الواقع االقتصادي للجزائر خالل العهد العثماني
األستاذ أمير يوسف
المدرسة العليا لألساتذة بوزريعة

إّٕ زضاغ ١ايٛقع االقتكاز ٟيًذعا٥ط خالٍ ايعٗس ايعجُاْٚ ،ٞايص ٟقاَت عً ٘ٝأٜاي ١اؾعا٥ط
ملس ٠ثالث ١قطٚ ،ٕٚاألغاؽ ايص ٟبٓٝت عً ٘ٝايعالقات ايعاَ ١ملا ي٘ َٔ آثاض سامسٚ ١اْعهاغات
َباؾط ٠عً ٢األسساخ ايػٝاغٚ ١ٝايٓعِ اإلزاضٚ ١ٜاؿٝا ٠االدتُاع ،١ٝجيعًٓا ْكف٘ بايعكب
اؿ .ٟٛٝفكس نإ يًذاْب االقتكاز ٟزٚض يف تٛد ٘ٝايعالقات اـاضدَ ١ٝع أضٚبا ٚايعامل
ٚايساخً ١ٝبني اؿهٚ ١َٛايػهإ أ ٚبني ف٦ات اجملتُعٖٓ َٔٚ ،ا ميهٔ ططح عس ٠تػاؤالت سٍٛ
طبٝعَ ١كازض ايتُ ٌٜٛاالقتكازٚ ٟايعٛاٌَ املتشهُ ١يف شيو َٔ ،خالٍ َعطف ١ايٛنع١ٝ
االقتكاز ١ٜيًذعا٥ط خالٍ ايفرت ٠األخري َٔ ٠اؿهِ ايعجُاْ ٞيًذعا٥طَٚ ،س ٣تأثري اؾاْب
االقتكاز ٟعً ٢اؾاْبني ايػٝاغٚ ٞاالدتُاعٚ ٞنٝف أثطٚا ف٘ٝ؟
يكس أقاَت اؿه ١َٛايرتن ١ٝباؾعا٥ط خالٍ ايعٗس ايعجُاْ ٞعسَ ٠سغػات اقتكاز ١ٜأَ ٚاي١ٝ
ناْت تؿهٌ َكسض زخٌ اـع ،١ٜٓتػري ٚفل ْعِ ٚقٛاْني ،متجًت بايسضد ١األٚىل يف ْؿاط
ايبشط ١ٜاؾعا٥ط ١ٜيف سٛض املتٛغط ،اييت ناْت تسض فٛا٥س ٚأضباسا نبري ٠عً ٢خع ١ٜٓايسٚي،١
باإلناف ١إىل املكسض ايجاْ ٞاهلاّ املتُجٌ يف ايعضاعٚ ١ايكٓاعٚ ١ايتذاض ،٠ز ٕٚإٔ ْٓػَ ٢ا ٜسخٌ
إىل خع ١ٜٓايسٚي ١عٔ ططٜل ايهطا٥ب ٚاهلساٜا ٚغريٖا َٔ ايعٛا٥س ٚااليتعاَات اييت ناْت تكسّ
غٜٓٛا يًذعا٥ط.
 َٛاضز ْؿاط ايبشط ١ٜاؾعا٥ط:١ٜنإ يتطٛض ايبشط ١ٜاؾعا٥طٚ ١ٜتفٛقٗا فٝعامل ايبشط األبٝض املتٛغط ،أثط إجياب ٞيف تطٛض اؿٝا٠
االقتكازٚ ١ٜاالدتُاع ١ٝيًذعا٥طٚ ،شيو َٔ خالٍ ايفٛا٥س اييت سكًت عًٗٝا خع ١ٜٓايسٚئَ ١

ٖصا ايٓؿاط ايص ٟيك ٞتؿذٝعا َٔ ططف اؿه ١َٛايرتنَٓ ١ٝص ايبسا ) (١ٜسٝح ناْت ٖص ٙايعًُ١ٝ
تسضّ أَٛاال طا ،١ً٥باإلناف ١إىل ايػٓا ِ٥ايبشط ١ٜاييت تعترب َٔ ايطقٝس اهلاّ يف خعاْ ١ايسٚي.) (١
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يكس ناْت اؾعا٥ط تتًكَ ٢بايؼ َايَ ١ٝعترب َٔ ٠ايس ٍٚاألٚضٚبَ ،١ٝكابٌ غالَ ١غفٓٗا يف
سٛض املتٛغط ،عً ٢ؾهٌ نطٜب ١تسفعٗا ٖص ٙايس ٍٚغٜٓٛا أٖ ٚساٜا ٜكسَٗا ايكٓاقٌ يف

املٓاغبات ٚاألعٝاز ٚعٓس تع ِٗٓٝٝيتُج ٌٝبالزِٖ يف اؾعا٥ط( ).

