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 *داملمظؾقض

 

 

 

م ماظعؿؾمإظبمدرادةمرؾقعةماظعالضةمبنيماظعقٌة مػلمغظاممعـمم-ؼفدفمػذا مبا
معػاػقؿقةمتقصػمباظؽقغقة،م مواظعالضاتماظيتمتشؽؾتمضؿـمعـظقعة مواظؼقؿ اظرعقز

ومثؼاصةمم-االغؿؿاءماظؿؼؾقدؼةممتؼػزمسؾكمعؼقالتماألعةمواظدوظةمواظقرـموطؾمأذؽال
مإظبم ماٌعقمل موؼفدفماالضؿصاد ماظؿـظقؿقة. ماظؼقؿ معـ مذبؿقسة مؼب مذبلدة اٌمدلة
موباظؿاظلم ماألخرلة مػذه مطقغقة مؼلؿفقبمإظب ماٌمدلاتممبا ماذؿغال مطقػقة تعدؼؾ
ثؼاصؿفامدونماإلخاللممباماطؿلؾؿفمعـمضقؿمتـظقؿقةموععاؼرلمتلقرلمربؾقة.صنظبمأيم

منمؼصدقمذظؽ؟عدىمميؽـمأ

I.  يف معـى ثؼافة ادلؤدسة 

يف معـى الثؼافة. 1
ظؾـؼاصةمسّدةمدالالتموععانموتعرؼػات،موػلممبـابةماظـلؼمعـماظؼقؿمواظؼقاسدم
واظؿؿـالتماٌلؿـؾطةماظيتمتقجفماظلؾقطاتماظػردؼةمواىؿاسقة،موتلدسماألغلاقم

معق مظؽؾ موععقارؼة مضقؿقة مدالظة موتعطل مواالجؿؿاسقة معاديماظؿـظقؿقة ممممممممممضقع
م.مومحّددم"حؾقؿمبرطاتم"مععـكماظـؼاصةممبػفقعفاماظشاعؾمصقؿامؼؾلم:أوماجؿؿاسل

مواألعـالم مواٌػاػقؿ مواٌعؿؼدات مواظلفاؼا مواألخالق مواظرعقز ماظؼقؿ مذبؿؾ ػل
واٌعاؼرلمواألسرافمواظؿؼاظقدمواظعاداتمواظقدائؾمواٌفاراتماظيتمؼلؿعؿؾفاماإلغلانم

                                                                                                              
 تقغسم-ع،ماٌعفدماظعاظلمظؾعؾقمماإلغلاغقةمضلؿمسؾؿماالجؿؿامأدؿاذمعلاسد *

1
- Zghal,  R. : Culture et comportement organisationnel.- Thèse de doctorat d   ’état 1982.- 

p. 83. 



 دامل لبقض

 42 

مبؾغةمابـمخؾدونمؼبمتعاعؾفمععمب آدابماظـاسمؼبمأحقاشلؿمؼبماٌعاشمم"قؽؿف،مأو
م ماظققعقة مايقاة مؼب موتصرصاتفؿ موععاعالتفؿ ماظدغقا مسؾقمم"وأعقر معـ ماظػؽر موػل ،

موغظرؼات موعذاػبموسؼائد ماظـؼاصةموصؾلػة ماٌؽقغاتموتشؽؾمععا موتؿداخؾمػذه .
ومدرجةمتؼّدعف.ماظعاعةمظشعبمعا.موظؽؾمذعبمثؼاصؿفمعفؿامطاغتمدرجةمحضارتفمأ

وعـمأػؿمخصائصماظـؼاصةمأغفامتـؿؼؾمعـمجقؾمإظبمجقؾموعـمذعبمإظبمذعبمسـم
موعطؾؼةم موجاعدة معؽقغاتمثابؿة مظقلتمذبؿقسة مواظـؼاصة ماظؾغة. مأو ماظرعقز ررؼؼ
وعغؾؼةمتصؾحمظؽؾمعؽانموزعان،مبؾمػلمعؿطقرةم،عؿغرلة،معرغة،مغلؾقة،معـػؿقةم

صةمػلمعبؾةماألحقالماالجؿؿاسقةمواٌـفزاتمنماظـؼاإ.مخالصةماظؼقلمومدؼـاعقؽقة
اظػؽرؼةمواظعؾؿقةمواظؿؼـقةموأمناطماظؿػؽرلمواظؼقؿماظلائدة،مأيمطؾمعامؼؿداوظفماظـاسمم

،مطؾمذظؽمؼمطدمعامؼبمحقاتفؿماالجؿؿاسقةمعـمعؽؿلؾاتمهصؾمباظؿـاضؾمواظؿعؾؿ
ماظـؼاصقةمعـمتلطقدمسؾكمأػؿقةماظعاعؾماظـؼ اؼبمؼبمتـؿقةمتذػبماظقفماإلغـروبقظقجقا

ذكصقةماظػردموهدؼدمدؾقطفمسدلمعامؼعرفمباظعادةمواظؿعؾؿ،مذظؽمأنماظـؼاصةمػلم
مذبؿؿعم معـمضؾؾمسـاصر مواٌـؼؾة ماٌؽؿلؾة صعؾمعؽؿلبموػلماظؿؿـالتماظلؾقطقة
ععني،موػلمباظؿاظلمسؾارةمسـم"حاظةمغػلقة"ممبقجؾفامؼؿؿؽـماظػردمعـماإلحلاسم

م.قفامسؾكمحدمتعؾرلمظـنتباظراحةمداخؾماظؾقؽةماظيتمؼعقشمص
وؼلؿفدفماظػعؾماظـؼاؼبمهؼقؼماغدعاجماألصرادمداخؾماىؿاسةموتـظقؿمسالضؿفؿم
مسؾكماجملؿؿعمطؽؾ،مؼـطؾؼمسؾكماىؿاساتم مؼـطؾؼمػذا ماظؾعض،موطؿا بؾعضفؿ
داخؾمػذاماجملؿؿع،مأيمسؾكمزبؿؾػماٌمدلاتمواظؿـظقؿاتمواظؾينماظيتمؼؿؽقنم

معـفامػذاماجملؿؿع.

                                                                                                              
2
م-  مم،رطاتبم ماٌعاصر:محؾقؿ ماظعربل مم-.اجملؿؿع ماظعربقةبرلوت، مدراداتماظقحدة مم،عرطز دـةمم،1ط

مم321.صم-.1984
اظـؼاصةمبلغفام"مذظؽماٌرطبماٌؿفاغسمعـماظذطرؼاتموماظؿصقراتمواظؼقؿمم:مربؿدمسابدمم،مؼعرفماىابريم-

تشؽؾمأعةمأومعامؼبمععـاػامبفقؼؿفامواظرعقزمواظؿعؾرلاتمواإلبداساتمواظؿطؾعاتماظيتمهؿػظمىؿاسةمبشرؼةم
ايضارؼة،مؼبمإرارمعامتعرصفمعـمتطقراتمبػعؾمدؼـاعقؿفاماظداخؾقةمومضابؾقؿفامظؾؿقاصؾمواألخذمواظعطاءم".م
وػلمبعؾارةمأخرىم"ماٌعدلماألصقؾمسـماًصقصقةماظؿارطبقةمألعةمعـماألعؿ،مسـمغظرةمػذهماألعةمإظبماظؽقنم

اظعقٌةمواشلقؼةماظـؼاصقةم:م:مربؿدمسابدمم،عفموضدراتفموحدوده".مأغظرماىابريوايقاةمواٌقتمواإلغلانموعفا
مواظعقٌة ماظعرب مضؿـ مأرروحات مم-.سشر ماظعربقةبرلوت، ماظقحدة مدرادات معرطز م، م-.2222أصرؼؾ

م298م-م297.ص.ص
3
م322-321.ص.صم-.عرجعمدابؼ:مبرطاتممم- 

4
م312.صم-.1986،ممناءماظعربلععفدماإلبرلوت،مأغظرماٌقدقسةماظػؾلػقةماظعربقة،ممم- 

5
-

 
Linton, R. : De l’homme.- Edition de Minuit, 1968.- p.p. 123-124

 



 تونس مثال ادلغرب العربي : يف ثؼافة ادلؤدسة وأثر العودلة

 41 

  فة العؿليف ثؼا .2

مبنيماظعؿؾم مضدميا مصصؾم"أردطق" مصؼد ماٌؼقالت، ماظعؿؾمعـمأضدم تعؿدلمعؼقظة
متـؿؿلمإظبمساملماظعؼؾمواظؽؿالمؼبمحنيم اظقدويمواظعؿؾماظذػينمصرأىمأنماألصؽار

مشلذا ماظعؿؾمبعاملماٌادة،مأيمبعاملماظـؼصمواظػلاد. مؼبمطؿابفممربط اسؿدلمأردطق
.موضدمادؿؿّرمػذاماظؿصقرمؼؼقممبفامإاّلماظعؾقدماظعؿؾممماردةمعفـقةمالم"اظلقادة"

ظؾعؿؾماظذيمتزاعـموجقدهمرقؾةمصذلةمدقادةماظػؾلػةماظققغاغقةماظؼدميةمإظبمأنمبرزم
اٌػفقمماإلدالعلماظذيمؼؼقممسؾكمضاسدةم"أسطلماألجرلمأجرهمضؾؾمأنمصبّػمسرضف"مم

مغقعمعـماظعؾادة.ممباسؿؾارمأنماظعؿؾمػق
ماجملؿؿعات متلقد مبدأت مسصرمموضد معـ مبداؼة مظؾعؿؾ مجدؼدة مرؤؼة اظغربقة

اظؿـقؼر،مصؼدماسؿدلمآداممزلقثمأنماظعؿؾمػقماٌصدرمايؼقؼلمظؾـروةموأنماإلغلانم
مؼبماظػؾلػةم مػاعة ماظعؿؾمعؽاغة معػفقم مأخذ مطؿا مسؾكمهؼقؼفا. ماظؼادرة ماألداة ػق
ما مػق ماإلغلان مألن ماظعؿؾ موصؽرة ماإلغلاغقة ماإلرادة مبني متربط ماظيت ظذيماشلقؼؾقة

مؼصـعماألدواتمألغفمساضؾموألنمػذاماظصـعمػقماظؿعؾرلماألولمسـمإرادتف.
مؼبمزبطقراتم مظدىمعارطسماظذيمادؿعاد موادعا معؽاغا ماظعؿؾ معػفقم وضبؿؾ

مادؿغالظفمم1844 موصؿ معا مبؼدر ماظؿؿفقد معـ ماظعؿؾ موأسطك ماشلقؼؾقة ماظعؿؾ عؼقظة
وطماالدؿغاللمدؾؾامباظػضققة،مصاظعؿؾماظذيمػقمسؿؾقةمخؾؼمظالغلانمؼصؾحمؼبمذر

م.هالشذلابفمسـمجقػر
ربددممإغؿاجإنماظعؿؾمػقمسؿؾقةمؼؼقمماإلغلانمصقفامبؿققؼؾمعقضقعمربددمإظبم

ماظعالضاتم معـ مععني محؼؾ مؼب مسؿؾ مأدوات موبقادطة ماظشكصل مجفده بقادطة
االجؿؿاسقة.موػـامالمبّدمعـمأنمؼرتؾطمعػفقمماظعؿؾمباظؿارؼخماالجؿؿاسلمأومبشؽؾم

ماظعؿؾمحب ماظذيمؼرىمأنماظشغؾمالمميؽـمأنمؼؽقنمتؼلقؿ م"دورطاؼؿ" لبمسؾارة
م.8ذبردمغشاطمصرديمععزولموإمنامػقمغشاطماجؿؿاسلمؼـظؿفمغلؼمعباسلمثؼاؼب

ماالجؿؿاسقةم موعؽاغؿف مػقؼؿف مظإلغلان مضبؼؼ مظؾعؿؾ ماألخرل ماظؿعرؼػ مػذا إن
مأػؿقة مسؾك ماالتػاق موبؼدر مواظدلشؿاتل. ماظػردي مرابعف معـ ماظعؿؾ معػفقم موطبرج
مؼقجدم مغػلف مباظؼدر ماالجؿؿاسل مواغدعاجف مطقـقغؿف مظإلغلان مهؼؼ مطؼقؿة اظعؿؾ
تعددمؼبماآلراءمحقلمأصـافماظعؿؾ،مصاظؼقؿماظلائدةمؼبمذبؿؿعـاماظققممتعطلمأػؿقةم

مسؿؾطدلىمإظب ماظـظقػموػق مباظعؿؾ مؼلؿك ماظعؿؾمممعا صؽريمباألداسمؼبمعؼابؾ

                                                                                                              
م623.صم-.عرجعمدابؼ…اٌقدقسةماظػؾلػقةم م-6

 .Marx,  K. : Les manuscrits de 1844, éditions sociales -م7
8
- Durkheim, E. : Les formes élémentaire de la vie religieuse, 1925.- p. 609 
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شرلماٌؿكصص،مواظعؿؾماظؿؼينماظقدخ،مواظعؿؾماٌؿكصصمؼبمعؼابؾماظعؿؾماظقدويم
مؼرتؾطم ماظعؿؾ معػفقم مأصؾح مظؼد مواظؿؼؾقدي. مايرؼب ماظعؿؾ معؼابؾ مؼب واظصـاسل
مبؿقؼقؼم مسالضؿفا معـ مأطـر ماظلرؼع مباظؽلبموباظربح مسالضة مشلا مجدؼدة مبعاؼرل

مطقـقغةماإلغلانمواغدعاجفماالجؿؿاسل.

