRردن" م�� وه�w ج�ل ا���X��� ا]دار��، "م��دات ا+س �� ا���ب�� ��e ��- ، ا��ور#� م��م� �3 م�ت� ا�

 .2، ص 2006ا��Wرج� 
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�ر اRج �� ا�X���� دو�� ا��� إ�Q ا���� ا���9، وت��w ن�)�� ا+س��ش� دورا آ��0 �3 م�ى م"�ه
� �ء أو ا+ن�م�ج دور #M� 2 ���ج��، ح�� أن�� �ة ا��أ�3 ن�- ا�� �آ�� �3 ن�- ا��2 ���ج�� ���3�آ� ا�

�!�رة ����c م� ت*�~ ش�آ� 3�)�� أو ت�ب�� ����آ� اRم وب������ ت"�!�_ أن ت"���V مB ا��2 ���ج�� ا�
�(�"ت�� أن ت!�ر نV"�� ت2 ���ج�� ت�ش�� م_ م�!���ت ا�"�ق �3 ا��ول ��ى ا���آ� اRم، وت"�!�_ ب

�V�9�ر اRج �� ا���ش� )��رة )B م��وع ج��� 3ذأم� إ. ا�X�ن اس��Vدة ا���آ�ت ا����� vا آ�ن ا+س
آ� أن �!���� ا� ��ط . d ا���آ�ت وا���وع ا�����0ت�2ن م��ودة �Aص� �3 ض- م �3"� #��� مB ه

�ا ا+س��30 هXر �� دور م�� مB ح�� ن�- ا��2 ���ج�� أو )�مP، ح�� أن ب�� ا�* �)�ت ا�� �3"�� ت�
 B3"� �3 ح�� نP �3 ب�� ا�* �)�ت أو اRن�!� أ)�Q ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت ن�- ا��2 ���ج�� ��

�2 ���ج�� ا+#�*�د�� ا��� + ت�*� ب�� �3"� ا�����ة أو ��"` ذات 
�ب_ ت2 ���ج�، ��2ن م�ى ن�- ا�
آ� أن ت �j3 ا���آ�ت ا���ب�� �3� ب� �� . وإذا م� وج� #� + ��2ن مB ن�ع ا��2 ���ج�� ا�����Xض��� 

d ا���آ�ت و�Aص� ت�� ا��� ت�ج� �3 دول �30 س�ق م��B #� + ��دي إ�Q ن�- ت2 ���ج�� ب�B ه
���V، أي أن ا��M#� ب�B هW2 ���ج�� 0م��3� ب� ��d ا���آ�ت ت��w دورا �3 ن�- ا� . 

� ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت �3 ن�- ا��2 ���ج�� �3 تn B��2ث�ر ج�ن��� )�Q ا+#�*�د eدور م� -X�و�
��� ن�- ا��2 ���ج��، ح�� ���س دور ه( Bم ��V�d ا���آ�ت �3 ن�- 0أي ج�- ا+#�*�د آ2- �"

���د�� ب�B ها ا� �- 0ا��2 ���ج�� ب�ى اس��Vدة ا���آ�ت ا��
 �� أو ا����� مB ه
��q ا��M#� ا� B(0 d
اRول م�ى اس���اد ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت : ا ���#� )�Q )�م��0Bوه. ا���آ�ت وا���آ�ت ا���ب��

 �3 ��� م"�)�ت�� )�Q ت!��� #�رات�� ا��� ��، وا��Xن� ذ��M( B��2#�ت ت��د��� م_ ا���آ�ت ا�����، ب
d ا��2 ���ج��، أي م�ى #�رت�� ا�0ات�� )�Q ا+س��Vدة، 0ب هd ا�AR�ة )�Q اس����0ه� م�ى #�رة ه

��3�ة ��ى ا���آ�ت م���دة وت��� إح�ى ا��راس�ت إ�Q أن اس��Vدة ا���آ�ت ا����� مB ا��2 ���ج�� ا�

��q ا� �3"� ح�� ت��� ا���آ�ت ا����� )�Q ت�"�B #�رت�� إ: ا�� "��ت ت0Ax )�ة أش�2ل B( م�

�ل س�q أن )��ا ��ى ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت، ا�� �3"�� ب�س��Wام( ��mأو ت� ،�Xت2 ���ج�� ح�� 

�ق )M#�ت ا]ن��ج B( أو. 

 
 ��
ون�ع اRس�س� آ� أن ن�- ا��2 ���ج�� ��ت�\ أ��9 ب��ام- ت���q ب��� ا���آ� وم��ل ن��

�� "��ت م��Vة أآX� ا��2 ���ج�� ا��� ت!�ره�، ح�� أش�رت ب�� اRب��ث إ�Q أن ا���آ�ت م���دة ا
 . ت��م� أي أن�� ��"` ص �)�ت ذات 
���� ت� �� )����-#أ���!�)�ت ا��� ت�!�w ت2 ���ج�� 

 �c����3 ،2 ���ج���و+ ��ج� إج�ع مB #�- ا���حB�X ح�ل دور ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت �3 ن�- ا�
وت�اج� ا���آ�ت م���دة مB وج�د دراس�ت ت��� إ�Q وج�د )M#� ا���ب�� ب�B ن�- ا��2 ���ج�� 

�V3 إح�ى ا��راس�ت ا��� ش�` . d ا��M#�0ا�� "��ت �3 ا��ول ا��V�9، ه �ك دراس�ت + ت�آ� مX- ه
 �#M( 2 ���ج�� وج�ت ه �ك�#!�ع ا�* �)� �3 ا���ب ودور ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت �3 ن�- ا�

آ�ت ا����� و#!�ع ا�* �)� �3 ا���ب، س���� ح�� �� تB2 ه �ك nث�ر ج�ن��� � �- ا��2 ���ج�� ����
 �����3 ح�B ت��� دراس� أA�ى إ�Q أن ه �ك )M#� ا���ب�� أو تxث��ا ا���ب�� )�Q ا���آ�ت ا����� ن

B�*�3 ا��!�ع ا�* �)� �3 ا� �ش���ر اRج �� ا�X�
���� تB��2 0إ+ أن ه. ا+س Qج_ إ��ا �
آ�ت ح�2م�� أو ش�آ�ت ت�- م_ ش�آ�ت م���دة ����c إم� ش�أا���آ�ت ا����� ا��� ه� �3 

ا 0ا اRث� ����c �3 ا���آ�ت ا��� ���رك ���3 ا��!�ع ا��Wص ا����، وه0ا�� "��ت، �3 ح�B آ�ن ه
��ل )�Q أن ا���آ�w ا�����2 ����آ� ا����� ���w دورا �3 م�ى ر��c ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت �3 

 ا����c �3 ا���آ�ت ا��� �"�!� )���� ا��!�ع ا��Wص ا���� 0dت"��- ن�- ا��2 ���ج��، ح�� ت�- ه
�3 ح�B ت�تV_ �3 ا���آ�ت ا���ب�� ���!�ع ا���م م_ وج�د م��ر�_ م���آ� م_ ا���آ�ت م���دة 

d ا�AR�ة �3 ز��دة ا���رة ا�� �3"�� ���!�ع ا��Wص �3 ح�B + 0ا ���د إ�Q )�م ر��c ه0ا�� "��ت، وه
 . �3"� ا��!�ع ا���مd ا���آ�ت مB م0تQ�W ه

 
 P� 2 ���ج�� ��2ن��� ج��ة �3 ا���� ا���9 ح�� أث� أآ� أن ن�- ا��( �p�3 ح�ل وج�د ب� �آ�

d ا��2 ���ج�� وت!���ه�، وه �ك ��2ن ت��دل ا��راس�ت وا����ث ا����� م_ 0ت"�!�_ أن ت"���V مB ه
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آ��، أم� أ� وب������ ت�2ن اSث�ر ا���ن��� ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت )�مM م�� �3 ز��دة ا���V)- ب� �
3 ،��Xأو ب� ��ن ا+س��Vدة مB ن�- ا��2 ���ج�� ت�2ن م��*�ة )�Q ز��دة �3v ح��� )�م وج�د #�)�ة )�

��� ت�2ن م��ودة، وه �ا م� �"Q ب����رة 0ا���رة ا]ن��ج�� وت��VW ت�V�2 ا]ن��ج، أي أن nث�ره� ا�
ا����م- م���، ��3 ت���� )�مM أس�س�� �3 ت�ث�q ا��M#� ب�B ا���آ�ت )�Q اس����ب ا��2 ���ج�� و

�V�9 .م���دة ا�� "��ت وا��ول ا�
 

مB أه� أم��X ن��ح ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت �3 ن�- ا��2 ���ج�� ج�ءت م������ �3 ا���م� ح�� ت��� 
� ا�*�درات وا�"�_ ا�* �)�� ه� مB إن��ج eأن م� Qدة ا�� "��ت، إح�ى ا��راس�ت إ����ا���آ�ت م

�� مB ص _ ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت تX- أآX� مB ن*� eون�� م���آ� أن ا�* �)�ت ا+�2
ا ا� ��ح إ�Q )�ة أس��ب مB أه�� ت�3� ا��Rي ا���م�� ا��رب�، 0ا�*�درات ا�* �)��، و��ج_ ه

� )�Q #�)�ة ا��*��� وا� �3"� وا����p ا����� ا�����X، ون�eم ت���� م�!�ر، وس��س� ا#�*�د��� ت�
���3 ا�"�ق ا���، q3ت� � آ� أن أه�اف م������ مB ت"��- أن�!� ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت آ�ن د)


��q ا�"�ح ����آ�ت ا����� ب����Aل �3 ه B( 2 ���ج���
��q ت��#�ات 0ا� B( رة�!�d ا��� �� ا�
 ت���� ا�*�درات و�Aص� مB ا�"�_ ا+�2��ون�� ذات م_ ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت، ت���_ س��س�

 \�3 ��ا�*��� ا��� �� ا������ وح� ا���آ�ت اRج ��� ا���ب�� )�Q إج�اء ب��ث )���، أي أن�� + ت�
 دو�� إ�Q وج�د )M#� 33و#� ت�ص�` إح�ى ا��راس�ت ا��� ش�` . )�Q ت�� ا� ���� مB ا���آ� اRم

 . ��1م�� ا��رب� واس���اد ا��2 ���ج�� مB #�- ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت#��� ب�B ت��3� ا��Rي ا�
 

�X���� ا+س�� ����ا أ�A �3 ا+)���ر ا� �اح� ذ اRج �� ا���ش� أ93- وس��- ن�- ا��2 ���ج�� إروب��
����� :2وا�9�ن�ت ا�

 .م��رآ� و
 �� �3 إ#�م� ا�* �)�ت - أ
 . ��اس��Wام ا��Rي ا���م�� وا]
�رات ا��
  - ب
 . اس��Wام ) *� ا]دارة ا��
 � - ت
 . وض_ ض�ن�ت �Mس��Vدة مB ا��2 ���ج�� - ث

 
�ر �" � X��� ح�ل ا+س ����ة �����رة وا��ر أنP : 2000و)B م�ت� اRم� ا�X�� مB أن ا+سc�ب��

Rا \آX� اRج �� ا���ش� ��دي إ�Q ن�- ت2 ���ج��ت أآX� ح�اث� وإن��ج�� ب*�رة )�م� v3نP ��2- ا� 
MًXم ��A��B2 ا����ء إ���� � �- ا��2 ���ج�� آ��� �� . آ��V م�c B�d مB اRن�ط ا�

 
 :م� �B2 اس�MWصP ه�

�ر اRج �� ا���ش� مB #�- ا�����Bأ  –X��Mف ا��واM� _3سAن ا :�V�9�ة وا�X�" ��دي ،ا�
 .إ�Q ت���B �3 ت���� ا� ���s ا���زة

�ر اRج �� ا���ش� �3 ن�- ا��2 ���ج�� ��"` آ�X� مB ا����د ا��� ت��ن�  –X�م �� م��ر�_ ا+س
�ةX�" . �Aرج�� ا� �x، أي مV�وض� مB #�- ا���� ا�

Qا����د )���ًا إ� d0ه Bم �آ�Rآ�ن ا��"\ ا � :رب
�ر ا��Wرج� ا���ش� •X� .ا���ارات ا��� ح2` A!\ م��ر�_ ا+س
�رو#�رات ا���� ا�Q�( �V�9 اس����ب وت!��� •X� . ا��MAت ا��2 ���ج�� ا��� �xت� ب�� ا+س
�ر اRج �� ا���ش� وت�ش��  •X�� ا����Vة مB م��ر�_ ا+س�eاءات �3 ت��ا]ج Bم ��ت"�)� ج

� �!� م �� �3 ا��ول ا� �م�� وت��ز �3 ه0ا ا�"��ق أه�� ا�� Q ا��س"�� "� ا��Vا�� ا��وت�
 .3ت ا��2 ���ج��ا�����X، مX- ح�ا�q ا��2 ���ج�� وح�ض �

                                                 
�)�� c�ب� nس�� 1� .15-12، ص ص"ا+س�2ام !�� �3  ا���آ�ت م���دة )�� ا��
 �� �3 ا��ول اR)�9ء"، ا��� � ا+#�*�د�� و ا+ج
�� وا��و��"   س�� 
M( Pم، 2 � .132، ص2003، دار 
��� ����، ا���ه�ة، م*� " ا�
�)��  ا��� � ا+# 3� . 2001 ت���B اRول 24-20ا����ض، م� � �وة م"���- ا+#�*�د ا�"��دي،  ا+س�2ا، ور#� م��c�ب� nس��،�*�د�� وا+ج
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 وا�ب��5رات-5�,� : ت���� أن�H6 ا���^ ا�

Bج ��� وب�Rآ�ت ا�وع ا���3 Bب� ���ر اRج �� )�Q إ#�م� )M#�ت )�X�م�اآ� ا����  �"�)� ا+س
�V�9  .وا��!��� ا����� �3 ا����ان ا�

�!��� ذو) R&D(��#� ��دي د�Aل ا���آ�ت ا��و��� إ�Q ز��دة ا]ن�Vق ا���� )�Q ا���� وا�
]ح�اث ا��اءم� ب�B ا+ح���ج�ت ا����� وا��2 ���ج�� ا������ ا�*��ب� ب��� *� ا���ر��� ا��2ء، 

��1 �B2 أن ��دي إ�Q ت!��� وت�"�B ش�م- �3 ا]ن��ج�� وا���رة ا����ر�� ا�� �3"��ذآ- . 
 

                  

 ا�������)�����ر ا��اyث�ر ا��,��� : ا��c,H ا���ن�. 

 إح�اث ا��:\+ ا����Oرد-1� cا����  : 

W9���رد، ه� د�Aل ا���آ�ت م���دة ا�� "���مB ا���وف أن مB أس��ب ا�" ا�"�ق ا����، ت ا�

� م�V�2 مB ا��2 ���ج��، وت���م- بxج�ر م�ت��V ج�ا ب����رن� ب���ض_ �ح�� أن�� ت��w م��� أن

A Bن م�2� �3 اRث��d0�3 ا���و)�ت ت���� . Mل ه��آ��� ا+ح��2ر�� و#�رات�� ا��)����ا��ا��A، وت
� ا�����2 و�Aص� �3 ج�نw ا� V��ت أو ز��دة W9��نمB أه� ) �ص� ا�� .ا+�

�د )�Q رؤوس اRم�ال ا����� وا+د�Aرات �وت��م س��س� ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت ح��Q�( �X ا+)
�� وت����ات��، و���*� دوره� Q�( \�3 ت���� ا��2 ���ج�� وا��W�ة ا��ا���A ]ن��ء ا���و)�ت وت�س��ت

� 2
� . ا]دار��، وه� ب��0 ت�2� س�!�ت��، وت��q رب����� بx#- ت�V�2 م�Wآ��0 م w ��وت
�ر ا��ا��A و)�م ا+س���ار ا�"��س� وا+#�*�دي، ت��� ا�"��س�ت، ا��xم�� وا�*�درة X�ا+س

 .2و�c�ه�
 

2-B�� � �C�,3ت C��3وان���)y �,م0 ب :  
�راX��� ب"�)� ت��آ�ت�� ج��� وراء ا��ب~ وا����Vة،  اRج ��� ا���ش�ة ب�����wتت�*� ا+س�، إذ ت

��- ن�� اRم�آB ا��� ت�3� ��� أ)�Q اRرب�ح، وح�� ت��3� ا��"��Mت وا])�Vءات وا��� ا���م��  �3
� ت�A- تW�ج، و� jV اRس��ب�X3 ،�*�A�ا�. 

+�3 Bأم�آ Qا��� ا���م�� )�دت ��3درت�� إ� �Aر w�"ان�ون�"�� وم������ ب Q�( `�3ت� ���رات ا�X�س
إذ أن A�وج رأس ا��ل اRج �� مB دول ج �ب ش�ق nس�� آ�ن ب"�w اRزم� ا����� ا��� . أA�ى

 �*��*�د ا+ن�ون�"� ب "�� 1997اج��ح` هd0 ا��ول �3 م #M� ش�، %80، و#� ن�� )B ذ�� ان2
- ا��ول %25، وم������ ب "�� %45، و�3 آ�ر�� ب "�� %50و�3 ت��Mن�ا ب "�� ��، وام��ت �

 إن اRم�ال ا��� A�ج` مB دول ج �ب 3.7ا���ورة، ح�� ان�VW م��ل ا� � �3 ا���ب�ن ب��ار 
�ر اRج �� اX���ة زاد ح�� ا+سVا� jVن �V3 ،ى ج���ة�Aأس�اق أ B( س�� آ�ن` ت���n ق�ش �ش���

، و�B2 ) �م� تd0�� ��2 %43.3 م���ن دو+ر، وب "�� ز��دة #�ره� �31104 م*� إ�Q ن�� 
9VWي ان�*�ري ا�X��رات )�م مMءم� ا� �خ ا+سX� م���ن دو+ر )�م 711 إ�Q `ا+س

1998/1999�VW35.6 #�ره� ض، وب "�� ان.% 
� اRج �� ض�نP ا���رص�، وأن ا�X�"�رات مB ا�MحL أن ا�X�� وس��� ]A�اج #�� ا+س����

�*�س �  م�، R�3زم� ا��Wن�� ا��� اج��ح` دول ج �ب ش�#� nس�� د) �م� ���� ب�����ؤم ح�ل ح��� ا#

�ت 97/98��� آ�ن` ب"�w #�وم ا��9رب�Q�( B س�w ا�B��M مB ا��و+رات ا��� آ�ن` ت�2- اح

 .�3ت ا��س"�ت ا����� ا��Wص�ا�� �ك ا��آ��� ��d0 ا��ول وت������ إ�Q ح"�ب
��ر-3       � : ت�Oی1 رؤوس امOال 0B /�ی- ا��)cB ب�

� )�Q اRس��ر ا���ب�� �� �- أو ا�����- ت��� إ�Q اRس��ر ا�"��� آ ���� ��*V��ت �وهd0 ا���S ت�
ح� ا�V�وع أ��ب�� أو v3ذا #�م` إح�ى ا���آ�ت ا�. ا����ر�� ا��و��� ب�B ا���آ� اRم و3�و)�� �3 ا��Wرج

                                                 
2��� ا��*���، ا� *�رة، م*�، "ا��M#�ت ا+#�*�د�� ا��و��� ب�B ا� e��� وا��!��q"رض� )�� ا�"Mم، 1  .227 ص،2007، ا�

 .178-177، م�ج_ س�بq، ص ص"ا+#�*�د ا��و�� ا��M#�ت ا+#�*�د�� وا� ���� ا��و���"  درة ز� w ح"�B )�ض ا¶،  2
��" ض��ء م��� ا��س�ي،  3 � .105-103 ص ص2004، د��ان ا�!��)�ت ا���م���، ا���ا��، "ا���اث� وا��� � ا+#�*�د�� وم��#�ت ا�
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]ح�ى ا���آ� م���دة ا�� "��ت ب��_ ا��MAت إ�Q ش�آ� ت�ب�� أA�ى أو 3�ع An� � jV ا���آ� و�3 
3 ،�An ب��v ���او�� �3 اRس�اق ب��B ا+)���ر، وإننP �3 ه0ا ا��ض_ + ت�0A اRس��ر ا���ر�� وا�

�"��- أس��ر ا�*V��ت ا����دة ب� �� �3 ت��م ا���آ� م���دة ا�� "�� اRم و3�و)�� �3 ا��Wرج ب

� ت�رآ� ا���ل ���w(M ب�Rس��ر���و�Aص� إذا آ�ن` إح�ى . ا���3ت� ا���س��� )�Q ن�� ا)

 Qرب�ح إ�Rإرس�ل ا Bم ��� ا���آ�ت ا���ب�� ����آ� اRم ت��م ب ��
�� �3 إح�ى ا��ول ا� �م�� ا��� ت
+��� _9Wأو آ�ن` أرب�ح�� ت B
�ن ا���آ� ا���ب�� ت��م ب�VAvء vت ض����� )����، و)��P 3ب�� ا�

� ص�درات�� إ�Q ا���آ�ت ا���ب�� �# �VA q��
 B( �3 ا��ول ا� �م�� �����ج�ء مB أرب�ح�� ا�
اAR�ى �3 ا����ان اAR�ى ور3_ #�� واردات�� مB ا���آ�ت ا���ب�� اAR�ى �3 دول أA�ى أ��9، 

���دل ا����ري �3 ه0ا ا���� أس�أ مB م��ل ا����دل ا����ري ا�0ي ت"��Wم و�3 هd0 ا����� �*�~ م��ل ا�
 .�31 ح"�بP أس��ر ا�"�ق ا������� ��*V��ت ا����دة

�5
 �,�Oارد -4�                                                                     -----------------------------------:¯�ه�ة ا��13 ا�
�رات اRج ��� ا��Wص� �3 ا��ول  ��� مB ا��راس�ت )�Q أنت�آ� ا��X� م��+ت ا��ب~ ا��� ت����� ا+س

���رات ا��� تX���V�W ت�Vق ب�X2� ا+س م��ل ا��ب~  و�"� �.  ب�B ا��ول ا��أس���� ا�* �)�� ا�
Qص� إ��Wج ��� ا�Rرات ا�X� ���أس�ل ا+س��)�ام- + )M#� ��� ب�����  ا��تV_ ا�0ي ت���P ا+س

�X�"��� ا��ا�� ا��� .ا�Wا���ام- �3 م d0ه -X���ح ت�3�ه�  وتV ا�V�وض� )�Q   س��س� ا���ب ا�
�ر اRج ��X��ري ا� �سM� wسX��رات . ا����ان ا� �م�� �q�W ا� �خ ا+سX�وب� � ت���ف هd0 ا+س

، v3ن ا��Mد ا��V�9 ت���ض ������ مB ا��X2� مB اRرب�ح وت�- )�Q ت������ ن�� م �
q أA�ى
���� .ا�*��ب�ت ا+#�*�د�� وا�

�M+تA+ا Bب� B�رات م� �"Q ب�� �- ا��2"� ���ارد  ا��� ت��ث�� 3X�ب� Q أن هd0 .  هd0 ا+س
�رات ت�دي إ�Q إA�اجX�� ) � إن����� ا+سX����3 .  م�ارد ح����� ت�Vق بxض��ف ا��ارد ا��� ت"

tس��ت d0ه P�3م� ت� ��رات اRج ���، وان!Mق ن��
�� ا]ن��ج� وا��"����، �*�~ ح�X� أ#�ام ا+س
�رات ���� )� ��A- إ����X� .ا��ول ��Wم� ت���Mت أرب�ح ود�Aل ت�� ا+س

�رات اRج ��� ا��Wص�  ا��ول ا� �م�� ت�3��ت ص���3 مQ�(  B س��- ا��Xل ت��`�V31984 س � X� ا+س
 ب���ن دو+ر ن�e� 2�11,5 �� د�3` �3 نjV هd0 ا�" � ح�ا�� .  ب���ن دو+ر8ا�� ت��ر ب��
�رات ن�� ا��Wرج ا�����MتX�2"�� ���ارد #�  ه �كأنه0ا م� Q .  ا��� ح����� ت�� ا+س( M�ن 

� ح���� . ب���ن دو+ر3,5ح*- )�� ه0ا اRن��ب ب��ا�� �)��  ��3 �- ا��2"� ���ارد، أص�~ �
�رات اRج ��� ا��Wص� ا����ن # �ت�X� أن � أم�م   ا)���رإ�Qوه0ا م� ���� � ن�- .  ا��Wرج�� وا+س

�ر�� ج���ة أ93_ مB أش����2�� ا�"�ب�� نe�ا ��2ن�� ت��م ش��ب ا����� ا����X م�A B�ات��  �mه�ة اس
V�� ��9��ل #�ت�� ا���م�� وت�M�� .�� وا��!���و�3ا���9 ا+#�*�د�� وا����� م_ ت���� اس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
��ح   1Vار، أب�)�� )�� ا��ت وس�" ش���eد ا��و��، ن�*� .263 صم�ج_ س�بq،، "�س�تا+#
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��ة (35)ا���ولV�� P ( ا� �ت�� -Aم��رن� م_ م��3)�ت ا�� �ش���ر اRج �� ا�X� إج��� ت�3��ت ا+س
 م���ن دو+ر:           ا��ح�ة.   وت�ض~ ا�����- ا��2"� ��ؤوس اRم�ال1967-1975

q3�� 1975 1974 1973 1972 1971 1967 م��)� ا��ول ون�ع ا�
 

1100 
-4480 

 
1946 

-5989 

 
1359 

-7600 

 
3094 

-9800 

 
-2100 
-16430 

 
--- 
--- 

� :� ا��ولج
�ر ا���ش�X� ا+س

-Aم��3)�ت ا�� 
 --- 18520- 6707- 6241- 4047- 2280-                 ا��ص��

 
270 

-2900 

 
618 

-4313 

 
-375 
-5752 

 
134 

-7200 

 
-5269 
-13600 

 
3104 

-9128 

��ول��� ���  :ا��ول ا�
�ر ا���ش�X� ا+س

-Aم��3)�ت ا�� 
                ا��ص��

-2520 -3595 -6127 -7066 -18869 -6024 
 
 

830 
-1580 

 
 

1334 
-1676 

 
 

1734 
-1848 

 
 

2960 
-2600 

 
 

3169 
-2862 

 
---- 
---- 

��ول��� ���  :ا��ول �c� ا�
�ر ا���ش�X� ا+س

-Aم��3)�ت ا�� 
 

 ---- 3490- 260+ 113- 352- 750-         ا��ص��
 
 

180 
-240 

 
 

184 
-196 

 
 

231 
-212 

 
 

276 
-240 

 
 

278 
-350 

 
 

---- 
---- 

 :d ا��ول0مB ه
 أ3�����

�ر ا���ش�X� ا+س
-Aم��3)�ت ا�� 

               ا��ص��

-60 -17 +19 -64 -72 ---- 
 

--- 
-31 

 
-1 
-9 

 
--- 

-16 

 
--- 

-14 

 
---- 

-12 

 
9 

--- 

 ا���ق اRوس\
�ر ا���ش�X� ا+س

-Aم��3)�ت ا�� 
 --- 12- 14- 16- 10- 31-  ا��ص��        

 
136 

-239 

 
310 

-269 

 
452 

-455 

 
755 

-755 

 
1277 

-927 

 
1317 

--- 

 nس��
�ر ا���ش�X� ا+س

-Aم��3)�ت ا�� 
 --- 350+ 00 3- 41+ 103-               ا��ص��

 
520 

-1068 

 
831 

-1202 

 
1051 

-1165 

 
1929 

-1456 

 
1614 

-1550 

 
2552 

--- 

 ن*� ا�2�ة ا���ب�
X� �ر ا���ش�ا+س

-Aم��3)�ت ا�� 
 --- 64+ 483- 104- 231- 548-              ا��ص��

 .156، م�ج_ س�بq، ص "��ت����دة ا�)�� ا����� ا� ��ر، ا]دارة و ا����� �3 ت��- ا���آ�ت م: ا�*�ر

��V�W ذات ا����ن�� ا��Wرج�� ا���2�ة، وا��� : دول ا����+ ا����^ ت�5ی� م�یOن��-5 إن ا��ول ا�

���V ا��ول ا��� ت��اج� ���3 اSن أح��م + بxس ب��  Bح، ه� م��V���9ت س��س� ا���ب ا��اس���ب` �

�رات اRج ��� ا��Wص�X��رات �3 هd0 ا� ح�� ن"�!�_. مB ا+سX��ول  إض��3 ح�� أرص�ة هd0 ا+س
�رات اRج ��� ا��Wص�3 ا��Wرج��،  إ�Q إج��� د��ن��X� س��� إض���3 �3 ت�ا��  �2-ت  �+س

   ا���)n �3س�� وأم���2 ا�Mت� ��(ه �ك ا��X2� مB ا���آ�ت م���دة ا�� "�� ح�� . ا��Wرج� ا+#��اض
xت�� ���- اس��رات��  إ�Q ا+#��اض ا��Wرج� مB ا�� �ك ومB م*�در ا]#�اض ا��Wص� �X

��V�9 . وت�س��ت�� ود)� ن��
�� �3 ا����ان ا� �م��"و�3 آ�X� مB ا���+ت ت�2ن ح�2م�ت ا��ول ا�
 M(�3 ون��!� �3 تxزم م���2 ا����ن  أص��` ت�2- اSن ) *�او. ه� ا��9م � ��0ا ا+#��اض

�� ا��ا��3ن )B هd0 ا+س(�� ��راتا��Wرج�� ���� ا��ول، و��j )�مM م�VVW ��� آX . 
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��V�W #� تB( �W ز��دة آ���ة �3 أح��م ص��~ أن ن��ط هd0 ا���آ�ت �3 ب�� ا��ول ا�
إ+ أن ه0ا ا����V ���د �3 ا����w �3 . وم��+ت ن� ا��*��� وت���q ���3 �3 ا���ان ا����ري

-�Aت أرب�ح و�3ا�� وم�اMم� ت����A -���رات ن�� م�ا
 �� اRم تX� . هd0 ا+س

� �#�  ا��� �  ا��ول ا� �م�� ��3ج�� ���اج_ )wء م���ن����   إ�Q ا+#��اض ا��Wرج� �� �و�
 ،��"2ا��Wرج��، ب���- أن ا��ول ا�* �� ح���X مX- آ�ر�� ا�� �ب��، وا���از�-، وان�ون�"��، وا�

 .��1إ�An Q�d، ت�� اSن مB ا��ول ذات ا����ن�� ا�X��.. وه�نs آ�نs، وس ���3رة، وم������ 

�ر اRج �� ا��Wص  " : ���w ا��2تM��# wوه �X���� أص�~ مB ا�"0اج� أن ن*�ق أن ج0ب ا+س
ا���ش�، مMA Bل م �P ا���ا�3 وا��ا�� وا�9�ن�ت ا��� ��wc ب��، مB شxنP أن �"�)� )�Q ح- 

 هd0 ا�"��س�،  إ��Pنe�ا �� ت�دي .  ا��� � م���2 ا����ن�� ا��Wرج�� �3 بMدن� أو �3 م��)� ا��ول
� 
 ".مB اس� �اف �!A� �����V ا+#�*�دي ا��

 

 

6-
,� : ا��Pث�� �,�� B,$ ا������ر ا��
 q��
 B( ج���� �ش���ر ا�X���- ا+س�����c م� ت��م ا���آ�ت اRج ��� �3 ا���� ا���9 ب

 ا�� "��ت ��3_ م��ل ا+#��اض مB ا��س"�ت ا����� ا�����، إن ه0ا ا��*�ف مB ا���آ�ت م���دة
�����رات ا�X�وه �ك ح�� وث��� ا�*�� ب�ض�ع . ا����Vة إ�Q ا+رت�Vع م� ��دي إ��VA Q ا+س

���B ا�����B �3 ا��ول ا� �م�� ����cن �3 ت���� ا���وض �رات ا����� وه� أن ا�X�ان�VWض ا+س
 ����ن )�م- ا�W!�رة ) � ا���آ�ت وذ�� ���R�آ�ت م���دة ا�� "��ت أآX� مB ت����� ����آ�ت ا�

إن ه0ا ا����ل �3 ت���� رأس ا��ل �3 ا��ول . #- م P ) � ا���آ�ت ا�����أم���دة ا�� "��ت 
� ���ول ا� �م���# �XآRام�ت ا�W� .2ا��V�9 ���� رأس ا��ل )B ا+س

7-��,� : ا�ح��5ر وتPث��K ا��,�
 B,$ ا��6آ�ت ا��
�2� ا����م- �3 ا��X2� أص��` ا���آ�ت م���دة ��ا�� "��ت ذات ا���� ا���2� ت��_ س��س� ا+ن�م�ج �

 Q�( �!�"آ�ت ت�ل س` ش�X2� �3 أس��ره�، �3 �ك )�Q س��- ا���مB ت��رة % 85مB ا�"�_ وت
 Q�( �!�"ن�� م �� ت�مB % 80مB ت��رة ا��2آ�و، وثMث� ش�آ�ت ت"�!� )�Q % 60ا����ب، وث

�ت��رة ا��ز �3 ا���� .3 ����ن ا��"��� �3 هd0 ا����� س��2ن وq3 ش�وط ا+ح��2ر، و�3 أح"v Bوب��
ا�e�وف و3�� ���وط اح��2ر ا����، و)�Q ذ�� �B2 ا���ل أن ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت ت�2- 
��V ا� �3"� م_ ا���آ�ت Wت ����� ت2 �� مB اح��2ر ا�"�_ ا��� ت��ض��، وب��Wد�� ض�*�ت2�Mت ا#

 .3وذات ا�!�ب_ ا]#��� ���م #�رت�� )�Q ا� �3"�ا�*���ة 
����"� ��� بvم�2ن � ا����� )B م��أ س��دة ا�� ،������3��� ا��� ن�دى . ��3 ات"�ع �mه�ة ا+ن�م�ج وا�

� )�Q ا� �3"� وت��ض ض� ا+ح��2ر��# �� .4ب�� س

                                                 

�رات اRج ��� ا��Wص�"أد�w )�� ا�"Mم، 1X��ر ج���؟: ا+س��، ت� ا+
Mع )�Q ا���ل )�Q 2001 أ3��- 12ا���ب، ، ")�م- ت �� أم اس
 _#� .ma.gov.mfie.adib@dbا�

 
 
��ح   2Vار، أب�)�� )�� ا��ش "� .264، صم�ج_ س�بq، "*�د ا��و��، نe���ت وس��س�تا+#
��" ض��ء م��� ا��س�ي، 3 � .55-54،  م�ج_ س�بq، م�ج_ س�بq، ص ص"ا���اث� وا��� � ا+#�*�د�� وم��#�ت ا�
 .241-238 ص ص،، م�ج_ س�بq"ا��M#�ت ا+#�*�د�� ا��و��� ب�B ا� e��� وا��!��q" رض� )�� ا�"Mم،  4
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�
��q ا���آ�ت م B( �V�9 ��V إن تxس�j ا+ح��2ر ا���� �3 ا��و�� ا��� j2( دة ا�� "��ت ه���
�����ض� ا��� ت��م�� ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت ���و�� ا��V�9 وه� إض��ف #�ة ا+ح��2ر ا�V. ا�

� تxس�j ا+ح��2ر ا���� بxن ت��م ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت ب��_ ا�"�_ ا��� ت ���� بxس��ر ت�- �و�
و�"�)�ه� �3 ت���q ه0ا، ا��2 ���ج�� . ت ا�����)B أس��ر ا�"�_ ا� �3"� ا��� ت ���� ا���آ�

 Bم ��������2 ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت، ح�� ت2 �� مB إA�اج ا���آ�ت ا��!�رة ا��� تا�
�V�9ن ا���آ�ت اRج ��� ت��Q �3 ا���� vو)��P 3. ا�* �)� وإن��ء ا+ح��2ر ا���� �3 ا��و�� ا�

��2� ت�اP�3 �3 ن��
P ج� .1_ س����ت ا+ح��2را���9 آ
 �V3 ة ن�وة��0ا��� �3 م��Mن� أص�ر #�دة ا����� مB ا��ول ا� �م�� ب��ن� وص�Vا  CNUCED اRم� ا�

آ� . P�3 آ�� أن ا����� وا����ر #��` ش�آ�ت�� ا����� وأA�ج��� مB ا� ��ط وه�` ا#�*�د��ت��
 ،� �وأن ان�م�ج ا#�*�د��ت�� �3 ا� �eموص�Vا آ�� أن ا����ر و3�~ ا+#�*�د أدى إ�Q م��آ- ج

 .2ا+#�*�د�� ا������ ��اجP م"���- ش��� ا]Mmم

                                   -------------------: ت�8ی� ا�8���Bت ا����3دم� ن�O ا��)د ا���\,;�- 8
�رات اRج ��� ا��Wص�، ن�� ب�� ا�X��ول ا� �م�� ا��� ��تV_ أدى ا���ا�� ا��اض~ �3 #�ة ت�q3 ا+س

���3 م��ل ا��ب~، إ�Q ن�- ا��X2� مB ا�* �)�ت ا��� ت��ن� مB ص��ب�ت واض�� �3 ت�اآ� رأس ا��ل 
LحM� ا��و�� ���-، وا��"�� هd0   أن ب���ول ا��أس���� ا�* �)��، )�Q ض�ء ا�W!!�ت ا�����ة ��

� ب�2ن�� ا�* �)�ت"� آ�3�X )���� ن"��� مB ) *� ا��- أو  �w اس��Wامم��ث� �����p أو ت�!  إم� أن�� ت
Bم �ر آ���# Qج إ��� . م*�در ا�!�#� أن�� ت�

وت"��- ا��ول ا��أس���� ا�*�رة ��ؤوس اRم�ال ا��Wص� ا��ا�� وا�9�ن�ت ا��X2�ة ا��� ت���ر ��� 
م�� وت�ا3� ا��اد مMA Bل ا����م ب���* �_ �3 ب�� ا��ول ا� �م��، ح�� ت"���V مB ر�A ا��� ا���

 . ا��Wم وا���ب مB اRس�اق ا��اس�� ��2 ت �s مB أج- ا��*��� إ�Q أس�اق ا����ان ا�* �)��

9 –1��                                                       -----------------------------: ت1�56 ت��3+ دو�
 ��ی� �,
� ا��و�� ا������ي ���-، �3 إا�� "��ت��� آ�ن` ا���آ�ت م���دة �"��� ا�0ي س�د #�-  
�ر ا��"�� أي ا�

�ر Q�(  �3  ت�آ� مB ج�� )�� ا�"��� �ت،X��� وا� V!�� وا��0ا��� �3 دول ا�����   ا+س�  ا��اد ا�
��ر �3 ا����X، ب� X����م� )�Q ا+س���م� وش�P ا��رات�� �3 ا��ول ا�X�   ا�* �)�ت  آ�ن` ت�آ� اس

�B2 م_ د�Aل )�� ا�"��� �ت وت�ا�� وت��ة ا+ح��2ر )�Q ا�*��� ا��و��، أص��` 
���� . ����Xا�
�رات هd0 ا���آ�تX��ر �3 م��ل ا�* �)�ت ا��������   ت���ل ن��  �3 بMد ا����� ا����X اسX� ا+س

� ب�ح"�� -��2ر م!�q و#!�ع ا��Wم�ت وا��9رب� ا�����، وذ�� مMA Bل ت�"�� دو�� ج��� ���
���ى ا����"
q ا]ن��ج وRس�اق ا��*��� )�Q ا�� �.  

�� ا��و�� ا����� ���- ا�0ي ت"�ه�"���رات اRج ��� ا��Wص� ب�ور أس�س� �3 �3 إ
�ر ا�X�  ا+س
� ��� ���م� P��2ت� ��� ��"��   آ� آ�ن ا��xن س�ب�� )�Q ا��اج�� ب�B ا�* �)� وا��را)�، ب- أص�~ ا�

��ة م���دة ب�B م"X�"� ب�B رأس . ا�� "��ت���ت ا��- داA- نjV ا���آ� ا��"��� ه0ا ا��ح�� �
� . ا��ل وا��- وب�B ا]دارة وم�اح- ا]ن��ج اAR�ى�"��و#� س�)� )���m Qر ه0ا ا� �ع مB ا�

ن"���  م�ا��   أص�� � أم�م B� 3 إذن .ا��Xرة ا����� وا��2 ���ج�� ا������ ��d0 ا���آ�ت م ��ات
���V ����ان م���دة ]ن��ج س��� واح�ةWج . م��- آ�م- ���� م� �3 إن��� �و��j ه �ك تW*� أو ت�"�

��"Vج ا�"��� ن��- ����ان م���دة ]ن��� �V��Wت م�و�3 ض�ء ذ�� . س��� م�، ب- تW**�ت أو ت�"�
��� .دة ا�� "��ت�B2 ا����� إذن )B ت�2م- إن��ج )�ب� ����م��ت ت"�!� )��P ا���آ�ت م

                                                 
1 �Vار،  )�� )�� ا��ت وس��س�ت"�ح أب� ش���eد ا��و��، ن�*� .266،  م�ج_ س�بq، ص"ا+#
2 qج_ س�ب� . 238 ص ، رض� )�� ا�"Mم، ا�
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 B( ر�� ه� )��رة����3 �ك مB ا+#�*�د��B مB ���2 �3 وج�د ت��رة �Aرج��، م�� � أن ا����د+ت ا�
��3�*��� ا�0ي ت��م بP 3�وع هd0 ا���آ�ت �3 . ت��د+ت ب�B 3�وع ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت ����وب��

��� ج � � 0Aأ _� *�ب� A*�ص� م_ ت��رب ا��Mد ح���X ا����ان ا� �م�� ��3_ إ�Q ا+)���د بxن ا�
��q3 ب�B  وه0ا ا+ت��d. إ�t... وا���از�- ةا��* �_ مX- آ�ر�� ا�� �ب�� وت���ان وه�ن· آ�نs وس ���3ر

ت�ج�P ا�* �)� �c� ا������ �� �وح مB ا���ل ن�� ا�� �ب و���� ج���� 
�ح�ت ا��Mد ا� �م�� 
ت �� ا�*�درات ت�` م�ا#�� وس�!�ة ا���آ�ت م���دة ���* �_ وا��_ ب�B م�ا�� إحMل ا��اردات و

ومB شxن آ- ه0ا أن ���ل ا��Mد ا� �م�� مB م�ا#_ +س�W�اج ا�X�وات ا�!����� إ�Q م�ا#_ . ا�� "��ت
�_ ا�* �)� اRو�� وا���م���� مMA Bل إب�از أه�� ا���د+ت )4-4(وه0ا م� ��آ�d ا���ول . ��

 .داA- هd0 ا���آ�ت

B2� �3 ص�ن�- ب�� ا�* �)�ت ج �ب�، �� P�3 ��ا���ل ا��أس��� )�Q أن �"� ب��d   ا��#` ا�0ي �
��- وا��2 ���ج�� وا��"��q وا�!�#� �ب� ���3 ... م�- م�Vت�~ )��� ا]ن��ج )�Q ص���ه� ا����� آ��

�* ( �2� �3 ا��0اء، وه� أه����� إ)�دة إن��ج #�ة ا��- م"��x ا�( �3 . 

)�� ن��ط ش�آ�ت�� م���دة ا�� "��ت  م*��� ا��اآ� ا��أس���� ا��2�ى  � 
�ح ت"�ؤل ح�ل�B2 ه
Bم q�! ؟ ه- ت���Xا� � ر��c هd0 ا��اآ�  �3 ا�"�ح ب �- وت�آ�� ب�� )���ت ا]ن��ج �3 دول ا����

ا�� ا� "��� ا+#�*�دي مMA Bل اآ���ف واس��Mل ا�� م�اح- ن�ه� �3 ت �� ا��Mد ا� �م�� وت"��_
 ا��� ت��3� )����؟

ه0ا ا+ت��d، ���3�آ�ت م���دة ا�� "��ت + ت��� س�ى )B ت���q أ)�Q م��+ت  + ��آ� إن ا��ا#_
  1.���ب~

 

                                                 

�رات اRج ��� ا��Wص�1X��ر ج���؟، : أد�w )�� ا�"Mم، ا+س�� .م�ج_ س�بq)�م- ت �� أم اس

 
  



 162 

��آ� م���2 أ����c )�م ) 36(ا���ول  1970ا����رة ا��ا���A ب�B 3�وع ا���آ�ت اRم����2 م ج وا�

�ع����م�  ا�وآ�+ت ت��ر��  ��ول ا� �م��ا ا��ول ا�
����( 

 
 ���نا�
 آ- ا�* �)�ت 

 م���ن دو+ر
آ-  %

 ا�* �)�ت
 م���ن د

آ-  %
 ا�* �)�ت

 م���ن د

آ-  %
 ا�* �)�ت

 م���ن د

% 

 Bب� �ا�*�درات �3
 ا�V�وع

ا�*�درات ب�B ا���آ� 
 اRم و3�و)��

2070 
 

8620 
 

70.8 
 

29.2 
 

11240 
 

7120 

61.2 
 

38.8 
 
 

7180 
 

1360 

85 
 

15 

2450 
 

140 

83.1 
 

16.9 

���Aرة ا��ا��� 100 2950 100 18360 100 18320 100 29490 ج�� ا�
ن"�� ت�ز�_ ص�درات 

 :ا���آ� اRم إ�Q ا�V�وع
 Bج- إ)�دة أص�درات م

 ا���_ 
���� م��ات رأس

 أA�ى

  

 

49.3 

6.7 

44.0 

  

 

52.2 

5.1 

42.7 

  

 

34.6 

16.2 

49.2 

  

��   100  100  100  ا��
رات آ "�� مB ا�*�د

 ا�����ت ا����2
ا�*�درات ا��ا���A آ "�� 

 مB ج�� ا�*�درات
 Bم ���Aا�*�درات ا��ا
 ا�V�وع إ�Q ا���آ� اRم 

 29.5 
 

61.5 
 

29.7 

 21.7 
 

61.6 
 

37.8 

 46.7 
 

56.9 
 

22.5 

  

 .150س�بq، ص ، م�ج_ "ا]دارة ا����� �3 ت��- ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت")�� ا����� ا� ��ر،  :ا�*�ر

 

 

�رات )�Q  : اyث�ر ا��,��� ا�����,� B,$ م�Sان ا�����BOت-10       X�إن اSث�ر ا���ش�ة ���� ا+س
م��ان م��3)�ت ا��و�� ا��V�9 #� ت�2ن إ���ب��، وذ�� نe�ا ����دة ح*��� ت�� ا��و�� مB ا� �� 

��V مB إم�2ن��ت أآ�� ���و أس�اق ، آ� تB2 ا��و�� ا�9)ح"�ب ا�����ت ا��أس����( اRج ��
ا��*��� وب������ ز��دة ح*��� ص�درات��، إ+ أن ت�� اSث�ر #� ت�2ن س���� )�Q م��ان ا���3)�ت �3 

��س\ وا�!��- نe� ���د مB اRس��ب : ا����B ا�
�ة مB ا��اردات �3� ��W ا�"�_ ا��س�!� وا��Wم�ت-X�" . ز��دة ا���آ�ت اRج ��� ا�
�ك ا���� مB ا���9ط )�Q م��ان م��3)�ت ا��و�� ا��V�9، وذ�� ن���� س��س� ت"���  ه -

�ة �Aص� �3 ح��� ا���2م- ا��أس� م_ 3�و)��X�". ا�*�درات وا��اردات ا��� ت����� ا���آ�ت ا�
 .آ� س��` ا]ش�رة إ�Q ذ��
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�ة ���� مB 3�و)�� �3 د-    X�"�رس�ت مB ا���آ�ت ا�و�� م�� � أو �3 آ- ا��ول،  ه �ك ب�� ا�
 ���� ~"� + �ح�� آ�X�ا م� ��e� Q�( ا�V�وع م �3"� ا���آ� اRم �3 اRس�اق ا������، أو رب

Q"� � .1 -  ا���وط ا��������-ا�V�وع ب���*��� إ+ Rس�اق م�� � و3�� �
       11-�,�,V 1�B ص�� ���Oت  : 

���رات أن�� ت�X� �3 ا����Q�( w ت2 ���ج�� م�VX2 ��أس ا��ل، وب��0 ��3 + ومB س����ت هd0 ا+س
ت�3� 3�ص )- آ���3 �����- ���3 ا��- �3 ا��ول ا� �م��، إذ ��دي ا���آ�� )�Q ا��� �� ا������ �3 

 .ا]ن��ج إ�Q إحMل ا��S م�- ا]ن"�ن، و� �B( s ذ�� ت"��~ ا����� مB ا���ل
�_ ب"�!�ت #���، وب������ ��3 ت�2- ت����ا A!��ا آ� أن ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت )��دة م� ت

�*�د��ت ا��ول ا� �م��#+ . Q�( س��� �ن�� أن ت�ثxش Bأي دو�� �3 إت��ع س��س�ت م�� � م `�cذا رv3
 .2ن ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت س�0Ax ا]ج�اء ا� �سw ��دع ا��و�� ا�v�V�9م*��~ هd0 ا���آ�ت، 3

��دة ا�D����ت وا���5م1 ا��8�Vديا��6آ�ت ا��� -12: 

Bاوح` ب��ا����ان ا� �م�� وت Bرب ا+ن�م�ج�� ب���� :��� ت��� ` م�ا#� هd0 ا���آ�ت ح��ل ا�


q ا��� ت��اج� ���3 ب��ان ص���ة ا���� �Aص� إذا �� تB2 ���3 مB  - أ� ت���_ هd0 ا����رب �3 ا�
��� �3 اRس�اق #�- 3�وع ت�ب�� ��� اRم� ا�0ي �����3 إ�Q 3�ض وج�ده� أو ت�"�B درج� م"�ه

 .ا������

��اج�ة ه �ك ]ج��ض أ��   - ب�ل 3�و)�� ا���ا���A- ا���ش�، �3 ا����ان ذات اRه�� اRآ�� ب�س
Pنxآ� ب�ا�� d0ه jVن `eم��و�� إذا +ح: 

 . �3 ا� ��ط ا+#�*�دي���2م�ت ��ج� ت�A- آ��� � -

��اج�ة ه �ك ت�9رب ب�B م*����� �3 ا� !�� ا� -�� � وم*��~ ا���آ�ت ا� �3"� ��� وا�
��!  .أ��9، )�� 3�و)��، �3 ا�

���ر ا� \ أو ا��2- ا+ن�م�ج� ب��� -  جAا ���( Q�( �ث�x� ا����c -A� ا���ش� مMA Bل م��و�� ا�
�� � .+ ��دي ه0ا ا�AR� �3 ا� ���� إ�Q ا�"�س ب*����� �3 ا� !�� ا�

�ت �3 م������� ]ش����2 ا��M#� ب�B م*����� وأن�ط ا���2م- ا�"���ة ب�B ا����ان و#� ت*- هd0 ا���آ
ا� �م�� إ�Q ح� ا���رض� ا�*���� �2- م��و�� ت�2م��� ج�دة إذا رأت �3 ذ�� A!�ا )�Q م*����� 

وآ�ن مB   . ح�ة ا�*��ب�ت وا� �3"� ا��� #� ت�اجP ن��ط هd0 ا���آ�ت �3 هd0 ا����اندوازد��
��� ا���2م- �3 ا����ان ا�( dآ�ت ات���ا�� d0ه ������ ا�"��س�ت ا��� ات��W���s ا���م� ا���ش�ة � 