نُا ناْت أٜها عًُ ١ٝافتسا ٤األغط ٣تأت ٞبأَٛاٍ طا ،) (١ً٥نف إىل شيو مثٔ عكس َعاٖس٠
أ ٚػسٜسٖا ايص ٟنإ َطتفعا دسا ٚالغُٝا بايٓػب ١يًس ٍٚايهعٝف ،) (١فدالٍ ايكطٕ ايجأَ عؿط
ناْت مجٝع ايس ٍٚاألٚضٚب ١ٝاييت متاضؽ املالس ١يف سٛض املتٛغط ،تسفع نطا٥ب غٓ١ٜٛ
يًذعا٥ط ترتاٚح قُٝتٗا َا بني

أيف زٚالض ٚ

أيف زٚالض غٜٓٛا( ) ٖٚصا زي ٌٝعً ٢ايك٠ٛ

ٚاهلٝب ١اييت ناْت تتُتع بٗا اؾعا٥ط يف ٖص ٙايفرتَٚ ،٠ا قاي٘ ؾايط يف ٖصا ايكسز ٜسنس َا قًٓا،ٙ
ْك٘" :إّٔ األتطاى ناْٛا ٜعتُس ٕٚعً ٢ايكطقٓ ١يته ٕٛاملٛضز األغاغ ٞؿهَٛتِٗٚ ...غاعس
عً ٢شيو نعف ايس ٍٚاملػٝش ١ٝايبشط ١ٜاألٚضٚب ...١ٝفإٕ ٖص ٙايس ٍٚقس أَست األتطاى مبا
ٜطن ٞساداتِٗ ست ٢غٓ١

ّ"( ).

()

يهٔ ٖص ٙاملٛاضز بسأت تتٓاقل ٚتؿح بسا َٔ ١ٜايٓكف ايجاْ َٔ ٞايكطٕ ايجأَ عؿط

ْتٝذ ١تسٖٛض ٚنعف ايبشط ١ٜاؾعا٥ط ١ٜيعس ٠أغباب ٚعٛاٌََٗٓ ،ا ايتكٓ ١ٝاييت سايت زٕٚ

تطٜٛط ايتذٗٝعات ايبشطٚ ،) (١ٜاالدتُاع ١ٝناالْٗٝاض ايسميػطايف يًػهإ ايص ٟنإ غبب٘ زاُ٥ا
األٚبٚ ١٦اجملاعات ٚتطز ٟاألٚناع ايكشٚ ،) (١ٝأخريا ايتشايفات األٚضٚب ١ٝاييت تػببت يف
خػا٥ط نبري ٠يألغط ٍٛاؾعا٥طٚ ،ٟايص ٟتٛدت٘ محً ١ايًٛضز إنػُٛخ غٓ١

ّ( ) ،فهاْت

مبجاب ١نطبَٛ ١دع ١مل تػتطع اؾعا٥ط َعاؾتٗا ،إىل إٔ تسخًت فطْػا عكاض ايػٛاسٌ اؾعا٥ط١ٜ
عاّ

ّٚ ،أْتٗت باالستالٍ ايفطْػ ٞيًذعا٥ط يف د١ًٜٝٛ

ّ.

 ايعضاعٚ ١اؿطف ٚايتذاض:٠ٜعس اإلْتاز ايعضاعٚ ٞاؿطيفٚ ،ايٓؿاط ايتذاض َٔ ،ٟاملٛاضز االقتكاز ١ٜاهلاَ ١ـع ١ٜٓايسٚي،١
سٝح مل ٜهتف سهاّ اؾعا٥ط خالٍ ايعٗس ايعجُاْ ٞمبا نإ َٛدٛزا َٔ قبٌ بٌ غعٛا يتكٜٛت٘،
نُا نإ يًٛنع ايكا ِ٥أثط يف تطٛض األٚناع االقتكاز ١ٜيًذعا٥ط خالٍ ايعٗس ايعجُاْ.ٞ
يكس عطفت اؾعا٥ط خالٍ ايعٗس ايعجُاْْ ٞؿاطا ظضاعٝا ٚسطفٝا ٚػاضٜا َعزٖطاٚ ،قس شنط
شيو بعض ايطسايني ايص ٜٔتعطفٛا عً ٢اؾعا٥ط أ ٚأقاَٛا بٗا ،فٓذس سػٔ ايٛظإ ايص ٟظاض
اؾعا٥ط يف بسا ١ٜايكطٕ ايػازؽ عؿطٜ ،ك" :ٍٛبأْٗا ناْت تٓعِ بايطخا َٔ ٤خالٍ ٚفط ٠ايػالت

- 06 -

ايعضاعٚ ١ٝاملٓتذات اؿٛٝاْ ، ١ٝباإلناف ١إىل قٝاّ ايكٓاع ١بٓٛعٗٝا اؿسٜسٚ ١ٜايٓػٝذٚ ،١ٝايتذاض٠

اـاضدَ ١ٝع ز ٍٚأضٚبا ٚايساخًَ ١ٝع ايكشطا ،٤اييت ناْت تؿهٌ َٛضزا ٖاَا يًبال "ز( ).
ٖصاٚ ،بعس االيتشام بايسٚي ١ايعجُاْ ١ٝغٓ١

