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 اآلدابكمية  -جامعة البررة 
 السمخص

ييجؼ البحث الى تدميط الزػء عمى السذاكل االجتساعية واالقترادية التي عانى مشيا 
السجتسع السرخي ومغ ابخزىا الديادة الدكانية والتي يخافقيا قمة الخجمات االجتساعية و الرحية وقمة 

صالة التي تفاقست مع فخص العسل لمصبقة العاممة و الخخيجيغ وبالتالي رافقيا في ازدياد مذكمة الب
اصجار الخئيذ حدشي مبارؾ لقخار بخنامج االصالح االقترادي وخرخرة شخكات القصاع العاـ 
وتدخيح اعجاد كبيخة مغ العساؿ وبالتالي سػء وتجىػر الػضع السعاشي ألسخىع نتيجة ارتفاع االسعار 

الكية عمى اثخ القخارات الػزارية وشجة الغالء الشاتج مغ رفع دعع الجولة عغ السػارد الغحائية واالستي
التي اصجرتيا الحكػمة السرخية بخفع دعسيا عغ الخز والدكخ وغيخىا مغ السػارد الغحائية الخئيدية 

 لمدكاف مسا ادى الى ازدياد ضاىخة الفقخ وتفذييا في كثيخ مغ شبقات السجتسع السرخي.
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Abstract 

       The research aims to shed light on the social and economic problems 

suffered by the Egyptian Society , most notably the increase in population, 

accompanied by the lack of social and health services and the lack of 

employment opportunities for the working class and graduates, and 

consequently accompanied by the increasing problem of unemployment, 

which exacerbated with President Hosni Mubarak's decision of the 

economic reform program and the privatization of public sector companies . 

The layoffs of large numbers of Workers and consequently the poor and 

deteriorating living conditions of their families as a result of high prices and 

high prices resulting from the lifting of state subsidies on consumer f00d 

following the ministerial decisions issued by the government The Egyptian 

government lifted its support for rice , Sugar and other main foodstuffs for 

the population , which led to an increase in poverty and its spread in many 

parts of the Egyptian society 
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 السقدمة
ضيخت في مرخ العجيج مغ السذاكل االجتساعية واالقترادية في عيج الخئيذ دمحم حدشي 
 مبارؾ وذلظ عمى أثخ تصبيق بخنامج االصالح االقترادي , الحي أثخ سمبًا عمى االوضاع
االقترادية واالجتساعية وتجىػر السدتػى السعاشي لعجد كبيخ مغ اشياؼ السجتسع السرخي برػرة 
عامة والصبقة العسالية والسيشية برػرة خاصة ومغ أبخز تمظ السذاكل الديادة الدكانية السدتسخة 

قترادية الشاجسة عغ زيادة الػالدات وقمة الػفيات وعجد الحكػمة السرخية عغ تػفيخ السػارد اال
والخجمية الستيعاب ىحه الديادة مسا أدى الى قمة حرػؿ الصبقة العاممة والسيشية عمى فخص العسل 
وتفاقع ضاىخة البصالة الشاجسة عغ تدخيح أعجاد كبيخة مغ الصبقة العاممة السرخية والسيشية وإحالتيع 

مؤسدات وشخكات  عمى التقاعج وبالتالي حخمانيع مغ شبكة الزساف االجتساعي عمى أثخ بيع
القصاع العاـ الى القصاع الخاص ورفع دعع الجولة عغ أسعار السػاد الغحائية واالستيالكية في مرخ 
مسا تدبب في زيادة أسعار السػاد الغحائية التي اعتبخت قػتًا رئيدًا لمذعب فزاًل عغ زيادة أسعار 

وتجىػر السدتػى السعاشي لمصبقة  السػاد االستيالكية وبالتالي انتذار مذكمة الفقخ وشجة الغالء
 العسالية والسيشية .

تزسغ البحث السقجمة وثالثة محاور والخاتسة وقائسة السرادر, شسل السحػر االوؿ مذكمة 
الديادة الدكانية و قمة السػارد االقترادية وضعف حجع العسالة وقمة فخص العسل, في حيغ تصخؽ 

تدخيح و يا عمى اثخ تصبيق بخنامج االصالح االقترادي السحػر الثاني الى مذكمة البصالة وتفاقس
اعجاد كبيخة مغ الصبقة العاممة السرخية وبيع شخكات القصاع العاـ الى القصاع الخاص, وتشاوؿ 

 السحػر الثالث ضاىخة الفقخ وتزخع االسعار ودور السشزسات الجولية والسرخية في معالجتيا.
 الدكاني(أواًل: الزيادة الدكانية )التزخم 

يحىب بعس الكتاب االقترادييغ الى تعخيف ضاىخة التزخع الدكاني بأنيا تمظ العالقة الشدبية 
التي تشذأ بيغ الديادة الدكانية والديادة في الثخوة القػمية والتكشػلػجية السدتغمة في العسمية بحيث 

مى متػسط دخل الفخد الحي ال تفػؽ الديادة الدكانية أية زيادة معقػلة في الجخل القػمي ويؤثخ ذلظ ع
 تقف ، وأف كل شفل يػلج شبقاً يحقق أي زيادة وعشجئح تتػقف معجالت التشسية االقترادية أو تكاد 

لحلظ يذكل عبئًا وخدارة اقترادية قػمية نطخًا ألنو لغ يحقق أي عائج اقترادي ممسػس لػششو بعج 
 .(2)لىاستبعاد ما تشفقو عميو شػاؿ سشػات حياتو العذخيغ األو 

والسذكمة الدكانية ال تعبخ عغ تشاقس يقـػ بيغ أعجاد الدكاف والسػارد االقترادية السحجودة، بل 
ىي في حكيكية األمخ تشاقس يقػـ بيغ الدكاف والشطاـ االقترادي االجتساعي الدائج الحي يعجد 

الدكاف يسيمػف في ضل آليات حخكتو عغ أف يػفخ الغحاء وفخص التػضيف والجخل لمدكاف ، كسا أف 
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، وأف (3)مغ تمقاء أنفديع لتشطيع أعجادىع كمسا ارتقى مدتػى معيذتيع وزادت فخص تستعيع بالحياة 
التكاثخ البذخي خالفاً  لمتكاثخ في الكائشات الحية ) ال يعتسج عمى معجؿ السػاليج ، معجؿ الػفيات ، 

ية واالجتساعية والحزارية التي ال معجؿ الخرػبة ( وإنسا عمى مجسػعة كبيخة مغ العػامل االقتراد
 .(4)تتغيخ أال في األمج الصػيل لحلظ فأف الشسػ الدكاني متغيخ ثقيل الحخكة بصيء التغييخ

خالؿ العذخ  ومصخد ، إذ ازداد بشدبة كبيخة تػاصلوالشدبة الدكانية في مرخ في ازدياد م
( وىي 36626333( إذ بمغ التعجاد ) 6986 – 6976خخ تعجاديغ ) سشػات السحرػرة بيغ آ

أعمى ندبة سجمت في مرخ ، وىحا العجد الدكاني يعادؿ نحػ ربع سكاف الػشغ العخبي وحػالي 
%( مغ سكاف العالع ، وتعج مرخ مغ حيث الحجع الدكاني ىي 6عذخ سكاف أفخيكيا ، وبشدبة )

أتي بالسختبة الثانية والعذخيغ بيغ دوؿ أكبخ الجوؿ العخبية وثاني الجوؿ األفخيكية بعج نيجيخيا وت
، ونتيجة لإلنجاب السدتسخ في مرخ ، فأف الحكػمة السرخية عمييا أف تػفخ ما ال يقل عغ (5)العالع

مميػف جشيو سشػيًا لمحفاظ عمى نسػ مػاششييا الججد ، " وىحا السبمغ يدتقصع مغ مجخخاتيا  6533
نتاجي ، وبالتالي فأف مرخ ستزصخ في السدتقبل تحت التي كاف يشبغي أف تتجو الى االستثسار اإل

ضغط حاجتيا الى تشسية ثخوتيا القػمية يقابمو إىساؿ الحاجات األساسية لجدء كبيخ مغ مػاليجىا 
الججد حيشيا سيعاني ىؤالء مغ مذاكل اإلسكاف والسخافق األساسية ومتاعب التعميع ومراعب 

حجخة عثخة عمى السجتسع الحي لع يعج فيو مكاف لغيخ التسػيل وبالتالي سيكػف ىؤالء السػاششيغ 
السؤىل عمسيًا وذوي الخبخة والكفاءة وىحا بالصبع سيخمق آالمًا كثيخة ليؤالء السػاششيغ في 

 .(6)السدتقبل"
 1891-1981تعداد مرر من  (1جدول رقم )

 الشدبة سشة التعداد ت
 مميػف ندسة  9,7 6897بمغ تعجاد مرخ في  6
 مميػف ندسو 66,3    6937وفي تعجاد  2
 مميػف ندسة 62,7    6967وفي تعجاد 3
 مميػف ندسو 64,2    6927وفي تعجاد 4
 مميػف ندسو 65,9    6937وفي تعجاد  5
 مميػف ندسو 69,33    6947وفي تعجاد  6
 مميػف ندسو 26,6    6963وفي تعجاد 7
 مميػف ندسة 35,92 6973وفي تعجاد  8
 مميػف ندسة 48,2 6986وفي تعجاد  9

 مميػف ندسة 59,3 6996وفي تعجاد  63
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في الػقت الحي " يبمغ نريب الفخد في مرخ مغ األرض الرالحة لالستعساؿ ما ال يديج عمى 
( وعمية أف يجيخ مشيا مدكشو وأف يخخج مشيا شعامو وأف يعصي نريبًا لسختمف السخافق 2ـ 833)

أو تعميسو والعشاية برحتو وإقامة البشاء األساس الثابت ، قصعة األرض التي العامة الالزمة لحخكتو 
ـ( وعخضيا ثالثػف متخ ىي كل ما تسشحو مرخ لكل فخد فييا لكي يجيخ  25يستج شػليا حػالي )

فييا معاشو بالكامل مغ مجسػع مداحة األرض الكمية لسرخ والتي تديج قميالً  عمى السميػف كيمػمتخ 
 .(7)مخبع"

دى االنفجار الدكاني الى ضعف حجع العسالة ندبيًا ، وبالتالي فأف ندبة مغ يعسمػف ويشتجػف أ
وما تالىا بمغ عجد  6986ي سشة مغ بيغ مجسػع الدكاف ىي ندبة مشخفزة لمعامل األجيخ ، فف

