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اإلاشكض العشبي لألبداث و دساست السياساث

دساساث

ج٨ث ٠ؾىىاث الٗكغٍت ألاولى مً ال٣غن الخاصي والٗكغًٍ في ؾىعٍت ٖلى مؿخىي الٗىامل اإلاىيىُٖت
والخاعحُت والضازلُتٗٞ .لى مؿخىي الٗىامل اإلاىيىُٖت ٧ان في م٣ضمتها ٖامل "اإلاىار" بط قهضث ؾىعٍت
ً
ً
ً
ّ
ّ
الكضة بال في ؤوازغ الٗكغٍيُاث
زال ٫ؾىىاث ( )6002-6002حٟاٞا ٢اؾُا لم حكهض هٓحرا له مً
والخمؿُيُاث مً ال٣غن الٗكغًٍ .وٖلى مؿخىي الٗىامل الجُى -بىلُدُُ٨ت قهضث زال ٫ؾىىاث (-6002
ّ
ومباقغة إلعٚامها ٖلى
وخاص ٍة
م٨ثٟت
يٛىٍ
 )6002حؿا ِ٢آزاع الاؾتراجُجُت ألامحرُ٦ت ٖلحها في ق٩ل
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
الاوٛماؽ في "الؿغٍغ" الاؾتراجُجي الجضًض للمىُ٣ت .وجمسٌ الىٞاٖ ١بر ألاَلس ي ًٖ مداولت اخخىاء
ؾىعٍت وٖؼلها باؾخسضام وع٢ت اٚخُا ٫عثِـ الىػعاء اللبىاوي الغاخل ع ٤ُٞالخغٍغي إلزغاج ّ
ال٣ىاث
ّ
الؿىعٍت مً لبىان ،والغهان ٖلى ُ٢ام اه٣الب صازلي ّ
يض الغثِـ بكاع ألاؾض ،يهض ٝبلى الخسلو مىه
ولِـ حُٛحر هٓامه.
جمٟهلذ هظه الٗىامل اإلاىيىُٖت والخاعحُت في ؾىىاث ( )6002-6002م٘ اه٨كا ٝؤػمت الٛظاء
مؿبى٢ت ،وحؿا ِ٢آزاع ألاػمت اإلاالُت الضولُت ٖلى ؾىعٍت
مٗضالث ٚحر
الٗالمي ،واعجٟإ ؤؾٗاع الٛظاء بلى
ٍ
ٍ
بك٩ل ؾلبي ،مباقغ وٚحر مباقغ ،مً زال ٫جغاح٘ الهاصعاث التي حٗخبر ؤخض ؤبغػ مدغ٧اث الىمى
الا٢خهاصي الؿىعي في مغخلت جغاح٘ ؤلاهخاج الىُٟي ،وبٞالؽ الٗضًض مً اإلايكأث الهىاُٖت ؤو جىٟ٢ها
ًٖ الٗمل ؤو الٗمل بك٩ل حؼجي ،وجغاح٘ حجم الخدىٍالث الخاعحُت مً اإلاهاحغًٍ.
بين النمى الكمي والخنميت النىعيت
ً
ٖلى الغٚم مً ي ِٛهظه الٗىامل مجخمٗت ٖلى الا٢خهاص الؿىعي ،وجباص ٫الخإزحر ُٞما بُجها٣ٞ ،ض خأٞ
الا٢خهاص الؿىعي ٖلى جىاػن بَا ه ال٨لي في ماٖضا ا جٟإ مٗض ٫الخطخم في الٗام ّ .6002
ٞد ٤٣في
ع
ع
ً
ّ
ّ
ال٨مُت البدخت مٗض ٫همى ا٢خهاصي وؾُُا
الٗكغٍت اإلاىهغمت ( )6000-6000مً الىاخُت
ؾىىاث
ً
ّ
ال٨مي البدذ٢ ،غٍبا مً مٗض ٫الىمى الظي
باألؾٗاع الثابخت ٢ضعه  .%2.0وٍبضو هظا اإلاٗض ٫في مؿخىاه
1
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ّ ً
خ٣٣ه الا٢خهاص الىَني في ألاٖىام ( ،)6002-0290والظي بل ٜهدى )0( %2.2؛ ل٨ىه ٌٗخبر مًلال ،ألهه ال
ّ
ّ
وال٨مُت الجضًضة للىمى الا٢خهاصي ،واإلاهاصع الغَُٗت وال٨مُت البضًلت التي خلذ
ًمحز بحن اإلاهاصع الغَُٗت
ُ٢اعي الؼعاٖت ّ
ْ
والى ِٟالغَُٗحن اإلاتراحٗحن ،وبحن ؤلاهخاحُت ؤو ما ًُلٖ ٤لُه الا٢خهاصًىن مهُلر
م٩ان
ؤلانخاجيت الكليت لعىامل ؤلانخاج ( ،)TFPوالتي ج٨ك ًٖ ٠ؤزغ الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي واإلاٗغفي والبكغي
ّ
ً
والخىُٓمي في ػٍاصة ؤلاهخاج .وٍغ٦ؼ الا٢خهاصًىن ٖلى هظه ؤلاهخاحُت ٖاصة ٖىض اخدؿاب مهاصع الىمى
جم ٖبر الخىؾ٘ ّ
الا٢خهاصي ،وجبُحن هل بن الىمى ٢ض ّ
ال٨مي بمضزالث ؤلاهخاج ،ؤم ٖبر بهخاحُت مجمل
ٖىامله.
واخض .وٍخمثل الازخال ٝفي ؤن
ًسخل ٠ؾاا ٫الىمى ًٖ ؾاا ٫الخىمُت وٍترابِ مٗه بك٩ل يغوعي في ٍآن
ٍ
ً
ً
ً
ًّ
ً
ّ
ّ
هىٖا .و٢ض ًخم بك٩ل ّ
ّ
٦مي ؤًًا هدُجت
٦ما ؤو حجما ال
ٞاإلاٗضِ٣ً ٫ـ
الىمى هى صوما مٗ ّض ٫كمي،
مٗض٫
ٍ
ٖىامل جىؾُٗت ّ
٦مُت بمضزالث ؤلاهخاج٦ ،ما ٢ض ً٩ىن مً همِ الىمى "ال٣ٟاعي" .بِىما ؾاا ٫الخىمُت نىعي
ً
ً
صوما ،وٍغجبِ مً الىاخُت الا٢خهاصًت بةهخاحُت مجمل ٖىامل ؤلاهخاجٞ .ال ً٣ىص اعجٟإ مٗض ٫الىمى جل٣اثُا
بلى الخىمُت ،ل ً٨الخىمُت ال ًم ً٨ؤن جخد ٤٣مً صون ع ٘ٞمٗض ٫الىمى .ولخىيُذ الهىعة ؤ٦ثر بحن ما هى
٦مي في الىمى وهىعي في الخىمُتّ ،
ّ
ٞةن الخىؾ٘ ّ
ّ
والصخُت ال
ال٨مي ببىاء آال ٝاإلايكأث اإلاضعؾُت والخٗلُمُت
نخي ،بل ٢ض ّ
ًٟط ي بالًغوعة بلى ُ٢ام هٓام حٗلُمي ؤو هٓام ّ
ًاصي ،م٘ يٖٗ ٠ملُت الخىمُت بما هي
ّ
ّ
ّ
هٓام هُ٨لي
ٖملُت ماؾؿُت ،بلى جأ٧لها .وجخد ٤٣الخىمُت  ِ٣ٞخحن ًٟط ي هظا الخىؾ٘ ال٨مي بلى بعؾاء ٍ
ً
ً
ّ
ّ
ال٨مُت اإلاضزلت ُٞه ،وٍضزل الٗامل البكغي هىا بىنٟه ٖامال خاؾما في
حضًض للٗىانغ
ماؾس ي هىعي
ٍ
هظه الٗملُت.

ً
()0
عبُعع٘ ههععغ" ،الخالععت الخىمىٍععت فععي ؾععىعٍت زععال ٫الٟتععرة  :6002-6002جُ٣ععُم ؤولععي" ،دمشــم :مشــشوا دعــل اليطــت اليمســيت العاشــشة ،1020 ،م .9اؾععدىاصا بلععى بُاهععاث
اإلا٨خب اإلاغ٦ؼي لإلخهاء ،اإلاجمىٖاث ؤلاخهاثُت ( 6002ختى  )6002وج٣ضًغ اإلا٨خب اإلاغ٦ؼي لإلخهاء للٗام .6002
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ً
ٞةن جدّ ٤ُ٣
اإلااؾس ي الخىمىي ّ
وفي مىٓىع مغحُٗت الخىمُت البكغٍت لإلنالح ّ
مٗض ٫همى مغج ٟ٘لِـ هضٞا
ّ
في ّ
خض طاجه بال ب٣ضع ما ًجُب،في مىٓىع الخىمُت البكغٍت ًٖ ،ؤؾئلت مً ُٖاع" :مارا خصل للفقش
اإلاطلم؟ مارا خصل للبطالت؟ مارا خصل لخىصيع الذخل؟" .ولِـ هىا ٥همىطج واخض إلا٣اعبت هظه
ّ
اإلاخىؾِ
اإلاك٨الث ،ل ً٨صعاؾاث الخىمُت وال٣ٟغ حكحر بلى ّؤن حُٛحر الخىػَ٘ ،في خالت الضو ٫طاث الضزل
ّ
ّ
٦بحرة مً الالمؿاواة ،وهي اإلاجمىٖت التي جيخمي بلحها ؾىعٍت ،ؤ٦ثر ؤهمُت مً الىمى
حت
والتي جخمخ٘ بضع ٍ
ٍ
بىنٟه ٖامال مً ٖىامل ج٣لُل ال٣ٟغ ،بِىما ً٩ىن الىمى في خالت الضو ٫اإلاىسًٟت الضزل ،والتي جخمخ٘
ً
بضعحت ٦بحرة مً ٖضالت الخىػَ٘ ؤ٦ثر ؤهمُت لخ٣لُل ال٣ٟغ(.)6
في يىء هظا اإلاىٓىع ًم ً٨ال٣ىّ ٫بن ّ
ّ
ال٨مُت زال٫
مٗض ٫الىمى الا٢خهاصي ٢ض اعج ٟ٘مً الىاخُت
ً
ً
ّ
الٗكغٍت ألازحرة ،وحؿاُ٢ذ زماعه وآزاعه ؤلاًجابُت هٓغٍا ٖلى الجمُ٘ مٟتريت في الخؿاباث اللُبرالىٍت
ز ٌٟمؿخىي ال٣ٟغ هُ٣خحن ٖلى ألا٢ل .لٖ ً٨ضص ال٣ٟغاء و ٤ٞزِ "ال٣ٟغ ألاصوى" (الٗمُ )٤ؤو "ألاؾىص"
ّ
ٖما ٧ان ٖلُه ،بل جضهىع ْ
اعجّ ٟ٘
وي٘ مً ٧اهىا جدذ "زِ ال٣ٟغ ألاٖلى" بلى ويُٗت ال٣ٟغ "ألاؾىص" ؤو
"الٗمُ ،"٤وا جٟٗذ ّ
ّ
الىمى الا٢خهاصي واؾخدضازاث اإلاكاعَ٘ .ل ً٨حجم الٗاَلحن ًٖ الٗمل
مٗضالث
ع
اعج ٟ٘في حٗغٍٟاث البُالت ّ
ٖما ٧ان ٢بله.
أ -مارا خصل لخصت الفشد من الناجج اإلادلي ؤلاجمالي؟
ّ
ٌٗخبر اهسٟاى صزل الٟغص الؿىعي مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ؤخض ؤبغػ ٖىامل جغاح٘ جغجِب ؾىعٍت في
ّ
الؿلم الضولي للخىمُت البكغٍت .وفي الٗكغٍت ألازحرة اعجٟٗذ ّ
خهت الٟغص مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ،%6.2
ّ
ً
هٓغٍا بمًاٖٟت ّ
اإلادلي ؤلاحمالي ّ
٧ل ؤعب٘ و ٖكغًٍ ؾىت في خا ٫اؾخمغاع
خهت الٟغص مً الىاجج
وهي حؿمذ

()6

3
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ً
ّ
الخالُ ْحن .ل ً٨ما خضر هى جغاح٘ هظه ّ
ّ
ّ
ّ
اإلاٗضالث ٗٞلُا ،بل جغاحٗذ في
الىمى الا٢خهاصي والؿ٩اوي
مٗضالث
ّ ٫
ّ
الكغ ١ألاوؾِ وقما ٫ؤٞغٍُ٣ا وصو٫
بك٩ل ٦بحر لتزصاص الٟجىة بُجها وبحن مثُالتها في صو
الؿىىاث ألازحرة
ٍ
الضزل اإلاخىؾِ ،ولخ٣ترب بك٩ل ؤ٦بر مً ّ
خهت الٟغص مً الىاجج في صو ٫الضزل اإلاخىؾِ ألاصوى(.)2
ٍ
(الك٩ل)2-0
خهت الٟغص مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي في ؾىعٍت وصو ٫ؤزغي

اإلاهضعWorld Bank, WDI 1002 :

ّ
ً٣ضع زِ اإلاٗض ٫الخغج للىمى الا٢خهاصي بلٛت ببغاهُم الِٗؿىي بع  %2في قغوٍ بلضان مثل مهغ
ً
وؾىعٍت ،وٍخُلب مٗضالث همى مؿخضامت ال ّ
ج٣ل ًٖ  ،%2والاخخٟاّ بها ٖلى مضي ػمني َىٍل وؿبُا ًبلٜ
ً
مؿخدُالٞ ،ل٣ض ا٢تربذ ؾىعٍت مىه في الؿبُٗيُاث ،وا٢تربذ مىه صو٫
 20-62ؾىت( .)2ولِـ بلى ٙطل٪
ٖضًضة اٖخمضث اإلاىهج الخىمىي اإلااؾس يّ ،
جمُ٨يُت باالٖخماص ٖلى
ماؾؿُت
بةنالخاث
ومهضث لظل٪
ٍ
ٍ
ٍ

()2

عبُعع٘ ههععغ" ،الخالععت الخىمىٍععت فععي ؾععىعٍت زععال ٫الٟتععرة  ،"6002-6002م ،9ومدمععض حمععا ٫بععاعوث (مالعع ٠عثععِـ)" ،الخ٣غٍععغ الععىَني الثععاوي للؿعع٩ان :الىاٞععظة الضًمىٚغاُٞععت
والخىمُت" ،صمك :٤الهُئت الؿىعٍت لكاون ألاؾغة ونىضو ١ألامم اإلاخدضة للؿ٩انٚ( 6000 ،حر ميكىع) ،م.20

()2
الِٗؿىي ،م.090
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ً
جدىٍل "الادخاس الصافي" ؤو "ألانُل" جمُحزا له ًٖ الاصزاع الخ٣لُضي ،بلى اؾدثماع جىمىي( .)2بن مٟهىم
ّ
بال مٟهىم الخٗلُم والخىمُت اإلاؿخضامت وو ٠٢الخضهىع البُئي في مجاّ ٫
الاصزاع.
الادخاس الصافي لِـ
ّ
ّ
ولٗل اإلا٣اعهت جىُىي ٖلى مٗنى الخٗلم٣ٞ .ض ٧اهذ مهغ وؾىعٍت و٧ىعٍا الجىىبُت في الٗام ٖ 0220ىض
ّ
ً
اإلادلي ؤلاحماليّ ،ؤما الُىم ّ
ج٣غٍبا مً ّ
ٞةن الىاجج في ٧ىعٍا الجىىبُت
خهت الٟغص في الىاجج
اإلاؿخىي هٟؿه
ّ
التي عبُذ ؾُاؾاث الخم٨حن بالخدغٍغ ًٟىٖ ١كغة ؤمثا ٫الىاجج اإلادلي اإلاهغي .و٧اهذ ا٢خهاصاث الجؼاثغ
ً
ومهغ وؾىعٍت والٗغا ١ؤ٦ثر ّ
ج٣ض ًما ،ؤو في مى ٘٢ال ّ
ً٣ل ج٣ضما ًٖ ا٢خهاصاث حىىب قغ ١آؾُا في ؤواؾِ
الؿخِىُاث ،لَ ً٨
ؤصاءها الا٢خهاصي الظي ؤزظ ًخُىع و ٤ٞمىهج الخىجه إلى الذاخل الظي ػاص مىهجه في
ً
إخالل الىاسداث بضال مً الاٖخماص ٖلى الخاعج والاه٨كا ٝؤمامه ،ؾغٖان ما جغاح٘ بإيٗا ًٖ ٝالٟ٣ؼة
الخىمىٍت الهاثلت التي خ٣٣تها صو ٫حىىب قغقي آؾُا التي ؤزظث جخُىع في بَاع مىهج ؾُاؾاث الخم٨حن
التي حؿمذ بالخىحه بلى الخاعج(.)2
ل٣ض ٧ان اعجٟإ الادخاس الصافي الظي هجم ًٖ الؿُاؾاث الخىمىٍت اإلااؾؿُت في جل ٪البلضان ؤخض ؤبغػ
مهاصع جمىٍل الاؾدثماع ،وجُىٍغ بهخاحُخه بالُ٣م اإلاًاٞت ،وجمل ٪الخ٣اهت وجىَُجها مً زال ٫الخمغؽ
ً
بمهاعاث  ،Reverse Engineeringوبَالَ ١ا٢اث مٗامل الخىُٓم اإلااؾس ي التي جًُ ٠ه٣اَا ٖضة بلى
ً
بياُٞت .ولظل٧ ٪ان الترابِ يغوعٍا
ماصًت
اث
الىاجج اإلاد ّلي ؤلاحمالي مً صون الخاحت بلى الُ٣ام باؾدثماع ٍ
ٍ
ٍ
بحن الاصزاع الهافي وبحن ػٍاصة خهت الٟغص مً الضزل .وٍخطر ؤزغ الادخاس الصافي هىا في ػٍاصة خهت
ً
ً
()2
مٗععض ٫الاصزععاع الخ٣لُععضي هععى اإلاٗععض ٫الععظي حٗععاعٖ ٝلُععه الا٢خهععاصًىن ػمىععا َععىٍال وٖلععى الغحععىٕ بلُععه ٖىععض مىا٢كععت مهععاصع جمىٍععل الاؾععدثماع ،و٢ععض ؤصزلععذ ماقعغاث البىعع٪
الععضولي للخىمُععت الضولُععت للٗععام  6002مٟهععىم مٗععض ٫الاصزععاع الهععافي ؤو ألانععُل ،ؤو مٗععض ٫الاصزععاع الهععافي اإلاٗععض٦ ٫مععا ؾععمي فععي ؤلانععضاعاث ألازحععرة .وٍ٣ععىم ٖلععى بيععاٞت ؤلاهٟععا١
ٖلى الخٗلُم بلعى الاصزعاع ال٣عىمي الهعافي ،وجدضًعض اإلا٣ابعل الؾعدىٟاص الُا٢عت واإلاعىاعص اإلاٗضهُعت والٛابعاث وُ٢معت الًعغع الىعاجج ٖعً جلعىر الهعىاء (الِٗؿعىي ،م .)622-622اهٓعغ
ً
ؤًًا البى ٪الضولي:
“Manual for Calculating Adjusted Net Savings” World Bank, (PDF 1001). Katharine Bolt, Mampite Matete, and Michael Clemens
()2
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الٟغص مً الضزل مً زال ٫صوعه في ٍاصة ؤلاهخاحُت ،بط جبل ٜقضة الا جباٍ بحن ا جٟإ ّ
مٗض ٫همى صزل
ع
ع
ػ
ّ
بهخاحُت الٗىامل  .%22وَك٩ل عؤؽ اإلاا ٫البكغي واإلاٗغفي والخ٣اوي واإلااؾس ي والبُئي ؤؾاؽ
الٟغص وهمى
ً
طل ،٪بِىما ًخضهىع الاصزاع الهافي في ؾىعٍت بٗض ؤن ٧اهذ ؾىعٍت في الؿبُٗيُاث والثماهُيُاث مهضعا
ً
ؤؾاؾُا لبٌٗ ّ
ؤهم ؤهىاٖه بلى البلضان الٗغبُت .ول٣ض اػصاص هظا الخضهىع في الٗكغٍت ألازحرة ،بط جغاح٘ مً
 %02في الٗام  6000لُهل بلى  %2في الٗام  ،6002بِىما جغاح٘ مٗض ٫الاصزاع الخ٣لُضي ؤلاحمالي مً
 %62في الٗام  6000بلى  %02في الٗام  .6002وبالخالي جغاح٘ حجم الاصزاع الخ٣لُضي اإلامى ٫لالؾدثماعاث
في الٗام  6002بلى ؤ٢ل مً هه ٠ما٧ان ٖلُه في الٗام .)9(6000
ب -مارا خصل للفقش اإلاطلم وحشىهاث الخىصيع؟
ً
ً٣ىم اإلاىٓىع الا٢خهاصي لل٣ٟغ ٖلى ؤهه مك٩لت ا٢خهاصًت جخمثل في جضوي الضزل ُ٢اؾا ٖلى الاخخُاحاث
ألاؾاؾُت ،وله هخاثج احخماُٖت وزُمت ،وجخ٨ث ٠هظه الىخاثج في ٖملُاث "التهمِل" .و٧ان الاٖخ٣اص ؤن
واخض ،واٖخماص همِ جىمىي
الؿُاؾاث ؾخجم٘ بحن الٗمل ٖلى ع ٘ٞمٗضالث الىمى وٖضالت الخىػَ٘ في ٍ
و٢ذ ٍ
ً٣ىم ٖلى النمى "اإلادابي" للفقشاء ( ،)pro poor growthوبٖاصة صمجهم في ٖملُت الخىمُت.
مٗض ٫الىمى الا٢خهاصي الظي هى قغٍ ّ
لِؿذ الٗال٢ت بحن ا جٟإ ّ
للخض مً ال٣ٟغ ،وبحن اهسٟاى مٗض٫
ع
ال٣ٟغ يغوعٍت٣ٞ ،ض ًغج ٟ٘مٗض ٫الىمى الا٢خهاصي م٘ اعجٟإ وجحرة ال٣ٟغ خحن حؿخإزغ الىسب والكغاثذ
والُب٣اث ال٣ىٍت ب ٠ُ٣زماعه وال ًدب٣ى لل٣ٟغاء بال الخ٣اٍ الٟخاث مجها .ول ً٨خحن ً٩ىن مٗض ٫الىمى
ً
يُٟٗا ٞةن الهغإ ٖلى "اإلاىاعص الصخُدت" ٌٛضو هى ال٣اٖضة ،ألن "ال٨ٗ٨ت" نٛحرة .وٍازغ اعجٟإ مٗض٫

