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 وتأثير هذا االحتكار على إمكانية الحصول على سكن مالئماالحتكار تحليلية عن مفهوم  رؤيه
 

 شهاب حسني
 

 مقدمة

ر غباجه  اخرهرين لكلهن مهن أن اإلنسان عرف االحتكار منذ أن عرف تبادل السلع يف األسواق ؼبا يفيض من إنتاجهو عهن احتياجاتهو مي ليباهح االحتكهار اسهت اال مهن ا تكه
  .يقي  مللتتو الخصلي  دبا ينم  عن من هرر لررر ااخررين مي لذلن قيق  جرم  اؼباارسا  االحتكاري  داماا عل  مر التاري اجح رب

 
 مفهوم االحتكار

 يه يرههر ااه  هها مي يف اؼبلههحلا االهتلههادنمي انفههراد مخههرلع لاحهه  ايههرا سههلي  لههيو ؽبهها اهه يحمي لفههرا لجههود االحتكههار ارتفهها  اؼبناقسهه  الههيmonopolyييقلهه  ااالحتكههارل 
 .االحتكار السلي 

 
 المنظور التاريخي لالحتكار

ممي لكلهن يف لهح انتخهار مهذىق االهتلهاد اغبهر لتذايه  ىهذا االنتخهار لضبايتهو فبها 1880ل  1860مي لال ه  ههو  مبوىها أهلهاىا مها اه  ا ساد  اؼبناقس  اغبهر  أسهواق ألراه
احه  ال ييه ل أن يكهون جه  اا ًه داا جه اا يف لسهت سهوق فبتله  دبالهو أل أًه ر منهو أل أاها ايقليهحمي لالواههع أنههو دل مي إك اهان اؼبخهرلع الو  جيهح حمه  اؼبخهرلعا  ذنضهذ رهضياا 

 .يكن ألن مخرلع لح ه أن يؤثر يف السوقمي سوا  درلو ألل مر  أم استار أم انستق منو
 

لحلهوؽب  علهه  أراههاح تفهوق اكاههد مها اههان يتتلهح لهه ير  منرها حيناهها اهان اليههرف السههام  إال أن ىهذا الورههع دل يه م ًههوياا مهع ااتخههاف اؼبسهتاارين ؼب ايهها اؼبخهرلع الكبههد 
 .حينضذي  اليقاما  ييقضي ااالاتفا  حبم  ً د مي  من اؼبخرلعا مي لىكذا اان الن لع كبو الرتا  االهتلادنمي له  ساع  عل  كلن أيضاا ًااع الياها  ال لل

 
حه  تكهرر هيهام أتمها  اهتلهادي   1870-1860 لكلهن مها اه  عهامي ( أن إهنها لله   مهن اهاًن سهوق اؼبناقسه  اغبهر )اغبيقب  ليبكن إرجاع نخذ  االحتكارا  إذل تلن 

التاسهع منهذ هنايه  اليقهرن  «الكارتهح» أد  إذل ت د يف الفكر االهتلادن السام  لفيضاا قخيضاا أًبا هيام التكتا  لاالحتكارا  أمهراا ميقبهوالا لأًهبا  1863اات ا  من عام 
مي إذل أن ربهول الناهام الرأظبهارل إذل مرحله  متيق مه  جه اا 1903-1900عخر لاح اا من أى  أسو اغبيا  االهتلادي مي لكلن يف أثر األتم  االهتلادي  الهي حه ث  مها اه  

ح يههران  17ار يف ااههد مههن دلل الناههام الرأظبهارل ماههح هههانون لليقهه  لهوحن أنههو اههالرد  مههن ًه لر هههوان  ربههرم التكتههح أل االحتكه. ظبيه  قياهها ايهه  رأظباليه  ال للهه  االحتكاريهه 
الذن أً ره الرميو األمريكي تيودلر رلتقله  يف  Sherman Act يف قرنس مي لهانون فدمان 1926لهانون التفره  ا  االتفاها  االحتكاري  اغبسن  لالسيض   1891

  Weimanاللهادر عهن حكومه  قياهان / 1914/كارا مي لكلن يف ا ايه  اغبهرا الياؼبيه  األلذل لههانون مي لهض  دبتارا  اتفاها  هيام االحت1890الااين من سبوت عام 
لعل  الرد  من اح ىذه اليقوان  الي انلب  عل  ؿبارا  االحتكارمي ت د « الكارتح»األؼباني  الذن هبي  حح اح احتكار من هبح لتير االهتلاد الذن فكح ؿبكا  ظبي  

نخو  االحتكارمي ليرى ايهض  1933را الياؼبي  األلذلمي قيق  فمع هانون ً ر يف الواليا  اؼبتت   األمريكي  يف ألل عر  الرميو قرانن ل  رلتقل  اغبال يف أعيقاا اغب
رنسهه  فههمع اؼبخههرع مهها اهه  ليف ق1933ليف أؼبانيهه  تكههرر األمههر ايهه  ًههيود ىتلههر إذل سهه   اغبكهه  . البههاحا  أن اليقههانون اؼبههذاور كىههق إذل حهه  إنخهها  االحتكههار اإلجبههارن

 .تكوين صباعا  االستداد لإهام  اتفاهيا  ا  اؼبنتم  1939ل 1938
 
الرأظبهارل سهوا  اهان كلهن عله  ًهيي  الوحه ا  االهتلهادن  افت اداا ملتولاا يف اليقرن اليخرين لأًهبت  الحهااع الرميسهي للناهام  «الرتا  االهتلادن»ليق  افت   لتد  ل 

 .يي  ارلت ن ع  التارا  االهتلادن عل  مستوى الفياليا  االهتلادي  الرأظبالي  الياؼبي اإلهلياي  أم عل  ً
 

 االحتكار في التاريخ العربي

مها تاله  يف مي قيله  مهر اليلهور اانه  الخهريي  اإلسهامي  اؼبله ر الوحيه  للتخهريع ل  قر  االحتكار أل دراسهتو يف التهاري  اليهرر مهرتبت اهرأن الخهريي  اإلسهامي  لقيقررهاان  
لىو حرام يف اإلساممي لليق  لرد كار ( اان عاا ين)مي لاالحتكار يف الخريي  فرا  ًيام لكبوه لحبسو إذل ال ا   مي ليف ايضرا مل ره األلل ايض األملار مل ره الوحي 
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هذ مالهن لسهنن الرتمهذن لأر  دالدمي ليف اتهاا اؼبسهاها  مهن ًهتيا مسهل مي ليف موارهع مهن ربريبو يف أحاديث نبوي  ااد  قبه ىا يف اتهاا البيهوع مهن ًهتيا البصهارن لمًو
 .مسن  اإلمام أضب  ان حنبح

 
إن ا تكر ىو الذن ييا  إذل فرا  ما وبتاج إليو الناس مهن الحيهام قيتبسهو عهنر  ليريه  دها ه : "لأما حك  االحتكار يف الفيقومي قيق  ألرد اان اليقي  فرحاا لارتاا لو قيقال

إليهو لالنهاس يف م الناس لؽبذا اان لورل األمر أن يكره ا تكرين عل  ايع ما عن ى  ايقيا  اؼباحمي عن  ررلر  الناس إليهومي ماهح مهن عنه ه ًيهام ال وبتهاج علير  لىو لادل لياو 
ه ايقياه  اؼباهحميللو امتنهع مهن اييهو إال اهذاار ـبال  ؾباع  أل ساح ال وبتاج إليو لالناس وبتاجون إليو للمراد أل دد كلنمي قإن ارحر إذل ًيام دده أرهذه منهو ا هد ارتيهار 

ليف ذثار الفيقرا  ما ي ل عل  أهن  الحاوا أفكاالا من االحتكار يف دد ما ىبص األرتاق لحبسهرامي قذرضهيوىا  ".من سيره قذرذ منو دبا ًلق دل هبق عليو إال هيا  مالو
 .مواللل رس لالتاتيص لأعالوا قيرا األحكام الي أعالوىا يف احتكار األ

 
لىهو نهوع مهن أرهذ لمن أهبا الال  إهبار اغبانو  عل  الحري  أل يف اليقري  اذجر  ميين  عل  أن ال يبيع أحٌ  دهده قرهذا لله  حهرام مهن اؼبهؤجر لاؼبسهتذجرمي {: هال اان اليقي 

 .}أموال الناس هرراا أل أالرا االباًح
 

أن يبنع م سلي اؼبوت  لاغباال  ؽب  من االفرتاك مي ؼبا يف كلهن مهن دها  األجهر  علهير مي لاهذلن افهرتاك اهح لاذلن ينب ي لوارل اغبسب  »لأراف اان اليقي  إذل كلن هولو 
نرهعاه البهامي . ًامف  وبتاج الناس إذل مناقير  ااا الخرود لال الل  لددى  هامون لكبهوى  مهن الخهرا  ؼبها قيهو التواًهؤ عله  أدها  األجهر مي ق ا  الهذين  لاؼبيقلود أنو إكا منهع اليقسا

 .لاذلن وبرم االحتكار عن  اغبنفي  لالخاقيي  لاغبناال  يف ًيام البرام . «تواًضوا عل  أن ال يبييوا إال ااان ميق ر ألذل لأحرى
 

 أنواع االحتكار

 يذرذ االحتكار يف اليلر اغبارر ع   أفكال أل أنواع تتنالؽبا الفيقرا  اختي 

  :النوع األلل لىو الرتلس 

يف أًههلو اليقههانوين إذل اسههتياالو لهه ى رجههال اليقههانون األقبلوسههكوين  يف اغبهه يث عههن الناههام الههذن يهه ير دبيقتضههاه فههصص مورههع ثيقهه  أمههواالا  Trust رتلسهه ييههود تيبههد ال
لاح  ابدمي لكلن ا را أما االستياال االهتلادن ؽبذا االًحاح قييا عن نوع من االرباد االحتكارن يب ل يف ان ماج مخرلعا    ف تكوين مخرلع . غبساا دده

 :ليذرذ االن ماج ع   أفكال هانوني  عل  الوجو التارل. ربيقي  حال  احتكاري  أل فبو احتكاري مي أل ا را زبفيض النفيقا مي لرقع مي ال  األرااح
 .ه ااتاع مخرلع مخرلعاا ذرر

 
. ا  أسههرااا يف الخههرا  اعب يهه   تيههادل مهها اههان ؽبهه  مههن ملكيهه  يف فههراا   اليق يبهه ههه اكبههال عهه   مههن الخههراا   هه ف تكههوين فههرا  ج يهه  مي علهه  أن يبههنا اؼبسههانبون اليقهه م

 لههذلن تياهه  اؼبخههاريع الههي تههود إقبههات ماههح ىههذا االنهه ماج إذل أسههلوا الخههرا  اليقااضهه . رباههح الخههراا  نفيقهها  ااىاهه ( االكبههال لاالنهه ماج)لياحههن أن ىههذه الياليهه  
holding : 

  مخرلع مخارك يف مؤسس  أل يف ع   مؤسسا  إنتاجي  حبيات  أسهر  ىهذه اؼبؤسسها  دبها يتهيا ؽبها اغبه  يف مراهبه  إدار ها ماليهاا الخرا  اليقااض  ىي مؤسس  أل
هول إذل لرهع احتكهارن أل فهبو احتكهارن لالخهرا  اليقااضه  مهن . لإنتاجياا لذبارياا لىي اوجو عام أح  األفكال األاار انتخاراا يف ال ان ع يه   مهن أجهح الًو

 .  ثاني  تتكون أًوؽبا أل ميا  أًوؽبا من أسر  فراا  أررى مستيقل  ًورياا جر

   سلسهل  ليبكن التفري  اه  الرتلسه  األقيقهي النهات  مهن اربهاد فهراا  قهرع ًهناعي لاحه مي لالرتلسه  الياهودن لىهو الخهكح الهذن ييقهوم اه  مخهرلعا  تؤله
رميسي  يف منت  اؼبخرلع الذن يليومي لالرتلس  يف ىذه اغباله  إمها أن يكهون ذبايهاا متباينهاا ينهت  مهواد  متكامل  ليكوان منرت   اح لاح  منرا ماد  أللي  أل مسانب 

يه  لمنتمها  أللي  ليه ير مؤسسها  ًهناعي  تسهتص مرامي ت ينهت  منتمها  هناميه  لفهبو هناميه  لإمها أن يكهون متمانسهاا يتهذل  مهن ذباهع فهراا  تنهت  مهواد ألل
 .إرراج منت  هنامي لاح  فبو هنامي مي تسر  الرا يف

 
 .ن مخرلعاا لاح اا لي لق أن ربتفن الخراا  اؼبن ؾب  اخصليترا اليقانوني  لتبيق  مستيقل  من حيث الخكح إال أهنا تفيق  يف الواهع استيقاؽبا االهتلادن لتكو 
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 : النوع الااين الكارتح

