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 ة مفهوم التنمیة البشریّ إلی  من مفهوم التنمیة

 قراءة نقدیة في مسارات التحول 

 

 

 

 

 الملّخص: 

مفهومَ   إّن  تناول  والتّ التّ   ْي محاوالت  البشر�ّ نمية  املؤرّ   ة،نمية  من  عالم  خ  سواء  أو  االجتماع  عالم  أو 

العلوم االجتماعية عامة، أو من ا�ختصّ   االقتصاد   �� بما    �ن  غالبا ما تجابھ بإش�االت مختلفة ذات صلة 

 و نمية من �عقيدات.  ينطوي عليھ مفهوم التّ 
ّ
 رغم أن

ّ
 ل مصدر إلهام للكتّ ھ ش�

ّ
وضع    فقد ظّل   ف�ن،اب واملؤل

عل�يّ  الصّ   �عر�ف  أك��  من  لھ  الدقيق  املهتمّ �ّ عو�ات  �ع��ض  باملوضوعي  لتعّد   �ن  وتوّس نظرا  أش�الھ  ع  د 

ذي  انتشاره،
ّ
 تنميط أو �عر�ف جامع ما�ع.   ة من �ّل تة منفلنمية البشر�ّ نمية والتّ يجعل مقولة التّ األمر ال

املفاتيح  الثقافيّ التّ  نمية، التّ   :ال�لمات  التّ نمية  االقتصاديّ ة،  التّ نمية  االجتماعيّ ة،  التّ نمية  نمية  ة، 

 ة. البشر�ّ 

 

Abstract: 

Attempts to address the concepts of development and human development,  whether by the 

historian,  sociologist or economist, or by specialists in social sciences in  general,  are often 

confronted with various problems related to the complexities involved in the concept of 

development  even though it has served as a source of inspiration for writers and authors.  The 

development of an accurate scientific definition of it, has remained one of the most difficult 

challenges facing those interested in the subject, due to its spread and its continuation, which 

makes the concept of development separated from all stereotypes or an inclusive definition. 

Keywords: development, cultural development, economic development, social 

development, human development. 
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 : مقدمة  -1

التّ   عّد �ُ  أهّم مفهوم  من  العامليّ   نمية  العشر�ن،  املفاهيم  القرن   ��    إذة 
ُ
عمليّ أ ع��  نظم طلق  تأسيس  ة 

نمية وترعرع �� الغرب سواء  وقد �شأ مفهوم التّ   .نميةة التّ ى �عمليّ ة متماسكة فيما �سّ� ة وسياسيّ اقتصاديّ 

 و   .ةعن طر�ق سوسيولوجيا الغرب أو عن طر�ق الهيآت الدوليّ 
ّ
جميع  ف،  اشأة من إيديولوجي ال تخلو هذه الن

ونوعيّ  املستعملة  التّ املصط�حات  ميادين  لها من�� خاّص ة  إيديولوجيّ   (امليادين)  من ورا��ا   نمية  ة  أغراض 

متحرّ  ظهر  ولقد  التّ كها.  ألوّ فهوم  مرّ نمية  سنة  ل  بر�طانيا   ��  1944ة 
ّ

ال� تقر�ر   �� وذلك  االستشار�ّ ،  ة  جنة 

 عليم، وصدر أوّ للتّ 
ّ
ة  حول اإلدارة اإلفر�قيّ   م لتنمية ا�جتمع خالل مؤتمر "�ام��دج" الصيفّي ل �عر�ف منظ

 . 1948سنة 

 مفهوم التنمیة:  -2

التّ رّ عُ  حياة  فت  تحقيق  �س��دف  "حركة  بأ��ا   نمية 
ّ

ا�ح� للمجتمع  املشاركة    �ّ أحسن  خالل  من  نفسھ 

 لألها��    ةاإليجابيّ 
ّ

نمية  "اس��دج" للتّ   ى مؤتمرتب�ّ   1954و�� سنة    .�ّ ، و�ذا أمكن من خالل مبادرة ا�جتمع ا�ح�

حة لتحقيق حياة أحسن  ة �� "حركة م�ّح نمية االجتماعيّ التّ   ابق أي أّن لتعر�ف الّس اة صيغة  االجتماعيّ 

 .1الة"عن طر�ق املشاركة الفعّ  للمجتمع ك�ّل 

 ة منذ ا�حرب العامليّ نمية قد برز بصورة أساسيّ مفهوم التّ  أّن  إ�� و�ذهب ناصر عارف
ّ
ھ قبل  ة الثانية، وأن

م  قّد أو التّ  ّي م املادّ قّد ر �� ا�جتمع وهما: التّ طوّ ن للداللة ع�� حدوث التّ اار�خ �ان �ستخدم مصط�حهذا التّ 

استخدم للداللة ع�� عملية إحداث مجموعة    أيننمية �� علم االقتصاد  برز مفهوم التّ . وقد  2االقتصادّي 

ل  بمعّد   املستمّر   ر الذا�ّي طوّ ن ��دف إكساب ذلك ا�جتمع القدرة ع�� التّ ة �� مجتمع مع�ّ �ات ا�جذر�ّ من التغ�ّ 

ع ع�� االستجابة ل�حاجات  فرد، و�مع�ى آخر، ز�ادة قدرة ا�جتم  ة حياة �ّل ن امل��ايد �� نوعيّ يضمن التحّس 

ي تكفل ز�ادة درجات إشباع تلك ا�حاجات، عن طر�ق  ورة ال�ّ ة وا�حاجات امل��ايدة ألعضائھ بالصّ األساسيّ 

و�رى ناصر عارف أن هذا    .3الستغالل املوارد املتاحة وحسن توزيع عائدات ذلك االستغالل  شيد املستمّر ال��ّ 

الّس قد  املفهوم   حقل  إ��  منانتقل  الّس ياسة  حقال  ح�نات،  ينيّ تّ ذ  غ��    ��تّم   ا منفرد  ظهر  البلدان  بتطو�ر 

الديمقراطيّ األورو�يّ  تجاه  تطوّ ة  والحقا  التّ ة،  مفهوم  املعرفيّ ر  ا�حقول  من  �عدد  ل��تبط  فأصبحت  نمية  ة 

 .4ة"نمية االجتماعيّ ة، وكذلك التّ نمية الثقافيّ هناك التّ 

 

 
جل الّتنمية، -1

ٔ
ة علوم الّتربية، العدد 1ط امحمد عليلوش: الّتربية والّتعليم من ا

ّ
، مطبعة الّنجاح الجديدة، الّدار  10، منشورات مجل

 . 105، ص 2007البيضاء، 
مّية مدخل لتحقيق الّتنمية البشرّية، ط  -2

ٔ
، منشورات علوم الّتربية، مطبعة الّنجاح الجديدة، الّدار  1لحسن مادي: محاربة اال

 .9، ص2006البيضاء، 
 . الصفحة نفسها ،المرجع نفسه -3
 . الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  -4
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ّ
  Rostowنظر��م إ�� هذا املفهوم، فنجد مثال روستوف  ��  ھ يوجد اختالف ب�ن العلماء  يمكن القول بأن

 �ا عمليّ نمية بأ�ّ ف التّ �عرّ 
ّ

 ة تخ�
ّ
�خصائص  اي ائدة ف��ا وتب�ّ ة الّس قليديّ مات التّ فة ع�� الّس � ا�جتمعات املتخل

 عمليّ   ا عبد املنعم شو�� فيقول: "إّن مة. أّم ائدة �� ا�جتمعات املتقّد الّس 
ّ

د من  �ل املعّق ة التنمية �� ذلك الش

ھ  وموّج  ا من خالل عمل �غي�� مقصود ي يقوم ��ا اإل�سان �� مجتمع مّ ات املتتالية.... ال�ّ اإلجراءات والعمليّ 

ن �غي��ات ي تتضمّ ة ال�ّ ة الثور�ّ نمية �� تلك العمليّ و�النسبة ل�ارل ماركس:" فالتّ   ��دف إ�� إشباع حاجة"

جذر�ّ  االجتماعيّ ة  جديدة  البنيات   �� واالقتصاديّ وشاملة  والسياسيّ ة  والقانونيّ ة  نمط    أيضا،  ةة  إ��  ز�ادة 

الثقافيّ  والقيم  العيش  وأساليب     ،ة"ا�حياة 
ّ

يؤك أّن وهنا  كذلك  ماركس  �ارل  تقّد   د  األك��  من  البلدان  ما 

 ناعيّ احية الصّ النّ 
ّ
  : "إّن Smelserا، و�قول سميلسر  متقّد   لبلدان األقّل إ�� ابالنسبة    ل املستقبل ا�خاّص ة تمث

وذلك عن طر�ق    كنولوجيا�ات ا�حياة مثل التّ الت �� متغ�ّ ة تحوّ ن عّد ة تتضمّ عمليّ   مانمية هحديث والتّ التّ 

 والّس   م هذا امليدان و�عقيده...تقّد 
ّ
  ،ةراعة باملز�د من املنتوجات التجار�ّ ر والزّ حضّ ن والتّ مّد ان عن طر�ق التّ �

بالدو�ن  أمّ  التّ عمليّ   فإّن ،  Baldwinا  تحتاج  ة  معّد عند نمية  توف��  إ��  النّ ه  من  عالية  امليادين    مّو الت   ��

 .1ة"ة والسياسيّ ة واالجتماعيّ االقتصاديّ 

باس�ون إ��  و�النسبة   ش التّ   �عّد   Paul Pascon  بول  مستوى  بالتّ لل  المانمية  ا�جتم��ّ غ�ّ و��  وعيً �    ا، 

