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ممعضقؼمومدرلورةممتدغفوزوم:متارؼخم تقزي:ممدعقدمدوعان
عدؼـةمتقزيموزوم)ػضؾةماظقزال(مػلموظقدة،مإنمصحماألعر،مبعضمايـؿقاتم
اىغراصقةموماظؿارخيقة.مصؿتمعـطؼةمسؾقرمدمقمبالدماٌرتػعاتماىؾؾقةم)أومبالدم

اغقة،مصننمدرلورةماظؼؾائؾماظعؾقا(معراطزمعراضؾةمومتلقرلمسلؽريمعـذمايؼؾةماظروع
اظؿؿدسمػلمحدؼـةمغلؾقامومتعقدمإديماظػذلةماالدؿعؿارؼةم)اىزءماظـاغلمعـماظؼرنم
موؼعقدم مدرؼعة، مذظؽماينيمجد مطاغتمعـذ مظؽـ،مهقالتفا، مو مسشر(. اظؿادع
ماياظقةم)وجقدماٌؽاتم ذظؽ،مسؾكمدؾقؾماٌـال،مإديماألػؿقةماظدميغراصقةمظؾقؽؿفا

ممؾرلمعـمحقهلا(مووضعقؿفاماظرابطةمبنيماظقادىماٌرتػعمعـماظؼرىماٌلػقظةمبشؽؾمط
موماظقادىماٌـقػضمٌـطؼةموماددقاسق.

خاللمحربماظؿقرؼر،مسرصتمتقزيموزومتدصؼمظؾلؽانماظرؼػقني،مغؿفتمسـم
مدـة ماظضاحقة معؼر ماىؾؾقة، ميفماٌـطؼة مأصؾقتمعؼرم2011ماظعؿؾقاتمايربقة ،

م.2091اٌؼارعةمدـةم
ماظؽ ماالدؿؼالل، م)اهلقاطؾمشداة ماٌدؼـة ميف ماظدوظة ماالدؿـؿارات ماظؿلققة ـاصة

مجماورة...(،م مصـاسقة معـطؼة مو ماضؿصادؼة مغشارات ماظلقدققتربقؼة، اإلدارؼة،
مععم مجفقؼة مإديمحاضرة متؿققل مضؾؾمأن ماٌؿقدطة، مإديمعصافماٌدن دصعتمبفا

م(.2001)ثؿمجاععةمدـةم(م2011)مزفقرمعرطزمجاععل
ماظلرؼع، ماظعؿراغل ماظـؿق موضغطممػذا مساجؾ ماجؿؿاسل معطؾب اٌؿؿكصمسـ

باإلضاصةمإديمػذا،ممدميغرايفمضقى،مملمؼلاسدمسؾكمإرداءمدقادةمسؿراغقةمسؼالغقة.
تقجفماٌدؼـةماظققممعشاطؾمحؼقؼقةمتؿعؾؼمبعؿؾقةمتقدعقةم)رؾقشراصقامشرلمعالئؿة(م
ماًدعاتماالجؿؿاسقةم مايرطقة، م)اظـظاصة، ماظققعقة مايقاة مبؿلقرل ماؼضا مظؽـ مممو

موماالضؿصادؼة(.
م–مصضاءمجؾؾلم-ضرؼةمطقظقغقاظقةمم-ػضؾةمادذلاتقفقةمماظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:

محاضرةمجفقؼة.م–متدنم
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مظؼابل مدعقد مجاللمحمؿد مغادؼة مو ماجملاالتم: مادؿكدام مو ممتؾؽ أداظقب
عـمم:(Z.H.U.N.-sud)اظعؿراغقةميفماٌـطؼةماظلؽـقةماىدؼدةمجـقبمتقزيموزوم

