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ٌؼختر يٌداً اهؼالكبح اهؼبيج يً اهيٌبدًٌ اهلدٌيج اهخً ظهرح تظهور اإلٌشبً اهذي 
 اجل اإلدخنبم تبٍخرًٌ وخدلٌق اهخفبهى هنً توشبئل ئخضبهٌج تدائٌج. اشخؼيوهب يً

وٌيح اهؼالكبح اهؼبيج ٌخٌجج هوٌيو اهنتٌر هويإششبح ويب ٌجى ػٌه يً خؼلٌداح فً 
 تًٌ األفراد و اهيإششبح. اإلخضبل ضؼوتج

وهلد خطورح اهؼالكبح اهؼبيج نيفهوى ونوظٌفج ئدارٌج واخشؼح وظبئفهب ويهبيهب 
اهيجبالح وهخيس نل اهلطبػبح، فهً تؤتشط يؼٌى ههب خشؼى إلكبيج ػالكبح  هخشيل نل

اهداخوٌج واهخبرجٌج ػً طرٌق اإلخضبل، وتيب أً اهؼالكبح اهؼبيج  تًٌ اهيٌظيج وجيبهٌرهب
اإلرختبط تًٌ اإلخضبل واهؼالكبح اهؼبيج وذهم هخدلٌق  ع يً ػووى اإلخضبل ٌظهر هٌبفر

 أهدافهب وخٌفٌذ شٌبشخهب. اهخنبيل تًٌ جهود األفراد داخل اهيإششج هخدلٌق

اهداخوً  ئٌه يً اهضؼة جدا خضور وجود أي خٌظٌى دوً وجود أشنبل يً االخضبل
 شواء نبٌوا رإشبء أو يرإوشًٌ،خٌخلل يً خالههب اهيؼوويبح تًٌ اهيوظفًٌ، 

هيجخيغ اهيدٌط ئضبفج ئهى االخضبل اهخبرجً اهذي ٌؼد دولج وضل تًٌ اهيإّششج وا
خهب و ٌشبػدهب ػوى ئٌضبل يؼوويبح واضدج ودكٌلج ػيب ٌجري داخوهب وطتٌؼج يٌخجبتهب 

 ى.ٌهييب ٌإدي ئهى نشة ثلج اهجيبهٌر اهخبرجٌج، وخشنٌل ضورث ئٌجبتٌج فً أذهبخديبخهب 

هويإّششبح اهخً  هلد أضتخ االخضبل ٌوؼة دورا هبيب فً اهدٌبث االجخيبػٌج، ونذهم
خدلٌق أهدافهب،  أضتدح خؼختر االخضبل أدد أهى اهؼوايل اهخً خشؼى يً خالهه ئهى
اهؼالكبح داخل  واهوضول ئهى دل يخخوف يشبنوهب، فهو ٌؼيل ػوى خشٌٌر وخٌظٌى

واالٌشجبى تًٌ  رورث اهؼيل، وخوق اهخفبهىاهيإّششبح وخبرجهب، وٌشهى فً دشً شٌ
تخدفٌز اهؼبيوًٌ  أطراف اهؼيوٌج االخضبهٌج، فبالخضبل دشة أديد يديد اهيضري ٌلوى
روح اهيشبرنج  ػوى األداء اهجٌد، وٌؼودهى ػوى خديل اهيشإوهٌبح، وٌشؼى ئهى ئٌلبظ
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الٌخيبء  ،هدٌهى ػً طرٌق يٌدهى فرص اخخبذ اهلراراح واهركبتج ػوى ٌخبئج األػيبل
 هويإّششج، ئضبفج ئهى أٌّه ٌنشتهى دة اهٌظبى فً اهؼيل، وٌٌيً شؼورهى

 ونل هذا ٌدلق اإلشخلرار واالٌخيبء واأليً فً اهؼيل، وٌوفر هوؼبيوًٌ جو اهخؼبوً
وٌخوق  واهخآخً، وٌلٌى تٌٌهى اهؼالكبح اهطٌتج ييب ٌإديخهب هيإّششج ئهى خدشًٌ خديبا فً

، ئٌخبجهبهخبهً هذا ٌٌؼنس ػوى ضور و تب اهيإّششبخً،هب ينبٌج ضيً اهٌشٌج ه
 واهيإّششبخً، وٌشبػدهب ػوى نشة ثلج يخخوف اهيخؼبيوًٌ اهخبرجًٌ
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خـختر اهـالكبح اهـبيج يً كتٖل اهّؼبئف اإلدارٖج اهخٕ خغػوؾ تيسيّؿج يً اهيِبى 
خخلبػؾ يؾ األُداف اهـبيج هويٌؼيج ) اهيئششج(، ّ خـيل ؿوٓ خسشٖدُب تبؿخيبد آهٖبح ّ 

 يٖنبٌٖزيبح، ٖـد االخظبل ؤضد رنبئزُب.

اهتضرٔ تداخل ّ ّ ألً اهدّر اهذٔ خـوتَ اهـالكبح اهـبيج ٖرختػ تبألشبس تبهيّرد 
خبرر اهيٌؼيج ٖفخرع ؿوِٖب األير يراسـج ّ خفـٖل ؤٌيبػ ّ ؤضنبل االخظبل تٌّؿَٖ 
اهداخوٕ ّ اهخبرسٕ هتوّف األُداف اهيٌضّدث. ػرش ٖفغٕ اهٓ اهـدٖد يً اهخشبئالح ازاء 
ُذٍ األدّار اهخٕ خغػوؾ تَ اهـالكبح اهـبيج داخل ّ خبرر اهيئششج ّ خبظج 

ج فٕ اهخـبػٕ اهيتبضر يؾ اهسيبُٖر ؿوٓ غرار اإلذاؿبح اهيضوٖج تبهيئششبح اهيخخظظ
 تّظفِب يئششج اؿاليٖج خنرس اإلؿالى اهسّارٔ.

 اإلضنبهٖج:

يبُٕ األدّار اهخٕ خوـتِب اهـالكبح اهـبيج فٕ خفـٖل اهخّاظل ؤّ االخظبل اهداخوٕ ّ  
 اهخبرسٕ هإلذاؿج يؾ سيبُٖرُب؟

 اهخشبئالح اهفرؿٖج:

ج اهيضوٖج فٕ خسشٖدُب هإلؿالى اهسّارٔ اهٓ يظوضج اهـالكبح ُل خضخبر اإلذاؿ -1
 اهـبيج؟
 يب ُٕ خظّظٖج اهـيل تبإلذاؿج يً ضٖد آهٖبح اهخّاظل يؾ اهسيبُٖر؟ -2

 فرغٖبح:

ال خضخبر اإلذاؿج اهيضوٖج اهٓ يظوضج اهـالكبح اهـبيج فٕ خسشٖدُب هإلؿالى  -1
 اهسّارٔ.
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بً ٌسبش االخظبل اهخبرسٕ يؾ فـبهٖج االخظبل اهداخوٕ تبإلذاؿج ُّ رُخـختر  -2
 اهسيبُٖر

 اهيٌِز اهيختؾ:

تبهٌؼر اهٓ خظّظٖج اهـيل اإلذاؿٕ فٕ خنرٖس ضق اهيّاػً فٕ اهيـوّيج، ّ 
تضنل يشخير ّ كٖبشب ؿوٓ خظّظٖج اإلذاؿج اهيضوٖج يً ضٖد ؿدد اهـبيوًٖ ّ آهٖبح 

هيٌِز اهّظفٕ اهخّاظل اهداخوٕ ّ اهخبرسٕ، فرغح ؿوٌٖب ُذٍ اهدراشج ؤً ٌـخيد ؿوٓ ا
اهخضوٖوٕ تبؿختبرٍ األنذر يالئيج هِذٍ اهيّاغٖؾ هنٌَّ ٖشيص تخضخٖط ّاكؾ اهـيل ّ 

 اهخـرف ؿوٓ يٖنبٌٖزيبح اهخّاظل داخل ّ خبرر ؤشّار اهيضػج؟

 ؤدّاح اهدراشج:

اؿخيدٌب ؿوٓ اهيٌِز اهّظفٕ اهخضوٖوٕ هيـبٌٖج دّر اهـالكبح اهـبيج فٕ خفـٖل 
 اهخبرسٕ تبإلذاؿج اهيضوٖج تضبر.االخظبل اهداخوٕ ّ 

اؿخيدٌب فٕ سيـٌب هويـػٖبح ّ اهيـوّيبح هتوّف اهٌخبئز ّ اهخضلق يً فرغٖبح 
 اهدراشج ؿوٓ خلٌٖخٕ اهيلبتوج تبهدرسج األّهٓ ّ اهيالضؼج اهتشٖػج نّشٖوج ينيوج.

 يظػوضبح ّ يفبُٖى اهدراشج:

 اهـالكبح اهـبيج. -
 االخظبل اهداخوٕ ّ اهخبرسٕ -
 ) االخظبل اهفـبل(.اهفـبهٖج  -
 اإلذاؿج. -
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 ؤُداف اهدراشج:

 فٕ اهداخوٕ ّ اهخبرسٕ ّاالخظبل ـبيجاه اهـالكبح دراشج ؤُيٖج يً ّاٌػالكب
 ُذا دراشج اهٓ اهتبضد دفـح اهخٕ األشتبة تًٖ يً فبً خبظج اهسزائرٖج اهيئششج

 اهـيل يضنالح ضل فٕ ٖوـتَ اهيئششج اخظبل ؤظتص اهذٔ اهخػٖر اهدّر اهيّغّؽ،
 اهدراشبح ُذٍ يذل اهٓ اهـويٕ اهتضد ضلل ضبسج سبٌة اهٓ. اهيئششج يضٖػ فٕ ّاإلدارث
 هِذٍ اهتبضد ضدد فلد األكل، ؿوٓ ُدف ّسبدث ؿويٖج دراشج هنل نبٌح ّهيب .اهيٖداٌٖج
 اهيئششج فٕ االخظبل ّاكؾ ّّظف خضخٖط فٕ خضدٖدٍ ٖينً ؿبيب ُدفب اهدراشج

 فٕ اهيػتق االخظبل ٌؼبى ّّشبئل ؤشبهٖة ؤُى ؿوٓ اهخـرف سبٌة اهٓ اهسزائرٖج
اهـالكبح  خوـتَ اهذٔ اهدّر خضدٖد يؾ اهدراشج يسبل اهسبيـٖج ّيٌِب اهسزائرٖج اهيئششج
 .اهيئششج ؤداء رفؾ فٕ األخٖر ُذا ّدّر االخظبهٕ اهٌؼبى ُذا فٕاهـبيج  

 :ؤُيٖج اهدراشج

األدّار اهخٕ خوـتِب اهـالكبح اهـبيج فٕ خفـٖل ُذٍ اهدراشج دراشج  ضبّهٌب فٕ
 ّذهم فٕ غّء اهيٌؼّراهخّاظل ؤّ االخظبل اهداخوٕ ّ اهخبرسٕ هإلذاؿج يؾ سيبُٖرُب، 

اهذٔ ٖشيص تبهنضف ؿً ضلٖلج ّاكؾ ٌؼبى االخظبل هإلذاؿج اهسزائرٖج  اهّؼٖفٕ اهضبيل
 ّيً اهيئند ؤً ّيـّكبخَ.اهيئششج اهسزائرٖج تيخخوف ّشبئوَ ّػركَ ّضتنبخَ  اهشبئد فٕ

ذّ ؤُيٖج تبهغج، خبظج فٕ  دراشج االخظبل تإشبهٖتَ ّّشبئوَ فٕ اهسزائرٖج، ٖـد يّغّؿب
ؿوٓ يشخّْ اهيسخيؾ اهسزائرٔ  ؼل اهخضّالح اهخٕ ٖضِدُب اهٌشق اهخٌؼٖيٕ ّاإلدارٔ

ؤٌيبػ سدٖدث هخٌؼٖى ؿالكبح اهـيل  ّيئششبخَ، خبظج فٕ اهيدث األخٖرث ضٖد تدؤح
ؿوٓ اهٌسبؿج االكخظبدٖج ّاهخديبخٖج  ٌؼٖى يً خالل ؿلّد اهـيل اهيئكخج ّاهيتٌٖجّاهخ

)اهيئششج ّاهيّؼف(.ّيب ٖزٖد فٕ ؤُيٖج ُذا   ّاهخبغـج هويراسـج ؤّ اهفشخ يً اهػرفًٖ
ؤظتضح خّهَٖ اهيئششبح اهسزائرٖج، ّخبظج يٌِب اهنتٖرث  اهيّغّؽ، ذهم االُخيبى اهذٔ

فٕ خٌؼٖى اهـيل ّاهـبيوًٖ، يً  بّاهضدٖذج ّؤٌؼيخِ اهخلوٖدٖج رسٖجهوـالكبح اهداخوٖج ّ اهخب
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ّ اهٌسبؿج فٕ اإلدارث، ّغيبً اهٌيّ االكخظبدٔ  اسل رفؾ يشخّْ األداء فٕ اهـيل
ضرّػ االشخلرار ّاالٌشسبى تًٖ يخخوف ُٖبنل ّّضداح  ّاهذلبفٕ ّاهتٖداغّسٕ، يؾ خّفٖر

بح األخرْ اهخٕ خضنل يٌِب كػبؿبح ّتٌِٖب ّتًٖ اهيئشش اهيئششج اهّاضدث يً سِج
 اهتٌبئٕ اهـبى. اهيسخيؾ اهسزائرٔ ُّٖنوَ

 اهدراشبح اهشبتلج:

يً اؿداد ّشبى ضسبى، تـٌّاً: دّر اهـالكبح اهـبيج فٕ خفـٖل اهدراشج األّهٓ: 
االخظبل داخل اهيئششج اهـيّيٖج اهسزائرٖج، دراشج يٖداٌٖج تبهظٌدّق اهّػٌٕ هوخلبؿد 

اهتّاكٕ، يذنرث يبشخر فٕ ؿوّى اإلؿالى ّ االخظبل، نوٖج اهـوّى االسخيبؿٖج ّ ّنبهج ؤى 
 2112-2112اإلٌشبٌٖج، سبيـج اهـرتٕ تً يِٖدٔ، ؤى اهتّاكٕ، شٌج 

 يوخط اهدراشج:

بل داخل ظر اهـالكبح اهـبيج فٕ خفـٖل اإلخخيضّرح اضنبهٖج اهدراشج فٕ: دّ
ج فٕ يئششج اهظٌدّق اهّػٌٕ هوخلبؿد، ّنبهج " دراشج يٖداٌٖجاهـيّيٖج اهسزائرٖ اهيئششج

 ؤى اهتّاكٕ.

 األشتبة اهخٕ دفـخٌب إلخخٖبر ُذا اهيّغّؽ ُٕ اهرغتج فٕ اهخـرف ؿوٓ نٖفٖج ؿيل

سِبز اهـالكبح اهـبيج فٕ اهيئششج، ّاهرغتج فٕ اهخيرً ؿوٓ اؿداد دراشبح 
 ج اهسزائرٖج.فٕ يٖداً اإلخظبل ّاهـالكبح اهـبيج داخل اهيئشش ّؤتضبد ؤنبدٖيٖج

 ؤيب األشتبة اهيّغّؿٖج فخيذوح فٕ اهينبٌج اهخٕ ؤظتضح خضخوِب اهـالكبح اهـبيج

 ّضبسج اإلدارث اهِٖب، ّألُيٖج اإلخظبل اهداخوٕ فٕ اهيئششبح.
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 ؤترز اهٌخبئز اهيخّظل اهِٖب:

ينخة اإلشخلتبل ّاهخّسَٖ ّخوٖج اإلخظبل ُيب اهسِخبً اهينوفخبً تـيل اهـالكبح  -
 اهـبيج.

 ب تسِبز اهـالكبح اهـبيج ّخّفر هِب اإلينبٌٖبح اهالزيج.خِخى اإلدارث اهـوٖ -

 ٖخظف اهلبئى تبإلخظبل تخبظٖج اهلدرث ؿوٓ اإلخظبل ّاهلدرث ؿوٓ اإلكٌبؽ. -

 ٖـبٌٕ ينخة اإلشخلتبل ّاهخّسَٖ يً تـع اهيضبنل ؤذٌبء خإدٖخَ هيِبيَ. -

 ٖبح ؤُيِب:ّتخظّط اهخّظٖبح فلد اكخرضٌب يسيّؿج يً اهخّظ

 اكبيج دّراح خدرٖتٖج هخنًّٖ اهـيبل فٕ يسبل اهـالكبح اهـبيج. -

اإلؿخيبد ؿوٓ اهخنٌّهّسٖب اهضدٖذج، ّخـيٖى األشوّة اهـويٕ فٕ اهيئششبح  -
 اهـيّيٖج

 اهسزائرٖج.

 اشخضداد ينخة خبط تبهـالكبح اهـبيج ٖنًّ يشخلال ّخضح اضراف يخخظظًٖ. -

 ّيـٌّٖب، هخضسٖـِى ؿوٓ اهـيل ّاإلخلبً.خضفٖز اهـيبل يبدٖب  -

يً اؿداد: هلظٖر رزٖلج تـٌّاً: دّر اهـالكبح اهـبيج فٕ خضشًٖ  اهدراشج اهذبٌٖج:
ظّرث اهيئششج االكخظبدٖج، دراشج يٖداٌٖج تيئششج األيالش تلشٌػٌٖج، يذنرث يبسشخٖر 

سبيـج يٌخّرٔ  خخظط ؿوّى اإلؿالى ّ االخظبل، نوٖج اهـوّى اإلسخيبؿٖج ّ اإلٌشبٌٖج،
 2112-2112كشٌػٌٖج، شٌج 

هى خنً اهيئششبح االكخظبدٖج خّهٕ اُخيبيب تظّرخِب، ّال خِخى تخويٖـِب اذ نبٌح 
اهرتص، دًّ يضبّهج يـرفج ظّرث اهيٌخّر اهيتبؽ، ؤّ ظّرث اهيئششج ننل،  خِدف اهٓ
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نشة ذلج ّخلدٖر سيِّرُب اهخبرسٕ، اهٓ غبٖج اهلرً اهخبشؾ ؿضر ضٖد  ّنبٌح ال خضبّل
اهـبى األيرٖنٕ ؿوٓ األّغبؽ اهشبئدث، ٌؼرا هيب ؿبٌٍّ يً  شسل شخػ نتٖر هورؤٔ

اهشخػ تٌضر يلبالح غد اهيشئّهًٖ ؿً اهيئششج،  خِيٖص، ّكبيح اهظضبفج ترغى ُذا
الكبح اهـبيج فٕ يٖداً خويٖؾ ٌضبػ اهـ ّخـختر ُذٍ اهيرضوج يٌـرسب ُبيب فٕ خبرٖخ

اشخػبؽ ألّل يرث ؤً ٖظضص  اهظّرث هويئششبح االكخظبدٖج، ذهم ؿوٓ ٖد "اٖفٕ هٕ" فلد
سيِّرٍ ّذهم ؿً  ّٖضشً ظّرث اهيئششج اهخٕ ٖـيل فِٖب، ّخينً يً نشة ذلج ّخلدٖر

ؿٌِب، ُّنذا  ػرٖق ؿرع ٌضبػبح اٌشبٌٖج نبً ٖلّى تِب رئٖس اهيئششج ّهى ٖنً ٖـوً
تبهّالٖبح  ؤ ٌضبػ اهـالكبح اهـبيج فٕ يسبل خويٖؾ اهظّرث ٌٖخلل تًٖ توداً يخخوفج، تداٖجتد

 اهيخضدث األيرٖنٖج ذى اهٓ اهدّل األّرّتٖج ّتـد ذهم اهٓ اهتوداً اهـرتٖج، تداٖج تيظر
 فشّرٖب فبهـراق فبهييونج اهـرتٖج اهشـّدٖج ّضدٖذب سدا اهٓ اهسزائر.

هيئششبح االكخظبدٖج اهسزائرٖج هدّر اهـالكبح اهـبيج اً ؤُى يٌـرر اضخبسح فَٖ ا
فضل اهٌؼبى االضخرانٕ اهذٔ ؤدْ اهٓ افالس اهيئششبح ّخشرٖص اهـيبل، ّاٌخضبر  ُّ ؤذٌبء

اهخفنٖر فٕ اهتدائل ؤيرا يٌػلٖب ّيػوتب يوضب، ّ ؤّهٓ ُذٍ اهتدائل ُّ اختبؽ  اهتػبهج اذ ؤظتص
رغى يً ؤُيٖخِب ّ غرّرٖخِب ال ٖينً هِب االكخظبدٔ، ّ اهخٕ تبه اهخّظظج هإلظالش

غرّرٖج، نٌضبػ اهـالكبح اهـبيج يذال، ففٕ ُذٍ اهفخرث نبٌح  اهٌسبش يبهى خخّر تفـبهٖبح
ؿبيج ٌّٖتًّ ؿً اهدّهج، ٖلّيًّ تضرش ّخّغٖص  اهدّهج تضبسج يبشج هرسبل ؿالكبح

إٔ خلدٖر، تبهرغى اهـبيج ُبيضٖج ّهى خخّر ت اهظّرث اهسدٖدث، هنً هألشف ؼوح اهـالكبح
 يب هِب يً ؤُيٖج فٕ اتراز اهيئششج االكخظبدٖج

 ٌخبئز اهدراشج:

هلد اشخلر اهتضد ؿوٓ ؿدث ٌخبئز يً تٌِٖب ؤً ٌضبػ اهـالكبح اهـبيج ٖشبُى فٕ 
ُّذا يب ٖئند ظدق اهفرغٖج اهرئٖشٖج ،نيب خئند  اهيئششج االكخظبدٖج، خضشًٖ ظّرث

ُّذا يب ٖئند  تيـرفج ّاشـج هدْ ؤغوة سيِّرُب،خضؼٓ  اهٌخبئز ؤً يئششج األيالش
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اهزتًّ هى ٖخـبيل ألّل يرث يؾ اهيئششج، ّ  ظدق اهفرغٖج األّهٕ هودراشج اذ ختًٖ ؤً
اهيتضّد ٖيوم فنرث ؿً تـع  ؤٌَ ٖيوم يـرفج تِب ال خلل ؿً شٌج، نيب ختًٖ ؤً

يئششج يـرّفج سٖدا اه اهيٌخسبح اهخٕ خلديِب اهيئششج، نيب ؤً ؤغوة اهزتبئً ٖـخلدًّ ؤً
ُّذا يب  اهخبرسٕ، هدِٖى، نيب ؤدهح اهٌخبئز ؤً يٌخسبح اهيئششج خضؼٓ تخلدٖر سيِّرُب

اهيرختج  ٖذتح ظدق اهفرغٖج اهذبٌٖج هودراشج ، ضٖد ٖغؾ اهزتًّ يٌخسبح اهيئششج فٕ
 األّهٓ تبهيلبرٌج يؾ يٌخسبح يئششبح ؤخرْ، نيب ؤٌَ هٖس ٌُبم ؤٔ خراسؾ فٕ اهيٌخسبح،

هٓ ذهم ؤً يشخّْ اهخديبح سٖد، نيب ؤً اهزتًّ ٖرٖد ؤً ٖشخير فٕ اهـالكج يؾ غف ا
ألٌِب خّفر هَ يٌخّر سٖد، نيب خظرش اهٌخبئز ؤً يئششج األيالش خضؼٓ تذلج  اهيئششج

يً ٌُب ٌشخٌخز ؿدى ظدق اهفرغٖج اهذبهذج هودراشج اذ ختًٖ ؤً  سيِّرُب، نتٖرث يً ػرف
ل يؾ سيِّرُب اهخبرسٕ ّ ؤٌِب خخفِى سيبُٖرُب، ّال اهخـبي اهيئششج هِب يظداكٖج فٕ

غف اهٓ ؤٌِب ّفٖج هَ ّخضبّل دائيب اهيضبفؼج ؿوٓ  خيبرس ؿوِٖى ؤٔ ٌّؽ يً اإلغراء،
اهدراشج ؤٖغب ؤً ٌضبػ اهـالكبح اهـبيج هيئششج  اشخيرارٖج اهـالكج يؾ اهزتًّ، ّيً ٌخبئز

ؿج ؤنذر يً غٖرُب يً اهيػتّ األيالش تلشٌػٌٖج ٖرنز ؿوٓ اشخـيبل اهّشبئل
 اهّشبئل.ُّذا يب ٖتًٖ ظدق اهفرغٖج اهراتـج هودراشج .

