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 7/1/0202؛ تاريخ قبول النذر :  61/1/0202تاريخ تدليم البحث : 
 :الملخص

لبجرحػػيزاهيةػػؽييأثزػػا ي،فػػزلف ي،طػػرلب سي،)برقػػ :واليػػاهي ػػ يثػػ  يإبػػ كانػػليبيا ػػاية حػػر ي
كانػػليلبزعلعػػ يلذيةغػػا ر ،ي ػػايلالقبدػػاااليولالعبرػػاع ي رجب ػػايةػػؽيلببجيلعانػػيعخػػر ؽلب ػػرفيلب

يأكةػركافيلالقبداايلب يا ييعان يةؽيلالسبه ؾيويي،بغابا  يلبحكافيبافلبرئ حيبافلبثرفيراولبرع ي 
افيترؾ ػػايلبعتػػزييػػ ت يةػػؽيلبرحػػاعةلهيل عزا ػػ يكػػوي.يولبػػؾلعالهيلع ػػ يةػػؽيلبدػػااعلهيبػػا ،لإلنةػػؽي

عػػؽيطر ػػايبػػػرلةايلالةػػؼيلبربثػػػةليووكاالتهػػايلبجاتػػػ ي خػػكايةحػػػاعةلهيفز ػػ يفػػػ ية ػػاا ؽيلبدػػػث ي
سػعلييوع  ػ ي.1961حبػ يلكبخػاؼيلبػزوتيوتدػة ر يعػاـييولببرب  يولبعرايولبزعلع يوة ػاا ؽيلرػر ي

 كػػػايعهػػة ايإبػػ يتث يػػػايتزر ػػ يلقبدػػااي يقػػػاة  ،يوح  ػػلين  ػػ يأكةػػػريتظػػؾعل يةػػػؽيلبثكؾةػػ يلب يا ػػ ي
لبحػػػابايفػػػ يلبث ػػػاليلب يا ػػػ ،يلالقبدػػػااي يوةجرعاتهػػػايلالعبراا ػػػ ،يفػػػ يحػػػةوايإةكاناتهػػػايولبغػػػروؼي

يلبةلر   يلبرث ظ يبها.
 .لبزوتيي؛يلبر ك يي؛ييلبعهةيلبجرحيز اهي؛يلببظؾعلهي؛ييلبك راهيلبروباح  ي:ي
 
 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
ABSTRACT 

  

       Libya was divided into three states:( Burqa, Tripoli, and 

Fezzan),during the fifties of last century, it suffered from economic and 

social backwardness in its various manifestations, and agriculture and 

grazing were the main trades of the majority of the population, and the 

Libyan economy suffered from consumption than production, and 

imports were higher of exports. The financing of the deficit came from 

foreign aid through the United Nations programs and its own agencies in 

the form of technical assistance in the fields of health, education, labor, 
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agriculture and other fields until the discovery and export of oil in 

1961.Accordingly,the Libyan government endeavored to achieve 

comprehensive economic development, and advanced shift than before. 

In Libyan life, economic and social outcomes, within the limits of its 

capabilities and the internal conditions surrounding it. 

Keyword: 1950s; Developments; the covenant; Royal; the oil. 

ي:المقدمة
يقيييي يةزذ يبيا ا يلأهةه يلب رف يولعبراا  يبعخر ؽولئا يولقبدااي  يس اس   يكانليي،تظؾعله ف ة

ثؼيرذعليبيا ايبثكؼي،ي1911يظاب ايعاـيإقاايراضع يبثكؼيلبةوب يلبعةران  يحب يلحب بهايةؽي
ي يعاـ يةزذ يولبورنح   يلبار ظان   ي1943لالالعتيؽ يحد ل، يلبربثةل يلالةؼ يقرلع ع  ييوبرؾعب

وةؽيثؼيي،اع سيلبحزؾس إبرئاس يدمحميولع ؽيق اـيلبرر ك يلب يا  يلبربثةلي،ي1951يلسب  بهايعاـ
يةعرريلب ذلف ي ان    يعاـي يةترؾع يةؽيلبذباطي ق اال يلبر ك يف يي1969ق اـ يلبزغاـ ولنها 

ع  يلبث اليلبح اس  يولالقبدااي يولالعبراا  يتغييرلهييهطرأع فيلبزغاـيلبترهؾعال.يوقةيإيوييبيا ا
ييييييييي.لبتانبيلالقبداااليف يبيا اير ؿيلبعهةيلبر ك يعكزهيلبةعلس يع  يلبرلزيوقة،يكةيرل
يلببثثييييي يةؽ ييلبهةؼ ي ؾ يبيا اي لالقبدااييل وضاعلسب رل  يرةب يف  لبب يي1969-1951ل

ولبب يتؾضثليلغ اهاي ا عقاـيببعظ ؛يتؾض ثاهياق   يعؽيعر يفيهايتظؾعلهيف ي ذليلبرتاؿي
وةؽي.ي1958عاـيي ابتانبيلالقبدااال،يثؼيعا يلببظؾعيلالبرزيعزةيلكبخاؼيلبزوتكايةاي بع اي

ي؛ةؽيلبتؾلنبيبؼيتخبعي ثةايواعلس يل يفي زاؾيعةاأير ؿي ثة يواعلسب يب رؾضؾعيي حظيلب اعئي
يأا ةراي حابيتعؾب يلبثدؾؿيع  يوثائايوةع ؾةاهيولحدائ اهياق   يتبع ايبب ػيلبتؾلنب،ي

ي.يتغظ  يكاف  يإب يعةـيتغظيبها

 .لبزوتيي؛يلبر ك يي؛ييلبعهةي؛يلببظؾعلهي؛يلبجرحيز اهييلبك راهيلبروباح  ي:ي
 6515-6516التحوالت االقترادية في ليبيا 

ةػؽيلبجرحػيزاهييثزػا أي،فػزلف ي،طػرلب سي،)برقػ :واليػاهي ػ يثػ  يع ػ كانليبيا اية حػر ي
الفيلبخػػػػركاهيي،ةغػػػػا ر  ػػػػايلالقبدػػػػاااليولالعبرػػػػاع ي رجب ػػػػايةػػػػؽيلببجيلعانػػػػيعخػػػػر ؽلب ػػػػرفيلب

 اببتػاعليلبجاعع ػ ييع  يكايلبعر  اهيلبربع   يولبردرف  يولبزعلا  يكانليتح ظريلالعزا  يلبزوظ  



 6515-6516التحوالت االقترادية في ليبيا  

641 

وكانلي ػذ يي،ولبرثاتيايلبزعلا  لبزوتيي إنبا والس رايف راي بع اييف يبيا الالوب ييلإلنبا وتزغ ؼي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييليظاب ػػػػػػػػػػػػػػػايوغير ػػػػػػػػػػػػػػػايةػػػػػػػػػػػػػػػؽيلبػػػػػػػػػػػػػػػةوؿيلالرػػػػػػػػػػػػػػػر ييإبػػػػػػػػػػػػػػػ لبحػػػػػػػػػػػػػػػ عيلالوب ػػػػػػػػػػػػػػػ يتدػػػػػػػػػػػػػػػةعيةباقػػػػػػػػػػػػػػػرلي

كػػافيلالقبدػػاايلب ياػػ ييعػػان يةػػؽيويي،بغابا ػػ يلبحػػكافيبافلبرئ حػػيبػػافلبثرفيرػػاكانػػليلبزعلعػػ يولبرعػػ ي وي،ي 1)
.يولبػػؾلعالهيلع ػػ يةػػؽيلبدػااعلهيونو ػػاهيلبريزلن ػػ يلبعاةػػ يلكاػػريةػػؽيإ رلالتهػػايلإلنبػػا ،ةػػؽييأكةػػرلالسػبه ؾي

افيترؾ ػػايلبعتػػزييػػ ت يةػػؽيلبرحػػاعةلهيل عزا ػػ يعػػؽيطر ػػايبػػرلةايلالةػػؼيلبربثػػةليووكاالتهػػايلبجاتػػ يكػػوي
 خػػػػكايةحػػػػاعةلهيفز ػػػػ يفػػػػ ية ػػػػاا ؽيلبدػػػػث يولببرب ػػػػ يولبعرػػػػايولبزعلعػػػػ يوة ػػػػاا ؽيلرػػػػر ،يبيزرػػػػايعػػػػػا هي

عػػؽيةحػػاعةلهيةػػؽييفذػػ  يةزائ ػػ ي خػػكايعئ حػػ يةػػؽيلبؾاليػػاهيلبربثػػةليلالةر ك ػػ يوبر ظان ػػا،يلبرحػػاعةلهيلب
ي،عانػبيلعبراا ػايك  ػا يع ػ ينخػاطيلبزعلعػ يلبربج ػايولباػةلئ يإبػ فرنحايوةدريوليظاب ايوباكحبافيوترك ػاي 

بعػاي"ي:روف ي ذليلبدةايي ػؾؿيعػؾفيعزبػ.يةرايعع هايةذربيةةايب و ريولببج ايلالقبداااليولالعبراع 
وفيهػايععػايي،وب سيفيهايطايبيوطز يولحةي،ب سيفيهايةدرؼيوطز يولحةيإذب ةيف يلبعابؼييأف ربيا اي  ي

يي. 2)ي"وسبع يعخريرر تايةؽيلبتاةعاهي،لعراؿيلةر ك يولحة
 عةػػلييلسػػب  بهايلبح اسػػ ي رػػزليبيا ػػاي،1949عػػاـييأولرػػروةزػػذيتػػةوعيقػػرلعيلالةػػؼيلبربثػػةليفػػ يي

بةعلسػ يوضػعيبيا ػايي؛لولئايلبجرحيزاهيةؽيلب رفيلبعخر ؽيعةاليةػؽيلبجاػرل يلالقبدػاا يؽي فيلبربثةللالةؼي
وضػػعليلببعةػػ يتؾتػػ اهيةبؾلضػػع يفػػ يضػػؾ يحابػػ ييوقػػةي،ولالعبراا ػػ ي ولقبػػرلخيرظػػ يب بزر ػػ يلالقبدػػااي

ححػػػبيعأالييلبػػػب اياليتثبػػػؾاليع ػػػ يليػػػ يةدػػػااعيطا   ػػػ لفيلبو ػػػريلببػػػ يكانػػػليتحػػػؾايبيا ػػػايوع ػػػ يلعببػػػاعي
نغػرليبعػةـيي؛تؼيوضعيبرناةاييحبغرؽيتزويذ يررسيسزؾلهيلاليلفي ذليلبارناةايبػؼييظاػايبزتػاخويي، 3)بعة لب

سػػكافيلبرتبرػػعييفأتػػؾلفريلبر ؾةػػاهيلبظا   ػػ يولببخػػر  يباػػرلةايلببزر ػػ يلالقبدػػااي يولالعبراا ػػ ،ي اعببػػاعي
%ةػؽي65فبيؽيةػاياليي ػايعػؽيلب يا يكانؾلييعبرةوفيع  يحرفب يلبزعلع يولبرع يوكػافييرػاعهي ػاتيؽيلبثػري

؛يوبذبػيكافيلالقبداايلب يا يف يت ػيلبوبرلييعبرةي 4)ـي1954بعاة  يححبيلحدائ اهيعاـيلةترؾعيلب ؾ ي
فيألالييع ػػػ يلبدػػػااعلهيلبزعلا ػػػ يوراتػػػ يلبوػػػؾؿيلبحػػػؾالن يوز ػػػليلبز بػػػؾفيفذػػػ  يعػػػؽيلبثيؾلنػػػاهيلبث ػػػ .

لالعزا ػػ يلبعاة ػػ يفػػ يةتػػاؿيلبػػزوتيع ػػ ييقػػتعيلبعة ػػةيةػػؽيلبخػػركاه1955تػػةوعيقػػانؾفيلبػػزوتيفػػ يعػػاـي
 ترليلبكةيػريةػؽييإب تؾفيريفرصيعرايوييإب يأا ،يو ؾيةاي 5)لبةرؾؿيولالسبةراعيف يبيا ايب بز يبيولببثث

وبػػ عؾعيي،لبرػػةفي ثةػػايعػػؽيفػػرصيعرػػايلسػػهايإبػػ لبو حػػيؽيةػػؽيلبر ػػ يوتػػرؾيلبزعلعػػ يولبثػػرؼيلبب  يةيػػ ي
ي. 6)ةرتوع ي

علفػػػايإذي،يهػػػاز ػػػ يلببثب ػػػ يلالقبدػػػااي يفيي يةهرػػػ يبهػػػةؼيلنخػػػا يلبالقبدػػػاايهيبيا ػػػايتظػػػؾعلهقػػػهةويي
لببظػػؾعلهيلبح اسػػ  يع ػػةيلتواق ػػاهيعحػػكر  يولقبدػػااي يةػػعيلبػػةوؿيلببػػ يكانػػليترب ػػػيقؾلعػػةيعحػػكر  يع ػػ ي
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 رؾعاهايت ةيؼي ذ يلبةوؿيتعهةهيويي، 7)وفرنحاي،ولبؾالياهيلبربثةليلالةر ك  ،بر ظان اي:يل علض يلب يا  يةةا
لبثكؾةػػػ يلب يا ػػػ يبهػػػةؼيبزػػػا يوتظػػػؾ ريبزيبهػػػايلالقبدػػػااي ،يفرزثػػػليبيا ػػػاييإبػػػ لبػػػةعؼيلبرػػػاب يولالقبدػػػااالي

عػػػا هيي،تحػػػه  هيلسػػػبرلت ت  يبب ػػػػيلبػػػةوؿيع ػػػ يقػػػكايةعا ػػػةلهية ابػػػايلبثدػػػؾؿيع ػػػ يةحػػػاعةلهيةاب ػػػ 
ةةهايبيا ػاي خػكايتحػه  هيةعغرهايةؽيلبؾالياهيلبربثػةلي خػكايعئ حػ يوةػؽيبر ظان ػايكػةفعاهيبجػةةاهيت ػ

ة ابػاييولبز ػ يعاةػ يوةتػاؿيفذػائ يوةػؾلن يةظاعلهيوطرؽيوضعليببدرؼيلبةوببيؽيةؽيقؾلعةيعحكر  يوي
بيا ػايةػؽيلبثكؾةػاهيلالعزا ػ ييإبػ ليقػةةب غػليلبرحػاعةلهيلبراب ػ يلببػ يي،إذبرخػاع عيلببزر ػ يلبةعؼيلبراب ي

 ية يػػؾفيعز ػػ يبياػػ يعػػا هيك هػػايةػػؽي164)ي ةا غػػا يقػػةعيي1961-1952ليرػػةلبوةػػؽيلالةػػؼيلبربثػػةليرػػ ؿي
فاتػػ  ي ية يػػؾفي8 1ةا ػػ)ي)ا ،يوي ية يػػؾفيعز ػػ يعػػا هيةزثػػ2 4لبثكػػؾةبيؽيلبار ظان ػػ يولالةر ك ػػ ي اسػػبةزا ي)

قحػؼيلبرتػيةيةزاتػو يبػيؽيلبرحػاعةليلبوز ػ يويي.ةػؽيلبثكؾةػ يل ةر ك ػ يا يعػا يقرضػ ياػ يلبتز ػ يثران  يةػؽيلب
 اكحػػباف .يلاليلفيلالةػػؾلؿيي،ترك ػػا،يليظاب ػػاي،ةدػػري،وؿي ػػ ي)فرنحػػاةػػؽيلالةػػؼيلبربثػػةليوةػػزليةػػؽيررػػسيا

وررحػػيؽي ي3 58بيا ػػايفع  ػػايب غػػلي)إبػػ يرهاي لببػػ يتػػؼيتحػػ   ياػػ يلويلبتز ػػ يلبيا يفاتػػ  يث ثػػ يةػػؽة يؾنػػثرػػافيخ
%يةػؽيةترػايل ػرلالهيلبثكؾةػ يلب يا ػ ي43ةؽيلبرجدداه،يوب ػ)يةترػؾعيتػةفايلالةػؾلؿيلالعزا ػ يي56%

يي. 8)ع  يلبرحاعةلهيلالعزا  يي خكايكايريلعبراايلبثكؾة يلالتثااي يو ذلي ةؿيع  ي،بهذ يلبحزؾله
ع ػةهيس حػ  يفي، 9)ببتاوزيلزةبهػايلالقبدػااي ي؛يببخكيايلبهيئاهيلب زة بةأهيلبثكؾة يلالتثااي يي

لبردػابلييت سحػلي يئػ ي)التػاه يو يئػ إذيي، 16)يةؽيلتواق اهيلببعاوفيلبوز يةعيلبؾالياهيلبربثةليلالةر ك ػ 
ولرػػػذهي ػػػذ يلبرعسحػػػاهيع ػػػ ي ي12)ي  ؾسػػػؾـ)بيا ػػػاييإبػػػ وبعةػػػ يلبعر  ػػػاهيلالةر ك ػػػ ي،ي 11)لبرخػػػبرك ي)العؾ 

طػا عيلسػػبرلت ت ييذو عذػػهايي،بيا ػايفػػ يتزويػةيرظػػتيلببزر ػ يإبػػ عات هػايت ػةيؼيلبعػػؾفيولبػةعؼيلبوزػػ يولبرػاب ي
الةر ك ػػػػػػ يةػػػػػػػايةترؾعػػػػػػػ يقػػػػػػػةيقػػػػػػػةةليلبؾاليػػػػػػاهيلبربثػػػػػػػةليلويةخػػػػػػاع عيتزرؾ ػػػػػػػ يتػػػػػػغيرل.يوبعذػػػػػػهايلالرػػػػػػػري

 يبػػػػػػػػػةؿيليتػػػػػػػػػاعيقاعػػػػػػػػػةلي666 425 19ةزهػػػػػػػػػاي)ي1966-1954رػػػػػػػػػ ؿيلبرػػػػػػػػػةلييل ياوالعيي 979 863 46)
عػػػؽيت ػػػةيؼييفذػػػ  ي،يلببزر ػػػ يو ػػػؾيةحػػػاعةلهيةاب ػػػ ي غػػػرل يل ي ياوالعي666 386 27وةا ػػػ)ي)ي، 13) ػػػؾ  س