القروّي  لدى  ا�حضرّي   يختلف  لدى  متغ�ّ �تّ و ،  عنھ  صيغا  ومتباينة  خذ     عند�ة 
ّ
والنّ الط والفئات  خب  بقات 

والتّ االجتماعيّ  االستالب  ب�ن  م��اوحا  تجعلھ  تقابالت  تتجاذبھ  بحيث  األصالة  حرّ ة،  والواقع،  الوهم  ر، 

دد، �عت�� بول باس�ون  هذا الصّ   ��. و  2الفعل  القلق، الفعل وردّ و حديث، االطمئنان قليد والتّ واملعاصرة، التّ 

 ��أث��  وكيف يمكن التّ ،  � االجتما��ّ كيف يدرك التغ�ّ   عنة  نمية �� األمم الفتيّ ة التّ �ساؤل سوسيولوجيّ   أّن 

االجتما��ّ غ�ّ التّ   �،   
ّ
الت مع  الرّ يلتبس  وهو  ساؤل  للمجتمع  التّ ياهن  وضرورة  ذاتھ،  معرفة  عن  حليل  بحث 

داللتھ لتعب�� جاك    ، قد �عطي �ّل ملباشرة العمل التنموّي (كذا)  كشرط    � االجتما��ّ غ�ّ للو�� بالتّ   قدّي النّ 

 
ّ

 ي يبدو متناقضا ألوّ ب��ك الذ
ّ

 ل وهلة، إذ يؤك
ّ
 د أن ليس هناك مجتمعات متخل

ّ
ل  فة، ولكن مجتمعات لم تحل

 .3تحليال �افيا

ة  ا�� �� عمليّ و�التّ   ة �غي�� اجتما��ّ � عبارة عن عمليّ نمية �التّ   أّن   Abdelaziz Bilalو�رى عبد العز�ز بالل  

طبقّي  للتّ   صراع  تطمح  وأخرى  القائم  الوضع  من  �ستفيد  طبقات  عمليّ إ�ّ   :غي��ب�ن  سياسيّ �ا  ��اية  ة   �� ة 

 . 4حليلالتّ 

 
جل الّتنمية، مرجع سابق، ص  -1

ٔ
 .106امحمد عليلوش، الّتربية والّتعليم من ا

ة المغربّية لالقتصاد واالجتماع العدد الثاني، دار 2ول باسكون: "سوسيولوجية التنمية" (ب -2
ّ
)، ترجمة زبيدة بورحيل، في المجل

 . 96-79، ص1975الّنشر المغربّية 
 .98صالمرجع نفسه،  -3

4- Abdel Aziz Bilal: Développement et facteurs non économiques, SMER, Rabat, 1980, Pp.1-6. 
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ّ
   � اجتما��ّ نمية عبارة عن �غ�ّ فالتّ   ،عبد ا�جليل حليمإ��  سبة  و�الن

ّ
��دف إ�� االنتقال من وضع �عت��    �ّ ك�

 م��دّ 
ّ
دة:  �ا إذن، مشروع ذو أ�عاد متعّد إ�ّ   .أفراد ا�جتمع، إ�� آخر �عت�� أفضل وأحسن  بات �ّل يا وال يفي بمتطل

 .1ة...ثقافيّ  ،ةة، سياسيّ ة، اجتماعيّ اقتصاديّ 

جاك الزّ عندنمية  فالتّ ،    Jacques Brasseulبراّسول    أّما  تقت��ي  تلبيه   �� األساسيّ �ادة  ا�حاجات  ة  ة 

 ّح غذية، الّ� �التّ 
ّ
   ،�بيةة، ال�

ّ
 .2مساواة والبطالة والفقروتقليص الال

  Amartya Senأمارتيا صن    الهندّي   و�النسبة للعالم االقتصادّي 
ّ
ظر إل��ا  نمية يمكن النّ التّ   ھ يرى أّن فإن

نمية �� حقيق��ا �� إزالة مصادر  اس، فالتّ ع ��ا النّ ي يتمتّ ة ال�ّ ات ا�حقيقيّ ع �� ا�حر�ّ ة توّس باعتبارها عمليّ 

 .3ةو�همال املرافق العامّ   واالستبداد والغلو والتطرف ة �الفقر افتقاد ا�حر�ّ 

ال يمكن نفيھ هو    ن �� �عر�فھ، ولكن ما و نمية مفهوم شاسع يختلف الباحثمفهوم التّ   فإّن "   ،و�ش�ل عام

 ة شموليّ نمية عمليّ التّ   أّن 
ّ

ات  يّ ينائدة �� مرحلة الستّ ات الّس حتھ النظر�ّ ي غالبا ما رّج ة ال تقبل االخ��ال الذ

أو غ��ه باعتباره الوصفة    د اقتباس نموذج رأسما��ّ نمية ال يمكن اخ��الها �� مجرّ التّ   ، كما أّن بوجھ خاّص 

التّ يّ الطبّ  ملرض  ا�جاهزة   ة 
ّ
املزمن خل فالتّ 4"ف  عمليّ .  شموليّ نمية  من  ة  مجموعة  ف��ا  تتداخل  األ�عاد  ة 

واالجتماعيّ االقتصاديّ  والّس ة   ياسيّ ة 
ّ
والث إذ  ةقافيّ ة  لتوّج ؛  اإل�سان  تنطلق من  اھ  ��  ثّم إ��  تخدم    إل�سان 

 اإل�سان.

غي��  نمية �التّ ة ع�� خلط غ�� قليل ب�ن مفاهيم مجاورة ملفهوم التّ ات االجتماعيّ ظر�ّ وتنطوي كث�� من النّ 

�ش�� إ��   مّو النّ  نمية �� أّن والتّ  مّو النّ  يد أوجھ االختالف ب�ن اصطال��ْ و�مكن تحد.  مقّد والتّ   مّو ر والنّ طوّ والتّ 

عبارة عن  �ي  نمية فا التّ أمّ   ،ن من جوانب ا�حياةي تحدث �� جانب مع�ّ ة ال�ّ �ادة الثابتة أو املستمرّ ة الزّ عمليّ 

 من. ة ودائمة ع�� ف��ة من الزّ تحقيق ز�ادة سريعة تراكميّ 

 يحدث �� الغالب عن طر�ق التّ   مّو النّ و 
ّ
ة  نمية فتحتاج إ�� دفعة قو�ّ ا التّ أمّ   ،در���ّ ل التّ حوّ ور البطيء والتّ ط

الرّ  حالة  من  ا�جتمع  والتّ ليخرج   �ود 
ّ
التّ خل حالة  إ��  والنّ قّد ف  عملوثمّ   .مّو م  ب�ن  آخر  فارق    مّو النّ   �يْ يّ ة 

 يُ   مّو فالنّ   ؛نميةوالتّ 
ّ
 ة تلقائيّ ھ عمليّ نظر إليھ ع�� أن

ّ
نمية  ا التّ أّم   ،ل من جانب اإل�سانة تحدث من غ�� تدخ

 املتعمّ   مّو فتش�� إ�� النّ 
ّ
   ذي يتّم د ال

ّ
 عن طر�ق ا�جهود املنظ

ّ
 . 5نة�ي يقوم ��ا اإل�سان لتحقيق أهداف معيّ مة ال

وهناك من يرى أن النمو هو مفهوم واق�� ينحصر �� استخدام املوارد املالية لز�ادة اإلنتاج �� املستقبل  

من دون أن ��تم �عملية التوزيع واآلثار ا�جانبية األخرى ال�ي ترافقها، أما التنمية ف�ي العملية ال�ي �س��دف  

 
داب بالدار البيضاء)،   -1

ٓ
عمال ندوة: "الّثقافة والّتحوالت االجتماعّية" (كلية اال

ٔ
عبد الجليل حليم، "الّثقافة والّتنمية"، ضمن ا

 . 8، ص1990منشورات عكاظ، الرباط، 
2- Jacques Brasseul,: introduction à l'économie du développement, Ed. Armand colin, 1989, Pp.15-16. 

