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داملمظؾقض

*

ؼفدفمػذاماظعؿؾمإظبمدرادةمرؾقعةماظعالضةمبنيماظعقٌةم -ممبامػلمغظاممعـم
اظرعقزمواظؼقؿمواظعالضاتماظيتمتشؽؾتمضؿـمعـظقعةمعػاػقؿقةمتقصػمباظؽقغقة،م
تؼػزمسؾكمعؼقالتماألعةمواظدوظةمواظقرـموطؾمأذؽال ماالغؿؿاءماظؿؼؾقدؼةم -مومثؼاصةم
اٌمدلة مذبلدة مؼب مذبؿقسة معـ ماظؼقؿ ماظؿـظقؿقة .موؼفدف ماالضؿصاد ماٌعقمل مإظبم
تعدؼؾ مطقػقة ماذؿغال ماٌمدلات ممبا مؼلؿفقب مإظب مطقغقة مػذه ماألخرلة موباظؿاظلم
ثؼاصؿفامدونماإلخاللممباماطؿلؾؿفمعـمضقؿمتـظقؿقةموععاؼرلمتلقرلمربؾقة.صنظبمأيم
عدىمميؽـمأنمؼصدقمذظؽ؟ م

 .Iيف معـى ثؼافة ادلؤدسة
 .1يف معـى الثؼافة

ظؾـؼاصةمسدّةمدالالتموععانموتعرؼػات،موػلممبـابةماظـلؼمعـماظؼقؿمواظؼقاسدم
واظؿؿـالتماٌلؿـؾطةماظيتمتقجفماظلؾقطاتماظػردؼةمواىؿاسقة،موتلدسماألغلاقم
اظؿـظقؿقة مواالجؿؿاسقة موتعطل مدالظة مضقؿقة موععقارؼة مظؽؾ معقضقع معاديممممممممممم
أوماجؿؿاسل .مومحدّدم"حؾقؿمبرطاتم"مععـكماظـؼاصةممبػفقعفاماظشاعؾمصقؿامؼؾلم :م
ػل مذبؿؾ ماظؼقؿ مواظرعقز مواألخالق مواظلفاؼا مواٌعؿؼدات مواٌػاػقؿ مواألعـالم
واٌعاؼرلمواألسرافمواظؿؼاظقدمواظعاداتمواظقدائؾمواٌفاراتماظيتمؼلؿعؿؾفاماإلغلانم
* أدؿاذمعلاسدمضلؿمسؾؿماالجؿؿاع،ماٌعفدماظعاظلمظؾعؾقمماإلغلاغقةم-متقغس
1

- Zghal, R. : Culture et comportement organisationnel.- Thèse de doctorat d’état 1982.p. 83.
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ؼبمتعاعؾفمععمبقؽؿف،مأومبؾغةمابـمخؾدونم" مآدابماظـاسمؼبمأحقاشلؿمؼبماٌعاشم
وأعقر ماظدغقا موععاعالتفؿ موتصرصاتفؿ مؼب مايقاة ماظققعقة م" ،موػل ماظػؽر معـ مسؾقمم
وصؾلػةموعذاػبموسؼائدموغظرؼات .موتؿداخؾمػذهماٌؽقغاتموتشؽؾمععاماظـؼاصةم
اظعاعةمظشعبمعا.موظؽؾمذعبمثؼاصؿفمعفؿامطاغتمدرجةمحضارتفمأومدرجةمتؼدّعف.م
وعـمأػؿمخصائصماظـؼاصةمأغفامتـؿؼؾمعـمجقؾمإظبمجقؾموعـمذعبمإظبمذعبمسـم
ررؼؼ ماظرعقز مأو ماظؾغة .مواظـؼاصة مظقلت مذبؿقسة معؽقغات مثابؿة موجاعدة موعطؾؼةم
وعغؾؼةمتصؾحمظؽؾمعؽانموزعان،مبؾمػلمعؿطقرةم،عؿغرلة،معرغة،مغلؾقة،معـػؿقةم
ومدؼـاعقؽقة .مخالصةماظؼقلمإنماظـؼاصةمػلمعبؾةماألحقالماالجؿؿاسقةمواٌـفزاتم
اظػؽرؼةمواظعؾؿقةمواظؿؼـقةموأمناطماظؿػؽرلمواظؼقؿماظلائدة،مأيمطؾمعامؼؿداوظفماظـاسمم
ؼبمحقاتفؿماالجؿؿاسقةمعـمعؽؿلؾاتمهصؾمباظؿـاضؾمواظؿعؾؿ ،مطؾمذظؽمؼمطدمعام
تذػبماظقفماإلغـروبقظقجقاماظـؼاصقةمعـمتلطقدمسؾكمأػؿقةماظعاعؾماظـؼاؼبمؼبمتـؿقةم
ذكصقةماظػردموهدؼدمدؾقطفمسدلمعامؼعرفمباظعادةمواظؿعؾؿ،مذظؽمأنماظـؼاصةمػلم
صعؾمعؽؿلبموػلماظؿؿـالت ماظلؾقطقةماٌؽؿلؾةمواٌـؼؾةمعـمضؾؾمسـاصر مذبؿؿعم
ععني،موػلمباظؿاظلمسؾارةمسـم"حاظةمغػلقة"ممبقجؾفامؼؿؿؽـماظػردمعـماإلحلاسم
باظراحةمداخؾماظؾقؽةماظيتمؼعقشمصقفامسؾكمحدمتعؾرلمظـنت  .م
وؼلؿفدفماظػعؾماظـؼاؼبمهؼقؼماغدعاجماألصرادمداخؾماىؿاسةموتـظقؿمسالضؿفؿم
بؾعضفؿماظؾعض،موطؿامؼـطؾؼمػذامسؾكماجملؿؿعمطؽؾ،مؼـطؾؼمسؾكماىؿاساتم
داخؾمػذاماجملؿؿع،مأيمسؾكمزبؿؾػماٌمدلاتمواظؿـظقؿاتمواظؾينماظيتمؼؿؽقنم
عـفامػذاماجملؿؿع .م
 -2م مبرطات ،محؾقؿ م:ماجملؿؿع ماظعربل ماٌعاصر -.مبرلوت ،معرطز مدراداتماظقحدة ماظعربقة ،مط م ،1مدـةم
-.1984مص321.م م
مؼعرفماىابري،م مربؿدمسابدم:م اظـؼاصةمبلغفام"مذظؽماٌرطبماٌؿفاغسمعـماظذطرؼاتموماظؿصقراتمواظؼقؿممواظرعقزمواظؿعؾرلاتمواإلبداساتمواظؿطؾعاتماظيتمهؿػظمىؿاسةمبشرؼةمتشؽؾمأعةمأومعامؼبمععـاػامبفقؼؿفام
ايضارؼة،مؼبمإرارمعامتعرصفمعـمتطقراتمبػعؾمدؼـاعقؿفاماظداخؾقةمومضابؾقؿفامظؾؿقاصؾمواألخذمواظعطاءم".م
وػلمبعؾارةمأخرىم"ماٌعدلماألصقؾمسـماًصقصقةماظؿارطبقةمألعةمعـماألعؿ،مسـمغظرةمػذهماألعةمإظبماظؽقنم
وايقاةمواٌقتمواإلغلانموعفاعفموضدراتفموحدوده".مأغظرماىابري،مربؿدمسابدم:ماظعقٌةمواشلقؼةماظـؼاصقةم:م
سشر مأرروحات مضؿـ ماظعرب مواظعقٌة -.مبرلوت ،معرطز مدرادات ماظقحدة ماظعربقة ،مأصرؼؾ م-.2222م
ص.ص297.م-م 298م
-3ممبرطاتم:معرجعمدابؼ-.مص.ص 322-321.م
-4ممأغظرماٌقدقسةماظػؾلػقةماظعربقة،مبرلوت،مععفدماإلمناءماظعربل،م-.1986مص 312.م
5

- Linton, R. : De l’homme.- Edition de Minuit, 1968.- p.p. 123-124
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 .2يف ثؼافة العؿل

تعؿدل معؼقظةماظعؿؾمعـمأضدمماٌؼقالت ،مصؼدمصصؾم"أردطق"مضدميا مبنيماظعؿؾم
اظقدويمواظعؿؾماظذػينمصرأىمأنماألصؽارمتـؿؿلمإظبمساملماظعؼؾمواظؽؿالمؼبمحنيم
ربط ماظعؿؾ مبعاملماٌادة،مأي مبعاملماظـؼصمواظػلاد.مشلذا ماسؿدلمأردطقمؼبمطؿابفم
"اظلقادة" ماظعؿؾممماردةمعفـقةمال مؼؼقممبفامإالّماظعؾقد .موضدمادؿؿرّمػذاماظؿصقرم
ظؾعؿؾماظذيمتزاعـموجقدهمرقؾةمصذلةمدقادةماظػؾلػةماظققغاغقةماظؼدميةمإظبمأنمبرزم
اٌػفقمماإلدالعلماظذيمؼؼقممسؾكمضاسدةم"أسطلماألجرلمأجرهمضؾؾمأنمصبػّمسرضف"مم
باسؿؾارمأنماظعؿؾمػقمغقعمعـماظعؾادة.م م
وضد مبدأت متلقد ماجملؿؿعات ماظغربقة مرؤؼة مجدؼدة مظؾعؿؾ مبداؼة معـ مسصرم
اظؿـقؼر،مصؼدماسؿدلمآداممزلقثمأنماظعؿؾمػقماٌصدرمايؼقؼلمظؾـروةموأنماإلغلانم
ػقماألداةماظؼادرةمسؾك مهؼقؼفا.مطؿامأخذ معػفقمماظعؿؾمعؽاغةمػاعة مؼبماظػؾلػةم
اشلقؼؾقة ماظيت متربط مبني ماإلرادة ماإلغلاغقة موصؽرة ماظعؿؾ مألن ماإلغلان مػق ماظذيم
ؼصـعماألدواتمألغفمساضؾموألنمػذاماظصـعمػقماظؿعؾرلماألولمسـمإرادتف .م
وضبؿؾ معػفقم ماظعؿؾ معؽاغا موادعا مظدى معارطس ماظذي مادؿعاد مؼب مزبطقراتم
 1844معؼقظة ماظعؿؾ ماشلقؼؾقة موأسطك ماظعؿؾ معـ ماظؿؿفقد مبؼدر معا موصؿ مادؿغالظفم
باظػضققة،مصاظعؿؾماظذيمػقمسؿؾقةمخؾؼمظالغلانمؼصؾحمؼبمذروطماالدؿغاللمدؾؾام
الشذلابفمسـمجقػره  .م
إنماظعؿؾمػقمسؿؾقةمؼؼقمماإلغلانمصقفامبؿققؼؾمعقضقعمربددمإظبمإغؿاجمربددم
بقادطة مجفده ماظشكصل موبقادطة مأدوات مسؿؾ مؼب محؼؾ مععني معـ ماظعالضاتم
االجؿؿاسقة.موػـامالمبدّمعـمأنمؼرتؾطمعػفقمماظعؿؾمباظؿارؼخماالجؿؿاسلمأومبشؽؾم
تؼلقؿماظعؿؾمحب لبمسؾارةم"دورطاؼؿ"ماظذيمؼرىمأنماظشغؾمالمميؽـمأنمؼؽقنم
ذبردمغشاطمصرديمععزولموإمنامػقمغشاطماجؿؿاسلمؼـظؿفمغلؼمعباسلمثؼاؼب .8م
إن مػذا ماظؿعرؼػ ماألخرل مظؾعؿؾ مضبؼؼ مظإلغلان مػقؼؿف موعؽاغؿف ماالجؿؿاسقةم
وطبرج معػفقم ماظعؿؾ معـ مرابعف ماظػردي مواظدلشؿاتل .موبؼدر ماالتػاق مسؾك مأػؿقةم
اظعؿؾ مطؼقؿة مهؼؼ مظإلغلان مطقـقغؿف مواغدعاجف ماالجؿؿاسل مباظؼدر مغػلف مؼقجدم
تعددمؼبماآلراءمحقلمأصـافماظعؿؾ،مصاظؼقؿماظلائدةمؼبمذبؿؿعـاماظققممتعطلمأػؿقةم
طدلى مإظب معا مؼلؿك مباظعؿؾ ماظـظقػ موػق مسؿؾ مصؽري مباألداس مؼب معؼابؾ ماظعؿؾم
-6م اٌقدقسةماظػؾلػقةم…عرجعمدابؼ-.مص 623.م

- Marx, K. : Les manuscrits de 1844, éditions sociales.م
- Durkheim, E. : Les formes élémentaire de la vie religieuse, 1925.- p. 609
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اظقدخ،مواظعؿؾماٌؿكصصمؼبمعؼابؾماظعؿؾماظقدويمشرلماٌؿكصص،مواظعؿؾماظؿؼينم
واظصـاسل مؼب معؼابؾ ماظعؿؾ مايرؼب مواظؿؼؾقدي .مظؼد مأصؾح معػفقم ماظعؿؾ مؼرتؾطم
مبعاؼرل مجدؼدة مشلا مسالضة مباظؽلب موباظربح ماظلرؼع مأطـر معـ مسالضؿفا مبؿقؼقؼم
طقـقغةماإلغلانمواغدعاجفماالجؿؿاسل .م
 .3يف معـى ثؼافة ادلؤدسة