العاممة وبالتالي أصبحت قػة  ى %( مغ ندبة القػ 62( مميػف ندسة بشدبة )6,6شميغ نحػ )العا
%( مغ مجسػع الدكاف الحيغ  24,5( مميػف ندسة بشدبة )66,7العسل السشتجة بالفعل حػالي )

عمى  ةمماالع ى قػ اليقعػف خارج اإلنتاج ، وليذ ىحا فحدب بل أف ىشاؾ تػزيعًا غيخ متػازف ألفخاد 
 6993 – 6986لعاـ ، وقج أشارت أرقاـ تعجاد مرخ األنذصة االقترادية السختمفة 

الكمية تعسل بالدراعة والريج بيشسا استػعبت  ةمماالع القػى ( مميػف وأف ثسغ 53,333,333بػ)
تدتأثخ بأكثخ مغ خسذ ، والتجارة  وأف الخجمات غيخ السشتجة مادياً  الرشاعة ثسغ القػة العاممة فقط

 .(8)والتسػيل والعقارات تدتػعب نحػ العذخ
ذا ما قيذ إأرتفع بجرجة كبيخة  6987 – 6986مرخ خاصة في  وأف معجؿ نسػ الدكاف في

بسعجالت الشسػ في مختمف الجوؿ الستقجمة والكثيخ مغ الجوؿ الشامية وبالسػارد االقترادية الستاحة 
في السجتسع ، وأف ىحه الديادة أدت الى رفع ندبة صغار الدغ والسعيميغ وضآلة ندبة القػة العاممة 

غيخ مشتجة والتي ال%( مغ أجسالي الدكاف ، بيشسا العشاصخ  33ع تتعج )أو السشتجيغ ، حيث ل
تعير عمى عسل اآلخخيغ تديج عمى ثمثي الدكاف ، كحلظ فأنو في الػقت نفدو الحي تعج فيو القػة 
العاممة مشخفزة بالشدبة ألجسالي الدكاف فأف الصاقة االستيعابية لالقتراد القػمي عاجدة عغ 

 .(9)العاممة تذغيل كل ىحه القػة
تدبب ذلظ في مذكمة كبيخة في " قزية اإلسكاف وعجد خصة العسخاف عغ المحاؽ بيحا العجد 
الستكاثخ بسا يحتاجو مغ مدكغ صحي والى قياـ عجد كبيخ مغ السجسعات الدكشية العجيسة التخصيط 

أحياء ال نطاـ فييا وال خجمات صحية وتعميسية وتشعجـ  والتي تتحػؿ رويجًا أف لع تكغ تحػلت الى
فييا السػاصالت وخجمات الحياة والسجاري واالتراالت الدكشية والتي تشعكذ سمبًا عمى عجـ تأىيل 

 .(63)الصبقات العاممة في مختمف السؤسدات السيشية واإلنتاجية "
 . (66)ىي:وتزافخت عػامل أعانت عمى زيادة حجة السذكمة الدكانية 
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، حيث أف أكثخ مغ 2كع6,363,333سػء تػزيع الدكاف عمى السداحة الكمية لسرخ البالغة  -6
 6986%( مغ ىحه السداحة ، وبمغت الكثافة الدكانية في عاـ  4%( يتخكدوف في حػالي ) 97)

( فخد لكل كيمػمتخ مخبع مغ السداحة السأىػلة 6673فخد لكل كيمػمتخ مخبع وأكثخ مغ ) 48حػالي 
 الشيل والجلتا .حػؿ 

 االنخفاض السدتسخ في نريب الفخد مغ األرض الدراعية . -2

عغ زراعة السحاصيل الدراعية الغحائية الخئيدة وتحػؿ السرخييغ عدوؼ بعس السدارعيغ  -3
ات وتقاعذ القخية عغ يمغ مشترف الدبعيش بالشدبة ألجسالي الدكاف اعتباراً  القسح الى غحاء رئيذ

مرخ في ضل االرتفاع الدكاني لسعجؿ الشسػ ال تدتصيع أف تشتج كل  اإلنتاج الغحائي فأصبحت
احتياجاتيا مغ الغحاء وعمييا أف تدتػرد الفخؽ بيغ ما تشتجو وما تدتيمكو ، وأف مرخ وىي تتصمع 
الى رفع مدتػى معيذة أبشاءىا تحتاج مدتمدمات أنتاج والى اآلالت ومعجات ورؤوس أمػاؿ وخبخات 

لتيغ البج أف تجفع قيسة ىحه الػاردات بالعسالت األجشبية ويعج ىحا أمخًا صعبًا فشية ، وفي كال الحا
 سػاء كاف الجفع عغ شخيق االقتراد القػمي أو عغ شخيق االقتخاض الخارجي. 

أشارت الجراسات الى أف ندبة السػاليج في السشاشق الخيفية ىي أكثخ بكثيخ مغ ندبة السػاليج في 
باآللف ( وبيغ غالبية السشاشق  43الى أقل مغ  35مغت حػالي ) بيغ السشاشق الحزخية والتي ب

الخيفية التي تذسل الػجو القبمي كمو فزاًل الى السشاشق الخيفية في الجشػب وأشخاؼ الجلتا الذخقية 
( باأللف ، وقج سجل ريف كل محافطات مرخ الػسصى 43والغخبية ، إذ أف السػاليج تديج عمى )

ؿ لمسػاليج عمى مدتػى كل السشاشق الخيفية ، أدى ذلظ الى قمة فخص العسل برفة خاصة أعمى معج
وبالتالي زيادة ندبة العاشميغ لمعساؿ  والزغط الستدايج عمى كل الخجمات الرحية والتعميسية

 .(62) والسيشييغ في ىحه السشاشق
لعاممة التي تجخل الى ا ى كسا  أف الديادة الستػالية ألعجاد الدكاف تختب عمييا زيادة في حجع القػ 

تػافخ زيادة ىائمة في رؤوس األمػاؿ اف يقابميا سػؽ العسل سشػيًا ، ولسػاجية ىحه الديادة ألبج مغ 
السدتثسخة في كافة الشذاشات الخجمية والتي يسكغ أف تتػلج مغ خالليا فخص عسل ججيجة ، في حيغ 

تدايج معجالت البصالة وقمة فخص العسل وتػلج مذكمة تػفيخ الغحاء  عجـ تػفخ ىحه األمػاؿ تؤدي الى
، وبالتالي التدايج الدكاني يؤدي الى التذػيو الييكمي في التكػيغ العسخي لمدكاف ، مسا يتختب عميو 

ة اإلنتاجية ػػػوجػد ندبة في فئات الدغ الرغيخة السدتيمكة لمسػارد الغحائية دوف مذاركتيا في العسمي
 .(63)دايج األعباء عمى عاتق القػة البذخية السشتجة ػػػػػػػيج معجالت اإلعالة التي تعشي تفتتدا

كسا يالحع ارتفاع حجع سكاف الحزخ في محافطات القاىخة واإلسكشجرية والجيدة والقمػبية مقارنة 
ج بالسحافطات األخخى ، وىحه السحافطات األربع مثمت أىع مشاشق الجحب الدكاني في مرخ ، فق
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%( و 63,2)%( و 26,9فطات عمى التختيب نحػ )بمغت ندبة الدكاف الحزخ في ىحه السحا
%( مغ جسمة سكاف الجسيػرية ، وسجمت أعمى ندبة في محافطة القاىخة مغ 5,3%( و )63,2)

( مميػف ندبة وذلظ يعػد الى زيادة الخجمات وتدايج فخص العسل 6,8حيث حجع الدكاف ، إذ بمغت )
قابمو ارتفاع كثافة الدكاف الرافية في جسيع السحافطات الصخد الدكاني في الػجو القبمي ، ي(64)فييا 

( في سػىاج وتخاوحت 2ندسة / كع 2333، وفي معطع محافطات الػجو البحخي ، بمغت أكثخ مغ )
( في أسيػط وقشا والغخبية والسشػفية ودمياط وتخاوحت بيغ 2ندسة/ كع 2333( و )6533بيغ )

اع ػػػػ( في شساؿ الرعيج والجقيمية والذخقية ، ويذخ ذلظ الى أف ارتف2ندسة /كع 6533)( و  6333)
 .(65)ة الدكاف الرافية أدى الى ارتفاع حجع اليجخة الخارجية لمدكاف مغ السحافطة ػػػػػػػكثاف

العسل عمى األنذصة االقترادية  ى أدت الديادة الدخيعة بالدكاف الى التػزيع غيخ الستػازف لقػ 
وأشارت اإلحراءات الى أف خسذ قػة العسل الكمية تسثمت في سػاء العسالية او السيشية لسختمفة ا

 ، فأف الخجمات غيخ السشتجة مادياً الدراعة والريج بيشسا استػعبت الرشاعة ثسغ القػة العاممة فقط 
ثانية تختب  تتأثخ بأكثخ مغ الخسذ والتجارة والتسػيل والعقارات تدتػعب نحػ العذخ ، ومغ ناحية

شميغ في السجف والسعقجة تسثمت في زيادة ندبة العاعمى ذلظ وجػد العجيج مغ السذكالت الرعبة 
إضافة الى ابتالع السجف في  شسمت العساؿ او الخخيجيغ الججد  الجاذبة لمدكاف نحػ السميػف عاشل

نتاجًا ، األراضي الدراعية نسػىا لألراضي الدراعية السالصقة مباشخة ليا وغالباً  ما تكػف مغ أكثخ ا
في حيغ السذكمة الثالثة تسثمت في زيادة الصمب عمى الغحاء إلشباع حاجات الػافجيغ الججد الى 

 .(66)السجف 
والجانب السيع في ىحه القزية فإف مذكمة الديادة الدكانية في مرخ كانت تتسثل في أف 
أعجادىع في تدايج بسعجالت كبيخة ومدتسخة بيشسا السػارد االقترادية الستاحة والجيػد التي تبحليا 

عجد  بحيث يسكغ رفع مدتػى السعيذة السشخفس أال أفالسدتسخة الجولة ال تدتصيع أف تػاكب الديادة 
الدكاف الستدايج ليذ العامل السحجد ليحه السذكمة وانسا انخفاض السدتػى الثقافي والرحي وعجـ 
تػفخ الخجمات االجتساعية التي تػفخ لمفخد وأسختو معيذة كخيسة وتؤمشو مغ مخاشخ الحياة وعجد 

العػامل التي  األجػر أو الجخل عغ تػفيخ االحتياجات الزخورية لمغالبية مغ األفخاد وغيخ ذلظ مغ
 .(67)تؤثخ سمبيًا وايجابيا في عسميات اإلنتاج 
التي تصبقيا بعس الجوؿ العخبية ومشيا مرخ في العاـ  (68)وقج أدت سياسات التكييف الييكمي

