إغلاغقات سددم،54مأطؿقبرم-مدؼلؿدلم،3122مص

ص.م82-77

دعقدمدوعانم:متقزي وزوم:متارؼخمعضقؼمومدرلورةممتدغفم م

م

عدؼـةمتقزيموزوم(ػضؾةماظقزال)مػلموظقدة،مإنمصحماألعر،مبعضمايـؿقاتم
اىغراصقةموماظؿارخيقة.مصؿتمعـطؼةمسؾقرمدمقمبالدماٌرتػعاتماىؾؾقةم(أومبالدم
اظؼؾائؾماظعؾقا)معراطزمعراضؾةمومتلقرلمسلؽريمعـذمايؼؾةماظروعاغقة،مصننمدرلورةم
اظؿؿدسمػلمحدؼـةمغلؾقامومتعقدمإديماظػذلةماالدؿعؿارؼةم(اىزءماظـاغلمعـماظؼرنم
اظؿادع مسشر) .مو مظؽـ ،مهقالتفا ،مطاغت معـذ مذظؽ مايني مجد مدرؼعة ،موؼعقدم
ذظؽ،مسؾكمدؾقؾماٌـال،مإديماألػؿقةماظدميغراصقةمظؾقؽؿفاماياظقةم(وجقدماٌؽاتم
عـماظؼرىماٌلػقظةمبشؽؾمطؾرلمعـمحقهلا)مووضعقؿفاماظرابطةمبنيماظقادىماٌرتػعممم
وماظقادىماٌـقػضمٌـطؼةموماددقاسق .م
خاللمحربماظؿقرؼر،مسرصتمتقزيموزومتدصؼمظؾلؽانماظرؼػقني،مغؿفتمسـم
اظعؿؾقاتمايربقةميفماٌـطؼةماىؾؾقة ،معؼرماظضاحقةمدـة م،2011مأصؾقت معؼرم
اٌؼارعةمدـةم .2091م
شداة ماالدؿؼالل ،ماظؽـاصة ماظؿلققة ماالدؿـؿارات ماظدوظة ميف ماٌدؼـة م(اهلقاطؾم
اإلدارؼة ،ماظلقدققتربقؼة ،مغشارات ماضؿصادؼة مو معـطؼة مصـاسقة مجماورة،)...م
دصعتمبفامإديمعصافماٌدنماٌؿقدطة،مضؾؾمأنمتؿققلمإديمحاضرةمجفقؼةمععم
زفقرمعرطزمجاععلم()2011مثؿمجاععةمدـةم( .)2001م
ػذا ماظـؿق ماظعؿراغل ماظلرؼع ،ماٌؿؿكص مسـ معطؾب ماجؿؿاسل مساجؾ موضغطم
دميغرايفمضقى،مملمؼلاسدمسؾكمإرداءمدقادةمسؿراغقةمسؼالغقة.مباإلضاصةمإديمػذا،م
تقجفماٌدؼـةماظققممعشاطؾمحؼقؼقةمتؿعؾؼمبعؿؾقةمتقدعقةم(رؾقشراصقامشرلمعالئؿة)م
و مظؽـ ماؼضا مبؿلقرل مايقاة ماظققعقة م(اظـظاصة ،مايرطقة ،ماًدعات ماالجؿؿاسقةمممم
وماالضؿصادؼة) .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة :مػضؾةمادذلاتقفقةم -مضرؼةمطقظقغقاظقةم -مصضاءمجؾؾل م–م
متدنم–محاضرةمجفقؼة .م
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حمؿد مدعقد مظؼابل مو مغادؼة مجالل :مأداظقب ممتؾؽ مو مادؿكدام ماجملاالتم
اظعؿراغقةميفماٌـطؼةماظلؽـقةماىدؼدةمجـقبمتقزيموزوم) :(Z.H.U.N.-sudمعـم
االروالمإديماٌـطؼماظػردي م