ٖـختر يسبل اهـالكبح اهـبيج ّخضشًٖ اهظّرث الزال فٕ تداٖخَ فٕ تالدٌب فلد ّاسِخٌب 
فٕ اهخضظل ؿوٓ اهيراسؾ اهخبظج تيسبل دّر اهـالكبح اهـبيج فٕ خضشًٖ  ظـّتبح

ل ٖضخبر اهٓ نذٖر يً اهخـيق ّ االشخفشبر، االكخظبدٖج، فِذا اهيسب ظّرث اهيئششج
تفغل اكبيج دراشبح ؿويٖج ّ يٖداٌٖج ؤنذر، ضخٓ ٌخينً يً  ّٖينٌٌب خسبّز اهّاكؾ اهضبهٕ

 ٖركٓ ُذا اهٌّؽ يً اهتضّد اهٓ ضد اهنفبٖج. غتػ يّغّؽ اهدراشج سٖدا ، ّضخٓ

تً ؿيبرث خّهج،  -ؤيٖرث تّدّر -يً اؿداد اهػبهتج: كظٖتٕ ٌشرًٖاهدراشج اهذبهذج: 
تـٌّاً دّر اهـالكبح اهـبيج فٕ خضفٖز اهيّؼفًٖ فٕ اهيئششج، دراشج يٖداٌٖج تغرفج 
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اهخسبرث ّ اهظٌبؿج يريّرث تلبهيج، يذنرث يبشخر فٕ ضـتج ؿوّى اإلؿالى ّ االخظبل، نوٖج 
 2112-2112كبهيج، شٌج  1591يبٔ  8اهـوّى اإلٌشبٌٖج ّ االسخيبؿٖج، سبيـج 

اهدراشج اهيّشّيج تدّر اهـالكبح اهـبيج فٕ خضفٖز اهيّؼفًٖ تبهيئششج  ضبّهح
–اهـالكبح اهـبيج فٕ غرفج اهخسبرث ّاهظٌبؿج يريّرث  تخضخٖط اهّاكؾ اهفـوٕ هسِبز

يخخوف اهيداخل اهٌؼرٖج  ّدّرٍ فٕ ؿيوٖج اهخضفٖز، ّكد خـرغح اهدراشج اهٓ -كبهيج
ٖد اهدراشج، إلتراز ؤُيٖج خضفٖز اهـٌظر ّاألتضبد اهيٖداٌٖج اهخٕ ؿبهسح اهيّغّؽ ك

 ؤسل اهٌِّع تبهيئششج ّرفؾ اإلٌخبسٖج. اهتضرٔ يً

ّكد شـح ُذٍ اهدراشج اهٓ خلظٕ دّر اهـالكبح اهـبيج ّاهػرق ّاألشبهٖة اهخٕ 
ٌؼبى خضفٖز اهفـبل فٕ اهيئششج، ٌّبكضح ؿدد يً اهيخغٖراح اهيخـولج  خشخخديِب هخضلٖق

 تيّغّؽ اهدراشج.

ذا اهشٖبق ػرضح اهدراشج خشبئل رئٖشٕ ضّل سِبز اهـالكبح اهـبيج ّغيً ُ
فٕ اهيئششج ّؤرتـج ؤشئوج فرؿٖج هوخضلق يً اهينبٌج اهييٖزث  ّدّرٍ فٕ خضفٖز اهيّؼفًٖ

ّدّرٍ  -كبهيج–ّاهظٌبؿج يريّرث  اهخٕ ٖضخوِب سِبز اهـالكبح اهـبيج فٕ غرفج اهخسبرث
ؤُدافِب ؿوٓ  دراشج فٕ خلظٕ فرّغِب ّخضلٖقفٕ خوق ٌؼبى خضفٖز فـبل، ّكد اؿخيدح اه

ػرٖلج اهيشص اهضبيل نبضدْ ػرائق اهيٌِز اهّظفٕ نيب اشخخديح خلٌٖبح اهتضد 
فٕ اشخيبرث اهيلبتوج اغبفج اهٓ اهشسالح ّاهّذبئق هسيؾ اهتٖبٌبح  اهيٖدإٌ ّاهيخيذوج

 . -كبهيج–ّاهظٌبؿج يريّرث  ّاهيـوّيبح ّاهضلبئق اهالزيج ؿً ّاكؾ غرفج اهخسبرث

 ٌخبئز اهدراشج:

ّٖسد سِبز ؿالكبح ؿبيج غٖر يشخلل تذاخَ فٕ غرفج اهخسبرث ّاهظٌبؿج يريّرث -
 اهيِبى ّفق ضدٍّ ّيشئّهٖبخَ. ّٖلّى تيسيّؿج يً -كبهيج–
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يسيّؿج يً اهضّافز هيّؼفِٖب  -كبهيج–خيٌص غرفج اهخسبرث ّاهظٌبؿج يريّرث -
خِب ّ يضبرنج فٕ اخخبذ اهلراراح( ّفلب إلينبٌٖب حكدرا )يبدٖج يذل اهينبفأح، ّيـٌّٖج يذل

 كدراخِب.

 ظـّتبح اهدراشج

نيب ٖـوى اهسيٖؾ يرح اهسزائر ؿوٓ غرار سيٖؾ اهدّل تإزيج ؿبهيٖج تشتة خفضٕ 
فٖرّس نّرٌّب ييب سـل فٕ تـع األضٖبً يً اهيشخضٖل اهخٌلل اهٓ اهينختبح ؤّ اٖسبد 
يراسؾ هغرع اهتضد اهـويٕ فٕ يّغّؿٌب، يب سـوٌب فٕ األخٖر ٌوغٕ اهسبٌة اهخػتٖلٕ 

ّيبح اهيشخلبث يً ؤسل اهخغػٖج اهضبيوج هِذا فٕ دراشخٌب ييب ؤذر ؿوٓ ضسى اهيـو
اهيّغّؽ. اغبفج اهٓ خبظٖج يّغّؿٌب اهذٔ ٖسيؾ تًٖ اهـالكبح اهـبيج ّ اإلخظبل 
تٌّؿَٖ اهداخوٕ ّ اهخبرسٕ اهضٕء اهذٔ ؤغبف ؿتئب آخر اال ؤٌٌب كيٌب تيسِّداح نتٖرث 

 اهخٕ نبٌح فٕ يلدّرٌب هوخرّر تِبخَ اهدراشج.

 

 



 

 الفصل األول:

 اإلذاعةماهية 
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 ا٘ٛتضد األ٢ل: ٢١ْٛٚ اإلػايج

يؼّح اإلػايج تبيختبؼ٠ب ٢ؿ٧ٙج اخكبل سٛب٧٠ؼ٧ج يغث خًبؼ٧ِ، ض٧د يؼ١ّب اً٘ٛسٚ 
اإليال٦ٛ تأ١ٝب " أ٢ؿى ٢ؿبئل اإليالٚ اٝخفبؼا ٢ أٗذؼ٠ب فًت٧ج، ١٘ب س٢١ٛؼ يبٚ، ٢ 

ا٘سُؼا٧ّج ٢ ا٢٧ٕ٘غ ا٘ؿ٧بؿ٧ج ا٘خ٦ خؿخن٧ى ا٢٘كل إ٧ٟ٘ ٛعخؼٔج ض٢اسؽ األ٧ٛج، ٢ إً٘تبح 
خخٛخى ت١ب تًل ا٢٘ؿبئل األعؼ٣ ١ٝٛب، ا٢٘ك٢ل إ٤٘ ٛسخًٛبخ١ب، ٗٛب أ١ٝب ال خضخبر إ٤٘ 

 .1ا٘خْؼو اً٘بٚ

إٜ ٢١ْٛٚ اإلػايج ختًب ٢١ْٛ٘ٚ ا٘ٛسخٛى ا٘ٛض٦ٙ ٦٠ يتبؼث يٜ " س١بؽ إيال٦ٛ ٧عغٚ 
ؼال اسخٛبي٧ج ٛعخْٙج ت١غِ ٛسخًٛٝب ٛض٧ٙب " ت٤ًٝٛ اإلػايج ا٘ٛض٧ٙج ٢ؿ٧ٙج خؿخعغٚ ألَ

عغٛج ا٢ٛ٘انٜ ا٘ٛض٦ٙ، ٢ خٙت٧ج ضبسبخ١ب ا٘ٛعخْٙج، ٢ إٜ ٗبٜ ٢است١ب ي٢ٛٛب ٢٠ اإليالٚ ٢ 
 .2ا٘خذ٧ِٕ ٢ ا٘خؼ٧ّٟ ّئٜ ي١٧ٙب ا٘خؽاٛب عبكب ٧ؼتن١ب ت٢ٝي٧ج ا٘ض٧بث ٦ّ ٛسخًٛٝب ا٘ٛض٦ٙ"

٘خؼ٧ّٟ ٢ ٢ إمبّج إ٤٘ ايختبؼ اإلػايج ٢ؿ٧ٙج إيالٚ ٦١ّ ٗػٖ٘ ٢ؿ٧ٙج ٘ٙخذ٧ِٕ، ٢ ا
ي٤ٙ ٠ػا ١٧ًّٙب أٜ خ٢ٜٗ ي٤ٙ ًٛؼّج س٧غث تنت٧ًج ا٘ٛسخٛى ا٘ٛض٦ٙ، ا٘ػ٥ خعغٟٛ ٜٛ عالل 
تذ١ب تؼاٛز ٛعخْٙج ٘ٛسخٛى ٧خ٧ٛؽ تٛضغ٢غ٧ج اً٘غغ ٢ ا٘ٛؿبضج ٢ ا٘خسبٝؾ ي٤ٙ ا٘ؼَٚ ٜٛ 
٢س٢غ ٢ّاؼٓ ّؼغ٧ج ت٧ٜ أّؼاغٞ، ٢ ا٘خ٦ خخْبيل ًٟٛ، ٢ ٧ٕكغ ت١ب ا٘تد ا٘ٛض٦ٙ خٖٙ ا٘ٛضنج 

فُل ٦ّ ا٘ٛسخٛى ا٘ٛٝفأث ٧ّٟ ت١غِ عغٛج ٠ػا ا٘ٛسخٛى، ٢ يٗؾ ك٢ؼث ٟ٘ ٢ ا٘خ٦ خ
خ٢ك٧ل ك٢خٟ ٜٛ عالل أّؼاغ ٠ػا ا٘ٛسخٛى ْٝؿٟ، ٢ ٔغ ٢ٗ٧ٜ ٠ػا ا٘ٛسخٛى ػ٥ كتُج 
إ٧ٛ٧ٙٔج أ٢ سُؼا٧ّج ٗأٜ ٢ٗ٧ٜ يتبؼث يٜ تٙغث أ٢ ٔؼ٧ج ك٧ُؼث أ٢ ٕٛبنًج أ٢ سؽ٧ؼث، ٗٛب 

ح ٛفخؼٗج غ٢ٜ أٜ ٧ٕخم٦ ػٖ٘ ا٧ً٘ـ ًٛب ٦ّ ٔغ ٢ٗ٧ٜ يتبؼث يٜ ا٘ػ٧ٜ خس١ًٛٚ ا٠خٛبٛب

                                       
 10ٚ، ق 4001ٛضٛغ ٧ٝٛؼ ضسبة، اً٘ٛسٚ اإليال٦ٛ، ا٘نتًج األ٤٘٢، غاؼ اْ٘سؼ ٘ٙٝفؼ ٢ ا٘خ٢ؽ٧ى،   1
يتغ ا٘ٛس٧غ فٗؼ٥، خ٢٘٢ٝٗس٧ب االخكبل، إٝخبر ا٘تؼاٛز ٦ّ ا٘ؼاغ٢٧ ٢ ا٘خْٙؽ٢٧ٜ، ا٘نتًج األ٤٘٢، غاؼ اْ٘ٗؼ اً٘ؼت٦،   2

 41-40ٚ، ق 4991
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إ٧ٙٔٚ سُؼا٦ّ ٢اضغ ٢ ٠ٗػا ٧ٜٛٗ إغاؼث ٠ػٞ ا٘ٛضنج ٢ خٝه٧ٚ ي١ٙٛب ت٢اؿنج ٛس٢ٛيج 
٢اضغث أ٢ يغغ ٜٛ ا٘ٛس٢ٛيبح ا٘ٛسخًٛج ًٛب أ٢ ٛس٢ٛيج ٜٛ األّؼاغ ؿ٧غاح ٗب٢ٝا، أنْبل 

خٛى، ٢ ٦ّ أٚ ٛؽاؼي٧ٜ ك٧بغ٧ٜ سٛبيبح يؼت٧ج أ٢ ٢ٛان٧ٜٝ ا٘غؼسج األ٤٘٢ ٦ّ ا٘ٛس
ا٢٘او ّئٜ أ٠ٚ ٛب ٧ٛ٧ؽ ٛضنج اإلػايج ٘ٙتد ا٘ٛض٦ٙ يٜ ٧َؼٞ ٜٛ ٢ؿبئل اإليالٚ األعؼ٣ 
٢٠ اؼخْبو ٛؿخ٣٢ ٛفبؼٗج األّؼاغ ١٧ّب ٢ خْبي١ٙٚ ١ًٛب ٢ خخٛذل ٛكبغؼ ا٘غيٚ ا٘ؼئ٧ؿ٧ج 

 .1إلٝفبء ٛذل ٠ػٞ ا٘ٛضنبح ٦ّ أٔؼاغ ا٘ٛسخٛى ْٝؿٟ ٢ ا٘ٛؤؿؿبح ا٘ٛض٧نج تٟ

ي٤ٙ أ١ٝب اإلػايج ا٘خ٦ خعبنة ٛؿخًٛب ٛضغغا ٟ٘ ٛكب٘ضٟ ٢ ٢ ٧ًؼ١ّب ؿًغ ٘ت٧ة 
اؼختبنبخٟ اً٘ٛؼ٢ّج، ٢ ٟ٘ خٕب٧٘غٞ ٢ يبغاخٟ، ٦١ّ خؼغغ األعتبؼ ا٘خ٦ خ١ٟٛ ٢ خٕغٚ األؿٛبء ٢ 
ا٘فعك٧بح اً٘ٛؼ٢ّج ٘غ٧ٟ، ٢ أ٢٘اٜ ا٢ْٜٝ٘ ا٘خ٦ ٧ؼخبش ١٘ب أٗذؼ ٜٛ ٧َؼ٠ب ٢ خٝبٔـ 

١٘ب تب٘ٛفبؼٗج ا٘ٛتبفؼث ٢ ا٧ُ٘ؼ ٛتبفؼث  ا٘ٛفٗالح ا٘خ٦ خٛؾ ض٧بخٟ ا٧ٛ٢٧٘ج ٢ إضؿبؿٟ
 .2٘خعن٧ن تؼاٛس١ب

 ٝفأث اإلػايج ٢ خن٢ؼ٠ب:ا٘ٛنٙة ا٘ذب٦ٝ: 

اإلػايج ٢ؿ٧ٙج ١٘ب غ٢ؼ٠ب اًْ٘بل ٦ّ ٕٝل ا٢ًٙٛ٘ٛبح ٢ ا٘خأذ٧ؼ ا٥٢ٕ٘ ي٤ٙ ا٘ٛسخًٛبح، 
ّٕغ الٔح ؼ٢اسب يب٧٘ب ٢ ف١غح خن٢ؼا تبُ٘ب ٦ّ خ٧ٕٝج ٕٝل ا٢ًٙٛ٘ٛج ٢ إضغاد ا٘خ٧٧ُؼاح 

٦ّ يب٘ٛٝب ا٢٧٘ٚ، أٛب ٦ّ إ٘غٚ ٢ ٛٝػ ه٢١ؼ ا٘ؼاغ٢٧ خؿبتٕح ا٘غ٢ل ٘خٝبل فؼِ  ٠ػا
أٜ االخضبغ ا٘ؿ٧ّ٢بخ٦ ٢٠ أ٢ل ٜٛ يؼِ ا٘ؼاغ٢٧،  اعخؼايٟ ٢ ٝؿتخٟ إ١٧٘ب، ّبغي٤ ا٘ؼ٢ؾ

٧ّٕبل أٜ ) أ٘ٗؿٝغؼ ت٢ت٢ِ( اً٘ب٘ٚ ا٘ؼ٢ؿ٦ ٢٠ ا٘ػ٥ اعخؼو أ٢ل س١بؽ ٘ٙؼاغ٢٧ ٦ّ ؿٝج 
١٧ّب ) ٛبؼ٦ٝ٢ٗ( ٦ّ إؼؿبل أ٢ل ؼؿب٘ج ٔك٧ؼث  ٚ، ٢ ٦٠ ا٘ؿٝج ا٘خ٦ ٝسص4881

 تب٘الؿ٦ٗٙ.
                                       

 44-00ٚ، ق ٥٢٘4004 خبت٧ٝظ، ٧ْ٧ٗج إٝفبء ٛعنج إػايج ٘ٙتد ا٘ٛسٙؾ، ا٘نتًج األ٤٘٢، ا٢٧٘ٝؿ٢ٗ،   1
 41ٚ، ق 4001ايج، ٛؼٗؽ سبًٛج إ٘ب٠ؼث، ؿ٣٢ٙ إٛبٚ فب٧٠ٝبؽ ؿ٦ٝ٢، ٢ٛم٢و عبق تبإلػ  2
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ّٕغ ٗبٜ اً٘ب٘ٚ ) ت٢ت٢ِ( ٧سؼ٥ خسبؼة ي٤ٙ ا٘ؼاغ٢٧ ٧ٔل ٧ٔبٚ ا٘ذ٢ؼث ا٘تٙف٧ْج 
تًفؼ٧ٜ ؿٝج ٢ ٦ّ ػٖ٘ ا٢٘ٔح ٗبٝح ؼ٢ؿ٧ب، ٛذل ا٘غ٢ل ا٘كٝبي٧ج األعؼ٣، ٔغ خٛٗٝح ٜٛ 

 اؿخعغاٚ االخكبل تب٘الؿ٦ٗٙ.

ٚ ً٘ٛل خسبؼة ي٤ٙ ا٘ؼاغ٢٧ 4848ال ٘ٙؼاغ٢٧ ؿٝج أٔبٛح ا٘ض٢ٗٛج ا٘ؿ٧ّ٢خ٧ج ًٛٛ
ٚ تغأح اإلػايبح ا٘خسؼ٧ت٧ج ٜٛ خٖٙ ا٘ٛضنج، ٢ ٦ّ  4849ا٘خ٦ٝ٢ْٙ ٢ اإلػاي٦، ٢ ٦ّ ؿٝج 

ٚ ٢ٔى ٧ٝ٧ٜ٘ ٔؼاؼ إٝفبء ٛضنج ا٘ؼاغ٢٧ ا٘خ٦ٝ٢ْٙ الؿخٕتبل ا٘ؼؿبئل ٦ّ ٛضنبح 4840ؿٝج 
 ت٧ًغث.

ث ا٘ؼ٢ؾ عبك٧ج اإلؼؿبل يتؼ أٛب أذٝبء ا٘ضؼة ا٘ؼ٢ؿ٧ج ا٧٘بتب٧ٝج اؿخعغٚ إ٘بغ
ا٢ٛ٘سبح األذ٧ؼ٧ج ٘ٛعبنتج إ٘ٛبخ٧ٜٙ ٦ّ ا٧٘بتبٜ ٧َؼ أٜ األس١ؽث ا٘ٛؿخعغٛج ٧٘ؿح تبْ٘ٗبءث 
ا٘ٛن٢ٙتج إلؼؿبل ا٘ؼؿبئل تبٕ٘غؼ ا٘ٛخ٢ٔى، ٢ ٜ٘ٗ ٠ػا اإلعْبٓ ٘ٚ ٧ِٕ يٕتج ٦ّ ٢سٟ 

 اً٘ٙٛبء ا٘ؼ٢ؾ تل ٢اك٢ٙا س١غ٠ٚ ٦ّ ٠ػا ا٘ٛسبل.

ٚ خٗٙٙح س٢١غ٠ٚ تب٘خسبش ض٧د 4940ٜ ف١ؼ ٢ّٝٛتؼ ٢ ٦ّ ا٢٧٘ٚ ا٘ؿبتى يفؼ ٛ
أػايح إضغ٣ ا٘ؿْٜ ا٘ضؼت٧ج ا٘ؼاؿ٧ج ي٤ٙ ٧ٛٝبء تخؼ٢َؼاغ ا٘ؼ٢ؿ٦ ؼؿبئل ٜٛ إ٘بئغ 
ا٘ف٢٧ي٦ ) ّالغ٧ٛ٧ؼ ٧ٝ٧ٜ٘( إ٤٘ ا٘فًة ا٘ؼ٢ؿ٦ خًٜٙ ٜٛ عال١٘ب اٝخ١بء ضٗٚ ا٧ٕ٘بكؼث ٢ 

تػٖ٘ أ٢ل ؽي٧ٚ ٦ّ ا٘خبؼ٧ظ أ٢ٙ٧٘ج ا٘ؿٙنج ٦ّ ا٘تالغ إ٤٘ ا٘ذ٢اؼ ا٘تالفْج، ٢ ٗبٜ ٧ٝ٧ٜ٘ 
٧خضغد ٜٛ عالل ا٘ؼاغ٢٧ ؼَٚ أٜ ك٢خٟ ٘ٚ ٧كل إال إ٤٘ أ٧ٙٔج ٛضغ٢غث ٜٛ ا٘ٝبؾ ا٘ػ٧ٜ 

 .1ٗب٢ٝا ٧خبت٢ًٜ ٛضنبح اإلؼؿبل ٦ّ ٢ٔايغ٠ٚ اً٘ؿٗؼ٧ج تتًل ا٘ٛغٜ ا٘ؼ٢ؿ٧ج

 

 
                                       

 11ٛضٛغ ٧ٝٛؼ ضسبة، اً٘ٛسٚ اإليال٦ٛ، ا٘ٛؼسى ا٘ؿبتٓ، ق  1
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 اإلػايج ٛب ت٧ٜ ا٘ضؼت٧ٜ اً٘ب٧ٛ٘خ٧ٜ:

ٗبٝح ٠ٝبٖ أس١ؽث إؼؿبل ٧ؿخعغ١ٛب ْٝؼ ٜٛ ا٘ٝبؾ يؼ٢ّا تب٢١٘اث ا٘ػ٧ٜ ٧خًؼ٢ّٜ ٢ 
٧خضغذ٢ٜ ٛى تًم١ٚ يتؼ خٖٙ األس١ؽث ٢ ٗبٜ ٜٛ أ٠ٚ األضغاد ا٘خ٦ خٝب١ٙٔب ا٢١٘اث ٢ٔخػاٖ 

ٚ، ٢ ٜ٘ٗ ٘ٚ ٧غٚ ػٖ٘ ن٧٢ال ّٕغ ٔبٛح 4901أٝتبء اٝخعبتبح ا٘ؼئبؿج األٛؼ٧ٗ٧ج ٦ّ يبٚ 
ؿ٧نؼخ١ب ي٤ٙ ٗل أس١ؽث ا٘الؿ٦ٗٙ ا٘خسبؼ٧ج، ٢ أؼَٛح  ض٢ٗٛبح أَٙة ا٘غ٢ل تْؼل

ٛضنبح ا٢١٘اث ي٤ٙ ْٔل خٖٙ األس١ؽث ٢ ٔنًح ٗبتالح ا٘خُٙؼاِ ٛٛب سًل ا٘ؼاغ٢٧ 
 ا٘خ٦ٝ٢ْٙ ٢ٕ٧ٚ تغ٢ؼ ٠بٚ ٦ّ ا٘ضؼة.

٢ تًغ اٝخ١بء ا٘ضؼة اً٘ب٧ٛ٘ج األ٤٘٢ خن٢ؼ ا٘ؼاغ٢٧ خن٢ؼا ٢اؿًب تؿتة ا٘خسبؼة ا٘خ٦ 
عغاٚ ّبيل ٢ ٛذٛؼ أذٝبء ا٘ضؼة، إمبّج إ٤٘ اٝخفبؼ اؿخعغاٟٛ ٗبٝح ٔت١ٙب ٢ أغح إ٤٘ اؿخ
ٚ أكتضح اإلػايج ض٧ٕٕج ٢أًج ٢ ا٘ؼاغ٢٧ س١بؽ اخكبل 4940ت٢اؿنج ا٢١٘اث. ٢ ٦ّ يبٚ 

١ٛٛب ٜٛ أس١ؽث االخكبل ا٘سٛب٧٠ؼ٧ج ٦ّ ا٢٘ال٧بح ا٘ٛخضغث األٛؼ٧ٗ٧ج ٢ اخعػح اإلػايج 
( ٝخبئز اٝخعبتبح ا٘ؼئبؿج K.D.K.Aٚ خبؼ٧عب ١٘ب يٝغٛب أػايح )4940 ف١ؼ ٢ّٝٛتؼ

 .1األٛؼ٧ٗ٧ج ت٧ٜ ) ٢ٗٗؾ( ٢ ) ٠بؼغٝز(

٢ ٜٛ أٛؼ٧ٗب ٢ تًغ ٠ػٞ األ٧ٛ٠ج ا٘خ٦ فٗٙخ١ب اإلػايج ٗس١بؽ ٜٛ أس١ؽث اإليالٚ 
اٝخٕٙح إ٤٘ أ٢ؼ٢تب إذؼ ػٖ٘ ا٘خن٢ؼ ا٘ػ٥ ضغد ٦ّ أس١ؽث اإلؼؿبل ٢ االؿخٕتبل. ٢ ٗبٝح 

إ٧ْل ٢ ٗبٝح تؼاٛس١ب خًخٛغ ي٤ٙ األٝتبء ٢ ّؼٝؿب أ٢ل غ٢٘ج أ٢ؼ٢ت٧ج اٝفأح ٛضنج تؼر 
ٚ ضػح أ٘ٛب٧ٝب ضػ٢ ّؼٝؿب ّأٝفأح 4941ٚ، ٢ ٦ّ يبٚ 4944ا٢ٛ٘ؿ٤ٕ٧  ٗبٜ ػٖ٘ يبٚ 

ٚ ٗبٝح اإلػايبح ٔغ 4948-4941ٚ. ٢ ٦ّ اْ٘خؼث ٛب ت٧ٜ 4948إػايج ٧٢ٔج ٦ّ يبٚ 
ؿ٢ّٙب٧ٗب ٢ أٝفئح ٦ّ ٗل ٜٛ األؼسٝخ٧ٜ ٢ ا٘ٝٛؿب ٢ تٙس٧ٗب ٢ ا٘غٝٛبؼٖ ٢ اؿتب٧ٝب ٢ خف٢ٗ٧

 ّٙٝغا ٢ ٛكؼ.
                                       

 41ؿ٣٢ٙ إٛبٚ فب٧٠ٝبؽ ؿ٦ٝ٢، ٢ٛم٢و عبق تبإلػايج، ا٘ٛؼسى ا٘ؿبتٓ، ق  1
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٢ ٧الضه أ٦ّ ّخؼث ا٘ضؼة األ٤٘٢ ٢ ٛب تًغ٠ب ٗبٝح اإلػايبح ختد األَب٦ٝ ٢ 
ا٢ٛ٘ؿ٤ٕ٧ ٢ أعتبؼ ا٘ضؼة، ٢ ٜ٘ٗ ّخؼث ا٘ضؼة ا٘ذب٧ٝج ٘ٚ خٜٗ ا٢ٛ٘اغ إ٘ٛغٛج ٔبكؼث ي٤ٙ 
األَب٦ٝ ٢ ا٢ٛ٘ؿ٤ٕ٧ ٢ األعتبؼ تل خسب٢ؽخ١ب إ٤٘ تؼاٛز ٛخًغغث ٢ ٢ٛس١ج إ٤٘ ا٘س٢١ٛؼ 

ٗؿة ذٕخ١ٚ ٢ تًغ أٜ ٗبٝح اإلػايج ٢ؿ٧ٙج خؼ٧١٧ّج إيال٧ٛج كبؼح خعغٚ أَؼامب  تُؼل
 أعؼ٣.