ّ ،عطفت اؾعا٥ط تطٛضا ًَشٛظا أثاض

إعذاب ايعسٜس َٔ ايهتاب ايص ٜٔظاضٚا اؾعا٥ط يف ٖص ٙايفرت َِٗٓ ،٠املػطب ٞايتُػطٚط ٞايصٟ
ظاض اؾعا٥ط يف أٚاخط ايكطٕ ايػازؽ عؿطٚ ،أقاّ َس ٠ؾٗط ٜٔيف َس ١ٜٓاؾعا٥ط بعس عٛزت٘ َٔ
غفاضت٘ َٔ إغطُب( ٍٛ

ّ)( ) ،سٝح أعذب بٓعاّ أغٛاقٗا ٚٚفط ٠غًعٗا ٚنجط٠

-

( )

ايػفٔ مبطغاٖا ٚنجط ٠ايتذاض بٗا ،ست ٢قاٍ" :إِْٗ ٜػُْٗٛا إغطُب ٍٛايكػط"٣

إناف ١إىل

ايعسٜس َٔ األٚضٚبٝني ايص ٜٔظاضٚا اؾعا٥ط خالٍ ايكطْني ايجأَ عؿط ٚايتاغع عؿط أعطٛا
اْطباعِٗ ِٖ اآلخط ٕٚسَ ٍٛا ؾاٖس َٔ ،ٙٚب ِٗٓٝايطساي ١اإللًٝع ٟؾا( ٚ

) ايص ٟؼسخ

نجريا عٔ تٓٛع احملاق ٌٝايعضاعٜٚ ،١ٝطدع غبب شيو إىل خكٛب ١األضان ٞايعضاعٚ ١ٝاملٓار

املال ِ٥يصيو( )ٖٚ ،صا َا تصنط ٙابٓ ١ايكٓكٌ اإللًٝع ٟبالْهً( ٞ
( )

)

(

-

ّ) إيٝعابات بطٚتٔ

اييت أعذبت نجريا بتٓٛع املٓتٛدات ايعضاع ١ٝخاق ١اـهط

ٚايفٛان٘ ،ست ٢أْٗا قايت ٚدست بعض املٓتذات غري َعطٚف ١ال يف فطْػا ٚال يف إلًرتا( ).
َٔ خالٍ َا غبلْ ،ػتٓتر بإٔ ايٓعاّ ايص ٟنإ غا٥سا ؾذع عً ٢ايعضاعٚ ١ايكٓاعٚ ١شيو
مبٓح أضاضٍ يألؾدام ٚاؾُاعاتَ ،كابٌ َكساض َٔ املٓتٛز ٜسخص َِٓٗ نإجياض يألضض ،سٝح
َٓح يهٌ مجاع ١اَتٝاظات َعٚ ١ٓٝأعطاٖا اؿط ١ٜيف مماضغ ١ايعٌُ َكابٌ بعض ايهطا٥ب
املفطٚن ١عً ،ِٗٝنُا مسح ٖصا ايٓعاّ بتٛافس أعساز نبريٚ ٠كتًف َٔ ١األدٓاؽ عًَ ٢س١ٜٓ
اؾعا٥ط َٔ ايساخٌ ٚاـاضز ،نإ هلِ زٚض فعّاٍ يف خًل ْػٝر ادتُاع ٞمبػاُٖاتِٗ ايعًُ١ٝ
ٚايعًُٚ ١ٝغربتِٗ املٗٓ.١ٝ
ناْت اؾعا٥ط خالٍ ايطبع األخري َٔ ايكطٕ ايجأَ عؿط ،تكسض نُٝات ٚافط َٔ ٠اؿبٛب إىل
اـاض ز ٚيف َكسَتٗا ايكُح ٚايؿعريٚ ،املٓتذات األخط ٣نايعٜت ٚايؿُع ٚايكٛف ٚاؾًٛز ،
اييت ؽطز َٔ َطاغ ٞاؾعا٥ط إىل أضٚبا ٚاألقاي ِٝايؿطق ١ٝيًسٚي ١ايعجُاْ ،) (١ٝنُا ناْت تػتٛضز
فُٛعَ ١تٓٛعَٓ َٔ ١تذات اـاضز نايكطٔ ٚاألقُؿ ١ايسَؿكٚ ١ٝاملٛاز األخط.) (٣
أَا ايٓؿاط اؿطيف فٝتُجٌ أغاغا يف قٓاع ١اؿطٜط ٚايكٛف ٚاؾًٛز َٛٚاز أخط ٣باإلناف١
إىل املٓتذات األخط ٣اييت ناْت تكٓع مبس ١ٜٓاؾعا٥ط ،ناألقُؿ ١اييت ناْت تػتدسّ يف قٓاع١
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تفكَ ٌٝالبؼ ايٓػاٚ ٤ايطداٍ نايرباْؼ ٚاألسعَٚ ١ايعُاٚ ِ٥ايكسضٜات ٚاؿٝاى ٚايؿاؾ١ٝ

