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 الُمقدمة:

ال شككا ان الفككد  مككن دراسككة التككاريا حككو ودمككة الحاضككر والمسككت     وانكك  ال 
مام بوقائع  والغوص فكي تااصكيل  إ ا لكك يمكن مايكدا للحاضكر الكذي نعيشك  معنى لالحت

فاحتمامنكككا بتاريخنكككا حكككو تع يكككر عكككن احتمامنكككا بحاضكككرنا  .أليككك  والمسكككت    الكككذي نطمككك 
ومست  لنا أكثر مما حو تع ير عن احتمامنا بماضينا  ألن الماضي قكد وويكص صكاحت  

 .ت وانكسكارات ونااحكات واوااقكاتبمك  مكا فيفكا مكن اياابيكات وسكل يات  مكن انتصكارا
لكك يعكد بكمماننكا تغييككر اي شكيق مكن وقائعك  او تعككدي  اي ماصك  مكن مااصكل   ولكككن 
علينا ان نستايد من دروس  وع ره في تغييكر حاضكرنا ورسكك معكالك مسكت  لنا  ومكن حنكا 

 .ينبع سر احتمامنا ب  وأحمية دراست  واستحضاره
سلية وفي أحسكن االحكواض ضكربا مكن معرفكة ستب ى قراقتنا للتاريا ضربا من الت

مككا جككرال  وال فككري فككي حياتنككا بككين ان ن ككرأ التككاريا وال نايككد مككن التاككار  التككي تراكمككص 
علككى وري كك   او نتككابع المسلسككالت واالفككالم الخياليككة التككي تسككاعدنا علككى قتكك  الوقككص 

وال تاكد لفكا واالستمتاع او الناور من بعض المشاحد التي ال تغنينا فكي حيي كة االمكر  
 .صدال في ع ولنا ومشاعرنا

في ضوق  لا  جاقت حذه الدراسة لكي ُتسلط الضوق على جوانب متعددة مكن 
تأريا العالك الُمعاصر  والتي بس ق وان نشرت في دوريات متعددة ولربمكا قكد ال تككون 
فككي ُمتنككاوض الاميككعت ُقسككمص الدراسككة إلككى اربعككة فصككوض تنككاوض الاصكك  األوض السياسككة 

(  وقكككد قسكككك إلكككى أربعكككة محكككاور رئيسكككة تنكككاوض 1914-1881رنسكككية حيكككاض تكككونس) الا
  واسككتعرب بشككم  مككوجز 1881األوض منفككا األوضككاع العامككة فككي تككونس حتككى عككام 

و يعة العالقات الدوليكة التكي أعطكص لارنسكا الحاكا فكي احكتالض تكونس وإرغامفكا علكى 
لكى األوضكاع السياسكية فككي   بينمكا تطكري المحكور الثكاني إ1881توقيكع معاحكدة بكاردو 

(  ونككككوقه فيككككك  و يعككككة تلككككا السياسكككككة مككككن الناحيككككة اإلداريكككككة 1914-1881تككككونس )
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وسياسكككة الفاكككرة والتانكككيس وأثارحمكككا علكككى تكككونس مكككن دافكككة الاوانكككبت فكككي حكككين در  
( ومككدال تأثرحككا فككي 1914-1881المحككور الثالككأل  األوضككاع اإلقتصككادية فككي تككونس)

كككك  فككككا علككككى أحككككك ال طاعككككات اإلقتصككككاديةما بعككككد تيمنتيسياسككككة فرنسككككا االسككككتعمارية  الس 
الزراعية والتاارية والصناعية(  أما المحور األوير ف د عالا مدال انحكدار األوضكاع )

  عن وريكق االسكتيالق علكى األوقكا   وتكدحور 1914االجتماعية في تونس إلى عام 
لتكي توصك  إليفكا النظام التعليمي والصحيت أما الخاتمة تطرقنا إلى أحك االستنتاجات ا

الباحثككككان منفككككا دشككككس السياسككككة االسككككتعمارية الارنسككككية عككككن وو يعتفككككا االسككككتحوا ية  
والحيكككا والظلكككك الكككذي وقكككع علكككى الشكككعب التونسكككي ويلكككة زمكككن االحكككتالض الكككذي حكككاوض 

 شعب من حويت  العربية اإلسالميةتتاريد ال
 إعكالن منكذُ  سياسكة يوغسكالڤيا اإلقتصكادية في حكين تطكري الاصك  الثكاني إلكى 

 1971إلكككككىة أزمكككككة الن كككككد العالميكككككة عكككككام  1965قكككككانون اإلصكككككالح اإلقتصكككككادي عكككككام 
ك إ  وإنعماسفا َعلىة اإلقتصاد اليوغسالڤي    إلىة ثالثة محكاور   قكدم األوض  الاص ُقس ِّ

منفككا لمحككة جغرافيككة وتأريخيككة عككن يوغسككالڤيا وو يعككة نظامفككا اإلقتصككادي حتككى عككام 
إلكىة سياسكة يوغسكالڤيا اإلقتصكادية التكي ردكزت َعلكىة ت وتصدال المحكور الثكاني 1965

يتيكككة   وأثكككرُه فكككي ال كككوال العاملكككة ڤنظكككام اإلدارة الذاتيكككة بعكككد الكككتخُل  مكككن الفيمنكككة السكككو
والسكككككوي المحليكككككةت فكككككي حكككككين إحكككككتك المحكككككور الثالكككككأل بدراسكككككة أحكككككك مكككككوارد يوغسكككككالڤيا 

توجيكك  مسككار سياسككتفا اإلقتصككادية الزراعيككة والصككناعية والتااريككة   ومككدالة تأثيرحككا فككي 
 (ت 1971-1965اإلقتصادية العامة لألعوام )

(  وحكككي 1992-1978تنكككاوض الاصككك  الثالكككأل السياسكككة االقتصكككادية الصكككينية )
( زمام السلطة  السيما أن حيبة الرئيس )مكاو دنغ شياو بينغمدة تولي الزعيك الصيني)

علكى ثالثكة  الاصك  تسي تونغ( درسص في العديكد مكن الكتكب والرسكائ  الاامعيكةت قسكك
محككاور رئيسكككة  تطككري األوض إلكككى أحميككة الموقكككع الُاغرافككي علكككى النشككا  االقتصكككادي  

(ت أمكا المحكور 1976-1949وإعطاق لمحة عامة عكن السياسكة االقتصكادية لألعكوام )
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الثككاني ف ككد تنككاوض أحميككة اإلصككالحات االقتصككادية فككي عفككد )دنككغ(  وأثرحككا فككي تطككور 
وريق ارتاكاع االسكتثمارات األجن يكة الخارجيكة داوك  الصكين  السياسة االقتصادية عن 

فكككي حكككين أوضككك  المحكككور األويكككر  م ومكككات السياسكككة االقتصكككادية  وردزنكككا فيككك  علكككى 
السياسككات الزراعيككة والصككناعية والتااريككة  والتككي يممككن عككدحا العمككود الا ككري إلنعككا  

 االقتصاد الصينيت
ال رلمانيككككة فككككي إيككككران لألعككككوام  )النظككككام السياسككككي والحيككككاةدر  الاصكككك  الرابككككع 

أعتمد النظكام السياسكي فكي إيكران بعكد الثكورة اإلسكالمية   وبفذا الصدد (1979-1996
  علككى عمكك  أربككع سككلطات رئيسككة تشككم  بموج فككا النظككام السياسككيت دانككص 1979عككام 

أولكككى تلكككا السكككلطات)الولي الاييككك ( أما السكككلطات األوكككرال ففي)التشكككريعية  والتنايذيكككة  
ئية(ت تتككككون السكككلطة التشكككريعية فكككي نظكككام الامفوريكككة اإلسكككالمية اإليرانيكككة مكككن وال ضكككا

واقتصككككر  مؤسسكككتين حمككككا:)مالس الشككككورال اإلسككككالمي(  و)مالكككس صككككيانة الدسككككتور(ت
أمكككا)مالس  أبكككراز دور)مالكككس الشكككورال اإلسكككالمي( ألن  يمثككك  ال رلمكككانت الاصككك  إلكككى 

ي عليكك  مالككس الشككورال صككيانة الدسككتور( فككأن الفككد  منكك  ضككمان مطاب ككة مككا يصككاد
 على النظام السياسكي والحيكاة الاص اإلسالمي مع األحمام اإلسالمية والدستورت رد ز 

 (ت1996-1979ال رلمانية في إيران)
كك علكى أربعكة محكاور أساسكيةت تطكري األوض منفكا إلكى لمحكة مكوجزة   وعلي   قس 

ر  المحكور الثكاني ت ود1979عن النظكام السياسكي اإليرانكي بعكد الثكورة اإلسكالمية عكام
السككلطة التشككريعية  تحديككدًا صككالحيات )مالككس الشككورال اإلسككالمي(ت فككي حككين تنككاوض 
المحور الثالأل أحك األحزا  والتيارات السياسكية فكي إيكران ودورحكا فكي النظكام السياسكي 

اإليرانيككككة  والسككككيما )الحككككز  الامفككككوري اإلسككككالمي(  أمككككا المحككككور  ةوالحيككككاة ال رلمانيكككك
 1996وحتككى عككام  1980جزنككا فيكك  أعمككاض الككدورات االنتخابيككة منككذ عككام األويككر ف ككد أو 

نا بشم  دقيق على الدورة األويرة ألنفا أفرزت وصكوض )التيكار اإلصكالحي( الذي  وردز 
 كان ل  دور في دعك مرشحفك لرئاسة الامفورية محمد واتمي ولدورتين متتاليتينت
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 )*((1914-1881)  السياسة الفرنسية حيال تونسالفصل األول: 

م عنكدما  1270تعود األوماع الارنسية في تكونس إلكى حيبكة بعيكدة  تمتكد لعكام 
دكككان مصكككيرحا الاشككك    يفكككاقكككاد ملكككا فرنسكككا لكككويس التاسكككع حملكككة عسكككمرية للسكككيطرة عل 

احدة مع تكونس تخولفكا أحييكة االمتيكاز من فرب مع 1685وبعدحا تممنص فرنسا عام 
أولككص فرنسككا  1830علكى بييككة الكدوض األوككرالت وع ككب االحكتالض الارنسككي للازائككر عكام 

احتماما واصًا لتكونس التكي عكدتفا امتكدادًا للازائكر مكن الافكة الشكرقية  وأوكذت تختلكق 
سككة ليسككلط الضككوق علككى السيا الاصكك المسككوغات الحتاللفككات فككي ضككوق  لككا جككاق حككذا 

 ت1914-1881لارنسية حياض تونس ا
إلكى أربعكة محكاور رئيسكة تنكاوض األوض منفكا األوضكاع العامكة فكي  الاصك  سكقُ  

  واسككككتعرب بشككككم  مككككوجز و يعككككة العالقككككات الدوليككككة التككككي 1881تككككونس حتككككى عككككام 
  1881أعطكص لارنسكا الحاككا فكي احككتالض تكونس وإرغامفككا علكى توقيككع معاحكدة بككاردو 

(  1914-1881ني إلكككى األوضككككاع السياسككككية فككككي تككككونس )بينمكككا تطككككري المحككككور الثككككا
ونككككوقه فيكككك  و يعككككة تلككككا السياسككككة مككككن الناحيككككة اإلداريككككة وسياسككككة الفاككككرة والتانككككيس 
وأثارحمكككا علكككى تكككونس مكككن دافكككة الاوانكككبت فكككي حكككين در  المحكككور الثالكككأل  األوضكككاع 

( ومككدال تأثرحككا فككي سياسككة فرنسككا االسككتعمارية  1914-1881اإلقتصككادية فككي تككونس)
سيما بعد تيمنتفا على أحك ال طاعكات اإلقتصكادية) الزراعيكة والتااريكة والصكناعية(  ال

أما المحور األويكر ف كد عكالا مكدال انحكدار األوضكاع االجتماعيكة فكي تكونس إلكى عكام 
  عن وريق االسكتيالق علكى األوقكا   وتكدحور النظكام التعليمكي والصكحيت أمكا 1914

ت التكي توصك  إليفكا الباحثكان منفكا دشكس السياسكة الخاتمة تطرقنا إلى أحك االسكتنتاجا
االسكككتعمارية الارنسكككية عكككن وو يعتفكككا االسكككتحوا ية  والحيكككا والظلكككك الكككذي وقكككع علكككى 
الشككعب التونسككي ويلككة زمككن االحككتالض الككذي حككاوض تاريككد الشككعب مككن حويتكك  العربيككة 

 اإلسالميةت   
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   1881األوضاع العامة في تونس حتى عام  أواًل:

  1574المباشككرة عليفككا منككذ عككام  تابعككة للدولككة العثمانيككة بعككد فككرب السككيادة تككونس غككدت
 1705تمكوز  الثالكأل عشكر مكن فكي  إ  أسس الحمك المحلي (1)حتى مطلع ال رن الثامن عشرو 

( مؤسكككككس اأُلسكككككرة 1735-1705بكككككعالن ال يعكككككة إلكككككى )حسككككين بكككككن علكككككي التردككككي 
د بشم  شب  مست   عكن الدولكة الحسينية التي استمر حممفا بالوراثة  وحممص ال ال

اأُلسكرة الحسكينية  وعاشكص  -تعني الحاكك أو الوالي -العثمانية عن وريق )بايات( 
ال الد مرحلة من الت دم االقتصادي واالست رار االجتماعي  السيما في أواور ال رن 

 ت (2)الثامن عشر وحتى مطلع ال رن التاسع عشر
ب الحمايككككة الارنسككككية عل يفككككا عككككام وحتككككى فككككر  1815عانككككص تككككونس منككككذ عككككام     

من ظرو  سياسية واقتصادية داولية ووارجية  قادت إلى تكدوالت أجن يكة  1881
  فككككي أثككككر سككككيطرتفا علككككى مدينككككة الازائككككر (3)فرنسككككية  السككككيما سياسككككيًا واقتصككككاديًا 

  وتوسع ناو حا ومحاولتفا ال ضاق على الم اومة الوونيكة 1830الساحلية منذ عام 
 ت(4)ي قامص ضدحا متطلعًة الحتالض تونسالمسلحة الت

أوذت فرنسا بعكد احكتالض الازائكر  الكتخطط مكن أجك  احكتالض تكونس لتأسكيس       
إم راووريكة فرنسككية فكي المغككر  العربكي  فككي الوقككص الكذي دانككص فيك  األويككرة تعككاني 
حالة من الضعس العام باع  التدوالت األجن ية واستيطان أعداد د يكرة مكن الااليكة 

ألوربيككة  السككيما الارنسككية وااليطاليككة  واسككتحوا حا علككى مرافككق الدولككة االقتصككادية ا
ت وُتعكككككد فرنسكككككا مكككككن أكثكككككر الكككككدوض التكككككي سكككككعص إلكككككى زيكككككادة ناو حكككككا (5)واالجتماعيكككككة

االقتصكككادي واالجتمكككاعي والث كككافي فكككي تكككونس  إ  انتعشكككص مصكككالحفا االقتصكككادية 
ورأت فرنسكككا فكككي تكككونس ميكككدانًا  والث افيكككة بحصكككولفا علكككى العديكككد مكككن االمتيكككازات  

الحتواق عن أزماتفا الداولية والبحأل عن األسواي واالستحوا  على الخيرات لتح ق 
  ولتح يكككق (6)تطلعاتفكككا االسكككتعمارية  واقامتفكككا ال واعكككد البحريكككة  السكككيما فكككي تكككونس
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غايتفككا اتنتفكككزت الاككرص للتكككدو  فكككي شككؤون تكككونس الداوليكككة  ووضككع العراقيككك  فكككي 
فوضفا مكن جفكة  ومواصكلة منافسكتفا لألومكاع والتغلغك  االيطكالي فكي س ي  عدم ن

 ت(7)تونس من جفة أورال 
ومنكككذ بدايكككة ال كككرن التاسكككع عشكككر أزداد نشكككا  الااليكككات األجن يكككة إلكككى تكككونس       

وشككككككرع البايككككككات فككككككي اسككككككت دام الخ ككككككراق األجانككككككب ومككككككنحفك عككككككدد مككككككن االمتيككككككازات 
س وإنشككاق سككما حديككد وإقامككة وطككو  للمشككروعات الخدميككة  مثكك  توسككيع مينككاق تككون

تلغرا   ما حمك  ال ناصك  الارنسكيين علكى التكدو  لحمايكة مصكالحفك  والتكأثير فكي 
الك ال  لالسكتدانة وأوكذ ال كروب مكن أوربككا  وتحديكدًا مكن فرنسكا   ونتياكة لكذلا بككدق 

 ت(8)التدو  الاعلي في شؤون ال الد  لحماية مصالحفا وامتيازاتفا وأموالفا
ألوضاع في تونس إلى فرب ضرائب ث يلة علكى الشكعب ونكتا عكن أدت تلا ا

  وأمككام (9) 1864 لكا التصككر  قيكام ثككورة بزعامكة علككي بكن غككذاحك فكي نيسككان عكام 
تكدحور األوضككاع اإلقتصككادية السككيما الماليككة وتكأثير الضككغط الككدولي  سككلمص الدولككة 

تمككككوز مصككككلحة الكمككككار  لألجانككككب نظيككككر مككككا اقترضككككت  مككككن أمككككواض  فكتكككككشملص فككككي 
 -لانة مراقبة ماليكة دوليكة برئاسكة )ويكر الكدين باشكا التونسكي الكوزير األك كر 1869

ت وبككدورحا حولككص تلككا اللانككة مامككوع الككديون إلككى ديككن موحككد  (10) رئككيس الككوزراق (
%(  فاضككحى مككن الصككعب علككى 5قككدر بنحككو مائككة وعشككرين مليككون فرنككا  باائككدة )
فرنككا سككنويًا مككن مامككوع ثالثككة عشككر تككونس أن تككدفع لارنسككا أكثككر مككن سككتة ماليككين 

مليككون التككي حككي إيككرادات الحمومككة التونسككيةت وبككذلا أصككبحص تككونس مسككخرة لككدفع 
فوائككككد الككككدين األجن ككككي  وغككككدت تلككككا اللانككككة ميككككدانًا للتنككككافس بككككين ايطاليككككا وفرنسككككا 

 ت (11)وبريطانيا  ما حدا بارنسا إلى محاولة وضع يدحا على تونس
حزيكران 13ي تكونس مكع انع كاد مكؤتمر بكرلين فكي ) تزامنص المطامع الارنسكية فك

الكككككذي أعطاحكككككا الضكككككوق األوضكككككر الحتاللفكككككا  إ  تخلكككككص  (12)( 1878تمكككككوز 13 –
بريطانيككككا عككككن أوماعفككككا فككككي تككككونس م ابكككك  اعتككككرا  فرنسككككا بسككككيطرتفا علككككى جزيككككرة 
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روبكككككككرت سيسككككككك  ق كككككككرص  وقكككككككد صكككككككرح بكككككككذلا وزيكككككككر وارجيكككككككة بريطانيكككككككا اللكككككككورد )
يكككره الارنسكككي) ولكككيك لنظ( Salisbury Robert Cecil 1878-1880سالسككك وري 

علكى حكامه (Wiliam Henry Waddington   1877-1879 حنري إدينكتون 
فكي إنه ال يعارض فرنسا إذ أرادت األستيالء علـى تـونس  انع اد المؤتمر ب ولك :   

 Bismarckون بسكمار  ڤالوقص ناس  شاع مستشار اإلم راوورية األلمانية) اوتكو 
Otto Von 1871-1890  الم تكككككرح ال ريطكككككاني  راميكككككًا مكككككن وراق  لكككككا مكككككن )

التعويضككات لارنسككا بفككد  صككر  أنظارحككا عككن فكككرة األوككذ بالثككأر لحككر  )سككيدان 
Sedan( (13) ت ومن جفتفا فان ايطاليا ما دانكص لتتخلكى عكن أوماعفكا فكي احكتالض

فكككي  تكككونس  اال أنفكككا لكككك تتلكككق دعمكككًا فعليكككًا مكككن أحكككد  إ  عارضكككص بريطانيكككا تكككدولفا
تكككونس  ألنفكككا تممكككنفك مكككن مراقبكككة السكككاح  الانكككو  الغربكككي مكككن البحكككر المتوسكككط  
وتممككنفك فككي النفايككة مككن قطككع وريككق الفنككد)درة التككام ال ريطاني( السككيما بعككد فككت  

ت وعلى الرغك مكن تأييكد ألمانيكا لارنسكا الحكتالض تكونس (14)1869قناة السويس عام  
يككككرًا مككككن السياسككككيين الارنسككككيين  عككككدوا تأييككككد إال أن الككككرأي العككككام الارنسككككي وعككككددًا د 

بسككمار  للتككدو  الارنسككي فككي الشككؤون التونسككية منككاورة قصككد بفككا تعميككر العالقككات 
  إال أن فرنسككا واف ككص (15)الارنسككية مككع ايطاليككا وعككزض فرنسككا علككى الصككعيد األوربككي

 علككى م ككررات مككؤتمر بككرلين الن  لككا سككيؤدي إلككى إعككادة التككوازن فككي منط ككة ال ل ككان
والمضككايق بشكككري أوربكككا  ويممنفكككا مكككن الحصككوض علكككى مكككوارد جديكككدة وثكككروة وميكككدان 
لنشككككاوفا االسكككككتعماري وتح يكككككق تطلعاتفككككا االسكككككتعمارية فكككككي المغككككر  العربكككككي منكككككذ 

 ت(16)احتالض الازائر
اتخذت فرنسا من انت اض عدد من اليبائ  العربية التونسكية )بنكي وميكر( شكماض      

   ريعككة للغككزو بحاككة 1881ائريككة فككي دككانون الثككاني غككر  تككونس ع ككر الحككدود الاز 
مساندتفا للثوار الازائريين  وقام الارنسيون بتحريض الااليكة الارنسكية داوك  تكونس 

إلكى الحمومكة الارنسكية  ألتمسكص  1881على رفع عريضة في الرابع عشر من ا ار
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وعليككك   (17)فيفكككا تكككدو  فرنسكككا السكككريع لضكككمان ح كككوي الرعايكككا الارنسكككيين وأمكككوالفكت
مكن دون سكابق إنكذار  1881ع رت ال وات الارنسية في الثامن والعشرين من نيسان

 Jules Aime )التونسككية بييكادة الانككراض )جكوض إيمكي بريككار –الحكدود الازائريكة 

Breartالككس جنككدي واحتلككص مككدينتي الكككا  وو رقكك   وقككد  ثالثككون    ودككان تعككدادحا
الم اومكككة العربيكككة ورداقة الطكككري  واجفكككص تلكككا ال كككوات صكككعوبة فكككي ت كككدمفا بسككك ب 

بعكدحا نزلككص ال كوات البحريككة فكي مينككاق بنكزرت شككماض تكونس  وبعككد احتاللفكا ت ككدمص 
 ت (18)ال وات الارنسية نحو العاصمة 

(  بافككوده فككي 1882-1859وفككي غضككون  لككا قككام البككاي )محمككد الصككادي      
لتككككدو  لوقككككس االحتاككككام لككككدال الككككدوض الموقعككككة علككككى معاحككككدة بككككرلين وولككككب منفككككا ا

االحككككتالض  فككككي الوقككككص ناسكككك  دلككككس البككككاي أوككككاه علككككي بييككككادة الاككككيه لصككككد ال ككككوة 
الارنسية  إال أن  لكك يسكتطع صكدحا وال منعفكا مكن الت كدمت وبمك  البكاي باياكاق الدولكة 

ونس  إال أن بمالكككككك  بككككككاقت العثمانيككككككة بوعككككككدحا بكرسككككككاض أسككككككطولفا البحككككككري إلككككككى تكككككك
  إلى م ر الباي في 1881بيار  11نسية في   ف د وصلص ال وات الار (19)باإلوااي

)قصككر سككعيد(  وفككي اليككوم التككالي توجكك  الانككراض بريككار برف ككة ال نصكك  الارنسككي فككي 
لم ابلكة البكاي وقكدم لك  نسكختين  Theodore Roustan )تونس ) تيودور روستان 

تونسككية معككدة سككلاا وأمفلكك  ومككس سككاعات ل  ولفككا أو رفضككفا –مككن معاحككدة فرنسككية 
 عتين وتحديكككدا فكككي السكككاعة الثامنكككة مسكككاًق وقكككع البكككاي معاحكككدة) بكككاردو وبعكككد سكككا

Pardo( - بيككار  12فككي  -دككك عككن العاصككمة التونسككية 4مدينككة شككماض تككونس تبعككد
 ت (20) 1881

تضككمنص المعاحككدة عشككرة شككرو  أحككك مككا جككاق فيفككا أن التواجككد المؤقككص لل ككوات 
عنككككدما تصككككب  اإلدارة  الارنسككككية  وتردزحككككا فككككي منككككاوق الحككككدود والسككككاح   ورحيلفككككا

التونسكككية قكككادرة علكككى حاكككا األمكككن والنظكككام  فكككي الوقكككص ناسككك  ال يحكككق للبكككاي ع كككد 
معاحككدة مككع أيككة دولككة أجن يككة إال بمواف ككة فرنسككا  وم ابكك   لككا تتعفككد بحمايككة البككاي 
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ت والُمالحكككككا أن معاحكككككدة بكككككاردو لكككككك تكككككذدر فكككككي نصكككككفا لاظكككككة) حمايكككككة (21)وُأسكككككرت 
Protection)(22 ) على أنفا معاحدة ود وصداقة  بيكد أن فرنسكا  دكرت ب  نصص ؛

أن وجودحا ليس احتالاًل ب  حماية  لكنفا فكي الواقكع اعتكدت علكى السكيادة التونسكية 
  ومكككن األحميكككة بممكككان أن األشكككارة إلكككى أوضكككاع تكككونس السياسكككية داوليكككا ووارجيكككا

 ت  1914واإلقتصادية واالجتماعية إبان االحتالض الارنسي إلى عام 
 
 ( 1914-1881يًا: األوضاع السياسية في تونس )ثان

بعككد فككرب االحككتالض الارنسككي غككدت الحمومككة التونسككية )البككاي ورجككاض السككلطة 
 -العليككا( ماككرد واجفككة شككملية للحمككك الككووني  وأصككب  منصككب الميككيك العككام وحككو 

ومسكاعدوه مكن المكدنيين والعسككمريين   -موظكس يمثك  الحمومكة الارنسكية فكي تكونس
الاعليككين للكك الد وفككي الماككاالت دافككةت ودككان مككن اوتصاصككات الميككيك  حككك الحمككام

العام  التوجي  واإلرشاد في إدارة سياسكة الك الد الداوليكة  إال أن األمكر اوتلكس بعكد 
  السكيما بعكد أن  (23) لا  إ  أصب  المييك العكام صكاحب الكلمكة األولكى فكي تكونس

اتااقيككة )المرسككى الك يككر( فككي ألح ككص فرنسككا معاحككدة بككاردو بمعاحككدة أوككرال عرفككص ب
(  1902-1882  فككي عفككد البككاي )علككي بككن الحسككين 1883الثككامن مككن حزيككران 

ودانص أكثر وضوحًا وصراحة في فرب االحتالض  إ  دان حدففا من  صكالحيات 
 ت (24)أك ر لارنسا لتكريس احتاللفا لتونس في المااالت دافة 

وسكع مكن  1884سكومًا عكام  لك تكتكس الحمومكة الارنسكية بكذلا بك  أصكدرت مر 
اوتصاصكككككات الميكككككيك العكككككام  وتعكككككين مكككككدراق  فكككككي الكككككوزارات التونسكككككية دخ كككككراق أو 
مستشككارين  لكككن معظككك الككوزارات ألغيككص  وتحولككص إلككى دوائككر دالماليككة والمعككار  
والصككككحة واإلشككككغاض العامككككة التككككي توالحككككا مككككدراق فرنسككككيون لفككككك الحككككق فككككي إصككككدار 

 ت  (25)األوامر اإلدارية 
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انككب بوككر دككان حنككا  منصككب سككمرتير اإلقامككة وحككو حل ككة االتصككاض بككين مككن ج
الكككوزراق التونسكككيين والمكككدراق الارنسككككيين  وبصكككيغة أوكككرال دككككان حكككو المسكككؤوض عككككن 

بيككد التونسككيين  فككي حككين تولككص حمومككة شككمليًا تسككيير شككؤون الككوزارات التككي ب يككص 
حسب مرسوم عكام  الامفورية الارنسية إصدار المراسيك التشريعية للاالية الارنسية

  و لككا حككو أسككا  الم ككدأ الككذي تمسككا بكك  المسككتوونون الارنسككيون  وسككموه 1883
ت أمكا مكن حيكأل ال كانون (26)(Souverainete -Coفيما بعكد بكك )السكيادة المشكتردة 

ف د أدال الارنسيون  دور المشكرع فكي ال كوانين والتشكريعات التونسكية  واسكتأثروا بفكا 
ة مككواونيفك  فعمككدوا إلككى تاميككع السككلطات المملودككة لتككدعيك سياسككتفك وت ويككة شككود

للمحككككاكك ال نصككككلية بككككين يككككدي المحممككككة الارنسككككية  وال نصككككليات المتارعككككة عنفككككا  
  والنافكككذ 1883بم تضكككى ال كككانون الارنسكككي المكككؤرخ فكككي السكككابع والعشكككرين مكككن ا ار

تإمكا البكاي فكانكص سكلطت  اسكمية  (27) 1883الماعوض في الثامن عشر مكن نيسكان 
كن الارنسيين ادعوا بأن للبكاي حكق التشكريع وحكو صكاحب السكلطة المطل كة  ومكن ل

ثك ل  حق تاويضفا لمن يشاقت وبموجكب اتااقيكة المرسكى  مكن  البكاي تاويضكًا إلكى 
الميككيك العككام الارنسككي حككق تشككريع ال ككوانين التككي تخككدم الطككرفين  ولككذلا ففككو يشككرع 

وقكد وجكد االحكتالض الارنسكي فكي عفكد المراسيك ثك يصدرحا بعد توقيع الباي عليفكا  
 ت(28)الباي علي مناذًا ولي ًا لسياست  

أمككا عككن وظككائس الدولككة األوككرال  ف ككد تغلغكك  الارنسككيون فككي أصككغر الوظككائس      
غيكككر مكككراعين اوكككتال  و يعكككة نظكككام الحمايكككة عكككن االحكككتالض  إ  جعلكككص الحمومكككة 

ارنسكككيين وشكككاعفك عكككن الارنسكككية جميكككع الوظكككائس  ات األحميكككة فكككي اإلدارة بيكككد ال
وريكككككككككق مكككككككككنحفك عكككككككككالوات مختلاكككككككككة )سكككككككككمنية وتعليميكككككككككة وصكككككككككحية وتعويضكككككككككات 

ت فكي الوقكص ناسك  (29)% من ميزانية الدولة التونسية75سار تتتتالا(  التي بلغص 
حكككاض االحكككتالض الارنسكككي دون مشكككاردة التونسكككيين فكككي أي نشكككا  سياسكككي  وتمثككك  

لعامكة فكي قيكام الماكالس ال لديكة فكي المظفر الوحيد إلشكرا  التونسكيين فكي الحيكاة ا
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 1896المدن ب اعدة مناصكاة الم اعكد بكين الااليكة األوربيكة والتونسكيينت وفكي عكام 
أسس مالس شكورال يؤوكذ رأيك  فكي سك ي  االستشكارة فكي رسكك السياسكة اإلقتصكادية 
للكك الد  وظكك   لككا المالككس م تصككرًا علككى المسككتوونين فيختككارون ممثلككيفك مككن بككين 

التاارية والصناعية  وعندما سم  للتونسيين بدووض حكذه الماكالس  أعضاق الغر 
ت وعلكى الكرغك مكن دكونفك أقليكة (30)جعك  تمثكيلفك بكالتعيين 1907للمكرة األولكى عكام 

فككي المالككس ف ككد لككوحا ارتاككاع أصككوات المعارضككة فككي وجكك  الممثلككين األوربيككين  
وظكك  الاصكك  لككذلا ت ككرر جعكك  حككذا المالككس قسككمين ياتمككع دكك  منفمككا علككى حككدة 

بين األعضاق التونسيين واألوربيين حو ال اعدة التي سارت عليفا الماكالس ال لديكة 
والتشككريعية فككي تككونس  فأقحمككص عككدد مككن التعككديالت علككى حككذه الماككالس إال أنفككا 

 ت(31) كانص بعيدة عن االستاابة للرغبات الوونية
ق بمك  واحكدة ومن الناحية العسمرية  قسمص تونس إلى تسع عشكر قيكادة  وألحك

قائد عسمري ومشر  مدني فرنسكي  وينضكك إلكى مالكس الميكيك العكام قائكد الاكيه 
ال كككري  ثكككك أضكككيا إليككك  قائكككد قاعكككدة بنكككزرت البحريكككة  بعكككد أن صكككارت مكككن أك كككر 

 ت(32)ال واعد البحرية الارنسية في المغر  العربي
ومكككن أجككك  تغييكككر صكككنع ال كككرار السياسكككي لصكككال  الحمومكككة الارنسكككية  شكككاعص 

ألويرة منذ بداية احتاللفا لتونس  مواونيفا على التانيس والفارة إلى تكونس بعكد ا
أن وفكككرت لفكككك دككك  المغريكككات الماديكككة  ولمكككا دانكككص ايطاليكككا أقكككر  إلكككى تكككونس ف كككد 
تعرضككص الكك الد للفاككرة الاماعيككة مككن دككال ال لككدين  ناتيككا عككن حاككرة أعككداد د يككرة 

ن األجن ككككي  السككككيما والارنسككككي مككككن المككككالطيين  وقككككد اسككككتمرت الفاككككرة واالسككككتيطا
وااليطالي دما يظفر من الادوض التالي الذي يوض   أعداد المفكاجرين مكن فرنسكا 

 ت(33)1911-1881وايطاليا ومالطا إلى تونس لألعوام 
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 مالطيون  ايطاليون  فرنسيون  العام
1881 700 11200 7000 
1886 3500 16750 9000 
1891 10000 31000 11700 
1896 16000 55000 10200 
1901 24000 71000 12000 
1906 34600 81156 10000 
1911 46000 88082 11300 
 

يتضكك  مككن الاككدوض أعككاله ارتاككاع الفاككرة االيطاليككة ومحدوديككة الارنسككية منفككا و لككا 
انخاككاب سككمان فرنسككا وتراجككع  ألسككبا  تتعلككق بوضككع فرنسككا االجتمككاعي بنككذا  منفككا

رتاكككاع حكككاالت الطكككالي  ورغبكككة الطب كككة الوسكككطى والعاملكككة عكككدد الكككوالدات فضكككاًل عكككن ا
  بكككرغك  لكككا دكككان التوسكككع فكككي سياسكككة (34)وحتكككى المكككزارعين فكككي تككككوين ًأسكككر صكككغيرة 

الفاككككرة األوربيككككة شككككديد الخطككككورة علككككى تكككككونس  نظككككرًا ل لككككة دثافككككة السككككمان  فلككككك يكككككزد 
اض قيكام ت دمكا حك(35)عن مليكون ونصكس1914التونسيون منذ بداية االحتالض حتى عام 

األوربيككين باالسككتيالق علككى قسككك د يككر مككن األراضككي الزراعيككة  إلككى تككدحور األوضككاع 
اإلقتصادية للتونسيين  ولك يمتس المستوونون الارنسيون باالستيطان واالسكتيالق علكى 
األرب بوجكككودحك فيفكككا  بككك  نافسكككوا التونسكككيين فكككي الوظكككائس  إ  بلكككغ عكككدد المكككوظاين 

حين ال يزيد عدد التونسيين على الخمسة بال   إلكى جانكب الارنسيين ستون ألاًا  في 
حؤالق دان ارتااع اعداد االيطاليين والمالطيين الكذين تزايكدوا تكدريايًا ممكا أثكر سكلبًا فكي 

 ت(36) حالة االقتصاد التونسي وعرب ال الد لالزمات االقتصادية
المككواون  قانونككًا أبككاح لككك  تونسككي مسككلك التمتككع بح ككوي  1885شككرعص فرنسككا عككام 

الارنسي إ ا ت دم بطلب  لا  وفي تلا الحالة يصب  واضعًا لل انون المكدني الارنسكي 
في جميكع أحمامك ت ومعنكى  لكا أن التونسكي إ ا أراد أن يباشكر ح وقك  السياسكية فعليك  
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قكدمص فرنسكا  1897ت ومنذ عام (37)التنازض عن ال واعد والح وي التي جاق بفا اإلسالم
مككن  الانسككية الارنسككية حيككأل شككملص اإلقامككة فككي تككونس لألجانككب  تسككفيالت د يككرة فككي

مدة ثالثكة أعكوام بعكدحا يمكن  الانسكية الارنسكية  ثكك حاولكص الحمومكة الارنسكية إصكالح 
 لككا ال ككانون فاشككتروص للتمتككع بح ككوي المككواون الارنسككي أن يمككون التونسككي اعككز  أو 

مكس وعشكرين عامكًا  وأدال متزوجًا من واحدة ف ط  دما اشتروص إال ي   العمكر عكن و
الخدمكككة العسكككمرية فكككي الاكككيه الارنسكككي  وملمكككًا بكككال راقة والكتابكككة الارنسكككية  أو موظاكككًا 

 ت(38)عاماًل في الحمومة أو محااًل إلى الت اعد
قانونكككًا منكككع تبعيكككة المكككرأة  1898وفكككي السكككياي ناسككك   أصكككدرت فرنسكككا فكككي حزيكككران 

وجفكا  إال إ ا دانكص قكوانين الدولكة التكي الارنسية التي تتزوم مكن أجن كي  إلكى جنسكية ز 
ينتمي إليفا الزوم تتي  تنسب جنسيت  اليفا  علمًا بأن تونس لك يمن في وسكعفا بنكذا  

ت ومنككذ مطلككع (39)إصكدار قككانون سكحب جنسككية الزوجككة الارنسكية المتزوجككة مككن تونسكي 
اع   أصككدرت فرنسككا ماموعككة مككن ال ككوانين التككي تشكك1914ال ككرن العشككرين وحتككى عككام 

علككى التانككيس  السككيما سككحب الانسككية التونسككية ومككن  الارنسككية بككداًل عنفككا لألجانككب 
الذين ولد أجدادحك بتونس  عدا االيطكاليين الكذين أب يكص لفكك امتيكازات قانونيكة واصكة  
ومثككك  تلكككا اإلجكككراقات قصكككد بفكككا ممارسكككة سياسكككة التغريكككب الماروضكككة علكككى الشكككعب 

اح التانككككيس لككككك  مككككن ي ككككدم ولبككككًا يرغككككب التونسككككيت دمككككا صككككدر فككككي تككككونس قككككانون أتكككك
بالحصككوض علككى الانسككية الارنسككية  مككع تككوفير االمتيككازات التككي يتمتككع بفككا الارنسككيون  
وحاولككككص فرنسككككا تانككككيس التونسككككيين بصككككورة جماعيككككة فضككككاًل عككككن تانككككيس الااليككككات 

 ت (40)األوربية في تونس
 Laوفكككككككي ضكككككككوق أواكككككككاي المحكككككككاوالت الارنسكككككككية لتط يكككككككق م كككككككدأ )الارنسكككككككة 

Francisation  الفككككاد  إلككككى نشككككر وتوسككككيع اللغككككة والث افككككة الارنسككككية فككككي العككككالك  )
اضككطرت أمككام ضككخامة المشككروع أالعتمككاد علككى سياسككة أوككرال أقكك  عم ككًا مككن سياسككة 
التانككيس واإلدمككام وحككي سياسككة المشككاردة  إ  ال تتطلككب تلككا السياسككة تنككازض التونسككي 
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فرنسكككيًا  بككك  تردكككص لككك  الامكككع بكككين عكككن قكككانون أحوالككك  الشخصكككية لككككي يغكككدو مواونكككًا 
الميكزتين  وقككد أرادت فرنسككا بكذلا النظككام اجتككذا  الصككاوة الممتكازة مككن األحككالي  وتككر  
سكواد الشككعب الت كدم بككبطق  مكع العمكك  علكى نشككر اللغكة الارنسككية علكى جميككع األصككعدة 

نك  ت وي دو أن الشعب التونسي دان واعيًا لخطر التانيس  ولشدة تمسم  بلغتك  ودي(41)
وقككككككوة اعتككككككزازه بحضككككككارت  العربيككككككة اإلسككككككالمية  فككككككوت الارصككككككة علككككككى تمريككككككر الخطككككككة 
االستعمارية الخ يثة  وانكشاص دوافعفا بيسر  ف اومفا الكرأي العكام  وعكد المتاكنس مكن 
أبنككاق الكك الد مرتككدًا عككن الككدين  بكك  حتككى إ ا مككات ال يككدفن فككي الم ككابر اإلسكككالمية وال 

عمليككة التانككيس علككى الككرغك مككن قككوة السككلطة التككي ت وبككذلا لككك تككنا  (42)يصككلى عليكك 
 وططص لفات 

 
 (1914-1881ثالثًا: األوضاع االقتصادية في تونس )

ُيعد االستغالض االقتصادي مكن أوض وأحكك دوافكع الفيمنكة االسكتعمارية علكى ال لكدان  
وأن حكككككد  االسكككككتعمار إلكككككى ترسككككككيا أقدامككككك  وإب كككككا ه فيفككككككا  وتحاكككككيك إممانيكككككة شككككككعب  

ة لثنيككككك  مكككككن بنكككككاق قاعكككككدة صكككككناعية مسكككككت لة  باسكككككتثناق تطكككككوير عكككككدد مكككككن االقتصكككككادي
ال طاعات االقتصادية لتكون أسواقًا لتصدير منتاات  وتنشط تاارت ت وفي حذا السياي 
تميز االقتصاد التونسي فكي عفكد االحكتالض بشكدة ارتباوك  باالقتصكاد الارنسكي  ودارت 

وريككككق تصككككديره المككككواد الخككككام  تاارتكككك  الخارجيككككة فككككي فلككككا االقتصككككاد الارنسككككي  عككككن
ت وقد بادرت فرنسا منذ احتاللفا لتكونس إلكى وضكع يكدحا (43)واستيراده المواد المصنعة 

علكككى عناصكككر اإلنتكككام  وأول كككص يكككد الارنسكككيين واألجانكككب فكككي تكككونس مفي كككة لفكككك سككك   
اسكككككتحوا  ثكككككروة الككككك الد والكككككدو  ال كككككومي  مكككككا أدال إلكككككى اوكككككتالض التكككككوازن االقتصكككككادي 

توال المعيشككة بككين األحككالي  إ  شككم  التككدو  الارنسككي جميككع ال طاعككات وانخاككاب مسكك
 . (44)الزراعية والصناعية والتاارية 
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وبمكككا أن لارنسكككا قصكككب السككك ق فكككي تط يكككق ال كككانون الحكككديأل فكككان مشكككرعيفا وجكككدوا 
ككوا ال ككانوني النتككزاع األراضككي مككن العككر   فاتخككذوا ال ككانون  ريعككة لتنايككذ أغككراب  المس 

ري  وانتفككككام سياسككككة السككككلب والنفكككب فككككي تككككونس والباسككككفا ثوبككككًا مككككن الاشكككع االسككككتعما
المشككروعية  وألجكك  أن تيمنككة فرنسككا دليككًا علككى الحيككاة االقتصككادية فككي الكك الد  وجفككص 
انضارحا إلكى االسكتيالق علكى األراضكي الزراعيكة  واتخكذت دافكة الوسكائ  ومكن ضكمنفا 

ت اكتاص فرنسكا (45)حلفا األصليينإصدار ال وانين والتشريعات النتزاع األراضي من يد أ 
في بادئ األمر بتشايع االستعمار المباشر  ودانص المشكملة فكي إياكاد وسكيلة تطمك ن 
الككراغ ين فككي اسككتغالض األراضككي علككى ث ككوت ملكيككتفك وحككريتفك فككي التعامكك  بفككا  وفككي 

وحكو نظكام  -Act Torrence) ت كرر تط يكق )مرسكوم تكورنس 1885األوض مكن تمكوز 
نسكككبة إلكككى م ترحككك  االسترالي)رتيشكككارد  1858منكككذ دكككانون األوض   تراليامط كككق فكككي اسككك

وبم تضكاه يسكتطيع المالكا  -لتنظكيك الملكيكة الع اريكة (Richard Torrence تكورنس
ل طعكككككة األرب أن يضكككككمن ملكيتككككك  لفكككككا عكككككن وريكككككق تسكككككايلفا فكككككي محممكككككة أنشككككك ص 

حككتاا بصككورة وصيصككًا لككذلا الغككرب  و لككا بعككد بيككان حككدودحا ثككك اإلعككالن عنفككا  وي
من صحة أصدار سكند الملكيكة فكي سكا  وكاص بالمحممكة للرجكوع إليك  فكي حالكة إراد 
المالككا بيككع قطعككة األرب  وبككذلا يضككمن المشككتري الاديككد عككدم ادعككاق شككخ  بوككر 

 ت (46)ملكية الع ار
علككى الككرغك مككن تلككا التسككفيالت لككك يشككاع نظككام االسككتعمار الحككر سككوال عككدد قليكك  

رة والعمكك  فككي الماككاض الزراعككي  فضككاًل عككن أن  لككا العكككدد مككن الارنسككيين علككى الفاكك
ال ليككك  اقتصكككر علكككى دبكككار الرأسكككماليين الكككذين اشكككتروا مسكككاحات واسكككعة مكككن األراضكككي 

وفكككي ضكككوق  ت(47)لتأجيرحكككا للسكككمان األصكككليين أو لألوربيكككين أو مكككن الانسكككيات األوكككرال 
األراضكي  لا سعص الحمومة الارنسية في حصوض جاليتفا على مساحات شاسعة من 

والغابات  إ  بيعص لفكك بأسكعار زحيكدة علكى أن يمكون الكدفع وويك  األمكدت دمكا اتخكذت 
السككلطات الارنسككية وطككوات بوككرال منفككا إصككدار مرسككوم فككي الثالككأل عشككر مككن دككانون 
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الذي قضي بضك األراضكي ال كور إلكى ملكيكة الدولكة  وقكد أدال  لكا إلكى  1896الثاني 
راضككككي فكككككي الانككككو   ممنككككص الارنسكككككيون االسككككتيالق علككككى مسككككاحات شاسكككككعة مككككن األ

