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: ةمدقم
ا فلتخم ذيفنتل ةبولطملا تاسرامملا و تاسايسلا ةعومجمب ةيرشبلا دراوملا ةرادإ قلعتت

ةسراممل األمعلا ةمظنم اهيلإ جاتحت يتلا و ةيرشبلا دراوملا ةرادإب ةقلعتملا ةطشن أل
تامظنملل ةريغتملا ةئيبلا لظ يف اهفئاظو

. واألمعلا

ةلماعلا دراوملا نم عورشملا تاجايتحا ديدحتب قلعتملا يراد اإل طاشنلا يه و
لمعلا ،و عورشملا تاجايتحا عم بسانتت يتلا تايافكلا و دادعأب اهريفوت ىلع لمعلا ،و

. ةيجاتن اإل ةءافكلا فادهأ قيقحت يف عفاال امادختسا دراوملا كلت مادختسا ىلع

و ةملوعلا ، يملا علا داصتق اهباال رمي يتلا تاريغتلا فلتخم لظ يف ثيح
و تنرتن اإل ةصاخ واالصتاالتو تامولعملا تاينقت اهتحاتأ يتلا ةينقتلا تاريغتلا بناجب

اهميهافم يف يردج رييغتل ضرعتت ةيرشبلا دراوملا ةرادإ نإف ، يراد اإل ركفلا يف روطتلا
. اهتاسرامم و اهتايجيتارتسا و اهتاسايس و

لا،و االصت بيلا وسا تامولعملا ايجولونكت روطت و تنرتن اإل روهظ عم و
،وعم ةينورتكلإ لا معأ ىلإ ةفلتخملا تايلمعلا و ةبساحملا و قيوستلا فئاظو ليوحت
و فئاظولا ليوحت يرورضلا نم حبصأ ، تامظنملل يمقرلا يجولونكتلا لوحتلا ةدايز
األ تامظنم و ةموكحلا نيب تاق علاال تحبصأ ،و ةينورتكلإ تافلم ىلإ ةيقرولا تافلملا
واأل ةيجراخلا و ةيلخادلا تاكبشلا قرط نع متت نئابزلا و نيلماعلا و تاباقنلا و معلا

. تنرتن

ملا علا راصف ةفرعملا ةروث قاثبنا ىلإ عيرسلا روطتلا اده ىدأ ىرخأ ةهج نم
لقعلا و ةيلو األ اهداوم تانايبلا و اهتاجتنم راكف األ نوكت ةيفرعم تاعانص عم لماعتي

واال يداصتق اال ماظنلل يسيئرلا نوكملا ةفرعملا هيف تتاب دح ىلإ ، اهتادأ يرشبلا
اهيلع اهزيكرت نم ديزت لا اإلعالمواالصت ايجولونكت لعج اده لك رصاعملا يعامتج
اهترادإ و اهميظنتل لولح داجيإ ىلع تامظنملا تربجأ و ةميقلا ةفرعملل لوصولا فدهب

. عايضلا و ردهلا نم اهيلع ةظفاحملا و اهنم ةدافتس اال تاجرد ىصقأ نامضل

: ةساردلا ةيلا كشإ

ةينورتكل اإل ةراد اإل ريوطت يف ايروحم ارود بعلت ةيرشبلا دراوملا ةرادإ نأ هيف كش ال امم
ضرعلا اده ءوض ىلع و ةساردلا هده قلطنم ناك انه نم و ةيمومعلا تاسسؤملا يف

: ةيلا تلا ةيسيئرلا ةيلا اإلكش ةغايص نكمي
؟ ةينورتكل اإل ةراد اإل ريوطتل ةيرشبلا دراوملا ةرادإ رود وه ام

اآلةيت: ةيعرفلا ةلئس األ ةيسيئرلا ةيلا اإلكش هذه نم عرفتت نأ نكمي امك

؟ ةمظنملا يف اهتيمهأ ،وام ةيرشبلا دراوملا ةرادإ يه 1.ام
؟ اهقيبطت تابلطتم يهام ،و ةينورتكل اإل ةراد باإل ينعن اذام .2

؟ ةينورتكل اإل ةراد اإل ريوطت يف ةيرشبلا دراوملا ةرادإ رود وه 3.ام

: ةساردلا تايضرف
. ةيرشبلا دراوملا ةيمنت يف عفلا لكشب ةسسؤملا ةرادإ مهست .1
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لااإل جم يف ليهأتلا باحصأ تاءافكلا باطقتسا ىلع ةسسؤملل ايلعلا ةراد اإل لمعت .2
. ةينورتكل اإل ةراد

. ةينورتكل اإل ةراد اإل قيبطت ىلع لمعلا ناكم دعاسي .3

: ةساردلا فادهأ
اميف ةلثمتملا و ةيرظنلا ميهافملا ضعب ىلإ قرطتلا ىلإ ةساردلا هذه خالل نم فدهن

يلي:
. ةيرشبلا دراوملا ةراد إل موهفم ىلع فرعتلا .1

اإل ةراد اإل قيبطت يف كلد مهسي فيك و ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ةيمهأ حيضوت ةلواحم .2
. ةينورتكل

. ةينورتكل اإل ةراد واإل ةيرشبلا دراوملا ةرادإ نيب علاالةق ىلع فرعتلا .3
. ةينورتكل اإل ةراد يفاإل ةيرشبلا دراوملا ةرادإ تاقوعم نايب .4

اإل ةراد اإل قيبطت ىلع كلد ورثأ ةيرشبلا دراوملا ةرادإ حاجن ريياعم نع فشكلا .5
. ةينورتكل

: ةساردلا ةيمهأ
، اهلوانتي يتلا ميهافملا ةثادح نم أشنت هتيمهأو ةغلا، بلا ةيمه األ ةساردلا عوضومل نأ ىرن
يفاإل ةثيدحلا ميهافملا نم نادعي ةينورتكل اإل ةراد واإل ةيرشبلا دراوملا ةرادإ نم لكف
يف نيصتخملا لبق نم ةساردلا نم ديزملا ىلإ جاتحت الزتلا يتلا و ةيمومعلا ةراد

يلي: اميف ةساردلا ةيمهأ نمكت امك ، ناديملا
. ةسسؤملا يف ةيرشبلا دراوملا ةرادإ رود ةفرعم .1

. ةينورتكل اإل ةراد اإل قيبطت يف ةيرشبلا دراوملا ةيمنت ةمهاسم ىدم .2
رشن و يراد اإل لمعلا ريوطتب نيمتهملا و نييراد اإل مامأ لا جملا ةساردلا هده حتفت .3

. ةيرشبلا دراوملا ةرادإ يف اهريثأت ىدم و ةينورتكل اإل ةراد اإل موهفمب يعولا
: تحبلا جهنم

خ نم ىعسن قبلا يف ةيفصولا ايؤرلا ىلع دامتع امتاال تحبلا بناوجب ةطاحإ لجأ نم
ولك لوصف 3 ىلإ تحبلا ميسقت مت ثيح ، ةحورطملا تايلا اإلكش ىلع ةباج الهلاإل

. نيثحبم ىلإ مسقم لصف

: ميهافملا ديدحت
نمو يتسراد عوضوم نم ميهافملا هذه تيقتنا دقو ميهافملا نم ةلمج ةسرادلا يستكت

: ميهافملا هذه ضعب
دعبلا نمضتت تاوطخ ةعبرأ نم نوكتت ةيلمع يه ": ةيرشبلا دراوملا ةرادإ موهفم -1

ءاقب واإل مهطيشنت ، مهدادع ،وإ مهيلع لوصحلا : ةراد يفاإل سانلا ب قلعتييدلا
" هيلع

ةرادإ نم يداعلا يراد اإل لمعلا ليوحت ىلإ فدهت ةلماكتم ةينورتكلإ ةموظنم يه -2

ةيوق ةيتامولعم مظن ىلع دامتعاب كلد و بساحلا مادختساب ةرادإ ىلإ ةيودي
. فيلا كتلا لقأب و تقو عرسأب يراد اإل رارقلا ذاختا يف دعاست

أل ةيجراخلا و ةيلخادلا نماالصتاالت كال لمشت نأ نكمي ةينورتكل اإل ةراد اإل
. ةمظنم ي
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5

لصفلا ةمدقم
يهاألنال و ةأشنم يأ يف ةيراد اإل فئاظولا مهأ نم مويلا دعت ةيرشبلا دراوملا ةرادإ نإ

يقاب عن ةيمهأ لقت

يرشبلا رصنعلا ةيمهأ نم رهظ امل كلد ةيلا،و وملا جاتن واإل قيوستلا ك ىرخ األ فئاظولا
ىلع هريثأت ىدم و

ةطشنأ لمشيل ةيرشبلا دراوملا ةرادإ موهفم عستا دقل ، ةأشنملل ةيجاتن واإل ةءافكلا
ىلع يتأي ةددعتم ةيسيئر

ىلإ ةفاض ،باإل اهبيردت و ةيرشبلا دراوملا طيطخت ، فئاظولا فيصوت و ليلحت اهسأر
ناك كلذ لجأ نمو ةا شنملا يف ةيرشبلا دراوملا ةرادإ نوؤشب قلعتملا يديلقتلا طاشنلا

خ نم ماع، يرظن راطإك ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ىلع فرعتلا انلب حمسيس يذلا لصفلا اذه
: نيثحبم الل

ةرادإ روطت و ةأشن ، اهفادهأ و ةيرشبلا دراوملا ةرادإ فيرعت األلو ثحبملا يف درون
ةمظنملا يف ةيرشبلا دراوملا ةرادإ عقوم اهب، ديازتملا مامته اال بابسأ و ةيرشبلا دراوملا

. اهتئيب يف ةرصاعملا تاهاجت اال مهأ و

، ةيرشبلا دراوملا ةراد إل ةيساس األ فئاظولا ىلإ قرطتلا لواحنسف يناثلا ثحبملا امأ
و نيلماعلا ةأفاكم ، ةيرشبلا دراوملا ريوطت و ةيمنت ، ةيرشبلا دراوملا ىلع لوصحلا

. مهريوطت
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ةيرشبلا دراوملا ةرادإ األلو: ثحبملا

هده ةيهام ىلع يلي اميف فرعتنس ةيرشبلا دراوملا ةرادإ نع ةلماش ةرظن ءاطعإ لجأ نم
مهأ ،و اهتأشن ، اهقيقحت ىلإ ىعست يتلا فاده األ مهأ ركد و اهفيرعت خالل نم ةراد اإل

. اهتئيب يف تارييغتلا مهأ و اهتيلوؤسم ىلإ ةفاضإب اهروطت لحارم

: ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ةيهام األلو: بلطملا

: ةيرشبلا دراوملا ةرادإ فيرعت -1

ىلع ظافحلا و ةيمنتلا ىلع زكترت يتلا ةطشن نماأل ةعومجم اهنأب "Belanger اهفرعي
، فيظوتلا ةطشن األ هده زربأ و اهفادهأ قيقحتل ةمظنملا اهجاتحت يتلا ةيرشبلا دراوملا

1"..........، لمعلا بصانم ليلحت ، ةيقرتلا ، نيوكتلا

يه ماع"و هجوب ةراد باإل ةقلعتملا تايلمعلا ةفاك " اهنأب ةيرشبلا دراوملا ةرادإ فرعت امك -
يدؤت يتلا ةطشن واأل تايلمعلا ةفاك مييقت ،و ةعباتملا و هيجوتلا و ميظنتلا و طيطختلا

.2 دارف األ فادهأ قيقحتل كلد و ةيرشبلا دراوملا دوهج ىصقأ لدب ىلإ

و نييعتلا تايلمع كلد لمشي و ةمظنملا ب ةلماعلا ىوقلا مادختسا sikula"يه بسح و
ةيعامتج واال ةيحصلا تامدخلا ميدقت و تابترملا و ضيوعتلا و ةيمنتلا و األءاد مييقت

3" نيلماعلل

. تايوتسملا عيمج يف دارف باأل اساسأ متهت ةيرشبلا دراوملا ةراد ABartoliنإاإل ىري و

ةرادإ نأ ووه دحاو نومضم يف كرتشت اهنإف ، ةقباسلا فيراعتلا االتخالف ناك امهم
، تامظنملا عاونأ ةفاك يف ةيساس األ تاراد وأاإل فئاظولا ىدحإ يه ةيرشبلا دراوملا

:4 ةيلا تلا يناعملا ب ةداع ةيرشبلا دراوملا عيمج اهلمع روحم

اهب: متهت يتلا ةطشن األ ىنعمب ةيرشبلا دراوملا ةرادإ أ-

قلعتت ،و ةيرشبلا دراوملا ب مامته اال ةيلمع اهبلطتت يتلا تايلا عفلا و ةطشن األ كلت يأ
. اهيلع ظافحلا و اهتافاكم ، اهريوطت اهمدختسا اهيلع لوصحلا و اهئانتقاب

: ةراد اإل ىنعمب ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ب–

1belanger.creationderessourceshumaines.approchesystematique.educationmorinquebec
.1984.p37

ةرهاقلا عيزوتلا و رشنلل كارتبإ ،ط1، يلمع ليلد ، ةيرشبلا دراوملا طيطخت تاراهم ةيمنت ، يعداربلا دمحم ينويسب 2

ص17. ،2005
3.bartolileme.agementdanslesorganisationspubliques.dunod.paris.1997.p111

، نامع ، رشنلل لئاو ،راد ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ، يطونرب قئان داعس ص2004 ،194
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ةدحو ىلإ جاتحت تامظنملا نوك ةطشن األ هده سرامت يتلا ةيميظنتلا ةدحولا و ةراد اإل
،وا مسق ،وا ةيريدم نوكت نأ نكمي ةدحولا هده و ةقباسلا تايلا عفلا لكب متهت ةيميظنت

. ميظنتلا لخاد اهتيمهأ و ةدحولا هده طاشن مجح و ةمظنملا مجح بسح كلد ،و عرف

: صصختلا ىنعمب ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ج-

هب مامته اال متي اعساو و ادقعم اعوضوم حبصأ اهترادإ و ةيرشبلا دراوملا ب مامته فال
. تاساردلا و ثوحبلا يف ريبك لكشب

: ةيرشبلا دراوملا ةرادإ فادهأ -2
واال ةيلكلا ةعونتم و ةددعتم فادهأ قيقحت ىلإ ىعست ةيرشبلا دراوملا ةرادإ نإ

1: يلي ام فاده األ مهأ نم ،و دارف األ يضر قيقحت و ةمظنملل ةيجيتارتس
. عةيلا ةءافك تاد و ةرقتسم لمع ةوق نيوكت -

. ةيجاتن اإل مهتءافك نيسحت و ةلماعلا ىوقلا ريوطت و ةيمنت -
واإلبقلا اضرلا نم ةيفاك ةجرد قلخ ،و ايونعم و ايدام مهدوهج نع دارف األ فيرعت -

. مهيدل لمعلل
روج، ،األ ةيقرتلا ثيح نم ةمظنملا يف نيلماعلا عيمجل صرفلا ؤفاكتلا و ةلا دعلا قيقحت -

ريوطتلا ،و بيردتلا
يفاألءاد. اهتراهم ىوتسم و اهتمارص ىلع ةظفاحملا و ةلماعلا ىوقلا ىلع ةظفاحملا -
ةيلا معلا ةزهج واأل ةراد اإل نيب علاالةق نيسحت ،و لماعلا و ةراد اإل نيب ضراعتلا ليلقت -

.( تاباقنلا )
اهب ديازتملا مامته اال بابسأ و ةيرشبلا دراوملا ةرادإ روطت و ةأشن : يناثلا بلطملا

: ةيرشبلا دراوملا ةرادإ روطت و ةأشن -1
يف يرشبلا رصنعلا ةيمهأ ىدم فاشتكاب ةيرشبلا دراوملا ةرادإ روطت و ةأشن تطبترا
ةيرشبلا دراوملا ةرادإ و اهئاقب و تامظنملا و فاده األ قيقحت يف لا عفلا هرود ،و لمعلا

، ةفلتخم تاروطتب ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ترم ،و ةعاسلا ةديلو تسيل ثيدحلا اهلكش
دراوملا ةرادإ ىلإ اريخأ ،و دارفأ ةرادإ ىلإ مادختسا ةرادإ نم اهلا قتنا ىلع تدعاس
:2 يلي اميف تاروطتلا و لحارملا هده زجون اهل)و ةيملا علا ةيمستلا ) ةيرشبلا

ةيعانصلا ةروثلا روهظ : ىلو األ ةلحرملا
و علسلا مكارت و جاتن يفاإل ةلئاه تادايز قيقحت ىلإ تدأ ةيعانصلا ةروثلا نأ نم مغرلا ب
اآلال مادختسا يف عيسوتلا ةصاخ تاروطتلا نم ةيحض حبصأ لماعلا لا،إالنأ ملا سأر

ترهظ لا،و معلا لحم توحإالاهل

نماألمعلا ريثكلا ةأشن خالل نم ةيناسن اإل تاق علاال لا جم يف لكاشملا نم ديدعلا
. ةراهم ىلإ جاتحت ال يتلا و ةينيتورلا و ةرركتملا

نيريثكلا كانه نأ مغرلا لا،وب معلا نوؤشب متهت ةرادإ كانه نكت مل ةلحرملا هده يف

ةرهاقلا ، عيزوتلا و رشنلا و ةعابطلل بيرغ ةبتكم ، ةيجاتن اإل ةءافكلا و دارف األ ةرادإ ، يملسلا 19.1،ص1985

ةيردنكس ،اإل عيزوتلا و رشنلل ديدجلا ةعماجلا ،راد ةيرشبلا دراوملا ةرادإ يف ةثيدحلا تاهاجت ،اال يقابلا دبع 2صالح

ص22 ،2002
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. مهفورظ نيسحت و عناصملا يف نيلماعلا نوؤشب مامته اال ةرورضب نوداني اوناك نمم
فورظلا نم مغرلا ،بف اهترادإ و ةيرشبلا دراوملا ةيمهأ روهظ يف تاروطتلا هده تمهاس

لاإالنأ معلا فورظ ءوس اآلالت،و ىلع ديازتملا دامتع كاال ةلحرملا هده تهجاو يتلا
. لمعلا يف دارف باأل متهت ةرادإ ةيادب مسر يف تدعاس لماوعلا هده

ةيملعلا ةراد اإل ةكرح روهظ : ةيناثلا ةلحرملا
راشتنا ةيرشبلا دراوملا ب متهت ةرادإ روهظ يف تمهاس يتلا ةماعلا تاروطتلا نيب نم

1 هئدابم مهأ تناك يتلا "و روليات كيرديرف " ةدايقب ةيملعلا ةراد اإل ةكرح
لألءاد. ملاالةمئ فورظلا ديدحت و فئاظولا فيصوتل يليصفت ساسأ ىلع لمعلا مييقت -

األءاد ملاالةمئ ةردقلا رفاوت ىدم ىلع دمتعت ةيملع ةقيرطب نيلماعلا دارف األ رايتخا -
. تابلطتملا ب مايقلا يف ةبغرلا ، ةفيظولا يف ميلسلا

نمضي يذلا بسانملا األرج عفد ,و مهفئاظو تابلطتملا لألءاد نيلماعلل ميلسلا بيردتلا -
ةراد عماإل مهنواعت

. مهلا ألمع بسانملا طيطختلا قيرط نع األءاد ىلع نيلماعلا ةدعاسم -
مهل ةديدجلا روج األ عفد و مهتيمنتب همامتها خالل نم نيلماعلا ب روليات متها دقف هيلعو

ا ةءافكلا عفر ةساردب همامتها بناج ىلإ ، بسانملا ناكملا يف بسانملا لماعلا عضوو ،
بيلا سأ قيرط نع يراد اإل لمعلا ةسراممب اده لكو ، جاتن اإل فيلا كت ضيفخت و ةيجاتن إل

. ةيئاوشع دبالنم ةيملع
زفاحلا ريفوتب طبترت األءاد ىلع لماعلا تاردق و تادوهجم نأب ىري " روليات " ناك و

هيجوت و بيردتب همامتها خالل نم ةيرشبلا دراوملا ب روليات مامتها رهظ يلا بوتلا يداملا
نواعتلا خالل نم نيلماعلا و ةراد اإل نيب علاالةق نيسحتل هتوعدو ، نيلماعلا رايتخا

. امهنيب
2 ىلو األ ةيملا علا برحلا : ةثلا ثلا ةلحرملا

ةرورض ،و لمعلا يف يرشبلا رصنعلا ةيمهأ ىلع ديدج الت خدم نم برحلا هده تفاضأ
ىوقلا نأب تاموكحلا و األمعلا باحصأ ىدل عانتق داساال هبو متهت تارادإ راشتنا

،و برحلل ةريبكلا تاجايتح اال ةيطغت خالاهل نم نكمي يتلا ةلعافلا يهاألةاد ةلماعلا
عفر ىلع دعاست ىتح روج األ ةدايز ،و عناصملا يف لمعلا فورظ نيسحتب مامته اال ديازت

، لمعلا تاعاس يف ةدايز امومع برحلا فورظ تضرف دقف ، نيلماعلا ةيجاتنإ

بلطت روم األ هده ولك لمعلا ءانثأ ةيفاضإ ةيرشب دوهج لدب ،و لمعلا هريت و عيرست و
مهتايح و مهلمع فورظ نيسحت و لا معلا ةياعر جمارب ىلع ديكأتلا األمعلا باحصأ نم

مهتامظنم يف مادختسا ةرادإ دوجو ةرورضب ةلماك ةعانق مهيدل تحبصأ ،و ةيشيعملا
. جماربلا هده دفنت و ممصت ،و ةيلوؤسملا هده لمحتتل

تامظنملا يف نيلماعلا نوؤشب متهت تارادإ راشتنا يف برحلا هده تلعج دقف هيلع و
" ةمهملا هده تيمس ةيلا، معلا تاباقنلا عم ضوافتلا ةمهمب موقت )و ةصاخ ةيعانصلا )

." ةيعانصلا تاق علاال ةفيظوب

ص45 ،2004، نامع ، عيزوتلا و رشنلا و ةعابطلل ريسملا ،راد ةراد ملعاإل تايساسأ دمحم سابع 1

، ةنتاب ةعماج ، عامتج ملعاال ، ريتسيجاملا ةلا ،سر لماعلا ءادأ و ةيميظنتلا تايوتسملا ، مولب ناهمسإ ص2003 ،502
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1 ةيناسن اإل تاق علاال ةسردم روهظ : ةعبارلا ةلحرملا
ةكرش يف تدفن ةيناديم تاسارد ةكرحلا هدهل اميعز ربتعي يدلا اموب" نوتلا " مدق

خالاهل: نم تفشتكا يتلا "و كيرتكلا نرتسو " ةيكيرم األ ءابرهكلا
اال صئاصخلا عم قفتي كلد ألن اهب مامته اال بجي ةمظنملا يف ةيمسرلا ريغ تاميظنتلا -

. ةيرشبلا ةعيبطب ةيعامتج
وا رايتخ اال ثيح نم نيفرشملا ب مامته اال قيرط نع يفارش اإل خانملا ب مامته اال بجي -ال

. بيردتلا و دادع أل
قيقحت ىلإ ىعسي يدلا يداصتق اال لجرلا موهفم خالل نم درفلا ىلإ رظنلا بجي -ال

اال لجرلا موهفم خالل نم هيلإ رظنلا بجي ،لب طقف يداملا دئاعلا نم نكمي ام ىصقأ
. ةيعامتج اال هتاجاح عابشإ ىلإ ىعسي يدلا يعامتج

ةيمهأ ،و مهتيجاتنإب لا معلل ةيونعملا حورلا طابترا ىلع اساسأ ةسردملا هده تزكر
فشتكأ و ةيجاتن باإل هده يف اهريثأت و ةيداملا زفاوحلا بناج ىلإ ةيونعملا زفاوحلا

. تاعومجملا و دارف األ نيب ةيمسرلا ريغ تاق وعلاال ةيعامتج اال تاق علاال ةيمهأ
2 رضاحلا انتقو ىتح و ةيناثلا ةيملا علا برحلا دعب :ام ةسماخلا ةلحرملا

هل اهيف لمعلا حبصأ ،و مادختس اال ةرادإ رودب ةعانقلا تداز ةيناثلا ةيملا علا برحلا دعب
"و ةيعانصلا تاق وعلاال دارف األ ةرادإ " يلإ اهتيمست تريغت ،و فارتحا و صصخت عباط

هيف رهظ و ايناطيرب و ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ولاال لك يف اريثك ةيمستلا هده تعاش
و األمعلا ةرادإ لا جم يف ديدج صصختك (PERSONNEL) دارف األ صصخت ةرتفلا

لودلا يف تاموكحلا لخدت ديازت ةيناثلا ةيملا علا برحلا دعب ةراد اإل هده رود لعف امم
تاعيرشتلا و نيناوقلا نست تدخأ ثيح ، فيظوتلا و لمعلا جماالت يف ةيعانصلا

رثكأ ةفيظو ايازم ميدقتب األمعلا باحصأ مزلت و تامظنملا يف ةيرشبلا دراوملا ةيامحل
. دراوملا هدهل

ةراد اإل هده تحبصأ ،و دارف األ ةرادإ ةيمهأ تداز 1960و1980 نيب ام ةرتفلا يف و
اهرايتخا ، اهباطقتسا ، ةيرشبلا دراوملا طيطخت جماالت يف ايلعلا ةراد اإل تاسايس دفنت

ا جملا هده يف ةيملع دعاوق الو وصأ مدختست و اهضيوعت و اهذيفنتو اهبيردت ، اهنييعت و
يراد اإل مرهلا ةداعإ و لا معلا لمشي دارف األ ةرادإ تاسراممو فئاظو قاطن حبصأ التو