 اإلػايج ٦ّ ا٢٘نٜ اً٘ؼت٦:

٧ؤؼط ٘تغا٧ج اإلػايج ٦ّ ا٢٘نٜ اً٘ؼت٦ تتغا٧خ١ب ٦ّ ٛكؼ، ٢ اٛخغ أذؼ ا٢١٘اث ٛذٙٛب 
ي٤ٙ ٗبٜ ٦ّ ا٢٘ال٧بح ا٘ٛخضغث األٛؼ٧ٗ٧ج ّٕغ اٛخٖٙ ا٢١٘اث ا٘ٛكؼ٢٧ٜ اإلػايج ٢ ي٢ٙٛا 

ٝفؼ٠ب، ٢ ايخٛغ٢ا ي٤ٙ اإليالٝبح ا٘خسبؼ٧ج ٦ّ خ١ٙ٧٢ٛب، ٢ ٜ٘ٗ ٗبٜ التغ ٜٛ متن ٠ػا 
ا٘ٝفبن ٢ خ٧ٕٟٝٝ ، ّكغؼ ٛؼؿ٢ٚ ٦ٗٙٛ ٧ضغغ ا٘فؼ٢ن ا٘خ٦ ٧سة إختبي١ب الؿخعؼار 
ا٘خؼاع٧ق ا٘عبكج تبؿخعغاٚ األس١ؽث ا٘الؿ٧ٗٙج نتٕب ٘الخْب٧ٔبح ا٘غ٧٘٢ج، ٢ تغأح ٠ػٞ 

ج خػ٧ى تبُ٘ٙج اإلٝس٧ٙؽ٧ج ٢ اْ٘ؼٝؿ٧ج ٢ اإل٧نب٧٘ج ٘ألسبٝة ٦ّ ا٘ٛضنبح اإلػاي٧ج األ٧ٙ٠
ٛكؼ، ٢ ٔغ خٚ إ٧ٕبِ ٠ػٞ ا٘ٛضنبح س١ً٧ٛب يٜ ا٘تد ٘مًِ إٛٗب٧ٝبخ١ب ٢ ٛبغخ١ب ٢ تغأح 

 .4911ٚ1ا٘ض٢ٗٛج ا٘ٛكؼ٧ج تتد إؼؿب١٘ب ٦ّ ٛب٥ 

إٜ ا٘ضؼٗبح ا٘خضؼؼ٧ج ٢ ا٘س٧ًٛبح ا٢٘ن٧ٝج خٝت١ح إ٤٘ أ٧ٛ٠ج اإلػايج ٦ّ ٝفؼ 
٢ غّى يسٙج ا٘خ٧ٛٝج ٢ ٛٝب٠مج االؿخًٛبؼ ؼَٚ أٜ َب٘ت٧ج اإلػايبح اً٘ؼت٧ج  ا٢٘ي٦،

أٝفأ١ٝب ا٘غ٢ل االؿخًٛبؼ٧ج إال أ١ٝب ٧ّٛب تًغ كبؼح ًٛب٢ل خ١غ ٛؿخًٛؼاخ١ب، ٢ تًغ ػٖ٘ 
 ضؼكح ٗل غ٢٘ج ي٤ٙ اٛخالٖ إػايج خٛذل ؼٛؽا ٘ٙؿ٧بغث ا٢٘ن٧ٝج ٦ّ تٙغ٠ب.

 ا٘خب٦٘: ٢ تًغ ٛكؼ سبءح اإلػايبح ختبيب ي٤ٙ ا٘ٝض٢

                                       
 ٥٢٘81 خبت٧ٝظ، ٧ْ٧ٗج إٝفبء ٛعنج إػايج ٘ٙتد ا٘ٛضٙؾ، ا٘ٛؼسى ا٘ؿبتٓ، ق  1
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ٚ تئٝفبء ٛضنج إؼؿبل ي٤ٙ ا٢ٛ٘سج ٦ّ4941 ا٘سؽائؼ ٔبٚ أضغ اْ٘ؼٝؿ٧٧ٜ ؿٝج  -4
 ٚ ض٧د أكتضح اإلػايج عبمًج إلفؼاِ ا٘ض٢ٗٛج ا٘سؽائؼ٧ج.4941ا٘ٛخ٢ؿنج ضخ٤ ؿٝج 

ٚ تبؿخعغاٚ ٛضنج ٘ٙتد ت٢اؿنج ٦ّ4911 خ٢ٝؾ تغأ اإلؼؿبل اإلػاي٦ ؿٝج  -4
 تًل األفعبق.

ٚ 4918اْ٘ؼٝؿ٦ أ٢ل ٛضنج إػاي٧ج ٦ّ ؿتخٛتؼ  ٦ّ ٘تٝبٜ أٝفأح ض٢ٗٛج االٝخغاة -1
 4911ٚإ٤٘ أٜ خؿٙٛخ١ب ا٘ض٢ٗٛج ا٢٘ن٧ٝج 

 ٦ّ4910ٚ ا٘ؿ٢غاٜ تغأح أ٢ل ٛضنج إؼؿبل ّؼي٦ ٦ّ أتؼ٧ل  -1
 ٚ تًغ اٝؿضبة ا٢ٕ٘اح اْ٘ؼٝؿ٧ج.٦ّ4914 ؿ٢ؼ٧ب أٝفئح أ٢ل ٛضنج إػايج ؿٝج  -1
 ٚ.٦ّ4918 األؼغٜ، تغأ اإلؼؿبل اإلػاي٦ ٦ّ ٛغ٧ٝج ؼاٚ اهلل ٦ّ  -1

٢ تًغ ػٖ٘ اؿخٛؼح ا٘غ٢ل اً٘ؼت٧ج ٦ّ إٝفبء اإلػايبح ختبيب ضخ٤ ٢٧ٛٝب ٠ػا ٢ تٗل ٛب 
 خضٛل ٜٛ خن٢ؼ ٢ ٢ٛاٗتج ٘ٙخ٢٘٢ٝٗس٧ب.

 عكبئق اإلػايجا٘ٛنٙة ا٘ذب٘د: 

إٜ ٘ٗل ٢ؿ٧ٙج ٜٛ ٢ؿبئل اإليالٚ ٕٛغؼث ي٤ٙ اإلٔٝبو ٢ ا٘خأذ٧ؼ ٦ّ ا٘ؿ٢ٖٙ، خعخِٙ 
٢ٛ٘سٟ إ٧ٟ٘ ٢ خًختؼ اإلػايج ٢ؿ٧ٙج اخكبل ٧٢ٔج تبعخالِ ٠ػٞ ا٢٘ؿبئل ٢ ٗػا ٢ٝو ا٘س٢١ٛؼ ا

 :1خؿخن٧ى ا٢٘ك٢ل إ٤٘ ٛعخِٙ األّؼاغ ٢ ا٘ٛسخًٛبح ٝهؼا ٘ٙعكبئق ا٘خب٧٘ج

٧خكِ ا٘ؼاغ٢٧ تعبك٧ج َب٧ج ٦ّ األ٧ٛ٠ج ٢ ال خخ٢ّؼ خٖٙ ا٘عبك٧ج ٦ّ ٢ؿبئل  -
 اإليالٚ األعؼ٣ ٢ ٦٠ ػاخ٧ج ا٘ؼاغ٢٧، ّس١بؽ ا٘ؼاغ٢٧ س١بؽ فعك٦، ٗٛب أٜ االخكبل يٜ

نؼ٧ٓ اإلػايج ال ٧ضخبر إ٤٘ ٢ؿ٧ن عبق ٢ أٜ ا٘ؼؿب٘ج خكل ٛتبفؼث ٜٛ ا٘ٛػ٧ى إ٤٘ 
 ا٘ٛؿخٛى، ٛب ٜٛٗ ا٘ؼاغ٢٧ ٜٛ تٝبء يالٔج ٧٢ٔج ٢ ٛخ٧ٝج ت٧ٟٝ ٢ ت٧ٜ ا٘ٛؿخٛى.

                                       
 40االخكبل، إٝخبر ا٘تؼاٛز ٦ّ ا٘ؼاغ٢٧ ٢ ا٘خْٙؽ٢٧ٜ، ا٘ٛؼسى ا٘ؿبتٓ، ق  يتغ ا٘ٛس٧غ فٗؼ٥، خ٢٘٢ٝٗس٧ب 1
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ا٘ؼؿب٘ج ا٘ٛػايج خ٢ٜٗ أٗذؼ ًّب٧٘ج ٜٛ ا٘ؼؿب٘ج ا٘خ٦ خٕٝل تبالخكبل ا٘ػاخ٦ ٢ أٟٝ  -
 .1ٙٛب٧ؿٟ ا٘خػٗؼ عبكج يٝغ اْ٘ئبح األٔل خً

ا٘خْبيل االسخٛبي٦ ٜٛ عالل ا٘تؼاٛز ا٘ٛتبفؼث ٢ خ٦ٕٙ ا٘ٛٗب٘ٛبح ٢ ا٘خُػ٧ج  -
 ا٘ؼس٧ًج ٘ٗل تؼٝبٛز، ٧أخ٦ ا٘خْبيل ت٧ٜ س٧ٛى ّئبح ا٘ٛسخٛى ٢ ٧ٔبغاخٟ ٦ّ ٗل ا٘ٛسبالح.

خًختؼ اإلػايج ٛكغؼا ٠بٛب ٘ٙذٕبّج ٢ عٙٓ ا٢٘ي٦ ٢ خ٢ض٧غ اْ٘ٛب٧٠ٚ ٢ ختبغل  -
 .٢2 األغت٧جا٢ًٙٛ٘ٛبح ا٧ًٛٙ٘ج ٢ ا٘ذٕب٧ّج 

٢ خٛخبؽ إ٤٘ سبٝة ػٖ٘ تغِء ا٘ك٢ح ا٘تفؼ٥ ٢ خأذ٧ؼٞ، ٛٛب ٧س١ًٙب أٗذؼ ا٢٘ؿبئل 
ٔغؼث ي٤ٙ االؿخ٢١اء ٢ اإل٧ضبء عبكج ٛى ٦ٙ٧ٙٔ ا٘ضه ٜٛ ا٘ذٕبّج، تبإلمبّج إ٤٘ االضؿبؾ 

 ا٘سٛبي٦ ا٘ػ٥ ٧خ٢ّؼ ٘س٢١ٛؼ٠ب، ١ٛٛب ختبيغح أٛبٟٗٝ.

غث إػايخ١ب أٗذؼ ٜٛ ٛؼث ّخٗؿة ٦ّ ٗل خٛخبؽ ا٘ٗٙٛج ا٘ٛػايج تئٛٗبٜ خؿس١ٙ٧ب ٢ إيب
ٛؼث ٢ٔث إمب٧ّج ّمال يٜ ٔغؼخ١ب ي٤ٙ تد اال٠خٛبٚ تب٘ٛؿبئل اً٘بٛج، ٢ ٦ّ ؿؼيج خس٧ٛى 

 ا٘سٛب٧٠ؼ ض٢ل ؼأ٥ ٧ًٜٛ ٢ عبكج أ٢ٔبح ا٘فغائغ ٢ األؽٛبح.

٢ خأخ٦ اإلػايج ٘ٛؽا٧ب٠ب ٢ ٔغؼخ١ب ٦ّ ٕٛغٛج ا٢٘ؿبئل ػاح األ٧ٛ٠ج تب٘ٝؿتج ٘ٙخ٧ٛٝج ٢ 
 تبة ا٘خب٧٘ج:ػٖ٘ ٘ألؿ

 اٝخفبؼ األ٧ٛج ٢ عبكج ٦ّ ا٘ٛٝبنٓ ا٘ت٧ًغث يٜ ا٘ٛغٜ. -
مًِ اإلٛٗب٧ٝبح ا٘ٛبغ٧ج ً٘غغ ًٛختؼ ٜٛ ؿٗبٜ اً٘ب٘ٚ ٛٛب ٧س١ًٙٚ ٧َؼ ٔبغؼ٧ٜ  -

 ي٤ٙ أخٝبء ا٘خْٙؽ٢٧ٜ ٝخ٧سج اؼخْبو ؿًؼٞ.

                                       
يؽ٧ؽ ً٘تبٜ، ٛغعل إ٤٘ ي٢ٙٚ اإليالٚ ٢ االخكبل، ا٘خًؼ٧ِ ت٢ؿبئل االخكبل ا٘سٛب٧٠ؼ٧ج، ا٢٘ؿ٧ن ٦ّ ا٘غؼاؿبح   1

 11ٚ، ق 4001اإليال٧ٛج، ا٘سؽء ا٘ذب٘د، غاؼ ٢٠ٛج ٘ٙٝفؼ ٢ ا٘خ٢ؽ٧ى، ا٘سؽائؼ، 
، يتغ ا٘سبتؼ خ٧ٚ، ٢ؿبئل االخكبل ا٘ؿ٧بض٦، ا٘نتًج األ٤٘٢، غاؼ ا٧٘بؽ٢غ٥ ٘ٙٝفؼ ٢ ا٘خ٢ؽ٧ى، األؼغٜ، ٧ًٝٚ ا٘نب٠ؼ  2

 11ٚ، ق 4004
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ال ٧ؿخٙؽٚ ا٘خْؼو ا٘ٗبٛل ٜٛ ٔتل ا٘ٛؿخٛى، يٗؾ ا٘خْٙؽ٢٧ٜ ا٘ػ٥ ٧ٕم٦  ا٘ؼاغ٢٧ -
 ا٘خْؼٌ ا٘ٗبٛل ٢ ٗػٖ٘ ا٘كض٧ْج.

ال ٧فخؼن ا٘ؼاغ٢٧ ًٛؼّج إ٘ؼاءث ٜٛ ا٘ٛؿخٛى، ت٧ٝٛب ا٘كض٧ْج ٢ ا٘ٗخبة ٢ أض٧بٝب  -
 ا٘خْٙؽ٢٧ٜ ٧ؿخٙؽٚ ػٖ٘.

٢ تػٖ٘ خٗخؿة خ١خٚ ا٘ٛٝبنٓ ا٘خ٧ٕٙغ٧ج تب٘ٗٙٛج ا٘ٛٝن٢ٔج أٗذؼ ٜٛ ا٘ٗٙٛج ا٘ٛٗخ٢تج  -
 ٢ٔث إٔٝبو ٗت٧ؼث.

٧ؿبيغ ا٘ؼاغ٢٧ أٗذؼ ٜٛ ٧َؼٞ ي٤ٙ خ٧ٛٝج ٛع٧ٙج اإلٝؿبٜ ٢ خك٢ؼاخٟ االسخٛبي٧ج  -
 ٢ ا٘ػاخ٧ج.
 .1ؿًج اٝخفبؼ ا٘تد اإلػاي٦ ٢ ؿؼيخٟ ٢ خعن٧ٟ ٘ٙض٢اسؽ ا٘سُؼا٧ّج -

 ا٘ٛتضد ا٘ذب٦ٝ: ٢هبئِ اإلػايج ٢ أٔؿب١ٛب

 ا٘ٛنٙة األ٢ل: ٢هبئِ اإلػايج

تأغ٢اؼ ًّب٘ج ٢ يغ٧غث ٦ّ ا٘ٛسخٛى، ّبإلػايج ال خٕل أ٧ٛ٠ج يٜ ا٢٘ؿبئل ٢ٕ٧ٚ اإليالٚ 
اإليال٧ٛج األعؼ٣ ٢ ا٘ض٧ٕٕج خ٢ٕل أٜ ا٘ؼاغ٢٧ ٛبؽال ٛٝبّؿب عن٧ؼا ٘ٙخْٙؽ٢٧ٜ ٜٛ عالل 
ا٘غؼاؿبح ا٘خ٦ أٝسؽح ٦ّ اً٘غ٧غ ٜٛ س١بح اً٘ب٘ٚ ا٘خ٦ خ٢ض٦ تأٜ ٘ٗل ١ٝٛٛب ٢هبئِ 

ضج ٧ض١ٕٕب ا٘ؼاغ٢٧ ٘ٙٛؿخ٧ًٜٛ، ٢ ا٘خ٦ ال ٛعخْٙج، ٢ أٜ ٠ٝبٖ تًل ا٢٘هبئِ ا٢٘ام
 خؿخن٧ى ٢ؿبئل إيالٚ أعؼ٣ خض١ٕ٧ٕب ٢ تػٖ٘ ٧ٜٛٗ إ٧سبؽ ٠ػٞ ا٢٘هبئِ ٗب٘خب٦٘:

 ا٢٘ه٧ْج ا٘ؿ٧بؿ٧ج: -

خ٢هِ اإلػايج ٜٛ نؼِ ا٘ٝعة ا٘ضبٗٛج ٦ّ ي٧ٙٛج ا٘خٝفئج ا٘ؿ٧بؿ٧ج ٘ٛسخًٛبخ١ب 
ػايج ٘خ٢ك٧ل ا٘ؼؿب٘ج ت١غِ َؼؾ ٧ٔٚ ؿ٧بؿ٧ج ٧ًٛٝج خؼ٢ر ١٘ب خٖٙ ا٘ٝعة، ٗٛب خ٢هِ اإل

                                       
 410-411ٛضٛغ ٧ٝٛؼ ضسبة، اإليالٚ ٢ ا٘خ٧ٛٝج ا٘فبٛٙج، ٛؼسى ؿتٓ ػٗؼٞ، ق   1
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اإليال٧ٛج ا١٘بغّج إ٤٘ خ٧ًٛٓ ا٢٘الء ٘ٙٝهبٚ ا٘ضبٗٚ إ٘بئٚ ٢ ا٘فعك٧ج ا٢٘ن٧ٝج ٢ ا٧ٗ٘بٜ 
ا٘ؿ٧بؿ٦، إ٤٘ سبٝة خؼؿ٧ظ ا٘خٛبؿٖ ا٘ؿ٧بؿ٦ ٢ ا٢٘ضغث ا٢٘ن٧ٝج غاعل ٗل غ٢٘ج ٢ ٦٠ 
خًٙة غ٢ؼ ا٢٘ؿ٧ن ت٧ٜ ا٘ض٢ٗٛج ٢ ا٘فًة ٢ ختٍٙ ك٢ح ا٘غ٢٘ج ٢ خٝفؼ أّٗبؼ٠ب ٢ 

١ب ٢ أ٧غ٢٘٢٧س٧خ١ب إ٤٘ األّؼاغ غاعل ا٘غ٢٘ج ٢ عبؼس١ب، ٗٛب خٕٝل ٛفب١ٙٗٚ ٢ ٛفبؼ٧ً
ا٠خٛبٛبخ١ٚ إ٤٘ ا٘ؿٙنج ٘خكغؼ إ٘ؼاؼاح ا٘ٛٝبؿتج ٢ أ٢ل غ٧٘ل ي٤ٙ ًّب٧٘ج اإلػايج ٢٠ 

 ا٘غ٢ؼ ا٘ػ٥ ً٘تخٟ اإلػايج إتبٜ ا٘ضؼة اً٘ب٧ٛ٘ج ا٘ذب٧ٝج ٢ أذٝبء ا٘ضؼة اً٘ب٧ٛ٘ج األ٤٘٢.

 ا٢٘ه٧ْج االٔخكبغ٧ج: -

٦٠ ٢ه٧ْج ٛخكٙج ت٢١ْٛٚ ا٘خ٧ٛٝج، ػٖ٘ أٜ ا٘تًغ االٔخكبغ٥ ٦ّ ا٧ًٙٛ٘ج ا٘خ٧٢ٛٝج ٢٠ ٢ 
األٗذؼ تؼ٢ؽا ٜٛ ا٘س٢اٝة األعؼ٣ ١٘ػٞ ا٧ًٙٛ٘ج، إػ خٕغٚ اإلػايج ت٧ٜ تؼاٛس١ب اإليالٝبح ٢ 
ّٕؼاح إف١بؼ٧ج ٜٛ أسل ا٘خؼ٧٢ز ٘ؿًٙج أ٢ عغٛج ٛب، ٢ ٧ؿب٠ٚ ػٖ٘ تنت٧ًج ا٘ضبل ٦ّ ؼّى 

خ٦ًٙ اإلػايج غ٢ؼ ا٘ؼ٧ٔة ٘ٛعخِٙ ا٘ٛفبؼ٧ى االٔخكبغ٧ج، ٢ خخنؼٓ إ٤٘ ٛغع٢الخ١ب، ٗٛب 
 إتؼاؽ أؿتبة خأعؼ٠ب ٢ خًن١ٙ٧ب، ٗٛب أ١ٝب خًٙة غ٢ؼا ١ٛٛب ٦ّ ا٘ٛٝبنٓ ا٘ٝبئ٧ج، ض٧د خٗؿؼ

يؽ٘خ١ب ٢ خٕغٚ ٘ؿٗب١ٝب سٛٙج ٜٛ اإلؼفبغاح ٢ ا٘ٝكبئص ا٘خ٦ ٧ؿخ٢ٝ٧ًٜ ت١ب ٜٛ أسل  
 . ٧1ج ا٘ؼ٧ْ٧ج ٢ إًٝبـ ا٘ؽؼايج ٢ اْ٘الضجخضؿ٧ٜ ٢م٧ًخ١ٚ، ٦٠ ٛؿؤ٢٘ج يٜ ا٘خٝٛ

 ا٢٘ه٧ْج ا٘خؼت٧٢ج ٢ ا٘ذٕب٧ّج: -

٢ ٦٠ ٢ه٧ْج ٧٘ؿح أٔل فأٝب يٜ ؿبتٕبخ١ب ٜٛ ا٢٘هبئِ ض٧د خفسى اإلػايج ي٤ٙ 
ا٘خ٧ًٙٚ ٢ اٗخؿبة اً٘ٛبؼِ، ٢ ا١ٛ٘بؼاح ٢ ا٘ضك٢ل ي٤ٙ ا٢ًٙٛ٘ٛبح ٢ عتؼاح سغ٧غث 

اْ٘ؼغ٥ ٢ االسخٛبي٦، إ١ٝب خ٢ٕٚ ي٤ٙ خذ٧ِٕ خؿبيغ ي٤ٙ اخعبػ إ٘ؼاؼاح ٢ اؼخٕبء تب٘ؿ٢ٖٙ 
ا٘سٛب٧٠ؼ ٢ خٙت٧ج اضخ٧بسبخ١ٚ اْ٘ٗؼ٧ج ٢ اْ٘ٝؿ٧ج ٢ االؼخٕبء تٛؿخ٧٢بخ١ٚ ا٘ذٕب٧ّج ٢ ا٘ضمبؼ٧ج، 

                                       
 411ت٦، غ٢ٜ ؿٝج ا٘ٝفؼ، ق يغ٦٘ ؿ٧غ ٛضٛغ ؼمب، ا٘تٝبء ا٘غؼا٦ٛ ٦ّ ا٘ؼاغ٢٧ ٢ ا٘خْٙؽ٢٧ٜ، ٛكؼ، غاؼ اْ٘ٗؼ اً٘ؼ 1
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٢ ٔغ خسٛى اإلػايج ت٧ٜ ا٘خذ٧ِٕ ٢ ا٘خؼ٧ّٟ ٦ّ آٜ ٢اضغ ّب٘ٛبغث ا٘خؼ٧١٧ّج ال ٧ٕخكؼ غ٢ؼ٠ب 
 ؼ ؿ٧بؿج إيال٧ٛج ٛضغغث.ي٤ٙ ٛسؼغ خؿ٧ٙج ا٘س٢١ٛؼ، تل خؤذؼ ي٧ٟٙ ٦ّ إنب

إٜ خ٢ه٧ِ اإلػايج ٦ّ ا٘ٛسبل ا٘ذٕب٦ّ عٙٓ ٢أًب سغ٧غا ٧خ٧ٛؽ تب٘ض٧٢٧ج ٢ ا٘ٝفبن، 
٦١ّ ي٤ٙ ضغ ؼأ٥ يغ٦٘ ٛضٛغ ؼمب خؿب٠ٚ ٦ّ خف٧ٗل ا٘ٛالٛص ا٘ضمبؼ٧ج ٘ٙٛسخٛى، 
تبً٘ٛل ي٤ٙ ٛالضهج اً٘ب٘ٚ ا٘ضغ٧د ٢ ٕٟٝٙ ٦ّ ضغ٢غ ٛب ٧ٝبؿة ا٘سٛب٧٠ؼ ٢ًٙٛٗٛبح ٢ 

٘فٗل ٢ األؿ٢ٙة ا٘ػ٥ ٧ٜٛٗ ٜٛ اؿخ٧ًبت١ب ٢ ا٢٘ك٢ل تٜٛ ٧خٕٙب٠ب إ٤٘ ٛؿخ٣٢ أّٗبؼ، ٢ تب
 ٢أى اً٘كؼ ا٘ػ٥ ٧ً٧فٟ ّٗؼا ٢ ن٢ٛضب.