المشككاردة فككي زراعككة الزيتككون الككذي ُيعككد أحككك المحاصككي  التككي شككملص عصككب الككواردات 
 ت(48)التونسية ق   االحتالض

)يسككاوي   بلغككص مسككاحة األراضككي التونسككية الصككالحة للزراعككة سككبعة ماليككين حمتككارًا 
نصكس مكن الفمتكارات  من مسكاحة تكونس التكي ت كدر بككاثنا عشكر مليكون و  (2م000,10

ودانص تلا األراضي ق   االحكتالض تحكص تصكر  أحك  تكونس يعتاشكون علكى إنتاجفكا  
ومككككن تربيككككة المواشككككي فككككي مراعيفككككا  ودككككان أمككككا ملكككككًا للدولككككة أو لإلفككككراد أو لليبائكككك  أو 
لألوقكككا  العامكككة والخاصكككةت ومكككع احكككتالض الارنسكككيين لتكككونس فكككأنفك أوكككذوا التاكيكككر فكككي 

ة العنصككككر األوربككككي إليفككككا واسككككتيطانفا مككككن دون تبككككاين اوككككتال  أناككككع الوسككككائ  لفاككككر 
ت علككى أن الحمايككة لككك تلاككأ إلككى سياسككة (49)الوضككع ال ككانوني بككين الحمايككة والمسككتعمرة

االسكتعمار الرسككمي فكي الوقككص الكذي سككعص فيك  إلككى أن تث كص للككرأي العكام الارنسككي أن 
ة االسككتعمار الرسككمي تككونس ال تكلككس حمككومتفك شككي ًا  ومككن الط يعككي أن تككؤدي سياسكك
انشكككأ صكككندوي  1897إلكككى ضكككرورة مسكككاعدة الدولكككة ماليكككًا السكككتعمار تكككونست فكككي عكككام 

لمساعدة صغار المفاجرين  ثك صرفص الحمومة الارنسية م لكغ سكبعة ماليكين ونصكس 
المليكككون فرنكككا لتغطيكككة نا كككات الفاكككرة واالسكككتغالض  وبكككرغك  لكككا فكككان نتكككائا االسكككتعمار 

شكخ   1708 يلة  إ  بلكغ عكدد المشكتغلين فكي الزراعكة  الزراعي في تونس دانص ضك
 ت(50) 1914في عام 

تممكككككككن المسكككككككتوون األوربكككككككي الكككككككذي اسكككككككتخدم األيكككككككدي العاملكككككككة التونسكككككككية  مكككككككن 
اسككتغالض)ممتلكات ( الك يككرة إلككى أبعككد مككدال بحيككأل لككك يتناسككب نصككيب  فككي اإلنتككام مككع 

بيككككككة فككككككي تككككككونس المسككككككاحة التككككككي دككككككان يسككككككتغلفا  ف ككككككد بلككككككغ مامككككككوع الملكيككككككات األور 
حمتار( وحو مكا يعكادض ربكع األراضكي المزروعكة التكي ت كدر مسكاحتفا  770,500نحو) 

حمتكار(  ومكع  لكا فكان نصكيب األوربيكين مكن المنتاكات الزراعيكة بلكغ 3,866.000بك) 
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مككن مامككوع الثككروة الزراعيككة  مككع مالحظككة أن المنتاعككين مككن 1914%  عككام 35نحككو 
ال  شككككخ  فككككي حككككين يعتمككككد معظككككك الشككككعب تلككككا النسككككبة ال يزيككككدون عككككن ومسككككة أ

 ت (51) التونسي في قوت  على ثروة بالده الزراعية
أدت سكككيطرة رجكككاض اإلدارة الارنسكككية علكككى السياسكككة الماليكككة فكككي الككك الد  إلكككى تفديكككد 
الشعب التونسي بكالا ر أمكام تلكا ال كوال التكي سكاندتفا السكلطة التشكريعية والتنايذيكة فكي 

ارة الخارجية لتونس  إ  إنفكا لكك تسكم  باالسكتيراد مكن دوض تونس  فاحتكرت فرنسا التا
أوكككككرال إال بوسكككككاوة الشكككككردات الارنسكككككية  وبكككككذلا ارتاعكككككص األسكككككعار علكككككى المسكككككتفلا 
التونسككي  فككي الوقككص الككذي اسككتاادت فيكك  الشككردات الارنسككية مككن التصككدير واالسككتيراد 

وجفة االقتصكادية ياكب ت وفي مااض التاارة الخارجية فمن ال(52)وال يع بالاملة والمارد
أن يمكككون معظكككك صكككادراتفا ووارداتفكككا لمصكككلحة فرنسكككا  التكككي اشكككترت ق ككك  الحكككر  مكككن 

% وباعكككص مكككن مامكككوع الكككواردات مكككا يعككككادض 56مامكككوع صكككادرات تكككونس مكككا يعكككادض 
%  دما أدولص فرنسا تحسكينات علكى النظكام الكمردكي لاائكدتفا  إ  اسكتوردت مكواد 62

ت مصكككنعة  مكككا أدال إلكككى عاكككز اقتصكككادي أوكككذ أوليكككة مكككن تكككونس صكككدرت لفكككا منتاكككا
 ت (53)باالرتااع مع تزايد عدد سمان تونس  وتنوع األ واي والرغبات

شكككفدت التاكككارة الداوليكككة تطكككورًا فكككاعاًل  اسكككفك فيككك  األوربيكككون أو الوسكككطاق اليفكككود  
  وي ككدو أن مككن أسككبا  انتعككا  تلككا التاككارة حككو توسككيع (54)الككذين سككرعان مككا تارنسككوا 

طري والمواصالت  التي تطورت باض  اإلعتمادات وال روب  إ  ما ل كأل أن شبمة ال
مكككدت وطكككو  السكككما الحديكككد ع كككر إنحكككاق الككك الد بلغكككص نحكككو الاكككي ديلكككو متكككر  لخدمكككة 
المناوق التي توجد فيفا مستوونات زراعية  ثك مدت شبمة من الطكري المع كدة وولفكا 

حديثكككة  إ  أظفكككرت فرنسكككا    وجفكككزت المكككوانا بمعكككدات(55)نحكككو تسكككع أال  ديلكككو متكككر
  ودلاص لانكة 1897احتمامفا ورغ تفا في أن تدو  على بحيرة بنزرت تحسينات عام 

فرنكا(  وباضك  تلكا التحسكينات غكدت بنكزرت  860,000واصة بذلا قدرت نا اتفابك)
 ت(56)قاعدة بحرية حيوية صالحة في الماالين اإلقتصادي والعسمري 
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الارنسكيون  الصكناعات الوونيكة التونسكية التكي أما فكي ماكاض الصكناعة ف كد حكار  
أزدحرت ق   احتاللفك الك الد  و لكا بفكد  فكت  السكوي التونسكية علكى مصكراعيفا أمكام 
الصككككناعة األجن يككككة  السككككيما الارنسككككية وتحويكككك  تككككونس بأكملفككككا إلككككى ماككككاض لتصككككريا 
منتااتفككككككككا  إ  بككككككككدأ المسككككككككتعمرون فككككككككي تطككككككككوير ال طاعككككككككات الخاصككككككككة بالصككككككككناعات 

راجية  وأوذوا تطوير بعكض المرافكق الضكرورية دكالموانا وسكما الحديكد  وعمكد اإلستخ
الارنسكيونكلى االناكراد فككي  لكا الماككاض والعمك  علككى اسكتبعاد أحكك  الك الد عككن تملكا أيككة 

 ت(57)مشروعات لفا قيمة في حذا الصدد
وفي حذا السكياي  سكاعد تطكور االفت فكي مرحلكة التطكورات الصكناعية علكى تزايكد 

لمككاض ومككن ثككك سككرعة وصككوض األربككاح إلككى رجككاض األعمككاض  ممككا أغككراحك باالنككدفاع رأ  ا
إلككى حككب المغككامرة فيمككا وراق البحككار  السككيما فككي المنككاوق ال ريبككة مككن فرنسككا  فأصككب  
أوائكك  صككغار المسككتغلين والمفككاجرين والمسككتوونين شككب  المعككدمين الككذين وصككلوا إلككى 

ت واصككدرت فرنسككا (58)  األمككواض والناككو الازائككر ق كك  تككونس بككأربعين عامككًا مككن أصككحا
تشككككريعات وقككككوانين لرعايككككة مصككككالحفا ودعككككك ناو حككككا  وأعطككككص لوجودحككككا لونككككًا قانونيككككًا 
يصكككعب الاكككدض فيككك   مكككادام قكككد صكككدر باسكككك البكككاي وتوقيعككك ت فعلكككى أسكككا   لكككا قكككام 
الارنسيون باستغالض الثروة المعدنية في وسط الك الد وجنوبفكا  بعكد أن تممنكص سكلطات 

حكتالض مكن إعكالن الوديكان والغابكات والمنكاجك ملككًا لكألدارة التونسكية  فمنحكص ح كوي اال
اسككتغاللفا لمككن تشككاق  ومفككدت بككذلا السكك ي  لمككن  االمتيككازات للارنسككيين ف ككط  مانعككة 
بذلا التونسيين  واألجانب من غير الارنسيين من دووض  لا الميدان  فاسكتولص علكى 

مككا أدال إلككى إفككال  الخزينككة التونسككية  وأدال إلككى إنتككام الحديككد والرصككاص والنحككا   
انخاككاب أجككرة العامكك  وانخاككاب مسككتواه المعاشككي  وانتشككار الااقككة بككين أبنككاق الشككعب 

  قكككر  مدينكككة 1885الكككذي اكتشكككس عكككام أمكككا فيمكككا يتعلكككق بكنتكككام الاوسكككاات التونسكككيت 
مكككككا  1914قاصكككككة جنكككككو  غكككككر  تكككككونس فككككككن األويكككككرة أصكككككبحص تنكككككتا حتكككككى عكككككام 

مليكككون فرنككا(  مكككا احلفككا الحكككتالض المردككز الثكككاني فككي العكككالك فككي إنتاجككك   348قيمتكك ) 
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% إلككى األسككواي الغربيككة فيمككا يصككدر البككاقي إلككى أوربككا الشككرقية 60وتصككدر منكك  نحككو 
ت ادت تلككا  السياسككة االقتصككادية إلككى تزايككد تككدحور األوضككاع االقتصككادية (59)والصككين

ى م اومتفككككا وتالككككص الم اومككككة فككككي نتياككككة السككككيطرة االسككككتعمارية  مككككا دفككككع الشككككعب إلكككك
حمكككالت صكككحظية وتظككككاحرات فكككي الشككككوارع والم اوعكككات ضكككد تلككككا السياسكككة ومطالبككككة 

الن األراضكي التكي عثكر فيفكا علكى منكاجك الاوسكاات أو  الحمومة الارنسكية باسكت دالفا 
الحديكد وغيرحككا مكن المعككادن التكي دانككص تنتافكا تككونس  ضكمص إلككى األمكال  األميريككة  

عوائكد بسكيطة ما أدال علكى عنفا الدولة لشكردات االسكتغالض الارنسكية نظيكر ثك تنازلص 
 ت(60)إلى تأزم الوضع اإلقتصادي التونسيعام  نحو  

 1914رابعًا: األوضاع االجتماعية في تونس إلى عام 
عانككص تككونس إثككر االحككتالض الارنسككي أوضككاع اجتماعيككة سككي ة مككن جوان فككا دافككة  

عمارية فكي إحمككام سكيطرتفا علكى تككونس ونفكب ويراتفككا  وتحيي كًا إلغكراب فرنسككا االسكت
استولص على أراضي األوقا   ولتخظيا وقع الصدمة على التونسيين الذين يعتاشكون 
مكككن تلكككا األوقكككا   تان كككص مؤقتكككًا االسكككتيالق علكككى األوقكككا  األحليكككةت ولمكككا دانكككص تلكككا 

يايككككز  األوقككككا  غيككككر قابلككككة لل يككككع  بحككككأل الارنسككككيون فككككي الا كككك  اإلسككككالمي عككككن حكككك 
للمستوونين االستيالق على تلا األراضي بالحاا الواتية  فتمسموا برأي ضعيا فكي 
المذحب المالكي ي كي  اإلجكارة المسكتديمة لألراضكي الموقوفكة  وابكاح بوكر فكي المكذحب 
الحناككككي جككككواز اسككككت داض الع ككككار المؤقككككص الموقككككو  بككككأور إ ا دككككان  لككككا فككككي مصككككلحة 

فككرب علككى إدارة  1898ثالككأل عشككر مككن شككبا  ت وعليكك  صككدر أمككر فككي ال(61)األوقككا 
األوقكككا  أن تضكككع دككك  عكككام جكككزقًا مكككن أراضكككيفا ال ت ككك  مسكككاحتفا عكككن ألاكككي حمتكككار  
وبذلا حص  المسكتوونون علكى أراضكي األوقكا  الشاسكعة البالغكة نحكو أربعكة ماليكين 
الفمتارات فكي شكماض تكونس  و لكا نظيكر إياكار سكنوي ضك ي   إال أن المسكتوونين لكك 

بككككانتزاع األوقككككا  األحليككككة 1904شككككرو  االسككككتغالض  إ  قككككدموا اقتراحككككًا عككككام    يلتزمككككوا
 ت(62)1905ورفضوا اإلياار منذ عام 
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توسعص السلطات الارنسية في تاسير األمال  األميريكة  إ  دانكص أمكال  الدولكة ال 
تتاككاوز م ككة ألككس حمتككار  وسككرعان مككا اسككتحو  عليفككا المسككتعمرون الارنسككيون وأوككذوا 

عن مصادر جديدة  فصدرت مراسيك بضك المراعي إلى األمال  األميريكة  مكا بالبحأل 
ت ولكي ت طكع علكى (63)أدال إلى االصطدام باليبائ  المنتاعة بالمراعي في شماض تونس

اليبائ  أية دعوة فكي ملكيكة تلكا المراعكي  صكدر حمكك مكن محممكة الع كارات بأنك  لكيس 
في ادعاق الملكية  ثك ألح كص فرنسكا قكرارًا  لل  يلة شخصية معنوية يممن أن تستند إليفا

بور قضى بضك جميع الغابات واألحرا  إلى أراضي الحمومكة فاسكتولص علكى معظكك 
 ت(64)األراضي الزراعية وحولتفا للمفاجرين الارنسيين بأسعار زحيدة

ومككن الناحيككة التعليميككة والث افيككة  سككيطرت فرنسككا علككى التعلككيك الرسككمي وأوضككعت  
التعليك الخاص ف د تر  حرًا  فكان حنا  مائة واربكع وثالثكون الكس والكب  لنظمفا  أما

ووالبكككة فكككي المكككدار  الرسكككمية حتكككى أصكككب   الطالكككب التونسكككي يكككت ن اللغكككة الارنسكككية 
وقواعدحا أكثر من العربية  إ  قضص فرنسا علكى المعاحكد األحليكة التكي ورجكص علمكاق 

محاولككة لاعكك  تككونس واضككعة للث افككة اللغككة والشككريعة وأب ككص الشككيق ال ليكك  منفككا  فككي 
وفككي ضككوق  ت -وحككو مصككطل  يطلككق علككى الشككعو  الناو ككة بالارنسككية -()الارانكاونيككة

 لكككا حاربكككص فرنسكككا دككك  المؤسسكككات الدينيكككة فكككي تكككونس  وقضكككص علكككى اللغكككة العربيكككة 
وشيدت مكدار  ومعاحكد فرنسكية  وألن مسكاحة تكونس صكغيرة تممنكص مكن بسكط ناو حكا 

 ت(65)راضيبسرعة على جميع األ
اتافكككص سياسكككة فرنسكككا التعليميكككة إلكككى محكككو الكككروح الوونيكككة  و لكككا بمحاربكككة اللغكككة 
العربيكككة واالستعاضكككة عنفكككا باللغكككة الارنسكككية   وبتط يكككق بكككراما واصكككة إلوكككرام الايككك  
الناشككككا عككككن قوميتكككك  العربيككككة اإلسككككالمية  وقطككككع الصككككلة بينكككك  وبككككين ماضككككي  وتاريخكككك  

ت وفكككي ضكككوق  لكككا أسكككس الارنسكككيون عكككام  (66)رنسكككيةلتكككتممن مكككن دماككك  فكككي الثكككك افة الا
إدارة العلكككوم والمعكككار  ووضكككعوا برناماكككًا إلنشكككاق المكككدار  االبتدائيكككة الارنسكككية  1883

لألوربيين والعر  على غرار المدار  الموجودة في فرنسا ناسفا  إ  دانكص فككرة مكدير 
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المكدن يؤمفكا العلوم والمعار  وحكو موظكس فرنسكي إنشكاق شكبمة مكن المكدار  فكي دك  
ت ومكع أنك  لكك (67)األوااض سواق دانوا تونسيين أم جاليات أجن ية لينش فك نشكأة فرنسكية 

يمككن حنككا  حصكك  لتككدريس للغككة العربيككة فككي بككراما اإلدارة الارنسككية  سككم  بتككدريس 
اللغكككة العربيكككة فكككي مكككدار  واصكككة وجعلكككص حكككذه المكككادة اوتياريكككة  وقكككد أدر  الشكككعب 

ة  ولك يمكس منكذ ال دايكة عكن المطالبكة بتعلكيك وونكي أساسك  التونسي وطر تلا السياس
العربية  ودان لاامعة الزيتونة في بلدية تونس وغيرحا من المؤسسات الثك افية والدينيكة 
الصككغرال مككن الكتاتيكككب والزوايككا التككي ضكككمص أكثككر مككن التالميكككذ الككذين يتل ككون الث افكككة 

 ت (68)لدفاع عن اللغة العربية  وث افتفاالعربية على الطري ة ال ديمة  الدور الااع  في ا
وتأسيسًا على ما ت دم  دانص جامعة الزيتونة منف  العلوم والمعار  زمن ر العربيكة 
وحاملكككة أماكككاد اإلسكككالم  ف كككد غرسكككص فكككي ناكككو  والبفكككا الكككروح األدبيكككة واصكككطبغص 

ال ورياوحكككا بكككالوالق لماككككد العروبكككة واإلسكككالمت ومككككن حنكككا دكككانوا حككككك رواد ووالئكككع ال ككككو 
الوونية لشق وريق الافاد ضد المستعمر الارنسكي  وغكدت ممثلكًة بعلمائفكا ووريايفكا 
فككي الصككس األمككامي علككى وككط الماابفككة ضككد المسككتعمر  لككذا عمكك  الارنسككيون علككى 

ت (69)ألزام ولبة جامعة الزيتون تعلكك اللغكة الارنسكية والناكاح فيفكا شكروًا لمكن  الشكفادة 
الكذي ُل كب بكأبو النفضكة   (70)المصل  )البشكير صكار( وحنا ال بد من اإلشارة إلى دور

التونسككية وزعككيك الحردككة االصككالحية فككي تككونس  ف ككد دعككا إلككى تطككوير عمكك  )المدرسككة 
لنشككككر العلككككوم الحديثككككة  فكانككككص م صككككدًا لطككككال  العلككككوم العصككككرية مككككن  (71)الصككككادقية(

ييييكككة كيميككاق ورياضكككيات وجغرافيكككة ولغكككات  ودانكككص الغايككة مكككن  لكككا تح يكككق نفضكككة ح
 ت(72) لل الد التونسية

سعى االحتالض الارنسي جاحدًا لل ضاق على اللغكة والفويكة العكربيتين  ألنفكك دكانوا  
على علك بأن وجوده لن يدوم بال وة العسمرية ف ط  ب  ياب السعي لل ضاق على لغكة 
الشككعب عككن وريككق فرنسككة التونسككيين  فحككوض المككدار  الوونيككة إلككى فرنسككية  بكك  حتككى 
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لتونسيين في حويتفك  العربية واالدعاق بانتسابفك إلكى ال ربكر  وأن تلكا السياسكة شما ا
 (73)لك تكن إال مظفرًا واحدًا من مظاحر م اومة اللغة العربية والدين اإلسالميت

من جانكب بوكر  تكدحورت األوضكاع الصكحية فكي تكونس أثنكاق عفكد االحكتالض  فلكك 
الصحي  ولك تخص  في الميزانيكة التونسكية ت ك السلطة الارنسية بواج فا في المااض 

من االعتماد لمالي ما يماي للييام بشؤون الصحة  ولك تتعفد السلطة الارنسكية برعايكة 
العاكككزة مكككن التونسكككيين  بككك  وصصكككص للارنسكككيين مؤسسكككات متعكككددة تناكككق عليفكككا مكككن 

لفككا رعايككة  الميزانيككة التونسككيةت وبككرغك تزايككد أعككداد الطب ككة الا يككرة  ف ككد أحملككص ولككك ت ككدم
صكككحية  ولكككك تكككوفر سكككوال مستشكككاى واحكككدة للكككوالدة  فكككي حكككين دانكككص الطاولكككة وحمايتفكككا 

ت وعلككككى نحككككو عككككام احملككككص السككككلطة الارنسككككية الاونككككب  (74)معدومككككة بالنسككككبة للعككككر 
الصكككحية  وقكككد ظفكككرت  لكككا فكككي ضككك لة عكككدد المستشكككظيات وعكككدد األسكككرة فيفكككا  إ  لكككك 

سككرير( للعككر   فككي حككين وجككد فككي  4285تتاككاوز اعككدادحا فككي احسككن الحككاالت عككن) 
  مككا يعنككي أن بييككة السككمان العككر  سككواق دككانوا 1914العاصككمة تككونس ألاككا سككرير عككام 

سككككريرًا(  أمككككا األوربيككككون  2285مككككن أحكككك  المككككدن أم ال ككككرال ال يوجككككد لمرضككككاحك سككككوال) 
 ت (75)والارنسيون فكان د  شيق موفرًا   لفك

ب التونسككي واسككتاحاض معاناتكك  ومككا زاد فككي تاككاقك أزمككة األحككواض الصككحية للشككع
تحص ووأة الظرو  الصعبة التي عاناحا في د  شيقت و لا ما جع  الصكدام الحك  

  ويكككر دليككك  علكككى (76)األفضككك  لتح يكككق االسكككت الض  فكانكككص حادثتكككا)الزالم والترامكككواي(
  لا  إال أن قيام الحر  العالمية األولى حاض دون استمرار الم اومة التونسيةت     
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 :الخاتمة

ي ككككدو إن معاحككككدة بككككاردو واتااقيككككة المرسككككى الك يككككر قككككد سككككل تا الكككك الد اسككككت الحا 
وفرضكككتا عليفكككا الحمايكككة الارنسككككية  وأن فرنسكككا سكككارت فككككي سياسكككتفا االسكككتعمارية فككككي 
المغككككر  العربكككككي علككككى وفكككككق وطككككة منظمكككككة صككككريحة  أساسكككككفا أن يب ككككى الحمكككككك بيكككككد 

رًا لخدمككككة فرنسككككا وحككككدحا  وسككككاعد نظككككام الارنسككككيين  وأن تفيككككأ المسككككتعمرات أواًل وأويكككك
الحماية على سرعة استغالض المستوونين الارنسيين لم درات تكونس وب كوة  السكيما أنك  
جعككك  مكككنفك رعايكككا الدولكككة األولكككى فكككي الككك الد ومكككنحفك الحمايكككة الالزمكككة للييكككام بعملفكككك 

يين ومسكككاندتفك أمكككام أيكككة منافسكككة أوربيكككة أوكككرالت فكككك ا أضكككانا إلكككى حكككذا شكككعور الارنسككك
باالوم نككان والث ككة للعمكك  فككي منط ككة تخضككع لحمايككة بالدحككك وعمكك  السككلطات الارنسككية 
على تمفيد الطريق أمام التوسع الارنسكي  لوجكدنا أن الظكرو  اجتمعكص لوضكع تكونس 

 بأكملفا تحص سيطرة االستغالض االستعماري الارنسيت
التعلكككيك دانكككص وي كككدو أن الافكككود المت نكككة التكككي بكككذلفا االحكككتالض عكككن وريكككق سياسكككة 

أقككوال أثككرًا وأشككد وطككرًا علككى الث افككة العربيككة والككدين اإلسككالمي  إ  نشككأت أجيككاض جاحلككة 
بمكك  مككا يعنيكك  الككدين واإلسككالم  وبمكك  أسككرار العربيككة وتككاريا الحضككارة اإلسككالمية  دمككا 
إن اإلوار الث افي مث  إحدال تاليات الناو  الذي مارسك  االحكتالض  قكد تكر  بصكمات 

ل نيكككة الث افيكككة لتكككونس  وحاكككر أواديكككد عمي كككة فكككي نسكككيافا االجتمكككاعي  واضكككحة علكككى ا
 ونا  في جع  اللغة الارنسية رمزًا للمعاصرةت
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 (1ملحق )

 1881آيار  12نص معاهدة باردو

  أن دولة الامفورية الارنسية ودولة سمو بكاي تكونس لمكا دكان مكن غرضكفا   
ويرا على حكدود الكدولتين بسكواح  أن يمنعا إلى األبد حدوث قالق  دالتي حصلص أ

المملكة التونسية وان يحمما عالقات ودادحما ال ديك وروابط حسن الاكوار  قكد اتا كا 
علككى ع ككد معاحككدة مككن شككأنفا تح يككق مصككال  دككال الاككان ين السككاميين المتعاقككدين  
وبناًق على  لا فان فخامة رئيس الامفورية الارنسكية قكد عكين جنكب الانكراض بريكار 

  ماوضا من ورف   فاتاق جناب  مع سمو الباي المعظك على ال نود افتية:نائباً 
الشر  األوض: أن معاحكدة الصكل  والمكودة والتاكارة وجميكع المعاحكدات األوكرال افن 

 بين الامفورية الارنسية وسمو باي تونس وقع تأكيدحا وتمديدحات
دولكككة الامفوريكككة  الشكككر  الثكككاني: ألجككك  تسكككفي  الييكككام بكككاإلجراقات التكككي يكككتك علكككى

الارنسية اتخا حا للوصوض إلى الغرب الذي ي صده الاانبان العالميان المتعاقكدان  
ف د رضي سمو باي تونس بأن تحت  ال وات الارنسكية العسكمرية المراككز التكي تراحكا 
صككالحة السككتتبا  النظككام واألمككن بالحككدود والسككواح  ويككزوض حككذا االحككتالض عنككدما 

نسككية والتونسككية وت ككرران معككًا بككأن اإلدارة المحليككة قككد أصككبحص تتاككق السككلطتان: الار 
 قادرة على المحافظة على استتبا  األمنت

الشكككر  الثالكككأل: تتعفكككد دولكككة الامفوريكككة الارنسكككية ب كككذض مسكككاعدتفا المسكككتمرة لسكككمو 
 الباي وحمايت  من د  وطر يممن ان يفدد  ات  او عائلت  او يع أل بأمن مملكت ت

من الدولككة الارنسككية تنايككذ جميككع المعاحككدات المع ككودة بككين الدولككة الشككر  الرابككع: تضكك
 التونسية ومختلس الدولة األوربيةت



عاصر
ُ

 د. وسام هادي عكار                                                               دراسات في تأريخ العالم الم

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  28  

الشكككر  الخكككامس: يمثككك  الدولكككة الارنسكككية لكككدال سكككمو البكككاي وزيكككر ميكككيك عكككام تككككون 
وظياتكك  السككفر علككى تنايككذ حككذه المعاحككدة  ويمككون حككو الواسككطة بككين الدولككة الارنسككية 

 في جميع ال ضايا التي تفك الاان ينت وبين السلطات التونسية
الشكككككر  السكككككاد : يملكككككس الممثلكككككون الدبلماسكككككيون وال نصكككككليون لارنسكككككة فكككككي الككككك الد 
األجن يككة بحمايككة رعايككا المملكككة التونسككية ومصككالحفا  وفككي م ابكك   لككا يلتككزم البككاي 
بككأن ال يع ككد أي ع ككد  ي صككبغة دوليككة مككن دون إعككالم الدولككة الارنسككية والحصككوض 

 ف تفا م دماتعلى موا
الشكككر  السكككابع: تحكككتاا دولكككة الامفوريكككة الارنسكككية ودولكككة سكككمو البكككاي لناسكككفا بحكككق 
االتااي على وضكع نظكام مكالي بالمملككة التونسكية مكن شكأنفا الوفكاق بواجبكات الكدين 

 العام وضمان ح وي دائني المملكة ت
ح  الشكككر  الثككككامن: تاككككرب غرامككككة حربيككككة علككككى اليبائكككك  العاصككككية بالحككككدود والسككككوا

وتحدد قيمة حذه الغرامة ووري جبايتفكا باتاكاي يع كد فيمكا بعكد وتككون حمومكة البكاي 
 حي مسؤولة عن تنايذ حذا االتاايت

الشكككر  التاسكككع: الجككك  صكككيانة ممتلككككص الامفوريكككة الارنسكككية بكككال طر الازائكككري مكككن 
تفريكككب األسكككلحة والكككذوائر فكككان دولكككة سكككمو البكككاي تتعفكككد بكككأن تمنكككع قطعككك  ادوكككاض 

الككذوائر الحربيككة لازيككرة جربككة ومرسككي قككابس والمراسككي األوككرال بالمملكككة السككالح و 
 التونسيةت

الشكككككر  العاشكككككر: سكككككي ع عكككككرب حكككككذه المعاحكككككدة علكككككى دولكككككة الامفوريكككككة الارنسكككككية 
للمصادقة عليفا وتسلك الوثي ة المصدي عليفا بعد  لا لسمو باي تكونس فكي اقكر  

  وقص مممنت
 .(1)1881مايو  12في وقعها محمد الصادق مع الجنرال بريار 

                                                 

؛ 126-125؛ ح كككككككي  المصكككككككدر السكككككككابق  ص136-135  ص 3صكككككككاوة االعتبكككككككار  م   (1)
 ت 239-238زيادة  مصدر سابق ص ؛286صالمصدر السابق  تشاياي  
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 (2ملحق)

 (2)1883حزيران  8نص أتفاقية المرسى 
لمككككا دانككككص عنايككككة سككككمو البككككاي المعظككككك متاكككك  إلككككى تحسككككين األحككككواض الداوليككككة 
بالمملكككة التونسككية وف كك  إلحمككام المعاحككدة الم رمككة فككي الثككاني عشككر مككن بيككار سككنة 

ي تح يككق إغككراب ودانككص حمومككة الامفوريككة الارنسككية راغبككة تمككام الرغبككة فكك 1881
سككموه توثي ككًا لعككرال المككودة بككين ال طككرين العككامرين  اتاككق الطرفككان علككى ع ككد اتاككاي 
لتح يككق حككذا الغككرب واعتمككد رئككيس الامفوريككة الارنسككية فككي  لككا مسككيو بييربككولس 

 كام ونت
الاصككك  األوض: لمكككا دكككان غكككرب سكككمو البكككاي المعظكككك إن يسكككف  للحمومكككة الارنسكككية 

ض اإلصككككالحات اإلداريككككة والعدليككككة والماليككككة التككككي تككككرال إتمككككام حمايتفككككا تكاكككك  بكدوككككا
 الحمومة المشار اليفا فائدة من ادولفات

الاصكك  الثككاني: تضككمن الحمومككة الارنسككية قرضكك  يع ككده سككمو البككاي لتحويكك  و دفككع 
مليكككون  175مليكككون فرنكككا والكككدين ال يممكككن ان يتاكككاوز  125الكككدين المامكككد البكككالغ 

ن والشككرو  المواف ككة لككذلا وقككد تعفككد سككمو البككاي فرنككا ولكنفككا حككي التككي تختككار الككزم
المعظك بأن ال يع كد قرضكًا فكي المسكت    لحسكا  المملككة التونسكية دون إ ن سكابق 

 من الحمومة الارنسيةت
 الاص  الثالأل: يخص  لسمو الباي المعظك من مداوي  المملكة:

 المبالغ الالزمة للييام بواجبات ال رب الذي ضمنت  فرنسات -1

                                                 

؛ 290-289؛ تشكككككاياي  المصكككككدر السكككككابق  ص127-126ح كككككي  المصكككككدر السكككككابق  ص (2)
 ت 239زيادة  مصدر سابق ص
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لسكككككككمو البكككككككاي وقكككككككدرحا مليونكككككككان مكككككككن الريكككككككاالت التونسكككككككية أي مخصصكككككككات   -2
فرنككا ومكككا فضككك  مكككن  لككا يعنكككي لمصكككاريا إدارة المملككككة ودفكككع  1,200.000

 مصاريا الحمايةت
بيككار سككنة  12الاصكك  الرابككع: حككذه االتااقيككة مؤدككدة وممملككة للمعاحككدة المع ككودة فككي 

ألنظمككككة التككككي سكككك ق فيمككككا يحتككككام منفككككا إلككككى تأكيككككد والتكميكككك  وال تتغيككككر بفككككا ا1881
 وضعفا فيما يتعلق بت رير الغرامة الحربيةت

الاصكك  الخككامس: تعككرب حككذه االتااقيككة علككى الحمومككة الارنسككية للمصككادقة عليفككا 
وتسليك وثي ة التصديق الى سمو الباي المعظك في اقكر  وقكص مممكن إيكذانا بصكحة 

 ما ت دم حررت حذه االتااقية ووتمفا الموقعان بختميفات
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 :هوامش الفصل
  مالككة االسككتا   باالشككترا  مككع االسككتا  الككددتور جمعككة عليككوي الخاككاجي   )*( البحككأل منشككور     

 ت2015  1لتربية جامعة بغداد  ما كلية ا
دراسككات العربيككة  ي بدايككة العصككور الحديثككة ) ال ككاحرة  معفككد الفككصككالح الع ككاد  المغككر   (1)

 ت    53(  ص1963
 ت115-105(  ص 1970العربية  ) بيروت  دار الث افة   إحسان ح ي  تونس (2)

تمككككوز  26أسكككتمر حمككككك حكككذه اأُلسككككرة إلكككى إعككككالن النظكككام الامفككككوري فكككي تككككونس بتكككاريا  
ت 1881-1705أوضاع تونس أثناق حمك اأُلسرة الحسينية للمدة للتااصي  عن ت 1957

ر صككككككككامحمككككككككد بيككككككككرم الخككككككككامس التونسككككككككي  صككككككككاوة االعتبككككككككار بمسككككككككتودع االم ُينظككككككككر:
ت وتاككدر اإلشككارة إلككى 125-2  ص1302اإلعالميككة   )مصككر  المطبعككة 2واالقطككار م

الكثالث األولكى منكك  إلكى أوضكاع تكونس ع ككر ذا الكتكا  يضكك ومسكة أجككزاق تطرقكص أن حك
وحككككككككو دتككككككككا  قككككككككيك للبككككككككاحثين  ت 1881الكتأريا حتى إعالن الحماية الارنسية عليفا عام 

بصكاوة  كا م  وسيشكار لك  الح1884ن  وبع عام بالشأن التونسي أثناق تلا المدة  علما أ
 االعتبارت 

 ت  95-81(  ص1993محمد الفادي الشريا  تاريا تونس  )تونس   سرا  للنشر    (3)
محمكككد علكككي داحكككه  دراسكككات فكككي الحردكككات الوونيكككة واالتااحكككات الوحدويكككة فكككي المغكككر   ( 4)

 ت   41(  ص2004العربي   )دمشق  اتحاد الكتا  العر    
 ترجمكة ع كد  ( 1913 -1881ع د الرحمان تشاياي  المسألة التونسية والسياسة العثمانية )  (5)

 ت217(  ص1972التميمي ) تونس  دار الكتب الشرقية  الالي  
حسككن العطككار  الككوون العربككي دراسككة مردككزة لتطوراتكك  السياسككية الحديثككة   )بغككداد   مطبعككة  ( 6)

 ت135(  ص1966أسعد 
دار ترجمة عظياة البستاني  ) موسمو  وتسمي  تاريا االقطار العربية الحديأل فالديمير ل ( 7)

 ت337-336(  ص1971الت دم  
االعتبار   صاوة؛ 22(  ص1948الح يب ثامر  حذه تونس  )ال احرة  مطبعة الرسالة     (8)

 ت12-122ص  3م
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وثكككائق تونسكككية   للتااصكككي  عكككن حكككذه الثكككورةت ُينظكككر: الشكككريا سكككالمة   ثكككورة ابكككن غكككذاحك   (9)
 ت26 )تونس  الدار التونسية للنشر   دتت(  ص1م

حككو أحككد أحكككك المصككلحين التونسكككيين فككي ماككاض التعلكككيك والاككيه واالقتصكككاد  ت لككد مناصكككب   (10)
  ثكك رئكيس مالكس الشكورال عكام 1857فأصب  عدة أمير لواق الخيالة ثك وزيكرًا للبحريكة عكام 

( ثككك اصككب  رئككيس الككوزراق لألعككوام 1869-1862العمكك  الحمككومي) ان طككع عككن  م  1861
دكككككانون الثكككككاني  30إلكككككى األسكككككتانة وتكككككوفى حنكككككا  فكككككي  ت تك إعاا ه وسافر 1873-1877
أحمد أمين  زعماق اإلصالح في العصر الحديأل  )ال كاحرة  ممتبكة النفضكة  ُينظر: ت1890

 ت183-146ص (  1965المصرية  
المغككككر  األقصككككى )ال احرة   ممتبككككة -ونستكككك–صككككالح الع ككككاد   المغككككر  العربككككي الازائككككر  ( 11)

 ت      226؛لوتسمي  المصدر السابق  ص 189(  ص1969االنالو المصرية   
    وأعكالن اسكت الض 1878ب ار  3جاق  لا المؤتمر لكي يعكدض معاحكدة سكان سكتياانو فكي  ( 12 ) 

( مكادة 64وضكك )ال ل ان والمتعلق باقتسام أمال  الدولة العثمانية بين الكدوض الك كرال  دوض 
ت لالوككالع علككى نكك  تلككا المككوادت 1878فككي الثالككأل عشككر مككن تمككوز تككك التوقيككع عليفككا 

محككككامي  تككككاريا الدولكككككة ؛ محمككككد فريككككد بككككا ال97-79  ص5صككككاوة االعتبككككار  م ُينظككككر:
 ت                  405-389(   ص1977الالي   العثمانية )بيروت  دار

استسكلمص واللفكا  1871را ب ا  1870أيلوض  1من   حدثص بين فرنسا وألمانيا واستمرت (13)
عكن االلككزا  أسكر اإلم راوكور نكابليون الثالكأل وأسكرت   فاضكطرت فرنسكا للتنكازض فرنسكا وتكك 

 حربيكككككككككككككككككككة م كككككككككككككككككككدارحا ومسكككككككككككككككككككة مليكككككككككككككككككككارات فرنكككككككككككككككككككات                           واللككككككككككككككككككورين ودفكككككككككككككككككككع غرامكككككككككككككككككككة
ر ع كككككككد الحلكككككككيك جمكككككككة سكككككككمياردنسكككككككن  موسكككككككوعة الحكككككككر  الحديثكككككككة  تر پروجكككككككر ُينظكككككككر: 

؛ ي ضككان سككعدون العككامر  106-105(  ص 1990بغككداد  دار المككأمون    )1الچل ككي م
 ) بغككداد  دار وممتبككة 1914-1870وصوصككيات اسككتعمار الامفوريككة الارنسككية الثالثككة  

 ت                 5(  ص 2013عدنان  
 لعربيككة الشككرقية دار الكتككب ا حسككن حسككني ع ككد الوحككا    والصككة تككاريا تككونس  )تككونس  (14)

  )ال ككاحرة  معفككد 1934-1881؛ ني ككوال زيككادة  تككونس فككي عفككد الحمايككة 71 دتت(  ص
  ص 3؛ صكككككاوة االعتبككككككار  م123  ص111-110( 1963العاليكككككة   الدراسات العربية 

 ت 132-133
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نسككا فككي تككونس ربمككا المصككادر ان أي تككدو  مككن جانككب فر  نوفككي حككذا الصككدد رأت عككدد مكك (15)
الحر  بينفمكا  لوجكود مصكال  ايطاليكة مفمكة فكي تكونس ال ت ك  أحميكة عكن  يؤدي إلى قيام

 ت  330لوتسمي  المصدر سابق  ص ُينظر:  تالمصال  الارنسية
 ت195المغر  االقصى  ص -تونس–الع اد  المغر  العربي الازائر  ( 16)
 ت41؛ داحه  مصدر سابق  ص123ح ي  المصدر السابق  ص (17)
    ت134-133لسابق  ص زيادة  المصدر ا (18)
منشككورات ممتبككة وككرابلس  ) وككرابلس  1918-1516علككي سككلطان  تككاريا العككر  الحككديأل (19)

ظريككككات  ؛ صككككالح الككككدين التاللككككي  تككككونس الاديككككدة مشككككاك  ون553دتت(  صالعالميككككة  
 ت 51-50(  ص1959) تونس  دار النشر بوسالمة   ترجمة محمد السويس  

 ة  تكككاريا العكككر  الحكككديأل  ) بيكككروت  األحليكككة للنشكككر والتوزيكككع ع كككد الككككريك محمكككود غرايبككك (20)
العربيككة ؛ زاتيككة قككدورة  تككاريا العككر  الحككديأل  )بيككروت  دار النفضككة 187ص(  1984 

 ت523ص (  1975للطباعة والنشر  
 (ت1لالوالع على ن  معاحدة باردوت ُينظر: ملحق رقك) (21)
دولككة حاميككة( السككيما فككي العالقككات الخارجيككة وف ككًا  تبعيككة دولككة وف ككًا لل ككانون الككدولي إلككى ) (22)

أحمككد سككعياان  قككامو  المصككطلحات السياسككية والدسككتورية ُينظككر:  الطككرفينتة بككين لمعاحككد
 ت  168ص (   2004) بيروت  ممتبة ل نان  والدولية 

ني فكككي تكككونس حتكككى عكككام فيصككك  مطلكككب فكككار  ناكككك  فرحكككات حشكككاد ودوره الن كككابي والكككوو (23)
 ت 17  ص2013ماجستير غير منشورة  دلية التربية  جامعة تكريص  ة   رسال1952

(24) Rounard Docard, La Torque et le Protectorate Francisen Tunisice 

1881-1913, Paris, 1916), p. 18.                                                             ) 

  (2لكبير. يُنظر: ملحق رقم )لالطالع على نص أتفاقية المرسي ا 

(  السكككنة الرابعكككة  دار 39)مالكككة تكككاريا العكككر  والعكككالك  العكككدد  بنككككزرت  محمكككد الاكيكككاني (  25)
 ت94  ص1982العربية  بيروت   النشر 

المغككككر  -تككككونس–؛ الع ككككاد   المغككككر  العربككككي الازائككككر 37ثككككامر  المصككككدر السككككابق  ص ( 26)
  ت212االقصى   ص

ر  تأثير الحردة الوونية على تطور التشريع التونسي  مالة المكؤرخ العربكي  محمد منصو  ( 27)
 ت173  ص1975األمانة العامة التحاد المؤروين العر   بغداد العدد األوض  



عاصر
ُ

 د. وسام هادي عكار                                                               دراسات في تأريخ العالم الم

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  34  

(  محمككد الفككادي العككامري  تككاريا المغككر  العككر  ) تككونس  نشككر الشككردة التونسككية للتوزيككع   28) 
-1946ونس)   الحردككككة العماليككككة فككككي تكككك؛ سككككعد توفيككككق عزيككككز ع ككككد ه148دتت(  ص

  ص 2005غيككر منشككورة  دليككة االدا    جامعككة الموصكك   (  رسككالة ماجسككتير 1956
 ت7

 ت174منصور  المصدر السابق  ص  ( 29)
جككككككككككالض يحيككككككككككى  المغكككككككككككر  الك يككككككككككر ) ال ككككككككككاحرة   الكككككككككككدار ال وميككككككككككة للطباعككككككككككة والنشكككككككككككر  ( 30)

 ت247-246( ص1966 
 ت9-8لسابق  ص ع د ه  المصدر ا ( 31 )
 ت 329يحيى  المصدر السابق   ص  (32 )

(  1965زاحكككككر ريكككككاب  اسكككككتعمار أفريييكككككا  )ال كككككاحرة  الكككككدار ال وميكككككة للطباعكككككة وللنشكككككر  ( 33) 
 ت 246ص

 ت15العامر  المصدر السابق  ص  (34)
سككمير أمككين  المغككر  العربككي الحككديأل   ترجمككة دميكك  قيصككر داغر )بيككروت  دار الحداثككة (  35)

 ت22( ص1981لطباعة والنشر والتوزيع  ل
(  علكككي المحاكككوبي  الحردكككة الوونيكككة التونسكككية بكككين الحربين  )تكككونس  منشكككورات الاامعكككة 36) 

 ت45(  ص1986 التونسية
محمكد رفعككص  فكي أفككق السياسكة العالميككة مشكملة فرنسككا فكي افريييككا الشكمالية  مالككة الكاتككب ( 37) 

 ت578  ص1946  ال احرة   2  ما8 المصري  العدد
 ت10ع د ه  المصدر السابق  ص  ( 38)
عظيككا  ال ككوني  وعككي الفويككة العربيككة فككي الاكككر التونسككي الحككديأل ) بككاريس  منشككورات  ( 39)

 ت83دتت(  ص  العالك العربي
ويريكة ع ككد الصكاحب وادي  الاكككر ال كومي العربككي فككي المغكر  العربككي نشكو ه وتطككوره مككن  ( 40)

 ت84(  ص1982د  دار الرشيد للنشر     )بغدا1962إلى  1830
 ت579رفعص  المصدر سابق  ص ( 41)
 ت50(  ص 1948العربي )ال احرة  عالض الااسي  الحردات االست اللية في المغر   (42)

راشد ال راوي  اقتصاديات العالك العربي مكن الخلكيا إلكى المحكيط  )ال كاحرة  ممتبكة النفضكة ( 43) 
 ت352(  ص 1968المصرية  
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محمد مفدي الشريا  ما ياب ان يعر  عن تاريا تكونس  ترجمكة محمكد شكاو  دمحمكد  ( 44)
 ت95( ص1985عاينة   )تونس  سرا  للنشر  

يسكككككري ع كككككد الكككككرزاي الاكككككوحري  شكككككماض أفريييكككككة ) اإلسكككككمندرية  دار الاامعكككككات المصكككككرية  ( 45)
 ت19؛ ع د ه  المصدر السابق  ص 204(  ص1970 