ماظػردياالروالمإديماٌـطؼم
عـؾثماٌـارؼماظلؽـقةمايضرؼةماىدؼدةماظيتمؼؿؿمإغشاءػامطقدقؾةمظؾؿقؽؿميفم
ماظعقؼصم ماظلؽـ مٌشؽؾ محاًل ماظـؿاغقـات ميف ماىزائرؼة مظؾؿدن ماظعؿراغل مممممممماظـؿق
مؼؽادماظؿقؽؿمصقفمؼؽقنمعلؿققال.م مأحقاءغا ماألذؽالماظعؿراغقةماىدؼدةميفممنق و

ةمتقزيموزومعـشكتمطؾرلةمظؾؿـارؼماظلؽـقةمسؾكمشرارمعدنمأخرى،مسرصتمعدؼـ
مظؾػضاءمم وأدقارمألبراجمساظقةمومحقاجزمؾؾـاءمتقزتايضرؼة،م الممتتمبليمصؾة

محدائؼ معرطزؼة، مصضاءات مداحات، م)ررضات، معلاحاتمايضري ،
مم..إخل(خضراء،

ماظعدؼدمعـماظعقاعؾماظلقادقة،ماالضؿصادؼةموماالجؿؿاسقةمأدىمإديم إنماجؿؿاع
مدقاءممزفقرمسالضات مظؿؿؾؽماظػضاء ماظعؿقعلمومررقمجدؼدة ظؾؿقارـنيمععماظػضاء

ماضؿصادؼةم محماور مزفقر مخالل معـ مذظؽ مؼؿضح ماًاصم)اٌلؽـ(. مأم اىؿاسل
معدصقسةم موغفارؼة مظقؾقة مظؾلقارات معقاضػ مصقضقؼة، مو مرزلقة م)أدقاق سػقؼة

معؾقؼةمم،األجر( مسائؾقة محدائؼ مصغرلة(، م)داحات مظؾؿفؿع مارواظقة صضاءات
صضاءاتمظؾفقممظؽؾمصؽاتماألرػال،مم،ػضاءاتماظعؿقعقةمومذاتمأشراضمخمؿؾػةباظ

موأؼضامعـمخاللمهقؼالتمومتعدؼالتممدؽـقة.
م ممت معـ ماغطالضا ماظدرادة مػذه متمسقـةإناز معـ مباألخم311ؿؽقن م)و مصبقؿًا

معؿغرلاتم مو مظؾػضاء ماالجؿؿاسقة ماٌؿاردات مبني ماظربط مؼفدف ماظعائالت( أرباب
معفـقة.م-اظػؽةمماظلقدققماظّلـ،ماىـسمو

اظـاوةمسـماظؿققالتماظعؿقؼةمػلمبعقدةمسـمطقغفاموظقدةمأيمماٌؿارداتمػذه
غقعمعـمأغقاعماظؿشاورمأوماظؿػاوض،مإغفامغؿقفةمظعالضةمععقـةمظؾلؽانمععماظػضاء،م

اظػضاءممؾمتـمومععمإضصاءمطؾمعؼاربةمدميؼرارقةميفمدرلورةمإناز،مإغؿاج،ممتؾؽ
مم.ايضري

م-اٌدؼـةماىدؼدةمم-م اٌـارؼماظلؽـقةمايضرؼةماىدؼدةم:ماٌػؿاحقةماظؽؾؿات
مإياق.م-ضاءماظعؿقعلماىؿاسلمػاظم-مؽققػتم–هقالتمم–ممارداتماظػضاءم
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م مظعاؼش مدموحمؿد مدػقحممدوديععقظقد مباواه موزو متقزي معدغقة متقدع :
مماظعؼارؼةم؟مظؾؿعضؾة اىؾؾماظشرضقةموماظغربقةم:مأيمبدؼؾ

مؼؾق م مررؼؼفطلقؾ متـدصعم،ثمسـ موزو متقزي مطؾمراحت مطؾمجميف مو قر
اظعدؼدمعـماظعقاعؾمومعـمبقـفامغدرةممأدتموادي،ميفمدؾقؾمتقدعفامواحؿقائف.مصؼد