 ا٢٘ه٧ْج االسخٛبي٧ج: -

خًٙة اإلػايج غ٢ؼا ٠بٛب غاعل ا٘ٛسخٛى، ض٧د خسًل عغٛج ا٘ٛسخٛى ٜٛ أ٠غا١ّب 
ػا تًد خؼاذٟ ٢ األؿبؿ٧ج ٦١ّ خؿ٤ً إ٤٘ خؼؿ٧ظ ٧ٔٚ ا٘ٛسخٛى ٢ ي٧ٕغخٟ ٢ ضمبؼخٟ ٢ ٗ

يبغاخٟ ٢ خٕب٧٘غٞ، ٗٛب خؿ٤ً إ٤٘ االؼخٕبء تبْ٘ٗؼ ٢ ا٘ؿ٢ٖٙ، ألٜ ١ٛٛج ا٘س١بؽ اإليال٦ٛ 
٢ اإلػايج تكْج عبكج، ٧٘ؿح فُل ا٢٘ٔح ّٕن تأ٥ تؼٝبٛز، تل خ١غِ   تكْج يبٛج

س١ً٧ٛب ضخ٤ ٛب ٗبٜ ١ٝٛب ٘ٙخؿ٧ٙج ٢ ا٘ٛخًج إ٤٘ ا٢٘ك٢ل إ٤٘ اْ٘ٗؼ ا٘ؿ٧ٙٚ ٢ خ٧٢ٕٚ ا٘ؿ٢ٖٙ 
ٛبي٦ اْ٘ؼغ٥ ٜٛ عالل اؿخُالل ٠ػا ا٘خأذ٧ؼ تٛب ٢ً٧غ تبْ٘ٝى ٢ تٛب ٧ؿبيغ ي٤ٙ ا٘تٝبء االسخ

ا٘ؿ٧ٙٚ ٘ألٛج، ٢ ا٘خأ٧ٗغ ي٤ٙ األف٧بء ا٘ضؿٝج ٢ ا٘خ٧ْٝؼ ٜٛ األف٧بء ا٘مبؼث، ٠ػا تبإلمبّج 
إ٤٘ أٜ اإلػايج خًٛل ي٤ٙ تضد ٛفبٗل ا٘ٛسخٛى، ٢ ٛضب٢٘ج إ٧سبغ ا٘ض٢ٙل ١٘ب ٘خ٢ٜٗ 

 .1ا٢ٛ٘ان٧ٜٝ ٢ ا٘ٛؿؤ٧٘٢ٜ ا٢٘اؿنج ت٧ٜ فٗب٣٢

 

 
                                       

 411يغ٦٘ ؿ٧غ ٛضٛغ ؼمب، ا٘تٝبء ا٘غؼا٦ٛ ٦ّ ا٘ؼاغ٢٧ ٢ ا٘خْٙؽ٢٧ٜ، ٛؼسى ؿتٓ ػٗؼٞ، ق  1
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 ؼ اإلػايجاغ٢ا٘ٛنٙة ا٘ذب٦ٝ: أ

٧ًٙة ا٘ؼاغ٢٧ غ٢ؼا ٗت٧ؼا ض٧د أٜ ا٘ؼاغ٢٧ ا٘ٛض٦ٙ ٛذٟٙ ٦ّ ػٖ٘ ٛذل ا٘كضبّج ٢ٕ٧ٚ 
ي٤ٙ عغٛج ا٘ٛسخٛى ٢ ا٘غّبو يٜ ا٘ٛكب٘ص االؿخ٧نب٧ٝج ١٘ػا ا٘ٛسخٛى، ّغاؼ اإلػايج ْٛخ٢ضج 

٘تؼاٛز ٢ خخضٕٓ ٧ّٟ تك٢ؼث أٗذؼ غائٛب الؿخٕتبل سٛب٧٠ؼ ا٘ٛؿخ٧ًٜٛ ٧فبؼ٢ٜٗ ٦ّ ا
٢م٢ضب ي٧ٙٛبح ا٘ٛفبؼٗج ٢ ٧ًتؼ٢ٜ يٜ آؼائ١ٚ ٢ أّٗبؼ٠ٚ ٦ّ ٗل ٢ٔح، ٗٛب ٧ٜٛٗ ٗػٖ٘ 
٦ّ اإلػايج خ٧٧ِٗ ا٘تؼاٛز ا٘ٛػايج تض٧د خخْٓ ٛى ؼغ٢غ اًْ٘ل ا٘ٛض٧ٙج، ٗػٖ٘ خض٧ٕٓ 

٘ٙس٢١ٛؼ ٢ ا٘خٗبٛل ت٧ٜ أٝفنج ا٘ٛسخٛى ٢ اإليالٚ اإلػاي٦، ٢ ٗػٖ٘ خْؿ٧ؼ األ٢ٛؼ ا٘ٛض٧ٙج 
 خفس٧ى أّؼاغ ا٘س٢١ٛؼ ي٤ٙ ا٘خًت٧ؼ يٜ أْٝؿ١ٚ ض٢ل ٛؿخٕت١ٙٚ ٢ ٛسخًٛبخ١ٚ.

خ٢ٕٚ اإلػايج ٗػٖ٘ تتد األّٗبؼ ٢ ا٢ًٙٛ٘ٛبح ٢ ا٧ٕ٘ٚ ا٘خ٦ خضبّه ي٤ٙ ذٕبّج ا٘ٛسخٛى 
٢ ي٤ٙ ا٘ٛتبغا ا٘خ٦ خؿ٢غ ا٘ٛسخٛى ا٘ٛض٦ٙ " ٢ه٧ْج خذ٧ْ٧ٕج خؼ٧١٧ّج"، ٗٛب خ٢ٕٚ اإلػايج 

س٧ٛى ا٘ٛسبالح ا٘خ٦ ١٘ب يالٔج تب٘ٛض٧ن ٛذل ٔنبو ا٘كضج ٢ ا٘خ٧ًٙٚ،  تخٕغ٧ٚ ٢ًٙٛٛبح ٦ّ
أٛب االؿخٕتبل ٢ٗ٧ّٜ تْؿص ا٘ٛفبؼٗج ٢ٛٙ٘ان٧ٜٝ ٢ خ١ٝ٧ٗٛٚ ٜٛ ١ّٚ إ٘ؼاؼاح ا٘ٛخًٕٙج 
تب٘ض٧بث اً٘بٛج تئفؼاٖ ا٘ٛسخٛى ا٘ٛض٦ٙ ٦ّ إغاؼث ٢ اخعبػ إ٘ؼاؼاح ٦ّ ا٘ض٧بث اً٘بٛج، ٗٛب 

تد ا٦ًٛٙ٘ ٢ ٗػٖ٘ خ٢ٕٚ تؽ٧بغث خذ٧ِٕ ا٘ٛسخٛى تٛعخِٙ أٜ اإلػايج خًٛل ي٤ٙ خن٧٢ؼ ا٘
فؼائضٟ ألٟٝ تٕٛغ٢ؼ أ٥ إٝؿبٜ االؿخٛبو إ١٧٘ب ٢ ٠ػا ٦ّ هل ا٘خن٢ؼ ا٘خ٢٘٢ٝٗس٦ ا٘ٛػ٠ل ٢ 

 . 1ٗػا خسب٢ؽ إً٘تبح

اإلػايج ا٘ٛض٧ٙج ٢ؿ٧ٙج إيال٧ٝج ٠بٛج تب٘ٝؿتج ًٜ٘ٙٛٙ، ٢ ٢٠ ٢ك٢ل اإليالٜ إ٤٘ 
غ اإليالٜ ٦ّ ضغ ػاخٟ ٧غيٚ أخكبغ٧بح اإلػايج ٢ ٔنبيبح يؼ٧مج ٜٛ ا٘سٛب٧٠ؼ ٢ ٢س٢

عبكج ٢ أٟٝ خ٢ٕٚ تٟ إػايبح يغ٧غث مٜٛ تؼاٛس١ب، ٗػٖ٘ خًختؼ اإلػايج ا٘ٛض٧ٙج ا٘ٛكغؼ 

                                       
 41ٚ، ق ٢ٝ4991ال ٛضٛغ يٛؼ: ّٜ كٝبيج ا٘عتؼ ٦ّ اإلػايج ٢ ا٘خْٙؽ٢٧ٜ، غاؼ اْ٘ٗؼ اً٘ؼت٦، إ٘ب٠ؼث،   1
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ا٘ؼئ٧ؿ٦ ٘ألعتبؼ ا٘ٛض٧ٙج ا٘ٛخ٢ٝيج ٢ ا١٘بٛج تبيختبؼ٠ب أؿؼو ٢ؿبئل االخكبل ٦ّ ٕٝل 
 ا٘عتؼ إ٤٘ ا٘سٛب٧٠ؼ.

٧ؼا ٢ تفٗل ض٦ٛ٧ٛ ألٜ يالٔج األْ٘ج ت١ٝ٧ٛب خْخص خؤذؼ اإلػايج ٦ّ ا٘ٛؿخٛى خأذ٧ؼا ٗت
 يب٘ٛب ك٧ُؼا ٢ؿن ؽعٚ ا٘ض٧بث.

خعن٦ ضبسؽ إْ٘ؼ ٢ األ٧ٛج ٢ ٠ٛب ٜٛ أ٠ٚ ا٘ض٢اسؽ ا٘خ٦ خؿ٤ً اإلػايبح إ٤٘ 
 .1خعن١٧ب أ٢ ا٘خع٧ِْ ١ٝٛب ي٤ٙ األٔل

أغاث ٠بٛج سػا ٦ّ ا٘ؿ٢ٝاح األ٤٘٢ ٜٛ ا٘خ٧ٛٝج ا٘ٛض٧ٙج ٘ٛب ١٘ب ٜٛ ٔغؼث عالل  اإلػايج
 خٖٙ ا٘ؿ٢ٝاح إليالٚ ا٘ٝبؾ ٜٛ عبؼر ا٘ٛغٜ.

خًختؼ ذٕبّج ا٘ٛسخٛى ٜٛ ا٘ٛخ٧ُؼاح ا١ٛ٘ٛج ا٘خ٦ التغ ٜٛ ٢م١ًب ٦ّ االيختبؼ يٝغ 
١ب ٜٛ ٛٝنٙٓ ا٘خعن٧ن ٘إلػايبح ا٘ٛض٧ٙج، ض٧د أٜ اإلػايج ا٘ٛض٧ٙج خٝنٙٓ ٦ّ أغاء ٢هبئْ

٧مى ٦ّ ايختبؼٞ ا٘ؿٛبح ا٘ؼئ٧ؿ٧ج ٘ٙٛسخٛى ا٘ٛض٦ٙ ا٘ػ٥ ٧عبنتٟ ٛٛب ٧ؿخٙؽٚ ًٟٛ أٜ 
خؿخٛغ ٗل إػايج تؼاٛس١ب ٜٛ ٠ػا ا٘ٛسخٛى، ٢ ٘ػٖ٘ خًختؼ ذٕبّج ا٘ٛسخٛى ا٘ٛض٦ٙ ٛكغؼا 
١ٛٛب ٢ يبٛال ؼئ٧ؿ٧ب ٧ؤذؼ ي٤ٙ إ٘بئ٧ٜٛ تبالخكبل ٦ّ اعخ٧بؼ٠ٚ ا٢ٛ٘اغ اإلػاي٧ج ا٘خ٦ 

٢ إػا ٗبٜ اإل٘ٛبٚ تب٘ذٕبّج مؼ٢ؼ٧ب ٘ٝسبش ا٘عنج اإلػاي٧ج ّئٜ اإلػايج ا٘ٛض٧ٙج  ٧ٕغ١ٝ٢ٛب،
أٗذؼ ٔغؼث ي٤ٙ ١ّٚ ٢ خضغ٧غ ذٕبّج ا٘ٛسخٛى ا٘ٛض٦ٙ أل١ٝب خخًبٛل ٛى ذٕبّج ٛسخٛى ٛضغغ ٢ 
ٛخٝبؿٓ ٦ّ ٛعخِٙ ا٢ٝ٘اض٦ ٢ ٠ػا ٦ّ ضغ ػاخٟ ٧م٦ْ ي١٧ٙب إٛٗبٝبح ال خخبش ٘إلػايج 

                                       
ا٘ض٢ٙا٦ٝ: ٕٛغٛج ٦ّ ا٢ْٜٝ٘ اإلػاي٧ج ٢ ا٘ؿ٧ًٛج ا٘تكؼ٧ج، ٛؼٗؽ سبًٛج إ٘ب٠ؼث ٘ٙخ٧ًٙٚ اْ٘ٛخ٢ش، إ٘ب٠ؼث،  ٛبس٦  1

 41ٚ، ق 4999
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أٟٝ ٦ّ ضب٘ج اإلػايج ا٘ٛض٧ٙج ٢ٗ٧ٜ ا٘خضؼ٧ٖ االسخٛبي٦ ٘ألّؼاغ ٢  ا٘ٛؼٗؽ٧ج، تبإلمبّج إ٤٘
 .1ا٘سٛبيبح أٗذؼ ؿ٢١٘ج

٠ٝب ّبإلػايج خًٙة غ٢ؼا ٠بٛب ٦ّ ا٘ٛسخٛى ٜٛ عالل ٛب خٕغٟٛ ٜٛ تؼاٛز ٛعخْٙج 
خضب٢ل ١٧ّب أٜ خضٙل ا٢٘أى االسخٛبي٦ اً٘ٛبـ تنؼش ٔمب٧ب ٢ ٛفبٗل اسخٛبي٧ج ٢ 

بؿتج ٗٛب ٧ٜٛٗ أ٧مب أٜ خؿب٠ٚ ٦ّ خ٧٢ٜٗ ا٘ؿ٢ٖٙ اْ٘ؼغ٥ ٢ ٛٝبٔفخ١ب ت١غِ إ٧سبغ ض٢ٙل ٛٝ
االسخٛبي٦ تبً٘ٛل ي٤ٙ خؼؿ٧ظ ا٧ٕ٘ٚ ٢ األّٗبؼ ا٘سغ٧غث ا٘خ٦ خخٛبف٤ ٢ ٛخنٙتبح اً٘كؼ 
ٗٛب خؿب٠ٚ ٦ّ خف٧ٗل ا٘ٛالٛص ا٘ضمبؼ٧ج ٘ٙٛسخٛى ت٢ٛاٗتج اً٘ٙٚ ٢ ٝفؼٞ تب٘فٗل ٢ 

 .2األؿ٢ٙة ا٘ػ٥ ٧ٜٛٗ ٜٛ اؿخ٧ًبتٟ

 اِ اإلػايج ا٘ٛض٧ٙجأ٠غا٘ٛنٙة ا٘ذب٘د: 

ٛى خًٕغ االخكبل ٢ اُ٘ؽ٢ ا٘ذٕب٦ّ ا٘ٗت٧ؼ ٢ خًٛٓ ا٘كؼاو ا٘ضمبؼ٥، ٢ اؽغ٧بغ 
ا٘ؿٗبٜ تفٗل ٧َؼ ٛؿت٢ٓ ٗبٜ ٘ؽاٛب إٝفبء اإلػايبح ا٘ٛض٧ٙج ٘ضٛب٧ج ا٘ذٕبّج ا٘ٛض٧ٙج، ٢ 

 خض٧ٕٓ سٛٙج ٜٛ األ٠غاِ ا٘خ٦ أٝفأح ٜٛ أس١ٙب، ٢ ٧ٜٛٗ ضكؼ٠ب ٧ّٛب ٧أخ٦:

عغٛبح ٛعخْٙج ٘ٙٛسخٛى ا٘ٛض٦ٙ ٢ خض٧ٕٓ ؼَتج ا٘ٝبؾ ٦ّ ا٘ٛفبؼٗج ٢  خٕغ٧ٚ -4
ا٘خًت٧ؼ يٜ أْٝؿ١ٚ يٜ نؼ٧ٓ ٛٛبؼؿخ١ٚ ٘ٛب ٝنٙٓ ي٧ٟٙ ضٓ االخكبل ا٘ػ٥ ٧ًختؼ ٦ّ 

 ا٢٘ٔح ا٘ضبمؼ ضٕب ٜٛ ض٢ٕٓ اإلٝؿبٜ.
 خُن٧ج األضغاد ا٘ٛض٧ٙج. -4

                                       
ٚ، ق ٤ٝٛ4001 ؿًغ ا٘ضغ٧غ٥ ٢ آعؼ٢ٜ، اإليالٚ ٢ ا٘ٛسخٛى، ا٘نتًج األ٤٘٢، ا٘غاؼ ا٘ٛكؼ٧ج ا٘ٙتٝب٧ٝج، إ٘ب٠ؼث،  1

419 
سبؼة ٛض٧ٙج ٢ غ٧٘٢ج، ا٘نتًج األ٤٘٢، غاؼ ا٘ٝفؼ ا٘فؼ٢ٓ ٘ٙٝفؼ ٢ ا٘خ٢ؽ٧ى، ٛضٛغ ٛض٢ٛغ ٛكن٤ْ، اإليالٚ اًْ٘بل خ 2

 400ٚ، ق 4001األؼغٜ، 



 ٛب٧٠ج اإلػايج                                                              اْ٘كل األ٢ل

 

40 
 

 .1ا٘خؼ٧٢ص يٜ ٢ْٝؾ أّؼاغ ا٘ٛسخٛى ٢ خؿ٧ٙخ١ٚ -1
ٜ فتٗج ا٘تؼاٛز ٢ اضخ٧بسبح ي٧ٕٙج ا٘ٛؿخٛى، أ٧ٜ ٧خًٙٓ ا٘ؿ١ؼ ي٤ٙ خٙت٧ج ٛمب٧ٛ -1

 األٛؼ تب٘ٛضخ٣٢ ٢ اُ٘ٙج، ٛى ٛب ٧ضغد ٦ّ ا٘ٛسخٛى ا٘ٛض٦ٙ تُٙج ٛض٧ٙج.
خ١غِ إ٤٘ عغٛج ا٘ذٕبّج ا٢٘ن٧ٝج ٢ إتؼاؽ٠ب ٢ ا٘خًٛٓ ٦ّ سػ٢ؼ٠ب، يٜ نؼ٧ٓ ٛب  -1

إتؼاؽ٠ب  ٧ٕغٚ ٜٛ تؼاٛز ٢ أضغاد، ضْبهب ي٤ٙ اإلؼد ا٘ضمبؼ٥ ٢ ا٘ذٕب٦ّ ٘ٗل ٛٝنٕج، ٢
 يٜ نؼ٧ٓ ا٘خًؼ٧ِ تخٕب٧٘غ ا٘ٛٝنٕج، ٢ خبؼ٧ع١ب، ٢ عك٢ك٧ج ؿٗب١ٝب.

إتؼاؽ ا٘ذٕبّج ا٘ٛض٧ٙج ا٘فًت٧ج، ع٢ّب ٜٛ ّٕغا١ٝب، ١ٝ٢ٗب أؿبؿب ٜٛ أؿؾ ا٘فعك٧ج  -1
 ا٢٘ن٧ٝج.
اإلػايج ا٘ٛض٧ٙج ٗل أ٢ٝاو اإلٝخبر اإلػاي٦ ٜٛ تؼاٛز خؼ٧١٧ّج، غ٧ٝ٧ج،  خٕغٚ -0

 إيال٧ٛج ٢ ذٕب٧ّج، تبإلمبّج إ٤٘ خُن٧ج س٧ٛى األضغاد ٢ ا٘ٝفبنبح.
ٗؿؼ ا٘ض٢اسؽ ا٘خ٦ خض٢ل ت٧ٜ ا٢ٛ٘انٜ ٢ ا٘ٛؿؤ٧٘٢ٜ ا٘ٛض٧٧ٜٙ، ٢ ٛضب٢٘ج ٕٝل  -8

 ا٠خٛبٛبخٟ ٢ ٛفبٟٗٙ إ٤٘ ا٘ؿٙنج ا٘ٛض٧ٙج.
 ٓ ا٘ٝبئ٧ج ٜٛ ا٢٘نٜ تبؿخًٛبل اإليالٚ ا٘س٢اؼ٥.ّٖ اً٘ؽ٘ج يٜ ا٘ٛٝبن -9

اال٠خٛبٚ تؼَتبح ا٘س٢١ٛؼ ا٘ٛض٦ٙ ٢ ا٘خًؼِ ي٤ٙ ٛفٗالخٟ، ٢ ا٢ٔ٢ِ٘ ي٤ٙ  -40
ا٠خٛبٛبخٟ أ٥ أعػ ايختبؼاح ٢ ؼَتبح ا٘س٢١ٛؼ ا٘ٛؿخٛى، ّٝسبش اإلػايج ا٘ٛض٧ٙج، ٧خ٢ِٔ 

 ي٤ٙ إٝسبض١ب ٦ّ إفًبؼ ا٘س٢١ٛؼ.

ج ٦ّ ا٢٘ؿن اإليال٦ٛ، ض٧د أكتص ا٘س٢١ٛؼ ٗل ٠ػا سًل ٜٛ اإلػايج ا٘ٛض٧ٙج، ٛٗبٝ
 .2ال ٧كغٓ ا٘عتؼ إال ٜٛ عالل إػايخٟ ا٘ٛض٧ٙج

                                       
ؼتض٦ ٛكن٤ْ ي٧ٙبٜ، ٛضٛغ يتغ ا٘تبؿن، ٢ؿبئل االخكبل ٢ خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٘خ٧ًٙٚ، غاؼ ا٘كْبء ٘ٙٝفؼ ٢ ا٘خ٢ؽ٧ى، يٛبٜ،   1

 09ٚ، ق 4999
، ا٘نتًج األ٤٘٢، غاؼ ا٘عغ٧ٝ٢٘ج ٘ٙٝفؼ ٢ ا٘خ٢ؽ٧ى، ا٘تكؼ٧ج ٦ّ ا٘سؽائؼ٢ٝؼ ا٘غ٧ٜ خ٢اخ٦، ا٘كضبّج ا٘ٛٗخ٢تج ا٘ؿ٧ًٛج   2

 411ٚ، ق 4008



 

 الثاني : الفصل
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 اهيتضد األّل: يبُٖج اهـالكبح اهـبيج 

 اهيػوة األّل: يفِّى اهـالكبح اهـبيج

اً اهتضد ؿً خـرٖف هوـالكبح اهـبيج ال ٖـختر يً كتٖل االشخيخبؽ تبهسدل اهٌؼرٔ 
اهٌؼر اهـويٖج، تل ُٕ غرّرث ؤّ اهخرف األنبدٖيٕ، تل هَ دّاؿَٖ ّ يترراخَ يً ّسِج 

ضخيٖج هيـرفج ؿٌبظرُب تدكج، ّ ألً اهيـبٌٕ اهوغّٔ خٖشر اهٓ ضد نتٖر يـرفج ضق يِى 
يً يدهّالح يفِّى اهـالكبح اهـبيج، ٌتخدة تضرش يـٌٓ اهـالكج هغج ذى يـٌٓ اهـالكبح 

 اهـبيج اظػالضب:

 اهـالكج فٕ اهوغج:

ّ ُٕ اهضة اهالزى هولوة  1ٌبؿج ّ ٌضُّبخـٌٕ االرختبػ ّ يب ٖخـوق تَ اهفرد يً ظ
 .2ّ يب ٖختوغ تَ يً ؿٖص

ّ اهـبى فٕ اهوغج اشى سيؾ اهـبيج ّ ُٕ خالف اهخبظج، ٖلبل: ؿى اهضٕء ؿيّيب، 
 ختـب هذهم ٖلظد تبهـالكبح اهـبيج فٕ اهوغج يب ٖرتػ تًٖ ؤفراد اهسيبؿج. 3ؤٔ ضيل اهسيبؿج

 اهـالكبح اهـبيج فٕ االظػالش:

اهغيّع فٕ خـتٖر اهـالكبح اهـبيج اهٓ ؿدى اهخضدٖد اهيلخرً تّؼٖفج كد ٖرر تـع 
اهـالكبح اهـبيج ّ ؿدى خضدٖد يغيًّ األهفبؼ، فٖشخخدى ؤضٖبٌب هإلضبرث غوٓ ذالذج يـبٌٕ 

 يخخوفج نتدٖل هِب ُٕ اإلؿالى، االخظبل، اهضئًّ اهـبيج.