(46)   Docard., Op. Cit., p.44.                                                                     

 ت17-16(  ص1957إبراتيك دبة  أزمة االستعمار الارنسي  مطبعة المعار  ) بغداد  ( 47)
 ت101-98؛ الشريا  ما ياب ان يعر   ص43-42ثامر  المصدر السابق  ص   ( 48)
 ت393(  ص1953لعالك العربي  )مصر  دار اإلحياق للكتب العربية ناالق عز الدين  ا ( 49)
ع د الحميد مسعود الازائري  ثورات المغر  العربي  ) لانة الدعاية للمغر  العربي  دار  ( 50)

 ت82الاامعة للطباعة والنشر  دتت( ص
 ت339-338؛ لوتسمي  المصدر السابق  ص 33دبة  المصدر السابق  ص  ( 51)
 ت86-82زائري  المصدر السابق ص الا ( 52)
 ت576رفعص  المصدر السابق  ص ( 53)
 ت 577-576المصدر ناس  ص (54)
 ت 103الشريا  ما ياب أن يعر   ص (  55 )
 )بغككداد  1927و1911الفككادي التيمككوري  الحردككة الصككفيونية فككي تككونس فككي الاتككرة بككين  (  56)

 ت8-3المؤروين العر   دتت(   ص منشورات اتحاد 
(  ص 1979إبككراتيك ووبككاض  ال ككدي  الثككوري فككي تككونس  )بيككروت  دار الكلمككة للنشككر    ( 57)

 ت22
 ت336يحيى  المصدر السابق  ص (  58)
 ت23ع د ه  المصدر السابق  ص  ( 59)
 ت88وادي  المصدر السابق  ص ( 60)
العالميكككة  ع كككد الحميكككد براتيمكككي  المغكككر  العربكككي فكككي ماتكككري الطكككري فكككي ظككك  التحكككوالت  ( 61)

 ت 82-81(ص1996الوحدة العربية  )بيروت  مردز دراسات 
 ت334يحيى  المصدر السابق  ص ( 62) 
 ت335-334المصدر ناس   ص  (63 )
 ت88وادي  المصدر السابق  ص ( 64)



عاصر
ُ

 د. وسام هادي عكار                                                               دراسات في تأريخ العالم الم

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  36  

 ت3يحيى  المصدر السابق  ص ( 65)
 ت74وادي  المصدر السابق  ص ( 66)
 ت57-56مر  المصدر السابق  ص ؛ ثا83الازائري  المصدر السابق  ص (67)
 ت73ال وني   المصدر السابق  ص ( 68)
 ت 37رياب   المصدر السابق  ص (  69)
درسكككة الصكككادقية   تل كككى علومككك  فكككي الم1865ولكككد البشكككير صكككار فكككي مدينكككة تكككونس عكككام  ( 70 )

الت كككى واللفكككا مكككع ولبكككة المشكككري العربكككي  ويعكككد مكككن المؤيكككدين   إ  وواصكككلفا فكككي بكككاريس
الاكريككة واإلصككالحية  وبعككد عودتكك  أصككب  أحككد أسككاتذة الصككادقية البككارزين فت لككد  للحردككات

عككدد مككن اإلعمككاض اإلداريككة وشككاع علككى إنشككاق جريككدة الحاضككرة وبككأل الككوعي الككووني بككين 
عامكككة النكككا   ودكككان لككك  دور بكككارز فكككي إنشكككاق معفكككد تكككابع للامعيكككة الخلدونيكككة تكككوفى عكككام 

؛ الزمزمككككي  المصككككدر  165يا تككككونس  صالشككككريا  أضككككواق علككككى تككككار  ُينظككككر: ت 1917
 ت2السابق  ص

  وتلكككا المدرسكككة أحييكككص علكككى يكككد 1875أسسكككفا الكككوزير المصكككل  )ويكككر الكككدين التونسكككي(  ( 71)
ُينظككككر:  ماموعككككة مككككن التونسككككيين اإلصككككالحيين حيككككأل قامككككص بتككككدريس العلككككوم العصككككريةت

 ت5الزمزمي  المصدر السابق ص
ونسككيين مككن ال ربككر ولككيس مككن العككر   بكك  أن العربيككة وحككو ادعككاق الارنسككيين أن أصكك  الت( 72) 

فرضككص علككيفك  لككذا ياككب علككيفك الرجككوع إلككى أصككلفك ال ربككري  وحتككى أن الارنسككيين أنشككأوا 
عككالض ُينظككر:  المككدار  الخاصككة بككال ربر وشككاعص عككادتفك وت اليككدحك البعيككدة عككن اإلسككالمت

مطبعكككة  ولكككى  )ال كككاحرة الااسكككي  محاضكككرات فكككي المغكككر  العربكككي منكككذ الحكككر  العالميكككة األ
 ت71-55(  ص 1955مصر  نفضة 

الصككككادقي العمككككاري  أبعككككاد التعريككككب فككككي فكككككر عككككالض الااسككككي  مالككككة المسككككت    العربككككي   (73)
 ت130  ص2001  السنة الخامسة  بيروت 267العدد

 ت84سابق صالمصدر الالازائري   (74)
 ت253سابق صالمصدر الرياب   ( 75 )
نتااضكة بككين الشكعب التونسككي وسكلطة االحككتالض الارنسكي   وسكك  فا قككرار : حككي أوض االـزال  (76)

تونس لتساي  م  رة الزالم بالسكا  الع كاري  لمكد سكمة حديكد فكي الم  كرة  صدر عن بلدية 
إلغكاق ال كرار مكن انكدالع االنتااضكة ناو  التونسيين  ولك يمنع ودان لفا ممانة واصة في 
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م تككك  ثمانيكككة فرنسكككيين وإيطكككاليين وعكككدد مكككن عكككن   وأسكككارت 1911تشكككرين الثكككاني  7فكككي 
شكككخ   ليكككبض علكككى ثكككالث وعشكككرون  فكككي أثكككر  لكككاالتونسكككيين  فال كككص السكككلطة الارنسكككية 

 8وحممككص علككى سككبعة مككنفك باإلعككدامت أمككا حادثككة الترامككواي: ففككي م اوعككة انطل ككص فككي 
 التونسكككككككككككككككككيين في أثر حادثتين األولى حي انزعام امرأة أجن ية من الردا   1912شبا  
الثانيككة حككي قيككام أحككد سككائ و   والحادثككة    إن الركــوال ال يقــاق مــع هــمالء المقملــي ب ولفككا

التككرام بككدحس واكك  فككي أحككد أحيككاق العاصككمة أودت بحياتكك   ممككا أدال إلككى م اوعككة شككردة 
  نمشي علـى أقـدامنا ردو  عربات الترام  ودتب على الادران والساحات العامة عبارات 

الشكردة   وأصكبحص مفكددة بكاإلفال   مكا أدال إلكى تكدو  بخسكارة    وتس بوال نركب الترام
 ُينظر:  السلطة الارنسية واعت اض عدد من قادة الحردة الوونيةت

 ت22-21؛ ناك  المصدر السابق  ص 149-142المحاوبي  المصدر السابق  ص       
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 الفصل الثاني
 

 )*((1971-5196) السياسة االقتصادية اليوغسالفية
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 )*(1971-1965الفصل الثاني: سياسة يوغسالڤيا اإلقتصادية 
إلكى تعريكا السياسكة اإلقتصكادية بأنفكا ماموعكة مكن  عدد من المصكادر  ص  حَ  َ      

 فككي مسككارلتككأثير والتشككريعية واإلجتماعيككة الفادفككة ل ةاإلجككراقات السياسككية واإلقتصككادي
 مككطنَ لتطككويرهِّ َعلككىة وفككق فلسككاة ُمعينككة و  ك فيكك الككتحمُ  أوي   النشككا  اإلقتصككادي الككوون

َدينِّ   و لككا عككن وريككق الضككرائب و   فككرص العمكك  إياككادتث يككص األسككعار و وسككرعة ُمحككدن
وفككق  لككا َعلككىة ت و األوككرال اإلجككراقات وتحريككر التاككارة وغيرحككا مككن  وتعزيككز الصككادرات

ن وريكككق اإلسكككتثمار األمثككك  يكككة إلكككىة التنميكككة اإلقتصكككادية عكككڤالحمومكككة اليوغسكككال َسكككَعص  
للموارد الط يعية وزيادة إنتاجية العم  وتطكوير الصكناعات الت نيكة   وتككوين رأ  مكاض 
بزيادة اإلد وار المحلكي   بمكا ُيسكفك فكي اإلسكت رار اإلقتصكادي وتطكويره فكي ال طاعكات 

 كافةت 

 إعككالن يككا اإلقتصككادية منككذُ ڤجككاق حككذا البحككأل لُيسككلط الضككوق َعلككىة سياسككة يوغسككال     
 1971إلكككككىة أزمكككككة الن كككككد العالميكككككة عكككككام  1965قكككككانون اإلصكككككالح اإلقتصكككككادي عكككككام 

كك  وإنعماسفا َعلىة اإلقتصاد اليوغسالڤي   ما إضطر الحمومة إلىة تعدي  الدستورت ُقس ِّ
البحككأل إلككىة ثالثككة محككاور   قككدم األوض منفككا لمحككة جغرافيككة وتأريخيككة عككن يوغسككالڤيا 

ت وتصككدال المحككور الثككاني إلككىة سياسككة 1965تككى عككام وو يعككة نظامفككا اإلقتصككادي ح
يوغسالڤيا اإلقتصادية التي ردزت َعلىة نظكام اإلدارة الذاتيكة بعكد الكتخُل  مكن الفيمنكة 

يتيككة   وأثككرُه فككي ال ككوال العاملككة والسككوي المحليككةت فككي حككين إحككتك المحككور الثالككأل ڤالسككو
عية والتااريككككة   ومككككدالة بدراسككككة أحككككك مككككوارد يوغسككككالڤيا اإلقتصككككادية الزراعيككككة والصككككنا
 (ت 1971-1965تأثيرحا في توجي  مسار سياستفا اإلقتصادية العامة لألعوام )

 

 1965غرافية وتأريخية ع  يوغسالڤيا حتى عام لمحة جُ أواًل:  

في جنو  شكري أوربكا  ( 2دك 255,804 مساحتفا نحو) البالغةت ع يوغسالڤيا 
الشككري   ومككن البانيككا واليونككان الانككو   نومكك  حا مككن الشككماض الماككر والنمسككا حككد  وي  
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الشكعب اليوغسككالڤي  َعككد  يُ ت و (1)إيطاليكاو درياتيككا األ ومكن الغككر  بحكر   بلغاريكا ورومانيككا
عكككدة    ةمكككن أكثكككر شكككعو  أوربكككا الشكككرقية تنوعكككًا  إ  يتككككون مكككن ماموعكككات إثنولوجيككك

 ت(2)والم كككدونيون ينيكككون واأللبكككانيون ڤالسكككلوو ال وسكككنيون و الكرواتيكككون و أبرزحكككا الصكككربيون 
َبكي َن الم دونيكة والصكربية والكرواتيكة التكي توزعكص    المحليكة لغاتفا في هُ التنوع أثر  ولفذا

ككين   فككيالسككمان شككم  األرثككو دس نحككو نصككس  ككد ف  أمككا الككديانات    والماريككة شككم   حِّ
 ت(3)نيسلممُ وال روتستانص من ال والباقيالكاثوليا ثلثُ  

مملككككككككة    والسكككككككيما دوض عكككككككدةتأسكككككككيس لكككككككىة إ ىالحكككككككر  العالميكككككككة األولككككككك أدت
 أغلككككب  وعنككككد نشككككو  الحككككر  العالميككككة الثانيككككة وسكككك و  ( 1941-1918 يوغسككككالڤيا)

سككاندتفا مُ  يوغسككالڤيا أعلنككص  -سككتثناق اليونككانكب -بيبضككة األلمككان  لفككاالماككاورة  الككدوض
نتاض الشككعب َعلككىة ك  فككا خالاككة بككذلا رغبككة مواونيفكك  مُ 1941عككام  (4)لككدوض المحككور

تشككرين  29 -1934 تشككرين األوض Peter II 9بيتككر الثككاني  )ملكفككاأج ككر و لحمومككة ا
وفككي غضككون  لككا غككزت الايككو   تالفككرو  مككن الكك الدَعلككىة ( ووزراقه 1945الثككاني 

 سكككيبجو  ) م اومكككة شكككع ية داوليكككة بييكككادةظفكككور إلكككىة  أدال  مكككا  األلمانيكككة يوغسكككالڤيا
ال كوات  بمكؤازرةفكي تحريكر الك الد فمكًا دورًا مُ  أدت Josip Broz Tito )(5) بكروز تيتكو

  ت(6)1945يتية عام ڤالسو
التاسككع أصككبحص جمفوريككة فككي   الملكيككة و يوغوسككالفيا حككا ألغككص تحرير وفككي أثككرِّ 

يككككا الشككككع ية ڤجمفوريككككة يوغوسككككالتحككككص إسككككك )  1945 تشككككرين الثككككاني والعشككككرين مككككن
أصكب  و  ت1946فكي دكانون الثكاني لفكا   رسكميأوض دسكتور  ت صكدر (  التكي أ يةاإلتحاد

ال وسكنة    ينيكاڤسكلو   درواتيكا   صكربيا( مكن دكالً  صضكم التكي للامفوريكةرئيسكًا تيتكو 
 وإتسكاقًا مكع   الدولكةوعنكدما بكدأت عمليكة بنكاق  ت( م كدونيا   الا ك  األسكود   والفرسكا

ڤي برئاسككة وضككع الحككز  الشككيوعي اليوغسككال   للكك الدجتماعيككة اإلو ريخيككة أالظككرو  الت
 َعلكىة نمكًط تاربكةالك الد  تطكويرالضامنة لاإلشتراكية إلرساق ُأسس بناق    برنامااً  تيتو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
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العامككككة لوسككككائ  اإلنتككككام لكيككككة المُ بًصككككَدد تط يككككق نظككككام    والسككككيما يتككككيڤاإلتحككككاد السككككو
 ت (7)تح يق الوحدة السياسية للطب ات العاملةو  والتحوض اإلشتراكي للريا
فكككي  ناسككك يتكككي ڤالسكككو الكككنفا( َعلكككىة 1948 - 1945) دةللُمكككسكككارت يوغسكككالڤيا 

تيتكككو رفكككض  بسككك ب َبي َنفمكككاخالفكككات ال حتكككى ظفكككرت   الاكككانَ ي َن السياسكككي واإلقتصكككادي
  1948 عالقاتفمكككا عكككام مكككا أدال إلكككىة قطكككع   شكككؤون الككك الد َعلكككىة  السكككوفييتةفيمنكككة ال
أوروبكككا فكككي عكككدة  لكككدوض شكككيوعية والفكككاً و حايكككدة دوليكككًات سياسكككة مُ  إعتمكككادإعكككالن تيتكككو و 

باإلتحككاد رتبككا  بة دامكك  مككن اإلُشكك َعلككىة نحككو  ناسككفا  يوغسككالڤياحككررت    الشككرقية
 سككككتالينجوزيككككا  يتككككي )ڤالسككككو الككككزعيك  بككككالرغك مككككن ت ككككدير تيتككككو لموقككككس  يتككككيڤالسككككو

 Stalin  Joseph 1941-1953 )(8)  مكككككككن قبضكككككككة  بكككككككالدهلتحريكككككككر  ُمسكككككككاندت ِّ فكككككككي
قواعكككد عسكككمرية يكككص ڤالسككو التكككوتر بسككك ب إنشكككاق فمكككا شككابفاإال أن العالقكككة َبي نَ   األلمككان

عككن وُمسككت   قتصككاد قككوي إاككاد ورغبككة تيتككو فككي إي  يللة ڤاليوغسللالبككال ر  مككن الحككدود 
 ت (9)يتيڤاإلتحاد السو

رأال تيتككو أن التعككاون مككع الككدوض اإلشككتراكية ياككب أن يمككون مككن زاويككة التكككافؤ 
 الُماتمكعشكعب ووصكائ  التكواقم مكع الم الكااح تحديد شم  والحق في   اميعالَبي َن 

السككككتالينية  لكافككككة أشككككماض الفيمنككككة تكككك  اوملككككذا أبككككدال مُ    اإلشككككتراكيةتح يككككق مككككن أجكككك  
حككككاوالت الراميككككة إلككككىة والمُ المعروفككككة    يديولوجيككككةواإلسياسككككية ال حككككاوأفكار  فاخصائصككككب

سكككت   يوغسكككالڤيا الخارجيكككة والداوليكككةت وبمكككا أن مثككك   لكككا التوجككك  المُ  تيتوجيككك  سياسككك
ن كككككستالي رسكككمفاي كخططكككات الفيمنكككة التككن يتماشكككى مككع مُ اإلشكككتراكية لككك يُمككك اليوغسككالڤي
   كومنفللور  ) للل ا نككككش  (10)(  Iron Curtainالحديككدي  لسككتارا )ة بكككوالمعروفكك

Cominform( (11) كحاككومف   اإلشككتراكية الككدوضاألحككزا  الشككيوعية األوككرال فككي   و 
قتصككاديًا إ لككا تحملككص يوغسككالڤيا حصككارًا  وجككراقَعلككىة الحككز  الشككيوعي اليوغسككالڤيت 

َبيكَد أن الث كة الك يكرة التكي    وجودحكا ُيفكددبا الشرقية ودكاد ر دوض أو عليفا جميع  فرضت ُ 
نت ُ    أوالحا الشعب للزعيك تيتو السكيما و    سكتالين  اومكة الضكغط الكذي مارسك ُ مُ من  مم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%BA%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%BA%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%BA%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%BA%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
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ن عكككالصكككعبة الناتاكككة  مكككن أجككك  التغلكككب َعلكككىة افثكككارالتكككي بكككذلفا حثيثكككة ال هجفكككودبعكككد 
 ت(12)اإلقتصادي الماروب من ق   ال لدان اإلشتراكية الحصار

إتفامكككك  إلككككى   1952اليوغسككككالڤي فككككي تشككككرين الثككككاني  الحككككز  الشككككيوعي وجكككك 
   التوسككككعية ودككككاالت وأدوات لسياسككككت ِّ داألحككككزا  الشككككيوعية  تسككككخير بُمحاولككككةسككككتالين 

وفروعككك  األقليميكككة أسكككم  تغييكككر  1952عكككام  السكككاد  مكككؤتمرهِّ فكككي الحكككز  قكككرر  وعليككك 
(  League of Communist ofفككككي يوغسككككالڤيا  رابطككككة الشككككيوعيين إلككككىة

Yugoslavia )إلكككىة    دعكككااتمكككع للمُ  اً الحكككز  قائكككد أضكككحى فيككك ِّ  ت وفكككي الوقكككص الكككذي
دكانون الثكاني  الرابكع عشكر مكننتخكب تيتكو فكي دما أُ  تعن فص  أجفزة الدولة والسلطة 

ث المنصكككب مكككن ق ككك  ال رلمكككان اسكككتحد  بعكككد إيكككة ڤللامفوريكككة اليوغسكككال اً رئيسككك 1953
اإلجكككراقات دافككة  ر تيتككو بكتخككا بككاد وبصككَدد الوضككع اإلقتصككادي   ف ككد ت(13)اإلتحككادي

م كككدأ  وإعتمكككادتحكككديأل إلكككى السكككعي   والسكككيما   اتمكككعوبنكككاق المُ التكككي ُتسكككفك فكككي تطكككويره 
كتاككاق الككذاتي للسككلع الع النيككة فككي اإلنتككام ودعككك ال طككاع الخككاص وتح يككق اإلالترشككيد و 
 ضكمن الملكيكة الخاصكة لاميكعبمكا ي   اتمع اإلشكتراكيالمُ  مافوم  وتطوير ة الضروري

 ت(14)يزياإلفراد دون تم
في ضوق ما ت كدم   ُيممكن ال كوض أنكُ  بكرغك ُصكغر مسكاحة يوغسكالڤيا   أال أنفكا 

ككككيفا   والسككككيما تيتككككو الككككذي تخلكككك  مككككن الضككككغووات  ُحن َكككككة إسككككتطاعص باضكككك  سياس 
الخارجية وإعتمكد نفاكًا إقتصكاديًا ونظامكًا إداريكًا  اتيكًا تكوائك وُمتطلبكات المرحلكة   األمكر 

 ية وتطورحات ڤمس إياابًا َعلىة نااح السياسة اإلقتصادية اليوغسالالذي أنع
 

 (1971-1965) اإلقتصادية ايڤسياسة يوغسالالذاتية في  ةثانيًا: أثر نظام اإلدار 
ماموعكككة مكككن اإلجكككراقات التكككي ت كككوم بفكككا  بمونفكككاالسياسكككة اإلقتصكككادية  إوتلاكككص

وو يعكة  الُمعتمكدةوال والوسكائ  حتك  من حيكأل المُ  لتأثير في النشا  اإلقتصاديالدولة ل



عاصر
ُ

 د. وسام هادي عكار                                                               دراسات في تأريخ العالم الم

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  43  

اإلقتصكادي  ينوتال  و يعة السلطة والنظامك  و لا ب تحيي فا الساعية إلىاألحدا  
  ت(15)تلا السياسة الذي رسمت ُ جتماعي إلوا

اإلصككككككالح قككككككانون  1965 فككككككي حزيككككككرانفككككككي ضككككككوق  لككككككا أعلنككككككص يوغسككككككالڤيا 
كككزال المردكككزي ال شكككتراكياإل نمطَعلكككىة الكككإعتمكككادًا    اإلقتصكككادي  وإعتمكككاد  ربكككاح ألل ُمحا 

أحك وطوات اإلصكالح  ومن َبي نِّ  تنظام اإلقتصادي الاديدالفي  اً أساسي اً السوي عنصر 
 الكككككذي يعنكككككي ( management-Self اإلدارة الذاتيكككككة العمككككك  بنظكككككام )  اإلقتصكككككادي 

سكككاعات و تعل كككة باإلنتكككام المُ  اموعكككة مكككن ال واعكككد والُخطكككطإوضكككاع اإلنسكككان ناَسكككُ  لمُ 
ك األ وواجباتألجور  او العم   قابة والكت حم  عور بالر  فراد وقرارات العم  اليومية   مع الش 
 و أعككراي اتمككع  لككا النظككام بمونفككا مُ  إعتمادحككا مسككوغ اتت يوغسككالڤيا ز  َعككينت و الككذ اتي

التنميككككككة ثككككككروة وتطككككككوير التوزيككككككع العككككككادض للىة وسككككككعيفا إلكككككك   وحككككككدود ماتوحككككككةُمتعككككككددة 
يككة ڤاليوغسككال ةاإلقتصككادي المنشكك تمة األكثككر وضككوحًا فككي أن السككفككاإلقتصككاديةت وعليكك  

سككتثناق الزراعككة كب  و  تمثكك  حاككر الزاويككة فيفككاالتككي اإلدارة الذاتيككة مككن ق كك  الُعمككاض حككي 
  فكأن الكدوائر الحموميكة ص قك  مكن ومسكة أشكخاأالصغيرة التي تستخدم  والمشروعات

 ت(16)لإلدارة الذاتية وضعص  قد جتماعية دال ريد والمدار  المحلية نظمات اإلوالمُ 
تملكا رأ  المكاض  الدولكة حكي التكين أوب ًا لنظام اإلدارة الذاتيكة اليوغسكالڤي فكو 

تصكظية  فكي حكاضِّ  تلكا لكيتفكاح وي مُ ب   وتتمتع ال نىة  التحتية ووسائ  اإلنتام وغيرحاو 
  ت ولمككا دككان العامككتنايككذ مايترتككب عليكك  مككن إلتزامككات ماليكك  األويككروَعلككىة    المشككروع
عكن  تعطيلك ممكن   يُ إ   طلكق لعملك ِّ مُ  نكا  مكن ضكمان  لكيس حُ  ا  لكذلافة ما  ليس ملكاً 

 َعلكىة السكلع والخكدمات   الطلَ كي َن الكداولي والخكارجي قلةعينة مث  العم  في حاالت مُ 
ت مكن جانكب بوكر (17)المكواد األوليكة لوسكائ  اإلنتكام فكي أو حدوث أزمات عالمية تؤثر

دة قتككراع السككري لُمككمككن َبي ككَنفك عككن وريككق اإل وإداري مككالي عُ  مالككس   للعمككاض حككق إوتيككار
عفكد َعلكىة ال رارات الرئيسة التي يُ  صالحية إتخا لمالس ول   أعوام قابلة للتاديد ةأربع

دير   وال يممككن إقالككة أعضككاق المالسككينت وألي مشككروع حنككا  ُمكك مالككس اإلدارة تنايككذحا
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وامككككر المالسككككين ولل ككككوانين والتعليمككككات أل تنايككككذاً إجرائككككي مسككككؤوض عككككن تنظككككيك اإلنتككككام 
مثككك  تحديكككد    ايزحكككا ال كككانون بتنظكككيك وعمككك  المشكككروع ضكككمن الحكككدود التكككي يُ  الخاصكككة

( الكككذي ُيمثككك    Investment) اإلسكككتثمار  وإعكككادة  األجككور وتوزيكككع صكككافي األربكككاح
الزيككككادة الصككككافية مككككن رأ  المككككاض الحيي ككككي للُماتمككككع   الحاصكككك  عككككن زيككككادة الطاقككككة 

التكي ي كوم بفكا مالكس اإلدارة فكي  وظكائسالبمعنى أن مالكس الُعمكاض يكؤدي  يةتاإلنتاج
نتخ كون مكن دراق اليوغسكال  يُ الكرئيس حكو أن الُمك التبكاُين  َبيكَد أن  المؤسسة الرأسمالية

 دمككككككا حككككككو الحككككككاض فككككككي المؤسسككككككات  سككككككاحمين ق كككككك  الُعمككككككاض ولككككككيس عككككككن وريككككككق المُ 
 ت(18)الرأسمالية

 إال أنرة   ُحككككالنافسككككة مُ الَعلككككىة إعتمككككد لُعمككككاض ا وَعلككككىة الككككرغك مككككن أن توظيككككا
 مككاً فمُ  اً دور  ال ككوال الخارجيككةو لحككز  الشككيوعي ون ابككات الُعمككاض اللمككوظاين الحمككوميين و 

عكدة دراق ُمكإ  ُعكين    نظام اإلدارة الذاتيةبالسيما في األعوام األولى من العم  و    ي ِّ ف
 الككذي يضككطلع بكك ِّ  مسككو ضفككك وال  و لككا للككدور المُ  المناصككب الحزبيككة العاليككة ي  و مككن 
سككككتثناق ن اإلإمشككككروعت و أي تطككككوير وتنايككككذ وطككككة عمكككك   فككككيدير ومالككككس الُعمككككاض الُمكككك

خصصكككككة الماليكككككة المُ  اتعتمكككككادالخارجيكككككة َعلكككككىة اإل الفيمنكككككة فكككككي  لكككككا مثلتككككك ُ الكككككرئيس 
 فكككزيككادة دول إلككىفككد  ين أي مشككروع أ  فكك األمككر بالُعمككاض تعلككقوب ككدر    سككتثمارلإل

الحمومككة الكثيككر  تسككتوفي  إ   مككن التككأثيرات الخارجيككةحككو افوككر يسككلك لككك  الصككافي  
 ت (19)عن وريق الضرائبمنُ  

وزينكككة الدولكككة َعلكككىة الضكككرائب العاليكككة الماروضكككة إعتمكككدت  1965ق ككك  عكككام و 
 وزعككككككص تككككككوازن َبككككككي َن األقككككككاليكالالوصككككككوض إلككككككىة  وبفككككككد    الزراعككككككةو َعلككككككىة الصككككككناعة 

سياسككية وإداريككة    سككس  سككتثمارات َعلككىة أُ الحمومككة لإل فككاتعتمككادات الماليككة التككي وفر اإل
وفكي حكذا السكياي أبكدت عتمادات بعد إعالن اإلصكالح اإلقتصكاديت تلا اإل وقد شحص

مككا ينبغككي ك ككر مِّ ألككىة تخصككي  نسككبة إالُعمككاض  مككن ميكك  وشككيتفايككة ڤالحمومككة اليوغسككال
ضككك يلة  نسكككبة نظيكككر   ت دو  الصكككافي لصكككالحفك بصكككيغة أجكككور عاليكككة وممافكككالكككمكككن 
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ص عمليكًا   دمكا ثُ ك حنكا  مكا يؤيكد  لكا الكرأي نظريكاً و تذحب للدولة صاحبة رأ  المكاضت 
عككككام  ٪ 17إلككككىة   1965عككككام  ٪ 24مككككن  إنخاضككككص المنشككككأتدوككككار إعككككدالت أن مُ 

ت قك  شكدةأتعل كة بتوزيكع الكدو  دة التي دانص فيفكا ضكوابط الحمومكة المُ المُ   إي 1971
كككأُ  لكككوو    حكككو تح يكككق  اإلصكككالح اإلقتصكككادي اليوغسكككالڤي حكككد إن  الحسكككبانبنظكككر  ذَ وِّ

فأنككُ  سككيؤثر   المنشككأت َعلككىة إيككرادات تلككا  الُمعتمككدةتنميككة شككاملة لككك  مااصكك  الدولككة 
رتاكاع األجكور فكي ظكاحرة التضكخك التكي إ وسُيسكفك   عكدالت الضكرائبنخاكاب مُ إَعلىة 

 ت (20) دةال الد والض تلا المُ  تساد
حكككككي و يعككككككة األحكككككدا  الرئيسكككككة للُمنشككككككأت والسكككككؤاض الكككككذي ُيطكككككرح حنككككككا   مكككككا 

يككة و وال ككوالة  الخارجيككة التككي تككؤثر فككي تلككا األحككدا  أو ُتغيرحككا و إن نظريككة ڤاليوغسككال
 لكا النظكام   ىة النظك اإلقتصادية  ات اإلدارة الذاتية تاترب إن حد  أي ُمنشأة تت نك

يكة ڤت اليوغسكالحو زيادة الحد األَعلىة للدو  الصافي لك  عام   وعلي  فككن المؤسسكا
تكولي أحميككة د يكرة لزيككادة الحكد األَعلككىة لككدووض عمالفكات ومككع  لكا فكككن نسكبًة عاليككًة مككن 

  مككا فككرب َعلككىة 1965تلككا المؤسسككات أكككدت َعلككىة  لككا األمككر بعككد إصككالحات عككام 
اإلحتمام باألداق الايد والطوي  األمد لمؤسساتفك   والسيما في بلكد    الُعماض اليوغسال

 ت (21)ُمعدض  عاض  نس يًا من البطالة إشتراكي  ي
َعلككككىة أن حنككككا  قككككوال وارجيككككة مككككا تل ككككأل أن تظفككككر عنككككدما ال تتوافككككق أحككككدا  
الُمنشككككأت التككككي تعتمككككد نظككككام اإلدارة الُعماليككككة مككككع مصككككال  الُماتمككككع   وفككككي ُم ككككدمتفك 

ية ورابطة الشيوعيينت وحنا  بعض األمثلة َعلكىة  لكا التكدو  التكي ڤالحمومة اليوغسال
  إسكككككتعماض الرقابكككككة الُمباشكككككرة َعلكككككىة تلكككككا المؤسسكككككات  دكككككال رارات الُمتخكككككذة فكككككي توضككككك

تخصي  المواردت فالُمنشأت التي تمتلا درجة ُمعينة من ال كوال اإلقتصكادية إضكطرت 
الحصوض َعلكىة مواف كة الُسكلطات الُعليكا َعلكىة أسكعار ُمنتااتفكا   وقكد إرتاعكص قيمكة تلكا 

  إ  لكككك يُمكككن النظكككام 1965ح اإلقتصكككادي عكككام الضكككوابط بعكككد العمككك  ب كككانون اإلصكككال
المصكككرفي المردكككزي ُمنظمكككًا َعلكككىة أسكككا  اإلدارة الذاتيكككة للُعمكككاض   ودكككان لكككذلا النظكككام 
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تأثيرُه في عملية اإلقتراب لتتوافق مع المصال  اإلقليمية والمحلية   وعلي  فككن إحكدال 
التبككادض الخككارجي النككادر ال ككوال الخارجيككة الُمفمككة للغايككة  جسككدتفا تيمنككة الدولككة َعلككىة 

 ت(22)حصول 
ال تمتلككككا تلكككا ال كككوة المردزيكككة التككككي   وبكككرغك أن رابطكككة الشكككيوعيين اليوغسكككال

يتككككي والصككككين وبييككككة بلككككدان أوربككككا ڤتتميككككز بفككككا األحككككزا  الشككككيوعية فككككي اإلتحككككاد السككككو
ق فكان العديد مكن الُمكدرا تالشرقية  إال إنفا إحتلص ممانة ُمفمة   إ  أثنرت في التعيينا

ت الن ابككات الُعماليككة َغككدمككن أعضككاق رابطككة الشككيوعيين   و  1965  والسككيما بعككد عككام 
ال كككدي  عكككن الُمنظمكككات الحزبيكككة المحليكككةت فضكككاًل عكككن  لكككا سكككعص الُمنشككك ت للمحافظكككة 
َعلككىة روابكككط قويكككة مكككع السياسكككين المحليككين والمصكككار  اإلقليميكككة  و لكككا ب يكككة ضكككمان 

 ت(23) اليةحمايتفا في حالة مواجفة أية مشاك  م
وبمككككا أن الخسككككارة الُمسككككتمرة تعنككككي اإللغككككاق الحتمككككي ألي مشككككروع إقتصككككادي   

ككدَ يككة بنزعككة قويككة ڤتمتعككص الحمومككة اليوغسككال تفا السككلطات المحليككة والمصككار  فككي َجسن
ص تلككككا الُممارسكككة سككككارية الماعككككوض   بككككرغك ُمحككككاوالت َظلنكككككاالكككة الُمنشكككك ت الخاسككككرة   و 

 ككككديك الكاالككككة عككككن وريككككق الُمسككككاعدات وال ككككروب تغييرحككككا بت 1965إصككككالحات عككككام 
عاككزت ثمانمائكة ُمنشككأة عككن تغطيكة ُمتطلبككات الككدو  1968الضك يلة الاائككدةت فاكي عككام 

الشخصي ودفع األجور  ما إضُطرحا إلىة اإلستعانة بالمصار  والُسكلطات الحموميكةت 
ڤيا  بك  َعلكىة َبيَد أن  لا ال يعني إن عم  الُمنش ت ال يؤوض إلىة اإلواكاي فكي يوغسكال

وعشكككككرون منشكككككأة باعككككك   مائكككككة وثمانيكككككةُصكككككا ِّيص  أعمكككككاض  1968العمكككككس   فاكككككي عكككككام 
 ت (24)وسارتفا

تأسكيس ُمنشكأة  1965من جانب بوكر سكم  قكانون اإلصكالح اإلقتصكادي لعكام 
جديدة من قِّ   ماموعة من األفراد أو الشرداق   إ ا دان عدد الُعماض ي   عكن ومسكة 

لُمنشككككأت مككككن حيككككأل رأ  المككككاض وعككككدد الُعمككككاض   ينبغككككي أشككككخاص   وبعككككد نمككككو تلككككا ا
تحولفككا إلككىة مؤسسككة  ات إدارة عماليككة إشككتراكية   بعككد تعككويض المؤسسككين لفككات وفككي 
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حاالت ُأوكرال ُيممكن للفي كات الحموميكة ال وميكة أو للُسكلطات اإلقليميكة وال لديكة تأسكيس 
 ت(25)تيةُمنش ت جديدة   ثك تحويلفا إلىة الُعماض لغرب اإلدارة الذا

وفكككككي صكككككَدد تحديكككككد أجكككككور الُعمكككككاض فكككككي يوغسكككككالڤيا   فكككككأن قكككككانون اإلصكككككالح 
اإلقتصكككادي فكككرب َعلكككىة الُمنشكككأت التكككي تكككدار  اتيكككًا تكككأمين الحكككد األدنكككى مكككن األجكككور 
السكنوية للعمكاضت َعلكىة أن يعتمكد بكاقي األجكر َعلكىة األداق الايكد لفكا   فكك ا أوا كص فكي 

لتغطيكة األجكور المضكمونة   تضكطر المنشك ت  الحصوض َعلكىة الكدو  الصكافي الككافي
إلككىة تغطيتفككا مككن اإلعتمككادات الماليككة اإلحتياويككة   أو الحصككوض َعلككىة قككروب ُميسككرة 

األجورت وت كع تلكا المسكؤولية َعلكىة  عكاتق مالكس الُعمكاض  عكدَ من الحمومة المردزية ل
  كــل يأ ــذ   ائكك بالتعككاون مككع أك ككر الُمسككاحمين فككي الُمنشككأت وفككق الم ككدأ اإلشككتراكي ال

 .(26)ساهمته  حسب مُ 
وُيعزال نااح عدد من الُمنش ت دون غيرحا في يوغسالڤيا   إلكىة عوامك  تتعلكق 
بككأداق الُعمككاض َعلككىة نحككو  ُمباشككر  فمككن الط يعككي والحككاض تلككا أن يككؤدي ُعمككاض  الُمفمككة 

والسكيما فكي ناسفا   إال أنُفك ينتسك ون إلكىة ُمنشك ت ُمختلاكة ويت اضكون أجكورًا ُمتباينكة   
الُمنشككك ت التكككي تضكككك عكككدد د يكككر مكككن الُعمكككاض ورأ  المكككاض أو تلكككا التكككي تحتككك  مردكككزًا 
ُمفيمنكككًا فكككي السكككويت ومكككع أن  لكككا ووب كككًا لدراسكككة أَعكككدحا الخ يكككر المكككالي واإلقتصكككادي 

(  فككن ُمتغيكرات األجكور حكي  Howard M. Wachtelاألميردكي) حكوارد مت َوتشكي  
مككا عليكك  فككي أغلككب بلككدان أوربككا الغربيككة   وُيعككزي  لككا إلككىة نظككام  أقكك  فككي يوغسككالڤيا مِّ

وعلككى الككرغك مككن ت (27) الُعمككاضاإلدارة الذاتيككة الككذي ُيحككدد ُمسككتوال وتوزيككع األجككور َبككي َن 
ية   إال أن  لا لكك ُي لك  مكن ڤإعتماد نظام اإلدارة الذاتية للُعماض في الُمنشأت اليوغسال

موعككككات ُمحككككددة مككككن ُعمككككاض الن كككك  وغيككككر اإلضككككرابات التككككي غالبككككًا مككككا دعككككص إليفككككا ما
المككاحرين   إحتااجككًا َعلككىة ُمتغيككرات األجككر الُمتخككذة مككن قِّ كك  ماككالس الُعمككاض   التككي 

  ت(28)يمون تأُثيرحا  ا أبعاد سياسية أكثر من دون ِّ إقتصادي



عاصر
ُ

 د. وسام هادي عكار                                                               دراسات في تأريخ العالم الم

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  48  

ت سككوي الُعمالككة فككي يوغسككالڤيا ُعرضككة لحككاالت حرجككة أثنتككُ  مككن أن يمككون َغككد
د يككرة   وُيعككزال  لككا إلككىة ف ككدان الوظككائس فككي المؤسسككات التككي  سككوقًا مرنككة إلككىة درجككة

تككككدفع أجككككورًا عاليككككًة   وغالبككككًا مككككا تككككذحب إلككككىة األقككككار  واألصككككدقاقت دمككككا أن المواقككككس 
المناوئككة َبككي َن األقككاليك منعككص الُعمككاض مككن قوميككًة ُمعينككًة السككار إلقلككيك بوككر تسككمنُ  قوميككة 

ي العمكك    يتمثكك  بُحريككة العامكك  بالسككار ُأوككرالت َعلككىة أن حنككا  جانككب إياككابي فككي سككو 
للعم  في أوربا   بحسب سياسة الحدود الماتوحة التي ُتَعدن يوغسكالڤيا جكزقًا مكن سكوي 
الُعمكككاض األوربكككي الغربكككي   األمكككر الكككذي مثككك  فيككك  صكككمام أمكككان للُعمكككاض العكككاولين مكككن 

 ت(29)الشبا 
  فكككي تطكككور (30)ومكككن األحميكككة بممكككان اإلشكككارة إلكككىة دور التخطكككيط اإلقتصكككادي
 Central  -سياسككة يوغسككالڤيا اإلقتصككادية   إ  دعككك ) ممتككب التخطككيط المردككزي 

Planning Bureau 
  C. P. B)   التحكوض مكن إقتصكاد التنميكة اإلقتصكادية فيفكا   بكرغك ُمحاولكة الحمومكة

موج  بشكم  صكارم إلكىة إقتصكاد  ي جفكاز تخطيطكي محكدودت مكع  لكا ُتَعكدن التغييكرات 
الخطط اإلقتصكادية   الُمختصون اليوغسال عدن ي  لا المااض ُمعتدلة   إ  أ الحيييية ف

ال وميككة التككي التتضككمن أحككدافًا واصككة بالُمنشككأت   بككدلي  عككدم إجبككار أي مؤسسككة منككذ 
بكنااز الخطة المرسومة لفكات وعليك ِّ وصكس التخطكيط فكي يوغسكالڤيا بأنكُ   1965عام 

يففا بكنتفام مسار ُمعين في الميكدان موج  بفد  جذ  مشاريع ال طاع الخاص وتوج
 ت(31)مع األحدا  العامة لسياسة لدولة يتواقماإلقتصادي 

إعتمككككدت الصككككيغة الرئيسككككة للتخطككككيط اإلداري فككككي يوغسككككالڤيا َعلككككىة التخطككككيط 
اإلسككتثماري   مككع  لككا تككأثرت َعلككىة نحككو  د يككر قككرارات اإلسككتثمار بالعوامكك  السياسككية   

ىة تدفق اإلعتمادات المالية َبي َن األقاليكت وإستمر  لكا األمكر والسيما تأثير الحمومة َعل
َعلكككككىة تحويككككك  تخصيصكككككات 1965فكككككاعاًل َعلكككككىة الكككككرغك مكككككن تأكيكككككد إصكككككالحات عكككككام 

)حيادي( في السويت وظاحريكًا  اإلعتمادات المالية لإلستثمار إلىة د  األقاليك َعلىة نحو 
 َظك ن إنااز  لا الفد    وعلي  أكدت الضغو  السياسية اإلقليمية والمحلية على عدم 
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تخصكككككي  اإلعتمكككككادات الماليكككككة اإلسكككككتثمارية مكككككن قِّ ككككك  السكككككلطات السياسكككككية الحالكككككة 
ماموعكة مكن  التكي حكي -و لا ما يؤشر ضعس السياسة الن ديكة  اإلستثنائية والرئيسةت

بسكك ب المصككال  الُمتباينككة َبككي َن  - ال واعككد التككي تحمككك إصككدار وتككداوض الوحككدات الن ديككة
ت مكع  لكا (32)قاليك التي َمَنحتفا ممانًة بارزة في توزيع اإلعتمادات المالية فيما َبي َنفكااأل

  إن تخطيط اإلنتام وتوزيع  يب كى إلكىة حكد  1965َبي َنص اإلصالحات اإلقتصادية لعام 
ك يككر عمليككة المردزيككة ) غيككر موجفككة ( فككي يوغسككالڤيا  و لككا مككن أجكك  الحاككا  َعلككىة 

إشككتراكية السككوي ( التكي تعتمككد َعلككىة السككوي بمونك  بلككة عككن وري فككا النمكو م النظككري ) 
 ت(33)ُيدار تخصي  الموارد

  1965يككة حريككة السككوي للعمكك  دون قيككود منككذ عككام ڤَمَنحككص الحمومككة اليوغسككال
إ  سككمحص لعككدد  مككن الُمنشكك ت اإلنتككام حسككب ُوططفككا الخاصككة وال يككع باألسككعار التككي 

ةت وورحككككككص أسككككككعار ُمنتاككككككات الشككككككردات ُتحككككككددحا   مككككككع وجككككككود إسككككككتثناقات واضككككككح
ااوضككات مككع الُسككلطات الحموميككة   للمُ   (34)(Cartelدارتكك   اإلحتكاريككة المعروفككة بككك)

لي رر بعدحا أَعلىة س اًا لألسعار التي ُتدفع إلىة بعكض الُمنتاكات الزراعيكة   ومكع  لكا 
مكككن األسكككعار حسكككب السكككوي دون تكككدو   ٪60نسكككبة  1969ُحكككددت فكككي بواوكككر عكككام 

 ت(35) ومة في  لاالحم
وفككي السككيايِّ ناسكك  لككك تلككَق المنافسكككة َبككي َن األسككعار تشككايعًا مككن قِّ كك  الحمومكككة 

كك  ِّ يككة  التككي تعمكك  فككي ڤاليوغسككال  قككوانين ُتحاككك تكككوين الكككارتالت   فككي الوقككص الككذي ظِّ
سككمحص فيكك ِّ للُمنشكك ت اإلرتبككا  ببعضككفا فككي شككم  إتحككادات عمكك  ُمشككتردةت َعلككىة أن 

ي ال تشككككاع الُمنافسككككة َبككككي َن المؤسسككككات   لككككذلا ُركككككز َعلككككىة ڤوغسككككالُبنيككككة اإلقتصككككاد الي
ال طاع الصناعي فيفا بشم  أك ر مكن مثيالتفكا فكي األقطكار األوربيكة ال ريبكة الُماكاورة 

 وضع إلىة شكرو  عكدة   مكن أجك  َقد    -اإلستيراد  -  إ  أن ال وة الرئيسية الُمنافسة ل ُ 
 ُيَعكد  نتاكات   ألن تح يكق اإلسكت رار فكي  لكا ال طكاع الحاا  َعلىة السياسة السعرية للمُ 
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ُعنصرًا ُمفما في توجي  اإلستثمار نحو الماكاالت التكي تخكدم اإلنتكام الضكروري لتل يكة 
 ت(36)حاجات الُماتمع

حدثان بارزان أثرا َعلىة نحو  د ير فكي سياسكة يوغسكالڤيا  وَقعَ  1971ومنذ عام 
صككدمة  بككك)  والمعروفككة  1971لميككة فككي ب  لعككام اإلقتصككادية   أولفمككا أزمككة الن ككد العا

التكككي أع  فكككا تضكككُخك د يكككر فكككي األسكككواي العالميكككةت  Nixon Shock )(37)نيمسكككون 
ت 1971وثانيُفمككا التعككديالت التككي جككرت َعلككىة الدسككتور اليوغسككالڤي فككي دككانون األوض 

