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ّ
ف الطالب او  ان الغشع الاظاس ي مً هزا الىخاب هى هُفُت حعٍش

م باملفاهُم الاظاظُت التي ٌعدىذ عليها ظىق العمل. وليي  اللاسيء الىٍش

املهخمحن باكخطادًاث العمل، فالبذ مً الاهخمام  ٌعاعذ هزا الىخاب

باملباديء الاظاظُت التي ٌعدىذ عليها ظىق العمل. وال ًخخلف ظىق 

ر ان العىكحن ًخىىهان مً البائع واملشتري. ، إالعمل عً اظىاق العلع 

 
ّ
لالظىاق العمل اهمُت هبحرة في الخُاة الاكخطادًت   ولهزا فان

والىامُت، ار ان هزه الاظىاق جىظم عملُت  والاحخماعُت لذٌو املخلذمت

عشع العمل والطلب على العمل وهُفُت الخىاصن في ظىق العمل بحن 

العشع والطلب على العمل. ومً خالٌ هزه الاظىاق ًمىً معشفت حجم 

البطالت وهُفُت عالحها باظخخذام الىظائل الخخطُطُت املخاحت للخىظُف 

 خاب ًدىاٌو الفطٌى الخالُت : لزلً فان هزا الى ،في اظىاق العمل

ىلعم هزا  : ًدىاٌو مفهىم ومىىهاث ظىق العمل، ٍو الفطل الاٌو

املفهىم الى معشفت العىق ووظائفه، وهزلً معشفت العمل وخطائطه، 

ظىق العمل ووظائف وخطائظ  وبعذ رلً ًدىاٌو هزا الفطل مفهىم

 ظىق العمل .

شمل هزا ال فطل هزلً الفطل الثاوي: ًدىاٌو عشع العمل َو

وهزلً  هي العىامل املحذدة لعشع العمل، مفهىم عشع العمل وما

اكخطادًا )كىة العمل(،  ًدىاٌو الفطل الثاوي العيان الىاشطحن
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الفطل العيان  وهزلً ًدىاٌو هزا، واحخُاطي اللىي العاملت مً العيان

 خاسج اللىي العاملت، وجخطُط اللىي العاملت واهخاحُت العمل .

لث: فُدىاٌو الطلب على العمل والعىامل املؤزشة على الفطل الثا

، والعىامل املحذدة للطلب على على العمل الطلب وطشق جلذًش الطلب

 العمل .

الفطل الشابع: فلذ جىاٌو هزا الفطل الخىاصن في ظىق العمل، 

الخىاصن في ظىق العمل )املىافعت الخامت(  وهزلً جدىاٌو هزا الفطل

الخام للبائع(، وجىاٌو الفطل الشابع  شاء، والاحخياس)والاحخياس الخام للش

 أي بحن البائع واملشتري(.، الخىاصن في ظىق العمل )الاحخياس املضدوج

الفطل الخامغ: للذ جىاٌو هزا الفطل العمل في العشاق، وكذ 

اللاهىن )وهزلً ، جىاولىا كاهىن العمل )وشأجه، مفهىمه، وخطائطه(

 العمالُت، والعاملحن في العشاق(.العشاقي للعمل، والىلاباث 

الفطل العادط: جىاٌو هزا الفطل: العمل في الاظالم )مفهىمه، 

 جىاٌو الفطل 
ً
أهمُت العمل، العمل الطالح، والعمل غحر الطالح، وأخحرا

 سجباط الىكذ بالعمل ( . ا

 خّظ هظهم في اهجاص هزا الجهذ و أ شىش ول مًون أ ىدّ هوفي الخخام 

عُت في ولُت الاداسة والاكخطاد في حامعت البطشة أعػاء الهُئت الخ ذَس

عُت في مشهض الذساظاث البطشة والخلُج حامعت وأ عػاء الهُئت الخذَس

شحى ان ٌعخفُذ مً هزا الىخاب الطلبت الاعضاء واللاسيء وه ،البطشة

م  ض الشحُم . ىاوما جىفُل ،الىٍش  الا مً عىذ هللا العٍض

 

 املؤؾػون
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 الفصل األّول

 مفووم ومكونات شوق العنل

 :مفووم الصوق-1- 1

ً والباجٗحن. ا ان الؿى١ ْاهغة زىاثُت الجىاهببم ، اط ًىاظه الؿى١ اإلاكتًر

خم الخباص٫ ٖلى  ً ه٣ض، ٍو ىض اإلاكتًر ٞٗىض الباجٗحن ظهض )ًٖلي ؤو ٨ٞغي(، ٖو

ؿمى )الُلب(، وم٣ضاع  اإلاكتري اؾاؽ م٣ضاع الجهض الظي ًبظله الباج٘ للمكتري َو

كتري للباج٘ وحؿمى ٨ٟغي( م٣ابل ه٣ض ًضٞٗه اإلاالًٗلي او المً الباج٘ لجهضه )

 ( .هظه الٗملُت )بالٗغى

لظل٪ ٞان هىا٥ ٖضة حٗاٍع٠ للؿى١ مجها ))ان الؿى١ هى اإلا٩ان الظي جلخ٣ي 

ً بكإن جباص٫ الؿل٘ والخضماث(( . وجخم في الؿى١  ُٞه ٢غاعاث الباجٗحن واإلاكتًر

ً، اط ًدباصلىن الؿل ٘ والخضماث ٖلى اؾاؽ ازمان اله٣ٟاث بحن الباجٗحن واإلاكتًر

مُٗىت. اما ٠ُ٦ جخدضص هظه الازمان ٞإالمغ ًسخل٠ بإزخالٝ هٓام الؿى١ . 

 مً خُض مضي ؾلُت الباج٘ او اإلاكتري في الخإزحر ٖلى الشمً 
ً
ٞاالؾىا١ جدباًً مشال

غظ٘ هظا الخباًً الى مضي الخىاٞـ الظي ًىاظهت ٧ل مً  . ٍو
ً
 او اهسٟايا

ً
اعجٟاٖا

ًالباجٗحن واإلا ت او ما، كتًر  . ( 1)ًخمخ٘ به ٧ل مً الجاهبحن مً ٢ىة اخخ٩اٍع

دخمل اهخاط ؾلٗت لها ؤزاع اظخماُٖت اًجابُت ب٨مُاث ٢لُلت ٧الخٗلُم  ٍو

 لخ٣ضًغاث 
ً
٣ا  في الٗاصة الا ٞو

ً
والصخت . وفي ؾى١ خغة ال حكتري ؾلٗت الخٗلُم مشال

ً إلاىٟٗتها لهم. وم٘ طل٪ ٞإن اإلاجخم٘ ٌؿخُٟض اط ا حٗلمذ اٖضاص ا٦بر مً اإلاكتًر

مت وما ًترجب ٖلحها مً ج٩لٟت  الؿ٩ان واإلاىاٞ٘ ٦شحرة: اهسٟاى مٗض٫ الجٍغ

ولهظا ٞان الاظغاءاث ، وا٦ثر ٢ضع ٖلى الخ٠ُ٨، اظخماُٖت و٢ىة ٖاملت مىخجت

الخ٩ىمُت لدصجُ٘ اؾتهال٥ الخٗلُم جخم ب٣ضع ا٦بر مً اؾتهال٦ه بم٣خطخى ال٣غاع 

ىعاثالجماعي لالٞغاص، بهضٝ الا  ضاص ، ؾخٟاصة مً الٞى ضاص الاًٞل اٖل ومؼاًا الٖا
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حر اإلاباقغ  حر الضٖم اإلاباقغ ٚو جي ال٩لُاث، وطل٪ مً زال٫ جٞى ٦بحرة مً زٍغ

للماؾؿاث الخٗلُمُت وج٣ضًم اإلاٗىهاث للُالب الظًً الٌؿخُُٗىن جل٣ي الٗلم 

 . (2)بٛحر هظه اإلاؿاٖضاث 

غظ٘ وللخبؿُِ ًم٨ىىا ان ه٣غع الازخالٝ بحن ؾى١ و  ازغ في هظا الهضص ٍو

ً باليؿبت للٗىهغ الازغ: ٖىهغ اإلاىاٞؿت او ٖىهغ   الى ؾُاصة اخض ٖىهٍغ
ً
اؾاؾا

يخج   ًٖ طل٪ اهىاٖا مخٗضصة مً الاؾىا١الاخخ٩اع . ٍو
ً
بما ٌؿمى ؾى١  ، بضءا

سخٟي ٖىهغ الاخخ٩اع، واهتهاًء بؿى١ اإلاىاٞؿت ال٩املت ، اط ٌؿىص ٖىهغ اإلاىاٞؿت ٍو

سخٟي جماما ٖىهغ اإلاىاٞؿتاط ٌؿىص ٖىهغ الاخخ٩اع ،الاخخ٩اع اإلاُل٤  .(3)، ٍو

سخل٠ اإلاٟهىم الا٢خهاصي للؿى١ ًٖ اإلاٟهىم الٗام والانالحي له. ٟٞي  ٍو

)) ً ل٨ً ، خحن ٧ان ٌٗجي الؿى١ )) اإلا٩ان الظي ًلخ٣ي ُٞه الباجٗحن واإلاكتًر

ً ًم٨ً ان ًلخ٣ىا بك٩ل مباقغ او ٚحر مباقغ ٖبر وؾ اثل الاجها٫ الباجٗحن واإلاكتًر

٠ ، والٟا٦ـ، والخل٨ـ، الخضًشت ) ٧الهاج٠ والاهترهِذ ... الخ ( . لظل٪ ًم٨ً حٍٗغ

ً ٩ًىهىن ٖلى  ت مً الباجٗحن واإلاكتًر اع الظي ٌكمل مجمٖى الؿى١ ٖلى اهه ))الَا

ٗٝغ ٦ظل٪ ))اهه م٩ان مٗحن  اجها٫ ُٞما بُجهم لخباص٫ ؾلٗت او زضمت مدضصة. َو

ت ))اَاع جىُٓمي(( جخم ُٞه ٖملُت جباص٫ الؿل٘ ًسً٘ لًىابِ و٢ىاهحن مُٗى

ً في لخٓت ػمىُت مُٗىت ٩ىن هاالء ٖلى اجها٫ ، والخضماث بحن الباجٗحن واإلاكتًر ٍو

 . (4)ُٞما بُجهم((

ت مً  اما اإلاٟهىم الا٢خهاصي الازغ للؿى١ ٞهى ) ؤَاع ٌكخمل ٖلى مجمٖى

م٨ً اظغاء الخباص٫  ً والباجٗحن ٖلى ؤجها٫ وز٤ُ ٍو بُجهم صون اًت ٢ُىص اإلاكتًر

حن الباج٘ واإلاكتري في  بهىعة مباقغة او ٚحر مباقغة . وهظا ٌٗجي ان الخ٣اء الُٞغ

ٞالىؾاثل الخ٨ىىلىظُت الخضًشت ، الؿى١ انبدذ الان طاث اهمُت ا٢ل مً الؿاب٤

ووؾاثل الاجها٫ واإلاىانالث حؿمذ الُىم للٗضًض مً الاشخام لل٣ُام بهظه 

بُجهم وفي ؤي م٩ان(. ومً زال٫ هظا الخىيُذ اإلابؿِ  اإلاهمت صون ؤي ل٣اء ُٞما

 . (5)إلاٟهىم الؿى١ الا٢خهاصي ًم٨ً اؾخيخاط الخالي

ال ًم٨ً ان جىظض ؾى١ واخضة في اإلاٟهىم الا٢خهاصي ل٩اٞت الؿل٘  -1

 وبهما ًىظض ؾى١ زام ل٩ل ؾلٗت او زضمت .، والخضماث



 الاؾتراجُجي والخسُُِ للضعاؾاث اإلادىع  مغ٦ؼ................................ٟهىم وم٩ىهاث ؾى١ الٗملالٟهل ألاو٫ / م

 

  [9] 

٩ىن مدهىعة يمً هظا اإلاٟهىم ًم٨ً ان جىظض ٣ِٞ اؾىا١ مدلُت ج -2

يمً بَاع ظٛغافي مدضص صازل الضولت الىاخضة بدُض اهه ٌٗمل ٖلى اقبإ 

باث وخاظاث ظؼء  مً مضًىت ؤو صولت .  ٚع

جىاظض الاؾىا١ الا٢لُمُت والتي حٗمل ٖلى حؿهُل جضاو٫ الؿل٘ والخضماث  -3

الضولُت طاث نٟاث مكتر٦ت وج٣٘ يمً ا٢لُم واخض  ٖضص مً الاجداصاث بحن ابىاء

 .)الاجداص الاوعبي( الؿى١ الاوعبُت اإلاكتر٦ت مشل

الاؾىا١ الٗاإلاُت يمً ؾهىلت جضاو٫ الؿل٘ والخضماث مابحن  ثوظض -4

لُت جُب٤ُ هظه آاؾخصىاء يمً اجٟا٢ُاث صولُت جامً  الٗالم صون  ظمُ٘ الضو٫ في

 ٖىاث٤.الاظغاءاث صون 

اؾت الضو٫ جخٟاوث اٖضاص اإلاخٗاملحن في الؿى١ الا٢خهاصًت وجسخل٠ ؾُ - 5

 اؾىا١ جخمخ٘ 
ً
ُٞما بُجها في جُب٤ُ ال٣ىاهحن اإلاسخلٟت ٖلى اؾىا٢ها لخ٩ىن اخُاها

ت ال٩املت، ٞحها الضولت مؿُُغ الىخُض في هظا  بِىما ؤؾىا١ ؤزغي ج٩ىن  بالخٍغ

    اإلاجا٫.

باالياٞت الى ما جم ط٦غه مً ازخالٞاث ُٞما بحن الاؾىا١، ٞان الاؾىا١  

مىخضة بال اجها خل٣ت اجها٫ بحن اإلاؿتهل٪ والباجٗحن ظمُٗها جخ٤ٟ في زانُت 

 حؿمذ بدباص٫ الؿل٘ والخضماث ُٞما بُجهم .

 وظائف الصوق : - 1 -1-  1

اث٠ وهي ٦ما ًلي :  ت مً الْى   -ًاصي الؿى١ مجمٖى

 ٣ًىم بخدضًض ٢ُم الؿل٘ والخضماث . -1

ى١ ٣ًىم بدىُٓم ٖملُت الاهخاط في الؿى٢حن ؾى١ ٖىامل الاهخاط وؾ -2

 -الاؾتهال٥ :

 ؾى١ ٖىامل الاهخاط : ًدضص للمىخج ج٩ال٠ُ الاهخاط . -ؤ  

 ًدضص للمىخج اؾٗاع و٦مُاث الؿل٘ اإلاُلىبت . -ؾى١ الاؾتهال٥ : -ب

ؤي ان اإلاىخج ًىػٕ الؿلٗت  :٣ًىم الؿى١ بٗملُت جىػَ٘ الؿل٘ اإلاىخجت  -3

ت ومؿخىي الضزى٫  والٗاصاث ، خؿب َلب الؿى١ والظي ًخازغ بال٨شاٞت البكٍغ
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 والاطوا١ .، والخ٣الُض

حي مً زال٫ إ٣ًىم الؿى١ بٗملُت الخى٢ٗاث اإلاؿخ٣بلُت والخيبا الظي ً -4

 خغ٦ت اإلابُٗاث .

ُٟت جدضًض اججاهاث واهماٍ الاصزاع والاؾدشماعاث  -5 ٣ًىم الؿى١ بْى

 . (6)ًً ومتى حؿدشمغ واًً جضزغ(ؤبمٗجى ) ، اإلاؿخ٣بلُت في مىا٤َ مُٗىت

 ع االشواق حصب املوقع ادتػرايف :نواأ-1-1-2

  -هىإ مً الاؾىا١ وخؿب اإلاىا٢٘ الجٛغاُٞت ومجها :ؤهىا٥ ٖضة  

 في هُا١ مدلي -اظىاق محلُت : - 1
ً
الن َبُٗت ، وهظه الاؾىا١ ج٩ىن ٖاصة

حؿتهل٪  ًٟغى ٖلى اإلاىخج اهخاط ؾلٗت مُٗىت ال، الٗاصاث والخ٣الُض واإلاىار اإلادلي

ظل٪ اعجٟإ ج٩ال٠ُ الى٣ل ٌؿاٖض ٖلى ب٣اء الؿل٘ في هُا١ ٦، الا في هُا١ مدضوص

باالياٞت الى ، مدلي ،٦ما ان بٌٗ الؿل٘ ج٩ىن ٚحر مالثمت  لال٢الُم اإلاجاوعة

ت جل٠ هظه الؿل٘ ًاصي بها الى ان ج٩ىن ؾلٗا حؿتهل٪ مدلُا ٣ِٞ  .  ؾهىلت وؾٖغ

ىار هى ؾى١ ًًم ٖضة صو٫ لها ٖاصاث وج٣الُض وم : اظىاق اكلُمُت - 2

واخض ووظىصها في ا٢لُم واخض ٌؿاٖض ٖلى اهخاط ؾلٗت مُٗىت ًم٨ً اؾتهال٦ها 

 صازل هظا الا٢لُم  .

هى الؿى١ الظي ًخم ُٞه اهخاط الؿل٘ بدُض جهلر  اظىاق دولُت : – 3

لالؾتهال٥ ٖلى مؿخىي الٗالم، و٢ض ظاءث هظه الاؾىا١ هدُجت  للخسهو الضولي 

٩اعصو(، ال٩ ت )ٍع لٟت اليؿبُت )) ؤي مً مهلخت اإلاىخج اهخاط ؾلٗت الظي جبيخه هٍٓغ

 .  (7)ًم٨ً(( مُٗىت جىسٌٟ ٞحها ال٩لٟت اليؿبُت الى ا٢ل ما

 -:( 1مشا٫ الك٩ل )

 مىخج ب مىخج ؤ

 ٧لٟتها مىسًٟت  xؾلٗت  ٧لٟتها ٖالُت xؾلٗت 

 ٧لٟتها ٖالُت yؾلٗت  ٧لٟتها مىسًٟت  yؾلٗت 

 واؾخحراصها مً ) ب( . ( xمً مهلخت )ؤ( ٖضم  اهخاط الؿلٗت ) 

 .  ( واؾخحراصها مً )ؤ( yومً مهلخت )ب( ٖضم اهخاط الؿلٗت )
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 العوامل اليت حتدد نطاق الصوق : -1-1-3

   -و ًم٨ً ان هلخو الٗىامل اإلادضصة لىُا١ الؿى١ ٖلى الىدى الخالي :

ًخإزغ هُا١ الؿى١ بك٩ل واضر بىىُٖت الؿل٘ التي ًخم  -هىع العلعت : - 1

  بها . ٞالؿل٘ التي ال الخٗامل
ً
ا لت زٞى مً حٗغيها  ًم٨ً الاخخٟاّ بها لٟتراث ٍَى

ملُاث جضاولها بحن الباجٗحن  للخل٠ ٞاهه بال ق٪ ؾخ٩ىن طاث وكاٍ مدلي ٖو

ً ؾ٩ُىن يمً هُا١ الؿى١ اإلادلُت . بِىما الؿل٘ الهىاُٖت مشال ٢ابلت  واإلاكتًر

ً والى٣ل صون زٝى مً ه٣لها مما ٢ض جهبذ ؾى٢ ا ٖاإلاُت جخضاولها الاًضي للخسٍؼ

 في مسخل٠ اعظاء الٗالم .

 )) -العاداث والخلالُذ: -2
ً
  ان للٗاصاث والخ٣الُض صوعا

ً
في جدضًض هُا١  هاما

ٞاهه بالق٪ جىظض ال٨شحر مً الؿل٘ والخضماث الًم٨ً جضاولها وال٣ُام ، الؿى١ 

ٌ بٌٗ اإلاجخمٗاث لخل٪ الؿل  ٘بٗملُاث البُ٘ ٖلى مؿخىي صولي بؿبب ٞع

، جخىا٤ٞ م٘ ٖاصاتهم وج٣الُضهم الخضماث التي ٢ض حٗخبر بم٣ُاؾهم الخام الو 

وبالخالي ًخم التر٦حز ٖلى جغوٍج وبُ٘ جل٪ الؿلٗت او الخضمت في اؾىا١ مدلُت 

 
ً
 ٖاما في ٧اٞت ٞئاث اإلاجخم٘ (( . مدضصة جالقي ٢بىال

ًظهىلت  - 3 ان الخ٣ضم في الىؾاثل   :الاجطاٌ بحن البائعحن واملشتًر

بحن الباج٘  لخ٨ىىلىظُت اإلاسخلٟت التي حؿاٖض ٖلى ٖملُت ؾهىلت الاجها٫ ماا

ت الاجها٫  اصة اليكاٍ الا٢خهاصي في الاؾىا١ ٞؿٖغ واإلاكتري طاث ازغ هام في ٍػ

اصة وجيكُِ  الخباصالث الا٢خهاصًت ا إلاسخلٟت في مسخل٠ اهىإ والاهخ٣ا٫ اصي الى ٍػ

 .الاؾىا١ 

))ان اعجٟإ ه٣ٟاث الى٣ل والخإمحن لٗضص مً  :جيالُف الىلل والخذماث  - 4

الؿل٘ والخضماث ًجبر اإلاىخج بخدضًض وكاَه في هُا١ ي٤ُ لليكاٍ الا٢خهاصي 

م مً ان مدلي او ٦دض ا٢صخى في ؾى١ ا٢لُمي ٦ُىما ٩ًىن في ؾى١  ، ٖلى الٚغ

ج٩ال٠ُ اهخاط هظه الؿلٗت او الخضمت في صو٫ ازغي ج٩ىن اٖلى ب٨شحر مً ج٩لٟت 

 ي بلض اإلاىخج (( . اهخاظها ف

عاث والىظم الاكخطادًت: - 5 ٗاث والىٓم الا٢خهاصًت  الدشَش ))جلٗب الدكَغ

صوعا هاما في جدضًض هُا١ الؿى١ . ٣ُٞام الضولت  بٟغى يغاثب مغجٟٗت ٖلى 
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او ٢ض ، اؾخحراص الؿلٗت او الخضمت ٌٗمل ٖلى الخض مً اهدكاعها  في اؾىا١ ازغي 

م الخهو وعزو الاؾخحراص مما ٢ض ٩ًىن له حٗمل الضولت اًًا ٖلى ٞغى هٓا

الازغ هٟؿه ٖلى ٦مُاث الؿل٘ والخضماث وام٩اهُت ه٣لها الى اؾىا١ ازغي وبخالي 

 . (8)الخض مً هُا١ الؿى١ 

 وهىا٥ ٖىامل ازغي التي جدضص ق٩ل الؿى١ مجها : 

و٦ظل٪ بحن الؿل٘ ، )) مضي الخجاوـ والازخالٝ بحن الباجٗحن واإلاىخجحن -ؤ

 ((.والخضماث

ً مض -ب ، اطا ٧ان هىا٥ حٗاون ٦بحر بحن الخٗاون بحن الباجٗحن واإلاكتًر

ا ق٩ل الؿى١  الباجٗحن انبذ . اما اطا لم ًدهل هىا٥ حٗاون ًهبذ اخخ٩اٍع

 الؿى١ مىاٞؿت .

ً ٧لما ػاص ٖضص الباجٗحن ًخجه الؿى١ هدى  -ط ٖضص الباجٗحن واإلاكتًر

 ١ هدى الاخخ٩اع . اإلاىاٞؿت، و٧لما  ٢ل ٖضص الباجٗحن ًخجه الؿى 

 الؿٗغ الؿاثض في الؿى١ . ))اطا ٧ان الؿٗغ مدضص للؿلٗت او الخضمت ٩ًىن  -ص

 
ً
ا  اما اطا ٧ان هىا٥ اجٟا١ ٖلى الؿٗغ ٩ًىن الؿى١ مىاٞؿت.، الؿى١ اخخ٩اٍع

ت الضزى٫ والخغوط مً الؿى١  -ػ  .خٍغ

غ البُاهاث واإلاٗلىماث ًٖ اخىا٫ الؿى١ باليؿبت للباجٗحن  -ي مضي جٞى

ًوا  .(9)إلاكتًر

 : مفووم العنل  - 2 – 1

ت الا٢خهاصًت والضعاؾاث الا٢خهاصًت باهه  ٣ًهض بالٗمل في الىٍٓغ

ت،  ت اإلابظولت في اهخاط الثروة بهىعة ازخُاٍع )اإلاجهىصاث الجؿمُت وال٣ٗلُت البكٍغ

ً  م٘ ظهىص الازٍغ
ً
 مؿخ٣لت او ظؼءا

ً
 ظهىصا

ً
كتٍر بالٗمل ان ٩ًىن ، ٞخ٩ىن ٖاصة َو

، اط
ً
ا ٦ما ٌكتٍر ان ، ان ظهىص الخُىاهاث الحٗض ٖمال باإلاٟهىم الا٢خهاصي بكٍغ

ت ت او اظباٍع ت ولِؿذ ٢هٍغ لُه ٞجهىص السجىاء واٖما٫ السخغة ، ج٩ىن ازخُاٍع ٖو

 وال حّٗض  او اؾغي الخغب ال
ً
غي  جسً٘ لل٣ىاهحن والخٗلُماث الا٢خهاصًت(. ٖمال ٍو

ٗمل هى )) الجهض ال٣ٗلي ان ال ALfreed Marshallالا٢خهاصي الكهحر ماعقا٫ 
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والبضوي اإلابظو٫ ظؼثُا او ٧لُا لٛغى زل٤ مىٟٗت ولِـ مً اظل الدؿلُت 

اإلاؿخمضة مً الٗمل بهىعة مباقغة((. في خحن ٌٗبر الا٢خهاصي اإلاٗغوٝ هاوؿً 

Hanson اإلاجهىص اإلابظو٫ مً ٢بل الاوؿان بخىظُه اعاصجه  ههإًٖ الٗمل ))ب

ىلضػ ٞحري بان اإلاٟهىم الخ٣لُضي ٌٗض   Lioyd G. Reynoldsلخد٤ُ٣ صزل((. اما ٍع

ؽ اإلاا٫( ؤو ع ؤالٗمل ٖىهغا اهخاظُا ٧اي ٖىهغ مً ٖىانغ الاهخاط )الاعى 

ت جيخج مً هظه الٗىانغ الا ان اإلاٟهىم الخضًض هى ) ان الٗمل  و٦سضماث ظاٍع

اإلاخاخت للدكُٛل زال٫ ٞترة ػمىُت مُٗىت. ج٩ىن هظه ، ؾاٖت\ٖباعة ًٖ ٖامل

 الٟترة إلا
ً
 .   (11)ضة ؾىت واخضة ٖاصة

وبما ان الٗمل هى اخض ٖىانغ الاهخاط جخهل صعاؾخه بالضعاؾاث الؿ٩اهُت، 

با ل٣ىة الٗمل ، ًم٨ً الٟهل بحن الؿ٩ان والٗمل اط ال اطان اإلاهضع الىخُض ج٣ٍغ

هى الؿ٩ان. وهالخٔ ان اٚلب الؿ٩ان لِؿىا مىخجحن، وهىا٥ الؿ٩ان اإلاىخجحن 

ال٢تهم  واإلاؿتهل٨حن في و٢ٍذ  واخض . لظل٪ ٠٣ً الا٢خهاصًىن مً الؿ٩ان ٖو

اصة الؿ٩ان  بالخُاة الا٢خهاصًت للمجخم٘ مىا٠٢ مخباًىت . ٞمجهم مً ًغي في ٍػ

 
ً
اصتهم ؾببا ت جٟائلُت(، ومجهم مً ًغي في ٍػ  مً اؾباب الخ٣ضم والخُىع) هٖؼ

ً
ؾببا

ت حكائمُت(. ٞاإلاخٟاثلىن ًىٓغون للؿ٩ان م ت مً الباؽ والخسل٠ )هٖؼ ً ػاٍو

٧ىجهم اصاة الاهخاط، وبالخالي ٞاجهم ؾبب جد٤ُ٣ الثرواث. بِىما اإلادكاثمىن ًىٓغون 

للؿ٩ان ٖلى اجهم هدُجت خخمُت إلاؿخىي جىاٞغ اإلاىخجاث في اإلاجخم٘، بمٗجى اجهم 

 لها
ً
 .(11)هدُجت إلاؿخىي الثرواث ولِؿىا ؾببا

ٗٝغ الٗمل ٦ظل٪ باهه )) ؤي مجهىص اعاصي  ٣ًىم به الاوؿ ان في ؾبُل َو

ؿدبٗض هظا الخٍٗغ٠ ؤي مجهىص ٣ًىم به الاوؿان  اهخاط الؿل٘ والخضماث َو

 . (12)(  تإلاىٟٗخه الصخهُه ) ٦دؿل٤ ظبل للجزه

ٗ لى وظه الخهىم، الٗمل الُضوي  ّض َو او٫ ٖىامل الاهخاط التي ، الٗمل ٖو

ل اٖخمض ٖلحها الاوؿان في اقبإ خاظاجه ٞهظا الٗمل ) هى وكاٍ ا٢خهاصي ًخمش

في ق٩ل مجهىص اوؿاوي طهجي او ظؿماوي ) ٨ٞغي او ًضوي (  ٣ًىم به الٟغص مً 

 . (13)اظل الاهخاط (

ت هى الظي ٠٣ً وعاء الؿُاط مً ظهخه الازغي  ان ٖىهغ الٗمل بمجمٖى
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لؿٟخه الؿلى٦ُه التي جهُضم ٩٦ل او ٦بٌٗ م٘ مهالر  بمهالخت واهضاٞه ٞو

ما٫ . واطا ا لؿٟاث اعباب الٖا ؾخٗىا باإلاباصيء التي حؿحر ال٣ٗلُت واهضاٝ  ٞو

الهىاُٖت والتي جىو ٖلى ان هضٝ اإلايكإة ٧ىخضة اهخاظُت هى جد٤ُ٣ الاعباح 

وبالخالي هبٍى ال٩ل٠ الى اصوى خض مم٨ً ٞمٗجى هظا ان مُالي الٗما٫ ، ال٣هىي 

مً مٛىم جدهل ٖلُه الى٣اباث الا وؾ٩ُىن ٦ما ًىا٢ل  واهضاٝ الى٣اباث، اط ما

ى خؿاب الاعباح مً ظهت وػٍاصة ال٩ل٠ مً ظهت ازغي . و٢ض ٩ًىن عب الٗمل ٖل

مً الخُإ ؤن هدضص اإلاكا٧ل ال٣اثمت ٖلى مؿغح ٖال٢اث الٗمل ؾُما وان ح٣ٗض 

الخُاة الهىاُٖت والخُىع الخ٨ىىلىجي ٢ض زلٟا ٖكغاث اإلاكا٧ل التي لم ج٨ً 

ت ؤبان الشىعة الهىاُٖت  . (14)مإلٞى

الا٢خهاصي باهه ))اليكاٍ  الاظخماعي الظي لهظا ٞان هىا٥ مٟهىم للٗمل 

٣خهغ البٌٗ ٖلى الٗمل الظي ٣ًىم به الاوؿان إلاهلخت ، ٣ًهض مىه ال٨ؿب ٍو

غي ازغون  شخو ازغ بإظغ مٗحن جدذ ؤقغاٝ وجىظُه الصخو اإلاظ٧ىع((. ٍو

حر اإلاإظىع ، يغوعة قمى٫ ٧اٞت اهىإ الٗمل ب٣ىاهحن الٗمل، وهظا الغؤي ، اإلاإظىع ٚو

اإلاداٞٓت ٖلى وخضة خ٣ى١ الٗما٫ في الٗمل . ٞخش٠ُ٣ وجىظُه  ال٣ىي ًاصي الى 

الٗاملت وجد٤ُ٣ الاوسجام ُٞما بُجهم في مجا٫ اليكاٍ الا٢خهاصي بسحر الىؾاثل 

والُغ١، لهالر الاٞغاص واإلاجخم٘، لظل٪ ًدا٫ بالخىظُه والخش٠ُ٣ اإلانهي، صون 

 نُضام واخخ٩ا٥ مااؾخٛال٫ بٌٗ هظه ال٣ىي الٗاملت لبًٗها، وصون خضور ا

بُجهما والؿلُت، مما ًازغ الخ٣ضم  الا٢خهاصي ٖلى وظه الٗمىم في اإلاجخم٘ مً 

حهضٝ الى زل٤ اإلاىخجاث مً الؿل٘ والخضماث  . اما الٗمل الظي ال(15)اإلاجخمٗاث

))وهى ظهض اوؿاوي ًم٨ً ج٣ضًغها ه٣ضًا((، مشل مماعؾت الهىاًاث، والؿُاخت، 

مل عباث البُىث في مىاػ   الا اهه ٌؿدبٗض ٖو
ً
 وهاصعا

ً
لهً، وان ٧ان هظا الٗمل م٣ُضا

 لهٗىبت الخهى٫ ٖلى 
ً
مً خؿاب الىاجج ال٣ىمي بؿبب حٗظع ج٣ضًغه ه٣ضًا

. لظل٪ ٞإن الٗمل )) هى الجهض البضوي وال٣ٗلي الظي ًبظله (16)اخهاثُاث ص٣ُ٢ت

ي لٛغى ال٨ؿب والِٗل ؾىاء ٧ان طل٪ ف، الاوؿان في مجا٫ اليكاٍ الا٢خهاصي

او ال٣ُإ الهىاعي، او في مُضان الخضماث الٗامت او الخانت((. ، ال٣ُإ الؼعاعي

ت الا٢خهاصًت  وان الٗمل بهظا اإلاٗجى هى اإلاهضع الىخُض القبإ الخاظاث البكٍغ
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ًم٨ىه الِٗل الا بالٗمل ؤي  والاظخماُٖت في الخُاة والانل ان الاوؿان ال

ًا٧ل  ًا٧ل وال ٌِٗل مً ال اإلااضخي اط الباؾتهال٥ زماع الٗمل اإلاىجؼ الخايغ او 

و٢ض ٌِٗل ، ٌٗمل . ٣ٞض ٌِٗل الاوؿان مً زماع ٖمله الُىمي  هى بالظاث مً ال

الاوؿان مً زماع ٖمل ؾاب٤ اهجؼه هى مً ٢بل و٧ان ٢ض ؤوزغلُىم ٖىضه ٧الكُش 

او ٢ض ، او الٟغص الظي اوزغ في و٢ذ صخخه إلاغيه، الظي اوزغ في قبابه لكُىزخه

، الاوؿان مً زماع ٖمل اهجؼه ٚحره مً ٢بل ٞهاعث الشماع له ٧الغيٌُِ٘ٗل 

والُٟل اإلاٗا٫ مشال او الىعٍض او اإلاىصخى له او اإلاى٢ىٝ له، او الؿاع١ او الٗازغ 

ٖلى ما٫ ٚحره ٞاخخٟٔ به لىٟؿه . اطن الٗمل ٦ٗىهغ اهخاجي هى الظي ًيخج، 

ت  ، الخضماث والؿل٘خاط الازغي بالخىا٤ٞ م٘ ٖىانغ الاه الا٢خهاصًت الًغوٍع

م٨ً ال٣ى٫ ان  والالػمت القبإ الخاظاث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت للمجخم٘. ٍو

 
ً
، مهضع هظه الخضماث الؿل٘ الا٢خهاصًت الالػمت لهظا الاقبإ هى الٗمل اؾاؾا

. وبما ان الٗمل هى ا٦ثر اهدكاعا (17)٦ما ان الٗمل هى مهضع الِٗل واؾاؽ الخُاة

جي ٩٦ل بحن اٞغاص اإلاجخم٘ . ولهظا ٞان (18)وهى ٖىهغ اهخاجي اؾاسخي لال٢خهاص الَى

ُت الٗمل ، زضمت الٗمل الًم٨ً ٞهلها ًٖ الٗامل الظي ًاصحها ولظل٪ ٞان هٖى

واإلا٩اهه الاظخماُٖت ، واإلا٩ان الظي ًىظض به الٗمل والٓغوٝ التي ٌٗمل ٞحها الٗامل

امل ومً زم ٖلى مضي ٧لها ٖىامل جازغ ٖلى جًُٟالث الٗ، للٗمل الظي ٣ًىم به

م٨ً ال٣ى٫ ٖمىما ان الُب٣ت الٗاملت هي التي جمل٪ (19)ت زضمت الٗمل٢ُابل . ٍو

 عؾمُا ال٣ىة الؿُاؾُت في البلضان الاقترا٦ُت .

لظا ٞاهه الىخُض الظي ًم٨ً م٩اٞإجه. وإلاا ٧اهذ وؾاثل الاهخاط مملى٦ه مل٨ُت 

ىا٥ مً جىا٢ٌ في اإلاهالر لظا ٞلِـ ه، ٞان اإلاال٨حن والٗاملحن هم ؾىاء، ٖامت

ؿخسضم )ؤي الٗامل
ُ
. وخ٤ الٗمل (بحن اإلاؿخسِضم )ؤي الضولت او اإلاجخم٘( واإلا

ً ٖلى الٗمل وإلاا ٧ان الٗمل هى اإلاهضع  ،مًمىن لجمُ٘ الاشخام ال٣اصٍع

 ٖلى ٧ل ٞغص ٢اصع ٖلُه. وهظه 
ً
الىخُض للضزل الٟغصي ٞان الٗمل ًهبذ واظبا

ظىع في الا٢خهاص الاقترا٧ي ٖجها في ْل الغاؾمالُت. الخ٣اث٤ هي ما ًمحز الٗمل والا 

 للخسُُِ مً الىىاحي الازغي لال٢خهاص الاقترا٧ي. 
ً
ا ٚحر ان الٗمل هى ا٢ل زًٖى

ت مىه ت الصخهُت في ، ٞالخسُُِ الا٢خهاصي ختى الهُٛت اإلاغ٦ٍؼ ًخ٤ٟ والخٍغ
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ماٖضا ، بضؤازخُاع اإلاهىت وم٩ان الٗمل. وجدب٘ البلضان الاقترا٦ُت ٖمىما هظا اإلا

٠ُ ، بٌٗ الاؾخصىاءاث ٖىض الًغوعة وجلؼم الا٢ُاع الاقترا٦ُت هٟؿها بالخْى

ً واإلاهُئحن للٗمل  .(21)الكامل واإلاؿخمغ ل٩ل ال٣اصٍع

صعاؾخه لجىهغ  ( التي بضؤ بها ماع٦ـ في1850)اإلااع٦ؿُت  اما الاقترا٦ُت

لُل ال٣ُمت ، و٢ىاهحن الا٢خهاص الؿُاسخي البرظىاػي، بخداإلاجخم٘ الغاؾمالي

ٚحره مً  ؤالخباصلُت بىنٟها ٖهب الخُاة في اإلاجخم٘ الغاؾمالي. ٦ما بض

خه الخدلُلُت في ال٣ُمت حجغ ، الا٢خهاصًحن الظًً ٖانغوه وؾب٣ىه وظٗل مً هٍٓغ

 اؾاؾُا في مجا٫ جدلُل 
ً
ت  في بىاثه الىٓغي الٗام . ولم ًً٘ ماع٦ـ قِئا الؼاٍو

٩اعصو( وهي ال٣ُمت الخباصلُت، واهما ازظ بالىٓ ت الخ٣لُضًت التي قاهضها ٢بله )ٍع ٍغ

ت ال٣اثلت: ان الٗمل البكغي هى ظىهغ ال٣ُمت الخباصلُت. ٞال٣ُمت الخباصلُت  الىٍٓغ

ج٣ضع ٖلى اؾاؽ ٦مُت الٗمل اإلاخجؿض ُٞه، وجخٟاوث ٢ُم ، ل٩ل مىخىط اوؿاوي

ا ؾاٖت ٣ُٞمت الؿلٗت التي ًخُلب اهخاظه 1الاقُاء بخٟاوث الٗمل اإلاهغا١ ٞحها 

واخضة مً الٗمل حؿاوي هه٠ ٢ُمت الؿلٗت التي ًى٤ٟ ٖلحها في الٗاصة ؾاٖخان 

 في 
ً
٩اعصو(  وماع٦ـ مٗا ت ه٣ُت البضء ٖىض )ٍع مً الٗمل. وحٗخبر هظه الىٍٓغ

٣ٞض ظٗل ٧ل مجهما، ال٣اٖضة التي ، صعاؾتهما الخدلُلُت له٩ُل الا٢خهاص الغؾمالي

٩اعصو( ٢ض ؾب٤ ماع٦ـ الى وي٘ هظه  ولئن ٧ان ،٣ًىم ٖلحها بىائه الٗلمي  ) ٍع

ً ا٢خهاصًحن   ٖضة م٨ٍٟغ
ً
ت في نُٛت ٖلمُت مدضصة. ٣ٞض ؾب٣هما مٗا الىٍٓغ

لؿُٟحن الى الخىى  الى هظه  ظىن لى٥(، الظي اقاعٍه بها، ٧الُٟلؿٝى الاهجلحزي )ٞو

ت في بدىزه زم ازظ بها )اصم ؾمض( الا٢خهاصي ال٨الؾ٩ُي اإلاٗغوٝ في ، الىٍٓغ

ٚحر  ، ٞاٖخبر الٗمل اؾاؽ لل٣ُمت الخباصلُت بحن الجماٖاث البضاثُت ،تخضوص ي٣ُ

ت مٗجى الكمى٫ والاؾدُٗاب، و  ٩اعصو( ٧ان بد٤ هى الظي اُٖى الىٍٓغ مً آان )ٍع

٣ه  بان الٗمل هى اإلاهضع الٗام لل٣ُمت الخباصلُت . زم ظاء ماع٦ـ ٌؿحر في ٍَغ

 في خ٣ل هظه باؾلىبه الخام، وهظا ٌٗجي بُبُٗت الخا٫ ان ماع٦ـ 
ً
لم ًً٘ قِئا

ت مىه  ٩اعصو(، بل اهه خحن ازظ الىٍٓغ ت، ؾىي جغصًض الهضي الظي جغ٦ه )ٍع الىٍٓغ

بٌٗ ظىاهبها اًًاخاث ظضًضة  ناٚها في اَاعه ال٨ٟغي الخام، ٞاصزل ٖلى

 .            (21)ويمجها ٖىانغ  ماع٦ؿُت 
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٩اعصو( خحن  ت ) الٗمل اؾاؽ ال٣ُمتآاما )ٍع اصع٥ ان ، ( مً بهظه الىٍٓغ

اط ان مً ، الٗمل الًدضص ال٣ُمت في خاالث الاخخ٩اع التي جىٗضم ٞحها اإلاىاٞؿت

 ل٣ىاهحن ان جخًا٠ٖ ٢ُمت الؿلٗت اإلادخ٨غة اإلام٨ً في هظه الخاالث
ً
٣ا ، ٞو

ض ٦مُاث الٗمل اإلاى٣ٟت ٖلحها . ول ، الٗغى والُلب ظل هظا اٖخبر صون ان جٍؼ

 
ً
 اؾاؾُا

ً
ا  ٣ُمت الخباصلُت ٖلى اؾاؽ الٗمل، وهظا مالدك٨ُل ال، اإلاىاٞؿت قَغ

ت ال ا بان الىٍٓغ ، مٗتٞر
ً
جىُب٤ ٖلى خاالث الاخخ٩اع. والخٔ  ٢اله ماع٦ـ اًًا

٩اعصو( اًًا ان الٗمل البكغي ،ًخٟاوث في ٦ٟاًخه ٞؿا ٖت مً الٗمل الًاج٘ )ٍع

ًم٨ً ان حؿاوي ؾاٖت مً الٗمل الًاج٘ البلُض البُيء .  و٢ض  ، الالظ٧ي اليكُِ

الج طل٪ باٞتراى م٣ُاؽ ٖام لل٨ٟاًت الاهخاظُت في ٧ل مجخم٘ . ٩ٞل ٦مُت مً ٖ

اطا ٧اهذ جخىا٤ٞ م٘ طل٪ اإلا٣ُاؽ ، الٗمل اهما جسل٤ ال٣ُمت التي جدىاؾب مٗها

ت  الٗام . وهظا اإلا٣ُاؽ هٟؿه هى الظي ٖبر ٖىه ماع٦ـ : ب٨مُت الٗمل الًغوٍع

٣ت ، ٢ُمت جىاؾبهاط ٢ا٫ : ان ٧ل ٖمل اهخاجي ًسل٤ ، الاظخماُٖت اطا اه٤ٟ بالٍُغ

 اإلاخٗاٝع اظخماُٖا  .  

٩اعصو( هٟؿه  الى ابٗاص ٚحر الٗمل مً ، ووظض )ٍع
ً
ت مًُغا بٗض وي٘ الىٍٓغ

ً ال٣ُمت صام هى الاؾاؽ  ما، ٖىانغ الاهخاط. ٧االعى وعاؽ اإلاا٫ ًٖ ٖملُت ج٩ٍى

٘ ال٣ٗ خه الجضًضة، في جٟؿحر الَغ اعي، التي ٢لب الىخُض لها. ٞجاء الظل طل٪ بىٍٓغ

٘ ٧ي ًبرهً ٖلى ان الاعى الحؿاهم في ، ٞحها اإلاٟهىم الا٢خهاصي الؿاثض ًٖ الَغ

ً ال٣ُمت الخ . ٣ٞض ٧ان مً ٖاصة الا٢خهاصًحن باصلُت في خالت اإلاىاٞؿت ال٩املتج٩ٍى

٘ الاعى ب ٩اعصو( ان ًٟؿغوا َع ه هبت الُبُٗت جيكإ مً اقترا٥ الاعى إه٢بل )ٍع

ً ال٣ُمت الخباصلُت اإلاىخجت م٘ الجهىص الاوؿاهُت  في الاهخاط الؼعاعي وبالخالي في ج٩ٍى

 : ان الٗمل لِـ هى الاؾاؽ الىخُض لل٣ُمت 
ً
٩ٞان مً ، وهظا ٌٗجي يمىا

٘لـ الًغوعي  ٌ هظا الخٟؿحر للَغ ٩اعصو( ان ًٞغ خه ًٖ ال٣ُمت، )ٍع ٣ا لىٍٓغ ، ٞو

 
ً
ت وهظا ما٢ام به ٞٗال احي بالخٟؿحر الظي ًيسجم م٘ الىٍٓغ ٘  ،ٍو ٣ٞغع ان الَغ

ٞاالشخام الظًً  ،والًم٨ً ان ًٓهغ في خالت اإلاىاٞؿت ال٩املت ، هدُجت لالخخ٩اع

٘ هدُجت الخخ٩اعهم،   مً الاعى ًدهلىن ٖلى َع
ً
ؾُُغوا ٖلى الجؼء الا٦ثر زهبا

. واما ُٞما
ً
ً الى الاؾدشماع زهبا ًخهل بغاؽ اإلاا٫ ٣ٞض ط٦غ  وايُغاع الازٍغ
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٩اعصو( ان ع   ؽ اإلاا٫ لِؤ)ٍع
ً
 مخجمٗا

ً
 في اصاة او ماصة، ـ الا ٖمال

ً
، ٢ض اصزغ مجؿضا

ً ال٣ُمت   في ج٩ٍى
ً
 مؿخ٣ال

ً
خباعه ٖمال لُى٤ٟ مً ظضًض في ؾبُل الاهخاط، ٞال مبرع اٖل

  1الخباصلُت 

زم اؾتهل٨ذ في ٖملُت اهخاط ، ٞاإلااصة التي بظلذ في اهخاظها ؾاٖت مً الٗمل

لجضًضة مً الٗمل التي ًخُلبها ظضًضة، حٗبر ًٖ ٖمل ؾاٖت ًًاٝ الى ال٨مُت ا

٩اعصو( الى ان الٗمل هى الاؾاؽ الىخُض  الاهخاط الجضًض، وه٨ظا ًيخهي )ٍع

 .(22)لل٣ُمت

 
ً
ُت في ، اما  الاؾالم ُٞسخل٠ ًٖ الكُىعي والاقترا٧ي مٗا ٞهى ًسال٠ الكُٖى

وجإ٦ُضها ٖلى اإلاجخم٘ بىنٟه اإلاال٪ ، ٢ُٗها الهلت بحن ٖمل الٟغص وهخاثج ٖمله

 الىخ
ً
 ، ُض لىخاثج اٖما٫ الاٞغاص ظمُٗا

ً
الن الاؾالم الًىٓغ الى اإلاجخم٘ بهٟخه ٧اثىا

 ًسخٟي مً وعاء الاٞغاص
ً
دغ٦ها في هظا الاججاه وطا٥، ٦بحرا بل لِـ اإلاجخم٘ بال ، ٍو

 
ً
ال٨ثرة ال٩ازغة مً الاٞغاص ٞالىٓغة الىا٢ُٗت اهما جىهب ٖلى الاٞغاص بىنٟهم بكغا

ٗملىن، ٞال ًم٨ ً بدا٫ مً الاخىا٫ ان جى٣ُ٘ الهلت بحن الٗامل ًخدغ٧ىن َو

  وهدُجت ٖمله.

 
ً
سخل٠ الاؾالم اًًا ان الٟغص هى الظي  -ًٖ الا٢خهاص  الاقترا٧ي، ال٣اثل: ٍو

حر طل٪ ، ًمىذ اإلااصة ٢ُمتها الخباصلُت بٗمله ٞاإلاىاص الُبُُٗت ٧الخكب واإلاٗاصن ٚو

م مً الٗمل، بل ٢ُمت ٧ل حؿخمض ٢ُمتها في عؤي الاؾال  ال، مً الثرواث الُبُُٗت

بت الاظخماُٖت الٗامت في الخهى٫ ٖل حها واهما الٗمل في هٓغ ماصة خهُلت الٚغ

ؾبب إلال٨ُت الٗامل لىدُجت ٖمله، وهظه اإلال٨ُت الخانت ال٣اثمت ٖلى الاؾالم 

حٗبحر ًٖ مُل َبُعي في الاوؿان الى جمل٪ هخاثج ٖمله، ومغص هظا ، اؾاؽ الٗمل

 باإلاُل ، ٞغص بالؿُُغة ٖلى ٖملهاإلاُل الى قٗىع ٧ل 
ً
ٞان هظا الكٗىع ًىحي َبُُٗا

وبظل٪ ج٩ىن اإلال٨ُت ال٣اثمت ٖلى اؾاؽ ، الى الؿُُغة ٖلى هخاثج الٗمل وم٩اؾبه

 مً مكاٖغه الانُلت. وختى اإلاجخمٗاث التي جدضزىا 
ً
 لالوؿان هابٗا

ً
الٗمل خ٣ا

ُت ًٖ اوٗضام اإلال٨ُت الخانت ٞحها، ال ل٨ُت ال٣اثم ٖلى جضخٌ خ٤ اإلا الكُٖى

واهما حٗجي ان الٗمل في ، ل في الاوؿانُاؾاؽ الٗمل بىنٟه حٗبحرا ًٖ مُل ان

، ٩ٞاهذ اإلال٨ُت ال٣اثمت ٖلى اؾاؾه 
ً
 اقترا٦ُا

ً
جل٪ اإلاجخمٗاث ٧ان ًدمل َابٗا

واإلاُل الُبُعي الى الخمل٪ ٖلى اؾاؽ ، ٞالخ٣ُ٣ت هي الخ٣ُ٣ت اقترا٦ُت اًًا.
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  .الٗمل الشابذ

ُت اإلال٨ُت الزخالٝ ق٩ل الٗمل: مً هاخُت ٖلى ؤي خا ٫ وان ازخلٟذ هٖى

لى  ٧ىهه ٞغصًا او اظخماُٖا . ٞالٗمل اطن اؾاؽ لخمل٪ الٗامل في هٓغ الاؾالم، ٖو

الن ٧ل ٖامل ًدٓى ، هظا الاؾاؽ ٞهى اصاة عثِؿُت في ظهاػ الخىػَ٘ الاؾالمي

٣ا ، بالثرواث الُبُُٗت التي ًدهل ٖلحها بالٗمل مخل٨ها ٞو ل٣اٖضة: ان الٗمل ٍو

ؾبب اإلال٨ُت وه٨ظا وؿخُُ٘ ان وؿخسلو في  جهاًت اإلاىا٠٢ اإلاظهبُت اإلاسخلٟت، 

ُت في  ،مً الهلت الاظخماُٖت بحن الٟغص الٗامل وهدُجت ٖمله ٞال٣اٖضة الكُٖى

هظا اإلاجا٫: )ان الٗمل ؾبب لخمل٪ اإلاجخم٘ ال الٟغص(. وال٣اٖضة الاقترا٦ُت: )ان 

صة، وبالخالي ؾبب جمل٪ الٗامل لها(. وال٣اٖضة الاؾالمُت: الٗمل ؾبب ل٣ُمت اإلاا

 ل٣ُمتها(. ٞالٗامل خحن 
ً
)ان الٗمل ؾبب لخمل٪ الٗامل للماصة، ولِـ ؾببا

 . ( 23)ًمىده بٗمله هظا ٢ُمخه، واهما ًمل٨ه بهظا الٗمل  ٌؿخسغط اللالا ال

 :خصائص العنل  1 -1-2

اهه شخيء حي وهظا ٧ل الٟغ١. ط  ب، ًسخل٠ الٗمل ًٖ ٖىامل الاهخاط الازغي 

ٞالٗمل لِـ ٣ِٞ وؾُلت لالهخاط، ول٨ىه اًًا هضٝ لالهخاط وهىا٥ زهاثو 

  -:  (24)مُٗىت جمحز الٗمل ًٖ ب٣ُت ٖىامل الاهخاط

))الٗامل ، ٦ما ٣ًى٫ ماعقا٫، الٗمل ال ًم٨ً ان ًىٟهل ًٖ الٗامل طاجه - 1

ً ًخدملىن ه٣ٟاث جغبِخه ٞإولئ٪ الظً، ًبُ٘ ٖمله ول٨ً هى هٟؿه ًٓل مل٪ هٟؿه

وحٗلُمه ال ًدؿلمىن الا ال٣لُل مً الشمً الظي ًضٞ٘ م٣ابل زماجه ُٞما بٗض(( . 

ً او ٚحر عاٚبحن في ان ٌؿدشمغوا في  لظل٪ ٞان ٦شحرا مً الاباء ٩ًىهىن اما ٚحر ٢اصٍع

 ابىائهم  .

الؿلٗت التي ٩ًىن ٖلى الٗامل ان ًبُٗها ًجب ان حؿلم في شخهه،  - 2

بِىما اإلاىخج الظي ًبُٗه ٌؿاٞغ الى الاؾىا١ البُٗضة. ، ال٣مذ ًم٨ض في البِذٞمىخج 

ول٨ً الٗمل لِـ ٧ال٣مذ. ٞالٗامل ًجب ان ًدًغ بىٟؿه في اإلاهى٘ لُبُ٘ ٖمله 

 لظل٪ ٞان البِئت التي ٩ًىن ٖلى الٗامل ان ٌٗمل ٞحها ج٩ىن طاث اهمُت ٦بحرة .  ،

، ُىم بضون ٖمل ًظهب بالعظٗتٞ، اهه ٢ابل للٟىاء،  ًضوم الٗمل ال - 3

٘ بٌٛ الىٓغ ًٖ  و٢ابلُت الٟىاء للؿلٗت التي ٩ًىن ٖلُه بُٗها ج٣خطخي البُ٘ الؿَغ
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الشمً، لظل٪ ٞاهه ٩ًىن ٖلى الٗامل ان ٣ًبل الاظغ اإلا٣ضم له اطا ٧ان البضًل ان 

 ًظهب بضون ٖمل . 

، ٞاصخاب الٗمل ٌؿخُٟضون مً  - 4
ً
الٗمل له ٢ىة مؿاومت يُٟٗت ظضا

البا ماً ًضٞٗىن لهم ا٢ل مً خ٣هم، اهه مً اظل اػالت هظا  إؽ الٗما٫، ٚو

ال٠ًٗ مً ظاهب الٗمل ان ج٩ىهذ اجداصاث الٗما٫ واصزلذ اإلاؿاومت 

 الجماُٖت. 

ب ٖلى ٖغيه في خالت الؿل٘  - 5 الخٛحراث في ؾٗغ الٗمل جازغ بك٩ل ٍٚغ

مغجٟٗا ٧لما ٧ان  الٗغى ًدىاؾب َغصًا م٘ الؿٗغ، ؤي ٧لما ٧ان الؿٗغ ، الٗاصًت

اهسٟاى في الؿٗغ )ؤي ، الٗغى ٦بحرا وال٨ٗـ بال٨ٗـ. ول٨ً في خالت الٗمل

ض الٗغى بًٗا مً الاًٖاء ٚحر الٗاملحن في ، الاظغ( جدذ ه٣ُت مُٗىت ٢ض ًٍؼ

 ٧اُٞا مً اظل ان جدخٟٔ الاؾغة بالخض ، الاؾغة
ً
٢ض ًىًمىن اًًا ل٨ُؿبىا صزال

 جٟ٘ الؿٗغ ) ؤي الاظغ ( ٞان الٗغى ًى٨مل  .واطا اع ، الاصوى إلاؿخىي مِٗكتها 

٘ مً ظاهب الٗغى  للُلب، ٞاطا خضر  ال – 6 ًم٨ً ان ًىظض ج٠ُ٨ ؾَغ

، ٞان الٗغى الًم٨ً ان ًى٨مل، ٦ما هى الخا٫ في ال٨ؿاص، ان اهسٌٟ الُلب

جب ان جىسٌٟ الاظىع، في ازىاء الخغوب اصة في الُلب ٖلى ، ٍو جىظض هىا٥ ٍػ

ٟ٘ الاظىع . وهظه الخهاثو مً الٗمل لها جازحر مباقغ ٖلى ال٣ىة الٗاملت وجغج

 جدضًض الاظىع . 

هماجي: الظي ًىهب بهىعة اؾاؾُت ٖلى الٗىاًت باالوؿان مً االٗمل  - 7

ه ومهاعاجه و٢ضعاجه الاهخاظُت  ظاثه وؾ٨ىه وحٗلُمه وػٍاصة مٗاٞع خُض صخخه ٚو

 ؿه ٚاًه ل٩ل ٖمل باإلاهضع الاؾاسخي لل٣ُمت وهى هٟ ٧ىهه
ً
. ٖلى طل٪ هماجي وجإؾِؿا

ٞان الخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت ًيبغي ان الج٣اؽ بالخدؿِىاث في ماقغاث 

ُت خُاجه ه مشل مخىؾِ صزل الٟغص ٣ِٞ بل ٦ظل٪ بماقغاث هٖى  ،٦مُت نٞغ

ٞالصخت والخٛظًت والخٗلُم ماقغاث هامت للخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت التي 

غ ا ل٣ضعاث الاوؿاهُت واؾخسضام هظه ال٣ضعاث في حؿتهضٝ بك٩ل اؾاؽ جٍُى

 الاهخاط  . 

وؿاوي : اط ان ٧اٞت الخٗاٍع٠ الؿاب٣ت الظ٦غ ٢ض ا٦ضث خ٣ُ٣ت االٗمل  - 8
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 ، ٧ىن الٗمل اوؿاوي
ً
لُه ٞان الاٖما٫ اإلاىجؼة ، ؤي اهه مغجبِ باالوؿان خهغا ٖو

 مً وظهت الىٓغ الا٢خهاصي  حّٗض  مً لضن ٚحر الاوؿان ال
ً
ما٫ بط ا ،ٖمال ن الٖا

والخُىاهاث ٢ىي الُبُُٗت  في بٌٗ الاخُان ال ، اإلاىجؼة باالظهؼة واإلاٗضاث وآلاالث

جضزل يمً مٟهىم الٗمل وان ٧ان ًترجب ٖلحها زل٤ مىاٞ٘ ا٢خهاصًت ٦خل٪ التي 

وهظه هي اخضي زهاثو التي ًىٟغص بها ٖىهغ الٗمل ًٖ ٚحره مً ، ًسل٣ها الٗمل

 .   صخهُت الاوؿان وب٨ُاهه الالٗىانغ، اط ان الٗمل مغجبِ ب
ً
 ًىٟهل ٖىه اَال٢ا

، زانُت ازغي للٗمل وهي ان عاصي: جغجبِ بالخانُت الاولىاالٗمل  - 9

الصخو الٗامل ًاصي ٖمله ب٩امل اعاصجه ووُٖه واهه ٌؿعى الى اهجاػ ؤي ٖمل 

بٗض ان ٩ًىن الٗمل اإلاؼم٘ اهجاػه ٢ض جدضص ابخضاًء ٦هضٝ بظ٫ الٗامل ُٞه ظهضه 

٤ ٖىانغ ووؾاثِ  1نى٫ الى طل٪ الهضٝللى  ما٫ التي جىجؼ ًٖ ٍَغ ب٨ٗـ الٖا

 ازغي  .

الٗمل اهم ٖىانغ الاهخاط : ان الاججاهاث الا٢خهاصًت الخضًشت  - 11

ت جا٦ض خ٣ُ٣ت اؾاؾُت الزالٝ ٖلحها هي ان الٗمل هى ، بازخالٝ مىُل٣اتها ال٨ٍٟغ

في ٦خابه زغوة الامم  مهضع ٧ل اهخاط. اط ان هظه الخ٣ُ٣ت ٢ض ا٦ضها اصم ؾمض

الظي ٖؼي ُٞه ظمُ٘ اق٩ا٫ الثروة الى ٖىهغ الٗمل، و٢ض اؾخمغ الخإ٦ُض ٖلى 

ت التي ا٣ٖبذ اصم ؾمض م٘ بٌٗ الخمُحز في مٟهىم ، هظه ال٨ٟغة اإلاضاعؽ ال٨ٍٟغ

ما٫ في مجا٫ ، الٗمل اإلاىخج ختى مً لضن اصم ؾمض هٟؿه الظي  اقاع الى ان الٖا

 مً الخضماث الحٗض 
ً
ت . في خحن ان اججاهاث ا٢خهاصًت ٖضصا مىخجت م٘ اجها يغوٍع

ضتها مىخجت ما٫ اإلاىخجت للؿل٘ والخضماث ٖو في خحن محز ، ازغي لم جمحز بحن الٖا

ما٫ اإلاىخجت او اليكاَاث الا٢خهاصًت اإلاىخجت واليكاَاث  ال٨ٟغ الاقترا٧ي بحن الٖا

الىخُض لجمُ٘ الا٢خهاصًت ٚحر اإلاىخجت و٢ض اٖخبر ان ٖىهغالٗمل هى اإلاهضع 

  .(25)الخبراث اإلااصًت للمجخم٘

ج٠ًُ ٖضص مً الضعاؾاث هظه  -الٗمل ًمشل جطخُت بى٢ذ الٟغاٙ : - 11

الخانُت الى زهاثو الٗمل باٖخباع ان الخانُت الؿاب٣ت ًم٨ً ٖضها مىٟٗت 

وحٗض هظه الضعاؾاث ان ٖضم اإلاىٟٗت هي ، الٗمل البض ان ٣ًابلها ٖضم اإلاىٟٗت

ٞان ، ُت بالٟغاٙ التي ٌؿببها اصاء الٗمل وباؾخسضام ال٨ٟغة الخضًتاإلاك٣ت والخطخ



      ا٢خهاص الٗمل ، ماهُخه وزهاثهه                        ..............................................الاؾتراجُجي والخسُُِ للضعاؾاث اإلادىع  مغ٦ؼ

 

  [22] 

 
ً
ضا الصخو ؾٝى ٌؿخمغ في اصاء الٗمل الى صعظت التي الًم٨ً ان ًخدمل مٗها مٍؼ

ىضها ًخى٠٢ ًٖ اصاء الٗمل. وان اللخٓت التي  مً الخطخُت بى٢ذ الٟغاٙ ٖو

خى٠٢ الصخو ًٖ الٗمل حؿمى الخط خُت بى٢ذ جهل الخطخُت الى طعوتها ٍو

الن الٗامل في ، الٟغاٙ . الا اهه مً الىاخُت الٗلمُت الًم٨ً الغ٧ىن الى هظه ال٨ٟغة

الى٢ذ الخايغ ٌٗمل في ْل الٗضًض مً الاهٓمت وال٣ىاهحن واللىاثذ التي ًخم 

بمىظبها جىُٓم و٢ذ الٗمل الظي البض ان ٌٗمل زاللها بٌٛ الىٓغ ًٖ م٣ضاع 

ٞان مؿإلت الخٗب والالم مؿإلت ، ً هاخُت ازغي هظا مً هاخُت وم، الخٗب والالم

ولىٟـ الصخو جسخل٠ مً و٢ذ ، وؿبُت للٛاًت ٞهي جسخل٠ مً شخو الزغ

ا٦ثر مً طل٪ ان البٌٗ ٌكٗغ ب٨ٗـ الكٗىع جماما اط اهه ًخمخ٘ باصاء ، الزغ

ضص ازغ مً الاٖما٫ .، الٗمل  ٧اٖما٫ الٟىاهحن واإلاىؾ٣ُُحن والكٗغاء ٖو

ت لضي ٖضص مً الٗما٫ و٦ظل٪ ًم٨ً ان جًا ٝ الاٖما٫ التي جاصي بدٍغ

اإلاؿخ٣لحن، ولهظا ٞان َاثٟت مً الضعاؾاث جخجىب اياٞت هظه الخانُت الى 

 . (26)زهاثو الٗمل

م٨ً ان جًاٝ زانُت الالؼام للٗمل - 12 ول٨ً ٖلى ، الٗمل ملؼم : ٍو

ام الي اٖخباع ٧ان غة ٦ٗمل السخ، اؾاؽ ا٢خهاصي ولِـ ٖلى اؾاؽ ازغ ٧االٚع

مل السجىاء او الالؼام ال٣اهىوي ٖلى ؾبُل اإلاشا٫  اط ان ٖلى الصخو الظي  ،ٖو

غايه الاؾتهال٦ُت ولٗاثلخه البض ان ٣ًضم الٗمل ل٩ي ًدهل ٖلى  ًجب ان ًى٤ٟ ٚل

. ا٦ثر مً طل٪ ان ال٨ٟغ الاقترا٧ي ًغي ان نٟت الالؼام جهبذ 
ً
م٨ؿب ٧االظغ مشال

ه في اإلاجخم٘ الاقترا٧ي ؾٝى لً ًب٣ى اخضي اهم الخهاثو اإلامحزة للٗمل اله

ً مً زال٫ الاؾخٛال٫، الن وؾاثل الاهخاط جهبذ  شخو ٌِٗل ٖلى ظهىص الازٍغ

 البض مً لم
ً
ً . وازحرا غاى اؾخٛال٫ ظهىص الازٍغ ٨ُتها اظخماُٖت الحؿخسضم اٚل

 -: (27)الاقاعة هىا الى ان الٗمل ٣ًىم ٖلى زالر ٖىانغ مترابُت ُٞما بُجها هي

ت والجؿمُت التي ًمخل٨ها ٢ىة  -ؤ الٗمل: وهي مجمىٖت الام٩اهاث ال٨ٍٟغ

 الاوؿان اإلاترا٦مت ٖبر الؼمً واإلا٨دؿبت بمسخل٠ الؿبل والىؾاثل . 

٣ً٘ جدذ اإلاٗالجت مً ٢بل الٗمل،  مىيٕى الٗمل: هى ٖباعة ًٖ ٧ل ما –ب 

 
ً
ُا  .، ؤي ٖملُت زل٤ اإلاىاٞ٘ وحُٛحرها هٖى

ً
 وم٩اهُا
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مل : وهي ٖباعة ًٖ ٧اٞت اإلاىاص والاصواث والٗضص مىاص او ؤصواث الٗ -ط

 اإلاؿخسضمت مً ٢بل الٗامل للمؿاٖضة ٖلى جإصًت ٖملُت الٗمل .

ان الاهخاط ، وج٩ىن هظه الٗىانغ الشالزت ٢ىي الاهخاط بك٣حها البكغي واإلااصي

 لخُىع م٩ىهاث الٗمل هظه
ً
واط ٧اهذ ٢ىي الاهخاط اإلااصًت )مىايُ٘ ، ًخُىع جبٗا

التي جخدضص اهمُتها ، ٞان ٢ىة الٗمل، ٗمل( جمشل خهُلت ٖمل ؾاب٤ومىاص ال

ُت وال٨مُت ُت وال٨مُت بسهاثو الؿ٩ان الىٖى جب٣ى جمشل الٗىهغ اإلا٣غع ، الىٖى

 والخاؾم في جدضًض مؿخىي الخُىع الا٢خهاصي والاظخماعي .

 مفووم شوق العنل  - 3 – 1

بحر )ؾى١ الٗمل( ٖلى اٖخاص بٌٗ الا٢خهاصًحن مىظ ؤمض ٢هحر ٖلى اَال١ حٗ

إلا٩ان الظي اؤي ٖلى ، اإلاجاالث التي جخ٣ابل ٞحها الاًضي الٗاملت م٘ اصخاب الٗمل

وطل٪ بذجت ان ٢ىة الٗمل ماهي الا ، ًخ٣ابل ُٞه الٗغى والُلب ٖلى الٗمل

ؾلٗت مً الؿل٘ جبإ وحكتري في اما٦ً مُٗىت ٦ما جبإ وحكتري اًت ؾلٗت مً 

 الا مىظ الخغب الٗاإلاُت الؿل٘ الا٢خهاصًت ولم ًىظ
ً
ض لٟٔ )ؾى١ الٗمل( خضًشا

٨ُت لخىُٓم قاون الٗما٫ زىاء الخغب ؤ في الشاهُت، واو٫ مً اؾخٗمله اللجىه الامٍغ

)ؾى١ الٗمل(: وهى اإلا٩ان الظي جخٟاٖل ُٞه مسخل٠ الٗىامل التي جازغ في : ٣ٞالذ

٠ُ، ؤي اهه اإلا٩ان الظي ًبدض ُٞه اصخاب الٗمل ٖلى الٗما٫،  ٖىانغ الخْى

و٦ظل٪ هى اإلا٩ان الظي ًبدض ُٞه الٗما٫ ًٖ الٗمل . و٦ظل٪ ٞان ؾى١ الٗمل 

هى اإلاجا٫ الٗام الظي هجض به اهىإ ٖضًضة لٓغوٝ الٗمل التي جازغ وجىظه زالله 

لبهم والازخالٞاث  ٠ُ ٧اخىا٫ ٖغى الٗمل َو الٗال٢اث اإلاسخلٟت للٗمل والخْى

حر طل٪ مً الٓغوٝ لدكُٛل وازخالٞاث في ؾاٖا، اإلاهىُت في الاظىع  ث الٗمل ٚو

 . (28)الٗما٫

ان هخظ٦غ ان الٗمل وان ٧ان اخض ٖىانغ الاهخاط الا ان َبُٗخه  بّض  وال

 وحؿخلؼم مٗاملت زانت ٞةصاعة ٖىهغ الٗمل ال 
ً
الاوؿاهُت  جٟغى هٟؿها صاثما

ٓهغ طل٪ في ، جخٗل٤ ٣ِٞ بةصاعة مىعص ا٢خهاصي واهما هي اصاعة لٗىهغ اوؿاوي ٍو

مىع هى صزل لالوؿان ًدضص مؿخىي مِٗكخه . وباإلاشل ٞان ٦ُُٟت حكُٛل الٗامل ا
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خباع الاوؿاوي، ومً زم جىٓم ؾاٖاث الٗمل  ج٣خطخي مٗاملت زانت جغاعي هظا الٖا

ٓهغ طل٪ بىظه زام ُٞما ًخٗل٤ ، والاظاػاث  ووي٘ ٢ُىص ٖلى ؾً الٗمل ٍو

 بالخىُٓم ال٣اهىوي والاظخماعي للٗمل . واطا ٧ان الٗم
ً
ِٕ ٞاهه ٌؿبب ؤإلاا ل ظهٍض وا

م٨ً ان هىٓغ الى الالم ًهاخب الٗمل ، إلاً ٣ًىم به ٞالٗمل مالم بُبُٗخه ٍو

 وهظا ألالم ًغظ٘ ما ،باٖخباعه ج٩لٟت او الخطخُت التي ًخدملها مً ٣ًىم بالٗمل 

هبي . ٞالٗمل هى بظ٫ للجهض وهظا ٌؿبب  ًهِب الٗامل مً اعها١ ظؿمي ٖو

هبُت ٖلى مً ٣ًىم به بالًغوعة ؤٖباء ظؿمُت ٖلى ان ألالم الظي ًهِب مً ، ٖو

٣ًخهغ ٖلى طل٪ وؤهما ًغظ٘ بهٟت زانت الى الٗبء الىٟسخي الظي  ٌٗمل ال

 ؾخمغاع . وهظا الٗىهغ هى مااًخدمله مً ٣ًىم بالٗمل اط ًًُغ لل٣ُام بالٗمل ب

مً ٢بُل ٌٗخبرها  ًمحز الٗمل ًٖ ٦شحر مً ؤوظه اليكاَاث التي ًبظلها الاوؿان وال

م ما هبي ٞال٣هغ الظي ًسً٘ له  الٗمل ٚع حؿببه لهم مً اعها١ ظؿمي ٖو

 .      ( 29)ًمحز الٗمل الٗامل بًغوعة الٗمل والاؾخمغاع ُٞه هى ما

لظل٪ ٞان الٗمل ٌٗجي حٛلب الاوؿان ٖلى ماًهاصٞه مً ٣ٖباث وبسانت في 

 للخل٤ وجد٤ُ٣ الظاث
ً
 في . ولهظا انبذ (31)ؤػالتها ٌٗخبر اؾاؾا

ً
 هاما

ً
الٗمل ٖىهغا

جسُُِ ٖملُاث اإلاىٓماث بىٟـ صعظت ٖىانغ ازغي هامت ٦غؤؽ اإلاا٫ والخاظاث 

ىبه مً الاوكُت  والاؾىا١، لضعظت جًُغ اإلاىٓمت الى جإظُل صزىلها إلاجاالث مٚغ

ما٫ بؿبب ٖضم ٢ضعتها ٖلى جضبحر الٗمالت الالػمت لها.    والٖا

 واؾالُب ج٨ىىل
ً
ىظُت خضًشه وم٘ طل٪ ججض هٟؿها و٢ض جضزل اإلاىٓمت َغ٢ا

ٖاظؼه ًٖ وي٘ هظه الُغ١ والاؾالُب مىي٘ الخُب٤ُ بؿبب ٖضم وظىص 

ضاص واإلاهاعاث  حر الٗمالت الالػمت بااٖل ت ٨ًٟل جٞى جسُُِ مؿب٤ للمىاعص البكٍغ

اإلاُلىبت إلاىا٦بت الخُىع الخ٨ىىلىجي. ولهظا هالخٔ ان تهُئت م٩ان الٗمل ووٗجي 

حر الاياءه ال٩اُٞت لههٓاٞت وجغجِب وج بظل٪ ، وان ىُٓم م٩ان الٗمل، وجٞى

، وان حُٛي الاؾُذ اإلابخلت بمىاص نماء لىان الؼاهُت اإلاكغ٢ت في َالثهحؿخسضم الا

حر الغاخت للٗاملحن مً زال٫ الاهخمام بتهُئت الجى اإلاىاؾب ، الًىٟظ مجها اإلااء وجٞى

ىبت واحؿإ م٩ان  ت والَغ هظا الى ظاهب ، الٗملللٗمل مً هاخُت الخغاعة والتهٍى

حرها، ٧ل طل٪   مً هاخُت اإلا٩اجب واإلا٣اٖض والاصواث ٚو
ً
دا  مٍغ

ً
جإزِض اإلا٩ان جإزِشا
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اث الٗاملحن. اما مً هاخُت الخٗب ٞإن هىا٥ وؾاثل ٖضًضة  ٘ مٗىٍى بما ٨ًٟل ٞع

 : (31)لخالفي ْاهغة الخٗب مجها

 جسٌُٟ ؾاٖاث الٗمل  . -ؤ

 الُىم لخيكُِ الٗاملحن  .جُب٤ُ هٓام لٟتراث الغاخت زال٫  -ب

حر َغ١ اؾهل للٗمل  . –ط   اظغاءاث صعاؾت الخغ٦ت والؼمً بما ٨ًٟل جٞى

 اإلاٗاملت الاوؿاهُت للٗاملحن لخجىب الاهٟٗاالث التي حؿبب الخٗب الٗهبي . -ص

ولهظا ٣ٞض ٖٝغ الض٦خىع نالح الضًً هام٤ ؾى١ الٗمل )باهه الٗضص مً 

ى١ الٗمل ل٣اء مٗضالث مسخلٟت مً ؾٍٍ  الٗما٫ الظًً ٣ًضمىن زضماتهم في

الاظىع(. و٦ظل٪ ٖٝغ الض٦خىع نالح الضًً ؾى١ الٗمل )باهه اإلا٩ان الظي ٣ًىم 

ٖضص مً الٗما٫ الظًً ٣ًبل الاٞغاص ببُ٘ ظهضهم الجؿضي وال٨ٟغي الى اعباب 

 .                                      (32)الٗمل بشمً مٗحن(

لجت ل٣ًاًا الاظغاء الظًً ٌٗغيىن الٗمل وؾى١ الٗمل ٦ظل٪ هى مٗا

. و٦ظل٪ هي الؿى١ التي ًلخ٣ي ٞحها ٖغى الٗمل 
ً
الًٗلي او الظهجي او الازىحن مٗا

م٘ الُلب ٖلُه، ومىظ مغخلت الغ١ وامخضاًص الى مغخلت الشىعة الهىاُٖت ٞان 

 ػالذ ختى الخايغ في جىجغ مؿخمغ . وان اهخمام اإلاهلخحن ٖال٢اث الٗمل ٧اهذ وال

اإلاىيٕى ال إلاجغص اجها مك٩لت اوؿاهُت  ظاوالا٢خهاصًحن والؿاؾت واإلاجخم٘ له

جها مً ازُغ اإلاكا٧ل الا٢خهاصًت التي واظهذ بل ل، واظخماُٖت واصبُت ٞدؿب

٤ الخُىع الا٢خهاصي والاظخماعي. ل٣ض ٦كٟذ لىا  اإلاجخمٗاث الهاٖضة في ٍَغ

اإلاهالر بحن الٗما٫ واعباب نٟداث الشىعة الهىاُٖت مبلٜ هظا الخىجغ وانُضام 

لت مً الجزاٖاث خى٫ ؾاٖاث الٗمل ومؿخىي  الٗمل واصي طل٪ الى ؾلؿلت ٍَى

ٟا٫ غوٝ الٗمل واخىاله وحكُٛل اليؿاء والَا  . ( 33)الاظىع ْو

اع الٗام لؿى١ الٗمل اط ٣ًىم البكغ بإصاعة الخُاة  ولهظا هالخٔ الَا

غ قغوٍ ٖضًضه جخٗل٤ الا٢خهاصًت في اإلاجخم٘ . ولل٣ُام بهظا ٞاهه ال  بض مً جٞى

ب ب٩ل اهىاٖه واق٩اله ت التي ًخدهلىن ٖلحها بالخٗلُم والخضٍع ، باإلاهاعة واإلاٗٞغ

للىنى٫ الى مغخلت الاصاعة ال٨ٟاة والٟٗالت ٞان الٟغص ٣ًىم بؿلؿلت مً ال٣غاعاث 

لب الٗمالت، وبالخالي الخإزحر ٖلى مؿخىي جىاػن ؾى١ الٗمل  ،جازغ ٖلى ٖغى َو
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اع الظي ًخدضص ُٞه جٟاٖل لظل٪ ٞ ان هىا٥ حٍٗغ٠ ازغ لؿى١ الٗمل ) هى الَا

خإزغ بمؿخىي الاصاء الا٢خهاصي . وما ازغ ٍو اعضخي الٗماله ٍو ًمحز ؾى١  َالبي ٖو

ضم زباجه وح٣ٗض وحكٗب ال٣غاعاث التي جإزظ ُٞ  . (34)(هالٗمل هى صًىام٨ُُخه ٖو

ظي ًجخم٘ ُٞه ٧ل مً وهىا٥ مٟاهُم ٖضًضة لؿى١ الٗمل مجها )هى اإلا٩ان ال

ً والباجٗحن لخضماث الٗمل ب والباج٘ في هظه الخالت هى ا ،اإلاكتًر لٗامل الظي ًٚغ

ب في في جإظحر زضماجه ، واإلاكتري هى ناخب اإلايكإة وان ناخب الٗمل الظي ًٚغ

وبهظا ٞإن م٩ىهاث ؾى١ الٗمل هي الباج٘  ،الخهى٫ ٖلى زضماث الٗمل

وؾاثل الاجها٫ اإلاسخلٟت انبذ ؾى١ الٗمل واإلاكتري(. وبٗض خهى٫ الخُىع في 

اع الظي جخم ُٞه ٖملُت الخباص٫ الا٢خهاصي، ؾىاء ٧ان هظا الاَاع م٩ان او  هى )الَا

م٨ً الخمحز بح ن الاهىإ اظهؼه ال٨تروهُت ٧االهترهِذ او الهاج٠ او الٟا٦ـ(. ٍو

ما٫ لهااإلاسخلٟت الؾىا١ الٗمل، الن زضمت الٗمل ٚحر مخجاوؿت  ، والن الٖا

 جهيُٟاث مسخلٟت .

حر اإلااهغة ) ( وان زضمت skilled – unskilledٞهىا٥ الٗمالت اإلااهغة ٚو

وجسخل٠ مً جسهو الى ازغ، وبالخالي ، جسخل٠ ًٖ زضمت الُبِب اإلا٩ُاه٩ُي

هىا٥ ؾى١ ل٩ل زضمت مً زضماث الٗمل ٦ؿى١ الٗمل في ال٣ُإ الؼعاعي 

 ،لخ ب ...ُإ البىاء والدكُِض وؾى١ الٗمل في ال٣ُإ الؿُاحي وؾى١ الٗمل في ٢

باء وؾى١ الهُاصلت وؾى١  م٨ً جهي٠ُ الاؾىا١ ٖلى اؾاؽ اإلاهىه ٦ؿى١ الَا ٍو

لخ. و٦ظل٪ ًم٨ً جهي٠ُ الاؾىا١ خؿب اإلا٩ان ٦ؿى١ ٖمان او ؾى١ ب .. البىاثحن

لخ.  وجبضؤ صعاؾت ؾى١ الٗمل وجيخهي بخدلُل الُلب والٗغى الخام ...بال٣اهغة 

ضعؽ ٖلى ظاهب الُلب لؿى١ الٗمل ؾلى٥ الٗامل او وؾى ،بٗىهغ الٗمل

ان الخٟاٖل بحن الُلب والٗغى ًدضص قغوٍ الٗمل  .الباخض ًٖ الٗمل

اث٠ والهىاٖاث  ومؿخىي الدكُٛل والاظىع وجىػَ٘ الٗما٫ ٖلى مسخل٠ الْى

ى٣ؿم اإلا٨ٟغون الا٢خهاصًىن ُٞما بُجهم خى٫ اإلاى٠٢ مً  واصخاب الٗمل. ٍو

٤ مً Market Regulationجىُٓم ؾى١ الٗمل ) ( والخضزل ُٞه ٞهىا٥ ٍٞغ

( 
ً
( في الٗمل Distortionالا٢خهاصًحن ًغي بان اؾىا١ الٗمل جمشل حكىحها

ؿدىض هاالء ٖلى ٨ٞغة ان الخضزل في الٗمل ٣ًىص الى  ال٠٨ء في هظه الاؾىا١ . َو
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 ٘ حر مىاؾب للٗمل والظي ًاصي الى ْهىع ماٌٗٝغ بالَغ جىػَ٘ ٚحر ٠٦ء ٚو

(Rent.)  لهاالء ٞإن الخضزل في ؾى١ الٗمل ًمى٘ ٖملُت الخ٠ُ٨ وزانت 
ً
ب٣ا َو

( 
ً
( ٖلى Rigiditiesٖلى او٢اث خضور نضماث الؿى١ . الامغ الظي  ًسل٤ ظمىصا

جٗلها ٚحر ٢اصعة ٖلى الاؾخجابت لٓغوٝ الؿى١ وبالخالي ٣ًلو  مؿخىي اإلايكإة ٍو

ً ام٩اهاث الىمى مً ام٩اهاث الدكُٛل والٌصج٘ ٖلى الاؾدئجاع مما ٣ًلل م

الا٢خهاصي. وللخٛلب ٖلى هظا الجمىص ٞإن الا٢خهاصًحن ًضٖىن الى مغوهت اؾىا١ 

لى الجهت الازغي هىا٥  الٗمل ؤي مغوهت الاظىع ومغوهت الدكُٛل ومغوهت الٗمل. ٖو

م٨ٟغون، ٌٗخ٣ضون بإن الىا٢٘ الاظخماعي في ا٢خهاصاث الضو٫ الىامُت ًسل٤ 

 مُٗىت ججٗل ٧ل الاؾى 
ً
ا١، بما ٞحها اؾىا١ الٗمل جىدٝغ ًٖ ٖالم ْغوٞا

ا٦ض هاالء الا٢خهاصًىن بان الاؾىا١ اإلاىٓمت ) اإلاىاٞؿت. ( ج٩ىن Regulatedٍو

( للخ٠ُ٨ لهضماث Unregulatedا٦ثر مهُإه مً الاؾىا١ ٚحر اإلاىٓمت )

ت ٞإن ٖملُت جىُٓم الؿى١ مً قإجها ان بُغ ً. وزال٫ ْغوٝ الؿى١ اإلاالؿى١ 

 مً الًمان للٗما٫ جدمي الا٢خهاص مً 
ً
ا غ هٖى اخخما٫ ٣ٞضان ٞغم الٗمل وجٞى

٦ظل٪ ٞاهه ٖىضما ج٩ىن هخاثج الؿى١ مخىا٣ٞت م٘  ،في ُٚاب الًمان الاظخماعي

 في جصخُذ هخاثج الؿى١ 
ً
قغوٍ الٗضالت ٞإن الخضزل وجىُٓم الؿى١ ًلٗب صوعا

          .(35)لخد٤ُ٣ ٖضالت ا٢خهاصًت ا٦بر

 ل وظائف شوق العن 1 – 3 – 1

اث٠ اؾىا١ الٗمل في مسخل٠ الا٢خهاصاث مخًمىت  ججضع الاقاعة الى ان ْو

 ٖلى ٖمله ومً الامشلت اإلاهمت ٖلى ٖلى 
ً
في هٓام مً اإلااؾؿاث والتي جازغ ٦شحرا

 -جىُٓم الاؾىا١ والخضزل ٞحها هي:

ت خغ٦ت اإلايكإة  - 1 ٗاث الًامىت لٟغم الٗمل والتي ج٤ًُ مً خٍغ الدكَغ

 للخُٛحراث في الُلب ٖلى مىخجاتها وؤعباخها.            للخ٠ُ٨ في حجم ٢ىة
ً
 الٗمل َب٣ا

ٗاث الخض الاصوى لالظغ والتي جدضص اعيُت ) - 2 ( الظىع الٗمل  Floorحكَغ

  في الاظىع .
ً
 وحؿبب ظمىصا

ؤجٟا٢اث اإلاؿاومت الجماُٖت التي جخٟاوى بمىظبها الى٣اباث الٗمالُت ٖلى  - 3
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ض مً ؾٗغ ٖغى الٗمل   .        والتللٗاملحن  مىاٞ٘ ا٦بر   ي جٍؼ

ٗاث جازغ ٖلى اإلاغوهت في ٖملُت اجساط ال٣غاع ٖلى  وخُض ان هظه الدكَغ

مؿخىي اإلايكإة ٞاجها جىن٠ بإجها ماقغ ٖلى ظمىص الاؾىا١ . وان ظمىص الاؾىا١ 

٘ لالٞغاص الٗاملحن ٘ ٨ٌٗـ ْاهغة اهدغاٝ ، ًاصي الى ْهىع وػٍاصة الَغ وان الَغ

 اإلاؿخىي الخىاػوي . الاظىع ًٖ 

ٗاث الخانت بؿى١  ان مشل هاالء الا٢خهاصًحن ًا٦ضون ٖلى ان الدكَغ

غم الدكُٛل. ٦ما ًا٦ض هاالء باهه في ُٚاب  الٗمل ج٣لل مً ام٩اهاث ٞو

الخضزالث في ؾى١ الٗمل، ٞان الؿى١ ٌٗمل ٖلى جدضًض الاظغ الظي ًمشل ج٩لٟت 

حر (Social Opportunty Costالٟغم الاظخماُٖت ) . وفي الؿى١ الخغ ٚو

( واإلاىاػهت  Adjustmentاإلاىٓم ٞان مغوهت الاظغ حؿاٖض ٖلى ٖملُت الخ٠ُ٨ )

بحن الٗغى والُلب في خحن ان الخضزالث في ؾى١ الٗمل جسل٤ الدكىهاث في 

ت يخج ٖجها بُالت اظباٍع م ٞان الخضزالث في ؾى١ ج٣ّض  واياٞت الى ما ،الؿى١ ٍو

 Relativeٗمل ٞاجها حٛحر مً الاؾٗاع اليؿبُت )الٗمل والتي جازغ في ؾٗغ ال

Prices ٪لٗىامل الاهخاط، مما ًيخج ٖجها ازخُاع ٚحر مالثم للخ٨ىىلىظُا و٦ظل )

ج ٚحر مالثم مً الهىاٖاث واإلاىخجاث وهظا ٣ًلل مً ام٩اهُاث الدكُٛل الجها ، مٍؼ

حٗغ٢ل  ٦ما ان حكىهاث الاؾٗاع اليؿبُت حٗغ٢ل ازخُاع اإلاكغوٖاث ٦شُٟت الٗمل.

٘ ، الاؾدشماع  مً الٗىاثض ٖلى عاؽ اإلاا٫ ًمغع الى الٗما٫ بهُٛت َع
ً
 . (36)الن ظؼءا

 خصائص شوق العنل  2 – 3 – 1

بما ان ؾى١ الٗمل هىاإلااؾؿت الخىُٓمُت الا٢خهاصًت التي ًخٟاٖل ٞحها 

ؤي ًخم ٞحها بُ٘ زضماث الٗمل وقغائها )وبالخالي ، ٖغى الٗمل والُلب ٖلُه

اث الٗمل(. واطا ٧اهذ ؾى١ الٗمل، مشل ؤي ؾى١، جخًمً مً باجٗحن حؿٗحر زضم

ً و٢ىاٖض واؾٗاع     -: (37)ٞاجها جمخاػ بٗضص مً الخهاثو مجها، ومكتًر

 زضماث الٗمل جاظغ والجبإ  . - 1

 زضماث الٗمل الًم٨ً ٞهلها ًٖ الٗامل  . - 2

ٗغى والُلب ْغوٝ الٗمل الج٣ل ًٖ الؿٗغ )الاظغ( في جٟؿحر ٢غاعاث ال - 3
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 والخغ٦ت .

الُلب ٖلى الٗمل مكخ٤ ؤي هى َلب مً اظل اهخاط ؾل٘ وزضماث ًخم  - 4

 بُٗها .

ٗاث التي جدضص وجىٓم الُت ٖمل الؿى١ )اياٞت  - 5 ٦ثرة اإلااؾؿاث والدكَغ

ً والباجٗحن لخضماث  الى الخ٩ىمت ٞشمت ماؾؿاث جامً الاجها٫ بحن اإلاكتًر

 ء الخٗا٢ض ( .اظغ بو   الٗمل وجدض ٖلى جباص٫ اإلاٗلىماث

اث٠ ٖىض مٗضالث اظغ  - 6 ت للْى ًخم في ؾى١ الٗمل جسهُو اإلاىاعص البكٍغ

 مدضصة .

اث٠ لِـ خاظت ٞغصًت ٣ِٞ )الٗامل وعب الٗمل(  - 7 جسهُو الاٞغاص للْى

 ؤبل ومجخمُٗت 
ً
ت بحن اإلايكإث والهىاٖاث ب ًًا ط ًخم جسهُو اإلاىاعص البكٍغ

 واإلاهً والا٢الُم  .