()9

 ًٞععل ر  ٚععغػ ال ععضًً وآز ععغون ،م 22و .22ج ععم ف ععي آلاوه ععت ألازح ععرة  ُ٢ععام هسب ععت م ععً الا٢خه ععاصًحن الؿ ععىعٍحن ال ععظًً ٌك ععخٛلىن ف ععي وي عع٘ الؿُاؾ ععاث بةصم ععاج ماق ععغ الاصز ععاع
الهافي فعي خؿعاباث الاصزعاع ،مع٘ بٗعٌ الىعىا٢و اإلاخٗل٣عت ببُاهعاث ُ٢معت الخلعىر التعي حعغي اخدؿعابها بالخ٣عضًغ .وج٣عضًغاث ج٩لٟعت الخلعىر فعي ؾعىعٍت مخٟاوجعت ،وجتعراوح بعحن %2
و ،%2مم ععا ًه ععٗب الاٖخم ععاص ٖلُ ععه ،بِىم ععا الخ ٣ععضًغ ال ععضولي ه ععى %0.2-0م ععً الى ععاجج اإلادل ععي ؤلاحم ععالي .وه ععاالء الا٢خه ععاصًىن ه ععم  ًٞععل ر  ٚععغػ ال ععضًً وهبُ ععل م ععغػو ١وع ٗٞععذ
حجاػي .و٢ض ق٩لىا خل٣ت ؤؾاؾُت في ٞغٍ ٤البدث الظي ؤصاعه الباخث خى ٫الؿ٩ان والخىمُت في ؾىعٍت.
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الىمى في ّ
الخض مً ال٣ٟغ ٖبر الؿُاؾاث الٗامت التي حٗمل ٖلى ج٣لُو الٟىاع ١الخىػَُٗت للىاجج اإلادلي
جىػَُٗت ألامغ الظي
ماؾؿُت
ؤصواث
ؤلاحمالي ؤو الضزل ال٣ىمي بحن الُب٣اث والكغاثذ الاحخماُٖت بىؾاَت
ٍ
ٍ
ٍ
ً
ّ
ًس ٠ٟآزاع ّ
الىمى الؿلبُت ،في ؤزىاء مغخلت الخدى ٫الا٢خهاصي ،في حكىهاث الخىػَ٘ ،وٍجٗل الىمى مدابُا
ً
ّ
ومىانغا لل٣ٟغاء ،وٍم ً٨ال٣ٟغاء مً جمل ٪ألانى ٫والاهضماج في ٖملُت الخىمُت .وهظه ٖملُت احخماُٖت
م٩ان مً البلضان الىامُت
٧املت ،ل ً٨ال جىٟي ال٨الم ًٖ ؤن مؿإلت ال٣ٟغ جغجبِ ٖلى الٗمىم في ٧ل ٍ
بٗاملحن ؤؾاؾُحن مترابُحن هما :النمى الاقخصادي وعذالت الخىصيع.
في ؾُاٖ ١ملُت ازتزا ٫ؤلانالح اإلااؾس ي بلى بغهامج جدغٍغ ا٢خهاصوي لُبحرالي متهالٖ ٪لى حظب
الاؾدثماعاث بإي زمً ،بُٛت ع ٘ٞمٗض ٫الىمى ال٨مي ،جغ ٥جىػَ٘ زماع الىمى لٗمل "اليذ اليفيت" (صًىامُاث
الؿى ،)١وبالخالي ٧ان اهخمام الؿُاؾاث بغ ٘ٞمٗض ٫الىمى ؤ٦ثر وؤوضر مً اهخمامها بٗضالت الخىػَ٘ .و٧ان
جىػَُٗت في مغخلت
ازخالالث
ؤ٢ص ى ما ٗٞلخه هى مداولت الخضزل بمىهج "ؤلاَٟاجي" إلنالح ما ًدضر مً
ٍ
ٍ
ً
مدضوص ،بِىما ٧ان واضخا ،ختى لضي وايعي الؿُاؾاث ؤهٟؿهم ،ؤن الُب٣اث
هُا١
الخ٣ت ،وٖلى
ٍ
ٍ
ً
ّ
الخدى ٫مً الا٢خهاص اإلاغ٦ؼي بلى
والكغاثذ والٟئاث ال٣ىٍت هي التي جٖ ٠ُ٣اصة ،وال ؾُما في ْغوٝ
ا٢خهاص الؿى ،١زماع الىمى في ٧ل م٩ان ج٣ىص ُٞه هظه الؿُاؾاث الخدغٍغٍت الا٢خهاصوٍت ٖملُت الخىمُت.
ّ
ً
لم ً ً٨مٟاحئا ،في هظه الخا ،٫اعجٟإ وؿبت الؿ٩ان ال٣ٟغاء (ما جدذ زِ ال٣ٟغ ألاصوى) و ٤ٞزِ ال٣ٟغ
ّ
ّ
الىَني مً ٌ %00.2ك٩لىن  6.022ملُىن وؿمت في الٗام  6002بلى  %06.2في الٗام ٌ ،6009ك٩لىن
ّ
ّ
ًمثل هظا ّ
ّ
اإلاسجل بال الغؤؽ الٓاهغ مً "حبل
اإلاٗض٫
هدى  6.222ملُىن وؿمت مً بحمالي الؿ٩ان .وال
ً
ا
ّ
ّ
الجلُض" ؤو "البر٧ان" .وٍبضو ال٣ٟغ ْاهغٍاٖ ،لى مؿخىي
وٍسو مً ًخم
اإلاٗض ٫ؤلاحمالي" ،ضخال"،
جهيُٟهم "جدذ زِ ال٣ٟغ ألاصوى" الكضًض ؤو اإلاض ،٘٢بِىما ًخمثل الجؼء الثاوي مً ال٣هت اإلااؾُت في ؤن
ّ
ٖملُت الخدىالث الهُ٩لُت ّ
هضصث ب٣ظ ٝهدى  %66مً بحمالي الؿ٩ان ًهىٟىن "جدذ زِ ال٣ٟغ ألاٖلى"،
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ّ
وَك٩لىن  2.602مالًحن وؿمت و ٤ٞج٣ضًغاث الٗام  6009ؤو ما ٌٗاص 2.222 ٫مالًحن وؿمت و ٤ٞج٣ضًغاث
ّ
مدٟىٞت باإلاساَغ الكضًضة ،ومٟٗمت
بِئت
ٍ
الٗام  ،6000بلى ما جدذ زِ ال٣ٟغ ألاصوى ،وعمحهم في ٍ
بالخغمان وال٣ل ٤والايُغاب الىٟس ي والؿلى٧ي والث٣افي والاحخماعي لُٛضو حجم مً هم جدذ زِ ال٣ٟغ
ّ
هدى  9مالًحن وؿمتً ،مثلىن  %22.2مً بحمالي ؾ٩ان ؾىعٍت( .)2و٢ض جىلذ هظه اإلاهمت ٖملُاث زٌٟ
الضٖم الخمىٍني (نىضو ١اؾخ٣غاع ألاؾٗاع) وصٖم اإلاكخ٣اث الىَىُت مً  %02في الٗام  6002بلى  %00في
الٗام  ،6009لخخًاٞغ م٘ اعجٟإ ؤؾٗاع اإلاىاص الٛظاثُت والجٟا ٝال٣اس ي واعجٟإ مٗض ٫الخطخم ٦ما
ؾيبحن طل ٪في ٣ٞغة آزاع ألاػمت اإلاالُت الضولُت.
م٘ طلٌُٗ ٪خبر ال٣ٟغ في ؾىعٍت طا دسجخين :صعحت" ال٣ٟغ الطخل" وصعحت " ال٣ٟغ الٗمُ ."٤وٍىدكغ ال٣ٟغ
ً
ً
ً
ؤلاحمالي في ألاعٍا ٝواإلاىاَ ٤الٗكىاثُت ٧لها ،ل ً٨جغ٦ؼ ال٣ٟغ "الٗمًُ "٤خسظ ق٨ال مىاَُ٣ا واضخا٣ٞ .ض
ً
ّ
اؾخمغث اإلاىُ٣ت الكمالُت الكغُ٢ت ،وجدضًضا بصلب وعٍ ٠خلب ومدآٞاث الغ٢ت وصًغ الؼوع والخؿ٨ت في
ً
ٖضص مً ال٣ٟغاء م٣اعهت بالٗام ٦ ،6002ما اػصاص ال٣ٟغ الكضًض الٗمُ ٤وؤلاحمالي في
الاؾخدىاط ٖلى ؤ٦بر ٍ
اإلاىُ٣ت الجىىبُت وال ّ
ؾُما في عٍٟها ما ٌكحر بلى ْاهغة قبحهت بخىوـ ،وهي ٞجىاث الخىمُت اإلاىاَُ٣ت .و٢ض
ً
ّ
ّ
ألاقض في صعٖا
ًٟؿغ طلّ ٪ؤن قغاعة الاخخجاحاث اهُل٣ذٖ ،لى ٚغاع جىوـ ،مً اإلاىاَ ٤ألاصوى همىا ،و٧اهذ
ومضنها وعٍ ٠صمك ،٤بِىما ٧ان ًم ً٨ؤن ج٩ىن ّ
ؤقض في اإلاىاَ ٤الكغُ٢ت وال ؾُما في مدآٞت الخؿ٨ت
ّ
ومىُ٣ت ٖحن الٗغب في عٍ ٠خلب وبٌٗ ؤخُائها لىال الدؿىٍت" اإلاا٢خت" بحن الؿلُت والُ٣اصاث الؿُاؾُت
والاحخماُٖت ال٨غصًت .وفي اإلاىُ٣ت الكغُ٢ت وعٍ ٠اإلاىُ٣ت الكمالُت وعٍ ٠صمكً ٤خمٟهل ال٣ٟغ ّ
اإلااصي

()2

ؤٚلعع ٤الخ٣غٍععغ الععىَني الثععاوي ٖععً ال٣ٟععغ وٖضالععت الخىػَعع٘ نععٟداجه ٖلععى بُاهععاث مععا ٢بععل الٗععام  6002ؤي ٢بععل عنععض هخععاثج ألاػمععت اإلاالُععت الضولُععت ،وجٟععا٢م آزععاع اعجٟععإ ؾععٗغ
الٛظاء ،وجُىع آزاع الجٟا .ٝو٢ض ٢ام الباخث بخدضًث ألاع٢ام واؾخيخج ،فعي يعىء ٞغيعُت اإلاخابٗعت بإؾعلىب اإلاالخٓعت واإلاٗاٌكعت وٞع ٤العىمِ البدرعي ألاهثروبىلعىجي ،ؤن اعجٟعإ
ً
مٗععض ٫الخطععخم بكعع٩ل ٦بحععر حععضا ًٟععى %02 ١فععي الٗععام  ،6002وآزععاع ألاػمععت الضولُععت والجٟععا ٝوجغاحعع٘ الهععاصعاث وبٞععالؽ ٦ثحععر مععً الىعقععاث واإلايكععأث الهععٛحرة ...بل ع ؛ ٢ععض
صٗٞععذ طلعع٧ ٪لععه ،مععً هععم جدععذ زععِ ال٣ٟععغ ألاٖلععى فععي الخًععٌُ .اهٓععغ :هبععت اللُرععي وزالععض ؤبععى بؾععماُٖل" ،ال٣ٟععغ وٖضالععت الخىػَعع٘ فععي ؾععىعٍت" ،صمكعع :٤هُئععت جسُععُِ الضولععت
وبغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،قباٍ ٞ/براًغ ،6000م.09
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ّ
"الٗمُ "٤م٘ ا جٟإ ّ
مٗض ٫ال٣ٟغ البكغي الظي جخ٨ثُٞ ٠ه حىاهب الخغمان مً الخىمُت البكغٍت
ع
اإلاؿخضامت .وَكحر الك٩ل(  )2-6بلى ّؤن مدآٞاث اإلاىُ٣ت الكغُ٢ت جترب٘ ٖلى عؤؽ ألا٢الُم اإلاى٩ىصة باعجٟإ
٣ٞغها البكغي ،واإلاخمٟهل بضوعه م٘ مك٨الث ز٣اُٞت – ؤزيُت ٦غصًت في مدآٞت الخؿ٨ت .وال ًًاعٖها
ّ
في ا جٟإ ّ
مٗض ٫ال٣ٟغ البكغي بال عٍ ٠صمك.)2(٤
ع
الك٩ل 2 – 6
ال٣ٟغ البكغي بدؿب اإلادآٞاث
الفقر البشري

اإلاهضع :عبُ٘ ههغ" ،الخالت الخىمىٍت" ،مهضع ؾب ٤ط٦غه ،م.60

جغا٣ٞذ ٖملُت بهخاج همِ الؿُاؾاث الخدغٍغٍت م٘ اعجٟإ وجحرة الازخالالث في ٖضالت جىػَ٘ الضزل
الىَني ،ما ّؤصي بلى اػصًاص ٖضًض ال٣ٟغاء٣ٞ .ض ؤقاع مُ٣اؽ "حُني" بلى ّؤن الٗكغ ألاصوى ؤي  %00مً
ّ
الؿ٩ان ،وحجمهم في الٗام ٌٗ 6009اص 0,2 ٫ملُىن وؿمت ،وهم الظًً ً٣تربىن مً الىاِٗ ٢حن جدذ زِ
()2
حكمل ماقغاث صلُل ال٣ٟغ البكغي الىمُُت ما ًلي :وؿبت الؿ٩ان الظًً ال ٌؿخسضمىن مهاصع مُاه مإمىهت ،ووؿبت ألاَٟا ٫صون الخامؿت الظًً ٌٗاهىن ه٣و
الىػن ،وماقغ الخغمان مً اإلاِٗكت الالث٣ت ،ووؿبت الؿ٩ان الظًً ال ًخى ٘٢ؤن ٌِٗكىا ختى ألاعبٗحن ،ووؿبت ألامُت بحن البالٛحن.
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ال٣ٟغ ألاصوى (ألاؾىص)ً ،ى٣ٟىن ما وؿبخه هدى  ِ٣ٞ %2.2مً بحمالي ؤلاهٟا ،١بِىما ًى ٤ٟؤٚنى  %00هدى
ً
 %69.2مً هظا ؤلاحمالي ،ؤي زماهُت ؤمثا ٫ما ًى٣ٟه الٗكغ ّ
ألاو ٫ج٣غٍبا.
صخُذ ّؤن مُ٣اؽ "حُني" ٌٗ٨ـ جٟاوث الخىػَ٘ ولِـ جٟاوث الٛنى/ال٣ٟغٚ ،حر ّؤن هخاثجه جخمٟهل هىا
ّ
م٘ اعجٟإ وجحرة ال٣ٟغ .ل٣ض ّؤصث الخدىالث في مىٓىع مٗامالث "حُني" بلى جغ٦ؼ الضزل٦ ،ما ٌٗ٨ؿه ؤلاهٟا١
الاؾتهال٧ي ،في قغاثذ مدضوصة مً ّ
الؿ٩ان .وصخُذ ّؤن مؿإلت ٖضالت الخىػَ٘ جسخل ًٖ ٠مؿإلت ال٣ٟغ،
ً
ٖالُتّ ،
ٞةن ما
جٟاوجاث
خُث ًم ً٨ؤن جسلى بٌٗ اإلاجخمٗاث مً ال٣ٟغ ،ل ً٨جىػَ٘ الضزل ٞحها مخٟاوث
ٍ
ّ
٧ا ٝهى خهُلت صعوؽ ججاعب الضو ٫الىامُت ،وخهُلت الخجغبت
ال ًخىٖ ٠٢ىضه "الا٢خهاصًىن" بك٩ل ٍ
ً
ّ
ٖالُت مً ال٣ٟغ.
حت
ٍ
الؿىعٍت في ٖضاصها وهي ؤن ؾىء جىػَ٘ الضزل ًتراٖ ٤ٞمىما م٘ صع ٍ
ّ
الخطخم في ٖضاص ّ
ؤلض ؤٖضاء ال٣ٟغاء .ل٣ض هجم ًٖ جًاٞغ آلازاع اإلاىيىُٖت والؿُاؾُت في الٗام
ًإحي
ّ
 6002ا جٟإ ّ
مٗض ٫الخطخم في ؾىعٍت بلى مؿخىي زُغ ونل في الٗام  6002بلى  %02.02بٗض ؤن ٧ان
ع
ّ
 %00في الٗام  .6002و٧ان الٗام ٖ 6002لى مؿخىي الخطخم وآزاعه في ؤلا٣ٞاع وجىػَ٘ الضزل ؤؾىؤ ؤٖىام
الٗكغٍت٣ٞ ،ض "جغاح٘ ّ
ّ
ّ
الخام (ؤلاهٟا ١الٗاثلي الخام ٖلى اإلاكترًاث مً ؾل٘ وزضماث
مٗض ٫الاؾتهال٥
ً
ّ
ْ
الٗامحن 6009
الخاص في ؤؾٗاع اإلاىاص الٛظاثُت في
باؾخثىاء ألاعاض ي واإلاباوي) ختى ٚضا ؾالبا ،بٟٗل الاعجٟإ
و 6002واػصًاصها في الٗام  6002بمٗ ّض ٫ججاوػ  ًٖ %22الٗام  .)00("6000وصٗٞذ زمىه الٟئاث الىؾُى
وال٣ٟحرة والًُٟٗت ومالًحن مً ّ
الؿ٩ان اإلادٟىٞحن بمساَغ الاهدضاع مً زِ ال٣ٟغ اإلاض ٘٢بلى ال٣ٟغ
ً
الكضًض الظي ًهاخب مٗضالث الخطخم اإلاغجٟٗت ٖاصة ،وٍا٦ض ما هى مٗغو ٝوهى ؤن ال٣ٟغاء والًٟٗاء
ً
()00
جم جدضًض الُ٣م ال٨مُت وحٗمُ ٤جغابُاتها اؾدىاصا بلى بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي" ،الىمى الا٢خهاصي الكامل إلاداعبت ال٣ٟغ وػٍاصة الدكُٛل" ،وع٢ت ٖمل ،صمك،٤
 ،6000اهٓغ :ؾمحر الُُٗت"،اؾتراجُجُاث الاؾدثماع في ُ٢إ الاجهاالث واإلاٗلىماث في ؾىعٍت في ْل ألاػمت الٗاإلاُت" ،وػاعة الاجهاالث والخ٣اهت في الجمهىعٍت الٗغبُت
الؿىعٍت ،صمك :٤ؤًاع/ماًى  ،6002م  .60والاستهالك الياص هى ؤلاهٟا ١الخام للُ٣إ الٗاثلي ألاٞغاص )واإلااؾؿاث الخانت التي ال جبغي الغبذ) ٖلى ؾل٘ الاؾتهال٥
ً
ً
الجاعي مثل اإلاكترًاث مً حمُ٘ ؤهىإ الؿل٘ باؾخثىاء ألاعاض ي واإلاباوي والخضماث مُغوخا نافي اإلابُٗاث مً الؿل٘ اإلاؿخٗملت ،ػاثضا نافي ُ٢مت الهضاًا الُٗيُت التي ًخدهل
ٖلحها ألاٞغاص مً بُ٣ت ؤهداء الٗالم.

11

اإلاشكض العشبي لألبداث و دساست السياساث

العقذ ألاخير في جاسيخ سىسيت ()5-3

ً
٢ظ ٝبلى بِئت الجىٕ
هم ألا٦ثر ٖغيت آلزاع ازخالالث الا٢خهاص ال٨لي التي جىٗ٨ـ ٖلحهم في ق٩ل
ٍ
ً
ً
ؤي ّ
والهكاقت والا٢خالٕ ،وؤن ّ
حٛحر في ؤؾٗاع هظه الؿل٘ ؾىً ٝدضر ؤزغا حؿُما ٞحهم .و٢ض اعج ٟ٘مٗض٫
الخطخم هدُجت بحغاءاث ع ٘ٞالضٖم وع ٘ٞؾٗغ الُا٢ت واإلاكخ٣اث الىُُٟت وٖضص ٦بحر مً الؿل٘
ً
ً
والخضماث ألازغيٞ ،لم ًلتهم ال٣ضعة الكغاثُت للى٣ىص ٞدؿب ،بل ناع ؤصاة زبِثت لخىػَ٘ الضزل إلاهلخت
ألاٚىُاء وألا٢ىٍاء .وٍمثل ا جٟإ الخطخم ،باليؿبت بلى ّ
ّ
الىمى الاؾمي ،ؤخض ٖىانغ الًٗ ٠في
مٗض٫
ع
اؾخ٣غاع الا٢خهاص ال٨لي الؿىعي للٟترة اإلاضعوؾت ،ؤي مىظ مىخه ٠الدؿُٗيُاث ختى الٗام  ،6002و٧ان
ّ
وؾُي
ًتراوح بحن  %2و  ،%2وبحن  %0.20-في الٗام  6000و %2في الٗام  .6002وٍ ٘٣وؾُحها يمً
مٗض ٫الخطخم في صو ٫اإلاىُ٣ت والضو ٫الىامُت ّ
اإلا٣ضع بحن  %2وٖ %2.2لى الخىالي ،و٧ان ًتراح٘ م٘ جغاح٘
عجؼ اإلاىاػهت(.)00
ل ً٨خؿاب الخطخم والخُٗحن الض ٤ُ٢إلاهاصعه وٖىامله ،وجدضًض الىػن ألا٦بر لهظا الٗامل ؤو طا ٥بحن
ً
الٗىامل الى٣ضًت والبيُىٍت هى مً ؤ٦ثر الخؿاباث في ؾىعٍت بزاعة لاللخباؽ حغاء اهدُاػ مىخجي ألاع٢ام بلى
"ألاصوى" ؤي بلى ز ٌٟمٗض ٫الخطخم لإلًداء ب ع "٢ىة" الا٢خهاص الىَنيٞ .مً اإلاٗغو ٝؤن الخطخم
ؤهىإ مً الازخالالث :ازخالالث الا٢خهاص الُٗني ؤو الخ٣ُ٣ي ،ازخالالث اإلاالُت الٗامت،
ًغجبِ بثالزت
ٍ
الازخالالث في ٖغى الى٣ىص ،وهظه الازخالالث مترابُت الخإزحر ُٞما بُجها .وؾخبرػ مك٩لت الخطخم ؤ٦ثر م٘
جىحه ال٨خلت ألاؾاؾُت مً الاؾدثماعاث بلى الاؾدثماعاث الطخمت في الُ٣إ الٗ٣اعي ،والتهامها مىعص
ألاعى اإلاخاح والكضًض اإلادضوصًت .و٢ض ّؤصي ّ
همىها في ٧اٞت الضو ٫الٗغبُت في ٞترة "الٟىعة اإلاالُت" الىُُٟت

()00
اهٓعغ فعي قعإن مٗعضالث الخطعخم فعي اإلاىُ٣عت والعضو ٫الىامُعت زعال ٫ؾعىىاث IMF, Washington D.C. October 6002 IMF, International Financial (IFS) 6002-6000
 .Statisticsوالخ٣غٍععغ الا٢خه ععاصي الٗغبععي اإلاىخ ععض للٗ ععام  ،6002خُععث ًد ععضص وؾ ععُي مٗععض ٫الخط ععخم ف ععي اإلاىُ٣ععت بع ع  .%2.2ل ٨ععً بٗثععت صاث ععغة الك ععغ ١ألاوؾععِ ون ععىضو ١الى ٣ععض
الععضولي بلععى الجمهىعٍععت الٗغبُععت الؿععىعٍت ،فععي بَععاع مكععاوعاث اإلاععاصة الغابٗععت م ع٘ نععىضو ١الى٣ععض الععضولي للٗععام  6002ه٣دععذ وؿععبت الخطععخم وعٗٞخععه بلععى  %9.6فععي الٗععام 6002
ً
م٣اعهت بع  %2.2في الٗام  ،6002والخٓذ جغا ٤ٞاعجٟإ مٗض ٫الىمى الا٢خهاصي م٘ اعجٟإ الخطخم .اهٓغ :البُان الخخامي للبٗثت ،صمك ،٤ؤًاع/ماًى  ،6002م.9
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الٗغبُت هدُجت اعجٟإ الٗاثضاث الىُُٟت بلى اعجٟإ مٗض ٫الخطخم()06؛ و٢ض ؤصث هظه الاؾدثماعاث م٘ همى
الُ٣إ الٗ٣اعي بلى ع ٘ٞؾٗغ ؤلاؾمىذ بيؿبت  %22وبلى ٞخده ؤمام الاؾخحراص(.)02
ّ
ٖؼػث الؿُاؾاث الًغٍبُت حكىهاث الخىػَٟ٘ٞ .ي ٖملُت بنالخُت ا٢خهاصًت ّ
ماؾ ّ
ؿُ ٍت ًم ً٨ؤن ججٗل
ً
ً
ٖملُت بٖاصة الخىػَ٘ مً الىمى الا٢خهاصي مدابُا ؤو مىهٟا لل٣ٟغاء وللٟئاث الىؾُى الضهُا وال٣ٟحرة
ً
ٖمىما مً زال ٫الًغاثب والخدىٍالث وؤلاهٟا ١الٗام الجاعي والاؾدثماعي وجىػَ٘ ألانى ٫لخم٨حن ال٣ٟغاء
ً
مً الىنى ٫بلى اإلاىاعص ،ومىاحهت الخ٣لباث التي ً٩ىهىن ٖاصة ضخاًا لها .ل ً٨ما خضر زال ٫الٗكغٍت
ألاولى التي اه٣لب ٞحها ؤلانالح بلى جدغٍغ هى ؤن الؿُاؾت الًغٍبُت ٢ض اهُل٣ذ مً مغحُٗت لُبحرالُت
ّ
مكىهت ٢امذ ٖلى ز ٌٟالًغاثب اإلاباقغة ٖلى ألاعباح الخُ٣ُ٣ت ،بِىما عٗٞذ وؿبت الًغاثب ٚحر
جخدمل ْ
اإلاباقغة والغؾىم التي ّ
ٖب َئها الٟئاث الىاؾٗت في اإلاجخم٘.
ً
زًٟذ هظه الؿُاؾاث الضشائب اإلاباششة ،وهي الًغاثب ألا٦ثر بههاٞا في مىٓىع الٗضالت الًغٍبُت ،بلى
مٗضٌٗ ٫خبر مً ؤصوى مٗضالث الًغاثب في الٗالم (بحن  %02للكغ٧اث اإلاؿاهمت الٗامت و %69لكغ٧اث
ً ً
ّ
اؾخمغ التهغب الًغٍبي مغجٟٗا حضا ،بِىما ػاصث الضشائب النىعيت ألازغي ً٦غٍبت
ألاشخام ،وم٘ طل٪
الغواجب وألاحىع ؤو الًغاثب ٚحر اإلاباقغة ؤو الغؾىم الجمغُ٦ت التي جخدملها ٞئاث الكٗب ّ
وجاصي بلى
اعجٟإ ألاؾٗاع واعجٟإ ج٩الُ ٠ؤلاهخاج ويٗ ٠ال٣ضعة الخىاٞؿُت لال٢خهاص الىَني .وجمثلذ خهُلت طل٪
في جغاح٘ وؿبت الضشائب اإلاباششة بلى مجمىٕ الًغاثب مً  %22في الٗام  6000بلى  %26في الٗام
٦ ،6002ما جغاحٗذ وؿبت الضشائب اإلاباششة بلى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي بإؾٗاع الؿى ١مً  %02في الٗام
 6000بلى  % 2.2في الٗام  ،6002في خحن جًاٖٟذ وؿبت الضشائب غير اإلاباششة بلى الىاجج ؤ٦ثر مً
()06