ايسظٜط.) (١ٜ

ٚضغِ َا غبل شنط ،ٙفإٕ تسٖٛض ايٛنع ايػٝاغ ٞيًذعا٥ط أثّط عً ٢ايٓؿاط االقتكازٟ
فايفالس ١اؾعا٥ط ١ٜيف أٚاخط ايعٗس ايعجُاْ ٞناْت تعاْ َٔ ٞقعٛبات بػبب اآلثاض ايػًب ١ٝاييت
ْتذت عٔ اٖتُاّ اؿهاّ بايكطقٓ ١عً ٢سػاب ايفالس ،١األَط ايص ٟساٍ ز ٕٚتطٜٛط
األغايٝب ايعضاع ١ٝاملتبعٚ ١اآلالت ايبسا ١ٝ٥املػتعًُ ،١باإلناف ١إىل األٚبٚ ١٦اجملاعات ٚايٛنع
ايكعب ايص ٟنإ ٜعٝؿ٘ ايفالح ْتٝذ ١ايػٝاغ ١اؾبا ١ٝ٥املفطٚن ١يف ٖص ٙايفرت.٠
نُا نإ ايعا٥ل األغاغ ٞيتٛغٝع ػاض ٠اؾعا٥ط ،فطض االستهاض َٔ ططف ايسٚي ١بٗسف مجع

َساخَ ٌٝهُ ،) (١ْٛخاق ١بعس اغتشٛاش ايٛٗٝز عً ٢ػاض ٠اؾعا٥ط يف عٗس ايساٜات( ) ايؿ٤ٞ
ايص ٟأعام تٛغع ايتذاضٚ ٠تػبب يف تٛانع سذُٗا ٚآفاقٗا.
 ايٓعـاّ ايهطٜيب:ضغِ ٚدٛز َٛاضز زخٌ َتعسز ٠ـع ١ٜٓايسٚي ١خالٍ ايعٗس ايعجُاْ ،ٞإال إٔ ايهطا٥ب احملً١ٝ
ؾهًت َٛضزا نبريا هلص ٙاألخريٚ ،٠اظزازت أُٖٝتٗا َع ْٗا ١ٜايكطٕ ايجأَ عؿط ٚبسا ١ٜايتاغع
عؿط ،خاق ١بعس إٔ قًّت ايػٓا ِ٥ايبشط ١ٜاييت ناْت تؿهٌ َٛضزا ٖاَا ـع ١ٜٓايسٚي ١بػبب
نعف ايبشط ١ٜاؾعا٥طٚ ١ٜتطادعٗا.
فباإلناف ١إىل ايسْٛف اييت ٜكسَٗا ايباٜات نٌ ثالخ غٓٛات( )ٖٓ ،اى ايهطا٥ب األغاغ١ٝ
أ ٚاالعتٝاز ١ٜنايعؿٛض ٚايعنا ٠اييت ْل عًٗٝا ايؿطعٚ ،ايػري االعتٝاز ١ٜاملػتشسثَ ١جٌ ايًعَ١
ٚايػطاَٚ ١اـطٚ ،١ٝايهطا٥ب اـاقَ ١جال ايتٜٛعٚ ٠املعٚ ،١ْٛايهطا٥ب شات ايطابع اإلزاضٟ
ٚايكبػ ١االقتكاز ١ٜنشكٛم ايتٛيٚ ١ٝضغ ّٛاألغٛامٚ ،سل ايعػٚ ١سهٛض األضانٞ
( )

باألضٜاف

فهاْت ٖص ٙايهطا٥ب تعٛز بأَٛاٍ طا ١ً٥عً ٢خع ١ٜٓايسٚي ،١سٝح تصنط غطاؽ
ّ َا قسضٙ

أْ٘ ؼكٌ بٝس ؾٛٝر ايبًس َٔ ايهطا٥ب غٓ١

ضٜاٍ( ) ،بُٓٝا خيربْا غبٓػط

أْ٘ خالٍ غٓٛات ايٓكف ايجاْ َٔ ٞايكطٕ ايجأَ عؿط ،بًؼ املسخ ٍٛايػٓ ٟٛيًهطا٥ب

املدتًف ١ثالمثا ١٥أيف زٚالض( ).

يهٔ ٖص ٙايػٝاغ ١اؾبا ١ٝ٥ناْت ؾسّتٗا ٚٚطأتٗا نبري ٠عً ٢ايطع ١ٝباألضٜاف ،خاق ١يف
ايفرت ٠األخري َٔ ٠اؿهِ ايعجُاْ ،ٞاييت عطفت تعاٜس طًب ايػًط ١عًٖ ٢ص ٙايهطا٥ب يتعٜٛض
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ايٓكل يف خع ١ٜٓايسٚي ١ايصْ ٟتر عٔ قًَ ١ساخ ٌٝايبشط ،١ٜسٝح فطنت عًٗٝا نطا٥ب

إناف ١ٝأثكًت ناًٖٗا( ) ،يف ايٛقت ايص ٟنإ ٜعاْ ٞف ٘ٝايطٜف اؾعا٥ط َٔ ٟاألٚبٚ ١٦األَطاض