B��������B اRس�س���B ا���� : ا� �م�� ا� 

ازد��د أه�� هd0 ا���آ�ت �3 ا��M#�ت ا+#�*�د�� ا��و��� وت�2�� �3 دوا��w هd0 ا�AR�ة : أو+
���- ت����� " إ�Q هd0 ء)�Q ا����ان ا� �م�� ا����م- م_ ا��Wرج دون ا����ب��� أص�~ مB ا�

2�، ب!�ق وأش�2ل ��ا���آ� أو أح� 3�و)�� ب- أآX� مB ه0ا ح�� أص��` هd0 ا���آ�ت م
� ا��M#�ت ا����ر�� ب�B ا����ان ا��� ت"�Q إ�Q ا����رب �e ت ���( �3 Q�م���دة وم���ة، ح

 .وا����ون �3� ب� ��

��� وا� ���s ا������ ا��� ت9W` ) ��، ه0ا ا��V- ا�0ي �B2 �3- ا��: ث�ن������c �3 �2م������رب ا�
إرج�)P إ�Q م��رض� هd0 ا���آ�ت �2- م��و�� ت�2م��� ح����� ب�B ا����ان ا� �م�� وه� م��رض� 

� :)�دة م� ت�� تV"��ه� �3 أح� ا+)���ر�B ا������B أو آ���

                                                 
1  ،��ر اRج �� ا���ش� �3 ا����ان ا��� ت"  ز��ان م�X�
�ا+س�W ، م�ا��A �3 م���Q س�2�2ة"� ب�ح�� ان���ل نe�ة ت������ ���2سw وا�

�ر اRج �� X� .M� ،2004س
��"  ض��ء م��� ا��س�ي،  2 � .106 ص ،، م�ج_ س�بq"ا���اث� وا��� � ا+#�*�د�� وم��#�ت ا�
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� ا����V مB أج- ض�ن رب��� - أ�eوت�!�� ت����2 ت� � ����اج�ة �3 ا� !�� ا� �V�و)�� ا�
����� بxج�ر ا]
�رات، ا���� � ب�� "�� ��d0 ا��س"�ت �Aص� ت�� ا��ب�� اRن�!� ا�

�� � .ا�t...وا�

��� مB م �3"� ا���آ�ت  - ب�� ا����e3 أو ا����دة إن أمB2 �3 ن*���� مB اRس�اق ا������ وح
�ي ا������ �"���م ب��9�ورة إض�Vء ا�!�ب_ ا���Mن� )�Q اAR�ى، Rن ا���2م- ب� ���Vم ا��

� وإدارة ا��س"�ت واس��Mل ا��ارد ا+#�*�د�� اRم� ا�0ي �"��)� إب��د ب�� ا���آ�ت �e ت
�� ج���ة�e ج�� وت�� . 1م���دة ا�� "��ت مB ا� ��ط ا]ن��ج� �3 ا� !�� أو إ�9A)�� ���وط إن

 

   : ا����^ ا����^

 ا������اyث�ر ا�������B وا������                   ��� .�)�����ر ا

  

 ا������اyث�ر ا�������B وا������� : ا��c,H اول         ��� .�)�����ر ا

 : إ��Eء ا��ور ا�ی�Dب
 �,�و��-1  
 ����!� PV�3 وص M���� ����آ�ت م���دة ا��� م ���� ا)) ا�"�!� ا�����ة((���ل ر��2ردو ب����

� ت��� م�ا#�� آ- ش�ء، v3ن�� + ت9V- أن ت�2ن ��ح�ه� �3 : "ا�� "��ت���إذا آ�ن` ا���آ�ت ا�
 Pج��ت�- ا�"�و���ت، س�� م"�و��� م��ت���� )�Q ا��ض_  ا�0ي أوص�` �P ا�����، وه� م� ������ ت

�An -(�3 Qآ�ت . ا��و��: إ��ا�� d0ه Pح��ا آ�ن` ا��و�� ه� ا��� ذإ: س�- وه�B أم���3d"�ق، آ� ت�
ن هd0 ا�AR�ة ت��ه� v، 3)ب� m Q�وف وش�وط ا�����(تq�W ش�وط وm�وف ت �3"�� ا���آ�ت 

- ا��d�3 ا+#�*�دي ��م��� ".بxن�� س
وم�دام` هd0 ا��ول + ت"�!�_ ا��xآ� مB م�ى اح��ام ا���آ�ت �����ات��، وم� دام` هd0 ا��ول + 

�ت"�!�_ مVن�� + تv3 ،�بxن ت��ا
x :  ت9W_ ���ا)� ا����� ا�����ةx�ا#�� ش�ء �0آ� m �3- ا#�*�د م���
ن ض�� ا���رج�از�� ا����� R"واRم� �3 دول ا����� ا����X، أA!� مB ذ�� . م_ هd0 ا���آ�ت

����� وإ)����V ا�X���3 وا]داري وا���� وا]ن��ج� ������ ت�� ا���2م�ت ج�ا �"�)�ت�� ود)�� وح
wا��ا�9 Bم.... Q�( ��( �!A أو j3� ا�t، وآ�X�ا م� ت"��Wم إ3"�د م��X ا��و�� وس��� +س����د ا�

�ع . �c� أس�س مB ا���Vق )�Q ا���وض اAR�ى�وإذا آ�ن أه- ا��أي وا�2V� ��رآ�ن أA!�ر اج
ن ا����ر v وأن�!� م�م�ة، 3ا�V"�د وت�ن� ا��V2ءة وإه�ل أوض�ع ا�V��، وم� �B2 أن ت���d مB د)�ات

� أو ت��3� ا��Wم�ت ا�*��� اRس�س�� ���� ����ا����w، )��� ا�*�ت �3 م�اج�� ا���س_ �3 ا�
 Bزات م���ا���در�B، أو د)� س�_ ض�ور�� �����ء )�Q ا����ة، وه� �!����ن آ- ��م ب�"��Mت وام

 ". ا���2م� وا�� �ك ا���م�
� وم����j- �3 زمB ا����� – إذن ���3�آ�ت م���دة ا�� "��ت �� ت���#x�ا� �eم  ((  م!���� ب�����2 وا�

�*�د وا��ل، ب- أص��` ت!��w ا��و�� وا� ��ب�ت وا�xج�ر�B ب�+م��Xل ���0 وq3 )) ا�����#M�
��ج�ة وq�A 3�ص ا���- وا���درة�ر وا�X� .ت*�ره� ��م�ر وم �eره� �Mس

 ب�اج�� اس��ات����� �3 ا�"��س� –B( M93 آ- ذ��  –��ن وا��و�� وا� ��ب�ت وا�xج�ر�B م!��
- و��أس ا��ل��� �� م"��ى اRج�ر و+ . ا+#�*�د��، �3 ا��M#�ت اRج��� و�3 نe�ت���3� ��� ا�

 .ض�ن�ت ا��- �3 ا��#` ا�0ي أص�~ P�3 اRج� وا�9�ن�ت نV"�� م��دة
Bدة ا�� "��ت �3 زم��� ا����� + ��از�P ت�اج_ ��ور ا��و�� وا� ��ب�ت إن ت*�)� س�!� ا���آ�ت م

w"�3، ب- أ��9 وب��W*�ص ت���m هd0 ا��س"�ت � !q ت�� ا���آ�ت وإ�9A)�� ا���ر��� 
���� ا�� �3"�� وا]ن��ج�� وا��ون� وم����j ا��ب��� وا���اآ� ا���رص� ون"�� ا��*� مB ا�"�ق ��

��� ا�����ا
�� ن���V3 ت���� ���آ� ا��و�� ����ق ا. ا��� �إن ا����� �3 :  م� ���أ]ن"�ن وا�

                                                 
-49، ص ص1997ا���ب ا���ب�، ج�م�� م ��ري، #" !� �،ا���2م- ا�* �)� ب�B ب��ان :  ب� �انd )�� ا��ه�ب ش�م، أ
�وح� دآ��را  1

51. 
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 ا+#�*�د��، ا��� وض���� ا���2م�ت ت�3+م���زا. اRم� ت���M ج0ر��/
����� إ�Q ت���- دور ا��و��
 ����( w�#وا�������، م��ودة ب��ام- دو��� + ر ����ا)���را ��رج� ت����A �3 ا+#�*�د و�"��س�ت�� ا�

وه �ك ا����� مB دول ا����� ا����X ا��� ت���2 مB ه0ا ا��ا#_ م 0 س �B وأس�س� . � م ��و+ مV� Rح
� ا�����2���� .ب"�w ا���وط ا��2رث�� ا��� 3�ض��� )���� ب�امs وس��س�ت ا�

 
 LحMس��دت�� أإ+ أن � ن Bح*� ج� ه�م� م B( زل� �نP، ا���م ح�Q ح�2م�ت ا��ول ا��2�ى، م9!�ة ��
�)�� ن���� ض�ورا�ت ا�"�ق ا�����، وت���ض�� ا�*��ب�ت ا��� �3 ا���Vظ )�Q ا���امs ا+ج

 .ا��� nن"��� ش��ب�� وارت2 ` إ����
�ر وا����2 ا�2V��� وا������ "ن xو���W ا������ إ�Q ا���ل بX�ا���ارات ا+#�*�د�� ا��� ت!�ل ا+س

B( ف ت�ر�����ا�����ة ت * ��(�� ا���2م�ت ا��
 �� وت��_ ت�ر���� ا��� �� وا���امs ا+ج
��
 ". ا���� و
 �� وا���آ�ت ا��Wص� ا��2�ىت�����و#�ا

�ة ب �eم ت��ري ح� ش���، وا���اج� ا����م�ت� �"���3���� ا����� وان�*�ر اRس�اق وا� �داة ا�
�ا�� م��وع ���: وا���اج_ ا�9!�د ��"��س�، آ- ه0ا �"�ه� �3 م�س"� م��وع إ������ج� م��

 "م�!�ف، م��وك Rه�ا�P، ح�م- �V�و#�ت و+ض!��دات م��دة 
� �3 ت���� إوه0ا ص��~، وm����Q ح� ب��� م�دام` ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت #� أص��` ذات حq م

 Pوض� w�� وم� �ب�س� ا����� وا�� �3"�� وا]ن��ج�� وا��ون� م� ه� �A� ��2آw اRرض، م� ه� م�
 . � ت�ز�_ واس��Wام ا��ارد ا��د�� وا�Mم�د�� ��������3 #��� اRو����ت )

�Q ح� آ���، م�دام ب�س�!�)� هd0 ا���آ�ت أن ت�)�ع اس���ار دول و��ب� إوه0ا ص��~ أ��9، و
#�رات بxآ���، آ� +حe � ذ�� MAل )���ت ا��9رب� ا��� ش �� ج�رج س�روس )�Q ا+#�*�د 

 ���.  وا��� أدت إ�Q ان�VWض ا����� مB ا��Mت ا]#���� اSس����1997وا���� ا�������B �3 س�
 ا�"��س�ت ا+#�*�د�� ا��
 �� `ه0ا ا��Xل ن�ذج واض~ )�Q م�ى #�رة ا���آ�ت ا��2�ى )�Q ز)�)

� .وح�Q ا���2م�ت ا����
 

�  ب�2� ت�2�� �3 ا��*� ا��2�ى مB ا]ن��ج ا����-وم� Q ه0ا أن ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت - 
 d0ت ه���!����V م9�ة �����2 ومWم �� 
�2� ب�B �93ءات و��أص��` ا��V)- ا��آ�ي �3 ا�
�ر وا��ل X��_ ب��آ�� م �!�� ا� �e� Q�( م"��ى ا����رة وا+س�ا���آ�ت م�دام` هd0 ا�AR�ة ت

���!��ج�دة وم� �d أ��9 أن هd0 ا���آ�ت B( M93 تxو�- #�ا)� ا����� ا�. وا���� ا���� وا�
�ومB ه0ا .  �3 ت���� ا���ا)� ا�����ة و��ب� ا���د اRول �����*����� 3�� أص��` ا�!�ف ا�

 Q�( + ،ل وا�"��س��ا� !�c M3 q�اب� أن أص�~ ��d0 ا���آ�ت ا���ل ا�V*- �3 ا+#�*�د وا�
���ى ا����"��ى ا��
 � w"�3، ب- و)�Q ا�" .1ا�

���� ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت ور#� راب�� ب�� هd0 ا�AR�ة، ت"����� �3 و����� ت �j3 ا��ول +س
ت�آ�� ن�Vذه� �3 ا� �eم ا�����، وت*�~ ا��و�� ذات ا�"��دة ه� ا�"�ح� ا����"�� ����آ�ت ا�"�)�� 

وه02ا ت"��Wم ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت ن�Vذه� �����W �3 آ�X� مB اRح��ن مB . إ�Q 3�ض ن�Vذه�
 . ��2ت هd0 ا��ول ا��� ت����ه� �c �3� ص�����ت!��q ت���

 ���+ �Q�( QVW أح� أن ا��و�� آ�ن` ت��w دورا ه�م� M( �3ج اRزم�ت ا��� ت���ض ا� �eم ا��أس
�V��W���ت إض��ف ش���ة  �B2 ا��و�� ت���ض ح����. )�� م�اح�P ا��� ،����مB ج�نw ا��أس���� ا�

�ة، م� س��دي إ�Q ص��ب�ت�����-وم"  . ش���ة ���أس���� �3 ا�

ب�+ مB أن ت��م ح�2م�ت و
 �� ب��"�� إ�Q " :���ل �3 ه0ا ا��xن ا��آ��ر م�� م��د ا]م�م
�!�� وت���p ا��ارد ا�����، ا�����3 وا�����، وإ�Q ت!��� ا���رات ا]دار�� وا�V ��، وإ�Q إدارة باس

                                                 
 .87-82، ص ص1999، أ3����� ا���ق �� ��، "ا����� أ�� )���" ���Q ا�����وي،  1
��" ض��ء م��� ا��س�ي،  2 � .56، م�ج_ س�بq، ص"ا���اث� وا��� � ا+#�*�د�� وم��#�ت ا�
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���، 3ا+#�*�د )�Q ن�� ���q آ�Vءة أداء م� ت�! �ن ا���2م�ت م!���� P�v أو���� �3 إس��ات������ ا�
)B أداء هd0 ا�����m، ب- وأ��9 ب��� م�ا
 ��� ) ا����و#�ا
��(ن ت���ف ��j 3�\ ب��� أج��ت�� xب

�"�ر)�، و)B إدارة م �Íت ا#�*�د�� �� ا� ��B إ�Q ا��!�ع ا��Wص ا���� )B ت�- ت���ت ا�� ا�
3 -��� م��+ ��qV وا��ا�� ا� "��� ا����ح�Q ت�� ا��� ت��� � .1"، ن�ه�� )B م�ا�� ت �3"�� ج���ة��

�رات اRج ��� ا��Wص�)�Q إن X��*����� ���A-  أن ت��م بv)�دة ت�ز�_  ا��و�� ا��ا��c �3 ج0ب ا+س

� ا�������� وت�Rا �وت��� Bا���م�� wس�س�� وت�ر�Rا�� �� ا B�"ت�، �3 ش2- ت�xا���ا�3 #�- أن ت ���

�x ت!��w ب��� مB ا���ا�3 دون أن ��2ن ه �ك ض�ن� بxن�� ...ا�9�����Vة ��3 م� ت��ARا d0أم� ه ،tا�
� م P إ)�دة ا���ز�_ ه� ا��A-، 3وR. س���م ب�� ��ط ا��ج��ن 3�� ا��ول ا� �م�� وم� vن ا�*�ر ا�0ي ت

 . 2ا�!���ت ا���م�� مB )�� ������ م9!�ة إ�Q ت�ب� اRم� )�Q ح"�ب Pت��ن�

                                                         -------------------------------------:تO3ی� ا���ا�- ا���Oم�� -2
�رات اRج ��� ا��Wص�X���� إ�Q ا�"�!�ة )�Q ت�3_ ا���وط ا��� ت�A- )��ه� ا+سWم  q3ا� ا�

3�*�~ ا+س��Vدة ا���م�� ا��"�س� آ�اq3 ا��ء وا �������2�ب�ء وا��!��� وا��اصMت وا�*�� وا�
مB هd0 ا��اq3 ن����W، ب- ت��ف أه�ا��3 مB م�اq3 ت�Wم ا�����9 ا��
 �� إ�Q م�ا�A q3ص� ت2�س 

 . م�eه� ا+س��Mل

ن�ع م��2�P مm �3  B- ا��Wص*� م� ��دي إ�Q 3�� ت��ض م��Vم ا��q3 ا���م� ��M3س
�رات اRج ��� ا��Wص� ت"�ه� . �P ت�` س�!�ة ا���آ�ت م���دة ا�� "��تووض ا��و��X��3ن���ر ا+س

  أداة آ� ت��ل ا��و�� إ�Q. إب��د ا��و�� )B ا��ا
 �B وت��_ )�Q إ3"�د ت�ب�� ا��xن ا���م� �3
��� ��Wم� أه�اف ا���آ�ت اRج ���#. 

 3-
B����ل:  ا"�)س ا�(Eا�;�3 وا��� ���OB:---------------------                       � آ
��اص- )B ا��� ا���م��، وإ���ء ا إ�Qأن ا��Xرة ا��2 ���ج�� ا������ ا��ا3�� ������ أدت +س�� �ء ا�

آ�X� مB ا��B وا�����m ب�� إحMل ا��S م�2ن ا]ن"�ن، وت!��q م� س� ب����ت إ)�دة ه �س� 
�� ا� � ا����- ا�0ي ح�ث �3 ا]ن��ج�� �3 )*� ا����� . ا�����mا�����m �3 آ�X� مB م�ا#_ � �3

Pاد ب�3Rا Bج�ا م ����# �p3 ر�Xp�و� �*� ه�+ء �3 رج�ل . ج�اء ا��Xرة ا��2 ���ج�� ا���ص�ة ه� اس
�3��- وه� اRم� ا�0ي أدى إ�Q ت��q ا���Vوت �3 ت�ز�_ ا��A. ا]دارة ا����� وح�� اRس�� و�A�اء ا�

�� 
 .3وا�X�وة ا��

Pض�VWت�ا�� ان -� مB ز��دة إن��ج�� ) *� ا��-، إ+ أن دA- ا��c�ا� Q��3 .+ ��ون  آX�"���� ا�
��*� ���ل ا��اد  اRج�نw أه�����B�2 ب��� + ���ددون �3 اس"��V�9 و��"س�2ن ا��Mد ا�

� �)� �3 ص �)�ت���ج�ت ا��9رة ب*�� ا��ا
 ��3B اس���ا  ���ددوا و�B ا���ث� أو ا� . د ا�
Bم ��Vت�ا]ص�ب� ب��"�
�ن داA- ا����ان ا� �م�� ت��3 � إ�Q ا��"�ؤل )B ح���� أن�!� هd0  ��3 "�� ا�

 .ا���آ�ت

                                                 
 1Bأم� ���ر�� ا�����ة وم��اه� ب�� "�� ���
B ا����� وا����" وم��)� �A�اء، س����� �3 ا��
B ا���ب�، ا��eه�ة ا+س��+ت ا�

 . 89، ص "ا���ب�
 
 .93ا��ج_ ا�"�بq، ص صس�� أم�B وم��)� �A�اء،  2 
 

�رات اRج ��� ا��Wص� 3X��ر ج���؟، : أد�w )�� ا�"Mم، ا+س�� .م�ج_ س�بq)�م- ت �� أم اس
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�رات اRج ��� ا��Wص� MAلوX���اوح� م� ب�B )�� ا�"��� �ت  ��� ت�امB م_ ت�ا�� ح�� ا+س��ة ا�Vا�
م�eه� ا�X�اء �3 دول ا���ل وان���ر واس_ ��eه� ا�V�� �3 دول  ت�ا��ون���� )�� ا��"�� �ت 

 .ا�� �ب

3 ،��� ا+ت��d ا���م ن�� ا����cورv ،ل����م �3 ا��ن ه �ك ش��را ب�+نV*�ل وا��!��� ب�B ا����� ا�
���W �3 ا�� �ب_ ا" وب�B ا����� ا���. ��و��وأض�Q ا�� �ب ���و ب�2- م��ا�� )��p و)��� )�Q ا�

���ت ا� �����، ��� أص�~ ا�� �ب  ��3 �� ��� آ� �3 ا�"�بq م*�را ���اد ا�!����� أو أس�ا#� ��
 ��Vب�� أن آ�ن م*�را ��"�_ ا��را)��، وم_ ت�ا�� ا� Pا��c �3 ل��ا )�Q ا��� و�Aص� �3 –م�

� ��� ه �ك م��ل ��"��q ا�"�_ ا�* �)��–إ3����� �  .�اد ا��W�� أو ا�* �� وم_ ت�ا�� أه�� ا�
س�� أم�B �3 ه0ا اRس��ذ و���ل . ت�9ء�` أه�� ا��اد ا��Wم وا��ارد ا�!����� ب�س�X �ء ا����ول

 :ا��xن

"��� إ�Q واح� )�م 2 زادت مB ح�ة ا���Vوت ب�B ا3R�اد مB �أن ا��!��� ا�����ة ا��� أ3�زت�� ا��أس
1800 Qدة 60 إ��V�3�\ مB س�2ن اRرض �3 ا��اآ� ا���ب�� مB ه0ا % 20 إ�Q واح� ا���م، م_ اس
وم_ اRزم�ت ا��� ش��ت�� آ- مn Bس�� وروس�� وا���از�- وا�2"�� واRرج ��B وم�A�ا . "ا� �eم

أم�آB أA�ى ب� ���3 ا��ول ا�* �)�� ا���ب��، ب�أ ا��X2�ون �3 آ��3 أن��ء ا����� �3 إدراك ذ��، ب���- 
�رق اRرض ���رب�� �3 ا�*�B وا�� � وه�نs آ�نs وم������ وروس�� ا���eه�ات ا��X2�ة مB م�

�ر ا��Wص ا�0ي X�وم� . ث�` أنq��� P ا����Vة + Rح� إ+ ا��أس����B 3�\أوا������ ب��ف م�اج�� ا+س
 Bل ت��� ح��� م��ر ورأس ا�X���آ� ذ�� أن ا��ول ا��� م�زا�` ت��LV ب �ع مB ا��#�ب� )�Q ا+س

���  .1ار وأآX� #�رة )�Q ا��*�ف ب ��ح �3 م�ارده� وأص���� ا+#�*�د�� و�*��� م�ا
 ���ا+س

��ا
��، 3�� ت�تw : اyث�ر ا��4-����3���� � و)�j2( Q م� اد)Q م�وج�ا ا����� بxن�� ت�)�
) �� وب���دة ا���آ�ت ا��M#� ا��� ت�� وس��- ا��9\ وا��xث�� أن اح�2� و#�ض ا��أي ا���م 

� � أن ن��#_ م� ���تB( w ان�م�ج وس��- ا])Mم �3 وس��� واح�ة آ� ه� ا���دث �3 و. ����ا�
����2 ش�W واح� مX- ����"�2ن� �3 ا�!����، �3- �B2 أن ت�� �c� م� ���ة، أو أن �ا��+��ت ا�

��*��ى ا����� ��3���d ا���� أو ص�حw ا�"�2V� وا�X���3ت ن ا����� ب���n -2ت�� ت�وج �v؟ )�Q ا�
 .2ا���ب�� و�Aص� اRم����2 و�3 
����� ت�م� n+ف ا�X���3ت وا���� اAR�ى

� بvش�اف ��ل، ب- إن ا���م��B �3 م �Íت ت(Rورج�ل ا ����و+ ���*� اRم� )�Q ا��أس���� ا�
�د اRسj ا�X����3 ���+ء ا���آ�ء، و�� إ�Q ا)���������ن س���� ب�ن� ،wآ�ء أج�ن�م�ى �إش �ت��� Q

 Qب ا�0ي �� ~ )�دة إ����� ا��������ه�، وأه�� ا�V� ����2 �� مB ام�Mك ا����3 ا��� ت��و أن م�ت
 ��
�رت�� دول ا��آ� ا��� اRسj ا���–_� *� ب������� ��� ب� - ب- وأح��ن� دول ن�م�� س��` إ�Q ا�

� مB ت�ر�w، س�اء )�Q �� �3 ذ�� ا���� وأدوات ا������ اAR�ى، وأ���93 م� ���ح �� Bم�رب� wأج�ن
� ن�ع مB ا+رت��ط ا�X���3 بxو
�ن ه�+ء ا��رب�B، أو �3 م�ا#_ �Aرج�� ����ض�ن ���3 ���� Ù� � �ب

���� ت�ر���� )B وا#��� ا���*Vت ����ت م�9�Í Bف إ�Q ذ�� أن m�وف ا��- �3 ا� �. Rن�ط ��
�ث- ه0ا م� آ�ن ���م بP . - تW**�ت أدق m �3- ان��9ط أش�ه0ا ا� �ع ت"~ ب�3_ أج�ر أ)�Q م��ب�

�ات، و�"��Wم ه0ا ��"�ون مB ت�"�B أوض�ع ا���م��B �3 م�اq3 وأن�!� ���W�ون�� ����"ا�
��ن �3 م �Íت و
 ��، ]ن��ء �� B�0ا� �pوأو� ،wت ���رك ���3 أج�نÍ� �3 م Bا���م�� Bب� B����ا�

���q إ+ مMA Bل ا������)���ة بxن ا����م ��V�د و� + _����. 

                                                 
2��� ا��*���، م�ج_ س�بq، ص ص"ا��M#�ت ا+#�*�د�� ا��و��� ب�B ا� e��� وا��!��q " رض� )�� ا�"Mم، 1 . 237-236، ا�
 
 .240 ا��ج_ س�بq، ص 2
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 _����� و�3 ا������ل، إذ أن ا����p ا����� ت�!�w ت!���ا �3 ا�(Rع ا�!# Q�( �مRا �*�و+ ��
� . وأس���w ات�Wذ ا���ار ورس� ا�"��س�ت، وم� �"�ن� ذ�� مB أج��ة ب�� وت!�������و��- A!�رة ا�

X- ا���)�ة اRس�س�� ��� P�3 أن B�~ ا���ب أم�م إدراج ت2Vب P� ا�ت!�� Q �eم� ا�X����3، وأن �"
م�2ن�ت c�ب��، + ت�� 3�\ ا����� ا��
 ��، ب- ت"�Q إ�c Q�س م����ات ت�Wم أc�اض ا���آ�ء 

�ن إ����� � ��و�" � ب��ج� إ�Q . اRج�نw، ح�Q و�� �� تB2 م� ��A- �3 ا� �eم� ا�X����3 ���ول ا�
 �� ا�*�ي �����P ا�����9 ذات ا��xن �3 ا���آ� دP�A اأا��0آ�� ب����Rم����2ن مB ت���� م �هs ا�

 Bم P�M��ج- إ)�دة ب �ء ا#�*�د م*� أا��
 �� ا�*���، وا��#� مB ا���2ن ا�*���ن� ا�0ي ��اد اس
���- �3 ب- إن ه0ا ا�����.  ا�������وا+#�*�د��ت ا���ب�� )�م� )�Q أس�س ح��� ا���آ� أم�م ا��أس

�� واRسj ا�X����3 ه� ا�0ي أن�x ح�اج� ح�ت مB ا��M#�ت ب�B دول ا���ب ا���ب� ����� ا�e ا�
وب�#� ا��
B ا���ب�، و)�ز ا��واب\ م_ أوروب� ب� ج�- ا��ول ا���ب�� ت��در إ�Q ت�ث�M( q#�ت�� 

� آ�ن ب���9 ���� اRوروب�� )�Q ح"�ب )M#�ت�� ا��� ��، وت��� ات�V#�ت ا���اآ� دون ت�*�، ح�
 .ب�+ن9�م إ�Q ا���)� اRوروب�� �� ��� بP اRم� آ��9 �3 وح�ة أوروب��

��ك ب�B هd0 ا+)���رات ج���، وا� ���� ا����"�� ا��� ت��تw )����، ه� ت�س�t 3��ان �إن ا���س� ا�
��Xد�� آ�ن` أم ث����3 أم ب��*�� م� ���و م. ا�X�� �3 ا���رات ا��
 ��، ا#cور Bد م�( Bق ب��Vات B

�)�� )�Q ت���� أو ت���j م� ه� أج ��، 3�ن ح�Q ه0ا + � �Ù #�را مB ا���اq3 ا��
 � vا��pVت ا+ج
_��ر ا����� آ�ن ��". )�Q ن�ع مB ا������ ��ت���9 ا���� اRم�ر ب�+س���اذ ا�0ي �V�ض ��3+س

�_ )�دة ا��pVت ا��� ،�����_ م*�را واح�ا ������� و�����3 �����ر ب9�ورة ا����W م Q�( ،P ا�
_ ح��#P ا���و)�إو��. �Q ا��*�ي ��X���3 ا��� �"�Q إ�c Q�س��، ب�)���ره� ا�!��q إ�Q س�w ا�

�ي ب��آ�ة وج�w ه��آ- ا#�*�د�� ��30����� ا��� ت �m �3 x- ه �ا ا� �s ا�0ي ���أ مB ن���� ا�� ��ن ا�
����� ا��e � و���9 ا� �eم� ا�X����3 ا��
 �� و���W �3 ا� ���� ص�ا)� د���A، ��)�ع ا�

�)�� ح�ل أ93- ا�"�- �Mن�م�ج �3 ا����� ا���2�ة ا��� ��وج ����م�� ب9V- ا����� ا��� أص��` �اج
 .ت��م- آ� �� آ�ن` ح���� + �23ك م ��

���ة )�Q م"��ى ا���، ت�*- #���9 م�� � )�Q ومMA Bل م�ت�ات )����، ب���9 ت���d اRم� ا�
���م�وآ�ن ه0ا ج��� �3 ا��ت�ات ا������ ا��� ت�ا�` �3 ا��"�� �ت، . أو����ت مB م �eر ا��ول ا�

��، ب� ���3 ا��أة، مB م �eر c�ب�، ��اد مP�MA B ح�� )ّ��3` #���9 ا����p وا�"�2ن وا��pVت ا�
Bو���"�� ~ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت ب����¹ �3 ب�B(  �p إ)�دة ت��2- ا����� ا�Q�( ���X ن�� �"

�ت .  ب�� ا� e� B( اح���ج�ت ا��ول ا� �م��ام� ان���� أ���V ح��e وب�V- ا���ن�ت ن�� أن ا�
��رة، ب� ت2�"w مB ا���ن�ت م� ����9 �3 م�اج�� WاRه��� ت���ل إ�Q أدوات ن�� ا�X���3 ا�

_ح�2م�ت��، م�V�9 ب��0 )�ام- ا��� مB دو��       .1ر ا��و�� �3 إدارة ش�ون ا�

وإذا آ�ن` �mه�ة ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت #� ش��` اRذه�ن ب�� ا��#` +س�� �3 ا�"��� �ت، 
���م� أو ا� �م��، م� ب�ر إن��ء ج��ز �Aص ب�� و���` #�را آ���ا مB ا���رض�، س�اء �3 ا��ول ا�

���ة، v3ن ا���ه� أن ن ا����� ب�ت ���� ت�ت�w أا����� آ��` ����آ�ت �3 ا� ����، و�3 إ
�ر اRم� ا�
 Q��� أن P� q�� + ره� ه� ا���)�ة، وم� )�اه����صQ�( j�� P3�V أس�س م��د ا�����¹ م���، ب- ب�)

M��� #�ا)� ت���� ���م"�e ت Bب- +ب� م ،�� (  . -eت ���*� اRم� )�Q ا� �Íت ا�*���ة وا��� +
_ )�Q ح� و
 �� �3 اRس�س�����V مB ا����ة، ت�- ا��و�� وا3R�اد وا�Wم wج�ان Qإ� �� ب- �

�ر ب� �d ا������ي، و)�Q م� إذا آ � ب*�د . س�اء��ومB ه � ����B )�� � أن ن�رس ان��2س�ت�� )�Q ا+س
�ر��، م_ م�ا)�ة ا�V�ق ب�B ا����� وا����� م ��، أم إن ��� ب*�د أدوات ج���ة � jV ا��eه�ة ا+س

                                                 
��� �3 ا��
B ا���ب�"س�� أم�B وم��)� �A�اء،    1�� .91-90ص صم�ج_ س�بq، ، "ا����� وا����+ت ا�
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 w�*ا� Bم -��� ��ر�� ج���ة، ب�2� ان���ر ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت �3 أرج�ء ا�������mه�ة اس
�����ة وأA�ى م"�� . 1ا����� )B دول م"

دA- أ إن ه0ا ا���س_ ����آ�ت م���دة ا�� "��ت : اث� B,$ م;�ه�+ ا���Iی� ا��8�Vدی�-5
�V3 ا�"�بq آ�ن` ه �ك ح�ود ��"�ق . � ا���آ� �� ��طت����ات ج0ر�� )�Q ه��آ- اRس�اق وا���ا)

 �(�ت���B ضB ح�ود ا��ول ا���م��، ومB ث� آ�ن �B2 ا����� )B ا+#�*�د ا���� ا�0ي �9� م�
-آ��0 آ�ن ت���� . أس�اق م���ب�2، ب� �3 ذ�� أس�اق ا��ل وأس�اق ) �ص� ا]ن��ج، وم �� س�ق ا��

�*�د��ا��M#�ت ب�B ه0ا ا+#�*�د #M� ص��A �Xدات ��2- م���*� ا��و��� ش��` ���3 تو�c�d مB ا+#
 ������ ا����دل ا��� آ�ن` ت��w ا��( Bج�ن�� م -Xا����رة م�#�� �Aص�، ب�)���ره� ا]
�ر ا�0ي �
 w�!�3 ج�ن�� ا� -A��ا]ن��ج��، وا��� آ�ن` ت�0A �3 ا+)���ر ) � دراس� هd0 ا����� ب�)���ر أن�� ت

���ت، ��3ام- ا�!�w وم�!���ت ا���ازن �3 أس�اق ) �ص� وا ���ض، ومB ث� م"����ت أس��ر ا�
وب�+ مB أن ت��Q . ه0ا ا��"�"- ان�"� ن���� ت��وز ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت ا���ود ا���م��. ا]ن��ج

���رك �3 ت���� )�ام- ا���ازن� ،P د ب���*� ا���2 وم"����ت ا����� ا]ن��ج�� م���اة داA- ح�ود ا#
�xث� ���ان ب� �ص� أA�ى �3 م�ا#_ �Aرج��، 3#M� ل���ا�����-، 3�� أ0Aت ب�� ا�� �ص� �3 ا+ن

 B ب� �"�د �3 أآX� م– ح�� ا���ازن ه� ا����ر اRس�س� �� e��� ا�M2س���2 -م��دات ت�ازن�� 
����ات ا+#�*�د�� ا��� ا#�*�د، وت�ث� �3 هd0 ا+#�*�دات دون أن ت�2- م��)� م���ن"� مB ا�

����ت ا]3�اد�� وا]ج���� �3 نjV ا+#�*�د"B2 ت����� ب jV اRس��ب ا�0ي ��ب\ ب�B ا��. 

R ا�eج ��2ن ون���ر أو م�ح�� ا]نX�ن #�ار ا+ن���ر ب�� ��ط �3 م�ا#_ م��دة، س�اء �3 م�ح�� ا+س
رؤ�� ا]دارة )B ا)���رات ا���ازن ا��Wص� نv j2�� Pأس�س� ب�� إدارة ا���آ� م���دة ا�� "��ت، 3

�!���ت ت�ازن ون� ا+#*�دات ا�� ��، أو م*��~ ا��� _9W� +آ�، و�����3ب��� B2م��. 

6-�C�  : ت��یx ا��B��Dت وا���X�6 �\�م� م��8
��ت )�دة إ�Q ج�)�ت و)���� ����� مB ح�� ا��وا3_ واRه�اف، ت �\ )Lobbies(ت �"� ا�Wت ،

����ت مB أج- ت���q م*�����ب�2- "ن ��v d0وب������ 3 .رس� أو �c� رس� )�Q ج�_ ا�
�ل ا��و��� + �B2 ت��ه- مX- ه0ا (Rارات، و�3 إدارة ا�ذ ا���Wات ���( �3 �ا���)�ت دور م�

���3�آ�ت م���دة ا�� "��ت ت�- )�Q إ#�م� رواب\ . ا�"��ك �3 داA- ا��وا�� ا���2م�� أو ا���آ�ت
d ا���)�ت، ودا3_ ه0ا ا�"��ك مB ج�نw ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت ه� اس��Wام هd0 0م�� � م_ ه

 .3ا���)�ت آxدوات ض�\ �����q م*����� داA- ا��س"�ت ا���2م�� وح�� م� آ�ن ذ�� م��Vا ���

 7-���/Oی� ا����دة ا�O3آ�ت: ت�ت��ده� ا�� ���رات اRج ��� ا��Wص� ا�X�  إن آ�3�X ا+س
B� 
�رات . م���دة ا�� "��ت أص��` ت��د س��دة ا��ول وسMم� ا��اX�ح�� ت�دي م�!���ت هd0 ا+س

Qإ� ��
م�آ�ة ا�"�!� ا+#�*�د�� ب�B أ��ي ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت وب������ إ�Q  وش�و
��دئ ا�����ا
�� )�Q ا�*����B  ت�2- ت����ا d0�3 ا�"�!�ة. س��دة ا��ول ��W!� ت�����  � 
 ا��
و�c� �Aٍَف م� ت�رسP ا���آ�ت ا��2�ى مB إ3"�د �Mن��Wب�ت ا���م�� وإ3"�د ��"�و��B . وا��و��

���+ت  ا���2م��B ب- #� ت*- ح�ة ت�A- هd0 ا���آ�تc+ا ��e ح� ت Qول إ���� ���A�3 ا���ون ا��ا
 .وا+ن�Mب�ت وت��- اRح�اب ا��� ت�Wم م*�����

� أرب�ح�� ت���ه- ا���آ�ت م���دة ا:ا��ی��3ا/�� ا�3:�ء B,$ م��دئ – 8�e�3 س��- ت�  ��" ��
� �3 ح���، ا�"�!�ة Q�( ����3 د� �م�2واR#���ت ا����� ا�����#�Vت Bم Pا���، م� ت��ث�ا���� �   ا����

 ~��*2�"��ت ا���ل وا��B�Vm وا�!��� ا��س!Q وا����ب، ومB ت 2� �ا��!���، ومB إ���ء �
                                                 

 .85-84ص ص ا��ج_ ا�"�بq،س�� أم�B وم��)� �A�اء،   1
 . 83-82 ص صا��ج_ ا�"�بq، س�� أم�B وم��)� �A�اء، 2
�ل ا��و���" )�� )��س، 3(Rإدارة ا"،،qج_ س�ب�368-367 ص ص م. 
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��cRا B( ب����3ع ��� ~�� م��س!� وم��ودة ا��A-، دون أن ��2ن ���+ء ا��Wس�����n Bت �3)�� ت"
���ى . م*����"��ى ا���� أو )�Q ا�"و���و أن س�!�ة اR#��� أص��` #�)�ة س�اء )�Q ا�

�j س�2ن ا����A ا��و��، ح�� أن ��cRك، أم� اM���!���ن ا��- وا]ن��ج وا+س"� Bم ���  3�\ ه
��3���ون زا���B( B ا���ج�، وأن% 80ا���#�� ا��� ت�2-  ��¹  م*��ه� ه� مB س�2ن ا������ا�

  .وا]ه�ل ا���م

وm �3- ض�� ت����X ا���ى ا������ ا��2دح� �3 ا��س"�ت ا�����ا
�� و���c ا���ج��ت ا+ن���ز��، 
� ت�ج�~ ا ت���w ا�*��~ ا��أس���� )�Q م*��~�� ���اآ� ا��أس��� )�Q م��أ إ)�دة  ا���ل آ�

-Aت�ز�_ ا�� . ���# ��
و�3 ه0ا ا]
�ر ت"�د د�2��ت�ر�� ا�"�ق دون أن ت�2ن ه �ك م�س"�ت د���ا
  .1م�ازن�

 

          

 ا������اyث�ر ا�: ا��c,H ا���ن��� .����� �)�����ر ا

 ا������ر ن13 ا��,Oث ا����
 إ�$ ا��ول ا���م�� بOا��H ا������-1  ��� : ا

�م ا����p �3 ا��ول ا� �م�� ا��V�9 ه� ن���� ��ن�ط ا]س��ات���� وا+س��Mآ�� وأس�اق �إن )�م ا+ه
�� ب�Rث� أا��*��� �3 ت�� ا��ول، وW� آ�ت�ص� ب����Wات����ت ا���ن ج�ء مB ا]ج�اءات وا+س

� )�Q ا��Mح� و���ر اRج �� ا���ش� ا�X��V3 . ا���2م- ب�B ا���انw ا������ وا����2ا���M� �pس
�ر X��ر اRج �� ا���ش� ب����� ن�ع ا�* �)� ا��� � ���p ذ�� ا+سX��� ا+سW� ��2ى ا���"ا�

��ى ا����� 3"م���دة ن #�ارات ا���آ� vوا��� ت !�ي )�Q ت��ث �3 اRن�!� وا�����ت أم� )�Q ا�
� وش�)��ا�� "��ت ت��- مB إدارة اRن�!� ا]ن�Mم �pره� ب����x3ث� ا�����ت . ��ج�� وت�س_ ان

��� �� أس�س� )�Q ا�* �)� ��3 ا�*�ر اRس�س� �����ث و#� ص V` آ� : ا]ن��ج�� ��
 .ص �)� )���� ا����ث آ���و��، ت��� ��، زج�ج�� -
 .ص �)� م��س!� ا����ث ن"���� ، إن����� -
 .ص �)� �c� م��ث� ب�م��� وح�س�ب�� -

 
���آ�ت م���دة ا�� "��ت اس�!�)` ن�- ا����ث ب�+�� ن�- ا]ن��ج مB م�ا#��� اRص��� �3 ا��ول إن ا

�� ت�2ن #� ن��` ا����ث إ�Q ت�� ا��ول ب���رة أA�ى أن هd0 ا���آ�ت 0اRم إ�Q ا��ول ا� �م�� وب
����د ت��d ح�� ا����p إ�Q ب��ان اس�!�)` ن�- ا����ث مB ا����ان ذات ا����ر�� ا������ وا����9\ ا�

 .ذات م���ر�� م �9VW ب���9!�� ا����p وإج�اءات�� اR#- ت��دا
اRج �� ا���ش� وا��3�X2 ا����ث�� �3 ا�* �)�ت نP مB ا�*�w ج�ا 3*- ا]ن��ج ا��و�� أ ا���ل �MAص

���، إن�� ب�2- )�م واRه� مB آ- ه0ا ا���م ا����ة )�Q ا��ول ا� �م�� وا��� ت"�)�ه� �3 ح��� بp�
ا�����p وآ���V وض��� م�ض_ ا��!��q و�Aص�   و�B2 ا�"�و���م���دة ا�� "��ت 3�\��"` ا���آ�ت 

�V�e 2 ���ج�� ا�� .2 وا]دارة ا����p ا��V2ءة وت!����ت�� ا�*�����3 م��ل ت��V- م��Vم ا�
 

  2-
 : دور ا"دارة ا������ �
 ت1�,3 ا�:�ر ا����
ا�����p واSث�ر ا�����p ا� �ت�� )B ا� ��ط ا�* �)� ��ت�\ ارت��
� م��ش�ا �3ن�VWض م"��ى ا]دارة 

�- إ�Q ا+ت"�ع �3 إ
�ر � �pر ا����ت�� ا]ب�ا)��، 9��3�#�
ب�V2ءة ا]ن��ج �3 ا���آ�ت و#�رات�� و
 ا�����ت ا]ن��ج�� م �9VW ا��V2ءة وا��� ت�- �3 ت2 ���ج�� #��� وب!�ق م��V�W م_ م�ارد ب����

                                                 

�رات اRج ��� ا��Wص� أ1 X��ر ج���؟، : د�w )�� ا�"Mم، ا+س�� .م�ج_ س�بq)�م- ت �� أم اس

2  ،-��ل ا��و���ا+ت��ه�ت ا�����X �3 " آ�آw س�م� ا��(Rن"م���� ا� .. 284-282،ص ص 2001، دار ا���م� �� ��،)
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ن ا+س��Wام �c� ا��2ء ��!�#� م_ ا+ن�VWض �3 ا���رات vم �9VW ا��V2ءة و#���� ا��)�، آ��0 3
وا��ارد ا������ آ- ه0ا �9_ أم�م ا���آ�ت م��ت آ���ة ن�� ت�"�B وت!��� اRداء ا����p ا��ت�\ 

93- ���2 ���ج�� ضB م��Vم ش�م- ]دارة Rام ا�W� .ة�ب���p آVِب��V�m ا+س
 وذات ا��xث��ات ا�����p ا������ آ��* �)�ت �م �#�� ص �)�ت ا��ارد ا�!����� ذات ا��3�X2 ا��أس���إن 

�� إ�Q م"�ح�ت س�2ن�� واس��  ال...ا����� �� وا����و��� خ ت�� ا�* �)�ت ذات ا���� ا���2� وnث�ره� ت
�p�3 إدارة ا��� �]ه�ل ا����p ت���د مMA Bل وأن درج� ا. ��2ن ����آ� م���دة ا�� "��ت دورا م�

 ،��p3ض�� ت�� ا]دارة ا��� Bس���� مxآ q�!أن ت w�� ��� ت ا]دار������!��2 ���ج�� ا� �V�e وا���
�ر اRج �� ا���ش� �3 ا��ول ا��V�9أس����ت ا����م- م_ X� .ا+س

��p ��3 أآX� ت��ض� ����آ�ت م���دة ا�� "��ت ت�� اSن أآX� وض�ح� �3 ت��مMت�� وم�!��ت�� ا���3
����� #� ت�2ن م�ت��V ا�v ��2 ���3�#�ب� وا����9\ وب����ن اAR!�ر ا��ت�!� ب�����p واSث�ر ا�

 .ب�� "�� ����آ� إذ �*�w ت���� و�Aص� �3 ا���ر�_ ا���2�
"� ه� ا���3�Xودرج� آ ���!��� ا��� xإن ا� �3_  ا��2 ���ج�� ����c م� ت�2ن دا�� ���امs ا���� وا�

�رX�آ�� ن�� أ اRج �� ا���ش� #� ت���` ن"��� ب�2- ت�2ن ا���د اR#�ى ���q3 رأس ا��ل �Mس
 .1ا��Wم�ت وه0ا �� � أن تxث��ات�� ا�����p ا���ش�ة أ#- مB ا��xث��ات ا�* �)��

 
 : ا��6آ�ت م���دة ا�D����ت وإض�اره� ب������ ا������� ب�B 156م-3   

3�3�� ������� ا�*�در )B م�س"� . �ت�� ا��و��� ت��� A!�ا م� �م�� ���2آw وس�2نPإن ا����� ب��آ
�آ� �3 واش !B ا�� World watch instituteوور�� وت¹ �� ب���X تe أن �، وه� م ،�ص

R ا�eن �� #� ارت�V` ب��ة تن #�� ا����رة ا������ �3 م ���ت ا���ب�م"�ح� ا���ب�ت �3 ت��� م"
 B�1961ن دو+ر س �  ب��69م Qات . 1997س �  ب���ن دو+ر 139 إ����آ� ب��` ص�درات ا�

، وه� م� �X- 1998 ب���ن دو+ر )�م 11.4 ح�� ب��` 1961ا������ ت"�� أض��ف ح��� )�م 
wآ- س�2ن ا��2آ Q�( ا�ا آ���!A. 