ص هدُجت ليكاٍ الؿى١ )الٗغى والُلب( خؿب اإلاهاعاث والخٗلُم ًخدض - 8

ٗاث ٖضص مً الٗىانغ مجها :   -في ؤَاع البجى والا٢ؿام والدكَغ

 الدكُٛل  . -ؤ

 البُالت . -ب

 الضزل ًٖ الٗمل )الاظىع(  . -ط

٠ُ ج٣طخي مً البضاًت جدلُل  -الدشغُل )الخىظُف( : -أ ان ٖملُت الخْى

اث٠ التي حؿع اط ًخم بىاء ٖلى هظا الخدلُل ، ى اإلاىٓمت الى اقٛالها٧اٞت الْى

اث٠. وهىا٥ ٖملُت ازخُاع  جدضًض مخُلباث وماهالث مً ؾٝى ٌكٛل جل٪ الْى

 ً ت مغشخحن، ٢اصٍع ٠ُ وهي ٖملُت اهخ٣ا٫ اشخام ماهلحن، مً بحن مجمٖى لخْى

ىُىي في هظا الخٍٗغ٠ ٖلى مٟهىمي الٟاٖلُت  ُٟت، ٍو ٖلى ال٣ُام بإٖباء الْى

٨ٟاءة في ٖملُت الازخُاع ٦ما في طل٪ مً اخخما٫ الٟكل او الىجاح. ولالزخُاع وال

ُٟت او الدكُٛل  اهضاٝ اهمها :  -الْى

ُٟت الكاٚغة في يىء مهلخت  - 1 ازخُاع اًٞل الاشخام اإلااهلحن للْى

 اإلاىٓمت وماهالث الٟغص وخاظاجه  .

 ٣ان  .الخإ٦ض مً ان الصخو اإلاسخاع ؾُاصي الٗمل اإلاُلىب بإج - 2
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اة - 3 ان ًخم الازخُاع في يىء زهاثو وويُٗت ٧ل مً الٟغص واإلاىٓمت   مٖغ

ُٟت وفي يىء خباعاث البُئُت التي جدُِ باإلاىٓمت  .  والْى  الٖا

و٢بل البضء في ٖملُت الازخُاع ول٩ي ًخد٤٣ الهضٝ الاؾاسخي مً الازخُاع ًجب 

ت ان جضع٥ َ وان بُٗت ؾى١ الٗمالت ٖلى اإلاىٓمت ممشلت في اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 SelectionRatio ٌؿمى وؿبت الازخُاع ج٣ىم بضعاؾخه مً زال٫ اؾخسضام ما

  -والظي ًم٨ً جمشُله في اإلاٗاصلت الخالُت  :

 ٖضص اإلاغشخحن الظًً جم ازخُاعهم                              

 ----------------------------------------     وؿبت الازخُاع =     

 ٖضص اإلاغشخحن اإلاخ٣ضمحن لالزخباع                         

ٖىضثظ ج٩ىن ٖملُت الازخُاع ٚحر ؾلُمت  واخخما٫  1:  1طا ٧اهذ اليؿبت ةٞ

ٖىضثظ  هىا٥ ؤم٩اهُت ٦بحرة  20:  1الخُإ في الازخباع ٦بحر . ل٨ً اطا ٧اهذ اليؿبت 

خم الخإ٦ض مً وؿبت ُٟت . ٍو الازخُاع الظي ًازغ ٖلى  الزخُاع اًٞل اإلاخ٣ضمحن للْى

ضص  ُت ٖو ت هٖى ٖملُت الازخُاع مً زال٫ صعاؾت اؾىا١ الٗمالت ومً زم مٗٞغ

ً في الاؾىا١ والباخشحن ًٖ ٞغم ٖمل وهل حٗاوي جل٪  ٍغ الاشخام اإلاخٞى

 . (38)الاؾىا١ مً اعجٟإ او اهسٟاى وؿبت )مٗض٫( البُالت 

اث٠ الجضًضة في ٖالم ان الخدضي في اًجاص مالًحن مً ال  -البطالت : -ب ْى

 بالبُالت الطخمت واإلاهمت الهٗبت في البلضان الىامُت بىظه زام اط 
ً
مش٣ل ٞٗال

اصة في الٗمالت  مخىاؾبت م٘ مٗضالث الىمى الؿ٩اوي التي بلٛذ في  لم ٨ًً للٍؼ

اث لم ٌؿب٤ لها مشُل  .       (39)الؿىىاث الازحرة مؿخٍى

هي مك٩لت هٟؿُت، واظخماُٖت وبما ان البُالت مك٩لت ا٢خهاصًت، ٦ما 

وامىُت، وؾُاؾُت، وظُل الكباب هى ظُل الٗمل والاهخاط، الهه ظُل ال٣ىة 

وياٖه الا٢خهاصًت والاظخماُٖت، ؤوالُا٢ت واإلاهاعة والخبرة، ٞالكباب ٨ًٟغ في بىاء 

جحن  خماص ٖلى هٟؿه مً زال٫ الٗملىالاهخاط، الؾُما طوي ال٨ٟاءاث، والخٍغ بااٖل

الكُغ اإلاهم في اتهم في الضعاؾت والخسهو وا٦دؿاب الخبراث الظًً امًىا 

ٗاوي ٖكغاث اإلاالًحن الكباب مً البُالت بؿبب ه٣و ، الٗلمُت الخإهُل ٦ما َو

غ الخبراث لضحهم ضم جٞى ، لخضوي مؿخىي حٗلُمهم واٖضاصهم مً ٢بل خ٩ىماتهم، ٖو
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 . (41)او ؤولُاء ؤمىعهم 

٣هض به والبُالت باإلاٗجى الا٢خهاصي مٟهىم ًىد هغ بٗىهغ الٗمل ٍو

الٗاَلحن ًٖ الٗمل، و٢ض ًازظ بٗضة مٟاهُم للٗاَلحن ًٖ الٗمل الظًً حكملهم 

 -اع٢ام الُالت وهظ٦غ مجها :

الٗاَلحن ًٖ الٗمل هم اولئ٪ الاشخام الظًً ٧اهىا ٌٗملىن ؾاب٣ا  - 1

 ول٨جهم مخُٗلحن ًٖ الٗمل و٢ذ الاخهاء والخٗضاص  .

ال مً ٧ان ٌٗمل ؾاب٣ا، ول٨ىه ال ٌكمل ب ٌكمل وهظا الخٍٗغ٠ ال  

جُىن الجضص الظًً ًبدشىن ًٖ ٖمل ولم ٩ًىهىا في الؿاب٤ يمً ٢ىة  الخٍغ

 الٗمل .

بىن في الٗمل  - 2 الٗاَلحن ًٖ الٗمل هم ؤولئ٪ الاشخام الظًً ًٚغ

 1ول٨جهم ال ًجضون ٞغنت الٗمل . وهظا الخٍٗغ٠ اقمل مً الخٍٗغ٠ الؿاب٤ 

بت ٣ِٞول٨ىه ًإزظ بٗحن الا  ت مً الامىع ، ٖخباع الٚغ بت ٢ض ًغا٣ٞها مجمٖى ٞالٚغ

حر طل٪ . ُٟي ٚو  جخٗل٤ في الاظغ واإلاى٢٘ الْى

ً ٖلى الٗمل  - 3 الٗاَلحن ًٖ الٗمل هم ؤولئ٪ الاشخام ال٣اصٍع

ً ًٖ الٗشىع ٖلى الٗمل اإلاىاؾب .  واإلاؿخٗضًً لل٣ُام به ول٨جهم ٖاظٍؼ

ٟاث الؿاب٣ت ؤال اهه ٢ض ًازظ ٖلُه وبطا ٧ان هظا الخٍٗغ٠ اًٞل مً الخٍٗغ

  ان ٖىهغ ال٣ضعة ٖلى الٗمل والاؾخٗضاص له ؤمىع وؿبُت .
ً
ٞالصخو اإلاٍغٌ خالُا

 ٖلى الٗمل بٗض الكٟاء والاؾخٗضاص ٢ض ًهبذ امغ شخصخي ًخٗل٤ في 
ً
ًهبذ ٢اصعا

 ْغوٝ الٗمل التي جالثم الٗامل والى٢ذ اإلاالثم له .

٠ للبُالت - 4 ً  و٢ض ٩ًىن اًٞل حٍٗغ ٖلى اجها حكمل ٧ل الاشخام ال٣اصٍع

 . (41)ٖلى الٗمل والباخشحن ٖىه ول٨جهم ال ًجضوه 

ذ البلضان الهىاُٖت ٖبر  لظل٪ جىظض ال٨شحر مً اهىإ البُالت و٢ض ٖٞغ

ش الا٢خهاصي اهىإ ٦شحرة مً البُالت :  الخاٍع

 ال -البطالت امللىعت : - 1
ً
 ٌٗملىن ؤؾما

ً
 و  وحٗجي ان هىا٥ ٖماال

ً
٣ٍبًىن ٞٗال

خ٨ضؾىن في اإلايكإث واإلااؾؿاث ؤصون  ؤظىع وعواجب ي اهخاظُت ٞٗلُت ٍو

والكغ٧اث صون ان ج٣خطخي الًغوعة الا٢خهاصًت بىظىصهم اي ٖمالت ٞاثًت 
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م٨ً ان ٌؿحر الٗمل بضوجها خُض اطا سخبذ هظه  الخاظت لها وال جيخج شخيء ٍو

 الٗمالت لً ًخإزغ حجم الاهخاط  .       

وحٗجي وظىص اٖضاص ٦بحرة مً ٢ىة الٗمل ٢اصعة  -افشة :البطالت الع - 2

وعاٚبت في الٗمل وجبدض ٖىه وج٣بله ٖىض مؿخىي الاظغ الؿاثض ول٨جها الججض هظا 

م٨ً ان ج٩ىن البُالت الؿاٞغة بُالت  الٗمل اي هي خالت الخُٗل الىاضخت ٍو

 صوعٍت او اخخ٩ا٦ُت او ه٩ُلُت .

كاٍ الا٢خهاصي الٌؿحر بخىاجغ واخض وحٗجي ان الي -البطالت الذوسٍت : - 3

ومىخٓم ٖبر الؼمً اهما جمغ الخُاة الا٢خهاصًت بٟتراث نٗىص وهبٍى و٦ؿاص 

ٌؿمى الضوعة الا٢خهاصًت وم٘ ٧ل مغخلت مً مغاخل  وعواط واهخٗاف وهظا ما

الضوعة الا٢خهاصًت جخٛحر اع٢ام ومٗضالث البُالت خُض جغجٟ٘ مٗضالث البُالت في 

ال٨ؿاص وجىسٌٟ مٗضالث البُالت في مغخلت الغواط والاهخٗاف مغخلت الهبٍى و 

لظا ًُل٤ ٖلى هظه البُالت اإلاغا٣ٞت واإلاغابُت بالضوعاث الا٢خهاصًت اؾم البُالت 

 الضوعٍت.   

وحٗجي الاهخ٣ا٫ اإلاؿخمغ للٗاملحن بحن مهىه وازغي   -البطالت الاحخياهُت : - 4

ٕى مً البُالت التي ٌؿببها اهخ٣ا٫ وبحن مى٣ُت وازغي وهظا ًىلض خضور هظا الى

ما٫  الٗاملحن اإلاؿخمغ بحن اإلاهً وجيكإ بؿبب ه٣و اإلاٗلىماث لضي اصخاب الٖا

٘ بحن الُلب ٖلى الٗمل والٗغى مً  والٗما٫ اي بمٗجى ازغ نٗىبت الخالقي الؿَغ

دخاط طل٪ الى  ٞغنت الٗمل اإلاُلىبت في الؿى١ خُض ًبدض ٧ل مجهما ًٖ الازغ ٍو

 لخالقي .و٢ذ مٗحن ل

وهي التي جهِب ظؼء مً ٢ىة الٗمل بؿبب الخٛحراث  -البطالت الهُيلُت : - 5

اله٩ُلُت التي جدضر في الا٢خهاص الؾُما الخٛحراث الخ٨ىىلىظُت اإلاؿخسضمت في 

 . (42)الاهخاط التي جدخاط الى ٖمالت زانت 

نت لظل٪ ٞان البُالت مً ا٣ٖض اإلاكا٧ل التي جىاظه البلضان والخ٩ىماث وزا

لى وظه الخهىم  إلاا ًغا٣ٞها مً  بلضان وخ٩ىماث الٗالم الشالض وال٣ٟحرة مجها ٖو

جبُٗاث ؾلبُت ياعة ٖلى اإلاجخمٗاث اط جٓهغ جل٪ الخبُٗاث ٖلى ق٩ل امغاى 

هٟؿُت واظخماُٖت زُحرة جخدى٫ بٟٗل الاًام الى اهدغاٝ ازالقي ًهل الى خض 
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ؿىلحن ٌؿخجضون ٢ىث ًىمهم بظ٫ الاظغام ٦ظل٪ ًخدى٫ ال٨شحر مً ال٣ٟغاء الى مد

ومهاهه ًهٗب مٗالجتها في اإلاؿخ٣بل الجها اطا اؾخٛلذ ٞان ٖالظها ًدخاط ال٨شحر 

 . (43)مً الجهض والى٢ذ واإلاا٫

لهظا ٞان مٗض٫ البُالت والظي ٌٗٝغ )) هى وؿبت اظمالي ٢ىة الٗمل الٗاملت 

اثٟهم بؿبب ًغظ٘ الى حٛحر الُلب ٖل ى ؾلٗت مُٗىت او والٗما٫ الظًً ٣ًٟضون ْو

 بؿبب الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي ((.

))
ً
. (44)وفي حٍٗغ٠ الا٢خهاصًحن للبُالت  ))لِـ ٧ل ٞغص بضون ٖمل ٖاَال

 -: (45)لظل٪ ٞإن هىا٥ ٖضة اؾباب للبُالت مجها

اصة ٖضص الؿ٩ان واعجٟإ وؿبت الضازلحن في ؾى١ الٗمل .  - 1  ٍػ

جحن و  - 2 ٠ُ الخ٩ىمي.جسلي الضولت ًٖ الالتزم بخٗحن الخٍغ  ججهحز الخْى

ض مً الٗاملحن . - 3 ضم اخخُاظه للمٍؼ  حكب٘ ال٣ُإ الٗام )الخ٩ىمي( ٖو

٘ الخىمُت، واهسٟاى  - 4 اهسٟاى مٗضالث الاؾدشماع، وجى٠٢ زُِ ومكاَع

غ ٞغم ٖمل ظضًضة للٗما٫ .  الاهٟا١ الخ٩ىمي  مما ٌٗجي ٖضم جٞى

اصة ٖضم ٢ضعة ال٣ُاٖاث الاهخاظُت الؼعاٖت والهى - 5 اٖت ٖلى اؾدُٗاب الٍؼ

 في ال٣ىي الٗاملت .

وبٗض ان ٖغيىا بٌٗ الاؾباب للبُالت ٞان هىا٥ َغ١ ٖضة َغ١ إلاٗالجت 

 -: (46)هظه البُالت ومجها

 الى  - 1
ً
ان بٌٗ الضو٫ التي جىدكغ ٞحها البُالت هي بلضان نٛحرة ٢ُاؾا

ن ى ملُبٗماثت وؤع بلض اإلالُاع  ى بلضان ازغي مشل الهحن، ٞماطا جٟٗل الهحن وه

ض وهي مدضوصًت اإلاىاعص ولِـ صولت ٚىُت ٦ما في بٌٗ البلضان ٍؼ لى ، وؿمت اٍو ٖو

ًٗىا ههب اُٖجهم ٦ُُٟت مٗالجت  هظه البلضان ان حؿخُٟض مً ججاعب ً ٍو الازٍغ

ضاصًت ل٩ُىهىا   ل٣ض صعؾذ ،الاػماث وزانت مك٩لت البُالت  جي الٖا الهحن زٍغ

خماص ٖلُ  ًم٨ً الٖا
ً
 وؾُُا

ً
في ٖمىم الهحن،  ت في مسخل٠ الازخهاناث ٧اصعا

ت انبدذ جخٗلم في )مجا٫ الُب( و  وازغي في  بمجا٫ )اإلاداؾبت( زغآٞمجمٖى

 الى َا٢ت ٞاٖلت  .
ً
 مجا٫ )الخٗلُم( وه٨ظا خىلىا ٧ىاصعهم اإلاخٗلمت حٗلُمهم وؾُُا

 اإلاضاعؽ هم م٣ىماث الخض مً البُالت ال٣ًاء ٖلى الدؿغب مًؤان مً  -2
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حر مً الُلب جغ٧ىا م٣اٖض الضعاؾت وجىظهىا الى الٗمل بٟٗل الخاظت اط ان ال٨ش

ومؼاخمت  لٗضم وظىص مهاصع صزل حُٗلهم مما اياٞت مك٩لت  وال٣ٟغ والٗىػ 

 للٗاَلحن ًٖ الٗمل .

الٗمل الؼعاعي: ٞخذ ابىاب الٗمل في الؼعاٖت مً زال٫ اإلاؼإع الجماُٖت  - 3

٤ ٣ٖ ىص جبرم بحن الضولت واإلاؼإع بدُض ج٩ىن وج٣ؿُم واًجاع الاعاضخي الؼعاُٖت ٞو

حن  .  طاث مغصوص اًجابي للُٞغ

الخض مً ْاهغة الاؾخحراص الٗكىاجي للبًاج٘ التي ًدخاظها اإلاىاًَ والتي  - 4

حر مؿخلؼماث جهيُٗها بهىعة اخؿً واظمل  ًم٨ً جهيُٗها صازل البلض وجٞى

 واعقى.  

بٌٗ البلضان التي حٗاوي مً لؼام الكغ٧اث الاظىبُت التي ٌؿخىعص مجها ا - 5

البُالت بإن جٟخذ الكغ٧اث الاظىبُت صازل البلضان التي حؿخىعص مً جل٪ الكغ٧اث 

لل٣ًاء ٖلى ظؼء ٦بحر مً البُالت وجيكُِ خغ٦ت الٗمل اإلاخُىع الظي جٟخ٣غ الُت 

الهىاٖاث في جل٪ البلضان مشل قغ٦ت الؿ٩اثغ او اإلاىاص الٛظاثُت او اإلاكغوباث 

ت وخ حرها الٛاٍػ تى الهىاٖاث الش٣ُلت مشل نىاٖت الؿُاعاث واإلا٩اثً الؼعاُٖت ٚو

 مً الهىاٖاث .

٘ اهخاظُت ظضًضة وزانت التي جدخاط الى اًاصي ٚحر ماهغة مشل  - 6 ٞخذ مكاَع

غ )اللخم وبٌُ اإلااثضة( وبٌٗ الضو٫ بإمـ الخاظت لهظه  )مجاػع الضواظً( اط جٞى

 الخاعط  . اإلاىاص التي حؿخىعصها بٌٗ البلضان مً

ً اصخاب عوئؽ الامىا٫ مىاَجي البلض والاظاهب  - 7 حؿهُل مهام اإلاؿدشمٍغ

 ٘ بُٗت البلض الظي ٌؿدشمغ ُٞت ال٢امت اإلاكاَع ٤ ٢ىاهحن وقغوٍ جخالثم َو ٞو

٘ طاث عوئؽ امىا٫  ت ٖلى ان ج٩ىن جل٪ اإلاكاَع الهىاُٖت والؼعاُٖت والخجاٍع

 ضخمت  .

 جى٣ؿم الى ٖضة ا٢ؿام هي :و  -الذخل عً العمل )الاحىس ( : -ج

اث الى٣ضًت والُٗيُت -الاحىس والشواجب: - 1 التي ٌؿخلمها الٗما٫  وعي اإلاضٖٞى

ٟحن الٗاملىن لضي ال٣ُإ الخام او الضولت او ال٣ُإ اإلاسخلِ كمل ، واإلاْى َو

 
ً
ا  او قهٍغ

ً
 ...هظا الباب اياٞت الى الاظىع والغواجب اإلاخٗاٝع ٖلحها واإلادضصة ًىمُا
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ت  ل٣اء زضمت مُٗىت مشل  االخ. م ٌؿخلمه بٌٗ الاشخام مً اظىع م٣ُٖى

اث الاياُٞت  الضاللت او الا٦غامُاث لخضمت اإلاُاٖم والٟىاص١ او اإلاضٖٞى

 الدصجُُٗت لبٌٗ الٗما٫  .

والتي جضٞٗها الضولت إلاؿاهمت اٞغاص الجِل  -سواجب اللىاث املعلخت : - 2

ً او لخٟٔ ت في زضمت الضٞإ ًٖ الَى  الامً ُٞه  . والكَغ

عباب الٗمل ًٖ ؤًضٞٗها  وهي ما الاغافاث الى الاحىس والشواجب : - 3

 .  مؿخسضمحهم

ً في الٗملُت الاهخاظُت ول٨جها  الجدؿب يمً الاظىع  ل٣اء مؿاهمت الازٍغ

 مشل مؿاهمت اعباب الٗمل في ج٣اٖض مؿخسضمحهم او ما، والغواجب اإلادضصة

ًاؤ ًخدملىهه ٖجهم مً جإمحن اة و حٍٗى ث ًٖ خاالث الانابت ازىاء الٗمل او الٞى

 بؿببه .

 وهىا٥ صزى٫ اعباب الٗمل ل٣اء مؿاهمتهم في الٗملُت الاهخاظُت :

حرهم ممً  - 1 باء ٚو الضزل مً الخٝغ الخغة : مشل صزى٫ اإلادامحن والَا

 ٌٗمل الهٟؿهم  .

٘ الٟغصًت مشل اصخاب اإلاخاظغ الهٛحرة او  - 2 صزى٫ اصخاب اإلاكاَع

ً او الخضاصًالىجا  الخ . ...واصخاب الىعف  ًٍع

ت او الهىاٖ - 3 ت ُصزى٫ اصخاب قغ٧اث الخًامً ٧اإلادالث الخجاٍع

ُت التي ٌكتر٥ ٞحها ازىان او ا٦ثر مخًام  حن بهىعة مدضصة .ىالخٞغ

ت - 4 ت ، الهىاُٖت، صزى٫ الجمُٗاث الخٗاوهُت الخجاٍع الخ. وهظه ....الخجاٍع

ن الضزل ًٖ ٢ُام اصخابها بٗمل والضزل الىاجج مً الخى٫ هي في الىا٢٘ زلُِ بح

 البذ للميكإة  .

و اإلاباوي : وحكمل الامىا٫ ؤو٦ظل٪ هىا٥ صزى٫ الاشخام مً اًجاع الاعاضخي 

ت الًجاع ال٣ٗاع اإلاؿخلمت مً اًجاع ٣ٖاع او اعى مً شخو ل  زغ او ال٣ُمت الخ٣ضًٍغ

عاؽ اإلاا٫ ؾىاء ٧اهذ  او الاعى التي ٌؿخسضمها ناخبها. وجىظض ٞىاثض اؾخسضام

ت ٖلى عاؽ اإلاا٫  ٢غوى مً اشخام او ماؾؿاث لٛحرهم او الٟاثضة الخ٣ضًٍغ

غاى الاهخاط. اما اعباح الكغ٧اث ٞخى٣ؿم الى : ؿخسضمه اٚل  -الظي ًمشله ناخبه َو
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الكغ٧اث اإلاؿاهمت في ال٣ُإ الخام وهظه الاعباح اما ان ج٩ىن مىػٖت  - 1

او ًدٟٔ بها صازل الكغ٧اث الؾخسضامها في ، إلاُٗىتٖلى اإلاؿاهمحن زال٫ الٟترة ا

ت باإلاؿخ٣بل ل  ٖملُاث اؾدشماٍع كتٍر هىا جد٤٣ الاعباح زال٫ الٟترة وجدٍى )َو

 طل٪ الجؼء اإلادخٟٔ به لخؿاب عاؾما٫ الكغ٦ت ( .

الكغ٧اث الٗامت الخابٗت للضولت وجىُب٤ ٖلحها اإلاالخٓت )الاولى اٖاله(، الا  - 2

ىت الضولت مً اعباح هظه الكغ٧اث .ان الاعباح اإلاىػٖ  ت ٣ًهض بها ماًدى٫ الى زٍؼ

قغ٧اث ال٣ُإ اإلاسخلِ وهي التي حؿاهم الضولت او اخضي ماؾؿاتها  - 3

بجؼء مً عاؾما٫ الكغ٦ت وجُغح باقي الاؾهم ال٦خخاب الجمهىع واإلااؾؿاث 

ُٞضزل يمً الضزل ال٣ىمي ما جد٣٣ه هظه الكغ٧اث مً اعباح مىػٖت ، الخانت

 . تٚحر مىػٖو 

اهُت الا٢خهاصًت لالٞغاص في مجخمٗاتها والتي جى٨ٗـ  لظا ٞان الضو٫ تهخم بالٞغ

 الشخام ٌؿخلمىجها 
ً
بما ٌؿخلمه هاالء الاٞغاص مً صزل، في خحن ان هىال٪ صزىال

لُت لم  خمخٗىن بها ول٨جها الجضزل يمً الضزل ال٣ىمي الجها مضزىالث جدٍى ٍو

لؿل٘ والخضماث زال٫ ٞترة مُٗىت لظل٪ هىا٥ حؿخلم م٣ابل اإلاؿاهمت باهخاط ا

 -مٟاهُم ازغي للضزل هظ٦غ مجها :

 وؤٌؿخلمه الاٞغاص مً صزى٫ ه٣ضًت  وهى مجمٕى ما -الذخل الصخص ي : –أ 

 ٧اهذ ل٣اء مؿاهمتهم في ٖملُت اهخاط ؾل٘ او زضماث زال٫ ٞترة 
ً
ُٖىت ؾىاءا

ٖملُت اهخاظُت اؾخد٣ىا  مُٗىت او في ٞترة ؾاب٣ت او اجهم لم ٣ًىمىا بمؿاهمت في

 2017ٖلحها هظا الضزل ٞالٗامل الظي ٌؿاهم في اهخاط ؾلٗت مُٗىت زال٫ ؾىت 

 ًدؿب في الضزل الصخصخي )٦ما اهه ًدؿب في الضزل ال٣ىمي 
ً
ؿخلم ٖىه صزال َو

  ٦2016ظل٪( واإلاخ٣اٖض الظي لم ٌٗض ٌٗمل في ٖام  2017لٗام 
ً
ول٨ىه ٌؿخلم عاجبا

 ل٩ىهه ٖمل في 
ً
ًدؿب ، ؾىىاث ؾاب٣ت واؾهم في اهخاط ؾل٘ او زضماثج٣اٖضًا

ًدؿب م٘ الضزل  )ول٨ً هظا الضزل ال 2016صزله م٘ الضزل الصخصخي لٗام 

ال٣ىمي( والصخو الظي اؾخلم اٖاهت مالُت مً الضولت  الهه انابخه ٧اعزت بؿبب 

 مً الضزل الصخصخي ) وال
ً
اهت ظؼءا ٤ او ٚحرها جدؿب الٖا  الًُٟان او الخٍغ

 مً الضزل ال٣ىمي الجها الجدؿب ظ
ً
 في ٖملُت اهخاظُت واهما حٗض  ؼءا

ً
جمشل اؾهاما
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(. وبازخهاع ٞاهىا لى٧ان لضًىا الضزل ال٣ىمي واعصها الخىنل الى 
ً
لُا  جدٍى

ً
مبلٛا

م٣ضاع الضزل الصخصخي ُٞجب ان هُغح مً الاو٫ اي الضزل ال٣ىمي الضزى٫ 

خاظُت للؿل٘ والخضماث والتي اإلاخد٣٣ت ًٖ اؾهام ٖىامل اهخاط في الٗملُاث الاه

 لم ٌؿخلمها .  

اهاث والهباث التي اؾخلمها اشخام ول٨جها الجمشل  زم ه٠ًُ الضزى٫ والٖا

 في ٖملُاث اهخاط لؿل٘ وزضماث في جل٪ الؿىت و٦ما في اإلاٗاصلت الخالُت:
ً
 اؾهاما

اعباح الكغ٧اث اإلاؿاهمت واإلاسخلُت ٚحر اإلاىػٖت ٖلى  ...الضزل ال٣ىمي 

ىت الضولت اإلاؿاهم الًغاثب ٖلى  ...حن __ اعباح الكغ٧اث الٗامت ٚحر اإلادىلت الى زٍؼ

مؿاهمت اعباب الٗمل في الخ٣اٖض  ...اعباح الكغ٧اث اإلاؿاهمت واإلاسخلُت والٗامت 

اهاث  والخإمحن الهخي للٗاملحن لضحهم + الغواجب الخ٣اٖضًت + الهباث والٖا

لت لالٞغاص ًٖ ٢غويها الٗامت ٌؿاوي الخ٩ىمُت لالٞغاص + نافي التي جضٞٗها الضو 

 الضزل الصخصخي .

ُل٤ ٖلُه البٌٗ الضزل اإلاخاح، وهى الضزل  –ب  : ٍو الضزل ال٣ابل للخهٝغ

الظي ًهل الى اًضي الاٞغاص ٌؿخسضمىهه لالؾتهال٥ واإلاخب٣ي ًضعى الاصزاع. ًم٨ً 

الخىنل الى الضزل ال٣ابل للخهٝغ بُغح الًغاثب اإلاباقغة ٖلى الضزل مً 

لضزل الصخصخي. بٗباعة ازغي ٞاهىا هخىنل الى الضزل الصخصخي بٗض َغح ا

واياٞت ال٣ٟغاث والخٗضًالث اإلاكاع الحها في )ؤ( مً الضزل ال٣ىمي زم هُغح 

الًغاثب اإلاباقغة ٖلى الضزل، ًهبذ  لضًىا الضزل الظي ًخاح لالٞغاص الخهٝغ 

 . (47)باقغة ٖلى الضزلبه بٗض ان ٩ًىهىا ٢ض صٞٗىا للضولت خهتها مً الًغاثب اإلا
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 الفصل الجاني

 عرض العنل

 مقّدمة

مً اإلاٗغوٝ ان الهلت بحن الخٗلُم والا٢خهاص وز٣ُت وباالججاهحن. ٞالخٗلُم 

ت مخٗلمت  ٌؿهم في ٖملُت الخىمُت مباقغة مً زال٫ ما ٣ًضمه لها مً ٢ىي بكٍغ

دض الٗلمي الظي ًغجبِ بالخٗلُم وماٌٛغؾه مً ومً مٗاٝع ٖلمُت هي زمغة الب

غ للخٗلُم  مىا٠٢ ججاه الٗمل والخىُٓم واإلاجخم٘ ومً ظاهب ازغ ٞاال٢خهاص ًٞى

حن الٟغصي والٗمىمي خم الىٓغ للخٗلُم ٖلى اإلاؿخٍى باٖخباعه ، مىاعصه اإلاسخلٟت. ٍو

 مً الاؾتهال٥ والاصزاع، ٞاالؾغة )
ً
جا م ٦جٕز مً و اإلاجخم٘ ( جى٤ٟ ٖلى الخٗلُؤمٍؼ

لى امل الخهى٫ مىه ٖلى ٖىاثض خمخإ بالخٗلُم بدض طاجه مً ظاهبالاؾ ، ٖو

 ًٖ الخٗلُم ان 
ً
مؿخ٣لت مخمشلت، بحن امىع ازغي بٟىاع١ الاظغ الىاظمت مبضثُا

ت الاؾدشماع جتزاًض اهمُتها ٧لما اعجٟ٘ الؿلم الخٗلُمي مً ظاهب، و٧لما جىظهىا  ظٖغ

 . (1)زغآُم مً ظاهب الى الٟغوٕ الخُب٣ُُت مً الخٗل

 مفووم عرض العنل  - 1  2  

ان مٟهىم ٖغى الٗمل ًخًمً ٖضص الٗاملحن الغاٚبحن في ٖغى زضماتهم مً 

ت ؾاٖاث الٗمل التي والخٍٗغ٠ الا٦ثر ص٢ت ))، غ مٗحنالٗمل ل٣اء اظ هى مجمٖى

غاى الاهخاط ل٣اء اظغ مٗحن وزال٫ ٞترة ػمىُت  ب الٗاملىن في ج٣ضًمها اٚل ًٚغ

ٟترى ٖلم الا٢خهاص بان الاوؿان مُٗ ىت، م٘ ب٣اء الٗىامل الازغي زابخت((. ٍو

باجه  باجه ا٢صخى اقبإ الن الاوؿان الٌؿخُُ٘ اقبإ ظمُ٘ ٚع ٌؿعى الى اقبإ ٚع

باث ، الالمدضوصة وطل٪ بؿبب مدضوصًت اإلاىاعص الا٢خهاصًت اإلاخاخت، وهظه الٚغ
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ت، مجها ماصًت مشل الا٧ل واإلالبـ ومجها ٚح باث الغوخُت مخىٖى ر ماصًت مشل الٚغ

 . (2)والش٣اُٞت وو٢ذ الٟغاٙ والغاخت واإلاُالٗت .....الخ

اث مسخلٟت مً ؾى١ ٖىانغ  ىضما ٌٗغى الٗامل ٢ىة ٖمله ٖىض مؿخٍى ٖو

وبما ٧ان ، الاهخاط لً ٩ًىن مً الًغوعي ان ٌٗغى ٧ل ٢ىة ٖمله في الؿى١ 

ىضما ٣ًغع الٗامل ٖغى ٢ىة ٖمله في ا، بؿبب الؿٗغ ؾٗاع الؿى١ اإلاسخلٟت ٖو

ول٨ً الٟغص ٖاعى الٗمل له جًُٟالجه ، ٞاهه ٢ض ٌؿعى لخد٤ُ٣ ا٢صخى الاعباح

 وخاظاجه هي التي ج٣غع . ، الصخهُت

اط (   Economic  choice) لظل٪ ٞان ؾُىاظه خالت الازخُاع الا٢خهاصي

 مً الهٗىبت ٢ُاؾها، ٞاالزخُاع ٩ًىن بحن الضزل
ً
وبحن   ٩ًlncomeىن اخُاها

ت او الاؾخ٣اللُت او ازخُاع بحن الضزل  Leisureٟغاٙ ال وبحن الضزل والخٍغ

 . (  3) والاقبإ

 -و٢ض ٖٝغ الض٦خىع مدمض ٞهمي والؿُض خمؼة ِٖسخى ٖغى الٗمل بإهه  :

))ٖباعة ًٖ ٦مُت ال٣ىي الٗاملت التي جخجه هدى ؾى١ الٗمل((. و٢ض ٖٝغ ٦ظل٪ 

ٗذ مذجىب ٖغى الٗمل باهه )) ٦مُت الٗمل  ختى ، التي ٣ًبل الٗما٫ ظمُٗاٞع

الظًً ال ٌكخٛلىن مجهم ان ٣ًضمىها في لخٓت مُٗىت((. و٦ظل٪ ٌٗٝغ ٖغى 

الٗمل ))هى ٢ىة الٗمل اإلاضعبت واإلاؿخٗضة للبظ٫ والاصاء في مجخم٘ مٗحن وو٢ذ 

لى لؿً ، مٗحن بدؿب ٢ىاٖض الٗمل الخىُٓمُت ُٞه باليؿبت للخض الاصوى والٖا

 . (4)ٗمل((الٗمل ولكغوٍ مماعؾت ال

ان الٗمل الا٢خهاصي ٢ابل لالؾتهال٥ الٟىعي مً اظل الاهخاط وال٩ًىن مىي٘ 

جضاو٫ او اصزاع او ا٦خىاػ او عهً او انالح او حٛحر. وهىا ًسخل٠ الٗمل ًٖ الاقُاء 

يخج طل٪ ان ناخب ٢ىة الٗمل ال ٌؿخُُ٘ خٟٔ  الا٢خهاصًت اإلااصًت الازغي، ٍو

ط لم ٣ًضم له الاظغ الالث٤ الظي ًىا٤ٞ هى ٖلُه هظه ال٣ىة واصزاعها لى٢ذ ازغ ا

بت ُٞت ٖلى الٗمل   ان لم ج٨ً ٖىضه الام٩اهُت ٖلى الٟغاٙ  او الٚغ
ً
بل ٩ًىن مًُغا

 اي اطا ٧اهذ مىٟٗت الاظغ لضًه ؤٖلى مً مىٟٗت 
ً
باي اظغ وبإي قٛل اطا ٧ان مٗىػا

 الٟغاٙ  .
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      العوامل احملددة لعرض العنل -2-2

وظىص لها في وا٢٘ الخا٫ الا في ٖملُت  لٗمل الا٢خهاصًت مىٟٗت البما ان ٢ىة ا

 في الٟغاٙ
ً
كٛل خحزا  له ابٗاص َو

ً
 ملمىؾا

ً
 ماصًا

ً
اهما هي ، الاهخاط الجها لِؿذ قِئا

بظ٫ في الٗملُت الاهخاظُت مً اظل اهخاط الؿل٘  ٣لي ًخ٩ىن ٍو ظهض بضوي ٖو

لظل٪ ٞان ٖغى الٗمل ًخدضص والخضماث الا٢خهاصًت في ازىاء الٗملُت الاهخاظُت. 

 ، بم٣ضاع حجم الؿ٩ان
ً
٧لما انبذ ٖغى الٗمل ، ٩ٞلما ٧ان ٖضص الؿ٩ان ٦بحرا

 بكٍغ ب٣اء الٓغوٝ الازغي زابخت ٧التر٦ُب الؿ٩اوي مً خُض الجيـ 
ً
واؾٗا

بت ُٞه، والخ٣الُض، وصعظت الخ٣اٖـ  والٗمغ و٦داظت الىاؽ الى الا٦دؿاب او الٚغ

ُت الازغي، وهٓغة الىاؽ الاظخماُٖت الى ووكاٍ الاٞغاص، وقغوٍ ال ٗمل اإلاىيٖى

الاقخٛا٫ والى الٗما٫ و٢ُمخه الاوؿاهُت لضحهم، والخ٣ُ٣ت ان حجم الؿ٩ان 

لى اليؿبت  ًخى٠٢ مباقغة ٖلى صعظت اإلاؿخىي الهخي والا٢خهاصي والش٣افي، ٖو

ُاث في مجخم٘ مٗحن ان خغ٦ت جىؾ٘ واه٨ماف حجم الؿ٩ان  بحن الىالصاث والٞى

ُاث باليؿبت للؿ٩ان في ٧ل اإلاجخمٗاث بهٝغ ًخ ى٠٢ ٖلى مٗض٫ الىالصاث والٞى

ت اهسٟاى واعجٟإ  ٣خان إلاٗٞغ الىٓغ ًٖ الهجغة الخاعظُت. لظل٪ ٞان هىا٥ ٍَغ

        -: (4)صعظت هظه الخغ٦ت هما 

ت  – 1 غح ٧ل واخض مً الازغ إلاٗٞغ ُاث َو ضص الٞى ت ٖضص الىالصاث ٖو مٗٞغ

اصة او الى٣و في   الؿ٩ان  .الٍؼ

ُاث باالل٠ او ٖكغاث الال٠ في مضة  – 2 ضص الٞى ت ٖضص الىالصاث ٖو مٗٞغ

اصة او الى٣و بالؿ٩ان.  ، مُٗىت ُاث زم مٗض٫ الٍؼ ت مٗض٫ الىالصاث والٞى زم مٗٞغ

ُاث ًؼصاص في البالص اإلاخسلٟت ٖىه في البالص  ووكحر الى ان مٗض٫ الىالصاث والٞى

ت ا٢خهاصًت  واظخماُٖت.   اإلاخ٣ضمت لالؾباب مخىٖى

خدضص ٖغى الٗمل بامىع مجها خؿب اعاء الٗلماء والازهاثُحن وهظه آلاعاء  ٍو

   -٦ما ًلي :

٩ٞلما ػاص ٖضص الؿ٩ان ػاص ٖغى الٗمل  -ًخدضص ٖغى الٗمل بالؿ٩ان : –ؤ 

وال٨ٗـ بال٨ٗـ، وهظا هى الغؤي ال٨الؾ٩ُي، ٚحر ان الخٛحراث الخانلت ٖلى 

 الؿ٩ان ال جدضر الا في اإلاض
ً
لت ٣ِٞ  صون الامض ال٣هحر،  زم لِـ ما٦ضا ة الٍُى
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ض مً ال٣ىة الٗاملت صاثما في بٌٗ اإلاجخمٗاث اإلاخسلٟت خُض  اصة الؿ٩ان جٍؼ ان ٍػ

اصة ال٣ىة الٗاملت .   الامغاى والجهل والخغوب جمى٘ مً ٍػ

لظل٪ هالخٔ ان حجم ال٣ىة الٗاملت في اإلاجخم٘ البض وان جخإزغ بذجم ٖضص 

لى هدى مُل٤ ان الٗال٢ت الؿ٩ان ُٞه وج ُىع هظا الٗضص، بال ان طل٪ الٌٗجي ٖو

ًت بحن حجم الؿ٩ان ٦مخٛحر مؿخ٣ل وبحن حجم ال٣ت الٗاملت ٦مخٛحر جاب٘ ا صَغ 

واؾباب طل٪ جخمشل في ان ٧ل ، وان ٢ىة الٗمل حٗخبر صالت بؿُُت لدجم الؿ٩ان

 لِؿىا مىخجحن. ، الؿ٩ان هم مؿتهل٩ىن 
ً
 ول٨جهم ظمُٗا

)اي الظًً ٩ًىهىن ما ٌٗٝغ ب٣ىة الٗمل في اإلاجخم٘( هم الظًً  ٞاإلاىخجىن 

 64ؾىت( والا٦ثر مً )(15( ؾىت . ٞالؿ٩ان الا٢ل مً - 64 15جتراوح اٖماعهم بحن )

 او ، ؾىت ( ال ًضزلىن هُا١ وؿبت ال٣ىة الٗاملت
ً
اما الجهم نٛاع الؿً ظضا

ما  في الٗمغ . وبخالي ال ًم٨جهم مماعؾت الٖا
ً
ولى اهه ًم٨جهم ، ٫ اإلاىخجتمخ٣ضمحن ظضا

ما٫ التي ال ٣ًهض  ما٫ اإلاجزلُت  او ٚحر اإلاجزلُت او ٚحر طل٪ مً الٖا مماعؾت بٌٗ الٖا

غي بٌٗ الا٢خهاصًحن بان هظه  مً وعائها الخهى٫ ٖلى صزى٫ في م٣ابلها. ٍو

غى الٗمل ٌٗجي ان ٖغى الٗمل ًخدضص  ت جُاب٤ بحن ٖىهغ الؿ٩ان ٖو الىٍٓغ

ت  لهظه الىٍٓغ
ً
 .  (6)بٗضص الؿ٩ان جبٗا

لى ؤإلاه   -ب ًخى٠٢ ٖغى الٗمل ٖلى مىٟٗت الٗامل الخضًت مً الٗمل ٖو

اللم الخضًحن للٗمل( الخضي مىه. اي اهه )ًخدضص ٖغى الٗمل بدؿاوي اإلاىٟٗت وؤ

خدمل مً ظغاثه  ٖىض الٗامل. ض مً ٖمله جد٤ُ٣ مىٟٗت مُٗىت ٍو ٩ٞل ٖامل ًٍغ

 . وجؼصاص مىٟٗت الٗامل
ً
 مُٗىا

ً
مً الٗمل الى خض مٗحن زم جبضؤ اإلاىٟٗت  ؤإلاا

لم 
ُ
بالخىا٢و بدؿب ٢اهىن )جىا٢و اإلاىٟٗت الخضًت باؾخمغاع الٗمل( زم ٩ًىن ؤال

لم الخضي ( باؾخمغاع الٗمل 
ُ
 في بضاًت الٗمل زم ًؼصاص بدؿب )٢اهىن جؼاًض الا

ً
٢لُال

ىضثظ ًخى٠٢ ٖىه الٗمل.    الى الخض الظي ًدؿاوي ُٞه ؤللم واإلاىٟٗت ٖو

٤ آزغ ان ٖغى الٗمل ًخدضص بٗضصهم في الهىاٖت، خُض  -ط  غي ٍٞغ ٍو

 . ٩ٞلما ٧ان ٖضصهم 
ً
٩ًىهىن ملؼمحن باو٢اث وبإظىع مدضصه لِؿىا هم ٞحها اخغاعا

 في اإلاجخم٘ ا٦ثر ٧ان ٖغيهم ا٦ثر وال٨ٗـ بال٨ٗـ .    

٤ ازغ بان ٖغى الٗمل ال ًخدضص ٣ِٞ بٗضص الؿ٩ان  -ص  ٣غع ٍٞغ والٗىامل ، ٍو
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 ٖلى ٖغى ، ىٟؿُت والاظخماُٖتال
ً
واهما جىظض ٖىامل اظخماُٖت جىُٓمُت جازغ ٞٗال

 جمى٘ الٗما٫ مً الٗمل بإ٢ل مً مؿخىي 
ً
الٗمل، اما الى٣اباث الٗمالُت مشال

مٗلىم لألظغ، وبإ٦ثر مً ؾاٖاث ٖمل مخ٤ٟ ٖلحها وججبر الٗما٫ ٖلى الايغاب ٖىض 

   .      (7)ٖضم جىُٟظ اصخاب الٗمل إلاُالُبها

 الصكان الهاظطني اقتصاديًا ) قوة العنل ( - 3 – 2

ًخى٠٢ حجم الٗمالت في الضولت ٖلى ٖضص الؿ٩ان الظًً هم في ؾً الٗمل. 

ٟا٫ والكُىر واليؿاء )في اإلاجخمٗاث التي الحٗمل اإلاغؤة بجاهب  وطل٪ بإؾدبٗاص الَا

غث الُض الٗاملت سًٟذ و٧لما اه، الغظل( ٩ٞلما ػاصث هظه الُاثٟت ٧لما جٞى

٨ٌٗـ الخا٫ في الضو٫ التي حٗاوي مً ه٣و الُض الٗاملت ٦ما هى الخا٫ في بٌٗ 

٩ا   .(7)بالص ٚغب اوعبا وامٍغ

وجدخل الضعاؾت ل٣ىة الٗمل اهمُت ٦بحرة مً الىاخُت الا٢خهاصًت وطل٪ 

 وجدضًض حجم ٢ىة 
ً
خباعاث جخٗل٤ بخدضًض حجم الؿ٩ان اليكُحن ا٢خهاصًا اٖل

 ٞاهه الن الؿ٩ان و٦م، الٗمل
ً
 اؾتهال٦ُا

ً
ا هى مٗغوٝ مشلما ٌك٩ل مً هاخُت ظاهبا

ٗخبر جىػَ٘ الؿ٩ان خؿب الٟئاث   . َو
ً
 اهخاظُا

ً
مً الىاخُت الشاهُت ٌك٩ل ظاهبا

 مً هظا 
ً
ت الخُىة الاولُت في مجا٫ جدضًض حجم ٢ىة الٗمل . وطل٪ وهُال٢ا الٗمٍغ

ت وؿبت الؿ٩ان في الٟئاث الشالزت الاجُت ه ى الظي ًدخل اإلا٩اهت الخهىع ٞان مٗٞغ

 الاهم .

 ؾىت . 14وؿبت الؿ٩ان في الٟئت نٟغ الى  – 1

 ؾىت .  64ؾىت الى   15وؿبت الؿ٩ان في الٟئت  – 2

 ؾىت ٞإ٦ثر .  65وؿبت الؿ٩ان في الٟئت  – 3

ان اهمُت هظا الخىػَ٘ مً الىاخُت الا٢خهاصًت جيب٘ مً ٧ىن هظا الخىػَ٘ طو 

 جدضصه ال٣ىاهحن ٖلى اهه ًىدهغ بحن )ٖال٢ت وز٣ُت بحن الٗمل الظي ٚ
ً
 64 – 15البا

( ؾىت وبالخالي ًمشل جىػَ٘ الؿ٩ان ٖلى هظه الٟئاث الشالزت ه٣ُت البضاًت في  

 . ( 9)ؾبُل جدضًض حجم ٢ىة الٗمل 

لظل٪ ًخدضص ٖغى ال٣ىي الٗاملت مً الىاخُت ال٨مُت الاظمالُت في مضة ػمىُت 

٩ان الظًً هم في ؾً الٗمل الظي ؿالوحجم ، مُٗىت لدجم الؿ٩ان الاظمالي
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 بخدضًض ؾً مٗحن للضزى٫ والخغوط مً ؾى١ الٗمل . و٦ظل٪ 
ً
ًخدضص ٢اهىهُا

ًخدضص ٖغى ال٣ىي الٗاملت بذجم الؿ٩ان اليكُحن الٗاملحن واإلاخُٗلحن او 

بمٗض٫ اليكاٍ الا٢خهاصي الظي ًخإزغ بٗضة ٖىامل مجها ا٢خهاصًت واظخماُٖت 

مل اإلاغؤة ووؿبت الالخدا١ بالخٗلُم ووؿبت اإلاٗا٢حن  ٦مؿخىي البُالت، وصخُت ٖو

ٗض حجم الؿ٩ان مً الٗىامل الاؾاؾُت التي جدضص ٖغى ال٣ىي (11)واإلاهابحن . َو

اصة الُبُُٗ ت للؿ٩ان، الٗاملت، وهى ًخدضص بٗىامل مخٗضصة اهمها مٗض٫ الٍؼ

اصة الؿ٩اهُتونافي الهجغة الخاعظُت ت  ،، ومً زم الخإزحر في اججاه الٍؼ م٨ً مٗٞغ ٍو

ت مٗض٫ الىمى اصة الؿ٩اهُت مً مٗٞغ ت الىمى الؿىىي ، اججاه الٍؼ ، و٦ظل٪ مٗٞغ

  1زال٫ ٖضة ٞتراث 

ت حٗبر ًٖ م٣ضاع الخٛحر لدجم مٗحن مً الؿ٩ان اصة الؿىٍى اما ، ان وؿبت الٍؼ

ت اإلاغ٦بت ) ٞهي ٖباعة ًٖ مٗض٫ وؿبت الخٛحر الؿى اصة الؿىٍى ىي زال٫ وؿبت الٍؼ

 بٗىامل ُٗىتٞترة ػمىُت م
ً
 ضًضةٖ( ان وؿبت الىمى الؿ٩اوي جخدضص ٦ما ط٦غها ؾاب٣ا

ُاث لى اهمها مٗضالث الىالصاث والٞى ، ومٗض٫ الهجغة الى الضازل والى الخاعط ٖو

ت و٦ما ًلي : اصة الؿىٍى حن مً مٗض٫ الٍؼ  -هظا الاؾاؽ ٞإن هىا٥ هٖى

 الىفُاث -ث الىالدا                                                  

ادة الطبُعُت  =   –أ   100×  ------------------------------------------------معذٌ الٍض

 عذد العيان عىذ مىخطف العىت                                          

  الخغحر العام للعيان = العيان الخالي + )الىالداث ــــ  الىفُاث( +ضافي الهجشة -ب 
اهمُت الٗىامل اإلادضصة للىمى الؿ٩اوي جسخل٠ مً و٢ذ الزغ ومً  ولهظا ٞان

بلض لزغ. وجخدضص هظه الٗىامل طاتها بٗىامل ازغي، وان مً اهم هظه الٗىامل في 

خُاصًت هى ٖضص الىالصاث الظي ًخدضص بضوعه بمٗضالث الؼواط والُال١،  الاخى٫ الٖا

حرهاو٦ظل٪ الٗىامل الضًيُت والٗىامل الاظخماُٖت والا٢خ  . (11)هاصًت والصخُت ٚو
، ٧ل الاشخام الظًً 

ً
 ومؿخ٣بال

ً
لظل٪ ٞان الؿ٩ان اليكُىن ٌكمل ؾاب٣ا

ىن قغوٍ الاهضعاط، يمً الٗاملحن او  ؿخٞى  اصوى اصوى مً الٗمغ َو
ً
ججاوػوا خضا

ؿخسضم مهُلر )٢ىة الٗمل( ٦مغاصٝ إلاهُلر الؿ٩ان اليكُُحن  الٗاَلحن. َو

دت الؿ هي اوؾ٘ اإلا٣اًِـ  ٩ان اليكُُحن )٢ىة الٗمل(في الى٢ذ الغاهً. وقٍغ

 ٞهي م٣ُاؽ ٌٗخمض ٖلى ٞترة ٢هحرة، ٧اؾبٕى 
ً
 للؿ٩ان اليكُُحن ا٢خهاصًا

ً
اهدكاعا



 الاؾتراجُجي والخسُُِ للضعاؾاث اإلادىع  مغ٦ؼالٟهل الشاوي / ٖغى الٗمل..........................................................

 

  [51] 

ؿخسضم في م٣ُاؽ الٗمالت او البُالت في الا٢خهاص، و٦ظل٪  واخض او ًىم واخض، َو

ُم٨ً زهاثو الٗمالت الغاهىت بحن الؿ٩ان. اما الخٛحراث التي جُغؤ م٘ الؼمً ٞ

عنضها ومخابٗتها ٖىض ج٨غاع ال٣ُاؽ ٖلى ٞىانل ػمىُت ٧اُٞت . وان ٢ُاؽ الؿ٩ان 

 في الى٢ذ الغاهً ٌٗخمض ٖلى ؤَاع ٢ىة الٗمل
ً
 . (12)اليكُُحن ا٢خهاصًا

والجضًغ بالظ٦غ ان الخض الاصوى للٗمغ اإلا٣غع ل٣ُاؽ الؿ٩ان اليكُُحن 

، ًسخل٠ مً بلض الى بلض آزغ، ٣ٞض ًىسٌٟ 
ً
ؾىىاث )٦ما في  6الؿً الى ا٢خهاصًا

ل(، او ًغجٟ٘ الى   15مهغ( او ض   16ؾىت ٦ما )في البراٍػ ؾىت )٦ما في الؿٍى

( ؾىت وبٌٗ 15 - 14والىالًاث اإلاخدضة(. ول٨ً مٗٓم الضو٫ حٗض الخض الاصوى )

الضو٫ اؾخسضمذ ع٢محن ٦دض اصوى لجم٘ اإلاٗلىماث ًٖ اليكاٍ الا٢خهاصي، 

، وع٢م آزغ ؤٖلى مىه ب٣لُل ل
ً
خهي٠ُ الصخو يمً الؿ٩ان اليكُُحن ا٢خهاصًا

ؾىت(  15ؾىىاث و 5ؾىت( والهىض ) 15ؾىت و  14ومً الامشلت ٖلى طل٪ ٦ىضا )

جزوٍال )  ؾىت(.  15ؾىىاث و   0ٞو

 ٖلى 
ً
 الى ان الخض الاصوى للٗمغ ٣ًضع بىاءا

ً
والىا٢٘ ان اإلاٗاًحر الضولُت حكحر ٞٗال

والامم اإلاخدضة جا٦ض في جىنُاتها اإلاخٗل٣ت  الٓغوٝ الؿاثضة في ٧ل بلض ٖلى خضة ،

بخدضًضاث الؿ٩ان واإلاؿا٦ً ان الخض الٗمغي الاصوى اإلا٣غع في اؾئلت الخٗضاصاث 

ض ٖلى  ؾىت. وان   15اإلاخٗل٣ت باليكاٍ الا٢خهاصي ال ًيبغي في اي خا٫ ان ًٍؼ

 اصوى ول٨جها 
ً
ا  ٖمٍغ

ً
 حؿخسضم خضا

ً
 ا٢صخىهىا٥ صوال

ً
ا  ٖمٍغ

ً
 .حؿخسضم مٗه خضا

ض  والق٪ ان اؾخسضام خض ٖمغي ا٢صخى مٗىاه ان ٧ل الاشخام الظًً جٍؼ

 
ً
اٖماعهم ًٖ هظا الخض الا٢صخى ال ًضزلىن في اٖضاص الؿ٩ان اليكُُحن ا٢خهاصًا

لى  لىضا( ٖضث الخض الٖا ض والجروٍج ٞو وبٌٗ الضو٫ الهىاُٖت )٧الضهماع٥ والؿٍى

ها مهغ ٢ض اٖخبرث ان ؾىت . في خحن ان بٌٗ الضو٫ الىامُت ومج  74لؿً الٗمل

لى لؿً الٗمل  ؾىت. وبن اإلاكاع٦ت في ٢ىة الٗمل ج٣اؽ بٗضص  65الخض الٖا

اإلاكخٛلحن واإلاخُٗلحن، ٦ما ًجب اؾدبٗاص الٟئاث الؿ٩اهُت التي ج٣٘ يمً ٞئت 

 ٖمالهم يمً ؤٞغاص ال٣ىاث اإلاؿلخت،الؿ٩ان اليكُُحن ول٨ً ًماعؾىن ا

غة ًٖ ال٣ىاث اإلاؿلخ ت، واإلاٗلىماث اإلاخٞى  ماحٗض في الٗاصة مٗلىماث ؾٍغ
ً
ت ٚالبا

٦ما ًجب اؾدبٗاص الاٞغاص الظًً ٌِٗكىن في ماؾؿاث انالخُت، واإلاؿدكُٟاث 

  . (13)وما الى طل٪، و٦ظل٪ ٖمل عباث البُىث والُالب..... بلخ
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ولهظا ٞان ال٣ىة الٗاملت جخ٩ىن مً ظمُ٘ الخبراث وال٣ضعاث واإلاهاعاث الٗاملت 

 ءصون اؾخصىاء ابخضا
ً
ت او اإلاٚحر  تمً الٗمال ا اث الاصاٍع  الى اٖلى اإلاؿخٍى

ً
اهغة ونىال

٩ىن اصاء الاٞغاصالٗاملحن ٚحر مدؿا ت. ٍو ت او اإلاهاٍع وي، ٞمجهم مً ٩ًىن في الابخ٩اٍع

وازغ ٩ًىن في مؿخىي م٣بى٫، والشالض ٩ًىن في مؿخىي مىسٌٟ، ، ٢مت الاصاء

الٗاملت جبضؤ مً زبراث الٗاملحن  والغاب٘ ٩ًىن ٚحر مىخج. لظل٪ ٞان م٩ىهاث ال٣ىي 

اتهم    .ومهاعاتهم ومٗىٍى

 بدىمُت الٗىهغ البكغي وجإ٦ُض يغوعة 
ً
 ٦بحرا

ً
ول٣ض اولذ صو٫ الٗالم اهخماما

الخسُُِ اإلاخ٣ً لل٣ىي الٗاملت يمً ٖملُت البىاء الا٢خهاصي والاظخماعي 

 مً ان ٢ىة الٗمل هي الاؾاؽ في الٗملُت الاهخاظُت وصوعها
ً
اصة  اهُال٢ا في ٍػ

ُت .  الاهخاط وجدؿحن الىٖى

وان ازخالٝ ه٩ُل ال٣ىي الٗاملت والى٣و في اإلاهاعاث الٟىُت واإلاخسههت 

ٌك٩ل اخض اإلاهاٖب الاؾاؾُت لٗملُت الخىمُت لظل٪ ػاص اهخمام الضو٫ في مجاالث 

اصة الُلب  ت هدُجت ٍػ ضاص الالػمت مً اإلاهاعاث والازخهاناث اإلاخىٖى حر الٖا جٞى

٘ صٞ٘ اًًا الى اٖخماص الٗمالت ٖلحها ظغا ء الخىؾ٘ في جىُٟظ اٖضاص ٦بحرة مً اإلاكاَع

اث اإلاهاعاث لؿض جل٪ الاخخُاظاث . وان مضي الاعجباٍ  الىاٞضة وبمسخل٠ مؿخٍى

بالٗمل والخض اإلاىاؾب الؾخسضام ال٣ىي الٗاملت اإلاىظىصة ًم٨ً اٖخباعهما 

 ْاهغجحن اؾاؾِخحن في ٖملُت الخىمُت . 

غة ٖلى ؤخؿً مً هىا ًبر ػ الخإ٦ُض ٖلى يغوعة اؾخسضام ال٣ىي الٗاملت اإلاخٞى

لى هظا الاؾاؽ جهبذ هىا٥  وظه في مداولت للىنى٫ الى ؤٖلى اهخاظُت مم٨ىت ٖو

ضاص اإلاُلىبت مً ال٣ىي الٗاملت، بل اًًا  حر الٖا اهمُت ٦بحرة لِـ ٣ِٞ في جٞى

بها ووي٘ الخىاٞؼ والؿُاؾاث الالػمت للخٟ اّ ٖلحها والتزامها الخإ٦ض ٖلى جضٍع

 . (14)بٗملها

ت  لظل٪ ٞان مٟهىم ال٣ىي الٗاملت ٌٗبر ًٖ حجم اإلاٗغوى مً ال٣ىي البكٍغ

الجاهؼة لالؾخسضام وال٣اصعة ٖلُه وجًم اإلاكخٛلحن واإلاخُٗلحن في الى٢ذ 

 .(15)هٟؿه

( جىضر مى٢٘ 2وان مً اإلاُٟض ٖىض صعاؾت ال٣ىي الٗاملت خؿب الك٩ل )

 -ؿ٩ان او بُان ه٩ُل ال٣ىي الٗاملت و٦ما ًلي : ال٣ىي الٗاملت مً ال
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 ( 2الشكل ) 
 اؾسؽان غري اؾػعال ) او ؿاقسؿى خارج اؾؼوى اؾعاؿؾة (  -------اؾسؽان اؾػعال ) او ؿاقسؿى داخل اؾؼوى اؾعاؿؾة (     

 دـة ( 60 – 15رفم عن ) وقشؿل االػراد اؾذقن تؼل اعؿا  ------دـة (   60 – 10وقشؿل االػراد اؾذقن ترتاوح اعؿارفم ) 

 وقشؿل اقضا ذوي اؾعافات واالؿراض املزؿـة املاـعة ؾؾعؿل --------عدا ذوي اؾعافات واالؿراض املاـعة عن اؾعؿل   

 
 
 

-----------                    -------------------------------- 
            ) وفم االػراد اؾذقن مياردون  ـشاط اؼتصادي ؿؤؼت        اؿؾة                    خارج اؾؼوى اؾع                   ) داخل اؾؼوى اؾعاؿؾة (

 وفم اؾطؾبة وربات اؾبيوت واؾعسؽرقني (                                                  
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 احتياطي ) ؼوة اؾعؿل( – 4 –  2  

ىي الٗاملت هي )مجمٕى الاٞغاص في ؾً الٗمل والظًً ٌٗملىن في اي بما ان ال٣

بىن في الٗمل ولم جمىٗهم اي مىاو٘ ٢اهىهُت او  ٚغ وكاٍ ا٢خهاصي او مخُٗلحن ٍو

صخُت او شخهُت( وبما ان هظا اإلاٟهىم لل٣ىي الٗاملت ًدمل في َُاجه ظاهبحن 

 ًمشلىن 
ً
الُلب ٖلى الٗمل،  هما ٖغى الٗمل والُلب ٖلُه، ٞالظًً ٌٗملىن ٞٗال

 والظًً ًبدشىن ًٖ الٗمل ولضحهم 
ً
اما ٖغى الٗمل ُٞخًمً الٗاملحن ٞٗال

بت في ْل مؿخىي الاظىع الؿاثضة وبظل٪ ٞان ٖغى الٗمل ا٦بر مً الُلب ، الٚغ

ت، اما اطا ٧ان الُلب ٖلى الٗمل ا٦بر مً  ٖلُه وان الٟاع١ هى البُالت الاظباٍع

٦ما هى الخا٫ ، اؾخسضام الٗمالت الىاٞضةٖغى الٗمل ٞان هظا ًى٨ٗـ بك٩ل 

 في بٌٗ الضو٫ الخلُجُت .

ان جهي٠ُ ال٣ىي الٗاملت اط جضزل في اَاع ٢ىة الٗمل بٌٗ ال٣ىاٖض لٟغػ 

الؿ٩ان الى زالزت ٞئاث ؤؾاؾُت )ؾ٩ان ٌٗملىن، ؾ٩ان ال ٌٗملىن، وؾ٩ان لِؿىا 

  -يمً ٢ىة الٗمل( ولهظه ال٣ىاٖض الشالزت ؾماث اؾاؾُت : 

هاع خالت  -مت الاولى : الؿ ٨ٞغة الٟترة التي ًجب ان ج٩ىن ٢هحرة بما ٨ًٟي اْل
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 اإلاٗغوى مً الاًضي الٗاملت في لخٓت ػمىُت مُٗىت .

الؿمت الشاهُت : ٞهي مٟهىم لخالت اليكاٍ الظي ًهى٠ الؿ٩ان ٖلى اؾاؾه 

 ٖلى الاوكُت اإلااصاة زال٫ الٟترة اإلادضصة
ً
 ول٩ي ٩ًىن ، الى زالزت ٞئاث بىاءا

 
ً
 بٗمل ٞٗال

ً
 يمً ٢ىة الٗمل ًجب ان ٩ًىن ٢اثما

ً
او بٗباعة ، الصخو مكمىال

 )اي ٌٗمل او في خالت 
ً
اص١ ًجب ان ٩ًىن له ٖمل ام مكغوٕ ٌٗمل ُٞه ٖاصة

 للٗمل )اي ال ٌٗمل
ً
 او في خالت بُالت( .، ٖمالت( او ًبدض ًٖ ٖمل او مخاخا

ت ت  الؿمت الشالشت : اَاع ٢ىة الٗمل هي اؾخسضام مجمٖى مً ٢ىاٖض الاولٍى

 يمً واخض ٣ِٞ مً الٟئاث الاؾاؾُت  
ً
جًمً ام ٩ًىن ٧ل شخو مهىٟا

اع . ومً زال٫ هظه ال٣ىاٖض ًخم جدضًض الاٞغاص الى زالزت  الشالزت  التي ٌكملها الَا

 -مغاخل و٦ما ًلي : 

اإلاغخلت الاولى: ًخم ٞحها جدضًض الؿ٩ان الظًً في ؾً الٗمل وهم الؿ٩ان الظًً 

 مً الٗمل ججاوػا
ً
 مُٗىا

ً
 ٢ض ًسخل٠ مً بلض الى بلض .، خضا

اإلاغخلت الشاهُت: ٞهي جدضًض الاشخام الظًً ٧اهىا في ازىاء الٟترة ال٣هحرة، اما 

 ًٖ الٗمل )ٞئت الؿ٩ان الظًً ال ٌٗملىن 
ً
او ٞئت ، ٣ًىمىن بٗمل او مخُٛبحن ما٢خا

 الٗمالت( مً بحن الؿ٩ان في ؾً الٗمل .

هي جدضًض الاشخاى الظًً ٧اهىا ًبدشىن ًٖ ٖمل او ٧اهىا اإلاغخلت الشالشت : ٞ

مخاخحن للٗمل )ٞئت الؿ٩ان الظًً الٌٗملىن او ٞئت البُالت(، لظل٪ ٞان مً بحن 

شخام الظًً لِؿىا يمً الاشخام اإلاخب٣حن ٖىضثظ جخدضص الٟئت الشالشت )الا

مل لهم ولم ٩ًىهىا ٢ىة الٗمل( في خالت ، بىنٟهم الٗضص اإلاخب٣ي مً الظًً اٖل

بدض ًٖ ٖمل او مخاخحن للٗمل، بمً ٞحهم الاشخام الظًً ج٣ل اٖماعهم ًٖ 

  -ؾً الٗمل . لظل٪ ٞان اخخُاَي ) ٢ىة الٗمل ( حكمل : 

الُالب: وهم اشخام مً الجيؿحن ال٩ًىهىن وكُحن ٖاصة ً، ول٨جهم  – 1

 
ً
 او زانا

ً
مً ًىاْبىن ٖلى الخًىع في اي مٗهض حٗلُمي هٓامي ؾىاء ٧ان ٖاما

اث الخٗلُم.  اظل الخدهُل الٗلمي اإلاىخٓم ٖلى اي مؿخىي مً مؿخٍى

هم اشخام مً الجيؿحن، ٣ًىمىن و ال٣اثمىن بإٖما٫ الخضبحر اإلاجزلي:  – 2

 بىاظباث مجزلُت في مىاػلهم ٧الؼوظاث ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ .
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ال ًهى٠ اٞغاص ، ٟٞـ ٌٌٗ الضو٫ ومً يمجها الٗغا١ -ال٣ىاث اإلاؿلخت : – 3

، وان اإلاسر الٌُٛي ال٣ىاث اإلاؿلخت، اإلاؿلخت ٦ٗاملحن او في خالت ٖمالت ال٣ىاث

وللخهى٫ ٖلى اخهاءاث ًدخاط الامغ الى بُاهاث مؿخمضة مً مهاصع ٧السجالث 

ب بٌٗ  ت. وهظه البُاهاث لِؿذ مخاخت لالٚغاى الاخهاثُت التي ال جٚغ الاصاٍع

ضاص  .(16)الضو٫ ال٨ك٠ ًٖ هظه الٖا

ٗخ – 4 ٟا٫ : َو ب. ٞمجهم مً الَا برون اخخُاَي ٢ىة الٗمل في اإلاؿخ٣بل ال٣ٍغ

حرها مً  يخ٣ل الى مهىت خغة ٚو ٨ًمل حٗلُمه الجامعي ومجهم مً ًتر٥ الخٗلُم ٍو

اإلاهً التي ٨ًدؿب مً زاللها ال٨ؿب والِٗل . لظل٪ ٞان الاَٟا٫ ٌٗخبرون مً 

 يمً اخخُاَي ٢ىة الٗمل .

 الصكان خارج قوة العنل :   - 5 – 2

 ) او ال٣ىي الٗاملت ( : ان ا
ً
وهم الاٞغاص  -صخاب اليكاٍ الا٢خهاصي خالُا

وطل٪ مً زال٫ ٞترة ٢هحرة ، ٧اٞت الظًً ًم٨ً جهيؿٟهم ٦ٗاملحن او مخُٗلحن

 . لظا ٞان حٗبحر ) ال٣ىي الٗاملت ( ٦ما هى مدضص باإلا٣اًِـ 
ً
 واخضا

ً
اؾبٕى او ًىما

ل٣ٗىص الاعبٗت اإلاايُت، ٣ًترن الضولُت ومؿخسضم في الاصبُاث الاخهاثُت زال٫ ا

٣ت ل٣ُاؽ الاؾخسضام والبُالت، و٦ظل٪ ًخطر ان مٟهىم الؿ٩ان الؿ٩ان  بٍُغ

(. و٦ما ًغجبِ 
ً
لت )ؾىت مشال اصخاب اليكاٍ الا٢خهاصي ًغجبِ بٟترة ػمىُت ٍَى

لت  ب٣اٖضة اليكاٍ الا٢خهاصي. اي اليكاٍ الٛالب زال٫ الٟترة الؼمىُت الٍُى

زخُاع بحن اإلاٟهىمحن ٖلى يىء صعظت حٛحر خالت اليكاٍ. وان وجدضًض الا ، اإلادضصة

اصة حجم ال٣ىي الٗاملت اصة حجم الؿ٩ان ومٗض٫ همىه جاصي بالًغوعة الى ٍػ ، ٍػ

لظل٪ ٞان ٧ل ٖامل مً هظه ، وان جل٪ الٗىامل الضًمٛغاُٞت مخضازلت م٘ بًٗها

لٗاملت ؾىاء في وجى٨ٗـ هظه الخإزحراث ٖلى حجم ال٣ىي ا، الٗىامل ًازغ ٖلى الازغ

ل. ان جُىع ٖضص الاشخام الظًً الًضزلىن في ٢ىة الٗمل  الامض ال٣هحر او الٍُى

٩ىهىن مً عباث البُىث واإلاٗا٢حن، والظًً ؤصزلىا السجىن الانالخُت ، والُلبت، ٍو

ٟا٫ صون ؾً ) 64والكُىر ٞى١ ؾً ) ؾىت(. و٧ل هاالء الًضزلىن  15ؾىت( والَا

ٗخبرون مً ومً يمجهم ٢ىة الٗمل ، الؿ٩ان زاعط ٢ىة الٗمل يمً ٢ىة الٗمل َو
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. ولهظا ٞان اعجٟإ هظه الٟئت التي هي زاعط ٢ىة الٗمل جاصي الى الاخخُاَُت

الت الؿ٩ان زاعط ٢ىة الٗمل . ٞاطا ٧اهذ ال٣ىي  الًِٛ ٖلى ال٣ىي اإلاىخجت اٖل

طل٪  ، ُٞٗجيوالؿ٩ان زاعط ٢ىة الٗمل الٗاملت اإلاىخجت ا٦بر مً ال٣ىي الاخخُاَُت

، اما اطا خضر لت هي اٖلى مً الٟئخحن الؿاب٣خحنان ال٣ىي الٗاملت اإلاىخجت اإلاُٗ

ال٨ٗـ و٧اهذ الٟئت اإلاُٗلت اي اإلاىخجت هي ا٢ل مً الٟئخحن الؿاب٣خحن اخخُاَي 

٢ىة الٗمل، والؿ٩ان زاعط ٢ىة الٗمل ٌٗجي طل٪ ان هىا٥ يِٛ  ٖلى ال٣ىي 

الت ال٣ىجحن الؿاب٣خحن .  اإلاىخجت اٖل

 ختطيط القوى العاملة :  - 6 – 2

ٌٗخبر الخسُُِ مىهج او مضزل لخل اإلاك٨الث الاظخماُٖت والا٢خهاصًت، ول٨ً 

اث   مً ٢بل اإلاؿخٍى
ً
 ومضٖىما

ً
 ًلؼم ان ٩ًىن م٣بىال

ً
 مؿخمغا

ً
هظا اإلاىهج ٞٗاال

ت الٗلُا مخسظي ال٣غاع.     الاصاٍع
الى ظاهب وظىص ٞاًمان ال٣ُاصة الٗلُا واإلاىٟظًً اًًا بإهمُت الخسُُِ 

مخسههحن ماهلحن ومضعبحن ممً ًمخاػوا ب٣ضعاث زانت ٖلى الخدلُل وخؿً 

إل والهبر واإلاشابغة ًجٗالن الٗملُت الخسُُُُت ا٦ثر اًجابُت  الخ٣ضًغ وؾٗت الَا

 
ً
. وبما ان الخسُُِ الكامل هى اؾلىب ٖلمي ًغمي الى جىُٓم ٖملُت (17)وهٟٗا

لظا ٞان ٖملُت الخسُُِ ، بهىعة ا٦ثر ٦ٟاءة الخىمُت واؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت

جخُلب وي٘ زُت ا٢خهاصًت واظخماُٖت ولها اهضاٞها اإلاغؾىمت لخلبُت اخخُاظاث 

٤ جىُٟظ اٖما٫ اإلاجخم٘ وجد٤ُ٣ هظه الاهضاٝ في ٞترة ػمىُت مُٗىت ٖ ً ٍَغ

دضص اَاع ٖمل الخسُُِ وبغامج مُٗىت ملُت الخسُُِ ؾُاؾت البلض الٗلُا. ٍو ، ٖو

  -ٖامت ٖملُت لها انىلها الٟىُت والٗملُت وجدضص بٗضة مغاخل و٦ما ًلي :  بهىعة

 في الجهاػ اإلاغ٦ؼي  املشحلت الاولى :
ً
جخمشل في وي٘ الخُت والتي حٗض ٖاصة

للخسُُِ )وػاعة الخسُُِ( وبالخيؿ٤ُ م٘ الاظهؼة الخسُُُُت ال٣ُاُٖت )صواثغ 

غ الاًضًىلىظُت الخسُُِ واإلاخابٗت في الىػاعاث واإلااؾؿاث اإلاٗى ُت( يمً الَا

. 
ً
 الؿُاؾُت وؾتراجُجُت الخىمُت اإلاغؾىمت مؿب٣ا

٘ اإلاضعظت في  املشحلت الثاهُت : وهي مغخلت الخىُٟظ والتي ججغي ٞحها جىُٟظ اإلاكاَع

خىلى هظه اإلاغخلت الاظهؼة الخىُٟظًت ت ، الخُت ٍو مً زال٫ جُب٤ُ مبضؤ مغ٦ٍؼ
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ت الخىُٟظ .  الخسُُِ والمغ٦ٍؼ

ٞهي مغخلت مخابٗت الخىُٟظ والتي جتر٦ؼ في مخابٗت جىُٟظ  الثالثت : املشحلت

٘  الخُت وا٢تراح الخلى٫ اإلاىاؾبت الوؿُابُت الخىُٟظ .  مكاَع

٘ لضعاؾت مضي  املشحلت الشابعت : وجتر٦ؼ هظه اإلاغخلت في ج٣ُُم الخُِ واإلاكاَع

اص ويٗها جد٤ُ٣ الاهضاٝ اإلاغؾىمت لها، وجيسخب هظه اإلاغخلت ٖلى اًت زُت ًغ 

ت ٖلى مؿخىي اإلاكغوٕ الىاخض والتي جخٗل٤ باالؾخٟاصة  بما في طل٪ الخُت اإلاىيٖى

، لظا ٞان لضعاؾت جسُُِ الؿ٩ان ًخُلب إلاشلى مً ال٣ىي الٗاملت وجىمُتهاا

  -هاخُخحن مترابُخحن في هظه الضعاؾت وهي : 

 . اٖخباع الاوؿان الهضٝ الجهاجي الًت جىمُت ا٢خهاصًت او اظخماُٖت –1

اٖخباع الاوؿان ؤصاة عثِؿُت )الىؾُلت( لخل٪ الخىمُت الا٢خهاصًت  –2

 والاظخماُٖت .

 
ً
دضص جسُُِ ال٣ىي الٗاملت بهظًً اإلاىُل٣حن اًًا لظل٪ ًم٨ً ان ٌٗٝغ ، ٍو

مٟهىم الخسُُِ لل٣ىي الٗاملت ٧الحي: ان جسُُِ ال٣ىي الٗاملت )هي ٖملُت 

ت حؿتهضٝ الىنى٫ الى ؤ٦ٟإ جىػ  َ٘ واؾخسضام ا٢خهاصي للٗىهغ بغمجت مغ٦ٍؼ

البكغي ٦إخض ٖىامل الاهخاط الغثِؿُت( . ٞهي ٖملُت بغمجت الجها ٖملُت جىُٓمُت 

واُٖت حؿدىض الى الاؾـ والانى٫ الٗلمُت وجدضص لها ٚاًاث واهضاٝ مُٗىت 

ت باٖخباع ان جسُُِ ال٣ىي الٗاملت في الا٢خهاصًاث  . وهي ٖملُت مغ٦ٍؼ
ً
مؿب٣ا

ىُت اإلاسُُت ً خماص ٖلى ؤعاصاث الَى ٣٘ ٖلى ٖاج٤ الضولت والًم٨ً ان ًخم الٖا

حر مخسههت .   ٞغصًت مىٟهلت او ٖلى اظهؼة مٗثرة  ٚو

لظل٪ ٞان مجا٫ جسُُِ ال٣ىي الٗاملت ٌكمل ٖلى هىاحي مخٗضصة ٞهى 

اؾلىب ٞجي للخسُُِ بهضٝ زل٤ ٞغم ٖمل للٗضص اإلاتزاًض مً الؿ٩ان وال٣ىي 

ت الؾخسضام اًٞل وا٦ثر ٦ما اهه ًدىاو٫ وؾا، الٗاملت ثل اٖضاص اإلاىاعص البكٍغ

٦ٟاءة وحهضٝ جسُُِ ال٣ىي الٗاملت ٦ظل٪ الى جىمُت ٞئاث مُٗىت مً اإلاؿخىي 

٦ظوي اإلاهً الُبُت والهىضؾت والٗلماء اإلاخسههحن في ، الٗالي مً ال٣ىي لٗاملت

٘ مؿخىي ٢ىة الٗمل بهٟت اظمالُت وجد٤ُ٣  ت لٞغ الٗلىم الا٢خهاصًت والاصاٍع

ولخد٤ُ٣ اهضاٝ جسُُِ ال٣ىي ، اًٞل اهخاظُت ٖمل مم٨ىت والخٟاّ ٖلحها

ب وبحن الخُِ الا٢خهاصًت  الٗاملت ًيبغي الخيؿ٤ُ بحن زُِ الخٗلُم والخضٍع
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 .       (18)والاظخماُٖت

ولهظا ٞان الٗضًض مً الباخشحن ٌٗٝغ جسُُِ ال٣ىي الٗاملت ٖلى مغاخل 

ه ) ٖلى اهه )جدؿحن ٢ضعة اإلاىٓمت واإلاداٞٓت ( stainerمسخلٟت مً الؼمً ٣ٞض ٖٞغ

ٖلحها لٛغى اهجاػ اهضاٞها اإلاكتر٦ت زال٫ جُىع الؿتراجُجُاث اإلاهممت بهضٝ 

جدؿحن مؿاهمت ال٣ىي الٗاملت في اإلاؿخ٣بل اإلاىٓىع(، و٦ما ٖٝغ جسُُِ ال٣ىي 

الٗاملت ٖلى اهه )الخهى٫ ٖلى الٗضص الصخُذ مً الٗاملحن م٘ الخبرة الالػمت وفي 

 . (19)مل الالػم وفي الٛغى الصخُذ(الٗ
٣هض ٦ظل٪ بخسُُِ ال٣ىي الٗاملت )هى الخيؿ٤ُ بحن حجم وهٕى اإلاىاعص  ٍو

ت وبحن الاخخُاظاث الخايغة واإلاؿخ٣بلُت لخل٪ اإلاىاعص بدُض ًخم الخيؿ٤ُ  البكٍغ

)
ً
ا  وهٖى

ً
 . ( 20)بحن الُلب والٗغى ٖلى الٗمل ٦ما

 :  وشائل ختطيط القوى العاملة- 1 – 6 – 2

جي،   مً اع٧ان جسُُِ الا٢خهاص الَى
ً
 مهما

ً
ًمشل جسُُِ ال٣ىي الٗاملت ع٦ىا

٣ًخهغ ٖلى جدضًض حجم ال٣ىي الٗاملت اإلاُلىبت، واهما  وان هظا الخسُُِ ال

 ًٖ جدضًض ، ًدىاو٫ اًًا مؿاثل ازغي وهي اهخاظُت الٗمل
ً
ومؿإلت الاظىع ًٞال

ت الٗمل ًجب ان ٌؿتهضٝ ٢بل حجم ال٣ىي الٗاملت بظاتها . وان جسُُِ اهخاظُ

٧ل شخيء جسُُِ ٧ل الٗىامل اإلااصًت الى الخإزحر في الاهخاظُت مً ٖىامل ج٨ىىلىظُت 

الى ٢ىة ٖاملت الى الاظغاءاث الخىُٓمُت للٗملُت الاهخاظُت وطل٪ ُٞما ًخٗل٤ 

بٓغوٝ الٗمل والٗال٢اث الاوؿاهُت صازل اإلااؾؿاث الاهخاظُت ووعي الٗاملحن 

ٗض ه٩ُل ال٣ىي الٗاملت مً اهم ٖىض الٗمل وم ت. َو ؿإلت الخىاٞؼ اإلااصًت واإلاٗىٍى

وؾاثل التر٦ُب الؿ٩اوي في اإلاجخم٘، وال٣ىي الٗاملت او الؿ٩ان طوي اليكاٍ 

الا٢خهاصي واهم ظؼء مً ه٩ُل الؿ٩ان التي جًم ٢ىة الٗمل ظمُ٘ الاٞغاص 

 بجهىصهم الجؿماهُت والظهىُت الصاء اي ٖم
ً
ل ًخهل باهخاط الظًً ٌؿهمىن ٞٗال

بىن ُٞه  ٚغ الؿل٘ والخضماث او الظًً ٣ًضعون ٖلى اصاء مشل هظا الٗمل ٍو

بدشىن ٖىه   لظل٪ الى ٢ؿمحن هما :         0ٍو
ً
 وجى٣ؿم ٢ىة الٗمل جبٗا

هىٟىن الى  املشخغلىن : –1  ٍو
ً
 مشمغا

ً
وهم الاٞغاص الظًً ًباقغون ٖمال

لخام، واإلاؿخسضمىن بإظغ اصخاب الٗمل، والاٞغاص الظًً ٌٗملىن لخؿابهم ا
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 وؤولئ٪ الظًً ٌٗملىن بضون اظغ.

ومخُٗل لم ؾب٤ له ، وهم ٢ؿمان مخُٗل ؾب٤ له الٗملاملخعطلىن :  –2

  (21)الٗمل

م٨ً لخسُُِ ال٣ىي الٗاملت ان ًى٣ؿم خؿب امخضاصه الؼمجي الى :   ٍو

 زُت ال٣ىي  -جسُُِ ال٣ىي الٗاملت ٢هحر اإلاضي : –ؤ 
ً
الظي جىي٘ ُٞه ٖاصة

الٗاملت امضها ؾىت او ؾيخحن وهضٞها مداولت ؾض الشٛغاث الاجُت في الُلب ٖلى 

 اؾخ٨ما٫ الُا٢اث الاهخاظُت لبٌٗ اإلااؾؿاث 
ً
ال٣ىي الٗاملت الىاظمت مشال

بُت ٢هحرة للخإهُل القٛا٫ اٖما٫  واإلاكغوٖاث او مً زال٫ ٞخذ صوعاث جضٍع

 مُٗىت .

ىي٘ ُٞه زُت ال٣ىي وج -سُُِ ال٣ىي الٗاملت مخىؾِ اإلاضي :ج –ب 

 لخمـ ؾىىاث وهضٞها الغثِسخي الا٢تراب مً خالت 
ً
الٗاملت والتي جمخض ٖاصة

 الخىاػن بحن الٗغى والُلب ٖلى ال٣ىي الٗاملت زال٫ الٟترة .

ؿتهضٝ وي٘ زُت ال٦ثر مً  -جسُُِ ال٣ىي الٗاملت بُٗض اإلاضي :  –ط  َو

ً ؾىت تهُإ لها الضعاؾا  لٗكٍغ
ً
 ث الٗلمُت الالػمت .ٖكغة ؾىىاث جمخض ٖاصة

وجدضص الاؾـ لؿُاؾاث ا٢خهاصًت وصًمٛغاُٞت مالثمت ٦ما وجً٘ هظه الخُت 

لت اإلاضي الاؾـ ال٨ُٟلت بإخضار الخىاػن والخيؿ٤ُ بحن الخسُُِ الا٢خهاصي  ٍَى

وبحن الؿُاؾاث الخٗلُمُت والخسُُِ التربىي مً ظهت زاهُت وبالك٩ل الظي ًامً 

ت مً مسخل٠ الازخهاناث وبحن مسغظاث الخيؿ٤ُ بحن مخُلباث الخىمُ

بُت وحكمل ٦ظل٪ ٖملُت جسُُِ ال٣ىي الٗاملت ٖلى  اإلااؾؿاث الخٗلُمُت والخضٍع

  -زالر مغاخل عثِؿُت : 

 اإلاغخلت الاولى : اهخاط ال٣ىي الٗاملت مً زال٫ الىمى الُبُعي للؿ٩ان .

غوٕ اليكاٍ   الا٢خهاصي .اإلاغخلت الشاهُت : جىػَ٘ ال٣ىي الٗاملت بحن ؤوظه ٞو

اإلاغخلت الشالشت : اؾخسضام ال٣ىي الٗاملت هدُجت الُلب الخانل ٖلحها مً 

 اليكاٍ الا٢خهاصي .

ولهظا ٞان جسُُِ اهخاط ال٣ىي الٗاملت الظي ًمشل ظاهب الٗغى لل٣ىي 

           -الٗاملت ًدىاو٫ الىىاحي الخالُت : 
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  -ٚغاُٞت الؿ٩ان وجخًمً : ى صًم –1

 الىالصاث . جدضًض مٗضالث –ؤ 

ُاث . –ب   جدضًض مٗضالث الٞى

اصة الُبُُٗت للؿ٩ان . –ط   جدضًض مٗضالث همى الؿ٩ان ؤو ٦ما حؿمى الٍؼ

 جدضًض مٗضالث الخُاة . –ص 

ال٢ت  –2 ٖال٢ت ؤججاهاث مٗض٫ همى الؿ٩ان بالخُىع والىمى الا٢خهاصي ٖو

 مٗض٫ همى ال٣ىي الٗاملت بمٗض٫ همى حجم الاهخاط .

 غوى مً ال٣ىي الٗاملت خؿب ماًلي : جىػب٘ اإلاٗ –3

 جىػَ٘ ال٣ىي الٗاملت اإلاٗغويت ٖلى اؾاؽ الجيـ . –ؤ 

 جىػَ٘ ال٣ىي الٗاملت اإلاٗغويت ٖلى اؾاؽ الٟئاث . –ب 

ماع، جىػَ٘ ال٣ىي الٗاملت اإلاٗغويت ٖلى اؾاؽ الخالت الاظخماُٖت  –ط  ، الٖا

ت  ٍُٟت ( .وال٣ىي الٗاملت الغ ، البِئت ) ال٣ىي الٗاملت الخًٍغ

 جىػَ٘ ال٣ىي الٗاملت اإلاٗغويت ٖلى اؾاؽ الازخهام . –ص 

 جىػَ٘ ال٣ىي الٗاملت اإلاٗغويت ٖلى اؾاؽ اإلاهاعة . –ٍ 

اما جسُُِ جىػَ٘ ال٣ىي الٗاملت بحن اليكاَاث الا٢خهاصًت ِٞؿتهضٝ جدضًض 

 خهو مُٗىت لخىػَ٘ ال٣ىي الٗاملت ٖلى ٞغوٕ اليكاَاث الا٢خهاصًت الخالُت: 

ال٣ىي الٗاملت اإلاؿخسضمت في اليكاَاث الاهخاظُت اإلاباقغة )ال٣ُاٖاث  – 1

 ٧الهىاٖت والؼعاٖت والبىاء والدكُِض( .، الا٢خهاصًت الاهخاظُت الؿلُٗت

ال٣ىي الٗاملت اإلاؿخسضمت في اليكاَاث الاهخاظُت ٚحر اإلاباقغة )ال٣ُاٖاث  – 2

 ٧الخٗلُم والصخت ( .، الا٢خهاصًت ٚحر الؿلُٗت

٣ىي الٗاملت اإلاؿخسضمت في اليكاَاث الا٢خهاصًت ٚحر الؿلُٗت ال – 3

 )ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت التي ج٣ضم ٞحها الخضماث باهىاٖها اإلاسخلٟت ( .

سُِ لخىػَ٘ ال٣ىي الٗاملت بحن ال٣ُاٖاث الؿلُٗت الغثِؿُت مجها  ٦ما ٍو

ت، اي جدضًض الخهو الالػمت لخىػَ٘ ال٣ىي الٗاملت بحن ٧ل مً ال هىاٖت والشاهٍى

ت او مكغوٖاتها ، والؼعاٖت والدكُِض والخٗلُم والى٣ل و٦ظل٪ بحن ٢ُاٖاتها الشاهٍى

الخابٗت لها . اما جسُُِ اؾخسضام ال٣ىي الٗاملت والظي ًمشل ظاهب الُلب ٖلى 



 الاؾتراجُجي والخسُُِ للضعاؾاث اإلادىع  مغ٦ؼالٟهل الشاوي / ٖغى الٗمل..........................................................

 

  [61] 

 -ال٣ىي الٗاملت ِٞؿتهضٝ اًجاص الخلى٫ للمىايُ٘ الخالُت : 

لجيـ، ٞئاث الاٖماع، جىػَ٘ اإلاُلىب مً ال٣ىي الٗاملت ٖلى اؾاؽ )ا – 1

ُُٟت(.، والخالت اإلاهىُت، والىي٘ الاظخماعي، والىي٘ الٗلمي  والخالت الْى

 والخيبا بالدجم اإلاُلىب في  – 2
ً
ج٣ضًغ حجم الُلب ٖلى ال٣ىي الٗاملت خالُا

 اإلاؿخ٣بل .