  يف معـى ثؼافة ادلؤدسة .3

  نشأة ادلؤدسة .أ

ةماإلضؿصادؼةمباػؿؿامماظداردنيمواظؾاحـنيماالجؿؿاسقنيمعؼارغةمملمهظماٌمدل
ماالدؿــاءم مورمبا مواظدؼـ، مواٌدردة ماظعائؾة معـؾ ماألخرى ماظؿؼؾقدؼة باٌمدلات

م مدراداتمسامل مذؽؾؿف مصقفامماالجؿؿاعاظقحقد ماظيتمتـاول م"عاطسمصؾرل" األٌاغل
اظدراداتماطؿشػماٌمدلةمطؿققرمجقػريمظؾققاةماالضؿصادؼة،مإذمسـمررؼؼمػذهم

مبداؼةمزفقرماظـظامماظرأزلاظل.
،مجاءمؼبمإحدىماظدراداتم1762وؼبمتـاوظفمظؾؿمدلةمطؿقضقعمحبثمعـذمدـةم

ماظعؿؾ ماجؿؿاع مبعؾؿ ماظؿؾؼائقةم9اٌؿعؾؼة معـ مغقسا مولؿ ماٌمدلة مسؾارة مأن ،
معلؿؼالمظؽـفمملمؼـضجم ماجؿؿاسقا االجؿؿاسقةموأنماٌمدلةماالضؿصادؼةممتـؾمبـاءا

م مابعد متـاوشلاألن موضع ماالضؿصادؼة مسؾؿممٌمدلة مػق محبثمسام مإرار باظدرسمؼب
ماظعؿؾ معـم10اجؿؿاع ماٌمدلة مدقدققظقجقا مبروز مسؾك مسقاعؾ مداسدتمسدة مظؼد .

ماظؾطاظةمحقثموضعم مواغؿشارمزاػرة مصرغلا ماألزعةماالضؿصادؼةماظيتمساذؿفا أبرزػا
مسؾك ماظؼادر ماظقحقد ماظػاسؾ مأغفا مسؾك ماٌمدلة مؼب ماظشغؾمماظؿػؽرل معقارـ تقصرل

عموباظؿاظلمتصؾحماٌمدلةممتـؾمضقؿةمرئقلقةمؼبماظؿـشؽةماالجؿؿاسقةمداخؾماجملؿؿ
وػقماٌلاػؿةمؼبمتقصرلممممامأضػكمسؾكمدورػاماالضؿصاديماحملضمدوراماجؿؿاسقا

ماالدؿؼرارماالجؿؿاسل.
ماظعؿالم- مبداؼةمبروزمعؾادئمثؼاصةماٌمدلةماٌؿعؾؼةمبلقادةماالغدعاجموهػقز

مواظؾقثمسـماٌعـكمواظدالظةمظؾػعؾماظؾشري.
مسؾؿمم- مبروز مؼلفؾ ممما مواجملؿؿع ماٌمدلة مبني مؼدلز مأصؾح ماظذي اظؿؼارب

اجؿؿاعماٌمدلةماظذيمأغفكمعرحؾةمعـماظدرادةماظلقدققظقجقةموصػتمباٌرحؾةم

                                                                                                              
9
- Friedman, G. et Naville, P. : Traite de sociologie du travail.- Librairie Armand Colin, 

1970. 
مؼبماظؼطاعماظلقاحل:معـقةمم،ظرضقؼم-10 ماإلغلاغقةمم-.سؿؾماٌرأة ماظعؾقم مطؾقة مواالجؿؿاسقةأرروحةمدطؿقراه

م.54.صم-.2222بؿقغس،مدـة
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ماظـظامم مسـ معـػصال مظإلغؿاج مغظاعا ماالضؿصادؼة ماٌمدلة معـ مجعؾت اظؿاؼؾقرؼة
ماالجؿؿاسل.

م"اظػاسؾمواظـلؼمم"بروزمسؾؿماجؿؿاعماظؿـظقؿمعـذمأنمغشرم"طروزؼل"مطؿابفمم-
مواظذيمميـؾماغطالضةمحؼقؼقةمظعؾؿماجؿؿاعماظؿـظقؿمواٌمدلة.م1977دـةم

مساملم مبني متػصؾ ماظيت ماٌلاصة متؼرؼب معـ ماظؿـظقؿ ماجؿؿاع مسؾؿ ممتؽـ ظؼد
غؿائجماألحباثماظؾاحـنيموساملماظذؼـمؼؾاذرونماظعؿؾمؼبماٌمدلةمإذموضعمتؾلقطم

 .11اظـظرؼةمحقلماٌمدلاتمواظؿـظقؿاتموجعؾفامضابؾةمظؾؿطؾقؼ

 مػفومفا  .ب

ماظؿـظقؿاتمظؼد ماجؿؿاع مسؾؿ مبروز مطؿقضقعممداسد ماٌمدلة مععاىة سؾك
معـم ماظؽؾؿة مؼب معا مبؽؾ ماالجؿؿاسل مواإلبداع ماالدؿؼالظقة مسؾك مضادر دقدققظقجل

ماجمل موخؾؼ ماألصراد مربط مسؾك مؼلاسد مأيمعا مغػسم12ؿؿعدالظة، موػلممتـؾمؼب ،
معـماظعالضاتم ماظػاسؾنيمؼشؽؾقنمغلؼا معـ موذبؿقسة موثؼاصقا مذؽؾقا اظقضتمتـظقؿا
متعددم مضد ماٌمدلة معػفقم مصنن موعـممثة مظؾؿدربمسؾكماظؿعاون موعؽاغا االجؿؿاسقة

فامدرادةماظظاػرة،مصعاملماالجؿؿاعماظػرغللمتقرانمـرتمبـحبلبماٌراحؾماظيتمع
م مظؾم1969طؿبمدـة موصػا مبلغفا مذوم"ؿمدلة متـظقؿ مإلدارة معلؿؼؾمطبضع عرطز

"رؾقعةماضؿصادؼة
حؼقؼةماجؿؿاسقةمضقؼةم"ؼػذلضمم".موتعؿدلمظدىمبعضماظداردني13

هؾقؾفاماظلقدققظقجلمربطمعلؿقؼنيمعـماظؼراءة،ماألولمػقمسالضةماٌمدلةمباظـظامم
ماظؼ معـ ماٌلؿقؼان مػذان ماظداخؾل. مبـلؼفا مسالضؿفا مػق مواظـاغل راءةماالجؿؿاسل
مأغلاقمعلؿؼؾة :مغظاممؼػضقانمإظبماظؼقلمبلنماٌمدلةمػلمطؾمعذلابطمسدلمثالثة

ماظؿـظقؿل مواظؾـاء ماظؼاغقغل،مماإلغؿاج ماظـظام مأي مواظؿشرؼعات، ماٌمدلات وغلؼ
مظؾطرحماظؽالدقؽلم14وذظؽمؼبمترابطمطؾرلمععمبقؽةماٌمدلة .موػـامؼالحظمواوزا

قلبمذظؽمأغفاممتـؾمذبؿقسةمأصرادماظذيمؼؿعاعؾمععماٌمدلةمطػضاءمظإلغؿاجمص
مبفا،م ماظذيمضبقط مظؾؿفؿؿع ماظرئقلقة مؼعؽسماٌالعح معشؽال ماجؿؿاسقا مجلؿا أو
ؼربطفامعامؼلؿكمباظؿـظقؿموػقماظشؽؾماظذيمتؾدسفماٌمدلةمباجؿؿاعماألصراد،مصالم
وجقدمظؾؿمدلةمخارجماالسذلافماٌؿقاصؾمبقجقدمذبؿقسةمتربطفامسالضاتمتػاػؿم

مصرادػا.مأومتـاضضمبنيمأ
                                                                                                              

م55.صم-.…غػسماظرجعمم-11
 Bernoux, P. : Sociologie des entreprises.- Paris, éditions points, 1995.- p. 13م-12
13- Touraine, A. : La société post industrielle.- Paris, collection meadiations, 1969. 
14- Piotet, F. : De quelques contributions récentes à une sociologie de l’entreprise.- 

Sociologie du travail n 1998.- p. 104. 



 دامل لبقض

 44 

 ثؼافتفا  .ج

مداخؾم ماظؿـظقؿقة ماظـؼاصة متطقر معع مباظؿقازي ماٌمدلة مثؼاصة مزفرت ظؼد
مواالجؿؿاسقةم ماظؿققالتماالضؿصادؼة مدقاق مؼب محدؼثمغشل معػفقم مصفق اٌمدلة،
ماظعشرؼاتم مأثـاء موخاّصة ماٌاضل ماظؼرن معـ ماظـاغل ماظـصػ مخالل مبرزت اظيت

ماظطالبمبػ ماظيتمتؾتمثقرة ماظـالثماألخرلة مدـة مثؼاصةم1968رغلا مزفقر مؼرعز .
مسؾكم ماظؾشرؼة ماٌقارد مؼب ماظؿصرف مذبال مذفدػا معػاػقؿقة" م"رػرة مإظب اٌمدلة
أرضقةمأنمعامؼشؽؾمثؼاصةماجملؿؿعمؼؿلؾؾمإظبمثؼاصةماٌمدلة.مصفذهماألخرلةمهددم
مبعدام مؼؽلؾفا ممما مسؿؾ موسالضات موتؼاظقد مرؼقس معـ موعقزاتفا ماٌمدلة ػقؼة

معلؿقى مؼب موضقؿممتلدقلقا ماالجؿؿاسل ماألعـ معػفقم مؼؿقظد محقث ماٌرجعقة اظؼقؿ
ماالجؿؿاسقة ماٌعؿؼداتم15اشلقؼة معـ مععؼدا ممنقذجا ماٌمدلة مثؼاصة متشؽؾ .

واظؿقضعاتماظيتمؼؿؼازلفامأسضاءماٌمدلةماظقاحدة،موبصػةمأدقمصننمثؼاصةماٌمدلةم
موا مواٌلؾؿات مواٌعؿؼدات مواظؼقؿ مواالؼدؼقظقجقات ماظػؾلػات معـ ظؿقضعاتمعؽقغة

واٌقاضػمواٌعاؼرلماىؿاسقةمظؾؿشؿغؾنيمضؿـماٌمدلةماظقاحدة،موتؿضؿـماظعـاصرم
ماظؿاظقةم:
ماألذكاصمم- مبني ماظعالضات مضؿـ مباغؿظام متالحظ ماظيت ماظلؾقطات بعض

مبعضم موطذظؽ مباٌمدلة ماًاصة ماإلحؿػاظقة مواٌظاػر ماظطؼقس معـؾ )اظػاسؾني(
ماظرعقزماٌلؿكدعةمعباسقا.

ضمـعـؿػؼمسؾقفامبنيمصرقماظعؿؾمداخؾماٌمدلةمواظيتمتدلزمؼبمباظضقابطماٌم-
م."ساديمعـماظعؿؾمؼؼابؾفمأجرمؼقممسادي"قممـؾمؼـــاراتمعـؾـاظع
معؿػؼمسؾكمصالم- مضقؿ ماٌـؿقجمتقجد مداخؾماٌمدلةمعـؾمأػؿقةمجقدة حقؿفا

مواألدعارماٌؿؿقزة.
ملموايرصاء.وجقدمصؾلػةمتقجفمدقادةماٌمدلةمباظـلؾةمإظبمطؾمعـماظعؿام-
م.16ظؽؾمعمدلةمأداظقبمتشؿغؾمبقادطؿفاموسؾكمطؾمعـؿؿمجدؼدمأنمؼؿؼـفام-

مألغفام مثؼاصؿفا مسـ متداصع ماٌمدلة مأن ماجؿؿاع مسؾؿاء معـ ماٌكؿّصقن ؼعؿؼد
ماٌؿعارفمسؾقفام األداسماظذيمميؽـمعـمتؼـنيممناذجماظلؾقكموعـمتردقخماظؼقؿ

                                                                                                              
سؾكمثؼاصةماٌمدلةماظؿقغلقةمعذطرةمخؿؿماظدروسمظؾقصقلمماالضؿصادؼةتلثرلماظعقٌةم:محلينمم،اظزشالعل م-15

مـم1999االجؿؿاسقة،ماٌعفدماظقرينمظؾشغؾموماظدراداتممتقغس،-االجؿؿاسقة.سؾكماألدؿاذؼةمؼبماظدراداتم
م36-35.ص.مصم-.2222

16
- Schein, E. : Organizational culture and leadership.- San-Francisco, Jossey-Bass, 1985.- 

p. 5. 
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تدلؼرمعقاضػفؿموإطلابمآرائفؿممداخؾفا،مإذمأنمثؼاصةماٌمدلةممتؽـماظػاسؾنيمعـ
ماٌمدلةبع موهؿقيمثؼاصة معـطؼقا. متعؾمدا موذعاراتمورباور مؽة.سؾكمطؾؿاتمدر

مععـقؼاتماظػاسؾنيم مرصع مأػدافموػل مثالثة مهؼقؼ م ماٌمدلة متلؿطقع ممثة وعـ
مودصعفؿمإظبماظعؿؾموخؾؼمتضاعـمداخؾلمؼبمردؿمػقؼةماٌمدلةمبؽؾموضقح.