هح عه د ىههذا النهوع مهن االنهه ماج  1906حيناهها تذسهو اارتهح اغب يه  األاههيضمي ليف عهام  1862أل اربهاد اؼبنتمهه  يف أؼبانيها ألل مهر  يف عهام  Cartel نخهذ الكارتهح ًل
 .مؤسس  12000تض   385االحتكارن إذل 

 
ليف دهد مورههوع هيهام اؼبناقسه   لالكارتهح اتفهاق اه  عه د مهن اؼبخههرلعا  الهي تنتاهي إذل قهرع ميه  مههن قهرلع اإلنتهاج يكهون اؽبه ف منههو اغبه  مهن اؼبناقسه  قياها اينرهها أل منهع

. لىهذا ييههي أن السهوق تواجهو عهه   مخهرلعا مي لال تواجههو مخهرلعاا لاحه اا ااهها يف حاله  الرتلسهه . االتفهاق وبهتفن اههح مهن اؼبخهرلعا  ااسههتيقالو االهتلهادن لاؼبههارل لالفهي
لال تيهي السهوق يف .  ي  أسيار ميين  للبيهعمي أل اتت يه  حلهص اإلنتهاجلالكارتح لاغبال  ىذهمي ىو ارباد ذبارن مرت  ااهتسام األسواق قياا ا  األًراف اؼبتياه  مي أل اتت

ني  قيقهتمي قيقه  تكهون سهوهاا هارياه  أل عاؼبيه  لييقهوم الكارتهحمي أرهداا اتوتيهع األراهاح ايه  أن تيقهوم اؽبيضه  اليليها  اهع أراهاح اؼبخهرلعا  اؼبنضها مي لاإعهاد  . ىذه اغبال  السوق الًو
 .  عليراتوتييرا عل  أساس النسق اؼبتف

 
 :ليخرتا لنماح الكارتحمي يف الناام االهتلادن الرأظبارل فرلا ع   أنبرا

  الت ام األًراف اؼبتياه   نلوص الييق  الت اماا محليقاا. 
 انضاام أدلق اؼبنتم  إذل اتفاق الكارتحميلكلن لتخكيح اليقو  الاتم  لتنفيذ االتفاق يف السوق. 
 يف الفرع الذن يراد إهام  الكارتح قيو لتكون عالي  االتفاق سرل  هل  ع  اؼبخرلعا  الي تيقوم ااإلنتاج. 
 تيقارا درج  افاي  اؼبخرلعا  الفني  الي تن م  يف الكارتح لكلن يف ال الق من األحوال. 

 
 )اتحاد شركات)النوع الثالث الكونسورتيوم 

ليبكهن أن يكهون اتفاههاا . وم ؼبواجر  ًلق ابد يفوق هه ر  اهح لاحه   منرها عله  حه  أل ارباد الخراا  ىو ذباع يض  فراا  ابد  ييق Consortium الكونسورتيوم 
ًا دامااا يف حاال  تكتح اؼبل رين أل اؼبستوردينميلىو فكح حه يث . مؤهتاا أل اتفاهاا منلباا عل  ًلق مي  ؼبللت  جر  حكومي  أل رارجي  ااا يبكن أن يكون اتفاهاا

لمراه اا مخها اا ( أن االتفهاق اؼبؤهه )ليف ىذه اغبال وبتح ارباد الخراا  مرا اا مسيحراا عل  اليهرا يف حاله  الحلهق اػبهاص . ي  لحمارامن حيث االنتخار أل اااق  الفيال
ادا  يياح افيالي  عالي  ليفلا يف أن ذبار  االستداد لالتل ير الي ربالل أن تواجو اللراع عل  األسواقمي قإن ىذا النوع من االرب)إن دل يكن محاايقاا ؽبذا يف اغبال  الااني  

 .ميا  األحيان يف السيحر  عل  اليرا يف السوق الرأظبالي  لكلن يف اغبالت  اؼبذاورت 
 

 سوق المنافسة الحرة

ليف ىهذا النهوع مهن األسهواق ال . تهاج السهلعاألًح يف السوق أن تيقوم عل  مناقس  اليارر  اغبر  الكامل  قياا اينر  الي تضان حري  اؼببهادال  التماريه مي لاالتهارل حريه  إن
ليرى اؼب اقيون عن ىذا الناوكج _ من دلن ايقيتر  _ يبكن هيام تفاى  لاتفاق ا  اؼبت اضب مي لينت  من كلن ع م جوات حلول ج   من اليارر  عل  أرااح ذباري  تام  

لسههلع تتناسههق لإمكانهها  اسههتيياا السههوقمي حبيههث تههنصفض األسههيار لاألراههاح لىبتفههي الياررههون مههن األسههواق أنههو يههؤمن التناههي  اليفههون لاهتلههاد يف لههح لقههر  ابههد  مههن ا
ليبكههن أن تياههح اؼب اضبهه  اغبههر  علهه  ربيقيهه  االنتيقهها  اهه  اؼبؤسسهها  لاألسههيار يف مسههتويا  متيقاراهه  يف اههح قههرلع . اؽبامخههيون ليلههبا الحلههق ىههو السههي  اؼبحلهه  يف السههوق

 .اإلنتاج
 

 :اامل  أراان لفرلا ميين  ىيلليقيام سوق مناقس   

لييي ىهذا عه م تهذثر اليهرا الكلهي أل الحلهق الكلهي نتيمه  له رول اهامع قهرد إذل السهوق أل ررلجهو منهومي أل ت هد حمه  إنتاجهومي لاالتهارل : اار  ع د البامي  لاؼبخرتين-1
 .ع م تذثر الاان حبرا  البامع األنف  الذار

لىهذا ييهي عه م هيهام حهواج  أل موانهع يف لجهو البهامي  أل اؼبخهرتين ربهول ايهنر  لاه  درهول السهوق : ام لجهود اتفهاق اه  أًراقهوحريه  درهول السهوق لاػبهرلج منهو لانيه -2
وات هيهام ن جره  أرهرى عه م جهلاػبرلج منو حبري  محليق  سوا  أاان اليقي  ييقع عل  االستراك أم عل  اإلنتاجمي أم اان منلباا عل  حمه  اؼبيهرلا لاؼبحلهوا منهومي لييهي مه

 .امح اإلنتاج ا  ـبتل  قرلع اإلنتاجاتفاق ا  اؼبخرتين أل ا  البامي  عل  أتباع سياس  ميين  اتت ي  األسواق أل األشبان أل توتيع األرااح ليتحلق ىذا حري  انتيقال عو 
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ح أي  لح   أرهرى يف تيقه ل اإلفهباع نفسهو للتاجه  نفسهرامي لكلهن لييي ىذا ه ر  لح   ما من لح ا  السلي  عل  أن ربح ؿب :التمانو اؼبحل  ا  لح ا  السلي -3
 .من لجر  نار اؼبسترلنمي ليفرتامي يف حال  اؼبناقس  اغبر  الكامل  أن اليارر  ييالون يف أماان متيقارا  حىت تني م نفيقا  النيقح

 : سوق االحتكار لاالتارل االاان السام  قيو ً  االبيع لالخرا  لييي ميرق  البامع لاؼبخرتن اؼبسبيق  اارلف السوقمي لاالخرلا األررى اػبا: اليل -4

 إن سوق االحتكار الكامح ىو نيقيض سوق اؼبناقس  الكامل مي لىو مبوكج يييق  دبي ل عن فرلا انييقاد اؼبناقس  الكامل  األنف  الذار. 
 اا اهاماا حاله  اقرتارهي  يلهيق ربيقيقرها يف الواههع اليالهي قهإن أمهر انتفها  لجودىها لؼبا اان ربيق  الخرلا األراي  اؼبذاور  ليقيام سهوق اؼبناقسه  اغبهر  الكامله  ربيقيقه

حهه  اؼبناقسهه  الكاملهه  لحهه  "   لاغبهال إن األسههواق الواهييهه  ىههي حههاال  أل مبههاكج تيقههع اه  اغبهه ين السههاايق . لربيقه  االحتكههار الكامههح ىههو أمههٌر اقرتارههي أيضههاا 
 ".الكامل مي أل اؼبناقس  االحتكاري اؼبناقس  دد  ليبكن إصباؽبا رب  عنوان. االحتكار الكامح

 
ري  تيقع يف مرا  لست اه  االحتكهار تاهييق  سوق اؼبناقس  االحتكاري  يف اح مر  يني م قيرا فرا ذبانو السلي  مع لقر  البامي  لاؼبخرتينمي لعل  ىذا قإن اؼبناقس  االحتكا

 .لاؼبناقس  الكامل 
 

لاؼبنتمها  اؼبيرلقه  ليسه  متمانسه  ااها ىهو . تاف السلي  موروع البتث يف كىن اؼبسترلن عهن السهلع األرهرى الهي ييررهرا اخرهرلنلاؼبيقلود اي م ذبانو السلي  ار
نمي لال لىذا ييي لجهود ؿبتكهرين متيه دين يتنهاقو اهح مهنر  مهع اخرهري .اغبال يف سوق اؼبناقس  الكامل مي لال ىي ا يا  ايي   ايضرا عن ايض ااا يف سوق االحتكار

اليبههوا  لاليامهها  : لالتبههاين اهه  ىههذه السههلع يف اغبهه لد اؼبههذاور  ييههود إذل ايههض الخههرلا اؼبتيليقهه  االتلههني  لالتنويههع. ينههت  ىههؤال  سههلياا زبتلهه  قياهها اينرهها ارتاقههاا اههاماا 
 .التماري  لالخكح اػبارجي لت دا  ًفيف  يف التكوين الحبييي للسلي 

 
 :  من لجر  نار اؼبسترلن إذل عامل له  يي ى ع م ذبانو السلي

رييق  عررو للسلي  له رتو عل  إه :األلل رييق  مياملتو لل اامن لأمانتو لهرااتو مع اؼبخرتين لأسلوا ميقاراتو ؽب  ًل  .ناع اؼبخرتينىو ًفا  البامع الخصلي  ًل

الفرلق الي كاهر  ذنفها مي أم مها يبكهن أن وب ثهو البهامع مهن قهرلق اه  سهلع متخها   يف ىو اللفا  اؼبوروعي  للسلي مي سوا  اان كلن قياا ربالو السلي  من ايض : لالااين
إن ارتفاع الهاان يف اؼبناقسه  االحتكاريه مي عهن النفيقه  اؼبتوسهح  يهؤدن إذل  مي كىن اؼبخرتنمي لأرداا ما يبكن أن تؤدن إليو ال عاي  أل اإلعان من قرلق أيضاا يف كىن اؼبخرتن

إذل ن أيضههاا إذل درههول مخههاريع ج يهه   تنههت  سههلياا متيقاراهه  مههن سههلي  اؼبخههرلع األللمي فبهها يهه قع اؼبخههرتن إذل االنلههراف عههن سههلع اؼبخههرلع األللمي ل راهها دههد عههادنمي ليههؤد
أل اإلهبهال عله  االسهتااار ل البفاا الحلق عل  منتماتو لاالت ري  ييقرتا الاان من النفيق  اؼبتوسح مي لىبتفي الراا دد اليهادنمي لتتوهه  اؼبخهرلعا  اعب يه   عهن اله رو 

يف الحاهه  اإلنتاجيه مي إكا مها أرهذنا يف ماح ىذه الفرلع اإلنتاجي مي لينت  عن كلن أن ىذا التواتن اؼبفرتا الذن يبكن أن يت  يف سوق اؼبناقسه  االحتكاريه  يرتاقه  مهع تبهذير 
هول إذل حه لد النفيقها لمهن جره  أرهرى .   اؼبتناهله مي لىهذا ييهي لجهود قهامض دهد مسهت ح مهن الحاهه  اإلنتاجيه ااغبسبان لرلف السوق اليام مي الي سبنع اؼبنتم  مهن الًو

لأرهداا قهإن . يف سوق اؼبناقسه  اغبهر  قإن نفيقا  ال عاي  لاإلعانمي لنفيقا  البيع إراق  إذل النفيق  اؼبتوسح  ذبيح الاان يف سوق اؼبناقس  االحتكاري  أعل  من مايلو السام 
 .ه السوق ىبفض من الكاي  الكلي  الي وبلح عليرا اؼبسترلكون يف سوق اؼبناقس  اغبر مي لالتواتن ىنا ميقرتن االتيقلد عن حاج  اؼبسترلك ارتفاع الاان يف ىذ

 
لمهن األفهكال اؼبراه  . ااهد   إن أفكال السوق يف مبوكج اؼبناقس  االحتكاري مي تلن الي تيقع ا  ح ن السهوقمي اؼبناقسه  اغبهر  الكامله  لاالحتكهار اػبهالصمي: احتكار اليقل 

