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����� ا��	���ت����ص "���و	ن �ن "* 
  

   "� ا��ظ�م ا������ا��� وظ�ا��
		رات 
  

  
  
  
  
  

�د �
�وى 
ط� ا�رض �ن أي �د 
	�ق � ������ ���ر ا��رارا �در��� ا� �رة أ��*() . �1850ذ 	م ً�	ن �ل �د �ن ا!"�ود ا!
	�	  �ل ا!
�وات ا�!ف وا�ر�"�	�1 ا� �رة30 �	�ت أد*/ *�رة 2012- 1983 أن ا!(�رة �ن ا!�ر����ف ا!�رة ا�ر-�� ا!,�	!)،  ً.  

  
�ر �ن و�� *) ا!�ظ	م ا!��	 )، �	��	ر أن ا!���ط	ت ���ص  ا��رار ا!���ط	ت 45 ا!ز�	دة *) ا!ط	�3 ا!� زو�
��وذ��1 �ن  *) ا!�	90أ

	!��( 2010 إ!4 	م 1971ا!ط	�3 ا!�) �را��ت  �ل ا!(�رة �ن 	م  ���)  ��ر700 - 0( ا��رار أ	!) ا!���ط	ت ًا!�ؤ�د ��ر��	و�ن . )
,ر إ!4 	م ا!�ر��، و�ن 2010 إ!4 	م 1971 �ل ا!(�رة �ن 	م  <
  .1971 ا��رارھ	  �ل ا!(�رة ا!���دة �ن 
�"���	ت ا!�رن ا!�	

  
�5�د��، وا
��ر ��5ص ��م ا��?	ر 	ت ا!�5�د�� *) <ر����د وا!��	طقل ا!"�د�ن ا� �ر�ن، *�دت ا!�(�و � ���ّ ا!�ط��� ا!��و���  ً

ًا!�5�د�� 45 �ط	ق ا!"	!م ��ر��	، وا
��ر ���	ن ��م ا!�5�د ا!��ري *) ا!��ط�� ا!�ط��� ا!,�	!�� وا!Bط	ء ا!�5�دي ا!ر��") *) ��ف 

	!��( ا!,�	!) ا!�رة ا�ر-�� ���(.  
  

 ���	
,ر أ��ر �ن ��و
ط ا!�"دل أ��	ء ا�!() 
�� ا! <
	!��(و�	ن �"دل ار�(	ع �
�وى 
ط� ا!��ر ��ذ ����ف ا!�رن ا!�	 ���( .
  .��ر] 0.21 إ!4 0.17 [�0.19
�وى 
ط� ا!��ر ���دار ا!"	!�) !��و
ط ا!، ار�(> 2010- 1901و �ل ا!(�رة 

  
�	�
�د ا!���روز *) ا!�Bف ا!�وي إ!4 �
�و�	ت <�ر �
�و�3 *) ا!��	��	�1 أ!ف 
�� وزادت �ر��زات �
�د ا!�ر�ون وا!���	ن وأ�) أ


�د ا!�ر�ون ��
�� 3درھ	 . ا� �رة 45 ا�3ل��	ت   *) ا!�	�1 ��ذ �ور �	40*�د زادت �ر��زات �	�) أ	"��F ����� Fأو ،��3ًل ا!��	

��� 	��	�ن �Bّ�ر ا
� دام ا�را-)ًا!و3ود ا��(وري و ����	ت ا!�		"��Fا (*	�! �� *) ا!�	�1 �ن �	�) 30و3د ا���ت ا!���ط	ت ��و . 

�د ا!�ر�ون ا!���"ث �ن ا��,ط� ا!�,ر��، ��	 �
�ب *) ���Gض ا!���ط	ت�  .أ

  
�
	ر ا����خ إ�% ا��وا�ل ا�دا"��  

  
  

  
  
  


	را�( ا��	رةو�"'م ا��ظ�م ا������   
  

  

J! ����� ����	!) إ��	�)، وأدى إ!4 ا���	ص ا!�ظ	م ا!��	 ) !5ط	�3 ا!���"Kا (	",Kر ا
و���م أ��ر �
	ھ�� *) . ا!�

�د ا!�ر�و�ن ا!ز�	دة ا!�) �د�ت *) �ر��ز �	�) أ (!	��Kا (	",Kر ا
 .1750ا!�Bف ا!�وي ��ذ 	م ون ا!�

 �زا�د �ر��زات <	زات ا���F	س ا!�راري *) ا!�Bف ا!�وي، *)وھذا ���45 . ا!�/��ر ا!�,ري 45 ا!�ظ	م ا!��	 ) وا-�
�	�)، وا��Fرار ا!��5وظ، و*?م ا!�ظ	م ا!��	 )�Kا (	",Kر ا
 .وا!�

�رة �ن ا!�B�رات ا!��5وظ� <�ر ,وھدت ا��رار ا!�ظ	م ا!��	 ) وا-� F !�س *�J، و���ذ  �
���	ت ا!�رن ا!�	-) 
5. �
�و�3 45 �دى �ود إ!4 آFف ا!
��ن��د *�د �دث ا��رار *) ا!�Bف ا!�وي وا!���ط	ت، و�-	ء!ت ���	ت ا!