ماٌ مداخؾ ماظػاسؾني متـشؽة مصننمتشؽؾ مساعة موبصقرة مرؾقعقا، معلارا مدلة
اظؿـشؽةمػلماظطرؼؼماظذيمميؽـماألسضاءماظلابؼنيمؼبمذبؿؿعمعامعـمغؼؾمطػاءاتفؿم
وعفاراتفؿموععارصفؿمإظبماىقؾماظالحؼمحؿكمؼؼقعقامبلدوارػؿمسؾكمأحلـموجفمؼبم

مذبؿؿعفؿموػذامؼـطؾؼمسؾكماظؿـشؽةمداخؾماٌمدلة.
م مظألجقال ماظؼداعك ماظػاسؾقن ماٌعارفمؼـؼؾ مشلؿ متضؿـ ماظيت ماظـؼاصة اظؼادعة

االجؿؿاسقةماظيتمضبؿاجقغفامظؾؼقاممبلدوارػؿمووزائػفؿمداخؾماٌمدلةمبـفاح.مإنم
اظؿـشؽةمتقصرمظؾػاسؾنيماألدواتماظيتممتؽـفؿمعـمعقاطؾةمعامصبريمؼبماٌـظقعةماظيتم

ضؿـممؼـؿؿقنمإظقفا،موػذامعامصبريمأؼضامداخؾماٌمدلةمألغفامتعؾؿمآظقاتماظعؿؾ
اظػرقمواألضلامموتمدسماظعالضاتماالجؿؿاسقةموسالضاتماظعؿؾمطؿامتطقرماظؽػاءاتم

مواٌعارفماظضرورؼةمظؾؼقاممباٌفامماىدؼدة.
مواألداررلم مواظطؼقس مواظرعقز ماظؼقؿ معـ مظؾؿمدلة ماظداخؾقة ماظـؼاصة وتؿشؽؾ

مواظؾطقظةم:
مأغفامتمبنصداراظؼقؿم:متلؿحمضقؿماٌمدلةمظألصرادمم- قجفموتشؽؾمأحؽاممطؿا

ممدؾقطاتفؿ،موػلمتـؾعمعـماظؿفاربماظيتمساذفاماألصرادموميؽـمأنمتؽقنمضؿـقةم
أومععؾـة،مطؿامأنماٌمدلةمسادةمعامهاصظمسؾكمػذهماظؼقؿموهذلعفامضؿـمظقائقفام

موضقاغقـفاماظداخؾقة.
ماظؾؾاسمم- مذؽؾ مذظؽ معـ مثؼاصقة مدالالت مشلا مسالعات مػل م: اظرعقز
م.اخل.…واظؾغة
مادؿــائقةمداخؾماٌمدلة،ماظطؼقسم:مم- مأو ميؽـمأنمتؿعؾؼمبلحداثمؼقعقة

مؼؿعؾؼم معا معـفا ماٌمدلة، مػقؼة متدسؿ مرعزؼة مأبعاد مشلا متؽقن مأن وميؽـ
مبؿقدؼعم مأو ماىدد ماٌـؿدبني مبندعاج مأو ماظـشرؼات مبنصدار مأو باالجؿؿاسات

ماخل....م.اٌؿؼاسدؼـ
مأحم- معـ متـؾع ماظيت ماًاصة مأداررلػا مظؾؿمدلة م: مػاعةماألداررل داث

مساذؿفاموخاصةماٌؿعؾؼةمعـفامبلزعاتمطدلىمأومهقالتمسؿقؼةمعرتمبفا.



 دامل لبقض

 46 

األبطالم:مػؿماألذكاصماظذؼـمشلؿمسالضةمعؾاذرةموعؽاغةمممقزةمؼبمعاضلمم-
م.اٌمدلةمأومؼبمحاضرػامواظذؼـمتركمبصؿاتفؿمواضقةمعـؾمعمدسماٌمدلةمذاتف

II . تونسقةاآلثار احملؾقة لؾعودلة من خالل التجربة ال  

  مػفوم العودلة و العودلة االقتصادوة .1

مظؾ مترعبة مػق ماظعقٌة معصطؾح م)ــؾــطــصـؿـإن ماظػرغلل (مMondialisationح
ماألـؾـصطـؾؿـوظ مدراداتمGlobalisation)ميقزـؾفـغح مؼب مسقجل معػفقم مواظعقٌة .)

ػقماظعؾقمماالجؿؿاسقةمطلداةمهؾقؾقةمظقصػمسؿؾقاتماظؿغرلمؼبمطاصةماجملاالت.مو
مطؾم متلؿؾعد موغػعقة معادؼة موسالضاتماجؿؿاسقة مجدؼدا مخطا مػـاك مؼعينمأن عا
مبعضماظداردنيمأنم مؼرى ممثة موعـ مواظدؼـقة. مواظعائؾقة مواظعرضقة ماظؼقعقة اٌػاػقؿ
اظعقٌةمترتؾطمبلربعمسؿؾقاتمأدادقةموػلماٌـاصلةمبنيماظؼقىماظعظؿكمواظقصقلمإظبم

م.اظؿؾادلمواظؿقدؼثاظؿؼـقةماىدؼدةموذققعمسقٌةماإلغؿاجمو
ماظذيم ماالجؿفاد معـفا متعددتموتـقستمتعرؼػاتماظعقٌة، ماألرضقة مػذه سؾك

ؼؼقؿمسالضةم"وعػادهمأنمعػفقمماظعقٌةمماألعرؼؽقةضدعفمأحدمأداتذةمورعقزماًارجقةم
م مواظـؼاصة مواظلقادة ماالضؿصاد موػل مظؾؿقؾقؾ مواإلؼدؼقظقجقابنيمعلؿقؼاتمعؿعددة

موت ماإلغؿاج متـظقؿ ماظؿؿقؼؾموإسادة مأدقاق مواغؿشار مايدود مسدل ماظصـاسات داخؾ
ماجملؿقساتم مبني ماظصراسات موغؿائج ماظدول مٌكؿؾػ ماٌلؿفؾؽة ماظلؾع ومتاثؾ

مواجملؿقساتماٌؼقؿة ماٌؿعؾؼةم"اٌفاجرة ماظلقادقة معظاػرػا مظؾعقٌة مأن موباظرشؿ .
ؼبمزؾممبدىمضدرةماظدوظةماظؼقعقةمايدؼـةمسؾكماالدؿؼرارموايػازمسؾكمدقادتفام

اظقدائؾماىدؼدةمظالتصالموعامؼعـقفمذظؽمعـمغػلمظؾقدودمموايقاجز،موعظاػرػام
اظـؼاصقةماظيتمتفدفمإظبمإصبادمثؼاصةمساٌقةمواحدةمعـػؿقةم،سؾكمأغؼاضماظـؼاصاتم

متاٌظاػراوايضاراتماٌؿعددةمواٌؿـقسةماظيتممتقؾمإظبماالغغالقمواالغؽؿاش،مصننم
م مػلمذاتمرابع مبروزا ماجملالمتعينماغدعاجمضؿصاديااألطـر مؼبمػذا ماظعقٌة مإن .

                                                                                                              
ماٌمدلةم-17 مثؼاصة مو ماظؿقػقز مبعـقان ماظؿؽقؼـ معؽؿبمصدى ماظيتمأصدرػا ماظقثقؼة ماإلرار مػذا مؼب م-.أغظر
واظيتمدـؿعرضمشلامبشلءمعـماظؿػصقؾمضؿـماىزءماألخرلمعـمػذهماظدرادةم.م17.ص
معفام،ابذؼ-18 ماٌلؿؼؾؾماظعربل: ماظعربل مظؾقرـ ممبرلوت،-.تفدؼداتماظعقٌة م276سدد مدراداتم، عرطز

152.صم-.م2222صقػريمم،اظقحدةماظعربقة
مسؿؾقة:ممجقؿسم،روزغاوم-19 مصقاشة م:مسبق ماظعقٌة ماألػرامم-.دؼـاعقؽقة م،ظؾدراداتماإلدذلاتقفقةمعرطز

عرطزمدراداتم،مبرلوت،م3طم-.ةمضؿـماظعربموماظعقٌةؼبمعػفقمماظعقٌم:ماظلقدم،نيـلـؼمغؼالمسـمم؛1997
26.صم-.2222أصرؼؾم،ماظقحدةماظعربقة
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مواظؼقىم ماألعقال مواغؿؼال ماٌؾاذرة مواالدؿـؿارات ماظؿفارة محؼقل مؼب ماظعامل أدقاق
ماظعاملم مخضقع موطذظؽ ماظرأزلاظل، ماإلرار ماظـؼاصاتمضؿـ موحؿك مواظؿؼاغة اظعاعؾة

مؼمديمإظبم ارماظؽؾرلمايدودماظؼقعقةموإظبماالسبلماخذلاقظؼقىماظلققماظعاٌقةممما
ماظشرطاتماٌؿعددةم مصفل ماظظاػرة مػذه ماألدادلمؼب ماظعـصر مأعا ماظدوظة. ؼبمدقادة

م.سابرةماظؼقعقاتماىـلقاتمأو
ماظذيمؼرتؽز ماظدوظل ماالضؿصاد معػفقم مطبؿؾػمسـ ماٌػفقم سؾكمسالضاتمموػذا

اضؿصادؼةمبنيمدولمذاتمدقادة،موبقـؿامتشؽؾماظدوظةماظعـصرماألدادلمؼبمعػفقمم
اظدوظلمتشؽؾماظشرطاتماظرأزلاظقةماٌؿعددةماظؼقعقاتماظعـصرماألدادلمؼبمماالضؿصاد

ماٌؾقعاتماظلـقؼةم مضقؿة محبقثمأن ماظضكاعة ماظشرطاتمعـ موػذه ماظعقٌة. عػفقم
جماحملؾلماإلعباظلمظعددمعـماظدولماٌؿقدطةمايفؿ.مإلغؿاإلحداػامتؿفاوزمضقؿةما

ماٌؾاذرةموشرلماٌؾاذرة مضادرةمموغظراميفؿمادؿـؿاراتفا ؼبمطـرلمعـماظدول،مصنغفا
سؾكمايدمعـمدقادةمػذهماظدول.مصنذامرشؾتمدوظةمعامؼبمإتؾاعمدقادةمععقـةمتمثرم
دؾؾقامسؾكمأرباحمأحدمصروسفا،مضاعتماظشرطةماألممبنشالقماظػرعموغؼؾفمإظبمعؽانم
آخر،موػذامحبدمذاتفمؼشؽؾمرادسامظؾدوظةماٌضقػةمسـماتؾاعمدقادةمشرلمعـادؾةم

مظؾشرطةم.
ماظؼاراتمطاٌصارفموبققتماٌالمومذرطاتماظؿلعنيم ماظشرطاتمسابرة متؼقم طؿا
وصـادؼؼماظؿؼاسدمبدورماظشررلماظذيمؼمعـماظؿزامماظدولماٌضقػةمشلذهماالدؿـؿاراتم
شرلماٌؾاذرةممبعاؼرلمأداءمععقـةمؼبمدقادؿفاماالضؿصادؼة.مصنذامملمتؾؿزمماظدوظةمبفذهم

شرلماٌؾاذرةموماظؿقزقػاتماألخرى،مممامؼمديمماٌعاؼرلمغزحتمسـفاماالدؿـؿارات
مواشبػاضماحؿقاراتم مودـداتماظدوظة مأدفؿ مسؿالتموأدعار إظبماشبػاضمأدعار
معام مصقفا مسدؼدة موحدوثمإصالداتمعاظقة ماٌرطزيمعـماظعؿالتماألجـؾقة عصرصفا

مومعـمعقزاتماظعقٌةماالضؿصادؼةمػقمعامؼؾلم:م.طرػامإظبماالضذلاضماًارجلضؼ
ارمإزاظةماظؼققدمسؾكمحرطةماظرازلقؾموإزاظةماظضقابطماألخرىماٌػروضةماغؿشم-

سؾقفامؼبماظدولماظرأزلاظقةماٌؿؼدعةمومؼبمسددمعـماظدولماظـاعقةمؼبمأعرؼؽاماظالتقـقةم
مومإصرؼؼقاموجـقبمذرقمآدقا.

                                                                                                              
412.صم-.اٌرجعماظلابؼم…اظعربموماظعقٌةم:عاماظعؿؾمضؿـماظعربموماظعقٌةم:ممربؿدم،األررش-20
م414م–م413.ص.صم-.غػسماٌرجع…األررشم-21
وبؾدانمجـقبمذرقمآدقامدـةمم1993ٌؽلقؽمؼبمغفاؼةمؼـطؾؼمػذاماٌلارمسؾكماظعدؼدمعـماظؾؾدانمعـمذظؽما-

م2222وماألرجـؿنيمدـةمم1997
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مطانمؼعرفمباظؽؿؾةماالذذلاطقةمم- مودولمعا مسددمطؾرلمعـماظدولماظـاعقة ضقام
معـؿصػماظـؿا معامعـذ موػق ماٌدصقساتماًارجقة مسـ ماظـؼدؼة ماظؼققد غقـاتمبنزاظة

مؼلاسدمسؾكمهلنيمغلؾةممنقماظؿفارةماظدوظقةموباظؿاظلممنقماالدؿـؿاراتماٌؾاذرة.
خقصصةماٌمدلاتمؼبماظدولماٌؿؼدعةموصرضمػذاماالواهمسؾكمماواهتؾينمم-

م مظؾؾقع مظؾدوظة ماظؿابعة معـشكتفا مسرض موباظؿاظل ماظـاعقة مذرطاتماظدول ظػائدة
م.ممواألجـؾقةاالدؿـؿارماحملؾقةم

المذؽمأنمعلارماظعقٌةماالضؿصادؼةمدقمثرمبصػةمعؾاذرةمسؾكماٌمدلةمساعةمم-
ماٌمدلاتم مخقصصة مبرغاعج مدقمدي مطؿا مخاصة، مبصػة ماالضؿصادؼة ماٌمدلة و
مجدؼدةم موسالئؼقة معػاػقؿقة معـظقعة مبروز مإظب مػقؽؾؿفا موإسادة موتلػقؾفا اظعؿقعقة

مظؾؿمدلةمتلؿف مواظداخؾل ماًارجل مظؾؿظفر مأػؿقة موتعطل ماظعقٌة، مظشروط قب
مواظؿدخؾم ماألسقان موتؽقؼـ مواظؽػاءات مواظلؾقطقات ماظعؼؾقات متطقؼر مسؾك وتعؿؾ

مظؽلبمايرفمسدلماخؿقاراتمادذلاتقفقةمربددة.