ؤظغاء اإلاىاػهت بحن اإلاٗغوى واإلاُلىب مً ال٣ىي الٗاملت ) وهىا جضعؽ  – 3

واهضاٝ الاهخاط التي ًم٨ً بىاؾُتها جد٤ُ٣ الخىاػن والٗمالت اهضاٝ الاؾدشماع 

 ال٩املت ( .

ازخال٫ الخىاػن بحن الٛغى والُلب ٖلى ال٣ىي الٗاملت وخضور البُالت  – 4

وهىا ، ٦إخضي الىخاثج الغثِؿُت لهظا الازخال٫ او ال٨ٗـ الخاظت الى الاًضي الٗاملت

غ١ ٖالظها .  جضعؽ اؾباب هظا الازخال٫ َو

بُت باٖخباعها  – 5 غة لضي اإلااؾؿاث الخٗلُمُت والخضٍع اث اإلاخٞى اإلاؿخٍى

 الىؾُلت التي ًم٨ً بىاؾُتها مجابهت اهىإ مُٗىت مً الُلب ٖلى ال٣ىي الٗاملت.

6 –  
ً
صعاؾت مٗضالث اهخاظُت الٗمل لل٣ىي الٗاملت اإلاؿخسضمت باٖخباعه ماقغا

 مً حجم ال
ً
 مازغا

ً
امال  للخُىع الا٢خهاصي ٖو

ً
 ٗمالت .مهما

اصة اهخاظُت ال٣ىي الٗاملت  – 7 صعاؾت اهٓمت الاظىع والخىاٞؼ ٧ىؾُلت لٍؼ

اإلاؿخسضمت، وفي هظا جضعؽ ٢ُمت ٢ىة الٗمل وؾٗغ ٢ىة الٗمل باٖخباع ان الٗال٢ت 

 . (22)ُٞما بُجها جدضص َبُٗت ججضًض واؾخمغاع ٞاٖلُت ال٣ىي الٗاملت

ٗض ج٣ضًغ الاخخُاظاث مً ال٣ىي الٗاملت مً ؤ نٗب ظىاهب الخسُُِ َو

ت الظغاء الخ٣ضًغاث، الن جىمُت ال٣ىي الٗاملت  بؿبب َى٫ الٟترة الالػمت والًغوٍع

ض مً  ضاصها وجإهُلها وهظا ما ًٍؼ لت اٖل إلا٣ابلت الاخخُاظاث جدخاط الى ؾىىاث ٍَى

ٖضم الش٣ت في الخ٣ضًغ لهٗىبت وي٘ اٞتراياث ًٖ الخٛحراث التي ًم٨ً ان جدضر 

لت في الًٟ الاهخاجي والاججاهاث الاهخاظُت وفي اإلاىاعص اإلاخاخت  زال٫ ٞتراث ٍَى

لخىؾُ٘ ٢اٖضة الا٢خهاص. ول٣ض ْهغث ٖضة َغاث٤ واؾالُب لخ٣ضًغ الاخخُاظاث 

 لالٞتراياث التي اٖخمضث ٖلحها. ومً 
ً
مً ال٣ىي الٗاملت جسخل٠ ُٞما بُجها جبٗا

. وان هاٞلت ال٣ى٫ ان هظه الُغاث٤ اخضزذ جُىعاث في الضو٫ اإلاخ٣
ً
ضمت نىاُٖا
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٣ت ًخى٠٢ ٖلى ٖضة ٖىامل اهمها الُاب٘ الؿاثض في نىاٖت مُٗىت  ؤزخُاع اي ٍَغ

وفي ا٢خهاص مٗحن. وؾٝى هخُغ١ باًجاػ الهم الُغاث٤ اإلاخبٗت لخ٣ضًغ الاخخُاظاث 

 -: (23)مً ال٣ىي الٗاملت وهي

لت املسح الاحطائي: –1 ٣ت جىُٓم اؾخماعة  طٍش خم بمىظب هظه الٍُغ ٍو

ت اخخُاظاتها مً ال٣ىي اؾخب ُان لبٌٗ اإلااؾؿاث الاهخاظُت او الخضمُت إلاٗٞغ

ٟترى ان ج٩ىن هظه اإلااؾؿاث مهُإة لالظابت 0الٗاملت بانىاٞها اإلاسخلٟت اإلا٣بلت ٍو

٣ت حٗخمض ٖلى ما  ًٖ هظه الاؾخٟؿاعاث. وان ص٢ت الاع٢ام اإلاؿخمضة مً هظه الٍُغ

  -ًلي : 

ًخُلب اؾخسضام بٌٗ اإلاٗاًحر الخانت في  الض٢ت في ازخُاع الُٗىاث وهظا –ؤ 

الازخُاع مشل مٗاًحر الدجم، ومٗاًحر ال٣ُاصة. ٞمُٗاع الدجم ًٟترى ان ٩ًىن في 

هظه اإلااؾؿاث ا٦بر ٖضص مم٨ً مً الٗما٫. اما مٗاًحر ال٣ُاصة ُٞخًمً ام٩اهُت 

٘ الازغي يمً ال٣ُإ الىاخض .  جإزحر جل٪ الُٗىت ٖلى ؾُاؾاث اإلاكاَع

غ ، ٩ىن لهظه اإلااؾؿاث اإلاكمىلت باإلاسران ج –ب  زُِ مغؾىمت لخٍُى

الاهخاط والخضماث مما ٌؿاٖض اإلاؿاولحن في هظه اإلااؾؿاث مً ج٣ضًغ اخخُاظاتهم 

 مً ال٣ىي الٗاملت .

الض٢ت والىيىح في نُاٚت الاؾئلت اإلاُغوخت في اؾخماعة الاؾخبُان مما  –ط 

٣ت باجها مىسًٟت الخ٩ال٠ٌُؿهل الاظابت ًٖ الاؾئلت . وان ما ًمحز هظه  ، الٍُغ

ٗاب ٖلحها مٛاالة بٌٗ اإلااؾؿاث  0وجهلر في اإلاغاخل الاولى لٗملُت الخسُُِ  َو

خماص ٖلحها في  ٣ت الًم٨ً الٖا في ج٣ضًغ اخخُاظاتها مً ال٣ىي الٗاملت، وهظه الٍُغ

 اإلاضي البُٗض .

لت جلذًش الاحخُاحاث على وفم اججاهاث العمل واهخاحُخه : – 2 ٖىضما  طٍش

 او ج٣ضًغاث إلاضي ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت 
ً
جىظض زُت ا٢خهاصًت حُٗي اهضاٞا

والاظخماُٖت، ًُٞ٘ مؿخ٣بل الدكُٛل ٖلى اؾاؽ الدجم الظي حهضٝ الخىنل 

٣ت في مهغ لخ٣ضًغ  الُه مً اهخاظُت الٗمل اإلاتزاًضة. ول٣ض اجبٗذ هظه الٍُغ

واُٖذ  1965 -1960ولى اخخُاظاتها مً ال٣ىي الٗاملت زال٫ الخُت الخمؿُت الا 

 ٖامت لالهخاط في جهاًت ٖام
ً
ومً اإلام٨ً اخدؿاب مؿخ٣بل الدكُٛل   1970اهضاٞا
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  -والُلب ٖلى ال٣ىي الٗاملت بالك٩ل الخالي: 

 \ماقغ الاهخاط     Xالاخخُاظاث مً ال٣ىي الٗاملت = ال٣ىي الٗاملت الخالُت 

 ماقغ اهخاظُت الٗمل

٣ت بهُ م٨ً اجبإ هظه الٍُغ ٛت ازغي ٖلى ان حؿب٣ها هظه الخُىاث ٍو

 الخالُت:

٣ت اإلاىاؾبت واإلاالثمت. –ؤ   ج٣ضًغ الاهخاط في الا٢خهاص ال٣ىمي ل٩ل ٢ُإ بالٍُغ

ت الاهخاط هخاظُت الٗمل ٖلى اإلاؿخىي ال٣ىميج٣ضًغ ا –ب  ، ول٩ل ٢ُإ، ومٗٞغ

، ٍو\اإلاخى٢٘ ل٩ل ٖامل 
ً
ا م٨ً ؾاٖت، وم٣ضاع الؿاٖاث التي ٌكٛلها الٗامل ؾىٍى

  -اخدؿاب الاخخُاظاث مً ال٣ىي الٗاملت بإؾخسضام اإلاٗاصلت الخالُت: 

 ١ = الاخخُاظاث مً ال٣ىي الٗاملت في ٢ُإ مٗحن  .

 ط = مجمٕى ٢ُإ الاهخاط في ٢ُإ مٗحن  .

 ؾاٖت . \ي = الاهخاط ل٩ل ٖامل 

 . ومً الامىع التي ًجب  
ً
ا م = مٗض٫ ؾاٖاث الٗمل التي ٌكٛلها الٗامل ؾىٍى

٣ت يغوعة ج٣ضًغ الىمى في اهخاظُت الٗمل بهىعة  مغاٖاتها ٖىض اجبإ هظه الٍُغ

 ص٣ُ٢ت .

لت جلذًش الاحخُاحاث على وفم الاججاهاث املاغُت: – 3 ان اإلاٗجى  طٍش

الىاؾ٘ ٌكحر الى جإزحر الٟترة الؼمىُت في جغ٦ُب ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت باليؿبت 

حر الخانل وحٗضًل اججاهاث الدكُٛل مما لٗىامل الاهخاط وصوع ٢ىة الٗمل في الخُٛ

ًاصي الى حٛحر البيُت اإلاهىُت ال٣ضًمت بؿبب ج٣ؿُم الٗمل في ؾىىاث الخُت. وهظه 

حر ؾلؿلت ػمىُت لل٣ىي الٗاملت  ٣ت طاث مخٛحراث مخٗضصة وهظا ًخُلب جٞى الٍُغ

 واإلاهً لٗضص مً الؿىىاث .، خؿب ال٣ُاٖاث

لت جحلُل الاهحذاس : –4 ٣ت ل٩ي حؿخسضم في  ول٣ض نممذ طٍش هظه الٍُغ

جىػَ٘ ال٣ىي الٗاملت في ؾىت الهضٝ ٖلى ال٣ُاٖاث وخؿب اإلاهً وجٟترى هظه 

٣ت  ت الٗضص ال٨لي لل٣ىي الٗاملت في ؾىت الهضٝ. وبمىظب هظه الٍُغ ٣ت مٗٞغ الٍُغ

ٞان الاخخُاظاث مً ال٣ىي الٗاملت في الهىاٖت حٗخمض ٖلى جُىع الاهخاط في جل٪ 

 الهىاٖت .
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٣ت ٖلى ؤؾلىب اإلا٣اعهت بحن  ٍلت امللاسهت بحن الذٌو :طش  –5 حٗخمض هظه الٍُغ

غ   في البلض اإلاٗجي، وطل٪ ٖىضما ال جخٞى
ً
الضو٫ وؤزغي بلٛذ مغخلت ا٦ثر جُىعا

 ؤخهاءاث وز٣ُت  .

كتٍر في مشل هظه الخالت  للٗال٢ت بحن ٖىهغ الٗمل والاهخاط في طل٪ البلض . َو

لخحن مدكابهت ل٩ي ٌؿهل اؾخسضام الاع٢ام ان ج٩ىن الٓغوٝ بحن هاجحن الضو 

٣ت ال ًىجر الا اطا ٧ان  واإلاٗلىماث بك٩ل ٖلمي وصخُذ. ان اؾخسضام هظه الٍُغ

 ما 
ً
ت بحن صولخحن وهاصعا هىا٥ جمازل في الاويإ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والخًاٍع

. 
ً
٣ت مدضصة ظضا غ هظه الاويإ مما ًجٗل اؾخسضام هظه الٍُغ  جخٞى

لت الا –6 ٣ت هى اؾخسضامها  كخطاد اللُاس ي :طٍش ان ظىهغ هظه الٍُغ

  0اإلاىخج  \لخدلُل اإلاؿخسضم 

وهي ؤصاة جدلُلُت لخ٣ضًغ الاخخُاظاث مً ال٣ىي الٗاملت وان صوع بُاهاث 

ل ج٣ضًغاث الُلب الجهاجي هدى اقخ٣ا١  \اإلاؿخسضم  اإلاىخج في هظه الخالت هى جدٍى

الٗاملت ل٩ل نىاٖت. ومً مدضصاث هظه  الاهخاط وبالخالي الاخخُاظاث مً ال٣ىي 

٣ت ما ًلي :   الٍُغ

 ٖضم ٦ٟاءة البُاهاث اإلاخىاٞغة خى٫ الٗال٢ت اله٩ُلُت في الا٢خهاص ال٣ىمي.     –ؤ 

 مً الخبراء واإلادللحن  . –ب 
ً
 اجها م٩لٟت مً خُض الى٢ذ وجخُلب اٖضاصا

٣لي مً حؿخٗمل بهىعة الُه بل هىا٥ خاظت الى الخ٨م الٗ ًجب ان ال –ط 

 اظل ازخُاع مضي مى٣ُُت جل٪ الىماطط .

اما اإلاك٨الث التي حٗى١ جسُُِ ال٣ىي الٗاملت ٞل٣ض بغهىذ زبراث وججاعب 

٦شحرة مً البلضان طاث الا٢خهاص اإلاسُِ ان ٖملُت جىُٟظ الخُت جٟى١ في 

الاهمُت مغخلت اٖضاصها اط مً اإلام٨ً وي٘ ٖضص مً الخُِ الاهماثُت. واهه مً 

لضان جٟى١ ن الخُِ الا٢خهاصًت التي ويٗذ لخض الان في ٦شحر مً الباإلاا٦ض ٞا

، وطل٪ بؿبب اإلاسُُحن ٢ض ع٦ؼوا خى٫ ماًُلب جد٣ُ٣ت م٣ضاع الخىمُت اإلاد٣٣ت

حر الىؾاثل الالػمت والًماهاث  مً اهضاٝ صون ان ٌٗحروا الاهخمام ال٩افي لخٞى

لهٗىباث التي ال٩اُٞت لخد٤ُ٣ جل٪ الاهضاٝ. ومً اإلام٨ً خهغ الٗىامل وا

 : (24)اٖتريذ وحٗترى جىُٟظ الخُِ الا٢خهاصًت للضو٫ الىامُت باالحي
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 : غعف الجهاص الاداسي :
ً
 مً مغخلت  أوال

ً
ل٣ض وعزذ اٚلب الضو٫ الىامُت ظهاػا

 وفي مغخلت 
ً
ت ٚالبا  في ْل ٖهىص الؿُُغة الاؾخٗماٍع

ً
ؾاب٣ت ؤجه٠ ب٩ىهه ظهاػا

اث٠ ال ُٟت الضولت مدهىعة بْى ضولت الخ٣لُضًت ٧الضٞإ والامً الضازلي ٧اهذ ْو

حرها صون الخضزل في الٗملُت  حر بٌٗ الخضماث ٧الخٗلُم والٗالط والى٣ل ٚو م٘ جٞى

 . 
ً
الا٢خهاصًت الجها ٧اهذ مترو٦ت لل٣ُإ الخام او الكغ٧اث الاظىبُت اخُاها

 وبخىؾُ٘ ال٣ُإ 
ً
ىضما ازظث جل٪ الضو٫ لخىمُت الا٢خهاص مما ٌك٩ل مسُُا ٖو

ُٟت ظضًضة هي اصاعة الٗملُاث الا٢خهاصًت  لظل٪ ال٣ُإ وهظه الٗ ام بغػث لها ْو

ت ال٣ضًمت ال٣ُام بها بك٩ل  ُٟت الجضًضة والطخمت لم حؿخُُ٘ الاظهؼة الاصاٍع الْى

. وان الضو٫ 
ً
ا  وهٖى

ً
 لم ج٨ً مهُإة لل٣ُام بهظه اإلاهمت الطخمت ٦ما

ً
٦ٟىء الجها انال

 بك٩ل ًىاػي الىامُت لم ج٨ً ؤظغاءاتها ٞٗالت 
ً
ا  وهٖى

ً
ت ٦ما غ اظهؼتها الاصاٍع في جٍُى

 
ً
جي وجىُٟظ الخُِ الا٢خهاصًت جىُٟظا جىامي مهماث الضو٫ في اصاعة الا٢خهاص الَى

  . 
ً
 ظاصا

ى٨ٗـ طل٪ في  لظل٪ ٞان الُا٢ت الخىُٟظًت الظهؼة جل٪ الضو٫ ٧اهذ يُٟٗت ٍو

  -ماًلي : 

ٟحن في اظهؼة الضولت هم ي٠ٗ اظهؼة الخىُٟظ اإلاباقغة : ان اٚلب اإلا –1 ْى

ىُحن  ىن، اما اظهؼة الخىُٟظ الٟٗلُت )اإلاباقغة( مً ؤًضي ٖاملت ٞو ٟىن اصاٍع مْى

٣ٞض ٧اهذ ٢لُلت. مما خضا ب٨شحر مً الضو٫ الىامُت الاؾخٗاهت باإلا٣اولحن لخىُٟظ 

ظؼء ٦بحر مً زُُها بؿبب ٖضم ام٩ان اظهؼة جل٪ الضولت جىُٟظها بك٩ل 

 .مباقغ

ؼة الاخهاثُت : ان ٦شحر مً البُاهاث الاخهاثُت التي حٗضها ي٠ٗ الاظه –2

 ًٖ ٧ىجها جٟخ٣غ في 
ً
ضاص الخُت . ًٞال الاظهؼة الاخهاثُت ج٩ىن ٚحر مالثمت اٖل

اخُان ٦شحرة الى الض٢ت ُٞى٨ٗـ طل٪ ٖلى الخُت ٖىضما جىٟظها اط اجها ؾخالقي 

 ٖلى اخهاءاث مالثمت 
ً
ت انال  وص٣ُ٢ت .نٗىباث ظمت الجها لم ج٨ً مىيٖى

اولت ًٖ وي٘ الخهامُم واإلاىانٟاث والكغوٍ ؿي٠ٗ الاظهؼة اإلا –3

 الٗامت للم٣اوالث .

ي٠ٗ اظهؼة اإلاخابٗت : وهي الجهت ال٣اصعة ٖلى ا٦دكاٝ الاهدغاٝ  – 4
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ىضما ج٩ىن اظهؼة اإلاخابٗت يُٟٗت  والازخىا٢اث التي جدضر ٖىض جىُٟظ الخُت. ٖو

 ٞمً البضًهي ؾخ٩ىن ٚحر ٢ابلت ٖلى ال
ً
٣ُام بمهماث بىظه ؤمشل مما ًازغ جإزحرا

 في جىُٟظ الخُت .
ً
 مباقغا

 : جخلف اللىاهحن والاهظمت والخعلُماث :
ً
ال ق٪ ان جل٪ ال٣ىاهحن  زاهُا

والاهٓمت والخٗلُماث جهبذ مٗغ٢لت لٗملُت الخىمُت ٣ٞىاهحن الخضمت ٖلى ؾبُل 

اصة الغواجب او الاظغ جخم ٚال  خؿب اإلاضة التي ٣ًًحها اإلاشا٫ مىيٕى التر٢ُت او ٍػ
ً
با

٠ او  ُٟت ولِؿذ خؿب ال٨ٟاءة او ما ٣ًضمه طل٪ اإلاْى ٠ او الٗامل في الْى اإلاْى

اصة في اهخاظُت الٗمل .  الٗامل مً ٍػ

 : غعف جىفُز الخطت املالُت للذولت :
ً
ان ي٠ٗ او اوٗضام الخيؿ٤ُ بحن  زالثا

ت واوٗضام الغ٢ا بت والًبِ ٖلى الاهٟا١ الؿُاؾاث اإلاالُت والؿُاؾاث الاؾدشماٍع

والاؾتهال٥ الخ٩ىمي ًاصي في اٚلب الاخُان الى حؿغب بٌٗ مىاعص )جسههاث( 

ت لخل٪ الضولت وهظا ًاصي الى ٢هىع اإلاىاعص  الخُِ الا٢خهاصًت الى اإلاىاػهت الجاٍع

ت لل٣ُإ  اإلاالُت اإلاسههت لالهٟا١ الاؾدشماعي ًٖ جد٤ُ٣ الاهضاٝ الاؾدشماٍع

 الخ٩ىمي اإلاغ٦ؼ .

 : أظباب حعىد للخطت هفعهاس 
ً
: ان اٚلب اظهؼة الخسُُِ في الضو٫  ابعا

 لها اخهؼة 
ً
الىامُت التي جإزظ بالخسُُِ الا٢خهاصي اؾلىب الخىمُت ا٢خهاصًا

خضًشت جٟخ٣غ الى الخبرة الٗلمُت وم٘ ان اٚلب الضو٫ الىامُت حؿخٗحن بالخبراث 

ي ويٗذ لخض الان لم الاظىبُت لىي٘ زُُها . واٚلب الخُِ الا٢خهاصًت الت

 ماجىاظه 
ً
 ٦شحرا

ً
جإزظ بمباصيء الخسُُِ الاؾاسخي بك٩ل ظُض الؾباب ٦شحرة ٞمشال

ت ٖىض جىُٟظها نٗىباث ظمت بؿبب ٖضم الازظ بمبضؤ  الخُِ اإلاىيٖى

الىا٢ُٗت، واما بؿبب مٛاالة اإلاسُِ في الاهضاٝ او بؿبب ان الاع٢ام التي ؤؾدىض 

 وا٢ُٗت بؿبب ي٠ٗ الاخهاء .الحها اإلاسُِ في وي٘ الخُت لم ج
ً
 ٨ً اع٢اما

 : عذم اهجاص بشامج او خطط الخىمُت املخططت لللطاع الخاص
ً
، خامعا

 في جىُٟظ بغامج وزُِ الخىمُت اإلاسههت له في زُت الخىمُت 
ً
ترصص ال٣ُإ ٦شحرا ٍو

 :(25)ال٣ىمُت الؾباب ٦شحرة مجها

 الخام . ٖضم ويىح ؾُاؾاث الخىمُت واهضاٞها باليؿبت لل٣ُإ – 1
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ت لل٣ُإ الخام وهظا ًاصي الى ٖغ٢لت  – 2 ي٠ٗ الخىاٞؼ اإلااصًت اإلاىيٖى

جىُٟظ طل٪ الجؼء مً زُت الخىمُت اإلاٟغويت ٖلى ال٣ُإ الخام جىُٟظها. لظل٪ 

 لًمان جىُٟظ ظمُ٘ 
ً
حرها مؿب٣ا حر م٣ىماث ؤؾاؾُت ٌكتٍر جٞى ٞال بّض مً جٞى

م٨ً اظم ت ٍو   -الها بما ًلي : اهضاٝ الخُِ الا٢خهاصًت اإلاىيٖى

 : ويىح الاهضاٝ واإلاهماث الخسُُُُت .
ً
 ؤوال

ت وعٞ٘ ٢ضعة اظهؼة الخىُٟظ .  : جُىع الاظهؼة الاصاٍع
ً
 زاهُا

 : جُىع ال٣ىاهحن والاهٓمت والخٗلُماث لخضمت ٖملُت الخىمُت .
ً
 زالشا

 : ؤؾىسضام هٓام الخىاٞؼ .
ً
 عابٗا

 : مكاع٦ت الجماهحر في الخُت .
ً
 زامؿا

 انتاجية العنل :  – 7 -2

إل ٖلى ظمُ٘ الاصبُاث والضعاؾاث واإلاغظُٗاث الا٢خهاصًت ًجض اإلاغء  ٖىض الَا

اجها جبدض في مٗالجت اإلاك٩لت الا٢خهاصًت اإلاخٗل٣ت بؿض الخاظاث الاؾاؾُت التي 

ًدخاظها الاوؿان امام هضعة اإلاىاعص اإلاخاخت الهخاط جل٪ الخاظاث، وهجض ان 

اث الخىمُت الا٢خه اع الىٓغي لال٢خهاص. مىيٖى  مً الَا
ً
 ٦بحرا

ً
اصًت ٢ض ازظث خحزا

وان ظمُ٘ اإلاضاعؽ الا٢خهاصًت جا٦ض ٖلى ان الاوؿان هى مدىع الٗملُت 

اث الاهخاظُت، ٧ىن ان الٗمل ًمشل الٗىهغ الخا٦م في جدضًض  وج٣ضًغ مؿخٍى

، ومً هىا بضؤ التر٦حز ٖلى صعاؾت اهمُت اهخاظُت الٗمل الخُىع الا٢خهاصي

٘ وجاثغ اهخاظُت الٗمل حك٩ل ال٣ىة الضاٞٗت والٗ ىامل اإلاازغة ٖلحها باٖخباع ان ٞع

للخىمُت . وان جضوي اهخاظُت الٗمل حك٩ل اهم الٗىامل اإلاٗغ٢لت واإلا٣ُٗت إلاؿحرة 

لى هظا الاؾاؽ اٖخبر الاوؿان هى الهضٝ والىؾُلت في ٖملُت الخىمُت  الخىمُت، ٖو

 الا٢خهاصًت . 

غ  ومً هظا اإلاىُل٤ جبرػ حر مؿخلؼماث جٍُى يغوعة الاهخمام باالوؿان وجٞى

 حؿعى لخد٣ُ٣ه ظمُ٘ الاهٓمت 
ً
٢ضعاجه الظهىُت والجؿماهُت بدُض انبذ هضٞا

سُت ملخت لٗملُت الخُىع والخىمُت الا٢خهاصًت،  الا٢خهاصًت اإلاٗانغة ٦ًغوعة جاٍع

في وبؿبب الخُىعاث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والٗلمُت والخ٣ىُت التي خضزذ 
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 في ٢ىي الاه
ً
 ٦بحرا

ً
ً ٣ٞض خضر جُىعا خاط في البلضان اإلاخ٣ضمت جهاًاث ال٣غن الٗكٍغ

 
ً
. و٢ض ٧ان هىا٥ جُىع وؿبي ٖلى مؿخىي بلضان الٗالم الشالض، مما اب٣ى  نىاُٖا

مما ؾهل ، الٟجىة بُجهما ٖلى خالها م٘ اخضار حٛحراث َُٟٟت لهالر هظه البلضان

مىتها ٖلى الضو٫ الىامُت مً زال٫ ٖىإلات الخُاة ٖلى الضو٫ اإلاخ٣ضمت ان جٟغى هُ

الا٢خهاصًت في مسخل٠ ب٣إ الٗالم ٖلى اؾاؽ ٞغيُت ان صو٫ الٗالم الشالض ٚحر 

 ٢اصعة ٖلى زل٤ جىمُتها لىخضها بؿبب جسل٠ ٢ىي الاهخاط ٞحها.         

إحي َغح مٟهىم ، ٞٗلحها ان جىضمج با٢خهاصًاث الٗالم اإلاخ٣ضم ٧ي جد٤٣ طل٪ ٍو

ت التي ال ت. ٖلى اؾاؽ هظا الاججاه ٦بضًل ًٖ الخجاعب الخىمٍى خىمُت البكٍغ

زايتها بٌٗ صو٫ الٗالم الشالض الٟاقلت، و٦ىمىطط ًلغي همىطط الخىمُت 

اإلاؿخ٣لت واهضاٞها ومً وظهت هٓغها )ومهما ازخلٟذ وظهاث الىٓغ والخٟؿحراث 

اث(. ًب٣ى الاوؿان هى الٗىهغ الخاؾم في ٖملُت الخ ، ىمُت الا٢خهاصًتوالىٍٓغ

٘ اهخاظُخه .  والٗمل ٖلى صعاؾت ظمُ٘ الٗىامل التي جازغ في ٢ضعتها مً اظل ٞع

 ،
ً
لظل٪ ٞان ٢ًُت جىمُت عاؽ اإلاا٫ البكغي انبدذ اهم ال٣ًاًا وا٦ثرها الخاخا

ت  ٪ ون٣ل وجىمُت ال٣ضعاث وال٨ٟاءاث البكٍغ ت لخدٍغ باٖخباعها الٗملُت الًغوٍع

ض الاوؿان بمٗاٝع في ظىاهبها الٗلمُت والٗ ملُت والؿلى٦ُت ٞهي الىؾُلت والتي جٞغ

بُت  ض مً َا٢خه ٖلى الٗمل والاهخاط، وهي وؾُلت جضٍع ومٗلىماث ومباصيء جٍؼ

جؼوصه بالُغ١ الٗلمُت والاؾالُب اإلاخُىعة في الاصاء، ٦ما اجها وؾُلت ٞىُت جمىده 

ُت، لظا ٞان زبراث اياُٞت ومهاعاث طاجُت حُٗض خ٣ل ٢ضعاجه الظهىُت والًٗل

اصة جُىع الاوؿان مً اظل ان  ٖملُت جىمُت عاؽ اإلاا٫ البكغي ٖملُت ٦بحرة اٖل

لى هظا الاؾاؽ ًهبذ الاؾدشماع في  ًاصي صوعه الخاؾم في ٖملُت الخىمُت. ٖو

 ظباعة ًجب ان جخبىاها الاهٓمت الؿُاؾُت 
ً
الخٗلُم يغوعة ملخت جخُلب ظهىصا

ا ان الىخاثج الا٢خهاصًت الاًجابُت لٗملُت ٦م، ال٣اثمت في بلضان الٗالم الشالض

٤ الخٗلُم والخإهُل ال جىدهغ في  الاهٟا١ ٖلى الخٗلُم او الاؾدشماع البكغي ًٖ ٍَغ

 في ٦ؿب الؼمً 
ً
 خاؾما

ً
 للثروة ال٣ىمُت ٞدؿب بل حٗخبر ٖامال

ً
٧ىجها ج٨شُٟا

٘ وجاثغ اهخاظُت الٗمل   .    (26)وازخهاعه وبالخالي جاصي الى ٞع
خطر طل٪ ان جد٣ُ ٤ الاهخاظُت له اهمُت ٦بحرة في ا٢خهاصًاث البلضان ٍو

لى الىظه  ٖىضما جاقغ خالت جىػَ٘ اإلاىاعص اإلاخاخت بحن مجاالث اؾخسضامها ٖو

ىضما ًخم ٢ُاؽ الٗال٢ت بحن ٦مُت اإلاىاعص اإلاؿخسضمت في الٗملُت  الصخُذ ٖو
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ٗال٢ت حٗجي الاهخاظُت والىخاثج اإلاخد٣٣ت مً جل٪ الٗملُت، لظل٪ ٞان هظه ال

الاهخاظُت ال٩لُت. لهظا ٞان حٍٗغ٠ الاهخاظُت ال٩لُت باجها )اإلاسغظاث او اإلاىخجاث الى 

اإلاضزالث او اإلاىاعص الاؾاؾُت الضازله في الاهخاط والتي حكمل الٗمل واإلاىاص 

        -واإلا٩اثً وعاؽ اإلاا٫. ولهظا ًم٨ً  الخٗبحر ًٖ الاهخاظُت ال٩لُت بالهُٛت الخالُت  : 
 الىاجج                              املخشحاث                                           

 -----------------------------------------------=      ---------------------الاهخاحُت اليلُت   =   

 امليائً(، ملاٌسأط ا، املىاد، املذخالث                   ) العمل                     

ىضما ج٩ىن اليؿبت بحن وؤخض ٖىامل الاهخاط ُٞٗبر ٖجها باالهخاظُت الجؼثُت  ٖو

 -ؤي: 

 الىاجج                                               
 -------------------------------------الاهخاحُت  الجضئُت  =        

 عامل مً عىامل الاهخاج       

 

إلاٗاصلت اإلاظ٧ىعة باّن هىا٥ اهىإ مدضصة مً الاهخاظُت الجؼثُت ووؿخيخج مً ا

 ٦إهخاظُت اإلاىاعص واهخاظُت اإلا٩اثً واهخاظُت الٗمل واهخاظُت الاعى .... الخ .

واإلاهم بهظا الخهىم اخدؿاب وؿبت الخٛحر )الاعجٟإ او الاهسٟاى( الخانل 

٣ت الٗمل او اؾخسضام مىاص ا٦ث ر مالثمت او ج٣ضًم بؿبب اصزا٫ جدؿِىاث في ٍَغ

خىاٞؼ للٗاملحن وماقابه طل٪، وان وؿبت الخٛحر في الاهخاخُت ؾهلت الخؿاب اط 

٧اهذ الخؿاباث مبيُت ٖلى اؾاؽ ًم٨ً الخٗبحر ًٖ اهخاظُت الٗمل باجها )اليؿبت 

 ( .27بحن اإلاسغظاث والٗمل()

 الىاجج  

     ---------------------------ؤي ان اهخاظُت  الٗمل  =      

 الٗمل           

 :  مفووم انتاجية العنل - 1 – 7 – 2

اث الغثِؿُت الضازلت في جسُُِ ال٣ىي  ٘ للمىيٖى بٗض اؾخٗغاى ؾَغ

الٗاملت ؾىدىاو٫ في اصهاه ما ًم٨ً ان ٌكمله مٟهىم الاهخاظُت والخسُُِ لها 

 بك٩ل ٖام حهضٝ الىنى٫ الى عبِ الٗال٢ت بُجهما . ان الاهخاظُت مً اإلاىايُ٘

اإلاهمت ٧ىجها جمشل الٗامل الاؾاسخي لخؿاب ٦ٟاءة اإلاىاعص اإلاؿخسضمت في اهخاط 
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٠ ٖضًضة ٞالبٌٗ ٌٗخبر  الؿل٘ والخضماث التي ًدخاظها اإلاجخم٘ . ولالهخاظُت حٗاٍع

ها )باالهخاط اإلاخد٤٣ إلاجمٕى  اجها )ال٨ٟاءة الصخهُت للٗامل( والبٌٗ الازغ ٌٗٞغ

ها ً ٌٗٞغ اهُت ( وفي خالت  اإلاىاعص ( وباليؿبت لالزٍغ باجها ) ٧لمت مغاصٞت ل٩لمت الٞغ

 
ً
ا ت ٞاجها )عبُذ بٗامل الؼمً( . وبما ان خؿاباث الاهخاظُت هي مىيٖى مخُٞغ

 
ً
 وعٍايُا

ً
وان ال٨شحر مً اإلاٟاهُم والخدلُالث الجؼا٫ جبدض ٖلى الهُٗض ، اخهاثُا

وبما اهه  ،ٞالٗال٢ت الترابُُت بحن الىخاثج ومؿخلؼماث ٖضًضة ومدكٗبت، الىٓغي 

الًىظض هٓام ٢ُاسخي زابذ ومدضص لليؿب او الاع٢ام ال٣ُاؾُت في خؿاب ال٨ٟاءة 

 ( .28الاهخاظُت ول٩ل ٞئاث اإلاجخم٘)

وبما ان الخ٣ضم الا٢خهاصي في صولت ًخى٠٢ ٖلى ٖاملحن هما ال٨ٟاءة الاهخاظُت 

 في الاالث واإلا
ً
ت الؾخسضاماث عؤؽ اإلاا٫ ممشال ٗضاث للٗمل، وال٨ٟاءة الاؾدشماٍع

اهُت اإلاجخم٘ ج٣ىم ٖلى اؾاؽ اهخاط ا٦بر مً الؿل٘ الاهخاظُت ، واإلاىاص الخام وان ٞع

والاؾتهال٦ُت والخضماث با٢ل ٢ضع مً الخ٩لٟت هدُجت اؾخسضام ا٢ل ٢ضع مً 

اصة الاهخاظُت ٖىض اهخاط ؾلٗت ما حٗجي ام٩اهُت اهخاط هٟـ  ٖىانغ الاهخاط. ٍٞؼ

بظل٪ ًم٨ً اهخاط ٢ضع ا٦بر مً الؿل٘ الازغي. ال٣ضع مً هظه الؿلٗت بمىاعص ا٢ل و 

ت حجم  وخُىما هدؿاء٫ ًٖ ٦ٟاءة ٖىهغ مً ٖىانغ الاهخاط ٞاهىا وٗجي مٗٞغ

الاهخاط الظي هدهل ٖلُه في ْل اإلاخٛحراث الٗلمُت الاهخاظُت باؾخسضام وخضة مً 

 طل٪ الٗىهغ  .

لى هظا الاؾاؽ ًم٨ىىا صعاؾت حٗاٍع٠ الاهخاظُت وججمُٗها في زال  ر ٖو

اث و٦ما ًلي :  -مجمٖى

 Albertالاهخاظُت ٦يؿبت مً اإلاسغظاث واإلاضزالث : ٣ًى٫ الا٢خهاصي  –1

Aftalio n   ان الاهخاظُت هي اليؿبت بحن الاهخاط الاظمالي اإلاد٤٣ في و٢ذ مدضص :

٣ى٫  ىامل الاهخاط اإلاؿخسضمت ٍو : ان الاهخاظُت هي اهخاط   Solomon Fabricantٖو

٣ى٫ ؾاٖت( م٘ الا  \)عظل  خباع ٖىهغ الجىصة ٍو : ان  John Kendrickزظ في الٖا

 الاهخاظُت هي وؿبت الاهخاط الخ٣ُ٣ُت الى ٦مُت اإلاضزالث اإلااصًت الخ٣ُ٣ُت .

: ان الاهخاظُت م٣ُاؽ  Bellالاهخاظُت ٦ضعظت مً صعظاث ال٨ٟاءة : ٣ًى٫  –2

٣ى٫     Solomonلضعظت ال٨ٟاءة التي ٖلى اؾاؾها جخدى٫ اإلاىاص الى ؾل٘. ٍو
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Fabricant  ٘ل اإلاىاعص الى الؿل : ٦ظل٪ ان الاهخاظُت هي م٣ُاؽ ٦ٟاءة جدٍى

الخٔ هىا ان الاهخاظُت مؿإلت وؿبُت حٗبر  والخضماث التي ًدخاظها الاوؿان . ٍو

 الى م٣ُاؽ هٓغي إلاا ًجب ان ٩ًىن ٢ض ؤهخج.
ً
 ميؿىبا

ً
 ٖما ؤهخج ٞٗال

ت الخٗاون والخىمُت الاهخاظُت ٨٦ٟاءة اؾخسضام اإلاىاعص : حٗٝغ مىٓم –3

الا٢خهاصًت بباَعـ الاهخاظُت باجها )جدؿحن مؿخمغ في ٦ٟاءة الخىُٓم الىاجج ًٖ 

 (.29الاؾخٗما٫ ال٨ٟاءه للمىاعص والٗمالت والاالث اإلاخاخت()

وبما ان الاهخاظُت حٗجي باإلاٗجى الٗام ال٣ضعة ٖلى ؤؾخٛال٫ اإلاىاعص بك٩ل ٦ٟىء 

خهاصًت اإلاخاخت والضازلت في الٗملُت الاهخاظُت او الاؾخٛال٫ الامشل للمىاعص الا٢

اصة الاهخاظُت مم٨ً ان جخد٤٣ في  ٖلى ق٩ل ٖىانغ اهخاط او مؿخلؼماث اهخاط. ٍٞؼ

 (: 30خاالث ٖضًضة مجها )

اصة في ٖضص الىخضاث اإلاىخجت م٘ زباث في و٢ذ و٦مُت الٗمل  –ؤ  جد٤ُ٣ ٍػ

 اإلابظو٫ لخد٤ُ٣ طل٪.

اصة في ٖضص الىخ  -ب  ضاث اإلاىخجت م٘ اخضار جسٌُٟ في م٣ضاع جد٤ُ٣ ٍػ

 و٦مُت الٗمل اإلابظو٫. 

اصة  –ط  اصة في ٖضص الىخضاث اإلاىخجت وطل٪ بيؿبت جٟى١ وؿبت الٍؼ جد٤ُ٣ ٍػ

 في م٣ضاع و٢ذ الٗمل اإلابظو٫ .

اخضار جسٌُٟ في م٣ضاع و٢ذ الٗمل اإلابظو٫ م٘ اب٣اء ٖضص الىخضاث  –ص 

 اإلاىخجت زابخت .

ضاع الٗمل اإلابظو٫ بيؿبت ا٦بر مً وؿبت الاهسٟاى اخضار جسٌُٟ في م٣ –ػ 

 في ٖضص الىخضاث اإلاىخجت .

ولهظا ٞان هىا٥ الٗضًض مً اإلاٟاهُم لالهخاظُت الٗمل ومجها ٦ظل٪ )هي اوؾ٘ 

 في الخٗبحر ًٖ الخٛحراث في 
ً
 وا٦ثرها اؾخسضاما

ً
نُٜ الاهخاظُت الجؼثُت اهدكاعا

اؾاسخي في الٗملُت الاهخاظُت( . هظا الاهخاظُت لؿهىلت ٢ُاؾها والن الٗمل ٖىهغ 

خى٠٢ الىمى الا٢خهاصي ٖلى ٦مُت واهخاظُت ظمُ٘ ٖىانغ الاهخاط بما في طل٪  ٍو

 مً 
ً
عاؽ اإلاا٫ اإلااصي وعاؽ اإلاا٫ البكغي والخ٣اهت . ولهظا حٗخبر الاهخاظُت ٖامال

 عثِ، ٖىامل الىمى الا٢خهاصًت الغثِؿُت
ً
 وبالخالي ٌٗخبر جدؿُجها وعٞٗها مهضعا

ً
ؿُا
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حرها)  ( .31لخد٤ُ٣ م٩اؾب ٖالُت للٗاملحن في ق٩ل اظىع وزضماث وجإمُىاث ٚو

 :  الٗىامل اإلاازغة في اهخاظُت الٗمل -2-7-2

اث الاهخاظُت  جازغ ٖىامل ٖضًضة مخضازلت في جإزحراتها ٖلى اججاهاث ومؿخٍى

ًٗها  هٗب ٢ُاؽ جإزحراتها بك٩ل مىٟغص بًٗها زاعظُت ًخُلب الخ٠ُ٨ لها َو ٍو

م٨ً ص ازلُت جغجبِ بيكاٍ الىخضة الاهخاظُت جازغ في صعظت اؾخٛال٫ اإلاىاعص ٍو

 الخد٨م بها الى خض ٦بحر وهظه الٗىامل هي : 

ُت وال٨مُت، والخىػَ٘ والخغ٦ت .  –1  ٢ىة الٗمل : الىٖى

ُتها ووٞغتها  . -2  حجم اإلاىاص الاولُت الالػمت لالهخاط : هٖى

ُت . –3  عؤؽ اإلاا٫ : ال٨مُت والىٖى

ىهغ ًىٓم الٗملُاث الاهخاظُت . –4  الاصاعة ٦إصاة ٖو

وهظه حٗخمض ٖلى َلب ، جإزحر الُلب ٧ىؾُلت المخهام الؿل٘ اإلاىخجت -5

حر والاؾتهال٥ .  اإلاؿتهل٨حن جىػَ٘ الضزل وجىظه الاٞغاص وعٚباتهم في الخٞى

ضزل في طل٪ الاهضاٝ الاظخماُٖت وماؾؿاتها  -6 هٓغة الاٞغاص ججاه الاهخاط، ٍو

 لٗاصاث والخ٣الُض .ا

صعظت مغوهت الخ٠ُ٨ وال٣ابلُت ٖلى الخُٛحر والخدى٫ للٓغوٝ الجضًضة في  -7

 الا٢خهاص .

  -لظل٪ ٞان هىا٥ ٖضة ٖىامل عثِؿُت مازغة ٖلى الاهخاظُت مجها ماًلي : 

الٗمل : ٌٗخبر الٗمل مً الٗىانغ الاؾاؾُت اإلاازغة في الاهخاظُت ومً ابغػ   -ؤ 

زغ في ٦ٟاءة ٢ىة الٗمل ماًغجبِ بالٗامل هٟؿه ومجها ماًغجبِ الٗىامل التي جا 

بخىظُه وجىُٓم الٗمل ومجها ماًغجبِ بالٗىامل الازغي الضازلت في الٗملُت 

الاهخاظُت ٧اإلا٩اثً والاظهؼة الٟىُت . ومً اإلاُٟض جدضًض جإزحراث هظا الٗامل في 

ت مضًاث جإزحر ٧ل مجها وبالخالي وي٘  الاهخاظُت بهضٝ صعاؾتها بك٩ل ص٤ُ٢ ومٗٞغ

   -الخلى٫ اإلاؿاٖضة في جدؿُجها وج٣لُل جإزحراتها الؿلبُت ٖلى الاهخاظُت و٦الحي : 

 ْغوٝ الٗمل صازل الىخضة الاهخاظُت  . –1

٦ٟاءة الٗامل : وحكمل ٖلى الجىاهب التي جخٗل٤ باإلاؿخىي الخٗلُمي واإلانهي   -2

 لٗال٢اث الهىاُٖت .والهخي والضواٞ٘ هدى الٗمل والاظىع والخىاٞؼ وا
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ضزل في طل٪  –3 ٣ت الٗمل ٍو ٍغ جسُُِ الٗملُاث الاهخاظُت واؾلىب َو

٣ت جىُٓم الٗمل صازل الىخضة الاهخاظُت  الجىاهب الخىُٓمُت طاث الٗال٢ت بٍُغ

اصة الاهخاظُت  .  وجىُٓم الٗملُاث الاهخاظُت والخغ٦ت والخىػَ٘ وجبؿُُها بهضٝ ٍػ

 لٗىهغ الٗمل في عؤؽ اإلاا٫: ٌٗخبر جإزحر ع  –ب  
ً
اؽ اإلاا٫ ٖلى الاهخاظُت م٨مال

جإزحره ٖلى الاهخاظُت وال ٣ًخهغ هظا الٗامل ٖلى يمان جد٤ُ٣ اؾخٛال٫ مشل 

 مخابٗت الخُىعاث الخ٨ىىلىظُت 
ً
اإلا٩اثً واإلاٗضاث اإلاخاخت، واهما ًغجبِ بظل٪ اًًا

ؾلىب والٗمل ٖلى الاؾخٟاصة مجها في مجا٫ الخُب٤ُ، ٞباالياٞت الى مغاظٗت ا

 اصزا٫ الخدؿِىاث اإلام٨ىت في 
ً
غه ًخُلب اًًا اؾخٛال٫ اإلا٩اثً والٗمل ٖلى جٍُى

اصة الاهخاظُت  .  هظا اإلاجا٫ والٗمل ٖلى الخسُُِ لغاؽ اإلاا٫ بك٩ل ًامً ٍػ

 في الخإزحر ٖلى الاهخاظُت هدى  -الٗىامل الازغي:  –ط 
ً
ٌٗخبر صوع الاصاعة مهما

اصة او الى٣هان، اط ان صوعها ً م٨ً ان ٌؿاهم في جيؿ٤ُ وجىظُه وجسُُِ الٍؼ

 الى هاجج الٗملُت الاهخاظُت بإ٢ل 
ً
ومخابٗت وجدٟحز اإلاؿخلؼماث الاهخاظُت ونىال

ال٩ل٠ وا٢ل اإلاضزالث. وان ماقغ الاهخاظُت بدض طاجه ًم٨ً ان ًىٓغ الُه بمشابت 

ٞحرها مُٗاع ل٨ٟاءة اصاعة الاهخاط ًًاٝ الى طل٪ ٖىامل جخٗل٤ باإلاىاص الاولُت وجى 

والاعى والٓغوٝ اإلاىازُت مً الٗىامل طاث الٗال٢ت ، مً خُض ال٨م والىٕى

 (.32بالٗملُت الاهخاظُت)

لظل٪ ٞان هىا٥ ٖضة مكا٧ل ل٣ُاؽ اهخاظُت الٗمل مجها ماًخٗل٤ ب٣ُاؽ 

وؾىٝ ه٣خهغ في هظا اإلاجا٫ ٖلى اإلاكا٧ل اإلاخٗل٣ت بٗىهغ الٗمل ، ٖىهغ الٗمل

  -مجها  : 

ل : مً الىاضر اهه والظل اؾخسغاط ماقغ اهخاظُت الٗمل، مكا٧ل ٢ُاؽ الٗم

 اخدؿاب مابظله الٗاملىن مً 
ً
ًلؼمىا الى ظاهب اخدؿاب الىاجج اإلاخد٤٣، اًًا

 بٗضص الٗما٫ او بؿاٖاث الٗمل اإلابظو٫ الهخاط الىاجج 
ً
ظهض ؾىاء ٧ان م٣ضعا

 ا ما ًلي : اإلاُلىب، اط ان هىا٥ بٌٗ اإلاكا٧ل التي جخٗل٤ ب٣ُاؽ ٖىهغ الٗمل مجه

ٖىض ٢ُاؽ اهخاظُت الٗمل، جىاظهىا  -مك٩لت حٗضص الٟئاث ل٣ىة الٗمل:  –1

خباع ٖىض اخدؿاب  مك٩لت ازخُاع الٟئت مً ٢ىة الٗمل التي ًم٨ً ازظها بىٓغ الٖا

اهخاظُت الٗمل، ؾىاء ٖلى مؿخىي الا٢خهاص ٩٦ل او ٖلى مؿخىي ال٣ُإ او 
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ًم٨ً ان جىاظهىا اإلاك٩لت ، ٩٦ل الىخضاث الاهخاظُت. ٞٗلى مؿخىي الا٢خهاص

  -الخالُت : 

خباع ؾىاء ما٧ان  –ؤ  هل جازظ ال٣ىي الٗاملت ال٣اصعة ٖلى الٗمل ٧لها في الٖا

. 
ً
 او ٖامال

ً
 مجها ٖاَال

ٟت  . –ب   او جددؿب ٣ِٞ اهخاظُت ال٣ىي الٗاملت اإلاْى

  -اما ٖلى مؿخىي الىخضاث الاهخاظُت ٞخىاظهىا مك٩لت وهي : 

 . -الٗمل اإلاباقغ :  هل هإزظ –ؤ 
ً
 الٗمل الظي ًغجبِ باالهخاط مباقغة

والٗمل الٛحر مباقغ اإلاغجبِ  -او هإزظ الٗمل اإلاباقغ او ٚحر اإلاباقغ :  –ب 

حرها  . ت ٚو  مشل الخضماث الصخُت والخضماث الاصاٍع
ً
 باالهخاط مباقغة

وجخمشل هظه اإلاك٩لت في ٦ُُٟت ظم٘  -مك٩لت ازخُاع انىاٝ الٗمل:  –2

ُت الٗمل ؾىاء مً خُض ؾا  لالزخالٝ في هٖى
ً
ٖاث الٗمل التي بظلها الٗاملىن هٓغا

اإلاهاعة، والٗمغ، والجيـ، ال٣ضعاث البضهُت والظهىُت، مؿخىي الخٗلُم والصخت، 

 (.34والظي ٌٗخبر ٧ل واخض له جإزحر ٖلى اهخاظُت الٗمل وهمىها

في مؿإلت ازخُاع هىا٥ مك٩لت ازغي جخمشل  -مك٩لت ازخُاع ٢ُاؽ الٗمل :  –3

وخضة ال٣ُاؽ )وخضة الٗمل( ، ؤي ازخُاع وخضة مىاؾبت ل٣ُاؽ الجهىص اإلابظولت 

 لىظىص ٖضة بضاثل مجها ٖامل 
ً
 (.34قهغ او ؾىت) \ؾاٖت او ًىم  : او ٖامل  \هٓغا

وبما ان ٢ُاؽ الاهخاظُت هى ٕٞغ هام مً الضعاؾاث ًخًمً زلِ مً ٖلىم  

ايُاث  والاصاعة ومً زم ٞهى خ٣ل زهب مؿخمغ الا٢خهاص والاخهاء والٍغ

ٗخبر ٢ُاؽ ال٨ٟاءة الاهخاظُت طو اهمُت ٦بحرة في جدضًض اهمُت  للضعاؾت والبدض، َو

و٦ٟاءة ٖىانغ الاهخاط وا٦دكاٝ ومٗالجت اوظه الى٣و ٞحها، ومً زم جدؿحن 

الاصاعة والخسُُِ وجسٌُٟ ج٩ال٠ُ الاهخاط وجدضًض الدجم الامشل لٗاثض الٗمل 

 (.35ظغ والاؾٗاع)ومخىؾِ الا 

 اق٩ا٫ مىدجى ٖغى الٗمل ومحزاجه :  -2-8

 جغ٦ُبت ان هجض الخايغ الى٢ذ في والاظخماُٖت الا٢خهاصًت للخُىعاث هدُجت

 مٟاوياث ًٖ الجيخج للٗما٫ الُىم جضٞ٘ التي الاظىع  ان اط حٛحرث ٢ض الٗمل ؾى١ 

 زلصا الٗما٫ ججم٘ بؿبب( الٗمل عب) الٗمل واصخاب الٗما٫ بحن زغة
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    -:  لظل٪ اجداصاث صازل( الٗمل اعباب) الٗمل واصخاب، الى٣اباث

 . للؿى١  الخ٣لُضي باإلاٗجى ٖمل ؾى١  ًىظض ال – ؤ

 الخضماث ٖلى جُب٣ُها الًم٨ً ٖلُه والُلب الٗمل ٖغى انُالحي وان –ب

 ؾلٗت ؾٗغ ًىسٌٟ او ًغجٟ٘ ٞٗىضما: الٗغى مىدجى اق٩ا٫ ٦إي الاوؿاهُت

 اعجٟإ ان الا.  الاججاه بىٟـ ًغجٟ٘ او ًىسٌٟ الؿلٗت ظهه ٖغى ٞان اٖخُاصًت

  الٗمل ٖغى في ًىلض الاظىع  اهسٟاى او
ً
  ا٢ل او٩ٗاؾا

ً
. الاولى الخالت مً ويىخا

لى الاظىع  حٛحر اججاه بىٟـ الاخُان بٌٗ في الٗغى ًخٛحر ال و٢ض  الاؾاؽ هظا ٖو

 -:   الخالُت الاق٩ا٫ الٗمل ٖغى ًخسظ ان ًم٨ً

اصة الاظىع جاصي الى 3)ان الك٩ل  –1 ( ًمشل ٖغى الٗمل الُبُعي اي ان ٍػ

اصة ٖغى الٗمل واهسٟاى الاظىع جاصي الى اهسٟاى ٖغى الٗمل .  ٍػ

( ٞهى ٖباعة ًٖ مىدجى ٖغى الٗمل )ال٣ىي الٗاملت او ٢ىة 4اما الك٩ل ) –2

الٗمل( مكابه إلاىدجى الُلب ٖلى الٗمل )ال٣ىي الٗاملت او ٢ىة الٗمل( و٦ما في 

 إلاىدجى 4الك٩ل )
ً
 ممازال

ً
( الظي ًىضر الخالت التي ًخسظ ٞحها مىدجى الٗغى ق٨ال

 الُلب . 

 (3الك٩ل )

 

 

 

 

 

 (4الك٩ل )

w                                         
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 إلاىدجى الُلب، اي ان 
ً
 ممازال

ً
في هظه الخالت ًخسظ مىدجى الٗغى ق٨ال

اصة ٦مُت  اإلاٗغوى وهي خالت الٗامل الظي ًٟدل ًٖ اهسٟاى الاظىع ًاصي الى ٍػ

 
ً
خض اصوى مً الضزل، وطل٪ ٖىضما ٩ًىن الٗامل في خالت بُالت ٞاهه ٩ًىن مجبرا

، و٦ظل٪ الخالت لى اهسًٟذ الاظىع لؿبب 
ً
ٖلى الٗمل مهما ٧ان الاظغ مىسًٟا

مً الاؾباب ٞان بٌٗ الٗما٫ ؾٝى ٌٗملىن مضة اَى٫ مً الؿاب٤، وطل٪ 

هٟـ الاظغ الؿاب٤، وفي  هظه الخالت ٩ًىن اهسٟاى الاظىع ب٣هض الخهى٫ ٖلى 

اصة ؾاٖاث الٗمل، وبال٨ٗـ ٞان اعجٟإ الاظىع ًاصي الى اهسٟاى   ٖلى ٍػ
ً
خاٞؼا

دهل هظا باليؿبت لبٌٗ الٗما٫ الظًً اطا اعجٟٗذ  ٦مُت الٗمل اإلاٗغويت، ٍو

لى اظىعهم ٞاجهم ٣ًللىن مً ؾاٖاث ٖملهم، طل٪ الجهم ٌؿخُُٗىن الخهى٫ ٖ

اصة الاظىع بؿاٖاث ٖمل ا٢ل  هٟـ الاظغ الؿاب٤ الظي ٧اهىا ًدهلىن ٖلُه ٢بل ٍػ

غ مً الغاخت .  مً الؿاب٤ وهي خالت الٗما٫ الظًً ًمُلىن الى الخمخ٘ ب٣ؿِ ؤٞو

خُاصي والاؾخصىاجي و٢ض 5اما الك٩ل ) – 3 ( ُٞجم٘ بحن مىدجى ٖغى الٗمل الٖا

 -الاحي:  ( في الغؾم البُاويS( خٝغ )5ؤجسظ الك٩ل )

 (5الك٩ل )

 

 

 

 

 

 

 ,cو٦ظل٪ الجــــؼء )، مً اإلاىدجى هى مىدجى ٖغى اٖخُــــاصي(  a, b) ان الجؼء 

d ( ِاما الجؼء الىؾ ،)c, b ) ُٞمشل مىدجى ٖغى اؾخصىاجي ، ٞٗىضما ج٩ىن

هىال٪ ام٩اهُت الهخ٣ا٫ الٗما٫ بحن اإلاضن وجغجٟ٘ الاظىع في مضًىت مُٗىت ٞان ٖما٫ 

غي ًيخ٣لىن الى هظه اإلاضًىت للخهى٫ ٖلى الاظغ اإلاغجٟ٘ ٞتزصاص ؾاٖاث اإلاضن الاز

لى وهدى  ىضثظ ٩ًىن اججاه اإلاىدجى مً الاؾٟل الى  الٖا اصة الاظىع ٖو الٗمل م٘ ٍػ

مشل طل٪ الجؼء ) ( مً اإلاىدجى اط ان اججاه اإلاىدجى هدى الهٗىص، c ,dالُمحن، ٍو
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ن الى اإلاضن الازغي خُض ج٣ل واطا اهسًٟذ الاظىع ٞان ٖما٫ اإلاضًىت ًيخ٣لى 

خمشل طل٪ الجؼء )  وبحن ، ( مً اإلاىدجى a,bؾاٖاث الٗمل م٘ اهسٟاى الاظىع ٍو

( هى ًمشل خالت حٛحر ؾاٖاث الٗمل c, bالخالخحن ًىظض الجؼء الىؾِ مً اإلاىدجى )

 باججاه مٗا٦ـ لخٛحر الاظىع.

غيىا  ( آلاحي الظي ًىضر اهىا لى ٢ؿمىا الٗمل الى6اما الك٩ل ) – 4 وخضاث ٞو

ان هظه الىخضاث هي ؾاٖاث الٗمل . ٞان ٧ل ؾاٖت ٖمل ج٣ضم الى الٗامل مىٟٗت 

مُٗىت م٣اؾه باالظغ اإلاضٕٞى له وج٣ضم له ٖضم مىٟٗت او مك٣ت م٣اؾه بالجهض 

ت الخضًت ٖىضما جؼصاص مضة  الظي ًبظله في الٗمل . لظل٪ ٞان بمىظب الىٍٓغ

وان ، الاظغ الايافي جبضؤ باالهسٟاى ومخٗت، الٗمل ٞان ٖضم اإلاىٟٗت ًؼصاص

اهسٟاى اإلاىٟٗت هظا  ٩ًىن اؾٕغ مً الاظىع . وه٣ُت  ج٣اَ٘ اإلاىدىُحن اي مىدجى 

اإلاىٟٗت ومىدجى ٖضم اإلاىٟٗت جدضص مضة الٗمل اي ٖغى الٗمل باليؿبت إلاٗض٫ 

 مٗحن مً الاظىع .

 (6الك٩ل )

 

 

 

 

 

 

مخعذدة وهما في واهما هىان مشاحل ، وال ًىحذ مىحنى عشع واحذ –5

(: حُث ان في العالم املعاضش دخل العامل ال ًخحذد باالحش فلط ، 7الشيل )

بل ًجب ان هػُف الى الاحش الزي ٌعخلمه الاححر ملابل عمله ما ٌعمى باالحش 

الاحخماعي )الػمان الاحخماعي(. لزلً فان دخل العامل ًخىىن مً الاحش ومً 

 .   اثهزه الاغافاث الىاشئت عً جلً الخذم

ٞٗغى الٗمل ٌٗخمض اطن ال ٖلى مٗض٫ الاظغ ٣ِٞ واهما ٖلى مجمٕى الضزل 

الظي ًدؿلمه الاظحر، وان مىدجى ٖغى الٗمل الاؾخصىاجي ًٟترى ان خاظاث 
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اصة  الٗما٫ زابخت ال جخٛحر. ٞاطا حٛحرث الٗاصاث والخاظاث باليؿبت للٗما٫، ٞان ٍػ

 ظ
ً
اصة الاظىع ؾخاصي الى ان الٗما٫ ٌؿل٩ىن همُا  في الخُاة . لظا ٞان ٍػ

ً
ضًضا

ض مىه، ول٨ً اطا  الاظىع ال جاصي الى اهسٟاى ٖغى الٗمل، بل ٖلى ال٨ٗـ ؾتًز

اصة ظضًضة في الاظىع ؾخاصي الى اهسٟاى  ونلىا الى هظه اإلاغخلت الجضًضة ٞان ٍػ

ظضًض في ٖغى الٗمل اي ان جهل الى مغخلت ًدهل ٞحها حٛحر ظضًض في همِ 

 ًىظض مىدجى ٖغى واخض واهما هىا٥ ٖضة مغاخل و٦ما في اطن ال ، الاؾتهال٥

 -( الاحي  :  7الك٩ل ) 

 (7الك٩ل )

 

 

 

 

 

 

 

ادة الى الخالت هزه في أدي``( W,N) الى( W,N) الاحىس  اسجفاع ان  الىمُت ٍص

 ``( W,K) الى( W,K) مً العمل مً املعشوغت
ً
(، C,U) بملذاس اهخفاغها مً بذال

 عشع مىحنى على جلع( b) والىلطت، اعاله لبُاويا الشظم في مىضح هى وهما

ادة ٌعني الاظتهالن همط فخغحر``( S``, S) هى حذًذ  وصٍادة، الخاحاث ٍص

  جخطلب الخاحاث
ً
ادة ًخطلب وهزا الشباعها اهبر دخال  كىة) العمل عشع في ٍص

 اما، الُمحن هحى بأهمله العشع مىحنى اهخلل لزلً، (العاملت اللىي ، العمل

 : ًلي هما فهي العمل عشع ملمحزاث باليعبت

ال ًم٨ً ه٣ل الٗما٫ مً مدل لزغ ٦ما جى٣ل ا٦ُاؽ ال٣مذ او ال٣ًُ  –ؤ 

هٗب ٖلُه  ، ٞاالوؿان ًغجبِ باالعى التي ٌِٗل ٖلحها في مٗٓم الاخُان ٍو
ً
مشال

 جغ٦ها .

ان ٖغى الٗمل )٢ىة الٗمل، ال٣ىي الٗاملت( ٌٗخمض ٖلى الٗمغ،  -ب 
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حرها مً الٗىامل التي ال ٖال٢ت لها بال٨مُت والؿٗغ .والجيـ، وصخت الٗام  ل ٚو

 الن  –ط 
ً
الٗغى الُىمي للٗمل له نٟت الاظباع ختى اطا ٧ان ؾٗغ الٗمل ٢لُال

 الٗامل مجبر ٖلى الِٗل مً ٖمله .

ٌ الٗامل او ٣ًبل بمىظبه  –ص  ان مٗض٫ الاظغ لِـ باإلاُٗاع الىخُض الظي ًٞغ

 ان ٌكخٛل لضي ناخب الٗمل .

 له ام وا
ً
هما الىؾِ الظي ؾُٗمل ُٞه الٗامل، واما اطا ٧ان هظا الىؾِ مالثما

خباع . ٧ل هظا ًضٖىها الى ال٣ى٫ بان ٖغى   ماقغ ازغ ًازظ بىٓغ الٖا
ً
ال اًًا

الٗمل )ال٣ىي الٗاملت، ٢ىة الٗمل( ال ًخإزغ بٗىامل ا٢خهاصًت ٣ِٞ، واهما بٗىامل 

، وباليؿبت لؿٗغ الٗمل
ً
)اظغ الٗامل( ًم٨ً ال٣ى٫ بان الٗغى  ٚحر ا٢خهاصًت اًًا

ٞان ٖغى ، ٢لُل اإلاغوهت. اما باليؿبت لخٛحراث الٗغى خؿب َى٫ الٟترة الؼمىُت

الٗمل )ال٣ىي الٗاملت، ٢ىة الٗمل( ٖىضما ٌٗبر ٖىه بٗضص الٗما٫ الظًً ًماعؾىن 

ي مهىت مُٗىت، ٌٗخبر ٢لُل اإلاغوهت، ٞسال٫ ٞترة ػمىُت ٢هحرة ٌٗخبر ٖضص اإلاسخهحن ف

ت  الا في بٌٗ الخاالث ٞهى ال  ض او ًى٣و بؿٖغ  خُض ال ًم٨ً ان ًٍؼ
ً
اإلاهىت زابخا

٤ مىدجى الُلب ٖلى الٗمل )ال٣ىي الٗاملت، ٢ىة الٗمل(  ض الا ًٖ ٍَغ ًٍؼ

 (. والتي ؾٝى هظ٦غها في الٟهل الشالض.  .36وممحزاجه)
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 الفصل الجالح

 الطلب على العنل

  
كتري او ٌؿخإظغ عب  بما ان الُلب ٖلى الٗمل هى اخض ظاهبي ؾى١ الٗمل َو

خمحز الُلب  الٗمل زضماث الٗمل مً الؿى١ م٣ابل ما ًضٞٗه مً اظغ للٗاملحن ٍو

لٗمل ًُلب لِـ مً اظل اؾتهال٦ه بل مً ٖلى الٗمل باهه َلب مكخ٤ اي عب ا

 ًٟى١ 
ً
اظل الاؾخٟاصة مىه في اهخاط الؿل٘ والخضماث الازغي والتي جضع ٖلُه صزال

غجبِ الُلب ٖلى الٗمل بٗىامل ٖضة ٣ٟه في اهخاط هظه الؿل٘ والخضماثما ه ، ٍو

ىامل  اث الاظىع الخ٣ُ٣ُت والخ٣اهه والُلب اإلاىخج واؾٗاع اإلاىخج ٖو اهمها مؿخٍى

لب الؿى١. ٦ما ًم٨ً جمُحز   بحن َلب اإلايكإة َو
ً
خم الخمُحز ٖاصة الاهخاط الازغي، ٍو

الُلب ٖلى مسخل٠ اإلاهاعاث وال٨ٟاءاث، وحٗخبر بُاهاث الؿ٩ان وال٣ىي الٗاملت 

 مً اإلاجاالث الخىُٓمُت الاخهاثُت والخسُُُُت التي اؾخدىط ٖلى 
ً
 هاما

ً
مجاال

ت والضولُت. وطل٪ الهمُت الٗىهغ البكغي اهخمام الخ٩ىماث واإلاىٓماث الا٢لُمُ

في جسُُِ وجىُٟظ ٖملُت الخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت. مما ًخُلب ٖمل 

غ البُاهاث الؿ٩اهُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت  جضابحر وعؾم ؾُاؾاث جاصي الى جٞى

حرها  وجضازالتها م٘ بظ٫ ظهض ا٦بر مً اظل جدؿحن ظىصة هظه البُاهاث وجٞى

 . (1)خٓمت بهىعة مى

وهىا٥ ٖال٢ت مباقغة بحن الخلل في ؾُاؾت الخٗلُم، والخلل في ه٩ُل ال٣ىي 

غظ٘ طل٪ الى ٖضم الغبِ بحن مسغظاث ٢ُإ الخٗلُم واخخُاظاث ؾى١  الٗاملت، ٍو

الٗمل، وهى ماًدضر بالٟٗل بالٗضًض مً الضو٫ وزانت الىامُت، اط ًىٗضم 

جحن مً ها ضاص والخسههاث التي ، خُتالخىا٤ٞ بحن اٖضاص وجسههاث الخٍغ والٖا
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 : ًدخاظها ؾى١ الٗمل مً هاخُت ازغي مما ًاصي الى

: 
ً
 اخضار بُالت م٣ىٗت . -اوال

: 
ً
جحن مً  -زاهُا اخضار بُالت اهضاع هدُجت اليُغاع الى جىػَ٘ بٌٗ الخٍغ

اث٠ الجمذ الى جسههاتهم .  جسههاث مُٗىت ٖلى ْو

صي الى زل٤ ه٩ُل ٖمالت ٚحر مخىاػن وهظا ًازغ ٖلى الٗضًض مً ال٣غاعاث بما ًا 

. لظل٪ ٌّٗض الُلب ٖلى الٗمل مً الجىاهب (2)في اَاع اله٩ُل الخىُٓمي ال٣اثم

اإلاهمت في اظغاء اإلاىاػهت بحن اإلاخاح مً ال٣ىي الٗاملت وم٣ضاع اخخُاظاث الا٢خهاص 

. لظا ٞان ج٣ضًغ الاخخُاظاث مً ال٣ىي الٗاملت هابٗت مً اهمُت
ً
 ال٣ىمي مؿخ٣بال

ٖىهغ الٗمل في الٗملُت الاهخاظُت . لهظا ٞان الُلب ٖلى الٗمل ًخإزغ بذجم 

اصة اخخُاظاث  الؿ٩ان ٞاطا ٧ان هىا٥ همى مؿخمغ للؿ٩ان ٞهظا ًاصي الى ٍػ

 ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت مً ال٣ىي الٗاملت.                                              

 مفووم الطلب على العنل  –1–3

اث٠ الٗمل الكاٚغة. ٌٗٝغ ا لبٌٗ الُلب ٖلى الٗمل باهه )ٖضص اإلاغا٦ؼ او ْو

اإلاهُئت للدكُٛل زال٫ ٞترة مُٗىت( وهظا الخٍٗغ٠ هى لبُان جدضًض الُلب ٖلى 

الٗمل ولِـ مًمىهه . لظل٪ ٞان مٟهىم لُلب ٖلى ال٣ىي الٗاملت ًخُاب٤ م٘ 

ٗمل ٌٗجي اقبإ الاخخُاظاث الالػمت مً ال٣ىي الٗاملت،اي ان الُلب ٖلى ال

لُه ٞان هىا٥ مً ٌٗبر ًٖ مٟهىم الُلب  جي مجها. ٖو اخخُاظاث الا٢خهاص الَى

ٖلى ال٣ىي الٗاملت بإهه: )م٣ضاع ٢ىة الٗمل اإلاؿخٗضه واإلاهُإة للٗمل، واإلاُىبت 

 . (3)للبظ٫ والاصاء في مجخم٘ مٗحن وبدؿب ٢ىاٖض الٗمل الخىُٓمُت ُٞه(

١ بحن مٟهىم الُلب ٖلى ال٣ىي الٗاملت ًالخٔ ان هظا الخٍٗغ٠ ٩ًاص الًٟغ 

ومٟهىم ٖغيها، اط اهه ال ًا٦ض َلب ال٣ىي الٗاملت ٞدؿب، بل ٌكحر في الى٢ذ 

هٟؿه الى ظىب الٗغى، مً زال٫ ٖباعة ان )م٣ضاع ٢ىة الٗمل اإلاؿخٗضة واإلاهُإة( 

بت في الٗمل الظي ًدضص ٖغى الٗمل  وهظا الخٗبحر ٌٗجي بالًبِ ال٣ضعة والٚغ

لب ٖلُه. اما الجاهب الازغ مً الخٍٗغ٠ وان ٧ان ٌٗبر بك٩ل ٚحر مدضص ولِـ الُ

ًٖ الُلب ٖلى ال٣ىي الٗاملت الا اهه ال ًمذ بهلت بال٣ٟغة اإلاظ٧ىعة وبًٗهم 
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الازغ ٌٗٝغ مٟهىم الُلب ٖلى ال٣ىي الٗاملت باهه )مجمٕى ٞغم الٗمل اإلاخاخت 

ىُت مُٗىت، وهي حكمل في الا٢خخهاص ال٣ىمي وفي اإلاجاالث ٧اٞت زال٫ ٞترة ػم

حر اإلاكبٗت(، لظل٪ ٞان هظا الخٍٗغ٠ إلاٟهىم الُلب ٖلى ال٣ىي  الٟغم اإلاكبٗت ٚو

الٗاملت عبما ٩ًىن ا٦ثر اوسجاما م٘ الىا٢٘، و٢ض ٌؿاٖض ٖلى جدضًض بٌٗ 

اإلااقغاث الخانت بخ٣ضًغ الُلب ٖلى ال٣ىي الٗاملت. ووؿخيخج مما ؾب٤ ان 

ً مجمٕى اخخُاظاث الٟغوٕ واليكاَاث الُلب ٖلى ال٣ىي الٗاملت ٌٗبر ٖ

 . (4)الا٢خهاصًت في اإلاجخم٘ وبمىانٟاث مُٗىت

وبما ان هىا٥ ازخالٞا في الخدلُل ال٨الؾ٩ُي ًٖ الخدلُل ال٨جزي ُٞما ًسو 

الُلب ٖلى الٗمل، ٞباليؿبت لل٨الؾُ٪ بضؤوا بالخدلُل مً اإلايكإة اي الخدلُل ) 

ي ٖلى اؾاؽ ان مجمٕى َلب اإلاىخجحن الجؼجي( زم اهخ٣لىا الى الا٢خهاص ال٨ل

لُه ٞان اإلاىٓم باإلايكإة ًداو٫ ان ًد٤٣ آٖم  ٌؿاوي الُلب ال٨لي للٗمل، ٖو

اصة َلبه للٗمل ختى ًدؿاوي الاظغ الظي ٌٗض ٧لٟت ٖىهغ  ٤ ٍػ عبذ مم٨ً ًٖ ٍَغ

 marginalالٗمل باليؿبت له م٘ الاهخاظُت الخضًت الُبُُٗت للٗامل الازحر )

physical product of labor(او ما ًغمؼ له بـ )MPPL اصة ( التي جدىا٢و م٘ ٍػ

 الى )
ً
ا ( ًجب ان ًىسٌٟ MPPLاؾخسضام ٖما٫ ا٦ثر، ٖىضما ٩ًىن الاظغ مؿاٍو

الاظغ ل٩ي ٌصج٘ اإلاىٓم ٖلى اؾخسضام ٖما٫ ا٦ثر، اي ًؼصاص َلبه ٖلى الٗمل. وم٘ 

م٨ً ان طل٪ ٞان الضالت بحن الاظغ والُلب ٖلى الٗمل مخىا٢هت )اي ؾا لبت(، ٍو

هيخ٣ل بهظا الخدلُل مً اإلايكإة الىاخضة لال٢خهاص ال٣ىمي وبخُب٤ُ ال٣اٖضة 

 هٟؿها. 

ولم ًسخل٠ ٦ُجز م٘ ال٨الؾُ٪ في طل٪. ول٨ً ال٨الؾُ٪ لم ٌٗحروا اهمُت 

اصة َلبه ٖلى  لٓهىع ٞاثٌ في الاهخاط، ٞدؿب ٢اهىن ؾاي ٌؿخمغ اإلاىخج بٍؼ

ٌُ الاظىع لخدؿاوي م٘ الاهخاظُت الخضًت الٗمل ما ػالذ هىال٪ ام٩اهُت جسٟ

 . اما ٦ُجز ُٞٗخ٣ض اهه مً اإلام٨ً 
ً
للٗمل، وبظل٪ ًخد٤٣ الاؾخسضام ال٩امل صاثما

ان جدهل خالت جىاػن في مؿخىي ا٢ل مً الاؾخسضام ال٩امل . و٢ض هاظم ٦ُجز 

٦ظل٪ ٨ٞغة ال٨الؾُ٪ وبسانت ما ظاء به )بُجى( مً ان الاؾخسضام ال٩امل 

 ا٢ل في خالت وظىص البُالت، ؾِخد٤٣ ٍو
ً
٣طخي ٖلى البُالت. اط ٢بل الٗما٫ اظىعا
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وهُل٤ ال٨الؾُ٪ مً جدلُلهم للميكإة بان جسٌُٟ الاظىع الى٣ضًت ؾُاصي 

اصة اؾخسضام الٗما٫ مً ٢بل عب الٗمل. ول٨ً ٦ُجز اٖترى ٖلى  بالًغوعة الى ٍػ

٣ت الخدلُل، ٣ٞض بحن ان جسٌُٟ الاظىع الى٣ضًت م ٍغ اصة ال٨ٟغة َو ً اظل ٍػ

الُلب ٖلى الٗمل ٨ٞغة ٚحر ٖملُت الن ه٣اباث الٗما٫ ال جىا٤ٞ بإي خا٫ مً 

الاخىا٫ ج٣لُل الاظىع الى٣ضًت الن طل٪ ًخٗاعى م٘ مهلخت اًٖائها. زم ان 

٠ُ الٗاَلحن   ٚحر مؿخٗضًً ل٣بى٫ اظىع ا٢ل مً جْى
ً
الٗما٫ الظًً ٌٗملىن ٞٗال

 .  (5)ًٖ الٗمل

ت عئؾا ت في ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت او ))لظل٪ ٞان مٗٞغ ء الا٢ؿام الاصاٍع

ت )٢ىة  اإلايكإة الخابٗت لخل٪ ال٣ُاٖاث في جدضًض اخخُاظاتهم مً اإلاىاعص البكٍغ

الٗمل( اإلاهُإة واإلاؿخٗضة للٗمل والتي ج٩ىن في ؾً الٗمل لخىُٟظ اإلاهام اإلاى٧لت لهم 

اصة الاهخاط والخ٣لُل مً ْاهغة البُالت.   مً اظل ٍػ
ً
و٦ما ٌٗٝغ هاالء مؿخ٣بال

الغئؾاء بذجم الٗمل اإلاُلىب وما هي الخاظت مً ٢ىة الٗمل اإلاُلىبت، لظل٪ 

اصة ٖضص الاٞغاص الٗاملحن واإلاؿخٗضًً للٗمل(( اصة حجم الٗمل ًخُلب ٍػ  .( 6)ٞان ٍػ

 ٌ ولهظا ٞان الخاظت الاياُٞت لل٣ىي الٗاملت والتي ٣ًهض بها مهاصع الخٍٗى

ٌ الظًً ًى٣ُٗىن ًٖ ما٢ض ًى٣و في ازىاء ٞترة ج ىُٟظ زُت الٗمل. و٦ظل٪ حٍٗى

ت او الظًً ًدالىن  اة والضعاؾت والالخدا١ بالخضمت الٗؿ٨ٍغ الٗمل بؿبب الٞى

ٖلى الخ٣اٖض بؿبب ججاوػهم الؿً اإلا٣غع او الؾباب مسخلٟت زاعظت ًٖ طل٪ 

ل الخاظت  ت او ؾُاؾُت . وان مهاصع جمٍى ٦ٓاهغة اخالت الٗاملحن الؾباب اصاٍع

  -ياُٞت بهىعة اؾاؾُت هي :الا 

 ظظب اإلاخ٣اٖضًً واٖاصتهم الى الٗمل مغة زاهُت . –ؤ 

سخب الٟاثٌ اليؿبي مً بٌٗ ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت الى ٢ُاٖاث  –ب

 ا٦ثر ٞاٖلُت.
ً
 ازغي ٢ض جمخل٪ اإلاؿخلؼماث الخ٣ىُت للدكُٛل هاالء حكُٛال

ي للُلب ظظب عباث البُىث الى الٗمل بىنٟهً الاخخُاَي الغثِسخ –ط 

الايافي. واخؿً مشا٫ ٖلى طل٪ سخب الٟاثٌ اليؿبي مً الاًضي الٗاملت في 

الؼعاٖت خُض ان اهخاظُت الٗمل مىسًٟت وخُض ان سخب اٖضاص ٦بحرة مجها 

الًازغ ٖلى حجم الاهخاط . لظل٪ ٞان ج٣ؿُم الا٢خهاص ال٣ىمي الى ٞغوٕ واوكُت 
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إلااصًت . لظل٪ ٞان الا٢خهاصًىن وا٢ؿام هى اإلاى٠٢ مً ال٣ُاٖاث اإلاىخجت لل٣ُم ا

ت زل٤  في الضو٫ الغؤؾمالُت ٌٗاملىن ظمُ٘ ال٣ُاٖاث مٗاملت واخضة مً ػاٍو

 ال٣ُم .

في خحن ًمحز الا٢خهاصًىن في الا٢خهاصاث الاقترا٦ُت بحن ال٣ُاٖاث اإلاىخجت 

وبحن ال٣ُاٖاث ٚحر اإلاىخجت . لظا ٞان خاظت الا٢خهاص ال٣ىمي الى ال٣ىي الٗاملت 

ً ال٣ىي البكغ  ت اإلاخاخت، وج٣ىم الضولت ٖلى اٖاصة ج٩ٍى ٍت في يىء اإلاىاعص البكٍغ

 لالخخُاظاث الخالُت واإلاؿخ٣بلُت لال٢خهاص. وزال٫ اٖضاص 
ً
اإلاىخجت وجإهُلها َب٣ا

زُت ًجغي ج٣ضًغ الخاظت الٗامت لل٣ىي الٗاملت والخاظت الاياُٞت، خُض ان 

 مً حجم الخاظت الٗامت هي الخاظت اإلاىػٖت خؿب ال٣ُاٖ
ً
اث واإلاىا٤َ اهُال٢ا

الاهضاٝ اإلاسُُت لالهخاط ومؿخىي اهخاظُت الٗمل، لهظا ٞان الخاظت الٗامت 

للٗاملحن في الٟغوٕ وال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت الازغي وخؿب َبُٗت وزهاثو 

الاهخاط في جل٪ ال٣ُاٖاث او بهىعة ازغي ٞان اهخاظُت الٗمل و٢ُاؾها جإزظان 

ت الخضماث الخهاثو اإلامحزة للٗمل ف  إلاٗٞغ
ً
ي ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت ٞمشال

غ  100الصخُت ًم٨ً ٢ُاؽ الاهخاظُت بم٣اعهت ٖضص الاؾغه بٗضص الٗاملحن ل٩ل  ؾٍغ

 
ً
 . (7)مشال

ولهظا ٞان عنض الخٛحراث التي جُغؤ ٖلى ٢ىة الٗمل ًيبغي اخدؿاب حجم 

٤ او الُلب الٟٗا٫ ٖلى ٢ىة الٗمل اإلاخاخت وحجم البُالت وجُىعها بك٩ل مُل

٦يؿبت الى ٢ىة الٗمل اإلاضهُت. وان همى الُلب ٖلى ٢ىة الٗمل لم ًيكإ هدُجت 

اصة الُلب الٟٗا٫ ٖلى ٢ىة الٗ مً ٢بل ال٣ُاٖاث الؿلُٗت والخىػَُٗت،  لملٍؼ

واهما ٌٗؼي بك٩ل اؾاسخي الى الخىؾ٘ في ٢ُإ الخضماث هدُجت لؿُاؾاث 

اُٖت والصخُت الخ٩ىماث في بٌٗ الضو٫ لخد٤ُ٣ بٌٗ الاهضاٝ الاظخم

بت في جس٠ُٟ مك٩لت البُالت مً ظهت ازغي   .(8)والخٗلُمُت مً ظهت، والٚغ

ت اإلاُلىبت مً  وبما ان الُلب ٖلى الٗمل هى )ٖباعة ًٖ ٦مُت الجهىص البكٍغ

غ  ٗبر ٖىه بالُلب ٖلى الٗاملحن الظن جخٞى ٢بل اصخاب الٗمل م٣ابل اظغ مٗحن، َو

مً ٢بل الىخضاث الاهخاظُت التي جدضص لضحهم الاهلُت لخ٣ضًم الجهض اإلاُلىب 

٤ هٕى اليكاٍ الظي ٌٗمل ُٞه، والاؾلىب الخ٣جي اإلاخب٘، التي جخإزغ  م٩ىهاتها ٖلى ٞو
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اث الاهخاظُت الؿاثضة. وه٨ظا ًم٨ً ال٣ى٫  بضوعها باالظغاءاث الخىُٓمُت واإلاؿخٍى

٤ اهضاٝ الاهخاط اإلا٣غع في الخ ُت اطا بان الُلب الٟٗلي ٖلى الٗمل ًخدضص ٖلى ٞو

٧اهذ الضولت جدب٘ اؾلىب الاهخاط اإلاسُِ وبىاًء ٖلى الُلب اإلاؿخ٣بلي ٖلى الؿل٘ 

 .(9)والخضماث

لهظا ٞان ال٣ىي الٗاملت هي )مجمٕى الاٞغاص في ؾً الٗمل الظًً ٌٗملىن في  

بىن في الٗمل ولم جمىٗهم اي مىاو٘ ٢اهىهُت  ٚغ اي وكاٍ ا٢خهاصي او مخُٗلحن ٍو

ان هظا اإلاٟهىم لل٣ىي الٗاملتًدمل في َُاجه ظاهبحن او صخُت او شخهُت، و 

 ًمشلىن الُلب ٖلى الٗمل، 
ً
وهما ٖغى الٗمل والُلب ٖلُه. ٞالظًً ٌٗملىن ٞٗال

بت   والظًً ًبدشىن ًٖ ٖمل ولضحهم الٚغ
ً
اما ٖغى الٗمل ُٞخًمً الٗاملحن ٞٗال

ب في ْل مؿخىي الاظىع الؿاثضة، ولظل٪ ٞان ٧ان ٖغى الٗمل ا٦بر مً الُل

ت، اما اطا ٧ان الُلب ٖلى الٗمل ا٦بر مً  ٖلُه وان الٟاع١ هى البُالت الاظباٍع

اصة في الاظىع او ًى٨ٗـ بك٩ل اؾخسضام  ٖغى الٗمل ٞان هظا ًى٨ٗـ بك٩ل ٍػ

الٗمالت الىاٞضة ٦ما هى الخا٫ في بٌٗ الضو٫ الخلُجُت. )وهظا ٞان اإلادغ٥ 

م٩ىهاث الٗغى اي بم٩اهاث الاؾاسخي للُلب ٖلى الٗمل في الضو٫ الىامُت هى 

ً عاؽ اإلاا٫ ُٞه ولِـ ٦ما هى الخا٫ في الضو٫ اإلاخ٣ضمت(  . (10)الاؾدشماع وج٩ٍى

الخٔ ان حجم ال٣ىي الٗاملت في اإلاجخم٘ ال بض ان ًخإزغ بذجم الؿ٩ان  ٍو

وجُىعه. الا ان طل٪ ال ٌٗجي ٖلى هدى مُل٤ ان الٗال٢ت َغصًت بحن حجم الؿ٩ان 

م ال٣ىي الٗاملت ٦مخٛحر جاب٘، ؤو ان ٢ىة الٗمل حٗض صالت ٦مخٛحر مؿخ٣ل وبحن حج

بؿُُت لدجم الؿ٩ان. لظل٪ ٞان الاؾباب جخمشل في ان ٧ل الؿ٩ان هم 

 لِؿىا مىخجحن. ٞاإلاىخجىن 
ً
)اي الظًً ٩ًىهىن ٢ىة الٗمل  مؿتهل٩ىن، ول٨جهم ظمُٗا

 بحن )
ً
ان الا٢ل ؾىت(. ٞالؿ٩ 15- 64في اإلاجخم٘( وهم الظًً جتراوح اٖماعهم ٖاصة

ؾىت الًضزلىن هُا١ وؿبت ال٣ىي الٗاملت، اما لجهم  64ؾىت والا٦ثر مً  15مً 

ما٫ اإلاىخجت، ولى  نٛاع الؿً او مخ٣ضمحن في الٗمغ وبالخالي الًم٨جهم مماعؾت الٖا

ما٫ ٚحر اإلاجزلُت التي ال ٣ًهض مً  ما٫ اإلاجزلُت او الٖا اهه ًم٨جهم مماعؾت بٌٗ الٖا

 .  (11)ى٫ في م٣ابلهاوعائها الخهى٫ ٖلى صز

وبما ان الؿ٩ان ًمشل ٢ىة الٗمل ال٣اصعة ٖلى مماعؾت اليكاٍ الا٢خهاصي في 
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ىضما ٩ًىن لضي الؿلُاث الخسُُُُت محزان الخسُُِ لل٣ىي الٗاملت  اإلاجخم٘. ٖو

لى اؾاؽ هظا اإلاحزان ًخم الخىاػن  ًمشل ظاهب الٗغى والُلب ٖلى ٢ىة الٗمل ٖو

٤ الؿُاؾاث ال٨ُٟلت لخد٤ُ٣ هظا الخىاػن، وجبضؤ  بحن الٗغى والُلب ًٖ ٍَغ

ضاص اإلاُلىبت مً الخسههاث  ب مً اظل الٖا باٖضاص زُِ الخٗلُم والخضٍع

 . (12)لالهخاط اإلاُلىب

لظل٪ ٞان اإلااقغ الظي ٌؿترقض به ظهاػ الخٗلُم هى بؿبب الاخخُاظاث  

جدخاط الى مضة  اإلاؿخ٣بلُت مً ٢ىة الٗمل، ولهظا ٞان اٖضاص ال٣ىي الٗاملت اإلااهلت

ض الاًضي الٗاملت  لت، اط ان هظه اإلاهماث اإلاخٗل٣ت بالخٗلُم هي التي ج٣ىم بتًز ٍَى

باإلاهاعاث والام٩اهُاث التي ًخُلبها اليكاٍ الا٢خهاصي لجمُ٘ ال٣ُاٖاث 

الا٢خهاصًت. وبما ان الهضٝ مً الاؾدشماع في الخٗلُم مً اظل الخىؾ٘ في هٓام 

خالثم م٘ اإلاخُلباث الالػمت في مخل٠ ال٣ُاٖاث الخٗلُم ب٩اٞت ٞغوٖه اإلاسخ لٟت ٍو

م٨ً ان ًخم طل٪ مً زال٫ م٣اعهت م٩ىهاث الُلب ٖلى الاًضي  الا٢خهاصًت . ٍو

غ مجها . (13)الٗاملت م٘ ال٨ٟاءاث واإلاهاعاث الخٗلُمُت م٘ الٗغى الظي ًم٨ً ان ًخٞى

٠ُ ٧امل ٖىضما ٖىض ما ال جىظض ولهظا ٞان اليكاٍ الا٢خهاصي ٌٗض في خالت جْى

ب في الٗمل بمٗض٫ الاظغ الؿاثض في  بال البُالت الاخخ٩ا٦ُت ٣ِٞ، بمٗجى إلاً ًٚغ

هظا الىٕى مً الاٖما٫، البض ان ًدهل ٖلُه، الا اهه بؿبب الايُغاع الى الخُُٗل 

ب الٟغص في الاهخ٣ا٫ مً ٖمل اي ٖمل ازغ، وال بض ان ًىظض في اي و٢ذ  ٖىضما ًٚغ

ع مٗحن مً البُالت وهي التي حؿمى البُالت الاخخ٩ا٦ُت، مً الؿىت وفي اي صولت ٢ض

٠ُ ال٩امل، وبالخالي الىاجج اإلادلي الاظمالي ) ( الظي GDPلهظا هالخٔ مؿخىي الخْى

ًترجب ٖلُه اإلاؿخىي الظي ٣ًِـ اهخاط الُا٢ت الاهخاظُت ب٩املها في اإلاجخم٘ في 

جي  في صولت ما، وفي و٢ذ مٗحن، اي ا٢صخى اهخاط ًم٨ً ان ًد٣٣ه الا٢خهاص الَى

٠ُ ٧امل . وهىا٥ ه٣اف بحن (14)و٢ذ مٗحن، ٖىضما ج٩ىن ظمُ٘ اإلاىاعص في خالت جْى

حن، خُض ٌٗخ٣ض ال٨الؾُ٪ ان  الا٢خهاصًحن ال٨الؾُ٪ والا٢خهاصًحن ال٨جًز

 ٠ُ الخىاػن في اليكاٍ الا٢خهاصي ال ًم٨ً ان ًخد٤٣ الا ٖىض مؿخىي الخْى

 .زغٗجى ان جد٤ُ٣ اي مجهما، ٌٗجي جد٤ُ٣ آلا ال٩امل. ٞهما وظهان لٗملت واخضة، بم

خُض ٌٗخ٣ضون ان ال٣ىة الا٢خهاصًت اطا جغ٦ذ صون اي جضزل ٞالبض ان جاصي 

٠ُ ال٩امل وبظل٪ ًخد٤٣ الخىاػن الٗام. اما ٦ُجز ومضعؾخه ُٞٗخ٣ضون  الى الخْى
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٠ ال٩امل، خُض ان جىاػن  ان الخىاػن ًم٨ً ان ًخد٤٣ صون مؿخىي الخٍى

الاصزاع ًاصي الى جد٤ُ٣ الخىاػن ٖىض مؿخىي مىسٌٟ للضزل الاؾدشماع م٘ 

٠ُ ال٩امل.  جي( ل٨ً هظا ال ٌؿاٖض ٖلى جد٤ُ٣ الخْى ال٣ىمي )الىاجج الَى

٠ُ ال٩امل هى خالت ًجب ان ٌؿعى اإلاجخم٘  ىن ٦ظل٪ ان الخْى ٗخ٣ضون ال٨جًز َو

٘ مؿخىي الاؾدشماع . اي طل٪ اإلاؿخىي  الظي  الى جد٣ُ٣ها واخضاثها بالٗمل ٖلى ٞع

٠ُ ال٩امل،  جي وونىله الى اإلاؿخىي الظي ًد٤٣ الخْى ض الىاجج الَى ًاصي الى جٍؼ

ومً اإلام٨ً ان ًغجٟ٘ مؿخىي الاؾدشماع بٟٗل الٗىامل الا٢خهاصًت . ومً اإلام٨ً 

ان جخضزل الضولت بةهٟا٢ها وباؾخسضام اصواتها التي جخًمً الؿُاؾاث اإلاالُت 

٠ُ . والبض مً الاقاعة اي ٢اهىن )اعزغ والى٣ضًت لخد٤ُ٣ هظا اإلاؿخىي مً ال خْى

جي وجإزحره ٖلى  ا٧ان( الظي ًىضر ان هىا٥ ٖال٢ت ٨ٖؿُت بحن حٛحر الضزل الَى

جي  اصة في  2البُالت، اي اهه اطا اهسٌٟ الضزل الَى ، ٞؿىٝ ج٣ابله ٍػ
ً
% مشال

جي بيؿبت 1البُالت بم٣ضاع % ٞؿٝى ٣ًابلها اهسٟاى 2% واطا اعجٟ٘ الضزل الَى

% . ولهظا ٞان ٢اهىن )اعزغ ا٧ان( ٌكحر الى اهه ٖىض اهسٟاى الضزل  1بُالتفي ال

جي ٞان طل٪ ٌٗجي جغاظ٘ الىاجج اإلادلي، وبالخالي ؾٝى ًى٨ٗـ طل٪ ٖلى  الَى

جي ا٢ل مما ًم٨ً، وهظا ٌٗجي ٖضص ا٢ل  مؿخىي الدكُٛل، الن مٟهىم الىاجج الَى

ٗجي طل٪ وظىص بُالت لى ال٨ٗـ مً طل٪ مً الٗمالت ٣ِٞ ٌؿخُُ٘ الٗمل َو ، ٖو

اصة ال٣ىي الٗاملت التي حؿخُُ٘ الٗمل،وهظا  جي ٌٗجي ٍػ ٞان اعجٟإ الىاجج الَى

٠ُ في ماؾؿاث الضولت  اصة الخْى ًاصي الى الخ٣لُل مً ْاهغة البُالت اي ٍػ

 . (15)وال٣ُإ الخام
ت اإلااهلت لالهسغاٍ في ٖملُت  لهظا ٞان ٖملُت اؾخ٣ُاب اإلاىاعص البكٍغ

٠ُ والا  ؾخمغاع ٞحها مً زال٫ حصجُ٘ اإلااهلحن لكٛل الٓاث٠ الكاٚغة ًٖ الخْى

٠ُ )الدكُٛل(، ومً زال٫ طل٪ ٞان ٖملُت الاؾخ٣ُاب  ٤ َلباث الخْى ٍَغ

اث٠ الكاٚغة،  ُٟهم لكٛل الْى جخًمً)البدض ًٖ الاٞغاص اإلااهلحن مً ؤظل جْى

حن اطن ٞان الاؾخ٣ُاب البض ان حهخم بٗملُت البدض وظظب اإلاغشخحن اإلااهل

والا٦ٟاء في الٗمل(، و٢بل ال٣ُام بهظه اإلاهام ًيبغي الخإ٦ض مً يغوعة الخاظت 

اث٠. ًم٨ً الخغوط بخٍٗغ٠ قامل لٗملُت  لهاالء اإلااهلحن لكٛل جل٪ الْى

ت مً  الاؾخ٣ُاب او َلب ٢ىة لٗمل )هى جل٪ الٗملُت التي جخًمً مجمٖى
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اء مً الاٞغاص حر ٖو اإلااهلحن بإ٦بر ٦ٟاءة ومهاعة  الاظغاءاث واليكاَاث التي تهخم بخٞى

اث٠ الكاٚغة (   .(16)مىاؾبت لكٛل الْى

 الطلب على العنل والعوامل املؤثرة عليى: –2–3

ان ؾُاؾاث اؾىا١ الٗمل لخىمُت ال٣ىي الٗاملت جدخاط الى الٗضًض مً الجهض 

والخىانل مً اظل زل٤ اؾىا١ ٖمل مخمحزة وبالخهىم في صولىا الىامُت. الن 

ضم ؾُاؾاث اؾى  ١ الٗمل في الضو٫ الىامُت ٌؿىصها الٛمىى والتهمِل، ٖو

الىيىح في اهضاٞها اإلاسُُت واإلاىجؼة. وجخمحز هظه الاؾىا١ ًٖ اؾىا١ الؿل٘ 

ً الجهض البكغي للٗمل. ضم جسٍؼ  والخضماث مشل الخماؽ بحن الٗامل والٗمل ٖو

 ول٨ً الاؾىا١ بهىعة ٖامت ج٩ىن اإلا٩ان الظي ًلخ٣ي ٖىضه الٗغى الُلب

ؾىاء ٧ان الٗغى والُلب للجهض البكغي)٢ىة الٗمل(، او الٗغى والُلب للؿل٘ 

الاؾتهال٦ُت الاؾاؾُت وال٨مالُت. وبما ان الُلب ٖلى ٢ىة الٗمل هى اخض ظاهبي 

كتري او ٌؿخإظغ عب الٗمل زضماث الٗمل مً الؿى١ م٣ابل ما  ؾى١ الٗمل َو

ل مً ال٣ىي الٗاملت لِـ ًضٞٗه مً اظغ للٗاملحن، اي ان عب الٗمل ًُلب الٗم

غجبِ الُلب  مً اظل اؾتهال٦ه بل مً الاؾخٟاصة مىه في اهخاط ؾل٘ وزضماث، ٍو

ٖلى ٢ىة الٗمل بٗىامل ٖضًضة ومً هظه الٗىامل التي جازغ ٖلى جدضًض حجم 

 : (17)الُلب ٖلى ال٣ىي الٗاملت مجها

اث٠ ٛحراث الخ٨ىىلىظُت الى بغوػ خاظت خجاصي ال -العىامل الفىُت:  -1 الى ْو

اصة اإلاٗغوى مً ال٣ىي الٗاملت  اث٠ مما ًاصي الى ٍػ ظضًضة ؤو الٛاء بٌٗ الْى

لبٌٗ الخسههاث. ومً خُض اإلابضؤ ٧ان ًيبغي ان ًهبذ الخُىع الخ٣جي وجُب٣ُه 

 
ً
دضر هظا الخُىع جسُٟٟا  لهالر الاوؿان الٗامل. ٍو

ً
ٟا في الٗملُت الاهخاظُت مْى

اهُخ  ًٖ الٗامل وػٍاصة ٞع
ً
اصة اهخاظُت ٖمله. هظا ًخم مً ظؿضًا ه مً زال٫ ٍػ

خباع ان  زال٫ الكغوٍ التي ٧اهذ حٗضها الاقترا٦ُت في بغامجها، ازظًً بٗحن الٖا

الاوؿان ازمً عاؾما٫ في الىظىص وان هضٝ ؤي جُىع ج٨ىىلىجي)ج٣جي، ٞجي( هى 

 الخس٠ُٟ مً الٗبء الجؿماوي ومً ٖبء و٢ذ الٗمل . 

ُاب صولت الخماًت الاظخماُٖت، ٣ٞض اهتهذ لهالر  اما في ا٢خهاص الؿى١ ٚو
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الكغ٧اث ال٨بري، واإلاٟاع٢ت الازغي ان الاممُت او الاقترا٦ُت التي ٧اهذ قٗاع 

الخغ٦ت الٗمالُت إلاىاظهت الغؤؾمالُت، انبدذ قٗاع الُٝغ الازغ ٌٗجي )قٗاع 

الغؤؾمالُت(، ٟٞي الى٢ذ الظي ًخ٣لو ُٞه هٟىط الُب٣ت الٗاملت يمً خضوصها 

ىُت، ٞان الغؤؾمالُت جىٓم هٟؿها ٖلى اإلاؿخىي الضولي مً زال٫ الكغ٧اث ال َى

ت الٗمل. ان الٗىهغ الاهم في  مخٗضصة الجيؿُاث وػاصث ٖملُت الخ٤ًُِ ٖلى خٍغ

اإلاٟاع٢ت هى الخٗاعى بحن جد٤ُ٣ الٗمالت ال٩املت وبحن الاهضاٝ الا٢خهاصًت 

ُت( ٞاث٣ت الخ٣ضم . وازخٟاء الىاظمت ًٖ اؾخسضام الخ٨ىىلىظُت )الخ٣ىُت او الٟى

ٞغم الٗمل لولئ٪ الظًً خهلىا ٖلى جإهُل مخىاي٘ وازخٟاء ق٩ل الٗمل 

ىاه في ال٣غن اإلااضخي، وبغوػ ْاهغة الٗمل الال٨ترووي  . (18)الخ٣لُضي الظي ٖٞغ

ان مً اهم الٗىامل اإلاهمت التي جازغ في الٗملُت  الشهىد الاكخطادي : –2

ُلب ٖلى ال٣ىي الٗاملت هدُجت الغ٧ىص. وبالخالي ًازغ الا٢خهاصًت، خُض ًىدؿغ ال

اصي  مباقغة في الٗملُت الا٢خهاصًت مً زال٫ ٢لت الُلب ٖلى ال٣ىي الٗاملت. ٍو

ذ  الغ٧ىص الا٢خهاصي الى حٗغى ال٣ُاٖاث الا٢هاصًت الى الخؿاثغ مما ٌؿبب حؿٍغ

ٖضص مً ٢ىة الٗمل التي حٗمل ُٞاٚلب ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت وبسانت 

 . (19)ل٣ُاٖاث الاهلُت )الخانت(ا

ان اخض الٗىامل اإلاازغة في ج٩لٟت الٗمالت هي  معخىي الاحىس الخلُلُت : –3

مؿخىي الاظىع، خُض ان اإلااؾؿت الاهخاظُت الج٣ىم بخٛحر الُلب ٖلى الٗما٫ 

خؿب الخ٩ال٠ُ ٣ِٞ. واهما هىال٪ الٗضًض مً اإلاخٛحراث التي جخد٨م في ج٩ال٠ُ 

دضص ظؼء مجها بماؾؿاث ؾى١ الٗمل وبسانت بال٣ىة الى٣ابُت الخٗضًل التي ًخ

٠ُ والدؿٗحر  ٗاث الٗمل الخام بالخْى وصعظت الخٟاوى م٘ اإلااؾؿاث وحكَغ

ب.... الخ .     ذ وخ٣ى١ الٗما٫ والخضٍع  والتر٢ُت والدؿٍغ

 مً ا٦ثر الٗىامل الا٢هاصًت اهمُت  
ً
لظل٪ ٞان مؿخىي الاظىع ٌٗض واخضا

 في الُلب
ً
ٖلى ال٣ىي الٗاملت، ٟٞي ْل اٞتراى زباث الٓغوٝ ٧اٞت ًؼصاص  وجإزحرا

 العجٟإ واهسٟاى مؿخىي او مٗض٫ الاظغ الؿاثض في 
ً
٣ل جبٗا الُلب ٖلى الٗمل ٍو

ت   إلاى٤ُ الىٍٓغ
ً
اؾىا١ الٗمل. ٞلى اٞتريىا ان الاظغ هى ؾٗغ زضمت الٗمل، ٞخبٗا

( باهسٟاى مٗض٫ الاظغ الا٢خهاصًت ؾحزصاص الُلب ٖلى ال٣ىي الٗاملت )٢ىة الٗمل

٣ل الُلب ٖلى ال٣ىي الٗاملت ) ٢ىة الٗمل( باعجٟإ مٗض٫ الاظغ  )ؾٗغ الٗمل(، ٍو
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( الظي ًىضر ٖال٢ت الُلب ٖلى ال٣ىي الٗاملت 9)ؾٗغ الٗمل(، و٦ما في الك٩ل )

 )٢ىة الٗمل( بمٗض٫ الاظغ )ؾٗغ الٗمل( .
 ( عالكت الطلب على العمل بمعذٌ الاحش9الشيل )

                                                                                                    

                                                                       

 

 
                     

ت الا٢خهاصًت جغي ان الُلب ٖلى الٗمل )٢ىة الٗمل( صالت  ولهظا ٞان الىٍٓغ

اصة الاظغ جاصي الى اهسٟاى الُلب وال٨ٗـ  ٨ٖؿُت في الاظغ الخ٣ُ٣ي، اط ان ٍػ

اصة الُلب ٖلى ٢ىة الٗمل، واإلاٗاصلت  صخُذ بدُض ان اهسٟاى الاظغ ًاصي الى ٍػ

الخالُت جىضر هظه الٗال٢ت اي الُلب ٖلى ٢ىة الٗمل صالت ٨ٖؿُت في الاظغ 

 .   (20)الخ٣ُ٣ي

L D = f( w /p) 

 = الاحش الخلُلي .  (w/ p )حُث ان 

W                . الاحش الاظمي = 

P                 . الاظعاس = 

ٗٝغ الاظغ الاؾمي )باهه اإلابلٜ الظي ٌؿخد٣ه الٗامل م٣ابل الٗمل الظي  َو

٣ًىم به(. اما الاظغ الخ٣ُ٣ي ٞهى )٢ُمت الاظغ الاؾمي و٢ضعجه ٖلى اقبإ الخاظاث، 

. ولهظا ٞان الُلب ٖلى (21)ي حكتري باالظغ الى٣ضي(او م٣ضاع الؿل٘ والخضماث الت

الٗمل )٢ىة الٗمل( ًخإزغ باالظىع اط ان اهسٟاى الاظغ ٌصج٘ اإلااؾؿاث الاهخاظُت 

 َاإلاا ان همى الاهخاظُت اٖلى مً همى 
ً
مىما اصة الُلب ٖلى ٢ىة الٗمل. ٖو ٖلى ٍػ

ل ؤٖلى مً الاظغ الاظىع ٞان الُلب ٖلى الٗمالت ؾحزصاص ماصام الىاجج الخضي للٗم

. وبما ان الُلب ٖلى ال٣ىي الٗاملت ًخدضص بغؤؽ اإلاا٫ او اإلابالٜ (22)الخ٣ُ٣ي

 الازغي اإلاسههت لكغاء الٗمل .

اي ان مسهو الاظىع هى الظي ًدضص حجم الُلب ٖلى ال٣ىي الٗاملت، الن 

مٗض٫ الاظىع الٗام ًخدضص بم٣ضاع اإلاخسهو لكغاء ٢ىة الٗمل، وال ًم٨ً ان 
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اصة او ه٣و ٖضص الٗما٫ او هظا اإلاسهو في ًغجٟ٘  او ًىسٌٟ هظا اإلاٗض٫ بال بٍؼ

لُه ٞان الُلب ٖلى ال٣ىي الٗاملت )٢ىة الٗمل( ًخدضص  ْل خ٨م اإلاىاٞؿت، ٖو

 مً ؤظل حكُٛل الٗما٫ وصٞ٘ 
ً
بم٣ضاع هظا اإلاا٫ الظي ًًٗه ناخب الٗمل ظاهبا

ص الٗما٫ الٗام في اظىعهم مىه الى ٢ىة الٗمل الجضًضة. وال ًم٨ً اه٣ام ٖض

خُاصًت الن الؿ٩ان في جؼاًض مؿخمغ ال ؾُما بحن الُب٣ت الٗاملت  الاخىا٫ الٖا

. 
ً
 واإلا٨شاعة وؿال

ً
  والُب٣ت ال٣ٟحرة ٢ىجا

حٗخبر صالت الاهخاط مً الٗىامل اإلاازغة في الُلب ٖلى الٗمل  دالت الاهخاج : –4

ػمت الهخاط وخضة واخضة مً )ال٣ىي الٗاملت(، وهي الٗال٢ت بحن ٖىامل الاهخاط الال 

الؿلٗت او الخضمت، خُض ان الٗمل هى اخض هظه الٗىامل. ٞاطا ج٣غع حجم الاهخاط 

 الى حجم الُلب الٟٗا٫. ؾىاء ٧ان طل٪ بمؿخىي اإلايكإة ؤو الا٢خهاص، 
ً
اؾدىاصا

ٞؿِخدضص حجم الٗمالت الالػمت )و٦ظل٪ باليؿبت لب٣ُت الٗىامل( الهخاط طل٪ 

 والخضماث . اإلا٣ضاع مً الؿل٘

٧لما ػاص الُلب ٖلى الؿل٘ والخضماث ايُغ  الطلب الىلي الفعاٌ : – 5

٠ُ ٖىامل  اصة الاهخاط البض لهم مً جْى اصة اهخاظهم، ومً اظل ٍػ اإلاىخجىن الى ٍػ

اهخاط ا٦ثر ومجها الٗمل، ولى ازظها الُلب ٖلى الٗمل )الُلب ٖلى ال٣ىي الٗاملت 

 
ً
بالؿاٖت/ٖمل ل٩ان الٗمل مً الٗىامل اإلاخٛحرة  اإلاؿخٗضة واإلاهُإه للٗمل( مدؿىبا

ختى في اإلاضي ال٣هحر. وبالخالي ٞان ؤػصًاص الُلب ال٨لي ٖلى الؿل٘ والخضماث مً 

ً والضولت والٗالم الخاعجي )نافي الهاصعاث بٗض َغح  ٢بل اإلاؿتهل٨حن واإلاؿدشمٍغ

ض َلب اإلاىخجحن ٖلى الٗمل  . (23)الاؾخحراصاث( ؾٝى ًٍؼ

لُت ٞان ا لُلب ٖلى الٗمل )الُلب ٖلى ال٣ىي الٗاملت( ًخإزغ بٗىامل ٖضًضة ٖو

ىامل  مجها ٖىامل زاعظُت مشل الٗىامل الؿُاؾُت والاظخماُٖت وال٣اهىهُت، ٖو

الخىاٞـ بحن اؾىا١ الٗمل والٓغوٝ الا٢خهاصًت مشل مٗضالث البُالت 

٘ ظضًضة او الٛاء مكاَع ٘ ٚحر والخطخم، وهىا٥ ٖىمل صازلُت مشل اياٞت مكاَع

مغبدت و٦ظل٪ الخٛحراث الخ٨ىىلىظُت. جسخل٠ الُغ١ ُٞما بُجها مً خُض الاؾـ 

٣ت ومً هظه الُغ١ التي حؿخسضم في ج٣ضًغ  والٟغيُاث التي حٗخمض ٖلحها ٧ل ٍَغ

الُلب ال٣ىي الٗاملت، الُغ١ الاخهاثُت التي جاصي الى الاؾخيخاظاث التي ًخىنل 
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التي ًدهل ٖلحها مً صعاؾت الُٗىاث  الحها الباخض مً زال٫ جدلُل البُاهاث

وخؿاب بٌٗ اإلا٣اًِـ مجها. وجىظض الٗضًض مً الُغ١ الي حؿخسضم لخ٣ضًغ 

البا ما ج٩ىن هظه الخ٣ضًغاث ٖلى ق٩ل جيبااث او  الُلب ٖلى ٢ىة الٗمل، ٚو

ُما ًلي اهم الُغ١  ٌ او ٢بى٫ للٟغيُاث الاخهاثُت. ٞو حٗمُماث او ٢غاعاث ٞع

 الُلب ٖلى الٗمل)الُلب ٖلى ال٣ىي الٗاملت(:اإلاؿخسضمت في ج٣ضًغ 

 طرق تقدير الطلب على العنل -3 -3

لت املسح الشامل – 1 ٣ت ٖلى اؾخماعاث لُٗىت او  طٍش : حٗخمض هظه الٍُغ

٣ت اإلاسر الكامل، ٖىضها هلجإ الى  ىضما ًخٗظع في هظه الٍُغ لُٗىاث إلاجخ٘ ما . ٖو

( وحجم الُٗىت هى ٖضص ٖىانغها صعاؾت ظؼء مً اإلاجخم٘ الاخهاجي ٌؿمى )الُٗىت

٣ت حٗخمض ٦ظل٪ ٖلى الخٗضاص الٗام للؿ٩ان في بلض ٢لُل الؿ٩ان  . وهظه الٍُغ

٣ت اإلاسر الكامل  ، ومً الامشلت ٖلى الخاالث التي ًهٗب ٞحها اظغاء ٍَغ
ً
وؿبُا

  -: (24)و٦ما ًلي

 ما ًخٗظع الىنى٫ الى ظمُ٘ ٖىانغ اإلاجخم٘ الاخهاجي وؤظغاء  –ؤ 
ً
ٚالبا

 ضعاؾت ٖلحها.ال

 مً الاشخام اإلاضعبحن  –ب 
ً
 ٦بحرا

ً
٢ض ًخُلب اظغاء اإلاسر الكامل ٖضصا

الجمام ظمُ٘ البُاهاث، اما الُٗىت ٞخدخاط الى ٖضص ٢لُل مً هاالء وبظل٪ ًخم 

حر في ٖضص الٗاملحن .  الخٞى

 ًٖ ْاهغة مُٗىت،  –ط 
ً
ٗت حُُٗه ماقغا ٢ض ًدخاط الباخض الى هخاثج ؾَغ

ٌؿخُُ٘ صعاؾت اإلاجخم٘ ٧له في و٢ذ ٢هحر، لظا ًلجإ الى صعاؾت  وبالخالي ٞهى ال 

 ُٖىت ٣ِٞ مً طل٪ اإلاجخم٘.

 ا٢لان صعاؾت الُٗىت اصوى ٧لٟت مً اإلاسر  –ص 
ً
 وو٢خا

ً
 .الكامل وحؿخٛغ١ ظهضا

لت املسح املعذٌ – 2 : ان ج٣ضم بٌٗ الخدظًغاث خى٫ )ٞاع١ الخُإ( طٍش

٣ت هى  ٧ال٣ُاؽ الىخُض للك٪ في اإلاسر الاخهاجي، وان الٛاًت مً هظه الٍُغ

ت ؾ٩اهُت في و٢ذ  اُٖاء ال٣ُمت الخ٣ُ٣ُت لخانُت او ا٦ثر مً زهاثو مجمٖى

مٗحن، وان بٌٗ الاشخام الظًً مً اإلاٟترى ان ٩ًىهىا في الُٗىت ٢ض ال ٩ًىهىا 
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٣ت هى  ًىن اإلاكاع٦ت، وان الٛاًت ٦ظل٪ مً هظه الٍُغ في اإلاجز٫، او ٢ض ًٞغ

اٞت التي ججم٘ مً البُاهاث في اإلاسر الؿ٩ان لجٗل ٖملُت الخسلو مً الازُاء ٧

  . (25)ظم٘ البُاهاث باؾٕغ و٢ذ وا٢ل ٧لٟت 

٣ت حؿخسضم في اَاع الاهخٟإ مً ال٣ىي الٗاملت التي جم  لظل٪ ٞان هظه الٍُغ

الخسلي ٖجها ُٞما بٗض الؾباب ٦شحرة ٧االشخام الظًً بال ٖمل او الاشخام 

 .  (26)اإلاخاخحن للٗمل

لت املسح الاحخماعي والاكخطادي - 3  : ان جُىع مىهج هظا اإلاسر وجىٕى  طٍش

٣ت مً اهم الُغ١ في البدض الاظخماعي  اؾخسضاماجه، اصي الى اٖخباع هظه الٍُغ

ت م٩امً الى٣و  ٣ت هى مٗٞغ والا٢خهاصي، وان مً اهم ممحزاث هظه الٍُغ

ؿهم الاؾاؾُت مً الؿل٘ والخضماث والى٠٢ ٖلى ماقغاث البُالت وا ل٣ٟغ، َو

ىُت في مغا٦ؼ الٗمل والخىُٟظ  هظا اإلاسر ٦ظل٪ في الخسُُِ لبىاء ٢ضعاث َو

ت في الخٗامل م٘ اإلاىٓىماث الخ٣ىُت  ًٖ ا٦دؿاب اإلاٗٞغ
ً
لهضاٝ مؿخ٣بلُت ًٞال

)الخ٨ىىلىظُت، الٟىُت( الخضًشت في مٗالجت ظمُ٘ البُاهاث واؾخسغاط الىخاثج 

٣ت حٗض مداولت لٗملُت مسر مً زال٫ اجبإ بإو٢اث ٢ُاؾُت. ولهظا ٞان هظه الٍُغ

 بالخٟؿحر والخدلُل بهضٝ 
ً
٣ت اًًا اظغاءاث مُضاهُت مىٓمت، وتهخم هظه الٍُغ

الىنى٫ الى اؾخيخاظاث ٖملُت لضعؾت اإلاجخم٘ والٓىاهغ واإلاك٨الث 

 . (27)الاظخماُٖت

لت الاهحذاس الخطي البعُط –4 ٣ت م٘ الٗال٢اث  طٍش : جخٗامل هظه الٍُغ

٣ت ٢ض ج٩ىن ؾِئت ٦ما جبضو للىهلت الاولى الا اهه هىا٥ الخُُت ، وان هظه الٍُغ

لها الى ٖال٢اث زُُت مما ًجٗل هظه  الٗضًض مً الٗال٢اث الالزُُت ًم٨ً جدٍى

ً بىاؾُت اإلاٗاصلت الخالُت  : (28)ظُضة . خُض ًم٨ً اًجاص الٗال٢ت بحن مخٛحًر

Y= a + B X 
٣ُت التي ٣ً٘ بها الخِ اإلاؿخ٣ُم ( هي اإلا٣ُ٘ الهاصي، وهي الىaخُض ان )

( ٞهي ٖباعة ًٖ اهدضاع اإلاؿخ٣م الظي ٌكحر الى م٣ضاع الخٛحر Bاإلادىع الهاصي. اما )

 ( بىخضة واخضة .  X( لى حٛحر )Yالظي ًُغؤ ٖلى ) 

ً بضاللت اإلاخٛحر الازغ  ولهظا ٞان اإلاٗاصلت الخُُت التي حُُٗ٪ اخض اإلاخٛحًر



الاؾتراجُجي والخسُُِ للضعاؾاث اإلادىع  مغ٦ؼ.........................................................الُلب ٖلى الٗملالٟهل الشالض / 

 

  [99] 

والخيبا واخض مً اهم اٚغاى صعاؾت الاهدضاع، حؿمى مٗاصلت الاهدضاع الخُي، 

ذ ٢ُمت مخٛحر ازغ او مخٛحراث ازغي. ولهظا ًم٨ً  وهى جيبا ٢ُمت مخٛحر ما اطا ٖٞغ

 اؾخسضام الاهدضاع البؿُِ للضالت الخُُت بُغ١ ازغي مجها: 

لت معامل اسجباط ظبحرمان للشجب –أ  : في ٦شحر مً الاخُان ًهٗب ٢ُاؽ طٍش

 و 
ً
ل٨ً ٌؿهل حُٗحن عجب للهٟت او اإلامحز اإلاغاص صعاؾخه ًٖ هظا مخٛحر ما ع٢مُا

، اطا ٧ان لضًىا زمؿت اهىإ الكاي وؤعصها الخمُحز بحن هظه الاهىإ مً 
ً
اإلاخٛحر مشال

خُض اإلاظا١، هغي اهه ٌؿهل الظوا٢ت جغجِب اهىإ الكاي مً الضعظت الاولى مً 

ُم ٖضًضة ل٩ل هٕى مً اإلاظا١ ختى الضعظت الخامؿت، ول٨ً ًهٗب ٖلُه اُٖاء ٢

ىُب٤ هظا الخدلُل ٖلى ٦شحر مً اإلاؿاثل  اهىإ الكاي الؿاب٤ مً خُض اإلاظا١، ٍو

حرها. ومً مٗامل الاعجباٍ للغجب مٗامل ؾبحرمان  في الا٢خهاص والاصاعة والتربُت ٚو

 والظي ٌٗٝغ ٢اهىهه ٦ما ًلي: 

 rs = 1 – (6 ∑ d 2 / n(n2 – 1 ))معامل اسجباط ظبحرمان للشجب =   

( حؿاوي الٟغ١ بحن d(، اما )X ,Y( حؿاوي ٖضص اػواط البُاهاث )nخُض ان )

( ً ذ الغجب  rs(، وهالخٔ مً طل٪ اهه ًم٨ً خؿاب ) X,Yعجب للمخٛحًر ( اطا ٖٞغ

٣ت بىظه زام اطا ٧ان  ذ البُاهاث التي ًم٨ً جغجُبها، وجهلر هظه الٍُغ او اطا ٖٞغ

 .(29)ا٢ل ( او 25- 30ٖضص اػواط البُاهاث ما بحن )

لت معامل اسجباط بحرظىن: –ب  ان صعاؾت الاعجباٍ جٓهغ الى خض ًم٨ً  طٍش

، وطل٪ بةُٖاء م٣ُاؽ ٖضصي ًدضص صعظت جل٪ الخغ٦ت 
ً
ان ًخدغ٥ مخٛحران مٗا

ً . وهى ٣ًِـ  ومٗامل الاعجباٍ الخُي هى م٣ُاؽ الٗال٢ت الخُُت بحن اإلاخٛحًر

 ٌٗجي في Xضما ًؼصاص )( ٖىYم٣ضاع الخٛحر والخإزحر الظي ًُغؤ ٖلى )
ً
 مُٗىا

ً
( م٣ضاعا

، اي )
ً
 ٩ٞلما ٦برث )X,Yالخالت الاولى ٩ًىن الاعجباٍ مىظبا

ً
(. اما في Y( ٦برث )X( مٗا

 ٞخهٛغ ٢ُمت )
ً
(. اما Y( ٧لما ٦برث ٢ُمت )Xالخالت الشاهُت ٩ًىن الاعجباٍ ؾالبا

اصة )Yالخالت الشالشت ٞان )  ٖىض ٍػ
ً
 مدضصا

ً
ظه الخالت اهه ( وفي هX( الجدب٘ همُا

 (. X, Yالًىظض اعجباٍ بحن )

ت وظىص ٖال٢ت  –ط  ٣ت الاهدكاع: ان اخض الُغ١ التي حؿاٖضها ٖلى مٗٞغ ٍَغ

( ً  ا٣ُٞا )اخضاسي X,Yزُُت بحن مخٛحًر
ً
(، وهي عؾم الاهدكاع خُض هغؾم اخضازُا

X ( ٖلُه 
ً
 ٖمىصًا

ً
،) -----( Xa, Ya( وهغنض اػواط اإلاكاهضاث اإلاغجبت. ) Y(، واخضازُا
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X2,Y2( ،)X1,Y1( اإلاُٗاة لضًىا ٖلى )X,Y ٪ٞىدهل ٖلى عؾم الاهدكاع، وجبحن ل )

( ً ( او ٖضم وظىصها. وحؿاٖض X,Yبك٩ل ظُض ما اطا ٧اهذ هىا٥ ٖال٢ت بحن اإلاخٛحًر

ً َغصًت ام ٨ٖؿُت، اي  ٣ت عؾم الاهدكاع ٖلى جىيُذ ٧ىن الٗال٢ت بحن اإلاخٛحًر ٍَغ

(، وهظه الٗال٢ت َغصًت، اما الٗال٢ت Yم )( اػصاصث ٧Xُ٢لما اػصاصث ٢ُم )

 . (30)(، وال٨ٗـ بال٨ٗـX( جى٣و م٘ اػصًاص ال٣ُم ٫)Yال٨ٗؿُت ٞخٗجي ان ٢ُم )

لت خط الاججاه العام :  –5  ٖلى ٢ُم طٍش
ً
٣ت الا٦ثر جإزحرا حٗض هظه الٍُغ

 ٖضص ؾ٩ان الٗغا١ زال٫ الاعبٗحن ؾىت اإلاايُت، 
ً
لت ٞمشال الٓاهغة في اإلاضي الٍُى

ضاص ًمش  إلاُل ظمُ٘ الٖا
ً
ل ؾلؿلت ػمىُت مخإزغة بضعظت ٦بحرة باالججاه الٗام، هٓغا

 ٖىضما 
ً
٩ىن الاججاه الٗام مىظبا اإلا٩ىهت لهظه الؿلؿلت الى التزاًض بهىعة ٖامت. ٍو

 همى الؿ٩ان ًمشل ؾلؿلت ػمىُت 
ً
جتزاًض ٢ُمت الٓاهغة ٖلى مغوع الؼمً ٞمشال

 
ً
 .  (31)اججاهها الٗام مىظبا

٩ىن الا  ٍو
ً
 ٖىضما جدىا٢و ٢ُم الٓاهغة ٖلى مغوع الؼمً ٞمشال

ً
ججاه الٗام ؾالبا

ُاث الىاججت ًٖ الانابت بمغى الجضعي ج٩ىن ؾلؿلت ػمىُت اججاهها الٗام  الٞى

 اطا ٧ان الخٛحر في ٢ُم الٓاهغة ٦مُت زابخت 
ً
ؾالب. والاججاه الٗام ٩ًىن مؿخ٣ُما

٩ىن الاججاه ال ٗام ٚحر مؿخ٣م اطا ٧ان الخٛحر في مىظبت او ؾالبت زال٫ اإلاضة. ٍو

٢ُم الٓاهغة ٚحر زابذ زال٫ اإلاضة. وجىظض هىا٥ ٖضة َغ١ لخُٗحن زِ الاججاه 

 : (32)الٗام ومجها

لت املعذالث املخحشهت: –أ  ٣ت  طٍش ض اًجاص الاججاه الٗام بٍُغ ٖىضما هٍغ

ل( اإلاٗضالث اإلاخدغ٦ت ٞاهىا هدؿب مٗضالث اإلاكاهضاث لٗضص مً الؿىحن )او الٟه

 لىخضة الؼمً الىا٢ٗت في 
ً
)او الاقهغ(، اط وٗخمض هظا اإلاٗض٫ ٢ُمت لالججاه م٣ابال

 ماهازظ اإلاٗض٫ اإلاخدغ٥ 
ً
اصة مىخه٠ الٟترة التي خؿب اإلاٗض٫ ٖلى اؾاؾها، ٖو

خماص ٖلى َى٫  بُى٫ زالر ؾىىاث او زمؿت ؾىىاث او زماهُت ؾىىاث، وطل٪ بااٖل

٣ت الضوعة التي هغي ان الؿلؿلت الؼمىُت ا لىا٢ٗت جدذ جإزحرها، لهظا ٞان ٍَغ

م٨ً عنض اإلاٗضالث اإلاخدغ٦ت ٖلى  اإلاٗضالث اإلاخدغ٦ت حُُٗىا اججاه الؿلؿلت ٍو

 ق٩ل الاهدكاع للؿلؿلت الؼمىُت واججاه مٗضالث هظه الؿلؿلت الؼمىُت.

لت املشبعاث الطغشي: –ب   ٣ت مؿخٗملت في حُٗحن زِ  طٍش ان هظه الٍُغ
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اٞتراى وظىص ٖال٢ت زُُت اي )جُب٤ُ زِ اإلاؿخ٣ُم الاهدضاع البؿُِ، وطل٪ ب

ٖلى ق٩ل الاهدكاعللؿلؿلت(. خُض ان هظه الؿلؿلت الؼمىُت ٖباعة ًٖ مكاهضاث 

(. وال بض مً X( م٣ابل الؼمً )الؿىىاث مشال( الظي وٗبر ٖىه بالغمؼ )Yاو بُاهاث) 

 في صعاؾت الاججاه الٗا
ً
ل حُٗحن ه٣ُت الانل او اإلاغ٦ؼ، وان هىا٥ امغا م هى جدٍى

ت .وطل٪ ب٣ؿمت  ت الى ٢ُم قهٍغ (، و٢ؿمت 12( ٖلى )(aزِ الاججاه مً ٢ُم ؾىٍى

 (bٖلى )( ٞخهبذ اإلاٗاصلت ٧االحي :12)2-  

a+bX =T1 

T2 = a / 12 + b/144 

X)       وخضة الؿىت وجهبذ = )  

X) وخضة الكهغ = ) 

لت املعذٌ الىطفي :  –ج  ٣ت بخ٣ؿُم البُ -طٍش اهاث الى جخلخو هظه الٍُغ

حن وخؿاب مٗض٫ ٧ل ٢ؿم، وعنض ٧ل مٗض٫ م٣ابل مىخه٠  ٢ؿمحن مدؿاٍو

الٟترة الؼمىُت التي ٖلى اؾاؾها خؿب عؾم زِ مؿخ٣ُم ًهل بحن هاجحن 

 ٧اهذ ٧ل ٞترة حؿاوي 
ً
( ػوظُا

ً
الى٣ُخحن، ٞاطا ٧ان ٖضص الؿىحن )او الاقهغ مشال

، خظٞىا ا
ً
لؿىت اإلاخىؾُت، هه٠ ٖضص الؿىحن، واطا ٧ان ٖضص الؿىحن ٞغصًا

حن  . (33)و٢ؿمىا الؿىىاث البا٢ُت الى ٢ؿمحن مدؿاٍو

لت العالظل الضمىُت:  – 6 ت مً طٍش بما ان الؿلؿلت الؼمىُت هي )مجمٖى

 ٖضص مً الؿىىاث(( بٟترة 
ً
ال٣ُم اإلاكاهضة لٓاهغة مُٗىت إلاضة مً الؼمً ))مشال

ت( بك٩ل م٨ش٠ الجها . و٢ض صعؽ الا٢خهاصًىن الؿالؾل الؼمىُت (34)ػمىُت مدؿاٍو

جضزل في ٦شحر مً اإلاؿاثل الا٢خهاصًت طاث الاهخمام، وال ج٣خهغ الؿالؾل الؼمىُت 

ٖلى الامىع الا٢خهاصًت ول٨جها حكٛل م٩اهه مهمت في الٗلىم الُبُُٗت )٦ضعاؾت 

ال٣ُـ والامُاع والؼالػ٫ وال٩ىاعر الُبُُٗت( والهىاٖت والخجاعة وهمى الؿ٩ان 

اًت ال حرها. لهظا ٞان لضعاؾت الؿالؾل الؼمىُت اهمُت ٦بحرة والتربُت والٖغ صخُت ٚو

 -وهىا٥ ٖضة ٖىامل جازغ ٖلى الؿالؾل الؼمىُت مجها ًلي :

هى ط٥ اإلااقغ او جل٪ الخانُت للؿلؿلت الؼمىُت التي جمخض  الاججاه العام : –أ 

ٖلى مضي الٟترة الؼمىُت جدذ الضعاؾت بك٩ل مخىاؾ٤، ان مغ٦بت الاججاه الٗام 
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ل لىمى الٓاهغة )اليكاٍ( او )اه٨ماف(، ه ي اإلاىدجي الغثِسخي ٖلى اإلاضي الٍُى

اصة او ه٣و هظه الٓاهغة. وان هظا الاججاه ٌكحر الى وظىص ٖىامل حؿخمغ  ٗجي ٍػ َو

لٟترة م٣ٗىلت مشل همى الؿ٩ان، الخُغ الخ٨ىىلىجي )الخ٣جي، الٟجي(، الخٛحراث في 

 .  (35)ٌٗ الهىاٖاث او اإلااؾؿاثمؿخىي الاؾٗاع، او الخاالث اإلاسخلٟت لب

ان هظه الخٛحراث التي جازغ ٖلى الؿالؾل الؼمىُت ٢ض  الخغحراث املىظمُت: –ب 

ت او  ج٩ىن حٛحراث صوعٍت اي ا٢ل مً ؾىت، ٣ٞض ج٩ىن ٞهلُت )عب٘ ؾىت( او قهٍغ

ًىمُت. وجخ٩ىن هظه الخٛحراث هدُجت جإزحر ازخالٝ اإلاىار او مىاؾباث صًيُت او 

٩ىن مً اإلاُٟض ان ج٣ضًغ ال٣ُمت ٖاصاث اظخم اُٖت او ما قابه طل٪ مً الخٛحراث. ٍو

الٓاهغة ٚحر اإلاخإزغة بال باإلاىؾم، وطل٪ إلم٩ان للخيبا بم٣ضاع الٓاهغة في اإلاؿخ٣بل 

   خؿب اقهغ الؿىت او خؿب الٟهى٫ .  

جدهل هظه الخٛحراث الٗغيُت ٖىض الخغحراث الذوسٍت او العشغُت :  –ج 

الكاطة، ٧الشىعاث، وال٩ىاعر الُبُُٗت. والخغوب او الًُٟاهاث خضور الٓغوٝ 

او اهدكاع ألاوبئت والؼالػ٫، واما الخٛحراث الضوعٍت ٞخٓهغ في الٓىاهغ الا٢خهاصًت، 

م٨ً جمُحز زالزت اهىإ مً هظه الضوعاث   -:(36)ٍو

لت اإلاضة )خىالي هه٠ ٢غن( .  ــــــــــــ الضوعاث ٍَى

 ؾىىاث ( . 10 ؾُت اإلاضة ) خىاليــــــــــ الضوعاث مخى 

 ؾىىاث ( .  4ــــــــــــ الضوعاث ٢هحرة الٟترة ) خىالي

 العوامل احملددة للطلب على العنل : –4–3

اصة  ان ٖال٢اث الٗمل ٧اهذ وما جؼا٫ ختى الخايغ في جازغ مؿخمغ مً زال٫ ٍػ

اإلاهلخحن ٖضص الؿ٩ان وحٗخبر ٖال٢اث الٗمل اهم مىا٢٘ الاهخمام لال٢خهاصًحن و 

واإلاجخم٘، لجها مً ازُغ اإلاكا٧ل الا٢هاصًت التي واظهذ اإلاجخمٗاث الهاٖضة في 

    .(37)الخُىع الا٢خهاصي والاظخماعي

ت حجم الؿ٩ان مً  وبما ان جدضًض ال٣ىي الٗاملت في اي بلض جخمشل في مٗٞغ

زال٫ اإلاهاصع الاخهاثُت الخانت بالخٗضاص الؿ٩اوي، ولهظا ٞان ٖىامل جدضًض 

الُلب ٖلى ال٣ىي الٗاملت ًسخل٠ ًٖ جدضًض ال٣ىي الٗاملتالهه ٌكمل حجم 
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ٟا٫   )الَا
ً
الؿ٩ان في اي بلض بٗض اؾدبٗاص حجم الؿ٩ان ٚحرهاقُحن ا٢خهاصًا

والكُىر وعباث البُىث وفي بٌٗ البلضان حؿدبٗض ال٣ىاث اإلاؿلخت( وفي ماًلي 

 -هىضر الٗىامل اإلادضصة لُلب ٖلى الٗمل :

اٖخ٣ض )اصم ؾمض( بان الُلب ٖلى  -لب ٖلى باالهخاظُت الخضًت:ًخدضص الُ –1

ٗخ٣ض الا٢خهاصًىن اإلاىُٟٗىن ان الاوؿان ٌؿتهل٪ او  الٗمل ًخدضص باهخاظُخه، َو

ٌكتري الاقُاء او ًدىاػ٫ ٖجها في نىعة اظؼاء نٛحرة ًُل٤ ٖلحها )الىخضاث( 

خدضص زمً ٧ل وخضة مجها بمىٟٗت الىخضة الازحرة للصخو الظي ض ا٢خىائها.  ٍو ًٍغ

وان زمً )اظغ( ال٣ىي الٗاملت ًخدضص ب٣ُمت ماًيخجه ؤزغ ٖامل الظي ٣ًبل 

ناخب الٗمل حكُٛله، وبإل ل٩اهذ زؿاعة عب لٗمل ما٦ضة ولى لم ٣ًبل هظا 

الٗامل وػمالئه بهظا الاظغ النبدىا في خالت بُالت، ولخل مدلهم ٚحرهم مً 

ً بهظا الاظغ هٟؿه هدُج ت اإلاىاٞؿت بحن ال٣ىي الٗاملت. ولهظا ٞان الٗاَلحن ال٨شحًر

بل 
َ
اظغ الٗما٫ ًخدضص باظغ الٗامل الخضي الازحر الظي قٛله ناخب الٗمل و٢

هظا الٗامل باالظغ الظي خضصه له عب الٗمل خُض ان ظغ الٗا٫ البض ان ٌؿاوي 

٢ُمت ماًيخجه لهاخب الٗمل. اط ان ٢ُمت اهخاط هظا الٗامل الخضي هى ما ًُل٤ 

 . (38)ؾم )اهخاظُخه( والتي حؿاوي اظغ الٗامل الخضيٖلُه ا

جب ان  ت الخ٣لُضًت ٍو ومً اظل ان ٩ًىن الا٢هاص في خالت جىاػن خؿب الىٍٓغ

٩ًىن لُلب ٖلى ٢ىة الٗمل بالخض الظي ٩ًىن مخىؾِ الاهخاظُت الخضًت للٗمل 

 الى مخىؾِ الاظغ الخ٣ُ٣ي. وبما ان الاهخاط الخضي لل٣ىي الٗاملت ف
ً
ا ي مؿاٍو

 الا٢خهاص البض ان ٌؿاوي الاظغ الخ٣ُ٣ي .

اصة  ٞةطا ازظها الا٢خهاص ال٣ىمي ب٩امله ٞان الاهخاظُت الخضًت للٗمل وحٗجي ٍػ

اصة في ٖضص الٗما٫ )الجضص اإلاًاٞحن للٗمالت، ولهظا ٞان  الىاجج ال٣ىمي هدُجت للٍؼ

ى٢٘ مؿخىي الاهخاظُت الخضًت للٗمل وحٛحرها )بخٛحر حجم الٗمالت( ًدضصان م

اهدضاع مىدجى الُلب ٖلى الٗمالت )٢ىة الٗمل، ال٣ىي لٗاملت( ٞاطا ٧ان مؿخىي 

لى  ت ال٨الؾ٨ُُت ٞان اإلاىدجى ٩ًىن مى٢ٗه الى الٖا  وخؿب الىٍٓغ
ً
الاهخاظُت مغجٟٗا

 .   (39)والُمحن مما ًض٫ ٖلى ان الُلب ٖلى الٗمل ٩ًىن ا٦بر لالظغ هٟؿه

: ٣ًغع ٢اهىن )ؾاي( ان الٗغى ًخدضص الُلب ٖلى الٗمل بالٗغى جل٣ا –1
ً
ثُا
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اصة او ه٣هان مً  ، ٞالًم٨ً ان ٩ًىن الٗغى بٍؼ
ً
ًسل٤ الُلب اإلاؿاوي له صاثما

ض  الُلب، الهه اطا ػاص ٖلُه )اي اطا ػاص الٗغى ٖلى الُلب( اهسًٟذ الاؾٗاع ٞحًز

 الى ان ًدؿاوي الُلب م٘ الٗغى. )اما اطا اهسٌٟ 
ً
خ٣لو الٗغى ٖاصة الُلب ٍو

خ٣لو الُلبالٗغى ٖل ض الٗغى ٍو . (40)ى الُلب( ُٞٗجي طل٪ اعجٟإ الاؾٗاع ٞحًز

لهظا ٞان ؾى١ الٗمل حٗخبر اإلا٩ان او اإلاى٢٘ الظي جخإزغ ُٞه ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت 

حر الاخخُاظاث لهظه ال٣ُاٖاث مً ال٣ىي الٗاملت، وؾى١ الٗمل جخإزغ  مً اظل جٞى

الُبُُٗت وهظه الٓغوٝ جازغ ٖلى بالٓغوٝ الا٢خهاصًت والؿُاؾُت والاظخماُٖت و 

 الُلب والٗغى ٖلى الٗمل.

٧اهذ ٢ًُت الاظىع  -ًخدضص الُلب ٖلى الٗمل بم٣ضاع مسهو الاظىع : –3

وماػالذ في عاؽ ٢اثمت اإلاُالُب الٗمالُت والى٣ابُت، وال٣ًُت الخؿاؾت التي جضوع 

لى ما خى٫ مدىعها ٞهى٫ اإلاؿاومت وزانت في البلضان التي ٣ًىم ا٢خهاصها ٖ

غاث  ٌؿمى باال٢خهاص الى٣ضي، و٢ض صاع الى٣اف خى٫ الاظىع في اججاهاث وجبًر

ت )الاظىع  مسخلٟت جبضؤ مً مبضؤ الاظحر )الٗامل( في الٗهىع الاولى وختى هٍٓغ

ت ٖلى اجها )جُب٤ُ ؾُاؾت اظغ  ت اإلاٗانغة ( وحٗٝغ هظه الاظىع ال٣ٍُغ ال٣ٍُغ

اهداء ال٣ُغ( . وجُب٤ هظه الاظىع في  مىخضة ومخمازلت في الهىاٖاث اإلادكابهت في

 .  (41) بالص ٌٗمل ا٢خهاصها في اَاع الىٓام اإلاىظه او الا٢خهاص اإلاسُِ

ان ٧اٞت اإلاجخمٗاث بازخالٝ اهٓمتها الا٢خهاصًت والاظخماُٖت، حٗخبر الاظىع 

مً اهم الخىاٞؼ اإلااصًت باٖخباعها الىؾُلت التي مً زاللها ٌؿخُُ٘ عب الٗمل 

مل( او الضولت مً جدضًض الُلب ٖلى ٢ىة الٗمل، ٞاطا ٧اهذ هىا٥ )ناخب الٗ

اظىع مغجٟٗت، و٢ض ج٩ىن هىا٥ ٢لت في الاًضي الٗاملت ٣ٞض جًُغ بٌٗ الضو٫ 

اؾخحراص ال٣ىي الٗاملت مً الخاعط، ٦ما هى خانل في صو٫ الخلُج الٗغبي خُض 

ض والٟلبحن حؿخىعص الٗمالت الغزُهت )باظىع مىسًٟت( مً صو٫ ٣ٞحرة مشل الهى

اصة في ٖضص الاًضي الٗاملت الٛحر ماهغة  حرها مً صو٫ قغ١ ؾُا للٍؼ وجاًلىض ٚو

اصة ٖضص ؾ٩ان هظه الضو٫. و٢ض حؿخىعص صو٫ الخلُج الٗمالت اإلااهغة مً  بؿبب ٍػ

البلضان الهىاٖت باظىع مغجٟٗت وطل٪ بؿبب اعجٟإ اظىع هاالء الٗما٫ في 

ي ًدملىجها وجُب٣ُها في صو٫ الخلُج لظل٪ بلضاجهم بؿبب اإلاهاعاث والخبراث الت
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ج٩ىن اظىعهم مغجٟٗت. وهظا ٞان جدضًض ؾُاؾت الاظىع )الخض الاصوى، والخض 

اصة او اهسٟاى الُلب ٖلى ال٣ىي  لى(، وبما ان الاظىع حٗمل ٖلى جدضًض ٍػ الٖا

 الٗاملت في اٚلب البلضان .    

 أظكال مهخهى الطلب على العنل ومميساتى : – 5 – 3

ان الٗال٢ت بحن حٛحراث الاظىع وحٛحراث الُلب ٖلى الٗمل ٖال٢ت ٨ٖؿُت  -1

اصة الاظىع جاصي الى اهسٟاى الُلب ٖلى الٗمل واهسٟاى الاظىع ًاصي الى  ٍٞؼ

اصة الُلب ٖلى الٗمل )ال٣ىي الٗاملت، ٢ىة الٗمل(. و٦ما في الك٩ل )   -( الاحي:10ٍػ

 

 

 

 

 

 

 

 

وهت في الٟترة الؼمىُت ال٣هحرة مجها في ان الُلب ٖلى الٗمل هى ا٢ل مغ  – 2

لت، ٟٞي الٟترة ال٣هحرة الًاصي اعجٟإ الاظىع الى زٌٟ الُلب ٖلى  الٟترة الٍُى

الٗمل الهه ًهٗب ٖلى اإلاىٓم في الٟترة الؼمىُت ال٣هحرة حُٛحر عاؾماله وججهحزاجه، 

   -( الاحي: 11ٞهى ًدخٟٔ بىٟـ الٗضص مً الٗما٫، ٦ما ًخطر مً الك٩ل )
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( ًدبحن ان ٦مُت الٗمل اإلاُلىبت ب٣ُذ زابخت مهما اعجٟٗذ 11مً هظا الك٩ل )

الاظىع. بال ان اعجٟإ الاظىع وان ٧ان ال ًازغ بهىعة مباقغة في الٟترة الؼمىُت 

 ال٣هحرة ٖلى الُلب ٖلى الٗمل ٞهى ًازغ ٖلى مؿخىي الاؾٗاع.

٘ الاؾٗا  مً جسٌُٟ ٦مُت الٗمل اإلاُلىبت جٞغ
ً
ع وجاصي الى ْهىع   ٞبضال

لت ًهبذ َلب الٗمل )ال٣ىي الٗاملت،  الخطخم، وبال٨ٗـ في الٟترة الؼمىُت الٍُى

٢ىة الٗمل( ا٦ثر مغوهت، ٞدتى اطا ٞغيذ ان الٗغى الاظمالي لغاؽ اإلاا٫ زابذ 

ٞان عاؽ اإلاا٫ ًدؿغب مً الهىاٖاث طاث الاظىع الٗالُت الى الهىاٖاث طاث 

ها عاؽ الاظىع اإلاىسًٟت، وفي هظه  الهىاٖاث الازحرة التي ؾ٩ُىن جدذ جهٞغ

ىسٌٟ الُلب ٖلى الهىاٖاث  اإلاا٫ ا٦بر مً الؿاب٤ ؾحزصاص الُلب ٖلى الٗمل ٍو

طاث الاظىع الٗالُت، ٞالُلب ٖلى الٗمل اطن ٢لُل اإلاغوهت في الٟترة الؼمىُت 

 ال٣هحرة وجؼصاص مغوهخه ٧لما َالذ الٟترة الؼمىُت .

ت الاظىع  –3 الٗالُت وه٣و الاؾتهال٥ ًاصي اعجٟإ الاظىع الى بمىظب هٍٓغ

اصة الُلب ٖلى الٗمل )٢ىة الٗمل، ال٣ىي الٗاملت( وطل٪ الن الاظىع الٗالُت مً  ٍػ

اصة الاصزاع والاؾدشماع  هاخُت واهسٟاى الاؾتهال٥ مً هاخُت زاهُت ًاصًان الى ٍػ

خسظ مىدجى الُلب في هظه الخا اصة الُلب ٖلى الٗمل، ٍو  ٚحر ومً زم ٍػ
ً
لت ق٨ال

خُاصي خُض ًخجه مً اؾٟل الى اٖلى وهدى الُمحن و٦ما في الك٩ل)  ( .12ق٩له الٖا
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خُاصي ومىدجى الُلب 13اما الك٩ل ) –4  ( الخالي ُٞجم٘ بحن مىدجى الُلب الٖا

ت الاظىع الٗالُت والاؾتهال٥ اإلاىسٌٟ .    بمىظب هٍٓغ

ال٢ت الُغصًت بحن حٛحر الاظىع (مً هظا اإلاىدجى ًىضر لىا الٗ b ,a ( )c,dالجؼء )

( ٞاجهما ًىضخان f,c( و)n,dوحٛحر ٦مُت الٗمل اإلاُلىبت . اما باليؿبت للجؼثحن )

الٗال٢ت ال٨ٗؿُت بحن حٛحراث الاظىع وحٛحراث ٦مُت الٗمل اإلاُلىبت. وان ما ًمحز 

الُلب ٖلى الٗمل اإلاُلىبت ٖلى الؿل٘ هى ان ظهىص الٗامل ال ًم٨ً ان جىٟهــل 

ان ٌٗبر ٖجها بالُلب ٖلى ٖضص  ــسهه. لظا ٞالُلب ٖلى هظه الجهــــــــىص ًم٨ًًٖ قـ

ُت اإلاُلىبت الا اهه  الٗما٫ الظًً لضحهم ألاهلُت لخ٣ضًم ٦مُت الجهىص مً الىٖى

 مً الٗما٫
ً
 مُٗىا

ً
ال ًمشل ٦مُت زابخت مً الجهىص مً  ًجب ازظ الخُُت بإن ٖضصا

ُت مُٗىت.  هٖى
 (13الشيل )

 

 

 

 

 

 

 

 

خحن في الٗضص بال ان جغ٦ُبهما مً ٞ خحن مً الٗما٫ مدؿاٍو ٗىض وظىص مجمٖى

هاخُت الجيـ والٗمغ والظ٧اء وال٣ىة الجؿماهُت واإلاهاعة الٟىُت مسخلٟان ٞالجهض 

ت  . لظا ٞان مٗٞغ
ً
 اًًا

ً
خحن ؾ٩ُىن مسخلٟا الظي ًبظله ٧ل مً هاجحن اإلاجمٖى

ت َلب اإلا ىخجاث ومً هاخُت ازغي، الُلب ٖلى الٗمل هى انٗب ب٨شحر مً مٗٞغ

ان الُلب ٖلى الٗمل لِـ بمؿخ٣ل واهما مىظه مً ٢بل الُلب ٖلى الؿل٘، 

، وبهظا اإلاٗجى ٞهى ًسً٘ الججاه 
ً
الُلب اإلاىظه، ٞاطا ٧ان الُلب ٖلى الؿل٘ مغها

ٞان الُلب ٖلى الٗمل ٩ًىن ٦ظل٪، الُلب ٖلى الٗمل ال ًخإزغ بمٗض٫ الاظىع التي 

 او ٌؿخلمها الٗما٫ ٣ِٞ و 
ً
 ٢ض ٩ًىن مٟٗىلها و٢خُا

ً
ل٨ىه ًخإزغ باؾباب ازغي ؤًًا
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لت، ٧الُلب الٟهلي ٖلى بٌٗ الؿل٘ الظي له مٟٗى٫ ما٢ذ، وجبض٫  إلاضة ٍَى

اطوا١ اإلاؿتهل٨حن لؿبب او الزغ خُض ًى٣ُٗىن ًٖ قغاء ؾلٗت مُٗىت 

ؿدبضلىجها بإزغي والظي له مٟٗى٫ صاثم، وفي ٧لخا الخالخحن ًى٨ٗـ الُلب ٖلى  َو

ما٫ ا  بمداوالث اصخاب الٖا
ً
خإزغ الُلب ٖلى الٗمل اًًا لؿل٘ ٖلى َلب الٗمل. ٍو

 .(42)اإلاا٫ اطا ٧ان الازحر ا٢ل ٧لٟت  اؾدبضا٫ الخضماث الاوؿاهُت بغؤؽ
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 صل الرابعالف

 التوازن يف شوق العنل
 املقّدمة

وكإتها بمىيٕى الخىاػن، اي جىاػن الى٣ٟاث والاًغاصاث  مىظاعجبُذ اإلاىاػهت 

 مً الؼمً وخطخي 
ً
ال  ٍَى

ً
 م٘ مٟهىم اإلاىاػهت عصخا

ً
و٢ض ب٣ي جىاػن اإلاىاػهت مخالػما

 
ً
٣هاء اإلاالُت وجإًُض الؿاؾت والخ٩ام و٧ان قٗاعا  مً باهخمام الا٢هاصًحن ٞو

ً
مهما

قٗاعاث الاخؼاب الؿُاؾُت وزانت ؤبان الخمالث الاهخسابُت. الا ان الخُىعاث 

ت والا٢خهاصًت واإلاالُت في و٢ذ الخ٤ اصث الى اهتزاػ الاعيُت التي ج٠٣ ٖلحها  ال٨ٍٟغ

ت الخىاػن ٞٓهغث صٖىاث الى مغاظٗت ٞلؿٟت الخىاػن واهمُخه ويغوعاجه  مىيٖى

ا ازغي ٖلى في يىء الاخىا٫ الا٢خهاصًت والا  ظخماُٖت والىٓغ الى اإلاىيٕى مً ػاٍو

غاث  عؤؾها الخىاػن الا٢خهاصي الٗام ٞهى الا٦ثر ؤهمُت وهى الظي ٌُٗي الخبًر

 .  (1)لًغوعة جىاػن اإلاىاػهت مً ٖضمه

ان اإلاؿخىي الخىاػوي للٗمالت، الخىاػن ال٨الؾ٩ُي ٖىض جالقي ٖغى الٗمل 

اث، وجخدغ٥ اؾىا١ الٗمل الخىاٞؿُت والُلب ٖلُه في الؿى١ جخم ُٞه الدؿٍى

هدى الخىاػن ٖبر ٖملُت اٖاصة الىٓغ التي ًجغحها الٗما٫ واعباب الٗمل )اصخاب 

ل الامض  الٗمل( ٖلى الاظغ الظي ٌؿٗىن الُه او  ٌٗغيىهه، لظل٪ ٞان الازغ ٍَى

 م٘ مغوهاث الٗغى والُلب في ؾى١ ٖمل مُٗىت. ومً 
ً
 ٨ٖؿُا

ً
ٖلى الاظىع مغجبُا

٣ت اصاء  زال٫ ما ٍغ ج٣ضم ٞان ا٢خهاصًاث الٗمل التي تهخم بضعاؾت ؾى١ الٗمل َو

هظه الاؾىا١ وجىمُتها وؾلى٥ اصخاب الٗمل والٗما٫ في اؾخجابتهم للخىاٞؼ 

الٗامت لالظىع والاؾٗاع والاعباح، والاوظه ٚحر الى٣ضًت لٗال٢اث الٗمل. وحٗخبر 

ظخماُٖت في خُاة ٖال٢اث الٗمل واخضة مً اهم الٗال٢اث الا٢خهاصًت والا 
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ت ٦بحرة مً الاخضار  الكٗىب، لظا ٞان ا٢خهاص الٗمل هام لىٟهم مجمٖى

 . (2)والؿُاؾاث والبرامج الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والخٗلُمُت ...الخ 

و٢ض ٩ًىن الا٢خهاص ال٣ىمي الي بلض في خالت جىاػن في ؾى١ الٗمل ٖىضما 

ٗجي الاؾخسضام ًد٤٣ طل٪ الا٢خهاص مؿخىي الاؾخسضام ال٩امل ل٣ ىة الٗمل . َو

ال٩امل مؿخىي الٗمالت الظي ًخد٤٣ مً الاؾخسضام ال٨ٟيء ل٣ىة الٗمل اإلاضهُت 

 ًٖ الخٛحراث الضًىام٨ُُت 
ً
م٘ الؿماح بمٗض٫ ٖاصي مً البُالت ًيخج اؾاؾا

 لظل٪ ٞان مؿخىي الاؾخسضام 
ً
ب٣ا والٓغوٝ اله٩ُلُت للبيُان الا٢خهاصي. َو

 ٞهظا اإلاٗض٫ الم٨ً جد٣ُ٣ت، واهما  ال٩امل، الٌٗجي ان مٗض٫
ً
البُالت ًهبذ نٟغا

%( مً اظمالي ٢ىة الٗمل خؿب ماٌكحر  5,1ٌٗجي ان مٗض٫ البُالت ال ًخجاوػ)

 الُه م٨خب الاخهاءاث الٗمالُت . 

دهل الازخال٫ في ؾى١ الٗمل ٖىضما ًخجاوػ مٗض٫ البُالت اليؿبت اإلاكاع  ٍو

٘ الؿُاؾت الا  الى جٟاصي الحها اٖاله وهى الظي ًٞغ
ً
با ٢خهاصًت الٗامت في ٧ل بلض ج٣ٍغ

طل٪ مً اظل اإلاداٞٓت ٖلى مؿخىي ٖالي مً الاؾخسضام الن البُالت الىاؾٗت 

 
ً
ضم اؾخ٣غاع ؾُاسخي ًٞال ًًٖ طل٪ جمشل البُالت هضعا  ٖو

ً
 اظخماُٖا

ً
جىلض ايُغابا

اه غ الا٢خهاص ال٣ىمي وصٖم ٞع ُت إلاىعص ا٢خهاصي مهم الًم٨ً اؾخسضامه في جٍُى

 . (3)الٟغص

 لالؾخ٣غاع الا٢خهاصي الظي ٣ًهض به 
ً
ٞالخىاػن هى الخالت التي حٗض او٩ٗاؾا

)جد٤ُ٣ الٗمالت ال٩املت  صون جطخم، اي الخىنل الى اهخاط ا٦بر ٢ضع مم٨ً مً 

اث اؾخٛال٫ اإلاىاعص  الىاجج اإلااصي او الضزل الخ٣ُ٣ي وجد٤ُ٣ اٖلى مؿخٍى

وبالظاث ا٢صخى صعظاث الدكُٛل لل٣ىي  الا٢خهاصًت اإلاخاخت لال٢خهاص ال٣ىمي

الٗاملت في اإلاجخم٘ وفي الى٢ذ هٟؿه اإلاداٞٓت ٖلى ٢ُمت الى٣ىص ومى٘ ْهىع اعجٟإ 

جطخمي في الاؾٗاع هدُجت لُلب ٞٗلي ػاثض ًٖ الٗمالت ال٩املت. ولهظا ٞان ٖملُت 

ج٣ضًغ ظاهب الٗغى والُلب ٖلى ال٣ىي الٗاملت تهضٝ الى الىنى٫ إلاىاػهت بُجها 

ت العجؼ او الٟاثٌ الظي ًدضر في ٖملُاث الخ٣ضًغ لل٣ىي الٗاملت ومٗالجت  إلاٗٞغ

العجؼ او الٟاثٌ لل٣ىي الٗاملت في ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت. وان اهمُت اإلاىاػهت بحن 
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ضاص الخُت  ٖغى ال٣ىي الٗاملت والُلب ٖلحها مً الامىع الاؾاؾُت اٖل

ت اخخُاظاث ال٣ُاٖاث الا٢خها صًت مً ال٣ىي الٗاملت اإلااهغة، الا٢خهاصًت ومٗٞغ

ت مهاعاث الٗاملحن وال٨ك٠ ًٖ البُالت اإلا٣ىٗت التي جىدكغ في اٚلب  و٦ظل٪ مٗٞغ

 . (4)اليكاَاث الا٢خهاصًت 

لظل٪ ٞان جُىع ال٣ىي الٗاملت وجصخُذ بيُتها إلاٟهىمها الكامل والظي 

ال٣ٗالوي  ًخلخو في جهاًت اإلاُاٝ في جدؿحن جغ٦ُبها الىىعي حهضٝ الى الاؾخسضم

٘ ٞٗالُت الاهخاط  ٗض هظا الجاهب الٗامل الاهم في ٞع ل٣ىة الٗمل الاظخماعي. َو

الاظخماعي. ًٞال ًٖ طل٪ ًٟترى الاؾخسضام ال٣ٗالوي لالًضي الٗاملت في اإلاجخم٘ 

ً ٖلى الٗمل او ماًُل٤ ٖلُه بًٗهم  جإمحن الٗمالت ال٩املت لجمُ٘ الؿ٩ان ال٣اصٍع

الٗغى والُلب ٖلُه في ؾى١ الٗمل، الامغ الظي  جد٤ُ٣ الخُاب٤ ال٩امل بحن

ت ٞان  ٨ٌٗـ همى خاظت الىاؽ الى الٗمل اإلااصي والغوحي، ومً الىاخُت الىٍٓغ

جإمحن الٗمالت ال٩املت او الدكُٛل ال٩امل ٌك٩ل الكٍغ الاهم لخل اإلاؿاثل 

 .(5)اإلاخٗل٣ت بخإمحن قمى٫ الٗمل

ٗخبر ولهظا ٞان محزان ال٣ىي الٗاملت وهى الجؼء اإلا هم مً جىاػن ؾى١ الٗمل َو

مشل اخض  واخض مً اهم الُغ١ اإلاهمت والاؾاؾُت في جسُُِ الا٢خهاص ال٣ىمي، ٍو

ً التي حؿخسضم في الا٢خهاص ال٣ىمي، وجخمشل  اث اؾاؾُت مً اإلاىاٍػ زالر مجمٖى

 ً ً اإلااصًت )اإلاىاٍػ ً ال٣ُمت )الىاجج الاظخماعي، الضزل ال٣ىمي(، واإلاىاٍػ في مىاٍػ

 ًٖ اإلاٗب
ً
رة ٖجها بىخضاث ال٣ُاؽ الُٗيُت مشل اهخاط اهىإ اإلاىخجاث (، ًٞال

ُت  ً ٖٞغ ً الٗمل. وجخٟٕغ ًٖ اإلاحزان الغثِـ إلاحزان ال٣ىي الٗاملت مىاٍػ مىاٍػ

اث اإلاهاعة، وإلاسخل٠ ال٣ُاٖاث  ازغي جبحن اخخُاظاث الخُت مً مسخل٠ مؿخٍى

الٗغا١، وم٣ابلتها بالٗغى الا٢خهاصًت مىػٖت ٖلى الا٢الُم اإلاسخلٟت وزانت في 

 . (6)اإلاخاح في ٧ل مى٣ُت مً مىا٤َ الٗغا١

ت الاوؿان، والظي ٌُٗي الٗمل  لظل٪ ٞان الٗمل هى مً الٗىانغ اإلادضصة لهٍى

ة الاوؿان مٗجى و٦غامت. ومً هىا ٞان هجاح اي ؤؾتراجُجُت او زُت للخىمُت لخُا

ًخى٠٢ الى خض بُٗض ٖلى مضي اهخمامها بإويإ ال٣ىي الٗاملت واًجاص الخلى٫ 
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لى وظه الخهىم ازظها في ؾُاؾت حٗمل في اعبٗت  اإلاىاؾبت إلاك٨التها ٖو

  -:(7)اججاهاث عثِؿُت 

 : زل٤ ٞغم ٖمل مىخج ٖلى هد
ً
 ى ٣ًطخي ٖلى البُالت في مسخل٠ اق٩الها. اوال

غ اإلااؾؿُت التي جدُذ لل٣ىي الٗاملت الاقترا٥ في اجساط   : ا٢امت الَا
ً
زاهُا

حر مباقغة مسخل٠ ظىاهب خُاتها .   ال٣غاعاث التي جدىاو٫ بهىعة مباقغة ٚو

ما٫ اإلاىخجت وػٍاصة  ؼ ٢ضعاث ال٣ىي الٗاملت ٖلى ال٣ُام بااٖل  : حٍٗؼ
ً
زالشا

بها ٖلى الهُٗضًً الاهخاظُ اث جإهُلها وجضٍع اتها الخٗلُمُت ومؿخٍى ٘ مؿخٍى ت بٞغ

 اإلانهي والخ٣جي .

 : جإمحن الام٩اهاث التي جدُذ لل٣ىي الٗاملت مىاظهت ْغوٝ خُاتها 
ً
عابٗا

 اإلاِٗكُت مً اظىع الث٣ت وزضماث اظخماُٖت اؾاؾُت و٢ىاهحن ٖمل خضًشت .

التي جدىاو٫ مدضصاث الٗغى اما ؾُاؾاث الٗمل التي ٣ًهض بها الؿُاؾت 

ىاػن بُجهما مً الىاخُخحن ال٨مُت لى ال٣ىي الٗاملت بهضٝ جد٤ُ٣ الخوالُلب ٖ

ُت . وهظه اإلادضصاث للٗغى والُلب ل٣ىة الٗمل ) ال٣ىي الٗاملت ( ٦شحرة  والىٖى

 -اهمها : 

 -مً هاخُت الٗغى ٞهي ٦ما ًلي : – 1

مغي والجيسخي، مٗضالث حجم الؿ٩ان، ومٗضالث همىهم، وجغ٦ُبهم الٗ –ؤ 

 وكاَهم الا٢خهاصي، والهجغة .... الخ .

ب . –ب   هٓام الخٗلُم والخضٍع

 التر٦ُب ال٣ُاعي لليكاٍ الا٢خهاصي وجىػَٗه الجٛغافي . –ط 

 حي : لااما مً هاخُت الُلب ٞاإلادضصاث ٧ – 2

 ، مٗضالث الىمى ع ، مٗضالث الاؾدشماي ، جغ٦ُبه ال٣ُاع حجم الىاجج اإلادلي –ؤ 

 ...الخ.

اث لالهخاظُت وهُا٧ل  –ب  الخ٣ىُاث اإلاؿخسضمت وماًترجب ٖلحها مً مؿخٍى

ُُٟت ومهىُت لل٣ىي الٗاملت .  ْو
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ت ؾُاؾاث مترابُت  لُه ٞان الؿُاؾت في مجا٫ ال٣ىي الٗاملت جإحي ٦مجمٖى ٖو

 -ومخىاؾ٣ت في مجاالث مسخلٟت اهمها : 

غاُٞت التي جخد٨م بذجم الؿُاؾت الؿ٩اهُت : وجدىاو٫ اإلاخٛحراث الضًمٛ – 1

ىب في هظا الدجم / اهجاب /  اإلاٗغوى مً ال٣ىي الٗاملت وجدضر الخُٛحر اإلاٚغ

 زهىبت / هجغة / جىػَ٘ ظٛغافي.

وحٗمل ٖلى جىظُه الُض الٗاملت هدى ٢ُاٖاث ووْاث٠  -ؾُاؾت الاظىع :  - 2

 ومىا٤َ مُٗىت صون ازغي .

ظمالي وال٣ُاُٖت للىاجج ؾُاؾت الاؾدشماع : وجدضًض مٗضالث الىمى الا  – 3

 ًٖ ماًترجب ٖلى الؿُاؾت اإلاٗخمضة في مجا٫ الخ٣اهت 
ً
اإلادلي وماًترجب ٖلحها . ًٞال

 مً مٗضالث همى وبجى ٢ُاُٖت ووُْٟت لالؾخسضام .

ب : وجدضًض مضي اؾخجابت الٗغى مً ال٣ىي  – 4 ؾُاؾت الخٗلُم والخضٍع

اث الخٗلُمُت واإلاه  ىُت والٟىُت لخاظاث الُلب .الٗام لت باإلااهالث واإلاؿخٍى

ؾُاؾت الاؾخسضام : وجدىاو٫ جدضًض اٖماع الضزى٫ والخغوط مً الٗمل،  – 5

مل ااإلاغؤة .... الخ .  وؾاٖاث الٗمل،ٖو

م وؿخلخو الجىاهب الا٢خهاصًت والاظخماُٖت التي ًجب ٖلى ؾُاؾت ومما ج٣ّض 

 -الٗمالت ان جدىاولها بى٣ُخحن عثِؿِخحن : 

اإلاؿاثل الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والٟىُت التي جُغخها مؿإلت  الاولى : هي ٦ثرة

 في الضو٫ الىامُت، مً 
ً
الٗمالت وؤهمُت هظه اإلاؿاثل ججٗالن مٗالجتها زهىنا

ت اإلاٗخمضة، وهظا امغ في ٚاًت  زال٫ ؾُاؾت مؿخ٣لت ًٖ الؿُاؾت الخىمٍى

جإحي في الهٗىبت والخ٣ُٗض، لظل٪ هالخٔ ان الؿُاؾت في مجا٫ ال٣ىي الٗاملت 

 مٗٓم الاخُان ٦جؼء مً زُت الخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت الكاملت. 

 : ال
ً
ًم٨ً ال٨الم ًٖ ؾُاؾت ٞٗلُت في مجا٫ ال٣ىي الٗاملت صون ان ج٩ىن  زاهُا

هظه الؿُاؾت مبيُت ٖلى ٢اٖضة مً اإلاٗلىماث والبُاهاث الاخهاثُت ال٩اُٞت 

الج٣خهغ ٖلى مخُلباث حصخُو وا٢٘  واإلاىزى١ بها. واإلاؿخلؼماث ٖلى هظا الهُٗض

ال٣ىي الٗاملت والؿ٩ان في ٞترة ػمىُت مُٗىت )ٖضص الؿ٩ان، ومٗضالث همىهم، 
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ت، وخالتهم الخٗلُمُت وبُاهاث ًٖ ال٣ىي الٗاملت  وجىػَٗهم ٖلى الٟئاث الٗمٍغ

اث اإلاهىُت  ، .الخ( ..مىػٖت خؿب ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت واإلاجمٖى
ً
بل جخُلب اًًا

اث مؿخ٣بلُت للٗغى والُلب ٖلى ال٣ىي الٗاملت حؿدىض بضوعها الى وي٘ ج٣ضًغ 

بُاهاث ججم٘ بضوعٍت ٧اُٞت وجخٗل٤ بالكىاٚغ اإلاخاخت وهمِ الاؾخسضام لالظىع 

بُت  وؾاٖاث الٗمل الٟٗلُت والهجغة. ٦ظل٪ ٞان عبِ الؿُاؾاث الخٗلُمُت والخضٍع

ب . بالخاظاث مً ال٣ىي الٗاملت، ًخُلب اظغاء مؿىخاث صوعٍت  للخٗلُم والخضٍع

٠ُ، واما الؿُاؾت اإلاؿخ٣بلُت للدكُٛل ٞإجها  وظم٘ مٗلىماث صوعٍت ًٖ الخْى

 ٧ال٣ُام باؾ٣اَاث خى٫ حجم 
ً
 وح٣ُٗضا

ً
جدخاط الى بُاهاث وصعاؾاث ا٦ثر جٟهُال

اث اإلاهىُت و٢ُاؽ  الدكُٛل وجىػَٗه ٖلى ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت واإلاىا٤َ واإلاجمٖى

ٖلى اإلاضزالث مً الٗمل وعاؽ اإلاا٫ في ٧ل ٢ُإ،  ازغ الخ٣اهاث اإلاؿخسضمت

 .(8) وصعاؾت الٗمالت الىا٢هت في الٍغ٠ والٗمالت الهامكُت في الخًغ.... الخ

لهظا ٞان ٖغى الٗمل ٖىضما ٌؿدشمغ بك٩ل ٚحر اٖخُاصي )اي الٗال٢ت 

ٞؿٝى ههل ، ال٨ٗؿُت بحن حٛحراث الاظىع وحٛحراث ال٨مُت اإلاٗغويت مً الٗمل(

 في ؾى١ الى هدُ
ً
جت هي اهه لِـ مً الصخُذ اٖخباع وظىص جىاػن واخض مم٨ىا

اصة في الُلب ٖلى الٗمل  الٗمل، ٞاهسٟاى مٗض٫ الاظغ ٌؿبب في ؤن واخض ٍػ

. وهظا الىي٘ ًاصي الى اٖاصة مٗض٫ الاظغ الؿاب٤، 
ً
وػٍاصة في ٖغى الٗمل اًًا

ي الاؾىا١ الازغي التي بال ان جإزحر اإلاىاٞؿت ًٓهغ بهىعة ا٢ل في ؾى١ الٗمل مجها ف

اصة في الُلب واهسٟاى في الٗغى، ومً هظه  ًاصي اهسٟاى الاؾٗاع ٞحها الى ٍػ

( الى هدُجت مى٣ُُت وهي ان مضة Etacklbergاإلاالخٓت جىنل الا٢خهاصي )ؤجا ٧لبٙر 

  .جب ان جىٓمها او جدضصها الضولت ت ًالٗملُ

الٗمل ٚحر اٖخُاصي  ( الظي ًىضر لىا اهه ٖىضما ٩ًىن ٖغى14وفي الك٩ل )

ٞاهه مً ٚحر اإلام٨ً ان جىظض ه٣ُت جىاػن واخضة بل جىظض ٖضة ه٣اٍ مم٨ىت 

 للخىاػن و٦ما ًلي : 
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( ًىظض ٖىضها مىدجى ٖغى ٞغصي ومىدجى َلب، وهالخٔ ان 14ٟٞي الك٩ل )

اٍ، اطن جىظض زالر خاالث مىدجى الُلب ٢ض ج٣اَ٘ م٘ مىدجى الٗغى بشالر ه٣

جىاػن مم٨ىت، ان طل٪ ًضٞٗىا الى الدؿائ٫ ٠ُ٦ ٌؿخُُ٘ اإلاىٓغون اإلاامىىن 

٤ُ بحن مٟهىم ٖغى الٗمل ٚحر  بال٣ىاٖض ال٨الؾ٨ُُت للٗغى والُلب الخٞى

خُاصي ومىدىُاث الٗغى والُلب ال٨الؾ٩ُي. ٞمىدجى الُلب ) ( ٢ُ٘ ddالٖا

( اي ان هىا٥ زالر خاالث جىاػن a,b,c( في زالر ه٣اٍ هي )ssمىدجى الٗغى )

 . (9) مم٨ىت

اث الاظىع وحجم الدكُٛل جسخل٠  وججضع الاقاعة الى ان جدضًض مؿخٍى

بازخالٝ الاؾىا١، ُٞما اطا ٧ان ؾى١ الٗمل ؾى١ مىاٞؿت جامت او ؾى١ مدخ٨غ 

للكغاء او ؾى١ اخخ٩اع الباج٘ او الاخخ٩اع اإلاؼصوط اي اخخ٩اع الكغاء واخخ٩اع البُ٘ 

، وؾٝى وؿخٗغى في اصهاه ٦ُُٟت جدضًض جىاػن ؾى١ الٗمل في خاالث 
ً
مٗا

 الاؾىا١ اإلاسخلٟت اإلاظ٧ىعة اٖاله.

 التوازن يف شوق العنل ) املهافصة التامة ( – 1 – 4

ً والباجٗحن ت مً اإلاكتًر اع الظي ٌكخمل ٖلى مجمٖى وهم ٖلى ، بما ان هى الَا
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م٨ً اظغاء الخباص٫ ُٞم  .( 10)ا بُجهم اجها٫ ُٞما بُجهم ٍو

٘ ال٨ٟاءة الاهخاظُت في  اما الٗمل ُٞٗض صعاؾخه اخض الاؾالُب الٗلمُت لٞغ

غ اؾالُب اصاء  ٘ الهىاُٖت، واخضي اهم الىؾاثل التي حؿخسضم لخٍُى اإلاكاَع

 مً ظغاء الاؾخسضام الاًٞل للمىاعص 
ً
ما٫ والىنى٫ الى اًٞل الُغ١ ا٢خهاصا الٖا

٤ ؾ٣ ت اإلاخاخت ٞو . اما (11)٠ ػمجي مدضص الجمام الاوكُت الاهخاظُتاإلااصًت والبكٍغ

 للخىاػن ٞاالخىاػن ُٞٗخبر الا٢خهاصي الٟغوسخي )لُىن 
ً
لغؽ( او٫ مً نمم همىطظا

ٗخبر همىطط الخىاػن الٗام لال٢خهاصي  الٗام في ْل ا٢خهاص اإلاىاٞؿت الخامت، َو

، اي ان الا٩ٞاع الا٢خهاصًت التي ٢ام ٖلحها ٞال)
ً
 مبؿُا

ً
بىاء الىمىطط غؽ( همىطظا

غؽ( اإلاؿاواة بحن الٗغى والُلب، اي ٖضم لٞا٧اهذ بؿُُت. اط اٞترى همىطط )

لى طل٪ ًجب ان ًدؿاوي الُلب ٖلى ٧ل مىعص ا٢خهاصي م٘  وظىص بُالت، ٖو

إحى الُلب ٖلى اإلاىعص الا٢خهاصي مً اإلاىخجحن، اما ٖغيه ُٞإحى مً  ٖغيه. ٍو

حره مً ٖىانغ الاهخاط الازغي هى الؿمت لهظا ٞان ما ًمحز الٗمل ًٖ ٚ .(12)الاٞغاص

 هي: ؤظغ 
ً
الاظخماُٖت، وج٣ؿم ازمان ٖىامل الاهخاط الى اعبٗت ا٢ؿام ا٢خهاصًا

٘ الاعى، ٍع غي بٌٗ الا٢خهاصًحن ٖضم  ذالٗامل، ٞاثضة عاؽ اإلاا٫، َع اإلاىٓم، ٍو

 الن الٗاثض في
ً
ىاثض ٖىانغ اهخاط الازغي، هٓغا  وظىص اي ٞاع١ بحن ٖاثض الٗمل ٖو

لى  ظمُ٘ الاخىا٫ ًخى٠٢ ٖلى الاهخاظُت الخضًت للٗامل الاهخاجي مً هاخُت ٖو

ْغوٝ الٗغى مً هاخُت ازغي. ٞلِـ هىال٪ ٞاع١ مً خُض اإلابضؤ ًٟغ١ بُجهما . 

وم٘ طل٪ ٞان هىا٥ مك٩لت اظخماُٖت جيكإ ٖىض صعاؾت ٖاثض الٗمل وهي مك٩لت 

ًبرع  ا الؿبب ٩ًىن هىا٥ ماالجيكإ باليؿبت لٗىاثض ٖىانغ الاهخاط الازغي، لهظ

ًسً٘  الخٟغ٢ت بحن الٗمل وبحن الٗىامل الازغي. اط ان جدضًض زمً الٗمل ال

لىٟـ اإلاُُٗاث الؿى٢ُت )الٗغى والُلب( التي جسً٘ لها ب٣ُت ٖىامل الاهخاط. 

 
ً
غيه ٞبضال ٞٗىض ججم٘ الٗما٫ في اجداص ٖمالي ؾًُُغب الُلب ٖلى الٗمل ٖو

لباجٗحن في ؾى١ الٗمل ؾ٩ُىن هىا٥ اخخ٩اع . ٞاطا ٞغيىا ان حؿىص اإلاىاٞؿت بحن ا

مىدجى الاًغاص الخضي الهخاظُت الٗمل ًىدضع الى اؾٟل. ٞهىا٥ اخخما٫ ظضي الن 

ًىسٌٟ ٖضص الٗما٫ الظًً ًخم حكُٛلهم، وطل٪ الن مىدجى ٖغى الٗمل ًهبذ 
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لب ان ًغ   الى ؤٖلى، ومً زم ٞااٚل
ً
، او ماثال

ً
 بٗض ان ٧ان عؤؾُا

ً
 اظغ ا٣ُٞا

ً
جٟ٘ اًًا

 
ً
٘ الاظىع، ٚحر ان للمك٩لت وظها الخىاػن وججم٘ الٗما٫ في اجداصاتهم ٌؿتهضٝ ٞع

ازغ، اط ان الىخاثج جخى٠٢ لِـ ٖلى ؾى١ الٗمل ٣ِٞ واهما ٖلى ؾى١ الىاجج 

 وهىا٥ اعبٗت اهماٍ مم٨ىت في ؾى١ الٗمل وؾى١ الىاجج هي
ً
   -:  ( 13)اًًا

ً في ؾى١ الٗمل.مىاٞؿت ٧املت بحن الباجٗحن ف – 1  ي ؾى١ الىاجج وبحن اإلاكتًر

ً في ؾى١  – 2 باج٘ مدخ٨غ في ؾى١ الىاجج م٘ وظىص مىاٞؿت ٧املت بحن اإلاكتًر

 الٗمل . 

 .ىاجج واخخ٩اع قغاجي في ؾى١ الٗملمىاٞؿت ٧املت بحن الباجٗحن في ؾى١ ال – 3

 اخخ٩اع بُ٘ في ؾى١ الىاجج واخخ٩اع قغاء في ؾى١ الٗمل . – 4

ل ماج٣ضم ٞان خالت اإلاىاٞؿت الخامت للخىاػن في ؾى١ الٗمل ج٩ىن وفي ٧  

غ الكغوٍ الالػم لهظا الخىاػن وهي ٦ما ًلي :  -٢اثمت في خالت جٞى

ضص ٦بحر مً مكتري حر مً باجعي زضمت الٗمل )الٗما٫وظىص ٖضص ٦ب –ؤ  ( ٖو

 غ . زضمت الٗمل )اصخاب الٗمل( بدُض الٌؿخُُ٘ اي مجهما الخإزحر في مؿخىي الاظ

ت الخغوط والضزى٫ مً والى ؾى١ الٗمل . –ب   خٍغ

ت الخامت بإخىا٫ الؿى١ مً خُض ٞغم الٗمل اإلاخاخت ومؿخىي  –ط  اإلاٗٞغ

خدضص مؿخىي الاظغ الخىاػوي في الؿى١ مً زال٫ بلخ٣اء  بُٗت الٗمل. ٍو الاظىع َو

دضر هظا في الى٣ُت )  ( Eوج٣اَ٘ مىدجى الٗغى ومىدجى الُلب ٖلى الٗمل ٍو

                           -( الاحي:15ُت جىاػن الؿى١ و٦ما في الك٩ل )ه٣
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( ًخدضص الاظغ E( اٖاله، ٖىض ه٣ُت الخىاػن )15ولهظا هالخٔ مً الك٩ل )

(. خُض ال٨مُت اإلاٗغويت مً Le( و٦مُت الٗمل الخىاػهُت )Weالخ٣ُ٣ي الخىاػوي )

ت الى ال٨مُت اإلاُلىبت مً ال ٗمل. ان هظا الاظغ الخىاػوي ؾٝى ٌؿخمغ الٗمل مؿاٍو

اصة الاظغ. الا ان في خالت خضور ازخال٫ في  حن لٍؼ َاإلاا الجىظض مؼاًا الي مً الُٞغ

هظا الخىاػن ٞان ٢ىي الُلب و٢ىي الٗغى ؾٝى حُٗضه الى ويٗه الخىاػوي، في 

لى ؾبُل اإلاشا٫ اطا اٞتريىا ْهىع ْغوٝ مُٗىت في الُلب ا و ْل مغوهت الاظىع. ٖو

في الٗغى بدُض جاصي الى اعجٟإ مٗض٫ الاظىع بإٖلى مً مؿخىي الاظغ الخىاػوي 

 ٞٗىضها ؾخ٩ىن ال٨مُت اإلاُلىبت مً الٗمل ؤ٢ل مً ال٨مُت W1اي الى)
ً
( مشال

 في الٗغى م٣ضاعه )
ً
ىضها ؾُالخٔ الٗما٫ A,Bاإلاٗغويت، اي ان هىا٥ ٞاثًا (، ٖو

اث٠ الكاٚغة لضًه، ٦ما باهه مً الؿهل ٖلى ناخب الٗمل ان ٣ًىم بملى ء الْى

اجهم ؾُجضون مً ظاهبهم نٗىبت الخهى٫ ٖلى ٞغم الٗمل، الامغ الظي ًجٗلهم 

ًمُلىن الى ٢بى٫ اظىع اصوى وه٨ظا جمُل الاظىع الى الاهسٟاى ختى جهل في الجهاًت 

 الى مؿخىي الاظغ الخىاػوي الؿاب٤ .

ماصون الاظغ   وباإلا٣ابل اطا اهسٌٟ مؿخىي الاظغ، الي ؾبب ٧ان، الى 

 ٞان حجم الُلب ٖلى الٗمل ؾٝى ًٟى١ حجم W2الخىاػوي، اي الى)
ً
( مشال

 في الٗغى )او ٞاثٌ في الُلب( الامغ الظي 
ً
الٗغى مً الٗمل، اي ان هىا٥ عجؼا

)اعباب الٗمل( الى الخىاٞـ ُٞما بُجهم للخهى٫ ٖلى الٗما٫،  ًضٞ٘ اصخاب الٗمل

الى مؿخىي الاظغ الخىاػوي ٟإ لُهل في الجهاًت وبظل٪ ًخجه مؿخىي الاظىع الى الاعج

ب٣ى جىاػن اإلايكإة الؿاب٤ ىض مؿخىي الاظغ الخىاػوي ٌؿخ٣غ هظا الاظغ ٍو . ٖو

 ٦ُُٟت جدضًض الاظغ الخىاػوي هخاظُت في ؾى١ اإلاىاٞؿت الخامتالا 
ً
. و٢ض وضخىا ؾاب٣ا

( ه٣ُت  Eفي ؾى١ الٗمل الظي حؿىصه اإلاىاٞؿت الخامت والظي ًخمشل بالى٣ُت ) 

( البُاوي الؿاب٤ . خُض 15( مً الك٩ل ) Aج٣اَ٘ الٗغى م٘ الُلب في الجؼء )

( اما باليؿبت للميكإة الاهخاظُت Le( و٦مُت الٗمل الخىاػهُت هي )Weان الاظغ هى )

( هىا٥ اٖضاص ٦بحرة مً Weفي ؾى١ اإلاىاٞؿت الخامت ٞاهه ٖىض الاظغ الخىاػوي )

ب في ا لٗمل لضي اإلايكإة ٖىض هظا الاظغ، وبالخالي ٞان الاًضي الٗاملت التي جٚغ

ل اي ٖضص مً الٗما٫ باالظغ اإلادضص والؿاثض في الؿى١ .
ً
 اإلايكإة حؿخُُ٘ ان حكٛ
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غى الٗمل للميكإة في خالت 16اطن الك٩ل ) ( ًىضر جدضًض مؿخىي الاظغ ٖو

لُه ٞان مىدجى ٖغى الٗمل باليؿب ت للميكإة اإلاىاٞؿت الخامت في ؾى١ الٗمل. ٖو

مشل )  جام اإلاغوهت ٍو
ً
 ا٣ُٞا

ً
( مً الك٩ل البُاوي اإلاظ٧ىع اٖاله . B( في الجؼء ) SLزُا

اما مىدجى الُلب ٞاهه ًإزظ ق٩ل مىدجى َلب الؿى١ الظي ًمشل مجمٕى َلب 

 .                         (14)اإلااؾؿاث ٖلى الٗمل 

 (  التوازن يف شوق العنل ) االحتكار التام  - 2 –   4

بما ان الاخخ٩اع خالت ؾى٢ُت ًىظض ٞحها باج٘ واخض لؿلٗت مُٗىت لِـ لها بضاثل 

 بإهه الك٩ل اإلاًاص لخالت اإلاىاٞؿت الخامت.  ومً 
ً
ٗض ج٣لُضًا بت في الؿى١، َو ٢ٍغ

 هظا الخٍٗغ٠ ًم٨ً اؾخسالم اهم مؼاًا خالت الاخخ٩اع اإلاخمشلت بالحي :

 ُٗىت .وظىص باج٘ واخض في  الؿى١ لؿلٗت م – 1

غ بضاثل ظُضة للؿلٗت التي ًبُٗها. وهظا الٌٗجي الاوٗضام اإلاُل٤  – 2 ٖضم جٞى

 لىظىص البضاثل بل ان هىا٥ بضاثل بال اجها بُٗضة، ٖلى الا٢ل في الى٢ذ اإلاىٓىع.

اإلادخ٨غ هى اإلاىخج الىخُض ٞاهه والهىاٖت ؾ٩ُىن مخُاب٣ان، اي ان اإلايكإة  - 3

 ٓغ الاهخاط .اإلادخ٨غة هي الهىاٖت مً وظهت ه

جدىاٞـ اإلايكإة اإلادخ٨غة بهىعة ٚحر مباقغة م٘ اإلاىخجاث الازغي خى٫  - 4

ىضما جىٗضم اإلاىاٞؿت ٧لُت ٞؿخ٩ىن  ت اإلاؿتهل٨حن في الؿى١. ٖو صزى٫ مجمٖى

 لضًىا خالت زانت مً خاالث الاخخ٩اع .
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لظل٪ حٗخمض الىخاثج الا٢خهاصي لالخخ٩اع في ؾى١ مُٗىت ٖلى ال٣ىة الؿى٢ُت 

لى ؾلى٦ه الؿىقي اي ٖلى مضي ما ًماعؽ مً ٢ىجه. وال ٌٗجي ٧ىهه للم دخ٨غ ٖو

 ٘  او ٢ىة ؾى٢ُت اي له ال٣ضعة ٖلى ٞع
ً
الباج٘ الىخُض إلاىخج مٗحن ان له اخخ٩اعا

دت الى ماهى ؤٖلى مً ال٩لٟت الخضًت الهخاط اإلاىخىط. بل ان طل٪  ؾٗغه بهىعة مٍغ

 -ٌٗخمض ٖلى : 

ىخج، خُض ان هىا٥ ٖال٢ت ٨ٖؿُت بُجها وبحن صعظت مغوهت الُلب ٖلى اإلا –ؤ 

ت ا٦ثر، في خحن اطا  ت، ٞاوٗضام صعظت اإلاغوهت ٌُُٗه ٢ىة اخخ٩اٍع ال٣ىة الاخخ٩اٍع

ت.  ٧اهذ مغوهت الُلب ٖلى اإلاىخج مىظبت ومغجٟٗت اهسًٟذ ال٣ىة الاخخ٩اٍع

الؿهىلت التي ٌؿخُُ٘ بها اإلاجهؼون الجضص صزى٫ الهىاٖت . اي مضي  –ب 

ل . هُمىخه ٖل  ى الٗغى ال٨لي للمىخج في الامضًً ال٣هحر والٍُى

 -وجىظض لخالت الاخخ٩اع مهاصع مخٗضصة مجها : 

الؿُُغة ٖلى مهاصع اإلاىاص الاولُت زانت اطا ٧اهذ بٌٗ اإلاضزالث  – 1

 حؿخسضم في اهخاط ؾلٗت التي ًيخجها اإلادخ٨غ .

 ٢ىاهحن بغءاث الازترإ . – 2

 ما٩ًىن هظا الامخُاػ الامخُاػ الظي ًخمخ٘ به ا – 3
ً
إلاىخج في ؾى١ مُٗىت، ؤط ٚالبا

 باخخ٩اعاث َبُُٗت ومىاٞ٘ ٖامت .
ً
 مصخىبا

ولهظا ٞان اإلاكغوٕ ًدخل في خالت الاخخ٩اع الخام م٩ان الهىاٖت ُٞهبدان 

، وم٘ اٞتراى ُٚاب الخضزل الخ٩ىمي ٞان اإلاكغوٕ ؾُمخل٪ ٢ىة 
ً
 واخضا

ً
قِئا

 
ً
ن اإلاؿاومت الجماُٖت التي ج٩ىن هاججت ًٖ . لظل٪ ٞا(15)٧املت ومُل٣ت وؿبُا

اعجٟإ الاظىع مكابهت في هظه الخالت إلاا ًدضر ٖىضما حؿىص اإلاىاٞؿت ال٩املت في 

 الن مىدجى الاًغاص الخضي للٗمل ؾ٩ُىن 
ً
٦ال الؿى٢حن وؾدىسٌٟ الٗمالت هٓغا

 الى اؾٟل، وبٗضها ؾِخى٠٢ م٣ضاع الى٣و في الٗمالت ٖلى مُل مىدجى 
ً
ماثال

 غاص لالهخاظُت الٗمل. اي ًخى٠٢ ٖلى مغوهت الُلب .الاً

 التوازن يف شوق العنل  )  االحتكارالتام للعراء (  - 1 – 2 –4

( الخالي ًىضر لىا خالت مىاٞؿت ٧املت في ؾى١ الىاجج واخخ٩اع 17ان الك٩ل)



 الاؾتراجُجي والخسُُِ للضعاؾاث اإلادىع  مغ٦ؼ......................................لالخىاػن في ؾى١ الٗم / الٟهل الغاب٘  

 

  [127] 

  -قغاء في ؾى١ الٗمل :

 

 

 

 

 

 

دبحن الؿاب٤ ان ميكإة مُٗىت هي اإلاكتري الىخُض لىى  ٕ مٗحن مً الٗمل، ٚحر ٍو

 في ؾى١ الٗمل 
ً
 قغاثُا

ً
اجها جبُ٘ في ؾى١ مىاٞؿت ٧املت. وإلاا ٧اهذ اإلايكإة مدخ٨غا

، ٞمىدجى الاظغ اإلاخىؾِ ومىدجى الاظغ الخضي )
ً
 asٞان زِ الاظغ ال ٩ًىن ا٣ُٞا

,ad دهل اإلادخ٨غ الكغاجي ٖلى ا٢صخى الاعباح اإلام٨ىت ٖىضما لى ٍو ( ًمُالن الى الٖا

( . ٞاطا ٧ان هىا٥ اجٟا١ ظماعي ًدضص eg( مً الٗما٫ بإظغ ٢ضعه )  ekٌكٛل ) 

هبذ  eg1الاظىع ٖىض مؿخىي ) ( ٞؿِخى٠٢ زِ الاظغ ًٖ ان ًمُل الى اٖلى ٍو

. ٦ما هى مىضر بالخِ )
ً
٘ الاظغ اإلاٗحن  asا٣ُٞا ( وؾ٩ُىن طل٪ الن اإلاىٓم ؾحٞر

 eg2باإلا٣ضاع )
ً
 او ٦بحرا

ً
. ٞاالظغان الخضي  ( ومهما ٧ان ٖضص الٗاملحن نٛحرا

حن في هظه الخالت. وطل٪ ٦ما ًدضر في اإلاىاٞؿت  واإلاخىؾِ ؾ٩ُىهان مدؿاٍو

( مهما ٧ان حجم الدكُٛل، ٞاطا ٞغيىا اهه eg1ال٩املت، ٞاالظغ ال بض وان ٩ًىن )

(، ٞان ماًدهل ٖلُه eg1بضؤ بدىُٟظ الاجٟا١ الظي ًدضص مؿخىي الاظىع باإلا٣ضاع)

 مً eg1الى )( ٧egل ٖامل ؾحزصاص مً )
ً
(، و٦ظل٪ حجم الدكُٛل ؾحرجٟ٘ اًًا

(ek(الى )ek1 بٗض اعجٟإ مؿخىي 
ً
اصة في الٗمالت ولِـ ه٣ها ( اي اهه  جدضر ٍػ

( الظي ًمشل الاياٞت eg1الاظىع . والؿبب في طل٪ هى ان الاظغ الخضي الجضًض )

مً الهاُٞت الى ٢اثمت الاظىع هدُجت لدكُٛل ٖامل ايافي واخض ٖىض ٧ل مؿخىي 

اث الدكُٛل ؾ٩ُىن الخِ الا٣ٞي) ( وهظا الخِ هى هٟؿه الاظغ asمؿخٍى

( الاظغ الخضي انٛغ مً الاًغاص ekاإلاخىؾِ. ٞٗىض اإلاؿخىي ال٣ضًم للٗمالت )
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ض  الخضي لىاجج الٗمل ول٩ي ًدهل اإلاىٓم ٖلى ا٢صخى الاعباح البض وان ًٍؼ

 لال ek1الدكُٛل الى )
ً
ا ظغ ولً ًىسٌٟ (. خُض الاًغاص الخضي للىاجج مؿاٍو

ض egالدكُٛل بال اطا ٧ان الاظغ الظي ًدضصه الاجٟا١ الجماعي ا٦بر مً ) ( وبظل٪ ًٍؼ

الاظغ الخضي الجضًض ًٖ الاًغاص الخضي لىاجج الٗمل ٖىض اإلاؿخىي ال٣ضًم 

(ek)(16) 
ً
. ومً اإلاٗلىم ان اإلايكإة اإلادخ٨غة جىاظه مىدجى َلب ٖلى الؿل٘ مىدضعا

ىؾٗها في الاهخاط والدكُٛل الى زٌٟ ؾٗغ الؿلٗت الى الاؾٟل، بدُض ًاصي ج

( الظي جدهل ٖلُه اإلايكإة مً ازغ وخضة MRاإلاىخجت . ولهظا ٞان الاًغاص الخضي )

مىخجت الًدؿاوي م٘ ؾٗغ الىخضة، بل ٩ًىن الاًغاص الخضي ا٢ل مً الؿٗغ، الامغ 

ت الظي ًجٗل مىدجى الُلب ٖلى الٗمل مً ٢بل اإلايكإة التي جمخل٪ ٢ىة اخخ ٩اٍع

في قغاء الٗمل ٣ً٘ جدذ والى الِؿاع مً مىدجى الُلب ٖلى الٗمل للميكإة التي 

(. وبٗباعة 
ً
جبُ٘ اهخاظها في ؾى١ اإلاىاٞؿت )والتي ٩ًىن ٖىضها ؾٗغ الؿلٗت زابخا

ازغي ٞاهه إلاا ٧ان الاهخاط في ْل الاخخ٩اع ا٢ل مىه في اإلاىاٞؿت ٨ٞظل٪ ؾ٩ُىن 

 (. Employmentالخا٫ باليؿبت للدكُٛل )

وبسهىم خالت اخخ٩اع الكغاء في ؾى١ الٗمل ٞٗىضها ج٩ىن هىا٥ ميكإة 

واخضة مؿخإظغة للٗما٫ في الؿى١، وهىا٥ اٖضاص ٦بحرة مً الٗما٫ ُُٞل٤ ٖلى 

( وبم٩اهه الخإزحر ٖلى مؿخىي Monopsonistهظه اإلايكإة نٟت مدخ٨غ الكغاء )

 مً ان ج٩ىن اإلايكإة في هظه الخالت آ
ً
 بالؿٗغ )الاظغ . وبضال

ً
( Price takerزظة

وجىاظه مىدجى ٖغى الٗمل الا٣ٞي ٦ما هى الخا٫ في اإلايكإة الخىاٞؿُت، ٞان 

لى )مىدجى ٖغى  مدخ٨غ الكغاء ًىاظه مىدجى ٖغى الٗمل اإلاىدضع الى الٖا

لُه ٞمً  ت . ٖو الؿى١( اط ان ال٨مُت اإلاٗغويت جسخل٠ بازخالٝ الاظىع اإلاضٖٞى

اصة ٖضص الٗما٫ الظً ً ًغوم اإلادخ٨غ للكغاء حكُٛلهم ٞالبض مً ان جضٞ٘ اظل ٍػ

 اٖلى، ولهظا ٞان الخ٩لٟت الخضًت )
ً
ض ٖلى Marginal costاظغا ( لدكُٛل الٗامل جٍؼ

 الاظغ. 
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 مً حؿٗت 
ً
لى ؾبُل اإلاشا٫ اطا اعاص مدخ٨غ الكغاء حكُٛل ٖكغة ٖما٫ بضال ٖو

ٞٗه للٗامل الايافي. ؾُض ٞالبض له مً صٞ٘ اظغ اٖلى لجمُ٘ ٖماله باالياٞت الى ما

 مً 
ً
وباإلا٣ابل اطا اعاصث اإلايكإة في ؾى١ اإلاىاٞؿت الخامت حكُٛل ٖكغة ٖما٫ بضال

حؿٗت ٞان الخ٩لٟت بالؿاٖت اإلاترجبت ٖلى حكُٛل الٗامل الايافي جدؿاوي م٘ مٗض٫ 

 الاظغ. 

ض ٖلى مٗض٫ الاظغ  وه٨ظا ٞان الخ٩لٟت الخضًت لدكُٛل الٗامل الايافي جٍؼ

 ( آلاحي :1خ٨غ الكغاء في ؾى١ الٗمل، و٦ما مىضر بالجضو٫ )باليؿبت إلاد
 (1الجذٌو )

 ا ًلي :وهظه الىخاثج ظاءث هدُجت م

 (40=  8×  5( = الخيلفت اليلُت اي ان )Wمعذٌ الاحش )( × SLعشع العمل)

 (120=   12× 10( وهىزا حتى هطل الى )  51=   8,5×  6و ) 

( هدُجت 1( ٞان الىاجج الخانل في الجضو٫ )MCاما باليؿبت للخ٩لٟت الخضًت للٗمل ) 

  -( و٦ما ًلي :TCَغح الىخاثج للخ٩لٟت ال٩لُت )

 120( وه٨ظا باليؿبت للىخاثج الازغي ختى ههل )12=  51 - 63 ( و ) 11= 40 – 51)

-  94,5   =25,5 . ) 

الخٔ مً الجضو٫ ) ( بان ج٩ال٠ُ الٗمل الخضًت جؼصاص باؾخمغاع ٦ما اجها 1ٍو

ت مً الٗما٫. و٦ظل٪ ًىضر الك٩ل البُاوي ) ( الاحي 18اٖلى مً الاظغ ل٩ل مجمٖى

( ٖما٫ ٩ًىن 8الخ٩ال٠ُ الخضًت للٗامل. ٞٗىض حكُٛل )الٗال٢ت بحن مٗض٫ الاظغ و 

عشع العمل 

(SL) 

 معذٌ االاحش 

(W ) 

 الخيلفت اليلُت

(TC) 

الخيلفت الخذًت للعمل 

(MCL) 

5 8 40 ---- 

6 8,5 51 11 

7 9 63 12 

8 9,5 76 13 

9 10,5 94,5 18,5 

10 12 120 25,5 
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 ( صًىاع .13( صًىاع في خحن ان الخ٩لٟت الخضًت للٗامل الشامً هي ) 9,5مٗض٫ الاظغ )

ض مً الٗما٫ الى الخض  ل اإلاٍؼ
ً
لُه لٛغى حُٗٓم الغبذ ًجب ٖلى اإلايكإة ان حكٛ ٖو

( م٘ Marginal Revenue Productالظي ًدؿاوي ُٞه ٢ُمت الىاجج الخضي للٗمل )

 ( .  MCLالخ٩لٟت الخضًت للٗمل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

وبما ان الخ٩لٟت الخضًت لدكُٛل الٗامل بىاؾُت مدخ٨غ الكغاء جٟى١ مٗض٫ 

 الاظغ ٞاهه ؾٝى ٌؿخمغ في حكُٛل الٗما٫ الى ه٣ُت مُٗىت ج٩ىن ٞحها ٢ُمت الىاجج

( الخالي، ٞان ه٣ُت الخىاػن 18الخضي اٖلى مً مٗض٫ الاظغ. اما في الك٩ل البُاوي )

( في خحن ان ه٣ُت الخىاػن في خالت اإلايكإة الخىاٞؿُت Xلضي مدخ٨غ الكغاء هي )

(، خُض ٖىض ه٣ُت OLm(. ولهظا ٞان مدخ٨غ الكغاء ٌؿخإظغ ٦مُت الٗمل )Zهي )

ي للٗمل م٘ الخ٩لٟت الخضًت للٗمل. ل٨ً ( جدؿاوي ٢ُمت الىاجج الخضXالخىاػن ) 

  (.Wmمٗض٫ الاظغ الظي ًم٨ً ان ًجخظب هظا الٗضص مً الٗما٫ هى)
لُه ٞان الاظىع ج٩ىن اصوى مً ٢ُمت الىاج ج الخضي للٗامل لضي مدخ٨غ ٖو

( الخالي هى ؾى١ اإلاىاٞؿت 18. ولى ٧ان الؿى١ الظي ًهىعه الك٩ل البُاوي )الكغاء

يكإة الى الخض الظي جدؿاوي ُٞه ٢ُمت الىاجج الخضي الخامت الؾخإظغث ٧ل م

والاظغ. ولظا ٖىضما ج٩ىن الؿى١ هي ؾى١ اإلاىاٞؿت الخامت، و٦ما مىضر بك٩ل 

٠ُ( We( الاحي، ٞؿ٩ُىن مٗض٫ الاظغ هى ) 18البُاوي ) ( ومؿخىي الدكُٛل )الخْى

 (Leلُه خُاصًت لؿى١ اإلاىاٞؿت الخامت . ٖو ٞان  ( وؾىٝ هدهل ٖلى الىدُجت الٖا
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الؿى١ الظي ٌؿىصه اخخ٩اع الكغاء ؾ٩ُىن ُٞه الاظغ ومؿخىي الدكُٛل 

٠ُ( ا٢ل مً )  مشل الك٩ل البُاوي )Le( و ) We)الخْى ( 19( ٖلى الخىالي . ٍو

      -مؿخىي الاظغ في اإلايكإة الخىاٞؿُت وميكإة مدخ٨غة الكغاء و٦ما ًلي : 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

هجض امشلت ًٖ اخخ٩اع الخام للكغاء الا ان بٌٗ لظل٪ ٞمً الهٗب ان 

جضون اهٟؿهم   مً الؿى١ ٍو
ً
 وؿبُا

ً
 ٦بحرا

ً
ما٫ ٢ض ًمشلىن حجما اصخاب الٖا

ظ٦غ البٌٗ بان اإلامغياث  لى. ٍو مىاظهحن مىدجى ٖغى للٗمل مىدضع الى الٖا

 
ً
٨ُت ًىاظهً اخخ٩اعا اإلاسجالث وزانت في اإلاضن الهٛحرة في الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

 في الكغاء. وفي ٦شحر مً اإلاضن الهٛحرة ج٩ىن هىا٥ مؿدكٟى واخض وهظه 
ً
ظؼثُا

 
ً
 مشل اخخ٩ا الكغاء باليؿبت للممغياث وجضٞ٘ لهً اظىعا

ً
اإلاؿدكٟى جخهٝغ جماما

( في الك٩ل البُاوي Wmا٢ل مً مؿخىي الاظغ الخىاٞسخي. ٞٗىض اظغ مؿاوي الى ) 

 م
ً
ل ٖضصا

َ
كٛ ٌُ ىض OLmً الٗما٫ مؿاوي الى )اٖاله ٞان مدخ٨غ الكغاء ؾٝى  ( ٖو

هظا اإلاؿخىي ًدؿاوي الاًغاص الخضي والخ٩لٟت الخضًت للٗامل. الا اهه لى جم٨ً مً 

( والن الٗضص OLT( الؾخإظغ )Wmاؾدئجاع ٧ل الٗضص اإلاُلىب ٖىض الاظغ )

 في Wm( ٖىض)OLTاإلاٗغوى ٣ًل ًٖ )
ً
( ٣ٞض ًبضو الو٫ وهله ان هىا٥ عجؼا

ض مً اإلامغياث الٗغعى خُض ان اإلاؿدك ض مٗه حكُٛل اإلاٍؼ ٟى ج٩ىن في وي٘ جٍغ

( ٚحر اجها ٚحر ٢اصعة ٖلى جد٤ُ٣ طل٪، ٞالعجؼ اطن هى ْاهغي OWmٖىض  الاظغ ) 
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 .(17)ا٦ثر مً ٧ىهه خ٣ُ٣ي

اصة ٖضص الٗما٫ الظًً ًغوم اإلادخ٨غ للكغاء حكُٛلهم ٞالبض  لظل٪ ٞمً اظل ٍػ

 اٖلى ٦ما هى الخا٫ في الك
ً
( الخالي ٞٗىضما ٧ان ؤظغ الاظغ ٩20ل )له ان ًضٞ٘ اظغا

( ٖامل اي ان ٖغى 3ooo( صوالع ٞان ٖضص الٗما٫ ؾٝى ٩ًىن ) 4الخ٣ُ٣ي )

اصة الاظغ ٞان Bالٗمل ًخ٣اَ٘ م٘ الُلب ٖلى الٗمل في ه٣ُت )  (، اما في خالت ٍػ

اصة ٖضص الٗما٫ .  طل٪ ًاصي الى ٍػ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصة ٖض20وبما ان الك٩ل البُان ) ص الٗاملحن مً ٢بل مدخ٨غ الكغاء، ( ًىضر ٍػ

 اطا اعجٟ٘ الاظغ الخ٣ُ٣ي الى ) 
ً
اصة ٖضص الٗامل 6ٞمشال ( صوالع ٞان طل٪ ًاصي الى ٍػ

( LD( الى )DL( ٖامل خُض ًيخ٣ل مىدجى الُلب مً )4000( الى )3000مً ) 

خ٣اَ٘ م٘ )  ( . لهظا ٞان مً الهٗب ان هجض امشلت ًٖ الاخخ٩اع A( في ه٣ُت)SLٍو

  الخام
ً
ما٫( ٢ض ًمشلىن حجما ما٫ )اعباب الٖا للكغاء، الا ان بٌٗ اصخاب الٖا

ما٫   مً الؿى١ ) اي ؾى١ الٗمل (، لظل٪ ٞان هاالء اعباب الٖا
ً
 وؿبُا

ً
٦بحرا

ً للكغاء( ٣ٞض ًجضون اهٟؿهم مىاظهحن الى مىدجى  )اصخاب الٗمل اإلادخ٨ٍغ

لى ٦ما هى في الك٩ل البُان ) . ولهظا (18)في اٖاله (20ٖغى للٗمل ًىدضع الى الٖا

٣ت  ما٫ في ؾى١ الٗمل الًخم  اؾدئجاع الاًضي الٗاملت بٍُغ هالخٔ مً اصخاب الٖا

٤ الاخخ٩اع لكغاء ٢ىة ٖاملت مىخجت في مً ؾى١ الٗمل .  اإلاىاٞؿت واهما ًٖ ٍَغ



 الاؾتراجُجي والخسُُِ للضعاؾاث اإلادىع  مغ٦ؼ......................................لالخىاػن في ؾى١ الٗم / الٟهل الغاب٘  

 

  [133] 

 

 التوازن يف شوق العنل ) االحتكار التام للبائع ) العامل((  -2–2–4

اصة      -: (19)الاظىع بشالزت َغ١ هي جداو٫ اجداصاث الٗمل ٍػ

اصة الاهخاظُت . ٤ ٍػ اصة الُلب ٖلى الٗمل ًٖ ٍَغ  : ٍػ
ً
 ؤوال

: 
ً
٘ الاظىع   زاهُا ٤ ج٣ُُض ٖغى الٗمل . جداو٫ الاجداصاث الٗمالُت ٞع  ًٖ ٍَغ

 ٤ ٘ مٗضالث الاظىع مباقغة ًٖ ٍَغ  : جداو٫ الاجداصاث الٗمالُت ٞع
ً
زالشا

 لتهضًض بااليغاب .الخٟاوى م٘ ناخب الٗمل وجدذ ا

وبما ان خالت الاخخ٩اع الخام لباج٘ زضماث الٗمل جدضر ٖىض وظىص الاجداصاث 

الٗمالُت )الى٣اباث( ٦ما هى الخا٫ في صو٫ اوعبا الٛغبُت والىالًاث اإلاخدضة 

 في 
ً
ا حرها مً بلضان الٗالم، ٞاالهخماء الى الى٣اباث الٗمالُت ٩ًىن اظباٍع ٨ُت ٚو الامٍغ

االث وان ٢ىاهحن وحٗلُماث الى٣اباث ج٩ىن ملؼمت للٗاملحن. وه٨ظا الٗضًض مً الخ

٣خحن :      -ٞان الى٣اباث الٗمالُت جازغ ٖلى مىدجى ٖغى الٗمل مً زال٫ ٍَغ

اط ج٣ىم مٗٓم الى٣اباث جحذًذ الاحىس وجشن الىمُت جخحذد لىحذها :  –1

ت الٗمالُت ب٣ٗض اجٟا٢ُاث اإلاؿاومت الجماُٖت والتي حؿمذ لهاخب ال ٗمل بدٍغ

اؾخسضام الٗما٫. وحُٛي هظه الاجٟا٢ُاث الامىع اإلاخٗل٣ت بخدضًض الاظىع 

غوٝ الٗمل وؤظغاءاث ق٩اوي الٗما٫ ومىاُٖض  ًاث ْو واإلا٩اٞإث والخٍٗى

التر٢ُاث والا٣ًاٝ اإلاا٢ذ ًٖ الٗمل .... الخ. لظل٪ ٞان الٗما٫ ًخىخضون 

خ٣ٟىن ٖلى مى٠٢ مٗحن ججاه اإلاؿاوماث الجماُٖت ٍو لتزمىن ظمُٗهم باالظغ ٍو

ٗجي طل٪ ٖضم اؾخُاٖت اي مً الٗما٫ الٗممل بإظغ اصوى مً  اإلاخ٤ٟ ٖلُه. َو

 الجٟا٢ُاث اإلاؿاومت الجماُٖت ) للٗما٫( ًخم جدضًض الاظغ 
ً
ب٣ا الاظغ اإلاخ٤ٟ ٖلُه. َو

( الاحي، والظي ًٟى١ مؿخىي الاظغ 21( في الك٩ل البُاوي )Wuاإلاخ٤ٟ ٖلُه والبالٜ )

لى لٗضص الٗما٫ الظًً حؿمذ لهم الى٣ابت Weالخىاػوي ) ىضها ٩ًىن الخض الٖا ( ٖو

يخج ًٖ طل٪ ٞاثٌ في ٖغى الٗمل بم٣ضاع )Oldالٗمالُت بالٗمل هى )  – Ld( ٍو

Ls ولهظ ٞان الٗما٫ لى ٌؿمذ لهم بالٗمل ا٦ثر ٞان طل٪ ؾٝى ًاصي الى ان .)
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ٗمالُت التي تهخم ٌٗمل الٗما٫ بإظغ اصوى مً الاظغ اإلادضص مً ٢بل الى٣ابت ال

 بكاون الٗما٫ وؤظىعهم ومٗالجت مكا٧لهم زال٫ الٗمل .
 

 

 

 

 

 
 

2– : 
ً
لهظا ٞان  جحذًذ همُت العمل املعشوغت وجشن الاحش ًخحذد جللائُا

٘ الاظىع الى اٖلى مؿخىي مم٨ً في يىء  هضٝ هظا ال٣غاع مً ٢بل الى٣ابت هى لٞغ

اهُت ا٦ب ر للٗاملحن الظًً ًدهلىن ٖلى مىدجى الُلب ٖلى الٗمل وطل٪ لًمان ٞع

-Luٞغنت الٗمل ختى ولى ٧ان طل٪ ٖلى خؿاب الٟاثٌ مً الٗمل والبالٜ )

Ls)(20) . 

( OLuًالخٔ هىا بان الى٣اباث ج٣ىم بخدضًض ٦مُت الٗمل اإلاٗغويت بم٣ضاع )

(، الامغ Wu( والتي ًيخج ٖجها مٗض٫ اظغ مؿاوي الى )22مىضخت في الك٩ل البُاوي )

 في ٖغى الٗمل م٣ضاعه )الظي ًىلض 
ً
 ( .Lu – Lsٞاثًا
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 التوازن  يف شوق  العنل ) االحتكار املسدوج (  -3–4

ٌٗخ٣ض ال٨الؾُ٪ بإن الٗمل هى ؾلٗت ٦باقي الؿل٘، وان زمً الٗمل هى الاظغ 

 لىٓغتهم في ال٣ُمت ٖلى اؾاؽ ٖضص ؾاٖاث الٗمل الالػمت الهخاط 
ً
خدضص َب٣ا ٍو

لٗمل الالػمت الهخاط ؾلٗت الٗمل هي الؿاٖاث الالػمت جل٪ الؿلٗت. وؾاٖاث ا

ت  لخٟٔ خُاة الٗامل وجم٨ُىه  مً الاؾخمغاع  الهخاط ٦مُت اإلاىاص الٛظاثُت الًغوٍع

في الٗمل وهى ما ٌٗٝغ بمؿؿخىي ال٨ٟاٝ. والًم٨ً ان ًغجٟ٘ الاظغ او ًىسٌٟ 

لت ًٖ هظا اإلاؿخىي الهه لى اعجٟ٘ الاظغ ًؼصاص حجم الؿ٩ ان ومً  زم إلاضة ٍَى

 لظل٪ الاظغ. ولى اهسٌٟ الاظغ ًٖ خض ال٨ٟاٝ 
ً
ىسٌٟ جبٗا حجم  الٗمالت ٍو

لُه ٞان الاظغ  غجٟ٘ الاظغ. ٖو ًخ٣لو حجم الؿ٩ان وبالخالي حجم الٗمالت ٍو

مد٩ىم ب٣اهىن َبُعي ولظل٪ ؾمي بال٣اهىن الخضًضي لالظىع. وان ْهىع 

اإلاكغوٖاث الخىاٞؿُت  الاخخ٩اعاث جدذ جإزحر اعاء ال٨الؾُ٪ التي ٢ًذ ٖلى

اث مغجٟٗت اؾخٛلذ بها اإلاؿتهل٨حن  واؾخإزغث بالؿى١ وخضصث الاؾٗاع ٖىض مؿخٍى

ً. ٞمجهم مً هاصي بخإمُم الضولت للمكغوٖاث  وؤعه٣تهم لهالر اإلادخ٨ٍغ

ت، و٢ض ؤزغث ال٨ٟغة الازحرة ٖلى ؾُاؾت الضولت الغؤؾمالُت )٦ٟغوؿا،  الاخخ٩اٍع

الشاهُت(، ٣ٞامذ بخإمُم اإلاكغوٖاث ال٨بري طاث  واهجلترا بٗض الخغب الٗاإلاُت

ت، اط  الُاب٘ الاخخ٩اعي. اما ماع٦ـ ٣ٞض ازظ ًٖ اإلاضعؾت ال٨الؾ٨ُُت الاهجلحًز

جدضص ٢ُمت اي ؾلٗت بٗضص ؾاٖاث الٗمل اإلابظو٫ في نىٗها. ٞالٗامل ًبُ٘ ٢ىة 

ت ال٣ُ  لىٍٓغ
ً
كترحها مىه الغؤؾمالي )ناخب الٗمل، عب الٗمل( َب٣ا مت ٖمله َو

وجخدضص ٢ُمت الٗمل بٗضص الؿاٖاث مً الٗمل الالػمت الهخاظها، اي الؿاٖاث 

٠ًُ ماع٦ـ بإن  اث الخُاة . ٍو ت الهخاط ماًلؼم الٗامل مً يغوٍع الًغوٍع

الغؤؾمالُت، بٗض ان ٌكتري مً الٗامل ٢ىجه الٗاملت، ٞإهه ٣ًىم بدكُٛل هظه 

 مً الؿاٖاث ا٦بر مً الؿاٖاث التي صٞ٘
ً
 والٟغ١ بحن  ال٣ىة، ٖضصا

ً
٢ُمتها ٞٗال

 .   (21)الازىحن ًمشل ٞاثٌ ال٣ُمت

وفي مٗغى خضًصىا ًٖ الاخخ٩اع في ؾى١ الٗمل ججضع الاقاعة الى خالت الاخخ٩اع 

اإلاؼصوط وطل٪ ًٖ وظىص اجداص واخض الصخاب الٗمل م٣ابل اجداص واخض لى٣اباث 

 ( الاحي ًىضر هظه الخالت . 23الٗما٫ والك٨ال٫ البُاوي )
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( مً الٗما٫ وان e kوبما ان اجداصاث ه٣اباث الٗما٫ ًُالب بدكُٛل ٖضص )

(. اما اجداص اصخاب الٗمل ٞؿُجُب اهه في خالت ٩ًe W 1ىن الاظغ اإلاضٕٞى لهم )

( مً الٗما٫ ek1( ٞاجهم لم ٌؿخُُٗىا حكُٛل ا٦ثر مً )ew1صٞ٘ اظىع بم٣ضاع)

ا ٞان مىدىُاث الٗغى والُلب (. وه٨ظk1,kوبظل٪ ج٩ىن هىا٥ بُالت بم٣ضاع )

ال٨الؾ٨ُُت الًم٨ً ان جُب٤ في هظه الخالت . وان اإلاؿخىي الٗلمي لالظىع ؾٝى 

حنw ,w1ًشبذ بحن ) . ولهظا (22)( وان طل٪ ًخى٠٢ ٖلى ٢ىة مؿاومت ٧ل مً الُٞغ

ٞان الاخخ٩اع اإلاؼصوط ٌٗجي وظىص خالت اخخ٩اع لضي الباج٘ لخضمت الٗمل )الى٣اباث 

والاخخ٩اع لضي اإلاكتري )اصخاب الٗمل، او اعباب الٗمل(. و٦ما في الٗمالُت( 

( آلاحي، ٞان مدخ٨غ الكغاء )اصخاب الٗمل( ٌؿخسضم ال٨مُت 24الك٩ل البُاوي )

(OL1( ٜمً الٗمل ٖىض اظغ خ٣ُ٣ي ًبل )OW1 ( اما اخخ٩اع الباج٘ )الى٣اباث

ب بٗغى ٦مُت ا٢ل مً الٗمل والبالٛت ) ( م٣ابل مٗض٫ OL2الٗمالُت( ٞاهه ًٚغ

 (. OW2اظغ اٖلى هى )
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وفي خالت وظىص اإلاىاٞؿت الخامت ٞان ٦مُت الٗمل اإلاٗغيت ج٩ىن ا٦بر، اي 

(0Le وان ) ت لل٨مُت اإلاُلىبت ) والتي جمشل ٦مُت الٗمل الخىاػهُت ( وهي مؿاٍو

( . اما في خالت وظىص خالت Oweمؿخىي الاظغ الخىاػوي في هظه الخالت هى ) 

(، خُض ان مدخ٨غ ow1و  w2 oع اإلاؼصوط ٞإن الاظغ ؾٝى ٩ًىن بحن )الاخخ٩ا

ض ان ًسٌٟ الاظغ الى ) كٛل ا٦بر ٦مُت مً الٗمل. في خحن ان Ow1الكغاء ًٍغ ( َو

٘ الاظغ الى ) ( وجد٤ُ٣ ا٢ل ٦مُت مً الٗمل. ow2مدخ٨غ البُ٘ ًداو٫ مً ظاهبه ٞع

كتري الٗمل وباج٘ الٗمل( ولهظا ٞإن ال٣ضعة الخٟاويُت ل٣ىي الؿى١ )واإلاخمشلت بم

حن اإلاظ٧ىعًٍ م٣ابل الُٝغ الشاوي. ٟٞي خالت  حٗخمض ٖلى ٢ىة مى٠٢ ٧ل مً َٞغ

٧ىن الىي٘ الخٟاوضخي هى لهالر الى٣ابت الٗمالُت ٞان الاظىع ؾىٝ جمُل 

 اطا ٧ان الىي٘ هى لهالر OW2لالعجٟإ ختى جهل الى )
ً
دهل ال٨ٗـ جماما (، ٍو

 اي ٖىض مدخ٨غ الكغاء )ناخب الٗمل، ع 
ً
ب الٗمل( خُض ٩ًىن الاظغ مىسًٟا

(OW1 لُه ٞان ٦مُت الٗمل الخىاػهُت في ؾى١ اإلاىاٞؿت الخامت ج٩ىن ا٦بر مما (. ٖو

ت، خُض ج٩ىن ٦مُت الٗمل الخىاػهُت )  ( OLeهي ٖلُه في خالت الاؾىا١ الاخخ٩اٍع

ب ٦مُت ٖمل Oweوالاظغ ) جي في خالت اإلاىاٞؿت ٌؿخٖى (، اي ان الا٢خهاص الَى

 في مجا٫ الخٟاوى )
ً
 – OW2ؤ٦بر وان الاظغ الظي ٌؿىص في هظه الخالت ٩ًىن وا٢ٗا

OW1 ،ٗاث للخض الاصوى لالظىع في جىاػن ؾى١ الٗمل (. ولهظا ٞان هىا٥ حكَغ

ٗاث وال٣ىاهحن الخانت مً اظل جدضًض  خُض جهضع البلضان اإلاسخلٟت هظه الدكَغ

مً ان ٌكٛل اي مً الٗما٫  الخض الاصوى لالظغ، والظي ال ٌؿمذ لهاخب الٗمل

خُاصي   ؤٖلى مً الاظغ الٖا
ً
، والظي ٩ًىن ٖاصة

ً
بإظغ ؤ٢ل مً الاظغ اإلادضص ٢اهىها

الؿاثض في الؿى١ ) اي في ؾى١ الٗمل( . وجلجإ الضو٫ لخدضًض الخض الاصوى لالظغ 

 اصوى مً مؿخىي اإلاِٗكت للٗاملحن وجس٠ُٟ خضة ال٣ٟغ في 
ً
ل٩ي جًمً خضا

 
ً
البا ً الن مشل هظه  اإلاجخم٘ . ٚو ما٩ًىن اإلاٗىُىن بهظا الامغ الٗما٫ ٚحر اإلااهٍغ

حرهم.  ً ٚو الٟئاث جدهل ٖلى اظىع مخضهُت ب٨ٗـ الٟئاث مً الٗما٫ اإلااهٍغ

٘ نضع بسهىم الخض الاصوى لالظغ في الىالًاث  وججضع الاقاعة الى ان او٫ حكَغ

٨ُت ٧ان ٖام  وؾاٖاث الٗمل  ، خُض جم بمىظبه جىُٓم الاظىع 1938اإلاخدضة الامٍغ
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ً . وال٨ٟغة مً جدضًض الخض الاصوى لالظىع  غوٝ الٗمل وطل٪ للٗما٫ ٚحر اإلااهٍغ ْو

هي إلاؿاٖضة طوي الضزل اإلاىسٌٟ مً الٗما٫. وال بض مً الاقاعة الى ان مٗض٫ 

 ماًدضص بمُٗاع ؤؾمي مُل٤ ولِـ باليؿبت الظىع بٌٗ الٟئاث الازغي 
ً
الاظغ ٚالبا

للغ٢م ال٣ُاسخي لالؾٗاع )ج٩لٟت اإلاِٗكت(. ومٗلىم ان ال٣ىة مً الٗاملحن او باليؿبت 

الكغاثُت للخض الاصوى لالظغ جمُل الى الاهسٟاى ٖبر الؼمً بؿبب مٗضالث 

الخطخم واعجٟإ الاؾٗاع . او بؿبب اعجٟإ مؿخىي الاهخاظُت الامغ الظي ٌؿخضعي 

ج٩ال٠ُ اإلاِٗكت اٖاصة الىٓغ في الخض الاصوى لالظىع مً و٢ذ الزغ ل٩ي جخماشخى م٘ 

وجد٤٣ الٛغى الاؾاسخي الظي اؾخضعى جدضًض الاصوى لالظىع ابخضاًء. ان جدضًض 

الخض الاصوى لالظغ ٞى١ مؿخىي الاظغ الخىاػوي ًاصي اي ْهىع ٞاثٌ في ٖغى 

( ًخد٤٣ الخىاػن في ؾى١ A( آلاحي. ٟٞي الى٣ُت )25الٗمل ٦ما مبحن في الك٩ل )

م٘ مىدجى ٖغى الٗمل. اط ان ٦مُت الٗمل الٗمل مً ج٣اَ٘ الُلب ٖلى الٗمل 

( خُض ٦مُت الٗمل اإلاُلىبت حؿاوي ٦مُت O Leالخىاػهُت ؾٝى ج٩ىن في ه٣ُت )

( وال ًىظض ٞاثٌ في الٗغى ٖىض هظا weالٗمل اإلاٗغويت ٖىض الاظغ الخىاػوي )

 الاظغ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىاػوي، اي بال اهه اطا خضصث الخ٩ىمت الخض الاصوى لالظغ ٞى١ مؿخىي الاظغ الخ

بىن بدكُٛل ال٨مُت )w1ٖىض مؿخىي ) ( ٣ِٞ، في OL 1( ٞان اصخاب الٗمل ًٚغ
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( وبظل٪ ٞان حجم الٟاثٌ مً OL2خحن ان اإلاٗغوى مً ٦مُت الٗمل هي )

 ( .OW1( ٖىض جدضًض الخض الاصوى لالظغ ) L1-L2ٖغى الٗمل ًبلٜ )

لُه ٞان الازاع الؿلبُت لخدضًض الخض الاصوى لالظغ في هظه  الخالت هى ج٣لُو ٖو

ت او جىؾٗها . ولهظا ًخٗحن ان ج٩ىن ال٣غاعاث  هىع البُالت الاظباٍع ٞغم الٗمل ْو

التي الخ٩ىمت بسهىم جدضًض الخض الاصوى لالظغ مبيُت ٖلى صعاؾاث ا٢خهاصًت 

ىاثلهم مً  واظخماُٖت ل٩ي جخجىب جىؾُ٘ البُالت وخغمان اٖضاص مً الٗاملحن ٖو

ت التي ٢ض جىجم ًٖ ٢غاعاث مهضع عػ٢هم. وإلاٗالجت مك٩ل ت البُالت الاظباٍع

الخ٩ىمت بخدضًض الخض الاصوى لالظغ ٞى١ مؿخىي الاظغ الخىاػوي جلجإ الخ٩ىماث 

اصة مؿخىي   الى اجبإ الؿُاؾاث الا٢خهاصًت الخىؾُٗت والتي حٗمل ٖلى ٍػ
ً
ٖاصة

اصة الُلب ٖلى الٗمل  الاؾٗاع والتي جاصي الى جسٌُٟ الاظىع الخ٣ُ٣ُت وبالخالي ٍػ

ختى ٌٗىص اإلاؿخىي الخىاػوي لالظغ الى ويٗه الؿاب٤. ولهظا ٞان الخ٩ىمت حؿخُُ٘ 

ل ان حٗمل ٖلى امخهام البُالت لخالفي الازاع الؿلبُت لخدضًض  ٖلى اإلاضي الٍُى

الاظغ. الا ان جإزحر هظه اإلاٗالجت الظي ًاصي الى جسٌُٟ مؿخىي الاظىع الخ٣ُ٣ُت 

الخ٣لُل لجؼء مً الهضٝ الاؾاسخي الظي جخىزاه  للٗما٫ مً قإجها ان حٗمل ٖلى

٘ مؿخىي اإلاِٗكت للٗاملحن. لظل٪  الخ٩ىمت مً جدضًض الخض الاصوى لالظغ وهى ٞع

ٗاث الخض الاصوى لالظغ لها جإزحراث ٖضًضة ومسخلٟت ٖلى الٗما٫ اياٞت  ٞان حكَغ

 -الى ج٣لُو ٞغم الٗمل واهمها :

ب في العمل او أزىاء –1 ان الخض الاصوى لالظغ العمل :  جللُظ فشص الخذٍس

ًدغم بٌٗ الٗما٫ )وزانت الٗما٫ الظًً ال ًمل٩ىن الخبرة( مً ٞغم الخهى٫ 

ٖلى الٗمل وبظل٪ ٞهاالء ًسؿغون ٞغم الٗمل التي حؿمذ لهم با٦دؿاب وػٍاصة 

ب في الٗمل .  اإلاهاعة مً زال٫ الٗمل والخضٍع

عا –2 ث الخذ الادوى ان جللُظ فشص العمل في اللطاع املشمٌى بدشَش

وهظا ًم٨ً ان ًضٞ٘ بٌٗ الٗما٫ للبدض ًٖ ٖمل في ال٣ُإ ٚحر لألحش: 

ٗاث  ٗاث الخض الاصوى لالظغ وبظل٪ جخ٣لو قمىلُت الدكَغ اإلاكمى٫ بدكَغ

٠ًٗ جإزحرها .   ٍو
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ٗاث بخدضًض الخض جللُل املىافع الاغافُت:  -3 ٖىضما جهضع الخ٩ىماث حكَغ

خىاػوي ٞان اصخاب الٗمل ٌؿخجُبىن بخ٣لُو الاصوى لالظغ ٞى١ مؿخىي الاظغ ال

 اإلاىاٞ٘ الاياُٞت اإلامىىخت للٗما٫ .

اصة الخض الاصوى لالظغ  جللُل ظاعاث العمل املخاحت ليل عامل: –4 ٖىض ٍػ

ٞى١ اإلاؿخىي الخىاػوي ًدضر ج٣لُو في ٞغم الٗمالت ٚحر اإلااهغة وطل٪ اما مً 

 الٗمل ل٩ل ٖامل . زال٫ حكُٛل ٖضص ؤ٢ل مً الٗما٫ او بخ٣لُل ؾاٖاث

 مً الٗما٫ مما الخمُحز غذ العماٌ:  –5
ً
ان الخض الاصوى لالظغ ًسل٤ ٞاثًا

ًجٗل اصخاب الٗمل ًمُلىن الى مً هى ٌٗمل ا٦ثر مً الٗامل الظي ال ٌٗمل. 

ً ً ا٦ثر مً الٗما٫ ٚحر اإلااهٍغ مُلىن اصخاب الٗمل الى الٗما٫ اإلااهٍغ  .  (23)ٍو
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 الفصل اخلامض

 العنل يف العراق

 مقّدمة 

ان جغاظ٘ الىمى الا٢خهاصي وج٣لو ٞغم الٗمل اصي الى اهسٟاى ٦بحر في 

مؿخىي الاؾخسضام و بالخالي ْهىع البُالت الخ٣ُ٣ُت في الٗغا١ زانت في زماهِىاث 

ىصة ال٨شحر مً الٗغا٢ُحن ، الاًغاهُت –بٗض اهتهاء الخغب الٗغا٢ُت  ال٣غن اإلااضخي ٖو

  هدُجت جض٤ٞ ، الى ؾى١ الٗمل . ل٣ض قهضث ؾىىاث الؿبُٗيُاث
ً
 ؤ٢خهاصًا

ً
اػصهاعا

اًغاصاث هُُٟت ٦بحرة م٨ىذ الضولت في طل٪ الى٢ذ مً جىُٟظ جىمُت ا٢خهاصًت 

غ ؤهظا٥ . الا ان َمىخت ؾاهمذ في َلب واؾ٘ ٖلى ال٣ىي الٗاملت ٞا١ م اهى مخٞى

ال ٞةن جؼاًض الاهٟا١ الخ٩ىمي وجغاظ٘ ، خالت الاؾخسضام ال٩امل هظه لم حؿخمغ ٍَى

لت اؾٗاع الىِٟ لم ٌٗض باالم٩ان اإلاداٞٓت ٖلى  الخىاػن الا٢خهاصي لٟترة ٍَى

ان ماو  لى اإلاؿخىي ال٨لي ْهغث الٟجىة ال٨بحرة بحن الٗغى و  ؾٖغ الُلب ٖو

 .  لال٢خهاص 

 قانون العنل  – 1 – 5

ٌٗخبر ٢اهىن الٗمل مً ال٣ىاهحن الخضًشت اليكإة خُض ؤهه لم جدبلىع ؤخ٩امه 

ومباصثه في ق٩لها اإلاخمحز واإلاؿخ٣ل بال ببىضاًء مً بضاًت هظا ال٣غن لخٗٝغ بٗض طل٪ 

ت مً ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت والخىُٓمُت التي جد٨م  ٗا وحك٩ل بظل٪ مجمٖى جُىعا ؾَغ

لظل٪ ٞةن  .( الىاججت ًٖ الٗمل الخاب٘ )الٗمل اإلاإظىع مسخل٠ ؤوظه الٗال٢اث 

ت مً ال٣ٟغاث والتي جىٓم ٢اهىن الٗما٫  ٢اهىن الٗمل الظي ٌكمل مجمٖى

ؤن وؤصخاب الٗمل )ماؾؿاث  خ٩ىمُت ؤو ماؾؿاث زانت( والانل في طل٪ هى 
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ب ت الٗمل ، ٞالٗامل له خ٤ في ازخُاع الٗمل الظي ًٚغ      ًخمخ٘ ٧ل شخو بدٍغ

ت  ، ُٞه ولهاخب الٗمل الخ٤ في ازخُاع الٗامل الظي ًىاؾبه، بال ؤن هظه الخٍغ

٤ ال٣ىاهحن الخانت بالٗمل تر٥ صون جىُٓملم ج ت الٗمل صون ، ٞو ٞةطا جغ٦ذ خٍغ

ىُت ُٞما بطا زال٠ ؤما ، هدُجخحنٞهظا ماًاصي بلى  يىابِ  ؤلايغاع بمهالر َو

٣الٗامل ٢ىاٖض  خال٫ ؾى١ الٗمل إلاهلخت عب زؤو ًاصي بلى ا، غاث ٢اهىن الٗملٞو

 ، ضزل اإلاكٕغؾٝى ً  تالخال هظه. وفي  الٗمل
ً
 بمهلخت مخٗل٣تًُٞ٘ ٢ُىصا

ىُت  ٖامت ؤو  ا٢خهاصًت ت الٗمل إلاهلخت  ؤوجغص للمهلخت الَى ٢ُىصا ٖلى خٍغ

 وهي ال٣ُىص التي جغص ٖلى حكُٛل الٗمالت الٗامل ،
ً
 .  ؤو ٢ُىصا

 نعأة قانون العنل – 1 -  1 – 5

ً وحُٛحر مالمذ التربُت، زانت بٗض ْهىع  بن لخُ اث الخ٩ٍى ىع مؿخٍى

. ٞٗلى طل٪ جُىع بخُىع الهىاٖت وا٦دؿاخها جإزحر في حك٩ل مٗجى الٗمل، ىاٖتاله

هىع ؤهماٍ التربُت و٢ض مـ ) الخُىع ( الاٞغاص  إلاسخل٠ اهداء الٗالم وجُىع ْو

خاث ٖضًضة والجماٖاث، و٦ىدُجت ؤزغ ختى ٖلى اإلاىٓماث واإلاجخمٗاث ومؿا

٧االهخاظُت. وبطا جدبٗىا ؤَىاع الٗمل ٦ٓاهغة اظخماُٖت هجض ؤن مٗىاه ازخل٠ مً 

وبن احؿم  مغخلت الزغي وجُىعه نُٛه الخضعط ختى ونل إلاٗىاه الخالي الظي

 في ظؼثُاجه 
ً
بجىاهب مكتر٦ت بحن مسخل٠ اإلاجخمٗاث والضو٫ ٞهى ًسخل٠ بُجها اًًا

 الزخالٝ الٓغوٝ وجباًً الى 
ً
ا٢٘ اإلاِٗصخي . و٢ض اخخل مٟهىم الٗمل ٦ٓاهغة جبٗا

ش الاوؿاوي يمً اهخماماث وج٨ٟحر  اوؿاهُت م٩اهه باعػة مىظ ا٢ضم ٖهىع الخاٍع

 في ظمهىعٍخه 
ً
 ٦بحرا

ً
الٟالٞؿت والٗلماء ٣ٞض اهخم به اٞالَىن وزهو له خحزا

اإلاشالُت خُض جدضر ًٖ ج٣ؿُم الٗمل والخسهو ٦ًغوعة  الخ٩امل اإلاجخم٘ 

 
ً
 لالهخاط  ازال٢ُا

ً
 . واُٖى به ابً زلضون ٢ُمت ٦بري، اطا اٖخبره م٣ُاؾا

ً
وا٢خهاصًا

ووؾُلت لخد٤ُ٣ الامً والُمإهِىت وعبِ بحن ال٣ُمت اإلااصًت للٗمل واإلا٩اهه 

الوؿان اإلاال٪ للثروة الىاججت ًٖ الٗمل ٧ىؾُلت وخُضة ل٨ؿبها االاظخماُٖت، ٞ

ىن ٢ض اُٖى للٗمل ٢ُمت اظخماُٖت ٩ًىن طو ظاه وم٩اهه في اإلاجخم٘. ٞهى بظل٪ ٩ً

ت  ٢ُمت مٗىٍى
ً
 اطا ًغي بن مً ، . ٦ما اُٖى له اًًا

ً
ما٫ ال ٨ًؿب ناخبه ماال الٖا
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ً
ت وهٟؿُت وط٦غ ، ل٦ً٨بحرا ـ ٌُُٗه ٞىاثض مٗىٍى  ٧ال٣ًاء، الخضَع

ً
، في طل٪ مهىا

 بحن الٗمل والٗلم اط ًغي بإن الهىاج٘ هي او٩ٗاؽ لال٩ٞاع 
ً
والخُابت . وعبِ اًًا

٨غ ٞالؾٟت الُىهان  ال٩امىت في طهً الاوؿان وهى ا٦بر الازخالٞاث بحن ٨ٞغه ٞو

بً زلضون ًؼن ؤو ٣ًِـ ٢ُمت االظًً ويٗىا الٗمل الُضوي بالصخيء اإلاىدِ . ٞ

 
ً
ا ت عا٢ُت . ومً ، الٗمل بمضي اعجباَه بال٣ٗل ختى وبن ٧ان ًضٍو وهي هٓغة خًاٍع

ِ ٣ِٞ بالجهض البكغي والظي له ا٦بر ؤعاثه ٢ىله بن الٗمل هى اليكاٍ اإلاغجب

ت والخغاُٞت  ما٫ السخٍغ ٌ الٖا ٢ُمت ومىٟٗه ٖملُت ملمىؾت وبظل٪ ٩ًىن ٢ض ٞع

. ومً زال٫ طل٪ ٞةهىا هدب٘ مغاخل وكإة  ٢اهىن (1)ال ٞاثضة وعاءهاوالاٖما٫ التي 

 الٗمل وخؿب الخًاعاث اإلاخخالُت و٦ما ًلي :    

محزة لخىُٓم الٗمل ببان الخًاعاث       الخًاعاث ال٣ضًمت : ٧اهذ الؿمت اإلا – 1

ىهُت ت ٖلى الٗبُض ، والُٟي٣ُُت، والبابلُت، الٟٖغ ما٫ الُضٍو هي ٞغى ٧اٞت الٖا

وال٣ٟغاء وحٗالي الاقغاٝ والىبالء ٖجها . مما ٌٗجي اخخ٣اع هاالء الاؾُاص لهظا الىٕى 

 ًغون بإن الٗمل ٣ٖاب ال ًجز٫ ؾىي ٖل
ً
٤ اًًا ٍغ ى الٗبُض مً الٗمل . و٧ان الٚا

وال٣ٟغاء، ؤما الُب٣ت الاؾخ٣غاَُت ٞخخداشخى جضهِـ هٟؿها بالٗمل . ؤما الغومان 

 لظل٪ جض هما ؾببا ٢ىة الىٟىؽ والاظؿامُٞٗخ٣ضون بإن الٗمل ال٣ىي وال
ً
، وجبٗا

، واٖخبروا الب٣اء بضون ٖمل الؿم ال٣اجل ؤخبى الٗمل وهبظو البُالت وال٨ؿل

، وؾبب هغم الامم لل٣ل٤ وبٌٗ الامغاى ؿبب الاؾاسخيلألزال١ الخؿىت واإلا

ىائها بهما هى البُالت والغاخت ، ٞإقتهغ اؾُاصهم واقغاٞهم بدب الٗمل وال٨ض . ٞو

ب بن هظا مً ا٢ىي وا٦بر اؾغاع واؾباب ج٣ضمهم وع٢حهم   .(  2) والٍع

سُت التي قهضث اقهغ  لظل٪ ٞةجهم اٖخبروا ٖهضهم مً ابغػ اإلاغاخل الخاٍع

 ، وا٢ىي الخًاعاث
ً
مما ؤصي باإلااعزحن بلى اٖخباعها الخًاعة التي خ٣٣ذ اػصهاعا

 الًًاهُه ؾىي الاػصهاع الاوعبي في الٗهغ الخضًض .   

ال٣غون الىؾُى : احؿمذ ال٣غون الىؾُى بىٓام الا٢ُإ، خُض ًمل٪  – 2

ٌؿخٛلىجها بىاؾُت الغ٤ُ٢ ؤو ، ُٞه الاؾُاص والىبالء مؿاخاث قاؾٗت مً الاعاضخي

( ٌٗملىن م٣ابل الب٣اء والِٗل في جل٪ الاعاضخي . وبٗض ؤن بُض الاعىٖالا٢خان )

ج٩ىهذ اإلاضن وبضؤث في الخُىع ْهغ ما ٌٗٝغ بىٓام الُىاث٠ اإلاهىُت في مماعؾاث 
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ىبالء بٌٗ الهىاٖاث زانت الخغبُت . وبهظا ْهغ مبضؤ ج٣ؿُم الٗمل مما ؤظبر ال

تراٝ والاقغاٝ وبٟٗل يِٛ الكغاج٘ ت بلى الٖا بجؼء مً الصخهُت  الؿماٍو

ل الامغ ٦ظل٪ ختى جهاًت ال٣غن الشامً ٖكغ و٢ُام  ملهم . ْو ال٣اهىهُت للغ٤ُ٢ ٖو

التي اعجبِ ٞحها مٟهىم الٗمل بالٟلؿٟت واإلاباصيء التي  1789الشىعة الٟغوؿُت 

ت الخهٝغ . ومىه بغػث ٨ٞغة  ٢امذ ٖلحها والتي جغ٦ؼ ٖلى مبضؤ ؾلُان الاعاصة وخٍغ

ت الٗمل ٧ل واخض خغ في ازخُاع ٖمله وهي ال٨ٟغة التي ق٩لذ مدخىي  وانبذ، خٍغ

ت الخ٤ الُبُعي التي بلٛذ ٢ُمت عواظها اهظا٥ . و٧اهذ هظه الا٩ٞاع الجضًضة  هٍٓغ

 أدم ظمثبمشابت الصخىت التي ٞجغث الشىعة الهىاُٖت وخملها ٖلماء ٦باع امشا٫ 

ْهغ اصخاب  صٖه ٌٗمل صٖه ًمغ ( في زًم هظه الشىعةالظي صاٞ٘ ًٖ مبضؤ )

الٗمل الظًً انبدىا ًخىاعزىن الؿلُت والثروة ووؾاثل الاهخاط واخخ٨غوها زضمت 

. وهدُجت ثروة ولى ٖلى خؿاب الٗما٫ وؤؾغهمإلاهالخهم وبعياء لكٟٛهم لضٖم ال

للىيُٗت اإلاترصًت التي آ٫ بلحها الٗما٫ وبٟٗل اػصًاص الىعي الؿُاسخي والاظخماعي 

ؤث جٓهغ الخجمٗاث الٗمالُت وجىلض الى٣اباث للضٞإ ًٖ واعج٣اء اإلاؿخىي الش٣افي بض

ب  الخ٣ى١، مما ؤصي بؿبب حٗىذ ؤعباب الٗمل بلى بغوػ  ْىاهغ الٗى٠، الخسٍغ

، وهي ؤمىع ٢ىبلذ بٛل٤ اإلاهاو٘ ومهاو٘ الٗمل و٧ان هظا بضاًت جدى٫ والايغاب

 .  (3) خ٣ُ٣ي في مٟهىم الٗمل

ٗمل الظي ولضث ٢ىاٖضه واخ٩امه الٗهىع الخضًشت : ل٣ض انبذ ٢اهىن ال - 3

 بظاجه ٨ًٟل جىُٓم الامغ يمً اخ٩ام ال٣اهىن اإلاضوي في بضاًت
ً
 مؿخ٣ال

ً
، مجاال

 ، وطل٪ بم٣خطخى ٢ىاٖض ٢اهىهُتٗمل في ظىاهبه الٟغصًت والجماُٖتٖال٢اث ال

، جخمحز ًٖ ٚحرها مً ؤخ٩ام الٟغوٕ واجٟا٢ُت زانت ج٨مل بًٗها البٌٗ

ت  ال٣اهىهُت الازغي بالك٩ل  بظاجه جُبٗه هٖؼ
ً
 مؿخ٣ال

ً
 ٢اهىهُا

ً
ا الظي ظٗلها ٖٞغ

، بد٨م ، ؾىاء في ٖال٢تهم بإصخاب الٗملخماًت مهالر الٗما٫ بهٟت ٖامت

حن خُض ًىظض ، ازخال٫ اإلاغا٦ؼ الا٢خهاصًت التي جخمحز بها ٖال٢ت الٗمل بحن الُٞغ

 في اإلاغ٦ؼ ال٠ًُٗ ل٩ىهه ال ًمل٪ بال ٨ٞغه و٢ىجه وزبر 
ً
جه ل٨ؿب الٗامل صاثما

 إلاا ًمل٨ه مً ما٫ 
ً
 في اإلاغ٦ؼ الا٢ىي هٓغا

ً
مِٗكخه . بِىما ًىظض ناخب الٗمل صاثما

ووؾاثل الاهخاط . الامغ الظي ًجٗله ا٦ثر ٢ضعة ٖلى ٞغى الكغوٍ التي جد٤٣ 
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مهالخه ٖلى خؿاب مهالر الٗامل في اٚلب الاخُان خُض ًإحي صوع ٢ىاٖض 

حن اإلاخىا٢ًت الا٢خهاصًت ٢اهىن الٗمل لٟغى هٕى مً الخىاػن بحن م هالر الُٞغ

والؿلم الاظخماعي بحن اَغاٝ ، مجها والاظخماُٖت . بهضٝ جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع اإلانهي

٢خهاصي والاظخماعي في ومً زم جد٤ُ٣ الؿلم الا، الٗال٢اث الاهخاظُت واإلاهىُت

 .( 4) اإلاجخم٘

لم لظل٪ ٌٗض مهُلر الٗمل مً اإلاٟاهُم الاؾاؾُت في صعاؾت ٖلم الاظخم إ ٖو

الىٟـ اإلاهىُحن ٞٗلماء ٖلم الاظخمإ ًىٓغون بلُه ٦ٓاهغة ٖامت في خُاة الاوؿان 

 ًدضص الٗال٢ت بحن الٟغص ومُضان 
ً
 زانا

ً
واإلاجخم٘، بِىما ٖلماء الىٟـ ًغوهه ؾلى٧ا

ه ٖلماء الاظخمإ يمً بَاع مٟاهُم الي ؿبُت الٗمل . ؤما ًٖ مٗىاه ُٞهٚى

زخالٝ البىاء الاظخماعي وبةزخالٝ الؼمان . اًسخل٠ ب ؤياإلا٩اهُت واليؿبُت الؼماهُت 

 بال٣ُـ واإلاىار والٗاصاث والخ٣الُض 
ً
وبطا ٧ان الٗمل في اإلاجخمٗاث البضاثُت مغجبُا

ل ٟٞي اإلاجخمٗاث الخضًشت والهىاُٖت اإلاٗانغة اعجبِ بال٨ٟاءة الاهخاظُت وبالٗىام

لُت ل٨ٟغ الخضًض، الغؤؾما. بن ال٨ٟغ الؿاثض في االبُئُت والاظخماُٖت والش٣اُٞت

، هي ٧ىن الٗمل الٗامل الاؾاسخي لالهخاط واإلاهضع مىه والاقترا٦ُت ٖلى خض ؾىاء

ً الثرواث . ٞاإلا٨ٟغون الا٢خهاصًىن ؤمشا٫   وسٍياسدو  ادم ظمثالغثِسخي لخ٩ٍى

ٖلى بال ؤن ال٨ٟغ الغؤؾمالي ، مهضع ٢ُمت الاقُاء والخضماث ى عؤوا بإن الٗمل ه

م مً   ل٣ُمت الاقُاء والخضماث اٖتراٞالٚغ
ً
ه ب٣ُمت الٗمل وعٚم اٖخباعه له مهضعا

ٞةن عواؾب ٨ٞغه الاؾخٛاللي ، والؿل٘ ومهضع لٟاثٌ ال٣ُمت ) الغبذ ( والثروة

 في التر٦ُبت الاظخماُٖت 
ً
ؤصث به بلى ٖضم اههاٝ الٗما٫ . و٢ض بغػ طل٪ ظلُا

ت والا٢خهاصًت للمجخم٘ الغؤؾمالي بط ج٩ىن مً َب٣خحن وهما ا لُب٣ت البرظىاٍػ

، اإلاال٨ت لىؾاثل الاهخاط والثروة والُب٣ت الكُٛلت ال٩اصخت وهي مهضع ٢ىة الٗمل

 لالولى ناخبت الثروة والؿلُت . وهى اإلاٗجى 
ً
ا  ومٗىٍى

ً
 ماصًا

ً
وهي َب٣ت جابٗت صوما

، م٘ بٌٗ الازخالٝ ٣ِٞ في ٦ُُٟت جىػَ٘ الاقترا٧يهٟؿه الظي هجضه في ال٨ٟغ 

ٞةطا ٧ان الاو٫ ًغي بإن ال٣ُمت الخباصلُت ًجب ؤن جىػٕ بحن اظىع ، ال٣ُمت اإلاًاٞت

ٞالشاوي ًغي بإن ال٣ُمت الٟاثًت  ًيبغي ؤن حٗىص للٗامل ٧لها ، الٗما٫ والغبذ

باٖخباعه الٗامل الىخُض في الاهخاط . ؤما في الى٢ذ الخالي ٣ٞض اُٖذ الخىُٓماث 
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ُه الٗمل مً مُت . وانبذ جىظؤهمُت ٦بري واٖخبرجه الىؾُلت الىخُضة لخد٤ُ٣ الخى

 للٗمج٣ىُاث بىاء الخًاعة
ً
ا  وجغبٍى

ً
ل بٌٛ الىٓغ ، بمٗجى اُٖاء مٗجى اظخماُٖا

ت خ٣٣ذ ًٖ الىاخُخه ال٨ؿبُت ، بل شخىخه بٌٗ اإلاجخمٗاث بإعاصة خًاٍع

ٌ صو٫ معجؼاث ٦بري مشلما ٞٗلذ ؤإلااهُا اإلاضمغة بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت، وبٗ

تظىىب قغ١ ؤؾُا الت ، جاًىان، ( وهي ٧ىعٍا الجىىبُتي حؿمى )الىمىع آلاؾٍُى

وهىهج ٧ىهج الالحي خ٣٣ذ زُىة ٖمال٢ت في ؾبُل الخغوط مً صاثغة ، ٞىعةاؾىٛ

 
ً
بهما خ٣٣ذ هظه ، الخسل٠ وانبدذ مً مغا٦ؼ الٗالم الهىاُٖت ؤال٦ثر ج٣ضما

 
ً
ا  .  ( 5) ال٣ٟغاث جمجُضها للٗمل واُٖاثه مٗجى خًاٍع

 ووم قانون العنلمف – 2 – 1 – 5

ٌٗخبر وي٘ ال٣ىاهحن في صو٫ الٗالم ٖلى ٧ى٦ب ألاعى مً ألاؾاؾُاث التي ٣ًىم 

بها ٧ل اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهُت ٖلى وظه اإلاٗمىعة التي جً٘ الٗال٢اث بحن الخ٩ىمت 

والكٗب في ٖملُاث الخُاة اإلاسخلٟت وقاوجها، ومً الٗال٢اث التي ال بض مً وي٘ 

، وهي الٗمل الظي  الٗال٢ت بحن الخ٩ىمت والكٗب مخٟغص لها هي يابِ صخُذ

٣ًضمه ٖضص مٗحن مً اإلاىاَىحن ل٣اء ؤظىع مُٗىت مدضصة ججاه بُٖائهم ؤٖما٫ 

 . ( 6) مدضصة وواضخت مً اإلاىاَىحن بلى عئؾاء ؤٖمالهم

٩ىن  حر طل٪ ٍو هظا مخٗل٤ بالٗال٢اث اإلاالُت والٗال٢اث الاظخماُٖت وؤلاظاػاث ٚو

ت التي جىّو ٖلى خ٤ّ ناخب الٗمل والٗما٫ الظًً ًاصون في ألامىع ألاؾاؾُ

ما٫ ل٣اء جل٪ ألامىا٫ التي ًخ٣ايىجها مً ٢بل ؤصخاب ؤٖمالهم ٍمىً و  .  ألٖا

ه
ّ
: مجمىعت اللىاعذ التي جىظم العالكاث الىاشئت  حعٍشف كاهىن العمل على أه

بمىاظبت كُام شخظ بالعمل لخعاب آخش، وهى فشع مً فشوع اللاهىن 

الزي ٌعىد داخل الذولت بشيل هبحر، فهى ًػع هثحر مً الػىابط  الخاص

واللىاهحن التي جحذد معاس العماٌ ومعاس أصخاب ألاعماٌ املخخططحن في 

    .رلً
ً
هغ ٢اهىن الٗمل ٞٗلُا م٘ ؤ٣ٖاب الشىعة الهىاُٖت التي ٧اهذ في ؤوعوبا  ْو

الٓلم ال٨بحر الىا٢٘ ، ٞهي ٢ىاهحن جم ويٗها بٗض  بٗض اهتهاء خ٣بت الٗهىع اإلآلمت

 
ً
والخهى٫ ٖلى  . في مهالخهم ٖلى الٗما٫ الظًً صاؾهم ؤصخاب الٗمل َمٗا
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ؤعباح وؤمىا٫ بياُٞت، ٣ٞض ٧ان الٗمل بٛحر يىابِ وبٛحر قغوٍ ٖلى الٗما٫، 

ا ما،  ٞهم ٣ًىمىن بإٖما٫ بياُٞت ٦بحرة لصخاب الٗمل ججاه ؤظىع ؾِئت هٖى

 
ً
مالهم التي ً وؤًًا  ٚحر م٩اٞئت ٖل

ً
ال ًىظض لهم بظاػاث حؿخُُ٘  ٣ىمىن بها، وؤًًا

دهم مً الٗمل الكا١ و٦ظل٪ ال ًىظض يابِ لٗملُت ؤلاهخاط وألامغاى  ،ؤن جٍغ

٩ٞان ؤلا٢ُاُٖىن ًىاظهىن ٖمالهم بال٣ؿىة والٓلم في مٗاملتهم . واناباث الٗمل

 
ً
ما٫ ختى ٢امذ زىعاث الٗ .لٗمالهم، والؿُُغة ٖلحهم ٧الٗبُض بل ؤؾىؤ وؤ٦ثر قغا

والٟالخحن الظي ٌٗملىن لهالر ؤولئ٪ ؤلا٢ُاُٖحن، الظي جب٘ طل٪ بنضاع ٢اهىن 

 
ً
ال٣ىاٖض الٗامت التي حؿحر ٖلحها الًىابِ الٗامت مً  الٗمل الظي ًدضص ٞٗلُا

الخ٣ى١ والىاظباث التي جً٘ الخض ألاؾاسخي بحن ؾاٖاث الٗمل في الُىم الظي 

ما٫، ووي٘ خ٣ى١ وؤظىع ماصًت ًجب ٖلى الٗما٫ البضء ُٞه والاهتهاء به ٖل ى ألٖا

مً ٖمل  جدىاؾب م٘ ؤٖمالهم ومهاعاتهم وؤلاعها١ الظي ٣ً٘ ٖلى ناخب ٧ل

 . ( 7) ٢بلهم

باإلاهُلخاث لظل٪ ٞةن هىا٥ ٖضة حٗاٍع٠ والتي ٌكملها ٢اهىن الٗمل و٦ما  

 :   ( 8) ما ًلي آلاحي ط٦غها

ت ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت وألاخ٩ا : كاهىن العمــل - م ٖال٢اث مجمٖى
ّ
م التي جىٓ

 . الٗمل الٟغصًت والجماُٖت

 في مكغوٕ نىاعي ؤو ججاعي ؤو  ضاحب العمل: -
ً
٧ل شخو ٌؿخسضم ؤظحرا

 . ػعاعي ؤو زضماحي

٧ل شخو َبُعي ٌٗمل بإظغة لضي ناخب الٗمل وجدذ بقغاٞه  : عألاحـُــ -

 . وجبُٗخه

ل في الد : إلاطـــاس -
ّ
، ًخمش

ً
 طهىُا

ً
 . َحر ؤو البدضإؿُحر ؤو الخ٧ل ؤظحر ًاِصي ٖمال

 . ٧ل ؤظحر ٌٛلب ٖلى ٖمله الُاب٘ اإلا٨خبي ؤو الظهجي  : املعخخـذم -

 . ؤظحر ًخه٠ ٖمله بالجهض البضوي : العامـــل -

خه نٟت ألاظحر : املخــذّسب - ضاص ولم ٨ًدؿب في خٞغ ٧ل ؤظحر ال ًؼا٫ في َىع ؤلٖا

 . ألانُل
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ذ )العشض ي( -
ّ
مل لضي ناخب ٖمل ل٣اء ؤظغ في ٧ل مً ٌٗ : العامل املؤك

 . ٖمل مٗحن ولٟترة مدضصة جيخهي ٖال٢خه به باهتهاثه

 . ص ٖمله إلاىؾم مٗحنّض ذ ًد٢ٖامل ما  :  العامل املىظمي -

-  ٌ ما٫ اإلاجزلُت في زضمت ناخبه :  خــذم املىاص  . مً ٌٗمل في ألٖا

 . لصخو اإلاسجل يمً َالبي الٗملا :  العاطل عً العمل -

 هدُجت لٗاهت  : حـضالعــــا -
ً
 ٞٗلُا

ً
٧ل ٞغص ه٣هذ ٢ضعجه ٖلى ؤصاء ٖمل ه٣ها

 . ظؿمُت ؤو ٣ٖلُت

الصخو الظي ال ًخمخ٘ ب٩ل ٢ضعاجه الجؿضًت ؤو ال٣ٗلُت، بال ؤهه  : املعـــــىق  -

 . باؾخُاٖخه ج٣ضًم ٖمل ما

  : الخـــــذر -
ً
 . ٧ل شخو لم ٨ًمل ؾً الغقض اإلا٣غع ٢اهىها

ؤلاجٟا١ اإلابرم بحن ناخب الٗمل والٗامل لخىُٓم  : علذ العمل الفشدي -

 . ٖال٢ت الٗمل بُجهما

ل ألاظغاء  : علذ العمل الجماعي -
ّ
بجٟا١ لخىُٓم قغوٍ الٗمل بحن ه٣ابت جمش

ل ؤصخاب الٗمل
ّ
 . وبحن ناخب الٗمل ؤو ؤ٦ثر وه٣ابت ؤو مهىت جمش

ــــي -
ّ
 . ٖمله ألاظحر الظي ًخمخ٘ بمهاعاث زانت ٌؿخىظبها : العامل الفى

مه ال٣اهىن  :الىلابت  -
ّ
ىت ؤو ؤ٦ثر ًىٓ ُّ  . ججم٘ منهي لٟئت مٗ

ــب - ت التي  : الخذٍس  ًٞ اإلاهىت ؤو الخٞغ
ً
جُا ب هى حٗلُم ألاظحر جضٍع الخضٍع

ؾخسضم لظلها.
ُ
 ؤ

  د٤ؤلاظاػة هي اإلاّضة التي ً :  إلاحــاصة -
ً
٣ا لألظحر ؤلاه٣ُإ ًٖ الٗمل زاللها ٞو

 لخ٩ام ال٣اهىن.

ألاًام التي ٌؿمذ للٗامل ٞحها باإله٣ُإ ًٖ الٗمل بم٣خطخى  هي  : طــلالع -

 ال٣اهىن.

ـب -   ُّ  هى به٣ُإ الٗامل ًٖ ٖمله صون ؾبب قغعي. : الخغ

 ًه ألاظحر بٗض اهتهاء الى٢ذ اإلاسهو له.صّ هى الٗمل الظي ًا  العمل إلاغافـي: -

سخهت في الضولت والظي هى ألاظغ الظي حٗخمضه الجهت اإلا : الخّذ ألادوى لألحش - 

 ال ًجىػ الجزو٫ ٖىه.

. :  الشاجـب - 
ً
ا  هى ألاظغ الظي ًخ٣اياه ألاظحر قهٍغ
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ه :  ألاحــش -   ٧ان هٖى
ً
 . ( 9)  ما ًدهل ٖلُه ألاظحر م٣ابل ٖمله ؤًا

 خصائص قانون العنل – 3 – 1 –  5

 مً زال٫ صعاؾت الاجٟا٢ُاث والخىنُاث الضولُت الهاصعة ًٖ مىٓمت الٗمل

اث اإلاٟاوياث الجماُٖت، الضولُت بهٟت ، هالخٔ ؤجها لم تهخم بخدضًض مىيٖى

بكإن حصجُ٘  1981لؿىت  154مٟهلت ومدضصة بإؾخصىاء الاجٟا٢ُت الضولُت ع٢م 

اث الخٟاوى بك٩ل ٖام، اإلاٟاوياث الجماُٖت ، والتي حٗغيذ لخدضًض مىيٖى

وياث الجىاُٖت ٌكمل خُض ههذ اإلااصة الشاهُت مً الاجٟا٢ُت بإن ) حٗخبر اإلاٟا

ت مً ؤصخاب الٗمل ؤو  ظمُ٘ اإلاٟاوياث التي ججغي بحن ناخب ٖمل ؤو مجمٖى

ومىٓمت ٖما٫ ؤو ؤ٦ثر مً ، واخضة ؤو ؤ٦ثر مً مىٓماث ؤصخاب الٗمل مً ظهت

  -ظهت ؤزغي مً ؤظل : 
 جدضًض قغوٍ الٗمل واخ٩ام الاؾخسضام . – 1

 جىُٓم الٗال٢اث بحن ؤصخاب والٗما٫ . – 2

جىُٓم الٗال٢اث بحن ؤصخاب الٗمل ؤو مىٓماتهم ومىٓمت ؤو مىٓماث  – 3

 ٖمل .

التي ق٪ ُٞه بن هظه اإلاغوهت في جدضًض مىيٕى اإلاٟاوياث الجماُٖت  ومما ال

واإلاىٓماث الى٣ابُت ، ، حؿمذ للٗما٫ وؤصخاب الٗملجيخجها هظه اإلاىٓمت الضولُت

٣ت جىا٫ بهخمامهم . و٦ظل٪ مىدذ ل٩ ل صولت بم٩اهُت بياٞت ما التي جمشلهم بٍُغ

 م٘ 
ً
ىُت بلى مىيٕى اإلاٟاوياث الجماُٖت، الامغ الظي  ْغوٞهاجغاه مخىا٣ٞا الَى

اصة متى ْهغث الخاظت بلى اياٞت ٢ًاًا ظضًضة بلى هظا   للٍؼ
ً
ظٗله ٢ابال

 . (10)اإلاىيٕى

اث اإلاٟاوياث الجماُٖت مً زال٫  و٢ض جىاولذ مىٓمت الٗمل الٗغبُت مؿخٍى

وظاء هظا ، بكإن اإلاٟاويت الجماُٖت 1979لؿىت  11غبُت ع٢م الاجٟا٢ُت الٗ

 في هظا اإلاجا٫ باإلا٣اعهت م٘ 
ً
 وج٣ضما

ً
اث اإلاٟاوياث ؤ٦ثر ويىخا الخدضًض إلاؿخٍى

مىٓمت الٗمل الضولُت . وخضصث الاجٟا٢ُت الٗغبُت بكإن اإلاٟاوياث الجماُٖت 

اث الخٟاوى الجماعي في  ججغي اإلاٟاويت )اإلااصة الؿاصؾت مجها و٢غعث ؤهه مؿخٍى
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ما٫ ؤو  الجماُٖت بهىعة بهىعة مباقغة بحن اإلاىٓماث الٗمالُت وؤصخاب الٖا

اث الخالُت :     -مىٓماتهم ٖلى اإلاؿخٍى

مؿخىي اإلايكإة بحن ه٣ابت ٖما٫ اإلايكإة ؤو الى٣ابت الٗامت في خالت ٖضم  – 1

 ؤو ؤصاعة اإلايكإة . ، وظىصها وناخب الٗمل

ُتمؿخىي اليكاٍ الا٢خهاص – 2 ، ومىٓمت ي، بحن الى٣ابت الٗامت الىٖى

ما٫ في اليكاٍ اإلا٣ابل .  ؤصخاب الٖا
جي بحن الاجداص الٗام للى٣اباث – 3 واجداص ؤصخاب الاٖما٫ ، اإلاؿخىي الَى

 اإلاسخو ٖلى هظا اإلاؿخىي .

خطر مً زال٫ الىو اإلاظ٧ىع  ، ٢ض الظ٦غ، بن الاجٟا٢ُت الٗغبُت ؾالٟت ٍو

اث الص الٗغبُتلٓغوٝ الا٢خهاصًت للبعاٖذ ا ، مً خُض جىاولها ل٩اٞت مؿخٍى

اث ااإلاٟاويت الجماُٖت ٧ان  الخٟاوى . بن جىاو٫ مىٓمت الٗمل الٗغبُت إلاؿخٍى

وبن جىاو٫ لهظا اإلاىيٕى جم ًٖ ، ٢بل جىاولها مً َٝغ مىٓمت الٗمل الضولُت

 ٤ ، خُض جخمخ٘ الاجٟا٢ُاث بخإزحر ؤ٢ىي ()اجفاكُت ولِغ على أظاط جىضُتٍَغ

ب مً ال ٗاث الضازلُت ؤمغ ٢ٍغ خىنُاث، مما ًجٗل الخدضًض مً زال٫ الدكَغ

 . (11)،والامغ ٨ٖـ طل٪ باليؿبت للخىنُتبطا ما ناص٢ذ الضو٫ ٖلى الاجٟا٢ُتاإلاىا٫ 

لُه ٞةن مً ؤهم الخهاثو الٗامت ل٣اهىن الٗمل جخلخو بال  :  (12)حيٖو

٘ الخُىع  -  1  .  ٌٗخبر ٢اهىن ؾَغ

 . خ٩ام اي اخ٩امه زانت بمؿاثل الٗمل ٣ِٞالا إصاثُت ًخمحز ب -  2

 .٦ثرة مهاصعه بدُض هجض ان له مهاصع زاعظُت وصازلُت -3

 . اخخىاء ٢ىاٖضه ٖلى ٣ٖىباث وهظا ما ًجٗله ممحزا ًٖ باقي ال٣ىاهحن -4

 .ظماٖاث  ٢اهىن ظماعي بمٗجى ازغ ٢ىاٖضه جد٨م  ٌٗخبر -  5

 .مغةآمٗٓم ٢ىاٖضه  -6

م زام اط اٖخباعه ٢اهىن مجحز الٗام ؤ٧ان ٖام ال ًم٨ً جهيُٟه ان  -7

 . والخام

  . ًخمحز باهه ال٣اهىن الىخُض الظي ٌٗٝغ اهه ٢اهىن اظخماعي - 8
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هي ، بن مً ؤهم الخهاثو التي جمحز بها ال٣اهىن اإلاضوي ل٣ىاٖض ٢اهىن الٗمل

ا لظل٪ ٞةن خماًت الٗامل ًم٨ً اٖخباعها الٛاًت التي حهضٝ بلحه، ( ألامشةنٟت ) 

 ؤي مكغوٕ في ٢ىاٖض ٢اهىن الٗمل . ٞهظه ال٣ىاٖض حٗض مً الىٓام الٗام الظي ال

ًسالٟها بال بطا ٧اهذ اإلاسالٟت في مهلخت الٗامل . ؤما مً  ًجىػ الاجٟا١ ٖلى ما

( والتي الامشةخُض الؼمان ٞةن مك٩لت جىاػ٫ ٢ىاهحن الٗمل جٓهغ مً ؤهمُت نٟت  )

 ٖلى ال٣ٗىص التي ؤب
ً
ج٣ترن ، (الامشةغمذ ٢بل هٟاطها. ولهظا ٞةن نٟت )جازغ مؿخ٣بال

 
ً
الن طل٪ مغجبِ ، ٖلى ٧ل مً ًسال٠ ٢ىاٖض ٢اهىن الٗمل ٩ُٞىن الخٗا٢ض باَال

 بالىٓام الٗام .  

 القانون العراقي للعنل  – 2  - 5

ؤ٢غه مجلـ الىىاب الٗغاقي  و٢ض ناص١ ٖلُه عثِـ الجمهىعٍت  بىاء ٖلى ما

 .  2015لٗام 

 
ً
 ( مً اإلااصة ) واؾدىاصا

ً
 ( مً اإلااصة  61بلى اخ٩ام البىض ) ؤوال

ً
( والبىض ) زالشا

اإلاخًمً ٢اهىن  ٣ٞ2015ض نضع ال٣اهىن الاحي ع٢م )  ( لؿىت ، ( مً الضؾخىع 73)

الٗمل الٗغاقي. والظي ًخ٩ىن في مدخىاه )زماهُت ٖكغ( مً الٟهى٫ وجدخىي ٖضص 

 .(  13) ( و٦ما ًلي 171باإلااصة ) ( وجيخهي 1مً اإلاىاص التي جبضؤ مً اإلااصة ) 

: وهظه اإلااصة جسخو باإلاهُلخاث  (1ٌشمل املادة ) -الفطل الاٌو : 

 -والٗباعاث الخالُت :

 :  الىػاعة : وػاعة الٗمل والكاون الاظخماُٖت  .
ً
 ؤوال

 : الىػٍغ : وػٍغ الٗمل والكاون الاظخماُٖت .
ً
 زاهُا

 : الضاثغة : صاثغة الدكُٛل وال٣
ً
 غوى .                                                       زالشا

 : الجهت اإلاسخهت : ؤًت ظهت مؿاولت ًٖ جُب٤ُ اخ٩ام هظا ال٣اهىن .
ً
 عابٗا

 : الٗمل : ٧ل ظهض اوؿاوي ٨ٞغي ؤو ظؿماوي ًبظله الٗمل ل٣اء ؤظغ 
ً
زامؿا

 ؤم مىؾمي . ، ؤم ظؼجي، ؾىاء ٧ان بك٩ل صاثم ؤو ٖغضخي ؤو ما٢ذ

 ؤم ؤهثى ٌٗمل بخىظُه ؾا
ً
 : الٗامل : ٧ل شخو َبُعي ؾىاء ؤ٧ان  ط٦غا

ً
صؾا

، واقغاٝ ناخب الٗمل وجدذ اصاعجه ؾىاًء ؤ٧ان ٌٗمل ب٣ٗض م٨خىب ؤم قٟىي 
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ب ؤو الازخباع ؤو ٣ًىم بٗمل ٨ٞغي ؤو ظؿضي  ذ ؤم يمجي، ؤو ٖلى ؾبُل الخضٍع نٍغ

ه بمىظب هظا ال٣اهىن .  ٧ان هٖى
ً
 ل٣اء ؤظغ ؤًا

 : 
ً
الٗامل اإلاًمىن : ٧ل شخو ٌٗمل في مكغوٕ ٖمل ظماعي ؤو ٞغصي ؾابٗا

ضٞ٘ مبلٜ اقترا٥ الًمان الىاظب صٞٗها بلى  ؤو ٣ُُٞإ الٗمل ٚحر اإلاىٓم ٍو

ًاث  نىضو١ ج٣اٖض ويمان الٗما٫ ل٣اء ؤي مً الًماهاث ؤو الخضماث ؤو الخٍٗى

 ؤو اإلا٩اٞإث ؤو الغواجب التي ٣ًضمها الهىضو١ للٗامل اإلاًمىن .

 : مىٓمت الٗما٫ : هي مىٓمت ٖمالُت خغة طاث اؾخ٣ال٫ مالي وبصاعي ولها زا
ً
مىا

ت جمشل مهالر الٗما٫، والضٞإ ًٖ خ٣ى٢هم والٗمل ٖلى جدؿحن  شخهُت مٗىٍى

 لل٣اهىن . 
ً
٣ا  ْغوٝ ٖملهم وجمشُلهم ؤمام مسخل٠ الجهاث ٞو

 : الٗامل الاظىبي : ٧ل شخو َبُعي ال ًدمل الجيؿُت الٗغا٢ُت
ً
ٌٗمل  جاؾٗا

ب بالٗمل في الٗغا١ بهٟت ٖامل  بسالٝ ٖمل ال ٩ًىن لخؿابه الخام .، ؤو ًٚغ

 : ٧ل مى٢٘ ٖمل ًضًغه شخو َبُعي
ً
 ؤو ؤ٦ثر ، ٖاقغا

ً
ؤو مٗىىي ٌؿخسضم ٖامال

٤ ٣ٖض الٗمل .  ٞو

٤ ؤو اؾدبٗاص ؤو جًُٟل ٣ًىم ٖلى  الخاصي ٖكغ : الخمُحز اإلاباقغ : ؤي جٍٟغ

ـ ؤو الضًً ؤو اإلاظهب ؤو الغؤي واإلاٗخ٣ض الؿُاسخي ؤو اؾاؽ الٗغ١ ؤو اللىن ؤو الجي

 الانل ؤو ال٣ىمُت .