وما صاحبيا مغ آثار انكساشية وسمبية ، مثل خفس اإلنفاؽ العاـ السػجو لمخجمات  6996
عمى أثخ بيع مؤسدات  العاشميغى التشسية البذخية وزيادة ندبة االجتساعية وإلغاء الجعع مسا أثخ عم

وشخكات القصاع العاـ وتدخيح أعجاد كبيخة مغ العساؿ والسيشييغ وعجـ حرػؿ الخخيجيغ الججد عمى 
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وخفس مدتػى السعيذة وليحا يجب أف تتحػؿ تمظ الدياسات الى استيعاب أعجاد كبيخة فخص العسل 
ديادة اإلنتاجية وخمق فخص لمتػضيف لمخخيجيغ البخة والكفاءة لغخض مغ األيجي العاممة ذات الخ

وإعصاء األولػية لمخجمات السػجية لمتعميع والرحة وأف تتػزع كمفة تمظ الدياسات عمى الصبقات 
 .(69)والذخائح االجتساعية السختمفة بحدب قجراتيا عمى التحسل مخاعاة لسبجأ العجالة االجتساعية

مرخ مغ الجوؿ ذات الكثافة الدكانية العالية وخاصة في السشاشق الخيفية وعميو فقج اعتبخت 
لػجػد بعس العادات والتقاليج لجى األسخ الدراعية في اف كثخة عجد األفخاد في األسخ يداعج عمى 
زيادة إنتاج السحاصيل الدراعية ، وبالتالي يخافقو قمة في الخجمات وعجـ الحرػؿ عمى التأىيل 

ي داخل األسخة ، واف ندب الديادة الدكانية في مرخ في ازدياد مدتسخ مسا يؤثخ سمبًا العمسي والسيش
جد الجولة عغ عمى حرػؿ األفخاد عمى الخجمات االجتساعية واالقترادية الزخورية ، وذلظ لع

تػفيخ تمظ الخجمات ، كسا اف لجػء الجولة الى تصبيق بخنامج االصالح االقترادي ومارافقو مغ بيع 
ت القصاع العاـ وإحالة أعجاد كبيخة مغ العساؿ والسػضفيغ نحػ السعاش السبكخ )التقاعج( ساىع شخكا

 في تأـز تمظ السذكمة .
 ثانيًا: البطالة

 (23)6996مغ اآلثار االجتساعية التي نجست عغ تصبيق بخنامج إلصالح االقترادي في      
الجامعات والسعاىج السرخية ،  مغضيػر مذكمة البصالة بشدبة كبيخة بيغ العساؿ والخخيجيغ السيشييغ 

وقج ازدادت تمظ السذكمة في تمظ الفتخة ، وذلظ أف االقتراد السرخي لع يكغ يشسػ بالسعجالت 
جد العامميغ ، الكافية الستيعاب كل القادميغ الى سػؽ العسل لدشة بعج أخخى وأدى ذلظ الى ازدياد ع

كسا أف البصالة السرخية ىي بصالة ليكمية يخجع سببيا الى اختالؿ العالقة الشدبية بيغ عشرخ 
العسل وعشرخ رأس الساؿ مسا يؤدي الى تجني معجالت الشسػ ، وقج ازدادت ىحه الطاىخة بدبب 

لتمظ  مغ العسالة الفائزةالتخريز في شخكات القصاع العاـ باالستغشاء عغ ندبة معيشة 
، وتعخؼ البصالة أيزًا بأنيا تمظ الحالة التي يتعصل فييا جدء مغ قػة العسل فال تديع (26)الذخكات

. وال شظ أف مذكمة البصالة تعج واحجة مغ (22)في العسمية اإلنتاجية رغع قجرتيا عمى العسل واإلنتاج 
جتساعية أف لع تكغ أخصخىا أخصخ السذكالت التي تػاجو األسخة والسجتسع والزغػط االقترادية واال

والقادريغ عميو والباحثيغ  التي تؤدي الديادة العاشميغ بالبحث عغ العسل والخاغبيغ فيوعمى اإلشالؽ 
ىجار في عشرخ العسل البذخي وإنسا تكسغ الخصػرة في الشتائج إ عشو دوف ججوى ، ويسثل 

ب ، حيث أنيا ) البصالة ( البيئة االجتساعية الخصيخة التي تخافق حالة التعصل وبالحات بيغ الذبا
 .(23)الخربة والسػاتية لشسػ الجخيسة والتصخؼ وأعساؿ العشف 
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%( مغ البصالة  68تخكدت البصالة في مرخ بيغ الدكاف في مقتبل العسخ ، وشكمت نحػ )      
ر عجـ عامًا وىػ ما يعشي أىجار لمصاقات الذابة بتعصيميا وتػليج لذعػ  29 – 23في الفئة العسخية 

وبالتالي االنخفاض الكبيخ في إنتاجية السرانع والسعامل (24)تساء لجييع وجعميع عخضة لالنحخاؼاالن
الحكػمية وضياع ندبة كبيخة مغ الػاردات القػمية ، وتذيخ اإلحراءات الى تدايج معجالت البصالة 

الى  6963ـ %( عا6في الخيف والحزخ عمى حج سػاء ، إذ ازداد معجؿ البصالة بالخيف مغ )
 .(25)%( 63,7بشحػ ) 6986وبمغ عاـ  6976%( عاـ 6,4)

التجارة والساؿ " شسمت العامميغ في مجاالت الساىخة والصبقة الفشية السيسا أف الصبقة العاممة       
%( مغ تعجاد 68والسػاصالت والتي كانت تذكل ) البشاءوالخجمات الذخرية وعساؿ السرانع و 

وشسمت الفئة الثانية الصبقة  "وىع األكثخ تشطيسا ووعيًا  6995مميػف في عاـ  63وتعادؿ  6986
( مميػف " وىي مغ أكثخ فئاتيا بؤسًا ويتدع عسميا 3,5العاممة في القصاع الدراعي والبالغ عجدىا )

وقدع أخخ مشيع ( 26)مة الديئة مغ قبل ) مقاولي األنفار(بالسذقة والسػسسية ، فزاًل عغ السعام
مميػف في الخجمات الذخرية واليامذية ذات الجخل الكفافي  3يذتغمػف في السجيشة والبالغ عجدىع 

غيخ السدتقخ، وقج سأـ أغمبيع العسل الدراعي السأجػر وتخكو الى السجيشة رغبة في الحرػؿ عمى 
راعية واالنزساـ الى التعاونيات الدراعية التي تػفخ لو عسل أفزل أو الحرػؿ عمى سمف ز 

 .(27)الحرػؿ عمى فخصة عسل الئقة 
%( عاـ  9,6ووفقا لبيانات وزارة التخصيط السرخية أتجو معجؿ البصالة لمتدايج حتى بمغ )     

العاشميغ )البصالة كسا ارتفع عجد  6998 - 6997%( عاـ  8,3( وبشحػ )6995 – 6994)
كسا ازدادت ندبة البصالة بيغ (  27)6998 -6997( مميػف متعصل في 5,6ليرل نحػ ) (28)(الدافخة

سػؽ العسل مغ غيخ ذوي الخبخة والتي تدداد في القاىخة الكبخى  الشداء والجاخميغ الججد الى
واإلسكشجرية والقشاة لكشيا تقل بذكل ممحػظ بالشدبة لمعسالة الفشية الساىخة والسجربة وأصحاب 

 -:(29)السؤىالت العميا الستخررة وذات الخبخة والسسارسة، وتخجع أسباب البصالة الى

 الى السذخوعات االستثسارية . ضعف االستثسارات القػمية السػجية -6

الحيغ ال يججوف أي ) التقاعج ( عجـ التخشيج في الخرخرة وضيػر ضحايا السعاش السبكخ  -2
 .عسل 

الفداد الحي يػاجو القصاع الخاص وفذمو في تذغيل العاشميغ وتخكيده عمى السجاالت التي ال  -3
 ألرباح واستخداد رأس الساؿ بدخعة .تدتػعب عجدًا كبيخًا مغ العاشميغ والسعيار لجييع فقط تحقيق ا

التزييق عمى فخص العسل في دوؿ الخميج وتفزيل العسالة اليشجية والباكدتانية وتدخيح ما  -4
 بقى ليع مغ العسالة السرخية .
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 العائجوف مغ العخاؽ بدبب الحخب العخاقية اإليخانية وفقجاف فخص العسل لجييع . -5

مغ قبل القصاع الخاص عمى أثخ إصجار قانػف قاعج ( ) التوقج أدت سياسة السعاش السبكخ     
الى بيع مؤسدات القصاع العاـ وبالتالي تدخيح عجد كبيخ مغ  6996( لدشة 233األعساؿ رقع )

ل والسرانع تتبع أسمػباً  ، تدببت في أحجاث مأساوية لمعساؿ وأسخىع ، كانت أدارة السعام(33)العساؿ
عج أفزل مغ الفرل التعدفي الحي يخافقو الحخماف مغ الحػافد إلجبار العامميغ عمى التقا تعدفياً 

إجبار عساليا الى والسخررات الذيخية ليؤالء العساؿ ، وفي نياية السصاؼ تدعى إدارة الذخكات 
، ىحا مغ جية بالغ قميمة ال تكفي إلعالة أسخىععمى التػقيع عمى استسارات السعاش السبكخ مقابل م

الى حخمانيع مغ شبكة الزساف االجتساعي التي ارتبط عسميا مع  ومغ جية أخخى تعخض ىؤالء
وأسخىع الى كػارث  األجيخيغيعخض  القصاع العاـ ارتباشًا وثيقًا وأف خخوج العساؿ وأسخىع إجبارياً 

بيئية بانييار مختمف أشكاؿ الجعع االجتساعي والخجمات التي كاف يسكغ لمعامل الحرػؿ عمييا ، 
. وحخمانو مغ تأميشات األمغ الرشاعي والدالمة (36)العالج عمى نفقة الذخكةحيث يحـخ العامل مغ 

السيشية وخجمات الخعاية الرحية والتجريب والدفخات الدياحية والتخفييية وخجمات التغحية واإلسكاف 
وخجمات التشقل وكل الخجمات الستعمقة بالحزانة ألبشاء العامالت وتقجيع الجعع عمى الدمع األساسية 