  احملؾقة لؾعودلة يف تونس التأثريات االقتصادوة. 2

لدولـة إىل اخلوصصة ادلسار االقتصادي يف تونس : من اأ. 

،مؼبمأحضانمظؼدمغشلماالضؿصادماظؿقغلل،مباظرشؿمعـماغطالضؿفمذؾفماظؾقدلاظقة
اظدوظة.موضدمتدسؿمػذاماظؿقجفمعـذمبداؼةماظلؿقـات،مسـدعامضررتماظدوظةماظؿدخؾم
اٌؾاذرمؼبمبـاءماٌمدلاتماالضؿصادؼةموإدارتفامصؽانمضرارمتلعقؿماألراضلمعـمأؼديم

غظامماظؿؼاسدموبعثماظعدؼدمعـماٌشارؼعماالضؿصادؼةماظؿابعةمظؾؼطاعمماٌعؿرؼـموإرداء
ماًاصمواإلبؼاءماظعام ماظؼطاع مباحذلام ماظدوظة مإضرار مرشؿ ماظؿقجف مػذا مجاء مظؼد .

مإظبماظؿققلمعـماظؿفارةم مودسقتف مظؾدوظة ماظعاعة ماظلقادة مباحذلام مععمإظزاعف سؾقف

                                                                                                              
416.صم-.غػسماٌرجع-22
عـمأبرزماإلجراءاتماظيتمضاممبفامبقرضقؾةمتدسقؿامظؿقجففماظؿقدؼـلماظؾقدلاظلمحؾمعبعقةماألحؾاسماظيتم-23

إلدالمماظطرضلمإظبمعدارسموعراطزمؼبماظؾالد،مومهقؼؾمعمدلاتماماالضؿصادؼةطاغتمتعؿدلمعـمأػؿماٌمدلاتم
حزبقةمومإظغاءماحملاطؿماظشرسقةمومإضرارمذبؾةماألحقالماظشكصقةماظيتممتـعمتعددماظزوجاتمومإظغاءماظؿعؾقؿم

عـؾموؿقدمأجقرماظعؿالموماٌقزػني،موماظدسقةمماالضؿصادؼةجباععماظزؼؿقغة،مػذامسالوةمسؾكمبعضماإلجراءاتم
متمسؾكمم1957واإلسالنمسـمضرضمورينمعقجفمظؾؿصـقعمؼبمذفرمصقػريمدـةمماالدخارإظبمضرورةماإلضؾالمسؾكم

اظدوظةموم:مسؾدماظؾطقػم،أغظرمؼبمػذاماظشلنماشلرعادلمإثرهمإغشاءمأولمبـؽمتقغللم"اظشرطةماظؿقغلقةمظؾؾـؽ".
61-62.ص.مصم-.1993م،دراسمظؾـشرم-.اظؿـؿقةمؼبماٌغربماظعربل

عرطزمدراداتماظقحدةممبرلوت،م-.ؿعموماظدوظةمؼبماٌغربماظعربلاجملؿ:مربؿدمسؾدماظؾاضلمم،اشلرعادل-24
.62.صم-.1987،ماظعربقة
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عامأرؾؼمسؾقفماظؾعضمودؼدماظؼطاعمواٌضاربةماظعؼارؼةمإظبماألغشطةماٌـؿفة،موػقم
مأصؾحمم.اًاص ماظدوظةموهقظتمإظبمعا مدور معرطزؼة مإظبمبروز ماظؿقجف أدىمػذا

ؼعرفمصقؿامبعدمبرأزلاظقةماظدوظةماظؼائؿةمسؾكمعؾدأماظؿكطقطماالضؿصاديمأومدقادةم
م.ماظؿعاضد

مظؼدمولدمخقارمدوظـةماالضؿصادمؼبمعلؿقؼنيمإثـنيم:
مصم- م: ماظصـاسل ماظدوظةماٌلؿقى ماظذيمترطؿف ماٌقروثماظصـاسل مإظب ؾاالضاصة

ماظدوظةم مررف معـ متدسقؿفا موضع مواظيت مأدادا( ماٌـفؿقة م)اظصـاسة االدؿعؿارؼة
ماظؾذلوطقؿقائقةم ماظصـاسات معـؾ ماىدؼدة ماظصـاسات مبعض مبرزت ايدؼـة،

مزلقد مدؽر، م)زؼت، ماظغذائقة ماظؾـاءم…واظصـاسات موعقاد ماىؾقد موصـاسة اخل(
لقجمععممتؽنيمػذهماظصـاساتمعـماحؿؽارماألدقاقماظداخؾقةموعـقفاموصـاسةماظـ

اعؿقازاتمضرؼؾقةمٌدةمععقـة.مظؽـمتقزؼعمػذهماظصـاساتمسؾكماىفاتمضدمدسؿم
اخؿاللماظؿقازنماىفقيمباظرشؿمعـمرباوظةم"أغبدمبـمصاحل"مايقؾقظةمدونمذظؽ.م

مبنيم معا ماحملدثة ماظصـاسقة متقزستماٌـشكت متطاظم1971-1962صؼد ممسـقغـؿاظل:
م.%23%،ماظدواخؾم14%،مضابسم15%،ماظلاحؾم23%،مبـزرتم25
اٌلؿقىماظػالحلم:مظؼدمأضاصتماظدوظةمإظبماإلجراءاتماظؿؼؾقدؼةمؼبماجملالمم-

اظػالحلماٌؿؿـؾةمؼبمحؾماألحؾاسموإرجاعمأراضلماألحؾاسماًاصةمإظبمأصقابفام
ماظد مباألراضل مؼعرف معا مضؿـ ماٌعؿرؼـ مأراضل مأؼضاموادؿعادة متضؿ ماظيت م وظقة

(،م…أراضلماألحؾاسماظعاعةم)عـؾمحؾسمدقديمعفذب،موحؾسمسزؼزةمسـؿاغة
إغشاءمذبؿقسةمعـماظقحداتماالغؿاجقةموإصالحماشلقاطؾماظزراسقة،موؼبمػذاماإلرارم

م مبعث مم222مت متضؿ مإغؿاج مواىـقبمم522.222وحدة مواظقدط ماظشؿال مؼب مممممػؽؿار
م ماظدوظة مأغشلت مشطتم322و ماظدوظةمم622.222متعاوغقة ماذذلرت موضد ػؽؿار.

                                                                                                              
.61.صم-.عرجعمدابؼم…اظدوظةموماظؿـؿقة:مسؾدماظؾطقػمم،اشلرعادل-25
إرتؾطمػذاماظؿقجفمبكدؿم"أغبدمبـمصاحلم"اظذيمإذؿغؾمؼبمعـصبموزؼرمؼبمحؽقعةماظؾاػلماألدشؿم،معبعم-26

اتماظؿكطقطموماإلضؿصادماظقرينموماظذلبقةموماظؿعؾقؿم،مطؿامتقظبمعـصبماألعنيماظعاممعـمخالظفمعلموظقاتموزار
مبنيمساعلم وػقمأحدمعفـددلمعؼقظةماإلذذلاطقةمم1969ومم1965اٌلاسدمظؾقزبماإلذذلاطلماظددؿقريمعا

بماٌذطقرةم.أنمؼؿقظبماٌـاصمؾاظددؿقرؼةمػذامسالوةمسؾكمأغفمأحدمأبرزمضادةماإلهادماظعامماظؿقغللمظؾشغؾمضؾ
ماظؽػاءةمؼبمم-.1984جاغػلممألحداثعـمأجؾمعؼاربةمدقدققظقجقةم:مسؾدماظقػابمم،اظشارغل-27 ذفادة

11-12.ص.صم-.1987م،بؿقغسماالجؿؿاسقةاظؾقثمطؾقةماظعؾقمماإلغلاغقةموم
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ػبلةمػؽؿاراتمعـماألراضلمصؿامصققمؼبماظؾداؼة،ممظؾدخقلمؼبماظقحدةماظؿعاضدؼة
%معـماظـشطنيمؼبماظؼطاعماظػالحل،مثؿمسادتمظؿكػضمذرطم82إالمأنمذظؽمؼؼصلم

ػؽؿارموػقمعامداسدمسؾكمدخقلمم2.52ػؽؿارموم2.25االغؿؿاءمإظبمػذهماظقحداتمإظبم
م.ضمعـماظػالحنيمإظبمػذهماظؿعاضدؼاتعبفقرمسرؼ

إنمخقارماالضؿصادماٌقجفمملمؼدممرقؼال،مصؿعمبداؼةمسشرؼةماظلؾعقـاتمأضرتم
مظؾقزبم ماٌـلؿرل معممتر مغؿائج مأرضقة مسؾك ماالضؿصادؼة ماظؾقدلاظقة معؾدأ اظدوظة

ماالذذلاطلماظددؿقريماظذيمأضرم:
م،حؾماظعدؼدمعـماظؿعاضدؼاتماظؿفارؼةم-
مصمعـماألراضلماٌمممة،اظؿػقؼتمؼبمحصم-
بروزمذعارمتطفرلماٌمدلاتماظصـاسقةمبؿققؼؾفامعـماظؼطاعماظعاممإظبماظؼطاعمم-

ماًاص.
وضدمتالمذظؽمإصدارمذبؿقسةمعـماظؿشرؼعاتمعـؾتماإلرارماظؼاغقغلماظذيمداسدم

م مأصرؼؾ مضاغقن مأبرزػا مظعؾ ماالضؿصادؼة ماظؾقدلاظقة مسبق ماظؿققل اٌؿعؾؼمم1972سؾك
مأ ماجملال مبػلح ماحملؾلعام مإشراءاتمماالدؿـؿار مبؿقصرل موذظؽ ماألجـيب، وخاصة

مضاغقنم ماصدار ممت مطؿا مواظؿقغلقني. ماألجاغب مظؾؿلؿـؿرؼـ مجؾائقة وتشفقعات
اٌؿعؾؼمخبؾؼمصـدوقمظؾؿـؿقةمواظالعرطزؼةماظصـاسقةموعامتالمذظؽمعـمم1973دؼلؿدلم

وعرطزماظـفقضمإحداثموطاظةماظـفقضمباالدؿـؿاراتمواظقطاظةماظعؼارؼةماظصـاسقةم
أظػمم122عمدلةموصرتمم822باظؿصدؼر.مظؼدمداسدتمػذهماإلحداثاتمسؾكمإغشاءم

.مإالمأنمػذهماٌلارمضدمصاحؾفمغزوحمرؼػلمسبقمعراطزماٌدنموتقدعمعقرـمذغؾ
ماظشعؾقة،م مظؾطؾؼات موتػؼرل متفؿقش معـ مذظؽ مؼعـقف موعا ماظؼصدؼرؼة األحقاء

موصؾت م مإضرابقة محرطة مؼعرفمبلحداثمموباظؿقازيمععمذظؽمتػاضؿ مؼبمعا أوجفا
م.1978جاغػلم

                                                                                                              
مبؿؾينمعؼقظةم"م-28 دـةماظددؿقريمبؾـزرتمماالذذلاطلاظددؿقرؼةم"ؼبمعممترمايزبمماالذذلاطقةمتماإلضرار

مضبؼؼم1964 مدميؼرارل معؾدإ محلب معـظؿة موحدة م"ػل مبؼقظف: ماظؿعاضدؼة مععرصا مبقرضقؾة مخطب مصؼد ،
اىؿاسلمألدواتماإلغؿاجمومبعضماًدعاتموتعؿؾمعـمأجؾمعصؾقؿفاموعـمأجؾماٌصؾقةماظعاعةم"ماالدؿعؿال

12.صم-.غػسماٌرجع…اظشارغلم-29
30

- Signoles, P. : Industrialisation, urbanisation et mutation  de l’espace tunisien.- In 

annuaire de l’Afrique du nord, Paris, CNRS, 1983.- p. 288.
ومعقضػماظلؾطةمعـفامضؿـمبقرضقؾةموماظؾقرضقؾققنمومم1978أغظرمعؼاظـامايرطةماظـؼابقةمؼبمتقغسم:أزعةم-31

،مظؼدمبقـتمبعضمم152صم2221تمدؾؿؿدلمبـاءماظدوظةماظقرـقةمعمدلةماظؿؿقؿلمظؾؾقثماظعؾؿلموماٌعؾقعا
داسةمسؿؾمدـةمم368496إضرابممبامؼؼابؾمم144اإلحصائقاتمأنمايرطةماإلضرابقةمؼبمتقغسمضدممنتمعـم
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وباظرشؿمعـمتػاضؿمػذهماألزعةمؼبمبداؼةماظـؿاغقـاتموعاماغؿفتمإظقفمعـمأحداثم
مسـم ماظدسؿ مظرصع معؾاذرة ماظيتمجاءتمطـؿقفة ماًؾز، أصؾقتمتعرفمباغؿػاضة
ماٌقادماألدادقةمبلؾبماالعالءاتماالضؿصادؼةمظؾؾـؽماظعاٌلموصـدوقماظـؼدم أدعار

،مصؼدماوفتماظدوظةمإظبمتؾينمعشروعماإلصالحماشلقؽؾلماظذيمصرضؿفمػذهماظدوظل
مبداؼةمعـمدـةم ماظدوظقة ،مواٌؿؿـؾمؼبماظؿؼؾقصمعـمتدخؾم1986اٌمدلاتماٌاظقة

اظدوظةمؼبماجملالماالضؿصاديمودسؿماظؼدرةماظؿـاصلقكمظؾؿمدلاتموإؼالءمػذهماٌفؿةم
م.وىماالضؿصادؼةإظبماظؼطاعماًاصماظذيمؼلؿـدمإظبمععاؼرلماىد

اتػاققات الشراكة  و تأثري ادلؤدسات ادلالقة العادلقة ب. 

