
  

 ،ل����ة ��� أ��ال��ا إل�ن ���� أال���
 ال���� ��� 

  1ال �ب�
ز�
 ال��ل�
 ل����
 ال���� ا���ل 

  

  

  

� ����!"#$���2  

  ��آ' أد%�

  

  

    

                                                           
1
  )*�+� ,� 
  .41 ال�8د ،) ( ی;8ر :�ی��)6�8الو �56ی
ال��4
 "��3ری� %��$�رت" (%# : ال���ی

2
 .advashlo@bezeqint.net  �"���$# !����د.  

  



2 

 

 


 !���� �"���$#، أز�
 ال���
 ال���� ال �ب�

%# �D  ،��� �� ی�8و �, ال�8م ،�+�4ج ال+# ب�زتإل� ��آ
 اA ی�56 ل���ء أن ی�$, يب�ل�8ر الّ<

���� ب�8م ال��L الل���
 �, !��ر ا��� أن�� ����� ����#  ،2011أب�G %# ص�E ��م 

�ت , ال�Pآ� ّ#����� ��Pه<Q ال�Pآ
 ��� أن��  إل� �56ُیأن %�N ال<ي ی�$,  وب�ل�8ر ،وا�A��ط

Aا
�*�4+� �
 �, ال��ل( ال �ب#،  ال+# ��Wت %# ن"V ال�:U ���ی�ً�و�S ا"�+X� YZ�6� #%[% Nن

�$, أنN %# ال�ا:S، و .�\خ� ب�ل�4#ء�+�4ج Aا\ن ه<ا بی�$, ال��ل �  .*8ًا�+�خ�ًا  *�ء:8 �, ال

 

 UP�ال��م، أص 

 �,  �ه�ةال+# ��W 8و، ال �ب�
 ال����ال��������`�U ذات  ،ال��ن ال�^�ی,إ*+

�P��Y  ���� أن�ل��� إ ن�5ن� ��اًء .ً���ا*��^�8 ر*�
 %�N %# ��ریb ال�^�ی
،  a ی�م ن<ی� ���ر

 
%�ء ل��8 ال`�رة ون�� ب^$D � �ی�، ��� أ ن %$�ن� ب���+� إ�ل���واة، أو بل��8 ال`�رة ال"�ن��

 

 ل4��S ال�$�نبال;���6^���، ��� �� ی�8و، �Wه�ة ل���
ه<Q اص�UP أ ،��+�ی�ت ��ل�
 �, ال


 *8ًا"��L. �ً�6* ،ؤل�d+خ<ة %# الe ال���� 
�;+�� �, �S� Dg�d  ،إل� *G6 ص"�ف ال���

Dال8خ 
��نً�أ .آ�$L 8ل( ی� 
ً��ن ی$�� %# ص"�%��  ن ی�ل8 ال��ء ب�, ص"�ف ه<Q ال���dأی .

�� ب�ی��ن�� أآ`� و���� ال�aی�ت ال�+8Pة أآ`� �, ب�8ان أوروب� ال �ب�
، و�Y��6 ه<Q ال+;�ی�Pت 

Aال8ول ا ,� ،
���  %�ن�� �Y��6 ،����# +�8ی8آ�� إ��اD�g أآ`� �, ه�ل86ا. ول$, و��$86ن�%�

 ،)5��Dإن ل( ی$, آ، 
  .ال8ول ال �ب�

 

 )���� 

 ال+�ا*S ال+# ���h ذرو��� %# ه<ا ال�:U ب�ل<اته<Q ال�ر:
 ص�رة إن��������� ,. 

 i�;ی j8یPالkن ا 
��Z" ,و���� 

 ، a ن�ی8 أن ن��ل���ل 
 آ���ة، "�lب�Z�"� .��lاض 

 ال��8 ال<ي U��lُ �آ�ن�، ��ی$�
ا� ل�aی�ت ال�+8Pةا �, ال�56ي #ن��ذ* خ+�رأ��ف ه<ا ال���ل، 

 N�% ال����" �"��م ب<ور 
 ال���
 ال����وال<ي ی�ى %# ه�6ك، �^ّ$D ال�"��م  !U.و�^ّ�"ال���


 إPی�! 
����+*'��ل+��یE ال���
 وروب�
 ا��56 ال �تو*� �$Vب�+�pك، أن��ط ال8خD واA ه��

Aا 
����خpل ال�;� ال<ه�# ل����
 و. و�S ذلr، :+;�دياA-ال����# ال6"�ذ ���  وال+# �^8د*+


 ال`�ن�
، ول� ال`pث
 ا����د الي أال����، �� ال6��ذج ا���ی$# �8ری�4ً�*+�ح إب�8 ال�Pب ال��ل

 .Nال��ل( ال �ب# آ� 
��Xو�� ،rول\�� ذل� ن+^�ر ال��8ی
 وأ��ل�G ال+��یYإ، �, خpل %# ال���م ا


%#  ��ی$�%# أن�x ���ة" ال���
 ال���� "ن�$�س إن+�vg ن+�4
 �,  أیdً�آ�ن ، ولN6$ ا���ی$�


 ال خ""Uوال��ل( ال �ب#". ن+��4 "ال+# أ*+��ع و��( الV"6 ا�دب، وال��6��، و��( اa�4�Aت %��`
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 !���� �"���$#، أز�
 ال���
 ال���� ال �ب�

ل��8 �, ر��ز ا ال<ي آ�ن ر�'ًاال���# ال;�اع �8ة �, ����
 ال���� ل�;� ال<ه�# ال�����
 ل�

 ،Y��4ال��ب� ����ع ا���ی$#�( ا�A أ�8 روادل�3ل"N، ، "ن��ی
 ا�ی8ی�ل�*��آ+�ب "%# ��6ان  آ+* 

  بr��.D ال"+�ة، دان��ل  %#

 

��ی$�
 ا� %# ال�aی�ت ال�+8Pةب�ز ذلr  و:8  .وا�8ة�Wه�ة �, آ�نN  ���ا*S ال���
 ال���ی�+�8 

ال;���6
 ال$��ى، �`D  ل�+4���ت U ���ًاال+# آ�ن �aی�ت، وخ�ص
 %# ��r ال��� و*N الX;�ص

 
��6
 ل ًا��آ'ن��، وال+# آ�نU ل��6ات �Zال أآ�� �8ال+# ��8 دی+�ویU ��^� �ن، وaی;

%# �� ��d �$�نً� %�8ت �$�ن�� ال<ی, آ�ن�ا و��5( أ�����g ���4رة UPL أال��م، �� أال���رات. 

نN وآ�� ی�*8 ه�6ك أa إ، ً���أ:D و�W Lه�ة ��ا*S ال���
 ال���� +�8و% أ�� %# أوروب�. ث�ی�ءأ


 ب�, إW�P�� ت�%p+ی�تخaال+# ُ� ال� 
"�+X�ال8ول �ن ال�aی�ت ال�+8Pة ا���ی$�
، % �نّ$ال

Aا،
، �E�+X ب^$�P�� Dظ *8ی� ب��A+��ر�+��ار الP"�ظ ��� إ�i46 %# وال+#  %# أوروب� �$86ن�%�

���آ
  ،و�+� و:U آ+�ب
 ه<ا ال���ل ،��
 ال����%��� ال� ��Xضوال+# ال8ول ال�64ب�
 ل���رة , �

  .�, أ*D ال���ء �����
 *8ًا

 

وذلr %# ، 3ب�8 ��ب ا�ی�م ال�+
إa  �$�نU %��� ال���
 ال������اD�g ن�دي ال8ول ال+# ل( �8خD إ

 N�% ال<ي آ�ن U:ال���� ال� 
آ�ن ال��8 ال<ه�#  .�+�ب �, ن��ی+N %# ال �بیال�;� ال<ه�# ل����

 ال��م ال<ي �( %�N  ،1985و��م  1967ا��Aا��g# :;��ًا *8ًا وإ:+;� ��� ال��8ی, �� ب�, ��م 

 

. :+;�دي�A+��ار اAا�6"�< خ�gال��ر 
�Xل ل� أ!�رت إ ال+# وه# ال�Pإ� 
��اD�g �, دول

6��ی
 إل� ��gا��Aد ا�;+:Aا 
�
 ���ده� ال^�آ�ت اA:+;�دی
ب�D %# ��ل�ب8ای
 ل� إ، و�#، ��ل


��P� .أیdً�، زوال ال���
 ال���� ال

 

  ا�
	� ا��ه��

                                                           
3
  Uال���� �,  أ� igال^�ا
هـ. روزن"��8،  ان�5: 1948 ��م ��ب أ���ب %# ��بY، و:U %# ال�*�د ��' إل� إ��اD�g %# ال���� ال���


" . 1976 وس. آ��#;X;خ Dgال��� ،

، ال�����$P+�� ال�ال���� ال+# خ� 

 ال��( و�P��Y وال�����gال�� #% D�gإ��ا." #% 
 ال��اب
j8یP+وال #% S�+4� �P�ب�� ال� .159-131 ص ال�+��x، ا�ب�� ال��P درا��ت ��آ': رو�� � *# اي ب��ی�+��ن#،ی��P .ال�+��x ا
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 !���� �"���$#، أز�
 ال���
 ال���� ال �ب�


 ال`�ن�
 ��� أال`pث
 ���د ال+#  إل�ی^�ر ال��م ��، ل��أ���ل�
 "ال�;� ال<ه�#"ن�� ��U ال�Pب ال��ل

rإل� �8 آ���،وذل ،  
�+S ال8ول ال �ب�� G�ال"+�ة ب� r�� لpبخ S��+دي وال�;+:Aل�خ�ء ا�

Aا��+��آ�ن ه<ا %# �8 ذا�N  .ال�;� ال<ه�# ل����
 ال���� أیdً�ه<ا ال�;� آ�ن و .:+;�دي ال

��, ��اًء ،ال �ل��
 ال�5�� �, ا�وروب��, U، آ�نP+� أواDg ال��ن ال�^�ی,%: ًاآ��� ًا� ������%#  ال


 وأأوروب� ن"��� ���l���ات ذات ا�+��ن"�:�( وآ�ن إ، ����ً� ،�'ار��, و%��اء ،ا�وروب�
 %# ال


 �, :�P�  D$���, و�\��ری, �اوآ�ن ال���V وال���م،��� ر��g# ب^$D  ی�+;�Pص ��ة !�ی ,�

  .وال��$� ال8ی,ر*�ل p�ُك ا�راL# و

 

، أآ`� �, أي ��U ��� ه# ،وا�p�+�Sآ�
 ��� ن��ق صS�6;� #��6 ال��S اU A ال�8رة ���آ�نو


 و�����Wر  ���e Dخ�،��Z  ذات :��8ة
dب ال`�رة و. ��ی��أ� #% 
ن�U ه<Q ال�8رة ب���


 ال`�ن�
، ���86  ال;���6
 ال+# ب8أت %# ال��ن ال`��, �^���وب� U ذرو��� خpل ال�Pب ال��ل

 U��Z 8ةP+�ن+�ج �ل�� وب�ی��ن�� �$�6ل�*��ت *8ی8ة ل��نوا�P�Aد ال��%���# وأ��ی$�
 ا�ال�aی�ت ال

Sن��ق وا� D�  Vلل�
P��� x�% ،��. ب�8 ال�Pب، أیdً� وال���م وال�pبV وال���رات ����آ,ل وإن

 Dآ�ن �, ال��Aه<ا ال�6ع �, ا Dی�P� أ إل�ن+�ج
ن+�ج ال;��6# ال�8ن# و!�D ا�l .Aاض �8ن�

 ً���� Uأص�P ل$��6ال�Pب �( ���ی�ه� :�D ال+# �+�pآ�
 ل�8ی8 �, ال��اد اAاوا�S ال��6ق 

���رات وال��:
 ال�dا�# والال�8ن و%# # ���آ, %ال �`D ب�8 ال�Pب��� ن��ق وا�p�+� Sآ�
 إ

 

 وال��6�+P+تلالpاص��
 ال�6'ل�
  ���xg ال6�D وال�gة ال$��ب�'�*�وال�pبV  وال��ا�Eوا

�6
 ال�4ه'ة;�
 ال�gاد ال <ا��
 �^$Dص�UP أ . آD ه<Q ال��اد اp�+�Aآ�
وال����"ن�x  %# ه<Q ال

  ".ال���
 ال���� ���ة

 

���  ،ال��S ��� ن��ق وا�Sإن+�ج  # ز�, ال�Pب% ����Uال+# و ،ال$��ىال^�آ�ت  ����ت

%# و:U ��$� �, الE;6 ال`�ن# �, ال��ن ال+��S �^�، آ�نU و. اAن+�ج ال;��6# وا�S ال��6ق

وروب� ال^�:�
، آ�نU و%# أ و��U �$�ن��. ی
ال�^�ریS ال;���6
 ا��� U�8ل�َ+إ:8 ه<Q ال^�آ�ت 

، ب�6�� %# ل����ع ال�Xصو ل�8ول
 آ�نU ��$ً�%# أوروب� ال �ب�
 و، ل�8ول
 ه<Q ال^�آ�ت ��$ً�

eل��ت ��r ال^�آ�ت  �Zرت :8دول
، ول
 داخD 8وآل����ع ال�Xص.  ��$ً�آ�نU ال�aی�ت ال�+8Pة 


 ال+# اL"����ة �Zب��و:�اU ًا!��ر Aا ,�
ه<Q ال^�آ�ت  ^�طن نأوب��  .�+��ار وال���ءل
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 !���� �"���$#، أز�
 ال���
 ال���� ال �ب�

و%# %# ���P, و����S اAن+�ج،  �ال$`�� �, أرب��� �+`��تإ%�8 ال+;S�6، ال���g# ��آ' ��� 

��W ,��P�  Dوف�

 %# وا�8ة �, ه<Q ص�i أ ال+�ب�
 ل��. ال��ى ال����"�Wل ��� و�;Pال


إ�$�ن
 ی�i6 ال�PصD ����� ال^�آ�ت ال$��ى ����
 و�\��6 ًاوأ*�ر *+�ga�ً �P�56م ل ً�وخ�� ً�ص

ی+�*G ن ال��ل#. و�^��ر ب���ل� ص�i ال��D %# ه<Q ال����3ت �;8رًاأي، وب^$D ��م، ����8

�� آ�نU ب ،ب�� a ی��س ،ن �Wوف ال��D %# �;�نS ه<Q ال^�آ�ت ال$���ة آ�نU أ%Ddأ أیdً�ال��ل 

 N��� ,��ال��ب ,�� ^�ی�م ال��D �$�ن �, ص�j�� ، i أال��ن ال+���W #%�^� Sوف ال��D ل8ى ال


 ص�UP أ%# ا����ع، و��� ا�:D *�زة وا�8 إی�م و ث��ن# ����ت�Lن���ً�أر 
 ال�;�نS ن�5"

