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 جحليل دورة الحياة -املحاضرة الثالثت     

 

 

 الحياة دورة جحليل

 

 مقدمت:

خي الخدلُل ًلضم  الضوعاث مً ؾلؿلت في اؾخمغ كض البشغي  الخلضم بإن اللاثل للغؤي هبحرا صكما الخاٍع

 ؤكؼى الظي الخىىىلىجي ؤو الاجخماعي الابخياع مً هىق كض بضؤها الضوعاث هظه مً صوعة ول ؤن ًبضو .الخؼىعٍت

غ .اللام ملِشتهم ومؿخىي  بِئتهم كلى الىاؽ ؾُؼغة في ألامام بلى هبحرة لخؼىة ػزما  ألاصواث بن جؼٍى

ت، غ ألابلاع، وجغبُت البرون، وبهدشاف الحجٍغ  خالت في ملحىؾ جدؿً بلى ؤصث ابخياعاث ولها ، الؼعاكت وجؼٍى

م( الؼزم لهظه اللملُت. والخباصٌ اإلاهام، في الخسصص وباإلاثل، ؤكؼى .ؤلاوؿان  وجؼىع ألاؾىاق )والدؿٍى

ومم طلً، ًبضو ؤن ول ابخياع هاجح في خض طاجه ٌشترن في بلع الخصاثص اإلاشترهت التي صفم وجىصها بلى 

بن لم ًىً  اللضًض,) .بمياهاث الابخياع للبلاء طئُلتالدشابه مم صوعة الحُاة البُىلىجُت. كىض الىالصة، جيىن 

والخلضم ؤو همى الابخياع ؤمغ ال ًمىً بصعاهه. ومم طلً، بطا هجا الابخياع مً (ملـم اإلاىخجاث الجضًضة جفشل

م ختى ًلترب مً بمياهاجه الياملت, وما ؤن ًدضر  مغخلت الؼفىلت، فمً اإلاغجح ؤن ًمغ بفترة مً الىمى الؿَغ

 ًدباػإ الىمى وجبضؤ فترة الىضج.  هظا، ختى

خخما، ؾىف ًخدغن الىضج في اججاه الاهسفاض، ببؽء في البضاًت ولىً مم ػزم مخجمم ختى "ًمىث" 

لت طاث ملنى.   الابخياع ؤو ًخىكف كً الىجىص بإي ػٍغ

ت مً ال - 2.1بطا كمىا بغؾم هظه اإلاغاخل ، فؿِخم عئٍت مىدنى ممازل لظلً في الشيل  خىػَم وسخت ملخٍى

 الؼبُعي.
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، كمىا بىطم كالماث ؤو واصفاث كلى اإلاىدنى لخدضًض اإلاداوع اإلاىضحت في وكذ ؾابم، بِىما 2.1في الشيل 

كمىا بخلضًل هظه الؾخسضام الىاصفاث اإلاؿخسضمت كاصة لالبخياعاث اإلااصًت ؤو اإلاىخجاث في ما 2.1في الشيل 

الحُاة هي البصحرة التي جلضمها في كملُت الخغُحر الخؼىعي.  ٌؿمى صوعة خُاة اإلاىخج. كُمت مفهىم صوعة

ىمً طلفها في ؤن اإلاظللحن ٌؿلىن بلى اؾخسضامها هجهاػ جيباي، بِىما ٌؿخؼُم اإلاغء، خؿب الخلٍغف،  ٍو

 ؤي بلضه. -جدضًض ػٌى ول مغخلت مً صوعة الحُاة بلض الحضر 

ؾىت. بن مشيلت 277الى  07ؾىت والفُلت مً 07-07ؾاكت، والبشغ في  11جىمل طبابت الفاههت الضوعة زالٌ 

الؿعي بلى جؼبُم مفهىم اللضعة كلى الخيبا باالبخياعاث هي، بؼبُلت الحاٌ ، ؤهه بطا وان الابخياع جضًضا 

ػٌى مضة ول مغخلت مً  a ، فةهىا ال وؿخؼُم ؤن ولغف مؿبلاخلا، ولِـ وسخت مً هىق مىجىص خالُا

اإلاغاخل، كلى الغغم مً ؤهه ًمىىىا حلمُم زصاثص اللملُت. وهىا جىمً كُمت مفهىم صوعة خُاة ألاهىاق ؤو 

 الابخياعاث الحلُلُت.