،مإالمأنممتؿدمجذورماظؿؾادلماظؿفاريماظؿقغللماألوروبلمإظبمغفاؼةماظلؿقـات
مععم متقضقعفا ماظيتممت ماظشراطة ماتػاضقة ماالضؿصاديمػل مبروتقطقالتماظؿعاون أبرز

م مدـة ماألوروبل ماالتػ1995االهاد مػذه متفدف مإغشاءم. مإظب مرئقلقة مبصقرة اضقة
مػذهم مأن مبعضماظداردنيمإظب موؼذػب متقغس. معع ماير ماظؿفاري مظؾؿؾادل عـطؼة

عؾققنمم352االتػاضقةممتؽـمعـماضؿقاممدقضاموادعةمأعامماالضؿصادماظؿقغللمضقاعفم
غلؿة،موػلمباإلضاصةمإظبمذظؽممتـؾمصرصةمظؾؿمدلاتماالضؿصادؼةماظؿقغلقةمظؾؾقغم

ـمدبػقضمطؾػةماإلغؿاجمورصعمغلؼماظـؿقموعامؼؿطؾؾفمذظؽمعـماضؿصادؼاتممتؽـمع
.موباٌؼابؾمصننمسؼدماظشراطةمتعاعؾمععمربقطمتـاصللمؼعؿؿدمتؽـقظقجقامحدؼـة

                                                                                                              

 

مم1974 مم377إظب مؼؼابؾ مم594573إضرابممبا مإظب ماظرضؿ مإسبدر مثؿ مسؿؾ مؼقاصؼمم372داسة إضرابممبا
.م1977داسةمسؿؾمدـةمم1227482

عالعحماًقارماظؾقدلاظلماالضؿصاديمؼبمم89رعادلمؼبمدرادؿفماظلاظػةماظذطرمصؼؾكصمسؾدماظؾطقػماشل-32
تقغسمؼبم"اظؿػقؼتمؼبمضلؿمطؾرلمعـمأراضلماظدوظةمومغزعماحؿؽارماظؿفارةماًارجقةموماإلذرافماٌؾاذرمسؾكم

زماظـػقذماًاصموادؿغاللمصػؼاتماظدوظةمومعراطملاظرأزلااظؿفارةماظداخؾقةمومتقدقعمعصادرماظؼرضموعلاسدةم
مأغشطةماٌضاربةموتقجقفمادؿـؿاراتمأطدلمإظبماألغشطةمذاتماٌردودماٌرتػعمإظبمجاغبمإخراجماظـرواتم ومنق
اجملؿدةمخاللماظلؿقـاتمعـمأجؾمادؿـؿارػاموماظؾفقءمإظبماظؿقاؼؾماىؾائلموشرلػامعـماٌظاػرماظيتمزلقتم

مواٌ ماٌؾؽقة مٌداخقؾ مدرؼع ماألظاوؼبـؿق موودعتمصػقفمرجال ماٌضاربنيمة مو ماظلؿادرة ماظؾاسـنيمو مو ممممممسؿال
ومسؿؼتماظػقارقماالجؿؿاسقةم".

،مأيمبعدماظؿكؾلمسـم1969طانمأولماتػاقمتعاونموضعؿفمايؽقعةماظؿقغلقةمععماظؾؾدانماألوروبقةمدـةم-33
بعدمأنمتقدعمم1976وربةماظؿعاضدم.أعاماالتػاضقةماظـاغقةمصؼدموضعمتقضقعفامععمبؾدنماالهادماألوروبلمدـةم

دول،موتضؿـتماالتػاضقةمبعضماظشروطماٌؿعؾؼةمباظصادراتماظػالحقةماظؿقغلقة.م9إظبمم6ػذاماالهادمعـم
غلؼماظـؿقمؼبمزؾماظشراطةمضؿـماتػاقماظشراطةمبنيمتقغسموماالهادماألوروبلمم:مسؾدماظعزؼزم،مبـمسزؼزةم-34

م23م-م19م،اظـةمظالهادماظعامماظؿقغللمظؾشغؾماٌفدؼةوتلثرلاتفماالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقةماىاععةماظـؼابقةماظـ
174ص.م-.2222غقصؿدلم
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مايؿاؼةم ماظؿـازالتمواخؿالفمدرجاتمعلؿقى متؾادل مؼب مباٌـؾ ؼؿصػمباٌعاعؾة
ظطرصني.موعـماىؿرطقةمدونماسؿؾارمظؿػاوتماٌلؿقىماالضؿصاديمواظؿؽـقظقجلمبنيما

اظعـاصرماظرئقلقةمؼبمتطؾقؼاتماتػاضقاتماظشراطةمػقمسؿؾقةماظؿػؽقؽماىؿرطلموػقم
معامدقؾغلمسائداتماظدوظةماٌؿلتقةمعـماٌعاظقؿماىؿرطقةماٌقزػةمسؾكماظقاردات.

مسؾكماٌرورم ماظؿلثرلاتمؼؿطؾبماظؼدرة مأنمواوزمػذه ػـاكماسؿؼادمدائدمعػاده
ماالصط ماىؿرطقة ماٌمدلةمعـمايؿاؼة مضدرة مرصعم مضقاعفا مذاتقة مإظبمغباؼة ـاسقة

.مإنمػذهماظقصػةمهؿقيمصؽرةمعـاظقةمذظؽماظؿـاصلقةمبؿقلنيماٌـؿقجمطؿاموطقػا
أغفمظقسمعـماظلفؾمباظـلؾةمإظبماالضؿصادماظؿقغللمأنمؼؾؾغمعؼاؼقسماالضؿصادؼاتم

ماال مػذا مؼؿؿقز مطؿا ماألوروبل. مدولماالهاد مبفا ماظيتمتؿؿقز مبـؼصماٌـاصلة ضؿصاد
ماظلققم مذظؽمضقؼ مؼضافمإظب ماٌؿطقرة، ماظؿؽـقظقجقا مؼبمذبال ماظصـاسقة اظؿؼاظقد
اظداخؾقةمرشؿماظطابعماظؿصدؼريمظإلدذلاتقفقةماظصـاسقةماظؿقغلقة.مطؿامميؽـمأنم
ماظػالحلم ماٌـؿقج ماظيتمؼؿعرضمشلا ماظؽدلى ماظعراضقؾ مإظب مغػسماالواه مؼب غشرل

م.غػسماٌقادمإغؿاجاذذلاكمػذهماألخرلةمؼبممواظؾقريماظؿقغللمؼبمأوروبامبلؾب
ماظيتموردتمؼبم مظؾشروط ماظؿقغلقة ماٌمدلاتماالضؿصادؼة مادؿفابة المذؽمأن
معام مسادة ماألوروبلمؼلؿدسلمسؿؾقاتممتقؼؾمضكؿة ماالهاد معع ماظشراطة اتػاضقة

ؼابؾمتـػقذمدقادؿفاموعامتؼدعفمعـم"وصػاتمعتؿؽػؾمبفاماٌمدلاتماٌاظقةماظدوظقةم
محقةمجاػزة".إصال
معؿلخراممصـدوق الـؼد الدولي : - ماٌمدلة مػذه معع ماظدوظة متعاعؾ مجاء ظؼد

مباظعؿؾمسؾكم مؼبماواهم"اذذلاطل"مرقؾةماظلؿقـات،ممتقز مبلؾبماشبرارفا غلؾقا
هؼقؼمتـؿقةمعلؿؼؾةمبقادطةمتدخؾماظدوظة.موملمؼؼعماألخذمبلقاداتماظصـدوقم

االضؿصادؼةموتزاؼدتماظدؼقنماًارجقةممإالمؼبمصذلةماظلؾعقـاتمحنيمتػاضؿتماألزعة
مترتبمسـم وارتػعتمصقائدػامإظبمأنموصؾماألعرمإظبماظعفزمسـمدصعمأسؾائفا،موعا
مثؼةماألدقاقماظـؼدؼةمووضػماظؼروضم ماظدصقساتمواػؿزاز ذظؽمعـماٌطاظؾةمجبدوظة

اخل،موػقمعامأدىمإظبم…واالضطرابماٌؿزاؼدمظألوضاعماالضؿصادؼةموماالجؿؿاسقةم
ذروطمصـدوقماظـؼدماظدوظل،مباسؿؾارمذظؽمؼلاسدمسؾكمايصقلمسؾكمضروضمضؾقلم

مجدؼدةموسؾكمإسادةمجدوظةماظدؼقنماظؼدمية.

                                                                                                              
واظصػقةمغػسماٌرجع -35
ترطقزمعـطؼةماظؿؾادلمايرمععماالهادماألوروبلموتلثرلهمسؾكماظػالحةماظؿقغلقةم:ممؾدماهلل،مسبـمدعد-36

229ص.م-.ضؿـماٌرجعماظلابؼ
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مإظبم محاجة مؼب متقغس موعـفا ماٌدؼـة ماظؾؾدان مأن ماظدوظل ماظـؼد مصـدوق وؼرى
إصالحاتمػقؽؾقةمالضؿصادؼاتفا،موػلمظقلتمؼبمحاجةمإظبمػذاماظؽؿماشلائؾمعـم

حاجةمإظبمرأزلالمربؾلموأجـيب،موأنمػروبمػذاماألخرلماظؼروضموإمنامػلمؼبم
ماىؾائقةم ماٌلائؾ مباظؿشرؼعاتماظيتمتفؿ ماظلقاداتماٌؿعؾؼة مباألداسمسؾك غاتج

موضقاغنيماظضؿانماالجؿؿاسلموشرلػا.
إنماظقصػةماىاػزةمظصـدوقماظـؼدماظدوظلماظيتمضدعتمإظبمتقغسموإظبمطـرلمعـم

ماظدولماألخرىمتؿؿـؾمؼبمعامؼؾلم:
دبػقضمضقؿةماظعؿؾةموإظغاءماظرضابةمسؾكماظصرفماألجـيبمورصعماظؼققدمسؾكمم-

م،حرطةماالدؿرلاد
مم- مخبػض مظؾدوظة ماظعاعة مباٌقازغة ماظعفز ماجملاالتمماإلغػاقخػض ؼب

مواظضؿانم ماألدادقة ماٌقاد مودسؿ مواظلؽـ مواظصقة ماظؿعؾقؿ معـؾ االجؿؿاسقة
عـؾماظـؼؾمواحملروضاتمواالتصاالتماالجؿؿاسلمواظزؼادةمؼبمأدعارماظعدؼدمعـماٌقادم

م.سؾكماظؼقؿةماٌضاصةمطاألداءواظضرائبمشرلماٌؾاذرةم
ػقموؿعمظـالثمعمدلاتمدوظقة،مػلماظؾـؽماظدوظلمظإلغشاءمممالبـك العادلي :

واظؿعؿرل،مووطاظةماظؿـؿقةماظدوظقة،موعمدلةماظؿؿقؼؾماظدوظل.مؼؼقمماظؾـؽممبراطؿةم
مرؤوسماأل معـ ماظربحماظػقائضماٌؿلتقة مواظيتمتؾقثمسـ ماظرأزلاظقة مباظدول عقال

مدقاداتم متراوحت مظؼد ماظعؿالضة. ماظدوظقة ماٌاظقة ماٌمدلات مخالل معـ اٌضؿقن
معـفام ماظلؾعقـاتماشلدف مؼب ماظػؼرلة ماظدول مضروضمإظب مبنيمإدـاد ماظدوظل اظؾـؽ
موعشروساتماظلؽـماظشعيبموإذؾاعماياجقاتم ماظرؼػقة متقؼؾمعشروساتماظؿـؿقة

مووضعماألداد ماظـؿق مهؼقؼ مؼب موأػؿقؿفا ماظؿفارة محرؼة مإظب مواظدسقة مظؾلؽان قة
ماظؼروض ماظـزسةمايؿائقةم،ذروطمذبقػةمإلدـاد ماظؿكؾلمسـ ظؾلؾعممظعؾمأػؿفا

ماٌـاصلة مواسؿؿاد ماواػاتمماحملؾقة متؼقم مطؿا ماظدوظقة. متعاعؾمؼبماظؿفارة طصقغة
رةماظػردؼةمبعدمأنمسفزماظؾـؽماظعاٌلمسؾكمضرورةمتشفقعماظؼطاعماًاصمواٌؾاد

ماظؼطاعماظعاممؼبمهؼقؼماظؿـؿقة.
معـذم ماظعاٌل ماظؾـؽ مابؿؽره ماظذي ماظدلغاعج متقغسمإظب مؼب مادؿفابتماظدوظة ظؼد