حاؾعم اإلاىعاعي" ،جعإزحر اعجٟعإ ؤؾعٗاع العىٖ ِٟلعى الا٢خهعاصًاث الٗغبُعت :ؤلاًجابُعاث وؤلاقع٩الُاث وؤلانعالخاث اإلاُلىبعت" ،ال٩ىٍعذ :نعىضو ١الى٣عض الٗغبعي ،ؤًاع/معاًى ،6002
م.2
()02

ج٣غٍغ زبراء نىضو ١الى٣ض الضولي في بَاع مكاوعاث اإلااصة الغابٗت ،اإلاغ ٤ٞالثاوي :ؤلانالخاث مىظ آزغ مكاوعاث في بَاع اإلااصة الغابٗت ،م.22
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ً
يٟٗحن زال ٫زماوي ؾىىاث ( )6002-6000ختى بلٛذ  %2.2في الٗام  6002وهي وؿبت مغجٟٗت حضا .بل
ّ
خ٣٣ذ الضشائب غير اإلاباششة ٟ٢ؼاث ٦بحرة زال ٫الٟترة اإلاضعوؾت٣ٞ ،ض َهم ْذ في الٗام  6002بلى % 22.2
وفي الٗام  6002اػصاصث بلى  .%22.2ومً الُبُعي ؤن ًىٗ٨ـ هظا الىمى في نىعة اعجٟإ في مؿخىي
ألاؾٗاع وػٍاصة في ج٩الُ ٠ؤلاهخاج ويٗ ٠الاؾدثماع ويٗ ٠ال٣ضعة الخىاٞؿُت لال٢خهاص الىَني ،ويعادل
ً
ً
ْ
يٟٗي الًغٍبت اإلادهلت( .)24ول٣ض ؤهخجذ هظه الؿُاؾت جىػَٗا مجخٟا للضزل الىَني
التهغب الًغٍبي
ّ
ْ
ٖلى مؿخىي
مبضؤي الٗضالت وؤلاهها ٝالاحخماعي .وق٩ل طل ٪ؤخض ؤبغػ مٟاُٖل ٖملُت الخفقير واصدًاد
الكذح في اإلاجخم٘ ،واعجٟإ وؿبت مً هم جدذ زِ ال٣ٟغ.
ً
ً٣ابل طل ٪مداباة الُ٣إ الخام يغٍبُا جدذ صٖىي حصجُٗه ٖلى الاؾدثماع .وحمُ٘ اإلا٩لٟحن ُٞه
ً
ً
ً
نٛاعا ؤو ٦باعا متهغبىن يغٍبُا .وهى ما ًٟؿغ جىا٢و ؤلاًغاصاث ال٩لُت وؤلاًغاصاث الًغٍبُت بهىعة ٖامت
ّ
(ٖضا الٗام  ،)6002وهي مٗضالث ميؿىبت بلى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي بؿٗغ الؿى ،١وجضهحها بك٩ل ًهل بلى
 ًٖ %20مؿخىٍاتها في الضو ٫ألاوعوبُت التي جتراوح وؿبت ؤلاًغاصاث ال٩لُت بلى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ما
بحن 20و %20في ؤوعوبا الٛغبُت و %22-20في الضو ٫ؤلاؾ٨ىضهاُٞت٦ ،ما ّ
ج٣ل ًٖ الضو ٫اإلاجاوعة -20
ّ .)02(%22ؤما في ؾىعٍت ٗٞلى الغٚم مً ّؤن مؿاهمت الُ٣إ الخام في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي بلٛذ
 %22.2في الٗام ٞ 6002ةن الضشائب اإلاباششة التي ّ
ؾضصها الُ٣إ الخام للخؼاهت الٗامت باألؾٗاع
الجاعٍت في طل ٪الٗام لم جخجاوػ  %0.9مً الىاجج ،بِىما ؾضص الُ٣إ الٗام الظي جغاحٗذ مؿاهمخه في
الىاجج في الٗام هٟؿه بلى  %22.2ما ٌٗاص.)02( %2.0 ٫

()02

خؿحن ال٣اض ي" ،الؿُاؾت الًغٍبُت في ؾىعٍت"( ،مدايغة) ،صمك :٤حمُٗت الٗلىم الا٢خهاصًت ،6000 /2 /0 ،م.60-09

()02

اإلاهضع الؿاب ،٤م.09

()02

بُاهاث وػاعة اإلاالُت للٗام .6000
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ّ
وهظا ما ّ
ًٟؿغ أن الخُت الخمؿُت الٗاقغة هضٞذ بلى بلى ٙمحزاهُت الضولت  %22مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي
ّ
بال ؤنها لم جخجاوػ  %69مىه هدُجت يٗ ٠ؤلانالح الًغٍبي وجإزغ ؤلانالح ؤلاصاعي واإلااؾس ي ،ويٗ٠
الكٟاُٞت وؤلاٞهاح ،وٞؿاص الجهاػ الًغٍبي ،و حمىص بنالح الُ٣إ الٗام ج٣غٍبا(.)09
ّبن الٗال٢ت بحن ؾىء جىػَ٘ الضزل وبحن ال٣ٟغ هي ،في مىٓىع الٗلىم الاحخماُٖت ،ؾحروعة وٖملُاث
احخماُٖت جخسُى ألابٗاص الا٢خهاصًت البدختٞ .بص يء مً جىؾُ٘ مٟهىم الاؾخُ٣اب بحن صو ٫الكما٫
الٛىُت وصو ٫الجىىب ال٣ٟحرة ٖلى مؿخىي الىٓام الضوليً ،مّ ً٨
الاصٖاء ّؤن البرامج والؿُاؾاث واإلاٟاهُم
اللُبرالُت الجضًضة التي ٢اصث ٖملُت حٗىلم الىٓام الضولي ،وصٗٞذ ٧اٞت البلضان بلى اؾدبُان هظه البرامج
ً
َ
حت في
قمالُت
مىاَ٤
في ؾُاؾاتها الخىمىٍت "الىَىُت"٢ ،ض ؤهخجذ ،في ٧ل صولت ،هىٖا مً
ٚىُت مخضع ٍ
ٍ
ٍ
قمالُتها ،ومىاَ ٤حىىبُت ٣ٞحرة مخضعحت في حىىبُتها .وٍىُب ٤طلٖ ٪لى ؾىعٍت ،التي ّ
ٖؼػث ّ
حكىهاث
ٍ
ٍ
ٍ
مؿاعاتها الخىمىٍت هظه الٟجىة بحن جل ٪اإلاىاَ.٤
ّ
ٞغيِخىا في ّؤن ٖملُت الخٗىلم ما ٖاصث صولُت بل ٚضث صازلُت ،بل بن جماػج ما هى صازلي
ًخمثل حىهغ
ً
ؾاب٣ا هى حىهغ ٖملُت الٗىإلات التي ًخدىٞ ٫حها ما هى زاعجي بلى صازلي .وهي في طلّ ٪
حٗبر
م٘ ما هى زاعجي
ًٖ صًىامُت مسخلٟت ًٖ صًىامُاث الٗهغ الاؾخٗماعي وما بٗضه في ويىح زىاثُت الضازل/الخاعج .وفي ّ
ؤي
م٩ان جمثل الٗىإلات ٢ىي جىخُض ب٣ضع ما جمثل ٢ىي اه٣ؿام وجٟاوث واؾخُ٣اب ،وهى ما ٌٗني ّؤن
الاؾخُ٣اب هى مً نمُم مىُ٣ها الجىهغي .وٍخمثل الك٩ل ألاوضر لظل ٪في الاؾخُ٣اب "ال٩امً" بحن
ّ
َغُٞت ،وؤخُاء اإلاسالٟاث وألاخُاء الكٗبُت
ؤخؼمت
الٗكىاثُاث التي جل ٠ؤَغا ٝاإلاضن الؿىعٍت في ق٩ل
ٍ
ٍ
التي ناعث ج٨دؿب ؾماث الٗكىاثُاث ،وبحن ؤخُاء الىسب الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والؿُاؾُت الغاُ٢ت
والجضًضة في الًىاحي ال٣ضًمت ؤو الجضًضة ،بما ٞحها الكغاثذ الٗلُا مً الٟئاث الىؾُى .وَٗخبر هظا
()09

عبُ٘ ههغ" ،الخالت الخىمىٍت في ؾىعٍت زال ٫الٟترة  ،"6002 – 6002مهضع ؾب ٤ط٦غه ،م.02
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ً
ً
الاؾخُ٣اب اؾخُ٣ابا ٧امال ٖلى اإلاؿخىٍاث اإلاىعٞىلىحُت الٗمغاهُت والث٣اُٞت والغمؼٍت -الؿُمُىلىحُت-
ا لث٣اُٞت والا٢خهاصًت وال٨ثاُٞت الؿ٩اهُت والخضماجُت والٛظاثُت ،ما ٌٗني ا٢تراب هظا الاؾخُ٣اب مً
ْ
مؼصوحت في الىا ،٘٢وال ًيخج مجها بال همِ اإلاضن
واخضة في الٓاهغ،
احخماُٖت
خُاة
ٍ
ٍ
ٍ
جبلىع مجخمٗحن في صوعة ٍ
ّ
اإلاترهلت والهكت .وَؿىص ٧ل مجخم٘ مً هظًً اإلاجخمٗحن جىمُِ للمجخم٘ اإلا٣ابل ؤو آلازغ بك٩ل جمثل ُٞه
ّ
واإلاهمكحن اإلاؿخىي الُ٣مي آلازغ باليؿبت بلى ؤخُاء ألاٚىُاء وألا٢ىٍاءٞ .األخُاء الٛىُت
ٖكىاثُاث ال٣ٟغاء
ّ
ّ
والخىىع والىٓاٞت والًُٟلت ،بِىما ألاخُاء الٗكىاثُت مخسههت في الجهل والٓالمُت
مخسههت في الٗلم
ّ
ّ
و"الٟالخُت" والضٖاعة وؤلاحغام .وخحن ً٩ىن مٗٓم ؾ٩ان هظه الٗكىاثُاث ؤو ٢ؿم ٦بحر مجهم
والىؾازت
بدىمُِ ٢ىالبي مُٗاعي وجغطًلي .ولِـ همِ
َاثُٟتٞ ،ةن هظه الىٓغة جلخه٤
ؤ٢لُاث
ًيخمىن بلى
ٍ
ٍ
ٍ
ًّ
ّ
الاقخصاد اإلاضدوج الؿاثض في ؾىعٍت ،و٦ظل ٪في مهغ ،بال حٗبحرا ا٢خهاصًا ًٖ هظا الاؾخُ٣ابُٞ ،خىلى
ّ
ًخسهو الثاوي في بهخاج
الىىٕ ألاو ٫جلبُت خاحاث ال٣ٟغاء والٟئاث الضهُا مً الٟئاث الىؾُى ،بِىما
الؿل٘ والخضماث لألٚىُاء ،مً مسر ّ
الؿُاعاث بلى ق٢ ِٟاطوعاث الٗماعاث.
ج -مشكلت الدشغيل/البطالت في سياق اسجفاا حجل القىة البششيت :جدذًاث ساهنت ومسخقبليت
ً
ؤي مجخم٘ مً مجخمٗاث الضو ٫الىامُت مً الخىجغ بحن اػصًاص ٖغى ّ
همُُا في ّ
٢ىة
جيكإ مك٩لت البُالت
ٍ
الٗمل الىاقئت ًٖ الؼٍاصة الؿ٩اهُت واه٨ماف الطلب الا٢خهاصي .وال جسخل ٠ؾىعٍت في طلٖ ٪لى
بُٗض ّ
ٖما واحهخه جىوـ ومهغ وألاعصن والبدغًٍ،
٢غٍب وال مً
اإلاؿخىي الا٢خهاصي البدذ ال مً
ٍ
ٍ
ّ
الخدى ٫الضًمىٚغافي ،ؤو في مغخلت اهٟخاح الىاٞظة
وجىاحهه مٗٓم البلضان الٗغبُت التي صزلذ في مغخلت
الضًمىٚغاُٞت ،واعجٟإ حجم الؿ٩ان في ّ
ؾً الٗمل .وٍُل ٤الؿ٩اهُىن ٖلى هظا الاعجٟإ في حجم الؿ٩ان
ّ
"اإلاؿىت" (ما ٞى22 ١
في هظه الٟئت باليؿبت بلى الٟئاث الؿ٩اهُت ألازغي "الُٟلُت" (ما صون  02ؾىت) و
ؾىت) مهُلر "النافزة الذًمىغشافيت" .وهظه الؼٍاصة ّبما ؤن ج٩ىن "وٗمت" جؼٍض في ّ
ّ
الىمى
مٗضالث
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ّ
ّ
الا٢خهاصي ،وحك٩ل ما ًُلٖ ٤لُه مهُلر "الهبت الذًمىغشافيت" ،ؤو "ه٣مت" جغ ٘ٞحجم البُالت ،وجىجغ
آلازاع الىزُمت الىاججت ًٖ طل ٪في ّ
ْل هكاقت قب٨ت الًمان الاحخماعيٞ .ع"النافزة الذًمىغشافيت" ّبما
ؤن جىٟخذ ٖلى بؿخان ؤزًغ ؤو ٖلى بؿخان بىع ّ
نىخذ ؤػاهحره .وحكحر الضعاؾاث الُ٣اؾُت لضو ٫قغقي
ٍ
ً
آؾُا في هظا اإلاًماع بلى ؤن الخٛحراث الؿ٩اهُت ممثلت باعجٟإ ٖضص الؿ٩ان في ؾً الٗمل ٢ض ؾاهمذ بِع
 %20مً الىمى الا٢خهاصي بحن الٗامحن ( )0220-0290في هظه الضو ،٫بل ًظهب بٌٗ الضعاؾاث بلى
ال٣ى ٫بن  20بلى %90مً هظا الىمى ٢ض ّ
جم بًٟل هظه الخٛحراث اإلاىاجُت ،واعج ٟ٘بىدُجت طل ٪ههِب
ً
الٟغص مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي  %2ؾىىٍا٦ ،ما اهسًٟذ وؿبت الؿ٩ان الظًً ٌِٗكىن بإ٢ل مً صوالع
واخض في الُىم بلى .)02( %29
ممً هم زاعج ّ
اًضة ّ
٢ىة الٗمل في
ٖلى الغٚم مً ؤن يٗ ٠الا٢خهاص الؿىعي مدبِ لجظب
ٍ
ؤٖضاص متز ٍ
"ال٣ىة البكغٍت" ،خُث ال ًؼا ٫حجم ّ
٢ىة الٗمل باليؿبت بلى حجم ال٣ىة البكغٍت ٌٗاص ٫الىه٠
ً
ّ ً
ج٣غٍبا(ّ ،)02
ٞةن ٖغى ٢ىة الٗمل التي ًجب اؾدُٗابها ال ًؼا ٫مخضهُا ُ٢اؾا ٖلى ٢ىتها الاخخُاَُت اإلاخمثلت
ً
ّ
ومٗض ٫البُالت ال ًؼا ٫مغجٟٗا .وٍم ً٨عئٍت طل ٪مً زال ٫ؾىء
في مً ال ٌٗمل صازل ال٣ىة البكغٍت،
جىػَ٘ ّ
ممً هم في ّ
ؾً الٗمل وزاعحه ،وحجم الٗاَلحن مً ّ
الضزل وال٣ٟغ في ٧ىن حجم الؿ٩ان ّ
٢ىة
ّ
الٗمل ًتر٦ؼون في ألاخُاء الٗكىاثُت ؤو في مىاَ" ٤الجىىب" الا٢خهاصي والاحخماعي والؿ٨ني الىَني
بؿبب ا جٟإ ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت ،وا جٟإ ّ
مٗض ٫الخهىبت ال٩لُت للمغؤة ،واعجٟإ ؤٖباء ؤلاٖالت الٗمغٍت زم
ع
ع
()02

اللجىعت الا٢خهعاصًت والاحخماُٖعت لٛغبععي آؾععُا ،ج٣غٍعغ "الؿعع٩ان والخىمُععت :الىاٞععظة الضًمىٚغاُٞععت ٞغنعت للخىمُععت فععي البلععضان الٗغبُعت" ،الٗععضص الثععاوي ،هُىٍععىع :٥ميكععىعاث
ألامم اإلاخدضة ،6002 ،م 6-0و.22-22

()02
قععهضث الٟتععرة الؿععاب٣ت مٗع ّعضالث همععى لٟا٢ععض ٢ععىة الٗمععل ؤ٦بععر مععً مٗععضالث همععى ٢ععىة الٗمععل هٟؿععها .بط همععا مجمععىٕ ال٣ععىة البكععغٍت زععاعج ٢ععىة الٗمععل بمٗع ّعض ٫همععى ؾععىىي بلععٜ
هدععى  %2.6زععال ٫الٟت ععرة اإلامخععضة بععحن الٗ ععامحن  6002و ،6002بِىمععا هم ععذ ٢ععىة الٗمععل بمٗ ع ّعض ٫همععى ؾععىىي بل عع .%6 ٜاهٓععغ :ب ععاعوث وآزععغون ،الخ٣غٍععغ ال عىَني الثععاوي للؿ عع٩ان،
ً
م ،020اؾععدىاصا بلععى اإلاجمىٖععت ؤلاخهععاثُت لٗععام  ،6002الجععضو ،6-2 ٫واإلاجمىٖععت ؤلاخهععاثُت لٗععام  6002الجععضو .6-00٫اإلا٨خععب اإلاغ٦ععؼي لإلخهععاء ،صمكعع .٤ومعع٘ طلععٖ ٪لُىععا
ً
ؤن هخٗامل م٘ هظه اإلاؿإلت بدظعٞ ،الضعاؾاث الىَىُعت لعم حؿعخُ٘ ختعى آلان ؤن جد ّعل هعظه اإلاكع٩لت صعاؾعُا٦ ،معا ؤن ٢ىاٖتهعا يعُٟٗت بدعضوص معا حؿعمذ بعه البُاهعاث اإلاخاخعت فعي
ؤن الهجغة الخاعحُت هي التي ّ
جٟؿغ الٟجىة.
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ّ
وجدضًاتها الغاهىت
الا٢خهاصًت .وٍثحر طل ٪مؿإلت الٗال٢ت بحن الىمى الؿ٩اوي والدكُٛل والبُالت في ؾىعٍت،
واخض.
واإلاؿخ٣بلُت في ٍ
و٢ذ ٍ
ل٣ض جغاح٘ ّ
مٗض ٫الىمى الؿ٩اوي بك٩ل مخضعج مىظ الٗام  ،6002ما ؤوهم بٌٗ الؿ٩اهُحن ؤن ؾىعٍت ٢ض
ّ
جسُذ مغخلت الىمى الؿ٩اوي الؿغَ٘ (الاهٟجاعي) الظي ٖغٞخه في الؿخِىُاث والؿبُٗيُاث بلى ٚحر عحٗت.
و٧ان في هظا الىهم ٦ثحر مً الغٚباث و٢لُل مً الخ٣اثٞ .٤ما ػالذ ؾىعٍت جدخل اإلاغجبت الثالثت والٗكغًٍ
ً
في الٗالم ٖلى مؿخىي ا جٟإ هظا ّ
اإلاٗض ،٫وبُجها  02صولت ج ٘٣في اإلاىُ٣ت ألاصوى همىا وهي حىىب مىُ٣ت
ع
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
الؿ٩اهُت في ا جٟإ ّ
مٗضّ ٫
همىها الؿ٩اوي مخًاٞغا م٘ ؾىء الخىػٕ
الصخغاء ألاٞغٍُ٣ت .وجدؿم مك٩لتها
ع
ً
ّ
ّ
مدضوص زالٞا إلاا ٌٗخ٣ضه ال٨ثحرون ،وجضوي الخهاثو الىىُٖت.
ى
ؤ
مىعص
في
اوي
الؿ٩
الجٛغافي اإلاجالي
ع
ٍ
ٍ
ً
ّ
ؾىىٍا في مغخلت جغاح٘ ّ
الىمى ّ
ّ
الؿ٩اوي بإ٦ثر مً حجم ػٍاصجه في
مٗض٫
٦ما ًؼصاص حجم ؾ٩ان ؾىعٍت
الىمى ّ
ّ
الؿ٩اوي الؿغَ٘ ،وهظا ما جّ ٟؿغه في ّ
ؤي خا ٫صًىامُت "الضخل" الؿ٩اوي ( )Momentomالتي
مغخلت
جتراح٘ ٞحها ّ
حؿخمغ الؼٍاصة ّ
ّ
الؿ٩اهُت في الاعجٟإ(.)60
مٗضالث الخهىبت ال٩لُت للمغؤة بِىما
ّ
ّ
ّ
ال٣هت ،بِىما ًخمثل وحهها الثاني ،وهى ّ
ألاهم في مىٓىع ؾُاؾاث
ال ًمثل هظا الاعجٟإ بال الىحه ألاول مً
ّ
الؿ٩ان ّ
الؿ٩اهُت ً ٘٣في ٞئت مً هم في ّ
والخىمُت ،في ّؤن الدجم ألا٦بر للؼٍاصة ّ
ؾً الٗمل ( 22-02ؾىت)،
ّ
ً
بمٗض ٫ؤٖلى مً ّ
"ال٣ىة البكغٍت" التي جىمى ّ
ّ
ّ
الىمى الؿ٩اوي ،ونىال بلى ا٢ترابها في الٗام
مٗض٫
ؤو في ٞئت
ً
ّ
 6000بلى هدى  ،%22وجى ٘٢جغاوخها زال ٫الخمؿت ٖكغ ٖاما اإلا٣بلت بحن 22و %22مً بحمالي الؿ٩ان،
ّ
همى ًٟىّ ١
ّ
همى ّ
ومٗضّ ٫
ّ
بمٗضّ ٫
واخض .وؾُٟغى طلٖ ٪لى
و٢ذ
الىمى الؿ٩اوي
مٗض٫
٢ىة الٗمل في ٍ
ٍ
ً
ّ
ّ
ؾتهؼ اإلاجخم٘ الؿىعي ْبن لم ًخم جظلُلها،
ًاث خُ٣ُ٣ت
الؿُاؾاث الا٢خهاصًت-الاحخماُٖت الؿىعٍت جدض ٍ

()60

هانغ حاؾم اإلااو٘ ومدمض ٖضهان وصٌ٘" ،الخٗلُم وؾى ١الٗمل في ألاُ٢اع الٗغبُت" ،ال٩ىٍذ ،6002 :م.22
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بن لم ج٢ ً٨ض بضؤث بالٟٗل ماقغاث هظا الاهتزاػ في ٢ىؽ الاخخجاحاث الظي ٌٗم ؾىعٍت مىظ مىخه٠
آطاع/ماعؽ.6000
د -مارا خصل للبطالت؟
ّ
ً
ّ
مخدح ٍز لخالت الٗاَل/اإلاكخٛل٣ً ،لو حجم الٗاَلحن
اهُل٣ذ الؿُاؾت الا٢خهاصًت مغحُٗا مً حٗغٍ٠
ؾُاؾُت
ألهضاٝ
ًٖ الٗمل ،وٍغ ٘ٞحجم اإلاكخٛلحن ،بهض ٝزل ٤اهُبإ بًجابي ًٖ حجم "ؤلاهجاػاث"،
ٍ
ٍ
ً
ّ
جخدضي
مخظ ّعٖت بالخٗغٍ ٠الضولي للبُالت( .)60وٍدخاج هظا الخٗغٍ ،٠في مىٓىع الؿُاؾاث الخىمىٍت التي
احٗت حىهغٍت للمٟهىم
ويُٗت "اإلاُمئن" و"الىٗامت" في بصاعة اإلاىا ٠٢مً جدضًاث اإلاؿخ٣بل ،بلى مغ ٍ
اللُبرالي الجضًض لهظا الخٗغٍ٣ً .٠ىم هظا اإلاٟهىم للبُالت ٖلى الٟاع ١بحن ْ
ٖغى الٗمل والُلب ٖلُه،
خُث ٌٗخمض ٖغى الٗمل ٖلى ألاحغ الخ٣ُ٣ي وال٨ؿب مً ٚحر الٗمل والكٛل "بما في طل ٪البسكِل"،
واؾخٗما ٫و٢ذ الٟغا .ٙوبظلً ٪خٛحر مؿخىي البُالت بخٛحر في هظه اإلاخٛحراث ،ؤو باهخ٣ا ٫مىدنى الُلب
ً
هدُجت حٛحر بِئت ٖمل اإلايكإة الا٢خهاصًت٦ ،ما ٌٗخمض الُلب ٖلى ألاحغ الخ٣ُ٣ي ؤًًا .وو ٤ٞوحهت الىٓغ
اللُبرالُت الجضًضة ٞةن الٗال٢ت يُٟٗت بحن ؾُاؾاث الا٢خهاص ال٨لي ومؿخىي البُالت ،وؤن حُٛحر هظا
ً
ً
ّ
ٖكىاثُا خىّ ٫
اإلاٗض ٫الُبُعي ٖا٦ؿا الهضماث ٚحر اإلاخىٗ٢ت ؤو ؤزُاء الخى.)66(٘٢
اإلاؿخىي ًخم
ّ
بُاهاث
الخدحزاث "الؿُاؾىٍت" ؾخُٗي
ّبن بٖاصة الىٓغ في مٟهىم البُالت ،ؤو جىؾُٗه بك٩ل وا٢عي زاعج
ٍ
ً
الغؾمُت اهسّ ٌٟ
مسخلٟت بالًغوعةٞ .ى ٤ٞاإلاُُٗاث ّ
مٗض ٫البُالت مً  %06.2في الٗام  6002بلى %2.0
في الٗام  ،6002وَٗؼي ّ
الؿبب الغثِـ لهظا الاهسٟاى بلى يٗ ٠الضزى ٫بلى ؾى ١الٗملٗٞ .لى الغٚم
مً صزى ٫هدى  0.2ملُىن وؿمت مً الؿ٩ان بلى ال٣ىة البكغٍت زال ٫الٟترة اإلامخضة بحن الٗامحن 6002
()60

جدبنعى الؿُاؾععاث الؿعىعٍت حٗغٍعع" ٠خالعت البُالععت" بعع"خالت الكععٛل"ٞ ،اإلاكعخٛل هععى العظي ٌٗمععل بيكعاٍ ا٢خهععاصي زعالٞ ٫تععرة اإلاسعر (ٖلععى ألا٢عل ؾععاٖت واخعضة فععي الُععىم)،
وَبُعي ؤن هظا الخٗغًٍ ٠مُل بلى جطخُم ٖضص اإلاكخٛلحن وج٣لُو ٖضص اإلاخُٗلحن.