بب تحػؿ الجولة مغ الشطاـ االشتخاكي لمجولة الى الشطاـ الخأسسالي القائع عمى مكياس الخبح بد
والخدارة في السذخوعات فزالً  عغ الجور االقترادي لمجولة الحي تع تقميمو عبخ الكثيخ مغ 

لي التعجيالت الجستػرية بدبب تصبيق بخامج الخرخرة والتي ألغت الرفة االشتخاكية لمجولة وبالتا
أدت الى تدايج ندبة البصالة وعجـ تدػية مدتحقات التأميشات االجتساعية الستعمقة باألجػر 

 . (32)والسكافئات والحػافد وعجـ تججيج العقػد وتثبيت العسالة
إذ اعتبخت الخرخرة رافجًا ججيجًا لمبصالة مغ خالؿ بيانات الجراسات التي تع أجخائيا عمى 

الفقيخة الى أف عجد مغ جخى تدخيحو مغ شخكات القصاع العاـ مشح الصبقات العسالية والكادحة 
)  سػاء سبب بمػغ الدغ القانػنية لمتقاعج أو بدبب نطاـ السعاش السبكخ 2332وحتى عاـ  6996

( ألف عامل ومػضف مغ الشقابات العسالية والسيشية ، وحتى السبالغ 663قج بمغ حػالي ) التقاعج (
التي وزعت عمييع لع يدتصيعػا إنفاقيا بذكل مجروس لعجـ وجػد الخبخة لجييع بالسذخوعات الرغيخة 

يع ولع يتع تأىيميع لحلظ أو متابعتيع وربصيع بسذخوعات كبيخة ، والشتيجة تحػؿ الجانب األكبخ مش
 .(33)عاشميغ 

ال تذكل البصالة مذكمة اقترادية فحدب إنسا قزية اجتساعية وسياسية وأمشية مغ الجرجة 
األولى والتخاخي في الترجي ليا قبل أف تدتفحل أكثخ مغ ىحا لو تجاعيات خصيخة في السجتسع ، 

سا تػقفت جيػد ويخى الباحثيغ في عمع االقتراد أف تمظ الطاىخة تفاقست في البمجاف الشامية حيش
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، وتعسقت في (34)التشسية وتخاجعت الجولة عغ قيادتيا وفيسا احتجت فييا أزمة السجيػنية الخارجية
ضػئيا أواصخ التبعية لالقتراد الجولي عشجما أجبخ الجائشػف )نادي باريذ( وبعس الجوؿ األجشبية 

وإبعاد الجولة عغ الشذاط األخخى صاحبة االستثسارات في مرخ عمى تبشي سياسات ليبخالية الدػؽ 
االقترادي واف عالج ىحه السذكمة والتقميل مغ أثارىا ال يتع اال بالكياـ ببعس اإلجخاءات 

 -:(36)بخزىاومغ أ( .35)االجتساعية 

اتخاذ اإلجخاءات الالزمة لحساية اإلنتاج السحمي مغ زحف السشافدة السجمخة الشاجسة مغ  -6
ت القصاع الخاص والعاـ وما يراحبو مغ تدخيح أعجاد كبيخة مغ االستيخاد وبالتالي ال تمغي مذخوعا

 العامميغ .

وقف عسميات ندع ممكية الجولة لسذخوعات القصاع العاـ وتحػيميا لمقصاع الخاص السحمي  -2
والحي يؤدي عغ االستغشاء عغ شصخ كبيخ مغ العسالة السػضفة في ىحه  Pravatizaواألجشبي 
 الذخكات .

عاممة في شتى قصاعات اإلنتاج السحمي والعسل عمى تالفي أسبابيا خاصة استغالؿ الصاقات ال -3
 أسباب الكداد الشاجع عغ إشباع سياسات التثبيت والتكيف الييكمي .

دعع وحساية وتذجيع القصاع الخاص السحمي الحي يزع أعجاد كبيخة مغ العساؿ في مجاؿ  -4
معسالة وخاصة في السحافطات األقل نسػاً  السدايا والحػافد السقخرة لو مع حجع ما يػفخه مغ فخص ل

 وذات بصالة كبيخة .

وأف تزع الجولة بخنامج  العاشميغتػفيخ الحساية االجتساعية لمعاشميغ مغ خالؿ نطاـ إلعانة  -5
شامل لمشيػض بالخجمات الرحية والتعميسية والسخافق العامة مسا يدتػجب فخص عسل لكثيخ مغ 

 .(37)غ السؤىميغ لمعسل العسالة الستعصمة وآالؼ الخخيجي

لع يحقق نجاحًا كبيخًا بيغ شبقات  .وعميو يتزح مغ ذلظ أف بخنامج اإلصالح االقترادي      
السجتسع السرخي الفقيخة وذلظ إلقجاـ الحكػمة عمى بيع شخكات القصاع العاـ وخاصة الذخكات 
الكبخى والشاجحة إذ أف معطع شخكات القصاع العاـ تحقق فائزًا اقتراديًا تدتفيج مشو الجولة في 

البصالة بل وانعجاميا تسامًا لجى العساؿ وأسخىع ، تسػيل أنفاقيا االقترادي والجاري أواًل وتقميل ندبة 
حيث يدتفاد ىؤالء مغ الحرػؿ عمى مختب شيخي يعيل أسخىع ويحسييع مغ الزياع ، ويػفخ ثالثًا 
ندبة مالية تحتاج ليا الجولة في عالج عجد ميدانيتيا العامة ودعع مػاردىا وإمكانياتيا لكي تدتسخ 

ع  بػضائفيا في السجاالت االجتساعية األخخى ، فزاًل عغ اف في تشفيح بخامج التشسية واالضصال
البصالة تؤثخ بذكل سمبي عمى أبشاء مرخ ذوي السؤىالت العمسية العالية والعساؿ السيخة ، كػف اف 
الجولة عسمت عمى إنفاؽ مالييغ الجشييات في سبيل تعميسيع وتأىيميع في الػقت الحي تخضى اآلف 
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نتاجو اعسل ، وتّزيع عمى السجتسع حجع اإلنتاج الحي يسكغ لصاقاتيع بأف يربحػا عاشميغ عغ ال
في حاؿ تذغيميع ، وبالتالي تكػف أزمة البصالة ىي السجاؿ الصبيعي إلبخاز ضاىخة الجخيسة والعشف 

 والتصخؼ التي تدايجت في مرخ .
 ًا : ظاىرة الفقر وتزخم األسعارثالث
القجرة عمى إشباع الحاجات األساسية ونقز التحكع في الفقخ ضاىخة متعجدة الجػانب تتزسغ عجـ   

السػارد ونقز التعميع والسيارات وسػء الحالة الرحية وسػء التغحية ونقز الحساية االجتساعية 
وقابمية التعخض لألزمات والعشف والجخيسة ونقز الحخيات الدياسية ، كسا أف مغ وجية نطخ 

بل ىػ أيزًا حخماف مغ االختبارات والفخص الستاحة  التشسية البذخية ال يشرب عمى الجخل وحجه
ألف يعير السخء حياة كخيسة ، وعمى ذلظ فالحخماف البذخي أو فقخ اإلمكانات ال يتعمق فقط بفقخ 
الجخل ، بل يتعمق أيزاً  باألبعاد الجػىخية لمحخماف كأف تكػف الحياة قريخة وغيخ متدسة بالرحة 

 .(38)التعميع السختمفة وعجـ القجرة عمى استكساؿ مخاحل 
وقج قامت السشطسات والييئات الجولية بصخح ىحه السذكمة ومعالجتيا في إشار التشسية      

( وخاصة السشطسات بخعاية ما عخؼ بعقػد التشسية Economic Develop Meantاالقترادية )
 Povertyفي الدتيشات والدبعيشات والثسانيشات وكاف اليجؼ ىػ القزاء عمى الفقخ )

Eradication إذ شخحت السذكمة مغ جانب الييئات والسشطسات الجولية وصشجوؽ الشقج والبشظ )
الجولييغ وقج أعصى الباحثيغ تعخيفات مختمفة لمفقخ عمى أساس تعييغ مدتػى محجود مغ الجخل أو 

نز اإلعالف  وقج( 39)االستيالؾ ، لمتفخقة بيغ الفقخاء وغيخ الفقخاء ، أو معيار الفقخ ىػ الجخل
" عمى أن لكل شخص الحق في مدتهى من السعيذة كاف (25العالسي لحقػؽ اإلنداف في السادة )

( مغ العيج الجولي الخاص 66، كسا نرت السادة )لمسحافعة عمى الرحة والرفاهية لو وألسرتو " 
شخص في األطراف بحق كل  بالحقػؽ االقترادية واالجتساعية والثقافية عمى أنو " تقخ الجوؿ

مدتهى معيذة كاف لو وألسرتو بسا يفي حاجاتيم من الغذاء والكداء والسأوى وبحقو في تحدين 
، في حيغ أعصى بخنامج األمع الستحجة اإلنسائي ومؤتسخ القسة (43)متهاصل لعروف السعيذة "

بعس  الحي أشار الى عجـ وجػد 6993العالسية لمتشسية االجتساعية في كػبشياكغ تقخيخًا في عاـ 
القجرات األساسية عمى األداء مثل الحرػؿ عمى الغحاء الجيج والكداء والسأوى السالئسيغ وتجشب 

وعخؼ الفقخ مغ الجانب االجتساعي بأنو التحليل عمى الفقخاء الحيغ يحرمػف عمى ( 46)السخض
عمى مداعجة اجتساعية مغ الجولة ، فالذخز يكػف فقيخًا متى ما أشارت الى ذلظ الجولة وحرل 

 .(42)ة االجتساعية ػػو ضسغ تذكيمة الخعايػػػػػػػػػػػ، او عسمت عمى إدخالمداعجات غحائية أو استيالكيػػػػػػة 
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لحلظ فأف مذكمة الفقخ لع تكغ حجيثة العيج في مرخ ، ولكشيا باتت تذغل باؿ أصحاب 
األزمة االقترادية القخار والسدؤوليغ عمى الرعيجيغ السحمي والعالسي عمى حج سػاء مع تراعج 

في بجاية التدعيشات وما نجع عشيا في الدشػات السقبمة مغ تجىػر اقترادي ، فالفقخ  (43)العالسية
أصبح السذكمة األكبخ والقزية األخصخ التي تحتاج لتعاوف كافة أجيدة السجتسع ومؤسداتو وأفخاده 

خار السجتسعات وصارت تمػح وتشحر معاً  مغ أجل التعاوف معيا بإيجابيو ألنيا تؤثخ عمى أمغ واستق
بكارثة خصخة ستصػؿ األخزخ واليابذ ولغ يقف أماميا اال التعاوف الفعاؿ بيغ مؤسدات السجتسع 