مارتيا صن: التنمية حرية، ترجمة: شوقي جالل، سلسلة عـالم المـعرفـة، العـدد  -3
ٔ
 .16- 15ص،2004، ماي 303ا

قطابها"، في مجلة القانون  -4
ٔ
 .49، ص1993واالقتصاد، العدد التاسع، عبد السالم فراعي: "التنمية المحلية، دوافعها وا

جل التنمية، مرجع سابق: ص -5
ٔ
  .106امحمد عليلوش: التربية والتعليم من ا
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متطلبات استمرار حيا��م بالش�ل الذي يختارونھ،  رفع قدرة أفراد ا�جتمع �� االعتماد ع�� أنفسهم �� توف��  

 . 1وال يمكن تصور مجتمع يحقق التنمية باالعتماد ع�� غ��ه

غي��، فالفارق �� االصطالحات  � والتّ غ�ّ طو�ر والتّ ر والتّ طوّ ق ب�ن التّ �فر نمية �التّ والتّ   مّو ق ب�ن النّ �فر التّ   إّن 

التّ   ا�ختلفة وم��ا مصط�ح 
ّ
يتمث تنمية  �� مدى   ل 

ّ
التّ دخ �� إحداث  التّ ل اإل�سان  أو  التّ نمية  أو    ، غي��طو�ر 

 لعفو�ّ   واالقتصادّي   م االجتما��ّ قّد ترك التّ   مّو النّ �ع�ي  بينما  
ّ
 ة الظ

ّ
خاذ تداب�� معتمدة بصورة أو  روف دون ات

 . 2بأخرى 

•  
ّ
 نمية إ�� أنماط ومستو�ات: تنقسم الت

 نمية هناك: أنماط التّ  ففيما يخّص 

  -أ
ّ
 ة:  االقتصاديّ نمية الت

ة �� ا�جتمع و�عرف بأ��ا:  ة واإلنتاجيّ ة واالقتصاديّ ع�� ا�جوانب املاديّ  مط األك�� شيوعا، وتنصّب النّ  ��

والتّ  اإلجراءات   "تلك 
ّ
ا�خط  داب�� 

ّ
املتمث الوط�يّ طة  االقتصاد  هي�ل  �غي��   �� الغالبيّ   ديف...و�ستلة  ة  م��ا 

 .3العظ�ى من أعضاء ا�جتمع"

 ة والفرديّ خول القوميّ جھ إ�� تنمية اإلنتاج وز�ادة الّد ة تتّ قتصاديّ نمية االفالتّ 
ّ
 .4�وةة أي ز�ادة ال�

ة،  ة ما يحصل عليھ الفرد من سلع وخدمات ماديّ يّ ة �� كمّ نمية االقتصاديّ و�رى عبد اإللھ سطي، بأن التّ 

 
ّ
ا�� زادت  ارتفع مستوى معيشتھ و�التّ ،  لع وا�خدماتما استطاع الفرد أن يحصل ع�� املز�د من تلك الّس إذ �ل

 . 5نمية كما �ان سائداق التّ تھ، وهنا تتحّق رفاهيّ 

  -ب
ّ
 :ةنمية السياسيّ الت

 
ّ
منظ تداولها  ال�ي  التعار�ف  التّ انطالقا من  الّس رو  األوائل، عرّ ياسيّ نمية  باي  ة    Pye Lucienف لوسيان 

ول  د ا�جوانب، غاي��ا الوصول إ�� مصاف الّد متعّد  اجتما��ّ �  ة �غ�ّ �ا عمليّ ة بأ�ّ ياسيّ نمية الّس التّ   1965سنة  

 :6� بمظاهر ثالثة ��ة، وتتم�ّ ناعيّ الصّ 

ة، كما  صا واستقالليّ � من خاللھ األدوار، وتصبح أك�� تخصّ ع وتتغ�ّ : "هو مسلسل تتوزّ التمايز البنيوّي   -

 .بروز ب�ى جديدة"إ�� ة جديدة، تف��ي س بموجبھ أدوار سياسيّ قد تتأّس 

 
طروحات   -1

ٔ
سعد حسين فتح هللا: التنمية المستقلة: المتطلبات واالستراتيجيات والنتائج، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة ا

 . 25-42ص،  1995)، بيروت، 27الدكـتوراه، (
جل التنمية، مرجع سابق، -2

ٔ
 . 107صامحمد عليلوش: التربية والتعليم من ا

 . 107،المرجع نفسه -3
 1978معهد اإلنماء العربي، بيروت،  1سهيل المقدم: مقومات التنمية االجتماعية وتحدياتها، تطبيقات على الريف اللبناني ط مهى -4

 . 27ص
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،  2006، خريف 36محمد الرضواني: "التنمية السياسية بين غموض المعنى والخلفيات اإليديولوجية"، مجلة مقدمات، عدد   -6

 .33ص
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ٔ
 معاذ النجاري   ا
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النّ   - كفاءقدرة  أو  بفعاليّ تھظام  ترتبط  النّ :  السيا��يّ ة  الّس   ظام  تطبيق  العامّ ��  واالستجابة  ياسات  ة 

دد ب�ن � لوسيان باي �� هذا الصّ ة، وم�ّ ملطالب ا�جماه�� �ش�ل يؤثر �� مختلف جوانب ا�حياة االجتماعيّ 

 ثالث قدرات: 

 ف مع األوضاع.: أي قدرة التكيّ (innovation)جديد التّ  -

 ة والبشر�ّ ): �ع�ي �عبئة املوارد املاديّ Mobilisationالتعبئة ( -
ّ
 جاه تحقيق املنجزات املطلو�ة. ة �� ات

): تحيل ع�� تجاوز مهددات استقرار النظام واستمرار�تھ بفعل التوظيف  Survieالقدرة ع�� البقاء (  -

 ا�حكم والوا�� �ختلف وسائل التنشئة السياسية. 

 االتجاه نحو املساواة، يتحقق من خالل إجرائ�ن: -

 ة. انتشار وازدياد ثقافة املشاركة �� األ�شطة السياسيّ  -

 .1ةعي�ن �� املناصب العموميّ إقرار الكفاءة واالستحقاق �� مجال التّ  -

التّ  �عر�ف  الّس و�مكن  إجرائّي ياسيّ نمية  كمفهوم  عمليّ "بأ�ّ   ة  بل  حالة،  ليست  تتم�ّ �ا  بالدة  ة  يناميكيّ � 

ة، �س��دف تحقيق و�حداث  ة والسياسيّ ة واالقتصاديّ ة واالجتماعيّ ة، ومرتبطة با�جوانب الثقافيّ وا�حركيّ 

 ياسيّ سات الّس ة �� األبنية واملؤّس �غ��ات إيجابيّ 
ّ
ة السائدة  ياسيّ قافة الّس ة القائمة و�� وظائفها، وتطو�ر الث

 
ّ
 .2ة"ة والعقالنيّ من ا�حر�ّ  ، �� إطارك�ّل  ظام السيا��يّ جاه قدرة النّ �� ات

 التنمية الثقافية:   -ج

التّ  للتّ ��  املعقلن   دب�� 
ّ
الث    قا��ّ عدد 

ّ
يتم�ّ ال التّ ذي  ا�جتمعات. والغاية من ذلك  بھ مجتمع من  دب�� ��  � 

 
ّ
الط اإلبداعيّ تحر�ر   اقات 

ّ
الش �ختلف  االجتماعيّ ة  ح�ّ رائح   ة، 

ّ
تتمك أنجح  ى  عن  البحث   �� املساهمة  من  ن 

 
ّ
ال للمشا�ل  اليوميّ ا�حلول  �� حيا��ا  تواجهها  �ّل �ي  ثقافة  اح��ام  الغاية،  تلك  بلوغ  و�قت��ي  ن من  م�وّ   ة، 

ا�جتمع وهو�ّ م�وّ   تھنات 
ّ
الل  غو�ّ ، وصيانة حقوقھ 

ّ
والث والعقائديّ قافيّ ة  ا�حافظة ع�� حّد ة  مع  أد�ى من    ة، 

 
ّ
الضرور�ّ الث املش��كة  للهو�ّ قافة  الوطنيّ ة  واالندماج  ة   الوطنيّ   ضامنوالتّ ة، 

ّ
يتأ� ولن   �ن، 

ّ
إال ذلك   ى 

ّ
ظ  �� ل   

 
ّ
 ل أرضيّ سيادة نواة من القيم واملبادئ �ش�

ّ
عة، سواء ع�� صعيد  قافات ا�ختلفة واملتنوّ ة مش��كة ب�ن الث

 تلك القيم واملبادئ:  أهّم  . ولعّل الوطن الواحد أو ع�� صعيد ا�جتمع العاملّي 

البشرّي  • العقل  ال�ي تواجهها ا�جتمعات    اإليمان بقدرة  ع�� إيجاد ا�حلول املالئمة �ختلف املشا�ل 

 ة. ة �� حيا��ا اليوميّ اإل�سانيّ 

 اعتبار العقل األداة البشر�ّ  •
ّ
 ر عل��ا البشر للفصل فيما هم فيھ مختلفون.ة الوحيدة ال�ي يتوف

�ة العقيدة، �� حدود ��، وحرّ عب�ة التّ أي، وحرّ �ة الرّ ة، بما �� ذلك حرّ �ات الفرديّ اح��ام ا�حقوق وا�حرّ  •

 �ات ومعتقدات اآلخر�ن. بحقوق وحرّ  ال تمّس 
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•  
ّ
 سامح وقبول االختالف  الت

 .1ةيمقراطيّ العدالة والّد  •

 ة:  التنمية االجتماعيّ  -د

ات �غي�� ي�حق بالبناء  ة �� عبارة عن عمليّ نمية االجتماعيّ د حسن، إذ يقول: التّ �عرفها عبد الباسط محمّ 

وأ�ّ   االجتما��ّ  اجتما��ّ ووظائفھ،  بناء  إقامة  إ��  �س��  ا�حاجات    �ا  إشباع  طر�قھ  عن  يمكن  جديد، 

 2ة لألفراداالجتماعيّ 
ّ
الط التّ . ويعرف أحمد  بأ�ّ نمية االجتماعيّ ل��  التّ ة  تلك   �ا 

ّ
ال إ�� مساعدة  نمية  ��دف  �ي 

 
ّ
�هم  ا للمساعدة �� املستقبل، بل أحيانا �س�ّ لهم �ي ال يحتاجو وتؤّه   ،ي�ونوا عالة ع�� أحد  ا�حتاج�ن ع�� أال

ة من خالل  ة إ�� القضاء ع�� الفوارق االجتماعيّ لهم إ�� محسن�ن �� املستقبل. ف�ي ��دف بصفة عامّ وتحوّ 

 .3ة غ�� امليسورة أو دون طبقة األغنياءللفئات االجتماعيّ  فع من املستوى املعي��يّ محار�ة الفقر والرّ 