 .وا!�5وج، وار�(> �
�وى 
ط� ا!��ر، وزادت �ر��زات <	زات ا���F	س ا!�راري
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�ت ا!��	ذج ا!��	 �� ��ذ ��ر�ر ا!����م ا!را�> ّ)��AR4( . 45
P أ��	ط وا��	ھ	ت در�	ت ا!�رارة ا!
ط��� ا!��5وظ� ��
*	!��	ذج �
��رة، ��	 *) ذ!ك ا��Fرار ا�
رع ا!ذي �دث ��ذ ����ف ا!�رن ا!",ر�ن�ً وا!��ر�د ا!ذي �"�ب ��	,رة �ط	ق 3	ري 45 �دى �ود 

	!�� إ!4 �د ���ر(ا!�ورات ا!�ر�	��� ا!���رة  ���(.  

�م !�Bّ�ر در�	ت ا!�رارة، وا!�(	� وا!��	ذجودرا
	ت ا!ر�د � (* ���ًت ا!��	 ��، وا!�B�رات *) ��زا��� ط	�3 ا�رض �و*ر �"	 ا!

5! ��	��
  .ا!�	-) وا!�
���ل *) �/��رات ا!�
ر��ا��Fرار ا!"	!�) ا!ذي ��دث ا
  

ُوا��,ف ا!�/��ر ا!�,ري *) ا��رار ا!�Bف ا!�وي وا!���ط	ت، و*) ا!�Bّ�رات *) ا!دورة ا!�	1�� ا!"	!���، و*) ا�F (	-	ت *) ا!�5�د وا!�5وج، و*) 

45 ا!�/��ر ا!�,ري ��ذ ��ر�ر  ھذا ا!د!�لت 3وةو3د زاد. ار�(	ع ��و
ط �
�وى 
ط� ا!��ر، و*) ا!�B�رات *) �"ض ا!ظواھر ا!��	 �� ا!��طر*� 
  .��Fرار ا!��5وظ ��ذ ����ف ا!�رن ا!",ر�نھو ا!
�ب ا!ر1�
) *) اا!�/��ر ا!�,ري ��ون  أن ا!�ر�� إ!4 �د ,د�دو�ن . (AR4)ا!����م ا!را�> 

  
   وا-,�	�� "� ا����+*ل�
	ر ا����خ ا������

  
  

  
  
  

45 �
�وى ا!"	!م ا!�B�Gر *) در�� �رارة ا�رض أن ���	وز ا!�ر�� �ن  در�� �1و�� �	!�
�� 1.5*) �?	�� ا!�رن ا!�	دي وا!",ر�ن 
��	ء �
	ر ا!�ر��ز ا!��وذ�) 1900 إ!4 	م 1850إ!4 ا!(�رة ا!���دة �ن 	م �
	� ���
��	ر�وھ	ت �
	رات ا!�ر��ز ا!��وذ <��� (* 2.6 .

، 8.5 و
��	ر�و �
	ر ا!�ر��ز ا!��وذ�) 6.0در���ن �1و���ن *) 
��	ر�و �
	ر ا!�ر��ز ا!��وذ�) ھذا ا!�B�ر  أن ���	وز ا!�ر��و�ن 

��ر ا��Fرار �"د 	م . 4.5 أن ���	وز در���ن �1و���ن *) 
��	ر�و �
	ر ا!�ر��ز ا!��وذ�) ا�ر��و�ن �
���> 2100و (* 

 (���	ء �
	ر ا!�ر��ز ا!��وذ�
	� ���و
�ظل ا��Fرار ��دي ���5�� *��	 ��ن ا!
�وات إ!4 ���5�� . 2.6
��	ر�وھ	ت �
	رات ا!�ر��ز ا!��وذ
(��53Kوى ا�
  .ً*��	 ��ن ا!"�ود و!ن ��ون �و�دا 45 ا!�

  
�! ��	��

وف �ز�د ا!��	3ض . ���ظ����رار  �ل ا!�رن ا!�	دي وا!",ر�ن و!ن ��ون ا!�B�رات ا!�) ��دث *) ا!دورة ا!�	1�� ا!"	!��� ا*

��	ءات ا!?طول*) �
 ��ن ا�3	!�م ا!رط�� وا�3	!�م ا!�	*� و��ن ا!(�ول ا!رط�� وا!(�ول ا!�	*�، وإن �	ن �ن ا!����ل أن ��ون ھ�	ك ا
  .إ53���� �ن ذ!ك

  

 ا!�رارة �ن 
ط� ا!���ط	ت إ!4 أ�	3?	 وو
�� 5ل. ",ر�ن!�رن ا!�	دي وا!و
��وا�ل ا��رار ا!���ط	ت ا!"	!���  �ل ا 45�ؤ�ر 

  .دوران ا!���ط	ت
  

ّ أن �
��ر ا!Bط	ء ا!�5�دي ا!��ري *) ا!��ط�� ا!�ط��� ا!,�	!�� *) ا!��5ص وا!�ر3ق وأن ���5ص ا!Bط	ء ا!�ر�� إ!4 �د ���رو�ن  ّّ

!�	دي وا!",ر�ن �> ار�(	ع ا!��و
ط ا!"	!�) !در�	ت ا!�رارة ا!�5�دي ا!ر��") *) ��ف ا!�رة ا�ر-�� ا!,�	!)  �ل ا!�رن ا
  .و
�زداد ���	ن ��م ا��?	ر ا!�5�د�� ا!"	!���. ا!
ط���

  

��ر اFر�(	ع *) ا!��و
ط ا!"	!�) !�
�وى 
ط� ا!��ر  �ل ا!�رن ا!�	دي وا!",ر�ن�

��	ر�وھ	ت �
	رات ا!�ر��ز . و <��� ()*

 وذ!ك 2010- 1971ّ أن ���	وز �"دل اFر�(	ع *) �
�وى 
ط� ا!��ر ا!�"دل ا!ذي !و�ظ أ��	ء ا!(�رة �را!�ر�� إ!4 �د ��ا!��وذ��� �ن 
��ل �5�د�� �ن ا��?	ر ا!�5�د�� وا!�(�	ت ا!�5�د����5ص ����� !ز�	دة ا��رار ا!���ط	ت وز�	دة .  

  
�5�	ت دورة ا!�ر�ون 45 ��و 
�ؤدي إ!4 �(	3م ز 45
�د ا!�ر�ون *) ا!�Bف ا!�وي و
وف �ؤ�ر �Bّ�ر ا!��	خ ���� (�	دة و�ود �	�) أ

��!	  .و
�ؤدي ز�	دة ا���	ص ا!���ط	ت !5�ر�ون إ!4 ز�	دة ���Gض ا!���ط	ت. )
  


�د ا!�ر�ون ا!�را���� إ!4 �د ���ر ا!�
�وى ا!"	!�) ��Fرار 
ط� ا!��ر ��5ول أوا ر ا!�رن ا!�	دي �و
��دد ا��"	�	ت �	�) أ

�د ا!�ر�ونو. وا!",ر�ن و�"ده�وھذا ���ل . 
وف �
��ر �"ظم �وا�ب �B�Gر ا!��	خ !"دة 3رون ��4 *) �	!� و3ف ا��"	�	ت �	�) أ


�د *) ا!�	-) وا!�	-ر وا!�
���ل�ن ا��"	�	ت �	�) أ ���  .ا!����� ا!���رة وا!��"ددة ا!�رون !�B�ر ا!��	خ ا!�	
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�	ت ھ)  واردة *) أطرا!��	�	ت ا!* 	���
Fرزة *) ا	ا!� ��

	ت ا!�"��دا!ر1�	�
ًوا!�) ��دم، إذا �	 أ ذت �"	،  ،�5 ص �	�") ا!

ر-	 �و�زاً 
	ت، أطر ا�ر�"� ا!واردة دا ل وھذه ا!��	�	ت .ً	�
 . ھ	ءإ!4 �	ء ا�3
	م ھ�	 ھ) �5 �ص !����م �5 ص �	�") ا!


�ب ا
��رار ا��"	�	ت <	زات ا���F	س ا!�راري ��
�و�	ت ا!�ظ	م *) ز�	دة ا��Fرار و*) � <���ّ�دوث �B�رات *) 
���رة و��وا��5 *) <	زات ا���F	س ا!�راري�دوث ا� (	-	تو
��ط5ب ا!�د �ن �B�Gر ا!��	خ . ا!��	 ) . 