 يةؽيلبرخػاع عي38ع  يلنتاز)يل ياوالعي ي765 28 4)يع  يةخاع عيكةيرليةزهايلنو ليةحاعةلهيةاب  يلرر ي
 يةخػروعايةػؽيةخػاع عيلسػبةراعيوتظػؾ ريلبرػؾلعايلبظا   ػ ي16ع ػ )يل ي ياوالعي876 354 4)يلبزعلا ػ يوةا ػ)

ةخػػػػػػػػروعايفػػػػػػػػ يةتػػػػػػػػاؿيلببرب ػػػػػػػػ يولببع ػػػػػػػػ ؼيلبرهزػػػػػػػػ يولبتػػػػػػػػاةع يي21ع ػػػػػػػػ ييل ي ياوالعي875 389 7وةا ػػػػػػػػ)ي)
ب ردػػػػاعؼييا يقروضػػػػقػػػػةةلييل ياوالعيي 315 166 9)ع ػػػػ يةخػػػػاع عيلبدػػػػث يوةا ػػػػ)ييل ي ياوالعي434.875 4و)

يفذػػ  يي،لب يا ػػ يوةثظػػ يكهربػػا يطػػرلب سيوغيػػر يةػػؽيلبربػػاب)يفػػ يةخػػاع عيلبظػػرؽيولبتحػػؾعيولالقػػغاؿيلبعاةػػ 
%ةػؽي25غظػلييل ياوالعيي 964 132 2)ب غليق ربهػايي، 14)يعؽيةؾلايغذلئ  يوتث  يقةةبهايةزغر ي)كير 



 6515-6516التحوالت االقترادية في ليبيا  

643 

عػا يلالقبدػاااليولببظػؾعيلالعبرػاع يوبزػا يبالنلبخعبيلب يا ،يوب ةيسا رليت ػيلبرحاعةلهيفػ يتث يػايل
ي كػايت ػػيلبرحػاعةلهيت ػػيلبػةوؿييعع ػليلببػ يولبػةولفعيلبغايػاهي غػضيلبزغػريعػؽي،اوب يبيا ايلبثة ةػ  ت ػـؾ

لب ظاعػاهيأ ػؼييو ذليةػايسػزبزاوب ي خػ يةػؽيلببودػيايةركػز ؽيع ػ ي. 15)لبؾالياهيلبربثةليلالةر ك  الس رايوي
يلبدزاع ،يلببتاعل،يلبزوت .)لبزلعع ،يلالقبدااي ي

ي

ي:الزراعة

الرػػر ي يللالقبدػاايي ظنخػلالي،يأةػاكانػليلبزعلعػ يولبرعػ ي ػ يلبثرفػػ يلبرئ حػ يبغابا ػ يسػكافيبيا ػػاي
يلاليظػػاب يولالسػػبعراعلبربػػة ؾعل،ييولالعبراا ػػ ي سػػاعةهيلبغػػروؼيلالقبدػػاايويكانػػليةثػػةواليب غايػػ ،يف ػػةي

حكافيلبرحايوقب يلبرحايف يبيا ايحب يلبع  يلعتواعينحب يي ـ1951-1911)ب يا ايولبار ظان يولبورنح ي
فيعػػةايأيـ1951تخػػيريلحدػػائ اهيلالةػػؼيلبربثػػةليفػػ يعػػاـييإذي،ةػػؽيةترػػؾعيلبحػػكافي%44نحػػابهؼييب غػػل

ي%،6%يوبابدػزاعاهيلبر ي ػ ي6ةػؽيلبحػكافيوباببتػاعليي%86لبعاة يؽيف يةتاؿيلبزعلع يكػافيي ػةعيبزثػؾي
فيحدػ ليبيا ػايع ػ يأوبعػةي.ي 16)رػر يأؽيع ػ يحػرؼيةجب وػ ييؾليةػؾزعنكاي%8يلةاي اق يلبحكافيو ؼينثؾ

ـيقاةػليةدػ ث يلالةػ ؾيلبثكؾة ػ يلببا عػ يبػؾزلعليلبعػةؿيفػ يبرقػ يببؾز ػعي1951بهايفػ يأولرػريعػاـيلسب  
 ي666 55ولببػػ يب غػػليةحػػاحبهاي)ي لاليظاب ػػيلالسػػب ظان  يلببػػ يلسػػبؾبليع يهػػاي"ةعسحػػ يلالنبػػ "يل علضػػ 

ولسػبواايةػؽيي، يةزععػ يةؾزعػ يع ػ يلب يايػيؽ1866لبتاػايلالرذػريوكػافيعػةايلبرػزلععي)ي كباعيف يةزظ  
 ي556ةػؽ)يأكةػرقظعػ يب غػليةحػاحبهايي 157لةػايفػ يطػرلب سيف ػةيتػؼيتؾز ػعي)ي،عائ ػ 1866 ذليلبارناةاي
لب ػر يولببترػعييإبػ سػاعةيع ػ يلسػب رلعيلباػةويلبرحػايوقػب يلبرحػايولبزػزوخيي،يو ػذلعائ ػ ي132 كباعيع  ي

بػػذبػيلنجوذػػلينحػػب يلباػػةلوليفػػ يبيا ػػا.يوع ػػ يلبػػرغؼيةرػػايكانػػليتعان ػػ يلبزعلعػػ يةػػؽين ػػصيويي؛اب ربيةزهػػا ػػ
فيلبزعلعػ يأعؽيلنترلؼيلببربػ يلاليناه ػيي،لبر ا يوعؤوهيلالةؾلؿيولبجارليلبوز  يولالسابيبيلبزعلا  يلبثة ة 

لبحػكافييعبرػةوفيع يهػايفػ يتػؾفيريسػاايكرػايكػافيغابا ػ يي،  يا لبتثبايلبررتب يلالوب يف يلبدااعلهيي  يل
ةػػؽيي%7 58ـينثػػؾي1954ثحػػبيلحدػػائ  يعػػاـي ف ػػةيب ػػ)ينحػػب يلبعػػاة يؽيفػػ يةتػػاؿيلبزعلعػػ يي،لبعرػػايبهػػؼ

%يقاػػايلكبخػػاؼي1 26ونحػػب يةحػػا ر يلبزعلعػػ يفػػ يلبزػػاتايلب ػػؾة يب غػػليي،ةترػػؾعيلب ػػؾ يلبعاة ػػ يفػػ يبيا ػػا
 يلبكاكاو ػػػ لبوػػػؾؿيلبحػػػؾالن ي)لب رػػػليولبخػػػعيريوي) يفػػػ يبيا ػػػاي ػػػي ػػػؼيلبرثاتػػػيايلبزعلا ػػػ أيوةػػػؽي،ي 17)لبػػػزوتي

،يلاليلفيلبخػػػػعيريكػػػػافيةػػػػؽيل ػػػػؼيلبرثاتػػػػياي ؾزيولببرػػػػريولبز بػػػػؾفيولبثرذػػػػ اهولبظرػػػػاطؼيولببظػػػػاطسيولب ػػػػ
لاليلفيتؾسػعيي،ب يايػيؽليب حػكافيلبزعلا  يةؽيحيثيلبكر  ي ن يكػافييخػكايلبتػز يلالكاػريةػؽيلبغػذل يلبيػؾة 



 نهاية دمحم صالح

644 

وز االيلبظ بيع   ينب ت يز االيسكافيلبرةفيولالعبراايع  ػ يي،تواعيلسعاع ولعي،ي1959زعلع يلب رليةزذيعاـ
يفػ يحػيؽيوتػا،ي1967تذبذبيلسعاعيلبخػعيريبػيؽيلالنجوػا يولالعتوػاعيحبػ يعػاـييإب يأا ي؛ف يغذلئهؼ
ي،ثؼيلنجوذليف يلبحزؾلهيلبب يت بهاي، يقزظاع666 126)إب يـ1959ف يعاـييلبوؾؿيلبحؾالن ةثدؾؿي

لبرثاتػػػياييو رعػػػعي ػػػذليلببذبػػػذبيفػػػ ينحػػػب  يقزظػػػاع،ي666 132)يإبػػػ ي1967فػػػ يعػػػاـييثػػػؼيعػػػاايولعتوػػػع
ي.ي 18)لبرةفيإب لبو حيؽيلبكةيريةؽي ترلييإب يعانبالعبراا ايع  ية ا يلالةظاع،ييلبزعلا  

قاةػػليلبثكؾةػػ يلب يا ػػ يبؾضػػعيلبعة ػػةيةػػؽيلباػػرلةايببظػػؾ ريلالقبدػػاايلبػػؾطز يوةزهػػايقظػػاعيلبزعلعػػ ي
ولببػ يت ػةةليبهػاي عةػ يلالةػؼيلبربثػةليفػ يعػاـيي، 1958-1952لببزر  يلبزعلا  يلالوبػ ي)فاعبرةهيرظ ي

ب غػليق رػ يلبربػاب)يلبر برحػ يبهػذ يلبجظػ يي،يإذلبرػزلععيؽوتثحػيؽيلوضػاعيي،بهةؼيتظػؾ ريلبزعلعػ يـ1951
 ياػػػػ ،يسػػػػا رليفػػػػ يلنتػػػػازيلبعة ػػػػةيةػػػػؽيلالعرػػػػاؿيوالسػػػػ رايفػػػػ يةتػػػػاالهيلبيتز ػػػػ لبيا يةػػػػؽ ية يؾنػػػػ36نثػػػػؾي)

لالسبكخػػاؼيولببثػػثيعػػؽيلبر ػػا يلبتؾف ػػ يوعر  ػػاهيلببخػػتيريولبثرايػػ يةػػؽيلبي ذػػاناهيولبجػػةةاهيلبزعلا ػػ ي
لبثكؾةػػػ يلب يا ػػػ يع ػػػ يلعػػػااليبزػػػا يتػػػهاع ايلبر ػػػا ييفوػػػ يطػػػرلب سيوبرقػػػ يوفػػػزلفيعر ػػػلي،ولالعقػػػاايلبزعلعػػػ 

ي،عؾفيعػز ليةػؽيلببكػاب  ببجز ؽية ا يلالةظاعيبودايلبتواؼي رحا ر يلبرزلععيؽيولبذ ؽيكػانؾلي ػةفيلب ةير 
عػؽيق ػاـييفذػ  يي،لبػايةبػريةكعػبي766 يتهر ايسع يلبؾلحةيةزهػاي266تؼيلت خي)ي1959وحب يعاـي

كرػايتػؼيي، يلبايةبريةكعب46لبثكؾة يلب يا  يبازا يث ثرائ يسةيةؽيلبحةوايلبروةان  يلب ةير يب )يطؾبهاي)
سػاعةهيع ػ يزعلعػ يلعبعػ يي،لبػايةبػري 76) يةةععايب ػ)يةترػؾعيطؾبهػاي556ف يبرق يليذايبزا يةاي ز ة)

.يلةػػػايلبرثاوبػػػ يلبةان ػػػ يب ثكؾةػػػ يلب يا ػػػ يف ػػػةيترة ػػػليفػػػ يلبجظػػػ يلبجرحػػػ  ي 19)ل علضػػػ لالؼي كبػػػاعيةػػػؽي
 يلبب يقاةػليبهػايبتزػ يةخػبرك يةػؽيلبثكؾةػ يلب يا ػ يولببعةػ يلالةر ك ػ يب عر  ػاهيفػ يبيا ػاي1956-1961)

(uso)،وبعة يلبرحاعةلهيلبوز ػ يلببا عػ يبمةػؼيلبربثػةليفػ يبيا ػايي(untam)لعبرػةهيلبجظػ يع ػ ييإذي، 26)ي
فاتػ  يي ية يػؾفي6 1فا )ينديبيقظاعيلبزعلع يةزهػاي)ي،لبرحاعةلهيلبراب  يلبجاعع  يف يترؾ اي ذ يلبجظ 

عػػؽيق ػػاـييفذػػ  ي،ي 21)ةػػؽيةجددػػاهيلبجظػػ يلبك  ػػ يي%8 ياػػ يلاليةػػاييعػػااؿيحػػؾلب يلبتز ػػ يلبيسػػب يةػػؽ
عرل يلرببػػاعلهيع ػػ يلتػػزاؼيلبثاػػؾبيولبع ػػايإ ػػةزغرػػ يلالغذيػػ يولبزعلعػػ يلببا عػػ يبمةػػؼيلبربثػػةليفػػ يبيا ػػاي

لبررلعػػػ يفػػػ ييلعيلاإطػػػرلب سيوبرقػػػ يولبدودػػػاؼيولبوؾ هػػػاهيوتتػػػاعبيةزػػػاطايولبب ػػػؾؿيولبببػػػ)يولالسػػػرةليفػػػ ي
كرػايتػؼيي،ليفػ يةجب ػايلنثػا يبرقػ وباببعػاوفيةػعيوزلعليلبزعلعػ يبارقػ يتػؼيلكةػاعيبػذوعيةثحػز يوزعػي،لبعؾ   

يفذػػ  يي،ت سػ سيعػػةايةػػؽيلبرخػاتايولببحػػاتيؽيلببتر ا ػػ يولببع  ػػ يفػ يةزظ ػػ يلبتاػػاي)غر ػافيو وػػرفيوتر ؾنػػ  
يوا يتػػػزي 86)فوػػػ يبرقػػػ يتػػػؼيلارػػػاؿيي.1958-1957عػػػؽيتؾز ػػػعيةائػػػ يلبػػػايةػػػؽيلقػػػتاعيلبواكهػػػ يفػػػ يعػػػاـي

عػػؽيلعػػرل يتتػػاعبيول ثػػا يفػػ يةكافثػػ ييفذػػ  يي،1958-1956عػػاة ييةػػؽيلقػػتاعيلبواكهػػ يرػػ ؿيةجب وػػا ي
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ولسػبجةلـيلالالهيلبزعلا ػ يلبة ي ػ يفػ يزعلعػ يي،وزعلع يلببرػؾعيفػ يبيا ػاي،لبثخرلهيووقاي يلبزباتاهيولالقتاع
قػانؾفيوقايػ يلبزباتػاهيةػؽيلالفػاهيولالةػرل ييلتةعهيلبثكؾة يلب يا  ي1959وف يعاـيي. 22)لب رليولبخعير

بيةيلفيلبازػيلبةوب يبإلنخا يولببعريريي،ف يتثحيؽيلب ظاعيلبزعلع فيرظؾلي اة ي ذليلب انؾييةو عي،لبزعلا  
لعرل لهيلرر يف يةتاؿيوقاي يلبزباتاهيوةزهايتزو ةيلبتر  اهيلببعاون  ييإذلقبرخيع  يلبثكؾة يلب يا  يلتج

لبظػرؽيلبوز ػ ييولبرزلععيؽي اب رو يولالسبررلعيف يتزويةيبرناةايلالعقاايلبزعلع يف يتةع بيلبو حػيؽيع ػ 
والسػ راي عػةيلفيتثؾبػليبيا ػايي،فػ يحػيؽيعػا هيلبرثاوبػ يلبةابةػ ي عػةيلكبخػاؼيلبػزوتي. 23)ف يوقاي يلبزباتػاه

ولسػػبغزليعػػؽيلبرحػػاعةلهيلبةوب ػػ يي،اوبػػ يبػػة هايفػػائضيةػػاب يإبػػ ةػػؽياوبػػ يتعػػان يةػػؽيعتػػزيفػػ يةيزلنيبهػػاي
 عػػةيلكبخػػاؼيلبػػزوتيي 1968-1963)يفاعبرػػةهيلبجظػػ يلبجرحػػ  يلالوبػػ .يةعبرػػةليع ػػ يلبعائػػةلهيلبزوظ ػػ 

%يةػػؽيةترػػؾعيةجددػػاهي17رددػػليفيهػػايب ظػػاعيلبزعلعػػ يإذيي، 24)1961وتدػػة ر يعػػاـي1958عػػاـي
 يلاليلنهػايبػؼيترفػعي1967-1962%يفػ يلبوبػرلي)5 4لبزعلعػ ي ر ػةلعييلإلنبػا لبجظ يةرايسا ؼيف يلزايػااي

لبػػز صيي،ب  ػػ يةػػايردػػصيبهػػذليلب ظػػاعنحػػب يةحػػا ر يلب ظػػاعيلبزعلعػػ يفػػ يلبزػػاتايلب ػػؾة يلالعرػػاب يوذبػػػي
،يلبخة ةيف يلال ةاليلبعاة  يوعةـيتؾفريلبرع ؾةاهيولبةعلساهيلبوز  يولالقبدااي يلب زةػ يفػ يقظػاعيلبزعلعػ 

ولالعقػػػاايلبزعلعػػػ يوتزر ػػػ ييل علضػػػ ناه ػػػػيعػػػؽيلغوػػػاؿيلبجظػػػ يبػػػبعضيلبرخػػػاع عيلبهاةػػػ يةةػػػايلسبدػػػ خي
ي.ي 25)لبررلع ي

وع  يلبرغؼيةؽيذبػيكرسليلبثكؾة يلب يا  يعهؾا ػايفػ يرةةػ يلبزعلعػ يولبرػزلععيؽي عػةيلكبخػاؼيي
%ي25بذبػيقةةليةحاعةلهيكايرليةزهايب عيلالالهيلبزعلا ػ يببجيػ ضيي،لبزعلع يلإلنبا لنجوا يويلبزوت،ي

ػيلبزعلعػ ي خػرل يكرػايقػاـيلبازػي، 26)%يةػؽيق ربهػايب تر  ػاهيلببعاون ػ 56ةؽيق ربهاي ابزحب يب رزلععيونثػؾي
فيأ ظؽيلبؾلحةيةؽيلبرزلععيةعيلبع ؼيبيا يبيا ي يعزيه288 حعري)ي1968-1967ر ؿيعاـيلبز ؾهيلبزبات  ي
ي1968-1966رػ ؿيعػاـييلبوػؾؿيلبحػؾالن عؽيقرل يةثدؾؿييفذ  ي يعز  يبيا ،ي266)يسعريلالسبيرلا

بهتػػرليلبرػػزلععيؽيينػػ يبػػؼييذػػعيحػػةل يوع ػػ يلبػػرغؼيةػػؽي ػذليلالزا ػػاعيلاليل.ي يعزيهػػايب ظػػؽيلبؾلحػػة136 حػعري)
لبزعلعػػ ي عػػةييلإلنبػػا .يوبػػابرغؼيةػػؽيعهػػؾايلبثكؾةػػ يلب يا ػػ يفػػ يعفػػعيةحػػبؾ ي 27)ولنبخػػاعيلالكػػؾل يفػػ يلبرػػةف