. ةيراد اإل تايوتسملا فلتخمب ةمظنملا يف نيلماعلا عيمج نكل و طقف

ا هدهل حبصأ ،و ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ىلإ دارف األ ةرادإ مسا ريغت ابيرقت 1980 ةنس دعب
لكشي و ةيرشبلا دراوملا ةرادإ لخدم دعب اميف اهمجرت اهب ةصاخ ةيجيتارتسا ةراد إل

يرشبلا رصنعلا ب مامته يفاال ايبسن ةثيدحلا تاقلطنملا مهأ ةيرشبلا دراوملا ةرادإ لخدم
. ةمظنملا ب دروم مهأ هرابتعاب

3: ةيرشبلا دراوملا ةرادإب ديازتملا مامته اال بابسأ -2
و ةصصختم ةيرادإ ةفيظوك ةيرشبلا دراوملا ةرادإب ديازتملا مامته اال بابسأ نيب نم

يلي: امك ةراد اإل عورف نم عرفك اضيأ
" تاريغت ىلإ لا واالصت تامولعملا ةثيدحلا ايجولونكت تدأ دقل : ةيجولونكتلا تاروطتلا

،ط يجيتارتسا دعب ةرصاعملا ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ، يليقع يفصو 1، نامع ن رشنلل لئاو 331-32،ص2005،راد

، ةنتاب ةعماج ، عامتج اال ىلع ، ريتسيجام ةلا ،سر يرئازجلا عنصملا يف ةيرشبلا دراوملا ريس ، ناكبرأ ةميعن 2000/2001
ص ،272

3-jmprettiressiurceshumaines .5emeed.vuibert.paris/1998.p14-15
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هبعلت يدلا رودلا ةيمهأ يف بيردتلا ك ةطشن األ ضعب ةيمهأ ةدايز ىلإ ىدأ امم " ةظوحلم
. ةيجولونكتلا تاروطتلا و تاريغتلا عم فيكتلل ةيرشبلا دراوملا ةرادإ

مامأ ةفاقثلا صرف ةدايز و ملعتلا تايوتسم عافترا ىدأ : ميلعتلا تايوتسم عافترا
. ةلماعلا ىوقلا صئاصخ رييغت ىلإ نيلماعلا

نم ةديازتم و عةيلا ةبسن لثمت روج األ تحبصأ ثيح : يناسن اإل لمعلا ةفلكت عافترا
،و لمعلا ةفلكت طغضب مامته اال متخ يذلا ،األرم تامظنملا عيمج يف جاتن اإل فيلا كت
امامتها بلطتت يتلا ةديجلا ةراد واإل ةساردلا و ثحبلا خالل نم نيلماعلا ةيجاتنإ ةدايز

. نيلماعلا نوؤش يف صصختم زاهجب اديازتم
ع يف لخدت يف تاموكحلا رود ديازت : لمعلا تاق عال يف يموكحلا لخدتلا قاطن عاستا

قيبطت ىلع لماعل ةيرشبلا دراوملل ةصصختم ةرادإ دوجو ةرورض ىلإ لا معلا تاق ال
. ةينوناق لكاشم يف عوقو نم ةمظنملا بنجت و نيناوقلا

1. مهنع ثدحتلا و لا معلا تابجاو و قوقحب مامته اال ديازت : تاباقنلا ةيمهأ ةدايز
ةدايز ىلإ ةسفانملا ةدايز و ليودتلا وحن هاجت اال مهاس : هليودت و ةسفانملا ةدايز

ةيرشبلا دراوملا ةيعون نيسحت بلطت امم ، لمعلا ةمظنأ و تاجتنملا يف رمتسملا ريوطتلا
. دراوملا هدهل ةصصختم ةرادإب مامته اال ةدايز قيرط نع اهتءافك و اهتاردق ةدايز و
ةدايز و ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ريوطتل األمه ببسلا نإف " ناكلس ديعس دمحم " بسح و

امه: نييسيئر نيلماع ىلإ عجري اهب مامته اال
هانعم اده و ةيجاتن اإل ةءافكلل يساسأ ددحمك يرشبلا األءاد ةيمهأ فاشتكا 
وه لمعلل عفاود نم عتمتي ،وام تاردق و تاراهم نم هكلمي امب درفلا نأ
و تادعملا اآلالتو نأو ، ةيجاتن اإل ةءافكلا قيقحت يف يساس األ رصنعلا
. لماعلا درفلل ةدعاسم لماوع ةقيقحلا يف يه ، ىرخ األ ةيداملا رصانعلا

و يرشبلا األءاد هيجوت يف ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ةردق و ةيمهأ فاشتكا 
ةرادإ نأ حضوي اده ،و ةيجاتن اإل ةءافكلا نم ديزملا ققحي امب هيلع ريثأتلا

ةمظنملل رفوت نأ عيطتست اهفئاظول اهئادأ نسح خالل نم ةيرشبلا دراوملا
ىلعأ هردق ققحي يذلا األرم ةراهم و ةءافكلا تاذ ةيرشبلا رصانعلا نسحأ

. ميظنتلا فادهأ قيقحت و اهنيسحت و ةيجاتن اإل ةدايز يف

ةرصاعملا تاهاجت اال مهأ و ةمظنملا يف ةيرشبلا دراوملا ةرادإ عقوم : ثلا ثلا بلطملا
. اهتئيب يف

2: ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ماهم ةعيبط -1
ب ايلعلا ةراد لإل ةروشملا و حصنلا ميدقتب ةيرشبلا دراوملا ةرادإ موقت : يراشتس اال رودلا

نيفرصتملل داشر واإل حصنلا مدقت امك دارف باأل ةقلعتملا االت جملا ةفاكل ةمظنملا
. نيلماعلا دارف باأل ةقلعتملا لكاشملا عالج ىلع مهدعاست ،و ةمظنملا يف نيذيفنتلا
دادعإك ةيذيفنتلا نماألمعلا ديدعلا ب ةيرشبلا دراوملا ةرادإ موقت ثيح : يذيفنتلا رودلا

اال تامدخلا ميدقت ، نيلماعلا الت جسب ظافتح ،اال ةلماعلا ىوقلا ب ةصاخلا تاسايسلا

، ةرهاقلا ، رشنلا و ةعابطلل ةمهملا رادلا ، ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ، ناطلس ديعس دمحم ص1994 ،29-301

ص ، قباسلا عجرم ، يليقع يفصو رمع 252
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ب رخأ ريدم يأك األمعلا هدهب ةيرشبلا دراوملا ريدم موقي ،و اهريغ ،و نيلماعلل ةيعامتجا
. هفارشإ ددحت و نيلماعلا دارف األ ةطشنأ هيجوت و ميظنت خالل نم ةمظنملا

ىرخ األ تاراد لااإل معأ ىلع يساق رودب ةيرشبلا دراوملا ةرادإ موقت امك : يباقرلا رودلا
لخاد دراوملا هدهب ةصاخلا تاسايسلا ديفنت نم دكأتلل كلد ،و ةيرشبلا دراوملا لا جم يف

1. ةمظنملا
باإل ىرخ األ تاراد عماإل اهتق عال يف ةيراشتسا ةرادإ لثمت ةيرشبلا دراوملا ةرادإف هيلع و

نأ كلد و ةراد اإل هده لخاد اهتلوازم متت يتلا ( ةيطخلا ) ةيذيفنتلا ةطلسلا ىلإ ةفاض
يفاإل نيلماعلل تاهيجوتلا و رماو األ رادصإ يف قحلا كلمي ال ةيرشبلا دراوملا ريدم

. هترادإ لخاد تاهيجوتلا و رماو األ رادصإ ةطلس كلمي امنيب ، ةمظنملا ب ةفلتخملا تاراد
2 ىرخ األ تاراد باإل ةيرشبلا دراوملا ةرادإ 2-عالةق

مدقت يلا ،وبتلا ةمظنملا ب نيلماعلا نوؤش يف ةصصختم ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ربتعت
ا تاراد اإل رود يغلي ال اده لا،إالنأ جملا اده يف ىرخ األ ةزهج واأل تاراد باإل ةدعاسملا

قيقحت لجأ نم لمعلل مهتيح صال نم دكأتلا اهب،و نيلماعلا نوؤش ةياعر يف ىرخ أل
و ةيرشبلا دراوملا ةرادإ نم لك نيب لماكت كانه نوكي نأ متالدب ،ونم ةمظنملا فادهأ

ةيرشبلا دراوملا ةرادإ عضت نأ لماكتلا ةيلمع بلطتت ،و ةمظنملا لخاد ىرخ األ تاراد اإل
. ةمظنملا تاجايتحا و فادهأ عم قفتت ةقيرطب اهتاسايس و اهططخ و اهفادهأ

: ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ةئيب يف ةرصاعملا تاهاجت 3-اال
ةيئيبلا تاريغتملا و ىوقلا ب ريبك لكشب ةيرشبلا دراوملا ةراد إل ةفلتخملا ةطشن األ رثأتت

،اال ةيفاقثلا ، ةيداصتق اال تاريغتملا ) ةماعلا ةيئيبلا تاريغتلا ىلإ ةفاض باإل ةطيحملا
قوس ، ةيسفانتلا ةئيبلا ) ةيئزجلا ةئيبلا تاريغتم ....)و ةيعيرشتلا و ةيسايسلا ، ةيعامتج
ةيرشبلا دراوملا ةرادإ تارارق نم ديدعلا يف رثؤت يتلا )و الء...خلإ معلا ، نيدروملا ، لمعلا

و ةراد اإل هده تاسرامم ىلع ايوق ريثأت كلمت يتلا ةرصاعملا تاريغتملا نم ديدعلا دجوت
3: اهزربأ نم

ةفلتخم لا كشأ ىلع ةيعيسوت ةيلومش ةعزن اهفصوب ةملوعلا ةرهاظ روطتت : ةملوعلا -
حلطصم سكعب االتو جملا ىتش يف يملا وعلا يلحملا ديعصلا ىلع لماعتلا و عسوتلل

لود نيب ةيلود و ةيميلقإ زجاوح دوجو مدع لااألمعلا جم يف ةملوعلا
. ةفلتخملا ملا علا

و دارف لأل تايح ال صلا حنمب نيكمتلا موهفمل نيرصاعملا ةراد اإل تهجتا : نيلماعلا نيكمت -
األ ىلع األرم ةياهن يف ةراد اإل ةرطيس رارمتسا عم مهتايلوؤسم و مهتاربخ عم ةبسانتملا

4 فاده األ قيقحت و ماهملا زاجنإ نع ةيئاهنلا ةيلوؤسملا اهيلع عقت ماع، لكشب رم
يف لثمت يتلا ةيلمعلا اهنأب ةسدنهلا ةداعإ (OSTROFF) فرعي : ةسدنهلا ةداعإ -

يفاألءاد ةيعون تازفق قيقحت فدهب تاوريسلل يلكلا واإلصالح يردجلا ريكفتلا ةداعإ

ص ، قباسلا عجرم ، ناطلس ديعس دمحم 30-31.1

ص71-70 ،2000 ةنس ، ةرهاقلا ، عيزوتلا و رشنلا و عبطلل ةيعماجلا رادلا ، ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ، يقابلا دبع 2صالح

، ةيردنكس ،اإل رشنلا و ةعابطلل ةيعماجلا رادلا ، ةيلبقتسم ةيؤر ، ةيرشبلا دراوملا ةرادا ، نسح ةياور ص2004 ،163

، ةرهاقلا ، رشنلل بيرغ ،راد ةرصاعملا ةراد يفاإل رطاوخ ، يملسلا ىلع ص2001 ،704
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ةمظنملا تايلمعل يردجلا ميمصتلا ةداعإ و يساسأ لكشب ريكفتلا ةداعإ " اضيأ يه و
." ةعرسلا و ةدوجلا و ةفلكتلا ،ك ةفلتخملا األءاد سايقم يف ةماه تانيسحت قيقحتلل

عفلا ماظن " اهنأب ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ فرعت :1(TQM) ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ -
ىلوتت يتلا و ةمظنملا لخاد تاعومجملا و دارف األ ةفاك دوهج نيب لماكتلا قيقحتل

." اهيلع ظافحلا و اهنيسحت و ةدوجلا
فدهي يدلا يراد اإل طاشنلا ( ريغصتلا ) صيلقتب دصقي :(DOWNSIZING) صيلقتلا -

موقت امدنع و فئاظولا ضعب فذح وأ داعبتسا خالل نم ةءافكلا الت دعم ةدايز ىلإ
دعم عفر فدهتست اهنإف اهب، نيلماعلا دادعإ مث ونم فئاظولا دادعإ ضيفختب تامظنملا
لقأ الت خدم خالل نم تاجرخملا وأ جئاتنلا سفن ىلع لوصحلا خالل نم ةءافكلا الت

. ةمظنملا مجح صيلقت ةركف ساسأ وه اده و
و نيسحتلا ةيمتح و ةيمهأ ةرصاعملا ةراد اإل تكردأ :(KAIZEN) رمتسملا نيسحتلا -
و ةرصاعملا ةديدجلا تاينقتلا ملا، علا ةهجاوم يف ءاقبلل ةمظنملا ليبس رمتسملا ريوطتلا
االت جملا لك رمتسملا نيسحتلا لمشي ثيح تايدحت نم هضرفت وام تايناكمإ نم هجتت

. ةرصاعملا ةمظنملا يف تاجرخملا التو خدملا و طاشنلا

ةيرشبلا دراوملا ةراد إل ةيساس األ فئاظولا : يناثلا ثحبملا
ةيعقاولا تاسرامملا ىلع فقوتي ةمظنملا يف ةيرشبلا دراوملا ةراد اإل ةفيظو حاجن نإ

اهتيمنت ، ةيرشبلا دراوملا ىلع لوصحلا نم ةيسيئرلا اهفئاظو اهسكعت يتلا ، ةريخ األ هدهل
اهيلع ظافحلا و اهتنايص ،و اهتأفاكم ، اهريوطت و

( باطقتس (اال ةيرشبلا دراوملا ىلع لوصحلا األلو: بلطملا
(2 ةيلا تلا فئاظولا ةيرشبلا دراوملا ةرادإ لبق نم دارف األ ىلع لوصحلا ةيلمع نمضتت
فئاظو نم ةيسيئر ةفيظو ةيرشبلا دراوملا طيطخت ربتعي : ةيرشبلا دراوملا طيطخت -1

: يلي خاللام نم ةفيظولا هده ىلع فرعتن ، ةيرشبلا دراوملا ةرادإ
: ةيرشبلا دراوملا طيطخت موهفم 

بلايةئ تاجايتحا ءوض يف ةيلبقتسملا األمعلا ديدحت يف ةيرشبلا دراوملا طيطخت لثمتي
. فورظلا هده اهلثمت يتلا لمعلا ةوق نم تاجايتح اال ةيبلت ،و ةمظنملا نم

و ةلا معلا نم لاالةمز تاجايتح اال ديدحت ةيلمع " هنأب ةيرشبلا دراوملا طيطخت فرعي امك
هده ساسأ و ةمظنملل ةلماكتملا ةطخلا ديفنت فدهب تاجايتح اال هده ةلباقم لئاسو

لمعلا ةئيب و ةيلبقتسملا طامن األ عقوت و ةيلبقتسملا دارف األ ةطخ دادعإ ،و ءوبتلا ةيلمعلا
3" اهيف رفوتت نأ بجي يتلا تاردقلا و لاالةمز ةيرشبلا تاجايتح اال ديدحت ،و

اهب دكأتت يتلا ةيلمعلا وه ةيرشبلا دراوملا طيطخت نأ ةقباسلا فيراعتلا نم صلختسن
: اهيف ةيرشبلا دراوملا ةرادإ خالل نم ةمظنملا

،اإل عيزوتلا و رشنلل ةيعماجلا رادلا ، ةيسفانتلا ةزيملا قيقحتل لخدم ، ةيرشبلا دراوملا ، ركب وبأ دومحم ىفطصم
، ةيردنكس 20061

ةكلمملا ، رشنلل خيرملا ،راد رداقلا دبع دمحم دبع ةمجرت ، ةثيدحلا تاقيبطت و ئدابم ، ةراد اإل تايساسأ ، رلسيد يراج 2

ص368 ،2002، ةيدوعسلا ةيبرعلا
ص53. ،1982، ةرهاقلا ، ةيبرعلا ةضهنلا نراد دارف األ ةرادإ ، يمهف روصنم 3
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: طيطختلا ةفيظو فادهأ -
و درفلا كالنم مدخت اهنوك ، اهفادهأ ةيلومشب ةيرشبلا دراوملا طيطخت ةيلمع مسقنت
متي قيقدلا و ميلسلا طيطختلا خالل ونم درفلا ديعص ىلعف ، لكك عمتجملا و ةمظنملا
وأب ةفيظولا األرمب قلعت ءاوس ، بسانملا ناكملا يف بسانملا صخشلا أدبم قيقحت

1: يلي ام ركذ فاده األ نيب ،ونم ةمظنملا
. بسانملا تقولا يف دارف نماأل تاطايتح اال ءافيتسا -

. ةيفيظولا تاريغتلا و تايقرتلا طيطخت -
ةلا. قتس ،وأاال دعاقتلل ةجيتن أشنت يتلا ةرغاشلا نكام األ ءيلمل دادع -األ

. مهفئاظو ماهم يلوتل دارف األ ةئيهت و بيردتلا جماربل دادع -أل
روج. واأل بتاورلا تاينازيم دادعإ ،و ةيرشبلا دراوملا فيلا كت ريدقت -

. نييعتلا و رابتخ واال باطقتس اال تايلمعل ديجلا دادع -اإل

: طيطختلا ةيلمع لحارم 
: يلي اميف ةيساس األ تاوطخلا لثمتت

ةوطخلا هده يوطنت : ةبولطملا ةيرشبلا دراوملا تايعون و فئاظولا عاونأ ديدحت 
امه: و ةيرشبلا دراوملا طيطخت يف نيتيسيئر نيتيلمع ىلع

طيطختلا ةيلمعب نيمئاقلا ىلع :الدب يميظنتلا اهلكيه و ةمظنملا طاشن ةعيبط ليلحت -
فئاظو عاونأ ديدحت لجأ نم كلد و ةمظنملا لمعل ةفلتخملا بناوجلا ىلع فرعتلا نم

. ةبولطملا ةيرشبلا دراوملا
، هعقوم ، بصنملا فيرعت ىلع فئاظولا فيصوت لمشي : فئاظولا فيصوت و ليلحت -

صئاصخ ، ةبولطملا ةربخلا ، هئادأ ريياعم ، ةيعونلا و ةيمكلا ، هفادهأ ، يميظنتلا لكيهلا
. ...خلإ ةيرشبلا تابلطتملا

ةبولطملا فئاظولا ديدحت نم ءاهتنا دعب : ةيرشبلا دراوملا نم تاجايتح باال ؤبنتلا 
نيبولطملا دارف األ ددع ديدحت يتأي ، ةيرشبلا دراوملا ةطخ دعت يتلا ةرتفلا خالل

رابتع اال نيعب اهدخأ بجي ةيساسأ لماوع كانه و فئاظولا هده نم عون لك يف
يه:2 و دارف األ ددع ديدحت دنع

. يلبقتسملا لا معلا ئبع بسح لا معلا تابلطتم ليلحت -
. ةيجراخلا ةئيبلا يف تاريغتلا رثأ ليلحت -

و ةيلا حلا ةيلا معلا تاكرح ليلحت ىلع ةيلمعلا هده لمشت اإلحاللو تاجايتحا ديدحت -
. تايقرتلا اهببست دق يتلا

امه:3 و نيسيئر نيددعب بناجلا اده لوانتي : ةيرشبلا دراوملا نم ضرعلا ب ؤبنتلا 
يف نييلا حلا نيلماعلا ددع نع ةلصفم ةسارد قيرط نع نوكي :و يلخادلا ليلحتلا

. ةمظنملا
ةساردب ةيرشبلا دراوملل طيطختلا ةيلمعب نيمئاقلا انه موقي ثيح : يجراخلا ليلحتلا

و يداحلا نرقلا ةمظنمل ةيسفانت ةزيم قيقحتل لخدم ، ةيرشبلا دراوملل ةيجيتارتس اال ةراد ،اإل يسرم دمحم نيدلا 1مكلا

ص59-58 ن2006ن ةيردنكس اإل عيزوتلا و رشنلل ةيعماجلا رادلا ، نورشعلا
ةعماج ، ةيرشبلا دراوملا ةرادإ صصخت ، ريتسيجاملا ةبلط ، ةيرشبلا دراوملا ةرادإ يف تارضاحم ، رصانلا دبع ىسوم 2

.2004، ةنتاب
ص91-90. ، قباسلا عجرم ، ناطلس ديعس دمحم 3
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. لمعلا قوس
ةوطخلا هده يف : اهتجلا عم ةيفيك و ةيرشبلا دراوملا يف زجعلا وأ ضئافلا ديدحت 
ةبولطملا تاجايتح اال ةبسنلا ب اهيلإ لصاوتلا متي يتلا تاريدقتلا نيب ةنراقملا متت

. عقوتملا زجعلا وأ ضئافلا ةفرعمو اعون و امك ةيرشبلا دراوملا نم
وأ ضئاف دوجو حةلا يف ةمظنملا اهيلإ أجلت نأ نكمي يتلا لولحلا نم ديدعلا دجوت و

. لمعلا قوس حةلا ىلع لولحلا هده نيب رايتخ اال فقوتي و ةيرشبلا دراوملا يف زجع

يلا:(01) تلا لكشلا يف لولحلا مهأ صيخلت نكمي ةلماعلا يف ضئاف دوجو حةلا يف و
ةمظنملا ةلاب معلا يف ضئاف دوجو حةلا يف ةنكمملا لولحلا (1-I) مقر لكشلا

- ىرخأ فئاظوب مهقاحلإ و ةدئازلا ةلا معلا بيردت ةداعإ
ةدئازلا ةلا معلا فيظوت ءاهنإ

لقأ ةفيظو ءابعأ مهلمحت عم ةيلا حلا مهفئاظو يف مهيلع ءاقب اإل
اهارجم ذخأت ةفيظولا نم برستلا لماوع كرت

: يلا وملا لكشلا يف اهحضون لولح ةدع ىلإ كلدك ةمظنملا أجلت زجع حةلا يف و
ةمظنملا ةلاب معلا يف زجع دوجو حةلا يف ةنكمملا لولحلا (2) لكشلا

– رابتخ اال ريياعم يف لهاستلا -
– روج األ تايوتسم عفر -

ةمظنملا ةلاب معلا يف ضئاف

ةرفولا ب فصتي لمع قوس
( ضئاف )

ةردنلا ب فصتي لمع قوس

ةمظنملا ةلاب معلا يف زجع

ةرفولا ب فصتي لمع قوس
( ضئاف )

ةردنلا ب فصتي لمع قوس
( زجع )
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باطقتس اال طيشنت -
( لمعلا ريبكت ) نيدوجوملا دارف لأل تايلوؤسملا ةدايز و لمعلا عيزوت -

ةلا معلا لحم ايجولونكتلا -حإالل ةيجاتن اإل عفر بيلا وسأ بيردتلا فيثكت -

_____________________
ص ،2003، ةرهاقلا ، عيزوتلا و رشنلل ةيعماجلا رادلا ، ةيرشبلا دراوملا ةيمسر يجيتارتسا لخدم ، نسح ةياور -01

.48

دراوملا يف ةمظنملا تاجايتحا ىلع فرعتلا درجمب : ةيرشبلا دراوملا باطقتسا -2
و ةيرشبلا دراوملا ةرادإ أدبت ، طيطختلا ةيلمع نع يساس األ ضرغلا لثمي يدلا و ةيرشبلا

(01). باطقتس اال ةيلمع قيرط نع تاجايتح اال هده ريفوت ، تاءارج اإل ذاختا
ب ةصاخلا و ةمظنملا تاطاشن ةعومجم ىلإ باطقتس اال ريشي : باطقتس اال موهفم 

ةيعونلا ددعلا ب كلد و اهيف ةفيظولا رغاوش دسل مهبدج و نيحشرتملا نع ثحبلا
. بسانملا تقولا يف و ةبولطملا

ىلع بلطلا و ضرعلا ءاقتلا ىلع لمعي طاشن وه : باطقتس اال نإف ىرخأ ةهج ونم
اال ةيلمع فقوتت ،و فئاظو نع نوثحبي ونم ةرغاش فئاظو مهيدل نم يأ ةلا معلا

ا فورظ ،و لمعلا قوس فورظ ، اهتايناكمإ ،و اهفورظ ، ةمظنملا مجح ىلع ةداع باطقتس
. ةماع ةفصب ةيداصتق ال

(02): باطقتس اال فادهأ 
. ةفلكت لقأب و فئاظولا لغشل نيمئ ملاال نيمدقتملا نم ةيفاك ةعومجم ريفوت -

. رابتخ اال ةيلمع ةيلعاف ةدايز يف ماهس -اإل
. ةرغاشلا بصانملا لغشل نيلهؤملا دارف األ ىلع لوصحلا يف ةمظنملا ةصرف ةدايز -

. نيحشرملا بدج خالل نم ةمظنملا يف ةيرشبلا دراوملا رارقتسا يف ماهس -اإل
ك رابتخ اال ةيلمع قحلت يتلا ةيرشبلا دراوملا ب ةصاخلا ةطشن األ تائقل و دوهج ليلقت -

ثمال. بيردتلا
امدقم دكأتلا ىلع ةرغاشلا فئاظولا لغشل نيمدقتملا دعاست باطقتس اال ةيلمع نأ امك -

ةكرتشملا ةحلصملا ققحي اده و مهتاردق و المهت هؤم عم بسانت فئاظولا كلت نأ نم
. دارف واأل ميظنتلل

: نيلماعلا باطقتسا رداصم 
يتلا ةيرشبلا دراوملا باطقتس ال ةمظنملا اهيلإ أجلت نأ نكمي يتلا رداصملا مسقنت

(03) ةيجراخ ىرخأ و ةيلخاد رداصم ىلإ اهجاتحت
نع اهب ةرغاشلا فئاظولا لغش ىلع تامظنملا نم ديدعلا دمتعت : ةيلخادلا رداصملا 
و لقنلا خالل نم ،وا ةيقرتلا خالل نم ةداع كلد متي ،و اهيدل نيلماعلا قيرط

موهفمب ةيلمعلا هده نع ربعي و نيقباسلا لا معلا فيظوت قيرط نع ،وأ ليوحتلا
نييلا حلا نيملا علا نيب نم دارف األ ءاقتنا دوهج سكعي يدلا و يلخادلا ثحبلا
دراوملا ةرادإ ةطساوب مهحيشرت مت ،وا ةفيظولا لغشلا ب ايدارإ اومدقت نيدلا

. ميظنتلا يف نيلوؤسملا ضعب ةطساوب مهتيكزت تمت وأ ةيرشبلا
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_________________________________

ص ،2002، رئازجلا ، عيزوتلا و رشنلا و ةعابطلل ىدهلا ،راد ةيرشبلا دراوملا ةيمنت ، ةينط سال مساقلب ، يبزغ يلع -01
.87

ص231. ، هركد قباسلا عجرملا / يسرم دمحم نيدلا مجلا -02
ص145-143. ،2006، ةرهاقلا ، عيزوتلا و رشنلل ،راد ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ، رهام دمحأ -03

(01): اهمهأ ةيلخادلا رداصملا ىلع دامتع اال اهققحي يتلا ايازملا نم ديدعلا دجوت و
. ةيقرتلا ىلع لوصحلا ضرغب مهتاردق عفرل نيلماعلا زيفحت 

مهلبقتسم حوضو ،و يفيظولا باألنام مهروعشل نيلماعلا ب ةيونعملا حورلا عفر 
. يفيظولا

. لمعلا فورظ و ةعيبطب مهتفرعم ونم نيلماعلا ةربخ نم ةدافتس اال
. يميظنتلا ولاالء ةيمنت 

. لمعلا ءانثأ هب كاكتح واال ةفرعملا ةجيتن ، صخشلا ةءافك و ةردق ىلع مكحلا 
. نييعتلا و رايتخ واال ثحبلا ةفلكت ضيفخت 

باطقتسا لجأ نم يلخادلا ثحبلا مادختسا ةيلمعل ةقباسلا ايازملا نم مغرلا وب
: اهمهأ صئاقنلا و بويعلا ضعب ىلع لمتشت اهنأ ،إال ةيرشبلا دراوملا

تاءافك مادختسا نم ةمظنملا مرحي ةيلخادلا رداصملا ىلع دامتع نأاال 
ضرغلا قيقحت و ةفيظولا لغش يف لضفأ و ةردق رثكأ نوكت امبر ، ةيجراخ

اهنم.
ريثأتلا ىلإ ةيقرتلا خالل نم يلخادلا ثحبلا مادختسا فيثكت يدؤي اضيأ 

. رايتخ اال مهيلع عقي مل نيدلا نيلماعلا تايونعم ىلع يبلسلا
: ةيجراخلا رداصمل ا

، نيلماعلا باطقتس ال ةيجراخ رداصم ىلإ أجلت نأ ةمظنملا ىلع يرورضلا نم نوكي دق
الدب ةرغاشلا فئاظولا لغشل ةيلخادلا رداصملا ىلع اهدامتعا ةجرد ةجيتن تناك امهمف

دراوملا ضعب ىلع لوصحلل ةيجراخلا رداصملا ىلإ ءوجللا و دامتع نماال اضيأ اهل
باطقتس ال ةيجراخلا رداصملا مهأ لثمتت ،و ةيلا علا تاراهملا و تاءافكلا تاد ةيرشبلا

(02): يلي اميف نيلماعلا
اإلعالن

ةيموكحلا لمعلا بتاكم 
ةصاخلا فيظوتلا كواالت
نيوكتلا دهاعم و تاعماجلا 

ةمظنملا يفظوم لبق نم تاحيشرتلا 
ضرغلا ادهل تينرتن األ ةكبش مدختست اضيأ تحبصأ امك 

______________ ________________ ____
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ص88. ، هركد قبس عجرم ، ةينط سال مساقلب ، يبرغ ىلع -01
ص36. ،2009 ةنس ، نيلماعلا ادأ مييقت ، جرخت ةركدم -02

نماال ةيرشبلا دراوملا باطقتسا نم ةيجراخلا رداصملا ىلع دامتع اال تايباجيإ سكعنت و
. ةمظنملل ةديدج راكفأ لا خدإ ،و ةديدج تاراهم و تاربخ نم ةدافتس
يف لثمتتف ةيجراخلا رداصملا ىلع دامتع يفاال ةيساس األ بويعلا امأ

ةيفاضإ فيلا كتل ةمظنملا لمحت 
ىلع يبلسلا ريثأتلا ىلإ ةفاضإ ةمظنملا ىلإ ةفلتخم تافاقث و تاداع لقن لا متحا 

. نيدوجوملا لا معلل ةيونعملا حورلا

: ةيرشبلا دراوملا باطقتس ال ركدلا ةقباسلا رداصملا حضوي يلا وملا لكشلا و
: ةيرشبلا دراوملا باطقتس ال ةفلتخملا رداصملا (03) مقر لكش

: نييعتلا و رايتخ 3-اال
تحبصأ ،و باطقتس اال ةفيظولل يعيبطلا دادتم اال نييعتلا و رايتخ اال ةفيظو لثمت

دراوملا ةرادإ خالل نم ةيلمعلا هدهل اريبك امامتها ىلوتت ةثيدحلا تامظنملا
. اهيف ةيرشبلا

دراوملا باطقتسا رداصم
ةيرشبلا

ةيجراخ رداصم

ةيلخاد رداصم

اإلعالن
فيظوتلا بتاكم

ةيموكحلا
فيظوتلا بتاكم

ةصاخلا
دهاعملا و تاعماجلا

ةصصختملا
ب نيلماعلا تايصوت

ةمظنملا

تايقرتلا -
و لقنلا -

ليوحتلا
لا معلل

نوقباسلا
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تاوطخ و رايتخ اال ةيلمع موهفم ىلع يلي اميف فرعتنس ةيلمعلا هده ىلع رثكأ فرعتلل و
. نييعتلا و رايتخ اال ةيلمع

: رايتخ اال ةيلمع موهفم
ىلع نييعتلل نيحشرملا ميسقت متي اهاضتقمب يتلا ةيلمعلا " اهنأب رايتخ اال ةيلمع فرعت

ةعومجم ، نيتعومجم
(01)" ضفرت ةعومجم و ةمظنملا يف ةرغاشلا فئاظولا لغش لبقت

ةمظنملا فادهأ و بسانتت يتلا الت هؤملا ديدحت ةيلمع " اهنأب رايتخ اال ةيلمع فرعت امك
و ةمظنملا يف عبتملا ظفي وتلل اقبط دارف التاأل هؤم ديدحت ،و نيحشرملا دارف نماأل

يف ةيلمعلا هده لثمتت "جميإالن" بسح
نيب قفاوتلا قيقحت فدهب ةرغاشلا فئاظولا لغشل نيمدقتملا صاخش األ نيب ةلضافملا

، اهلغشل نيمدقتملا صاخش األ صئاصخ التو هؤملا نيب و فئاظولا تابجاو و تابلطتم
نأ بجي يدلا بسانملا صخشلا ىلع لوصحلا وه ةفيظولا هدهل يساس األ فدهلا نأ يأ

. ةرغاشلا ةفيظولا لغشي
يف لمعلل نيبسانملا دارف األ رايتخا ىلع يوطنت رايتخ اال ةيلمع نأ مدقت امم حضتي

. نيبسانملا ريغ دارف األ داعبتسا ،و لمعلل نيحشرتملا نم ةعومجملا نيب نم ةمظنملا
: نييعتلا و رايتخ اال ةيلمع تاوطخ

(02): يلي اميف لثمتت تاوطخلا نم ةعومجم ربع ةداع نييعتلا و رايتخ اال ةيلمع متت
نيمدقتملل نيئدبم زرف ةوطخلا هده يف متي ( ةيئدبملا ةلباقملا :(وأ ةيئدبملا ةيفصتل ا

. نييعتلل لاالةمز طورشلا نم ىند األ دحلا مهيف رفوتي ال نيدلا داعبتسا و
خالل هنإف ، تاونس سمخ وه ةنيعم ةفيظول بولطملا ةربخلا ىوتسم ناك ادإ لثمف
بلط ءافيتسا متي ،مث طرشلا اده مهيف رفوتي ال نم لك داعبتسا نكمي ةيئدبملا ةلباقملا

. لمعلل ةيساس األ تابلطتملا مهيف رفوتت نمم مدختسملا
تانايبب مادختس اال تابلط مبالء نوحشرتملا موقي ةوطخلا هده يف : مادختس اال تابلط
ىوتسملا نع تانايب ، ةيحصلا يحاون نع تانايب ، ةيصخش تانايب ) ةكرتشم و ةيساسأ

.( ......خلإ اهيلع لصحتملا تاداهشلا ،و يميلعتلا

____________ ______ ___
،2006، نامع ، عيزوتلا و رشنلل جمالت ،ط1،راد اهيلع ةملوعلا تاريثأت و ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ، يوسوملا نانس -01

ص109.
،2001،ص40. ةرهاقلا ، عيزوتلا و رشنلا و ةعابطلل كارتبا ، نيلماعلا نوؤش يلوؤسم تاراهم ةيمنت ، ةويلع ديس -02

: تارابتخ اال
ةليسو اهرابتعاب نيمدقتملا نيب ةلضافملا يف تارابتخ اال تامظنملا نم ريثك مدختست

تارابتخ نماال ديدعلا دجوت ،و مهيف ةبولطملا تافصاوملا رفاوت ىدم ديدحتل ةيعوضوم
تارابتخا ، ءاكدلا تارابتخا األءاد، تارابتخا لا، جملا اده يف مدختست نأ نكمي يتلا

نيعم تارثؤمل لعفلا در تارابتخا ،و دادعتس واال ةردقملا
نكمي ال يتلا نيحشرتملا تافصلا ضعب فاشتكا يف دعاست اهنإف تارابتخ اال نسحأ ادإ

. ةقباسلا تانايبلا خالل نم اهيلع فرعتلا
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: ةلباقملا
، ةيرشبلا دراوملا ةرادإ قيرط نع تارابتخ يفاال اوحجن نيدلا دارف لأل ةلباقم ةداع متي

هده نم يساس األ ضرغلا لثمتي و ىرخ األ تاراد باإل نيريدملا وأ نيفرشملا ضعب وأ
صئاصخلا االتوا جملا ىلع فرعتلا يف ةلباقملا

مكحلا ةصرف حيتت اهنوك ، تارابتخ وأاال فيظوتلا بلط ةطساوب اهفاشتكا بعصي يتلا
تامولعم ءاطعإب ةلباقملا ءارجإب ينعملا موقي ةداع و دارف األ تايناكمإ ىلع رشابملا

نيمدقتملل اهلغش بولطملا ةفيظولا نع كلدك و اهب لمعلا ةعيبط و ةمظنملا نع ةرصتخم
(02). اهلغشل

: ىرخ األ رداصملا ضعب ةعجارم
مت يتلا تامولعملا نم ققحتلل ىرخ األ رداصملا ضعبل ءوجللا يف ةوطخلا هده لثمتت

لمعلا تاهجب لا االصت نمضتت دق يتلا ،و ةفيظولا لغشل مدقتلا نم اهيلع لوصحلا
ةحص ىلع مكحلا يف ديفت دق ىرخأ تاهج يأ ،وا لمعلا مزالء ضعب ةعجارم وأ ةقباسلا

. ةفيظولا لغشل مدقتملا نع ةرفوتملا تامولعملا
: يبطلا صحفلا

نمكي يتلا و يبطلا صحفلا يف نيلماعلا رايتخا ةيلمع يف ةريخ األ ةوطخلا لثمتت
ىلع ةيلمعب مايقلل درفلا ىدل ةيندبلا ةقايللا رفوت ىدم ىلع فرعتلا يف يساس األ اهضرغ

. هجو لمكأ
: نييعتلا رارق

نيحشرتملا نييعتلا رارق حبصي ، ةقباسلا لحارملا خالل لمعلل نيحشرتملا ةيفصت دعب
لبق نم ةداع متت يتلا نييعتلا تاءارج اإل لكب مايقلا متي انه ونم ابجاو ارمأ نيلوبقملا

(02) ةيرشبلا دراوملا

_____________ _____ __
ص46. ، هركد قبس عجرم ، يعداربلا دمحم ينويسب -01

ص273-272. ، هركد قبس عجرم ، ىسرملا دمحم نيدلا مجلا -02

ةيرشبلا دراوملا ريوطت و ةيمنت : يناثلا بلطملا
ةريخ األ هده لمعت ، اهفيظوت و ةيرشبلا دراوملا نم اهتاجايتحا ىلع ةمظنملا لوصح دعب
و مهفراعم ةيمنت و نيلماعلا تاراهم ةدايز ىلع ، اهيف ةيرشبلا دراوملا ةرادإ خالل نم

دراوملا ةرادإ فئاظو ألمه ضرع يلي ام يف لا،و عفلا األءاد ىلع مهتاردق نيسحت
(01). دراوملا هده ريوطت و ةيمنت ىلإ فدهت يتلا ةيرشبلا

: بيردتلا -1
تاعومجمل و دارف األ لعج ىلع رداقلا تايلمعلا لمجم ال هنأب بيردتلا R .Vatier فرعي

نسحلا رييستلا لجأ نم ةراهمب ال بقتسم اهب نوفلكي دق يتلا و ةيلا خلا مهفئاظو نودؤي
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" ةمظنملل
يتلا مئاعدلا و قرطلا و لئاسولا و تاطاشنلا لمجم " اهنأب بيردتلا ةيلمع فرعت امك -

ا قيقحتل ةيرورضلا ةيركفلا مهتاردق و مهتايكولس و مهفراعم نيسحت ىلع لا معلا دعاست
األ ىسنن نأ نود ، ىرخأ ةهج نم ةيصخشلا مهفادهأ قيقحت و ةهج يف ةمظنملا فاده أل

. ةيلبقتسملا و ةيلا حلا مهفئاظول ديجلا ءاد
اذكه و نيلماعلا ةءافك ةدايز و عفرل ةليسو وه بيردتلا " REDIGHOFFEنأب فيضي و

" طيحملا كلدك و بصنملا و درفلا نيب قفاوتلا ةجرد ةيوقت
: بيردتلا فادهأ

اهقيقحت ىلإ لكك ةمظنملا و ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ىعست يتلا فاده نماأل ديدعلا دجوت
: يلي اميف فاده األ هده لثمتت و بيردتلا خالل نم

األ ريياعم نيب دجوت يتلا تارغثلا دس ،و داصتق واال ةعرس و ةيلا عفب لمعلا ءادأ نامض -
. سرامملا نيلماعلل يلعفلا األءاد نيب و ددحملا ءاد

. ىلعأ بصانم ىلإ يقرتلل نيلماعلا ليهأت -
. نيلماعلل ةيجاتن اإل ةءافكلا عفر -

. ةيدج و دادعتساب هيلع هلا وبقأ لمعلا داعبأب همامتإ ةجيتن لماعلا تايونعم عفر -
يتلا نيلماعلل ةعيرسلا خاللاإلحاالت نم هتنورم و عورشملا رارقتسا ىلع لمعلا -

. مظنملا بيردتلا اهرفوي
. لمعلا نع مجنت دق يتلا رارض واأل راطخ األ مهبنجت ،و نيلماعلا سالةم نامض

. طيحملا و لمعلا بصانم تابلطتم عم نيلماعلا فييكت -

___________ ____ _____
ىقتلملا باألءاد، هجوملا بيردتلا ، يراد اإل بيردتلا يف ةرصاعملا تاهاجت ،اال نايز نب ماشر الم،و سلا دبع يفولخم -01
، سرام 10/9، ةلقرو ةعماج ، ةيرشبلا ةءافكلا ةفرعم و داصتقا يف جامدن اال صرف و ةيرشبلا ةيمنتلا لوح يلودلا

.2009

: بيردتلا لا كشأ
متي دقف ، اهساسأ ىلع بيردتلا فينصت متي نأ نكمي يتلا ريياعملا نم ديدعلا دجوت

لأل ضرع يلي اميف هنم،و ضرغلا ساسأ ،وأ فئاظولا بسح ،وا هناكم بسح فينصت
(01): ريياعملا بسح بيردتلا لا كش

، ةمظنملا لخاد متي يلخاد بيردت ىلإ رايعملا اده بسح بيردتلا مسقي : ناكملا بسح
دهاعم يف اهريغ وأ تارودلا وأ تاصبرتلا قيرط نع متي دق يدلا و يجراخ رخأ و

. ىرخأ تاسسؤم وأ ةصصختم
واألمعلا فئاظولا عون ساسأ ىلع رايعملا اده بسح بيردتلا مسقي : فئاظولا بسح

. يرادإ بيردت ينف، و ينهم بيردت ىلإ مسقي نأ نكمي و بيردتلا ب ينعت يتلا
ىلإ مسقني هنم،و يساس األ ضرغلا وأ فدهلا ساسأ ىلع مسقي :و هنم ضرغلا بسح

ضرغب بيردتلا ،و ةفرعملا و ةراهملا ديدجت ضرغب بيردتلا ، ديدجلا لماعلا هيجوت
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. ،.....خلإ ةيقرتلا وا لقنلا
تاءارجإ وأ لحارم مهأ صخلن نأ عيطتسن : بيردتلا ةيلمعل ةيساس األ تاءارج اإل

بيردتلا ةيلمع
. رييغت ىلإ جاتحت يتلا تايكولسلا ديدحت ،وأ ةقدب ةيبيردتلا تاجايتح اال ديدحت -

. بيردت ىلإ جاتحت يتلا رصانعلا ديدحت -
نيبسانملا نيبردملا ،و هناكم ، هتدم ، هعضاوم لمشي يدلا و بيردتلا جمانرب عضو -

. هقيبطتل
. يبيردتلا جمانربلا ديفنت -

: بيردتلا ةيلمعل ةفلتخملا لحارملا يلا (4)تلا لكشلا انل لثمي و

______________ _______ __
،2006، رئازجلا ، ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد ،1 ءزجلا ، تاينقت و تايساسأ ، رييستلل لخدم ، بيطلا قيفر دمحم -01

ص132.

يفيظولا لبقتسملا طيطخت ربتعي : ةيرشبلا دراوملل يفيظولا لبقتسملا طيطخت -2
ريوطت خالاهل نم نكمي يتلا قرطلا اهتطساوب ددحت يتلا ، ةيرشبلا دراوملا ةراد إل ةثيدحلا

. يفيظولا راسملا ةيمنت و
: يفيظولا لبقتسملا طيطخت موهفم 

خ لضفأ ةفيظو زكارم ىلإ لوصولل ، ةراد اإل هدعاست و فظوملا هكلسي يدلا قيرطلا وه
ةفيظولا هده ىلع قلطت تايمستلا نم ديدعلا كانه و ةمظنملا يف ةيفيظولا هتايح الل
راسملا طيطخت ، يفيظولا ريوطت ةرادإ ، يفيظولا ميدقتلا ، ةيفيظولا ةيمنتلا : اهنم

(01). يفيظولا
: يفيظولا لبقتسملا طيطخت فادهأ 

: ةمظنملا ىوتسم ىلع -1
ميعدت ةيلا،و حلا مهفئاظو يف دارف األ تاردق ةدايز خالل نم تاراهملا ءانب -

. يجولونكتلا مدقتلا و ةديدجلا تابلطتم عم فييكتلل مهتاردق
. ةيدرفلا تايناكم واإل ةيميظنتلا تاجايتح اال نيب قفاوتلا قيقحت -

اإل ديدحت
تاجايتح
ةيبيردتلا
ىوتسم
ةمظنملا
ىوتسم
ةفيظولا

درفلا ىوتسم

األ ديدحت
نم فاده

جمانرب
بيردتلا
حوضولا

سايقلا ةيلباق

بيردتلا ديفنت
ميمصت
جمانربلا

جمانربلا ةراد ‘
قرط ديدحت

بيردتلا

و مييقت
ةيلا عف ةعباتم

بيردتلا
سايق ريياعم

ةيلا عفلا
ةعباتملا
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. ةمظنملا فاده األ قيقحت يلا ،وبتلا لمعلل درفلا ةيعفاد ةراثإ -
. هتايلمع و اهتطشنأ نيسحتل ةدهاج ىعست ةمظنمك ، ةمظنملا ةروص نيسحت -

: دارف األ ىوتسم ىلع -2
. صرفلا متحاالتو اال لضفأ ةفرعم ،و درفلا ىدل فعضلا و ةوقلا طاقن مهف -

. لبقتسملل ةددعتم و ةحضاو فادهأ ىلع زيكرتلا -
. ةيميظنتلا فاده األ هاجتا مازتل باال روعشلا -

. يفيظولا اضرلا ىوتسم ةدايز -
: يفيظولا لبقتسملا طيطخت لخادم

يدلا رودلا ىلع لخدملا هده زكري : يفيظولا لبقتسملا طيطخت يف يدرفلا لخدملا
و هتايناكمإ ةفرعم خالل ،نم يفيظولا هلبقتسم ةيمنت و طيطختل هسفنب درفلا هب موقي

طيطختب ةيرشبلا دراوملا ةرادإ موقت نأ لبقف ، هتاحومط قيقحتل هتاراهم و هتاردق
نأ عيطتسن كلدل كلدب وه ردابي نأ هيلع بجي ةمظنملا لخاد درفلل يفيظولا لبقتسملل

نأ لجأ األلو،ونم ماقملا يف درفلا ةيلوؤسم وه يفيظولا لبقتسملا طيطخت نأب لوقن
: يلي ام هيلع بجو يفيظولا هراسم طيطختب موقي

حايلا. ةرفوتملا هتاردق و هتايناكمإ ةفرعم خالل نم هسفنل درفلا ميدقت 
. لمعلا قوس يف وأ ةمظنملا لخاد اءآوس ةحاتملا ةيفيظولا صرفلا ديدحت 

. يفيظولا هراسم خالل اهقيقحت ىلإ ىعسي يتلا فاده لأل درفلا ديدحت 
. هذيفنت ىلع لمعلا ،مث فاده األ هده قيقحتل ةيلبقتسم ةطخ دادعإ 

________ __________ ______
،2002، ةرهاقلا ، عيزوتلا و رشنلل ةديدجلا ةعماجلا ،راد تامظنملا يف لا عفلا كولسلا ، يقابلا دبع 01-صالح

ص285.

: يفيظولا لبقتسملا طيطخت يف يميظنتلا لخدملا
ريوطت و طيطخت لجأ نم ةمظنملا اهب موقت يتلا ةطشن األ ىلع لخدملا اده زكتري

ىلع عقت يتلا تايلوؤسملا و ةطشن األ هده aplin ددحي ،و ةيرشبل ا اهدراوم لبقتسم
: يلي اميف ةمظنملا قتاع

ة. ريغتم و ةددعتم تايلوؤسم تاذو ةيكيمانيد فئاظو ريفوت 
. يفيظولا ملسلا يف ىلعأ فئاظول درفلا دادعإ و ليهأتل ةيبيردت جمارب ريفوت 
ومنلا ىلع هتاردق ىدم ىلع فرعتلل كلد و درفلا لألءاد رمتسملا و يرودلا مييقتلا 

. ةيلوؤسملا لمحت و ريوطتلا و
هلهؤي يدلا وملاالمئ بولطملا رييغتلا ثادح هلأل رمتسملا معدلا و درفلا عيجشت 

. يفيظولا ومنلا و مدقتلل
تاسرامم دوجو بجوتي يفيظولا لبقتسملا طيطختلا ايازم نم ةدافتس اال لجأ ونم

عضو و تاءافكلا نع ثحبلا و لمع صرف ءاشنإ جماالت يف ةميلس ةيرادإ و ةيميظنت
اهريغ و ةيقرتلا و تاءافكلا و بتاورلا و نييعتلا لإلمكلا ةيعوضوم و ةنرم حئاول و مظن

. ةيرشبلا دراوملا ةرادإ تاسرامم نم
لثمت ةيرشبلا دراوملل يفيظولا لبقتسملا طيطخت ةيلمع نأب لوقن نأ عيطتسن يلا وبتلا

. ةمظنملا و درفلا نم لك نيب ةكرتشم ةيلوؤسم
اعقوم لتحي ،و نيلماعلا ريوطت و ةيمنتل ايسيئر ارصنع مييقت ربتعي :(01) األءاد مييقت -3
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بناوج ةفرعمل ا حجان األرثك ةفيظولا هنأ رابتعا ىلع ةيرشبلا دراوملا ةرادإ يف ةصاخ
. لماعلا ءادأ يف ةوقلا و فعضلا

تقولا سفن يف نيلماعلا دارف واأل ةمظنملا يف نم لك ةمدخ ىلإ األءاد مييقت نومضم و
هيلإ ةلكوملا ماهملا زاجنإ يف ةيعفاد رثكأ درفلا لعجي يعوضوملا مييقتلا نأ ساسأ ىلع
عفر خالل نم ةمظنملا ىلع باجي باإل سكعني اده ،و مييقتلا يف عةيلا تاجرد غولبل

. يلكلا اهئادأ نيسحت و ةيجاتن اإل اهتءافك
مهضيوعت و نيلماعلا ةأفاكم : ثلا ثلا بلطملا

نع مهضيوعت و مهتأفاكم ةرورض رهظت ةمظنملا يف دارف األ نييعتلا و رابتخ اال دعب
دراوملا ةرادإب ةصاخلا فئاظولا نم ةعومجم خالل نم متي و اهنومدقي يتلا دوهجلا

. زفاوحلا كلدك و بتاورلا و روج األ عضو يف اساسأ ةلثمتملا ،و ةيرشبلا
روج: األ ماظن ةرادإ -1

ارمأ روج األ تايوتسم ديدحت ربتعي روج: األ تايوتسم ديدحت يف ةرثؤملا لماوعلا -1-1
هده مهأ نم و روج األ تايوتسم ىلع تاريغتملا لماوعلا نم ريثكلا ريثأت ببسب ادقعم

يلي: ام لماوعلا
ةقحتسملا تاضيوعتلا روج لأل ايندلا دودحلا ددحت ام ةداع يتلا تاعيرشتلا و نيناوقلا -

خلإ. .، لمعلا تاعاس
خال نم روج األ لكيه و ىوتسم يف رثؤت نأ نكمي يتلا ( تاباقنلا ) ةيلا معلا تاميظنتلا -

. اهسرامت يتلا تاطوغضلا ل

____________________
ص299. ، هركد قباس عجرم ، تامظنملا يف لا عفلا كولسلا ، يقابلا دبع 01-صالح

و ضرعلا خالل نم روج األ تايوتسم ىلع باغلا اريثأت رثؤت يتلا لمعلا قوس فورظ -
. قوسلا يف لمعلا ىلع بلطلا

تابلطتم و فئاظولا عونب ةريبك ةجردب روج األ طبترت ثيح ، لمعلل ةيبسنلا ةميقلا -
. لمعلا

. ةئراطلا ةيداصتق اال فورظلا -
. عمتجملا يف ةشيعملا فيلا كت ىوتسم -

يلي:(01) اميف تاوطخلا هده لثمتت روج: األ ماظن ميمصت تاوطخ -2-1
تابج وكا ةفلتخملا ليلحتلا لماوع ىلإ دانتس باال اهليلحت و ةمظنملا يف فئاظولا رصح -

مت يتلا فئاظولا فيصوت ،مت ...خلا لمعلا ناكم و فورظ ةفيظولا تايلوؤسم و
و اهفادهأ و اهتايلوؤسم و ةيفيظولا تابجاو نيب بوتكم نايب دادعإ خالل نم اهرصح

. اهئادأ فورظ
. اهمييقت متي فوس يتلا ةيساس األ فئاظولا ديدحت -

. اهفادهأ و مييقتلا ةطخب نيلماعلا فيرعت ،و ذيفنتلل ينمزلا لودجلا عضو -
ىرخ األ فئاظولا ب ةنراقم ةفيظو لك ةيمهأو ةميق ديدحت هب دصقي و فئاظولا مييقت -

(02). ةمظنملا لخاد
نم ددع ىلع ةجرد ىلع يوتحت تاجردلا نم ددع نع ةرابع ، تاجردلا ددع ديدحت -

. فئاظولا
األرج عفد بولسأ ديدحت اهنم تاءارجإ ةدع ىلع ةوطخلا هده لمشت : روج األ ماظن ةرادإ



ةيرشبلا دراوملا ةراد لإل ماعلا راط األلو:اإل لصفلا

24

ةدايزلا
أرطت دق لكاشم يأ ةجلا ،وعم ةدئاسلا روج األ ةسارد و ءاصقتسا ىلع اءانب لألرج ةماعلا

. روج األ ماظن ىلع
: روج األ ديدحت سسأ -3-1

ميمصت دنع سس نماأل ديدعلا ةاعارم ةيرشبلا دراوملا ةرادا ىلع ضرتفن نأ عيطتست
(03): يلي ام اهمهأ ، هترادإ و روج األ ماظن

. يلعفلا هئادأ نيب و لباقمك لماعلل عفدي ام نيب طابتر اال روج األ ماظن سكعي -نأ
يف ةيقيقحلا تاف االتخال ةفلتخملا فئاظولا نيب روج يفاأل تاف االتخال سكعت -نأ

فئاظولا تايلوؤسم و تابجاو ةبوعص ةجرد
. كلد ريظن هلمحتت ام نيب و دارف األ هلمعي ام نم ةمظنملا هيلع لصحت ام نيب نزاوتلا -

ةيونعملا حورلا ىلع ةظفاحمب ةشيعملا فيلا وكت روج األ نيب بسانت كانه نوكي -نأ
لا. معلل

. يلا ملا اهزكرم و ةمظنملا ةردق عم روج األ ماظن بسانتي -نأ
هده نيب نم األرج ديدحتل ريياعملا نم ديدعلا مدختست نأ ةمظنملا نكمتت ىتح و

. ...خلا ةربخلا ،و يملعلا لهؤملا ، ةيمدق ،األ دهجلا :األءاد، ريياعملا

___________________
ص329. ، هركد قبس عجرم ، يقابلا دبع 01-صالح
ص192-191. ، هركد قبس عجرم ، رهام دمحأ -02

ص227. ، هركد قبس عجرم ، ىسوملا نانس -03

: ةيرشبلا دراوملا زيفحت -2
يتلا ةفيظولل ةميقك درفلا هيلع لصحي يدلا يداملا لباقملا وه بتارلا وأ األرج ناك ادإ
ةرادإ بعلت و يفاألءاد زيمتلل ةجيتنك هيلع لصحي يدلا دئاعلا وه زفاحلا نإف اهلغشي

. ةمظنملا ب زيفحتلا ةيلمع يف واألمه يساس األ رودلا ةيرشبلا دراوملا
: زيفحتلا موهفم -1-2

(01): فيراعتلا هده ضعب يلي اميف ضرعتسن ، ةديدع فراعت زيفحتلا ةيلمعل
و ةراد يفاإل رصانعلا مهأ نم (lamotivation) زيفحتلا ربتعي A .thietart بسح
ك ةمظنملا نم لباقم ىلع لوصحلا يف دارف األ ةبغرب قلعتي ام اهنم لماوع ةدعب طبتري

اهمدقي نأ نكمي ام لباقملا ،وب تايقرتلا و تآفاكملا
. كلد ريغ وأ هتربخ وأ هلمعب ةمظنملل درفلا

نم مهلا معأ يف اوطشني ىتح مهمه ضاهنتسا و دارف األ عيجشتب "(02) زيفحتلا فرعي امك
هيلع ضرعي نأك درفلا ىلع يجراخلا ريثأتلا ب ةيلمعلا أدبت ،و ةمظنملا فادهأ قيقحت لجأ

لصتت ةيلخاد لماوع ىلع فقوتي اهحاجن مكل ، رثكأ لمعب مايقلا لجأ نم ىلعأ ارجأ
." ةيسفنلا درفلا ةيعضوب

كلد و دوهجملا نم نيعم ىوتسم لدبل درفلا ةقاط كرحت يتلا ةوقلا كلت وه "(03) زيفحتلا
لمع زاجن لإل سمحتلا وأ ةبغرلا ةجرد سكعت يهف ، ةنيعم فادهأ وأ نيعم فده قيقحتل

هشيعي يتلا عفاودلا وأ زفاوحلا ةعيبط نم زيفحتلا نم نيعم ىوتسم جتني ام،وام
." درفلا
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و لضفأ وحن ىلع مهلمعب نوضهني دارف األ لعج وه زيفحتلا " نأب DIMOK فيضي و
" اربكأ ادهج نولدبي

ا كولس ىلع ريثأتلا يف لثمتي زيفحتلا ةيلمع رهوج نأ ةقباسلا فيراعتلا نم صلختسن و
األ زيفحت متي و ةمظنملل ةماعلا فاده واأل ىشامتي امب هيف بوغرملا مههيجوت و دارف أل

. مهعفاود و مهتاجاح ةفرعم خالل نم اساسأ دارف
يف ةنماك ءايشأ يه " لمعلا عفاود نأ يف لمعلا زفاوح و عفاود نيب قرفن نأ عيطتسن و
كولس وأ فرصت ىلإ يدؤت و درفلا لخاد نم عبتت ةكرحم ةيلخاد ةوق وأ ةيرشبلا سفنلا

. اهقيقحت ىلإ ناسن اإل حمطي تاجاح لثمت فادهأ وأ فده قيقحت وحن هجتي
عفد و تابغرلا و تاجاحلا عابش إل ةحاتملا ةيونعملا و ةيداملا لئاسولا " يهف زفاوحلا امأ

نسحأ رايتخإ يعدتسي اده نإف ، مهتاحومط و مهعابط يف نوفلتخي ةمظنملا ب نيلماعلا
. مهنم لك تاردق و تاحومط و عابط عم تتالمء يتلا زفاوحلا

____________________
ةيمنتلا لوح يلودلا ىقتلملا ، تاءافكلا ةيمنت ةمدخ يف فراعملا رييست و ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ، حاتفم 01-صالح

.2004 سرام 10-9، ةلقرو ةعماج ، ةيرشبلا
ص145. ،2006، رئازجلا ، رشنلا و ةعابطلل ىدهلا 2،راد ءزجلا ، يميظنتلا كولسلا ، يمشاهلا ايكول -02

ص375. ، هركد قبس عجرم ، ديعس ةدوع 03-صحلا

زفاوحلا عاونأ -2-2
(01): يلي ام اهمهأ زفاوحلا فينصتل قرط ةدع دجوت

: ةيونعملا و ةيداملا زفاوحلا -2-2-1
زفاوح يه ،و ةيداملا درفلا تاجاح عبشت يتلا زفاوحلا كلت يف ةيداملا زفاوحلا لثمتت و

يفاأل ةكراشملا يفاألرج، تادايزلا ، ةيونسلا تاو ،كعلاال ةعونتم اال كشأ ذختت ةسوملم
. ...خلإ ماعط واإل لقنلا ، نكسلا ، حابر

(02): ةيبلسلا و ةيباجي اإل زفاوحلا -2-2-2
مهبدجت ،و دارف األ عفاود و تاجاح يبلت يتلا زفاوحلا يف ةيباجي اإل زفاوحلا لثمتت و
زفاوحلا هده فدهت و ةيونعملا زفاوحلا و اهعاونأب ةيداملا زفاوحلا ،ك نيعم كولس وحن

يف ةيبلسلا زفاوحلا نأ نيح ،يف عيجشتلا خالل نم األءاد نيسحت و ةءافكلا عفر ىلإ
ريغلا تافرصتلا نم دحلا و ةيبلسلا كولسلا عنم ضرغل ةمظنملا اهمدختست يتلا لئاسولا

وا علاالةو نم نامرحلا األرجن فيفخت ، راذن اإل لئاسولا هده نيب ،ونم دارف لأل ةيباجيإ
لخدم خالل نم درفلا كولس يف ريثأتلا ىلإ ىعست زفاوحلا هده نأ ،يأ ..خلإ ةافاكملا

. فيوختلا و عدرلا و باقعلا
(03): ةيعامجلا و ةيدرفلا زفاوحلا -2-2-3

ا زفاوحلا نم عونلا اده عفدي ،ودق ىدح ىلع درف لكل ةهجوم ةيدرفلا زفاوحلا نوكت و
اساسأ فدهت و ةعومجمك نيلماعلا موقت ةيعامجلا زفاوحلا نأ نيحف سفانتلا ىلإ دارف أل

باإل ةعومجمك نيلماعلا ةءافك ىوتسم نيسحت ،و يعامجلا لمعلا عيجشت و زيفحتلا ىلإ
عم وملاالةمئ لا معلا نيب يعامجلا قفاوتلا و طابتر لال تايباجيإ ةدع قيقحت ىلإ ةفاض

. لمعلا فورظ
: نيلماعلا زيفحت سسأ -2-3
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ريخ ادهاأل ىلإ ةفاض هنأباإل ريغ يفاألءاد، زيمتلا وه زفاوحلا حنمل رايعم وأ ساسأ مهأ
مهأ يلي اميف ،و زفاوحلا حنم يف رابتع اال نيعب اهدخأ بجي ىرخأ ( سسأ ) ريياعم دجوت

(04): زفاوحلا حنم سسأ
يف ضعبلا ىدل ديحولا ورامب يساس األ رايعملا يفاألءاد زيمتلا ربتعي 1-األءاد:

يف كلد ناك اءآوس لألءاد، يطمنلا لدعملا نع ديزي ام هب دصقي و زفاوحلا حنم
. ...خلإ فيلا كتلا وا لمعلا تقو يف ةرفو ، ةدوجلا ، ةيمكلا

____________________
ص276. ،2006، نامع ، رشنلل لئاو ط2،راد فئاظولا و تايلمعلا و تايرظنلا ةراد اإل ئدابم ، ينوبرقلا مساق دمحم 1

ص177. ،2000، ةرهاقلا ، رشنلل ةيعماجلا رادلا ، ةرصاعم ةيؤر يميظنتلا كولسلا ةرادإ ، ىفطصم ديس دمحم -2
ص104. ، هركد قبس عجرم ، ةويلع ديسلا -3

ص238-237. ، هركد قبس عجرم ، رهام دمحا -4

يف امك ، حضاو و سوملم ريغ ألهن لمعلا جتان سايق انايحأ بعصي : دوهجملا -2
يف ضرعب زوفلا لثم ، عوقولا يلا متحا جتانلا ،وأألن تامدخلا فئاظو ءادأ
بولس وأاأل دوهجملا نابسحلا يف األذخ نكمي ةلا حلا هده يف تاصقانملا ىدحإ

واألءاد. جتانلا ىلإ لصيل درفلا اهمدختسا يتلا ةليسولا وأ
حنم يف مدختست نأ نكمي يتلا ريياعملا دخأ كلدك ةيمدق األ ربتعت : ةيمدق 3-األ
يتلا و هتافاكم بجي يدلا و ءامتن ولاالءواال ىلإ اهدح ىلإ ريشت يهف ، زفاوحلا

. ةيمدق األ ةأفاكمل عالةو لكش يف نايح األ غبلا يف يتأت
ةراهملا نم ذختت تامظنملا ضعب نإف ةقباسلا ريياعملا ىلإ ةفاض :باإل ةراهملا -4

،و دودحم ةداع رايعملا اده مادختسا نكل اهيدل نيلماعلا زيفحت و ةأفاكمل ارايعم
ةرادإ خالل نم ةمظنملا ىلع و دارف األ زفاوح باسح يف ليئض ردقب إال مهاسي ال
نم زفاوحلا عاون األ ةيلا ثملا و ةبسانملا ةفيلوتلا راتخت نأ اهيف ، ةيرشبلا دراوملا
كلد ،و زيمتملا األءاد ىلع نيلماعلا زفحي زفاوحلل لماكتم ماظن ىلإ لوصولا لجأ
ةفرعم خالل نم دارف لأل اهتمئ مال ىدم ،و زفاوحلل ةفلتخملا عاون األ نيب ةلضافملا ب

. مهعفاود و مهتاجاح
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لصفلا خالةص

و ميهافم نم ةيرشبلا دراوملا ةرادإ قلعتي ام لك ىلإ قرطتلا لصفلا اذه يف انلواح
. نيثحبم ىلإ هميسقت خالل نم كلذ ،و جذامن و تايرظن

يلوت ةثيدح ةرظن ىلإ ةيديلقت ةرظن نم ةيرشبلا دراوملا ىلإ ةرظنلا تريغت دقل 
تامظنملا فلتخم تحبصأ ،و ىرخ األ دراوملا ب ةنراقم ةغلا ب ةيمهأ دراوملا هده

و هيلع ظافحلا خالل نم يرشبلا رصنعلا ب متهي صصختم مسق وأ ةحلصم مضت
خالل نم كلد ،و هدييأت و هاضر بسك ةلواحم و عفلا لكشب ، هتيمنت ىلع لمعلا
،ادإ يذيفنتلا وأ يراد اإل ىوتسم ىلع ءاوس تاسرامملا و فئاظولا نم ةعومجم

اهلكيه يف اماه اعقوم ةثيدحلا تامظنملا يف ةيرشبلا دراوملا ةرادإ لتحت
. ةمظنملل ةيرشبلا رصانعلا ةبقارم و ميظنت و طيطخت خالهل نم رشابت ، يميظنتلا

لمعت يتلا فئاظولا هده ىلوأ ةيرشبلا دراوملا ىلع لوصحلا ةيلمع ربتعت و
مهنم ةدافتس واال نيمز لاال دارف األ باطقتسا و طيطخت ىلع خالاهل نم ةمظنملا
و ةيدرفلا قورفلا يعارت يتلا ،و اقبسم ةددحملا سيياقملا نم ةلمج قفو
مهنيب رايتخ ،واال ةمظنملا مهجاتحت نيدلا دارف األ زيمت يتلا تاراهملا و تاردقلا

. بسانملا ناكملا يف بسانملا صخشلا رايتخاب حمست يتلا تارابتخ خاللاال نم
هده ةرادإ و ةيويح ةفيظو ةيرشبلا دراوملا ريوطت و ةيمنت ةفيظو ربتعت امك 

األءاد. ىلع مهتاردق نيسحت و نيلماعلا ةقاط مادختسا يف اهرودب مهاست دراوملا
ضيوعت و ةافاكم ىلع ةفيظولا خالل نم كلدك ةيرشبلا دراوملا ةرادإ لمعت و

باال ساسح واإل اضرلا نم ىوتسم قلخ ،و مهل ةيونعملا حورلا عفر ىلع نيلماعلا
. ءامتن

موقن ةينورتكل اإل ةراد اإل يرظن راطإ ، يناثلا لصفلا نوكيس موهفملا قيمعت لجأ نم و
. ةينورتكل اإل ةراد باإل قلعتي ام لُج ىلع فرعتلا خالهلب نم
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فلاـصـل
ــي ناث لـا
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لصفلا ةمدقم

ـ يحب ـة، ملوعلا ـر صعو يجو ـ لونكتلا ـيو ملعلا ـمد قتلا ب ثيد حلاـ ـر صعلا ـم ستي
اال ةراد اإل اهنيب نم ركذنو ، مدقتلا اذه نع ةربعملا تاكلتمملا نم ديدعلا هيف تر هـظ ث
ـلا يوحت ـى لإ ستـىع ةراد، فـيـعملااإل ـةد يدج ـتا هاجتا ـل ثمت ـي تلا ـة ينورتكل
ـباآلـل ساحلا مدخت ستـ ـة ينورتكلا ـتا مظنم ـى لإ ـتا سسؤملا و ـتا مظنملا و ةراد إل

ـطي طخت ـةمـن يراد ـااإل هفئاظوو الهتـا ماعمو هلاـا معأ ـزا جنإ ـتفـي ينرتن يواال
سنـىع ـك ـنخالللذ مو ـر، ثكأ ـة قدو ـة قئاف ةعر سبـ ـه يجوتو ـمي ظنتو ـة باقرو
بلطتمو ـر صانعو هفمـمو ـة،مـن ينورتكل اإل ةراد ـةبـاإل قلعتم ـب ناوج ـةعـةد جلا عمل

اإل ةراد ـقاإل يبطت نود ـيحتـلو تلا ـتا قوعملا ـىهأـم لإ ةفا ـا،باإلـض هقيبطت ـتا
. لصفلا اذه يف جلوع ام لكل خالةص ريخ األ يفو ، ةينورتكل
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اهفئاظو و اهتيمهأ ةينورتكل اإل ةراد األلو:اإل ثحبمل ا

اهمايقل تدهم يتلا تاروطتلا و ةينورتكل اإل ةراد اإل موهفم األلو: بلطملا

ةينورتكل اإل ةراد اإل موهفم وأال:

هـل ـفر عملا ـرو طتملا ـة عيبط ـب سح ـف لتخت تاروظنم عـةد نم ةراد اإل فرعت : ةراد اإل
: تافيرعتلا هذه نيب نم ركذنو ا

صخشلا ب طبتر ملاـ ينهذ لـا لمعلا و ريكفتلا ىلع دمتعي يذلا طاشنلا كلذ اهنأ ب" فرعت
ـدو هجلا ـز يفحتب ـة قلعتملا و ةرثؤ ملاـ ةيكول ـ سلا ـتا هاجت واال بناوجلا ،و ةيراد ـةياإل
س ـاألـس قفو ـة حاتملا دراو ملاـ مادخت ـ ساب ةكرت شمـ فاد ـقهـأ يقحت ـو حن ـة يعامجلا
هلاـ ـد يدحتب ـة صاخلا تارار قلاـ ـراد صإ ـك لذ فـي اهتلي ـ سوو ـة، يملع ميها ـ فمو
ـة لماعلا قلاـىو فـي قلاـةو نطاو ـم ةراثإو هيفـا، ـقي سنتلا ـدوو هجلا ـه يجوتو فد

نامضل األءاد ىلع ـة باقرلا ـةو يونعملا ـم هحور ـع فرو ، مهتارد قوـ مهبهاو ـةـم يمنتو
ةعوضوملا جماربلا و ططخلل ًاقفو فاده األ قيقحت

حمـ فادهأ قيقحت ىلإ فدهي رمتسمو مظنم يناسنأ طاشن ب" ةفيظوك ةراد اإل فرعتو
ـ يدج دراو ـةـم يمنتو ـة، يداملا و ـةير شبلا دراو ملاـ ـه يجوتو ـع يمجت مـنخـالل ةدد

.1" ةءافكلا نم عةيلا ةجردب الاهل غتسا ىلع ـل معلا ةدو

ـ محت هنمـا ـل كف ـة نام ـةوأاأل ياعرلا فـياإلسـالمب"هـيولااليـةو ةراد اإل عتوـفر
.2" ةنام األ ىلع ظافحلا و باألروم ةطاح واإل تابجاولا ءادأب مازتل واال ةيلوؤسملا ىنعم ل
ـا مامت ةثدحت ـ سملا ـة يملعلا تاحلط ـ صملا نم ربتعيف ةينورتكل اإل ةراد اإل حلطصم امأ
و ـثو حبلا ـلمـن يلقلا اهتاعو ـ ضوم ـى لإ ترا شأـ ـي ،وتلا ةيرصعلا مولعلا لا جم يف
ا ةراد اإل حلطصمل ةيلا تلا ميهافملا ميدقت خالاهل نم انكمت ، ةيملعلا تاباتكلا و ـتا سرادلا

. ةينورتكل إل
يمتملا ـتا ناكم مـناإل ةدا ـىاإلـف لع ـة مئاقلا ـة يراد ـةاإل يلمعلا ـك هنأـالت ب" فر عـت

ملاـ ـى لع ـة باقرلا ـهو يجوتلا و ـطي طختلا فـي ـلا األمع تاكب شوـ ، تينرتن ـةزلأل
.3" اهفادهأ قيقحت لجأ نم دودح نودب نيرخ واآل ةمظنملل ةيرهوجلا تاردقلا دراو،و

ـيتـمت تلا الت ماعملا و لكاألمعلا ذيفنت ىلع دمتعي تيدح جهنم ب"يه اضيأ فرعتو
ـ ينورتكل اإل ـلئا سولا كـل مادخت ـ ساب ـتا، مظنملا و دارف ـرمـناأل ثكأ وأ نيفر ـط ـبني

.4" تارشنلا و تادنتسملل ينورتكل اإل لدابتلا وأ سكافلا وأ ينورتكل اإل ديربلا ـل ثم ة

ص51. ،2009م، رصم ، ةيردنكس اإل ةعماج ،ط1، ةيسردملا ةراد يفاإل لخدملا ، نيدلا صالح دمحا حامس 1

ندر،2007م،ص ،األ نامع ، عيزوتلا و رشنلل ركفلا ،ط1،راد يوبرتلا طيطختلا و ةراد جالل،اإل ةماسأ دومحم ، يريرحلا دئرا 2

.94
ندر،2008م،ص ،األ نامع ، رشنلل ةيملعلا يروز ،ط1،راداأل فئاظولا و ةيجيترا تس اإل ةينورتكل اال ةراد ،اإل مجن دوبع مجن 3

.521
،2009م لصيف كلملا ةعاق ، ةيمنتلل يلودلا رمتؤملا ،ط1، قيبطتلا و ةيرظنلا نيب ةينورتكل اال ةراد ،اإل دمحم نب نيسح 4

ص5.
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ـاذاألءاد هب عارس واإل ألءاداألمعلا ايجولونكتلا نم طيلخ مادختسا ب"يه فرعتو
ـتااأل مظنملا بوـني ـا هنيب ـن مو ـة، مظنملا لخاد تامولعملا لدابتل ةمدقتم ةيلإ داجيإو

الء‘1. ومعلا ـخىر

واالـس باعيت ـىاالـس لع قتـمو ـةد يدج ةيرادإ ةيجهنم " اهنأ ىلع فرعتو
ـ ساس األ فئا ـ ظولا ـة سرامم ـاالتفـي صت واال ـتا مولعملا ـتا ينقتل يعاو لـا مادخت

.2" رمتسملا ريغتلا و ةملوعلا رصع ـتا سسؤم فـي ةراد لـإل ةي
. ةينورتكل اإل ةراد اإل مايقل تدهم يتلا تاروطتلا : اينات

ـك، لذ ثود حلـ تد ـيهـم تلا تاروطتلا ـد يدع ةينورتكل اإل ةراد اإل مايق فرع
ـ سسؤم فلتخمب ملا علا لود عيمج ىدل هنم الدب ابلطم ةينورتكل اإل ةراد نماإل ـت لعجو

: يلي اميف تاروطتلا هذه ـت لثمتو اهتا،

: ةينورتكل اإل ةفاقثلا راشتنا 
ـ يدجلا ـلا يج ـة،فاأل ينورتكل ـةاإل فاقثلا ـلا جم ـرفـي يثك ـلا يج ـفاأل لتخت

فاقثلا و تينرتن ـةباإل قلعتم ـي ـة،هف ينورتكل ـةاإل فاقثلا مـع له ـس شبـلك ـل ماعتت ةد
ـباآل ساحلا ـةفـي صصختم ـة يعماج ةداه ـش ـب لطتي ـمعيـداألرم لو ـة، يمقرلا ـة

ةيئا ـ ضفلا تاو ـ نقلا اإلعالمو لئاسوو دعب، نع ـمي لعتلا سوـلئا ـتر شتنا قفـد لـي،
ـة، ينورتكل ـةاإل فاقثلا ـل قن ـسلب مـن مهر ـ يغو ـت ينرتن اال يها ـ قمو ـة، اإلعاليم

لضفأ تامدخ ـو ـاحن علطت ـر ثكأ ـحب صأو ـر يبك ـي عو ـه يدل نطاو ملاـ ـحب صأف
لئاسو مـنخالل مدقتملا ملا علا يف رودي ام ةفرعم ةلوهس دعب اصوصخ ، لهسأو عرسأو

، تويبلا ـم ظعم فـي ـهرا شتناو [pc،]ـي صخشلا ـباآللـي ساحلا روهظ لعلو اإلعالم،
ـقـك ـةحب قلطملا و ةماعلا تامدخلا موهفم ىلع يصخشلا عباطلا ءافضإ ىلإ يدؤي ام وه
ـرمـن يبك ـلعـدد يم ـى لع ـك لذ شوـعج ـة، مولعملا ـى لإ ـلو صولا فـي نطاو لـم

.3 ةينورتكل اإل ةراد اإل وحن ةيملا علا لودلا يف نينطاوملا

: هتاقيبطتو اآليل بساحلا تاينقت يف ريبكلا مدقتلا 

ـلاأل يجلا نير،مـن ـ شعلا قلاـنر نمـذ ـر يبك اروطت اآللـي بساحلا ةينقت تروطت
ـ ساحلا ـف لتخأ ـد ـي[،pc]قو صخشلا ـب ساحلا ب فر ـع يذ لـا عبارل ا ليجلا ـى لإ لو

يـز ـشده ـث يحب ـتا، مولعملل ـه نيزخت ـة جرد ـىخآـرفـي ـللإ يج باآللـيمـن
ةعرسو تامولعملا ةجلا عم ثيح نم األرم سفنو ـويلا، تلا ـى لع ـلألخـر يج مـن ةدا

.4 اهلقن

لـع ـس كعنأ ـباآللـي، ساحلا ـة ينقت فـي ـعير سلا ـلو ئاهلا ـرو طتلا نإهـاذ
ـقـب لعتي ـا ميف ـل، بق ـةرمـن سيم ـن كت ـيلـم تلا ـتا قيبطتلا ـرمـن يثك ى
عـنعبـد ـمي لعتلا ـر سيتساف ـةير، شبلا دراو ملاـ ـة يمنتو ، بيرد وتلاـ ميلعتلا

، رصم ، رشنلل ةيرصعلا ةبتكملا ،ط1، لبقتسملا تاعلطتو رضاحلا قافأ ةينورتكل اال ةراد ،اإل مينغ دمحم دمحا 1

2004م،ص.30
ص323. ،2001م، رصم ، ةرهاقلا ، رشنلا و ةعابطلل بيرغ ط1،راد ةرصاعملا ةراد يفاإل رطاوخ ، يملسلا يلع 2

، ةيراد اإل مولعلا في تاسار دلا ةلجم ، ةماعلا ةراد اإل لبقتسمو ةينورتكل اال ةموكحلا ، ظيفحلا دبع لئانو ةلماوعلا 3

ص151. ندر،2002م، 1،األ ددعلا
ص221. ة1997م، يدوعسلا ، ةيراجتلا قدزرفلا عباطم ،ط2، ةنراقملا ةماعلا ةراد ،اإل يحتف دمحمو دومحم 4
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ـسهـاذ كعنأ مكـا ـت، ينرتن ـتااال شاش ـق يرط ،عـن يتاذ لـا ملعت ولـا
ةراد ـتااإل قيبطتو ـتا يرظن ـى لع ـباآللـي ساحلا ـة ينقتل ـعير سلا ــرو طتلا

ـاذمـا هو ـنا، سن ـنااإل كم ـة جمربملا تارارقلا نم ريثكلا يف دعاست اآلالت تحبصأف
ـى لع ـى غطت فو ـةباآلالتـس سن ةراد،بـنأ فـياإل عامتج اال ءاملع ديدع هيلإ ـرا شأ
اآل بساحلا تاقيبطتل ديازتملا ومنلا عمو ، ةيتامولعملا رصع يف نيلماعلا دارف ـةباأل سن
ـتا ميظنتلا ـشلك ـرفـي يغي هوـومـاقـد ، ريتاو ـبوفلاـ تاورلا ـع فد مظن يف يل
فـي نيلما علاـ ـعاالتـبني فتلا و ـماوعلاالـقتا سق واأل ةراد اإل فئا ـ ظوو ـة يلخادلا
اإل تايرظنو ميهافم يف ريبك رييغت بلطتي ـاذ هو ـمي، ظنتلا مـع نيلما ـ عتملا ـميو ظنتلا

.1 ةراد

: تينرتن االصتاالتواال ةكبش يف عيرسلا مدقتلا 

ـةفـيا مهم تاريغت ـى ـالإ هتاينقتو ـاالت صت تـهاال ـشده ـي تلا تاروطتلا تدأ
ـ مولعم ـهمـن جاتحت كـلمـا ةراد لـإل تتـحي تحب ـ صأ ـة ينورتكل ـاالتاال صت فاال ةراد إل

ةينقت نإ لقأ، فيلا كتبو ةقئاف ةقدو ةعرسب ، اهجراخ وأ ةمظنملا لخاد مـن ءاو ـس تا
ـالعـن ضف ةراد ـاالتواإل صت اال مظن ـل ةيجيتارتس اال تاردقلا تزز ـتا[،TT]ـع مولعملا

.2 ةسوململا ريغو ةسوململا ـد ئاوفلا ـد يدع ـق يقحت

ـ جرخملا ةدا يـز ـق يرط ـةعـن يجاتن ـداإل يزت ـي تلا هوـي ـة: سوململا ـد ئاوفلا -1
ـلا األمع فذ ـح وأ ـرف سلا فيلا كتوـ ـت قو ـل يلقتو ـتا، ناكم اإل سفن ـب تا
ليلقتو ةلا معلا ريفوت يلا التبوتلا ماعملا زاجنإ فـي ةمها ـ سملا ـر يغ ـة ينيتورلا

. تامولعملا ظفحو لقن طئاسو
ثمـ ةدوجوم اهنكلو سايقلا ةبعصو ةحضاو ريغ نوكت يهو : ةسوململا ريغ دئاوفل 2-ا
ـل، معلا فور فـيـظ ـرمت سملا ـني سحتلا ،و تقولا و األمعلا ىلع لضف األ ةباقرلا ل

.3 ةمظنملا عم نيلماعتملا رئاس عم كاكتح اال ليلقتو ، لمعلا نع اضرلا ب ساسحإو

ـا هرومأ ريست ةرادإ ىلإ اعيرس ةراد اإل دوقت يفاالصتاالت ةيمقرلا ةينقتلا لعلو
اال مادخت ساـ ـق يرط ـة،عـن يقرولا ةراد اإل سي لـو ـباآللـي ساحلا ـة شاش ـر بع

. ةيتوبكنعلا ـةكب شلا ـتوأ ينرتن

: ةصخصخلا وحن هاجت واال دراوملا حش ديازت 

ـ يظوتل ـا هريغو تاعان ـ صلا ءاشنإو رامثت فـياالـس دعا ـس يلا مسأرلا مكارتلا نإ
ـةط شنأب ـا همايق نأ ـتىر لود ضلـا ـلمـنعـب عج ـك لذ ـة،إالنأ ضئافلا لاـة معلا ف

ص222. ، قباسلا عجرملا سفن ، يحتف دمحمو دومحم 1

اإل مولعلل ةيبرعلا ةمظنملا ،ط1، يبرعلا نطولا يف اهتاقيبطتو ةينورتكيل اال ةموكحلا ، قراط شولعلا و دمحم ةنماعطلا 2

ص57. ،2004م، رصم ، ةيراد
ص87. ، قباسلا عجرملا سفن ، قراط شولعلا و دمحم ةنماعطلا 3
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هـل موز ـيالـل تلا ـيدا صتق اال فار اإلـس ناو مـنلـأ نو ـة،هـوـل يفاقثو ـة يعامتجا
ـز جعلا ــل يومت فـي اهمادخت ساـ ـل شنـةطمـنجأ ضاأل ـةعـب صخصخب تأد بفـ ا

فـي

ـم تار ـلاإلاد ـتقن قولا فنـس ـي فو ـة، يمنتلا تاعور شمـ لا ـمكت ساو ـتا نزاوملا
سوـ ـة، فلكتلا فـي ـدا صتق ـةواال سفانملل اهعاضخإو ، صا خلاـ ـى لإ ـما علا ـعا طقلا ن

تاينقتلل عراستملا قيبطتلا ،و ثيدحتلا ـةفـي بغرلا ـةو نورملا ـث يحب ـزا االجن ةعر
ـك لذ ـق يقحت ـل ـنجأ مو ، تامد ـعلوخلاـ سلا ميد قـت ـلا جم ـةفـي ثيدحلا ةيملا علا
ةميق ىلإ لوصولا فد ـة،هـب ينورتكل اال ةراد ـقاإل يقحت ـى ـةلإ يملا علا لود لـا تع ـس

.1 زاجن يفاال ةقدلا و ةعرسلا و ةدوجلا ثيح نم ةيسفانت

مـن لوحتلا ىلع تدعاسو تدهم ةيملا علا لودلا اهتدهش يتلا تاروطتلا هذه لكو
. ةثيدحلا ةينورتكل اال ةراد اإل ىلإ تاسسؤملا يف ةيديلقتلا ةراد اإل

اهفادهأو ةينورتكل اال ةراد اإل ةيمهأ : يناثلا بلطملا

ـةو يلودلا ـاالت صت واال ـتا مولعملا ـم ظن ـرو طت ـة:عبـد ينورتكل اال ةراد ـةاإل يمهأ
تحبصأو تاسسؤملا يف ةغلا ب ةيمهأ يستكت ةينورتكل اال ةراد اإل تحبصأ ـة، يلحملا

2: يلي اميف اهتيمهأ ىلجتتو ةيرشبلا ةايحلا عقاو نم ايساسأ ءزج

. اهئارجإ طيسبتو تامدخلل ةينورتكل اال ةراد اإل نيسحت .1
. ةديدجلا ةمولعملا ىلع لوصحلا ةعرسو ةيفافشلا قيقحت يف مهست .2
. ةمدقتملا ايجولونكتلا لا جم يف لمعلا و ةينقتلا يف رامثتس اال عجشت .3

. ةلودلا يف ةيداصتق اال ةكرحلا ليهست خالل نم ينطولا داصتق اال معدت .4
الك. هتس اال زكارم ىلإ لوصولا ليهستو رحلا لمعلل ةديدج صرف داجيإ .5

. ةسسؤملا اهعم لماعتت يتلا تامظنملا قاطن عاستأ .6
. يقرولا لماعتلا ىلع ءاضقلا يف ةينورتكل اال ةراد اإل مهست .7

. ةسسؤملا لا معأ ضعبب ةصاخلا فيلا كتلا ضيفخت يف ةينورتكل اال ةراد اإل مهاست .8
. نيفظوملا قيرط يف تناك يتلا ةيطارقوريبلا تاقوعملا نم ريثكلا زإةلا .9

ـتا سسؤملا و ـتا مظنملا ـى لع ـيدالتعفلاـة عتو تاني ـ سحت ءارجإ فـي مهست .10
. ةيتامدخ وأ ةيعامتجا وأ ةيداصتقا تناك ءاوس اهعاونأ ـف لتخمب

ـ حاتملا صر فلاـ مـن ةدافت ـة.واالـس يموكحلا ـتا مظنملا ءادأ ىوت سمـ ـني سحت .11
.3 ةمدقتملا ايجولونكتلا قاوسأ ةفـي

ص153. ،1997م، ةيدوعسلا ، ةيراجتلا قدزرفلا عباطم ،ط2، ةنراقملا ةماعلا ةراد ،اإل يحتف دمحمو دومحم 1

ص164 ،1999م، رصم لإلعالم، ةيبرعلا ةكرشلا ،ط1،خالةص نيرشعلا و يداحلا نرقلا يف ةراد اإل تايدحت ، ركراد رتيب 2

ص37. ،2009م، ندر ،األ نامع ، عيزوتلا و رشنلل ةرسيملا راد ،ط1، ةينورتكل اال ةراد ،اإل دمحا ريمس دمحم 3
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يلي:1 اميف ةينورتكل اال ةراد لإل ةيساس األ فاده األ لثمتت : ةينورتكل اال ةراد اإل فادهأ 

مـنخـالل يراد ـنياألءاداإل سحتل ـة يديلقتلا تاسسؤملا ةلكيه ةداعإ ةلواحم .1
. ةفلكتلا يف ليلقتلا و تقولا ـب سك

ـع فر ـى لع ـل معلا و ـتا سسؤملل ـة حاتملا ـةير شبلا دراو ملاـ ـرفـي ظنلا ةدا عـإ .2
ةيجولونكتلا اهترا اهمو ـا هتءافك

ـ ظوملا هيفـا ـع قي ـيقـد تلا ـءا طخ األ ـقجتـزوا يرط عـن تامد خلاـ ـني سحت .3
.2 هلمعب مايقلا دنع فعلاـيدا

ةراد اإل ةيطارقوريب ـلمـن يلقتلا ـةمـنخـالل يراد اإل تاد ـ يقعتلا ـلمـن يلقتلا .4
الت. ماعملا زاجنإ رمالح ـرا صتخاو

تلا ـتا مولعملا ـى لع ـلو صحلا مـن دارف ـناأل كمت ـث يحب فيلا ـ كتلا ضي ـ فخت .5
. تينرتن اال ةكبش قيرط نع ةنيعم ةمدخ ىلع لوصحلل مهمز ـيلـت

3: ةينورتكل اال ةراد لإل ةيلا تلا فاده األ ددحف ًناوضر تفرأ ÷ًامأ

ةدحو اهنأكو ةسسؤملل ةفلتخملا تاراد اإل ةعباتمو ةرادإ .1
. ةيزكرم

. ةدحوم ةروصب ةيلص األ اهرداصم نم تانايبلا عيمجت .2
يرط عـن رارقلا ـذا ختا نمازت ـي تلا ـتا قوعملا ـلمـن يلقتلا .3

. رارقلا ذاختا زكارمب اهقاحلأو ـتا نايبلا ريفو ـقـت
تاراد اإل ةعباتم ةيلمع خالل ةظهابلا فيلا كتلا ضفخ .4

. ةفلتخملا
ةسسؤم ةفاقث ءانبو معدل تامولعملا ايجولونكت فيظوت .5

. ةيباجيإ
يأ يف تامولعملا و تامدخلا ىلع لوصحلا ةقيرط ليهست .6

. تقو

ةينورتكل اال ةراد اإل فئاظو : ثلا ثلا بلطملا

ـرفـي ييغت البـدمـن ـحب صأ ـة، ينورتكلا ـى ـةلإ يديلقت مـن ةراد ـراإل يغت مـع
ـ حتتل ـة يديلقتلا ةراد اإل فئاظو يف رييغت ىلع كلذ رفسأ دقو اهب، لومعملا ةراد ـماإل ظن

يف: لثمتت ةينورتكلإ ةيرادإ فئا ظوـ ـى لإ لو

ينورتكل اال طيطختلا وأال:

مادخت ساـ ـى لع ـةي ساسأ ـةف صب ـز يكرتلا ـى لع ـد متعي ـي نورتكل ـطياال طختلا نا
ـطياال طختلا ـد متعيو ، فاد ـقاألـه يقحت ـو حن ـيع سلا و يجيتارتس ـطياال طختلا
مظنك ةفرعملل ةديدج مظن مادختسا ىلع ةينورتكل اال ةروثلا ـافـيظـل ضيأ ـي نورتكل

ص431. ،2005م، رصم ، ةينانبللا ةيرصملا رادلا ،ط1، تينرتن اال ةكبش ربع ينورتكل اال ميلعتلا ، يداهلا دمحم 1

، رصم ، يعماجلا ركفلا راد ،ط1، ةينورتكل اال ةموكحلا ةيامحل ينوناقلا ماظنلا ، يزاجح يمويب حاتفلا دبع 2

ص103. 2004م
ص3. ،1999م رصم ، ةيمنتلل ةيبرعلا ةمظنملا ،ط1، ةينورتكل اال ةراجتلا ،عملا ناوضر تفرأ 3
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.1 لمعلا تاءارجإو مظن طيسبت ىلع اضيأ دمتعي امك ةريبخلا مظنلا و رارقلا معد

ـيو نورتكل ـطياال طختلا ـبني ـةي ساسأ الـفتا تخا ـكا نه ـىنإ ـم.لإ ـرا.جن شأ ـ
يلا:2 كتلا يهو يديلقتلا ـطي طختلا

ـةع ساولا فاد ـهااألـه جتا ـةفـي يكيمانيد ـة يلمع ـي نورتكل ـطياال طختلا 
يذ لـا ـيد يلقتلا ـطي طختلا ـس كعب ـرمت، سملا ـرو طتلل ـة لباق األمـد ـةري صقو

. مداقلا ماعلا يف اهذيفنت ـل مـنجأ فاد ـدداألـه حي
فـي ءيش ـىكـل لع ةيرارمتسا ـيف ضت قفدتلا ةمئاد ةيمقرلا تامولعملا نإ

طيطخت ىلإ عطقنم ينمز طيطخت نم هليوحتب طيطختلا اهيف امب ـة، سسؤملا
. رمتسم

وعلاـ ةراد ـبنياإل ـما علا طإـهرا ـيفـي قفأ طيطخت وه ينورتكل اال طيطختلا 
ـث يحب سأـلف، ـ ىلعأ طيطخت هرهوج يف ناك يديلقتلا طيطختلا ـا منيب نيلما

. لمعو طيطختو ةرادإ نيب ةيديلقتلا يراد اإل لمعلا ـمي سقت ـةر كف ـد سجت

: ينورتكل اال ميظنتلا : اينات

األ ـةكب شلا عوالـقتا ـما هملا و ةطل ـ سلا ـع ساو ـع يزوتل ضاف ـ ضفلا هـواإلطـرا
ـمي،مف ظنتلا فارط أل ـكرت شملا فدهلا زاجنا لجأ نم اآليل قيسنتلا ققحت ـي تلا ـة يقف

صئا ـ صخلا ـلو كايهلا ـى لع ـز يكرتلا ـة مظنم مـن ـلو حتلا ـتيـمت ينرتن ـعاال
.3 مساقتملا دحاولا فدهلا ىلع زيكرتلا ـة مظنم ـى لإ ـةيم سرلا ـة يميظنتلا

سمـ فـي تارييغت ءارجإ ـى لع ـد متعي ـةر صاعملا ـتا مظنملل ـي نورتكل ـمياال ظنتلا ـو
ـ شلا ـى ـللإ يوطلا ـلك شلا ـامـن هليوحت ـمت يف ـة، يميظنتلا ـل كايهلا شوـلك تايوت
ـ سفن ـة يميظنتلا ـل كايهلا ـراتفـي يغت ثاد ـاحإـ ضيأ ـب لطتي مكـا ، حطر ـ فملا لك
لـذ ـمت يو ـا، هيلع ءاضقلا و ةراد يفاإل ةيديلقتلا تاميظنتلا شمـلكا ـةكـل هجاومل اه،
ض عـب داعبت ساـ ـتا،وأ صاصتخ اال عيزوت ةداعإ ،وأ فئا ـ ظولا ـع يمجت كمـنخـالل
ةفصب لثمتت ، ةثيدح ةيميظنت تادحو ثادحت ـ ساو ـمي ظنتلا ـةمـن يراد اإل تاد ـ حولا

يف: ةيساسأ

. اينورتكلا ةفرعملا و تامولعملا و تانايبلا دعاوق ةرادإ 
. ديفتسملل ينقتلا معدلا ةرادإ 

. اينورتكلا الء معلا تاق عال ةرادإ 

ـل خاد ـتا ميظنتلا ةدا ـقمـعإـع فاوتت تاريغت ـكا نه ـه نأب ــم ـفيـجن ضيو ـ
ـاالتو صت ةرواال ثوــ ـة، يتوبكنعلا ـةكب شلا فـيظـل ـتا سسؤملا و ـتا مظنملا

ص ،2004م، رصم ، ةيرصعلا ةبتكملا ،ط1، لبقتسملا تاعلطتو رضاحلا قافأ ةينورتكل اال ةراد ،اإل مينغ دمحم دمحا 1

.95
، ندر ،األ نامع ، عيزوتلا و رشنلل ةيملعلا يروز ،ط1،راداأل فئاظولا و ةيجيتارتس اال ةينورتكل اال ةراد ،اإل مجن دوبع مجن 2

ص732. 2008م،
ص06. ، قباسلا عجرملا سفن ، مينغ دمحم دمحا 3
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ـف يظوت ـى لع ـة مئاقلا ـهي ضرتفا تاكر ـش ـى لإ ـلو صولا ستـحمب ـي تلا ـتا مولعملا
.1 ةينورتكل ـتااال نايبلا بتـلدا ـتفـي ينرتن اال ايازم

: ينورتكل اال هيجوتلا : ثاتلا

اال تادا ـ يقلا جوـدو ـى لع ـد متعي ـةر صاعملا ـتا مظنملا ـيب نورتكل ـهاال يجوتلا
ـا هقيقحت ـى لع ـل معلا ـةو يكيمانيدلا فاد األـه رود ـل يعفت ـى لإ ةيعا ـ سلا ـةو ينورتكل
ـة ينورتكلا ـة قيرطب ـلا عفلا ـل ماعتلا ـى لع ةردا ـق تادا يقـ جوـدو ـا ضيأ ـد متعي مكـا ،
ـة، بولطملا ـلا األمع زاجن إل مهنوا عتوـ مهز ـ يفحت ـى لع نير،وقلاـةرد اآلـخ دارف مـعاأل
لااال االصت تاكبش مادختسا ىلع ينورتكل ـهاال يجوتلل كلاـءف ـق يبطتلا ـد متعي مكـا

هيجوتلا تايلمع لك ذيفنتو زاجنا متي ـث يحب ـت ينرتن اال شكـةكب ـة، مدقتملا ةينورتكل
.2 خالاهل نم

هنم بولطم ينورتكل اال دئاقلا ،ف ةينورتكل اال ةراد يفاإل زاورب يهاألرثك تاذلا ةدايق نا
عاوقو ـتا هاجتا طتـريو ـى ـةلإ جاحب ـه لعجي ممـا ـة، يروفو ةعير ارقراتـس ـذ ختي نأ

عب نومستي تاذلا ةداقف ، ةباجتس اال ةعرس ىلع دناست يتلا ةفلتخملا حللاالت ـة صاخ ـد
:3 يه صئا ـ صخ ـةد

. ماهملا زاجنإ ىلع زيكرتلا ءاقبإو مهسفنأ زيفحت ىلع ةردقلا 
الت. كشملا لح لجا نم اهتامهاسمو ةمظنملا مهف 

الت. كشملا لح لجا نم ةردابملا يف ةبغرلا 
. ةريغتملا ةئيبلا عم فيكتلا يف ةنورملا ،و ةراهملا و ةعاربلا 

ـ عملا ةرا هـم هنمـا، ركذ ـن ـةي ساسأ ترا همـا رفو ـبـت لطتت ـة ينورتكل اال ـةدا يقلا و
ـض ـةمـع يرادإ ترا ـا همو نير، مـعاآلـخ لا عفلا لا االصت ترا اهمو ، ةينورتكل اال فرا

. رصعلا اذه يف ةينورتكل اال تاينقتلا لقن يف ديدج لك ـة عباتم ةرور

: ةينورتكل اال ةباقرلا : اعبار

ـةبـدالمـن قثلا ـى لع ـة مئاقلا ـة باقرلا مـن ابارتقا ـر ثكأ ـة ينورتكل ـةاال باقرلا
ديازتملا هاجت اال رسفي اذهو ، ةيمسرلا لئاسملا و تاق علاال ىلع ةمئاقلا ةيديلقتلا ـة باقرلا

م اذهو ةراد، واإل نيلماعلا نيب ينورتكل ،وولاالءاال ةينورتكل اال ةقثلا ىلع ـد يكأتلا ـو حن
ـد يدعلا ـكا نهو سمـرمت، قفد توـ ـة يلمعك ـة باقرلا ـى لإ ـدي صرك ـة باقرلا حيـلو ـا

:4 اهنم ـة ينورتكل ـةاال باقرلل اياز مـنملا

، ةيراد اإل ةيمنتلل ةيبرعلا ةمظنملا ،ط1، يجيتارتسا لخدم قيبطتلا و ةيرظنلا نيب ةينورتكل اال تامدخلا ، سابع ريشب 1

ص251. ،2004م، رصم
ص37. ، هركذ قبس عجرم ، مينغ دمحم دمحا 2

ص39. ،2002م، ندر ،األ نامع ، عيزوتلا و رشنلل ةفاقثلا راد ةلتكم ،ط1، ةيراد اإل ةدايقلا ، ناعنك فاون 3

ص772. ، هركذ قبس عجرم ، مجن دوبع مجن 4
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. ةيرودلا ةباقرلا دبالنم ةرمتسملا ةباقرلا قيقحت 
. يقيقحلا يفاآلن يقيقحلا تقولا يف ةباقرلا ققحت 

. ةباقرلا يف ةيلخادلا تائجافملا نم ىند األ دحلا 

ـاذام هو ـة، قثلا ـى لع ـة مئاقلا ـزعلاالـقتا فحت ـة ينورتكل ـةاال باقرلا 
. ةباقرلا يف بولطملا و يراد ـداإل هجلا مـن للقي

. تقولا نم صلقت ةينورتكل اال ةباقرلا 
ـةـم فرعم ـعفـي يمجلا طارخنا ـى لع ستـدعا ـة ينورتكل ـةاال باقرلا 

سمـ ـق يقحت ـل ـرمـنجا يبك ـىحـد ـةلإ مظنملا ـدفـي جوي اذا
. ةمظنملا يف تا واألمـز ـتا ئجافملا ـدمـن ـةوحلا باقرلا تامزلت

اال ةراد ـىاإل ـةلإ يديلقتلا ةراد مـناإل ـلو حتلا ـتعبـد ققحت فئا ـ ظولا ـلهـهذ كف
ةباقر و ينورتكلا هيجوتو ينورتكلا ميظنت و ينورتكلا طيطخت كانه حبصأف ـة، ينورتكل

. ةينورتكلا

اهقيبطت تاقوعمو تابلطتم ، ةينورتكل اال ةراد اإل رصانع : يناثلا ثحبملا
ةينورتكل اال ةراد اإل رصانع األلو: بلطملا

لـإل ـةي ساسأ رصانع رفوتب إال ثدحي ال ةسسؤم يف ةينورتكلا ةرادإ يأ حاجن نإ
ـير شبلا ـر صنعلا ـةو يراد ـتااإل مولعملا ـتا ينقت ـا همهأ ـن مو ـة، ينورتكل اال ةراد

يلي:1 اميف ةينورتكل اال ةراد اإل رصانع لا مجإ نكميو ـص صختملا

فاآليت: ةينورتكل اال ةراد لإل ةينقتلا رصانعلا ىلجتتو : ينقتلا رصنعلا .1

ةزهجأ نم بوساحلل ةيداملا تانوكملا يف لثمتيو : بوساحلا داتع 
. تاعباطو

س تاقيبطتلا جمارب و ةكبشلا ةرادإ مظنو ماظنلا ةرادإ جمارب : تايجمربلا 
. ةينورتكل اال ةراجتلا جماربو ، ةصاخلا ـةوا ماعلا ـءاو

سنـجي ـر بع ـةد تمملا ـة ينورتكل ـالتاال صولا فـي لثمتتو : تاكبشلا 
. تنارتسك اإل ةكبشو تنارتن واإل تينرتن اال تاكب شلـ ـيلا صتا

ملاـ سرأو هلـا، لبقت ـ سملا و ـتا مولعملل ـيذ غملا ـرهــو بتعي ـير: شبلا ـر صنعلا .2
و ءاربخلا ـل ثم ـة فرعملا عان ـص ـم قي ـث يح عور، شمـ ـيألي قيقحلا لا

اال ةراد ـةاإل موظنمل ـة يفيظولا و ةينا ـةاإلسنـ ئيبلا ـنو لثمي نيذ لـا ـني صتخملا
. ةقباسلا ـةثلاالثـة ينقتلا ـر صانعلا ـب لق ـةفـي ينورتكل

ـرو حمب طبترت يتلا ، ةينورتكل اال ةراد لإل ةيساس األ تانوكملا حضوي يلا وملا لكشلا •و
. ةفرعملا لقح يف نيلماعلا نم ةيناسن اإل دراوملا

، ةيدوعسلا ، ضايرلا ، ةماعلا ةراد اإل دهعم ،ط1، ةيبرعلا اهتاقيبطت قاف ـو ةينورتكل اال ةراد غبلا،اإل دعس نيساي 1

2005م،ص-2372.
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(01): ةينورتكل اال ةراد اإل رصانع حضوي 05 مقر لكشلا

________________________

ريتسجام ةلا ،سر ةينورتكل اال ةراد ـقاإل يبطتل ـةير شبلا دراو ملاـ ـة يمنت ـتا بلطتم ، ملأـير ـد محا سي مـخ 01:هيإـبا
ص39. ،2007م، ةيدوعسلا ، فيان ةعماج ، ةروشنم ريغ
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تارابتع ـعال ضخي ـةد يدج ـة يجهنم وأ رارق يأ قيبطت نا : ةمكاحلا طباوضلا .3
الدب ناك يلا بوتلا هتمواقم متت ال ىتح كلذو هيف، هقيبطت متيس يذلا عمتجملا ـم هفو
لمشت تباوثلا هذهو ، عمتجملا تباوث ةاعارم متت نإ ةينورتكل اال ةراد ـقاإل يبطت لبق

1: يلي ام

. ةايحلا تاموظنم نم ةموظنم لك يف لماعتلا ساسأ لثمي : نيدلا 

. يعامتج اال طبضلا لئاسو ىوقأ نم : نوناقلا 
عمتجملا مظن ديدحت يف عفلا يويح رودب موقت : ةفاقثلا 

. هئانب ةغايصو

ـةـب صاخ ـت باوث ـا هلكف ـع، متجملا نيو كتوـ ـم جحو معـر ـى لإ ةفا باإلـض
ـل بق اهتاعارم ةرور ـض ـد كؤي ــععـناألخـرمـا متجم ـزكـل يمت هوـي عمتجملا

. ةينورتكل اال ةراد ـقاإل يبطت

: ىلع ةمظن األ لمتشتو : ةمظن 4/األ

ةراد لااإل معأ ذيفنتل لاالةمز طباوضلا يف ـل ثمتتو : تاعيرشتلا ـةو مظن األ
.2 ةبوغرملا ريغ تازواجتلا ىلع ةرطيسلا ،و ةينورتكل اال

عور شمـ ـءا نبل ـةد عاق ـل ثمت ـي تلا ـل ماوعلا ـة:هوـي يدعاقلا ـة مظن األ
، ةيداصتق واال ةيعامتج واال ةيسايسلا ةمظن األ لمشتو ، ةينورتكل اال ةراد اإل

اهلمع ةيفيكو ةينورتكل اال ةراد اإل طمن ديدحت يف ريبك رود ـب علت ـي هف
3 اهتابلطتمو

ةرادإ ـى لإ ـلو صولا ـقوأ يبطتل ـا مهم ـا ساسأ عتـد ةروكذ ملاـ ـر صانعلا كـلهـهذ
. ةسسؤم لكل ةدوشنملا فاده األ ققحت ةحجان ـة ينورتكلا

: ةينورتكل اال ةراد اإل قيبطت تابلطتم : يناثلا بلطملا

لا ـتا بلطتملا ـدمـن يدع ريفو ـت بلطتي ةينورتكل اال ةراد اإل عورشم قيبطت حاجن
مكـانأـهالبـدـم ـة، يجمربو ـة يميظنتو ـة يلا ـةمو يدام تامزلت سمـ المزـةلـه،مـن

رفو ـثـت يح ـع،مـن قاولل ـماال شو ـا قيقد ـا مييقتو ـة لماكتم ةرو ـص نيو نكتـ
ـال لا ملاـيلا معد ـةير،ولـا شبلا دراو مللـ ـةب سانملا ـة يتحتلا ـتا مولعملا ـتا يجولونكت

4. ةينقتلا تاروثلا مـنهـهذ ـىو صقلا ةدافت مز،لالـس

، نامع ةنطلس ، طقسم ، تايدحتلا و عقاولا ةينورتكل اال ةموكحلا ةودن ، ةينورتكل اال ةموكحلا ةموظنم ، نسح دمحم 1

2003م،ص01.
، نامع ةنطلس طقسم ، تايدحتلا و عقاولا ةينورتكل اال ةموكحلا ةودن ، ةينورتكل اال ةيبرعلا ةموكحلا ، نسح دومحم لفوق 2

ص9. 2003م،
كلملا ةعما ،ج ريتسجام ،رسةلا ةماعلا تاسسؤملا يف ةينورتكل اال ةموكحل ،ا دمحم يحيو ضياعم 3وبأ

ص135. ،2004م، ةيدوعسل ،ا ضايرلا دوعس
ص31. ،2004م، ةيدوعسلا ، ضايرلا ،79 ددعلا ، ةيبرعلا ةلجملا ، اهتاقيبطتو ةينورتكل اال ةراد ،اإل ينقم نسح دمحم 4
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ـقإالـم قحتي ـننأ كمي ـةال ينورتكل اال ةراد ـتااإل بلطتم ريفو تلـ ـلو صولا مكـانا
ـلااإل معأو ـتا يلمع ـة سدنه ةدا ،إلـع ةلما شوـ ـة لماكتم ةيجيتارتسا جمارب نخـالل

اهساسأ طقف سيل ةينورتكل اال ةراد اإل ىلإ ةيديلقتلا ةراد مـناإل لوحتلا ـف ةراد
ـ ينورتكل اال ةراد لـإل ـةي ساسأ ـر صانع ـا هنوك ـم غر ـت ينرتن اال ةكبشو اإلةيل تابساحلا

تادايقو روطتم يرادإ ركف ىلع دمتعت ـة يرادإ ـةي ضق ـى ـةاأللو جردلا ـافـي هنكلو ة،
. همعدتو روطتلا فدهتست ةيعاو ةيرادإ

يف:1 لثمتت ةينورتكل اال ةراد اإل قيبطتل ةمز لاال تابلطتملا نم ةعومجم كانهو •
. ةينورتكل واالصتاالتاال تامولعملا تاينقت تابلطتم .1

. ةيعيرشتلا تابلطتملا و ةيلا ملا تابلطتملا .2
. ةينورتكل اال ةراد التاإل ماعمو لا معأ ةيامحو نيمأت تابلطتم .3

2: يهو ةينورتكل اال ةراد اإل قيبطتل لاالةمز تابلطتملا نم ددع "علاالق" ركذي امك •
. ةيرادإ تابلطتم

. تامولعملا ايجولونكت تابلطتمو ةيرشب تابلطتم

يف:3 لثمتت تابلطتملا ديدع تاسسؤملا يف ةينورتكل اال ةراد اإل قيبطتلو •
. سيسأتلل ططخو تايجيتارتسا عضو .1

. ةينورتكل اال ةراد لإل ةيتحتلا ةينبلا ريفوت .2
. ينورتكل اإل ديربلا تامدخ .3

. ايجيردت الت ماعملا و تامدخلا و يراد اإل ماظنلا ريوطت .4
. نيلماعتملا فيقثتو ةيعوتو نيلماعلا بيردتو ميلعت .5

. اهريوطتو ةيلا حلا تاعيرشتلا ليدعت ول ةيرورضلا ةينوناقلا تاعيرشتلا رادصإ .6
. ةينورتكل اال ةراد يفاإل تامولعملا ةيامحو نمأ نامض .7

ـة يعون ـةفـي يرذج تارييغت ثاد حـإ ـب لطتت ـة ينورتكل اال ةراد مكـانإاإل
ـميوتلاـ لعتلا ـم ظن ـرفـي ظنلا ةدا ـقعـإ يرط ملاالمئـةهلـا،عـن ـةير شبلا ـر صانعلا
ـط طخلا داد ـكعـإ لذ مبـافـي ـد، يدجلا ـلو حتلا ـتا بلطتم ـة بكاومل ـة يلا حلا بيرد

ةيعوت ىلإ ةفاض ،باإل تايوتسملا ةفاك ىلع ةيبيردتلا ـةو يميلعتلا بيلا واألـس جماربلا و
و يسفنلا دادعتس اال ةئيهتو ، ةينورتكل اال ةراد ـةاإل عيبطو ـة فاقثب عمتجملا دارفأ
اال ةراد اإل قيبطت عم فيكتلا تابلطتم نم كلذ ريغو يداملا و ينقتلا و يكولسلا

. ةينورتكل

ص ،2003م، ةيدوعسلا ، ةماعلا ةراد اإل دهعم ،ط1، ةيبرعلا اهتاقيبطت قافأو ةينورتكل اال ةراد ،اإل نيساي غبلا دعس 1

.31
،2002م، ندر ،األ عيزوتلا و رشنلل جهانملا راد ،ط1، ةينورتكل علاالق،األمعلااال سابع ريشبو يتيركتلا غبلا دعس 2

ص111.
ص31. ،2000م، رصم ، ةثيدحلا قورافلا راد ،ط2، ةينورتكل اال ةراجتلا و ةملوعلا اهبو، نيهاش 3
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ةينورتكل اال ةراد اإل قيبطت تاقوعم : ثلا ثلا بلطملا

ثيد حلاـ ـر صعلا فـي تر هـظ ـي تلا تاحلط ـ صملا ـةمـن ينورتكل اال ةراد ـراإل بتعت
تلاـيلا ـةا،بو يحلا ـب ناوج عيمج تمع يتلا ةلئاهلا ةيملعلا و ةينقتلا تاروطتلل ـة جيتن

ـدـم جنو ـتا، سسؤملا ـافـي هقيبطتو اهمد ـققـت يعت ـي تلا ـتا قوعملا ض عـب تر هـظ
يلي: مـا ـتا قوعملا نـبنيهـهذ

يف:1 لثمتتو : ةيميظنت تاقوعم .01

اال ةراد اإل جماربل ايلعلا ةراد اإل ىوتسم ىلع قيسنتلا و طيطختلا مادعنا 
. ةينورتكل

ـةـف ينورتكل اال ةراد ـقاإل يبطتل ـا يلعلا تاطل ـ سلا ـل بق ـةمـن عباتملا يغـبا 
. ىرغصلا تاراد ياإل

. هتابلطتمو ةينورتكل اال ةراد لإل لوحتلا يعاودب تاراد اإل ضعب عانتقا فعض 
ـ ينقتلا ـلاهـهذ خدإ رارق ـنو كلتمي نيذ لـا نييراد اإل ىدل ةيبوساحلا ةفرعملا ةلق 

. تاسسؤملا ـل خاد ة
ـ قاوملا ـعفـي ساو شبـلك ـص صختملا بيرد تلاـ ريفو ـت ةرد ـق ـعمد 

. ةسسؤملا ـل خاد ـة بوغرملا ع
اال ةراد ـقاإل يبطت ـرو طتل ـة بكاوملا ـة ـةاإلعاليم يعوتلا جمارب فع ـض 

. ةسسؤملا ىوتسم ـى لع ـة ينورتكل
ا عور ـ شمل ـا يلعلا ـةي سايسلا تادا ـ يقلا فر ـيمـنـط سايسلا معد لـا فع ـض 

. ةينورتكل اال ةراد إل

يف:2 لثمتتو : ةينقت تاقوعم .02

اآليل. بساحلا ليغشت الت كشمو تابوعص 
ةسسؤملا لخاد ىتح ةمدختسملا ةزهج لأل ةدحوم تافصاوم دوجو ةردن 

. ةدحاولا

ةينقتلا هذه لا بقتس ال اهتيزهاج صقنو ةسسؤملل ةيتحتلا ةينبلا فعض 
. ةثيدحلا

. قطانملا ضعب يف لا االصت تاكبش يف فعض 

تاربخلا ةلقو ةيعينصتلا ةردقلا ةيدودحم 
. ةلهؤملا

مـو ، مهحلا ـ صم ـى لع ـة ثيدحلا ـة ينقتلا تايبل ـس ـر ثأ مـن نيلما ـ عتملا فو ـخ
روج، األ ةلقو ةلا معلا صقن نم اهيلع ـب ترتي ا

ـة سسؤملا فـي نيلما مـنعلاـ اونا ـك ءاو ـس دارف ـلماأل شتو : شبـةير ـتا قوعم .03

ص72. ،2003م، رصم ، عيزوتلا و رشنلل ةيلودلا رادلا ، يديدحلا دمحم ةمجرت ، ةراد يفاإل ةروث ، زرتيب موت 1

2005م، ندر ،األ نامع ، عيزوتلا و رشنلل لئاو ،ط1،راد ةينورتكل اال ةراد اإل تاكبش ، قزارلا دبع عوالء يملا سلا نيسح 2

ص237.
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1: دجن ةيرشبلا تاقوعملا مهأ نمو ، ةسسؤملا عم نيلماعتملا وأ

ـى لع ـلا صت واال ـتا مولعملا ـا يجولونكتب يفاقثلا يعولا فعض 
. ةسسؤملا لخاد يميظنتلا و يعا متجـ اال ىوت ـ سملا
ةثيدحلا ةينقتلا لا جم يف ةروطتملا ةيبيردتلا جماربلا ةلق 

. ةروطتملا
ـر ييغتلا نآ ةطل ـ سلا باح ـ صأ و نيريد ضملاـ عـب روع ـش يما نـت

. مهل اديدهت لكشي ةينورتكل اال ةراد ـواإل حن

. هتاقيبطتو اآليل بساحلا تاينقتب دارف األ ىدل ةيفاكلا ةفرعملا صقن 
. ةيصخشلا الت ماعتلا و تامولعملا نمأو ةيامح يف ةقثلا فعض 
فع ـ ضو ـة ينورتكل اال ةراد ـةاإل ينقت ـق يبطتل نيلما ـةعلاـ مواقم 

. نيلماعتملا و نيلماعلا ىد ـةهبـاـل بغرلا

يف:2 لثمتتو : ةيلا م تاقوعم .04

. تينرتن اال ةيملا علا ةكبشلا مادختسا ةفلكت 
ةينورتكل اال ةراد اإل قيبطتل لاالةمز ةيتحتلا ةينبلل ةصصخملا دراوملا ةلق 

ـةزاال شلـءاراألهج دار ضاالـف عـب ىد ـةـل يلا ملا قلاـةرد فع ـض 
. ةينقتلا تاروطتلا ةبكاوم ـل ـةمـنجأ ينورتكل

تلاـ ـتا يلمع ـا هيلإ ـجا تحت ـي تلا ـة يلا ملا ـتا صصخملا ريفو لقـةـت 
. ةينورتكل اال ةراد اإل قيبطت لجا ـلمـن يهأتلا و بيرد

ةينورتكل اال ةزهج واأل تايجمربلل ةيلا ملا ةفلكتلا 
. ةروطتملا

ـةحتـ عونتمو ـة فلتخم ـةد يدع ـتا قوعم ـكا نه ـدنأ ـكجن لذ ـنخـاللكـل مو
ـا، هعون ـاكـنا مفيك ـتا سسؤملا ـف لتخم ـةفـي ينورتكل اال ةراد ـقاإل يبطت نود لو
لقأ،إال ةجردب واألرخ عةيلا ةجردب رثؤي اهضعبف ريثأتلا ةتوافتم ـتا قوعملا ـلهـهذ كف

ريفو ـة،والبـدمـنـت ينورتكل اال ةراد ـقاإل يبطت جوـه فـي شمـةلك فقت اعيمج اهنأ
ـقاإل يبطت ـىيـمت تح ـتا قوعملا ـةهـهذ هجاوم ـى لإ ةيمارلا ـتا بلطتملا ـطو طخلا
ـي تلا فاد ـقاألـه يقحت تلاـيلا ـةز،بو يمتمو ةحيح ـص ـةرو صب ـة ينورتكل اال ةراد

. جاتن فـياإل ةدو ـةوجلاـ يجاتن فـياإل ةدا يـز ـةمـن سسؤملا ـا هيلإ ستـىع

، ةيدوعسلا ، ضايرلا ةراد، اإل ةيعمجل يناثلا يراد اإل ىقتلملا ، ةديدجلا ةيملا علا رتا يغتملا و ةراد ،اإل ناوضر تفرأ 1

2001م،ص1.
ص200. ،2006م، رصم ، ةيردنكس ،اإل يعماجلا ركفلا راد ،ط1، ةينورتكل اال ةراد ،اإل يفريصلا دمحم 2
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لصفلا خالةص

خالل نم ةينورتكل اإل ةراد باإل ةقلعتملا بناوجلا فلتخمب مامل اإل لصفلا اذه يف انلواح
: نيثحبم ىلإ هميسقت

ـة بكاومل ستـىع ـتا مظنملا وأ ـتا سسؤملا نأ جتنت سنـ قبس ام خالللك نم 
المـز ـحب صأو تاراد ـىاإل لع ـس كعنأ يذ ـل،ولـا صاحلا يجو ـ لونكتلا ـرو طتلا

ينورتكل اال تاراد ـىاإل ـةلإ ميدقلا ـة يديلقتلا تاراد مـناإل ـلو حتلا امـنخاللـه
اهتدهش يتلا تاروطتلا عم ىشامتت ـة ينقت تاربخ ـب لطتي ـاذ هو ـة، ثيدحلا ـة

. ايجولونكتلا

ـي ضمت ـة مظنملا نم لعجت اهقيبطت ـةفـيحـلا بغلا ةيمهأ ةينورتكل اال ةراد لوإل 
ـة. قدو ةعر ـس رثكأ ـب ةمو ـ سرملا اهفاد ـقهـأ يقحت ـها جتا فـي امد ـق

ـي نورتكل طلاـعبااال ةراد اإل فئا ظوـ ـى لع ـتف ضأ ـة ينورتكل اال ةراد مكـانإاإل 
ـك لذ ـت،إالنأ ينرتن اال تاكب شوـ ـة اإليل تاب ـ ساحلا ـى لع ـد متعي يذ لـا
ـة يفيك ـة فرعم ـل مـنجأ نيلما ـصعللـ صختم بيرد توـ لعتـمي ـب لطتي

. ةراد ـةفـياإل ثيدحلا ـا يجولونكتلا ـلمـع ماعتلا

ـتا قوعملا ـد يدع ـتا سسؤملا ىوت سمـ ـى لع ـة ينورتكل اال ةراد ـقاإل يبطتلو 
ـتهـهذ فلتخاو ـة، ثيدحلا ـة ينقتلا ـقهـهذ يبطت ـة مهم مـن بع ـ صت ـي تلا
شبـةير ـتا قوعمو ـة يلا ـةمو ينقت خأوـىر ـة يميظنت مـاهـي ـبني ـتا قيعملا

و ـتا قوعملا ـةهـهذ هجاوم ـل ـلمـنجا معلا و ـيع سلا ـة سسؤملا ـى لع ـي غبني
فـي سيـمه ـة ينورتكل اال ةراد لـإل ـلا عفو حيح ـص ـق يبطت ـى لإ ـلو صولا

. ةسسؤملل ةماعلا فاده ـقاأل يقحت

ا ريوطت يف ةيرشبلا دراوملا ةرادإ رود ىلإ قرطتن ثلا، ثلا لصفلا نوكيس مهفلا قيمعتل و
. رئازجلا يف ةيمومعلا تاسسؤملا يف ةينورتكل اإل ةراد إل



صـل لاـــف
ثلاـلاــث
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لصفلا ةمدقم

يف ةينورتكل اإل ةراد واإل ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ةقلعتملا ميهافملا مهأ ىلإ قرطتلا دعب
جاتحت ةيرظن ةسارد دعت يتلا و نيموهفملا نيب علاالةق حيضوتو ، يناثلا و األلو نيلصفلا

. ةحورطملا تايضرفلا دكؤي ثلا ثلا لصفلا خالل نم عيسوت و قيمعت ىلإ
نيثحبم ىلإ مسقم لصفلا اذه نوكيس

ةينورتكل اإل ةراد األلواإل بلطملا يف ضرعتسن بلا، طم ثالث ىلإ مسقم األلو ثحبملا
ةينورتكل اإل رئازجلا عورشم يناثلا بلطملا يف ،امأ رئازجلا يف ةيمومعلا تاسسؤملا يف
تاسسؤملا يف ةينورتكل اإل ةراد اإل قيبطت تاقوعم ثلا ثلا بلطملا نوكيل ،2008-2013

. اهيلإ لصوتلا مت تايصوت و جئاتن . رئازجلا يف ةيمومعلا

رصنعلا ةيمهأ ، نيلماعلا ب ةقلعتملا ةيرشبلا تاقوعملا انقرطت يناثلا ثحبملا صخي اميف و
اإل ةراد اإل ليعفت يف ةيرشبلا دراوملا ةيمنت رود ، ةينورتكل اإل ةراد اإل قيبطتل يرشبلا
اهيلإ قرطتنسف تايصوتلا امأ اهيلإ لصوتلا مت يتلا جئاتنلا ركد ىلإ ةفاض باإل ةينورتكل

. ةمتاخلا يف
وه يرشبلا رصنعلا ،ف ىرخ األ دراوملا يقاب نع ةيمهأ لقت ال ةيرشبلا دراوملا ترا دق نإ

طاشنلا ساسأ
وهو ةسسؤملا يف ةرفوتملا دراوملا يقابل لثم اللاأل غتس اال ةصرف حاتأ يدلا يجاتن اإل

اهرثكأو لب ىوق مهأ دعي
. ةيداصتق اال ةصاخو ةسسؤملا طاشن يف راثأ

اهفادهأ قيقحت يف األمعلا تامظنم نم ريثك دعاس دق يجولونكتلا مدقتلا و روطتلا نإ
ومنلا ىلع اهترادقو

ىدأ ةرمتسم الت وحتو تاريغت نم هببس امو يجولونكتلا روطتلا ،ف راهدز واال ءاقبلا و
مامته اال ةرورض ىلإ

طسو شياعتلا نم ةسسؤملا نيكمتل تايجولونكتلا هده لظ يف ةيرشبلا دراوملا ةيمنتب
ريغتملا طيحملا اذه

ىلإ لوصولا و لمعلا تاجاح ةيبلت ىلع ةرداقو ةعرابو ةرهام ةيرشبلا رداوكب رفظلو
. ةسسؤملا فادهأ
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: رئازجلا يف ةيمومعلا تاسسؤملا يف ةينورتكل اإل ةراد لإل لخدم األلو: ثحبملا

: رئازجلا يف ةيمومعلا تاسسؤملا يف ةينورتكل اإل ةراد األلو:اإل بلطملا

ةنمقرلا ايجولونكتب ةطبترملا ةيعامتج اال تاريغتلا لوح ةريخ يفاآلةنواأل ريكفتلا رودي
األ نيب لعافتلا ةلأسم اهسأر ىلعو ةيعامتج اال رهاوظلا نم جتانلا ةهجاوم يف اهرودو

قيمعت نم ايجولونكتلا كلت هزرفت ام ىرخأ ةيحان نمو ةيحان نم مهتاعامجو دارف
) تامولعملا عمتجم موهفم قيمعتب رئازجل ايفنو لوؤسملا موقي ، ةيعامتج اال قراوفلل

ا تاطاشنلا يف ةيمقرلا الت ماعملا لا خدإ تنرتن باأل تاسسؤملا ليصوت ـك ترسأ جمانرب
مامأ فقت يتلا ةيعامتج اال قئاوعلا نم ةلمج دوجو ركني ال اذه ...)إالنأ ةيداصتق ال

: اهنمو تامولعملا عمتجم قيبطت

ةريبك ةحيرش ىدل تامولعملا ةكبش يف لغوتلا ةلقرع عمتجملا يف ةلا طبلا ةبسن عافترا
عقاولا و ةيراضحلا فاده األ نيب دعاب ام افيعض تنرتن الكاإل هتسا ناكف عمتجملا نم

. شيعملا

ةحيرش ىلع إال رصتقت ال ةيلا مك ةيلمع اهنم لعج تنرتن اإل تاكبشب ليصوتلا فعض
. فئاظولا خالل نم اهيلع لصحت ةزيمم

لا. جملا اذه يف رامثتس اال فعضو ةيتامولعملا تامدخلا فعض

ةيمسرلا تاسسؤملا لخاد ةدماج ةيلمع اهنم لعج ةيتامولعملا ب طبترملا فيظوتلا صقن
1). ةيمسرلا ريغو

ينقتلا و يملعلا يفاإلعالم ثحبلا زكرم قيرط نع تنرتن باأل رئازجلا طبر مت دقو
ا ةكبشلا ةماقإ فدهب وكسنويلا عم نواعتلا راطإ يف كلذو 1994 سراميف (CERIST(
االطنال ةرؤب - اهعقوم مكحب – رئازجلا اهيف بعلت يتلا RINAF)(و تامولعملل ةيقيرف إل
96 ةفيعضت ناك ازيب ةيلا اإلطي ةنيدملا ب رئازجلا طبر اهل مت يتلا طخلا ةقاط ق،إالنأ

ةيرصبلا فايل األ مادختساب /اث تيابوليك 256 ىلإ 1997م ماع تروط مث /اث تيابوليك
قيرط نع 1998 ةياهن يف رئازجلا طبر مت دقو ، ةيسنرفلا سيراب ربع طابتر واال

سرام رهش يفو /اث تياباغيم 01 ةقاطب MAA يكيرم األ يعانصلا رمقلا ب نطنشاو
/اث.(2 تياباغيم 02 رئازجلا طابترا ةقاط تحبصأ 1999

ددعلا عفتراو ، ةئيه ب130 1996 ةنس تنرتن يفاال ةكرتشملا تائيهلا ددع ردق دقل
نم ةئيه 500، يعماجلا عاطقلا نم ةئيه 100 اهنم 1999م ةنس ةئيه 800 ىلإ
األ تاعاطقلا ىلع ةعزوم ةيقبلا ،و يبطلا عاطقلا نم ةئيه 50، يداصتق اال عاطقلا

ةعماج ، عمتجملا و ناسن اإل مولع ةلجم ، ةديدجلا ةنطاوملل ةيجولويسوسلا تاقايسلا تامولعملا عمتجم ديص، بيطلا 1

ص52 ،2012 ربمسيد ،04 ددعلا ةركسب رضيخ دمحم
ص ،2002،1 ددعلا ،- رئازجلا – ةلقرو حابرم يدصاق ةعماج ، ثحابلا ةلجم ، رئازجلا يف تنرتن ،األ ميهاربإ يتخب 2
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يئضال : األرم ئداب يف تنرتن اال مادختسا ناكو . ىرخأ

موسرملا رودص دعب اصوصخ اعيرس اروطت ددحي يذلا 1998م توأ 25 يف فرع مث
2001م، ماع يفو تنرتن اال تامدخ الل غتسا ةيفيكو طورش 98/257 مقر يذيفنتلا

و ديربلا ةرازو تماق ، رئازجلا ب تنرتن اال قوس نم ةماه ةصح ذخأ اهنم ةلواحم يفو
ع نيتكرش عم دقاعتلا "ب موكيليت رئازجلا " ةسسؤم ءاشنإ دعب الت صاوملا

ةيكيرم األ نوسكيرإو ، ةصاخ دعاوق ءاشن إل ةيديوسلا يجولونكت تنسول امه: نيتيملا
اال ةمدخ يمدقم ددع عافترا عم /اث تياباغيم 30 زواجتي ثب ىلع لوصحلا نم نكمتس
2005م، ماع مدختسم نويلم 9.1 يلا وح ىلإ لصيل نيمدختسملا ددع عفترا ، تنرتن

3مال غلب دق رئازجلا يف نيمدختسملا ددع اهل،نأ ريرقت يف تنلعأ 2006م ربوتكأ يفو
عيلا تنرتن اال مدختسي نم ددع غلب نيح يف 2006م ةيليوج لولحب مدختسم نيي

نأ ىلإ ريشتف 2007م ربمتبس تايئاصحإ امأ مدختسم فلأ 700 مهنم (ADSL( ةعرسلا
اإل يمدختسم ددع نوكي 2008م يرفيف يفو 4مالنيي غلب دق نيمدختسملا ددع

ىلإ لصو دقف تنرتن اال يهاقم ددع امأ 5مالنيي ىلإ لصو دق نييرئازجلا تنرتن
اال راشتنا ةيادبلا يف تضرتعا دقو ينطولا رطقلا ىوتسم ىلع ةيدلب 1541 ربع 6000

فتاهلا راعسأ عافترا يف صخلتت قئاوعلا نم ةعومجم ، رئازجلا يف عساو لكشب تنرتن
ىلإ ةفاض ،باإل ةكبشلا ءطبو 2003م، ماع 200% ةبسن ىلإ تلصو يتلا و تباثلا

ىرخأ تاكرش تلخد نيأ 2006م، ةياغ ىلإ ةمدخلا ىلع لالصتاالت" ةيرئازجلا " ةنميه
راعسأ عافترا كلذك ةقيعملا بابس األ نمو ةيرصملا موكساروأ لا جملا اذه يف ةسفانم

مامتها نم داز ام اذه ثمال. ةيجيلخلا لودلا يف لا حلا هيلع وه ام عم ةنراقم بيساوحلا
19971 ماع رئازجلا يف تنرتنا ىهقم لوأ حتتفا نأ دعب ، تنرتن اال يهاقمب نيمدختسملا

-20132008 ةينورتكل اإل رئازجلا عورشم يناثلا بلطملا
ةيرئازجلا ةموكحلا مامتها ىدم سكعي يذلا و ةينورتكل اإل رئازجلا عورشم رئازجلا تنبت

و ةيداصتق واال ةيعامتج اال ةجاحلا هيلع هيلمت امو يموكحلا عاطقلا ةنرصع ةرورضب
ةيمقرلا ةكرعملا لكشتو ، ةمدقتملا لودلا بلغأ تسم يتلا ةيجولونكتلا و ةيسايسلا

ةيعامتج واال ةيداصتق اال ةيمنتلا هحرطت يتلا تاناهرلل اساسأ يرشبلا لا مسأرلا ميعدتو
اإل رئازجلا ةيجيتارتساو ، ةملوعلا تايدحت ةهجاومل بلاالد ريضحتلا يسيئر ال ماعو

ال وحتلا رابتع اال نيعب عماألذخ يرئازجلا ةفرعملا و ملعلا عمتجم زورب ىلإ فدهت ةينورتكل
ةقيمعلا ت

يلي: امك اروحم 13 يف ةيجيتارتس اال هذه ةطخ روحمتتو ملا علا اهشيعي يتلا ةعيرسلا و
ثدحيس : ةيمومعلا ةراد يفاإل لا اإلعالمواالصت تايجولونكت مادختسا عيرست -1

ةيمومعلا ةراد يفاإل اهمادختسا زيزعتو لا اإلعالمواالصت تايجولونكت لا خدإ
اهريس ةيفيك يف رظنلا ديعت اهلعجيس امم اهلمعو اهميظنت بيلا سأ يف اريبك ال وحت
مت قايسلا اذه يفو ، بسنأ لكشب نينطاوملل ةمدقملا ةمدخلا فييكتو اهميظنتو

بناوجلا صخت يهو ةيرازو ةرئاد لكل ةكرتشم انايحأو ةصاخ فادهأ عضو
رشن ةجمدنم عإالم مظن عضو ةيتامولعملا ةيساس األ ىنبلا لا مكتسا : ةيلا تلا
ةينورتكل اإل تامدخلا ريوطت ةيرشبلا تاءافكلا ةيمنت ةزيمتم ةيعاطق تاقيبطت

لا، اإلعالمواإلصت مولع مسق ، ةروشنم ريغ ريتسيجام ةلا ،سر تنرتن واأل نيرئازجلا ةبلطلا روهمج ، سينول سيداب (1

-،2008،ص61 رئازجلا – ةنيطنسق يروتنم ةعماج
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. ىرخ األ تاراد واإل لا ومعلا تاكرشلا و نينطاوملا ةدئافل

تايجولونكت مادختسا : تاكرشلا يف لا اإلعالمواالصت تايجولونكت لا معتسا عيرست -2
ىدل ةيسفانتلا ةردقلا عفرو األءاد نيسحت لجأ نم ايرورض ارمأ ىحضأ لا اإلعالمواالصت

خالل نم يداصتق اال عاطقلا يف لا اإلعالمواالصت تايجولونكت جامدإ مت اذهلو تاكرشلا
ةريغصلا تاسسؤملا لبق نم لا اإلعالمواالصت تايجولونكت كلمت معد *: ةيلا تلا فاده األ

ةينورتكلإ تامدخ ضرع ريوطت * تاكرشلا ءادأ نيسحتل تاقيبطت ريوطت * ةطسوتملا و
. تاكرشلا فرط نم

نم ةدافتس نماال نينطاوملا نيكمتب ةليفكلا ةيزيفحتلا تاءارج واإل تايل اآل ريوطت -3
نع ( كترسأ ) ةيلمع ثعب ةداعإ لا: اإلعالمواالصت تايجولونكت تاكبشو تازيهجت
نيوكتلا ريفوت عم عيرسلا قفدلا تاذ ليصوت طوطخو ةيصخش بيساوح ريفوت قيرط
ةيعامجلا ةيمومعلا تاءاضفلا ددعيف ربتعم ردقب ةدايزلا عمتجملا تائفل ةزيمتم نيماضمو

رودو ملعلا رودو ةيتامولعملا رئاظحلا و طئاسولا ةددعتملا تاصنملا و تنرتن التاإل حمو
خلإ. .. ةفاقثلا

و تاكرشلا و ةموكحلا نيب ينطولا راوحلا ةلصاوم : يمقرلا داصتق اال ريوطت عفد –4
ملا فورظلا ريفوت ‘’ ةينورتكل اإل رئازجلا ‘’ ةيجيتارتسا دادعإ راطإ يف هترشابم تمت يذلا

ريفوتو تايجمربلا جاتنإ لا جم يف ةينطولا ةينقتلا و ةيملعلا تاءافكلا نيمثتل الةمئ
يداصتق اال طاشنلا هيجوت نومضملا جاتن إل ةيزيفحت تاءارجإ عضو زيهجتلا و تامدخلا

. ريدصتلا وحن لا اإلعالمواالصت تايجولونكت لا جم يف
ةينبلا ليهأت : ةعرسلا قئافلا و عيرسلا قفدلا تاذ لالصتاالت ةيساس األ ةينبلا زيزعت –5

لا‘’ عفلا رييستلا تاكبشلا تامدخ ةيعون تاكبشلا نيمأت لالصتاالت ةينطولا ةيتحتلا
قاطن ’’DZالمس

ينهملا نيوكتلا و يلا علا ميلعتلا جمارب يف رظنلا ةداعإ : ةيرشبلا تاءافكلا ريوطت –6
عيمجل لا اإلعالمواالصت تايجولونكت نيقلت لا اإلعالمواالصت تايجولونكت لا جم يف

. ةيعامتج اال تائفلا
ال عافت ةفرعملا ىلع مئاقلا داصتق اال مزلتسي : راكتب واال ريوطتلا و ثحبلا ميعدت –7

ريوطت نمضي يذلا وه راكتب نأاال ،ذإ داصتق ملااال عو ريوطتلا و ثحبلا نيب ايوق
لا. اإلعالمواالصت تايجولونكت لا جم يف ةفاضملا ةميقلا تاذ تامدخلا و تاجتنملا

تابيترتلا عيمج ةسارد نم جتنتسي : ينطولا ينوناقلا راط اإل ىوتسم طبض –8
ةبترتملا ةينوناقلا لئاسملا لك يطغت ال ةيرئازجلا ةينوناقلا ةناسرتلا نأ ةمئاقلا ةيعيرشتلا

ال هيلعو تامولعملا عمتجم دييشتو لا اإلعالمواالصت تايجولونكت ريوطتو مادختسا نع
عمتجم تابلطتمو ةيلودلا تاسرامملا عم ايشامت ينوناقلا اإلراط ىوتسم طبض نم دب

. تامولعملا
رئازجلا يف تامولعملا عمتجم لوح لا صتا ططخم ذيفنتو دادعإ لا: 9–اإلعالمواالصت

. يموكحلا دوهجملل دادتماك يوعمج جيسن ةماقإ

______________________

اإلطالع2020/08/23 خيرات لا، اإلعاليماالصت ايجولونكتو ديربلا ةرازو عقوم (www.mptic.dz) -01
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ةماقإ ةيلودلا تاردابملا و راوحلا يف ةلا عفلا ةكراشملا : يلودلا نواعتلا نيمثت -10
. تاراهملا و تايجولونكتلا كلمت فدهب ةيجيتارتسا تاكارش

دادعإ ، ةيعون تارشؤم ماظنل يروصتلا اإلراط دادعإ : ةعباتملا و مييقتلا تايلآ -11
مالةمئ. تارشؤم ةمئاق

ميعدت ، تاعاطقلا نيبو اينطو قيسنتلا و ماجسن اال ميعدت : ةيميظنت تاءارجإ –12
. ةصصختملا تائيهلا و تاعاطقلا ىوتسم ىلع لخدتلا تاردق

، ةربتعم مةيلا دراوم ةينورتكل اإل رئازجلا ةيجيتارتسا ذيفنت مزلتسي : ةيلا ملا دراوملا -13
ةيذيفنتلا لحارملا قفو ةيجيتارتسا ةينازيم ةينورتكل اإل رئازجلا جمانرب نإف اذل

.1 ةبقترملا

: رئازجلا يف ةينورتكل اال ةراد اإل قيبطت تاقوعم : ثلا ثلا بلطملا
دسجتي مل هنكل ةزيجو ةرتف ذنم رئازجلا يف ةينورتكل اال ةراد اإل عورشم طإالق مت دقل

يلي: ام اهمهأ نم ركذن تابقعلا نم ةلمج ببسب كلذو عقاولا ضرأ ىلع دعب
ىلع الء معلا تابلط ةيبلت يف واالصتاالت تامولعملا ايجولونكتو ديربلا عاطق زجع -1

. تنرتن ربعاال لصاوتلل تاونقلا مهأ دعي يذلا فتاهلا لا صيإ
، ىرخأ ىلإ ةقطنم نم اهنيابتو لالصتاالت ةيتحتلا ةينبلا لا مكتسا يف ريخأتلا -2

ال لا جملا اذه يف مدقتملا ملا علا لود ةيمقرلا ةوجفلا دسل ريبك قرافلا نإف هيلع اسيسأتو
. ةراجتلل ةيملا علا ةمظنملا ىلإ مامضن نماال ةبرقم ىلع رئازجلا نأو اميس

هذه يمدختسم ةبسن نأ كلذ ، رئازجلا يف تنرتن اال تامادختساو راشتن اال ةيدودحم 3-
. ةرواجملا لودلا ب ىتح ةنراقم رئازجلا يف افيعض الزلا ايملا ع راشتن اال ةعساولا ةينقتلا

ميمعت مغر ةئيطب ةريتوب ريستو ، اهتيادب يف الزتلا ةينورتكل اال ةيلا التملا ماعتلا 4-
،إالنأ ةيراجتلا و ةيلا ملا تاسسؤملا فلتخم ىوتسم ىلع ةينورتكل اال ةيلا التملا ماعتلا
اال نيلماعتملا نم ةعساو تائف نإ لا ثملا ليبس ىلعف ، ةرثعتم الزتلا ةبرجتلا هذه
بحس يف ةيسيطانغملا ةقاطبلا لا معتسا نم نوفوختي نينطاوملا اذكو نييداصتق

يف ريبكلا ريخأتلا و ينورتكل اال بحسلا زاهج نع ةمجانلا ءاطخ األ ةرثك ببسب مهلا ومأ
. مهتاباسحل لوصولا

التا ماعملا نوناق بايغ يف لثمتملا يعيرشتلا بناجلا ب ةقلعتملا تاقوعملا اضيأ كانه -5
. ةينورتكل ال

نايغط ىلإ ةفاض باإل جامدن اإلصالحواال تايلمعو تارارقلا ذاختا ةيلمع ءطب –6
الاهت. ماعمو ةموكحلا ب ةقثلا ىوتسم ضافخناو يراد اإل بناجلا يف ةيطارقوريبلا

يف ظوحلملا هعافترا مغر يرئازجلا عمتجملل يفاقثلا و يميلعتلا ىوتسملا فعض 7-

ةلا ،سر قيبطتلا تاقوعم و ريغتلا ةيمتح نيب ةيراد اإل ةيمنتلل ةثيدحلا بيلا ،(2011األس يلسرم نب قيفار -01
2011،ص161 رئازجلا ، وزو يزيت يرمعم دولوم ةعماج ، ةيسايسلا مولعلا مسق ، ةروشنم ريغ ريتسيجام
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(01)) ينورتكل اال لعافتلا و ةيتامولعملا ةفاقثلا عضاوت لباقم يف ةريخ األ تاونسلا
لكشبو ومنت ةيراد اإل اهترذب والزتلا اهدهم يف الزتلا رئازجلا يف ةينورتكل اإل ةراد نإاإل

اإل ةراد اإل لخدم ينبت يف ةقابسلا تناك يتلا ةيبنج واأل ةيبرعلا لودلا عم ةنراقم ءيطب
لكشب اهنيسحتو تامدخلا ريوطتو ةيراد اإل ةيقرتلا ةيلمعب ىمس ام نمض ةينورتكل

ريغتلا ب زيمتتل اهتاجاح هبلطتت اام قفوو نطاوملا تاحومط ىوتسم ىلإ ىقري
تاجاحل ةرمتسملا تارييغتلا كلت ةبكاوم ةيرئازجلا تاراد اإل ىلع امازل ناك ،اذل رمتسملا

. اهعم ىشامتت يتلا ةيفيكلا و لكشلا ب نطاوملا

ةينورتكل اإل ةراد واإل ةيرشبلا دراوملا ةرادإ : يناثلا ثحبملا
نيلماعلا ب ةقلعتملا ةيرشبلا تاقوعملا األلو: بلطملا

يف يقرلا و مدقتلا قيقحت ىلإ اهتاعمتجم دوقت يتلا رصانعلا زربأ نم ةيرشبلا رصانعلا دعت
ارمأ حبصأ ةيمقرلا ةئيبلا عم ملقأتلل نيلهؤملا دارف األ ددع يف صقنلا ،إالنأ فلتخم
بسيج نم لك دكؤيو ، رئازجلا اهنم ةيمانلا لودلا صخ بواأل لودلا بلغأ هنم يناعت

دعي يمقرلا رصعلا عم لماعتلل ةلهؤملا ةيرشبلا دراوملا يف صقنلا نأ ىلع ) شيسلا فو
ةينورتكل اال نأاألةيم امك ةثيدحلا ايجولونكتلل اهتسرامم نع تاسسؤملا هجاوي اقوعم

اذكو ، ةثيدحلا ةينقتلا ربع لصاوتلا ةبوعصو ، ةيمانلا لودلا بوعش نم ديدعلا ىدل
ل لوحتلا لظ يف ةيميظنتلا ةزهج واأل ةراد اإل يفظوم ةلكسرو ةينيوكتلا تارودلا بايغ
ربع لصاوتلا ةبوعص ىلإ ىدأ يدرفلا لخدلا ضافخناو رقفلا نأ .امك ةينورتكل اإل ةراد إل

تائف ) هماسقناو تائف نيب ةيعامتج اال قراوفلا ديازتو ، ةينورتكل اإل ةراد اإل تاكبش
فعضأو رقفلا ةدح دايدزا ىلإ ىدأ ( اهدقتفت ىرخأو تادعمو ةيبوساح ةزهجأ كلتمت

، ةينورتكل اإل ةراد اإل قيبطت نع مجانلا ةلا طبلا لكشم دجن امك ، ةينورتكل اإل ةراد اإل عيراشم
نع افوخ ينورتكل اإل لوحتلا مواقيو ضفري يذلا ريخ اذهاأل ، ناسن اإل لحم اآلةل لولحو

(1). هبصنمو هتازايتما
ةبترملا تلتحا رئازجلا نأ لا لالصت يلودلا داحت اال ريرقت دافأ 113دقل لصأ نم ايملا ع

167 ةنسل لا واالصت تامولعملا ايجولونكت ةيمنت رشؤم ثيح نم ةلود 2015 يذلا و
يف افيعض الزيلا لا واالصت تامولعملا ايجولونكت ىلإ جولولا ىوتسم مادختسا نأ نيبي

ايجولونكت ىلإ جولولا ىوتسم بسح لودلا فينصت يف رشؤملا دتعي ثيح ، رئازجلا
لا جملا اذه يف ةبستكملا تاراهملا و اهلا معتسا ىوتسمو لا واالصت تامولعملا

اال ثيح نم ريبك صقن مامأ اهنأ ىلع ليلد ريخ ةرخأتملا ةبترملا هذه رئازجلا الل تحا نإ
ا عورشمل ريبك يدحت نم كلذ هلكشي امو لا واالصت تامولعملا ايجولونكتب يرشبلا مامته

. ةينورتكل اال ةراد إل

__________________
ةيدوعسلا ، ضايرلا ، ةماعلا ةراد اإل دهعم ،ط1، ةيبرعلا اهتاقيبطت قاف ـو ةينورتكل اال ةراد غبلا،اإل دعس نيساي -01

،2005م،ص155.
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يتلا تاقوعملا رثكأ نم نينطاوملا وأ نيفظوملا ب ةقلعتملا ءاوس ةيرشبلا تاقوعملا ربتعت
رصح نكميو ةماعلا قفارملا ىوتسم ىلع ةينورتكل اإل ةراد لإل ميلسلا قيبطتلا نود لوحت

يف: تاقوعملا هذه
. ةثيدحلا ةينقتلا ربع لصاوتلا ةبوعصو ةينورتكل اال تاينقتلل نطاوملا ةيمأ -

ا لوحتلا لظ يف ةيميظنتلا ةزهج واأل ةراد اإل يفظوم ةلكسرو ةينيوكتلا تارودلا بايغ -
. ينورتكل ال

اذها ناسن اإل لحم اآلةل لولحو ةينورتكل اال ةراد اإل قيبطت نع ةمجانل ةلاا طبلا االت كشإ -
. هبصنم ىلع افوخ ينورتكل اال لوحتلا ضفري يذلا ريخ أل

ةينوناق تاعيرشت بايغ لثم ةينوناق رطأ قفو ةيمحم ةينورتكلإ لمع ةئيب دوجو مدع -
. اهيبكترمل ةعدار تابوقع ددحتو ةينورتكل اال جماربلا قارتخا مرتحت

رصعب قلعتي امو ليمعلا ةيوه نم ققحتلا ىلإ يدؤت ةينوناق تاعيرشت بايغ -
. ةينورتكل التاال ماعتلا يف ةيرسلا و ةيصوصخلا

نأ نكمي امع افوخ ةينورتكل التاإل ماعتلا ب عانتق اال مدعو ةثيدحلا تاينقتلا نم فوختلا -
.1 ةماعلا تامدخلا يف ةيصوصخلا و األنم يرصنعل ديدهتو ساسم نم هيدؤت

. اهعم لماعتلا و ةيمقرلا ةئيبلا عم ملقأتلل نيلهؤملا نينطاوملا ددع صقن -
واإل تاسسؤملا يف لمعلا نع ةينورتكل التاإل ماعتلا رييستل ةلهؤملا تاءافكلا فوزع -

. زفاوحلا ةلقل اهنم ةيلحملا ةصاخ ةيمومعلا تاراد
ألي يدصتلا و ةينورتكل اإل ةراد عماإل لماعتلا ىلع نيرداقلا و نيبردملا نيفظوملا -ةلق

. ةنايصلا وأ ليغشتلا ىوتسم ىلع ءاوس اهضرتعي ئراط
مهفئاظو نادقف نم افوخ ةينورتكل اإل ةراد اإل وحن هجوتلا و رييغتلل نيفظوملا ةمواقم -

اديدهت لكشت ةينورتكل اإل ةراد اإل نوك نم نييراد اإل نيلوؤسملا ىدل فوخلا روعش يمانتو
. مهتطلسل

ةيرس كاهتنا نم مهفوختو ةينورتكل التاإل ماعتلا ةيصوصخ يف نينطاوملا ةقث مدع -
. ةيصخشلا مهقئاثوو المهت ماعم

ةينقتو ةينورتكل اإل ةراد اإل تاقيبطتو جماربل يتاذلا ملعتلا ىلع نينطاوملا عيجشت صقن -
.2 تامولعملا

اإل تامولعملا مظن لا جم يف نيلماعلا عيجشتل ةيونعملا و ةيداملا زفاوحلا رود فعض -
. بيردتلا و ميلعتلا ةعباتمو ريوطتلا ىلع ةيراد

. ةروطتملا ةثيدحلا ةينقتلا لا جم يف بيردتلا جمارب ةلق -
اإل ةزهج عماأل لماعتلا نم ةبهرلا ،و نيفظوملا ضعب ىدل ةيزيلجن اإل ةغللا تاراهم فعض -

ةينورتكل
ا ةكبشو اآلةيل تابساحلا تامادختس ال ةيساس األ تاراهملا ب نيململا نيفظوملا ددع ةلق -

. تنرتن إل

ةيلك ، ةيسايسلا و ةينوناقلا مولعلا ةلجم ، ةيلحملا ةيمومعلا قفارملا تامدخ ةيقرت يف ةينورتكل اإل ةراد اإل رود ، يلزن ةينغ -1

ص:189. ،2016 يفناج ،12 ددعلا ، يداولا ، رضخل ةمح ديهشلا ةعماج ةيسايسلا مولعلا و قوقحلا
ةلا سر ،( ىسيع يديس ةرئاد حةلا ةسارد ) ةيلحملا تاعماجلا يف ةينورتكل اإل ةراد اإل ءاسرإ ةلواحم ، حبار يفاولا -2

- جاحلوأ دنحم يلكأ ةعماج ، رييستلا مولعو ةيراجتلا مولعلا و ةيداصتق اال مولعلا ةيلك لا، معأ ةرادإ صصخت ، ريتسجام
ص:81. ،2015/2014، ةريوبلا
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ةينورتكل اإل ةراد اإل قيبطتل يرشبلا رصنعلا ةيمهأ : يناثلا بلطملا
عورشم يأ يف حاجنلا قيقحتل اهرامثتسا نكمي يتلا دراوملا مهأ يرشبلا رصنعلا ربتعي
اإل ةراد اإل قيبطت يف ةغلا ب ةيمهأ وذ يرشبلا رصنعلا ربتعي كلذلف ، ةمظنم يأ يفو
اهفشتكا يذلا وهف ، ةينورتكل اإل ةراد لإل أشنملا وه يرشبلا رصنعلا ربتعي ثيح ، ةينورتكل
ةينورتكل اإل ةراد اإل نإف كلذل ، اهيلإ اوبصي يتلا هفادهأ ققحتل اهرخسو اهروط مث نمو

. يرشبلا رصنعلا ىلإو نم
، ةسسؤملا ةجاح و اهمادختساو تامولعملا االصتاالتو ةينقت يف رامثتس اال ةوطخ ربتعتو

تحبصأو رضاحلا انرصع يف ةسسؤملا هذه لمع روطتو حاجن نامضل يساسأ رصنع
يف ةءافكلا عفرو يفاألءاد ةيلا وعفلا ةيجاتن اإل ةدايز لماوع نم يبتكملا لمعلا هتمتأ
نسح ىلع اهتاقيبطت خالل نم ةينورتكل اال ةراد اإل لمعت فوسو ، تاكرشلا و تاسسؤملا
ذنم دامتع اال ةلحرم التخالل ماعملا ريس ةبقارم نسحو اهتيرس ةيامحو قئاثولا ةرادإ

اهءاهنإو علاالةق تاذ تاهجلا ب ارورم ةسسؤملا يف ةصتخملا ةهجلا ىلإ اهلوصو ةظحل
اهعاجرتساو اهنيزختو

اهل معالةق ةريبك تاكرشو تاسسؤم كانه نإ ىلإ ةيملا علا تايئاصح اإل ريشتو ، اهتفشرأو
اهجاتنإ ةدوج ىلع اذه سكعناو ، ًاينورتكلا الاهت ماعم ةراد إل ةحضاو تايجيتارتسا

ا ةرورض ىلإ اندوقي اذهو لمعلا ةيلآ بايسنا يف ةلوهسلا و زاجن يفاإل ةعرسلا و هتدايزو
ماظنلا ىلإ لوحتلا ةيلمع حاجن يف ادج مهم رصنع وه يذلا يرشبلا رداكلا ب مامته ال

ىلع هزيفحتو هءادأ ةءافك عفرل رمتسملا هيجوتلا و بيردتلا هبب مامته اال بجيف ، يمقرلا
. كلذل ةبسانملا ةئيبلا ةئيهتو هلا جم يف راكتب واال ةردابملا و ريوطتلا

ةيلعف ، ريدملا وهو أال ةسسؤملا يف لمع يأ ةريسم حاجنل األمه رصنعلا كلذك كانهو
نم لوحتلا و ةردابملا مامز ذخا خالل نم ديدجلا ماظنلا ىلإ لا االقتن حاجن ةريسم دمتعت

بيلا سأ ىلع ةدمتعملا ،و ةحضاولا ةيجيتارتس واال ىدملا ةديعبلا ةبقاثلا ةيؤرلا خالل
تاراهم باستك ال لباق نوكي نأو ، ثيدحلا رييغتلا

ال كشم لحو لماعتلا يف ةسايكلا و ذيفنتلا يف ةنزتملا ةعرسلا ب ةمستملا ةحجانلا ةدايقلا
. امئاد األروم مامزب األذخ ىلع ريدملا دعاستس تافصلا هذهف ةركتبم قرطب لمعلا ت
نم رييغتلا بابسأب اذخآ لضف األ ىلإ لوصولا يف ريدملا ةبغر ىلع رييغتلا دمتعيو

ليهستل اهبلا طل ةمولعملا ريفوت أدبم خيسرت لجأ نمو ةرفوتم ةثيدح مظنو تاينقت
عم ةعيرسو ةلا عف ةقيرطب بواجتلا نم تاكرشلا و تاسسؤملا نيكمتو رارقلا ذاختا ةيلمع

. لبقتسملا تايدحت ةهجاوملو امهتابلطتمو ةيملا علا ةسفانملا و لمعلا ةئيب تاريغتم
دعاوق ، تاكبشلا ، يرشبلا رداكلا " ةيلا تلا رصانعلا ىلع موقت ةينورتكل اال ةراد اإل نإف كلذلو

لوقصمو لهؤم نوكي نأ بجي يرشبلا رداكلا "،ف بوساحلا زاهجو ، تنرتن ،اال تانايبلا
هلا جم نم ثيدحلا ىلع مئاد طإالع ىلعو ، ةبسانملا ةيبيردتلا تارودلا خالل نم ًاينف
الل غتساو اهعم لماعتلا و ةثيدحلا تاينقتلا هذه مادختسا ىلع رداق حبصي ىتح

راكف، باأل ةردابملا و راكتب اال ىلع ًازفحمو ، هلمع ةئيبو هتسسؤم ةحلصمل اهتاردقو اهتاناكمإ
ىلع رداق نوكي نأو ، حاتم وه خاللام نم ةمولعملا نع ثحبلا ىلع هبيردت بجيو

. مهتاراسفتسا ةيبلتو مهعم لصاوتلا و نيعجارملا عم لماعتلا
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____________________
ص200. ،2009م. ندر ،األ نامع ، عيزوتلا و رشنلل ةرسيملا راد ،ط1، ةينورتكل اال ةراد ،اإل دمحا ريمس دمحم -1

ةينورتكل اإل ةراد اإل ليعفت يف اهرودو ةيرشبلا دراوملا ةيمنت : ثلا ثلا بلطملا
اهتءافكو اهئادأ نسح نإف ةينورتكل اال ةراد اإل ءوض يف ةيرشبلا دراوملا ةعيبطل ًارظن

هذهو ةءافكب اهلا معأ يدؤت ةيعاو ةيرشب دراوم نم ةينم األ تاهجلل رفوتي ام ىدم سكعي
ةيرشبلا دراوملل ةعونتملا ةيمنتلا قيرط نع يتأت لب غارف نم يتأت ال يفاألءاد ةءافكلا

(1). ةمكحمو ةثيدح ةينورتكلا ةرادإ لظ يف
اهيلع بلطتي ةيرئازجلا تاسسؤملا فلتخم يف ةريبك ةيمهأ ةيرشبلا دراوملا ةيمنت ةيلمعل
و امومع ةراد لااإل جم يف ةعقاولا تاريغتلا و ةيجولونكتلا تاروطتلا عيمج ةبكاوم

. ةينورتكل اإل ةراد اإل ىلإ ةيديلقتلا ةراد نماإل لوحتلا
مهاست ىتح رئازجلا يف تايدحتلا نم ديدعلا اههجاوت ةينورتكل اإل ةراد نأاإل ملعن امك و
ةلماعلا ديلا رفوت مدع يف لثمتت يتلا و ةيرشبلا تايدحتلا اهنم ،و ةراد اإل ةنرصع يف

. اينورتكلإ ةلهؤملا
ةلثمم تناك يتلا ،و ةساردلا هده جئاتنب جورخلا نم انكمت تايطعملا عيمج خالل ونم
ةفرعم وه ةساردلا خالل نم يساس األ فدهلا لعل ،و ةساردلا تايضرف و فادهأ يف

. ةينورتكل اإل ةراد اإل ليعفت يف ةيرشبلا دراوملا هبعلت يدلا رودلا
خالل نم كلد و ةيرشبلا اهدراوم ةيمنت يف عفلا لكشب مهاست ةسسؤملل ايلعلا ةراد نأاإل

طيطختلا خالل نم هتءافك و هتاردق ةيمنت نمض جردنت يتلا تايلمعلا لكل هعاضخإ
. رثكأ تاردق و تاراهم بسك لجأ نم مهتيقرت ىلع لمعلا و لا معلل ديجلا

لااإل جم يف تاءافكلا تاد ةلهؤملا رصانعلا باطقتسا ةرورض ىلع ديكأتلا 
. اهقيبطت مامأ قئاع كلد نوكي ال ىتح ةينورتكل اإل ةراد

يرشبلا دروملا عضو ةرورض عم ةينورتكل اإل ةراد اإل قيبطت تابلطتم ريفوت 
. ةينورتكل اإل ةراد لظاإل يف لمعلل لهؤملا

اإل ةراد اإل قيبطت و ليعفت يف ريبك رود ةيرشبلا دراوملا ةيمنت نأ ىلإ لصن ريخ يفاأل و
تاردقلا و تاراهملا و فراعملا يرشبلا رصنعلا بسكت ةيرشبلا دراوملا ةيمنتف ، ةينورتكل

اإل ىلإ ةيديلقتلا ةراد نماإل لوحتلا اصوصخ تايدحتلا فلتخم عم لماعتلا ىلع ةيفاكلا
ىلع رداق و اهمضخ يف لمعلا ىلع رداق يرشب دروم بلطتت اهرودب يتلا ةينورتكل اإل ةراد

. ةسفانملا يف ضوخلا

_________________
،2004.ص ةيردنكس ،اإل رشنلا و ةعابطلل ةيعماجلا رادلا ، ةيلبقتسم ةيؤر ، ةيرشبلا دراوملا ةرادا ، نسح ةياو 1-ر

.200
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: ةمتاخلا
يف ةينورتكل اإل ةراد اإل ريوطت يف ةيرشبلا دراوملا ةرادإ رود عوضوم انلوانت دعب
ةيرشبلا دراوملا ةيمنت عوضوم نأ لوقلا إال انعسي ،ال ةيرئازجلا ةيمومعلا تاسسؤملا

رصنعلا اهبستكي يتلا ةيمه لأل ةجيتن ريبك لدج تراثأ يتلا عيضاوملا مهأ نم ايجولونكت
ىلع ةسسؤملا لصحت ةيرشبلا دراوملا ةطساوبف ، ةسسؤملا لخاد ةصاخ و يرشبلا

و يرشبلا دروملا ب مامته ادهإالباال ثدحي ،وال اهفادهأ قيقحتل ةيرورضلا اهتاجايتحا
تايجولونكتلا ،ألن اهتيمنت و هفعض بناوج و اهتيقرت و هتوق بناوج فاشتكا

و تايجولونكتلا هده و ةيرشبلا دراوملا ةيمنت نيب عالةق ضرفت رارمتساب ةدجتسملا
. ةسسؤملا يف ةينورتكل اإل ةراد اإل ةصاخ

تايجولونكتلا لا جم يف ةيرشبلا دراوملا ةيمنت نأ دكؤت تحبصأ ةساردلا جئاتن ونإ
. اهقيقحتل ةسسؤملا ىعست يتلا فاده األ قيقحتل بابس األ مهأ نم مئاد لكشب ةثيدحلا
، ايجولونكت ةيرشبلا دراوملا ةيمنت يف رظنلا ةداعإب ةبلا طم ةيرئازجلا ةسسؤملا ف أدهب و

قرطلا نم ةعومجم عابتإ اهيلع بج ،و اهيلإ علطتت و اوبصت يتلا جئاتنلا ىلإ لصت يكل
هنوك يرشبلا رصنعلا ب مامته اال قرطلا هده ونم اهوددرم و اهئادأ نيسحت نم ديزت يتلا
ةيمنت خالل نم اده ،و ةسسؤملا اهتزوحب يتلا ةيقيقحلا ةقاطلا ،و ىلو األ ماخلا ةداملا
نكمي يتلا تايصوتلا ةلمج ،و يجولونكتلا بناجلا يف ةصاخ و هنيوكت و يرشبلا دروملا

: يلي ام ثحبلا اده خالل نم اهب جورخلا
و مهتاراهم ةدايز لجأ نم لا معلا تاردق ةيمنت تارتف يف ديدمتلا ةسسؤملا ىلع 

. مهفراعم
ةثيدحلا تايجولونكتلا لا جم يف ةفثكم ةيبيردت جمارب عضت نأ ةسسؤملا ىلع 

. ةسسؤملا معلا لك ىلع
يف ةصاخ و ةيرشبلا اهدراوم ةيمنت يف ةعونتم بيلا سأ جهتنت نأ ةسسؤملا ىلع 

ىلع اهدامتعا نم رثكا ةيلخادلا ةيمنتلا ىلع دمتعت ،ونأ يجولونكتلا بناجلا
. نيلماعلا ءادأ ىلع رثأ نم هل امل ةيجراخلا درفلا تابستكم

دنع هقيقحتل ىعست يدلا يساس األ فدهلا رابتع اال نيعب ةسسؤملا ذخأت نأ بجي 
. يرشبلا دروملا ب ةصاخلا تايجولونكتلا لا جم يف ةيبيردتلا جماربلل اهعضو
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رداصملا و عجارملا ةمئاق
بتكلا

،ط1، يلمع ليلد ، ةيرشبلا دراوملا طيطخت تاراهم ةيمنت ، يعداربلا دمحم ينويسب -2
.2005 ةرهاقلا عيزوتلا و رشنلل كارتبا

.2004، نامع ، رشنلل لئاو ،راد ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ، يطونرب قئان داعس -3
و رشنلا و ةعابطلل بيرغ ةبتكم ، ةيجاتن اإل ةءافكلا و دارف األ ةرادإ ، يملسلا يلع -4

.1985 ةرهاقلا ، عيزوتلا
رادلا ، ةيسفانتلا ةزيملا قيقحتل لخدم ، ةيرشبلا دراوملا ، ركب وبأ دومحم ىفطصم -5

.2006، ةيردنكس ،اإل عيزوتلا و رشنلل ةيعماجلا
دبع دمحم دبع ةمجرت ، ةثيدحلا تاقيبطت و ئدابم ، ةراد اإل تايساسأ ، رلسيد يراج -6

.2002، ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ، رشنلل خيرملا ،راد رداقلا
.1982، ةرهاقلا ، ةيبرعلا ةضهنلا ،راد دارف األ ةرادإ ، يمهف روصنم -7

ةزيم قيقحتل لخدم ، ةيرشبلا دراوملل ةيجيتارتس اال ةراد ،اإل يسرم دمحم نيدلا مكلا -8
، ةيردنكس اإل عيزوتلا و رشنلل ةيعماجلا رادلا ، نورشعلا و يداحلا نرقلا ةمظنمل ةيسفانت

.2006
و رشنلل ةيعماجلا رادلا ، ةيرشبلا دراوملا ةيمسر يجيتارتسا لخدم ، نسح ةياور -9

2003، ةرهاقلا ، عيزوتلا
و ةعابطلل ىدهلا ،راد ةيرشبلا دراوملا ةيمنت ، ةينط سال مساقلب ، يبزغ يلع -10

.2002، رئازجلا ، عيزوتلا و رشنلا
.2006، ةرهاقلا ، عيزوتلا و رشنلل ،راد ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ، رهام دمحأ -11

جمال ،ط1،راد اهيلع ةملوعلا تاريثأت و ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ، يوسوملا نانس -12
2006، نامع ، عيزوتلا و رشنلل ت

و رشنلا و ةعابطلل كارتبا ، نيلماعلا نوؤش يلوؤسم تاراهم ةيمنت ، ةويلع ديس -13
2001، ةرهاقلا ، عيزوتلا

ناويد ،1 ءزجلا ، تاينقت و تايساسأ ، رييستلل لخدم ، بيطلا قيفر دمحم -14
.2006، رئازجلا ، ةيعماجلا تاعوبطملا

و رشنلل ةديدجلا ةعماجلا ،راد تامظنملا يف لا عفلا كولسلا ، يقابلا دبع صالح -15
.2002، ةرهاقلا ، عيزوتلا

، رشنلا و ةعابطلل ىدهلا 2،راد ءزجلا ، يميظنتلا كولسلا ، يمشاهلا ايكول -16
.2006، رئازجلا

ط2،راد فئاظولا و تايلمعلا و تايرظنلا ةراد اإل ئدابم ، ينوبرقلا مساق دمحم -17
.2006، نامع ، رشنلل لئاو

ةيعماجلا رادلا ، ةرصاعم ةيؤر يميظنتلا كولسلا ةرادإ ، ىفطصم ديس دمحم -18
.2000، ةرهاقلا ، رشنلل

اإل ةعماج ،ط1، ةيسردملا ةراد يفاإل لخدملا ، نيدلا صالح دمحا حامس -19
،2009م. رصم ، ةيردنكس

،ط1،راد يوبرتلا طيطختلا و ةراد جالل،اإل ةماسأ دومحم يريرحلا دئار - -20
ندر،2007م. ،األ نامع ، عيزوتلا و رشنلل ركفلا

،ط1 لبقتسملا تاعلطتو رضاحلا قافأ ةينورتكل اال ةراد ،اإل مينغ دمحم دمحا -21
،2004م. رصم ، رشنلل ةيرصعلا ةبتكملا ،

ةراد يفاإل رطاوخ ، يملسلا يلع -22
،2001م. رصم ، ةرهاقلا ، رشنلا و ةعابطلل بيرغ ط1،راد ةرصاعملا

ةراد ،اإل يحتف دمحمو دومحم -23
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ة1997م. يدوعسلا ، ةيراجتلا قدزرفلا عباطم ،ط2، ةنراقملا ةماعلا
نطولا يف اهتاقيبطتو ةينورتكيل اال ةموكحلا ، قراط شولعلا و دمحم ةنماعطلا -24

ص57. ،2004م، رصم ، ةيراد اإل مولعلل ةيبرعلا ةمظنملا ،ط1، يبرعلا
ةكرشلا ،ط1،خالةص نيرشعلا و يداحلا نرقلا يف ةراد اإل تايدحت ، ركراد رتيب -25

،1999م. رصم لإلعالم، ةيبرعلا
نامع ، عيزوتلا و رشنلل ةرسيملا راد ،ط1، ةينورتكل اال ةراد ،اإل دمحا ريمس دمحم -26

،2009م. ندر ،األ
ةيرصملا رادلا ،ط1، تينرتن اال ةكبش ربع ينورتكل اال ميلعتلا ، يداهلا دمحم -27

،2005م. رصم ، ةينانبللا
، ةينورتكل اال ةموكحلا ةيامحل ينوناقلا ماظنلا ، يزاجح يمويب حاتفلا دبع -28

،2004م. رصم ، يعماجلا ركفلا راد ط1،
، رصم ، ةيمنتلل ةيبرعلا ةمظنملا ،ط1، ةينورتكل اال ةراجتلا ،عملا ناوضر تفرأ -29

1999م.
يروز ،ط1،راداأل فئاظولا و ةيجيتارتس اال ةينورتكل اال ةراد ،اإل مجن دوبع مجن -30

،2008م. ندر ،األ نامع ، عيزوتلا و رشنلل ةيملعلا
، يجيتارتسا لخدم قيبطتلا و ةيرظنلا نيب ةينورتكل اال تامدخلا ، سابع ريشب - -31

،2004م. رصم ، ةيراد اإل ةيمنتلل ةيبرعلا ةمظنملا ط1،
، نامع ، عيزوتلا و رشنلل ةفاقثلا راد ةبتكم ،ط1، ةيراد اإل ةدايقلا ، ناعنك فاون -32

،2002م. ندر األ
اإل دهعم ،ط1، ةيبرعلا اهتاقيبطت قاف ـو ةينورتكل اال ةراد غبلا،اإل دعس نيساي - -33

،2005م ةيدوعسلا ، ضايرلا ، ةماعلا ةراد

و ةعابطلل ةيعماجلا رادلا ، ةيلبقتسم ةيؤر ، ةيرشبلا دراوملا ةرادا ، نسح ةياو ر -34
.2004، ةيردنكس ،اإل رشنلا

و رشنلا و عبطلل ةيعماجلا رادلا ، ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ، يقابلا دبع صالح -35
.2000 ةنس ، ةرهاقلا ، عيزوتلا

ةعماجلا ،راد ةيرشبلا دراوملا ةرادإ يف ةثيدحلا تاهاجت ،اال يقابلا دبع صالح -36
.2002 ةيردنكس ،اإل عيزوتلا و رشنلل ديدجلا

، عيزوتلا و رشنلا و ةعابطلل ريسملا ،راد ةراد ملعاإل تايساسأ دمحم سابع -37
ص45 ،2004، نامع

، رشنلا و ةعابطلل ةمهملا رادلا ، ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ، ناطلس ديعس دمحم -38
.1994، ةرهاقلا

لئاو ،ط1،راد يجيتارتسا دعب ةرصاعملا ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ، يليقع يفصو -39
.2005، نامع ، رشنلل
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ةيعماجلا لئاسرلا و تاحورط األ
، عامتج ملعاال ، ريتسيجاملا ةلا ،سر لماعلا ءادأ و ةيميظنتلا تايوتسملا ، مولب ناهمسإ -1

2003، ةنتاب ةعماج
ا ةراد ـقاإل يبطتل ـةير شبلا دراو ملاـ ـة يمنت ـتا بلطتم ، ملأـير ـد محا سي مـخ هيإـبا -2

،2007م، ةيدوعسلا ، فيان ةعماج ، ةروشنم ريغ ريتسجام ةلا ،سر ةينورتكل ال
صصخت ، ريتسيجاملا ةبلط ، ةيرشبلا دراوملا ةرادإ يف تارضاحم ، رصانلا دبع ىسوم -3

.2004، ةنتاب ةعماج ، ةيرشبلا دراوملا ةرادإ
اال ىلع ، ريتسيجام ةلا ،سر يرئازجلا عنصملا يف ةيرشبلا دراوملا ريس ، ناكبرأ ةميعن -4

.2001/2000، ةنتاب ةعماج ، عامتج

ةيثحبلا قارو األ
دلا ةلجم ، ةماعلا ةراد اإل لبقتسمو ةينورتكل اال ةموكحلا ، ظيفحلا دبع لئانو ةلماوعلا -1

ندر،2002م. 1،األ ددعلا ، ةيراد اإل مولعلا في تاسار

ةيملعلا الت خادملا
يلودلا رمتؤملا ،ط1، قيبطتلا و ةيرظنلا نيب ةينورتكل اال ةراد ،اإل دمحم نب نيسح -1

،2009م. لصيف كلملا ةعاق ، ةيمنتلل
، تاءافكلا ةيمنت ةمدخ يف فراعملا رييست و ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ، حاتفم صالح -2

.2004 سرام 10-9، ةلقرو ةعماج ، ةيرشبلا ةيمنتلا لوح يلودلا ىقتلملا
، يراد اإل بيردتلا يف ةرصاعملا تاهاجت ،اال نايز نب ماشر الم،و سلا دبع يفولخم -3
يف جامدن اال صرف و ةيرشبلا ةيمنتلا لوح يلودلا ىقتلملا باألءاد، هجوملا بيردتلا

.2009، سرام 10/9، ةلقرو ةعماج ، ةيرشبلا ةءافكلا ةفرعم و داصتقا

تنرتن اال عقاوم
اإلطالع خيرات لا، اإلعاليماالصت ايجولونكتو ديربلا ةرازو عقوم (www.mptic.dz)

2020/08/23

ةيبنج األ ةغللا ب عجارملا
1-bartolileme.agementdanslesorganisationspubliques.dunod

.paris.1997.p111
2-belanger.creationderessourceshumaines.approchesystematique

.educationmorinquebec.1984.p37
3-jmprettiressiurceshumaines .5emeed.vuibert.paris/1998.p14-

15

صخلملا
وه يرشبلا رصنعلا ،ف ىرخ األ دراوملا يقاب نع ةيمهأ لقت ال ةيرشبلا دراوملا تاردق نإ
ب ةرفوتملا دراوملا يقابل لثم اللاأل غتس اال ةصرف حاتا يدلا يجاتن اإل طاشنلا ساسأ

. ةسسؤملا طاشن يف ارثأ اهرتكأ و لب ىوق مهأ دعي ووه ةسسؤملا
و اهفادهأ قيقحت يف األمعلا تامظنم نم ريثك دعاس دق يجولونكتلا مدقتلا و روطت نإ
و تاريغت نم هببس وام يجولونكتلا روطتلا ،ف راهدز واال ءاقبلا و ومنلا ىلع اهتاردق
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