اييت ؾٗستٗا اؾعا٥ط خالٍ ايكطٕ ايجأَ عؿط ٚايتاغع عؿط( ) ،باإلناف ١إىل اؾفاف

ٚايفٝهاْات ٚاؾطاز( ).
ْٚتٝذ ١هلص ٙايػٝاغ ١اؾبا ١ٝ٥اؾسٜس ،٠ناْت ؼسخ ػاٚظات َٔ ططف املهًفني ظُع ٖصٙ
ايهطا٥ب أَاّ تػان ٞاؿهاّ عٔ ٖص ٙاألعُاٍ ،إش خيربْا ايعٖاض" :بإٔ األٚاٚ ٌ٥نعٛا اؾبا١ٜ
عً ٢املٓٗر ايؿطعٚ ،ٞاألٚاخط قاضٚا خيطد ٕٛباحملالت الغتدالم املػاضّ ٚايعًُات ْٗٚب

أَٛاٍ ايطعٜٚ ،) (" ١ٝسنس شيو محسإ خٛد ١بكٛي٘" :إٔ دبا ٠ايهطا٥ب ناْٛا جيُع ٕٛأنجط َٔ
ايالظ "ّ( ).
ٚقس تطتب عٔ ٖص ٙايػٝاغ ١آثاض غًبَٗٓ ،١ٝا ٖذط ايفالسني ألضان ِٗٝايعضاعٚ ١ٝؾ ِٗ٥ٛإىل

اؾباٍ ٚأططاف ايكشطا ،٤سٝح ال ٜػتطٝع األتطاى ٚأعٛاِْٗ ايٛق ٍٛإي ،) (ِٗٝأ ٚاغتعُاٍ
ططم ٚس ٌٝأخطَ ٣جٌ َا فعٌ غهإ َٓطك ١ايكبا ، ٌ٥سٝح قاَٛا بكٓع ْكٛز َعٜف َٔ ١أدٌ
َٛادٗ ١ايػٝاغ ١ايهطٜب ١ٝاملفطٚن ١عًَ ِٗٝكاضَْ ١ع إَهاْٝاتِٗ احملسٚز ٠دسا( )ٖٚ ،ص ٙايعًُ١ٝ
أنطت نجريا باالقتكازٚ ،ايتكطٜط ايص ٟأعسٚ ٙيٝاّ ؾايط غٓ١

ّ ٜسنس َا شٖبٓا إي ،٘ٝسٝح

ب ّٔٝاالختالٍ يف املٝعاْ ١ٝايػٓ ١ٜٛيًشهٚ ،١َٛشيو باضتفاع َكاضٜف ايٓفكات ْٚكل َساخٌٝ

اـع.) (١ٜٓ

ٚقس أثاضت ٖص ٙايػٝاغ ١غدط ايطع ١ٝعً ٢اؿهاّ ،مما زفعِٗ إىل ايكٝاّ بعس ٠ثٛضات
ٚاْتفاناتٚ ،اييت اظزازت ٚأؾتسّ ععَٗا يف ايفرت ٠األخري َٔ ٠اؿهِ ايعجُاْ ،ٞسٝح اغتػٌ
بعض ايططقٝني ايعطف يٓؿط زعٛتِٗ ٚإعالٕ اؿطب نس اإلزاض ٠ايعجُاْ َٔٚ ،١ٝأبطظ تًو
ايجٛضات اييت قازٖا ايططق ٕٛٝيف َطًع ايكطٕ
غٓ١

ّْ ،صنط َٓٗا ثٛض ٠ايسضقاٜٚني يف ؾطم ايبالز

ّ بكٝاز ٠ايؿطٜف قُس بٔ األسطف ايسضقاٚ ،ٟٚيف ايػطب اؾعا٥ط ٟغٓ١

ّ اييت

تععُٗا عبس ايكازض بٔ ايؿطٜف ايسضقا ،ٟٚسٝح أظٗطا ايعٖس ٚايكالح ،فأدتُع سٛهلُا

ايٓاؽ ٚناْٛا ٜؿته ٕٛإيُٗٝا َٔ أنطاض املدعٕ  ،فهاْا ٜعساِْٗ بايفطز ايكطٜب( ) ٚأٜها ايجٛض٠
ايتٝذاْ ١ٝيف عني َان ٞعاّ