 .(44)الحكػمية مشيا والجيشية مغ أجل تحقيق االستقخار السشذػد لمسجتسع 
ي والحي ازدادت ندبة الفقخ في مرخ نتيجة لدياسات اإلصالح االقترادي والتكيف الييكم

تدبب في انخفاض مدتػى السعيذة وسػء تػزيع الجخل وما صاحبو مغ انخفاض قيسة العسمة 
إذ بمغت ندبة الفقخ في بجاية التدعيشات مغ القخف العذخيغ  ػششية ورفع أسعار الفائجة محمياً ال

 6995%( وقج تزاعفت ىحه الشدبة خالؿ خسذ سشػات ، حيث قجرت في الدشػات )26بحػالي )
مميػف مرخي يعجوف مغ العساؿ والفئات  33%( مغ السرخييغ أي حػالي 44( بشدبة )6996 –

%(، 46( مميػف ندسة ، اي ما يعادؿ )23,7، اذ بمغ سكاف مرخ في ىحه الفتخة )(45)األخخى 
وازدادت ندبة الفقخ في الخيف والسجيشة إذ انخفس اإلنفاؽ لمفخد العامل باألسعار الثابتة بحجود 

%( في الخيف، بيشسا ارتفع الجخل لمفخد في السجيشة بشدبة قميمة 63لسجيشة وما يقارب )%( في ا3)
 .(46)%( في حيغ بقي في الخيف بحجود الخبع3)

ىا وقج أدت تمظ الدياسة الى ازدياد شخيحة العاشميغ وأفخاد الصبقة الستػسصة والتي يعير أفخاد     
ا نتيجة الرتفاع األسعار وإلغاء الجعع الخجمي وتجسيجًا ، إذ ساء وضعيعمى السختبات والجخػؿ الثابتة

التػضيف الحكػمي ، وأدت البصالة التي زادت مغ حجة الفقخ بدبب تدخيح العسالة الى البحث عغ 
التي يحاسب عمييا القانػف عسل أضافي بجانب العسل الحكػمي أو مسارسة األعساؿ الغيخ قانػنية 

يحة الجنيا مغ الصبقة الػسصى وىي ذات العجد األكبخ فقج زادت ، في حيغ الذخ  الخارجية واليجخة
 . (47)ػةالبصالة في صفػفيا والتحق الكثيخ مغ أفخادىا بالصبقة العاممة أو بالعسالة اليامذي

يشييغ والخخيجيغ لمبحث عغ مرادر أدت ىحه الحالة سػاء بالعساؿ أو حتى السػضفيغ الس     
والتغمب عمى حجة غالء  تعػيس الفجػة بيغ السختبات واإلنفاؽضافية لديادة الجخل ومحاولة ا

، وذلظ بديادة عجد العامميغ باألسخة الػاحجة حتى أنو كاف يقػـ رب األسخة بعسل أضافي (48)األسعار
إفقار  ألبشاء في العصالت الريفية ، وأدىفي القصاعات غيخ الخسسية وخخوج السخأة لمعسل وعسل ا

انذغاليا بيسػميا ومذاكميا وجعميا غيخ قادرة عمى أداء دورىا االجتساعي والدياسي  ىحه الفئات الى
 .(49)وانحدار مذاكميا بالحرػؿ عمى لقسة العير
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وتعج شبكات األماف االجتساعي آلية مغ آليات األماف االجتساعي السخحمية لتخفيف البؤس       
ت نتيجة لمعػلسة واالنتقاؿ الى اقتراد ومكافحة الفقخ وتسكيغ بعس فئات السجتسع التي تزخر 

الدػؽ ، وشبكات األمػاف االجتساعي ليدت بجياًل عغ أنطسة الزساف االجتساعي التقميجية وإنسا 
 .(53)مكسمة ليا 

وكانت محافطات الػجو القبمي في مرخ في صجارة السحافطات التي تشتذخ فييا الفقخ يمييا      
، ومغ ناحية السيشة والشذاط االقترادي فأف  (56)طات الحزخيةمحافطات الػجو البحخي ثع السحاف

الفقخ يتخكد في األسخ التي يعيميا أما عساؿ غيخ ميخة أو مغ يعسمػف في ميغ ىامذية وأيزًا مسغ 
يذتغمػف بالدراعة كعساؿ أجخاء أو مغ الحيغ لع يحرمػا عمى أي تأىيل عمسي ولع يدتصيعػا 

رس والجامعات األكاديسية ، ىحا فزاًل عغ تجني مدتػى الحرػؿ عمى فخصة الجخػؿ لمسجا
 .(52)الخجمات والخعاية الرحية السقجمة ليؤالء الفقخاء خاصة في الخيف

حػالي  6992 – 6982رافق ذلظ تزخسًا كبيخًا في األسعار بمغت ندبتو في األعػاـ      
%( في 66,3خيغ ليبمغ )%( وقج عاد لمرعػد في الشرف الثاني مغ تدعيشيات القخف العذ68,3)

عاماً  بمغ متػسط معجؿ  24وفقًا لمبيانات الخسسية ، وخالؿ فتخة حكع حدشي مبارؾ لػ   2334عاـ 
%( وىػ أعمى معجؿ لمتزخع في تاريخ مرخ يقابمو انخفاض في قيسة الجشيو 62التزخع )

( دوالر 6,429وي )، حيث يدا(53)السرخي لمصبقة العاممة وأفخاد الصبقة الػسصى في بجاية حكسو 
( دوالر أمخيكي وأف الجشية 3,6724الى ) 6997 – 6992أمخيكي ، وقج انخفس في الدشػات ) 

%( مغ قيستو مقابل الجوالر ، بالسقابل ارتفع الجوالر، مغ نحػ 87,9السرخي قج فقج نحػ )
%( 729( جشية في الػقت الخاىغ بشدبة زيادة قجرىا )5,8الى نحػ ) 6982( حتى عاـ 3,6999)

وبالتالي أدى ذلظ الى تقميز الػاردات التي سيختفع  6982بالسقارنة مع عاـ  2335تقخيبًا في عاـ 
ف بخفع أسعارىع بشدب متفاوتة ػ ف السحميػ سعخىا ولجػء السػاششيغ الى شخاء البجائل ليا ، وقاـ السشتج

ي حيغ كاف السعجؿ الدشػي مسا أثخ ذلظ عمى تجىػر الكيسة الذخائية لمصبقة العاممة برػرة كبيخة ف
 .(54)%( سشػياً 9,5) 6983 –6973% سشػيًا وفي 2,9حػالي  6963لعاـ 
وججت الفخوقات الحاصمة في التجىػر الستدايج لكيسة الجشيو السرخي وانخفاض الكيسة الذخائية      

البشديغ )ظ في رفع أسعار مشتجات الشفط يق بخنامج اإلصالح االقترادي مسا أدى ذلػفي سشػات تصب
سكة الحجيج ، باص  ( وأسعار السشتجات الدراعية ورفع أسعار السػاصالت )الكيخوسيغ .... –

% سشػيًا ورفع أسعار اإليجارات بسقتزى االتفاؽ مع صشجوؽ الشقج الجولي لتحخيخ 5الستخو( بشدبة 
 .(55)اإليجارات كجدء مغ سياسة اإلصالح االقترادي
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ػؿ البشػؾ السرخية نحػ خجمة األغشياء عمى حداب الفقخاء في سشػات ومسا زاد األمخ سػءًا تح     
تصبيق بخنامج اإلصالح االقترادي وصارت الحكػمة ىي العسيل الحىبي ألي بشظ في مرخ سػاء 
عغ شخيق إقخاضيا برػرة مباشخة لدج عجد الجولة أو شخاء سشجات وأذوف الخدانة لدج العجد أيزًا 

ف مستازة مغ وجية نطخ البشػؾ ألنو مزسػف تحريميا مغ الجولة ، برػرة غيخ مباشخة وىي ديػ 
فبجاًل مغ إقخاض تخيميػف جشية مرخي لعجة مالييغ مغ أصحاب السذخوعات الرغيخة التي تؤخح 
عمى عاتقيا تذغيل أعجاد كبيخة مغ العساؿ وأصحاب التأىيل والكفاءات تمجأ تمظ البشػؾ الى تقجيع 

حاب السشاصب الحكػمية في الػزارات مسا يؤدي الى االنكساش القخوض الى السدؤوليغ وأص
،  (56)االقترادي عامًا بعج عاـ وتقل اإليخادات وتتزاءؿ فخص العسل ويدداد الفقخ يػمًا بعج يػـ

كاسبي  أضخت سياسات التكييف الييكمي بالصبقة العاممة الفقيخة مغ نػاحي ثالثة )ومغ جانب آخخ 
 .(57)والخجمات ، والسدتفيجيغ مغ خجمات الحكػمة(األجػر ، مدتيمكي الدمع 

الفقخاء المحيغ تزخروا مغ تزخع فئة والحي حجد  6996وفي تقخيخ لمبشظ الجولي في عاـ 
األسعار ، ىع الفقخاء المحيغ تأثخوا وسيتأثخوف ببخنامج اإلصالح االقترادي وميد بيغ الخيف 

كػف حيازات أو مسغ ليع حيازات زراعية صغيخة مغ والحزخ ، وأعتبخ الفالحيغ الفقخاء الحيغ ال يسم
العساؿ الدراعييغ ، أما في السجف الحزخية فأف الفقخ أنتذخ بيغ عساؿ الرشاعة والخجمات وشخائح 
كثيخة مسغ يعسمػف في اإلدارات الحكػمية ومسغ يعسمػف لحداب أنفديع في القصاعات اليامذية 

ذلظ سػء أحػاليع االجتساعية وارتفاع ندبة الػفيات بيغ  وبالحات العساؿ غيخ السيخة وما تختب عمى
األشفاؿ الخضع ويزاؼ الييع ندبة مغ الشداء األرامل والسدشيغ والسخضى والسعػقيغ مسغ يعيذػف 

 .(58)عمى اإلعانات والتحػالت السالية السباشخة 
العائالت الفقيخة إجسالي ندبة  ولقج أشار تقخيخ التشسية البذخية في مرخ في العاـ نفدو الى أف     
، في حيغ أشارت تقجيخات الفقخ %( عمى التختيب 35,9%( و)39الحزخية والخيفية بمغت )الى 