رت � ا+ن���d إ�Q دم�ر ا����p ��3 آ�اوجP د" ) �م� ت��د ا���آ�ت ا��و��� ا�����" و�3 آ��بP ا�0ي ب� �ان
�)�� ���أس���� ا���ص�ة و#� ش�P ا��أس���� ب��"�
�ن��V3 ا��#` ا�0ي ����ث P�3 . وا�����ت ا+ج

 -ن ا��2- ا����� ���أس���� v3ا��وج�ن ���أس���� )B ا�����ا
�� واRس�اق ا���ة، و�3 ا������ 
�)�� -ت�آ� ا�"�!�ت �3 أ��ي ا���� مB ا���آ�ت �. ا��� ت�� مB م����� ا�"�ق و�Aص� ج�ان��� ا+ج

M��# Pب������ن +ن�*�ر ا��أس���� س�ف ����ون ا+ب���ج 0ن أو��p ا�xب: "و��� ��W آ�رت � آ�� B�
 .2"ب�ن�*�ر ا���� )�Q ا�X2�ة

 
XآRا�* �)�ت ا -�����دة ا�� "��ت ت"� ت����X و��� أت�X` ا��راس�ت مB ج�� أA�ى أن ا���آ�ت ا�


q ا���ة، �Aص� ب�� "�� ����ث ا���اء� وآ93x- م�Xل )�Q ذ�� م� ت��م بP ه�p���� . d0 �3 ا�
��"2و��� ت�ص- اRم� ب����9 إ�Q درج� ا+س���ن� ب�س�
� ا���2م�ت مB أ)�9ء . ا���آ�ت �3 ا�

 ��� ا����رة ا����e مOMCه� آ�������ت ت�� مB  ���9\ وت���� ا�������ت ا�����p ا��� ت�
������ة  .3ت �3"� ت�- ب�2- أس�س� �*��~ ت�� – آxآ�� #�ة �3 ا����� –�2�3م� ا��+��ت ا�
وب"�w اح��2ر ا���آ�ت ا��و��� ]ن��ج ا�"�_ ا��� � وراث�� )�نQ ب���V- ا����� مB ص��ر . ا���آ�ت

�
���ة وان9�ا إ�Q س�ق ا����3 ا���از�- )�Q س��- . �Bا�MVح�B �3 آ- مB أوروب� وا��+��ت ا�
���دة ا�� "��ت ا���م�� �3 ا���ل ب��` ا��Xل اRراض� ا�W*�� ب���و�� آ�م�� ت����� ����آ�ت ا�

                                                 
1  ،-��ل ا��و���" آ�آw س�م� ا��(R�3 م���� ا �Xص ص"ا+ت��ه�ت ا���� ،qج_ س�ب�290-282، م. 
، دار ا�"Mم ��!��)�، " ب��2"�دان���ر ا�����، ه- ���� ا���ر�t نP"V ا����� ا���ص�ة آ� ان��رت �3 م�ج��� اRو�Q" رض� )�� ا�"Mم،  2

 .100-99، ص ص 2003م*� ، 
3 Stéphanie TRRILLET," Nouvelles contraintes environnementales : quelle stratégie pour les FMN ?", Revue 
problèmes économiques, L’économie internationale, n°2.789, 18 décember2002, p23.  
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B( �Xى ب��ن  ا��2� أراض�  )- أوا��را)�، وب������ �cدر ا��X2� مB ا�MVح�B أراض��� ن�� ا�
 .��ة ���c �3 ا�W!�رةج���ة مMA Bل إزا�� ا���ب�ت وب������ ا��وران �3 دا

ا����ل ا���ر��W ا�0ي ن�B م���دون . #�ب إ�Q ا���Wلأا���م ح��` ا�!���� وا��� �ت إ�Q س�_ ب!�ق 
���د بP ه� أن آ��3 ا���ود ا���م�� وا����� #� أز��`(M� . ت ب�ض�ح��m P"V�3 ا��#` ن B2و�

���3� ��� ه �ك مB ش� ب�� ب. اRزم�ت ا����xا���� �pع ن ا����Vت ارتM2ر م���mو ��!A زقx�3 م ��
3��ان ا�� �ع ا��� � وان���ر وح�ارة اRرض ا� �تB( s إزا�� ا���ب�ت ا�!����� وا����ث ا�* �)� 

� ا���ة ا������ وا�e�وف ا���م� ��"�2ن �3 آ- م�2ن م�ض_ ا)��اء م_ ان�VWض . ا� ���Vت ا� �و���#
 .�1ع ا���Vة ب�B اcR ��ء وا�V��اء )�Q م"��ى ا�����اRج�ر ا������� وم"����ت ا����� وات"

�رات اRج ��� ا���ش�ة وا���Claire MAINGUY  :p�ىو�X�B2 �أن إش����2 ا��M#� ب�B ا+س� 
���B هV��Wم B�� :ا� e� ���3 مB زاو�

�رات اRج ��� ا���ش�ة �3  -X�ن�- ا���رب� اRو�Q وا��� ت�ت�2 إ�Q ا��ور ا�0ي ت���P ا+س
pة ب�����م9 ��cو �V�eم� وه� ت2 ���ج�� ن���ا اRس�س �B2 ا���ل 0 و)�Q ه�ا��2 ���ج�� ا�
�pا��� Q�( ظ�Vة ت"�)� �3 ا���ش���رات اRج ��� ا�X� .أن ا+س

�رات اRج ��� 0أم� ا���رب� ا��Xن�� ت�تQ�( �2 ا�� �j3 ب�B ا��ول �Aص� ا� �م�� �3 ج -X�ب ا+س
ا اRس�س �B2 ��0 ا��9اب\ ا�����p و)�Q ه������x ت� �زل أو ت�"�ه- �3 م"ي 0ا���ش�ة وا�

�رات ت�- )�Q ا]0ن هأا���ل X� .ض�ار ب����d�p ا+س
 

�� ا�����q ب��� أن ت�اج� ا���آ�ت م���دة Treillet 2002آ� ��ى �� أن آ��� ا�V�ض���B م�
��ه� ���2 ���ج�� ا� �V�e وب������ ا����e3 ا�� "��ت ��- )�Q ت�ح�� ا��9اب\ ا�����p مMA Bل ن

X- �3 م�- ا���آ�ت ا��و��� إ�Q�(0 Q ه���ى ا�����، وا��j2 أ��9 ص��~ و�"d ا�AR�ة )�Q ا�
�pا��� Q�( �e3���#_ �3 ا��ول ا��� ت�2ن أ#- ص�ام� �3 ت!��q ض�اب\ ا�� .ا�

�� `و�3 دراس� #�م �� ا����ون وا�e ب�� م OCDE ص Q�( � أن 2002 �)� ا�"��رات س Lح�� 
d ا���آ�ت ح�Q + ت����� �3 ن��
�� م� ������ 0ا��ول ت�"�ه- �3 3�ض ا��eاب\ ا���Q�( ��p ه

وه0ا م� �V"� � � )�وف ا��ول )B ت!����� ���9اب\ ا�����p . ت ��- إ�Q دول أA�ى أآX� مMءم�

q ا��� ت�2ن إم�2ن��ت ت��VW ان���ر ا�� �"��� �3 ا+ح���س ا���اري و�Aص� �3 ا���زات ا�

� .ج� م�
مB ه � ��9~ أن إش����2 م"�و��� ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت ���c �3 ا������ ��3 ت�رس ض�\ 

 .��2 ���ول ا��� + ت���م م����� ا�����9V�pب��c -2� م��ش� )�Q ا��ول ا� �م�� مMA Bل ت
  


 ا������ ������ر ا£ث�ر ا: ���^�ا��c,H ا          ��� . ا��ول ا���ب�� ب156 (�صB,$ ت����
 

 Q�( دة ا�� "��ت����ر اRج �� ا���ش� ون��ط ا���آ�ت مX���ت�� )B ا+س  ��� ت!�# � إ�Q اSث�ر ا�
. ا��ول ا� �م�� ب�2- )�م d0�3 اSث�ر �"�ي م�����V آQ�( ��0 ا��ول ا���ب�� ب�)���ره� دول ن�م��

�Xا��9ء أآ \��"��ر اRج �� ا���ش� ون��ط ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت )�Q و�X� )�n Qث�ر ا+س
ا��ول ا���ب�� ب��A -2ص، ���دن� ا����� )B #!�ع ا� V\ ب�)���رd ا��\ ا����d0�� j ا���آ�ت �3 
 \V ر ب�� #!�ع ا��X�ا��
B ا���ب�، ث� #!�ع ا���و+ت ا�0ي ����� مB أآX� ا��!�)�ت ج0ب� ��0ا ا+س

�م�). 
 

                                                 
2��� ا��*���"Mم،  رض� )�� ا�" 1 .243-242، م�ج_ س�بq، ص ص"ا��M#�ت ا+#�*�د�� ا��و��� ب�B ا� e��� وا��!��q، ا�
 
 

2 Claire MAINGUY :"L’impact des IDE sur les économies en développement". Revue région et 
développement N°20-2004, pp80-81. www.régionetdéveloppement. 
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1- a;�ع ا��HV 

 ا������ ���� : ا������ر ا

�*�د��ت ا���ب��-أ#M� ��" ب�� \V ع ا��!# �� : أه
�_ بP مB ث�وات ���� رأ� � �3 ا�V*�ل ا�"�ب�� ا��2ن� ا����ا�3� ا]س��ات���� ���
B ا���ب� وم� �

��W\ �3 اض� Pج�� �
�ع ا��ا���A وا��Wرج�� مRم�- ا P� س��س�� وح�وب إ�Q ت!�اب�ه���� ج��
� مB ض��Í . وأن ا��ول ا���ب�� ت �"� إ�Q دول نc ��!V �� ودول �c� نV!�� 3���ة. ��م � ه0اc�وب��

�ر اRج �� ا���ش� X� �ن ت��ت اRرب�� ب����إ و–ح*� هd0 ا��ول �3 إج��� ا���3��ت ا������ �Mس
��ى ا����� �3 ا�" �ات ا�AR�ة، وه% 4" إ+ أن ت�آ� -� ن"�� م����ة وم�ش�� �Mرت�Vع )�Q ا�

ه0ا ا�AR� �3 #!�ع ا� V\ ب��A -2ص وا�0ي �w*( -X ا����ة ب�� "�� ���ول ا���ب�� ��� اSن 
�ر اRج �( ��� )���� ��!� ��Pب�]ض��3 إ�Q آ�نP م�دة أو��� إس��اتX�ا��ور ا���ه�ي )  ا���ش���Mس

Bو���� م Q�( �ث�x���� ب�2- م��ش� ب�� "�� ���ول ا� V!�� وب�2- وزنP �3 ا�pد��ت�� وش��ب�� وب��*� ا#
��!V ا� ��c ب�� "�� ���ول �م��ش ��c . ر �3 ا��!�)�ت�X�وت��ر ا]ش�رة إ�Q ز��دة أه�� ه0ا ا+س

��!Vن ��3 ا��ول ا��� ���Xن� وا��Xص� ب�� "�� ���!�ع ا��Aة ن�)� م� و��ARة ا��Vى �3 ا��ARا. 
 

 ض�ورة 3�~ #!�ع ا+س���2ف وا]ن��ج ا� V!� أم�م ا���آ�ت اRج ��� Rس��ب ىا��ول ا���ب�� ت�إن 
 : )���ة ت2 ���ج�� وا#�*�د�� وج��ب�������2 م ��

أن أه� اRس��ب مB ا� �ح�� ا��2 ���ج�� ه� ت�اج_ إن��ج اSب�ر ا� V!��، وم�� آ�ن` ا����ل  .1
9_ ���اج_ ا]Wن�� تv3 ة�آ�� ��!V ج��ا��� . ن

2. ���� . ومB ا� �ح�� ا+#�*�د�� ث� ح�ج� م�س� �3 ت�� ا��ول إ�Q ا��ارد ا�
3. 3 ،��2����ح هd0 ا��ول )�Q ا���آ�ت اRج ��� �Aص� ا��ول ا�v �����WومB ا� �ح�� ا����ب���Vن ان

� آ�X�ا ب�R. ���ف إ�Q ز��دة أم ����رات�� ت�X��ون اRج�نw وا��ول ا��V�9 +سX�"��3 Bم
 .1وا+س���ار

 
�� �3 ا��
B ا���ب� � : أه�� ا���ا�� ا� V!�� �3 ا�

�ب���c \V أن ا� Bم j�� زال �3 ا��ح�� ا���م- ه�+ Pإ+ أن �� � وا���ى ا��ارد أه� ��2- ا�
2� ا��� ا+#�*�د������� �3 ت( �� ���� ا���ب�� ا��ول �3 ا�  ا���ب�� ا��ول �3 أ#- وب�رج� �� V\ ا�

�� )�Q ت�ث� ا��� ا���ام- )�Q و�c� م��ش�ة م��ش�ة nث�رًا �� �P مB. اAR�ى � ا���ب�� اR#!�ر �3 ا�
Q�(�2م- و� .وح�اd�3ب� ��  ا+#�*�دي ا�

������- ا�"�_ ا��أس�Mت ص��� ض�ور�� �( Bو��� م�� .وذ�� أو+ �� ت�3�d ا���ا�� ا��
  ���M�� وا����وآ��و��ت ا��2��� ص �)� �Aص� ص �)�� #�)�ة ب �ء �3 وث�ن�� مB آ�نP م�دة �B2 اس

 .ح� ) �ص� ا]ن��ج ا�9�ور�� Rي ص �)� أA�ىأآ�نP  إ�Q ب�]ض��3
�P وتxت����ردة ا���ب�� ��#!�ر ب�� "�� أه"ح� ) �ص� ا]ن��ج وس��� أآ�نMA  Pل مB أوً+ �� V\ ا�

- 3�ص دوج� +زم� ]ش��ع ح�ج�ت أس�س��، آ��0 مMA Bل( ��� 
 رة ا�*� اR#!�ر �3 ��ا
،\V �� ���تw م� P��( تMت م���� ت���Mا��"�ة  وا���وض ا�"�)�ات إ�Q ب�]ض��3 ا�*��� ب���

�� . ��� �� V\ ا�*�رة ا���ب�� ا��ول ت��م�� أن �B2 ا�
�� ب�� ارت�Vع أس��ر ا� V\ س �  ����� ارت�Vع )�ا�� وب�1973و#� ن�xت ا��M#� ب�B ا� V\ وا��d �� وا�

 Q1981 ب���ن دو+ر س �202وص�` إ� Qأن وص�` إ� Qض إ��VWب�أت �3 ا+ن � ب���ن دو+ر 103 ث
 . 1995 ب���ن دو+ر س �97.8 ومB ث� إ�Q 1990س � 

�� ا������ .1   � :اSث�ر )�Q ا�

                                                 
1  ��_ وا+#�*�د �3 م�اج�� ا����� "أم�B وم��)� �A�اء، س�����- ا���ب�، م�آ� دراس�ت ا��ح�ة ا���ب��، ‘ "ا�"س�"�� آ�w ا�

 .106-105،ص ص 2004ب��وت ����� 
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�� ا������ �3 اR#!�ر ا���أ��� ب�ى واض��  ���� وا�*�رة �� V\ مB ث� )�ا�� ا� Q�( \V ا� ب�� ا�
 wان���� �� ��ل اس��ات����ت ا��MAل ا�"��س�ت ا��ام�� إ�Q ر3_ م"��ى ا����� ��3�اد، واش
�)�� و�Aص� ا�� *� ا����ي، م� ان�Q�( j2 ارت�Vع م"��ى ا��A- وح�� ا]ن�Vق ب�2- )�م �ا+ج

!V وة ا��Xص، ح�� أدت ا��A -2ب� ����� ا��و�� ا��ا)�� وت���q أ�� إ�Q ا0AR ب��و)�Q ا�*�� وا�
���م��� ا������ ت�9ه� ا��ول ا� � .ب�� ا��ول ا���ب�� ��اتw م���م� �3 م�ش�ات ا�

X- �3 ا�* �)�ت ا]س�W�اج�� وا�* �)�ت ا�������� ح�� ش�2` �أم� ب�� "�� ��!�ع ا�* �)� وا�0ي �
� ا��3�9 �3 #!�ع ا�* �)� �3 ا��ول ا� V!�� مB إج��� ا�� %73ا�* �)�ت ا+س�W�اج�� ح�ا�� �

��� �3 ا� �تs ا���� ا]ج��� )�م 1983)�م �2 �� ان9VW` إ�Q  %61.4 1980، وب��` م"�ه
 ب"�w ان�VWض ا���ا�� ا� V!�� ح�� ارت�V` م"�ه� ا�* �)�ت ا�������� �3 1995)�م 32.1%

 Bم ��� .1995)�م % 10.5 إ�Q 1980)�م % 4.6ا� �تs ا���� ا]ج
                                         )�م B2� 5.1% ب�� "�� ���ول ا���ب�� �c� ا� V!�� ش�2` ا�* �)�ت ا+س�W�اج�� 

� jV � .Q��3 ا���م% �14.3������� ا وا�* �)�ت  1995c�ا� Bض م�VWان � ا�* �)� م"�ه
�������
�� أن  إ+ ا]ج���، ا���� ا� �تs �3 ا��� d0ا��ول �3 ا�* �)� ه �����Wرة ا��* �� V\ ا�

��X- وا�� ��� ت��- آ��و�� وم*��3 نV\ وص �)�ت ا�����B وأس�ة ب��وآ��و�� ص �)�ت �3 ت
��X- اAR�ى ا���ب�� اR#!�ر P��( �3 ه� م� أآ�� أه�ا�������� ���3 �3  ا�* �)�ت ح�� ت

������� .��1* �)� ا���رزة ا�"� واRح��0 وا�Mبj، وا���ل، ا��0ا���، آ��* �)�ت ا�* �)�ت ا�
���� ا����وآ��و��  ا�* �)�ت ب�j2 ا����� ا�"�ق اح���ج�ت إش��ع إ�Q ت��ف ص �)�ت ��3  وب��

��� ا�� .ا��Wرج�� ��س�اق ر��j ب�2- وت�جP ا� V\ #!�ع )�Q ت�
أدى إ�Q  م� ا��را)� #!�ع �!���� ا� V!�� أم� ب�� "�� ���را)� ��� A*� ج�ء ه�م مB ا��Vا��

مV ��  B\ ا�*�رة ا���ب�� ا��ول �3 ا]ج��� ا���� ا� �تs �3 ا��را)� م"�ه� م��س\ ارت�Vع 
�3 نjV ا��#` ب�· ن*�w ا�V�د �3  1995)�م  % 4.7 إ�Q ��*- ارتV_ 1985 )�م 3.2% ح�ا��
sوآ��0 م��رن� ب���ول 1985 )�م دو+ر 266 م��رن� ب1995 دو+ر )�م 399ا��را)�  ا� �ت ،

�ر ح� م� مB إ�Q ا��را)� #!�ع اس��Vدح�� . ا���ب�� اAR�ىX���� ا�� �� �3 ا+س�� اR#!�ر �3 ا�
 .ا��� ح*- )���� ا��ار)�ن ����دة إن��ج�� �3 هd0 اR#!�ر ا�"�)�ات ومV �� B\ ا�*�رة ا���ب��

��� ا]ج��� 0An �3 ا+رت�Vع آ�� ارتV_ م"��ى ن ن*���� �3 ا� �تs اvوب�� "�� ��!�ع ا��Wم�ت 3�
�� و�Aص� ا��!�ع ا�*��3 ا�0ي ت!�ر ب�2- م���ظ مB أج- إدارة  �ا��A- ومB ت� م��+ت ا�

 .  ا� V!���ا��Vا�
   2. Q�( ث�رSري ا��� : ا���ان ا�

 Bص ه� م�A -2ب� ��!V ب�� ب�2- )�م وا��ول ا��ص�درات ا��ول ا�� �eأن م� �ا��اد اRو��� ب
�*��دا م��ش�ا )�Q ن� ا+#�� ا)�ن ارت�Vع ا���ا�� ا� B"�� ��!V مv B ا����� 3دوا��س�!�، وا��� ت�

 . م�از� �� ا��Wرج�� و���� مB إ��ادات ح�2م�ت��
��Xادات أت�ح` م�ا]� ��!V ب�� ���ول ا��رة ا���*�، آ���ة 3�صً� م��ش�، وب�V �� -2\، ا� �� 

ان�Q�( j2  ا�0ي ���!�ر وإم�2ن��ت ه����  3�صً� م��ش�، �c� وب�2- اAR�ى، ا���ب�� ��ول� أت�ح`
� ا��!�)�تeد�� م��*��!�ر وا���س_ ا+#�*�دي  . ا+#�� ����3�� ن��` هd0 اR#!�ر م�2سw آ���ة ن

 ا�*�رة ا��ول إ�Q  ا���ود )�� ا���م�� ا��Rي ا�0ي س�د �3 ا� !�� ا���ب�� ا� V!�� مMA Bل ان���ل
\V �� �"�ه�� ���� �اRص��� مB ج��، وان���ل رأس ا��ل  ب��ان�� إ�Q د���A مB ج�ء ت���- ث� ومB ب

�رات ح�2م�� X�ا����ان  إ�V �� Q\ ا�*�رة ا��ول مB ح�2م�� و�c� Q�( ش2- م ~ و#�وض واس
�Aج�� أ Bم ��!Vن �و#� . ىا���` ا+#�*�د��B وا���2م- ا�� "�q درج� ر3_ �3 ا� V!�� ا���ا�� س�ه

��آ� ا���ر�_ زادت ح��� .2ا�

                                                 
1  ،-�� �3 اR#!�ر ا���ب�� ا�V�ص وا������ت"
�ه� ج���"�� ا� �� ا��ول ا���ب�� ا�*�رة �� V\ "ا� V\ وا�e م ، ��، 1997أواب�ك، د�"

 .19-9ص ص
 
2 qج_ ا�"�ب�
�ه� ج�-، ا� . 
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  3. �3 ���رات اRج ��� ����آ�ت ا����و��� ا����X�
B ا���ب� ب�� ارت�Vع أس��ر ا� ز��دة ح�� ا+س�

\V ا�: 
 )�Q ن��
�ت ا+س���2ف وا�� ��w وا]ن��ج، وح��` �2000�� ان�j2 ارت�Vع أس��ر ا� V\ م 0 ا���م 

�ر �3 ا���� )B ح��ل ج���ة ا��X�� س�` ��� ب�+سW��0 )���ات ض� �����آ�ت ا� V!�� ا������ ن
�3����3 )�م % 19، ح�� زاد إن�Vق ا���آ�ت ا������ ب��ا�� ��� V\ وا���ز، أو ت!��� ح��ل س�q اآ

 . 1999 م��رن� م_ )�م 2000
ب�� ���*�ل )�Q أ93- ا���وط، ب��� وت"�Q ش�آ�ت ا� V\ ا������ إ�Q ا�Q�( \�9 ا��ول ا���

ت2 �� مB ا���دة إ�Q ا� !�� ب��#�_ )��د ا���رآ� ب�]ن��ج وا��*�ل )�Q ام���زات 
���� اRج- 
�ره�، B( M93 ذ�� v3ن�� ت���ط ت�3� ا�9�ن�ت ا���3�2 ض� X�2���V واس�!��� ا����ل ا� V!�� ا��

��د أو 3�ض ض�ا�w )����، وح��� ا���اءات ا��2 ���ج�� ا��xم��، وت2 �� مB ت���- أرب�ح�� دون #
 ��2� ا��و�� ��V ا� �ز)�ت ب� �� وب�B ح�2م�ت ا��ول ا��V�9، م���ده� )�Q ا������2 وا)ا��� ت
�� مB #�- ا���آ�ت اRج ��� ���� � وا+س��Mل وا���رآ� ���رس�ت ا��V"~ �3 ا���ل أم�م ا�


 �� و#�ار آ��ت ا]ن��ج�3 م���2 ا�X�وات ا��. 
 \V آ�ت ا��ب�� ش \V ب�� ه� ب��ء ت� �� ص �)� ا��ا�� ��!V ا�* �)� ا� -���وإن أه� م� ��ث� �3 م"
 Q�( �!�"ب��� ت ��ا������، ومB دون أ�� م��و�� ��!��� #�رات�� ا�����، آ� أن ش�آ�ت ا� V\ ا����

�3� اآ�V` ا�� ،��!V ت ا���� .1ول ا���ب�� ب�*��� ا� V\ ب��A -2مآ- ح���ت ا��
 : م0 /�ف ا��6آ�ت ا������� �,�;�aا���Sاف ا���وات ا��;��H �,�ول ا���ب� -ب

 `���ة اRو�Q ه� ا��� شVا� B���Wت�ر� Bت���3 Bدة ا�� "��ت ب����- ا���آ�ت م( ���*A `V��Aا
M���ت ب�� ا+س��ر، واس����ة  ا�"��س� وح�Q أوا�- ا�"ل3��ة ا+سVا� d0ت و#� س�د �3 ه� ���

�آ� �3 #!�)�ت ا��Wم�ت وا��اq3 وا��ل وا����رة وا+س�W�اج �Aص� ��ر ا���ش� ا�X�ا+س
ا����ول وذ�� مMA Bل )��د ا+م���ز ا��� م �` ����آ�ت ا+ح��2ر�� وم� شP�2 ذ�� مB ن�Vذ ه��- 

��� وا�*�رة �� Q�(�V ا#�*�د��ت ا����ان ا�  .\�ب�� ا�
��ة ا��Xن�� 3�� ب�أت م_ ا+رت�Vع �3 أس��ر و)�ا�� ا� V\ �3 )�م V1973 أم� ا� ��، وا�"� اRس�س�� ا�

��ة ��� �� ه�2- ن��ط ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت �3 ا��
B ا���ب� Vا� d0�3 ه ��"ه� )�و��3 ا�
�ر ا���ش� م��ب- ا���ص ا����X�
M� Bس��م ب���
B ا���ب� آ�� )�Q ا���Aل �3 ا�"�ق )B ا+ه

� مB ت��ل س��س�ت ا����ان c�ا� Q�( ج ��، وذ��Rر ا�X����ث� �Mس"ا���ب�� مMA Bل اRش�2ل ا�
 ���ح وت���Vس��س�ت ا+ن Qت إ�� ���رات اRج ��� مB س��س�ت م���دة �3 ا�"X�ا���ب�� ت��d ا+س

�رX� .ام���زات ج���ة م���� ��0ا ا+س
��3��ة ا+م �V3  ل م��ب- ه0ا���ر اRج �� ا���ش� وا����� ا�X��ز �� �B2 ه �ك ت�ازن ب�B ح�� ا+س

�ر اRج �� ب�� "�� ���ول ا���ب��X��ر، ��9~ م P ا��0ب0ب ا����� ���3)�ت )�ا�� ا+سX�وه0ا . ا+س
 Bة ب���Vا� �V3 ،م���*� )�Q ا��ول ا���ب�� w"�3 ب- ا��ول ا� �م�� )�� ��1978-1980 Qإ� q3ت� 

�ر اRج �� ا���ش� �3 ا�����، و�B2 ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت X�ا��ول ا� �م�� ن�� رب_ إج��� ا+س
 .ح��` ن�� ن*� إج��� )���ات�� ا����� إ�Q بMده� اRم مB هd0 ا����ان

 `�X�P م_ ا+ح��2رات ا����و��� ت#M�� ب� �3 أوا�- ا�"��� �ت ت����ا�ا�� B
�3 إن��ء وش�� ا��
ووd0�� ��3 ا����د ت��م ا���آ� اRج ��� . )��د ا+م���ز ا�������� وب�وز )��د ا��Wم� وا]دارة ب�+ ) ��

 ��*��ت ا+س���2ف وا�� 0�V ا�V � ��ن��ج وإدارة آ- أو ب�� ا�����ت ا��ب�ور ا� 0V وا���ول �
�3 ���_ ب�ا�� ا����2 وا]دارة ا�����بP، وذ�� �*��~ وب�س� ا��س"�ت ا��
 �� ا��� ت"� . ا�

 

 � ����� مB أن )��د ا��Wم�ت تX- ت��م� ه��M ب�� "�� ����د ا+م���ز �3 ا�����B ا����و�� وا�c�وب�� 
إ+ أن ه �ك ث��ات )���ة �3 ه0ا ا� �eم، �Aص� �3 ا��ول ذات ا��ض_ ا����و�� ا����9 مX- م*�، 

�s ا�0ي ����· �3 مx3�2ة ا���آ�، و)�م وج�د ومB ث� ا��X�ات �3 ن�eم ا��*� ، أو ا���رآ� �3 ا�
                                                 

_ وا+#�*�د �3 م�اج�� ا����� "س�� أم�B وم��)� �A�اء،   1�� .113-109ص صم�ج_ س�بq،  ،"ا�
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ن�eم ��3ل ���Mوات ا���3)� ����2م�ت )�Q اRرب�ح �c� ا���د�� ا��� ت����� هd0 ا���آ�ت وم��)� 
ا���وط ا��ض�)� �9�ن ج��� ا+س���2ف، وس���� ا����ب م ��، وض�� ت�X- ا�� �ص� 

� وض�� ا� �eم ا�. ا��ض�)�"���س�� ا���� ا�9�وري ��9\ ا��M)��ت ا���س��� ����آ�ت و�
ه0ا ا� �eم ب������� ا�����ة �3 ت���� ا� V��ت ب�� ا���ص- إ�Q م�ح�� ا]ن��ج ومB ث� ا]ه�ار ا����� 

_���1�ارد ا�. 
 


 ا������ �
 �HVع ا��;B a, أث�  -ج��� :ا��ول ا���ب���
 ا�����  $ا������ر ا
     �cر �ث�x� اSث�ر ب�� ه �ك أن إ+ �P، ا�*�رة ا���ب�� اR#!�ر ت �� V �� �3\ ا����- ا+���ب� ا�

 ا�"����
�ن� �ت وا�0ي ا� *� ا��Xن� ح�� أن ان�VWض أس��ر ا� MA \Vل Xأا� d0م�ارد ه Q�( �ا��ول م��ب- ث

� أدى ا�0ي دة ا�2��ت ا�*�رة اRم�د3_ ب�� إ�Q ز��دة إن��ج�� مB ا� V\ وز�� ص�درات�� ا� V!��، م
Qاف إ�� �� اس������ #�ب�� �c�  ا��ارد ا�!����� وا�����p، آ�نP س��� ���)�ة م"�� . q��أن ت� �آ

 �� ���ج إ�Q اس��Mك آ��ت آ���ة مB ا�!�#� وب������ أص��` م�ض�)�ت ا����p وا��� �� �ب�امs ا�
�د م���دلم�ت�!� م_ ب���9 ا�) ا� V\(وا�!�#� � .��� ب�M#�ت ت�2م- وا)

 -X�وب�]ض��3 إ�Q اس� �اف ا��ارد ا���� م���دة، ه �ك nث�ر وم��آ- ب���p م��ت�� )B إن��ج ا� V\ ت
 wن�ب�Rا Bوا���ز م \V ب ا��وم _ ت" ،wح�*��� م_ ا� V\ وا����W مB ا���ز ا� �3 إدارة ا���d ا�

���ت ت2��� ( �ا� V\ �3 ت��ث آ- مB ا���اء وا��ء ح�� ت ��� ب�� ا���زات أو ا��Wان�ت، وت"�ه
 ت���� ا�����p اSث�ر هd0 أن إ+ .وا� ���وج�B ا��2��` وأآ�س�� ا�2�ب�ن ا���ث� مX- أول وث�ن� أآ"��

����� و
�ق ح���X ت� ��ت ه �ك وأن �Aص� ������� #�ب�� ا���� ا��ارد اس� �اف nث�ر مB ض�رًا أ#-� 
-Xم d0ث�را هS. 

 
��3 q�ر ح�!�مB ان���ث ا���ث�ت  ا��� �3 وذ�� ا����p، ح��� �3 م���mً� ت��مً� ا�* �)�ت هd0 �3 ا�

� أن  وب�.وم _ ح�وث��eب�� ا��ول م��ا�� ���  3�� ا�* �)�ت هd0 �3 ا���� ح���X ت���� �� V\ ا�
 .2ه0ا ا���ل �3 ا������ ا��� �� تا��!�را بP ت��ب_ ا�0ي ا��#` �3 ج�� ب�2- ا������ ا�����p را)`

  
    2-
 : ن�6ط ا��6آ�ت م���دة ا�D����ت �
 م�Dل ا���3و�ت وا"ن�6ءات ا���ن�� �
 ا�O/0 ا���ب

 Bن�� آ�ن م�آ�� اRس�اق ا���ب�� ح�� ون��
� أ��j ه �ك مB ش� أن س�ق ا���و+ت وا]ن��ءات ا�
��ة Vل ا�MA1975-1984 .Rا ��ل ا� ��ة �3 ه3�� ب�· ح�(Rوا ��V ا ا���ل )��ات 0م�ال ا�

ا����رات مB ا��و+رات �Aص� �3 ا��ول ا������W، اس�xث� ب *�w اRس� م �� ا���آ�ت اRج ��� 
ح�� ب�· ح�� ا����د �3 م��ل ا���و+ت . وا���و��ن اRج�نw وا��2تw ا+س���ر�� اRج ���

 م���ر دو+ر 44 �3 م�- ا� !�� ا���ب��، ون�� 1981دو+ر )�م  م���ر 79وا]ن��ءات ا��ن�� ن�� 
��س\ س �ي #�رd 1980)�م  م���ر دو+ر، وه� ر#� ه��- ب2- ا�����j ا��و��� 61.5، أي ب

���� .وا�
 اRم����2، إ�Q أن ج�ن�� م�� مEngineering News Record Bآ��0 ت��� ب��ن�ت ن��ة 
���ة، 400آ�� أإ�Q م��و��B أم��B��2، ه� مB ب�B ا���و+ت ا��� ت� إس �ده�  م��ول �3 ا��+��ت ا�

��ة ب�B )�م� . ه� م��و+ت ]ن��ءات )�ب����ة ا�Vل ا�MA و+ت��و#� ب�· م��س\ #�� هd0 ا�
 م���رات دو+ر س ���، أي م� ���دل ث�� #�� ج�_ ا���و+ت اRج ��� ا�" �ة 9 ن�� 1981 و1977

                                                 
، "� ا��و��� ا���ب��ا+#�*�د ا��و��، ج�انw ا+#�*�د ا��و�� ا���ص� ا��M#�ت ا+#�*�د�"م��ي م��د ش��ب، :  )�دل اح� ح��¹ ،د 1

 .323-319ا��ار ا���م���، ب��وت، ص ص
2  ،-�� �3 اR#!�ر ا���ب�� ا�V�ص وا������ت"
�ه� ج���"�� ا� � .21-20م�ج_ س�بq، ص ص ، "ا� V\ وا�
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وج��� ب��Mح�e ه � أن ا���و+ت اRج ��� وا��2تw ا+س���ر�� اRج ��� . ��B أم��B��2و�إ�Q م�
����_ بxوض�ع اح��2ر�� �3 ا�"�ق ا���ب�� ����و+ت )�Q ض�Wم� . 1ت

��� �3 ا��ول ا� V!�� ب�2- م���ظ إ+ أن�� ���رات مB ت�"�B ا�� �� ا�X�� مB م"�ه� هd0 ا+سc�وب��
 �� مB ا��Vا�� ا����� أدت إ�Q اسWا����ان��اف أح��م ض d0� . 

 

��م Wرأي �3 ا� w"ا���ل وح B2�"��رات اRج ��� أن ":"ا� �ري ا���و�3"�ر آ��X� تxث�� ا+س
�رات X� ب�#� إ�Q ا���ش�ة ب�� "�� اRج ���ا���ش�ة �3 س�� ا+#�*�د ���#� )�Q م��ل ا+س

�رات ا+#�*�د، و)�Q درج� تxث�� ا���وX�9B اس� ا� �B�"3 �3 م��ش�ة أج ���)�ت ا��� ت
�راتX�و#� زاد . وا��رد�B وا��ز)�B ا�����B أو ا�� �� اRس�س�� ا����� ا��� ��� )M#� ب�+س

�رات X� ا���ش�ة �3 ا��ول ا� �م�� MAل ا�" �ات ا�AR�ة، و)�Q ه0ا اRج ���ا���ل ا� "�� �Mس
��w أن  و.� ش��� اRه�� �3 ت �� ا+#�*�د ا��
 � �3 أ�� ب�� مB ا����ان ا� �م��اRس�س ��3 ��� تxث�

 �e �Qرات إ��X� ا���ش�ة ا��� ت��م ب�� ا���آ�ت اRج ��� �3 هd0 ا����ان )�Q أن�� مB اRج ��� ا+س
�� �3 ا����ان ا� �م�� ���ح� �� .أآ�� م�2ن�ت ا��ارد ا����� ا�

�� ت��#� )�Q )�م��B وه� �����3 ا+س�إن  ��رات اRج ��� ا���ش�ة آ��ة ��X : رات�X�تxث�� ا+س
� )�Q ا��ارد ا��ا���A �����ان ا� �م��، وا���وى ا�"��س�� ��� ا��� ت� �اRج ��� ا���ش�ة م��ب- ا�

�رات اRج X������ ب�+س .2"��� ا���ش�ةوا����ر�� ��مs م����� ا+س��ام� �3 )��� ص _ ا���ار ا�

 إ�Q ا)���ر 2000س � ب�� دراس� #�م� ب�� آ- مB ه�وس�ن و3�ن�ن��� أر��س  مB ج�� أA�ى ����
�X� اRج �� ا���ش� �3 إج��� ت�3��ت رأس ا��ل، )Mم� ض�� و��j روج�د ح*� آ���ة �Mس

ومB ا�W*��� . �م��ن آ�ن ه �ك ب�� ا+س�X �ءات + ت�W ا��ول ا� إ��و�� ا��V�9 و�)Mم� #�ة 
�ر اRج �� ا���ش� أX�3�� �� e� �3 ت�3��ت ا+سM�3 نا� Q�(3��ت ت�2ن أ�� ح*�P �3 إج��� ا�

�ن�� ���و�� ب�� "�� أا��ول ا���3�V ب�رج� �
� ب����� ا���ارة ا+��W
�، ح�� ت��س ا��Wآ�� مB ا�

�أو ب�اس!� م�ش�ات أA�ى ت�ل) ا���2م��(�����ن ا�"��د�� �WآQ�(  . ��0 أن ا��و�� م��ض� ��

 �Xس"�ت أآ�ت�ج� ش�اه� )�Q أن ح*� هd0 ا���3��ت ت�2ن أ)�Q �3 ا��ول ا��� ���3 ج�دة ا�
 . 3ان�VWض�

�V�9�ر اRج �� ا���ش� #� + ���V ب��9�ورة ا��و�� ا�X��  ، و#� وج� أن ا+سX�" إذ ��*- ا�
�ر اRج �� اX���ش� )�اRج �� مMA Bل ا+س�Q س"�ت� م���م�ت دا���A ح�س� )B إن��ج�� ا�

 ا��A��B ا�����B ا�Q + B�0ا��ج�دة ت�` س�!�ت�� و���~ ذ�� ��� م��ة مB ح�� ا����م�ت )�
��تQ�( w ش�ا��� اRس�� �3 ا��س"�ت ا����� ا�"�!�ة )���� وب�+س��Vدة مB ت�� � + B�0�3ن وا����

�#�V��ون اRج�نw إ�� ا+ح��Vظ ب���س"�ت )���� ا]ن��ج�� ت�`   . ا����م�ت ا�X�"�- ا��
� ��س�!�ت�� و�3 ح�زت�� وب�_ ا��س"�ت م �9VW ا]ن��ج�� إ�� ا��A��B ا�B�0 + ت��ا3� ��

�ر اRج �� ا���ش� ���3 م��Vا ���و�� ا��R+ت ا� و#� ت�ج� ب��  . ا����م�تX�A�ى + ��2ن ا+س
� �����"�� ب��اج� ا���ر مMX م�ج�� ن�� �Aم� اRس�اق ا����� ا�X�P ) �م� ��2ن ه0ا ا+س

                                                 
�� ا���ب��، م��وع اس���اف م"���- ا��
B ا���ب�"� ا���B وم��)� �A�اء، � إب�اه�� س1 ��ح�ة ا���ب��، ا�!��� ، م�آ� دراس�ت ا�"ا�

Qو�Rوت، ص 1989: ا�205 ب�. 

ت` م��� � ا���ل )�Q : 2004 أ3��- 8 ا���د ،" م��� ا����م  ا]ن"�ن�� دور ا<س>;67ر ا:8.29 ا/56.7&"،  ا/2(ري ا/.&و,+*(ر آ&%$  2
_#�  com.uluminsania.www://http/: ا�

3  ،��ر ا���ش� �3 اRردن"  م�� وه�w ج�ل ا���X� .3، م�ج_ س�بq، ص "م��دات ا+س
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�ر اRج �� ا���ش� إ�� X�ج�آ�� )���� أو ب��اج� �c� ج�آ�� وm �3- هd0 ا�e�وف #� ��دي ا+س
�ر س�ء ا��W*��ت���� ج�)�ت X��اردا��9\ ا��ا)�� +س�� � .1 ا����

�رات "� �� ا���ب� ت�` ) �ان �3 دراس� ح���X �* �وق اX� ا���ش�ة، ا��!�ر ا����، اRج ���ا+س
� ا���ص-ت". ا� � ا+#�*�دي، ش�اه� مB ا����ان ا���ب��  ���3Qرأن إ��X��  ة ا���ش�اRج ��� ات ا+س�

 ��� B2ا��ث�xت ������� مB #�-  ا����� ���ا��3 ا��اRث� #� ��2ن س���� ب"�w تxث��ه� إن م"��M ب- إن
�ر ا����، ان��ام ا��V2ءة ا� �ج� نe�ا ���Aل هd0 اRج ���ا���آ� X�، وم� � �� ) �� مB م �M� �"3س

�رات X��_ ب������ مB ا�9�ا�R wس�اقا+س� أنآ� . ا��ت��V وا���اج� ا����ر�� �c� ا�������V ت
�رات أ��X��ر ب��ر م� ت��ث ب"�w  ا���ش�ة + ت��ثاRج ��� nث�ر ا���ب�� �MسX� مMA Bل ا+س

nث�ر هd0 ا��V2ءة ���#� )�Q ت�ا3� ا���رات ه� مB ذ�� واR. ا]ن��ج )�ام- إن��ج�� ب9V- أوا��V2ءة 
�*�د ا���2 وب �� إدارةا+س����ب�� وا��� ��Ù �3 م��م��� وج�د #M� � أدنQ م����� وح� أس�س�� س��

 Bل رأسم� .�2 ت!�ر م���ا����ي وب��ر م��ا� ا�

ا���ل أن رأس ا��ل اRج �� + ��P ت �� ا���� ا���9 وت!��� ا#�*�دd، و#� ��دي ان"��بMA Pص� 
�V�9 .ا��VجÙ إ�Q ح�وث أزم�ت م���� وا#�*�د�� �3 ا����ان ا�

 Bب�� م�ا����ان ا� �م�� وا�� Q�( دة ا�� "��ت�����ا�� ����آ�ت مX- ا�"���� �� �Vذ ا��ض �� ح�� ت
�ا��رات �3 هd0 ر�3 اسX��Mل ه��آ��� ا+#�*�د�� ا�0ي � �� )B ت�ج�P هd0 ا���آ�ت �MسAا 

�� ��qV وأو����ت ا�� + � .3ا����ان ب

 

 

  

                                                 
�ر اRج �� ا���ش� )Mم� ض�� و��M( jم� #�ة ���و�� ا��V�9، ج���ة اRه�ام ا+#�*�دي "ت���q ن��ن ا����ت�،  1 X� 27ت�3��ت ا+س

 com.alahraam.www://http/ .، م*�V�32006�ي
 2  ،wا��� ��� ا+#�*�د�� ب���ول ا���ب��" ت���q م� ��رات اRج ��� �3 ا�X�، ج���ة ا���ق اRوس\، "ص �وق ا� �� ا���ب� ���- مB ا+س

7 ��� mngmnt=asp?ink.staff/com.asharqalawsat.www://http .10668، ا���د 2003س�
3�( ����-ا���ب" ح�ات، �  م�"�ض ا�cو �ش��ن ا���ض �  .201 ص،، م�ج_ س�بq" وا����
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 :\)ص�ا�

�ر اRج �� ا���ش� أن ام� �B2 اس�MWصP مB آ- م� س�q ه� إذن X�أص�~ مB أآ�� م�2ن�ت #� +س
���� وه0ا��ارد ا����� ا� � م� ���اq3 م_ 3�ض�� � اRو�Q �3 ه0ا ا���� وا��� م�Vده� أن اح� ��

�ر اRج �� ا���ش� ا+X���� وس��� ت��- دو��� ت��q ن���s ا���ب�� ���و�� ا��V�9 �2 �� �3 نjV س��
�ر نأآ��0  تxآ� �ح�. ا��#` + ت��W مB ن���s س����X� وأA�ى ا���ش� nث�ر ا���ب�� اRج �� �Mس

 �V2رج�ح� ا� B2� ،ب��س�������Mج_ ت��"���� أو ت��� Qام- )���ة إ��( ��
���� وم��ل : أه
�رات X��ر اRج ��  ب�#� ا+#�*�د، إ�Q ا���ش�ة ب�� "�� اRج ���ا+سX�
���� وح�� م�س"� ا+س

���م��B ا+#�*�د��B ا�����B ووا���ش� ��� م_ ا���آ�ت وا�#M(�ث�xو)�تدرج� ت�م� �� �، م�ى )���
 ،اس���اد ه�+ء �� �3"� اRج ��� و#�رت�� )�Q اس����ب ا��� �� ا�����ة ا��� أت` ب�� هd0 ا�AR�ة

�3 �� ���� مB ج��، ا ةإدار�3  ه�دور وا��و�� ا��V�9 م"��ى ا� ��*�د ا���� وس��س�ت�� ا�#+
 ���#M(س"�و��ر اRج �� ا���ش� مB ج��تبX� م� : ه�وا�"�ال ا�0ي �!�ح نP"V ه �.  أA�ى ا+س

�ر اRج �� ا���ش� اح�Q ��2ن ا�0ي ت��م بP ه� م��م�ت ه0ا ا��ور X����ب�� �3 د3_ )��� إ أآX�+س
�� ���ول ا� �م�� ا��V�9 ب�2- )�م وا���ب�� ب��A -2ص؟ � . )��P +ح��ا]ج�ب�س ��ول  وه0ا م�. ا�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :م�ا�;18 ا�\�
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���تO��9 ا������ر ا
 ا������ �\�م�

ا������ ا�����ام� �
 ا��ول 
 ا���ب��

 
 
 
 
 
 


 ا������ �\�م� ا������ ا�����ام�  :ا�;18 ا�\�م����تO��9 ا������ر ا

 ا��ول ا���ب��� 

��� : ت
�ر  )�Q ا��"�ؤل ا�!�وح �3 ن���� ا�V*- ا��اب_ )B م��م�ت دور ا��و�� ���-ا]ج�ب� إنX� ا+س

�� اRج �� ��_ )���  ا����، ���� � ن"�ءل )B م��م�ت ه0ا ا��ور �3 ت"��3 ا#�*�ده� #�
�ة ��
�� ب��Vم�� ا����� ب�2- أو��، آ� ���3 � ����� �3 ب�� ت��رب ا��ول ا��� ُش�� ��� ب�� ��ح  �ا�

� ��ج- ت���q أ�ب�� �Aض�� مQ�(  B ا��ول ا�� ����3 ه0ا اRم�، � *- إ�Q ا�"�- وا������ت ا�
�ر اRج �� ا���ش�X���� �3 ج0ب وض�\ ا+س��c.   

 
 : ا����^ اول 


 ا������دور ا��و��              ��� �\�م� ا������  �
 تO��9 ا������ر ا
 .ا�����ام�

 �دور ا��و�� �
 إر��ء OVا�B ا������ ا�����ام: ا��c,H اول        
��ر ح�ل )�ة ن��ط أو رآ��� أس�س�� vو�� 3م�� آ�ن دور ا����� وا��� ت ����ف ه� ت���q ا�"ن ا�

 : 1ت�xث� وت�ث� �3 و�V�m ا��و�� �3 آ- م�ح�� ت ��� ومB هd0 ا��آ���
 .ت �� ت��� ا+ح���ج�ت اRس�س�� -
� )�Q ا�0ات أو+ -� .ت �� ت�
- ��Mذات ت2 ���ج�� م �� .ت 

                                                 
، ص 2001 اRو�Q �، دار ا���وق �� �� وا���ز�_، B�!"�3، ا�!��"ا+#�*�د��ت ا� �م�� أزم�ت وح��ل"  )�� ا��"�B وّداي ا��!��، 1

 . 124-102ص
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 .�9ر��ت �� ت��Q�( L3 ا����� ا�� -
- ����� .ت �� ب���ة )B ا�
- ���� .ت �� م"���ة وم��اص�� وم"

 .و]���د هd0 ا��آ��� M3ب� مB و���m م��دة
 : و¯�dX ا��و��-1

��ج�P ا� ��ط    � �Vوه� م� ،��� w#ا�وم �� �هd0 ا�����m ت��آ� �3 أن ا��و�� ش��� �3 ا�
_، آ� أن�� م�����ج�� ا��� ��زا�` را��ة �Aص� �3 ا���+ت وا��!�)�ت ا��� ا+#�*�دي ا��ج�� ا�

_���ر �3 ا�X� .+ ���م )���� ا��!�ع ا��Wص، وه� أ��9 ا��"� Rم�ر ا+س
� ��)�� ح�� �� ت��q ا���� ا+ج ��9~ أن ا�X�- أص�~ �3 ج�نw ا�� � ا+#�*�د�� بV�ده� �ومB ث

�� ت��W ا�"��س�ت ���ام- ا��ومB ذ�� ��9~ أن �3 م��م� ا�. 
�ح�ت ا��ول ا� �م�� ��� ��
��(���)�( ا+ج� .�3 ت�� ا��ول) أو ب� Q أدق ا����W ا+ج

إن ا�����m ا��� )�Q ا��و�� أن ت�د��� ��"` ب������ة ت�م�، و�B2 م� ح�ث ه� ت!��� �3 م��م 
��(��ب� أن ت�د��� وهd0 ا�����m +. وو���m ا��و�� �3 ض�ء م� اس��� مB م����ات ا#�*�د�� واج

ا��و�� ب�V2ءة إذا آ�ن ه �ك ر��c �3 ت���q ت �� ش�م�� )�د�� ت�A- ب�� ا��ول ا� �م�� ا���ن ا���دي 
B��وا���. 

��� ا��ول، وذ�� ���ي Wم ���c ه� �� � ح�� ��� ا���� )B أآxV اRس���w ا��� تB2 مB ت���q ا�
���ا"����ات وا� بت ا������ وا�����، و�3 ض�ء ا����ر�3 م �خ مB ا� �3"� ا��و��� وا�

� ��� ذ�� �� �� ������ ات9~ أن ا��ول ا��� اس�!�)` أن ت��V ب��+ت ت  ��� ��Wر���وا���و+ت ا�
 Q�( ت��م ���ت ا�e 
��q و3�ة م�ارده� ب��ر م� أمB2 ت����P مMA Bل آ�Vءة وح"B إدارة ا� B(

 .اس��Mل وإدارة ا��ارد وا���و)�ت
�ت ا]ن��ج e ت ا]دارة �3 م������ ���د إ�Q ت�ن� م" �آ� أن آ�X�ا مB ا��V- �3 ت���q ا�

��آ� ���و�� ���0 أص�~ ن�eم إدارة ا��و��  ب� -ت!���d وت����d وت�"� P–وا��Wم�ت و�Aص� ا�
�� ����ات مB أه� م�!���ت ت���q ا�"�شQ م_ ا���. 

