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 الرأسوالةح لتحرير التجارجفتفاقةح اال

 اإلسالهيهن الثؤش االقتصادي للورأج في العالن  وسيدت فتثشر 

 )يزشجى(

 6-3فٙ انفزشح يٍ  ،فٙ ثبنٙ، إَذَٔٛسٛب ػمذ٘ زان انزبسغ بْيؤرًشخالل ( WTOٕصهذ يُظًخ انزجبسح انؼبنًٛخ )ر
 انًضٚذ يٍا يٍ سٛبسبد رذشٚش انزجبسح ثًب فٙ رنك سفغ زعًٍ يضًٚذٚ ،ًٙبنػ٘ رجبسٗن يششٔع ارفبق إدٚسًجش كبٌَٕ األٔل/

انؼذٚذ ظًُٓب  يٍفٙ انًُظًخ، ٔ 151 انـنهذٔل األػعبء  بلبًََّٕ رفبق يهضواال ْزا خ.ٛخ ٔاإلصالدبد انضساػٚانزجبس انمٕاٍَٛ
 ارفبلٛبديُظًخ انزجبسح انؼبنًٛخ ٔ إال أٌ ،انذٔل انُبيٛخفٛذ ْزِ انذضيخ سٕف ر أٌث ٚذبجججؼط ان. ٛخيسالاإليٍ انجهذاٌ 

انصُبػبد  شذّير ؛فمػى بنسُّكػمٕد ػٗه يذٖ الزصبدٚبد انؼبنى اإلساليٙ فٙ لذ ػًهذ انسٕق انذشح انشأسًبنٛخ  ٔسٛبسبد
سبء ٔاألؼفبل  ٔكبَذ .شؼٕة انًُؽمخ فمشٔرنذٔل، ايبنٛخ  رشّمٔ، انجؽبنخ انجًبػٛخ جّجؤرٔانًذهٛخ  . سبسٍٛٛاأل ْبظذبٚب ىْاُن

إنٗ ثث دٛبح جذٚذح فٙ ْزا انًسخ االلزصبد٘  رزؽهغانذكٕيبد انغشثٛخ فئٌ  ،االرفبقْزا يٍ خالل ْزا انًؤرًش ٔٔ ،أٌٜ
شض َظبو الزصبد٘ ػبنًٙ غٛش ًبسسخ ًُْٛزٓب ػٗه يٕاسد انذٔل ٔفاسزؼًبسٚخ غشثٛخ نًا سٕٖ كأداح أثًذؼًم نى ٚانز٘ 

ًً سٛفعمٔانز٘ هزجبسح نيزٕاصٌ  ب ن يَُخ بظه انفمٛشح، ٔكزنك انششكبد انكجٛشح انًزؼذدح انجُسٛبد ػهٗ انذٔل هذٔل انغُٛخ انًضٚا
 انفمشاء. ػٗهػهٗ انششكبد انًذهٛخ انصغٛشح، ٔاألغُٛبء 

زٕفٛش انذخم ٔانغزاء نًالٍٚٛ انز٘ ٚمٕو ث ،اإلساليٙانمؽبع انضساػٙ فٙ انؼبنى  ًٍٛ انُسبء ػٗهرٓؼهٗ سجٛم يثبل، ف
يُظًخ انزجبسح انؼبنًٛخ  ئٌف. ٔيغ رنك، ثؼًهٍٓ يغ أسشٍْ فٙ انضساػخٔأ  ٍ ثأَفسٍٓأساظٛٓ خػاضسث إيب ؛نًُؽمخانُسبء فٙ ا

 إغشاق إنٗ أددلذ ، بد انًذهٛخٚاللزصبدندًبٚخ انذٔنخ  أصانذٙ زٔان ،زذشٚش انزجبسحانسٕق انذشح نٔغٛشْب يٍ سٛبسبد 
ْٔزا يب أسؼبس انًذبصٛم انغزائٛخ انًُزجخ يذهٛب.  فٙ بْجًٕؼ أَزجيب  ؛شخٛصخانبنٕاسداد انضساػٛخ األجُجٛخ ثاألسٕاق انًذهٛخ 

انُسبء ٔاألؼفبل  نًالٍٚٛ ٔرسجت ،إنٗ فمذاٌ انذخم نألسش انضساػٛخ أدْٖٔزا ثذٔسِ  انًضاسع انصغٛشح غٛش يشثذخ، جؼم
 ٗنإنًهكٛخ انفكشٚخ فٙ يُظًخ انزجبسح انؼبنًٛخ أدٖ ارفبق دمٕق افمذ ًضٚذ يٍ انفمش ٔاَؼذاو األيٍ انغزائٙ. ثبإلظبفخ إٗن رنك، ث