لاحتكهار اليقله  سهوق ربهون عه داا ًه داا مهن اؼبنتمه  هه  ال  مي  لىهي أرهي  أنهواع اؼبناقسه  االحتكاريه  oligopoly السهام   يف سهوق اؼبناقسه  االحتكاريه  احتكهار اليقله 
حتكهار اليقله  زبتله  ارتاقهاا لارهتاا عهن مخهااح أسهواق اؼبناقسه  اغبهر  إن مخهااح سهوق ا duopoly.  يتمالت يف ايض اغباال  اثن  لته ع  سهوق االحتكهار الانهامي

 .الكامل  لاؼبناقس  االحتكاري  لسوق االحتكار اػبالص
 

ازبههاك ههرار ت يههد  الهي ترتتههق عله  قفهي االحتكهار الانههاميمي سهوا  اانهه  السهلي  ملههنف  أم متنوعه  أم متخها  مي يضههحر اؼبنهت  الفههرد إذل أن يذرهذ ااغبسههبان اخثهار دهد اؼببافههر 
إك إن منتنيهها  إيههراد . األلل الههاان أل اإلنتههاجمي قههذن هههرار سههيتصذه اؼبنههت  أل اليههارا األلل سههيليق  رد قيههح مبافههراا مههن اؼبنههت  الاههاينمي لسههينيكو هههراره علهه  حالهه  اليههارا

عن تلرقا  لاغبهال إن رب يه  اهح مهن حمه  اإلنتهاج . اليارا يف حاله  السهلع دهد اؼبلهنف  اؼبنت مي يف حالي اؼبناقس  الكامل  لاالحتكار الكامح لتكلفتو ىي مستيقل  سباما ا
تاله  يف اهح مهر  يه تفصهذ قيرها أحه نبا لتكلفتو يف احتكار اليقل  ال ييرف إجاا  لاح   أل حاا ؿب داامي اح ىو رارع القرتارا  ااد  سبليرا هرارا  الحرق مي لردلد الفيهح ا 

متيليقاا حبم  إنتاجو  .لو دريباا مناقساا  أن—ازباكه هراراتو ح —لاالتارل قإن عل  اح من اؼبتناقس  أن ي رك. هرارا ا
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يف حال  االحتكار الانامي يبكن أن يت  نتيم  التفاق قيلي أل راي ا  الحرق مي أل نتيمه  ليقهرار يتصهذه اهح ( مع تخااو السلع لتسالن الف  اإلنتاج)إن سياد  شبن لاح  
وبيقه   لمن الوارا أنو لن يكون مهن ملهلت  اؼبتناقسه  لا تكهريرن أن وبه دا شبنهاا ىبتله  عهن الهاان الهذن ييررهو ا تكهر الفهردمي لىهو الهاان الهذن. مناقسومنراا دبي ل عن 

ىهذا األمهر نتيمه  . فضهرا لمهن دلن اتفهاقأهل  راا فبكنمي لمن ت قإن األرااح اؼبخرتا  ؽباا ستكون يف كرل امي لإال قإن أح نبا سييقضي عل  اخرر اآلي  رقع األشبان لر
 .ًبييي  غبرا األسيار الي ياداهنا يف لح فرلا ميين 

 
لهنف  أل اؼبتنوعه مي ااها أن أما يف حال  احتكار اليقل  يف سوق تيرا قيرا منتما  ملنف  أل متنوع  قإن االتفهاق االحتكهارن هه  يكهون أًهيق منهو يف حاله  السهلع دهد اؼب

ول إذل اتفاق  ميين  سيكون ًيباا أيضاامي إك إ ن لكح مؤسس  سليرا لمواًفا ا الي ربالرامي لؽبا أيضاا تاامنرا الهذين ربهرص عله  اإلنتهاج ؽبه مي للهن  سيريوحول سياس  الًو
اسهبق ارهتاف السهلع اوجهو أل اهآررمي  مي لكلن(ااا يف اغبال  األلذل)ا  اليارر  أل اؼبنتم   سيريويكون هرار رقع الاان من هبح أح  اليارر  سبباا يف درول حرا 

أمها إكا ههرر اؼبنتمهون اػبهرلج مهن ىهذه الفهرلا لاله رول يف . لاالتارل قإن اهتسام السهوق االتسهالن اه  اليارره  ااها يف اغباله  األلذل قهرا اييه  االحتاهال يف ىهذه اغباله 
إتال  األرااح دد اليادي  ت يف إهلا  ؾباوع  من اؼبنتم  الذين دل يسهتحييوا اللهاود يف حهرا  حرا األسيار قإن النتام  ستكون هاتل  لبيض اؼبنتم  أل ستكون سبباا يف 
 .ارذهمي ليكون التواتن يف السوق مخا اا للتواتن يف سوق اؼبناقس  االحتكاري 

 
لهيو ؽبها اه يحمي لىهذا ييهي أن ىهذا اليهارا ال يلهح م اذيه  ييقل  ااالحتكار الكامح أل اػبالص انفراد مخرلع لاح  أل عهارا لاحه  ايهرا سهلي  مها : االحتكار الكامح

لعله  كلهن قهإن فهرا االحتكهار الكامهح ىهو ارتفها  اؼبناقسه  سبامهاا مهن السهوقمي   .مناقسه  يف السهوق ال مهن مخهرلع ينهت  السهلي  نفسهرا لال مهن مخهرلع ينهت  سهلياا ا يله 
ليتتيق  االحتكار الكامح عنه ما يبلها اؼبنهت  مهن اليقهو  درجه  ابهد  سبكنهو مهن اغبلهول عله  صبيهع مي  عرررا لانفراد منت  قرد أل عارا لحي  اإنتاج سلي  ليو ؽبا ا يح أل

لىذا . درول اؼبسترلك  درول اؼبسترلك  مراا اان حم  إنتاجومي أل اتيبد ذرر عن ما يلح إذل درج  سبكنو من أن يرقع الاان إذل اؼبستوى الذن وبلح ميو عل  اح
 .كر ال يستحيع أن وبلح عل  أاار من ىذه ال رول يف أحسن اغباال ييي أن ا ت

 
لمها دام اؼبنهت  يف . لاحه اا ًهتيتاا ( منتهىن اإليهراد اؼبتوسهت)ليت  كلن حيناا يكون اإليراد الكلي للاخرلع ثااتاا عن  أن شبنمي أن حيناا تكون درج  مرلن  منتىن الحلق 

لىهو مها  -أهلهاه  لا هض الناهر عهن مسهتوى اإلنتهاج قهإن رحبهو يبلها (لىهو درهول اؼبسهترلك  صبييهاا )ح عله  إيهراد الهي لثااه  حال  االحتكار الكامح قإنو يستحيع أن وبله
 للهو إذل لحه   -حيناا تكون النفيقا  الكليه  عنه  أدح حه  فبكهنمي للهذلن قإنهو يسهي مي ربيقييقهاا ؽبهذا ال هرامي إذل رفهض اإلنتهاج إذل أدح درجه  فبكنه   –يسي  إذل ربيقييقو

 .ك لإذل رقع الاان إذل أهل  مستوى فبكنميلىذا ييي أن اؼبنت  أل اليارا يستحيع أن وبلح يف حال  االحتكار الكامح عل  صبيع درول اؼبسترل - لاح  
ارهي مي إك ال يبكهن لجهود ؿبتكهر ال ييقااهح أيه  لال يي ل االحتكار الكامحمي ااؼبيىن الذن سب مي لالذن ينلرف إذل انيه ام اؼبناقسه  انيه اماا تامهاامي أن يكهون أااهر مهن حاله  اقرت 

 .مناقس  لومي كلن أن السلع تتناقو قياا اينرامي لال توج  سلي  ال ا يح ؽبا
 

مهن السهلع   ينلرف االحتكار البسيت إذل انفراد منت  أل عارا لاح  ايرا سلي  ؽبا ا يح هريقمي فبا ييي أن ا تكر اؼبوجود يف الواههع ييقااهح مناقسه:  االحتكار البسيت
لمهن ىنها يتضها الفهرق اه  االحتكهار الكامهح إك ال ييقااهح ا تكهر قيهو أيه  . ليبكهن أن ييهرفف ا تكهر اذنهو اؼبنهت  الوحيه  لسهلي  لهيو ؽبها اه يح هريهق. األررى الب يل  لسليتو

ىذه اغبال  عن لريو يف حاله  اؼبناقسه  الكامله  نتيمه ا الرهتاف سهلح   أما اإليراد قإن لريو ىبتل  يف. مناقس مي لاالحتكار البسيت إك ييقااح اليارا مناقس  دد ف ي  
 .كلن أن ا تكر يبلن سلح  ؾباوع اؼبنتم  يف حال  اؼبناقس  الكامل . اؼبنت  أل اليارا الفرد عن سلحتو يف السوق األرد 

 
 سلوك االحتكارات

حيع لحه ىا رب يه  اايه  مها تيررهو مهن السهلع الهي تنتمرهامي األمهر الهذن يضهان ؽبها سهلح  رب يه  الكايه  يتب  فبا سب  أن من اؼباكن اليقهول إن االحتكهارا  اليارره  تسهت
عل  أن سيحر  االحتكار عل  اح عناًر السوق ليس  اامل مي قرو يسهيحر عله  اليهرامي ليبكنهو أن يهؤثر اهذلن يف الهاانمي للكنهو ال . اؼبيرلر  للبيع لسلح  رب ي  الاان

قرو إما أن وب د الكاي  اؼببييه  ليف ىهذه اغباله  يهرتك مي  لالاان مياامي اسبق ع م سيحرتو عل  الحلق اؼببييو  ىذا قإنو ال يستحيع أن وب د الكاي  يسيحر عل  الحلق لعل
يو أن يضع يف حسااو مرلن  الحلق لدرجتومي قإكا ارتار رب ي  الاان مااا عل. رب ي  الاان للحلقمي لإما أن وب د الاان ليف ىذه اغبال  يرتك رب ي  الكاي  اؼببيي  للاخرتين

الاان لكي يرتفهع الحلهق قرو هي  عل  سلح  ا تكرمي يف رب ي  الاانمي إك أن ف   مرلن  الحلق تيي ع م استمااتو لرقع الاانمي اح ه  يكون يف مللت  اليارا رفض 
 .انسب  ابد مي لاليكو يف حال ما إكا اان الحلق دد مرن
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ن للسههلي  ؼبناقسه  الكاملهه  هه  تههؤدن إذل لحه   الههاانمي إال أن لحه   الههاان ليسهه  رهرلري  يف حههال االحتكهار إك يبكههن للاتتكهر أن يلمههذ إذل تيه د األشبههاليبكهن اليقههول إن ا
 :اؼبيرلر  نفسرا يف الوه  كاتومي ليب ل أن التباين ا  أشبان السلع عل  لجوه ااا يذيت

لكلن يف السوق الواح  مي اذن ييا  إذل اهتضا  شبن مرتفهع للسهلي  اؼبصلله  لاسهتراك اؼببافهرمي لذرهر مهنصفض  :التايي  يف األشبان تبياا لفضا  اؼبسترلك  .1
ليسهتن  يف كلهن إذل درجه  مرلنه  الحلهق لكهح قضه  مهن قضها  اؼبسهترلك مي ااها يتوهه  قبهاح سهلواو ىهذا  مي عل  شبهن تلهن الهي تسهتص م مهاد  ألليه  يف اإلنتهاج

 .ا  ىذه الفضا مي إك ال تتاكن قض  افرت  منو ااان منصفض من أن تنوا عنو لتبيع قض  أررى  امش رحبي عل  ه رتو عل  الفلح

لكلههن تبيهاا للكايهه  الهي يخههرتيرا إك يحلهق االحتكههار شبنهاا أعلهه  عهن الوحهه ا  األلذل حهىت حهه  : قياهها يتيله  ااؼبسههترلن الواحه  هالتاييه  تبيهاا للكايهها  اؼبخهرتا .2
كلهن أن « اهراا اؼبسهترلن»أل مها ييهرف أيضهاا « افهامض اؼبسهترلن»ليفسهر ىهذا التاييه  قياها يتيله  ااؼبسهترلن الواحه   .عن الوح ا  التالي  مي مي لشبناا أهح

ؤسسهرا اههارل مخههي  لمالوحه ا  السهليي  األلذل سباههح للاسهترلن منفيهه  أاها مهن تلههن الهي سبالرهها الوحه ا  التاليه مي ااهها تهرى اؼب رسهه  الناسهالي  يف اؼبنفيه  اؽبا
 .منمر مي لىو ما ييي أن اؼبسترلن مستي  ألن ي قع يف الوح ا  األلذل شبناا أعل  فبا ي قيو يف الوح ا  التالي 