ّ بكٝاز ٠قُس ايتٝذاْ ٞاييت قاَت يٓفؼ ايػبب( ) ،فهإ هلصٙ

ايجٛضات املتتايٚ ١ٝاملتعسز ٠األغباب أثط يف إْٗاى ق ٣ٛايبالز اييت أخصت ترتادع تسضجيٝا إىل إٔ
اْتٗت ْٗاٝ٥ا باالستالٍ ايفطْػ ٞيًذعا٥ط.
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ٚضغِ نٌ َا أؾطْا إيَٚ ،٘ٝا ق ٌٝعٔ اقتكاز اؾعا٥ط خالٍ ايعٗس ايعجُاْ ،ٞميهٔ إٔ خنًل
إىل إٔ اؿاي ١االقتكاز ١ٜناْت نعٝف ،١إش أْٗا تك ّٛيف األغاؽ عًْ ٢ؿاط ايبشط ١ٜبايسضد١
األٚىلَٚ ،ا ػًب٘ ٖص ٙا ألخري َٔ ٠غٓاَ ِ٥ازٚ ١ٜبؿطٚ ، ١ٜأًُٖت ايعضاعٚ ١ايتذاض ٠بػِّٓٗ يٓعاّ
االستهاضات ٚفطنِٗ نطا٥ب دسٜسٚ ٠نجري ٠عً ٢ايؿعب ،مما أز ٣بايفالسني إىل ٖذط
األضضٚ ،أقبح اإلْتاز ايفالسَٛ ٞدٗا يالغتٗالى ايعا ًٞ٥فكط ،مما تػبب يف انططاب
اقتكاز اؾعا٥ط َع أٚاخط ايعٗس ايعجُاْ ،ٞفبسأ زخٌ اـعٜ ١ٜٓهعف ٜٚكٌ غٓ ١بعس أخط،٣
ٚبٗصا ميهٔ ايك ٍٛبإٔ اؿٝا ٠االقتكاز ١ٜيًذعا٥ط خالٍ ايعٗس ايعجُاْ ،ٞناْت تتأثط باألسٛاٍ
ايساخًٚ ١ٝاـاضد ١ٝيًبالزٚ ،اْعهاغاتٗا املتعسز ٠اآلثاض عً ٢ايبٓ ١ٝاالقتكاز ١ٜإلٜاي ١اؾعا٥ط.
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 اهلٛاَـخٛد ١محسإ بٔ عجُإ ،املطآ ،٠تكس ِٜقُس ايعطب ٞايعبريَٓ ،ٟؿٛضات

،م .

 ،اؾعا٥ط،

()
( ) ابٔ َ ُٕٛٝقُس اؾعا٥ط ،ٟايتشف ١املطن ١ٝيف ايسٚي ١ايبهساؾ ١ٝيف بالز اؾعا٥ط احملُ ،١ٝؼكٝل قُس بٔ
 ،م ٚ .أٜها:

عبس ايهط ،ِٜط  ،ايؿطن ١ايٛطٓ ١ٝيًٓؿط ٚايتٛظٜع ،اؾعا٥ط،

()
( ) أٚض ٟضا ،ٜٔايعالقات ايسٜبًَٛاغ ١ٝبني ز ٍٚاملػطب ٚايٛالٜات املتشس ٠األَطٜه( ١ٝ
إمساع ٌٝايعطب ،ٞزٜٛإ املطبٛعات اؾاَع ،١ٝاؾعا٥ط،

-

) ،تطمج١

،م .

( ) ملعٜس َٔ املعًَٛات سَ ٍٛا ناْت تسفع٘ ايس ٍٚاألٚضٚب ١ٝيًذعا٥ط خالٍ ايكطٕ ايجأَ عؿط أْعط:
 -أٚض ٟضا ،ٜٔاملطدع ايػابل ،م

ٚ .أٜها:
.

( ) ؾايط ٚيٝاَّ ،صنطات ٚيٝاّ ؾايط قٓكٌ أَطٜها يف اؾعا٥ط
،م

ايؿطن ١ايٛطٓ ١ٝيًٓؿط ٚايتٛظٜع ،اؾعا٥ط،

-

 ،تطمجٚ ١تعًٝل إمساع ٌٝايعطب،ٞ

.

( ) دٛيٝإ ؾاضٍ أْسض ،ٟتاضٜذ إفطٜكٝا ايؿُاي ،١ٝتعطٜب قُس َعايٚ ٞايبؿري بٔ غالَ ،١ايساض ايتْٛػ١ٝ
يًٓؿط ،أعٝس ْؿط َٔ ٙططف ايؿطن ١ايٛطٓ ١ٝيًٓؿط ٚايتٛظٜع ،اؾعا٥ط،

.

،م

( ) غعٝسْ ْٞٚاقط ايسٚ ،ٜٔضقات دعا٥ط ١ٜزضاغات ٚأعاخ يف تاضٜذ اؾعا٥ط يف ايعٗس ايعجُاْ ،ٞط  ،زاض
ايػطب اإلغالَ ،ٞبريٚت،

،م

.

( ) ملعٜس َٔ املعًَٛات س ٍٛاألٚناع ايكشٚ ١ٝايٛنع ايسميػطايف يف اؾعا٥ط أْعط:
 َٛغا ٟٚايكؿاع ٞفً ،١ايكشٚ ١ايػهإ يف اؾعا٥ط أثٓا ٤ايعٗس ايعجُاْٚ ٞأٚا ٌ٥االستالٍ ايفطْػٞ-

(

ّ) أططٚس ١زنتٛضا ٙزٚي ١يف ايتاضٜذ اؿسٜح ٚاملعاقط ،داَع ١اؾعا٥ط،

.