()66

اإلااو٘ ووصٌ٘ ،مهضع ؾب ٤ط٦غه ،م.002-002
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ّ
بال ّؤن هدى زلثهم  ِ٣ٞصزل بلى ؾى ١الٗمل ،وهى ما ّ
بؼٍاصة
ً٣ضع ب  222ؤل ٠مكخٛل ج٣غٍبا ،ؤي
و6002
ٍ
ً
ؤلٟا ٚ .)62( ِ٣ٞحر ّؤن ّ
مٗض ٫البُالت ًخجاوػ ،في حٗغٍ ٠مغ ٍن
ومُاب ٤لىا ٘٢الخا٫
ؾىىٍت بلٛذ 22
ٍ
ٍ
ً
ً
وٖملُاث %2.0 ،بلى  %02.2في الٗام ً 6002مثلىن ٖلى
اث
ٍ
للبُالت بىنٟها صًىامُت احخماُٖت ؤي ؾحروع ٍ
مؿخىي الدجم الؿ٩اوي  2,2مالًحن ٖاَل ًٖ الٗمل(.)62
بن ا جٟإ ّ
مٗض ٫البُالت بلى ؤ٦ثر مً  %02ؤمغ وا٢عي ّ
جاٍضه البُاهاث ،زال ٫ؾىىاث ( )6002-6002التي
ع
حؿاُ٢ذ ٞحها آزاع ألاػمت الٗاإلاُت ٖلى ؾىعٍت في ق٩ل بٞالؽ مئاث اإلايكأث الهىاُٖت الهٛحرة
ً
واإلاخىؾُت ،وفي جغاح٘ حجم الخدىٍالث بلى الىه ٠ج٣غٍبا ،وجغا ٤ٞطل ٪م٘ اقخضاص الجٟا .ٝوجمثلذ
زالنت البُاهاث في ؤن ُ٢إ الؼعاٖت زؿغ ؤ٦ثر مً  220ؤلٞ ٠غنت ٖمل زالٞ ٫ترة (،)6002-6002
بِىما زلُ٢ ٤إ الهىاٖت الخدىٍلُت  22ؤلٞ ٠غنت ٖمل ،جلُه الخجاعة زم اإلاا ٫والٗ٣اعاث بياٞت بلى
ً
ْ
ُ٢اعي الخٗلُم والصخت( .)62وجظهب صعاؾاث حٗخمض بُاهاث مسخلٟت ًٖ البُاهاث الغؾمُت وؿبُا بلى ّؤن
ً
بك٩ل ٚحر مباقغ) اهس ٌٟمً  0.2ملُىن شخو بلى هدى
ٖضص اإلاىسغَحن في الُ٣إ الؼعاعي (مباقغة ؤو
ٍ
ً
 200ؤل ٠بحن  6006و6002؛ ؤي بيؿبت  .%22ولم ًُل هظا الاهسٟاى ب٢لُم الجؼٍغة  %20-( ِ٣ٞمثال
ً
ْ
ومدآٞتي بصلب
في مدآٞت الخؿ٨ت) ،بل َا ٫ؤًًا مدآٞت الؿىٍضاء ( )%29-وعٍ ٠صمك)%20-( ٤
( )%22-وخلب (ّ )%22-
ّ
الالطُ٢ت ( .)%62-وَا ٫ألامغ اليؿاء (  )%22-ؤ٦ثر مً الغحا ،)%20-( ٫م٘
وختى

()62

الخٗضاص الٗام للؿ٩ان واإلاؿا ً٦للٗام  6002صمك :٤اإلا٨خب اإلاغ٦ؼي لإلخهاء ،6002 ،ومسر ؾى ١الٗمل للٗام  ،6002صمك :٤اإلا٨خب اإلاغ٦ؼي لإلخهاء.6002 ،

( )62ل٣ض ّ
جم زال ٫هظه الٟترة بخعضار ٞ 222222غنعت ٖم ٍعل ،ؤي بمخىؾعِ ؾعىىي ٢عضعه  020ؤلعٞ ٠غنعت ٖمعل ،فعي الى٢عذ العظي ٣ٞعض ُٞعه الُ٣عإ الؼعاععي هدعى  022.2ؤلع٠
ّ
ٞغنت ٖمل زال ٫الؿىىاث  .6002-6002ولى اٞتريىا ؤن ٢ىة الٗمل همذ بمٗض ٫همعى ال٣عىة البكعغٍت ،ؤي مع٘ الاخخٟعاّ باليؿعب هٟؿعها للٗعام  6002معً مؿعاهمت اإلاعغؤة فعي
 ٢ععىة الٗم ععل واليك ععاٍ الا٢خه ععاصي ،والخ ٟععاّ ٖل ععى اإلاٗ ععضالث هٟؿ ععها لاللخد ععا ١ب ععالخٗلُم م ععا بٗ ععض ألاؾاس ع ي (ٖل ععى ال ععغٚم م ععً جغاحٗه ععا ف ععي مغخل ععت الخٗل ععُم الث ععاهىي ٦م ععا ق ععاهضها
ً
ً
ً
ؾعاب٣ا) ،واإلادآٞععت ٖلععى اليؿععب ألازععغي اإلاخٗل٣ععت بٟا٢ععض ٢ععىة الٗمععل ،ل٩ععان حجعم ٢ععىة الٗمععل للٗععام  6002مؿععاوٍا ل ع ٖ 2222222ععامال ،وٖىععضها ً٩ععىن مٗععض ٫البُالععت %02.2
ً
في الٗام ( 6002باعوث وآزغون ،الخ٣غٍغ العىَني الثعاوي للؿع٩ان ،م٢ .)020امعذ مجمىٖعت هبُعل معغػو ١وًٞعل ر ٚعغػ العضًً وعٗٞعذ حجعاػي بةهخعاج اإلاٗعض ٫ألا٦ثعر واُٗ٢عت
ً
لدجععم البُالععت باليؿععبت بلععى الععغ٢م الغؾععمي .وجععم طلعع ٪اؾععدىاصا بلععى الخٗععضاص الٗععام للؿعع٩ان واإلاؿععا ً٦للٗععام  ( 6002صمكعع :٤اإلا٨خععب اإلاغ٦ععؼي لإلخهععاء )6002 ،ومسععر ؾععى١
الٗمل للٗام ( 6002صمك :٤اإلا٨خب اإلاغ٦ؼي لإلخهاء.)6002 ،
()62
عبُ٘ ههغ ،الخالت الخىمىٍت ،م.02
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َ
ٌكاع ً٦في الٗمل في ألاعٍا ٝؤ٦ثر مىه في اإلاضًىت(ٌٗ .)16ني طلّ ٪ؤن مٗٓم مً لم ًخم اؾدُٗابه
ؤن اليؿاء
في ُ٢اٖاث الٗمل اإلاىٓمت ٢ض طهب بلى الُ٣إ ٚحر اإلاىٓم ،ؤو بلى البُالت ،وفي الخالخحن بلى ٢إ ال٣ٟغ.
ّ
ل٣ض جم ً٨الا٢خهاص الىَني زال ٫الٟترة ( )6002-6002مً زل 20 ٤ؤلٞ ٠غنت ٖمل ناُٞت وهى ٖضص
ً
ً
ّ ً
همى ال٣ىة البكغٍت ّ
لىمى اإلاكخٛلحن م٣ضاعه  ،%0.2بِىما و ٤ٞج٣ضًغاث ّ
وؾُُا ّ
ٞةن
مٗضال
٢لُل حضا وٍمثل
ً
ً
الا٢خهاص في خاحت بلى ّ
مٗضّ ٫
همى ًتراوح بحن  2و %2ؾىىٍا في ٖضص اإلاكخٛلحن( )69وهظه ٞجىة ٦بحرة حضا
ّ
مُٗىت ّ
الخىجغ بلى اهٟجاع ،وال ّ
ٞجىة حٗني في قغوٍ ّ
بحن الٗغى والُلبّ ،
جدى٫
ؾُما ّؤن ؤهٓمت
و٧ل
ٍ
الخماًت الاحخماُٖت يُٟٗت في ؾىعٍتٞ ،هىا %20 ٥مً ّ
٢ىة الٗمل التي ًيخمي بلحها ٢ؿم ٦بحر مً
ً
ّ
مٗخمض وَىُا للخماًت الاحخماُٖت( .)62وَٗني طل٢ ٪ظ ٝهاالء بلى
هٓام
ٍ
الٗاَلحن ًٖ الٗمل ،زاعج ؤي ٍ
ّ
مهُضة ال٣ٟغ في خا ٫حُٗلهم ًٖ الٗمل.
اث مً بُالت
ج٩اص الخهاثو الىىُٖت ؤن جغحؿم ٦بُالت
وؿىٍت (البُالت بحن ؤلاهار ؤ٦بر بإعب٘ مغ ٍ
ٍ
وٓ٦اهغة مىاَُ٣تٞ ،خخمٟهل
الظ٧ىع) ،وٓ٦اهغة قبابُت باإلاٗنى الىاؾ٘ لٟئت الكباب ( 22 -02ؾىت)،
ٍ
ً
ً ّ
جىمىٍت ؤ٦ثر
اءاث
حهىٍا م٘ اإلاىاَ ٤ال٣ٟحرة ألاصوى همىا .بن وؿبت بُالت الكباب مغجٟٗت وجدخاج بلى بحغ ٍ
ٍ
ً
ّ
الىمى ّ
ّ
الؿ٩اوي
الكابت في جُىٍغ الا٢خهاص الىَني ،بياٞت بلى ّؤن آزاع
ٞاٖلُت لالؾخٟاصة مً الُا٢اث
ّ
والىي٘ الا٢خهاصي ما ػالذ جازغ في ٖضم ٟ٦اًت ٞغم الٗمل للضازلحن الجضص بلى ؾى ١الٗمل ،والظًً
ّ
ً٣ضعون زال ٫ألاٖىام الثالزت اإلاايُت بىدى 620ؤل ٠وؿمت ؾىىٍت(.)62

()62

ؾمحر الُُٗت" ،الٗمل والبُالت في ؾىعٍت" ،صمك :٤حمُٗت الٗلىم الا٢خهاصًت ،6000/2/06،م  .2-2والُُٗت" ،ألاػمت الاحخماُٖت والخسُُِ ؤلا٢لُمي في اإلاىُ٣ت

الكغُ٢ت" صًغ الؼوع :هضوة جىمُت اإلاىُ٣ت الكغُ٢ت ،6000/0/06 ،م.2-2
()69

عبُ٘ ههغ" ،الخالت الخىمىٍت في ؾىعٍت زال ٫ؾىىاث  ،6002"-6002م.02

()62

الخ٣غٍغ الىَني الثاوي للؿ٩ان ،م.022

()62

بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي" ،الىمى الا٢خهاصي الكامل إلاداعبت ال٣ٟغ وػٍاصة الدكُٛل" ،صمك :٤وع٢ت ٖمل صازلُت ،6000 ،م.9
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ً
وٖلى مؿخىي الخهاثو الىىُٖت الخٗلُمُتًٓ ،هغ جدلُل البُاهاث الغؾمُت جدؿىا في اقخٛا ٫خملت
الكهاصاث الابخضاثُت ،ألامغ الظي ّ
جٟؿغه اإلاؿخىٍاث الخ٣ىُت اإلاىسًٟت إلاٗٓم ميكأث الُ٣إ الخام،
ّ
وجضوي ؤحىع هظه الٟئت .ل٣ً ً٨ابل طل ٪اعجٟإ في وؿبت البُالت في ٞئت الكباب الخانلحن ٖلى حٗلُم
زاهىي وما ٞى ،١وٍىضعج في ٖضاصهم وؿبت ال ٌُ َ
ؿتهان بها مً خملت قهاصاث الٗلىم ؤلاوؿاهُت مثل الخجاعة
ّ
ّ
حت ؤ٢ل خملت الكهاصاث الٗلمُت واَغاص حُٗل هاالء في الاعجٟإ اإلاخٟا٢م َىا ٫ؾىىاث
والخ٣ى ١وبضع ٍ
ّ
 ،)20(6002-6002وحكُ٨لهم ٢ىام الخغ٧اث الاخخجاحُت التي قهضتها اإلاضن الؿىعٍت مازغا( ،)20بط ٌك٩ل
ً
ً
هاالء حؼءا مً الٟئاث الىؾُى الضًىامُُ٨ت الخضًثت ألا٦ثر الخ٣اَا لىبٌ الخٛحراث بك٩ل ًضمج بحن
الخ٣ى ١الا٢خهاصًت-الاحخماُٖت والؿُاؾُت .وبًٟل زىعة الاجهاالث ،جخمحز جل ٪الخغ٧اث الاخخجاحُت
باعجٟإ مٗض ٫اؾخسضامها للمىا ٘٢الخىانلُت ،وألق٩ا ٫بع"الخجم٘ الال٨ترووي" ؤو "الاٞتراض ي" ال٣ابل
للخدى ٫بلى "ججم٘ ٗٞلي" ؤو ملمىؽ.
سياست الاسدثماساث وعالقاتها بمشكالث البطالت والفقش وسىء جىصيع الذخل
أـ

جمفصالث الفقش والبطالت وسىء جىصيع الذخل كسيروسة في دًناميت

ًخمٟهل اعجٟإ مٗض ٫البُالت بلى هدى  %02.2في الٗام ً 6002مثلىن  2,2مالًحن ٖاَل ًٖ الٗمل ،م٘
ً
اعجٟإ حجم مً باجىا ٗٞلُا جدذ زِ ال٣ٟغ ألاصوى (ألاؾىص) ؤو ٖلى خاٞخه بلى  2,9مالًحن وؿمتً ،مثلىن
ً
 %22.2مً بحمالي ؾ٩ان ؾىعٍت .وٍخمٟهل هظا الاعجٟإ ؤًًا م٘ حكىهاث الخىػَ٘ الاحخماعي للىاجج
اإلادلي ؤلاحمالي ،وم٘ يٗ ٠خهت الٟغص مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي وهبىَها بلى ما صون "زِ ّ
اإلاٗض٫
ً
()20
الخ٣غٍغ الىَني الثاوي للؿ٩ان ،اؾدىاصا بلى بُاهاث اإلا٨خب اإلاغ٦ؼي لإلخهاء ( ،)6002و "مسر ؾى ١الٗمل" ،الجضو ٫ع٢م  ،2م.069
()20
جبحن هخاثج مسر ؾى٢ ١ىة الٗمل للٗام  6002جغاح٘ مٗضالث بُالت ٞئت الٗما ٫الخانلحن ٖلى حٗلُم ابخضاجي ٞما صون بلى  %22.2بٗض ؤن ٧اهذ  %22.2مً بحمالي
الٗاَلحن ًٖ الٗمل في الٗام  ،6002في الى٢ذ الظي اػصاصث وؿبت الخانلحن ٖلى حٗلُم زاهىي بحن الٗاَلحن ًٖ الٗمل مً  %00.2في الٗام  6002بلى  %02.2في الٗام
 ،6002واػصاصث بُالت الخانلحن ٖلى حٗلُم مٗهض مخىؾِ مً  %2.2في الٗام  6002بلى  %06.2في الٗام  ،6002واػصاصث بُالت الخانلحن ٖلى حٗلُم حامعي زال٫
الخاعٍسحن اإلاظ٧ىعًٍ ،مً  %6.2بلى  .%2.9اهٓغ :اإلا٨خب اإلاغ٦ؼي لإلخهاء ( ،)6002و "مسر ؾى ١الٗمل" ،الجضو ٫ع٢م .2
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ّ
ضة جدباصٖ ٫ملُاتها وؾحروعاتها الخإزحر ُٞما بُجها .وفي
صًىامُت
الخغج" للىمى الا٢خهاصي في
ٍ
ٍ
احخماُٖت مٍٗ ٣
ً
هظه الؿحروعة جخضازل خاالث ال٣ٟغ م٘ مؿاوت الخىػَ٘ ،وخاالث البُالت م٘ ال٣ٟغ زالٞا إلاا جىو ٖلُه
الخٗغٍٟاث اإلاضعؾُت الهلبت ل٩ل خالت .وَك٩ل اقخٛا ٫هظه الضًىامُت ؤبغػ ٖىامل اهسٟاى مٗض٫
ّ
ومخضن
الاصزاع باليؿبت بلى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ،وبالخالي اهسٟاى الاؾدثماعاث .وهى مٗض ٫م٣ل ٤وخغج
ٍ
ال ًٟ٨ي لالؾخمغاع في جدّ ٤ُ٣
مٗضالث الىمى التي جم جد٣ُ٣ها في الٗكغٍت ألازحرة.
ب -جشاجع الاسدثماس العام وانقالب ألادواس
مم ً٨مً الاؾدثماعاث الخلُجُت
حجم
خاولذ الؿُاؾاث الخدغٍغٍت الا٢خهاصوٍت ؤن ججظب ؤ٦بر
ٍ
ٍ
حٗىى هظا الًٗ ٠في ّ
والؿىعٍت اإلاٛتربت وألاحىبُت ٧ي ّ
مٗض ٫الاصزاع ،وعٗٞذ وجحرة بٖاصة هُ٩لت
الا٢خهاص الؿىعي ،واؾخٗضاصها لالوسخاب مً ّ
مجاٌ ٫ؿخُُ٘ ُٞه الُ٣إ الخام ؤن ٌؿدثمغ ،ما
ؤي
ٍ
ًجٗل مىه ٢اَغة الىمى .وبالٟٗل اعجٟٗذ مؿاهمت الُ٣إ الخام في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي مً %22.2
في ٞترة  6002-6000بلى  %22.2في ٞترة  6002-6002ل٣اء مؿاهمت الُ٣إ الٗام بع  %20.6زالٞ ٫ترة
 6002-6000و %22.0زالٞ ٫ترة  ،6002-6002وفي هظه الٟترة بلٛذ مؿاهمت الُ٣إ الخام في
ً
حكُ٨ل الىاجج  %20.2وؾُُا ،بِىما بلٛذ مؿاهمت الُ٣إ الٗام  .%22.6وفي الٗامحن ()6000-6002
ً
بلٛذ ؤ٦ثر مً  .%22وهظه هي اإلاغة ألاولى التي جى٣لب ٞحها خهت الُ٣إ الخام في حكُ٨ل الىاجج عؤؾا
ً
ً
ٖ٣ب مىظ هه٢ ٠غن ج٣غٍبا ،وجدضًضا مىظ الٗام  0220في بَاع الجمهىعٍت الٗغبُت اإلاخدضة خحن
ٖلى ٍ
ػاصث خهت الُ٣إ الٗام في حكُ٨ل الىاجج ٖلى خهت الُ٣إ الخام.
ّ
مم٨ىت .وزال 2 ٫ؾىىاث
حت
ٍ
زًٟذ الؿُاؾاث الخدغٍغٍت في هظا الؿُا ١الاؾدثماع الٗام بلى ؤصوى صع ٍ
ً
 )6002-6002( ِ٣ٞاهس ٌٟالاؾدثماع الٗام مً  %02بلى  %2مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ،متراحٗت في
طل ًٖ ٪مٗضله اإلاسُِ الظي ٢امذ ٖلُه الغئٍت الؿُاؾاجُت اإلااؾؿُت للخُت الخمؿُت الٗاقغة
22
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واإلادضص بع  %02مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي .وباإلا٣ابل عاوح الاؾدثماع الخام م٩اهه في الٟترة هٟؿها م٘
ً
اهسٟاى مً  %06بلى  ،%00واإلاٗض ٫الٗام اهس ٌٟمً  % 62بلى  %60وهى مٗض ٫مىس ٌٟحضا وٍىبئ
ً
ب٩اعزت ا٢خهاصًت في اإلاؿخ٣بل ٚحر البُٗض ،وهى ألاز ٌٟوؿبُا في جاعٍش مٗضالث الاؾدثماع الٗام في ؾىعٍت
مىظ الٗام .0290
الك٩ل 2 – 2
الاؾدثماع الٗام والخام وال٨لي زال )6002 – 0290( ٫باألؾٗاع الثابخت
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اإلاهضع :اإلاجمىٖت ؤلاخهاثُت الؿىعٍت في الؿىىاث اإلاكاع بلحها ؤٖاله.

مم٨ىت في الكغوٍ
جخمحز مؿاهمت الؿُاؾاث في هظا الخدى ٫الظي اهُىي ٖلى ؤ٦بر ٖملُت بٖاصة هُ٩لت
ٍ
ؾُاؾاجُت جً٘ في خؿبانها ؤن هظه
جىمىٍت
ؾُاؾت
الؿىعٍت بًُ ٤هٓغها الا٢خهاصوي ،وٖضم بىاء
ٍ
ٍ
ٍ
الخض٣ٞاث الاؾدثماعٍت ؾدخىحه بلى الُ٣اٖاث الؿُاخُت والٗ٣اعٍت واإلاالُت والخضمُت الؿغَٗت الغبذ.
ً
ٞل٣ض ٧اهذ اججاهاث الاؾدثماعاث الخلُجُت والؿىعٍت اإلاٛتربت واضخت مً زال ٫اإلاكاعَ٘ التي وا٣ٞذ
ً
الخ٩ىمت ٖلحها مؿب٣ا لخإؾِـ الكغ٧اث ال٣ابًت٦ ،ما ٧ان ال٣اثمىن ٖلحها ًضع٧ىن ،بك٩ل مؿب ،٤ؤنها
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ً
ً
مدضوصٟٞ .ي الٗام ٧ 6002ان ملخىْا يٗ٠
بك٩ل
لً جخىحه بلى الؼعاٖت مُل٣ا ؤو بلى الهىاٖت بال
ٍ
ٍ
الاؾدثماعاث الهىاُٖت الٗغبُت في ؾىعٍت والتي بلٛذ و ٤ٞآزغ البُاهاث اإلاخىاٞغة ًٖ الٗام  6002هدى
 29.2ملُىن صوالع بِىما ونلذ الاؾدثماعاث الٗغبُت الهىاُٖت في لبىان بلى  226.2ملُىن صوالع وفي
ؤلاماعاث بلى  622.2ملُىن صوالع( .)26وهظا ما ًٟؿغ ؤن مؿاهمت الُ٣إ الخام في الهىاٖت الخدىٍلُت
ً
ً
٢ض خ٣٣ذ ج٣ضما مخىايٗا مً  %2بلى  .ِ٣ٞ %2.0وجغ٦ؼث في الهىاٖاث الخدىٍلُت ٦ثُٟت عؤؽ اإلاا٫
(بما ٞحها نىاٖاث الخٗضًً والى ِٟبدؿب اإلاٗنى الىاؾ٘ الظي ٌُُٗه البى ٪الضولي إلاٗنى الهىاٖت) وال
ؾُما الهىاٖاث الهىضؾُت التي جخمحز بذجم ٖمالتها الهٛحر ،بِىما جغاحٗذ الهىاٖاث الخدىٍلُت
ً
ً
ال٨ثُٟت الٗمالت مثل الهىاٖاث اليؿُجُت والٛظاثُت والُ٨مُاثُت التي ٧اهذ حك٩ل خهت ٦بحرة في
الهاصعاث الؿىعٍت.
ل٣ض ٧اهذ الهىاٖت والؼعاٖت في آزغ اهخماماث اإلاؿدثمغًٍ في الى٢ذ الظي لم جً٘ ُٞه الخ٩ىمت ؤي
ً
ً
ؾُاؾت ّ
لؿض هظه الثٛغة ،بل اوسخبذ ٧لُا مً ؤي ٖملُت بنالح للُ٣إ الٗام الهىاعي عامُت بًاه في
ؾل٘
مهُضة الخأ٧ل والهالٖ ،٥لى الغٚم مً وُْٟخه الاحخماُٖت في بَاع اػصواحُت الا٢خهاص الؿىعي بحن ٍ
مىخجت لألٚىُاء ،ومً ٧ىن الهىاٖت بترابُاتها الخلُٟت وألامامُت هي التي حك٩ل
وؾل٘
مىخجت لل٣ٟغاء
ٍ
ٍ
ٍ
ؤؾاؽ الخُٛحر الهُ٨لي الا٢خهاصي -الاحخماعي ،وامخهام الهجغة الضازلُت الغٍُٟت ،والخمثل ؤلاهخاجي
للخ٣اهت ،وجُىٍغ ؤلاهخاحُت ،وزلٞ ٤غم الٗمل.
واخذة
ساق
ٍ
ج -السير على ٍ
٧ان في بم٩ان الؿُاؾاث الا٢خهاصًت لى َب٣ذ مكغوٕ ؤلانالح اإلااؾس ي في الخُت الخمؿُت الٗاقغة
ؤن حؿحر ٖلى ؾا٢حنٟٞ ،ي الؿا ١ألاولى ًخم اؾدُٗاب اإلاكاعَ٘ التي ؤ٢ضمذ الاؾدثماعاث وخلٟائها
ً
()26
"مسر اإلاؿاعاث الا٢خهاصًت ال٩لُت "،م 622اؾدىاصا بلى وع٢ت زلُٟت لىػٍغ الهىاٖت الؿاب ٤مدمض ٚؿان َُاعة.
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اإلادلُىن في الُ٣إ الخام الؿىعي ٖلى الاؾدثماع ٞحها ،بما ًً٘ طل ٪في مؿخىي جُىٍغ الخضماث
ؤلاهخاحُت ،وفي الؿا ١الثاهُت جداٖ ٔٞلى جضزلها في اإلاىاَ ٤والُ٣اٖاث التي جذجم ٞحها الاؾدثماعاث ًٖ
هىٕ مً الخ٣ضم ٖلى مؿخىي الُ٣اٖاث
الاؾدثماع ٞحها .و٧ان مً قإن الجم٘ بحن هاجحن الؿا٢حن جدٍ ٤ُ٣
الثالزت :الهىاٖت والؼعاٖت والخضماث ؤلاهخاحُت.
ً
ً
٧ان ما ٗٞلخه هظه الؿُاؾاث ٖلى مؿخىي جىمُت اإلاىاَ ٤وألا٢الُم ألاصوى همىا (وألا٦ثر ٣ٞغا خُث ال٣ٟغ
ً
ٞحها ٖمُ ٤ولِـ ضخال) هى مجغص ُ٢امها بٗ٣ض ماجمغاث لالؾدثماع .ل٣ض ٢امذ بالٟٗل بمداوالث ٖضًضة
ً
لجظب الاؾدثماعاث بلى ألا٢الُم ألاصوى همىا مثل اإلاىُ٣ت الكغُ٢ت (الغ٢ت ،صًغ الؼوع ،الخؿ٨ت) واإلاىُ٣ت
الجىىبُت (صعٖا ،ال٣ىُُغة ،الؿىٍضاء) ،ل ً٨هظه اإلاداوالث لم ج ٌٟبلى ؤي زُىاث ملمىؾت ،وؤحجمذ
الاؾدثماعاث ٦ما هى مخى ًٖ ٘٢الاؾدثماع في جل ٪ألا٢الُم .بل جىحهذ هظه الاؾدثماعاث بلى اإلاضن التي ٌٗخبر
ً
ً
مٗض ٫الىمى ٞحها مغجٟٗا ُ٢اؾا ٖلى مٗضالث الىمى في اإلاىاَ ٤ألازغي مثل خلب وصمك ٤وعٍ ٠صمك٤
ً
والبِئت الكاَئُت واإلاغٞئُت في َغَىؽ والالطُ٢ت وٚحرها .وٚابذ الاؾدثماعاث في الؼعاٖت ٧لُا ًٖ هظه
ؤؾاؾُت .ولم ًً٨
حت
ٍ
الاؾدثماعاث التي جغ٦ؼث ٖلى الُ٣اٖاث الخضمُت الؿُاخُت والٗ٣اعٍت واإلاالُت بضع ٍ
ً
مٟاع٢ت ؤن حكخض ٞجىاث الخىمُت بحن اإلاضن الضازلُت والؿاخلُت وبحن اإلاضن الُغُٞت في ألا٢الُم ،ؤو
ً
ألا٢الُم ألاصوى همىا ،التي لً حؿخُُ٘ ؤن جىمى بال مً زال ٫صوع جضزلي جىمىي للضولت ٞحها .ومما ال عٍب
ُٞه ؤن بزٟا ١الكغ٧اث الؼعاُٖت اإلاكتر٦ت التي ؤوكإتها خ٩ىمت الض٦خىع ٖبض الغئو ٝال٨ؿم في مىخه٠
ً
الثماهُيُاث في ؾُا ١صٖم عؤؽ اإلاا ٫اإلاىخج ٧ان مازال لضي هظه الاؾدثماعاث٣ٞ ،ض ٣ٞضث ؾىعٍت م٘
جهُٟت اإلاؿخدضزحن الؼعاُٖحن ال٨باع الظًً ٖغٞتهم في ألاعبُٗيُاث والخمؿُيُاث ،والظًً اعجبُذ الثىعة
الؼعاُٖت في الجؼٍغة الؿىعٍت بهم وفي م٣ضمتهم قغ٦ت "ؤنٟغ وهجاع" ،آزغ حُل مؿخدضر خ٣ُ٣ي في
ً
الؼعاٖت إلاهلخت "الغؤؾمالي الٗام" الظي مثلخه الضولت ختى و٢ذ ٢غٍب ٢بل ؤن جيسخب مجها ج٣غٍبا،
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مضًيُت ويٗذ ًضها ٖلى مؿاخاث واؾٗت مً ألاعاض ي ؤو
ٍُٟت ؤو
اَُت
وإلاهلخت
ٍ
وؾلُىٍت ع ٍ
ٍ
قغٍدت بحرو٢غ ٍ
ٍ
اٚخهبتها ،وجمثلذ ٖال٢تها بها بىىٕ الٗال٢ت الغَُٗت ال ؤ٦ثر وال ؤ٢ل.
ّ
ما خضر ٧ان الٗ٨ـ ،بط جغاح٘ اؾدثماع الضولت ختى ًٖ اليؿبت اإلاسُِ لها ،و٧ان ما هٟظ مً اؾدثماع
ً
ً
ج٣غٍبا ّ
مما زُِ له ،بل حغي الخدى٧ ٫لُا ًٖ مىهج الخُت الخمؿُت الٗاقغة
ٖام ٌٗاص ٫الىه ٠وهُ٠
في ٖضم ج٣ضًم ألامىا ٫بال للمكاعَ٘ اإلاخ٩املت اإلاضعوؾت مً الىاخُخحن الا٢خهاصًت اإلاباقغة وٚحر اإلاباقغة
وصعاؾت آلازاع الاحخماُٖت والبُئُت اإلادخملت ،بلى ا٢خهاع مخابٗت الاؾدثماع الٗام ٖلى "ؤلاهٟا ١اإلاالي وؤلاهجاػ
اإلااصي ٩ٞ .)22("ِ٣ٞان ج٣لُو ؤلاهٟا ١الاؾدثماعي الٗام ًخم في يىء اإلاغحُٗت اللُبرالُت الا٢خهاصوٍت
بِىما ًخم بهٟا ١ال٣ؿم اإلاسُِ مىه ،ؤو ما ّ
جم بهٟا٢ه ،مىه بُغٍ٣ت مىهج الخسُُِ اإلاغ٦ؼي البحرو٢غاَي
ً
الؿاب .٤ل٣ض اهُل ٤بغهامج ؤلانالح اإلااؾس ي الظي جم ازتزاله في الخدغٍغ الا٢خهاصوي ،مغحُٗا ،مً
الخ٩امل بحن صوع ْي الُ٣إ الٗام والُ٣إ الخام ،وؤن الضولت جىانل اؾدثماعها في الُ٣اٖاث التي ًذجم
ً
الُ٣إ الخام ًٖ الاؾدثماع ٞحها ،ل٨جها ٢لهذ ختى ؤلاهٟا ١الاؾدثماعي اإلاسُِ بلى الىه ٠ج٣غٍبا .ولم
ّجخٗٔ الؿُاؾاث الخدغٍغٍت مً الخجغبت اإلاهغٍت .بط لم ًٌٗ جغاح٘ الاؾدثماع الٗام ج٣ضم الاؾدثماع
الخام في اإلاجاالث التي اوسخب مجها الاؾدثماع الٗام ب٣ضع ما جغاح٘ الاؾدثماع الخام م٘ جغاح٘ الاؾدثماع
الٗام .وهخج ًٖ جغاح٘ الاؾدثماع الٗام جغاح٘ ألاصاء الا٢خهاصي ّ
بغمخه.
د -انكماش "حجل الخكىمت"
ً
ً
جغا ٤ٞالغهان ٖلى الُ٣إ الخام ٖمىما ،وٖلى هسبخه الٗلُا اإلاخمثلت في الكغ٧اث ال٣ابًت زهىنا ،م٘
جغاح٘ "حجم الخ٩ىمت" (ؤلاهٟا ١الٗام الجاعي والاؾدثماعي الٟٗلي باليؿبت بلى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي).
ً
()22
عبُ٘ ههغ" ،الخالت الخىمىٍت في ؾىعٍت زال ٫الٟترة  ،"6002-6002م٧ .2ان الباخث قاهضا ٖلى ُُٟ٦ت جسهُو ؤلاهٟا ١الاؾدثماعي م٘ مضًغي الخسُُِ في
الىػاعاث ،و٢ض عص في هظا الؿُا ١مكاعَ٘ ٖضة لىػاعحي الخاعحُت والضازلُت بؿبب هكاقت صعاؾت الجضوي.
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ً
ّ
وَٗبر حجم الخ٩ىمت "ًٖ حجم صوع الضولت في الخُاة الا٢خهاصًت -الاحخماُٖت"٧ .ان هظا الدجم مغجٟٗا
ّ
ّ
لٗملُت الىمى،
الىمى "ال٨بحر" في الؿبُٗيُاث الظي ججاوػ ٖخبت  ،%00بٟٗل ُ٢اصة الضولت
زال ٫مغخلت
ً
ً
و٢غٍبا مً ّ
ّ
مٗضله في ٞغوؿا  .%22ل ً٨م٘ اه٨كا ٝألاػمت
وْل ختى ؤواثل الثماهُيُاث مغجٟٗا ،%22
ّ
والؾُما في ؤواؾُها ،وصزى ٫الخُاة
الا٢خهاصًت -الاحخماُٖت البيُىٍت لٗملُت الخىمُت في الثماهُيُاث
الا٢خهاصًت -الاحخماُٖت -الؿُاؾُت الؿىعٍت في ؤػمت بيُىٍت "جامت" ،ؤزظ هظا الدجم ًخ٣لو في مؿاع
ً
ً
الؿُاؾاث الاه٨ماقُت التي اعجٟٗذ وجحرتها في مغخلت الخدغٍغ الاهخ٣اجي اإلاًبىٍ (خى٦مُا) ؤو "حؿلُُا"،
والتي ؤزظث مً جىنُاث نىضو ١الى٣ض الضولي الاؾخ٣غاع الى٣ضي مً صون بٖاصة الهُ٩لت ،ما حٗل الٟئاث
ً
ً
الاحخماُٖت ال٣ٟحرة والىؾُى جض ٘ٞزمىا "باهٓا" لها ،وهبِ بالٟئاث الىؾُى بك٩ل زام بلى صع٥
ّ
"الخ٨ضًذ"ٟٞ .ي هظه اإلاغخلت ؤزظ حجم الخ٩ىمت ًخ٣لو ،واؾخمغ هظا الاه٨ماف ختى في ٞترة الىمى
الؿغَ٘ الثاوي ( )0222-0220بل ختى ٞترة ( )0229-0220لُىدضع بلى خضوص  %62في الٗام  0229التي
ّ
صقيذ مغخلت ع٧ىص حضًضة في ؾىعٍت.
ّ
ق٩ل جغاح٘ "حجم الخ٩ىمت" في ؾىىاث ( )6000-6000ؤبغػ مٓاهغ الؿُاؾاث الا٢خهاصًت اللُبرالُت
لخىنُاث نىضو ١الى٣ض الضولي الىمُُت التي جتر٦ؼ ٖلى مٟهىم "خكىمت الخذ ألادنى" الظي ٌٗني مًمىهه
ج٣لُو صوع الضولت في الخُاة الا٢خهاصًت -الاحخماُٖت .وٖ٨ـ هظا الخدى ٫ؾُاؾاث نىضو ١الى٣ض
الضولي في الخثبُذ وبٖاصة الهُ٩لت ؤو الخ ٠ُُ٨التي حؿتهض ٝطل ٪الخهٛحر بضٖىي ز ٌٟالعجؼ في اإلاىاػهت،
وبٞؿاح اإلاجا ٫ؤمام الُ٣إ الخام ،ومى٘ مؼاخمت الُ٣إ الٗام والضولت له .بِىما ٧ان عجؼ اإلاىاػهت
ً
الؿىعٍت مىسًٟا في الؿىىاث التي قغٕ ٞحها في الخدى ٫مً "ؤلانالح" بلى "اللبرلت" ،و٧ان ؤلاَاع الٗام
ً
ّ
لال٢خهاص ال٨لي الؿىعي ؾلُما ،وٍم ً٨الؿُاؾاث مً مىانلت بنالح جىمىي قامل.
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ل٣ض جغاوح حجم الخ٩ىمت زال ٫ؾىىاث الخُت الخمؿُت الٗاقغة ( )6000-6002خى )22( 62.6 ٫مً
ً
ّ ً
مسجال جغاحٗا ٢ضعه ٞ ًٖ %2.0ترة
الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ،م٣ابل  %20.2في ؾىىاث (،)6002-6000
ّ
(ّ .)6002-6000
وحٗبر هظه الؿىت ًٖ الاججاه الظي ؾدؿل٨ه الؿُاؾاث الاه٨ماقُت اللُبرالُت ججاه
ؤلاهٟا ١الجاعي والاؾدثماعي الٟٗليٟٞ ،ي خحن ونل هظا الدجم في الٗام  6002بلى ٞ %22.22ةهه جغاح٘
ّ
ّ
بمٗض ٫جغاح٘ ٢ضعه  %2.2وبيؿبت ّ
ّ
واؾخمغ في
ؤ٢ل مً اإلاسُِ له(.)22
في الٗام  6002بلى %62.022
ً
جغاحٗه َُلت ؾىىاث ( .)6000-6002و٧ان ههِب التراح٘ في ؤلاهٟا ١الاؾدثماعي الٗام ٦بحرا ،بط جغاح٘
ً
مً  %06.9في الٗام  6002بلى  %2.2في الٗام  6002بيؿبت الثلث ج٣غٍبا (ُ٢إ زام  %00.2وُ٢إ
ٖام  ،)%2.6لُتراح٘ الاؾدثماع ؤلاحمالي في الٗام  6002بلى ما صون  %60مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي (ما بٗض
الٗام  0222ؤزظ الاؾدثماع ؤلاحمالي ًىس ٌٟبالخضعٍج وونل بلى ما صون %60مً الىاجج في الٗام
.)22(6002
ً
زالٞا للمىٓىعاث اللُبرالُت البؿُُت طاث اإلاغحُٗت اللُبرالُت الجضًضة الؿاثضة في ؤوؾاٍ اللُبرالُحن
ّ
جهضعها اإلااؾؿاث الضولُت للٗالم الثالث
الٗاإلاثالثُحن وفي ٖضاصهم اللُبرالُىن الؿىعٍىن ،والتي
"سخغٍت" للخُبُٞ " .٤ةن اعجٟإ "حجم الخ٩ىمت" ال ًخٗاعى م٘ ا٢خهاصًاث الؿى ،١وجخمحز
ع"ونٟاث"
٦
ٍ
ٍ
ً
ا٢خهاصًاث الؿى ١الٗغٍ٣ت وال٣ىٍت ٧لها باعجٟإ "حجم الخ٩ىمت"( )29وبالخالي لم ج ً٨اإلاك٩لت مخمثلت في

()22

هظا اإلاٗض ٫مبنعي ٖلعى الجعضو ٫ع٢عم ( )2فعي ج٣غٍعغ زبعراء نعىضو ١الى٣عض العضولي فعي بَعاع مكعاوعاث اإلاعاصة الغابٗعت للٗعام  .6002صمكع :٤قعباٍٞ/براًغ  ،6002م .66وحكعمل
ؤع٢امه للٗام  6002بُاهاث ؤولُت٦ ،معا حكعمل فعي الٗعامحن  6002و 6000جىٗ٢عاث البٗثعت .وال حٛحعر ألاع٢عام الجهاثُعت خعحن ًعخم جثبُتهعا خ٣ُ٣عت الاججعاه العظي حٗبعر ٖىعه ،وهعى جغاحع٘
حجم الخ٩ىمت بٟٗل الؿُاؾاث اللُبرالُت التي حؿخجُب لخىنُاث نىضو ١الى٣ض الضولي الىمُُت في الىنى ٫بلى" خ٩ىمت ّ
الخض ألاصوى" ،م.622
()22

"مسر اإلاؿاعاث الا٢خهاصًت ال٩لُت" ،م.622-622

()22

حضاو ٫مضًغٍت الخؿاباث ال٣ىمُت في اإلا٨خب اإلاغ٦ؼي لإلخهاء.6002 ،

()29

٧ععان "حجععم الخ٩ىمععت" الؿععىعٍت َُلععت ؾععىىاث ( )6002-6000ؤٖلععى مععً "حجععم الخ٩ىمععت" اإلاهععغٍت التععي َب٣ععذ بغهععامج الخثبُععذ الى٣ععضي مىععظ الٗععام  ،0220والبععال%2.9 ٜ
مععً الىععاججٞ ،ععةن هععظا الدجععم فععي الععضو ٫الٗغبُععت اإلاخلبرلععت ؤو الؿععاثغة فععي َغٍعع ٤الخلبععر ٫هععى ؤ٢ععل مععً هٓحععره فععي الععضو ٫اللُبرالُععت :فععي بلجُ٩ععا وهىلىععضا  %22.6مععً الىععاجج اإلادلععي
ؤلاحمالي ،والُىهان  %22.2مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ،وٞغوؿا  %22.0مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ،وبؾغاثُل  %20مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي .اهٓغ :الِٗؿىي ،م.222
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ّ
ّ
اإلااؾؿُت ال٨ثحرة،
حم الخ٩ىمت الؿىعٍت ب٣ضع ما جمثلذ في هكاقت هظا الدجم ويٟٗه وُٖىبه
ً
جدضًضا هى ما ٌٗالجه ؤلانالح ّ
ّ
اإلااؾس ي الخىمىي.
وحكىهاث وُْٟخه .وهظا ألامغ
حساقطاث ألاصمت" اإلااليت" العاإلايت
 -2نمى الاقخصاد السىسي وألاصمت

ّ
خ ٤٣الا٢خهاص الؿىعي زال ٫الٟترة بحن مىخه ٠الٗام  6002التي جٟا٢مذ ٞحها ؤٖغاى ألاػمت اإلاالُت
ً
ً
الٗاإلاُت وبحن الٗام ّ 6002
مٗض ٫همى مغجٟٗا ٢ضعه ُ٢ %2.2اؾا ٖلى اإلاخىؾِ في الضو ٫الىامُت
وا٢خهاصاث الؿى ١الىاقئت ألازغي التي اهسّ ٌٟ
ّ
الىمى ٞحها مً  %2.0بلى  %6.2زال ٫الٟترة
مٗض٫
ً
وُ٢اؾا ٖلى ّ
مٗض ٫الىمى في الٟترة هٟؿها في الا٢خهاصاث الٗغبُت ألازغي ،التي جغاح٘ مٗض٫
هٟؿها(.)22
الىمى ٞحها باألؾٗاع الثابخت زالٖ ٫ام  6002بلى هدى  %0.2في الٗام  6002م٣اعهت م٘ هدى  %2.2في الٗام
ٚ .)22(6002حر ّؤن مٗض ٫الخطخم اعج ٟ٘في ؾىعٍت بلى مؿخىي ٦بحر وونل في الٗام  6002بلى ،%02.2
ّ
بِىما اهسًٟذ مٗضالجه في الٗالم واإلاىُ٣ت ّ
حغاء ج٣لو الاثخمان الٗالمي واهسٟاى ُ٢م ألانى ٫ومجها
ألانى ٫الٗ٣اعٍت وجغاح٘ ؤؾٗاع الؿل٘ ألاولُت ،وٖلى وحه الخهىم ؤؾٗاع الى٦ .ِٟما ؾاهم الغ٧ىص في
ّ
ّ
وج٣لو هامل ؤ باح الكغ٧اث .و٢ض بلّ ٜ
الا٢خهاص الٗالمي في اخخىاء ػٍاصاث ألاحىع
مٗض ٫الخطخم في
ع
ّ
الضو ٫اإلاخ٣ضمت  %0.2في الٗام  6002م٣ا هت بع  %6في الٗام ٦ ،6002ما اهسّ ٌٟ
مٗض ٫الخطخم في
ع ِ
مجمىٖت الضو ٫الىامُت وا٢خهاصاث ّ
الؿى ١الىاقئت ألازغي مً  %2.2بلى  %2.9زال ٫الٟترة هٟؿها(.)20

()22

عاح٘ :هٓغة ٖامت بلى ا٢خهاصاث الضو ٫الٗغبُت زالٖ ٫ام  ،6002الخ٣غٍغ الا٢خهاصي الٗغبي اإلاىخض ،6000 ،م .i

()22

اإلاهضع الؿاب ،٤م .iii

()20

اإلاهضع الؿاب ،٤م .i
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ّ
ً
ل٣ض ٧ان جد ٤ُ٣هظا ّ
صلُال ٖلى ّ
ّ
٢ىة ؤلاَاع ال٨لي لال٢خهاص الؿىعي وجىاػهه ،ل ً٨لى ّجمذ
الىمى
اإلاٗض ٫مً
الؿُاؾاث الخدغٍغٍت في بَاع بنالحي ّ
ماؾس ي لٗٓم الىاجج بى٣اٍ بياُٞت ،و٧ان ما ٗٞلخه الؿُاؾاث
الخدغٍغٍت هى هضع هظه الى٣اٍ ُٞما ًم ً٨حؿمُخه مٗض ٫الىمى ال٩امً ؤو اإلادخمل في الكغوٍ هٟؿها في
ما لى ايُلٗذ الؿُاؾاث بظل.٪
 -1آلاثاس غير اإلاباششة لألصمت ومىقعها بين ألاصماث الخاسيخيت الثالث

ّ
صولُت٧ ،اهذ ااألولى في الٗام  0262في
مالُت
حٗغى الا٢خهاص الؿىعي في جاعٍسه الخضًث بلى ثالث ؤػ ٍ
ٍ
ماث ٍ
ٞترة الاهخضاب الٟغوس ي ،و٢ض جمٟهلذ آزاعها في جضمحر ؤلاهخاج الىعش ي والخغفي الىَني ،اليؿُجي والجلضي
ّ
ّ
قضًضة ونلذ بلى صعحت
ياث٣ت
وٚحره ،وو٢ىٕ ٦باع اإلاال٦حن الخ٣لُضًحن و٦باع اإلاال ٥اإلاترؾملحن في
ٍ
ٍ
ؤلاٞالؽ ،والازخىا ١بضًىن اإلاهغ ٝالؼعاعي الباهٓت هدُجت انهُاع ؤؾٗاع اإلادانُل في الؿى ١الٗاإلاُت مً
ّ
ّ
اؾخمغث ؤعب٘ ؾىىاث٣ٞ .ض اعجبِ اإلاال٧ىن الخ٣لُضًىن ٦ما
حهت ،وجضاُٖاث مىحت الجٟا ٝال٣اس ي التي
ٍ
ّ
ّ
ّ
والؾُما
اإلاىحه بلى الخهضًغ
اإلاال٧ىن اإلاترؾملىن بالؿى ١الٗاإلاُت مً زال ٫ؤلاهخاج الؼعاعي البًاجعي
ّ ً
مضمغة لال٢خهاص الؿىعي
ال ،ًُ٣ؤو مً زال ٫قغاء ألاؾهم في البىعناث الٗاإلاُت .و٧اهذ هظه آلازاع
بؿبب اٖخماص ؾلُاث الاهخضاب الٟغوس ي ؾُاؾت" الباب اإلاٟخىح" ،وانهُاع اللحرة الؿىعٍت بؿبب اعجباَها
ً
بالٟغه ٪الٟغوس ي ،ولم ً ً٨مم٨ىا الخغوج مجها مً صون جىىَ٘ اليكاٍ الا٢خهاصي ،وبٖاصة هُ٩لخه ٖلى
ؤؾاؽ اهُال ١الهىاٖت الخدىٍلُت الؿىعٍت التي ّ
مهضث لبزوَ ٙب٣ت حضًضة في صمك ٤وخلب .وؾخدخل
ً
٦بحرة مً ّ
الخحز الؿُاس ي الخؼبي والاهخسابي والخ٩ىمي الظي ٧ان ًدخله
مؿاخاث
هظه الُب٣ت الجضًضة
ٍ
٦باع اإلاال ٥الخ٣لُضًىن واإلاترؾملىن.
ً
ّؤما ألاػمت الثانيت ٞخمثلذ في ألاػمت اإلاالُت آلاؾُىٍت في الٗام  ،0229و٧اهذ آزاعها مدضوصة في ؾىعٍت،
ّ
ل٨جها ٧اهذ مازغة مً زال ٫اهسٟاى ؾٗغ بغمُل الى ِٟالظي ٧ان ّ
الىمى
ًمى ٫ال٣ؿم ألا٦بر مً ٖملُت
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ّ
الخام ًٖ مىانلت اهضٞاٖخه الاؾدثماعٍت (  .)0222-0229وهى ما ّؤصي بلى اه٨ماف
بٗض اهٟ٨اء الُ٣إ
ؤلاهٟا ١الاؾدثماعي والجاعي الٗام وحمىص اليكاٍ الاؾدثماعي الٗام ،بِىما حؿاُ٢ذ ٖلُه آزاع ألاػمت
ً
الثالثت التي اه٨كٟذ في آب /ؤٚؿُـ  6002وجٟا٢مذ ؤٖغايها في الثلث ألازحر مً الٗام  ،6002مىخ٣لت
بلى ٖم ٤الا٢خهاص الخ٣ُ٣ي ،زم امخضث مً الضو ٫اإلاخ٣ضمت بلى الضو ٫الىامُت ومجها الضو ٫الٗغبُت ،لُضزل
ً
بك٩ل ٚحر مباقغ وؤؾاس ي .ولم جبرػ
ٖىضها الا٢خهاص الٗالمي في ٞترة مً الغ٧ىص ما ػالذ جضاُٖاتها مؿخمغة
ٍ
آزاع مباقغة لدجم الاؾدثماعاث ألاحىبُت اإلاخض٣ٞت ٖلى ؾىعٍت لالؾدثماع ،ل ً٨بغػث آلازاع ٚحر اإلاباقغة مً
زال ٫ما ًلي:
أ-

جغاح٘ الهاصعاث وبٞالؽ اإلائاث مً اإلايكأث الهىاُٖت الهٛحرة واإلاخىؾُت ،ؤو ايُغاعها بلى

الٗمل بك٩ل حؼجي ،ؤو زُ٢ ٌٟمت ٖ٣ىصها م٘ قغ٧ائها الخجاعٍحن الغثِؿحن وال ؾُما م٘ الاجداص ألاوعوبي
الٗما ،٫وا جٟإ ّ
وصو ٫مجلـ الخٗاون الخلُجي وقمالي ؤٞغٍُ٣ا ،ما ّؤصي بلى حؿغٍذ ٦ثحر مً ّ
مٗض ٫البُالت.
ع
والىا ٘٢ؤن ما ٗٞلخه ألاػمت ٧ان حؿغَ٘ اه٨كا ٝؤػمت الهىاٖت الؿىعٍت التي لم ًخم جمُ٨جها ٢بل اجساط
الخ٩ىمت ٢غاعها الاؾتراجُجي بالخدغٍغ ال٩امل للخجاعة الضازلُت ،ومداولت الخ ٠ُ٨م٘ مٗاًحر الخجاعة
قضًضة مً
الضولُتٞ ،ىحضث هٟؿها في ؤؾىا ١مىُ٣ت الخجاعة الخغة الٗغبُت (ٚاٞخا) وجغُ٦ا ؤمام مىاٞؿت
ٍ
 ٌُٞالبًاج٘ طاث قهاصاث اإلايكإ ّ
اإلاؼوعة إلاىخجاتها لالؾخٟاصة مً ؤلاٖٟاءاث الجمغُ٦ت ،وٚؼو الؿل٘
الهِىُت الغزُهت الثمً ،واعجٟإ ج٩لٟت بهخاحها بؿبب اعجٟإ ؾٗغ ّ
مىاصها الخام والىؾُُت ،وع٘ٞ
الضٖم ًٖ اإلااػوث الظي لجإث بلُه ٦ثحر مً الهىاٖاث اإلاغزهت ٖلى ؤؾاؽ اؾخسضامه لخ ٌٟالخ٩لٟت.
ب-


ّ
جضوي جدىٍالث اإلاهاحغًٍ بلى صو ٫مجلـ الخٗاون الخلُجي التي َّ
ج٣ضع بما بحن ملُاع و  0.2ملُاع صوالع

ً
ً
ؾىىٍا بلى الىه ٠ج٣غٍبا ،بؿبب اوٗ٩اؽ ألاػمت ٖلى صزىلهم وؤٖمالهم في جل ٪الضو ،٫و٣ٞضان البٌٗ
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٦بحر مً مضزغاجه ،ألن آزاع ألاػمت الٗاإلاُت
مجهم وْاثٟه ،ؤو ايُغاعه بلى الٗىصة بلى ؾىعٍت ،ؤو بهٟاٍ ١
٢ؿم ٍ
ً
٧اهذ ألاقض وَإة ٖلى صو ٫مجلـ الخٗاون الخلُجي بؿبب اهضماحها في الا٢خهاص الٗالمي ،وبالخالي
اه٨كاٞها الا٢خهاصي الخاعجي .وؤزغ طل ٪في حجم َلب اإلاهاحغًٍ في صو ٫مجلـ الخٗاون الخلُجي ٖلى
ً
مؿخ٣بل للهجغة الؿىعٍت٦ ،ما ؤزغ ؾلبا في حجم الُلب الضازلي(.)20
البًاج٘ الؿىعٍت ألنها ؤ٦بر
ٍ
 -3إداسة آثاس ألاصمت :الذساما الخدشيشيت

أ  -الخمكين والخدشيش :من هذس الخصنيع إلى مداولت إصالخه
في الى٢ذ الظي ال جخدمل ُٞه الؿُاؾاث الخدغٍغٍت مؿاولُت ألازغ الثاوي لألػمت الٗاإلاُت اإلاخمثل في جغاح٘
ً
ً
الخدىٍالث بلى ما ّ
ً٣ضع بالىهٞ ،٠ةنها جخدمل مؿاولُت مباقغة ًٖ ألازغ ألاو ٫اإلاخمثل في انهُاع مئاث
ً
ً
حؼثُاٞ .مً اإلاٗغو ٝؤن الؿُاؾاث الخدغٍغٍت ّ
ؾغٖذ
اإلايكأث الهىاُٖت الهٛحرة واإلاخىؾُت ٧لُا ؤو
ّ
جدغٍغ الخجاعة الخاعحُت بإٖلى ّ
مما جخُلبه التزاماث الاهًمام بلى اإلاىٓىمت ألاوعو -مخىؾُُت ؤو ختى
ّ
ّ
للىمى ٖبر الخجاعة.
مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت في بَاع مىٓىعها
ّبن جدغٍغ الخجا ة ّ
بًُ٣ت الخىمُت البكغٍتٞ .لِـ جدغٍغ الخجا ة٦ ،ما ّ
ًدٟؼ ّ
ّ
مٗضالث
الىمى قغٍ عبِ طل٪
ع
ع
ً
هضٞا في ّ
ّ
خض طاجه ،بل الهض ٝهى جد ٤ُ٣م٩اؾب للخىمُت .و٦ما ًدضر في الٗالم خُث الاهضماج في
الىمى،
ً
ٞغنا ل٨ىه ًسل ٤مساَغّ ،
ٞةن هظه الٗملُت جسلٖ ٤لى اإلاؿخىي الىَني "اإلاخٗىلم"
ألاؾىا ١الٗاإلاُت ًسل٤
ّ
زاؾغًٍ ّ
الخ ،٠ُ٨وٍم ً٨هظه الخ٩لٟت ؤن جضاع
مهمكحن ٦ما جسل ٤عابدحن ،وجٟغى ج٩لٟت ٖالُت ٖلى
ً
ّ
بهىعة جازغ ؾلبا في الخىمُت البكغٍت .ل٣ض ٚضث خغٍت الخجاعة هي التي جد٨م الىٓغ بلى الخىمُت .ولم جً٨
الظعَٗت اللُبرالُت الؿىعٍت في الىٓغ "اللُبرالي" "البؿُِ بلى الخىمُت ٖبر ٖضؾت "جدغٍغ الخجاعة" بإ٦ثر ّ
٢ىة
()20

٢اعن م٘ ٞااص اللخام" ،آزاع ألاػمت الا٢خهاصًت الٗاإلاُت ٖلى الهىاٖت الؿىعٍت" ،صمك :٤بنضاع زام 6000 ،م.60
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ً
ً
ّ
للىمى ،ب٣ضع ما ٧اهذ مدا٧اة بؿُُت لبٌٗ ؾماث ما
مً الظعَٗت الخ٣لُضًت التي ّجضعي ّؤن الخماًت مُٟضة
ْ
ع"اإلا٨ؿ٨ت" ،خحن ٢اصث اإلا٨ؿُٖ ٪ملُت جدغٍغ ّ
الخجاعة في الٗالم(.)26
ًم ً٨ونٟه ب
ّ
٧اٞت ججاعب الا٢خهاصاث الٛىُت ببان ّ
جُىعها الهىاعي ،ؤو
ل٣ض ؾب٣ذ ٖملُت الخمكين ٖملُت الخدغٍغ في
ّ
الدؿلُُت "آلاؾُىٍت"ّ ،
ٞةن
بلضان الٗالم الثالث التي هجخذ في الاهضماج ،وختى في همِ الضو ٫اللُبرالُت
ّ
جاًىان و٧ىعٍا الجىىبُت والهحن والهىض وُٞدىام لم ّ
جدغع الخجاعة بال بالخضعٍج بٗض ٖملُت الخم٨حن التي ّجمذ
مً زال ٫ؤلانالخاث التي ٢امذ بهاٗٞ .لى الٗ٨ـ مً الاٖخ٣اص الغاثج ّ
ًغجض الىجاح في الاهضماج الٗالمي،
٢ىٍت ،بل بلى جُٟٗل
لِـ بلى الاٖخماص اللُبرالي الا٢خهاصوي اإلاٟغٍ ٖلى آلُاث الؿى ١بىؾاَت
ٍ
ؾلُاث ٍ
اٖمت للخىمُت ولخضزل الضولت في مكاعَ٘ حٗمل ٖلى جد٤ُ٣
نىاُٖت وججاع ٍٍت
ؾُاؾاث
ٍ
واحخماُٖت ص ٍ
ٍ
ٍ
بيُىٍت طاث قإن في ا٢خهاصها .والخ٣ُ٣ت ّؤن جىمُتها لم جخد ٤٣بؿبب جغوٌٍ الؿى ١بل وبًٟل
اث
حُٛحر ٍ
ٍ
جىحُه الضولت لألؾىا ١وؾُُغتها ٖلى جدغ٧اتها(.)43
ّ
٧ان اإلاؿُُغ ٖلى ج٨ٟحر ُ٢اصاث الؿُاؾت الخدغٍغٍت هى ؤهه في ؤلام٩ان جمثل الكغوٍ الٗاإلاُت لالهضماج
ً
ا٦ت وبهخاحها وَىُا بدُث ًم ً٨بىاء ا٢خهاص ٖهغي له خغٍت واؾٗت في ٢غاعاجه
بكغا٦ت ؤو مً صون قغ ٍ
ختى لى لم ٌؿخٟض مً بغامج الكغا٦ت .ل٣ض ٧ان الخىحه هى جدغٍغ الخجاعة الخاعحُت ،و٦إن هظه الكغا٧اث
ً
اإلااؾؿُت ٢اثمت .و٢ض ٢ظ ٝهظا الخدغٍغ الهىاٖت الؿىعٍت في ّ
لجت" الخغج" بما ٌكبه "الصذمت" ،وايٗا
ّ
ّ
والخدى ٫الجظعي مً همُها ؤلاخاللي"
بًاها في ؾاا ٫الخأ٧ل والانهُاع بن لم جخم ً٨مً بٖاصة بىاء ٢ضعاتها
اإلاخىحه بلى الضازل" بلى الىمِ الخهضًغي والخىاٞس ي" اإلاخىحه بلى الخاعج" ،ؤو في ؾاا ٫الجهىى.

()26

ج٣غٍععغ الخىمُععت البكععغٍت للٗععام " ،6002الخٗععاون الععضولي ٖلععى مٟتععرَ ١ععغ :١اإلاٗىهععت والخجععاعة وألامععً فععي ٖععا ٍلم ٚحععر مدؿع ٍعاو" ،هُىٍععىع :٥بغهععامج ألامععم اإلاخدععضة ؤلاهمععاجي،6002 ،
م.060-002
()22

الِٗؿ ععىي ،م .226اهٓ ععغٖ :ه ععام ال ععؼُٖم" ،ا٢خه ععاص الؿ ععى ١الاحخم ععاعي زُ ععاع ؾ ععىعٍت الاؾ ععتراجُجي :ألابٗ ععاص الخاعٍسُ ععت والا٢خه ععاصًت والؿُاؾ ععُت" ،صمك عع :٤اإلاغ ٦ععؼ الٗغب ععي
للضعاؾاث الاؾتراجُجُت ،6002 ،م.22-29
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بن هظه الؿُاؾت الخدغٍغٍت جىُىي ٖلى حاهب بًجابي ًخمثل في "بخغاج الخىمُت" ،وهى الاؾم ّ
الُُب لع
ٍ
ً
"الهضمت" ،بط جٟغى ٖملُت عمي الهىاٖت الؿىعٍت في" الجهغ" ؤن جخٗلم" الؿباخت" وججُضها بىنٟها ٞىا،
ّ
"مالح" ،ؤو جخٗغى للهال ٥والٛغ .١ل ً٨الخلل الجىهغي في هظه الؿُاؾاث هى ؤن
جخدى ٫بلى
وؤن
ٍ
ؾُاؾاث الخدغٍغ ،ؤي ؾُاؾاث ال٣ظ ٝفي "الجهغ" ٧اهذ قضًضة الخباَا في ٖملُت جم٨حن الهىاٖت
الؿىعٍت إلاىاحهت الخجضً ٠الهٗب في مىحاث الجهغ الجاع ،ٝواإلاليء باإلاىدضعاث .بِىما لى ويٗذ هظه
الؿُاؾاث الخدغٍغٍت في بَاع ماؾس ي جىمىي ل٩ان ٖلحها ؤؾىة بالخجاعب "الىاجخت" في الاهضماج ؤن جغبِ
ً
ً
عبُا ٧امال بحن ٖملُتي الخدشيش والخمكين ٧ي ً٩ىن الاهضماج ن٣ٟت "عابدت" ولِـ نٟٗت ماإلات .بن هظه
ً
"الهٟٗت" لم ّ
جمـ اإلايكأث الهٛحرة الًُٟٗت ج٣ىُا ،والتي قهضث ما ًم ً٨حؿمُخه بالبُالت الهُ٩لُت
الىاججت ًٖ ٖضم الخ ٠ُ٨م٘ الؿى ١ومخُلباث اإلاىاٞؿت ،بل ّ
مؿذ اإلايكأث اإلاخىؾُت وبٌٗ اإلايكأث
ً
ال٨بحرة حؼثُا.
مخإزغة ،وبٗض ؤن ؤزظث الا٢خهاصاث الٗاإلاُت بما في طل ٪ا٢خهاصاث ال٣الٕ اللُبرالُت الجضًضة
مغخلت
في
ٍ
ٍ
ُ٦جزًت حضًضة في بٌٗ اإلاجاالث ،جضزلذ الخ٩ىمت بك٩ل
حٗىص بلى بوٗاف الضوع الخضزلي للضولت بما ٌكبه
ٍ
بنالخُت
اث
َ ٠ُٟفي الخجاعجحن الخاعحُت والضازلُت ،واجسظث في قباٍٞ /براًغ  6002خؼمت ٢غاع ٍ
ٍ
ً
للُ٣إ الٗام الهىاعي حٗخبر امخضاصا لخل ٪ألا٩ٞاع التي َغخذ في الٗامحن  ،6002-6006ل ً٨بٗض ؾذ
ؾىىاث" مهضوعة" ٧اهذ ٧اُٞت لخٟا٢م مك٨الجه ٚحر اإلادلىلت( .)22ه٨ظا ٧اهذ ؾىىاث ؤلانالح "اإلاهضوعة" في
ٍ
ً
ً
ؾىعٍت زمىا صاثما لؿُاؾاث ٖ٣لُتي "الخى "ٝمً الخدغٍغ ؤو اإلاجاػٞت" به الا٢خهاصوٍخحن ٚحر اإلااؾؿخحن.
()22

في قباٍٞ/براًغ  6002اجسظ مجلـ الىػعاء مجمىٖت مً ال٣غاعاث اإلاهمت اإلاخٗل٣ت بالُ٣إ الٗام الهىاعي .مً ؤهم ٢غاعاث هظه الخؼمت :ه٣ل الٗمالت الٟاثًت م٘
ً
ً
ً
الكاٚغ بلى الجهاث الٗامت ألازغي ،و بلٛاء اخدؿاب الاهخال٧اث ًٖ ألانى ٫اإلاؿتهل٨ت صٞترًا ،و بً٣ا ٝالٗمل في الكغ٧اث والخُىٍ ؤلاهخاحُت اإلاخىٟ٢ت ٧لُا ؤو حؼثُا والتي
ما ػاّ ٫
ٖمالها ًخ٣ايىن ؤحىعهم ،وجىؾُ٘ الؿلُاث ؤلاصاعٍت والالمغ٦ؼٍت والخٗا٢ضًت إلاجالـ بصاعة الكغ٧اث ؤلاهخاحُت الٗامت ،وبدث ؾبل اخخٟاّ الكغ٧اث بٟىاثًها
٧ىخضاث مالُت ،وبنضاع ٢اهىن بدل الدكاب٩اث اإلاالُت التي حٗخبر ؤٖ٣ض مك٨الث بنالح الُ٣إ الٗام ،وبُ٘ مىخجاجه باألؾٗاع التي ً٣غعها ،وقمى ٫بٌٗ مكاعَ٘ الُ٣إ
الٗام ب٣اهىن الاؾدثماع ع٢م(  ،)2و بُٖاء نالخُت إلاجالـ ؤلاصاعة بةحغاء ٖ٣ىص بصاعة واجٟاُ٢اث حؿىٍ ٤م٘ قغ٧اث زانت إلصاعة ٧ل ؤو حؼء مً الكغ٧اث ...بل ( اللخام،
م.)62-69
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ب -أصمت الضساعت
حٗىص ؤػمت الؼعاٖت الؿىعٍت بلى ما ٢بل اه٨كا ٝألاػمت اإلاالُت الٗاإلاُت واهخ٣الها بلى الا٢خهاص الخ٣ُ٣ي
ٖضًضة ٖلى ألا٢ل ،ول ً٨الؿُاؾاث الخدغٍغٍت ٢امذ بخإػٍمها في قغوٍ ألاػمت الٗاإلاُت .وحٗني
بؿىىاث
ٍ
ٍ
هظه الٟغيُت ّؤن اله ُ٘٣ؤو الجٟا ٝبدؿب مىؾمُت اإلادانُل لِـ الٗامل اإلاهم الىخُض في ؤػمت
الؼعاٖت ،بل بن ألاػمت هي بيُىٍت .وجغجض هظه ألاػمت بلى صزى ٫اإلاجخم٘ الؼعاعي الؿىعي في مغخلت جُىعه
الخاعٍسُت ال٨بري الثالثت.
٧اهذ اإلاشخلت ألاولى (مً زمؿُيُاث ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ بلى الٗام ٢ )0222ض احؿمذ بهُمىت اإلالُ٨ت
ّ
ال٨بحرة ل٨باع اإلاال٦حن اإلاضًيُحن "الٛاثبحن" ًٖ هظا الُ٣إ ،وصزى ٫ألاعى في ألاعبُٗيُاث والخمؿُيُاث في
ْ
وم٨ىىتها في بَاع الثىعة الؼعاُٖت التي ٢اصها ٌ
ٖضص مً ٦باع اإلاؿخدضزحن ٧ان مً
مغخلت عؾملت الؼعاٖت
ؤبغػهم "ؤنٟغ وهجاع"(.)22
أما اإلاشخلت الثانيت (مً الٗام  0222الظي َبُٞ ٤ه ؤلانالح الؼعاعي بلى الٗام  0292الظي جىٟ٢ذ ُٞه
بهخاحُت٣ٞ ،ض جمحزث بؿُاصة
لضوإ
احخماُٖت ال
لضوإ
ٖملُت جىػَ٘ ألاعاض ي ٖلى الٟالخحن) ،التي ّجمذ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مغخلت باإلاسغج مً ؤػمت اإلاغخلت التي ؾب٣تها،
اإلالُ٨ت الهٛحرة واإلاخىؾُت لألعى .ومثلما جغجبِ ؤػمت ٧ل
ٍ
ٞل٣ض اعجبُذ ؤػمت اإلاشخلت الثالثت ّ
بخظعع اإلالُ٨اث الهٛحرة واإلاخىؾُت ،بؿبب ؤلاعر ،والهغإ الٗاثلي بحن
ؤٞغاص الٗاثالث الٟالخُت التي جدؿم وؿائها بسهىبتهً اإلاغجٟٗت ،وٖضم الجضوي الا٢خهاصًت لهظه اإلالُ٨ت
ّ
اإلاخظععة في ْل اعجٟإ مٗض ٫الىمى الٗاثلي الخاثؼ هظه ألاعى.
ً
()22
ٖاثلت هجاع ٖاثلت ؾغٍاهُت (ؤعزىط٦ؿُت) هاحغث مً ماعصًً ،واهضمجذ في الُُىت الؿىعٍتٞ ،ىٖ ٠٢مُضها ٌٗ٣ىب الىجاع يض الخغ٧اث الاهٟهالُت في الجؼٍغة.
ً
ً
ً
واعجبُذ ٖملُت جُىٍغ الثىعة الؼعاُٖت في الجؼٍغة الؿىعٍت بها ،خُث اؾخهلخذ الكغ٦ت ألاعاض ي ،وم٨ىيذ الؼعاٖت ،وبيذ هٓاما حٗاوهُا مخُىعا ،وؤوكإث هٓام ال٣غي
ً
الىمىطحُت ،و٢امذ بثىعة خًغٍت مً زال ٫جدىٍل البضو بلى ٞالخحن ،وجمحزث بك٩ل مب٨غ حضا بمغاٖاة ٢ىاٖض ؤلاهها ٝالاحخماعي في الٗال٢ت م٘ الٟالخحن .بؾ٨ىضع صاوص،
"الجؼٍغة الؿىعٍت بحن اإلااض ي والخايغ" ،صمك :٤مُبٗت الترقي ،0222 ،م.266
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وجغا٣ٞذ هظه ألاػمت م٘ اعجٟإ آزاع الخلىر بما ٞحها الخصخغ وجملر ألاعى وهجغانها ،والؼخ ٠الٗمغاوي
والا٢خهاصي ٖلى ألاعاض ي الؼعاُٖت ،واعجٟإ ُ٢مت ألاعى اإلاغجبُت بظل ٪اليكاٍ ،وجمىي٘ الٗكىاثُاث
ً
زهباّ ،
وجدى ٫اإلاىاعص اإلااثُت مً مغخلت الىٞغة بلى مغخلت الىضعة ،واعجٟإ وجحرة
في ألاعاض ي الؼعاُٖت ألا٦ثر
ّ
وجدى ٫الؼعاٖت في ألاعاض ي الهٛحرة واإلاخىاهُت في الهٛغ بلى همِ خُاة ؤ٦ثر ّ
مما
جمضًً الغٍ ٠الؿىعي،
ّ
ّ
ّ
اإلاخظععة وهي
هى همِ بهخاج له ٖاثضًت حُٛي ج٩لٟت الخُاة ألاؾاؾُت .وجمثلذ اإلاك٩لت في ّؤن ألاعاض ي
ّ
ًّ
ٖاثضًت ،بِىما خلذ الضولت ٦ع
ؤعاض ي ؤلانالح الؼعاعي ٧اهذ مً ؤزهب ؤهىإ ألاعاض ي في ؾىعٍت ،وؤ٦ثرها
ّ
ّ
الؼعاُٖحن الغاثضة التي يغبها ؤلانالح الؼعاعي في جدضًض زُت
"عؤؾمالي ٖام"( )22م٩ان َب٣ت اإلاؿخدضزحن
ّ
ّ
والدؿىٍ٢ ٤بل جدغٍغها في ؾُاّ ١
ٖملُت الخدغٍغ الثالث في ؾىعٍت.
ؤلاهخاج
٧ان ّ
ج٣ضم الُ٣اٖاث ألازغي ٖلى اإلاؿخىي الُ٣اعي ؤخض ؤبغػ ٖىامل جغاح٘ الؼعاٖتٟٞ ،ي بضاًت الٗام
ّ
اإلاىلضة ّ
للضزل
٧ 6006اهذ الؼعاٖت جخ٣اؾم اإلاغجبت ألاولى م٘ الهىاٖت والخٗضًً في جغجِب الُ٣اٖاث
ال٣ىمي ،وفي نهاًت  6002جغاحٗذ الؼعاٖت بلى اإلاغجبت الثالثت بٗض الهىاٖت والخٗضًً وججاعة الجملت
واإلاٟغ (١الك٩ل  ،)2-2ل ً٨باألؾٗاع الجاعٍت ْلذ ُ٢متها مغجٟٗت.

()22

هظا اإلاهُلر زمغة لخىاعاث مٗم٣ت في مكغوٕ( ؾىعٍت  )6062وجمذ بلىعجه جدذ جإزحر ؤ٩ٞاع الض٦خىع ٞاثؼ الٟىاػ ؤخض الباخثحن في اإلاكغوٕ.
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ً
جُىع ُ٢إ الؼعاٖت ُ٢اؾا ٖلى الُ٣اٖاث ألازغي ( 6006ع )6002
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اإلاصذس :اإلاجمىعت ؤلاخصائيت الضساعيت للعام  ،1022باالسدناد إلى اإلاكخب اإلاشكضي لإلخصاء – اإلاجمىعت ؤلاخصائيت السنىيت.

ول ً٨الصخُذ ّؤن جغاح٘ مٗضّ ٫
همى الُ٣إ الؼعاعي مً  %00.9في الٗام  6002بلى  %02.2زم  %2.2-في
بك٩ل ؤؾاس ي بؿبب "لٗىت" الجٟا ٝالظي ؤناب ؾىعٍت(،)29
الٗامحن ٖ 6002 -6009لى الخىالي حاء
ٍ
وحؿبب طل ٪في جٟا٢م الهجغة٧ .اهذ الهجغة الضازلُت بلى اإلاضن بضا ٘ٞصًىامُُ٨اث الخمضًً و٢اهىهُاتها ؤبغػ
ؾالب٣ٞ ،ض زؿغ ُ٢إ الؼعاٖت
بك٩ل
ٖىامل جغاح٘ ٖضص الٗاملحن في الؼعاٖتَُ ،لت ٞترة ()6002-6002
ٍ
ٍ
في هظه الٟترة ؤ٦ثر مً  220ؤلٞ ٠غنت ٖمل زال ٫الٟترة هٟؿها( .)22وجغاحٗذ ّ
٢ىة الٗمل الؼعاُٖت بك٩ل
ّ
ومؿخمغ مً  %60في الٗام  6002بلى  %02في الٗام  6002في ٧اٞت اإلادآٞاث
جضعٍجي

()22

()29

معع٘ اهدؿععاع مىحععت الجٟععا ٝاعجٟعع٘ مٗععض ٫همععى الُ٣ععإ الؼعاعععي بلععى  ،%06.2لُ٣تععرب مٗععض ٫الىمععى زععال ٫ؾععىىاث  6002-6002مععً  %02م٣ابععل  %2.29فععي ٞتععرة -6000
( 6002اإلاجمىٖععت ؤلاخهععاثُت الؿععىعٍت للٗععام ٚ ،)6000حععر ؤن ُ٢مععت هععظا الُ٣ععإ ػاصث .وال حٛحععر ػٍععاصة الُ٣مععت اإلاغجبُععت بالؿععى ١خ٣ُ٣ععت التراحعع٘ ،بععل جا٦ععض ػعاُٖععت بلع ٍعض مثععل
ؾىعٍت.
()22

ههغ ،الخالت الخىمىٍت ،م.02
()22
ي
مكغوٕ بُاهاث اإلاجمىٖت ؤلاخهاثُت الؼعاُٖت للٗام  6000باالؾدىاص بلى بُاهاث اإلا٨خب اإلاغ٦ؼ لإلخهاء (.)6002
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جسخل "٠ؤػمت" الؼعاٖت الٗاثضة بلى ٖىامل مىيىُٖت مىازُت ؤو بكغٍت،مثل ّ
جىىٕ الُ٣اٖاث الا٢خهاصًت
ّ
ّ
وج٣ضمها ،واعجٟإ وجحرة الخمضًً.و ٚحرها ًٖ ،ؾُاؾت "جإػٍم ألاػمت" ،في ّؤن هظه ّ
الؿُاؾت ألازحرة مىٓمت
وناص ة ًٖ ب اصة ؾُاؾاجُت مؿب٣ت ،وبالخالي ٧ان ًمّ ً٨
ججىبها ؤو جس ٠ُٟحغٖتها ُٞما لى ؤزظ في الاٖخباع
ع
ع
الغئٍت التي حؿإ :٫مً ؤها؟ ماطا ًم ً٨ؤن ًدضر؟ ماطا ؤمل٪؟ ماطا ًم ً٨ؤن ؤٗٞل؟  ٠ُ٦ؤٗٞل؟ وهي
ّ
الغئٍت اإلاٗغوٞت في مىهجُاث الاؾدكغا ٝالاؾتراجُجي في مٗغٞت ماطا ًم ً٨ؤن ً٩ىن ٖلُه اإلاؿخ٣بل،
وال٣اثمت ّ
بغمتها ٖلى الٟغ ١بحن (  )preactiveومى)Proactive( ٠٢؟

()20

مغث بها مدىت اله ،ُ٘٣بلى ؤؾىؤ مىحت حٟاّ ٝ
حٗغيذ الؼعاٖت الؿىعٍت ،بٗض ؤن ّ
ّ
مغث بها مىظ زمؿت
ّ
واؾخمغث هظه اإلاىحت َُلت ٞترة (  ،)6002-6002وبلٛذ طعوتها في الٗامحن (-6009
ٖ٣ىص ٖلى ألا٢ل.
اللظًً اه٨كٟذ ٞحهما ألا مت اإلاالُت الٗاإلاُت٣ٞ .ض ٧ان ّ
 ،)6002ؤي في الٗامحن ْ
اإلاٗض ٫اإلاُغي ما بحن حكغًٍ
ػ
ؤ٢ل مً ّ
ألاو/٫ؤ٦خىبغ  6009وؤًاع/ماًى ّ 6002
اإلاٗض ٫الٗام ب٨ثحر ،وجغاوح بحن  %62و  %22مً اإلاٗض٫
الترا٦مي .واؾخىعصث ؾىعٍت ال٣مذ في الٗام ّ 6002
مغة بٗض الى٣و الظي ّ
ألوّ ٫
حؿببذ ُٞه الؿىت الثاهُت
ّ
مً الجٟاّ .ٝ
و٢ضعث مىٓمت ألاٚظًت والؼعاٖت  FAOاهسٟاى مدهى ٫ال٣مذ والكٗحر في ؾىتي  6009و
ً
 6002بدضوص  %29وٖ %29لى الخىالي م٣اعهت بالؿىت الؿاب٣ت( .)20و٧اهذ ؾىعٍت م٘ مهغ مً ؤبغػ الضو٫
ً
ً
ً
اؾتهال٧ا لل٣مذ ،و٧اهذ َُلت الٗ٣ىص ألاعبٗت اإلاىهغمت مؿخىعصة ناُٞت للٛظاء بمٗىاه ألاوؾ٘ مً
ً
( )20اهٟغص مكغوٕ ؾىعٍت  6062الظي ّ
مىله بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،وقاعُٞ ٥ه 220باخثا وناخب عؤي وازخهام مً قتى الاججاهاث الٗلمُت والاحخماُٖت
والؿُاؾُت ًٖ ؾاثغ مكاعَ٘ الاؾدكغا ٝالتي جمذ في البلضان الٗغبُت وؤلا٢لُم باٖخماص م٣اعبت مىهجُت الاؾدكغا ٝالاؾتراجُجي التي جًبِ ٖملُت الاؾدكغا ٝبالخٟاٖل
مابحن الخغٍت الٗلمُت في عئٍت اإلاكاهض اإلادخملت وبحن الاؾتراجُجُاث ألاؾاؾُت اإلام٨ىت إلاىا حهت جدضًاث جل ٪اإلاكاهض .ولالَالٕ ٖلى هظه اإلاىهجُت اإلاغجبُت باججاه مِكُل
ٚىصًه ًم ً٨الٗىصة بلى مغح٘ مخاح بالٗغبُت هى :مِكاٚ ٫ىصًه وِ٢ـ الهمامي" ،الاؾدكغا ٝالاؾتراجُجي :اإلاكا٧ل واإلاىاهج"٦ ،غاؽ لِؿبىع ،الٗضص ،60باعَـ.6002 ،
()20

"آزاع ألاػمت الا٢خهاصًت الٗاإلاُعت ٖلعى الا٢خهعاص الؿعىعيٖ :ضالعت الخىػَع٘ وال٣ٟعغ" ،صمكع :٤بغهعامج ألامعم اإلاخدعضة ؤلاهمعاجي وهُئعت جسُعُِ الضولعت  ،6002ج٣غٍعغ ٚحعر ميكعىع،
م.66
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ّ
()26
ً٠٨
ال٣مذ  .وفي ؤواؾِ الثماهُيُاث اقخضث وَإة ال٣دِ ٖلى ألامً الٛظاجي الؿىعي بلى صعحت لم ِ
ً
خُ٣ُ٣ت ،ولم ً ً٨مم٨ىا
اٖت
ٍ
اخخُاَي ال٣مذ ؤ٦ثر مً َدىخحن ،وقاعٞذ ؾىعٍت ٖلى الضزى ٫في مج ٍ
واخض لىال لخىم
و٢ذ
جٟاصي الى٣و الهاثل في زغوتها الخُىاهُت هدُجت حٟا ٝاإلاغاعي وجهضًغ ألاٚىام في ٍ
ٍ
ألاياحي واللخىم اإلاؿخىعصة التي ٦ؿغث اعجٟإ الؿٗغ والىضعة( .)22ل٣ض ٧اهذ ؾىعٍت في ال٣غن الٗكغًٍ
ً
ً
ؤؾاؾُت ،ول ً٨مىاؾم الجٟا ٝويٗتها في مٗٓم مغاخل جاعٍسها الخضًث في مى٘٢
حت
ٍ
بالصا ػعاُٖت بضع ٍ
ً
ّ ً
ً
مٗغيت إلاساَغ ال٣ضعة ٖلى
ٖمىما ،وألاػمت الٛظاثُت زهىنا ،و٧اهذ وما ػالذ وؾدب٣ى
ألاػمت الا٢خهاصًت
ً
جىٞحر ٚظائها( )22و٧اهذ الخُاة الا٢خهاصًت -الاحخماُٖت الؿىعٍت مٗخمضة بك٩ل ٦لي ٖلى بهخاحها الؼعاعي
والخُىاوي.
ّ
ً
ً
الىاضر ّؤن الجٟا٧ ٝان ٖامال عثِؿا في اهسٟاى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي بم٣ضاع  ،%2.62وجغجبِ %0.2
مجها باهسٟاى الُ٣مت اإلاًاٞت في الؼعاٖت ،بِىما حؿاهم الهىاٖاث ألازغي التي حٗاوي آلازاع الؿلبُت ٚحر
اإلاباقغة في  %0.92-الباُ٢ت .ومً اإلاىخٓغ ؤن ً٩ىن للجٟاٌ ٝ
قإن ؾلبي في ؾى ١الٗمل الؿىعٍت ،بط ٢ض
ّ
ًدؿبب في ػٍاصة البُالت هدى  %22.2خُث اهس ٌٟالُلب ٖلى الٗمل في حمُ٘ الُ٣اٖاث اإلاإػومت
زان ًت في الُ٣إ الهىاعي  %2.2-والخام  %2-والخضماث الخ٩ىمُت ّ %2.2-
ّ
وٍاصي اهسٟاى اإلاىخجاث
م٩ىهاتها الىباجُت ّ %2.2
الؼعاُٖت اإلاخاخت ،بٗض الاهسٟاى في ّ
وم٩ىهاتها الخُىاهُت  ،%2.2بلى ع ٘ٞؤؾٗاعها
ّ
اإلادلُت٣ٞ .ض اعجٟٗذ ألاؾٗاع اإلادلُت للؿل٘ الؼعاُٖت واإلاىخىحاث الخُىاهُت بلى  %9.2وٖ %2لى الخىالي في
ْ
ؾىتي  6009و  .6002وفي الىدُجت الغ٢م الُ٣اس ي ؤلاحمالي ألؾٗاع اإلاؿتهل ٪هدى  .%0.2وٍازغ هظا بُبُٗت
()26

خُضع ُٚبت" ،الؼعاٖت والهىاٖت وٖال٢تهما بالخجاعة الخاعحُت" ،صمك :٤حمُٗت الٗلىم الا٢خهاصًت ،صمك ،٤ؤًاع  ،0220م.2
()22
ُٚبت ،م .22وج٣غٍغ زام لُُٗت الهىضي بلى مكغوٕ ( ؾىعٍت ٚ" ،)6062حر ميكىع".
()22

اعج ٟ٘مسؼون ؾىعٍت مً ال٣مذ في الٗام  0220بخإزحر جل ٪ألاولىٍت مً ملُىهحن و 000ؤل ًَ ٠بلى  2.2مالًحن ًَ في الٗام  ،0222ل ً٨طل ٪جم ٖلى خؿاب اإلاىاعص
ً
وبك٩ل ؤؾاس ي ٖلى خؿاب اإلاُاه الجىُٞت .ج٣غٍغ "الخدىالث الؿ٩اهُت واإلاجالُت "،ج ،6في مكغوٕ (ؾىعٍت  )6062اؾدىاصا ٖلى وع٢ت زلُٟت لُُٗت الهىضي ،م.020
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الخا ٫في ّ
ال٣ىة الكغاثُت إلاجمىٕ ألاؾغ الؿىعٍت ،خُث ًىس ٌٟاؾتهال٦ها الخ٣ُ٣ي  %2.2في اإلاخىؾِ.
ً
ّ
و٢ض ًىس ٌٟالُلب ٖلى الاؾدثماع ؤًًا هدى  .%2.2ومً قإن هبىٍ الُلب ؤلاحمالي ؤن ًازغ في الؿل٘
ً
اإلادلُت واإلاؿخىعصة ؤًًا ،وفي الخ٣ُ٣ت ؾِىس ٌٟحجم اإلاؿخىعصاث هدى .)22( %2.2
ّ
اًت بخاعٍش ؾىعٍت اإلاىادي -الا٢خهاصي
ًخمثل الؿاا ٫هىا في ما ًلي :هل ٧اهذ الؿُاؾاث الخدغٍغٍت ٖلى صع ٍ
ّ
ّ
هظا ،وبخجاوب ألاحُا ٫الؿاب٣ت في ججاوػ ألاػمت؟ وهل ٨ٞغث في وي٘ الؼعاٖت خحن ٨ٞغث في جدغٍغ ؤؾٗاع
ؾُما ّ
اإلاكخ٣اث الىُُٟت وال ّ
ماصة اإلااػوث ؟ وهل ٧ان في بم٩انها بلى ٙمأعبها مً صون سخب هظا الضٖم
ً
ألاؾاس ي للؼعاٖت؟ ّبن ؤلاحابت ؾخ٩ىن خ٨ما ؾلبُتٞ .الؿُاؾاث الخدغٍغٍت اإلاؿ٩ىهت بهاحـ الخجاعة
ً
ً
والخضماث ،والتي جىٓغ قؼعا بلى الهىاٖت والؼعاٖت جاع٦ت بًاهما و" ٤ٞحضو ٫ألاٖما٧ ٫اإلاٗخاص" لم جً٨
ّ
الخل اللُبرالي الجضًض "اإلا٨خبي" لعجؼ اإلاىاػهت،
خُ٣ُ٣ت بظل ،٪ب٣ضع ما ؾُُغ ٖلى ج٨ٟحرها
اًت
ٍ
ٖلى صع ٍ
ً ً
ً
ً
عجؼ
والىنى ٫بلى "مىاػهت اإلاىاػهت"٩ٞ ،ان ج٨ٟحرها مالُا مداؾبُا حباثُا بدخا .ول ً٨هل ٧اهذ اإلاىاػهت في ٍ
ّ
ٌؿخد ٤هظه اإلاجاػٞت ،وهي بلخا ١الضماع بالؼعاٖت في قغوٍ ألاػمت الٗاإلاُت؟
٦بحر
ٍ
ً
ّ
جمثل اإلاٟخاح في هظه" اإلاجاػٞت" في الخسلو مً الضٖم الٗام الظي ٌك٩ل صٖم اإلادغو٢اث وخىاملها وؿبت
جهل بلى ما ً٣اعب  %2.2مً ؤنل  %،00مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي باألؾٗاع الجاعٍت( .)22ؤزً٘ مىيىٕ
مٗم ٤في ّ
ع ٘ٞالضٖم بلى ه٣اف ّ
ماؾؿاث الىٓام الؿُاس ي ،وخهل ّ
٧ل ٞغٍٖ ٤لى صٖم ؾُاس ي لُغح

()22

آزاع ألاػمت الا٢خهاصًت الٗاإلاُت ٖلى الا٢خهاص الؿىعيٖ ،ضالت الخىػَ٘ وال٣ٟغ ،مهضع ؾب ٤ط٦غه ،م.66
ً
()22
جخدمل اإلاالُت الٗامت ٖبء العجؼ الىاجج ًٖ الضٖم ؤ٧ان هظا العجؼ جمىٍيُا (نىضو ١جثبُذ ألاؾٗاع) ؤم صٖما للمكخ٣اث الىُُٟت وخىامل الُا٢ت ٖلى الٗمىم٣ٞ .ض
بل ٜالضٖم الخمىٍني  %0.2مً مجمىٕ الىاجج اإلادلي للٗامحن  6002وًً ،6009ا ٝبلى طل ٪عجؼ نىضو ١جثبُذ ألاؾٗاع الظي ونل بلى  ،%0.2بِىما ونل صٖم ماصحي
ً
اإلااػوث والُٟى ٫بلى  %06.2مجها ٌٗ %2.2ىص بلى اإلاؿخىعصاث مً اإلااصجحن .وٖلى الغٚم مً ؤلاحغاء الظي اجسظ في  ،6002/2/0والظي ْل ؤزغه مدضوصا ،ؤ٧ان مً هاخُت
الهض ٝألاؾاس ي ؤي حٗل جىػَ٘ الضٖم ؤ٦ثر ٖضالت ،وبالخالي اإلاؿاهمت في الخض مً جٟاوث جىػَ٘ الضزل ،ؤم ألاهضا ٝألازغي ومجها جس ٠ُٟالٗبء ًٖ مىاػهت الضولت ،بط ؤن
البُاهاث جضٖ ٫لى ؤن مخىؾِ صٖم ؾٗغ لتر اإلااػوث اإلابإ مىظ بضاًت الٗام  6002وختى  6002/2/20لم ًخجاوػ  2.2لحراث ؾىعٍت .وفي الٗام  6002ونل صٖم اإلاىاص
البترولُت (اإلااػوث والُٟى ٫والٛاػ وؤلاؾٟلذ) باإلياٞت بلى ال٨هغباء بلى ما ً٣اعب  %2.2مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي باألؾٗاع الجاعٍت ،وبالخالي ٞةن مجمىٕ الضٖم اإلا٣ضم ًبلٜ
هدى  % 00مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي للٗام ( 6002بُاهاث وػاعة اإلاالُت ،اإلاىاػهت الٗامت للضولت ،بُاهاث الكغ٦ت الٗامت لخىػَ٘ اإلادغو٢اث وخؿاباث هُئت جسُُِ الضولت
للٗام )6000
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ً
ج٣غع ع ٘ٞالضٖم في الجهاًتّ ،
وحهت هٓغه ،لّ ً٨
زم التراح٘ ٖىه حؼثُا بػاء "ال٩اعزت" .وخهل هىا "جأصيل
ألاصمت" .و٧ان طل٧ ٪له حغاء الغئٍت الخدغٍغٍت الا٢خهاصوٍت اإلاداؾبُت لخىاػن اإلاىاػهت ولِـ عئٍت الؼعاٖت
وعئٍت الُ٣اٖاث ألازغي التي حٗخمض ٖلحها في وكاَها ّ
ّ
ّ
ؤلاحمالي.
اإلادلي
وهمىها وفي مؿاهمتها في الىاجج
ً
ل٣ض ٧اهذ ٖملُت جدغٍغ ؤؾٗاع اإلاكخ٣اث الىُُٟت مً صون
مؿب ٤لها ٖباعة ًٖ امخثا" ٫بؿُِ"
جم٨حن
ٍ
ٍ
ّ
ً
لخىنُاث بٗثت نىضو ١الى٣ض الضولي ،م٘ ّؤن هظه الخىنُاث لِؿذ ملؼمت للخ٩ىمت الؿىعٍت التي لم جى٘٢
ّ
ّ
ؤي اجٟاُ٢ت م٘ الهىضو .١ل٨جها ٖملذ و٦إنها وٗ٢ذ مثل هظه الاجٟاُ٢ت .و٢ض ججاهلذ الؿُاؾاث اللُبرالُت
الضٖم اإلاباقغ الظي ّ
الؿىعٍت ،وهي ج٨ٟغ في  ٘ٞالضٖم ًٖ اإلاكخ٣اث الىُُٟتّ ،ؤن ّ
ج٣ضمه الىالًاث اإلاخدضة
ع
وصو ٫الاجداص ألاوعوبي لُ٣اٖاتها الؼعاُٖت ًٟىٖ ،١لى الغٚم مً وكىء مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت ،ما ٧ان
ّ
ّ
اإلادلُت ّ
ؤ٢ل مً مؿخىٍاث
ً٣ضمه الاجداص الؿىُٞاحي لضٖم ػعاٖخه .وٚاًت الضٖم اإلاباقغ بب٣اء ألاؾٗاع
ألاؾٗاع الٗاإلاُت وحؿاوي ُ٢مت زلث ؤلاهخاج الؼعاعي ،بل ًهل الضٖم في الُابان بلى  %22مً ُ٢مخه( .)29بل
ّ
ّبن زُت بٖاصة هُ٩لت صٖم الُ٣إ الؼعاعي وجغقُضه في اؾتراجُجُاث الاجداص ألاوعوبي ()6002-6002
ج٣ىم ٖلى ػٍاصة الضٖم و ٤ٞمٗاًحر ّ
مُٗىت جغجبِ بخُىٍغ هظا الُ٣إ ولِـ ج٣لُهه ،وبضٖم ػعاٖخه
ّ
ّ
اإلاخدغ ٥للؿى ،١وًٍمً مىاٞؿتها الضاثمت ،بِىما ال ًخجاوػ صٖم الؼعاٖت الؿىعٍت في مسخل٠
بالؿٗغ
ً
ج٣غٍبا مً ُ٢مت الىاجج الؼعاعي٦ ،ما ال جخجاوػ ّ
خهت الُ٣إ الاؾدثماعٍت في محزاهُت
ؤق٩اله ؤ٦ثر مً %00
وػا ة الؼعاٖت ّ %2-2
ّ
الخدى ٫مً
٦دض ؤ٢ص ى ،وفي اإلاجمل ال جخجاوػ ُ٢مت صٖم الؼعاٖت في مُال٘ ٞترة
ع
ً
ؤلانالح بلى الخدغٍغ  22-20ملُاع لحرة ؾىعٍت ؾىىٍا ،وَك٩ل صٖم اإلااػوث في الٗام ٢ 6002بل جدغٍغ ؾٗغه
ال٣ؿِ ألآٖم مً هظا الضٖم خُث ٌٗاص 22 ٫ملُاع لحرة ؾىعٍت بحن ؾٗغ الكغاء وؾٗغ اإلابُ٘ الضازلي

()29

ج٣غٍغ الخىمُت البكغٍت للٗام  ،6002هُىٍىع :٥بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،6002 ،م.022-026
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اإلاسهو للؼعاٖت مؿخىعص( ،)22و٢ض جأ٧ل هظا ّ
ّ
الضٖم وجغاح٘ بلى ؤصوى
اإلاضٖىم ٖلى اٞتراى ّؤن اإلااػوث
مؿخىي .ولم ً ً٨في عجؼ اإلاىاػهت اإلاٗخض ٫واإلا٣بى ٫في ؾىعٍت ًىمئظ ،والظي ال ًؼا ٫ختى الٗام 6000
ً
ؤي جم٨حن ّ
مدضوصا ما ٌؿخىحب ؾُاؾت "الهضمت" التي وٗ٢ذ ٖلى عؤؽ الُ٣إ الؼعاعي مً صون ّ
ماؾس ي
ّ
وٞني مؿب ،٤بل حاءث مداولت الخم٨حن بٗض ؤن ّ
جم بهؼا ٫يغبت "الخدغٍغ" بُغٍ٣ت "الهضمت" الخدغٍغٍت.
ّ
ّ
زام ماصة اإلااػوث ق٩ل في الى٢ذ هٟؿه زاجمت
ل ً٨ع ٘ٞالضٖم ًٖ اإلاكخ٣اث الىُُٟت ،وبك٩ل
ّ
ٍجُت ل٨جها مدؿاعٖت للُ٣إ الؼعاعي مً ؤوازغ مغخلت صٖم الضولت ال٣ى ّي له٢ ،لهذ
ٖملُت
ٍجدغٍغٍت جضع ٍ
ٍ
ّ
اؾخمغث ؾُاؾاث جدغٍغ الُ٣إ الؼعاعي وحٗؼٍؼ
ُٞه الضولت مجاالث "الشأسمالي العام" للؼعاٖتٞ .ل٣ض
عؾملخه مىظ الىه ٠الثاوي مً الثماهُيُاث مً ال٣غن اإلااض ي وختى الٗام ّ ،6002
وجم في هظه اإلاغخلت ع٘ٞ
ً
ً
ّ
٧امل ٖلى ٧اٞت اإلاؿخلؼماث باؾخثىاء صٖم
الضٖم جضعٍجا ًٖ مؿخلؼماث ؤلاهخاج ونىال بلى بلٛائها
بك٩ل ٍ
ٍ
ّ
ً
ّ
اإلادغو٢اث (اإلااػوث) ،م٘ الٗىصة بلى الخضزل والضٖم في خاالث اؾخثىاثُت ،وجسلي الضولت جضعٍجا ًٖ
ّ
وُْٟت "الشأسمالي العام" في الُ٣إ الؼعاعي مً زال ٫الؿحر في اججاهاث الخسلي ًٖ ؾُاؾت الخىعٍض
ؤلاحباعي للمىخىحاث الؼعاُٖت وختى الغثِؿت مجهاٖ ،ضا اإلادانُل التي حٗىص ملُ٨ت اإلاٗامل اإلاهىٗت لها بلى
ّ
جضزل الخ٩ىمت في مؿاخت اإلادانُل الؼعاُٖت ّ
الغثِؿت خُث ًتر٥
الضولت ( ،ًُ٢قىهضع ،جب ،)ٜو٢هغ
ّ
للمىخجحن ازخُاع اإلادانُل الثاهىٍتّ ،ؤما اإلاؿاخاث التي ج٩ىن خُاػتها ّ
ؤ٢ل مً  0.2ه٨خاع ٞال جخضزل
الخ٩ىمت في جدضًض هىٕ اإلادانُل ٞحها ّ
ختى الاؾتراجُجُت مجهاٖ .الوة ٖلى اٖخماص الخسُُِ الخإقحري
ّ
ً
ّ
ً
ّ
اإلااقغاث مً ال٣اٖضة بلى ّ
ال٣مت بضال مً الُغٍ٣ت الؿاب٣ت التي جمثلذ في وي٘ الخُت مغ٦ؼٍا مً
ووي٘
ً
ّ
حٗضًال َ
آزغ في ٖام  6002مً زال ٫الاهخ٣ا ٫في
ال٣مت بلى ال٣اٖضة ،خُث لخٓذ ؾُاؾت الخسُُِ
ّ
الخسُُِ مً مؿخىي اإلادهى ٫بلى مؿخىي اإلاجمىٖت الىباجُت بدُث ًخم ً٨اإلاىخج مً ػعاٖت اإلادهى٫
()22

