لاصاء الىُْفي صازل إلاصاعة الجؼاةغٍت بحن الخلُُم و الضافعُت
ٌ مدمض لُفي جغمى.أ
02 ح ـ ــامعت الجؼاةغ
:ملخو باللغت العغبُت
 ًلٗب صوع َاما٠ُ٦ ي وُْٟ ٖلى ألاصاء الىٝ هخٗغٝ ؾى٫ا٣ َظا اإلا٫مً زال
١ هخُغٝ و ؾى،ٗالُت الخىُٓمُتٟصازل اإلاىٓمت و الظي ٌؿاَم في ال
ي فيُْٟت ألاصاء الى٣ُ٣ هغي ؤًًا خٝ و ؾى،ُُمه٣ ج١ُٗت في ألاصاء و َغٞبلى الضا
 و هغي ؤًًا جإزحر،هٟٗ بلى ؤؾباب جضوي ألاصاء و ي١ما هخُغ٦ ،ؤلاصاعة الجؼاثغٍت
ل َظا ختى هىضر٧ ،يُُُْٟم ألاصاء الى٣اٖلحن ٖلى ألاصاء و ٖلى جٟبؾتراجُجُاث ال
بلُت لهىاٖت مىاعص٣ي في ؤلاصاعة الجؼاثغٍت و وُٗي عئٍت مؿخُْٟنىعة ألاصاء الى
ي للىالء الخىُٓمي و ًجؿض لىا مٗجى اإلاىاَىت٣ُ٣بكغٍت ٌؿىصَا اإلاٗجى الخ
.الخىُٓمُت التي حؿاَم في الؼٍاصة في حجم و ظىصة ألاصاء الخام بمىاعصها البكغٍت
ٗالُت ألاصاءٞ -ُُم ألاصاء٣ي – جُْٟ ألاصاء الى:اليلماث املفخاخُت

:ملخو باللغت لاحىبُت
In this article we will learn about the performance and how to
play an important role within the organization that contributes to
the organizational effectiveness. We will discuss the motivation in
performance and the methods of evaluation. We will also see the
real performance of the Algerian administration. We also see the
impact of the strategies of the actors on performance and the
evaluation of the performance of the job, all this in order to clarify
the image of the performance in the Algerian administration and
give a vision for the future of the human resource industry that is
the true meaning of organizational loyalty and reflects the meaning
of organizational citizenship that contribute to increase at Gm and
the performance of human quality of our resources.
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جمهُــض:
بن هجاح ؤي مىٓمت الُىم بازخال ٝؤَضاٞها و بازخال ٝؤهىاٖها ًغظ٘
بالضعظت ألاولى بلى اإلاىعص البكغي الظي بٖخبرٍ مِكا٦ ٫غوػي َى الجىصة ،ألن اإلاىعص
البكغي مىظىص في َظٍ اإلاىٓمت لخ٣ضًم ٖمل و َظا الٗمل ًخجؿض ٖلى ق٩ل آصاء
وُْٟي ،و مىه هالخٔ طل ٪الترابِ الىزُ ٤بحن ألاصاء الىُْٟي و ٦ظا الٟٗالُت
الخىُٓمُتٞ ،ةن َظٍ ألازحرة جمشل الهىعة الخُ٣ُ٣ت آلصاء اإلاىاعص البكغٍتٞ ،األصاء
ٌٗخبر َى ظىَغ الخىُٓم ألهه بطا لم ًَ ً٨ىا ٥ؤصاء ظُض مضعوؽ و مخب٘ بض٢ت
مً ٢بل ؤلاصاعة ٞةجها لً حؿخُُ٘ مىاظهت اإلاىاٞؿاث الخاعظُت و لً حؿخُُ٘ الخد٨م
في َظا اإلاىعص البكغي و الظي ٢ض ًخدى ٫مً ؤصاة بًجابُت جسضم مهالر الخىُٓم
بلى ؤصاة ؾلبُت حٗغ٢ل مهالر الخىُٓم ُٞ ،جب ؤن هىلي بَخماما ٦بحرا ألصاء اإلاىاعص