فُى ، هىفمبر  ) ًىضح بغوؽ  2101صٌؿمبر ،  -في ملاٌ بلىىان "ؤصل الاؾتراجُجُت" )مجلت هاعفاعص بحزوـ ٍع

وإلااطا ال ًيبغي ؤن ًازظ بلُضا  -الخؼىع وصوعاث الحُاة مفُض لفهم ػبُلت اإلاىافؿت  هىضعؾىن إلااطا مفهىم

 جضا(.

 ٌؿدشهض هىضعؾىن بمباصت "غىؽ" لالؾدبلاص الخىافس ي 

Gause’s Principles of Competitive Exclusion" لشغح ؤؾباب بلاء الياثىاث الحُت اإلاخماًؼة فلؽ. ووفلا "

لت ممازلت". لهظا اإلابضؤ، ال ًمىً ؤن  ًخىاجض هىكان ًخلاٌشان بؼٍغ

ًمىً بزباث هظا اإلابضؤ مً زالٌ وطم ازىحن مً الياثىاث الحُت البؿُؼت في بِئت مظبىػت مم جىفحر 

همُاث وافغة مً الؼلام. بطا واهذ الياثىاث الحُت مً الىىق هفؿه ، فؿخـل واخضة فلؽ. ومم طلً ، بطا 
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ًمىىىا ؤن هغي ؤهه بمغوع الىكذ، جؼىع ؤهثر مً ملُىن هىق ,كليها وان اإلاغء ٌلخبر ألاعض بِئت مؿُؼغ 

 مسخلف. حللُلاث هىضعؾىن2

ما الظي ًفؿغ هظه الىفغة؟ فيلما واهذ البِئت ؤهثر زغاء ولما ػاص كضص اإلاخغحراث اإلادخملت التي ًمىً ؤن 

ضة. ولىً ، ؤًظا ، ولما واهذ البِئت ؤ  -هثر زغاء، ولما ػاص كضص اإلاىافؿحن اإلادخملحن حلؼي ول هىق محزة فٍغ

 واشخضث خضة اإلاىافؿت.

ج لخجاعي بالخغحر الخؼىعي ومم طلً ، ًخمحز اللمل ا غ  ي والخضٍع مً زالٌ جؼبُم الخُاٌ واإلاىؼم كلى جؼٍى

ؿت بخفصُل ؤهبر، مً ؤلاؾتراجُجُت التي جخظمً فهما لؼبُلت اإلاىافؿت. ولىً كبل الىـغ بلى ػبُلت اإلاىاف

اإلاهم الخإهُض كلى الغئٍت الهامت التي جلضمها كملُت الخؼىع وػبُلت صوعاث الحُاة. وبلباعة بؿُؼت للغاًت ، 

فةن الخؼىع اللاثم كلى الاهخلاء الؼبُعي ًضوع خٌى البلاء كلى كُض الحُاة. ألاهىاق الجضًضة جدل مدل 

الـغوف البُئُت الؿاثضة. في نهاًت اإلاؼاف، ومم طلً، فةن ألاهىاق اللضًمت ألنها جخىُف بشيل ؤفظل مم 

اللالم هى بِئت هلُت بدُث ال ًمىً ؤن جيشإ ألاهىاق الجضًضة بال بطا واهذ كاصعة كلى ان جدل مدل ألاهىاق 

اإلاىجىصة التي تهُمً كلى البِئت في وكذ ملحن. بن الؿبب ألاؾاس ي الظي ًدضص شيل صوعة الحُاة 

ه كلى اإلاغء في البضاًت ؤن ًيافذ مً ؤجل بوشاء مىػئ كضم طض هىق ملحن بالفلل. وهما هى ؤه البُىلىجُت

فةن هىق ؾِبلى كلى كُض الحُاة، وهىق ؾُتراجم، فالجضًض ؾُدل مدل اللضًم،  "،"غىؽمباصت جىضح 

با ألخض ألاهىاق هى ؤهه ٌلىـ جإزحرا بضًال . )والؿ بب غحر اإلاخىاؿغ والؿبب في مىدنى صوعة الحُاة اإلاخمازلت جلٍغ