ماألراضل مرؾقعة مظؾؾـاء، ماظصاية محقلماظزراسقةماألراضل ماٌقجقدة ماٌعطقات ،
قاطؾماحملػظةماظعؼارؼةمظؾدوظة،مإعؽاغقةماظقصقلمإديمخمؿؾػماألعاطـ،موجقدماهل
م ماًؿادل ماٌكطط مخالل ماألضاظقؿ، مجاذبقة ماظلؽاغل، ماظؿدصؼ -3119اظضرورؼة،

مذرم3110 ماظؿـؿقة مهؼقؼ مدؾقؾ محاظقاؼـاٌدمقيف مأعا ماظؿـؿقةمم،ة. معلرلة صؿؿفف
مػذام مهؼؼ مإذ مػؽذا، ماظغرب. مدمق ماظعؿران مو ماظؿفقؽة مإدارة ميفمخمطط اٌلطرة

اغلمظصاحلمتؼقؼةماظؿؿدنماًطل،مصفؾمؼعينمذظؽمأغـامأعاممهقلمسؿرم،اظلقـارؼق
م.23وماظذيمأصؾحمعـماٌؿؽـمعالحظؿفمسؾكمرقلماظطرؼؼماظقرينمرضؿم

ماٌػؿاحقة مم:ماظؽؾؿات مم–متدن ماظعؿران مو ماظؿفقؽة مإدارة مم–خمطط م–سؼار
متقزيموزو.–ػقاطؾمم–تدصؼمم–جاذبقةم

مدمظؾؿـؼالتتقزيموزو،مضطبمعقّظم:ععاذة-سؽاشذػؾقةم
ممبقضعف متقزيموزو مسؾكماتصالمبؽؾماظضاحقةمتؿؿقز ماىغرايفماظذيمجيؾعفا ا

ممنقام متقزيموزو مباضلماٌدنماىزائرؼةم،مسرصتمعـطؼة مسؾكمشرار مبفا. احملقطة
مطؾم ميف ماجملاظل ماظؿقدع مو ماهلام ماظدميغرايف ماظـؿق مؼعد محقث معذػال، سؿراغقا
مبنيمطؾم ماظـؿق.موؿعمعدؼـةمتقزيموزو االواػاتمعـماظعقاعؾماظداظةمسؾكمػذا

مقزائػمايضرؼة،موممتـؾمجاذبقؿفامثؼالمدميغراصقامالمؼلؿفانمبف.اظ
تعاغلماٌدؼـةمعـماظعدؼدمعـماظـغراتمومتطرحمسؾكماظؾؾدؼةمذيؾةمعـماٌشاطؾم
اٌؿعؾؼةمباظؿلقرلمطاالعؿدادماظعؿراغل،مغػاذماظعؼارات،ماطؿظازمػقاطؾماالدؿؼؾال،م

.مطؾمػذهماظعـاصرمأدتمتراجعمجقدةماًدعاتماٌؼدعةمعـمررفماىؿاسةماحملؾقة
إديمتضكقؿماًؾؾماظقزقػلمومإديمصشؾمحماوالتماظؿقؽؿميفماظؿلقرلمطؿامػقماألعرم
ماظـؼؾ.م مو ماظـػاؼاتمايضرؼة ماظلؽـاتماهلشة، مشرلماظرزلل، مظالضؿصاد مممباظـلؾة
مظؾـؼؾم ماظعام مباظؿؼققؿ ماًاصة ماظـؼط مدـؿـاول ماألخرل، مايؼؾ مػذا مظدرادة و

بؿقزيموزو،متداسقاتماظـؿقمايضري،ماظعرضموماظطؾبممايضريمومحرطةماٌرور
ميفمجمالماظـؼؾمايضري،مأذؽالماظـؼؾمايضريمومأدعارماظـؼؾ.
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ماٌػؿاحقة مم:ماظؽؾؿات موزو مم-تقزي ماظـؼؾ مم–حرطة صادؼاتماضؿم-حراك
ماظـؼؾماىؿاسل.م-خمططماظلرلمم-خارجقةمدؾؾقةم

م:عـمعـطؼةماظؼؾائؾماظعؿقعلميفمضرؼةماظػضاء:مإثـقشراصقاممةوظدمصّؾمسؾدماظـقر
 ضقدماظؾـاءؿمذياساتلمومعقارـةمغدؼاربمآؼتمسربل.