فيق ر يلالطعر يلبرحبؾعاليولبرزبتاهيلبغذلئ  يلعتوعليةؽينداية يؾفيعز  يبيا يف يإيإذلكبخاؼيلبزوتي
وف يلبر ابايلنجوذليي،1968تز  يعاـيلبيفات  يسب يةؽيا ية يؾنسبعيوعخر ؽي ي6 27)يإب ي1961عاـي

عػػػاـييا يبيا ػػػيا يعزيهػػػفاتػػػ  يث ثػػػ يوعخػػػر ؽي ية يػػػؾفي23 1لبدػػػااعلهيةػػػؽيلبرزبتػػػاهيلبزعلا ػػػ يةػػػؽيحػػػؾلب ي)
و ػؾيي،1968 يعز ػ يف ػتيعػاـي666 32ي اعبي)يةايإب ي1961يعز  يف تيعاـي 666 666)يإب ي1956

يي .28)الييكو يببحة ةيولعالهيبيا ايةؽيلبرؾلايلبغذلئ  يبرةليث ثي ؾـيف تيةاي
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-1961ر ؿيلبوبرلييتثحؽيةحبؾ ية  خ يلبرزلععيؽيف يبيا ايتثحزا يكايرل ييإب والبةيةؽيلالقاعليي
كػػافيي1968وعػػةيلنػػ يفػػ يعػػاـييإذي،أبػػؽ يعػػؽيلبزعلعػػ يفػػ يبيا ػػا.يححػػبيلبةعلسػػ يلببػػ يلعرل ػػاي) .يأي1968

عزيهػايبيا ػا يب هكبػاعيلبؾلحػةيةػؽيلالع يي 36السبةراعلهيب رزعع يلبؾلحةليف يغرب يبيا ػاي رعػةؿي)لعراب يل
ف تيةؽي ذ يلالةؾلؿيعػا هيعػؽيطر ػايي%46فيأويي، يعزيهايبمع يلبرحبد ث 56غيريلبرحبد ث يو)

ععيؽيةػؽيلبرػزلي%28كػافييإذةػؽي ػذليلالسػبةراع،يي%66فيلنوحػهؼيببرؾ ػايؾي.يوةؽيثؼيقاـيلبرزلععػلب رو 
ي%يثبوغؾفي  عراؿيلضاف  17بيزرايكافيي،يث  ؾفيار يلضاف ا يةؽير ؿيلالحبواظي  عرابهؼيف يلبرزلعع

ةػػؽيلبرػػزلععيؽييثدػػ ؾفيع ػػ يارػػايلضػػاف يةرػػاي ي335)عػػؽييفذػػ  يي،بػػةولـيعزئػػ ي%11بػػةولـيكاةػػايو
والسػػ رايفػػ يلب ظػػاعيي،يث  ػػ يلبزػػاؤ ؼيلبػػذ ؽيحدػػ ؾليع ػػ يلعرػػاؿيذلهيارػػايةرتوػػعيفػػ يلقػػربيةة زػػ يةتػػاوعل

كانػػػليلبذػػػراناهيولبرزليػػػايلببػػػ ييث  هػػػايلبعرػػػايلبثكػػػؾة يةغر ػػػ ي ابزحػػػب ي تػػػثابيوعرػػػاؿييإذي،لبثكػػػؾة 
عػػؽيةػزليلبرحػػبجةةيؽيفرتػػا ييفذػ  يي،لقػػاي وةبظ باتػػي وعهػةيع ػػ ليي أعػؾعييلببػػ يكانػػلي ،للبرػزلععيع ػػ يلبحػؾي

ف ػػةيي،لببظابػػ يبػػيؽيلب يايػػيؽيةرتوعػػ وبػػابرغؼيةػػؽيذبػػػيف ػػةيع ػػليةعػػةالهيي.ب عرػػايفػػ يرةةػػ يلب ظػػاعيلبجػػاص
وفػػ يلبؾقػػليلبػػذاليكػػافيي. 29)ةػػزهؼي رفذػػؾفيلبعرػػايع ػػ يلةػػايلبثدػػؾؿيع ػػ يوع وػػ يحكؾة ػػ ييركػػافيكةيػػ

في زبغروفيلبؾعائايلبثكؾة  يكافيلاليظابيؾفيولبيؾنانيؾفييحبغ ؾفيلب رو يلبثكؾة  يولبرحاعةلهيؾيلب ياي
ضػرؽيلطػاعيس اسػ يلقبدػااي ييل علض تز يلالعغؼيةؽيعانبيح ازتهؼيب ي يلبزعلا  يإب لبرباح يبمغرل

لاليلفيلال ػػةاليلبعاة ػػ يي،ولسػػبيرلايلبحػػ عيلالسػػبه ك  ينخػػا يلبردػػانعيلبدػػغيرلإ ػػاةؾلي في،تبحػػؼي عػػةـيلببػػةرا
يةعغرهػؼويير،لالعانػبيةػؽيتػؾنسيوةدػيبؾلفةيلبعراؿبنب ت ي؛ي1968بليقؾتهاي ث ؾؿيعاـي لاليظاب  يتذا

 يايػػيؽيبػػذليف ػػةيكػانؾلي ب اضػػؾفيلعػؾعليةبة زػػ ية اعنػ ي ػػ عؾعيلبي،غيػػريلبرهػرليهػرليأوكػانؾليةػػؽيلبعرػاؿيقػػب يلبر
ةػػايقػػتعيلب يايػػيؽيع ػػ ي.يو ػػذليفػػ ي  ا ػػؼي كةيػػرييثدػػ ؾفيع  ػػ يؾلكػػانل عػػريلبػػذالينهػػايكانػػليتوػػؾؽيأغيػػري

ف رػػايلحبوغػػؾلي نوحػػهؼي ػػاإلالعل.يي،عرػػابهؼيلبيةو ػػ أيال يألبعرػػاؿيلبرحػػبؾعا ؽيبرحػػاعةتهؼيفػػ يلسػػبجةلـي ػػعال ي
بيزرػػػايلندػػػرؼييذبػػػيلبثرلسػػػ ، رػػػايفػػػ يي،عرػػاؿيكافػػػ  عانػػبي ابؾكابػػػ يلفيعر ػػػؾليفػػػ يل باػػػثيلبعرػػػاؿيلوةػػاي
عيطب  يسهؼيف يعهؾيأةرايي،ويلبؾساط يف يلبحؾؽيلببتاع  أةؾلؿيةؽير ؿيلبرباعرلي إب يكحبيلفيؾيلب ياي

ف ػرل يلبةوب يولبح اسييؽ،يغيريلفيغابا  يلبرػؾلطزيؽيع ػؾلييعراؿيوكباعيةؾعو  عة ةليةؽيلببتاعيوععاؿيل
ل علضػ يلبزعلا ػ ي حػابيلبهتػرلي راؿيةحاحاهيقاسع يةػؽيإيناه ػيعؽيي،ة   يعانؾفيةؽيسؾ يلببغذي يول

يي. 36)لبرةفيإب ع اؼي ةؽيل
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والسػػػ راي عػػػةييلبزعلعػػػ يلإلنبػػػا عفػػػعيةحػػػبؾ يفػػػ يلبثكؾةػػػ يلب يا ػػػ ييلببػػػ يبػػػذببهايتهػػػؾالب ػػػابرغؼيةػػػؽي
لكبخػػاؼيلبػػزوت،يلاليلفيلبثػػرلؾيلبػػةيرغرلف يةػػؽيل ع ػػاؼيإبػػ يلبرػػةف،يأثػػريع ػػ يلالقبدػػاايلبزعلعػػ يوع ػػلي

يف يبيا اير ؿيلبعهةيلبر ك .يلبعؾلئةيلبراب  يلبرحبج د يةؽيتدة ريلبزوتي  يلبررؾؿيلبرئ س

 النفط:ي
هةتهايبيا ػػػايفػػػ يفبػػرليةػػػاي عػػػةيلالقبدػػااي يولالعبراا ػػػ يلببػػػ يقػػيل وضػػػاعيكػػافيب ػػػزوتيتػػ ثيريع ػػػ ي
ةأيلحة يثؾعليف يلالقبدػاايلب ياػ ،يوقاػايلفيتاػي،يإذ1958والس راي عةيلكبخاؼيلبزوتيف يعاـيي،لالسب  ؿ

ي، رلالهيلبزوتيف يلببةفايع  يرز ز يلبةوب يلالتثااي يكانليلبزعلع ي  يعكيزليلالقبداايلب يا يكرػايذكرنػاإ
فابحؾؽيلب يا  يكانليض   يعةلينغرليي،دزاع يوالس رايلبثة ة يةزهاوبؼيتكؽيعروؼيلبب ايةختع يبق اـيلب

،يع را ي 31)النجوا يةحبؾ يلبةرؾؿيلبوراي يولنبخاعيلالسبه ؾيلبذلت يوالس رايبيؽيلبرزلععيؽيولباةويلبرحا
ةػػؽيندػػايلبػػةرايلب ياػػ يكػػافييػػ ت يةػػؽيلبرحػػاعةلهيلبجاعع ػػ يلببػػ يب غػػليق ربهػػايعخػػرلية  ػػيؽييأكةػػرفيأ

ثػؼيي1957فػ يعػاـييا يعزيهػيفاتػ  يسػب يولعبعػيؽيؽي ػة سبع ي ي46 7،يو)ي1956عز  يلسبربيز يف يعاـي
و غػرل يلببز يػبيعػؽيلبػزوتيقحػرلي.ي1958فػ يعػاـييا يعزيهػفاتػ  يسػبعيوث ثػيؽيؽيي ػة تحع ي ي37 9)

لةب ػػػازيبخػػػركاهيلبػػػزوتييل ي يع ػػػة95وتذػػػؼي)ي1955لبػػػب ايع ػػػ يأعبعػػػ يأقحػػػاـي رؾعػػػبيقػػػانؾفيلبػػػزوتيبعػػػاـي
،ي 32)1959قػػرك يفػػ ينهايػػ يعػػاـيي 18)%يةػػؽيةحػػاح يلبػػب ايوكانػػليتعرػػايفيهػػاي65ل عزا ػػ يأالينحػػب ي

وؽيلبز ػػةيلبرعسحػػاهيلبراب ػػ يلبةوب ػػ يلبرئ حػػ يلبػػة  يو ػػ يتػػزةيإبػػ ي لنذػػراـيبيا ػػايفػػ يلبعػػاـينوحػػيسػػهؼول
ولبرعسحػػػ يلبراب ػػػ يلبعرب ػػػ يبمنرػػػا يي،ولبرعسحػػػ يلبةوب ػػػ يلبراب ػػػ ي،ولبازػػػػيلبػػػةوب يبإلنخػػػا يولببعريػػػري،لبػػػةوب 

ي. 33)ف يتزر  يلالقبداايلب يا ي عةيلكبخاؼيلبزوتي،لالقبدااال
اعػؾليلبردػرؼيلبػؾطز يبةعلسػ ييإبػ ي1966ونب ت يبز االيإ رلالهيلبزوتيعرةهيلبثكؾة يف يعاـي

%يةػػػؽيعائػػػةلهيلبػػػزوتي76ورددػػػليي،ايلالقبدػػػاااليسػػػ  ا يب سػػػبوااليلبرة ػػػ يةػػػؽيت ػػػػيلبز ػػػاالوضػػػعيبيا ػػػ
ي لبػػذاليلنخػػوبإقػػرلؼيةت ػػسيلالعرػػاعيلب ياػػ ي.يببظػػؾ ريلبػػب ايفػػ يةتػػاؿيلببع ػػ ؼيولبزعلعػػ يول قػػغاؿيلبعاةػػ 

ةػؽيلبزبػائايل رػر يالتحػاعيكػافي.يوي 34)1965-1961يأعػؾلـيتؼيوضعيرظ يررح  يب بزر  ي،1955عاـي
عػؽيلبهتػرليلبرحػػبررلييفذػ  يلببذػجؼيلبرػاب يولتحػاعيلبرقعػ يلبزعلا ػ يولاليتػاعلهيولبؾقػؾا،يي،لبزخػاطيلبزوظػ 

عراؿيلبع ػاعلهيولبرخػروعاهيلببػ يتث ػايعؾلئػةيةاب ػ يعاب ػ يأينب ت يلتتا يأتثابيلالةؾلؿينثؾييلبرةفيإب 
عتباطهػػايلالقبدػػااالي ابػػةوؿيوةػػؽيعانػػبيورػػريوسػػعيلبزخػػاطيلبزوظػػ يع قػػاهيبيا ػػايلبجاعع ػػ يول.يفػػ يلبرػػةف
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 ياوبػ يفػ يعػاـي25ةػؽي)يأكةػريإبػ  ياوبػ يتػاعهيتا عهػاي18)يإبػ فبعةيلفيكانليتا عيةزبؾعاتهػايي،لبغرب  
يي. 35)1963

ز االيلبظ بيع  يلال ةاليلبعاة  يولعتواعيةعةالهيلالعؾع،يوتاػيؽييإب لالنبعا يلالقبدااالييأا ي
ي1958لعتوػاعيةعػةؿيلالعػؾعيلبرةفؾعػ يب عرػاؿيفػ يعػاـيي، لالحدائ اهيلبب ينخرتهاي)بتز يقػعوفيلبابػروؿ

ي256 6ةؽي) يقظػاعيلبػزوتيفػ يز ػاالي حػا رةيفذػ  يعػؽ،ي 36) يعز ػ ي566 6)يإبػ  يعز ػ يبياػ يفػ يلبيػـؾ
 ي969)يإبػػ يةػػؽيلب ػػرفيلبعخػػر ؽياه  ية يػػؾفيعز ػػ يبياػػ يبةليػػ يلبحػػبيز193لبػػةرايلب ػػؾة يلبعػػاـيب يا ػػايةػػؽ)

ي،ةباقػر،يوذبػػيةػؽيرػ ؿيتػ ثير يع ػ يسػؾؽيلبعرػاي دػؾعليةباقػرليوغيػري 37)اة يؾفيعز  يبياػ يفػ ينها بهػ
إبػ يعانػبي عػةيلفيلكبحػاليراػرلهيوةهػاعلهيعة ػةليفػ يقظػاعيلبػزوتيعر هايف ةيبؾحظيترؾيلال ةاليلبعاة  ي

ةيػػػةلفيلبعرػػػايلبجػػػاصيوالسػػػ رايلحبػػػرلؼيعر  ػػػاهيةرتبظػػػ ي  ظػػػاعيلبػػػزوتيةةػػػايلبز ػػػاييإبػػػ يلبرػػػاؿ.يولتتهػػػل
ز ػااليلبزػاتايلبرث ػ يلالعرػاب يفػ ييإبػ لبزخػاطيلبػذاليطػرليع ػ يسػؾؽيلبعرػاييأا و كذلي.يولببرؾ ؽيولببتاعل

 ية يؾفيعز  يف ػتينب تػ يز ػاالي45نثؾي)1957فيكافيف يعاـيأ ية يؾفيعز  ي عةي76 ر ةلع)1961يعاـ
يل ي يبئري242)يلال اعيةؽياوكرايلزالايعةي. 38)ـيولثر ايع  يلب ظاعاهيلالرر ي1961اعهايةؽيلبزوتيعاـيلنب

وفػػػ يعػػػاـيي،ؽيطػػػؽي ػػػ ية 9دػػػةع)ر ية يػػػؾفيطػػػؽيولب8 4)يلإلنبػػػا ويي،1962فػػػ يعػػػاـيي يبئػػػرل ي445)يإبػػػ 
ي1962وفػػػػ يعػػػػاـيي. 39) ية يػػػػؾفيطػػػػؽي8 36ةعي)دػػػػر ية يػػػػؾفيطػػػػؽيولب21)يلإلنبػػػػا  يوي344)يةػػػػؽ1963

ي. 46)تبثليبيا ايعذؾل يف يةزغر يلبا ةلفيلبردةعليب زوتيأ
لنب ايلبزغػاـيلبح اسػ يولالالعاليفػ يبيا ػايتػةع ت ا يةػؽييإذي،علفايلببظؾعيلالقبداااليتظؾعيس اس ي

،يوتػػػؼياةػػػايةجب ػػػايلالعهػػػزليلإلالع ػػػ يب ةوبػػػ يفػػػ ي1963نغػػػاـيةركػػػزاليةؾحػػػةيعػػػاـييإبػػػ لتثػػػاااليالةركػػػزالي
العاليولحػػة،يولبغيػػليقػػؾلنيؽيلبجةةػػ يلبرةن ػػ يفػػ يلبؾاليػػاهي رؾعػػبيإيػػاهيولبثكؾةػػ يلالتثاايػػ يفػػ يعهػػازيلبؾال

لببعة ايلبةسبؾعال،يوذبػيببعز زيلبؾحةليلبؾطز  يونب ت يب عب ااي افيلبةوب يلالتثااي يغيريلقبدااي يوغيري
عرابػػ ،يأيلبتهػػازيلالالعاليوتخػػعبيل يالتحػػاعيونغػػري.يق  ر ػػ يإلالعليلبػػب اإ حػػابيوعػػؾايثػػ  يحكؾةػػاهيي؛فعابػػ 

وبرزعيلببخبليولببؾز عيف يلبرحعوب اهيف ةيلنخئليوزلعليعة ةليسريليبؾزلعليلبةوبػ يبخػعوفيلبجةةػ يلبرةن ػ ي
ي. 41)1964ف يعاـي

-1951)ياع ػػػػػسيلبحزؾسػػػػػ إيدمحميتثػػػػػااالي ثراسػػػػػ يوت  يػػػػػةيقػػػػػعا يب ر ػػػػػػقؾبػػػػػايلبغػػػػػا يلبزغػػػػػاـيلال
فيوحػػػةليإإذي،ي 43)لبخػػعبيفػػ يلبزغػػاـيلبػػػذاليكػػانؾلييػػ ة ؾفي ػػ ،يلبػػذاليلوفػػ ي عهػػة يوح ػػايع بػػػ ي 42) 1969