هى ؤن اللضًض مً الابخياعاث جىلض همىا جضًضا بدُث جيىن مغخلت همى الص يء الجضًض ؤػٌى مً مغخلت 

ده(.  الاهسفاض في الص يء اللضًم الظي جٍؼ

 

 باهخـددام هماشدغ اؾدتراجُجي هدى مددا ٌؿدمى "صوعة خُداة اإلاىددخج". 
ا
اطا ان ؤخدض ؤوجده اإلاىدخج والددظي ًبدضو مؿدخسضما

لت. بال ؤن الفىغة ما ػالذ مؿدخمغة ؿهغ اإلافهىم ك م مدل مضًغو اإلابُلاث بفترة ػٍى بل ؤن ًدل مضًغو الدؿٍى

 الخدضهىع 
ا
لدظلً ًجدب كلدى هدظه  -ماهضة ؤن اإلاىخج ًمغ بضوعة خُاة جبدضؤ بالخلدضًم، زدم الىمدى، والىضدج، وؤزحدرا

 (.2-0ل صوعة خُاجه )شيل اللغاعاث الاؾتراجُجُت ؤن جإزظ في الاكخباع وطم اإلاىخج كلى اإلاىدنى الظي ًمث
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 صوعة خُاة اإلاىخج 2-0شيل 

ش اإلاىدددخج فؿدددىفكبدددل اؾدددخسضام هدددظا اإلافهدددىم ؤو الدددخسلص مىددده، مدددً الجدددضًغ الىـدددغ بلدددى  ًمىدددً هدددظا مدددضًغ  جددداٍع

ؤلاهخدددان مدددً وطدددم صدددىعة للمىدددخج والتدددي كدددض حؿددداكضه فدددي جىطدددُذ ؤلاجدددغاءاث اإلاؼلىبدددت. للىصدددٌى بلدددى طلدددً ًجدددب 

 اجباق الخؼىاث آلاجُت2

 "للفئددددت" )مثدددل الؿددددُاعاث( ؤم "الشددديل" )مثددددل الؿددددُاعاث 2
ا
دددد خددددضص مدددا بطا وددددان جصددديُف اإلاىددددخج ؾدددىف ًددددخم جبلدددا

 (. Roverل ؤم "الىىق" )مث (hatch-back)الصغحرة 

 فددددي اإلابُلدددداثس ؤمددددا الؿددددُاعاث الصددددغحرة فلددددض زؿددددغثس ؤمددددا الؿددددُاعاث 
ا
)الخددددف2 الؿددددُاعاث هفئددددت ؤخددددغػث هجاخددددا

Rover ).فهي جخإعجح بحن هظا وطان 

 همؿددددداهمت ؤو كاثدددددض مددددددً  –دددددد زدددددظ ودددددل ملُدددددداع فدددددي صوع 1
ا
الىمُدددددت، بجمددددددالي اإلابُلددددداث )اللاثدددددض( والدددددغبذ )مدؿددددددىبا

 كلى مضاع ألاكىام اإلااطُت )زمـ ؤو كشغ ؤكىام(.عاجم ؤصاء ول ملُاع  –اؾدثماع( 

د اعؾم اإلالاًحر ول كلى خضة كلى شيل جىطُحي مخلضص وجابم ما خضر لدضوعة الحُداة كلدى مدضاع هدظه ألاكدىام 1

 الخمـ. 

 د ما الظي خضر إلاىخج هباع مىافؿًُ؟1

 

جضًض الًاصي  هما جلضم صوعاث الحُاة البُىلىجُت هـغة زاكبت بلى خلُلت ؤن الخىافـ مً ش يء -

جللاثُا بلى التراجم. فلىضما جلترب ؿاهغة )مىخج جضًض، هىق جضًض( مً خض الىمى فةنها جبضؤ في 

م لخسؼي الحاجؼ . ًسلم ؾلىن الصُض بؿهاع ما ًىصف بإهه ؾلىن الصُض ألهه ٌؿعى بلى ػٍغ

 2ولمت مإلىفت في وصف اإلاىافؿت! هىان زالر هخاثج مدخملت ممىىت -الاطؼغاب 
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م لخسؼي الحاجؼ وجتراجم. ال حؿخ .2 . جخىُف الـاهغة مم الحاجؼ 1ؼُم هظه الـاهغة ؤن ججض ػٍغ

. هظه الـاهغة هي وؾُلت للمض ي كضما وجبضؤ مغخلت 1وجبني ؤو جيشإ خالت جىاػن )الىضج اإلامخض(. 