 سٌِذُٚ ء انهٕارٙبنهُسانضساػٛخ  ُشبؼبدبنثأخشٖ اإلظشاس ادزكبس األصُبف انُجبرٛخ ٔانجزٔس يٍ لجم انششكبد انكجٛشح، ٔيشح 
انُسبء فٙ  السزشلبقانؼصش انذذٚث  َٕع هشلٛك يٍن بسٕلسٛبسبد رذشٚش انسٕق انذشح أٚعب  لذ أَزجذٔ انًضاسع انصغٛشح.
ذَٔٛسٛب اإلساليٛخكثٛش يٍ انجهذاٌ  دٛث سًذذ إصانخ األَظًخ انزجبسٚخ يٍ لجم انذكٕيبد  ؛يثم ثُغالدٚش، ٔثبكسزبٌ، َٔإ

يٍ أجم  صْٛذحفٙ انًصبَغ ٔانششكبد ثأسؼبس  ادانًسزؼجذ يبءانُسبء يثم اإل زشغٛمثهششكبد انًزؼذدح انجُسٛبد نانشأسًبنٛخ 
 ٖمٕانأغهجٛخ  فٛٓب رشكم انُسبءانزٙ ٔ ،انزٕسغ دائًخ انزجبسح انذشحيُبؼك فئٌ ػٗه ٔجّ انخصٕص، ٔخ. أسثبح ظخً جُْٙ
أدَٗ ٗ هػ ديالبدٛث رمزصش دمٕق انؼ ؛نشلٛك'انزجبسح ' دشحيُبؼك ، نٛسذ سٕٖ ٪ فٙ ثؼط انًُبؼك(10) خيهبانؼ

فٙ ظشٔف خؽشح ٔغٛش صذٛخ. نّ بثم أجش ٚشثٗ فشغ يمشٌ ػهٗ انؼًم نسبػبد ؼٕٚهخ ثشكم يجَجٔثبنزبٙن ُٚ ،انًسزٕٚبد
دٔالسا فٙ  50ْٕ دٕاٙن فٙ ثُغالدٚش،  "فٙ يُؽمخ انزجبسح انذشح "شٛزبغَٕغانذذ األدَٗ نألجٕس فئٌ ػهٗ سجٛم انًثبل، ٔ

ذ انشٓش. نجُك نسٕق انذشح يثم صُذٔق انُمذ انذٔنٙ ٔاأخٕاد ا ،انشأسًبنٛخيُظًخ انزجبسح انؼبنًٛخ ٔانًُظًبد  ٔلذ كَب
جهت سٕٖ ثْزا االرفبق  ٚجششال سلبة ثُبد ٔأثُبء ْزِ األيخ. ٔ انًسهؽخ ػٗهانسكبكٍٛ االلزصبدٚخ  دائًب ثًثبثخكبَذ  ،انذٔنٙ

 انًضٚذ يٍ انشٙء َفسّ!

ٔكزنك انُظبو انشأسًبنٙ  ،االرفبلبد انسبيخ يٍ ْٛئبد يثم يُظًخ انزجبسح انؼبنًٛخ ٍسفعا !اخوسلوالا النساء أيته
ٍّ ٚذمكأثذا أٌ  ّال ًٚكُٔانز٘  ،إنّٛسزُذ ر٘ انز النٙ كّهاالسزغ َّ نك ٔثذال نزٕنٛذ اإلٚشاداد.  أدٔاٍد سٕٖ كٍٚؼزجش الٔ ،خٛش أ

ٍّرعًٍ  انزٙ ٔدذْب ، فٓٙإلبيخ دٔنخ انخالفخيٍ أجم هؼًم ندضة انزذشٚش فٙ  ٍأخٕاركث انزذمٍ، يٍ رنك  كٍلمٕد نك
ػٍ انزًزغ ثًسزٕٖ جٛذ يٍ انًؼٛشخ ٔدٛبح  فعال .ًبٚخ يٍ جًٛغ أشكبل االسزغاللرٕفش نكٍ انذٔ ُسبء كشًٚبدك كٍؼبيهُرٔ

انزٙ رذًم انذم ْٙ بنمٕاٍَٛ اإلساليٛخ ٔدذْب فانزكٕس ٔأ انذٔنخ.  كٍألبسث ْٕ ٔاجت ٍّكٛهػ اإلَفبق دٛث ؛يؽًئُخآيُخ يبنٛخ 
 االلزصبدٚخ ٔانسٛبسٛخ ٔاالجزًبػٛخ. ٍكنجًٛغ يشبكه
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