م متلؿقة مسؾقف مأرؾؼت ماظذي ماظـؿاغقـات مباظؿؽقػمم"عـؿصػ ماًاص االضذلاض
م مملمم"اشلقؽؾل ماظؼطاسقة ماظدلاعج مبؿؿقؼؾ ماظؼروضماًاصة مأن معـ مؼـطؾؼ واظذي

تـفحمؼبمتلدؼدممتقؼؾفا،مظذظؽمصببمإدخالمتعدؼالتمجقػرؼةمسؾكماظلقاداتم

                                                                                                              
مسم،اٌرداغل-37 ماظرغبان مؾد م: متقغسمبـزرتممنقذجامماسقةاالجؿؿاألبعاد مؼب ماٌمدلاتماظصـاسقة ظؿلػقؾ

45م-م44.ص.مصم-.1999-1998م،بؿقغسماالجؿؿاسقةذفادةماظدراداتماٌعؿؼةمطؾقةماظعؾقمماإلغلاغقةموم
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االضؿصادؼةمظؾؾؾدماٌدؼـموإصالحمظؾؿمدلاتمواالغػؿاحمسؾكماًارجموتـؿقةمصادراتفم
وهرؼرماظؿفارةموتشفقعماالدؿـؿارماألجـيبموإبعادماظدوظةمتدرصبقامسـماظؿدخؾم

م.ؼبمآظقاتماظلقق

 تدعقم مسار اخلوصصة . ج

معـؿصػممإن مإظب مجذوره متعقد مغلؾقا مضدؼؿ معلار مػق ماٌمدلات خقصصة
مبرزم مصؼد ماشلقؽؾل. ماإلصالح موصػة ماظدوظل ماظـؼد مصـدوق مضدم مسـدعا اظـؿاغقـات
برغاعجمخقصصةماٌمدلاتماظعؿقعقةمضؿـماواهمماالغػؿاحماالضؿصاديمشرلماٌشروطم

ظرمسـمعدىمصقةمػذامسؾكماظلققماظعاٌقةمظألدؾابماظيتمبقـاػامدابؼا.موبؼطعماظـ
مدؼقغفام معـمتلدؼد ممتؽنيماظؾؾدانماٌدؼـة مػق مصننماشلدفمعـماًقصصة االواه
سدلمبقعمعمدلاتماظؼطاعماظعاممإظبماظؼطاعماًاصموغؼؾمعؾؽقؿفامظصاحلماظدائـنيم

.موملمؼؼؿصرمبرغاعجمخقصصةماٌمدلاتموػلمأخطرمعراحؾماٌدؼقغقةماًارجقة
ظقةمأوماٌػؾلةمعـفامأوماظصغرلة،مبؾمسلؾمطاصةمسؾكمتؾؽماظيتمتعقشمصعقباتمعا

.موميؽـمحصرمعمدلاتماظؼطاعماظعام،مطؿاموردمذظؽمؼبماٌكططماظؿادعمظؾؿـؿقة
مأبرزمأذؽالموتؼـقاتماًقصصةمصقؿامؼؾلم:

م،اظؾقعمسـمررؼؼمرؾبمسروضم-
م،اظؾقعماٌؾاذرمظألجزاءماظيتممتؾؽفاماظدوظةمظشرطائفاماًقاصم-
م،ؼبمممؿؾؽاتماٌمدلةماظيتمدؿكضعمظؾكقصصةماظؿػرؼطماظؿدرصبلم-
م،اظؾقعمسـمررؼؼماظؾقرصةم-
م،اظؿػرؼطمؼبماألراضلماظدوظقةمظؾكقاصم-
صؿحمبعضماألغشطةماظيتمهؿؽرػاماظدوظةمسدلمبعضماظدواوؼـمظؾكقاصمعـؾمم-

م،وارةماظزؼت
ماظلقارة،مم- ماظطرق معـؾ مظؾكقاص، ماظعؿقعقة ماًدعات مؼب ماظؿصرف عـح
م.ماًقصصة…اظؿطفرل

                                                                                                              
47غػسماٌرجعمصـدوقماظـؼدماظدوظلم-38
مرعزيمم،زطل-39 مظؾ: متلدؼدا ماظعام مبقعمعشروساتماظؼطاع ماًارجقة ماٌدؼقغقة معراحؾ دؼقنموسقدةمأخطر

.1992عارسمم،17سددمم،اظلقطرةماألجـؾقةمظقعقغدمدؼؾؾقعاتقؽماظطؾعةماظعربقة
35.صم-.2221م–م1997اٌكططماظؿادعمظؾؿـؿقةماحملؿقىماظؼطاسلماىزءماظـاغلم-40
ماٌؼدمم-41 مم، معـفل م: مماالدؿـؿارآصاق مضؿـ متقغس مؼب ماًقصصة مماتػاقو مدابؼ…اظشراطة م-.عرجع
مم164ص.

ماًقصصةمؼبمتقغسم:متؿقظبمسؿؾقة 



 تونس مثال ادلغرب العربي : يف ثؼافة ادلؤدسة وأثر العودلة

 55 

سؿؾقةمم294عمدلةمسدلمم136أنماًقصصةمسلؾتمموتؾنيمبعضماإلحصائقات
م مبؼقؿة مم1342بقع معـفا متقغلل. مم142عؾققنمدؼـار مأدتمإظبمخقصصة م54سؿؾقة

م مبؼقؿة مم1223عمدلة مدـيت مبني متقغلل مدؼـار موتؿقزعم2222موم1997عؾققن .
معداخقؾماًقصصةمحلبماظؼطاساتمطؿامؼؾلم:

2221ومم1997ةماٌمدلاتماظعؿقعقةمعامبنيمجدولمتقزؼعمعداخقؾمخقصص  

%مماظـلؾة اٌداخقؾ)عؾققنمدؼـار( اظؼطاع  

 18 271 اظلقاحةمواظصـاساتماظؿؼؾقدؼة

 6.1 69 اظـؼؾ

 4.6 92 اظصـاساتماظؽقؿقائقةمواٌقؽاغقؽقة

 9.1 137 اظؿفارة

 3.8 57 اظػالحةمواظصقدماظؾقريمواظصـاساتماظغذائقةماظػالحقة

اءعقادماظؾـ  825 54.8 

 1.3 19 اظـلقج

 34 512 اًدعات

 2.3 35 ضطاساتمأخرى

 122 1525 اجملؿقع

ظؼدمتعـرتمسؿؾقةماًقصصةمؼبماظؾداؼةمبلؾبمضعػماإلعؽاغقاتماٌاظقةمظؾؼطاعم
ماػؿؿامم موسدم ماجملال، مػذا مؼب ماظؾقرصة مبف متؼقم ماظذي ماظدور موضعػ اًاص

ما مصـدوق متدخؾ مأن مإال ماألجاغب، مدصعماٌلؿـؿرؼـ مسؾك مداسد مضد ماظدوظل ظـؼد
ؼبمخقصصةمطـرلمعـماٌمدلاتمعـمذظؽمبعضماٌمدلاتماظيتمماإلدراعاظدوظةمإظبم

مبقـتم مصؼد ماًاص. ماظؼطاع مؼب ماالدؿـؿار مدسؿ معا مباإلدذلاتقفقة،وػق تقصػ
أصرادمموعـفامم5تشغؾمأطـرمعـممأظػم13أظػمعمدلةمعـفامم96اإلحصائقاتموجقدم

معـم4291 مأطـر متشغؾ مضطاعمم12معمدلة مإظب مؼـؿؿل ماألخرلة مغصػمػذه أصراد،
مو مواىؾقد، مػذهم42اظـلقج ممتقؼؾ موؼؿؿ ماٌؼقؿ، مشرل ماظؼطاع مإظب مؼـؿؿل معـفا %

                                                                                                              

 

ػقؽةمإسادةمػقؽؾةماٌمدلاتمذاتماٌشارطاتماظعؿقعقةمؼرأدفاماظقزؼرماألولموتضؿموزراءماٌاظقةموماظشمونمم-م
موػلمذاتمرؾقعةمإدؿشارؼةمماالضؿصادؼةوماظؿـؿقةمماالجؿؿاسقة

مم- مدـة مصقػري مؼب مبعـفا ممت مظؾكقصصة ماظػـقة مباٌم1997اظؾفـة ماٌؽاف ماظدوظة مطاتب لاػؿاتموؼرأدفا
ماظػـقة،م ماظـاحقة معـ مسؿؾقاتماًقصصة معؾػاتمو مدرادة متؿقظب مو ماٌعـقة ماظقزارات مممـؾل موتضؿ اظعؿقعقة

اٌمدلاتماظيتمدؿكقصصم،مإسدادمطراسماظشروطم،معؿابعةماٌمدلاتماٌكقصصة.ماخؿقار
2222،معقضعماإلغذلغاتماالضؿصادؼةوزارةماظؿـؿقةم-42
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ماٌقاردم مبقادطة مادؿــائقة موبصػة مبـؽقة مضروض م مبقادطة مخاصة اٌمدلات
م.اظداخؾقة

 برنامج تأهقل ادلؤدسات  .د

اماتػاضقةماظشراطةمععماالهادمميـؾمػذاماظدلغاعجمادؿفابةمظؾشروطماظيتمحددتف
اٌؿؿـؾةممؼبماظؿؾادلمايرمظؾلؾعمواًدعات.مومؼفدفمإظبممتؽنيماٌمدلةمملاألوروب

معـماظؼدرةماظؿـاصلقةمؼبمعلؿقىماظلعرمواىقدة.موطبضعمتلػقؾماٌمدلةمإظب:
االدؿـؿاراتمشرلماٌادؼةموتفؿمهلنيموضعماٌمدلةمؼبمذبالماظؿصرفمؼبمم-

مإخلم…عـمتـظقؿمموخدلةموتؽقؼـموشرلػامماٌقاردماظؾشرؼة
مظؿقلنيمم- مواٌادؼة ماٌاظقة ماظعؿؾقات مذبؿقع موػل م: ماٌادؼة االدؿـؿارات

مإغؿاجقةماٌمدلةمؼبمعلؿقىمودؼدماظؿففقزاتموتطقؼرماظؿؽـقظقجقا.
وؼفدفمبرغاعجماظؿلػقؾمإظبمتعصرلماإلغؿاجموتؽقؼـماظقدماظعاعؾةمواحملاصظةمسؾكم

ماٌاظقة، مواإلدارةمماظؿقازغات ماظؿقؿقة ماظؾـقة مو ماحملقط متلػقؾ مأؼضا وؼشؿؾ
ماظيتمواًدعات ماظؼقاغني موعراجعة ماظؿشرؼعات مدـ مسؾك ماظدوظة مسؿؾت مظؼد .

مواالدؿـؿاراتم ماٌمدلات مبؾعث مواٌؿعؾؼة ماظؿلػقؾ مبرغاعج مناح مسؾك تلاسد
ماىؾائلم موظؾـظام ماظؿفارة مظؼطاع مجذري مإصالح مررؼؼ مسـ ماظؿفارؼة واٌؾادالت

مواظؿكػقضمعـمغلبماظربحموجعؾماظدؼـارموتـ مباظؾقرصة مدققماألوراقماٌاظقة ؿقة
ضابالمظؾؿققؼؾموهرؼرمهقؼؾماظعؿؾةمؼبمذؽؾمادؿـؿارات،مؼضافمإظبمذظؽموضعم
مسؾكم مضادرة موطػاءاتمعفـقة مبشري مبزاد ماٌمدلة متزوؼد مؼفؿ مسام متشرؼعل إرار

ماظلقق محاجقات معع ماظؿلضؾؿ ماظؿؽـقظقجقا مادؿقعاب موسؾك موصؼم، واظؿعاعؾ
ماظصغرىم مخاصة ماٌمدلة مسؾك معػروضة مرػاغات موػل مايدؼـة، األداظقب
واٌؿقدطةمعـفا.مإنماشلدفماظـفائلمشلذاماظدلغاعجمػقمتطقؼرماإلغؿاجمواظؿقؽؿمؼبم

م.طؾػؿفموإحؽامماظؿصرفمؼبماٌقاردماظؾشرؼةمواٌادؼةمظؾؿمدلة

  االنعؽادات االجتؿاعقة .3

ؼققماٌؽػقظةمأخالضقاموضاغقغقا،مطؿامغصمسؾكمذظؽمباظرشؿمعـمأنماظشغؾمعـماي
ماتػاضقاتم مسؾقف مغصت معا مخالل موعـ ماظعقٌة معلار مأن مإال ماظؿقغلل، اظددؿقر

                                                                                                              
43- 165
222ص.م-.عرجعمدابؼ…تلػقؾماٌمدلاتمومآغعؽاداتفمضؿـمإتػاقماظشراطةم:معبالمم،اظزؼادي-44
1995اٌؿعؾؼمبؼاغقنماٌاظقةمظلـةمم1994دؼلؿدلمم26اٌمرخمؼبمم1994ظلـةمم127أغظرماظؼاغقنمسددم-45
37.صم-.األبعادماالجؿؿاسقةمعرجعمدابؼ:مماٌرداغل-46
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مأد مضد ماظؿلػقؾ، موبراعج مطاغقاممىاظشراطة ماظعؿالمدقاء مطؾرلمعـ إظبمتلرؼحمسدد
قػمعـؿؿنيمإظبماظؼطاعماًاصمأومإظبماظؼطاعماظعام،موذظؽمعـمأجؾمايدمعـماظؿؽاظ

مواألسؾاءماٌادؼةمظؾؿمدلةم.
ماٌقداغقة ماظدرادات مبقـتمإحدى مالمموضد ماٌمدلاتماٌكقصصة مأصقاب أن