 همى جضًضة.

 
اهغة للضعاؾت، هظه البضاثل. ٌؿعى هظا الىخاب، مً زالٌ ؤزظ اإلاىخجاث )الخضماث( هـ 2.1ًىضح الشيل 

غ اؾتراجُجُاث اإلاىخج الىاجحت. ؾُيىن  إلؿهاع هُف ًمىً اؾخسضام جؼبُم اإلالغفت والخُاٌ واإلاىؼم لخؼٍى

غ فغص  غ اإلاىخجاث الجضًضة )الابخياع( خُث ؤن هظا ألامغ طغوعي لخؼٍى جغهحزها بشيل عثِس ي كلى جؼٍى

لبضء في همى جضًض كىض ؿهىع خضوص واضحت جضًضة في الؿىق، للحفاؾ كلى الخىاػن في ألاؾىاق الىاضجت ول

  .غُاب الابخياعللىمى. بن الاهسفاض هى صاثما هدُجت 

م وبصاعة اللالماث  بن بصاعة اإلاىخجاث الىاضجت هى، بالؼبم ، مىطىق الىصىص الؿاثضة في مىطىق الدؿٍى

لي.  ج الدؿٍى ت والخالكب في اإلاٍؼ ولخلضًم مىـىع لهظه اللظاًا، هلضم فُما ؾُإحي إلادت مىجؼة كً  الخجاٍع

 ىافؿت والاؾتراجُجُت الخىافؿُت.ػبُلت اإلا

 إدارة املنافصت: اشتراجيجيت املنتج جوهريت أو مركزيت

 طبيعت املنافصت

م وؤلاصاعة" ، ووشغ آصم ؾمُث "زغوة ألامم" ، وجُض لُفُذ "كصغ هـغ  كلم بُىغ في هخابه "بؾتراجُجُت الدؿٍى

م" ،  في الىاكم ، ًلّضع كضص الاكخصاصي اإلادترف . ؿلذ الضعاؾت الغؾمُت لؼبُلت اإلاىافؿت ملاػلت و الدؿٍى

ً ؤن جىهغ هخاب ماًيل بىعجغ في الىخاباث خٌى اإلاىافؿت ) واإلاحزة الخىافؿُت( مؿخمض  كلُل مً اإلاضًٍغ
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". مً اإلادخمل ؤن ًيىن باؾم "الخىـُم الصىاعي" ؤو "الاكخصاص الصىاعيمباشغة مً فغق الاكخصاص اإلالغوف 

ر كبىال مً جدلُله ألازحر للمؼاًا الخىافؿُت لألمم (، عغم ؤن جدلُل بىعجغ ) لللىي التي حشيل اإلاىافؿت ؤهث

هظا ال ٌلني ؤن ألاٌو ًخمخم بالضكم اللالمي. ومم طلً، ٌلخلض ؤن جفؿحر بىعجغ لىجهت هـغ الاكخصاصي 

خم جلخُصه ؤصهاه.  الخؼبُلي للخىافـ ًىفغ ؤؾاؾا ؾلُما لفهم هظه الـاهغة ٍو

هى جدضًض ؤًً ًغؾم الحضوص التي ال حلّغف "صىاكت". مدلل الصىاكت  اللغاعاث الحاؾمت التي جىاجهبن ؤخض 

اإلاغء  وهما ؾجري، جىجض صلاب ممازلت مً خُث جدضًض "الؿىق" ، وؾىف ًيىن للملاًحر التي ٌؿخسضمها

غها" جإزحرا هبحرا كلى كابلُت إلاؿاكضة ؤلاصاعة.  ملـم"، بن لم ًىً جمُم ألاصواث والخلىُاث التي جم جؼٍى

 خاؾما في صُاغت اؾتراجُجُتها اص ، وبالخالي ، وبشيل ز
ُ
ؾُيىن جدضًض ميشإة ما لصىاكتها وؾىكها ؤمغا

. ولىً، بشيل كام، وهشغغ ؤؾاس ي إلاثل هظا الخدضًض، مً الخىافؿُت وهجاح هظه الاؾتراجُجُت ؤو غحر طلً