أ .نشأة ادلؤدسة

ملمهظماٌمدلةماإلضؿصادؼةمباػؿؿامماظداردنيمواظؾاحـنيماالجؿؿاسقنيمعؼارغةم
باٌمدلات ماظؿؼؾقدؼة ماألخرى معـؾ ماظعائؾة مواٌدردة مواظدؼـ ،مورمبا ماالدؿــاءم
اظقحقد مذؽؾؿف مدرادات مسامل ماالجؿؿاع ماألٌاغل م"عاطس مصؾرل" ماظيت متـاول مصقفام
اٌمدلةمطؿققرمجقػريمظؾققاةماالضؿصادؼة،مإذمسـمررؼؼمػذهماظدراداتماطؿشػم
بداؼةمزفقرماظـظامماظرأزلاظل .م
وؼبمتـاوظفمظؾؿمدلةمطؿقضقعمحبثمعـذمدـةم،1762مجاءمؼبمإحدىماظدراداتم
اٌؿعؾؼة مبعؾؿ ماجؿؿاع ماظعؿؾ ،9مأن مسؾارة ماٌمدلة مولؿ مغقسا معـ ماظؿؾؼائقةم
االجؿؿاسقةموأنماٌمدلةماالضؿصادؼةممتـؾمبـاءاماجؿؿاسقامعلؿؼالمظؽـفمملمؼـضجم
بعد مألن ماٌمدلة ماالضؿصادؼة موضع متـاوشلا مباظدرس مؼب مإرار محبث مسام مػق مسؾؿم
اجؿؿاع ماظعؿؾ .10مظؼد مداسدت مسدة مسقاعؾ مسؾك مبروز مدقدققظقجقا ماٌمدلة معـم
أبرزػاماألزعةماالضؿصادؼةماظيتمساذؿفامصرغلامواغؿشارمزاػرةماظؾطاظةمحقثموضعم
اظؿػؽرل مؼب ماٌمدلة مسؾك مأغفا ماظػاسؾ ماظقحقد ماظؼادر مسؾك متقصرل معقارـ ماظشغؾم
وباظؿاظلمتصؾحماٌمدلةممتـؾمضقؿةمرئقلقةمؼبماظؿـشؽةماالجؿؿاسقةمداخؾماجملؿؿعم
ممامأضػكمسؾكمدورػاماالضؿصاديماحملضمدوراماجؿؿاسقا موػقماٌلاػؿةمؼبمتقصرلم
االدؿؼرارماالجؿؿاسل .م
 مبداؼةمبروزمعؾادئمثؼاصةماٌمدلةماٌؿعؾؼةمبلقادةماالغدعاجموهػقزماظعؿالمواظؾقثمسـماٌعـكمواظدالظةمظؾػعؾماظؾشري .م
 ماظؿؼارب ماظذي مأصؾح مؼدلز مبني ماٌمدلة مواجملؿؿع ممما مؼلفؾ مبروز مسؾؿماجؿؿاعماٌمدلةماظذيمأغفكمعرحؾةمعـماظدرادةماظلقدققظقجقةموصػتمباٌرحؾةم
9

- Friedman, G. et Naville, P. : Traite de sociologie du travail.- Librairie Armand Colin,
1970.

 -10مظرضقؼ ،معـقةم:مسؿؾماٌرأةمؼبماظؼطاعماظلقاحل -.مأرروحةمدطؿقراهمطؾقةماظعؾقمماإلغلاغقةمواالجؿؿاسقةم
بؿقغس،مدـة-.2222مص .54.م
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اظؿاؼؾقرؼة مجعؾت معـ ماٌمدلة ماالضؿصادؼة مغظاعا مظإلغؿاج معـػصال مسـ ماظـظامم
االجؿؿاسل .م
 مبروزمسؾؿماجؿؿاعماظؿـظقؿمعـذمأنمغشرم"طروزؼل"مطؿابفم" ماظػاسؾمواظـلؼم"مدـةم1977مواظذيمميـؾماغطالضةمحؼقؼقةمظعؾؿماجؿؿاعماظؿـظقؿمواٌمدلة .م
ظؼد ممتؽـ مسؾؿ ماجؿؿاع ماظؿـظقؿ معـ متؼرؼب ماٌلاصة ماظيت متػصؾ مبني مساملم
اظؾاحـنيموساملماظذؼـمؼؾاذرونماظعؿؾمؼبماٌمدلةمإذموضعمتؾلقطمغؿائجماألحباثم
اظـظرؼةمحقلماٌمدلاتمواظؿـظقؿاتموجعؾفامضابؾةمظؾؿطؾقؼ.11

ب .مػفومفا

ظؼد مداسد مبروز مسؾؿ ماجؿؿاع ماظؿـظقؿات مسؾك مععاىة ماٌمدلة مطؿقضقعم
دقدققظقجل مضادر مسؾك ماالدؿؼالظقة مواإلبداع ماالجؿؿاسل مبؽؾ معا مؼب ماظؽؾؿة معـم
دالظة ،مأي معا مؼلاسد مسؾك مربط ماألصراد موخؾؼ ماجملؿؿع ،12موػل ممتـؾ مؼب مغػسم
اظقضتمتـظقؿامذؽؾقاموثؼاصقا موذبؿقسةمعـ ماظػاسؾنيمؼشؽؾقنمغلؼامعـماظعالضاتم
االجؿؿاسقة موعؽاغا مظؾؿدرب مسؾك ماظؿعاون موعـ ممثة مصنن معػفقم ماٌمدلة مضد متعددم
حبلبماٌراحؾماظيتمعـرتمبـفامدرادةماظظاػرة،مصعاملماالجؿؿاعماظػرغللمتقرانم
طؿب مدـة م 1969موصػا مظؾؿمدلة مبلغفا م"عرطز معلؿؼؾ مطبضع مإلدارة متـظقؿ مذوم
رؾقعةماضؿصادؼة."13موتعؿدلمظدىمبعضماظداردني"محؼقؼةماجؿؿاسقةمضقؼةم"ؼػذلضم
هؾقؾفاماظلقدققظقجلمربطمعلؿقؼنيمعـماظؼراءة،ماألولمػقمسالضةماٌمدلةمباظـظامم
االجؿؿاسل مواظـاغل مػق مسالضؿفا مبـلؼفا ماظداخؾل .مػذان ماٌلؿقؼان معـ ماظؼراءةم
ؼػضقانمإظبماظؼقلمبلنماٌمدلةمػلمطؾمعذلابطمسدلمثالثةمأغلاقمعلؿؼؾة:مغظامم
اإلغؿاج مواظؾـاء ماظؿـظقؿل موغلؼ ماٌمدلات مواظؿشرؼعات ،مأي ماظـظام ماظؼاغقغل،م
وذظؽمؼبمترابطمطؾرلمععمبقؽةماٌمدلة.14موػـامؼالحظمواوزامظؾطرحماظؽالدقؽلم
اظذيمؼؿعاعؾمععماٌمدلةمطػضاءمظإلغؿاجمصقلبمذظؽمأغفاممتـؾمذبؿقسةمأصرادم
أو مجلؿا ماجؿؿاسقا معشؽال مؼعؽس ماٌالعح ماظرئقلقة مظؾؿفؿؿع ماظذي مضبقط مبفا،م
ؼربطفامعامؼلؿكمباظؿـظقؿموػقماظشؽؾماظذيمتؾدسفماٌمدلةمباجؿؿاعماألصراد،مصالم
وجقدمظؾؿمدلةمخارجماالسذلافماٌؿقاصؾمبقجقدمذبؿقسةمتربطفامسالضاتمتػاػؿم
أومتـاضضمبنيمأصرادػا.م م
-11مغػسماظرجعم…-.مص 55.م

12

Bernoux, P. : Sociologie des entreprises.- Paris, éditions points, 1995.- p. 13م-
- 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.
13
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ج .ثؼافتفا

ظؼد مزفرت مثؼاصة ماٌمدلة مباظؿقازي معع متطقر ماظـؼاصة ماظؿـظقؿقة مداخؾم
اٌمدلة ،مصفق معػفقم محدؼث مغشل مؼب مدقاق ماظؿققالت ماالضؿصادؼة مواالجؿؿاسقةم
اظيت مبرزت مخالل ماظـصػ ماظـاغل معـ ماظؼرن ماٌاضل موخاصّة مأثـاء ماظعشرؼاتم
اظـالث ماألخرلة ماظيت متؾت مثقرة ماظطالب مبػرغلا مدـة م .1968مؼرعز مزفقر مثؼاصةم
اٌمدلة مإظب م"رػرة معػاػقؿقة" مذفدػا مذبال ماظؿصرف مؼب ماٌقارد ماظؾشرؼة مسؾكم
أرضقةمأنمعامؼشؽؾمثؼاصةماجملؿؿعمؼؿلؾؾمإظبمثؼاصةماٌمدلة.مصفذهماألخرلةمهددم
ػقؼة ماٌمدلة موعقزاتفا معـ مرؼقس موتؼاظقد موسالضات مسؿؾ ممما مؼؽلؾفا مبعدام
تلدقلقا مؼب معلؿقى ماظؼقؿ ماٌرجعقة محقث مؼؿقظد معػفقم ماألعـ ماالجؿؿاسل موضقؿم
اشلقؼة ماالجؿؿاسقة .15متشؽؾ مثؼاصة ماٌمدلة ممنقذجا مععؼدا معـ ماٌعؿؼداتم
واظؿقضعاتماظيتمؼؿؼازلفامأسضاءماٌمدلةماظقاحدة،موبصػةمأدقمصننمثؼاصةماٌمدلةم
عؽقغة معـ ماظػؾلػات مواالؼدؼقظقجقات مواظؼقؿ مواٌعؿؼدات مواٌلؾؿات مواظؿقضعاتم
واٌقاضػمواٌعاؼرلماىؿاسقةمظؾؿشؿغؾنيمضؿـماٌمدلةماظقاحدة،موتؿضؿـماظعـاصرم
اظؿاظقةم :م
 مبعض ماظلؾقطات ماظيت متالحظ مباغؿظام مضؿـ ماظعالضات مبني ماألذكاصم(اظػاسؾني) معـؾ ماظطؼقس مواٌظاػر ماإلحؿػاظقة ماًاصة مباٌمدلة موطذظؽ مبعضم
اظرعقزماٌلؿكدعةمعباسقا .م
ماظضقابطماٌؿػؼمسؾقفامبنيمصرقماظعؿؾمداخؾماٌمدلةمواظيتمتدلزمؼبمبـعـضماظعـؾـاراتمعـــؾمؼـقمم"ساديمعـماظعؿؾمؼؼابؾفمأجرمؼقممسادي" .م
 متقجدمضقؿمعؿػؼمسؾكمصالحقؿفامداخؾماٌمدلةمعـؾمأػؿقةمجقدةماٌـؿقجمواألدعارماٌؿؿقزة .م
موجقدمصؾلػةمتقجفمدقادةماٌمدلةمباظـلؾةمإظبمطؾمعـماظعؿالموايرصاء .ممظؽؾمعمدلةمأداظقبمتشؿغؾمبقادطؿفاموسؾكمطؾمعـؿؿمجدؼدمأنمؼؿؼـفا .16مؼعؿؼد ماٌكؿصّقن معـ مسؾؿاء ماجؿؿاع مأن ماٌمدلة متداصع مسـ مثؼاصؿفا مألغفام
األداسماظذيمميؽـمعـمتؼـنيممناذجماظلؾقكموعـمتردقخماظؼقؿماٌؿعارفمسؾقفام
-15م اظزشالعل،محلينم:متلثرلماظعقٌةماالضؿصادؼةمسؾكمثؼاصةماٌمدلةماظؿقغلقةمعذطرةمخؿؿماظدروسمظؾقصقلم
سؾكماألدؿاذؼةمؼبماظدراداتماالجؿؿاسقة-.تقغس ،ماٌعفدماظقرينمظؾشغؾموماظدراداتماالجؿؿاسقة،م 1999مـم
-.2222مص.ص.م 36-35م
16

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

p. 5.
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داخؾفا،مإذمأنمثؼاصةماٌمدلةممتؽـماظػاسؾنيمعـ متدلؼرمعقاضػفؿموإطلابمآرائفؿم
بعدامعـطؼقا.موهؿقيمثؼاصةماٌمدلة مسؾكمطؾؿاتمدرموذعاراتمورباورمتعؾؽة.م
وعـ ممثة متلؿطقع ماٌمدلة م مهؼقؼ مثالثة مأػداف موػل مرصع مععـقؼات ماظػاسؾنيم
ودصعفؿمإظبماظعؿؾموخؾؼمتضاعـمداخؾلمؼبمردؿمػقؼةماٌمدلةمبؽؾموضقح .م
تشؽؾ متـشؽة ماظػاسؾني مداخؾ ماٌمدلة معلارا مرؾقعقا ،موبصقرة مساعة مصننم
اظؿـشؽةمػلماظطرؼؼماظذيمميؽـماألسضاءماظلابؼنيمؼبمذبؿؿعمعامعـمغؼؾمطػاءاتفؿم
وعفاراتفؿموععارصفؿمإظبماىقؾماظالحؼمحؿكمؼؼقعقامبلدوارػؿمسؾكمأحلـموجفمؼبم
ذبؿؿعفؿموػذامؼـطؾؼمسؾكماظؿـشؽةمداخؾماٌمدلة .م
ؼـؼؾ ماظػاسؾقن ماظؼداعك مظألجقال ماظؼادعة ماظـؼاصة ماظيت متضؿـ مشلؿ ماٌعارفم
االجؿؿاسقةماظيتمضبؿاجقغفامظؾؼقاممبلدوارػؿمووزائػفؿمداخؾماٌمدلةمبـفاح.مإنم
اظؿـشؽةمتقصرمظؾػاسؾنيماألدواتماظيتممتؽـفؿمعـمعقاطؾةمعامصبريمؼبماٌـظقعةماظيتم
ؼـؿؿقنمإظقفا،موػذامعامصبريمأؼضامداخؾماٌمدلةمألغفامتعؾؿمآظقاتماظعؿؾ مضؿـم
اظػرقمواألضلامموتمدسماظعالضاتماالجؿؿاسقةموسالضاتماظعؿؾمطؿامتطقرماظؽػاءاتم
واٌعارفماظضرورؼةمظؾؼقاممباٌفامماىدؼدة .م
وتؿشؽؾ ماظـؼاصة ماظداخؾقة مظؾؿمدلة معـ ماظؼقؿ مواظرعقز مواظطؼقس مواألداررلم
واظؾطقظةم :م
 ماظؼقؿم:متلؿحمضقؿماٌمدلةمظألصرادمبنصدار مأحؽاممطؿامأغفامتقجفموتشؽؾمدؾقطاتفؿ،موػلمتـؾعمعـماظؿفاربماظيتمساذفاماألصرادموميؽـمأنمتؽقنمضؿـقةممم
أومععؾـة،مطؿامأنماٌمدلةمسادةمعامهاصظمسؾكمػذهماظؼقؿموهذلعفامضؿـمظقائقفام
وضقاغقـفاماظداخؾقة .م
 ماظرعقز م :مػل مسالعات مشلا مدالالت مثؼاصقة معـ مذظؽ مذؽؾ ماظؾؾاسمواظؾغة….اخل .م
 ماظطؼقسم:مميؽـمأنمتؿعؾؼمبلحداثمؼقعقةمأومادؿــائقةمداخؾماٌمدلة،موميؽـ مأن متؽقن مشلا مأبعاد مرعزؼة متدسؿ مػقؼة ماٌمدلة ،معـفا معا مؼؿعؾؼم
باالجؿؿاسات مأو مبنصدار ماظـشرؼات مأو مبندعاج ماٌـؿدبني ماىدد مأو مبؿقدؼعم
اٌؿؼاسدؼـ...م.اخل .م
 ماألداررل م :مظؾؿمدلة مأداررلػا ماًاصة ماظيت متـؾع معـ مأحداث مػاعةمساذؿفاموخاصةماٌؿعؾؼةمعـفامبلزعاتمطدلىمأومهقالتمسؿقؼةمعرتمبفا .م
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 ماألبطالم:مػؿماألذكاصماظذؼـمشلؿمسالضةمعؾاذرةموعؽاغةمممقزةمؼبمعاضلماٌمدلةمأومؼبمحاضرػامواظذؼـمتركمبصؿاتفؿمواضقةمعـؾمعمدسماٌمدلةمذاتف  .م

 .IIاآلثار احملؾقة لؾعودلة من خالل التجربة التونسقة
 .1مػفوم العودلة و العودلة االقتصادوة

إن معصطؾح ماظعقٌة مػق مترعبة مظؾـؿـصــطــؾــح ماظػرغلل م()Mondialisationم
وظـؾؿـصطـؾـح ماألغـفؾـقزي م( .)Globalisationمواظعقٌة معػفقم مسقجل مؼب مدراداتم
اظعؾقمماالجؿؿاسقةمطلداةمهؾقؾقةمظقصػمسؿؾقاتماظؿغرلمؼبمطاصةماجملاالت.موػقم
عا مؼعين مأن مػـاك مخطا مجدؼدا موسالضات ماجؿؿاسقة معادؼة موغػعقة متلؿؾعد مطؾم
اٌػاػقؿ ماظؼقعقة مواظعرضقة مواظعائؾقة مواظدؼـقة .موعـ ممثة مؼرى مبعض ماظداردني مأنم
اظعقٌةمترتؾطمبلربعمسؿؾقاتمأدادقةموػلماٌـاصلةمبنيماظؼقىماظعظؿكمواظقصقلمإظبم
اظؿؼـقةماىدؼدةموذققعمسقٌةماإلغؿاجمواظؿؾادلمواظؿقدؼث  .م
سؾك مػذه ماألرضقة متعددت موتـقست متعرؼػات ماظعقٌة ،معـفا ماالجؿفاد ماظذيم
ضدعفمأحدمأداتذةمورعقزماًارجقةماألعرؼؽقةموعػادهمأنمعػفقمماظعقٌةم"ؼؼقؿمسالضةم
بني معلؿقؼات معؿعددة مظؾؿقؾقؾ موػل ماالضؿصاد مواظلقادة مواظـؼاصة مواإلؼدؼقظقجقام
وإسادة متـظقؿ ماإلغؿاج موتداخؾ ماظصـاسات مسدل مايدود مواغؿشار مأدقاق ماظؿؿقؼؾم
ومتاثؾ ماظلؾع ماٌلؿفؾؽة مٌكؿؾػ ماظدول موغؿائج ماظصراسات مبني ماجملؿقساتم
اٌفاجرة مواجملؿقسات ماٌؼقؿة"  .موباظرشؿ مأن مظؾعقٌة معظاػرػا ماظلقادقة ماٌؿعؾؼةم
مبدىمضدرةماظدوظةماظؼقعقةمايدؼـةمسؾكماالدؿؼرارموايػازمسؾكمدقادتفامؼبمزؾم
اظقدائؾماىدؼدةمظالتصالموعامؼعـقفمذظؽمعـمغػلمظؾقدودمموايقاجز،موعظاػرػام
اظـؼاصقةماظيتمتفدفمإظبمإصبادمثؼاصةمساٌقةمواحدةمعـػؿقةم،سؾكمأغؼاضماظـؼاصاتم
وايضاراتماٌؿعددةمواٌؿـقسةماظيتممتقؾمإظبماالغغالقمواالغؽؿاش،مصننماٌظاػراتم
األطـر مبروزا مػل مذات مرابع ماضؿصادي .مإن ماظعقٌة مؼب مػذاماجملال متعين ماغدعاجم
 -17م أغظر مؼب مػذا ماإلرار ماظقثقؼة ماظيت مأصدرػا معؽؿب مصدى ماظؿؽقؼـ مبعـقان ماظؿقػقز مو مثؼاصة ماٌمدلة-.م
ص17.مواظيتمدـؿعرضمشلامبشلءمعـماظؿػصقؾمضؿـماىزءماألخرلمعـمػذهماظدرادةم.
 -18ذؼاب ،معفا :متفدؼدات ماظعقٌة مظؾقرـ ماظعربل ماٌلؿؼؾؾماظعربل-.برلوت ،مسدد م ،276معرطز مدراداتم
اظقحدةماظعربقة،مصقػريم2222م-.مص152.
 -19مروزغاو ،مجقؿس م:مدؼـاعقؽقةماظعقٌةم:مسبقمصقاشةمسؿؾقة -.معرطزماألػرام مظؾدراداتماإلدذلاتقفقة،م
1997؛مغؼالمسـممؼـلـني،ماظلقدم:مؼبمعػفقمماظعقٌةمضؿـماظعربموماظعقٌة-.مط،3مبرلوت،معرطزمدراداتم
اظقحدةماظعربقة،مأصرؼؾم-.2222مص26.
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أدقاق ماظعامل مؼب محؼقل ماظؿفارة مواالدؿـؿارات ماٌؾاذرة مواغؿؼال ماألعقال مواظؼقىم
اظعاعؾة مواظؿؼاغة موحؿك ماظـؼاصات مضؿـ ماإلرار ماظرأزلاظل ،موطذظؽ مخضقع ماظعاملم
ظؼقىماظلققماظعاٌقةمممامؼمديمإظبماخذلاق مايدودماظؼقعقةموإظبماالسبلارماظؽؾرلم
ؼب مدقادة ماظدوظة .مأعا ماظعـصر ماألدادل مؼب مػذه ماظظاػرة مصفل ماظشرطات ماٌؿعددةم
اىـلقاتمأومسابرةماظؼقعقات  .م
وػذا ماٌػفقم مطبؿؾػ مسـ معػفقم ماالضؿصاد ماظدوظل ماظذي مؼرتؽز مسؾك مسالضاتم
اضؿصادؼةمبنيمدولمذاتمدقادة،موبقـؿامتشؽؾماظدوظةماظعـصرماألدادلمؼبمعػفقمم
االضؿصادماظدوظلمتشؽؾماظشرطاتماظرأزلاظقةماٌؿعددةماظؼقعقاتماظعـصرماألدادلمؼبم
عػفقم ماظعقٌة .موػذه ماظشرطات معـ ماظضكاعة محبقث مأن مضقؿة ماٌؾقعات ماظلـقؼةم
إلحداػامتؿفاوزمضقؿةماإلغؿاجماحملؾلماإلعباظلمظعددمعـماظدولماٌؿقدطةمايفؿ.م
وغظراميفؿمادؿـؿاراتفاماٌؾاذرةموشرلماٌؾاذرة مؼبمطـرلمعـماظدول،مصنغفامضادرةم
سؾكمايدمعـمدقادةمػذهماظدول.مصنذامرشؾتمدوظةمعامؼبمإتؾاعمدقادةمععقـةمتمثرم
دؾؾقامسؾكمأرباحمأحدمصروسفا،مضاعتماظشرطةماألممبنشالقماظػرعموغؼؾفمإظبمعؽانم
آخر،موػذامحبدمذاتفمؼشؽؾمرادسامظؾدوظةماٌضقػةمسـماتؾاعمدقادةمشرلمعـادؾةم
ظؾشرطةم .م
طؿامتؼقمماظشرطاتمسابرةماظؼاراتمطاٌصارفموبققتماٌالمومذرطاتماظؿلعنيم
وصـادؼؼماظؿؼاسدمبدورماظشررلماظذيمؼمعـماظؿزامماظدولماٌضقػةمشلذهماالدؿـؿاراتم
شرلماٌؾاذرةممبعاؼرلمأداءمععقـةمؼبمدقادؿفاماالضؿصادؼة.مصنذامملمتؾؿزمماظدوظةمبفذهم
اٌعاؼرلمغزحتمسـفاماالدؿـؿارات مشرلماٌؾاذرةموماظؿقزقػاتماألخرى،مممامؼمديم
إظبماشبػاضمأدعارمسؿالتموأدعارمأدفؿمودـداتماظدوظة مواشبػاض ماحؿقاراتم
عصرصفاماٌرطزيمعـماظعؿالتماألجـؾقةموحدوثمإصالداتمعاظقةمسدؼدةمصقفامعام
ؼضطرػامإظبماالضذلاضماًارجل .مومعـمعقزاتماظعقٌةماالضؿصادؼةمػقمعامؼؾلم :م
 ماغؿشارمإزاظةماظؼققدمسؾكمحرطةماظرازلقؾموإزاظةماظضقابطماألخرىماٌػروضةمسؾقفامؼبماظدولماظرأزلاظقةماٌؿؼدعةمومؼبمسددمعـماظدولماظـاعقةمؼبمأعرؼؽاماظالتقـقةم
ومإصرؼؼقاموجـقبمذرقمآدقا .م
 -20األررش،مربؿدم:ماظعربموماظعقٌةم:عاماظعؿؾمضؿـماظعربموماظعقٌةم…ماٌرجعماظلابؼ-.مص412.
 -21األررشم…غػسماٌرجع-.مص.ص413.م–م 414م
ؼـطؾؼمػذاماٌلارمسؾكماظعدؼدمعـماظؾؾدانمعـمذظؽماٌؽلقؽمؼبمغفاؼةم 1993موبؾدانمجـقبمذرقمآدقامدـةم1997موماألرجـؿنيمدـةم 2222م
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 مضقاممسددمطؾرلمعـماظدولماظـاعقةمودولمعامطانمؼعرفمباظؽؿؾةماالذذلاطقةمعـذ معـؿصػ ماظـؿاغقـات مبنزاظة ماظؼققد ماظـؼدؼة مسـ ماٌدصقسات ماًارجقة موػق معام
ؼلاسدمسؾكمهلنيمغلؾةممنقماظؿفارةماظدوظقةموباظؿاظلممنقماالدؿـؿاراتماٌؾاذرة .م
 متؾينماواه م خقصصةماٌمدلاتمؼبماظدولماٌؿؼدعةموصرضمػذاماالواهمسؾكماظدول ماظـاعقة موباظؿاظل مسرض معـشكتفا ماظؿابعة مظؾدوظة مظؾؾقع مظػائدة مذرطاتم
االدؿـؿارماحملؾقةمواألجـؾقةم .م م
مالمذؽمأنمعلارماظعقٌةماالضؿصادؼةمدقمثرمبصػةمعؾاذرةمسؾكماٌمدلةمساعةمو ماٌمدلة ماالضؿصادؼة مبصػة مخاصة ،مطؿا مدقمدي مبرغاعج مخقصصة ماٌمدلاتم
اظعؿقعقة موتلػقؾفا موإسادة مػقؽؾؿفا مإظب مبروز معـظقعة معػاػقؿقة موسالئؼقة مجدؼدةم
تلؿفقب مظشروط ماظعقٌة ،موتعطل مأػؿقة مظؾؿظفر ماًارجل مواظداخؾل مظؾؿمدلةم
وتعؿؾ مسؾك متطقؼر ماظعؼؾقات مواظلؾقطقات مواظؽػاءات موتؽقؼـ ماألسقان مواظؿدخؾم
ظؽلبمايرفمسدلماخؿقاراتمادذلاتقفقةمربددة .م
 .2التأثريات االقتصادوة احملؾقة لؾعودلة يف تونس

أ .ادلسار االقتصادي يف تونس  :من الدولـة إىل اخلوصصة

ظؼدمغشلماالضؿصادماظؿقغلل،مباظرشؿمعـماغطالضؿفمذؾفماظؾقدلاظقة ،مؼبمأحضانم
اظدوظة.موضدمتدسؿمػذاماظؿقجفمعـذمبداؼةماظلؿقـات،مسـدعامضررتماظدوظةماظؿدخؾم
اٌؾاذرمؼبمبـاءماٌمدلاتماالضؿصادؼةموإدارتفامصؽانمضرارمتلعقؿماألراضلمعـمأؼديم
اٌعؿرؼـموإرداءمغظامماظؿؼاسدموبعثماظعدؼدمعـماٌشارؼعماالضؿصادؼةماظؿابعةمظؾؼطاعم
اظعام  .مظؼد مجاء مػذا ماظؿقجف مرشؿ مإضرار ماظدوظة مباحذلام ماظؼطاع ماًاص مواإلبؼاءم
سؾقفمععمإظزاعفمباحذلامماظلقادةماظعاعةمظؾدوظةمودسقتفمإظبماظؿققلمعـماظؿفارةم
 -22غػسماٌرجع-.مص416.
 -23عـمأبرزماإلجراءاتماظيتمضاممبفامبقرضقؾةمتدسقؿامظؿقجففماظؿقدؼـلماظؾقدلاظلمحؾمعبعقةماألحؾاسماظيتم

طاغتمتعؿدلمعـمأػؿماٌمدلاتماالضؿصادؼةمؼبماظؾالد،مومهقؼؾمعمدلاتماإلدالمماظطرضلمإظبمعدارسموعراطزم
حزبقةمومإظغاءماحملاطؿماظشرسقةمومإضرارمذبؾةماألحقالماظشكصقةماظيتممتـعمتعددماظزوجاتمومإظغاءماظؿعؾقؿم
جباععماظزؼؿقغة،مػذامسالوةمسؾكمبعضماإلجراءاتماالضؿصادؼةمعـؾموؿقدمأجقرماظعؿالموماٌقزػني،موماظدسقةم
إظبمضرورةماإلضؾالمسؾكماالدخارمواإلسالنمسـمضرضمورينمعقجفمظؾؿصـقعمؼبمذفرمصقػريمدـةم1957ممتمسؾكم
إثرهمإغشاءمأولمبـؽمتقغللم"اظشرطةماظؿقغلقةمظؾؾـؽ".مأغظرمؼبمػذاماظشلنماشلرعادل،مسؾدماظؾطقػم:اظدوظةموم
اظؿـؿقةمؼبماٌغربماظعربل-.مدراسمظؾـشر،م-.1993مص.ص.م61-62
 -24اشلرعادل ،مربؿدمسؾدماظؾاضلم:ماجملؿؿعموماظدوظةمؼبماٌغربماظعربل-.مبرلوت ،معرطزمدراداتماظقحدةم
اظعربقة،م-.1987مص.62.
48

ثؼافة ادلؤدسة وأثر العودلة يف ادلغرب العربي  :مثال تونس

واٌضاربةماظعؼارؼةمإظبماألغشطةماٌـؿفة،موػقمعامأرؾؼمسؾقفماظؾعضمودؼدماظؼطاعم
اًاص  .مأدىمػذاماظؿقجفمإظبمبروزمعرطزؼةمدورماظدوظةموهقظتمإظبمعامأصؾحم
ؼعرفمصقؿامبعدمبرأزلاظقةماظدوظةماظؼائؿةمسؾكمعؾدأماظؿكطقطماالضؿصاديمأومدقادةم
اظؿعاضد .م م
ظؼدمولدمخقارمدوظـةماالضؿصادمؼبمعلؿقؼنيمإثـنيم :م
 ماٌلؿقى ماظصـاسل م :مصؾاالضاصة مإظب ماٌقروث ماظصـاسل ماظذي مترطؿف ماظدوظةماالدؿعؿارؼة م(اظصـاسة ماٌـفؿقة مأدادا) مواظيت موضع متدسقؿفا معـ مررف ماظدوظةم
ايدؼـة ،مبرزت مبعض ماظصـاسات ماىدؼدة معـؾ ماظصـاسات ماظؾذلوطقؿقائقةم
واظصـاسات ماظغذائقة م(زؼت ،مدؽر ،مزلقد…اخل) موصـاسة ماىؾقد موعقاد ماظؾـاءم
وصـاسةماظـ لقجمععممتؽنيمػذهماظصـاساتمعـماحؿؽارماألدقاقماظداخؾقةموعـقفام
اعؿقازاتمضرؼؾقةمٌدةمععقـة.مظؽـمتقزؼعمػذهماظصـاساتمسؾكماىفاتمضدمدسؿم
اخؿاللماظؿقازنماىفقيمباظرشؿمعـمرباوظةم"أغبدمبـمصاحل"مايقؾقظةمدونمذظؽ.م
صؼد متقزست ماٌـشكت ماظصـاسقة ماحملدثة معا مبني م 1971-1962مطاظؿاظل :متـقغـسمم
،%25مبـزرتم،%23ماظلاحؾم،%15مضابسم،%14ماظدواخؾم . %23م
 م اٌلؿقىماظػالحلم:مظؼدمأضاصتماظدوظةمإظبماإلجراءاتماظؿؼؾقدؼةمؼبماجملالماظػالحلماٌؿؿـؾةمؼبمحؾماألحؾاسموإرجاعمأراضلماألحؾاسماًاصةمإظبمأصقابفام
وادؿعادة مأراضل ماٌعؿرؼـ مضؿـ معا مؼعرف مباألراضل ماظدوظقة م ماظيت متضؿ مأؼضام
أراضلماألحؾاسماظعاعةم(عـؾمحؾسمدقديمعفذب،موحؾسمسزؼزةمسـؿاغة…)،م
إغشاءمذبؿقسةمعـماظقحداتماالغؿاجقةموإصالحماشلقاطؾماظزراسقة،موؼبمػذاماإلرارم
مت مبعث م 222موحدة مإغؿاج متضؿ م 522.222مػؽؿار مؼب ماظشؿال مواظقدط مواىـقبمممممم
و مأغشلت ماظدوظة م 322متعاوغقة مشطت م 622.222مػؽؿار .موضد ماذذلرت ماظدوظةم

 -25اشلرعادل،مسؾدماظؾطقػم:ماظدوظةموماظؿـؿقة…معرجعمدابؼ-.مص.61.
 -26إرتؾطمػذاماظؿقجفمبكدؿم"أغبدمبـمصاحلم"اظذيمإذؿغؾمؼبمعـصبموزؼرمؼبمحؽقعةماظؾاػلماألدشؿم،معبعم
عـمخالظفمعلموظقاتموزار اتماظؿكطقطموماإلضؿصادماظقرينموماظذلبقةموماظؿعؾقؿم،مطؿامتقظبمعـصبماألعنيماظعامم
اٌلاسدمظؾقزبماإلذذلاطلماظددؿقريمعامبنيمساعلم 1965موم 1969موػقمأحدمعفـددلمعؼقظةماإلذذلاطقةم
اظددؿقرؼةمػذامسالوةمسؾكمأغفمأحدمأبرزمضادةماإلهادماظعامماظؿقغللمظؾشغؾمضؾؾمأنمؼؿقظبماٌـاصبماٌذطقرةم.
 -27اظشارغل ،مسؾدماظقػابم:معـمأجؾمعؼاربةمدقدققظقجقةمألحداث مجاغػلم -.1984مذفادةماظؽػاءةمؼبم
اظؾقثمطؾقةماظعؾقمماإلغلاغقةموماالجؿؿاسقةمبؿقغس،م-.1987مص.ص11-12.
49

دامل لبقض

ظؾدخقلمؼبماظقحدةماظؿعاضدؼة مػبلةمػؽؿاراتمعـماألراضلمصؿامصققمؼبماظؾداؼة،م
إالمأنمذظؽمؼؼصلم%82معـماظـشطنيمؼبماظؼطاعماظػالحل،مثؿمسادتمظؿكػضمذرطم
االغؿؿاءمإظبمػذهماظقحداتمإظبم2.25مػؽؿارمو 2.52مػؽؿارموػقمعامداسدمسؾكمدخقلم
عبفقرمسرؼضمعـماظػالحنيمإظبمػذهماظؿعاضدؼات  .م
إنمخقارماالضؿصادماٌقجفمملمؼدممرقؼال،مصؿعمبداؼةمسشرؼةماظلؾعقـاتمأضرتم
اظدوظة معؾدأ ماظؾقدلاظقة ماالضؿصادؼة مسؾك مأرضقة مغؿائج معممتر ماٌـلؿرل مظؾقزبم
االذذلاطلماظددؿقريماظذيمأضرم :م
محؾماظعدؼدمعـماظؿعاضدؼاتماظؿفارؼة ،مماظؿػقؼتمؼبمحصصمعـماألراضلماٌمممة ،ممبروزمذعارمتطفرلماٌمدلاتماظصـاسقةمبؿققؼؾفامعـماظؼطاعماظعاممإظبماظؼطاعماًاص .م
وضدمتالمذظؽمإصدارمذبؿقسةمعـماظؿشرؼعاتمعـؾتماإلرارماظؼاغقغلماظذيمداسدم
سؾك ماظؿققل مسبق ماظؾقدلاظقة ماالضؿصادؼة مظعؾ مأبرزػا مضاغقن مأصرؼؾ م 1972ماٌؿعؾؼم
بػلح ماجملال مأعام ماالدؿـؿار ماحملؾل موخاصة ماألجـيب ،موذظؽ مبؿقصرل مإشراءاتم
وتشفقعات مجؾائقة مظؾؿلؿـؿرؼـ ماألجاغب مواظؿقغلقني .مطؿا ممت ماصدار مضاغقنم
دؼلؿدلم1973ماٌؿعؾؼمخبؾؼمصـدوقمظؾؿـؿقةمواظالعرطزؼةماظصـاسقةموعامتالمذظؽمعـم
إحداثموطاظةماظـفقضمباالدؿـؿاراتمواظقطاظةماظعؼارؼةماظصـاسقةموعرطزماظـفقضم
باظؿصدؼر.مظؼدمداسدتمػذهماإلحداثاتمسؾكمإغشاءم 822معمدلةموصرتم 122مأظػم
عقرـمذغؾ .مإالمأنمػذهماٌلارمضدمصاحؾفمغزوحمرؼػلمسبقمعراطزماٌدنموتقدعم
األحقاء ماظؼصدؼرؼة موعا مؼعـقف مذظؽ معـ متفؿقش موتػؼرل مظؾطؾؼات ماظشعؾقة،م
وباظؿقازي مععمذظؽمتػاضؿمحرطةمإضرابقةمموصؾت مأوجفا مؼبمعامؼعرفمبلحداثم
جاغػلم . 1978م
 -28متماإلضرارمبؿؾينمعؼقظةم"ماالذذلاطقة ماظددؿقرؼةم"ؼبمعممترمايزبماالذذلاطل ماظددؿقريمبؾـزرتمدـةم
 ، 1964مصؼد مخطب مبقرضقؾة مععرصا ماظؿعاضدؼة مبؼقظف :م"ػل موحدة معـظؿة محلب معؾدإ مدميؼرارل مضبؼؼم
االدؿعؿالماىؿاسلمألدواتماإلغؿاجمومبعضماًدعاتموتعؿؾمعـمأجؾمعصؾقؿفاموعـمأجؾماٌصؾقةماظعاعةم"
 -29اظشارغلم…غػسماٌرجع-.مص12.
30

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

annuaire de l’Afrique du nord, Paris, CNRS, 1983.- p. 288.