                                       
 622، ط 1960يظػفٓ اتراُٖى، اهيـسى اهّشٖػ، اشػٌتّل، اهينختج اإلشاليٖج،   1
 622، ط 2005، تٖرّح، دار اهيـرفج، 1اهفٖرّز اتبدٔ، يسد اهدًٖ يضيد تً ٖـلّة، اهلبيّس اهيضٖػ، ػ  2
 .905اهفٖرّز اتبدٔ، اهيرسؾ ٌفشَ، ط  3
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ادف هخـتٖر ّ ٖشخـيل اهتـع يذل سّهدً، اهـالكبح اهـبيج يؾ اهسيبُٖر، نير
اهـالكبح اهـبيج ؿوٓ ؤشبس ؤٌِب شخضلق فِيب ؤضشً هِذا اهيسبل، فٖظتص ّاغضب ؤً 
ؿالكبح اهيٌؼيج تبهسيِّر ُٕ اهيلظّدث، ّ ؤً نويج سيِّر، خـٌٕ نل سيبؿج ؤّ 

 .1ضرٖضج يً اهيسخيؾ خنًّ هويٌؼيج ؿالكج تِب

 ّ فٖيب ٖوٕ شٌضبّل ضظر ؤُى اهخـبرٖف هوـالكبح اهـبيج:

هـالكبح اهـبيج ؿوٓ ؤٌِب " خرّٖز االخظبل ّ اهذلج تًٖ ضخط ؤّ خـرف ا -1
يضرّؽ ؤّ ُٖئج ّ ؤضخبط آخرًٖ، ؤّ سيِّر خبط، ؤّ اهيسخيؾ تإنيوَ ّ ذهم يً 
خالل خّزٖؾ اهيـوّيبح اهخٕ خضرش ّ خفشر ّ خّغص، ّ خٌضإ ٌّؽ يً اهـالكبح اهيختبدهج 

 .2ّ خلٖٖى رد اهفـل"
اهـالكبح اهـبيج ؿوٓ ؤٌِب: " ّؼٖفج اإلدارث  ؿرفح سيـٖج اهـالكبح اهدّهٖج، -2

اهيشخيرث ّ اهيخػػج اهخٕ خشـٓ تِب اهيئششبح ّ اهيٌؼيبح اهخبظج ّ اهـبيج اهٓ نشة 
خفبُى ّ خـبػف ّ خإٖٖد اهسيبُٖر اهخٕ خِيِب، ّ اهضفبؼ ؿوٓ اشخيرار ُذا اهخفبُى ّ 

ّافلَ كدر اإلينبً يؾ اهخـبػف ّ اهخإٖٖد يً خالل كٖبس اخسبُبح اهرؤٔ اهـبى هغيبً خ
شٖبشخِب ّ ؤٌضػخِب، ّ خضلٖق اهيزٖد يً اهخـبًّ اهخالق ّ األداء اهفـبل هويظبهص 

 اهيضخرنج تبشخخداى اإلؿالى اهضبيل اهيخػػ.
ٖضدد اهيفِّى اهّؼٖفٕ هوـالكبح اهـبيج تح " ضبسج اهيدٖر اهيـبظر اهٓ يـبٌّج  -3

ٍ هَ اهيضّرث فٕ األيّر اهيخخظظج ّ ٌظص ؿدد يً اهختراء ّ اهيشخضبرًٖ اهذًٖ ٖلديّ
ؤّ اهخٕ ال ٖخشؾ ّكخَ هولٖبى تِب ضخظٖب، ضخٓ ٖخشٌٓ هَ ؤً ٖدٖر تٌسبش، ّ ٖـد ختٖر ؤّ 

                                       
 22، ط 1991ػبُر يرشٕ، فً ّ ؿوى اهـالكبح اهـبيج، اهلبُرث، دار اهٌِغج اهـرتٖج،   1
 16ى، ط 1991ى، اهلبُرث، ؿتد اهلل ؤضيد، اهـالكبح اهـبيج ّ اهرؤٔ اهـب  2
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يشخضبر اهـالكبح اهـبيج يً تًٖ ُئالء، فِّ ٖخى اخخٖبرٍ تّاشػج اإلدارث اهـوٖب يً ؤسل 
 اٗخٕ:

ٖرٖج اهـدٖدث، ّ ذهم خشِٖل ّ غيبً اٌشٖبة اٗراء اهييذوج هيّكف اهفئبح اهسيبُ -
 ضخٓ خؼل شٖبشخِب ّ كراراخِب يخّافلج ّ يخشلج يؾ ضبسبح اهفئبح.

خلدٖى اهٌظص اهٓ اإلدارث ضّل اهػرق ّ اهّشبئل اهخبظج تّغؾ شٖبشبح ّ  -
 كراراح اهيٌؼيج تيب ٖئدٔ اهٓ نشة ؤكظٓ كتّل ؿبى يينً.

هشٖبشبح ّ كراراح  اؿداد ّ خٌفٖذ اهترايز اهخٕ خضلق االٌخضبر ّ اهخفشٖر اإلٖسبتٕ
 اهيٌؼيج ّ ترايسِب ّ اٌسبزاخِب.

 ٌضإث اهـالكبح اهـبيج ّ خػّرُباهيػوة اهذبٌٕ: 

 اً ؼِّر ّ خػّر اهـالكبح اهـبيج نّؼٖفج ؤّ نٌضبػ اٌشبٌٕ ٖلبل تإٌِب:

ؤّل يب ّسدح فٕ اهـراق ضٖد ٖـزّا ؿويبء اٗذبر ّسّدُب تبهـراق اهٓ ٌضراح  -1
اهيٖالد خخغيً ُذٍ اهٌضراح ارضبد اهزراؿًٖٖ اهٓ نٖفٖج تذر كتل  1700خرسؾ اهٓ ؿبى 

 .1يضبظٖوِى ّ رِٖب، ّ يـبهسخِب يً اٗفبح
ّ ٌُبهم يً ٖرسؾ ؼِّرُب اهٓ كديبء يظر ضٖد نبً اهيظرًّٖ اهلديبء  -2

ٖلّيًّ تخشسٖل ّ ّظف األضداد اهِبيج فٕ ضٖبث اهيسخيؾ نبهيـبرم اهضرتٖج ّ 
ح اهخسبرٖج ّ اهيضرّؿبح اهنترْ اهخٕ خخّالُب اهضنّيج االٌخظبراح اهيخخوفج ّ اهتـذب

د اهػرق ّ غٖر ذهم نضفر اهخرؽ ّ اكبيج اهسشّر اهخٕ خضيٕ اهلرْ يً اهفٖغبً، ّ خـتٖ
خِدف اهدّهج يً ّراء ؿرغِب ّ اإلؿالى تِب اهٓ نشة خإٖٖد  ٕ نبٌحيً اهـيبل اهخ

اق اهتردٔ فٕ اهٌضراح اهخٕ اهسيبُٖر ؤّ اكٌبؿِى، ّ نذهم اشخخديح يظر اهفرؿٌّٖج ؤّر
                                       

ؿوٕ فالش اهغالؿًٖ، يبُر ؿّدث اهضيبٖوج، يضيّد ؿزح اهوضبى، يظػفٓ ّٖشف نبفٕ، اإلؿالى ّ اهـالكبح اهـبيج،   1
 112ى، ط 2015ينختج اهيسخيؾ اهـرتٕ هوٌضر ّ اهخّزٖؾ، 
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نبً ٖظدرُب فرؿًّ ّ ؤيرائٍ هيضبرتج ؤضٖبء غبرث ؤّ إلؼِبر يضبشً يّاكف ّ ؤضٖبء 
 ؤخرْ. ّ كد نبٌح اهِدف يً ّراء اهسِّد هخفخٖى اهضنبى ّ اهخرّٖز هِى.

نيب األضّرًّٖ ٖشخخديًّ اهوّضبح اهػٌٖٖج اهخٕ خخغيً اهٌضراح اهيظّرث ّ  -3
راخِى ّ يب فـوخَ سّٖضِى يً اهخٌنٖل تبألؿداء ّ ٖـرغٌِّب اهخٕ خرّٔ ضّادد اٌخظب
 كبؿبخِى ّ ضّارؿَ اهنترْ.

ّ كد اُخى اهٌّٖبً ّ اهرّيبً ّ نبً هِيب األذر اهتبهغ فٕ ؼِّر اهـالكبح اهـبيج  -4
ضٖد ُى ؤّل يً ؿرف ؤُيٖج اهخإذٖر تبهٌبس ؿً ػرٖق اهخػبتج ّ اهيٌبكضبح، ّ تؼِّر 

ّ خبظج فٕ اهيدً اهٌّٖبٌٖج ؤخذح اهـالكبح اهـبيج خٌيّ ّ خِخى تـع اهيتبدة اهدٖيلراػٖج 
تبالخسبُبح اهشبئدث ؤّ يّٖل اهٌبس ّ خلبهٖدُى، ّ نبٌّا ٖشخخديًّ اهـدٖد يً اهّشبئل يٌِب 
اهلظبئد اهضـرٖج يذل ؤضـبر ُّيٖرّس ّ اهٌضراح اهّٖيٖج ؿً ؤؿيبل يسوس اإلضراف 

هوضـة ؤً ّٖغص آرائَ ّ ؤفنبرٍ  هخـرٖف اهضـة تبألضداد نيب نبٌّا ٖشيضًّ
هويشئّهًٖ. ّ هذهم نبً االخظبل ٖشٖر فٕ اخسبًُٖ يً اهضنبى اهٓ اهضـة ّ تبهـنس يً 
اهضـة اهٓ اهضنبى. فٌسد ؤً االشنٌدر األنتر يذال ُّ ؤّل يً آيً تإُيٖج اإلؿالى ّ 

بح اهـبيج اهٌضر ّ ػرق اهخإذٖر فٕ اهسيبُٖر. فٕ ضًٖ ٌُبهم يً ٖرسؾ االُخيبى تبهـالك
اهٓ اهرّيبً ألٌِى ُى ؤّل يً اؿخرفّا تإُيٖج اهرؤٔ اهـبى ّ ٖخغص ذهم يً ضـبرُى اهذٔ 
اتخنرٍّ ّ كبيّا تضفرٍ ؿوٓ يـبتدُى ّ خيبذٖوِى ّ اهذٔ ٖخسوٓ فٕ : " ظّح اهضـة يً 
ظّح اهلل"، ّ يً يب نختٍّ ؿوٓ ّاسِج ترهيبٌِى ّ اهذٔ ُّ: " يسوس اهضّٖط ّ اهضـة 

 .1اهرّيبٌٕ"
نيب ؤً اهـالكبح اهـبيج فٕ اهـظّر اهّشػٓ ّ ٖػوق  ؿوٓ ُذٍ اهـظّر  -5

اهيؼويج ّ ُٕ ؤشّؤ اهـظّر اهخٕ يرح تِب اهتضرٖج، ضٖد خردح اهيسخيـبح فٕ ؼويبح 
                                       

إلؿالى ّ اهـالكبح اهـبيج، ؿوٕ فالش اهغالؿًٖ، يبُر ؿّدث اهضيبٖوج، يضيّد ؿزح اهوضبى، يظػفٓ ّٖشف نبفٕ، ا 1
 113ط 
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اهخـظة ّ اهسِبهج ٌخٖسج اهسِل ّ اهفشبد ّ اهخـظة اهدٌٖٕ نيب اخظفح ُذٍ اهـظّر 
اهٌفّذ اإلكػبؿٕ. هذهم نبً هويشٖضٖج فٕ تبالٌضالل االكخظبدٔ ّ االسخيبؿٕ ّ اٌخضبر 

ؤّرّتب خالل اهلرًّ اهّشػٓ يً دّر ُبى ّ ؤشبشٕ فٕ ضئًّ اهدؿّث اهدٌٖٖج، ّ خبظج 
ؿٌديب ؼِر اهيذُة اهترّخشخبٌٕ اهذٔ ؤؿدٍّ اهنبذّهٖم آٌذام خرّسب ؿوٓ اهيشٖضٖج، هذهم 

كٖبى اهنرادهج  راضّا ٌٖضدًّ اهخالط يٌَ ؿً ػرٖق دؿّاخِى ّ ؿالكبخِى، ّ ؿً ػرٖق
 خضح رؿبٖج اهتبتب تيشبئل اإلؿالى ّ اهٌضر ّ اؿبدث اهذلج تبهنٌشٖج.

اهـالكبح اهـبيج فٕ اهضغبرث اإلشاليٖج: ضِدح اهـالكبح اهـبيج خػّرا يوضّؼب  -6
تفغل سِّد اهضـراء ّ اهخػتبء ّ اهنخبة اهذًٖ نبٌّا ٖضذًّ ؿوٓ االهخضبق تبهدؿّث 

ل اهلل، هذهم ٌسد ؤً اهدؿّث اإلشاليٖج هى خإخذ ٌِز اهفرع اإلشاليٖج ّ ؿوٓ اهسِبد فٕ شتٖ
تل ؤٌِب اؿخيدح ؿوٓ اهترُبً ّ اإلكٌبؽ ّ اهضسج فٕ ٌضرُب، نيب اشخخدى يضيد ظوٓ اهلل 

 ؿوَٖ ّ شوى ؤشبهٖة االخظبل تٌّؿِٖب اهضخظٕ ّ غٖر اهضخظٕ.
بً فٕ اهـالكبح اهـبيج فٕ اهـظّر اهضدٖذج: ؼِّر اهـالكبح اهـبيج اهضدٖذج فن -7

ؿٌديب تدؤح ضنّيبح اهدّل األّرّتٖج ّ ؤيرٖنب تبشخخداى يرسًٖ يضخرفًٖ  1900ؿبى 
هضرش شٖبشخِى ّ ؿرغِب تضنل يلتّل ؿوٓ اهسيِّر يً ؤسل خِٖئج ؤذُبٌِى ّ خـتئج 

 اهضـّر اهـبى هدِٖى خسبٍ اهيٌبشتبح اهِبيج ّ األزيبح.
اهيضبرٖؾ تبشخخداى  تـد اهذّرث اهظٌبؿٖج ّ االزدُبر االكخظبدٔ تدؤ ؤظضبة -8

اخظبئًٖٖ فٕ اهخرّٖز يً ؤسل انخشبة ذلج اهسيِّر، ّ شبؿد ؿوٓ ذهم شِّهج 
االخظبالح ّ االٌخضبر اهيذُل هّشبئل اإلؿالى اهيخخوفج، ؤيب تـد اهضرة اهـبهيٖج األّهٓ فٕ 

فلد ازدادح األتضبد ّ اهٌضراح ؿً اهـالكبح اهـبيج ّ ؤظتص هِب كّاؿد ّ  1919ؿبى 
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خالكٖج ّ يٌِٖج تفغل سيـٖج اهـالكبح اهـبيج األيرٖنٖج، ّ يـِد اهـالكبح يتبدة ؤ
 .19481اهترٖػبٌٕ اهذٔ ؤٌضب ؿبى 

ّ تِذا اهضنل اٌخضرح اهـالكبح اهـبيج هخضيل اهـدٖد يً األكػبر فٌسد يذال ؤً  -9
 1946، ّ فٕ ُّهٌدا ؿبى 1946، ّ فٕ فرٌشب ؿبى 1940تذّرُب خخرؿرؽ فٕ نٌدا ؿبى 

، ّ خخبتؾ ُذا اهخػّر هٖضيل نل يً 1949، ّ فٕ اهٌرّر ؿبى 1948خرا ؿبى ّ فٕ اٌنو
ؤيرٖنب اهّشػٓ ّ ؤيرٖنب اهسٌّتٖج ّ ؤشخراهٖب ّ اهٖبتبً ّ ٌّٖزهٌدث اهسدٖدث فٕ اهـّاى 

، ؤيب اهّنبهج اهرشيٖج هوـالكبح اهـبيج فٕ ؤهيبٌٖب اهغرتٖج فخإخر 1955ّ ضخٓ ؿبى  1950
 .1958خإشٖشِب ضخٓ ؿبى 

نذا ؤظتضح يـؼى اهضرنبح ّ اهيئششبح ّ اهّنبالح ّ األخظبئًٖٖ ّ ّ ُ
اهيٌؼيبح اهخديٖج نبهِٖئبح اهضنّيٖج ّ األضزاة اهشٖبشٖج ّ اهِٖئبح ّ االخضبداح ؤخذح 
ختدٔ اُخيبيب ّاغضب هوـالكبح اهـبيج. نيب ؤٌضئح األكشبى اهـويٖج تبهسبيـبح هدراشج 

، ّ ؤظتضح سبيـج تّشػً فٕ ؤيرٖنب خيٌص اهـالكبح اهـبيج نيب فٕ سبيـج ٌّّٖٖرم
درسبح اهيبسشخٖر ّ اهدنخّراٍ فٕ اهـالكبح اهـبيج ّ االخظبل يً يدرشج اهـالكبح اهـبيج 

 ّ االخظبل.
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 خػّر اهـالكبح اهـبيج

اً يرضوج خػّر ييبرشج اهـالكبح اهـبيج اهخٕ خظػتغ تسذّر خـّد اهٓ اهدؿبٖج  -
رّيبٌٖج خضخيل ؿوٓ اهـيوٖبح اهخنخٖنٖج اهخٕ ّ اإلكٌبؽ فٕ اهـظّر اإلغرٖلٖج ّ اه

 .1اشخخديح اتبً اهذّرث األيرٖنٖج ّ فٕ اهـظر اهظٌبؿٕ فٕ ؤّاخر اهلرً اهشبتؾ ؿضر
فٕ ؤّائل اهلرً اهـضرًٖ تدا اهظضفًّٖ ٖـيوًّ  هظضف/ اهدؿبٖج:ا ّنبالح -

ّ كد غدح  AT&Tنّنالء هوظضف ّ ندؿبئًٖٖ هوضرنبح اهنترْ نضرنج فّرد ّ ضرنج 
ّؼٖفج اهدؿبٖج اضدْ اهيشئّهٖبح األشبشٖج هوـالكبح اهـبيج ّ يً اهيضخيل اهدّر اهيـرّف 

 ؿوٓ ؤٌَ خـرٖف هِذٍ اهييبرشج. سدا يً كتل اهسيبُٖر
هٕ" ) اهذٔ ٖـرف ؤضٖبٌب تإٌَ  اهيضّرث: نذهم فٕ تداٖج اهلرً ؤظدر " اٖفٕ -

اهيضبّر األّل فٕ اهـالكبح اهـبيج( " اؿالً اهيتبدة" اهذٔ ٖلًٌ تيّستَ يفِّى اهيظوضج 
 اهـبيج، ّ كد تدؤح اهـالكبح اهـبيج خيبرس يِيج ضل اهيضبنل.

ٌلل األزيبح: فٕ اهرتؾ األّل يً اهلرً ؤظتضح اهـالكبح اهـبيج كبئيج نيٌِج  -
ّشػ الشٖيب فٕ تـع ٌزاؿبح اهـيل، ّ كد ايخدح ُذٍ اهّؼٖفج ضخٓ هضل اهيضبنل ّ هوخ

يٌخظف اهلرً ّ ؤظتص اهـبيوًّ فٕ اهـالكبح اهـبيج اهٌبػلًٖ اهرشيًٖٖ األشبشًٖٖ تبشى 
 اهيئششبح فٕ كوة األزيبح.

ادارث األزيبح فٕ ؤّائل اهشخٌٖبح يً اهلرً اهـضرًٖ خسبّز ييبرشّا اهـالكبح  -
ظتضّا يدراء، ّ تدال يً اٌخؼبر ضدّد األزيبح ػّر يدراء اهـبيج ٌلل األزيج هٖ

اهـالكبح اهـبيج خػػب إلدارث األزيبح نبٌح خشخضرف ضدّذِب ّ خضدد اسراء اهخػّث 
 خػّث هيـبهسج االضخيبالح سيٖـِب.

                                       
ؿوٕ فالش اهغالؿًٖ، يبُر ؿّدث اهضيبٖوج، يضيّد ؿزح اهوضبى، يظػفٓ ّٖشف نبفٕ، اإلؿالى ّ اهـالكبح اهـبيج،  1
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ادارث اهلغبٖب: اٌخلل يدراء اهـالكبح اهـبيج يً اشخضراف األزيبح اهٓ خضدٖد  -
تل ؤً خظتص ؤزيبح ّ كد خػوة ُذا اهـيل تضذب يخّاظال ّ كد اهلغبٖب هوخّشػ فٕ ضوِب ك

ارختػ ارختبػب سٖدا يؾ االخسبٍ اهلبئى فٕ اهـالكبح اهـبيج ٌضّ ييبرشج خـخيد اهيزٖد يً 
 .1األتضبد
اإلدارث االشخراخٖسٖج: اشخػبؿح اهـالكبح اهـبيج يً خالل ادارث اهلغبٖب ؤً  -

اخٖسٖج هويئششج، ّ ٖؼِر اهتضد ) نتضد " دراشج ٌفشِب فٕ اهـلد األخٖر تإٌِب اشخر خضِر
( اهذٔ ٖدكق تيدراء اإلدارث اهـوٖب LABCاهخفّق فٕ اهـالكبح اهـبيج اهخٕ خضرف ؿوِٖب 

هخضدٖد اهيّاكف اهيخـولج تبهدّر اهخٌؼٖيٕ هوـالكبح اهـبيج ؤً يضخرفٕ اهـالكبح اهـبيج 
 ٌٖغيًّ هظفّف نتبر اهيضبّرًٖ فٕ ضرنبح نذٖرث.

هـالكج: اهٓ سبٌة اإلكرار تإً اؿخيبد يتبدة خـخيد اؿخيبدا يضغب ؿوٓ ؿوى تٌبء ا -
االكخظبد إلدارث األؿيبل األيرٖنٖج اهـلالٌٖج هى ٖئُوٌب سٖدا هوخـبيل يؾ اهسيبُٖر فٕ 
يسخيؾ دائى اهخغٖر ّ هَ يضبنوَ االسخيبؿٖج اهخٕ خئذر اًٗ فٕ كدرث اهيئششج ؿوٓ اهلٖبى 

هيذلفًٖ ّ اهييبرشًٖ ؿوٓ ضد شّاء ٖدؿًّ هوخضدٖد ؿوٓ كشى " تبهـيل فبً اهـدٖد يً ا
 اهـالكبح" فٕ ُذٍ اهّؼٖفج.

اهخـبًّ االشخراخٖسٕ: ضٖد ؤً األؿيبل األيرٖنٖج خّاسَ ٌيّذسب دّهٖب ضٖد  -
اهخضدٖد ؿوٓ خلدٖر األفراد كتل األرتبش ّ ضٖد خخػوة االخسبُبح فٕ اهيسخيؾ األيرٖنٕ 

ّ سيبُٖرُب، فبً يلبرٌج خخظٖط يّارد يضدّدث التد ؤً  ضرنبح خخـبًّ يؾ يسخيـبخِب
خنًّ ضال اشخراخٖسٖب هويضبنل يً خالل فِى يضخرم ّ غيً ضدّد فوشفج اهيسخيؾ 
اهيخـبًّ، ّ كد ؤظتص ُذا اهفِى اهيضخرم ّ ُذا اهخـبًّ ؤٖغب يِيب ؤُيٖج دكٖلج ألً 

 ٖظتص ؤيرا ؿبدٖب ضبئـب. اهيدخل اهيشخلل هويـوّيبح يً خالل اهخنٌّهّسٖب اهسدٖدث ؤخذ
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 ؤُيٖج اهـالكبح اهـبيج:اهيػوة اهذبهد: 

اً اهـالكبح اهـبيج ّ يب خضللَ يً ؤُداف خإخذ تبالؿختبر ؤً اهيضبنل اهخٕ خّاسِِب 
اهضنّيبح ّ اهيئششبح يـلدث ّ ؤً يلدرث رسل اهضبرؽ اهـبدٔ ؤتشػ يً خفِى ُذٍ 

خػّػ اخظبل ؤّ سشر تٌِٖيب شٖيب اذا نبٌح ، فِل ٖينً اكبيج 1اهيضبنل تبهنفبٖج اهيػوّتج
يضبنل اإلدارث يـلدث، ّ يً ذهم ٖخغص يدْ ؤُيٖج دّر اهـالكبح اهـبيج تبهٌشتج 
هويئششبح اهـبيج، ّ تبهٌشتج هودّهج تظفج خبظج فتدًّ اهـالكبح اهـبيج ٖؼل ٌضبػ 

 اإلدارث اهـبيج فٕ ّاد ّ اهرؤٔ اهـبى فٕ ّاد آخر.

دّهج خديبح ّ ضخٓ خشخػٖؾ اهلٖبى تٌضبػِب فالتد ؤً خشخٌد ّ ّ اهدّهج اهيـبظرث ُٕ 
خـخيد ؿوٓ خـبًّ اهضـة فنٖف شٖخضلق ذهم اذا نبً اهضـة يفخلدا ؤشبشب اهٓ اهـوى تخوم 
األٌضػج ّ ضخٓ خشخػٖؾ اإلداراح اهـبيج هودّهج، ّ ألٔ يئششج ؤً خـيل ؿوٓ ُذا اهخـبًّ 

هضـة تبهٌشتج هٌضبػِب ضخٓ ٖينٌِب ذهم يً فٌٖتغٕ هِب ؤً خخـرف تبشخيرار ؿوٓ آراء ا
 اهخـدٖل ّ اهخػّٖر فٕ ؤشبهٖتِب هنٕ ٖشخير خإٖٖد اهرؤٔ اهـبى هِب.

ّ ُذا ُّ يب نبً ٖئيً تَ اهرئٖس األيرٖنٕ ذّٖدّر رّزفوح اهذٔ نبً ٖئيً تيدْ 
ؤُيٖج اإلؿالى ّ كّخَ فٕ خنًّٖ اهرؤٔ اهـبى ضخٓ كٖل تإٌَ نبً ٖضنى ؤيرٖنب تبهظضف. ّ 
تِذا ٖينً ؤً ٌّغص ؤُيٖج اهـالكبح اهـبيج ٔ تٖبً تـع يب ٖينً ؤً خضللَ هإلٌشبً ّ 

 :2هويسخيؾ ّ هوخٌؼٖيبح ّ هوِٖئبح فٕ اهٌّاضٕ اٗخٖج

خِٖئج اهرؤٔ اهـبى هخلتل ؤفنبر ّ آراء سدٖدث ّ اٖسبد سيِّر ٖئٖد ّ ٖشبٌد  -1
 اهيئششبح تيب ٖلّٔ اهرّاتػ تٌِٖب ّ تًٖ سيبُٖرُب.

                                       
ى، ط 2005اهـالكبح اهـبيج فٕ اهخػتٖق، دار سرٖر هوٌضر ّ اهخّزٖؾ، اهػتـج األّهٓ، ؿتد اهرزاق يضيد اهدهٖيٕ،   1

38 
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 اهـالكبح اهـبيج هويئششبح االخسبُبح اهضلٖلٖج هوسيبُٖر ّ نذهمخّغص تضّد  -2
رغتبخِى ّ اضخٖبسبخِى، ّ ُذا ٖشبؿد اهيئششبح ؿوٓ اسراء خـدٖالح يٌبشتج فٕ خػػِب 

 ّ شٖبشخِب تيب ٖخيبضٓ يؾ رغتبخِب ّ رغتبح سيبُٖرُب.
 خٌسز اهـالكبح اهـبيج اهخنٖف اإلٌشبٌٕ اهالزى تًٖ اهيئششج ّ سيبُٖرُب. -3
ضلق اٖغب اهٓ سيِّر اهيئششبح اهداخوٕ خديبح اٌشبٌٖج ّ ؿداهج ّ دؿبٖج خ -4

 اسخيبؿٖج ؤٔ خِٖئج ؤشتبة اهضٖبث اهضرث اهنرٖيج. ّ تبهخبهٕ ٌضر رّش االػيئٌبً.
 خـيل اهـالكبح اهـبيج ؿوٓ غرس ّ دؿى اهيشئّهٖج االسخيبؿٖج. -5

ٌخٖسج الٌخضبر  فٕ ّكح خزاٖد اهػوة ؿوٓ اهضلبئق ّ اهيـوّيبح يً سبٌة اهسيِّر
 اهخـوٖى ّ اهيـرفج.

اغبفج اهٓ زٖبدث خـلد ُٖنل اهظٌبؿج ّ زٖبدث اتخـبدُب ؿً االخظبل اهيتبضر ّ نل 
ذهم تشتة اهخلدى اهخنٌّهّسٕ اهذٔ ؤدْ اهٓ اٌـداى اهضـّر تبهٌشتج هوـبيوًٖ تبهخأهف تًٖ 

 يسيّؿج اهـيل اهخٕ ٌٖخيٕ اهِٖب.

بح اهـبيج ٖخخوف يً دّهج اهٓ ؤخرْ ّ تبهخبهٕ يً ّ تِذا فبً يشإهج االُخيبى تبهـالك
يئششج اهٓ ؤخرْ. ّ يً اهػتٖـٕ ؤً يدْ اُخيبى اهدّل تبهـالكبح اهـبيج ٌٖـنس ؿوٓ 
اهينبٌج اهتبرزث هِب فٕ اهخرٖػج اهخٌؼٖيٖج شّاء هودّهج ؤّ اهيئششج ؤى اهظالضٖبح اهخٕ 

 خيٌضِب اإلدارث هويشئّهًٖ ّ اهـبيوًٖ فٕ اإلدارث.

ً اهيينً ؤً خلؾ ادارث اهـالكبح اهـبيج فٕ يشخّْ اإلدارث اهـوٖب ؤّ يشخّْ اذ ي
اإلدارث اهّشػٓ، نيب ٖينً ؤً خلؾ فٕ يشخّٖبح دٌٖب يً اهخٌؼٖى اإلدارٔ ّ ؿوٓ اهـيّى 
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فبً اهدّل اهيخلديج ّ اهٌبيٖج خشخفٖد يً ّؼبئف اهـالكبح اهـبيج فٕ يئششبخِب اهٓ ضد 
 .1اهتٖئٖج هِذٍ اهيسخيـبح نتٖر تبهرغى يً االخخالفبح

 اهيتضد اهذبٌٕ: ييٖزاح اهـالكبح اهـبيج

 ّؼبئف اهـالكبح اهـبيجاهيػوة األّل: 

هلد اخخوف اهنخبة ّ اهتبضذًٖ ّ األنبدٖيًٖٖ اهييبرشًٖ هٌضبػ اهـالكبح اهـبيج ضّل 
 خضدٖد اهّؼبئف ؤّ اهـيبل اهخٕ ٖسة ؤً خلّى تِب ادارث اهـالكبح اهـبيج فٕ اهيٌؼيبح

فٌِبم يذال اهـدٖد يً اهنخبة ّ اهتبضذًٖ اهذًٖ ضظرّا ٌضبػِب غيً خيس ّؼبئف 
 ؤشبشٖج ُٕ:

 ؤّال: اهتضد

ّ ٖلظد تَ اهدراشبح اهخبظج اهيخـولج تلٖبس اخسبُبح اهرؤٔ اهـبى هسيبُٖر اهِٖئج ؤّ 
 اهيئششج ) اهداخوٖج ّ اهخبرسٖج( ّ دراشج اهؼرّف اهشٖبشٖج ّ االكخظبدٖج ّ االسخيبؿٖج

اهيئذرث فٕ اهيئششج ّ خلدٖر يدْ ٌسبش اهضيالح اإلؿالٌٖج اهخٕ خلّى تِب ّ خضدٖد ؤٔ 
اهّشبئل اإلؿاليٖج ؤنذر فبؿوٖج، ُذا فغال ؿً اهتضّد اهخٕ خخٌبّل اهخػّر اهذٔ ٖػرؤ 

 .2ؿوٓ ؿوى اهـالكبح اهـبيج

 ذبٌٖب: اهخخػٖػ

اهخػج اهـبيج  ّ ٖلظد تَ رشى خػج دكٖلج هوـالكبح اهـبيج تبهسيِّر خخفق يؾ
هويئششج ّ ال ٖخـبرع يـِب ّ فٕ غّء اهخػج اهلّيٖج اهضبيوج ّ ُذٍ اهخػج خضدد 

                                       
 .40ؿتد اهرزاق يضيد اهدهٖيٕ، اهـالكبح اهـبيج فٕ اهخػتٖق، اهيرسؾ اهشبتق، ط  1
ؿوٕ فالش اهغالؿًٖ، يبُر ؿّدث اهضيبٖوج، يضيّد ؿزح اهوضبى، يظػفٓ ّٖشف نبفٕ، اإلؿالى ّ اهـالكبح اهـبيج،  2
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األُداف اهتـٖدث ّ اهلرٖتج اهيدْ ّ خرشى خػّاح اهخٌفٖذ ّ خضدد اهيٖزاٌٖج خضدٖدا دكٖلب ّ 
 خّزؽ اهيشئّهٖبح ؿوٓ اهلبئيًٖ تبهخٌفٖذ.

 اهخٌشٖق ذبهذب:

اهـبيج يؾ اإلدارث ضخٓ ال ٖضدد خفنم ّ ضخٓ ٖخضلق ّ ٖلظد تَ اضخرام اهـالكبح 
 اهخفبُى ّ نذهم االخظبل ّ اهخٌشٖق ّ اكبيج اهـالكبح يؾ اهيئششبح األخرْ.

 راتـب: اإلدارث

ّ ُٕ اضدْ ّؼبئف اهـالكبح اهـبيج ضٖد خلّى تخلدٖى اهخديبح هشبئر اإلداراح 
اهيخظوج تبهسيبُٖر فِٕ يذال  األخرْ تبهيئششج ؤّ اهِٖئج ّ يشبؿدخِب ؿوٓ ؤداء ّؼبئفِب

خشبؿد ادارث ضئًّ اهـبيوًٖ فٕ اخخٖبر اهيّؼفًٖ ّ اهـيبل ّ خدرٖتِى ّ اهٌؼر فٕ ّشبئل 
 خضسٖـِى ّ خركٖخِى ّ ضل يضبنوِى.

 خبيشب: اإلٌخبر

ّ ٖخظل تبإلٌخبر ؿدد نتٖر يً األؿيبل اهِبيج اهيخـولج تبإلؿالى ّ اهٌضر، فبهٓ سبٌٕ 
اظدار اهتٖبٌبح ّ ؿلد اهيئخيراح خلّى اداراح اهـالكبح اهـبيج االخظبل تبهظضفًٖٖ ّ 

تبٌخبر ؤفالى شٌٖيبئٖج يّسِج اهٓ اهسيِّر اهخبرسٕ هويئششج ّ نذهم خلّى تخضرٖر 
اهيسالح ّ اظدار اهٌضراح ّ اؿداد اهيضبغراح ّ اكبيج اهيـبرع ّ اؿداد اهظّر ّ 

 اهرشّى.

ث اهـالكبح اهـبيج تبإلغبفج اهٓ ّ خـد ظضٖفج اهيئششج يً ؤُى يب خٌخسَ ادار
 يسيّؿج اهيػتّؿبح األخرْ يذل اهنخٖتبح ّ اهخلبرٖر اهشٌّٖج.
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ّ ٌُبم فرٖق آخر يً اهنخبة ّ األخظبئًٖٖ ّ سدّا ؤً ّؼبئف ادارث اهـالكبح 
 :1اهـبيج فٕ اهيٌؼيبح خضدد يً خالل ذالذج يضبّر ُٕ

 ؿبى ّ ُٕؤّال: اهّؼبئف ّ اهخديبح اهخٕ خلديِب هوسيِّر تضنل 

يً خالل اهضرش ّ اهخفشٖر ؿتر ّشبئل اإلؿالى اهيخخوفج ّ  اهخـرٖف تبهيٌؼيج -1
اخسبُبخِب، ؿً نل يب ٖػرؤ ؿوٓ ُذٍ األيّر يً خغٖٖر ؤّ خـدٖالح، توغج تشٖػج ّ شِوج 
اهفِى ؿوٓ اهسيِّر، تضنل ٖينً ُذا اهسيِّر يً خنًّٖ رؤٔ شوٖى يتٌٕ ؿوٓ ؤشبس يً 

اهيـوّيبح اهظضٖضج ّ اهظبدكج اهخٕ خسـوَ ٖلف يئٖدا هِذٍ  اهّاكؾ ّ اهضلٖلج ّ ؿوٓ
 اهيٌؼيج ّ يخـبٌّب يـِب.

اهخإند يً ظضج اهيـوّيبح اهخٕ خٌلل هوسيِّر ّ شاليخِب ّ ظدكِب ّ اهـيل  -2
ؿوٓ خظضٖضِب ّ خدارم اهيّكف فٕ ضبل نًّ ُذٍ اهيـوّيبح يزّرث، ؿً ػرٖق خلّٖيِب 

هخٕ خشخػٖؾ يً خالهِب اؿبدث اهسيِّر اهٓ ظّاتَ يً ّ اشٌبدُب ؿوٓ األركبى ّ اهتٖبٌبح ا
 ضٖد يـوّيبخَ ؿً ُذٍ اهيٌؼيج.

خإيًٖ ّ خِٖئج سّ يً اهخفبُى خشّدٍ اهيضتج ّ اهخـبًّ ّ اهخأزر فٖيب تًٖ اهيٌؼيج  -3
 ّ األفراد يً سِج، ّ فٖيب تًٖ األفراد يؾ تـغِى اهتـع داخل اهيٌؼيج يً سِج ذبٌٖج.

 ح اهخٕ خلديِب هويٌؼيج ننل:ذبٌٖب: اهّؼبئف ّ اهخديب

خزّٖد اهيٌؼيج ّدُب تنبفج اهيـوّيبح اهخٕ ضظوح ؿوِٖب ضّل اخسبُبح اهرؤٔ  -1
 اهـبى، ّ ضّل اهخػّراح اهضبظوج ّ اهيخّكؾ ضظّهِب فٕ اهرؤٔ اهـبى.

                                       
اهضيبٖوج، يضيّد ؿزح اهوضبى، يظػفٓ ّٖشف نبفٕ، اإلؿالى ّ اهـالكبح اهـبيج، ؿوٕ فالش اهغالؿًٖ، يبُر ؿّدث  1
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اهـيل تنبفج اهّشبئل ّ اهشتل ّ تنل يب ٖخشٌٓ يً اينبٌٖبح تًٖ نبفج فئبح  -2
اف ُذٍ اهيٌؼيج ّ ؤغراغِب ّ ؤؿيبهِب ّ شٖبشبخِب ّ اهسيِّر يً ؤسل سـل نل يً ؤُد

 ؤٌضػخِب خوفٓ رّاسب ّ كتّال ّ اُخيبيب نبفٖب يً كتل ُذٍ اهفئبح.
اهخظدٔ ألٔ ُسّى ٖلؾ ؿوٓ اهيٌؼيج يً كتل اهسِبح األخرْ اهيٌبفشج هِب  -3

نٌضر األختبر اهنبذتج ّ اهيـوّيبح اهيغووج ّ غٖر اهظضٖضج ؿٌِب ّ اهضبئـبح ّ 
ح ّ يب ضبتَ، ؿً ػرٖق كٖبيِب تخظضٖص ُذٍ اهيفبُٖى ّ خلدٖى اهتٖبٌبح ّ اؼِبر اهدؿبٖب

اهضلبئق اهخٕ يً ضإٌِب ؤً خـٖد اهسيِّر اهِٖب هٖخـبًّ يـِب ّ ٖئٖدُب ّ ٖذق تِب يً سدٖد 
 .1ّ ٖلتل ؿوٓ اهخـبيل يـِب

 ذبهذب: اهّؼبئف ّ اهخديبح اهخٕ خلديِب هإلدارث تضنل خبط

ٖل ّ سيؾ ّ خوخٖط نبفج اهيشبئل ّ اهيـوّيبح اهخٕ خـٌٕ اهلٖبى تدراشج ّ خضو - ؤ
اإلدارث يً ؤسل اهخينً يً اؿالى اإلدارث اهـوٖب هويٌؼيج تردّد ؤفـبل فئبح اهسيِّر 

 اهيخخوفج ضّل شٖبشبخِب ّ اداراخِب هويٌؼيج.
اهيشبؿدث فٕ خإيًٖ االخظبل تًٖ اهيشخّٖبح اإلدارٖج اهـوٖب ّ اهدٌٖب ّ اهـنس، ّ  - ة
اهـيل ؿوٓ خضسٖـِب يً خالل اهخٌشٖق تًٖ يخخوف اإلداراح فٕ اهيٌؼيج يً سِج، يً ذى 

 ّ تًٖ ُذٍ اإلداراح ّ اهسيِّر اهداخوٕ هويٌؼيج يً سِج ذبٌٖج.
كٖبيِب تدّر اهيشخضبر اهضخظٕ ألؿغبء يسوس اإلدارث ّ هسيٖؾ اهيدراء فٕ  - ح

دار كراراخِى ّ خـدٖل اهيشخّٖبح اهـوٖب هويٌؼيج، يً خالل اؿخيبد ُئالء سيٖـب فٕ اظ
 شٖبشبخِى ؿوٓ اهٌظص ّ اإلرضبد اهيلدى هِى يً كتوِب.

                                       
ؿوٕ فالش اهغالؿًٖ، يبُر ؿّدث اهضيبٖوج، يضيّد ؿزح اهوضبى، يظػفٓ ّٖشف نبفٕ، اإلؿالى ّ اهـالكبح اهـبيج،  1
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ُذا ّ ؤسيؾ اهـدٖد يً اهنخبة اهيِخيًٖ تبهـالكبح اهـبيج ؿوٓ ؤً ّؼبئف اهـالكبح 
 :1اهـبيج هً خخـدْ يب شّف ٌوخط فٕ اهٌلبػ اهخبهٖج

ج اهخغٖر تضد ّ كٖبس االخسبُبح ّ اهرأ اهـبى ّ اشخسبتبح اهسيبُٖر ّ دراش -1
 االسخيبؿٕ ّ يد اهيئششج ؤّال تإّل تنبفج اهخػّراح اهخٕ خضدد فٕ ذهم.

خخػٖػ رشى شٖبشج اهـالكبح اهـبيج فٕ اهيئششج. ّ خخػٖػ ّ اٌضبء اهـالكبح  -2
اهشوٖيج ّ اهخفبُى اهيختبدل تًٖ اهيئششج ّ اهيئششبح األخرْ ّ تٌِٖب ّ تًٖ ّشبئل 

 ّيٖج.اإلؿالى، ّ تٌِٖب ّ تًٖ اهِٖئبح اهضن
اهخٌشٖق تًٖ اهيئششبح ّ اهِٖئبح ّ اهيظبهص اهيخخوفج فٕ اهيسخيؾ خضلٖلب  -3

هوخّافق فٕ اهخفبؿل االسخيبؿٕ فٕ اهيسخيؾ. ّ اهخٌشٖق تًٖ اإلداراح اهيخخوفج فٕ اهيئششج 
 هخضلٖق اهخّافق تٌِٖب ّ تًٖ اهسيِّر اهداخوٕ ّ اهخبرسٕ.

ّغؾ اهخخػٖػ اهـبى هشٖبشج  يد يسوس اإلدارث تبٗراء اهفٌٖج ّ االضخرام فٕ -4
اهيئششج ّ اػالؽ ادارث اهيئششج ؿوٓ رد فـل شٖبشخِب تبهٌشتج هسيِّرُب اهداخوٕ ّ 

 اهخبرسٕ.
اؿالى اهسيِّر تبهيئششج ّ ضرش خديبخِب ّ اهدّر اهذٔ خلّى تَ فٕ اهيسخيؾ  -5

فٕ ؤشوّة شِل ظبدق دكٖق. ّ اؿالى اهسيِّر اهخبرسٕ تشٖبشج اهيئششج ّ خـرٖفَ تإٔ 
خـدٖل ؤّ خغٖٖر ؤّ اغبفج اهٓ ٌضبػِب. ّ خزّٖد اهسيِّر تنبفج اهيـوّيبح هيشبؿدخَ ّ 

 خنًّٖ رؤٔ ؿبى يتٌٕ ؿوٓ ؤشبس يً اهضلبئق.
اٌخبر اهّشبئل اإلؿاليٖج ّ ٌضر ؤختبر اهيئششج، ّ خضوٖل يب ٌٖضر تّشبئل  -6

ح اهسيبُٖر اإلؿالى اهيخخوفج يً ؤختبر ّ يـوّيبح ؿً اهيئششج. ّ اإلسبتج ؿً اشخفشبرا

                                       
نبفٕ، اإلؿالى ّ اهـالكبح اهـبيج،  ؿوٕ فالش اهغالؿًٖ، يبُر ؿّدث اهضيبٖوج، يضيّد ؿزح اهوضبى، يظػفٓ ّٖشف 1
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يً خالل ينبخة االشخـاليبح. ّ خلدٖر يدْ ٌسبش اهضيالح اإلؿاليٖج ّ ضيبٖج اهيئششج 
 يً ٌضر آٖج يـوّيبح نبذتج ؿٌِب ؤّ خرّٖز يـوّيبح غٖر ظضٖضج.

يشبؿدث ّ خضسٖؾ اهخفبؿل االسخيبؿٕ ّ االخظبل تًٖ اهيئششج ّ اهيئششبح  -7
كبئيج ؿوٓ اهفِى اهيختبدل تًٖ اهيئششج ّ األخرْ، ّ اهشـٕ اهٓ اكبيج ؿالكبح ّدٖج كّٖج 

 األفراد، ّ تًٖ األفراد ّ تـغِى اهتـع.
 خديج اهـبيوًٖ ّ رؿبٖخِى فٕ ضخٓ اهيسبالح ٌفشٖج ّ ظضٖج ّ اسخيبؿٖج. -8

 خظبئط اهـالكبح اهـبيجاهيػوة اهذبٌٕ: 

هوـالكبح اهـبيج ؿدث خظبئط خيٖزُب يً غٖرُب يً األٌضػج اهيضبتِج، ٖضددُب 
 :1ً فٕاهتبضذّ

، ّ خفخرع ُذٍ اهفوشفج ؤً ؤٔ يٌؼيج ال خٌضإ خـد اهـالكبح اهـبيج يرآث هإلدارث -
هخضلٖق األُداف اهيبهٖج اهخٕ خضددُب األٌؼيج فضشة، ّ اٌيب ٖوزى ؿالّث ؿوٓ ذهم ؤً 
خوـة دّرا سٖدا اسخيبؿٖب، هذهم ٖسة ؤً خغؾ ظبهص اهسيِّر فٕ اهيلبى األّل تبهٌشتج 

 ق تشوّم اهيٌؼيج.هويّغّؿبح اهخٕ خخـو
 خضنل اهـالكبح اهـبيج ؿٌظرا ؤشبشٖب فٕ ؤٌضػج اهيٌؼيج. -
اهـالكبح اهـبيج ؿيوٖج اخظبل يشخيرث تًٖ ػرفًٖ ؤشبشِٖى ُيب: اهيٌؼيبح ّ  -

اهسيبُٖر اهخٕ خخـبيل يـِب، شّاء اهسيبُٖر اهداخوٖج هويٌؼيج ؤّ اهخبرسٖج، ّ نالُيب ٖئذر 
 فٕ اٗخر ّ ٖخإذر تَ.

بيج ٌضبػ يخػػ يرشّى إلضداد خإذٖر يرغّة فٕ ّكح يضدد ّ اهـالكبح اهـ -
 تإشوّة يـًٖ.
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اهـالكبح اهـبيج ُٕ ُيزث اهّظل تًٖ فوشفج اهيٌؼيج ّ اهسيِّر، ّ ُذا  -
 االخظبل الزى هخضلٖق فِى اهسيِّر ألٌضػج اهيٌؼيج.

 خضلٖق اهرغب اهـبى ّ اهضظّل ؿوٓ يّافلج اهسيِّر. خشخِدف اهـالكبح اهـبيج -
اهـالكبح اهـبيج ؿوٓ ضلٖلج ؤً اإلٌشبً نبئً اسخيبؿٕ تػتـَ، ّ ال ٖينً خرخنز  -

ؤً ٖـٖص فٕ ؿزهج ؿً اهيسخيؾ، ّ نذهم اهضبل تبهٌشتج هويٌؼيبح، ّ هذهم ٖـختر اإلٌشبً 
 ُّ يضّر اُخيبى اهـالكبح اهـبيج.

خرخنز اهـالكبح اهـبيج ؿوٓ اهخخػٖػ اهيتٌٕ ؿوٓ اهيالضؼج اهـويٖج ّ ػرق  -
ويٕ اهذٔ ٖشبؿد ؿوٓ خويس اضخٖبسبح اهسيبُٖر ّ دراشج آرائَ ّ اخسبُبخَ ّ اهتضد اهـ

 .1خضشس يضنالخَ ّ كغبٖبٍ ّ ٌلل نل ذهم تظدق اهٓ اهيشخّٖبح اإلدارٖج اهـوٖب
خـد اهـالكبح اهـبيج ؿيوٖج خػتٖلٖج هوـوّى اهشوّنٖج ألٌِب خخـبيل يؾ نبئٌبح  -

شٖج يخغبٖرث هذهم خضخبر ُذٍ اهّؼٖفج اهٓ اٌشبٌٖج ضٖج ذاح ػتبئؾ يختبٌٖج ّ خنٌّٖبح ٌف
 يخخظظًٖ هييبرشج ؤٌضػخِب اهيخخوفج.

ّ خخشى اهـالكبح اهـبيج تبهضيّهٖج، ضٖد ال ٖلخظر ٌضبػِب ؿوٓ يٖداً دًّ  -
غٖرٍ تل ٖيخد هٖضيل نبفج اهيٖبدًٖ األيٌٖج ّ اهشٖبشٖج ّ االكخظبدٖج ّ غٖرُب، ّ نذهم 

 ٌضبػبخِب اهيختبٌٖج. نبفج اهيٌؼيبح تإضنبهِب ّ ؤٌّاؿِب ّ
سُّر اهـالكبح اهـبيج االخظبل تبهيفِّى اهـويٕ، فِٕ خشخخدى ّشبئل االخظبل  -

اهيخخوفج هٌضر اهيـوّيبح ّ ضرسِب هوسيِّر، نيب خخـرف ؿوٓ اخسبُبح اهسيِّر ؿً 
ػرٖق اهتضّد اهخٕ خسرِٖب هسيؾ اهيـوّيبح، ّ ذهم تغٖج اهخّفٖق تًٖ اهيٌؼيج ّ اهسيِّر 

 يـِب.اهيخـبيل 
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ؿوٓ يتبدة األخالق االشاليٖج اهشبيٖج هتٌبء  -نيب شتق –خرخنز اهـالكبح اهـبيج  -
 ّ خدؿٖى اهذلج تًٖ اهيٌؼيج ّ سيِّرُب.

اهـالكبح اهـبيج ٌضبػ يّكّح، تيـٌٓ اً اخخٖبر اهّكح اهيٌبشة هخٌفٖذ ترٌبيز  -
 .يـًٖ يً ترايز اهـالكبح ؤير غرّرٔ هٌسبش ُذا اهترٌبيز

 :ؤُداف اهـالكبح اهـبيج: اهيػوة اهذبهد

ال ّٖسد اخفبق تًٖ اهنخبة ضّل ّؼبئف اهـالكبح اهـبيج، فبٌَ ال ّٖسد اخفبق تٌِٖى 
نذهم ضّل ؤُداف اهـالكبح اهـبيج، ّ تبهخبهٕ فال يٌبط يً ؿرع آراء تـع اهختراء 

 :1فٕ ُذا اهظدد نبهخبهٕ

يضددا ّ ُّ خرّٖز ٖرْ ختراء ادارث األؿيبل ؤً هوـالكبح اهـبيج ُدفب ّاضدا ّ 
ؤُداف اهيٌؼيج، فترايز اهـالكبح اهـبيج ٖسة ؤً ٖتلٓ يّسِب اهٓ األُداف اهخٌؼٖيٖج ّ 
يـٌٖب تِب، ّ يً ذى ٖسة ؤً ّٖافق ؿوَٖ يدٖر اهيٌؼيج. ّ ٖرْ اهتبضذًّ ؤٖغب ؤً 

 هوـالكبح اهـبيج ُدفب ؤشبشب ّ ؤُدافب فرؿٖج خٌتذق ؿٌَ.

ئى ٖشبؿد اهيٌؼيج ؿوٓ خنًّٖ ظّرث ذٌُٖج ّ ُّ خّفٖر يٌبط يال فبهِدف األشبشٕ
اٌػتبؿبح اٖسبتٖج ؿٌِب هدْ نبفج األػراف اهيرختػج تِب، شّاء يً داخوِب ؤّ خبرسِب، ّ 
تبهخبهٕ ٖخضلق هِب اهتلبء ّ االشخيرار، ؤيب األُداف اهفرؿٖج اهيٌتذلج ؿً ُذا اهِدف 

 األشبس فِٕ:

 اهخبرسٕ.اهخـرف ؿوٓ اخسبُبح اهرؤٔ اهـبى اهداخوٕ ّ  -
 خّظٖل اهيـوّيبح ؿً اخسبُبح ّ ردّد ؤفـبل اهسيبُٖر اهٓ اإلدارث اهـوٖب. -
 اهسيبُٖر ّ شٖبشبح اهيٌؼيج. خضلٖق االٌشسبى ّ اهخنبيل تًٖ يػبهة -
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 اكٌبؽ اهسيبُٖر ّ خـدٖل االخسبُبح اهشوٖيج هدِٖى اهٓ اخسبُبح اٖسبتٖج. -

 اٗخٕ: ؤيب نخبة آخرًٖ فٖلشيًّ ؤُداف اهـالكبح اهـبيج اهٓ

: األُداف اهخٕ خشـٓ اهـالكبح اهـبيج اهٓ خضلٖلِب يؾ اهسيِّر اهيسيّؿج األّهٓ
 :1اهداخوٕ ّ خخيذل فٕ اٗخٕ

 ايداد اهـبيوًٖ تبهتٖبٌبح اهيخـولج تبهيٌؼيج ّ خبرٖخِب ّ ؤُدافِب ّ شٖبشبخِب. -
 خدؿٖى اهخـبًّ تًٖ اهـبيوًٖ تبهيٌؼيج ّ خّػٖد اهـالكبح تٌِٖى. -
هيـٌّٖج هوـبيوًٖ داخل اهيٌؼيج يً خالل اضـبرُى تإُيٖج اهـيل الفؾ اهرّش ا -

 اهذٔ ٖئدَٖ.
 خٌيٖج ضـّر اهّالء ّ االٌخيبء اهٓ اهيٌؼيج. -
 خّظٖل ّ ضرش خّسِٖبح اإلدارث اهـوٖب اهٓ اهـبيوًٖ. -
 رفؾ اهيشخّْ االسخيبؿٕ ّ اهذلبفٕ هوـبيوًٖ. -
هيسخيؾ اهخبرسٕ نشة خإٖٖد اهـبيوًٖ ّ يشبؿدخِى فٕ األٌضػج اهيخـولج تب -

 هويٌؼيج.

األُداف اهخٕ خشـٓ اهـالكبح اهـبيج اهٓ خضلٖلِب يؾ اهسيِّر  اهيسيّؿج اهذبٌٖج:
 اهخبرسٕ ّ ُٕ:

 اٖسبد شيـج ّ ظّر ذٌُٖج ػٖتج هويٌؼيج ؿٌد اهسيبُٖر اهيخـبيوج يـِب. -
 اؿالى اهسيِّر اهخبرسٕ تإٌضػج اهيٌؼيج ّ خديبخِب ّ سِّدُب اهيتذّهج. -
ة ذلج ّ خإٖٖد اهسيِّر اهخبرسٕ هويٌؼيج ّ ذهم تبيدادٍ اهـيل ؿوٓ نش -

 تبهيـوّيبح اهظضٖضج ّ اهظبدكج ؿً اهيٌؼيج.
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االخظبل اهيشخير تإسِزث اإلؿالى اهيخخوفج، ّ اهـيل ؿوٓ اشخيرار اهـالكج  -
 اهػٖتج يـِب.

 زٖبدث ّ خدؿٖى اهخفبُى تًٖ اهيٌؼيج ّ اهسيِّر اهخبرسٕ. -
 يخيٖزث هوـيل هدْ اهيٌؼيج.اسخذاة اهنفبءاح ّ اهلدراح اه -
 خوق رؤٔ اٖسبتٕ يئٖد هويٌؼيج ّ ؤٌضػخِب ّ ؤُدافِب. -

 

 



 

 : الجالث الفصل

االتصال الداخلي و الخارجي 
 في المؤسسة



 االخظبل اهداخوٕ ّ اهخبرسٕ فٕ اهيؤششج                                  اهفظل اهذبهد

 

05 

 

 اهيتضد األّل: االخظبل اهداخوٕ فٕ اهيؤششج

 اهيػوة األّل: يفِّى االخظبل اهداخوٕ

يؾ اهخػّر اهخنٌّهّسٕ اهِبئل اهذٔ ٖضِدٍ  يً اهّاغص أً االخظبل اهداخوٕ خػّر

ؿظرٌب اهضبهٕ فٌسد ٌُبم خـبرٖف يخخوفج هَ ّ ُذا ٖـّد إهٓ االخخالف فٕ ّسِبح 

 اهٌؼر:

اهتٖبٌبح تغرع ٖـرفَ اتراُٖى ؿتد اهـزٖز ضٖخب: " االخظبل اهداخوٕ ٖـٌٕ ختبدل  -

 .1خضلٖق أُداف اهـيل اإلدارٔ

نيب ٖـرفَ يٌبل ػوـح يضدّدث االخظبل اهداخوٕ دراشج ّ خػتٖق يسيّؿج يً  -

 .2اهيؤضراح ّ اهّشبئل اهخٕ تّاشػخِب خٌؼى اهيؤششج اخظبهِب يؾ يضٖػِب

ّ ٖـرفَ أضيد اهتدّٔ: تأٌَ يسيل اهٌضبػبح ّ األؿيبل اهيخخذث إلكبيج ؿالكج  -

ّ توّف أُداف يضخرنج نيب ٖشيص هنل  ٖج ّ ِٖدف إهٓ إٌسبز يضرّؽ يّضدتًٖ اهفبؿو

فبؿل داخل اهيؤششج أً ٖنًّ يـرّفب ضخظَ ّ يِيخَ فِٖب ّ ٖـيل ؿوٓ ازدُبرُب ّ 

 .3فبؿوٖخَ فِٖب
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 .1ٖرْ فغٖل دٖوّٖ: تأٌَ اهٌلل ّ االشخالى يؾ اهفِى هوخـوٖيبح ّ اهيـوّيبح -

تبالخظبل اهداخوٕ ؿيوٖج ٌلل ّ ختبدل اهيـوّيبح اهخبظج تبهيؤششج داخوِب ّ  ٖلظد

خبرسِب ّ ُّ ّشٖوج هختبدل األفنبر ّ االخسبُبح تًٖ أؿغبئِب، ّ ٖـختر أٖغب أداث ُبيج 

 .2ألضداد اهخغٖر فٕ اهشوّم اهتضرٔ

 ؿٌبظر أّ ينٌّبح ؿيوٖج االخظبل:

ِب ػرفبً أّ أنذر أً ٖضخرنب فٕ فنرث خـختر ؿيوٖج االخظبل ؿيوٖج ٖشخػٖؾ يً خاله

أّ يفِّى أّ ؿيل يـًٖ، ّ ُذا ٖـٌٕ أً أضد اهػرفًٖ هدَٖ يـوّيبح أّ يِبراح أّ أفنبر 

 يـٌٖج ٖرٖد ٌلوِب إهٓ اهػرف اٗخر.

ّ خـخيد ؿيوٖج االخظبل ؿوٓ يسيّؿج يً اهـٌبظر اهيخظوج ّ اهيخداخوج ّ اهيخضبتنج 

خؤذر ؿوٓ اٌخلبل األفنبر ّ اهيـوّيبح تًٖ األفراد ّ يؾ اهؼرّف اهٌفشٖج ّ االسخيبؿٖج 

اهسيبؿبح فِٕ خؤذر ّ خخأذر تتـغِب اهتـع فالتد يً خنبيوِب فال خخى إذا غبة أضد ُذٍ 

 اهـٌبظر ّ خضيل ُذٍ اهـيوٖج يب ٖوٕ:

ُّ يظدر اهرشبهج أّ اهٌلػج هخٕ ختدأ ؿٌدُب ؿيوٖج االخظبل ّ ٖلظد  اهيرشل: -

تَ اهضخط أّ يسيّؿج األضخبط أّ اهِٖئج أّ اهسِبز اهذٔ ٖرد اهخأذٖر فٕ اٗخرًٖ 

                                                      
 35، ط 3665، اهسزائر، 3فغٖل دهّٖ: يلديج فٕ ّشبئل االخظبل اهسيبُٖرٔ، ّ اهيػتّؿبح اهسبيـج، ػ  1
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ّ ٖخػوة يً اهيرشل أً ٖضدد اهفنرث  1تضنل يـًٖ هٖضبرنٍّ فٕ أفنبر أّ اخسبُبح يـٌٖج

ّ سيؾ اهيـوّيبح ؿٌِب ّ خٌؼٖيِب ّ خضدٖد  اهخٕ ٖرغة فٕ خّظٖوِب ذى اهلٖبى تدراشخِب

 اهّشٖوج اهخٕ ٖخغيٌِب هٌلوِب ذى اهلٖبى تضرضِب ّ خّغٖضِب.

ذهم تفِيَ ّ إدرانَ هأليّر ّ تختراخَ اهشبتلج ّ اُخيبيبخَ ّ يّٖهَ ّ كٖيَ  ّ ٖخأذر

ّ اٌفـبالخَ ؿوٓ األفنبر اهخٕ ٖلّى تئرشبهِب، ّ ٖضدد دفٖد ترهّ، أرتـج ضرّػ ٖسة أً 

 خّفر فٕ اهيرشل ّ فٕ:خ

يِبراح االخظبل يً يِبراح اهلراءث ّ اهنخبتج ّ االشخيبؽ ّ اهلدرث ؿوٓ  -1

 اهخفنٖر ّ ّزً األيّر.

اخسبُبح اهيظدر إذا نبً شوتٖب ٌضّ ذاخَ أّ اٖسبتٖب، اهذلج تبهٌفس خّهد ؿٌد  -2

 اهيخـبيوًٖ يـَ ذلج فٖيب ٖلّهَ أّ ٖفـوَ.

 فٕ رشبهخَ. يشخّْ يـرفج اهيظدر ؿً اهيّغّؽ خؤذر -3

  .2اهٌؼبى االسخيبؿٕ ّ اهذلبفٕ ٖخأذر اهلبئى تبالخظبل تيرنزٍ االسخيبؿٕ ّ اهذلبفٕ -4

ٖينً أً ٌلّل أً اهرشبهج ُٕ اهيّغّؽ أّ اهيضخّْ اهذٔ ٖرٖد  اهرشبهج: -

اهيرشل أً ٌٖلوَ إهٓ اهيشخلتل، أّ ُٕ اهِدف اهذٔ خِدف ؿيوٖج االخظبل إهٓ خضلٖلَ، ّ 

اهيظدر إهٓ اهيشخلتل، ّ خخغيً أفنبرٍ ّ آرائَ ّ يـبٌٕ خخـوق  ُٕ اهيٌتَ اهذٔ ٌٖلوَ

                                                      
 13، ط 2002د شؤّ ؿذيبً اهظدٖق، االخظبل ّ اهخديج االسخيبؿٖج، االشنٌدرٖج، دار اهيـرفج اهسبيـٖج،   1
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ّ   1تيّغّؿبح يـٌٖج، ٖخى اهخـتٖر ؿٌِب ريزٖب شّاء تبهوغج اهيٌػّكج أّ غٖر اهيٌػّكج

ُٕ ؿتبرث ؿً اهريّز اهخٕ خضيوِب أفنبر ّ يـوّيبح اهيرشل ّ خأخذ ؿدث أضنبل يذل 

ّر، خـتٖراح اهّسَ ّ اهسشى ّ غٖرُب، اهنويبح ّ اهضرنبح ّ األظّاح، ّ األركبى اهظ

 ّ خخّكف فبؿوٖج االخظبل ؿوٓ اهفِى اهيضخرم هويّغّؽ ّ اهوغج اهخٕ خلدى تِب.

ُٕ اهلٌبث اهخٕ خير خالهِب اهرشبهج يً اهيرشل إهٓ اهيشخلتل فِٕ  اهّشٖوج: -

ّشٖوج تٌِٖيب ّ تدٌِّب خخّكف ؿيوٖج االخظبل ّ خـرف تأٌِب كٌّاح هالخظبل ّ ٌلل 

اهيـرفج ّ ؿوٓ اهيرشل خضدٖد ٌّؿٖج اهّشٖوج األنذر خـتٖرا ّ فـبهٖج ؿوٓ اهيشخلتل، 

ً اهّشبئل اهخبظج تبالخظبل يٌِب ّ ٌُبم اهـدٖد ي ّ شوّنَ 2يراؿبث ّ اخسبُبح

اهضخظٖج نبهيلبتالح اهضخظٖج االسخيبؿبح، اهٌدّاح ّ اهيؤخيراح، اهخوفزث ّ اهيضبدذبح 

اهضخظٖج ّ ٌُبم االخظبالح اهينخّتج نبهخلبرٖر ّ اهيذنراح، اهيسبالح، اهيٌضّراح 

ٖـخرف تِب ، ّ ُٕ ّشبئل االخظبل اهرشيٖج 3اهدّرٖج، اهوّائص ّ أدهج ّ إسراءاح اهـيل

ُٖنل خٌؼٖى اهيؤششج ّ ٌُبم اخظبالح غٖر رشيٖج خير يً خالل كٌّاح ال ٖـخرف تِب 

 ُٖنل اهخٌؼٖى نبألضبدٖد اهّدٖج، اإلضبؿبح اهيٌبكضبح أذٌبء فخرث اهراضج.

ُّ اهسِج أّ اهضخط اهذٔ خّسَ إهَٖ اهرشبهج، ّ ٖشخلتوِب يً خالل  اهيشخلتل: -

ٖخخبر ّ ٌٖؼى اهيـوّيبح ّ ٖضبّل أً ٖفشرُب، ّ  ضّاس اهيخخوفج ّ ٖلّى تضل ريّزُب

                                                      
 26ى، ط 2003ُرث، دار اهٌِغج اهـرتٖج، د يرفح ػراتٖضٕ، ٌؼرٖبح االخظبل، اهلب  1
 55د شوّْ ؿذيبً اظدٖلٕ، يرسؾ شبتق، ط   2
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، ّ ٌٖـنس ذهم فٕ أٌيبػ اهشوّم اهيخخوفج اهذٔ ٖلّى تِب. ّ 1ٖـػٕ هِب يـبٌٕ ّ دالالح

ٖسة أً ال ٖلبس ٌسبش ؿيوٖج االخظبل تيب ٖلديَ اهيرشل ّ هنً تيب ٖلّى تَ اهيشخلتل 

 هِدف.شوّنٖب، فبهشوّم ُّ اهدهٖل ؿوٓ اٌسبز اهرشبهج ّ خضلٖق ا

ّ ُّ ٖـٌٕ رد فـل اهيشخلتل اخسبٍ اهرشبهج اهخٕ ٖخولبُب إال إٌَ  رسؾ اهظدْ: -

ّ ٌُبم أرتـج ػرق  2ٖـختر فٕ ضد ذاخَ رشبهج يً ٌّؽ خبط خخـوق تخأذٖر رشبهج شبتلج

اهٌؼر إهٓ رسؾ اهظدْ، فلد ٖنًّ إٖسبتٖب أّ شوتٖب ّ كد ٖنًّ داخوٖب ٌٖتؾ يً إضشبس 

اهيرشل تفبؿوٖج اهرشبهج ّ خأذٖرُب ّ كد ٖنًّ خبرسٖب ٌٖتؾ يً اهيخولًٖ، ّ كد ٖنًّ فّرٖب 

أٔ  3أّ يؤسال ّ ٖينً أً ٖنًّ ضرا ٖظل إهٓ اهيشخلتل تدًّ ؿّائق ّ كد ٖنًّ يلٖدا

 ٖلّى اهيشخلتل تٌبء ؿوٓ يخولبٍ يً يـوّيبح ّ فِيَ ّ خفشٖرٍ هيب تبهرد ؿوِٖب.

ٖضتػ تـيوٖج االخظبل تٖئج ؿزٖزث فٕ ينٌّبخِب، فٌِبم ؿٌبظر  تٖئج االخظبل: -

أخرْ يضٖػج تبهيرشل ّ اهيشخلتل، ّ ٌُبم أضداد ّ ّكبئؾ خخى أذٌبء االخظبل ّ خخيذل 

اهتٖئج االخظبهٖج فٕ اهينبً ّ اهزيبً ّ األضخبط، ّ ال ٖينً فظل اهشٖبق االسخيبؿٕ ّ 

ذا ٖشِل أّ ٖـٖق أّ ٖغٖف أّ ٖضذف أّ اهشٖبشٕ ّ اهذلبفٕ ؿً اهـيوٖج االخظبل نل ُ

 .ٖضّص ؿوٓ االخظبل
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 اهيػوة اهذبٌٕ: أُيٖج االخظبل اهداخوٕ فٕ اهيؤششج

إً ٌسبش اهيؤششج فٕ خضلٖق أُدافِب ٖخّكف ؿوٓ ٌؼبى االخظبل تِب ّ ُذا ٖـٌٕ أً 

خـخيد  االخظبالح اإلدارٖج ال ٌٖتغٕ اهٌؼر إهِٖب ؿوٓ أٌِب ؿيوٖج يشخلوج كبئيج تذاخِب ّ هنٌِب

 .1ؿوِٖب نبفج اهـيوٖبح اإلدارٖج فٕ اهيؤششج

خـد ؿيوٖج االخظبل يً اهينٌّبح اهرئٖشٖج هوـيوٖج اإلدارٖج هيب هِب يً أُيٖج فٕ 

خضلٖق اهٌسبش هإلدارث، نٌب أٌِب خـختر يِيج تبهدرسج األّهٓ هخٌبّل اهيضبنل اهخٕ خٌضأ فٕ 

ؿيوٖج اهخخػٖػ ّ اهخّسَٖ ّ اهخٌشٖق  أٔ يؤششج، ّ ُٕ ضّٖٖج هـيوٖج اخخبذ اهلرار ّ ٌسد

 .2ّ اهخلّٖى خـخيد دائيب ؿوٓ ٌّؿٖج االخظبل

 ّ خترز أُيٖج االخظبل اهداخوٕ فٕ اهيؤششج فٕ اهيسبالح اهخبهٖج:

 االخظبل اهداخوٕ اخخبذ اهلراراح:

ٖوـة االخظبل دّر سُّرٔ فٕ ؿيوٖج اخخبذ اهلرار، ّ إذا ؿً ػرٖق االخظبل 

هتٖبٌبح ّ اهيـوّيبح ّ اهيـوّيبح اهضلٖلٖج ّ اهظضٖضج اهخٕ خأخٕ ٖينً خشِٖل إٖظبل ا
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يً اهخبرر شّاء نبٌح ظبؿدث أّ ُبتػج، اهخٕ خشبؿد ؿوٓ اخخٖبر أفغل اهتدائل ّ 

 .1اهّظّل إهٓ اهلراراح اهخٕ ٖخظف تبهرضد أّ اهلرٖة يً اهرضد

 االخظبل اهداخوٕ ّ اهخّسَٖ:

ٖـخيد اهيدٖر فٕ خّسَٖ اهيـويًٖ ؿوٓ ٌؼبى يً االخظبالح ضٖد ٖشخػٖؾ اهيدٖر 

تبشخخداى شتل االخظبل اهيخبضج هَ أً ٖسّد هوـبيوًٖ أُداف اهخٌؼٖى تظفج ؿبيج، ّ ٖضرش 

هِى اهّستبح ّ األؿيبل اهخٕ خخّكف اإلدارث يٌِى ٖؤدٌِّب، ّ اإلينبٌٖبح اهخٕ خغـِب 

خِى ؿوٓ خضلٖق األُداف، نيب أً االخظبالح ُٕ شتٖل اإلدارث خضح خظرفِى هيشبؿد

 اإلدارث إلتالف اهـبيوًٖ رأِٖب فٕ يشخّٖبح أدائِى.

 االخظبل اهداخوٕ ّ اهخٌشٖق:

ضٖد ٖلظد تبهخٌشٖق اهخّفٖق تًٖ األٌضػج اهيخخوفج فٕ اهيؤششج، أّ سِّد أٔ 

ضداح، ّ ٖضدد سيبؿج يً اهسيبؿبح اهيؤششج ّ ذهم هيٌؾ اهخغبرة أّ اهخـرع تًٖ اهّ

خشٖٖر سِّد اهسيبؿج فٕ اهخسبٌس، هذهم فئً اهخٌشٖق اهفـبل ٖخّكؾ ؿوٓ ّسّد كٌّاح 

اخظبل سٖد فٕ اهيؤششج ّ خترز أُيٖج االخظبل اهداخوٕ فٕ خضلٖق اهخٌشٖق فٕ يسبل 

 .2االخظبالح األفلٖج أّ اهـرغٖج
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 اهيػوة اهذبهد: أُداف االخظبل اهداخوٕ

ث اهخٕ ٖنخشتِب االخظبل داخل اهيؤششج ٖينً خضدٖد اٌػالق يً األُيٖج اهنتٖر

 يسيّؿج يً األُداف اهخٕ ٖشـٓ إهٓ خضلٖلِب.

 أّال: األُداف اهخبظج تبهـبيوًٖ

يً أُى أُداف االخظبل اهداخوٕ فٕ أٔ يؤششج خوم اهخبظج تبهـبيوًٖ ضٖد ٖشـٓ  

 بُى ّ اهذلج.االخظبل اهخـرٖف تيب ُّ ٖسرٔ داخل اهيؤششج، ييب ٖؤدٔ إهٓ زٖبدث اهخف

نيب ِٖدف إهٓ خوق اهرغب ّ االرخٖبش فٕ اهيؤششج ّ تًٖ اهـبيوًٖ تـغِى اهتـع، 

ّ دؿى ُذا اهرغب تظّرث يشخيرث ّ نذا االرخلبء تيـٌّٖبح اهـبيوًٖ يً خالل اضخرانِى 

 .1فٕ ؿيوٖج خشٖٖر اإلدارث ّ ذهم تئتداء آرائِى إزاء اهيّاغٖؾ اهيػرّضج

ؤششج يً خالل خـرٖفَ هوـبيوًٖ تيب ٖسرٔ فٕ اهيؤششج نيب أً االخظبل داخل اهي

ٖشـٓ إهٓ ختبدل اهيـوّيبح اهِبيج ييب ٖؤدٔ إهٓ اهخلوٖل يً دّر اهشوتٕ اهذٔ خوـتَ 

اإلضبؿج فٕ اهّشػ اهـيبهٕ، فِٕ ؿٌديب خٌخضر ٖظتص يفِّيِب نبرذٖب تبهٌشتج هويؤششج 

ب " شـٖد ٖس ؿبير" ّ ؿوٕ ننل، ّ هخفبدٔ ذهم ٖشخضشً يراؿبث اهخّسِٖبح اهخٕ كديِ

يضيد ؿتد اهُّبة، ّ خخوخط فٕ خّخٕ اإلخالط ّ يراؿبث األيبٌج فٕ اشخالى ّ خشوٖى ّ 
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ٌلل اهيـوّيبح ّ نذا خضسٖؾ اٗراء اهتٌبءث ّ اهخزاى اهيّغّؿٖج يؾ االتخـبد ؿً اهشػضٖج 

 فٕ يـبهسج األيّر.