( ) يكس تععُت إلًرتا ايتشايف ايبشط ٟاألٚضب ٞيًشس َٔ ايٓؿاط ايبشط ٟاؾعا٥ط ٟبٗسف محا١ٜ
األٚضٚبٝني املػٝشٝني يف سٛض ايبشط األبٝض املتٛغط ٚقاضب ١ايطقف ٞاملٓطكٚ ،١شيو عُال مبصنط ٠غٝسْاٟ
) اييت يكٝت قس ٣يف املسمتطات ايسٚي( ١ٝفٓٝٝا

مسٝح (
(

) سٝح دطزت يصيو محًيت ايًٛضز انػُٛخ (
) غٓ١

ّ ملعٜس َٔ املعًَٛات أْعط:
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ٚ ،يٓسٕ
) عاّ

ٚ ،أنؼ الؾابٌٝ
ّٖٚ ،اضٌْٝ ٟ

 ظٖط ٠ظن ،١ٝايتٓافؼ ايفطْػ ٞاإلْهًٝع ٟعً ٢اؾعا٥ط َٛٚقف ايباب ايعاي( َ٘ٓ ٞ،مم

َادػتري يف ايتاضٜذ اؿسٜح ٚاملعاقط ،داَع ١اؾعا٥ط،

–

-

) ،ضغاي١

.

( ) ايطيب أَني" ،حمل ١عٔ اؿٝا ٠االقتكاز ١ٜيف املػطب األٚغط (إٜاي ١اؾعا٥ط) يف ايكطٕ ايعاؾط اهلذطٟ
ٖـ َٔ ّ /خالٍ ضسًيت اؿػٔ بٔ قُس ايٛظإ ٚعً ٞبٔ قُس ايتُػطٚط ،"ٞاجملً ١ايتاضخي ١ٝاملػطب،١ٝ
ايعسزإ

زٜػُرب

–

،مم

( ) يكس أٚفس أمحس املٓكٛض (

-

-

.

ّ) ًَو املػطب األقك ،٢غفاض ٠إىل ايػًطإ ايعجُاَْ ٞطاز ايجايح

ٚنإ ٜطٜس َٔ ٚضاٗ٥ا ضبط عالقَ ١باؾطَ ٠ع٘ زٚ ٕٚغاط ١دعا٥ط ،١ٜألْ٘ مل تهٔ يس ٜ٘عالقات سػَٓ ١ع
باؾٛات اؾعا٥ط فهُت ٖص ٙايػفاضٚ ٠ظٜطٚ ٙناتب٘ عبس ايععٜع ايفؿتايٚ ٞايفك ٘ٝقُس بٔ عً ٞايتُػطٚط،ٞ
اغتػطقت غفاضتُٗا عاّ ْٚكف َٔ َاٟ

ّ إىل زٜػُرب

ّ.

( ) ايتُػطٚط ٞعً ٞأب ٛاؿػٔ ،ايٓفش ١املػه ١ٝيف ايػفاض ٠ايرتن ،١ٝتكسٚ ِٜتعًٝل غًُٝإ ايكٝس ،ط  ،زاض
،م .

بٛغالَ ١يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،تْٛؼ،

( )
) ،عػهط ٟعٌُ بأَطٜها ٚدبٌ طاضم ٚدعض

( ) ٖٓط ٟغتاْٝفٛضزبالْهً( ٞ
ايبًٝاض عني قٓكال عاَا يف اؾعا٥ط غٓ١

ّ ،سآَ ٍٚص ايبسا ١ٜتػ ١ٜٛايعالقات اؾعا٥ط ١ٜايربٜطاْٚ ،١ٝنإ

ٖسف٘ نػب ِٚز ٚثك ١ايساٚ ،ٟإعطا ٤قٛض ٠دسٜسٚ ٠سػٓ ١يًُجٌ ايسبًَٛاغ ٞاإللًٝع ٟباؾعا٥ط ،أْعط:
 ظٖط ٠ظن ١َُٗ" ،١ٝايكٓكٌ بالْهً ٞيف اؾعا٥ط (دٛإ

،مم

-

") ،اجملً ١ايتاضخي ١ٝاملػاضب ،١ٝايعسزإ

-

 .( )

( ) ْٛض ايس ٜٔعبس ايكازض ،قفشات يف تاضٜذ َس ١ٜٓاؾعا٥ط َٔ أقسّ عكٛضٖا إىل اْتٗا ٤ايعكط ايرتن،ٞ
َطبع ١ايبعح قػٓط ،١ٓٝاؾعا٥ط،

،م

.

( ) غبٓػط ٚي ،ِٝاؾعا٥ط فٝعٗس ضٜاؽ ايبشط ،تعطٜب ٚتكس ِٜعبسايكازض ظباز ،١ٜزاض ايككب ١يًٓؿط ،اؾعا٥ـط،
،م

.

( ) غبٓػط ٚي ،ِٝاؾعا٥ط يف عٗس ضٜاؽ ايبشط ،تعطٜب ٚتكس ِٜعبس ايكازض ظباز ،١ٜزاض ايككب ١يًٓؿط،
اؾعا٥ط،

،م

.
- 06 -

( ) ْفػ٘ ،م م

.