لكلهن اإدرهال تيه يا  عله  ايهض لحه ا  السهلي  ا تكهر مي اتيقسهي  ره ما  النيقهح إذل درجها  ـبتلفه  لىهذا التاييه  : التايي  يف الاان تبياا لحبيي  السلي  .3
 .تخر يف حيقح اػب ما مي لكلن ألن اػب م  أل السلي  اؼبيرلر  ااان منصفض ال يبكن لخاريرا أن يبييرا إذل مسترلن ذرر ااان مرتفعمن

يله  يلمذ ا تكر إذل التايي  يف الاان من سوق إذل أررى حيناها يكهون الحلهق عله  سهليتو مرنهاامي اسهبق لجهود سهلع أرهرى ا : التايي  يف الاان تبياا لألسواق .4
اه يف يبكن أن ربح ؿبح سليتومي لوب ث ىذا يف حال  عرا ا تكر لبضاعتو يف سوق أجنبي ميحيث ييا  إذل عرا اضاعتو اهاان ييقهح عهن كلهن الهذن يتيقاره

ني   سهواق منفلهل  ليخهرتا لنمهاح ىهذا األسهلوا أن تكهون األ. عل  أن تكون يف ىذه السوق اضامع أررى يبكن أن ربح ؿبح سهليتو[ اإلدراق. ر]سوهو الًو
إذل السهوق  ايضرا عن ايهضمي لىهو مها وبه ث عنه ما تكهون تكهالي  النيقهح لالرسهوم اعبارايه  ال تيقهح عهن الفهرق اه  الاانه  يف السهوه مي حهىت ال تيهود السهلي 

ني  ني  ليياد اييرا اسير م اح  يكسر االحتكارمي أل عن  لجود حار عل  االستداد يف السوق الًو  .الًو
 

مها أل حه ا  هتلادن يف ملر كبو الناام االهتلادن اغبر الذن دل ينخا نتيم  لتلور قكر افرتااي أل دد افرتااي ااا انهو دل يهت  قررهو مهن هبهح حكومه لمع التتول اال
هتلهادي  للناهر يف فهرح ايفيهو ايينو قان ناام السوق ىو ؿبللو لتحور اجتااعي اح  لمت رج مي لمر اتاري  ًويح مهن التمهارا لللتيقييقه  ليقه  جها  عه د مهن اؼبفكهرين اال

واعه  الل ه  ليضهبحوهنا عاح ناام السوق لالتتيق  من تواقر فرلا الكفا   االهتلادي  قيو مي للكن عالر  ىذا اان هريق الخبو مهن عاهح علاها  الل ه  حه  يستصللهون ه
 .إمبا ىي نتاج اجتااعي قكذلن األمر مع ناام السوقاي  أن نخذ  لاستيقر  لتحور  قكاا أن الل   دل تكن للي ه قكر  أل تلور ليادل أل مفكر ل 

 
لاؼبره  يف االهتلهاد قهذاار السهلع لاػبه ما  ييقه مرا اليقحهاع اػبهاص لىنها يكهون  الرميسهيتتبع اهتلهاديا  السهوق قخهراا  اليقحهاع اػبهاص تليهق اله لر  اليلقب  يف ال لل 
 .لالتوجيو الرهاا ن راان عاح ىذا اليقحاع ؼبا قيو ًاحل االهتلاد اليقومي عن ًري  اليقحاع اػباص لاذل لأنخح تناي  أعاال  اؼبصتلف ى ف اليقوان  

 
هه را   األمهر هنايه  يفمي قاهتلهاد السهوق ىهو  اليقانونيه  األلرهاعاسهتيقرار يف  إذل أيضها يتحلهقاهح انهو  لاؼبهارل النيقه ناالستيقرار  إذليستن  قيقت  ؽبذا قنماح اهتلاد السوق ال

مي  ال منهاص منهو أمهرقيالهو لضهاان ىهذه اغبيقهوق لالتياهه ا   لهضهامي للتيقهوق لاالعهرتاف  ها للجهود ناه  هانونيهو  اليقانونيه  اغباايه قهان تهوقد  لاالتهارل األقهرادلمياما  ا  
لضبايهه  اؼبسههترلك  مي لرههاان اضههاان تههوقد اؼبناقسهه  اؼبخههرلع     –لعلهه  كلههن قههان ال للهه  هبههق أن تتهه رح لورههع الخههرلا لاغبهه لد علهه  األنخههح  االهتلههادي  الههي سبههارس 

 .االعتبارا  اللتي  لاألمن لدد كلن
 

نون ضبايههه  اؼبناقسههه  لمنهههع ىههذه الت هههدا  علههه  اللهههيي  اليقهههانوين التمهههو لرهههرلري  للتتههول كبهههو اهتلهههاد حهههر ههههادر علههه  الياهههح اكفههها   لاإلسههرام يف عاليهههو التنايههه  مي لييههه  هههها
مي للكهن مهع تيه يح يف اليقهانون اغبهارل للتفهاا عله  ال هرا  ساسي  الهي يتيه  أن تكهون رهان اؼبناومه  اليقانونيه  أليهو دللهو اؼباارسا  االحتكاري  من اليقوان  اعب ي   لاأل

 .مي ه  قخح قخا تاما يف رسالتو اؼبفرتر «ضباي  اؼبناقس  لمكاقت  اؼباارسا  االحتكاري »اؼبرجو منو لت لين الييقواا  قيو إذل ح  ابد  لىذا اسبق أن هانون 
 

 االحتكارات الدولية والسيطرة االقتصادية

 دلر االحتكارا  ال للي  يف االهتلاد الياؼبي ليف السياس  الياؼبي  أيضاامي له  مشح تذثدىها صبيهع ؾبهاال  االهتلهاد الرأظبهارل اليهاؼبي تنامييف الالث األرد من اليقرن اليخرين 
را  اليااه  ح اا دل تيرقو من هبحمي لمن اؼباحن أن ىذا اللراع ه  تراق  مع ارلت اذباه مت اي  كبو التيالن لالتخالر من دلن استانا مي له  الا اللراع الياؼبي ا  االحتكا

 .ا  احتكارا  دلل ـبتلف 
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ص رهيه  السهيحر  اإلهليايه  لاسهتياار اتهذثد حراه  إن الاور  التيقني  اليلاي  لتنامي ت ليح الياها  االهتلادي  ال للي  لتكاي  التارا  اليهاؼبي يف اإلنتهاج لرأس اؼبهالمي لتيقلهي

نيههه  مهههن هبهههح الرأظباليههه  االحتكاريههه  ال لليههه مي اهههح ىهههذا ال يتحلهههق تكهههون احتكهههارا  عاؼب يههه  لتي يههه  دلرىههها يف الياهههها  التتهههرر اليقهههومي اعباريههه  يف اليهههادل لزبحهههي اغبههه لد الًو
رامه  أحه ث مهن تلهن الهي سهاد  يف االهتلادي  لالسياسي  ال للي  قتسقميلإمبا يتحلهق اهذلن تنوييه اا يف نخهاًا  ىهذه االحتكهارا  لتييقيه اا أاها لأفهكاالا ج يه  مي ًل

 ."االحتكارا  الكاسيكي "حيقب  
 

ن الكونسههرتا مي الرتلسههتا  الياؼبيهه مي لاههذل)ليقهه  أد  االحتكههارا  الكاسههيكي  الهه لر الرميسههي يف اللههراع علهه  منههاً  النفههوك لأسههواق التلههري  يف ا ايهه  اليقههرن اليخههرينمي 
نيه  الهي ؽبه( لالكارتا  . ا نخهاًا  رارجيه لتي ا الرتلستا  لالكونسرتا مي من األفكال األهح انتخاراا االنسب  لاربهادا  ال لليه مي إك هبهق تفرييقرها عهن االحتكهارا  الًو

 .اا ال يستران او من النخاا االهتلادن يف دلل ابد أما الرتلستا  لالكونسرتا  الضصا  التااي  ل لل رأظبالي  ااىمي قإن سيحر ا ت حي أيضاا ج  
 

ي أل الهه لرل يتوههه  علهه  مهه ى سههيحر  أهحههاا اؼبههال علهه  هيههاد  ىههذا االحتكههار أل كاك يف الهه  ميهه   لتوجيرههومي ليبكههن تسههاي  لعلهه  كلههن قههإن التفريهه  اهه  االحتكههار الههًو
  ميق راتو رأظباليون مهن اله ين أل أااهرمي لياحهن أن الرتلسهتا  لالكونسهرتا  لرهر  حهىت اغبهرا الياؼبيه  احتكار ما احتكاراا عاؼبياا أل متي د اعبنسيا  عن ما يسيحر عل

أمها ايه  اغبهرا قإنهو . الااني  من ان ماج أل انلرار فراا  ال  ميه  دبخهرلعا  اله  ذرهرمي أل عهن ًريه  تذسهيو فهراا  ج يه   مخهرتا  مهن هبهح احتكهارا  دلل ـبتلفه 
قليق  ت د مضاون اتفاها  الكارتا  اليهوم ت هداا جهذرياا إ ك حله  الخهراا  اؼبتته   ؿبهح الكهارتا  ال لليه  التيقلي يه  . ن الخكل  اانا أاار انتخاراا يليق اليقول إ ن ىذي
 .أل الكارتا  ال ني 

 
يرمهي ىهذا النهوع مهن . ني مي لتنفذ يف الوه  نفسو مرام الكارتح التيقلي نلالخراا  اؼبتت   إمبا ىي اربادا  من أنواع ـبتلف  يت  تنايارا لقيقاا ؼبنحليقا  إنتاجي  لعلاي  لتيق

  لالتيقنيه  لالتماريه مي لإذل تنسهي  االحتكارا  إذل تحوير اؼبواًفا  لتوحي  اليقحهع لاألجه ا  الهي تنتمرها الخهراا  األعضها  مهن اله ان ـبتلفه مي لإذل تبهادل اؼبيلومها  اليلايه
مي مسههتص م  الحرامهه  الكاسههيكي  الههي اانهه  تسههتص مرا الكههارتا  و تنايايهه  تتيلهه  االسياسهها  السههيري اههإجرا ا لخههراا  ااهها تيقههوم النخههاًا  التماريهه  ال لليهه  ؽبههذه ا

توسهح  تيقهوم االحتكهارا  اليقياديه  اإرضهاع اؼب (اربهاد الخهراا  اليامله  يف قهرع ميه  رهان األىه اف اؼبنهوه عنرها)ال لليه  عله  كبهو لاسهعميلعن ًريه  فهكح ىهذه االربهادا 
ليهت  توجيههو ىهذه الخههراا  إذل اليقيهام االتوريه ا  الاانويهه مي أل إذل التصلهص اإنتههاج أنهواع اليقحههع التب يليه  أل ايههض أجه ا  السههلي  . لالله د  اؼبنتسهب  لاربههاد لسهيحر ا التامهه 

 .النرامي مي األمر الذن وبك  ارتباًرا ااالحتكارا  اليقيادي  إحكاماا أف 
 

رتهحمي إك خراا  يياح اخصص اعتبارن مخهرور ذباريهاا أل ًهناعياا إك يهت  تسهميلو فهرا  مسهانب  يف دالهق األحهوال لىنها يهات قهارق ابهد اينهو لاه  الكالياحن أن ارباد ال
اؼبخهارا مي عله  عكهو مها ىهو اغبهال يف  يتيا ىذا الخكح اليقانوين إلدار  االرباد إااال الناام لتي يلو لازباك اليقرارا  لقيقاا لتيق يراتهو اػباًه مي لمهن دلن أرهذ مواقيقه  صبيهع

ني  اؼبنضا  إذل اربهادا  الفهرلع ال لليه مي لسهامح رهصا  للتهذثد يف حكوما هامي قرهي .الكارتح الذن سبنع اتفاهياتو ازباك أن إجرا  الور  منفرد  لسبلن اربادا  الخراا  الًو
الهتلهادي  اغبكوميه  اليليهامي لتخهارك مخهارا  مبافهر  يف إعه اد مخهاريع اليقهوان  اؼبتيليقه  االسياسه  سبارس نفوكىا الواسع يف الته رح يف الرتايهق الخصلهي ؼبصتله  اللمهان ا

لضصا  لفرلع حول التيرقه  اعبارايه  التماري  لحيقوق ارا ا  االررتاع لاللنع لالضرامقمي لتي ا اربادا  الخراا  ال للي  دالباا دبن ل  مكان حتاي لاتفاق ا  االربادا  ا
 .ق اؼبخرتا من اليقضايا االهتلادي مي ليت  قياا اي  تنفيذ اتفاها ا عن ًري  اغبكوما  الي تسان ىا أل من هبح أجر   هاري  أل عاؼبي  ماح األسوالددىا 