اليوغسكالڤي  نظام اإلدارة الذاتيكة راسكخًا بثبكات فكي اإلقتصكاد َظ ن وَعلىة الرغك من  لا 
  مككع وجككود ُمحككاوالت حموميككة فككي التككدو  بالسككوي والتخطككيط   إ  قسككمص التعككديالت 
الدسككككتورية الوضككككع اإلقتصككككادي َبككككي َن الحمومككككة المردزيككككة واألقككككاليك اإلتحاديككككة السككككتة   
بحيككأل تكككون السياسككة الن ديككة والضككوابط َعلككىة األسككعار والتبككاُدض الخككارجي تحككص إدارة 

  وأن تتخكككذ ال كككرارات اأُلوكككرال عكككن وريكككق الحمومكككات اإلتحاديكككة أو الحمومككة المردزيكككة 
 مككككع ُمَتوائَِّمككككةً باإلستشككككارة مككككع المردككككز   األمككككر الككككذي يعنككككي إن تلككككا ال ككككرارات جككككاقت 

مصال  األقاليك الُمختلاةت دما دعص تلكا التعكديالت تأسكيس عكدد مكن ُمنظمكاتِّ العمك  
الذاتيككككة   للحاككككا  َعلككككىة ح ككككوي  الُمشككككتر  عككككن وريككككق المنشكككك ت  ات اإلدارة الُعماليككككة

 ت(38)الُعماض الُمتعل ة بالترقية والمماف ت المالية
الُمتمث  بالزيكادة الكليكة فكي الطلكب والعكرب َعلكىة   Inflation )) التضخك ُيَعدن 
المحليككة    واإلرتاككاع الُمسككتمر والسككريع فككي أسككعار جميككع السككلع والخككدمات حككد سككواق  

ت األمكر 1971دمِّ اإلحتمكام الُمتزايكد فكي قكوال العمك  عكام المسؤوض إلىة حد  د ير عن عك
الذي أدال إلىة إعادة ورح قواعكد جديكدة وفكق مكا جكاق فكي التعكديالت الدسكتورية   منفكا 

مككع  -لككدعك سككوي العمكك   -أن ُياككرب َعلككىة الُمنشكك ت الككدووض فككي إتااقيككات إجتماعيككة 
ككدحا سياسككة واصككة فككي النظككام اإلق تصككادي اليوغسككالڤي   إ  الحمومككة   التككي ُيممككن عن

تلا اإلتااقكات الموجك  لمسكار األسكعار ووطكط الُمنشكأت بصكَدد زيكادة اإلسكتثمار  تَغد  
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واألجور  دما ورسمص حدودًا ُعليا وُدنيكا لكدووض الُعمكاضت وعليك ِّ أصكب  الم كدأ األسكا  
 ت(39)الذي سارت علي  الحمومة في تحديد األجور حو إرتااع مستوال إنتاجية العام 

ق تلكا الُمعطيكات ُوكرح قككانون جديكد للتخطكيط اإلقتصكادي ضكمن تعككديالت ووفك
ال اضكية بكأن الخطكط الحموميكة تسكتند بشكم  ُمباشكر َعلكىة ُوالصكة ُوطكط  1971عام 

الُمنشكك ت الُمناككردة   وتلتككزم بكعككدادِّ ُوطككط  وويلككةِّ األمككد بمككا ُيح ككق أحككدا  اإلسككتثمار  
ت الُمخالاككة لتلككا ال ككرارات إلككىة غرامككات األسككعار  األجككور واإلنتككامت وتتعككرب الُمنشكك 

ماليةت وفي ضوق التشريع الاديد فك ا ما أرادت الُمنشأت تغييكر ُوططفكا فكأن الحمومكة 
درايككة بالُماريككات   والفككًا للتخطككيط اإللزامككي الماككروب مككن قِّ كك  الُبككد أن تكككون َعلككىة 

ت وَعلككىة مككا ي ككدو (40)الُسككلطات الُعليككا   دمككا فككي الككنظك اإلقتصككادية اإلشككتراكية الموجفككة
ككديككة إسككتاادت مككن سككل ياتفا السككاب ة   لككذلا أ ڤأن الحمومككة اليوغسككال ت ُوططككًا بديلككة عن

 للنفوب بكقتصادحا الُمتعثرت
إلكككىة إجكككراق بعكككض التعكككديالت فكككي  1971وَعلكككىة نحكككو عكككام أدت تطكككورات عكككام 

شككم  أك ككر النظككام اإلقتصككادي اليوغسككالڤي   ويعككز ال  لككا إلككىة ُمحاولككة تيمنككة الدولككة ب
َعلككىة صككنع ال ككرار اإلقتصككاديت وعليكك  إسككتاابص الكثيككر مككن التعككديالت إلككىة التضككُخك 
السريع   وظاحرة البطالة الكثيرة  ومشاك  توزيع المكوارد   التكي لكك ت كع فكي يوغسكالڤيا 

  بككك  فكككي أغلكككب الدولكككة الرأسكككمالية   فككككان رد الاعككك  المثكككالي فكككي تلكككا الكككدوض  فحسكككب
نظككككام اإلدارة الذاتيككككة ثابتككككًا فككككي  َظكككك ن ثلككككة ليوغسككككالڤيات مككككع  لككككا فرضككككفا ل ككككرارات ُمما

يوغسككالڤيا   دمككا حافظككص َعلككىة ال ككرارات اإلقتصككادية التككي مالككص لصككال  الُمنشككأت   
 ت (41)ص ُأسس النظام اإلقتصادي اليوغسالڤي سليمةَظلن وحمذا 

النمككككو  مثلككككص يوغسككككالڤيا حالككككًة فريككككدًة لدراسككككة إشككككتراكية السككككوي   وقياسككككًا إلككككىة 
اإلقتصككادي دككان األداق اليوغسككالڤي جيككدًا منككُذ العمكك  بنظككام اإلدارة الذاتيككةت وبككرغك أن 

( إليصككاض نمككو النككاتا ال ككومي اإلجمككالي   1971-1965الحمومككة وططككص لألعككوام )
  إال أن  ٪ 7,5الكككككككذي ُيمثككككككك  حاكككككككك النكككككككاتا الُمتكككككككدفق مكككككككن السكككككككلع والخكككككككدمات إلكككككككىة 
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باعكك  الُمشككمالت  ٪ 4,5أن ُمعككدض  لككا النمككو بلككغ اإلحصككائيات الرسككمية أشككارت إلككىة 
التككي واجفتفككا يوغسككالڤيا بسكك ب سككوي العمكك    والُمعككدالت العاليككة للبطالككة والتضككخك   

ت مكع  لكا ُتَعككد  التاريكة اليوغسكالفية واحكدًة مكن التاكار  التككي 1971والسكيما بعكد عكام 
 ت(42) نيةح  ص أَعلىة ُمعدض للنمو العالمي بعد الحر  العالمية الثا

 
 ثالثًا: المصادر الرئيسة لإلقتصاد اليوغسالڤي

 أ: الزراعة:
يكككة فكككي تطكككور ال طكككاع ڤأسكككفمص الظكككرو  الط يعيكككة لكككبعض األقكككاليك اليوغسكككال

الزراعككككي   وُتَعككككد  السككككفوض وسككككاوح الابككككاض الشككككمالية أكثككككر األراضككككي وصككككوبة نتياككككة 
ت أمككا أحككك المحاصككي  (43)إلعتككداض المنككاخ   وتككوافر الميككاه لككري األراضككي الُمستصككلحة

يككة   ففككي الككذرة التككي تُككزرع  بمميككات د يككرة فككي السككفوض الشككمالية   ڤالزراعيككة اليوغسككال
فبموجكككككب العمككككك  ب كككككانون اإلصكككككالح اإلقتصكككككادي إرتاكككككع ُمعكككككدض أنتاجفكككككا السكككككنوي مكككككن 

  وبككككذلا 1971وككككن( عككككام  7,4000,000إلككككىة ) 1965وككككن( عككككام  5,9000,000)
سكابعة عالميكًا بكنتاجفكا وتصكديرحات فكي حكين إرتاكع إنتاجفكا إحتلص يوغسالڤيا المرتبكة ال

مككن ال مكك  مككن ومسككة ماليككين وككن إلككىة سككبعة ماليككين وككن فككي الُمككدة ناسككفا   وبككذلا 
 ت (44)إحتلص المرتبة الثالثَة عشرة من حيأل اإلنتام عالمياً 

وفككي السككياي ناسكك  ُتَعككد  يوغسككالڤيا مككن الُمنتاككين الرئيسككيين للت ككوا  ات الاككودة 
العالية واألوراي الصغيرة   واألصنا  الشرقية الُماضلة في األسواي األجن يكةت وُيعكزال 
 لا إلىة مناوفا الُمالئك والطري كة اإلقتصكادية الُمعتمكدة فكي مصكانعفا الخاصكة بتنميتك  

 ت(45)وإوتيار أفض  األنواع 
   ( بلكغ تصكدير يوغسكالڤيا مككن الت كوا نحكو أربعكين ألكس وككن1971-1965ولألعكوام )

لتحتكك  المرتبككة العاشككرة عالميككًات ومككع أن صككادرات يوغسككالڤيا مككن الت ككوا إسككتندت َعلككىة 
ُعنصكككر الُمنافسكككة فكككي السكككوي   إال أنفكككا شكككفدت حينكككذا  نوعكككًا مكككن الخلككك  والتبكككاين   
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بسكك ب واككض ترديككا واليونككان وبلغاريككا إلنتاجفككا مككن الت ككوا الشككرقية الايككدة   وترديزحككا 
ي الك يرة والنوعية الرويصة  التي القص سوقًا رائاة ُم ارنكة مكع َعلىة الت وا  ات األورا

 ت(46)غيرحا   وفعلص مثلفا عددًا من دوض الشري األوسط وجنو  أوربا
وعلكككى الكككرغك مكككن  لكككا ناحكككص يوغسكككالڤيا فكككي تسكككويق ت وغفكككا بسككك ب نوعيتفكككا 

يكة   فرنسكا  الايدة   إ  صدرت إلىة ثالثين دولة   والسيما ) الواليكات الُمتحكدة األميرد
اكيا   ألمانيككا الديم راويككة   ألمانيككا الغربيككة وإيطاليككا (ت وفككي ڤبولنككدا   مصككر  تشيمسككلو 

وككككككن( سككككككنويًا مككككككن الت ككككككوا  3000غضككككككون األعككككككوام ناسككككككفا إسككككككتوردت فرنسككككككا نحككككككو)
وككن( سككنويًات وفككي  4000يككة   وإسككتوردت الواليكات الُمتحككدة األميرديككة نحكو )ڤاليوغسكال

ات الُمتحكككدة األميرديكككة َعلكككىة رأ  الُمسكككتوردين   إ  بلغكككص أصكككبحص الواليككك 1971عكككام 
َعلكىة  تحسكين إنتكاجفك دمكًا   ون(  ماشاع الُخ راق اليوغسال 6500إستيراداتفا نحو)

ت مككن جانككب بوككر تككوافرت فككي سككواح  بحككر (47)ونوعككًا إلرضككاق الُمسككتوردين الت ليككديين
ن والتككين واللككوز وغيرحككا مككن يا الغربيككة   أشككاار الزيتككو ڤاألدرياتيككا علككى حككدود يوغسككال

المحصككوالت ُشككب  اإلسككتوائية   فككي حككين دثُككرت الخنككازير والماشككية والخيككوض والككدواجن 
فكككي الُم اوعكككات الشكككمالية   وجمعكككص تلكككا المنكككاوق َبكككي َن الزراعكككة وتربيكككة الحيوانكككات   

 ت(48)والسيما األغنام في المراعي الا لية في م دونيا
 ال:الصناعــــة:

ية أساسًا َعلىة المكوارد الط يعيكة المحليكة المتنوعكة  ڤعة اليوغسالإستندت الصنا
وعلي  إحت  إسكتخرام وتحويك  الخامكات المعدنيكة وإسكتثمار المكوارد المائيكة ممانكًا ُمفمكًا 
فيفات ويعتمكد توليكد الطاقكة الكفربائيكة فكي يوغسكالڤيا أساسكًا َعلكىة الاحكك الُمسكتخرم مكن 

صكككادر المائيكككة مكككن األنفكككار الا ليكككة   إ  ُأنشكككأت المنكككاجك الضكككخمة   فضكككاًل عكككن الم
ت وبغككض 1968محطكة دفربائيككة د يكرة باإلشككترا  مككع رومانيكا َعلككىة نفككر الكدانو  عككام 

النظكككر عكككن إسكككتخراج  الُمتزايكككد تعتمكككد إحتياجكككات يوغوسكككالڤيا مكككن الكككناط الخكككام علكككى 
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 1965ام مليككون وككن ( عكك19,8اإلسككتيراد   إ  أرتاككع إسككتفال  يوغسككالڤيا للككناط مككن) 
 ت(49)٪4,5  بمعدضِّ نمو  سنوي  بلغ نحو  1970مليون ون ( عام  24,7إلىة ) 

وُتَعككد  جبككاض يوغسككالڤيا مصككدر الخامككات المعدنيككة   ُمحتلككًة المراتككب األولككى فككي 
المككادة الرئيسككة التككي  Bauxite )أوربككا مككن حيككأل إحتياوككات وإسككتخرام الككك) بودسككيص 

 1965وككن ( عكككام  1,574,000تاكككع إنتاجكك  مككن )ُيسككتخرم منفككا األلومنيككوم  الككذي إر 
ت وبذلا إحتلكص يوغسكالڤيا المرتبكة الرابعكة عالميكًا 1970ون( عام  2,098,000إلىة )

من حيأل إنتاج  بعد) فرنسا   المار واليونان(  وإستطاعص من تصكدير دميكات د يكرة 
 ) ككروم ال( ت ووامكات1965منكُ  ق ك  الحكر  العالميكة الثانيكة   وإسكتأناص  لكا عكام 

Chromium    الُمفمكة الداولكة فكي صكناعات  المعدنيكة حكو أحكد العناصكر الكيميائيكةو
يكككككدو  فكككككي ترديكككككب العديكككككد مككككككن ( الكككككذي  Copperوماكككككاالت عكككككدة   والكككككك) نحكككككا  

( الُمسكتعم  فككي صككناعات  Lead  والكك) رصككاص  صككناعة أسكال  الكفربككاقو  السكبائا
لماككاالت الصككناعية ي العديككد مككن افككالككذي يككدو   ( Mercuryعككدة       والككك) زئ ككق 

فضككاًل عككن بعككض المعككادن النككادرةت وت ككع أغلككب مشككروعاتفا إمككا بككال ر    والكيمياويككة 
َعككد  ال وسككنة والفرسككا مككن أحككك مككن المنككاجك الضككخمة أو مككن المحطككات الكفربائيككة   وتُ 

 ت(50)أضخك ُمامع للتعدين 1971ُشيد فيفا عام  مناوق صناعة الحديد والُصلب التي
وفككي السككياي ناسكك  ُعرفككص يوغسككالڤيا بصككناعتفا افت إنتككام الُمعككدات الزراعيككة 
ووسككائط الن كك  فككي زغككر  وبلغككراد وغيرحككا مككن الُمككدن الشككمالية   وتصككديرحا للُمعككدات 
والسان الحربيةت ومع أن الصناعات الكيماوية لك تغطِّ إحتياجات يوغسكالڤيا المحليكة   

و بُمعكككككدالت سكككككريعة   والسكككككيما الصكككككناعات بكككككالنم 1966إال إنفكككككا أوكككككذت منكككككذ عكككككام 
سكككتورد   دمكككا ال تروديماويكككة التكككي تعتمكككد علكككى الغكككاز والكككناط المحليكككين إلكككى جانكككب المُ 

حظيككص صكككناعة األوشككا  بنمكككو ملحككو    ف كككد ُأنشككأت أك كككر ماموعككة لتصكككنيعفا فكككي 
ك ت وُتَعككد  السككما الحديككد مككن أحككك وسككائ  الن كك  فككي يوغسككالڤيا  إ  ت ككع أحكك(51)ينيككاڤسككلو

وطووفكككا فكككي الشكككماض   فكككي حكككين ت ككك  جكككدًا فكككي المنكككاوق الا ليكككة   لكككذلا أدال الن ككك  



عاصر
ُ

 د. وسام هادي عكار                                                               دراسات في تأريخ العالم الم

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  55  

ال كري بالسكيارات دورًا رائكدًا حنككا    ويُمكر ع كر المكوانا الضككخمة فكي يوغسكالڤيا ال سككك 
األك ر من تاارتفا الخارجية  فضاًل عن تاارة بعض دوض وسط أوربا التي ليسكص لفكا 

 ت(52)منافذ بحرية
يموغرافي فكي يوغسكالڤيا  -اإلقتصادية  أثرت الاواري  الاغرافية َعلكىة التوزيكع الكد 

  ومكككن أحكككك وصكككائ  جغرافيكككة يوغسكككالڤيا اإلقتصكككادية   عكككدم التاكككانس الك يكككر فكككي 
الككداو    وُيالحككا بصككاة واصككة التبككاين َبككي َن ال سككمين الشككمالي والانككوبي   إ  يحتكك  

الُسككالي لنفككر موارفكك     ال سككك الشككمالي حككوب نفككر سككا  والككدانو  وحككوب الماككرال 
ينيا   وي طكن ُمعظكك ُسكمان ڤواألقاليك السفلية الواقعة شماض تلا األنفار إلى جانب سلو 

ال الد حنا ت وُتحوض ُمختلس الُمنتاات الزراعية والصكناعية إلكىة مكواد غذائيكة ُمتنوعكة  
نككب كيمككا تن كك  إلككى مامعفككا الككرئيس فككي ال سككك الشككمالي مككن صككربيا ودرواتيككا  إلككى جا

الُمنتاكككات الصكككناعية لكككفالت الخظياكككةت وسكككف  تكككوافر وكككري المواصكككالت  والعالقكككات 
التاارية الراسخة منُذ ال دم للُم اوعات الشكمالية مكن الحصكوض َعلكىة  الخامكات والوقكود 
من بيية مناوق يوغسالڤيا ووارجفكات وُتَعكد  بلغكراد الواقعكة َعلكىة ت كاوع الطكري الرئيسكة 

ڤيا   إ  تمتلكككا الصكككناعات الك يكككرة وت كككوم بالوظكككائس اإلداريكككة مكككن أك كككر ُمكككدن يوغسكككال
والث افيككة الُمتعككددة الاوانككب   أمككا زغككر  مردككز درواتيككا   ففككي مككن الروافككد الصككناعية 

 ت(53) الضخمة أيضًا   فضاًل عن دونفا مدينًة سياحيةً 
 وألن الظككككرو  الط يعيككككة فككككي ال سككككك الانككككوبي غيككككر مواتيككككة للزراعككككة فككككي ُمعظككككك      

المنككاوق الا ليككة التككي تتصككس بتربتفككا الكلسككية وشككحة ورقفككا وقلككة دثافتفككا السككمانية   
فأنككككُ  يكككككأتي مككككن حيكككككأل األحميكككككة بعككككد ال سكككككك الشككككماليت ومكككككع  لكككككا توجككككد فيككككك ِّ بعكككككض 
الصناعات اإلستخراجية إلى جانب صناعة توليد الطاقة والتعدين والصناعة الكيماوية 

و مردكككز ال وسكككنة ڤي  مردكككز م كككدونيا   وسكككرايواألوشكككا    والسكككيما فكككي مكككدينتي سكككموبي
 ت(54) والفرسا

 ت: التجارة: 
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ُتعر  السياسة التاارية َعلىة أنفكا ماموعكة مكن ال كوانين واإلجكراقات الحموميكة 
 الضكرائب وأنظمكة التاتكيه الخارجيكة إعتمكادًا علكى فاصكادراتالدولكة و لكواردات  الُمنظمكة

   جتماعيككككةإ   ماليككككة عينككككة )ق أحككككدا  مُ تح يككككب يككككة  وغيرحككككا   مرديككككةكُ والتعرياككككات ال
مكككككككن  ُتَعكككككككد  زمنكككككككي ُمحكككككككدد   وبكككككككذلا ( علكككككككى وفكككككككق برنكككككككاما    إسكككككككتراتياية قتصكككككككاديةإ

ىة نككوعين ة دولككةت وت سككك إلككأليكك قتصككادياإل التطككور عليفككا يعتمككد التككي األساسككية ائزالردكك
ي )سياسككة الحريككة التااريككة ( التككي تطلككق َعلككىة الوضككع الككذي ال تتككدو  فيكك  الدولككة فكك

العالقككات التااريكككة الدوليككة   و) سياسكككة الحمايككة التااريكككة ( التككي توظكككس فيفككا الدولكككة 
ت فكككي ضكككوق  لكككا   (55)سكككلطتفا العامكككة للتكككأثير فكككي حاكككك الُمبكككادالت التااريكككة الدوليكككة

يتكككككي ودوض أوربكككككا الشكككككرقية   ُيَعكككككد  ڤوبالم ارنكككككةِّ مكككككع الكككككدوض اإلشكككككتراكية داإلتحكككككاد السكككككو
ادًا ماتوحككككًا نسككك يًا فككككي التاكككارة الخارجيككككة   والسكككيما بعككككد اإلقتصكككاد اليوغسككككالڤي إقتصككك

العمككك  بنظكككام اإلدارة الذاتيكككة   إ  تحولكككص قكككرارات اإلسكككتيراد والتصكككدير إلكككىة المنشككك ت 
عكام ناسفا   أي أنفا زاوجص َبكي َن الرأسكمالية واإلشكتراكيةت دمكا أسكفك دوكوض يوغسكالڤيا 

 General) الغات(  الُكمردية والتاارةاإلتااقية العامة للتعرياات  " عضوًا في 1959

"Agreement on Tariffs and Trade (GATT) (56)  يِّيكافكي إقتصكادحا  َتك 
 ت(57)مع سياسات الدوض الغربية فيما يتعلق بتاارتفا الخارجية

وعلى الرغك مكن عضكوية يوغسكالڤيا فكي تلكا المنظمكة وإناتاحفكا َعلكىة األسكواي 
أكثكر صكرامة ُم ارنكًة مكع دوض  ُتَعكد   الصا ات التاارية إال أن ضوابطفا َعلىة  العالمية  

يكككة ڤأوربكككا الغربيكككة   إ  إعتمكككدت سياسكككة الحمايكككة التااريكككةت وَعكككزت الحمومكككة اليوغسكككال
سككك ب تلكككا الحمايكككة إلكككىة رغ تفكككا فكككي دعككككِّ وتوسكككيع الصكككناعات الوونيكككة وحمايتفكككا بمكككا 

ُتممككن الدولكة مككن الحصككوض ُيسكفك فككي ُمكافحكة البطالككة   والسككيما أن الصكناعة المحليككة 
َعلىة السلعة محليًا بداًل من إنااي األمواض عند إسكتيرادحا   وتسكاعد َعلكىة ب كاق األمكواض 
داو  ال لد   وُتسف  للدولة إنتام بعض السلع التي يتعكذر الحصكوض عليفكا فكي أوقكات 

ة الحرو  وإن طاع وسائ  التبادض التااريت وفي الوقكص ناسك  وال كص الحمومكة بضكرور 
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فكككرب التعرفكككة الكمرديكككة لتعكككويض الُمنكككتا المحلكككي   والاكككري َبكككي َن تككككاليا اإلنتكككام فكككي 
 ت  (58)الداو  والخارم 

يككة انككُ  لككيس مككن مصككلحتفا إعتمككاد ڤوفككي السككياي ناسكك  رأت الحمومككة اليوغسككال
سياسكككة ُحريكككة التاكككارة فكككي عكككالك ت نكككص فيككك  ُمعظكككك الكككدوض م كككدأ الحمايكككة   والسكككيما فكككي 

لعالميككككة الثانيككككة  بعككككدما قيككككدت ُمعظككككك دوض العككككالك تاارتفككككا الخارجيككككة أع ككككا  الحككككر  ا
يككككة َعلككككىة أن مككككن أحككككك ڤبوسككككائ  ُمتعككككددةت فضككككاًل عككككن  لككككاِّ أكككككدت الحمومككككة اليوغسككككال

أولوياتفكككا حمايكككة الصكككناعات الناشككك ة   والسكككيما أن التككككاليا الصكككناعية فكككي مراحلفكككا 
الُمسككتوردة لخاككض التكككاليا  األولككى تكككون ُمرتاعككة مككا يتطلككب حمايتفككا مككن الصككناعات

الح كككًات لكككذلا سكككعص الحمومكككة إلكككىة السكككيطرة َعلكككىة تكككدفق اإلسكككتيرادات وتنظيمفكككا وفكككق 
ضوابط فرضتفا َعلىة التبادض الخكارجي   مكا وضكع بعكض السكلع ضكمن أنمكا  التاكارة 
 الُحرة   أي بكستطاعة الُمنشكأت الُمسكتوردة شكراق الُعملكة األجن يكة وإسكتيراد السكلع بعيكداً 

عككككككن ضكككككككوابط الحمومكككككككة   َبي َنمكككككككا أوضكككككككعص سككككككلع ُأوكككككككرال ضكككككككمن سياسكككككككة الحمايكككككككة 
 ت(59)التاارية

ية الضوابط الُمحكددة لإلسكتيراد لسك َ ي َن: ڤومن جفتفا فرضص الحمومة اليوغسال
األوض يمُمككن فككي أن الطلككب اليوغسككالڤي د يككر  َعلككىة اإلسككتيرادات   َبي َنمككا أدت ُمشككملة 

ادرات رغكككككك اإلنخاكككككاب الُمسكككككتمر فكككككي قيمكككككة الُعملكككككة إلكككككىة ت ليككككك  دور الصككككك التضكككككُخك
ية   ما إضطر الحمومة المردزية إلى تشريع بعض اإلجراقات لتحديد تكدفق ڤاليوغسال

اإلستيرادت وإنحسر العام  الثكاني فكي التأكيكد َعلكىة أحميكة ضكبط وتحديكد المكواد الداولكة 
ا  ُأدرم إسكككككتيراد لل لككككد إلسككككفامفا فككككي تطكككككوير النمككككو اإلقتصككككاديت وَعلكككككىة حككككذا األسكككك

الُمعكككدات الغربيكككة التكككي ترفكككع معكككدض النمكككو فكككي صكككنس التاكككارة الُحكككرة   َبي َنمكككا وضكككعص 
ومكع البضائع اأُلورال دالسكلع الكماليكة واإلسكتفالكية فكي األصكنا  التااريكة المحكدوةت 

رَ فكككي أبعكككاد التاكككارة الخارجيكككة  1965 لكككا دانكككص حنكككا  رغبكككة عكككام  اإلممكككان عكككن  َقكككد 
  ت(60)زية   للسماح للمنش ت بكتخا  قراراتفا الخاصة باإلستيراد والتصديرالسيطرة المرد
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فككككن ثلكككأل الُمبكككادالت الخارجيكككة  أمكككا بصكككَدد العالقكككات اإلقتصكككادية الخارجيكككة  
الكدوض اإلشكتراكية   فكي حكين أن الاكزق األغلكب منفكا جكرال مكع  يا دانكص مكعڤليوغوسكال

األميرديككة وبريطانيككات  وفككي حككذا السككياي بلككغ إيطاليككا وألمانيككا الغربيككة والواليككات الُمتحككدة 
نحكو مليكار ونصكس المليكار دوالر  1968حاك التباُدض التااري مع الدوض الغربيكة عكام 

ت وإعتمككدت ٪45والصككادرات   ٪55يككة نحككو ڤ  وقككد شككملص فيكك ِّ اإلسككتيرادات اليوغسككال
والسككككلع والُمعكككدات والمنسكككوجات  تصكككادراتفا َعلكككىة المعكككادن غيكككر الحديديككككة مكككن افال
يكككا األساسكككية الخامكككات الصكككناعية ڤالغذائيكككة واألثكككاث   َبي َنمكككا شكككملص واردات يوغوسكككال

يكا َعلكىة دوكوض د يكرة مكن التكدفق ڤوافالت واألسمدةت من جانب بوكر حصكلص يوغوسكال
الُمتزايكد للسكياح األجانكب الككذين بلكغ عكددحك نحكو ومسككة ماليكين شكخ  سكنويًا   علككى 

 ت(61)1971وفق إحصاقات عام 
يكككا عالقكككات تااريكككة مكككع نحكككو سكككبعين دولكككة ناميكككة فكككي أفريييكككا ڤأقامكككص يوغوسكككال

وبسيا وأميردا الالتينية   و لا بموجب إتااقيكات إقتصكادية واصكة ُأبرمكص معفكا   دمكا 
يكككككة العاملكككككة فكككككي التاكككككارة الخارجيكككككة توزعكككككص فكككككي ال كككككارة ڤإن ثلكككككأل الُمنشكككككأت اليوغسكككككال

ع الكثيككر مككن بلككدان أفريييككا بعككد حصككولفا األفريييككةت ويعككود تككأريا إتصككاض يوغسككالڤيا مكك
 ا َعلكككىة اإلسككككت الض   إ  أوكككذت بفككككاي التعكككاون اإلقتصككككادي مكككع الككككدوض األفريييكككة منككككذُ 

 ت(62) َنو عاً  وَ  َدم اً باإلوراد 
يككة بُمسككاعدة ال ككروب الحموميككة التككي ڤجفككزت المؤسسككات الصككناعية اليوغسككال

ثككين منشككأة إقتصككادية د يككرًة مائككة وومسككين مليككون دوالر   نحككو ثال 1971بلغككص عككام 
وصكككغيرًة فكككي السكككودان وأثيوبيكككا وغانكككا ومكككالي وغينيكككا ولي ريكككا وتوغكككو والازائكككر ومصكككر  
والسككيما فككي الصككناعات التحويليككة والمحطكككات الكفرومائيككة والمككوانا البحريككة وغيرحكككات 

ام يكا ية بتنايذ أعمااًل إستثمارية د يرة في لي يكا وز ڤكما باشرت مؤسسات ال ناق اليوغسال
كككَذ أكثكككُر مكككن مائكككة و يكككر يوغسكككالڤي وبُمختلكككس اإلوتصاصكككات   أعمكككاض  وتنزانيكككا   وَنان

التي بلغص قدرتفا نحكو  1971إستثمارية مث  بناق المحطة الكفرومائية في زام يا عام 
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ومسكككمائة ميغكككاواتت وفكككي الكونغكككو ُشكككي دت محط تكككان لتوليكككد الطاقكككة الكفربائيكككة   وفكككي 
حديثكككة للسكككيارات   وفكككي لي يكككا ُع كككد ت مسكككافات وويلكككة مكككن  تنزانيكككا فتحكككص ثكككالث وكككري 

وككري السككيارات الحديثككة   إلككى جانككب بنككاق عككدد مككن المراكككز اإلداريككة والاامعيككةت مككن 
عككن مككن  قككروب لل لككدان الناميككة    1971يككة عككام ڤجان فككا أعلنككص الحمومككة اليوغسككال

ن منشكأة صكناعية   بلغص نحو سبعمائة وثالثين مليون دوالر إلنشاق نحو مائة وعشكري
 ومع  لا لك يتااوز التباُدض التااري َبي َن يوغسالڤيا وال لدان افسيوية واألفرييية بنكذا 

 ت(63)من ُمام  تاارتفا الخارجية  ٪10 سوال 
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 الخاتمة:

ية بموجب سياستفا اإلقتصكادية ونظكام اإلدارة الذاتيكة ڤأجرت الحمومة اليوغسال
لص   إصككال1965لعككام  حات وتاككار  عككدة عككززت فككي أغل فككا م ككدأ الالمردزيككة   وسككف 

الضكككوابط الموضكككوعة َعلكككىة توزيكككع دوكككك  المنشكككأت   وواضكككص الضكككرائب الماروضككككة 
عليفا ومنحتفا ُسلطة أك ر في تحديد أجور عمالفا   دما إرتاعكص نسكبة األسكعار التكي 

كككك   فككككي  أفِّكككك َ حككككددحا السككككوي بشككككم  نسكككك يت علككككى أن دور العامكككك  قككككد  بككككروز ال ككككوال  ظِّ
وُمشكمالت   الخارجية الُمتمثلة بالحمومكة المردزيكة وحكز  رابطكة الشكيوعيين اليوغسكال

 التضخك   ما أدال إلى ظفور ُمحاوالت عدة لإلصالح وتغيير النظام ناس ت 
ككص  دور السككوي وال ككوال العاملككة  ي ككدو إن اإلصككالحات تردككزت َعلككىة قضككايا َوصن

سككوي مككع ال ككوال العاملككةت وعليكك  ُيممككن ال ككوض إن وككارم المنشكك ت   مككا أدال إلككى دمككا ال
درجة اإلعتماد َعلىة صنع ال رار الالمردزي عن وريكق السكوي والمنشكأت   حكو إجكراق 
كك  بشككم  صككارم وب ككًا إلككىة النمككو م  غيككر متككوازن مككع ُماتمككع سككاَد فيكك ِّ اإلقتصككاد الموجن

 وليطًا إلشتراكية السكوي النظام اإلقتصادي اليوغسالڤي ترديباً  ُيَعد  الستالينيت مع  لا 
  برغك إن ُمعظك ال رارات اإلقتصكادية الصكغيرة أُتخكذت مكن قِّ ك  المنشك ت ناسكفا َعلكىة 
أسا  ت ييمفا لفا   وبالُم اب  ترددت الدولة في إعادة اإلسكتثمار واإلدوكار فكي السكوي 

   بمونفا حي التي حددت إتااه النمو اإلقتصاديت 
يوغسالڤيا اإلقتصادية أسفمص إلىة حكد  مكا فكي من جانب بور يظفر أن موارد 

اإلكتاككاق الككذاتي   والسككيما فككي قطككاعي الزارعككة والصككناعة   أمككا فيمككا يتعلككق بالتاكككارة 
الخارجيككة فكنفككا تشككاَبفص  إلككىة حككد  د يككر مككع الككنمط الُمعتمككد فككي ُمعظككك ال لككدان الناميككةت 

ديرُه مكن سكلع ووكدمات   وبالرغك من إن ال كرارات الخاصكة بمكا  ياكب إسكتيرادُه أو تصك
بكككدأت بالمنشككك ت َعلكككىة أسكككا  ال مردكككزي   أدت الحمومكككة دورًا ُمفمكككًا بموجكككب ضكككوابط 

 التبادض الخارجي في تحديد نوعية تلا السلع ودمياتفات
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 :الفصل الثانيهوامش 

                                                 

)*( البحأل منشور باالشكترا  مكع االسكتا  الكددتور وليكد ع كود محمكد  مالكة دراسكات فكي التكاريا   
 ت2018   64وافثار  العدد 

يا األرب والسمان  ) دردستان العراي   األمانكة العامكة ڤع د الحميد ياسين الغريري   يوغسال (1)
 ت15(  ص 1988لمنط ة دردستان الحمك الذاتي   

   ٪ 36يككا َعلككىة وفككق النسككب التاليككة: الصككربيون ڤوزعككص الماموعككات العرقيككة فككي يوغسككال ( 2) 
 ٪ 6والم ككدونيون  ٪ 8  األلبككانيون  ٪ 8ينيككون ڤ  السككلو ٪ 9  ال وسككنيون  ٪ 20الكرواتيككون 

 والباقي من بعض األقليات األورالت
Dejan Jovic, Yugoslavia: A State that Withered Away, (West Lafayette, 

Purdue University Press, 2009), p.8. 

يكا  مالكة دليكة افدا    ڤوالب حسين حافا   إست الض دوسوفا ونفاية الصكراع فكي يوغسكال(  3) 
 ت89-85  ص 2011  98جامعة بغداد   العدد 

(  الياشماض إيط - Milan تسمية أول فا موسوليني ألوض مرة في وطا  أل اُه فكي ) ميالن  (4)    
تع يرًا عن التعاون بين ألمانيا النازية وإيطاليا الااشية    1936بتأريا األوض من تشرين  الثاني 

تشرين األوض ( من العام ناس    وأستمر حتى السكنوات  25-24الذي تك اإلتااي علي  منُذ) 
ن إعترا  برلين (   وقد تضم - األويرة من الحر  العالمية الثانية   وعر  بمحور ) روما

 تطنظير إعترا  ألمانيا بالناو  اإليطالي في البحر المتوس  إيطاليا بالناو  األلماني في الدانو 
  ُينظر: 

Wilfried Fest, Dictionary of German History 1806 -1945, 2nd.ed, 

(New York,  St. Martin's Press, 1980), p.134;     

(  1945  -1933  السياسة األلمانية تااه المشري العربي)وليد ع ود محمد ش يب الدليمي      
                ت103  ص 1999بن رشد   جامعة بغداد   ٱإوروحة ددتوراه غير منشورة   دلية التربية 

 ثورتفك وإلتحق وشار  في ال الشاةإلى صاو     وإنضك1892درواتيا عام  ولد في  (5)
ي   ڤاليوغسال الحز  الشيوعينضك إلى إ درواتياوعند عودت  إلى ت الايه األحمرصاو  ب

 -1944) ياڤيوغسال رئيس وزراق ت ت لد مناصب عدة أحمفا:1939عام   أصب  زعيم حتى
عدم لحردة  مين العاماأل(  و 1953-1945) تحاد الدفاع الوونيإمين ( وأ1963

في عفد  ياڤيوغسالزدحرت إاإلقتصادية الناجحة  وباض  سياست ِّ (ت 1964-1963(نحيازاإل
 ُينظر:  ت1980ينيا عامڤتوفي في سلو من ال رن العشرينت اتيوالسبعين اتيالستين

The New Encyclopaedia Britannica, Vol., 11, 15th.ed.,(Chicago, 

Encyclopaedia Britannica. Inc., 1988), pp.804-805;                         

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%BA%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%BA%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
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   ختارات من وطا  الرئيس تيتو  ترجمة إيليكا جلتياكته وبوكرون ) بغكداد   وزارة األعكالممُ 
  .60-12دت ت( ص

 ) بغككككداد   مطبعككككة المعككككار    2ح ككككي ع ككككد الكككككريك   تككككأريا الحككككر  العالميككككة الثانيككككة  جككككك(  6) 
بغكككداد    ) 2ون بكككابن   ترجمكككة فكككاروي الحريكككري   جككككڤ؛ ُمككذدرات فرانكككز 104(  ص 1975

  ت675-674(  ص 1985دار بفاي عربية للصحافة والنشر  
   (7)Joseph Rothschild Nancy M. Wingfield, Return to diversity: a political 

history of    East Central Europe since World War II.3rd.ed., (New 

York, Oxford University Press, 2000),p. 128.                                       

                                                              
إنخككر  فككي النشككا    1878  ولككد فككي جورجيككا عككام سككتالين  فيسككاريونوفيتهحككو جوزيككا   (8)  

بميول  لألفكار الثورية التي دتب مؤلاات عدة فيفا   وأتكيَ  ر  عُ و  1898السياسي منُذ عام 
 Vladimir فالديميككر لينككينيتي) ڤمؤسككس اإلتحككاد السككو الحككز  ال لشككاي و   ائككدِّ ُ  الل ككاق بلكك

Lenin 1870- 1924  ،) لُيصكككب  عضكككوًا فكككي اللانكككة المردزيكككة للحكككز  الشكككيوعي ومكككن ثكككك
ت إحتكر جميع السلطات وفرب إرادت  َعلىة الحز  بعد وفاة لينين 1923سمرتيرُه العام عام 

ليككككون تروتسككككمي  ) العالميككككة الشككككيوعية الحردككككة ِّ   والسككككيما زعككككيك وابعككككد مناوئيكككك 1924عككككام 
Leon Trotsky 1879- 1940  وكور الزراعكة مكن  يتكيڤلسكوااإلتحكاد ن ك  (  وتممكن مكن

ُيمككار  ُسككلطات  دافككة حتككى وفاتكك ِّ  َظكك ن التصككنيع والت ككدم العلمككي   و إلككى  والتخلككس اإلقتصككادي
 ت1953ب ار  الخامس منفي موسمو في 

      Encyclopedia of Russian History, James R. Millar and others (edrs.), 

The New  ;1459-vol. 4 (New York, Macmillan Reference,2004),pp.1455

Encyclopaedi Britannica, Vol. 11, p.205.   
 (9)Raymond Pearson, The Rise and the Fall of the Soviet Empire, 2nd.ed., 

(New York, Palgrave, 2002), p.39.                                         
 Winston    ونسكتون تشرشكك)  رئككيس الحمومكة ال ريطانيككة إسكتعملفا أوض مككرةعبككارة  حكي (10)

Churchill 1940-1945 ) إلكككى سياسكككة العزلكككة  فكككي إشكككارة   1946الخكككامس مكككن ب ار فكككي
  إ   الحر  العالمية الثانية في أع ا  يتيڤاإلتحاد السونتفافا إالتي العسمرية واإليديولوجية 

عن بييكة  السائرة في فلك رقابة صارمة عزلص دوض أوروبا الشرقية وإعتمد أقام حواجز تاارية 
  دار   ) ال ككاحرة   ترجمككة عككزت ففككيك حككي الشككيوعية   حككذه رتشككارد دتثككامُينظككر:  .العككالكدوض 

        ت115-101ص (  ت.   د الكتا  المصري 
الخكامس  ييتيكة فكيڤأسس بتوجي  من الييكادة السكوممتب اإلعالم الشيوعي   إلسك  ُمختصر  (11)

ن ك   يكا مكن الماموعكةڤيوغوسكال إقصكاقوبعد    في العاصمة بلغراد 1947من تشرين األوض 
ت وشكرع بالتاسكس وبكأل الدعايكة المناوئكة للواليكات بووارسكص ةرومانيكالعاصكمة الالممتب إلى 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%B4%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA


عاصر
ُ

 د. وسام هادي عكار                                                               دراسات في تأريخ العالم الم

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  63  

                                                                                                                                            

   ختلكس ال لكدانفكي مُ  األحلاا  اليليوعية بكين  العمك تنسكيق الُمتحدة األميردية وحلاائفكا   و 
ت     من أج  ديم راويكة الشكعو  من أج  سالم دائك   صحياة رسمية بعنوان  ُ عن صدرتو 
 ت1956السابع عير من نيسلا  الممتب فكي  ي   ُح ييتي اليوغوسالڤڤ  السوالت ارُ  في اثرو 

  ُينظر:
         Encyclopedia of Russian History, Vol. 1, pp.301-302; The New 

Encyclopaedia Britannica Vol., III, p.35ت 
(12)Christoffer M. Andersen, Central Europe and Stalin. The Tito-Stalin 

Split and its Consequences, Final Paper, spring 2004, p.3.                
(13)George Brown Tindall and David Emory Shi, America: A Narrative 

History, Vol. 11-12, 5th.ed., (New  York, W. Norton, Inc., 

1999),p.1394.                                                                                        
 (14)             The New Encyclopaedia Britannica, Vol., 17, p. 1104. 

؛ 276-275(  ص 1978تعريكككا بعكككض الُمصكككطلحات ) بغكككداد   دار الحريكككة للطباعكككة    (15)
(   1988دليكك  الُمصككطلحات اإلقتصككادية والتخطيطيككة ) بغككداد   المعفككد ال ككومي للتخطككيط   

 ت21ص
(16  )Deborah Milenkovitch, "The Case of Yugoslavia," American 

Economic Review, 15 Papers and Proceedings, No. 67, (February 

1977),pp. 55-60.                                                                             
 1976حسن النااي   معاك الُمصطلحات التاارية والمصرفية  ) بغداد   وزارة االعالم   (  17)

 ت 13؛ دلي  الُمصطلحات اإلقتصادية والتخطيطية   ص231(  ص
ع د المنعك السيد علي   مدو  فكي علكك اإلقتصكاد ) دراسكة فكي مبكادئ اإلقتصكاد الرأسكمالي  (18)

 ت443(   1984 ) بغداد   الاامعة المستنصرية   2واإلشتراكي (  جك
 ت180  ص ختارات من وطب الرئيس تيتومُ  ( 19)
 
(20                                            )    Milenkovitch., Op.Cit., p. 58.  
(21)  Laura D' Andrea Tyson, "The Yugoslav economy in the 1970s: A 

survey of recent Developments and Future Prospects, "in US, 

Congress , Joint Economic committee, East European Economies 

Post Helsinki(Washington, D.C.:US. Government Printing Office, 

1977), pp. 941-942, 998.                                                                   
(22   )             Jpel B. Dirlam and James L. Plummer, An introduction to the 

Yugosla  Economy (Columbus, Ohio: Merrill, 1973), p.57.                    

(23                                )               Milenkovitch., Op .Cit., p. 58. 
(24 )                                                       Horvat., Op. Cit., p.81. 
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(25                                         )Dirlam and Plummer., Op. Cit, p. 50. 
(26      )                                                 Tyson.,  Op. Cit., p.953. 
(27 )Howard Wachtel, Workers' Management and Workers' Wages in 

Yugoslavia,(Ithaca,   N.Y.: Cornell University Press, 1973),pp.122-

144.                                                                                                   
 (28 )   Milenkovitch., Op.Cit., pp.57- 58.                                                      

 (29 )Wachtel., Op.Cit., pp.138-139.                                                    
ميكة اإلقتصككادية   يفككد  إلككى تنظكيك اإلقتصككاد الككووني وتطككوير الحيككاة حككو أسككلو  فككي التن) 30) 

اإلجتماعيككككة وتح يككككق أحككككدا  ُمتعككككددة يككككأتي فككككي ُم ككككدمتفا زيككككادة الككككدولين ال ككككومي والاككككردي   
وإحداث تغيير فكي الُ نيكان اإلقتصكادي واإلجتمكاعي للدولكةت وُي سكك التخطكيط َعلكىة وفكق الُبعكد 

( عكام   وتفكد  إلكى 20-15: ُوطكة بعيكدة المكدال تتكراوح بكين )الزمني إلكى ثالثكة أنكواع : أوالً 
رسككككك الخطككككو  العريضككككة لتحديككككد مسككككارات التطككككور اإلقتصككككادي واإلجتمككككاعيت ثانيككككًا: وطككككة 

( أعكوام وتحتكوي َعلكىة تااصكي  أكثكر ُم ارنكًة بكالخطط وويلكة 7-3متوسطة الُمكدة تتكراوح بكين )
يككككار المشككككروعات اإلسككككتثمارية وُتعككككر  المككككدال   إ  تتصككككدال لدراسككككة تيمكككك  ال طاعككككات وإوت

ُوطكككة قصكككيرة بكككك)التخطيط االسكككتثماري(  وُتعكككد  بمثابكككة األداة لتح يكككق الخطكككة السكككاب ةت ثالثكككًا: 
بالخطة السنوية   وحكي جكزق مكن الخطكة متوسكطة المكدال وتكوفر المرونكة المدال أو ما ُتعر  

ت المطلوبة لمواجفة الحاالت الكافية للُخطة المتوسطة   إ  ُيممن عن وري فا إجراق التعديال
 الطارئة التي تتعرب لفا الدولةت

E.A.G.Robinson, Problem in Economic Development,(New York, St 

Martin's  Press, 1965), pp.64-66; M.J.Ulmer, Economics: Theory and 

Practice, 2nd. ed., (Boston, Houghton Mifflin Company., 1965), 

pp.198-202.       