عـؾثماٌـارؼماظلؽـقةمايضرؼةماىدؼدةماظيتمؼؿؿمإغشاءػامطقدقؾةمظؾؿقؽؿميفم
اظـؿق ماظعؿراغل مظؾؿدن ماىزائرؼة ميف ماظـؿاغقـات محالً مٌشؽؾ ماظلؽـ ماظعقؼصممممممممم
وماألذؽالماظعؿراغقةماىدؼدةميفممنقمأحقاءغامؼؽادماظؿقؽؿمصقفمؼؽقنمعلؿققال.م
سؾكمشرارمعدنمأخرى،مسرصتمعدؼـةمتقزيموزومعـشكتمطؾرلةمظؾؿـارؼماظلؽـقةم
ايضرؼة،ممتقزتؾؾـاء مألبراجمساظقةمومحقاجز موأدقار مالممتتمبليمصؾةمظؾػضاءم
ايضري م(ررضات ،مداحات ،مصضاءات معرطزؼة ،محدائؼ ،معلاحاتم
خضراء.،إخل).م م
إنماجؿؿاعماظعدؼدمعـماظعقاعؾماظلقادقة،ماالضؿصادؼةموماالجؿؿاسقةمأدىمإديم
زفقرمسالضات مظؾؿقارـنيمععماظػضاءماظعؿقعلمومررقمجدؼدةمظؿؿؾؽماظػضاءمدقاءم
اىؿاسل مأم ماًاص م(اٌلؽـ) .مؼؿضح مذظؽ معـ مخالل مزفقر محماور ماضؿصادؼةم
سػقؼة م(أدقاق مرزلقة مو مصقضقؼة ،معقاضػ مظؾلقارات مظقؾقة موغفارؼة معدصقسةم
األجر) ،مصضاءات مارواظقة مظؾؿفؿع م(داحات مصغرلة) ،محدائؼ مسائؾقة معؾقؼةم
باظػضاءاتماظعؿقعقةمومذاتمأشراضمخمؿؾػة،مصضاءاتمظؾفقممظؽؾمصؽاتماألرػال،م
وأؼضامعـمخاللمهقؼالتمومتعدؼالتممدؽـقة .م
مت مإناز مػذه ماظدرادة ماغطالضا معـ مسقـة متؿؽقن معـ م 311مبقؿاً م(و مباألخصم
أرباب ماظعائالت) مؼفدف ماظربط مبني ماٌؿاردات ماالجؿؿاسقة مظؾػضاء مو معؿغرلاتم
اظلّـ،ماىـسموماظػؽةمماظلقدقق-معفـقة .م
ػذه ماٌؿاردات ماظـاوةمسـماظؿققالتماظعؿقؼةمػلمبعقدةمسـمطقغفاموظقدةمأيم
غقعمعـمأغقاعماظؿشاورمأوماظؿػاوض،مإغفامغؿقفةمظعالضةمععقـةمظؾلؽانمععماظػضاء،م
ععمإضصاءمطؾمعؼاربةمدميؼرارقةميفمدرلورةمإناز،مإغؿاج،ممتؾؽ مو ممتـؾ ماظػضاءم
ايضري.م م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقةم:ماٌـارؼماظلؽـقةمايضرؼةماىدؼدة م-ماٌدؼـةماىدؼدةم-م
ممارداتماظػضاءم–مهقالتم–متؽققػم-ماظػضاءماظعؿقعلماىؿاسلم-مإياق .م

78

تقزيموزومومعـطؼةماظؼؾائؾ:مهقالتماجؿؿاسقةمومثؼاصقة

حمؿد مظعاؼش مو معقظقد مدعدودي م :متقدع معدغقة متقزي موزو مباواه مدػقحم
اىؾؾماظشرضقةموماظغربقةم:مأيمبدؼؾ ظؾؿعضؾةماظعؼارؼةم؟م م