هى ؤي جمُحز اؾدبٗاص ؤو جًُٟل ٣ًىم ٖلى  -الشاوي ٖكغ : الخمُحز الٛحر مباقغ :

اؾاؽ الجيؿُت ؤو الٗمغ ؤو الىي٘ الهخي ؤو الىي٘ الا٢خهاصي ؤو الىي٘ 

٩ىن مً ؤ زغه ببُا٫ ؤو ؤيٗاٝ جُب٤ُ الاظخماعي ؤو الاهخماء واليكاٍ الى٣ابي ٍو

 . (14)ج٩اٞا الٟغم ؤو اإلاؿاواة في اإلاٗاملت في الاؾخسضام واإلاهىت

 ل  .ُالشالض ٖكغ : ؤًىما وظضث ٖباعة م٨خب حكُٛل جهبذ ٢ؿم الدكٛ

 ب٘ ٖكغ : و٧ل ٖباعة الُالب ًٖ ٖمل جهبذ الباخض ًٖ ٖمل .االغ 

ان لللاهىن العم وحهضٝ هظا ل : الفطل الثاوي : ٌشمل الاهذاف والعٍش

خ٩ىن مً اإلااصة  ال٣اهىن بلى جىُٓم ٖال٢ت الٗمل بحن الٗما٫ وؤصخاب الٗمل . ٍو

  ( . 3( بلى اإلااصة ) 2)

ٌشمل املباديء الاظاظُت : العمل حم ليل مىاطً كادس  -الفطل الثالث : 
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خ٩ىن مً اإلااصة ) ، علُه  ( . 14( بلى اإلااصة )  4ٍو

ب املنهي : ٌشمل الدشغُل  -الفطل الشابع :  حن :  والخذٍس خ٩ىن مً ٖٞغ  ٍو

حك٩ل لجىت ب٣غاع مً مجلـ الىػعاء حؿمى اللجىت  الدشغُل : -الفشع الاٌو :

ت ممشل ًٖ ٧ل  ًٍى الٗلُا لخسُُِ وحكُٛل ال٣ىي الٗاملت بغثاؾت الىػٍغ ٖو

ً مىٓماث الٗما٫ ومىٓماث ؤصخاب الٗمل خ٩ىن هظا ، الىػاعاث اإلاٗىُت  ٖو ٍو

 ( .   22( بلى اإلااصة )  15ة ) الٟٕغ مً اإلااص

ب املنهي : -الفشع الثاوي : بضؤ مً اإلااصة )  الخذٍس حن  : 23ٍو  ( وجخ٩ىن مً ٖٞغ

 : 
ً
ب اإلانهي بلى ماًلي :                                          . -ؤوال  حهضٝ الخضٍع

ب مً هم في ؾً ما ٢بل الدكُٛل وجؼوٍضهم بالخبراث .  . –ؤ   جضٍع

ب الٗما٫ الٗاَلحن ًٖ الٗمل .                           .ؤ –ب   ٖاصة جضٍع

 : 
ً
جدضص الاجٟا٢اث الجماُٖت خ٣ى١ وواظباث الٗما٫ واصخاب الٗمل  -زاهُا

يخهي هظا الٟٕغ باإلااصة )  ب اإلانهي . ٍو  .(  27ُٞما ًخٗل٤ بالخضٍع

بضؤ مً اإلااصة )  جىظُم عمل الاحاهب : -الفطل الخامغ :  والظي في  ( 28ٍو

مًمىجها ًدٓغ ٖلى الاصاعاث واصخاب الٗمل حكُٛل ؤي ٖامل اظىبي بإي نٟت 

 ٖلى ؤظاػة الٗمل التي جهضعها الىػاعة م٣ابل عؾم ًدضص 
ً
مالم ٨ًً خانال

يخهي هظا الٟهل باإلااصة )  ( والظي مًمىهه :  34بخٗلُماث ًهضعها الىػٍغ . ٍو

(  3اٝ الخض الاصوى لألظغ الُىمي  و ) ( زالزت ؤيٗ 3ٌٗا٢ب بٛغامت ٢ضعها مابحن ) 

زالزت ؤيٗاٝ الخض الاصوى لألظغ الكهغي للٗامل ٧ل ،ظهت ؤو شخو زال٠ 

 ؤخ٩ام هظا الٟهل . 

حن : علذ العمل الفشدي : -الفطل العادط :  خ٩ىن هظا الٟهل مً ٖٞغ  ٍو

 ( : والظي في 35ًبضؤ هظا الٟٕغ مً الٟهل الؿاصؽ باإلااصة )  -الفشع الاٌو  :

 
ً
ا ٍغ  ؤو جدٍغ

ً
بةجٟا١ َغفي اإلاخمشلحن ، مًمىن هظه اإلااصة ) ًبرم ٣ٖض الٗمل قٟهُا

يخهي هظا الٟٕغ باإلااصة )   ( . 40بهاخب الٗمل والٗامل( . ٍو

( والتي جدخىي في مًمىجها،  41بضاًت هظا الٟٕغ مً اإلااصة ) الفشع الثاوي : 

   -:  (  15) ًيخهي ٣ٖض الٗمل في ؤخضي الخاالث الخالُت 

اة الٗامل . – 1  ٞو
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 بطا خ٨م ٖلى الٗامل بد٨م ٢ًاجي باث بالخبـ ؤ٦ثر مً ؾىت واخضة . – 2

اة ناخب الٗمل .   وهظا الٟٕغ ًيخهي باإلااصة )  – 3  ( .  50في خالت ٞو

يخهي    51ًبذأ باملادة ) ، الفطل العابع : ًخىىن الفطل مً فشعحن ( ٍو

  -(  : 64باملادة ) 

( والتي في مػمىنها  51حىس : ًبذأ هزا الفشع باملادة ) الا  -الفشع الاٌو :

)جذفع الاحىس الىلذًت املعخحلت للعامل بالعملت العشاكُت بأظخثىاء ماًىظ 

جبرأ رمت  ( والتي جخػمً )ال 59علُه علذ العمل( .ونهاًت هزا الفشع  باملادة ) 

 . ضاحب العمل مً دًً ألاحش أال بخىكُع العامل في سجل ألاحىس( 

( والتي ًدضص ٞحها  60ٌكمل هظا الٟٕغ اإلااصة ) الفشع الثاوي : جحذًذ الاحىس : 

أحش العامل بمىحب علذ العمل الفشدي ششط أن الًلل عً ألاحش املحذد ) 

 ( . 64واإلااصة الازحرة في هظا الٟٕغ اإلااصة ) ملهىخه ( . 

بضؤ الٟهل باإلااصة )الفطل الثامً : وكذ العمل :  ج٣هض ٞحها  ( والتي65ٍو

 لُلىم العامل خالله بالتزاماجه املحذدة في بؿاٖاث الٗمل 
ً
)الىكذ املحذد كاهىها

يخهي هظا الٟهل باإلااصة )  علذ العمل ( . )ضاحب ( والتي جىو ٖلى بن   71ٍو

( مئخحن 250000العمل ٌعاكب املخالف الحيام هزا الفطل بغشامت الجلل عً )

ذ على )   ( خمعمائت ألف دًىاس ( .  500000وخمعحن ألف دًىاس والجٍض

(  72ٌكمل اإلااصة ) الاحاصاث والاعُاد والعطل الشظمُت :  -الفطل الخاظع :

 (. 82بلى اإلااصة )

( بلى  83ٌكمل هظا الٟهل اإلااصة ) حماًت املشأة العاملت :  -الفطل العاشش : 

 ( . 93اإلااصة )

( والتي جىو  94اصة ) ًبضؤ مً اإلا حماًت الاحذار : -الفطل الخادي عشش : 

يخهي هظا ًحظش حشغُل الاحذار أو دخىلهم إلى مىاكع العمل ( . )ٖلى بن  ٍو

) ٌعاكب ضاحب العمل املخالف الحيام ( وفي مًمىجها  104الٟهل باإلااصة ) 

ذ على )  100000هزا الفطل بغلىبت الجلل عً )  (  500000( مئت ألف والجٍض

 خمعمائت ألف دًىاس . 

ًبضؤ  حماًت عماٌ املىاحم وامللالع واملىاد املعذهُت : -وي عشش :الفطل الثا
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 ( .  112( بلى اإلااصة )  105الٟهل مً اإلااصة )

ًخ٩ىن هظا  والعالمت املهىُت وجفخِش العمل :الفطل الثالث عشش : الصخت 

حن هما :   الٟهل مً ٖٞغ

 (113اصة )ٌكمل هظا الٟٕغ مً اإلاالفشع الاٌو : الصخت والعالمت املهىُت :  

ًخىلى املشهض الىطني للصخت والعالمت املهىُت ًلي :  و٢ض جًمىذ هظه اإلااصة ما

هخهى هظا الٟٕغ او٢ض إداسة جخطُط ومشاكبت جىفُز شؤون الصخت والعالمت . 

ٌعاكب بغشامت الجلل عً ( وظاء في مًمىن هظه اإلااصة :  124باإلااصة ) 

ذ على  ( خمعمئت ألف دًىاس وال500000) أو ، ( ملُىن دًىاس1000000)جٍض

ذ على ) ( شهش وال1بالخبغ مذة الجلل عً ) ( اشهش ول مً خالف الاحيام 6جٍض

 املخعللت بأحخُاطاث العمل املىطىص عليها في هزا الفشع . 

(  :  125ًخىىن هزا الفشع مً املادة  ) -جفخِش العمل : -الفشع الثاوي : 

ع وأما هً العمل املشغىلت بأحيام هزا وجخػمً هزه املادة )جخػع املشاَس

زغ ٣ٞغة مً هظا آو اللاهىن إلى جفخبش العمل جحذ أششاف وجىحُه الىصاسة ( . 

 ( .  134الٟٕغ اإلااصة ) 

بضؤ الٟهل باإلااصة )الفطل الشابع عشش : كىاعذ اهػباط العمل :  ( 135ٍو

يخهي باإلااصة )   ( . 142ٍو

حكمل اإلااصة جماعُت : الفطل الخامغ عشش : الاجفاكاث واملفاوغاث ال

إن الاجفاق الجماعي ًيخهي بالخاالث  ( والتي جىو ٖلى155( وجيخهي باإلااصة ) 143)

 الخالُت : 

 بئجفاق الطشفحن . –أ 

 بئهتهاء مذجه إرا وان محذد املذة . –ب 

 بئنهائه مً أحذ الاطشاف بعذ مشوس ) زالزت ( ظىىاث على هفاره . –ج 

وحكمل اإلااصة ) ث العمل الجماعي والفشدي : الفطل العادط عشش : مىاصعا

إرا وشأ هضاع حٌى حلىق كائمت جخمثل بخطبُم أحيام هزا )( وفي مدىاها  156

وؤزغ ماصة في هظا ( . زه الاخشي الخاضت بالعمل والعماٌاللاهىن صاللىاهحن الىاف

) للىصاسة خالٌ الاغشاب أن حعلذ ( والتي جخًمً  165الٟهل هي اإلااصة ) 
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 بحػىس الاطشاف بهذف حل الجزاعاحخم
ً
وإرا لم ًحػشوا هزا الاحخماع ، اعا

ذ على 100000جفشع عليهم غشامت مالُت الجلل عً ) ( مئت ألف دًىاس والجٍض

 ( خمعمائت ألف دًىاس .500000)

ًبضؤ هظا الٟهل باإلااصة   والظيكػاء العمل :    -الفطل العابع عشش : 

يخهي باإلااصة ) 166)  ( .  170( ٍو

( والتي في  171ٌكمل اإلااصة ) أحيام عامت وخخامُت :  -الفطل الثامً عشش :

)على اكعام العمل في الاكالُم واملحافظاث غحر املىخظمت في اكلُم مًمىجها 

بالخيعُم مع أصخاب العمل وهلاباث العماٌ جضوٍذ ول عامل ببطاكت عمل 

 . ) 
ً
)على ( والتي جىو 175صة )و٢ض ٧اهذ ؤزغ ماصة مً هظا ال٣اهىن هي اإلاامجاها

 م90إن هزا اللاهىن ًىفز بعذ )
ً
ذة ( حععحن ًىما خ وششه في الجٍش ً جاٍس

 ( . الشظمُت

 الهقابات العنالية يف العراق  – 3 – 5

بضؤث مداوالث حك٨ُل الى٣اباث الٗمالُت مىظ جبلىع ج٣ؿُم ٖىانغ ؤلاهخاط بحن 

ا ٦بحرا في هظا اإلاجا٫ خُض عؤؽ اإلاا٫ والٗمل، و٢ض لٗبذ الشىعة الهىاُٖت صوع 

اصة ؤلاهخاط، وؤزغ طل٪ بك٩ل ٦بحر ٖلى ْغوٝ  خلذ آلالت م٩ان ؤلاوؿان في ٍػ

وقغوٍ الٗمل ، وبضؤ الٗما٫ ٌكٗغون بالخاظت بلى الخىخض إلاىاظهت ٖملُاث 

الاؾخٛال٫ ال٨بحرة التي حٗغيىا لها، وهدُجت لظل٪ ْهغث بىاصع حك٨ُل الى٣اباث 

خاو٫ ٖما٫ الخُاَت في اإلاضن  1720ُاهُا، وفي ؾىت الٗمالُت بضاًت في بٍغ

ضصهم خىالي  ُاهُت ٖو اصة ألاظىع وجسٌُٟ  700البًر ٖامل جإل٠ُ ظمُٗت لٍؼ

ؾاٖاث الٗمل بم٣ضاع ؾاٖت واخضة ًىمُا، وعٚم ؤن هظه اإلاداولت باءث بالٟكل 

بال ان اإلاداوالث اؾخمغث بدك٨ُل ظمُٗاث مؿخ٣لت ٖىضما اهدكغث الايُغاباث 

ٖما٫ اليؿُج مما صٞ٘ البرإلاان إل٢غاع هو ًىو ٖلى مٗا٢بت ؤي ج٨خل ٖمالي، بحن 

٘ الخٓغ ال٣اهىوي ًٖ الخ٨خالث  1826و٢ض اؾخمغ هظا الىي٘ ختى ٖام  ٖىضما ٞع

اصة الش٣اٞت مغزهت وجماعؽ خ٤ الخٟاوى الجماعيالٗمالُت ٞإنبدذ  . جسخل٠ ٍػ

٘ ال٨ٟاءة اإلا ا ًٖ ٞع هىُت لهم ٟٞي الى٢ذ الظي الٗمالُت للٗما٫ ازخالٞا ظظٍع
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غاٝ ؤلاهخاط الٗما٫ وؤصخاب الٗمل  حٗخبر به الش٣اٞت الٗمالُت مهمت مكتر٦ت َل

غاٝ  لى هظه ألَا والخ٩ىماث وجى٨ٗـ هخاثجها بًجابُا ٖلى بهخاظُت الٗامل ٖو

الشالزت ٞةن ٖبئها اإلاالي ًجب ؤن ٣ً٘ بك٩ل عثِـ ٖلى الخ٩ىماث وؤصخاب الٗمل 

 . ( 16) ُاتها ٞةجها مً مهماث الخغ٦ت الٗمالُت والى٣ابُتاما ًٖ بغامجها وآل

ذ الخىنُت ع٢م ) للخل٣ت الضعاؾُت ألاولى للش٣اٞت الٗمالُت في ( 1ل٣ض ٖٞغ

ً الٗغبي في بٛضاص ما بحن                                مٟهىم الش٣اٞت الٗمالُت بإهه  1- 1972/4/10الَى

٨غ جدؿلر به الخغ٦ت الى٣ابُت ل٩ُىن ؤصاتها                     بلىعة مٟاهُم الُب٣ت الٗاملت في ٞ)

في مىاظهت ؤق٩ا٫ الاؾخٛال٫ الُب٣ُت وألاظىبُت والىعي إلبٗاص ٢ًُتها ال٣ىمُت             

ش في اإلاغخلت الىًالُت الغاهىت التي             وجإهُلها لخدخل اإلا٩اهت التي خضصها لها الخاٍع

ؾىاء ٧ان طل٪ مً خُض خ٣ها الظي ًاهله حجمها واعجباَها  حِٗكها الامت الٗغبُت

ض مً ؤلاهخاط بُٛت الىنى٫ بلى  بٗملُت الخُىع ؤو مً خُض التزامها بخد٤ُ٣ مٍؼ

غة والغزاء( مجخم٘ الٟهل الشاوي مً  -. في ظاهب آزغ ظاء في اإلااصة الشالشتالٞى

ضص مً ألاهضاٝ صؾخىع مىٓمت الٗمل الٗغبُت ٖلى ؤن اإلاىٓمت تهضٝ بلى جد٤ُ٣ ٖ

 : ( 17) مً هظه ألاهضاٝ ما ًلي و٢ض ظاء في البىض الغاب٘

 جسُُِ ال٣ىي الٗاملت .  - 1

 ْغوٝ وقغوٍ الٗمل للمغؤة وألاخضار . - 2

 اإلاكا٧ل اإلاخٗل٣ت بالٗمل في الهىاٖت والخجاعة والخضماث . - 3

 مكا٧ل ٖما٫ الؼعاٖت  . - 4

 والصخت اإلاهىُت  . الامً الهىاعي )الؿالمت الٗمالُت(  - 5

ُٟت  . - 6  الهىاٖاث الهٛغي والٍغ

 الش٣اٞت الٗمالُت  . - 7

 الخش٠ُ٣ اإلانهي    . - 8

 الخٗاوهُاث  . - 9

ال٢تها بالدكُٛل وؤلاهخاط   . - 10  ال٨ٟاًت ؤلاهخاظُت ٖو

ول٣ض ؤقاعث هظه الىهىم بك٩ل م٣خًب بلى الش٣اٞت الٗمالُت ٦ما ؤقاعث 

٘ ال٨ٟاءة اإلاهىُت للٗامل وهى ألامغ الظي بلى الخش٠ُ٣ اإلانهي ال ظي ٌٗجي ٖملُا ٞع
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اصي بالخالي بلى جد٤ُ٣ مهلخت ناخب  جى٨ٗـ هخاثجه ٖلى بهخاظُت الٗامل ٍو

اصة ز٣اٞخه  ٘ ال٨ٟاءة اإلاهىُت للٗامل ًسخل٠ ًٖ ٍػ الٗمل، وفي هظا اإلاجا٫ ٞةن ٞع

الٗمل مً  الٗمالُت ٖلى ؤن ٦ال اإلاهمخحن ج٣ٗان بك٩ل عثِـ ٖلى ٖاج٤ ناخب

الىاخُت اإلاالُت وبن ٧ان الخش٠ُ٣ الٗمالي ٌٗخبر خهغا مً مهماث الى٣اباث 

ضاص والبرامج  .  ( 18) الٗمالُت مً خُض ؤلٖا

ولِـ ؾهال الخضًض ًٖ الخايغ الى٣ابي الٗغاقي الخالي صون الغظٕى ولى بك٩ل 

مً مسخهغ الى اإلااضخي اإلااؾـ للدك٩ل اإلاضوي للى٣اباث الٗمالُت وججمٗها ي

.  1933جىُٓم واخض هى الاجداص الٗام لى٣اباث الٗما٫ في الٗغا١ وطل٪ في الٗام 

مالُت ح٨ٗـ الخجم٘ والخُىع الٗضصي واإلانهي  ُت ٖو لًُم ه٣اباث وظمُٗاث خٞغ

اإلاخىامي للٟئاث الٗمالُت يمً اإلاجخم٘ الٗغاقي آهظا٥ . الخاعط مً ؾُىة 

ُاوي  ؾخٗماع الٗشماوي اإلاخإزغ واإلاٍغٌ والضازلالا  بلى بمبراَىعٍت الاؾخٗماع البًر

ُاوي الجضًض الى بوكاء  اإلاخ٣ضم ج٣ىُا واإلادخاط و٢تها ؤي هظا الاؾخٗماع البًر

  َغ١ مىانالث ، ظؿىع ، وجدضًض اإلاىظىص مً بجى جدخُت حكمل الٗغا١ ٧له ،

بياٞت الى بىاء   . لدؿهُل جى٣الجه وخغ٦ت ٢ُٗاجه ، زٍُى ؾ٨٪ خضًضًت ،مىاوئ

ت وؤلاوكاءاث اإلالخ٣ت بها ،ال٣ىاٖض  والاهم البضء باالؾخسغاط الىُٟي وما  الٗؿ٨ٍغ

ًغا٤ٞ طل٪ ه٣ل وجشبُذ وزضمت ؤظهؼة ومٗضاث ؤلاهخاط الٟٗلي لهظه الهىاٖت 

حر ماهغة ، اإلادلُت مجها  ل٨بري . و٧ل ماؾب٤ ًخُلب ؤًضي ٖاملت ٦شحرة ماهغة ٚو

غ جىاظضا وؤ٦ثر ٖضصا وؤؾهل حٗل با واؾخسضاما ج٩ىن بالًغوعة ؤٞو  . ( 19) ُما وجضٍع

ً في  وبطا ؤيٟىا إلاا ؾب٤ حك٩ل الضولت الٗغا٢ُت اإلال٨ُت خضًشت الخ٩ٍى

ت وعٍشت الىالًاث  غ ماؾؿاتها اإلاغ٦ٍؼ ىاث وؾٗحها اإلاخىانل لخدضًض وجٍُى الٗكٍغ

ؾ٩ُىن بٗض طل٪ مً الُبُعي  الٗشماهُت الشالزت اإلاخدضة يمً ممل٨ت الٗغا١ ،

زم  .٘ ال٨بحر للٟئاث الٗمالُت يمً اإلاجخم٘ الٗغاقي ال٨بحرٞهم ؾبب هظا الخىؾ

خاظتها للخجم٘ وألاثالٝ والخىخض في ظمُٗاث واجداصاث وه٣اباث حكابه مشُالتها في 

غها لىٟؿها  صو٫ الٗالم اإلاسخلٟت آهظا٥، وجدا٧ي ماجغاه مً هىاصي وظمُٗاث جٞى

ُاهُت مً مسخل٠ الجيؿُاث واإلاغا٣ٞت للجِل  اإلادخل. وهظا ما الجالُت البًر

اٝ قهضجه ؾىىاث الشالزِىاث وألاعبُٗىاث   ،مً جىؾ٘ مضًجي ٖلى خؿاب ألاٍع
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مالي وخغفي ، حن والٟالخحن ،  ٖو جغا٤ٞ م٘ وعي قٗبي ومجخمعي   ٖلى خؿاب اإلاؼاٖع

بًغوعة مىا٦بت مخُلباث وؤخضار الٗالم آهظا٥ اإلاخىاؾ٣ت م٘ بٞغاػاث الخغب 

ت ال٩ىهُت الشاهُت واهخهاعاث ال ٨ٟغ الضًم٣غاَي والشىعي ٖلى مغا٦ؼ ال٣ىي الىاٍػ

 والٟاقُت . 

 العاملني يف العراق – 4– 5

والاهسٟاى ال٨بحر في مؿخىي ، بن  اؾخمغاع خالت ٖضم الخىاػن الا٢خهاصي

. بؿبب جغاظ٘ الىمى الا٢خهاصي ، الاؾخسضام وج٣لو ٞغم الٗمل ؾى١ الٗمل

اصة ال٣ٟغ مىظ بضاًت  اصي الى ْهىع البُالت الخ٣ُ٣ُت في الٗغا١ وبالخالي ٍػ

  الدؿُٗىاث و ختى ًىمىا هظا .

ان جد٤ُ٣ الىمى الا٢خهاصي ًم٨ً له ان ًدهل بىؾاثل مخٗضصة ومجها 

الاياٞت اإلاخد٣٣ت ٖلى الاًضي الٗاملت وػٍاصة مؿاهمتهم في الٗملُت الاهخاظُت الى 

٘ اهخاظُت الٗمل مً زال٫ الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي . ٞالٗال ٢ت جبضو مخباصلت ظاهب ٞع

ان همى ٖالي في الىاجج ، بحن همى الىاجج اإلادلي الاظمالي و اؾخسضام ٖىانغ الاهخاط

اإلادلي الاظمالي ٌؿاهم بالق٪ في اهسٟاى مٗضالث البُالت ومً ظهت ازغي ٞإن 

الخٛحر الخانل في ؤؾخسضام ٖىانغ الاهخاط ٌٗخبر اخض اإلاهاصع الاؾاؾُت لخٛحر 

ان الٗال٢ت بحن الىمى الخ٣ُ٣ي و الخٛحراث في مٗض٫  .لي الاظماليالىمى في الىاجج اإلاد

 (Okun’s Lawالبُالت ٌٗبر ٖجها مً زال٫ الهُٛت التي ظاء بها ٢اهىن )ؤو٦ً 

والظي ًىو ٖلى ان مٗض٫ البُالت ًىسٌٟ ٖىضما ًخدغ٥ الىمى الا٢خهاصي 

ت ٞى١ اإلاٗض٫ % ( و ب٨الم ا٦ثر ص٢ت ٞإن اػاء ٧ل ه٣ُت مئ 2,5بمٗض٫ ؤ٦بر  مً )  ٍى

في الىمى الؿىىي للىاجج اإلادلي الاظمالي الخ٣ُ٣ي  ٞإن مٗض٫ البُالت ًىسٌٟ 

م٨ً الخٗبحر ًٖ هظه الهُٛت باإلاٗاصلت الاجُت :0,4بيؿبت )   % ( ٍو

 ∆U = - 0.4 ( Y – 2.5 )----------  ( 1 )           

     ∆U  الخغحر في معذٌ البطالت   = 

      Y   الىاجج =  معذٌ همى 

ومً زال٫ ٖمل الهُٛت اإلاظ٧ىعة ًدبحن ان مٗض٫ الىمى اإلاُلىب جد٣ُ٣ه الظل 

% ( وه٨ظا ٞإن 5ًجب ان ٩ًىن بدضوص )  )%  (1جسٌُٟ مٗض٫ البُالت بيؿبت 



 وزهاثهه، ماهُخه ا٢خهاص الٗمل...............................................الاؾتراجُجي والخسُُِ للضعاؾاث اإلادىع  مغ٦ؼ

 

  [164] 

ا في الىاجج اإلادلي الاظمالي ؾُاصي الى ؤهسٟاى مٗض٫  %(5, 7مٗض٫ همى ) ؾىٍى

بُت للٗال٢ت بحن %( . بن ال٣اهىن اإلاكاع ال2بدضوص ) البُالت ُه ٣ًضم نُٛت ج٣ٍغ

مٗضالث الىمى ومٗضالث البُالت ٞٗىضما ًبضؤ الا٢خهاص بالخدغ٥ وجغجٟ٘ مٗضالث 

الىمى ٞإن ٖىامل ؤزغي ٖضًضة ؾٝى جخدغ٥ ؤًًا وجازغ خخما ٖلى مٗضالث 

لُه ٞإن ٢اهىن ؤو٦ً هى صلُل مهم لىايعي الؿُاؾاث الا٢خهاصًت ، البُالت ٖو

البُالت زال٫ لت الٗملُت للٗال٢ت اإلاخباصلت بحن مٗضالث الىمى  و بإٖخباعه ٣ًضم الخا

. وه٨ظا ٞإن اليكاٍ الا٢خهاصي اإلاخمشل بىمى الىاجج اإلادلي ٞترة ػمىُت مُٗىت

اصة الُلب ٖلى الٗمل اي اعجٟإ مٗض٫ همى الُلب ٖلى  الاظمالي ؾُاصي الى ٍػ

اثما بخُىع مؿخىي الاًضي الٗاملت وخُض ان الخىمُت الا٢خهاصًت ٢ض ا٢ترهذ ص

اهخاظُت الٗمل و التي حٗخبر واخضة مً الكغوٍ الاؾاؾُت لخد٤ُ٣ الىمى و بسالٝ 

ان اعجٟإ اهخاظُت ، طل٪ جىٗضم اًت ٞغنت خ٣ُ٣ُت للخ٣ضم و الخُىع الا٢خهاصي

اصة الاهخاط بؿبب ال٨ٟاءة الٗالُت لل٣ىي  الٗمل حٗجي ان امام الا٢خهاص ٞغنت لٍؼ

 .ٍاث الاهخاط بذجم مً الٗمالت ؤ٢لضًغ اإلاداٞٓت ٖلى مؿخى الٗاملت او في ا٢ل ج٣

ؤن ام٩اهُت يمان وجإمحن الاؾخسضام ال٩امل لل٣ىي الٗاملت ٢ض اعجبِ صاثما بدالت 

لُه ٞإن مٗض٫ همى الُلب ٖلى الٗمل ٌٗخمض  مً اليكاٍ الا٢خهاصي الىاؾ٘ ٖو

٢ت باإلاٗاصلت ٖلى مٗض٫ همى الىاجج و همى الاهخاظُت خُض ًم٨ً بلىعة هظه الٗال

 :   ( 20) الاجُت 

 (2 )---------  = Y – ( Ρ * Y ) Є       

Є    مٗض٫ همى الُلب ٖلى الٗمل : 

Y    مٗض٫ همى الىاجج : 

P    مغوهت همى الاهخاظُت  : 

 
ً
لىمى الؿ٩ان  و٢ض ٢ضع حٗل٤ الامغ بىا٢٘ الدكُٛل في الا٢خهاص الٗغاقي وهٓغا

ا ٞان مٗض٫ هم% 3بمٗض٫ ) ٣ًل ًٖ  ى الىاجج اإلادلي الاظمالي ًجب ان ال( ؾىٍى

ا ختى ًدؿجى جد٤ُ٣ اهسٟاى في مٗض٫ البُالت بدضوص )10) ا %3 %( ؾىٍى ( ؾىٍى

ا وهي مٗضالث لِؿذ ٢لُلت 40. وهظا ما ًخُلب مٗضالث اؾدشماع بدضوص ) %( ؾىٍى

اعي بحن الاهٟا١ الج و الىا٢٘ الخالي للمىاػهت الٗامت للضولت و التزاخم الخانل ما

ٌؿاٖض ٖلى جلبُت هظه اإلاخُلباث . والظل مٗالجت مك٩لت  والاهٟا١ الاؾدشماعي ال
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البُالت الخالُت ٞالبض مً يمان جد٤ُ٣ مٗض٫ همى في الىاجج اإلادلي الاظمالي 

ا وهظا ًخُلب جد٤ُ٣ اؾدشماعاث 10٦بدضوص ) بحرة ٦ما حكحر الخ٣ضًغاث %( ؾىٍى

الاوكُت خؿب ال٣ُاٖاث و ُاهاثالتي جم اخدؿابها بىاءا ٖلى البؤصهاه و 

 الا٢خهاصًت التي حؿاهم في زل٤ الىاجج اإلادلي الاظمالي . 

 - 2015( جلذًشاث الىاجج املحلي الاحمالي و املبالغ املطلىب أظدثماسها للفترة 2حذٌو ) 

ت لخحلُم معذٌ همى )  2007  % ( ظىىٍا  )ملُاس دًىاس ( 6وباألظعاس الجاٍس

 اإلابلٜ اإلاُلىب لالؾدشماع ظماليالىاجج اإلادلي الا  الؿىت

2007 101323,2 24317,6 

2008 107402,6 25776,6 

2009 113846,7 27323,2 

2010 20677,5 28962,6 

2011 127918,2 30700,4 

2012 125593,2 32542,4 

2013 143728,8 34494,9 

2014 152352,6 36564,6 

2015 161493,7 38758,5 

الاهفاق الاظدثماسي ومعخلبل الطلب على الاًذي العاملت في ، الذًً حعفش املطذس  : عالء  

  . 4ص ، 2008 ، العشاق، وصاسة الخخطُط والخعاون الاهمائي ، العشاق

ت اإلاؿاهماث اليؿبُت لالوكُت الا٢خهاصًت في الىاجج وجىػَ٘  وبالخالي ٞإن مٗٞغ

صواث الاؾاؾُت التي مً ال٣ىي الٗاملت ٖلى ألاوكُت الا٢خهاصًت حٗخبر ؤخضي الا 

ت خؿب ال٣ُاٖاث  زاللها ًم٨ً جدضًض الخىػَ٘ اليؿبي للمبالٜ الاؾدشماٍع

ً الىاجج مً ظهت وفي حكُٛل الاًضي الٗاملت مً  الاؾاؾُت التي حؿاهم في ج٩ٍى

اٖاله الظي ًىضر اإلاؿاهماث اليؿبُت لالوكُت (  2ظهت ؤزغي . وه٣ضم الجضو٫ ) 

لي الاظمالي و الخىػَ٘ اليؿبي لل٣ىي الٗاملت ٖلى الا٢خهاصًت في الىاجج اإلاد

ت لٗامي  الاوكُت الا٢خهاصًت  .  2006مً مغاظٗت بُاهاث اإلاىاػهت الاؾدشماٍع

ت بُٗضة ظضا ًٖ الخ٣ضًغاث   2008و 2007و ًدبحن بن الخسهُهاث اإلاىيٖى

( ملُاع صًىاع 12177,6خىالي ) 2006ؤٖاله ٣ٞض بلٛذ جسهُهاث ٖام 
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( ملُاع صًىاع ؤما الخسهُهاث 12702,3خىالي ) 2007وجسهُهاث ٖام 

ت لٗام  ( ملُاع صًىاع  وهظه اإلابالٜ ٚحر ٣ٞ15671,2ض بلٛذ خىالي ) 2008الاؾدشماٍع

٧اُٞت الهدكا٫ الا٢خهاص الٗغاقي ومٗالجت مكا٧له الاؾاؾُت وزانت مك٩لت 

 
ً
ان ًٖ اإلابالٜ اإلاُلىبت لًم البُالت خُض حٗخبر هظه الخسهُهاث بُٗضة ظضا

%( في الىاجج اإلادلي الاظمالي الظل جسٌُٟ مٗض٫ البُالت 10جد٤ُ٣ مٗض٫ همى )

 %( .3بيؿبت )

( الخىصَع اليعبي للىاجج املحلي الاحمالي واللىي العاملت على الاوشطت 3حذٌو )

 -  ( 1990-2000)   %  للفترة في العشاق  الاكخطادًت

الاهفاق الاظدثماسي ومعخلبل الطلب على الاًذي العاملت في ، املطذس:عالء الذًً حعفش 

 . 6 ص، 2008 ، العشاق، ن الاهمائي وصاسة الخخطُط والخعاو ، العشاق

غ الاؾدشماعاث الالػمت إلاٗالجت   ٞٗلى اإلاسُِ الٗغاقي ج٣٘ مؿاولُت يمان جٞى

غ مىاعص ازغي لال٢خهاص  م مً جٞى لى الٚغ مك٩لت البُالت مٗالجت خ٣ُ٣ُت . ٖو

ال اهه مً اإلاخى٢٘ بالٗغاقي وزانت مً اإلاىذ الاظىبُت واؾدشماعاث ال٣ُإ الخام 

الاؾدشماع الخ٩ىمي هى الاؾاؽ الظي ٌٗخمض ٖلُه الىمى الا٢خهاصي في  ان ًب٣ى

خدؿاب مٗض٫ همى الُلب ٖلى ا( والخانت ب2بالٗىصة الى اإلاٗاصلت ع٢م ) الٗغا١.

وطل٪ بدؿب البُاهاث 2001– 1997الٗمل ٣ٞض جم جُب٤ُ الهُٛت اإلاظ٧ىعة للٟترة

غة ًٖ حجم ال٣ىي الٗاملت والتي لم ج٨ً مخِؿغة  وبٗض  2001الا لٛاًت الٗام اإلاخٞى

خدؿاب مٗضالث همى الىاجج اإلادلي الاظمالي ومٗضالث الاهخاظُت لىٟـ الٟترة ٣ٞض ا

جم الخىنل الى مغوهاث همى الاهخاظُت ومً زم الخهى٫ ٖلى مٗضالث همى الُلب 

 2000 1999 1998 1997 1995 1990 الاوشطت     

 عمل هاجج عمل هاجج عمل هاجج عمل هاجج عمل هاجج عمل هاجج

 23,1 4,6 24,3 7,2 25,6 10,9 26,5 8,4 28,0 27,2 31,7 8,1 الضساعي   

 0,9 83,1 0,8 77,9 0,9 68,3 0,9 73,5 0,9 5,8 1,1 46,6 الخعذًً و امللالع 

لُت    5,9 0,9 6,1 0,9 6,5 0,9 6,8 0,7 7,1 10,7 7,7 6,7 ضىاعت جحٍى

 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 0,1 0,8 0,1 1,0 2,1 1,1 1,0 ههشباء وماء  

 5,9 0,5 6,3 0,5 6,7 0,5 7,1 0,4 8,0 0,5 10,2 7,1 بىاء وحشُِذ  

 7,2 4,7 7,3 5,9 7,7 8,1 8,1 7,0 9,3 5,2 11,3 5,2 هلل و اجطاالث  

 35,8 3,4 33,2 4,0 30,3 5,2 27,5 4,0 22,2 2,1 13,5 10,0 ججاسةحملت ومفشد

 1,4 0,7 1,4 0,9 1,4 1,6 1,4 1,8 1,4 45,4 1,6 6,7 املاٌ و الخأمحن

 19,7 1,9 20,3 2,6 20,1 4,5 20,7 4,1 22,0 1,2 21,8 8,5 الخذماث   
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(  4)  ٖلى الاًضي الٗاملت زال٫ جل٪ الٟترة و٧اهذ الىخاثج ٦ما جٓهغ في الجضو٫ 

 حي : آلا
 (4و٫ )ظض

 1997 - 2001مٗض٫ همى الُلب ٖلى الاًضي الٗاملت للٟترة  

 )%(                     اليكاٍ

  - 17,5 الؼعاعي

  2,0 - الخٗضًً و اإلا٣ال٘

لُت   52,5 - نىاٖت جدٍى

  50,1 - ٦هغباء وماء

  17,2 - بىاء وحكُِض

  54,0 - ه٣ل و اجهاالث

  5,6 - ججاعة ظملت ومٟغص

  0,8 - الخإمحن اإلاا٫ و 

  8,1 - الخضماث

 - 4 ,7 ال٨لي

الاهفاق الاظدثماسي ومعخلبل الطلب على الاًذي العاملت في ، عالء الذًً حعفش املطذس:

   . 8 ص، 2008 ، العشاق، وصاسة الخخطُط والخعاون الاهمائي، العشاق

  
ً
ًضي مً الىدُجت ؤٖاله ؤن هىا٥ ه٣ها في الُلب ال٨لي ٖلى الا  ًبضو واضخا

   - 4 ,7الٗاملت زال٫ الٟترة اإلاظ٧ىعة ٣ٞض بلٜ اإلاٗض٫)
ً
ا ؤي ان هىا٥ ، %( ؾىٍى

  .(21)غه٣و ٦بحر في الُلب ٖلى الاًضي الٗاملت م٣ابل الٗغى اإلاخٞى

و٢ض ؤزخل٠ ،  مما ؤصي الى جٟا٢م مك٩لت البُالت ٖلى هُا١ واؾ٘ في الٗغا١

ا في ٢ُإ الى٣ل زغ خُض ٧ان ٦بحر آهظا الى٣و في الُلب مً ٢ُإ الى 

لُت )54,0-) االث وبدضوصالاجهو (  %52,5 -%( و٦ظل٪ في ٢ُإ الهىاٖت الخدٍى

ٌكحر الى ؤم٩اهُت هظه ال٣ُاٖاث في ؤؾدُٗاب  زم ب٣ُت ال٣ُاٖاث جباٖا وهظا ما

ؼ اليكاٍ الا٢خهاصي ٞحها مً زال٫  طا مابؤٖضاص ٦بحرة مً الاًضي الٗاملت  جم حٍٗؼ



 وزهاثهه، ماهُخه ا٢خهاص الٗمل...............................................الاؾتراجُجي والخسُُِ للضعاؾاث اإلادىع  مغ٦ؼ

 

  [168] 

ؾُما في  حها ومً زم حكُٛل وخضاتها الاهخاظُت ٧اٞت الضخ ؤؾدشماعاث ؤياُٞت ال

لُت خُض حٗاوي الٗضًض مً اإلاهاو٘ واإلايكإث والىعف مً  ٢ُإ الهىاٖت الخدٍى

 جى٠٢ ٧امل ؤو ظؼجي . 

ؤما ال٣ُاٖاث الازغي والتي حٗاوي مً ه٣و مدضوص في الُلب ٣ٞض جمشل طل٪ 

لىِٟ ٣ٞض بلٜ مٗض٫ بك٩ل واضر في ٢ُإ الخٗضًً والظي ًًم الُه ٢ُإ ا

%( ٣ِٞ مما ٨ٌٗـ الام٩اهُت  2,0 -همى الُلب ٖلى الاًضي الٗاملت ُٞه )

 
ً
إحي هظا مخ٣ٟا م٘  اإلادضوصة لهظا ال٣ُإ في ؤؾدُٗاب ؤًضي ٖاملت ظضًضة ٍو

َبُٗت الًٟ الاهخاجي اإلاؿخسضم في ٢ُإ الىِٟ واإلاخمشل بإؾلىب ٦ش٠ُ عؤؽ 

هظا وجم ؤخدؿاب مغوهاث  ،لٗاملت اإلاا٫ خُض جىسٌٟ الخاظت الى الاًضي ا

الدكُٛل اإلاخد٣٣ت في بٌٗ ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت الاؾاؾُت زال٫ الٟترة 

( والتي ًم٨ً الاؾدىاص الحها لخ٣ضًغ ٞغم الٗمل الجضًضة التي 2000–1990)

غها ٧ل ٢ُإ في ْل ٖضص مً البضاثل إلاٗض٫ همى الىاجج اإلادلي الاظمالي وهي  ًٞى

ؤي مجها في ْل مؿخىي  ، بضاثل وا٢ُٗت باالم٩ان جد٤ُ٣% ( وهي 10، 8%، 6%)

. ال٣غوى الخاعظُتالاؾدشماعاث اإلاخد٣٣ت في الا٢خهاص الٗغاقي الى ظاهب اإلاىذ و 

غها ٧ل ٢ُإ 5والجضو٫ ) ( الخالي ًبحن ٞغم الٗمل الجضًضة التي ًم٨ً ان ًٞى

ا في ْل البضاثل اإلاظ٧ىعة ؤٖاله   .( 22)ؾىٍى
 لجذًذة الىاحمت عً بذائل الىمى املخحللت في الىاجج املحلي الاحمالي( فشص العمل ا5حذٌو )

مشوهت  اللطاع

 الدشغُل

 بذائل معذالث الىمىفي الىاجج املحلي الاحمالي

6% 8% 10% 

ادة في فشص العمل الجذًذة  وعبت الٍض

 3,0 2,4 1,8 0,3 الضساعي

لُت  4,0 3,2 2,4 0,4 الطىاعت الخحٍى

 2,0 1,6 1,2 0,2 الدشُِذ

 8,0 6,4 4,8 0,8 الخذماث

 34,0 27,2 20,4 3,4 ججاسة الجملت واملفشد

الاهفاق الاظدثماسي ومعخلبل الطلب على الاًذي العاملت في ، املطذس:عالء الذًً حعفش

 .  9 ص، 2008 ، العشاق، وصاسة الخخطُط والخعاون الاهمائي ، العشاق

 الاؾخسضام ( مً  34% )خىالي الٗغا١ يف الخ٩ىمي الجهاػ في الاؾخسضام و٢ض بلٜ



 الاؾتراجُجي والخسُُِ للضعاؾاث اإلادىع  مغ٦ؼ...........................الٗمل في الٗغا١/  الٟهل الخامـ

 

  [169] 

ًاٝ الُه)  2011في  ال٨لي م الٗام . ول٨ً ال٣ُإ ميكأث في 6% ٍو  مً بالٚغ

ت خالت ًمشل ال ه٩ُل الاؾخسضام ٞةن اليؿبت هظه اعجٟإ ُٗت لضولت مخُٞغ  َع

 مً ٣ًترب بدىٕى ًدؿم اله٩ُل ػا٫ هظا ٞال(. 6الجضو٫ )  الخٔ اللُبُت ، ٧الخالت

ُٗت صو٫ ٚحر (   66%)خىالي  ؤن خُض.  الضو٫  هظه ؾلم ؤؾٟل في ٣ً٘ ول٨ىه َع

  .  (27 ) (2011)الخ٩ىمي الجهاػ زاعط وبهخاظُت زضمُت وكاَاث في ٌٗملىن 

 ٌ  الىلي %  الاظخخذام مً الخىىمي وعبت الاظخخذام ملىكع دولُت ملاسهت ( 6 ) حذو

ت باقي الاوشط الخذماث الخىىمُت                       

 الاكخطادًت 

 املجمىع الىلي 

الخىىماث 

ت واملحلُت  املشهٍض

 واللىاث املعلخت

الخعلُم 

 والصخت 

 املجمىع

 100 92.6 7.4 2.3 5.1 اظُا 

ا   100 86.9 13.1 3.1 10.0 مالحًز

 100 94.7 5.3 2.0 3.3 الطحن 

 100 95.1 4.9 2.5 2.4 اهذوهِعُا 

لُا   100 92.5 7.5 2.6 4.9 افٍش

بي ا يا الالجُيُت والياٍس  100 90.0 10.0 3.6 6.4 مٍش

مىظمت الخعاون الاكخطادي 

  OECDوالخىمُت 

11.2 7.1 18.3 81.7 100 

 100 69.5 30.5 12.9 17.6 الذٌو الاظىىذهافُت 

 100 82.1 17.9 7.9 10.0 اململىت املخحذة 

 100 89.6 10.4 3.2 7.2 املاهُا 

 100 86.0 14.0 6.0 8.0 الىالًاث املخحذة 

اوسبا الششكُت والاجحاد 

 العىفُتي العابم 

6.7 11.7 18.4 81.6 100 

لُا   100 79.3 20.7 7.0 13.7 الششق الاوظط وشماٌ افٍش

 100 66.3 33.7 14.7 19.0 ( 2011العشاق ) 

  6.3    منها اللطاع العام 

منها الخذماث الخىىمُت  

 واللطاع العام 

    40.0 

 100 38.7 61.3 34.8 26.5 ( 2007 لُبُا )

  18.7    منها اللطاع العام

منها الخذماث الخىىمُت  

 واللطاع العام

    80.0 

املؤجمش الاٌو لشبىت ، العشاق الىاكع والافاق الاكخطادًت، املطذس :علي مشصا

  12ص ، 2013، بحروث، الاكخطادًحن العشاكُحن
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٣اعن  (   82% )بلى  ؤلاؾ٨ىضهاُٞت الضو٫  ( في  69% )مً  وؿبت جتراوح م٘ طل٪ ٍو

 بن ؤي .آؾُا في(   93% )بلى  OECDوالخىمُت   الا٢خهاصي الخٗاون  مىٓمت صو٫  في

 زاعط الٗغا١ . وفي م٣اعبت وؿبت الخ٩ىمي الجهاػ في حؿخسضم الاؾ٨ىضهاُٞت الضو٫ 

 % (19 خىالي )2011 في  والؼعاٖت الهىاٖت اؾخسضمذ الخ٩ىمي الجهاػ اؾخسضام

 ملمىؾت وؿب وهظه ( 6 ) ظضو٫  ( ، 47%ألاوكُت )  وبا١ ال٨لي الاؾخسضام مً

غها وبهخاظُت ًم٨ً زضمُت ٢اٖضة جبحن ٘ باججاه جٍُى    . ( 28) الا٢خهاصي  الخىَى

مٖلى و   في الاؾخسضام في الخىؾ٘ مهاصع ٞةن اليؿبي الخىٕى هظا مً الٚغ

 وفي الخ٩ىمي الجهاػ في الاؾخسضام في الخىؾ٘ ٧ان ؤؾاؾها ألازحرة الؿىىاث

 الاؾخسضام اػصاص ٞل٣ض  .باقي ألاوكُت في وؿبي جضهىع /ع٧ىص م٘ والبىاء الدكُِض

، ( ملُىن شخو1,05بدىالي )  2011و  2007بحن  ( الٗمل ٖلى الُلب)  ال٨لي

 مؿاو  الخ٩ىمي الاؾخسضام و٧ان
ً
اصة هظه مً% (  55ًٖ )  ال والدكُِض  والبىاء الٍؼ

 في جضهىع  مدهلخه، في الاؾخسضام، ٞةن الى٢ذ ه% ( . في هظ 50) 
ً
 باقي ٢لُال

 جٟهُلُت خؿاباث ؤن الٗلم م٘( . 7%( . ظضو٫ ) 5) بيؿبت ؤهسٌٟ بط ألاوكُت

 ٧ان وال٣ىاث اإلاؿلخت الخ٩ىمُت ؤلاصاعة في الاؾخسضام في الخىؾ٘ ؤن بلى حكحر زلُٟت

كحر . والصخت الخٗلُم في مىه ؤؾٕغ في  ؤلاهٟا١ ؤن ىبل واضر بك٩ل طل٪ ٧ل َو

اصة ًٖ ألاو٫  اإلاؿاو٫ ٧ان الٗامت اإلاحزاهُت  في الخىؾ٘ ٍَغ٤ ًٖ ؾىاء الاؾخسضام ٍػ

 بك٩ل الاؾدشماعي  الاهٟا١ في مؿاهمخه ٖبر ( ؤوي ظاع  )بهٟا١ الاؾخسضام الخ٩ىمي

 2007بحن  الاؾخسضام في الخىؾ٘ ٞةن ازغي، مً هاخُت  مباف. ٚحر ؤو مباقغ

 بلى طل٪ ؤصي بدُض هاجحن الؿيخحن بحن الٗمل ىٖغ  في الخىؾ٘ ٞا١ 2011و

 %( .  7 ,9%( بلى )  11,7) مً  البُالت مٗض٫ اهسٟاى
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 ٌ  (7) حذو

 )الف شخظ( 2011و  2007 العشاق في البطالت ومعذٌ العمل وعشع الاظخخذام

 2007            

 ألف

 % الخغُحر بحن ظيخحن  2011

 % الف 

الاظخخذام) الطلب 

 العمل ( على 

6,850 7,896 100 1,047 100 

الضساعت والطىاعت 

 والخعذًً وامللالع 

1,498 1,500 19.0 2 0.2 

 50.1 524 15.0 1,184 660 البىاء والدشُِذ 

الاظخخذام 

 الخىىمي 

2,082 2,660 33.7 578 55,2 

 -5.5 -57 32.3 2,552 2,609 باقي الاوشطت 

 ---------- -2.0% 9.7% % 11,7 معذٌ البطالت 

 ---------- 987 8,745 7,758 عشع العمل 

ت في عشع العمل                       ادة العىٍى  247       2007 – 2011الٍض

املؤجمش الاٌو لشبىت  ،العشاق الىاكع والافاق الاكخطادًت  ،املطذس :علي مشصا 

 .   13 ص، 2013، بحروث، الاكخطادًحن العشاكُحن
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 اخلامض مصادر الفصل

، م، وػو –ظامٗت جحزي ، مٗجى الٗمل ) صعاؾت مُضاهُت (، ٖبض الىىع ؤعػقي، اهٓغ – 1

   www.ummto.dz :(الاهترهِذ)قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت ، 63 -66م 

 . 64م ، اإلاهضع الؿاب٤ – 2

 . 65م ، اإلاهضع الؿاب٤ – 3

٘ الجؼاث، ص . ؤخمُت ؾلُمان – 4 َبٗت ال٨تروهُت ، غي ٢اهىن ٖال٢ت الٗمل في الدكَغ

 .   1 – 2م ، م، ( 2014) ، زانت بالؿىت الجامُٗت ،ظامٗت الجؼاثغ 

 .  66م ، اإلاهضع الؿاب٤، ٖبض الىىع اعػقي – 5

  :(الاهترهِذ)قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت ، حٍٗغ٠ ٢اهىن الٗمل، اهٓغ – 6

http //madoo3 . com 

 اإلاهضع الؿاب٤ .  – 7

قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت ، 3-5(، م 2002ٗمل ، )مكغوٕ مىاص ٢اهىن ال – 8

 www.Carii.org                                                       :(الاهترهِذ)

 .(الاهترهِذ)قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت ، اإلاهضع الؿاب٤ – 9

٘ الٗمل الجؼاثغي بحن آلُت  – 10 مسلٝى ٦ما٫  ،مبضؤ الؿلم الاظخماعي في حكَغ

اوى ٦إؾاؽ لخ٨َغـ اإلابضؤ والايغاب ٧ىؾُلت يِٛ، اَغوخت ص٦خىعاه، الخٟ

، ، ظامٗت الجؼاثغمٗمغي  –ظامٗت مىلىص ، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت

 . 97 – 98م ، م، (2014)

 .  83م ، اإلاهضع الؿاب٤ – 11

ال٢خه بال٣ىاهحن الازغي  ، عوي الىصاصيؤؤبى ، ؤهٓغ – 12 زهاثو ٢اهىن الٗمل ٖو

  www. Startime .com  :(الاهترهِذ)قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت ، عهومهاص

 ( مً اإلااصة ) ، مجلـ الىىاب – 13
ً
 بلى اخ٩ام اإلابضؤ ) ؤوال

ً
( زالشا( والبىض ) 61اؾدىاصا

 ، نٟداث مخٗضصة .2015( مً الضؾخىع نضع ٢اهىن الٗمل لؿىت 73مً اإلااصة ) 

 نٟداث مخٗضصة .، اإلاهضع الؿاب٤ – 14

 نٟداث مخٗضصة .، اإلاهضع الؿاب٤ – 15
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ت ، مىٓمت الٗمل الٗغبُت – 16 بُت خى٫ جىمُت اإلاىاعص البكٍغ وعقت الٗمل الخضٍع

ؼ  الكغا٦ت بحن اَغاٝ الاهخاط  ( .  2010ٖمان  )، وحٍٗؼ

 اإلاهضع الؿاب٤ . – 17

 اإلاهضع الؿاب٤ .  – 18

قب٨ت اإلاٗلىماث ، ( 2003وا٢٘ الخغ٦ت الى٣ابُت الٗغا٢ُت بٗض ٖام )، اهٓغ – 19

    .http//www . azzaman . com.                          :(الاهترهِذ)الضولُت 

ٖالء الضًً، الاهٟا١ الاؾدشماعي ومؿخ٣بل الُلب ٖلى الاًضي الٗاملت في  – 20

 . 2-3م ، م، ( 2008الٗغا١ ) ، الٗغا١، وػاعة الخسُُِ والخٗاون الاهماجي

 . 4 – 8م ، م، إلاهضع الؿاب٤ا، ٖالء الضًً ظٟٗغ – 21

 .  8 – 9م ، م، اإلاهضع الؿاب٤ – 22

ٖلي مغػا، الٗغا١ الىا٢٘ والاٞا١ الا٢خهاصًت، اإلااجمغ الاو٫ لكب٨ت الا٢خهاصًحن  – 23

 . 12م ، (2013بحروث ) ، الٗغا٢ُحن

 .   12 – 13م ، اإلاهضع الؿاب٤ – 24
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 الفصل الصادط

 العنل يف االشالم
 مقّدمة 

لُـه ؤلاوـؿــانالـظي ٌؿـخسضمه ًـمـ٨ـً ونـٟـه بـإهـه هــى الـيـكــاٍ ما ؤن الٗمل ب ، ٖو

ـا مـاصٞةن 
ً
 . ٣ٞـِ  اًالـٗـمـل الـبـكـغي ال ًـمـ٨ـً ؤن ًـ٨ـىن وـكـاَ

ً
ـا  ٨ٍٞغ

ً
، بـل هـى وكـاَا

ٖـــً ٚـُـــغه مـــً الـ٨ـاثـىـــاث ألازـــغي لـِــــ هـــى ٦ـىهـــه والــظي ًمحــز لـإلوـؿـــان الٗمــل ن بط ب

ـلـُـــــــه ج٨ٟحــــــره مــــــً ؤظــــــل مٗالجــــــت الهــــــٗاب اإلااصًــــــت .  ٌـؿـخـســـــــضم  بـــــــل هـــــــى، ٟـ٨ـــــــغًـ ٖو

ؼة لـإلوـؿـــان
ّ
  ٞـالـٗـمـــل هـــى الـهـٟـــت الـمـمـُـــ

ً
٣لُــا  ٖو

ً
. لــظل٪ ٞــةن َبُٗــت الٗمــل  ظؿــضًا

ؤمــا الُىهــان ، جسخلــ٠ ٖبــر الٗهــىع ٣ٞــض محــز اعؾــُى الٗمــل الُــضوي بــإن ٖمــل مســؼي 

ؤمــا الاؾــالم  ٣ٞــض ونــ٠ الٗمــل ، دُــاٍ   والٗبىصًــتٞــةن اٖخ٣ــاصهم بالٗمــل هــى اه

٣ٞــض ٧ــان الاهبُــاء  ،اهمُــت وم٩اهــه مخمحــزة فــي الاؾــالم بإهــه ٖبــاصة . لــظل٪ ٞــةن للٗمــل

خمـاص ٖلـى ظهــىصهم  والاثمـت ٖلـحهم الؿـالم ًؼاولـىن مهىـت الٗمـل ل٨ؿـب الٗـِل والٖا

ُـــاء ٨ٞـــغة بلـــى الىـــاؽ جتهـــبـــإن الاوؿـــان البـــض ؤن ٌٗمـــ الجؿـــضًت . اٖل ض مـــً ؤظـــل ل ٍو

، ٞمً الاهبُاء والاثمت ٖلحهم الؿالم مـً ٌٗمـل فـي مهىـت الهـُض، ٦ؿب ٢ىجه بالٗمل

ىـــــــام،والىجـــــــاعة، وععـــــــي  حرهـــــــا مـــــــً ٧ـــــــالٛؼ٫ واليؿـــــــُج( ٚو، والهـــــــىاٖت )والخجـــــــاعة الٚا

م : . الهىاٖاث، و٦ظل٪ الؼعاٖت ل كـو )و٢ض ٢ا٫ هللا ؾبداهه وحٗـالى فـي ال٣ـغان ال٨ـٍغ

 .105الخىبت :  (ظىله واملؤمىىن اعلمىا فعحري هللا عملىم وس 

ه مً الاوؿان ؤن ٌؿعى
ّ
الخحراث في ؾُذ  للٗمل في اؾخٛال٫  ل٣ض ظٗل الل

لب لخدهُلها ن ألاعى بطا جغ٦ذ وقإجها ؤظضبذ وؤمدلذ، ال ، ألاعى وفي باَجها، َو

 .  وال حُٗي ؤي زمغة ؤو هخاط

ه حٗالى: 
ّ
ث ججشي )والزًً آمىىا وعملىا الطالخاث ظىذخلهم حىاو٢ا٫ الل
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ً
  لُهم فيها أصواُج مً جحتها ألانهاس خالذًً فيها أبذا

ً
 ظلُال

ً
ُهم ظال

ُ
ذخل

ُ
 وه

ُ
 (ُمطهشة

 (57ؾىعة اليؿاء )

ج٣٘ ٖلى ٧ل مً ؤلاوؿان والتي مؿئىلُت ؤلاهخاط ٣ًغ الىٓام ؤلاؾالمي و٢ض ٧ان 

ً في الٗمل م٣ًغ اإلال٨ُت الخانت والٗامت  و٦ظل٪ ٞالىٓام الاؾالم والضولت  ،الٟغص

و٧اهذ ٞغم الٗمل مهُإة ؤظل الاهخاط وال٨ؿب الخال٫ ومى٘ بهدكاع ْاهغة ال٣ٟغ . 

 لن بٖالخه خُيئظ والخا٫ هظه حصجُ٘ له ٖلى البُالتل٩ل ٞغص، 

 مفووم العنل يف االشالم   – 6 – 1

   بن مً اإلاٟاهُم التي ع٦ؼ الاؾالم اججاهاجه ٖلى جدُُمها هى ال٣ٟغ ٞهى عص٠ً

الا صخب مٗه الالخاص واإلاباصت الكاطة ٦ما هو  ل٣ٟغ الى بلضال٨ٟغ، ٞما صزل ا

اللهم اوي ؤٖىط ب٪ مً ال٨ٟغ »ٖلى طل٪ الخضًض الكٍغ٠، ووعص في بٌٗ ألاصُٖت 

اطابت ال٣ٟغ وجدُُمه وبػالت قبده وطل٪ بما ؾىه  ىل٣ض ٖمل الاؾالم ٖل «.وال٣ٟغ

 ًمى٘ مً الىٓم الا٢خهاصًت الخال٢ت، ٣ٞض هٓغ الى اإلاا٫ ٞىي٘ له 
ً
 زانا

ً
مجهاظا

مً ج٨ضٌؿه وجطخمه ٖىض َب٣ت زانت، وطل٪ بخدضًضه لُغ١ ال٨ؿب والخجاعة، 

 ٖلُه 
ً
 ومؿخسلٟا

ً
ه ولِـ خاثؼه بال وؾُُا

ّ
ه حعالى:٦ما اٖخبر اإلاا٫ ما٫ الل

ّ
 كاٌ الل

ه وسظىله واهفلىا مما حعلىم معخخلفحن فُه(
ّ
، (7)ظىسة الخذًذ :  )آمىىا بالل

ه الزي آجاهم( وكاٌ حعالى: )وآجىهم
ّ
( ٞاإلاا٫ ما٫ 33:  )ظىسة الىىس  مً ماٌ الل

خ٨ضؽ الثراء الٟاخل، وال ه جمى٘ ؤن جخطخم الى٣ىص ٍو
ّ
ه وؾىت الل

ّ
جسغط مجها  الل

بن الاؾالم ٢ض ٢طخى  . الخ٣ى١ اإلاٟغويت التي ظٗلها الكإع للمٗىػًٍ واإلادغومحن

ٗه ٖلى الغؤؾمالُت الٓاإلات ٣ٞض ههى ًٖ الغبا، وم ى٘ مً الاخخ٩اع، وخغم في حكَغ

م الاؾالم لها خ٨مت  ، في ؤٚلب نىعه هاجج ًٖ هظه الاؾباب الاؾخٛال٫ وفي جدٍغ

ت الؿاخ٣ت  ٤ مً الىاؽ وجدغم مجها الا٦ثًر بالٛت وطل٪ لئال جىدهغ الثروة ٖىض ٍٞغ

٣ضان الخىاػن في الخُاة الاظخماُٖت  ألامغ الظي ًاصي الى اقاٖت الايُغاب ٞو

الكٗبُت التي جىظب صماع البالص وهال٥ الٗباص في ظمُ٘ وخضور الاهٟجاعاث 

ؾباب الثروة وخهغها في الُغ١ اإلاباخت ولِـ الاؾالم في جدضًضه ل  . جاالثاإلا
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ىُاء اهه  غيه للًغاثب اإلاالُت ٖلى ؤمىا٫ ألٚا ُت ؤو ال ٞو ًلخ٣ي بظل٪ م٘ الكُٖى

اجه ٤ ٞان لالؾالم مىاهجه الخانت وهٍٓغ الهاثبت التي  الاقترا٦ُت اإلال٣ٟت بٍُغ

لحهما ًغج٨ؼ ا٢خهاصه الخام بن  .(1)جىا٦ب الُٟغة اإلاؿخ٣ُمت والىعي الؿلُم، ٖو

 في جدهُل ٢ىجه وؾض عم٣ه ختى الخُىاهاث 
ً
الاوؿان مىظ وظض اهُل٤ ٌٗمل ٧اصخا

 بًغوعة الٗمل لِٗكها ٞتراها صاثبت مجضة ٖلى جدهُل ٢ىتها 
ً
 طاجُا

ً
حكٗغ قٗىعا

علُه ًلٌى الامام أمحر املؤمىحن وؤعجبها وهي الىملت،  ٞلىىٓغ الى ؤنٛغ اإلاسلى٢اث

وضبذ على سصكها جىلل الخبت الى جخشها، وحعذها في »: في وضفها  العالم

 .(139/  2ههج البالغت )« معخلشها ججمع في حشها لبردها، وفي وسودها لطذوسها

اة ُزاع الخخضص الٗمل في ٖلم الا٢خهاص بإهه الٗىهغ الشاوي لالهخاط، وهى ؤزغ مً آ

ت ومٓهغ مً مٓاهغ ٢ىتها ومًائها ول وشاط ًبزله »وحذده بعػهم بأهه ، البكٍغ

حغ باأللم ححن ًبزله، وهذفه مً رلً خلم  الاوعان عً وعي وكطذ، ٍو

م غحر مباشش خطر  «.ألامىاٌ أي الاشُاء التي حشبع الخاحاث مباششة أو بطٍش ٍو

ؤهه « ألاو٫ »ًمخاػ بسىام زالر: مً هظا الخٍٗغ٠ ؤن الٗمل في الٗٝغ الا٢خهاصي 

 إلاً ًبظله « الشاوي»مجهىص ًبظ٫ ًٖ وعي وبعاصة 
ً
اهه حهضٝ « الشالض»ؤهه ٌؿبب ؤإلاا

الى زل٤ ألامىا٫ وال بض مً بُان هظه الجهاث الشالزت لخخطر لىا خ٣ُ٣ت الٗمل 

  -الٛغى مجها « الجهت ألاولى» ٖىضهم.
ً
ؤن ٩ًىن الجهض اإلابظو٫ بضاٞ٘ الىعي  -ؤوال

مل  ؼة ٞجهض الىمل الظي ًضؤب ٖلى الضوام لجم٘ ٢ىجه، ٖو وال٣هض ال بضاٞ٘ الٍٛغ

باث جبظ٫ بُىجه ال  الٗى٨بىث الظي ًيسج  لن هظه الضٍو
ً
 ا٢خهاصًا

ً
ٌؿمى ٖمال

ؼي   .ظهىصها بضاٞ٘ ٍٚغ

 
ً
جمحز الٗمل ًٖ الخغ٧اث التي ًإحي بها الاوؿان صون ؤن ٌؿب٤ ٢ُامه بها  -وزاهُا

 ج٣ىم ؤًٖائه بدغ٧اث مُٗىت ًى٤ٟ الجؿم ج٨ٟحر، ٞاالوؿان خ
ً
ُىما ًدىٟـ مشال

حرها مً الٗملُاث  ٞحها بٌٗ الجهض، و٦ظل٪ الكإن في ٖملُت الهًم ٚو

الٟؿُىلىظُت التي ال بعاصة له ٞحها وال ج٨ٟحر وهظا ٧له ال مضزلُت له في مضلى٫ 

 بعاصة.الٗمل ٦ٗىهغ مً ٖىانغ الاهخاط، ٞالٗمل ال بض ؤن ًهضع ًٖ ج٨ٟحر ووعي و 

 ومك٣ت إلاً ٣ًىم به وألالم جاعة ٩ًىن  «الجهت الثاهُت»
ً
ان الٗمل ٌؿبب ؤإلاا
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 ومحز الا٢خهاصًىن اإلاخإزغون بُجهما )ٞاللم اإلااصي( هى 
ً
 وؤزغي ٩ًىن ؤصبُا

ً
ماصًا

الاُٖاء الجؿماوي والجهض الٗهبي الظي ًدـ به الاوؿان خُىما ٌٗمل، ٞالٗامل 

 ال 
ً
 ًٖلُا

ً
هه ًإحي بدغ٧اث مُٗىت مىخٓمت َىا٫ مضة الٗمل، في اإلاهى٘ ًبظ٫ ظهضا

 ٦ما 
ً
و٢ض ًًُغ الى الاهخ٣ا٫ مً م٩ان الى آزغ... و٧ل هظا ٌؿبب له بُٖاء ظؿمُا

دو ؤظؼائها، و٧ل  اهه ٢ض ٣ًىم بٗمل زام ٦مغا٢بت آلاالث التي ٌؿخسضمها ٞو

، هظا هى الٗىهغ اإلااصي لأللم، وؤم
ً
 ٦بحرا

ً
ا طل٪ الاهٟا١ ٌؿبب ؤُٖاء ٖهبُا

 لل٣ُام بالٗمل ٞمً ٌؿى١  ٞاإلا٣هىص مىه ٧ىن « الٗىهغ الاصبي»
ً
الٗامل مًُغا

ؾُاعجه الخانت لُخجزه ٖلى ؾاخل البدغ ال ًدـ باللم الظي ًدؿه ؾاث٤ ؾُاعة 

ايت.   وبهما هي ٍع
ً
 بسالٝ الاو٫ ٞاجها ال حٗخبر ٖمال

ً
الاظغة الن ؾُا٢خه حٗخبر ٖمال

 مً وهٟى بٌٗ الا٢خهاصًحن صزالت اإلاك٣ت 
ً
في خ٣ُ٣ت الٗمل وط٦غ ؤن ٦شحرا

حن واإلاىلٗحن بالٟىىن الجمُلت ول٨ً  ما٫ جماعؽ بيكاٍ واعجُاح ٧اٖما٫ اإلاستٖر الٖا

ال مجا٫ لالطٖان لهظا ال٣ى٫ ٞاهه مهاصم للىظضان، الن ٧ىن الٗمل مكىب بصخيء 

 مً ال٩لٟت واإلاك٣ت ؤمغ مدؿىؽ ال ٣ًبل الجض٫ والاه٩اع.

مً الٗمل هى اهخاط الامىا٫ ومٗجى طل٪ ؤن ٧ل  ان الٛغى« الجهت الشالشت»

 الصخو 
ً
 باإلاٗجى الا٢خهاصي مشال

ً
مجهىص ال ٌؿتهضٝ هظه الجهت ال ٌٗخبر ٖمال

غؽ ؤشجاعها، ال بضاعي  الظي ٣ًطخي ؤو٢اث ٞغاٚه في انالح خض٣ًخه وجغجُبها ٚو

 ٖىضهم، ول٨ً لى ٞغيىا ؤن ٖمله هظا ًغم
ً
ي اهخاط الامىا٫ ٞان طل٪ ال ٌؿمى ٖمال

الى ٢هض الغبذ وال٨ؿب مً بُ٘ ما ٌٛغؾه في خض٣ًخه ٞان وظه اإلاؿإلت ًخٛحر، 

 الهه ًىىي بُ٘ مجهىصه وبهٟا١ زمىه ٖلى بقبإ خاظاجه.
ً
 ٩ُٞىن ظهضه ٖمال

 .  (2) فالعمل بهزا املعنى ال بذ أن ًؤدي إلى اهخاج ألامىاٌ

الٗمل  بحن ُتالاظخماٖ الهلت هضعؽ ؤن ًجب الخىػَ٘، في الٗمل صوع  وٗٝغ ول٩ي

 فِعخخشج  :الطبُعُت املىاد مخخلف على ًىطب فالعمل  .ًيخجها التي والثروة

لخطع مً ألاسع، املعذن غىص ألاشجاس، مً الخشب ٍو  البحش، في اللؤلؤ على َو

ططاد  الهلت بن اه٣ُإالثرواث .  مً رلً غحر إلى  .الجى طائشا مً ٍو

ه، والٗامل الٗمل بحن الاظخماُٖت  في بال خ٤ مً الٗامل ؤو ِـ للٗملٞل ومىيٖى
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ُٟت لِـ الٗمل لن ٖمله، ٧ان مهما خاظخه بقبإ  الٟغص ًاصحها اظخماُٖت بال ْو

خ٤ٟ .خاظاجه بًمان اإلاجخم٘ ٖلحها ٩ُٞاٞئه للمجخم٘،  هٓغ وظهت م٘ الغؤي هظا ٍو

 ٦بحرا ٧اثىا بىنٟه بلى اإلاجخم٘ ًىٓغ الكُىعي الا٢خهاص ٞان الكُىعي، الا٢خهاص

دخل ألاٞغاص، ُٞه ًظوب   .الىاخض الًٗىي  في ال٩اثً الخلُت مىي٘ مىه ٞغص ٧ل ٍو

لى  في وجظًبهم بري،٨ال البىج٣ت الاظخماُٖت في ألاٞغاص جههغ التي الىٓغة هظه ؤؾاؽ ٖو

ما٫ جبضو ال٨بحر .وال الٗمال١  لن لٞغاص، ؤٖماال ؤٞغاص اإلاجخم٘ بها ٣ًىم التي ؤلٖا

 . ( 3) ال٨بحر  ال٩اثً يمً ظمُٗا طابىا ٢ض ألاٞغاص

هبذ ٖمله، بيخاثج الٗامل بظل٪ نلت ٞخى٣ُ٘  الخ٣ُ٣ي الٗامل هى اإلاجخم٘ ٍو

٣ا خاظاتهم، بقبإ بال لألٞغاص ولِـ ظمُٗا، ٖمل ألاٞغاص لىخاط واإلاال٪  للهُٛت ٞو

ُت التي سُت للماصًت صعاؾدىا في ؾاب٣ا مغث بىا الكُٖى ٣ا ٧ل مً : الخاٍع  لُا٢خه ٞو

٣ا ول٩ل  ًخ٩ىن  التي ألاظؼاء جماما ٌكبهىن  الكُىعي اإلاجخم٘ في ٞالٞغاص .اظخهلخ ٞو

 مً ًدخاظه ما اؾتهال٥ في الخ٤ له الجهاػ مً ظؼء ٧ل م٩ُاه٩ُي، ٞان ظهاػ مجها

ذ، لُه ٍػ ُٟخه الخانت، ال٣ُام ٖو  ظمُٗا اإلا٩ُاه٨ُُت ألاظؼاء حؿتهل٪ ٢ض وبظل٪ بْى

ا ت خْٓى م مً مدؿاٍو ذ بالٚغ  و٦ظل٪ .وح٣ُٗضها ؤهمُتها في ْاثٟهاو  ازخالٝ مً الٍؼ

٣ا الكُىعي الخىػَ٘ هٓام في ٧ل مجهم ٌُٗى اإلاجخم٘ ؤٞغاص  ازخلٟىا وبن لخاظخه ، ٞو

 زمغة ًمل٪ ال ول٨ىه ٌٗمل ٞالصخو . الثروة بهخاط في الٗملُت مضي مؿاهمتهم في

 هٖمل ٖلى طل٪ ػاص ؾىاء خاظخه بقبإ في الخ٤ له وبهما بيخاثجه، وال ًسخو ٖمله

لى ٢ل ؤم  يىء في ٞهى .ؾلبُا الخىػَ٘ مً الٗمل مى٠٢ ًهبذ ألاؾاؽ هظا ٖىه . ٖو

 هي وخضها الخاظت وبهما لها، جىػَ٘ ؤصاة ولِـ للؿل٘، بهخاط ؤصاة اإلاٟهىم الكُىعي

٣ت التي  ؤٞغاص ًسخل٠ ولهظا اإلاجخم٘، ؤٞغاص ٖلى الؿل٘ جىػَ٘ بها ًخم التي ج٣غع الٍُغ

٣ا َ٘،الخىػ  مً في خٓهم اإلاجخم٘  وؤما .ؤٖمالهم  الزخالٝ ال خاظاتهم، الزخالٝ ٞو

 يىء مٟهىمه في ٖمله بىدُجت الٗامل نلت ًدضص ٞهى اإلااع٦سخي، الاقترا٧ي الا٢خهاص

 للماصة التي الخباصلُت ال٣ُمت ًسل٤ الظي هى الٗمل ؤن :ًغي  ٞهى :ال٣ُمت ًٖ الخام

الٗمل  صام وما . ٞحها خجؿضاإلا البكغي  الٗمل بضون  للماصة ٢ُمت ٞال ٖمله، ٞحها ًى٤ٟ

ٞغوٕ  مسخل٠ في اإلاىخجت ال٣ُم جىػَ٘ ًؼن  ؤن ُٞجب لل٣ُمت، ألاؾاسخي الُيبٕى هى
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ٞحها،  ٖمله اه٤ٟ التي واإلااصة ٖمله هدُجت ٖامل ٧ل ُٞمل٪ الٗمل، ؤؾاؽ ٖلى الثروة

يخج ًٖ الٗمل بؿبب ٢ُمت طاث ؤنبدذ لجها ال  ٖمله خؿب ل٩ل ؤن  :طل٪ ٍو

 ٧اهذ ٞبِىما للخىػَ٘، الىخُضة ألاصاة ٞهى لل٣ُم، الىخُض الخال١ هى الٗمل خؿب

في  ألاؾاؾُت الخىػَ٘ ؤصاة الٗمل ًهبذ الخاظت، هي الكُىعي اإلاجخم٘ في ؤصاة الخىػَ٘

 . (4) الاقترا٧ي اإلاجخم٘

 ًسال٠ ٞهى . مٗا والاقترا٧ي الكُىعي الا٢خهاص ًٖ ُٞسخل٠ ؤلاؾالم وؤما

ُت  ٖلى اإلاجخم٘ وجإ٦ُضها ٖمله، وهخاثج الٟغص ٖمل حنب الهلت ٢ُٗها في الكُٖى

 بلى اإلاجخم٘ ًىٓغ ال ؤلاؾالم لن ظمُٗا، ألاٞغاص ؤٖما٫ لىخاثج الىخُض اإلاال٪ بىنٟه

دغ٦ها ألاٞغاص، وعاء مً ًسخٟي ٦بحرا ٧اثىا بهٟخه  لِـ وطا٥ ، بل الاججاه هظا في ٍو

ألاٞغاص  ٖلى جىهب بهما ُٗتالىا٢ ٞالىٓغة ألاٞغاص مً ال٩ازغة ال٨ثرة بال اإلاجخم٘

ٗملىن، ًخدغ٧ىن  بكغا بىنٟهم بحن  الهلت جى٣ُ٘ ؤن ألاخىا٫ مً بدا٫ ًم٨ً ٞال َو

سخل٠ .ٖمله  وهدُجت الٗامل  ان :ال٣اثل الاقترا٧ي، الا٢خهاص ًٖ ؤًًا ؤلاؾالم ٍو

 ٧الخكب الُبُُٗت ٞاإلاىاص بٗمله، الخباصلُت اإلااصة ٢ُمتها ًمىذ الظي هى الٟغص

حر واإلاٗاصن  الٗمل، مً  ؤلاؾالم عؤي في  ٢ُمتها حؿخمض ال .زغواث الُبُٗت مً طل٪ ٚو

بت ماصة ٧ل ٢ُمت بل  ؤوضخىا ٦ما ٖلحها، الخهى٫  في الٗامت الاظخماُٖت خهُلت الٚغ

سُت صعاؾدىا في طل٪  الٗامل إلال٨ُت ؾبب ؤلاؾالم هٓغ في الٗمل وبهما . للماصًت الخاٍع

 مُل ًٖ حٗبحر الٗمل، ؤؾاؽ ٖلى نت ال٣اثمتالخا اإلال٨ُت وهظه ٖمله، لىدُجت

 هخاثج ٖلى الؿُُغة بلى اإلاُل ومغص هظا ٖمله، هخاثج جمل٪ بلى ؤلاوؿان في َبُعي

 هابٗا لالوؿان خ٣ا الٗمل ٖلى ؤؾاؽ ال٣اثمت اإلال٨ُت ج٩ىن  وم٩اؾبه ، وبظل٪ الٗمل

 . (5)ألانُلت مكاٖغه مً

ُت التي اإلاجخمٗاث وختى  ال ٞحها، الخانت اإلال٨ُت ضاماوٗ ًٖ جدضزىا الكُٖى

 في ؤنُل مُل ًٖ حٗبحرا بىنٟه ؤؾاؽ الٗمل ٖلى ال٣اثم اإلال٨ُت خ٤ جضخٌ

 ٩ٞاهذ اقترا٦ُا، َابٗا ملدً ٧ان جل٪ اإلاجخمٗاث في الٗمل ؤن حٗجي وبهما  .ؤلاوؿان

 الُبُعي واإلاُل الخ٣ُ٣ت، هي ٞالخ٣ُ٣ت .اقترا٦ُت ؤًًا ؤؾاؾه ٖلى ال٣اثمت اإلال٨ُت

ُت ازخلٟذ وبن خا٫، ٖلى ؤي زابذ الٗمل ؤؾاؽ ٖلى مل٪الخ بلى  الزخالٝ اإلال٨ُت هٖى
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 العامل لخملً أظاط إرن فالعمل .ؤو اظخماُٖا ٞغصًا ٧ىهه هاخُت مً :الٗمل ق٩ل

 إلاظالمي، الخىصَع حهاص سئِعُت في أداة فهى ألاظاط هزا وعلى إلاظالم، هظش في

مخلىها عليها بالعمل، ًحطل التي الطبُعُت بالثرواث ًحظى عامل ول ألن  وفلا ٍو

 اإلاىا٠٢ الجهاًت في وؿخسلو ؤن وؿخُُ٘ وه٨ظا .امللىُت  ظبب العمل إن :للاعذة

 ٞال٣اٖضة .ٖمله وهدُجت الٗامل الٟغص بحن الهلت الاظخماُٖت مً اإلاسخلٟت، اإلاظهبُت

ُت  ضةوال٣اٖ .الفشد (  ال املجخمع لخملً ظبب العمل إن) : اإلاجا٫ هظا في الكُٖى

 .( لها العامل جملً ظبب وبالخالي املادة، للُمت ظبب العمل )إن   الاقترا٦ُت

  .(للُمتها ظببا ولِغ للمادة، العامل لخملً ظبب العمل إن): ؤلاؾالمُت وال٣اٖضة

 بهزا ًملىه وإهما كُمخه هزا بعمله ًمىحه ال اللؤلؤ ٌعخخشج فالعامل ححن)

لُه ٞةن )( . العمل  بىنٟه الخىػَ٘، ظهاػ في ألاولى الغثِؿُت ةألاصا هى الٗمل ٖو

ىا ٢بل ٦ما للمل٨ُت ؤؾاؾا  الخىػَ٘ ٖملُت في حؿاهم التي ألازغي  وألاصاة .لخٓت ٖٞغ

 هظا في مٗا والخاظت الٗمل ًاصًه الظي اإلاكتر٥ والضوع  .الخاظت هي عثِؿُت مؿاهمت

 . (6)ؾالميؤلا  اإلاجخم٘ في للخىػَ٘ الٗام ألاولي ًدضص الك٩ل الظي هى اإلاجا٫،

 أهنية العنل يف االشالم  – 6 – 2

 ٖلىبن 
ً
جغؾم له التي ، و  لي ٦ُان بوؿاوي، خه٢ُم الٗمل و ؤهمُ هىا٥ بظماٖا

ُٟي وصوعه في اإلاىٓىمت ؤلاهخاظُت  ٤ الؿلُم الظي ٣ًىصه بلى ؤصاء واظبه الْى الٍُغ

ت الؿُاط اإلاىُ٘ ٌٗمل بها . وؤهمُت الٗمل حٗض  التي ًيخمي بلحها ؤو ؤي مىٓىمت بصاٍع

٢ض ٣ً٘ ُٞه الاوؿان مً زال٫ اعج٩اب الؿغ٢اث بطا ٧ان هظا الاوؿان الًجض الظي 

 
ً
٢ُم الٗمل ٞةن اهمُت الٗمل جاصي بلى ج٣لُل البُالت وال٣ٟغ . لظل٪ ٞةن ، ٖمال

ت اإلاباص ء والخٗالُم والًىابِ ألازال٢ُت واإلاهىُت التي جدضص ؾلى٥ يهي مجمٖى

مً ٦ما جسخل٠ ، و خل٠ ٢ُم الٗمل مً شخو بلى آزغجسلظل٪ . لٗامل في ٖملها

جيكئت ؤظُا٫ مدبت لٗملها مسلهت بلى التي حؿعى ٞالضو٫ ، ؤزغ مجخم٘ بلى مجخم٘

جها غ ماؾؿاتها وبيُتها الاظخماُٖت والا٢خهاصًت، لَى          .ظاهضة لبىاء هٟؿها وجٍُى

   

ها ٣ٞض ا٦ثر ؾبداهه وم٘ ؤهمُت الؼعاٖت في هٓغ ؤلاؾالم و٦ثرة اٖخىاء الصخابت ب
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وحٗالى في ٦شحر مً آلاًاث بما اوٗم به مً بزغاط الؼعٕ والىباجاث وون٠ هٟؿه 

ًَ  باهه هى الظي ازغط الخاظاث َؼ٫َ ِم
ْ
ه
َ
ِظي ؤ

َّ
، ومً جل٪ آلاًاث ٢ا٫ حٗالى ]َوُهَى ال

ْيٍء َ[
َ

ّلِ شخ
ُ
َباَث ٧

َ
َغْظَىا ِبِه ه

ْ
ز

َ
إ
َ
َماِء َماًء ٞ ، ألههاع الؼعاٖت، و٧ان الٗمل الغثِسخي ل الؿَّ

)ا٢ؿم بُيىا وبحن : )م(  ٞدحن ٢ضم اإلاهاظغون الى اإلاضًىت ٢ا٫ ألاههاع للىبي

٢ا٫ : ال ، ٣ٞا٫ : اٞخ٨ُٟيىا اإلااوهت ووكغ٨٦م في الشمغة ؟ ٢الىا : ، بزىاهىا الىسُل 

ت )م( واإلاٗغوٝ ان الغؾى٫  (ؾمٗىا واَٗىا                                                                  .  (7)ؤظاػ اإلاؼاٖع

ٖىضما صٞ٘ للحهىص ظؼءا مما جسغط ألاعى مً زمغ وػٕع ٦ما ٖامل اهل زُبر 

اجه وؾاع ٖلى طل٪ الخلٟاء الغاقضون  .  مً بٗضه ٖلى طل٪ واؾخمغ طل٪ ختى ٞو

م٨ً ان وؿخيخج مً طل٪ ان الٗمل والجهض اإلابظو٫ في الخغازت والؼعٕ ٩ًىن  ٍو

حن َٝغ ٣ًضم م٣ابل خهت مً هاج ت في الخغازت ًًم َٞغ ج الؼعٕ ابان ٣ٖض اإلاؼاٖع

ألاعى وآزغ ٣ًضم الٗمل م٣ابل خهت مً الىاجج وان ظىاػها في ؤلاؾالم ظاء مً 

ان ناخب ألاعى والبظع ٩ًىن ٖاظؼا بِىما الظي ٣ًضع ٖلُه ٖاَل ال ًجض ؤعيا 

اؽ لل٨ؿب. للٗمل بها، ومً طل٪ ظاػ ٣ٖضها ب٣هض اإلاكاع٦ت الن الٗمل هىا ؤؾ

 إلابضؤ ٖام وهى ان 
ً
ٞالُاب٘ الا٢خهاصي لليكاٍ الا٢خهاصي في الاؾالم ٌٗض جُب٣ُا

 ٧ان او ٚحر طل٪ ًم٨ً ان ًهحر ٖباصة ًشاب ٖلحها اإلاؿلم اطا 
ً
ٖمل اإلاؿلم ا٢خهاصًا

٢هض بٗمله وظه هللا وابخغى مغجًاجه. ومً طل٪ ًم٨ً ان وؿخيخج ان اليكاٍ 

ٝ الى هٟ٘ ماصي ٦إي وكاٍ ا٢خهاصي ويعي واهما الا٢خهاصي في الاؾالم الحهض

 لخالٞت الاوؿان 
ً
ًخسظ مً هظا الهضٝ وؾُلت لٛاًت ازغي هي اٖماع الاعى جد٣ُ٣ا

ُل  َٗ ْج
َ
ج
َ
ىا ؤ

ُ
ال

َ
٢ 

ً
ت

َ
ِلُٟ

َ
ْعِى ز

َ
ٌل ِفي ألا ِٖ ي َظا ِ

ّ
ِت ِبو

َ
ِث٨

َ
َمال

ْ
َ٪ ِلل ا٫َ َعبُّ

َ
٢ 

ْ
ٞحها، ٢ا٫ حٗالى : ]َوِبط

حَها ِٞ ِؿُض  ْٟ ًُ  ًْ حَها َم ُم  ِٞ
َ
ل ْٖ َ

ي ؤ ِ
ّ
ا٫َ ِبو

َ
٢ ٪َ

َ
ُؽ ل ّضِ

َ
٣

ُ
ُذ ِبَدْمِض٥َ َوه َؿّبِ

ُ
ًُ و ْد

َ
َماَء َوه ُ٪ الّضِ ِٟ ْؿ

ََ َو

ُمىَن[
َ
ل ْٗ

َ
 ح

َ
  . (8) َما ال

و٢ض ج٣ضم ال٨الم في اًًاخه وبُان خ٣ُ٣خه وؤ٢ؿامه وله في هٓغ الاؾالم 

 : ؤهمُت ٖٓمى ولظل٪ عجب ٖلُه ألاخ٩ام الخالُت

 ٞهي له،  امً ؤخُ -1 
ً
 ٦ما ظاء في الخضًض.ؤعيا

 َبُُٗت للماء، ٞهى ؤخ٤ بها. -2
ً
 مً ٦ك٠ بالخٟغ ُٖىا
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اطا خاػ الٟغص الخُىان الىاٞغ بالهُض، والخكب باالخخُاب والدجغ  -3 

حرها مل٨ه بالخُاػة. ٦ما هو  الُبُعي بدمله، واإلااء مً الجهغ باٚتراٞه في آهُت ٚو

.
ً
 ٖلى طل٪ ال٣ٟهاء ظمُٗا

ي ألاظغة ٖما بظله مً الٗمل ٧الخُاٍ ًسُِ الشىب اؾلىب ألاظىع وج٣اضخبن 

 بإظغة، واؾلىب اإلاكاع٦ت في الىاجج وألاعباح ٦ما في 
ً
 مُٗىا

ً
والٗامل ًىجؼ ٖمال

 في الؼعٕ والشمغ و٦ما 
ً
٩ا ت واإلاؿا٢اة ٞان الٟالح بم٣خطخي ٣ٖضهما ٩ًىن قٍغ اإلاؼاٖع

خدمل اإلاال  في ألاعباح ٍو
ً
٩ا وؤما  ٪ الخؿاعة ٧لها.في اإلاًاعبت خُض ٩ًىن الٗامل قٍغ

ؤصواث الاهخاط: ٞهي التي حكتر٥ ٞحها اإلاىاص الُبُُٗت م٘ الجهض البكغي اإلابظو٫ ٞحها 

 م٩ىن مً الخضًض الظي هى مٗضن زام م٘ الجهض البكغي الظي ٞاإلا
ً
دغار مشال

 لالهخٟإ به في الؼعاٖت وه٨ظا ؤصواث اإلاهاو٘ 
ً
ؤه٤ٟ في طل٪ اإلاٗضن وظٗله نالخا

حرها مما ٌ ؿخٗان بها ٖلى الاهخاط والاؾدشماع. و٢ض ٞغ١ الاؾالم بحن عؤؽ اإلاا٫ ٚو

لى ؤي خا٫ ٞإصاة الاهخاط ال حؿاهم في الاعباح وبهما  وؤصاة الاهخاط في ؤخ٩امه. ٖو

 مً ال٨ؿب 
ً
ًخ٣اضخى ألاظىع ٣ِٞ. ٞال٨ؿب الىاجج ًٖ مل٨ُت ألاصاة ؤي٤ُ خضوصا

لٗمل باؾلىبحن مً ال٨ؿب. الىاجج ًٖ الٗمل، الهه طو لىن واخض بِىما ؾمذ ل

لى ال٨ٗـ مً ؤصواث الاهخاط عؤؽ اإلاا٫ الخجاعي ٞاهه لم ٌؿمذ له بال٨ؿب ٖلى  ٖو

ؤؾاؽ ألاظىع، ٞال ًجىػ لهاخب الى٣ض ؤن ٣ًغى ه٣ضه بٟاثضة، ؤي ؤن ًضٞٗه 

 ٖلى طل٪، لن ألاظغ ًخمخ٘ بمحزة 
ً
خ٣اضخى مً الٗامل ؤظغا للٗامل لُخاظغ به ٍو

ضم الاعجبا  . (9)مً زؿاثغ وؤعباح ٍ بيخاثج الٗملُت وما ج٨خىٟهاالًمان، ٖو

 
ً
ا وبهما ًجىػ لهاخب الى٣ض ؤو الؿلٗت ؤن ًضٞ٘ ، وهظا هى الغبا اإلادغم قٖغ

خدمل وخضه الخؿاعة بِىما ٣ًاؾمه ألاعباح بيؿبت  ماله الى الٗامل لُخاظغ به ٍو

 ٞاإلاكاع٦ت في الغبذ م٘ جدمل ؤٖباء ال
ً
ت اطا خ٣٣ذ الٗملُت عبدا خؿاعة هى مئٍى

وبهظا وٗٝغ ؤن ؤصاة  . ألاؾلىب الىخُض الظي ؤظحز لغؤؽ اإلاا٫ الخجاعي باجساطه

الاهخاط وعؤؽ اإلاا٫ الخجاعي مخٗا٦ؿان في ألاؾلىب اإلاكغوٕ لل٨ؿب، ٞل٩ل مجهما 

ت الاؾالمُت.  ؤؾلىبه بِىما ًجم٘ الٗمل الاؾلىبحن ، وؤما مغ٦ؼ الاوؿان في الىٍٓغ

ت، ٞلِـ هى في مؿخىي ؾاثغ الىؾاثل اإلااصًت لخىػٕ ٞهى مغ٦ؼ الٛاًت ال الىؾُل
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 ٖلى وؿ٤ واخض ٦ما هي في 
ً
الثروة اإلاىخجت بحن الاوؿان وجل٪ الىؾاثل ظمُٗا

الغؤؾمالُت. بل بن الىؾاثل اإلااصًت في الاؾالم حٗخبر زاصمت لالوؿان في اهجاػ ٖملُت 

ت وبه .  الاهخاط الن ٖملُت الاهخاط هٟؿها بهما هي الظل الاوؿان ظا ًٟتر١ ًٖ الىٍٓغ

 خُض خغمذ ؾاثغ الىؾاثل مً ؤصواث اهخاط وعؤؽ ما٫ ًٖ 
ً
اإلااع٦ؿُت ؤًًا

ذ مً  اإلاؿاهمت في الاهخاط واإلاكاع٦ت ُٞه ولم ججٗل له ؤي ؤظغة ؤو عبذ م٘ ما ٖٞغ

ت ٢ض بظلذ ٞحها وظٗلتها نالخت لالهخٟإ والاؾدشماع  .  ( 10)  وظىص ظهىص بكٍغ

له مً ؤن ٌؿإ٫ الىاؽ  ٝغ لالوؿان، و٦غامت، وزحربن الٗمل وان هان ٞاهه ق

 ٖلحهم والى طل٪ ٌكحر الخضًض الكٍغ٠
ً
ِٗل ٦ال )لئن ًإزظ ؤخض٦م خبله، :  َو

ُٞظهب به الى الجبل ُٞدخُب زم ًإحي به ُٞدمله ٖلى ْهغه زحر له مً ؤن ٌؿإ٫ 

ه ٖلُه وآله وؾلم: )مً بُإ به ٖمله لم ٌؿٕغ.  الىاؽ(
ّ
٣ى٫ الغؾى٫ نلى الل به  ٍو

وؿبه( ان الاؾالم ال ًغضخى للمؿلم ؤن ٌِٗل ٖالت ٖلى الٛحر، وال ٌؿمذ له ؤن 

ه مً ٚحر ٖمل، ٣ٞض ظاء في الخضًض 
ّ
خ٩ل ٖلى الضٖاء لحرػ٢ه الل ًتر٥ ال٨ؿب ٍو

ه ٨ًغه الٗبض ٞاٚغا ٞاه ٣ًى٫: ًا عب اعػ٢جي(
ّ
بن الاؾالم ٌٗخبر .  الكٍغ٠: )ان الل

ٗخ ه، َو
ّ
 في ؾبُل الل

ً
بر الجهض الظي ًبظله اإلاؿلم في ؾبُل بٖاقت الٗمل ظهاصا

ا بً آصم ًٖ الامام ؤبي  ٖاثلخه مً ؤًٞل الُاٖاث وال٣غباث ٣ٞض عوي ػ٦ٍغ

ه ما ٠٨ً به ُٖاله  اهه ٢ا٫: ٖلُه الؿالمالخؿً الغيا 
ّ
)الظي ًُلب مً ًٞل الل

ه(
ّ
 مً اإلاجاهض في ؾبُل الل

ً
واظخاػ الىبي نلى هللا ٖلُه وآله ومٗه . ؤٖٓم ؤظغا

ظماٖت مً ؤصخابه بغظل، ٞغؤي الصخابت مً ظضه ووكاَه ما اعجبهم ٞالخٟخىا 

ه؟ : الى الىبي نلى هللا ٖلُه وآله ٣ٞالىا له
ّ
ه، لى ٧ان هظا في ؾبُل الل

ّ
 ًا عؾى٫ الل

ه، » ٞاظابهم نلى هللا ٖلُه وآله :
ّ
بن ٧ان زغط ٌؿعى ٖلى ولضه ٞهى في ؾبُل الل

ً قُسحن ه وان ٧ان زغط ٌؿعى ٖلى ؤبٍى
ّ
ً ٞهى في ؾبُل الل وان ٧ان زغط  ٦بحًر

ه
ّ
ً  «.ٌؿعى ٖلى هٟؿه ٞهى في ؾبُل الل لى الابٍى بن الؿعي لالهٟا١ ٖلى الىٟـ، ٖو

ه، بل مً ؤًٞل ؤهىإ الٗباصاث والُاٖاث
ّ
لى الاوالص مً الٗمل في ؾبُل الل  . ٖو

 مً اإلاجاهضًً، و٢ض ٢ضمهم ال٣غآن ال٨
ً
م في بن الاؾالم ٌٗخبر الٗما٫ ؤٖٓم ؤظغا ٍغ

ه حٗالى:
ّ
ٖلم ان ؾ٩ُىن  )ٞا٢غئا ما جِؿغ مً ال٣غآن الظ٦غ ٖلى اإلاجاهضًً ٢ا٫ الل
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ه وآزغون ٣ًاجلىن 
ّ
مى٨م مغضخى وآزغون ًًغبىن في الاعى ًبخٛىن مً ًٞل الل

ه(
ّ
و٦م في هظا ( . 19ؾىعة اإلاؼمل: آًت نض١ هللا الٗلي الُٗٓم  ) في ؾبُل الل

م والخبجُ ل والخ٣ضًغ، ل٣ض اٖخجى الاؾالم بالٗمل ٖىاًت الخ٣ضًم مً مٗاوي الخ٨ٍغ

ه، الهه ؤعاص للمؿلمحن ؤن ٌِٗكىا ِٖكت هاهئت 
ّ
 في ؾبُل الل

ً
بالٛت ٞاٖخبره ظهاصا

اهُت، ولً ًٟٓغوا بظل٪ بال اطا ٖملىا في خ٣ل هظه الخُاة  . ٌؿىصها الخحر والٞغ

اٖت  ه وؤياٝ الاؾالم الى الٗمل ا٦غم الىٗىث والاوناٝ ٞجٗله ٖباصة َو
ّ
لل

 . ( 11) ؿلمىن الى مُاصًً الٗمل والاهخاطلُدؿاب٤ اإلا

ه نلى هللا ٖلُه وآله
ّ
وهما ًدمالن . ٣ٞض وعص ان صخابُحن ظاءا الى عؾى٫ الل

 
ً
لهما، ٞؿإلهما الىبي نلى هللا ٖلُه وآله ٖىه ٣ٞاال: اهه ال ًيخهي مً نالة بال  ؤزا

. ٣ٞا٫  ه مً الجهض ما جغي الى نالة، وال ًسلو مً نُام بال الى نُام ختى ؤصع٦

ؿعى ٖلى ولضه ؟ ٣ٞاال: هدً ٣ٞا٫ نلى  نلى هللا ٖلُه وآله : ٞمً ًغعى ابله، َو

بن الاؾالم صٖاها الى ؤن همؼط بحن الضهُا وآلازغة  هللا ٖلُه وآله : ؤهخم ؤٖبض مىه.