ت ؾ  يلبح ظ يلبرركز  يوتراسػيلبخػعبيلب ياػ ،ييإب فيتعااليأب يا  يتثليس ظ يولحةليةؽيق نهايلبؾالياهيل
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ررػسيحكؾةػاهيةرػاييإبػ والس رايلفيبيا ػايكانػلية حػر يي،وتحهؼيف يتجي ضينو اهيإالعليةعسحاهيلبةوب 
ي. 44)ينهايعرب يتتر ايث ث يريؾؿيكاييخة ايف يلتتا    حب يقاهلي)) ضاعايةؽيتوكػيبيا اي

،يف ةيتؼيلبغا يةت سيتركيزيلبد ح اهيف يةتاؿيلببزر  ي،علفايتركيزيلبح ظ يلبح اس  يف يبيا اي
،يوحايةث  يةت سيلببجظ تيلب ؾة يوأتػبليلبرحػعوؿيعػؽي1963 يبعاـي5عراعي رؾعبيلب انؾفيعقؼي) ل

ينخا يوزلعليلببجظ تيولببزر  ي رؾعبإتثليعئاس يعئ سيلبؾزعل ،يكرايتؼيووضعيي،ببزر  س اس يلببجظ تيول
اي يغحػػػػػظسيةػػػػػؽيلبعػػػػػاـيذلتػػػػػ يلبجظػػػػػ يلبجرحػػػػػ  يب بزر ػػػػػ يلالقبدػػػػػاأيوب/ي26لب ػػػػػانؾفينوحػػػػػ ،يولع زػػػػػليفػػػػػ ي

عػػػايلسػػػبغ ؿيلبرػػػؾلعايولبظاقػػػاهيلب يا ػػػ يوتثحػػػيؽيةحػػػبؾ يلبر  خػػػ ،يأ يةػػػؽي1968-1963ولالعبراا ػػػ ي)
لال برػػاـي اب ظاعػػاهيلببع  ر ػػ يولبدػػث  يولالسػػكافييإبػػ ،يو ػػةفليلبجظػػ ي 45)ذواليلبػػةرايلبرثػػةواوالسػػ راي

يإبػ ولبزعلع يوتخت عيلب ظاعاهيلبجات يولببركيزيع  يلبرزػاطايلبر ي ػ يوتجي ػ يحػةليلبهتػرليةػؽيلبر ػ ي
ي. 46) ػ يبياػ  ية يػؾفيعز666 697 169لبرةف،يوكافيلعراب يلبب ة رلهيلبراب  يب جظػ يلبجرحػ  يلالوبػ ي)

يأا ونب ت يلزاياايلنبا يلبزوتيف ةيزلايارايلالفرلايولعتوعينظاؽيةحبؾ ية  خ ي عضيفئاهيلبرتبرع،يةراي
فاتحػػعينظػػاؽيلالسػػبيرلايولعتوعػػليلسػػعاعيلبرزبتػػاهيلبرث  ػػ ،يي،ز ػػااليلبرحػػبه ػيةػػؽيلبرزبتػػاهيلبغذلئ ػػ يإبػػ 

بب  يةيػػػػػ ،يوتوككػػػػػلي عػػػػػضيلبع قػػػػػاهيول ر ػػػػػلي عػػػػػضيلب ظاعػػػػػاهيلبرزبتػػػػػ يوالسػػػػػ رايلبزعلعػػػػػ يولبدػػػػػزاع يل
لنب ػػػاي عػػػضيلبحػػػكافيةػػػؽييإذيػػػريفػػػ يةعػػػةؿيلببثذػػػرييوةػػػؽيعهػػػ يأرػػػر يكػػػافي زػػػاؾيتغي. 47)لالعبراا ػػػ 
ةػػػة زب ي)طػػػرلب سيوبزغػػػازال يبؾتػػػوهرايلكاػػػريةرلكػػػزيلببثذػػػريفػػػ يبيا ػػػاي ثةػػػا يعػػػؽيفػػػرصييإبػػػ )ل ع ػػػاؼ ي

 عػضيلبرزػاطايةػؽياوفيعزػ يكػابا لي،يفاعتوعليأعؾعيلبعرػاؿيلبػزعلعييؽيوتركػليلبرثاتػيايفػ ي 48)لبعرا
ولبز بػػػؾف،يوعهػػػرهيفػػػ يأطػػػرلؼيلبرػػػةفي عػػػضيل ح ػػػا يغيػػػريلبدػػػث  يلبرزاحرػػػ يحبػػػ يب غػػػليفيهػػػايبيػػػؾهي

أفيفرا ؽيةؽييإب رذري لساهيلالعبراا  يف يقر يلبتاايللبدي ليولالرخابينحب يةرتوع ،يوتخيريلبةعي
ووعػػةهيي، 49)ضػػرلعل ي اب ظػػاعيلبزعلعػػ أايعػػؽيعرػػايفػػ يح ػػؾؿيلبػػزوت،يةرػػايلبثػػ ثةػػا يي ػػاكػػايأسػػرليقػػةيتركا

لبزعلعػػ يولبثي ؾبػػ ياوفي تػػرليلبحػػكافيبهػػذ يلبرهزػػ ييلإلنبػػا لبثكؾةػػ يلبر ك ػػ ينوحػػهايةذػػظرليبإل  ػػا يع ػػ ي
لالسػػػػرلعيفػػػػ يةػػػػةيلالع ػػػػاؼي ػػػػابظرؽيولبكهربػػػػا يوت ػػػػةيؼيلالسػػػػرةليولبرايػػػػةلهيولباػػػػذوعييإبػػػػ ي،يفعر ػػػػلتػػػػةع ت ا ي
تؼيبزا ي ذعيةئاهيةػؽيلبؾحػةلهيلبحػكز  يببثػايةثػايوحػةلهيي1957-1954ليرةور ؿيلبي. 56)ب و حيؽ
تحػػر عيلبازػػا يوبكػػؽيلنب ػػايةػػؽيبػػؼي ػػبؼيي1963ي-1958بيزرػػايفػػ يلبحػػزؾلهيي،تػػؼيتػػةةير ايوألنهػػاعهيسػػكز  ي

 ي. 51)يبزا يةحاكؽيبرؾعو يلبةوب يإب يةييلببخ
لبػزوتيفػ يلبػب ايلع زليلبثكؾة يلب يا ػ يعػؽيعػةايةػؽيلبرخػاع عيببزر ػ يتػزاع يي1967وف يعاـي 

وتزغ ؼياوعلهيتةع ا  يإلعةلايةؾعويؽيب عرايي،ولنخا يةعهةيبيا يب زوتي،وةزهايت س سيةعسح يقؾة  يب زوت
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ةػعيةػةيي،وتزر ػ يولحػ يلبكوػرلي،عؽيلنخػا يةدػزعيبمةؾن ػايةػعيقػرك يلوكحػية زباؿيفذ  يي،ف يتزاع يلبزوت
.يوف يلبعاـينوح يلنخئليقرك يلبػزوتي 52)ا يلبار   ل نابيبيلبزوظ  يف يلبرزظ  يلبغرب  يوتجظ تيتزر  يةيز

لب يا  يبهةؼيتعز زيلالقبداايلب يا يعؽيطر ايةؾلعايلبػزوتيولسػبجةلةهايإلقاةػ يتػزاع ينوظ ػ يوطز ػ يفػ ي
عؽيل براـيلبثكؾة يلب يا  ي ظرؽيلبرؾلت هيلبار  يولببثر  يبهةؼيتحهيايعر  ػ يلالسػبيرلاييفذ  يي،لبب ا

ف ػػةيبػػةأهيلبرػػؾلن يلب يا ػػ يكريزػػا يطػػرلب سيوبزغػػازاليوسػػرهيواعنػػ يي، عػػةيلكبخػػاؼيلبػػزوتولببدػػة ريوالسػػ راي
نؾعػػايي ضػػافةرػػايأا يلبػػ يأيوطاػػرؽيفػػ يلسػػبقباؿيةعػػةلهيلببز يػػبيعػػؽيلبػػزوتيولبحػػ عيلبغذلئ ػػ يولالسػػبه ك  

ايع ػػ يلبعرػػيإبػػ بػػؼيتخػػهة يبيا ػػايفػػ يتاع جهػػايو ػػؾيةػػاياعػػايلبثكؾةػػ يلب يا ػػ يلبرػػؾلن ييإبػػ ةػػؽيلبزخػػاطييعة ػػة
ـيبؼييكؽيب يا ايقركاهية ح  يوسوؽيب ز ايلببثرالي1969تظؾ ريوتثحيؽيلغ بي ذ يلبرؾلن .يوحب يعاـي

كانليبػؾلرريلبخػركاهيلالعزا ػ ييإذي،سؾ ي عضيلبحوؽيلبدغيرليلبب يتحبعرايالرايلبرؾلن يإلعقاايلبحوؽ
يبز ػػايلببذػػائعيولبركػػابيةػػؽيلبػػب ايوي لببػػ ييرزيلبرخػػاع عيلالتػػ ح  بػػأ.يوكػػافيةػػؽي 53)ييهػػاإبلبرجب وػػ يت ػػـؾ

كي ػؾيةبػػريةػؽيلبظػػرؽيرػػ ؿيي2666نتػازيةػػاي ربػؾيع ػػ يإثكؾةػ يلب يا ػػ يفػ يةتػػاؿيلبز ػاي ػػ يقاةػليبهػػايلب
ليلسػػبررهيرػةفيلبثكؾةػ يلب يا ػ يفػػ يت ػػيلبأاليإلبػرغؼيةػؽيذبػػػيع ػػ يوييي. 54)ي 1968-1967عػاةيؽيف ػتي)

ناه ػػييوتاػذ ر ايع ػ يلقػ ا ياليتجػةـيلبخػعبيلب ياػ ،ي،ف يلسبززلؼيلبزوتيب ثدؾؿيع  يلبعر هيلبدػ ب 
كرػايلسػبجةةليلبثكؾةػ يلب يا ػ يعائػةلهيا،يهايوبز االيلعباحهعؽيلسبغ ؿيلبخركاهيلالعزا  يلبزوتيبردابث

ب غػليلبرجددػاهيلبررؾبػ ييإذ ، 55)ي 1965-1954ليةؽ)يرةؾ ايةيزلن  يرظ يلببزر  يف يلبلبزوتيف يتر
 يببا ػ)ي8 85) يلبعاةػ يلببػ يب غػلييػؾفيعز ػ يبياػ يةػؽيةترػؾعيةػؾلعايلبريزلن ػ ية 6 32ةؽيلبػزوتيحػؾلب ي)

ثػؼيلعتوعػليية يؾفيعز  يبيا ،ي 226ة  يؽيعز  يبيا يةؽيةترؾعيةؾلعايلبريزلن  يلبب يب غلي)165حؾلب 
ة يػػؾفيعز ػػ يبياػػ يةػػؽيةترػػؾعيةػػؾلعايلبريزلن ػػ يلبعػػاـيولببػػ يب غػػليي123ببا ػػ)يي1969-1968 يعػػاة يفػػ

ي،وبػػذبػيلتػػبليلبػػزوتي ػػؾيلبةعاةػػ يلالساسػػ  يب بزر ػػ يلالقبدػػااي يولالعبراا ػػ يفػػ يلبػػب اي،بياػػ عز ػػ ي345
ي.ي 56)لبثكؾة يلب يا  يبؼيتذعيس اس يعقيةليب رثافغ يع   يولطاب يعرريلنباع يع  يلبرغؼيةؽيلف

لالقبدػػػػااي ييل وضػػػػاعفػػػػ يتثحػػػػيؽيياوعيكايػػػػريكػػػػافيبهػػػػايلبػػػػزوتعؾلئػػػػةيو بذػػػػليةرػػػػايسػػػػااي ػػػػافيي
فبثؾبػليي،عؽيةذاعو يلالسبةراعيفػ يلبرتػاالهيكافػ يفذ  يي،اا  يوعفعيةحبؾ يلبر  خ يف يبيا اولالعبر

ي.1967ب ةيةزبايوةدةعيف يعاـييإب ي1958بيا ايةؽيب ةيغيريةزبايف يعاـي

ي:لرناعةلي
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 حػابييةػؽيلب ػرفيلبعخػر ؽيةثػةوايلبزظػاؽياهلبجرحػيزبةليػ ييةزػذيكافيلبزخاطيلبدزاع يفػ يبيا ػاي
تػغيرير كػ يبيا ػايةػؽيلبؾقػؾايولبرػؾلايلالوب ػ يلببػ يكانػليتزثدػريفػ يعػةايتيايلبحؾؽيلبرث   يوق ػ يةػايض

يناه ػػػيعػػؽي،رأسػػراؿيولبجاػػرليلالالع ػػ يولبب ز ػػ يولبرهػػاعلهيلبدػػزاا  لبق ػػ يولنعػػةلـيةػػؽيلبرزبتػػاهيلبزعلا ػػ يوي
لبزخػاطيلبدػزاع يع ػ ي عػضييبهػذليلعتكػزي،قبايلبدزاع يلبؾطز ػ يفػ يبيا ػايإب لالسبعراعيلبذاليعرةيياوع

لبدزاعاهيلبب  يةي يكدزاع يلبت ػؾايولبزحػ ايولبوجػاعيوتع يػبيلبحػرػيوطثػؽيلبػةقيايوتػزاع يلبببػ)يلببػ ي
وكػػػافيةعغػػػؼي ػػػذ يي.رػػػر يلبررتبظػػػ ي ابرزبتػػػاهيلبزعلا ػػػ  وبعػػػضيلبدػػػزاعاهيلكانػػػليتثبكر ػػػايلبثكؾةػػػ ي

وكانػػليي. 57)حيػػثيحترهػػايولنباعهػػاينهػػايكانػػليتػػزاعاهيةثػػةواليةػػؽيأبمعانػػبيةػػعيي  يلبدػػزاعاهيةر ؾكػػ
طػرلب سيعػػاـيب ػ)يةترػػؾعيلبردػانعيفػ يواليػػ ييإذي،لبؾاليػاهينخػػاطا يفػ يةتػاؿيلبدػػزاع يأكةػػرواليػ يطػرلب سي

لاليةػاييعػااؿي239 يةدزعا يوكافيلاليظابيؾفيولالعانبيير كػؾفيةزهػاي)448)1955 %يةػؽي53 يةدػزعاي 
ي،ؽيعز ػػ ي ػػ ية 6ةػػايق ربػػ ي)ي1958لب ػػؾة يعػػاـياتايوب غػػليةحػػا ر يلبردػػانعيفػػ يلبزػػ.يةترػػؾعيلبردػػانع

.ي 58)ي ية يػػؾفيعز ػػ 1 52%يةػػؽيلعرػػاب يلبزػػاتايلب ػػؾة يفػػ يبيا ػػايولبػػذاليكػػافيي ػػةعيبي)5 11بزحػػب يي:الأ
طبػاؽيولبرػرلوخيةػؽي  عػضيلبدػزاعاهيلبيةو ػ يكدػزاع يليلةايوالي يفزلفيف ةيلقبدرهيلبدزاع يفيهايع  

لببوكيػػريفػػ ينهػػؾ ييأبػػةويي،1955يحبػػ يعػػاـيهػػازانػػليلبزحػػا ي زلوبايلبرث ػػ يلببػػ يكلب  ػػ يولبثدػػريولبحػػتا
 ي Demaliriaلبدزاعاهيبؾالي يفزلفيعزةةايقاـيلبجايريلبعػابر يفػ يوزلعليلبراب ػ يلب يا ػ يلبرحػيؾي)ايرابير ػ 

بب ةيؼيت ر ريعؽيقعوفيلبثرؼيلبيةو  ي وزلفيعاة يولندبيل براة يع ػ يةزظ ػ يغػةلةسي اعبباع ػايةركػزي
راير ػػايي1957عػػاـييأولرػػرعسػػ لي يئػػ يلبعرػػايلبةوب ػػ يفػػ يأكرػػاي،يو ػػ يلببػػ ييتػػة يفيهػػايلبعرػػارؼيلبيةلبثػػ

بزػػا يع ػػ يط ػػبيلبثكؾةػػ يلب يا ػػ يب  ػػؾـي رهرػػ يوضػػعيبرنػػاةايبرحػػاعةلييةدػػري وػػ يةػػؽلبػػةكبؾعيعزةػػ يعي
ي،لبثكؾةػ يفػ يتثحػيؽيوليتػاايتػزاعاهيتز ػةيةػؽيارػايلبوػرايولبعرػايع ػ يتحػؾ ايلبرزبتػاهي خػب يلبظػػرؽي

ي. 59)وضعيرظ يةخروعيلبدزاعاهيلبدغر ي وزلفييف تعاوفيلبجايريةعيوزلعليلبراب  ييقةوي
سػػػػكافيولببزر ػػػػ يإلعرػػػػاعيول لب يا ػػػػ يفػػػػ يتزويػػػػذيةخػػػػاع عيليثكؾةػػػػ  عػػػػةيلكبخػػػػاؼيلبػػػػزوتينخػػػػظليلبي

لالقبدػػااي ،يوبػػةأهيفؾلئػػةيلبةػػروليلبزوظ ػػ يتبػػؾزعيع ػػ يعر ػػعيطب ػػاهيلبخػػعب،يوفػػبليلبرتػػاؿيلةػػاـيلبرخػػاع عي
فػ يطر ػايلببدػز عيي حةيةػيلهرظػؾييلبثكؾةػ رػذهيأويي،ف يلبرتػاالهيكافػ يلبب ايلبدزاا  يفعؼيلبررا يف 

هيثػػػ  يةظػػػا عي نخػػػوأي،ةػػػؼيلبربثػػػةليفػػػ يطػػػرلب سيوبزغػػػازالي نخػػػا يةعهػػػة ؽيفزيػػػيؽي رحػػػاعةليلإعػػؽيطر ػػػاي
ثكؾةػػػ يةدػػػزعايب برػػػؾعي رحػػػاعةليلبلبثكؾةػػػ يهي نخػػػأوي.يبررهيفػػػ يلحبكػػػاعيولسػػػبغ ؿيلبببػػػ)ولسػػػي،حكؾة ػػػ 
ةعغرهػايكانػلي يةدػزعا ،يوبكػؽي3121نثػؾي)ي1965حبػ يعػاـييلبػب ايب ػ)يعػةايلبردػانعيفػ ويي،لبهؾبزةي 