طلقؾ م مؼؾقث مسـ مررؼؼف ،مراحت متقزي موزو متـدصع ميف مطؾ مجقر مو مطؾم
وادي،ميفمدؾقؾمتقدعفامواحؿقائف.مصؼدمأدتماظعدؼدمعـماظعقاعؾمومعـمبقـفامغدرةم
األراضل ماظصاية مظؾؾـاء ،مرؾقعة ماألراضل ماظزراسقة ،ماٌعطقات ماٌقجقدة محقلم
احملػظةماظعؼارؼةمظؾدوظة،مإعؽاغقةماظقصقلمإديمخمؿؾػماألعاطـ،موجقدماهلقاطؾم
اظضرورؼة ،ماظؿدصؼ ماظلؽاغل ،مجاذبقة ماألضاظقؿ ،مخالل ماٌكطط ماًؿادل م-3119
 3110ميف مدؾقؾ مهؼقؼ ماظؿـؿقة مذرق ماٌدؼـة .مأعا محاظقا ،مصؿؿفف معلرلة ماظؿـؿقةم
اٌلطرة ميف مخمطط مإدارة ماظؿفقؽة مو ماظعؿران مدمق ماظغرب .مػؽذا ،مإذ مهؼؼ مػذام
اظلقـارؼق،مصفؾمؼعينمذظؽمأغـامأعاممهقلمسؿراغلمظصاحلمتؼقؼةماظؿؿدنماًطل،م
وماظذيمأصؾحمعـماٌؿؽـمعالحظؿفمسؾكمرقلماظطرؼؼماظقرينمرضؿم .23م
اظؽؾؿات ماٌػؿاحقة م :ممتدن م– مخمطط مإدارة ماظؿفقؽة مو ماظعؿران م– مسؼار م–م

جاذبقةم–متدصؼم–مػقاطؾم–تقزيموزو .م

ذػؾقةمسؽاش-ععاذة:متقزيموزو،مضطبمعقظّدمظؾؿـؼالت م

تؿؿقزمتقزيموزوممبقضعفاماىغرايفماظذيمجيؾعفامسؾكماتصالمبؽؾماظضاحقةم
احملقطةمبفا.مسؾكمشرارمباضلماٌدنماىزائرؼةم،مسرصتمعـطؼةمتقزيموزوممنقام
سؿراغقا معذػال ،محقث مؼعد ماظـؿق ماظدميغرايف ماهلام مو ماظؿقدع ماجملاظل ميف مطؾم
االواػاتمعـماظعقاعؾماظداظةمسؾكمػذاماظـؿق.موؿعمعدؼـةمتقزيموزومبنيمطؾم
اظقزائػمايضرؼة،موممتـؾمجاذبقؿفامثؼالمدميغراصقامالمؼلؿفانمبف .م
تعاغلماٌدؼـةمعـماظعدؼدمعـماظـغراتمومتطرحمسؾكماظؾؾدؼةمذيؾةمعـماٌشاطؾم
اٌؿعؾؼةمباظؿلقرلمطاالعؿدادماظعؿراغل،مغػاذماظعؼارات،ماطؿظازمػقاطؾماالدؿؼؾال،م
تراجعمجقدةماًدعاتماٌؼدعةمعـمررفماىؿاسةماحملؾقة.مطؾمػذهماظعـاصرمأدتم
إديمتضكقؿماًؾؾماظقزقػلمومإديمصشؾمحماوالتماظؿقؽؿميفماظؿلقرلمطؿامػقماألعرم
باظـلؾةمظالضؿصادمشرلماظرزلل،ماظلؽـاتماهلشة،ماظـػاؼاتمايضرؼةموماظـؼؾ.مممم
و مظدرادة مػذا مايؼؾ ماألخرل ،مدـؿـاول ماظـؼط ماًاصة مباظؿؼققؿ ماظعام مظؾـؼؾم
ايضريمومحرطةماٌرور مبؿقزيموزو،متداسقاتماظـؿقمايضري،ماظعرضموماظطؾبم
يفمجمالماظـؼؾمايضري،مأذؽالماظـؼؾمايضريمومأدعارماظـؼؾ .م
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اظؽؾؿات ماٌػؿاحقة م :متقزي موزو م -محرطة ماظـؼؾ م– محراك م -ماضؿصادؼاتم
خارجقةمدؾؾقةم-مخمططماظلرلم-ماظـؼؾماىؿاسل .م