 ��ی$�
ا� ة���رال آ�� %# �،ب�ال+# ی����ن  ل�+��ه# �S ال^�آ
ص�i ال��W"�ن ی����ن أ .
ga�و


 ل ن+��بب�A ً��;�یPی��دل ه<ا ال��ل آ�ن �`S�.  D *�6ال ����رز"ن� أ " ال�^��رة،����

  .ال����

 

، ��ة ����أ ی�*S ذلrو . ن��ً� �, "إخ+�اع *8ی8" أیdً���ة" $�ال8ول
 ال�( "�� ی��N��� Y إ آ�ن

�S وإدارة  ًا�^U 8خ�ص
 ال`�ن�
، وال+# ����و��ل��+�,، ال�Pب�, الإل�  أخ�ى،+4�ل4��S ��ارد ال

ن�ع �, �� ب�8 ال�Pب وذلA rدخ�ل %# %+�ة �( ����Y ه<Q ال�8رات ول"+�ات �Zی�
 �, ال'�,. و



 ال�%�Q ال4��ه��ی
 ال^������ن اD`� A أن5dن وال�$�Aوا 
P;ال+���( وال .D����# وال�+*

�+� ب�8 ال�Pب، وخ�ص
 %#  ةآ����� إل� �a  8 �'الوال+# آ�نU ال��4ش،  أیdً�آ�نU ه�6ك و

 .��Pد ال��%���# وب�ی��ن�� ال�5��واA ��ی$�
ا� ال�aی�ت ال�+8Pة

 


 ال^���
، والP"�ظ ��� ��8Xت اAال%# ال���بD، آ�نU ال8ول
 :�درة ��� ����S و��%�� ����+*

 
P��� درة آ���ة و:�ات�: Uن ن �أ��� �+� آ�ن�$ 

 زب�ن��gالل^�آ�ت ال$��ى 8ى الر� 
"�+X

 G�8ة الب����ال 

 ب"��ل
 ل� �ی
، وال84ی8ة ن���� وال�dی���`�+���d. Sی�
 ال8خDال* Dآ�ن �, ال�� 

Dال8خ 
�ن� �Lی�� �ُ S�+�Gة �, ال�وا��!���، � �ل����
 ال��� 
`�ب+ال�وا�G �, ال��س ب�

���3
 # ال��8ان ال �ب�
ص�UP ال8ول
 %أ. �+
َ̀الُ� 
�6l 8*. $ّ� ��6 ل، ، ال �6ه<ا�`���� ���D ال

  .�Xج �, ن��ق ال����ة��+�اء ا�ز��ت :�D أن ��56( ال6^�ط اA:+;�دي وإ�, 
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 !���� �"���$#، أز�
 ال���
 ال���� ال �ب�

 U�$! ��
 ل����
 ال���� ال84ی8ة، آ�ن ال�آ, ال`�ن# ا�رآ�نال^�آ�ت ال;���6
 أ�8 ب�6����� ا

أ�8اد آ���ة �, الd��ط وL��ط ال;E ال8اg( ب+�E�W ال��4 :�م  .�, أ*�'ة ال8ول
 لE\ی+

آ���ة �, ال��6ء،  �*��! Qأ*�'ة دول
 ال�%� إ�+U�8X%# ن"V ال�:U، ، و��+�ی�ت دخD ��دل
ب

6��# ال 6��ذجالخ�Y ��� ، "وب�`�ب
 "دخD ث�ٍن��d"X6 ,، ال<ي آ�ن ��دة ���ا�# ���8 دخ�وال

�
 ال8خDل�g�6ال �� ث ,� 
  .����ال���

 


  ال�ا�S ال��6قر�$�ز ل�ن+�ج ال;��6# ال���
 ال���� ن��
 إ Uآ�ن���$P��8ت الXالوال
���^ .


�� أّن، ال�^��رة �4��S ال���رات U"L ال;� 
 ال<آ�ری
 ��� خ��ط، أ�, *��%،U`  
�, ن���


. ، أخ�ىP;ال84ی8ة %# خ��8ت ال+���( وال D�
لkخ� ا�*N الال�pی�, �, %�ص ال��� ه� أن��، ��


، �+��$U اإ�gة ال$��ب�'�*�ر�
، وخ��8ت ل�U$��+�8 خ��8ت اإ ،%# ال�:U ذا�Nول���رات وا

 
��Zىن إ .ال+���( ال��ل#خ��8ت و�+��  
^���
 ��� �$�ًا  ،�+� ال��ن ال�^�ی,و ،آ�نال<ي وال�%

ا�8 أو �$�ن �, �ZبY و: �6'ل ال$���ة ن���ً� ال��������
 ل اkن �+��ً� ص�iأ، ���'ةص ��ة 

��'��,  اوأZ"�ل ل( ی��دو ،*�8ًا ��4'ة ���4'ًا ���bون، �أو ���ر� ، ���رة�Zب��, %# ال�dا�#


ا���A ال8را�
 %# ال�8ر�
  ی,:�درص��Pا ، بD أل�Xوج وآ�G ال���ب��gو ب+8ا 
ال�8ر�
 ال`�ن�ی

 .
 ��'تال+#  ،
ال��ول�+�ریال+�����ت ال��*�ازی
/ إ��Lف%#  ًاوآ�ن ل<لr آ�N �\ث��و�+� ال���4

���ت ال;���6
 ال �ب�
 %# إل� �8 آ���+4� .ال��ن ال�^�ی,واDg ال��ن ال+��S �^� وأ ال

  

أخ�ى  $���تب وأ�+�pك، إ�+�8 ��� اAال���� ال���
  �ت��ص�E ���آ���� ال�l( �, أن و

��ی
  أیdً�:�درة آ�نU ه<Q ال���
 ن %] ��ة ال�ا�8ة،ا�ن^��Zت ��� � ��� ,� 
�����;�ل��P ال4



الE;6 ال`�ن# �, ال��ن ال+��S �^� %# ه<Q ال6��ب�ت ���رت  .خpل ال6��ب�ت ال���ل��Lأر ��� 

 ،
�W��.  U6$"# أ*�'ة ال8ول
 +d+P,%# ال��ن ال�^�ی, ل ����U ل$��6ال�6^�ت ال;���6�

 
��ر��ت ال$`�� �, *+`�ث إ�, ال6��ب�ت ال���ل��Aا D� ^+ال 
آ��  .%+�ات ��ب�
ال+# ��'ت �+ pل�

U�دورًا أن�� ل� Aإدخ�ل �����ت ا #% ����gق �و :+;�د ال$�#ر��Pوال 
�'ی' ال���ل
 ال$���

Aا 

 ل����ل. %# ال���بD، آ�نU ال6��ب�ت ال���ل�����+*
�D، ��� �8 ل�8ول
 وأص�Pب ال� 
و%� !�ی$

���ً�. ال����:+;�د ال���
 ��اء، %# ��'ی' وإدارة إ�، D`� ال6��ب�ت ال���ل�
 �;�لi ال���ل ل( �

G�P% ��ه� ��دل
  *�رأ�, أ*D � أن ن�dل��Zل�� وذلr ، أیr�� �ًd ال^�آ�ت ال$��ى�;�لi  إن
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 !���� �"���$#، أز�
 ال���
 ال���� ال �ب�

U:ال� V"ل %# ن�dن � D*أ ,S�4^� Aك اp�+��ًdل %#  وب�<ا ، أی�d68 ه<ا ال��� )�P^�

  .:+;�دAا�p4ت 

  


 "$�ة الآ�ن  �$�ن
 ال���
 ال�����,  �'ز���e Dخ� �g��ل�ال 
�����:+;�د ه# أن ال��8ة ا



ال ال8ول����4. 
 أص�i، بG�P% D :+;�دا8�Aود  ل� �8 آ���،، إل( �$, �8ود ال8ول
 ال����

�;�� ال #�+Pل :+;�د ُیل�الpا�ّ�ف �, خ ��;�pًال���� دل� 
���  ل8ول
. وآ�ن و*�د ال���

A6#ن�4ح اZف، :+;�د ال�����, ن���
، آ�ن %�^�وع ال8ول
 ال����
. ��� ن�4ح ، و%# ن��ی
 ال

�'زت :8 و .ه<ا ال�46ح�Lورة �, �Lورات ��4د و*�د ال���
 ال���� ��� أن�� ل� إی�56 

 

���ال� ى��ال أیdً�ال8ول rوذل ،
��P��, و*�
 ، وال+# ��8 , خpل ����
 ال���ل
 ال$���
، �ال

�, ن���
 أخ�ى، آ�نU ال^�آ�ت و. ال����ل���
 زده�ر ا�*�د وإلس ��ا�ن�5 اA:+;�د ال$�#، 


 ب�, أ���ل�ا ال$���ة �8رك *�8ًا:pل� 
��� �8 ����� ال�V�g و، وث�وات ال8ول
 ال����
� ال+�4ری

*�8 ، �8 ل���8، و�� ه� *�8 ل�<ا ال��8، *�� ه� *�8 ل�64ال ����رزن إ ": ال+6"�<ي ل�64ال ����رز

  ".����رزل�64ال 

 


 أخ�ى، � ول�����الل���
 ا�, آ�ن :+;�د اAه<ا ی�$, ال��ل ب\ن خ+;�ر، وب]l��;ل أو ب 
���ل�

ل���
 *D او�, أ، �ال���
 ال���ب�ا��
 و"�, ال���
 ال����،  :��V�g ل�6$�ل,ال�^��رة ل

 ل�8م ن�5ًا ال���
 ال����"،�, " ال��ل ال�\ث�ر ه� �, ه<ا:�Y 8ال��l ال4'ء ال���8  ."�ال���

�S ��8 "ال��رون�ت  ب�ل���رن
و�أس ال��ل وو��Dg اAن+�ج. و�S ذلp+� ،rك ال���
 ال���� لإ


 ن %] ن��ی
 ال��ن ال+��S �^� وب8ای
 ال��ن ال�^�ی,،%#  ال�;�ص"����+*Aال"�ارق ا

Aص ��ة. وا Uآ�ن 
�( الP;�ل ، ��اء ال�^�ی
 ال���� "�
ال يی8ب�, أ�;
 ال8خD ب� U :+;�دی

4��ع ال8خ�D, ال��D أو �, ال`�وة، ����� � jال$�# ��ال# ث� 
 %# %+�ة% �S�50 N6 ، ���رن

   ".;�خ�
ال �ت�ال�^�ی6"
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، �, ���د ثpث
��� ال�l( �, ��ور   �
 ا����# ال�56مa ی'ال  ال��ل���P�  .ال����
 ال��Pب�ت ن�5م ه� :+;�دی
اA ل�
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 !���� �"���$#، أز�
 ال���
 ال���� ال �ب�

خ�ص
 �Wه�ة  ، إل� �8 آ���،Uه�6 آ�ن�� ����Pی�4ي �84ر اA!�رة إل� أن ال���
 ال���� ال+# 


 و��� ب���6ه� ال �ب#  ل( �$, ه�6ك .ب�ل �ب��Z ،آ�ن �أو أن�%# أ��آ, أخ�ىU ال�8د 
���L .


 eخ� ي �$�ن %# أو��P��+�pك , ال;�درات إل� ال �ب بaً8 �, ا�A%# ال��ل(، �$�نU ال`�وات ال

 .#�P�
 ب�, ال8ول ال �ب�
��آ'ت ذلr،  ب�ل�l( �,ال��  .��5( ال+�4رة ال��ل

  

  ����� ا���آ�ت

ال+# ال���د ال`pث
 ل� إ�56 ال�$�ن ب�A، وب]دراك �+\خ� ال������6ت،ل+ �� %# �ب8أت ال;�رة ب

  .�lب� "�;� ذه�#"ن�� ��� أال�Pب ���U أ

 

�6
 إل� ال^�آ�ت ال$���ة ���ح �������� �, ���86 و��U *�ء ال+ ��� Zال� 

ال���
 ال����� .ال��ل

�a�ً ن�;8 ب�<ا gدة دا�*�� Uوال+# آ�ن ،

 ل�^�آ�ت���ال�����ت ن�;8 ب<لr ال، بD ال+�4رة ال8ول��- 

 Yن وال+��یp�Aن+�ج واAوا Dی������ت �+( ��� ن�P �+'ای8 وه#  –ال+�
�� ��� ال���
 ال��ل

#�
ال���6 الP���#  ه� . ه<اوب����س ��ل�
 ال�� ���رن  . �lل�ً�ل���ل�ب+�U:� r ال�L�P ��ل


 ال*���^� S��+ن ال��أواخ� ال #% 

 ال�Pل��ب�,  خ+p%�ت آ���ةإن ه�6ك a أإ، ال+# ب^�ت ب�ل��ل

Aث6+�,ا :��� G�l  ول��
 ا*��
 ل����ل
��4ة الزده�ر ال+�4رة ال8ول�
 وإال�Xdال 
. أ�� ب�ل�6�


�� آ�نِل ل������ت ال�4ریU  ��6�� ،آ�ن ن �� %]!�آ�ت آ���ة���، %# ��, ���ً�، ال+��یDأه�،  ��ل

����ت اA:+;�ت إ� Yن وال+��یp�Aن+�ج وا ���#�P��8Pث ��r %# ال�:U ال�L�P، و. ال��6ق ال

�, ب�8 أو أآ`� وی+( اAن+�ج %# �8د �,  �lل�ً� +��یD ی\�#%�ل%# ���ق ��ل�#: آ��� رب�
 ا� ال�����ت

  %# ال��ل(. ی+( اp�Aن وال+��یY %# أي �$�ن ���ی�ً�ن أی�$,  Nال��8ان ا�خ�ى، %# ��, أن

 

5
 %# الP� #+م، %���  ����ال�، ��l دول�
أرض  %# ]ن�� �;�i%ال^�آ�ت ال$���ة �8ود ال8ول
 ا


، ال���د ال+# �"���L وplل ��ب ��l ���8ة��
 �"+��  .ال8ول
، أو ال6��ب�ت ال���ل�
ا��ال���
 ال��ل

��رواA ال6�8ی
 وال��ل�
ال�����ت ���
 :�درة ��� %�ض ل� إ`+�
ال���ل
، ن�ه�r �, �ت و���� ی

�, دول ال��ل( دول
  ، ب����
 ال�Pل، %# آDال�`�ر��� آD ه<Q ال��6ص�ی�$,  .ال���ل�
�ت ال+^�ی�

 j�� D�ي ���
 ل�8ول
 ��� �� ه� �+�8د أ%# ��l DWب ول$, 
 ال^�آ�ت ال�+�8دة ال����64

�, ب�, دول ال��ل(  ل��ب�ل�6�
  ا�آ`� را�
ال8ول
 خ+��ر %# إ ةال^�آ�ت ��، �;�i ب<لr ال���64ت
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 !���� �"���$#، أز�
 ال���
 ال���� ال �ب�

�، %�ال�+�8دة D$^� إ�$�ن�� 
iال�ب Y��P� #% )��Pال Dال��� 
ه� ��� ذلr، خ�� �`�ل . إخ+��ر ال8ول


 أن %# �Lء ال�8رة ��� �P��Y أرب�ح آ���ة �����ال�dی��
 �E�+X �, ب�k 8خ�:  �$�ما

  .5ال�dاx��X�Gg %#  خ���ة ��+�زةال^�آ�ت ال�+�8دة ال���64ت ه# 

 

��5( ال��8ان �`D ه<Q ل8ى  .ال���ل�
 �, ال6��ب�ت أیdً�خ�ل�
 ال���64ت  ة�+�8دال���
 ال��8 

 ،S�ت، ب�ل���56�%]نN یD5 ب]�$�ن ن��ب�ت ���ل�
 �+�8دة ال���64ت ه�6ك  a ی�*�Z8ل�� ل$, ال

ال8ول
  ال+"�وض �S ����ت ���$6ی��j أو  ن��ب�ت ���ل�
، a ��*8 %���ب�8ان خ+��ر ال^�آ�ت إ


ل�P;�ل ��� ��P�  .إ�"�ءات �, :�ان�, ال��D ال

 

 #��gال� S%إال^�آ�ت ال<ي �"' آ�ن ال8ا S���� أل��
 %#  ، ��Pا�م ��خ�رج ب�8انل�� ���lال�


ل��Xط اAن+�ج  ال"��# ل6�Dب���UP ال+$�6ل�*�� ��ل��  أص�i ه<ا خ��رًاو .خ"� �$�ل�E ال���ل

� 

��� ال8Pود ب+$�"Pی� . Uال�ال�8 آ�ن���
 ،���eو ���وأ%�ی 
أرخ�  و�� زالU، %# أ��ی$� ال�64ب�


����ت اAن+�ج Lّ� ب����س ����8وب�ل+�ل#،  .�, ن��5ا��� %# أ��ی$� ال^��ل�
 وأوروب� ال �ب�� 

��ی
 ن��ب�ت ���ل�
 :�ی
 �او��+�ال�;�نS ال$��ى ال<ی, ����ا %#  �
ال �ب ب\%�اد ال���
 ال����Pب. 