البكغٍت و وٗمل ٖلى جُىٍغٍ و جدؿِىه ،و َىا ه٣ى ٫شخيء مهم بإهىا لً وؿخُُ٘
مٗغٞت ؤصاء اإلاىعص البكغي بال ًٖ َغٍ ٤جُُ٣مه ؤو ًٖ َغٍ ٤بؾخٗما ٫اإلاالخٓاث
الٗلمُت ؤو ًٖ َغٍ ٤بؾخٗما ٫م٣ابالث م٘ اإلاىاعص البكغٍت و لَ ً٨ظٍ ألازحرة
جخُلب صعاؾت و زبرة ظُضة ختى حؿخُُ٘ ؤن حؿدىَُ ٤ظا اإلاىعص البكغي ًٖ
خ٣ُ٣ت ؤصاثه الىُْٟي ،و ل ً٨مٗٓم الخىُٓماث حؿخٗمل ج٣ىُاث الخُُ٣م ؾىاء
الخضًشت ؤو ال٨الؾُُ٨ت و ل ً٨و م٘ وي٘ بصاعجىا الجؼاثغٍت الُىم و م٘ ْهىع ٖضة
بؾتراجُجُاث ؾلبُت و التي ؤزغث ٖلى ألاصاء و ٖلى جُُ٣م ألاصاءٞ ،غٚم بؾخٗما٫
ؤلاصاعة بٌٗ ج٣ىُاث الخُُ٣م بال ؤجها ال جد٩ي وا ٘٢ألاصاء الىُْٟي ،مما ًجب بٖاصة
الىٓغ و الخ٨ٟحر في ؤؾباب َظٍ الٓاَغة و ما هي الؿبل إلؾترظإ َغ ١الخُُ٣م التي
جإحي بشماعَا خى ٫ألاصاء ،و ما ؤزبدخه ٖضة صعاؾاث بُيذ لىا ؤن مً بحن ألاؾباب
الجىَغٍت لخضوي ألاصاء َى هٓام الخىاٞؼ ال٣اثم ؤو اإلاُب ٤في ؤلاصاعة و الظي ٌٗخبر
ظؼء مً البحرو٢غاَُت الُٟبرًت ،و آلان صٖىها هىلج صازل َظا اإلا٣ا ٫للخٗغٝ
ٖلى ألاصاء و جُُ٣مه.

 -1جلُُم لاصاء الىُْفي:
مفهىم جلُُم لاصاء الىُْفي:بن جُُ٣م ؤصاء اإلاىاعص البكغٍت َى الىؾُلت اإلاؿخٗلمت ختى ًضع ٥اإلاىْ٠
و ًُل٘ ٖلى مؿخىي ؤصاثه و ا٢تراح الخُٛحراث التي ًدخاظها في ؾلى٦ه الخىُٓمي
و بججاَاجه و مهاعاجه و مٗاعٞه( ، )01بطن وما َى مؿخسلو مً زالَ ٫ظا الخٗغٍ٠
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ؤن جُُ٣م ألاصاء وظض ختى ًب٣ى اإلاىْ ٠بةَالٕ صوعي ٖلى ؤصاثه لُضع ٥ه٣اٍ ٢ىة
و يٗ ٠ألاصاء و َظا ٧له ختى ً٣ىم بخصخُده ؤو ج٣ىٍمه .
و َىا ٥مً ًغي ؤن جُُ٣م ألاصاء َى حٗغ ٝالٟغص ٖلى مؿخىي آصاثه م٣اعهت
بٛحرٍ مً ألاٞغاص ؤو م٣اعهت ؤصاثه بمٗاًحر مىيىُٖت( ، )02و َىا هغٍض جىيُذ شخيء
مهم َى ؤهىا ٖىضما ه٣ىم بخُُ٣م ؤصاثه ٞةن جل ٪ؤلاخهاثُاث ؾى ٝجىضر لىا
بم٣اعهتها م٘ اإلاٗاًحر اإلاىيىُٖت لألصاء الخانت ب٩ل وُُْٟت و ب٩ل صوع ه٣اٍ
الًٗ ٠و ال٣ىة لهظا اإلاىعص البكغي ،و بالخالي بن وظض زلل ما في ألاصاء و الظي
ًىضخه لىا جُُ٣م ألاصاء وظب ٖلُىا صعاؾت ألاؾباب التي ؤصث بلى جل ٪الىيُٗتـ
و َظا الخٗغٍ ٠الظي ويٗىاٍ ًخماشخى َبٗا م٘ اإلاىاعص البكغٍت التي جخدلى ٗٞال
بالىالء الخىُٓمي و اإلاىاَىت الخىُٓمُت ،و التي حٗمل مً ؤظل جد ٤ُ٣ؤَضاٝ
الخىُٓم ،و ٦ما َى مالخٔ مً زال ٫صعاؾدىا ؤن َظا الخٗغٍ ٠ال ًىُب ٤و ٚحر مُب٤
في ؤلاصاعاث الجؼاثغٍت.
و ٦ما ٌٗغٞها مُدكاؾ٩ي ٞةن جُُ٣م ألاصاء َى "ٖباعة ًٖ مغاظٗت اإلاىٓمت
ألصاء اإلاؿخسضم إلاهمخه ،خُض حؿخسضم ٖملُت جُُ٣م ألاصاء لخُُ٣م ٗٞالُخه
في الكٛل" ( ،)03و مً َظا الخٗغٍ ٠وؿخيخج ٦ظل ٪ؤن اإلاىٓمت حؿخٗمل جُُ٣م
ألاصاء مً ؤظل وي٘ بؾتراجُجُت ٖلمُت لخُىٍغ ؤصاء اإلاىاعص البكغٍت .