 
�)11(ا��2-� �)� و���m ا��و�� ا+ج

 
�� : :        ا�*�ر � .96، ص2003، �وا��و��، دار 
��� �� ��، ا���ه�ة، م*...س�� 
M( Pم، ا�

 

                   �����ات ا����"�)�� m �3- ا��و���m ا��و�� ا+ج
���� وا�
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-5-  
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 ا��را)�
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ا��#�ب� 
 ���و�� 

-7-  
 Bا��� م
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ت"��� 
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�ر X�ا+س
 �3
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 -_ ت �_ م P وت������، أي أن�� ج�ء مB ا��ه � ن�د أن ن��� ون�آ� أن إدارة ا��و�� �mه�ة م�
�� آ���_ . P�3، وه� ن�eم 3�)� �3 إ
�ر م���P وت�����d–و)�Q ذ�� v3ن ت�اث ا��#- Q�( �ث�� 
��_، آ��0 آ- م� �!�أ )�Q ا��� . مB ت����ات ��ث� ب������ )�Q ا]دارة_إدارة ا�

 
 :  أه��� ا��\a�H ا�����Pي ب������ ���y ا��Oق وات��ع ن�6ط ا��H3ع ا�\�ص-2

��س!� ���- مB ا��W!�\ ا��آ�ي م�� إن ات"�ع ا��!�ع ا��Wص وت��X� ا��ح�ات ا�*���ة وا�
����و���0 �*�~ ا��W!�\ . ص��� ج�ا + �B2 اح��اءه� أو ا]ش�اف )���� أو م��ب�� ن���s أ)

 . ا��xش��ي ه� اRس��ب اRآX� مMءم�
�� ا��W!�\ ا��xش��ي ب��ت�B ه"�ا��� اRدنQ مB ا]��ام وا��� اQ�(R مB ا����� �3 م��ل ات�Wذ : �

��3 ت2- 3�\ . ن ا�W!� ا��xش���� + ت�- م�- ا�"�ق ون�eم اRس��رvو) � ذ�� 3. راتا���ا
 ت��- مB )�م ا������ �3 �ا����م�ت ا���م� مB ا�"�ق �����V�m �3 ت�"�B و���n �V�m ا�"�ق ��2ن�

)�Q� Q إ��mر اRه�اف ا��ج�ة و��j إآ� أن ا��W!�\ ا��xش��ي ه� ن�eم �"� � . ات�Wذ ا���ارات
هd0 ه� ا�Mم~ . نP ���م )�Q اس���اف م"���- ا��!�ر و��Q�( j ت����PأاRوام� ������c، و

�e م�� �3 ا��س�س�� ���Rما ��B2 أن ت*�~ ���!��q �3 ب�� ا����ان ا� �م�� ا�� �� ا��أس��� وا�
 .ت��م` �3 م�اح- ن�ه�

�W!�\ ا��xش��ي ه� ت�"�B ن�eم أإن �� ��ج- ات�Wذ ا���ارات �3 أا����م�ت مB ح� اRه�اف ا�
وب� أن ا���و)�ت ا+#�*�د�� ا���ب�� ���!�ع ا��Wص ��"` ت�` ا��ا#�� . إ
�ر ا��!�ع ا��Wص

ن ا��س��� ا��ح��ة ���ج�P ا��!�ر ا+#�*�دي ت�` ن�eم ا���م�� أو vا���ش�ة Rج��ة ا��و��، 3
9���دا آ���ا )�Q ا��� ا)� .�� ا��دي وا����م�ت� ����و)�ت ا��Wص�ا��W!�\ ا��xش��ي ت�

 B( وذ�� ،����V*ت jا�"�ق و#�ان� �� و�� ���ض د)Vي ت�ش�x�ا�MWص� أن ا���م�� أو ا��W!�\ ا�

��q إج�اءات ا�"��س� ا+#�*�د��، آ� أن ا��و��، وب"�)�ة ا���ء ا���ود مB وس��- ا��ا#��، 

�*�دي ا�0ي ���P��( B ا��!�ع ا��Wص �Aم� �P ت��ول ا��xث�� ا���ش� )�Q ت!�ر ا� ��ط ا#+
��� مB ا��#�ع �3 أA!�ء Vج�� ا�����و)�ت ا]ن�� ��� .A1"�رت�� و����3وح

 
 
 

 : دور ا��و�� �
 تO��9 ا��H3ع ا�\�ص �\�م� ا������ ا�����ام�-3
�� و#�ا)� ح"�e ت \B ا]دارة #�� ت� ا���آ��، �3 ا��ا#_ )�Q دور ش�آ�ت ا��!�ع ا��Wص ون

�ي ا����� أو �3 ا��راس�ت ا��Wص� ب�]صMح ا+#�*�دي  �وا�"�ء�� ���3، س�اء �3 اRدب ا�
�)�� . وب�امs ا�����- ا�����2���3��جP دا�� ن�� ا��و�� وا��!�ع ا���م وا�"��س�ت ا+#�*�د�� وا+ج

Qو�Rأن�� م"�و��� ا��و�� ب���رج� ا Q�( إ���� �e � ��ن ا��#� ا�9 � vآ� ه� م���م 3و. ا����2 ا�
�� وا]صMح ا+#�*�دي ه� أن ا��!�ع ا��Wص + م�P��� ��2 و �ن أ�3 اRدب��ت ا�����X ح�ل ا�

Wا� Q�( ده����� )�Q ا��!�ع ا���م إ�Q ا) ��د ا��ص*� وا��!�ع ا��Wص ه� �ا+ن���ل ب"�)� مB ا)
��ح ا��- اRس�س� �3 ج�_ ا���د�B وا�� *� اVدي ا���مم�*��آ�ي �3 ا]صMح ا+#� . ���"�وم_ ا�

��، �Aص� �3 م��ل ت �� ا���ى ا������، 3 �ن vب9�ورة ��w ا��!�ع ا��Wص ا��ور ا���ري �3 ا�
 Pوز��دة #�رت ����ت��ه- م�ض�ع إصMح ن\ أ)�ل ا��!�ع ا��Wص وت*��3تP ا+#�*�د�� وا�

��ام� وت���� اRس�اق )���� ه� #��9 و����3�P �3 ا��ورة ا]ن��ج�� ��اج�� ت"�� ا� �����ت ا�
��!Aص ة�Wج�� ا��!�ع ا���B2 ح�Q اSن مB إ���د س�- ت���� إن�� ت� ��، �Aص� �3 ا��ول ا�

�P ا�����V �3 ت���� ا��ارد ا������ مB أج- د�Aل ا�� �j3 ا�* �)� ا��و�� ا�0ي أص�~ وم"�ه
�*�د ا��و�� م#M� �"���ا� � . 0 أآX� مB #�نا�"

                                                 
 . 124-102، م�ج_ س�بq، ص ص"ا+#�*�د��ت ا� �م�� أزم�ت وح��ل" )�� ا��"�B وّداي ا��!��،  1
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�!�رة ب�!��q م��أ ا��ا#�� ا����� ب��0آ� ه � ت��ز ا+ت��ه�ت ا��� ت!��w، �3 ا��ول ا��أس���� ا�
�P �3 إc �ء �وا���س�� وا�"�ء�_، وم"�ه��� ا��# Pام�� )�Q أ)�ل ا��!�ع ا��Wص ���xآ� مB اح

��، و)�م اس��Vدت����ة ��*- )����  مB م�ا#_ ر��Pا��أس�ل ا����ي وا���� أو اح��2ر�� أو م

��q ا��xث�� �c� ا���)� )�Q أج��ة ا��و�� B( . �و�0Ax ه0ا ا+ت��d أش�2+ م���دة مX- ن��ط ا���آ

 B��3 م��رب� ا�V"�د M( �3#� ا���آ�ت م_ اRج��ة ا���2م�� ا��آ��� أو ا�����، أو د�3ع ا�"�ه
��ن أس���، أو إن��ء ه��pت وج���ت مB ب�� )B ح��#�� �3 م�ا#�� أ)�ل ا���آ�ت�� �� ا�

 �داة ب�!��q م��دئ اMAR#�� ا���م� �3 ت*��3ت ا���آ�ت ا��� + ت���م ا����p وت"�ء �� -أرب�ب ا��
3 � . إن��ء 3�ص )- ج���ة�إ���� وا��� ت"�ح ا���ل ب�2- )��ا�� و+ ت"�ه

 ��Xص �3 آ�Wآ�ت ا��!�ع ا��م أن ش���مB ا��ول ا� �م��، أج ��� آ�ن` أم م����، + ت9W_ وا�
��دئ ح"B ا]دارة وا�"�ء�� و+ ت�- )�Q آ- ح�ل، ضB إ
�ر واض~ مB ا���� واRه�اف �
�)�� ا��� ت"~ ب�!��q م��أ ا�"�ء��، �Aص� أن اRج��ة ا������9 وأج��ة �ا+#�*�د�� وا+ج

�ل(xب �� ��س �3 ا��ا#�� ا]دار�� اAR�ى ا�� ا��!�ع ا��Wص ��j ����� ا��W�ة ا���3�2 و+ ا�
������ ضB هd0 ا�����. ت!��q ا���ان�B ا+#�*�د�� وا�eب�� ت �رج �3 م��ر ا���!#R��0 +ب� . وا�

 ����مB أن ت�2ن #��9 ح"B ا]دارة وا�"�ء��، ب�� "�� إ�Q ا��!�ع ا��Wص، )�Q نjV درج� أه
إن ت���� دور ا��!�ع ا���م �3 ا]ن��ج وان���ل و���m ا��و�� إ�Q و�V�m . ��ت��ب�� "�� إ�Q ا��و�� وأج

 �����ا��9\ وا���ج�P وا��)� ا��آ�، ضB رؤ�� ت ��� م���دة وواض�� ب�� "�� إ�Q ا��ا#_ ا�
وا]ن��ج�� ا��"�س� �3 ا���د+ت ا+#�*�د�� ا��و��� ا�����ة، ��� ات��d س��� وض�وري، �B2 ه0ا 
ا+ن���ل مB ا��ور ا������ي إ�Q ا��ور ا����� �B ��!� مP���V ا���ي إذا �� ��� إصMح أوض�ع ا��!�ع 

��ام�"�� ا� �� �ة إ�Q ا���دئ اRس�س�� ��" . 1ا��Wص وإدP��A �3 إ
�ر نjV ا���رب� ا�
 

         
 .دور ا��و�� �
 ا����ة ا��8�Vدی�: ا��c,H ا���ن

 ا����ة ا��8�Vدی� وا������Bم��أ ت�(1 ا��و�-أ� ��: 

��ح آ- مB ج��ا�� م��� وروب�ت ب���و�B أرب�� ح��ل ���- ا���2م� وه�    �� : 
ا���ر�_ ا]ن��ج�� ا���2م�� ا���ش�ة �3 ا����ل ا��� ت�- أرب�ح�� أو ت�تV_ م��ز3��� ب��� +  .1

 .ت"���ي أص��ب ا� ��ط ا��Wص
� ه0ا  ا� ��ط ا+#�*�دي ا���2م� �3  .2�
ح��ل #� �"�!�_ ا3R�اد أن � �!�ا ���3 إ+ أن ن��

 .+ ��2ن م�ض�� إ�Q نjV م"��ى ن��ط ا���2م�
3.  ،���Aس�� �3 ا�"�ق ا��ا� ت��3� اRس�اق ب�اس!� ت���_ ب�� ا���ت���ت ا��س"�� ا�

���ت��  .وا�"�� ا���د م_ ج�_ دول ا����� ]���د أو ت�س�_ اRس�اق ا��Wرج�� �
��ازن ب�جP ه .4�ك ح�ج� ش���ة ����جP ا���2م� �����_ ت���q ا���3رات ا��Wرج�� وا� � ا�

�� 

��q أ0A ا���درة �3 ا���س_ ا���دي وا3R�� �3 ا�* �)�ت ا�� B( م�(. 
 : م��رات ت�(1 ا��و�� �
 ا��,�ان ا���\,;� �
 ا����ة ا��8�Vدی�-ب

-Aج�ء ب�� أن*�ر ت� �� :� ا��و�� �3 ا����ة ا+#�*�د�� هإن أه� ا���رات ا�
1.  ����!��� ا��� ت �)�� ا��!�ع ا��Wص أو ا+د�Aر ا�V�دي )B ت��- ج�_ ب�امs ا�

 .ا#�*�د��ت ا����ان ا� �م��، ب"�w ان�VWض م"��ى ا��A- ا�V�دي
2. ��3��Xا ���اث� ا� ��9 ا��eد�� ن�*���ر�_ ا+#�� Bوا]دار�� B�e  )�م آ���V وآ�Vءة �p3 ا�

 .وا+#�*�د��، و+س�� �3 ح�- ا�* �)�
�)�� ب��� ت"~ أو ت"�)�  .3���� ا+#�*�د�� وا+ج���� ا+#�*�د�� إ#�م� ا�� �� ا� �ت�!�w ا�

إ+ أن ا]م�2ن��ت ا����� وا�Q�( . �� V ن��ء ا���و)�ت ا]ن��ج�� س�اء آ�ن` )�م� أو �Aص�
 .�� ت��� )B ا����م بX- هd0 ا���و)�توا]دار�� ��3�اد وا���آ�ت �3 ا����ان ا� �م

                                                 
��ام� وا+#�*�د ا���2، ح��� ا��ول ا���ب��"ا+س�2ا،  1"�� ا������ ا� � .23-22، م�ج_ س�بq، ص ص"ا�
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4.  B��2ن ا����ان ا� �م�� م� �(���� آ��0 ت����ا ج0ر�� �3 ا���2- ا+#�*�دي وا+ج �ت�!�w ا�
 ������اره� ب��+ت م�ت��V، و��- ه0ا ا���� وت���p ا�!��q +س �أج- إزا�� )�ا�q ا�

�� ا�* �)��، ت���_ #�ان�B ا]صMح ا��را)�، وت���� ن�eم ح��زة � اRرض، و#�ان�B ا�
 �(��� ا����رة ا��Wرج�� وا�������ت ا�9����� و#�ان�B ا�9�ن ا+ج�e وت....tآ- ذ�� . ا�

 B9� ��)�� وا����� وا� ���� وا����ر�� ب�مB أج- ت "�q ا�"��س�ت ا+#�*�د�� وا+ج
�� ا�"���� ��)� ا����� وبMWف ه0ا v3ن )�م ت��� ه�2- ا��. ت���q ا�� �ء ا+#�*�دي وا+ج

�� أو )�م ت���q أه�ا��3 ا��س�م� � .س��دي إ�Q إ)�#� )��� ا�
�� ا+#�*�د�� ت���q م� �"Q ب������p ا���م� ���ارد ا+#�*�د�� ا��د�� وا������  .5 �ت�!�w ا�

��3� ب�2- و+ س�� ا�� �ص� ا�V��دة وه� ا����3 ا�V �� ورأس ا��ل وه� ) �ص� + ت
 .1آ�ف �3 ا����ان ا� �م��

 : دور ا��O5م� �
 ا���O ا��8�Vدي-1
)�MA Qف ا� e��� ا�M2س���2 ب�أت ب�� ا� �ذج ا+#�*�د�� ت�A- ا��Wم�ت ا���م� آxح� ا�� �ص� 

���"ا��ث�ة �3 ا� � م�Xل ذ��  ن�ذج ا���2س "و" ن�ذج ا�"�_ ا���م� ���Wم�ت ا���2م�� ا�
������Wم�ت ا��2 و���� ه0ان ا� �ذج�ن إ�Q أن ا��M#� ب�B ح�� ا���2م� م��س� ب "��  ".�م�� ا�

 Q�( ��!A ��c �#M( دي ه��*�ا]ن�Vق ا���2م� إ�Q ا� �تs ا���� ا]ج���، وم��ل ا� � ا+#
���� . )2-5ا��2- (ا� �� ا��ض~ �3 ا��2- ا�

                                ا� � ا+#�*�دي                                               
     ا��M#� ب�B ا���A- ا���2م� وا� � ا+#�*�دي)12(ا��2-

 
��، ا��ار ا���م���، ا]س2 �ر��، �)�� ا���در م�: ا�*�ر � )�� ا���در )!��، ات��ه�ت ح���X �3 ا�
 .150، ص2003م*�، 

 
ا���2م� ص���ا v3ن ت�س_ ه0ا ا���� �*�ح�P ت�ا�� �3 م��ل ا� � ت�A-  ) �م� ��2ن ح�� و3�� ���0

� ��دي إ��P مB ت�س_ �3 ا�� �� اRس�س��� . P ( ا���2م� ه0ا ا�وه �ك ح�ا إذا زاد -A��� v3ن ا���
��3 و��ج_ ذ�� إ�Q أن ا���A- ا���2م� ا��ا��، �*�ح�P ز��دة . �*�ح�P ان�VWض �3 م��ل ا� 

آ� �*�حw ا����دة �3 ا]ن�Vق ا���2م� ز��دة �3 ا�9�ا�w . ا������ات ا��وت� �� م� ���#- ا]ن��ج
� . وه� م� ���- مB ا���Q�( �3 ا��- و��!Ù مB ا����دة �3 ا�!�w ا���2 وب������ ���q ا� 

 :  ا��ور ا���Vب
 �,�و��-2    
���ات ا������ وا�����، وح��� ا�"M3ب� مB دور . "�ق وم� ���تQ�( w ذ�� مn Bث�ر�3 ض�ء ا�

 : وه0ا ا��ور ا��#�ب� �B2 ت����d �3 اSت�. ر#�ب� ���و��
 .ا��#�ب� )�Q م�MAت ا]ن��ج -
 .ا��#�ب� )�Q ا�"�_ -

                                                 
 . q102-124، ص ص ، م�ج_ س�ب"ا+#�*�د��ت ا� �م�� أزم�ت وح��ل" )�� ا��"�B وّداي ا��!��،  1
 

 ح�� ا���A- ا���2م�
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 .ا��#�ب� )�Q اRس�اق -
 ).ا��� مB ا����ث وا���Vظ )�Q ا����p(ا��#�ب� )�Q ا��اردات  -
_ا��#�ب� )�Q ا+���ام ب� 0�V ا� -�� .��ان�B وا�������ت �3 ا�

��3�Vوا�� ���V2ءة وا��V2ا� Bدرج� م Q�( أج��ة Bب� مM3 م�� .وح�Q ت�دي ا��و�� هd0 ا�
 : دور ا��O5م� �
 تOزیZ ا��(3-1

و�3 ا��ا#_ ا���� ت"��Wم ح�2م�ت ا#�*�د ا�"�ق أس���w )���ة �����q اRه�اف ا���ز���� م �� 
3�
�Vل ا�9�ا�w ا��*�)��� وا�Rوا B��
�)�ت ا��������، وت���� ب�امs ر�3ه�� ])�ن� ا���

 B"وا�*��، ور)��� آ��ر ا� ������)�� بxس��ر م�)� آ���وا���وم�B، وت���� ا��Wم�ت ا+ج
�)�� ا��� ت��م م��ش�ت� .1وا���#�B، وا����� ب��امs ا��xم� �ت ا+ج

�� Qض ح� أدن�Vد ا�"�ق ت�*�ت��� آ�  .ج�ر آ�س��� ���"�B ت�ز�_ ا��A-ه �ك ب�� ح�2م�ت ا#
ب�� ا��راس�ت إ�Q أن ه �ك )M#� ت��د��� ب�B ا� � وت�ز�_ ا��v3 ،-A)�دة ت�ز�_ ا��A- �3 ص��~ 
 Pي وه� م� �*�ح��ل ا�����ر �3 رأس ا�X���س!� وا�V���ة ���� مB م��رت�� )�Q ا+سا�!���ت ا�

�� . � ا� �ز��دة �3 ا]ن��ج�� وب������ د3_ )��_أو���v3ذا . ث� ا����دة �3 ا]ن��ج�� إ�Q آ- 
���ت ا�
3 ،����Aز��دة د q��
 B( ج������س!� ت"���V مB ا���"B �3 ا]نن vآ�ن` ا�!���ت ا�V���ة وا�

Q�(ج�� أ�� . ا�!���ت ا�� �� ت"���V ب�س��Wام )��� ذات إن
_ وه� م� مB ن�ح�� أA�ى ��دي ا� � �3 اRج- ا�!��- إ�Q ز����� ا�!���ت �3 ا�Wل م�Aدة د��

� وا��*�ل )�Q 3�ص ������س!� )�Q ا�آ�� �3 ا��- ومB ث� أ���� مB م��رة ا�!���ت ا�V���ة وا�
 .ز��دة ن*���� ا� "�� مB ا��A- ا���2

 : دور ا��O5م� �
 ت��3- ا����3ار ا��8�Vدي -4   
 w�"ت ب�����)�م وج�د ت "�q ب�A B!\ ا]ن��ج ����و)�ت ت���ض ا#�*�د��ت ا�"�ق ا��� �


� ب����2م� وا��� ج�ء ب�� ا�2V� ا�2 �ي ا��- )�Q ت���q ا+س���ار . ا��Wص�� ومB ب�B اRدوار ا�
�V��W9B ا+س���ار ا+#�*�دي أس�س� ا���9ء . ا+#�*�دي مMA Bل ا�"��س�ت ا+#�*�د�� ا��و�

� وا��!���، ب�]ض�W9� . �3 إ�Q ت���q اس���ار ا� �)�Q م��آ- ا�
 :دور ا��O5م� �
 م��رب� ا�ح��5ر -5    

إن ت�آ� ا���ة ا+#�*�د�� �3 أ��ي ب�� ا��س"�ت ا��Wص� آ� ه� ا���ل �3 ا+ح��2ر واح��2ر ا���� 
�_ ب�� ا��ح�ات ا+#�*�د�� ب��ة اح��2ر�� �2 �� مB م�رس� . ����� ت����ا ������ ا+#�*�د���3

_ض�\ ��و��� )�� ه �ي س���ن� . س��س� �����q م��� مB ا� �Q�( ��� _3 ح"�ب ب��� أ3�اد ا�
 P���ذ�� ب B(" �3 ��Xا� B2 ه0ا #���ا، أو ح�ب�، أو 
���، نح� ت��آ� d�� �3 #�ة زا��ة س�اء آ�أ+ �

 ". ن�عة، أو ات��د )�ل، أو ج�م��، أو م�س"� آ���ة مB أيxأو أ����c، أو ح�2م�، أو م �
  : دور ا��O5م� �
 ح��ی� ا�8���Bت ا������-6

�*�د ا�"�ق ب���� ص �)�ت�� ا� �ش�p مB ا� �3"� اRج ���، وه� #+ �� ����� #�م` ح�2م�ت )���ة م
و��� ت�ص�` ا��راس�ت إ�Q أن ه �ك . م� ���� إ�Q م��و)�� مX- ه0ا ا� �ع مB ا���A- ا���2م�

ا����� وم��ل ن� ا]ن��ج�� ��* �)�ت ا� �ش�p �3 ا��!�ع ا��Wص ارت��ط 
�د�� و#��� ب�B م��ل 
�� آ�ن أ)�Q م P �3 . ب��آ���آ� ات9~ أن م��ل ن� ا]ن��ج�� �3 ا�* �)�ت أو ا� �Íت ا�

��� .2ا�* �)�ت أو ا� �Íت �c� ا�
   

 

 وا����
 �,�و��: ا��c,H ا����^B����ا��ور ا�. 

1-�� :�8 ا���6ي أو�Oی� ا�ه���م ب��
                                                 
1 Mikko Kautto et Hannu Uusitalo, "Protection sociale et distribution des revenus", 
www.sante.gouv.fr  
 

2 ��" )�� ا���در )!��، � )�� ا���در م� � .191-145، م�ج_ س�بq، ص ص"ات��ه�ت ح���X �3 ا�
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�_ ب2��ت وا3�ة مB ا�X�وات أمB دراس� ا#�*�د��ت ا����ان ا� �م�� ����B أن �w�c هd0 ا����ان �
2B �3 )�م ا+س��Vدة مB هd0 ا�X�وات أا�!����� و#�ى ب���� )�
�� )B ا��-، و� ��W�ن س� ه0ا ا�

��

��q ت���- ا��� ا���م�� ا��� B( .�د�� �3 ج�ه�*��� ا+# ���3 ��� ��ه� ت��#� )�Q ا���V�2 ا�
ب�ج��� ت���- ا�"�2ن وت�ج���� ن�� ت���- ا�X�وات ا�!����� إ�Q س�_ و�Aم�ت ن���3 �"� ح�ج�ت 
 �� �_، إ+ أن ا����رب ا��ض�� �����ان ا� �م�� أث��` )�� س�2ن هd0 ا����ان )B و��ج أب�اب ا���ا�

2� ��"�2نب"�)� أو ب"���� ب"�w ا� �� ا� �)� و��j ا�. 
�� ا��د�� واس��Mل  ��� ا������ ودوره� �3 ا� ���� أس�w ا���ح�Xن �3 إب�از أه�� وأو���� ا�
ا�X�وات ا�!����� ا��!��، ح�Q أص��` مB ا�����q ا������� ا��� + ��cر )����، و#� ب�B أ���ت 

�� ا+#�*�د�� ت�!�w ت �� ا��ارد ا������ وا� ��د�� م��، وه0ا �� � ت�ز�_ ا��ارد ه��ش�ن أن ا�
d0ه �� ��ر�� ب�B ش�� )��� ا�X� .ا+س

 
2-��B����ت ا��B�H3ا� 
� 
  : ا���1 ا��O5م

�ر �3   X� :يا����ا�� *�  ا+س
 Q�(أ �ا��*�د ب��0 ه� ت���� وت�ر�w وت!��� ) *� ا��- ��*�~ أآX� آ�Vءة وأ)�Q إن��ج�� ومB ث

����آ�� ���- واRج� و��تV_ م"��ى م����P و�W�ج مB دا��ة أ ت��ح أم�مP 3�ص أج�ا ودMA وب��
��V3. ا� �� وا���ر�w، ب- إن vومB ث�����رات ا�Mزم� ��X�ن دور ا��و�� أس�س� وم!��ب ����3� ا+س

� م"�و���ت ا��و���_ ت�� مB ص���� ������ح�� ت�� م"�و�� )�Q إت�ح� 3�ص . وض_ ا�"��س� ا�
�����!���ن د3_ ت�V�2 ا��*�ل )��P وا�B�0 ا�"� + B�0اء وا���V�� � ت م������� وا���ر�w ) � م"

����� . س��دي ��cب ا��ور ا���2م� إ�Q )�م ح*���� )�Q أي #"\ مB ا�
�-أ  ����� س � واح�ة ��3_ ا� �تs ا���� ب "�� تأث��` ا��راس�:  ا����� أن ز��دة م��س\ م��ار ا�

� وب� ���دل وذ�� ��" �ا% 9�����2- س � % 4ب�� ذ�� �*�~ ا����� %. 27ت ا�MXث اRو�Q مB ا�
 q��� ��ة س�� س �ات 3�\ ���� ا� �تs ا���� %. 12و��ة ثMث س �ات أA�ى ب� �����أي أن ا�

 ��� .و#� اه��ت إ�Q ه0ا اRس�س ا��ول اSس���� ا� !��� ح���� وا��� ت��ف ب �ر nس��%. 39ا]ج
 :  دور ا��و�� �3 م��ل ا���� ا���� وا��!��� ا��2 ���ج�-ب

 ��م�� ب����� ا���� ا���� ا�������م� ه� اهه� رآ��ة ا����م، وا�0ي أ)!Q م��ة ���ول ا�
��، وإن� ا����3 ه� اRس�س �وح�� ت�� ا��2 ���ج�� . وا��2 ���ج��، ح�� �� ت�� ا��ارد #��ا )�Q ا�

���وز ا���#��ت، وب�ون ت�#� أي ب� �� � ه� ا���ب ا��اس_ �� ��!��� ا�2� وا� �)� ��ن��ج ب�
� ا]ن��ج مB نjV ا���ر مB ا��ارد �eت� Q2 ���ج�� ت�دي إ���ار ا��!��� وب�ون ح�ود آ� أن ا��اس

��� � .وه0ا مB أه� اRه�اف ا�
 
  

 :  دور ا��و�� �3 تxم�B ا��Wم�ت ا�*���-ج
��ى ا�*�� وراء إن��ج�� ��9ف إ�Q م� س�q د"ور ا��و�� �3 #!�ع ا��Wم�ت ا�*���، وح�� ��� ا�

_، وم_ ان�VWض م"����ت ا���Aل وارت�Vع اRس��ر م_ ت���� ا+#�*�د j��3 ه �ك إم�2ن�� ��ى ��ا�
ا�V��اء ���*�ل )�Q ا��� اRدنQ مB ا+ح���ج�ت ا�*���، ومB ث� وجQ�( w ا��و�� ا��- )�Q ت��3� 

 d0ه_�� . ا��Wم� ا�9�ور�� ���pVت اR#- دMA �3 ا�
 : ا��ور ا���2م� �3 ا��� مB ا�V��-د   

� ا��ول ا� �م�� ح����eت"�د م� �� ت*�~ ت�� ا��pVت ا��� -ب�� إد�Aل ا]صMح�ت ا+#�*�د�� ا������2 ا�
�3 ا��ى ا��*�� مB ش� ا��pVت تxث�ا ب ���s ت�� ا]صMح�ت ح�� ���ن� ا�V��اء أت��ن� مB ا�V�� ه� 

s����!�w أن ت��م ا��و�� بvج�اءات وو���m م�� � )Mج� ���� اSث�ر. ت�� ا� � � .م
 �
�W�)�ت اRآX� ت��ض� ���ا�V��اء، أرب�ب (مB ت�� ا������ت أ��9، آ�� ��" Q ح��� ا�


�VلRش�ت، ا���)�� ��صMح ا+#�*�دي...) ا��B2 ت���� ا���ج� آ��0 آ�� . مB ا������2 ا+ج�
�W9�آ- ت�� ا������ت وأس���w . إ��A Qم�ت ص��� وت����� أm �3 -93- )�� ا��ازن� وا�
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 ��Vوح�+ت ا� ������ى ا�"ا��اج�� ا�Mزم� ��� ت�_ )�Q )�تq ا���2م� وه� ذات ارت��ط وث�q ب
_��وا��� مB ت�ا��ه� ت���ا نP +ب� مB إج�اءات ت�دي إ�Q ت���� �mه�ة ا��V� vومB ث� 3. �3 ا�

�ون أو X�"_، وهd0 ا]ج�اءات ا�Mزم� ����9ء )�Q ا��V� �B ���م ب�� ا�������9ء )���� �3 ا�
�)��إ و-ا��!�ع ا��Wص� وب������ M3 م �ص مB أن -ن آ�ن ج�نw مB )�ا��ه� ��جP �� �اح� ا+ج

 .1 مB ا�V�� وا���9ء )��Pت���Q ا��و�� م"�و��� و)wء ا����م ب���ور ا����j �3 ا���
 : �3 اس��Wام ���n اRس��ر �3 ز��دة ا���Aل ا������� ��V��اء� دور ا��و�-1-د    

ح�� �B2 ت�ج�P . بvم�2ن ا��و�� اس��Wام اRس��ر ا� "��� ب� ���q أوض�ع ا#�*�د�� أV�� -93��اء
V�Xاء أو ا��!�)�ت آ��Vا� ���� � ��� اس��Wام ) *� ا��- آ���!�ع اRس��ر ن�� ا����دة ��"�_ ا�

� إ)�دة ت�ز�_ ا��A- �*��~ ت�� ا��pVت. ا��را)��
��q ز��دة اRس��ر ا� "��� ���� ا�"�_ � B�3 . 
 ��Vا� Bا��� م B2�����2 ا�V��اء �"� ��
��q ت��VW أس��ر ا�"�_ ا� B�3 B�2���"أم� ب�� "�� ��

� ا����������Aاء ا��0اء . وز��دة د�أس�س آ��0 إن ش Q�(ا��و��، و q��
 B( Pوت�ز�� B��� مB ا�
)�م ت�- ا��و�� أي د)�، و�B2 3�\ � �*� دوره� �VA �3 ا���ام¹ ا��"����� ا��� ����� ا��س!�ء 

� �#�ت �3 م��ب�� ا�!�w و)�م ارت�Vع اRس��رAض دون ا�ن ان"��ب ا��� .�3 ا��*�ل )����، وض
�ف ا�"���� �"��Wم أ��9 ب�� "�� ���Wم�ت اRس�س�� �3 )���  ه � ت��ر ا]ش�رة إ�Q أن أس��ب ا�"�

 .مB دول ا+#�*�د��ت ا���ة

q ا�V���ة-2-د    � �رات ��X� : ت�ج�P ا+س

-�رات ب�� ون�رة 3�ص ا��X�
q ا�V���ة مB #�� ا+س� 
��q . ت��ن� ا� B( ����ومB ت� ���م ت 
w(��
q س�اء إت�ح� ا��Wم�ت ون�� ا���و)�ت ا��� ت"�  أ��ي )�م�� وت!�ر مB أس�اق ت�� ا�

� وت 0�V ا���امs وا���و)�ت . ا�* �)�� أو ا��را)���آ� أن ا��ص�ل إ�Q ا�V��اء وإش�اآ�� �3 ت*
ا��� ت�Wم�� ��� مB ضB أه� )�ام- ن��ح ت�� ا���و)�ت �3 ت���q أه�ا��3 ور3_ م"��ى 

��� .م���
 
                                                                                                                                                                                                                                                               .دور ا��و�� �
 ح��ی� ا����� -3 

 B"أح Q�( B���ARا B���ل ا��MA +إ ��� �إن آ- ا��ول ا� �م�� �� ت�A- ا���ام- ا���A �3 ��p!!�� ا�
 ��� ث� )�Q م�ارده�أت����، م ���� ا�( Q�(�3 و��. � :X- و���m ا��و�� ه � �3وت

9B : ت���q ا���ازن ا����p -أ    � ���ام�، أي ا���Q�( �e3 ا����p ب"�� ا� �وه� ا����ر ا��9ب\ ��
���دة .سMم� ا����ة ا�!�����، وإن��ج ث�وات م���دة، م_ ا+س��Wام ا���دل ��X�وات �c� ا�

�� ���ام� ومA B*��� ا�"�ار��– ا�����q -ا+س� ��9~ دور ا��و�� ا�9�وري �A ���3ص� �3� 
�pازن ا������ اس��Wام ا��ارد ا�!����� وت���q ا��e � .ب

�� وا����p وأص��` ا����p ) *�ا أس�س�� ضB أي ك�� أص�~ ه �� � رب!� واض�� وأآ��ا ب�B ا�
������ر أن�!��� أن�!� ت ��� ورآ��ة ذات أه�� ت�0A �3 ا+)Aوا �� �ر ) � ت���� ت�ج��ت ا�

وم��ر���� وم�ا#_ ت�� ا���ر�_ ب� ���ف �3 ا� ���� إ�Q ا���Vظ )�Q ا����p، وا��*�ل )�Q م�ا3�� 
 _�� .)�Q ن�)�� وم�2ن ا���ر�_) مMX �3 ا��و��(ا�

3 ��pج_ ���ام- ب��� �� �، وا����ث *ا���2�p ا���ر اRس�س، وه��إن ا�"�w ا����j ���م اس��ام� ا�
�pا��� : 

 ��pا�"��س� ا��� q�وآ� ت� _�_ س��س� ب���p م��م� ����3B ا�9�وري أن ��2ن �3 آ- م� ����ب��
�)�� ه �ك ش�
�ن أس�س��ن� :أه�ا��3 ا+#�*�د�� وا+ج

_ ب��ن�ن، وه ��أن ت�2ن ت�� ا�"��س� م�: أو+ -   ����P ت��ف  ج�اءات راد)� ���Wرج�B )كم� ��
 .)���� ا��و��

                                                 
1 ��ات��ه�ت ح�"  )�� ا���در )!��،� )�� ا���در م� � .191-145، م�ج_ س�بq، ص ص"��X �3 ا�

                                                                                                  
 . ا���ر ا����p ه� اس� �اف ا��ارد*
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��� : ث�ن�� -   W�3 م �����
��q ا� B( ت�x� �� وا])Mم ا����p، ح�� أن ا�"��ك ا����p ا�"������ا�
��ت�� )�Q ا]س�ءة إ����
��q ا])Mم بxه�� ا����p واRض�ار ا� B(اح-، و� .ا�

�B2 إ���ف ا���ر مB ث� ت�xآ� ه � و�V�m ا��و�� وض�ورة تxد�� ت�� ا���V�m �3 ا�� Q��ل ا����p ح
_، و��j ه �ك مB ب��- ���و�� �����م ب�0ا ا��ور� .1وا����ث ا����p �3 أي م�

 :مB أب�زه�. ����B أن ت�0W ا���2م�ت ب�� ا�W!�ات ا�Mزم� ����� ا���Q�( �p ج�_ اRص��ةو
 .���ت���_ ا+ت��d +س�*Mح أراض� ج���ة وت��VW ا�Q�( \�9 ا��ارد ا�!�� .1
وت���_ ا���س_ �3 زرا)� ا���ب�ت . ت���_ ت���� ا���آ�w ا��*��� ب� ��"B ا���ب� .2

�pا��� Q�( �e3����. 
�د  .3�ت���_ اس��Wام ت2 ���ج�� ن�V�e �3 ا�*�ن_ وا�"��رات و�� آ�ن ه0ا مMA Bل ز��دة ا+)

- .)�Q ا��� ��ت آ�V�X ا��
4. Aس�اء دا �#�!�� �V�eام م*�در ن�W� .- ا� �زل أو ا�*�ن_ أو �3 ا�"��راتت���_ اس
 : اس��Wام أس���w ا#�*�د�� تxش���� �3 ت���q ح��� ا����p + تW- ب��2ن���2 ا�"�ق، م�Xل ذ�� .5

3�ض c�ام�ت )�Q م�V��W #�ا)� ح��� ا����p م_ ض�ورة ت�رج م��ار ا���ام� ��� �سw  - أ
�V��W .م_ م��ار A!� ا�

 )�Q ت�آ�w أج��ة م ��� ����ادم ب��*�ن_ أو م ~ #�وض م�"�ة أو إ)�ن�ت ت��_ - ب
 .ا�"��رات

إ���ء ا])�ن�ت ا���م� ���MAت ا���ث� �����p وذ�� ���� مB ا]س�اف �3 اس��Wام��  - ت
 .م�Xل ذ�� ا����ات ا������

���V و3�� ��رج�  - ثW���ت ا� ��� �3 م��+ت ا�9�ا�w ا�V�وض� )�Q م����ت ا��ا�
 .ا����ث ا��� ت��ث��

��3������ت �B2 أن ت�2ن أداة ����3 �3 ت ��� ا����p إذا : آ��0 مMA Bل ا�������ت ا�����p - ج
�����!� �ه�9 آ� أث��` ا��راس�ت أن ا����د �3 ت!��q ا�������ت ا�. م� ت� ا+���ام ب

 Qن_ إ��* . )�Q أن�� ن�V�eم �
q ت��ف �����ث ��دي إ�Q ان���ل ا�
 

Zا��اب c,Hا������ دور ا��و: ا�� 
���
 ت��I+ وتO��9 ا������ر ا� �� 
 .�\�م� ا������ ا�����ام�

1-SC�ة إن�6ء ه���ت وأ
��� : ا������ر ا
 ��e وت \�!Wس�س�� ه� تRا ���ت��م ا��ول ا��V�9 ب*�V )�م� بvن��ء أج��ة ح�2م�� ت�2ن م�

�رات X��ر وا������ ب��"�ق B( M93 ، �3 ت"��q وت�و�s م��و)�ت ج ���اRوت�ج�P ا+سX�ا+س
���ر م"��ى ون�ع ا��2 ���ج�� ا��� . ا��اA- وا��WرجAت ب��pا��� d0�� ب����آ� ت��م ب�� ا��ح�ات ا�

�)�� ���و�������ات ا�X����3 وا+ج�� وا� � . ت��اءم وم�!���ت ا�
 :ا�\OHات وا"��اءات ا�\�ص� ب��6و�Bت ا������ر -2

��� هd0 ا�W!�ات وWىت�AR دو�� Bاءات م�ذ . ا]ج�Wآ��� �3 ات��Mف درج� ا�Aو+ش� أن ا
�ر اRج �� �3 ا��ول ا��V�9 وا���ام- ا���دة ��ور ا����pت واRج��ة X�ا���ارات ا��Wص� ب�+س
 ������رات، ب�]ض��3 إ�Q م��دات ب �ءه� ب*�V )�م� #� ت�ث� إ�Q ح� آ��� )�Q م�ى ا�X�ا�� �� ب�+س

�رأو ا�"X� .���� �3 ا]ج�اءات ا��ت�!� ب��و)�ت ا+س
3-Sا�O� وه0ا �� � أن ج�ذب�� ا��و�� ا��V�9 + ت��#� Q�( \�3 أن�اع ا���ا�3 : �����ت ا�

 ���B اRج�نw، ب- إن )�ام- أA�ى #� ت��w دورا أآX� تxث��ا )�Q ح�X�"وا�9�ن�ت ا���م� ��
�رات اRج �X��ار ت�q3 ا+س��3+س���ار ا�"��س� ���و�� وح�� ا�"�ق . �� إ�Q هd0 ا��و��وم�ى اس

��ح��ر ا�X�#� ��2ن مB ب�B هd0 . ا�t...وم�ى ت�ا3� ا��ارد ا��د�� وا������ ب�� وم �خ وأش�2ل ا+س

                                                 
�� "  س�� 
M( Pم،  1 � .90-65، م�ج_ س�بq، ص ص"وا��و��...ا�



 189 

 Bم ��Xوه� �3 آ B��X�"��ح� أم�م ا� �ح� أو ا�ا���ام- ا���ا�3 وا��"��Mت وا�9�ن�ت ا�
Vوط آ�قا���+ت شM
 :وم �� آ� رأ� � مB #�-. ��� و��"` ش�وط ض�ورة )�Q ا]

�ر س�اء آ�ن ت��2 آ�مM أو ج���� .1X� .)�م وض_ أي #��د )�Q ت�� م��و)�ت ا+س
�� اRراض� وا����رات .2���B اRج�نw بX�" ا�"�ح ��
3.  Qد #� ت*- إ��� wا��ا�9 Bر�� م�X� س � ب�� ب�ء 15إ)�Vء ا���و)�ت ا+س

�� .1ا�t....��-ا�
 


 ا������-4��� : £���ت ت��I+ وم�ا��V ا������ر ا
 Q�( #�ب��وا� Pوت�ج� ��e �3 ت �V�9��Wم� مB #�- ا��ول ا�"ت �*� م��ع ا���Sت وا��س��- ا�
��Wم� "ن��ط وس��ك ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت �3 ن�)�B أس�س��B، ن�ع �9� م��ع اRدوات ا�

��p ا+#�*�د�� ا����2 ان!M#� مB ا��xث�� )�Q ب�� ) �ص�ه� اRس�س�� آ �eم �3 ا��xث�� )�Q ا��
 �9� �An ى، ون�ع�ARا �ا�� �ص Bه� م��cف، و�ج�ر، وم��ل ا�*Rم ا�eس�م، ون�وا� wا��ا�9
�د �م��ع ا���Sت ا��ث�ة )�Q ا����p ا+#�*�د�� ا��Wص� ب����آ� م���دة ا�� "��ت، ان!M#� مB ا)

� ا����2، وت�ج�P ت�ز�_ أس��ب ا�e ���A- �3 أدا��� ب"B ا���ان�B وإص�ار ا�������ت ا��Wص� ب�
��� �ا�X�وة وتW*�� ا��ارد، وت�#�� ا�*�درات، وا��#�ب� )�Q ا� �� اRج �� وا��2 ���ج�� ا�

�ة�� .وس��س�ت ا��"��� وا�����- ا�"��ي ا�
��n Bدة ب��9 م�( �V�9- ح�2م�ت ا��ول ا�������� إم� ب�����p ا����2 أو ا����p ت"�ت ا���A- ا�

��B م��pا��� Q�2س"� أو ب�ج- ز��دة ح*� م"�ه� ا��أس�ل ا��
 � �3 أ3B .  ا��Wص� ب��
، #� ت9!� هd0 ا���2م�ت إ�Q إ��ام ا��س"�ت اRج ��� ا���م�� �3 أس�ا#�� إم� )�Q �ا�* �)�ت ا����

� أش�2ل ا���اآ�، أو )�Q ت��3� ا���ام- ا�9�ور�� مB رؤوس حأ#��ل م��رآ� ا�����B �3 إ
�ر 
��� ا+#�*�د��#M!ن ان�9� ����آ� أن س�� هd0 . أم�ال وت2 ���ج�� وم��رات ���س"�ت ا�

ا���2م�ت ن�� ت���q ا���ازن �3 م��ان�� ا����ري وم��ان م��3)�ت�� )�Q م"��ى ا#�*�ده� ا���2، 

��q ا��#�ب� )�Q ا�*�ف وت���� ح�� �����3 إ�Q إح�2م تxث��ه� )� B( س"�ت�Q أداء هd0 ا�

� م��3)�ت�� ب����� ا�*���� .ا���3��ت ا��د�� ا��اردة إ���� مB اRس�اق اRج ��� وا��� ت"
� وا��#�ب� )�Q ن��ط وأداء ا���آ�ت م���دة �e وت Pا���2م� �3 ت�ج� -A��إن درج� تxث�� ا�

��Wم� �3 )��� ا���A-ا�� "��ت ���#� )�Q م�ى ��3"�3� . ��� ا���Sت ا� ���Wت �V�9���3ول ا�
����# Bم� م�W�"�c� أن ا�MحQ�( L م��ع ا��ول ا��V�9 . ب� �� آ�X�ا مB ح�� �����3 اRدوات ا�

م 0 ب�ا�� ا��"�� �ت، س�اء آ�ن` مB إ3����� أو nس�� أو أم���2 ا�Mت� ��، ه� ت�ج��� ن�� ت��VW ح�ة 
�� وا��#�ب� )�Q ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت، وذ�� ب�ن���ج�� أس��ب ا��e ��A- ا���2م� �3 ا�

ا]ش�اف وا���ج�P ا��ن وسB #�ان�B ت�����V ت� Q ب���xث�� )�Q ا����p ا����2 وت���p ا� �خ ا��ات� 
 d0ص� ب��Wا� ���Aا��ا �p~ �3 ا�����ا�* -�����ر ب�ل ا+ن"��ب ا���ش� وا�X�و��- . ا��س"�ت�Mس

Bأس�س�� Bم���( Qا����� ���د إ� Pج�� :ا�"�w �3 ح*�ل ه0ا ا�
�ر + س�� و-   أX��3  نP ���� أ ش��ر �Aص ��ى هd0 ا��ول ب��ج� م��� وم� �م�� إ�Q ه0ا ا+س

 .ح����B( P ا+#�*�د ا��� ا�0ي أص�~ ن�eم� )���� وب��M وح��ا م��ح� أم�م��
�ل م�ا��ه� ا��Wص� ا� �)�� �3 ا+ت��d ا�0ي  #�ة ا���آ�ت م���-  ب��دة ا�� "��ت و#�رت�� )�Q اس

 .و���ل م�از�B ا���ى �3 ا���Vوض �*�����. ��)� م�ا#��V، و���ز مB صMح��ت��
 Pت�ج� Q�( ة�ث�ت���W م��ع ا���ام- ا��د�� إ�Q ت���� ا��آ� ا���Vوض� ���و�� ا��V�9، وا�

 ن�� ا�"�ه� �3 ت���Q�( q اR#- ب�� مB أه�اف هd0 ا��ول، �3 م�- ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت
 : ا�� �ص� ا��2ن� ��ا�� ا��#_ ا� �)��

1. ���� .ج�ذب�� اRس�اق ا�
 .ا��ارد ا�!����� .2

                                                 
�ل ا��و��� " )�� ا�"Mم أب� #��، 1(Rص ص"إدارة ا ،qج_ س�ب�342-334، م. 



 190 

 ).�Aص� ت�3� ا����� ا��ه�� وا���A*�(ا��ارد ا������  .3
 ).�� مB ا��ا�� ا��Wص� ا� �)��رؤوس أم�ال وت2 ���ج��، وت"���، و�c� ذ: (ا�*�در ا������ .4
���ز ا��آ� ا���Vوض� ���ول �آ�  :ا+ن9�م �3 ات��دات وت���ت وأس�اق م���آ� .5

ا��V�9 أ��9 مMA Bل م��رآ��� وان9�م�� �3 ات��دات وت���ت ج���� وإ#���� م_ دول 
و ات�V#��ت  وس��س��، أ��3 ش2- أس�اق م���آ�، أو ات��دات ا#�*�د�. م��ورة أو م��ذ��

ن�� ��j 3�\ ز��دة ا���رات ا���Vوض�� ���2م�ت ا��ول ا���9ة م_ ا���آ�ت xت��ون، مB ش
�ر �3 X���� وت���V هd0 ا��س"�ت )�Q ا���وم وا+س�م���دة ا�� "��ت، وإن� أ��9 �3 اس

 .هd0 ا��ول
�2م�ت هd0 ا��ول #��� �23� ت�3�ت ��ى ا��و�� ا��V�9 هd0 ا���ام- آ�� آ�ن ا��آ� ا���Vوض� ��

� .وم�)
 : ردود أ���ل ا��6آ�ت م���دة ا�D����ت تK�D ا������Iت ا��O5م�� 

ت���W ردود أ��3ل ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت ات��d ا���A- ا���2م� �3 م����B ح�آ��B اث �B، إذا م� 
�X�X- �3 ا+ن"��ب أو إ���ء #�ار ا+س� : رت� اس�X �ء ا��د ا����X ا�"��w ا�

1 . Bم �ج�ء آ�� q���3 ت� ��م�ت ا��ول ا��V�9، وا�"�ه�v3م� اس���ب� وت���� واس�� �!��w واه
���، وت��3� م �صw ا���-، وت���- ا��2 ���ج��، وم��رآ� ا��أس � ا���� �3 لأه�ا��3 ا��Wص� ب��

c Qس��، إ�� �رات م���� #�درة )�Q تB��2 ا���� ا��3�9 ا�X���ه� مB ردود ا��3Rل إ#�م� اس
 .�ا+���ب�

2 . ���
��q اس��Mل وت���m م�ا��ه� ا��Wص� ا� �)�� �3 ) B( ،ب����وإم� م �ورة و)�م اس
���� آ�ر#� ض�\ ������ م�ا#��V وأح�2م س�!�ت�� ون�Vذه���ت��� ا���آ�ت م���دة . ا���Vوض، واس

��ى �*�����، وذ�� إم� ���م وج�د م�ا�� ا�� "��ت إ�Q ا� �ورة �3 ح�ل م� إذا ت���` م�از�B ا�
R ����ن هd0 ا��ا�� م���ط وج�ده� م"��� وت�3�ه� ����q ن�)�� �Aص� ب���#_ أصM، وه0ا أم� م"

��ى ا�0ي اه0"��� ا���Vوض �� ��ق إ�Q ا�( �3 ���M���ر، وإم� ��ج�د هd0 ا��ا��، �B2 اسX� ا+س
 B2 �� م�� �إ��e أو ا]رادة ا�������، أو ح�2م ت�ج���� وت �����Vج�ة، وذ�� إم� � �� ا��P ب����V�2 ا�

��ج��ن آ�V ا��ا�� ا� �)�� ا��Wص� ب����آ�ت م���دة ا�� "��ت )�Q ا��ا�� ا� �)�� ا��Wص� ب���ا#_ 
��� ��!��" .1ا�

 
5- ��,� Sا�O� :����ی0ب�� أنOاع ا������ت وا�:Oابa ا���آ�� �)�����رات ا����� وم�h ا�

� )�ا��ه� وم ����3 مB وراء �eت� Qح� س�اء إ� Q�( م����+ ش� أن س�� ا��ول ا��V�9 ا� �م�� وا�
�رس�ت �رات وآ��0 ا�X��رات اRج ���، أو )�Q اR#- ت��VW ح�ة اSث�ر ا�"���� ��d0 ا+سX�ا+س

� ب�� ا�"��س�ت �c� ا������ مB ج�نw ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت ج���� ت2V� ج��� �3� ت*
�رس�ت ا�"���� ��d0 ا���آ�تB( M93 ت�ش�� )��� . ووض_ ا��9اب\ ا��� ت�2� ا�"��آ��ت وا�

�رات اRج ��� ب� ��Wم اRه�اف ا��
 �� ب*�V )�م�X�� وت�ج�P ا+س�e ت. 
 Bا��ول اأو��- م �e�3 م� �Xوض�` ح�� �����م� ب�ز اRمQ�( ��X أن�اع ا�"��س�ت وا��9اب\ ا��

 :و)�د مB ا��ول ا� �م�� ه� م� ���
��B وهd0 ا�"��س�ت ت��م  .1X�"��� �3 م ~ ا���ا�3 وا��"��Mت وا+م���زات ���س��س�ت ا�

-Xم jسRا Bد م�( Q�(: 

q ا�V���ة أو ا� ���� - أ� � ا�0ي ���� . م�ى إس��م ا���وع �3 ت!��� وت �� ا�X�"��3


Q!�� q ا� �ر�� �3 م��و)� �3 هd0 ا�X�م���زا وت"��Mت أآX� مB ن�e�d ا�0ي ���� م��و)� اس
���م�
q آ�V�X ا�"�2ن أو ا�� v3ذا آ�ن ا])�Vء مB ا�9���� Q�( اRرب�ح ا����ر�� وا�* �)�� . ا�


q ا� ���� #� � ~ v س �ات ب�� ب�ء ا�����- �2�53ن ��ة � � �3 ا�X�"�ة #� ت��اوح ءا)�Vإن ا�� 
 Bس �15-10م  . B( ���Wأن ت B2��B �3 م��ل ا�* �)� مB ا�X�" �ح� ��آ� أن ا��"��Mت ا�

                                                 
�ر اRج �� ا���ش� وا���A- ا���2م�"  آ�ل م�داوي،  1X� .59-55، ص ص2002ج�ان 17، م��� ا����م ا]ن"�ن��، ا���د "م�س"�ت ا+س
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��� �!�q ب�� "�� ����و)�ت ا��ج�� . ن�e�ت�� �3 م��ل ا��Wم�ت أو اRن�!� ا����ر���ونjV ا�
�*��� م��رن� ب���ه� مB ا���و)�ت��. 