. كح الكهارتا  ال لليه  لقياليترهالؽبذا يبكن عه ا اربهادا  الفهرلع ال لليه مي الخهكح اغبه يث للتناهي  االهتلهادن الرامهي إذل اهتسهام اليهادل الرأظبهارلمي لىهو أمشهح لأرهه  مهن فه
سيحر  عله  اليقهرار اغبكهومي لاتسهاع رهيه  قيالياتهو لاااقه  الرتاه  لمن جر  ثاني  ينسم  ىذا الخكح مع اؼبرحل  اغبالي  لتحور رأظبالي  ال لل  االحتكاري  اسبق ه رتو عل  ال

 .الرأظبارل قيومي لأرداا استص ام أعل  اليق را  التيقني  لاإلداري  اغب يا 
 

نرها األم ني  الي ررجه  عهن حه لد ًل ليقه  اتسهي  حراه  ررلجرها ق. ليف ميرا مياعب  االحتكارا  لاالهتلاد الياؼبي ال ا  من كار ما يبكن كاره عن االحتكارا  الًو
ليقه  سهاع   هه ر  ىهذه االحتكهارا مي لانتخهار ايهض الليااليه  يف التمههار  . ىهذه ايه  اغبهرا الياؼبيه  الاانيه  اتسهاعاا ابهداامي لينحبه  كلهن عله  االحتكهارا  األمريكيه  راًه 
  األلرايهه  ليقهه  سههاع  ىههذا الههو علهه  إهبههاد األسههو اؼبورههوعي  لتحههوير قياليهها  ال لليهه  لزبفيهه  اليقيههود اؼبفرلرهه  علهه  اليقحههعمي لتيههاد  حمهه  اتلهه  األمههوال يف أسههواق الياهها

ي االخراا  . االحتكارا   ذا االذباه إن حله  ىهذه . لدل تي  ميقتلر  عل  االحتكارا  األمريكي  "اؼبتي د  اعبنسيا "علااا اذن ىذه الااىر  تياا  اي  كلن قياا ظباه
ني  يف ؾباح االهتلا ضهع لسهيحر  يف مبهو مسهتارميلإن ااهداا مهن الفهرلع اللهناعي  اؼبتيق مه  ده   زب -عله  فهكح اسهتااارا  رارجيه   -د الياؼبي الرأظبهارل االحتكارا  الًو

يه  مي لربيقيه  ميامهح الفهرلع الهي تتايه  االتيقنيه  اؼبتيق مه ميعن ًريه  اسهتص ام اؼببتكهرا  اعب « اؼبتيه د  اعبنسهيا »لزبتار ىهذه االحتكهارا  ( ال راي  ألراا)ىذه االحتكارا  
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لتسهر  يف اػبلهح الكبهد لالوارها يف ميه ال  التبهادال  التماريه  ال لليه  ( لاؼبلوثه  االسهتصراجيف اللهناعا  )مرتفع يف الناومي لتنتخر ىذه الخهراا  يف دلل اليهادل الاالهث 
لأسيار اؼبواد األللي  اؼبسيحر عل  مكامنرا يف اليهادل الاالهث مهن هبهح الخهراا  لتتسع الفمو  السيري  ا  منتما  ىذه الخراا  النرامي  . ا  ىذه الكتل  لتلن الخراا 

.  يه اا رحهداا لبله ان اليهادل اؼبضهيف  ؽبهااؼبتي د  اعبنسيا  ليبكن اليقول إن مرا  اليقهرار اؼبوحه  للخهرا  اؼبتيه د  اعبنسهيا  ىهو أحه  فبي ا ها الرميسهي مي تلهن اؼبيه   الهي تؤله   
ا لي  اؼبذاور  ا يح  اومي ااا  ليقرار اؼبرتبت ارتباًاا لثييقاا االبىن لاؼبلاحل االهتلادي  لمي ان م قوعا  ال لل  األممي ال يبكن أن ينحل  يف هراراتو إال من لرلقولاغبال إن مرا  ا

ر ا علهه  ت يهد حمهه  اإلنتههاج لحيقرهها يف انهها  منخههآ  إنتاجيهه  أن ااهداا مههن نخههاًا ا دل ىبضههع لال يبكههن أن ىبضههع لضههواات هانونيه  دهييقهه  يف البلهه ان اؼبضههيف ميلمن كلههن ههه 
 .ج ي  ميأل إداق ايضراميلارتيار التصللا  اإلنتاجي مي لارتيار اؼبوردين لاؼبخرتين لاألسواق لربويح األرااح

 
ني  اليليها لله لل اؼبضهيف  الهور  متناسهب  لالور عام  ترتك  هرارا ا عل  هاع   جي أاا ه ر فبكن من األرااح يف ًراعرا اػبارجيمي لال تراعي تلن ا لخراا  اؼبلاحل الًو

ليقهههه  دقيهههه  نخههههاًا  . لللمتواتنهههه ميلتتماىح أيضههههاا إمكانهههها  التخهههه يح أل حمهههه  التمههههار  اػبارجيهههه  لاذباىرهههها لإسههههراما ا يف التنايهههه  االهتلههههادي  لاالجتااعيهههه  لتلههههن الهههه 
نيه ميارباد فهراا  قهرلعمي فهراا  متيه د  اعبنسهيا  -اونسهرتيوم  - اارتهح  -االحتكارا  ال للي  اكهح أنواعرها   ومي االهتلهاد اليهاؼبي إذل حاله...ترلسه مي اربهاد فهراا  ًل

نيه مي أل عله  مسهتوى االهتلهاد اليهاؼبيمي أل  االهتلهاديا تكهاقؤمي سهوا  اهان كلهن عله  ًهيي  تخه ي  لتهد  مبهو ميه ال  األراهاح عله  مسهتوى ع م التواتن لع م المن  الًو
إن ن عهه  االحتكههارا  الرأظباليهه  الوارههت  إذل الناههر إذل اليههادل الههو لحهه  ا ج راقيهه  اهتلههادي  لاحهه  مي لانتخههارىا علهه  ىههذا مي يف ميهه ال  التبههادل ال لليهه  علهه  ًههيي  اػبلههح

ني  ل لل اليادل الاالثمي أل اا إن ىهذه . هتسام األسواق أل تناي  السير اليهاؼبياألساسمي لهيام أفكال متي د  من التنسي  ا  إدارا امي قياا يتيل  ااؼبواجر  مع اؼبلاحل الًو
 .الن ع  ال يبكن أن تتتيق  دبي ل عن اغبااي  الرظبي  لال ع  اغبكومي غبكوما ا األم

 
 رأسمالية الدولة االحتكارية

لليقه  لرههر  رأظباليهه  ال للهه  االحتكاريه  مههن رههال التحههور . لههادياا إن رأظباليه  ال للهه  االحتكاريهه  أعلهه  ًهور للرأظباليهه  يف مرحلترهها السههام   يف البله ان الرأظباليهه  اؼبتيق مهه  اهت
ليبكههن أن يضههاف إذل كلههن .الرأظبههارل نتيمهه  للتنههاهض اهه  رأس اؼبههال لالياههح مههن جرهه مي لاسههبق تراهه  رأس اؼبههال لاتديههاد الحههااع االجتاههاعي ليقههوى اإلنتههاج مههن جرهه  أرههرى

 .الفرتااي مي ت ما ًرأ عل  الناام الرأظبارل اليق لمي لتنامي حراا  التترر اليقوميالارلف الي راقيق  اغبرا  الياؼبيت  لهيام ال لل ا
ا مي  ههه ف ضبايههه  اؼبؤسسههها  إن رأظباليهه  ال للههه  االحتكاريههه  ىهههي مبههت رأظبهههارل ج يههه  تتتههه  قيههو ههههو  االحتكهههارا  الرأظباليههه  الكههاى لههههو  ال للههه  يف قياليههها  لاحهه   مخهههرت 

لتيقه م ال لله  يف ىهذه اؼبرحله  إسهراما  ج يه  . ل ذا يارر فكح ج يه  مهن احتكهار اعاوعها  اؼباليه  للسهلحت  االهتلهادي  لالسياسهي . حرااإلمايالي  لتخ ي  لتد  أراا
ام يهه  اياههها  اإلنتههاج ااهها تههرتبت الياههها  السياسههي  لالييق. لمراهه  يف عاليهها  تحههور الههرتاا  الرأظبههارل لتراهه  رأس اؼبههال لاإلنتههاج علهه  اههح اللههي  لمنرهها اللههيي  الهه لرل

 .ت ال لل  لاعاوعا  االحتكاري السام   لزبضع ؽبا اوجو مت اي مي لت داد رلاات االهتلاد االسياس مي ليلبا ت رح ال لل  ااالهتلاد أاار عايقاا لتتًو  الياها  ا  جرا
لألن ال لل  ىي الي ران  اؼبلاحل . تلادي  اؼبخرتا  للحبيق  الرأظبالي  يف السياس  اػبارجي ليف اؼبراحح األلذل لبلور  ىذا النات االحتكارن ارت  ال لل  فبااا للالاحل االه

لألن ال لل  ىي الي ران  اؼبلاحل اؼبخرتا  لاجواتيترا يف اللراع التناقسي يف األسواق الياؼبي مي قيق  ربال  نفيقا  ضبايه  . اؼبخرتا  للحبيق  الرأظبالي  يف السياس  اػبارجي 
نيهه  يف الهه لل األرههرى النخهه كبههو )ااهها جيلهه  ال للهه مي يف ىههذه اغبيقبهه مي مههن النخههاا اليسههكرن (. السههفارا  لاليقنلههليا )اا التمههارن لدههده مههن نخههاًا  الاجواتيهه  الًو
ل  غباايه  فهكح اإلنتهاج السهام  عهن ًريه  أما عل  الليي  ال ارلي قيق  أًبا ت رح ال ل . لسيل  غبااي  اؼبلاحل التماري  لألم  الرا للسيل  للتفاا عل  ىيبترا( اػبارج

 .التناياا  اليقانوني  للياه  ا  الياح لرأس اؼبال من أى  للام  ال لل 
 

سههرول  التفههالا لاالتفههاق ليقهه  أًههبا التهه رح يف فههؤلن السههوق مههن جانههق ال للهه  أمههراا فبكنههاا ايهه  درههول الرأظباليهه  مرحلهه  االحتكههار اسههبق هلهه  عهه د اليههامل  يف السههوق ل 
 .مير 

 
توحي اذهنا تياح عل  ضباي  اؼبسترلنمي إال أن اؼبستاارين الكبار التفوا عليرا لاستفادلا من هوان  أررى دقي  االرتا  ( هوان  منع االحتكار مااا )ًل ر  هوان  ع ي   

ههي  ( ماههح هههانون اؼبخههارا  اؼبتيهه د  اههذاار مههن فههرا )الرأظبههارل إذل مراحههح ابههد   لتيقهه ل رههاانا  ( هههانون دمهه  الخههراا )أمههواؽب  مرتبحههاا اواحهه   منرهها مههن دلن أن يكههون ًر
إن ال لله مي يف مرحله  رأظباليه  ال لله  االحتكاريه مي تتلهرف ااالهن عبه   مهن اله رح اليقهومي الهذن (. هانون دع  الخراا  الي تياين من ًيواا )ال لل  ليقرلا الخراا  

ري  يف ؾبال التسلي  يتب  أهنا سبارس تذثداا ( اايقرا)األلراق اؼبالي  لالرهاا  عل  ال لر  النيق ي مي لإكا أري  دلر ال لل   ي رح اػب ين  اليام  عن ًري  قرا الضرامق ًل
 .قياالا يف ؾباح ناام عاها  اإلنتاج يف ؾبال اإلنتاج لالتوتيع لاالستراك
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ا امح ؽبا من هبح فرا  لاح   سبتلن ما يكفي من هه ر  عله  الهتتك  دبسهتوى سهير تلهن السهلي  االحتكار ىو اغبال  الي يت  عن ىا إنتاج سلي  أل ر م  ال توج  قاكن  
أل لسباهح حاله  االحتكهار ارتاقها اهاما عهن حاله  اؼبناقسه  الكامله  الهي ال يبكهن عنه ىا ألن فهرا  منفهرد  أن تهؤثر يف سهير مها تنتمهو مهن سهلع  .أل اػب م  لاكاي  إنتاجرا

 .ر ما 
 

أسيار حال  اؼبناقس  كلن قإن الخرا  ا تكر  تنت مي يف األلراع االعتيادي مي اايا  من السلع لاػب ما  أهح لتفرا أسيارا أعل  فبا تنتمو السوق لتفررو من استناد إذل 
اإليرادا  اغب ي  مع التكالي  اغب ي  لتيقرر  قالخرا  ا تكر  تيقرر مستوى السير الذن تتيقاراه عل  منتما ا من رال حساا ااي  اإلنتاج الذن تتسالى عن ه .الكامل 