%( باستخجاـ خصػط الفقخ الجنيا ، ومغ ثع فأف 23,65بمغ ) 2333/  6999الكمي في مرخ عاـ 
خورية الغحائية مميػف فخد كانػا غيخ قادريغ عمى الحرػؿ عمى حاجاتيع الز 62ما يقارب مغ 
 .(59)وغيخ الغحائية 

وبالشطخ لعجـ التجخل الحكػمي ونجاحو بالرػرة التقميجية لسعالجة مذاكل الحخماف السختمفة      
الرشدوق االجتساعي لمتشسية والبرنامج نفحت بعس البخامج االجتساعية لحل مذكمة الفقخ مغ خالؿ 

لمخيف السرخي وعج ىحاف البخنامجاف بسثابة شبكة األماف االجتساعي  القهمي لمتشسية الستكاممة
لسحاولة تخفيس معجالت الفقخ الشاجسة مغ تصبيق سياسة اإلصالح االقترادي والتكييف الييكمي 



ا عمى احلركة املشاكن االجتىاعًة واالقتصادية يف عهد الرئًس املصري حسين وبارك واٌعكاساته

 1111 - 1891العىالًة واملهًٍة 

 عبد السادة أ.د. جناه عبد الكريي                                             ً.د.ٌعًىة لطًف عبد اهلل

 

   ً(1111كاٌىن االوه  – 33العدد ومحق )  مة دراسا  تاريخًةجم 
288 

 

 

بتقجيع فخص العسل وأنذصة تػليج الجخل وتشسية البخامج العامة وتشسية السذخوعات الرغيخة الحجع 
 .(63) 2335 – 6996مغ 

إذ عجت السذاريع الرغيخة ىي السحخؾ الخئيدي لالقتراد ألنيا تتمقى كل الجعع مغ الجولة      
السيسا واف السجتسع السرخي لجيو كل مقػمات نجاح ىحه السذاريع بسا يسمكو مغ قػة شبابية حيػية 

يفيا بعيجًا عغ وثخوة بذخية وعقػؿ مفكخة ولجييا مػارد شبيعية وحيػانية كثيخة يسكغ استخجاميا وتػض
السرالح الذخرية ألصبحت مثل كػريا الجشػبية التي شمبت في الخسديشات مغ مرخ التعخؼ 

 . (66)عمى التجخبة الرشاعية واليـػ اصبحت مرخ تدتػرد الكثيخ مغ صشاعاتيا مغ كػريا
الحكػمة كسا اف تجخبة السذاريع الرغيخة في الػاليات الستحجة االمخيكية تتمقى كل الجعع مغ      

إلمتالكيع ىيئة فيجرالية مدتقمة بفخوعيا السشتذخة في كل انحاء الػاليات الستحجة االمخيكية بإنفاؽ 
( الف عامل ما بيغ مػضف 63( مميػف دوالر سشػيًا ويعسل بيا ما يديج عغ )533مايديج عغ )

ع ، وعامل ومتصػع وليا كل الرالحيات في دعع أصحاب تمظ السذخوعات وضساف كل حقػقي
فزاًل عغ إلداـ كافة الييئات الحكػمية عمى شخاء ندبة مغ مشتجاتيع وتخرز ليع ندبة ثابتة مغ 

%( مغ االقتراد االمخيكي وتداىع بخمق فخص عسل 97السشاقرات الحكػمية والتي بمغت حػالي )
رًا حكيكية ليع وىحا يذيخ إشارة واضحة الى مجى تبشي الجولة ليحه السذاريع كػنيا تعتبخ مرج

الستيعاب أعجاد كبيخة مغ الصبقة العاممة الساىخة والخخيجيغ السيشييغ الججد مغ جانب ومغ جانب 
آخػػػػػخ تعسل عمى تػفيخ الدمع االستيالكية وبأسعار مشاسبة تذخؼ عمييا مخاقبػػػػػػػػػػة الجياز الحكػمػػػي 

(62). 
ؿ العالية وبيغ مجسػعات األفخاد ذوي ولغخض تحقيق التػازف بيغ مجسػعات األفخاد ذوي الجخػ      

الجخػؿ السعجمة والقميمة ومغ خالؿ قياـ الجولة بإعادة تػزيع الجخل بيغ ىحه السجسػعات ، بحيث 
تؤخح مغ األولى في شكل ضخائب مباشخة وغيخ مباشخة تفخض عمى الدمع والخجمات والجخػؿ 

يذتيا ، ويؤخح بشطخ االعتبار التػزيع وتعصي لمثانية بذكل إعانات وخجمات مجانية لخفع مدتػى مع
الجغخافي لمسشاشق األكثخ فقخاً  وخاصة الخيفية حتى يسكغ أف تحقق أكبخ قجر مغ العجالة 

 .(63)االجتساعية 
وعميو يتزح مسا سبق أعاله أف أقجاـ الحكػمة السرخية عمى تحخيخ تجريجي لدعخ صخؼ      

الجشيو ورفع أسعار الفائجة وإلغاء بعس القيػد الػاردة عمى االستيخاد أو الترجيخ وعمى التقميز 
 التجرجي لمجعع الدمعي السباشخ وغيخ السباشخ والخفع السدتسخ لمزخائب غيخ السباشخ والتي أدت الى

ارتفاع الغالء ورفع أسعار الدمع االستيالكية والغحائية وما رافقو مغ قخارات وقػانيغ التي صجرت مع 
سياسة تصبيق بخنامج اإلصالح االقترادي واتجاىو الى تشطيع كل مؤسدات القصاع العاـ بسا يتالئع 
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والعاممة مسا  مع شمبات صشجوؽ الشقج والبشظ الجولييغ وعمى حداب الصبقات الكادحة والستػسصة
أدى الى تزخر ىحه الصبقات إزاء ىحه الدياسات مغ قبل الحكػمة ، مسا أثخ سمبًا في انفجار الغالء 
لمدمع السشتجة محميًا والسدتػردة وبالتالي األضخار بالصبقات الفقيخة وما رافقو مغ رفع أسعار الفائجة 

حتى السحمية وبالتالي التجني الػاضح في الحي بقي مفتػحاً  وحدب رغبة البشػؾ األجشبية والعخبية و 
 يات الصبقات الفقيخة لمسجتسع . مدتػ 

 الخاتسة
 -تهصل البحث الى عدة نتائج ومن أبرزىا :    

انخفاض حجع العسالة وزيادة ندبة العاشميغ  أدت الديادة الدكانية السدتسخة في مرخ الى -6
 لمخجل والسخأة في شخكات ومؤسدات القصاع العاـ والخاص .

رافقت مذكمة الديادة الدكانية في مرخ ضيػر مذكمة االسكاف وعجد وزارة االسكاف عغ   -2
تػفيخ مجسعات سكشية تدتػعب كل ىحه االعجاد البذخية ، وبالتالي افتقار الكثيخ مغ 

 الدكشية الى أبدط الخجمات الرحية والتعميسية . االحياء

تطافخ عػامل عجيجة ساعجت عمى زيادة السذكمة الدكانية في مرخ وخاصة في القخى   -3
واالرياؼ وسيصخت العادات والتقاليج في تمظ السشاشق وبالتالي زيادة ندبة السػاليج في األسخة 

 يف السرخي .الخيفية وقمة حرػؿ االفخاد عمى فخص التعميع في الخ 

أدت سياسة االصالح االقترادي التي اتبعتيا الحكػمة السرخية في عيج الخئيذ دمحم   -4
حدشي مبارؾ الى تفاقع ضاىخة البصالة لجى الصبقة العاممة السرخية والسيشية وازدياد 
الخخيجيغ وعجـ حرػليع عمى فخص العسل وذلظ ناجع مغ اقجاـ الحكػمة السرخية عمى 

دات القصاع العاـ الى القصاع الخاص وتدخيح اعجاد كبيخة مغ العسالة بيع شخكات ومؤس
بالتالي سػء الػضع وعجـ التخشيج في سياسة الخرخرة و السرخية واحالتيع عمى التقاعج 

 االقترادي لمعامل وأسختو .

االيخانية الى زيادة ضاىخة  –أدى رجػع الصبقة العسالية مغ العخاؽ عمى أثخ الحخب العخاقية   -5
 لبصالة وتفاقسيا .ا

شخح عجة حمػؿ ومعالجات في التقميل مغ آثار ضاىخة البصالة مغ خالؿ تػفيخ ودعع   -6
السذاريع الرغيخة والكبيخة وحساية االنتاج السحمي لمدمع والبزائع مغ مشافدة البزائع 

 االجشبية وبالتالي ايجاد فخص عسل لمعاشميغ بتذغيل السرانع والسعامل السحمية .
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جة مذكمة الفقخ وتزخع االسعار برػرة كبيخة في فتخة الخئيذ حدشي مبارؾ وعمى زيادة ح -7
أثخ تصبيق سياسة بخنامج االصالح االقترادي ورفع دعع يج الجولة عغ أىع السػاد الغحائية 

 واالستيالكية وبالتالي الديادة الكبيخة في أسعار تمظ السػاد .

ازدياد ضاىخة الفقخ بجرجة كبيخة في مشاشق القخى واالرياؼ برػرة خاصة والسشاشق   -8
الحزخية برػرة عامة وما رافقيا مغ سػء تػزيع الجخل وانخفاض قيسة العسمة الػششية ورفع 

 أسعار الفائجة لمبشػؾ السرخية مسا تدبب في تفاقع شخيحة العاشميغ وقمة فخص العسل.  
 اليهامش

, ألتحق بالكمية الحخبية " كفر السريمحة . مركز شبين الكهمفي قخية  6928أيار  4حدشي مبارؾ في  ولج دمحم-6
، وخالؿ حخب االستشداؼ  6949وتخخج مشيا بختبة ضابط مالـز ثاف في شباط  6947في تذخيغ الثاني عاـ 

ب لمقػات الجػية السرخية، ( ما بيغ مرخ وإسخائيل ُعيغ مجيخاً  لمكمية الجػية ورئيذ أركاف حخ 6967-6972)
 66. اختيخ في 6974شغل مشرب نائب لػزيخ الجفاع وُرقي الى الفخيق الصيار عاـ  6973وبعج حخب أكتػبخ 

لحطة اغتياؿ  6986نائب لخئيذ الجسيػرية, استسخ في السشرب لسجة ستة سشػات حتى تذخيغ األوؿ  6975نيداف 
باستسخار نػاب رئيذ مجمذ  6986لعاـ  559تذخيغ األوؿ بخقع  6ًا في دمحم أنػر الدادات, ثع أصجر قخارًا جسيػري

( بتعييغ رئيذ الجسيػرية دمحم حدشي مبارؾ رئيدًا 563الػزراء والػزراء الحالييغ في مشاصبيع وإصجار القخار )
 . يشطخ: 2366انتيى حكسو عاـ  ثع لمجسيػرية ورئيداً  لسجمذ الػزراء

Susan MuaddiDarraj, Modern World Leaders ,Hosni Mudark ,chelerHouse,New 
york,2007,pag.1-17. 