يرخػابيولبزحػ ا ابدػزاعاهيلبغذلئ ػ يوللبرحػبعر  يفػ يتدػز عهايكياوله وليهاللاليب ػةـتزاعاهي ح ظ ي
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زلايلبظ ػػبيع ػػ يلبرزبتػػاهيونغػػرل يالزايػػاايعػػةايلبحػػكافيولعتوػػاعيحدػػ يلبوػػرايةػػؽيلبػػةرايلب ػػؾة ،يف ػػةيي. 66)
،ي1961إنخا يأوؿيوزلعليب دزاع يعاـييإب لب يا  ييثكؾة ولبح عيلبدزاا  ي عةيلكبخاؼيلبزوت،يةرايافعيلب

يلبكررك ػػ يع ػػ يلبرزبتػػاهيلبدػػزاا  يلبرحػػبؾعاليعػػاـي ثػػؼيقاةػػلي وػػر يقيػػؾايع ػػ يلبػػؾلعالهيوز ػػااليلبرسػػـؾ
بهةؼيتخت عيلبدػزاع يي1965بدزاا  يف يعاـي،يوعززهي ذ يلإلعرل لهيإنخا يةعسح يب بزر  يل1963

،ي 61)لبرث  ػػػ ي اببعػػػاوفيةػػػعيوزلعليلبدػػػزاع يولبازػػػػيلبدػػػزاع يلب ياػػػ يبإلقػػػرل يبػػػةعؼيلببزر ػػػ يلالقبدػػػااي ي
 ي666 198 3نثػؾ)ي1963اػ يعػاـيفا غليق ر يلب رو يلبب يةزثبهػايلبرعسحػ يةػعيلبازػػيلبدػزاع يلب ي

بهػػةؼيتخػػت عي،ي يعز ػػ 666 681 15فا غػػلي)1968-1967ولعتوعػػليت ػػػيلب ػػرو يرػػ ؿيلبرػػةلييعز ػ ،
 ي36938)يـ1964،يكرايب )يعةايلبرزخآهيلبدزاا  يف يبيا ايححبيلحدائ  يعاـي 62)لبدزاع يلبرث   
 ي867)ي كةروب ػػ)يعػػةايلبرزخػػآهيلبدػػزاا  يلبدػػغيرليلببػػ يكانػػليتحػػبجةـيعخػػرليعرػػاؿيفػػي،ةزخػػ ليتػػزاا  

.يوقػةيأقاةػليوزلعليلبدػزاع ي 63) يةزخػ ل36671عخرليعراؿي)ةزخ ليوعةايلبرزخآهيلبب يتحبجةـيلقايةؽي
فيببع يػبيلبحػرػيا ليوةة غػ يب ت ػؾاي ظػرلب س،يوةدػزعلبعة ةيةؽيلبردانعيةةايتدز عيلبوؾلكػ يوتعائػ يلبػا

عػػػةا ايةػػػؽيةدػػػزعيولحػػػةيفػػػ يعػػػاـييفذػػػ  يعػػػؽيلبردػػػانعيلالب ػػػ يلبثة ةػػػ يلببػػػ يزلافػػػ يطػػػرلب سيوبزغػػػازال،ي
ب غػػليلبرزخػػآهيلبدػػزاا  يي1965.يوفػػ ينهايػػ يعػػاـي 64)ي1964عػػاـيةدػػانعيفػػ يي7يإبػػ ي1959-1966

لبردػػانعيةػػؽييوكانػػليلغ ا ػػ ي.ةزخػػ ليب رػػؾلايلبغذلئ ػػ يوعدػػريلبز بػػؾفيولاولهيلبكهربػػا يولبزتػػاعليوغير ػػاي66
لفيعػػػةاييإبػػػ ي عػػػضيلبردػػػااعخػػػيريت،يوييعرػػػايفػػػ يكػػػايولحػػػةليةزهػػػاي)ررحػػػ يلقػػػجاص ي،لبثتػػػؼيلبدػػػغير

بػػييبعػاـلإلنبػا يلالعرػاب يبب ػػيوقػ ؼيي،ةحػبجةةا يي3266ةزخ لييعرػايفيهػايي7832لبرزخآهيلبدغيرليقةيب )ي
وع  ػ ،يي. 65)لبػايعز ػ .يي174286لبايعز  ،يوب غليلبق ر يلبرذاف يةػؽيلب ظػاعيلبدػزاع يي275979

 ية يؾفيعز  يبيا ي5 11لعتوعليةؽي)يإذلزالاهيةحا ر يقظاعيلبدزاع يف يلبزاتايلب ؾة يلالعراب يف ةي
يي. 66)1967 ية يؾفيحز  يف يعاـي8 15)يإب ي1966 ية يؾفيحز  يف يعاـي1 14)يإب 1964ف يعاـي

لب يا ػ يقاةػلي عػةيلنخػا يوزلعليلببجظػ تيبؾضػعيلوؿيرظػ يب بزر ػ يترة ػلييلبثكؾة وةؽيلبتة ري ابذكريلفيي
يإبػ كانػليتهػةؼييإذي،لبدػزاع قظػاعي يقاة  يبكايلب ظاعػاهيوةزهػاي1968-1963ف يلبجظ يلبجرح  ي)

لبدزاع يةؽيحيثيلبكؼيولبزؾعيوتث يايلالكبوا يلبذلت يةػؽيلبرزبتػاهيلبرث  ػ يلبدػزعييلإلنبا ةحبؾ يعفعي
ف ةيبزيػليع ػ يلفبرلضػاهيي،لاليلفي ذ يلبجظ يبؼيتكؽيةبكاة  يةؽيلبزاح  يلبزغر  ي،وتدة ريلبوائضيةزها

والس رايي، رلالهيولبردروفاهةزهايةعةالهيلبز االيف يلبؾلعالهيولإلي،بؼيتكؽيولق   ي ابزحب يبغروؼيلبب ا
%يف ػػتيةػػػؽيلعرػػاب يلبرا ػػػ)ي4ب غػػليحػػػؾلب ييإذلفيندػػيبيقظػػػاعيلبدػػزاع يفػػػ ي ػػذ يلبجظػػػ يكػػافيضػػػئ  ي

 ي1973-1968لبةان ػ ي)ي  لبجرحػعز ػ يبياػ ،يثػؼيعػا هي ابجظػ يي337لبرجدصيب بزر  يلببابغ يحػؾلب ي
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فػػ يز ػػااليةجددػػاهيقظػػاعيريبهػػةؼيتث يػػايتثػػؾؿيعػػا ي،عػػةلا اي عػػضيلبجاػػرل يلبػػةوبييؽإ يلببػػ يسػػا ؼ
عػػؽيلال برػػاـييفذػػ  يي،%يةػػؽيلبريزلن ػػ يلبتة ػػةل9 7يإبػػ %ي9 4زلاهيلبزحػػب يةػػؽييوع  ػػ ،يف ػػةيلبدػػزاع ،

و ركؽيلب ؾؿي.يببزر  يلبجةةاهيلالعبراا  يكابح اح يولبر اض يور ايلحب اط يةؽيلبزوتيبرؾلعه يلبظؾلعئي
ريةزػػا ية ئػػؼيب بزر ػػ يلبدػػزاا  يةػػعيتظػػؾ ريقػػرلؼيع ػػ يلبدػػزاع يوتػػؾفيإلفياوعيلبةوبػػ يلقبدػػريع ػػ يلل

ي. 67)تع يبيلبوؾلك  يي–لبت ؾايي– عضيلبردانعيلب ةير ي)لببب)ي
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 التجارة:
ف ةيكافيلببتاعيقةـيلبعدؾع،يأةزذييفيةؾقعيبيا ايع  يلببثريلبربؾستيعع هايةركزل يتتاع ا يحيؾ ا يإي
و راعسػػؾفيبػػرل يلب ػػرفيلبباسػػعيعخػػرييتؾبػػؾفيةزػػاطايلفر ق ػػايلبؾسػػظ يوعزؾبهػػايلبغربػػ ييأولرػػريةزػػذلب يايػػؾفي

لوعبػايعػػؽيطر ػػاييإبػػ لبببػااؿيلببتػػاعاليةػعيسػػكانهايو ت اػؾفيع ػػشيلبزعػاـيولبعػػا يولبت ػؾايوغير ػػايببدػة ر اي
 ػػةـييبتػػاعاليبػػؼفي ػػذليلالزا ػػاعيلبأغيػػريي،ةيزػػا يطػػرلب س،يكرػػايلسحػػؾليع قػػاهيتتاع ػػ يةػػعيلبػػةوؿيلالوعب ػػ 

عيعػؽيافػافبثػؾؿيكػاينخػاطيإبػ ييب ػليةؾلنيهػا،ولحي،1911فيغػزهيليظاب ػايبيا ػايعػاـيأطؾ  يوالس راي عةي
سػبؾب يلالعانػبيةػؽيعزػةةايلرحػرهيبيا ػايةكانبهػايلببتاع ػ يويي يا ي ذػرعي ػاب)لبقبداايالليف تيبيلبؾطؽ،

إلالعتػيؽيلبار ظان ػ يولبورنحػ  يولسػبرريلبثػاؿيرػ ؿيفبػرليرذػؾعهايبابييؽيولبيهؾايع ػ يزةػاـيلببتػاعل.يلإليظ
ي 3)ب ػػ)يويي1949لب ياػػ ي ػػابعتزيةزػػذيعػػاـيتػػيبيلبريػػزلفيلببتػػاعاليأيوةػػؽيعهػػ يأرػػر ي.ي 68)1943-1951

لبعتزييوتاويي،1956 يعز  يبيا يف يعاـي666 447 12 بذاعايفا )ي)يلبعتزيولسبرري،ة  يؽيعز  
 ي46و)ي1959عز ػػػ يبياػػػ يفػػػ يعػػػاـيي ية يػػػؾفي5 23)يإبػػػ يثػػػؼوي يعز ػػػ يبياػػػ ي666 666 12)1957عػػػاـي

ي.ي 69)ي1961ة يؾفيعز  يف يعاـي
اهيةؽيلب رفيلبراض يلقبدػاايلكبوػائ ييعبرػةيع ػ يلبدػااعلهي كافيلالقبداايلب يا يف يلبجرحيزي

عانػبيق يػايةػؽييإبػ لبزعلا  يولبثيؾلن  يلبربرة  ي ابثيؾلناهيلبث  يولالسراؾيوز ليلبز بؾفيولبوؾلك يولبث واي
عانػػػبييإبػػػ ايلبردػػػزؾعاهيولالالهيلبثة ةػػػ يلرييسػػػبؼيلب ػػػوفػػػ ية ابػػػايذبػػػػيي،ب  يةيػػػ ي)لبيةو ػػػ  لبردػػػزؾعاهيلب

و عػةي.ي عضيلبثاؾبيولالغذي يلح انايولغ اهايةؽيليظاب ايولبران ايلبغرب  يوبر ظان ايوفرنحػايولةر كػايولب ا ػاف
 يعز ػػ ي666 583)حػػؾلب يي1954ب ػػ)يلبػػةرايةزػػ يعػػاـيإذيي،لبوػػؾؿيلبحػػؾالن يةػػؽيل ػػؼيلبدػػااعلهيلبزعلا ػػ 

 ػػػ ت يتدػػػة ريلبثيؾلنػػػاهيلبث ػػػ يفػػػ يوي.ي يعز ػػػ يبياػػػ 666 626 1)يإبػػػ ـي1958لعتوػػػعيفػػػ يعػػػاـيثػػػؼييبياػػػ 
يإبػػػػ  يعز ػػػػ يبياػػػػ يولعتوػػػػعي ػػػػذليلبرا ػػػػ)ي66 567)ي راق ربػػػػ 1957عيةزهػػػػايعػػػػاـيف ػػػػةيتػػػػة يي يلبةان ػػػػ ،لبررتبػػػػ

وتػػ ليق رػػ يلبدػػااعلهيةزػػ ييإذوفػػ يلبررتبػػ يلبةابةػػ يز ػػليلبز بػػؾفيي.1958 يعز ػػ يبياػػ يعػػاـي666 838)
عانػػبيلبرثاتػيايلبزعلا ػ يكانػػليبيا ػايتدػةعيلبراقػػ  ييإبػ  يعز ػػ يبياػ .يوي666 447حػؾلب ي)1958عػاـي

ولسػػػبررهي.ي 76) يعز ػػػ يبياػػػ 171666)يةػػػايق ربػػػ ي1958ب ػػػ)يةػػػايتػػػةعت يةػػػؽيلالغزػػػاـيعػػػاـيويي،ولالغزػػػاـ
رػػػػػؾعيلبك ػػػػػ يب دػػػػػااعلهيةػػػػػؽيلبرتوتػػػػػ لينحػػػػػابهايي،1959لبزعلا ػػػػػ يفػػػػػ يلزايػػػػػاايحبػػػػػ يعػػػػػاـيلبدػػػػػااعلهي

يإبػ عز ػ يبياػ يفاتػ  يولحػةيؽيي ػ ية 1 5ةػؽي)ي،يثؼيلرػذهيفػ يلببزػاقصي عػةيلكبخػاؼيلبػزوت 71)1% 72
لسبيرلايلبرؾلايلبغذلئ  يةػؽييإب يأا لالةريلبذاليي،1967-1961ليرةف يلبي يلبايعز  يبيا 666حؾلب ي)

تػػاهيلالببػػافيولبجذػػرولهيولبوؾلكػػ ،يلبجػػاع يبحػػةيةبظ بػػاهيلبحػػؾؽيلبرث  ػػ يوراتػػ يلبثاػػؾبيولب ثػػؾـيوةزب
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ة يػػؾفيي1954 ية يػػؾفيفػػ يعػػاـي236 4فاعتوعػػليق رػػ يلبػػؾلعالهيةػػؽيلبرػػؾلايلبغذلئ ػػ يلبرجب وػػ يةػػؽيحػػؾلب ي)
لةػايلبػؾلعالهيةػؽيلعهػػزليي.1961فػ يعػاـيي%95بز ػااليتا ػ)ينثػػؾيي:الأي، ية يػؾفيعز ػ 981 7)يإبػ عز ػ ي

ي1954كانليف يعاـييإذي، يضعوا ي46ةؽي)ي كةر يهارلينوحلبرلا ؾيولبرؾس   يوةايقابههايف ةيزلاهيف يلبوب
يي. 72) يلبايعز  ي321حؾلب ي)يإب ي1961ف يعاـييووت ليثران  يلالؼيعز  يف ت

وندػػػػػايةػػػػػؽيلبتزيهػػػػػاهيلب يا ػػػػػ يعػػػػػاـيي ية يؾنػػػػػا ي5 34وب غػػػػػليق رػػػػػ يلبػػػػػؾلعالهيلب يا ػػػػػ يحػػػػػؾلب ي)ي
لبزوتيلالعزا  يفػ ييلسبؾعاتهايقركاهب غليق ر يلبح عيلبب يويي،1957عؽيعاـيي%33يابز االيقةع 1958

وق رػػ يي،عز ػػ  ي66 677 يعز ػػ يوق رػػ يلبػػذ بيلبجػػاـيلبرحػػبؾعايحػػؾلب ي)666 79 16حػػؾلب ي)ي لبعػػاـينوحػػ
ةػػؽيةترػػػؾعيي%76وترةػػايي، يعز ػػ 666 134 24لبحػػ عيلبردػػزؾع ي رػػايفػػ يذبػػػيوسػػائايلبز ػػايحػػؾلب ي)

بيزرػػايي،لالعزا ػػ يةػػؽيلالالهيووسػػائايلبز ػػايضػػجاة يةػػايتحػػبؾعا يقػػركاهيلبػػزوتيإبػػ و رعػػعيذبػػػي.يلبػػؾلعاله
%فػ ي8 26% عػةيلفيكانػلي4 14يإبػ ي1958هبظلينحب يلسبيرلايلالغذي ي ابزحب يب حػ عيلبرحػبؾعاليعػاـ

يإبػػػػػ 1957 يعز ػػػػػ يبياػػػػػ يفػػػػػ يعػػػػػاـي66 944 1هبظػػػػػليولعالهيلبؾقػػػػػؾايلبرعػػػػػةن يةػػػػػؽي)ويي،1957اـيعػػػػػ
ي1958قؾعنػػػػليولعالهيبيا ػػػػايعػػػػاـيوبػػػػؾي.ي%4 14لاليبزحػػػػب يي1958عز ػػػػ يبياػػػػ يعػػػػاـيي 666 1665 1)

هيحوريل اعيلبزوتيلتبثليلبح ع يلبةان  ي عةيلبح اعلهي عػةيلفيكانػليلالالتذليلفيي1957بؾلعالهيعاـي
%يةؽيحاعبهاي6والس رايلفيبيا ايكانليتحبؾعايحؾلب يي،تثبايلبررتب يلبرل ع ي عةيلبح اعلهيولبةقيايولبخاال

ببثبػػػايياة ؿيلقدػػػ يعهػػػذفكانػػػليلالوبػػػ يتاػػػي ظان ػػػا،يلةر كػػػا ،بريي،ةػػػؽيثػػػ  ياوؿيع ػػػ يلببرتيػػػبي)ليظاب ػػػا
لسػػػبؾعاهيليظاب ػػػػاي رػػػػايق ربػػػػ ييف ػػػػة،يلبدػػػةلعليبػػػػيؽيلبػػػػةوؿيفػػػ يتتاعتهػػػػايةػػػػعيبيا ػػػػايفػػػ يلالسػػػػبيرلايولببدػػػػة ر

وتػ ت يةدػريفػ يلبررتبػ يلبةان ػ ي عػةيليظاب ػايفػ يي،%ةػؽيعر ػ يلبدػااعله32 يعز  يبزحب ي666 956 1)
%ةػؽيتػااعلتها،ي17 يلبػايةػؽيلبتزيهػاهيلاليبزحػب يتا ػ)ي722ؾعاهي رايق رب ي)لسبيإذيةؽيبيا ايلالسبيرلا

ةؾلايلبجاـييوتعة%ةؽيتااعلتها.ي15 يعز  يبيا يلاليحؾلب ي666 653ةايق رب ي)يف رايلسبؾعاهيبر ظان ا
حػػػؾلب يي1958وتا ػػػ)يق رػػػ يةػػػايتػػػةعت يةزهػػػايبيا ػػػايرػػػ ؿيعػػػاـيي، اسػػػبةزا يلبؾقػػػؾايلسػػػاهيلبدػػػااعلهيلب يا ػػػ 