سؾدماظـقر موظدمصؾّة م:مإثـقشراصقاماظػضاء ماظعؿقعلميفمضرؼة معـمعـطؼةماظؼؾائؾ:م
آؼتمسربل.مبرادؼغؿمذياساتلمومعقارـةمضقدماظؾـاء

ؼؿطرقمعؼاظـامػذامإديمعللظةماظػضاءماظعؿقعلميفمضرؼةمجؾؾقةمعـمعـطؼةماظؼؾائؾم
آؼت مسربل ،مبؾدؼة مإؼػرػقغـ ،موالؼة متقزي موزو .مظؼد محاوظـا مهدؼد ماظػاسؾنيمم
اىدد،ماظطرقماظدسائقةمظؾـزاساتميف ماظلاحةماظعؿقعقةماظؼروؼةموصفؿماثرماظدؼـاعقةم
االحؿفاجقةمظـم"اظربقعماألعازؼغل"مظلـةم2091مسؾكمغظامماظؿاذياست .م
ظؼد مأدت مػذه ماظدؼـاعقة ماالحؿفاجقة مإدي مزفقر مررؼؼة مجدؼد مظؾـاء ماظػضاءم
اظعؿقعلمعـمخاللمتـصقبم"ىـةماظؼرؼة"،متؿقررمذقؽامصشقؽامعـمتلثرلمجؾفةم
اظؿقرؼر ماظقرين مو معـ ماظلقطرة ماٌؾاذرة مظؾعشائر م(اظعائالت) معـ مخالل مواوزم
جمؾسم"ايؽؿاءماًؿس"،مصظفقرمذؾابمعؿعؾؿمومذوموسلمدقادل،ماظؿكؾلمسـم
وزقػةم"األعني"،مإدخال مررقمجدؼدة مسصرؼة مظؾؿـظقؿموماظعؿؾ مطاظؾفقءمتدرجيقام
إديمعؾدأماألشؾؾقةميؾماظـزاساتمومتعزؼزمدرلورةمسؾؿـةماظػضاءماظعؿقعل .م
اظؽؾؿات ماٌػؿاحقة م :مصضاء مسؿقعل م -مجمؾس ماظؼرؼة م– مصاسؾقن م -مدؼـاعقةم

اظؿفـقدم-ماظشؾاب .م

ريقدمذاوس م:محقصؾة محقل ماظؿؿدرسميفمضرؼةمرؼػقةممبـطؼةماظؼؾائؾمبنيم
دـيتم.8555-8591محاظةمضرؼةمسطقش م
ؼعرضمػذاماٌؼالمحقصؾةمظؾؿؿدرسميفمعـطؼةمرؼػقةمبؾالدماظؼؾائؾمعـذماغطالضفام
دـةم 2099ومإديمشاؼةم.2000مومػلماظػذلةماظيتمأجرؼـامخالهلامػذاماظؿقؼقؼ.مظؼدم
حاوظـا معـ مخالل مػذا ماٌؼال مسرض معردودؼة ماٌمدلة ماٌدردقة ،مظقس مصؼط مسؾكم
علؿقى ماالبؿدائل ،مو مظؽـ مأؼضا مسؾك معلؿقى ماظـاغقي مو ماىاععل .مباخؿصار،م
ؼؿعؾؼماألعرممبعرصةماظؽقػقةماظيتماغؿؼؾتمعـمخالهلامعـطؼة مرؼػقة،مواٌؿؿـؾةميفم
عـطؼؿـامعـموضعقةمغدرةماظؿؿدرسمإديموضعقةمأخرىمتؿؿقزمبذلاطؿمرأزلالمعدردلم
بؽؾمتداسقاتفمسؾكماظؿغرلماالجؿؿاسلميفماٌـطؼة .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة :ماٌدردةماظعؿقعقةم -معـطؼةماظؼؾائؾم -ماظـفاحماٌدردلم–م
اظؿؿدرسم-ماظؿعؾقؿماظػرغللم-مسطقش .م
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صؿققةمثابيت-ضقؼدري م:ماهلُقؼةموماظغرلؼةميفماألشـقةماظؼؾائؾقةماٌؾؿزعةمإبّانم
دـقات .8551مإؼدؼر،مظقغاسمععطقبموآؼتمعـؼالت م

