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ملخص البحث:

يهدف هذا البحث إلى إستخالص اإلتجاهات العامة للسياسات العمرانيةة بالةد ا العربيةة لم اجهةة التحةديات

التةةى ت اجههةةا صةةى عوةةر الع لمةةةن تاذا ةةا الت تةةا اإلقتوةةاده ه ة الخيةةار اإلسةةتراتيجى ال حيةةد مةةا الةةد ا
العربية م جا استمرار البقاء ،صإ هذا الت تا سة ف يةت مة خةالا تتةاعالت إقتوةادية بةي المةد العربيةة
ع اومهان س ف يةت هةذا التتاعةا مة خةالا ةب ات اإلتوةاوت الم اوةالت الحدي ةة التةى تعتبةر البنيةة

األساسةةية صةةى عوةةر الع لمةةةن م ة خةةالا تلةةت ال ةةب ات سةةتتم

ال ةةر ات المسةةت مري العةةر

التةةاعلي

الرئيسةةيي بعةةد انحسةةار د ر الد لةةة قلةةيالة مة معرصةةة صةةرص اإلسةةت مار المختلتةةة صةةى المةةد العربيةةة المختلتةةة،
بجان

قدرته على ادارة اعماله بورف النظر عة تبعةاد م اقعهةان مةا

تلةت ال ةب ات سةتتي للجمعيةات

األهليةةة احةةد التةةاعلي الرئيسةةيي صةةى العوةةر الحةةديث صةةى مختلةةف الةةبالد العربيةةة بتن ة

الم اقع التى تحتاج الى م ار ته جه ده ن

اهتمامةةاته معرصةةة

تاذا ةةةا التتاعةةةا الت تة ةةا سةةةيت م ة ة خ ةةالا تتاعة ةةا عم ارنةةةى مة ةةدع ما بت ةةدص المعل مة ةةات خةةةالا ة ةةب ات

اوتواوت الم اوالت ،صإ تأ يره على علمليات التحضر اإلت از اوقليمةى ب ةا د لةة سةي

بيةرهن يةره

الباحث نه إذا ل يت م اآل ن ر المعرصة دع قدرات س ا المد الوةرره صةى الةد ا العربيةة المختلتةة،

صإ نمط التحضر سينحاز للمد ال بره مخلتاة راءه تباينات اقليمية بيرةن إ دع ه هذا البحث الةى التعةا
ال ار ة بي المد العربيةة مة

تة

جةا التنميةة اوقليميةة يجة

ا يتهة صةى ضة ء متهة

صةةى عوةةر الع لمةةة ،مة حيةةث ا اوقلةةي ويحتةةاج الةى مدينةةة مسةةيطرة علةةى بةةاقى المةةد بةةاوقلي لتقة د

ةر ة بةةي مةةد اإلقلةةي
عمليةةات التنميةةة ،ل ة عمليةةة التنميةةة تحتةةاج الةةى ة ا
تستطيع حماية اإلقلي

مقدمة:

اوقليميةة الجديةد الةذه

ا صى م اجهة المناصسة العالمية  ،تح له إلى س

تعةةا

جاذ

لت ة ي

ةةب ة إقتوةةادية

للعمليات اإلنتاجيةن

يعيش العال العربى صى عور الع لمة الذه ي ار إليه بأنه المرحلة األخيرة للرسمالية حيث تسيطر عليها تق دها

ال ر ات متعددة الجنسيات التى تتعده الميزانية السن ية للعديةد منهةا إجمةالى النةاتق القة مى لجميةع الةد ا العربيةة مجتمعةةن
يم ة القة ا بةةأ هةةذه ال ةةر ات تهةةدف إلةةى سةةز األسة ا

السةةيطرة عليهةةا ،نظة اةر إل ةةتداد المناصسةةة بينهةةا األمةةر الةةذه جعةةا

عمةةر المنةةتق الجديةةد قوةةي اةر  ،قةةد تة إنتةةا مليةةارات الةةد ورات لتطة يره تانتاجةةهن ويرطةةى هةةذه الت ةةاليف إو ت زيعةةه ب ميةةات
بيةرة صةةى األسة ا صةةى قةةت قوةةير ،بجانة

اإلستهالت صى السن ات األخيرة ن

رصةةع معةةدوت اإلسةةتهالت صةةى تلةةت األسة ا

لهةةذا يم ة مالحظةةة إنت ةةار قاصةةة