ؼؿطرقمعؼاظـامػذامإديمعللظةماظػضاءماظعؿقعلميفمضرؼةمجؾؾقةمعـمعـطؼةماظؼؾائؾم
مإؼػرػ مبؾدؼة مسربل، مقآؼت مهدؼد محاوظـا مظؼد موزو. متقزي موالؼة ماظػاسؾنيمغـ،

اظلاحةماظعؿقعقةماظؼروؼةموصفؿماثرماظدؼـاعقةمم،ماظطرقماظدسائقةمظؾـزاساتميفدداى
م.ستاسؾكمغظامماظؿاذيم2091االحؿفاجقةمظـم"اظربقعماألعازؼغل"مظلـةم

ماظدؼـاعقة مػذه مأدت مظؾـاءمظؼد مجدؼد مررؼؼة مزفقر مإدي اظػضاءمماالحؿفاجقة
معـمتلثرلمجؾفةم مصشقؽا اظعؿقعلمعـمخاللمتـصقبم"ىـةماظؼرؼة"،متؿقررمذقؽا

م ماظقرين مواوزماظؿقرؼر مخالل معـ م)اظعائالت( مظؾعشائر ماٌؾاذرة ماظلقطرة معـ و
ذوموسلمدقادل،ماظؿكؾلمسـممومظفقرمذؾابمعؿعؾؿصجمؾسم"ايؽؿاءماًؿس"،م

تدرجيقامظؾفقءمطاماظعؿؾظؾؿـظقؿموممسصرؼةمررقمجدؼدةمإدخال"،ماألعنيوزقػةم"
م.اظػضاءماظعؿقعلمسؾؿـةإديمعؾدأماألشؾؾقةميؾماظـزاساتمومتعزؼزمدرلورةم

ماٌػؿاحقة مم:ماظؽؾؿات مسؿقعل مم-صضاء مم–جمؾسماظؼرؼة دؼـاعقةمم-صاسؾقن
ماظشؾاب.م-اظؿفـقدم

ماظؼؾائؾممحقلم:محقصؾةمريقدمذاوس مرؼػقةممبـطؼة بنيماظؿؿدرسميفمضرؼة
م.محاظةمضرؼةمسطقش8555-8591مدـيت

ؼعرضمػذاماٌؼالمحقصؾةمظؾؿؿدرسميفمعـطؼةمرؼػقةمبؾالدماظؼؾائؾمعـذماغطالضفام
.مومػلماظػذلةماظيتمأجرؼـامخالهلامػذاماظؿقؼقؼ.مظؼدم2000ومإديمشاؼةم 2099دـةم

مسؾكم مظقسمصؼط ماٌدردقة، ماٌمدلة مسرضمعردودؼة ماٌؼال مػذا مخالل معـ حاوظـا
مباخؿصار،م ماىاععل. مو ماظـاغقي معلؿقى مسؾك مأؼضا مظؽـ مو ماالبؿدائل، علؿقى

معـطؼة ماظيتماغؿؼؾتمعـمخالهلا ماظؽقػقة ممبعرصة ميفممؼؿعؾؼماألعر رؼػقة،مواٌؿؿـؾة
عـطؼؿـامعـموضعقةمغدرةماظؿؿدرسمإديموضعقةمأخرىمتؿؿقزمبذلاطؿمرأزلالمعدردلم

مبؽؾمتداسقاتفمسؾكماظؿغرلماالجؿؿاسلميفماٌـطؼة.

