إلاعالم وإلاعالن وصوعَما في عملُت جىُْف إلاَاعاث في
املإؾؿت الجؼاةغٍت
بىبىغي فغٍضة
حامعت ابى اللاؾم ؾعض هللا الجؼاةغ 02
ملخو:
تهض ٝمً وعاء َظٍ اإلاؿاَمت الٗلمُت بلى مٗغٞت صوع ؤلاٖالم وؤلاٖالن في ج٣ضًم
زغٍُت اإلاىانب اإلاخسههت واإلاىانب الخابٗت لها في ُُٟ٦ت اؾخٛال ٫ما جىٞغٍ لىا
وؾاثِ ؤلاٖالم وؤلاٖالن وامخُاػاث ُ٢إ الؿمعي –البهغي الىاؾٗت اإلاؿاٖضة ٖلى
اليكغ وجىؾُ٘ صاثغة ؤلاٖالن والخٟهُل بةبغاػ الٗال٢ت بحن ألاصواع ؤلاٖالمُت -ؤلاٖالهُت
والخاظت بلى جىُْٟ٦ ٠اءاث مخسههت لخُُٛت اإلاىانب الكاٚغة ،وَى ما ً٣ىصها
بلى جدلُل مًامحن وؤَضاٖ ٝملُت جىُْ ٠ؤلاَاعاث اإلااَلت في اإلااؾؿت الجؼاثغٍت
(ؾىهلٛاػ همىطظا) ،باٖخباع ؤن الخىَُْ ٠ى عَان ؤؾاسخي وعثِـ حؿعى ٧ل
اإلاىٓماث بلى بلىعجه يمً مسُِ َىضؾت بكغٍت وج٣ىُت للمىانب ،في خحن ج٨مً
ؤَمُت صعاؾت الىقُٗت في ماؾؿت ؾىهلٛاػ في الؿعي لل٨ك ًٖ ٠وؾُلت ؤلاٖالم
وؤلاٖالن في يبِ الخىاػن بحن ألاصاء والٛاًاث في جدضًض هىُٖت اإلاىانب الكاٚغة
ألايمً وألاوفى مً خُض الخضمت التي حؿمذ للمترشخحن بالبروػ في مُضان الٗمل
با٦دؿاب اإلاهاعة والض٢ت ألا٦ثر اؾخجابت وجىا٣ٞا م٘ مخُلباث اإلاىانب اإلاٗغويت.
اليلماث املفخاخُت :ؤلاٖالم،الخىُْ،٠ؤلاَاعRésumé :
Cette étude vise à mettre la lumière sur le rôle que l’information
sur la vacance de l’emploi peut jouer dans le recrutement des
cadres dans l’entreprise Algérienne, considérant que la politique de
recrutement représente un pari clé et clé pour toutes les entreprises.
L’importance de l’étude dans la mesure où cela est dans la
détection du moyen d’information sur les postes d’emploi le plus
sur qui permet aux candidats de se faire connaitre ou valoir pour
occuper le poste convoité ; et qui aide l’entreprise à acquérir le
profil précisé et souhaité chez le candidat.
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ملضمت:
في جهاًت الشماهِىاث وم٘ الخُىعاث التي قهضتها الؿاخت الٗاإلاُت بؿبب الٗىإلات
وجدغٍغ الخجاعة الضولُت ،والخُىعاث الخ٣ىُت الؿغَٗت واإلااَلت ،وحٗاْم اإلاىاٞؿت
وتهاٞذ اإلااؾؿاث ٖلى بعياء ٖمالئها ٧ىؾُلت للب٣اء والاؾخمغاعٍت في الؿى٣ٞ ،١ض
حٛحرث هىُٖت اإلاىاعص البكغٍت التي جدخاظها اإلااؾؿاث الُىمٞ ،إنبدذ خاظتها لُض
ٖاملت ماَغة وٟ٦اة٢ ،اصعة ٖلى الخٗامل الجُض م٘ الخ٣ىُاث الخضًشت وجد٤ُ٣
الجىصة إلعياء الٗمالءٞ "،اإلاىعص البكغي في الضو ٫اإلاخُىعة لم ًهبذ مجغص وؾُلت
في زضمت ؤَضا ٝاإلااؾؿت ول٦ ً٨مىعص عثِسخي لها ،)1(".وؤنبدذ وُْٟت حؿُحر
اإلاىاعص البكغٍت في َظٍ الضو " ٫وُْٟت بؾتراجُجُت واظبها الخى ٤ُٞبحن ؤَضاٝ
اإلاؿخسضمحن مً ظهت و ؤَضا ٝاإلااؾؿت مً ظهت ؤزغي لخد ٤ُ٣اإلاهلخت اإلاكتر٦ت،
ً
ُ
٦ما حٗض ؤًًا وُْٟت بؾتراجُجُت في هٟـ مؿخىي الىْاث ٠الخ٣ىُت و اإلاالُت " ).(2
ل٣ض زلَ ٤ظا الىي٘ هضعة في َظٍ الىىُٖت مً اإلاىاعص البكغٍت في ؾى ١الٗمل،
وطل ٪بؿبب ػٍاصة الُلب ٖلحها مً ٢بل اإلااؾؿاث ،ألامغ الظي صٗٞها بلى بُٖاء
ؤَمُت ٦بحرة بلى ٖملُت ظظب اإلاىاعص البكغٍت وا٢خىاء ؤًٞلها  ،التي اخخلذ م٩اهت
باعػة في وْاث ٠وؿ ٤حؿُحر اإلاىاعص البكغٍت ،ألجها الىؾُلت لخدٟحز وجغُٚب َظا الىىٕ
مً اإلاهاعاث البكغٍت مً ؾى ١الٗمل للخ٣ضم و َلب الٗمل في وؿ ٤اإلااؾؿت.
ٗٞىضما جىجر ٖملُت ظظب ٖضص وٞحر مً اإلاىاعص البكغٍت التي ًدخاظها َظا ألازحر
وبمىانٟاث ٖالُت وو ٠٢اإلاُلىب ،مٗجى طل ٪ؤجها وٞغث لٗملُت الازخُاع والخُٗحن
بضاثل اهخ٣اء مخٗضصة جم٨جها مً اإلاٟايلت بُجها بؿهىلت واهخ٣اء ؤًٞلها ،مما ًغ ٘ٞمً
ً
مؿخىي ٗٞالُت ؤصاء وؿ ٤اإلااؾؿت مؿخ٣بال٦ .ظلٖ ٪ىضما ًجظب ؤلاٖالم ًٖ
اإلاىانب الكاٚغة مهاعاث بكغٍت مُلىبت بمىانٟاث ٖالُتَ ،ظا ًاصي بلى حؿهُل
مهمت اهخ٣اء ألاًٞل مجها .وٍخى ٠٢طلٖ ٪لى مضي الخجؿُض الٗ٣الوي واإلاىيىعي
إلظغاءاث ٖملُت الخىُْ ٠والخد٨م ٞحها.

)1) Jean François Dhénin,50 thèmes d’initiation à l’économie d’entreprise, ANGRE,4eme
éd, Paris,1998 , P147.
)(2
IBID, P145.