 -31أغظرمعؼاظـامايرطةماظـؼابقةمؼبمتقغسم:أزعةم1978مومعقضػماظلؾطةمعـفامضؿـمبقرضقؾةموماظؾقرضقؾققنموم
بـاءماظدوظةماظقرـقةمعمدلةماظؿؿقؿلمظؾؾقثماظعؾؿلموماٌعؾقعاتمدؾؿؿدلم 2221مص 152م،مظؼدمبقـتمبعضم
اإلحصائقاتمأنمايرطةماإلضرابقةمؼبمتقغسمضدممنتمعـم144مإضرابممبامؼؼابؾم368496مداسةمسؿؾمدـةم
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وباظرشؿمعـمتػاضؿمػذهماألزعةمؼبمبداؼةماظـؿاغقـاتموعاماغؿفتمإظقفمعـمأحداثم
أصؾقت متعرف مباغؿػاضة ماًؾز ،ماظيت مجاءت مطـؿقفة معؾاذرة مظرصع ماظدسؿ مسـم
أدعارماٌقادماألدادقةمبلؾبماالعالءاتماالضؿصادؼةمظؾؾـؽماظعاٌلموصـدوقماظـؼدم
اظدوظل ،مصؼدماوفتماظدوظةمإظبمتؾينمعشروعماإلصالحماشلقؽؾلماظذيمصرضؿفمػذهم
اٌمدلاتماٌاظقةماظدوظقةمبداؼةمعـمدـةم،1986مواٌؿؿـؾمؼبماظؿؼؾقصمعـمتدخؾم
اظدوظةمؼبماجملالماالضؿصاديمودسؿماظؼدرةماظؿـاصلقكمظؾؿمدلاتموإؼالءمػذهماٌفؿةم
إظبماظؼطاعماًاصماظذيمؼلؿـدمإظبمععاؼرلماىدوىماالضؿصادؼة  .م

ب .اتػاققات الشراكة و تأثري ادلؤدسات ادلالقة العادلقة

متؿدمجذورماظؿؾادلماظؿفاريماظؿقغللماألوروبلمإظبمغفاؼةماظلؿقـات ،مإالمأنم
أبرز مبروتقطقالت ماظؿعاون ماالضؿصادي مػل ماتػاضقة ماظشراطة ماظيت ممت متقضقعفا مععم
االهاد ماألوروبل مدـة م .1995متفدف مػذه ماالتػاضقة مبصقرة مرئقلقة مإظب مإغشاءم
عـطؼة مظؾؿؾادل ماظؿفاري ماير معع متقغس .موؼذػب مبعض ماظداردني مإظب مأن مػذهم
االتػاضقةممتؽـمعـماضؿقاممدقضاموادعةمأعامماالضؿصادماظؿقغللمضقاعفم 352معؾققنم
غلؿة،موػلمباإلضاصةمإظبمذظؽممتـؾمصرصةمظؾؿمدلاتماالضؿصادؼةماظؿقغلقةمظؾؾقغم
اضؿصادؼاتممتؽـمع ـمدبػقضمطؾػةماإلغؿاجمورصعمغلؼماظـؿقموعامؼؿطؾؾفمذظؽمعـم
تعاعؾمععمربقطمتـاصللمؼعؿؿدمتؽـقظقجقامحدؼـة .موباٌؼابؾمصننمسؼدماظشراطةم
 1974مإظب م 377مإضراب ممبا مؼؼابؾ م 594573مداسة مسؿؾ مثؿ مإسبدر ماظرضؿ مإظب م 372مإضراب ممبا مؼقاصؼم
1227482مداسةمسؿؾمدـةم1977م.
 -32ؼؾكصمسؾدماظؾطقػماشلرعادلمؼبمدرادؿفماظلاظػةماظذطرمص 89معالعحماًقارماظؾقدلاظلماالضؿصاديمؼبم
تقغسمؼبم"اظؿػقؼتمؼبمضلؿمطؾرلمعـمأراضلماظدوظةمومغزعماحؿؽارماظؿفارةماًارجقةموماإلذرافماٌؾاذرمسؾكم
اظؿفارةماظداخؾقةمومتقدقعمعصادرماظؼرضموعلاسدةماظرأزلالماًاصموادؿغاللمصػؼاتماظدوظةمومعراطزماظـػقذم
ومنقمأغشطةماٌضاربةموتقجقفمادؿـؿاراتمأطدلمإظبماألغشطةمذاتماٌردودماٌرتػعمإظبمجاغبمإخراجماظـرواتم
اجملؿدةمخاللماظلؿقـاتمعـمأجؾمادؿـؿارػاموماظؾفقءمإظبماظؿقاؼؾماىؾائلموشرلػامعـماٌظاػرماظيتمزلقتم
بـؿق مدرؼع مٌداخقؾ ماٌؾؽقة مواٌؼاوظة موودعت مصػقف مرجال ماألسؿال مو ماظؾاسـني مو ماظلؿادرة مو ماٌضاربنيممممممم
ومسؿؼتماظػقارقماالجؿؿاسقةم".
 -33طانمأولماتػاقمتعاونموضعؿفمايؽقعةماظؿقغلقةمععماظؾؾدانماألوروبقةمدـةم،1969مأيمبعدماظؿكؾلمسـم
وربةماظؿعاضدم.أعاماالتػاضقةماظـاغقةمصؼدموضعمتقضقعفامععمبؾدنماالهادماألوروبلمدـةم1976مبعدمأنمتقدعم
ػذاماالهادمعـم6مإظبم9دول،موتضؿـتماالتػاضقةمبعضماظشروطماٌؿعؾؼةمباظصادراتماظػالحقةماظؿقغلقة.م
-34مبـمسزؼزة،مسؾدماظعزؼزم:م غلؼماظـؿقمؼبمزؾماظشراطةمضؿـماتػاقماظشراطةمبنيمتقغسموماالهادماألوروبلمم
وتلثرلاتفماالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقةماىاععةماظـؼابقةماظـاظـةمظالهادماظعامماظؿقغللمظؾشغؾماٌفدؼة،م19م-م23م
غقصؿدلم-.2222مص174.
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ؼؿصػ مباٌعاعؾة مباٌـؾ مؼب متؾادل ماظؿـازالت مواخؿالف مدرجات معلؿقى مايؿاؼةم
اىؿرطقةمدونماسؿؾارمظؿػاوتماٌلؿقىماالضؿصاديمواظؿؽـقظقجلمبنيماظطرصني.موعـم
اظعـاصرماظرئقلقةمؼبمتطؾقؼاتماتػاضقاتماظشراطةمػقمسؿؾقةماظؿػؽقؽماىؿرطلموػقم
عامدقؾغلمسائداتماظدوظةماٌؿلتقةمعـماٌعاظقؿماىؿرطقةماٌقزػةمسؾكماظقاردات .م
ػـاكماسؿؼادمدائدمعػادهمأنمواوزمػذهماظؿلثرلاتمؼؿطؾبماظؼدرةمسؾكماٌرورم
عـمايؿاؼةماىؿرطقة ماالصطـاسقةمإظبمغباؼةمذاتقةمضقاعفامرصعممضدرة ماٌمدلةم
اظؿـاصلقةمبؿقلنيماٌـؿقجمطؿاموطقػا .مإنمػذهماظقصػةمهؿقيمصؽرةمعـاظقةمذظؽم
أغفمظقسمعـماظلفؾمباظـلؾةمإظبماالضؿصادماظؿقغللمأنمؼؾؾغمعؼاؼقسماالضؿصادؼاتم
اٌـاصلةماظيت متؿؿقزمبفامدولماالهاد ماألوروبل .مطؿامؼؿؿقزمػذاماالضؿصاد مبـؼصم
اظؿؼاظقد ماظصـاسقة مؼب مذبال ماظؿؽـقظقجقا ماٌؿطقرة ،مؼضاف مإظب مذظؽ مضقؼ ماظلققم
اظداخؾقةمرشؿماظطابعماظؿصدؼريمظإلدذلاتقفقةماظصـاسقةماظؿقغلقة.مطؿامميؽـمأنم
غشرل مؼب مغػس ماالواه مإظب ماظعراضقؾ ماظؽدلى ماظيت مؼؿعرض مشلا ماٌـؿقج ماظػالحلم
واظؾقريماظؿقغللمؼبمأوروبامبلؾبماذذلاكمػذهماألخرلةمؼبمإغؿاجمغػسماٌقاد  .م
ال مذؽ مأن مادؿفابة ماٌمدلات ماالضؿصادؼة ماظؿقغلقة مظؾشروط ماظيت موردت مؼبم
اتػاضقة ماظشراطة معع ماالهاد ماألوروبل مؼلؿدسل مسؿؾقات ممتقؼؾ مضكؿة مسادة معام
تؿؽػؾمبفاماٌمدلاتماٌاظقةماظدوظقةمعؼابؾمتـػقذمدقادؿفاموعامتؼدعفمعـم"وصػاتم
إصالحقةمجاػزة" .م
 صـدوق الـؼد الدولي  :مظؼد مجاء متعاعؾ ماظدوظة معع مػذه ماٌمدلة معؿلخرامغلؾقامبلؾبماشبرارفامؼبماواهم"اذذلاطل"مرقؾةماظلؿقـات،ممتقزمباظعؿؾمسؾكم
هؼقؼمتـؿقةمعلؿؼؾةمبقادطةمتدخؾماظدوظة.موملمؼؼعماألخذمبلقاداتماظصـدوقم
إالمؼبمصذلةماظلؾعقـاتمحنيمتػاضؿتماألزعةماالضؿصادؼةموتزاؼدتماظدؼقنماًارجقةم
وارتػعتمصقائدػامإظبمأنموصؾماألعرمإظبماظعفزمسـمدصعمأسؾائفا،موعامترتبمسـم
ذظؽمعـماٌطاظؾةمجبدوظةماظدصقساتمواػؿزازمثؼةماألدقاقماظـؼدؼةمووضػماظؼروضم
واالضطرابماٌؿزاؼدمظألوضاعماالضؿصادؼةموماالجؿؿاسقةم…اخل،موػقمعامأدىمإظبم
ضؾقلمذروطمصـدوقماظـؼدماظدوظل،مباسؿؾارمذظؽمؼلاسدمسؾكمايصقلمسؾكمضروضم
جدؼدةموسؾكمإسادةمجدوظةماظدؼقنماظؼدمية .م
 -35غػسماٌرجعمواظصػقة
 -36بـمدعد،مسؾدماهلل م:مترطقزمعـطؼةماظؿؾادلمايرمععماالهادماألوروبلموتلثرلهمسؾكماظػالحةماظؿقغلقةم
ضؿـماٌرجعماظلابؼ-.مص229.
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وؼرى مصـدوق ماظـؼد ماظدوظل مأن ماظؾؾدان ماٌدؼـة موعـفا متقغس مؼب محاجة مإظبم
إصالحاتمػقؽؾقةمالضؿصادؼاتفا،موػلمظقلتمؼبمحاجةمإظبمػذاماظؽؿماشلائؾمعـم
اظؼروضموإمنامػلمؼبمحاجةمإظبمرأزلالمربؾلموأجـيب،موأنمػروبمػذاماألخرلم
غاتج مباألداس مسؾك ماظلقادات ماٌؿعؾؼة مباظؿشرؼعات ماظيت متفؿ ماٌلائؾ ماىؾائقةم
وضقاغنيماظضؿانماالجؿؿاسلموشرلػا .م
إنماظقصػةماىاػزةمظصـدوقماظـؼدماظدوظلماظيتمضدعتمإظبمتقغسموإظبمطـرلمعـم
اظدولماألخرىمتؿؿـؾمؼبمعامؼؾلم :م
مدبػقضمضقؿةماظعؿؾةموإظغاءماظرضابةمسؾكماظصرفماألجـيبمورصعماظؼققدمسؾكمحرطةماالدؿرلاد ،م
 مخػض ماظعفز مباٌقازغة ماظعاعة مظؾدوظة مخبػض ماإلغػاق مؼب ماجملاالتماالجؿؿاسقة معـؾ ماظؿعؾقؿ مواظصقة مواظلؽـ مودسؿ ماٌقاد ماألدادقة مواظضؿانم
االجؿؿاسلمواظزؼادةمؼبمأدعارماظعدؼدمعـماٌقادمعـؾماظـؼؾمواحملروضاتمواالتصاالتم
واظضرائبمشرلماٌؾاذرةمطاألداءمسؾكماظؼقؿةماٌضاصة  .م
البـك العادلي :مػقموؿعمظـالثمعمدلاتمدوظقة،مػلماظؾـؽماظدوظلمظإلغشاءمم
واظؿعؿرل،مووطاظةماظؿـؿقةماظدوظقة،موعمدلةماظؿؿقؼؾماظدوظل.مؼؼقمماظؾـؽممبراطؿةم
اظػقائض ماٌؿلتقة معـ مرؤوس ماألعقال مباظدول ماظرأزلاظقة مواظيت متؾقث مسـ ماظربحم
اٌضؿقن معـ مخالل ماٌمدلات ماٌاظقة ماظدوظقة ماظعؿالضة .مظؼد متراوحت مدقاداتم
اظؾـؽ ماظدوظل مبني مإدـاد مضروض مإظب ماظدول ماظػؼرلة مؼب ماظلؾعقـات ماشلدف معـفام
متقؼؾمعشروساتماظؿـؿقةماظرؼػقةموعشروسات ماظلؽـماظشعيبموإذؾاعماياجقاتم
األداد قة مظؾلؽان مواظدسقة مإظب محرؼة ماظؿفارة موأػؿقؿفا مؼب مهؼقؼ ماظـؿق مووضعم
ذروطمذبقػةمإلدـادماظؼروض ،مظعؾمأػؿفاماظؿكؾلمسـماظـزسةمايؿائقة مظؾلؾعم
احملؾقةمواسؿؿادماٌـاصلة مطصقغةمتعاعؾمؼبماظؿفارةماظدوظقة.مطؿامتؼقمماواػاتم
اظؾـؽماظعاٌلمسؾكمضرورةمتشفقعماظؼطاعماًاصمواٌؾادرةماظػردؼةمبعدمأنمسفزم
اظؼطاعماظعاممؼبمهؼقؼماظؿـؿقة .م
ظؼد مادؿفابت ماظدوظة مؼب متقغس مإظب ماظدلغاعج ماظذي مابؿؽره ماظؾـؽ ماظعاٌل معـذم
عـؿصػ ماظـؿاغقـات ماظذي مأرؾؼت مسؾقف متلؿقة م" ماالضذلاض ماًاص مباظؿؽقػم
اشلقؽؾل م" م واظذي مؼـطؾؼ معـ مأن ماظؼروض ماًاصة مبؿؿقؼؾ ماظدلاعج ماظؼطاسقة مملم
تـفحمؼبمتلدؼدممتقؼؾفا،مظذظؽمصببمإدخالمتعدؼالتمجقػرؼةمسؾكماظلقاداتم
 -37اٌرداغل ،مسؾد ماظرغبان م:ماألبعاد ماالجؿؿاسقة مظؿلػقؾ ماٌمدلات ماظصـاسقة مؼب متقغس مبـزرت ممنقذجام
ذفادةماظدراداتماٌعؿؼةمطؾقةماظعؾقمماإلغلاغقةموماالجؿؿاسقةمبؿقغس،م-.1999-1998مص.ص.م44م-م45
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االضؿصادؼةمظؾؾؾدماٌدؼـموإصالحمظؾؿمدلاتمواالغػؿاحمسؾكماًارجموتـؿقةمصادراتفم
وهرؼرماظؿفارةموتشفقعماالدؿـؿارماألجـيبموإبعادماظدوظةمتدرصبقامسـماظؿدخؾم
ؼبمآظقاتماظلقق  .م