 (31 Milenkovitch., Op. Cit., p.55                                                         (. 
  (32  )Dirlam and Plummer., Op. Cit., pp. 73-74.                                   
(33  )  Horvat., Op.Cit., p.111.                                                            

ُمصككطل  إقتصكككادي ُيطلكككق َعلكككىة ماموعكككة مككن المنشككك ت أو الُمنتاكككين الُمتحكككدين لصكككياغة ( 34)  
سياسة ُمشتردة ُتسفك في ت سكيك األسكواي أو تنظكيك الُمنافسكة   مكع اإلب كاق َعلكىة إسكت الض دك  

 واإلقتصاديةت مشروع من الناحيتين ال انونية
 ؛53(  ص1977حسن النااي   ال امو  اإلقتصادي  ) بغداد   مطبعة اإلدارة المحلية         

                 New Age Encyclopedia, Vol.2, 18th. ed., (Lexington, Lexicon 

Publications Inc., 1980), pp127.                                                           
 (35 )Tyson., Op.Cit., p.979.                                                                   

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2o7XNse_UAhWMWxQKHVMfCN4QFgggMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FHoughton_Mifflin_Harcourt&usg=AFQjCNFfD3c1zmW4X_k-SGSNBSNG-QnK2A
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(36) Dirlam and Plummer., Op. Cit., p.92.                                                   

                                                                      

 الككرئيس األميردككي) ريتشككارد ( أصككدر1975-1955) يتنككامڤحككر  بسكب التكككاليا الباحضككة ل( 37)
(  فكي الخكامس عشكر مكن Richard Milhous Nixon 1969-1974نيمسكون  ميلفكاو 

  (  Breton Woods Agreementز إتااقيكة بريتكون وود ) عكنبكالتخلي   قكرارًا 1971ب  
)  ائمةال قواعكد سك ق أن َحكَدَد الكذي  ( Gold - Dollar System ب والدوالر نظام الذح َعلىة
وأوروبكككككككا  ودنكككككككدا األميرديكككككككة تحكككككككدةالواليكككككككات المُ  بكككككككين فكككككككانظمو لعالقكككككككات التااريكككككككة والماليكككككككة ا

، بككصدمة نيمسكون  الدوليكةوُعرِّ  ال رار داو  األوسا  اإلقتصكادية  تواليابان وأستراليا الغربية

أسكككعار فكككي سكككت رار إاألسكككواي الماليكككة العالميكككة وعكككدم فكككي وطيكككرة  مكككن إضكككطرابات سككك ب ُ لمكككا 
الككذحب فككي ب أسككوةً السككيما بعككد تخظككيض سككعر الككدوالر الككذي دككان يعامكك  و   األجن يككة مككالت العُ 
ككَددوفككي حككذا ا ٪ت10رفككع الضككريبة الكمرديككة َعلككىة الككواردات إلككى   و  حتياويككات الدوليككةاإل  لصن

ملتفكا بالنسكبة عُ يسكاوي بالمحافظة َعلكىة سكعر  كك مردزحابحُ  تحدة األميرديةالواليات المُ  ُألزمص
 ُينظر: ت( أوقية  حب =دوالر 35 )بمعدض للذحب

دراسكككككة    1973-1952تطكككككور سياسكككككة اليابكككككان اإلقتصكككككادية    وسكككككام حكككككادي عمكككككار عظكككككيك
  جامعككة    ُدليككة التربيككة ابككن ُرشككد للعلككوم اإلنسككانية وروحككة ددتككوراه غيككر منشككورةإتأريخيككة   

                                                      .244-243ص   2014   بغداد

    .394المظار  المصدر السابق   ص ( 38)
(39 )World Bank, World Tables, 1976,(Baltimore: Johns Hopkins Press, 

1976), pp. 244-245.                                                                        
(40 )Wachtel., Op. Cit., pp. 43- 46.                                                       

(41 )Tyson.,  Op. Cit., p.957.                                                                 

(42                     )                                    Horvat., Op. Cit., p.163. 
(43 )Colin Clark and Margret Haswell , The Economic of Subsistence 

Agriculture,  (London, Macmillan & Coltd, 1964),p. 121.        
  ( 1979   موسكمو  دار الت كدم  )   الاغرافية اإلقتصكادية ل لكدان العكالك ارتيميياا وبورون ( 44)

 ت144-143ص
 ص  1963  أيلككوض  26السككنة     بغككداد 3كجكك    مالككة التاككارة     تصككدر الت ككوا يككاڤيوغسككال (45)

 ت158-159
(   1981 ) بغكداد   مطبعكة جامعكة بغكداد   2واد اإلقتصكادية   جككأحمد ح يب رسوض   الم( 46)

 ت71ص

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/United_States&usg=ALkJrhiBnpe6TN1U_EJ7ac8SbVHK1-ldmw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/United_States&usg=ALkJrhiBnpe6TN1U_EJ7ac8SbVHK1-ldmw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Canada&usg=ALkJrhj-2Jnjup40lok85viJe_Xe_Ifb5g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Canada&usg=ALkJrhj-2Jnjup40lok85viJe_Xe_Ifb5g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Western_Europe&usg=ALkJrhic7bsIO4XcNPJsh7d3L2TsQx-v4w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Western_Europe&usg=ALkJrhic7bsIO4XcNPJsh7d3L2TsQx-v4w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Western_Europe&usg=ALkJrhic7bsIO4XcNPJsh7d3L2TsQx-v4w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Australia&usg=ALkJrhhm-GQ_RitQwxnk13uXu5nlIVFdjg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Australia&usg=ALkJrhhm-GQ_RitQwxnk13uXu5nlIVFdjg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Japan&usg=ALkJrhhpWwMxEmGW3qMm77OKMLzM6L64Cw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Japan&usg=ALkJrhhpWwMxEmGW3qMm77OKMLzM6L64Cw
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(47 )Clark and Haswell., Op.Cit., p.127-130.                                                 

                      
  (1963 ) بغككداد   مطبعككة العككاني   1وطككا  صككمار العككاني   الاغرافيككة اإلقتصككادية   ( 48)

 ت229ص
(49 )Tyson., Op. Cit., p.957.                                                                   
الككككككناط وإتااحككككككات الطلككككككب حتككككككى عككككككام  -محمككككككد علككككككي ع ككككككد الكككككككريك الماشككككككطة   الطاقككككككة (  50)

 ت290-289(  ص 1977 ) بغداد   دار الثورة للصحافة والنشر   1985
 ت145-144  المصدر السابق   صون ارتيميياا وبور (  51)
(52                        )                      Wachtel., Op.Cit., pp.138-139. 
(53                                  )                       Horvat., Op. Cit., p.81. 
  ت145  المصدر السابق   ص  ارتيميياا وبورون ( 54)
طاى الناككككككار  ُم دمكككككة للعالقككككككات اإلقتصكككككادية الدوليككككككة  ) الكويكككككص   ودالككككككة إسكككككمندر ُمصككككك( 55)

     ت7-5(  ص 1973المط وعات   
  بعد أن وق ع عليفا فكي جنيكا ُممثلكو ثكالث وعشكرين دولكة 1947ُأسسص في تشرين األوض  (56) 

  إ  سككعص إلككى واككض التعرياككة الكمرديككة 1948  وُفعكك  عملفككا فككي األوض مككن دككانون الثككاني 
بين أعضائفا ومناقشة أمور التاكارة العالميكة   واإلسكتثمار الكامك  للمكواد اإلقتصكادية العالميكة 

 والتوسع في اإلنتام وسفولة الوصوض إلى األسواي ومصادر المواد األوليةت                                                   
(   2001 ) دمشكق   دار الممت كي   GATT    1 محمد ُعمر الحكاجي   حيي كة الاكات        

 ت4  ص1964ب ار  16   30؛   جريدة االقتصاد العراقي    بغداد   العدد 32-31ص
 ت395-394  ص    المصدر السابقر المظا( 57)
(58)Horvat., Op. Cit., p.98.                                                                    
(59)Tyson.,  Op. Cit., p.960.                                                                          
 ت395المظار  المصدر السابق   ص ( 60)
(61)The New Encyclopaedia Britannica, Vol., 17, p. 1105.                    
  بغكداد    3-2ة التاكارة     جككيا   التعاون اإلقتصادي مع األقطار النامية    مالكڤيوغسال (62) 

 ت231  ص1970  حزيران  33السنة 
 Wachtel., Op. Cit., p.163ت                                                      (63)
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 )*((1992-1978ادية الصينية )الفصل الثالث: السياسة االقتص

  ومككا ح  تكك  مككن ت ككدم وناككاح 1949أدال انت ككاض الصككين إلككى األشككتراكية عككام 
في سياستفا االقتصادية  برغك الظرو  التكي تحكيط بفكا مكن دثافكة سكمانية حائلكة وقلكة 
بعض المواد األولية  فضاًل عكن الت لبكات المناويكة  إلكى جعلفكا تاربكة ملي كة بالكدرو  

دوض الناميكككككة  مكككككع أنككككك  لكككككيس حنكككككا  ت يكككككيك مشكككككتر  ألحميكككككة تلكككككا التاربكككككة ألغلكككككب الككككك
االقتصككادية  فككالبعض ي لكك  منفككا فككي حككين يبككالغ الككبعض افوككر فككي أحميتفككا  وتتبككارال 

 االجتفادات والت ديرات األمر الذي  ياع  االستمرار في دراستفا مسألة حيويةت 
لسياسكككككة إلعطكككككاق صكككككورة مكككككوجزة عكككككن ا الاصككككك وفكككككي ضكككككوق  لكككككا جكككككاق حكككككذا 

دنغ شكككياو (  وحكككي مكككدة تكككولي الكككزعيك الصكككيني)1992-1978االقتصكككادية الصكككينية )
( زمام السكلطة  السكيما أن حيبكة الكرئيس )مكاو تسكي تونكغ( درسكص فكي العديكد مكن بينغ

علككى ثالثككة محككاور رئيسككة  تطككري األوض إلككى  الاصكك الكتككب والرسككائ  الاامعيككةت قسككك 
االقتصككادي  وإعطككاق لمحككة عامككة عككن السياسككة أحميككة الموقككع الُاغرافككي علككى النشككا  

(ت أمكككككككا المحكككككككور الثكككككككاني ف كككككككد تنكككككككاوض أحميكككككككة 1976-1949االقتصكككككككادية لألعكككككككوام )
اإلصككالحات االقتصككادية فككي عفككد )دنككغ(  وأثرحككا فككي تطككور السياسككة االقتصككادية عككن 
وريق ارتااع االستثمارات األجن يكة الخارجيكة داوك  الصكين  فكي حكين أوضك  المحكور 

  م ومككككككات السياسككككككة االقتصككككككادية  وردزنككككككا فيكككككك  علككككككى السياسككككككات الزراعيككككككة األويككككككر
 والصناعية والتاارية  والتي يممن عدحا العمود الا ري إلنعا  االقتصاد الصينيت

 
 :(1976-1949أواًل: موجز ُجغرافي وإقتصادي ع  الصي  )

  ألي (1)(Economic Politicsتتطلككب دراسككة أحمية)السياسكككة اإلقتصككادية  
ت كع الصكين فكي الُاكزق الشكمالي مكن   وعليك  تلة اإلوالع على الموقكع الُاغرافكي لفكادو 

  °74شككككمااًل ووطككككي وككككوض ° 53  °18نصككككس الُكككككرة الشككككرقي بككككين دائرتككككي عككككرب 
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يحككدحا مككن الشككري دوريككا  دمككا ( 2دككك 9,600,000شككرقًا  ت لككغ مسككاحتفا نحككو)° 134
والنيبكككككاض  ومكككككن الغكككككر  وبحكككككر الصكككككين  ومكككككن الانكككككو  دوض الفنكككككد الصكككككينية والفنكككككد 

سككككاعد وككككوض سككككواح  ف ككككد ت (2)الباكسككككتان وأفغانسككككتان  ومككككن الشككككماض روسككككيا ومنغوليككككا
دكك(   5500)       الصين الُمطلة على الساح  الغربي للُمحيط الفادي والبالغة نحو

وأحاوتفا بحواجز و يعية مث  صحراق غوبي من الشماض  وحضبة الت ص فكي الغكر   
الانككو   علككى تمتعفككا بُعزلككة و يعيككة عككن العككالك الخككارجي لككذلا  وجبككاض الفماليككا فككي

أولككق الصككينيون علككى بالدحككك اسككك) إم راووريككة الوسككط( أو) مملكككة الشككعب الوسككطى 
 ت(3)الزاحرة(
 Properتتألس الصين من نطاقين د يرين من األراضي ُحما)الصين األصلية  
China ( و)الصككين الخارجيككةOuter China اضككي الصككين األصككلية (  إ  تشككغ  أر

%( من ماموع ُسكمانفا  فكي 90الُازق الانوبي الشرقي من ُرقعة الصين  وتضك نحو)
حكككين تتكككألس الصكككين الخارجيكككة وحكككي ُجكككزق التتاكككزأ مكككن أراضكككي الصكككين أربعكككة أقكككاليك 

(  وي عكككككان فكككككي شكككككماض شكككككري Mongolia(  و)منغوليكككككا Manchuriaحي)منشكككككوريا 
(  وي عككككان فكككي الغككككر   وتشككككغ  Tibetلت كككص (  و)اSinkiangالصكككين  و)سككككينكيانغ 

 ت(4)% من مساحة الصين الُكلية15تلا األقاليك نحو 
ُيعد  التنوع الُاغرافي للصين واحد من أبكرز المالمك  التكي تشكتفر بفكا  إ  يوجكد  

(  وسلسكلة الابككاض التكي تتميكز بفككا Yellow Riverسكف  د يكر لككك)نفر األصكار فيفكا 
(  في شري الصين  وُحنا  في وسكطفا األراضكي Shantungاألراضي إقليك)شانتونغ 

(  وفكككي الغكككر  حكككوب Yangtze Riverالُمنخاضكككة الُمحيطكككة بكككك)نفر اليانغسكككتي 
(  الككككذي ُيطلككككق عليكككك  الصككككينيون أسككككك)الحوب األحمككككر(  Szchewanإقليك)سككككاوان 

(  Yunan(  و)يونكككان Kweichowفضكككاًل عكككن حضكككا  وجبكككاض إقليمي)ككككواي جكككو 
ط يعككة الُاغرافيككة للصككين قككد أسككفمص  بظفككور ُماتمككع متاككرد ومتاككانس والُمالحككا إن ال

 ت(5)إلى حد د ير تميزت  ب  عن الدوض اأُلورال 
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مص  السياسية اإلقتصادية ُمنذ إعكالن الُحككك الشكيوعي لامفوريكة الصكين فكي   قس 
  حتكككى وفكككاة زعكككيك الحكككز  الشكككيوعي)ماو تسكككي تونكككغ 1949األوض مكككن تشكككرين األوض 

Tung -Mao Tse)(6) إلى سص مراح  رئيسة حي:1976  عام   
 (:1952-1949مرحلة االنتعاش والتعمير) أواًل:

وصكك  ال سككك األك ككر لتلككا المرحلككة إلككى إعككادة العمكك  بالمشككروعات المتوقاككة   
ووضككع المسككار العككام لإلنت ككاض مككن الرأسككمالية إلككى اإلشككتراكية  وتحديككد الم ككدأ الرئيسككي 

تطككوير وسككائ  اإلنتككام  وتعزيككز التعككاون بككين الريككا  للسياسككة اإلقتصككادية  عككن وريككق
  وأن أحككككك اناككككاز تلككككا المرحلككككة إعككككالن قككككانون (7)والمدينككككة  وإنشككككاق مشككككروعات جديككككدة

  الككذي إحككداث تحكككوالت 1950اإلصككالح الزراعككي فككي الثككامن والعشكككرين مككن ُحزيككران 
لتاككارة إجتماعيككة وسياسككية واقتصككادية علككى أثككر صككدوره  إ  حاككك فيكك  إلككى حككد د يككر ا

الخاصككة التككي ت ككس عيبككة بككين الزراعككة وال طاعككات اأُلوككرال  والتككي تسككتحو  علككى قسككك 
ك يككر مككن الثككروات التككي ينتافككا الاالحككون  فضككاًل عككن  لككا  قضككى عمليككًا علككى الربككا 

 ت(8)الذي دان مصدرًا من مصادر اإلقتطاع من مداوي  الاالحين
 (:1957-1953الخقة الخمسية األولى) ثانيًا:

ت  تلكككا المرحلكككة ب كككذض جفكككود حثيثكككة لتطكككور ال طكككاع الصكككناعي واإلحتمكككام تميكككز  
  لتطكككوير الصكككناعات (9)(Economies of Scalesبكككك)إقتصاديات الحاكككك الك يكككر 

الث يلككة علككى شككاكلة الُخطككط الخمسككية األولككى فككي اإلتحككاد السككوفيتي  مككن جانككب بوككر  
ار الخاصكككة إلكككى األشكككماض أرتاكككع اإلنتكككام الزراعكككي  وبكككدأ اإلنت كككاض مكككن أشكككماض األسكككتثم

الاماعيككككة  ومككككن ثككككك اإلنت ككككاض السككككريع ألنمككككا  التعاونيككككات الُمختلاككككة  والتككككي أدت  إلككككى 
  وقكد تكزامن  لكا مكع 1957التحوض الكام  في أشماض اإلنتام الزراعي ُمنذ بداية عكام 

تعككككديالت ُمفمككككة فككككي ال طاعككككات اإلقتصككككادية اأُلوككككرال  وتتصككككس نفايككككة تلككككا المرحلككككة 
اربة اإلشتراكية العالمية مع ظرو  الصين الخاصكة  واإلبتعكاد عكن الت ليكد بتكييا الت

 ت(10)المنفاي ألنمو م اإلتحاد السوفيتي



عاصر
ُ

 د. وسام هادي عكار                                                               دراسات في تأريخ العالم الم

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  71  

                                                                                                                                            

 (:1961-1958الُخقة الخمسية الثانية)مشروع القفزة الُكبرى لألعوام  ثالثًا:
سعص  تلا الُخطة إلى تعزيز الاكر الماوي في السياسكة اإلقتصكادية  واألعتمكاد  
لكككزوك الشكككع ي لزيكككادة اإلنتكككام بمعكككدالت د يكككرة ووكككالض ُمكككدة قصكككيرة  دون األوكككذ علكككى ا

  (11)بالُحسبان إلى العوائق المادية والتكنلوجية في الصين واألعتماد علكى الكذات ف كط 
السيما بعد ال طيعة مع اإلتحاد السوفيتي التي قامص  بدورحا بسحب جميع ُو رائفا مكن 

تلككا الُخطككة  تككزامن  لككا  وإواككايلككى نتككائا سككل ية   ممككا أدال إ1960الصككين فككي ب  
مككككع الظككككرو  المناويككككة السككككي ة  فاككككي بعككككض المنككككاوق زادت  نسككككبة األمطككككار فأحككككدث 

حككككدثص  موجككككات جاككككا   -كانككككو  الصككككين مككككثالً -الظيضككككانات  وفككككي الككككبعض افوككككر
 ت(12)وويلة  مما فاقفك من معاناة الشعب الصيني والض تلا  المرحلة

-1962حيح والتـــدعيم ورفـــع المســتوى المعاطـــي للمـــوا ني )مرحلـــة التصــ رابعــًا:
1965:) 
وحككي مرحلككة تمككص  فيفككا مراجعككة أوطككاق المراحكك  السككاب ة  ومحككاوالت تصككحي   

ــدةالمسككار اإلقتصككادي وإتبككاع سياسككة (  وفككي ضككوق )الزراعــة كقاعــدة والصــناعة كقائ
ة مكن األسكمدة  لا تك الترديز في ال طاع الصكناعي علكى الصكناعات الكيمياويكة للاائكد

وُم يككدات الحشككرات  وإنتعككا  صككناعة افالت والممككائن الزراعيككة  فضككاًل عككن األحتمككام 
بالصناعات الناطية لمواجفة الطلكب علكى مصكادر الطاقكة  وإعطكاق األولويكة لصكناعة 

 ت(13)السلع األستفالكية
 (:1970-1966الخقة الخمسية الثالثة)  امسًا:
عكككن إنطالي)الثكككورة الث افيكككة(  فكككي  (مكككاو)ن أقتكككرن تنايكككذ تلكككا الخطكككة مكككع إعكككال 
  أمككا أحككداففا الرئيسككة حككي تطككوير ال طككاع الزراعككي وحكك  ُمشككمالت (14)1966نيسككان 

السمن  والسعي في تطوير تكنولوجيكا الصكناعات العسكمرية  وجعك  اإلقتصكاد الكووني 
ت (15)علكيكيعتمد على المكوارد المحليكة  وتطكوير قطكاع المواصكالت والتاكارة والث افكة والت

بيكككد إن تلكككا الُخطكككة لكككك تح كككق أحكككداففا المرسكككومة لفكككا  بسككك ب ضكككعس اإلممانيكككات فكككي 
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العمكك  لضكككعس الحكككوافز الماديكككة  إ  تكككك إلغككاق العكككالوات والُمكافككك ت  وت لكككي  األجكككور 
%(  فضاًل عن التأثير السل ي للثورة الث افية التي رغك  لا ناحص  نوعكًا مكا 20بنسبة)

ووني  لكنفككككا أوا ككككص  فككككي الكثيككككر مككككن المشككككروعات الُمزمككككع فككككي تعزيككككز اإلقتصككككاد الكككك
 ت(16)تنايذحا  أي أصبحص  ُوطة بناق وحدم في وقص واحد

 (:1975-1971الُخقة الخمسية الرابعة ) سادسًا:
حككدفص  تلككا الُخطككة إلككى إوككالي ُحزمككة مككن اإلصككالحات اإلقتصككادية  لتحسككين  

سككنوي للنككاتا الصككناعي والزراعككي السياسككة اإلقتصككادية منفككا أن يصكك  متوسككط النمككو ال
  مكن جانكب بوكر أسكفك األعتكرا  بتمثيك  الصكين فكي ُمنظمكة (17)%( سكنوياً 12,5إلى)

  وتحسين العالقكات مكع 1971اأُلمك الُمتحدة في الخامس والعشرين من تشرين األوض 
لككى دوض العككالك الرأسككمالي  السككيما الواليككات الُمتحككدة األميرديككة واليابككان إلككى اإلناتككاح ع

 ت(18)اإلقتصاد العالمي
م ُنالحكككا إن السياسكككة اإلقتصكككادية الصكككينية للُمكككدة)  -1949فكككي ضكككوق مكككا ت كككد 
(  أسككتطاعص  مككن تاككاوز الك ككوات التككي مككرت  بفككا  عككن وريككق ُمحافظتفككا علككى 1976

أسكككت اللفا اإلقتصكككادي وتدعيمككك  واسكككتيعا  التكنولوجيكككا المسكككتوردة والُمالئمكككة للُماتمكككع 
لفككا وضككع اأُلسككس فككي تطككوير ال ككوال الُمنتاككة وعلككى نمككط جديككد   الصككيني  ممككا أتككاح

السكككيما بعكككد تح يكككق الخطكككة الخمسكككية الرابعكككة نااحكككات بكككاحرة وملموسكككة علكككى صكككعيد 
اإلقتصاد الووني  ُمفيأة للصين حالة من األست رار واألزدحار  وإيااد أرضية وصكبة 

مطككككا  الككككدوض   التككككي ن لتفككككا إلككككى 1978لإلصككككالحات الحاسككككمة التككككي حككككدثص  عككككام 
 الُمت دمة إقتصاديًات

 
 (:1992-1978أصالح السياسة االقتصادية الصينية )ثانيًا: 

الحيي كككي للسياسكككة االقتصكككادية  اإلصكككالحرأال عكككدد مكككن البكككاحثين بكككأن عمليكككة  
-Deng Xiaoping  1978 )دنككغ شككياو بينككغالصككينية بككدأت مككع ماككيق الرئيس
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للانككة المردزيككة الحاديككة عشككر للحككز   إ  شككملص م ككررات الككدورة الثالثككة  ( 19)(1992
انعطافكة   (1978دكانون األوض عكام  22-18الشيوعي الصيني  المنع دة في المدة  )

حاسكككمة فكككي تكككاريا الصكككين المعاصكككر وأحكككدثص ثكككورة حييييكككة فكككي الصكككين, تماثككك  بفكككا 
 ت(20)في الحاك واألحمية, وتتساوال معفا في العمق والتأثير 1949نظيرتفا ثورة 

غ( حيي ة التحوالت العالمية وواقعفا وم تضكياتفا واسكتوع فا جيكدًا, وبمكن أدر  )دن
زالككة تردككة )مككاو( إبضككرورة التحككرر مككن الامككود الاكككري الككذي غلككس الع كك  الصككيني, و 

األيديولوجيككة والسياسككية فككي الماككالين الكككداولي والخككارجي  ف ككذض )دنككغ( جفككودًا حثيثكككة 
تككككككوازن ال نككككككاق  إلعككككككادةت لككككككي  الطلككككككب   وأعتمككككككاد أسككككككاليب مختلاككككككة لاإلنتككككككاملزيككككككادة 

مككع الواليككات  Open door Policy)ستخدام)سياسككة البككا  الماتككوحااالقتصككادي  و 
  ودكان سك ب  لكا (21)أوربكا الغربيكة وصكواًل إلكى الكدوض الناميكةدوض و المتحدة األميردية 

 االناتككاح لرغ تفككا فككي التوصكك  إلككى اتااقيككات تعككاون مككع دوض العككالك وبمافككة ال طاعككات
االقتصككادية  وبككذلا صككاغص الصككين لناسككفا إوككارًا جديككدًا لسياسككتفا االقتصككادية, احتكك  
موقعككًا وسككطًا مككا بككين االشككتراكية الت ليديككة والرأسككمالية  مككع االلتككزام بالفككد  العككام الككذي 

 ت ( 22)وضعت  لناسفا 
السياسككككككة االقتصككككككادية الصككككككينية نتياككككككًة لتعثككككككر التنميككككككة  إصككككككالحبككككككرزت أحميككككككة 

االقتصكككككادي فكككككي معظكككككك المشكككككروعات  األداقة المتمثلكككككة بأنخاكككككاب داكككككاقة االقتصكككككادي
مككن أجكك  رفككع مسككتوال المعيشككة   اإلصككالحية األسككاليبالحموميككة  والرغبككة فككي اعتمككاد 

والحكككككوافز  بحيكككككأل تككككككون مالئمكككككة  واإلدارةوأدوكككككاض التحسكككككينات فكككككي أنظمكككككة التخطكككككيط 
ة فكككي عفكككد)ماو( وب كككص لمتطلبكككات الماتمكككع  السكككيما أن السياسكككة االقتصكككادية الصكككيني

فلتشعر باألحجار وأنـ     على وفق إستراتياية تعتمد الواقعية في عملفا, تحص شكعار
 Developmentإستراتياية التنميككككككة وعليكككككك   ووف ككككككًا لكككككككك) ت( 23) تعبــــــر النهــــــر 

Strategy)(24) اإلصككالحفككأن عمليككة  1978  الككذي وضككعت  الحمومككة الصككينية عككام 
(  1990-180وككالض المككدة) اإلنتككامدميككة  إجمككالي االقتصككادي تفككد  إلككى مضككاعاة
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  لغكككرب اإلجمكككاليمكككن أجككك  حككك  مشكككملة الغكككذاق للشكككعب  ومضكككاعاة النكككاتا ال كككومي 
وصوض حصة الارد مكن  لكا النكاتا إلكى مسكتوال جيكد  فضكاًل عكن أجكراق تحكديثات فكي 

قكررت الحمومكة  اإلصكالحاتولغكرب تح يكق تلكا ت (25)ال طاعات األقتصادية الرئيسكة
  يلي: العوائق التي تحوض دون تحيي فا والمتمثلة بما أزلة

أنطالقكككككًا مكككككن االعت كككككاد بعيكككككو  النظكككككام االقتصكككككادي المخطكككككط مردزيكككككًا  أتافكككككص  -1
ال رارات المردزية ون لفا تدريايًا إلى عدد من األقكاليك لتنايكذ عكدد  بكلغاقالحمومة 

نتككام, وتاككويض مككن المشككروعات االقتصككادية ثككك فككي عمككوم الكك الد بفككد  زيككادة اإل
 سلطة اتخا  ال رار إلى األقاليك لتح يق است الض اقتصادي نس يت

  إلككى اإلنتككامتغيككر تيمكك  ال نككاق االقتصككادي ال ككائك علككى الملكيككة العامككة لوسككائ    -2
متعكككددة للملكيكككة  إ  أدردكككص الحمومكككة الصكككينية ضكككرورة  أشكككماضتيمككك  يكككتالئك مكككع 

علككككى وفككككق نظككككام الالمردزيككككةت  إعطككككاق دور أك ككككر ل ككككوال السككككوي  للعمكككك  بحريككككة
وتشكككككايع ال طكككككاع الخكككككاص علكككككى التنكككككافس مكككككع الدولكككككة فكككككي اإلنتكككككام الصكككككناعي 
والخدمات  األمر الذي أدال إلى نمو تلا ال طاعات, وحسن مكن مسكتوال الخدمكة 

 ورفع مستوال المنافسة بينفمات
د يكككككرة فكككككي دفكككككع عالكككككة النشكككككا   أحميككككة وإعطكككككاقأدوككككاض نظكككككام الحكككككوافز الماديكككككة   -3

باع  )الثورة الث افيكة( بحاكة أنفكا تكؤدي  إلغاقهتصادي إلى األمام  بعد أن تك االق
 ت(26)التنافر بين العماض إلى

الصينية بأن التاربة التط يييكة حكي معيكارحك الوحيكد للحيي كة,  رجاض السياسةأي ن 
 عكن ًا سياسيًا واقتصاديًا, فضكالً ظلذا تراحك اوتاروا أحدافًا إصالحية ال تتطلب ثمنًا باح

لتحوض االقتصكاد الصكيني, مكن امردودحا االياابي  األمر الذي دفعفك لمتابعة مسيرت 
االقتصككككاد السككككلعي المخطككككط الككككذي ت ككككوم فيكككك  بليككككات السككككوي بككككدور مممكككك  للتخطككككيط 
المردككزي, إلككى اقتصككاد السككوي االشككتراكي الككذي ت ككوم فيكك  بليككات السككوي بككدور محككر  

لككيس وقاككًا علككى االشككتراكية, دمككا أن السككوي لنشككا  المشككروعات  السككيما وأن التخطككيط 



عاصر
ُ

 د. وسام هادي عكار                                                               دراسات في تأريخ العالم الم

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  75  

                                                                                                                                            

لككيس وقاككًا علككى الرأسككمالية, فككالتمييز مككا بككين االشككتراكي والرأسككمالي بحسككب رأي )دنككغ( 
يتوقككس علككى مككدال إسككفام الككنفا المتبككع فككي نمككو ال ككوال المنتاككة للماتمككع بمككا يزيككد مككن 

  ت(27) قوة الدولة االشتراكية ويرفع مستويات المعيشة بفا
الكذي األمكر  بنكاق الدولكة بمافكة مااصكلفا من اج   الافود إلى تكثيادعا )دنغ( 

عكككده أولكككى المفمكككات التكككي مكككن الماتكككرب أن يكككنفض بفكككا الشكككعب الصكككيني, مكككع مكككن  
األولويككة لل نككاق االقتصككادي, دونكك  المطلككب التككاريخي للكك الد, ل درتكك  علككى ت ككديك حلككوض 

دد الدسكتور الصكيني النافكذ لعكام ف د ش ت(28)واقعية لمشاك  الصين الداولية  والخارجية
على حتمية  لا األمر ع ر المزاوجكة مكا بكين النفاكين االشكتراكي والرأسكمالي   1982

ــو ني علككى    ( مككن الدسككتور,15إ  نصككص)المادة  ــة تقــور االقتصــاد ال تضــم  الدول
بصــورة متناســمة ومنســقة عــ   ريــق المواةنــة الشــاملة فــي التخقــي  االقتصــادي  

 ت(29)  التنظيمي اإلضافي الذي يلعمه السوق  وع   ريق الدور
إن قابلية الصين وقدرتفا على إجراق التغييرات الضرورية في واقعفكا االقتصكادي 
العكككككام, أحكككككدث ن لكككككة نوعيكككككة لكككككيس لالقتصكككككاد الصكككككيني فحسكككككب, وإنمكككككا فكككككي االقتصكككككاد 

التنميككككة فككككي الماككككاض غيككككر  وإسككككتراتيايةاالقتصككككادي  اإلصككككالحالعككككالمي ألن سياسككككة 
العكالك  ومكن ابكرز تلكا التغيكرات مكا ح  ك  النكاتا المحلكي  صومي قد أثكارت وأدحشكالحم

( 1988-1981% وكككالض المكككدة )9,9مكككن معكككدض نمكككو بلكككغ فكككي المتوسكككط  اإلجمكككالي
 اإلجمككككالي  دمككككا زاد النككككاتا المحلككككي 1992% لعككككام 13,2وارتاككككع  لككككا المعككككدض إلككككى 

  وزاد 1992والر لعككام مليككار د 658إلككى  1983مليككار دوالر لعككام  253للصككين مككن 
  546الكككى 1983دوالر سكككنويا عكككام  243متوسكككط نصكككيب الاكككرد مكككن  لكككا النكككاتا مكككن 

 ت(30)1992دوال عام 
بكككرغك  لكككا  رافكككق الطاكككرات االقتصكككادية فكككي معكككدالت النمكككو  زيكككادة فكككي معكككدالت 

 تافتيالتضخك االقتصادي وارتااع تكاليا المعيشة  ويتض   لا من والض الادوض 
 



عاصر
ُ

 د. وسام هادي عكار                                                               دراسات في تأريخ العالم الم

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  76  

                                                                                                                                            

 (1) جدول رقم
 (31)(1992-1984متوس  للتضخم السنوي لألعوام) 

 %معدل التضخم  العام
1984 2,8 
1985 11,9 
1986 7 
1987 8,8 
1988 20,7 
1989 13,3 
1990 1,4 
1991 5,1 
1992 4 

  
ت لكككب نسكككبة التضكككخك وفكككق التغيكككرات االقتصكككادية  السكككابقيتضككك  مكككن الاكككدوض   
عنـدما تفـتح أن الرئيس الصيني قاض عن التضكخك   دين الداولي والخارجيت أاليالصع

  ولك  ذلك اليبـرر األتربةالنوافذ لهواء نقي تد ل معه بعض الحشرات وربما بعض 
       ت( 32)نفد منها األوكسجي  يالنوافذ على الغرف التي  إغالق

ونتياككة للسياسككات االقتصككادية التككي اتبعتفككا الصككين فككي ح كك  ال طككاع الخككاص 
أليفكا   األجن كي  ف كد أزداد تكدفق رأ  المكاض األجن كيكية الخاصة واالستثمار المل وإزاق

%  18,5نحكككو (33)(Fixed Capitalبلكككغ مسكككاحمت  فكككي تككككوين)رأ  المكككاض الثابكككص و 
   وي ين الادوض التالي م دار االستثمار األجن ي في الصينت1992عام 
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 (2رقم ) جدول
 (34)(1992-1984ام )في الصي  لألعو  األجنبيمقدار االستثمار 

 مقدار االستثمار العام
 )مليار دوالر(

1984 1,258 
1986 1,874 
1988 3,193 
1992 11,160 

 
أضكككاعس  10يظفكككر مكككن معطيكككات الاكككدوض السكككابق تضكككاعس االسكككتثمار نحكككو

(  و لكككككا يكككككدض علكككككى أن الصكككككين تمتلكككككا بي كككككة جا بكككككة 1992-1984)األعكككككواموكككككالض 
 للنشاوات االقتصادية المختلاةت

اناتككاح الصككين أمككام االسككتثمارات األجن يككة علككى مككرحلتين األولككى تعكككر   سككار
أربككككع منككككاوق  بكنشككككاق( وقامككككص الصككككين واللفككككا 1984-1979بككككك)المرحلة التاري يككككة 

اقتصادية في جنو  شري الصين بوصافا أداة تاري ية متخصصكة ومحكدودة النطكاي  
تلككا المنككاوق  ومككن ثككك فككي  اإلصككالحاتحككدففا األسككا  اوتبككار تط يككق ماموعككة مككن 

تعككديالت عليفككا  وبمككا يناسككب الوضككع الصككيني  وفككي حككاض نااحفككا يككتك تعمككيك  إدوككاض
التاربكة فكي بييكة أجكزاق الصكينت وألجك  إنااحفكا  تكك إصكدار ماموعكة مكن اإلجككراقات 

واسككعة  إداريككةلتلككا المنككاوق  مثكك  مككن  سككلطات  األجن ككيالتاضككيلية لاككذ  االسككتثمار 
النسككككك ية عكككككن المردكككككز  وإعاكككككاقات ضكككككري ية  وحكككككوافز تشكككككايعية  تتمتكككككع باالسكككككت اللية

-1984ت أمككا المرحلككة الثانيككة ف ككد عرفككص بككك) مرحلككة التوسككع (35)وتاضككيلية للمسككتثمرين
(  إ  دفع نااح المنكاوق االقتصكادية الخاصكة فكي تح يكق م تغاحكا إلكى التوسكع 1992

تكك  1986ن كي  فاكي عكام في إنشاق المزيد من المناوق الماتوحكة أمكام االسكتثمار األج
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 Hunan))حينككان  منط ككة تنميككة اقتصككادية وتكنولوجيككة  دمككا تككك تحويكك  إقلككيك14إنشككاق 
( أمككام Shanghai)شككنغفاي أقلككيك    وفككت   شككري 1988إلككى منط ككة اقتصككادية عككام 

 ت(36)1990عام  األجن ياالستثمار 
المنظكككور التعامككك  مكككع الشكككردات األجن يكككة المسكككتثمرة بحسكككب  إسكككتراتيايةتعتمكككد 

الصككيني  علككى ثككالث محككاور حككي: الككتعلك منفككا ع ككر اقتبككا  أحككدث مككا توصككلص إليكك  
عمليككككات التصككككنيع التككككي سككككتن لفا تلككككا الشككككردات إلككككى الصككككين  والتعككككاون معفككككا ع ككككر 
اسككتيعا  الشككردات الصككينية للتكنولوجيككة المتطككورة التككي تن لفككا لإلفككادة منفككا فككي تاديككد 

الشردات الصينية إلى شكريا اسكتراتياي للشكردات  تحوض فضاًل عنت انتفا وتطويرحا  
ت وفككي السككياي ناسكك   ومنككذ قيككام (37)العككابرة لل ككارات  ومنافسككتفا فككي األسككواي العالميككة

الصككين باككت  أبوابفككا أمككام االسككتثمار األجن ككي المباشككر  ثككار جككدض واسككع داوكك  الصككين 
يكاه  فالمؤيكدون لالقتصكاد الصكيني ومزا اإلجكراقبين مؤيد ومعكارب  حكوض جكدوال  لكا 

لتلا الخطوة يرون أن الدور االياابي لالستثمار يتمث  في ت ديك التكنولوجيكة المت دمكة 
 ت (38)ورأ  الماض  ووري اإلدارة الحديثة وزيادة وتوفر الوظائس وتوسيع حاك التاارة

أمكككككا االتاكككككاه المعكككككارب فيكككككرال الضكككككد مكككككن  لكككككا  فالكككككدور السكككككل ي لالسكككككتثمار 
لحة الشكككردات األجن يكككة  ولكككيس العمكككس  فكككي ظككك  احتكارحكككا األجن كككي  يمكككون فكككي مصككك

التكنولوجية المت دمكة  ودفعفكا المنافسكين المحليكين وكارم السكوي  واالنت كاص مكن قيمكة 
المسكككاحمة الوونيكككة فكككي المشكككروعات المشكككتردة بأقككك  مكككن قيمتفكككا الاعليكككة  ألن الصكككين 

ت اإلداري إلككككى   وعككككدم انت ككككاض الخ ككككرااإلبككككداعستصككككب  ماككككرد ممككككان للتاميككككع ولككككيس 
المشكككروعات الحموميكككة  وانخاكككاب نصكككيب الاكككرد مكككن االسكككتثمارات األجن يكككة  دمكككا أن 
بعض ر و  األمواض الصينية تفر  إلى وارم الك الد لتعكود مكرة أوكرال إليفكا  لتح يكق 
االستاادة من االمتيازات الممنوحة لالستثمار األجن ي  فضاًل عكن نظكام األجكور الكذي 

 ت(39)يمون في صال  الشردات األجن ية و ينيين  يط ق مع العماض الص
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التككككي يثيرحككككا االسككككتثمار األجن ككككي المباشككككر فككككي  اإلشككككماالتوعلككككى الككككرغك مككككن 
الصككين  غيككر أنكك  ال يممككن نكككران حيي ككة أن  لككا االسككتثمار يتزايككد حامكك  عامككًا بعككد 

عككككدد  ويرفككككع بوككككر  ممككككا ياعلكككك  يسككككفك مسككككاحمة جككككادة فككككي ت ككككدم االقتصككككاد الصككككيني
( دمككككا حككككو 1992-1979االسككككتثمارية المباشككككر فككككي الصككككين لألعككككوام ) اتالمشككككروع

 تموض  في الادوض افتي
 (3جدول رقم )

  (40)(1992-1979االستثمارية المماطر في الصي  لألعوام ) عدد المشروعات
 عدد المشروعات العام

1979-1982 920 
1983 638 
1984 2166 
1985 3073 
1986 1498 
1987 2233 
1988 5945 
1989 5779 
1990 7273 
1991 12978 
1992 48764 

 
ُيالحككككا مككككن الاككككدوض أعككككاله  أن حنككككا  عوامكككك  عككككدة تككككدفع الشككككردات األجن يككككة 

المتزايككدة ل ككوة  واإلنتاجيككةالمتدنيككة  اإلنتككاملتوجيكك  اسككتثماراتفا نحككو الصككين  منفككا تكلاككة 
وغنككككى الصككككين بككككالموارد العاملككككة المككككاحرة والرويصككككة  األيككككديوتككككوافر   العمكككك  الصككككينية
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الط يعيككة  واإلممانككات الك يككرة الكامنككة للسككوي الصككيني  فضككاًل عككن موقعفككا الاغرافككي 
واالسكككت رار  المطككك  علكككى سكككواح  المحكككيط الفكككادي سكككاعد علكككى واكككض تككككاليا الن ككك  

 األجن كيالسياسي الذي عاشت  الصين د  حذه العوام  ساعدت على زيادة االسكتثمار 
 داو  الصينت

 
 (:1992-1978: مصادر السياسة االقتصادية الصينية )ثالثاً 

 السياسة الزراعية: -أ
أثكر سكلبًا علكى اإلنتكام  وعليك   1978أن عدم دااقة ال طاع الزراعي ق   عكام 

حصكك  علككى عنايككة الككرئيس )دنككغ(, نظككرًا الن الريككا يضككك الاككزق األعظككك مككن سككمان 
اعككة بطريككق مباشككرة أو غيككر الصككين  وعليكك  تككدولص الحمومككة الصككينية فككي ماككاض الزر 

مباشكككرة لتنظكككيك شكككؤنفا بكككدقًا مكككن تنظكككيك الملكيكككة  ومكككا يكككناك عنفكككا مكككن عالقكككات بكككين 
نتفككككككككاًق بالعمليككككككككات التسككككككككوييية ومراقبككككككككة إاإلوككككككككرا  المعنيككككككككة بالعمليككككككككة اإلنتاجيككككككككة  و 

 ت (41)األسعار
  باسكتحداث )نظكام المسكؤولية 1978أوذ تطور ال طاع الزراعي بدقًا من عكام 

ال ككككائك علككككى م ككككدأ  Communes)(42)نككككاتيو قككككد( الككككذي حكككك   محكككك  نظككككام )الكومالتعا
الاماعيكككة, إ  أكتسكككب نظكككام مسكككؤولية اإلنتكككام شكككماًل جديكككدًا, فبعكككد إن دكككان الاالحكككون 
يعملكككون, بوصكككافك جكككزقًا مكككن فكككري اإلنتكككام التكككي تتكككألس مكككن عكككدد مكككن األسكككر الريظيكككة, 

بموجكب الشكم  الاديكد مكن  -  ون يت اسمون فيما بينفك العم  والحصاد, أصب  الاالحك
يمتلكون األرب, والمعدات التي توفرحا لفك التعاونيات الزراعيكة علكى أن  -حذا النظام

 ت(43)ت وم الدولة بتحديد حص  اإلنتام لفك
وفكككي حككككذا الصككككدد أسككككفك نظككككام المسككككؤولية التعاقككككد السككككماح للاالحككككين بككككامتال  

شكر عامكًا وبعكدحا تصكب  ملكككًا األرب علكى وفكق ع كود تمتكد علكى األقك  مكن ومسكة ع
لفككككك  ومكككككن وككككالض  لكككككا النظككككام يسكككككتطيع الاالحككككون بيكككككع المنتاككككات التكككككي تزيككككد عكككككن 
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الحص  المتعاقد عليفا مع الدولة فكي السكوي الحكرة  ون ك  األرب الزراعيكة المتعاقكد 
عليفا مكن أسكرة إلكى أوكرال مكن وكالض عمليكات ال يكع والشكراق,  لكا دلك  مكن أجك  ولكق 