ماظـفاسةم موضؿان ماظعؿال محؼقق مسؾك ماحملاصظة مبني ماٌالءعة ؼلؿطقعقن
.موسادةمعامؼـؿفقنمإظبمادباذمضراراتمغبائقةمتعطلماألوظقؼةمظؾفاغبماالضؿصادؼة

مذ مؼؿفلد معا موطـرلا محؼقضفؿماالضؿصادي. ماظؿؼؾقصمعـ مأو ماظعؿال متلرؼح مؼب ظؽ
مصقة ماجؿؿاسل، مضؿان م)أجقر، مؼبم…االجؿؿاسقة محؼفؿ مسؾك مسالوة مػذا ،)

م ماإلجراءاتماظيتمتؿؿاذكمععماٌـطؼماظرأزلاظلمإنماظـشاطماظـؼابل. مػذه عامطـرلا
مظعؿؾقةم مؼعدلونمسـمععارضؿفؿ معا مطـرلا مبؾمإنمػمالء معـماظعؿال، مععارضة ود

مومي مسؿاشلاماًقصصة. مأبدى ماظيت ماظؾقؾان محبرلة مخبقصصة مػـا مغذطر مأن ؽـ
ععارضةمذدؼدةمععدلؼـمسـمذظؽمؼبماجؿؿاعمسؼدوهممبؼرماالهادماىفقيمظؾشغؾم

صؼدموردمؼبماظالئقةماظيتمأصدروػامعامؼؾلم:"غمطدم ،1997أطؿقبرمم15مبدغنيمؼبم
ؿقعقةموسدممسؾكمعطاظؾؿـامباإلبؼاءمسؾكماظدؼقانماظؼقعلمظؾصقدماظؾقريمطؿمدلةمس

معـمسؾثماًقاص.ممباسؿؾارػااظؿػقؼتمؼبماظؾقرلاتم ثروةمورـقةمصببمغباؼؿفا
قؼتمؼبماٌمدلةمبؾمهقظتمإظبمإضرابماعؿدمصوملمتـؿفمػذهمايرطةمحؿكمبعدماظؿ

م مم22عـ مإظب مم3عاي مطاغقامم2222جقان ماظيت ماٌؽادب مسؾك مبايػاز عطاظؾني
ماظ ماظؼقعلمظؾصقد ماظدؼقان مؼبمزؾ مبفا مباظؿؼؿؿؿعقن ماٌطاظؾة مإظب عنيملؾقريمإضاصة

م.اىؿاسلموتردقؿماٌؿعاضدؼـمواحذلاممحؼماظعؿؾماظـؼابل
مسرصؿفماٌمدلاتمعـمحرؼةمتصرفمؼبم ماظؿقجفمعا ظؼدمداسدمسؾكمتدسقؿمػذا
مضدم مأظغقتموضققد مضقاسد مصفـاك ماظشغؾ، مضاغقن متكطؾ مسؾك مبـاءا ماظؾشرؼة اٌقارد

دمحؾتمربؾمذظؽمتشرؼعاتمجدؼدةم.موضزاظتموأذؽالمعـمايؿاؼةمضدمسدظت
تعطلماألوظقؼةمألصقابماظعؿؾمادؿفابةمًقارمدسؿماظؼدرةماظؿـاصلقةمظؾؿمدلة،م

عـمم23وظعؾمذظؽمؼدلزمؼبماظؿشرؼعاتماٌؿعؾؼةمباٌـارؼمايرة.مصؼدموردمؼبماظػصؾم
اسؿؾارمعبقعمسؼقدماظشغؾمداخؾماٌـارؼمايرةمم"عامؼؾلم:مم1992أوتمم3ضاغقنم

                                                                                                              
عرجعمدابؼمحقلمذبؿقسةمعـماٌمدلاتماالضؿصادؼةم…ةماٌقداغقةماظيتمضاممبفاماٌرداغلمأغظرماظدراد-47

جبفةمبـزرت
درادةمبصددماظـشرمغشلةمعمدلةمإضؿصادؼةمربؾقةمومآغؿؼاشلامعـماظدوظـةمإظبماًقصصة.:مداملمم،ظؾقض-48
مم،ررذقغة-49 ماٌـفل م: ماظشراطة مإتػاق مزؾ مؼب ماظؿشغقؾ موآصاق ماظشغؾقة ماظشراطةماظعالضات مإتػاق ضؿـ

99ص.مم-.عرجعمدابؼ…



 دامل لبقض

 58 

ماظعؼق مصـػ مغصمزباظػعـ مأي مسـ ماظـظر مبؼطع مربددة مٌدة ماٌدلعة ،م…د
صفؿقعماألجراءمداخؾماٌـارؼمايرةمؼعؿدلونمسؿاالموضؿقنيمأومسرضقنيمحؿكمظقم
ماظؼقاسدم معـ مصقفا ماألجرل مؼلؿػقد موال م". مسؽسمذظؽ مسؾك مواألجرل ماٌمجر اتػؼ

عـمم4-6ؾمايؿائقةماظدغقامظػائدةماظعؿالماظقضؿقنيماظيتمأضرتفامذبؾةماظشغؾمؼبمصص
.مذظؽمأنمذرطمإبرامماظعؼدمطؿابقامالمؼـطؾؼمسؾكماظعؼقدماٌدلعةمداخؾمػذهماٌـارؼ

ماغعؽاسم مظف مطان مضد ماٌمدلة مسامل ماظؿشرؼعاتمظؾؿققالتمؼب معالءعة مأن مذؽ ال
ماظؾطاظةم اجؿؿاسلمػاممؼبمعلؿقىمػشاذةماظعالضاتماظشغؾقة،مصؼدمتدسؿتمزاػرة

مبطرؼؼؿنيم:
مؼحماظعؿال،ررؼؼةمعؾاذرةمعـؾمتلرم-
ماظػالحلمم- مبعضماٌمدلاتموطذظؽماظؼطاع مبلؾبمسفز مشرلمعؾاذرة ررؼؼة

مسـماٌـاصلةمؼبماألدقاقماألجـؾقة.
وطـرلامعامتؿػشكمزاػرةماظؾطاظةمؼبمأوداطماظذؼـمؼؼعمتلرضبفؿمعـمعمدلاتم
مؼبم مأو ماٌشغؾ، مضؾؾ معـ ماٌرصقض ماظـؼابل ماظعؿؾ مؼـعدم محقث ماًاص اظؼطاع

تؼعمؼبمحؼماظـؼابقنيمؼبماٌمدلاتماٌكقصصة.مإنمذظؽمؼؼقدمحاالتماظطردماظيتم
ماٌمدلةم متعقشفا ماظيت ماظؿققالت مزؾ مؼب ماظـؼابات مدور مؼب ماظـظر مإسادة إظب
االضؿصادؼةمبػعؾمتلثرلاتماظعقٌة.مإذمؼذػبمبعضماظداردنيممإظبمأنمدورماظـؼاباتم

الماٌلاػؿةماظيتماظراصضةمواٌطؾؾقةمضدماغؿفكموضدمحؾمعاماصطؾحمسؾقفمزعـماظـؼابةم
ماٌؿؿـؾةم ماظقرـقة مبؾمعصاحلماجملؿقسة معصاحلماظعؿالماظػؽقؼة تضعمغصبمأسقـفا
مؼلؿدسلم معا مػذا ماًارجقة. ماألدقاق مسؾكمشزو مواظؼدرة ماٌـاصلة ؼبمطلبمرػان
مواظذلصقفقة.م ماظؿـؼقػقة مبؾعضماألغشطة ماظؼقام مؼب ماظـؼاباتموحصرػا متلػقؾ إسادة

مضؾق مؼؾؼ ممل ماظؿقجف مػذا مضرورةموظؽـ مؼب مؼعؿؼدون ماظذؼـ ماظـؼابقني معـ ماظؽـرل ل
ماظـؼابةم مدور مإن ماالدؿغالل. معقاجفة مؼب ماٌؿؿـؾة ماظـضاظقة مبـقابؿفا ماظـؼابة متلؽ
حلبمػذاماظؿؿشلمػقماظعؿؾمسؾكمتقحقدماظعؿالمهتمظقائفاموإضـاسفؿمباالشبراطم
ماالحؿ ماٌفينمسدل مبقضعفؿ ماٌؿعؾؼة ماظؼضاؼا مررح مخالل معـ مأغشطؿفا فاجمضؿـ

م.واظؿػاوض

                                                                                                              
م…اٌـارؼمايرةم:عػفقعفا،مأبعادػامومآغعؽاداتفاماإلجؿؿاسقةمضؿـمإتػاقماظشراطةم:مماظـقريم،عزؼد-50

155ص.م-.عرجعمدابؼ
-.عرجعمدابؼ…أيمدورمظؾـؼاباتمؼبمزؾمواضعماظققممضؿـمإتػاقماظشراطةم:مسؾدماظرزاقمم،اشلؿاعل-51
243ص.
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III . إعادة تشؽقل ثؼافة ادلؤدسة يف ظل العودلة 

  حسن التصرف يف ادلوارد البشروة وتغقري مػفوم العؿل. 1

داسدتماظعقٌةماالضؿصادؼةمسؾكمبؾقرةمأػؿقةماظؿصرفمؼبماٌقاردماظؾشرؼةمداخؾم
موػذام ماٌـاصلة، مسؾك مضدرتفا موعدى ماٌمدلة مأػداف معع مؼـلفؿ ممبا اٌمدلة

طؾبمهدؼدماإلعؽاغقاتمايؼقؼقةماظيتمهؿاجفاماٌمدلةمخاصةمؼبمزؾماظـقرةمؼؿ
اظرضؿقةماظيتمداسدتمسؾكمتغقرلمادذلاتقفقاتماضؿصادؼةموػقاطؾمتـظقؿقةمظؿقؼقؼم
معلؿقىم مؼب مطؾرلا مدبصصا مؼؿطؾب مذظؽ مإن مساظقة. متـاصلقة موضدرة م إغؿاجقة

ماظؿؽقؼـ معؾدأ موتدسقؿ ماٌمدلة مداخؾ مظؾعؼؾقات ماظذاتموتطقؼرا مسؾك االسؿؿاد
مممؿؾؽاتم مسؾك موظؾقػاز مواظقاجب مواالغضؾاط موظؾؿلموظقة مظؾعؿؾ مضقؿة وإسطاء
اٌمدلةموصقالمإظبمهلنيماظعالضاتمععمايرصاء،موػلمجزءمعـماظـؼاصةماظؿؼؾقدؼةم

مظؾؿمدلةماظيتمتلؿدسلماحملاصظةمواظؿطقؼر.
لؿدسلماألخذمإالمأنمحلـماظؿصرفمؼبماٌقاردماظؾشرؼةموتغقرلمعػفقمماظعؿؾمؼ

بعنيماالسؿؾارمظـؼاصةماظعاعؾموخصقصقاتفمخاصةمباظـلؾةمإظبماٌمدلاتماالضؿصادؼةم
اظيتمتطؾؼمتقصقاتماٌـظؿاتماٌاظقةماظعاٌقةم)اظعؿؾماٌػؿتمبدلماظعؿؾمباظلؾلؾة(،م
مورؾقعةم معردودؼؿف معلؿقى مؼب مطؾرل متلثرل مشلا ماًارجقة ماظعاعؾ مثؼاصة مأن ذظؽ

امأنماظعاعؾمضدمؼؿلثرمبـؼاصؿفماًارجقةمأثـاءماظعؿؾمصننمسالضؿفمداخؾماظعؿؾ،مومب
ماألجـيبم ماظرأزلال معع ماظؼادعة ماٌلؿقردة ماظؿـظقؿقة ماظـؼاصة مؼؿـاضضمعع ذظؽمضد
مؼمديم ماٌطؾؼةمعؼابؾماظالسؼالغقةماحملؾقة.ممما واظؼائؿةمسؾكمسؼالغقةماظؿؽـقظقجقا

ؿدسلماظؿدخؾمإلطلابمإظبمبروزمطـرلامعـماظؿقتراتمواظصراساتمداخؾماٌمدلةمتل
ماظعؿالمثؼاصةمتـظقؿقةمجدؼدة.

  خقار التؽوون والردؽؾة .2

مؼرجعمبروزمػذاماًقارمإظبمدؾؾنيم:
اظلؾبماألولمذاتلمؼعقدمإظبمرؾقعةماظـظامماظؿعؾقؿلمواظذلبقيمؼبمتقغسماظذيمم-

مظػظمؼبماظعشرؼاتماألخرلةمأسدادمطؾرلةمعـماظشؾابمممـمالمتؽقؼـمؼذطرمشلؿ.
مام- مبفدفماظلؾب ماظؿؽـقظقجقا مغلؼ متطقر ممبقاطؾة مؼرتؾط معقضقسل ظـاغل

ماظؿقؽؿمؼبماىقدةماظذيمؼػرضمتعؿقؿماظؿؽقؼـموإدعاجماظؿؼـقاتمايدؼـة.

                                                                                                              
م85.صم-.عرجعمدابؼ…تلثرلماظعقٌةماظزشالعل،مم-52
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سؾكمػذهماألرضقةمبرزمؼبمتقغسماواهمداسلمإظبموضعمخقارماظؿؽقؼـمواظردؽؾةم
رمؼبمضؿـماألوظقؼاتمظالدؿفابةمظضغقراتماالضؿصادماٌعقمل.موضدمولدمػذاماًقا

معلؿقؼنيم:
مضاغقنماظؿؽقؼـماٌفينماظذيمميـؾمم- ماٌلؿقىماظؿشرؼعلمحقثمبرز األولمػق

صرسامجدؼدامعـمضاغقنماظشغؾموؼرعلمباألداسمإظبمذبابفةماظعقٌةمسـمررؼؼمتؽقؼـمم
متعددتماظـصقصماظؼاغقغقةم مظؼد موعقاطؾةمظؾؿطقراتماظؿؽـقظقجقة. ؼدمساعؾةمعاػرة

ؿعؾؼةمباظؿؽقؼـماٌلؿؿرمواظؿؽقؼـمباظؿداولموسالضؿفمابؿداءمعـمسشرؼةماظؿلعقـاتماٌ
م.بؿلػقؾماٌمدلة

اظـاغلمؼؿعؾؼمبنحداثمعمدلاتمتؿقظبماإلذرافمسؾكماظؿؽقؼـمواظردؽؾةمظعؾمم-
ماٌفينموبعضماظصـادؼؼم ماظؿؽقؼـ مووطاظة ماٌفينمواظؿشغقؾ ماظؿؽقؼـ موزارة أبرزػا

دفمإظبمتلػقؾماألصرادمضصدم(ماظذيمؼف1992عـؾمصـدوقماإلدعاجمواظؿلػقؾماٌفينم)
ابمـعـؿقـ.موضدممتؽـتمػذهماألررمعـمتقصرلمراضةماد56إدعاجفؿمداخؾماٌمدلةم

أظػمعؿؽقنمبداؼةمعـمم62ـمأظػمعقرـمتؽقؼـموراضةمدبرجمدـقؼةمبم112ـمتؼدرمب
م.2222دـةم

مإنمجدوىمخقارماظردؽؾةمواظؿؽقؼـمميؽـمأنمؼؿفؾكمصقؿامؼؾلم:
ؼبمأسؿالمطاغتمؼبماظلابؼمحؽرامسؾكمإراراتمممتؽنيماظعاعؾمعـماٌشارطةم-

مسؾكم ماإلرالع معـ ممتؽقـف موباظؿاظل مصقفا، ماظعؾقا ماظشفادات موأصقاب اٌمدلة
مزروفماذؿغالماٌمدلةموادذلاتقفقؿفا

مباالغؿؿاءمم- ماظشعقر مسؾك مؼلاسد معا موػق ماظػاسؾني موعفارات مضدرات تـؿقة
مواألعانمداخؾماٌمدلة

ؼلاسدمسؾكمإغشاءمسالضاتمعؿقازغةممبامؼـؿلماظـؼةمضؿانماٌلاواةمؼبماظؿؽقؼـمم-
مباظـػسموؼؼؾصمايقاجزماظذلاتؾقةموؼدسؿماظـلقجماالجؿؿاسل.

 ادلؤدسة الربودوة : منوذج إلعادة تشؽقل ثؼافة ادلؤدسة .3

 تؼدوم الوثقؼة  .أ

اظؿقػقزمومثؼاصةمم"دـعؿؿدمؼبمػذاماىزءمعـماظدرادةممسؾكموثقؼةمهؿؾمسـقانم
م"، مصماٌمدلة معرطز مإسداد ماظؿــعـ مواظؿـظقؿمــدى مواالدؿشارة مظؾدرادات ؽقؼـ

                                                                                                              
م126ص.م-.عرجعمدابؼ…ررذقغة،ماظعالضاتماظشغؾقةمومآصاقماظؿشغقؾمم-53
مم-54 مجقان ماظؿشغقؾ ماٌفينمو ماظؿؽقؼـ مواألػدافمعـشقراتموزارة ماإلرار مظؾؿشغقؾ ماظقرـقة م-1998اظـدوة
م25.ص
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.متشرلماظقثقؼةمعـذماظؾداؼةمإظبم2221مواظؿؽقؼـمظػائدةمعقزػلماظدلؼدماظؿقغللمدـة
أنماٌمدلةماظدلؼدؼةمطغرلػامعـماٌمدلاتمتعقشمؼبمواضعمؼؿلؿمباظعقٌةمواالغػؿاحم

ما ماالتصال مضؿـفا معـ ماالتصال، موثقرة موجفماالضؿصادي مشرلت ماظيت ظدلؼدي،
ماظ مبـػسماظطرؼؼة مضؾؾايقاة معـ ماظصـاسقة ماظـقرة معـمميتمشرلتف مصبعؾ معا وػق
ماظعاملمضرؼةمصغرلة.

ؼبمػذاماإلرارمهقظتماٌمدلةماظدلؼدؼةمؼبمتقغسمعـمإدارةمؼبموزارةماٌقاصالتم
مواإلدارؼةم ماٌاظقة مادؿؼاظقؿفا ماضؿصادؼةمشلا وعامإظبمدؼقانمظؾدلؼد،مأيمإظبمعمدلة

ماظؿؿقؼؾمايؽقعلم مصقف مؼرتؾط مؼلخذمذؽالمتعاضدؼا مباظدوظة مذظؽمعـمارتؾاط ؼعـقف
معرتؾطةم ماألػداف موػذه مشلا. ماٌقطؾة ماألػداف مهؼقؼ مؼب ماٌمدلة مناح مبدى
مؼبمذظؽمذلنمطؾماٌمدلاتماظعؿقعقةم مبـؾثماظـفاسةمواٌردودؼةمواىقدةمذلغفا

م.قصصةاظيتمتعقشمؼبمحاظةمهقلمعـماظدوظـةمإظبماً

 حمتووات الوثقؼة ؛ بعض الـؿاذج التطبقؼقة  .ب

ظؼدماحؿقتماظقثقؼةمسؾكمضلؿنيمرئقلقني،مؼؿعؾؼماألولمباظؿقلقسمواظؿقػقزم
ٌشروعماٌمدلةماظدلؼدؼةموعـمأبرزمعاموردمصقفمأنمسقنماظدلؼدمػقمممـؾمظؾؿمدلةم

اعماٌفينمعـمخاللماالشبراطمواإلبدمميؽـفمأنمؼلاػؿمؼبمهؼقؼمعشروسفاوباظؿاظلم
وطلبمثؼةمايرصاءموتلقؼؼمصقرةماٌمدلةمظدىماٌؿعاعؾنيمععفا.مأعاماظؼلؿماظـاغلم
متؿعؾؼم مغؼاط موتضؿـ ماظدلؼدؼة ماٌمدلة مإػداف مخدعة مؼب ماظـؼاصة مبؿػعقؾ صقؿعؾؼ
معـؾم ماظؿفارؼة ماظـؼاصة معؽقغات موادؿكدام مواالغؿاجقة مواٌردودؼة ماىقدة بـؼاصة

ت،مػذامسالوةمسؾكماٌقاصػاتماظـؼاصقةماظؿفارؼةمايرؼػماظشرؼؽمواظلققمواًدعا
معـؾمضقؿةماٌـاصلةموضقؿةماظـؼةمواألعان.

معـماظـؿاذجماظؿطؾقؼقةماظيتماحؿقتفاماظقثقؼةمعامؼؾلم:
:موتعينمجعؾمايرصاءمذرطاءمؼبماظدلؼدماظؿقغللمإالمأنممكسب ثؼة احلرفاء -

قةمسـماظدلؼدمظدؼفؿ.مذظؽمالمؼؿؿمإالمإذامهؼؼتماإلحارةمبفؿموشرسمصؽرةمإصباب
ماالدؿؼؾالم مزروف موتعصرل ماظدلؼد معؽاتب معظفر مهلني مؼب ماإلحارة وتؿفلد
معـم ماظرصع مسؾك مواٌراػـة مايرصاء مإظب مواًدعاتماٌؼدعة وهلنيمزروفماظعؿؾ

م.طػاءةماألسقانموعفاراتفؿمباظؿؽقؼـمواظردؽؾة

                                                                                                              
55-
4.صم-.غصماظقثقؼة-56
.9.صم-.غػسماٌرجع -57
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مرمتسووق صورة ادلؤدسة - مػق ماظدلؼد مسقن مأن مسؾك ماظقثقؼة متمطد دقلم:
مؼـعؽسمؼبم موؼمثرمصقفا،موػقمعا مبفا اٌمدلةموواجفؿفامايقة،مظذظؽمصفقمؼؿلثر
مؼبمحاظيتماظرضام ماٌمدلة موسـ ماظعقن مسـ مايرصاء مبفا االغطؾاساتماظيتمضبؿػظ
واظلكط.مإنماظصقرةماإلصبابقةماظيتمضبؿػظمبفاماظرأيماظعاممسـماٌمدلةماظدلؼدؼةم

م معـ ماألخرلة مػذه ماظيتمتػؿقفا ماآلصاق ماظصقرةمو متذلجؿ ماظقدائؾ موتعصرل ترضقة
اىقدةماظيتمميؽـمأنمتعؾؼمؼبمذػـمايرصاء.موظؾقػازمسؾكمذظؽمؼلؿقجبمسؾكم
سقنماظدلؼدمتلطقدماغؿؿائفمإظبماٌمدلةموأنمؼؽقنمواسقامباظؿقدؼاتماظيتمهػمبفام
ؼبمزؾماٌؿغرلاتماالضؿصادؼةمحؿكمؼؿقررمأداؤهمعـماظلؾقكماإلداريموؼـققمعـقكم

م.62احملؿؽؿمإظبمسؼؾقةموارؼةماظلؾقكم
ماألغشطةممققؿة ادلـافسة واجلودة - مطؾ مإخضاع ماظقثقؼة محلب موتعين :

االضؿصادؼةمظؼاغقنماظلققممبعـكمضاغقنماظعرضمواظطؾبموعـمأبرزمخصائصفامرصعم
مرؤوسماألعقالمواٌعؾقعاتم متؾادلماظلؾعمواًدعاتموحرطة مأعام عبقعمايقاجز

مظؾؿؼد متلؿفقب مذؾؽة مإرداء مواالتصال،مسدل ماظؿؽـقظقجقا مذباظل مؼب ماظعؾؿل م
مأنم ماظدلؼدؼة ماٌمدلة مؼلؿقجبمسؾك ماظذي مظؾلقق مضقؿة متعطل معـادؾة طلرضقة

متدردفموصؼماحصائقاتموبقاغاتمدضقؼةمإلطؿلابماظؼدرةمسؾكماٌـاصلة.
سؿقعامميؽـماإلذارة،مإظبمأنماٌمدلةماظدلؼدؼةمتؿققلمؼبمزؾماالضؿصادماٌعقملم

ابعمإداريمإظبمعمدلةمذاتمرابعمواريمتؾقثمسـماظربحمعـممعمدلةمذاتمر
وتعؿؾمسؾكمطلبمايرصاءموهؼقؼمادؿؼالظقةمعاظقةموتؿعرضمإظبماٌـاصلةماظداخؾقةم

مواًارجقة،موػقمعامؼلؿدسلمعروغةمؼبماظؿصرفمواظعؿؾ.

 خاتـــــــــؿـــــة 

عؿقؼةمتشؽؾماظعقٌةمعـظقعةمعػاػقؿقةمذاعؾةمبرزتمباظؿقازيمععماظؿققالتماظ
موطاغتم ماٌاضل. ماظؼرن ماظـؿاغقـاتمعـ معـمسشرؼة مبداؼة ماإلغلاغقة اظيتمذفدتفا
أبرزممتظفراتفاماالضؿصادؼةمإسادةمإغؿاجماظـظامماظرأزلاظلمطـظاممطقغلمتؾغكمصقفم
طؾمايقاجزمواظؼققدمأعاممتدصؼماظلؾعمواألعقالمواٌعؾقعات.موضدمجاءتمخقصصةم

ؼطاعماًاصمطؿؿقؼجمشلذاماٌلارماظذيمبرزتمعمدلاتماظؼطاعماظعامموتدسقؿمدورماظ
وؾقاتفمؼبماظؾالدماظـاعقةموعـفامتقغسمؼبماتػاضقاتماظشراطةمععماالهادماألوروبلم
معـمررفم ماٌؿالة مسؾكماظلقادة مسالوة مػذا ماظعاٌقة. ماظؿفارة واالشبراطمؼبمعـظؿة

ارؼةموضقؿقةمصـدوقماظـؼدماظدوظلمواظؾـؽماظعاٌل.مظؼدمأصرزمػذاماظؿقجفمعـظقعةمععق
م متعؾرل مسؾقفا ماٌمدلة"أرؾؼ ماالضؿصادؼةمم"ثؼاصة ماٌمدلة ممبقجؾفا تلؿطقع
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مواظـفاسةم مواىقدة ماٌـاصلة مسؾك ماظؼدرة مؼب ماٌؿؿـؾة ماظلقق مظشروط االدؿفابة
م وبؼدرمواٌردودؼة. ظشروطماظـظامماٌعقملمماالدؿفابةدؿطاستمبعضماٌمدلاتماعا

م ماظعقٌة مرؿلت مغػلف ماٌـؿقجممؼةاالضؿصادباظؼدر موضربت ماظداخؾقة ماظلقق ععامل
احملؾلمبعدمأنمتدسؿمدورماظشرطاتماٌؿعددةماىـلقةمبصػةمذؾفمعطؾؼة،مطؿامأدىم

م ماظدوظة مدور متفؿقش مإظب ماظؿؿشل ماظػاسؾمماالضؿصاديػذا متشؽؾ مطاغت مأن بعد
ماظـرواتم متقزؼع مدقء متػاضؿ مسؾك مداسد معا موػق ماظؿـؿقؼة، ماظعؿؾقة مؼب اظرئقلل

وبروزماألزعاتمماالجؿؿاسقةماالسبراصاتاظػؼرمواظؾطاظةموتػشلممغؿشاراواظدخقلموم
م.اٌاظقةمايادة

 