 ث اإلاىافؿت.اإلافُض ؤن هفترض ؤن الصىاكت كض جم جدضًضها بدُث ًمىً جغهحز الاهخمام كلى مدضصا

كىضما ًلضم حلضًال كملُا للؼاق ما باكخباعه "مجمىكت  الاكخصاصًحن لالؾدبضاٌٌؿخسضم بىعجغ مفهىم 

بت لبلظها البلع". مً ؤجل جدضًض الخفاكل ؤو خالت الخىافـ بحن  اإلاىخجاث اإلاىخجت التي حلخبر بضاثل كٍغ

فاث إلاجاٌ مً ألاوطاق ؤو الحاالث الخىافؿُت التي جتراوح مً  هظه اإلايشأث، فلض ػىع الاكخصاصًىن حلٍغ

بطا ما اكخبرها ؤن جدضًض ػبُلت اإلاىافؿت  اؾُيىن وافُا هى الصفغ )الاخخياع( بلى اإلاؼلم )اإلاىافؿت الياملت(.

 عؤؽ اإلااٌ هى هفؿه في ول ميان.  هي فلؽ لظمان ؤن ًيىن اإلالضٌ الهامص ي لللاثض كلى

حلمل كىي اإلاىافؿت كلى طمان ؤن عؤؽ اإلااٌ ؾىف ًخضفم مً ميشأث ؤكل هفاءة في صىاكت ما وبالخالي، 

بلى ميشأث ؤهثر هفاءة في طاث الصىاكت، ومً صىاكاث ؤكل هفاءة بلى صىاكاث ؤهثر هفاءة. ولظلً ًيبغي ؤن 

 ًملً ؤهثر اإلايشأث ألاهثر فاكلُت في الصىاكاث ألاهثر هفاءة. هى ؤن ًيىن الهضف النهاجي ليل زبحر اؾتراجُجي

( زمـ كىي 2101" ) ًمّحز ماًيل بىعجغ في هخابه "هُف جلىم اللىي الخىافؿُت بدشىُل ؤلاؾتراجُجُت

 2ؤؾاؾُت جدىم اإلاىافؿت في صىاكت ما 

 التهضًض الظي ًمثله الىافضون الجضص   -

 والتهضًض باالؾدبضاٌ   -

 كضعة اإلاىعصًً كلى اإلاؿاومت  -

 كضعة اللمالء كلى اإلاؿاومت   -

صىع جفاكلهم هما هى الحاٌ في الشيل  –و الخىافـ بحن اإلاىافؿحن الحالُحن   - . ًصف بىعجغ 1.6ٍو

 اإلاالمذ الغثِؿُت لهظه اللىي كلى ػٌى الخؼىغ الخالُت.
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 تهديد الوافدين الجدد:

ت الضزٌى بلى  ىـغ بلى خٍغ صىاكت كلى هؼاق واؾم هماشغ عثِس ي كلى اللضعة الخىافؿُت للصىاكت بدُث ًُ

، بِىما ال جىجض في خالت "اإلاىافؿت الياملت" خىاجؼ  ؤهه في خالت الاخخياع، ال ًمىً ألي كىصغ آزغ الضزٌى

. مً وجهت هـغ ميشإة ما، ولما اػصاصث الحىاجؼ ؤمام الضزٌى ولما كل التهضًض مً اإلاىافؿحن  للضزٌى

2ا  لجضص وؤصبدذ ؤهثر ؤمىا في مىكلها. ًلترح بىعجغ ؾبم خىاجؼ عثِؿُت للضزٌى

 اكخصاصاث الحجم. -2

 جماًؼ اإلاىخج. -1

 مخؼلباث عؤؽ اإلااٌ  -1

 جيالُف الخبضًل.  -1

 الىصٌى بلى كىىاث الخىػَم.  -1

 الخيلفت مؿخللت كً اإلالُاؽ. -6

 ؾُاؾت الحيىمت  -0
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لت مبؿؼت ، ًيىن الؿبب في طلً هى ؤهه بطا امخلً اإلاغء  ؤن جمحز اإلاىخج ؤصبذ كامل الخىافـ الغثِس ي. بؼٍغ

ىـغ بلُه كلى ؤهه مؿخسضم مخماًؼ ، فلىضثظ ًيىن لضي ؤخضهم اخخياع ، وبالخالي ال ًخل ًُ غض للخىافـ مىخجا 

 ػاإلاا وان بةميان اإلاغء الحفاؾ كلى هظا اإلاىكف مً الازخالف اإلالحىؾ. . 