 ة: عناصر أساسيّ  ةة �� ثالثنمية االجتماعيّ و�مكن ت�خيص محاور التّ 

 ة الضّ خل لفائدة الفئات االجتماعيّ ة للّد ل: إنجاز أ�شطة مدرّ العنصر األوّ  -
ّ
 شغيل الذا�ّي عيفة ��دف الت

قاّر  دخل  االقتصادّي وتوف��  فالنسيج  املتوّس   ،  واملقاوالت  الك��ى،  (املقاوالت  مستو�اتھ  طة  بمختلف 

 والصّ 
ّ

الش توف��  �ستطيع  ال  القاّر الّد أي  غل  غرى)  والّد   خل  أصبح  ل�جميع،  األمر  وهذا  كذلك.    ينعت ولة 

 . باالقتصاد االجتما��ّ 

   العنصر  -
ّ
 و �ان  �و�ن ودعم قدرات الّس التّ   ا�ي:الث

ّ
ة، أساسا ا�جتمع  يّ نمية االجتماع ل�ن �� مجال التّ املتدخ

 إضافة إ�� املنتخب�ن واإلدار�ّ ، املد�ّي 
ّ
 �ن ال

ّ
 ة. نمية االجتماعيّ �ان املستفيدين من التّ ون تأط�� الّس ذين يتول

-   
ّ
الث  ة األساسيّ الث: إنجاز �عض مشاريع البنيات التحتيّ العنصر 

ّ
ال ولة وا�جماعات  �ي ال �ستطيع الّد ة 

 .4نميةق التّ ي بدو��ا ال تتحّق وال�ّ خر، ة إنجازها، لسبب أو آل ا�حليّ 

أّن   ،ا امحمد عليلوشأمّ  التّ   ف��ى     ح �ّل ة هو تفتّ نمية االجتماعيّ القصد من 
ّ
املادّ الط ة  ة والروحيّ يّ اقات 

 
ّ
   ّم ثف) ومن  ال�امنة �� ا�جتمع (املتخل

ّ
ة  بيعيّ توج��ها �� سبيل تحر�ر الفرد وا�جتمع من سيطرة القوى الط

 ة الرّ ي إ�� تبديل ا�حالة االجتماعيّ يؤدّ   ة أي بماواالجتماعيّ 
ّ
 اهنة املت

ّ
ف أو االستغالل أو هما معا  سمة بالتخل

 
ّ
الن االجتما��ّ (اختالل   سق 

ّ
تت حالة  إ��   ( 

ّ
(الن واملرض  وا�جهل  الفقر  من  وتخلو  واملساواة  بالعدل  سق  سم 

 .5 املتوازن)  االجتما��ّ 

 
قفلي: ا-1

ٔ
 . 70، ص2006، منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 1لثقافة والتنمية البشرية، طحماني ا

 .30- 29ص، 1970معهد البحوث والدراسات العربية،  1عبد الباسط محمد حسن: "التنمية االجتماعية"، ط -2
حمد الطلحي، ثقافة التنمية، ط -3

ٔ
نفو1ا

ٔ
 .17، ص2007برانت، فاس،  -، مطبعة ا

 . 19-18ص ،نفسهالمرجع  -4
جل التنمية -5

ٔ
 . 110-109مرجع سابق، ص  ،امحمد عليلوش: التربية والتعليم من ا
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   ،فؤاد حيدرعند  ة  والتنمية االجتماعيّ 
ّ
 �� املن�ج ال

ّ
امية عن طر�ق استغالل مواردها  ول النّ بعھ الّد ذي تت

 .1ة�فيّ اس �� مختلف املناطق وخصوصا املناطق الرّ ة النّ لغالبيّ   ة ��دف رفع املستوى املعي��يّ ة والبشر�ّ يّ املادّ 

 
ّ
منظ اليو�س�و  وترى  االجتماعيّ التّ   أّن   UNESCOمة  أدّق نمية  �عطي مع�ى  التّ   ة  �عيدا عن  ملفهوم  نمية 

ھ  ات للعمل توّج ، ثالث أولو�ّ 1995ة سنة نمية االجتماعيّ للتّ  "�و���اغن "ة دت قمّ حّد إذ ، ار االقتصادّي املعي

الّد  ا�جموعة  �ّل وليّ صو��ا  الفقر،    ة  ع��  القضاء  و��:   و جهودها 
ّ
الت وضمانھ�عميم  واالندماج    ،شغيل 

 و   .االجتما��ّ 
ّ
  هو الشأن بالنسبة للتنمية البشر�ة، فإّن ، كما  ھ يرتكز �� عمقھ ع�� ا�جانب االقتصادّي رغم أن

خالفا  . و غيد امللموسبالعيش الرّ   االقتصادّي   مّو يذهب أ�عد من ذلك لي��جم النّ   االجتما��ّ   ال��نامج التنموّي 

 نمية البشر�ّ للتّ 
ّ
ا��جام ا�جماعة    ة �ع��ف بأّن نمية االجتماعيّ التّ   فإّن   ،�ي تنظر إ�� ا�جتمع من زاو�ة الفردة ال

 .2ةفاهيّ والرّ   ان للوصول إ�� االستقرار االقتصادّي أساسيّ  �ا�ووحد

خ��اء    عندة متعارف عل��ا  � ب�ن ثالثة مستو�ات أساسيّ فيمكن أن نم�ّ   ،نميةمستو�ات التّ   جهةا من  أمّ 

 نمية:التّ 

األوّ  التّ ل املستوى  الوطنيّ :  الوط�يّ نمية  املستوى  ع��  أي   ة 
ّ
ات ��ا  و�قصد  الّد ،   ولة  خاذ 

ّ
ات جاها  بال�امل 

 لتحقيق التّ 
ّ

 نمية الش
ّ
 ة. ة وا�خدماتيّ ة القطاعات واأل�شطة اإلنتاجيّ املة �� �اف

 
ّ
نمية، سواء �ان هذا  �ا ووحدة للتّ د ح�ّ خذ من إقليم محّد ة و�� ال�ي تتّ نمية اإلقليميّ : التّ ا�ياملستوى الث

 .3ةإدار�ّ ة أو ة أو ثقافيّ ة أو اقتصاديّ ة أو جغرافيّ اإلقليم وحدة سياسيّ 

 
ّ
 سميّ �� ا�خطابات الرّ   هاغالبا ما يرتبط مفهوم، و ةنمية ا�حليّ : التّ الثاملستوى الث

ّ
  قد يتّم و ة،  مركز�ّ ة بالال

   ا�خطابات �عت�� بأّن   جّل   ا�خلط بي��ما أحيانا، ذلك أّن 
ّ
 األساسيّ   ة �� الوسيلة (الوحيدة أومركز�ّ الال

ّ
�ي ة) ال

التّ  عل��ا  ا�حليّ �عتمد  حّد ة.  نمية  إ��  ا�خطابات  هذه  تذهب  (التّ   وقد  املفهوم�ن  ب�ن  ا�حليّ ا�خلط  ة،  نمية 

 
ّ
 ة) إ�� درجة أ�ّ مركز�ّ والال

ّ
  ة هدفا �� حّد مركز�ّ �ا تجعل من الال

ّ
 نمية.سلسل التّ إ�� م سبة ذاتھ بالن

� ب�ن مي�أكيد ع�� ضرورة التّ وضيحات �� هذا املوضوع، مع التّ تقديم �عض التّ   ،من الضرورّي   ،لذا يبدو

 غاية (أو أهداف) التّ 
ّ
 ة من جهة، و��ن مسلسل التّ يّ نمية ا�حل

ّ
ل نمية من جهة أخرى. فباعتبارها غاية، تتمث

 التّ 
ّ
ا�حل الّس يّ نمية  عيش  ظروف  تحس�ن   �� معيّ ة  منطقة   �� حاجات  اكنة  االعتبار  �ع�ن  األخذ  مع  نة، 

 .4واختيارات تلك الساكنة

 
 .39، ص1990العربي، بيروت فؤاد حيدر: التنمية والتخلف في العالم العربي، طروحات تنموية للتخلف، دار الفكر  -1

2- Changement et continuité, principes et instruments pour l'approche culturelle du développement, 
Ed.Unesco, 1999, Pp. 28-29. 

جل التنمية، مرجع سابق، ص  -3
ٔ
 . 110امحمد عليلوش: التربية والتعليم من ا

حمد إبراهيمي: "مزايا الحكامة  -4
ٔ
، غشت،  14الجيدة والتخطيط بالنسبة للتنمية المحلية". ضمن مجلة دفاتر التخطيط، العدد ا

 . 5، ص2007شتنبر، 
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 ة: نمیة البشرّیمفهوم التّ  -3

ة �جموعة  باإلسهامات العلميّ   ة، ترتبط �� مستواها النظرّي نمية البشر�ّ ة ملفهوم التّ ة املركز�ّ ا�خاصّ   إّن 

 
ّ

واملفك الباحث�ن  اإلجرائّي من  مستواها  و��  صن)،  (أمارتيا  أمثال  من     ر�ن 
ً
مقار�ة املصط�ح  هذا    باعتماد 

 مرجعيّ 
ً
   ة

ّ
 امية. ول النّ ة �� الّد نمية خاصّ تحقيق التّ فع �شروط املعاصر �� مجال الّد  ر األم�يّ صوّ رة للتّ مؤط

ع�� ما يحصل عليھ اإل�سان أو الفرد من    مقصورانمية البشر�ة  �ان مفهوم التّ   ،1990إ�� حدود سنة  

التّ ،  1990سنة    انطالقا من و   .ةيّ خدمات مادّ    اصا�عً بوصفھ  ة مرتبطا باإل�سان  نمية البشر�ّ أصبح مفهوم 

 للتّ 
ً
واعت��ه  ة،  نمية البشر�ّ مفهوم التّ   1990حدة لسنة  لألمم املتّ   ى ال��نامج اإلنمائّي تب�ّ ا لها. وقد  نمية وهدف

   ع��: "أّن   قائما 
ّ
  ة توسيع اختيارات البشر. ة �� عمليّ نمية البشر�ّ التّ   وأّن   ،ة لألمم�وة ا�حقيقيّ البشر هم ال�

   ة مرتبطة بالوضع السيا��يّ نمية البشر�ّ التّ   فكما أّن 
ّ
ة، ف�ي مرتبطة بوضعھ  يمقراطيّ �� الّد ل  لإل�سان، املتمث

 .1"كذلك واالجتما��ّ   االقتصادّي 

  1990  ) لسنةPNUDحدة (لهيئة األمم املتّ   ادر عن ال��نامج اإلنمائّي ة الصّ نمية البشر�ّ ف تقر�ر التّ ويعرّ 

هذه ا�خيارات �� ا�حياة    ي إ�� توسيع ا�خيارات املتاحة أمام الناس. وأهّم �ا: "ص��ورة تؤدّ التنمية البشر�ة بأ�ّ 

 
ّ
الّ� الط املعرفة  ،ةحيّ و�لة   والتّ   ،واكتساب 

ّ
الضرور�ّ مك املوارد  من  للتّ ن  واح��ام  ة  اإل�سان  بحقوق  متع 

 .2الذات"

ة)  نمية البشر�ّ ة (التّ نمية اإل�سانيّ ة بالقول:" يمكن تحديد التّ نمية البشر�ّ لتّ اة  ف تقر�ر ا�خمسينيّ ويعرّ 

،  دة، �عضها اقتصادّي يوم يمارس اإل�سان خيارات متعّد   ففي �ّل   .سيع ا�خياراتة تو ببساطة ب�و��ا عمليّ 

اإل�سان هو محور ترك�� األ�شطة املنجزة ��    و�ذا �ان.  ، و�عضها ثقا��ّ ، و�عضها سيا��يّ و�عضها اجتما��ّ 

 
ّ
 جاه تحقيق التّ ات

ّ
يع ميادين  إ�سان �� جم  ھ ينب�� توجيھ هذه األ�شطة لتوسيع نطاق خيارات �ّل نمية، فإن

 
ّ
حديد، مفهوما �سيطا، ل�ونھ ينطوي  ة وفق هذا التّ نمية اإل�سانيّ لفائدة ا�جميع. تصبح التّ   شاط البشرّي الن

اس القدرات، وتتاح  ة حينما يكتسب النّ ز ا�خيارات اإل�سانيّ ل، تتعزّ ع�� دالالت �عيدة األثر، ففي املقام األوّ 

�ا �س�� أيضا  ولك�ّ   ،ة إ�� ز�ادة القدرات والفرص فقطنمية اإل�سانيّ وال �س�� التّ   .لهم الفرص الستخدامها

 إ�� ضمان تواز��ا املناسب من أجل تحا��ي اإلحباط النّ 
ّ
 .3ساق بي��ما"اجم عن فقدان اال�

التّ ويعرّ  الوط�يّ ف  البشر�ّ التّ   قر�ر  بأ�ّ نمية  للّس ة  تنمية  بالّس �ا"  أجلها اكنة  أّن   ،اكنة ومن  الفرص    و�رى 

 .4�ة"ي قدرة الفرد ع�� العيش بحرّ تنّ�  ة واألمن الوقائّي ة والعدالة االجتماعيّ االقتصاديّ 

 
خرون: المبادر سعيد جفري  -1

ٓ
ليات القدرات والمهارات المطلوبة، ط ةوا

ٓ
سس واال

ٔ
،  1الوطنية للتنمية البشرية، السياق العاّم، اال

 . 9-8ص 2007، الدار البيضاء، Ouma Graphمطبعة 
 . 26، ص2000، 253الطاهر لبيب: "التنمية االجتماعية واتجاهاتها في البلدان العربية"، المستقبل العـربي، العدد  -2
ليف جماعة من الباحثين، ط -3

ٔ
،  2006، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 1المغرب الممكن، تقرير الخمسينية: تا

 . 15ص
، منشورات المعهد الجماعي للبحث العلمي، سلسلة البحوث الميدانية،  1البشرية بالعالم القروي، طفاطمة مسدالي: التنمية  -4

 . 8، ص 2007
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   إّن 
ّ
ال بلورة مستمرّ هذا املفهوم  �� �ّل ذي هو موضوع     ة 

ّ
العالم، محط تارة مخ��لة    أرجاء  ت�ون  قراءات 

 وتارة شاملة، �جدير بأن يجمع ب�ن أر�ع م��ات أساسيّ 
ّ
 املفاهيم األخرى للتّ   ل من أهمية ة ال تقل

ّ
�ي �غلب  نمية ال

 :1ةوسيو ثقافيّ ة أو الّس ة أو السياسيّ مات االقتصاديّ عل��ا الّس 

 لبلد مّ   الغ�ى ا�حقيقّي   دائم بأّن   عن ا�شغال إ�سا�ّي هذا املفهوم  �  �ع�ّ إذ   •
ّ
��    ،ل، قبل �ل ��يءا يتمث

 �سائھ ورجالھ. 

تصوّ و  • من  النمّو �نطلق  مفهوم  من  أوسع  االجتماعيّ ب،  االقتصادّي   ر  العدالة  عناصر  ة  إدماج 

 واالستدامة، وتمك�ن األ�خاص من األخذ بزمام مص��هم.

 و  •
ّ
 �وف

ّ
 ة.ة أو ا�جهو�ّ نمية الوطنيّ طة من أجل استيعاب الوضع املقارن للتّ رات �سيطة ومبّس ر مؤش

املث��، دون االعتماد ��    ات الناجعة، وع�� �شر املمارساتويستند أخ��ا إ�� مقار�ة تقوم ع�� املن�جيّ  •

 ثابت.   نموذج نمطّي  �شاطھ، ع�� أّي 

 نمية البشر�ّ للتّ   الهدف األسا��يّ   و�مكن أن �عت��
ّ
�ي تنشأ عن طر�ق توسيع  ة هو توسيع دائرة االختيارات ال

 القدرات البشر�ّ 
ّ
 .حيا��ماس وما يمكن أن يفعلوه �� أي ما يفعلھ النّ  ؛�ي �عمل ��ا البشرة والطر�قة ال

ة، ال تتاح بدو��ا خيارات  نمية البشر�ّ ة للتّ توجد بضع قدرات �عت�� أساسيّ   ،وع�� جميع مستو�ات التنمية

القدرات ��: أن يحيا املرء حياة مديدة و�ّح  �� ا�حياة. وهذه     ،وأن ي�ون عارفا  ،ةيّ كث��ة 
ّ

يتمك ن من  وأن 

 
ّ

ة. وهناك  نمية البشر�ّ درات تنعكس �� دليل التّ زمة ملستوى عيش كر�م. وهذه القا�حصول ع�� املوارد الال

إضافيّ  الـنّ خيارات  �عط��ا  كث��ة  ا�حرّ ة  بي��ا:  ومـن  قيمـة  السياسيّ اس  واالجتماعيّ �ة  واالقتـصاديّ ة  ة  ة 

 .2وحقوق اإل�سان -،واح��ام الذات ،وفرص اإلبداع واإلنتاج ،واإلحساس با�جماعة، ةوالثقافيّ 

 
ّ
 : م��ا  ةنمية البشر�ّ ا �شأن �عض جوانب مفهوم التّ ّم   فاق واسع إ�� حّد و�وجد ات

  ّاس محور اهتماما��ا. ة أن تجعل النّ نمية البشر�ّ يجب ع�� الت 

  ومن ثّم   ،خل وحدهنمية هو توسيع جميع خيارات اإل�سان وليس الّد الغرض من التّ   إّن   
ّ

ز مفهوم  يرك

 .حسباالقتصاد فة ع�� ا�جتمع بأكملھ، وليس ع�� نمية البشر�ّ التّ 

  البشر�ّ التّ   إّن معنيّ نمية  البشر�ّ ة  القدرات  بتوسيع  النّ ة   �� االستثمار  خالل  (من  و�تأم�ن ة  اس) 

 ).االستخدام ال�امل لهذه القدرات ( من خالل إطار تمكي�يّ 

  ّالت البشر�ّ تقوم  أساسيّ نمية  أعمدة  أر�عة  ع��  اإلنتاجيّ ة   �� وقابليّ ة  واإلنصاف  الستدامة، اة  ة 

 لك�ّ ،  اأساسيّ   االقتصادّي   مك�ن. و�� �عت�� النمّو والتّ 
ّ

تھ  د ع�� ا�حاجة إ�� إيالء اهتمام لنوعيّ �ا تؤك
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ّ
وتحل أ�ّ وتوزيعھ،  كما  البشر،  بحياة  صلتھ  باستفاضة  لالستدامة من  ل  القابلة  ا�خيارات  �عا�ج  �ا 

 . 1جيل إ�� جيل 

ة تر�ط ب�ن قدرات البشر من جهة و��ن خيارا��م من جهة أخرى و�ي��ما  نمية البشر�ّ ة فالتّ و�صفة عامّ 