 .اذلن أن سير يبكنرا من ايع نفو الكاي  اؼبنتم 
 

 .اقسه  ؿبتاله  أل ههريب لعل  أرا اؼباارس  قإن هل  من االحتكارا  محليق  يف ح  أن ه ر ا عل  رب ي  األسيار لاغب  من اؼبيرلا تواجهو هيهودا عهن ًريه  لجهود من
كا دل سبارس ل  كلن وب ث عن ما  يان فرا  عل  السوق لكنرا تفتيقر إذل اليق ر  عل  رب ي  السير لكلن ألهنا تياح يف سوق راري  للن اع دبيىن إنو إلاؼباال األلرا ع

ر أن ربهه  مههن هههو  الخههراا  يبكههن للسياسهه  اؼبنالمهه  لاحتكههاااهها  مي تلههن الخههرا  عاليا هها اخههكح افههو  قههإن فههرا  مناقسهه  ؽبهها أااههر افهها   ستسههتتوك علهه  ؾباههح السههوق
إراق  ل  مير  عل  ربيقي  الكفا  االحتكاري  من رال تخميع اؼبناقس  أل من رال تناي  األسيار عن ما تكون حال  االحتكار ىي اغبال  الحبييي  لحال  اؼبناقس  دد هاد

ذيق لتناي  تلرقا ا   ف ذبنق اؼبخااح الي ترتتق عل  إجهرا ا  التتيقيه   إذل كلن قإن ؾبرد لجود إجرا ا  منالم  لاحتكار ه  يخمع الخراا  االحتكاري  عل  
 .اغبكومي  لالخكالن من اؼبسترلك 

 
 اليهادل لتخرح ىذه اغباله  الي يه  مهن األسهواق اغبيقييقيه  يف مي لىناك ما يسا  ااؼبناقس  االحتكاري  أل اؼبناقس  الناهل  لىي حال  تيقع لست ا  اؼبناقس  الكامل  لاالحتكار

لتنحون حال  اؼبناقس  االحتكاري  عل  لجود هل  مي  إك أن أسواق اؼبناقس  الكامل  نادر  اخكح ابد يف ح  أن هل  من الخراا  تتاتع دب ايا الخراا  االحتكاري  اللرق  مي
  الخهراا  األرهرىمي سهوا  عهن ًريه  اإلعهان أل مهن رهال من الخراا  دارح سوق تناقسي  يف ح  تستحيع اح فرا  من ىذه الخهراا  أن سبيه  منتما ها عهن منتمها

لنتيم  ؽبذه اغبال  اإمكان الخراا  ربيقي  أراهاح أاها للكهن لهيو اهنفو  .لىذه االرتاقا  تخكح عوام  أمام درول فراا  ج ي  مي  االرتاقا  الل د  يف التلاي 
 .حم  األرااح الي ربيقيقرا الخراا  االحتكاري  اللرق 

 
تيهرف اللهيود للكنرها ذبرهح  قرهيمي  مي كا  اذبهاه لاحه  يق  أًبت  ىناك هناعه  عامه  م ملهر اهذن األسهيار افيهح االحتكهارا  لفبارسها ا االحتكاريه قا اؼبناور من ىذل  

سهار  م إثرىها األسهيار  مي 2008األلل مهن لى  ال تتبع األسيار الياؼبيه  إال م اللهيود قيقهتمي قتيناها التربه  األسهيار الياؼبيه  م النله   مي اؽببوا أل تضح ًرييقرا إليو
 لاحبيي  اغبال مي مي للكن حيناا ىبح  األسيار الياؼبي  مع افت اد األتم  االهتلادي  الياؼبي  دل تستمق األسيار ا لي  إال ابت  لالور  ؿب لد  ج ا ا لي  للكنرا ذبالت ا
مي لىذا عل  أيه  حهال ىهو مها تيه  اهو أي يولوجيه   تؤدى ذلي  اؼبناقس  إذل زبفيض األسيار لربس  النوعي  أن يفمي  ملر لح ىا يفاح مكان لليو   يفمي يحاا اؼبسترلكون 

لعله  كلهنمي قاهن لجره  ناهر مي  مي ارتفيه  األسهيار دبيه ال  تفهوق ميه ال  ارتفهاع التكلفه  اذرهياف مضهاعف  لعل  اليكو مهن تلهن التوهيها  الورديه  مي السوق نفسرا
  .مي قخا تاما م رسالتو اؼبفرتر «ضباي  اؼبناقس  لمكاقت  اؼباارسا  االحتكاري »مي ليق  قخح هانون  بي  الساحيق  من الخيقاؼبسترلك مي أى األدل

 
ن اؼباارسها  ا رحهور   ىهي جنهو لناحن أن  ه  تفمر  الي ي  من اليقضايا االهتلادي  السارن  لاؼبلترب  عل  الساح  ال للي  لا لي  له  يكون أىه  ىهذه اليقضهايا لأفه ى

لاحتكهارا  يف اهح هحاعها  االهتلهاد اؼبلهرن  متناىيه االحتكاري  لانفا ا اخكح ـبي  يف دياا اح ًور الردع لاؼباحيق  الواجب  حيث أثبته  األحه اث اليقه ر  ال هد 
اهنها اغبارهه  مي لاهذن اليقهانون يف حالهو سهكون لطبهول لاهذن األجره   ألن تلنع ما تخا  لهتاا تخا  دبيي ه ر ا الفاميق  علي ًناع  األتم  له ر ا علهي تلهيي ىا لتهذجي  ند 

ل  فرلرىا حهىت أًهبت  لالوتارا  اؼبسضول  لاؼبصتل  أًيب  دبرا عضال يخح ه ر ا علي التفكد لاغبرا  لاؼبواجر  أل ااألًا اذن االحتكارا  ه  توحخ  لاستفت
األظبنه  لح يه   يفمي للكنهو اهان ىهاما  هه  ذبله  كلهن الفخهح م الي يه  مهن اليقحاعها  االهتلهادي الناهام اليهام ل سبلن من النفوك لالسلحان ما يتهيا ؽبها أن تسهتيقون علهي 

  .مي لمن ت عم  هحاعا  لاسي  من الخيق عن اغبلول عل  سكن الم  أل حىت ؾبرد مذلى إفيال أسيار اؼبساان يفمي فبا تسبق  التسليا
 

لههي ترعاىهها الههنا  اليقانونيهه  يف دلل اليههادل ااقهه  مي لتفههرا الييقواهها  اؼبناسههب  للاتيهه ين عليرهها مي ااعتبههار أن اؼبلكيهه  اػباًهه  أحهه  قاؼبلكيهه  اػباًهه  حهه  أساسههي مههن اغبيقههوق ا
نههاس مي إك يفههرتا أال الههي تنفههع الاغبههواق  األساسههي  الههي تخههمع علهه  االسههتااار لتنايهه  األًههول اإلنتاجيهه  يف اعتاههع مي لاؼبلكيهه  اػباًهه  الههي نتتهه ث عنرهها ىنهها ىههي اؼبلكيهه  
ه اؼبلكيه  أل تيقنينرها يلهبا رهرلر  يرتتق عل  اؼبلكي  اػباً  ذثار رار  عل  اؼبستوى اعتايي مي قإكا ما ترتق عل  اؼبلكي  اػباً  أرهرار تيهود عله  اعتاهع قهإن تناهي  ىهذ

لكي  اػباً  الي نتت ث عنرا ىنا ىي ملكي  يرتتق عل  ًهيانترا لضبايترها مي مهن لمع األس  الخ ي مي اؼبمي  من أجح ضباي  اعتاع من األررار الي يبكن أن ترتتق عليرا
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 ه ف حبسهرا أل احتكارىها دلن أن تيقن  ؽبا مي أررار تلت  اياوم الناس ؼبللت  ؾباوع  ؿب لد  من ماك األراري مي الذين يتالكون األرا ليو   ف إحيامرا مي إمبا 
ماح ىذه اؼبلكي  تي  رار  ااعتاع عل  الرد  من أهنا ربيقه  منفيه  ماديه  لهبيض أعضهامو مي ل تنب هي اإلفهار  إذل أن االحتكهار يف  مي نرالمن ت اؼبضارا  قيرا لربيقي  أرااح م

ا  االحتكارا  الحبييي  ق ما يساالهتلاد ييتا أمرا محلواا قيقت يف اللناعا  الي يرتتق عل  االحتكار قيرا تيق ل السلي  أل اػب م  اتكلف  أهح مي أن ما ي رح يف نحا
Natural Monopolies مي لييقله  اتلهن االحتكهارا  اعهاال  الهي يرتتهق عله  لجهود أااهر مهن منهت  للسهلي  ارتفهاع التكلفه  اؼبتوسهح  للوحه   اؼبنتمه  منرها مي ماهح

اال  إنخهها  فههبكا  عهه   لتوتيههع السههلي  نفسههرا أل تيقهه ل اػب مهه  اخلمي حيههث يرتتههق علهه  اؼبناقسهه  يف ماههح ىههذه اعهه. .إنتههاج لتوتيههع الكرراهها  أل ال ههاتمي أل تلههري  اعههارن
لهذلن تياه  اله لل إذل هلهر نفسرا مي لتتتول الخوارع أل ااًن األرا إذل داا  من الخبكا  الهي تتكله  أمهواال ًامله  تهؤدن إذل رقهع التكلفه  عله  اؼبسهترلن النرهامي مي 

قهإن االحتكهار أمهر سهي   مي قياا ع ا ىهذه اغباله  اػباًه  لاحتكهارا  الحبيييه  ميمي الذن دالبا ما يكون ال لل  نفسراعالي  إنتاج لتوتيع ماح ىذه السلع عل  ؿبتكر لاح  
لتخهرييي  مي لهلاا زبلهو الهنا  ا( ؼبللت  ا تكر)أيضا من الناحي  االهتلادي مي خثاره السلبي  اؼبتي د مي الف  راً  عل  رقاىي  اؼبسترلن لإعاد  توتيع ال رح يف االهتلاد 

مي قهإكا اههان كلهن يف ؾبههال السههلع Anti-Trust Lawsيف دلل اليهادل مههن تخهريع يههنا  اؼبناقسه  لوبههارا االحتكهار مي لىههو مها يحلهه  عليهو دالبهها ههوان  ؿباراهه  االحتكهار
  .اؼبصتلف مي قاا االنا إكا تيل  األمر اإح ى الضرلرا  األساسي  ؼبييخ  الفرد مي لىو السكن

 
 عي ييترهها أًههح عههام يهه رح رههان نحههاق ملكيهه  ال للهه  مي لتوتييرهها لحيات هها يههت  أساسهها مههن راؽبهها  لمههن الناحيهه  اليقانونيهه  ال يسههتحيع أن فههصص أن يههاألرا احبلتيتهها 

 لله  حه  ملكيه  األرا  قلاهاكا إكن سبهنا ال. ملكيتو ليقحي  أرا ما دلن أن وبلح عل  مستن  رظبي اذلن من ال لل  مي ااعتبارىا ًاحب  اغب  الوحي  يف مهنا ىهذا اغبه 
مي إذل أًح منت  مي ليف (أرا قضا )ال فن أن اإلجاا  ىي أن منا ىذا اغب  ييقاالو من الناحي  اليالي  الت ام من اؼبالن اذعاار ىذه األرا مي أن ربويلرا من أًح عيقي  

مي إال ايهه  إحيامرهها مي أل اههاؼبفروم (قضهها )ب ههي أال يههت  سبلكرهها لىههي ميتهه  رلاه البصههارنمي أن أن األًههح ىههو أن األرا ين'' مههن أحيهها أررهها ميتهه  قرههي لههو''اغبهه يث الخههري  
تتتول األرا إذل أًح منت  ماا عن ما يت  استلاحرا لتراعترامي قتتتول إذل أًح منت  يسر  يف تيهاد  عهرا السهلع ال راعيه مي أل ل  .االهتلادن ربويلرا إذل أًح منت 

اخلمي قتتتهول إذل أًهح منهت  يسهر  يف تيهاد  . .نت  يسر  يف تياد  عهرا السهلع اؼبلهني مي أل ييقهام عليرها اؼباعهق أل اؼبتن ىها أن تيقام عليرا اؼبلانع مي قتتتول إذل أًح م
  .  السكناليرا من اػب ما  الرتقيري  للايقيا مي أل أن تيقام عليرا اؼبساانمي مر  أررى قتتتول األرا إذل أًح منت  يسر  يف تياد  اليرا من ر ما

 
ا اغبهه  را عههن التهه الل لاالحتفههاا  هها ؼبهه ى تمههي دههد ؿبهه د دلن إحيامرهها مي يبيهه  األرا عههن ال ههرا األساسههي الههذن مههن أجلههو سبهه  عاليهه  زبليلههرا أل مههنحههبو األ