ؼؽؿـماهلدفمعـمػذهماٌلاػؿةميفمتقضقحماظدورمايادؿماظذيمظعؾؿفماألشـقةم
اظؼؾائؾقة مبقصػفا مح ّقزًا مإلثؾات مو مبـاء ماهلقؼة ،مو مظؽـ مأؼضا مبقصػفا محقزام
الطؿشاف،مععرصةموماالغػؿاحمسؾكماآلخر،ماهلـاك،موماٌكؿؾػ .م
يف مجمؿؿع مؼظؾ مصقف ماظشػفل مميـؾ مصضاءًا مأدادقًا مظؾؿعؾرل مو ماظؿقاصؾ ،مصننم
األشـقة ،ماظيت متشغؾ معقضعا مجقػرؼًا ميف مػذا ماظػضاء ،متؾدو مطؿؿاردة ماجؿؿاسقةممممممم
ومودقؾةمتقاصؾمطاعؾةمأطـرمعـمطقغفامأداةمترصقفقة .م
ؼؿعؾؼماألعرمبؿقضقحمبعضماظرػاغاتماٌؿعددةماٌغؿقرةميفمػذاماظػـماظذيمؼعؿدلهم
اظؾعضم"ثاغقؼا"مومظؽـفمعـؾمدوعاميفمعـطؼةماظؼؾائؾ،مخاصةميفمصذلاتماألزعة،م
حاعالمجقػرؼامظالحؿفاجماهلقؼاتل،موظؽـمأؼضامساعالمظؽشػماظؿعددؼةماظـؼاصقةم
اظعؿقؼةموماظالعؽؾقتةماظداخؾقةموماًارجقةميفماظقضتمذاتف .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:مظغةم–مثؼاصةم-مػقؼةمومشرلؼةم–ممتاثؾم-متـقع .م
غاصرمأؼتمعقظقدم:ماظلققمومرؼقسماظعؾقرميفمعـطؼةماظؼؾائؾ م
ميؽـمتلفقؾمػذاماٌؼالماظعؾؿلمضؿـمدؾلؾةمعـماظؾققثماظيتمتعدميفمارارم
انازمرداظةماظدطؿقراه؛مضدمالمؼؿعؾؼمبفامعؾاذرةمإالماغفمشرلمبعقدمانمؼؽقنماعؿدادام
هلا.مؼعاجلمػذاماظـصمزاػرةماجؿؿاسقة،معدرودةمبؽـرةميفمارارمعمدلاتماظؿـشؽةم
االجؿؿاسقة مطاظعائؾة ،ماألدرة ،معراطز ماظؿؽقؼـ ماٌفين ،معراطز مإسادة ماظذلبقةمممممممم
ومشرلػا،مإالماغفامملمتعاجلميفمارارمعمدلةماظلققماألدؾقسل،ماظيتمطاغتمهلبم
ظعفقد مرقؼؾة مجدا محملقبة مسؾك ماظؿؾادالت ماٌادؼة مو ماظؿفارؼة .مظؼد متغرلتم
اظذػـقاتموماٌؿارداتماظعؾؿقة،مإذممتؽـتمػذهماٌمدلة،ماخرلامعـماظؿقررمعـمم
رغقانماظؼراءاتماٌادؼة-اٌاظقةماظيتماضصتماظؾعدماظرعزيميفماٌعاعالتموماظؿؾادالتم
ومحصرتمدؾقكماظػاسؾنيماالجؿؿاسقنيميفمضقدماظعالضةمععماٌادة .م
دـقاولمإذامعؼاربةم"عرادقؿماٌرور"،ماظيتمطاغتممتارسميفمعاضمضرؼب،ميفم
عـطؼةماظؼؾائؾ،مسؾكمعلؿقىماألدقاقماألدؾقسقة،مسدلمادؿفقابمسددمعـماٌلـنيم
اظذؼـمساؼشقامايدثمذاتف.مدؿؼؿصرماظدرادةمسؾكماظذاطرةماىؿاسقةمظؾؿؿارداتم
ععمحماوظةمظؼراءةمدالظؿفامومظؾرعزيماالجؿؿاسقةماظيتمهؿؾفاميفمآنمواحد .م
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اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة :ماظلققماألدؾقسلم -معرادقؿماٌرورم– ماظطؼقسم– ماألرػالم
-ماجملالماالجؿؿاسل.