ل �� ذلك  �ة من الفقر) كما فصّ (ا�حرّ   السل�يّ و ة ا�حياة)  (اختيار نوعيّ   جان��ا اإليجا�ّي ��  �ة  د قيم ا�حرّ تتسيّ 

 .2صن أمارتيا عالم االقتصاد الهندّي 

البشر�ّ فالتّ  التّ نمية  دون  تكتمل  ال  با�حر�ّ ة  اإل�سانيّ ات  متع  ��  و ة،  وا�حقوق  بي��ما  موجب  ارتباط  ثمة 

األعم ا�حرّ   .األغلب  إ�سانيّ وهذه  جوهر   �� وا�حقوق  تحقيق  �ات   �� الوسائل  أفضل  من  و��  اإل�سان،  ة 

 
ّ
  "ليس با�خ�� وحده يحيا اإل�سان "  ��ا وهو �س�� لتنمية قدراتھ. وقد قيل بحّق االحتياجات األخرى ال�ي يتطل

 
ّ
�ة إ�� مجاالت  هذه ا�حرّ   ة. وتمتّد ة والكرامة اإل�سانيّ د ار مات اإل �ة ت��ز مقوّ غ��ه. ومع ا�حرّ ھ ال �عيش �كما أن

 الّس 
ّ
 ياسة والفكر والث

ّ
ن:  �يّ ن أساّس ي�عد ال بّد من�ة  ع با�حرّ متّ ة. وللتّ ينيّ رائع الّد قافة واالعتقاد وممارسة الش

  �ة �� جان��ا السل�يّ أحدهما: ا�حرّ 
ّ
 حرر ذي �ع�ي التّ ال

ّ
 من العوائق والقيود ال

ّ
ر االحتياجات،  �ي تحول دون توف

   ونمّو 
ّ
 حرّ �التّ ؛  اقاتالط

ّ
حرر  لطة. ومع هذا التّ بيعة وقهر الّس ر من العنف والعوز واملرض، ومن قسوة الط

ا�حرّ  وهو  الثا�ي،  البعد  ملمارسة  الفرص  اإليجا�ّي تتاح  جان��ا   ��    الالفعّ   �ة 
ّ
يؤدّ ال ع��  ذي  القدرة  إ��  ي 

عمل فيھ    ة القرار. (أّي عاون �� العمل املش��ك، من خالل ا�حوار وعقالنيّ ار، وع�� الفعل، وع�� التّ االختي

 ، �ةممارسة ل�حرّ  إضرار بالغ�� ال �عّد 
ّ
 و�ن

ّ
 .3 لم والعدوان)ما يدخل �� عداد ممارسة الظ

أث��، �� حالة  الفعل والتّ ة اإل�سان، ح�ن ��جز عن  �ة اإليجابيّ قد يوقع فقدان القدرة ع�� ممارسة ا�حرّ و 

لطة، وتوهم  د اإل�سان غ�� الوا�� وراء قيادات زائفة، �عشق الّس ياع واالغ��اب، أو يلقي بھ إ�� مجرّ من الضّ 

 الل أو إ�� مّج �ا املنقذ من الضّ أ�ّ 
ّ

 .4 لل والعزلة �� انتظار القيادة املنقذةرد الوصول إ�� حالة من الش

 ا للتّ ها إ�سانيّ توّج   �عّد ة  نمية البشر�ّ التّ   نخلص إ�� أّن 
ّ

ة  ف�ي أك�� املفاهيم التنمو�ّ   ؛املة املت�املةنمية الش

 
ّ
 ياسيّ ة والّس ة واالجتماعيّ نمية االقتصاديّ ساعا من با�� املفاهيم �التّ ا�

ّ
�ا ترتبط بجودة حياة  ة، أل�ّ قافيّ ة والث

مبدأ ت�افؤ الفرص، ف�ي اع��اف  ق فيھ  يتحّق   ��م وتدفعهم للمشاركة �� بناء مجتمع إ�سا�ّي البشر ورفاهيّ 

حقيقيّ   ضم�يّ  ثروة  �عت��ه  إذ  التّ باإل�سان  بؤر  من  إلخراجھ  معقلن  �ش�ل  استثمارها  يلزم   ة 
ّ
والفقر  خل ف 

 . واإلقصاء االجتما��ّ 

و�مكن �عر�ف التنمية    5نمية املستديمةة مع مفهوم آخر هو مفهوم التّ نمية البشر�ّ و�ت�امل مفهوم التّ 

 املستديمة بأ��ا تلك التّ 
ّ
�ي تفي باحتياجات ا�جتمع �� حاضره دون اإلقالل من قدرة أجيال املستقبل  نمية ال
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ٔ
 معاذ النجاري   ا
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باحتياجا��ا و 1للوفاء   قد  . 
ّ

ال� العامليّ صاغت  للتّ جنة  سنة  ة   �� املستديمة  لهذه  �عر�فا    1987نمية  شامال 

ب�و��ا يقول  احتياجا ":  الّتنمية  تؤدّ تلبية  أن  دون  ا�حاضر  تلبية  ت  ع��  املقبلة  األجيال  قدرة  تدم��  إ��  ي 

د  ال �� مجرّ   قدم البشرّي نمية طر�ق �ستديم التّ هناك حاجة إ�� طر�ق جديد للتّ   ألّن ؛  ةاحتياجا��ا ا�خاصّ 

 .2ة بأسرها وصوال إ�� املستقبل البعيدأماكن قليلة، بل للكرة األرضيّ 

   21و�عرف املذكرة  
ّ
�ا مجموع األعمال املنجزة من أجل  نمية املستديمة بأ�ّ التّ   genda 21 localAة  يّ ا�حل

   من أجل ال�ّل   ة تح��م البيئة، و�� أعمال يقوم ��ا ال�ّل ة واجتماعيّ ترجيح تنمية اقتصاديّ 
ّ

حظة  مع مراعاة ال�

 .3ة للمجال ولساكنتھرات املستقبليّ طوّ الراهنة واألخذ �ع�ن االعتبار التّ 

نمية، ل�و��ا تطرح سؤال  نمية املستديمة تختلف عن التّ التّ   إّن   ،اليوم  ،أ�حاب ا�خطاب التنموّي و�قول  

 .4نمية عن البيئةة التّ ة لعمليّ لبيّ خفيف من اآلثار الّس البيئة و�س�� إليجاد أنجع األساليب وأمثلها للتّ 

 وتتضمن التنمية املستديمة ثالث أ�عاد:

 البعد البيئيّ  -
ّ
قليل ما أمكن  التّ ببدال من تبذيره وذلك  أسمال الطبي��ّ االستغالل األحسن للرّ ل �� : و�تمث

 ث.لوّ عدم تدم��ه �ش�ل غ�� مباشر بواسطة عوامل التّ و صنيع وغ��ه، من االعتماد عليھ �� التّ 

للتّ ة الرّ : أي تفادي ما أمكن من اال�ع�اسات السلبيّ البعد االقتصادّي   - �� ع  دهور البيئيّ اهنة واملقبلة 

أيضا، وذلك   والعكس  تتم�ّ با االقتصاد،  تقنيات  اإلنتاج واالس��الك،   �� تقنيات جديدة  ب�و��ا:  ستعمال   �

 
ّ
الط للموارد  مس��لكة  وغ��  ملوثة،  غ��   بيعيّ نظيفة 

ّ
وتمك بك��ة،  املوادّ ة  استغالل  إعادة  من  املستعملة    ن 

 والبناء �عد معا�ج��ا.  صنيعو�� التّ  �إعادة استعمال املياه العادمة �� السقي الفال��ّ 

   : أو البعد اإل�سا�ّي البعد االجتما��ّ   -
ّ
   ،ب�ن األغنياء والفقراء  ضامن االجتما��ّ ل �� التّ املتمث

ّ
مال  ب�ن الش

 .5ضامن ب�ن األجيالوا�جنوب، والتّ 

أشرنا أن  سبق  التّ   فإّن   ،وكما  البشر�ّ مفهوم  التّ نمية  مفهوم  مع  يت�امل  نجد، ة  حيث  املستديمة  نمية 

 وسنعمل ع�� توضيح هذا املفهوم األخ��.  .ة املستديمةفهوم التنمية البشر�ّ م

 ة المستدیمة: نمیة البشرّیالتّ  -4

التّ  �عب��"   �� "مستديمة"  �لمة  البشر�ّ تو��  تنمية  نمية   �� تنحصر  أهدافها  بأن  خطأ  املستديمة"  ة 

عدم  اقتصاديّ   �� املقبلة  األجيال  ومص�حة  البيئة،  ع��  ا�حرص  من  تنطلق  البيئيّ ة  املوارد  ة  استن�اف 

أّن � و   .ةوالطبيعيّ  ا�جزئيّ   رغم  بالضّ هذه  تدخل  التّ ة  مفهوم  تركيب   �� البشر�ّ رورة  فإّن نمية  املستديمة،    ة 

 
جل التنمية المستدامة"، مجلة علوم التربية، العدد   -1

ٔ
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ٔ
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ٔ
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ٔ
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ة املستديمة �� نظر�ة  نمية البشر�ّ ة" فالتّ ة املستديمة �� �لمة "البشر�ّ نمية البشر�ّ �� �عب�� التّ   ال�لمة األهّم 

ة، ال االقتصادية فحسب، تجعل اإل�سان منطلقها وغاي��ا، وتتعامل مع  ة/ االجتماعيّ االقتصاديّ نمية �� التّ 

 ة للتّ ة أو االجتماعيّ األ�عاد البشر�ّ 
ّ
ة باعتبارها شرطا  اقات العاديّ نمية باعتبارها العنصر املهيمن، وتنظر للط

 نمية، دون أن ��مل أهميّ من شروط تحقيق هذه التّ 
ّ
 .1�ي ال تنكر��ا ال

بيد   ،ودوره �� تحس�ن مستوى املعيشة  االقتصادّي   إذن التنمية البشر�ة املستديمة ال تنكر أهمية النمّو 

نموّ أ�ّ  ي�ون  أن  لھ  تر�د  يوّس �ا  النّ ا  خيارات  من  نموّ ع  أي  بثماره    ااس،  �ستمتعوا  أن  غذاء  ��  يمكن  ش�ل 

، ووصول أفضل للمعرفة،  ف ا�جسدّي ة أفضل، وحياة أك�� أمان، ووقاية من ا�جر�مة والعنيّ وخدمات �ّح 

 ة وثقافيّ �ات سياسيّ وساعات راحة أك�� كفاية، وحرّ 
ّ
ذي �عيش ة، وشعور باملشاركة �� �شاطات ا�حيط ال

   نمية ا�حقيقّي هدف التّ إّن    .اإل�سان ضمنھ
ّ

ة  يّ ع بحياة طو�لة و�ّح متّ ن اإل�سان من التّ هو خلق بيئة تمك

 
ّ

فالتّ وخال البشر�ّ قة،  التّ ة  نمية  يتناول  بكيفيّ املستديمة منظور  �ع�ى  ثمارها، و�آثارها  نمية بطر�قة  توزيع  ة 

 فالتّ   ؛��ا لالستمرار واالرتقاء بجهود املستفيدين م��اة، بقابليّ ة والبيئيّ االجتماعيّ 
ّ
ع�� حساب    �ي تتّم نمية ال

   ،الفئات األك�� فقرا
ّ
  ،�اتأو املن��كة ل�حرّ   ،مرة للبيئةأو املّد   ،ة ع�� حساب غ��ها�ي �غ�ي شرائح اجتماعيّ أو ال

 
ّ
ابط ب�ن الرّ   فإّن   ،ة املستديمة. ومن هنانمية البشر�ّ �� نقيض التّ   والسيا��يّ   وازن االجتما��ّ ة بالتّ أو ا�خل

ة واعية تبدأ وتنت�ي باإل�سان وا�جتمع، وليس  أن ي�ون سياسة عامّ   بّد   وحياة البشر ال  االقتصادّي   مّو النّ 

  فحسبمن �ستفيد من النمّو �� ليست  ،إذن ،ةالقضيّ إّن   .��ايّ أهمّ  األرقام ع��  بنمّو 
ّ
ي تمكن معا�جتھ  ذ، ال

 سياسات إعادة توزيع الّد �
ّ
وكيف يمكن أن ينتج �غي��ا �� البيئة    �ش�ل عامّ   مّو ة نمط النّ �وة، بل قضيّ خل وال�

 ة واالجتماعيّ االقتصاديّ 
ّ
بالن توزيع    با�حّد ى  �جميع، ح�ّ إ�� اسبة  ة نحو األفضل  إعادة  األد�ى من سياسات 

 الّد 
ّ
 .2�وةخل وال�

اس وقدرا��م من خالل ت�و�ن  ة توسيع اختيارات النّ ة املستديمة، �� عمليّ نمية البشر�ّ فالتّ   ،و�ش�ل عامّ 

   رأس املال االجتما��ّ 
ّ
ة، بدون  ذي �ستخدم بأك�� درجة ممكنة من العدالة لتلبية حاجات األجيال ا�حاليّ ال

 .3ة ل�خطرحاجات األجيال املستقبليّ �عر�ض 

 نمية البشر�ّ التّ   ت��ز
ّ
ة، كما  ة األصليّ نمية البشر�ّ ة التّ لة من اس��اتيجيّ ة املستديمة بوصفها تركيبة مش�

   ة نمية البشر�ّ �ت ع��ا تقار�ر التّ ع�ّ 
ّ
نمية املستديمة  حدة، ومفهوم التّ لألمم املتّ   �ي يصدرها ال��نامج اإلنمائّي ال

   ون بالبيئة وتّم ره املعنيّ كما طوّ 
ّ
 حدة حول البيئة والتّ يھ من مؤتمر األمم املتّ تبن

ّ
ال دي    ذي عقد �� ر�ونمية 

 . 1992عام  وجان��
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   إّن 
ّ
   1�كيبة الناشئةخالصة هذه ال�

ّ
 تتمث

ّ
 ذي قّد ل �� الوصف ال

ّ
لألمم    مة ال��نامج اإلنمائّي مھ مدير منظ

ذي غي��) و ل التّ ى (مبادرات من أجحدة، �� تقر�ره املسّ� املتّ 
ّ
 :2�� أر�عة عناصر اخ��الھ يمكنال

 ال: اإلنتاجيّ أوّ 
ّ

 قة. ة، أو مقدرة البشر ع�� القيام بنشاطات منتجة وخال

ظر،  النّ   عوائق أو تمي�� �غّض   أفراد ا�جتمع دون أّي   ثانيا: املساواة، أو �ساوي الفرص املتاحة أمام �ّل 

 األصل أو غ��ه. خل أو ا�جنس، مستوى الّد  عن العرق،

 ثالثا: االستدامة، أو عدم إ�حاق الضّ 
ّ
ة وتلو�ث  بيعيّ رر باألجيال القادمة سواء �سبب استن�اف املوارد الط

 يون العامّ أو �سبب الّد   ،البيئة
ّ
   عب��ال  حمّ تت�ي  ة ال

ّ
بتنمية املوارد    االك��اثأو �سبب عدم    ،حقةاألجيال الال

 ملستقبل نتيجة خيارات ا�حاضر. يخلق ظروفا صعبة �� ا ع�� نحو ةالبشر�ّ 

التّ  ��    لذلك عل��م أن �شار�وا �ش�ل تامّ فحسب،  اس وليس من أجلهم  بالنّ   نمية تتّم مك�ن، فالتّ را�عا: 

 
ّ
ال�ي �ش�  أهميّ   ل حيا��م. وت��ز هنا �ش�ل خاّص القرارات واإلجراءات 

ّ
ة  و�م�انيّ   مات ا�جتمع املد�ّي ة منظ

ما�ن،  �ن سلبيّ د متلّق نمية ليسوا مجرّ اس �� التّ فالنّ  ؛رورةا�حاسبة، و�عديل املسار عند الضّ 
ّ
ن  و هم فاعل و�ن

 نمية. �� �شكيل التّ 

أّن  إ��  البشر�ّ التّ   نخلص  تطوّ نمية  حول  تتمحور  املستديمة،  البشر�ّ ة  املقدرة  و�رامج  �ة  ر  سياسات 

 �� تحقيق ذاتھ. ع ز قدرة اإل�سانة �عزّ ة ودوليّ ة، واجتماعيّ اقتصاديّ 

 ة: نمیة البشرّیرات قیاسات الّتمؤشّ  -5

حدة  ة برنامج األمم املتّ ة، خاصّ ة للهيآت الدوليّ ة من االنتاجات االصطالحيّ نمية البشر�ّ �عت�� مصط�ح التّ 

سنة  للتّ  منذ  وذلك  العاملّي التّ ��    1990نمية،  التّ األوّ   قر�ر  حول  البشر�ّ ل   نمية 
ّ
ال أبحاث  ة  ع��  اعتمد  ذي 

(ا�حا  "أمارتيا صن"  �� االقتصاد سنةالدكتور  نو�ل  الهيأة  لك  وكذ  ودراساتھ،  )1998ئز ع�� جائزة  تقار�ر 

 ، برنامج األمم املتّ و��ّ ، البنك الّد و��ّ قد الّد (صندوق النّ   �ااألممية بحو�
ّ
ة  وليّ مة الّد حدة لرعاية الطفولة، املنظ

  و��ّ املكتب الّد ، ةّح للّ� 
ّ

 غل).للش

 نمية البشر�ّ و�رتكز مفهوم التّ 
ّ
نمية ع��  ات التّ �� عمليّ   أصبح �عتمد أك�� ع�� املعطى االجتما��ّ ذي  ة، ال

��م دون  لرفاهيّ   حس�ن املثا��ّ ة لألفراد، وع�� توسيع إم�انات االختيار لد��م قصد التّ تنمية القدرات البشر�ّ 

ألجيال،  ة داخل وما ب�ن احظوظ األجيال القادمة، وذلك با�حافظة ع�� االستدامة الزمنيّ أو الّنيل من  رهن  

 وا�حافظة ع�� البيئة والتّ 
ّ
 .3ةللمجاالت واألنظمة اإلي�ولوجيّ  بي��ّ وازن الط

 و�� هذا اإلطار، يمكن استحضار مفهوم" اإلم�ان البشرّي 
ّ
   ف من "أمارتيا" املوظ

ّ
�� الوقت    ذي �عّد صن" ال

محرّ  التّ ذاتھ  البشر�ّ ك  وغاي��انمية  إّن ة  من  التّ   .  بمجموعة  ر�طها  تفرض  املفهوم  هذا  من  انطالقا  نمية 
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ھ  هذا املفهوم تنبع من داخل ا�جتمع لتتوّج   نمية �� ظّل التّ ت  فاه. وما داموالرّ   ��ّ م والّر قّد والتّ   مّو املفاهيم �النّ 
 