، ٞلِـ مً الاؾالم ؤن ج٩ىن الضهُا وخضها هي همىا
ً
ما  ٦ٍغ

ً
اًدىا، ولِـ مً  مؼظا ٚو

بٖمل »ؾالم ؤن ه٣بل ٖلى الازغة ٞىًُ٘ صهُاها، والى طل٪ ٌكحر الخضًض: الا 

 
ً
، واٖمل لزغج٪ ٦إه٪ جمىث ٚضا

ً
وبهظه الضٖىة ألانُلت « لضهُا٥ ٦إه٪ حِٗل ؤبضا

التي ججم٘ بحن الٗمل للضهُا والٗمل لآلزغة امخاػ الاؾالم ًٖ ب٣ُت ألاصًان الضاُٖت 

والضاُٖت بًٗها الى الا٢خهاع ٖلى مُالب  بًٗها الى ال٣ضاؾت والخجغص ًٖ اإلااصة،

 .( 12) الجؿض والٛاء الغوح

٣ا للمل٨ُت ؾبب الٗمل ؤن :ؤلاؾالم ٢غع  خُىما  بلى الاوؿان في الُبُعي للمُل ٞو

 مً اهخهى . للخىػَ٘ عثِؿُت ؤصاة ألاؾاؽ هظا ٖلى الٗمل مً واجسظ ٖمله، جمل٪ هخاثج

 الا٢خهاصي، الهُٗض ٖلى الخانت ل٨ُتاإلا بٓهىع  الؿماح  :ؤخضهما :ؤمٍغً طل٪ بلى

 زانت مل٨ُت للٗامل جىظض ؤن الُبُعي ٞمً للمل٨ُت، ٧ان ؤؾاؾا بطا الٗمل ٞان

اث مشل وظٗلها ، في بًجاصها جضزل التي للؿل٘  .قا٧لها  وما واإلايؿىظاث اإلاؼعٖو

ي َبُع مُل ًٖ حٗبحر ؤهخجها، التي لألمىا٫ الٗامل ؤلاوؿان جمل٪ ؤن :ه٣غع  خحن وهدً

ً  ًٖ ٖمله بيخاثج ؤلازخهام بلى َبُُٗا مُال الاوؿان في ؤن : بظل٪ وٗجي ُٞه آلازٍغ
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ُت وؤما بالخمل٪، :الاظخماعي اإلاضلى٫  في ٖىه ٌٗبر الظي ، ألامغ جترجب  التي الخ٣ى١  هٖى

٣ا ج٣غع  ٞال الازخهام هظا ٖلى ٣ا  الاظخماعي الىٓام ٣ًغعها وبهما َبُعي، إلاُل ٞو ٞو

 بالٗمل ، الؿلٗت جمل٪ الظي الٗامل خ٤ مً هل :ٞمشال .ومهالر ٩اعؤٞ مً ًخبىاه إلاا

 ؤو ؤزغي، بؿلٗت ٌؿدبضلها ؤن خ٣ه مً هل ؤو به  ؟ زانا ماال صامذ ما بها ؤن ًبظع

ىمي ًخجغ بها ؤن  ٖلى الجىاب بن ..عبىي؟ ؤو ججاعي  ما٫ عؤؽ ظٗلها ٍَغ٤ ًٖ زغوجه ٍو

 الخانت للمل٨ُت الظي ًدضص اعيالاظخم الىٓام ٣ًغعه قا٧لها وما هظه ألاؾئلت

ؼة  بالُٟغة ًخهل وال خ٣ى٢ها،  خ٣ى١  جدضًض في ؤلاؾالم جضزل هظا ولظل .والٍٛغ

٣ا آلازغ، واٖتٝر بالبٌٗ بًٗها ٞإه٨غ هظه، الازخهام  التي وال٣ُم للمشل ٞو

 الاهٟا١، مجا٫ في به الاؾغاٝ ؤو الخبظًغ بماله في اإلاال٪ خ٤ مشال ؤه٨غ ٣ٞض .ًخبىاها

 ؤمىاله جىمُت في اإلاال٪ خ٤ وؤه٨غ ؤو بؾغاٝ، جبظًغ صون  به الاؾخمإ في خ٣ه غوؤ٢

 وقغوٍ خضوص يمً الخجاعة ٍَغ٤ ًٖ له جىمُتها وؤظاػ الغبا، ٍَغ٤ ًٖ ًمل٨ها التي

اجه وجبٗا زانت  بن : ٢اٖضة مً ٌؿخيخج الظي آلازغ الخىػَ٘ . وألامغ في الٗامت لىٍٓغ

٣ا الخانت جا٫ اإلال٨ُتم جدضًض هى :اإلال٨ُت ؾبب الٗمل  .ال٣اٖضة هظه إلا٣خًُاث ٞو

 هُا١ ٣ًخهغ ؤن ُٞجب الخانت، الغثِسخي للمل٨ُت ألاؾاؽ هى ٧ان بطا الٗمل ٞان

 صون  جغ٦ُبها، ؤو بًجاصها في ًخضزل للٗمل ؤن ًم٨ً التي ألامىا٫ ٖلى الخانت اإلال٨ُت

لى .جإزحر ؤصوى ٞحها للٗمل لِـ التي ألامىا٫  بدؿب ألامىا٫ مجى٣ؿ ألاؾاؽ هظا ٖو

جها َبُٗت امت زغواث بلى :وبٖضاصها ج٩ٍى  ما٫ ٧ل  :الخانت ٞالثرواث .زانت ٖو

اثٖلُه اإلاى٤ٟ الخام البكغي  للٗمل َب٣ا ًخ٠ُ٨ ؤو ًخ٩ىن   ، ٧اإلاؼعٖو

 ؤو ألاعى والبدغ مً اؾخسغاظها ؾبُل في ٖمل ؤه٤ٟ التي والثرواث واإلايؿىظاث،

 : (  13)  هىا خضزلً البكغي  الٗمل ٞةن الجى مً ا٢خىانها

ً في بما  ج٠ُُ٨ في وبما الؼعاعي، الىاجج بلى باليؿبت الؼعإ اإلاا٫ ٦ٗمل هٟـ ج٩ٍى

 اؾخسغاط في اإلابظو٫  ٧الٗمل مىه، باالؾخٟاصة التي حؿمذ بالهىعة وبٖضاصه وظىصه

 .ألاعى مً البترو٫ ؤو اإلااء ازغاط ؤو في الُبُٗت، اإلاىدكغة ال٣ىي  مً ال٨هغباء

 مسلى٢ت لِؿذ . البترو٫ ؤو اإلااء مً وال٨مُاث اإلاؿخسغظت هغباثُتال٨ ٞالُا٢ت

 باالؾخٟاصة حؿمذ التي بالهىعة وؤٖضها الظي ٦ُٟها هى الٗلم ول٨ً البكغي ، للٗمل
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 في اإلادضوص اإلاجا٫ هي خؿابها في البكغي  الٗمل ًضزل التي الثرواث وهظه  .مجها

 الخانت اإلال٨ُت بٓهىع  ؾالمؤلا  ؾمذ الظي الىُا١ ؤي الخانت ، ؤلاؾالم للمل٨ُت

 البكغي  بالٗمل ممتزظت ألامىا٫ جل٪ صامذ وما اإلال٨ُت، الٗمل ؤؾاؽ لن ُٞه،

ؿخٗمل ؤن ٞللٗامل حرهما واججاع اؾخمخإ مً الخمل٪ خ٣ى١  ًخمل٨ها ، َو  . ( 14) ٚو

ٗت الاؾالمُت خُض ط٦غ في ما ، لظل٪ ٞةن الٗمل ًدخل م٩اهت مغمى٢ت في الكَغ

م( م٩اهت هامت . ٦ما اُٖى ؾُضها مدمض )، ٢غآهُت ماثت وؾخىن آًتال ٣ًل زالزت 

مت ٟت ال ًم٨ىىا ط٦غها ٧لها ، ول٨ثرة هظه الاًاث ال٨ٍغ ت الكٍغ ؼاعة الاخاصًض الىبٍى ٚو

 له، . و٢ضؤعجبِ الٗمل في الاؾالم بإإلمان
ً
ٗت قإهه وحُٗٓما ، وهظا صاللت ٖلى ٞع

والغبِ ، م ؤخىا٫ الىاؽ واإلاجخم٘وهى ؤمغ َبُعي الن الاؾالم ظاء مً ؤظل جىُٓ

مل ومخإ ( وؤالزغة )بحن ؤمغ الضه  ٖباصة وزىاب( وزحر صلُل هظا ٢ىلهُا ) ٖلم ٖو

وا في الاعى وؤبخٛىا ٞةطا ٢ًِذ الهالة ٞإهدكغ حٗالى بؿم هللا الغخمً الغخُم )

(. ولم ٨ًخٟي 10الاًت  /( نض١ هللا الٗلي الُٗٓم )ؾىعة الجمٗتمً ًٞل هللا

م بالخض ٖلى الٗمل والؿعي ال٦دؿاب ٢ىث الِٗل بمسخل٠ الؿبل ال٣غآن  ال٨ٍغ

اإلاكغوُٖت بل ظٗل ُٞه صعظاث مً خُض الجؼاء ٖلى بج٣ان الٗمل والازالم ُٞه 

 مً ط٦غ آو ؤهثى 
ً
. ٣ُٞى٫ ظل ظالله بؿم هللا الغخمً الغخُم ) مً ٖمل نالخا

جهم ؤظغهم بإخؿً ما٧  َُبت ولىجٍؼ
ً
اهىا ٌٗملىن ( نض١ وهى مامً ٞلىدُِىه خُاة

. وهظا زحر صلُل ٖلى م٩اهت الٗمل (  97الاًت  –هللا الٗلي الُٗٓم ) ؾىعة الىدل 

م ٞؿُِٗل ، ٞاالوؿان الظي ٌٗمل مهما ٧ان ظيؿه وهى  مامً، في ال٣غآن ال٨ٍغ

مت وله ؤظغ ٖمله في الخُاة الضهُا بياٞت بلى خؿً زىاب الازغة ، خُاة َُبت ٦ٍغ

م( هجض آًاث زال٫ جهٟدىا ل٨خاب هللا ) . ومً وهى ؤ٦بر وؤٖٓم ال٣غآن ال٨ٍغ

ما٫ ٧الهُض، الؼعاٖت، الخجاعة الهىاٖت، الُب، والٗماعة ، ٖضًضة جهى٠ الٖا

حرها مً مجاالث الخُاة الا٢خهاصًت . هظ٦غ مجها ٖلى  ت والبىاء( ٚو )الهىضؾت اإلاٗماٍع

م هللا الغخمً بؿ: ٢ىله حٗالى ، ؾبُل اإلاشا٫ في الهُض ونىاٖت الؿًٟ والجىاهغ

 
ً
 وحؿخسغظىا مىه خلُت

ً
ا  ٍَغ

ً
الغخُم ) وهى الظي سخغ البدغ لخإ٧لىا مىه لخما

زغ ُٞه ولخبلٛىا مً ًٞله لٗل٨م حك٨غون ( نض١ هللا اجلبؿىجها وجغي الٟل٪ مى 
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 مً ؾىعة 37( و٢ىله ٖؼ وظل في ) الاًت  14الاًت  –الٗلي الُٗٓم ) ؾىعة الىدل 

جساَبجي في  نى٘ الٟل٪ بإُٖيىا ووخُىا والاو ُم )هىص( بؿم هللا الغخمً الغخ

 
ً
) ًسغط مجهما : الظًً ْلمىا بجهم مٛغ٢ىن( نض١ هللا الٗلي الُٗٓم. و٢ىله ؤًًا

( وله الجىاع اإلايكئاث في  23( ٞبإي ءالاء عب٨ما ج٨ظبان )  22اللالا واإلاغظان ) 

لم ( )  (  22الاًاث )  – ( نض١ هللا الٗلي الُٗٓم ) ؾىعة الغخمً 24البدغ ٧اٖل

( ( . والامشلت ٦شحرة والجدصخى ٟٞي نىاٖت الخضًض ؤهؼ٫ ؾىعة بإ٦ملها جدذ  24) –

حٗالى ٖىىان ؾىعة الخضًض في بقاعة مىه حٗالى بلى الهىاٖت الخغبُت واإلاضهُت ب٣ىله 

. بؿم هللا الغخمً الغخُم ) وؤهؼلىا الخضًض ُٞه بإؽ مً هظه الؿىعة 26في الاًت 

 .  ( 15) للىاؽ(قضًض ومىاٞ٘ 

 11مً ؾىعة ؾبإ والاًت  10وفي هٟـ اإلاجا٫ ؤي نىاٖت اإلاٗاصن في ) الاًت  

 ( بؿم هللا الغخمً الغخُم  ) ؤن ؤٖمل ؾبٛذ وؤؾلىا له ٖحن ال٣ُغ ( نض١ 
ً
ؤًًا

م )م(  هللا الٗلي ) ؤَلبىا الغػ١ في زباًا الاعى( : الُٗٓم . و٢ا٫ الغؾى٫ ال٨ٍغ

 . (16)نض١ عؾى٫  هللا ) م ( 

٘ ٖلى  ٞالٗمل مً ؤبغػ ألامىع التي ؤٞغص لها ؤلاؾالم مؿاخت واؾٗت في الدكَغ

لى نُٗض ألازال١، وطل٪ لن الٗمل بظاجه ؤؾاؽ وصٖامت مهمت  نُٗض اإلاٗاملت، ٖو

غ ؤلاوؿاوي هدى  في الىٓام الا٢خهاصي والبىاء الاظخماعي، وع٦حزة ٞاٖلت في الخٍُى

وؤلاؾالم خحن ظٗل له هظه ألاهمُت في  . إلاجخم٘ألاًٞل وألاؾمى في ٖالم الٟغص وا

الخُاة ؤلاوؿاهُت وؤهٓمتها، ٞألهه ال وؾُلت ؾىاه ًخم٨ً ؤلاوؿان بها مً جد٤ُ٣ 

ماعتها، والاؾخٟاصة مً ٧ل اإلاىاعص الُبُُٗت  مباصت الاؾخسالٝ في ألاعى ٖو

ا ؤلاوؿان اإلاسؼوهت في ألاعى، وبالخالي الىنى٫ بلى الٗباصة اإلاُل٣ت التي ًدؿامى به

)الٗباصة  نلى هللا ٖلُه وآلهٖىض هللا ؾبداهه، ٦ما وعص في الخضًض ًٖ الىبي 

( . ولظل٪ ججض الخضًض ًٖ الٗمل ٌؿخإزغ ؾبٗىن ظؼًءا، ؤًٞلها َلب الخال٫

ٟت الىاعصة ًٖ ؤهل بِذ الٗهمت )ٖلحهم الؿالم(،  ظاهًبا ٦بحًرا مً ألازباع الكٍغ

مت الىا  ًٖ آلاًاث ال٨ٍغ
ً
سلو ال٣ٟهاء الؿاب٣ىن عيىان  . عصة في طل٪هظا ًٞال ٍو

هللا ٖلحهم واإلاخإزغون خٟٓهم هللا، في ٞخاواهم التي جظ٦غ في ؤبىاب اإلاٗامالث في 
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لى الخٗٝغ ٖلى  م ؤخ٩ام الخجاعة،ٖو
ّ
ال٣ٟه، مً زال٫ الخىبُه ٖلى يغوعة حٗل

حره مً ألاخ٩ام التي جخٗل٤ بالٗمل في الٗضًض مً ؤبىاب ال ٣ٟه مشل ؤخ٩ام البُ٘ ٚو

حرها،  ؤلاظاعة والخجاعة والؿ٣اًت والؼعاٖت والؿل٠ واإلاًاعبت وبُ٘ الهٝغ ٚو

ًسلهىن بلى صوع الٗمل والى يغوعة ؤلابضإ وبْهاع ال٣ضعة، وبظ٫ الجهض والُا٢ت 

والٗمل في  . الؾخٛال٫ ٧ل ما ًد٤٣ّ لإلوؿان هٓامه واؾخ٣غاعه وجىاػهه في الخُاة

والخغ٦ت التي بظلها ؤلاوؿان مً ؤظل جد٤ُ٣ مٟهىمه واضر ظًضا، بهه الجهض 

ت، وهدُجت الٗمل والجهض  وجإمحن اخخُاظاجه ومخُلباجه ٖلى ازخالٞها، ماصًت ومٗىٍى

غة في ٧ل  ىضما ًخٟاٖل الجهض البكغي م٘ الٗىانغ ألاولُت اإلاخٞى هى ؤلاهخاط . ٖو

ىجاعة ؤو اإلاجاالث ًخد٤٣ ؤلاهخاط اإلاىاؾب، ٞالٗامل في البىاء ؤو الخجاعة ؤو ال

 ، الٟالخت
ً
ا، والٗالم في الُب والهىضؾت ًد٤٣ زضماث ، مشال ًً ًد٤٣ بهخاًظا ماص

حرهم ًد٣٣ىن ُٖاًءا مًُٗىا، ٌؿمى  ا، وال٩اجب والٗالم ٚو ًً مُٗىت حؿمى بهخاًظا ؤً

غ لضي ؤلاوؿان اإلاكاٖغ 
ّ
ا، وه٨ظا . بن اإلاهم في الخُاة ؤلاوؿاهُت ؤن جخٞى ًً بهخاًظا ؤً

بوؿاهِخه ٦ما عي والٗمل: بط هى الظي ًجّؿض شخهِخه و الخُت لًغوعة الؿ

 . و٢ض جخجؿض بمٟاهُم ؤزغي 
ً
 زامال

ً
، وؤن ال ٩ًىن بًُٗضا ًٖ هظه اإلاٟاهُم و٦ؿىال

ٗت اإلا٣ضؾت الؿعي ٖلى ؤلاوؿان في َلب الغػ١ وجإمحن اخخُاظاجه  ؤوظبذ الكَغ

ال٢ت ؤلاًماهُت ل٨ٟاًت هٟؿه و٦ٟاًت ُٖاله ومخٗل٣ُه، وظٗلخه مٓهًغا مً مٓاهغ الٗ

ل ٖلى هللا 
ّ
والاعجباٍ والهلت باهلل ؾبداهه، خُض ًجّؿض ؤلاوؿان بظل٪ الخى٧

خماص ٖلُه في ٧ل قاوهه وؤمىعه، لن هللا ؾبداهه هى اإلاال٪ الخ٣ُ٣ي ل٩ل ما  والٖا

في هظا الىظىص، وبُضه زؼاثً الؿماواث وألاعى، وؤلاوؿان ٖاظؼ ًٖ ٧ل شخيء بال 

خدغ٥ في َلب اإلاٗاف، ٞةهه ما ٌّؿغه هللا له وؤوظض ٗمل ٍو ه، ولظل٪ خحن ٌؿعى َو

ل ٖلُه
ّ
ؿعى مً زال٫ ؤمغ هللا ؾبداهه والخى٧ وبهظا الٗامل الغوحي  .ًخدغ٥ َو

وألازالقي، اؾخُإ ؤلاؾالم ؤن ًد٤٣ّ لإلوؿان الؿٗاصة والخحر وألامً 

في خحن ٞكلذ اإلاضهُت والخًاعة الخضًشت والخُىع الهىاعي . (17)والاؾخ٣غاع

اإلاظهل، والخ٨ىىلىظُا الٟاث٣ت ؤن جد٤٣ قًِئا مً طل٪ ٦ما هى مكاهض في ٦شحر مً 

ضم  ت، ٧الزال١، خُض جغي الٟؿاص اإلاُل٤ ٞحها، ٖو ألامىع التي حٗاوي مجها البكٍغ
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خضاءاث جٟى١ الّٗض والىن٠،و  الاؾخ٣غاع، خُض جغي الايُغاب والٟىضخى والٖا

في ٧ل ًىم وفي ٧ل م٩ان ولم حؿخُ٘  ٦شحر مً هىإػ الكّغ والٟؿاص التي جتزاًض

بن ؤلاؾالم ًخدّغ٥ مً زال٫ الىا٢٘  .الخًاعة ؤن جى٠٢ مّضه وال ؤن جدهغ ؾىءه 

غوٞه  بُٗخه ْو ً ؤلاوؿاوي، ولظل٪ ؤوظض له ما ًخالءم َو ؤلاوؿاوي والخ٩ٍى

واخخُاظاجه بك٩ل ٧امل، بل هى ًخٗامل مٗه مً زال٫ هظا الىا٢٘ ومً زال٫ 

ا،  ؤخاؾِؿه ومكاٖغه، ًٗ ٣ّغعها ٖالًظا هاظ ٗاث التي ًخسظها ٍو ولظل٪ ٧اهذ الدكَغ

وبطا ٧ان البٌٗ ؤو ال٨شحر ال ًامً بهظه اإلا٣ىلت لن ججغبخه لم جىنله بلى الىا٢٘ 

والخ٤ الظي ه٣ىله، ٞلِـ طل٪ لن ؤلاؾالم لِـ ٖلى َب٤ الىا٢٘، بل لن ؤلاؾالم 

ضون،ٞد٨مىا ٖلُه بما ٣ً ٗاجه لم جىا٤ٞ ما ًٍغ لهمُت الٗمل والؿعي  .ىلىن وحكَغ

ُخه، ٞالزباع جهٟه بإهه ٖباصة، ٢ا٫ عؾى٫ هللا )نلى هللا ٖلُه وآله(:  مىيٖى

)الٗباصة ؾبٗىن ظؼًءا، ؤًٞلها َلب الخال٫(، و٢ا٫ ؤبى الخؿً مىسخى )ٖلُه 

ُا) : (الؿالم ه لُٗىص به ٖلى هٟؿه ٖو
ّ
له، ٧ان ٧اإلاجاهض مً َلب هظا الغػ١ مً خل

ا في الخض والخإ٦ُض ٖلى الٗمل والؿعي،  .في ؾبُل هللا( ًً وجمطخى الؿّىت ؤً

ٞخجٗلهما مً ؤؾباب ووؾاثل الّٗؼة وال٨غامت لإلوؿان، وطل٪ لن ؤلاوؿان الظي 

ٗمل ظاهًضا لالؾخٛىاء بٗمله  ٌؿعى مً ؤظل جدهُل مٗاقه وجإمحن اخخُاظاجه َو

ًما ٖلى ًؼا ٦ٍغ ىٓغ  و٦ّضه وظهضه ًٖ ؤي َلب وؾاا٫ مً الىاؽ ٩ًىن ٍٖؼ الىاؽ ٍو

بلُه بىٓغة ؤلا٦باع والخ٣ضًغ والاخترام، وعص في الخضًض ؤن ؤبا ٖبض هللا )ٖلُه 

الؿالم( ٢ا٫ إلاىلى له: )ًا ٖبض هللا اخٟٔ ّٖؼ٥؟، ٢ا٫: ما ّٖؼي ظٗلذ ٞضا٥؟ ٢ا٫: 

 .  ( 18) (  ٚضو٥ بلى ؾى٢٪ وب٦غام٪ هٟؿ٪

ت ال٩ىهُت التي ؤوظضها هللا  لظل٪ ٞةن ؤلاوؿان في هظا ال٩ىن ظؼء مً اإلاجمٖى

ؾبداهه، وهٓام هظا ال٩ىن ٢اثم ٖلى الخغ٦ت اإلاىخٓمت اإلاؿخمغة، وال ًم٨ً 

ت هظه، ٞالٗمل والؿعي والخغ٦ت مً  لالوؿان ؤن ٩ًىن ٖلى زالٝ اإلاجمٖى

٢ىامها، وؤهم اٖخباعاتها، وما ال٣ىي ال٩امىت ُٞه والُا٢اث اإلاىصٖت ُٞه، 

٨ً مً الخٗامل والخٟاٖل م٘ ال٣ىي والام٩اهاث اإلاؼصخمت في صازله بال لُخم

الُبُُٗت اإلاىظىصة في هظا الىظىص، وفي هظه ألاعى، والتي هي لهالر ؤلاوؿان، 
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ؿخُٟض مجها . ٢ا٫ حٗالى:  {َو
ً
ْسِع َحِمُعا

َ ْ
ْم َما ِفي ألا

ُ
ى

َ
َم ل

َ
ل
َ
ِزي خ

َّ
 نض١ هللا   }ُهَى ال

  (. و٢ا٫ حٗالى:29الٗلي الُٗٓم ) ؾىعة الب٣غة مً الاًت 
َ
َول

َ
ُهْم }أ

َ
ا ل

َ
ى
ْ
ل

َ
ل
َ
ا خ

َّ
ه
َ
َشْوا أ ًَ ْم 

ىُبُهْم َوِمْنَها 
ُ
ِمْنَها َسه

َ
ُهْم ف

َ
اَها ل

َ
ى
ْ
ل
َّ
ل
َ
 * َور

َ
ىن

ُ
َها َماِلى

َ
ُهْم ل

َ
 ف

ً
َعاما

ْ
و
َ
ا أ

َ
ِذًى ًْ  أَ

ْ
ذ

َ
ا َعِمل ِممَّ

}
َ
ُشون

ُ
ى

ْ
ش ٌَ ال 

َ
ف

َ
اِسُب أ

َ
اِفُع َوَمش

َ
ُهْم ِفيَها َمى

َ
 * َول

َ
ىن

ُ
ل
ُ
و
ْ
أ نض١ هللا الٗلي الُٗٓم  ًَ

ْسَع { :( . و٢ا٫ حٗالى73-72-71ـ الاًاث )ؾىعة ٌ
َ ْ
َماَواِث َوألا َم العَّ

َ
ل
َ
ِزي خ

َّ
ُه ال

َّ
الل

 
َ

ً
ْ
ل
ُ
ف

ْ
ُم ال

ُ
ى

َ
َش ل

َّ
ْم َوَسخ

ُ
ى

َ
 ل

ً
َمَشاِث ِسْصكا

َّ
ًَ الث َشَج ِبِه ِم

ْ
خ

َ
أ
َ
َماِء َماًء ف ًَ العَّ ٌَ ِم َض

ْ
ه
َ
َوأ

ْنَهاَس 
َ ْ
ُم ألا

ُ
ى

َ
َش ل

َّ
ْمِشِه َوَسخ

َ
َبْحِش ِبأ

ْ
ْجِشَي ِفي ال

َ
َمَش َداِئَبْحِن  * ِلخ

َ
ل

ْ
ْمَغ َوال

َّ
ُم الش

ُ
ى

َ
َش ل

َّ
َوَسخ

ِه ال 
َّ
 الل

َ
وا ِوْعَمذ ُعذُّ

َ
 ح

ْ
ُمىُه َوِإن

ُ
خ
ْ
ل
َ
ّلِ َما َظأ

ُ
ًْ و ْم ِم

ُ
اه

َ
َهاَس * َوآج َل َوالنَّ ُْ ُم اللَّ

ُ
ى

َ
َش ل

َّ
َوَسخ

اٌس 
َّ
ف

َ
ىٌم ه

ُ
ل
َ
ظ

َ
 ل

َ
َعان

ْ
و ِ

ْ
ْحُطىَها ِإنَّ ألا

ُ
اهُم مً نض١ هللا الٗلي الُٗٓم ) ؾىعة ابغ  }ج

 . ( 19) (  34بلى الاًت  32الاًت 

ْيٍء   :{و٢ا٫ حٗالى
َ

ّلِ ش 
ُ
ًْ و ا ِفيَها ِم

َ
ى
ْ
َبد

ْ
ه
َ
َي َوأ ا ِفيَها َسَواس ِ

َ
ى ُْ َ

ل
ْ
ل
َ
اَها َوأ

َ
ْده

َ
ْسَع َمذ

َ ْ
َوألا

 
َّ

ْيٍء ِإال
َ

ًْ ش   ِم
ْ
 * َوِإن

َ
ُه ِبَشاِصِكحن

َ
ْم ل

ُ
ْعخ

َ
ًْ ل َش َوَم ٌِ ْم ِفيَها َمَعا

ُ
ى

َ
ا ل

َ
ى
ْ
 َمْىُصوٍن * َوَحَعل

ىٍم  
ُ
ٍس َمْعل

َ
ذ

َ
 ِبل

َّ
ُه ِإال

ُ
ّزِل

َ
ج
ُ
ُه َوَما ه

ُ
َضاِئى

َ
ا خ

َ
ه
َ
ذ

ْ
نض١ هللا الٗلي الُٗٓم )ؾىعة  }ِعى

مت ظؼء مً هظا  ( . 21الى آلاًت 19الدجغ: ٞاإلوؿان مً زال٫ هظه آلاًاث ال٨ٍغ

الىظىص، وهى بجملخه لهالخه وزحره وزضمخه، ًيخٟ٘ مىه في خاظاجه وقاوهه، 

ؾخٟاصة مجها بال مً زال٫ اؾخٗما٫ جل٪ ال٣ىي ال٩امىت ُٞه والتي ال ًم٨ً الا 

والُا٢اث اإلاىصٖت لضًه، ٞال بض مً ؤن جخٟاٖل جل٪ ال٣ىي م٘ ما هى مىظىص في 

ا وملمىًؾا ٌكٗغ  ًٍ هظا الىظىص واؾخٛاللها بالجهض اإلاباقغ لخهبذ قًِئا مدؿىَؽ

ىابُ٘ ٩ىن ؤجهاًعا ٍو ، ٖلى ؤلاوؿان ؤن بٟاثضجه. ٞاإلاُغ الظي ًجز٫ مً الؿماء ٍو

حر طل٪، وألاشجاع اإلاىظىصة في  إزظه لخاظخه مً قغب وؾ٣ي ٚو ٌؿخُٟض مىه ٍو

٠ هظه  ُّ م٨ً ؤن ٨ً حرها ًم٨ً ؤن ٌؿخُٟض مجها زكًبا لخىاثجه، ٍو الٛاباث ٚو

ألاقُاء اإلاىظىصة في ألاعى بلى مىاص ٌؿخُٟض مجها ؤ٦ثر وؤ٦ثر. ٧ل هظا جإ٦ُض ٖلى 

، وال بض لإلوؿان ؤن ٌٗمل، وال ًم٨ً ؤن ٩ًىن يغوعة الٗمل والؿعي والخغ٦ت

ؿض ؤمغه وجهبذ خُاجه 
َ
ٟ ًَ اجه وخاظاجه، وبال   ًٖ يغوٍع

ً
 مخ٣اًٖؿا ٦ؿىال

ً
زامال

ٖضًمت الجضوي والىٟ٘ والٟاثضة وألازغ، ٣ًى٫ ؤمحر اإلاامىحن )ٖلُه الؿالم(: )بن 
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ً ؤبي ٖبض  ألاقُاء إلاا اػصوظذ، اػصوط ال٨ؿل والعجؼ، ٞىخجا بُجهما ال٣ٟغ( . ٖو

هللا )ٖلُه الؿالم( ؤهه ٢ا٫: )ٖضو الٗمل ال٨ؿل( . وفي الخضًض ًٖ ؤبي الخؿً 

مىسخى )ٖلُه الؿالم(: )بًا٥ وال٨ؿل والطجغ، ٞةه٪ بن ٦ؿلذ لم حٗمل، وبن 

ِِ الخ٤( . وفي خضًض آزغ ًٖ ؤبي ظٟٗغ )ٖلُه الؿالم(: )بوي ؤظضوي  ضجغث لم حٗ

ع اإلا٩اؾب، ِٞؿخل٣ي ٖ
ّ
ضٕ ؤن ؤم٣ذ الغظل مخٗظ ٣ى٫ اللهم اعػ٢جي، ٍو لى ٢ٟاه ٍو

ة عَّ
َ
لخمـ مً ًٞل هللا، ٞالظ ، جسغط مً الىملوهي ؤنٛغ ، ًىدكغ في ألاعى ٍو

(. بن ألاهمُت في هظه ألاخاصًض التي وعصث بخٗابحر مخٗضصة جخغها جلخمـ عػ٢ها

م  َُ م بال٣ِ َُّ ٣ ًُ للىهي ًٖ ال٨ؿل وجغ٥ الٗمل ؤجها حكحر بلى ؤن ال٨ؿى٫ ال ًم٨ً ؤن 

خباعاث ؤلاوؿاهُت ، بل بن هظه ألامىع -مشل ال٣ٗل وؤلاًمان والهضي والٗلم ، والٖا

ض هٟؿها
ّ
لظل٪  ٞةن الٗمل  .مً صون ظهض ومً صون ٖمل ال حُٗي زماعها وال جا٦

اث الخُاة وبضوهه ال ٢ُمت للخُاة، وهى ٖماص ؤلاوؿان في نالح ؤمغه  مً يغوٍع

لهه الصخيء الىخُض الظي ًجّؿض اإلاباصت واهخٓام خُاجه، وال مّٟغ مىه وال زالم، 

ؤلاوؿاهُت وؤلاًماهُت واإلاٟاهُم الغوخُت وألازال٢ُت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت. بهه 

ه، لم ًٟسر اإلاجا٫  لى هظا ألاؾاؽ، ول٣ُمخه وؤهمُخه وقٞغ ٧ّل شخيء في الخُاة، ٖو

ا 
ً
 . ( 20) ؤمام ؤلاوؿان بالتهاون به بَال٢

لظل٪ خض ؤلاؾالم ٖلى الٗمل ، ال٣ًاء ٖلى ال٣ٟغلظل٪ ٞةن ؤهمُت الٗمل في 

غ لىٟؿه ؾبل الِٗل  ت  ٠ُ٦ ؤلاوؿان ؤن ًٞى لهه ًد٤٣ لإلوؿان ال٨غامه، ومٗٞغ

ً م ،مً صون الخاظت بلى آلازٍغ لُه ٞةن ؤلاؾالم ؤوظب الٗمل والٗلم  .ال٨ٍغ ٖو

زغة وشج٘ ٖلحهما، وؤٖضهما مً ؤهم وؾاثل ال٨ؿب في الخُاة الضهُا وزىابهما في الا 

مما ال ظضا٫ ُٞه ؤن للٗمل ؤهمُت ٦بري باليؿبت للٟغص ٖىض هللا ؾبداهه وحٗالى . 

 .العمل في إلاظالم جحلُم ألامً الاحخماعي بحن الىاطمً هذف الإن . واإلاجخم٘

ٞهى ٚاًت بوؿاهُت و هى في هٟـ الى٢ذ مً ال٣ُم الضًيُت وواظب اظخماعي في 

 دمي ظؿمٍو الٗمل مُٟض للصخت و  .التي جهل بلى مؿخىي الٗباصةو الخُاة 

ايت التي ج٣ُه مً اهىإ ن الٗامل و هى ٌكخٛل ًماعؽ ٞة، مً ال٨بر الاوؿان الٍغ

 الجؿضًت .  ألامغاى
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 صاحل الالعنل الصاحل والعنل غري  -  6 – 3

ازخالَه  هدُجت ٖضم  خٗامل م٘ الىاؽؿخُُ٘ الؤلاوؿان الظي ال ٌٗمل ال ٌبن 

ت والجؿضًت  مهاعاجهؤؾخسضام مهم في ٌٗض لإلوؿان الٗمل  . لظل٪ ٞةن بهم  ال٨ٍٟغ

ما٫ الهالخت التي ٣ًىم بها في م٩ان ٖمله . والبض مً ه تهظًب ؤزال٢ مً زال٫ الٖا

بلى ؤصب الخىاع والاؾخمإ  م٘ الٗماملحن مٗه وم٘ ظمُ٘ اٞغاص اإلاجخم٘، مً زال٫ 

وبما ؤن اُٖت . في مسخل٠ مجاالث الخُاة الاظخم والخىاي٘ م٘ الىاؽؤعائهم 

. لظل٪ ٞةن هظه اإلاجخمٗاث ؤو  اإلاجخمٗاث ج٣اؽ ظضًتها وج٣ضمها باهخمامها بالٗمل

 لم جهل بلى هظا اإلاؿخىي مً الخ٣ضم في ضًضاإلاخ٣ضمت في الٗهغ الخالضو٫ 

 بجضًت ، والهىاٖت والؼعاٖت وفي مسخل٠ مجاالث الخُاة الخ٣ىُت والًٟاء
ّ
 بال

 ل٩ل مؿلمٌٗخبر الم ٞاإلؾ. ؤبىائها الٗمل مً ٢بل 
ً
 خاعب البُالت٢ض  و ، الٗمل خ٣ا

الضًً ؤلاؾالمي ًدض ٖلى لظل٪ ٞةن ، لزاعها الؿلبُت ٖلى اإلاجخمٗاث وال٣ٟغ 

خًاعتهم في بضاًت الضٖىة الاؾالمُت اإلاؿلمىن و٢ض ؤؾـ ، الهالرالٗمل 

ن مً زال٫ الٗمل والازالنهم به . ؤما الٗمل الٛحر الهالر ٞةؤلاوؿاهُت ال٨بحرة 

دغمه مشا٫ طل٪ )الاؾ ُُٟتالالم ال ٣ًبل به ٍو ، خ٣هحر في ؤصاء الىاظباث الْى

ضم  الاهخاط في الٗمل، وال٨ظب، والبُالت اإلا٣ىٗت، والٟؿاص اإلاالي والاصاعي  ، ٖو

و٦ظل٪ الُٛبت، والدؿ٣ُِ بالٗاملحن الظًً ٌٗملىن بإزالم ، والىمُمت، والىٟا١

ضم اؾخٛال، صون ؤي خ٤ وبضون ؤي صلُل ٫ اإلاىاعص الُبُُٗت مً ؤظل الاهخاط ٖو

٘ ٣ت الصخُدت، و٦ظل٪ ٖضم وظىص مخابٗت اإلاكاَع اإلاىجؼة الؿاب٣ت مً ؤظل  بالٍُغ

ًىظض الخسُُِ الصخُذ في مسخل٠ ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت في  ، والؤصامتها

(. وهظا الظي ًدهل في مجخمٗاجىا الاؾالمُت جخمٗاث الاؾالمُت ومجها الٗغا١اإلا

بؿبب ٖملهم الصخُذ ، ى جإزغها ًٖ اإلاجخمٗاث  اإلاخُىعة الازغي والتي ؤصث بل

ٞةهىا ؾىٝ ، والهالر لبىاء وجُىع جل٪ اإلاجخمٗاث . ومً زال٫ هظه اإلا٣ضمت

 هخُغ١ بلى الٗمل الهالر والٗمل الٛحر نالر في الاؾالم . 
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 العنل الصاحل  – 6 – 3 – 1

َٖ : ٢ا٫ حٗالى  َؿَحَري هللُا 
َ
ْىا ٞ

ُ
َمل ْٖ ِل ا

ُ
ـُمْاِمُىىَن﴾﴿َو٢

ْ
ُه َوال

ُ
ْم َوَعُؾىل

ُ
٨

َ
نض١ هللا  َمل

بن جهًت الكٗىب وع٢حها ؾٗاصتها جخى٠٢  . (105)ؾىعة الخىبت:  الٗلي الُٗٓم

ٖلى ج٣ضمها في مجا٫ الٗلم والٗمل، وبهما جبجي ألامم ؤمجاصها ٞال جبجى ألامجاص ٖلى 

كٗىب الهضاعة بحن وبالٗمل والاختراٝ اإلاخ٣ً جدبىؤ ال.  البُالت والجهل واإلاغى

ألامم، وهللا ؾبداهه وحٗالى ًدب الُض التي حٗمل وججتهض لخ٣ضم الخحر لىٟؿها 

و٢ض صٖا ؤلاؾالم .  ووَجها وصًجها، واإلاامً اإلادتٝر ًدبه هللا وعؾىله ظؼاء ما ٢ضم

بلى الٗمل والاختراٝ والاقخٛا٫ بالٗلىم الىاٞٗت وبن ؤَُب ما٫ وؤخَل ٦ؿب ما 

 »ؾلم : ٖلى ؤله و ٢ا٫ نلى هللا ٖلُه و  . ن٧ان مً ٖمل ؤلاوؿا
ً
ما ؤ٧ل ؤخض َٗاما

 ٢ِ زحًرا مً ؤن ًإ٧ل مً ٖمل ًضه، وبن هبي هللا صاوص ٖلُه الؿالم ٧ان ًإ٧ل مً 

اإلاامً ال٣ىي زحر وؤخب بلى هللا مً اإلاامً ال٠ًُٗ، والٗمل  . ( 21)  «ٖمل ًضه

جٗل اإلاامً ٢ الكٍغ٠ ًُهغ اإلاجخم٘ مً قغ البُالت ًؼا ، ٍو  ب٣ىة اإلاجخم٘ ٍٖؼ
ً
ا ٍى

اهُت، وعؾى٫ هللا  حر وؾاثل الخُاة والخ٣ضم والٞغ  مٗخمًضا ٖلى هٟؿه في جٞى
ً
ٚىُا

لى ؤله و نلى هللا ٖلُه  حر ٖو  ٖلى ٚحره في جٞى
ً
ؾلم ٧ان ٨ًغه ؤن ٩ًىن اإلاامً ٖالت

ؾلم إلاً جٟٙغ للٗباصة وجغ٥ وٖلى ؤله و ، و٢ا٫ نلى هللا ٖلُه و  ؾبل الِٗل

مل «زا٥ ؤٖبض مى٪بن ؤ»الٗمل،  ، و٧ان هظا اإلاخٗبض ٌٗخمض في خُاجه ٖلى ؾعي ٖو

باصة وهى زحر لإلوؿان مً ؤن ٌؿإ٫ الىاؽ إلاا ُٞه مً ط٫  ؤزُه، والٗمل قٝغ ٖو

 َوِلَغُؾىِلِه 
ُ
ة ؼَّ ِٗ

ْ
الؿاا٫ الظي ٣ًٟض ؤلاوؿان ٖؼجه و٦غامخه ٢ا٫ حٗالى: ﴿َوهلِل ال

ُمْاِمِىْحْن﴾
ْ
الٗمل اإلاخ٣ً ؾىاء  (8الاًت  ىعة اإلاىا٣ٞىن )ؾ نض١ هللا الٗلي الُٗٓم وِلل

 
َ
ال

َ
ٞ
َ
ِضحِهْم ؤ ًْ ْخُه ؤَ

َ
ِمل َٖ َمِغِه َوَما 

َ
ًْ ز ىا ِم

ُ
ل
ُ
٧
ْ
إ َُ ا ل٣ىله حٗالى: ﴿ِل ًُ ا ؤو طهى  ًضوًٍ

ً
٧ان ٖمال

ُغوَن﴾ )ؾىعة ٌـ آلاًت 
ُ
٨

ْ
ك (. وبج٣ان الٗمل ٌؿبب مدبت هللا حٗالى لخل٪ 35ٌَ

مل في مهىٗه، والٗالم في مدغابه، واإلاٗلم ألاًاصي، مجها ًض الٟالح في خ٣له، والٗا

حرهم مً عظا٫ ٌؿهغون ٖلى عاخخىا، وهاالء  في مٗهضه، والُبِب في ُٖاصجه، ٚو

مشل مدى ألامُت وال٣ًاء . بن الٗمل الهالر الظي ًاصًه الٗامل لهم زىاب ُٖٓم

ُت ومؿاٖضة اإلادخاظحن والًٟٗاء،  ما٫ الخُٖى ٖلى الجهل، واإلاكاع٦ت في ألٖا
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ضم الاؾخمإ بلى وجبهح ً مً الخب وهبظ الٗى٠ ٖو ر الىاؽ بىاظباتهم ججاه الَى

ُت الصخُت وال٣ًاء ٖلى  الكاجٗاث ؤو جغصًضها، واإلاكاع٦ت في هٓاٞت البِئت والخٖى

باب والخكغاث التي 
ُ
الخكغاث الًاعة، وخٟٔ البِئت مً الخلىر وال٣ًاء ٖلى الظ

ث ال٨بضًت وؤلاًضػ والبلهاعؾُا جى٣ل الٗضوي وجىعر اإلاغى ال٣اجل مشل الٟحروؾا

ْضَواِن  ُٗ ْ
ِم َو ال

ْ
ز ِ

ْ
ی الا

َ
ل َٖ ْىا 

ُ
اَوه َٗ

َ
 ح

َ
٣ْٰىی َو ال ِبّرِ َو الخَّ

ْ
ی ال

َ
ل َٖ ْىا 

ُ
اَوه َٗ

َ
حرها، ٢ا٫ حٗالى: ﴿َوح ٚو

اِب﴾
َ
٣ ِٗ

ْ
ِضْیُض ال

َ
٣ُىا هللَا ِانَّ هللَا ق ( 2)ؾىعة اإلااثضة، آلاًتنض١ هللا الٗلي الُٗٓم  َواجَّ

٣ضم له ٧ل ما ٌؿخُُ٘ مً الخحر، وؤلاًشاع ومما ًجب ٞٗله ؤ ن ًدب اإلاغء ؤزاه ٍو

ْى١َ  ًْ یُّ  َوَم
ٌ
َهاَنت

َ
اَن ِبِهْم ز

َ
ْى ٧

َ
ِؿِهْم َو ل ُٟ هْ

َ
ی ا

ٰ
ل َٖ والخٗاون، ل٣ىله حٗالى: ﴿َو ُیْاِزُغْوَن 

ِلُخْىَن﴾ ْٟ ُ ِئَ٪ ُهُم اإلاْ
ٓ
ـ
ٰ
ول

ُ
ا
َ
ِؿه ٞ ْٟ رَّ هَ

ُ
 . (22) (9)ؾىعة الخكغ آلاًتنض١ هللا الُٗٓم  ش

لن ٢ىاٖض ؤلاؾالم   الٗمل واظب ٖلُه٧ٞل بوؿان مهما ٖال قإهه ؤو اهسٌٟ 

وؾلى٥ ألاهبُاء والهالخحن حكحر بلى وظىب الٗمل ال٦دؿاب اإلاا٫ مً وظه خال٫ 

لإلهٟا١ مىه ٖلى الىٟـ وألاهل وألاوالص، والاعج٣اء بهظا اإلاا٫ الظي ٨ًؿبه ؤلاوؿان 

غبي ُٖاله  ٨دسخي ٍو هىن مً الٗمل ٣ُٞخاث به ٍو دٟٔ ٖغيه، ٍو هل عخمه، ٍو ٍو

 خمًُضا .، صًىه
ً
مىث ظلُال ًؼا ٍو ًما ٍٖؼ ِٗل ٦ٍغ بن الٗمل واظب إلاىاظهت بط  َو

ً وال جًغ  ُت التي ال جمـ خ٣ى١ آلازٍغ مخُلباث الخُاة، وفي بَاع الخضوص الكٖغ

هىا وي٘ ؤلاؾالم ٢ىاٖض  ومً بمهالر اإلاجخم٘ لُخٗاٌل الجمُ٘ في ؾالم وحٗاون .

 لل
ً
ٗمل ٞٗجى بدىُٓمه وجىػَٗه ختى ال ًيكٛل ؤلاوؿان بٗمل الضهُا ًٖ ٖامت

آلازغة، وهبه بلى ؤن اإلاٛاالة في ظاهب ٖلى ظاهب ُٞه يُإ لإلوؿان الظي ًجب 

 ِٜ  ل٣ى٫ هللا حٗالى: ﴿َواْبَخ
ً
جم٘ بحن ٖملي الضهُا وآلازغة بٖماال ٖلُه ؤن ٌٗخض٫ ٍو

 
َ
اَع آلاِزَغة ُه الضَّ

َّ
ـَ٪ الل

ٰ
ـ
َ
َُما آج ُه ِٞ

َّ
ًَ الل ْخَؿ

َ
َما ؤ

َ
٦ ًْ ْخِؿ

َ
ا َوؤ َُ

ْ
ه ًَ الضُّ ِهَِبَ٪ ِم

َ
ـَ ه ْ

ي
َ
َوال ج

 ﴾ ًَ ِؿِضً ْٟ ُ ِدبُّ اإلاْ ًُ َه ال 
َّ
َؿاَص ِفى ألاْعِى ِبنَّ الل

َ
ٟ

ْ
ِٜ ال ْب

َ
َ٪ َوال ج ُْ  ،ؾىعة ال٣هو)ِبلَ

ىضما ؤمغ٥ ؤلاؾالم ؤن حٗخض٫ في خُاج٪، ؤمغ٥ ؤن جخدغي  .( 77آًت َغ١ الٗمل ٖو

 و 
ً
 ، بهخاًظاالخال٫ ٖمال

ً
خج ال٨ؿب بن الٗمل ٖىضما ٩ًىن هى الظي ًي.  وقغاءً  بُٗا

ب ؤن حهخم ؤلاؾالم بالٗمل  ،الخال٫؛ ٞهى ؤخؿً الُغ١  لهظا لِـ بٍٛغ

 .(23)والٗاملحن
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الٗمل ال حٗىص ٞاثضجه ٖلى الٗامل وخضه، وبهما الٗاثض ٖلى اإلاجخم٘ ٧له، وزظ ٞ

 اإلاؼإع الظي ًٟلر ألاعى لخشمغ الشمغ و 
ً
ٞةن الٗاثض مً هظه ، جىبذ الؼعٕمشال

بجي الٗماعاث ٞةن طل٪ ٖاثض ٖلى ، الؼعاٖت للمجخم٘ . ٦ظل٪ الظي ٣ًىم بالبىاء ٍو

اإلاجخم٘، وزظ ٧ل مهىت ٞؿٝى جغي ؤن ٧ل واخض ٌٗمل في ظؼء ٨ًمله آلازغ، 

ٞالظي ٌٗمل في الؼعاٖت ًدخاط بلى مً ًُدً وبٗض الُدً البض مً مسبز، وبٗض 

مله بلى اإلاؿتهل٪، والظي ًهى٘ اليؿُج ًدخاط بلى مً ًؼعٕ بض مً خ الخبز ال

، وبلى الخاظغ الظي ًدمله  ، وبلى الخاظغ الظي ًدمله مىه بلى مهاو٘ الٛؼ٫  ال٣ًُ

مىه بلى مهاو٘ الٛؼ٫، وهىا٥ آلاالث التي نىٗها الهاو٘ لخخىلى ٚؼ٫ ال٣ًُ ؤو 

خجهحز.. زم .. زم .. بلى الهٝى زم ًضزل بلى اليؿُج زم ًضزل بلى الهباٚت زم بلى ال

 .  اإلاؿتهل٪ؤن ًى٣ل بلى 
ً
بن هللا ؾبداهه وحٗالى و٢ض وهب الىاؽ ٧ل واخض مىهبت

لى اإلاجخم٘ ؤن ًً٘ ؤؾـ التربُت الٗامت  جسخل٠ ًٖ آلازغ لدؿخ٣ُم الخُاة ، ٖو

لهه في ؤزىاء  .  التي جم٨ً ٧ل طي مىهبت مً ال٣ُام بالٗمل الظي ًىاؾب مىهبخه

، ٦ظل٪ ال٣ضعاث  إلاىاهب ج٨دك٠ وحٗٝغ باالزخباعاث الىٟؿُتاٞةن ، التربُت

ً هغمي للمجخم٘ ٢اٖضجه الٗمالُت ؤوؾ٘  .والظ٧اء لُخإحى مً وعاء طل٪ ج٩ٍى

دخاظىن بلى مً ٌؿاٖضهم ختى ًخم الٗمغان بإًضحهم، وبطا ٖلىها مً ٢اٖضة  ٍو

ىا بلى الىؾِ ٞةطا ما ونل . الهغم بلى ماهى ؤٖلى مجها هجض الٗما٫ الٟىُحن اإلاهغة

. ٞةطا ٢اعبىا ٢مت  هجض ؤلاصاعة الىؾُى وهاالء هم واؾُت ال٣ٗض في ؾلم الٗمل

اث ، ٞةطا ما ٖلىها ٧اهذ َب٣ت  الهغم ٧ان اإلا٨ٟغون واإلاسُُىن مً ؤٖلى اإلاؿخٍى

الىبٙى زم الظًً ٩ًىهىن في ؤٖلى ال٣مت وهم الظًً حِٗل ؤلاوؿاهُت ٖلى 

بم٣ضاع اعج٣اء ج٨ٟحرهم و هم لىىامِـ ال٩ىن، ازتراٖاتهم وابخ٩اعاتهم وا٦دكاٞات

٘ قإجهم وؤٖلى ؤ٢ضاعهم ، ٩ًىن ج٣ضم ألامت، ولهظا هىه الخ٤ ؾبداهه وحٗالى بإن ٞع

ـٍذ﴾ 
ٰ
َم َصَعظـ

ْ
ل ِٗ

ْ
ىا ال

ُ
ْوج

ُ
ًَ ؤ ًْ ِظ

َّ
ْم َوال

ُ
ًَ آَمُىىا ِمْى٨ ًْ ِظ

َّ
ُ٘ هللُا ال ْغَٞ ًَ لجهم ٣ًى٫ ٖجهم الخ٤ ﴿

ىا  لؿامُتوإلا٩اهتهم ا ( 11آًت ، اإلاجاصلت) ، ٞةن زكُتهم مً هللا حكخض؛ لجهم ٖٞغ

ؤن اإلااهذ لل٣ٗل هى هللا، وؤن اإلالهم للخ٨ٟحر الغقُض هى هللا.. لهظا ٢ا٫ هللا ٖجهم 

ا
ٰ
لمـ ُٗ َباِصِه ال ِٖ  

ًْ صخى هللَا ِم
ْ
س ًَ َما  بن الٗمل في ؤلاؾالم  (.28آًت ، ٞاَغ ) ﴾ء﴿بهَّ



 الاؾتراجُجي والخسُُِ للضعاؾاث اإلادىع  مغ٦ؼ..............................................الٗمل في الاؾالم/  الٟهل الؿاصؽ

 

  [199] 

الٗمل، و٢ض ظاء ًٖ  حؿُحر صوالبٖباصة؛ لهه مً وعاء الٗمل اإلاخ٣ً هٟ٘ الىاؽ و 

الخل٤ ٧لهم ُٖا٫ هللا وؤخبهم بلُه )ؾلم ٖلى اله و عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه و 

، وؤلاؾالم وهى ًا٦ض ٖلى هظا اإلاٗجى ًيبه ٖلى عاخت الٗاملحن ( ؤهٟٗهم لُٗاله

حر اإلاؿا٦ً، ووؾاثل اإلاىانالث، وبًجاص ظّى مً  حر ألاظىع اإلاىاؾبت لهم م٘ جٞى وجٞى

خىا ًٖ ؤهٟؿهم ٖىاء الٗمل؛ لن الٗما٫ بطا حٗبىا مً الٞغ اهُت اإلاباخت لحرّوِ

لظل٪ ًدضص ؤلاؾالم ؤؾلىب الخٗبحر ًٖ هظا . بٌٗ ؤوياٖهم ٞةن ٖملهم ًغجب٪

لهه بن  ، الخٗب وعٞ٘ ؤمغهم بلى اإلاؿاولحن ٖجهم وال ًل٤ُ بالٗامل ؤن ًتر٥ ٖمله

ل ٖمله ؤؾاء بلى ألامت
ّ
له زىاب ٖىض هللا ٞهى في ٖباصة لن الٗامل بٗمله ، ُٖ

 .  ( 24)  مؿخمغة

حك٩ل ظؼًءا عثِؿُا مً نىاٖت الىمى ( ؤزال٢ُاث الٗمل)ؤنبدذ لظل٪ ٣ٞض 

، ٣ٖب طل٪ ال٣ضع الهاثل مً الًٟاثذ والخجاوػاث واحؿإ صاثغة  في الكغ٧اث

الجغاثم والٟؿاص ؤلاصاعي زانت ظغاثم الازخالؽ والغقىة واؾخٛال٫ الىٟىط التي 

هضها الكغ٧اث ٖلى مؿخىي الٗالم وخاظت اإلاجخمٗاث بلى وظىص مٗاًحر حك

 وؤزال٢ُاث ٖمل ؤ٦ثر 
ً
، ويغوعة جدضًض ٖال٢اتها بالٗاملحن والٗمالء والكغ٧اث ع٢ُا

  .  ( 25) والجمهىع 

٨ٗـ الىمى بإهمُت  ًٞال ًٖ مغاظٗت اإلاٟاهُم الخانت بإهضاٝ الكغ٧اث، َو

 خاؾًما ف
ً
ما٫ جدىال ي الغؤي الٗام بكإن اإلاؿئىلُت ألازال٢ُت ؤزال٢ُاث ألٖا

٣ٞض ٧ان مً اإلاخى٢٘ ؤن جد٤٣ الكغ٧اث ؤعباًخا للمؿاهمحن  للماؾؿاث والكغ٧اث.

٣ا لل٣ىاهحن واللىاثذ الؿاثضة  مً زال٫ بهخاط الؿل٘ والخضماث بإؾٗاع جىاٞؿُت ٞو

هظه  في اإلاجخم٘ التي جؼاو٫ ُٞه الكغ٧اث واإلااؾؿاث ؤوكُتها. وخغٌي بالكغ٧اث في

٣ًاًا، التي حكمل البِئت، ألاًام ؤن جخىلى اإلاؿئىلُت ألازال٢ُت ًٖ الٗضًض مً ال

و٢ض ؤصي  . ، ومٗاًحر الؿالمت والصخت في بِئت الٗمل ، واإلاىخجاث ، والٗغ١ والجيـ

ٞهم ٢ُمت ألازال٢ُاث باليؿبت للٗمل بلى ٖضة مٓاهغ مً بُجها اهدكاع ٢ىاٖض 

ٖلي اإلاخُلباث ألازال٢ُت، وحُٗحن مؿئىلحن ألازال١ ومضوهاث عؾمُت للى٢ٝى 

ٟحن ٖلى  ً واإلاْى حن حهخمىن بمغاٖاة الجىاهب ألازال٢ُت مً ؤظل جدٟحز اإلاضًٍغ بصاٍع



 ، ماهُخه وزهاثهها٢خهاص الٗمل..............................................الاؾتراجُجي والخسُُِ للضعاؾاث اإلادىع  مغ٦ؼ

 

  [211] 

 الخهٝغ 
ً
٣ا م مما ج٣ضمٞو لى الٚغ ، ٞةن هىا٥  إلاا ج٣خًُه اإلاٗاًحر ألازال٢ُت. ٖو

حٗاعى  ، خُض ٚالبا ما ًدضر جباًً بحن ما ٨ًخب ًٖ ألازال١ وما ًجغي جُب٣ُه

دغنىن  بحن الٗمل والجىاهب ألازال٢ُت، ُا ٍو ب ؤن هىا٥ مضًغون ؤ٦ثر ٖو وال ٍع

٣ًا للمٗاًحر ألازال٢ُت باٖخباع ؤن طل٪ زُاع اؾتراجُجي  .  ٖلى مؼاولت ؤوكُتهم ٞو

ت ً ال٣ىاٖض ألازال٢ُت ٦ؿخاع الجساط  ٢غاعاتهم الاهتهاٍػ ،  بِىما ًخسظ بٌٗ اإلاضًٍغ

 ٌؿخُُ٘ ٞحها الٗامت الخٟغ٢ت بحن الؿلى٥ ألازالقي وزانت في اإلاىا٠٢ التي ال 

ن ألازال٢ُاث جضوع خى٫ اجساط ازخُاعاث و٢غاعاث صخُدت الاهتهاػي . بوالؿلى٥ 

ً في نى٘ ال٣غ  خُض جؼصاص ؤهمُتها اع، بما جمشله مً زٍُى جىظحهُت للمضًٍغ

لى هدى بالخىاؾب م٘ آزاع وهخاثج ال٣غاع، ٣ٞض خُٓذ ؤزال٢ُاث الٗمل باالهخمام ٖ

هغث مهُلخاث ظضًضة مشل ٢ىاٖض وآصاب اإلاهىت  واضر وملٟذ للىٓغ ْو

ما٫ ُٟت وؤزال٢ُاث ألٖا  .  ( 26) وؤزال٢ُاث الْى

مٖلى ال مٗها الخٗامل جم ٦د٣ُ٣ت الخىاٞؼ ؤلاؾالمي ؤلاصاعي  ال٨ٟغ ٖٝغ ل٣ض  ٚغ

 مىظ وال٣ٗاب الشىاب ٢ىاٖض بعؾاء جم ٣ٞض الاؾم ، بهظا ٦مهُلر لم جغص ؤجها مً

 ٢ىاٖض ؤلاؾالم وي٘ و٢ض الخضًشت ، ؤلاصاعة م٨ٟغو  بها ًىاصي ٢بل ؤن ؤلاؾالم وكإة

 وطل٪ لصاثه ، جدؿِىه والى ٖمله في ؤلاظاصة بلى الٟغص للخىاٞؼ جضٞ٘ ومخِىت ؤؾاؾُت

م ال٣غآن في وعص و٢ض ؤو الجماعي ، الٟغصي اإلاؿخىي  ٖلى  في آلاًاث مً الٗضًض ال٨ٍغ

 أحش هػُع ال إها)الشحُم  الشحمً هللا بعم بٗض حٗالى ىلهمجها ٢ هظ٦غ اإلاىيٕى هظا

 ٦مامً ؾىعة ال٨ه٠ ( .  30) الاًت  ضذق هللا العلي العظُم   (عمال  أحعً مً

ٟت ألاخاصًض مً ال٨شحر الخمُضة الؿىت في وعص ، في الكٍغ  ٣ِٞ وه٨خٟي هظا اإلاىيٕى

ٌ  ب٣ى٫   أحذهم عمل إرا ًحب هللا إن : ( وعلى أله وظلم علُه هللا ضلى هللا سظى

ٌ  ضذق ) ًخلىه أن عمال إحي .م( ) هللا سظى  الشىاب ( مبضؤ ٧له طل٪ عؤؽ ٖلى ٍو

خ٣ىه، ٖمله ًدؿً مً زىاب وظل الجىت ٖؼ هللا ٞجٗل الىاع ؤو بالجىت) وال٣ٗاب  ٍو

 ؤن . وآلازغة الضهُا الخُاة في به ما ٧ل٠ وجغ٥ ٖمله في ؤهمل مً ٣ٖاب الىاع وظٗل

٩ىن  ٖمله ، ؤصاء ٖىض صاٞ٘ ًهلض اإلاؿلم الصخو  حٗالى باهلل بًماهه زال٫ طل٪ مً ٍو

خمشل هىاهُه، وججىب ؤوامغه جد٤ُ٣ في وعٚبخه  وؤلازالم الٗمل في بج٣ان طل٪ ٍو
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 الصخو ٞٗمل( الشىاب وال٣ٗاب، في اإلاخمشل الخاٞؼ زال٫ مً ًإحي هظا و٧ل ُٞه،

 ٖلى مازغا خاٞؼا ا ٌٗخبروهظ مٛغي  اًجابي خاٞؼ)الجىت زىابه ٩ًىن  والجُض اإلاخ٣ً

 م٣ابل الظي ًخ٣اياه اإلااصي للجاهب ؤلاهما٫ وصون  بجض للٗمل الصخو صواٞ٘

وػٍاصة  الٗمل ٖلى الٗاملحن خض في مهما صوعا الخىاٞؼ جلٗب . و  ٖمله في ظهضه

 . ( 27)  بهخاظُتهم

ٗالُت ب٨ٟاءة الٗمل الٟغص خض ًم٨ً ال اهه ؤزبدذ الضعاؾاث و٢ض  ٨ًً لم ما ٞو

 ؤن مٗىاه لِـ لألٖما٫ الؿلُم والخىُٓم الجُض لظل٪ ، ٞالخسُُِ خاٞؼ ا٥هى

ما٫ ؾ٣ُىمىن  ألاٞغاص ٗالُت، ب٨ٟاءة جل٣اثُا باٖل  ٖملُت بلى اإلاىٓمت جلجإ لهظا ٞو

حر بىاؾُت وطل٪ صاُٞٗت ؤٞغاصها، الؾدشاعة بؾتراجُجُت  ولخىجر .الخىاٞؼ  جٞى

ُ ٖلحها ًجب الخدٟحز في اإلاىٓمت ؾُاؾت  وعٚباث ألاٞغاص الخىاٞؼ بحن ٤الخٞى

 الخدٟحز بلى اإلاىٓمت وجلجإ . ألاصاء ومؿخىي  باإلهخاط الخىاٞؼ عبِ بلى بياٞت الٗاملحن

  - :  ( 28) آلاجُت  لألؾباب

 . ال٠٨ء البكغي  اإلاىعص اؾخ٣ُاب - 1

 .الخىُٓم  صازل الىاصعة اإلاهاعاث ٖلى اإلاداٞٓت -2

    .وظه  ؤ٦مل ٖلى ؤٖمالهم ن ًاصو  ل٩ي الٗاملحن ألاٞغاص بٚغاء - 3

ت ؤلابضاُٖت مهاعاتهم لُماعؾىا صاٞٗخحهم اؾدشاعة - 4 ٘ الٗمل في وؤلابخ٩اٍع  مً للٞغ

 . اإلاىٓمت ٞاٖلُت ؤصاء

ُت جدؿحن – 5  .الخضماث  ؤو اإلاىخىط هٖى

٘ ٍَغ٤ ًٖ الخ٩ال٠ُ جسٌُٟ - 6  . ؤلاهخاظُت ٞع

  - : آلاحي  في الخىاٞؼ ؤهمُت ج٨مً للٟغص باليؿبت ؤما 

ت  اإلااصًت الٗامل الٟغص خاظاث بقبإ - 1  .واإلاٗىٍى

2 - ٘  .  مجهىصه م٣ابل الغيا مؿخىي  ٞع

 بحن الش٣ت ٖلى و٢اثمت الؼمالء خؿىت اظخماُٖت ٖال٢اث ٖلى الخهى٫  - 3

 . الغئؾاء واإلاغئوؾحن

حن مً الخىاٞؼ : الخىاٞؼ الاًجابُت والخىاٞؼ الؿلبُت والظي حهمىا  وهىا٥ هٖى



 ، ماهُخه وزهاثهها٢خهاص الٗمل..............................................الاؾتراجُجي والخسُُِ للضعاؾاث اإلادىع  مغ٦ؼ

 

  [212] 

 اإلاُلىب، الٗمل ؤهجؼ بطا للٟغص مسخلٟت مؼاًا ًدمل ما وهيىاٞؼ الاًجابُت : هىا الخ

ُب ٖلى وحٗخمض ملمىؽ، ٚحر ؤو ُٖاء ملمىؾا له وج٣ضم  والخٟائ٫، وألامل التٚر

اث ٧اٞت ًضزل ٞحها الخىاٞؼ وهظه ت اإلااصًت اإلاٍٛغ اصة ٖىض واإلاٗىٍى  جدؿحن ؤو ؤلاهخاط ٍػ

 الخاالث مٗٓم في الٗاملحن ألاٞغاص جدٍغ٪ في ألاؾالُب مً ؤًٞل وحٗخبر مؿخىاه،

  حكُ٘ لجها
ً
  مىازا

ً
 الىٕى هظا مً والهضٝ  . اإلادُُت الٗمل ْغوٝ في مىاؾبا صخُا

ىب بخضار ٖلى وخثهم الٗاملحن، حصجُ٘ هى الخىاٞؼ مً  وجىمُت ُٞه ، الؿلى٥ اإلاٚغ

 ٖلى ؤلاًجابُت باثبٌٗ الٚغ وجتر٥ وعٚباتهم ، جخالءم لجها للٗاملحن ؤلابضاُٖت الغوح

اث  ٌؿخد٤ م٣ابل ٖمل للٗامل جمىذ التي الى٣ضًت اإلا٩اٞأث مشل الٗمل ، مجٍغ

ت في ملمىؽ ازغ لها ؤلاًجابُت ٞالخىاٞؼ  .الخ٣ضًغ   وألاصاء، الخاٞؼ بحن الغابِ ج٣ٍى

 الاؾخمغاع بلى بالًغوعة ًاصي مخمحزا بهجاػا الٗامل ًد٤٣ ٖىضما ٞاؾخسضام الخاٞؼ

 ٞىع  حؿخسضم ٖىضما ومازغة ٞٗالت ج٩ىن  الخىاٞؼ وهظه ؤلاهجاػ، مً ٍضجد٤ُ٣ اإلاؼ  في

 .   ( 29)  اإلاُلىب الٗامل بالخهٝغ ٢ُام

 يمىه ججض ؤن الاظخماُٖت للمؿإلت الظي ًم٨ً الىخُض ؤلاَاع هى الضًً ٞةن

٤ُ ًخى٠٢ الخ٤ ؤن طل٪ .الصخُذ خلها  واإلاهالر الظاجُت الضواٞ٘ بحن ٖلى الخٞى

٤ُ وهظا امت،الٗ الاظخماُٖت  لالوؿاهُت ، الضًً ٣ًضمه ٌؿخُُ٘ ؤن الظي هى الخٞى

 لظاثظه اإلاى٢ىجت الاوؿاوًٗ حٗىى ؤن حؿخُُ٘ التي الغوخُت الُا٢ت هى الضًً لن

 الخطخُت بلى ؤن جضٞٗه وحؿخُُ٘ الضاثم، الىُٗم في ؤمال ألاعيُت خُاجه في ًتر٦ها التي

 لىظىص جمهُضا لِـ ٚال بٗه ًًخي ظيال اإلادضوص الىظىص هظا بإن بًمان ًٖ بىظىصه

 ججاه مهالخه، ظضًضة هٓغة ج٨ٟحره في جسل٤ ؤن وحؿخُُ٘ صاثمت، وخُاة زالض

٘ والخؿاعة الغبذ ًٖ ومٟهىما ت مٟاهُمهما مً اٞع  ٞالٛىاء َغ١  .اإلااصًت الخجاٍع

 حٗجي يمىا آلازٍغً مهالر وخماًت الغبذ، ؾبُل اإلاجخم٘ لخؿاب والخؿاعة اللظة،

٘ ؤؾمى خُاة في الٟغص الرمه خماًت  الاظخماُٖت الٗامت اإلاهالر جغجبِ وه٨ظا ..وؤٞع

م ال٣غآن وفي .الضًجي خؿابه في للٟغص مهالر بىنٟها الظاجُت، بالضواٞ٘  هجض ال٨ٍغ

ً ظمُٗا وهي حؿتهضٝ م٩ان ، ٧ل في مىدكغة اإلاٗجى هظا ٖلى الغاج٘ الخإ٦ُض  جل٪ ج٩ٍى

 نالخا ٖمل ومً{  : ٞال٣غآن ٣ًى٫  وؤعباخه مهالخه ًٖ الٟغص ٖىض الجضًضة الىٓغة
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ؾىعة ) } خؿاب ٞحها بٛحر ًغػ٢ىن  الجىت ًضزلىن  ٞإولئ٪ مامً وهى ؤهثى ؤو ط٦غ مً

ؾىعة ) }ٞٗلحها ؤؾاء ومً ٞلىٟؿه نالخا ٖمل مً{( .و٢ىله حٗالى : 40الاًت ، اإلاامً

 ع الضو  ناخب هى بطن ٞالضًً( . 15الاًت ، ، ؾىعة الجازُت46ٞهلذ ،الاًت 

 لخؿاب الظاحي ججىُض الضاٞ٘ ٍَغ٤ ًٖ الاظخماُٖت، اإلاك٩لت خل في ألاؾاسخي

ت خاظت الضًً ؤن وٗٝغ وبهظا .الٗامت اإلاهلخت  ما الُٟغة ، لنلالوؿاهُت ٍُٞغ

 ظهؼث ٢ض ج٩ىن  ؤن ٞالبض اإلاك٩لت مجها هبٗذ التي الضواٞ٘ الظاجُت ؤؾاؽ هي صامذ

 ػوصث التي ال٩اثىاث ؾاثغ ًٖ ؿانالاو ٌكظ لئال ،اإلاك٩لت ؤًًا لخل بةم٩اهاث

 جل٪ ولِؿذ . الخام ٦ماله بلى ٧اثً ٧ل التي حؿى١  باإلم٩اهاث ظمُٗا ُٞغتها

ؼة بال اإلاك٩لت لخل ال٨ٟغة الاوؿاهُت جمل٨ها التي الام٩اهاث  والاؾخٗضاص الخضًً ٍٚغ

ها الخُاة لغبِ الُبُعي ُٟت .الٗام  بَاعه في بالضًً ونٚى  ،الضًً وبما بن ْو

٤ بحن ؤن، ؤلاؾالم في والا٢خهاصي الاظخماعي للخىُٓم بَاعا هبىنٟ  الضواٞ٘ ًٞى

 ،للمجخم٘ ؤلاوؿاوي الٗامت الخ٣ُ٣ُت واإلاهالر ،هاخُت مً الخانت واإلاهالر الظاجُت

 .  ( 30) ؤزغي  هاخُت مً ، ؤلاؾالم عؤي وظهت مً 

لُه ٞحها، الخ٤ له ٧ان ٞإخُاها مُخه ؤعيا الٟغص ماعؽ ٞةطا بلى  ًاصًه ،َؿ٣ها ٖو

 ٣ٞو  الجهاص ٦خاب في الُىسخي الكُش مبؿٍى في ظاء ٦ما ٖىه، ٠ٌٗ لم ما ؤلامام
ً
 ا

لُه بها ؤخ٤ ٞهى ؤعيا ؤخحى مً ؤن :ٖلى الضالت للىهىم الصخُدت َؿ٣ها،  ٖو

بد٣ها،  ٢اثما صام ما مىه ألاعى اهتزإ لزغ ًجىػ  ال ٨ًؿبه، الظي الخ٤ وبمىظب

م  بُبُٗتها، ٖامغة ؤعيا الٟغص ماعؽ بطا .هٟؿها عىألا  ع٢بت ًمل٪ ال ؤهه مً بالٚغ

 ما طل٪ في مؼاخمخه مً آلازٍغً ومى٘ الاخخٟاّ بها، خ٣ه مً ٧ان واؾخٛلها، ٞؼعٖها

 اخخ٩اعها ًسىله طل٪، مً ؤوؾ٘ خ٤ ًدهل ٖلى وال بالعى، اهخٟاٖه ًماعؽ صام

 بخُاء ًٖ الىاجج الخ٤ ًٖ ًسخل٠ ٖامغة بُبُٗتها ؤعى اؾدشماع ًٖ الىاجج الخ٤

 اإلادحي بطن بضون  ٖلحها الاؾدُالء مً ٞغص آزغ ؤي ًمى٘ الاخُاء خ٤ مُخه . ٞةن ؤعى

 ؤم ٞٗال بالعى الاهخٟإ ًماعؽ ٧ان اإلادحي ؾىاء ٞحها، با٢ُت الخُاة مٗالم صامذ ما

 ؤن ٌٗضو ال ٞهى بُبُٗتها خُت لؼعاٖخه ؤعيا هدُجت الٟغص ٨ًؿبه الظي الخ٤ وؤما .ال

تألاول خ٤ ٩ًىن   . ( 31) بها   اهخٟاٖه صام ًماعؽ ما بالعى ٍى
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 َبُُٗا الٟغنت اإلامىىخت مً ٌؿخُٟض ؤن آزغ  ٞغص لي ٧ان طل٪، ًٖ ٠٦ ٞةطا

٣ىم لعى  ٧ان بلُه، ٞىنل مىجم، ال٦دكاٝ ؤعيا الٟغص خٟغ بطا.  ألاو٫  بضوع  ٍو

  ،آزغ مىي٘ في ًدٟغ ؤن وطل٪ .ًؼاخمه لم بطا هٟـ اإلاىجم مً ٌؿخُٟض ؤن لزغ

هل  مشال ض ما بلى ٍو  ال٣ىاٖض في الٗالمت هظا ٖلى هو ٦ما .اإلاٗضهُت مً اإلاىاص ًٍغ

 ٞةطا ؤزغي، هاخُت مً الخٟغ مً ٚحره مى٘ له لم ٨ًً اإلاٗضن ٞبلٜ خٟغ ولى  :٢اثال

 ألاعى ًٖ اإلاؿال٪، في الشاوي الكهُض ٣ًى٫ .  له مىٗه ٨ًً لم الٗغ١  طل٪ بلى ونل

 ٧اهذ ما بلى ٖاصث جغ٦ها ٞةطا مباح، ؤنلها هظا ألاعى بن زغبذ زم الٟغص ؤخُاها التي

 هظه جمل٪ في الٗلت وبن .بلحها عصه زم صظلت ماء مً لى ؤزظ ٦ما مباخت، وناعث ٖلُه،

 ؤن هظا ومٗجى  . اإلال٪ وهى اإلاٗلى٫  ػا٫ الٗلت ٞةطا ػالذ والٗماعة، ؤلاخُاء ألاعى

ب٣ى له ، جهبذ خ٣ا الٟغص ؤخُاها بطا ألاعى  مؿخجضا بخُائها صام ما ٞحها خ٣ه ٍو

لى الخ٤ ، ؾ٣ِ ؤلاخُاء ػا٫ ٞةطا ٞحها،  ؤعى في الٟغص خٟغ بطا الًىء هظا ٖو

 الخٟغة، َمذ ختى ا٦دكاٞه، ؤهمل زم ٞىنل بلحها، ماء، ٖحن ؤو مىجم، ال٦دكاٝ

 ختى ظضًض مً الٗمل ٞبضؤ آزغ ٞجاء شخو َبُعي، بؿبب ألاعى الخدمذ ؤو

 لِؿذ بمجغصها الخُاػة مى٘ خ٤ لألو٫   ولِـ طل٪، في ٤الخ له ٧ان اإلاىجم، ا٦دك٠

ُىن  واإلاىجم ، ، ألاعى مً الُبُُٗت اإلاهاصع في الخ٤ ، ؤو للخمل٪ ، ؾببا  اإلااء، ٖو

 طاث والاؾدشماع الاهخٟإ وللغؾى٫ . ٞإٖما٫ هلل بال خمى وال الخمى، مً هٕى وهي

 وال ال٣ىة ؤؾاؽ ٖلى مج٣ى  والاؾخئشاع واٖما٫ الاخخ٩اع .بُبُٗتها ا٢خهاصًت نٟت

ت، في الخانت الخ٣ى١  ومهضع .مباقغا اؾدشماعا وال اهخٟاٖا جد٤٣  الٗمل هى الىٍٓغ

 مً ألاحجاع وه٣ل الٛابت مً الخكب ألاو٫، ٧اخخُاب الىٕى بلى ًيخمي الظي

 مٓهغ لهه له ، ٢ُمت ٞال الٗمل مً الشاوي الىٕى وؤما . اإلاُخت ألاعى وبخُاء الصخغاء،

 للُبُٗت والاؾدشماع الاهخٟإ وكاَاث مً وكاَا ا٢خهاصًا ولِـ ل٣ىةا مٓاهغ مً

 . ( 32) وزغوتها

 صاحل الالعنل غري  – 6 – 3 – 2

( )الٗمل اإلاًغالٗمل الٛحر الهالر ؤو مً ؤظل الخض مً  ووؾاثل هىا٥ َغ١ 
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 بالٗملُت الاهخاظُت ؤو م٘ الٗما٫ ؤو ؤصخاب الٗمل ؤو اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت وهى

،  الؿلبي الؿلى٥ مً الخض لٛغى ؤلاصاعة حؿخسضمها ( والتيالؿلبُت الخىاٞؼ )

اث ضم لألوامغ الُاٖت ٖضم مشل الٗاملحن ألاٞغاص بحن اإلا٣بىلت ٚحر والخهٞغ  ٖو

 والخدظًغ، الخىبُه ؤؾلىب مىه ًيب٘ وهظا الٗمل، في وال٨ؿل الكٗىع باإلاؿاولُت

 زٌٟ وعبما التر٢ُت جإزحر ؤو وؤلاهظاع مُٗىت لٟترة ٖجهم بٌٗ الامخُاػاث ومى٘

م٨ً لزغ، م٩ان الى٣ل مً ؤو الضعظت  وحٗخبر بالغصُٖت، الؿلبُت الخىاٞؼ حؿمُت ٍو

ت الؿلبُت اؾخسضام الخىاٞؼ ٖملُت اصة يغوٍع  لضي وزهىنا ؤلاهخاظُت ال٨ٟاءة لٍؼ

ا ًخًمً الؿلبي ٞالخاٞؼ . بال٨ؿل الظًً ًخمحزون الٗاملحن  وهظا ال٣ٗاب، مً هٖى

 الىاخُت ومً ال٣ٗىبت، ًخجىب ختى الخُإ ًسصخى ج٨غاع الصخو لًجٗ ال٣ٗاب

 للخٗاون  ًضٞ٘ وال ًدظع هى وبهما للٗمل ًدٟؼ الٗامل ال الؿلبي الخاٞؼ ٞةن الٗملُت

 التي اإلاىا٠٢ الٗامل ًخجىب و٠ُ٦ ًخجىب ال٣ٗاب، ٠ُ٦ ٌٗلم ول٨ً ألاصاء ٌٗلم

 .(  33) الٗمل  ًٖ الامخىإ صون  ال٣ٗاب في جى٢٘

غي  ً مً ال٨شحر ٍو الُاٖت  لخد٤ُ٣ ٞٗالت ؤصاة به التهضًض ؤو ال٣ٗاب بإن اإلاضًٍغ

 وخاٞؼا الىؾاثل مً ٚحره مً ؤ٦ثر مُٟضا هظا ٩ًىن  و٢ض الٗاملحن، ٢بل مً والىالء

م ا لخ٣ٍى  ٞهي الخدٟحز، ٖملُت في جىاػها جدضر الؿلبُت لؿلى٦ه والخىاٞؼ الٟغص ٢ٍى

 ألاصاء ٖلى ٌٗا٢بىن  ٞةجهم اإلاخمحز ألاصاء ٖلى مشلما ًشابىن  بإجهم الٗاملحن جظ٦غ

 .(  34) الٗاملحن تظضً  عهبتها وجًمً بظل٪ ٞخدٟٔ ال٠ًُٗ ،

 ْغوٝ في ٌٗمل الٗامل ؤن ال٣ىاهحن اإلاٗمى٫ بها في الجؼاثغ، هالخٔ زال٫ ومً

 وبظباع ب٦غاه صوم ٖمله لصاء الالػم الخدٟحز ًجض بال٣اهىن، ومدمي الخ٣ى١  بوؿاهُت،

 في بها اإلاٗمى٫  الٗامت بن ال٣اٖضة.ال٣اهىن  بهغاخت والُٗل ؤو٢اث الغاخت جدضًض م٘

اء ٖضم بنال٣اهىن الٗام الجؼاثغي في ويُٗت الٗمل الٟٗلي، هى   ًاصي بااللتزام الٞى

 خضر ما بطا الٗمل ٖال٢ت في ٢اثما الٗمل ٣ٖض ًب٣ى بُجهما ال٣ٗض، ؤو خل الاجٟا١ بلى

 بلى ًاصًان الخٗل٤ُ ؤو الخُلىلت هظه به، لىاعصةا الالتزاماث صون جىُٟظه ًدى٫  ما

اجها الٗمل ٖال٢ت لدؿخُٗض لل٣ٗض ما٢ذ جى٠ُ٢ . الى٠٢ ؾبب ؤو الٗاث٤ بٗض ؾٍغ

 : ( 35) الٗمالُت مجها  الٟئاث لبٌٗفي ال٣اهىن الجؼاثغي وهىا٥ ؤخ٩ام زانت 



 ، ماهُخه وزهاثهها٢خهاص الٗمل..............................................الاؾتراجُجي والخسُُِ للضعاؾاث اإلادىع  مغ٦ؼ

 

  [216] 