 الشتبدال:التهديد با

ًالخف بىعجغ2 'جدضًض اإلاىخجاث البضًلت هى مؿإلت جبدث كً مىخجاث ؤزغي ًمىنها ؤن جاصي هفـ الىؿُفت 

ىـغ بليها كلى ؤنها  ًُ التي جيخجها الصىاكت' ، وهي هلؼت جاهض جإهُضها كلى ؤهه بطا ازخلف مىخجً بشيل واف 

ضة مً هىكها مً كبل كضص واف مً اإلاؿخسضمحن لدشمل ؾىكا كابلت للخؼبُم اكخصاصًا، زم ًيىن تهضًض  فٍغ

اإلاىافؿت وامىا ولِـ وشؼا. وهـغا إلاثل هظا اإلاىكف ، ًىمً الخؼغ في الغطا كً الظاث ، ألن الخغُحر ؤمغ ال 

جللهم كغطت للمىخجاث اإلادؿىت.  مفغ مىه، ولى وان طلً فلؽ ألن كمل الاؾتهالن ؾُغحر اإلاؿتهلىحن ٍو

 

 أو قدرتهم على املصاومت القدرة التفاوضيت للموردين

ت بطا جم جؼبُم ما ًلي2  وفلا لبىعجغ، جيىن مجمىكت اإلاىعصًً كٍى

a. .کىن ؤکثر جغکحزا مً الصىاكت التي جبُم بليها  يهُمً كليها كضص كلُل مً الشغکاث ٍو

b.  .لِؿذ ملؼمت بمىاجهت مىخجاث بضًلت ؤزغي للبُم في الصىاكت 

c. الصىاكت لِؿذ ػبىها مهما إلاجمىكت اإلاىعص.ًً 

d.  .ًمثل مىخج اإلاىعص مؿاهمت مهمت في ؤكماٌ اإلاشتري 

e.  .جماًؼ مىخجاث مجمىكت اإلاىعصًً ؤو ؤنها ؤوشإث جيالُف الخبضًل 

f.  .حشيل مجمىكت اإلاىعصًً تهضًضا مللىال بالخيامل بلى ألامام 

يمارس  "يجب الاعتراف بالعمل كموّرد أيضا ، وهو هما ٌشحر بىعجغ بلى الىلؼت اإلاهمت التي مفاصها ؤهه 

ؤهثر صحت في اكخصاص اإلاملىت اإلاخدضة منها في اكخصاص  هلؼت – هفوذا كبيرا في العديد من الصناعاث"

ىُت، كلى الغغم مً جىاكص ؤهمُتها في الؿىىاث ألازحرة.  الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 قدرة العمالء التفاوضيت أو على املصاومت

هغث كلى ؤنها جؼبم كلى  اللضًض مً اللىامل التي جىؼبم هىا هي كباعة كً
ُ
كىامل مدضصة كً جلً التي ط

 كىة اإلاىعصًً اكترح "بىعجغ" زماهُت شغوغ مدضصة خُث جلىم مجمىكت الشغاء بمماعؾت الىفىط2

ً ؤو حشتري همُاث هبحرة ملاعهت بمبُلاث الباجلحن ، كلى ؾبُل  - ؤ جترهؼ مجمىكت اإلاشتًر

  ASDAجِؿيى ؤو اإلاثاٌ ، ؾالؾل البلالت مخلضصة مثل ووٌ ماعث ، 

اجه. - ب  جمثل اإلاىخجاث التي حشتريها مً الصىاكت وؿبت هبحرة مً جيالُف اإلاشتري ؤو مشتًر

اإلاىخجاث التي حشتريها مً الصىاكت كُاؾُت ؤو غحر مخماًؼة ، كلى ؾبُل اإلاثاٌ ، اإلاىاص   - ث

 الىُمُاثُت ألاؾاؾُت ، والصلب ، وألالىمىُىم ، بلخ.