ّ
والقدرة ع�� بلور��ا  ا  ة �جتمع مّ ة واالجتماعيّ غي��ات الفكر�ّ �كيبة من التّ للمجتمع، ف�ي بذلك تفيد تلك ال�

 ا واستمرار�ّ ا ونوعيّ يّ وتطو�رها كمّ 
ً
 .1ةوالكرامة اإل�سانيّ   فاه البشرّي فع ��ا إ�� الرّ ، قصد الّد ة

   يعتمد برنامج األمم املتحدة اإلنمائّي و 
ّ
عليم ومستوى  ة والتّ ّح ل �� الّ� باألساس ع�� ثالثة مؤشرات تتمث

 ة. نمية البشر�ّ املعيشة �� قياس التّ 

 اكنة، و�سبة وفيات األطفال دون ا�خامسة.ة: �عتمد طول العمر لدى الّس ّح الّ�  ما يخّص  ففي -1

 لتعليم: �عتمد �سبة الّس إ�� ا�النسبة و  -2
ّ
� 

ّ
ة من  سب املئو�ّ ان غ�� القادر�ن ع�� القراءة والكتابة، أي الن

 ط عدد سنوات الّد متوّس  لك�ن، وكذيّ األمّ 
ّ
 لفرد.إ�� اسبة راسة بالن

، ومن مدى إم�ان تلبية حاجاتھ  خل الوط�يّ ط نصيب الفرد من الّد ن من متوّس : يت�وّ املستوى املعي��يّ   -3
 .2خلة ��ذا الّد األساسيّ 

 جوانب القصور في المقیاس:  -6

 ى من واض�� تقار�ر األمم املتّ دة ح�ّ ظات متعّد تثار تحّف 
ّ

 حدة أنفسهم، ع�� اختيار تلك املؤش
ّ
الثة  رات الث

التّ ّح (الّ�  املعي��يّ عة،  املستوى  للّد ليم،  التّ )  البشر�ّ اللة ع��  ب�ننمية  التحّفظات  ة، ومن     هذه 
ّ
دق ة  مدى 

 
ّ
 ا�دخالت و امل�ي اعتمد عل��ا، وم��ا خلط  البيانات ال

ّ
خل مقارنة  عليم والّد ر التّ خرجات، كما هو ا�حال �� مؤش

التّ   بالعمر... فالكّم  �� اكتساب املعرفة    العي�يّ   ا ة القيم وأثرهنوعيّ رورة ع��  بالضّ   عليم وسنواتھ ال يدّل �� 
والّد  واملهارات.  القدرات  بطر وتنمية  إنفاقھ  يمكن  كذلك  باحتياجات  ائخل  الوفاء  ع��  �ع�ن  رشيدة  ق 

شر  رات. و�� مؤّ دخ�ن وا�خّد ة �التّ ة، بل �� اس��الك سلع ضارّ ات مظهر�ّ اإل�سان، كما يمكن إنفاقھ �� كماليّ 
 .3ل العمر عللالعمر، قد تصاحب طو 

 إ  توج��هافمن أبرز االنتقادات ال�ي يمكن    ،و�ش�ل عام
ّ

 �� هذا املقياس هو اخ��الھ الش
ّ
ذي يفتقد  ديد ال

  ؛ قر�رمنصوص عل��ا �� التّ و  ة كما هة اإل�سانيّ فاهيّ ، ملستو�ات الرّ �نمعھ الوصول، إ�� ��خيص وفهم أمثل
 
ّ

 ة و رات املهمّ وذلك نظرا إلغفالھ للعديد من املؤش
ّ
 ة اإل�سانيّ فاهيّ �ي تدخل �� صلب تحقيق الرّ ال

ّ
ر  ة، كمؤش

   األمن واالستقرار السيا��يّ 
ّ

 ومؤش
ّ

هذه املقاييس نفسها   �ة... فضال ع�� أّن ر ا�حرّ ر البيئة، باإلضافة إ�� مؤش
 
ّ
 نمية البشر�ّ �ي �عتمد عل��ا تقر�ر التّ ال

ّ
   :قر�رة �� التّ ة، ال تلتمس الدق

ّ
 فمثال مؤش

ّ
  - ا�حياة عند امليالدع  ر توق

ة  ة البدنيّ ّح � بالضرورة عن مدى سالمة الّ� قد ال �ع�ّ   -نواتط عمر اإل�سان بالّس الذي يقصد بھ متوّس 
ليم ومدى مساهمتھ �� رورة مستوى التعّ فهو ال �عكس بالضّ   ،ة البالغ�نل أميّ ا معّد ة لألفراد. أّم فسيّ والنّ 

 اكتساب األفراد للمعرفة وتنمية قدرا��م واخت
ّ
فهو أيضا �عيد عن    خل الفردّي ق بالّد يارا��م، وكذلك ما يتعل

 
ّ
 .4خلة املطلو�ة لعدم أخذه �� ا�حسبان معاي�� سوء العدل �� توزيع الّد الدق
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 محاور التنمیة البشریة:  -7

، 1990ة منذ سنة  نمية البشر�ّ ادرة حول التّ قار�ر الصّ �ختلف التّ   تھ د "ع�� حيدر" من خالل دراسحّد 
 :1وفق ما ي��  ةنمية البشر�ّ ة لتفعيل مضمون التّ ، محاور أساسيّ حدة اإلنمائّي برنامج األمم املتّ عن 

�ّل   -1 من  البشر  املعارف    تحر�ر  ��ذه  االرتقاء  من  وتمكي��م  وقدرا��م،  معارفهم  تطو�ر  �ع��ض  ما 
 
ّ
ال املهارات وا�خ��ات  واكتساب  ال�ا والقدرات،  اإلبداع  طاقات  إطالق   �� ف��م، و�ناء قاعدة  �ي �ساهم  منة 

 . طو�ر التكنولو��ّ والتّ  ة للبحث العل�يّ وطنيّ 

التوّس   -2 خالل  مفيدة، وذلك من  أعمال   �� ومهارا��م  ومعارفهم  توظيف قدرا��م  البشر من  ع  تمك�ن 
  املستمّر 

ّ
 اقات اإلنتاجيّ �� الط

ّ
 قادر ع�� العمل وراغب فيھ.  �ي تكفل فرصا �افية لتشغيل �ّل ة ال

 تحر�ر ال  -3
ّ
شؤون حيا��م، وشؤون    �ي تمّس بشر من القيود ال�ي تحرمهم من املشاركة �� صنع القرارات ال

 واء. ة ع�� الّس ة واألهليّ سات الرسميّ ع ��ذه املشاركة من خالل املؤّس متّ مجتمعهم، وتمكي��م من التّ 

ع حاجا��م  تحر�ر البشر من الفقر وا�حرمان ومن �ل صنوف الظلم االجتما��، وتمكي��م من إشبا  -4
، ومن  اقتصادّي   قھ ا�جتمع من نمّو اإل�سانية املشروعة، ومن ا�حصول ع�� نصيب عادل من ثمار ما يحّق 

   ّم ث
ّ
الط ب�ن  الفوارق  الضّ تضييق  با�حوافز  اإلضرار  دون  بإنتاجيّ رور�ّ بقات،  لالرتقاء  واالرتقاء  ة  العمل،  ة 

 بمستوى األداء. 

نوعيّ   -5 البشر من تحس�ن   ة  تمك�ن 
ّ
التالية    االفتئاترد دون  حيا��م ع�� نحو مط ع�� حقوق األجيال 

 الئق، وصيانة حقهم �� العيش �� بيئة نظيفة.   ة لتحقيق مستوى معي��يّ وتأم�ن ما يكفي من املوارد الطبيعيّ 

تمكينھ من �عديل  و �تھ �� إعادة ترتيب أوضاعھ  تحر�ر الوطن من القيود املفروضة ع�� إرادتھ وع�� حرّ   -6
 بما �ساعد ع�� إحراز وضع أك�� ت�افؤا وأك�� إنصافا.   و��ّ �� نظام تقسيم العمل الّد   ع االقتصاد الوط�يّ موق

الّس -7 بناء  السياسيّ إعادة   لطة 
ّ
ات سلطة  ينقل  بما  ا�جتمع،   ��  ة 

ّ
الط إ��  القرارات  والفئات  خاذ  بقات 

مح باملساءلة وا�حاسبة واملشاركة،  نمية، و�ما يقيم نظما ل�حكم �س وع من التّ صاحبة املص�حة �� هذا النّ 
 نمية الوطنيّ نقطة االنطالق إ�� التّ   أي أّن 

ّ
 ة املستقل

ّ
ة سياسية وثقافية �� ردة �� نقطة نضاليّ ة الشاملة واملط

 آن واحد.

 خاتمة:  -8

   ياق التار���ّ حاولنا �� هذه املقالة تقديم الّس 
ّ
ضافة ا�� تقديم �عر�فات  إ  ،ھللظهور مفهوم التنمية و�ش�

فهوم  من مملفاهيم القر�بة �� مضمو��ا  إ�� ا قنا  تطرّ   ثّم   .علماء االقتصاد والسوسيولوجيا  عندا املفهوم  هذ
 نمية املستدامة.ة والتّ نمية البشر�ّ نمية �التّ التّ 

 

 

 
مية مدخل لتحقيق التنمية البشرية، مرجع سابق، ص -1

ٔ
 . 28لحسن مادي: محاربة اال
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