م–اظـفاحماٌدردلمم-عـطؼةماظؼؾائؾمم-اٌدردةماظعؿقعقةمماظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:
مسطقش.م-اظؿعؾقؿماظػرغللمم-اظؿؿدرسم
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مإّبانقؼةموماظغرلؼةميفماألشـقةماظؼؾائؾقةماٌؾؿزعةم:ماهُلمقؼدريض-ثابيتصؿققةم
مؼتمعـؼالتوآمظقغاسمععطقبم.مإؼدؼر،8551 دـقات

ماظذيمظعؾؿفماألشـقةم مايادؿ ماٌلاػؿةميفمتقضقحماظدور ؼؽؿـماهلدفمعـمػذه
محقزام مبقصػفا مأؼضا مظؽـ مو ماهلقؼة، مبـاء مو مإلثؾات محّقًزا مبقصػفا اظؼؾائؾقة

موماالغػؿاحمسؾكماآلخر،ماهلـاك،موماٌكؿؾػ.مالطؿشاف،مععرصة
مصننم ماظؿقاصؾ، مو مظؾؿعؾرل مأدادًقا مصضاًءا مميـؾ ماظشػفل مصقف مؼظؾ يفمجمؿؿع
ماجؿؿاسقةم مطؿؿاردة متؾدو ماظػضاء، مػذا ميف مجقػرًؼا معقضعا متشغؾ ماظيت مممممماألشـقة،

مومودقؾةمتقاصؾمطاعؾةمأطـرمعـمطقغفامأداةمترصقفقة.
اظرػاغاتماٌؿعددةماٌغؿقرةميفمػذاماظػـماظذيمؼعؿدلهمؼؿعؾؼماألعرمبؿقضقحمبعضم

ماظؼؾائؾ،مخاصةميفمصذلاتماألزعة،م ميفمعـطؼة مظؽـفمعـؾمدوعا مو اظؾعضم"ثاغقؼا"
مساعالمظؽشػماظؿعددؼةماظـؼاصقةم مظالحؿفاجماهلقؼاتل،موظؽـمأؼضا حاعالمجقػرؼا

ماظعؿقؼةموماظالعؽؾقتةماظداخؾقةموماًارجقةميفماظقضتمذاتف.

متـقع.م-متاثؾمم–ومشرلؼةمػقؼةمم-ثؼاصةمم–ظغةمماٌػؿاحقة:ماظؽؾؿات

م:ماظلققمومرؼقسماظعؾقرميفمعـطؼةماظؼؾائؾمغاصرمأؼتمعقظقد
ماٌؼالماظعؾؿلمضؿـمدؾلؾةمعـماظؾققثماظيتمتعدميفمارارم ميؽـمتلفقؾمػذا
انازمرداظةماظدطؿقراه؛مضدمالمؼؿعؾؼمبفامعؾاذرةمإالماغفمشرلمبعقدمانمؼؽقنماعؿدادام

ا.مؼعاجلمػذاماظـصمزاػرةماجؿؿاسقة،معدرودةمبؽـرةميفمارارمعمدلاتماظؿـشؽةمهل
ماظذلبقةم مإسادة معراطز ماٌفين، ماظؿؽقؼـ معراطز ماألدرة، مطاظعائؾة، ممممممماالجؿؿاسقة

ملمتعاجلميفمارارمعمدلةماظلققماألدؾقسل،ماظيتمطاغتمهلبمماغفاومشرلػا،مإالم
ممقدفظع ماظؿؾادالتمجدارقؼؾة مسؾك متغرلتممحملقبة مظؼد ماظؿفارؼة. مو اٌادؼة

معـماظؿقررمعـمم اظذػـقاتموماٌؿارداتماظعؾؿقة،مإذممتؽـتمػذهماٌمدلة،ماخرلا
اٌاظقةماظيتماضصتماظؾعدماظرعزيميفماٌعاعالتموماظؿؾادالتم-رغقانماظؼراءاتماٌادؼة