"مسر اإلاؿاعاث الا٢خهاصًت ال٩لُت" ،مهضع ؾب ٤ط٦غه ،م .666
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ّ
جخًمً الخُت ب٣ىلُاث وٍم ً٨للمىخج الازخُاع بحن مجمىٖت مً اإلادانُل
اإلاالثم له .وٖلى ؾبُل اإلاثا٫
الب٣ىلُت (ٖضؽ ،خموٞ ،ى ،٫باػالء وٚحرها).
في هظا ؤلاَاع ّ
ّ
الخام بخهضًغ اإلاىخىحاث الؼعاُٖت ٖضا اإلادهىع حؿىٍ٣ها بالضولت
جم الؿماح للُ٣إ
ً
بياٞت بلى مدهى ٫ال٣مذ ،واٖخباع ألاؾٗاع ّ
اإلادضصة جإقحرًت باليؿبت بلى الؿل٘ ٚحر اإلادهىع حؿىٍ٣ها
ّ
بماؾؿاث الضولتّ ،
ّ
ّ
اإلااؾؿاث .وبٖٟاء ٧اٞت
اإلادضصة هي ملؼمت للغاٚبحن في البُ٘ لهظه
وؤن ألاؾٗاع
اإلاىخىحاث الؼعاُٖت مً يغٍبت ؤلاهخاج الؼعاعي ٖىض الخهضًغ مىظ الٗام  ،6000وحٗؼٍؼ طل ٪بخٗضًل
الخٗغٞت الجمغُ٦ت ٖلى اإلاؿخىعصاث بدُث ّ
جًمىذ ّ
ؤ٢ل الخٗغٍٟاث باليؿبت بلى مؿخلؼماث ؤلاهخاج وؤٖلى
ّ
حٗغٍٟاث ٖلى اإلاىخىحاث الؼعاُٖت ّ
والؿل٘ ال٨مالُت .وبالخالي لم ج ً٨ؤلاحغاءاث الخدغٍغٍت ٧لها ؾلبُت ،لً٨
ّ
ّ
الىمى ٖبر الخجاعة والخضماث في ع ٘ٞالضٖم.
ألؾباب مداؾبُت ،في عئٍت
ٖماها ججلى،
ٍ
لم ً ً٨العجؼ البؿُِ للمىاػهت ٌؿخضعي ٖملُت جدغٍغ ؤؾٗاع اإلاكخ٣اث الىُُٟت٣ٞ ،ض ٧ان ًمً٨
الخهىٖ ٫لى مٗٓم خهُلت  ٘ٞالضٖم ًٖ هظه اإلاكخ٣اث ،و التي ّ
٢ضعتها بٗثت نىضو ١الى٣ض الضولي ،مً
ع
الخل اللُبرالي ّ
ّ
الؿاطج
زال ٫مى٘ التهغٍب مً صون الامخثا ٫لخىنُاث جل ٪البٗثت .ل٣ض لجإث الخ٩ىمت بلى
ّ
ّ
ز ٌٟجضعٍجي للضٖم وبحن و ٠٢التهغٍب ،ؤو
اإلااؾس ي الظي ًغبِ بحن
الخل
وهى ع ٘ٞالضٖم ولِـ بلى
ٍ
ّ
و ٠٢التهغٍب الظي ٧ان مً قإهه ؤن ًىٞغ  %2.0مً بًغاصاث اإلاىاػهت و %0.6مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي(.)22
ً
َ
و٢ض ّؤصي طل ٪بلى حؿغَ٘ اهسٟاى ّ
مٗضّ ٫
همى الُ٣إ الؼعاعي بك٩ل ؾالب ،وؤلخ ٤طل٧ ٪ىاعر خُ٣ُ٣ت
ّ
بك٩ل بغػث ُٞه ْاهغة هجغان ػعاٖت ألاعى التي جخسُى
بالُ٣إ الؼعاعي ،وع ٘ٞج٩لٟت ؤلاهخاج الؼعاعي
ٍ

()22

٢ام ٞغٍ ٤مكغوٕ ( ؾىعٍت  )6062بالخد ٤٣مً طلٖ ٪بر الخهىٖ ٫لى البُاهاث الضازلُت إلااؾؿت "مدغو٢اث" ،ومغاحٗت اإلا٨خب اإلاغ٦ؼي لإلخهاء ،والبدث مٗه في
َغٍ٣ت بهخاج ع٢مه ،واإلا٣اعهت اإلاُضاهُت م٘ ؤق٩ا ٫تهغٍب اإلااػوث وقب٩اجه ،وؤؾٗاعه في البلضان اإلاجاوعة ..وجمذ مىا٢كت بىض ناصعاث الُ٣إ الخام مً الى٢ىص م٘ هاثب
عثِـ مجلـ الىػعاء للكاون الا٢خهاصًت ،الظي ؤ٦ض ؤن ٧لمت "الهاصعاث" هي الاؾم الغؾمي للتهغٍب مً صون ط٦غ طل ٪بؿبب الخغج .وفي يىء ٖملُت بدث قا٢ت ّ
جم
بهخاج الغ٢م ؤٖاله .اهٓغ ":مسر اإلاؿاعاث الا٢خهاصًت ال٩لُت" ،مهضع ؾب ٤ط٦غه ،م.622-626
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ّ
الا٢خهاصوٍحن الخدغٍغٍحن الؿىعٍحن ،طلّ ٪ؤن
هخاثجها البُٗضة اإلاضي في خا ٫اؾخٟدالها خضوص ج٣ضًغ
ّ
الخصخغ باٖخباعها مؿاخاث ّ
جم اؾخهالخها واؾدثماعها باال٢خُإ مً
هجغان ألاعى في ؾىعٍت ٌُٗضها بلى
ّ
ّ
جخدى ٫في ؤوعوبا خحن هجغانها بلى ٚاباث بؿبب اإلاىار اإلاُحر .وبالخالي ق٩ل هجغان
الباصًت ،بِىما هي
ّ
ً ّ ً
ّ
ّ
َ
بمساَغ حضًت خُ٣ُ٣ت.
الخصخغ التي جىاحه ألاعاض ي الؿىعٍت
مٗؼػا لٗملُت
الؼعاٖت ٖىهغا
خضزذ في هظا الؿُا ١الهٗب الظي جخًاٞغ ُٞه آزاع ألاػمت الٗاإلاُت م٘ ال٣دِ وع ٘ٞالضٖم ًٖ
ّ
ؾ٩ان عٍ ٠مدآٞت الخؿ٨ت٧ .اهذ هىاة هظه اإلاضًىت ٢ض ّ
جإؾؿذ في ٖكغٍيُاث
اإلاكخ٣اث الىُُٟت مإؾاة
ّ
ال٣غن الٗكغًٍ ألؾباب ؾُاؾُت – ٖؿ٨غٍت ،و٨ٞغث ؾلُاث الاهخضاب الٟغوس ي في جدىٍلها بلى "٧اهخىن"
ً
ّ
ّ
مؿخ٣ل طاجُا ًٖ الضازل الؿىعي ٖلى ؤؾاؽ اؾخٛال ٫جض٣ٞاث الهجغجحن ال٨غصًت وألاعمىُت والؿغٍاهُت
بلحها مً جغُ٦ا في اإلاغخلت ألاولى لل٨مالُت في الٗكغٍيُاث ،وهي اإلاغخلت التي خملذ زهاثو ؾماث الخهجحر
الٗغقي في الخاعٍش الخضًث للضولت الترُ٦ت الخضًثت.
ّ
َّ
جىػٕ ؾ٩ان مدآٞت الخؿ٨ت في لخٓت صعاما الهجغة ٖلى هدى  020ؤل ٠ؤؾغة ًُ٣ىىن في ٢ 6000غٍت.
ً
ّ
ّ
وحٗغيذ اإلادآٞت في ؾىىاث ( )6002-6002بلى ال٣دِ الظي ؤزغ ؾلبا في مدانُلها الهُُٟت ؤو
الكخىٍت .و٢ض هاحغث  22ؤل ٠ؤؾغة و 602 - 600ؤل ٠وؿمت بخإزحر طل ٪بلى مدآٞاث ؤزغي ؤو بلى
ّ
الخاعج للٗمل .وجغ٦ؼث الهجغة بلى مدآٞاث صمك ٤وعٍٟها وصعٖا والؿىٍضاء والالطُ٢ت وَغَىؽ،
ّ
ّ
"مسُماث" مخالن٣ت في ؤَغا ٝهظه اإلادآٞاث ،بِىما اهضمج ٢ؿم مجها في اليؿُج
وججمٗذ ٖلى ق٩ل
الخضمي للمضن (مُاٖمٖ ،خالت ،مٗامل ،وعف ،ؤؾىا ١الها ...٫بل ) .وجغاوخذ وؿبت الهجغة في ال٣غي
ّ
اإلاى٩ىبت بحن  .)20( %92-20وق٩لذ هظه الهجغة التي جدمل بٌٗ ؾماث" الهجغة البُئُت" (هاججت مً

()20

صعاؾت زانت بىػاعة الؼعاٖت ًٖ ؤزغ ال٣دِ واججاهاث الهجغة ( ٚحر ميكىعة).
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ً
الجٟا )ٝالٟهل ألا٦ثر بًالما في جاعٍش هظه اإلادآٞت التي ؤهملتها مً الىاخُت الخىمىٍت الخ٩ىماث ٧لها مىظ
الاهخضاب الٟغوس ي ختى آلان.
منهج ؤلاطفائي
ّ
ّ
ْ
الىمى وٖضالت الخىػَ٘ ،بِىما
هضفي
الىمى وج٣لُل ال٣ٟغ مً الجم٘ بحن
اهُل ٤ؤلانالح اإلااؾس ي في مجا٫
ّ
الىمى في اإلا٣ام ألاو ،٫زم مٗالجت زلل
٢ام الازتزا ٫اللُبرالي الا٢خهاصوي لهظا ؤلانالح ٖلى التر٦حز ٖلى
ّ
ً
وبضال مً ؤن ّ
ّ
حٗىى جض٤ٞ
حٗىًٍُت الخ٣ت .وفي بَاع هظا اإلاىهج،
الخىػَ٘ وال٣ٟغ الىاجج مً طل ٪بةحغاءاث
ّ
ّ
ّ
ّ
الخىمىٍت
وجىحهه بلى اإلاجاالث
واخض،
و٢ذ
الاؾدثماعاث يٗ ٠الاصزاع اإلادلي ؤلاحمالي واإلاتراح٘ في ٍ
ٍ
ً ً
اإلاؿخضامت٣ٞ ،ض ّ
وحهخه بلى الُ٣اٖاث الؿُاخُت والٗ٣اعٍت ،وؤهملذ الؼعاٖت بهماال ٧لُا.
بٗض سخب ّ
الضٖم ألا٦بر ًٖ اإلادغو٢اث واه٨كا ٝال٩اعزت في الؼعاٖت والا٢خهاص الىَني والبكغ
ّ
ّ
الخدضًاث .وواحهتها بٗ٣لُت ؤلاَٟاجي الظي ًهل
ايُغث الخ٩ىمت الؿىعٍت بلى مىاحهت هظه
اإلاهاحغًٍ،
ً
بٗض ؤن ٌكخٗل الخغٍّ .٤
وؤؾؿذ بٌٗ نىاصً ٤الضٖم التي ّ
ٖىيذ حؼثُا آزاع هظه الؿُاؾاث اإلاجاػٞت.
ّ
واإلاخىؾُىن مً الضٖم حغاء ّ
ّ
جىؾ٘ خُاػاتهم ؤ٦ثر ّ
مما اؾخٟاص مجها الٟالح
و٢ض اؾخٟاص الٟالخىن ال٨باع
ً
الهٛحر الظي ٧اهذ الؿُاؾاث الؼعاُٖت حٗمل ّ
يضه جاعٍسُا .ولم جخجاوػ خضوص هظا الضٖم ختى ؤواثل
الٗام  6000هدى  2ملُاعاث لحرة ؾىعٍت لبٌٗ اإلادانُل مثل البُاَا والبىضوعة بدؿب وخضة اإلاؿاخت
والترزُو ،والخمًُاث ( 02ؤل ٠لحرة لله٨خاع)ّ ،
والخٟاح ( 00آال ٝلحرة لله٨خاع) ،والؼٍخىن ( 2آال ٝلحرة
ّ
الخهت ألا٦بر مً هظا الهىضو ،١بِىما لم ًدهل
لله٨خاع) .و٢ض خهل الٟالخىن اإلاخىؾُىن وال٨باع ٖلى
ً
ّ
ّ
هؼع ٌؿحر مىه بؿبب نٛغ مؿاخاث ملُ٨اتهم( .)20ل٣ض ٧ان طل ٪حؼءا مً مىهج
الٟالخىن الهٛاع بال ٖلى ٍ
ً
()20
ؤخضزذ الخ٩ىمت نىاصً ٤الضٖم اإلاالي اإلاباقغ للمخًغعًٍ ،مثل" نىضو ١اإلاٗىهت الاحخماُٖت" للٗاثالث ألا٦ثر ٣ٞغا ،و"نىضو ١صٖم ؤلاهخاج الؼعاعي" ،وهى زام
بضٖم مؼاععي ال٣مذ اإلاغوي وال ًُ٣والكمىضع الؿ٨غي ،وهي اإلادانُل التي ال جؼا ٫الضولت جًُل٘ بىُْٟت "الغؤؾمالي الٗام" الظي ًضٖم اإلادانُل ألازغي في يىء
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ً
ّ
اإلااؾس ي الظي ٌؿخعجل الخدىالث ،ول٨ىه
ؤلاَٟاجي الظي ًُٟئ الخغٍ ٤ولِـ حؼءا مً مىهج اإلاؿدب٤
ّ
ًم ً٨هٟؿه ٢بل ّ
ؤي ش ٍيء آزغ إلاال٢اتها.
خالصت جشكيبيت
ً
ّ
الىمى الا٢خهاصي ٖلى اإلاؿخىي ؤلاحمالي للٗكغٍت ألازحرة بًجابُت في مىٓىع الكغوٍ
٧اهذ مدهلت
ّ
والؿُا٢اث والخجاعب اإلا٣اعهت ،وبىنٟها خ٣بت جىجغ ويٛىٍ حُى-بىلُخُ٨ت ٖلى ؾىعٍت وؤلا٢لُم ،وخ٣بت
ّ
الىمى بك٩ل ؤؾاس ي في ؤًضي الُب٣اث والٟئاث
واخض .و٢ض حؿاُ٢ذ آزاع هظا
و٢ذ
ن ُ٘٣وحٟا ٝفي ٍ
ٍ
ّ
والكغاثذ الا٢خهاصًت -الاحخماُٖت ال٣ىٍت ،وال ّ
ّ
زام
ؾُما عحا ٫ألاٖما ٫وعحا ٫ألاٖما ٫الجضص بك٩ل
ّ
مخىحه بلى
الظًً حغث ٖملُت بٖاصة حكُ٨لهم في ؾُا ١بٖاصة هُ٩لت الا٢خهاص الىَني ٖلى ؤؾاؽ ا٢خهاص
الخاعج و٢ابل للخٗىلم خُث ٌٗخبر ُ٢إ الخضماث ؤلاهخاحُت ٢اَغجه ألاؾاؾُت.
ً
وٍم ً٨ال٣ى ٫في يىء م٣اعبت ؤصبُاث الخىمُت ألا٦ثر خضازت ًٖ الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي اإلاد ٤٣والىاجج
ّ
جدخل ؤهمُت مىهجُت في صعاؾاث الاؾدكغا ٝالاؾتراجُجيّ ،بن في ؤلام٩ان
اإلادلي ؤلاحمالي اإلادخمل( ،)26والتي
الىمى ّ
ؤن ج٩ىن ّ
ّ
اإلاد٣٣ت ؤٖلى مً طل ٪لى جٟاصث الضولت اإلاجاػٞاث الخدغٍغٍت ،وعبُذ الخم٨حن
مٗضالث
ّ
اإلااؾس يٞ .ل٣ض ّبُيذ الخجاعب اإلا٣اعهت ّؤن مً زالٟ٦ ٫اءة ؤلاصاعة
بالخدغٍغ ،وعٗٞذ ٖىهغ اإلاٗامل
ّ
الىمى بع "مٗامل بٖاصة الخىُٓم" ،والتي حٗخبر ؤخض ٖىانغ ؤلانالح
والخىُٓم التي ًمُ٢ ً٨اؽ ؤزغها في
ّ
اإلااؾس ي الغثِؿتً ،م ً٨ا٦دؿاب هُ٣ت مئىٍت ؤو هُ٣خحن جًاٞان بلى ّ
ّ
الىمى ّ
ّ
الؿىىي للىاجج اإلادلي
مٗض٫

جًغعها بدؿب ما ًُغخه الاجداص الٗام للٟالخحن .في الٗام ٢ 6000ضم الضٖم بلى ال ًُ٣وؾضصث صٗٞاث في هظا الؿُا ،١ل ً٨لم ً٣ضم الضٖم بلى ال٣مذ ،ؤما نىضو١
صٖم الهاصعاث ٞلم ّ
ًٟٗل.
()26

ٖععً جمُحععز ؤصبُععاث الخىمُععت بععحن الىععاجج اإلادلععي اإلاد٣عع ٤والىععاجج اإلادلععي اإلادخمععل ،اهٓععغ٢ ،ؿععُىُحن ػمععان" ،مغاحٗععت الا٢خهععاص الؿععىعي" ،وكععغة الاججاهععاث الا٢خهععاصًت فععي

ؾىعٍت ،الٗضص ألاو ،٫حكغًٍ ألاو /٫ؤ٦خىبغ  ،6002صمكٚ ،6002 :٤حر ميكىع ،م .002-002
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ؤلاحمالي بًٟل الىجاح في جدؿحن ؤؾالُب ؤلاصاعة والخىُٓم مً صون الُ٣ام باؾدثماعاث ماصًت ملمىؾت
ٖلى هُا ١واؾ٘(.)22
ّ
ل٣ض هجخذ الؿُاؾاث الخدغٍغٍت الا٢خهاصوٍت في يىء هظا الىمىطج في خماًت جىاػن ؤلاَاع ال٨لي
الًٛىٍ الجُى-بىلُدُُ٨ت والجٟا ،ٝل٨جها ؤه٣هذ ّ
لال٢خهاص الؿىعي وؾِ ٖكغٍت ّ
ّ
الىمى اإلادخمل
مٗض٫
ً٣ل ًٖ زالر ه٣اٍ .وبظل٧ ٪ان ًمّ ً٨
ّ
بما ال ّ
الىمى ؤن ًتراوح بحن 9و  .%2وٍهضع هظا "الهضع" ؤو
إلاٗض٫
ّ
حؿلُي ّ
ًًٟل الخدغٍغ ٖلى ؤلانالح ّ
"الٟا٢ض" ًٖ َبُٗت هظه ّ
الؿُاؾاث اإلاد٩ىمت بةَاع جىمىي
اإلااؾس ي،
وٍدمي الاخخ٩اع و" ٤ٞاإلاىاٞؿت الاخخ٩اعٍت" التي جمؿ ٪بها ال٣ىي "الًاعبت" في الجهاػ البحرو٢غاَي
الؿُاس ي  -ال ال٣ىي اإلاخىاٞؿت يمً "اإلاجا ٫اإلاؿخىي" للٗب "ٞلؿٟت اإلالٗب اإلابؿىٍ" .و٧ان الٗاث ٤في
جدى ٫ؤلانالح ّ
ٖمضّ ،
اإلااؾس ي بلى بنالح صًمى٢غاَي ،جىبث ٤وقاثجه مً الخىمُت
طلْ ٖ ًٖ ،٪م ٍض ؤو ٚحر ٍ
ً
والضًمى٢غاَُت بضال مً الخىمُت والدؿلُُت.
ّ
ّ
اإلاؿخ٣غ لال٢خهاص الؿىعي ٖلى خؿاب همىطج
خآٞذ الؿُاؾاث الخدغٍغٍت الدؿلُُت ٖلى ؤلاَاع ال٨لي
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلااؾؿُت للخُت الخمؿُت الٗاقغة ،والتر٦حز ٖلى ُ٢إ
الىمى اإلاىانغ لل٣ٟغاء الظي جبيخه الغئٍت
ً
مؼٍضا مً البُالت ،وحٗمُ ٤الٟجىاث في ّ
الضزل،
الخضماث ٖلى خؿاب الُ٣اٖاث ؤلاهخاحُت ،وؤهخجذ
ّ
وعٗٞذ ّ
وازخلذ ٖملُت الخىمُت إلاهلخت بوٗاف اإلاغا٦ؼ وتهمِل ألاَغا ،ٝوحٗؼٍؼ ّ
همى اإلاضن
مٗض ٫ال٣ٟغ،
ّ
مهمكت ،وحؿىصها خاالث ال٣ٟغ ّ
ْلذ اإلاضن اإلائت ّ
ؤلُٟت ّ
اإلااصي والبكغي.
اإلالُىهُت وقبه اإلالُىهُت بِىما
ّ
الخىمىي ألازُغ مىظ الاؾخ٣الّ ٫
وجمثل ؤلازٟاّ ١
ختى آلان في العجؼ ًٖ عصم ّ
الهىة الخىمىٍت بحن اإلاضن
اإلالُىهُت واإلاضن اإلائت ؤلُٟت ،بحن اإلاغ٦ؼ وألاَغا ٝزلٞ ٤جىاث ّ
الخىمُت اإلاىاَُ٣ت في ؾىعٍت.

()22

مدمىص ٖبض الًُٟل ،الٗغب والخجغبت آلاؾُىٍت :الضعوؽ اإلاؿخٟاصة ،مهضع ؾب ٤ط٦غه ،م.002
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ّ
ّ
الىمى بِىما خهضث اإلاضن اإلائت ؤلُٟت والهٛحرة "ؤقىا٦ه" .وٍىلض مثل هظا
خهضث اإلاضن اإلالُىهُت "زماع"
ّ ّ
ً
ً
بغمتها ولض ؤمغا حضًضا في
الىي٘ بُبُٗخه صًىامُاث الاؾخُ٣اب الاحخماعي -الؿُاس ي .ل ً٨بحمالي اإلاغخلت
ّ
ّ
والخدى ٫مً الدؿلُُت بلى الضًمى٢غاَُت ،وبالخالي حٗغٍ٠
اإلاجخم٘ الؿىعي ،هى هىٍاث ٖملُت الخُٛحر
الخىمُت ٖلى ؤؾاؽ مٟهىم الخىمُت البكغٍت ولِـ ٖلى ؤؾاؽ ؤلا٢هاء .وفي هظا ّ
الؿُا٧ ١ان ؤلانالح
ً
ّ
ّ
ّ
بك٩ل
للخدى ٫الضًمى٢غاَي ،ل ً٨هظه اإلاداولت هضعث وياٖذ
اإلااؾس ي ًمثل صًىامُت واُٗ٢ت ومدخملت
ٍ
ً
ّ
م٨ىا ّ
ٓغ بلى اإلاىهج ؤلانالحي ّ
َ
الى ُ
بمٟاهُم صًمى٢غاَُت زالهت.
اإلااؾس ي بال
ما ٖاص ُٞه م
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