%،ونحػػب ي51ونحػػب يلبرػػؾلايلبجػػاـيلبردػػةعلي ابزحػػب يب دػػااعلهيعر عػػايحػػؾلب ي، يعز ػػ يبياػػ 666 179 2)
يةػػؽي88لبرػػؾلايلبغذلئ ػػ ي ابزحػػب يب دػػااعلهي %،يبيزرػػايهبظػػليتػػااعلهيلبثيػػؾلفيولبز ػػؾهيلبزبات ػػ يولبخػػثـؾ

 يولسبررهيلبدااعلهيلب يا  يفي. 73)1958 يعز  يعاـي666 447)يإب 1957 يعز  يعاـي666 322 1)
 ي3 4و)1954 ية يػػؾفيعزيهػػايفػػ يعػػاـي3 5فا غػػلي)ي1961-1951لببزػػاقصيفػػ يةػػة يلبعخػػريلبحػػزؾلهي

وكػافيز ػليلبز بػؾفيولبوػؾؿيلبحػؾالن يقػةي.ي1959فػ يعػاـيي ية يػؾفيعز ػ 3وي)1955ة يؾفيعز  يف يعاـي
لفيوتخػيري عػضيلبردػااعيلفيلبعتػزيفػ يةيػزيي. 74)1961ةؽيث ثيلبدااعلهيلب يا  يف يعػاـيي كةرلسهراي 
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ي1959ب غػػليلبػػؾلعالهيلب يا ػػ يعػػاـييإذي،لببتػػاعليلبجاعع ػػ يلب يا ػػ يكػػافي بزل ػػةيعاةػػاي عػػةيعػػاـيبزحػػبيةرتوعػػ 
ي. 75)ضعوا يي 25)يإب ي1962 يضعوا يوف يعاـي22)يإب 1961ووت ليف يعاـيي،ضعايتااعلتها

يعػػػاـكػػػافيلكبخػػػاؼيلبػػػزوتيوتدػػػة ر ين ظػػػ يتثػػػؾؿيولن ػػػ بيفػػػ يلبث ػػػاليلالقبدػػػااي يفػػػ يبيا ػػػايةزػػػذيي
وقػػكايلبػػزوتيي،)ةزغرػػ يلالوبػػػ يار ػػليبيا ػػايفػػ يتػػايلبةوبػػ يلبردػػةعليب ػػزوتيإذكرػػايذكرنػػايسػػا  ا ،ي1961

والسػػ راي عػػةيلغػػ ؽيقزػػاليلبحػػؾ سيع ػػبيلحػػةل ينكبػػ يحز ػػرلفيي،ةػػؽيلبدػػااعلهيلب يا ػػ ي%9 99وةخػػب ات ي
ةايلسبؾعات يكاييعزؾبيوغربيلوعبايولبذاليكافيسابايف يز االيإب وعةـيوتؾؿيلبزوتيعؽيطر  هايي1967

ةػػػؽيةترؾعهػػػاي اسػػػبةزا يولعالهيي%96ةػػػؽييأكةػػػر.يلةػػػايلبػػػؾلعالهيفػػػافي 76)ةػػػؽيليظاب ػػػايوبر ظان ػػػايةػػػؽيبيا ػػػا
قركاهيلبزوتيكافي بكػؾفيةػؽيسػ عيلسػبه ك  يولاولهيةززب ػ يةػعيلزايػاايلبحػ عيلبكراب ػ يولبرػؾلايلبردػزؾع ي

وكرػايي،بياػ يا يعزيهػي57نثػؾيي1963عالهيعػاـيوب )يحدػ يلبوػرايةػؽيلبػؾلي كابح اعلهيوةؾلايلبازا يولالعهزل
%،يبيزرػػاي212بزحػػب يت ػػةعيبزثػػؾيي1964وي1957بػػيؽيعػػاة يية ثؾعػػا ييلعتوعػػليلبػػؾلعالهيلبرةن ػػ يلعتواعػػا ي

يلبتررك ػػ يلبػػذاليقػػراينثػػػؾي466زلاهيولعالهيلبخػػركاهيلبزوظ ػػ يبزحػػب ي %يوالسػػ راي عػػةيتجيػػ ضيلبرسػػـؾ
بياػػ ييا ي يعزيهػػ694 169ؽيطر ػػايةيزػػائ يطػػرلب س)عػػ1968وب ػػ)يةترػػؾعيولعالهيبيا ػػايعػػاـي.يسػػ ع 366

يي. 77)بيا يا ي يعزيه649 76بزغازالي)ةيزا يوي
   المرارف والبنوك:

ف يلب ظػاعيلبجػاصي اببتػاعلييراعاليةؽيلبزبائايلبرباقرليببظؾعيقظاعيلبزوتي ؾيلببؾسعيلالسبةكافيي
وقػػةيي،كابجػػةةاهيلبردػػرف  يولبرثاسػػا  يوةرلكػػزيلبدػػ ان يوغير ػػاي،ولبر ػػاوالهيوةػػاي بدػػايبهػػايةػػؽيرػػةةاه

وبعػايعر  ػػاهي.ي1961ةػؽيلبػةرايلب ػؾة ي ث ػؾؿيعػاـيي%76 عبػاينثػػؾييلتػبللبػذاليتؾسػعي ػذليلب ظػاعي
لبازا يولببخييةيولبز ايولالسبةراعيف يلبع اعلهيكافيةؽيل ؼيلبررلفايلبب يقػهةهي ػذليلببؾسػعي حػابيلبظ ػبي

زةػ يببظػؾعيعر  ػاهي  ػايةػؽيلنػؾلعيلبازػا يلبؽيلبثة ة يولبةوعيولبركاتػبيولبرجػازفيوغيريلبربزل ةيع  يلبرحاك
عهػػريتؾسػػعايوي.يلبرػػةفيلبرئ حػػ يوةرلكػػزيلبعرػػايولبزخػػاطيإبػػ ترؾ ػػايلب ظػػاعيلبزوظػػ يوة اب ػػ يلبهتػػرليلبةلر  ػػ ي

ا  يلالحب اعاهيلرريترةايف يلنبخاعيةثظاهيب عيلبؾقؾايف يلبرةفيولب ر يلبؾلقع يع  يلبظرؽيلبرئ ح  يبب 
وع  ػ يفػافيلببؾسػعيلبػػذالي.يلبربزل ػةليب ؾقػؾايلبزاعرػ يعػؽيتظػػؾعيحركػ يلبز ػايولببؾسػعيفػ يلسػػبعراؿيلبحػ اعله

فررفػايلبجػةةاهيي،ةكر يبهايونب ت يةزظق  يببظؾعلتهايو عةلبجةةاهي رععيإب ينرؾيلببتاعليطرليف يقظاعي
يي. 78)بتا  يبثاع يلب ظاعيلببتاعاليلبزاة لبردرف  يةة يلبذاليتؾسعلينخاطات يبةعع يكايرليكافيلس

وبػػؼييكػػؽيفيهػػايأاليي، 79)فيبيا ػػايكانػػليتذػػؼيتحػػع يفػػروعيبردػػاعؼيأعزا ػػ إبػػ يأوالبػػةيةػػؽيلالقػػاعليي
ي يبعػػػػاـي3اليلب حػػػػؼيلببتػػػػاعاليةػػػػؽيلبردػػػػرؼيلبرركػػػػزاليحبػػػػ يتػػػػةوعيقػػػػانؾفيعقػػػػؼي)إةدػػػػرؼيتتػػػػاعاليبياػػػػ ي
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لبذاليلسسي رؾعب ي)بزػػيبيا ػايلبػؾطز  يب  ػؾـي إتػةلعيلبعر ػ يلبؾطز ػ يفػ يلبػب ايولالحبوػاظي ػ ةؾلؿي1955
كػػػافيلبز ػػػةيلبربػػػةلوؿيفػػػ يبيا ػػػايقاػػػاي،يف ػػػةيلالعزا ػػػ يوةيػػػزلفيلبرػػػةفؾعاهيعرػػػ هلبلبثكؾةػػػ يوب حػػػ ظريع ػػػ ي

ليلاليظاب ػػػ يفػػػ ي بػػػ بايةػػػؽيثػػػ  يعرػػػ هيو ػػػ يلبتز ػػػ يلبردػػػراليفػػػ يبرقػػػ يولب يػػػريي1951لالسػػػب  ؿيعػػػاـي
تةعيقانؾفيلبز ةيلب يا يولتبليلبتز  يي1951تخر ؽيلالوؿيي24طرلب سيولبورنػيلبتزلئراليف يفزلف،يفو ي

لب يا ي ؾيلبؾحةليلبز ةي يفثايةثػايلبعرػ هيلالعزا ػ يلببػ يسػثاليةػؽيلببػةلوؿيتثػليلقػرلؼي)بتزػ يلبز ػةي
تةلعيلبز ةيولةحاؾيلبثحا اهيولتجاذيلب رلعلهيلب يا   يوعايةدرؼي اعك يزيوك  يب تز يف يبيا ايوبزةفيإل

يي. 86)يلبجات ي االسبةراعيوححا اهيلبثكؾة يلب يا  يلالتثااي 

ارػؾؿيةيػةلفيلبردػاعؼيولببعػاوفييفػ كافيةدرؼيبيا اي ةعؾيععاؿيلالعرػاؿيلب يايػيؽي االسػبررلعي
لزالايعػػػةايلبردػػػاعؼينخػػػا يةدػػػاعؼيبيا ػػػ ييكػػػؾفيلغ ا ػػػ يلبرحػػػا ريؽيفيهػػػايبيايػػػيؽ،يولسػػػبتا  يبػػػذبػيإع ػػػ ي

يإبػػػ تؾسػػػعيلبزخػػػاطيلبردػػػرف ي ابزحػػػب ييإبػػػ وتخػػػيريلالحدػػػا لهيلبردػػػرف  ييهػػػا.لببتاع ػػػ يولزالاهيعر  ات
لعتوػعيي،ندػاية يػؾفيعز ػ يبياػ يبرأسػراؿي1955نخا يةدرؼيزعلع يوطزػ يعػاـإ.يوتؼيلبؾالئعيولب رو 

ف سػهؼيف ػ يي1964وكرػايلنخػ يلبردػرؼيلببتػاعاليفػ يحز رلف/ ؾنيػؾيعػاـيي،ة يؾفيعز ػ يبياػ يإب  عةيذبػي
%يةػػػؽيعأسػػػراؿيلبردػػػرؼ،يثػػػؼيتبعػػػ يفػػػ يلبعػػػاـينوحػػػ يلفببػػػاخيعػػػةايةػػػؽيلبردػػػاعؼيةزهػػػاي51بيايػػػؾفيبزحػػػب ي

)قػراؿيلفر ق ػا يفػ ييةدرؼي)لبدثاعال يوةدرؼي)لبخرك يلالفر ق   يكردػرؼيبياػ يوفرنحػ ،يوةدػرؼ
وحرػػايلسػػرايي،%يةػػؽيعأسػػراب 51سػػا ؼيف ػػ يلب يايػػؾفيبزحػػب يي،1967وةدػػرؼي)ةدػػر يعػػاـيي1966عػػاـي

فػػانهؼيبػػؼيي،وبػػابرغؼيةػػؽيةخػػاعك يلب يايػػؾفيفػػ ية ك ػػ ي ػػذ يلبردػػاعؼ.يعة ػػةل ي ػػؾي)ةدػػرؼيلبزهذػػ يلبعرب ػػ  
لبردػاعؼيلالعزا ػ يلبرئ حػ ييب يػلويي  يلبحػا   ،ولحبوغلي ذ يلبرداعؼي جارلتهايلبوزي،يخاعكؾليف يلالعلتها
ي،نػػػػػابؾب ي، ػػػػػاعك يزي،و ػػػػػ يةدػػػػػاعؼي)عوةػػػػػايلبرخػػػػػاعك يلب يا ػػػػػ ،عدػػػػػ  يع ػػػػػ يي،ايونػػػػػذلؾلبعاة ػػػػػ يفػػػػػ يبيا ػػػػػ

فيف يؾيلبعاة يفيؾيلب يايةدرؼيتزاع يف يبيا ا،يوبذبػيكافيي:الأنخا يإلن يبؼي بؼييناه ػيعؽي. 81)لبعرب  
قرو يب ازا يوغير ايةؽيترؾ ػاييإب ةتاؿيلبدزاع يولبذ ؽي ر ةوفيقروضا يتزاا  يكحائريلبذ ؽييحعؾفي

لبثدػػؾؿيع ػػ يقػػرو يةػػؽيةدػػاعؼيتتاع ػػ ي رعػػةالهيفؾلئػػةيعاب ػػ ،يوكانػػلي ػػذ ييإبػػ برخػػاع عيلالنرائ ػػ يل
كةػػريةػػؽيعػػةليفياليتربػػةي أفيلبحػػ ايلببتاع ػػ ييتػػبي وذبػػػيي؛لب ػػرو يقدػػيرليلالةػػةيوبكزهػػايكانػػليتتػػةا

ي. 82)قهرأ
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 :الخاتمة
 بحؼي ظػا عيلقبدػاايعػاعزيلعبرػةي خػكايكافيلالقبداايلب يا يف يلبجرحيز اهيةؽيلب رفيلبعخر ؽييييييييي

عئػػػػ سيع ػػػػ يلبرحػػػػاعةلهيولبهبػػػػاهيولبردػػػػاع  يلبعحػػػػكر  يولالسػػػػبةراعلهيلالعزا ػػػػ يحبػػػػ يلكبخػػػػاؼيلبػػػػزوتي
ع  يلالقبداايلب يا يفبثػؾؿيةػؽيلقبدػاايزعلعػ يإبػ يلقبدػاايي،يلذيطرأهيتغيرله1961وتدة ر يف يعاـي

ي رتكزيع  يلبزوتي خكايكاير.
وتث يػايتزر ػ ي،يتػزاعبهايلبب  يةيػ يتظػؾ ريإبػ ،ي1969-1961لب يا ػ يرػ ؿيلبوبػرليسعليلبثكؾةػ ييييييي

لببظػػػؾعيلببزرػػػؾاليعػػػاي ظيئػػػا ي وعػػػايأفييالإي،لقبدػػػااي يقػػػاة  ي عػػػةيلكبخػػػاؼيلبػػػزوتيولزايػػػاايلبعؾلئػػػةيلبراب ػػػ 
يت رػذفيألبذاليكبليرظػتيلببزر ػ يعػؽيي،ولبؾضعيلبح اس يولالالعاليولب انؾن ي،ةثةواي ي ذ يلبعؾلئةيلبراب  

ثريذبػيع  يلالقبداايلبزعلع يوأي،لبرةفيإب ع اؼياه ػيعؽيلبثرلؾيلبةيرغرلف يةؽيل ني،ةحاع ايلببظؾعالي
يوع ػليلبعؾلئػةيلبراب ػ يلبرحبج دػ يةػؽيتدػة ريلبػزوتي ػ يلبررػؾؿيلبػرئ س،،يولبب  يةاليف يةتاؿيلبدزاع 

وةػعيذبػػي.ياولهلببز يػبيولبثوػريول بجةةػ يعر  ػاهيةزػ يتحػبززؼيلبتػز يلالكاػريي،وع ليلبخركاهيلبزوظ ػ 
يأكةػروح  ػلين  ػ يي،لقبدػااي يقػاة  يتث يػايتزر ػ يإبػ فيلبثكؾة يلب يا  يسعلي كايعهة ايإ،ييركؽيلب ؾؿ

فػػ يحػػةوايإةكاناتهػػايولبغػػروؼي،يلالقبدػػااي يوةجرعاتهػػايلالعبراا ػػ يتظػػؾعل يةػػؽيلبحػػابايفػػ يلبث ػػاليلب يا ػػ 
ي.يلبةلر   يلبرث ظ يبها

ي
ي

 ش:الهوام
 ،يلب تزػػػ يلبخػػػعا  يب ة افػػػ ي1992-1969لبزغػػػاـيلبح اسػػػ يولببزر ػػػ يلالقبدػػػااي يفػػػ يبيا ػػػاي)يعاػػػةيلبثكػػػ ؼيعرػػػاعينػػػاب ،ي 1)

ي.464صي ،2666)بيا ا،يولالع ـ،
 ،يلبركبػبيلبعربػ يلبثػة ثي1999-1969طاعؽيتابليعاةيلبزا يلبرغربػ ،يلبزغػاـيلبح اسػ يلب ياػ يطا عبػ يوةكؾناتػ )ي 2)

يي.124 ،يص2668ب زخر،)لالسكزةع  ،
(3 World Bank, The Economic development of the Libya, rporty of the international bank for 

Reconstruction and development at the Request of the Government of Libya, 1960, p24  ي
 ،يعسػاب يةاعحػبيريةزخػؾعل،ي1992-1966زر  يلالعبراا  يفػ يبيا ػاي)ع  يةعرريعاةيعاةيلبرعةؽ،يل رلالهيلبزوتيولببي 4)

ي.58 ،يصي1996ك   يلبةعلساهيلبع  ا،يلبتاةع يلالعان  ي)لالعاف،ي
،يثؼيقاـيلبتغرلف يلاليظاب ي)ا ز ؾ ي إعةلايرر ظ يعيؾبؾع  ي1914طرلب سيف يعاـيةزذبؾحظيوعؾايلبغازيلبظا ع يي 5)

ةؽيعرعيقظرلهيسؾال يي1937،يفبركؽيعاـيعلببرسباهيلبزوظ  يف ية ا يلال ايوأرةي رلقبب يا ايف يلولئايلبة ثيز اهي
ةؽيلبزوتيولعةيت ر رليسر ايعؽيذبػيب ثكؾة يلاليظاب  ،يلاليلفيليظاب ايبؼيتبركؽيةؽيلكبخاؼيلبزوتي حابيقةـيلالالهي
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ي
لبب يرحرتهايليظاب ايورحرهيي1945-1939لالةكان اهيلبوز  ،يفذ  يعؽيلنةالعيلبثربيلبعابر  يلبةان  ييوعةـيتؾفر