حمؿدمبراػقؿمصايلم:ماظدؼينميفمحمّؽ اظؿؿّـالت اهلقؼاتقة:معـطؼةماظؼؾائؾم
وماظشقخمحمـدممنقذجني م

ؼـطؾؼ مػذا ماٌؼال معـ مضراءة مظؾدؼـ معـ موجفة مغظر مأغـربقظقجقة ،مأي مسدلم
تعؾرلاتف ماالجؿؿاسقة ماظيت مميؽـ ماإلحارة مبفا معـ مخالل ماٌؿاردات ماالجؿؿاسقةم
اظيتمؼؼؾؾمسؾقفاماألصرادمظؾؿعؾرلمسـمإمياغفؿ .مؼؾدومعـمخاللمهؾقؾماظؿؿـالتم
واٌؿاردات ماالجؿؿاسقة مظؾدؼـ ميف معـطؼة ماظؼؾائؾ مأنّ م ماظـؼاصة ماألعازؼغقة متػصؾفام
علاصة مععقـة مسـ متؾؽ ماظـؼاصة ماظيت محيؿؾفا ماإلدالم .مصاألعازؼغ معـؾ مطؾم
اجملؿقسات ماظؾشرؼة مواظـؼاصقة ماظيت ماسؿـؼت ماإلدالم ،ممل مؼؿكؾقا مطؾّقا مسـم
ثؼاصاتفؿ،مبؾمباظعؽسمادؿؿدوامعـفاماألدواتماظيتمتصؼؾمممارداتفؿماالجؿؿاسقةم
ظؾدؼـ ،موػل مهدؼدا محاظة ماظطؼقس ماٌكؿؾػة ماظيت متصاحب مسؿؾقات ماظعؾقر مأوم
طقػقات ماالحؿػال مباألوظقاء ماحملؾقني .موعـ ماألعـؾة ماظيت متـؾت مذظؽ ماظقاضعم
االجؿؿاسلمظؾؿعؾرلماظدؼينميفمعـطؼةماظؼؾائؾمدرلةموعقاضػماظشقخمعـقدمأويلني.مم
تعدّمعلرلةمػذهماظشكصقةماظدؼـقةماٌؿؿقّزة ميفمايؼؾماظدؼين مواالجؿؿاسل ماظؼؾائؾلم
عـاال محق ّا مسـ ماغؿشاء محققؼة ماظـؼاصة ماألعازؼغقة ماظيت مؼعؾَر مسـ مضقؿفا مبؽـرل معـم
ايرؼة ،موػقمعامؼدصعمبـامإديماظؼقلمأنّممثؼاصةماٌعؿؼدماحملؾلمػلمثؼاصةمعرطزؼةم
يفمحنيمأنماظـؼاصةماظدؼـقةماظيتمحيؿؾفاماإلدالممػلمثؼاصةمجاغؾقة .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:ماظدؼـم-معـطؼةماظؼؾائؾم-ماظقاضعماالجؿؿاسلمظؾدؼـ .م
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