ت (44)بككاألرب, وتشككايع االسككتثمار فككي الزراعككة والتخطككيط الطويكك  األمككدارتبككا  متزايككد 
فضاًل عن  لكا  شكاعص الحمومكة الصكينية الاالحكين علكى اسكتثمار أمكوالفك وجفكودحك 
في إنتام منتاات أورال غير المحاصي  الزراعية, مث  تربية األب ار, وإنشكاق أحكواب 

المتوسككطة الحاككك التككي تخككت  األسككما , وتكككوين المشككروعات الصككناعية الصككغيرة, و 
التطور على زيادة نسكبة مسكاحمة حكذه   لابالتعام  مع المنتاات الزراعية  وقد أسفك 

ك فالمؤسسات في الناتا ال ومي  وتوفير فرص عمك  لماليكين الاالحكين, ورفكع مسكتويات
 ت(45)المعيشة

كمكككا اعتمكككدت الحمومكككة علكككى سياسكككة تحديكككد األسكككعار الزراعيكككة وحيثيكككات تلكككا 
دميكككة المنتكككوم الزراعكككي, ونوعيتككك  تحكككدده أسكككعار السكككوي, ال تخطكككيط  إناكككرة  مؤداحكككا ال

الدولكة  واتسككاقًا مككع تلككا السياسككة  قامككص الدولككة بكلغككاق شككراق حصكك  اإلنتككام الزراعككي 
كلفا عدا ال طن والح و   ممكا أسكفك فكي ظفكور اأُلسكر الريظيكة المتخصصكة فكي إنتكام 

ت (46)لااكفككة والزحككور, واألعشككا  الط يككة وغيرحككامحاصككي  غيككر زراعيككة, مثكك  الشككاي وا
ومكككن أجككك  تعزيكككز الملكيكككة الخاصكككة لوسكككائ  اإلنتكككام وزيكككادة اإلنتكككام الزراعكككي  أتبعكككص 
الحمومكككة الصكككينية سياسكككة واصكككة ت كككوم علكككى بيعفكككا وسكككائ  اإلنتكككام المملودكككة لفكككا مكككن 

فيمككا بعككد شككاحنات, وعربككات ن كك , وجككرارات, وغيرحككا للاالحككين  وقككد شككاع  لككا األجككراق 
علكككى الترديكككز علكككى الت انكككة الزراعيكككة بفكككد  زيكككادة إنتكككاجفك بأقككك  تكلاكككة  وبحلكككوض عكككام 

أصكككب  ثلثكككا الماكنكككات الزراعيكككة, تكككدار مكككن الملكيكككات الصكككغيرة التكككي زادت مكككن  1982
 ت(47) ال ومي    نسبة مساحمتفا في الناتا 

اد بككككجراق أك كككر تعكككد 1992مكككن جانكككب بوكككر  قامكككص الصكككين ابتكككداًق مكككن عكككام 
مليكون  300ماليين من الكوادر المدربة, شملص  6سماني للريا الصيني, شار  فيفا 

 Food andفكاو -)منظمكة األغذيكة والزراعكة  مكن  وماليكة أسكرة ريظيكة وبمسكاعدة فنيكة
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Agriculture Organization-FAO) (48) ويفكككد   لكككا األجكككراق التغلكككب علكككى  
ي منفككككا الصككككين, منككككذ قيككككام عمليككككة مشككككاك  تاميككككع المعلومككككات عككككن الريككككا التككككي تعككككان

  لككككي تكككتممن الحمومكككة مكككن حككك  مشكككملة تكككوفير األمكككن الغكككذائي 1978اإلصكككالح عكككام 
 ت(49)وممائن للشعب, وت دير االحتياجات المست  لية للريا الصيني من بذور وأسمدة

إن إنتعكا  السياسكة الزراعيكة, لكك يخكُ  فكي الحيي كة مكن بعكض النتكائا السككل ية  
الكككوتيرة المتصكككاعدة مكككن الت ككدم أصكككب  يصكككطدم بكككبعض العيبكككات أحمفكككا فالحاككا  علكككى 

مشككملة تراجككع اإلنتككام الزراعككي, والسككيما إنتككام الح ككو  منككذ منتصككس ثمانينككات ال ككرن 
العشكرين  بسكك ب التحككوض مككن النشككا  الزراعكي إلككى الصككناعي  والتوسككع العمرانككي علككى 

تككص تسككتفلا دككك  زيككادة فكككي حسككا  األرب الزراعيككة والتلكككوث  وزيككادة السككمان التكككي با
الح كككو   فضكككاًل عكككن رغبكككة الاالحكككين زراعكككة محاصكككي  تكككدر أمكككواًل أكثكككر مثككك  الاواكككك  

 ت (50)والخضراوات
سلسككلة مككن  1992وفككي ضككوق  لككا أعلنككص الحمومككة الصككينية فككي بدايككة عككام 

اإلجراقات  منفا تعزيز قوال اإلنتام في المناوق الريظيكة  واسكتيعا  عشكرات الماليكين 
العمكك  المحليككة سككنويًا  وتحسككين العمليككة الزراعيككة   أنا ككص مبككالغ د يككرة علككى  مككن قككوة

األسكككمدة وال كككذور والمعكككدات الزراعيكككة والكككري  وعلكككى الكككرغك مكككن إن اإلجكككراقات األويكككرة 
كانص على حسا  المستفلكين وفي صال  المنتاكين, فكأن الحك  الكذي اقترحك  الكبعض 

ون حكاًل غيكر واقعكي, ألنك  سكيؤدي إلكى عاكز في توفير دعك اك ر للمواد الغذائية, سكيم
 ت (51)في الميزانية الحمومية

وفككي حككذا السككياي يوضكك  الاككدوض افتككي م ككدار المنتاككات الزراعيككة والحيوانيككة 
 (ت1992-1978لألعوام)
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 (4جدول رقم )
  /( 52)(1992-1978مقدار الُمنتجات الزراعية والحيوانية لألعوام )

 عشرة اآلف   
 1992 1990 1985 1978  نوع المنتو 

 44266 44624 37911 30477 الح و 
 4532 4512 4145 2168 الُ طن

 16421 16134 15784 5217 المنتاات الزيتية
 73011 57620 51549 21123 قصب الُسمر

 618 726 2061 542 الكتان
 3118 2259 2075 1053 التبغ

 560 450 434 268 الشاي
 24413 18744 11638 6570 الاواك 
 29416 25136 17607 8564 اللحوم

 1558 1237 706 466 الُمنتاات المائية
  

( أرتاكاع م ككدار أغلكب المنتاكات الزراعيكة والحيوانيكة  نتاككًة 4ُي كين الاكدوض رقكك)
إلصككككككالح السياسككككككة الزراعيككككككة  إ  زادت الييمككككككة اإلجماليككككككة لإلنتككككككام الزراعككككككي للمككككككدة 

لككغ عككدد العككاملين بال طككاع الزراعككي فككي عككام %( دمككا ب5,7(  نحككو )1978-1992)
( مليكون 430( مليون عام  من ماموع قوة العم  الرياي الم درة بك)100نحو) 1992

عام   دما أدولص الصين تحسينات د يرة على التافيزات الزراعية  ف د أستخدم نحكو 
( إلككس 680( إلككس جككرار صككغير  ونحككو)7840( ألككس جككرار د يككر ومتوسككط  و)720)

( مليككون حمتككار  ودميككة األسككمدة 486,82ة  وبلغككص مسككاحة األراضككي المرويككة)شككاحن
 ت (53)1992( مليون ون عام 31,501الكمياوية المستخدمة في الزراعة)
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 اإلجكككراقاتُيالحكككا إن السياسكككة الزراعيكككة قكككد واجفكككص عكككدد مكككن المشكككاك  بكككرغك 
ن  وأن النمكو   منفا صكغر مسكاحة الراضكي الزراعيكة قياسكًا مكع عكدد السكمااإلصالحية

 اإلنتاجيكة  دما أن اإلصالحاتالسماني في الريا ياسد االياابيات المتح  ة من تلا 
الزراعية منخاضة وتعكاني مكن ت لبكات مسكتمرة بسك ب الككوارث الط يعيكة التكي ال يممكن 

 .السيطرة عليفا  مث  الظيضانات وموجات الااا  وتعرية التربة 
 ة:يال. السياسة الصناع

ة الصككناعية أحككك مرتكككزات االقتصككاد ال ككومي  لككذا لككك تتككردد الييككادة ُتعككد السياسكك
مظلككة التغييككر والتحككوض  ف ككد أصككدر  اعنايتفككا الخاصككة مككادًة أليفكك االصككينية فككي ايالئفكك

دعك  لككا ال طككاع تككالتككي  اإلجككراقات  عككدد مككن 1978مككؤتمر الحككز  الشككيوعي لعككام 
  ال ككرارات داوكك  المؤسسككات منفككا   ت لككي  ناككو  اللاككان الحزبيككة المسككؤولة عككن اتخككا

والانيكين علكى وفكق  الصناعية, وتحويك  صكالحياتفا الواسكعة إلكى المكديرين والمفندسكين
والت ليككك  مكككن قيكككود المردزيكككة داوككك  المؤسسكككات الصكككناعية المملودكككة   نظكككام المسكككؤولية

نظكام مسكؤولية المكدير بوصكافا,  وإوكاليللدولة, ومنحفا االست اللية في إدارة شكؤونفا  
وبصكدور قكانون تنظكيك مؤسسكات الدولكة الصكناعية عكام  يلة لل ضاق على المردزيكة وس

 ت(54), دانص المصانع قد تحررت من قيود المردزية إلى حد ما1983
لككن األرضكية المرنككة التكي أعطيككص لل طكاع الصكناعي الخككاص  سك  ص تككدريايًا 

الوضكع المكالي فكي عدد من المشاك  للمؤسسات الصناعية الملودة للدولة, ف د تدحور 
بعكككض الاكككروع الصكككناعية الناجحكككة ت ليكككديًا, مثككك  صكككناعة النسكككيا والسكككيارات, ممكككا قكككدم 
دلياًل واضحًا وقاوعًا على الضرورة الملحكة إلصكالح تلكا المؤسسكات  وقكد تككون تلكا 
المشككككملة األكثككككر صككككعوبة وإتسككككاعًا التككككي واجفككككص االقتصككككاد الصككككيني  إ  أدال إواككككاي 

إلى زيادة شمو  الكبعض حكوض ناكاح  السياسة الصناعيةصالح  المحاوالت الساب ة إل
السياسككة االقتصكادية الصككينية بماملفكا  بينمككا رأال بعكض االقتصككاديين  إصكالحعمليكة 

 ت (55)حتمية االنت اض إلى وصخصة المشاريع المملودة للدولة 
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تلككككا المشككككاريع بالحصككككة األك ككككر فككككي ميزانيككككة فيكككك   الوقككككص الككككذي أسككككفمصفككككي 
% عككككككام 3ت46إلككككككى  1978% عككككككام 78وككككككذت مسككككككاحمتفا تتراجككككككع مككككككن الحمومككككككة, أ

  مما اضطر الدولة إلى تموي  تلكا المشكاريع عكن وريكق ال كروب المصكرفية, 1992
فلككككك تعككككد تلككككا الشككككردات تسككككفك بالنسككككبة األك ككككر مككككن اإلنتككككام ال ككككومي وإنمككككا أصككككبحص 

ات تحويككككك  الشكككككرد أبرزحكككككاالمسكككككتفلكة األك كككككر لككككك ت ممكككككا اسكككككتدعى إجكككككراقات فعالكككككة   
 وإعككالنالحموميككة إلككى قطككاع مخككتلط وبيككع جككزق مككن أسككفمفا إلككى العككاملين فيفككا تباعككًا  

الشككردات  إلككىعككن إعطككاق امتيككازات  عككالوةً اإلفككال  بوصككافا وسككيلة لوقككس المديونيككة  
 ت (56) مستويات م  ولة إلىمن نسبة الديون  صالتي قلل
 اواككككايفككككا إي ككككا  لككككك تكككككن دافيككككة بال ككككدر الككككذي يممن اإلجككككراقاتأن تلككككا  يككككد  بَ 
, مما دفع المسؤولين إلى اإلسكراع بتط يكق المزيكد مكن اإلصكالحات, الحمومية المشاريع

فكككرب  إ أحمفكككا تحاكككيك سياسكككة دعكككك المؤسسكككات الحموميكككة والسكككيما الصكككناعية منفكككا  
, بعد إن عازت عن مواصلة إنتاجفكا الشردات الخاسرة لا األجراق قيودًا شديدة على 

سككوال االنككدمام مككع شككردات أوككرال وأال فككان الخككروم مككن السككوي ودفككع أجككور عمالفككا, 
سيمون حو المصير المحتوم  إ  شاعص الحمومة الصينية االنكدمام مكا بكين الشكردات 
الصككينية, وأحيانككًا دككان  لككا التشككايع مغلاككًا بضككغط تمارسكك  الحمومككات المحليككة علككى 

ابحكة مكع أوكرال  ات الشردات الرابحة لشراق أورال واسرة, وقد افرز انكدمام شكردات ر 
إنتككام مغككاير مشككاك  عككدة لألولككى, مثكك  إنشككاق شككبمة توزيككع جديككدة لتسككويق منتوجفككا, 

 ت(57)وامتال  المعرفة الالزمة لتشغي  الشردة الاديدة 
ة للمؤسسكككات الصكككناعية ال تماثككك  نظيرتفكككا الغربيكككة يإن نظكككرة  الحمومكككة الصكككين

تكرال الحمومكة الصكينية أن اإلب كاق التي ترال أن أفضك  الحمومكات اقلفكا مردزيكة, بينمكا 
منفكا الحاكا    تلكا المؤسسكات يح كق للدولكة أغكراب وفوائكد عكدةتفا علكى على السيطر 

علككككى االسككككت رار االجتمككككاعي والسياسككككي, إ  تعككككد المشككككروعات المملودككككة للدولككككة أشككككب  
اسككتيعابفا لماليككين العمككاض غيككر المطلككوبين فككي السككوي, ت ككدم  بككرغكحمككك  ففككي تبككأجفزة 
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ودمككة اجتماعيككة متكامكك   وإ ا مككا تككك االسككتغناق عككن وككدمات حككؤالق فككان التكلاككة  نظككام
التكككي سكككتتحملفا الدولككككة فكككي صكككورة إعانككككات بطالكككة وت اعكككد ومشككككاك  سياسكككية سككككتكون 

االقتصكاد ال كومي  فضاًل عكن أمكتال  الحمومكة زمكام تيمنتفكا علكى   أضعافا مضاعاة
كككنص إدارتفكككا فكنفكككا ت صكككب  مصكككدرًا لزيكككادة النكككاتا ال كككومي   ألن المؤسسكككات إ ا مكككا ُأحسِّ

 ت (58)ومحر  للسوي المحلية والعالمية 
أدت إجكككككراقات وصخصكككككة المشكككككاريع الصكككككناعية المملودكككككة للدولكككككة التكككككي تتبعفكككككا 

فكككككلى جانككككب الملكيككككة العامككككة التككككي   أشككككماض جديككككدة مككككن الملكيككككة بككككروزالحمومككككة إلككككى 
مثك  الملكيكة التعاونيكة  ت لصص في بعض المااالت ظفرت أنواع أوكرال مكن الملكيكات,

وحي عبارة عن مؤسسات دانص مملودة للدولة, لكنفا بيعص على شم  أسكفك للعكاملين 
ت لكككن حنككا  بعككض الح ككائق حككوض (59)فيكك   ممككا أدال إلككى ظفككور بنيككة تعاونيككة جديككدة 

دور ال طككاع الخككاص وبليككة عملكك  فككي الصككين والككذي يختلككس دثيككرًا عككن نظيككره ال طككاع 
الرأسككمالي منفككا  أن المشككروعات الخاصككة حككي مشككروعات ممملككة الخككاص فككي العككالك 

لل طككاع العكككام, نظكككرًا ل ككدرتفا علكككى تحسكككين دااقتككك , مككن حيكككأل امتصاصككك  للبطالكككة, أو 
منتاكات ووكدمات جديكدة  عكالوًة عكن  لكا مكن اإليااق بالمتطلبات االجتماعية الالزمة 

قيككام ماتمككع أكثككر  فككأن الحريككة التككي يلتمسككفا منظمككو المشككروعات الخاصككة تسككفك فككي
 إن  وفي الوقكص ناسك  ُنالحكااناتاحًا, وقائك على توفير الح وي وال وانين التي تحميفكت 

المشروعات الخاصة, ليسكوا مناصكلين عكن أجفكزة الدولكة, بك  حكك أعضكاق  العاملين في
فيفكككا, وينبكككع ناكككاحفك مكككن قكككدرتفك فكككي اسكككتعماض النظكككام لمصكككلحتفك, دممافكككأة لخكككدمتفك 

لكثير مكككن الشكككردات الخاصكككة المروصكككة أسسكككفا مسكككؤولون حموميكككون أو الطويلكككة  فكككا
أقكككككاربفك, وأن قكككككدرتفك علكككككى إصكككككالح السكككككوي  وإصكككككدار تكككككراوي  اإلنتكككككام والتاكككككارة 
الخارجيكككككة, والحصكككككوض علكككككى ال كككككروب المصكككككرفية, جعلكككككتفك فكككككي وضكككككع أفضككككك  مكككككن 

سكككيطر بمعنكككى إن الدولكككة ت المكككواونين العكككاديين السكككتثمار االقتصكككاد المخكككتلط الاديكككد 
 ت( 60)على قطاع األعماض أكثر من سيطرة األوير عليفا 
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)اإلتااقيككة العامككة للتعرياككات الكمرديككة واسككتاابة منفككا لمتطلبككات االنضككمام إلى
 - General Agreement on Tariffs and Tradeالغكككات  -والتاكككارة

GATT)(61) التككككي تسكككككتلزم بي كككككة اقتصكككككادية تتمكككككاحى مكككككع متطلبكككككات تلكككككا العضكككككوية  
بالسككير علككى وفككق سياسككة  1992اجفككة تحككديات العولمككة أوككذت الصككين منككذ عككام ولمو 

 صناعية جديدة, حدففا تح يق تحولين استراتيايين حما:
( والتكي حكددتفا Pillar Industriesالترديز على ما سكمي بالصكناعة االرتكازيكة ) -1

الحمومكككككة الصكككككينية بكككككأربع ماموعكككككات رئيسكككككة حكككككي صكككككناعة افالت والمعكككككدات  
 لكترونيات  وال تروديمياوياتتواال

العم  على إنشاق صناعات تصديرية  ات م درة عالية على التنافس فكي األسكواي  -2
المحليككككة والعالميككككة  عككككن وريككككق الحاككككا  علككككى الحككككد األدنككككى مككككن االسككككت اللية فككككي 

  والت لي  من التداعيات السل ية التكي تتردفكا ت لبكات الصناعية السياسة االقتصادية
 ت(62)السوي العالمية على االقتصاد  الطلب في

الصككناعي فتشككير إلككى تح يككق معككدالت عليككة  اإلجمككاليالنككاتا  إحصككاقاتأمككا 
%( حصككككككة ال طككككككاع الخككككككاص  14,7  منفككككككا )1992%( عككككككام 21,1بلغككككككص نحككككككو )

 اإلجمككالي%( حصككة ال طككاع الحمككومي  أي أن زيككادة حصككة النككاتا الصككناعي 6,4و)
بسكك ب أنخاككاب حصككة النككاتا الصككناعي فكككي  جككاقت نتياككًة لنشككا  ال طككاع الخككاص 

%( 53إلككى) 1980%( عككام 76المشككاريع الحموميككة مككن النككاتا الصككناعي الكلككي مككن)
  بينمكككا أرتاعكككص حصكككة النكككاتا الصكككناعي الخكككاص مكككن النكككاتا الصكككناعي 1992عكككام 

وفككي حككذا السككياي يوضكك   ت(63)%( وككالض المككدة ناسككفا47%( إلككى)24مككن ) اإلجمككالي
 ت(1992-1978)لألعوامالمنتاات الصناعية الصينية الادوض افتي دمية 
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 (5جدول رقم )

 .(64)(1992-1978كمية الُمنتجات الصناعية الرئيسة لألعوام )
 1992 1990 1985 1978 وحدة القياس الُمنتجات

 1116 1080 872 618 ( مليون ون100) الاحك الخام
 14210 13831 12490 10405 ( اف  ون10) الناط الخام

( مليككككككككككككككككككككككككون 100) الُ درة الكفربائية
 كيلو وا /ساعة

2566 4107 6212 7539 

 8094 6635 4679 3178 ( اف  ون10) الاوال 
الاكككككككككككككككككككككككرارات الك يكككككككككككككككككككككككرة 

 والمتوسطة
 570 394 450 1135 ( اف  جرار10)

 10667 5140 4372 1491 ( اف  سيارة10) السيارات
 40836 31416 32277 8540 ( اف  دراجة10) الدراجات

 21304 16542 9478 2846 ( اف  ون10) األليا  الكيمياوية
 30822 20971 14595 6524 ( اف  ون10) األسمنص

 5017 4626 3535 2383 ( اف  ون10) الغزض
 829 582 451 277 ( اف  ون10) السمر

 20479 18977 13223 8693 ( اف  ون10) األسمدة الكيمياوية
 

 اكدوض أعكاله  يالحكا تنكامي اإلنتكام علكى اغلكب السكلع  السكيمامن معطيكات ال
الصككككين احتلككككص المرتبككككة األولككككى عالميككككًا مككككن حيككككأل إنتككككام الحديككككد والصككككلب الاحككككك  أن

واالسككمنص واألسككمدة  والمرتبككة الثانيككة عالميككًا والرابعككة فككي إنتككام المنتاككات االلكترونيككة 
 ( ت 65) ات الت انة العالية 
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 :التجارية السياسة - 
ي صككككد بالسياسككككة التااريككككة اإلجككككراقات الحموميككككة المتخككككذة مككككن وككككالض ال يككككود 
والتنظيمككات المتعل ككة بتاككارة الدولككة  التككي قككد تاككرب عككدد مككن ال يككود علككى حريككة تككدفق 
التاككارة داكككرب التعرياكككة الكمرديكككة أو تحديككد حصككك  االسكككتيراد أو التصكككدير  وتككككون 

 ت(66)يتفاعلى نوعين: سياسة ُحرية التاارة وسياسة حما
لككتحمك أثنككى عشككر شككردة  1978وضككعص التاككارة الخارجيككة للصككين ق كك  عككام 

تاارية مملودة للدولة  لكن الوضع قكد تغيكر بعكد  لكا العكام  إ  أقكدمص الحمومكة علكى 
نظككككام التاككككارة الخارجيككككة مككككن وككككالض تخظككككيض ال يككككود  إلصككككالحعككككدة  إجككككراقاتاتخككككا  

 ي  اإلنتكككاميككد سكككعر الصككر   ودعككك   وتحداألجن ككيالماروضككة علككى التعامكك  بالن كككد 
الصكككاة التصكككديرية فكككي المنكككاوق السكككاحلية  وإياكككاد المسكككؤولين  وي ال كككدرة علكككى اتخكككا  
ال ككرارات, وتككوزيعفك علككى الككوزارات االقتصككادية واألقككاليك والمشككاريع المختلاككة  والسككماح 

 ت(76)الخاصة باالناتاح وتط ي فا إستراتيايت لك  إقليك بوضع 
تلا اإلجراقات وغيرحا فكي الزيكادة التدريايكة لنسكبة التاكارة الخارجيكة  ل د أسفمص   

 الصينية ودما حو موض  في الادوض بالتي:
 (6جدول رقم )

 (86)( القيمة )مليار دوالر(1992-1984حجم التجارة الخارجية للصي  )

ــــــــــــــــــــــــزان  التجارة الخارجية الواردات الصادرات العام المي
 التجاري 

1984 21,390 27,410 48,8 6,02 
1985 27,350 42,252 69,602 14,902 
1986 30,912 42,904 73,816 11,992 
1987 39,437 43,216 82,653 3,779 
1988 47,516 55,268 102,784 7,752 
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1989 52,538 59,140 111,678 6,602 
1990 62,091 53,345 115,436 8,746 
1991 71,910 63,791 135,701 8,119 
1992 84,940 80,585 165,525 4,355 

تحسككن مردككز الصككين  أدال إلككىقيككام التاككارة الصككينية  أإن التزايككد المسككتمر فككي 
  1978إ  انت لككص الصكين مككن المردكز الثككاني والثالثكين فككي عككام  فكي التاككارة العالميكة 

 كككون أحككك صككادرات الصككين مككن افالت والمعككدات ت  وت1992إلككى الحككادي عشككر عككام
بككس واألحذيككة والسككلع الرياضككية واأللعككا   أمككا وارداتفككا فتشككم  افالت  والنسككيا والمال

 ت(96)والمعدات وال الستيا والحديد والاوال  والمواد الكمياوية
اففكاي أمكام تاارتفكا  فت انضمام الصين إلى منظمة التاارة العالمية   ي دو أن

م سكم  للصكين ق ك  الخارجية  وأنعمس  لا االنضمام على أدائفكا التاكاري  فاالنضكما
ك  شكيق تحريكر أسكواقفا  واناتاحفكا أمكام التنكافس األجن كي  وزاد مكن فرصكفا التااريكة 

 الاديدة  والسيما في الصناعات الكثياة العمالةت 
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 الخاتمــــة:

-1978السياسككككككة االقتصكككككادية الصككككككينية ) المكككككوجزة عكككككن بعكككككد حكككككذا الاصكككككك  
لم درة على تغييكر ال نكاق االقتصكادي, وإكسكاب  أن أصالح وامتال  اُنالحا (   1992

دان حاجسًا اري باض الييادة السياسكية التكي امتلككص زمكام   وابعًا حديثًا, وأكثر است راراً 
(  فكككالتارد مكككن الماضكككي الرأسكككمالية, والتكيكككا الالمتنكككاحي مكككع ومكككا)األمكككور بعكككد وفكككاة 

نفاًا واحدًا, يعنكي أوااقكا االشتراكي  أمران تكتنافما صعوبات جمة  بمعنى أن ت ني م
للتطكور االقتصككادي, لكذا احتككدت الييكادة الصككينية لصكيغة ابتكاريككة, ت كوم علككى المزاوجككة 

اقتصـــــاد الســـــوق والرأسكككككمالي فكككككي مكككككنفا ثالكككككأل حكككككو ) مكككككا بكككككين النفاكككككين االشكككككتراكي
 ,والمتزايكككد مكككا بكككين االقتصكككادين العكككالمي ,المسكككتمر عكككن وريكككق التااعككك   االطـــتراكي(

أسككفك فككي أن يضككع األويككر ناسكك  ضككمن إوككار  ,وككالض سياسككة االناتككاحمككن  ,والصككيني
مكن وكالض اعتمكاد بليكات  ,وت ريرحكا تحمم  الع النية والموضوعية في صكياغة سياسكات 

تعمكككس قابليكككة تكيظيكككة تكككوفر مسكككتويات عاليكككة مكككن االنكككدمام فكككي  , ات مرونكككة وتواصككك 
 أكثر اناتاحًا وت دمًات االقتصاد العالمي  وإممانات جيدة في إقامة نظام اقتصادي

أسفك نمو االقتصاد الصيني فكي تنشكيط اقتصكادحا الكداولي  مكن وكالض وسكائ  
مسككتايدة مككن  ,عككدة منفككا دفككع الشككردات األجن يككة علككى توجيكك  اسككتثماراتفا نحككو الصككين

والتعكاون االقتصكادي  ,ورو  العمالكة  وتعزيكز التبكادض التاكاري  ,التسفيالت الممنوحة
السكيما  ات الكنفا الشكيوعي و ك الخارجي  وتشايع بعكض دوض المنط كة  ما بينفا والعال

 تدانفكعلى انتفام الطريق الصيني مع بعض التغيير أماًل في تطوير بل
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 هوامش الفصل الثالث:

 ت2015  2  ما 6)*( البحأل منشور في مالة دلية التربية ن الاامعة المستنصرية  العدد 
  إقتصككادية  تشككريعية  ُتسككفك فككي توجيكك  وتطككوير اإلقتصككاد حككي ماموعككة إجككراقات سياسككية  (1)

الككووني بفككدا  وسككرعة ُمحككددين  علككى أسككا  االسككتخدام األمثكك  واألحككدث للخ ككرات العلميككة 
والتكنولوجيككة الُمتاحككة  بمككا يككؤمن توزيعككًا عككاداًل للمككوارد علككى ال طاعككات الزراعيككة والصككناعية 

 ك العالقات اإلقتصادية مع العالك الخارجيتوالتاارية من حيأل اإلنتام واإلنااي وتنظي
(  1984محمككد فاضكك  محمككد عزيككز قاطككان  التنميككة اإلقتصككادية  )بغككداد  مطبعككة الحككوادث  

؛ دليكككككك  الُمصككككككطلحات اإلقتصككككككادية والتخطيطيككككككة  )بغككككككداد  المعفككككككد ال ككككككومي 304-301ص
 ت21(  ص1988للتخطيط  

(2) The New Encyclopedia Britannica, Vol. 4, 15th. ed., (Chicago, 

Encyclopedia Britannica, Inc., 1974), pp. 259-260.                                 

 ت1(  ص2006نوري ع د الحميد العاني وبورون  تأريا بسيا الحديأل والُمعاصر ) بغداد    (3)
حيط الفادي  حسن سيد أحمد أبو العينين  ُجغرافية العالك اإلقليميةت بسيا الموسمية وعالك المُ   (4)

 ت422-421(  ص1974  )ال احرة  مؤسسة الث افة الاامعية  2   1جك
ُمنتفككى والككب سككلمان  مككوجز تككأريا بسككيا الحككديأل وُمعاصككر  )بغككداد  دار الاراحيككدي للنشككر   (5)

 ت12-11(  ص2010والتوزيع  
(  التابعكككة إلكككى ُم اوعكككة Shaoshan  فكككي قرية)شاوشكككان 1893دكككانون األوض  26ولكككد فكككي   (6)

  تكأثر 1918وسط الصكين(  مكن عائلكة فالحيكة  دوك  جامعكة بمكين عكام  -Hanonنان )حو 
ُحنا  باألفكار الشيوعية  أسفك في إنع اد المؤتمر األوض للحكز  الشكيوعي الصكيني فكي تمكوز 

ت قككاد مككاو المسككيرة الطويلككة للحككز  الشككيوعي وناكك  فككي االنتصككار على)تيشككانغ دككاي 1921
(  زعكككيك الحكككز  الكككووني الصكككيني)الكومنتنغ Haing Kai Skek 1887-1975شكككيا 

Kuomintang(أثناق الحر  األحليكة  )فكأعلن عكن قيكام جمفوريكة الصكين 1949-1945  )
الشكككع ية  ووكككالض وجكككودُه فكككي السكككلطة دكككان لكككُ  الكثيكككر مكككن األعمكككاض علكككى الصكككعيد السياسكككي 

  تكككوفى 1966 الث افيكككة عكككام ثكككورة  وال1958ع ال اكككزة الُك كككرال عكككام واإلقتصكككادي منفكككا مشكككرو 
 (ت1976أيلوض  19في)

Kodansha Encyclopedia of Japan, Vol. 5, 1st. ed., (Tokyo, Kodansha, 

Lid., 1983), p. 111; The New Encyclopedia Britannica, Vol. 4, p. 589. 

(7) Robert F. Emery, Recent Economic Developments in Communist 

China, " Asian survey", Vol. VI, No. 6, June 1966, p. 303.                   
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شككككارض بتلفككككايك وبوككككرون  بنككككاق اإلشككككتراكية فككككي الصككككين  ترجمككككة فككككو از ورابلسككككي  )بيككككروت    (8)
؛ مكككككاو تسكككككي تونكككككا  المسكككككألة الزراعيكككككة فكككككي 46-45(  ص1966منشكككككورات دار الطليعكككككة  

 ت8-6(  ص 1958الصين  )دتم  
 راعي على الريا الصينيت ُينظر:للتااصي  عن أثر قانون اإلصالح الز 

دار  –محمكككود الكككُدر ة  التاربكككة الشكككيوعية فكككي الصينتُمشكككاحدة ودراسكككة  )بيكككروت  دار الكاكككاح 
؛ سامي جواد النوف   تاربة اإلصالح الزراعكي فكي 285-221(  ص1964الكاتب العربي  

الحككادي عشككرة  جمفوريككة الصككين الشككع ية    مالككة اإلقتصككادي   بغككداد  العككدد الثالككأل  السككنة 
؛ ُنخبة مكن ُدتابفكا  الصكين الُمتحكررة  ترجمكة أحمكد مصكطاى  154-137  ص1970أيلوض 

؛ مارسكي  داشكان وبوكرون  الصكين فكي مودكب 72-55(  ص1957)مصر  دار المعكار   
 ت19-12(  ص1956النور  ترجمة ميشاض ُسليمان  )بيروت  منشورات ممتبة المعار   

دي ألي دولكككة إلكككى إتاحكككة الُارصكككة أمكككام المؤسسكككات الصكككناعية  تكككؤدي زيكككادة النمكككو اإلقتصكككا  (9)
لتح يكككق مزيكككدًا مكككن التخصككك  فكككي نشكككاوفا للحصكككوض علكككى أربكككاح وفوائكككد تكككؤثر إياابيكككًا علكككى 

    الدو  ال ومي ل لد  وحذا ما سعص  إلي  الحمومة الصينية حينذا ت 
 دراسكة تأريخيكة    1973-1952وسام حادي عمار عظيك  تطور سياسة اليابان اإلقتصادية 

  2014أوروحة ددتوراه غير منشورة  ُدلية التربية ابن ُرشكد للعلكوم اإلنسكانية  جامعكة بغكداد  
 ت181ص

(  رسالة 1976-1949عمار ناصر عليوي الُاميلي  مسيرة اإلصالح والتحديأل في الصين) (10)
سككتافيين  ؛ أ119  ص2012ماجسككتير غيككر منشككورة  ُدليككة التربيككة ابككن ُرشككد  جامعككة بغككداد  

مسككائ  التطككور الصككناعي لامفوريككة الصككين الشككع ية فككي الُخطككة الخمسككية األولككى  بحككأل فككي 
كتا : الصين الُمعاصرةت مشاكلفا اإلجتماعية واإلقتصادية  ترجمة محمد الُاندي  )موسمو  

م    ت127-126(  ص1975دار الت د 
ي فكككي جمفوريكككة الصكككين محمكككد نكككاجي محمكككد ح يكككب الزبيكككدي  ت كككويك تاربكككة ال نكككاق اإلقتصكككاد (11)

  رسالة ماجستير غير منشورة  ُدليكة التربيكة اإلدارة واإلقتصكاد  1995-1949الشع ية للاترة 
 ت37-34  ص1996جامعة بغداد  

نزيككرة األفنككدي  ال اككزة اإلقتصككادية للصككين فككي عفككد مككاو    مالككة السياسككة الدوليككة    ال ككاحرة   (12)
 ت47ايك وبورون  المصدر السابق  ص؛ بتلف245  ص1977  دانون الثاني 47العدد 

واحر فاض  حسون ال ياتي  ال ناق اإلشتراكي في الصين   مالة اإلقتصادي   العدد الثالأل   (13)
-38؛ الُزبيكككدي  المصكككدر السكككابق  ص38-37  ص1979السكككنة العشكككرون  تشكككرين األوض 

 ت39
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إلقتصكككككادية للتااصكككككي  عكككككن الثكككككورة الث افيكككككة فكككككي الصكككككين وأثرحكككككا علكككككى الاوانكككككب السياسكككككية وا (14)
م   واإلجتماعيككةت ُينظككر: بككوفين ديليوسككين  األزمككة السياسككية فككي الصككين  )موسككمو  دار الت ككد 

؛ الثكككككورة الث افيككككككة فككككككي الصككككككين الشكككككع ية   مالككككككة السياسككككككة الدوليككككككة   214-190دتت(  ص
 ت238-204  ص1968  دانون الثاني  11العدد

إلسكمندرية  دار المعرفكة الاامعيكة  عاا  مسعد الع د  دراسات في تأريا الشكري األقصكى  )ا (15)
 ت99-98دتت(  ص

  السكنة 73   مالكة الكاتكب   ال كاحرة  العكدد1ع د الكريك أحمكد  الثكورة الث افيكة فكي الصكين  جكك (16)
 ت181؛ الُاميلي  المصدر السابق  ص48-47  ص1967السابعة  نيسان 

 ت245األفندي  المصدر السابق  ص (17)
 (ت1976-1949ي الصين للُمدة)للتااصي  عن السياسة اإلقتصادية ف

-28؛ الُزبيكككدي  المصكككدر السكككابق  ص186-115ُينظكككر: الُاميلكككي  المصكككدر السكككابق  ص
 ت309-126؛ الصين الُمعاصرة  المصدر السابق  ص55

ت 1991-1952األميردككي وككالض الحككر  البككاردة  -منتفككى والككب سككلمان  الصككراع السككوفيتي (18)
 ت125(  ص2012اراحيدي للنشر والتوزيع  الصين أنمو جًا للدراسة  )بغداد  دار ال

-Richard Nixon 1969وبفكككذا الصكككدد أدت  زيكككارة الكككرئيس األميردي)ريتشكككارد نيمسكككون 
-Kouei Tannka 1972  ورئيس وزراق اليابان)ككاكوي تاناككا 1972(  في شبا  1974
يكات   إلكى تط يكع العالقكات الصكينية مكع ُدك  مكن الوال1972(  إلى الصكين فكي أيلكوض 1974

 الُمتحدة األميردية  واليابان وأنعماسفا إياابيًا على الصعيدين السياسي واإلقتصاديت
كان حكالي  تكأريا الشكري األقصكى الحكديأل والُمعاصكر  )بيكروت  دار  محمد علي ال كوزي وحس 

؛ فكوزي درويكه  الشكري األقصكى الصكين واليابكان 163-162(  ص2001النفضة العربية  
 ت206-201(  ص 1997مطبعة غباشي  )ونطا   ( 1853-1972)

   Sichuan)سيتشكوان )فكي إقلكيك   ( Guang'an غوانغن)ولد من عائلة الاالحين في قرية  (19)
إلكى  دتك الشكيوعية عنكد عو  باألفككارتكأثر و   1920  در  في فرنسا عام 1904ب   22في 

  شكككغ  منصكككب الماكككوب 1923فكككي عكككام  الحكككز  الشكككيوعي الصكككيني انضكككك إلكككىفالصكككين  
وبعككد تأسككيس جمفوريككة الصككين الشككع ية  عككام     وعككدَ ه فككي المنككاوق الريظيككة السياسككي للاككي

والمنكككاوق الانوبيكككة الغربيكككة األوكككرال لتعزيكككز السكككيطرة  الت كككص إقلكككيك فكككي (دنكككغ)  عمككك  1949
أسككا  فككي إعككادة ال نككاق االقتصككادي دور  لكك أصككب    (لمككاو)دككان أحككد الككداعمين و   ةالشككيوعي

 لككا  دككان علككى  وبككرغكسياسككات  االقتصككادية   لككدعك  ال اككزة الك ككرال إلككى األمككام للصككين ع ككب
الثكككورة  وكككالض مكككن الحكككز وكككرده إلكككى    ممكككا أدال وكككال  مكككع األيكككديولوجيات السياسكككية لمكككاو

المشككككككاك  بمحاوفكككككة  دولكككككة (دنككككككغ) ثور  ت1978فكككككي عكككككام  ممانتكككككك ولككككككن اسكككككتعاد  الث افيكككككة 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_China&usg=ALkJrhhhY_D2J_Q4xiDdGQ48zHKDjW216g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_China&usg=ALkJrhhhY_D2J_Q4xiDdGQ48zHKDjW216g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Leap_Forward&usg=ALkJrhgF_Evcaw4yZKvOQfdQr8UceaDSsA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Leap_Forward&usg=ALkJrhgF_Evcaw4yZKvOQfdQr8UceaDSsA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Revolution&usg=ALkJrhie07xgAfj1U-71ja-w5aJxgpvX-w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Revolution&usg=ALkJrhie07xgAfj1U-71ja-w5aJxgpvX-w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Revolution&usg=ALkJrhie07xgAfj1U-71ja-w5aJxgpvX-w
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  أصككب  (مككاو)االجتماعيككة الناجمككة عككن الثككورة الث افيككة والحردككات السياسككية األوككرال مككن عفككد 
 التاكيكر االشكتراكي وعكد  مفنكد    مكن الييكادة الصكينية الاي  الثاني البارز من الشخ دنغ 

بككين األيديولوجيككة االشككتراكية للحككز  الشككيوعي مككع اعتمككاد عملككي عككن وريككق الامككع   الاديككد
للممارسكككات اقتصكككاد السكككوي  فكككت  دنكككغ الصكككين علكككى االسكككتثمار األجن كككي  والسكككوي العكككالمي 

تطكككوير الصكككين لتصكككب  واحكككدة مكككن أسكككرع المنكككاوق  لككك  وينسكككب ودة والمنافسكككة واصكككة محكككد
 م ككات الماليككين مككن المككواونين الصككينيين  مسككتوال معيشككة فككي العككالك  ورفككع االقتصككادات نمككوا

(   للداللكة ) اليهم ما إذا كان القـ  اسـود أو ابـيض  المـا أنـه يصـيد الف ـرانمن أبرز أقوالك 
ات السياسككية  علككى اناتاحكك  االقتصككادي علككى العككالك الخككارجي بغككض النظككر عككن األيككديولوجي

 ت1997شبا   19توفى في 

Jean-François Huchet and Ezra Vogel, Deng Xiaoping and the 

Transformation of China, ( London, Cambridge, MA, and The Belknap 

Press, 2011),pp.4-8. 

ة   إوروحكككدراسكككة فكككي االبعكككاد االساسكككيةت التحكككديأل فكككي الصكككين  ابتسكككام محمكككد ع كككد العكككامري  (20)
  ت85  ص 2006  دلية العلوم السياسية جامعة بغدادددتوراه غير منشورة  

(21) Robert Taylor,Greater China and Japan Prospects for an economic 

partnership in East Asia,( London, Routledge, 1996),p.5.                       

فككي عصكككر العولمككة, بحككأل فككي دتكككا :   الصككين ودوريكككام ت التاربككة والمواجفككة ,شككوقي جككالض (22)
  2004الدولككككة الوونيككككة وتحككككديات العولمككككة فككككي الككككوون العربككككي, )ال ككككاحرة, ممتبككككة مككككدبولي, 

 ت239ص

عن: محمود ع د الاضي , العر  والتاربة افسيوية: الدرو  المستاادة,) بيروت  مردكز  ن الً  (23)
 ت91 ( ص2000دراسات الوحدة العربية, 

لتككي ت تغيفككا عمليككة التنميككة اإلقتصككادية  واألسككلو  الككذي تتبعكك  فككي حككي المرتكككزات الرئيسككة ا (24)
تحريا عالكة التنميكة ضكمن وقكص معكين لمعالاكة حالكة التخل كس وال ضكاق علكى ال يكود المعوقكة 

 لفات

(  1984  )بغككداد  مطبعككة الاامعككة  2ع ككد المككنعك السككيد علككي  مككدو  فككي علككك اإلقتصككاد  م
 ت19والتخطيطية  ص؛ دلي  المصطلحات اإلقتصادية 295ص

ع ككد الفككادي سككليك المظاككر  األنظمككة اإلقتصككادية الم ارنككة  )البصككرة  مطككابع التعلككيك العككالي   (25)
 ت427(   ص1989

(26) Michael Johnston and Yufan Hao, China's Surge of Corruption: 

Delayed Political Development Market and Democratic Reform, 

"Journal Asia-Pacific Development",  Democracy, October 1995, 

Vol.1, No.9,pp.7-9.                                                                                

 ت 86العامري  المصدر السابق  ص  (27)

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Generations_of_Chinese_leadership&usg=ALkJrhhwA4H_nl-3KCegsE_wM3obb9MGxg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Generations_of_Chinese_leadership&usg=ALkJrhhwA4H_nl-3KCegsE_wM3obb9MGxg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_China&usg=ALkJrhhc_TVC4RzuOpwWBxnxfcde1qS5iQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_China&usg=ALkJrhhc_TVC4RzuOpwWBxnxfcde1qS5iQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_of_living_in_China&usg=ALkJrhhPFjbzR-SlmkQSo96q8qMAieaDnA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_of_living_in_China&usg=ALkJrhhPFjbzR-SlmkQSo96q8qMAieaDnA


عاصر
ُ

 د. وسام هادي عكار                                                               دراسات في تأريخ العالم الم

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  96  

                                                                                                                                            

  افسكيوية -الصينية  بحكأل فكي دتكا  : العالقكات المصكرية -حنان قندي   العالقات المصرية (28)
 ت209-208(  ص 2000 احرة  مردز الدراسات افسيوية  ال)

  )بمكين  دار النشكر 1982جمفورية الصين الشكع ية  دسكتور جمفوريكة الصكين الشكع ية لعكام  (29)
 ت19(  ص1983باللغات األجن ية  

   مالكة دراسكات حاني اليا  وضكر الحكديثي  اتااحكات اساسكية فكي سياسكة الصكين األقليميكة (30)
 ت32  ص1997  الثانيغداد  العدد أستراتياية   جامعة ب

   مالة دراسات 1997-1985محمد جواد علي  دراسة في تاربة ال ناق والتحديأل الصينية   (31)
 ت28-27  ص1998أستراتياية   جامعة بغداد  العدد الرابع  

(32) Quoted in Taylor., Op. Cit., p.177.                                                       

و جكككزق ُمفكككك مكككن رأ  المكككاض  ويوجكككد علكككى شكككم  وسكككائ  إنتكككام تشكككم  األبنيكككة والمنشككك ت وحككك (33)
 وافالت واألجفزة والطاقة المحردة والمواد األولية والمساعدةت

 ت 73عظيك   المصدر السابق  ص 
(34) Chad J. Mitcham, China's Economic Relations with the west and 

st. ed., (London,  nd  diplomacy,179, Grain,  Trade a  -Japan 1949

Routledge, 2005).pp.201-211.                                                              

(35) Walfgang H. Reinicke, Global Public Policy," Foreign Affairs",  vol. 