ي.416ناب ،يلبردةعيلبحابا،يصيةعهايةحبعررلتهايوةزهايبيا ا.ي زغر،
؛ينػػاب ،يي.Cherif  Bassiouni, Libya: From Repression to Revolution, Leiden, 2013, p46ي 6)

يي.469صي،لبحابابردةعيل
تعهػػةهي رؾعاهػػايبر ظان ػػايع ػػ يافػػعيي1953يعػػاـ ين حػػافي/لبر ػػايفػػةػػعيبر ظان ػػايوتػػةلق يةعا ػػةليتثػػابايبيا ػػايع ػػةهيي 7)

عز  يلسبربيز يبرػةليررػسيسػزؾلهيةبباب ػ يكرحػاعةلي666 756 2ة يؾفيعز  يلسبربيز يبرزغراهيلببزر  يلب يا  يوةا )ي
ليلبثكؾةػ يلب يا ػ يةاب  يبريزلن  يبيا ا،يكرايتعهةهيببزو ةيلب ؾلهيلبرح ث يلب يا  ي ا س ث يولبذرائريولبرعةلهية ابايةػز

ع ػةهيلبثكؾةػ يلب يا ػ ي1954عػاـيوفػ ييتحه  هيعحكر  يبار ظان ايطػؾؿيةػةليلالتواق ػ يوبرؾعػبيلحكاةهػايوقػروطها.
ةزثػػليلالريػػرليحػػايلسػػبجةلـيلب ؾلعػػةيلبتؾ ػػ يولبار ػػ يولببثر ػػ يوحػػايلنخػػا يطػػرؽيياق ػػ يعحػػكر  يةػػعيلبؾاليػػاهيلبربثػػةلتول

،يوكرػػايع ػػةهي1951اية يػػؾن ياوالعيبػػةاليةػػؽية يػػؾفياوالعيححػػبيلتواق ػػ يعػػاـيلبرؾلتػػ هيولبتحػػؾع،ية ابػػايةػػزليبيا ػػ
يت بذػػ ي تػػ  يلب ػػؾلهيلبورنحػػ  يعػػؽيلبتزػػؾبيلب ياػػ ي)فػػزلف .ي1956فػػ يعػػاـلتواق ػػ يأرػػر يةػػعيفرنحػػايلبثكؾةػػ يلب يا ػػ ي

ز ػػػ يلب يا ػػػ ،يلبهيئػػػ يب بواتػػػياي زغػػػر:ي زػػػراليلنػػػ سية جائيػػػا،يلبع قػػػاهيلالنت يز ػػػ يلب يا ػػػ يةػػػعيتث يػػػايلبرعا ػػػةليلالنت ي
؛يعػػػا ريدمحميتػػػكريلبثحػػػزاوال،يلبؾاليػػػاهيلبربثػػػةلي367-245 ،يصيصي1976لبردػػػر  يب بػػػ ب  يولبزخػػػر،ي)ةدػػػر،

)اعلسػػػػػ يوثائق ػػػػػ يفػػػػػ يلببظػػػػػؾعلهيلالعبراا ػػػػػ ي1966-1952لالةر ك ػػػػػ يوحركػػػػػ يلببثػػػػػة ثيفػػػػػ يبيا ػػػػػاي عػػػػػةيلالسػػػػػب  ؿي
ي.9 ،يص2667يولالقبدااي  ،يةظبع يتجر،ي) غةلا،

 ؾسػػايعاػػةيئيتػػائ)،يلقبدػػااياهيلبعػػابؼيلبعربػػ ،ي)لبا ػػةلفيل فر ق ػػ  يلبرؾسػػؾع يلبعرب ػػ يب ةعلسػػاهيولبزخػػر،ي)لب ػػا رل،يي 8)
ي.183-182ص،يصي2 ،ي 1984

لبجارلهيف يتزويةيلبرخاع عيف يلبزعلع يولبدػزاع يولبدػث يولببع ػ ؼيوغير ػا،ييإب نغرليبثاع يلبتهازيلالالعاليولببزويذاليي 9)
لنخػػا يةعسحػػاهيراتػػ يبمقػػرلؼيوتزويػػذيوترؾ ػػايلبرخػػاع عيفػػ يلبرتػػاالهيكافػػ ،يةزهػػاييإبػػ ةػػ يلالتثاايػػ يعرػػةهيلبثكؾي

و)لبرعسحػػػ يلبراب ػػػ ي1952لذلعي6 يفػػػ يعو)لبهيئػػ يلب يا ػػػ يلبعاةػػػ يب بزر ػػػ يولالسػػب رل1952لذلعي3)بتزػػ يلببجظػػػ ت يفػػػ ي
.ي1956وةت ػسيلالعرػاعيفػ يعػاـي1955عػاـييو)لب تزػ يلب يا ػ يلالةر ك ػ يب بعريػري يفػ 1952حز ػرلفيو9لب يا   يف ي

ي.8-3؛يلبثحزاوال،يلبردةعيلبحابا،يصيصي183ب بواتياي زغر:يلبردةعينوح ،يصي
وسػريلي اتواق ػ يي1951حز ػرلفي15لبة ث ػ يع ػةهيفػ يبزػةفيببػاع  ييللتواق اهيلببعاوفيلب يا  يلالةر ك  ي  :يلبرعا ػةي 16)

ولتواق  يلببعػاوفيلالقبدػاااليعػاـي1952كانؾفيلبةان ،ي11لبز ظ يلبرل ع يف ييبيا ا،يولتواق  يةخروعيإب لبرحاعةليلبوز  ي
ي.26-9ب بواتياي زغر:يلبردةعينوح ،يصيصي.1955ولتواق  يلببعاوفيلبوز يبعاـ1954

و  يوكاب يحكؾة  يبيا  يةهربهػايتؾع ػ ي1955لالةر ك  ي)العؾ يت سحليلبهيئ يعاـي–بتز يلالنخا يولببعريريلب يا  يي 11)
تث يايلببزر  يلالقبدااي يولالعبراا  ييإب بيا ايووضعيلبجظتيولبرخاع عيلبب يتهةؼييإب لؿيلبرحاعةلهيلالةر ك  يلةؾي

لالةر ك ػ ي)التػاه يلببػ يكانػليتخػرؼيع ػ ينخػاطيةخػروعي-ف يبيا ا،يوح لي ذ يلبرعسح يةثػاي يئػ يلبرحػاعةليلب يا ػ 
ي.48.يلبردةعينوح يصلبز ظ يلبرل ع يف يبيا ا

وةهربهػايكانػليتزثدػريفػ يت ػةيؼيلبرخػؾعليي1955بيا ػايبزػا يع ػ يلتواق ػ يلببعػاوفيلبوزػ يبعػاـييإبػ يوااي ذ يلببعة يتؼيلي 12)
ولبرحاعةليف يتزويذيةخاع عيلببزر  يولرب اعيلبوزييؽيولبجاػرل يلالعانػبيلبػذ ؽيتبعاقػةيةعهػؼي ػذ يلببعةػ ي قػغاؿيلبؾعػائاي

يببزويذ ا،يكرايقاةػليببزو ػةيلبتػز يلالكاػريةػؽيلالةػؾلؿيبؾكابػ يلالنخػا يف ي يئ يلبردابليلبرخبرك يولبرخاع عيلبب يت  ـؾ
ي.31،يصلبحابايلبردةع؛يلبثحزاوالي،ي  World Bank, , Op.Cit.p24ي.لالةر ك  يلبرخبرك –ولببعريريلب يا  ي
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ي
قاعػػةليلةر ك ػػ ،يت ػػعيع ػػ ي ذػػع يكي ػػؾةبرلهيقػػرؽيلبعاتػػر يطػػرلب سيلبغػػربيفػػ يةزظ ػػ يلبر حػػ يو ػػ يلكاػػريقاعػػةليي 13)

عحػكر  يرػاع يلبؾاليػاهيلبربثػػةليلالةر ك ػ يولحػةيةرلكػػزيلببػةع بيلبرئ حػ يبػػةوؿيح ػايلبزػاتؾ،يوكانػػلي رةا ػ ياوبػ يالرػػاي
ا يلبثػػربيلبعابر ػػ يلبةان ػػ ،يوقػػةيةزثػػليبر ظان ػػايلبؾاليػػاهيسػػريليبهػػذليلالسػػؼيتج يػػةل يالسػػؼيط ػػاعيأةر كػػ يقبػػايأثزػػاوبػػ ،ي

بذػػروعلهيلبثػػرب،يوكػػافييتػػبيلفي زبهػػ يلالةب ػػازيي1943لبربثػػةليحػػايلسػػبجةلـيلب اعػػةلي عػػةيلحب بهػػايبظػػرلب سيعػػاـي
يأفيأرػػذيإبػػ عانػػبيبر ظان ػػاييإبػػ  انبهػػا يلبثػػرب،يوبعػػةةايوضػػعليلبثػػربيأوزلع ػػايلسػػبررهيلبب ػػا ي اب اعػػةليولسػػبعرابهاي

،يوسػريلي  سػؼيقاعػةلي1976حز رلف/ ؾنيػؾي11لبدو يلبرسر  يب  اعةلي عةيلالسب  ؿ.يتؼيلبت  يعؽي ػذ يلب اعػةليفػ ي
،ةركػػػػػػزيلبثذػػػػػػاعلي1992-1946عقبػػػػػػ يبػػػػػػؽينػػػػػػافع.ي زغػػػػػػر:يلبحػػػػػػيةيعػػػػػػؾ يعةرػػػػػػاف،يلبع قػػػػػػاهيلب يا ػػػػػػ يلالةر ك ػػػػػػ ي

؛يدمحميع ػ يال ػش،يلبرغػربي145،يص32؛لبثرػةلن ،يلبردػةعيلبحػابا،يص97-92 ،صيصي1994ب زخر،)لب ا رل،
ي.345 ،يص2614لبعرب يلبرعاتر)لالسبررلع  يولببغيير ،يلبةلعيلبعرب  يب رؾسؾعاه،ي)بيروه،ي

ي.166-99لبثحزاوال،يلبردةعيلبحابا،يصيصي 14)
 ػػةفهايت ػػةيؼيلبرحػػاعةلهيلالنحػػان  يفػػ يعر ػػعيلنثػػا يلبعػػابؼي1945ةزغرػػ يرير ػػ يب رحػػاعةلهيلالةر ك ػػ يت سحػػليعػػاـيي 15)

ي.81 يب ةيةؽيب ةلفيلبعابؼ.ييلبردةعينوح ،يصي23فروعيف ي)وبهاي
يصي ،1972)لبكؾ ػػػل،يع ػػػ يلبورعػػػان ،يلببثذػػػريفػػػ يبيا ػػػا،يةعهػػػةيلبكؾ ػػػليب بجظػػػ تيلالقبدػػػااال،يححػػػؽيعةذػػػافي 16)

ي.5-4ص
ي.12ص،ي5صيلبردةعينوح ،ي 17)
ي.15-14صيصيي،نوح لبردةعي 18)
ي.368 ،يصي1962ةعسح يستايلبعرب،ي)لب ا رل،ي،يححؽيس  رافيةثرؾا،يبيا ايبيؽيلبراض يولبثاضري 19)
(26 World Bank, p26   ي
ي.15-14صيصيي،لبورعان ،يلبردةعيلبحاباي 21)
ي.314-312ةثرؾا،يلبردةعيلبحابا،يصيصيي 22)
ي.369لبردةعينوح ،يصيي 23)
ةزظ ػػ يي،يكرػػايعةػػري عػػة ايع ػػ يسػػب يح ػػؾؿينوظ ػػ يفػػ 1958يعػػةيح ػػايزبظػػؽيلوؿيبئػػرينوظػػ يلكبخػػايفػػ يبيا ػػايعػػاـي ي24)

لقػػ ؼيةيزػػا ينوظػػ يفػػ يةرسػػ يلبار  ػػ يع ػػ ير ػػ ايي1966ةػػؽيقػػرك ي))لسػػؾ  يوفػػ يعػػاـيي1959سػػرهيقاػػاينهايػػ يعػػاـي
لبػب طييالعيلبكبػبيولبؾثػائا،ية وػاه.ي زغػر:ي1961سره،يثؼيبةأيتدة ريلوب يقثزاهيلبزوتيلب يا يفػ يلب/أغحػظسي

طػػػرلب سيلبغػػػربي)بيا ػػػا ،يت ر ػػػريلبروؾضػػػ  يحػػػؾؿيي،يلبروؾضػػػ  يلبر ك ػػػ يلبعرلق ػػػ يفػػػ 2696/311لبر كػػػ ،يعقػػػؼيلبر وػػػ ي
ي.يي51،يص33،يوث   ي1958ف يكانؾفيلبةان يي1/1وزلعليلبجاعع  ،ي غةلايهيإب لكبخاؼيلبزوتيف يبيا ايلبرؾع ي

Ragai El Mallarb, "The Economic of Rapid Growth: Libya", The Middle east Journal, No. 

(), Vol. (), Summer, , p. . 

ي.413-412ناب ،يلبردةعيلبحابا،يصيصي 25)
ي.56لبحابا،يصيلبورعان ،يلبردةعي 26)
 زغػر:يعاػةيي1975لفيتػؼيلزلببهػايفػ يعػاـييإبػ ع  يلبرغؼيةؽيل برػاـيلبثكؾةػ ي  ظػاعيلالسػكافيلسػبررهيت ػػيلالكػؾل ي 27)

 زػػراليعيػػب،يي؛38صي 1971،يالعيلبوكػػر،ي)طػػرلب س،ي1969-1968،يقػػرل لهيفػػ يلالقبدػػاايلب ياػػ يبر ػػؾفيلبحػػ ـي
ي ،1981قػاكريإبػرله ؼيةزخػؾعلهيلبرزخػ ليلبخػعا  يب زخػريولببؾز ػع،ي)طػرلب س،يبيا ايبػيؽيلبراضػ يولبثاضػر،يترعرػ :ي

ي.134-133صيص
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ي
لبك ج ا،يلب ذلف يوس اس يلبربزاقذاه،يةرلعع :ي ؾسايلبرتر ح ،يةركػزيلبةعلسػاهيلب يا ػ ،ي)أكحػوؾعا،ييرةزدؾعيعري 28)

ي.166صي، 2667
ي166-164،يصيصينوح لبردةعي 29)
(36 .World Bank, , Op.Cit,p25 ي.168-167،يصيصيلبحابايلبردةع،ي؛يلبك ج ا
؛يع ػػػ يأحرػػةيعب  ػػػ ،يلثػػػريي386،يص 1966ةتيػػة،يرػػػةوعال،يبيا ػػايلبثة ةػػػ ،يةعسحػػ يفػػػرنك يؽيب ظباعػػػ ،ي)يبيػػروه،يي 31)

ي.38 ،يص1972،يالعيلبظ  ع ،ي)بيروه،ي1969-1956لبابروؿيع  يلالقبداايلب يا ي
"،يلبرت ػػػ يلبباع ج ػػ يلبرغاعب ػػػ ،ي1966-1952عػػا ريدمحميتػػكريلبثحػػػزاوال،"يبيا ػػايفػػػ يلبؾثػػائايل ةر ك ػػػ يلبرعاتػػرلي ي32)

عب  ػػػ ،يي؛يEl mallarb, Op.Cit., p.-؛ي156،يص3 ،ي 2666،يلياع/ةػػػا ؾ،ي)تػػػؾنس،ي24لبعػػػةاي
ي.38صي،لبردةعيلبحابا

ي.Bassiouni, Op.Cit. p.46؛ي346ةثرؾا،يلبردةعيلبحابا،يصي 33)
لطروحػػ ياكبػػؾعل يغيػػريةزخػػؾعل،يي،1977-1963نهايػػ يدمحميتػػابليلبثرػػةلن ،يلببظػػؾعلهيلبح اسػػ  يلبةلر  ػػ يفػػ يبيا ػػايي 34)

ي.33 ،يصي2616ك   يلالالب،ي)عاةع يلبرؾتا،ي
حرػػاا:يةزخػػؾعلهيةركػػزي،يترعرػػ :يعرػػااي1969ف،يل،يبروقػػيؽ،يتػػاع  يبيا ػػايةػػؽينهايػػ يلب ػػرفيلبباسػػعيعخػػريحبػػ يعػػاـيي 35)

ي،يلبردػةعيلبحػابا،لبثرػةلن ؛ل47-46؛يعب  ػ ،يلبردػةعيلبحػابا،يصيص355صي .1988،ي)بيا ا،يؽعهاايلب يايي
ي.34ص

ي؛42-46صيصي ،1969لبظا ريلبهاااليلبتهر ،يلثريلبابروؿيع  يلبةرايلب ؾة يف يبيا ا،يةكبب يلبجرلز،ي)بيا ػا،ي 36)
ي 38لبورعان ،يلبردةعيلبحابا،يصي

 37 ( Charles and Cecil, "The Determinants of Libyan", The Middle east Journal, , Vol. XIX 

November, , p.p. -; 47لبثرةلن ،يلبردةعيلبحابا،يصي . 