ج .تدعقم مسار اخلوصصة

إن مخقصصة ماٌمدلات مػق معلار مضدؼؿ مغلؾقا متعقد مجذوره مإظب معـؿصػم
اظـؿاغقـات مسـدعا مضدم مصـدوق ماظـؼد ماظدوظل موصػة ماإلصالح ماشلقؽؾل .مصؼد مبرزم
برغاعجمخقصصةماٌمدلاتماظعؿقعقةمضؿـماواهمماالغػؿاحماالضؿصاديمشرلماٌشروطم
سؾكماظلققماظعاٌقةمظألدؾابماظيتمبقـاػامدابؼا.موبؼطعماظـظرمسـمعدىمصقةمػذام
االواهمصننماشلدفمعـماًقصصةمػقممتؽنيماظؾؾدانماٌدؼـةمعـمتلدؼدمدؼقغفام
سدلمبقعمعمدلاتماظؼطاعماظعاممإظبماظؼطاعماًاصموغؼؾمعؾؽقؿفامظصاحلماظدائـنيم
وػلمأخطرمعراحؾماٌدؼقغقةماًارجقة .موملمؼؼؿصرمبرغاعجمخقصصةماٌمدلاتم
سؾكمتؾؽماظيتمتعقشمصعقباتمعاظقةمأوماٌػؾلةمعـفامأوماظصغرلة،مبؾمسلؾمطاصةم
عمدلاتماظؼطاعماظعام،مطؿاموردمذظؽمؼبماٌكططماظؿادعمظؾؿـؿقة .موميؽـمحصرم
أبرزمأذؽالموتؼـقاتماًقصصةمصقؿامؼؾلم :م
ماظؾقعمسـمررؼؼمرؾبمسروض ،مماظؾقعماٌؾاذرمظألجزاءماظيتممتؾؽفاماظدوظةمظشرطائفاماًقاص ،مماظؿػرؼطماظؿدرصبلمؼبمممؿؾؽاتماٌمدلةماظيتمدؿكضعمظؾكقصصة ،مماظؾقعمسـمررؼؼماظؾقرصة ،مماظؿػرؼطمؼبماألراضلماظدوظقةمظؾكقاص ،ممصؿحمبعضماألغشطةماظيتمهؿؽرػاماظدوظةمسدلمبعضماظدواوؼـمظؾكقاصمعـؾموارةماظزؼت ،م
 معـح ماظؿصرف مؼب ماًدعات ماظعؿقعقة مظؾكقاص ،معـؾ ماظطرق ماظلقارة،ماظؿطفرل…اًقصصة .م م
 -38غػسماٌرجعمصـدوقماظـؼدماظدوظلم47
 -39زطل ،مرعزيم:مأخطرمعراحؾ ماٌدؼقغقةماًارجقةمبقعمعشروساتماظؼطاعماظعام متلدؼدامظؾدؼقنموسقدةم
اظلقطرةماألجـؾقةمظقعقغدمدؼؾؾقعاتقؽماظطؾعةماظعربقة،مسددم،17معارسم.1992
 -40اٌكططماظؿادعمظؾؿـؿقةماحملؿقىماظؼطاسلماىزءماظـاغلم1997م–م-.2221مص35.
 -41ماٌؼدم ،م معـفل م :مآصاق ماالدؿـؿار مو ماًقصصة مؼب متقغس مضؿـ ماتػاق ماظشراطة م…عرجع مدابؼ-.م
ص164.م م

تؿقظبمسؿؾقةماًقصصةمؼبمتقغسم :م
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وتؾنيمبعضماإلحصائقات مأنماًقصصةمسلؾتم 136معمدلةمسدلم 294مسؿؾقةم
بقع مبؼقؿةم 1342معؾققنمدؼـارمتقغلل.معـفام 142مسؿؾقةمأدتمإظبمخقصصةم54م
عمدلة مبؼقؿة م 1223معؾققن مدؼـار متقغلل مبني مدـيت م 1997مو م .2222موتؿقزعم
عداخقؾماًقصصةمحلبماظؼطاساتمطؿامؼؾلم :م
جدولمتقزؼعمعداخقؾمخقصصةماٌمدلاتماظعؿقعقةمعامبنيم1997موم2221

اظؼطاع
اظلقاحةمواظصـاساتماظؿؼؾقدؼة
اظـؼؾ
اظصـاساتماظؽقؿقائقةمواٌقؽاغقؽقة
اظؿفارة
اظػالحةمواظصقدماظؾقريمواظصـاساتماظغذائقةماظػالحقة
عقادماظؾـاء
اظـلقج
اًدعات
ضطاساتمأخرى
اجملؿقع

اٌداخقؾ(عؾققنمدؼـار)

271
69
92
137
57
825
19
512
35
1525

اظـلؾة%
م
18
6.1
4.6
9.1
3.8
54.8
1.3
34
2.3
122

ظؼدمتعـرتمسؿؾقةماًقصصةمؼبماظؾداؼةمبلؾبمضعػماإلعؽاغقاتماٌاظقةمظؾؼطاعم
اًاص موضعػ ماظدور ماظذي متؼقم مبف ماظؾقرصة مؼب مػذا ماجملال ،موسدم ماػؿؿامم
اٌلؿـؿرؼـ ماألجاغب ،مإال مأن متدخؾ مصـدوق ماظـؼد ماظدوظل مضد مداسد مسؾك مدصعم
اظدوظةمإظبماإلدراعم ؼبمخقصصةمطـرلمعـماٌمدلاتمعـمذظؽمبعضماٌمدلاتماظيتم
تقصػ مباإلدذلاتقفقة،وػق معا مدسؿ ماالدؿـؿار مؼب ماظؼطاع ماًاص .مصؼد مبقـتم
اإلحصائقاتموجقدم96مأظػمعمدلةمعـفام13مأظػمتشغؾمأطـرمعـم5مأصرادمموعـفام
 4291معمدلة متشغؾ مأطـر معـ م 12مأصراد ،مغصػ مػذه ماألخرلة مؼـؿؿل مإظب مضطاعم
اظـلقج مواىؾقد ،مو %42معـفا مؼـؿؿل مإظب ماظؼطاع مشرل ماٌؼقؿ ،موؼؿؿ ممتقؼؾ مػذهم

م-مػقؽةمإسادةمػقؽؾةماٌمدلاتمذاتماٌشارطاتماظعؿقعقةمؼرأدفاماظقزؼرماألولموتضؿموزراءماٌاظقةموماظشمونم
االجؿؿاسقةموماظؿـؿقةماالضؿصادؼةموػلمذاتمرؾقعةمإدؿشارؼةم م
 ماظؾفـة ماظػـقة مظؾكقصصة ممت مبعـفا مؼب مصقػري مدـة م 1997موؼرأدفا مطاتب ماظدوظة ماٌؽاف مباٌلاػؿاتماظعؿقعقة موتضؿ مممـؾل ماظقزارات ماٌعـقة مو متؿقظب مدرادة معؾػات مو مسؿؾقات ماًقصصة معـ ماظـاحقة ماظػـقة،م
اخؿقارماٌمدلاتماظيتمدؿكقصصم،مإسدادمطراسماظشروطم،معؿابعةماٌمدلاتماٌكقصصة.
 -42وزارةماظؿـؿقةماالضؿصادؼة،معقضعماإلغذلغاتم2222
55

دامل لبقض

اٌمدلات مخاصة مبقادطة م مضروض مبـؽقة موبصػة مادؿــائقة مبقادطة ماٌقاردم
اظداخؾقة  .م

د .برنامج تأهقل ادلؤدسات

ميـؾمػذاماظدلغاعجمادؿفابةمظؾشروطماظيتمحددتفاماتػاضقةماظشراطةمععماالهادم
األوروبلماٌؿؿـؾةممؼبماظؿؾادلمايرمظؾلؾعمواًدعات.مومؼفدفمإظبممتؽنيماٌمدلةم
عـماظؼدرةماظؿـاصلقةمؼبمعلؿقىماظلعرمواىقدة.موطبضعمتلػقؾماٌمدلةمإظب :م
 ماالدؿـؿاراتمشرلماٌادؼةموتفؿمهلنيموضعماٌمدلةمؼبمذبالماظؿصرفمؼبماٌقاردماظؾشرؼةمعـمتـظقؿمموخدلةموتؽقؼـموشرلػام…إخلم م
 ماالدؿـؿارات ماٌادؼة م :موػل مذبؿقع ماظعؿؾقات ماٌاظقة مواٌادؼة مظؿقلنيمإغؿاجقةماٌمدلةمؼبمعلؿقىمودؼدماظؿففقزاتموتطقؼرماظؿؽـقظقجقا .م
وؼفدفمبرغاعجماظؿلػقؾمإظبمتعصرلماإلغؿاجموتؽقؼـماظقدماظعاعؾةمواحملاصظةمسؾكم
اظؿقازغات ماٌاظقة ،موؼشؿؾ مأؼضا متلػقؾ ماحملقط مو ماظؾـقة ماظؿقؿقة مواإلدارةم
واًدعات  .مظؼد مسؿؾت ماظدوظة مسؾك مدـ ماظؿشرؼعات موعراجعة ماظؼقاغني ماظيتم
تلاسد مسؾك مناح مبرغاعج ماظؿلػقؾ مواٌؿعؾؼة مبؾعث ماٌمدلات مواالدؿـؿاراتم
واٌؾادالت ماظؿفارؼة مسـ مررؼؼ مإصالح مجذري مظؼطاع ماظؿفارة موظؾـظام ماىؾائلم
وتـؿقةمدققماألوراقماٌاظقةمباظؾقرصةمواظؿكػقض معـ مغلبماظربحموجعؾماظدؼـارم
ضابالمظؾؿققؼؾموهرؼرمهقؼؾماظعؿؾةمؼبمذؽؾمادؿـؿارات،مؼضافمإظبمذظؽموضعم
إرار متشرؼعل مسام مؼفؿ متزوؼد ماٌمدلة مبزاد مبشري موطػاءات معفـقة مضادرة مسؾكم
اظؿلضؾؿ معع محاجقات ماظلقق  ،موسؾك مادؿقعاب ماظؿؽـقظقجقا مواظؿعاعؾ موصؼم
األداظقب مايدؼـة ،موػل مرػاغات معػروضة مسؾك ماٌمدلة مخاصة ماظصغرىم
واٌؿقدطةمعـفا.مإنماشلدفماظـفائلمشلذاماظدلغاعجمػقمتطقؼرماإلغؿاجمواظؿقؽؿمؼبم
طؾػؿفموإحؽامماظؿصرفمؼبماٌقاردماظؾشرؼةمواٌادؼةمظؾؿمدلة  .م
 .3االنعؽادات االجتؿاعقة
باظرشؿمعـمأنماظشغؾمعـمايؼققماٌؽػقظةمأخالضقاموضاغقغقا،مطؿامغصمسؾكمذظؽم
اظددؿقر ماظؿقغلل ،مإال مأن معلار ماظعقٌة موعـ مخالل معا مغصت مسؾقف ماتػاضقاتم
-43
 -44اظزؼادي،معبالم:متلػقؾماٌمدلاتمومآغعؽاداتفمضؿـمإتػاقماظشراطةم…عرجعمدابؼ-.مص222.
 -45أغظرماظؼاغقنمسددم127مظلـةم1994ماٌمرخمؼبم26مدؼلؿدلم1994ماٌؿعؾؼمبؼاغقنماٌاظقةمظلـةم1995
 -46اٌرداغلم:ماألبعادماالجؿؿاسقةمعرجعمدابؼ-.مص37.
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اظشراطة موبراعج ماظؿلػقؾ ،مضد مأدى مإظب متلرؼح مسدد مطؾرل معـ ماظعؿال مدقاء مطاغقام
عـؿؿنيمإظبماظؼطاعماًاصمأومإظبماظؼطاعماظعام،موذظؽمعـمأجؾمايدمعـماظؿؽاظقػم
واألسؾاءماٌادؼةمظؾؿمدلةم .م
وضد مبقـت مإحدى ماظدرادات ماٌقداغقة مأن مأصقاب ماٌمدلات ماٌكقصصة مالم
ؼلؿطقعقن ماٌالءعة مبني ماحملاصظة مسؾك محؼقق ماظعؿال موضؿان ماظـفاسةم
االضؿصادؼة .موسادةمعامؼـؿفقنمإظبمادباذمضراراتمغبائقةمتعطلماألوظقؼةمظؾفاغبم
االضؿصادي .موطـرلا معا مؼؿفلد مذظؽ مؼب متلرؼح ماظعؿال مأو ماظؿؼؾقص معـ محؼقضفؿم
االجؿؿاسقة م(أجقر ،مضؿان ماجؿؿاسل ،مصقة…) ،مػذا مسالوة مسؾك محؼفؿ مؼبم
اظـشاطماظـؼابل.مإنمػذهماإلجراءاتماظيتمتؿؿاذكمععماٌـطؼماظرأزلاظلمطـرلامعام
ودمععارضةمعـماظعؿال ،مبؾمإنمػمالء مطـرلا معامؼعدلون مسـمععارضؿفؿمظعؿؾقةم
اًقصصة .موميؽـ مأن مغذطر مػـا مخبقصصة محبرلة ماظؾقؾان ماظيت مأبدى مسؿاشلام
ععارضةمذدؼدةمععدلؼـمسـمذظؽمؼبماجؿؿاعمسؼدوهممبؼرماالهادماىفقيمظؾشغؾم
مبدغنيمؼبم 15مأطؿقبرم ،1997صؼدموردمؼبماظالئقةماظيتمأصدروػامعامؼؾلم":غمطدم
سؾكمعطاظؾؿـامباإلبؼاءمسؾكماظدؼقانماظؼقعلمظؾصقدماظؾقريمطؿمدلةمسؿقعقةموسدمم
اظؿػقؼتمؼبماظؾقرلاتمباسؿؾارػا مثروةمورـقةمصببمغباؼؿفامعـمسؾثماًقاص.م
وملمتـؿفمػذهمايرطةمحؿكمبعدماظؿصقؼتمؼبماٌمدلةمبؾمهقظتمإظبمإضرابماعؿدم
عـ م 22معاي مإظب م 3مجقان م 2222معطاظؾني مبايػاز مسؾك ماٌؽادب ماظيت مطاغقام
ؼؿؿؿعقن مبفا مؼب مزؾ ماظدؼقان ماظؼقعل مظؾصقد ماظؾقري مإضاصة مإظب ماٌطاظؾة مباظؿلعنيم
اىؿاسلموتردقؿماٌؿعاضدؼـمواحذلاممحؼماظعؿؾماظـؼابل  .م
ظؼدمداسدمسؾكمتدسقؿمػذاماظؿقجفمعامسرصؿفماٌمدلاتمعـمحرؼةمتصرفمؼبم
اٌقارد ماظؾشرؼة مبـاءا مسؾك متكطؾ مضاغقن ماظشغؾ ،مصفـاك مضقاسد مأظغقت موضققد مضدم
زاظتموأذؽالمعـمايؿاؼةمضدمسدظت .موضدمحؾتمربؾمذظؽمتشرؼعاتمجدؼدةم
تعطلماألوظقؼةمألصقابماظعؿؾمادؿفابةمًقارمدسؿماظؼدرةماظؿـاصلقةمظؾؿمدلة،م
وظعؾمذظؽمؼدلزمؼبماظؿشرؼعاتماٌؿعؾؼةمباٌـارؼمايرة.مصؼدموردمؼبماظػصؾم 23معـم
ضاغقنم 3مأوتم 1992معامؼؾلم:م" ماسؿؾارمعبقعمسؼقدماظشغؾمداخؾماٌـارؼمايرةم
 -47أغظرماظدرادةماٌقداغقةماظيتمضاممبفاماٌرداغلم…عرجعمدابؼمحقلمذبؿقسةمعـماٌمدلاتماالضؿصادؼةم
جبفةمبـزرت
 -48ظؾقض،مداملم:مغشلةمعمدلةمإضؿصادؼةمربؾقةمومآغؿؼاشلامعـماظدوظـةمإظبماًقصصة.مدرادةمبصددماظـشر
 -49ررذقغة ،ماٌـفل م :ماظعالضات ماظشغؾقة موآصاق ماظؿشغقؾ مؼب مزؾ مإتػاق ماظشراطة مضؿـ مإتػاق ماظشراطةم
…عرجعمدابؼ-.ممص99.
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عـ مصـػ ماظعؼقد ماٌدلعة مٌدة مربددة مبؼطع ماظـظر مسـ مأي مغص مزباظػ…،م
صفؿقعماألجراءمداخؾماٌـارؼمايرةمؼعؿدلونمسؿاالموضؿقنيمأومسرضقنيمحؿكمظقم
اتػؼ ماٌمجر مواألجرل مسؾك مسؽس مذظؽ م" .موال مؼلؿػقد ماألجرل مصقفا معـ ماظؼقاسدم
ايؿائقةماظدغقامظػائدةماظعؿالماظقضؿقنيماظيتمأضرتفامذبؾةماظشغؾمؼبمصصؾم4-6معـم
ذظؽمأنمذرطمإبرامماظعؼدمطؿابقامالمؼـطؾؼمسؾكماظعؼقدماٌدلعةمداخؾمػذهماٌـارؼ .م
ال مذؽ مأن معالءعة ماظؿشرؼعات مظؾؿققالت مؼب مسامل ماٌمدلة مضد مطان مظف ماغعؽاسم
اجؿؿاسلمػاممؼبمعلؿقىمػشاذةماظعالضاتماظشغؾقة،مصؼدمتدسؿتمزاػرةماظؾطاظةم
بطرؼؼؿنيم :م
مررؼؼةمعؾاذرةمعـؾمتلرؼحماظعؿال ،م م ررؼؼةمشرلمعؾاذرة مبلؾبمسفزمبعضماٌمدلاتموطذظؽماظؼطاعماظػالحلمسـماٌـاصلةمؼبماألدقاقماألجـؾقة .م
وطـرلامعامتؿػشكمزاػرةماظؾطاظةمؼبمأوداطماظذؼـمؼؼعمتلرضبفؿمعـمعمدلاتم
اظؼطاع ماًاص محقث مؼـعدم ماظعؿؾ ماظـؼابل ماٌرصقض معـ مضؾؾ ماٌشغؾ ،مأو مؼبم
حاالتماظطردماظيتمتؼعمؼبمحؼماظـؼابقنيمؼبماٌمدلاتماٌكقصصة.مإنمذظؽمؼؼقدم
إظب مإسادة ماظـظر مؼب مدور ماظـؼابات مؼب مزؾ ماظؿققالت ماظيت متعقشفا ماٌمدلةم
االضؿصادؼةمبػعؾمتلثرلاتماظعقٌة.مإذمؼذػبمبعضماظداردنيممإظبمأنمدورماظـؼاباتم
اظراصضةمواٌطؾؾقةمضدماغؿفكموضدمحؾمعاماصطؾحمسؾقفمزعـماظـؼابةماٌلاػؿةماظيتمالم
تضعمغصبمأسقـفامعصاحلماظعؿالماظػؽقؼةمبؾمعصاحلماجملؿقسةماظقرـقةماٌؿؿـؾةم
ؼب مطلب مرػان ماٌـاصلة مواظؼدرة مسؾك مشزو ماألدقاق ماًارجقة .مػذا معا مؼلؿدسلم
إسادة متلػقؾ ماظـؼابات موحصرػا مؼب ماظؼقام مبؾعض ماألغشطة ماظؿـؼقػقة مواظذلصقفقة.م
وظؽـ مػذا ماظؿقجف ممل مؼؾؼ مضؾقل ماظؽـرل معـ ماظـؼابقني ماظذؼـ مؼعؿؼدون مؼب مضرورةم
متلؽ ماظـؼابة مبـقابؿفا ماظـضاظقة ماٌؿؿـؾة مؼب معقاجفة ماالدؿغالل .مإن مدور ماظـؼابةم
حلبمػذاماظؿؿشلمػقماظعؿؾمسؾكمتقحقدماظعؿالمهتمظقائفاموإضـاسفؿمباالشبراطم
ضؿـ مأغشطؿفا معـ مخالل مررح ماظؼضاؼا ماٌؿعؾؼة مبقضعفؿ ماٌفين مسدل ماالحؿفاجم
واظؿػاوض  .م
 -50عزؼد ،ماظـقري م:م اٌـارؼمايرةم:عػفقعفا،مأبعادػامومآغعؽاداتفاماإلجؿؿاسقةمضؿـمإتػاقماظشراطةم…م
عرجعمدابؼ-.مص155.
 -51اشلؿاعل ،مسؾدماظرزاقم:مأيمدورمظؾـؼاباتمؼبمزؾمواضعماظققممضؿـمإتػاقماظشراطةم…عرجعمدابؼ-.
ص243.
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 .IIIإعادة تشؽقل ثؼافة ادلؤدسة يف ظل العودلة
 .1حسن التصرف يف ادلوارد البشروة وتغقري مػفوم العؿل

داسدتماظعقٌةماالضؿصادؼةمسؾكمبؾقرةمأػؿقةماظؿصرفمؼبماٌقاردماظؾشرؼةمداخؾم
اٌمدلة ممبا مؼـلفؿ معع مأػداف ماٌمدلة موعدى مضدرتفا مسؾك ماٌـاصلة ،موػذام
ؼؿ طؾبمهدؼدماإلعؽاغقاتمايؼقؼقةماظيتمهؿاجفاماٌمدلةمخاصةمؼبمزؾماظـقرةم
اظرضؿقةماظيتمداسدتمسؾكمتغقرلمادذلاتقفقاتماضؿصادؼةموػقاطؾمتـظقؿقةمظؿقؼقؼم
إغؿاجقة م موضدرة متـاصلقة مساظقة .مإن مذظؽ مؼؿطؾب مدبصصا مطؾرلا مؼب معلؿقىم
اظؿؽقؼـ وتطقؼرا مظؾعؼؾقات مداخؾ ماٌمدلة موتدسقؿ معؾدأ ماالسؿؿاد مسؾك ماظذاتم
وإسطاء مضقؿة مظؾعؿؾ موظؾؿلموظقة مواالغضؾاط مواظقاجب موظؾقػاز مسؾك مممؿؾؽاتم
اٌمدلةموصقالمإظبمهلنيماظعالضاتمععمايرصاء،موػلمجزءمعـماظـؼاصةماظؿؼؾقدؼةم
ظؾؿمدلةماظيتمتلؿدسلماحملاصظةمواظؿطقؼر .م
إالمأنمحلـماظؿصرفمؼبماٌقاردماظؾشرؼةموتغقرلمعػفقمماظعؿؾمؼلؿدسلماألخذم
بعنيماالسؿؾارمظـؼاصةماظعاعؾموخصقصقاتفمخاصةمباظـلؾةمإظبماٌمدلاتماالضؿصادؼةم
اظيتمتطؾؼمتقصقاتماٌـظؿاتماٌاظقةماظعاٌقةم(اظعؿؾماٌػؿتمبدلماظعؿؾمباظلؾلؾة)،م
ذظؽ مأن مثؼاصة ماظعاعؾ ماًارجقة مشلا متلثرل مطؾرل مؼب معلؿقى معردودؼؿف مورؾقعةم
سالضؿفمداخؾماظعؿؾ،مومب امأنماظعاعؾمضدمؼؿلثرمبـؼاصؿفماًارجقةمأثـاءماظعؿؾمصننم
ذظؽ مضد مؼؿـاضض معع ماظـؼاصة ماظؿـظقؿقة ماٌلؿقردة ماظؼادعة معع ماظرأزلال ماألجـيبم
واظؼائؿةمسؾكمسؼالغقةماظؿؽـقظقجقاماٌطؾؼةمعؼابؾماظالسؼالغقةماحملؾقة.مممامؼمديم
إظبمبروزمطـرلامعـماظؿقتراتمواظصراساتمداخؾماٌمدلةمتلؿدسلماظؿدخؾمإلطلابم
اظعؿالمثؼاصةمتـظقؿقةمجدؼدة .م
 .2خقار التؽوون والردؽؾة
ؼرجعمبروزمػذاماًقارمإظبمدؾؾنيم :م
ماظلؾبماألولمذاتلمؼعقدمإظبمرؾقعةماظـظامماظؿعؾقؿلمواظذلبقيمؼبمتقغسماظذيمظػظمؼبماظعشرؼاتماألخرلةمأسدادمطؾرلةمعـماظشؾابمممـمالمتؽقؼـمؼذطرمشلؿ .م
 ماظلؾب ماظـاغل معقضقسل مؼرتؾط ممبقاطؾة متطقر مغلؼ ماظؿؽـقظقجقا مبفدفماظؿقؽؿمؼبماىقدةماظذيمؼػرضمتعؿقؿماظؿؽقؼـموإدعاجماظؿؼـقاتمايدؼـة .م
-52ماظزشالعل،متلثرلماظعقٌةم…عرجعمدابؼ-.مص 85.م
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سؾكمػذهماألرضقةمبرزمؼبمتقغسماواهمداسلمإظبموضعمخقارماظؿؽقؼـمواظردؽؾةم
ضؿـماألوظقؼاتمظالدؿفابةمظضغقراتماالضؿصادماٌعقمل.موضدمولدمػذاماًقارمؼبم
علؿقؼنيم :م
 ماألولمػقماٌلؿقىماظؿشرؼعلمحقثمبرزمضاغقنماظؿؽقؼـماٌفينماظذيمميـؾمصرسامجدؼدامعـمضاغقنماظشغؾموؼرعلمباألداسمإظبمذبابفةماظعقٌةمسـمررؼؼمتؽقؼـمم
ؼدمساعؾةمعاػرةموعقاطؾةمظؾؿطقراتماظؿؽـقظقجقة.مظؼدمتعددتماظـصقصماظؼاغقغقةم
ابؿداءمعـمسشرؼةماظؿلعقـاتماٌؿعؾؼةمباظؿؽقؼـماٌلؿؿرمواظؿؽقؼـمباظؿداولموسالضؿفم
بؿلػقؾماٌمدلة  .م
ماظـاغلمؼؿعؾؼمبنحداثمعمدلاتمتؿقظبماإلذرافمسؾكماظؿؽقؼـمواظردؽؾةمظعؾمأبرزػا موزارة ماظؿؽقؼـ ماٌفين مواظؿشغقؾ مووطاظة ماظؿؽقؼـ ماٌفين موبعض ماظصـادؼؼم
عـؾمصـدوقماإلدعاجمواظؿلػقؾماٌفينم()1992ماظذيمؼفدفمإظبمتلػقؾماألصرادمضصدم
إدعاجفؿمداخؾماٌمدلةم.56موضدممتؽـتمػذهماألررمعـمتقصرلمراضةمادـؿقـعـابم
تؼدرمبـم 112مأظػمعقرـمتؽقؼـموراضةمدبرجمدـقؼةمبـم 62مأظػمعؿؽقنمبداؼةمعـم
دـةم . 2222م
إنمجدوىمخقارماظردؽؾةمواظؿؽقؼـمميؽـمأنمؼؿفؾكمصقؿامؼؾلم :م
 ممتؽنيماظعاعؾمعـماٌشارطة مؼبمأسؿالمطاغتمؼبماظلابؼمحؽرامسؾكمإراراتماٌمدلة موأصقاب ماظشفادات ماظعؾقا مصقفا ،موباظؿاظل ممتؽقـف معـ ماإلرالع مسؾكم
زروفماذؿغالماٌمدلةموادذلاتقفقؿفا م
 م تـؿقة مضدرات موعفارات ماظػاسؾني موػق معا مؼلاسد مسؾك ماظشعقر مباالغؿؿاءمواألعانمداخؾماٌمدلة م
مضؿانماٌلاواةمؼبماظؿؽقؼـمؼلاسدمسؾكمإغشاءمسالضاتمعؿقازغةممبامؼـؿلماظـؼةمباظـػسموؼؼؾصمايقاجزماظذلاتؾقةموؼدسؿماظـلقجماالجؿؿاسل .م

 .3ادلؤدسة الربودوة  :منوذج إلعادة تشؽقل ثؼافة ادلؤدسة
أ .تؼدوم الوثقؼة

دـعؿؿدمؼبمػذاماىزءمعـماظدرادةممسؾكموثقؼةمهؿؾمسـقانم"ماظؿقػقزمومثؼاصةم
اٌمدلة م" ،معـ مإسداد معرطز مصــدى ماظؿــؽقؼـ مظؾدرادات مواالدؿشارة مواظؿـظقؿم
-53مررذقغة،ماظعالضاتماظشغؾقةمومآصاقماظؿشغقؾم…عرجعمدابؼ-.مص 126.م
 -54م اظـدوة ماظقرـقة مظؾؿشغقؾ ماإلرار مواألػداف معـشقرات موزارة ماظؿؽقؼـ ماٌفين مو ماظؿشغقؾ مجقان م-1998م
ص 25.م
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واظؿؽقؼـمظػائدةمعقزػلماظدلؼدماظؿقغللمدـةم. 2221متشرلماظقثقؼةمعـذماظؾداؼةمإظبم
أنماٌمدلةماظدلؼدؼةمطغرلػامعـماٌمدلاتمتعقشمؼبمواضعمؼؿلؿمباظعقٌةمواالغػؿاحم
االضؿصادي موثقرة ماالتصال ،معـ مضؿـفا ماالتصال ماظدلؼدي ،ماظيت مشرلت موجفم
ايقاة مبـػس ماظطرؼؼة ماظيت مشرلتف ماظـقرة ماظصـاسقة معـ مضؾؾ موػق معا مصبعؾ معـم
اظعاملمضرؼةمصغرلة .م
ؼبمػذاماإلرارمهقظتماٌمدلةماظدلؼدؼةمؼبمتقغسمعـمإدارةمؼبموزارةماٌقاصالتم
إظبمدؼقانمظؾدلؼد،مأيمإظبمعمدلةماضؿصادؼةمشلامادؿؼاظقؿفاماٌاظقةمواإلدارؼةموعام
ؼعـقفمذظؽمعـمارتؾاط مباظدوظةمؼلخذمذؽالمتعاضدؼامؼرتؾط مصقفماظؿؿقؼؾمايؽقعلم
مبدى مناح ماٌمدلة مؼب مهؼقؼ ماألػداف ماٌقطؾة مشلا .موػذه ماألػداف معرتؾطةم
مبـؾثماظـفاسةمواٌردودؼةمواىقدةمذلغفامؼبمذظؽمذلنمطؾماٌمدلاتماظعؿقعقةم
اظيتمتعقشمؼبمحاظةمهقلمعـماظدوظـةمإظبماًقصصة  .م

ب .حمتووات الوثقؼة ؛ بعض الـؿاذج التطبقؼقة

ظؼدماحؿقتماظقثقؼةمسؾكمضلؿنيمرئقلقني،مؼؿعؾؼماألولمباظؿقلقسمواظؿقػقزم
ٌشروعماٌمدلةماظدلؼدؼةموعـمأبرزمعاموردمصقفمأنمسقنماظدلؼدمػقمممـؾمظؾؿمدلةم
وباظؿاظلمميؽـفمأنمؼلاػؿمؼبمهؼقؼمعشروسفا معـمخاللماالشبراطمواإلبداعماٌفينم
وطلبمثؼةمايرصاءموتلقؼؼمصقرةماٌمدلةمظدىماٌؿعاعؾنيمععفا.مأعاماظؼلؿماظـاغلم
صقؿعؾؼ مبؿػعقؾ ماظـؼاصة مؼب مخدعة مإػداف ماٌمدلة ماظدلؼدؼة موتضؿـ مغؼاط متؿعؾؼم
بـؼاصة ماىقدة مواٌردودؼة مواالغؿاجقة موادؿكدام معؽقغات ماظـؼاصة ماظؿفارؼة معـؾم
ايرؼػماظشرؼؽمواظلققمواًدعات،مػذامسالوةمسؾكماٌقاصػاتماظـؼاصقةماظؿفارؼةم
عـؾمضقؿةماٌـاصلةموضقؿةماظـؼةمواألعان .م
عـماظـؿاذجماظؿطؾقؼقةماظيتماحؿقتفاماظقثقؼةمعامؼؾلم :م
 كسب ثؼة احلرفاءم:موتعينمجعؾمايرصاءمذرطاءمؼبماظدلؼدماظؿقغللمإالمأنمذظؽمالمؼؿؿمإالمإذامهؼؼتماإلحارةمبفؿموشرسمصؽرةمإصبابقةمسـماظدلؼدمظدؼفؿ.م
وتؿفلد ماإلحارة مؼب مهلني معظفر معؽاتب ماظدلؼد موتعصرل مزروف ماالدؿؼؾالم
وهلني مزروف ماظعؿؾ مواًدعات ماٌؼدعة مإظب مايرصاء مواٌراػـة مسؾك ماظرصع معـم
طػاءةماألسقانموعفاراتفؿمباظؿؽقؼـمواظردؽؾة  .م
-55
 -56غصماظقثقؼة-.مص4.
 -57غػسماٌرجع-.مص.9.
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 تسووق صورة ادلؤدسة م :متمطد ماظقثقؼة مسؾك مأن مسقن ماظدلؼد مػق مردقلماٌمدلةموواجفؿفامايقة،مظذظؽمصفقمؼؿلثرمبفاموؼمثرمصقفا،موػقمعامؼـعؽسمؼبم
االغطؾاسات ماظيت مضبؿػظ مبفا مايرصاء مسـ ماظعقن موسـ ماٌمدلة مؼب محاظيت ماظرضام
واظلكط.مإنماظصقرةماإلصبابقةماظيتمضبؿػظمبفاماظرأيماظعاممسـماٌمدلةماظدلؼدؼةم
و ماآلصاق ماظيت متػؿقفا مػذه ماألخرلة معـ مترضقة موتعصرل ماظقدائؾ متذلجؿ ماظصقرةم
اىقدةماظيتمميؽـمأنمتعؾؼمؼبمذػـمايرصاء.موظؾقػازمسؾكمذظؽمؼلؿقجبمسؾكم
سقنماظدلؼدمتلطقدماغؿؿائفمإظبماٌمدلةموأنمؼؽقنمواسقامباظؿقدؼاتماظيتمهػمبفام
ؼبمزؾماٌؿغرلاتماالضؿصادؼةمحؿكمؼؿقررمأداؤهمعـماظلؾقكماإلداريموؼـققمعـقكم
اظلؾقكماحملؿؽؿمإظبمسؼؾقةموارؼةم .62م
 ققؿة ادلـافسة واجلودة م :موتعين محلب ماظقثقؼة مإخضاع مطؾ ماألغشطةماالضؿصادؼةمظؼاغقنماظلققممبعـكمضاغقنماظعرضمواظطؾبموعـمأبرزمخصائصفامرصعم
عبقعمايقاجزمأعاممتؾادلماظلؾعمواًدعاتموحرطةمرؤوسماألعقالمواٌعؾقعاتم
سدل مإرداء مذؾؽة متلؿفقب مظؾؿؼدم ماظعؾؿل مؼب مذباظل ماظؿؽـقظقجقا مواالتصال،م
طلرضقة معـادؾة متعطل مضقؿة مظؾلقق ماظذي مؼلؿقجب مسؾك ماٌمدلة ماظدلؼدؼة مأنم
تدردفموصؼماحصائقاتموبقاغاتمدضقؼةمإلطؿلابماظؼدرةمسؾكماٌـاصلة .م
سؿقعامميؽـماإلذارة،مإظبمأنماٌمدلةماظدلؼدؼةمتؿققلمؼبمزؾماالضؿصادماٌعقملم
عـممعمدلةمذاتمرابعمإداريمإظبمعمدلةمذاتمرابعمواريمتؾقثمسـماظربحم
وتعؿؾمسؾكمطلبمايرصاءموهؼقؼمادؿؼالظقةمعاظقةموتؿعرضمإظبماٌـاصلةماظداخؾقةم
واًارجقة،موػقمعامؼلؿدسلمعروغةمؼبماظؿصرفمواظعؿؾ .م

خاتـــــــــؿـــــة
تشؽؾماظعقٌةمعـظقعةمعػاػقؿقةمذاعؾةمبرزتمباظؿقازيمععماظؿققالتماظعؿقؼةم
اظيت مذفدتفا ماإلغلاغقة مبداؼة معـ مسشرؼة ماظـؿاغقـات معـ ماظؼرن ماٌاضل .موطاغتم
أبرزممتظفراتفاماالضؿصادؼةمإسادةمإغؿاجماظـظامماظرأزلاظلمطـظاممطقغلمتؾغكمصقفم
طؾمايقاجزمواظؼققدمأعاممتدصؼماظلؾعمواألعقالمواٌعؾقعات.موضدمجاءتمخقصصةم
عمدلاتماظؼطاعماظعامموتدسقؿمدورماظؼطاعماًاصمطؿؿقؼجمشلذاماٌلارماظذيمبرزتم
وؾقاتفمؼبماظؾالدماظـاعقةموعـفامتقغسمؼبماتػاضقاتماظشراطةمععماالهادماألوروبلم
واالشبراطمؼبمعـظؿةماظؿفارةماظعاٌقة.مػذامسالوةمسؾكماظلقادةماٌؿالةمعـمررفم
صـدوقماظـؼدماظدوظلمواظؾـؽماظعاٌل.مظؼدمأصرزمػذاماظؿقجفمعـظقعةمععقارؼةموضقؿقةم
أرؾؼ مسؾقفا متعؾرل م"ثؼاصة ماٌمدلة" متلؿطقع ممبقجؾفا ماٌمدلة ماالضؿصادؼةم
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االدؿفابة مظشروط ماظلقق ماٌؿؿـؾة مؼب ماظؼدرة مسؾك ماٌـاصلة مواىقدة مواظـفاسةم
واٌردودؼة .موبؼدر عامادؿطاستمبعضماٌمدلاتماالدؿفابة مظشروطماظـظامماٌعقملم
باظؼدر مغػلف مرؿلت ماظعقٌة ماالضؿصادؼة مععامل ماظلقق ماظداخؾقة موضربت ماٌـؿقجم
احملؾلمبعدمأنمتدسؿمدورماظشرطاتماٌؿعددةماىـلقةمبصػةمذؾفمعطؾؼة،مطؿامأدىم
ػذا ماظؿؿشل مإظب متفؿقش مدور ماظدوظة ماالضؿصادي مبعد مأن مطاغت متشؽؾ ماظػاسؾم
اظرئقلل مؼب ماظعؿؾقة ماظؿـؿقؼة ،موػق معا مداسد مسؾك متػاضؿ مدقء متقزؼع ماظـرواتم
واظدخقلموماغؿشار ماظػؼرمواظؾطاظةموتػشلماالسبراصات ماالجؿؿاسقة موبروزماألزعاتم
اٌاظقةمايادة .م
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