ػبه ما  مي لىهو أمهر رهار اتالكرا مي إك يرتتق عل  كلن ربول األرا إذل أًح عيقي مي لكنو ي ر درا رييي ؼبن وبتفن اهو مي دلن أن ييقااهح كلهن تيهاد  يف عهرا السهلع لا
مهن ناحيه  أرهرىمي قهإن كلهن ينخهر ثيقاقه  حهبو األرا عهن الته الل يف (. درح من دلن إنتهاج)ج ا من الناحي  االهتلادي  مي حيث ىبل  منارا مواتيا للض وا التضصاي  

ار ت داد اغبواق  كبو حبو األرامي لىكذامي من يه قع تكلفه  ىهذه اعتاعمي لكلن يف إًار حليق  ربيا  من حبو األرامي قارتفاع األسيارمي لمع اح ارتفاع وب ث يف األسي
اؼبسترلن النرامي ػب ما  السكن يف ال لل مي لالذن هب  نفسو ي قع شبنا مبال ا قيو لألرا دلن أن ييا ىذا الاان عن التكلف   -مع األس  الخ ي   –اغبليق  اػببيا  ىو 

  .اغبيقييقي  ؽبا
 

موثيق  دبساح  ىذه األرا  إحلاميا   مع األس  الخ ي  ال توج  ل ينا  عن لليفترا األساسي  الي مت منترا أل سبليكرا عل  أساسراترى ا  مساح  األراري اؼبيحل  
تخد إذل أن ىذه  لكن الخواى مي لاح ما يلح إلينا ىو من اؼباحاا  الفردي  مي لىي مي عل  أنبيترا مي ال سباح مل را موثوها او للتك  عل  درج  عا  انتخار الااىر  مي 

يف ههوى اليهرا لالحلهق يف سهوق األرارهي  ويا  قلكيه  إمبها ييكهو االفيهح رلهحالااىر  منتخر  عل  نحاق لاسع مي لأن ميح أسيار األراري يف ملهر كبهو الت ايه  إذل مسهت
هها أن ملههر دللهه  مرتاميهه  األًهرافمي لمسههاح  أررهه إذل الكتلهه  السههكاني  الههي  االنسههب  لدههد مسههت لو را ابههد  جهه ايلاليقواعه  الههي تههنا  ذليهها  التههواتن يف ىههذه السههوقمي رلًو

إكا اان  ال لل  ًاحب  اغب  الوحيه  يف مهنا سهن  ملكيه  األرا مي قيمهق أن يكهون لل لله  أيضها حه  انته اع ملكيه  األرا إكا اكبهرف اؼبهالكون ق مي تيقحن يف منحيقو ميينو 
رامي لحولوىهها إذل أًههح عيقههي  مههن رههال زب ينرهها مي حيههث ال يتكلهه  زبهه ين األرا فههيضا علهه  اإلًههاق مي لرتتفههع ؽبهها عههن اؽبهه ف األساسههي مههن سبليههن ال للهه  ؽبهه  ؽبههذه األ

  .أسيارىا يوما اي  يوم لترتفع االتارل ثرلا  حااسيرا مي عل  حساا عاوم الناس
 
ا فبها جيههح ًههناعترا يف يه  هلههو مههن اؼبسهتاارين احتكههر  ىههذه اللههناع  لاهالرجوع إذل اغبهه يث عههن احتكهار  مههواد البنهها  األساسهي  مههن ح يهه  لاظبنه  لعهه م الرهااهه  عليراهه  

لىهذا مها جيهح أن احه  اؼبسهضول  عهن لأرر  ررر جسي  ايقحاع حيون يف الباد لاثر عل  ح  الفضا  األاار ريفا من اغبلول عل  السكن اؼبام  ؽبا اذسهيار مناسهب  
ني  ساايقا سب  رلصلت را االبيع لخرا  أجنبي  لييلن أن اغبك  اليقضهامي  الهذن ًه ر مهن ؿبكاه  االسهتضناف يف حكارها اللهادر أح ى فراا  االظبن   لىي فرا  ًل

لالهذن ًه ر ره  احتكهارا  األظبنه  ىهو حكهه  سياسهي للهيو جناميها يف تيليه  لهو علهي تذييه  ؿبكاهه  الهنيقض الهي ىهي أعلهي سهلح  هضهامي  غبكهه   2009يونيهو  22يف 
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ح ؾباوع ال راما  اؼباليه  إرلما  10 االستضناف اللادر افرا مليهون   200 ي  جنيو درام  علي اؼبسضول  اخراا  األظبن  لابو  اؼباارس  االحتكاري  الضار  علير  لًل
  . جنيو مت س ادىا لماتال  اؼباارسا  االحتكاري  هاما  لمستار 

 
ن لالهي تذاه  ميرها للاتكاه  لتًر  حيايا  حك  ؿبكا  النيقض اخاع  اؼباارسا  االحتكاري  يف ًناع  األ ظبنه  لتيه يرا الفه  علهي حيقهوق اؼبسهترلن لاعتاهع لالهًو

نايهها  لكههي تكههون أااههر ردعهها أن الييقواهه  اؼباليهه  قيقههت ليسهه  رادعهه  فبهها دعاىهها لتنبيههو اؼبخههرع اههذن يفحههن لههذلن فبهها يسههتوجق التخهه ي  لرقههع عيقواهه  ىههذا اعبههرم إرل مرتبهه  اعب
هلههور هههانون ضبايهه  اؼبناقسهه  لمنههع اؼباارسهها  االحتكاريهه  الههورتو اليقاماهه  حاليهها لعهه م ه رتههو علههي مواجرهه  االحتكههارا  الياتيهه   لىههي حيايهها  تكخهه  عههن  ,  لإًههاحا

 اخاع  ما سمن ليرجع كلن إرللفبارسا ا الفاس   لما تلتيقو ااالهتلاد من أررار قتاا  ال يللترا دراما  مالي  للاسضول  عنرا اح يللترا لييقومرا أحكام رادع  اال
  . ا  حبيقوق لملاحل اؼبسترلن لاالهتلادمت ارتكااو دبيايد اهتلاد السوق لاغبري  االهتلادي  اليقام  أساسا علي اؼبناقس  الكامل  لاليقضا  البا  علي االحتكار ألرراره الفتا 

ارتو اورهوح تهام إرل ثبهو  االتفهاق اه  ابهار اؼبسهضول  يف فهراا  األظبنه  له  تضان  حيايها  اغبكه  األًهلي مها يه ع  لييقله  ال لله  لالناهام لاغبكومه  لاعتاهع مهع إفه
أسهاس مهن حسهااا  االهتلهاد  اؼبترا  علي رقع األسيار اكح ما يينيو من قرا السير األعل  ا ض النار عهن التكلفه   ه ف ربيقيه  األراهاح الكبهد  لالهوقد  ا هد سهن  أل

لمع كلن قإن فراا  األظبنه  اتفيقه  قياها   ,  جنيرا  150 حيث ًر   ؿبكا  النيقض أن تكلف  الحن ال تتمالت  ,    االحرتاملتيق يرا  مياماتو لىوامش أرااحو الواجب
اهاد   جنيهو لأنهو  700 لياب  الواههع الفيلهي لهه  توجيهو التراه  أن االحتكهارا  سبكنه  مهن رقهع سهير ًهن األظبنه  ألااهر مهن  جنيو للحن  400 اينرا علي اييو اسير هبالت

ال  جنيو يف ىما  احتكاري  فرس  تلح إرل ح لد السره  اليلني  غبيقوق اؼبسترلك  ى د  هحاع التخيي  لالبنا  االتوه  لقرر  موج  من اؼب ها  800 يامو سيق  إل
  . اؼبرلع  يف أشبان الييقارا  جيل  من اغب  يف السكن حيقا ايي  اؼبنال

 
  ,  ن  ما يي  من التلرقا  لالسلوايا  ف ي   الضرر ااهتلاديا  السوق لاغبري  االهتلادي  دبفروم اعهىت اله لل الرأظباليه ااا ًر   حيايا  اغبك  ر  ؿبتكرن األظب

تتك  يف الكايه  حيث ًر   االتفاق علي تيقيي  اغبلص السوهي  لكهح فهرا  فبها تسهبق يف ارتفهاع سهير األظبنه  االسهوق لييهي كلهن االتفهاق علهي تيحهيش السهوق اهال
لسههاع  علههي كلههن   , ؼبيرلرهه  مههن األظبنهه  يلههنع قمههو  اهه  اليههرا لالحلههق ليتسههبق يف قههرا السههير األعلهه  علههي السههوق ا ههض الناههر عههن مييقوليتههو أل عهه م مييقوليتههو ا

د حههىت تياهه  مههن ههه ر ا علههي الههتتك  يف اههاليقحع عهه م تههواقر البهه امح اؼبسههتورد  لحههىت عنهه ما اهه أ االسههتداد قههإن اؼبؤفههرا  تؤاهه  احتكههار الخههراا  اؼبنتمهه  لياليهها  االسههتدا
لىي أمهور ال تردعرها درامها  ماليه  سباهح يف النرايه  مالهي  هياسها إرل األراهاح االحتكاريه    ,  لأن تاح ؽبا الي  اليليا لتلنع ما تخا  لهتاا تخا   ,  السوق لمياماتو لأسيارىا

ايي  ؽب  ىذه الخراا  أخبو األشبان حبم  ع م ربيقي  أرااح أل ربيقي  ايضرا رسامر لىو ما تابه  األحه اث اؼبرلع  الي تتتيق  من التواًؤ االحتكارن للانتم  الذين 
لي ترريرا مراا اان رارا ؾبتفها التالي  للصلصل  أن اح ما اان يت  الا  أن ي رح رب  ان  الفيح الفاعح لليقون اػبفي  لاألي ن الباًخ  الي تنفذ ما تري ه االحرييق  ا

  . ق اؼبسترلن لاعتاع لاأللراع االهتلادي  اليام حبيقو 
 

سضول  عن ىذه الخراا  لمع ااا ًر   اغبيايا  ثبو   ا  تيقسي  السوق قياا ا  فراا  األظبن  ااالتفاق اينرا لتكتاح ثاثي  اعبريب  االحتكاري  اامل  يف ح  اؼب
ي لليو جناميا يف ت اقح عا ن عهن عيقواه  التيليه  علهي أحكهام اليقضها  ليف ذبهالت علهي اهح مراحهح التيقارهي كلن يتمرأ أح  اؼبترا  الرميسي  لًو  اغبك  اذنو سياس

ي األرا اؼبلهري  يخهكن يف ااعبرأ  علي ا ام اليقضا  اؼبلرن اي م احهرتام اليقهانون لرضهوعو للضه وا لرحهور  ىهذه اال امها  أهنها تهذيت مهن رمهيو فهرا  أجنبيه  عامله  عله
رلر الكهرام حبكه  أحكامو مست ا جنسيتو اؼبلري  لإلسا   إرل ال ه لاهتلاده لمؤسساتو ال ستوري  لىي ساايق  ال يبكهن أن تهرتك لال يبكهن السهااح دبرلرىها مهن اى  اليقضا  ل 

األجانهق أن يلمهذ للتتكهي  اله لرل ما تينيو من ميان للنيح اليلي من اليقضا  الذن ىو ه س األه اس للو راع  ىيبتو لنفهوكه عبهات لكهح مهن ىهق لدا مهن اؼبسهتاارين 
فهراا  هه  اهرأ جرهات ضبايه  اؼبناقسه  لعله  كا  اللهيي   قبه  أن مي  حبم  هول أىهوج ربه ث عهن تسهييو األحكهام اليقضهامي  لتهرك دلن أن يهردع االيقهانون ضبايه  للناهام اليهام

 اواهههع) مليههون جنيههو  200ألظبنهه  قيقهه  أحاؽبهها إذل اليقضهها  الههذن حكهه  ات ريبرهها االحتكاريهه  مي أمهها  االنسههب  لخههراا  اأضبهه  عهه  لالخههراا  األرههرى مههن  اهه  اؼباارسهها  
  .مي ااا سب  لان افرنا سالفا( فرا  أظبن 12ماي  لكح متر  من اؼبترا  اليخرين من هيادا 10
 
أااههر مههن ىههذا مي ل  أرههياف التكلفهه  3يار ال هه  هبههح اغبكهه  إذل مي قكانهه  ى يلهه  االيقيههاس إذل األراههاح االحتكاريهه  الناذبهه  مههن البيههع اذسهه للكههن تلههن الييقواهه  دل تكههن رادعهه  

مي ت لاًهل  االرتفهاع لتلهح ايه  فهرور هليله  إذل كبهو رهي   مي حيهث لاًهل  الخهراا  البيهع ااألسهيار السهاايق  عله  اغبكه  فر نا ما يبكن أن ييتا حرا  سبهرد لعلهيان
  .أرياف التكلف  7مي أل كبو  (1000ل 850ما ا  )كلن السير 

 
مي ت سرعان ما عهاد  إذل االرتفهاع ايه  أن تبه   لدل  بت هليا إال اي  تسرا األنبا  عن اذباه لتار  التمار  لاللناع  كبو رب ي  األسيارمي لىو ما دل يتتيق  اي  حىت اخن

تي يح  )ت  اؼبيارر  من هضي  اؼبفارل  ا  ال رام  النسبي  لالكاي  ليبنا ىذا اؼباال مل اهي  لار  مياليام الرأنع م ج ي  تلن التسريبا  الىت ردبا اان اؽب ف منرا   م  
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الي يه  مهن محالهق  2009يونيهو  22أيه   ؿبكاه  االسهتضناف م حكارها اللهادر م  لؽبذا قيقه  مي  (26إراق  اؼباد  )مي لمن إعفا  اؼببلا األلل من الييقوا   (22اؼباد  
  .حال اؼبيارر  لأا   أن ال رام  دل تكن رادع  اذى

 
  :ال رام  الكاي  لالنسبي 

اؼبيقااهح أل يهه  قيقهر  مههن اؼبهاد  اؼبههذاور    قفههي مي ىها عههن ال هرامي من   مي لإههرار مبهه أ ال رامه  النسههبي  مههن أجهح رقههع ال رامه  الكايهه  22مي    يكهن ًلههق اغبكومه  تيهه يح اؼبهاد لهق
 . «  يل  تيادل هيا  اؼبنت  ؿبح النخاا اؼبصال للاتكا  ا ال من اغبك  ااؼبلادر  أن تيقض  ا رام  ا »اان  تنص عل  أنو 

 
  .له  أثار إل ا  تلن الفيقر  الخكوك اذن التي يح اؼبيقرتح يؤدى إذل زبفي  ال رام  لليو تخ ي ىا

 
% 15اد  نسهب  ال رامه  النسهبي  إذل مليهون لتيه 100له  اذبو ؾبلو الخيق إذل إهرار اهرتاح اغبكوم  م ًور  مي ل  تضهان  تيهاد  مبلها ال رامه  لتلهح م حه ىا األهله  

  .من هيا  اؼببييا  ؿبح اؼبصالف 
 

مي  ميقااهح إل ها  ال رامه  النسهبي  يفمي  مليهون جنيهو 300مي لدقهع اغبه  األهله  لل رامه  إذل  مي حسهباا تعه  للكن ح ث ربول مادمي حيهث لاقه  اعلهومي ايه  ته رح أضبه  عه 
أااهر فبها ىهي عليهو يف  اهح ردبها تخهمع عله  اؼباارسها  االحتكاريه  مي ىن  األح اث االفيح عل  أن تلن ال راما  دد رادع له  ار  مي لمن ت فر نا زبفيفا ج ي ا لل رام 

  .اي  رل  مبلا ال رام  مي لإمبا سوف تكون إهبااي  االيقحع مي ًاؼبا أن اغبليل  لن تكون سلبي  عل  الخراا  االحتكاري الوه  اغبارل 
 

  :إعفا  اؼببلا األلل

اههرتح مهاد   الهذنمي  أضبه  عه  مهن اليبيقهرن إال أنو دد موهفو قمهذ  اتوجيرها  مي (أل ال رام )مي إذل إهرار مب أ إعفا  اؼببلا األلل من اامح الييقوا   ذلن اذبو ؾبلو الخيقا
مي اهح هه  تهه قع إذل  ال وبفه  عله  اإلاهها  الهذناألمههر  مي ي مي لكهح مههن اؼببلها األلل لاؼببل ه  التهال ا يله  أجهات  للاتكاه  اإلعفهها  مهن الييقواه  انسهب  ال ت يهه  عله  النله 

(  سنوا  9ل 2ما ا  )ه  تست رق سنوا  ًويل   لاليمي  ليؤدى كلن إذل ًيوا  اخ  لإثبا  االتفاها  االحتكاري  الىت تكون دالبا اتفاها  سري  لففوي مي  التضامن
مي  لكلهن فهريح  أن ال يكهون ماهح ىهذا اإلاها  دباااه  فهكوى اي يه  مي را  م فبارسه  احتكاريه  عله  اإلاها لؽبذا أرذ  ميا  ال لل اذلن اؼبب أ من أجح ربفيه  اؼبخهامي

مي لكلن للتذا  من عه م اسهت ال ىهذا اؼببلها لإلرهرار ااؼبناقسه  عهن  دعا ؽبذا االتفاق الذنمي ااا يخرتا أال يكون اؼببلا ىو  لإمبا يكون اعرتاقا موثيقا ااألدل  لاؼبستن ا 
  .ري  دعو   لييق  اتفاها  ميين  ت اإلاا  عنراً
 

  :مخرلعي  االحتكار لذبرل اؼباارسا  االحتكاري 

 .)يسايرا البيض الكيانا  الكبد  ليسايرا اليقانون السيحر  عل  السوق اليتلن  )لكن ريب  األمح اان  م اغبيقييق  من اليقانون نفسو اونو ال هبرم االحتكارا  
مهن تلهن السهوق عله  إحه اث تهذثد % 25ييهرف السهيحر  عله  السهوق اذهنها هه ر  مهن ت يه  حلهتو عله  ( 4اد  اؼبه )يف  2005لسهن   3رهه   ن أن اليقهانونقيل  الهرد  مه

حرا لذبريه ىا مهن ًاايرها مي إال أن اليقانون يرلج لوى  أن تلهن اليقه ر  يبكهن رهب قيال عل  األسيار أل حم  اؼبيرلا  ا دلن أن تكون ؼبناقسيو اليق ر  عل  اغب  من كلن
عه م التلهنيع أل اإلنتهاج أل التوتيهع لفهرت  أل قهرتا  »اايه  اؼبيهرلا مهن رهال   يفالهتتك  "منرها( 8اؼبهاد  ) يفاالحتكارى من رال ذبرل ع د من اؼباارسا  االحتكاريه  

راهت الييقهود  مي ل اػبهرلج منرهاا االحتكهار اعب هرام عله  أسهاس عاهها  رأسهي لالتايي  م إارام اللفيقا  عل  كبو وب  مهن حريه  ايهض اؼبنتمه  م درهول السهوق أ« ؿب د 
  .اخرلا لالت اما  دد مرتبح  االتيامح األًل ا لإل ام اؼبورد اي م التيامح مع اؼبناقس  إخل

 
اإلفهار  الوحيه   للتسهيدمي لىه  تتيله   ىهيلتلهن . « ايهع منتمها  اسهير ييقهح عهن تكلفترها اغب يه  أل متوسهت تكلفترها اؼبت هد  »لنخد اخكح رهاص إذل الهنص عله  ذبهرل 

عله  حه  ) أالقرتاسهيالتسهيد  أن )تهؤدى ته مد اؼبناقسه  اخرهرين  اليااإلررار ااؼبناقس  اخررين من هبح الخرا  اؼبسيحر  عل  السوق اذسيار تيقح عن التكلف  اغب ي  
  .أن تراي  اليقانون هبرى سباما م اذباه م اير سباما ؽباوم اؼبسترلك  أن مي لضرلر  إذل اإلررار ااؼبسترلك هبرى ذباىح ذبرل رقع األسيار قوق التكلف  دبا يؤدى اا

األسهيار  يفمي ماهح الهتتك   إحه اث تهذثدا  رهار  ااؼبناقسه {مهن فهذهنا  اليمي حيث ينلق عل  االتفاها   (7اؼباد  )ذبرل االتفاها  االحتكاري   يفقب ه  الخي لنفو 
 }تيقيي  عاليا  التلنيع أل التوتيع أل التسوي  اخل مي لاهتسام األسواق (االرقع أل اػبفضمي أل التابي )
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ا  لىهذا اه لره يبتيه  ااتيهاد مي مي للكهن مهن تاليه  االتفهاق اللهريا اه  اؼبتناقسه  قيقهت ذبرم رقع أل تابي  األسيارمي ال ذبرم كلهن مهن تاليه  الهرات االتكلفه  اليلالفيقر  الوحي   
  .اليا عن نبوم اؼبسترلن الذى يذمح م رات التكلف  ااألسيار

 
مي  مي ليكههون إثبا هها فهه ي  اللههيوا  ليسههت رق تمنهها ًههويا إال أهنهها أساسهها ال تسههتنفذ اههح اؼباارسهها  االحتكاريهه  لإكا اههان الكاههد مههن تلههن اؼباارسهها  يبكههن االلتفههاف عليرهها

الههي تههؤدى إذل رقههع األسههيار علهه  اؼبسههترلك  مي ال تتحلههق االضههرلر  ماههح تلههن  مي لههح الرأظباليهه  االحتكاريهه  يفتسههيد قرنههاك فبارسهها  أرههرى دههد ؾبرمهه  حيههث إن ذليهه  ال
قري تهت  مهن رهال مها يسها  السهير اليقامه  الهذن تبهادر اهو إحه ى . االتفاها  اللروب  ا  اؼبتناقس مي أل تلن اؼباارسا  االحتكاري  اللروب  من اؼبسيحرين عل  السوق

الهذن ال ييبهذ اهو ههانون  لخراا  الكاى لتتبيرا ايقي  الخراا  دلن اتفاق ًريامي لكلن ًاؼبا أن ىذا السير يياح للاحل ؾباوع اؼبتناقس  للكن عل  حسهاا اؼبسهترلنا
  .ضباي  اؼبناقس 

 
للكهن رب يه  األسهيار ىنها يهذت  اضهرلر  سياسهي  للفهرت  مي  «  تمنيه  ؿبه د ايقرار من ؾبلو الوترا  رب ي  سير ايع منت  أساسه  أل أااهر لفهرت  ذبي  10اؼباد  قب  أن ت أردا 

  .مؤهتو لليو اضرلر  اهتلادي  لهاع   عام  تنحل  من لرع ح لد هلوى لألسيار من رال راحرا االتكلف  لىامش راا مناسق
 
 وخالصة القول 

غباليه  لمهن أماله  ىهذه اليقهوان  الهي ربتهاج إذل أعهاده ًهياد  لتيه يح  ههانون  األرارهي اللهترالي  اإلًاح التخهرييي اؼبحلهوا يف ملهر اليهوم ىهو تيه يح ايهض اليقهوان  اأن 
يه  األرا الفضها  يهؤدن إذل لاستلاح األراري لأماك ال لل  الذن ينا  ملكي  األرا الفضا  حبيث ال تكون ىذه اؼبلكي  محليق  مهن الناحيه  ال منيه  مي ألن إًهاق ملك

ايه  ناس ليست ح حاج  أساسي  ؽب  مي لىي ر م  السكن مي حىت يساع  اؼبخرع عل  حح اؼبخهكل  اإلسهكاني  يف ملهر عله  كبهو ابهدمي  لاهذلن ههانون  ضباإلررار اياوم ال
سهه  حبكهه  أهنهها الضههاان  للكههح مهها سههب  نههرى انههو ال اهه يح عههن تفييههح اهتلههاد حيقييقههي للسههوق ييقههوم علههي درجهه  عاليهه  لل ايهه  مههن اؼبناق اؼبناقسهه  لمنههع اؼباارسهها  االحتكاريهه 

لاالنتباه من األجر   اؼبسضول  عهن  األساسي  ليقيام اهتلاد للسوق يتس  االرفاد ليتس  ااالنضباا ايي ا عن مفاىي  الرأظبالي  اؼبتوحخ  ليستل م كلن درج  عالي  من التييقن
 ا علههي التاعهق لههه  حههان الوهه  لاأللان ل راسهه  األسههاليق الواهييه  لالياليهه  ليههود  مراهبه  األسههواق اكهح أنواعرهها لأفههكاؽبا ؼبواجره  هههون االحتكههار لنفهوكه لاغبهه  مههن هه ر 

تهرك لقيقها لسياسها  عامه  زبضهع مناوم  التمار  ال ارلي  لاػبارجي  إرل حاد  اؼبناقس  لللوهوع يف نحاق سحو  اليقانون لسلحانو لاػبضوع لسحو  أجر   ييقا  لمسضول  تت
هههال االحتكهههار يف اللههناع  لالتمهههار  لتيههه يح اليقهههوان  لفهههرا للالههلت  اليامههه  لال تفهههرا قي رههها لال تتنهههاتل عنرهها مهههع االىتاهههام الخههه ي  اتنفيهههذ رحههوا  عاليههه  لتفكيهههن أًل

                                                                                                                       يوم  الييقواا  اعبنامي  متضان  اغببو للاصالف  لي م افاي  ال راما  اؼبالي  ااا أا   ؿبكا  النيقض لااا تؤا  الخواى  لاألح اث يوما اي 