 أص��Pاال<ی, �ء"، "ال���ل ذوي ال��:�ت ال'ر:�� ی��N��� Y أو ال���
 ال���� ال8ن��  ه<Q ه#

 
��ل�
dg�%. ,� rي زی'ی�%p� ��� أ Nل��ل ب��إ�+ pه( %# و�Z Eg�Wی�
 ن %�ص
 هa3 ال�

8��+\لE �, "ال���ل ی ال<يال����، ذاك ال4'ء �, ال���
 �� أ .6و��5ة ًا�+��زص�رت ��+�� إ ا

�<ا إ�+ �:�( و:+ً� أ�Zل �+� !��وا بال8ول
، %�8  ال��:�ت ال���dء" وال��W"�, %# أ*�'ةذوي 

ال �ل��
 �+�8ال �( إال��م، :+;�دات ال �ب�
. ، دورQ ال��آ'ي %# اA%�8 ال+;S�6، �8ری�4ً� .ال���ط

                                                           
5
  D�ن )� D�4��  أ��زون S:��Amazon.co.uk رغ،ل إل����
 *8ًا ال�dاa8�� Ggت��j   �آ�d"X6�، ب)lم ال<ي ه� ال��ی��ن# ال"�ع أن �, �ل���ی 

)5��ال<ي و ال��ی��ن#، Qن��5 ب�6�� ،�+�ل�6#إ *N�6 ����ر N������ 7.5 إ*��ل# وآ�ن ،���W" 134ُی^ D  ل�آ����رغ �$+G آ�ن، 2010 ��م "#%. ال��D ب

D� ل�آ����رج %# ال^�آ�ت ��� ال�dی�
 ��a8ت أن �, ال�%��� )l�x.   ا�+�ل�N�6* #6 ����ن D4�- 147 إ*��ل# �����ت ب ،��N�%2265 �"W  ی�


$���
 ن�5 و*�
 ل8ی�� ل�آ����رج%#  ال����ت ل$, ���ث�
، ال�+8Pة، وال"�+X� ,� Eال+# ال+$�ل� ,$�ه<ا ال+���G  ، وی����D ب�� ی+\�� �, دخ���Dیd ی

 ب�dی�
 رب�حا�آ���  �8 إل�Z�6��+�ل�6# ����ر *N�6 إ 7.4 إل�وصD  �$�ل�"��ن �4��ع ب\ %�ع ل�آ����رغ – أ��زون أ%�دت ،2010 ��م "#%. ال


 �LاGg د%�S,  ال^�آ
 �$, ال<ي ا��� ،)����ر *N�6 ا�+�ل�6# 7.5( ن"V ��8ار دخ��� وه� �8Pی8ًا ���ی��d"X6� 
*N�6  ����ن 5.5ل� وص�U إ ل� �ی


 �8ت ال^�آ
��دوات ذات ا� إ�+�ل�#6.���gی�ت %# ال�aال� 
 أرب���� �,٪ 49.6 �, ال"���
 ه�6ك ال�dاGg �8%���ت �, ل�+X"�� ال�+8Pة ا��aی$�


 ال��6ات %#%، 35ال��ن�ن�
 �, ال�6�
 أ:D  ��8ل %��# إل� 2006 ��م %#��pی"�` ای�ن. (ال�*V" :Eوا�8ة  �$, � ��� آ� 
��, د%S  أ��زونآ�

Ggا�L D:8ة +��أن^� ��� أP+�
 ال$��� 4 ال �ردی�ن، ،"ال�dی��
 ال` �ات  أ��زون �84 آ�E" و*�ل��U *�ر��ی8، 2012 أب�یD 4 ال�4ردی�ن، ،"%# ال

D2012 أب�ی(.  
6
  .2012 %��ای� 7. ب�آV أوف ری"�� ل86ن. ر�*ا� ص�Pب� ال��*�ازی
 ال`�رة. زی'یp� r%�ي  
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 !���� �"���$#، أز�
 ال���
 ال���� ال �ب�


 وا��
 �, اال�Xص
 ��8Xت ب^�آ�ت ال!�آ�ت ال+;S�6 ال�;�ى �, ���4� D��ن^�
ال+# �^ 

  ود�( ال6��ب�ت ال���ل�
. ال+$+pت ال6��ب�
ا��� ال<ي ی;�G ، و���ر��ت ��E�W �+�8دة

 

 Dآ�� E:�+ال( یAا Sن+�ج ال;��6# ل���A ی� !�وط��ل، ول$, ��Pال 
�+�pآ�
 %# ال �ب، ب����

�U ال^�آ�ت  . ل�8ال��D *�ر ب�ل+\آ�8��� 
ذآ# إ�+���ل �, �ZیY خ"� �$�ل�E ال���ل
 آ�"�


  ات�+�8ی8ل�`�+��%�6
 ال��ل �'ای8  د��ءا8X+�Aام إب�ا��
 ، أو �� وراء ال��Pر ل�إاAن+�ج 6�D بال� 

6��
ل*�ب8أت و .�7
ال �ب �E ال6��ب�ت ال���ل�
Lأ، وا�8 و:Y���� #%U ه<ی, ال���p,  .�^�آ�ت ا


 ب�ل+�X# �, الP$���ت ���� ،
ال<ي  بaً8 ���6، "��ن ����Dق "��*N  و��6#ال���ل
 ال$���

ب$���ت أخ�ى ز���ا أن ه<ا ه� ال���D ال���8 ل�P"�ظ ��� ال���ل
، وإن�S� )4 ر%�ه�
 ال^�آ�ت. 

أو *<ب ال^�آ�ت ال�+�8دة ال���64ت �, وراء ��� أن^�
 ال^�آ�ت ب ،��� ا�:D ،�+"�ظل�


 أن^�
 ال^�آ�ت U"�L أال��Pر. ��# ��ل+� D$^ة الب��ل 
���gن�ت ال��$�
 ال����ال���. 


� ال+# *��+�ال���
 ال^�آ�ت r�� U خ�ن��5�. 

  


  ال���64ت ال�+�8دة ل^�آ�ت ال �ب�
 ��� خ^�
 ���حا���86 ص�8ت *�Pب+$�ر إل� إل( �$, ب

��r �, خpل ال���م بN ه� إ�+ pل ال���
 ال84ی8ة  �������*G ، آD �� آ�ن ن��إ، *8ی8ة���Z Dق 

�+�ا�ن��ط ال��4ب
 وال�X+��ة ال+# �U بـ pو �ده"��ض �8�4" %# بUإل� �8 �� ،ال+# دخ� #% ،

ن��ب�ت ال���ل، �Q�4  ���دیً� ه<Q ا�ن��ط ��:"ً��^�D "ال�;� ال<ه�#". �� ��# بـ خpل ���Y ���ت 

 r^ت " "��ي"الوال���� #% 

 ال+�56( الP$��#، و���و�Lو���ر ،

 ����أي ال8ول Q�%ر

#���ودول
 ال�%�S�  ،Q ال6��ب�ت ال���ل�
ص��
 %# ب�8ان�� ا�. ال^�آ�ت ا�وروب�
، ال+# ���ونU إ*+

                                                           
7
   #%
 ال�8ی� �S أ*�اه� ��Pدث
 ال��م ���,�+��ق و%���  ،)ال���ل ل6��ب�ت ا��Aا��g# ا�P�aد(ال��+8روت  %# اAل$+�ون��ت �P�aد ال��م ا���, �S ���ب�

ال�+8Pة  ال�aی�ت %# ی�S} ل����روa[ ال��آ'ي ال�$+G ص���ن#. أنU" ال+6"�<ي، ال�8ی�:�ل %��� ��روa، %�ع إ��اD�g. "إ��S" �� ل^�آ
 ال+6"�<ي
،
�4 ���D ال^�آ
 وه�6ك ا��aی$�+�5
و%# ال، ]ال���ل�
 �ل6��ب�تب ی��a i أي [ � �Y آP� ه�6ك \نال+# أخ��ه( %��� ب 
��ل�� 
 ��56( �ی�8 ه�6 ن"�ب

 ��P%� أن ��ی8 آU6 ]ذال, ی��Y ل^#ء. %. %6'ویp إل� ون��N ال�;pl[ S6ق���م ب�] ال�+8Pة ال�aی�ت %# ����روa ل^�آ
 ال+6"�<ي ال�V�g[%]نN   ال���ل،

ال;���ن�'�4
  ���D هD". ال;P"#: ال�^�آDل#  �`� X!�، %p; 1500 -ل ��D %�ص��� ' ] ,�V�gال+6"�<ي ال� 
 ؟]إ��اD�g، %�ع  ����روa ل^�آ

",���%#  ،1987 "ال+4��S خx ��� ا��Aا����gت ��6ءال"، �"���$# ب�رب�ا�, . ا!+�اآ#ذلr، أن�  وب�8ث(،  ،ص���ن#أوa  أن�. إن�� إ�+��ر:" ال��م ا

�;S6%# ال ال��أة%�یV+6،" وان�U ه��6ی+� ب�رب�را #� .)�ل���ی
ب(ب�ای�وت ب��^�ز  ،ال��ل
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 !���� �"���$#، أز�
 ال���
 ال���� ال �ب�

U6�� �Zخ� G�Z ,�  ر��ت���ال���
 �+�8دة ال���64ت، أو ل6$�ن أآ`�  ��دخ�ل"ا���ی$�
" ل8ى ال

،
  أوروب#. -ألpال��ل( ���ر��ت  د:

 


��a 
���� #% ، UP4اد" ب]��دة إ"ال^�آ�ت ن��+� Y��ل�( أرب��و�� U��* #+ط ال�� r���ً ا�ن

$�رل ��رآV ل��ل �\ث�ر به<ا ی<آ�ن� و بpده� اaص��
، إل� آ���ة %# ال���
 ال�+�8دة ال���64ت،


 �, ���ء إ إل�a إج ال^�آ�ت �ل( �S6;� .+P أص"�ده� ب6"���، �+��8 أ�
 أخ�ىأ�
 �\ن ب����


 �6< أ�g��د��ءات الAن�8 با\ N# �6ی  �����
إ�� �, �ZیY خ"� ال�dاGg أو  ،���
 ال8ول


ال8ول
 �, زا�
 ب]��Pال Aدیا�;+:
 ��'زت ه<Q اAد��ءات ��� إث� ��4ب
 ال^�آ�ت %# ب�8ان. 

 

 اAب�ز لال���D ا�ال��ل( ال`�لj�� ،j آ�نU ال8ول��:+;�دی
 خpل ال"+�ة �� ب�8 ال�Pب �+6

 ،

 ال`�ن���!+�ت ال�8ی8 �, إ ال+#%# ال;�رة،  ال^�آ�ت ال�+�8دة ال���64ت �+� ��Wرال��ل

 ،

، وو�L�U اال^�آ�ت ال+�ب�
 ل�8ول��P�
 ل���8ة ال�dی��
 ال��
 :+;�دی
اA:�8ت ال+6��P�  . ال

  

�����
 ا����� ا����� ا�

�ُ U� ��%� ت+^�ن
 ل�����, %# ��r ال��8ان ال+# إإل� �$��G ن��� �,خ���g ال���ل ال �ب��*


 ص���6
  �� إpZ:ً�%�%# ال��8ان ال+# ل( �$, وال^�آ�ت ال�+�8دة ال���64ت. �+P� 

أي ب�6��� ،


 و��� *8ی8ة، ��� أ��س ا�*�ر ال+#��Z ل��أ:U  Dإن آ�نال+# و، وی+P;��ن�� أص�i هa3ء ال�

 ،
ل8خD %# ال�YZ�6 ال�ی"�
 %# ال��ل( ال`�لj. ���ی�� اآ�نU أ��� �, ن�� %]ب$`�� �, ن��5ا��� ال �ب�


 ال��6
 ال%# ال��8ان ذات �� أ�+P+ب��ال D`� ،
�6
، 8ولال ;���6��p8 ب^�  %# أ��ی$� ال�وص�ل %

6^�
��Wر و���� ن��ی
 و ��ی
 ال�^�وع ال+6��ي ال�6Z#6ب ال^�آ�ت ال �ب�
 ال�+�8دة ال���64ت� 


 و��� ��Z
��P� .أإ aا pو%# آ Nل+�,لن�P،  )ال S+��'ای� ال+# �لل���
 ال���� ال84ی8ة ب�+ U�+��


 ��ب�ً�ال �ب� ن�����5ب�� aًن��. أو� ،  S�+�� )لAب�ت، ا��د ��� د�( ال6��
 %#�ال �ن�+�l  G64�


إال^�آ�ت ال�+�8دة ال���64ت  ال�"�و�Lت �S ال6��ب�ت آ�نU ه# ال��G %# :��دة��، ل� ���8ات ��ل

P� D*و�, أ ،rذل Y��ال^�آ�تص�ت أ r��، `�� ���ً6$�� rل  ،آ�ن ذل�;Pء ��� ��� ال�"�Aا