–

( ) ايسْٛف ٖ ٛايتكطٜط املايٚ ٞاألزب ٞايصٜ ٟكسَ٘ ايباٜات ٚخًفاؤِٖٖٓٚ ،اى ْٛعإ َٔ ايسْٛف:
 ايسّْٛف ايكػري ٜكسَ٘ خًٝف ١ايباَ ٟطتني يف ايػٓ ،١أَا ايسّْٛف ايهبري ٜكسَ٘ ايباَ ٟط ٠نٌ ثالخغٓٛاتٚ ،نإ سهٛض ٙؾدكٝا َطًٛبا يسفع قك ٍٛايهطا٥ب ٚيتكس ِٜفطٚض ايٛال ٤يًباؾاٚ ،باملكابٌ
اغتالّ اـًع ٌْٝٚ ١ػسٜس ايتعٝني ملعٜس َٔ املعًَٛات أْعط:
 ايعٖاض أمحس ايؿطٜفَ ،صنطات اؿاز أمحس ايؿطٜف ايعٖاض ْكٝب أؾطاف اؾعا٥ط،مم

تٛفٝل املسْ ،ٞط  ،ايؿطن ١ايٛطٓ ١ٝيًٓؿط ٚايتٛظٜع ،اؾعا٥ط،

-

 ،ؼكٝل أمحس

– ٚ .أٜها:

 غطاؽ عا٥ؿ" ،١باًٜو ايػطب َٛظف ٛاإلزاض ٠احملً ١ٝيف ايسٚي ١اؾعا٥ط ١ٜاؿسٜجَٚ ١سغػاتٗا"َٓ ،ؿٛضاتاملطنع ايٛطين يًسضاغات ٚايبشح يف اؿطن ١ايٛطٓٚ ١ٝثٛض ٠أْٛ ٍٚفُرب
اؾعا٥ط،

،مم

-

 ،طبع ١خاق ١بٛظاض ٠اجملاٖس،ٜٔ

.

( ) س ٍٛايهطا٥ب املػتشسث ١أْعط:

( ) غطاؽ عا٥ؿ ،١اؿطف ٚاؿطف ٕٛٝمبس ١ٜٓاؾعا٥ط (

)َٓ ،ؿٛضات

-

اؾعا٥ط،

،م

.
( ) غبٓػط ،املطدع ايػابل ،م

.

( ) ناْت ايكبا ٌ٥اؿًٝفٚ ١املتعاَ ١ْٚع سه ١َٛاألتطاى َعفا َٔ ٠ايهطا٥ب اإلنافٚ ،١ٝتهتف ٞبسفع ايعنا٠
ٚايعؿٛض خاق ١قبا ٌ٥املدعٕ ،أَا قبا ٌ٥ايطع ١ٝفٗ ٞتسفع ايهطا٥ب اإلنافَ ١ٝع أزا ٤ضغ ّٛايعناٚ ٠ايعؿٛض،
ملعٜس َٔ املعًَٛات س ٍٛايػٝاغ ١اؾبا ١ٝ٥يف ايطٜف اؾعا٥ط ٟخالٍ ايعٗس ايعجُاْ ،ٞأْعطَٛ - :غا،ٟٚ
ايٓعاّ ايهطٜيب ،املطدع ايػابل.
( ) غعٝسْ ْٞٚاقط ايس" ،ٜٔاألسٛاٍ ايكشٚ ١ٝايٛنع ايسميػطايف باؾعا٥ط أثٓا ٤ايعٗس ايعجُاْ ،"ٞاجملً١
ايتاضخي ١ٝاملػطب ،١ٝايعسزإ  ، -زٜػُرب
( ) ْفػ٘ ،م

،مم

.

( ) ايعٖاض ،املكسض ايػابل ،م .
( ) محسإ خٛد ،١املكسض ايػابل ،م

.

( ) ؾايط ،املكسض ايػابل ،م .
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-

.

( )

Ϊ
( ) ؾايط ،املكسض ايػابل ،م م . -
( ) ملعٜس َٔ املعًَٛات س ٍٛأغباب ثٛض ٠ايسضقاٜٚتني ،أْعط:

 ايعٓرت ٟقُس قاحل ،فاعات قػٓط ،١ٓٝؼكٝـل ٚتكـس ِٜضابـح بْٛـاض ،ايؿـطن ١ايٛطٓٝـ ١يًٓؿـط ٚايتٛظٜـع،اؾعا٥ط،

،مم

. -

 َػًِ بٔ عبس ايكازض ،أْٝؼ ايػطٜب ٚاملػافط ،ؼكٝل ٚتكس ِٜضابح بْٛاض ،ايؿطن ١ايٛطٓ ١ٝيًٓؿط ٚايتٛظٜع،اؾعا٥ط،

،مم

. -

 ابٔ غشٓ ٕٛأمحس بٔ قُس بٔ عً ٞايطاؾس ،ٟايجػط اؾُاْ ٞيف ابتػاّ ايجػط ايٖٛطاْ ،ٞؼكٝل ٚتكسِٜ،مم

املٗس ٟبٛعبسيَ ،ٞطبع ١ايبعح قػٓط ،١ٓٝاؾعا٥ط،

. -

 املعاض ٟبٔ عٛز ،٠طًٛع غعس ايػعٛز يف أخباض ٖٚطإ ٚاؾعا٥ط ٚإغباْٝا ٚفطْػا إىل أٚاخط ايكطٕ ايتاغععؿط ،ؼكٝل حي ٞبٛععٜع ،ز  ،ط  ،زاض ايػطب اإلغالَ ٞبريٚت،
( ) املعاض ،ٟاملكسض ايػابل ،م م

–

.
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،مم

-

.