شخيف حديغ قاسع ، البصالة في مرخ دراسة ألىع فخوض محجدات األزمة : التزخع الدكاني ، مجمة )الساؿ  -2
 .  36، ، ص  6989( ، نادي التجارة ، القاىخة ، تذخيغ االوؿ ، 246(، العجد )26والتجارة (، مجمج )

، مكتبة مجبػلي ،  6رمدي زكي ، قزايا مدعجة ) مقاالت مبدصة في مذكالتشا االقترادية السعاصخة( ، ط -3
 . 244، ص  6993

فتحي عبج الحسيج محسػد ، مغ خخيصة الدكاف في مرخ : الشسػ الدكاني خالؿ الخبع األخيخ مغ القخف العذخيغ -4
 . 82، ص  2332قاىخة ، أيمػؿ ، ( ال 33، مجمة ) حػليات آداب عيغ شسذ ( ، مجمج ) 

%( خالؿ الدشػات العذخ  3,2( مميػف ندسة اي بشدبة زيادة سشػية ترل الى ) 33,6بديادة سشػية ترل الى )-5
، لمسديج يشطخ : عبج الغشي سعػدي ، وسيع عبج الحسيج ، الدكاف والغحاء في  6986 – 6976السحرػرة بيغ تعجاد 

 .63- 8، ص  6994( ، القاىخة ، 676ي ، العجد )مرخ ، كتاب األىخاـ االقتراد
  8، ص  2332، دار اليالؿ، واششصغ، 6رشجي سعيج، الحكيقة والػىع في الػاقع السرخي ، ط-6
 . 77رشجي سعيج ، السرجر الدابق ، ص -7
 . 23عبج الغشي سعػدي ، وسيع عبجالحسيج ، السرجر الدابق ، ص -8
الجانب األخخ لعالج مذكمة الدكاف في مرخ ، مجمة )البحػث التجارية الديج عبج الخحسغ الديج عيدى ، -9

 . 24، ص  6988كمية التجارة ، كانػف األوؿ  –( ، جامعة سػىاج  2( ، العجد ) 2السعاصخة( مجمج )
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 . 86رشجي سعيج ، السرجر الدابق ، ص -63
 . 674الديج عبج الخحسغ الديج عيدى ، السرجر الدابق ، ص -66
 . 83عبج الحسيج محسػد جالؿ ، السرجر الدابق ، ص فتحي -62
شخيف حديغ قاسع ، البصالة في مرخ دراسة ألىع فخوض محجدات األزمة : التزخع الدكاني ، مجمة )الساؿ -63

 . 36، ، ص  6989( ، نادي التجارة ، القاىخة ، تذخيغ األوؿ ، 246(، العجد )26والتجارة (، مجمج )
، بيخوت ، مخكد  6غ ، اليجخة الجاخمية في مرخ ، دراسة في الجغخافية البذخية ، طدمحم أحسج عمى حدشي-64

 . 285،  2363دراسات الػحجة العخبية ، أيمػؿ ، 
 . 285دمحم أحسج عمى حدشيغ ، السرجر نفدو ، ص  -65
 . 22، وسيع عبج الحسيج ، السرجر الدابق ، ص  يعبج الغشي سعػد-66
 . 672ى ، السرجر الدابق ، ص سيج عبج الخحسغ سيج عيد-67
ىي سياسة تيجؼ الى إعادة الشطخ في دور القصاع العاـ ، كقصاع رائج في عسمية سياسة التكييف الييكمي :  -68

التشسية وذلظ بتقميز نسػه وحرخ نذاشو في بعس السذاريع والبشية األساسية وبيع مذاريع القصاع العاـ الى القصاع 
ولي والبشظ الجولي . ستاز بفعالية أكبخ في استخجاـ السػارد حدب مشطػر صشجوؽ الشقج الجالخاص باعتباره قصاعًا ي

، ي التشسية البذخية )مرخسياسات االستقخار االقترادي والتكيف الييكمي وأثخىا ف، لمسديج يشطخ: عمي كاضع ىالؿ
 .  68، ص 2366، أشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة ، كمية اإلدارة واالقتراد ، في جامعة البرخة ، ( حالة دراسيةالعخا
 . 246رمدي زكي ، السرجر الدابق ، ص  -69
يء يعشي جعمو اإلصالح مغ حيث المغة ىػ التعجيل في االتجاه السخغػب وإصالح الذ :اإلصالح االقترادي-23

، والسفيـػ العاـ لإلصالح غ أجمة عسمية التغييخ نحػ األفزلضو التي تست ممغ أجل أداء أغخا صالحاً  أي مشاسبا
( شقج الجولي والبشظ الجوليصشجوؽ الجخاءات السذخوشة مغ قبل مؤسدي )االقترادي يعشي حدمو مغ الدياسات واإل

خار لسعالجة االختالؿ السجعػمة مغ قبل الجوؿ الخأسسالية الستقجمة والتي تؤدي الى إيراؿ االقتراد الى حالة االستق
، شية االقتراد الػششي لمسديج يشطخ: عمي كاضع ىالؿ، السرجر نفدواالقترادي والسالي والشقجي بإجخاء تعجيالت ب

 .72ص 
 ،6997، دار الذخوؽ، بيخوت، 6، ط2شطاـ االقترادي والتعميسي في مرخ، ج، تججيج الالشجارسعيج  -26
 .43ص
الة الكاممة : والتي تعشي حالة الفخد القادر عمى العسل جدسانيًا وذىشيًا وعقميًا البص -6 أنهاع البطالة ىي : -22

البصالة الجدئية : وىي عبارة عغ عجد العامل عغ  -2ويخغب فيو ويبحث عشو ولكغ ال يجج الفخص أو العسل .
ػقت مثل أجازة بجوف العثػر عمى عسل مشتطع أو تجني الجخل في العسل الى حج الكفاؼ أو تخؾ العسل لفتخة مغ ال

البصالة السػسسية : وىي تحجث نتيجة لتحبحب الصمب عمى العسل تبعاً   -3راتب كػسيمة لمبحث عغ عسل أفزل .
والتي تحجث  البطالة الدورية :-4لعجـ استقخار مػاسع العسل واإلنتاج ويحجث في القصاع الدراعي وعساؿ الدياحة .

البصالة السقشعة : تطيخ في استخجاـ عسالة زائجة تمغي  -5في فتخات متباعجة نتيجة لبعس األزمات االقترادية 
احتياجات العسل الفعمية مسا يؤدي الى اإلنتاجية  الحجية لمسذتغميغ تكػف مشعجمة ويجب استبعاد عجد مغ العامميغ 

البصالة االجتساعية التي تطيخ في  -7التكشػلػجيا الحجيثة في اإلنتاج .البصالة الفشية تحجث نتيجة استخجاـ  -6.
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قصاع األعساؿ الحخة ، حيث يذعخ ىؤالء بأنيع مغ العاشميغ ويجب الحرػؿ عمى عسل خخ . لسعخفة السديج مغ 
رخ ، التفاصيل يشطخ : محي أحسج سمساف عبج هللا ، ) الطػاىخ االقترادية واالجتساعية ألزمة البصالة في م

 . 838، ص  2334( ، القاىخة ، 2السؤتسخ الدشػي التاسع )إدارة أزمة البصالة وتذغيل الخخيجيغ، مرخ( ، مجمج )
 . 853محي أحسج سمساف عبج هللا ، السرجر الدابق ، ص  -23
أدارة عبيخ فخحاف عمي ، دور القصاع الخاص الرشاعي في مػاجية مذكمة البصالة ، السؤتسخ الدشػي التاسع ) -24

 . 234( ، القاىخة ، 6أزمة البصالة( ، مجاد )
 . 225محي أحسج سمساف ، السرجر نفدو ، ص  -25
،  6دمحم عبج الفزيل وآخخوف ، السجتسع والجولة في الػشغ العخبي في ضل سياسات الخأسسالية الججيجة ، ط-26

ؿ األنفار : يصمق عميو الدسدار الحي . مقاو  96، ص  6996مخكد البحػث العخبية ، مكتبة مجبػلي ، القاىخة ، 
يقـػ بجسع عجد كبيخ مغ العساؿ الحيغ يجتسعػف في مكاف مخرز ليع ويػفخ ليع فخصة لمعسل مقابل اخح ندبة 
مغ أجػرىع مغ صاحب العسل ، وىػ الحي يمتـد بيع وعمييع إشاعة أوامخه ، لمسديج يشطخ : عصية الريخفي ، تاريخ 

 . 62، ص63، مكتبة جديخة الػرد ، )د. ت( ، ص 6في مرخ والعالع، ط عساؿ الدراعة والتخاحيل 
 . 97دمحم عبج الفزيل وآخخوف ، السرجر نفدو ، ص -27
وىي حالة التعصل الطاىخ التي يعاني مشيا جدء مغ قػة العسل الستاحة ، أي وجػد أفخاد البطالة الدافرة :  -28

ائج ولكشيع ال يججوف عساًل ، وليحا فيع في حالة تعصل اليسارسػف قادريغ عمى العسل وراغبيغ فيو وحدب األجخ الد
أي عسل لفتخة قج تصػؿ او تقرخ حدب ضخوؼ االقتراد القػمي مثل بصالة الخخيجيغ الجامعييغ ، لسعخفة السديج 

 يشطخ : 
https://specialties.bayt.com                                                                             

 – 6952أنػر دمحم عبج العالي الشقيب ، غابت الحخية فزاعت التشسية ) االقتراد السرخي بيغ ثػرتيغ  -29
 663، ص  2366( ، مخكد القاىخة لكياسات التشسية ، القاىخة ،  2336

بصالة والحمػؿ مغ جية نطخ السدؤوليغ والذباب ، السؤتسخ الدادس إلدارة أحسج عبج هللا األستادي : أزمة ال-33
 . 397، ص  2336( ، القاىخة ،  6األزمات االقترادية في مرخ والعالع العخبي ، السجمج ) 

،  6992 – 6996كخيسة كخيع ، اآلثار االقترادية واالجتساعية لدياسة اإلصالح االقترادي في مرخ -36
السرخي والتحجيات والدياسات مغ السشطػر اإلسالمي والػضعي ، كمية االقتراد ، جامعة األزىخ  مؤتسخ االقتراد