��P�
.  �, :�ان�, ال��D ال"�d�ال���
 و ال �ب�
 ال����ل���
 اب�,  إ�L%#%�ق �, ال8ول
 ال

و��زال a  ،ال���ل ال84د ی+�$,ل( � أنV$� ��� N ال���ل %# ال �ب، ه ��l ال �ب�
 ال����

6$��i بیa  خ�ل�(ن �j�� ،8 أ+# ی6+�4ن��!�اء ال�8ی8 �, ال�6+�4ت ال�,  ،(�ی�.rل>  
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 !���� �"���$#، أز�
 ال���
 ال���� ال �ب�

�
ب��j %#  ،ه��# خ�راس�8ی`� ر:�م ال+# ن^�ه� �^�� ا��
 ال+��ون وال+6�56� 
إل�  ،اA:+;�دی


" ب^$�P�� Dظ ن �6��N �, ال�+�:S أأن������ر  �1.8,  ��� ال�P6 ال+�ل#: "ال���
 ال���� ال��ل

��j ، 2030%# ��م  ًا����ر 4.9 ل�إو ����2020ر %# ��م  3.2إل� ��ال�  2009%# ��م 

ن�� ��� أه��#  �, :�U%�ّD ُ�، ه<Q ال���
 ال����ن a أإ .���e %#ال6�� ه<ا ��8P )5ث ��


)، أو ال ب�"�ه�(�^�D ا��� ال+# �Y"6 �� ب�, �^�ة و��
 دوaر %# ال��م (ال���
 ال+# �gال^�ا N���

  ، آ�ن2009"# ��م %ال���رن
،  و��� ���D .8%# ال�6
دوaرا  36500 و دوaرًا 3650 ب�,�� 

xال#  و���� 
�3!� ه# ه<Q ا�ر:�م  .9الE دوaر 50إن"�ق ا���ة %# ال�aی�ت ال�+8Pة ا���ی$�

 ��� iLأن وا
�����ً�" "ال���
 ال���� ال��ل� E�+X� ق��X� #ه  ,�  
  ."ال �ب�
 ال����"ال���

 *��ز ال8ول
وه#  ال �ب�
 ال��������
 ال�آ'��, ال���g+�, ل�8ى إ إن�8ام%�ق eخ� ���( ه� 


، ال���� ����
 ل، و���
ی�%� ل��$�ن  ال<ي��P�
 و، خ��8ت �`D خ�ص
الP;ن ال+���( وال��dال

#���+*Aا 
%�LAل� إ، ب�"�W��N �
.  ال����ال���
 �, %�اد ��P��، ال�SL هن ه<ا ]وب�ل+�ل#، %ال

 ،��g'* 

 أن ال8ول
 %# ه<Q ال��8انلن+�4���P (
"+�� إل� آD �, ال^���
 وال�8رة � (��l ال �ب�

 D��! #�ی�L إدخ�ل ن�5م �����و��+، V��\� ,$��, ��j و. ���D`� N ه<Q ال��8Xت وال<ي ی

%�ض �, خpل  ال �ب#��� ال6�x  دول
 ���ی� خ��8تن ��ّ�ل أ، ی�$, ل�<Q ال��8ان ب�ل��Sال��8أ، 

 *��U ن^���Z �^�و�L�ًZاGg ��� أرب�ح ال^�آ�ت �+�8دة ال���64ت، إa أن ه<Q ال^�آ�ت 

�<هG  �, ذلL�� ،rً�أرب����.  ،*�����S إن ل( ی$,  ،�, ال�dا��g�"� )5�� ��� Ggب]


.ل� إأو  ل+�r ال^�آ�ت ا�ص��
 ��8انالإل� ، ا�رب�ح��  ال�pذات ال�dی��
 ال��ل

 

 #% DW ب��l ن خ��8ت��Lو 
Pإ����( وص#���+*  
���!
ل��4ز نa N ی�$, %]، �8ی�ه� ال8ول

���ی�� ب �ا��
الل����ل
  ال8ول
 أن ی$�ن �;8رًا 
��Zو���.  ،U:ال� V"+;� و%# ن���8ت �Xال

 
�P;وال 
���6
،%: 8د :��D *8ًا��� � ال �ب�
ال���� ب���ی�� ال���
 ال+�����pأ��ی$� ال #"  ���


،������( �8ر 
�6 8.3%�اد ل�ال��+�ى ال+����# �+��x ب�h  ،2010# ��م %���D ال�`�ل،   ��ب�6
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 ���ی�. ��آ' 2010ال�6!�
 %# ال��8ان ال���6
، ی�6ی�  ال����خ�راس، ه��#، ال�����
 ال+��ون وال+6�56� 

اA:+;�دی��
 ال+��ون وال+6�56� ، 



 2011، اA:+;�دی��
 ال��ل��  .103: 2012، و*��ت ن�5 ��ل ال+6
9
 .684ر:( : *8ول 2012، ا��aی$�
 ل�aی�ت ال�+8Pة��ل اإ�;��X�� #g ا���ی$#،  ال+�8اد ال�$�ن# �$+G إ�;�ء  
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 !���� �"���$#، أز�
 ال���
 ال���� ال �ب�

<لr، %# آ`�� �, ال��8ان ال+# ���5 آ .10ال+���( ال��ل#��� خ��8ت D;P ��ى :�
 ��8ودة ل( �

�p4� ًا����
"�4( %#  ال���
 ن���+�$�تن ، %]"ال���
 ال���� ال��ل�ال���� ال���
 ال+# ���'  ال

���ت ةه# ن�در�`D ال���رة، ، %# ال �ب+4�  .r�� #%11 ال

  

 "
��
 ، إذ !8ی8ة الD�:E�d آD !#ء، "ال���
 ال���� ال��لL�� ال���� 
أن �;�� ال���

5
 ال���ط �, �UP أ:8ا���، ل+����ت أص�Pب ال^�آ�تPن %# أي ل��Pری, إ��دة ، ال<ی, :8 ی����


���  ب�6ًءاAن+�*�
، أو  وأ��+�ی�ت ال�وا�G،  وأ%# :�( ال��pت، �� � ���  ��� ب�6ًء، ن�D ال^�آ

�4ل �, ال+ ��ن�� ل��% U�x ال^�آ�ت ال �ب�
 ال+# ی�$6إأي ���e Dخ� ی3ث� ��� "ب�U ال�;�8". 

��ث ب�8ان��%#   �ب�
 ال����
ال��l ب�8 إل� eخ�، ال^�آ�ت � D$^ب 
. Dا�ص��
 �v�+6 ه<Q ال��ی�

وإن ، %# �Lء ال'ی�دات بpد ��4ورةإل� أ���ل�� ال^�آ�ت ال;��6
 ال��م ��Pل ��� ���D ال�`�ل، 

 Uآ�ن ،
�Lا�+�
  .%# �$�ل�E ال�8 ال����
 ال;��6

  


 ل�$`��ی,ی�+�� Pب�� 

" ص"���ل���ت ال�pی�, %#  ��رخ��  نNإ .ص��د "ال���
 ال���� ال��ل

�ل+# ��دت %# آ���W Dوف  ،%# آ`�� �, ا����ن ،ذلr ی�6# آ�نن �+� وإ، *��S أن�Pء ال��ل(

ل+�آD %# ال��ة �, ال^�آ�ت ال�+�8دة ال���64ت ض ا���إن�� ، ال��ن ال+��S �^�. ث�ن�ً� � ن��ی
أوروب

 

 ل�����gال �ب ال����ال^�ا
�+�pآ�
 ال84ی8ة :8 �$�ن ص ��ة، اAن ال���
 %��� ال�l( �, أ: �

4����� ال��م %]، %# آD ب�8 ��� �8ة،  ��ة *8ًاول�ب�� ص�آ���ة ب��  ،��� ال��+�ى ال��ل�#ن�� ب


+%�N ال$"�ی
 ل%�Lإ D$^ 
��� ,�$��+��*�ر ا�، %]ن ��� ال6�x ال �ب#. وأخ��ًا ل;"�ف ال


 لd"X6�
ال���� ����
 ال��
 ب��+�ی�ت  ،�+�pكإ��+�ی�ت  الP"�ظ ���%# ���8 � ال��ل���!

��آD وأ��اق ال��D  ������8آD ن+�4
  اp�+�Aك ال<ي، ال���� %# ال8ول ال �ب�
ل���
 إ�+�pك ا

  ا�*�ر.
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��
 ال+��ون وال+6�56� 

 ، و*��ت ن�5 ��2011، اA:+;�دی��
 ال��ل��  .104: ص 2012ل ال+6
11

 
��
 ال+��ون وال+6�56� 

 2011، اA:+;�دی��
 ال��ل��  .104: ص 2012، و*��ت ن�5 ��ل ال+6
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 !���� �"���$#، أز�
 ال���
 ال���� ال �ب�


 �+ �ق��ل�56 إل� ال��+��D، �ب����دة A ،ا���ال%# أ%Dd  ،��6ات �8ی8ة ال���
 ال���� ال��ل

 
 !�آ�تو ،"و6Z#":+;�د إ  :ال<ه�#" ه�%# ال �ب %# "�;� ال����إن+�ج إن�4زات ال���

""
��ره� %# اAن+�جإی��د أرب�ح و ،��3ول`+� E�W�+وال، ،Eg�Wو%�ة ال�  Eg�Wر و�*���ل�
 ا


 و �6'ل ��$�
 ،ن���ً��gو���رة وأ*�'ة آ��ب� ،

 :�ة �6'ل�������ل� !$D ن��ب�ت ���*
و����(  ،�


 ال^���
 و ،%# ب�� ا����ن ث�ن�ي و��ٍل�P;��8ت الX���8 اال�ال+# � #%) 
أوروب�)، ل8ول


و���ن اA أن5dال.#���+* 

  


آ�ن ���  .أي و:XL ,� �d� U(أ��ارد ��ل�
 ل8ى ال�^�  ،# ال�:U ال�L�P%أنN ، �, ال�"�ر:


 و����+8Xم ل+���S ص"�ف ه<Q ال��ارد أن ُ���Z، ) 
"# ال�aی�ت %ل�% V�x %# ال8ول ال �ب�

��5( ا���ی$��, �, أصD أ%�ی�# وال��6��p, إل� ال���
 a ی6+�# ال�+8Pة، ��� ���D ال�`�ل، 


  �+8Xم�, أن ُ� بaً8و%# أ*'اء أخ�ى �, ال��ل(. و�S ذلr،  أیdً�ال����)، ول$, P�;�ل�



 ا�A, ال���
  ل"�
 ص ��ةخ'اg, خ�ص
 ل� إN ه<Q ال��ارد ال��ل�
 ���*+( ی، ال�^�ی
 ال�������+*

 ال����.

  

 ����� رأس ا���ل

 U4+اأن:�Z 
�، �`D ن"�ه<Q ال��ق e ب�� إل����:�6  ل�8 .رأس ال��ل 
�اآ�ل�`�اء و�*8ی8ة  �ل��ل

Eخ�  D�ل�ن+��ل �^�آ�ت ال�+�8دة ال���64ت ل���# ا� ال���ر �6< ال�8ای
ال<ي آ�ن (�$�ل�E ال�

�+8ام ال+V%�6 ب�, ال��8ان إ�+"�دة �, ال�8رة ��� اAو، �����ت ��� ن��ق ��ل�#الو )ال�Xرجل� إ

��%8
 أو�+� ال+��X ن���gً�إ��� �
 ال^�آ�ت وال+# �+�`D %# خ"� ن��
 ال�dاGg ال%�d+�.   

 

%# أن^�
 ال^�آ�ت ال�+�8دة ال�+;��8 ل+�P' ال��ل# �+��ر ای+�*G ����6 ا�خ< ب��, اA، اkن

إ�+`��ر أرب�ح ��8 أ��  �lل�ً�,، ال��ن ال�^�یالE;6 ا�ول �, %# ال��ن ال+��S �^� و. ال���64ت


، � �� %# ال+;S�6 وال+��یY. %# �;�  ال^�آ�ت�ی��د N �� زال "# ��, أن%: ه<ا ال�SLال��ل

��ر إ`+�
Pی�!  ،Yال��ب #% ��
ن %]�, ا�رب�ح، آPأآ��، أ���نً�،ىأخ� !�ی ،  ,� 
Pال^�ی

�� اkن %# �����ت ��ل�
.� ،ا�ول�`+� #��gل ال��`�أص�i <ي ه� �8اول ال��pت، ال ��� ذلr ال

ن���ر ن�5م # أ���ب إال������6ت %ال8ول# %#  ال��pت�+��ار ن�5م 
 إب^$D خ�ص �S ز�'� �*<اب



15 

 

 


 !���� �"���$#، أز�
 ال���
 ال���� ال �ب�

�+���U إE�+X ال��8ان، �, ��S �8د آ��� �, ال��pت . و�, خpل ال+���D ب�ی+�ن وودز

 � ��تال+# ه<Q ال��pت، *�اء �8اول :8ر آ��� �, ال��ل �P��Y ال^�آ�ت ال�+�8دة ال���64ت 

5
 وأخ�ى. Pب�, ل ��+���� ن��ق ی"�ق و، ی���ً� %# ه<Q ا�ی�م، �+( �����ت �8اول ال��pتو:�

��ل#*Aا #�P�ال^�آ�ت ال�+�8دة ��r و��+��S ال��ل(. ، ل$D وا�8ة �, بpد ����ً� ،الv��6 ال

  .�12تال�8Xإ���ء �, ال+;S�6 أو �+�4وز أرب���� و �+� *6# أرب�ح ���وي أال���64ت 

  

���U ال+# أ"# ال���د ال`pث
 % ،أ�Qpو�6PL أآ��  .6^�ط ال^�آ�تل*8ی8  ��4ل�, ه�6 ن+8Pث 

 ،

 ال`�ن���ال+;S�6 وال��6ء  �, ��j :+;�دي��Pر ال6^�ط اA ال����ال���
  �Uنآال�Pب ال��ل

A��8ت اXوال .

 ال+# �����8 ال8ول���� %# ی8Pث %]ن أب�ز ن^�ط إ:+;�دي%# ال�:U ال�L�P، و*+

�� �N6 و آ�� �+�E�W. أاAن+�ج وال�a�4ت �, خ�8
  بaً8 ی8Xم ن"�N <يل���
 ال��ل�
، والا

Dی��� ،��:��ع ال��8Xت  :"'"# ال�aی�ت ال�+8Pة ا���ی$�
، % .13ن"�Nل ی�� دو��D�6 ول�"#، ب��ل�

 ،
��ل*��ل# إ٪ �, 2.5 �� :��+N 1947 ��مال<ي  ب�h %# الال��ل�*Aا #�P���اوح ��ل # والv��6 ال

 ربUP، ��1960م ال%#  .200614 ��م ٪ %#8.3ل� إ ٪ %# ��5( أی�م �84 ال���
 ال����،4

 
�� إ٪ �, إ*��ل# أرب�ح ال^�آ�ت ا���ی$�
، N+ 16ن���� ال^�آ�ت ال��ل��% 
%# ر�"�U ه<Q ال�6�

، %]نa N ی'ال ال�:U ذل6�r< ال���h  ����. ��� ال�l( �, ٪44 ،إل� ر:( :���#، ��2002م 

 .15٪31 إل� ��2008م %# ب�8 ا�ز�
 ال��ل�
 ��j وصD  ���"�� *8ًا

  

��ر وال��6ك ال+# �a��, *8د �`D ص�6دیY اS� A آ��pً ًا*8ی8 ً���ل� ً�����ص�i ه<ا ال��4ل أ`+�

� 
. وب�, ال+6"�<ی�, ����3ول�و�� ص�Pبأ و��+�$�ت��ال ال^�آ�ت أ$D �, ب+X;� %# ال��dرب

��pً�ال84د  ,�الdآ�ت  أی�!
 ،وخ��اء ��pت دول�
 ،�,وخ��اء �LاGg دول� ،����Pة دول�

�� أص�i  ،ال��ل#ال+�P'  أیl�ًd<ى . و��� �,دول��Lی�
 و��+^�ري  ،وخ��اء ���یY ،ل 
 وخ��اء

�ً��a 
 ل( ی$, %�x ب�ا��
 ���!�ت$��ر ال�8ی�ی, ال+6"�<ی�, لS%8 أن اله� ، وا��
 اAن+^�ر ���ر�
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��ل %# :��ع ال^�آ�ت ��l ال��ل�
و��اآ( رأس ال أ��ل
 اA:+;�د، "2008 ه�ن�4زي،رأوز�lر او : Y��P�  #% #�ی�ت إ:ن�5ي و��4یaد ال��;+
�4
 2003-1973ال�+8Pة: � ."
  .32، ال�8�4 ر:( 2008، آ����ی8ج اA:+;�دی

13

 ه�ر%�رد: رأس ال��ل ی�ل8 �84دا: *<ور ال`�رة ال��6ل���ال�
 ،2004*��ار دو��D�6 ودو��r�6 ل�"#،  ���* 
���� .124.  

14
  .6: 2008، ن�%��� NBER .: ال�56ی
 وا�دل
"2007و�+#  �$1860
 �, ����س %�����ن، "���ر ال;��6
 ال��ل�
 ل��aی�ت ال�+8Pة ا���ی 


 ال��ة ال��ل�
"، ��ن`�# ری"��، �8�4 2010*�ن ب��p# %��+� و��6 ه�ل��ن،  15�X1، ال4'ء 62، "ن . 
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 !���� �"���$#، أز�
 ال���
 ال���� ال �ب�

�a��, ��� ل� إ �P��ً��Zی��( �( ، ، وب�ل+�ل#ا���(خ��رات وأ��( �'م �, ��� !$D  أیdً�ول$, 


  .ال���
 ال��ل�

  

ال��S ب�ه5
 ال`�, �`D %# ن+�ج وال��8Xت �+�`D اa�4� ,�Aت *8ی8ة ث�ی�ء ال84د ���( ��d ا�أ

ل^�Y ال"�خ�ة %# ��ا:X� S+�رة ��ل وا ،وال�;�ر ،وال���رات ،وال��Xت ،ال�Xص
ال���gات 


 إل� خ��8ت %�LAال��ل(، ب�

 ال;��ن
 خ��8ت إل� ، �, ال�8ارس ال�Xص
 ب�ه5�;X^ال

�6
.ال��8Xت و��  ا

 

i+% A6ِ+ا���ر ال`+� vم اال��ب أ��#L���,  رب��ً�أال��6ك ب�6�� *U6 ، ل��dرب�ت ال��ل�
. %# ال

 
�, ال�ه, ال���ري  ور:
 �+�8ىa  ال�ه, ال���ري، ال��م ال+# ی� ���%8��L�+ال"�8gة ال^��ی

وب���رة أخ�ى،  خpل �8ة ال��ض.ال���ري ال��ض :8رة ال��+�ض ��� �8اد ��dرب
 ��� آ�ن�� 

�+�r إدخ�رات !�آ�تأ%�اد وب�ا��
 ;S6 �, ال��ل ال��ل ُیإن � 
ي أ# %�+`��ره� إی�4ي a  ��ل�

��ري ،�ل�^+��تب�� ���� آ�نU  .ن^�ط إن+�*#`+�Aا v+6�%# ��م وال+�����6ت %#  ا�آ`� ��Xن
 ال

2000.  Uت وآ�ن��+^�
 ال���رات ال���% ,� 
����G %# ال+# و��3ولXd��� 
 ه���ت ��ل�

 Uف أرب������خ��Lأ 

 �, ، الالP;�ل ��� E�L أو ثpث�+^�"�8gة ال���یY ��6زل *8ی8ة، و

، %# أز�
 ب�ل��SآD ه<ا، ن��ر إ. ال���ری
 ال��وض �\��,ص$�ك  ال���ری
، و�����تال��وض ��� 


، ال+# ب8أت ���86 أص�i واPLً� ��2008م ��آ�ن�ا أ!�Xص  –أن ب�� ال��+��L,  ال��ل�
 ال��ل

��ن بب���رة أخ�ى  وأ"ال�P( ا����آ#"، ب+P��Y ی���Pن �PیA� 
��م إل� ال���dال���� �, ن


 ����(� �ال( ی+�$6 -ال�;� ال<ه�#���+�إل� �8 آ��� ب��G أز�
 وذلr ، , ال�%�ء ب�ل8%��ت ال

.
  ال���
 ال���� ال �ب�

 

ب�8ر ��  .�+�6ول ال���
 ال��������� �,  ً�، خ�ر*��p إ*+����� � ��ً�ال���G ال��ل# ال84ی8 ی�+�� 

 D ^6� ال���� 
 ، ال��م،نأی�$, ال��ل ذاك ال���G، %]نN ل� ��*�
 إخ��8ت ن+�ج و��8ی( %# إال���

 
أن�� ��j ال��L#، آ`� �, أ%# ال��ل( ال`�لj ل� �8 آ��� ن�����5 إ^�N �%# ال �ب ال���� ال���

 v+6�����ً  .��g8ر ��� !�ا�� a  
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 !���� �"���$#، أز�
 ال���
 ال���� ال �ب�

 ا�ر����ا��� ا������

�وال��dرب�ت ال��ل�
 "ال���
 ال��ل ال��ل#ال��ل رأس  8وّل 
�
، �3خ�ًاال"�
 ه<8P� )�  Qی8". *8ا ال��ل�


 ال+# �^$���D أ ،�, :�D ��آ�ت ا�A+�4ج %# أن�Pء ال��ل( ال �ب#�X6ال��ل( �,٪ 1أ���  ن�� ال .

rذل Sن  ،و�[% 
�X1 -النa ٪� +8 ا�*�ًdول$, أی 
%8
 ��دة  %�x %# ال8ول ال �ب��+��%# ال��8ان ال

ال�����ة ال����P, ال<ی, �d( ه<Q ال"�
  ،%# ��r ال��8ان .�, :�D ال^�آ�ت ال�+�8دة ال���64ت

��لواد ور ،ی��8Xن ال^�آ�ت �+�8دة ال���64ت��
وا ال����P, ال<ی, ��W ا� %# ذیD ���ر ال��ل

آ�ری
 !�آ�ت �+�8دة ال���64ت ال��م ه�6ك  .ال���64ت ة�+�8د ی����ن %# ���
 ال^�آ�تو

�6
، وآ<لr %# *�6ب ���e وإن�Pء ���D %# آ�%
 أ ،��ی�ان�
 وه86ی
 وص��6
و��pوأ��ی$� ال ���ی�%


 إ!�آ�ت  أیdً�ال8ول ال �ب�
. ه�6ك ���gال+# و ،���64تال�+�8دة ��ا D��� 
%# أوروب� ال^�:�

  وأ*'اء أخ�ى �, ال��ل(.

  

 r�+�
 و��X1-الن٪  Y�� ن��ال 
�Zا��8ُیإذ  .21-الأر�+�ری��
  ال$`�� �, دخ��� �, �;�در �+


ال���م �`D  و �� !�بNأ�%�;� ،ال+���8ی
ال+\��, ور��م إدارة ال;�6دیY  �ت!�آدارة ر��م إو ،ال


 اA ص�i *6# ال�یS �, ن;�Gأو .ال���ری
 ل��وضا8g ��� ا�وال"��;�aت �^ �# أن5


  .، ایdً�اAل$+�ون�

 


 ا��8 �, ه<ا ال8خDبال���
 ال���� ���ه( و;P. � #+ه# ال 
. ل�یa8��Sت ا ;�دق ���وال8ول


 ال��ل�
 ����� ��� ��5( دخD ال���
 و�Zا��ر�+� ��r ، ��اء آ�نUال����%# ال�ا:S، %]ن ا

ت ب�� ال8ول
 ل^�آ� ���8أص�Pب ال��D %# ال�r6، أو �8خ�ات ال+���8 ال+�  ی�د���روا���( ال+# 

 .ال�ه, ال���ري��6ك ل ال�ه, ال���ري:�وض ��8ی8 أ:��ط  �, خpل ، أو
ال+\��, ال+�4ری

 ،rإل� ذل 
%�LAوب� U�ل�Z 

 ال��ل��Zا��ر�+�8�ب یdً�أا Ggا�d���8 %���ت ال�ال+# � 
ال���

ا�خ��  !$�U ال�pذ ،2008 ل��ل�
 ل��ما�ز�
 ا%#  ،ال�dاGgه<Q ن أ���, ��j ال����، 

 x�Xال #�Lل�ا 
  ".�ا"^�" أآ�� �, أن ی ن�(�$�U ال8ول
 ب\ ال<ی,وال��ل�

 

  "!و��ا������ 
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 !���� �"���$#، أز�
 ال���
 ال���� ال �ب�


، أص��L��  UPع ���ل��5( ال�����,  و%�ً�� .ال^�آ�تزادت :�ة إ���86  أE�Lال8ول
 ال��ل

U;��� ت���'ان�  
:8ر���  Uنd"Xإو ،وg�W"���( ����8 وإی�ادا���، ص�i ه�6ك ���:8 ��� أوال8ول

 
��  ال^�آ�ت ال$��ى. أ��مال+�56

 


، لa ��6$ �^�� ب�ل�dورة إل� ن آ�%
 ه]%S، :ال�ا و%#P�Pت ص�Pال+;�ی Q>أE�L ي. 

%# DW ال�5وف ال+#  :� %# :�ا�8 ال���
� �، أود أن أ:+�ح أن ه<Q ال+��رات �^�� إل� ب����ى


 ال^�آ�تأو*8َ� �ل�:�ف إل� *�نGب��'�
  ��]نال �ب�
، ب %# ��5( ال��8ان، �^�� ال8ول
 ،��� ��ل


 ل$pال��
 %# ��Pول
 �\��, وSL ث�بG�: #% U ال���
 ال��ل��P�و���  -ال�4ن��,  ^�آ�ت ال

خpل "ال�;� ال<ه�#" %�8 �( و�pوة ��� ذلr،  .أیdً�ال����
 ل8ول
 ا ل$��D;�یP#، ال��+�ى ال+

�� 
�6Zال� 
P�;��4
 اAب��یE ال� S%# +;�د :"�ه�( د���يالال> 
وب�ل+�ل# �P��Y  ،���دQ ال8ول



 ال���
 ال����. %# أی���6 ه<Y"+�  ،Qه8اف أي �P��Y أ، "�;�ي" ��+�ى ���^P�;� S� ن[%

رای
 �UP ال����. ل+'ا����� �Q�4 ال���
 +E�"X إول ل���ل ���لG ال^�آ�ت �+�8ادًاال8ول
 أآ`� إ


،  ��آ' ن�P ال+�8م�� ال8ول
 ال���
 ال����. ��Xنال���
 ال��ل

  

�V ��6ات ال�� ی��ب ��ور ال��م وب�8 X #+والU��: ل�� 8ول الp��6خ$�إن��ذ *D �, أ ب$D �� ی

�� آ�ن أ:D إ:E�L�ً��6 أص�UP ن ال8ول
 أال��Dg ب\ د��ءاA ی;�i ��8ان��،����3ت ال��ل�
 %# ال� 

N��� #L���6
  ل�+��یEال+�ریX#  %]ن ه<ا اAن�pبالYP ی��ل، و .%# الZال� 
P�;�ل( ال��بY ل�

Aا ��� Y�P+ق ی$, ل�pZل�  Uأو آ�ن 
"��L 
ن�pب ه<ا ا��L ��� Y�ZA%��. و:8 ُأ�( إ ل�ال8ول


: �ء ��أ"�+X�% ,� 
���S ال��5(" ��+4�%# �ن�
  إل� ال�ی %# ال������6ت،��86ون *�ن��ن ل"ال


 ال���ی
 اAو�,  ال`��ن���6ت،����+*
����� ��ال�
)(ال��6ل� بP'ب ال���ل إل� ال����ال�
 ال84ی8ة ال

 
�����ت ال��ق ل� إ+6��ی
" ال8ول
 ال�, "و ،� ال"�ی��8ن�
لإال+��^�ی
 %# ب�ی��ن��، �, ال$�6'ی

8Pث دون ل� ل( ی$,، %]نN اAن�pب Y�Z ��� ه<اال<ي أ�( ب � ال�56 �, اAوه�( *�ا. وال�Pة، 

 
��ا:�#  إ�Lاب آ��تال+# �UP :��دة رون�ل8 ری �ن، ه#  ،8ول
ال: آ�نU ��ی
ال�8خD ال8ول


�p�
 �Lاب إال+# آ��ت ه# آ�نU ال8ول
 و ،ال�4ی
 ا���ی$�
 ال$�����ل ��6*( ال"P( %# ال�

%# ب�� ب�8ان ال���� ه# ال8ول
 ال+# �"�ض ��� ال���
 و، %# ��8 ��ر*�یU ���^�ال�+8Pة 

Aا E^�+وروب# ن�5م ال�
 �ال$`��  ��Dی�, !\نN أن  ل<يا��Pد ا���� �( �P���N �6< ال�Pب ال��ل
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 !���� �"���$#، أز�
 ال���
 ال���� ال �ب�


:�درة ���  ال<ي ��+�$N  $���ة ورأس ال��لال �^�آ�ت ال�+�8دة ال���64ت، ب$D :���ال�$, ( ل .ال`�ن�

 rذل D�%8  .��8ه�ل�
 ال%�� �� %#��� ال8ول
 ال^�آ�ت ��+��P��"�8ة ل�������� ال�+�8دة ال�5وف ال

  ال���64ت.

  

 Y���+ب U��: ,� #ن ب��ی' ه���! 
وإذا ن�5ن� ب]ی�4ز إل� إ��اD�g، ن84 أن ال8ول
 �UP وaی


 ا�ول� �, ���ورة ال����ال�
 ال84ی8ة، وذلr %# إ�Zر خ�
 ال��ارئ ال+#  ُأ:ّ�ت ��م ����ال

 �, أ*P� D��Y ا�A+��ار %# اA:+;�د. وآ�نU ال8ول
 �UP وaی
 أری�D !�رون وب����6, 1985


 ال`�ن�
 إل� ��' ال+6"�<، خpل ال+���;�ت ال�4ر%
 ل���'ان�
  ب�, ����ن+��6ه� ه# ال+# أخ�*U ال

. :��U ال8ول
 ب+���� !8ی8 ل��'ان�+�� �, أ*�P�" Dی� ��ارد 8X+�Aام 2004-2002ال����, 

����ن�
 ل���ع ا+gaال ا���
 آ���ت آ���ة �, ا���A ت أخ�ى����ل"، وب$�����ل، وب\:D :��ع ا

 U��:و ،
�"����$,. آ<لr خ�"U ال8ول
 ال�dاGg ��� أرب�ح ال^�آ�ت و��� ال�وا�G ال� ���

 S���� ب�8ف زی�دة rوب���� ل^�آ�ت ال+\��,، وذل 
ب+\��( ص�6دیY ال���!�ت ال+���8ی
 ال+�ب�
 ل�8ول

 

 �+�8دة ال���64ت، ود%�U ال8ول���gا��Aن ل�^�آ�ت ا��+gAون ا'X��ًdأی  ,� ��XL ءًا'*

�D ب�8ف � 
�$P� 
�8%���ت ال+\��, ال�6Z# ل����ل وذلr بaً8 �, أرب�ب ال��D، وأن^\ت ال8ول


 -%# إ��اD�g آ�� %# أ��آ, أخ�ى –�E�"X أث� إ�+�4*�ت ال6��ب�ت ال���ل�
، و:��U ال8ول

��ل ل�Z�^6ت ال8ول
 ال+6��ی
 و:;�ه� ��� �
 ال+Xd( ب��A+ �6ء �, خ��8ت بr6 إ��اD�g آP%�$�

ال��ل# ال<ي ی3ث� ���ً� ��� ن^��Zت ال^�آ�ت ال�+�8دة ال���64ت، و��UP ال8ول
 ب8خ�ل ���ت 

 D*ی, �, أ�*���اakف �, ال"������6, ال� إ��اD�g وب8أت "ب]�+��اد" ���ت aeف ال���ل ال



 أ�`�
. إ�+���U ال8ول�dى ب�� Uل�� Q>وه ،
���gا��Aا 
�^8 أ%Dd  خ"� �$�ل�E ال���ل


 ال���� وبr6 إ��اD�g، �, أ*D ال���درة �$P��V�4� D`� ������3 ال�زراء، والU��6$، وال

 ,� U6$�
": ���، ل�8 ��Zا���وال+x��X وال+^�یS، ووSL آD ه<ا %# ��' ال+6"�< "ب;�رة دی


. صi�P أن ���ل ال�;�نS ال+"�6� D�% ردة ����ه��ی
 آ���ة، ول�ب* 
Lإث�رة ���ر G64� U�� #

 ��� )�L�� #% دورا أ����� U�ل� 
خ;X;+�� :���ا ب��LAاب وال+�5ه�، إa أن :��دة ال8ول


 !�r 30أن�( ل���ا ��ى �Wه�ة �"� ����� ال'�,. %�$# آ�6%�، أم �'ب�ء، �( خ;( ��: ,� %


 إل� ال�8س، ول$, �( �g�6را��ن ال #��+�� ,� #^���ن ال8خD ال^��ي ال�Xص ب��، :��U ب�لL

#���+*Aا Q�%ت ال��;;X� ��� إ�+�د ��� "ال��� �X! أن�� ��� 
 ". �;�ی�ه� ب���ل
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 !���� �"���$#، أز�
 ال���
 ال���� ال �ب�

 
�ن ال�*N اkخ� ل��8( ال<ي ��N�8 ال8ول ،
و:8 أ!�ن� إل� ه<Q ال+8اب�� ��� أن�� خ��ن
 �, :�D ال8ول

 D:أ Eg�W6# و�� 
;��� 
��رات �, ال���
 ال����. ��'ان�`+�Aا GP� آ�ن ،
�X6ل^�آ�ت ال


 وخ��8ت ر%�Q ل�Pوص 
��
 ال����، وخ�ص
 ب�ل�6�
 ل���6ء، و%# ال�:U ن"�N خ��8ت ��������

�وaد ال���
 ال����؛ وب�ل��S، %]ن �X"�� ال�dاGg ��� ال`�وة وأرب�ح ال^�آ�ت  D:أ #���إ*+


 ص�6دیY ال+���8 ��;X;أن خ ��6# ی3ث� ���ً� ��� خ'ی6
 ال8ول
 ال��8ّة ل+��یD ه<Q ال��8Xت؛ آ


 ال+# �"���L !�آ�ت ال+\��, �Xdدارة الAل ر��م اpس �, خ���خ"� ال���!�ت ال+���8ی
، ب�


 ب^$D خ�ص ب�ل�6�
 ل����
 ال����، �ن �8خ�ات ال����ت ال8ن�� ��� 
(ال���!�ت ال+���8ی

 ت).ال+���8ی
 ه'ی�
، %# ��, أنN ی�$, ل����
 ال���� أن �+8ب� أ��ره� *�8ًا دون ��r ال�8خ�ا


 ال��ی�
 �, �+���N را��ن إل� ال�8س، ب�8 %+�ة و*�'ة �, %���ا�م ال�'ب�ء %�$# آ�6%� ��رت ال

��ن ال8خD ال�Xص
 ب�� %# ��م L ت�;;X� �����2003 ,� ،aً�� Dd%��8ن
، ا+�. ال"�
 ال

�D ، و�� أن 2011ال���
 ال���� أخ<ت و:+� أ�Zل ل����م ب�دة %�D. ل( ��+��� �+� ص�E ��م 

 ال�^�*�ة. إل�، �+� ��دت ��2012م 

  

 أر����ا��� ا����� ا�����


 ال`�ن�
، %]ن ��إذا آ�نU ص��6
 ال���رات ر�'ًا ل��;� ال<ه�# %# ��6ات �� ب�8 ال�Pب ال��ل

ال+$�6ل�*�� ال8Pی`
 ه# ر�' ال�;� ال�l .�L�Pل�ً� �� ُ�;�ر ال+$�6ل�*�� ال8Pی`
 ��� أن�� ال��ة 

�D ال8ا%�
 A:+;�دPوا��ً� ی$"# ل �ًZال���رات و%�ت ب�� 
ن� ال���ص�. ول$, %# ��, أن ص��6

 -%# ال �ب -ال���
 ال���� ب\آ����، %]ن :��ع ال+$�6ل�*�� ال8Pی`
 �� ه� إa !�یY�L x :�در


 �,  ال��ى ال����
 %�x. وب$���ت أخ�ى، %]ن ص��6
 ال+$�6ل�*�� ���: 

 ل�6�^������ ��%�� ال

��U ب8یpً �, ص��6
 ال���رات %# ال�;� ال<ه�#. ول$,  !�وط ��E�W ه<Q ال��ة ال8Pی`
 ل

 
ال����
 ال; ��ة ه# *�8ة ل� �ی
، بj�P ی�+YP ال�����, %# ه<ا ال��4ل ل�G أر�+��ا��Z ال���

 ال����.

  

�D ��5( خ;�g;��: خ��ط إن+�ج Pال^�آ�ت، و� 
���Wت ال+$�6ل�*�� ال8Pی`
 %# ��8 ��ل

*�� ال8Pی`
 أ��D ب$`�� ل�6�D وال+�Pیr �, خ��ط إن+�ج ال���رات، %# ��, ی+( ال+��یD ال+$�6ل�

 ,$���ل
، یP�واAن+�ج وال+��یY واp�Aن ��� ن��ق ��ل�#، وب�� ال�6+�4ت وأه��� ال��ا�E ال
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 !���� �"���$#، أز�
 ال���
 ال���� ال �ب�


  أیdً�!�اؤه� ل�% V�D�: ,� x ال���
 ال���� %# ال �ب ول$, ���, :�D ال���
 ال���� ال��ل


 آ���ة ��� ال�jP وال+��ی�، و��+�� ال���درات dً�أی��. %# :��ع ال+$�6ل�*�� ال8Pی`
، Y���ُ أه

  .16ال8Pی`
 �P��ب
 ال���ع ال��ل#

 

 ,� 
��� Yخ� S��+�� ن���
 �, رأس ال��ل، �lل�� �XL ت���ی4<ب :��ع ال+$�6ل�*�� آ

��*�ت �++�ل�
 �, اp�+�Aك، �+�  "ال�dب�ت" %# أ���ب اAب+$�رات ال�++�ل�
، ال+# �P"' ب8وره�

�a ��86 یE�+X ال�v+َ6 ال84ی8 �, ��ب���N. �, ال;i�P ال��ل أنN خpل ال�;� ال<ه�# ل^�آ�ت 

ص��6
 ال���رات ال �ب�
، ��ول ال�;��6ن زی�دة ال�����ت �, خpل إpZق ن��ذج *8ی8ة، ل$�6( ل( 


 ی"���ا ذلr أآ`� �, ��ة وا�8ة %# ال�6
؛ %# أی��6�dب D8ث ه<ا ال+84ی8 آPی ،Dب���� ه<Q، ب�ل

أ!��. %# ��, أن �;�6# ال���رات ال�8ا��  أ��زوا �84ًا �, خpل �'وی8ه( آD أ��ة ب\�8 

ال��6ص� ال+# أ�+��ت أن<اك ���ی
 Aآ+��ب �$�ن
 ال���
 ال���� (وب�ل��S، �'وی8ه( �8دًا آ���ًا 

 Eg�Wال� ,��ًdو��م أی ��� ،Dأب 
)، ال��م �;E�+� D *�ب'، ال�V�g ال+6"�<ي ا����ري ل^�آ

ال����ی
 لN��46، %# ال���م ا�ول، %# ب�S أ*�'ة إ�;�aت �L ��lوری
 ل��� ن"��� ��ة ب�8 

 :YPل وب��ال N6$���ة. a ی�$, أن  ن�ا%E�+� Y *�ب' إذا :�ل: "�� ه� *�8 �بD *�8 ل���8". ل$,، ی

�بD ه� *�8 �بD". "�� ه� * 8�  

  


 ��� �8 ��اء. ��
 ��� ال���
 ال����، ال �ب�
 وال��ل���+�� !�آ
 أبD خ�� �8��4 ل+\ث�� ال��ل

��EW  43000، آ�نU ال��ة ال����
 ل�^�آ
 �$�ن
 �, 2010%"# ال�aی�ت ال�+8Pة، %# ��م 


 *�6ال ����رز %# ن��ی
 ألD��� E ال<ی, ����ا %# !�آ %- 400�x، وه� �8د أ:D ب$`�� �, ال

 Dن���6ت. آ�ن ل8ى أب��ألe D��� Eخ� %# %# ب�8ان أخ�ى. وب�ل���بD، ��5( إن+�ج أ*�'ة  20ال`

iPhone  وiPad  EWول %��# ص�6# ی���ل �pخ�ى ی+( �, خ�ألE  700وأ*�'ة أبD ا

                                                           
16

 Aه<ا ا Eر ب, ی������ Eل��ن ]�� بوص��. +6�D ب8ر*
 ��ل�
�*D ��ل أ�,  ل��"' �, خpل أ�Zاق ��ل�# ��+�8ون��ل( %# :+8ار: "... ال�أ�

Aا Sن�;���ر %# اakت وال��8ات وال`+�pً�6+� Vل�. % ،N"ی��� )$P8.ن]وب���D %# *�ه�x���� Q ب�ل�$�ن و�ZیD ا� N % ،Dب�����ر %# ن اA]و%# ال`+�
�6
أplل ال8Pو�, و��� ن�P �+'ای8  ی+�Pر ال�jP وال+��ی�Z��86  .د ال��i46� Nر، %\ن���<لr، أص�UP لو .درا����$�
 و��ی�
 ��8gات8 �ّلی ا


 �4+�زة الال���ع ال��ل# ال8ول#،  �P��ب
ال^�آ�ت ال�6!�
 وال+# ی�*8 ���6 ال$`�� %# إ��اD�g �6< ال+�����6ت، ���� ����� ���ة ��ل �, !�آ�ت رأس ب\آ
 .125ی
)، ال�8س: �'ی"�ن#: هp ب$( %# ال��ق ال�Pة (ص8ر ب�ل���أ، 2008, ی��E، ����ر ب "ل� ال��6كإ
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 !���� �"���$#، أز�
 ال���
 ال���� ال �ب�


ول ال"��# . �86 ن"V ال����W #% �X!17وف �, !\ن�� أن ُ��%� %# ال �ب ل$�ن�� ��l ����ل

 ،
$ 7000$ %# ال��م، أو أ:�22 ,� D���L ال�^�ف ��� ال���ل، وال�PصD ��� !��دة *����

 

 اA:+;�دی
 "ال�����
 ال+��ون وال+6�56� N��� Y��� �� ,�L N�Lآ�ف ل� h��� �6ی�، وه��

 
�, "ال���L N*إدرا D*ب$`�� �, �� ه� ����ب �, أ D:أ ��ی� N6$ول ،"
��ال���� ال���� ال��ل

 .rذل ,� D:ول ال;�6# ��� �� ه� أ���ال �ب�
". وب�ل��D;� ،S ��5( ال<ی, ����ا �86 ه<ا ال

 Gآ�ن ال�ا� ،Dب�������ن دوaر.  1.4، 2011ل��8ی� ال+6"�<ي ل^�آ
 أبD ل��م  ال^��يو%# ال

�+�� إل� �^�ا�: D;� )���
 �, ا�X� 

 إل� ذلr آ�ن یYP لN أن یD;P ��� رز�%�LAت ب�


�%�LAی�, اp�. ��لU ه<Q ال���لh ال�8ی� ال+6"�<ي ل^�آ
 أبD وaeف ال�8راء ال+6"�<ی�, 18ال

ل^�آ�ت ال+$�6ل�*�� ال8Pی`
 وال^�آ�ت ال��ل�
 %# أن�Pء ال��ل( إل� P� ,����a+���, *8ًا %# ��ق 

 ��� U�^ال$`��ة ال+# ُأن 
��رال�6+5( %# ا�دوات ال��ل�`+�Aل: إن ا���8ى ال��6ات رأس ال

8 ��$, أ�8ادًا g8راء ال+6"�<ی�, ��ا�
، ی�$, أن ی��# ل$D وا�8 �, ال�L��ال�^�ی, أو ال`pث�, ال

 آ���ة �, ال���ل ال;���6, �, الP;�ل ��� ��� آ�ی(.

  

صi�P. را�G ال�8ی� ال+6"�<ي، ��%�ً�، �, خ�رج ه<ا ال��ل(، ل$, ص���6ت وخ��8ت ال+$�6ل�*�� 

 �� U�خ� 

 ال���
 ال����". و��� ال�l( �, أن ال8Pی`�Zا��أر�+" N+���� ,$� -ال"ً� �, ال 30ی

الE دوaر %# ال�6
، %]ن  25ألEW�� E أ��ی$# %# أبD ه( ��W"� �����ت ی$���ن ��ال#  43

 ،D�gب$`��. %# إ��ا r8راء ال+6"�<ی�, ال<ی, ی�64ن أآ`� �, ذل�أG�l ال���
 ه( �, ال����86, وال

ا�*�ر. إن ��4د إ�+8Xام ���ن %# ال+$�6ل�*�� ال8Pی`
 أآ`� �, أرب�
 أ��Lف و��x ی64# �, ی�

 

 ل�صE ه<Q ال���
، ی��ه, ��� أن ال+$�6ل�*�� ال8Pی`
 ل��pً� U ب8یpً ل�����Zا��ر�+��"��م ا

 
P;خ��8ت ال ,� D:أو أ 
ال����، إذ أن�� �Y�X %�ص ��D أ:D �, ص��6
 ال���رات ال��ب�

+���( وخ��8ت ال�%�Q ال+# �8ی�ه� ال8ول
. %# إ��اD�g، ال���و%
 *�8ًا ب;��6
 ال+$�6ل�*�� وال


8Pی`
 %��� ل8ر*
 أن�� ل��U "بال��19"�6!�
ال � 

 %# ص��6
 ال+$�6ل�*�� ال8Pی`"W�+�، ا��8اد ال

 D$^� ��� 
�8د  ً�أیd%، ��� ا�آ`�، �, ا�*��ی,. !�ه8ن� 10وخ��8ت ال+$�6ل�*�� ال8Pی`
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   ،'�  .2012ی�6ی�،  21دوه�v، �^�رل'، وآ�j ب�اد!��: "آ�E خ��ت ال�aی�ت ال�+8Pة �, ص��6
 اي %�ن،" ن��ی�رك ��ی
18

  .2012ی�6ی�،  25ي ب�د"، ن��ی�رك ��ی�'، ب�6ء اv�8k ال+$�"
 ال�^�ی
 %# �دوه�v، �^�رل'، ودی"�8 ب�رب�زا، "%# ال;�,،   
19


 ال�6!�
. �6��2011ر، دان، و ��ل ��46،   ��  .إث�6 �^�: " :;
 ��4'ة إ��اD�g اa:+;�دی
"، ن��ی�رك: ا
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 !���� �"���$#، أز�
 ال���
 ال���� ال �ب�

ال��D�: ,� ,�"W أبD %# ال�aی�ت ال�+8Pة ���رن
 �S �4( ال��ى ال����
  ا�!�Xص الD��d ن���ً�

ل8ی�� %# ال;�,. و%# دول ا�P�Aد ا�وروب# ال���
 وال�^�ی,، ی�EW ال�����, ال"����, 

. ��8و ٪20 �, �4��ع ال��ى ال����
3.7ل�+$�6ل�*�
 ال8Pی`
، ال;��6
 وال��8Xت، ��ً�، ��4د 

��م إل��� ه� dنAال���� ول$, %���ً� ا 

 �Wه�ی� ل������+"� 
ص��6
 وخ��8ت ال+$�6ل�*�� ال8Pی`

6
 �P�����. ال+$�6ل�*�� ال8Pی`
، ال��م ��� ا�:D، ل��U أرض ����د "Pل x�% ,$�
 ال+# ی���: 
أ��6

��� �$V :��ع ص��6
 *8ی8ة ل����
 ال����. أ�8 أب�ز ال���ب ��4ل ال+$�6ل�*�� ال8Pی`
، و

 ,$�ال���رات %# ال��L#، أنa N ی��i ل�6��ب�ت ال���ل�
 أن ی$�ن ل�� ���Z :8م %�N، وب�ل+�ل# a ی

.��+���
 ودی"�W8ار ث��ت ال��� 
%���  

 

  ا�-�س ب+�*� إ�� ا�)���ة &"� أم�ا�$#

) 
) اA:+;�د ال��ل�#، �S �\ث��ه� ال���# ��� ال���
 ال���� ��financialization+�� أ��ل

، ���رًا ی`�� ال��Xی
 أیdً�ال �ب�
، و��� ن�P �+'ای8 ��� ال���
 ال���� ال�+�8دة ال���64ت 

 
وخ�ص
 ��� �Lء ����
 أن ا���ال ال+# �P"'ه� (أي ا���ل
) ه# إل� �8 آ��� أ��ال ال���

^$D رو��6# و:�ن�ن# ب�ل$��D، ال����ت ال��ل�
 ال$��ى. �;
 ا��8 ال����، ال+# إ�+�لU �����، ب

��ن ال+�4ري ال<ي ���8
 ال��6ك، !�آ�ت ال+\��, وص�6دیY ال+���8 ه# أ��ال خ�ص
 ی+( +gAا ,�

إی8ا��� و��%��ه� �, :�D "ال4���ر" وال<ي  ی+^$D، %# ال���م ا�ول، �, أ�� ال���
 ال����. 

�� إ�L%�ً� �, أی�م �84 ال���
 ال����؛ وال<ي إر�$' إل� ���ری, ی��دان %# ی�+�� ه<ا  ��روث� ��

 
��أص�ل��� إل� ال��ن ال+��S �^�، ول�6$�� ل( ی;��P ��+���, ��� �+� �� ب�8 ال�Pب ال��ل

ال`�ن�
. أ�8 ه<ی, ال+��ری, ی+��Y ب��ی�
 د%S أ*�ر ال���ل: %"# ال��ن ال+��S �^� وأواDg ال��ن 

آ�نU ا�*�ر �S%8 ن�8ًا، إ�� %# ن��ی
 ی�م ال��D أو %# ن��ی
 أ���ع ال��D، أو ��ة وا�8ة ال�^�ی,، 

آD أ�����,. و%# آ`�� �, الa�Pت، آ�نU ه<Q ا�*�ر �;�ف ب���
 آ���ة ��� اAی�4ر 


 ال`�ن�
، أص�UP ��دة د%S ا�*�ر ��ة وا�8ة ��ول+�8ی8 دی, دآ�ن ال���ل
، الb . وب�8 ال�Pب ال��ل

 Y��� Q>ه S%8ال 

، أآ`� إن+^�رًا. آ�ن�Z Uی��%�;�%# ال^��، وإی8ا��� %# ���ب�ت ال���ل ال
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 ، دول ا�P�aد اaوروب# ال���
 وال�^�ی, وب�8ان �X+�رة.ال8Pی`
، إ�;�ءات �, ال���ل
 %# :����ت ال+$�6ل�*�� 2009ی�رو�+�ت،  
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 !���� �"���$#، أز�
 ال���
 ال���� ال �ب�

 Gب]ی8اع روا� 

. واkن، ���م !�آ�XL 
أ���� %# ال^�آ�ت ال$��ى، ال+# �Zرت أ*�'ة إداری

 r�� ��L�+�� أن ,$���ن�ت ��4ری
، وال+# ی+gل ��� ال"�ر إل� إ�P+� j�� ،r6�ال #% ���"W��

أو %# ال;"��ت ال��ل�
. وآ�ن ال+��ر ال`�ن# ه� ���3
  -ال^�آ
 ن"��� و���8 إ�+`��ره� %# اAن+�ج


 ب�, أص�Pب �����X;;�ت ال+���8 �, ال��D، ال+# أص�UP *'ءًا a ی+4'أ �, ا�A"�:��ت ال4

����g, ال��D وال��W"�,، وخ�ص
 %# ال^�آ�ت ال;���6
 وال+�4ری
 ال$��ى، أي، أرب�ب ال��D ال�

 
ل����
 ال����. %# إ��اD��� ��� ،D�g ال�`�ل، ��5( ا���ال ال+# ���ف ب��( "ا�ص�ل ال��ل�

. ه<Q ه# 21ال��4دة %# أی8ي ال��ا�6Z," �^�� إل� إی8ا��ت ال��6ك و�8خ�ات ���!�ت ال+���8

N+�����6. وب�ل+�ل#، %]ن�را��� و���`+�A 
:p�:8 ی8Pث أن �84  ا���ال ال+# ��+���8X ال^�آ�ت ال�

أ��ال !�X ��دي �, ال���
 ال���� �Zی��� إل� ا�+`��رات %# �^�ریS %# ب�8ان ب��8ة %# 

أوروب� ال^�:�
 أو ���e أو أ%�ی���، بa8 �, إ�+`��ره� %# إ��اD�g ن"���، أو :�Z 84� 8ی��� إل� 

.

 �, ال8ول^��� YZ�6� ,� a8ب D�gره� %# �8ن %# ��آ' إ��ا�� إ�+`

  

# ص�G ال���Lع، إذن، ال�3ال ��ل �, ی���� ��� رأس ال��ل. ویV$�6 ال+�P' ال��ل# %# و%

اA:+;�دات ال���ص�ة �, خpل ال��ی�
 ال+# ����� ب�� ال����3ت ال��ل�
 ��� أ��ال ال4���ر،  

وأول�� و:�D أي �Zف eخ�، ال���
 ال����. و��+`��ه<Q ال����3ت *'ءًا آ���ًا �, أ��ال 


 ب"Dd آ�ن�� ��ة ال4���ر �gأرب�ح ه� ��� rب<ل D;P+� j�� ،
%# �^�ریS ��� ال���
 ال8ول�


، وال8ول
 وال6��ب�ت، و��+`�� *'ءًا �, ه<Q ا�رب�ح %# ا�دوات ال��ل�
 �, ن�ع ���, أplل ا


، %# آ`�� �, ا����ن أآ`� ��XL D:أ Uأرب�ح ل6"��� ل�� ��� 
���, أو �, eخ�، ��ص�

� ,� ،
��XL 
�r ال+# ا���ال ال+# ��ب��P �, إ�+`��رات %# اA:+;�د الP���#. وی�8( ��ل ال���


 ��ل�
، ال+# ی�+�� إزده�ره�، إل� �8 آ���، ن+�4
 ��LAف ال���
 ال���� �Zا��ال���� أر�+

 ال�+'ای8.
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 ;�Aت وا������ �ء، ال���ن�ت ال�Pل�
 ��ل  ��ق رأس ال��ل.بr6 إ��اD�g، دا�gة ال
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 !���� �"���$#، أز�
 ال���
 ال���� ال �ب�

e i+"� ،ال���� 
%�:� ل�+ ���. ����
 أن ال���د ال��ل�
 ُ�;S6 �, ال���!�ت ال+���8ی
 وروا�G ال���

 
�$�� Uل ال����ة ��� أ��ال��. %]ذا آ�نpو��آ��� �, خ ��%��Lإ E:�� ال���� أن 
ب]�$�ن ال���

�$,، �, ��j ال��8أ، ال8P �,، و�+� و:E، اAن��Pز �رأس ال��ل *��ه��ی
، %]نN ��$�ن �, ال

��ر %# خ�Y %�ص ��D ور%S ا�*�ر`+�Aا ,$��بa8 �, ال8خ�ل %#  ال��ل# ال�Pل#. ��$�ن �, ال

�$, أن ُی^+�ط إ�+`�ل أي إ�+`��ر *8ی8 ل�^�آ�ت ال$��ى %# �� ���ات ��ل�
. ��ف ی$�ن �, ال

 Q>ل� 
��ل ب�� %# ال��8ان ا�ص����أي �$�ن %# ال��ل( ل+^�ی��ت ال��D وال+^�ی��ت ال��ل�
 ال

 ال^�آ�ت.

  

م ال^�آ�ت ال��ل�
 ب�ل+P$( بN ال��م، إن �P��Y ال����ة ال���
 ��� �X'ون�ت رأس ال��ل ال<ي ���

 Nأن Eوآ� 
�%�;�ل�V، ب�ل��S، ��\ل
 ب���
. إذ ی$"# أن ن"$� ب�8ى ص��ب
 ال8P �, ال���م ال

�, ال;�G خ"� ر��م اAدارة ال+# �+���Lه� إدارة !�آ�ت ال+\��, ال+# �8ی� ص�6دیY ال+���8. 


. ول$, ال<ي وال��م، ��8و ال�:�ب
 ال���
 ��� ال��6ك وص�6دیY ا��P+�� 
��� 
ل���!�ت ال+���8ی

 ���% .

 ی;�i أ:D ص��ب
 ���86 ی+( �"$�r ا�!��ء A*�اءات ���6�gص��ب�ت ه� Nی�8و ��� أن

 Nی�8و أن a ،
���D ال�`�ل: إن إدارة بr6 ��م ��� �lار بr6 ال��ی8 ال<ي ی�N6$ ��8ی( ���ب�ت *�ری

�$,، %"# �8د �, ال���8ان، ب�� %# ذلr ال��ب�ن وأل��ن��، :U�8 ال�آ�ل
 ال��ی8ی
 ی�S خ�رج ن��ق ال

 ،
�L��
 خ��8ت �;�%�
 ل�8ة ��6ات �+� ��U %# ال��6ی
، %# ال���د ال����
 ال��ال��

خ;X;+��. �`�ل eخ�: %# إ��اD�g، �+( إدارة ��+�$�ت ص86وق ال+���8 ال84ی8 ��� ی8 !�آ�ت 

 #% ،
��, أن ��+�$�ت ص86وق ال+���8 ال�8ی( �8ار �, :�D وزارة ال+\��, ال+# �+���L ر���� %��^

 ال��ل�
 ال+# آ�ن+� U���L ر���� ����ل
 أآ`�.