ي
ي.162 ،يص1973،يللبوز  يلبثة ة ،ي)لب ا ريي ،يلبرظبعادمحميحايب،يبيا يزعز ي 38)
ي.162،يلبردةعيلبحابا،يصحايب؛ي42لبتهر ،يلبردةعيلبحابا،يص ي39)
 رؾعبيلبرعترريلبب س حػ يلالوؿيلبػذاليع ػةيفػ ي غػةلايببػاع  يي(OPEC)أنخئليةزغر يلبا ةلفيلبردةعيب زوتيلوب ػيي 46)

 ثذؾعيلبعرلؽيول رلفيولبحعؾاي يولبكؾ ليوفززو  ،يوذبػػيكػرايفعػايع ػ يت عػبيلبخػركاهيي1966أ  ؾؿ/سابراريي14
ةليلسبرلت ت  يةؾحةليإلنبػا يلبػزوتيوةػزليلالةب ػازلهيلبزوظ ػ ،يفذػ  يعػؽيتثة ػةيلالسػعاعيلبزوظ  ي ا سعاع،يوإليتاايقاع

ولبػؾيعاػ يفػ يعػاـيي1962لبرزغرػ يفػ يعػاـييإبػ ولببج صيةؽيلحبكاعيلبخركاهيلبزوظ  يل عزا  ،يوقػةيلنذػرليبيا ػاي
فػػػػ يفييزػػػػػاي)عاتػػػػػر يوة ر ػػػػايلبثػػػػػاب يي1973ولالكػػػػؾلاوعيعػػػػػاـيي1971ون تير ػػػػايعػػػػػاـيي1969ولبتزلئػػػػريعػػػػػاـيي1967

 زغػػر:يعاػػةيلب ػػااعيسػػيةيلحرػػة،يي1967فػػ يلبعػػابؼيعػػاـيي لبزرحػػا .وقةيلحب ػػليبيا ػػايلبررتبػػ يلبحااسػػ يبػػيؽيلبػػةوؿيلبرزبتػػ
 ،ي1986لالوب ػيةاضيها،يحاضر ايووفاؽيتظؾع ا،يت ةيؼ:يعؾع يقر ؼ،يلبرعسح يلبتاة   يب ةعلساهيولبزخر،ي)بيروه،ي

 ،ي1986لبا ػػػةلفيلبردػػػةعليب ػػػزوت،يةزخػػػؾعلهيلبػػػزوتيولببزر ػػػ ،ي) غػػػةلا،يي؛يسػػػيروبيسػػػبيبان اف،يةزغرػػػ 76-75صيص
ي.121؛يلبثرةلن ،يلبردةعيلبحابا8ص
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ي
؛يناتػػري23،يص1 ،ي 1976حرػػةلفيلةػػيؽيلبهػػااال،يلبجةةػػ يلبرةن ػػ يفػػ يلبػػةوؿيلبعرب ػػ ،يةظبعػػ يلبرعػػاعؼ،ي) غػػةلا،يي 41)

يلإلالع ػ ،ي)عرػاف،ييدمحميلبدائ)،يلإلالعليلبعاة يولإلت خيلإلالعاليف يلبؾطؽيلبعربػ ، ةزخػؾعلهيلبرزغرػ يلبعرب ػ يب ع ػـؾ
ي.652-651 ،يصيص1986

و ؾيحويػةيةعسػسيلبثركػ يلبحزؾسػ  يدمحميبػؽيع ػ ،يت  ػ يتع  رػ يلبػة ز يفػ يزلو ػ يي1896بةيف يولح يلبتغاؾبيعاـيويي 42)
ةدريفػ ييإب ةزهايقباب  ،ي اعرييأكةر.يوكافيعع  يذليعوخياب ؾةاس  ي1916لببا يوتح ؼيق االيلبثرك يلبحزؾس  يعاـي

تػػؾ ية كػػا يع يهػػايفػػ يي1947بيا ػػايعػػاـييإبػػ عانػػبيلبث وػػا يوعػػااييإبػػ ،يولقػػبرؾيفػػ يلبثػػربيلبعابر ػػ يلبةان ػػ ي1923عػػاـي
عزػػةةايقػػاـيةترؾعػػ يةػػؽيضػػباطيعحػػكر ؽي ق ػػااليلبع يػػةيةعرػػريلب ػػذلف ي1969حبػػ يعػػاـي1951كػػانؾفيلالوؿيعػػاـي24

.يي1983غػػػاـيلبر كػػػ يولعػػػ فيلبزغػػػاـيلبترهػػػؾعال،يتػػػؾف يلبحزؾسػػػ يفػػػ يةدػػػريعػػػاـي انهػػػا يلبز1969ل  ػػػؾؿيي1 ػػػان  بي
 ؛ي1976ب بواتياي زغر:يلالاعا يلبعاـ،يحق   يإاع ػسيوثػائايوتػؾعيوأسػرلع،يث ثػ يلعػزل ،يةزخػؾعلهيلبوػاتل،ي)بيا ػا،ي

ي.32-8 ،يصيص1988ئ .يأ.يؼ.يااليكانةوؿ،يلبر ػيإاع سيعا ايبيا ايح ات يوعدر ،يةانخحبر،ي)بزةف،ي
؛يلبثرػػةلن ،ي288صي ،2663،يالبترػا،ي)لبران ػيه.وسػ ؾطياوبػ ،يةزخػػؾعللبػؽيح ػ ؼ،يبيا ػػايلنبعػا يلة ....يةدػظو ي 43)

ي.47لبحابا،صدةعيلبر
عراؿيحرةلف،يلبترا ير  يلبعرب  يلب يا  يلبخعا  يلالقبرلك  يلبعغر ،ياعلس يف يلبتغرلف  يلبح اسػ  ،يةكببػ يةػةبؾب ،يي 44)

،يعسػػػاب ي1963-1951لبرب عػػػ ،يلببظػػػؾعلهيلبح اسػػػ  يفػػػ يبيا ػػػاييةػػػ يفاضػػػاي؛82-86ص،يصي 1996)لب ػػػا رل،ي
ي.117ص ،ي2662،يعاةع ي غةلا،ي) غةلا،ي-لبؽيعقةي-ةاعحبيريغيريةزخؾعل،يك   يلببرب  

لبعربػػػػ ،ي؛يي595 ،يص1978سػػػػعيةيعاػػػػؾايلبحػػػػاةرلئ ،يلقبدػػػػااياهيل قظػػػػاعيلبعرب ػػػػ ،يةظبعػػػػ يلب ذػػػػا ،ي)لبزتػػػػا،يي 45)
،يصي 1986،ي)يلبتزلئػر،ي2لالقبدااي يف يلبةوؿيلبعرب  يف يلبرغرب،يلبخرك يلبؾطز ػ يب زخػر،يطي ر إسراعيا،يلببز

ي.193-192،يصيصلبردةعيلبحابا؛يتائ)،ي261-266ص
ي.262-261؛يلبعرب ،يلبردةعيلبحابايصيص595لبحاةرلئ ،يلبردةعيلبحابا،يصي 46)
(47 World Bank, , Op.Cit,p35 ي1967لبؾلقعيلب يا ،يةزخؾعلهيةكببػ يلبوكػر،ي)بيا ػا،يعرياي  ؿ،ياعلساهيف ييي، 

ي.47لبثرةلن ،يلبردةعيلبحابا،يصي؛136-126صيص
ةػػايي ػػػاعبييإبػػػ ي1954 ية يػػػؾفينحػػر يفػػػ يعػػاـ1 1ز ػػااليعػػػةايسػػكافيبيا ػػػايةػػؽي)يإبػػػ وتخػػيريلالحدػػػائ اهيلبحػػكان  يي 48)

ركػػػػػػؾليةزػػػػػػاط هؼيحػػػػػػؾلب ي،يوب ػػػػػػ)يعػػػػػػةايلالقػػػػػػجاصيلبػػػػػػذ ؽيت1964 ينحػػػػػػر ي ثحػػػػػػبيإحدػػػػػػا لهيعػػػػػػاـي1.564.369)
يإبػ بزغازال،يوقةيب غػلينحػب يةػؽي ػاعرييإب %ةزهؼي23ةة ز يطرلب سيوحؾلب ييإب %ةزهؼي56 ،يلذيلنبواي266414)

لقواعيلبر  يةؽييإب يأا %ةؽيعر  يلبرهاعر ؽيو ذليةراي91طرلب سيوبزغازاليواعن يولبتاايلالرذريولبزلو  يحؾلب ي
كرػػايلفيلبػػزوتيتػػرؾيلثػػاعيةباقػػرليوغيػػريةباقػػرليع ػػ يتغيػػريلببؾز ػػعيلبتغرلفػػ يلب ػػؾليلببخػػر  يوببػػرؾيلالع يبػػؾعليرربػػ ،ي

لاليقاايوبعةيلكبخاؼيلبزوت.ي"ححؽيلبج اط،يتغييريلببؾز عيلبتغرلف يب حكاف"،يةت  ي1964-1954ب حكافيبيؽيعاة ي
ي.164صيي ،1971)لبتاةع يلب يا  ،يي ،2ك   يلببرب  ،يلبعةا)

يلبخركاهيلالعزا  يبؾعؾبيب ؾغيعةايلبرحبجةةيؽيلب ياييؽينحب ييلفيقانؾفيلبزوتيلب يا يكافيقة ي49) %يةػؽيلعرػاب ي75لبـز
ةحبجةةيهاير ؿيعخريسزؾلهيةؽيتاع  يبةلي يعر  اهيكايةزها،يلاليلفيق  يكوا ليوةهاعليلب ؾ يلبعاة  يلب يا ػ يعع ػلي

هايبتزػػ يقػػعوفيلبابػػروؿيلفيعػػةاي ػػذ يلبخػػركاهيتحػػبجةـيعزاتػػريلعزا ػػ ي  عػػةلايكايػػرل،يوتاػػيؽيلالحدػػائ اهيلببػػ ينخػػرت
ةعغرهػػؼيةػؽيلبعرػػاؿيغيػػريلبرهػػرل،يزلايي يةحػػبجةةا ي1156كػافي)ي1956لبرحػبجةةيؽيلب يايػػيؽيفػػ يقظػاعيلبػػزوتيفػػ يعػػاـي

 يعاةػػػػػػػػايووتػػػػػػػػاي8666نثػػػػػػػػؾي)11961 يبياػػػػػػػػ ،يف رػػػػػػػػايب ػػػػػػػػ)يعػػػػػػػػةا ؼيفػػػػػػػػ يعػػػػػػػػاـي4666)إبػػػػػػػػ ي1958فػػػػػػػػ يعػػػػػػػػاـي
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ي
وتػػايلبعػػةاي1967% يبيايػػؾفيولببػػاق يعرػػاؿيلعانػػب،يوفػػ يعػػاـي7 71ةػػزهؼي)1964 عػػاة يفػػ يعػػاـي666 12نثػػؾ)

 يبيا .يححؽيع  يعةذافيلبورعان ،يلببثذريف يبيا ا،يةعهػةيلبكؾ ػليب بجظػ تيلالقبدػاااليولالعبرػاع ي2966)إب 
؛يحايػػػب،يلبردػػػةعيلبحػػػػابا،ي43؛يلبتهرػػػ ،يلبردػػػةعيلبحػػػػابا،يص38 ،يص1972ؽيلالوسػػػت،ي)لبكؾ ػػػػل،يفػػػ يلبخػػػري

ي162ص
"،يةت ػػػ ياعلسػػػاهيفػػػ يلالقبدػػػاايولببتػػػاعل،ي1984-1964ةيزكاتاقػػػاع ا،"يت ػػػة ريعػػػةايلبحػػػكافيفػػػ يبيا ػػػايفػػػ يلبحػػػزؾلهي ي56)

ي.63 ،يص1972،يلبرت ةيلبةاةؽ،يك   يلإلالعليولالقبداا،ي)بزغازال،ي3لبعةا
ي.239تائ)،يلبردةعيلبحابا،يص ي51)
قةـيعئ سيةت سيلالعليقرك يلوكحيةنباؿيب زوتيط بػا يب ثدػؾؿيع ػ يع ػةيلةب ػازينوظػ يةػؽيلبثكؾةػ يي1966ف يعاـي ي52)

%ةػؽيلعباحهػايفػ يلالقبدػاايلب ياػ .يوقػةيوعػةي  نخػا يةخػروعي5لب يا  ية ابايلببزلـيلبخرك ي افيتعيةيلسبةراعيةػاييعػااؿي
 يلبزو بيز يلبزوظػ يوتظػؾ ريةػؾلعايلبر ػا يلبكايػرليفػ يلبدػثرل يةػؽيرػ ؿيتزويػذيةخػروعيتتر اػ يزعلعػ يبمةؾن ايف يةيزا

ف يولحػ يلبكوػرليلببػ يت ػعيفػ يةزبدػايلبدػثرل يلب يا ػ يلبخػرق  ،ي عػةيلفيوعػةيفيهػايلبجاػرل يلبتيؾبػؾعييؽيكر ػاهيكايػرلي
 يفيهػا،يوبعػةيةػروعيث ثػ يسػزؾلهيع ػ يلبرخػروعيبػؼيةؽيلبر ا يلبتؾف ػ ،يغيػريلفيلحػةل يبػؼي ػبركؽيةػؽيححػابينحػب يلبر ػا
ةت ػسييإبػ لنب ايلالعليلبرخروعيةؽيلبخرك يي1969تعةيلبخرك يحر د يع  يلكراب ي حابيتكاب و يلببا غ .يوف يعاـي

ي.175صيلبردةعيلبحابا،ي.لبك ج ا،1969ق االيثؾعليلبواتليةؽيل  ؾؿي
نػػاب ،يلبردػػةعيي؛435ص ،ي1996ةزخػػؾعلهيعاةعػػ يقػػاع ؾنس،ي)بيا ػػا،دمحميلبراػػروؾيةهػػةوال،يعغرلف ػػ يبيا ػػايلببخػػر  ،يي 53)

ي.426لبحابا،يص
ي.134عيب،يلبردةعيلبحابا،يصي؛32صيبر ؾف،يلبردةعيلبحابا،ي 54)
ي.418ناب ،يلبردةعيلبحابا،يصي؛196-191لبعرب ،يلبردةعيلبحابايصيصي 55)
ي.125،يلبردةعيلبحابا،يصلبرغرب ؛ي143حايب،يلبردةعيلبحابا،يصي 56)
ي.413صلبحابا،يلبردةعي؛يناب ،ي319-317ةثرؾا،يلبردةعيلبحابا،يصيصي ي57)
ي.19لبورعان ،يلبردةعيلبحابا،يص ي58)
ي.321-326صي،يلبردةعيلبحابا،يصةثرؾا ي59)
ي.66لبردةعيلبحابا،يصيلبثرةلن ،ي؛314ناب ،يلبردةعيلبحابا،يص ي66)
ي.316-315ا،يصيص؛.يناب ،يلبردةعيلبحاب187-186لبعرب ،يلبردةعيلبحابا،يصيصيي 61)
ي.147،يلبردةعيلبحابا،يصيصيحايبي 62)
ي.58بورعان ،يلبردةعيلبحابا،يصلي 63)
ي.156،يلبردةعيلبحابا،يصيحايبي 64)
ي.316-315؛يناب ،يلبردةعيلبحابا،يصيص187-186لبعرب ،يلبردةعيلبحابا،يصيصيي 65)
ي.67ص،يلبثرةلن ،يلبردةعيلبحاباي؛58لبورعان ،يلبردةعيلبحابا،يصيي 66)
نػػػاب ،يلبردػػػةعيي؛187-186لبعربػػػ ،يلبردػػػةعيلبحػػػابا،يصيصيي؛153-149حايػػػب،يلبردػػػةعيلبحػػػابا،يصيص ي67)

ي.416لبحابا،يص
ي.332-331صلبردةعيلبحابا،يصيةثرؾا،يي 68)
ي.169-168صلبردةعيلبحابا،يصيحايب،يي 69)
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ي
ي.411ناب ،يلبردةعيلبحابا،يصي 76)
ي.12صيلبحابا،يلبورعان ،يلبردةعي 71)
ي.51لبحابا،يصي،يلبردةعلبتهر ي 72)
ي.334،يصةثرؾا،يلبردةعيلبحاباي 73)
؛ي157صي ،1973ي)لب ػػا رل،يعرػػاؿيحرػػةلف،يلبترهؾع ػػ يلبعرب ػػ يلب يا ػػ ياعلسػػ يفػػ يلبتغرلف ػػايلبح اسػػ  ،يعػػابؼيلبكبػػب،ي 74)

ي.169-168صلبردةعيلبحابا،يصيحايب،ي
ي ،1967)لب ػا رل،ي ،3لبحػز ي)ي ،3لبعػةاي)ريراليعز ز،ي"لالسبعراعيلبتة ةيولقبداايلبػؾطؽيلبعربػ "،يةت ػ يلبظ  عػ ،يي 75)

ي.47صي
ي.169،يصلبحابايلبردةعحايب،يي؛56لبتهر ،يلبردةعيلبحابا،يصيي 76)
ي .172،يصينوح لبردةعيي 77)
ي.52لبردةعيلبحابا،يصيلبتهر ،يي 78)
وليظاب ػاييلفببليفرعيةدرؼيعوةاي ظرلب س،يثؼيررح يةداعؼيلثزا يلالحب ؿيلاليظاب ي  ي)س خػ  اي1967ف يعاـيي 79)

 .يولثزػػا يلبثػػربيلبعابر ػػ يلبةان ػػ يلقو ػػلي1923ولالارػػاعيوطػػرلب سيفػػ يعػػاـي1913ونػػابؾب يفػػ يعػػاـيي1912فػػ يعػػاـي
و ػػ ي)عوةػػا،ينػػابؾب ،يس خػػ  ا ،يب بواتػػيايي1951لبردػػاعؼيلاليظاب ػػ يثػػؼيلسػػب نوليث ثػػ يةزهػػايف ػػتيلعرابهػػايفػػ يعػػاـي

ةت  ياعلسػاهيلالقبدػااييقاةليوك  يت ياليوبعضيلالقبرلحاهي"، زغر:يعاةيلبرزعؼيلبا  ،ي"لبرداعؼيف يبيا ا،يك  ي
ي.21-5صيصيي ،1976)بيا ا،ي،6ةت ةيي ،79ولببتاعل،يلبعةاي)

ب بواتػيايي.ي1971لبيي26لبػة زاعي رؾعػبيقػانؾفيتػةعيفػ ييإبػ تغيػرهيتحػر  يلبعر ػ يةػؽيلبتز ػ يي1969 عةيعػاـيي 86)
ي ،1ز ةيػ يفػ يبيا ػا"،يةت ػ ياعلسػاهيلالقبدػاايولببتػاعل،يلبعػةاي) زغر:يححاـير يايةزدؾعي"لببظؾعيلبز ةاليولبح اسػ يلب

ي.56-49 ،يصيص1971)بيا ا،ي،16ةت ةي
،ي11لحرػػةيةػػرلا،ي"حػػؾؿيتػ ة ؼيلبر ك ػػ يل عزا ػػ يفػػ يلبتهػػازيلبردػرف يلب ياػػ "،يةت ػػ يلبرعرفػػ ،يلبعػػةاب بواتػياي زغػػر:يي 81)

ي؛35-29 ،يصيص1971لياع/ةا ؾ،ي)اةخا،ي
ي                                                                                 ,

Omer Elsakit Influences on the development of the Libyan Banking Sector, iosr journal of 

Business and Managament (iosr-jbm), Volume19,( November 2017),pp 60-65. 
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