���آ�� )�د مB2 مB 3�ص اأم�ى م"�ه� ا���وع q�A �3   - ب���� وت ��. 
 . م�ى م"�ه� ا���وع �3 ز��دة ا���3��ت ا� ���� ا��ا��A مB ا��Mت اRج ���-ج
��ى ا��و�� وا����� م�ى ح-د"�ري )�Q ا�X��s أو ن��ط ا���وع ا+س  .اث� وت�� ا�

 
�ري .2X�وهd0 : ا�"��س�ت ا��� ت"���ف ا��ب\ ب�B م ~ ا���ا�3 وب�B أداء ا���وع ا+س

��وع م� )�Q م�اح- ت��امB م_ ا���ء �3 ت"��س�ا�� ����( qV�� م ~ ا���ا�3 ا�� ت���ط أن �
-�Vب�� -����� . ت 0�V ا���وع وح�Q ب�ا�� ت����P أو ب�� ب�ء م�ح�� ا��B2 أ��9 أن �ومB ا�

 . اRو�Q وه0ا ا� �ع مB ا�"��س�ت �3 نjV ا��#`تا��ب\ ب�B ا�"��س�
3. �!���ت اRداء أو ا�"��س�ا�"��س�ت وا��9اب\ ا�وه0ا ا� �ع مB :  ا��ج�� ب�+ن��زت�ت�!� ب

إ+ أن �3 ه0ا ا� �ع ت���ط . � م_ ا� �)�B اRول وا��Xن� ا�"�بq ذآ�ه��ا�"��س�ت ����بP ن"�
-Xوط وا����د م�ا�� Bدا م�( �V�9 :ا���2م� ا�

����ت ا  - أ"��ض�ورة ت���- )�د م��B مB ا����� ا��
 �� �3 آ- ا��e ��. 
� أن�� م��ا3�ة ب��2� ) م�MAت ا]ن��ج(ض�ورة اس��Wام ا��ارد ا��د��  - ب��
 ����ا�

�� .Bوا���دة ا�Mزم
 . ت���� ن"�� م�� � مB ا]ن��ج cR�اض ا��*���-ج
 . ت���� ح�� و
�#� ا]ن��ج ب����وع س ���-د
 

�ري وب�B ا�"��س�ت ا��� ت"���ف ا��ب\ ب�B س��س�ت م ~ ا���ا�3 وأداء  .4X�ا���وع ا+س
 �X��Xن�� وا��Xا�"��س�ت ا� Bج�� ب�+ن��ز أي ب��س��س�ت وض�اب\ م�!���ت اRداء أو ا�

�V0آ�رة س�وت��ر ا]ش�رة ه � إ�Q أن ا��ول #� ت����j�� B 3�\ �3 ت!��q ا�"��س�ت ا�"�ب��  .ا�
. ع ا���ا�3 و
�ق م ���ب- أ��9 �3 
���� ون�ع م�!���ت اRداء ا���cب� ومB ث� �3 أن�ا

 Bب\ ب��آ� �3 ا����م ���V3 ب��!�ن�� و3�ن"� واس��ن�� وا�!���� وا��� �ا وآ �ا ن�� أن ا+ه
��2 اRردن�� 3 �� . م�!���ت اRداء وا���ا�3 وب�q�A B 3�ص ا����� ا�����ةأم� �3 ا�


q ا� ����� �م م�ج�� ن�� ت �� وت!��� ا�� .ا+ه
ب�ز ا����رب واRمQ�( ��X هd0 ا�"��س�ت أمB : اب\ ا��ت�!� ب �- ا��2 ���ج��ا�"��س�ت وا��9 .5

��"2�V3 ا�2"�� ��ج� اSن ج��ز . �3 ا��ول ا� �م�� )�Q وجP ا�W*�ص ه� ت��ب� ا�
��� م� ����Xأم B2"��، وم���ر أن�اع ا��2 ���ج�� ا� ���� إ�Q ا�Aوا ������ �*W� : 1ح�2م� م

���دم� أو ا��� ��� ن��e� �3 ا�"�ق ا����ر�3 ج�_ أن�اع ا� - أ�2 ���ج�� ا��اردة ا�. 
 . ر�3 ا��2 ���ج�� م�ت��V ا���V�2 إذا �� ��ج� م��رات ج�ه��� ������� - ب
 . ض�ورة أن ��2ن حq إدارة ا���وع ��!�ف ا��
 �-ج
 .��A ا��� ت�� مB #��م ا�!�ف ا��
 � ب�����ث ا����� وا��!���ا ر�3 ا���-د
d-�3ا)�ت  ر��A+ت أو ا� �"��    ج�_ ا�!����ت ا����� ��!�ف اRج �� وا��Wص� ب��

 .ا�����ة ا��ت�!� ب������A اRس�س�
� ا��
 � مB اس��Wام ت2 ���ج�� أو -وX�" ر�3 )��د ا���ا��A ا��� ت��� ا��و�� أو ا�

 .ت�ا��A أA�ى إض���3
 .�Q3 م_ ا�*��� ا���م�� ر�3 ا���ا��A ا��� ت�� مB ا�*�درات ب*�رة ت� -ز
 . م_ م�رد�B م�� �B أو ت���B أش�Wص م�� �B- ر�3 أي ت�ا��A م��و
� ب�����م-ح
 ر�3 ا���ا��A ا��� ت��د )��ده� آ�� ا]ن��ج أو م"��ى اRس��ر أو # �ات م�� � -ط

��A����ز�_ أو 3��ة زم �� +ن���ء ا��- ب����. 
                                                 

�ل ا��و���")�� ا�"Mم أب� #��،  1(Rص ص "إدارة ا ،qج_ س�ب�342-34، م. 
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ح��� ا� �اع ب�� ا� e� B( ا���آ� اRج ��� ا��� ت��م  ا�2"��2 �3 ن ض�ورة ت!��q ا���ن�-ي
 .أم�م�� ا��)�ى

 
�رات اRج ��� .6X� : 1 م� �����ومB أم�X: ا��9اب\ ا���م� ����ش�� وت� w م�M2ت ا+س

�ر اRج �� A�وج أي ش�آ� أو م��وع و
 �  - أX���w أن + ���تQ�( w م��و)�ت ا+س
 .مB ا�"�ق

�رات  - بX�����ت  ��w أن ت"�ه� ا+س"اRج ��� �3 ز��دة 3�ص ا��- وا���#�� �3 آ- ا�
���e � .ا�

�� هd0 -ج ��ر اRج �� ا��ارد ا����� وت��م أ��9 بX� ��w أن ت"��Wم م��و)�ت ا+س
 .ا��ارد

�ر اRج �� �3-دX����ت وا�"�_ وب���� :  ��w أن ت"�ه� م��و)�ت ا+س ت�"�B ج�دة ا�
9VW س��ر م����� أو مxب q
� �ل ا��
 ��B، ت �� ا�(Rورج�ل ا Bرد���، م"�)�ة ا�

 .ا�V���ة، ت!��� ا����ث ا�����، ت�"�B م��ان ا���3)�ت
 B2ن آ�ن` ت"�)� �3 ز��دة م �3_ و)�ا�� ا��ول ا��V�9 إن هd0 ا�"��س�ت وا��9اب\ وأ P#��إذن م� �

�رات اRج ��� إ+ أن ا���+ة �3 3�ض مX- هX�ح� )�ام- ا�!�د أd0 ا��9اب\ #� ��2ن مB ا+س
���B ب�+ مB ج0ب�X�" آ� أن ن��ح ا���2م� ا��V�9 �3 ت!��q هd0 ا�"��س�ت و3�ض ا����د ،��

م�ى ج�ذب�� ا��و�� آ"�ق م�ت�w، ا���رة ا���Vوض�� ����2م� م_ : ���#� )�Q )�ام- آ�X�ة مB ب� ��
�����ات اAR�ى ا���آ� اRج ��، ا�X�"�ر وم�رس� اRن�!� ا����V�m ا�X� �خ ا+س� 

�� ب�� ا�"�ق �� ���*�د ا���م�، درج� ا]ش��ع ا�#M� وع����و)�ت اRج ���، م�ى ض�ورة ا���
�ر ب�� X����V، ب�]ض��3 إ�Q #�رة ا���2م� )�Q ت"��q 3�ص ا+سWا��
 � مB ا�"�_ وا��Wم�ت ا�

 . )�Q ا�*����B ا���� وا��و��
ن ن��ح�� �3 ت!��q ا�"��س�ت و3�ض vس�!�)` ا���2م� أن ت�"w ب�#� ا���ام- ا�"�ب��، v33ذا ا

 �ا��9اب\ ا���ر إ���� وم� س���تQ�( w ذ�� مB ن���s ا���ب�� ����� أم�ا م�آ�ا �Aص� إذا م� ت
��B اRج�نw وا�*��~ ا���م�� ���و�� آ2-X�" .م�ا)�ة أه�� ا���ازن أ��9 ب�B م*��� ا�

 
 :ت��0 ا��3رة ا��;�وض�� ��O5م�ت ب,�ان ا����+ ا����^ مZ ا��6آ�ت م���دة ا�D����ت -6

2� �3 أن�!� ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت ��إن ح�2م�ت ا����ان ا� �م�� ه� ا���م أ93- م��رة )�Q ا�
 P��( `آ�ن �0ا �V3 ا���م اRول ���ي ا���م ت�اول ا����م�ت )B ه. )���B أو ثMث�B )�م�#�- م

ا��ض�ع ب�V2ءة أآX�، آ� أن دول ا����� ا����X ت"�!�_ اSن أن ت"�Q�( ��V ن�� أ93- م�A B�ة 
  و����Q ذ�� مMA Bل .2ا����ان اAR�ى

�رات �3 #!�)�ت م�� � -أX� : ح9� ا+س
�ر اRج �� أو ت9_ #��� ���!�)�ت وا� ��
�ت X�ب�� ا��ول ت��B ا��!�)�ت ا���eرة )�Q ا+س

��ح� �Pا�V .�� 
 .وه� #��� ت���� وq3 ح�ج��ت ا�W!!�ت ا��
�ر-بX� : ا��*� �3 ب�� أن�اع ا+س

�رات ا�����ة، وذ�� ب��� د3_ X��ر �3 ا+سX�#� ت�*� ب�� ا����ان ا+س��Vدة مB م�ا�� ت� ��ت ا+س
 ���ا+#�*�د ب����_ رؤوس اRم�ال ا�����ة )�Q ا���Aل إ�Q ا���� ��"�ه� �3 ا�. 

 :  اRو����ت ا+#�*�د�� وا�����--ج
 ���_ ب�� ا���آ�ت، وذ�� وq3 اRو����ت ا��ت9_ ب�� ا��� ��ت درج�ت م��Vوت� مB ا��ا�� ا��� ت

�_ . ت��ده� ا��و�� +#�*�ده��و�B2 ����آ� ذات اRه��، مB وج�� نe� ا��و�� +#�*�ده�، ا�
��� . ا+م���زات ا�W*�ص��ب�م���ز إب�ام )�� دو�� ���د ا�9�ن�ت و�� ��آ� ���د ا������ ا�

 .ا���وع، )�Q أس�س��، ه�م� �3 ا��� ��ت
                                                 

 .342-34 ص ص �ج_ س�بq،ا�  1
��"  ض��ء م��� ا��س�ي، 2 � . 61، م�ج_ س�بq، ص "ا���اث� وا��� � ا+#�*�د�� وم��#�ت ا�
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 ~ �رات ح��� ب���� ب��� ت��� ا��ا�� ا+#�*�د�� �2- م��وع وتX�وه �ك دول ت� �ول ا+س

��. ا�����A ب�س�م����~ ا���ل ����ارات ا+)V� ���#)�م� ود ���3 إ+ أن )�م وض_ م�����eوا� .

�_ ب��ر آ��� مB ا�"�!�ت ا��������+ ذ�� أن ا]دارة �� اRج �� ا���ي م��ل . تX�"ب- و#� ���ك ��
وم�دام` هd0 ا�!��w  .ا�Q�( \�9 دو�� ن�م�� ض��w�!�3 �V مB إدار��B م�ت��B م�ا�� آ���ة

� اRج �� رأت ���3 ب�� ا����ان X�"
�ف ا� Bم ���X��ر VVW3` مB ش�وط ح� روادع ا+أم"X�س
 q��� �� ح�ا �3 اس��Wام ا��� ا���م�� ا����� أو اRج ��� بX�"اس��Wام ا����� ا����� ب- وت�آ` ا�

 .وه � ت���ل هd0 ا����� إ�Q م��V. م*��~ ا���وع
 : ا���(�] ب�������ر-د

�رX� ب�� ا����ان ش2- و#� ���-. ت � ا��� ��ت )�م�، )�Q وج�ب ا��*�ل )�Q ت���A ب�+س
 �Anو ��ا�����A م� �س�� م_ أه�� ا���وع، ب��� �W*� شM2 م�"!� ����و)�ت #���� اRه

�ر ����q . أآX� ت����ا ����ر�_ ا��2�ىX���ا )B ت� �B ا+س�ب- ن�� �3 ب�� ا����ان، #�ن�ن� م
��س!� 3�\�W. ب���س"�ت ا�*���ة وا��0 #�ارات ا�����A ب�س�م أم� ب�� "�� ����آ�ت ا���م� 3

3���- . مB م��j ا��زراء �� ���ض م�Vوض�ت م"��� م_ ا��زارة ا�Vت �����q ب���د ا��و�� ا�� �و�3
�ر xو)�م� إن م". بxم� أو ب��ن�نX�� دراس� ن��ط مX- أج��ة ت!��q #�ن�ن ا+س��� ا]ج�اءات ت�

�راتX����ر ا+سAت ا�Vم� �3. وم�اص���ح ا���2وه0ا م� ���ث )Vا+ن �*( . 
�رX����ر ا+سAت ا�Vم�: م�اص� وه� )

�� أو �3 ا�" - ��)�� ���Mد�ا�"�ه� �3 ا+#�*�د وا��  .�س� ا+ج
- �����ل ا�X�وات ا��� .اس���اد ا����د ا����� )��� ا� �)�� و.اس
 .ت�"�B م��ان ا���3)�ت أو ا]س��م ا��Wم�ت� و.ز��دة أو ت ��_ ا�*�درات -
 .ش�وط ت��- وأه�� ا���رآ� ا����� .ك ا���آ�ت ا�����إش�ا -
���م� -�ر �3 ا��!�)�ت ا���م� وا�* �)�ت ا�X� .ت���� ا��اردات و.ا+س
  .إن��ء )�د أدنQ مB م �صw ا��- و.تB��2 ا���ل وا]
�رات -
�ر �3 ا�MVح� أو ا�* �)�ت ا��را)�� -X� .ا+س
- ��9 .م�� ا���آ� �3 ا���� ا�
 

�رات وq3 ا)���رات مX-و�3 ح�X� : +ت أA�ى ت��� ا+س
- ��� .س�)� م�دود�
- ��� .أه�� ا]س��م �c� ا�
�ي �3 ا��Mد  - �اRث� )�Q اRج�ر واRس��ر ا��
 �� وت ��\ #!�)�ت ا#�*�د�� أA�ى أو ا���� ا�

�ل ا����ن� ا����� و��cب ا����ث�� .واس
K-ت�BاS�ء ا������ر وح1 ا��Cإن : 

�رآ�X�ا م�X�و#� �xت� ا]ن��ء آ��اء .  ت��_ نjV إج�اءات ا�����A ) �م� ����q اRم� بvن��ء ا+س
ب�� مMح�e )�م اح��ام ا+���ام�ت أو ) � مMح�e ا�V�ق ا���2� ب�B وث��q اس���اف ا��- وت��ر�� 

م ام��Xل ا���آ� ��c ��0� أن #�ار ا]ن��ء �xت� ب�� إن0ار ��جP إ�Q ا���آ� ا�� �� و)�. ا�� 0�V ا�" ���
و��� س�w ا�����A أ#*Q ج�اء ��#_ )�Q ا���آ�، إ+ أن ه �ك ج�اءات . ا]ن0ار، MAل م�ة م�� �

X- �3 س�w ب�� ا+م���زات وا�9�ن�ت�و)�دة م� ت�2ن ن���� س�w ا�����A . أ#- A!�رة ت
آ- ن��ط ا#�*�دي أج �� أم� �3 ا����ان ا��� ت�ب\ .  ا���دينت���- ا���آ� ��!�q )���� ا���ن�

� � .ب����v3 ��Aن س�w ه0ا ا�AR� �� � إن��ء )- ا���آ� �3 ا���� ا�
�رات X�� ا+سe � ر #�ن�ن��
� ��ن��ء ت�� ج�ء مB إe وا����� ب��0آ�، ه � أن اRح�2م ا��ا���A ا�

� ا�*�ف مB ج�� أA�ىe ج��، و� Bت. م��e ت P�ر ت�2X��روه0ا Rن إن��ء ا+سX�إ+ أن .  ا+س
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� اRج �� مB ت���- X�"����� ا�"��� ا]ن��ء #� ت���ل إ�Q س�w م���2 إذا م� ح�م` ا��و�� ا�(
��� ت���- اRم�ال إ�Q ا��Wرج( �3 �� .1أم�ا�P إ�Q بMدd، إذ أن ا]ن��ء �

2� �3 م��د�� ا���Vوض ������ات ا��� تب�B ا��و�� ا��V�9 وا���ول ا����� ���W � � ا���ام- وا�
�ر اRج �� ا���ش�X� :وم�س"�ت ا+س

 
      

                                                 
�رات" #�دري )�� ا�����،  1X��2� ا����ري ا��و�� وض�ن ا+س���رات ا��و��� ا�X�-109      ، ص ص2004، دار ه�م�، ا���ا��، "ا+س

121 . 
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��� ا���Vوض و)�ام- ت���� ا��آ� ا���Vوض� ب�B ا���2م�ت ا��V�9 )37(ا���ول(  
 .وا���آ�ت م���دة ا�� "��ت

 �V�9 ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت  ا��و�� ا�
 اRه�اف ا��ت���

 
 .ة إب�از ا�"�!� وا�"��د-
-��رآ� ا�����V �3 ا]رادات  ا�

��*� ا�
 . ا��*�ل )�Q ا��2 ���ج�� ا� �س��-
-_�� ا�t.. ت���q ر�3ه�� ور�Aء ا�

 . ز��دة ا�����ت-
-����2� . ت��VW ا�
-�����ل ا��ارد ا��� . اس
 .ا�t... ت���q اRرب�ح-
 

 Bم�از� �ص� (
ا���ى و)�ام- 
ا��9\ �3 

 .ا���Vوض

 :م�ا�� ا��#_ ا� �)��
 .�Aل اRس�اق ا�����د -
�ل ا��ارد ا�!����� -�� .اس
 .ا+س��Vدة مB ا�!�#�ت ا������ -
 .ا�t...ت��3� ا�*�در ا������ -

 :  ا��Wص� ا� �)���ا��ا�
 .ا��2 ���ج�� ا� �س�� -
 .رؤوس اRم�ال ا� �درة -
 .م��رات ا��"��q وا]ن��ج -
- � .ا��ص�ل إ�Q أس�اق ا����

ا���Sت 
��Wم�" ا�

� ا���A- ا���2�e �م� #*� ا���ج�P وا�
 .وا��ا#��

ا���رآ� �3 ت���q أه�اف  -
�V�9 .ا��ول ا�

-  ����� وت�ج�P ا���3��ت ا��e ت
 .وا��د�� ب�B 3�وع ش م ج

2� �3 ت���- ون�-  -��ا�
 .ا�t...ا��2 ���ج��

�ر اRج �� ا���ش� وا���A- ا���2م�، م��� ا����م آ�ل م�داوي: ا�*�رX�، م�س"�ت ا+س
 .58، ص2002ج�ان 17ن"�ن��، ا���د ا]
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  :ا����^ ا���ن

 ا����������� ا���Dرب ا�إح�ى       ���ا���Dب� (�
 ا����م1 مZ ا������ر ا

 ).ا�����Sی�
    

 . ا����ات���Dت ا���م� �,��Dب� ا�����ـSی�: ا��c,H اول         
 مB ء ه0ا ا����، وس ���ض ��� ه � ب����� أش�ن� إ�Q ا����ب� ا������� �3 أآX� مB م�!� �3

-�*V�ن )�ض ا����ب� ا������� ��j ا��*� م P ا]���ء بxن ت�� ا����ب� وا�Mح�eت �MXن + أإ. ا�
ا��- اRمX- ا���ب- ���!��q �3 أي #!� مB أ#!�ر ا��ول ا� �م�� �c ��03� ص��~ Rن �2- ب�� 

� مB ذ�� ه� ا]ش�رة إ�Q ب�� مB ت�� ا����رب ا��� A*�ص��تP وت�ج���تP وإم�2ن��تP، و�B2 ا��*
�� 
�� ا�� ��ر اRج �� ا���ش� و�3 ت�ج���W� Pم� ا�X� .ن��` �3 ج0ب ا+س

 
س�� وه� )��رة )B ش�P ج���ة ���ه� مB ا���ل ت��Mن� nم������ دو�� إسMم�� ت�_ �3 ج �ب ش�ق "

� آ� ت9� م !�� س�واك ا��ا#�� �3 ا���ء ومB ا�� �ب س ���3رة وج���ة ص�م�ت�ا ا+ن�ون�"�
آ��� م�� م�ب_ و�"2 �� ن��  " 333000" ا����� �����ة ب�رن��، ت��· م"�ح��� ا]ج���� ن�� 

"25 "�مB ا�� �د وا+����c مB % 12 رب��� ص� ��ن وب�� ن�� ،2006 ح"w ت����ات م���ن ن"
���ن ب���� _�  .�1ق ا��ا
 � ا��2م��ا���M وه� ا�"�2ن اRص���ن وا��

  
 ���ر، ا�0ي زار -أورد اRس��ذ ج�� س��� جX� ن��w ا���� ا���م ���س"� ا���ب�� �9�ن ا+س

�)� مB آ��ر ا�"�و��B مB وزارت� ا����رة ا��و��� وا�* �)� �م������ )�Q رأس و�3 ح�� ا���Q ب
�� ا�* �)��  ��� ������ب��ن�ت وم���م�ت ت�ض~ أه� ا�Mم~ )B  م��)� –وم�س"� ا�"�!� ا�

�ر مB أج- ت"��_ ا� � ا+#�*�دي، وه� ت��ب� را��ة و3���ة X�ا����ب� ا������� �3 م��ل د3_ ا+س
 Bا��م Bم B���( لMA `م� ح�� ن��Mا]س �أن ت 9� إ�Q رآw ن�ر ) 2000-1980(�3 ا����

�� و
�ح� ت2 �� مB ا����ق ب�آw ا��ول س��، أم� اSن ��3 #� وض�` مW!!�ت د#�nج �ب ش�ق 
���م� ب���ل )�م  :)س��� ج��( ح�� #�ل2020ا�* �)�� ا�

""و��B( B ش�ون ا��W!�\ ا�* �)� ���� آ�ن` ب�ا�� ا���� وا+س��*�ء ب"�ال وج� �d إ�Q ا�
�ر ب"�ال م��د وه� آ�� آ�ن` ا���ا��؟X� .وا+س

 �� م�ض�� بxن���� ح�� رآ�وا ج��ده� )�Q ت!��� وت����  ب�Wب�ؤوا ��3ءت إج�ب����!�\ ا�
 �� ��!���ت ب�امs ومW!!�ت ا�� ����ا ب"Mم� ت!����� ��9 �ا ت�ش��� واس���ب�ا� �هs واه
� ا��Wص� ب�س��Wام ���� ( Pت�ج� B( ا��V�� �ا+#�*�د�� �Aص� �3 ا��!�ع ا�* �)� و�3 ه0ا ا]
�ر �

 Bوت!أآ��3 ا��س��- م ����� تW**�ت ا���ى ا������ س�اء آ�ن ذ�� �3 ا���ه� وا����2ت أو ج- ت 
 �����م� ��ث��� مB م�س"�ت ا���ر�w ا�� � وا�V � وا���رات ا��� ��، وض�ن� �"Mم� م"��ة ا�
 sه� � ����Vا )B إن��ء م�س"�ت وم�اآ� ����� ا���� ا�0ي ��3� ا���امs وا�� � ��ا���� وا�V � وا�

� ا����� وا� � ا+#�*�دي  ا�"��� و3�� �� ت�9ا����� ا��� q�ت� ��Pد���*� . ا��و�� مB مW!!�ت ا#
 

� وا���� ا���� أن ر��j وزراءه� ا����� ا�"�� )�� ا¶ ب�وي ذآ� �3 �����م م������ ب���ومB ب��· اه
P بxن م������ ذآ� A2005 .�3!�ب �P ش�رك بP �3 م ��ى ج�ة ا+#�*�دي ا� ��� �3 ش�� �3�ا�� 

 Bده� م�*�وض�` إس��ات���� واض�� �3 شxن ت!��� وت �� ا��2ادر ا������ ب��ف ت���- ا#
� ��رج� ����ن بMدd ت qV أزرا)� إ�Q ا#�*�د ص �)� وت� � #�ي، آ� أآ� ذ�� ا�W!�ب )�Q أه�� ا�

��ت ا������ ت� ح��xمB م�ارده� ا����� آ� أش�ر ب% P��(20 ن������ ب�ح�� م� ب�� ن ا�

                                                 
1 ��� wikipedia.org/.wwwم�ت )�Q ا��#_ ت� ا+
Mع )�Q هd0 ا�
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!Wب �����د )�Q ا+#�*�د ا�� � )�Q ا����3 ب�)���ره� ا�� *� Qًا�* �)� م� ح�X�X ن�� ا+)
�� ا+#�*�د�� ����ت ا�( �3 � .ا���س

�ت�� ا]دار�� م 0 ت�ج��� ن�� ت���_ ا���آ� �e ءة ت�Vا ب�9\ ور3_ آ�م� آ����آ��0 أو�` م������ اه
�ر�� +ن���هX��ري ����Q �3 أ�� آ� ���ل �A�اءه� أن ا+سX�A!� ا���ام- ا���#�� �� ��ط ا+س

� ا���+ت تX- ا����q ا����j أم�م ح�آ� eا���2م�� ذ�� أن�� �3 م� Bا��واو� ��
ب��و#�ا
�راتX� .ا+س

ب� �3 م������ وح�ة ���W!�\ ا+#�*�دي ت�ب�� ����j ا��زراء م"�و�� )B ا��W!�\ ا+#�*�دي ا���م 
�3 ذ�� ا��W!�\ ا�* �)� ���0 ح�ص` ا���2م� )�Q ا��ب\ ا��ث�q ب�B ا��ح�ة ا�0آ�رة ووآ��� 

�� ا�* �)��  ��� ������ وا��� ت��م ب�3_ ت��ر��ه� وت�ص��ت�� إ�Q ا��ح�ة ا�0آ�رة )mida(ا�"�!� ا�
���q ب����ون أ)dM وا�"�و�� )B ا��W!�\ ا���م و����c م� ت�� Q ا��ح�ة وج�� نe� ا��آ��� ��3 �

 �3 �ا�* �)�� A*�ص� وأن ا��آ��� ه� ا�"�و�� )B وض_ ا�"��س�ت ا��Wص� ب���!��� ا�* �)� ب
 ���ت ا�* �)�� وت�ز�_ ا�* �)�ت Íوت���m اRج�نw �3 ا� �) اRس��(ذ�� م� ����q ب�*� ا�

��ص��ت�� تxث��ه� ا���ش� )�Q ن� #. ا�Q�( ...t م �
q ا��و��� �!�)�ت م�� � مB ا�* �)�ت دون آ
 .أA�ى

 : ه0ا و�3 ض�ء ا�W!!�ت ا��� وض���� م������ � � ا#�*�ده� ت2 ` مB ت���q ا� ���s اSت��
1-  q�Aم�- ا��اردات و Q��آ�ن )�� ا�"�� �ت مB ا���ن ا�����B )�� ت��P�3 q إحMل ا]ن��ج ا�

��ام � م_ ا����ل ن�� ز��دة ا�*�درا .تو���m ا��- ا�
2-  �� ��0� ������أم� )�� ا�"��� �ت مB ا���ن ا��ض� 3�� ت�آ�ت ا����د )�Q إن��ش ا�*�درات ا�

2��ون��ت ا+ت*�+ت �[ Bر��*آ� ج�ءت �3 � �P ه0ا ا���� ح�Q أص��` م������ �3 م��م� ا�
���2��3 #��� م*�ري وح�ات ا� �X��Xت�� ا�� .ا�

3- M���ن� �ت ش�� ح"B ا+سXراض� أم� )�� ا�Rح� �3 ا��� ا�W9ارد ا�!����� ا��ل ا�* �)� ��
���q ب� �س� ا�* �)�ت ا����� وا�"�ن�ة� �An wا �3 ج�ن� . ا������� آ� ش�� ا���� ن

 س�"� مB ا�* �)�ت ت��اوح ب�B ص �)� ا���ات ا�X���� إن��ءآ�ن ا���ف مB ان���ج هd0 ا�"��س� ه� 
ب�0ا ا���Vم وا��W!�\ وا��!��q ��"��س�ت ا�* �)�� ش�� )�� وا�* �)�ت ا�� �س�� ا��#��� و

 ��ن� �ت ��mر أول س��رة ت� ت* ���� م���� ت�` اسXا�)TWEPROTON SAGE ( `�وب��0 ش
����X�3 م��ل ا�* �)�ت ا� �����
. 

���م� -4  .أم� )�� ا��"�� �ت P� \!A ��3 أن ��2ن )�� ا��2 ���ج�� ا�
أن�� #!��ا ش�
� م�� �3 ذ�� ا+ت��d آ� ت�#��ا أن ت��� ا��Mد ن�ا ���ن ا����  ا�"�و��نو#� أآ�

�� 
 .1"م��س� �3 ا���رة ا+ب��2ر�� ا��
 


  ا��ور ا��8�Vدي �,�O5م� وا���3دات ا������� ا�����Sی�: ا��c,H ا���ن

��#M!ح�2م� #�ي ) � ب�ا�� ان � �Aص� �3 م��ل  إن ا�* �)�ت ا]س��ات���� ��w أن ���3� ��� د)
�*�� ب��* �)�ت ا]س��ات����، ا���� وا��!��� واس����ب ا��� ��، وأن ت��V ا�* �)�ت ا�V�)�� ا�

P���ب ت���!� ب �ء ش��2 ص �)�� م��2م�� ت��q ا����م ا�* �)� ا�� . و�

��������� ا��* �_ ا�( �3 �� إذ ج�ى اج�0اب أص��ب ،ت��w ا���2م� دوًرا ش��� اRه
*���� ا��* �_، وآ�ن ه �ك ا�( P2�"�"�ر ا�0ي س�� ���V#� آ� ��!�ا ت�ج���ت��ت ا�* �)�� ا��

و#� ت� . اس���اف وت�آ�� )�Q ص �)�ت م�� �، وه� ا��� ���ي م ��� ح�ا�3 وم"�)�ات �Aص�
� ا�* �)�ت، وج�ى ح� ا�� �ك )�Q ت���� ا��)� �* �)�ت م�� � أث �ء ت 0�V آ- (�� qإن��ء ص �د�

 . A!� ت* �_ م�� �

                                                 
1 ،���ر اRج �� س �ور#� م��م� �3  ج�� س��� جX��ر ا������2006م�ت� ح�ل ا+سX�
�ف ه��p ت���_ ا+س Bم ،)LFIB( 

com.investinlibya.www://http.  
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وج�ى إرس�ل 3�ق ا��"��q ب�اس!� ا���2م�، وت�)� هd0 ا�V�ق وز�� ا����رة ا��و��� وا�* �)� 
�ر �3 م������X�و#�م أص��ب رؤوس اRم�ال ا������� . ]# �ع أص��ب ا�* �)�ت اRج�نw ب�+س

� �ن���� ���0 3�� أص�~ ���ب�+ت*�ل ا���ش� م_ ا���آ�ء اRج�نw أث �ء هd0 ا��حMت ا���و����، و
��ك��ر ا�X� . م��و)�ت )���ة �Mس

، ت"~ ا���2م� �X- هd0 ا�* �)�ت ب���2 أج ��� %100و���ص�ل إ�Q ص �)�ت ت*�ر ب "�� 
���ت هd0 ا���آ�ت أن ُت��ع �3 ا�"�ق ا����� v3ن�� ت9W_ �"�اد رس� %100م��اره�  ، و�� ت��ر �

� �3 مX- هd0 ا���آ�ت ا��ج�� و�3 ا�. ا+س���اد ا���دي����ب- ��w أن ��*- ا�������ن )�Q ح*
��2� . ��"�ق ا���� مB ن�ح�� ا�

م������ ش�آ� "وا���2م� ا������� ت��_ ش��ًرا ش��� ا�*�ا#� ��)�ل، وه� ت�رس م��Vم 
���Q�( B ا��B�Vm ا���2م��B ب������ وا���دة ا�"��س��B "واح�ة� P�m �3 ا�0ي ، Q*#أن ���م�ا أ

�� 3درج� مB ا���ون� ���!�ع ا��Wص،  ����!�ع ا��Wص س�اء ا���� أم اRج �� �"�� �3 ا�
������� . ا+#�*�د�� ب�
وإض��3 إ�Q #��م ا����� مB أن�!� ا��!�ع ا��Wص ب"�اد ض�ا�w م�رس� ن��

�23� ح�q ا��!�ع ا��Wص ا���� مB اRرب�ح زاد ا� ،wا��ا�9 Bم d��cو ،wا��ا�9 Bا���2م� م _��
wا��ا�9 d0ه Bم ��� . وب!���� ا���ل v3ن م��Vm ا���2م� ��*��ن )�Q روات�� �و�3 ا������ v3ن ا�

wا��ا�9 d0م*�ره� ه � �v3 ��0ن ا�9�ا�w ا��� ت�*- ،ا��� ت��م ب�� ا���2م� �*��~ ا3R�اد إن
 . q أرب�ح)���� ا���2م� ت"�)�ه� )�Q م��ون� ب�#� ا���آ�ت �3 ت���

�ل"ون���� ����ر (Rن " ا�*�ا#� م_ اSا�0ي ج�- ا��و�� ا æ��َ�� ل�(Rم�#� ا���2م� ح��ل ا �ت��
�رات س�اء ا����� أو اRج ���، و�"X�ه� ذ�� ب��!�_ �3 )��� �)�#�درة )�Q اج�0اب ا����� مB ا+س

 .1ا��* �_ وز��دة ا� �تs ا���م�

 1-Z��8ا�� 
 : أ���ب ا���Dح �

��� ��3 ������ : وMAل هd0 ا��اح- ب�ت )�ام- ن��ح ا����ب� ا�* �)�� �

، 1991 وام�� ا��- ب�� إ�Q �31981 " ا� e� ش�ً#�"أ)� ` م������ س��س� :  ا+ت��d ش�#�-أ
�ء إ�Q أس�اب ا]وز ا�!���ة �9B ) �ان ا�"��س� إش�رة ذات د+�� �3 ا+ن�ا� �ذج ا� e�ي (و�

�� �3 دول ش�ق nس������� ا��� ). * �_ ا�

 ح�� وض_ ذ�� �3 ت*�ر رؤ�� اس���اف 2020ا������ وا��* �_ ب���ل : وا���نw ا��Xن�
 -���" . 2020ا�

���ًرا وان���ًء �� � �سw م������ ووض_ Aب� ا���ب�ن�� ت���ً�ا م��9ً ب- ا������ ا0AR ب��( B2ت �و�
 . �� ب�� م���د اR)�اق واRد��نذ�� �3 إ
�رd ا�*��~، �Aص� أن م����

�ر X���� ا+س��Vدة مB ا����ب� ا���ب�ن�� ج�انw نe��� و)���، تX- ذ�� �3 ا+س( `�وش
ا���ب�ن� ا���ش� ح�� ت��` م������ أ�23ًرا )��� ووض���� م�ض_ ا�� 0�V آ"��س�ت ت���p ا��A�ات 

 ���- م��و)�ت ا��� ����)��ا����� وا��B��2 ا��أس��� ا+#�*�د�� وا+ج . 

���
��q وآ��� ا����ون ا��و�� ا���ب�ن�� �و#�م ا���ب�ن��ن ب B( � �� ب�امs ا���ر�w ا�Japan 
International Cooperation Agency، ب� ا���ب�ن����� وه� م� مB2 م������ مB ا+س��Vدة مB ا�

 �3��Xدل ا���� ا��� �3Cultural Exchange Programs م��ل ا���ر�w ا�* �)� ث� ب�امs ا�
م��` مB ج�نw م�س"�ت ��ب�ن�� �����_ ا�������Q�( B ا����ف )�Q ا�X���3 ا���ب�ن��، وإت�ح� 

�V��W . ا�V�ص� ��������B ��راس� ا����ب� ا���ب�ن�� مB ج�ان��� ا�

                                                 
1 ،�������ر، م�آ� ا��راس�،  ور#"_أس��ب ا� ��ح �3 ا��* �"  م�� ا����� ب���، أس��ذ ب��م�� ب��ا بX� اSس����، ت� م��م� �3 م���M� Qس

:  )�Q ا��#_ا���لت` م��� �  . 2004 أ3��- 15و14، آ��� ا���م ا+#�*�د�� وا����م ا�"��س��، ج�م�� ا���ه�ة
ellite?cidsat/servlet/net.islamonline.www://http 
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�* �_ ا�"ان���` م������ �3 ن�ذج�� ا��* ��� م� �"Q ب!���� :  ا��* �_ ا�� ��دي-ب
� ح��تP ب�B ا��ح�ات " ا�� ��ديe�ا��� ت��م )�Q أس�س وج�د )M#�ت ت�اب\ �3 ش2- ) ��د ت 

�*�� ب��، وا��� ت���X ثMث� ) �ص� ه�ا�* �)�ت، وا��ردون، و�Aم�ت : ا]ن��ج�� وا� ��
�ت ا�
-��� وا��س"�ت ا+#�*�د�� ا��� ت����ل، وذ�� �3 إ
�ر م �eم� مB ا�� Q ا�(Rارد ا� ت �� ا�

��- وا��xم�B ون�eم ا���ا�3� . ا������ وا��� �� وا��Wم�ت ا��ا)� وا�

2-��B��8ا� ����ا�� 
� ���/O�3 :  دور ا������ت ا� `ه �ك آ�X� مB ا��س"�ت وا����pت س�ه
�� ا�* �)�� ن0آ� م �� م� ��� � : إن��ح )��� ا�

�� ا�* �)�� -أ ��� ������ Malaysian Industrial Development Authority ا����p ا�
)MIDA ( رات�X���B ا�B�0 � �ون إن��ء اسX�"�� Qو�Rا �!�وا��� س�q ا]ش�رة إ���� ت�� ا�

� )B . ص �)�� أو ذات ص�� ب���!�ع ا�* �)� �3 م�������وت��م ا����p ب���3� آ- ا����م�ت ا�
� ج�_ إج�اءا��ر�� آ� تX��ل ا��ا�� ا+س(Rور�� ����م ا�ت ا�9����*�ت ا��*�ر�~ وا�

�ر��X� : ه0ا إ�Q ج�نw م"�و���ت أA�ى أه��. ا+س

�~ م�اآ� ت���- وت�ز�_ �3 م������-V� دة ا�� "��ت��� .  اس��3�9 ا���آ�ت م

 .  ت��3� ا��Wم�ت اRس�س�� وت�"�� ا��ص�ل ������ ا��رب� وا��ه��-

-~ �ر��وا+  ت���� ا���ا�3 وا�X� . م���زات ا+س

، وه� ه��p ات��د�� National Productivity Corporation ه��p ا]ن��ج�� ا���م�� -ب
� ب���دة ا]ن��ج�� ا����2 �3 ا+#�*�د ا�����ي �، )رأس ا��ل وا��-: إن��ج�� )�ام- ا]ن��ج(ت�

� ا��- ا��و��� وا�* �وق  آ�آ� إن��ج�� ب�����ون ب�B ا���2م� ا������� وم1962أن�p` )�م e 
���ة، وت���` �3 )�م � ب�]ن��ج�� ا����2، و��- )�Q 1966ا��Wص ��م� ا�� إ�Q م�آ� ح�2م� ��

��ازن�، ومB م��مP ت���� م���ح�ت �� ا+#�*�د�� ا� �ج�دة ا]ن��ج�� ا������� وت�#���� مB أج- ا�
 . �ارد و#��دة ح�آ� ا]ن��ج�� وا���دةح�ل س��س� وتW!�\ ا]ن��ج��، وت!��� ت �� ا�

 �آ� ���_ ا��آ� )�Q ا+م���ز �3 ا��!����ت ا� �eم�� �3 م��ل ا]ن��ج�� وا� �3"�، وت���
 ����م���م�ت وب��ن�ت ش�م�� )B ا]ن��ج�� ا�������، ور)��� ش�M� �2ت*�ل ب�B ا��س"�ت ا�

wج�ن Qج�� وا���دة، إ���� واRج ��� �3 م��ل ا]نe ا� �� إج�اء ا����ث ون��
�ت ا���ر�w وت 
 . ا]دار�� �3 م��ل ا���دة وا]ن��ج�� وت!��q ت� ��ت ا����م�ت

          Malaysia External Trade ه��p ت �� ا����رة ا��Wرج�� ا�������، -ج
development Corporation  ف بـ1993أس"` )�م�"، وت����(م�ت "MATRADE( ،

��� ت�� م���م�ت ��*�ر�B وا��رد�B وم�����و�s وت���_ ا����رة ا��Wرج�� ا������� وا����م ب
���ت ا�* �)��، وا����م بvج�اء  ا�������B وت!��� وت���_ ا�*�درات ا������� م_ ا���آ�� )�Q ا�

 B( ا��راس�تRا -���ت ا������� مB أج- ت�"�B وض��� ا�� �3"� وا�� )�Q س�اق ا��Wرج�� ��
��ر�w م��رات � wت�ر� sام�وت��م ب� ،B������إ���د #�)�ة م���م�ت �"�)�ة ا�*�ر�B ا�
�رات ا������� �3 ا��Wرج، وه� X�ا�*�ر�B ا�������B �3 م��ل ا��"��q ا��و�� وح��� ا+س

���V ومB��X ���!�ع ا��Wص ت�` إش�اف وإدارة وزارة ا�* �)Wج��ت ح�2م�� م Bم�2ن� م �pه� �
 . وا����رة ا��Wرج��

 Heavy Industries Corporation of Malaysia ه��p ا��* �_ ا�X��- ا������� -د
(HICOM( وت�ن�ب �� 
�ر �3 م��ل ا����� وا�*�w وم��وع ا�"��رة ا��X�، ب�أت ا����p ا+س

Perusahaan Otomobil Nasional (PROTON ( ب����"�
��q ش�اآ� م_ ش�آ� م� B(
ب����اآ� م_ دا���ت"� ا���ب�ن��، إض��3 إ�Perodua ( Q(�� وا�"��رة ا��
 �� ا��Xن�� ب��ودوا ا���ب�ن
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                                                                --------------.1إ#�م� م�_ ا����� وا�*�w ا��Mق
و+ ����P ت�ب�� Rي س��س�  �����ي+ �B2 إ�Vcل ا��j ا��
 � ا�0ي ���ك ا+#�*�د ا.. وأ�A�ا

��ة �3 م�اج�� أزم�.�Aرج���ج �ب ش�ق nس�� ا�����ة ا��� ش��ه�   �A ��3ض` م������ ت��ب� م
وا�� � ا��و���B وأ0Aت ت���s أزم��� مMA Bل أج �ة  ، ح�� �� ت��x ب���0�ات ا�* �وق1997ا���م 

ا� ����، م�!�� ا�� � ا��آ�ي صMح��ت ص�رم� )�Q س��س���  و
 �� 3�ض` م���MA B #��دًا
dا�0 م� ��V ��¹ ا���  واس�� ����*��~ م�اج�� ه�وب ا� �� اRج �� إ�Q ا��Wرج، وأص��` )*� ا�

���3�� �3 ���(�3 Mس�م� ب� ا�* �وق وا�� � ا��و���B �3 وجP مB ���� أن �W�ج )B ا��وا�� ا�
����  .2 #�ة أآX�م�اج�� م������ ا��� A�ج` مB آ��ت�� ا�

 

  :ا��c,H ا����^   
 دور ا��O5م� ا�����Sی� �
 م�Dل ت��I+ وتO��9 ا������رات           

�� �Sی�دة ت��- ا������رات-1 D6ا�� Sا�O� : ب������ �,
��v3 Bن�� م���دة وم� �)� م �� X�"�� �������ر وا��� ت ��� ا�"�!�ت ا�X�أم� ا���ا�3 ا����� �Mس

�����د ا���انw أو ا])�Vء مB ا��س�م ا���آ�� أو رس�م ا+م���ز وآ- م� ��q ب�])�Vء ا�9���� ا�
 ��ري وا����� ا+#�*�دي م P ���!� ا���9 آX�ذ�� ب�"w اRه�� ا+#�*�د�� ����وع ا+س

����
�ر�� أنV�` )���� م���· X���و)�ت�� ا+س� sو��� .  أن�xت ش��2 واس�� ��
 P�3 ا���رج �3 ا����2 اRج ��� ����و)�ت � إ�Q ذ�� وض�` ا�"�!�ت ا������� ن�eم� ر���ب�]ض��3

�ر�� آ�� ارت�V` أه�� ا���وع و���3تP ا+#�*�د�� �����X�3�� أمB2 ا�"�ح �����2 اRج ��� .  ا+س
 م��و)�ت �3 ا���و)�ت ا��� ت"��Wم ���3 ت� �� )���� ج�ا أو ت�A- �3 ت 0�V% 100ب "�� 

إس��ات���� م�� ت* _ م�اد ت� � )B ا+س���اد أو ت �s س��� ت"��Wم ���3 م�اد أو��� م���� 
���*� . وتW*� ب*�V ج�ه��� ��

3 �������ر �3 �����ب� ا�X� وض�` ، ا��ا�3اRج ��ا���ا�3 وا��ا�� ا��� آ�ن` ت��م ب���3�ه� �Mس
 :ه��أ ت د#��� ت* ��Vا])�Vءات���� ا��ا�� وا���ا�3 و

���2 ا�"�!�تب�أت ت�� �� ������q ب���3� ا���ر�� ا��A*� _ا���ر� �3 اRج ��� ب��� � ا�X� ا+س
 Q�( ر�X�اRج ���  ا���2م� ا������� ب��م ت��VW ن"�� ا����2 ا���امب� 0�Vه� ح�� ن*` #�ان�B ا+س

�ر�� 
��� ا��ة ا��م �� ا���رة �X���ر�_ ا+س�� ،�� و��xآ���� وا� *�ص )���� �3 ا���ارات ا��س
 Q�( رات�X�و�3ء ت�� ا�"�!�ت ب�0ا ا+���ام و#�` ا���2م� ا������� ات�V#��ت ت9B ح��� ت�� ا+س

  .1995 ن���� )�م ح�Qدو�� ) 48(م_ 
 Bم� :  ش�و
�� م� ���أه

 . ا����� ض� ا��xم�� وا�*�درة_ت�#� -أ 
 . �3 ح��� ا��xم�� وا�*�درةو)�ج- ���� )�دل ا+���ام ب ~ ت -ب
�ر  -جX��_ ا+س�ر أ واRرب�ح  ت���-  ب����اRج ��تX� ا��Wرج إ�Q أA�ى )�ا�� وأ��ص- ا+س

����-�ب��� #�ب�� �. 
�ر أي- أي ن�اع ح�ل  ح- دX��ر ا���   ب�جw ات�V#�� �3 م �ز)�تأج �� م��وع اسX�ا+س

 `وا��� ت� ب�ج��� تxس�j ا��آ� ا��و�� ��V . 1966ا������� م 0 )�م  ا���2م� إ����ان9
�ر ��ى ا�*�ف ا��و��X� .م �ز)�ت ا+س

                                                 
1 �������)��"، . ص��w ج�س�، أس��ذ ب��م�� آ�+���ر ب� ت، ور#� م��م� �3  م���Q أ#�مP م�آ� ا��راس�"م������ اRو���� ��ب��د ا+ج

: ا���ل )�Q ا��#_ت` م��� �  . 2004 أ3��- 15و14اSس����، آ��� ا���م ا+#�*�د�� وا����م ا�"��س��، ج�م�� ا���ه�ة، 
satellite?cid/servlet/net.islamonline.www://http 

 
 
2 _#� http://mohamedsaad.maktoobblog.com: ت� ا+
Mع )�Q هd0 ا����م�ت )�Q ا�
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d -  ����������q ب����ا�3 ا�� ��3M� ر�X� وض�` ا�"�!�ت ا������� ت* ��Vت م���دة اRج ��س
 w"ءت��� ` ���3 م�د ون�V([ا w"آ�� ب�� ا���وع ��أه مB ا�9�ا�w وا��س�م ا��

�ري و)�ا��Q�( d ا+#�*�د ا��
 � ا�����يX� . ا+س
�eت اون�V� *� :ت� ا���آ�� )�Q أه�� وه� �!�ل وت��د ت�Vص�- ت�� ا�
1.  -�ر ا�* �)� ت ~ ����آ�ت ا�* �)�� وت�X��ر ا])�Vءح�ا�3 ا+سX� مB ض���� ا+س

�3 �ن��
� مB  سأو ت�ر م ���ت إن��ج وذ�� ب�� "�� ����آ�ت ا�* �)�� ا��� ت �s أو ت"�ه
���ت واRن�!�  اRن�!� ا�������� ا��� ت��ده� وزارة ا����رة ا��و��� وا�* �)�� وإن ت�� ا�

�_ بxو���� �Aص�� .م* �V ضB ت�� ا��� ت
 ح�ا�3 ا�* �)�ت ا��� ت"��Wم ت� �� )���� وت ~ ����آ�ت ا��ا�3ة ]ن��ج م* �)�ت ب�� ��ت  .2

 -j س �ات أو ب����V(v مB ض���� : ا���ا�3)���� وت�A ة�� -Aا�� ����ض Bء م�V([ا
�ر ب "�� X�j س �ات % 60ا+سWة ا���� إنMA P#�Vل 3�� ا�0ي �X�"مB رأس ا��ل ا�

Qو�Rا. 
     Q�( ��Vا������ إذا ب��` م*�ر� �� ���_ ب��ا�3 ا�* �)�ت ذات ا��آ��0 �R B2ي ش�آ� أن ت

�!��� م���� م� + ��ا����ث وا�- B( 1 % Bأن + ت�- ن"�� ا���م�� Q�(م����ت�� و ���مB إج
 B( �� ���B�**W �3 )��م ا�مB إج��� ا���ى ا���م�� % 7مB ا�W����B ا�������B ا�

 .ب����وع
 ح�ا�3 ا���ر�_ ا]س��ات���� و��*� ب�� ا���و)�ت ا���2�ة ذات اRه�� ا]س��ات���� .3

� ����#_ أن ت�2ن ��� تxث�� إ���ب� )�Q ا+#�*�د ا��
 � ا�����ي ت ~ ��d0 وا�� ��� ا������ وا�
 س �ات 10ا���و)�ت ا���2�ة م��)� مB ا���ا�3 ب� �3 ذ�� إ)�Vءات ض����� ش�م�� ��ة 

�ر )�Q آ�م- X���ة ا�أو إ)�Vء مB ض���� ا+سV� �X�" . س �ات5�أس ا��ل ا�
����آ�ت ا�*���ة ب��ف ت���_ ا���آ� ا��ا��3 ����م ش�آ�ت ص �)�� ص���ة  ح�ا�A �3ص� ب.4