 ذبٌٖب: أُداف االخظبل اهداخوٕ اهخبظج تبهلٖبدث اإلدارٖج

ٌلّل فٕ يسيوِب ُٕ خينًٖ اهلبئد يً اهخـرف ؿوٓ يب ٖضدد داخل اهيؤششج تظّرث 

ظبدكج، يِيب يً ضأٌَ يشبؿدخَ ؿوٓ اخخبذ اهلراراح اهشوٖيج ّ اهِبيج اهلبئيج ؿوٓ اهلدر 

اهنبفٕ يً اهضلبئق ّ اهيـوّيبح ّ اهتٖبٌبح اهظضٖضج ييب ٖشِل ؿوَٖ ؿيوٖج اهخّسَٖ ّ 

اهـبيوًٖ ّ تبهخبهٕ خضلٖق اهخٌشٖق اهنبيل تًٖ األٌضػج اإلدارث اإلضراف ّ اهخأذٖر ؿوٓ 

 .1اهيخخوفج داخل اهيؤششج

 ذبهذب: أُداف االخظبل اهداخوٕ تبهٌشتج هوسيِّر

خخوخط فٕ إكبيج ٌؼبى اخظبل خبظج تَ، ٖينٌٌب يً خّظٖل ضلٖلج اهسِّد اهخٕ 

ّى تِب ّ نذا ػتٖـج ختذهِب ّ نذا خرشٖخ ظّرث اهيؤششج فٕ ذٌَُ ّ اهٌضبػبح اهخٕ خل

إٌخبسِب، ّ خديبخِب يً سِج ّ اهخـرف ؿوٓ رأٔ اهسيِّر فِٖب ّ نذا يلخرضبح هخضشًٖ 

 خديبح يً سِج أخرْ.

فداخل اهيؤششبح االخظبالح خضسؾ أّال ؿوٓ اهختبدالح تًٖ اهيّؼفًٖ فٕ إػبر يب 

سة ٖشيٓ تبهذلبفج يً خالل خرضٖص كّاؿد ّ ييبرشبح خخيبضٓ يؾ األُداف ّ اهّا
                                                      

، 3636، اهلبُرث، 3ج ّ اهضرنبح، ؿبهى اهنخة، ػيضيد فِيٕ اهـػرّشٕ: اهـالكبح اإلدارٖج فٕ اهيؤششبح اهـبي  1
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خضلٖلِب. ؿيوٖج اهخرضٖص يرختػج تيسيّؽ اهـيوٖبح اهيٌلّهج ّ اهيٌضّدث داخل خٌؼٖى ُذٍ 

اهـبداح ّ اهييبرشبح خضنل ذلبفج خيٖز اهيؤششج ؿً تبكٕ اهيؤششبح األخرْ، فبهذلبفج 

ّ آخرًٖ خضنل اإلػبر اهيرسـٕ داخل اهيؤششج اهذٔ يً خالهَ نل فرد  Gilberteضشة 

ٌَ فِٕ خٌضأ تضنل رشيٕ اهخػّػ اهـرٖغج هوشوّنٖبح ّ اهخٕ تئينبٌَ أً ٖضدد ينب

 . 1غيٌِب نل فرد ٖسد فغبء هوضرٖج ّ هوفـل اهفردٔ

ييب شتق ٌالضؼ أً هإلخظبل أُيٖج كظّْ فٕ اهيؤششج ذهم ألٌَ ٖشـٓ هخضلٖق 

أُداف نتٖرث خٌظة فٕ يسيوِب فٕ خضشًٖ أداء اهيؤششج، ّ نذا خوق اهرغب تًٖ سيٖؾ 

ؿوٓ نل يؤششج أً خخّخٓ اهضذر أذٌبء خظيٖى ترايسِب االخظبهٖج يؾ  األػراف هذهم

 األخذ تـًٖ االؿختبر خضشًٖ االخظبل ّ كٌّاخَ داخل اهيؤششج ّ األُيٖج اهخٕ ٖخيخؾ تِب.

 اهيػوة اهراتؾ: اهسيِّر اهداخوٕ هويؤششج

أّ اهسيِّر اهيؤششج، ّ اهيلظّد تَ نوفج اهـبيوًٖ اهذًٖ خغيِى اهيؤششج فٕ 

أكشبيِب ّ يشخّٖبخِب اإلدارٖج اهيخخوفج ّ خِدف اهـالكبح اهـبيج ُذا إهٓ اهخـبيل يؾ 

اهسيِّر اهداخوٕ هويؤششج يً أسل خضلٖق اشخلرارُب ّ اشخلرارُى ّ خٌيٖج اإلضشبس 

خة ؿوَٖ ختٌٕ ُذا اهسيِّر اهداخوٕ هويؤششج ٌخٖسج تبالٌخيبء هدِٖى، األير اهذٔ ٖخر

اهيـبيوج اهضشٌج ّ إضتبؽ اهضبسبح اهٌفشٖج ّ اهيبدٖج هِى، ّ يب ٖشبُى أٖغب فٕ رفؾ 

                                                      
ى، 3636، اهلبُرث ، 3يضيد فِيٕ اهـػرّشٕ: اهـالكبح اإلدارٖج فٕ اهيؤششبح اهـبيج ّ اهضرنبح، ؿبهى اهنخة، ػ  1
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فٕ اهيّغّؽ كبئال: خـختر نل يؤششج خٌؼٖى هولّْ  Gardnerيـٌّٖبخِى ّ نشة اهتبضد 

اإلٌشبٌٖج، ّ نل فرد هَ ينبً فٕ خٌؼٖيِب هَ ضلّق ّ ؿوَٖ ّاستبح ّ يشؤّهٖبح ّ هَ 

ؿالكج يـٌٖج يؾ اٗخرًٖ، ّ إً ؿيوَ يرختػ يتبضرث تـيل اٗخرًٖ ذهم أً اهـالكبح 

أِٖى فٕ اهيؤششج ّ اهـيل تِب، اهيختبدهج تٌِٖى هِب خأذٖر يتبضر ؿوٓ فوشفخِى فٕ اهضٖبث ّ ر

، إذ ٖسة االؿخيبد ؿوٓ 1فبألسر ّضدٍ ال ٖنفٕ إلضتبؽ رغتبح اهفرد االسخيبؿٖج ّ اهٌفشٖج

ػرق يخخوفج هوخـرف ؿوٓ رغتبح األفراد اهـبيوًٖ ّ اخسبُبخِى، تبإلغبفج إهٓ يضبرنخِى 

اهيّدث، ّ ُذا يب  فٕ اخخبذ اهلراراح ّ فٕ اهترايز االسخيبؿٖج اهخٕ خٌيٕ رّش اهخـبًّ ّ

ٖغفٕ ؿوٓ األفراد اهضـّر تبهيشؤّهٖج ّ تذل أكظٓ اهسِّد فٕ شتٖل خضلٖق أُداف 

اهيؤششج، ّ اهضبسج إهٓ ّسّد شٖبشج اهتبة اهيفخّش هيـرفج ضنبّْ اهـبيوًٖ ّ يضبرنخِى 

 .2فٕ ضوِب

فبهفرد داخل اهيؤششج تضبسج يبشج إهٓ االٌخيبء ّ االضخراى ضخٓ ٖضـر تبهذلج فٕ 

فس ّ اهضبسج أٖغب إهٓ االتخنبر ّ ضخٓ ٖضـر أٌَ ال فرق تٌَٖ ّ تًٖ اٗهج، فئضتبؽ ُذٍ ٌ

اهضبسبح خظتص ضّافز غرّرٖج اإلٌشبً ّ ٖينً اإلدارث اهيؤششج، اشخغالهِب ضخٓ خضشً 

أداء اهيؤششج، ّ ُذا ُّ اهدّر اهذٔ خوـتَ اهـالكبح اهـبيج إذا خشبُى فٕ خوق ؿدث 

ب تبهضـّر تبهراضج ّ األيبً داخل اهيؤششج، ّ يً تًٖ يب خلخرضَ يسبالح خشيص هوفرد فِٖ

 اهـالكبح اهـبيج: 
                                                      

  63ى، ط 3665، تٖرّح، 1ؿبدل ضشً: اهـالكبح اهـبيج، دار اهٌِغج، اهػتـج   1
 316ى، ط 3663بح اهـبيج اهيفبُٖى ّ اهخلٌٖبح، دار اهضنيج هوػتبؿج ّ اهٌضر، اهـراق، يضيد ضرتٕ ضشً: اهـالك  2
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خّفٖر فرظج هوـبيوًٖ هوخفبؿل االسخيبؿٕ ّ ػوم يً خالل خّفٖر فخراح راضج  -

هضرة اهضبٔ ّ اهغذاء ّ اهٌضبػبح اهخرفِٖٖج يذل اهضفالح ّ اهرضالح ّ اهٌضبػبح 

 اهرٖبغٖج.

 خضسٖؾ اإلشِبيبح اهسدٖدث هوـبيوًٖ. االؿخراف تبألداء اهيٌِٕ ّ -

إؿػبء هوـبيوًٖ فرظب هوضرٖج ّ ذهم ٖسـل كٌّاح االخظبل يفخّضج تٌِٖى ّ تًٖ  -

 اإلدارث.

خنرٖى تـع اهـبيوًٖ تغرع االضخراى ّ اهخلدٖر هِى، ّ إؿػبئِى تـع  -

 االيخٖبزاح أّ اهزٖبداح فٕ اهرّاخة.

اهسِّد اهخٕ ختذل يً ػرف . فنل 1خوق رّش اهفرٖق ّ اهسيبؿج داخل اهيؤششج -

اإلدارث اهـالكبح اهـبيج داخل اهيؤششج ٖسة أً خّسَ هوسيِّر اهداخوٕ ٌؼرا ألُيٖخَ 

اهلظّْ ّ اُخيبيَ تبهخػّراح اهسبرٖج داخل اهيؤششج، إذ ٖخيذل ؿيل اهيؤششج اهرئٖشٕ 

فٕ اخظبهِب تبهسيِّر اهداخوٕ تنبفج ٌّؿٖبخَ، ّ أٔ خظرف إٖسبتٕ أّ شوتٕ يً ػرف 

 هيؤششج ؿوٓ سيِّرُب اهداخوٕ شٖنًّ هَ خأذٖراح تبهدرسج األّهٓ.ا

 

 

 
                                                      

 312_ى، ط 366، 3ظبهص خوٖل أتّ أظتؾ: اهـالكبح اهـبيج ّ االخظبل اإلٌشبٌٕ، اهضرّق، اهػتـج   1
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 اهيتضد اهذبٌٕ: االخظبل اهخبرسٕ فٕ اهيؤششج

إً االخظبل اهخبرسٕ فٕ اهيؤششج ٖوـة دّرا ُبيب فٕ نبفج اهـيوٖبح اإلدارٖج 

نبخخبذ اهلرار ّ اهخٌؼٖى ّ اهخٌشٖق ّ اهخّسَٖ فٕ ؼل ّسّد ٌؼبى شوٖى هالخظبل، نيب أً 

إخبضج فرط اهٌيّ هويؤششج يً خالل اهخـرف ؿوٓ يخغٖراح اهيرختػج تـٌبظر اإلٌخبر ّ 

اهيٌبفشج هَ ٖخى إال يً خالل االخظبل تبهـبهى اهخبرسٕ إهٓ اهسبٌة يً ذهم ٌسد أً خٌيٖج 

اهيّارد اهتضرٖج تيب ٖـّد تبهفبئدث ؿوٓ اهفرد ّ اهيؤششج، فتِذا خظتص اهيؤششج ضخظٖج 

خوف غيً اهٌشٖز اهيؤششبخٕ ّ نشة ذلج زتبئٌِب ّ يخخوف  خينً تّاشػخِب يً

 اهيخـبيوًٖ اهخبرسًٖ يـِب ّ سـوِى أّفٖبء هِب.

 اهيػوة األّل: يفِّى االخظبل اهخبرسٕ

ُّ يسيّؿج يً اهخػّاح اهخّاظوٖج اهخٕ خلّى تِب اهيؤششج تِدف اهخّاظل يؾ 

 .1يضٖػِب اهخبرسٕ

" يظػفٓ ضسبزٔ" ؿوٓ أٌَ خولَ ّظل  أيب االخظبل اهخبرسٕ فٕ اهيؤششج فٖـرفَ

تًٖ اهيؤششج ّ اهيسخيؾ اهيضٖػ تِب، ففٕ نل يسخيؾ التد يً ّسّد يؤششبح ّ ُٖئبح 

 .2يخخوفج كبئيج هخضلٖق غبٖبح ّ ّؼبئف يـٌٖج ّ هِب ظالح يؾ أفراد ذهم اهيسخيؾ

                                                      
 24ى، ط 3662، 2شيٖر يضيد ضشًٖ: اهـالكبح اهـبيج، يظر، اهلبُرث، ؿبهى اهنخة، ػ  1
، 1ضسبزٔ: االخظبل اهفـبل فٕ اهـالكبح اإلٌشبٌٖج ّ اإلدارث، اهيؤششج اهسبيـٖج هودراشبح ّ اهٌضر، ػ يظػفٓ  2

 200، ط 2000
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ف إهٓ ّ ُٕ االخظبالح اهخٕ ٖخى ختبدهِب تًٖ اهيٌؼيج ّ اهتٖئج اهخٕ خـيل فِٖب، ّ خِد

خضلٖق اهخفبُى تًٖ اهيٌؼيج ّ اهسيبُٖر اهخبرسٖج خبظج اهيّردًٖ، اهـيالء، اإلداراح ّ 

 .1اهيسخيؾ اهيضوٕ، ّ سيؾ اهيـوّيبح ؿً اهؼرّف اهخٕ خـيل فِٖب

 اهيػوة اهذبٌٕ: أُيٖج االخظبل اهخبرسٕ

إً اهيؤششج خـيل ؿوٓ أً خنًّ هِب ؿالكبخِب يؾ اهسيِّر اهخبرسٕ يتٌٕ ؿوٓ 

بُى اهيختبدل ّ هِذا خشـٓ إهٓ خنّٖر اخظبهِب اهخبرسٕ هيب هَ يً أُيٖج فٕ خنًّٖ ُذٍ اهخف

 :اهـالكج يً ٌُب ٖرْ أً االخظبل اهخبرسٕ هَ أُيٖج تبهغج خخيذل فٕ

ٖـيل ؿوٓ خضلٖق ضِرث اهيؤششج فٕ خنًّٖ ظّرث إٖسبتٖج ؿٌِب تخرنٖز ّ  -

شى اهيؤششج، ّ اهـاليج ّ خػّٖر ّ غيبً اٌخضبر اهٌيبذر اهخبظج تبهيؤششج ضشة ا

 اهيضبرنج فٕ اهيٌبشتبح نبهيـبرع ّ اهيؤخيراح.

خلدٖى اهيـوّيبح اهخٕ ٖرغة اهسيِّر اهخبرسٕ فٕ يـرفخِب ّ ُذٍ اهيـوّيبح  -

 إيب ؿً اهيٌخز أّ اهخديج ؿً ػرٖق ّشبئل االخظبل اهخبرسٕ ) اهـالكبح يؾ اهظضبفج(

خـرٖف اهرأٔ اهـبى تشٖبشج اهيؤششج ّ اهخديبح ّ اهيٌخسبح ّ خلٖيِب هِب يً  -

 خالهِب هيب ٖلّى تَ االخظبل اهخبرسٕ يً إضِبراح ّ يوظلبح.

                                                      
ى، ط 2002ظالش اهدًٖ يضيد ؿتد اهتبكٕ: اهشوّم اهفـبل فٕ اهيٌؼيبح، اهلبُرث، دار اهسبيـج اهسدٖدث هوٌضر،   1
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إكٌبؽ اهسيِّر تأفنبر يـٌٖج فبالخظبل اهخبرسٕ ٖـيل ؿوٓ اإلكٌبؽ تبهيٌخّر أّ  -

 ٓ اهيؤششج.اهخديج شٖدفؾ تِب ٌضّ رغب اهسيِّر، ّ تبهخبهٕ ٖضظل اهرغب ؿو

 خضلٖق اهخفبُى ّ االٌشسبى تًٖ اهيٌؼيج ّ اهسيِّر اهخبرسٕ. -

فبالخظبل اهخبرسٕ ال ٖلخظر ؿوٓ األفراد تل ضخٓ اهيؤششبح اهخٕ خشـٓ اهيؤششج 

 إهٓ تـد اهخـبًّ اهيضخرم تٌِٖب ّ تًٖ اهيؤششبح األخرْ.

ّ ٖشبُى فٕ خّغٖص اهرفبُٖج اهيؤششج أٔ أنذر يً خضلٖق اهرتص ّ اهنشة اهيبدٔ 

خالل خلٌٖبح االخظبل اهخبرسٕ يً أؿيبل خٖرٖج ّ يشبؿداح يبهٖج هِب خأذٖر إٖسبتٕ ؿوٓ 

 .1ظّرث اهيؤششج

 اهيػوة اهذبهد: أُداف االخظبل اهخبرسٕ

 ضرش شٖبشخِب.خضشًٖ شيـج أّ ظّرث اهذٌُٖج هدْ اهسيبُٖر ؿً اهيؤششج ت -

 خلشٖى االخسبُبح اهـبيج ٌضّ اهيٌضأث. -

 خلدٖى اهيـوّيبح هإلدارث ؿً اهسيبُٖر ّ إػبراح اهخـبيل يؾ اهيٌؼيج. -

 ضرش دّر اهيٌؼيج ّ اهيؤششج فٕ خضلٖق اهظبهص اهـبى. -

 اشخٖـبة اهنفبءاح اهتضرٖج اهيخيٖزث ّ اهيٌبشتج هوـيل تبهيٌؼيج. -

 ّ اهلٖى اهسُّرٖج. خـيٖى اهرؤٖج ّ اهرشبهج ّ األُداف -

                                                      
 255ى، ط 3662ٌشبٌٕ، تٖرّا، دار اهٌِغج اهـرتٖج، ؿتد اهفخبش دّٖداح: شٖنّهّسٖج اهشوّم اإل  1
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إػالؽ اهيـًٌٖٖ تخػػ اهيؤششج اهيشخلتوٖج هخيذل أؿيبل ّ يضبرٖؾ اهيؤششج ّ  -

 إػالؽ اهيـًٌٖٖ ؿوٓ اٌسبزاح اهيؤششج.

 اهضظّل ؿوٓ اهخغذٖج اهراسـج يً اهيـًٌٖٖ ّ ذهم يً أسل: -

 ًٌٖٖخضدٖد االشخٖـبة اهيـ 

 ًٌٖٖكٖبس رغب اهيـ 

 ْاهضظّل ؿوٓ االكخراضبح ّ اهضنبز 

 دل اهيـرفج يؾ اهيـًٌٖٖختب 

  خـرٖف اهـيالء تضلٖلج اهسِّد اهخٕ ختذل داخل اهيٌضأث فٕ شتٖل خػّٖر االٌخبر

 ّ اهخديبح هيظوضخِى

 إكٌبؽ اهـيالء تأٔ خغٖٖر فٕ شٖبشج اهيٌضأث أّ خـدٖل فٕ اهشوؾ أّ رفؾ أشـبرُب 

 ؿوٓ ّسِج ٌؼر اهـيالء فٖيب خٌخسَ اهيٌضأث يً شوؾ أّ خديبح يً أسل  اهخـرف

 خػّٖرُب.

 اهيػوة اهراتؾ: اهسيِّر اهخبرسٕ

ٖضيل اهسيِّر اهخبرسٕ هويؤششج نل يً شٖخولٓ اهرشبئل اهخٕ خّسِِب اهيؤششج 

 إهٓ اهخبرر، ّ ُذا ٖـٌٕ أً ٌُبم ٌّؿًٖ يً اهسيِّر اهخبرسٕ:
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 اهسيِّر اهخبرسٕ اهيتبضر: - أ

ّ ُّ اهيشخِدف اهرشبئل اهخٕ ٖلّى تِب اهلبئد تبهـالكبح اهـبيج تخّسِِٖب إهَٖ، ّ ُذا 

اهٌّؽ يً اهسيِّر يـٌٕ يتبضرث تبهرشبهج فِّ اهزتًّ اهذٔ شٖخولٓ اهخديج، أّ اهذٔ 

 ٖشخِوم اهيٌخز.

 اهسيِّر اهخبرسٕ غٖر اهيتبضر: - ة

اهيتبضر هويؤششج أّ ّ ُّ اهسيِّر اهذٔ ٌخّكؾ أً ٖؤذر فٕ اهسيِّر اهخبرسٕ 

 ٖينً أً ٖظتص فٖيب تـد يً اهسيِّر اهيتبضر اهذٔ خخـبيل يـَ اهيؤششج.

ّ هوّظّل إهٓ اهسيِّر اهخبرسٕ خلّى اهـالكبح اهـبيج تيسيّؿج يً األٌضػج يذل 

اإلضِبر ّ ضيالح خرّٖز اهخديبح أّ شوـخِب، ّ اهٌضر شّاء ؿً ػرٖق اهنخة ّ 

 اهيوظلبح أّ اهنخٖتبح.
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و تعض خيعٌٌب فٌ اهيعوويبح اهيشخفبث يً اهيراجع و فٌ خخبى دراشخٌب ارخأٌٍب 
اهعالكبح اهعبيج وأً يفهوى  أٌه ال ٍوجد جهبز ٍحيل إشى جهبزاهيصبدر اهيشخعيوج 

طٍق ألغوة اهيوعفًٍ  اهعالكبح اهعبيج هى ٍصل إهي اهيشخوى اهذً خخظوع إهٍه، فهٌبم فهى
اَوٌج  اهيؤششج وتبهرغى يً إشخحداثهب فٌ خعختر عوي ذهم زٍبدثههذا اهيفهوى ووعبئفه، 

هو  األخٍرث فهٌ ال خعخيد تشنل أشبشٌ عوي وشبئل إخصبهٍج حدٍثج تل اهظبتع اهشبئد فٍهب
 اهظبتع اهنالشٍنٌ.

 فتبهرغى يً هذا إال أٌه ال ٍينٌٌب أً ٌٌفٌ أً اهيؤششج خيبرس وعٍفج اهعالكبح اهعبيج
حح يشيي آخر وهو اإلخصبل وأً اهجهبز اهذً ٍشرف عوٍه وتشنل ٍويٌ ودائى، هنً خ

ينخة اإلشخلتبل واهخوجٍه وخوٍج اإلخصبل، فهيب ٍيبرشبٌهب عوي أنيل وجه، هنً  هو
ٍنيً فٌ اهخشيٍج فلظ، نيب ال ٍينً إكصبء أصحبة اهخترث واهنفبءث اهيشرفًٍ  اإلخخالف
خل اهيؤششج، وهذا يب ٍترر اهعيل اهيجبل وهٌب ٌوخيس اهينبٌج اهنتٍرث هإلخصبل دا عوي هذا

واهعروف اهيٌبشتج اهخٌ ٍعيل فٍهب اهيوعفوً واهذًٍ ٍخعبيووً ٍويٍب يع عشراح  اهيخلً
 وٍوتوً رغتبخهى نبيوج تأحشً اهشتل وفٌ أفطل اهعروف. اهيواظًٌٍ

 



 
بئمة ـــق

 راجعـالم
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 يوخص

 يً خٌخلل اهداخوً االخضبل يً أشنبل ّجّد دًّ خٌظٌى أي ّجّد خضّر جدا اهضعة يً إٌَ

 اهذي اهخبرجً االخضبل إهى إضبفج يرؤّسًٌ، أّ رؤسبء نبٌّا سّاء اهيّظفًٌ، تًٌ اهيعوّيبح خالهِب

 عيب ّدكٌلج ّاضحج يعوّيبح إٌضبل عوى ٌسبعدُب ّ اهيجخيع اهيحٌط تِب اهيؤّسسج تًٌ ّضل حولج ٌعد

خِب ّ خديبخِب ييب ٌؤدي إهى نسة ثلج اهجيبٌُر اهخبرجٌج، ّ خشنٌل يٌخجب ّطتٌعج داخوِب ٌجري
 ضّرث إٌجبتٌج فً أذُبًٌِ.

اهيؤسسج هدٌِب يجيّعج يً اهيِبى خسعى إهى خأدٌخِب هخضل إهى خحلٌق أُدافِب اهيٌشّدث، ّ ًُ 
ضبهٌج يخٌّعج ّ عوى ُذا  جبءح دراسخٌب فً ذهم خخخذ ٌيط اخضبهً يعًٌ ّ خعخيد عوى ّسبئل اخ

 هوخعرف عوى ينبٌج اهعالكبح اهعبيج فً خعزٌز االخضبل اهداخوً ّ اهخبرجً فً ُذٍ اهيؤسسبح.

Résumé 

Il est très difficile d'imaginer l'existence d'une organisation sans l'existence de formes 

de communication interne à travers lesquelles des informations sont transmises entre les 

employés, qu'ils soient chefs ou subordonnés, en plus de la communication externe, qui est 

un lien entre l'institution et la communauté environnante qui l'aide à communiquer des 

informations claires et précises sur ce qui se passe en son sein. Et la nature de ses produits 

et services, qui conduit à gagner la confiance des publics extérieurs et à se forger une image 

positive dans leur esprit. 

Abstract 

It is very difficult to imagine the existence of any organization without the existence 

of forms of internal communication through which information is transmitted between 

employees, whether they are heads or subordinates, in addition to external communication, 

which is a link between the institution and the surrounding community that helps it 

communicate clear and accurate information about what is going on inside it. And the 



nature of its products and services, which leads to gaining the confidence of external 

audiences, and forming a positive image in their minds. 
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