  

 ,�Pأن ی ,$���, ال% ،(
إذا آ�ن رأس ال��ل �UP ال����ة ال���
 (ول�V ب�ل�dورة ����ة ال8ول

 ,� 8Pأن ی N6$�ال+�*N ال�Pل# ن�P ه<ا ال���
 ال���� ب��ة *8ی8ة، وی�'زه� ب^$8P� ��l Dود. وی

 Gل، �, *�ن��٪ %�x ��1آ�' ال����ة ال�+;��8، أآ`� �, أي و:�d� U، ��� ا�رب�ح ورأس ال


، ال+# 0.1أو ���gا��A�4ج ا+�Aا 
٪ �, ال�$�ن. و�, ه�6 ی6� # إ���ط ال^��ر ال�4رف ل�Pآ


" ل;�لi !��ر 2011إن8ل�U %# ص�E ��م ����+*Aا 
*8ی8 أآ`� ، "ال^�G ی��لG ب�ل�8ال

."Nب�ل����ة ��� أ��ال Gی��ل  G�^8ی8ًا: " الP� 
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 !���� �"���$#، أز�
 ال���
 ال���� ال �ب�

ه�6ك �8د :��D �, ا���ر ا�خ�ى ال+# ی�$, ال���م ب�� �, أ*D ال����8ة %# الP"�ظ ���، أو �+� 

 ��� U8دة ال���64ت، ال+# آ�ن�+�����S، ال���
 ال���� ال+# ��+�8 ال6�x ال �ب#. �P+�ج ال���
 ال


 أو ن�P ذلr، ن��� �, "ال �ب ال�+���" ل�^�آ�ت، أن ���ر �8ى ال��6ات ا�رب��L���, ال

 r�� ,� ��ال+ ��� إن^�ء دول أآ G��+ی ،D8ى ال��ی�eل��ت ����ة �+�8دة ال���64ت ل�8ول
. و��� ال

 Q>8 هP� و��ف .
����:Aدی�ت (ال"8رال��ت) ا�P�Aل اpخ ,� �����P� ,$��ال�Pل�
، وال+# �, ال

���, ��ی
 ال��D ال+# �+�+S ب�� ��ل�ً� ال^�آ�ت �+�8دة ال���64ت. �, *�
، ��ف  ال8ول ال�5

 D��� أخ�ى، ��ف 

، و�, *�"�+X����D ال��D ال�^+�ك ب�, ال6��ب�ت ال���ل�
 ل�8ول ا�P�Aدی
 ال

 G� +وروب# �, الaد ا�P�Aا ,$���S أن�Pء ��6�
 ال8ول ال�5��. إذا �* #% D�����Y :�ان�, ال�

ال;��ب�ت ال�Pل�
 وإن��ذ ال����ت ال���� %# ال8ول ا�d�Aء �, ال�YZ�6 ال�64ب�
، �86ه�  ���

4����ت أخ�ى �, ال8ول، �`r�� D ال+# %# ���ف ی$�ن :�درًا ��� أن ی��# �`�aً إی�4ب�ً� ل

.xو���6
 وال^�ق ا��pأ��ی$� ال 

  

) "
8دة ال���64ت، ه# �Zی�
 %�ض ) %# ال���
 ال�+��ZStatenessی�
 أخ�ى ل+�'ی' "ال8ول6


 ��� ال�����ت ال��ل�
، ��� �lار �Lی�
 ��ب�,. و%# ال�:U ال�L�P، ی+( %�ض ���LاGg ��ل


. أ��بU ب�� ال8ول، أه��� %�ن��، �3خ�ًا، �, �g��ال8ول ال D�: ,� x�% Ggا�dال Q>ه D`�


 ال^8ی8ة �, إن�4+�ا، ��j ی��Lر����, ��آ' ل86ن ال��ل#، ���  د���� ل�dی�
 ��ب�,، ل+�ا*N ال

٪ �, ال�����ت ال��ل�
 ال+# أ*�یU %# أوروب� وال�aی�ت ال�+8Pة، ��� أآ�� ��آ' ��ل# %# 75

 x�% Vل# ل�^�آ�ت ��"�8 ل��Pال "���+�ال��ل(، وول �+�یU. إن %�ض ال�dاGg ��� "ال �ب ال

# �+�+"�8 �, �'ای8 :8رة ال��8ان ��r ال�+�8دة ال���64ت، وال+ أیdً�ال���
 ال���� ال �ب�
، ول$, 

.
��ر %# ���ی� خ��8ت دول
 ����ل`+�Aا ��� 
 ��l ال �ب�

  

 و�1 ه�0 ا�/-�ء

%# ه<Q ا�ث�6ء، ی�8و أن ال�;� ال<ه�# ل����
 ال���� ال �ب�
 :S�� 8 ن4�N وأ%D. وه<ا a ی�#6 

 
����+*Aا 
���4�;�� ال��'ی
. و�^�D ه<Q اA:+;�دی
: ب^� ،D�Y و��Lع خ;�g-إخ+"�ء ه<Q ال

 YPوال ،
ال�g�;X ال���ل
 ال$���
، وا�*�ر ال����ل
، وإ�+P��:�ت ال��W"�,، ن��ب�ت ���ل�
 :�ی

ه�*� ال+;S�6 إل� دول ال��ل( ال`�لj،  ال+���( �X6"� ال+$�"
 ل�Z"�ل. %# ال+���( ال��4ن# أو
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 !���� �"���$#، أز�
 ال���
 ال���� ال �ب�


 %# دول :���
 %�دی
. ل, ���د إل� ��L 
وال^�آ�ت ل, ���د إل� اAنP;�ر %# �8ود * �ا%�

ا�:"�ص ال+# �����X� ,� U6$ ن"��� ���6 و ����� ����L ال8را�# ��+��ًا ��� خ^�
 ���ح 

,� �L�Pال U:ال^�آ�ت �+$�ن %# ال� Q>ل� 
��+P� ال��ل( ب\��Q. و�, ��j ال��8أ، ال��ى ال����
 ال

 ,� 
�, ال"�
 ال���یL ص�X!aی�ً�، أي �8د ا��� ،�X! رات���� 
��%# ال��ل(  64-15خ

 D;+% ال^�آ�ت Q>ل� 
��+P� أي آD %�د %# ال��ل(. –����رًا 7.5 إل�ب\��Q. ا�� أ��اق ال��D ال

  

آ�ت ب���6 أنN ��� إدارة ال8ول
 أن �+���S� D ال^� ، ��اًء22أص�UP ال8ول
 ذا��� �+�8دة ال���64ت


، و��� أ��س ی��#، �ال�+�8دة ال���64ت وال����ت ال��ل�
 ال8ول�
، أو ب���6 أن آD دول
 اkن ��ّ�

��ی," ��ل��, ���4ل�,. و��� ال�l( �, *��د ال�6س ال����, �`D اA:+;�دی�, `+��" D�: ,�

�دة ال��ل( *�زیE �+� ��+' و*�ن ب�ل %�+��# وأ��ر��� �, ال<ی, ی�Pول�ن :;�رى *�8ه( إ:�6ع :

و%�ً�  أیdً�أن ال8ول یGP أن ��ّ�(، ل�% V�x ��� أ��س أدا��g اa:+;�دي ال$�# وال��ل#، ول$, 

 )4� :
���#، �� زالU ال���ی�V ال�ا8gة %# ال��ل( ه# ال���ی�V ال��ل�+*Aى ا�+���دا��g ��� ال

��ن# ال8ول#، +gAا E�6;+6#، والZو�4( ال8ی, ال� ،
و�� إل� ذلr. ول� آ�ن ال�4' %# ال��ازن

 
����+*Aع ا�Lو��6
 ب���
 ال���$Pال ��l ت��56�وSL ال���
 ال���� ی�( أی� آ�ن، %]نN ی�( ال

 
وال+# ���D %# آD دول
 ��� �8ة.  وب�� أن آD دول
 ���س �, خpل ��ا*8ه� ��� ال���
 ال8ول�

���
، أوa و:�D آD !#ء ��r ال+# ال�+�8دة ال���64ت، %��ف ��+�� ال8ول ب+���
 ال��ارد ال4�

�# ال���
 ال����، وو���L %# خ�8
 �;�لi !�آ���� ال�+�8دة ال���64ت، وب�ل+\آ�8 ال^�آ�ت +6�

 

 ال�����
 ال�اه6
، 8��ُ "أآ�� �, أن �"^D". ال��م ��+�� ال^�آ�ت ال��ل��$Pل� ��وال+#، و% ،
ال��ل�

�6
 وال��6
 ال+Zال$���ة ن��5ًا ل���4ش ال� 
��
 ال;���6
 %# ال��6ات ال+# ��U ال�Pب ال��ل�+P

��ی+�� � G4آ�ن ی 

 ال;���6�+P+ال 
ال`�ن�
: ��j آ�ن a ب8 �, ���ی
 ال��4ش �, اAن���ر وال��6

 �, ال+���8.

                                                           
22


،  ل��U ال���8ة ال+# ����Uال84ی� ب�ل<آ� أن ال^�آ�ت �,   ���$Pال ��l اء�dXا�# ال��ن ال8ول ]%�� ل���Dg اp�Aم، %%�!8 ال���ل ل�+��X( %# ال


 ال+# �^�رك %���، ب�� %# ذلr ال��اق ل���ی$�
، و%�� ، �`D ادارة ال�aی�ت ال�+8Pة ا�ن"���"�+X�+��ری�، �P+4' ال��+���, �, ���رح ال�Pب ال
 ����S أن�Pء ال��ل(، ب* #% 
ال�`�ل أ��م الYP %# :��د  �����(�+�4اب ال��64ء دون أن إ%# ذلr أوروب� ال^�:�
، ��j ی+( وأ% �ن�+�ن، %# ��ا:S ��ی


، ال<ي ُی��Y ��� ال��+���, د�$P�  .ال�aی�ت ال�+8Pة اخD �8ودال
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 !���� �"���$#، أز�
 ال���
 ال���� ال �ب�

%# ه<Q ا�ث�6ء، ی�+�� اAن��Pز ال��ل# ل�Z�^6ت ال^�آ�ت ب+�PیD ا���ال ال+# ی�$, إ�+8Xا��� 

اa:+;�د الP���#، وب�ل+�ل# %# خ�Y %�ص ال��D، إل� ��dرب�ت ال��ل�
 ال+# ���ه( ل��+`��ر %# 

 

 اA:+;�دی
 ال+# ���د ب�ل"�8gة ��� *��S ال�$�ن وخ�ص
 ال�����:��pً، أو a ���ه( أب8ًا، %# ال+6

 ال����. رأس ال��ل ی�+`�� %# رأس ال��ل، ول�V %# ال�^�.

  


، ب�$V ال���
 ال���� ال �ب�
،  %# ه<Q ا�ث�6ء، �, ال��*i أن���� ال���
 ال���� ال��ل+��

 ،rذل Sو� .
�� %# ����S ن��ق أن^�+�� اA:+;�دی+�� ��ب�ل6��، �� دا�U ال;�, وال�86 وأ�`�ل�

%]ن�� *���� ��ف �84 أنN �, ال;�G ل� �ی
 خpل ال��+��D ال��یG ��%�� ه<ا ال�6ع �, ال��8Xت 

� ال���
 ال���� ال �ب�
. ال+8��4 ا�آ`� �����ًا ��� ذلr ه� ����
 أنN %# وا�*�ر ال+# �+�+S ب�

  x��+���ن إ*+���# *8ی� ب�<ا ا�a(، ی�دع ال���ل ال;���6, %# الL 8م و*�د ن�5م� DW25 ٪

 ,� 8Pو� 
^����, أ*�ره( %# ال��6ك، ���ر�
 ����P( �, ال+�+S ب��+�ی�ت أ��� �, ال

 س وSL ال;�, آ]:+;�د ی�+�8 ��� ال;�درات ال�Xر*�
.اp�+�Aك ال��P#، و�$�

  


 ال+# إ*+��U إ��اD�g %# ص�E ��م ����+*A�4*�ت ا+�Aا U�%2011ر  
رای
 !$�وى ال���

ال���� ال�8ن�
: ال+$�ل�E ال��ه5
 ل�p$�ن، وأ�Z ر��ی
 ا�Z"�ل %# ال��اآ' ال�8ن�
 ال$��ى %# 

g�4*�ت %# إ��ا+�Aا U4�8إن .D�gإ��ا ,� 
"�+X� ء�Pأن U��+*�4*�ت ال+# إ+�Aا ,� 
*���D ب

ال �ب ��او�U ب�, ال��ن�ن، ال+# اص�UP ال���
 ال���� %��� %# خ�� %# أ���ب ال+^8ی8ات 

 ,� DZ�� ال^��ب D�* E;ن j�� ،وروب#، ��ورا ب]���ن���ال��ل�
 ال+# ُ%�D�: ,� UL ا�P�Aد ا

���ی$�
، ��j إ�+�8ف ا�A+�4ج، وبYP، وول �+�یU، ال��D، وص�a إل� ال�aی�ت ال�+8Pة ا

:�G ال��ل( ال��ل# ال��ل�#. �, و*�
 ال�56 ال+# �Zُرت %# ه<Q ال�ر:
، ی�8و أن ال�+�5ه�ی, 


 ن^��Zت ال^�آ�ت �ا���ی$��, ه( ا�:�ب إل� *�ه� ال��\ل
: ال+�P' ال��ل# ال<ي إن�`Y �, ��ل

+��5ه�ون ا��Aا����gن ��� ال�����l G ال�8Pد وه� ال�8ال
 ال�ا��
 ال��6ق. �, *�ن��(، رآ' ال


. و�, ال�`�� ل�ه+��م، أن ال�+�5ه�ی, و��Lا خ����( %# ال��ف ال^�:# �, *�دة ����+*aا


 ��� �8ى ال��8ی, �g�% 
رو�^��8 ال�ا:�
، %# ��, أن ��آ' إ��اD�g ال��ل#، وال<ي ن�� ب���

  ال����L,، ی�S  %# ال��ف اkخ�.
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 !���� �"���$#، أز�
 ال���
 ال���� ال �ب�

  ا����� ا�����: ��)8 ���را ب�7 أن ت�6ن آ3 ش�ء او أن ت!م� آ3 ش�ء

 D`�%# ه<Q ا�ث�6ء، ی6� # أن ن^�� إل� أن لG ه<Q ال�ر:
، ال���
 ال���� ال �ب�
، أب�8 �, أن �

 

 وا��Pه�6ك !�ی ،
��S ال�$�ن. %"# آ�%
 ال8ول ال �ب�
، وخ�ص
 ال�aی�ت ال�+8Pة ا���ی$�*

���� ب��+�ى ���^
 أ:D ب$`�� �, ال���
 ال����. دخ��( ال�X6"� ی�6# أن�( a �, ال�6س ال+# 

ی�+����ن الP;�ل ��� :�ض ره, ���ري أو أن ی8خ�وا أي ���h %# ص86وق ���ش ����8ي. 

 Eر وال<ی, �( ���ی�*�%# إ��اD�g، نP, ن^��، و��� أ:D ��8ی�، إل� ذلr ال�ب+� ,� S��L# ا


 ا�56� D�: ,� )وي أآ`� �, ث�`# أ*�ره��� a أي ،"
d"X6�" ب\ن�� 

 اA:+;�دی��ل+��ون وال+6


، ال+# ��Wت %# ��ل( ����+*Aآ�ت ا�Pن�ر ال�8ی8 �, ال D�!ن ال<ي أ��ال�ا�G ال���x. آ�ن اAی

ص"�ف ال���
 ال����، ��اء �, خpل  إل��� ب�8 ال�Pب ال`�ن�
، ه� أنN ی6� # ر%S هa3ء ال�6س 

�D ال+�ا*S ال�Pل# ل����
 ال���� ال �ب�
 %#  أ*�ر أ���Pى ال+���(. ی�+�� S%ل رpأو �, خ

N���Z ر��ل
 ی\س �, ��r ا��kل. و��� N�% r! a ��ف ی$�ن ه<ا ص�Z �P�Pل�� أن ال����ة ��� 

6
 �, ال�^�."Pل 
��;+�
 الd��دة %# ال�*�� #��� رأس ال��ل ال4

 

 