 Bم �(�_ Rج- ذ�� ت��م ��� ا���2م� ا������� م���ت"�)� )�Q ب �ء ا����p ا�* �)�� �3 ا�
� �� رأس م���� ح�ل م���� أ�� ن�2ا���ا�3 وا��*�د ب����آ�ت ا�*���ة ت�� ا�


���� ا� ��ط ا�V � ا�0ي س���م بP، وت�- #- أو أدو+ر أم���2 ) 200000( w"ب� �Xأآ
ا���ا�3 �X- هd0 ا���آ�ت ا�*���ة ا])�Vء ا��2م- مB ا��س�م ا���آ�� )�Q م"��ردات ت�� 

3����ط �3 هd0 .   �3 ا�"�ق ا�����ا���آ�ت مB ا��اد اRو��� وا���ات واS+ت ا��� + ت��
��9 اRم� �3 ب�� ا���+ت أن ت*- ت�� ا�"�ه�ت ا���آ�ت أن ت9� م"�ه� م���� #� ��

 Q70إ�.% 
�ر ا��را)� وا��� ت �s م ��ج�ت م�� � .5X��W**� �3 ا+س ب�� "�� ����آ�ت اRج ��� ا�

ت��ده� ا��و�� ا������� ت ~ إ)�Vءات ض����� )�Q ا�*�و�3ت ا��أس���� و)�Q ا��A- ا���د 
�رd و)�Q ا���ن� ا�* �)�� وX� . )�Q م*�و�3ت أب��ث ا��!��� و�c�ه�اس

�ر ا�* �)� . 6X��ر اRج �� �3 ا��!�ع ا�"��ح� � ~ ح�ا�3 م�ث�� ���ا�3 ا+سX�ب�� "�� �Mس
�_ ب�])�Vء مB ا�9���� Q�( ا���ن� م_ ا])�Vء �� �Q�( �(�9 م*�و�3ت ا���ر�wا�آ. 
�W**� ا��� ت��م �Aم�ت �3 م��ل ه0ا وت ~ ا�������ت ا������� ح�ا�3 م�� ����آ�ت ا�

 ~ �ر�� اAR�ى ذات ا��M#� آ� تX�اRب��ث وا��!��� س�اء ���آ�ت�� ا��م��� أو ����آ�ت ا+س
 � Vا+رت��ء ا� Q�( �(�"ت ��ح�ا�3 م�ث�� ����آ�ت ا��� ت��م �Aم�ت اRب��ث وا��!��� ا�

��ي "�رات #���أبX� . داء اس
�رات اRج ��� وا����� ا])�Vءات ا������ب�]ض��3 �� ت� )�ضX� : P ت��م ا�"�!�ت ا������� �Mس

 .  ا])�Vء ا�9���� ا�Q�( �(�9 م*�و�3ت ا���� و)��A Qم�ت م��ه� ا����ث-
-�� . إ)�Vء ض���� )�Q ا���ن� ا�* �)�� ب "w ت��ده� ا���ا�~ ا��س
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- Q�( ����ء ض�V(ا� إSاء ا�م ���W�"+ت ا��اد اس��Wام�� �3 أ)�ل ا���� �أس ا��ل ا�
 -وا��!��� وآQ�( ��0 ا���ات وا��اد اRو��� ا��اد اس��Wام�� �3 م�اآ� ا����ث و��

 .ا])�Vء مB ا��س�م ا���آ�� وض���� ا�����ت ورس�م ا]ن��ج
 :  أم� حOا�S ا���ریc ب�Cف تZ�D6 وتOHی� وت�ریc ا�O3ى ا���6ی� ��2-1�6
�ر ب "��  ا])�Vء -أX��ة )��ة س �ات وت ~ ����آ�ت ا��� ت �Ù % 100مB ض���� ا+س�

 d0ت ا� ���� �3 ه��!�رة وآ��0 ت�QV مB ض���� ا�"�هم��ه� ا���ر�w ا�� � وا��� �� ا�
 .ا���ه�

إ)�Vء م"��ردات م�اآ� ا���ر�w مB ا���ات واS+ت و ا��اد ا�9�ور�� مB ا��س�م  -ب
 .� ا�����ت ورس�م ا]ن��جا���آ�� وض���

 .ا])�Vء ا�9���� Q�( م��ن� م��ه� ا���ر�w و)�Q م*�و�3ت ا���ر�w -ج
 
� ا���ا�3 م� ���: حOا�S (�ص�-3��# � :  ه0ا وت9
      -                 w"ء ح�V([اوح ا�� ح�ا�3 إ)�Vء ض���� )�Q أج��ة ا���س�ب وت� �� ا����م�ت و�

 .س ��� % 40و % 20 ب�B 1996ب��ن�ت 
       - ��W� ح�ا�A �3ص� ب����آ�ت ا��� ت���م- ب*�رة م��ش�ة م_ )���ت ا��B��W وا������ وا�

 .مB م�V�Wت ا��اد ا�"�م� وا���ث� وا�W!��ة
�رات X�ه0ا آQ�( -X ا� �s ا�0ي س�2�P ا����� مB دول ا����� ا��� ت"�� +س��!�ب واج�0اب ا+س

��� ا+#�*�د�� و+ش� اRج ��� ا���ش�ة ب�ن ا���2م� ا������� #� ن��` �3 ت����ن� أ��ف ت"��_ ت 
�رات اRج ��� ا���ش�ة �Aص� �3 م��ل ا�* �)� X�� +ج�0اب ا+س�M�ري ا�X��3 ت��3� ا� �خ ا+س
 و#� تX- ذ�� ا� �خ �3 اس���ار اRوض�ع ا�"��س�� وا+#�*�د�� وث��ت #�ان�B وت�����ت ت���_


� ا��س"�� Rا �ر م_ ت�3�X��ر وسMم� ت!����� ب�����V وس���� إن��ز إج�اءات ا+سX�ا+س
 ���وا]دار�� ا��� ت�- ب�V2ءة ون�eم، B( M93 وج�د ب �� ت���� ج��ة  ون�eم م��� ون��ي م"

���� . وا���ا�3 ا�������� ا�
� وا���V أن ن0آ� أن م� س �P ا�"�!�ت ا���ت إدار�� ه� ���P مB ا��e و��ا�~ وت Bان��# Bم ������

�رات اRج ��� X�ا��� م2 ��� وس�)�ت�� )�q�A Q م �خ اس�!�ع أن ���q ن��ح� آ���ا �3 اج�0اب ا+س
��� ا]ج����  ن�� ) 9( ب�"�� 1980ا���ش�ة ب�أت �3 )�م م����ن وواح� )  291(م��و)�ت #�

"�ن م���ر دو+ر 59 إ�Q ����2003 )�م وت"��B م���ن دو+ر أم���2 وص�` �3 نAت"�� و 
�ت �3� #�ر ب�اح� وأرب��B أ��X��ري)41000 (أم���2 اسX� . م��وع اس

�ر اRج �� ا���ش� ب�0ر  -X��ن� ��ت، ث� س�` �P  ت��م�` ا���2م� م_ ا+سXا� �*�ح�Q م 
 : � م ��ا+#�*�د ا��
  ب����Aل و�B2 ضB ش�وط ت*w ب�2- أس�س� �3 ص��~
� اRج �� ا�* �)�تX�"���� ا� � ��ا��
 �� ا��� ت��_ ح�ج�ت ا�"�ق ا�����،  أ+ ت �j3 ا�"�_ ا�

ت ��P أم� ا���آ�ت اRج ��� ا��� �*- رأس م����  )�Q اR#- مB ج�� م�% 50وأن ت*�ر ا���آ� 
"� أج�نw 3�\ ���- ب�  م���ن دو+ر �3"~2ا���3ع ن�� A ام���� ا�����m �3 ا���آ� ��� ب�س

���   .                              1ا��
 �� ])!�ء ا�V�ص� ���
 
  Zا��اب c,Hا�� : 

 ا������ت ا�������B ا��
 ان��C�DC ا��O5م� ا�����Sی�   

 Bم ،��������� ا���2م� ا������ ا��� ان������� ا+#�*�د�� آ� س��` ا]ش�رة أه� ا�"��س�ت ا�V�2وت
�ة ا��� ح����� هd0 ا�"��س�ت )�Q م�ى ا����د ا��ض�� م� ���واX���s ا� �: 

                                                 
1 ،���ر اRج �� س �ور#� م��م� �3  ج�� س��� جX�
�ف 6200م�ت� ح�ل ا+س Bر ، م�X� .)LFIB(ا������ه��p ت���_ ا+س

com.investinlibya.www://httpqج_ س�ب�م ،. 
 



 203 

1- 
��� ح�ص` ا]دارة ا������� م 0 أن أ0Aت ا��Mد :ا��Sام ا��O5م� ب��Dن�� ا���,�+ ا
 �3 ���M��� اRس�س� م��ًن� 1957اس����وب�· د)� ا���2م� ) إح�ى )��ة س �( )�Q ت���� �Aم�ت ا�

��س\ إ�Q ا+ت��د�� � م� �*- �3 ا�����س �ً�� مB ا���ان�� ا���م� ���و��، ب� � % �20.4�!�ع ا�
 Bم ���� آ "�� مB ا� �تs ا���م� ا]ج���� إ�Q 1960)�م % 2.9زادت ا� V��ت ا���م� )�Q ا�

 .1995)�م % 5.3

�ر ا�"�W أن )�د ا�B�0 ����3ن ا���اءة وا�2��ب� وص- �3 X� 2000ا���م ومB ث�ر ه0ا ا+س
، وه� مB ا� "w ا������ �3 ا�����، 1970)�م % 53مB ج�� ا�"�2ن م��رن� بـ% 93.8ح�ا�� 


�Vل ا�B�0 ب���ا ا���ش�ة مB أ)�ره� #� ُ#��ت أس�ؤه� ب���ارس، % 99وأن ح�ا�� Rا Bم

Mب ا��ارس ا+ب��ا��� ان����ا إ�Q ا��راس� �3 ا��اح- ا��Xن���% 92و Bم. 

����� أص��` مB وآ ���� م !��� ���)� وا��"��Mت ا���2�ة ا��� ت��م�� ا��و�� v3ن إ��ام�� ا�
 Qإ� �اRم�ر ا��� + ج�ال ���3، و���#w ا���ن�ن ا�����ي ا���م اSب�ء ا�B�0 + ��س��ن أب �ءه

  .ا��ارس

�)�� �3 ا���ان�� ا���م� �)38(و��ض~ ا���ول � .���2م� ا������� اRه�� ا� "��� �� V��ت ا+ج

�� مB ا���2م� ا��آ��� ح"w ن�ع ا��Wم�ت  ا�)38(ا���ول �-2000 "�� ا�V � ���p��ت ا�
2001. 

 2000%   2001%     

����� 65.9 64.1 ا�

 7.5 11.5 ا�*��

 13.1 10.8 ا]س�2ن

 �A 13.6 13.5م�ت أA�ى

 100 100 ا]ج���� ا� "��

�ر ا���� �3 م������"، ��ذ ب��م�� ب��ا ب������م�� ا����� ب���، أس: ا�*�رX�  ور#� م��م� ،"اس
�ر، م�آ� ا��راس�X� اSس����، آ��� ا���م ا+#�*�د�� وا����م ا�"��س��، ج�م�� ت�3 م���M� Qس

: ا���ل )�Q ا��#_ت` م��� �  . 2004 أ3��- 15و14ا���ه�ة، 
satellite?cid/servlet/net.islamonline.www://http     B( M�ن �����ا������� وزارة ا�

2002. 

2-���/Oا� 

 B,$ ا����رف ا����� وا����نXا�ب��ا +�,� : ت�آ�S ا��

 :تO��9 ا���,�+ ا���نOي ن�O (�م� اه�اف ا�O3م�� -3


 ا����ی� ب����P م��ه� ت�ری-4B��8ا� c0 وا���ری��,� :c ا��

��ى "�B وتxه���� )�Q ا���أو�` ا���2م� ) ��� �Aص� ب�xس�j م��ه� �Aص� ���ر�w ا�
 ¹��V��B وا���� ])�اد ا��� ب����ج���ت ا�����ا���م�، وت��ف هd0 ا���ه� إ�Q ت�و�� #!�ع ا�

 .وا��xه�- ا���ب�ي


Mب ا��ارس ا��Xن��� وآ��0 ا����م بvن��ء ا��X2� مB م��ه� ا� w(����ر�w ا�� � ا��� ت"
��� .وت�ه��� ���Aل س�ق ا��- ب��رات �3 م��ل ا�� �س� ا���2ن���2 وا��2�ب���� وت� �� ا��Mس

 : ا��Oا�- مZ ا��OHرات ا��3��� وا���,Oم�ت��-5

������ ن�� تW!� ا���2م� ا�. ت�ا3ً�� م_ ث�رة )*� ا��� �� �3 م��ل ا+ت*�+ت وا����م�ت
 Smart(إ)�دة ت* �� ا��ارس ا���2م�� ب�+ت��d ن�� إ#�م� ا����� م� ���ف ب���ارس ا�0آ��
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Schools (  �� ��ا��� ت��3� ���3 م�اد دراس�� ت"�)� ا�!Mب )�Q ت!��� م��رات�� واس����ب ا�
� ا��* � .ا�����ةeارس ا�0آ�� أن�� ا+)� �ء ب�� �3 ا��� ��_ ا�0آ�� وش��2ت ا+ت*�ل ومB ا��اد ا�

� ا� �- ا�0آ��eث� وأن��� اس��Wام ا�!�#� �c� ا�eون. 

��3�رس� ا�0آ�� ه� م�س"� ت����� ت� اب��ا)�� )�Q أس�س ت!����ت ت�ر�j وإدارة ج���ة 
ب��p ت�ر�j مB : ت"�)� ا��Mم�Q�( 0 ا����ق ب�*� ا����م�ت، وأه� ) �ص� ا��رس� ا�0آ�� ه�

 ،����� وس��س�ت إدارة م�رس�� ج���ة، إد�Aل م��رات وت� ��ت ت����� وت�ج���� م�!�رةأج- ا�eن .
�ة �����q آ�Vءة و�3)��� هd0 ا��رس� م"� ������ر هd0 ا�� �ص� وإ)�دة ه �سAا ���وم�زا�` )

����ت ا����د�� ب���و��"� ت���� ا����ب� �3 أ)�Q ا�� .و�

 ا��رس� ا�0آ�� س�"�)� ا��Mد )�Q ا���Aل �3 )*� و��ى ا���دة ا�"��س��ن �3 م������ أن
� ���Mد �3 م"���- أ��م���M� ا����� وض�` �� � 1996و�3 )�م . ا����م�ت وإت�ح� ن�)�� ا�

���م�ومB أه� . ا��!��� ا���م- ا������� ���و�� A!� ت� �� ش�م�� ت��- ا��Mد �3 م*�ف ا��ول ا�
wل ا���س�Aإد �!Wا� d0ن` �3 آ-أه�اف ه���� ا��S وا+رت��ط ب���2 ا]ن����، أم�  ا��س"�ت ا�

��� 3�� ت� رب\ ج�_ م�ارس وج�م��ت م������ ب��د 3��ي مB ش��2 ا���Rف �����q ب��� �� ا�� ��3
����Vدة وا���� .1ا��*��� ا�"���� وا��� ت"~ ب �- ُح�م ا����م�ت ا���2�ة ��Wم� ن�- ا��س��\ ا�

6- d�¯O�8د ت�Vم� ا��\� 
� :ا���,�+ ا��Dم

� ا����� وا���م��، ب� � ت��ول آ- �����!��� ا�� �Xا���� sام�ج��ة وا��Rت9_ ا���2م� ا
 sه� � ا��راس� وت���� ا��W**�ت وا�eون jر���ا���م��ت أن ت��_ ا������ ا������ �3 ا�

�ث�� ا��راس��، وت��_ ا��M#�ت وا��واب\ ب�B ا���م��ت ا����� وا���م��ت ا������ ا�����ة وا�
���!� .+آ�"�ب ا��W�ة وا����ب� وا�

� ا�0ي �"� ح�ج� ا��Mد ����آ� أن ا���م��ت وا���ه� ا����� ا����� ت�- ب��آ�� آ��� )�Q ا�
 . مB #�ة ا��- ا��ه�ة

 : ا��بa ب�0 ا���,�+ وأن�H6 ا���Oث-7

��ة ����2 ا����م�ت �3 ا��س"�ت ا���م��� وإم�اده� ب�ارد #�م` ا���2م� ب�xس�j #�)�ة م
��� اRس�س�� �3 ه0ا ا�*�د�� .ا����3 وا�� �� ا�

وت�)� ا���2م� ج��د اRب��ث ا����� �3 ا���م��ت ب�اس!� م�س"� ت!��� ا��� �� ا�������، وه� 
��Wام أن�!� ا���� ت��_ ا��واب\ ب�B ا���آ�ت وا���حB�X وا��س"�ت ا����� وا��� ��B مB أج- اس

وه �ك ا����� مB م�اآ� ا��� �� ا��� ت��ف إ�Q إ���د # �ات ت��ون ب�B  .ا���م��� cR�اض ت��ر��
�ل ا����� وا�*�ن_ ب�*� ت!����ت ا�*�ن_ �3 ه0ا ا�*�د ب�B اRآ�د���B �3 ا���م��ت (Rا

 .وا�*�ن_ وت��3� ا��ارد ا�9�ور�� ]ن��ز أ)�ل ب���X ت!�����

 �#Mوت���� ا�� ��Xس"�ت ا����و���w ا���j ا���م� �����ث ا����� وا��!��� دوًرا �3 ر)��� ا�
 Bم ��Wإ���د ن ������ وا��!�ع ا��Wص، وا�  �ب�B م�اآ� ا����ث وا���م��ت مB أج- ا����ث وا�

�س�B �3 ا��W**�ت ا��� ت���ج إ���� ا��Mد، وه0ا �3 ح� ذاتP ه�ف إس���ات��� ا��W�اء ا�
 .���و��

وت��رك ا��و�� م_ م�س"�ت م���� و�Aرج�� �3 أ)�ل ا����ث ا��!����� وا��ج�� ��* �)�، 
�W**� �3 ا+#�*�د وا�"��س� وا��راس�ت وإ���د م�اآ� ا+م���ز وم�س"�ت ا���2V� ا�

�� �� .ا]س��ات���� وا�

                                                 
1 �������ر ا���� �3 م������"، م�� ا����� ب���، أس��ذ ب��م�� ب��ا بX��ر، م�آ� ا��راس�،"اسX�س����،  اSت  ور#� م��م� �3 م���M� Qس

: ا���ل )�Q ا��#_ت` م��� �  . 2004 أ3��- 15و14آ��� ا���م ا+#�*�د�� وا����م ا�"��س��، ج�م�� ا���ه�ة، 
satellite?cid/servlet/net.islamonline.www://http 
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 : ا�ن;��ح B,$ ا��I+ ا���,���� ا���OHرة-8

� ا���ب�� �MحQ�( L ن�eم e ا� Q�( ح��Vن�� ا+ن P��� P�3 م������ أن �����ا����!�ن�� (ا�
�) واRم����2�����ل ا���� ا]ن������ آ��� ����و���w ا��!�ع ا��Wص دوًرا أس�سً��  .وا���س_ �3 اس

 ،��� وات��ع ا������ ا������ مB ن�ح�� ا� �هs وا��W**�ت ا�������م_ ا���آ�� )�Q ج�دة ا�
 م���ا وآ��� ج�م��� 415وه �ك ح�ا�� . ت�ج� ب�� 3�وع ج�م��ت أس��ا��� ون��ز�� �ة وب��!�ن��و

�Aص� ت��م دراس�ت ج�م��� وب�امs ت�أم� م_ ج�م��ت �3 ا��Wرج، وت�3� إج�زات م� �� 
� �3 ا���م��ت اRج ������اص�� دراس� B������ .وم��س!�، آ� ت��~ ا�V�ص ��!Mب ا�

� إ�Q  :ب��,�+ ا���أة ا�ه���م -9����� آ���ج-، وت��� ب��ن�ت وزارة ا�����ن��` ا��أة ح��e مB ا�
���ت، إ�Q ج�نw أن ن"�� Vا� ������م ا��و�� ب��، و���د ذ�� إ�Q اه����ز��دة ح*��� �3 #!�ع ا�

 .ا]ن�ث ب�B ا�"�2ن آ���ة، وم��رآ��B �3 #�ة ا��- ت�2د ت���ب مB م"�ه� ا�0آ�ر

10-�Dا�;�3 ن $,B ا�3:�ء 
 :ح ا������ت ا�����Sی� �

��ة�� � ا��و�� ا ت���� إنVا� B(2000   Q2005إ�� ، Qإ� �روسا� ���Bم �*�W�"ت��ب� ب�� مX-   ا�
 Bة م��ARس � ا Bث�MX�3 ا� ��Vن"�� ا� ��VWت `(�!�وأص��` % 2إ�Q أ#- مB   %53م������ اس

�A ة���ا����� مB ح�� #�ة ا+#�*�د ا���Q وت�س_  مj دو�� )�Q م"��ىم������ و3�� ����ر�� اRم� ا�
 .مX- إ�!���� وا�"��� دو�� م*�رة ���� ��ت ا������ وت"�q دول

�� �3 م������ )�Q 23�ة أن  �، و)��v3 Pن "ا��A- ا� � ا+#�*�دي ���د إ�Q ا�"�واة �3"ت��م �V"�3 ا�
-  �ً� )�Q ا��ا
 �B �3م�2سw ا��!�ر ا+#�*�دي ��w أن ت �j2 إ���ب�� �ت�"�B ن�)�� ح��ت�� ب

،BمRوا ������B���V مB ه0ا ا� �  ت��3� ا�9�ور��ت مB ا��0اء وا��Mج وا�"وأن ��2ن أول ا�
-_  ا+#�*�دي ه� ا�V��اء وا���
��ن )B ا�����)�ت ا���#�� اRآX� 3��ًا �3 ا��وا��ضQ وا�

s�� اR#- ن�ًا، ون���#Rوا  _�مB ا�"�2ن ب�Wم�ت ا�*�ف ا�*�� وا���d ا� ��� % B(98 ذ�� ت
����� .وا�

���V م P ا�V��اء"� �ً�(��ب�xآ�� م��أ ا��*�)��� �3   وذ��،ت9 ` ا�"��س� ا�9����� �3 م������ ب��ًا اج
 دو+ر أم���2 �3 9��658���� ح�ا��  ض���� ا��A-، ح�� ���· ا��� اRدنQ مB ا��A- ا��Wض_

� أ#"�ط ا��xم�Bا�*A ب�� ����0 ا�9Aوت� ،���  B�#��
�Vل، ونV��ت ت���� ا�Rا�*��، ون"�� )�د ا
،Bا��ا��� Bل م��� Bل وم�V
Rا Bم Bم�x�                                                                    .ا]ج��ري وم"�ه� ص �وق ا�

                
-  �B ش��` ا���2م� ا��")�Q د3_ ا��آ�ة �*��~ ص �وق ج_ ا��آ�ة ) وش�آ�ت أ3�ادا(�ا
 �B ا�

-.ا���ون ا]سMم�� �3 م��ب- ت��VW ن"�� م� ��0A �3 ض���� ا��A- ا���م� ا�0ي ��ار ب�اس!� إدارة
------------------------------------------------                                                                                                                       
���ر م������ وه� ب�ن�م�c s� ح�2م� وض�`  -Aأم�ن� ا sن�م�ب -Xم ���ت d0V  ا���2م� )�ة ب�امs ت 

q��
 B( _#��ت اRه��� ا��
 ��، و���ف إ�Q ت���- ا�V�� ا�e ت���� #�وض ب�ون  م��)� مB ا�
�3ا�� مB أج- ت��- م��و)�تV�� ��  P��اء، وت��م ا���2م� مB ج�ن��� #�وضً� ����ن�مs ب�ون�3ا

                                     -----------------------------------------------.��V��اء
B وب �ك ا]سMم�� �3 ا���ل ا+#�*�دي مX- وج�د ش�آ�ت ���xم� ب��� ا��!����ت#�م` م������ 

s� ا]سMم� وأ�9ً� وج�د ج�م�� إسMم�� م�!�رة �3 م������ ت��V)- م_ م�!���ت  ت�- وq3 ا�
�� ا��*� � .1وت�Wم #���9 ا�

 �c�أن وب�� Bن مv3 ،وا+ن�"�م `�V�ا�� �ع وا����د #� ان!�ى �3 ب�� ج�ان�Q�( P )�ام- ا�
و�Aص� - ا��� ت��ن� مB مX- ت�� ا����د�� ت��ب� ا� ��ح ا������� أ)!` درًس� ��X2� مB ا����ب

B2 ا+س��Vدة إ�Q أ#*Q ح� مB ا�� �ع �3 إ
�ر ا��ح�ة-ا���#�� وا��� ��� Pأن . 

                                                 
 Q� :http://mohamedsaad.maktoobblog.com ا��#_ت� ا+
Mع )�Q هd0 ا����م�ت ) 1
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، و�3 ت�� اSون� آ�ن م��Vم �1981� م�� إ�Q ر��س� ا��زراء �3 س � ��ب�Wص� ) �م� وص- م
 Pي #��س�ا�0ي آ�ن �� q�9دي ا��*��� #� تQ!W ا�� Q ا+# � ب��ار ز��دة ا������c- -A–ا�

و��A B2�ة ت�� ا��ح�� ا��� ت*- إ�Q رب_ #�ن . ا���م�، وارت�Vع م��س\ ا��A- ا������ ��V�د
�ر، وإن� ��ج_ إ�Q )�ام- X�آ�B( `V أن ا����W + ��ج_ 3�\ إ�Q #�� اRم�ال ا�!��ب� �Mس

) )�Q م"��ى آ- #!� أو ب��(���� أA�ى م�� ت���W �3 ج�� مB ا���ا�q ا������2 وا��س"�� ا�
 �����م�، وا�و)�ام- �Aرج�� ت���q ب \ ا��M#�ت ا��و��� ا��� ت�ب\ ا����ان ا� �م�� ب�����ان ا�
�ر�� ��
��- � �eم دو�� ات"� ب��م ا���3�2 وا+س��Mل �*��~ ا��اآ� ا+س �Wج ت�ر���ب�وره� ن

���، و�3 م��م��� ا���نw آ�B( `V أن ه �ك ج�ان�c w� ا#�*�.  ا���� �د�� م�� ج�ا �3 )��� ا�
 ،��)� ا��ت�\ ب��ا�� ا���ز�_، وا���نw ا�"��س� ا��ت�\ ب������ت ود���ا
�� ن�eم ا��2�ا+ج

_�� . وا���نw ا�X���3 وم �eم� ا���� وا���دئ ا�"���ة �3 ا�

 

 

� و�<ب ا������ر  �
 ن�Dح �B,�� ا�����دور ا��Z��D ا���ن
: ا��c,H ا�\�م�

 ا��������� ا

 Pن� وم�س"�ت�_ ا����3 ات��d ت��q #�اءت � �� �ذج ا�����ي أ��9 )�� � أن ن���B م�#_ ا�
 . وم �eم�P ا����� �3 ا]س��م �3 ن��ح ا� �ذج ا�����ي

��ا3�ة ب�0ا ا�W*�ص إ�Q أن _ ا��ن�"وت��� ا�2��ب�ت ا������ ازده� m �3- ازده�ر" ا�( 
�� مB ج��، وآ�ن دا��3 #���  � ب�ت��d ت��q اRب��د ا]ن"�ن�� ��d0 ا����ب� مB ج�� -و+ ��ال-ا�

_ ا��ن� ا�����ي ت���Q �3 م �eم� . أA�ى��ومB ت�� ا�2��ب�ت ن��ف أ��9 أن ا� �اة ا�*��� ��
، )ا���#��، وا��� ��، وا�"��س�� (مB ا���دئ ا��� ت��� مB شxن ا�2�ام� ا]ن"�ن��، وا]#�ار ب�����د��

_ ا��ن�، ��وأن ا���ا�� ه� ا�9�ن اRآ�� �2�ام� ا]ن"�ن، وا���ا�� آ��0 ه� ا���w ا� �ب� ��
X- �3 )�م ا���رة )�Q ت!��� م�س"� ����9# ����3�� w��ق ب�0ا ا��� ب��� ت�2ن ،وا�W!� ا�

��� �) ر��j وزراء م������ اRس�q(ل أن�ر إب�اه�� #�درة )�Q 3�ض ح2� ا���ن�ن ب!�#� )�د��، وآ
 Pه �ك أس�أ "إن jب��ا�� أ��9، و�� q�!� ب- + ب� أن ،Pأن ��2ن ا���ن�ن )�دً+ �3 ح� ذات �V2� +

��مB ت!��q ا���ان�B ا���د�� ب!���m ��".  

_ ا��ن� �3 م������ وP*��*A س�ف �"�� �3 ا���2إ�� )B ن إ���ء ب�� ا��9ء )�Q وض_ ا�
�!�بq م_ ن�e�d ،أح� أه� أس�ار هd0 ا����ب�� + ~�!* وث� ش�اه� ت�آ� أن م9�ن ه0ا ا�

�q م�V"�3 B ا�� ��� �3 أورب����ن إ+ ،ا���ب� ا��_ ا��ن� ض�ان + ����� ا���B وا� ��3 
_ ا��ن� ا�����ي����#� �3 ا��*�ر ا���ب�، ن�� أن ا���B ه� ا� �اة ا�*��� ��V�� - س��يSوا

�)�� وا�"��س��، و��- أه� م� P�3 ه� أنP م�سQ�( j -ب�2- )�م� ب2- ت����تP و�����3تP ا+ج
اMARق وا���� ا�����3 ا��� ت�� )�Q ز��دة ا��)� ب�����ق، وا����)� �3 ا�!���� ب�� وا���3ع 

 . ) ��، وا]ت��ن �3 أداء ا��اجw وا��Xب�ة )�Q ا��- ا���ق

* 
ا���م1 اV()  

��� م�اA- و��V�Aت ا� �ذج م� � ��� W�3 م �#MARح اMم��دا ه� أن إدم�ج ا]ص P��( آ��x�ا�
�������� ا� � . ا�����ي ���و أنP #� اح�- م�#�� ب�رزا �3 23� ا�

 ���، وإن آ�ن أح� أه �وأ�Aً�ا ���و أن م������ #� ن��` ب���V- �3 ت���� ن�ذج ش�#� ا�Mم~ �3 ا�
��ح )�Q ت��رب اAS��B ب�)� وب�ؤ�� ث�#�� #� ت�2ن Vاض_ وا+ن��دروس ه0ا ا� �ذج ه� ا�
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�ة مB #�ل 
��cر �، وا� �ر رم� �����، "دع ض�ء ا�*��ح ���Q�( � 3 ب�9 � ا����"ج0وره� م"
 . 1وا����رف د)�ة إن"�ن��، ود)�ة 3!���، وأم� #�nن�

 

 ا��������ت)ص� وا�\: ا��c,H ا���دس                    

�� ا��� ج�ءت ب�� ا�W!� ا��Xم �  ��� _"���ة�B2 ت���W ا+س��ات����ت ا�V��) 2001-2005(  ،
�ًم� مB ِ#َ�- راس� ا�Q�( �!W ح�� ��� أو���� واه�����)�� وا]دار�� وا��ُأ)!�` ا���انw ا+ج

���� :ا� �� ا�

_: أوً+�� .م����� ا�V�� وإ)�دة ه���2 ا�

�� ا������: �نً��ث �� وا�����m وا����� .ا�

�Xًوا�"�2ن: ث�� ���� ا]#�� � .ا�

 .ا�*��: رابً��

�)�� اAR�ى: �Aمً"�� .ا]س�2ن وا��Wم�ت ا+ج

 .ا����p: س�دًس�

��: س�بً�� � .ا��أة وا�

��: ث�مً � � .ا����ب وا�

��: ت�سً�� � .2ا��!��� ا]داري مB أج- ا�

 B2� ������ج ب�� ��� �3 م������ �3� ���اRسjاس � : ا���م� ا��� #�م` )���� ا�
  :ا�������ت ا��8�Vدی�  ا���3ار-1  

� ،واح� مB اRس��ب ا����"�� �� ��ح ه� ت!��q ا�� �ص� اRس�س�� ��"��س� ا+#�*�د�� بxس��ب س��
��*�د ت�� ب�+س���ار، م� و3� ب��p م�ات�� � #M� ��2داء ا�R�3 وج0ب ،���� ا��A�ات ا�

�رات ا��Wرج��X�� ا����، ون�� ا����� وا��!��� ب� ��� ��3�� م_ . ا+سW9�وت` إدارة م�M2ت ا�
 . ز��دة ا�"Mم� �3 ا� �eم ا�*��3 ا�0ي ��� ا��S ا��ا��3 ���و�� اRم�ال �3 )��� إن��ج�� ن�ج��


 زی�دة ا��(Oل-2� +Cدور م 
، وم����� ا���Vوت �3 ا��A-  ا����3�3 �°��اد آ�ن �,��(1 ا��O5م
 ����Mب�ن���ج س��س�ت ا#�*�د�� م�ا)�� ���3 ا����ل ا�"�� ��X�وة مB اR#��� ا�*� �� إ�Q ا����cR ا�

Bص���Rد اMأه- ا�� �                                   . وه
��ح�آ� أن ا��و�� ���` دوًرا م�ً� �3 ا��W*�� ا��2ء ���ان�� ت�ج�` ن�� أ ح�� ،رد ا�

�رات ذات ا]ن��ج�� ا������، و#� اس��Wم` م��ً�� م���n Bت ا#�*�د ا�"�ق X�ا+س��Wام�ت وا+س
�3���" . وا���A- ا���2م� ) � ات�Wذ #�ارات م����� ب �ع ا�"��س� ا����ر�� أو ا����� ا�

                                                         : ا���6رآ� �
 ا������-3 
�ل(Rد�� ورج�ل ا�*�2�ِ� ا�B�0 ُأس �ت إ���� إدارة ا��Mد ب����x ا�*�Vة ا+#� ��، Q�( ا�� ب- )

م� )�ف ب��"��س� ا+#�*�د�� " م���� م��"ا��*�ل )�Q ا�����x ا�����، و#� أ)�B ر��j ا��زراء 
cRب� �����9 � ام���زات وح�ا�3 م�، وب��0 "س�2ن اRرض"���� ا�����M أو م� ���ف بـ ا�����ة م

_، وتç�2ن ����� ش��ر ب�+س��Vدة ����س!� وا�V���ة ��� وت��ون وت���x مB ا�!���ت ا��Vآ�ن ه �ك ت
��� ا� � ا+#�*�دي وا�"��س�ت ا��� � �3 ه0ا ا���نw، اRم� ا�0ي ان�j2 �3 ت3�9� ( Bا������� م
                                                 

�)�� وا�� ����،  1�، ور#� م��م� �3 م���Q ب�آ� "أس�ار ا��ص�V ا�������" إب�اه�� ا����م� �cن� ��A� ب���آ� ا���م� �����ث ا+ج
: ا���ل )�Q ا��#_ت` م��� �  . ، م*�2004  أ3��-15و14 اSس����، آ��� ا���م ا+#�*�د�� وا����م ا�"��س��، ج�م�� ا���ه�ة، تا��راس�

satellite?cid/servlet/net.islamonline.www://http 
 
�� �M)�ام 2 �ت` م��� � ا���ل )�Q .  2005-04-23، ا��� #�م�� ر��j ا��زراء م���� م�� �3 2005-2001ا�W!� ا������� ا��Xم � ��

_#� net.alhadath@Islamonline.www://http :ا�
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  -----------------------.���2ةا����د ��W�وج مB ا
 4-��Dة ا"دارة ا�:---------------------------------------------                                                                                         

 Bم�ه�� B�Vmر م����Aا Q�( ���M���` ح�2م� م������ م 0 اس( �An wج�ن Bأ)��ء إدار�� وم �����
�W**� ]ن��ز أه�اف م��دة ��ى، �3س���ن` ب2V�ة ا����j ا+#�*�د�� وا��زارات ا�"ر���3 ا�
 Q�( ن�� ت��مxب �������دات م���� م9�ن�، وب*�V )�م� �B2 وص� ا��Wم� ا��ن�� ا��وq3 ا)

�_ ب�)� س��س� #�إداريأس�س �ي، اRم� ا�0ي ������ �3  م�تw وأه�اف واض��، و�3 نjV ا��#` ت
�� 
 .�Aم� ا�*��~ ا��


 دول ��Oب ��ق £��� -5� 
B��8ر ا�OHی�- أن ا��Sری� وم���Oآ 
 آ�ن -وB,$ و�9 ا�\O8ص �
Kی�OHوت +�,��� ا��ارد :م��Oًدا ب����آ�B S,$ دB+ ا�� ��م ب� وت�"�B م�MAتP إ�Q ج�نw ا+ه

��� .ا������، وتxه�- وت�ر�w ا��

 �3 آ�ر�� ا�� �ب�� وم������ وب��� دول ج �ب ش�ق nس�� ح�� ش2- :�3/�ة ا���Oآا���ب�ن ور د – 6 
��� ��� . ا����ون �3� ب� �� أس�ًس� �� ��9 ا� ��رات ا���ب�ن�� #�ر آ��� �3 ت��- ا�X�وآ�ن �Mس

��(�� . 1ا+#�*�د�� وا+ج

�رات ا���ب�ن��X��` )�Q ت�
�B ا��� ��، وت"��_ )��� وا�Mح�e ا�����ة ب���xم- أن ا+س( 
� اRرب�ح �eف ت�����رات ا���ب�� ا��� ت"X�اس����ب�� �3 دول ج �ب ش�ق nس��، وذ�� بMWف ا+س

                                                                   ------------.3�\ دون ت��A ت���q م �3_ ���ول ا��V�9 ب0ات ا���ر
                                                            ------------------------------:��� ا��5�O�O��� وا����� ا������ ا���-7

 ����دة، وه� )��رة )B م !�� ب"�ح� ح�� #�م` ا���2م� بvن��ء َمَآ�، 50× آ� 15ا��س��\ ا�
9B م�ن آ�ا+���ر وه� ا���ص� ا]�وم!�ر " م�� � ا�"���ان�� ا�����ة"دار�� ا�����ة وب�رت�ج��� ت

آ�ا+���ر ا��و��، وداA- ن!�ق م� ا��س��\ ه0ا #�م` #�ان�B س���ان�� ج���ة وس��س�ت وم�رس�ت 
�V��Wم . B2وت� ت��3� ب �� ت���� ش���ة ا���اث� إض��3 إ�Q وس��- ات*�+ت )�Q أ)�Q م"��ى م

���دة، ��2 ب��نw ت��3� ح�ا�3 ����آ�ت ا������ ا���م�� �3 م��ل ت2 ���ج�� ا����م�ت وا��س��\ ا�
�رات ه���� X��� داA- م������، اRم� ا�0ي أدى إ�Q ت�q3 اس �� إ#�م� أن�!� اRب��ث وا��� Q "��

� ا��س��\�W**� �3 ا��2 ���ج�� نV"�� �3 هd0 ا� !��، و#�. � آ��0 و
 ` ا���آ�ت ا��
 �� ا�
 �3��أدى ه0ا ا���اA- ب�B ا���آ�ت ا����� واRج ��� ب��� ا� !�� إ�Q اس����ب ا��X2� مB ا�
وا��2 ���ج��، اRم� ا�0ي أدى إ�Q ا� ��ض ب����رة ا�* �)�� ا������� �3 م��ل ت2 ���ج�� 

 . 2ا����م�ت

���دة، ���ر�w ا���ل أص��ب ا����3 وا�!��ب�B و#�م` ا��و�� أ��9ً بvن��ء ج�م�� ا��س��\ ا�
��! و#� ج�ى #��ل أ)�اد آ���ة مB ا�!Mب . ��س"�ت ت2 ���ج�� ا����م�ت ا���م�� �3 هd0 ا�

 w�!ن ا�R ،ذات أج�ر )���� �3 أي م�2ن ���mو Q�( ن���æ�Wا���م��، و��*- ا� d0�3 ه wج�نRا
�ار���� ا����3 س�ف ���ا�� ب�س( Bا� �)�� م d0ه Q�( . 

 :���Bد B,$ ا�<ات ا�-8

�د��ي �3 م������ ب�+) ��رات اRج ��� + )�Q ا���ن�ت ا+#�*�د��،  ت��q ا���� ا�X�)�Q ا+س
Bم ��X2ه� ا���ل �3 ا� �ح�Q �3 أو#�ت اRزم�ت ا+#�*�د�� ا���دة . 3����� وا���ب��ا��ول ا] آ

�3 \V زم� ا�xت 1973آM �3 ا����Q�( w ا�*��ب�ت ا���  ض�ب` م������ م1997MًX وأزم� ا��
���أدت هd0 اRزم� إ�Q ، ح�� مMA Bل ا���اب�� ا�0ات�� دون م"�)�ة م�د�� مB ا����� ا��Wرج� واج�

                                                 
1  ،�������ر، م�آ� ا��راس�"ا���ب�ن #�وت �" م�� ا����� ب���، أس��ذ ب��م�� ب��ا بX� اSس����، آ��� ا���م ت،  ور#� م��م� �3 م���M� Qس

: ا���ل )�Q ا��#_ت` م��� �  . 2004 أ3��- 15و#14�*�د�� وا����م ا�"��س��، ج�م�� ا���ه�ة، ا+
satellite?cid/servlet/net.islamonline.www://http 

  
 

2 _#� /mot clé: l’ économie Malaysian.     http://senat.fr 06/02/2006  :ت� ا+
Mع )�Q هd0 ا����م�ت )�Q ا�



 209 

 ���������، إ+ أن ا���2م� ا������� اس�!�)` ) ا���� `(3��ان ا���� ا�3ً� ���_ -ن*� #�MAو 
 B3�\ م Bم��( Bاء و�3 أ#- م��Wم��دًا -ت�#��ت ا� Pووض� P� إA�اج ا+#�*�د ا�����ي مB أزم

 ��
��q ا� � وب��+ت م�ت��V #��سً� ب���ول ا� Q�( B2ش ا��!�ء، و����
��q ا+ن Q�( j��
 Bدون أي م"�)�ة م �ت��ض` ��زم�، و��- أه� م� ��� ا� ��ح ا+#�*�دي ا�����ي ه� أنP ت

�Vت�� ا]صMح�� ا��� ث�` إ�VA#�� �3 ا����� مB ا��ول ص �وق ا� �� ا��و�� أو ا�� � ا��و��، ووص
 .1ا� �م��

�د� .)�Q ا�0ات و3�ت دا�é��# ��ً3 ����زة ا��� �� وا�23Rر ا� �ج�� مB ا����رب اAR�ى  وس��س� ا+)
 �� 
" ا��
 ��  وا�"��رة" م�س " وش�آ� ا�W!�ط ا����� " ب��ون�س " و��- ش�آ� ا����ول ا��

����B  23- واح�ة مB هd0 ا���آ�ت. � ش�اه� )�Q ن��ح هd0 ا�"��س��A" ب�وت�ن "را��ة )�Q ا�
�  .ا]#��� وا����

  : ا����آ�ة ا��8ِ�ْ�ُة-9

�_ دول ش�ق�� Q�(أ MًXا���ب�ن م ���" ا� e� إ�Q ا���ق  "  3"��س�� ،nس�� ا0ASة �3 ا� � ت�
ا� �ج�� ت���ً�ا ُم�*ً�ا مX- ا+ت��d   ا���انwوم9�ن�� ا+س��Vدة مB ا����ب� ا���ب�ن�� وت����

2�3 ا]ن��ج ا��*���ي �� ا]دار�� ا�e وا� ���ا��� �� ��ر �3 ا�X� .�وا+س

                                                 
1 MANDNY Jacques, "CQFD: Asie de l’est : émergence, convergence concurrence?", ed : ELLPES, 
fevriee2005, 31-33.   
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��ت ا�OCDی�إ�$ا�ن:��م  -10�Dت وا���;��� :  ا��

e م -Xد�� م�*� �MAل ح��� ا��"�� �ت، ت� إن��ء م��)� مB ا������Vت ا]س��ات���� ت��ر�� وا#
3��` ا���ود APECب��  واASIANRاSس��ن  �� ت�q3 آ- أم�م، و�c�ه� مB ا+ت�V#�ت ا�X ���� ا�

�رX� .1مB ا����رة وا+س

11-h��  : ا��Oض��BO ا������� وا��8

�� ا��)�ء وا�"��س��ن �3 م������ � وا�0ي  2م�� م����ا�"�بq و)�Q رأس�� ر��j ا��زراء -�
��ةMA ������22ل ح2P م�ة ���ف ب���ج- ا�0ي ص _ مV�� � ض�)��  2003-1981 س�ب��

�3 -�Vت� � أن ا� ��ت���q اRه�اف ا+#�*�د�� أو ت 0�V ا�"��س�ت ا��� � ���ب�P ا)��اف  ا�"��س�� ا�
x!W~ ب����ب�ا�- ���- ص B( وا���� .Q��3� تB2 ا��2ب�ة ا�"��س�� ت!W� Q�( ب�ل ص �ع ا���ار ح 

�Vت�\ ا��م� �� (��ن� �ت ب"��س�. - ب��ن�مs ا���ب ا���آX0ت �3 م!�_ ا�Aأ ������إحMل  3
�م�س"� ا�* �)�ت ا�X���� و) �م� ت��B �3- هd0 ا�"��س� ت� ا����ل إ�Q س��س�  ا��اردات ود)

���*�ا���م�  واRم� ا����� ب��� ��P وا�X �ء أن ا�"��س�. إ�Q ا��Wرج وا����ل إ�Q ا��!�ع ا��Wص ا�
 .ا�"�اء ض_ م�ارس� وت���� دا��B مB #�- ا�"��س��B وا�Q�( B�� Vآ�ن` م�

�ر اRج �� ا���ش� وا���آ�ت م���دة ءو�B2 اس���اX� �V"�3 ا�"�!� ا������� �3 ت��م��� م_ ا+س
م�� م���� )�w ا�W�وج مB ا�"�بq ا�� "��ت وا����� مMA Bل ت*����ت ر��j وزراءه� 

"� )�� ب��ر�t اRزم� ا����� )�Q ه�مWا� �(� : ا������2000 ج�ان ¹20 #� م�

�_ ا����، ب� P�3 ": #�ل م���� م���م� ز� � ن�اجP ب��ة ردود أ��3ل ص���A مB #�- ا�
���ة اRم����2، و�� آ�ن اRم� ب�� ه�+ء ���و��ا ص �وق ا� �� ا��و��، وا�� � ا��و��، وا��+��ت ا�

��، م�ضً�� أن ا���ف اRس�س� �* �وق ا� �� ا��و�� ه� 3�~ أن ��آ�وا �3- ا����ب� ا ������� �3 ا��
 �3 ،�����ل ا�(Rإدارة ا Q�( ءM��B2 ا���آ�ت اRج ��� مB ا���وم وا+س�اRس�اق ا������� آ� ت
m- ا���رة ا�� �3"�� ا���ودة ����آ�ت ا�����، و)�م #�رة ا��ا
 �Q�( B ا���رآ� �3 

W3"ص*��ا� . 

 �أوض~ م���� أن ا� �s ا�����ي ت��d ا����� ���م )�Q أس�س أن إ���ع ا����� �3 م������ ت��دd آ
م������ ذات��، ب �ء )�m Q�و��3 وأو����ت��، م�آً�ا أن ا����� ا�!��� ت�دي إ�Q ا+ض!�اب 

Qض�V. وا��ت�� ض �� � �دي بP ا���� مB أن ا���2م�ت �� PVأس B( ب�أ) � ب�)�ى أن ،ور��آ
� س��ك e � دي، وب�)�ى أن ا�"�ق س�ف�*�ا�"�ق ا��� س�ف ���د م"��ى وأس��ب ا� � ا+#
 �Xأآ ��� �ا���2م�ت و������ أآX� )�ض� ����س�� وأآX� ش��3�V وأ#- 3"�ًدا، م�آً�ا أن ا�"�ق ا��� �

 Bم B��X�"� اRرب�ح، مB اس� ج��� ���أس����، وأن اRس�اق ُوج�ت ��2 تB2ّ ا��eل وت��آ"w ا�
 wج�ن Bم B��W��ل ��"� م (Rوأن رج�ل ا ،_��و��j مB أج- ص���c ح�ج� ا����ب أو ر�3ه�� ا�
 ��ن 3�\ ب��ا��ه��� B�0ا� ،��ا ب��3ه��P، و�� أن�� انُ���Wا v3ن ذ�� ���دd م���2 اRس���� �2� wا���

� وا��2سw ا����� ا��� �����ن��، و#���إنP م�c B� ا�*��~ ا+)���د بxن ا�"�ق ا��� س�ف : لوأن*�
_ �3ض-�� أداء ا���2م� ب��ف ب �ء أم� أو م�e � . 