 بنها جىاجه جيالُف الخبضًل مىسفظت )كلُلت(.  - ر

جدلم مياؾب مىسفظت، ؤي ؤهه ؾُيىن وشؼا في البدث كً جسفُظاث في جيلفت   - ن

 ؤلامضاصاث اإلاشتراة.
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 ٌشيل اإلاشترون تهضًضا مللىال للخيامل بلى الىعاء.  - ح

ً ، مثل. ملـم مىاص   - ر بن مىخج الصىاكت غحر مهم لجىصة مىخجاث ؤو زضماث اإلاشتًر

 الخلبئت والخغلُف.

 اإلاشتري لضًه مللىماث واملت. - ص

 التنافض بين املنافصين الحاليين

 "Jockeying for position  اإلاىاوعاث كلى اإلاىكم" هي اللباعة التي ٌؿخسضمها "بىعجغ" لىصف الحغواث " "

اإلاؿخسضمت مً كبل اإلايشأث للحصٌى كلى محزة كلى مىافؿيها. مً الىاضح ؤهه ولما ػاصث صعجت  الخىخُىُت

الخىافـ هي صالت في  اإلاىاوشاث بحن اإلاخىافؿحن ولما واهذ الحالت الخىافؿُت ؤهثر وشاػا وجللبا . شضة هظا

 اللضًض مً اللىامل ، التي ًمحز "بىعجغ" زماهُت منها2

 خيافئىن )شغغ ؤؾاس ي لحالت اإلاىافؿت "الياملت"(.مىافؿىن كضًضون ؤو م -2

 همى الصىاكت البؼيء ، كلى ؾبُل اإلاثاٌ. مبُلاث اإلاىاص الغظاثُت بالخجؼثت.  -1

ً مغجفلت. فُما ًسص هظه الىلؼت ، ًلىم بىعجغ بمالخـت هامت مفاصها   -1 جيالُف زابخت ؤو جيالُف جسٍؼ

باليؿبت بلى اللُمت اإلاظافت، ولِؿذ الخيالُف الثابخت هيؿبت ؤن "الخاصُت اإلامحزة للخيالُف هي الخيالُف 

 مً بجمالي الخيالُف".

 هلص الخماًؼ ؤو جيالُف الخبضًل.  -1

اصاث هبحرة ، كلى ؾبُل اإلاثاٌ. الفىالط ، بىاء الؿفً.  -1 اصة الؼاكت ؤلاهخاجُت ؤو الاؾخؼاكت بٍؼ  ٍػ

 ن.وال ؾُما اإلاىافؿىن الضولُى  -مىافؿىن مخىىكىن   -6

 خصص اؾتراجُجُت مغجفلت. -0

اعجفاق خىاجؼ الخغون ، كلى ؾبُل اإلاثاٌ. ألاصٌى اإلاخسصصت طاث كُم الخصفُت اإلاىسفظت   -0

غ وآلازاع الاجخماكُت وما بلى طلً.  وجيالُف بكاصة الخضٍو

سؿغ 2 كىضما جيىن خىاجؼ الخغون كالُت ، ال حغاصع الؼاكت الفاثظت الصىاكت، والشغواث التي جٌللم بىعجغ

اإلالغهت الخىافؿُت ال حؿدؿلم. وبضال مً طلً ، فةنهم ًـلىن مخجهمحن ، وبؿبب طلفهم ، كليهم اللجىء 

بلى الخىخُياث اإلاخؼغفت. ًمىً ؤن جيىن اللضعة كلى الخإزحر في الصىاكت بإهملها مىسفظت باؾخمغاع هدُجت 

 . صىاكاث الؿُاعاث والصلب اللاإلاُت. cfلظلً ، اهـغ 

ص اإلاىجؼ لللىي التي جازغ في اإلاىافؿت ، مً الىاضح ؤن الخمُحز هى مصضع عثِس ي للمحزة مً هظا اإلالخ

الخىافؿُت. في الىاكم، باليؿبت لألغلبُت الؿاخلت مً جمُم اإلايشأث في جمُم الصىاكاث، فةن هظا هى 

ل  لُام بظلً ، وهي هلؼت ؾىف ولىص بليها الخلا . ولىً كبل ال -ألاؾاؽ الىخُض للبلاء كلى اإلاضي الؼٍى

ؾُيىن مً اإلافُض ؤن في اإلاداطغة الخالُت بخلخُص الاؾتراجُجُاث البضًلت ألاؾاؾُت اإلافخىخت ؤمام 

 "اإلايشإة".