76. No.6. Nov. – Dec, 1997, p. 128.                                                    

 ت146؛ العامري  المصدر السابق  ص 106ع د الاضي   المصدر السابق  ص  (36)

(37) Huchet and Vogel., Op. Cit.,P. 56.                                                           

(38) Taylor., Op. Cit.,P.172.                                                                        

الغاككر  ترجمككة محمككد زدريككا  -المرتزقككة-النفككابون  -جككان زيغلككر  سككادة العككالك الاككددت العولمككة (39)
 ت104(  ص2003إسماعي   )بيروت  مردز دراسات الوحدة العربية  

(40) H. Lyman Miller, Holding the Deng Line, The China Business 

Review, January-February 1993, pp. 30-30.                                          

 ت427المظار  المصدر السابق  ص  (41)

حي منظمات إجتماعية متعددة األغراب ظفرت بعد إعالن )ماو( عن مشروع )ال ازة الك رال  (42)
  تامع بين الزراعة والتاارة والصناعة  بحيأل تكون الكومونة 1958ب   29إلى األمام( في 

ككك  حسكككب وطكككة الواحكككدة وحكككدة إنتا جيكككة وإداريكككة متكاملكككة المردزيكككة  إال أن إنتاجفكككا العكككام يوجن
 الحمومة المردزيةت

؛ الزبيككدي  المصككدر السككابق  ص 201-192للتااصككي ت ُينظككر: الاميلككي  المصككدر السككابق  
 ت37-39
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ع د العزيز حمدي ع كد العزيكز  التاربكة الصكينية: دراسكة فكي ابعادحكا األيديولوجيكة والتاريخيكة  (43)
 ت237-236(  ص1997القتصادية  )ال احرة  أم ال رال للطبع والنشر والتوزيع  وا

(44) Huchet and Vogel., Op. Cit.,P. 59.                                                        

  ي وي زانككا  االصككالح االقتصككادي فككي الصككين ودالالتكك  السياسككية  سلسككلة دراسككات عالميككةو  (45)
 ت11(  ص1996للدراسات والبحوث االستراتياية   اتي  مردز االمار   )ابو ظ 12العدد 

(46) Taylor., Op. Cit., p.173.                                                                           

(47) Reinicke., Op. Cit., p. 133.                                                                      

  بعد أن وق ع عليفا ممثلو أربكع وعشكرون 1945تأسسص في الساد  عشر من تشرين األوض  (48)
( شكري دنكدا  وأحكك أحكداففا ال ضكاق علكى الاكوع Quebecدولة في مؤتمر ُع ِّد بمدينكة )ُكيبكا 

          ورفع مستوال التغذية والمعيشة وتح يق اكتااق  اتي للمنتاات الزراعيةت                              

New Age Encyclopedia, Vol.7, ( Lexington, Lexicon Publications, 

Inc, 1980).pp.236-237.    

(49) Mille., Op. Cit., , pp 27–28.                                                                  

    ت14  المصدر السابق  ص زانا (50)

(51) Huchet and Vogel., Op. Cit.,P. 52.                                                        

  2مكككن عمكك  الباحكككأل اعتمكككادًا علككى:  صكككباح محمكككود محمككد  االقتصكككاد الصكككيني  مالاككدوض  (52)
؛ الزبيكككدي   53(  ص 1984  واإلفريييكككة افسكككيوية)الاامعكككة المستنصكككرية  معفكككد الدراسكككات 

 ت 106ص ؛ العامري  المصدر السابق  83المصدر السابق  ص

    ت 74-73الزبيدي  المصدر السابق  ص  (53)

ماموعككة مككؤلاين  معاككزة شككري بسككيات النمككو اإلقتصككادي والسياسككات العامككة  ترجمككة ع ككد ه   (54)
ناصكككر السكككويدي وشكككيخة سكككيا الشامسكككي  )أبكككو ظ كككي  مردكككز اإلمكككارات للدراسكككات والبحكككوث 

 ت212-211(  ص2000اإلستراتياية  

(55) V.S. Miasnikov, Russia,China & The Development of Eursia ,"Eir 

Magazine",Vol.24,No.48,Nov.28,1997,p.42.                                           

دانييكك  بورشككتاين وبرنيكك  دي ديككزا  التنككين األك ككر: الصككين فككي ال ككرن الواحككد والعشككرين  ترجمككة  (56)
ني األعلككككى للث افككككة والانككككون شككككوقي جككككالض  سلسككككلة عككككالك المعرفككككة ) الكويككككص  المالككككس الككككوو

 ت249-247ص  ( 2001وافدا   

(57) Maisnikov.,Op.cit.,p.82.                                                                      

 ت317بورشتاين ودي ديزا  المصدر السابق  ص   (58)

ى الانو  ) بغداد  محمود والد المسافر  العولمة االقتصادية: تيمنة الشماض والتداعيات عل  (59)
 ت272(  ص2002بيص الحممة  

    ت318-315بورشتاين ودي ديزا  المصدر الس ق   ص (60)
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  بعككدما وق ككع عليفككا ممثلككو ثككالث وعشككرون دولككة فككي مدينككة 1947أسسككص فككي تشككرين األوض  (61)
  وأحكك أحكداففا واكض 1948جنيا السويسرية  وتك تاعي  عملفا في األوض من دانون الثاني 

كمرديكككة بكككين أعضكككائفا ومناقشكككة أمكككور التاكككارة العالميكككة  واإلسكككتثمار الكامككك  للمكككواد التعرياكككة ال
اإلقتصكككادية العالميكككة والتوسكككع فكككي اإلنتكككام وسكككفولة الوصكككوض إلكككى األسكككواي ومصكككادر المكككواد 

 األوليةت

(  2001  )دمشكككككق  دار الممت كككككي  GATT    1محمكككككد عمكككككر الحكككككاجي  حيي كككككة الاكككككات  
                                 .New Age Encyclopedia, Vol. 7, p. 487؛ 32-31ص

  ت46-45زانا  المصدر الس ق   ص (62)

(63) Taylor., Op. Cit., p.177.                                                                           

 ت  47؛ محمد  صباح محممود  المصدر السابق  ص 83الزبيدي  المصدر السابق  ص  (64)

 ت101لعامري  المصدر السابق  ص ا (65)

 ت209عظيك  المصدر السابق  ص  (66)

حنككاق ع ككد ال ككادر السككامرائي  االسككتثمار االجن ككي والتاككارة الدوليككة: الصككين أنمو جككًا ) بغككداد   (67)
 ت338(  ص2002بيص الحممة  

المباشر ودوره في االقتصاد الصيني  رسالة ماجستير  األجن يقتيبة محمد صال   االستثمار  (68)
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الفصل الرابع: النظام السياسي والحياة البرلمانية في إيران لألعوام 

1979-1996
)*( 

  علكى عمك  1979أعتمد النظام السياسي في إيران بعكد الثكورة اإلسكالمية عكام 
تلكا السكلطات)الولي أربع سلطات رئيسة تشم  بموج فا النظام السياسكيت دانكص أولكى 

الاييكك ( أما السككلطات األوككرال ففي)التشككريعية  والتنايذيككة  وال ضككائية(ت تتكككون السككلطة 
التشريعية في نظام الامفورية اإلسالمية اإليرانية مكن مؤسسكتين حمكا:)مالس الشكورال 

علكككى أبكككراز دور)مالكككس  الاصككك اإلسكككالمي(  و)مالكككس صكككيانة الدستور(توسي تصكككر 
أمكا)مالس صكيانة الدسكتور( فكأن الفكد  منك   ألن  يمثك  ال رلمكانتالشورال اإلسالمي( 

ضكككمان مطاب كككة مكككا يصكككادي عليككك  مالكككس الشكككورال اإلسكككالمي مكككع األحمكككام اإلسكككالمية 
كككز البحكككأل علكككى النظكككام السياسكككي والحيكككاة ال رلمانيكككة فكككي إيكككران) -1979والدسكككتورت رد 

 (ت1996
كككك علكككى أربعكككة محكككاور أساسكككيةت تطكككري األوض  منفكككا إلكككى لمحكككة  وعليككك  ف كككد قس 

ت ودر  المحكور 1979موجزة عن النظكام السياسكي اإليرانكي بعكد الثكورة اإلسكالمية عكام
الثككاني السككلطة التشككريعية  تحديككدًا صككالحيات )مالككس الشككورال اإلسككالمي(ت فككي حككين 
تنككاوض المحككور الثالككأل أحككك األحككزا  والتيككارات السياسككية فككي إيككران ودورحككا فككي النظككام 

اإليرانيككككة  والسككككيما )الحككككز  الامفككككوري اإلسككككالمي(  أمككككا  ةل رلمانيككككالسياسككككي والحيككككاة ا
وحتكى عكام  1980المحور األوير ف كد أوجزنكا فيك  أعمكاض الكدورات االنتخابيكة منكذ عكام 

نككككككا بشككككككم  دقيككككككق علككككككى الككككككدورة األويككككككرة ألنفككككككا أفككككككرزت وصككككككوض )التيككككككار  1996 وردز 
ريكككة محمكككد وكككاتمي اإلصكككالحي( الذي دكككان لككك  دور فكككي دعكككك مرشكككحفك لرئاسكككة الامفو 

 ولدورتين متتاليتينت
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 :1979أواًل:النظام السياسي في إيران بعد الثورة اإلسالمية عام

  مككن 1979تغيككر النظككام السياسككي فككي إيككران بعككد قيككام الثككورة اإلسككالمية عككام  
النظكككام الملككككي إلكككى النظام)الامفوريكككة اإلسكككالمية(  وتلكككا التسكككمية ليسكككص تع يكككرًا عكككن 

لشككككعب فككككي إيككككران  دمككككا حككككو الحككككاض فككككي التسككككمية الخاصككككة بككككك)جمفورية حويككككة أبنككككاق ا
الباكسككتان اإلسككالمية( أو) جمفوريككة أفغانسككتان اإلسككالمية(  وإنمككا تع يككر عككن نككوع مككن 
أنككواع أنظمككة الحمككك فككي تلككا الدولككة  الككذي يمتككاز ويناككرد عككن بككاقي أنظمككة الحمككك فككي 

مكا ع ككر ت عنك  المككادة األولكى مككن العكالك بالسكات  السياسككية والدسكتورية الخاصككة  و لكا 
  حكككككككو) نظكككككككام الحمكككككككك فكككككككي إيكككككككران حكككككككو الامفوريكككككككة 1979الدسكككككككتور الصكككككككادر عكككككككام 

 ت(1)اإلسالمية(
أرتكككككز النظككككام اإليرانككككي الاديككككد علككككى قاعككككدتين حما)الامفوريككككة واإلسككككالمية(ت 

( لغكككًة: مكككن الامفكككور واصكككطالحًا: نظكككام مكككن أنظمكككة الحمكككك Republicوالامفوريكككة)
لككككذي ي ككككوم علككككى م ككككدأ ان حمككككك الشككككعب يمككككون مصككككدر السككككلطات  أمككككا الككككديم راوي ا

)اإلسككككككككالمية( ففككككككككي بحسككككككككب قككككككككوض مؤسككككككككس نظككككككككككام)الامفورية اإلسالميككككككككككة( )اإلمام 
ـــة(   تعنكككي االلتكككزام اإلسكككالمي وع كككر عكككن  لكككا ب ولككك   (2)الخمينكككي( ـــى )الجمهوري معن

ة(  تعنــي واضــح للجميــع وهــو يعنــي لــزوم األ ــذ بمواقــ  الــرأي العــام  و)اإلســالمي
االلتزام بقواعد اإلسالم وعليه ما دام الرأي العـام إسـالميًا فليس لقابعهـا الجمهـوري 

 ت(3  )ان يتعارض فـي طــيء مـع إسالميتها
قامككككككص مامكككككك  الالسككككككاة السياسككككككية والدسككككككتورية لنظام)الامفوريككككككة اإلسككككككالمية(  

والتكككي تحتكككوي علكككى )الخمينكككي(   (4)على)نظريكككة واليكككة الاييككك ( التي نكككادال بفكككا بيكككة ه
جان ين األوض الايي  الذي يتصكدال للييكادة  والثكاني ق كوض األمكة بفكذه الييكادةت و لكا مكا 

عنــدما كــان النظــام القــاغي فــي قمتــه جبروتــه أكدتك  م دمككة الدسككتور اإليرانككي بككذدر  
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وسيقرته على الشعب   رح اإلمام )الخميني( فكرة الحكومة اإلسالمية على أسـاس 
 (5) تمما أوجد في الشعب المسلم دافعًا جديدًا والية الفقيه 

نصص المادة الخامسة من الدستور اإليراني على ان واليكة األمكر وإمامكة األمكة  
في الامفورية اإلسالمية اإليرانية في زمن غيبة اإلمام المفدي)عا(  تكون بيد الاييك  

والتككدبيرت أمككا الشككرو  العككادض المت ككي العككالك بككأمور زمانكك   الشككااع الكاككوق فككي اإلدارة 
 الالزمة توفرحا في ال ائد الايي  ففي:

 الكااقة العلمية الالزمة لإلفتاق في مختلس أبوا  الا  ت ت1

 العدالة والت وال الالزمتان لييادة األمة اإلسالميةت ت2

الر ية السياسية واالجتماعية الصحيحة والتدابير والكااقة اإلدارية وال كدرة الكافيكة  ت3
 (6)للييادةت

 ا وظائس ال ائد الايي  وصالحيات  بموجب الدستور اإليراني ففي:أم
تعيكككين السياسكككات العامكككة لنظكككام جمفوريكككة إيكككران اإلسكككالمية بعكككد التشكككاور مكككع  ت1

 مامع تشخي  مصلحة النظامت

 اإلشرا  على حسن إجراق السياسات العامة للنظامت ت2

 إصدار األمر باالستاتاق العامت ت3

 ةتالييادة العامة لل وات المسلح ت4

 إعالن الحر  والسالم والناير العامت ت5

 -ف فككاق مالككس صككيانة الدستككككورت   -نصككب وعككزض وق ككوض اسككت الة دكك  مككن:أ ت6
رئيس مؤسسة اإل اعة والتلازيكون فكي  -أعلى مسؤوض في السلطة ال ضائيةت ت

ال ائكككد  -رئكككيس أردكككان الييكككادة المشكككتردة ت جكككك -جمفوريكككة إيكككران اإلسكككالميةت ث
الييادات العليا المسلحة وقوال األمكن  -ورة اإلسالمية ت حالعام ل وات حر  الث

 الداوليت
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حككك  مشكككمالت الكككتظلك التكككي ال يممكككن حلفكككا بكككالطري العاديكككة مكككن وكككالض مامكككع  ت7
 تشخي  مصلحة النظامت

 ح  االوتالفات وتنظيك العالئق بين السلطات الثالثت ت8

 توقيع قرار تنصيب رئيس الامفورية بعد انتخاب  من ق   الشعبت ت9

رئككيس الامفوريككة مككع مالحظككة مصككلحة الكك الد  و لككا بعككد صككدور حمككك  عككزض ت10
المحممككككة العليككككا بتخل اكككك  عككككن وظائاكككك  ال انونيككككة أو بعككككد رأي مالككككس الشككككورال 

 ت(7)اإلسالمي بعدم دااقت  السياسية

العاككو أو التخظيككا مككن ع وبككات المحمككوم علككيفك فككي إوككار المككوازين اإلسككالمية  ت11
ة ويستطيع ال ائد ان يودك  شخصكًا بوكر أداق بعد اقتراح رئيس السلطة ال ضائي

بعككض وظائاكك  وصككالحيات ت فككي حككين أوضكك  الدسككتور الحككاالت التككي بموج فككا 
يككتك عككزض) ال ائككد الاييكك ( منفككا إ ا عاككز عككن أداق الوظككائس ال انونيككة أو ف ككدان 

 ت(8)أحدال الشرو  التي ياب توفرحا في ال ائد الايي 

طات الرئيسة التي ارتكز عليفا النظام السياسي في السياي ناس   بين الدستور السل
لسـلقات الحاكمـة فـي جمهوريـة إيـران اإلسـالمية ا أن (  57اإليراني  بكن  المكادة )

هي: السلقات التشـريعية والتنفيذيـة والقضـائية  وتمـارس صـالحياتها ب طـراف ولـي 
 ت (9) األمر وأمام األمة. وتعمل تلك السلقات مستقلة ع  بعضها المعض

لككككى ضككككوق  لككككا يممككككن ال ككككوض  أن النظككككام السياسككككي فككككي إيككككران تميككككز عككككن الككككنظك ع
السياسككككككككية األوككككككككرال  ففككككككككو يحتككككككككوي علككككككككى أربككككككككع سلطات فاضككككككككاًل عككككككككن السككككككككلطات 
الثالث)التشككككككككريعية والتنايذيككككككككة وال ضككككككككائية( حنا  سككككككككلطة أورال حككككككككي سككككككككلطة ولككككككككي 

ي الاصككك  األمر)ال ائكككد الاييككك (  إ  افكككرد الدسكككتور لفكككذا المنصكككب مؤسسكككة دسكككتورية  فككك
الثامن من   تحكص عنكوان )ال ائكد أو مالكس الييكادة (  وترتكب علكى تلكا السكلطة وجكود 
مؤسسككتين لككيس لفمككا أي مثيكك  فككي جميككع أنككواع الككنظك السياسككية األوككرال وحككي)مالس 
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و راق الييادة( الكذي يتكولى انتخكا  ال ائكد ومراق تك  فضكاًل عكن وجكود )مامكع تشكخي  
 في ة االستشارية لل ائدتمصلحة النظام(  وحو بمثابة ال

وإ ا تطرقنكككا بشكككم  مكككوجز إلكككى أسكككبا  الثكككورة اإلسكككالمية اإليرانيكككة  فياكككب أن  
نشككير إلككى أحككك تلككا األسككبا  منفككا: سياسككة التغريككب التككي انتفافككا شككاه إيككران )محمككد 

  وعالقتككك  الوويكككدة مكككع )إسكككرائي (  واعتمكككاده علكككى (10)(1979 -1953رضكككا بفلكككوي 
ما الواليكككككات المتحكككككدة األميرديكككككة  فكككككي دعكككككك سياسكككككت  الداوليكككككة ال كككككوال الغربيكككككة والسكككككي

والخارجيكككة  فضكككاًل عكككن اإلسكككرا  والاسكككاد فكككي وديوانككك  الملككككي  وفشكككل  فكككي اسكككت طا  
الييككككادات الدينيكككككة الشككككع ية  وترديكككككز الحمومكككككة علككككى مراقبكككككة دكككك  فصكككككائ  المعارضكككككة 

ع ية تتككككنظك حتككككى   بينمككككا  ح ككككص المعارضككككة الدينيككككة األكثككككر شكككك(11)السياسككككية اإليرانيككككة
  1906قوضص تدريايًا نظكام الشكاهت فضكاًل عكن انتفكا  الدسكتور اإليرانكي الكذي وضكع

بمككككا فككككي  لككككا قمككككع المعارضككككة مككككن وككككالض جفككككاز األمن)السككككافا (  وفشكككك  ال رنككككاما 
االقتصكككادي الكككذي لكككك يواككككب الطموحكككات التكككي أفرزتفكككا عائكككدات الكككناط  وارتاكككاع حكككدة 

اق  وأويككرًا و يعككة حمومككة الشككاه  التككي منعككص بككروز التضككخك  وانتشككار األسككواي السككود
أي منافس  ي دااقة يممن ان ي ود الحمومة  وسوق ت ديرحا ل وة المعارضة  ممكا أدال 
إلى ضعس فعالية الحمومة  األمكر الكذي أسكفك فكي زرع الخالفكات واالن سكامات داوك  

 ت(12)الايه وبين النخبة السياسية والدينية  
مككككك الشككككاه )محمككككد رضككككا بفلككككوي( علككككى مامككككوعتين تردككككزت معارضككككة ضككككد ح 

رئيسككتين حمككا  علمككاق الككدين ودككانوا علككى اتااحككات مختلاككة  َبيككد دككان األبككرز مككن تلككا 
االتااحكككات حكككو)الخميني( وتمثككك  بييادتككك  الدينيكككة والسياسكككية الاماحيريكككة الواسكككعة  أمكككا 

دين حكك الكذين الماموعة الثانية فضمص األحزا  السياسية المعارضة  إال أن علماق الك
قككككاموا بالككككدور األكثككككر أحميككككة وتصككككرفوا مرشككككدين علككككى ماريككككات الثككككورة وعلككككى النظككككام 

 ت(13)السياسي الاديد
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بدأ)الخميني( بتشمي  ائتال  سياسي ق   الثورة  عندما دكان فكي بكاريس وأعلكن  
( عكككن تشكككمي  مالكككس مؤقكككص بأسكككك 1979دكككانون الثكككاني  12فكككي بيانككك  المكككؤرخ فكككي )

سكككالمي(  يتككككون مكككن أشكككخاص يعتمكككد علكككيفك  وقكككام بناسككك  بتعيكككين )مالكككس الثكككورة اإل
األشخاص في  لا المالس وحمذا تشم  المالكس مكن عكدد مكن العلمكاق والشخصكيات 
التي تمتلا ولظيات جفادية وسياسية  وبكدأت اجتماعكات المالكس فكي التخطكيط إلدارة 

 ت(14)ال الد مست  اًل 
( إلكككككى وفكككككران بعكككككد مغكككككادرة 1979دكككككانون الثكككككاني 22وصككككك )الخميني(  فكككككي) 

ت (15)الشككككككاه)محمد رضككككككا بفلككككككوي(  وتشككككككمي  حمومككككككة مدنيككككككة برئاسة)شككككككابور بختيككككككار(
وصرح)الخميني( أكثر من مرة عدم شرعية تلا الحمومكة  وفعكاًل بعكد أربعكة أيكام أعلكن 

 (16)( صحاي محلي وأجن كي قكراره بتكليا)مفكدي بازردكان(300األوير أمام أكثر من)
حمومة اإليرانيكة  لحكين سكن دسكتور والمصكادقة عليك  بعكد أجكراق اسكتاتاق رئيسًا مؤقتًا لل

ت فوقع وال  بين التيارات واألحزا  السياسكية (17)شع ي ألقامة الامفورية اإلسالمية 
حككوض إجككراق  لككا االسككتاتاق  فكككان مطلوبككًا مككن النككاو ين فككي  لككا االسككتاتاق أن ي ككرروا 

لة سكيمون جمفوريكًا إسكالميًا أم ال  إ  لكك يمكن ببساوة  ما إ ا دان شم  الحمومة الم  
أمام الشعب اوتيار بدي  عكن الامفوريكة اإلسكالمية أمكا الكرفض أو ال  كوض  وفكي ناكس 
الوقص لك يمكن حنكا  شخصكًا يرغكب فكي اسكتمرار النظكام الملككي الكددتاتوري  وعليك  لكك 

 ت(18)يمن إمامفك بدياًل عن الامفورية اإلسالمية 
 31-30قت نتياككككة االسككككتاتاق الككككذي جككككرال فككككي يككككومي)علككككى ضككككوق  لككككا جككككا 

  ودانككككص (19)%( مككككن اإليككككرانيين إقامككككة جمفوريككككة إسككككالمية98,2(  بتأييكككد )1979ب ار
الخطككككوة التاليككككة بعككككد االسككككتاتاق حككككي وضككككع دسككككتور)للامفورية اإلسككككالمية(  ف ككككد دككككان 

لككى تأسككيس االتاككاه اللي رالككي المتمثكك  فككي حردة)الحريككة( و)الا فككة الوونيككة(  يككدعوان إ
جمعيكككككككة تأسيسكككككككية تأوكككككككذ علكككككككى عات فككككككككا مفمكككككككة وضكككككككع مسكككككككودة الدسكككككككتور  تتككككككككألس 

(عضككككوا يمثلككككون مختلككككس االتااحككككات والتيككككارات واألحككككزا  واألقليككككاتت لكككككن 600مككككن)
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)الخمينكككي( وأتباعككك  عارضكككوا  لكككا الكككرأي  وتوصككك  الطرفكككان إلكككى حككك  وسكككط ياضكككي 
و كراق الدسككتور( ومفمتفككا باوتيكار )جمعيككة مصكغ رة(  والتككي عرفككص فيمكا بعككد بككك)مالس 

تدقيق المسودة األولية للدستور وت كديمفا لالسكتاتاق الشكع ي  وتألاكص تلكا الامعيكة مكن 
 ت(20)أربعين مندوبًا 

بعد مضي أربعة أشفر من عمكر الثكورة تكك إجكراق انتخكا  عكام الوتيكار)مالس 
ضككاق %( مككن عككدد النككاو ين  ألوتككار أع61,21و ككراق الدسككتور(  وحككاز علككى مواف ككة )

ت بعكككدحا تكككك دتابكككة الدسكككتور (22)المالكككس الكككذي تشكككم  برئاسكككة )محمكككد حسكككين بفشكككتي(
%( 75,23( وصككوت فيككك )1979دكككانون االوض 3وعرضكك  علكككى لالسككتاتاق العكككام فككي )

%( ناوبكككًا بأصكككواتفك إلكككى جانكككب مشكككروع الدسكككتور  99,5مكككن عكككدد النكككاو ين  فكككأدلى)
إيكككككككران  ويتككككككككون مكككككككن  وبكككككككذلا ُيعكككككككد أوض دسكككككككتور لنظكككككككام السياسكككككككي الامفكككككككوري فكككككككي

 ت(21)( مادة واثنى عشر فصاًل 175م دمة)ديباجة( و)
بكككككالرغك مكككككن المسكككككاندة الك يكككككرة لنتكككككائا االسكككككتاتاقين لصكككككال  أقامكككككة الامفوريكككككة 
اإلسككالمية والدسككتور الاديككد  لكككن حصككلص حنككا  م اوعككة لعككدد مككن ال ككوال السياسككية  

ة )الحككككز  الشككككيوعي والسككككيما حردككككة مااحككككدي ولككككق  والا فككككة الوونيككككة  وحككككز  تككككود
اإليرانككي(  فضككاًل عككن عككدد غيككر قليكك  مككن الشخصككيات الدينيككة  وي ككدو أن سكك ب تلككا 
الم اوعككة جككاقت دككرد فعكك  علككى سياسككة )الخمينككي( فلككك يمككن األويككر المرجككع الككديني 
الوحيد في إيران  إ  دان حنا  علماق ديكن بوكرون يتمتعكون بممانكة علميكة ودينيكة بكين 

إن وجوده فكي الخكارم أتكاح لك  فرصكة االتصكاض بأغلكب التيكارات  األوسا  الشع ية  بيد
السياسية المعارضة لنظام الملكي  دما منحك  فرصكة أن يسكمع صكوت  للا كات الشكع ية 
وبلغككة تثيككر الحماسككة مككن جانككب  ومككن جانككب بوككر أتخككذ )الخمينككي( سياسككة تحايميككة 

ن لفككك دور أساسككي فككي ألغلككب علمككاق الككدين المعارضككين لاكككرة واليككة الاييكك  والككذين دككا
 قيادة الحردة الوونيةت
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 ثانيًا: السلقة التشريعية:

تتككككككون السكككككلطة التشكككككريعية فكككككي نظكككككام الامفوريكككككة اإلسكككككالمية مكككككن مؤسسكككككتين  
حما)مالس الشورال اإلسالمي( و)مالس صيانة الدستور(  وقد  دكر الاصك  السكاد  

ال مشروعية  ( على أن  93من الدستور المعنون بك)السلطة التشريعية(  بن  المادة)
  .(23)  لمجلس الشورى اإلسالمي دون وجود مجلس صيانة الدستور

 أ.مجلس الشورى اإلسالمي:
اتخككذ  لككا المالككس صاة)اإلسككالمي(  بككداًل من)الككووني(  بعككد إجككراق التعككدي  

  انسككككاامًا مككككع المرسككككوم الككككذي أصككككدره)الخميني( يتغييككككر اسككككك 1989الدسككككتوري عككككام
قع إن االسك قد تغيكر منكذ أوض جلسكات ع كدحا ال رلمكان اإليرانكي فكي المالس  وفي الوا

( ولكككككن 1984-1980دورتكككك  األولككككى برئاسككككة)علي أك ككككر حاشككككمي رفسككككنااني( للمككككدة)
بصورة غير رسمية  بكرغك  لكا فكأن التغييكر المشكار إليك  لكك يمكن موضكوع اتاكاي و لكا 

عامككة للنظككام الامفككوري لسكك  ين األوض: أن إسككالمية المالككس تنع ككد لكك  بحمككك الصككاة ال
اإلسالمي وثانيًا: وحو الس ب األحك أن الترديز على صاة اإلسالمي للمالس قكد تثيكر 

 ت(24)حساسيات األقليات الدينية التي لفا الحق الدستوري في دووض حذا المالس
( مككن الدسككتور أنكك  مككن حككق الزرادشككص 64فككي الصككدد السككابق اشككارت المككادة) 

نائككب علككى حككدة  وينتخككب المسككيحيون األرمككن فككي الانككو  واليفككود دكك  علككى أنتخككا  
والشككماض دككاًل علككى حككدة نائبككًا واحككدًا  وينتخككب المسككيحيون األشككوريون والكلككدانيون معككًا 
نائبككًا واحككدًا  علككى إن نككوا  األقليككات يككؤدون اليمككين مككع  دككر دتككابفك السككماوي  دمككا تككك 

وي كككين الاكككدوض افتكككي نسكككبة  ت(25)تخصكككي  دوائكككر انتخابيكككة مسكككت لة لألقليكككات الدينيكككة
 ت(26) 1996ال وميات في إيران وفق انتخابات عام 
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 النسبة ال وميككككة 
1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 

 الار 
 األ ربياانيون 

 العر 
 األكراد
 ال لو 

 جماعات أورال 

63% 
20% 
7% 
6% 
2% 
2% 

 
يتضككك  مكككن الاكككدوض أعكككاله  أن النظكككام االنتخكككابي اإليرانكككي أعتمكككد علكككى أسكككا  

ت سكككيمات ال وميكككة  و لكككا علكككى اعتبكككار النظكككام اإليرانكككي بماملككك  ي كككوم علكككى أسكككا  ال
إسككالمي  وعليكك  ياككري التمييككز فككي االنتخابككات علككى أسككا  االنتمككاق إلككى اإلسككالم أو 
الديانات األورال   دما أن الزرادشص واليفود والمسكيحيين حكك األقليكات الدينيكة الوحيكدة 

 تالمعتر  بفا في الدستور اإليراني
أما مدة الدورة النيابة في مالس الشورال اإلسكالمي ففكي أربكع سكنوات  وتاكري 
انتخابككات دكك  دورة ق كك  انتفككاق الككدورة السككاب ة  بحيككأل ال تب ككى الكك الد بككدون مالككس فككي 

 نأي وقككككص مككككن األوقككككات  وعككككدد النككككوا  فككككي مالككككس الشككككورال اإلسككككالمي  حككككو مائتككككا
  ويمثكك  دكك  عضككو (27)ت مباشككرة وسككريةوسككبعون نائبككًا يككتك انتخككابفك مككن وككالض انتخابككا

نحككو م ككة وومسككين ألككس ناوككب  وأشككار الدسككتور إلككى اسككتحداث م اعككد نيابيككة إضككافية 
متكككى مكككا وجكككد زيكككادة فكككي عكككدد السكككمان تتاكككاوز العكككدد السكككابق فكككي المنط كككة االنتخابيكككة 
الواحكدة  و لككا اعتمككادًا علككى اإلحصككاق العككام للناكو  والككذي ياككري دكك  عشككر سككنوات  

نظام الدوائر المغل ة بحيأل تختكار دك  مدينكة ممثليفكا مكن المدينكة ناسكفا  وحكي  ويعتمد
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فكي العككادة وري ككة ياضكك  المرشككحين الككذين ي ومككون بمسككب تأييككد الطب ككات الا يككرة ودون 
 ت(28)المتوسطة لصالحفك

حككدد)الخميني( الصككاات الواجككب توافرحككا فككي المرشكك  لعضككوية المالككس عنككدما 
ي ماضـــي األطـــخاق وســـابقهم كيـــ  كـــانوا قبـــل الثـــورة علـــيكم ان تمحثـــوا فـــقكككاض  

اإلسالمية وماذا عملوا أثناء الثـورة وبعـد انتصـار الثـورة.. سـاندوا الشـخص الملتـزم 
باإلســالم ومــمم  بقوانينــه  ومقيــع لمضــمون مــواد الدســتور  ومــمم  بمــا جــاء فــي 

بهـا  ووفـي المادة العاطرة بعد الم ة التي تخص موضوع والية الفقيه أو انـه ملتـزم 
لها  فمعد ذلك انتخبوا مثل هذا الشخص وارطدوا ف ات الناس كـي ينتخبـوو وينتخبـوا 

 ت(29)  التفرقة واحذروا التشرذم مثاله واجتنبوا
 ال: صالحيات مجلس الشورى اإلسالمي:

 بي ن الدستور اإليراني النافذ أحك صالحيات المالس وحي: 
نين فككي ال ضككايا دافككة  ضكككمن يحككق لمالككس الشككورال اإلسككالمي ان يسكككن ال ككوا تأ

الحككككدود الم ككككررة فككككي الدسككككتور  وحككككذه الحككككدود الم ككككررة فككككي الدسككككتور توضككككحفا 
ال يحـــق لمجلـــس الشـــورى اإلســـالمي ان ( منككك  عنكككدما نصكككص     72المكككادة)

   تيس  القواني  المغايرة ألصول وأحكام المذهب الرسمي للبالد

 ي وم بشرح ال وانين العادية وتاسيرحات  ت 

للكككوائ  ال انونيكككة بعكككد مصكككادقة مالكككس الكككوزراق عليفكككا  ومكككن حكككق دككك  مناقشكككة ا تم
ومسكككككة عشكككككر نائبكككككًا اقتكككككراح مشكككككاريع ال كككككوانين وورحفكككككا فكككككي مالكككككس الشكككككورال 

 اإلسالميت

تمككار  السككلطة التشككريعية عككن وريككق مالككس الشككورال اإلسككالمي  ويككتك ت ليككغ  تد
ة مكككن اللكككوائ  المصكككادي عليفكككا فكككي المالكككس إلكككى السكككلطتين التنايذيكككة وال ضكككائي

 اج  التنايذت
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يحككق لمالككس الشككورال اإلسككالمي أن يتككولى التككدقيق والتح يككق فككي جميككع شككؤون  ته
 ال الدت

وفيما يتعلق بعالقة السلطة التشريعية بالسلطة التنايذية فانك  ياكب علكى رئكيس  تو
ان يحصك  لفكك علكى  -وق ك  أي وطكوة–الامفورية بعد تشمي  مالس الوزراق 
تطيع الككرئيس وككالض مككدة توليكك  المسككؤولية ث ككة مالككس الشككورال اإلسككالمي  ويسكك

ان يطلككككككب مككككككن مالككككككس الشككككككورال مككككككن  مالككككككس الككككككوزراق الث ككككككة فككككككي األمككككككور 
 ت(30)المفمة وال ضايا المختلس عليفا

أمككا عككن مسككألة صككالحية المالككس فككي مراقبككة عمكك  السككلطة التنايذيككة  ف ككد نصككص 
علـى  –مي في حالة توجيه ربع نواال مجلـس الشـورى اإلسـال( على انك    88المادة)
سمااًل إلى رئيس الجمهورية  وتوجيه إي نائب سمال إلى الوةير المسـمول   –األقل 

فان على رئيس الجمهورية أو الوةير المسمول الحضور في المجلـس لإلجابـة عـ  
ـــه ( فكككي توضكككي  حكككق االستيضكككاح 89ت وقكككد توسكككعص المكككادة)(31 )الســـمال الموجـــه إلي

س استيضككاح أي وزيككر مككن مالككس الككوزراق  والمسككاقلة  بحيككأل يسككتطيع أعضككاق المالكك
في أي مااض يرون  ضروريًا  ويمكون االستيضكاح قكاباًل لمناقشكة المالكس إ ا قدمك  مكا 
ال ي كككك  عككككن عشككككرة نككككوا   وعلككككى رئككككيس مالككككس الككككوزراق أو الككككوزير الككككذي ُيسككككتدعى 
لالستيضاح ان يحضر في المالس والض عشكر أيكام مكن تكاريا عكرب الطلكب  وبعكد 

ض ال ضككية التكي اسككتدعى عليفكا  يطلكب مككن المالكس منحكك  الث كة  وإ ا لككك المناقشكة حكو 
يمنح  الث ة ُيعزض رئيس الوزراق أو الوزير الم صكود  وان صكالحية العكزض التكي منحفكا 
الدستور لك)مالس الشورال اإلسكالمي(  متواقمكة مكع صكالحيات  فكي مكن  الث كة لمالكس 

( مككن الدسككتور التككي توجككب ان تنككاض 87الككوزراق أو الككوزير  و لككا مككا أوضككحت  المككادة)
السكككلطة التنايذيكككة المنتخبكككة ث كككة الشكككعب ممكككثاًل بنوابككك  فكككي المالكككس ق ككك  أداق الكككوزراق 

 ت(32)أعمالفك
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أمككا رئككيس الامفوريككة  فأنكك  ُينتخككب مككن بككين رجككاض الككدين المتككدينين لمككدة أربككع  
نكككاض الث كككة سكككنوات وال  ياكككوز انتخابككك  ألكثكككر مكككن دورتكككينت ولكككك يشكككتر  الدسكككتور ان ي

من)مالككككس الشككككورال اإلسككككالمي(  علككككى غككككرار مالككككس الككككوزراق  بكككك  أعطككككى الدسككككتور 
صككككككالحية عككككككزض رئككككككيس الامفوريككككككة مككككككن وككككككالض مشككككككاورات مككككككابين المالككككككس والككككككولي 

علكككى  -الايي )ال ائكككد(  وفكككي حالكككة استيضكككاح رئكككيس الامفوريكككة مكككن ق ككك  ثلكككأل النككككوا 
جبككات إدارة السككلطة التنايذيككة  فككي)مالس الشككورال اإلسككالمي( حوض الييككام بوا –األقكك  

وعند انتفاق مناقشكات النكوا  المعارضكين والمؤيكدين  وإ  صكوت أكثكر مكن الثلثكين مكن 
النككوا  علككى عككدم داككاقة رئككيس الامفوريككة  فككان  لككا يرفككع إلككى الككولي الاييكك  بموجككب 

( من الدستور التي وولكص ال ائكد عكزض رئكيس الامفوريكة 110الا رة العاشرة من المادة)
مالحظككككككة مصكككككال  الكككككك الد بعككككككد رأي مالكككككس الشككككككورال اإلسكككككالمي بعككككككدم دااقتكككككك   مكككككع

 ت(33)السياسية
( لككك تكككن موجككودة فككي الدسككتور 110( مككن المككادة)10مككن الاككدير بالككذدر أن الا ككرة)

فعندما قام)مالس الشورال اإلسالمي( بالتصكويص علكى عكدم  1989ق   تعديالت عام 
  ورفع  لكا إلكى  (34))أبو الحسن بني صدر(كااقة الرئيس األوض للامفورية اإلسالمية

الككولي الاييكك )الخميني( وافككق علكككى إقالككة)بني صككدر(عن رئاسكككة الامفوريككة  و لككا مكككا 
 ت(35)بثار إشمالية حوض الدستور ألن  رئيس منتخب

يتضككك  مكككن وكككالض تنكككاوض أحكككك صكككالحيات المالكككس  انككك  ُيعكككد دسكككتوريًا مكككن أقكككوال 
ن  ف ككد دككان)الخميني( يككرال أن للمالككس دورًا مؤسسككات صككنع ال ككرار السياسككي فككي إيككرا

مفمككًا فككي ال نيككة السياسككية للامفوريككة اإلسككالمية  ويؤدككد ان أحككك دور لمالككس الشككورال 
اإلسككككالمي  يتمثكككك  فككككي ع ككككد المشككككاورات والمنككككاظرات وتوجيكككك  الن ككككد  دمككككا انكككك  الافككككة 
المختصكككككة بكككككين السكككككلطات والتكككككي تمثككككك  إرادة الشكككككعب  وي كككككس علكككككى رأ  مؤسسكككككات 

 فورية اإلسالمية اإليرانيةتالام
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تكتك عمليككة الترشككي  لمالكس الشككورال مككن وكالض ت ككديك وككال ي الترشكي  ولبككاتفك إلككى 
وزارة الداوليكككة  التكككي ت كككوم بكككدورحا بكحالكككة ولبكككات الترشكككي  إلكككى اللاكككان المشكككرفة علكككى 
االنتخابككات  إ  ت ككوم تلككا اللاككان باككرز األسككماق وبيككان مككدال مطاب ككة الشككرو  الالزمككة 

حينكككذا  تعلكككن أسكككماق المرشكككحين  ويحكككق للمرشككك  الكككذي يكككتك إسككك ا     مرشككك  علككى دككك
اسم  من قوائك الترشي   ت ديك اعتراب إلكى تلكا اللاكان  وإ ا لكك ي تنكع بكالاوا  الكذي 
يحص  علي   فمن ح   ت ديك اعتراب إلى اللانة المردزية ويمكون قرارحكا نفائيكًا بشكأن 

ى ثلثككككي عككككدد النككككاو ين فككككي مردككككزه الموضككككوع  ويتطلككككب فككككوز المرشكككك  الحصككككوض علكككك
  أمككا المرشككحون الككذين ال يحصككلون علككى حككذه النسككبة  فيعككاد االنتخككا  (36)االنتخككابي

لفك بعكد ثمانيكة أيكام مكن االنتخابكات األولكى  ومثك  تلكا االنتخابكات تخلكق حالكة تنكافس 
شككديدة بككين المرشككحين  دمككا تككؤدي فككي الوقككص ناسكك  إلككى إممانيككة تزويككر االنتخابككات  

بعككككد إتمككككام عمليككككة االنتخابككككات وإعككككالن أسككككماق الاككككائزين تصككككب  اجتماعككككات )مالككككس و 
الشكككككورال( رسكككككمية بحضكككككور ثلثكككككي مامكككككوع النكككككوا   ويشكككككتر  الدسكككككتور مواف كككككة ثلثكككككي 

 ت(37)الحاضرين للمصادقة على نظام  الداولي
بككككي ن الدسككككتور أن وري ككككة انتخككككا  الككككرئيس وتيككككأة الرئاسككككة للمالككككس وعككككدد اللاككككان 

دد بواسككطة النظككام الككداولي  ويككتك بعككدحا انتخككا  الككرئيس ونائككب لكك ت وألجكك  النيابيككة تحكك
(عضكوًا 15-9تسفي  عم  المالس ف د تك تشكمي  عشكرين لانكة برلمانيكة  تتككون مكن)

 مفمتفا إعداد الت ارير والبحوث الالزمة حوض ميدان عملفا  وتلا اللاان حي:
لانككة التخطككيط  -4فككةلانككة الث ا -3لانككة السياسككة الخارجيككة -2لانككة الككناط -1

 -7لانككككة الشككككؤون ال ضككككائية والعدليككككة -6لانككككة الصككككناعةت  -5والميزانيككككة 
لانكة التاكارة  -9لانكة الشكؤون الداوليكة والماكالس -8لانة اللاان الثورية 

لانكككككة الكككككدفاع وال كككككوات  -11لانكككككة الث افكككككة والتعلكككككيك العكككككالي -10والتوزيكككككع
لانككككككة  -13اإلسككككككالميلانككككككة األدبككككككاق والمث اككككككين واإلرشككككككاد  -12المسككككككلحة

لانككة  -15لانككة االتصككاالت والطاقككة الكفربائيككة -14االرتبككا  مككع الرئاسككة
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لانكة  -17لانة فح  ومتابعة الميزانيكة -16التحديأل والتطوير الصناعي
لانكككة الصكككحة  -18العمكككاض والشكككؤون االجتماعيكككة وإدارة شكككؤون المكككوظاين 

لانككة  -20ينلانككة فحكك  ومتابعككة تظلمككات المككواون -19والفككالض األحمككر
شككككؤون االستاسككككارات  وواج فككككا متابعككككة أسكككك لة أعضككككاق ال رلمككككان  الموجفككككة 
ألعضكككاق السكككلطة التنايذيكككة واإلجابكككات عليفكككا  وتلكككا اللانكككة ت كككرر فيفكككا إ ا 

 ت(38)كانص اإلجابات م نعة أم ال
كمككا أشككار الدسككتور إلككى أن مناقشككات مالككس الشككورال ياككب ان تكككون علنيككة  وان 

مككك  عنفكككا عكككن وريكككق اإل اعكككة والصكككحس الرسكككمية لالوكككالع العكككام ينشكككر الت ريكككر الكا
عليفككا  ويممككن ع ككد اجتمككاع غيككر علنككي فككي الظككرو  االسككتثنائية  و لككا بطلككب مككن 
رئيس الكوزراق أو أحكد الكوزراق أو عشكرة مكن نكوا  المالكس  وتككون األمكور المصكادقة 

ع النككوا  عليفككا  عليفككا فككي  لككا االجتمككاع م  ولككة فككي حالككة مواف ككة ثالثككة أربككاع مامككو 
 ت(39)ويشتر  حضور أعضاق )مالس صيانة الدستور(

ومكن أجك  إشكرا  الشكعب فكي ال ككراما السياسكية  حكدد الدسكتور فكي فصكل  السككابع  
تكككأليا ماكككالس الشكككورال المحليكككةت وبكككي ن الفكككد  مكككن إنشكككائفا حكككو العمككك  علكككى الت كككدم 

ة والصككككحية والث افيكككككة السككككريع فككككي تنايككككذ ال ككككراما االجتماعيكككككة واالقتصككككادية والعمرانيكككك
والتعليميكككة وسككككائر شكككؤون الرفككككاه االجتمككككاعي  عكككن وريككككق التعكككاون الامككككاحيريت عككككن 
وريق إدارة شكؤون دك  قريكة وناحيكة وقضكاق ومحافظكة  بكشكرا  مالكس شكورال محلكي 
بأسك مالس شورال ال رية  أو الناحية أو ال ضاق أو المحافظكةت وُينتخكب أعضكا ه مكن 

 ت(40)ق   سمان المنط ة
رتبط ماالس الشورال المحليكة بمالكس الشكورال األعلكى للمحافظكات  الكذي يتكألس ت

من ممثلي ماالس شورال المحافظات المختلاة  وعمك   لكا المالكس حكو منكع التمييكز 
بككين المحافظككات  وتح يككق التعككاون فككي وككرح ال ككراما العمرانيككة والترفيفيككة للمحافظككات 

لككككس الشككككورال األعلككككى للمحافظككككات  واإلشككككرا  علككككى التنسككككيق فيمككككا بينفككككات وي ككككوم ما
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وضمن حكدود صكالحيات  فكي إعكداد مسكودة ال كوانين والتشكريعات  وت كدمفا إلكى)مالس 
 ت(41)الشورال اإلسالمي( الذي علي  مناقشتفا داو  قبة ال رلمان