 Q�( q3ا�� �� Pأن �� wب��0ن ���� �Wج�- آ- ش Q�( ب��، و#�رت���ا��)��� ا�� ��n �ان��� م���� م�
وح0ّر . ��� مB ا��ا�� )�Q ا�V��اءا�23Rر وا������Rج��ت ا�����ة، ا��� اب�2�ه� اcR ��ء ])!���� ا�

 �eت م�"���، وو)�د وش��رات ون�مB أن #�ى ا����� ت��ول إ�cاء ا��ول ا� �م�� ب�2
وأ������ج��ت ج���ة، م�آً�ا أن م������ �B ت��د إ�Q ا+#�*�د ا��آ�ي ا�0ي س�د m �3- ا+ش��اآ�� 

                                                 
�ر اRج �� ا���ش� �3 )*� ا����"  رض� )�� ا�"Mم،1X�2��� ا��*���"�م��دات ا+س .140، ص 2007، م*�، ، ا�

2WANG Gungwu: dirigent de l’Institut de l’Asie à de l’Est à l’université de Singapour, september2003. 
3  ،��ت� ا+
Mع )�Q ا���ل . 2000-06-22، ج���ة ا���ث، ا���ه�ة، "تّ*�� � ��� � ا��و�� ��3�ن� اRزم� ا�����: م���� م��" م�� ج

�#_)�Q ا� :www.alhadath@Islamonline.net 
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����� أ�23ًرا وأ������ج��ت، #�- أن ت��V*�� وا����)��، إ+ أن�� �3 نjV ا��#` �B ت"~ Rح� بxن �
 .1ج�ً�ا، �Aص� وأن م������ ج�ب` )��� رأس ا��ل وآ�دت أن ت�م� ب"����

                                                 
1 qج_ ا�"�ب� . ا�
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 :ا����^ ا����^

 ا������ �ا���1 وا����ی�ت              ����1 ا������ر اD� 
  (�م� ا������

        
  ا��5+ ا��ا��إ�Vم�: ا��c,H اول         

 : م;OCم ا��5+ ا��ا��-1
 ��( ������ب�2 ضB ب��9 م����j ت������ �B2 م��رنمB ا�*�w ح*� إدارة ا��2� ا����ة وا�
 Bاوح ب������ ا����ان، و#� ب�0` ج��د م���دة ������ اRب��د اRس�س�� ��ه�� ا��2� ا����، وه� تWم

 إ�Q #�رة ا��ا
 �Q�( B ا������ ح2� ا���ن�ن وم��رب� ا�V"�د، و�����3 ا��!�ع ا���م، وص�+
 ��c ������ ��B، م��� )�Q رؤ�� وnراء ا��وا�����ا
��، إ+ أن ا����� مB هd0 ا�����j ت�

 .1م�ض�)��، آ� أن ن�رة ا����م�ت �*�w م�� #��س ا��2� ب�2- ت�����
2-5�                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :�������ب ا��ا�� + �V(B ا�

��� RنP م�ت�\ ب��  � ا+#�*�دي ���3راس�ت ا��� إن ا��2� ا��اش� م�ض�ع م�� �3 أي ن��ش ح�ل ا�
� 
. أج�اه� ا�� � ا��و�� ت�e� ا��M#� ا��ج�دة ب�B ا��2� ا��اش� وارت�Vع ن*�w ا�V�د مB ا��A- ا��

ن اRب��ث ا��� أج�اه� ص �وق ا� �� ا��و�� ت�e� أوح"w ج�ن ت����ر وآ�- وزارة ا����� اRم����2، 
ح ت�دي إ�Q ت��VW س�� ا���وض ا��و��� وا����� ب "��  ا�����j ا����"�� �����3�V وا��ض�ت��عإأن 

 Bاوح ب������ون ا��2� ا� %17 إ�Q %7ت�� B��X�" )�مM م�9VW �اش� م� ���� إ�Q أن ا�
�رX�
� ا+س�W�.-           -------------                                                                                

إن . آ� أن ا��2� ا��اش� ���� مB �3)��� ا�"�)�ات و���_ )�Q اس��Wام ا��ارد ا����� ب�2- أ93-
ا� �خ ا�0ي ���Pp وج�د س��س� #��� م�)�م� ب�س"�ت ا�"�ء�� ا���م� �"�� �3 ض�ن أن أم�ال 

�� ا+#�*�د�� م��ب- أم�ال �"�ء اس��Wام��، وب������ ��دي إ�وا�"�)�ات �B ت��ر أ �  Q م��� مB ا�
 jV ام��، وب�W�� ت"�)� ا����3�V وا��ض�ح )�Q أن اRم�ال �B ت��ر أو �"�ء اس�Xن�ت، وذ�� م��ا�

أآX� آ�Vءة و�����3 ���ارد ا���م� ا����� إذن w�( M3 أن   اس��Wام��اش� �9B ا��2� ا� ا�!����
�� � .2 ا��و���، وا�������2ن صMح ا��2� ه� �w ا�

 
3-  
                        :ول ا���ب���ا�وض��� ا��5+ ا��ا�� �

 ���ض_ �3 ا��ول ا���ب�� �3 �ك أس��p آ�X�ة ت!�ح ح�ل إش����2 ا]صMح �3 �� +ب� مB دراس� ت����
:                                                                                       ر��"��ن ه� أن ا�V"�د �3 ا��Mد ا���ب�� �P م�e�ان�ه، وا]ج�ب� )�Q هd0 اRس��p ا��
B ا���ب�

 ...).                                               ��cب ا�����ا
��، ان���ك ح��ق ا]ن"�ن( 3"�د ا� �eم ا�"��س� -
 ...).       ��، ان���ر �mه�ة ا�V�� وا��!���ا�V"�د ا��(  3"�د ا]دارة ا���م� ���ارد -

����� أوض�ع -أ   -----------------------------       -:�3B2 ت�ض�~ ه0ا ا�V"�د �3 ا� ��ط ا�
�رس� ا�"��س����� ا���آ� وا��� ت��x �3 ت���� وج�ده� إ�Q : ا�eأن Bب�� م�ت��2 ج- ا��ول ا��

��_ ا���و)�� ا���ر���W، )�م اس� �ده� إ�Q ا���)�� ا�����ا
�� س�اء ت��q اRم� ب �eم ا+ن��Wب�ت ا�

�ف ا��ول ا���ب��، أو ن�eم ا���رآ� واس�����M ا�"�!�ت، زد )�Q ذ�� �3 آ�X� مB ا��ول  Bم
ا���ب�� ر��j ا����p ا�� P� ��0�V حq ا�����_ مX- اRردن، ا���ا��، وب������ ��cب اس�����M ا�"�!�ت 

MXث�ا�. 

                                                 
�� �3 ا���ق اRوس\ وش�ل "، 2003 ت���� ا�� � ا��و�� �" � 1 ��� �3 ا���ق اRوس\ وش�ل إ3�����، ا��2� ا���� Rج- ا� �ت���� )B ا�

 .www.worldbank.org: ، ت� ا+
Mع )�Q ا������ )�Q ا��#_"إ3�����
 
��ام� �3 ا��
B ا���ب� مMA Bل ا��2� ا�*��~ وا�����ا
��"�q،  آ�ل رز 2"�� ا� � .2005 �، ن�3�25، م��� ا�� �ول، ا���د"ا�

_#� com.uluminsania.www://http/ :م��� ا�2��ون�� )�Q ا�
3 qج_ ا�"�ب� .ا�
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ا�����9 ب�� و+   ا����ان ا���ب�� )�Q )�م اس�����M ا����ز ت�ا0A:  اس�����M ا����ز ا�����9-   ب
 Bم P���B2 ا����� )B #�9ء ن�)� وج�� دون أن ت��3� ��ى ا���ض� ض�ن�ت دس��ر�� ���

 .ا���9
�ت ا�"��س�� وا�� ��� وا��د��

_ ا��ن� أدوات ا�"�ء�� ا��Wرج�� أي ا])M-   ج��                                                         ------------------:م وا�
س�اء آ�ن` (ج- ا����ان ا���ب�� ت9_ #��دا )�Q ح��� ا])Mم ون��ط ا�����ت ذات ا�!�ب_ اRه�� 

� ا��
B ا���ب� ه� ��3د ا�����ت 3) هd0 ا����د #�ن�ن��، س��س�� أو م� ��� وح�Q م���� وم�د�� 
 أ�� ج��� ذات 
�ب_ �c� ح�2م�، وه0ا ا���د ص��� ب����رن� م_ م� ه� م�ج�د �3 70ح�ا�� 

���م� .ا��ول ا�

� أه�� �Aص� �3 �� B�����( B���# Q�( �2ت�ر ��
إن )M#�ت ا��2� ا��اش� �B2 أن ت�رس �3 إ
9� �� وا�"�ء��: �ا� !�� ا���ب�� ه� .ا�

- � �9�9B م��رآ� آ- مP� B م*��� �3 )��� ا��� ت�تQ�( �2 م��Vم ا�"�واة، آ� ت
9B آ��0 اح��ام ا����ق اRس�س�� ����_. إدارة ا��2� و��د ا���رآ� ���3� .وت

�X-��3 ت �_ مB م��Vم : �أم� ا�"�ء� -��� إ�Q زمB ا��V�Wء - ا�����-ا� وه� م��Vم �
���q بvدار���وا ���2� �Aض��ن ��"�ء�� . ة ا��2�ا��اش��B �3 م��VمP ا�Aا Bو�� � أن م

���3� و��x3�2ة )�Q ن��ح�ت�� وه� م� ��!�w ت�3� ا�����n �3 ��3�Vت  Q�( wا��� -�# Bم
� .ا��2

B2� أن ح�2م�ت �� دس�ت�� ا��ول ا���ب�� ت2�س #�� ا��2� ا��اش�، آeؤل ه� أن م��V� م� ��)� ��
 Qم� إ���ب�]ض��3 إ�Q أن ا� ��ش . م��A Bم�ت )�م� ج��ة ��ا
 ���xح� ب��� ب�ا� !�� م� ت�ال م�

ه ��� أ��9 . ن آ�ن` ت��#�P ا��#�ب� ا���2م�� ون�رة ا����م�ت، ه� ح���� وا#��إح�ل إدارة ا��2�، و
د+�- )�Q ب�� ا����م )�Q أآX� مB ج��� �3 ا� !��، )�Q س��- ا��Xل إ
Mق م��درات ]ن��ء 

�د اس�!M)�ت Sراء م"����2 ا��Wم�ت ا���م� �3 ا���2م� ا+�� ا��ول ا���ب��، ا)eون�� �3 م���2�
اRردن وB�!"�3، ان��Wب ب���ن�ت ج���ة �3 ا�����B وا���ب، م��رآ� ا��ا
 �B �3 إدارة ب���� 

� �3 ت�نj وا���ا����eن، وإن��ء د��ان م�(. 
�إن . �ده� ات��ه�ت ج���ة ب�2- م��� �"~ ب���ا#��إن ا��*����ت ا���2م�� ا��س�� ت��B( B ا)

 �(���� �3 إ
�ر ت��رآ� )B ه�م ا��ا
 �B و�� � إجcص�� �هd0 ا��*����ت تw"2 م*�ا#�� �� ت
 .ش���� ���� مP�MA B ا���_ بxنP م� �

                              -----------: ا��
 تOا�9 ا��ول ا���ب�� �
 م�Dل ا��5+ ا��ا��ى ا����ی�ت ا�4-��5  
 q��ت� Qأج- ا��ص�ل إ� Bت����ت م ��� م� ت��م بP هd0 ا����ان ا���ب�� إ+ أن�� ت�اجQ�( P اR#- سcر

                                                                       ------------------------------........-       -: وه��ا���ا��2� ا�
�ر -أ  X�                                                                                             --------------------------. �3 رأس ا��ل ا����ي وا��س"�ت�ا+س
�� ا+#�*�د�� )�Q ا��ى ت���� إ
�ر ���2 -ب   �_ ورآ��ة ����� ا+#�*�دي ا��اش� م���2 م_ ا�

��س\ وا�����                                                                                                                              ------------------------------------------.ا�
                                                                                                                                                                           -----------------------------------.إ)�دة ت���� وتxآ�� دور ا��و�� -ت   
                                         --------------------------------.ض�ن ت"��� أح"B ���!�ع ا���م� -ث   
�� ا���درات ا��Wص� -ج    �� ��Mم��\ م q�A. --      ----- ------------------ن�)��  -ح Bس�

 .ا��Wم�ت

  :1 ��1 ت��3- ا��5+ ا��ا��-5

                                                 
�� �3 ا���ق اRوس\ وش�ل "، 2003ت���� ا�� � ا��و�� �" � 1 ��� �3 ا���ق اRوس\ وش�ل إ3�����، ا��2� ا���� Rج- ا� �ت���� )B ا�

  .، م�ج_ س�بq"إ3�����
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2� ا������� �"Wت��� ������ت ا� � :إن )�Q ب�ن�مs ت�"�B إدارة ا��2� أن �*
9� ��تإج�اءا -أ���"�B ا�� : 

�  qب� ����!���Wا� �*��` �2- ا�����m ا��� _� .ا��
�ت ��e ��� �3 ا���ان�B وا�� .�VA ا�
 .ت�س�_ ن!�ق ���nت ا��و�� ا����ور�� �
_ ا��ن� ا�����9 ا���)�ة ����ت ا�e ت���_ م. 
 م�ا#�� إذا م� آ�ن م��Vm ا���Íت ا��Wم�ت�� ا���م� ���م��ن ا��ا
 �Q�( B أس�س ا�"�واة �
تت*��w ا�"��س� �������� ا��ض�� ا�� .���� وا�
 
����� ا�"�ء�� ا��Wرج��-ب� � 
��ى ا��" :إج�اءات )�Q ا�
 .ا�!���� ب����� مB ا��� �� وا����� �
 .ا��*�ل )�Q ا����م�ت ح�ل ن��
�ت ا���2م� �
_ ا��ن� ��� .ت���_ ا� ��ش�ت ا���م� )B ا�"��س�ت مB #�- مB( B��X ا�
�  B( ا#�� وت�ز�_ ب��ن�ت�ت���� م� .ن�)�� إدارة ا��2
��ح� ����_ ح�ة ون����تا�!���� ب���ا#�� ا��Wرج�� �9�ن ان��Wب� �Vم . 
 .ت���_ وس��- إ)Mم ح�ة وم"�و�� �
 
��-ج" : ا���� ت��9 ا�"�ء�� ا��Wرج��ىإج�اءات )�Q ا�

ع إد�Aل ���nت ت���� مB ا��ب��B إ�Q م�دي ا��Wم�ت ا���م� وم�دي ا��Wم�ت ا���م� �3 ا��!�  �
 .ا��Wص

�  ��W� �د س��س�ت ت��ي وتB2 ا�"�!�ت ا����� ا�� .ا)
���ت اRه����q�A 3�ص اش��اك م��ا��   ���.  
 

 :3*- وت�ازن ب�B ا�"�!�ت ب��� ت���� ا�"�ء�� ا��ا���A-د
�  ��0�V � .ز��دة س�!� ا�����ن ا��#�ب�� و#�رتQ�( P م�ا#�� ا�"�!� ا�
  .��آأض�ن اس�����M ا���9ء ب*�رة   �
 .ت�"�B ا�"�!� ا+ح��ا��3 ������ن وا���9ء  �
���� اAR�ى وم!������ ب���اج��  �" .ت���� أج��ة ا��#�ب� ا�
  

d-���Aء�� ا��ا�" :إصMح�ت إدار�� ������ ا�
 .ا���آ�� )�Q اRداء �Aص� �3 م�ا#�� ا� V��ت ا���م�  �
 .��V2ءةإصMح ا���V�m ا���م� )�� ا���آ�� )�Q ت���� ا� ���s وا  �
 .#�ب ���ا
 �Bأج�- و���m ا���2م� + م�آ��� و  �
��Íم�B اس�����M ا���xت  ��e � .ت ا�
 .c1�س أMA#��ت ا��Wم� ا���م� وا���Vظ )�Q ا��ارد ا���م� �3 ا���V�m ا���م�  �
 

                         -------------------------------------:2 £���ت ت��3- ا��5+ ا��ا��-6
 P�B2 ا����� )B ا��2� ا��اش� إ+ ب��3� ���nت ت����Q�( P أرض ا��ا#_ وأA�ى +س��ام� +

 .����ا+ن��Wب�ت ا���  - أ--------------------------------------.                  -:وت!�رd وه�
_ ا��ن�  -    ب�� .�����3 ا�

                                                 
�� �3 ا���ق اRوس\ وش�ل 2003 ت���� ا�� � ا��و�� �" � 1 ��� �3 ا���ق اRوس\ وش�ل إ3�����، ا��2� ا���� Rج- ا� �، ت���� )B ا�

 . ج_ س�بqإ3�����، م�
2  ،qل رز����ام� �3 ا��
B ا���ب� مMA Bل ا��2� ا�*��~ وا�����ا
��" آ"�� ا� � .، م�ج_ س�بq"ا�
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��ح ا��9Vء ا])Mم� وا])Mم ا���  -    تVان. 
���V وم�س"�ت ا��و�� ب����2م- مB أج-( ا� �eم ا��
 � ا� �مs   -    جW أي أن ت�- اRح�اب ا�

q��ام�، س�!� ا���ن�ن ور�3ه�� ا�"�2ن: ت���"�� ا� �  ).ا�
 ).ا���#�q ا���� وا���س��(ا��ارد ا����� ا����3�V �3 إدارة  -    ح
 .ا���Sت ذات ا�!�ب_ اRم�  -    خ
 .ا��!�ع ا��Wص  -    د
 .ا])Mم ا��Wص -    ذ
���W -    ر  .ا����j ا����� ا�
 .ا��ؤ�� ا�������� -    ز

 
 : رآ�SX ن�Iم ا��5+ ا��ا��-7

��` ا]دارة ا��ش��ة أن`ث��أ �� ن��ح ن�eم ت�� ا]دارة ��ت�\ ب ������ ا��� ت"���ف  ت��رب ا��ول ا�

����� : رض� ور�3ه�� ا��ا
 �B واس��ام� ت���q ح�ج�ت�� ا��� ت���q مMA Bل ت�ا3� ا��آ��� ا�
B�2 - أ����ر م*��d: ا�Aرآ� ب����رس� ح�P �3 ا�� B
��ح� ���ا .أي ت�س�_ دا��ة ا�V�ص ا�

��آ�أي إس��م ا��ا
B �3 إدار: ا����ون - ب�����q ا�*��~ ا�� B��ASا���م� م_ ا Pة ش�ون. 
��� ب�B ا��ا
 �B واس����د ت��¹ أي �p3 أو ح�م�ن�� مB ا��Wم�ت: ا�"�واة - ت� .أي )�م ا�
��ح� ���و��: ا+س��ام� - ث .أي ا���Q�( �e3 ح��ق اRج��ل ا���دم� �3 ا��ارد ا�!����� ا�
� �3 إدارة ش�ون ب��ه� إش�اآ�ت���q اRم�ن ���ا
 �B مMA Bل: اRمB - ج Bدة م�V� وا+س


�#�ت��� ب��م اRم�ن )�Q ح��ت�� مB ا��Wف ا� �تB( s إح"�س�� وت����ه�� وأس��ب � وص�
���(�. 

 Mع ���3 ب��������q ا+ج� Q�"� ��و���q ن�eم ا��2� ا��اش� إذا ت�ا3�ت A P�3*��� ض�ور�� وا�
��� : رة)B س��دة م�اآ� ا���ى وا��pVت ا�

         .ا���رآ� -
 .���3�Vا� -
 .ا�"�ء�� -

- آ- مB ا���آ�ء( -(�Vت Bش��ة م�ا]دارة ا� ���2ن ن�eم ح2� � :آ
X- �3 اRج��ة ا�� �� ب��ون ا�"��س� وا]دارة ا���د�3 إ�Q ت�"��A Bم� ا��ا
B: ا��و��*� .ت
 و�c�ه� ا��� ت"�� �3 ا���آ�ت وا��س"�ت ا����ر�� وا�* �)�� وا�*���3: ا��!�ع ا��Wص*

�� � .م �eم� ا�
_ ا��ن�*���ت ا�e ت ا��� �� وا]: م�(�ت �� واRن��� ا����ض�� أي ا+ت��دات ا�� �� وا��

�� ��)�� ا��� ت"�� �3 ا���ت ا+جe  .وا�
����� : و����q ن��ح ن�eم ا]دارة ا��ش��ة )�� ت�V)- ا���آ�ء ا�MXث� ب�س��Wام ا��س��- ا�

 .اش��اك ا��س"�ت ا���2م�� وم��X ا��!�ع ا��Wص �3 ص���c س��س�ت ا���2م� -
ب �ء ا���Sت ا��� تB2 ا���2م� مB ت���� ا+ح���ج�ت ا�!��ب� مB ا��!�ع ا��Wص وا+س���ب�  -

���. 
إ���د ���nت ا����دل وا���رآ� �3 وض_ ا�"��س�ت وت��دل ا����م�ت ب�B ا���2م� وا��!�ع  -

 . ا��Wص
- _ ا��ن�ا����ت ا�e ص وم�Wا��و�� وا��!�ع ا� Bآ� ب��� .��رآ� �3 ت 0�V م��و)�ت م�
_ ا��ن� -�� .تW*�� وت���- ب�� ا�����m إ�Q ا�
 :  ن���X ���ب ا"دارة ا�����ة B,$ ا������-8

�)�� وا�"��س��� )�Q ا�*�� ا+#�*�د�� وا+ج�Aو s��� : م ���� ���c B( sب ا��2� ا�*��~ ن
�"�و��س -!��w ا���w و)�م إت�ح� ا�V�ص ا�� w��� .��س�ت + ت"
��ا
�� وا]صMح�ت ا����"�� -���� ���x� .ت�9ؤل ا���)�� وان�VWض ا�
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�� �c� م"���ةوض_ -�e ا #�ن�ن�� وت�
 . أ
 .رداءة ا�"�_ وا��Wم�ت -
 .ا���ر وس�ء تW*�� ا��ارد ا����� واRج ��� -
 .�ا� � ا�!���� #�)إا�V"�د و ت���_ -

�Vل -Rوز��دة م��+ت و�3ة ا ����� .ت��VW ا��A- وا�
 . اRزم�ت ا+#�*�د�� وا�"��س��إث�رة -
- �!W�� وا��و�� � . ��1�ض اRمB ا��
 � وا]#��

إذا ات�� . إذن إن )��� ت!��� إدارة ا��2� ت�!�w 3�\ ا+���ام ا��2م- ����P ا��V- مB ج�نw ا�2-
3 ����_ س�"���V مB ث�ر ا� � اRس�ع، م�A Bم�ت )�م� أ93-، ن ا�vا���w وا��و�� �3 ا���

 q��ت� Bاد م�3Rا B2�� ا������، ا���3ه�� ا��د��، ��Aرات و3�ص أوس_ ت �وم"���- م�ه� ب�ا�� ا�
 ��"Vا� �س أن �2�� �����ر ا���رآ� ا��2م�� �3 ا����� ا�A+ا ���م�� ا���د��، ح��#�رات��، ض�ن ا�

���MA Bم. 
 

        

ت���P مO3م�ت ا������ ا�����ام� : ا��c,H ا���ن�
  ا�O/0 ا���ب
   1-
 : تO3ی� ه���ت ا��Z��D ا���ن

� ب���ق ا]ن"�ن ��_ ا��ن� مB ن��ب�ت م� �� وج���ت وا����pت ا���إن م� ت��م بP ه��pت ا�
�pا��� Q�( ظ�Vوا�� . �� ���ام�، و��w أن + ت e� إ��P �"�ه� �3 ن�� و)� ج��� �3 م�2ن�ت ا�"ا�

 w��!ت ��_ ا��ن� ا����~ ح�ارات بّ �ءة م_ ه��pت ا�Vب�� ب�2- س���، ب- )���� أن ت�ا���2م�ت ا��
 -������ ا�������� أو س��س�ت ا�����2 ا�����2 آ� ه� مV�وض� مB #�- ه��pت ا� �ب����� ا�"��س�ت ا�

 .ا��و���
 : ا��,�ی� إص)ح وت�a�6 ا����ة -2  

 ���3 B� 
+ب� �3 ه0ا ا�W*�ص مB ا]ش�رة إ�Q أه�� إصMح وت ��\ ا����ة ا������ وم��رآ� ا��ا
� ��c �3 ����3ب ا���رآ� ا�����ا
�� )�Q . ب�ن��eم�B2 أن ت� + B
��3��رآ� )�Q ص��� ا��

����� ب��9 ا�M. ا�*��� ا��� ا]دار�� ا���ب�� تeنRوف أن ا��م�آ��� وب�� � أج��ة وا�
 . ا��و�� ا��آ��� )�Q ح��ة ا����pت ا����� مB ب����ت وم���j أو إدارات إ#���� م"����، إن وج�ت

إن ت���� ن��
�ت ا������ت وح� ا��ا
 �Q�( B ا���رآ� �3 ا����ة ا������ ه� مB أه� ) �ص� م"�ن�ة 
R ،ام���"�� ا� �� ا��آ��� + �2 �� ا�� ��� ب���� ب2- أم�ر ا����ة ن أج��ة ا��و�تxس�j م��م�ت ا�

���، ب� � ا]دارات ا����� #���� مB ا� �س �3 ه�م�� وم��آ��� و�B2 أن ت"�ه� �3 ح- ��ا�
����� ب�����p أو ا�����ت م"�ه� ����3 وس���� Rن�� م�ج�دة م��ان�� و�B2 أن ت��"j ا���آ- ا�

، ا��� ���ن� م �� أه- م !�� م�� �، ب�2- أس�ع وأ93- مB ا]دارات ا� �eم ا���ب�ي أو ا�*��
 .ا��ج�دة �3 ا���ص� أو ا��ن ا���2�ة وه� ب���ة )B ا���ان

� ت ��\ اRج��ة ا�����، +ب� مB أن ���ز ا� �eم ا�9���� ا��Wص ب�������ت ����ا3� ����� �و��2 �
���� ا� �. �� وس� ث��ات ا�"��س�ت ا��س�م� )�Q ا�*��� ا��آ�يم��� مB ا��ارد ��ن�Vق )�Q ا�

� إ�Q اRج��ة ا������، ��Aوم�ا �وب��A -2ص، +ب� مB أن ��3_ ا� �س ض�ا�w م��ش�ة )�Q أمMآ�
ن ن"�� ض���� ا��A- ا���3)� ���و�� ا��آ��� �"��ة، وت���� ا� �eم ا�9���� Q�( ا�*��� أ�Aص� و

 Qإ� B�V�2م��رآ� أ93- �3 ا����ة ا������، و)�Q ا����م ب���ا#�� وا�"�ء�� ح�ل ا���� س��3_ ا�
 �3 B� 
��� ا���ب�� ب�B ا�"�2ن ا�����ء بّ �ء و)M#�ت م��
�ق إن�Vق ا�9�ا�w ا�����، وس�q�W ان

 .2ا� !�ق ا����ي
 :  زی�دة م�دودی� ا��H3ع ا���م-3

                                                 
��ام�" م�� م�)� ،  1"�� ا� �_ ا��ن� �3 ا���� "دور ا]دارة ا��ش��ة ����2م�ت ا��آ��� وا�����ت وا��!�ع ا��Wص وا�e ، ا�

�� ا]دار��، ���  ج�م�� ا��ول ا���ب�� ا���ب�� �� �وا����� ا���ب�� ��دارة ا�����p، أوراق )- ا��ت� ا���ب� ا��اب_ ��دارة ا�����p، ا�
_ ا��ن��������� ����2م�ت ا��آ��� وا�����ت وا��!�ع ا��Wص وا�"��� اRدوار ا�����ام� وا]دارة ا�" .84 ص،2006 ا�

�� ا������ "ا+س�2ا، 2 ���ام�ا�" .68-61، م�ج_ س�بq، ص ص"ا�
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ن ا�!��ب مB اRج��ة ا���2م�� vع ا���م #� ان��`، 3 �3 ا��ارد ا�������� ���!���3ه��ب� أن 3��ة ا�
 Bق، وم�Vا]ن ����
آ�� ا���م �3 ه0ا أوا��!�ع ا���م ه� ج�� ج��ر ])�دة ا� e� �3 أوجP ا]ن�Vق و

 :ا��ض�ع، م� ���
هd0 #��9 أس�س�� نe�ا ���ه�ر اRوض�ع ا��د�� �3 آ�X� مB اR#!�ر : ج�رإ)�دة ا� e� �3 س�� ا+ -أ

��Vm ا��و�� وا��!�ع ا���م ا���¹ ا�2��� دون . ��ب��ا�� Bب�� أن ت�م�ت ا������و����Q�( B ا�
�ل إض��A ��3رج أ)�ل ا���V�m ا��س�� أو دون ا����ء إ�Q 3�ض (xا����م ب Qار إ��ا+ض!

 .)�Q ا��ا
 �B �3 م��مMت�� م_ ا��و��" ا��ش�ة"
� �3 )�د ا��B�Vm ا�B�0 + ت��ن�:  إ)�دة ا� e� �3 )�د ا��B�Vm-بWت Bب�� )���ة م�أ#!�ر ) 

�� ����3 �3 إدارات��� -( .w�!�� � ت���� ه0ا ا���د ب�� دراس� م�xن�� ���ج�ت آ- مB ا]دارات، م
 .س�اء )�Q ا�*��� ا��آ�ي أو )�Q ا�*��� ا�Mم�آ�ي

� ��داراتxت -تe� ��ن� ا]دار�� وا� �� �3 إن #�� ص��ن� ا: م�B نV��ت ا������ ا���دي ا��
ا������ات ا�����X و�3 ا���ر�w )���� ه� مB ا���ام- ا����"� ا��� ت��- مB ج�وى ا]ن�Vق ا]داري 

 .وت"�w ح��� ت��0� )�م �3 ا+#�*�د
 . ث� ا]ن�Vق �3 ا���ل ا���ب�ي وا�*�� ودراس� 
�ق ز��دة ����3�Pأ دراس� -ث
�� وا��!����� ا]ن�Vق �3 م��ل اRب��ث ا��-ج�: 
ت�ال اR#!�ر ا���ب�� ب���ة )B ص�w ا� ��
�ت ا��و��� �3 ا���� وا��2 ���ج��، )�MA Qف دول  +

و��e� ه0ا اRم� ج��� �3 ض�� م"�ه� ا�* �)�ت . �ن�م�� آ�X�ة �3 ش�ق nس�� أو أم���2 ا�Mت� �
�� ب��* �)�ت اW� ��ت�!� ب��* �)�ت ا]س�W�اج�� ا���ب�� �3 ت�3��ت ا����رة ا��و���، إ+ �3�

�V�B( �( ا��Vس�Vت(���ت ا� وا������ أن ا�* �)�ت ا���ب�� + ت�ال ). مX- ا�����وآ��و��ت أو ا�
ه�م��� �3 ا+س��Mك ا��ا��A آ� �3 ا��*���، إذ أن ح�� م�- ا��*��� ا�* �)� مB آ- اR#!�ر 

 . أو آ�ر�� أو ت���انا���ب�� + �*- إ�Q م"��ى ح�� ص�درات س ���3را
 �Xاج�� ا�����W�مB ج�� أA�ى، ت�ل ت��رب دول ش�ق nس�� ا��� ن��` �3 د�Aل ا�* �)�ت ا+س

ن ه0ا ا� ��ح ���ى إ�Q س��س�ت ت���_ xمX- ا+�2��ون��ت وم �3"� ا��ول ا�* �)�� ا��2�ى ب�V2ءة ب
����� نV"�� ب��رة آ���3 �3 �ا��و�� ���!�ع ا��Wص ��2 ت2�س ا���آ�ت ا�* �)�� ا��ارد ا�Mزم� 

��اع مB ا�*�در A+اءات ا�اء ب�ج وش��م��ل ا���� وا��!���، وم�ا#�� ا���دة، وا����� ب����� ا]ن
اRج ��� أو �3 ب�� اRح��ن ش�اء ش�آ�ت أج ��� 
�رت ب�اءات م��Vة +آ�"�ب م��� مB ا���رة 

���ت ا+�2 و#� د�A` ب�� ا��ول ش���2 م_ ا��!�ع  .���ون�وا��W�ة )�Q إن��ج م�2ن�ت ه�م� �3 ا�
� *����ت أو م�2ن�ت�� ا����ة ا� 
�ة ا�� �3"�� �3 ا��W .1_ا��Wص ������Q�( P ا�

���ون م���MA B ا��!�ع � �
���0 +ب� ��#!�ر ا���ب�� مB أن ت��جP ن�� س��س�ت ص �)�� أآX� ن��
 . وا��!��� �3 م�ا#_ م�� � مB ا�* �)�ت ا�����Xا���م وا��!�ع ا��Wص )�Q ت��- ت����2 ا���� 

 : ا���,�+ وا������ ا���6ی�-4
� واح���ج�ت س�ق ا��- -أ  ������3م ا��!�بq ب�B ا���ض . إج�اء ت���Mت ب�B م� � ��P ا� �eم ا�

������� أن ت�ا)� ب�. �وا�!�w �3 س�ق ا��- ���د، ج����، ��"��س�ت ا�����2- و� ��� ����امs ا�
��، ووض_ ب�امs ت�ر���� ��ح�� م�ب�B ا��رس� أّ�آ�� م�ش�ات س�ق ا��- ب�س��Wام ا����ن�ت ا�

 ب اآ�"�إ���3Q��ى ا���م�� ت���ج . وا��-، وز��دة م�ا)�ة ا���ر�w ا�� � +ح���ج�ت ا�"�ق
��رات ت������ ا���رات ا�Mزم� �Mن�م�ج �3 ه0ا ا����� س��_ ا�����، وه� ت���� أس�س� و
��، وم

 .س���، وصMت وث��� ت�ب\ ب�B ا���ر�w وا���آ�ت
�د س��س�ت ت��_ ا+ب��2ر ا��2 ���ج� �3  -ب   ��� وا)�e ت �pب� �pا���2م�ت ت�� Q�( B���و�

� و
 �� �Mب��2رeإن��ء ن ����( ��� � ���� مB ب�� AS�، . ا��!�ع ا��Wص، آWت �# �e ا� d0وم_ أن ه
 : �� )�Q ا�� �ص� ا�MXث� ا������v3ن�� ت��م آ�

      - B�!ن�ش B�Xب�ح �(� .ج
                                                 
1 Bruno DESGARDINS, "Développement de l’entreprise, le nouvel environnement international", ed : 
DUNOD, septembre 1997, Paris, pp208-223. 
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      - ��Mم ح�ا�3 م�eن. 
 .د)� ان����� �����ث -      
 ��*�ر ا��آ��� ا�Mزم� �����q ت �� ت2 ���ج�� �3 م� ���آAا B2�1: 

1. _��� �3 ا����� .ت!��� ن�eم ا�
�م ب��!V- وإ)�ادd م 0 ا�*�� .2� .ا+ه
 .�م��ت وم��ه� ا����ث ا�* �)��رب\ ا�� .3
4. ���!� .ت���_ ا���آ�ت ا�* �)�� )�Q إ#�م� م�آ� �����ث وا�
5. �**W� .إن��ء م��ه� ا����ث ا�
 .إ��Vد ب��Xت )��� ���Wرج .6
 .إن��ء م�اآ� ا����م�ت .7
 .إ#�م� ا�"�ق ا���ب��، ا��� تB2 إ���د ا�!�Q�( w ا��2 ���ج�� .8
B2 م .9� � . B إ#�م� ا���)�ة ا�* �)�� ا�Mزم� ��q�W ا��2 ���ج�ا���2م- ا�* �)� ا���ب� ب

 
   5-����I�ن�� وا��Oا��3ن ���ی� ا��O3ت : 

�م ا� �س ب�� آ� *� م�آ�ي ��� ا��ول ا� �م��، وم �� ا��ول ا���ب�� ب��9 ا�� �� ا���ن�ن�� و#�� اه�ت
��ام�"�� ا� �B ح*M �3 آ- ا���9رات وا��ول وا������ أن ا����م وا��#� ا���0. �3 إرس�ء د)��� ا�

��3���م ا+#�*�دي . )�Q م� ا���ر�t #� اس� �ا إ�Q ت���� ا���نw ا���ن�ن� �3 ا����ة ا�"��س�� وا��ن��
� �Aرج إ
�ر #�ن�ن� واض~ وش�Vف ���_ ا� �س )�Q ات�Wذ ا���درات ا+#�*�د�� �B2 أن �� + P"Vن

وا��أس���� ا����X� . �X�وة ا��
 �� وت�اآ� ا��W�ة وا����وت!��� ا���آ�ت وا��س"�ت ا��� ت��� مB ا
 �(�V�� ا�eنRا���ن�ن�� وا �� ت��� م*�� ا��ول واR#!�ر ب�2- م�"�س إ+ ) �م� ت!�رت ا��Vه��
 �3�Vش ����د�� ب!�*��رس� ا+#) ��، ا��� أم ` ح��ق ا3R�اد ب��_ م� �� وأوض�` #�ا)� ا�

مB ه � ت��ز أه�� م��Vم .  ا�V�ص ب�B آ- ا���م��B �3 ا���ان ا+#�*�ديه�د�3 إ�Q ت�"�B ت��دل
���ة وا��اض�� واRج��ة ا������9 "دو�� ا���ن�ن""� ا�eنRوا Bت"�د ���3 ا���ان� ��، أي ا��و�� ا�

xة، ا�����V، �3�ت�ح ا��ا
B و���م ب ��
�تP ا+#�*�د�� ا]ن��ج�� وه� ���ف ح��#P وواج��تP دون م�Vج
 � . نP م�� مB ا���ن�ن و��� �3 ا����ز ا�����9 ا��- ا�"��_ وا�� _ �3 ح�ل و#�)P �3 ن�اعأآ

و+ ت�ال اR#!�ر ا���ب�� ت��ن� مB ن�ا#� )���ة �3 اRم�ر ا���ن�ن�� وا������9، س�اء أ0Aت ب �eم 
س�س ا���ن�ن ا��ض�� ا������ ا]سMم�� �3 آ- ج�انw ا����ة ا�"��س�� وا��ن��، أو )�` )�Q أ

B� ا+ث Bب��، أو م�ج` ب��ا���ن�ن�� ا�� �eنRا Bم Qح��" :2ومB أه� هd0 ا� �ا#�. ا�
�3� ب� �� و)�م ت�ت���� ووض��� �3 م� �ول ا��ا
B ب�2- م "q - أ Bت �#� ا���ان�. 

� وا��اس�� وا���ارات ا] - بeنRج��، وا Bس�س�� مRا Bا���ان� Bات��� ب��دار��  )�م وج�د ت
� �#� م���اه� م_ م���ى ا���ان�B اRس�س��� �# �� .ا�!�ب_ مB ج�� أA�ى، ا�

 - تeنRوا Bان����� jن��� . ب�B إدارة وأA�ى أو ب�B ا���آ��ا��!���c q� ا�
 )�م ت!��� ا�� �� ا���ن�ن�� ب��� ت0Ax �3 ا��"��ن ا����م ا���ص- �3 م��+ت )���ة مB ا����ة  - ث

������ مB ح�ج� إ�Q م��3�2 ا�V"�د ا+#�*�د�� وا���( ��m وآ��0 م� ،�� وا�����p وا���
 ���2V��2 ا�* �)�� وا��ا+#�*�دي وا���� وا��ا#_ ا������ وا+ح��2ر�� وح��� ح��ق ا�
 �Xاءات ا���ن�ن�� ا�����ا]ج Q�( وا���9ة B�Vm�� اRس�اق ا�����، وض�ورة ت�ر�w ا��e وت

 .�3 آ- ا���+ت
 . اRج��ة ا������9 ب�2- )�مض�� - ج


� ا���ن�ن��، ا�"��س�� م �� وا��ن��، ه� ا��� ت��ل دون إرس�ء ���nت Rا� ���� �3 ا d0إن ه
�� )�Q م��م�ت ث�ب�� وراس�W ت�ّمB د��م� ا� � وت� _ ا��ا
 �B ب�p3 -2ت��، ب�ج�د ت��دل  �ا�

�q ومB و��c �3ب هd0 ا�� �). ا�V�ص وا�"�واة أم�م ا���ن�ن( �(��� وم� ����d مq�# B اج
                                                 

��"س�� 
M( Pم، 1 � .142، م�ج_ س�بq، ص"وا��و��..ا�
��"ا+س�2ا،  2"�� ا������ ا� � .64-61، م�ج_ س�بq، ص ص"ام�ا�
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�ت �e �ان��ام ا�X�� ب�B ا��ا
 �B وأج��ة ا��و��، �*�~ أص��ب ا� �Vذ وا�X�وة أو ب�� ا�
�)�� وت�*�- م� ����ج�ن إ��P مB -ا��� ���� )B ا����� ا+ج�X�3 ب� B� 
�ا�� xا�"��س�� م��

� وأج��ت�� وآ��0 ه��� ا���ن�ن وس���ن�A Q�( Pم�ت وإ)�ن�ت، وه� م� ���� مB إض��ف ه��� ا��و�
_� .ا��

 �وا����� ب��Mح�e ه � أن ض�� ا�� �� ا���ن�ن�� �3 ا��
B ا���ب� �B2 أن ���ى إ�Q ض��ب�� ا���
��V� �����ضا���_ ون�)�� ا��M#�ت ا���.  ���3 أن ت�2ن ا���ك اRس�س� �3 ت���� أه�اف ا�

�� س��2ن v3ذا آ�ن` م��)� ا���� ا���ج��� �c� واض�� وم��9رب� �3� ب� ��، ��3 ���� ا��
�eنRوا Bه��ش� ا�� �� ا���ن�ن�� وت�9رب ا���ان� . Bم -ج- ت���� ا�� �� أوم� +ش� P�3 أن ا��

�س�2 وم� �س����، وج���� م�� ا#�*�دي م��e ت Bع ) �� م�V��!���ن ا���دة �ا���ن�ن�� وم� �� ،
�يإ�Q ا���ار ا� ���� ب���*�ر ا�#M(و � .2V�ي ا� �\ ح�ل أه� ا���

 
 


 مO3م�ت ن�Dح �����ت وا���ات���Dت �<ب ا������ر أه+ :ا��c,H ا����^��� ا
  ا�����ام��ا����� �h��8 9وتC��O �ا�����

1-
 : ت��3- ا����3ار ا�����

�� �3 ا� !�� ا���ب�� �
�. وه� ا���ط ا�Mزم واRس�س� ���W س�اء   ا� �ج� )B ا���ت� ا�"��س���3
��ر، ب������ م��ل ا� X�وآ- ش�ء �xت� )�w . أآ�ن` ح����� أم م��#��، ت�VW ب�
�اد مB م��ل ا+س

3�أس ا��ل ا����ي، وا��2 ���ج�� و�c�ه� مB )�ام- ا]ن��ج ا��X2 ت��اج_ ن���� ان�VWض : ذ��
�ر ا��ديX�����ت و��اP�3 ان�VWض �3 ا]ن��. ا+س"� ان�VWض �3 اRج�ر وا�� ( s�ج��، ح�� � 

 . ا������ وا��d�3 ا���م

��ى ا]#��� وا��و�� ح�Q ت�2ن ����3"�ر )�Q ا�X�ن ونe�ا R. 1آ� � ��� ت "�q س��س�ت ا+س
 �
�W��B ا��و���e � B�ون إ�Q ا� !�� آ��W\ مB أس�اق م V*�� )���ة ت�ب\ �3� ب� �� ا�X�"ا�

� ا+#�*�دي ���-ا���"��3B ا�9�وري إ���د 3�ص و#�رات ����رة ص �)�� . ��س�"�� ب�+ مB ا�
ذات )Mم� إ#���� �� � ا���� مB �3ا�� ا����ون �3 م��ل ا�"��س� ا+#�*�د��، وا������ ا�* �)�، 


� ا����س��س���W .وت�"�m B�وف ا�

 �� ت�ت�\ أس�س� ب���* �_، � ��� أن� ت��م س�!� �3ق و
 �� ب� "�q ح�� �� �ء ا���رات وب� أن ا�
و� ��� أن ت��ع ت�� ا�"�!� �3 وض_ #�ان�B و#�ا)� ج���ة، �"��"B . ا�* �)�� ت�2ن أآX� ن��ح�

�� ا���ص- ا�"��_ ب�xن�� إ�Q ت�اq3 إ#��� . 2أن �
 

2- ����إ�$ ص���� وت�;�<  ت��O ا"رادة B,$ أB,$ ا����Oی�ت ا������� وا���6ی��� وا���;�<ی� �,
 ��Vوم�ا��Dا������إ���ات� 
��� : و/��� �D<ب ا������ر ا

 Qا]دارة إ� d0ه ���� ت�3� هd0 ا]دارة ا���م- اRس�س� � ��ح هd0 ا]س��ات��� ب��ط أن ت��ج��
 Bوض_ ا���ان� w�� ،��������ى ا�"A!�ات ت������ وت ��0�V ت���ا ����دة ه0ا ا���Q��3 ،q3 ا�

X- ه0ا ا���q3، و�3 م��م��� #�ان�B ح��� ا����2 ا�V�د�� وا�2V���، و#�ان�B د)� ا� �3"�، ا�� ��M
 d0ه B"3 ،ه���cو �*W*Wا� Bل، و#�ان��و#�ان�B ا���آ�ت و#�ان�B ت���� ا����رة ورأس ا�

�V2ت ����_ ب���راتP تX�� اRج �� بxن اسX�"�� #�ان�B وض���� ا���ان�B ��3� اRم�ن وا�9�ن ��
آ� أن هd0 ا���ان�B ت�ل . ا�"�!�ت ا�������� و��j م��د ت�اب�� ح�2م� �B2 أن ت���� ب���� ا���2م�

                                                 
�)�� �3 م !�� ا+س�2ا"ا+س�2ا،  1����ة ن����رك "م"~ ���!�رات ا+#�*�د�� وا+ج .14، ص2004، اRم� ا�
 
�)�� �3 م !�� ا+س�2ا"،  ا+س�2ا2����ة ن����رك "م"~ ���!�رات ا+#�*�د�� وا+ج .15، ص2005، اRم� ا�
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 Q�(، و�ش���ر اRج �� ا�X�)�Q ت"� ا��و�� )�Q أ)�Q م"��ى ب� 0�V إس��ات��� ��0ب ا+س
��������ى ا�� 0�Vي، ��Q�( w ا���2م� أن تV2- ت���- هd0 ا�"ت ا�*�درة إ�Q #�ان�B وإج�اءات ا�

 B، و� ��� أن ت�2ن ت�� ا���ان��ش���ر اRج �� ا�X�ح�2م�� ت ��0�V ت"�- وت�� ت�q3 ا+س
� اRج ��X�" .وا]ج�اءات ا���2م�� واض�� وم"���ة وأن ت�3� ا����3�V ا�Mزم� ا��� ت��_ ا�


 ا������ ت��ی� اه�اف ا��8�Vدی� ا���اد ت��C3�3 م0 ت��- ا-3��� :������ر ا

�ر اRج �� ا���ش� )��p ا#�*�د�� وم����، ومB ث� ��w أن X�تX- ا���ا�3 ا����� ����دة ت�q3 ا+س
��X �3 ا])�Vء ���2ن ا��دود ا+#�*�دي ��0ا ا���q3 أآX� مB اR)��ء ا�����، وت���� هd0 اR)��ء، ا�

 ا����� اAR�ى، ب�Xب� A"�رة م���� ���Wان� ا���م�، وب������ مB ا�9�ا�w وا��س�م وت���� ا��"��Mت
q3��و��w أن . v3ن ا��2سw ا� ����� ��0ا ا���w�� q3 أن ت�Vق هd0 ا�W"���، وإ+ M3 دا)� ��)� ه0ا ا�

X- �3 ز��دة ا�*�درات، أو إش��ع �ت�2ن اRه�اف ا��ض�)� واض�ً� وم��دًة، س�اء أآ�ن` ت
�ر واس��Mل ا��ارد ا�!�����، وا���ض مB ت���� هd0 ا����، أو ز��دX�ة ا��V2ءة ا+#�*�د��، أو اس

�ر اRج �� X�����q آ- مB هd0 اRه�اف، �3+س� ��M�ر اRج �� ا�X�اRه�اف ه� ت���� ن�)�� ا+س
��� )B ذ�� ا�0ي �"�Q إ�Q ز��دة W� ���ا���ش� ا�0ي �!~ إ�Q إش��ع ح�ج�ت ا�"�ق ا�

��� )B ذ�� ا�0ي ���ف إ�Q اس��Mل ا��Rي ا���م�� ا����� ا���A*� ا�W� �*�درات، وآMه
�ر اRج �� ا���ش� ��دي إ�Q ت���� ا���ا�3 ا���م� X�و�c�ه�، آ� أن ت���� ا���ف مB ت�q3 ا+س


��� ����ف ا+#�*�دي P�3ر ا�0ي ت��X� ا���B، ب��� + ��2ن ه��3 م��د ب- ���P إ�Q ن�)�� ا+س
 .ب� � ت�2ن هd0 ا���ا�3 م�ج��، م� ���q ا���ف بx#- ت�V�2 مQ�( � 2 ا���W � ا���م�


 و(�ص� -4,�
 ا������ م�5,� ������ دB+ ا������ر ا�����أن تO5ن ����� دB+ ا������ر ا
�C� :ا��H3ع ا�\�ص و���� م������ أو م���V:� م

�ر X��ر و�� � ذ�� ا� e� إ�Q ت�q3 ا+سX���� م�#�� ���B ز��دة ا+س( dر���اRج �� ا���ش� ب�)
 Q�( ��2ا� Pد ا���2 أو ش���ا���� آ� ون�)� ب��� �"�!�_ #��دة )��� ا� � ا+#�*�دي، إذ أن ا+)

� )�Q ا+#�*�د ا��
 �، و�Aص� �3 ح��� اRزم�ت ا+#�*�د�� �Wم ���� �ش���ر اRج �� ا�X�ا+س

�ر اRج �� ا���ش� م��رن� ا������ أوX�� بP ا+س"�� مB ا+س���ار ا� "�� ا�0ي �c����3 ،���� ا�
 2001ب���d مB ا���3��ت ا����� ا��Wرج��، e� �VW � ��3�وف )���� أو م����، آ� ح�ث �3 )�م  

��ى ا����� ب��ا�� "�ر  د)� ا+س�إس��ات���ومB ث� ��w أن ت�2ن %. 50) �م� انQ�( �VW ا�X
�ر ا����، ب��� � Q�( �VW ا��ى ا�!��- X��ش�� م_ إس��ات��� د)� ا+س�اRج �� ا���ش� م
�ر اRج �� ا���ش� و�e- �3 ح�ود ض��� وم��دة �3 م��ل ن�- ا��2 ���ج�� X��د )�Q ا+س�ا+)

�X��ر ا���� ا��Wص وا+سX���� �3 ا����م- ب�B ا+س�ر اRج �� ا���ش� مMX، و��!�w ه0ا )�م ا�
س�اء مB ن�ح�� ا���9�VWت ا���آ�� أو ا�9����� أو ت���� ا��"��Mت ا����� و�c�ه�، أي أن س��س� 
�ر ا����، ب- أن ت�- ز��دة ه0ا X��ر اRج �� ا���ش� ��w أن + ت�دي إ�Q ه�وب ا+سX�د)� ا+س

��ر ح�Q ت�2ن ا��*�� ا� ����� ه� ز��دة �3 ا+سX��ر ا���� و��j ا��j2ا+سX . 


 ا������ ب������� ا��8�Vدی� ا���م� �,�و��-5��� : ربa ����� ت��- ا������ر ا

 ���w أن ت�2ن هd0 ا�"��س� را�3ا �����q اRه�اف ا+#�*�د�� ا�����، و�� � ذ�� أ+ ت�2ن س��س� د)
�ر اRج �� ا���ش� م��و�� )B س��س� ا+#�*�د�� ا����2X�، وه0ا ��!�w ت���� ا��!�)�ت ا��� ا+س

�ر اRج �� ا���ش� إ����، واRه�اف ا��اد ت������ �3 آ- #!�ع X�ت�wc ا��و�� �3 ج0ب ا+س
�_ ���3 ا��و�� ب��ة ن"��� ب��� ت"�)� . وا��س��- ا�!��ب���!�w ذ�� ت���� ا��!�)�ت ا��� ت� �آ

���ر اRج �� ا�X�ش�، ومB شxن ا���آ�� )�Q هd0 ا��!�)�ت أن �"�)� )�Q ن��ح س��س� ج0ب ا+س
 d0ه Q�( �ش���ر اRج �� ا�X�)�Q ن��ح هd0 ا�"��س� بx#- ت�A ،�V�2ص� إذا ا#�*� ت�ج�P ا+س
�ر اRج �� ا���ش� X��د س��س� ت�ا)� ن�)�� ا+س�ا��!�)�ت أو ا�* �)�ت 3�\، وه� م� �� � ا)

�ر اRج �� اX�����q أ#*Q #�ر مB اRث� ا]���ب� )�Q و��j 3�\ آ�� ا+س� Pاد ج0ب���ش� ا��
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 .1ا+#�*�د ا��
 � وبx#- تQ�( �V�2 ا���W � ا���م�

 

�� ��ى ا�������ی0 ا��نc ث+ إی�Dد ��ص �)�����ر-6D6م ���رات  (: تO5ی0 ��X�أي q�A اس
�را) أج ���X�ام�ت 
���� اRج- ب�+ مB  ا���دم� ب��� ت��Q وت 0V ا���توا��- )��A Qم� ا+س

�راX� تA�وج��  ب"�)� نe�ا ���م آ�Vءة ا���ا�3 أو )�م ت 0�Vه� أو ب\ء ا��Wم�ت اRس�س�� ��d0 ا+س
 :أو )�م ت�3�ه�

 �!A رو�� � ذ�� أن�X�9B اRو�Qج0ب ا+س�إ���د ا�V�ص ا��ات��   ت��2ن مB ثMث م�اح-، ت
�ر ���3 وا��!�)�ت ا�X��راوا����� �MسX� وب �ء ا��س"�ت وإص�ار ا���ان�B ت��ذب� ��d0 ا+س

�ر اRج �� ا���ش�X��راوت�- ا��ح�� ا��Xن��  .ا����� �MسX� ا���دم� )B تا���Q�( �e3 ا+س
 Q�( _ت�� ����� ا�����X و�c�ه� مB ا��Wم�ت ا���
��q ت��3� ا��Wم�ت ا���2م�� ا�Mزم� وا�� �� ا�

�X��رات إض���3 ب9V- ا����د � و)�م ه�وب��، م� ���_ ب�����تراب��ء هd0 ا+سX� )�Q #�وم اس
�رات، وآ� #�ل 3�اس�ا ��ش�ر X�إن أح"B ض�ن ���م "  F.Luchaireا����� ��Wم� هd0 ا+س

�رات ا�"�ب��X�� ا����� �2B �3 اح��ام ا+سX�"��"... 2. 