 . 8، ص  6، ص  6997،  6995( ، تسػز  3 – 2مغ ) 
كساؿ عباس ، أوضاع العساؿ مرخ بيغ عالقات عسل ججيجة وتشطيع ثقافي قجيع ، دار الخجمات الشقابية -32

 . 65. ت ( ، ص  والعسالية ، مرخ ، حمػاف ، ) د
نطع التأميغ الحكػمية الستسثمة في ىيئتي التأميغ والسعاشات والتأميشات االجتساعية المتيغ أدمجتا في ىيئة قػمية 

 6975لدشة  79، ويغصي ىحا الشطاـ التقاعج والعجد والذيخػخة وإصابات العسل وفقا لمقانػف رقع  6994واحج 
الخاص بأصحاب األعساؿ والقانػف  6967( لدشة 638عاـ والقانػف رقع )الخاص بالعامميغ بالحكػمة والقصاع ال

الخاص بالتأميغ عمى العامميغ  6978لدشة  53الخاص بالعسالة غيخ السشطسة والقانػف رقع  6983لدشة  662
اء السرخييغ بالخارج ، وقج أجخيت عمييا تغييخات لتالئع بيا الطخوؼ الستغيخة عمى أوضاع العسالة السرخية سػ 

https://specialties.bayt.com/
https://specialties.bayt.com/
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، مخكد الشيل لمجراسات  6بالجاخل أو الخارج ، لمسديج يشطخ : عبج الخالق فاروؽ ، عخيزة إتياـ ضج الخيذ ، ط
 .   77، ص  2362االقترادية واإلستخاتيجية ، القاىخة ، 

القاىخة ، ، الجار الجامعية لمشذخ ،  6فخيج راغب الشجار ، تشسية السيارات الدمػكية لمتغييخ االجتساعي ، ط-33
 . 32، ص  2339

( ألف عامل ، وبمغت ندبة 626في القصاع الحكػمي ) 2339كسا بمغ عجد العساؿ الحيغ تع تدخيحيع عاـ -34
عامل ومػضف في  533مميػف عامل وتدخيح  9( مغ 92,6عساؿ القصاع الخاص الحيغ فقجوا وضائفيع حػالي )

ار بدبب عجـ مالئسة أجػرىع مع متصمبات أسخىع لسعخفة السديج عامل عمى االنتح 58ىيئة اإلصالح الدراعي وإقجاـ 
، السخكد السرخي لمحقػؽ  2، تقجيع : الياـ السيخغشي ، ط 2339يشطخ : خالج عمي عسخ وآخخوف ، عساؿ مرخ 

؛ مقابمة شخرية  66-7، القاىخة ، ص 2363االقترادية واالجتساعية ، مؤسدة أوالد األرض لحقػؽ اإلنداف ، 
؛  عبج الحسيج دمحم  2368تسػز  8الباحثة مع رئيدة قدع اإلعالـ في االتحاد العاـ لشقابات عساؿ مرخ في  أجختيا

 . 243راشج ، السرجر الدابق ، ص 
، دار السدتقبل العخبي ، القاىخة ،  6رضا ىالؿ ، صشاعة التبعية قرة ديػاف مرخ وصشجوؽ الشقج الجولي ، ط-35

 . 697، ص  6987
 . 266، ص  6993( ، تسػز ،  99لدياسة الجولية ( ، مخكد األىخاـ ، العجد ) مجمة ) ا-36
 . 642رمدي زكي ، السرجر الدابق ، ص -37
 . 374أحسج عبج هللا االسشادي ، السرجر الدابق ، ص -38
، الفقخ وتحػيل التعمع الجامعي ، ) دراسة في إشكالية التصػيخ ( ، السؤتسخ القػمي الدشػي  دمحم صبخي الحػفا-39

 . 452، ص  2334( ، القاىخة ،  6الحادي عذخ ، مجمج ) 
: ىػ الحي يكػف دخمو دوف خط الفقخ السحجد ويعخؼ أيزًا بأف مدتػى الجخل الحي يكفي  الذخص الفقير-43

اء واالستيالؾ األساسي لمفخد ، ويعخؼ أيزًا : بأنو عجـ القجرة عمى تحقيق الحج األدنى لزساف الحج األدنى مغ الغح
مغ مدتػى السعيذة ، وأنو الحخماف مغ الستصمبات السادية الالزمة لمػفاء بالحج األدنى السقبػؿ مغ االحتياجات 

وتػفيخ فخص العسل التي يشبغي أف األساسية بسا في ذلظ الغحاء والخعاية الرحية األساسية والخجمات التعميسية 
؛ فػزية عبج  249يػفخىا السجتسع ، لمسديج يشطخ : شارؽ دمحم فاروؽ ابػ العيذ السرخي ، السرجر الدابق ، ص 

الجايع عبج الفتاح ، الستغيخات السختبصة بالسذاركة الفاعمة لمجسعيات األىمية ، السؤتسخ العمسي الجولي الثالث 
 . 2634، ص2363( ، القاىخة ، 4تساعية ، مجمج )والعذخيغ لمخجمة االج

حدغ مرصفى حدغ ، فعالية شيكات األماف االجتساعي في مرخ ، السؤتسخ العمسي الجولي الثالث ، والعذخيغ -46
 . 3665، ص  2363( ، القاىخة ،  7لمخجمة االجتساعية ، مجمج ) 

 . 2634فػزية عبج الجايع عبج الفتاح ، السرجر الدابق ، ص  -42
، مشذػرات كمية الذخؽ األوسط ،  6كخيسة كخيع ، الفقخ وتػزيع الجخل في مرخ : مشتجى العالع الثالث ، ط-43

 . 2، ص  6994القاىخة ، 
، اعتبخت أسػأ األزمات  2338ىي أزمة مالية عالسية بجأت مشح شيخ أيمػؿ لعاـ األزمة االقترادية العالسية :  -44

، بجأت في الػاليات الستحجة األمخيكية ثع امتجت لتذسل الجوؿ األوربية واآلسيػية  6929ـ مشح زمغ الكداد الكبيخ لعا
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والخميجية والجوؿ الشامية التي ارتبط اقترادىا السباشخ مع الػاليات الستحجة األمخيكية ، وقج وصفت بأنيا أزمة مالية 
مسا أدى الى انييار عجد مغ السؤسدات ربػية ضيخت في القصاع السرخفي الخبػي الحي عجد عغ تدجيج الجيػف 

السالية السرخفية التي عجدت عغ تحريل ديػنيا ، ثع انتقاؿ األزمة الى القصاعات االقترادية السختمفة ، ولحلظ فقج 
، 6بجأت مالية وانتيت أزمة اقترادية . لمسديج يشطخ : جػاد كاضع البجري ، فخ االقتراد األمخيكي األزمة السالية، ط

 . 628-623، ص 2366سػرابي مشتجى أقخأ الثقافي ، بغجاد ، مخكد ح
 .966، ص 2336(، القاىخة ، 26، العجد )2مجمة ) دراسات في الخجمة االجتساعية والعمـػ اإلندانية (، ج-45
مخواف رشيج ، اآلثار االجتساعية لدياسة االنفتاح واإلصالح االقترادي في مرخ ، مجمة )تشسية الخافجيغ( ، ج -46
 . 677، ص  2339( ، كمية اإلدارة واالقتراد ، جامعة السػصل ،  94( ، العجد )  36) 

ميجي دمحم القراص ، آليات إفقار الصبقة الػسصى السرخية ، مجمة ) كمية اآلداب ، جامعة السشرػرة ، العجد -47
 . 65، ص  2338( ، القاىخة ،  33) 

 . 25ميجي دمحم القراص ،السرجر نفدو ، ص -48
 . 75ميجي دمحم القراص ، السرجر الدابق ، ص -49
 .3666ميجي دمحم القراص ، السرجر نفدو ، ص -53
صعيج مرخ ويدسى بالػجو القبمي وىي مشصقة تسثل الجشػب الذخقي مغ مرخ او الجدء   الهجية القبمي : -56

ومشو اشتق صعيج مرخ والتي  العمػي مغ أراضي نيخ الشيل ، وفي المغة العخبية الرعيج ىػ السختفع مغ األرض
شسمت السحافطات ) الفيـػ ، بشي سػيف ، السشيا ، أسيػط ، سػىاج ، قشا ، األقرخ ، أسػاف (، اما محافطات الػجو 
البحخي فيبمغ عجدىا عذخة محافطات ) االسكشجرية ، كفخ الذيخ ، الذخقية ، السشػفية ، الجقيمية ، الغخبية ، دمياط ، 

خة ( ومحافطات عمى شػؿ نيخ الشيل ومحافطات تقع في مشترف دلتا مرخ . لسعخفة السديج يشطخ القيمػبية ، البحي
القدع الثاني " البالد الحالية " ، الجدء الثاني ، الييئة السرخية  –: دمحم رمدي ، القامػس الجغخافي لمبالد السرخية 

 .333، ص 6994العامة لمكتاب ، القاىخة ، 
، الفقخ والدياسة العامة في مرخ ) دراسة تػثيكية تحميمية ( ، سمدمة بحػث السخكد ىػيجا عجلي روماف  -52

 . 63القػمي لمبحػث االجتساعية والجشائية ، القاىخة ، ) د . ت ( ، ص 
،  6عبج السجيج دمحم راشج ، الكارثة والػىع مدتقبل سياسة االصالح االقترادي في مرخ في ضل العػلسة ، ط-53

 . 68، ص 2337، القاىخة ، مكتبة مجبػلي 
 . 67دمحم حدشيغ ليكل ، باب مرخ في القخف الػاحج والعذخيغ ، السرجر الدابق ، ص -54
مجمة ) مرخ السعاصخة ( ، مجمة ربع سشػية ترجرىا الجسعية السرخية لالقتراد الدياسي واالحراء  -55

 . 7ص، 6996(، القاىخة ، 67(، الدشة )642(، )446والتذخيع، العجداف )
عمي ثابت ، االقتراد السرخي والػاقع الدياسي ) مقاالت متشػعة عغ الدياسة السرخية وانعكاساتيا عمى  -56

 . 46، ص  2366، دار العمـػ العخبية لمشذخ واإلعالـ ، القاىخة ، 6الػضع االقترادي ، ط
 . 65ص ىػيجا عجلي روماف ، الفقخ والدياسات العامة في مرخ ، السرجر الدابق ،  -57
 . 44رمدي زكي ، السرجر الدابق ، ص  -58
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