كمككككا ألككككزم الدسككككتور المحككككافظين وال ائم ككككاميين  ومككككدراق النككككواحي ودكككك  المسككككؤولين 
 ككك  الحمومكككة  بمراعكككاة قكككرارات ماكككالس الشكككورال المحليكككة المكككدنيين الكككذين يعينكككون مكككن ق

التككي تكككون ضككمن نطككاي صككالحياتفا  والتككي ال تتعككارب مككع تعككاليك اإلسككالم وقككوانين 
( مككككن الدسككككتور ال يممككككن 106الدولككككة  وفككككي السككككياي ناسكككك  أشككككارت فككككي نكككك  المككككادة)

وُيسككن ح )ماككالس الشككورال المحليككة(  إال فككي حالككة انحراففككا عككن وظائافككا ال انونيككة  
ب ككككانون الافككككة التككككي تشككككخ  االنحككككرا  ويحككككدد ديظيككككة حكككك  تلككككا الماككككالس ووري ككككة 

ت ولككك ي ككين الدسككتور المككدة النيابككة فككي  لككا المالككس  وي ككدو أن (42)تشككميلفا مككن جديككد
سككلطات   محككدودة وان الغككرب األساسككي مككن إنشككائ  حككو إشككرا  اك ككر قككدر مممككن مككن 

 ليةتالسمان في إدارة شؤون مدنفك ولو بصورة شم
 

 (1997-1979ثالثًا: الحياة الحزبية في إيران )
 أ. الحزال الجمهوري اإلسالمي:

اقككر الدسككتور اإليرانككي ان سككمة النيابككة فرديككة  وال يممككن تاويضككفا للغيككر  وال يوجككد 
تمثيككك  حزبكككي فكككي الككك الدت وقكككد حكككذ ر )الخمينكككي( مكككن انتعكككا  األحكككزا  فكككي مؤسسكككات 

األمككة علككى حككد تع يككره  السككيما فككي المؤسسككات  الدولككة ألنفككا تككؤدي إلككى التعككالي علككى
أما ع  رغبتكم في ان تكونوا عسـكريي  وحـزبيي  العسمرية إ  قاض في أحدال وطبك   

فهـــذا معنـــاو ان الجـــيش يتخلـــى عـــ  كونـــه جيشـــًا  إذ تـــد ل المنـــاورات واللعـــب 
السياسية  وهذو ُتمزق الجيش  وحتى لو كان الحزال جيـدًا جـدًا.. علـيكم ان تعلمـوا 

ن إد ال السياسـة فـي الجـيش ال يجـوة طـرعًا  ومـا أن تكونـوا فـي الجـيش أو فـي ا
 ت(43)الحزال 
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ومككككع إقككككرار الدسككككتور مككككن الناحيككككة الرسككككمية عككككدم وجككككود ممثلككككين لألحككككزا  داوكككك  
المالككس  إال ان الواقككع وككال   لككا  ف ككد سككيطر) الحككز  الامفككوري اإلسككالمي( علككى 

  إ  تأسكككس حكككذا الحكككز  رسكككميًا 1987اغلككب م اعكككد المالكككس لغايكككة حككك  الحككز  عكككام 
(ع ككب وصككوض رجككاض الككدين للسككلطة وقيككام الامفوريككة اإلسككالمية 1979شككبا   11فككي)

فكككي إيكككران  و لكككا بمبكككادرة قكككام بفكككا ومسكككة مكككن دبكككار قكككادة ومنظكككري الحردكككة الخمينيكككة  
-1979وممككن دككان لفككك دور بككارز فككي صككنع ال ككرار السياسككي فككي المككدة بككين عككامي)

 -(  وحك:1987
ع ككد -4علككي وامن كككي -3محمككد جككواد بككاقر-2ة ه الككددتور محمككد حسككين بفشككتيأيك-1

 ت(44)علي اك ر حاشمي رفسنااني-5الكريك موسوي 
كككككان مؤيككككدو  لككككا الحككككز  حككككك المسككككيطرون علككككى السككككلطات التشككككريعية والتنايذيككككة 
وال ضككككائيةت ويع ككككرون عككككن التوجفككككات اإليديولوجيككككة لاكر)الخمينككككي(  وان م ككككدأ واليككككة 

شكككم  الدعامكككة األولكككى لتلكككا التوجفكككاتت حشكككد الحكككز  المؤيكككدين لككك  مكككن وكككالض الاييككك  
االجتماعكككات العلنيكككة التكككي نظمفكككا  أيكككام الامعكككة فكككي جامعكككة وفكككران  وضكككمص قاعكككدة 
الحز  ماموعات دينية اجتماعية شم   العماض حوالي ومسة عشكر مليكون نسكمة ق ك  

ا أسكس الحكز  مؤسسكات موازيكة إجراق أوض انتخابات برلمانية في إيران بعد الثورةت دم
لمؤسسككات الحمومككة مثكك ) حككز  ه( الككذي لككك يمككن حزبككًا سياسككيًا بككالمعنى المعككرو   

ت وبنكككاًق علكككى (45)بككك  تككككون مكككن ماموعكككات مرتبطكككة برجكككاض الكككدين والسكككلطة فكككي إيكككران
االقتكككراح الكككذي قدمككك  دككك  مكككن علكككي وكككامن ي رئكككيس الحكككز   لحككك )الحز  الامفكككوري 

  وي كدو أن سك ب  (46) (1987في)أيار  حخميني( على حذا االقترااإلسالمي(  وافق)ال
ح  الحز  جكاق نتياكة الصكراعات الداوليكة الناشك ة بكين األعضكاق أناسكفك  والمشكاك  

 النظام اإليراني داوليًا ووارجيًا وضعس دوره في الساحة السياسيةت االتي عاني منف
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 التيار اإلصالحي: -ال
مااحكككدين(  أحكككك ماموعكككة داوككك  )التيكككار اإلصكككالحي(  ُيعككد)مامع علمكككاق الكككدين ال

والككذي ضككك فككي صككاوف  العديككد مككن علمككاق الككدين والمث اككين اإلسككالميين  تعككود ولظيككات 
  ف  كك  انتخابككات مالككس الشككورال الثالككأل للمككدة 1988تلككا الماموعككة إلككى بككدايات عككام 

(  دانكككص حنكككا  والفكككات فكككي وجفكككات النظكككر سكككائدة فكككي وسكككط)مامع 1988-1992)
لماق الدين المااحدين(  حوض و يعكة تكدو  الدولكة فكي الحيكاة االقتصكادية  والشكرو  ع

الواجكككب توفرحكككا بالمرشككككحين لالنتخابكككات ال رلمانيككككة  دمكككا أن عكككددًا مككككن أعضكككاق  لككككا 
المامككع دكككانوا غيكككر راضككين عكككن سياسكككة الخمينكككي الداوليككة والخارجيكككة  ممكككا أدال إلكككى 

 ت(47)مما أدال إلى تأسيس  لا التيارتعميق الخالفات بين الطرفين بالتدرم  
أرتككككككككز )التيكككككككار اإلصكككككككالحي( علكككككككى مامكككككككوعتين حكككككككي: )مامكككككككع علمكككككككاق الكككككككدين 
الماتفككدين(  وحككو التنظككيك األسككا  والاماعككة األقككوال فيكك   و)ممتككب توثيككق الوحكككدة(  
والككذي يمثكك  الحردككة الطالبيككة فككي إيككران  فضككاًل عككن الكثيككر مككن االتحككادات والن ابككات 

مككككككككككع المككككككككككدني المت لاككككككككككة والمتحالاككككككككككة مع)مامككككككككككع علمككككككككككاق الككككككككككدين ومنظمككككككككككات المات
 ت(48)المااحدين(

  دارت االتااحككككات 1988بعككككد تنككككامي الحردككككات السياسككككية فككككي إيككككران بعككككد عككككام 
 الاكرية والث افية ضمن تيارين حما:

التيار الت ليدي: الذي حرص على االلتزام بالنصوص الا فية واألصولية فكي نكواحي -أ
   بك)اليمين المحافا( الذي يمثل ) الحز  الامفوري اإلسالمي(تالحياة دافة وعر 

التيار التاديدي: وحو ي س مع التيار الت ليدي في بعض المواقس الدينيكة  بيكد انك  - 
ت وعلكى ضكوق  لكا بكدأ الصكراع بكين (49)ال يتاق مع  من الناحية اإلقتصادية والسياسية

ا بعككد أن وصكك  إلككى السككلطة )محمككد )اليمككين المحككافا( و)التيككار اإلصككالحي( والسككيم
 ت (50)واتمي(
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ي دو أن حنا  ثالث أسبا  لظفور )التيار اإلصالحي(  أولفما: ف دان الشخصكية 
الكارزميكككككة  بعكككككد وفكككككاة مرشكككككد الثكككككورة اإليرانيكككككة)الخميني( التكككككي حالكككككص دون وجكككككود أي 
 أوروحكككات متاكككق عليفكككات وثانيفمكككا: تحكككوض الشخصكككية الثوريكككة إلكككى شخصكككية ع النيكككة 

وحكو مكا يحكدث و يعيكًا عنكدما يصككطدم المنطكق الثكوري بكالواقعت وثالثكًا: أن  لكا الايكك  
الذي عد نظام الثورة اإليرانية   إنما حو نظام نشأ وترعرع وفق الشكرعية الشكع ية  ومكا 
نتا والض تطوره في السكنوات األولكى مكن أوطكاق أو قصكور ال يحتكام إلكى تغييكر  بك  

 ط للمحافظة على م درات الثورة ودوامفا  و لكا مكا أدال يحتام إلى تصحي  المسار ف
ت أدر  الشكككعب اإليرانكككي أحميكككة االنتخابكككات  (51)إلكككى التصكككادم مكككع التيكككار اإلصكككالحي

ودانككص الصككحافة أسككف  الطككري الموصككلة للاككوز فيفككا  إ  سككاعدت علككى الدعايككة للتيككار 
 ت(25)اإلصالحية ودعك مرشحي  في االنتخابات ال رلمانية والرئاسية

 
 (:1996-1980رابعًا:االنتخابات اإليرانية )

تغيككرت األجنحككة المفيمنككة علككى مالككس النككوا  اإليرانككي وككالض مككدة البحككألتإ  دككان 
التيار اإلسكالمي المتشكدد المتمثك  بكك)الحز  الامفكوري اإلسكالمي( حكو المسكيطر علكى 

وسككككروا اغلككككب اغلككككب م اعككككد ال رلمككككان فككككي الككككدورات األولككككى والثانيككككة والثالثككككةتإال إنفككككك 
 م اعدحك في الدورة الرابعة لصال  )التيار اإلصالحي(ت

 1980جرت أوض انتخابات برلمانية في إيران بعد الثكورة اإلسكالمية  فكي بدايكة عكام
وانتفكككككككص باكككككككوز)الحز  اإلسكككككككالمي الامفوري( ودكككككككان برئاسكككككككة علكككككككي اك كككككككر حاشكككككككمي 

اقككس عليفككا المالككس (ت أمككا أحككك ال ككوانين التككي و 1980أيككار27رفسككنااني  وافتككت  فككي)
 والض تلا الدورة حي:

و لا بتغييكر اسكم  مكن ) مالكس الشكورال الكووني(  قانون تعدي  اسك ال رلمان: ت1
إلككككى )مالككككس الشككككورال اإلسككككالمي( منككككذ أوض جلسككككة لكككك   وادوكككك   لككككا التغييككككر 

 ت1989بصورة قانونية بعد إجراق التعدي  دستوري عام 
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الحسككككن بنككككي صككككدر( لرئاسككككة المواف ككككة علككككى إصككككدار قككككانون عككككدم أحليككككة )أبككككو  ت2
 13  وانتخككككا  )علككككي وككككامن ي( رئككككيس للامفوريككككة فككككي)1981الامفوريككككة عككككام

وأصكككككككب  ثانكككككككككي رئكككككككيس إيرانكككككككي وب ككككككككى للكككككككدورتين حتكككككككى  (1981تشكككككككرين االوض
 ت(53)1989عام

 التوص  إلى حلوض للخالفات المالية وال انونية مع الواليات المتحدة األميرديةت ت3

 ت(54)ووزارة ال ناقتأسيس وزارة االستخبارات  ت4
( برئاسكككة علككى اك كككر 1984أيككار27أمككا الككدورة االنتخابيكككة الثانيككة ف كككد افتتحككص فكككي)

 حاشمي رفسناانيت أما أحك ال وانين التي وافق عليفا المالس والض تلا الدورة ففي:
 قانون الخدمة العسمرية ت -1
 قانون تشمي  منظمة افثار الث افيةت -2

 قانون الصحافةت -3

 لس صيانة الدستور على انتخابات مالس الشورالتقانون إشرا  ما -4

 تعدي  قانون االستيراد والتصديرت -5

 قانون استخرام الناطت -6

 ت(55)قانون مسؤولية السلطة ال ضائية -7
(  برئاسككة علككى 1988أيككار27أمككا فككي الككدورة االنتخابيككة الثالثككة التككي افتتحككص فككي)

مي بكككككك)شيا أك كككككر حاشكككككمي رفسكككككنااني  ثكككككك جكككككاق بعكككككده )مفكككككدي دروبكككككي( والكككككذي سككككك
(  إ  ووقككع عليكك  االوتيككار 1992-1990(  وتككرأ  المالككس بككين عككامي)ناإلصككالحيي

لرئاسة ال رلمان بس ب اعتدال  من جفة  وعالقت  الايدة مكع الكولي الاييك  الاديكد)علي 
 وامن ي(  الذي انتخب بعد وفاة)الخميني( المرشد األعلى للثورة اإلسالميةت

 ليفا المالس والض حذه الدورة ففي:أما أحك ال وانين التي وافق ع
 قانون تشمي  وزارة الدفاع ودعك ال وات المسلحةت -1

 قانون قوال األمنت -2
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 ت(56)قانون تنمية السياحة -3
أسكككككككفك المالكككككككس الشكككككككورال الثالكككككككأل  ب كككككككروز التيكككككككار اإلصكككككككالحي  والسكككككككيما بعكككككككد 
 وفككاة)الخميني( إ  أصككب  حاشككمي رفسككنااني رئيسككًا للامفوريككة  وعلككي وككامن ي مرشككداً 

للثككورة اإلسككالمية  والمعكككرو  أن األويككر قليككك  االحتمككام بكككاألمور السياسككية  وال يتميكككز 
بناس صاات)الخميني(الكارزميةت أما رفسنااني ف كد تمتكع بناكو  د يكر داوك  المؤسسكة 

  دمككا  الدينيككة  وو ككرة سياسككية وويلككة األمككر الككذي قككوال مردككزه داوكك  الييككادة السياسككية
  والكككككذي الغكككككى منصكككككب رئكككككيس الكككككوزراق ون ككككك  1989مأسكككككفك التعكككككدي  الدسكككككتوري عكككككا

 ت(57)صالحيات  إلى رئيس الامفورية  من دوره في عملية صنع ال رار السياسي
( الككككككككككككذي افتتحككككككككككككص جلسككككككككككككات  1996-1992أمككككككككككككا مالككككككككككككس الشككككككككككككورال الرابككككككككككككع)

(  برئاسة )علي اك ر ناوق نوري(  الذي دان شغ  مناصب إداريكة 1992أيار27في)
ليكة  ونائكب عكن مدينكة وفكران فكي)مالس الشكورال اإلسكالمي(  عديدة منفا وزيكر الداو

ت أمككا أحككك ال ككوانين التككي وافككق عليفككا المالككس (58)والمسككؤوض األوض عككن الشككؤون األمنيككة
 والض تلا الدورة حي:

 قانون صالحيات رئيس السلطة ال ضائية وواجبات ت -1
 قانون تشمي  المحاكك الثورية والعامةت -2

 ت(59)لية وصالحياتفا وواجباتفاقانون تشمي  الماالس المح -3
مككن وككالض عمكك  حككذه الككدورة ي ككدو أن حنككا  تعاونككًا بككين التيككار اإلصككالحي داوكك  
)مالكككس الشكككورال اإلسكككالمي( والتكنكككوقرا  اإلسكككالميين الكككذين تحكككالاوا مكككع رفسكككنااني  
لوا جككككزقًا د يككككرًا مككككن أعضككككاق حمومتككك   األمككككر الككككذي دفككككع جماعككككة الككككرئيس  والكككذين شككككم 

ى تشككمي  تامككع سياسككي عككر  بككك)كوادر ال نككاق( أو مككا بككات يطلككق عليكك  رفسككنااني  إلكك
لوا حكذا التامكع  الكذي  )باماعة رفسكنااني( الن سكتة عشكرة مكن وزراق حمومتك  قكد شكم 
أصب  يشم  أحك التيارات السياسية المؤثرة في الساحة السياسية فكي إيكرانت وعلكى أثكر 
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محمد وكككاتمي( فكككي االنتخابكككات  لكككا دعمكككص)كوادر ال نكككاق( مرشككك  التيكككار اإلصكككالحي)
 ت(60)1997الرئاسية عام

شكككم   ظفور)ككككوادر ال نكككاق(  تحكككديًا حكككو األوض مكككن نوعككك  فكككي تكككاريا الامفوريككككة  
-1996اإلسككككالمية  وان مشككككاردتفك فككككي انتخابككككات الككككدورة ال رلمانيككككة الخامسككككة للمككككدة)

قيكككام (  فتحكككص الن كككا  والسكككااض والتضكككار  باألفككككار مكككا لكككك تشكككفد إيكككران منكككذ 2000
الثكككككورة  إ  بكككككدأت إعكككككداد العكككككدة لتفي كككككة السكككككاحة اإليرانيكككككة السكككككتمرار مكككككا بكككككدأه الكككككرئيس 
رفسنااني  من والض مردز الدراسات والبحوث اإلستراتياية  بوضع الخطكط المناسكبة 
للتغيير الشع ي  وتنمية مافكوم الث افكة السياسكية لكدال الشكعب اإليرانكي  السكتمرار ت  لك  

ح  وبالتكككالي تنميكككة الحكككس الكككووني إلدرا  أحميكككة االنتخابكككات سياسكككة التغييكككر واإلصكككال
والتصويص لصال  السياسات اإلصالحيةت لذلا جاقت االنتخابات ال رلمانيكة الخامسكة 
فككي ظككرو  مفيككأة تمامككًا لييككادة مرحلككة جديككدة بعككد ع ككدين مككن عمككر الثككورة اإلسككالمية  

حكي األوكرال فكي دفكع الشكعب وي دو أن التحوالت االقتصكادية واالجتماعيكة أدت دورحكا 
(الوتيككار أعضككاق )مالككس الشككورال 1996ب ار 8اإليرانككي إلككى صككناديق االقتككراع فككي )

 ت(61)اإلسالمي(
( مرشكككحًا وبعكككد التصكككظيات التكككي أجرتفكككا 5121ككككان عكككدد المرشكككحين لالنتخابكككات)

( مرشككحًا لخككوب 3232لاككان اإلشككرا  علككى االنتخابككات لككك تسككم  تلككا اللاككان إال لككك)
ات  حصكككك  )التيككككار اإلصككككالحي( علككككى أغل يككككة م اعككككد ال رلمككككان فككككي دورتكككك  االنتخابكككك

الخامسة  إ  شم  دتلة ائتال  قوية ضمص المعتدلين من التكنوقرا  وعددًا مكن رجكاض 
الككدين الككذين ينتمككون للطب ككة الوسككطى فككي الكك الد مككن مؤيككدي اإلصككالح  وقككد أدال فككوز 

مككد وككاتمي(في االنتخابككات الرئاسككية حككذه الكتلككة فككي االنتخابككات ال رلمانيككة إلى فوز)مح
 ت(62)(2005-1997السابعة  وللدورتين متتاليتين)

( برئاسكككة علكككى اك كككر نكككاوق نكككوري  إ  حصككك  1996أيكككار 27افتكككت  المالكككس فكككي)
( صكوتًا  ودكان النائكب األوض بفكزاد ن كوي  وحصك  245( صوتًا من أصك )193على )
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ي محمككد رضككا وككاتمي)أوو (صككوتًا  والنائككب الثككان248( صككوتًا مككن أصكك )155علككى)
 ت (63)( صوتاً 248( صوتًا من أص )135رئيس الامفورية( حص  على )

 أما م ررو المالس ففك:
 تحسين حاشمي)نائب مدينة ت ريز(2تمحمد رضا تابه)نائب مدينة مشفد(ت 1
 تجلي  سانكار نااد)نائب مدينة شيراز(ت3
علككككى أغلككككب تلككككا  ن يو أمككككا اللاككككان ال رلمانيككككة المتخصصككككة  ف ككككد سككككيطر االصككككطالح 

 اللاانت ودانص النتائا على النحو افتي:
 ت محسن ميرداماري رئيسًا 1:وتضك:لانة األمن ال ومي والسياسة الخارجية

 تقربان علي قندحاري النائكككب الثانككككي3ت محسن أدمين النائب األوضت 2
 وضت تعلكي تاجكر نيككا السمرتيككر األ5تأحمد بورقاني فراحاني الم ررت 4
 تمحمد راد السمرتير الثانيت6

تسككيد حسككن 2تسككيدروا نككوروز زاده الككرئيست 1وضككمص؛ لانككة الصككناعة والمنككاجك:
تسكفرا  بفلكولي 4تسيد ولي ه تودلي وب  النائكب الثكانيت 3وورشرد النائب األوضت 

 ت أحمد زحيري السمرتير الثانيت6تاحمد مرادي السمرتير األوضت 5قشااني الم ررت 
تمايككد أنصككاري الككرئيست 1: وضككمص دكك  مككن:ل ككراما والتخطككيط والحاسككباتلانككة ا

تحسككن رمضككان بككور 4ترسككوض صككدي ي النائككب الثككانيت 3تعلككي قن ككري النائككب األوضت 2
 ت(64)ت بي  ه صاائي السمرتير الثاني6تأميدوار رضائي السمرتير األوضت 5الم ررت 

ه شككبااح بوريككان النائككب  تولككي2تأحمككد بورناككاني الككرئيست 1:وتضككك:لانككة الث افة
تعلكككي اصكككغر أميكككر شكككعر دوسكككص الم كككررت 4تفاومكككة راكعكككي النائكككب الثكككانيت 3األوضت 

 تجالض جاللي زاده السمرتير الثانيت6تأكرم مصدري منه السمرتير األوضت 5
تمحمككد سكك اني النائككب األوضت 2تمحسككن نريمككان الككرئيست 1:لانككة ال نككاق واألعمككار

تسكككيد محمكككد مكككؤد  بكككور 5ت قلكككي ه زاده الم كككررت 4نيت تولكككي ب رو  النائكككب الثكككا3
 تغالم علي حزار جريس ي السمرتير الثانيت6السمرتير األوضت 
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تبكككيان شكككفياز وكككاني النائكككب 2تأحمكككد شكككيرزاد الكككرئيست 1لانكككة التعلكككيك واألبحكككاث:
تفخكككر الكككدين 5تجعاكككر دام وزيكككا الم كككررت 4تحسكككين روزبفكككي النائكككب الثكككانيت 3األوضت 

 ت حسين أميري وامماني السمرتير الثانيت5رتير األوض صابري السم
تمحمكد 3تحسين بفريده النائب األوضت 2تمصطاى واحري الرئيست 1لانة الطاقة:

تعلكككي بارسكككي السكككمرتير األوضت 5تاحمكككد عظيمكككي الم كككررت 4رشكككيديان النائكككب الثكككانيت 
 تجاسك شديد زاده السمرتير الثانيت6

تعلككي محمككد غرييككان  2سككرحدي زاده  الككرئيست تأبككو ال اسككك 1اللانككة االجتماعيككة:
تع ككككككككد الككككككككرحمن تككككككككام 4تسككككككككيد محمككككككككد رضككككككككوي  النائككككككككب الثككككككككانيت 3النائككككككككب األوضت 
 تباقر إمامي  السمرتير الثانيت6تأحمد بيه بين السمرتير األوضت 5الدين الم ررت 

تغكالم علككي عابكدي النائككب 2تناصككر قكوامي الككرئيست 1اللانكة ال انونيككة وال ضكائية:
تأبككككو ال اسككككك 5تمحمككككد دككككاظمي الم ككككررت 4تناصككككر موسككككوي النائككككب الثككككانيت 3 األوضت

 تنور محد ربوشة السمرتير الثانيت6عابدين يور السمرتير األوضت 
تمحمكككد ديكككانار النائكككب 2تسكككيد مكككا شكككاق ه شكككمي ي الكككرئيست 1لانكككة اإلقتصكككادية:

تحاصككككككككك  5توليككككككككك  بالغي الم كككككككككررت 4تحميكككككككككد دفكككككككككرام  النائكككككككككب الثكككككككككانيت 3األوضت 
ت والمالحككككا علككككى حككككذه (65)تع ككككد ه دع ي السككككمرتير الثككككاني6داسة السككككمرتير األوضت 

الكككدورة افت ارحكككا للعنصكككر النسكككوي فكككي اللاكككان ال رلمانيكككة وي كككدو حكككذا ديكككدن دوض العكككالك 
 الثالأل والحديثة على النظام الديم راويت 
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 الخاتمـــــــــة

لنظككام السياسككي والحيككاة ال رلمانيككة يممككن ال ككوض بعككد حككذه الدراسككة المككوجزة عككن ا 
( إنفكككككا دانكككككص إحكككككدال أشكككككماض الديم راويكككككة فكككككي الامفوريكككككة 1996-1979فكككككي إيكككككران)

اإلسككككككالمية اإليرانيككككككة بعككككككد الثككككككورة  والسككككككيما وان الدسككككككتور اإليرانككككككي  أعطككككككى السككككككلطة 
التشكككريعية مسكككاحة واسكككعة مكككن الصكككالحيات فكككي المناقشكككة وحريكككة اسكككتاوا  أعضككككاق 

 تالسلطة التنايذية
مككع  لككا  ي ككدو أن جميككع المؤسسككات الديم راويككة الدسككتورية التككي ظفككرت فككي  

إيران  إنفا دانص شملية في اغلكب أعمالفكا  ومنفكا)مالس الشكورال اإلسكالمي( والسكيما 
بعكككد تكككولي بيكككة ه)الخمينكككي( قمكككة حكككرم السكككلطة السياسكككية  علكككى أسكككا  )نظريكككة واليكككة 

الحيي كي  واتسكمص مكدة توليك  لكذلا المنصكب الايي (  إ  أفرا حذا المالس مكن محتكواه 
بكككككدوره الااعككككك  مكككككن الناحيكككككة السياسكككككية والدينيكككككة  فكانكككككص قراراتككككك  تاكككككوي بشكككككم  د يكككككر 
صكككالحيات  الدسكككتوريةت ولككككن أعت كككد أن الظكككرو  التكككي مكككرت بفكككا إيكككران  دانكككص تتحكككتك 
على)الخمينككي( إتبككاع تلككا السياسككة  وأبككرز تلككا الظككرو  حككو وصككول  إلككى الحمككك بعككد 

اإليرانيكككككككة وكككككككوض ثمكككككككاني -يككككككك  نظكككككككام الشكككككككاه  ومكككككككا تاللفكككككككا فكككككككي الحكككككككر  العراقيكككككككةرح
سككنوات تفاقتصككرت دائككرة الحمككك على)الخمينككي( و)الحككز  الامفككوري اإلسككالمي( الذي 

 أستحو  على مااص  الحياة السياسية اإليرانية دافةت
بعكككد وفكككاة )الخمينكككي(  وانتخكككا )علي وكككامن ي( فكككي منصكككب المرشكككدًا األعلكككى  

اإلسككالمية  دككان األويككر معككرو  ب لككة اوالعكك  علككى األمككور السياسككية  فأصككب   للثككورة
(  فتميكككككز 1996-1989الحمكككككك م تصكككككر علكككككى رئكككككيس الامفورية)حاشكككككمي رفسكككككنااني

حممكككك  بظفككككور بعككككض األحككككزا  والتيككككارات السياسككككية اإلسككككالمية التككككي تحككككاوض تحاككككيك 
لنظككام السياسككي يسككتمد دور)الككولي الاييكك (  ومنفككا )التيككار اإلصككالحي( الككذي رأال أن ا

شككرعيت  مككن جمفوريككة النظككام  التككي تسككتند عليكك  إسككالميت   إ  اصككطدم بالتيككار اليمككين 
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المحككككافا الككككذي يمثلكككك )الحز  الامفككككوري اإلسككككالمي( والككككذي يؤدككككد أن شككككرعية النظككككام 
ت تصكككر علكككى منصكككب)الولي الاييككك ( ألنككك  يمثككك  اإلمكككام المفكككدي أثنكككاق غي تككك  الك كككرال  

 الرديزة األسا  للحمك اإلسالميتوعلي  فأن  ُيعد 
وعلى أثر حذا التناقض ظفرت بوادر الديم راويكة فكي االنتخابكات اإليرانيكة بعكد  

  1996  بوصككوض التيككار اإلصككالحي للحمككك بعككد االنتخابككات ال رلمانيككة لعككام1989عككام
والتي أفرزت عكن حصكوض حكذا التيكار علكى األغل يكة فكي )مالكس الشكورال اإلسكالمي(  

الشكككعب ب رناماككك  اإلصكككالحي الكككذي شكككم  الماكككاالت السياسكككية واالقتصكككادية القتنكككاع 
 والث افية واالجتماعيةت
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 هوامش الفصل الرابع:

 ت2015  113)*( البحأل منشور في مالة دلية افدا   جامعة بغداد  العدد 
 ت17  ص2003ان دستور الامفورية اإلسالمية في إيران  المشري للث افة والنشر  وفر   (1)
  برزت أوض أفكاره 1902حو روح ه المسوي )الخميني(  ولد بمدينة)ومين( في إيران عام  ( 2)

  والككككذي دعككككا فيكككك  إلككككى 1942وبرائكككك  السياسككككية والدينيككككة فككككي دتككككا ) دشككككس األسككككرار( عام 
إصكككالح األوضكككاع السياسكككية فكككي إيكككران  وبعكككد سكككنوات مكككن ممارسكككة الدراسكككة والتكككدريس فكككي 

ت 1963ت العلميكككة  وممارسكككة العمككك  السياسكككي فكككي معارضكككت  نظكككام الشكككاه منكككذ عكككام الحكككوزا
  فككرة تشكمي  الحمومكة 1970عر  بأن  مرجعًا دينيًا وقائدًا وسياسيًا وونيًا  ورح فكي عكام 

اإلسككككالمية علككككى أسككككا  نظريككككة واليككككة الاييكككك  فككككي دتابكككك  الككككذي حمكككك  عنككككوانين )الحمومككككة 
واحككككككككدة  ثككككككككك اوتككككككككار  إلى ترديا  ب ى فيفا سنة  1964عام اإلسالمية: والية الايي (  ناي 

  1978عكام ب كى فيفكا إلكى مناى بور هلل في العكراي إ  سكمن فكي مدينكة الناكس األشكر   و 
(  أثكككر قيادتككك  1979ثكككك انت ككك  إلكككى بكككاريس  وب كككي لمكككدة سكككنة إلكككى حكككين أن عكككاد في)شكككبا  

حزيكككران 2ية حتكككى وفاتككك  فكككي)للثكككورة  اإلسكككالمية  وأصكككب  المرشكككد األعلكككى للثكككورة اإلسكككالم 
(ت للتااصككككككككي  عككككككككن حياتكككككككك  ودوره السياسككككككككي والككككككككديني فككككككككي إيككككككككرانت ُينظككككككككر: علككككككككي 1989

قككادري )الخميني( روح ه  سككيرة  اتيككة  ترجمككة منيككر مسككعودي  مؤسسككة تنظككيك ونشككر تككراث 
حكككديأل االنطكككالي  نظكككرة إلكككى الحيكككاة  ؛ حميكككد األنصكككاري 2000اإلمكككام )الخميني( وفكككران 

ونشر تراث اإلمام )الخميني(   لسياسية لإلمام )الخميني(الراح   مؤسسة تنظيك العلمية وا
(  1979-1941كيران)جكككككابر غكككككازي  الحيكككككاة ال رلمانيكككككة فيككككك؛ وداد  2002  وفكككككران  4 

 ت277-276ص   2010ة  الاامعة المستنصرية أوروحة ددتوراه غير منشورة كلية التربي
ثر  ماموعة من وطابات اإلمام )الخميني( مؤسسكة تنظكيك ( روح ه الموسوي )الخميني( الكو 3)

 ت 12 ص1996اإلمام )الخميني( وفران  ونشر تراث 
( يشير ل ب بية ه إلى أعلى مرتبة دينية لرجاض الدين  في حين يشير ل ب حاة اإلسالم إلكى 4)

 المرتبة التالية منفا ؛والاري بين الل  ين غير واض  دائمًات
 ت10ورية اإلسالمية اإليرانية  المصدر السابق  ص( دستور الامف5)
( محمككككككد علككككككي التسككككككخيري  حككككككوض الدسككككككتور اإليرانككككككي فككككككي مككككككواده العامككككككة  منظمككككككة اإلعككككككالم 6)

 ت67  ص 1987  وفران  2اإلسالمي  
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للتااصككككككككككككي  عككككككككككككن نظريككككككككككككة واليككككككككككككة الاييكككككككككككك  مككككككككككككن وجفككككككككككككة نظككككككككككككر اإلمككككككككككككام)الخميني(    
الية الاييكككككككك (  مؤسسككككككككة تنظككككككككيك ونشككككككككر تككككككككراث ُينظر:اإلمام)الخميني( الحمومككككككككة اإلسككككككككالمية)و 

 ت 78-65  2002  وفرن  2اإلمام)الخميني(  
 ت75-74(  ص 110( الدستور اإليراني  ن  المادة )7)
( النككداق األويككر  الوصككية السياسككية أليككة ه العظمككى اإلمككام )الخمينككي(  مؤسسككة تنظككيك ونشككر 8)

 ت183  ص 2000تراث اإلمام)الخميني( وفران 
 ت69-68حمد علي التسخيري  المصدر السابق  ص ( م9)
  وإثنككاق 1925  أصككب  وليككًا علككى العفككد بعككد تسككنك والككده سككدة الحمككك عككام 1919ولككد عككام (  10)

فغككككككدا حككككككاكك إيككككككران  1941 /9 /16الثانيككككككة تنككككككازض األويككككككر عككككككن العككككككر  فككككككي  الحر  العالمية 
مكابين الواليكات المتحكدة األميرديكة  على أثر قيام الثورة اإلسالمية  تن ك  بعكدحا 15/1/1979حتى

 ت                                                         26/7/1980والممسكككككككككككيا والمغكككككككككككر  وأويكككككككككككرًا اسكككككككككككت ر فكككككككككككي مصكككككككككككر حتكككككككككككى وفاتككككككككككك  فكككككككككككي 
للتااصككي  عككن حيككاة الشككاهت ُينظككر: مككذدرات شككاه إيككران المخلككوع محمككد رضككا شككاه  ترجمككة مردككز 

 ت29-19  ص 1980البصرة دراسات الخليا العربي  
   1978-1950( محمككككد أحمككككد حسككككن السككككامرائي  األحككككزا  والحردككككات السياسككككية فككككي إيككككران 11)

  1980 رسككالة ماجستيرمنشككورة  معفككد الدراسككات ال وميككة واالشككتراكية  الاامعككة المستنصككرية  
 ت118-117ص

بحرانكي  الثكورة اإلسكالمية للتااصي  عن أسبا  الثورة اإليرانيةت ُينظر: أم  عبا  ج كر ال ( 12)
التربيككة    وروحككة ددتكوراه غيكر منشككورة   دليكةتاريخيكة فكي أسككبابفا ووقائعفكا  أ فكي إيكران دراسككة

 ت 2007 الاامعة المستنصرية 
 ت18(   روح ه الموسوي )الخميني(  المصدر السابق  ص 13)
ه  موسكوي االردبيلكي  بيكةبية ه الأبرز تلا الشخصيات  علي اك ر حاشمي رفسنااني   ( 14)

أبكو الحسكن  مفدوي دني  محمود وال اني  علي الخامن ي  مفدي بازردان  حسن ح ي ي 
 ت22ُينظر: علي قادري  المصدر السابق  ص بني صدرت

  ت لككد مناصككب رفيعككة المسككتوال ودككان بورحككا تككأليا الككوزارة بعككد حككرو   1916ولككد عككام  (15)
إلكى  1979 /11/2عكد وصكوض الخمينكي بمكدة قصكيرة فكي الشاه  بيد انك  حكر  مكن إيكران ب
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محمككد وصككاي أبككو مغلككي  دليكك  ُينظككر:  فرنسككا وي ككاض انكك  حككر  بعلككك مككن الخمينككي ناسكك ت
 ت28  ص1983الشخصيات اإليرانية  منشورات الخليا العربي البصرة 

حاصككك  علكككى شكككفادة الكككددتوراه فكككي الفندسكككة  اشكككتر  بتشكككمي  عكككدد مكككن  1905ولكككد عكككام (   16)
الحردات الوونية ضد حمك الشاه مث ) حردكة الم اومكة الوونيكة السكرية( و) حردكص تحكري 
إيككككككككران( ال ككككككككي اليككككككككبض عليكككككككك  عككككككككدة مككككككككرات  ألككككككككس وزارة بعككككككككد تكليككككككككا الخمينككككككككي فككككككككي 

 إال أنفككا جوبفككص بتعنككص شككديد مككن بعككض الشخصككيات الدنيككة ف ككدم اسككت الت  13/2/1979
 ت26-25المصدر ناس   ص ُينظر:  ت15/11/1979في 

احمد الموصكللي  موسكوعة الحردكات اإلسكالمية فكي الكوون العربكي وإيكران وترديكا  مردكز  (17)
 ت198-197  ص2004دراسات الوحدة العربية  بيروت 

  منظمككة  سككيد جككالض الككدين المككدني  تككاريا إيككران السياسككي المعاصككر  ترجمككة سككالك مشككمور  ( 18)
 ت426-425  ص1993اإلعالم اإلسالمي  وفران 

 رعككد ع ككد الاليكك  دمحمككد دككاظك علككي  المؤسسككة الدينيككة وحككز  المعارضككة فككي إيران بيككص   (19)
 ت26-25  ص1988  الحممة  بغداد

 ت 17الدستور اإليراني  المصدر السابق  ص ( 20)
فكككي مدينكككة أصكككافان  در  فكككي السكككوربون بارنسكككا وحصككك  علكككى شكككفادة  1921ولكككد عكككام (  21)

مكك  أسككتا ا بالا كك  اإلسككالمي فككي جامعككة وفككران تككوفى فككي الككددتوراه فككي العلككوم الدينيككة  ع
  ت33محمد وصاي أبو مغلي  المصدر السابق  ص ُينظر:  ت29/2/1981

اصغر شيرازي  السياسة والدولة والامفورية اإلسالمية  ترجمكة حميكد سكلمان ألكع كي  دار ( 22) 
 ت 62-59  ص 2002المدال للث افة والنشر  دمشق 

  مردككز اإلمككارات للدراسككات اإلسككتراتاية  2001-2000المككنعك مسككعد  إيككران نياككين ع ككد (  23)
 ت109  ص 2001أبو ظ ي 

 ؛51الدستور اإليراني المصدر السابق  ص (24)
  1992الزحكرة مايكد  البصككرة  جون ليم رت  إيران حر  مع التاريا  ترجمة حسين ع د  ( 25)

 ت 163ص
 ت  51(  المصدر السابق   ص64)(63()62الدستور اإليراني المواد ) ( 26)
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ريككاب نايككب الككريس  مصككاحس وسككيو : إيككران مككن الشاحنشككاتية إلككى الخاتميككة  ريككاب   ( 27)
 ت  271  ص 2000الريس للكتب  والنشر  بيروت 

 ت 55الدستور اإليراني  المصدر السابق  ص  (28)
 ت 164جون ليم رت   المصدر السابق   ص  ( 29)
 ت34المصدر السابق  ص اصغر شيرازي    ( 30)
 ت56-55(  المصدر السابق  ص 75()74( )73المواد) الدستور اإليراني  ( 31)
 ت 60-59المصدر ناس   ص ( 32)
ويلاريككد بووتككا  مككن يحمككك إيككرانت بنيككة السككلطة فككي الامفوريككة  مردككز اإلمككارات للدراسككات  ( 33)

 ت81-69  ص 2007والبحوث  أبوظ ي  
  در  فكككي جامعكككة وفكككران وتكككابع دراسكككت  فكككي فرنسكككا  1932دان عكككام ولكككد فكككي مدينكككة حمككك ( 34)

وحصكك  علككى الككددتوراه فككي االقتصككاد مككن جامعككة السوربون أصككب  أوض رئككيس للامفوريككة 
  ولككن سكرعان مكا دوك  فكي ت اوعكات مكع )الخمينكي(  2/7/1980اإليرانية اإلسالمية فكي

 في مدينة فرساي بارنسات وأعاي من منصب  في حزيران من العام ناس   وحاليًا يعيه
  مردكز البحكوث والدراسكات العليكا  1الموسوعة اإليرانية المعاصكرة  الشخصكيات مُينظر:         

؛ محمككد وصككاي أبككو مغلككي  المصككدر 77-73جفككاز المخابرات)المنحكك (  دتم  دتت  ص
 ت33-30ص  السابق 

 ت  164جون ليم رت  المصدر السابق  ص ( 35)
 ت 121المصدر السابق ص اصار شيرازي  ( 36)
 ت112نياين ع د المنعك مسعد  الصدر السابق  ص (  37)
ريكككاب الصكككمد  مؤسسكككات الدولكككة الحكككديأل: دراسكككة م ارنكككة  المؤسسكككة الاامعيكككة للدراسكككات  ( 38)

 ت322- 320  ص1997والنشر والتوزيع  بيروت 
 ت 53(  المصدر السابق  ص69الدستور اإليراني  المادة ) ( 39)
 ت 179اصار شيرازي  المصدر السابق  ص ( 40)
محمككككككد وصككككككاي أبككككككو مغلككككككي  إيككككككران دراسككككككة عامككككككة  منشككككككورات مردككككككز دراسككككككات الخلككككككيا  ( 41)

 ت371ص 1985العربي  البصرة   
 ت69-68الدستور اإليراني  المصدر السابق  ص  ( 42)
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مختكككككككار االسكككككككدي  الثكككككككورة فكككككككي فككككككككر اإلمكككككككام)الخميني(  مؤسسكككككككة تنظكككككككيك ونشكككككككر تكككككككراث  ( 43)
 73-71  ص1996اإلمام)الخميني( وفران  

 ت371محمد وصاي أبو مغلي  إيران دراسة عامة  ص  ( 44)
  مردكز البحكوث والدراسكات  جفكاز 3الموسوعة اإليرانية المعاصرة  األحزا  السياسكية  م ( 45)

 ت 77-73المخابرات)المنح (  دتت  دتم  ص  
فككي الحيككاة السياسككية اإليرانيككة  ينظككر:                لالوككالع علككى دور الحككز  الامفككوري اإلسككالمي  (46)

  3  الموسككوعة اإليرانيككة المعاصككرة  جككك187-170جككون ليم ككرت  المصككدر السككابق  ص  
 ت118-73السابق  ص  المصدر 

حاككص مرتاككى  التيككارات السياسكككية فككي إيككران اليككوم  تعريب سكككالك دككريك  ممتبككة  فخكككراوي   ( 47)
 ت56-55  ص 2002البحريككن 

 ت139-60للتااصي  عن عم  تلا الماموعاتت ُينظر: المصدر ناس   ص  ( 48)
 ت89-85مختار االسدي  المصدر السابق  ص  ( 49)
  حصك  1961في إقلكيك يكزد فكي إيكران  دوك  المكدار  الدينيكة فكي قكك عكام 1943ولد عام ( 50)

 فوريككككةعلككككى شككككفادة البمككككالوريو  مككككن جامعككككة أصككككافان  انتخككككب الككككرئيس الخككككامس للام
%( مكككككن األصكككككوات ممكككككثاًل بكككككذلا أكثكككككر مكككككن 70نسككككبة) ( مح  اً 1997اإلسالمية في)أيار 

عشككرين مليككون ناوككب  إ  حضككي بككدعك الشككبا  المث اككين ورجككاض الككدين المعتككدلين وأنتخككب 
يكككة وبرائككك  السياسكككية للتااصكككي  عكككن دور وكككاتمي فكككي الحيكككاة السياسكككية اإليران لكككدورة ثانيكككةت

  دار 1ي الحسيني  الخاتمية: المصكالحة بكين الكدين والحريكة ممحمد صاد: ينظر الدينيةت
؛ محمكد وكاتمي  الاككر السياسكي للمسكلمين  ت كديك 1999الاديد للطباعكة والنشكر  بيكروت 

 جورم جرداي  دار الروضة  بيروت تدتم دتتت
 ت198-196محمد صادي الحسيني  المصدر السابق  ص  ( 51)
 ت26-24المصدر ناس   ص ( 52)
 ت 111حاص مرتاى  المصدر السابق  ص  ( 53)
 ت55محمد وصاي أبو مغلي  دلي  الشخصيات اإليرانية  ص   ( 54)
 ت 89-88النداق األوير  المصدر السابق ص  ( 55)
 ت  72-69اإلمام الخامن ي  المصدر السابق  ص  ( 56)
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 ت159-158رياب نايب الريس  المصدر السابق  ص  ( 57)
 ت 82-81يني المصدر السابق  ص محمد صادي الحس ( 58)
 ت47  ص 1(   الموسوعة اإليرانية المعاصرة  الشخصيات م59)
 ت39ويلاريد بووتا  المصدر السابق  ص  (  60)
 ت50-49(    حاص مرتاي  المصدر السابق  ص 61)
محمككد صككادي الحسككني  إيككران: سككباي اإلصككالح مككن الرئاسككة إلككى ال رلمككان  ريككاب الككريس (  62)

 ت26-21  ص2001بيروت     والنشر للكتب
 ت259  المصدر السابق  ص(   نياين ع د المنعك مسعد63)
اإليرانيكككة  مردكككز -نياكككين ع كككد المكككنعك مسكككعد  صكككنع ال كككرار فكككي إيكككران والعالقكككات العربيكككة    (64)

 ت267-266  ص 2002العربية  بيروت  دراسات الوحدة 
 ت269-268المصدر ناس   ص  ( 65)
  

 
 
 
 