�X��Xح�� ا��X- �3 أم� ا���3 ��و�s، ب� �3 ذ�� ا���رآ� �3 ا��ت�ات وا���رض ا��)��� وا�
��� ا��ولWت م_ م��#�Vام ا+ت�وإب B��X�" .ا��و��� و)�� ���ءات م_ ا�

 وت��ر ا]ش�رة إ�Q أن هd0 ا���� ا���و���� ��w أن ت�- ج�_ ا��!�)�ت ذات ا�*��، ب� �3 ذ�� 
����V وا��2تw ا�W��ر�� �3 ا��Wرج وا�"�Vرات و�c�ه� مB ا��!�ع ا��Wص ووس��- ا])Mم ا�

�ر اRج �� ا���ش�،  وب�]ض��3 إ�Q ذ�� ��w أن X�B2 أن ت"�ه� �3 ت���_ ا+س� ��ا��س"�ت ا�
�ر�� ا�V*�� ا��� ت�ض~ أر#�م وب��ن�ت )B ا+#�*�د X�ت��3� ا����ن�ت وا����م�ت وا�W�ا�\ ا+س

�راا��
 �، وا��!�)�ت ا����"��، وأر#�م ا� X� ا�W**� و�c�ه�، )�Q ت� ا+#�*�دي، وح�� ا+س
�ر أو وزارة فأن ت�2ن هd0 ا����د ت�` إش�اX��� مX- م2�w ت���_ ا+سWم w� وت "�q م2

 ��� ~ا��W!�\ أو أ�� ج��� ح�2م�� ت��3� ���3 ا]م�2ن��ت ا��د�� وا������ وا���ن�ن�� ا��� ت"
 ��~ 3�و)� ب���*�ل )�Q ا����ن�ت واRر#�م وا�Vأن ت ��� B2� ���� اRج��ة ا���2م��، آWم_ م q�"

��3�ةو�B2 . ب���Wرج أو أن ت "q م_ ا��2تw ا����ر�� ا���2م�� ب���Wرج ح"w ا]م�2ن��ت ا�
�ر اRج �� ا���ش�، و#� #�م` )�ة ح�2م�ت X�����2م� أن ت�آ- ���!�ع ا��Wص م�� ا���و�M� sس

��3�ة ���!�ع بX- هd0 ا�W!�ة، وم �� إن�ون�"�� وت��� �ا، آ� اس���ن` دول أA�ى ب�]م�2ن��ت ا�
�ر اRج �� X�ا��Wص و)�` )�Q ت���V�m �3 ا��س"�ت ا���2م�� ا����� مB أج- ا���و�M� sس

���ة��2 ا� .ا���ش�، ومB ب� �� آ �ا وا�

7-Z�Hم و(,- ��ص �)�����ر ت����
 ا������ ت���0 ا����خ ا������ري ا���� : �<ب ا������ر ا

 ����ر اس���ار ا�"��س� ا+#�*�د�� ا����2، ب� �3 ذ�� ت��VW ا���� ا�X��!�w ت�"�B م �خ ا+س�
 ��ر، بX��، آ� أن q�A 3�ص �MسW9�2� �3 ا���وا����ري واس���ار ا�"��س� ا����� وا� ����، وا�

*W*Wج س��س� ا�����ر ، ��دي إ�Q د��3 ذ�� انX�� ج��د ا��و�� �3 ن��ح س��س��� ��0ب ا+س(
 .اRج �� ا���ش�

 


 ا������ ی�3:
 م���� ا��وا�Z ا��
 ی��$ ه<ا -8��� ن�Dح أی� إ���اتB�� ��D+ �<ب ا������ر ا
Zا��وا� K>واح� أو أآ�� م0 ه $,B Sح�$ ی�+ ا���آ� �C3�3�  :ا������ر إ�$ ت

                                                 
1Frédérique SACHWALD et Serge PERRIN, "Multinationales et développement le rôle des politiques 
nationales", op cit,  pp 135-136. 
 

�رات"، ا����� #�دري )�� 2X��2� ا����ري ا��و�� وض�ن ا+س���رات ا��و��� ا�X� .114، م�ج_ س�بq، ص "ا+س
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 -X�ر اRج �� ا���ش�، وأو��� ه� اس��Mل ه �ك ثMث� دوا3_ أس�س�� تX�أه� دوا3_ ت�q3 ا+س
��9��ح� �3 ا���� ا��ر ا��ارد ا�!����� ا�X�وا��ا3_ ا��Xن� ه� ا���� )B اRس�اق ا�����ة إم� . واس

�ر أو إن��ء 3�وع ��* �)�ت �3 ا��و�� X�مB أج- ت���� ا�*�درات مB ا��ول ا��� ت�� م��ا ��0ا ا+س
�9� ا���9V- ب�B ت���� ا�*�درات أو إن��ء وح�ات إن��ج �3 ا���� ا���V ]ش��ع ا�"�ق ا���� و��

�ر اRج �� �3 ا�"��  إ�Q . ا���9 ب���رج� اRو�Q�( Q ت�V�2 ا]ن��جX�X- ا��ا3_ ا�M� ���Xس�و�
����ى ا����� وذ�� ب����- ت�V�2 ا]ن"���تQ�( P ا� � ��"3� �
��q ت�ز�_ ت�"�B ا�V�ص ا� B( ج

������q ب��V�2 ا��� � . وح�ات ا]ن��ج أو ج�ء م �� �3 دول ذات ت�V�2 م �9VW، و�Aص� �3


 ا������-9���ه+ ا���6ریZ ا���Hوح� �)�����ر ا �� وا��!�)�ت  ت��O (�ی�H ا�����ری� واض
W� ة�3���راا��� ت���� واRه�اف ا�!��ب ت������ وا��Wم�ت ا���2م�� ا�X� :ت�م� هd0 ا+س

��ح� وح��� وا��!�)�ت ا����"�� ا��اد � اRج �� بxه� ا�V�ص ا�X�"و�� � ذ�� ت���� ا�
 ��ر اRج �� ا���ش� مB أج- د)X���3���3 ه� أه� ) *� ��Q�( w ا���2م�ت ت��3�M� dس ،����ت 

q3���ر�� ) *�ا ر��"�. ه0ا ا�X��ر  �3 ج��د ا�وت�� ا�W�ا�\ ا+سX���و�� ����و�s ����دة ت�q3 ا+س
� وا��و��� ��"��- ت�q3 �اRج �� ا���ش�، آ� ت�- هd0 ا����د إب�ام ا+ت�V#��ت ا�X ���� وا]#��


��q ت���� ا��"��Mت، ومB أه�� إ���ء ا+زدواج ا�9���� وت"��-  B( �ش���ر اRج �� ا�X�ا+س
cل و��ر�� وا���ا�3 إ)�دة ان���ل اRرب�ح ورأس ا�X���ه�، وإ#�م� ا���رض ا��� ت��B ا�V�ص ا+س

��3�ة ��Wم� هd0 ا�V�صوه� اRم� ا�0ي ��!�w ت�ا3� م��� مB . ا���م� وا��Wم�ت ا���2م�� ا�
�رX���B بxه�� ا+سX�" .ا��ارد ا������ ا��رب� وا���درة )�Q إ# �ع ا�

 

�HVع ا���,�+ ب�� ی����$ وم�H,��ت ا��Oق م0 ا������  ت�SیS ا������ ا���6ی� و(�ص� إص)ح -10
 :ا���رب� �
 م\�,d ا��\�88ت

���م� ���w ت�3� ا��Rي ا���م�� ا��رب� وا���A*� ن"��� م��رن� م_ م����X �3 ا��ول ا���ورة وا�
�ر اRج �� ا���ش�، ح�� تX- ا����� ) *�ا م�� مB ت2X���V دورا أس�س�� �3 ز��دة ت�q3 ا+س

�ر ا�0ي ���ف إ�Q ا� �3"� �3 اRس�اق X��ر اRج ��، و�Aص� ذ�� ا+سX�ا]ن��ج وب������ مB ا+س

��q )�ة وس��- مB أه�� ت��3� ا����� ا��رب�  B( �V�2�ا�����، ح�� �"�Q إ��VA Q هd0 ا�

�ر اRجX� �� ا���ش� أن ت"�Q وا���A*� ن"���، آ� � ��� )�Q ا��ول ا��� ت�wc �3 د)� ت�q3 ا+س
�ر X�� �سw م_ م�!���ت ا�"�ق ا����� مB ج�� وا+س� �� وا���ر�w ب�����م ب �eم ا��إ�Q ز��دة ا+ه

 .1اRج �� ا���ش� مB ج�� أA�ى

 : ا��بa ب�0 م����ت ا��H3ع ا"ن���
 ا���,�� وا��6آ�ت ا����� ا�������ة-11

��3�ة ��ى �ن��ج� مB ا]م�2ن�ت ا����� وا��� �� وا���ر������ف ذ�� إ�Q ان��Vع م�س"�ت ا��!�ع ا] ا�
�رات، و�B2 ����2م� أن X��ة ���س�_ ن!�ق ا+س��Vدة مB ت�q3 هd0 ا+سX�"ا���آ�ت اRج ��� ا�

��q ت���_ ا���آ�ت اRج ��� )�Q إ#�م� )M#�ت إن��ج وب�امs ت�ر���� م_  B( �ت��م ب�ور م�


��q ت���� ت"��Mت إض���3 ����آ�ت اRج ��� ا��� م�س"�ت ا��!�ع ا]ن B( وذ�� ،�����ج� ا�
� إ)�Vءات ض����� إض��3 أو ت���� ت"��Mت ����ت��م ب����� ت��ون م_ ا���آ�ت ا�����، س�اء ب
ح�2م�� أA�ى، ومB شxن س��س� ا���A- ا]���ب�� ������ ا����ون ب�B ا���آ�ت ا����� واRج ��� أن 

� ا����د ا��Wص� ت�دي إ�(�� �� ا+ن��Vع م P، م�eوت� �ش���ر اRج �� ا�X�Q ا]س�اع ب��q3 ا+س
 wت������، وه � ت�� Qج�� ��ب����� ا��V2ءة ا]ن��ج�� ���س"�ت ا�����، وه� مB أه� اRه�اف ا�

��3�ة ����� �����_ ا���آ�ت اRج
��q ا��س��- ا����� ا� B( أو ا���2م�ت دورا م��ر�� ��� 
���� .3�و)�� )�Q ت�س�_ ا����ون �3 م��ل ا]ن��ج وا���ر�w م_ ا���آ�ت ا�

                                                 
�ر اRج �� ا���ش� وا��"ا+س�2ا،  1X� .26-21، م�ج_ س�بq، ص ص "� � �3 م !�� ا+س�2اس��س� ج�w ا+س
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 ا����Bد B,$ ����� ت�3ی+ ا��Oا�S وا"B;�ءات ا���C�O ب�� م0 ا"B;�ءات وا��Oا�S ا���م� -12
 .ا��
 ات�CD إ���C آ��� م0 ا��ول ا���م��

� آ�ن` ا���ا�3 وا])�Vءات ا��� ت�3�ه� ا��و�� ت� ������ �V�2ت -X�*�د ا��
 � و�Aص� ا#+
ا���ان�� ا���م� ���و��، س��� إ�Q ت���q م�دود إ���ب�، ت��P آ�X� مB ا��ول إ�Q رب\ هd0 ا��ا�� 
 d0ه ������ ���3 هd0 ا��ول ب��ة ن"��� ب��� ت��د ن�وا���ا�3 وا])�Vءات ب�!�)�ت م�� � ت

� ا����Vة )�Q ا�� �� ا+e(xج�� ا��!�)�ت ب��*�د�� ا���م��، و#� ث�` أن إت��ع س��س� ا���ا�3 ا�#
 �3 ���ح� ��)�Vءات وا���ا�3 ت�- آ- ا��!�)�ت وا�* �)�ت، بVد س��س� م��وأآX� ج�وى مB ا)

�� ���3 ا��و�� ب��x م��ة ن"���� .ذ�� ا��� + ت

 �3 ح��� ت�3�ه� آ��اء :أو��� د�Z ا�������ی0 ا��نc إ�$ ت���� OBام1 ا"ن��ج ا���,�� ب8;� -13
 . ا�t...ا��اد ا��Wم وا��� ا���م��

14- [X�8)و ����اض ا���� ��X(م ���O�O�5ی�ت تOاع وم��Oر أن���)� م��OV ةSC�إن�6ء أ 
 .ا��و��

15-�Cب hت+ ا���8ی 
 . إن�6ء أ�SCة حO5م�� ���ا��� وم��ب�� ت�;�< م�6و�Bت ا������ر ا��
 وت���� وا�� �� بÍث�ره� ا+���ب�� وا�"���� )�Q م��ان : ا������ر ا����3ح� درا�� م�6و�Bت-16

ا���3)�ت �3 ض�ء )�د مB ا������ مX- ن"�� م�� � مB ا�*�درات ا��ت��� أو إحMل ا��اردات 
...t1ا�. 

 . ب��ء أ�SCة اد(�ری� م��3م�-17
18-
 . تOHی� ا��H3ع ا����8
 وا����
19-$,B �����ا�� +�I�دة ا��6م,� تODأ��س ا� . 
20-���� ت���ج ا��ول ا���ب�� �3 ا���ن ا���دي وا����ون : ن�6 ا�����3 ا��8�Vدی� وا������ری� ا�;

�ري وا�"��ك ا+د�AريX�و��دي ��cب ت�� ا�X���3 . إ�Q ث���3 ج���ة ت�ث� �3 آ- مB ا�"��ك ا+س
�Vر وآ��X�
� وأس���w ا��Vض�� ب�B إ�Q ن�� ا����3 بxس�س��ت ات�Wذ #�ار ا+س�W� ح"�ب ا�

�ر وآ���V ا����م- م_ X����ر ض�ن�ت ا+سAوض ا��و�� وس�- ا�V��ر وم �هs ا�X�ب�ا�- 3�ص ا+س
�ر ا��� س�دت . ا���رص�ت وا�*�رف ا����� وا���ب�� وا��و���X�و��- ا+ن��ا�3ت �3 ح�- ا+س

�ن� �ت وا��"�� �ت د��- )���c Qب ت�� X�3�3 ا���X2ا�. 
 �������� ا�* �)�� ا� ��ر �3 ت��ب� وآ��� ا�X�) MIDA(و�B2 ت���W ا+#��اح�ت ��0ب ا+س

��� � :آ
�ر .1X� .ا+س� �د إ�Q م��دئ ا]دارة ا��ش��ة �3 ا��!�ع ا���م وا���آ�ت وه��pت ت���_ ا+س
� م��Vم  .2���B ا�0ي 
�رتP  أي ا�"م��Xق ا��Mء"ا��� مB ا]ج�اءات ا����و#�ا
��، وت�X�"


�اف �3 #�م م������ وت� �P دول أA�ى ب��� Rءة ��ى آ��3 ا�V2ء وبM��ة ���+ء ا����Aم� م
B���B وا��������B ا�X�". ا��!� ا��� ت���م- م���، وا)���ت ذ�� س� ن��ح�� �3 ا����م- م_ ا�

���- +ب� أن"�ر �3 ا�X�� أن ص �)� ا���و�M� sس�Vت wت��ز آ�ن�� و�� "�n �3ن واح� " B3 و)�
��� ب�_"و��j م��د (" ،"��ر، و" )�X� �خ ا+س� ��"�3 ت�#_ آ�0Ax�"B3 " ��V ب���!��� ا�

وان ن��ح ج��د ا���و�j�� s 3�\ �3 ا])Mن )B )�د ا���ا��A ا��� . ت���q أه�اف م��دة ���!�
�ر وح�� ا���2 X��ر�� ��d0 ا���ر�_، ب- مMA Bل ت�*- )�Q م�ا3�� ه��p ت���_ ا+سX�ا+س

�ر X�q�A (ا����س ا������ �W�ج�ت�� ���� ا��Vا�� ا+#�*�د�� ا���cب� �3 ا��!� آM� ��9س
ور3_ م"��ى ا����� ) و���m، ز��دة ا]��ادات، ز��دة ا]ن�Vق )�Q ا���� وا��!���، و�c�ه�

_����� �p3ت ا�W .3وا��d�3 ا� ��د �

                                                 
�ر ا��و��")�� ا�"Mم أب� #��،  1X��ل وا+س(Rد��ت ا�*� .572-561، م�ج_ س�بq، ص ص"ا#

 
�ر ا��و�� وا�� "�q ا�9����"3��� ا� ��ر،  2X� .56-55، ص ص2000، م�س"� ش��ب ا���م��، ا]س2 �ر��، "+س
�رات، ا��س"� ا���ب�� �9�ن ا+ 3X��ر، ا���دسX� .7، ص2006-1م��� ض�ن ا+س
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�*�ر  ��� ح�دAب� ���Wا�Anne RIVAUX ��ر اRج �� ا���ش�" م"�ول #"X�" دراس�ت ا+س
 �e ��اRم�ب ����ة �����رة وا��ر أس�س��Bش�
�B :  ا�X� ا���ش� م��V اRج �� ��2 ��2ن ا+س

 :وه�ا��V�9 ���ول ا� �م�� 
��� ا���+ت ا+#�*�د�� ��2تxه�- .1W�3 م ��(�Vا� ���ارد ا���� إم�2ن�� ت�2ن ه �ك  ا�

� .��ب ا����3 ب"�)��+س
B2 مB اآ�"�ب ا#�*�د  .2�ت�3� ن"�s م�!�ر ب�2- آ�ف مB ا���آ�ت ا����� و#�ي ��2 �

ا����3 وا��2 ���ج��، وب������ ا���رة )�Q م�اج�� م �3"� ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت 
�#M . 1ا��

�ر آ�: "�V3 ور#� ن��ه� ص �وق ا� �� ا��و�� ب� �انX� ا���ش� �3 ا� � اRج ��� ��ث� �Mس
� وا��ه�ة ب�� "�� �2- مB ا+#�*�د��ت أه��ت� ا���آ�� )�Q " ا+#�*�دي؟��� ا���ى ا���م�� ا�

���م��ر أث��`آ� . ا� �م�� وا�X�
�د�� ب�B ا+س �#M( ج �� ا��ر#� وج�دR�3 ا � ا���ش� وا� 
( q�!� � م� آ�ن` ا���ى ا���م�� إذانv Pب���رة أA�ى، 3". ا��ل ا����يرأس "��P ا��ول ا� �م�� ت��� �

�ر �3v دو�� م� ذات ت���� ج�� ب�رج� آ���3، 3X�اRج �� ا���ش� �3 ت�� ا��و�� ��- )�Q د3_ ن ا+س
وه� ت�� ا��ول ا��� –وذ�� م� �V"� أس��ب )�م ح*�ل ا��ول اRآX� 3��ا . ي)��� ا� � ا+#�*�د

���Vت��M� ا������ - إ�Q م"����ت ا�c�ا� Q�( ، وذ���ش���ر اRج �� ا�X� )�Q #�ر آ�ف مB ا+س
  .2مB ان�VWض م"����ت اRج�ر ب��� ا��ول

 

                                                 
1 Journal le Soir d’Algérie, Abdelmadjid BOUZIDI, IDE Utiles, mais coûteux,  27juin 2007.  

�ر اRج �� ا���ش� �3 ا���ا��، :  ب� �انd س���ي ���Q، أ
�وح� دآ��را 2X� .149، ص2007ت���� م �خ ا+س
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 :)ص�ا�\
��� آ�X�ا )B أوض�ع ا����ان ا��� ت���`  �م������ف دارس� ا#�*�د��ت ا����ان ا�Wن أوض�)�� تxب 

��� �3 ا���ن ا��ض�، Rن�� ب�X2� م� آ�ن` )��P �3 ا����ان ت Wن أضSه� ا �� � ب�� )�ا�q ا�
���م�B2 أن ت�2ن ت������ آ� آ�ن` m �3�وف ا���ن ا���س_ . ا��� ن"��� ا���م ب�����ان ا�� + �� ���3

� ب�� ا����!��ا�q )��، وب�+ مB ذ�� v3ن ا+)���د ا�"��� ه� أنP + ت��3� ا���ة وا�"�!� ا��3�2��ن �
�� إ+ ا��- ا���2م� � .ا��� ت���ض س��- ا�

���ب� م_ ا����� وم�ث�ات�� اRس�س�� إ #� ت�V)�` ب�2-  ه� أن�� م������مB ت��ب�م� ن"�P*�W و
 ،�����رات��، ب��� اس��Vدت م �� �3 د3_ )��� ت X�� ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت واس��و�3 م��م

 q�����3 آ- اRح�ال v3ن ا����ب� و .مÍرب وم!�م_ هd0 ا�AR�ةو�� ت��*� أن ت�2ن م�ت�� �
�ر �3 X�R B2ي ا#�*�د أن � � إ+ ب���X2 ا+س� M3 ،P0ى ب��� ا������� ت��م ن�ذج� �� �ا�

 ا�0ي أص�~ أه� ) �ص� ا����� ا]ن��ج�� �3 )*� ُت�� P�3 ا����م�ت وا��2 ���ج�� ه� ��ا����
�*�د #�ي#+ -A� . ا�

�P دول ش�ق وج �ب ا��راس�ت ا�����ة ا��� أج��` ������ أب��د ا� �إن ��
ذج ا+#�*�دي ا�0ي 
��� ا� �ج�� ) آ�ر��، س ���3رة، ان�ون�"��، م������، ت��Mن� وه�نs آ�نs(ش�ق nس��  ��3 ت��رب�� ا�

B2 ت���� �Vوص dر���P )���� ج��� وا)��� إ��A Q*` إ�Q )�م وج�د ن�ذج م�ح� �B2 ت�
�رات اRج ��� ون�- ا��2 ���ج�� آ�ن` X�ا��ول اAR�ى، إ+ أن ا]ن��ج cR�اض ا��*��� وا+س

��� .#�س� م���آ� �3� ب� �� ج

 Bب� q�3��X- �3 ا����� ات9~ أن ا]ش����2 اRس�س�� ا��� ت�اجP ا�"��س�ت ا���م� �3 آ- ا��ول ت
�����9 مB م��ودي ا��A- مB ج�نAn w�، أي �3 ت���� اRس�اق مB ج�نw وم�!���ت ا��pVت ا

_ + أن ���)��، ب��� ��Wم ا+#�*�د اح���ج�ت ا��إح�اث ا���ازن ب�B ا#�*�د ا�"�ق وا���ا�� ا+ج
 Bع ب��دة ا����ة م�Vا+رت Qد ا�0ي ���ف إ��*��!���ت ا�"�ق، وه� ا+#� _��ت"W� إم�2ن�ت ا�

� �3 ز��دة آ� وآ�Vءة ا]ن��ج، وه� أ��9 ا+#�*�د ا�0ي �"�MA Qل ا����م ا��2 ���ج� و+ � �*
����q ر�3ه�� ا�� j ا����ي مMA Bل )��� ا���ب�� + ت��*� )�Q ت���q ا�*��~ ا��9�� �

�� ����آ�ت م���دة ا�� "��ت#� .واRرب�ح ا�
 ������X �3 ` ت���3��ب����ر اRج ��  أن ص�� 3�ض�� � ا��Xن�� �3 م��م� ه0ا ا���� وا�X� �"�ه�ا+س
��ام�، �B2 ه0ا�3 ت�"�� ا� �وهd0 ا���وط . �!�w ت�3� ا���وط ا�"�ب�� ا�0آ� ���q ب�� ج�انw ا�

 ا���ب�� إ�Q ح� م� ح"w م� اس�d� *�W مB ا�V*�ل ا�"�ب�� وه0ا م� لم�زا�` �c� م��3�ة �3 ا��و
درة )�Q ا��xث�� )�Q ا���آ�ت م���دة �c� #�ا��ول ا���ب��  ب�)���ر��آ� ص�� 3�ض�� � ا��اب�� 

���� �� �V��W�رات�� �A �3م� ا���انw ا�X�  .ا�� "��ت ���ج�P اس
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 226 

� ا��Wت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ا�\�ت��
 ����
 Q�( ث�ره�n j2� ت B��ن ا���دي وا����ل ا��MA ت�����إن ا��ول ا���ب�� ت�اجP ا��X2� مB ا�

����q ب���2 ا#� �ء ا����م ا�����X وت!����ت�� ون�)�� ون���s ا��� ��ر��، وب��0ات �3X���ت ا+س
 ���ر�� �3 ا� !��، وت��3� ا+س���ار ا�"��س� وا+#�*�دي، وت X�� ا���رات ا+س�(��وت!����� �
 �9A �3 ،q��"�ا���رات ا�� �3"�� �3 وض_ ت�*�)� P�3 ح�ة ا�� �Q�( j3 م"��ى ا]ن��ج وا�

���� م� ا����� وارت�Vع تxث�� ا����رة ا��و���، وت���� ا�mة ت���c �3، و����2 ���ج�� ا�"��ات ا�
2�Mت ا��و���� .ا�

�ر اRج �� ا���ش� ب�)���رd أح� ا���آ�ت اRس�س�� ������ مMA Bل X�مB ه � ت��ز أه�� ا+س
� ��� وت���� ا���رات ا� ��9~ م�ى ا��ور ا�0ي ����P �3 د� �م���2 ا�� ����3"�� ���ول ا��V�9ّ، وب��

�� ��ر اRج �� ا���ش� �3 س���� ����ق ب�آw ا�X����3ول ا���ب�� )�Q . ح�ج� ا��ول ا���ب�� �Mس
�ر اRج �� ا���ش� �� ��� مB م��ات ن"��� X�ض��Í ح*��� ت��3� Q�( )�ام- اس��!�ب )���ة �Mس

�ر اRج �� ا���ش�آ���ة ت�ه��� ��V(�9 ح�� ت�3��ت ا+X�ح�� أن )��� ا�W*W*� + ت�ال . س
�ر X��~ ب�� ���رآ� ا+سVت �� ا��ول ا���ب�� وه �ك #!�)�ت ا#�*�د�� ر��"� �e�3 م� ����3 ب�ا�
�ر اRج �� X�اRج �� ا���ش�، آ� أن دو+ )�ب�� )�ة ت�� أس�اق آ���ة ن"��� اRم� ا�0ي ���V ا+س

ه0ا ب�]ض��3 إ�Q ت�ا3� ا��ارد ا�!����� وا������ ا��� ت�ه- هB( . d0 أس�اق ج���ةا���ش� ا���ح� 
�رX�3�� ات9~ مB ت���- م�!��ت ا�V*- ا��Xن� آ�� . ا��ول إ�Q ز��دة ن*���� مB ا���q3 ا����� �Mس

 �3 ه0ا أن أداء هd0 ا��ول �3 )��� ا���2م- م_ ا+#�*�د ا����� + ��#Q إ�Q م"��ى إم�2ن��ت��
 .ا���ل
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 Q�( ب���ا��ول ا�� �����c �3 ار�ى ص�ن�� ا���� �أآ� ��X- �3 ت*�إن وج�د ا]رادة ا�"��س�� ا��� ت
م�اآ�� ا+#�*�د ا����� وت��3� ا�"�- ورس� ا�"��س�ت ا��� ت�دي إ�Q ز��دة م"�ه� ا��!�ع ا��Wص 

*��د�� وا+����ق ب�آw ا+#�*�د ا�����، ب� �3 ذ�� ا��!�ع ا��Wص اRج ��، �3 ر3_ ا��V2ءة ا+#
 Q�( آ��x�)�م- ج�ه�ي ��c P 2� آ�ف إذا �� ت��ج� ت�� ا]رادة إ�Q س��س�ت وب�امs م��2م�� آ� ت� ا�
 Bت م������أنP + ت�ال ه �ك ��3ة ب�B إص�ار ا���ان�B وا�������ت مB ج�� وت!��q هd0 ا���ان�B وا�

 .ج�� أA�ى
� ا��ول ا��eاءات أو وت��ن� م��وا]ج B0 ا���ان��V س��� �3 ت �إدار�� وم���� ت�ث ��
�ب�� مB ب��و#�ا

اRم� ا�0ي + ���_ رأس ا��ل ا��Wص ا���� واRج �� )�Q ا�"�ه� ب�����V . ت�3_ مB آ��V ت 0�Vه�
�� � . �3 ت 0�V ب�امs وA!\ ا�

 
��ام� �3 ا����� ا��"�� ا� ��!�w إج�اء ت���� آ��� �3 س�� آ� ت��B م� )�ض �3 م��ل ا�� Pب� أن�
��� و�3 أس��ب ا����م- ا���م �3 ه0ا ا��xن �س�اء مB ج�� ا��!�ع ا���م أو مB ج�� . اRو����ت ا�

�)�� �*�w . ا��!�ع ا��Wص���� ا�������� �A�` )�دات وت*��3ت ا#�*�د�� واج �وأن اRن�ط  ا�
-���� ا�����2 ا�!��� وإج�اءات ا������ ا+#�*�دي، وه� ت"�Q ا����W ) �� ب"�)�، آ��0 ب�امs ا�

 ��p�( أن Qام�، ب�]ض��3 إ���"�� ا� ��ي ا������ي، + ت�V2 ]رس�ء د)��� ا� �إ�Q آ"� ا� �ذج ا�
و#_ )�Q ا��pVت ا���ودة ا��A- وا�V���ة ب!���� ح*��� ودون م��رآ� ا��pVت ا��"�رة �3 ه0ا 

 .ا��wء
_  إن ا��)� ب����c- ت�ر���� �3 ا�� �Aأ Pأن Bم �c�ام� + ��ال م��ودا ب����"�� ا� ���م�ت ا�

 :ومB أه� هd0 ا���م�ت. ا��ن� و��ى ب�� ص�ن�� ا���ار
�� مB ج�� وا+س��Vدة م �� �3  -1 ��)�� مB ح�� ا�"�ه� ���n �3ت ا��إن*�ف ج�_ ا��pVت ا+ج

 . nن واح�
�� و)M#�ت�� ب����رة )�Q اآ�"�ب وض_ ت*�رات ت ��� ج���ة  -2 �� مB اRدب��ت ا�����ة �����ت"

�� ب�*�)� ا� �Q�( �"3 ج�_ اRص��ة��3 )��� م ���e � .ا���2 ا�* �)�� وا��2 ���ج�� وا�
 .ت���p ا��ارد ا������ وا��د�� ت���p ش�م�� و)�Mن�� -3
�� ا������ -4 ��م ب���� وا+ه���� . ت!��� ا�
��X �3 ا���رآ� �3 ات�Wذ ا���ارات، وا�"�ء�� وا����3�V إرس�ء رآ -5�ح�� ��� ا��2� ا��اش� وا�

��3�ة �3 آ�X� مB اR#!�ر ا���ب�� ح�ل )�د آ��� مB �ت��B م�ى #� ا����م�ت ا]ح*���� ا�
 wإ)!�ء رأي ص�� Bم B2��)�� ا�!�ب_، م� ���ل دون ا��ا��!��ت ا����"� ا+#�*�د�� وا+ج

����ت�� ح�ل ا���ر�_ وا�"��س�ورشوه0ا ا� �� �3 .  ا�����ة أو ت���� أث� ا�"��س�ت ا�
�)�� ا���ب���ا����م�ت ه� ج�ء أس�س� مB ح��� )�م وج�د ش��3�V �3 ا����ة ا+#�*�د�� . وا+ج

6- ���e � .ت���� ا�� �� ا���ن�ن�� وا�
ت�� ) ��، م�ت�!�ن ارت��
� وث��� ب�����م �3 ���3دة ا]ن��ج�� وا���رة ا�� �3"��، وز��دة ا��A- ا� �

 _���� و�����3 أداء ا��!�ع ا���م وا��Wص ا���� واRج �� وم�س"�ت ا��e �ا���ون ا��س"�� وا�
� � . وا������ وه��pت اRب��ث وا��!�ع ا���ب�ي وا�*���ا��ن�، ب� ���3 ا� ��ب�ت ا�

�ر اRج �X��� ب��Vم�� ح�� أث��` ا��راس� أن ا+س �� ا���ش� �B2 أن �"�ه� �3 د3_ )��� ا�
��ام�(ا����� "�� ا� ��ر وت!��� ا��س"�ت ا�����، ون�- ا��� ��ت : مMA Bل) ا�X�ز��دة م��ل ا+س

 .ا�t...ا�����ة �3 م��ل ا]ن��ج وا]دارة وت�ر�w ا��� ا���م��
 :إذا ث� ت��q ا���
�ن ا������ن مB ج��

��� ا���+ت ا+#�*�د�� ��2 ت�2ن ه �ك إم�2ن�� تxه�- ا. 1W�3 م ��(�Vا� ���ارد ا�����
 .+س����ب ا����3 ب"�)�

B2 مB اآ�"�ب ا#�*�د . 2�ت�3� ن"�s م�!�ر ب�2- آ�ف مB ا���آ�ت ا����� و#�ي ��2 �
 . ا��M#�ا����3 وا��2 ���ج��، وب������ ا���رة )�Q م�اج�� م �3"� ا���آ�ت م���دة ا�� "��ت
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�ر وإذا أح" ` ا��ول ا��V�9 م�ا#� X�����q ذ��، مB ج��  ا���ش�اRج ��� ا+س� Pوت�ج�� 
 .أA�ى

 
�X���ا� : 

 Qص- إ��� :ن�ج�ه� �3 م� ���ا� ���s ج�� مB مMA Bل ت���- 3*�ل ا��راس� ت� ا�
��- ا��� ت��- ا�-1��ر اRج �� ا���ش� ح���� ه� وس��� ا�X��ت�� اRو�Q ب�B ا�*�در  أن ا+س

 ا��Wرج�� ب�� "�� ���ول ا� �م�� ب�2- )�م؛
2- d0ه Bا����� ب� B2� ،ا�"����ت Bم P� ��ر اRج �� ا���ش� �P مB ا+���ب��ت ا��X2� آX� أن ا+س

�� : وت�� ت�ج_ إ�Q )�ام- )���ة، أه
�ر اRج �� ا���ش� مB ح�� ا���� ون�ع أو م��ل -X� .ا� ��ط 
���� ا+س
���#�ة-
�اف ا�Rا Bب� �#Mا�� ����
 . 
��X ب�2- )�م -��ر اRج �� وا�X�� أو م�س"� ا+سX�" ا��ازن� ب�B )�ام- #�ة ا���Vوض ب�� "�� ��

ا��2 ���ج�� ا� �س��، رؤوس اRم�ال ا� �درة، م��رات ا��"��q وا]ن��ج، (�3 ا��ا�� ا��Wص� ا� �)�� 
 وب�B )�ام- ا���ة ا���Vوض�� ���و��. مB ج��) ا����� إ��c Q� ذ��ا��ص�ل إ�Q أس�اق 

��X �3 م�ا�� ا��#_ ا� �)�� �ح�� اRس�اق ا�����، ت�3� ا��ارد (ا��V�ّ9 مB ج�� أA�ى وا�
 ).ا�!�#�ت ا������ و�c�ه� ا+س��Vدة مB ا�!�����،

3-  ��A� ن ا� ���� ا�����ة �3 مv3 ب���ا��ول ا�� �W� ��3 wب����ان q���� ��ري �Aص� �3X�ا+س
�ر اRج �� ا���ش� وتV�� ج�ء )�Q ا�t، ج���� + ت��ز إّ+...ا�"��س�� وا]دار��X� ض�p- مB ا+س

�ر X�ج�ء آ��� مB رؤوس أم�ا��� إ�Q ا��Wرج وا��� آ�ن` ب�س��� أن ت� ��� )B ا+س��ان� و)B ا+س
������ر اRج ��(�- مB أه�� اRث� ا�0ي ���آP ه0ا ا�AR� وه� م� #. اRج �� مB ا���نw ا�X�) ا+س

�� ب���ول ا���ب�� � ؛)�Q س��ورة ا�
4-   Q�( ب�� �ت"�! ���ام� 3�� تxآ� أن ا��ول ا���ب�� �"�� ا� �، و�� ت��د م��2ن�م�ت��أم� ب�� "�� ��

 Bم م��V
�ف ح�2م�ت�� مB ج�� س��س�ت�� ب�ض�ح �3 ت������، وه0ا نe�ا ���اث� ت� ��� ��
_ ا��ن� مB ج�� أA�ى���� �V��W����ت ا�"  ؛و���ضP ��ى ا�

�رات��   -5X�وآ- م� س�q ذآ�d س��دي ب�2- ت����� إ�Q ض�� #�رت�� إ�Q ح� م� )�Q ت�ج�P اس
��ام�"��� ا�� ؛ا��Wص� ا����� م �� واRج ��� ��Wم� ت 

 :ا���Vاح�ت
��جP م ��ر ��ول ا���ب�� B هd0 ا��راس� v3ن � ن���ح ����دة ح*� امMA Bل م� ت� اسX�مB ت�3��ت ا+س

 Pوج�� �ش����ام� أداة ������اRج �� ا�"��� ا�� :م� ��� ت 
 ت���q ا+س���ار ا�"��س�؛ -1
2- ����ر ا�X��ر اRج �� ا���ش� م2�� �"��س� د)� ا+سX���س� سرب\ و، ج�- س��س� د)� ا+س

��ام�ت�q3 ا+"�� ا� ��ر اRج �� ا���ش� ب��"��س� ا+#�*�د�� ا���م� ���و�� ��X� ؛  س
3-  wج�نRا B��X�"�ري ا���م وq�A    مMA BلتB��2 س�� م���� ��ى ا�X�ت�"�B ا� �خ ا+س

�رX��ر ت"�!�_ ج0ب ا+سX��د )�Q س��س� ت���� ا���ا�3 ب�3�ص �Mس�، ا])�Vءات ا��ج�� +)
�ل مMA Bلوت(Rا �pب� B�"�: 
  ت!��� ا��!�ع ا�*��3 وا���� و ب �ء أج��ة اد�Aر�� م���م�؛-     

� ا� �Q�( �"3 أس�س إدارة ا���دة ا���م��؛-     �e ت  
�ر�� ا�����V؛-     X�  ن�� ا�X���3 ا+#�*�د�� وا+س

- Qش��� �� ب������ ا������ و�Aص� إصMح #!�ع ا� � ورب!P س�ق ا��-  وم�!���ت ت���� ا�
ب���!�)�ت ا]ن��ج�� ب�2- ��3ل، وت�م�B م"�ه� ش�آ�ت وم�س"�ت ا��!�ع ا��Wص �3 

��� ا�� � و�3 ت��- اRب��ث ا���������3�ة وت�ج���� ن��  ا�ا��2 ���ج�� �����p ا���رات ا�
 ا+ن9�م إ�Q ا��ورة ا+#�*�د��؛   
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     دار�� ا��آ��� وا����� وتxم�B اس��Mل ا���م��B ���3 �3         إصMح أوض�ع اRج��ة ا]-     
 Bذ        م�V أص��ب ا� �ث�x�ح��ت�� ا��د��  ب��� ا���9ء )�Q ا��ش�ة وا�V"�د، ووض_ ح� �

 ا�"��س��B واRث���ء )�Q و+ء ا��B�Vm �3 ت�� ا]دارات؛ 
���V، وت���2 ن�eم ض���� ا��A-         ت���q ا���ا�� ا�9����� ب�B ا��pVت ا+ج-     W�)�� ا��

ا���رات  ا�V�وض� )�Q ا3R�اد وا�9���� Q�( أرب�ح ا���آ�ت م_ م����9ت ت!���
�� ا�����؛   � ا��2 ���ج��، وآ��0 م_ م����9ت ا�

  ا��� وإ���ء ا+م���زات       .  ت���q ت��دل ا�V�ص �3 ا��*�ل )�Q ا���وض ووس��- ا]ن��ج-     
 Bم��� م        q��ر ��� إ+ ت��م� + ���_ ب�� ب�� ش�آ�ت ا��!�ع ا��Wص ا���2�ة، وا��ت

���� وا+#�*�د ا��
 �؛ " ا��ب~ )�Q ح"�ب ا�
  ا��- مB أج- ت!��� ا��!�ع ا��س"� وا���ن�ن� وا�"�� ا�����9؛-     

�ر ا��� ت� ا��*��~ ب�� إن��ء أج��ة ح�2م�� ��اج�� وم��ب�� ت 0�V م��و)�ت ا+-4X�ودراس� . س
Q�( -��ح�، وا����ر ا�X� :nث�ر م��و)�ت ا+س

�ر -     X� ؛ إ�Q ت������ اRج �� ا���ش�م���3 ا��وا3_ ا��� �"�Q ا+س
�ر�ت�3 -     X��ر�� واض�� Rه� ا���ر�_ ا�!�وح� �MسX� ؛   � A��!� اس
�ةا��ب\ ب�B م�س"�ت ا��!�ع ا] -     X�" ؛ن��ج� ا����� وا���آ�ت اRج ��� ا�
��B اRج�نw إ�Q ت���p )�ام- ا]ن��ج ا����� ب*�V أو���؛   -     X�"  د3_ ا�

�� وA*��� ا��و��؛-      �� cR�اض ا��Mت ت2 ���ج�� م�������ر أن�اع وم"Aا  
 ؛�س اح��ام ا����p م�س"�ت ا��!�ع ا���م وا��Wص ب�ت�Wذ ا���اب�� ا��� ت2إ)Mم -5
 ا��- )�Q ا��� مB ه��ة س�2ن ا���� إ�Q ا��ن وم�m Bه�ة ت�آ� ا�"�2ن �3 ا��ن مMA Bل -6

��V��ا� q
�  ؛ا���آ�� )�Q ت!��� ا�
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Z�ا���ا ��X�V 

 
1- c�5ا�: 
�ر ا��و��"، م )�� ا�"�Mأب� #� -1X��ل وا+س(Rد��ت ا�*�ا]ش��ع، ا]س2 �ر��، م2���  ،"ا#

Qو�R، ا�!���ا�2001م*. 
 .2002، � ا���م���، ا]س2 �ر��، م*ر، ا��ا" ا��و��qا��"��"أب� #�� )�� ا�"Mم،  -2
�ل ا��و���"، #�� )�� ا�"Mمأب�  -3(Rوت"إدارة ا�، ب��2003، ا��ار ا���م��� ��!��)� وا� �. 
�� ا���ب�"� ا���B وم��)� �A�اء، �إب�اه�� س -4 �، "�، م��وع اس���اف م"���- ا��
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�����ر وم�س"�تP . س���� إ�Q ت���q ت X�وه0ا نe�ا ���ور ا���ه�ي ا�0ي ����P ه0ا ا� �ع مB ا+س

��ى ا����� m �3- ا����+ت ا+#�*�د�� ا��اه �" .)�Q ا�
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�ر اRج �� إن ا��راس� ا� ��ة مMA Bل هd0 ا�0آ�ة ت��ول ب�� وت���- ج�اX�نw ا��M#� ب�B ا+س
�� �3 هd0 ا����ان ضB ن!�ق م�!���ت وم��دات أب��ده�  ��P �3 ت���q ا�ا���ش� وإم�2ن�� م"�ه

 .ا�����ة

�ردة ��ؤوس اRم�ال و���أس ا��ل ا����ي  �pب�� ه� أن�� ب��ا�� �pا��� Pأن ت�ص� ب B2إن م� �

. م� ���3 � إ�Q ا��"�ؤل )B ا�"�- ا��� ت"��ج_ ب�� هd0 ا��ارد. وا��أس ا��ل ا�!���� )�Q ح� س�اء
وآ�� ت���ل ا#�*�د��ت�� مB ا#�*�د��ت ر���� إ�Q ا#�*�د��ت إن��ج��، ��2 ت���ل هd0 اRم� مB أم� 

�� � .اس��Mآ�� إ�Q أم� م ���، وه� مB أآ�� ا�����ت ا��� ت���ض�� �3 
����� إ�Q ا�
�ر اRج �� ا���ش� �"� � إ�n Qراء ذات م�ج���ت إ������ج�إن ا��2� )�Q إ���ب�� أX� �و س���� ا+س

2� )�Q ذ����� �� د+�- إح*���� س���و��j ه �ك . w��c �3 اRح��ن و��Q�( j دراس�ت ج�دة ت�
 ��ّ9����ات ا+#�*�د�� ا����2 ����� ا��ر س��دي إ�Q ن���s إ���ب�� )�Q ا�X�مB ش� �3 أن أي اس

_ م��� � 
�ر وX��B� P 2� ،P ��2ن بxي ح�ل مB اRح�ال أآX� إ���ب�� مB اس���
� آ�ن م*�رd و
ب�B اRه�اف ا��Wص� وا+س��ات����ت ا���م��، و��c �3ب ه0ا ا�AR� أو ت�اج�d ب��c -2� آ�ف، 


�اف ا�R*��~ أح� ا� �ش���ر اRج �� ا�X����#�ة، ح�� ت�2ن ا��ازن� ب�B إ���ب��ت وس����ت ا+س
 `(�!�آ�� اس�!�)` ا��ول ا���ب�� أن ت"��- م� أت�~ ��� مB م�ا�� وإم�2ن��ت اس��M+ أ93- آ�� اس

�����ر ن�� ا�"�ه� �3 ت X� .أن ت"��!w وت�جP ب����ر ا�!��ب ه0ا ا+س
��ام� وت���q ح� أ"�� ا� ��" Q ��� ذ�� ��w )���� ب �ء ا��)��� اRس�س�� ��� Q�دنQ مB ا� � وح

�ر اRج �� X�ا+#�*�دي وا��!�ر �3 ا�� *� ا����ي ب����ر ا�0ي �2 �� مB ا+س��Vدة مB ا+س
�- إ�Q أن ���_ ا� � + أن ���دd، وت��ز ه � أه�� دور ا��و�� �3 إن��ء Rن ه0ا ا�AR� . ا���ش��

��"��� ا���ر اRج �� ا���ش� وت X�ام� ب��� ��Wم آMه� اAS�، وه0ا إذا م� )M#� ت��د��� ب�B ا+س
 _�أح" ` ا��و�� ا����م ب�0ا ا��ور مMA Bل ت����A ا+���ب� �3 ا����ة ا+#�*�د�� ب�2- )�م و)�Q ج

����ت" . ا�
 

��ح��V  :ا��2�ت ا�
�رX���ام�، ا��ول ا���ب��، م �خ ا+س"�� ا� ��ر اRج �� ا���ش�، ا�X�  .ا+س

Résumé: 
L’investissement  étranger direct est devenu très sollicité par tous les états y 

compris les pays arabes, et ce dans  le cadre de leurs développements grâce au rôle 
essentiel joue par ce type d’investissement et ses entreprises sur l’économie  
mondiale durant  les transformations  économiques actuelles. 

 
La présente étude tente d’analyser la relation entre l’IED et le développement 

local et la possibilité de sa contribution au développement des pays hôtes,  
notamment dans le cadre des exigences et les normes de ces nouvelles dimensions. 

 
L’environnement arabe ce distingue par le caractère centrifuge de capitaux 

monétaires, humains et naturels, ce caractère nous mène à nous interroger sur la 
manière par laquelle l’opération de la récupération de ses capitaux sera possible, 
l’interrogation s’étend à la manière de transformer l’économie des pays arabes 
d’une économie de rente à une économie de productivité, afin que la nation arabe 
puisse passer d’une nation consommateur, ce qui constitue un grand obstacle 
entravant la voie de développement,  à une nation productive. 
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Le jugement de l’efficacité de l’IED positivement ou négativement se base 
souvent sur des opinions idéologiques et non sur des approches authentiques en se 
fondant sur des preuves statistiques tangibles. Il n’y a aucun doute que tout 
investissement aura  des résultats positifs sur les variables macro- économiques du 
pays hôte quelle que soit la manière et la source, mais l’IED ne sera en quelle que 
manière que se soit plus efficace et positive qu’un investissement national qui 
combine entre les objectifs privés et les stratégies de nation, dans l’absence totale 
ou l’existence insuffisante de ce dernier l’équilibre entre les avantages de l’IED et 
ses inconvénients basé sur le pouvoir du conversation. 
Donc si les pays arabes exploitent parfaitement ces avantages comparatives et ces 
ressources existants pour mener à la contribution de l’IED d’une manière plus 
efficace au développement. et pour que cela puisse être concrétise, les pays arabes 
devront réalisé les fondations d’un développement durable et atteindre le niveau 
minimal de la croissance économique et de développement humain d’une manière 
à ce qu’elles puissent être  bénéfique de l’ IED puisque ce dernier a tendance à 
suivre la croissance et non l’amené, et de ce point se caractérise l’importance du 
rôle de l’état dans l’établissement d’une relation réciproque entre l’IED d’une part 
et le développement durable de l’état d’une autre part, et cela par son intervention 
positif dans  la vie économique.  

 
Mots-clés: 
 Les investissements étrangers directs, le développement durable, les pays arabes, 
le climat d'investissement. 
 
 

Summary: 
 

The direct foreign investment became a request sought by all nations 
among them the Arabic nations for their development; because of the vital role 
played by this kind of investment in both levels national and international in 
the light of economic transformation. 

 
  The study conducted through this memorandum attempts to examine 
and analyse the relation between direct foreign investment and its contribution 
to the development of these countries within the requirements and parameters 
of new dimensions. 
 
 The Arabic environment is described as being centrifugal this is a 
biggest to ask what to do to recover the resources and how to change their 
economies from consumptional  to a productive one; which is the biggest 
obstacles to development. 
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 The judgement concerning the direct foreign investment as being 
positive or negative is based on ideological views not on serious studies based 
on effective statistics. There is no doubt that any investment will lead to 
positive results on the economy of the host country whatever its resources or 
nature, but it will not be any way more positive than national investment 
which combines specific goals with national strategies; on the absence of this 
later it will not be possible to make a balance between the advantages and the 
disadvantages of direct foreign investment which will be in favour of only one 
party. 
The more the Arabic countries exploit their opportunities the more they can be 
able to guide these benefits to the contributions of the investment 
development. 
 
 To rich this goal they must strengthen the pillars of sustainable 
development and achieve a minimum level of economic growth and 
development of the human race to take benefits from foreign investment 
because this later tends to follow the development not to leads it and here 
highlights the importance of the role of government in establishing relations 
between the direct foreign investment and sustainable development to serve 
each other, and that if they knew how to play this role through positive 
intervention in economic life in general and at all levels. 
Keywords:  
Foreign direct investment, sustainable development, Arab countries, the 
investment climate.                                       
        

 