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ئصاعة املىاعص البكغٍت وزلم مىانب للعمل كاعة ومؿخلغة:" ّ
بن بصاعة اإلاىاعص البكغٍت الخضًشت ال جىٓغ بلى الٟغص ٧ىهه ٖامل في اإلااؾؿت
 ،ِ٣ٞبل هي جىٓغ بلُه ٦إخض اإلاىاعص التي ًم ً٨ؤن جًُ ٠لها محزة ظضًضة مً مؼاًا
الخىاٞؿُت و حٗخبر مضزل مً مضزالث الٗملُت ؤلاهخاظُت ومغ٦ؼ ظظب لهاٞ ،)1(".هى
ً
ً
ً
ٌٗض ٖامال َاما وخؿاؾا في بلى ٙوؿ ٤اإلااؾؿت ألَضاٞه و جد٣ُ٣ه للٟٗالُت
والٗ٣الهُت في الدؿُحر ،خُض الىجاح الا٢خهاصي والٟٗالُت في الدؿُحر ال ًمّ ً٨
ؤن
ًخد٣٣ا بضون جىٞغ وؿ ٤اإلااؾؿت ٖلى ٢ضعاث صازلُت ؤَمها الٗىهغ البكغي اإلااَل
واإلاىضمج ،طل ٪ؤن وؿ ٤اإلااؾؿت وؿ ٤مٟخىح في ٖال٢ت م٘ اإلادُِ الخاعجي مً
زال ٫الخباصالث إلاسخل ٠الؿُىالث ٦ؿُىلت اإلاىاعص البكغٍت التي هي ٖباعة ًٖ ؾُىلت
بىاءة جداٖ ٔٞلى البيُت الضازلُت ليؿ ٤اإلااؾؿت وزانت جُىعَاٚ ،حر ّ
ؤن وؿ٤
اإلااؾؿت الجؼاثغٍت َ
ْل وباؾخمغاع مىظ الاؾخ٣ال ٫عَُىت مدُِ مخ٣لب زانت البِئت
الؿُاؾُت والخىظهاث الٗامت ألهٓمت الخ٨م ،ألامغ الظي ؤصي بلى ٞكل هماطط
الدؿُحر اإلاسخلٟت التي جم اٖخماصَا باإلااؾؿاث الجؼاثغٍت (حؿُحر طاحي ،حؿُحر
اقترا٧ي ،اؾخ٣اللُت اإلااؾؿاث ،الخىنهت) ،ومىه ٚابذ مٟاَُم الٗ٣الهُت
ً
والٟٗالُت ل٩ل ما َى خضًض ،وجغ ٥اإلاىْٟحن بُٗضا ًٖ اإلااؾؿت.
َظا وعٚم ابخٗاص وؿ ٤اإلااؾؿت الجؼاثغٍت مً بجبإ ؾُاؾت حكُٛل طاث َاب٘
ً
ّ
صاثما في مىاظهت ٖىامل ال حؿمذ بخُىعَا ،خُض ّ
ؤن ٖملُت
اظخماعي بال ؤجها جب٣ى
الخىُْ ٠اإلادضصة لضعظت ٗٞالُت وؿ ٤اإلااؾؿت جسً٘ الٖخباعاث ٚحر ٖ٣الهُت،
بد٨م اعجباَها بسهاثو ٚحر مهىُت ،بمٗجى ّ
ؤن ًخم جىُْٖ ٠ىانغ بكغٍت لِؿذ
هدُجت جىاٞغَا ٖلى اإلااَالث وال٣ضعاث اإلاُلىبت ،وبهما ل٩ىجها بما مً هٟـ الٗاثلت ؤو
ختى طاث ٖال٢اث ؤزغي م٘ مؿاولي وؿ ٤اإلااؾؿت ،بمٗجى ٖال٢اث هُٟٗت شخهُت
وَظا صون ألازظ بٗحن الاٖخباع للم٣اًِـ الٗلمُت اإلاخمشلت في الٟ٨اءة والٟٗالُت
ً
والكهاصاث الٗلمُت ،وبالخالي بُٖائهم مىانب التي َم في ؤٚلب الخاالث لِؿىا ؤَال
لها.
ٞخ٨ٟحر وؿ ٤اإلااؾؿت الجؼاثغٍت في الخهضي للهٗىباث في مجاالث حؿُحر
اإلاىاعص البكغٍت زانت ٖملُت الخىُْ ٠ال ًم٨جها ؤن جخم بطا لم جسهو هاٞظة
1هانغ صاصي ٖضون  ،ا٢خهاص اإلااؾؿت للُلبت الجؼاثغٍحن .2ٍ ،صاع اإلادمضًت الٗامت ،الجؼاثغ،
صون ط٦غ الؿىت ،م .276
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للخملت ؤلاٖالمُت ًٖ اإلاىانب الكاٚغة ،بمداولت بيٟاء َاب٘ ٖ٣الوي لهظٍ الخملت
التي ًم ً٨ال٣ى ٫ؤجها ؤخؿً وؾُلت لًمان الٗ٣الهُت في حؿُحر ؾُاؾت
الخىُْٞ.٠ل٣ض " آن ؤوان الخدًحر لؿُاؾت عظا ٫ولِـ ؾُاؾت ماؾؿت حؿخٗمل
الغظاٞ ،(1)".٫مغخلت ؤلاٖالم وؤلاٖالن ًٖ اإلاىانب الكاٚغة هي مغخلت طاث ٖال٢ت
مكتر٦ت بحن ٧ل مً وؿ ٤اإلااؾؿت و اإلاغشر الباخض ًٖ ٖمل ،بدُض ٌؿعى ٧ل
َغ ٝبلى بقبإ عٚباجه وجد ٤ُ٣ؤَضاٞه مً زال ٫الاؾخٗاهت بجهىص َاالء اإلاترشخحن
وؤصائهم واؾخسضامه ل٩اٞت ٢ضعاتهم٦ ،ما ٌؿعى اإلاترشر بلى الىنى ٫بلى وُْٟت في
وؿ ٤اإلااؾؿت إلقبإ خاظاجه اإلاخٗضصة.
املإؾؿت أمام مخُلباث إلاعالم وإلاعالن عً املىانب الكاغغة :اإلااؾؿت وؿ٦ ٤لي م٩ىن مً ؤوؿاٞ ١غُٖت هي ؤلاصاعاث التي ًدك٩ل مجها َُ٩لها
الخىُٓمي ,وَظٍ ألاوؿا ١الٟغُٖت جخٗاون و جخ٩امل وكاَاتها م٘ بًٗها في ؾبُل
جد ٤ُ٣بؾتراجُجُت اإلااؾؿت وعؾالتها اإلاؿخ٣بلُت ووؿ ٤حؿُحر اإلاىاعص البكغٍت وؿ٤
ُ
ٞغعي ٌٗمل يمً وؿ٦ ٤لي ؤ٦بر َى اإلااؾؿت .صازل َظا اليؿ ٤الٟغعي جماعؽ
وْاث ٠مخٗضصة جخٗل ٤بدؿُحر اإلاىاعص البكغٍت ،التي ًمخض وكاَها في ظمُ٘ ألاوؿا١
الٟغُٖت ألازغي التي ٌكمل ٖلحها اليؿ ٤ال٨لي ،وَظا ٌٗجي ّ
ؤن وؿ ٤حؿُحر اإلاىاعص
البكغٍت طو ٖال٢ت جٟاٖلُت ج٩املُت م٘ ألاوؿا ١الٟغُٖت ألازغي ،خُض ٌؿعى ظمُٗها
بك٩ل حٗاووي بلى جد ٤ُ٣بؾتراجُجُت وعؾالت وؿ ٤اإلااؾؿت.
وؿ ٤حؿُحر اإلاىاعص البكغٍت ،ومً زال ٫وْاثٟه ًمض ألاوؿا ١الٟغُٖت ألازغي
للماؾؿت باخخُاظاتها مً اإلاىاعص البكغٍت باألٖضاص واإلاىانٟاث ولىىُٖاث اإلاُلىبت
وٍجٗلها ٢اصعة ٖلى بهجاػ مهام َظٍ ألاوؿا ١الٟغُٖت وجد ٤ُ٣ؤَضاٞهاٞ ،يؿ ٤حؿُحر
اإلاىاعص البكغٍت ًازغ بك٩ل مباقغ في ؤصاء ظمُ٘ بصاعاث ؤو مهالر اليؿ ٤ال٨لي وَى
ً
ً
اإلااؾؿت٦ ،ما ًا٦ض الا٢تراب اليؿ٣ي ٖلى ّ
ً
ؾىاء ؤ٧ان ٧لُا ؤو ٞغُٖا َى
ؤن ؤي وؿ٤
ً
وؿ ٤مٟخىح ٖلى اإلادُِ الخاعجي ,وبما ّ
ؤن وؿ ٤حؿُحر اإلاىاعص البكغٍت وؿٞ ٤غعي بطا
ٞهى ًخإزغ باإلادُِ الخاعجيٞ ،ىُْٟخه ا٦دؿاب الُض الٗاملت التي ً٣ىم بها وؿ ٤حؿُحر
اإلاىاعص البكغٍت في ٖال٢خه ال٣ىٍت بمؿإلت الٗغى والُلب في ؾى ١الٗمل الظي ٌٗخبر
ؤخض اإلاخٛحراث الغثِؿت للمدُِ الخاعجي٦ ،ما ًمشل خاظت وؿ ٤اإلااؾؿت مً اإلاىاعص

(Dollfus ( D) , Changer l’entreprise par la promotion de l’homme, 1ère éd, PUF,1975, P29
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1

البكغٍت ٖلى ازخال ٝؤهىاٖها وجسههاتها ومهاعاتها في مىُ٣ت ظٛغاُٞت مُٗىت وفي
ٞترة ػمىُت مدضصة.