 ةمًغ  ؤو الىٓاٞت ٖضًمت ؤو زُحرة ؤقٛا٫ في ًجىػ  ال اليؿاء اؾخسضام بن - 1

 اليؿاء . اؾخسضام ٞحها ًمى٘ التي الٗمل، مىانب ؤو ألاقٛا٫ ٢اثمت بالصخت وجدضص

 بلٛىا الظًً ألاخضار ؤماؾىت .  ٣ً16ل ٖمغه ًٖ  الظي الخضر حكُٛل مى٘ -2

 ٚحر ٖمل مغا٦ؼ في ُٞمى٘ اؾخسضامهم ، ؾىت 18 ًبلٛىا ولم  ؾىت 16 الدكُٛل ؾً

 . ٢ىتهم م٘ ال ًدىاؾب هضاظ جخُلب وؤٖما٫ مًيُت، ؤو زُحرة ؤو صخُت

ض مً زال٫ ٖمله ٦ؿب بن  حر اإلاامً ؤن اإلاامً ًٍغ الٟاع١ بحن الٗامل اإلاامً ٚو

خى٢٘ هخاثج ٖمله في آلازغة، ٖٝغ ؤهه ؾُتر٥ الضهُا ٞلم  عيا هللا جباع٥ وحٗالى، ٍو

ٌٗمل لها ولم حؿخدىط ٖلى ؤو٢اجه وظهىصه، ّٖمغ آزغجه لجها صاع اإلا٣غ، ولم ج٨ً 

ؤ٦بر همه لجها صاع ممغ، وهظا ًى٨ٗـ ٖلى َبُٗت ؾلى٦ه، ًٞٗ ؤلامام ٖلي الضهُا 

ه بةؾاثخه بخؿاهه) ٖلُه الؿالم:  وؤما ٚحره ( .  بٖمل ٖمل مً ٌٗلم ؤن هللا مجاٍػ

٣ٞض اؾخدىطث الضهُا ٖلى ٣ٖله وقٛلذ ٢لبه ختى ٖمي ًٖ ٚحرها وؾُهاب 

ه ٞحها زل٠ ْهغه، م٣بال ٖلى بالخؿغة ٖىضما ًغي عوخه جغجٟ٘ جاع٧ا الضهُا وما ّٖمغ 

مت ما٫، وهظا ما ؤقاعث بلُه آلاًت ال٨ٍغ ِغٍُض  : خُاة لم ٌٗمّغها باٖل ًُ اَن 
َ
﴿َمً ٧

ِزَغِة 
ْ

ُه ِفي آلا
َ
اِجِه ِمْجَها َوَما ل

ُ
ا ه َُ

ْ
ه  الضُّ

َ
ِغٍُض َخْغر ًُ اَن 

َ
ُه ِفي َخْغِزِه َوَمً ٧

َ
ِؼْص ل

َ
ِزَغِة ه

ْ
 آلا

َ
َخْغر

ِهٍِب﴾ مً ونُت ( . و  20الاًت ، لي الُٗٓم ) ؾىعة الكىعينض١ هللا الٗ ِمً هَّ

ؤون٨ُما )ؤمحر اإلاامىحن ٖلُه الؿالم ولىلضًه الخؿً والخؿحن ٖلحهما الؿالم: 

بخ٣ىي هللا وؤن ال جبُٛا الضهُا وبن بٛخ٨ما، وال جإؾٟا ٖلى شخيء مجها ػوي ٖى٨ما، 

لم ؤهضاٞه التي بن ؤلاؾالم لم ًدضص لإلوؿان اإلاؿ( . زغةآل لٖمال او٢ىال بالخ٤ و 

تر٦ه ًدب٘ ألاؾلىب الظي ًغج ه لخد٤ُ٣ هظا الهضٝ، بل جضزل في ُئٖلُه جد٣ُ٣ها ٍو

ؤؾلىب جد٤ُ٣ ألاهضاٝ ؤًًا، مً هىا ٧اهذ خُاة اإلاامً ٧لها هلل حٗالى، بما ٞحها 

غ١  . وهظه اإلاحزة التي جدضر ٖجها ؤمحر اإلاامىحن ٖلُه الؿالم  ووؾاثل مً ؤهضاٝ َو

ت بإصهى مجي، وهللا ما) ب٣ىله: ٟجغ، ولىال ٦غاهُت الٛضع ل٨ىذ  مٗاٍو ول٨ىه ٌٛضع ٍو

الىاؽ، ول٨ً ٧ل ٚضعة ٞجغة و٧ل ٞجغة ٦ٟغة، ول٩ل ٚضاع لىاء ٌٗٝغ به  مً ؤصهى

 .  (     36)(ًىم ال٣ُامت

٠ ًإزظ  بن الٗمل يمً صوام مٗحن ل٣اء ؤظغ وعاجب قهغي، ٌٗجي ؤن اإلاْى
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ا للٗمل، وبالخالي ٞةن ؾاٖاث الٗمل هظه اإلاا٫ وم٣ابل هظه الؿاٖاث التي ٣ًضمه

ُٟت، ٞإي ه٣و ؤو زلل في  ا٢اجه ٞحها لم حٗض مل٩ا له وبهما هي مل٪ للْى وظهضه َو

و٧ان ؤمحر اإلاامىحن ٖلُه الؿالم ًىاظه مشل  .ُٖاثه ؾُٗجي ؤهه ًإ٧ل ماال بٛحر خ٤

ٗخبرها زُاهت، وفي  ٦خاب له هظه الخاالث التي ٞحها جغ٥ للٗمل وجًُِ٘ لألٖما٫، َو

بلٛجي ؤه٪ جضٕ ٖمل٪ ): ٣ًى٫ ُٞه ٖلُه الؿالم  ٖلُه الؿالم بلى اإلاىظع بً الجاعوص

٦شحرا، وجسغط الهُا مخجزها مخهُضا . وؤوي ؤ٢ؿم باهلل لئن ٧ان طل٪ خ٣ا لجمل 

ؤهل٪ وقؿ٘ وٗل٪ زحر مى٪، وبن اللٗب واللهى وال ًغياهما هللا، وزُاهت اإلاؿلمحن 

عب٪، ومً ٧ان ٦ظل٪ ٞلِـ بإهل لن ٌؿض به الشٛغ وجًُِ٘ ؤٖمالهم مما ٌسخِ 

اجمً ٖلى ما٫ اإلاؿلمحن جبي به الٟيء ٍو بن الخىاظض ؤزىاء الضوام في الٗمل ( .  ٍو

لِـ إلاجغص الخىاظض وبهما هى للخٟٙغ لكاون الٗمل وال٣ُام ب٩ل ما ًلؼم مً صون 

لُ٪ ؤ ن جمأله وظىص قاٚل ًٖ طل٪، وبالخالي ٞالضوام لِـ بال م٣ضمت للٗمل ٖو

ما مً )ًٞٗ ؤلامام الهاص١ ٖلُه الؿالم: . ٞإو٢اث الٟغاٙ لِؿذ بال خؿغة آلازغة 

ًىم ًإحي ٖلى ابً آصم بال ٢ا٫ طل٪ الُىم : ًا بان آصم ؤها ًىم ظضًض وؤها ٖلُ٪ 

قهُض ٞاٞٗل بي زحرا واٖمل في زحرا ؤقهض ل٪ ًىم ال٣ُامت ٞةه٪ لً جغاوي بٗضها 

ً ؤمحر اإلاامىحن (. ابضا واٖمل ؤن الضهُا صاع بلُت، لم ًٟٙغ ناخبها ) ٖلُه الؿالم: ٖو

خه ٖلُه خؿغة ًىم ال٣ُامت ٣ى٫ ٖلُه الؿالم  ( .ٞحها ٢ِ ؾاٖت بال ٧اهذ ٞٚغ ) ٍو

ٞاهلل هللا مٗكغ الٗباص، وؤهخم ؾاإلاىن في صخت ٢بل الؿ٣م، في الٟسخت ٢بل 

ا ُٖىه٨م ال٤ًُ، ٞاؾٗىا في ٩ٞا٥ ع٢اب٨م مً ٢بل ؤن حٛل٤ عهاثجها، اؾهغو 

وؤيمغوا بُىه٨م واؾخٗملىا ؤ٢ضام٨م وؤه٣ٟىا ؤمىال٨م، وزظوا مً ؤظؿاص٦م 

ٞال ًخ٩ل ٖلى ٚحره في طل٪، و٠ُ٦ .  (ججىصوا بها ٖلى ؤهٟؿ٨م وال جبسلىا بها ٖجها

ًم٨ً ؤن ٩ًىن اإلاامً م٣هغا ومخ٨ال ٖلى ٚحره في ؤٖماله وهى ٌٗلم ؤن هظا الٗمل 

الخ٣هحر في الٗمل )ؤمحر اإلاامىحن ٖلُه الؿالم:  هى عؤؾماله في ؤزغجه و٢ض وعص ًٖ

 .      (  37) ( إلاً وز٤ بالشىاب ٖلُه ٚبن

بن الٗامل اإلاامً ٌؿدكٗغ الخ٣هحر صاثما، و٠ُ٦ ال ٌؿدكٗغ الخ٣هحر مً ٧ان 

ٖمله مً باب ق٨غ هللا حٗالى، ؤو مً باب التزوص لآلزغ، وؤي ٖمل ًىاػي ؤظغ 
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ما٫  اعي وجاصي ق٨غه ؟آلازغة، ؤو ؤي َاٖت جد٤٣ خ٤ الب لظل٪ ججضه ٦شحر ألٖا

صاثم الاقخٛا٫، و٦إهه ًجض هٟؿه ومبرع وظىصه في الٗمل، وعٚم طل٪ ًغي ؤٖماله 

ال ًغيىن ) ٢لُلت في ُٖىه ال ٌؿخ٨ثرها، ٦ما ًهٟهم ؤمحر اإلاامىحن ٖلُه الؿالم: 

م مً ؤٖمالهم ال٣لُل وال ٌؿخ٨ثرون ال٨شحر . ٞهم لهٟؿهم متهمىن ومً ؤٖماله

وابلىا في ؾبُه ) ومً عؾالت له ٖلُه الؿالم الى بٌٗ الٗاملحن ٖىضه  .( مك٣ٟىن 

ىض٦م ؤن وك٨غه  ما اؾخىظب ٖل٨ُم، ٞةن هللا ؾبداهه ٢ض انُى٘ ٖىضها ٖو

 . (38)( بجهضها وؤن هىهغه بما بلٛذ ٢ىجىا

 لضي اإلاغظ٘ الضًجي الؿُض 
ً
ما٫ في البىى٥ مشال ما٫ اإلادغمت لضي الٖا بن ؤخض الٖا

ت ٧الخى٦ُل في بظغائها، لؿِؿخاوي ا ما٫ التي لها نلت باإلاٗامالث الغبٍى وهى ألٖا

ما٫  اصة لزظها، وهدى طل٪ ومشلها ألٖا وحسجُلها، والكهاصة ٖلحها، و٢بٌ الٍؼ

 اإلاغجبُت بمٗامالث الكغ٧اث التي جخٗامل بالغبا ؤو جخاظغ بالخمىع، ٦بُ٘ ؤؾهمها

خماص لها وما ٌكبههما خذ الٖا ، وال  ٧لها مدغمت ال ًجىػ الضزى٫ ٞحهاوهظه  .ٞو

ظغة بػاء جل٪
ُ
ما٫ ٌؿخد٤ّ الٗامل ؤ   .(39)ألٖا

 ارتباط الوقت يف العنل   –  6 – 4

 فــــي خُاجىــــا الُىمُــــت 
ً
 هامــــا

ً
ــت مـــًـ الاًــــاث ، ًمشــــل الى٢ــــذ ٖىهــــغا الضالــــت ٖلــــى وهــــى ؤًــ

ٚـــت ، و٢ـــض ؤ٢ؿـــم هللا بـــه فـــي ؾـــىعة الٗهـــغ التـــي هـــي ٚاًـــت البال خ٨مـــت هللا وبـــضٌ٘ نـــىٗه

ــاػ والبُـــــــان ٢ـــــــا٫ حٗـــــــالى: والٗهـــــــغ . بن الاوؿـــــــان لٟـــــــي زؿـــــــغ . بال الـــــــظًً ؤمىـــــــىا ) وؤلاًجـــــ

ملـــــــىا الهـــــــالخ ـــبرٖو م اث وجىانـــــــىا بـــــــالخ٤ وجىانـــــــىا بالهــــ ( نـــــــض١ هللا الٗلـــــــي الٗٓــــــُـ

٣ـى٫ الغؾـى٫ الا٦ــغم )م(: ) وٗمخـان مٛبـىن ٞحهمــا  1 – 3الاًــت ، )ؾـىعة الٗهـغ ( . ٍو

ٗـــــض الى٢ـــــذ مــــًـ ؤهـــــم ٦شحـــــر مــــًـ الىـــــاؽ الصـــــخت والٟـــــغاٙ ( نـــــض١  عؾـــــى٫ هللا )م(. َو

خُــض ٣ًــى٫ بُتـــر صع٦ــغ بن الى٢ــذ هــى ؤزمــًـ ، ٖىانــغ الاصاعة وهــى ؤؾاســخي لىجـــاح اإلاــضًغ

ومـــًـ ال ٌؿــــخُُ٘ بصاعة الى٢ــــذ الٌؿــــخُُ٘ ؤن ًــــضًغ ؤي شــــخيء ؤزــــغ ولهــــظا ، مــــىاعص اإلاــــضًغ

ٞـــــةن بصاعة الى٢ـــــذ  حٗخبـــــر مــــًـ الاؾاؾـــــُاث التـــــي ًجـــــب ؤن حهـــــخم بهـــــا اإلاـــــضًغون فـــــي بصاعة 

خُـــــــــــض جا٦ـــــــــــض مٗٓـــــــــــم الضعاؾـــــــــــاث التـــــــــــي جىاولـــــــــــذ بصاعة الى٢ـــــــــــذ، بن الاصاعة ، اٖمـــــــــــالهم
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ٗخبــر ؾــىء بصاعة   بــالصاعة وبخدؿــحن ؤلهخاظُــت. َو
ً
 وز٣ُــا

ً
الغقــُضة للى٢ــذ جــغجبِ اعجباَــا

ٍى الٗمـل ٓـاهغ الؿـلى٦ُت التــي جـاصي بلــى يٛـ م مًـ ؤن هــظا ، الى٢ـذ مًـ ؤهــم اإلا بــالٚغ

 مـــا ًــــغجبِ بإٖبــــاء الٗمـــل
ً
بال ؤهــــه فــــي الاؾـــاؽ ٌٗــــىص ٖلــــى الٟـــغص طاجــــه فــــي ، الؿـــبب ٦شحــــرا

بِئـــت الٗمـــل مــًـ خُـــض ٖـــضم ٢ضعجـــه ٖلـــى جىٓـــُم و٢خـــه فـــي ُٚـــاب ؤٖبـــاء الٗمـــل . وخُـــض 

ًـاء الى٢ــذ ؤزىـاء ؤصاء اإلاهمـت جسخلــ٠ مًـ ٖمـل بلــى ؤزـغ ٞةهـه لــِـ فـي ٧ــل  ٗـت ٢ بن َبُ

هم ؤو الخــاالث ٌؿــخُُ٘ اإلاــضًغون الــخد٨م فــي ؤو٢ــاتهم بمــا بؿــبب طاتهــم ؤو بؿــبب مهــام

ً ؤو  ٍى الٗمـــل لـــضي اإلاـــضًٍغ ـــاصة يــٛـ ً . وهـــظا الخلـــل ٢ـــض ًترجـــب ٖلُـــه ٍػ بؿـــبب الازـــٍغ

ٍى الٗمـــــل ًم٨ـــــًـ ؤن  ـــــاصة فـــــي مؿـــــخىي يــــٛـ حن ؤو عئؾـــــاء الا٢ؿـــــام . وهـــــظه الٍؼ اإلاكـــــٞغ

ـــلبُت مشــــــل ٖــــــضم جد٣ُــــــ٤ الغيــــــاء فــــــي الٗمــــــل وؾــــــىء الاصاعة و٢لــــــت ، جــــــاصي بلــــــى هخــــــاثج ؾـــ

اصة في ؤٖبا، الاهخاظُت  .   (40)ء الٗملبياٞت بلى طل٪ ٍػ

بــحن ال٣ــغآن   و٢ـض ٖجــي الاؾـالم بالى٢ــذ ٖىاًـت جامــت وبـحن ؤهمُخــه فـي قــتى الىـىاحي ٍو

م ًٞــل هللا حٗــالى ٖلــى الاوؿــان ب٣ىلــه: )وســخغ  ــت الامخىــان وبُــان ٖٓـُـ م فــي مٗٞغ ال٨ــٍغ

ــا ؾــــإلخمىه  ــاع . وآجـــا٦م مـــًـ ٧ــــل مــ ل٨ـــم الكــــمـ وال٣مــــغ صاثبــــحن وســـخغ ل٨ــــم اللُــــل والجهــ

 33آًــت ،  ال جدهـىها ( نــض١ هللا الٗلـي الٗٓــُم ) ؾـىعة ابــغاهُموبن حٗـضوا وٗمــت هللا

 لهمُــــت الى٢ــــذ34 –
ً
ؤ٢ؿــــم هللا حٗــــالى فــــي مُلــــ٘ الٗضًــــض مـــًـ ؾــــىع ال٣ــــغآن ، ( . وهٓــــغا

م بــــــظل٪ ٣ٞــــــا٫ حٗــــــالى ) واللُــــــل بطا ٌٛصــــــخى ــاع بطا ججلــــــى ( نــــــض١ هللا الٗلــــــي ، ال٨ــــــٍغ والجهــــ

ــالى2 – 1اًــــت ، الٗٓــــُم( )ؾــــىعة الللُــــل ) والٟجــــغ . ولُــــا٫ٍ ٖكــــغ . والكــــٟ٘  ( . و٢ــــا٫ حٗــ

( . ومـــًـ اإلاٗــــغوٝ لــــضي 3 – 1اًــــت ، والــــىجغ ( نــــض١ هللا الٗلــــي الٗٓــــُم )ؾــــىعة الٟجــــغ

ــاصه  ــاع ٖبـــ ً بـــــإن هللا بطا ؤ٢ؿـــــم بصـــــخيء مــــًـ مسلى٢اجـــــه ٞهـــــظا ٌٗجـــــي جىظُـــــه ؤهٓـــ اإلاٟؿـــــٍغ

 . ( 41) ولٟذ ؤهدباههم بلى مضي هٟٗه لهم وآزاعه

غ الى٢ـــذ،  ٌكـــخ٩ي ٦شحـــر مــًـ الىـــاؽ فـــي الٗهـــغ لــظل٪  الخايـــغ مــًـ مكـــ٩لت ٖـــضم جـــٞى

زـــم ( ال ًىظــض شــخو لضًـــه الى٢ــذ ال٩ــافي)ما٦ـــضًً طلــ٪  ، ٣ًــى٫ ما٧ــاهؼي ، وعٍدكــاعص

ــا  ــان طلــــ٪ ب٣ىلهمــ ــا هــــى مخــــىاٞغ مـــًـ هــــظا )ًدبٗــ ل٨ـــًـ مـــ٘ـ طلــــ٪ ٧ــــل شــــخو لضًــــه ٧ــــل مــ

 .   ( 42) لحناءمدؿ (الى٢ذ

ؤلاظابـــت ٖلـــى بطن، هـــل الى٢ـــذ هـــى اإلاكـــ٩لت ؤم ؤهـــ٪ ؤهـــذ اإلاكـــ٩لت . وإلاؿـــاٖضج٪ فـــي 
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ـاصة و٢ـذ الُـىم  الؿاا٫ الؿاب٤، هُلب مىـ٪ ؤلاظابـت ٖلـى الؿـاا٫ الخـالي: هـل ًم٨ًـ ٍػ

كــــغ  ً ؾـــــاٖت؟ وبظابخــــ٪ ٖلُـــــه بــــالُب٘ ؾـــــٝى ج٩ــــىن: ال، وبـــــظل٪ ٍواللُلــــت ٖـــًـ ؤعبـــــ٘ ٖو

 ٠ ج٩ــــــــىن ونــــــــلذ بلــــــــى ؤن اإلاكــــــــ٩لت هــــــــي ؤهــــــــذ، ؤو بمٗجــــــــى آزــــــــغ ؤن اإلاكــــــــ٩لت هــــــــي : يـــــــٗـ

ـــــضم اع٥ ؤخُاهـــــا لهمُـــــت الى٢ـــــذ، ٖو  ؤزـــــغي ٖلـــــى بصاعجـــــه بكـــــ٩ل  اؾدكــــٗـ
ً
٢ـــــضعج٪ ؤخُاهـــــا

ً الخـالي ُـام بـالخمٍغ  جحذًـذ مشـيلت الىكــذ ظُـض. ول٩ـي جخإ٦ـض مًـ طلـ٪ هـضٖى٥ بلــى ال٣

 : 

 فــي ٖملــ٪ فــي ألاوكــُت اإلابِىــت  - 1
ً
بــي الــظي ج٣ًــُه ًىمُــا ؤخؿــب الى٢ــذ الخ٣ٍغ

 ؟ في الجضو٫ الخالي

بي اليشــــاط  الىكذ الزي ًمىً جىفحره الىكذ الخلٍش

   املشاحعحن والضواس اظخلباٌ

   الشد على املياملاث الهاجفُت  

   الخذًث مع الضمالء واملىظفحن

   جىاٌو وحبت إلافطاس

   مطالعت الجشائذ واملجالث

   املجمـىع

ت  -2 ــــــغ ظــــــؼء مـــــًـ و٢ــــــذ ؤي وكــــــاٍ مـــــًـ ألاوكـــــُـ ؤؾــــــا٫ هٟؿــــــ٪ هــــــل ًم٨ـــــًـ ؤن ؤٞو

 الخاهت اإلاسههت لظل٪؟  الؿاب٣ت  ؟ وفي خالت ؤلاظابت بىٗم، صون طل٪ الى٢ذ في

حره في ظمُ٘ ألاوكُت  -3  ؟ ؤظم٘ الى٢ذ الظي ًم٨ى٪ جٞى

م٨ً ؤن حؿخُٟض مجها ؟  -4  ، ٍو
ً
 هل الخٓذ ٦مُت الى٢ذ الًاجٗت ٖلُ٪ ًىمُا

ىـــا ٖلـــى ؤهمُـــت الى٢ـــذ و٦ُُٟـــت اؾـــخٛالله الاؾـــخٛال٫ ل٣ـــض  ظـــاء صًيىـــا الٗٓـــُم لُٗٞغ

ٗـالى فــي ال٣ــغآن  ؟ألامشـل ، ؤلــِـ هــى مـاصة الخُــاة ومٗجــى الىظـىص  ــظ٦غ هللا ؾــبداهه وح ٍو

ــان ًىــــضم ٞحهمــــا ؤقــــض الىــــضم ٖلــــى يــــُإ الى٢ــــذ خُــــض ال ًىٟــــ٘  م مــــى٢ٟحن لإلوؿــ ــٍغ ال٨ــ

م  ُــه ٣ًــى٫ ال٩ــاٞغ ٦مــا ؤزبــر ال٣ــغآن ال٨ــٍغ الىــضم  ، اإلاى٢ــ٠ ألاو٫ : ؾــاٖت الاخخًــاع ٞو

 (ــا٫َ َعّبِ ؤعظٗــىوي
َ
ــْىُث ٢

َ ْ
َخــَضُهْم اإلا

َ
ا َظـــاَء ؤ

َ
ــى ِبط َٗ 99َختَّ

َ
ــُذ ( ل

ْ
َغ٦

َ
َُمــا ج ِٞ َمــُل َنــاِلًخا  ْٖ َ

ــي ؤ ِ
ّ
ل

ـــــىَن 
ُ
ش َٗ ْب ًُ ـــــْىِم  ًَ ـــــى 

َ
ًْ َوَعاِئِهـــــْم َبـــــْغَػٌر ِبل َهـــــا َوِمـــــ

ُ
اِثل

َ
 ُهـــــَى ٢

ٌ
ِلَمـــــت

َ
َهـــــا ٧ ،  100-99اإلاامىـــــىن  ٦ـــــال ِبجَّ

 واإلاى٢ـــ٠ الشـــاوي : فـــي آلازـــغة ، ٣ًـــى٫ حٗـــالى: 
ً
ت َٖ ـــىا ِبال َؾـــا

ُ
َبش

ْ
ل ًَ ـــْم 

َ
ْن ل

َ
ـــإ

َ
ـــُغُهْم ٦

ُ
ْدك ًَ ـــْىَم  ٍَ َو
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ًْ ال ـــَجُهْم ِمــ ُْ ىَن َب
ُ
ـــاَعٞ َٗ َخ ًَ َهـــاِع  ْو ،  45ًـــىوـ:    جَّ

َ
 ؤ

ً
ت َُّ ِكـــ َٖ ـــىا ِبال 

ُ
َبش

ْ
ل ًَ ـــْم 

َ
َغْوَجَهـــا ل ًَ ـــْىَم  ًَ ُهْم  جَّ

َ
ـــإ

َ
٦

ــاث:  ُضـَخاَها ــَضَص ِؾــِىحَن)، 64الىاٖػ َٖ ْعِى 
َ ْ
ــُخْم ِفـي ألا

ْ
ِبص

َ
ــْم ل

َ
ـا٫َ ٦

َ
ْىًمــا ٢112 ًَ َىــا 

ْ
ِبص

َ
ىا ل

ُ
ـال

َ
٢)

ـــ َٗ
ْ
٫ْ ال

َ
اْؾـــإ

َ
ـــْىٍم ٞ ًَ  ٌَ ـــ ْٗ ْو َب

َ
)ؤ ًَ ً ُمـــىَن 113اّصِ

َ
ل ْٗ

َ
ىـــُخْم ح

ُ
ـــْم ٦

ُ
٨ هَّ

َ
ـــْى ؤ

َ
 ل

ً
ِلـــُال

َ
٢ 

َّ
ـــُخْم ِبال

ْ
ِبص

َ
ـــا٫َ ِبْن ل

َ
٢) 

ٖملُـــــــت الاؾـــــــخٟاصة مــــــًـ الى٢ـــــــذ  ومٟهـــــــىم ؤبصعاة الى٢ـــــــذ هـــــــي ). 114 – 112اإلاامىـــــــىن :

غة لـــضًىااإلاخــاح  ت اإلاخـــٞى لخد٣ُــ٤ ألاهـــضاٝ اإلاهمـــت التـــي وؿـــعى بلهـــا  ،واإلاىاهـــب الصخهــُـ

ت ٖلـى جد٣ُـ٤ الخـىاػن بـحن مخُلبـاث الٗمـل والخُـاة الخانـت ، ، م٘ اإلاداٞٓـخُاجىا في

                                       -وهىان أهىاع مً الىكذ هزهش منها  :. (خاظاث الجؿض والغوح وال٣ٗل وبحن

ب جىُٓمـه ؤو بصاعجـه ؤو الاؾــخٟاصة مىـه فـي ٚحــر مـا زهــو الىـىع ألاٌو :  و٢ـذ ًهـٗـ

          :  ( 43)  له

ت ، مشــــــل الىــــــٕى وألا٧ــــــل والغاخــــــت  وهـــــى  الى٢ــــــذ الــــــظي ه٣ًــــــُه فــــــي خاظخىـــــا ألاؾاؾـــــُـ

 فــي 
ً
ت والاظخماُٖــت اإلاهمــت . وهــى و٢ــذ ال ًم٨ـًـ ؤن وؿــخُٟض مىــه ٦شحــرا والٗال٢ــاث ألاؾــٍغ

 ٚحر ما زهو له وهى ٖلى صعظت مً ألاهمُت لخٟٔ جىاػهىا في الخُاة . 

الـــظي هسههـــه للٗمـــل، وهـــى الى٢ـــذ : و٢ـــذ ًم٨ــًـ جىُٓمـــه وبصاعجـــهالىـــىع الثـــاوي: 

ــي هــــظا الىــــٕى بالــــظاث مـــًـ الى٢ــــذ ًم٨ـــًـ الخدــــضي ال٨بحــــر الــــظي  ــا الخانــــت ، وفــ ولخُاجىــ

ــا. هــــــــــل وؿــــــــــخُُ٘ الاؾــــــــــخٟاصة مـــــــــًـ هــــــــــظا الى٢ــــــــــذ ؟ هــــــــــل وؿــــــــــخُُ٘ اؾــــــــــخٛالله  ًىاظهىــــــــ

 الاؾخٛال٫ ألامشل ؟  

أن الىكـــذ  ؤهـــىإ الى٢ـــذ الـــظي ًم٨ــًـ جىُٓمـــه )و٢ـــذ الـــظعوة ، و٢ـــذ الخمـــى٫(  : 

 مً هىعحن هما :الزي ًمىً جىظُ
ً
 مه ًخىىن أًػا

 و٢ذ وهدً في ٧امل وكاَىا وخًىعها الظهجي )و٢ذ الظعوة(.لىىع ألاٌو : ا

و٢ـــــــذ وهدــــــًـ فـــــــي ؤ٢ـــــــل خـــــــاالث جغ٦حزهـــــــا وخًـــــــىعها الـــــــظهجي )و٢ـــــــذ الىـــــــىع الثـــــــاوي : 

 الخمى٫( .

وبطا مــا ؤعصهــا ؤن هــىٓم و٢خىـــا ٞةهــه ًجــب ٖلُىــا ؤن هبدـــض ٖـًـ الى٢ــذ الــظي ًم٨ــًـ 

ٝ ٖلـــــى الجـــــؼء الـــــظي ه٩ـــــىن ُٞـــــه فـــــي ٧امـــــل وكـــــاَىا )و٢ـــــذ الـــــظعوة( جىُٓمـــــه زـــــم هخٗـــــغ 

بــــحن الكــــ٩ل  ووؿــــخٛله باٖخبــــاعه و٢ــــذ ؤلاهخــــاط والُٗــــاء والٗمــــل الجــــاص باليؿــــبت لىــــا . ٍو

ـــغي الـــضاعؽ ؤن  ٢ـــض ٩ًـــىن ٧ـــل واخـــض ، الخـــالي ؤو٢ـــاث الـــظعوة والخمـــى٫ لـــضي ؤلاوؿـــان ٍو
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ؤو٢ــاث الــظعوة لــضً٪  مــً جدضًــض، بطا جم٨ىــذ مىــا لضًــه ؤو٢ــاث طعوة جسخلــ٠ ٖـًـ ٚحــره

فــــي الُـــــىم واللُلــــت، ٞـــــةن طلــــ٪ زُـــــىة ٦بحــــرة جم٨ىـــــ٪ مـــًـ الاؾـــــخٟاصة اإلاشلــــى مــــًـ ؤو٢ـــــاث 

بت  الـــظعوة ٞخًـــ٘ ٞحهـــا ألامـــىع التـــي جدخـــاط ٞحهـــا بلـــى جغ٦حـــز مشـــل ألاولىٍـــاث وألامـــىع الهــٗـ

مــــا٫ الخُٟٟــــت والكــــاث٣ت وألامــــىع  .وألاقــــُاء الش٣ُلــــت ٖلــــى الــــىٟـ ؤمــــا ألاهــــضاٝ ؤو ألٖا

ها فــي ؤو٢ــاث ٢لــت اليكــاٍ،  وهــظا ألامــغ ًىُبــ٤ ٖلــى التــي حؿــخمخ ٘ بٗملهــا ٞــُم٨ً ويـٗـ

 .( 44) ٧ل مً ؤو٢اث الٗمل وؤو٢اث الخُاة الخانت ٖلى الؿىاء

 (  25الشيل )

 أوكاث الزسوة والخمٌى لذي الاوعان

 

 

 

 

مــــارا ًفعــــل املــــذًشون  ولىـــًـ مــــارا ٌعنــــي عــــذم مىاحهــــت املــــذًش ملشــــيلت الىكــــذ ؟

 لخل مشيلت الىكذ ؟

تــــــراٝ ؤوال بــــــإن الى٢ــــــذ ًمشــــــل مكــــــ٩لت،  وإلاحابــــــت عـــــًـ هــــــزا العــــــؤاٌ ًخُلــــــب الٖا

ــ٤، وهىـا٥ مًـ ًــضع٥  ٞهىـا٥ مًـ ًخجاهـل طلــ٪ وبالخـالي ال ًبـظ٫ ؤي ظهــض فـي هـظا الٍُغ

ــا الخٗامـــــل مـــــ٘ الى٢ـــــذ  ــٝغ ال٨ُُٟـــــت التـــــي ًم٨ىـــــه بهـــ ــا، ول٨ىـــــه ال ٌٗـــ ٗتـــــٝر بهـــ اإلاكـــــ٩لت َو

ُــت الخٗامــل مــ٘ الى٢ــذ ًــاصي بكــ٩ل صــخُذ. وفــي ٧ــل ألاخــىا٫ ٞــةن ٖــضم جسُــُِ ٖمل

بلـــــــى وظــــــــىص هـــــــٕى مـــــــًـ الايــــــــغاب والخـــــــىجغ بهــــــــىعة مؿــــــــخمغة فـــــــي ؾــــــــلى٥ عظــــــــا٫ ؤلاصاعة ، 

مــــــا٫ وج٨ضؾــــــها اإلاؿــــــخمغ  ــــــى٨ٗـ طلــــــ٪ ٖلــــــى اهسٟــــــاى اهخــــــاظُتهم هدُجــــــت لتــــــرا٦م ألٖا ٍو

ُُٟــــت الٗلُـــا ٢ــــض ًــــاصي لــــبٌٗ  والخـــىجغ الــــظي ًهــــِب عظـــا٫ ؤلاصاعة فــــي اإلاؿــــخىٍاث الْى

ت التـي  ت اإلاـضًغ هٟؿـه. وجا٦ـض ألامغاى الىٟؿُـ ٌؿـاٖض ٖلحهـا الخلـل الخـاصر فـي شخهُـ

% مــــًـ الى٢ـــــذ الًـــــاج٘ فـــــي اإلاجـــــا٫ ؤلاصاعي ؾـــــببه 60بٗــــٌـ ألابدـــــار فـــــي هـــــظا اإلاجـــــا٫ 

ً. والتـــــي ٩ًـــــىن الؿـــــبب ٞحهـــــا ؤلايـــــُغاباث الىٟؿـــــُت لهـــــم ،  ـــــت للمـــــضًٍغ ألامـــــغاى ؤلاصاٍع

ٍى التــي ٌٗــاهىن مجهــا، لٗــضم ٦ٟاًــت الى٢ــذ اإلاسهــو إلهجــاػ ألا  ٖمــا٫ اإلاُلىبــت والًـٛـ
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ــٝغ ٌٗجــــــي  ٗخ٣ــــــض الــــــبٌٗ ؤن جسٟــــــٌُ ٖــــــضص ؾــــــاٖاث الٗمــــــل للمــــــضًغ ؤو اإلاكــــ مــــــجهم. َو

بُٖــاءه ٞتــرة ؤَــى٫ مـًـ الغاخــت ختــى ًــخسلو مـًـ ال٣لــ٤ والايــغاباث التــي ٌٗــاوي مجهــا، 

صون ؤن ٩ًـــــىن هىـــــا٥ جدضًـــــض ص٢ُـــــ٤ للى٢ـــــذ اإلاىاؾـــــب الـــــظي ًدخـــــاط بلُـــــه اإلاـــــضًغ ختـــــى 

ت. وجا٦ـــض بٗــٌـ الضعاؾـــاث فـــي اإلاجخمٗـــاث ٌُٗـــض جىٓـــُم وجسُـــُِ و٢خـــه بهـــىعة ٖملُـــ

ً، خُـــض ؤن  نالىامُـــت ؤ هىـــا٥ جٟاوجـــا ٦بحـــرا فـــي ٖـــضص ؾـــاٖاث الٗمـــل باليؿـــبت للمـــضًٍغ

، فـــي خـــحن ؤن هىـــا٥ مــًـ ٌٗملـــىن مـــا ٣ًـــغب مــًـ  ؾـــاٖت فـــي ؤلاؾـــبٕى 24بًٗـــهم ٌٗمـــل 

ُا، واجطـــر ؤًًــــا ؤن الٓــــغوٝ البُئُـــت ٦شحــــرا مــــا ج٣ـــ٠ ماوٗــــا ؤمــــام  100 ؾـــاٖت اؾــــبٖى

 ً حر الى٢ـــذ لهـــالر الٗمـــل. وفـــي اإلاجخمٗـــاث ألا٦ثـــر ال٨شحـــًر بـــىن فـــي جـــٞى مـــجهم الـــظًً ًٚغ

ج٣ـــــضما هجـــــر اإلاـــــضًغون فـــــي الـــــخد٨م فـــــي ؤو٢ـــــاتهم خُـــــض اٖخمـــــضوا ٖلـــــى جىٓـــــُم ؤٖمـــــالهم 

غ لهــــــــم الى٢ــــــــذ للخ٨ٟحــــــــر والبدــــــــض والضعاؾــــــــت فــــــــي اإلاكــــــــا٧ل الاؾــــــــتراجُجُت  ٣ــــــــت جــــــــٞى بٍُغ

هـــــضاٝ اإلاُلىبـــــت. وهـــــظا ال ٌٗجـــــي والهامـــــت، التـــــي ٩ًـــــىن لهـــــا جـــــإزحر ألا٦بـــــر ٖلـــــى جد٣ُـــــ٤ ألا 

حر الى٢ــــــــذ  ً فــــــــي الخ٨ٟحــــــــر والٗمــــــــل َــــــــى٫ الى٢ــــــــذ، ول٨ىــــــــه ٌٗجــــــــي جــــــــٞى اؾــــــــخٛغا١ اإلاــــــــضًٍغ

ـــإحي طلـــ٪ هدُجـــت ٢ـــضعتهم  اإلاىاؾـــب إلاؼاولـــت هـــىاًتهم الصخهـــُت زـــاعط هُـــا١ ٖملهـــم . ٍو

ٖلـــى جىػَـــ٘ الؿـــاٖاث اإلاخاخـــت لهـــم بـــحن الخ٨ٟحـــر وألاصاء والغاخـــت بكـــ٩ل ًد٣ـــ٤ ؤهـــضاٝ 

بــاتهم الصخهــُت. ؤن ٖال٢خــ٪ مــ٘ الٗمــل وفــي هٟــ ـ الى٢ــذ ٌؿــاٖضهم ٖلــى جد٣ُــ٤ ٚع

ــالي جخٛحـــــر الٗال٢ـــــت تالى٢ـــــذ لِؿـــــذ زابخـــــ ، ٩ٞلمـــــا حٛحـــــرث ألاوكـــــُت حٛحـــــرث الىخـــــاثج وبالخـــ

ً ٖمل مٗحن م٣ُاؾا لولئ٪ في ٖمل آزغ  .  (45)بالى٢ذ وال ججٗل مىاٍػ

ــا مىـــــــ٪ ٖلـــــــى الـــــــضوام ؤن حؿـــــــخٛل ؤو حؿـــــــدشمغ ٧ـــــــل ص٣ُ٢ـــــــت حِٗكـــــــه -1 ا لـــــــِـ مُلىبـــــ

للخهـى٫ ٖلــى ؤًٞــل الىخـاثج باإلاٗــاًحر اإلااصًــت لهـ٪ حٗــِل وؤهــذ جدـاو٫ صاثمــا حٗــىٌٍ 

 ما حٗخ٣ض ؤهه ٞاج٪ .

بهـــ٪ خـــضصث الىخـــاثج التـــي جدـــب ؤن جهـــل بلحهـــا فـــي ػمــًـ مٗـــحن مــًـ ؤظـــل جد٣ُـــ٤  -2

ىــضما ال ٨ًُٟــ٪ الى٢ــذ جإزــظ الٗمــل مٗــ٪ ؤزىــاء الاظــاػة ، والىدُجــت الُبُُٗــت  طلــ٪ ٖو

 والاعها١ .هي الكٗىع بالخٗب 

اج٪ -3  بهــ٪ حٗــِل فــي مجخمــ٘ وجدــاو٫ جُبُــ٤ مٗــاًحر مجخمٗــاث ؤزــغي ٖلــى جهــٞغ

ٗـاث ألا٦ثـر ج٣ـضما ومًـ ألاًٞـل لـ٪ ؤن حٗــٝغ  ٗـاًحر اإلاجخم ال٢اجـ٪ وبهـٟت زانـت م ٖو
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 .ؤ ؤن جًُ٘ الى٢ذ بهىعة ٚحر مىخجت٠ُ٦ حؿخٛل الى٢ذ ب٨ٟاءة ومً ألاؾى 

ـــ٤ بٗــــٌـ الا  –4 هجـــــاػاث ٞإهـــــذ جســـــاٝ ؤن بهــــ٪ ال حؿـــــخُُ٘ ؤن جىِـــــب ٚحـــــر٥ لخد٣ُــ

ج٣ٟـــض ؾـــُُغج٪ ٖلـــى ألامـــىع وال حؿـــخُُ٘ ؤن جٟـــغى ؾـــُاصج٪ ٖلـــى الى٢ـــذ لهـــ٪ صاثمـــا 

 حكٗغ بإهه هى اإلاخد٨م في خُاج٪ 

ُـه  -5 خ٣اص بإهـه مًـ اإلام٨ًـ الـخد٨م فـي الى٢ـذ والؿـُُغة ٖل الٗىاث٤ التي ؤمام الٖا

ت التــــــي بــــــضؤث جىدكــــــغ بُــــــغ١ مسخلٟــــــت فــــــي ظمُــــــ٘ ؤعظــــــاء اإلاجخمــــــ٘ وؤهمهــــــا جلــــــ٪ ألا وكـــــُـ

 جخدى٫ بلى ٢ُىص ٢ض وكخ٩ي مجها بٗض طل٪ لجها جازغ ٖلى اهجاػاجىا.

ٞةهـــ٪ مـــظهب صاثمـــا ؤمـــام الى٢ـــذ، لـــم ًىتـــٕز ؤخــــض ، لـــظل٪ ٞـــةن الى٢ـــذ هـــى اإلاد٨مـــت

ذ هٟؿــــــ٨ٟي ٢ٟـــــــو الاتهــــــام وظٗلـــــــذ الى٢ــــــذ هـــــــى  تــــــراٝ مىـــــــ٪ ول٨ىــــــ٪ ويــــــٗـ هــــــظا الٖا

كــاٖغ٥ بــ٪ وجدانــغها ال٣اضــخي الــظي ًدا٦مــ٪ ٖلــى ظــغاثم لــم جغج٨بهــا. وبهــ٪ تهمــل م

وحســــججها بــــحن ٣ٖغبــــي الؿــــاٖت و٧ــــان ًجــــب ٖلُــــ٪ ؤن حؿــــخجُب لهــــا بهــــىعة صــــخُدت 

اصة وال٨أبــت والاهُــال١  وجدغعهــا مـًـ ٢ُىصهــا . ٣ٗٞــاعب الؿــاٖت حكــحر بلــى ؤو٢ــاث الؿـٗـ

والُـــإؽ ٞــــال جًـــ٘ هٟؿــــ٪ بـــحن خغ٦ــــت ٣ٖـــاعب الؿــــاٖت وحؿدؿـــلم لهــــا ول٨ــًـ ٖلُــــ٪ ؤن 

ـــض . وبن ا ــا جٍغ ــاه مـ لض٢ـــت اإلاخىاهُـــت فـــي الخٗامـــل مـــ٘ الى٢ـــذ فـــي ألاقـــُاء جخدـــغ٥ مٗهـــا ججـ

ت ؤهــــــذ جدـــــاو٫ ؤن ج٩ــــــىن لــــــضً٪ ؾــــــاٖت طاث ص٢ــــــت  ت والهامــــــت ؤو ٚحــــــر الًــــــغوٍع الًـــــغوٍع

لـــى م٨خبـــ٪ وفـــي مجزلـــ٪ وختـــى فـــي حجـــغة هىمـــ٪ وؤنـــبدذ  ها فـــي ًـــض٥ ٖو مخىاهُـــت جًــٗـ

ــا ، بن الــــبٌٗ  ــى هٟؿــــ٪ صاثمــ ــاٖت هــــي الىٛمــــت اإلاىؾــــ٣ُُت التــــي ٞغيــــتها ٖلــ ص٢ــــاث الؿــ

م مــــًـ  ًدـــــى٫  ــالٚغ ــٝغ ٖلـــــى الى٢ـــــذ بـــ ــا ٖــــًـ ص٢ـــــاث الؿـــــاٖت لُخٗـــ مدُـــــاث الغاصًـــــى بدشـــ

الؿــــاٖاث ألازــــغي التــــي خىلــــه و٧ــــل طلــــ٪ ًٟؿــــغ مــــا ًٟغيــــه ٖلُــــ٪ الى٢ــــذ مـــًـ ؤخ٩ــــام 

ؤبضًـــت ٖلُـــ٪ جىُٟـــظها َـــىا٫ خُاجـــ٪ . و٦ـــظل٪ ٞةهـــ٪ ؤنـــبدذ مسخلؿـــا ومدخـــاال ؤمـــام 

ـــلُاث ٖلُـــــ٪ ٞهـــــظا ال ٌٗ جـــــي ؤهــــــ٪ خ٨ـــــم الى٢ـــــذ ٞٗىـــــضما حُٗــــــي الى٢ـــــذ ٧ـــــل هـــــظه الؿـــ

ؾـــــــٝى جسًـــــــ٘ لـــــــه وؾـــــــٝى ججـــــــض ه٣ؿـــــــ٪ حؿـــــــخسضم بٗــــــٌـ الخٗبحـــــــراث مشـــــــل :)ؾـــــــٝى 

ؤزـــــخلـ بٗــــٌـ الى٢ــــــذ للغاخـــــت ؤو ؾــــــٝى ؤزُـــــ٠ ص٢ــــــاث٤ مٗـــــضوصة بُٗــــــضا ٖــــًـ م٩ــــــان 

الٗمـــــل( . وبهـــــ٪ ؤنـــــبدذ ال جدـــــب مـــــا جٟٗلـــــه ول٨ــــًـ ال حؿـــــخُُ٘ الهـــــغوب مىـــــه بال ٖــــًـ 

غ بالـــظهب صاثمـــا لهـــ٪ هـــاعب  ـــ٤ الازـــخالؽ والخداًـــل مـــ٘ الى٢ـــذ وحكــٗـ مــًـ ؾـــُُغة ٍَغ
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لىظُت بالى٢ـــــذ ى الى٢ـــــذ ٖلُـــــ٪ . وختـــــى الىـــــاؽ الـــــظًً جـــــغبُهم بإٖمـــــالهم ٖال٢ـــــت ؾـــــ٩ُ

ــــىا الى٢ــــذ زــــم  ٞهــــم ال ًىٓــــغون فــــي الؿــــاٖت ؤزىــــاء الٗمــــل بٟــــغى مداًــــض ول٨ــــجهم لُٗٞغ

ًبدؿـــــمىن ؤو ًٌٛـــــبىن َب٣ـــــا للخٗلُمـــــاث التــــــي جغؾـــــلها الؿـــــاٖت بلـــــحهم . والـــــظي ٌٗــــــى١ 

ظـــضا لضعظـــت ؤهـــ٪ ال حؿـــخُُ٘ ؤن جد٨مهـــا ؤو طلــ٪ الاججـــاه هـــى ؤن الاوؿـــان آلـــت م٣ٗــضة 

جـــــــخد٨م ٞحهــــــــا بض٢ـــــــت وزانــــــــت ظٗـــــــل ؾــــــــلى٦هم ًخىاٞـــــــ٤ مــــــــ٘ ٣ٖـــــــاعب الؿــــــــاٖت ًجــــــــضون 

 .  ( 46)ؤهٟؿهم في الجهاًت  لم ًهلىا بلى َا٢اتهم ال٩امىت وج٣ل ٦ٟاءتهم 

ش،  ذي، الٗمـل الـظي جد٨مـه ؾـجن الخـاٍع لُه ٞالٗال٢ت التـي ًخمحـز بهـا الٗمـل الخـاٍع ٖو

 ؤم هـــى ؤهــــه ٖمـــل 
ً
هــــاصٝ، ٖمـــل ًــــغجبِ بٗلـــت ٚاثُــــٍت، ؾـــىاًء ٧اهــــذ هـــظه الٛاًــــت نــــالخت

 
ً
، ٌٗخبــــر وكـــــاَا

ً
 هاصٞـــــا

ً
 ؤم ٚحـــــر هُٟٓــــٍت. ٖلـــــى ؤي خــــا٫ هــــظا ٌٗخبـــــر ٖمــــال

ً
، هُٟٓــــت

ً
َالخــــت

ش، ٖلــى هــظا ألاؾــاؽ. وهــظه الٛاًــاث التــي ًــغجبِ  ، ًــضزل فــي هُــا١ ؾــجن الخــاٍع
ً
ــا ُّ س جاٍع

غ بها هظا الٗمل الهاصٝ اإلاؿـاو٫، خُـض بّجهـا 
ّ
 باليؿـبت بلـى الٗمـل ، ٞهـي جـاز

ٌ
مؿـخ٣بلُت

مـــًـ زــــال٫ وظىصهــــا الــــظهجي فــــي الٗامــــل ال مدالــــت، لجهــــا بىظىصهــــا الخــــاعجي، بىظىصهــــا 

، وبهمـــــا 
ً
 خ٣ُ٣ُـــــا

ً
ـــــ٘ بلـــــى اإلاؿـــــخ٣بل، ولِؿـــــذ مىظـــــىصة وظـــــىصا

ّ
الـــــىا٢عي، هـــــي َمـــــىح وجُل

 ٞاإلاؿــــخ٣بل ؤو الهــــضٝ الــــظي ٌ
ً
غ مـــًـ زــــال٫ وظىصهــــا الــــظهجي فــــي الٟاٖــــل . بطا

ّ
كــــ٩ل جــــاز

٪ هظا اليكاٍ  غ في جدٍغ
ّ
ذي ، ًاز  .  ( 47) الٛاًت لليكاٍ الخاٍع

وفــــي بلــــىعة هــــظا اليكــــاٍ مـــًـ زــــال٫ الىظــــىص الــــظهجي ، ؤي مـــًـ زــــال٫ ال٨ٟــــغ الــــظي 

غ فـــي بًجـــاص 
ّ
ـــل ُٞـــه الىظـــىص الـــظهجي للٛاًـــت يـــمً قـــغوٍ ومىانـــٟاث، خُيئـــٍظ ًـــاز

ّ
ًخمش

 ٞهـى ٖمـٌل جـاٍع لـظل٪ هـظا اليكـاٍ .
ٌ
ذي ، هـى ٖمـل ججـغي ٖلُــه لـِـ ٧ـل ٖمـل لـه ٚاًــت

 
ً
غ لهــــظا الٗمــــل ، ل٩ــــي ٩ًــــىن ٖمــــال   ال بــــض ؤن ًخــــٞى

ٌ
ش ، بــــل ًىظــــض بٗــــض زالــــض ؾــــجن الخــــاٍع

ش .  جد٨مــه ؾــجن الخــاٍع
ً
، ؤي ٖمــال

ً
سُــا البٗــض ألاو٫ ٧ــان هــى الؿــبب ، والبٗــض الشــاوي  جاٍع

 فــي هُــا١ 
ً
٧ــان هــى الٛاًــت الهــضٝ ، وال بــض مـًـ بٗــٍض زالــض ل٩ــي ٩ًــىن بهــظا الٗمــل صازــال

ش . هـــــــظا البٗـــــــض الشالـــــــض هـــــــى ؤن ٩ًـــــــىن لهـــــــظا الٗمـــــــل ؤعيـــــــُت جخجـــــــاوػ طاث ؾـــــــ جن الخـــــــاٍع

الٗامــل ، ؤن ج٩ــىن ؤعيــُت الٗمــل هــي ٖبــاعة ٖـًـ اإلاجخمــ٘ ، الٗمــل الــظي ًسلــ٤ مىظــا، 

هـــظا اإلاـــىط ًخٗـــضي الٟاٖـــل هٟؿـــه ، وج٩ـــىن ؤعيـــِخه الجماٖـــت ، التـــي ٩ًـــىن هـــظا الٟـــغص 

 مجهــــا .
ً
 ألامــــىاط ٖلــــى ازــــخالٝ صعظ ظــــؼءا

ً
ــا ، هىــــا٥ مــــىط مدــــضوص ، هىــــا٥ مــــىط َبٗــــا اتهــ
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 بطا ٧ــــان لــــه مــــىٌط ًخٗــــضي خــــضوص الٗامــــل 
ّ

 بال
ً
سُــــا  جاٍع

ً
٦بحــــر . ل٨ـــًـ الٗمــــل ال ٩ًــــىن ٖمــــال

الٟـــــــغصي . ٢ـــــــض ًإ٧ـــــــل الٟـــــــغص بطا ظـــــــإ ، ٢ـــــــض ٌكـــــــغب بطا ُٖـــــــل ، ٢ـــــــض ًىـــــــام بطا ؤخــــــــ 

ـ  ، جٍغ
ً
 ؤًًـا

ٌ
م مًـ ؤجهـا ؤٖمـا٫ هاصٞـت مـا٫ ٖلـى الـٚغ ض بداظخه بلى الىـىم ، ل٨ًـ هـظه ألٖا

 لٗمـــل 
ً
ؤن جد٣ـــ٤ ٚاًـــاث ، ول٨جهـــا ؤٖمـــا٫ ال ًمخـــض مىظهـــا بلـــى ؤ٦ثـــر مــًـ الٗامـــل ، زالٞـــا

ال٢ــاث مخباصلــت مــ٘ ؤٞــغاص ظماٖخــه .  ٣ًــىم بــه ؤلاوؿــان مـًـ زــال٫ وكــاٍ اظخماُٖــا، ٖو

 
ً
 خغبُا

ً
 ، ال٣اثض خُىما ٌٗمل ٖمال

ً
ا  ججاٍع

ً
 .   ( 48) الخاظغ خُىما ٌٗمل ٖمال

ــاط ٢ــــــــغ  ُــــــــت ولــــــــظل٪ ٞــــــــةن ل٩ــــــــل ٖملُــــــــت لالجســــــ اعاث جدخــــــــاط بلــــــــى و٢ــــــــذ مدــــــــَضص ، وهٖى

ـــــذ  ســـــاط ال٣ـــــغاع، و٢ـــــض اهخمَّ ِ
ّ
ص فـــــي اج غوٞهـــــا لهـــــا جإزحرهـــــا ٖلـــــى الى٢ـــــذ اإلادـــــضَّ اإلاكـــــ٨الث ْو

ؤلاصاعة الخضًشــــت بالؾــــلىب الٗلمــــي فــــي اجســــاط ال٣ــــغاعاث اإلاخمشــــل فــــي حصــــخُو اإلاكــــ٩لت 

، وجدضًـــــــــضها، وويـــــــــ٘ اإلا٣ترخـــــــــاث اإلاىاؾـــــــــبت لخلهـــــــــا وج٣ىٍمهـــــــــا وجىُٟـــــــــظ اإلاىاؾـــــــــب مجهـــــــــا

ـاصة  واهخمام ؤلاصاعي ب٩ل الىؾاثل والُغ١ اإلاخاخت فـي اجسـاط ال٣ـغاعاث لـه ؤزـغ ٦بحـر فـي ٍػ

حر الجهــــــض والى٢ــــــذ والخ٩ــــــال٠ُ. م  ٞاٖلُــــــت اجســــــاط جلــــــ٪ ال٣ــــــغاعاث، وجــــــٞى ٞــــــال٣غآن ال٨ــــــٍغ

ــــاث٠ ؤلاصاعة وؤقـــاع بلحهـــا فــــي ال٨شحـــر مــًـ الاًــــاث فـــي الؿــــىع   جُـــغ١ فـــي ٦شحــــر مــًـ آًاجـــه لْى

م٨ً جىاو٫  مت ، ٍو  طل٪ مً زال٫ مدىع: ال٨ٍغ

م لهمـــــــــىطط بكـــــــــغي فـــــــــي  الخخطـــــــــُط: ٟٞـــــــــي ؾـــــــــىعة ًىؾـــــــــ٠ ٖـــــــــغى ال٣ـــــــــغآن ال٨ـــــــــٍغ

ــت الؿــىىاث اإلا٣بلــت ، وهــظا مـًـ بــاب 
َّ
الخسُــُِ؛ خُــض عؾــم ًىؾــ٠ ٖلُــه الؿــالم زُ

ًَّ : -حٗــالى  -ألازــظ بالؾــباب؛ ٦مــا ٢ــا٫  ُه
ُ
ل
ُ
٧
ْ
ــإ ًَ ــَغاٍث ِؾــَماٍن 

َ
َ٘ َب٣ َعي َؾــْب

َ
ــي ؤ ِ

ّ
ِلــُ٪ ِبو

َ ْ
ــا٫َ اإلا

َ
}َو٢

ـــــاَي ِبْن َؾــــبْ  ٍَ
ْ
ُخـــــىِوي ِفــــي ُعئ

ْ
ٞ
َ
 ؤ

ُ
ــــأل

َ ْ
َهــــا اإلا حُّ

َ
ـــــا ؤ ًَ اِبَؿــــاٍث  ًَ ـــــَغ 

َ
ز

ُ
ــــٍغ َوؤ ًْ

ُ
ٍث ز

َ
ُبال

ْ
َ٘ ُؾــــي  َوَؾـــــْب

ٌ
ٌ٘ ِعَجــــاٝ

ـــا٫َ 
َ
حَن   َو٢ ـــاإلِاِ

َٗ ِم ِب
َ

ْخـــال
َ
ِوٍـــِل ألا

ْ
ًُ ِبَخإ ْدـــ

َ
ٍم َوَمـــا ه

َ
ْخـــال

َ
 ؤ

ُ
ار

َ
ْيــٛـ

َ
ىا ؤ

ُ
ـــال

َ
ُبـــُروَن   ٢ ْٗ

َ
ـــا ح ٍَ

ْ
ئ ْىـــُخْم ِللغُّ

ُ
٦

َجـــا ِمْجُهَمـــ
َ
ـــِظي ه

َّ
٤ًُ ال ـــّضِ َهـــا الّهِ حُّ

َ
 ؤ

ُ
ىُؾـــ٠ ًُ ىِن   

ُ
ْعِؾـــل

َ
إ
َ
ِوٍِلـــِه ٞ

ْ
ْم ِبَخإ

ُ
ـــُئ٨ ّبِ

َ
ه
ُ
ـــا ؤ

َ
ه
َ
ـــٍت ؤ مَّ

ُ
ـــَض ؤ ْٗ ـــَغ َب

َ
٦ ا َواصَّ

اِبَؿــاٍث  ًَ ــَغ 
َ
ز

ُ
ــٍغ َوؤ ًْ

ُ
ٍث ز

َ
ُبال

ْ
ِ٘ ُؾــي  َوَؾــْب

ٌ
ٌ٘ ِعَجــاٝ ًَّ َؾــْب ُه

ُ
ل
ُ
٧
ْ
ــإ ًَ ــَغاٍث ِؾــَماٍن 

َ
ِ٘ َب٣ ِخَىــا ِفــي َؾــْب

ْ
ٞ
َ
ؤ

ـــاِؽ  ـــى الىَّ
َ
ُ٘ ِبل ْعِظـــ

َ
ـــي ؤ ِ

ّ
ل َٗ َ

ْم ل
ُ
َمـــا َخَهـــْضج

َ
ًبـــا ٞ

َ
َ٘ ِؾـــِىحَن َصؤ ـــىَن َؾـــْب ُٖ ْؼَع

َ
ـــا٫َ ج

َ
ُمـــىَن   ٢

َ
ل ْٗ ٌَ ُهـــْم 

َّ
ل َٗ

َ
ل

ًَ َمــا  ْ
ل
ُ
٧
ْ
ــإ ًَ ٌ٘ ِقــَضاٌص  ِلــَ٪ َؾــْب

َ
ــِض ط ْٗ ًْ َب ِحي ِمــ

ْ
ــإ ًَ ــمَّ 

ُ
ىَن   ز

ُ
ل
ُ
٧
ْ
ــإ
َ
ــا ج  ِممَّ

َ
ِلــُال

َ
٢ 

َّ
ُبِلِه ِبال

ْ
ُعوُه ِفــي ُؾــي

َ
ــظ

َ
ٞ

ْد 
ُ
ـــا ج  ِممَّ

ً
ِلـــُال

َ
٢ 

َّ
ًَّ ِبال ُهـــ

َ
ْمُخْم ل ـــضَّ

َ
ـــاُؽ ٢  الىَّ

ُ
ـــار

َ
ٛ ٌُ ُـــِه  ِٞ ـــاٌم  َٖ ِلـــَ٪ 

َ
ـــِض ط ْٗ ًْ َب ِحي ِمـــ

ْ
ـــإ ًَ ـــمَّ 

ُ
ِهـــُىىَن   ز

ِهُغوَن{ ْٗ ٌَ ُِه  ِٞ  [ .49 -43]ًىؾ٠: الاًت  َو
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  [217] 

خطـــر مــًـ آلاًـــاث ؤن ًىؾـــ٠ ٢ـــام بمىاػهـــت، وهـــظه اإلاىاػهـــت حٗخمـــض ، ٖلُـــه الؿـــالم، ٍو

ضة ؤع٧ان جخطر ُٞما ًإحي  ِٖ ٖلى 
 (49 )  :   

 اعي والاؾتهال٥.اإلاىاػهت بحن ؤلاهخاط الؼع  -1

 جم بٖضاص زُخحن ؾبُٗخحن للضولت. -2

.، هظه اإلاىاػهت ٧اهذ َىٍلت ألاظل -3
ً
 ؤعبٗت ٖكغ ٖاما

 اؾخسضام اإلاىاػهت باٖخباعها ؤصاة ع٢ابُت لًمان جىُٟظ الخُت بض٢ت. -4

ٟحن للخسُـــــُِ مــــًـ اإلاىٓـــــىع ؤلاؾـــــالمي بلـــــى ؤن الخسُـــــُِ:  وهىـــــا٥ زـــــم زلـــــو حٗـــــٍغ

ــــ٤ اإلاــــىاعص  بٖمــــا٫ ال٨ٟــــغ فــــي عؾــــم ؤهــــضاٝ مكــــغوٖت ، مــــ٘ جدضًــــض الىؾــــاثل اإلاخاخــــت ٞو

، وبــظ٫ الُا٢ــاث فــي اؾــدشماعها
ً
ا ، ، اإلاباخــت قــٖغ لخد٣ُــ٤ ألاهــضاٝ فــي ؤ٢ــل و٢ــذ مم٨ـًـ

 لجمُــــ٘ مغاخــــل 
ً
ــــ٠ قــــامال مــــ٘ حٗلُــــ٤ الىخــــاثج ب٣ًــــاء هللا و٢ــــضعه ، ٩ُٞــــىن هــــظا الخٍٗغ

 الٗملُت الخسُُُُت .

ى بٗــــٌـ آلاًـــــاث ال٣غآهُـــــت وؤهـــــم ٖىانـــــغ الخسُـــــُِ ؤلاؾـــــالمي مــــًـ زـــــال٫ اؾـــــخٗغا

ل ُٞما ًلي:
َّ
   جخمش

جد٣ُــــــ٤ ألاهـــــــضاٝ : ٞهـــــــى مــــــًـ ؤبـــــــغػ ؾـــــــماث الخسُـــــــُِ التـــــــي صٖـــــــا بلحهـــــــا ال٣ـــــــغآن  -1

ــا٫  ــا ٢ــ م؛ ٦مــ ــٍغ ا : -حٗــــالى  -ال٨ــ  ٍ ي َؾــــِى ْمصــــخِ ًَ  ًْ ــــ مَّ
َ
ْهــــَضي ؤ

َ
ــــى َوْظِهــــِه ؤ

َ
ل َٖ ــــا  ي ُم٨ِب  ْمصــــخِ ًَ  ًْ َمــــ

َ
ٞ
َ
}ؤ

ٍٍ ُمْؿَخ٣ٍُِم{ ى ِنَغا
َ
ل اًت. [، ٞاإلاام22ً]اإلال٪:  َٖ  ًمصخي بلى هضٝ ٚو

ـــــه  -2 َُّ  -جدضًـــــض ألاولىٍـــــاث؛ ؤي: جغجِـــــب ألاهـــــضاٝ ألاهـــــم ٞـــــالهم، ٞدـــــحن ؤَمـــــغ هللا هب

م 
َّ
ــه وؾــل ُْ ى هللا ٖل

َّ
ــِظْع{بالــضٖىة فــي ٢ىلــه:  -نــل

ْ
ه
َ
إ
َ
ــْم ٞ

ُ
ُغ   ٢ ِ

ّ
ز ــضَّ

ُ ْ
َهــا اإلا حُّ

َ
ــا ؤ ًَ [، 2 -1]اإلاـــضزغ:  }

ص لــــه ؤولىٍــــت صٖــــىة ألا٢ــــغبحن مـــًـ ٖكــــحرجه ب٣ىلــــه:  ــــَغِبحَن{}ٞةهــــه خــــضَّ
ْ
٢
َ
َ٪ ألا

َ
ِكــــحَرج َٖ ــــِظْع 

ْ
ه
َ
 َوؤ

غاء:  ًَ [، وؤَمـــــغ هللا اإلاؿـــــلم ؤن ًبـــــضؤ بىٟؿـــــه زـــــم بإهلـــــه ٣ٞـــــا٫: 214]الكــــٗـ ـــــِظً
َّ
َهـــــا ال حُّ

َ
ـــــا ؤ ًَ {

}
ُ
ِدَجاَعة

ْ
اُؽ َوال ىُصَها الىَّ

ُ
اًعا َو٢

َ
ْم ه

ُ
ْهِل٨ُ

َ
ْم َوؤ

ُ
َؿ٨ ُٟ هْ

َ
ىا ؤ

ُ
م:  آَمُىىا ٢  [.6]الخدٍغ

ــا ٢ـــــا٫ حٗـــــالى: اؾـــــدشماع ظمُـــــ٘ اإلاـــــىاعص اإلاخاخـــــت: ٦ -3 ـــــَماَواِث مـــ ـــــ٤َ الؿَّ
َ
ل
َ
ـــــِظي ز

َّ
ـــــُه ال

َّ
}الل

ـــَ٪ 
ْ
ل ُٟ ـــُم الْ

ُ
٨

َ
َغ ل ـــْم َوَســـخَّ

ُ
٨

َ
ـــا ل

ً
َمـــَغاِث ِعْػ٢

َّ
ًَ الش َغَط ِبـــِه ِمـــ

ْ
ز

َ
ـــإ
َ
ـــَماِء َمـــاًء ٞ ًَ الؿَّ ـــَؼ٫َ ِمـــ

ْ
ه
َ
ْعَى َوؤ

َ
َوألا

ـُم 
ُ
٨

َ
َغ ل ْجَهـاَع   َوَسـخَّ

َ
ـُم ألا

ُ
٨

َ
َغ ل ْمِغِه َوَسـخَّ

َ
َبْدـِغ ِبـإ

ْ
َغ ِلَخْجـِغَي ِفـي ال َمـَغ َصاِثَبـْحِن َوَســخَّ

َ
٣

ْ
ـَ َوال ـْم

َّ
الك

ْدُهــىَها ِبنَّ 
ُ
 ج

َ
ـِه ال

َّ
َمـَذ الل ْٗ وا ِو ـضُّ ُٗ

َ
ُخُمىُه َوِبْن ح

ْ
ل
َ
ــّلِ َمـا َؾـإ

ُ
٧ ًْ ْم ِمـ

ُ
ـا٦

َ
َهـاَع   َوآج ـَل َوالجَّ ُْ

َّ
ـُم الل

ُ
٨

َ
 ل
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ــــــاٌع{ َّٟ
َ
ــــــىٌم ٦

ُ
ل
َ
ٓ

َ
َؿــــــاَن ل

ْ
 [. ٞهــــــظه اإلاــــــىاعص التــــــي ط٦ــــــغث ًدبــــــىؤ الى٢ــــــذ34 -32]ببــــــغاهُم:  ؤلِاو

غه هللا لىٟــ٘ ؤلاوؿــان . وؾـٝى هخُــغ١ هىـا بلــى مًــُٗاث   اإلاجزلـت ألاهــم بُجهـا، خُــض سـخَّ

 الى٢ذ ومجها :

صاث الى٢ــــــــذ: بن ؤهــــــــم مًــــــــُٗاث الى٢ــــــــذ ؤو  : ؤهــــــــم مًــــــــُٗاث الى٢ــــــــذ ؤو مبــــــــّضِ
ً
ؤوال

 : (  50) مبضصاث الى٢ذ ج٣خطخي الالخٟاث بلى ما ًلي

٘ للى٢ــذ -1 ِ
ُّ ُــ٠ ٚحــر مالثــم لى٢ــذ الٟــغص هــى مًــ لــى ؤلاوؿــان ؤن حهــخم ٧ــل جْى ، ٖو

 بالهم ٞالهم.

ــا،  -2 ت مىخجـــــت بهـــ ظمُـــــ٘ مًـــــُٗاث الى٢ـــــذ ًم٨ــــًـ جغقـــــُضها، بـــــل اؾـــــدبضا٫ ؤوكــــُـ

ٗاث الى٢ذ ٖلى ٦ثرتها جى٣ؿم بلى ٢ؿمحن: زاعظُت وصازلُت: ِ
ُّ  ومً

ٞالخاعظُــت: مهــضعها الىــاؽ؛ مشــل: ألاؾــغة، الٗمــالء، ؤو ألاقــُاء: ٧ــال٣غاءة، و٦خابــت 

٠  الغؾـــــــــــــاثل. والضازلُـــــــــــــت: ً ٖـــــــــــــاصة الدؿـــــــــــــى٠ٍ، ويــــــــــــٗـ مهـــــــــــــضعها صازلـــــــــــــي، وجخًـــــــــــــمَّ

حرها.  الخسُُِ، ٚو

ٗاث الى٢ـــــــذ بإجهــــــــا: ٧ـــــــل شــــــــخيء ًمىـــــــ٘ اإلاــــــــضًغ مــــــًـ بهجــــــــاػ  ِ
ُّ و٢ـــــــض ٖــــــــٝغ مـــــــا٦جزي مًــــــــ

ألاهــضاٝ بــإ٦ثر الؿــبل اإلاخاخــت ٞٗالُــت، زــم ؤظملهــا فــي زمـــ وزالزــحن مًــُٗت للى٢ــذ، 

ـــت الغثِؿـــت: الخسُـــُِ ، الخىٓـــُم، ا هـــا ٖلـــى ألاوكـــُت ؤلاصاٍع ُـــ٠ ، الخىُٟـــظ، ووٖػ لخْى

ٗاث الى٢ـــــــذ  ِ
ُّ ؿـــــــىن ؤن مًـــــــ الغ٢ابــــــت، الاجهـــــــاالث، اجســـــــاط ال٣ـــــــغاعاث . بِىمـــــــا ًـــــــغي هاَع

 مجهــــــا: ؾــــــىء ؤلاقــــــغاٝ، ٖــــــضم جٟــــــىٌٍ الؿــــــلُت، 
ً
ً ٖــــــامال كــــــٍغ جىدهــــــغ فــــــي زمؿــــــت ٖو

ـــــغى  ً، ٖو ـــــاث مــــًـ اإلاـــــضًٍغ اإلا٩اإلاـــــاث الهاجُٟـــــت . و٢ـــــض ٢ـــــام صعا٦ـــــغ بخجغبـــــت ٖلـــــى مجمٖى

لى٢ـذ( و٧ـاهىا ٢ـض ط٦ـغوا ٖـَضة ؤؾـباب لًـُإ و٢ـذ الٗمـل ٖلحهم ُٞلًما بٗىـىان )بصاعة ا

ٟحن، الا٢خهـاع ٖلـى  ٢بل مكـاهضة الٟـُلم، مجهـا: الـى٣و فـي اإلاٗلىمـاث، مكـ٨الث اإلاـْى

ــا٫ مخٗــــضصة فــــي  ــام بإٖمــ ــان مـــًـ ألاؾــــباب: ال٣ُــ الخٟــــىٌٍ. ؤمــــا بٗــــض مكــــاهضة الٟلــــم ٩ٞــ

ــذ صعاؾــت  حرهــا. و٢ــض ؤظٍغ اء ٚحــر الجُــض ٚو ٖلــى مؿــخىي و٢ــذ واخــض، الدؿــى٠ٍ، ؤلانـٛـ

ٗاث الى٢ــــذ:  ِ
ُّ ىصًت، و٧ــــان مـــًـ ؤهــــم مًــــ ألاظهــــؼة الخ٩ىمُــــت فــــي اإلامل٨ــــت الٗغبُــــت الؿـــٗـ

غ نـــــــباخا ٖــــــًـ الٗمـــــــل، اإلا٩اإلاـــــــاث الهاجُٟـــــــت الخانـــــــت، جىـــــــاو٫ الكـــــــاي وال٣هـــــــىة .  الخـــــــإزُّ

ـــــَضة ٖىانـــــغ مجهـــــا : ِٖ ٟـــــىن ٚحـــــر اإلاـــــاهلحن،  واهتهـــــذ الضعاؾـــــت ب٣اثمـــــت اقـــــخملذ ٖلـــــى  اإلاْى
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اع بضون مىاُٖض، ؤلا  حرها.الؼوَّ ضة، ٚو  ظغاءاث الغوجُيُت اإلا٣َّٗ

ـب ٖلحهـا: جدخـاط هـظه الٗملُـت بلـى التـزام 
ّ
ـغ١ الخٛل : جدلُـل مًـُٗاث الى٢ـذ َو

ً
زاهُا

ــــت خ٣ُ٣ُــــت بظاجــــه ،  ٗاث، وبلــــى جسُــــُِ ومٗٞغ ِ
ُّ مـــًـ ظاهــــب اإلاــــضًغ بمىاظهــــت هــــظه اإلاًــــ

ُٟخه .  وبُبُٗت ْو

ٗاث الى٢ـذ ٌؿــخلؼم جدضًــض ؤهــم جلـ٪ اإلا ُِ ًــُٗاث، ومــً زــم لـظل٪ ٞــةن جدلُــل مًــ

ــــــت ؤؾــــــبابها، والخلــــــى٫ الالػمــــــت لل٣ًــــــاء ٖلحهــــــا، وبن اإلاــــــىهج اإلا٣تــــــرح لل٣ًــــــاء ٖلــــــى  مٗٞغ

 : ( 51) مًُٗاث الى٢ذ ٩ًىن ُٞما ًلي

 جدضًض الهضٝ. -1

اث. -2  جغجِب ألاولٍى

 جغجِب اإلا٨خب وجىُٟٓه. -3

 الخد٨م في اإلا٣اَٗاث واإلاجهىصاث. -4

ا -5 َّٗ  ٫.جُب٤ُ ؤؾـ ومهاعاث الاجها٫ الٟ

ت التــــــي ٢ــــــض جهـــــبذ مـــــًـ مًــــــُٗاث الى٢ـــــذ ٖىــــــض اإلاــــــضًغ، بال ؤن  و٦شحـــــرة هــــــي ألاوكــــُـ

بٌٗ الباخشحن ًلر ٖلى بٌٗـ ألاوكـُت صون بًٗـها، وهـى ًىُلـ٤ مًـ ٖـضة اٖخبـاعاث 

   ؤهمها:

 ٌك٩ل الى٢ذ الظي ٌؿخٛغ٢ه ؤلاصاعي في هظه ألاوكُت ظؼًءا ٦بحًرا. -1

 ت.ؾىء اؾخٛال٫ الى٢ذ اإلاسهو ل٩ل مً هظه ألاوكُ -2

ـــــــحن ٖلـــــــى ازـــــــخالٝ  مؿـــــــخىاهم   -3 هـــــــظه ألاوكـــــــُت ًماعؾـــــــها ٖـــــــضص ٦بحـــــــر مــــــًـ ؤلاصاٍع

  ؤلاصاعي  .

ُت. -4  قمى٫ هظه ألاوكُت واخخىائها ٖلى ؤوكُت ٖٞغ

 البٗض الا٢خهاصي لؿىء اؾخٛال٫ الى٢ذ . -5

ٗاث الى٢ـــذ مــًـ زـــال٫  ِ
ُّ ججؼثـــت  ( 52) وبةم٩ـــان اإلاـــضًغ ؤن ٌؿـــُُغ ٖلـــى ٦شحـــٍر مــًـ مًـــ

 ظؼاء : الى٢ذ بلى ٖضة ؤ

خد٨م ُٞه اإلاضًغ . -ؤ   و٢ذ ًم٨ً يبُه، ٍو

 و٢ذ ال ًم٨ً يبُه ٧الخضار الُاعثت . -ب 
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قــغخىا ٖـًـ ؤهمُــت اعجبــاٍ الى٢ــذ بالٗمــل وزانــت  ولهــظا ٞةهىــا وؿــخيخج مـًـ ٧ــل مــا

 ٖىض اإلاؿلمحن: 

 اهخمام ؤلاؾالم الُٗٓم بالى٢ذ. -1

 ها ًىم ال٣ُامت.اإلاؿلم ٌٛخىم ٞغم الٗمغ وال ًًُٗها، لهه مداؾب ٖلح -2

م  -3 ـــــت مــــًـ زـــــال٫ ال٣ـــــغآن ال٨ـــــٍغ ـــــاث٠ ؤلاصاٍع ؤلاؾـــــالم ويـــــ٘ ٦شحـــــًرا مــــًـ ؤؾــــــ الْى

هاع ٖلحهم الؿالم .  الىبي مدمض )م( والاثمت الَا

ش الاؾالمي -4 ىن للى٢ذ ٢ضعه و٢ُمخه.، الخاٍع  ٣ٞض ٧اهذ ألامت الاؾالمُت ٌٗٞغ

لى  وهـــــى ؤمـــــغ جٟخ٣ـــــغ بلُـــــه ؤلاصاعة ؤلاؾــــالمُت ٢اثمـــــت ٖلـــــى مبـــــضؤ ؤلاًمـــــان بــــاهلل  حٗـــــا -5

ت ألازغي . اث ؤلاصاٍع  الىٍٓغ

بٗض الىٓغ بلى الىخاثج التي جىنـلىا لهـا مًـ زـال٫ مىيـٕى اعجبـاٍ الى٢ـذ فـي الٗمـل 

ــا اإلاؿـــلم مـــًـ زــــال٫  فـــي الاؾــــالم ٣ٞـــض جــــم الخىنـــل بلــــى الخىنــــُاث التـــي ؾــــٝى ٣ًـــىم بهــ

 ٖمله و٦ما ًلي:

، مــــًـ زـــــال٫ ال٣ـــــغآن  اٖخبـــــاع اؾـــــخٛال٫ الى٢ـــــذ فـــــي الٗمـــــل  صؾـــــخىع الخُـــــاة -1
ً
٧ـــــامال

هاع ٖلحهم الؿالم .آوهبِىا مدمض  ) م( و   له الَا

ُـــــت اإلاؿـــــلمحن بـــــإن للى٢ـــــذ ؤهمُـــــت ُٖٓمـــــت ٖىـــــض هللا، ومــــًـ ؤهـــــم مـــــا  -2 يـــــغوعة جٖى

 ٌؿإلىن ٖىه ًىم ال٣ُامت ًٖ و٢ذ اإلاامً بمً اؾخٛل.

ت هجــــــــــاح  -3 ؤهمُـــــــــت اؾــــــــــخسضام الى٢ــــــــــذ بٟٗالُــــــــــت باٖخبــــــــــاع ؤهــــــــــه ؤؾــــــــــاؽ الؾــــــــــخمغاٍع

مــــا٫ ُــــت هدــــى ألاهمُــــت ال٣هــــىي إلاــــىعص الى٢ــــذ مـــًـ زــــال٫ الــــضوعاث ألٖا م٨ـــًـ الخٖى ، ٍو

ة. بُت، واإلادايغاث اإلاؿخمغَّ  الخضٍع

ــــــــىب ٞحهــــــــا لــــــــضي بٗـــــــٌـ  -4 الخــــــــض مـــــــًـ اإلاماعؾــــــــاث وألاهمــــــــاٍ الؿــــــــلى٦ُت ٚحــــــــر اإلاٚغ

ب في يُإ و٢تهم وجبضًضه. ً، والتي جدؿبَّ  اإلاضًٍغ

ً؛ لىظــــــىص ٖال٢ــــــت -5 ــاع اإلاــــــضًٍغ اعجبــــــاٍ بــــــحن ٖمــــــغ اإلاــــــضًغ  مغاٖــــــاة الٗمــــــغ ٖىــــــض ازخُــــ

 وهٓغجه للى٢ذ.

مغاٖـاة اإلااهــل الٗلمـي ٖىــض ازخُـاع اإلاــضًغ لىظــىص ٖال٢ـت اعجبــاٍ بِىـه وبــحن هٓــغة  -6

 الى٢ذ.
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 مصادر الفصل الصادط

صخي – 1  قب٨ت ، الٗمل وخ٣ى١ الٗامل في الاؾالم، با٢غ قٍغ٠ ال٣َغ
ً
وكغ ال٨تروهُا

قب٨ت .  47وال٨ٟغ الاؾالمي، م الامامحن الخؿىحن )ٖلحهما الؿالم(، للترار 

 www.ALASSANAIN                        :(الاهترهِذ)اإلاٗلىماث الضولُت 

 .  47-51م ، م، اإلاهضع الؿاب٤ – 2

الم الاؾالمي، الؿُض الكهُض مدمض با٢غ الهضع، ا٢خهاصها – 3 ، مُبٗت م٨خب الٖا

 . 333 - 334م ، م، الُبٗت الشاهُت

 . 335 – 334م ، م  )هجغي  1425)، اإلاهضع الؿاب٤ – 4

 .  336 – 335م ، م، اإلاهضع الؿاب٤ هٟؿه – 5

 . 337م ، اإلاهضع هٟؿه – 6

ت في ال٨ٟغ الاؾالمي ختى جهاًت الضولت ، طباح ٦ُُان  َاهغ – 7 اإلاؿا٢اة واإلاؼاٖع

سُت (  . 309م ، ( 2011)  ، الٗضص الاو٫،، مجلت مغ٦ؼ بابلالغاقضًت ) صعاؾت جاٍع

 .  311م ، ضع الؿاب٤اإلاه – 8

صخي – 9  .  79 – 83م، م ، اإلاهضع الؿاب٤، با٢غ قٍغ٠ ال٣َغ

 . 83 -84م ، م، اإلاهضع الؿاب٤ – 10

 .  126 – 130م ، م، اإلاهضع الؿاب٤ هٟؿه – 11

 .  130- 131م ، م، اإلاهضع هٟؿه – 12

 . 142 -143م ، م، اإلاهضع الؿاب٤، الؿُض الكهُض مدمض با٢غ الهضع – 13

 .  143م  ، اإلاهضع الؿاب٤ – 14

ال٢خه بضاُٞٗتهم في الٗمل الهىاعي  الٗمل لضي الٗما٫ ٖماص لٗالوي، مٟهىم – 15 ٖو

ىعاه، ٧لُت الٗلىم الاوؿاهُت خؤَغوخت ص٦، مً زال٫ ؤقبإ الخىاٞؼ اإلااصًت

 .  20م ، (  2012) ، ظامٗت الجؼاثغ، ظامٗت الازىة مىخىعي، والاظخماُٖت

 . 20م ، ٤اإلاهضع الؿاب – 16

مجلت عؾالت ، ؤهمُت الٗمل في الاؾالم، الؿُض ٖلي الؿُض خؿحن ًىؾ٠ م٩ي – 17

 .( 2006ظامٗت الىج٠ الاقٝغ للٗلىم الضًيُت . ) ، ( 6الٗضص ) ، الىج٠
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 اإلاهضع الؿاب٤ .  – 18

 اإلاهضع الؿاب٤ هٟؿه .  – 19

 اإلاهضع هٟؿه .  – 20

صاع ، مجلت الضاعي، ليؿبت للٟغص واإلاجخم٘الٗمل و٢ُمخه با، ٖبض اإلاٗبىص ٖماعة  – 21

 .  2م ، ( 1-2الٗضص ) ، (  2012) ، الٗلىم صًىهُض

 .  2 – 5م ، م، اإلاهضع الؿاب٤ – 22

اعي ٖبُض – 23 ،  (2012، اإلاهضع الؿاب٤ )الٗمل في الاؾالم، مجلت الضاعي ،مىهىع الٞغ

 .  3م  

 .  4م ، اإلاهضع الؿاب٤ – 24

ما٫ في الخجاعب الٗاإلاُت في ْل مٟاهُم الاصاعة صوع ال٣ُم ، اهٓغ – 25 وؤزال٢ُاث الٖا

  :(الاهترهِذ)قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت ، 1م ، هماطط جُب٣ُُت، الغقُضة ) الخى٦مت (

iepedia. Com   

 .  3م ، اإلاهضع الؿاب٤ – 26

 .  91 – 93م ، م، اإلاهضع الؿاب٤، ٖماص لٗالوي  – 27

 .  97م ، اإلاهضع الؿاب٤ – 28

 .  97م ، اإلاهضع الؿاب٤ هٟؿه – 29

 .   310 -313م ، م، اإلاهضع الؿاب٤، الؿُض الكهُض مدمض با٢غ الهضع – 30

 .  507 -510م ، م، اإلاهضع الؿاب٤ – 31

 .  511م ، اإلاهضع الؿاب٤ هٟؿه – 32

 .  98م ، اإلاهضع الؿاب٤، ٖماص ٖالوي  – 33

 .  98م ، اإلاهضع الؿاب٤ – 34

 .  25م ، ب٤ هٟؿهاإلاهضع الؿا – 35

، قب٨ت اإلاٗاٝع ُٗت اإلاٗاٝع الاؾالمُت والش٣اُٞت، ظمؤخ٩ام اإلاضًغ والٗامل، ؤهٓغ – 36

           :(الاهترهِذ)قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت   .  9 – 14م ، م، ( 2004) ، الاؾالمُت

www. Almaaref . org  

 . 22 – 29م ، م، اإلاهضع الؿاب٤ – 37

 .  31م ، هٟؿهاإلاهضع الؿاب٤  – 38
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لى الؿُض الخؿُجي الؿِؿخاوي .، ؤهٓغ– 39 قب٨ت  مى٢٘ م٨خب اإلاغظ٘ الضًجي الٖا

  http//www.sistani.org                         :(الاهترهِذ)اإلاٗلىماث الضولُت 

ال٢تها بًٍٛى الٗمل، ( 2003ظهاص ٖبض بً مدمض الغقض )  – 40 ، ؤصاعة الى٢ذ ٖو

ت، مُت ها٠ً الٗغبُت للٗلىم الاؾالمُتؤ٧اصً، عؾالت ماظؿخحر ، ٢ؿم الٗلىم الاصاٍع

 .  2-3م ، م، الؿٗىصًت

 .  14 – 15م ، م، اإلاهضع الؿاب٤ – 41

قب٨ت مغ٦ؼ الخمُحز للمىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت، ، ( 2002بصاعة الى٢ذ ) ، ؤهٓغ – 42

                                                 . http// moodle . org   :(الاهترهِذ)اإلاٗلىماث الضولُت 

 اإلاهضع الؿاب٤ .  – 43

 اإلاهضع الؿاب٤ هٟؿه .  – 44

 ، مهاعاث بصاعة الى٢ذ، هاصًت ٖبض ال٣اصع ؤخمض  – 45
ً
 مخمحزا

ً
بُت جهى٘ ٢اثضا الضوعة الخضٍع

 .  10(، م  2008) ، 

 .  16م ، اإلاهضع الؿاب٤ – 46

 11-12.م ، ، اإلاهضع الؿاب٤ؾالمُت، ظمُٗت اإلاٗاٝع الا خؿاب الامت، ؤهٓغ - 47

 .  12 – 14م ، م، اإلاهضع الؿاب٤ -48

قب٨ت والاصاعي،  بصاعة الى٢ذ مً اإلاىٓىع الاؾالمي، مهُٟى ٢اؾم ٖباؽ، ؤهٓغ – 49

   . http//www . alukak . net  :(الاهترهِذ)اإلاٗلىماث الضولُت 

 اإلاهضع الؿاب٤ . – 50

 اإلاهضع الؿاب٤ هٟؿه . – 51

 اإلاهضع هٟؿه .  – 52
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 11 .............................. الٗىامل التي جدضص هُا١ الؿى١ : -1-1-3
 12 ................................................ مٟهىم الٗمل :  - 2 – 1
 19 ............................................... زهاثو الٗمل : 1 -1-2
 23 ............................................ مٟهىم ؾى١ الٗمل - 3 – 1
اث٠ ؾى١ الٗمل 1 – 3 – 1  27 ........................................ ْو
 28 ...................................... زهاثو ؾى١ الٗمل 2 – 3 – 1

 38 ................................................... مهاصع الٟهل الاو٫ 

  الٟهل الشاوي
 ٖغى الٗمل

 45 ................................................................. م٣ّضمت
 45 ........................................... مٟهىم ٖغى الٗمل - 1 – 2
 47 .................................... ى الٗملالٗىامل اإلادضصة لٗغ  -2-2
 ) ٢ىة الٗمل ( - 3 – 2

ً
 49 ..................... الؿ٩ان الىاقُحن ا٢خهاصًا

 55 ..................................... الؿ٩ان زاعط ٢ىة الٗمل :  - 5 – 2
 56 ....................................... جسُُِ ال٣ىي الٗاملت : - 6 – 2



 ، ماهُخه وزهاثهها٢خهاص الٗمل..............................................الاؾتراجُجي والخسُُِ للضعاؾاث اإلادىع  مغ٦ؼ

 

  [226] 

 58 ............................ وؾاثل جسُُِ ال٣ىي الٗاملت :- 1 – 6 – 2
 67 ................................................ ل :اهخاظُت الٗم – 7 -2
 69 ................................... :  مٟهىم اهخاظُت الٗمل - 1 – 7 – 2

 80 ................................................... مهاصع الٟهل الشاوي
 الٟهل الشالض

 الُلب ٖلى الٗمل
 86 ....................................... مٟهىم الُلب ٖلى الٗمل –1–3
 93 ........................ الُلب ٖلى الٗمل والٗىامل اإلاازغة ٖلُه: –2–3
 97 .................................... َغ١ ج٣ضًغ الُلب ٖلى الٗمل -3 -3
 102 ........................... الٗىامل اإلادضصة للُلب ٖلى الٗمل : –4–3
 105 ................... ؤق٩ا٫ مىدجى الُلب ٖلى الٗمل وممحزاجه : – 5 – 3

 109 ................................................. مهاصع الٟهل الشالض
 الٟهل الغاب٘

 في ؾى١ الٗملالخىاػن 
 115 ................................................................اإلا٣ّضمت

 121 .................... الخىاػن في ؾى١ الٗمل ) اإلاىاٞؿت الخامت ( – 1 – 4
 125 ..................... اػن في ؾى١ الٗمل ) الاخخ٩اع الخام (الخى   - 2 –   4
 126 ......... الخىاػن في ؾى١ الٗمل  )  الاخخ٩اعالخام للكغاء (  - 1 – 2 –4
 133 ...... ٗمل ) الاخخ٩اع الخام للباج٘ ) الٗامل((الخىاػن في ؾى١ ال -2–2–4
 135 .................... الخىاػن  في ؾى١  الٗمل ) الاخخ٩اع اإلاؼصوط (  -3–4

 141 .................................................. مهاصع الٟهل الغاب٘

 الٟهل الخامـ
 الٗمل في الٗغا١

 145 ................................................................ م٣ّضمت



 الاؾتراجُجي والخسُُِ للضعاؾاث اإلادىع  مغ٦ؼ....................................................................................ٞهغؽ ال٨خاب

 

  [227] 

 145 ................................................. ٢اهىن الٗمل – 1 – 5
 146 ....................................... وكإة ٢اهىن الٗمل – 1 -  1 – 5
 150 ..................................... مٟهىم ٢اهىن الٗمل – 2 – 1 – 5
 153 .................................. زهاثو ٢اهىن الٗمل – 3 – 1 –  5
 155 ........................................ ال٣اهىن الٗغاقي للٗمل – 2  - 5
 160 .................................. الى٣اباث الٗمالُت في الٗغا١ – 3 – 5
 163 ............................................ الٗاملحن في الٗغا١ – 4– 5

 172 ............................................... مهاصع الٟهل الخامـ

 الٟهل الؿاصؽ
 الٗمل في الاؾالم

 177 ................................................................ م٣ّضمت
 178 ...................................... مٟهىم الٗمل في الاؾالم – 6 – 1
 183 ...................................... الٗمل في الاؾالم ؤهمُت – 6 – 2
 195 ............................ الٗمل الهالر والٗمل ٚحر الهالر -  6 – 3

 196 ........................................... الٗمل الهالر – 6 – 3 – 1
 204 ........................................الٗمل ٚحر الهالر – 6 – 3 – 2

 208 ...................................... اعجباٍ الى٢ذ في الٗمل –  6 – 4
 221 ............................................... مهاصع الٟهل الؿاصؽ