مومحصرتمدؾقكماظػاسؾنيماالجؿؿاسقنيميفمضقدماظعالضةمععماٌادة.
بةم"عرادقؿماٌرور"،ماظيتمطاغتممتارسميفمعاضمضرؼب،ميفمدـقاولمإذامعؼار

عـطؼةماظؼؾائؾ،مسؾكمعلؿقىماألدقاقماألدؾقسقة،مسدلمادؿفقابمسددمعـماٌلـنيم
متاظذؼـمساؼشقامايدثمذاتف.مدؿؼؿصرماظدرادةمسؾكماظذاطرةماىؿاسقةمظؾؿؿاردا

مواحد.مععمحماوظةمظؼراءةمدالظؿفامومظؾرعزيماالجؿؿاسقةماظيتمهؿؾفاميفمآن
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األرػالمم–اظطؼقسمم–عرادقؿماٌرورمم-اظلققماألدؾقسلمماظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:
 .اجملالماالجؿؿاسلم-

طؼةماظؼؾائؾماهلقؼاتقة:معـ التـّاظؿؿ اظدؼينميفمحّمؽ:ممحمؿدمبراػقؿمصايل
منيوماظشقخمحمـدممنقذج
معـ ماٌؼال مػذا ممؼـطؾؼ ممظؾدؼـضراءة موجفة مأغـربقظقجقةعـ مم،غظر سدلمأي

ماتتعؾرل ماٌؿارداتمماالجؿؿاسقةف مخالل معـ مبفا ماإلحارة ماالجؿؿاسقةاظيتمميؽـ
مإمياغفؿ. مظؾؿعؾرلمسـ ماألصراد ماظؿؿـالتمماظيتمؼؼؾؾمسؾقفا معـمخاللمهؾقؾ ؼؾدو

م م مأّن ماظؼؾائؾ معـطؼة ميف مظؾدؼـ متػصؾفامواٌؿارداتماالجؿؿاسقة ماألعازؼغقة اظـؼاصة
ماإل محيؿؾفا ماظيت ماظـؼاصة متؾؽ مسـ مععقـة مدالمعلاصة معـؾ مصاألعازؼغ طؾم.

م مؼؿكؾقا ممل ماإلدالم، ماسؿـؼت ماظيت مواظـؼاصقة ماظؾشرؼة ماجملؿقسات سـمطّؾقا
ثؼاصاتفؿ،مبؾمباظعؽسمادؿؿدوامعـفاماألدواتماظيتمتصؼؾمممارداتفؿماالجؿؿاسقةم

موظؾدؼـ مأوم، ماظعؾقر ماظيتمتصاحبمسؿؾقات ماظطؼقسماٌكؿؾػة محاظة مهدؼدا ػل
م مماالحؿػالطقػقات ماظقاضعمماحملؾقني.باألوظقاء مذظؽ متـؾت ماظيت ماألعـؾة وعـ

.مميلنيأوعـقدماالجؿؿاسلمظؾؿعؾرلماظدؼينميفمعـطؼةماظؼؾائؾمدرلةموعقاضػماظشقخم
اظؼؾائؾلمماالجؿؿاسلوميفمايؼؾماظدؼينماٌؿؿّقزةدؼـقةماظشكصقةمتعّدمعلرلةمػذهماظ

ممّاحقمعـاال ماظـؼاصة محققؼة ماغؿشاء مسـ مضاظيتمؼعَؾاألعازؼغقة مسـ مبؽـرلمعـمر قؿفا
مػلمثؼاصةمعرطزؼةاحملؾلماٌعؿؼدموػقمعامؼدصعمبـامإديماظؼقلمأّنممثؼاصةمم،ايرؼة

مجاغؾقة.ماإلدالممػلمثؼاصةيفمحنيمأنماظـؼاصةماظدؼـقةماظيتمحيؿؾفام

م.اظقاضعماالجؿؿاسلمظؾدؼـم-عـطؼةماظؼؾائؾمم-اظدؼـمماظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:


