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ستراتيجياتها"مفهومها وأهدافها  يةلقميمالتنمية اإل  "وا 
 بعـد جواد شـم.م. محم  

 جامعة الكوفة/كمية اآلداب/لقسم الجغرافيا
 المقدمة:

 األتظياااا  االجتياعلاااا   النيراتلاااا  تنااااد ظااااا ر  يااااا د  اااااو  االقتصااااادل إن التبااااالن الي اااااتو اااااو يياااات لا  التتيلاااا  
األلاار ب  قةااليدل   االجتياعلاا  اليلتة،اا ب بيااب  تر ااز ينظااي األتطااط  ااو يتاااطا ينلتااا  قةتلااا ا  تاادرتلا اااو اإاالقتصاا

د   ااين  قةاالييياا دد  ذلاال إلاو باار ز يطا ة  التبااالن اللااد باالن اليتااطا األ خاار تطا راو  األلاار  األقا  تطاا راو  اين اإ
 البةد ال الد.  إقةلي

و إلاو تيللار األبنااد اليادلا   الينت لا  اللاداا  إلاو دلادان تا ازن تيابو بالن اليتااطا لا  عيةلا  تيانقةليالتتيل  اإ  
اليتبالت   تط لر ا ين للن الييت لا  )االقتصاادل ب االجتياعلا ب النيراتلا ب اللديلا ب الخةاالا   يياا ليالي ذلال ااو لا  

ب ا اا و عاان تلةلةلااا تاا ع ياان الراااا  اليطةاا   البةااد ال الااد إقةااليال الااد د   قةاالييطاا    التبااالن اللاصاا  اااو يتاااطا اإ
 لي ان تةل اليتاطا.

تل  التطاط االقتصادي بالدرج  األياسب ات  ع اللطط  اليلايا  التو ين طأتلا  ل قةلياإ عتديا ت ّجا التتيل  
بالن  االقتصاادل ط  التو ت،تةر إلللااب الاو باذلل تلاا   تلةلاا الندالا  ااو ت زلاع األتطا قةليتل،لز التطاط االقتصادي اإ

ب  ياا إتلاا ال تنتاو تلةلاا يياا ا  دتطاطتلا األلار ال،اعةا  ااو  قةلي  ذا ال لنتو إلةاف التي   التط ر او اإ بالبةد إقةلي
ينالن الياليا ل  بأتلا تلّ،ز تطاط قةليب الن يخ   ذا اللدف ال لي ن تلةلةا دياياوب ب  تنتو التتيل  اإقةلي اية  بلن اإ
 .قةلياليتال  او تةل اإ اإي اتا ال،ةلر   تتيلتلا إلو دقصو لد يي ن باإااد  ين  قةلياو اإإتتاجل  األتطط  ا

عاان طرلااا  قةااليلاا  ااعةاا  تي اان ياان تطاا لر اليتاااطا  تةةلاا  التبااالن الي اااتو لةتتيلاا  باالن اإإقةلي ان إتباااع تتيلاا  
لةااف  جار  اليا ان  لار ال لةيا ارد اليتالا   ال ايتا  ااو  األيخا يلطاط  االياتي   تل،لض عادد النااطةلن عان النيا   اف

قاي  تطاطا  اقتصادل  ااعة  اليليا إقاي  الصاتاعا  اليلتة،ا  ا ا و عان إتطاان البتاو االرت ازلا   تط لر ااب قةلياإ ب  اف
 - عاااان جاتاااا  ياااان الج اتاااا  اللاياااا  اااااو  ،ااااان  الللااااز الي اااااتو  قدراتااااا عةااااو جااااذ  األتطااااط  االقتصااااادل  التاااو تنّباااار
 االجتياعل .

ل  لنتيد بص ر  ر لي  عةو طبلن  التظاي االقتصادي  الي ارد اليت ار   لجي قةليإن   ع د داف ينلت  لةتتيل  اإ
لاا  باالن تلجلاار األلاادي النايةاا  ا  قةليب لااذلل تجااد الاات ف اليلايااا  اليتبناا  لةتتيلاا  اإقةااليالتتيلاا  الي اتلاا  لإ  يطاا  

 تلتةاف  اذ  اليلاياا  باالت ف األ اداف الياراد تلةلةلااب إال إتلاا  با   ياد   س األيا ا   ) جر  رؤ  تة  االيتخيارا 
تطترل بلدف لتيل ر ل   ينالج  يط ة  التبالن الي اتو او ييت لا  التتيل  االقتصادل   االجتياعل ب ااو لالن تبةاو 

 بالر ي ين ذلال تبةاو  الا   بأللر ين يلاي   األيالل   اإجرانا  اليتبن   ااعةلتلا لتلةلا  ذا اللدف يلتة،  دل او 
ي اتلا  اإقةليالتتيل  اإ اليلتة،   يد  ت،اعةلاا  ت ايةلاا الياا  قةليل  او تلةلا د داف ياب  التو ت  ع لي  ي ارد  اف

 .بلتلا
لا ب قةلي  اإلا ب د اداف التتيلاقةليت ّين البلن دربن  يبالن  ات  عةو التل  اآلتو: )ي،ل ي التتيلا ب التتيلا  اإ 

 ل   خي الل ص   قا ي  باليصادر.قةليإيتراتلجلا  التتيل  اإ
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 التنمية: .1
إن اليصاااطةلا  التاااو تنّبااار عااان تيلااار اللالااا  إلاااو لالااا  دا ااا ب  خلااار   يلتة،ااا  يخااا  )التتيلااا ب التياااانب التيااا ب 

د  الةليااا  لإتتاااال ااااو الةطااااع التطااا ر ب ايصاااطةو التيااا  لطةاااا عةاااو تةااال اللالااا  التاااو تلااادن اللاااا زلااااد  ااااو ال يلااا  
الييااتلدفب بلتيااا لطةااا يصااطةو التتيلاا  عةااو اللالاا  التااو تتيلاار إلااو لالاا  دا اا  بصاا ر  إرادلاا  يلطااط للااا   تتلةااا 

جرانا  ينلت  تتيخ  بلطط  يلايا   دالا زلاد  الراا  االجتياعو لةي ان.  ب ايط   يا    اف
تصااادل   االجتياعلاا   النيراتلاا . إذ إتلااا عيةلاا  للااتي بلااا الجيرااااو االق اتتتااا   التتيلاا  التطاااط البطااري ياان ج اتباا
دلاار ب لااذلل اااان  ااذ  النيةلاا  تياانو إلااو تلةلةلااا الااد     التصاصااا  االقتصااادي  االجتياااعو  اليلايااو  اليلطااط 

التلةفب اليليا ااو اليتةدي   التايل   اا ب الر  )جلرالد يالر  بالد لن  ان التتيل  )عيةل  تلةا التل    تزل  لاال  
 . 1)الد   التايل  التو تناتو ين الر  د االقتصاديب للذا طية  با  االقتصادللن  اليلططلن او  ذ  الد   

 تةجأ الد   التايل  إلو التتيل  بيل  ايتي   ي ارد ا االقتصاادل  )ال ايتا  د  اليتالا   لزلااد  الادل  الةا يو الاذي 
،ارد يان  اذا الادل  الاو باذلل  ا  الجلا د البطارل  التاو تباذ  يان اجا  التيا   التطا ر لؤدي إلو زلاد  يت يط تصال  ال

 تلةلاااا الراا لااا  لةيااا اطن  اليجتياااعب  التتيلااا   ةيااا  جاينااا  ال تنتاااو إتلاااا لطااا  د  برتااااي  د  يطاااارلع لةتلااا ض ب اقاااع 
لةطاعاا   ااو يلتةاف اليجااال  الي ان اقتصادلاو   اجتياعلاو الي  ب  تنتو دل او    عيا  إتيااتو بّتاان ااو جيلاع ا

 . 2) عةو الييت لا   اا 
 تلتةف الدراياا  التاو تتا لا  التتيلا  باالت ف الي  ا عا  التاو تدريالا  اليجاا  الاذي لتظار يان ل لاا إلللااب 
ا،ااو اليجااا  االقتصااادي لتظاار إلللااا اااو إطااار ايااتلداي اليجتيااع اليتزالااد لةت ت ل جلااا بلاادف تلةلااا زلاااد  يةي ياا  اااو 

او عيةل  التتيلا  تلا الو  (Milton Esman)ب ديا او اليجا  االجتياعو الر  األيتاذ 3)صل  ال،رد او الدل  الة يوت
ل اارلاو ااو الاد   األقا  تطا راو  ااد   فيالا  دارلةلاا  ديرل اا ال تلتلا   التاو تن ااس تلا ال  اجتياعلا   تيلار يان التتظاالي 

و بيااا لت اايتا  ااذا ياان ايااتلنا    تةتاالن لةت ت ل جلااا اليادلاا  االجتياعلاا  الرل،ااو الزراعااو الرعاا ي إلااو التتظاالي الصااتاع
ب  ااذلل تنتااو التتيلاا  ياان  جلاا  التظاار االجتياعلاا  إتلااا الينرااا   ب ايااطتلا تيااتطلع ا تطاااف الياا ارد البطاارل   4)اللدلخاا 

 . 5) اليادل   اليلطر  عةللا  ايتي للا بط    ، ن
 . التنمية الصناعية:2

التو تبلن ي   عاتلا او التطاط الصتاعو تجد األ داف اليت لا  يتلاا   اع اللطاط  الياب  ال ،لةا  إن التتيل  
جاران تيللارا  ااو البتاو االقتصاادل   االجتياعلا ب إذ تنتاو  بإتطان قاعد  صتاعل  تي تلا ين تط لر الةطاع الصاتاعو  اف

الصتاع  ال طتل  ين لا   إقايا  اليطاارلع الصاتاعل  التتيل  الصتاعل : اليلاي  اليلطط  ا  الييتلدا  لبتان  تط لر 
ب  ليتاد ي،لا ي التتيلا  الصاتاعل  للطاي  التيلارا  اللاصاة   6)ليرض إجران تيللر او البتل  الصتاعل  لإقتصااد الا طتو

  النيراتل   اللديل  األلر .  7)او يجي  البتل  االقتصادل   االجتياعل 
    او النيةلا  التاو تاؤدي الاو الزلااد  ال يلا  Industrial Growth  الصتاعو ) لرتبط بالتتيل  الصتاعل  التي  

 تلدن  ذ  النيةل  ين ل   زلاد  عدد النايةلن  راع إتتاجل  النيا ب   8)قةلياو لجي د  قلي  اإتتال الصتاعو او اإ
ياا    األياالل  التةتلا  اليياتلدي  ااو د  زلاد  قلي  اإتتال  الةلي  الي اا  الصتاعل  اليتلةةا  د  عان طرلاا تةادي ال  

لجاد الصلغ األ خر ي  ي  او ترابط الصتاع   تطاب لا إدار   . 9)اليتطآ  الصتاعل   اف
 التي  الصتاعو لتباد  التأخلر يع التتيل  االقتصاادل  )التاو لةصاد بلاا النيةلا  التاو لرت،اع بي جبلاا الادل  الةا يو 

لؤخر الزلاد  ال يل  او اإتتال الصتاعو عةو زلاد  الدل  الة يو لةبةاد   ب للن 11)اللةلةو ل   اتر  يلدد  ين الزين
 راع الييت ي الينلطو لةي انب  تتأخر بد ر ا بالتيلرا  الت عل  اللاصة  او اللل   االقتصادي  االجتيااعو يان للان 

ن تةادي تةتاوب  لياا  اان لةتيا  تط ر اليلارا  ال،تل   التيلر اللل ةاو لةيا ان  الن قاا  االجتياعلا   ياا لصاال  ذلال يا



 م2202/آذار                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  لةمج             2/ العدد
 م6/5/2229لكلية التربية األساسية  الثالثعدد خاص/ المؤتمر العلمي السنوي   

 236 

الصااتاعو ياان تااأخلر  ا ااو اااو عيةلاا  التتيلاا  عي ياااو اااان راااع يندالتااا ياان طااأتا اإيااراع اااو الااتلةص ياان التلةااف 
االقتصادي  االجتياعوب لذلل لند عدي  جا د قاعاد  صاتاعل  الياب  الار لس ااو  انف إتتاجلا  الةطاعاا  االقتصاادل  

  يتتظياا  اااو اإتتااالب للاان تتلةااا التتيلاا  اإقتصااادل  ياان لاا    جاا د قطاااع صااتاعو  اتنااداي الاادااع لتياا  لااؤين زلاااد
قااادر عةااو اللاار ل بيتتجاتااا الااو األياا اا اللارجلاا  ا اا و عاان األياا اا اليلةلاا   ل اا ن ذلاال دااناااو عةااو زلاااد  اإتتااال 

  صاتاعا  دلار  ييذلا  للاااب  اإرتةاان بج دتااب  جاذ  رؤ س األيا ا   تطاجلع إقايا  صاتاعا   بلار  تيااعد عةاو إقايا
لدان اتط ق  صتاعل  ااو اليجتياع عان طرلاا زلااد  لجاي اإياتخيار الصاتاعو  ييا لييو بت الر ارص عي  جدلد   اف

بصا ر    12)لذا اعتبر  التتيل  الصاتاعل  بيخابا  الةةا  ااو عيةلا  التتيلا  االقتصاادل  اليناصار  ب 11)او يلتةف يجاالتا
 ل  بص ر  عاي .قةلياإ لاص   او عيةل  التتيل 

 تتبالن اآلران ل   األية   الذي لتبيو تبتلا لةتتيل  الصتاعل  او إطاار التتيلا  االقتصاادل ب ابن الا لادع  إلاو 
ت زلع التلصلصا  االياتخيارل  بالن الةطاعاا  اإقتصاادل  اليلتة،ا  لبةاد ينالن بللان تاؤدي إلاو تيا  يتا ازن ل قتصااد 

دلر  إلو تر لاز تياب   بلار  يان االياتخيارا  ااو الةطااع الصاتاعو باعتباار   ،لا  بتل،لاز  ال طتو    ب او للن تدع 
 اذلل  اين الةطااع الصاتاعو ت،ياا لجاري  ب 13)عيةل  التي   دانا ليجي  قطاعا  االقتصاد ال طتو  ار عا اليلتة، 

ل ايااان  )اللة،لااا   األيايلااا  ب دي التر لاااز عةاااو إقايااا  الصاااتاعا  اليطاااجن  لةتيااا  الصاااتاعو التاااو تتيلاااز بارتباطاتلاااا ا
ب  14)الصاااتاعا  التاااو تااادل  ااااو يياااتةزياتلا يتتجاااا  صاااتاعا  دلااار   ت ااا ن يتتجاتلاااا يياااتةزيا  ااااو صاااتاع  خالخااا 

 تلتةف إيتراتلجل  الصتاع  ين بةد آللر  ين اتر  أللار  تبنااو اللات ف التيا  االقتصاادي  االجتيااعو  بتاان الةاعاد  
اللاات ف يرالاا  التطاا ر االقتصااادي  االجتياااعو اااو البةااد ال الااد.  ان د ااداف التتيلاا  الصااتاعل   اليادلاا   التةتلاا   ااذلل

 : 15)التو تؤ د عةللا اللطط الصتاعل  اليليا لةبةدان التايل ب تتيخ  بيا لأتو
ا لا   و  الة يو اإجياالللن  ذلال عان طرلاا زلااد  إيالاي قطااع الصاتاع  الاقةلي. تنجل   تا ر تي  التات  اإ1

 يرلة  ينلت  ين يرال  التتيل  االقتصادل .

 . التلةص ين البطال   ذلل بايتصاص ين األعداد ال،ا      لر الي ظ،  باألتطط  االقتصادل  اليلتة، .2

. ت الر التةد األجتبو بألد االتجا لن: عدي ايتلراد اليتتجاا  الصاتاعل  يان األيا اا األجتبلا ب يان لا   دقايا  3
الين    عن ايتلراد اليةع التو تط   تيب   بلار  يان قليا  االياتلرادا  د  إقايا  الصاتاعا  الي جلا  تلا   الصتاعا 

 التصدلرب تصدلر اليتتجا  الصتاعل  إلو األي اا اللارجل .
. ت زلاااع الااادل  بااالن األااااراد  الجلاااا   تلصااالص اليااا ارد اليتالااا  عبااار الااازينب  ت زلاااع اإتتاااال بااالن الةطاعاااا  4
و لإتتااال  الاادل  بطاا   قةلياادل  اليلتة،اا  ياان لاا   طااب   يتدالةاا  ياان ال،اار ع اإقتصااادل ب   ااذلل الت زلااع اإاإقتصااا

 يت ازنب  ت زلنلا بلن اليتاطا الرل،ل   اليتاطا الل رل .

. تت لااع اإتتااال الصااتاعو  ذلاال باالتتةااا  إلااو إتتااال يااةع صااتاعل  جدلااد  ذا  يؤطاارا  اتلاا   اقتصااادل  عاللاا  5
 يلن تةل اليؤطرا  لةيتتجا  الصتاعل  ان و. تل

و  الةااا يو قةليااا. تلةلاااا االياااتةرار لإتتاااال الصاااتاعو  ذلااال عااان طرلاااا التيااا  اليتااا ازن لةطاعاااا  االقتصااااد اإ6
  الصتاع   الزراع    لر ا.

 اقتصاد ق ي.ين ل   إقاي  صتاعا  إتتاجل  تيلي او بتان  قةلي. الت ّجا إتطان قاعد  صتاعل   تةتل  او اإ7

ب اياااط  التاااأخلرا  التاااو لي ااان إن تلااادخلا التتيلااا   قةااالي. اإيااالاي ااااو إلااادان تتيلااا  اجتياعلااا   ل اااارل  ااااو اإ8
 الصتاعل  او تر لب  اليجتيع  خةااتا.

عةو إعاد  التظر او بتلتاا النيراتلا   اللديلا   النيا  عةاو تط لر اا  قةلي.  ذلل تياعد التتيل  الصتاعل  او اإ9
 ليتاطا اليلتة، .او ا
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 ية: لقميمالتنمية اإل. 3 
إن التبااااالن الي اااااتو اااااو يياااات لا  التتيلاااا  اإقتصااااادل   االجتياعلاااا   النيراتلاااا  تنااااد ظااااا ر  يااااا د  اااااو االتظياااا  

األلاار ب  قةاالياالقتصاادل   االجتياعلاا  اليلتة،اا ب بيااب  تر ااز ينظااي األتطااط  ااو يتاااطا ينلتااا  قةتلااا ا  تاادرتلا اااو اإ
د   ااين  قةااليذلاال إلاو باار ز يطا ة  التبااالن اللااد باالن اليتااطا األ خاار تطا راو  األلاار  األقا  تطاا راو  اين اإيياا دد  

 البةد ال الد.  إقةلي
 يتااطا يلادد  اياتجاب  لنايا  الربللا   إقةاليإن التطاط االقتصادي عايا  الصتاعو لاص  ليل  إلو التر از ااو 

ألرباح لةييتخير تتلةا  الباو او الي قاع الاذي تتللاأ الاا  ا  ا  ينظاي يادل   االقتصادل ب إذ إن ت الر ا بر قدر ين ا
اإتتاااالب الصااابو يخااا   اااذا الي قاااع جاذباااا ل خلااار يااان اليطاااارلع الصاااتاعل ب التلااا   إلاااو يتطةااا  تتر اااز اللاااا ال خلااار يااان 

ال تا ار يا   قادراو  ا ل و  دياا الي اقاع التاو باليصاتع ي ان ين ارع صاتاعو  الادب د  إتلاا ت اي تت عااو يان تةال ال،ار ع
ين تةل اليدل   اإتلا ال تيري الييتخيرلن عةو التلار ا  ي اقع ألتططتلي الصتاعل ب  اال ي    ارت،ااع  ةاف اإتتاال 
يةارتااا  بي اقاااع دلااار ب   اااذا لنتاااو  اااآل  األربااااح اليتلةةااا  ااااو يخااا   اااذ  الي اقاااعب اتتلااا   إلاااو يتااااطا طاااارد  لةتطااااط 

و بللأ  ط ةلن اياا قطا  تيا  صاتاعو  لتطاأ تأرلللااو لتا ار ية ياا  اإتتاالب قةليتي  الصتاعو اإالصتاعو. إذ لبرز ال
  الااذي لتطااأ عاان اليااترالجل  Plnned Pole ب د الةطاا  اليلطااط )Natural Pole  اا  يااا لناارف بالةطاا  الطبلنااو )

 . 16)االقتصادل  لةد ل 
 ر تاااو دياياالاو ياان در ااان  قةااليتتد عةللااا التطاا ر االقتصااادي لإالةاعااد  التااو ليااالصااتاع  لاا  تنتباار قةليالتتيلاا  اإ  

و  الة يوب  تناد دل ااو النتصار اللاياي ااو تلةلاا التتيلا  االقتصاادل  اليارلن  قةليالتتيل  االقتصادل  عةو الييت   اإ
لدان تيللرا  ج  رل  او التتيلا  اإ لا   قادر  النيةلاا   لا  اليناصار  ااو اللل ا  الي ااتو لةتطااط الصاتاعو يانقةلي اف

تيااا اااو قطاعااا  دلاار   الصااتاعل  اليلتة،اا  اااو تلةلااا اليتيلاارا  اللل ةلاا  الةطاعلاا  لاالس اااو قطاااع الصااتاع  الياا   اف
دل اوب عن طرلا التطاب ا  التو تلةةلا تةل النيةلا  ب،ر ع األتطط  االقتصادل  األلر ب التو لند تط ر ا ديراو ديايلاو 

 . 17)ل قةلياإت جلا  التتيل  او عيةل  تلةلا د داف   
 بيا إن التتيل  االقتصادل  ذا  دبناد ير زل   طي لل  اان اليط    التو تبرز دياي النيةل  التلطلطل  او  ل،ل  
إتجاز التتيل   تلةلا د داالا او ظ  الي ارد اليتال   ت جا الد ل  او دعي التطاط الصتاعوب اين د ي تةال اليطا    

ال الاادب ألجاا  التلاا ض ب اقااع اليتاااطا األقاا   قةااليد  يتاااطا اإ قةااليالتطاااط الصااتاعو عةااو يياات   اإ  ااو  لااف لاا زع
تط راوب  يا    التطاط اليتاي  للاا  اذا يان تاللا ب  يان تاللا  دلار  اال تيااي باليتااطا اليتطا ر   اين يلا لا  اللاد 

قتصااادي  الاادل  ال،ااردي لراااع يناادال  التياا  باعتبااار  ياان اللجاار  إلللاااب  تةةلاا  لااد  البطالاا   تلياالن يياات   التطاااط اال
 . 18)ل قةلي دااو ر ليلاو ليلاي  التتيل  اإ

لا   ا ل )اقتصاادل ب اجتياعلا ب عيراتلا   لديلا    لار ير ا   إقةليإن تةةا ل  التيا  الصاتاعو تجاي عتلاا اا ارا 
ال الاد.  ياا إن  اذ   قةاليبلن ي قاع  فلار  اين اإ  فلر  ين البةد ال الدب  ربيا إقةلياللا ي ان بلن بةد  فلر ا  بلن 

ياااتراتلجو  ااااو التلاااار ي اقاااع التطااااط  التةةا لااا  قاااد تجاااا ز  د  د ،ةااا  اعتباااارا  دلااار  تتنةاااا بالجاتااا  األيتاااو  الجل اف
 الصتاعو اليليا يا لي ن دن لتنرض لا األين ال طتو إلو يلاطر ل   دالزيا   اللر  .

لاا  قةليلاا  لتتجااا ز تةاال االتن ايااا  اليااةبل   اليلاااطر اليااال،  الااذ رب االتتيلاا  اإقةليل اا  ذلاال جااان  التتيلاا  اإ  
 :د  اليتطةا  التاو تتلاذ ا ي اتااو للااب  قاد عراا  بتناارلف  خلار  يتلاا قةليدية   ين األيالل  التلطلطل  تنتيد عةو اإ

الة اااالا ااااو اليجتياااع اليناصااارب  اتلاااا )صااالي  النيااا  التلطلطلااا  الةاااادر  عةاااو   اااع اللةااا   بيناااد   بلااار لةيطاااا     
و  اليتيخةااا  باليطاااا   )االقتصاااادل ب قةلياااتياااتلدي التبرلااار ااااو الطااارا اليلتة،ااا ب  يطاااا   اليجتياااع للااادد ا التلطااالط اإ

 . 19)االجتياعل ب النيراتل ب اليلايل ب الخةاال  
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نيراتااو اااو جيلااع اليياات لا  ليااد  عرااا  دل اااو )إتلااا اللاجاا  لةت الااا باالن التلطاالط االقتصااادي  االجتياااعو  ال
 . 21)و  اليلةو قةليبلن تط ل  د داف تلطلط التتيل   تت،لذ ا او الييت ي اإ (Existing Gap)ال،ج   الي ج د  

ل  دل او بأتلا اإطار التلطلطو الذي للاّدد االتجا اا  دلر ليا  ل ل،لا  ت زلاع اليا ارد اليادلا  قةلي تنرف التتيل  اإ
لاا  ياع د ااداف التتيلاا  الة يلا   ااذ  ياان قةلياليلتة،اا  بالطاا   الاذي ل ااين تتاياا  د اداف التتيلاا  اإ قةالياإ البطارل  باالن 

و الير زلاا   اليلةلاا  ياان للاان يلايلااا قةليااالتاللاا  التظرلاا  ديااا ياان التاللاا  النيةلاا  ا بااد ياان تلدلااد دجلااز  التلطاالط اإ
ييااا  التت،لذلاا  الير زلاا  اليلةلاا ب لت اا ن قاارارا  التتيلاا  يااؤخر   ع قاتلااا ببن االا  باااألجلز  التلطلطلاا  الةطاعلاا   اليؤ 

 . 21)ي اتلاو   اقتصادلاو  اجتياعلاو  عيراتلاو 
لا  عيةلا  تيانو إلاو تيللار األبنااد اليادلا   الينت لا  اللاداا  إلاو دلادان تا ازن قةليلت و يياا يابا دن التتيلا  اإ

ييات لا  )االقتصاادل ب االجتياعلا ب النيراتلا ب اللديلا ب الخةاالا   يياا تيبو بلن اليتاطا اليتبالت   تط لر ا ين للن ال
البةاد ال الادب ا ا و عان تلةلةلاا تا ع يان  إقةليال الد د   قةليليلي ذلل او ل  يط    التبالن اللاص  او يتاطا اإ

 الراا  اليطة   لي ان تةل اليتاطا.
صادي بالدرج  األياسب ات  ع اللطط  اليلايا  التو ين طأتلا تل  التطاط االقت ل قةلياإ عتديا ت ّجا التتيل  

التااو ت،تةاار إلللاااب الااو بااذلل تلااا   تلةلااا الندالاا  اااو  قةااليتل،لااز التطاااط االقتصااادي عاياا   الصااتاعو لاصاا  اااو اإ
تاعاتلاب  ياا إتلاا ال،اعةا  ااو صا قةالي  ذا ال لنتو إلةاف التي   التط ر او اإ بالبةد إقةليت زلع األتطط  الصتاعل  بلن 

لا  بأتلاا قةليب الن يخا   اذا اللادف ال لي ان تلةلةاا ديايااوب با  تنتاو التتيلا  اإقةاليال تنتو تلةلا ييا ا   ايةا  بالن اإ
 .قةلياليتال  او تةل اإ اإي اتا ال،ةلر   تتيلتلا إلو دقصو لد يي ن باإااد  ين  قةليتلّ،ز التطاط الصتاعو او اإ

لا  ال تنتااو بنخاار  األتطاط  الصااتاعل  الةا يا ب باا  تنتااو لةاا يتاااطا جدلاد  لتةاال األتطااط  قةليلاا  اإ اذلل إن التتي
 تناتو ين قةتلا   نف إيلايلا او يجي  األتطط  االقتصادل   اللديل . إقةلياو 

عاان طرلااا  ليقةاالاا  ااعةاا  تي اان ياان تطاا لر اليتاااطا  تةةلاا  التبااالن الي اااتو لةتتيلاا  باالن اإإقةلي ان إتباااع تتيلاا  
لةااف  جار  اليا ان  لار اليلطاط  االياتي    لةيا ارد اليتالا   ال ايتا  ااو  األيخا تل،لض عادد النااطةلن عان النيا   اف

قاي  تطاطا  اقتصادل  ااعة  اليليا إقاي  الصاتاعا  اليلتة،ا  ا ا و عان إتطاان البتاو االرت ازلا   تط لر ااب قةلياإ ب  اف
 -اللاياااا  اااااو  ،ااااان  الللااااز الي اااااتو  قدراتااااا عةااااو جااااذ  األتطااااط  االقتصااااادل   التاااو تنّباااار عاااان جاتاااا  ياااان الج اتاااا 

 . 22)االجتياعل 
ل  لنتيد بص ر  ر لي  عةو طبلن  التظاي االقتصادي  الي ارد اليت ار   لجي قةليإن   ع د داف ينلت  لةتتيل  اإ

لا  بالن تلجلار األلادي النايةا  ا  تةا  قةليتيل  اإب لذلل تجد الت ف اليلايا  اليتبن  لةتقةلييطا   التتيل  الي اتل  لإ
 تلتةاااف  اااذ  اليلاياااا  باااالت ف األ اااداف الياااراد تلةلةلااااب إال إتلاااا  ب 23)د    ياااااالياااتخيارا ) جر  رؤ س األيااا ا   

ةاو تطترل بلدف لتيل ر ل   ينالج  يط ة  التبالن الي اتو او ييت لا  التتيل  االقتصادل   االجتياعل ب ااو لالن تب
 باالر ي يان ذلال تبةاو  ب 24)أللار األيالل   اإجرانا  اليتبن   ااعةلتلا لتلةلا  اذا اللادف يلتة،ا  دل ااو يان يلايا  

ي اتلا  اإقةلي ال  التتيل  اإ اليلتة،   يد  ت،اعةلا  ت ايةلا  قةليل  او تلةلا د داف ياب  التو ت  ع لي  ي ارد  اف
 ذ  األ داف بخي  تةاط ينلت .اليا بلتلاب  عاد  يا تتيل ر د ي  
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  ية:لقميمأهداف التنمية اإل .4
الياليا التاو تنااتو يان  قةاليل  بأ يل  د داالاب  لن  ين د يلا تلدلاد ت جلاا  التيا  لإقةليت ين د يل  التتيل  اإ

لتطاااط االقتصااادي اليطااا   اليتزالااد  التاتجاا  عاان التر ااز الياا اتوب  الياانو إلااو تلةلااا التاا ازن التياابو باالن الياا ان  ا
 : 25)ل  بيا لأتوقةلي البل  ب عي يا تتيخ  د ي د داف التتيل  اإ

 :. تحقيق أهداف التنمية القومية1
و لااؤدي إلااو زلاااد  يناادال  قةلياالاا  إلااد  دبناااد التتيلاا  الة يلاا  ب  ان النياا  بالبنااد التتياا ي اإقةليتنااد التتيلاا  اإ

إلااو إ ااناف ااعةلاا  التتيلاا  الة يلاا  بتلةلااا د ااداالا اليرجاا  ب لااذلل تجااد إن التيا  الةاا يوب اااو لاالن تجااد إ ،اللااا لااؤدي 
البةاد ال الادب  ياا تيالي باا ااو  إقةاليل  تند دلد  الر ا ز الر لي  لة ص   إلو تتيل  طاية    يت ازت  بالن قةليالتتيل  اإ

اليلتة،ااا   يراعاااا   قةااالي   لاجاااا  اإاالقتصاااادل   االجتياعلااا  التاااو تجاااري  ااااا إي اتاااا  األتطاااط ت زلنلااا ل ياااتخيارا  
 .قةليالت زلع الي اتو لةي ان   الة   الناية  اللاب بيل  تلةلا تتيل  يت ازت   عادل  ل   اإ
اليتااا ار   إياااا األلااار  اإي اتاااا إذ لي ااان يااان ل للاااا تلةلاااا ديااارلن: األ   )تتيلااا  اليتااااطا األقااا  تطااا راو  ليااا  

  .قةلياالجتياعل  يا بلن ي ان اإ)تلةلا ا بر قدر يي ن ين الندال  
 ي في المستويات االلقتصادية واالجتماعية:لقميم. معالجة مشكمة التباين اإل2

البةاااد ال الااادب إلاااو  ااار ر  األلاااذ بيلايااا  التتيلااا   إقةاااليدد  التباااالن ااااو الييااات لا  االقتصاااادل   االجتياعلااا  ااااو 
 ة  التبالن اللاصا  ااو األبنااد االقتصاادل   االجتياعلا   النيراتلا . ل  يت ازت  تنال  يطإقةليل  بيل  تلةلا تتيل  قةلياإ

ب ين ل   تةةل  يندال  البطال  او قةليل  ااعة  تيّ ن او تةةلص لجي ال،ر قا  بلن اإإقةليإذ ان إتباع يلاي  تتيل  
لةااااف  جااار  اليااا ان   ل ااا ن ذلااال  قةاااليإلاااو اإاليتااااطا التاااو ت ااا ن اللاااا يرت،نااا ب  تاااؤخر عةاااو لر ااا  األلااادي النايةااا   اف

قاي  تطاطا  اقتصادل  ااعة  الياليا التطااطا  الصاتاعل  ا ا و عان  إقةليلةي ارد اليتال  او     األيخ باإيتي     اف
 إص ح  دعي ييتةزيا  الللا  االجتياعل   الخةاال   اليرااا الناي  األلر .

 السكاني: . السيطرة عمى المجمعات الحضرية الرئيسة و تخفيف الضغط3

و  لاار اليااةلي ل يااتخيارا  لااؤدي إلااو الت،ااا   اااو يياات لا  الاادل   ظلاا ر يطااا   اإياا ان قةليااإن الت زلااع اإ
 اال تظاظ الي اتو  ال يط عةو البتو االرت ازل  ااو اليادن  اليرا از الصاتاعل  بياب  تي  اا بطا    لار يلطاط عةاو 

ليتاااطا األلاار  إلااو  اااذ  الياادن  ياان خااي زلاااد  ال اايط عةاااو ليااا  يتاااطا دلاار ب  بالتااالو اااان زلااااد  اللجاار  ياان ا
اللاااديا  األيايااال  ياااتؤدي إلاااو زلااااد  اليطاااا   االجتياعلااا  يخااا  )ازدلااااد ينااادال  البطالااا ب تاااد  ر األلااا ا  الخةاالااا  

لااا  تنياا  عةاااو لاا  تةااال اليطااا   يااان لاا   تلةلاااا تتيلاا  يت ازتااا  باالن اليااا ان قةلي الصاالل  ب لااذا تجاااد إن التتيلاا  اإ
 .قةلي التطاط االقتصادي  البل   عةو ييت   يتاطا اإ

 :قةلي. ليال  البل   الطبلنل   البطرل  او اإ4
لاا   ااو الل،اااظ عةااو الياا ارد الطبلنلاا   طاا   األرض  طب  راالاا  اليتطةاا   الياا ارد قةليياان باالن د ااداف التتيلاا  اإ

ب ا اا و عاان ليالاا  اإتيااان ياان اإي ااانناا  الي اتلاا  قاادر التراخلاا   التأرلللاا   اليتاااطا الل ااران  الةاالي الجياللاا  لةطبل
التتااا   اليااةبل  لتر ااز االيااتخيارا  ) اااو يةااديتلا االيااتخيارا  الصااتاعل   اااو الياادن  بااالةر  ياان اليرا ااز الل اارل ب 

 اليليا يا لتنةا األير بآخار تة ن البل    تط لا جيالل  اليدلت   التأخلر يةباو عةو للا  اإتيان اللا.
 البةد: قةلي. اإيلاي او تلةلا ال لد  االقتصادل   االجتياعل   اليلايل  إ5

التو  قةليو او الييت لا  االقتصادل   االجتياعل  إلو لال  عدي الر ا  التيّرد لد  ي ان اإقةليلؤدي التبالن اإ
رد  اإي اتااا  اللااا ييااا لااؤخر يااةباو تتصاف باتل،اااض يياات ا ا االقتصااادي  ازدلاااد يطااا ةلا االجتياعلاا ب ر ااي  جاا د الياا ا
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لا   اين إطاار اليلايا  الة يلا  ليالي ااو قةليعةو ال لد  اليلايل  لةب د. لذلل تجد إن اتتلال يلاي  ااعة  لةتتيلا  اإ
 تلةلا التي  اليت ازن اقتصادلاو  اجتياعلاو  بالتالو إيلايلا او دعي ال لد  اليلايل  لةب د.

 ل  اتجد ا تلدف إلو تلةلا يا لأتو: قةليتصادل   ين اليلاي  اإإيا  الا  التتيل  االق
ال،ةلاار  يياا لاتجي عتاا زلاااد   قةالي الاب د عايا ب عان طرلااا زلااد  إيالاي اإ قةااليزلااد  الةادرا  اإتتاجلا  ااو اإ .1
 و  الة يو.قةليالدل  اإ

بالدلتايل لا   للاا الةادر  عةاو إقاي  يجي ع  تاجل   ااعة    ، ن  ين الصتاعا ب الياليا تةال التاو ت صاف  .2
 إدلا  يزلد ين التةتلا  اللا.

 اليلتة، . قةليو ي ان بلن اليدلت   الرلف د  بلن اإقةليتليلن عيةل  التتظلي الي اتو  اإ .3

 تط لر عيةلا  التطابل الةطاعو بلن األتطط  االقتصادل   اللديل . .4

ياااااا ل ااااا،و إلاااااو تليااااالن األ  ااااااع االقتصاااااادل  تةةلاااا  ينااااادال  البطالااااا   رااااااع ييااااات   األلااااادي النايةااااا ب ي .5
  االجتياعل  لةي ان.

تلةلااا ال ير زلاا  االقتصااادل  عةااو اليياات ي الةاا يوب دي إن اإقاا   ياان تر لااز اليطاار عا  الصااتاعل  اااو  .6
 . 26)ين طأتا دن لداع التط ر االقتصادي  االجتياعو الة يو قةلياليدن ال بر   ت زلع الجدلد يتلا عةو اإ

 
 ية:لقميمستراتيجيات التنمية اإلإ  .5
اإيتراتلجل  يجي ع  األ داف التو تنر لا يرلة  زيتل  ينلت  او يجا  ي اتو يلددب  تلتةاف  اذ  األ اداف   

او   ن اللد د الزيتل  ليرلةتلا التو قد ت  ن قرلب  اليد  د  يت ياط  الياد  د  بنلاد  الياد ب  ياا تلتةاف ااو  ا ن 
 تتةياي إياتراتلجلا  التتيلا   ب 27)لااو د   طتلااو د  عاليلااو إقةليلاذي تاي تلدلاد  يا ان  اان يلةلااو د  اتياع اليجا  الي ااتو ا

 ل  بص ر  ر لي  إلو:قةلياإ
 ية المتوازنة:لقميم. إستراتيجية التنمية اإل1

اي   اااو عااRosentein Roden  لاار دان )Big Push جااد يباادد التتيلاا  اليت ازتاا  اااو تظرلاا  الداناا  ال بلاار  )
ب  قد عّبر عتلا بالدان  ال بلر ب  ذلال ألتلاا عةاو طا   اياتخيارا  صاتاعل  عاللا  بالييات   األدتاو للااب ليارض 1943

 . 28)تجا ز النةبا  االقتصادل   بالتالو تلةلا التتيل 
لصااتاعل   ااين ا االيااتخيارا لاا  اليت ازتاا  تنتااو الت زلااع الي اااتو ل يااتخيارا  اليااليا قةليإن إيااتراتلجل  التتيلاا  اإ

 عدي لصر ا او يرا از د  يتااطا يلادد ب دي عادي تر از يطاارلع التتيلا   ااو يةاديتلا اليطاارلع الصاتاعل  ااو  قةلياإ
ل  يت ازت  تتي ين ل   الت زلع الي اتو لألتطاط  االقتصاادل  ااو دياا ن يتنادد  إقةلييتاطا يلدد ب إذ إن تلةلا تتيل  

د  اليتااطا  قةاليل  بلن ييت لا  التط ر االقتصاادي  االجتيااعو  النيراتاو بالن اإقةليإ ت زلع الدل    تةةل  ال، ارا ا
ال الادب ل ان تجاد ااعةلا  تيا ذل التيا  الي ااتو اليتا ازن ت ا ن  انل،  ااو اليرالا  األ لاو بياب   قةالياليلتة،  دال  اإ

ب او للن ت  ن د خر قدر  او تلةلاا يايل األ  نف إي اتل  لطد ال ا را  االقتصادل   الت اللف النالل  لتط لر البتو
 : 29)يندال  لةتتيل  االقتصادل  او اليرال  ال لة ب  لتطة  التي  الي اتو اليت ازن عتد اعتياد  يا لأتو

 ايتخيارا   بلر    قدر  عةو االيتخيار  تلّي  ت اللف عالل  لتط لر البتو االرت ازل . .1

   (Economic Revenues)اللاا  لةتياا   بالتااالو تلةلااا ياارد دا  اقتصااادل   الةباا   بيياات لا  د  يناادال   لاار ع .2
 ل  اليلد د  او اليرال  األ لو.قةليلنيةلا  التتيل  اإ

لجاي اليا اب ا الا لجاي اليا ا ل انف اللاااز بطا   ر الس عةاو   اليت ازتالا  قةليل  اإتيتإيتراتلجل  ال تنتيد 
او د ااع الي ا )ل ااز الي ا    ل،ل  ت  لتلا بالطا   الاذي لاؤدي الاو  لجل اإيتراتعةو االيتخيارب  لذلل تبلن  ذ  
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الداناا  الة لاا  تلاا  جبلاا  عرل اا  ياان اليطااارلع )الصااتاعا    ت جلااااااو  األياياال زلاااد  االيااتخيارب  تتيخاا  يلاياااتلا 
ن لا   ياا ل زعاا يان ب ان    يطر ع ين  ذ  اليطارلع ي ف ل جاد يا قاو ليلار  يان اليطاارلع يادياساليت اية ب عةو 

 ب 31)جيلاع اليطاارلع ااو ان  الاد إتجااحلةطةا  ت،اتو ارصااو ا بار  دعةاوييات لا   إلجاادالذي لؤدي الاو  األيردل  ب 
لتطةا  الةلااي بدرايا  طااية   تلةلا  دقلاا   لاصا صا ر ان الت زلع النااد  ل ياتخيارا  بصا ر  عايا ب  الل  يلا  يتلاا ب

 او اليتاااطا  إللااي قاع الاذي تت جااا  دا اا تةال االياتخيارا ب  بردلتاا ان  إلللاااالتاو ياتت جا اليلتة،اا   قةاليل اقاع لاا  اإ
ليا  ييات   التتيلا  الي اتلا   قةاليالصتاعل  ل ايان تجااح تةال االياتخيارا ب  ااو  ا ن ذلال لي ان ان تلادد دتا اع اإ

 : 31)اللا   يا لأتو
 قةلي ص  التي  االقتصادي اللا الو ييت لا  عالل  جداوب يةارتا  بااإالتو  قةلي خل،  التطاط االقتصادي:   و اإ إقةلي. 1

 ل   يد  زيتل  ينلت  يخةيا لدن او    ين اليية   اليتلد   ارتيا. األلر 
التااو تلة،اا  لاا   يااد  الخاا ر  الصااتاعل ب  تتلجاا  لصاان ب  ايااتبدا   قةاالييتلة،اا  اااو التطاااط االقتصااادي:   ااو اإ إقةاالي. 2

الو تلةاف ااو التطااط االقتصاادي  االجتيااعو   اذا ياا لصا  ااو  دد الذي  األيرتد  ر  بألر  لدلخ ب صتاعاتلا الي
 جت   بةجل ا.

التااو ت اجااا ين قااا  يلتة،اا  تنلةلااا ياان الييااا ي  اااو عيةلااا  التتيلاا   قةاالييناقاا  التطاااط االقتصااادي:   ااو اإ إقةاالي. 3
 ي تيللر اللل   االقتصادي الي اتو  يخا  ذلل جت   الطاللا.الي اتل   الصتاعل  اللدلخ   التو للا د ر او عد

: أل يلتلاا ااو إي اتلا   32)ت جلاا د  تةا  االياتخيارا بتظر االعتبار يلاي  ل  اليت ازت  قةليإيتراتلجل  التتيل  اإ تألذ  - د
لع لر اا  الصااتاع  و اليتاا ازن ل يااتخيارا  الصااتاعل ب للاان لتر ااز ي ااي تلا عةااو تطااجقةلياااإياالاي اااو الت زلااع اإ

 االيتخيارا  ين ل   ت جلللا تل  اليتاطا ال،ةلر  إذ ل  ن ال يط عةو الي ارد بص ر  اق ب  تتأخر لر ا  الصاتاع  
إذ تناد األ خار ي  يا  ااو  بالة لا   بجاذ  اللا ااز الياللا  ااو اليتااطا ال،ةلار  قةليبط   يرلع بيلددا  التتيل  او اإ

جاذب  ين ل   ت الر ارص عي  اللا  تطجلع الييتخيرلن الجدد بالت جاا تلا  تةال  إقةليان الطارد  لةي  قةليجن  اإ
ال،ةلاار  للاان لااتي ذلاال بت قلااع ايااتخيارا  جدلااد  اااو اليتطةاا  د  تةاا  االيااتخيارا  إلللااا ا اا و عاان تاا الر جيلااع  قةاالياإ

تطا لر البتاو االرت ازلا   اللاديا  األيايال  الظار ف الي  يا   اليل،از  لجاذ  تةال االياتخيارا  إلاو اليتااطا ال،ةلار   
 الناي .

عتد تطبلا  ذ  اإيتراتلجل  اإتلا تاؤدي إلاو اياتخيار اليا ارد  لار اليياتية  ياابةاو الياليا اليا ارد البطارل ب باالر ي يان  -  
 قةاليبالناايةلن ااو اإ لأللدي الناية  او اليتاطا ال،ةلر  التاو تتيلاز ينظيلاا بةةا  يلارتلاا قلايااو  اإتتاجل تبالن ال ،ان  

تلاا عتااد ت الر اا ااارص عيا  ااو اليتاااطا ال،ةلار   تطاايل  النياا  يان الناااطةلن  لار الاارا بلن ااو اللجاار ب  باليتطا ر   اف
و  الة يو  زلاد  الدل  بيا ليخ  اليت،ن  االقتصاادل  للابدياا بالتياب  لةيت،نا  االجتياعلا  قةليتؤدي إلو زلاد  التات  اإ

جل  اتتيخاا  اااو تةةاالص يناادال  اللجاار   البطالاا   راااع يياات لا  الينلطاا   تيااط الللااا  االجتياعلاا  اااو للااذ  اإيااتراتل
 .قةلياإ

ب ال لنتاو ان تتيا  الةطاعاا   الصاتاعا  اإياتراتلجل  اذ   إللااان التي  اليتا ازن الاذي تادع   إللا اإطار  ييا تجدر  -  
ب  ا  ان لتيا   ا  قطااع   ا  صاتاع  اإياتراتلجل ل  تظر  ذ   اا  بيندال  يتيا ل ب ذلل ان ينلار الت ازن ين  ج

بيند  تي  لت ني  ير ت  طة  الدل  يان  جلا  تظار االقتصااد الةا يو  ةاا عةاو يتتجاتااب ااتيط التيا  ل ا ن يت ازتااو 
تلا   ين اج  تلةلا تتيل  ي ا  33)اذا تلدد يند  تي     قطاعب عةو دياس ير ت  طة  الدل  الة يو عةو يتتجاتا

 : 34)اآلتل ا لي ن االعتياد عةو اللط ا  إقةلييت ازت  عةو ييت   الةطر ب
قةليتلدلد يند  التي  اليطة   عةو ييت   الةطر    - ن  ا.اف
 . د داالااليت اار   ال زي  لتلةلا  الا  لطط التتيل  الي اتل   اإي اتا لصر  - ل
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 .وقةلي اإاو الةطر  عةو الييت للن الة يو اليراد  ين لط  التتيل  الي اتل    األ دافتلدلد اليالا   - ح
قةليالي ازت   التتايا بلن عتاصر اللط  التتي ل  عةو ييت   الةطر    إلجاد - خ  ا.اف

تباع  ذ  اإياتراتلجل  لاؤدي إلاو إلجااد لالا  التا ازن بالن اليتااطا ال،ةلار   اليتااطا اليتطا ر ب إذ دن االيات،اد  يان    اف
نياا  عةااو تر لااز التطاااطا  االقتصااادل  الجدلااد  اااو  ااذ  اليتاااطاب  تطااجلع دصاالا  األلاادي النايةاا  ال،ا  اا  تااداع لة

 اااو يةااديتلا التطاااط الصااتاعوب  ان اللاا ااز  االقتصااادل رؤ س األياا ا  لت ظل،لااا اللااا لزلاااد  جاذبلتلااا الااو التطاااطا  
  ل يااتخيارا  ياان اجاا  داااع  اليياااعدا  الل  يلاا  اااو الااد   التايلاا  تااؤدي الااد ر الاار لس اااو تاا الر الظاار ف الي  ياا

عيةل  التتيل  االقتصادل   االجتياعل  او اليتااطا الةةلةا  التيا .  ر اي تيتنلاا بيزالاا عدلاد  إال إن  تالال بناض اليآلاذ 
عةللاب ين بلتلاا التادل  ااو لرلا  تلدلاد الي اقاع الصاتاعل   ت جلللااب إذ لاؤدي ذلال إلاو تادتو ال ،اان   اتل،ااض التيا  

ة يوب  ياا دن ردس الياا  الجدلاد اليياتخير  البااو ياا لاأتو يان لاارل اليتطةا  اليناتا  يياا ل لّاد اا اد   بلار  االقتصادي ال
 لي ان  .قةاليال ا ن تاأخلر الي ااعف ياتل،ض عةاو اإ قةاليبيب  عا دل  يرد دا   ذا االيتخيار لارل اإ قةليدال  اإ

 : 35)تواتتةادا  باالين إيتراتلجل  لا  ذ  تنر   دن  تجي  يا 
 الي ارد الطبلنل  ين اج  تلةا تي  يت ازن لندد  بلر يان الةطاعاا   األي ا عجز الد   اليتلة،  عن تلل   رؤ س  .1

 ير   الد . 
  ذا الندد ال بلر ين الصتاعا  ير   الد   تتظليا.  دار إ ال،تو ال زي  اإداريعجز تةل الد   عن ت الر الي ل  .2
قلااي يجي عا  يان اليطاارلع الصاتاعل   إلوو عدد  بلر ين الصتاعا  او  ق   الد لؤدي ان ت زلع االيتخيارا  عة .3

 الناليل  او اليد  الةرلب .  األي اااليتل،   التو ال تتي ن ين يتااي   اإتتاجل الصيلر  ذا  ال ،ان  
جا د قارارا  اياتخيارل  ياابة  يان ال طاونب بلتياا ال اقاع لؤ اد اتاا الباد يان    تتيل ان  ذ  التظرل  ت،رض بدن عيةل  ال .4

 او يجا  التتيل .
التتيلا  الي اتلا  عةاو طا   داناا  يتناقبا   لالس  د ل لا عةو اليد  البنلد   ين  الت ازن إلواتا لي ن الت ص  إال 

 ر ا. لتط  اليراد تةل التطاطا  االقتصادل   إلودان   الد  ين اج  ي ازت   خ االيتخيارا  
 ية غير المتوازنة:لقميماإل . إستراتيجية التنمية2

  يان ي،اا لي اقتصاادل  لا   التتيلا  Growth Pole Theoryتتلادد اإياتراتلجل  بياا جاان  باا تظرلا  قطا  التيا )
  36)1951  اااو عاااي Franscois Perroux) لاا   لاار اليت ازتاا ب التااو تطااأ  عةااو لااد االقتصااادي ال،رتيااو بلاار  سقةلياإ

دن لظلاار اااو  اا  ي ااان بيتطةاا  ينلتاا   ب قاا   الااد باا  لظلاار اااو تةاااط د  دقطااا  تتيلاا  الااذي اعتةااد بااأن التياا  ال لي اان 
 .قةلي ب خااا  يلتة،   تتبالن اتتطار ا  تأخلراتلا عةو اللال  االقتصادل  او اليتطة  د  اإ

ن ا اااد إن ي اااي ن إياااتراتلجل  دقطاااا  التيااا  للااادف إلاااو تر لاااز االياااتخيارا  ااااو يتااااطا يلاااّدد  لزلااااد  اإتتاااال  ال
  الدل  ب إذ تيخ  ع س ي ي ن إيتراتلجل  التي  اليت ازن.

إذ تلتي  ذ  اإيتراتلجل  بتر لز ع اي  التتيل  او عدد يلّدد ين يرا ز التي  اليلتار  التو ديا دن ت  ن ي ج د   
زيا  ال اار رل   تنتباار طبلنلاا ب د  لااتي إتطاااؤ اب  تنااد اااو  ااذ  اللالاا  تةاااط تياا  اصااطتاعل  ياان لاا   تاا الر الييااتة

اليطة ب  لت زلع األتطط  االقتصاادل  اليلتة،ا   تا الر اارص عيا  جدلاد   تطا لر البتاو االرت ازلا   اللاديا   ال اا را  
 . قةليالتو تلتاجلا التتيل  او اإ  37)اللارجل 

   يان جلا   لي ن او   ن  ذ  اإيتراتلجل  تلدلد خ خ  ج اتا  تتي لا  ديايال  للاا ي اايلن اقتصاادل  يان جلا
 : 38)دلر  للا يجا  د  عيا جيرااو ينلن   و
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د الو: األخاار الةلااادي لةصااتاع  إذ إن اإتطااانا  د  التأيليااا  الصااتاعل  ال باار  اااو يتطةاا  ينلتاا  البااد دن لجناا   
لطةا  ين لا   رؤ س األيا ا  ال بلار  التاو تياتخيرب  يان لا   ا قةليلتةل الصتاع  تأخلر قلادي  بلر عةو اقتصاد اإ

 ال بلر عةو األلدي الناية ب ين ل   لاجتلا إلو الي اد األ لل  ا  و عن التأخلرا  النر ل  األلر .
الاذي دتطاأ   قةاليخاتلاو: دخر الصتاع  او ايتةطا  ال خلر ين التطاطا   الج ات  االقتصاادل  يا ان ااو دالا  اإ 

 .قةليالا  ين يجا  تأخلر ا د  لتو ين لارل اإ
: دخاار الصااتاع  ال بلاار اااو تطاار ال خلاار ياان التااأخلرا  االقتصااادل   االجتياعلاا   اللديلاا  عةااو يياات   جيلااع خالخاااو  

 دجزان يتطة  تأخلر ا  اليتاطا األلر  اليللط  بي ان ت قلنلا.
إن الي ايلن الخ خ  التو تؤطر ال،ن   التأخلر االقتصادي  التتي ي لتظرل  دقطا  التي  ت،رض عةو اليلططالن  

  لةتطااااط الصاااتاعو ال خلاااف ااااو يتطةااا  يلااادد   د ر  ااااو (Dynamicاأللاااذ بتظااار االعتباااار اللالااا  اللر لااا   قةاااليلإ
   عاا د  Main) Pole تر لز اااب خااي إت ااال عيةلاا  التياا  اااو الةطاا  الاار لس قةااليايااتةطا  اإي اتلااا  التتي لاا  اااو اإ

 . 39)   تةاط تتي ل  جدلد Growth Centers) تتي ل األلر  ين ل   ظل ر يرا ز  قةليالتأخلرا  إلو دتلان اإ
 ااذ  اإيااتراتلجل  إن عيةلاا  التياا  تتلةااا تتلجاا  ليجياا عتلن ياان الةاا   اليلتة،اا ب إذ تيااارس األ لااو:  ياانلت ااو  

للان اياتةطا   لادا  اقتصاادل  دلار  لير از التيا  ل جا د  اا را    Poleraization Effectsتاأخلرا  االياتةطا  )
 قتصادل   الل رل ب ييا لؤدي بالتي  الو التر ز او بنض اليرا ز  اتليار  او اليتاطا اليللط  بلا.الت ت  اال
إذ ل،ترض دن تر ز االيتخيارا  ااو   Devisions Effectsديا اليجي ع  الخاتل  التو تيارس تأخلرا  االتتطار ) 