ّ
مخٛحر الُلب ال ًخجؿض بال بٗملُت الخىُْ ٠وهي " مجمىٕ ؤلاظغاءاث التي مً
ُ
زاللها جخدهل اإلااؾؿت ٖلى الُض الٗاملت التي هي في خاظت بلحهاٞ ,خدضص وحٗغٝ
ال٨م الىىٕ اإلاىاؾبحن مً الُض الٗاملت اإلاُاب ٤لٗضص اإلاىانب اإلاىظىصة واإلاخى٘٢
ً
بوكائَا مؿخ٣بال في اإلاغخلت ألاولى ،وظظب وجُُ٣م اإلاترشخحن الزخُاعَم في اإلاغخلت
()1
الشاهُت".
املإؾؿت بحن الخاحت لخىُْف الىفاءاث والغغبت بالخفاّ على املهالح:ً
ً
بٗض ؤن ًخم جدضًض اخخُاظاث وؿ ٤اإلااؾؿت مً مىاعص البكغٍت ٦ما وهىٖا وفي
يىء هخاثج جدلُل الىْاث ٠جبضؤ ٖملُت الخىُْ ٠با٦دؿاب وجىٞحر جل ٪اإلاىاعص
البكغٍت الخُىة ألاولى في مغخلت الخىُْ ٠الٟٗلُت هي ؤلاٖالم ًٖ الىْاث٠
الكاٚغة ،وجغُٚب مً جىُبٖ ٤لحهم قغوٍ ؤلاٖالن للخ٣ضم بُلب الٗمل في وؿ٤
ُ
اإلااؾؿت ،ؤًً حٗض مغخلت الخملت ؤلاٖالمُت ًٖ اإلاىانب الكاٚغة للخىُْ ٠مغخلت
ؤؾاؾُت في ؾحروعة الخىُْٞ ,٠هي بظغاء ُّ
ظض مهم لجظب وا٦دؿاب الُض الٗاملت
الٟ٨اة .ومً َظا اإلاىًُ ٤م ً٨حٗغٍ ٠ؤلاٖالم بإهه "مجمىٖت مً ألاوكُت حؿعى بلى
ظظب ألاٞغاص اإلااَلحن في اإلااؾؿت إلجبإ عٚباث الُغٞحن٣ٞ .)2(".ض باث مً
الًغوعي الاٖخىاء بالٗضًض مً اإلاىايُ٘ اإلاخٗل٣ت باإلااؾؿت الجؼاثغٍت مً بُجها حؿُحر
اإلاىاعص البكغٍت وُُٟ٦اث ظظبها وا٦دؿابها والظي ٌٗىص هدُجت صزى ٫بالصها ؾُاؾت
ا٢خهاص الؿى ١الظي ٞغى ٖلحها حُٛحر مىٓىمتها الا٢خهاصًت والاظخماُٖت ,و٦ظا
حُٛحر مُاصًً الضعاؾت والخدلُل.
بال ؤهه ؾُاؾت الخىُْ ٠في وؿ ٤اإلااؾؿت الجؼاثغٍت جدؿم بدبجي ٖىامل جخٗاعى
ّ
الظي ًمّ ً٨
م٘ الًبِ والٗ٣الهُتَ .ظا ال ٌٗجي ٖضم وظىص وعي بالضوع
ؤن جاصًه
ّ
بال ّ
ؤن َظا الىعي لم ًىٗ٨ـ ٖلى
اإلاىاعص البكغٍت في ػٍاصة مخاهت ال٣اٖضة الخىمىٍت،
ُ
وا ٘٢اإلااؾؿت الجؼاثغٍت التي ماػالذ بلى خض الؿاٖت حٗاوي وٍالث ؾىء الدؿُحر،
ّ
وجداو٧ ٫ل مغة اؾخحراص خلى ٫لٗلها ج٣طخي ٖلى مكا٧ل وٖغاُ٢ل الالٗٞالُت في
1

Jean François Dhénin, OP.CIT, P 153.
) ٖ )2بض الباعت ببغاَُم صعة  ،ػَحر وُٗم الهبا ،ٙئصاعة املىاعص البكغٍت ،صاع واثلٖ ،مان ،الُبٗت
ألاولى ،2008 ،م .215
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اإلااؾؿت ،وجب٣ى الُض الٗاملت الجؼاثغٍت في خالت اهخٓاع اٖخماص حؿُحر اإلاىاعص البكغٍت
ً
ً
ؤ٦ثر هطجا وٖلمُت ،وؤ٦ثر جم٨ىا مً الاؾخجابت لُمىخاث َاالء وبالخالي جىٞحر ؤ٦بر
ٞغم لخد ٤ُ٣ؤَضاٞهم .ومىه ظاءث َظٍ اإلاؿاَمت لل٨ك ًٖ ٠مضي جإزحر ؤلاٖالم
في ٖملُت جىُْ ٠ؤلاَاعاث في اإلااؾؿت الجؼاثغٍت ،م٘ بُٖاء ٧ل ألاَمُت لخضماث
الىؾُلت ؤلاٖالمُت وما جهٟه ؤو ما جخًمىه مً قغوٍ للمىهب حؿمذ للمترشر مً
الالخدا ١بيؿ ٤اإلااؾؿت وقٛل اإلاىهب الظي ًخىا ٤ٞم٘ ماَالجه.
مً َىا ٣ٞض ظاءث َظٍ اإلاؿاَمت ؾاُٖت بلى الخٗغٖ ٝلى وا ٘٢جىُْ ٠ؤلاَاعاث
في اإلااؾؿت الجؼاثغٍت ،وٞهم مضي جإزحر ؤلاٖالم الغؾمي في ؤلاٖالن ًٖ اإلاىانب
الكاٚغة لال٢تراب مً ؾى ١الٟ٨اءاث مً ؤظل ظظب واؾخُ٣اب ؤوؿب ؤلاَاعاث
وبمىانٟاث مُلىبت و ٤ٞاإلا٣اًِـ اإلاهىُت والىُُْٟت اإلاىاؾبت ،مما ًغ ٘ٞمً
مؿخىي ٞاٖلُت ؤصاء وؿ ٤اإلااؾؿت مؿخ٣بال.
في َظا الهضص حكحر هٓغٍت اليؿ ٤اإلاٗغوٞت بلى ؤن " اإلاىٓمت هٓام ٦لي م٩ىن مً
ؤهٓمت ٞغُٖت هي ؤلاصاعاث التي ًدك٩ل مجها َُ٩لها الخىُٓمي ،وَظٍ ألاهٓمت الٟغُٖت
جخٗاون وجخ٩امل وكاَاتها م٘ بًٗها في ؾبُل جد ٤ُ٣بؾتراجُجُت اإلاىٓمت و عؾالتها
اإلاؿخ٣بلُت"( ،)1ومً َظا اإلاىُلٞ ٤ةن وؿ ٤حؿُحر اإلاىاعص البكغٍت َى وؿٞ ٤غعي
يمً وؿ٦ ٤لي ؤ٦بر الظي جمشله اإلااؾؿت ،وٍخ٩ىن َظا اليؿ ٤الٟغعي لدؿُحر اإلاىاعص
البكغٍت مً مجمىٖت مً ألاظؼاء اإلاترابُت واإلاخٟاٖلت ُٞما بُجها بهىعة مخ٩املت
ومؿخمغة والتي جخمشل في ٧ل اإلاضزالث ،الٗملُاث ،اإلاسغظاث ،الخٛظًت الغاظٗت،
والخضوص ،وجخمشل ٖىانغ اإلاضزالث ليؿ ٤حؿُحر اإلاىاعص البكغٍت في ٧ل مً اإلاىاعص
البكغٍت والبُاهاث واإلاٗلىماث التي ٌٗمل وؿ ٤اإلااؾؿت ال٨لي ٖلى جىٞحرَاّ .
بن
مضزل اإلاىاعص البكغٍت َى اإلاضزل الظي ًضوع ٖلُه وؿ ٤حؿُحر اإلاىاعص البكغٍت ٞهى
ماصجه وٚاًخه٦ .ما ٌٗخبر مضزل اإلاٗلىماث والبُاهاث ألاؾاؽ ل٩ل الٗملُاث الخدىٍلُت
الخانت بيؿ ٤حؿُحر اإلاىاعص البكغٍت ،وبضون َظٍ البُاهاث واإلاٗلىماث جخىَ ٠٢ظٍ
الٗملُاث الخدىٍلُت.

ٖ 1مغ ونٟي ُٖ٣لي  ،بصاعة اإلاىاعص البكغٍت ،صاع واثل لليكغٖ ،مان ،الُبٗت ألاولى ،2005 ،م.24
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لاوؿاق ،الثلافت الخىُٓمُت واملىاعص وئصاعة املإؾؿتبن لهظا اليؿ ٤الٟغعي مسغظاث مخىىٖت واإلاخمشلت في الخهاثل والىخاثج اإلالمىؾت
التي ًطخها ؤو ًهبها وؿ ٤حؿُحر اإلاىاعص البكغٍت في اإلادُِ الخاعجي هدُجت جٟاٖل
الٗملُاث ؤو الخدىٍالث باإلاٗجى " الؿُبرهُُُ٣ي " م٘ بًٗها البٌٗ وم٘ اإلادُِ
الضازلي في الخىُٓم واإلادُِ الخاعجي والتي جخمشل في مجمىٖت ؤلاظغاءاث التي ًخم
بظغائَا ٖلى مضزالث اليؿ ٤للخهىٖ ٫لى ألاَضا ٝؤو اإلاسغظاث اإلاُلىبتٟٞ ،ي
صازل وؿ ٤حؿُحر اإلاىاعص البكغٍت جماعؽ وْاث ٠مخٗضصة جخٗل ٤باإلاىاعص البكغٍت التي
ًمخض وكاَها في ظمُ٘ ألاوؿا ١الٟغُٖت ألازغي ( ؤلاصاعاث) التي ٌكخمل ٖلحها اليؿ٤
ال٨لي.
َظا ٌٗجي ؤن وؿ ٤حؿُحر اإلاىاعص طو ٖال٢ت جٟاٖلُت ج٩املُت م٘ ألاوؿا ١الٟغُٖت
ألازغي ،خُض ٌؿعى ظمُٗها بك٩ل حٗاووي بلى جد ٤ُ٣اؾتراجُجُت وعؾالت اإلااؾؿت
(اليؿ ٤ال٨لي) مً زال ٫وُْٟت ؤلاٖالم وؤلاٖالن والاجها ٫التي حٗض ؤخض ؤَم
وْاث ٠وؿ ٤حؿُحر اإلاىاعص البكغٍت ووؾُلت ؤؾاؾُت لدؿُحر َظٍ ألازحرةٞ ،يؿ٤
حؿُحر اإلاىاعص البكغٍت ومً زال ٫وُْٟت ؤلاٖالم وؤلاٖالن والاجهاً ٫مض بصاعاث
اإلااؾؿت باخخُاظاتها مً اإلاىاعص البكغٍت باألٖضاص واإلاىانٟاث والىىُٖاث اإلاُلىبت،
٦ما ً٩ىجها وٍُ٣مها لها ،و ًجٗلها ٢اصعة ٖلى بهجاػ مهام َظٍ ؤلاصاعاث وجد٤ُ٣
ؤَضاٞهاٗٞ ،مل وؿ ٤حؿُحر اإلاىاعص البكغٍت ًازغ بك٩ل مباقغ في ؤصاء ظمُ٘ بصاعاث
اإلااؾؿت.
ً
ؾىاء
هىص ؤلاقاعة في َظا اإلا٣ام بلى ؤن الا٢تراب اليؿ٣ي ًا٦ض ٖلى ؤن ؤي وؿ٤
٧ان ٧لُا ؤو ٞغُٖاَ ،ى وؿ ٤مٟخىح ٖلى اإلادُِ الخاعجي وبما ؤن وؿ ٤حؿُحر اإلاىاعص
البكغٍت وؿٞ ٤غعي ،بطا البض مً ؤن ًخإزغ باإلادُِ الخاعجيٗٞ ،مل ومماعؾاث َظٍ
ؤلاصاعة جخإزغ باإلاخٛحراث البُئُت اإلادُُت باإلااؾؿت وبها ،ؤًً هجض وُْٟت الاؾخُ٣اب
والتي ً٣ىم بها وؿ ٤حؿُحر اإلاىاعص البكغٍت لخىٞحر خاظت بصاعاث وؿ ٤اإلااؾؿت مً
اإلاىاعص البكغٍت ،جخإزغ بمؿإلت الٗغى و الُلب في ؾى ١الٗمل الظي ٌٗخبر ؤخض
اإلاخٛحراث البُئُت الخاعظُتٗٞ ،ىضما ً٩ىن الٗغى في ؾى ١الٗمل ٖالي ؾُجض
الاؾخُ٣اب وٞغة في اإلاىاعص البكغٍت ،وؾخ٩ىن مهمخه ؾهلت ٖما لى ٧ان الؿىٌٗ ١اوي
مً ه٣و في َظا الٗغى.
مً َىا هجض ؤن ٖلى وؿ ٤حؿُحر اإلاىاعص البكغٍت ٖىض الُ٣ام بىْاثٟه ؤن ًغاعي
صعاؾت اججاَاث اإلاخٛحراث اإلادُُُت الخاعظُت والضازلُت اإلاازغة في وكاَه ومهمخه،
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وجدلُل وجُُ٣م َظٍ الاججاَاث وجدضًض ؤزغَا ،لُ٩ىن ٖملها ٢اثما ٖلى ؤؾـ
صخُدت،ولدؿهم بؾهاما ٗٞاال في جد ٤ُ٣ؤَضا ٝاؾتراججُت وؿ ٤اإلااؾؿتًٞ ،ال
ًٖ الخ٩امل والخٟاٖل الخام م٘ ألاوؿا ١الٟغُٖت ألازغي في اإلااؾؿت مً زال٫
وُْٟت ؤلاٖالم والاجها، ٫لخٗمل مٗها بك٩ل مخ٩امل يمً اليؿ ٤ال٨لي للماؾؿت
اهُال٢ا مً مُُٗاث صعاؾُت مُضاهُت ٢مىا بخُبُ ٤م٣اعبدىا اليؿُ٣ت الخدلُلُت ٖلى
ُٖىت مً بَاعاث قغ٦ت ؾىهلٛاػ اإلاىخجت واإلاىػٖت لل٨هغباء والٛاػ.
ازخُاع الُٗىت َى بخضي الخُىاث اإلاهمت في َظٍ اإلاؿاَمت الضعاؾُت ،التي لم
حكمل الُٗىت اإلاسخاعة واإلاىخ٣اة للضعاؾت ظمُ٘ الٟئاث الؿىؾُى-مهىُت الٗاملحن
بمضًغٍت الخىػَ٘ لكغ٦ت جىػب٘ ال٨هغباء والٛاػ للجؼاثغ (ؾىهلٛاػ) ،بل ا٦خٟذ بٟئت
ؤلاَاعاث  ،ِ٣ٞخُض ٢مىا بخىػَ٘ الاؾخماعاث ٖلى َظٍ الٟئت الؿىؾُى -مهىُت صون
جدضًض م٩اهاتهم ؤلاصاعٍت٣ٞ ،مىا باهخ٣اء  163بَاعا بيؿبت  28 %مً مجمىٕ بظمالي لـ
 576بَاع مً مجخم٘ البدضً ،خىػٖىن خؿب مضًغٍاث الخىػَ٘ بلى  30بَاعا بيؿبت
 19 %بمضًغٍت بلىػصاص 56 ،بَاعا بيؿبت  34 %بمضًغٍت ظؿغ ٢ؿىُُىت و 29بَاعا
بيؿبت  %18بمضًغٍت بىلىٚحن و  48بَاعا بيؿبت  %29بمضًغٍت الخغاف.
خىٌ َغق وأؾالُب اؾخلُاب املىاعص البكغٍت:عٚم ؤَمُت مغخلت الخملت ؤلاٖالمُت ؤلاٖالهُت للتروٍج والبدض ًٖ مىاعص حكٛل
ّ
اإلاىانب الكاٚغة ويغوعتها في جد ٤ُ٣جىاػن منهي مً زالٖ ٫ملُت الخىُْ ،٠بال ؤهىا
هالخٔ ؤجها جبضو ٢لُلت ألاَمُت في اإلااؾؿت مدل الضعاؾت مً زال ٫بظاباث ؤٞغاص
الُٗىت خُض ْهغ مً زال ٫الىخاثج ؤلاخهاثُت ؤن ؤ٦بر وؿبت خ٣٣ها ؤٞغاص الُٗىت
الظًً الخد٣ىا ألو ٫مغة باإلااؾؿت ًٖ َغٍ ٤نضً ٤ؤو ٢غٍب ٌٗمل بها ،والتي ٧اهذ
جسو الٟئت التي جىدهغ ؤ٢ضمُتها ما بحن  0و  5ؾىىاث بيؿبت  %18،58ومً  5بلى
 9ؾىىاث بيؿبت ، %21،51خُض هجض ؤهه ٧لما ٧اهذ ألا٢ضمُت في الٗمل ٢لُلت ،ؤي
٧ىن ؤن اإلابدىر ظضًض في الٗمل ٧لما ٧اهذ ُُٟ٦ت الالخدا ١ألاو ٫ألٞغاص الُٗىت
ً
ٖلما ّؤهه في الؿىىاث ألازحرة اػصاصث واعجٟٗذ وجىىٖذ ّ
٢ىة الٗمل
بُغٚ ١حر عؾمُت،
مً اإلاىاعص البكغٍت الكبابُت الجامُٗت اإلاخاخت في ؾى ١الٗمل الخاعجي ،التي ًمً٨
للماؾؿت الاٖخماص ٖلحها في جلبُت خاظاتها مً زال ٫ؤلاٖالم الخاعجي ًٖ اإلاىانب
الكاٚغة ،وطل ٪مً مسخل ٠ألاٖماع والخسههاث واإلاهاعاث ال٣اصعة ٖلى الٗمل.
٧ل َظا ًضٖ ٫لى ّ
ؤن اؾخُ٣اب الُض الٗاملت اإلاغشخت في َظٍ اإلااؾؿت ال
ّ
ًخم بال باٖخماص َظٍ اإلااؾؿت الهىاُٖت ال٨بحرة واإلامخضة ٖلى ؾبل الٗال٢اث
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الصخهُت ٚحر الغؾمُت واإلاداباة والىؾاَت واإلاهالر ،بالخالي ٞهي حُٗل اإلاىاعص
البكغٍت الٟ٨اة بٗضم الؿماح بازخُاع واهخ٣اء ألاوؿب وألا٦ثر ٟ٦اءة ومهىُت
واؾخجابت وجىا٣ٞا م٘ مخُلباث اإلاىانب اإلاٗغويت و٢ضعتهم الؿلىُ٦ت ٖلى البروػ في
مُضان الٗمل وقٛل َظٍ الىْاث ،٠والظي ًغظ٘ في الٛالب بلى مكا٧ل جىُٓمُت
صازل َظٍ اإلااؾؿت بمٗجى َىا ٥حٛلب ٦بحر ومازغ لٗامل الش٣اٞت الٟغُٖت للمؿحرًً
ٖلى الش٣اٞت الخىُٓمُت لخد ٤ُ٣اإلاهالر الصخهُت والاهخٟإ الخاعط ًٖ يىابِ
ال٣اهىن وبظغاءاث الٗمل والظي ًىجم ٖىه ُٚاب اإلاىيىُٖت والٗ٣الهُت في ؾلىُ٦اث
اإلاؿحر واإلاتر شر هدُجت اٖخماصٍ ٖلى َظا الىىٕ مً الؿبل للخهىٖ ٫لى مىهب
ِ
والالخدا ١بمُضان الٗمل.
بِىما بطا هؼلىا في ؾلم ألا٢ضمُت هجض ؤهه في الؿاب٧ ٤اهذ يىابِ ؤزغي جدضص
ُُٟ٦ت الالخدا ١باإلااؾؿت وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤وي٘ َلب عؾمى وُْٟت في اإلااؾؿت
للخهىٖ ٫لى مىهب ٖمل ،مما ًٟؿغ ّ
ؤن ٖضص اإلاخسغظحن مً الجامٗاث آهظا٧ ٥ان
ً
٢لُال م٣اعهت بالٟئت ٚحر اإلاخٗلمت طاث اإلاؿخىي اإلادضوص ،خُض ٧ان ؾى ١الٗمل ؤزىاء
الٟترة ؤو اإلاغخلت الكبابُت لهظٍ الٟئت مً ؤلاَاعاث ًخ٩ىن مً َب٣ت ٖاملت ٚحر ماَلت
وخاظت اإلااؾؿت للمىْٟحن ؤلاَاعاث في جل ٪اإلاغخلت خؿب بظاباث َظٍ ؤلاَاعاث
ّ
وبظاباث مؿاو ٫وؿ ٤حؿُحر اإلاىاعص البكغٍت خُض ؤ٦ض ؤن ؤخض ؤؾباب ؤو صوا٘ٞ
الخدا٢هم آهظا٧ ٥ان بىاؾُت وي٘ َلب عؾمي مباقغ عٚم ٖضم جىا٢ ٤ٞضعاتهم
ال٨ٟغٍت والٗلمُت م٘ ما ٧ان ٌكترٍ في هٓام اإلااؾؿت آهظا.٥
مً اإلاإلىّ ٝ
ؤن وُْٟت جسُُِ اإلاىاعص البكغٍت حؿعى بلى جدضًض اخخُاظاث وؿ٤
ً
ً
ً
ً
اإلااؾؿت ال٨لي مً اإلاىاعص البكغٍت ٦ما وهىٖا ،خالُا ومؿخ٣بال ،وٍخم بمضاص َظا
ألازحر بخل ٪الاخخُاظاث مً زال ٫ؾُاؾت الخىُْ ٠التي تهض ٝبلى جىٞحر اإلاىاعص
البكغٍت اإلااَلت إلاؿاٖضة اإلااؾؿت في الىنى ٫بلى جد ٤ُ٣ؤَضاٞها .وٍغظ٘ قغوٍ
هجاح ٖملُت الخىُْ ٠بلى مضي ص٢ت بظغاءاتها ،وٗٞالُت ٖملُت البدض ًٖ اإلاغشخحن
بٗض جدضًض ومٗغٞت ال٨م والىىٕ اإلاىاؾب مً الُض الٗاملت اإلاُاب ٤لٗضص اإلاىانب
ً
اإلاىظىصة ،واإلاخى ٘٢بوكائَا مؿخ٣بال وظظب اإلاغشخحن الزخُاعَم في مغخلت مىالُت،
ّ
واؾخُ٣اب الُض الٗاملت اإلاغشخت ال ًخم بال ًٖ َغٍ ٤الخىُْ ٠بىاؾُت الخملت
ؤلاٖالمُت بمسخل ٠ؤؾالُبها وؾبلها ،بالخالي ٞخذ ؤبىاب الخىُْ ٠بالُغ ١الغؾمُت
للمخسغظحن الجامٗحن الظًً ًبدشىن ًٖ ٖمل الزخُاع ؤوؿبها وؤ٦ثرَا اؾخجابت
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ً
وجىا٣ٞا م٘ مخُلباث اإلاىانب اإلاٗغويت مً زال ٫الغؾالت ؤلاٖالمُت التي مً واظب
وؿ ٤حؿُحر اإلاىاعص البكغٍت بًهالها للُض الٗاملت اإلاغشخت اإلاغاص ا٦دؿابها في الخاعط .
 لاؾالُب والُغق املخبعت في يبِ عالكت الاجهاٌ باملإؾؿت لعغى املإَالث:بن ؤ٦بر وؿبت لضي اإلابدىزحن الظًً ٖلمىا بداظت اإلااؾؿت للبدض للخهى٫
والاهخٟإ مً ماَالتهم بهما ٧اهذ ًٖ َغٍ ٤نضً ٤ؤو ٢غٍب ٌٗمل بها بيؿبت %27
مً مجمىٕ ؤٞغاص الُٗىت ،جلحها ٞئت اإلابدىزحن الظًً ٖلمىا بداظت اإلااؾؿت إلااَالتهم
مً زال ٫بٖالن في وؾاثل ؤلاٖالم (الجغٍضة ) بيؿبت  ،%16.6لُإحي بٗض طل ٪ؤٞغاص
الُٗىت الظًً ٖلمىا بُغ ١ؤزغي جدهلىا ٖلحها بُغ٦ ١شحرة ومسخلٟت بيؿبت ,%13.5
بِىما الظًً ٖلمىا بداظت اإلااؾؿت لالؾخٟاصة والاهخٟإ مً ماَالتهم مً زال٫
الخ٣ضم مباقغة هدى اإلااؾؿت ووي٘ َلب جىُْ ٠بيؿبت  ، %14.7ؤما الظًً ٖلمىا
بداظت اإلااؾؿت لالؾخٟاصة مً ماَالتهم ًٖ َغٍ ٤م٩اجب الدكُٛل بيؿبت ، %11
زم الظًً ٖلمىا بداظت اإلااؾؿت إلااَالتهم مً زال ٫جغبو ٞحها بيؿبت ،%6.7
وؤزحرا الظًً ٖلمىا بداظت اإلااؾؿت لالؾخٟاصة مً ماَالتهم ًٖ َغٍ ٤مىا٘٢
الاهترهِذ بيؿبت .%3.7
حٗخبر ؾُاؾت الخىُْ ٠اإلاىخهجت واإلاخمشلت في مجمىٕ اإلاباصت وال٣ىاٖض التي حؿاٖض
ٖلى ا٦دؿاب الُض الٗاملت اإلااَلت مضزل ؤؾاسخي في وؿ ٤اإلااؾؿت وبالخدضًض في
وؿ ٤حؿُحر اإلاىاعص البكغٍت مً زال ٫ال٣ىاهحن وألاهٓمت ،اللىاثذ وؤلاظغاءاث اإلاخبٗت
في الخىُٓم ،ألامغ الظي هدؿبه ج٣غٍبا ٚاثبا في ؾُاؾت الخىُْ ٠لهظٍ اإلااؾؿت،
خُض هالخٔ مً زال ٫ظضو ٫الض اؾت ّ
ؤن ؤٞغاص الُٗىت الظًً ٖلمىا بىظىص مىانب
ع
قاٚغة صازلها ٢بل الخدا٢هم بها ٧ان ًٖ َغٍ ٤الىؾاَت واإلاٗاع ٝمً زال ٫نضً٤
ؤو ٢غٍب ٌٗمل بهظٍ اإلااؾؿت مما ًضٖ ٫لى اؾدبضا ٫الخملت ؤلاٖالمُت الغؾمُت ًٖ
اإلاىانب الكاٚغة باإلٖالم ٚحر الغؾمي واإلاخمشل في الٗال٢اث الصخهُت هدُجت
اٖخباعاث طاجُت للمؿاولحن.
مً اإلاٟغوى ؤن ً٩ىن لجىء وؿ ٤حؿُحر اإلاىاعص البكغٍت في ؤلاٖالم ًٖ اإلاىانب
الكاٚغة بلى َغ ١عؾمُت ،وطل ٪إلاا ًخًمىه َظا ألازحر مً ٖملُت وي٘ بغامج
للمىاعص البكغٍت التي هي ظؼء مً ؤلاؾتراجُجُت الٗامت ليؿ ٤اإلااؾؿت وٖملُت جىٞحر
اخخُاظاجه مً اإلاىاعص البكغٍت وهي ٖملُت عثِؿت جخ٩ىن مً ؤوكُت ٞغُٖت مخ٩املت
مترابُت ٌك٩ل مجمىٖها ؾلؿلت مً الىْاث٣ً ٠ىم مً زاللها وؿ ٤حؿُحر اإلاىاعص
البكغٍت ليؿ ٤اإلااؾؿت بخىٞحر اخخُاظاجه مً اإلاىاعص البكغٍت ٖلى ازخال ٝؤهىاٖها
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و ٤ٞمىانٟاث مدضصة ( مهاعاث ,زبرة٢ ,ضعاث...بلخ) لكٛل الىْاث ٠الكاٚغة
اإلاىظىصة صازل َظا ألازحر (٦ما جىو ٖلُه الخىظحهاث الخانت بيؿ ٤اإلااؾؿت).
َظٍ اليكاَاث الٟغُٖت لٗملُت جىٞحر الُض الٗاملت ج٨مً في جدضًض اإلاٗلىماث
طاث الٗال٢ت بُبُٗت اإلاىهب اإلاٗغوى وطل ٪بخدضًض مهامه التي ًخ٩ىن مجها,
واإلاهاعاث ,واإلاٗلىماث وال٣ضعاث واإلاؿاولُاث اإلاُلىب جىٞغَا في اإلاغشر لُ٣ىم بإصاء
هاجر لىُْٟخه خحن قٛلها .بياٞت بلى الىُْٟت الٟغُٖت لٗملُت جسُُِ اإلاىاعص
البكغٍت ,والتي ٌكمل الجاهب ال٨مي للُض الٗاملت والجاهب الىىعي والُٟ٨ي لٗملُت
الخسُُِ واإلاخمشل في اإلااَالث اإلاىاؾبت في الىْاث ٠اإلاىاؾبت في الى٢ذ اإلاىاؾب,
ً
ختى ً٣ىم َاالء بمهام حٗىص بالى ٟ٘ألا٦بر ٖلى وؿ ٤اإلااؾؿت واإلاؿخسضمحن مٗا ،وفي
يىء هخاثج جدلُل اإلاىانب و جسُُِ اإلاىاعص البكغٍت ججغي ٖملُت الخهىٖ ٫لى
الُض الٗاملت اإلاُلىبت باألٖضاص واإلااَالث اإلاُلىبت بٗملُت ظظب للمىاعص البكغٍت مً
ؾى ١الٗمل ,وَلب الخىُْ ٠في اليؿ ٤ال٨لي للماؾؿت.
الخضوص واللُىص الخىُٓمُت في الخُاة الُىمُت للمإؾؿت:مً ٚحر اإلاٗ٣ى ٫اؾدبضاَ ٫ظٍ الجهىص واإلاغاخل الغؾمُت اإلاىهىم ٖلحها في
جىظحهاث وؿ ٤اإلااؾؿت مً َغَ ٝظا ألازحر بالٗال٢اث ال٣غابُت والؿبل ٚحر
الٗ٣الهُت في ٖملُت الخىُْ ,٠باٖخباع مغخلت الخملت ؤلاٖالمُت ًٖ اإلاىانب الكاٚغة
وُْٟت مً وْاث ٠وؿ ٤حؿُحر اإلاىاعص البكغٍت ,وخ ٤مً خ٣ى ١اإلاغشر اإلاخسغط
وألاولى لكٛلها .خُض ُٚاب َظٍ الخُىاث وؤلاظغاءاث مً ؾُاؾت الخىًُْ ٠اصي
بلى ٞسر اإلاجا ٫بلى الُض الٗاملت ٚحر اإلااَلت ,بالخالي ؾىء الدؿُحر وٖضم ج٣ضم
اإلااؾؿت واؾخمغاعٍخه.
َ
وٖلى ٚغاع الظًً ٖلمىا بداظت اإلااؾؿت إلااَالتهم ًٖ َغٍ ٤نضً ٤ؤو ٢غٍب
ٌٗمل به ,هجض بلى ظاهبهم بالخ٣غٍب الظًً ٖلمىا بداظت اإلااؾؿت إلااَالتهم ًٖ
َغٍ ٤ؤلاٖالن في الجغٍضة ,وٍم ً٨جٟؿحر طل ٪الٖخباع َاالء ٖلى ّ
ؤن َظا الؿبُل َى
وؾُلت ٦خابُت عؾمُت واؾٗت الاهدكاع جمىذ ٧ل مخسغط بٗض ؾىىاث َىٍلت مً
الضعاؾت ٖلى البدض ًٖ مىانب ٖمل ٢اعة ومؿخ٣غة ،خُض ؤن اؾخسضام ؤي
ماؾؿت لىؾُلت ؤلاٖالن في الجغٍضة لكٛل اإلاىانب الكاٚغة التي جخىاظض بضازلها
ً
ً
َى يمان الٟٗالُت في البدض ًٖ اإلاغشخحن باٖخباعَا ؤ٦ثر جلبُت وجد٣ُ٣ا لٗملُت
الخىا ٤ٞبحن مًمىن اإلاىهب اإلاٗغوى ،واإلاًمىن الىٓغي للمغشر.
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٦ما هي وؾُلت ٖاصلت ،بدُض ال ًم ً٨مٗغٞت اإلاكاع ٥في مؿاب٣ت الضزى ٫وبظل٪
مىذ هٟـ ٞغم الخىُْ ٠لجمُ٘ اإلاغشخحن ٖلى البروػ والٓهىع في مُاصان الٗمل،
ألجها عؾالت بٖالمُت مضعوؾت مىظهت لجمُ٘ اإلاترشخحن والظي بىاؾُتها جخد٤٣
وجخجؿض بظغاءاث ومغاخل ؾحروعة الخىُْ٦ ،٠ما هىص ؤلاقاعة َىا ومً زال٧ ٫ل
اإلاُُٗاث التي جدهلىا ٖلحها بسهىم َغٍ٣ت وؤؾالُب الخىُْ ٠في َظٍ اإلااؾؿت
ّ
ؤن َىاَُ ٥مىت قبه ٧املت لألؾالُب والُغٚ ١حر الٗ٣الهُت في حؿُحر مًامحن
وم٩ىهاث ؾحروعة الخىُْ ٠في َظٍ اإلااؾؿت مدل الضعاؾت.
ؤما ما ًخٗل ٤بُغٍ٣ت وي٘ َلب جىُْ ٠عؾمي للخهىٖ ٫لى مىهب ٖمل ٢اع
ومؿخ٣غٞ ،ةن مً اجهلىا بهم ّ
نغخىا ٖلى ؤن َظا الؿبُل َى اإلاؿل ٪الىخُض اإلاً٨
اجباٖه الظي ٌؿمذ بالخهىٖ ٫لى مىانب ٖمل قاٚغة في صازل اإلااؾؿت ،ول٨ىه
م٘ طل ٪وبالىٓغ لكغُٖخه ال٣اهىهُت ًب٣ى ٚحر ٗٞا ٫بَال٢ا وطل ٪هدُجت َُمىت
الُغٚ ١حر الغؾمُت في الالخدا ١باإلاىانب اإلاخاخت بؿبب زًىٕ ٖملُت الخىُْ ٠في
اإلااؾؿت الٖخباعاث ٚحر ٖ٣الهُت مىاُٞت إلاا َى مكغوٕ ٢اهىها ،و٢ض ناع قاجٗا الُىم
جىػَ٘ مىانب الهمل بُغ ١ملخىٍت ٦شحرة جدىافى وؤزالُ٢اث الٗمل.
مً اإلاٗلىم ّ
ؤن ؤي بصاعة و٢بل جىُْ ٠ؤي بَاع ٌكترٍ في طل ٪وي٘ َلب
شخصخي للخىًُْ ٠دخىي ٖلى مجمل اإلاٗلىماث التي جسو اإلاغشر ،بما في طل٪
اإلاؿخىي الخٗلُمي ،الكهاصة ،اإلااَالث ،الؿً...بلخ ،خُض الٛغى مً طل ٪جىيُذ
٧ل البُاهاث الصخهُت للمترشر اإلاخ٣ضم لكٛل الىُْٟت اإلاٗغويت٦ .ما ّ
ؤن م٩اجب
الخىُْ ٠حؿاَم مؿاَمت بًجابُت في جد ٤ُ٣الاجها ٫اإلاُلىب مً الٟ٨اءاث
اإلاسخلٟت واإلاٗغوى مجها ،وٖلُه الٗمل مً ؤظل حؿهُل مهمت َالبي الىُْٟت في
ّ
والخسههاث اإلاسخلٟت ،مما
الخ٣ضم لكٛل اإلاىانب الكاٚغة ٖلى ٧اٞت اإلاؿخىٍاث
ٌؿهل ٖلى اإلااؾؿت ا٦دؿاب الُض الٗاملت الالػمت..
ؤما مً خُض اججاٍ َالبي الٗمل الؾخٛال ٫ما ًخم ؤلاٖالن به ٖلى نٟداث
ّ
ّ
الخانت بالٗمل في
ألاهترهذٞ ،هظا ٌٗىص إلَالٖهم الخشِض واإلاغ٦غ ٖلى ؤلاٖالهاث
خضوص اليكغ ؤلال٨ترووي٦ ،ما ًم ً٨للمىاعص البكغٍت التي ًخىٞغ ٖلحها اإلاترشخىن
الغاٚبىن في الٗمل مً الاَالٕ ٖلى ٧اٞت اإلاٗلىماث الخٟهُلُت التي ٢ض ال جيكغ في
ؤلاٖالهاث الهٛحرة في الجغاثض بؿبب ج٩لٟتها ،والخانت مجها بما جدخاظه اإلااؾؿت
ٖاظال ،ألامغ الظي ٌُٗي للمترشر الٟغنت مً اؾخٛال ٫الٓغ ٝؤلاٖالوي وزانت
بالخىٞغ ٖلى ٧ل امخُاػاث ؤلاٖالن ؤلال٨ترووي مً خُض َبُٗت ؤٖماله ،بؾتراجُجُخه،
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زضماجه ،ؤؾىا٢ه...بلخَ ،ظا بلى ظاهب اإلاٗلىماث الخانت بالخُاػة ٖلى اإلاىهب
الكاٚغ مً خُض مىانٟاجه ،مخُلباجه واإلاؼاًا الىُُْٟت٦ ،ما جدُذ َظٍ الُغٍ٣ت مً
ؤلاٖالم وؤلاٖالن للمغشر اإلاخ٣ضم لكٛل الىُْٟت بإن ً٩ىن ٖلى ٖلم مؿب ٤ب٩اٞت
الخٟانُل ,مما ٌؿمذ بالخ٣ضم  ِ٣ٞبال إلاً ٌٗخ٣ض ؤن قغوٍ الىُْٟت اإلاٗغويت
جىُبٖ ٤لى ماَالجه ,وبالخالي ًم ً٨للماؾؿت اؾخُ٣اب مجمىٖت مً ؤًٞل
الٗىانغ مما ًدُذ له الٟغنت الزخُاع ؤًٞل اإلاخ٣ضمحن مً َظٍ اإلاجمىٖت.
زاجمت:ؤنبذ مً الًغوعي مٗغٞت ما َى مىظىص خ٣ُ٣ت صازل وؿ ٤اإلااؾؿت مدل
الضعاؾت مً مجمل الشٛغاث والى٣اثو الخانلت في ٖملُت الخىُْ ،٠والتي حٗخبر
"هُ٣ت خؿاؾت في حؿُحر ؤلاَا اث"( .)1طلّ ٪
ؤن َىا ٥بَما ٫ويٖٗ ٠لى مؿخىي
ع
ألاصاة الدؿُحرًت لٗملُت الخىُْ ٠صازل وؿ ٤اإلااؾؿت (ؾىهلٛاػ) والظي ًخمشل في
اٖخماص َظا ألازحرة َغ٢ا وؤؾالُب ٚحر ٖ٣الهُت في ؾُاؾت الخىُْ ٠بؿبب ٖضم
اللجىء بلى الُغ ١الٗ٣الهُت والاؾخٗاهت بؿى ١الٗمل الخاعجي مً َغ ٝوؿ ٤حؿُحر
ً ّ
اإلاىاعص البكغٍتٖ ،لما ؤهه في الؿىىاث ألازحرة ؤنبدذ ٢ىة الٗمل مً اإلاىاعص البكغٍت
الكبابُت الجامُٗت الٟ٨اة واإلااَلت ُمخاخت وفي جؼاًض في ؾى ١الٗمل الخاعجي والتي
ًم ً٨ليؿ ٤اإلااؾؿت الاٖخماص ٖلحها في جلبُت خاظاجه مجها بىاؾُت الخملت ؤلاٖالمُت
الخاعظُت الغؾمُت ًٖ اإلاىانب اإلاخىٞغة وطل ٪مً مسخل ٠ألاٖماع ،الجيـ،
الخسههاث ،واإلاهاعاث اإلااَلت ،اإلاضعبت ال٣اصعة ٖلى الخٗامل الجُض م٘ الخ٣ىُاث
الخضًشت.
ٞالبرٚم مً ؤَمُت الخملت ؤلاٖالمُت ًٖ اإلاىانب الكاٚغة ويغوعتها في ٖملُت
الخىُْ ٠بال ؤهىا الخٓىا ؤجها قبه مٗضومت في وؿ ٤اإلااؾؿت مدل الضعاؾت ،وطل٪
هدُجت اؾدبضا ٫الُغ ١الٗ٣الهُت لٗملُت الخىُْ ٠مً َغ ٝوؿ ٤حؿُحر اإلاىاعص
البكغٍت بُغٚ ١حر ٖ٣الوي ،ؤي ّ
ؤن اإلاٗلىماث الخانت بٗملُت الخىُْ ٠وا٦دؿاب
الُض الٗاملت ال جهل بلى مؿٗاَا وبطا ونلذ ج٩ىن ًٖ َغٍٖ ٤ال٢اث ال٣غابت
وٖال٢اث الهضا٢ت التي ًغي ؤٚلبُت ؤٞغاص الُٗىت ٖلى ؤجها اإلاؿل ٪والؿبُل ألايمً
للخهىٖ ٫لى اإلاىانب اإلاخىٞغة صازل اإلااؾؿت ،بض ٫الاؾخٗاهت بؿى ١الٗمل ،مما
Françoise Dany Yves, Fréderic ( Livron), La gestion des cadres « pratique actuelle et
piste d’évolution », éd Vuibert, Paris, 1995, P 09.
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ً
ال ٌؿمذ للُض الٗاملت ألاوؿب وألا٦ثر اؾخجابت وجىا٣ٞا م٘ مخُلباث اإلاىانب
اإلاٗغويت مً البروػ في مُضان الٗمل وقٛل َظا الىْاث ٠وجب٣ى مٗٓم ٖملُاث
الخىُْ ٠جسً٘ الٖخباعاث ياُٚت ال ٖال٢ت لها بَال٢ا بؿى ١الٗمل وال ٟ٦اءاث
زغٍجي الجامٗاث وال جسً٘ ألي جىظُه مً جىظحهاث ٢اهىن الٗمل وقغوَه٧ ،ل ما
َىا ٥بؿِ َُمت َب٣اث مً اإلاؿُُغًٍ ٖلى اإلاهالر في ٢لب اإلااؾؿاث الغؾمُت
وزانت مجها الٗمىمُت لبىاء عؤؾماٖ ٫ال٢اث ٖمل جسل ٤الٗهبت ٖلى ؤؾاؽ الجهت
والىٟىط واإلاهالر اإلاالُت.
ٞاإلاىانب ًخم جىُْٟها لخىؾُ٘ صواثغ الىٟىط بحن ؤصخاب اإلاهالر وال ٖال٢ت لها
باإلااؾؿت ووؾاثِ الٗمل واججاَاجه ،وٖلى َظا ألاؾاؽ ٩ٞل ما ًخٗل ٤بٓغوٝ
وقغوٍ َلب الٗمل والؿعي لخد٣ُ٣ه جب٣ى خبِؿت ٖال٢اث ال٣غابت والهضا٢ت
خبِؿت اإلادؿىبُت ًَ ،ظا الىىٕ مً الُغ ١صازل وؿ ٤اإلااؾؿت حٗبر ًٖ مماعؾاث
ٚحر مكغوٖت زاعظت ًٖ ٢ىاهحن ٖملُت الخىُْ ٠والظي عبما ٌٗىص بلى ؤؾباب ُ٢مُت
ز٣اُٞت ،اظخماُٖت وؤزغي ا٢خهاصًت .وٖلُه ًم ً٨ال٣ىّ ٫
ؤن ال٣غاعاث ؤلاصاعٍت ؤو
ؤلاظغاثُت لؿُاؾت الخىُْ ٠والتي هي ٢اثمت ٖلى اإلاٗاع ٝوالىؾاثِ حٗخبر بمشابت
اٖخضاء وًَم لخ٣ى ١آزغًٍ والظي ًىجم ٖىه ٖضم ج٩اٞا الٟغم وٖضم اإلاؿاواة
بحن الباخشحن ًٖ ٖمل في الخاعط.
ؤن وؿخيخج ّ
ًمّ ً٨
ؤن ؤٚلب ؤٞغاص الُٗىت ًخمخٗىن بٗال٢اث صازل وؿ ٤اإلااؾؿت،
وؤ٢ىي ٖال٢ت مسجلت في جهغٍداث الُٗىت هي ٖال٢ت ال٣غابت وما جدمله مً وؿ٤
ُ٢مي واخض ،وجًامً ًٖىي واخضًٓ ،هغ في اخخ٩اع ؤلاٖالم ًٖ اإلاىانب الكاٚغة
اإلاخىٞغة صازل وؿ ٤الم ومىدها لأل٢اعبَ ،ظٍ الٗال٢ت التي جىحي بىظىص ٖاثالث
صازل َظا ألازحر ،حؿهغ ٖلى الخٟاّ ٖلى الامخُاػاث واإلاىانب ألٞغاصَا .وٍم ً٨ؤن
هخهىع اإلااؾؿت ٦يؿ٣ٖ ٤الوي و ٌؿعى لخد ٤ُ٣ألاَضا ٝؤلاؾتراجُجُت ال٨بري له،
وَى ًدمل في ؤخكاثه ٖال٢اث ٢غابت ٚحر عؾمُت ال حؿاٖضٍ ٖلى جد ٤ُ٣ألاَضا،ٝ
ً ٠ُ٨ٞم ً٨ؤن هخ٩لم ٖلى ٖملُت جىُْ ٠بُغٍ٣ت ٖ٣الهُت بطا ٧اهذ ٧ل الٗال٢اث
اإلاىظىصة صازل اإلااؾؿت لِؿذ ٖال٢اث مهىُت وَغمُت ؟ ً ٠ُ٨ٞد ٤٣الخىُٓم
ؤَضاٞه بطا ناعث الٗال٢اث باججاٍ ٚحر عؾمي؟.
ً
ٖمىما ًم ً٨ال٣ىّ ٫
ؤن ٖملُت الخىُْ ٠التي حكىبها ه٣اثو ٞاصخت جمـ ٢لب
مكغوٕ و٢اهىن الٗمل في اإلااؾؿت الجؼاثغٍت والتي جمـ في جهاًت اإلاُا ٝمهضاُ٢ت
الضولت في جغؾُم الٗضالت الاظخماُٖت بحن الجؼاثغٍحن في الخُاػة ٖلى هٟـ الخٓىٍ
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والٟغم وؤلام٩اهاث إلاماعؾت الخ ٤بالٗمل والخهىٖ ٫لى وُْٟت ٢اعة ومؿخ٣غة،
و٧ل َظٍ ألاؾالُب هاججت ًٖ يٗ ٠ألاصاة الدؿُحرًت ومً بكغٖ ٝلحها مً بَاعاث
اإلااؾؿاث وَى الصخىء الظي اصي بلى خهى ٫ه٣و ٦بحر ومخٗضص اإلاهاصع ُٞما ًسو
مؿخىٍاث ؤصاء وؿ ٤حؿُحر اإلاىاعص البكغٍت واإلااصًت والخ٣ىُت للماؾؿت وزانت ما
ًخٗل ٤بهىضؾت الٗمل والخسُُِ إلاؿخ٣بلها في ؾى ١الٗمل ،باإلياٞت بلى ٧ل طل٪
ً
َىا ٥الخُغ الظي ًخجاَله اإلاؿاولحن وؤلاَاعاث مٗا الخام بيؿ ٤حؿُحر اإلاىاعص
البكغٍت زهىنا وجشبُ ٪الٟ٨اءاث اإلااَلت مهىُا والظي ٌٗخبر آٞت اإلااؾؿت مدل
الضعاؾت (ؾىهلٛاػ) وَى اإلادؿىبُت والىؾاَت وٖال٢اث ال٣غابت التي ؤنبدذ ع٦حزة
مً ع٧اثؼ ؤلاٞالؽ والٟكل ؤلاصاعي ،ي ٠بلى طل ٪الاخخ٩اع والخد٨م في ؾلُت ال٣غاع
في ًض ٞئت يُ٣ت ظهىٍت ومدخ٨غة التي ججٗل ٖملُت الخىُْ ٠صاثما جدذ ؾُُغتها
لالهخٟإ مجها بخىؾُ٘ صواثغ الاهخٟإ اإلاالي واإلاهلخي.
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