االقتصاادل  اللارجلا  ااو اليتطةا  التاو تاي ت قلاع يتطة  ينلت  يلؤدي إلاو ظلا ر تاأخلرا  االياتةطا    ت تا  ال اا را  
االيتخيارا  اللا ااو بدالا  يرالا  التتيلا ب إال اتاا بناد يار ر ياد  عةاو ظلا ر ع ايا  االياتةطا  تبادد تاأخلرا  االتتطاار 

 . 41)بالظل ر للن تؤدي إلو تطر خيار التتيل  ين الير ز باتجا  اليتاطا اليللط  با ييا تتلةا تتيل  تةل اليتاطا
إن قلاي الصتاعا  اليليا الةا د  يتلا او يتطة  ينلت  تطا   تةطا  جاذ  د  ير از تيا  للان تنتبار الصاتاعا   

ب  التااو ت لّااد قةااليالةا اد  التاا ا  األياياال  لةتتيلا ب إذ للااا تااأخلرا  يليا   يباطاار  عةااو األتطاط  االقتصااادل  األلاار  ااو اإ
 و عااان تطااا لر البتاااو االرت ازلااا   تااا الر اللاااديا ب يياااا لناااّزز ي اتتلاااا فخاااار االياااتةطا  ل لااادا  اإتتاااال ل للاااا ا ااا

 . قةلياالقتصادل   االجتياعل   النيراتل  او اإ
ديا فخار االتتطار د  تطر خيار التتيل  عةو اليتاطا اليجا ر  ت  ن  ين يدلا  زيتل  ينلت  تتلادد بنادد دقطاا  

لجنا   اذ  اإياتراتلجل   قةاليلتتيل  ل ج د اليتااخ الصاتاعو الي  اي ااو اإ.  ان تط لر قط  اقةليد  يرا ز التي  او اإ
ألياابا  اليتنةةاا   قةااليلاا   تجااا ز عةبااا  تطبلةاتلااا اااو بنااض اإقةليتألااذ ياادا ا التطبلةااو بلجااي ا باار  ااين التتيلاا  اإ

 . 41)بلجي الي رد الطبلنو يخ  د  األلدي الناية 
 

 الخالصة:
عيةل  تينو إلو تيللر األبناد اليادل   الينت ل  اللادا  إلو دلدان ت ازن تيابو بالن اليتااطا  ل قةليدن التتيل  اإ

اليتبالت   تط لر ا ين للن الييت لا  )االقتصاادل ب االجتياعلا ب النيراتلا ب اللديلا ب الخةاالا   يياا ليالي ذلال ااو لا  
بةااد ال الاادب ا اا و عاان تلةلةلااا تاا ع ياان الراااا  اليطةاا   ال إقةااليال الااد د   قةاالييطاا    التبااالن اللاصاا  اااو يتاااطا اإ

 لي ان تةل اليتاطا.
عان طرلاا  قةالي،اعة  تي ن ين تط لر اليتاطا  تةةلا  التباالن الي ااتو لةتتيلا  بالن اإالل  قةلياإتتيل  ال ان إتباع 

لةااف  جار  اليا ان  لار اليلطاط  االياتي    ةيا ارد اليتالا   ال ايتا  ااو ل األيخا تل،لض عادد النااطةلن عان النيا   اف
قاي  تطاطا  اقتصادل  ااعة  اليليا إقاي  الصاتاعا  اليلتة،ا  ا ا و عان إتطاان البتاو االرت ازلا   تط لر ااب قةلياإ ب  اف
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 -عاااان جاتاااا  ياااان الج اتاااا  اللاياااا  اااااو  ،ااااان  الللااااز الي اااااتو  قدراتااااا عةااااو جااااذ  األتطااااط  االقتصااااادل   التاااو تنّباااار
 االجتياعل .

ل  لنتيد بص ر  ر لي  عةو طبلن  التظاي االقتصادي  الي ارد اليت ار   لجي قةليداف ينلت  لةتتيل  اإإن   ع د 
لاا  باالن تلجلاار األلاادي النايةاا  ا  قةليب لااذلل تجااد الاات ف اليلايااا  اليتبناا  لةتتيلاا  اإقةااليالتتيلاا  الي اتلاا  لإ  يطاا  

تلتةاف  اذ  اليلاياا  باالت ف األ اداف الياراد تلةلةلااب إال إتلاا .   ا   ياد  ) جر  رؤ س األيا ا    تة  االيتخيارا 
تطترل بلدف لتيل ر ل   ينالج  يط ة  التبالن الي اتو او ييت لا  التتيل  االقتصادل   االجتياعل ب ااو لالن تبةاو 

ي ين ذلال تبةاو  الا  .  بالر أللر األيالل   اإجرانا  اليتبن   ااعةلتلا لتلةلا  ذا اللدف يلتة،  دل او ين يلاي  
ي اتلا  اإقةليالتتيل  اإ اليلتة،   يد  ت،اعةلاا  ت ايةلاا الياا  قةليل  او تلةلا د داف ياب  التو ت  ع لي  ي ارد  اف

 لي ن دن تجي  ل ص  ليا يبا  تنر لا بالتةاط اآلتل :   .بلتلا
ب لياا تلدخاا يان زلااد  ااو الةادرا  التنةالي.. الزراعا   اليالال    ر الصاتاع  للا  تطا  قةليدياس تجااح يلايا  التتيلا  اإ .1

ب ييااا قةااليال الااد د  باالن اإ قةااليو  الةاا يوب  تةةلةلااا لة،اا ارا باالن يتااطا اإقةلياااإتتاجلا   ياان خااي زلاااد  اااو الادل  اإ
لااااؤدي ذلاااال إلااااو تلياااالن ظاااار ف الياااا ان  الة ااااان عةااااو يطاااا ة  التبااااالن اااااو اليياااات لا  االقتصااااادل   االجتياعلاااا   

 .قةلي  او اإ النيراتل
إن اعتياد إيتراتلجل   الاد  لةتتيلا   ياا يتادا   ااو األدبلاا   تجاار  الاد   األلار  قاد ال ل ا ن ي،لاداو األلاذ باا ااو  .2

  .ظر ف بةدتاب  ين الي،   ين  جل  تظرتا اليزا ج  بلن تظرلا  عد  لةتي ن ين تلةلا د داف التتيل 
 

 الهوامش والمصادر:
الي اتلاا   الي اقااع الصااتاعل  اااو يلااظاا  تلتاا   )يتطةاا  الدراياا  ق ااان تةن،اار ب ريااال    زلاار  ااازي عياارب التتيلاا  .1

 .4ب ) لر يتط ر  ب ص1987وب جاين  بيدادب قةليياجيتلرب  ةل  التلطلط الل ري  اإ
  وب دار ال تا  لةطباعاقةلياد.عدتان ي و عبد اهلل البدرا يب د.ا ح يجا  ينر ف النز ايب التتيل   التلطالط اإ .2

 .25.ص1991 التطرب جاين  الي ص ب 
 .6 زلر  ازي عيرب يصدر ياباب ص .3
 .6 زلر  ازي عيرب يصدر ياباب ص .4
د.طا التنليوب  فلر نب رؤلاا لنةاد الخياتلاا  ااو التتيلا  النةيلا   الت ت ل جلااب يجةا  الات،ط  التتيلا ب النادد األ  ب  .5

 .44ب ص1984اليت  التاين ب بيدادب 
 .22يالب د.عباس عةو التيليوب ديس جيراال  الصتاع    تطبلةاتلاب يصدر ياباب صد.يليد دز ر ينلد الي .6
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 التتيل  الصتاعل ب طب   الينة يا  الناليل  )اإتترت  ب يصدر يابا. .11

 .14-13د. عباس عةو التيليوب التي  الصتاعو او يلااظتو البصر   تلت  ب يصدر ياباب ص ص .12
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 .185ب صت،يايصدر ال .39
ل  او تط ر يدلت  اليجر ال بلارب رياال  ياجياتلرب الينلاد قةلي ادي جاي  يرع  الياجديب تةللي اخر التتيل  اإ .41

 .17تط ر  ب صب) لر ي2113وب جاين  بيدادب قةليالنالو لةتلطلط الل ري   اإ
 .55عالد جياي طني  الجتابوب يصدر ياباب ص .41

 

 

 

 

 

 

 

 