و خؿب ما ٌكحر بلُه ػَحر زابذ ٖلى ٖملُت جُُ٣م ألاصاء ٞهى ًغي بإجهاُ٢" :اؽ
ألاصاء الٟٗلي و م٣اعهت الىخاثج اإلاد٣٣ت باإلاٗاًحر التي ؾب ٤جدضًضَا و اإلاؿخمضة
مً ألاَضا ٝاإلاؿُغة و جدضًض ؤلاهدغاٞاث و وي٘ الخُِ الالػمت لخدؿحن
ألاصاء"(ٞ ، )04هظا الخٗغٍ ٠هغاٍ بإهه بحن لىا ظملت مً اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت باألصاء
الىُْٟي و هي م٣اعهت هخاثج الخُُ٣م الٟٗلي لألصاء م٘ جل ٪اإلاىيىٖت مؿب٣ا
في ؤلاؾتراجُجُاث و التي جخماشخى م٘ ؤَضا ٝاإلاىٓمت٧ ،ل َظا مً ؤظل الخغوط
بةخهاثُاث ص٣ُ٢ت خى ٫وا ٘٢ألاصاء إلاٗالجخه و ج٣ىٍمه بُغٍٖ ٤لمُت و خضًشت.
٦ما ًًُٖ ٠اص ٫ػاًض ٢اثال ًٖ ٖملُت الخُُ٣م بإجهاٖ" :ملُت ُ٢اؽ ألاصاء
و جُُ٣مه للخإ٦ض مً جد ٤ُ٣ألاصاء اإلاؿتهض ٝو ًخطر مً طل ٪ؤن ٖملُت جُُ٣م ألاصاء
هي ظؼء مً بصاعة ألاصاء"(.)05
و بياٞت بلى ٧ل ما ٢لىاٍ ٞةن البٌٗ ٢ض ًسلِ بحن جُُ٣م ألاصاء و جُُ٣م
الىْاثٞ ،٠خُُ٣م ألاصاء َى ما ٢مىا بخٗغٍٟه ؾاب٣ا ،و ؤما جُُ٣م الىْاثٞ ٠هى وي٘
هٓام مىُ٣ي مبجي ٖلى الخدلُل الض ٤ُ٢للىُْٟت ٢هض بىاء هٓام ؤظىع ٖاص٫
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ًخماشخى م٘ الىُْٟت اإلاغاص قٛلها مً ٢بل اإلاىعص البكغي ختى ج٩ىن َىاٖ ٥ضالت بحن
الىُْٟت و مىانٟاتها و الخبٗاث اإلاترجبت ٖلى قٛلها و اإلاىانٟاث الصخهُت للٟغص
ال٣اثم بها و ٦ظا ألاظغ اإلاىاؾب م٘ جل ٪الىُْٟت(.)06
أَمُت جلُُم لاصاء الىُْفي:خؿب ما ٦خبه ؤخمض ماَغٞ ،ةهه ًغي ؤن جُُ٣م ألاصاء ٌؿاٖض اإلاىٓمت ٖلى
عؾم زغٍُت َغٍ ٤زانت لخدؿحن ألاصاء و مٗغٞت ؤؾباب الخٛحر في ُ٢م ألاصاء
لخ٣ىٍم طل ٪ألاصاء ًٖ َغٍ ٤الخُٛحر الٗلمي البىاء ،ومىه ًم ً٨جلخُو ؤَمُت جُُ٣م
ألاصاء ٖلى الىدى الخالي:
جدضًض ه٣اٍ ال٣ىة و الًُٗٞ ٠ما ًسو ؤصاء الٗاملحن ختى ٌؿخُُ٘ الىٓاممٗالجت طل ٪ألاصاء.
جدضًض مؿخىي ؤصاء الٗاملحن و َىا وؿخُُ٘ مٗغٞت الىُْٟت و جىا٣ٞها م٘ طل٪اإلاىعص البكغي.
ًم ً٨وي٘ مً زالَ ٫ظا الخُُ٣م بغامج ج٩ىٍيُت زانت بالٗاملحن.بىاؾُت َظا الخُُ٣م وؿخُُ٘ بىاء هٓام خىاٞؼ مغجبِ مباقغة بمؿخىي ألاصاءو َىا هد ٤٣الدؿاوي بحن الخ٣ى ١و الىاظباث ؤي جد ٤ُ٣الٗضالت الخىُٓمُت(.)07
أَضاف جلُُم لاصاء الىُْفي:و ظضها ػَحر زابذ ًخدضر ظُضا في َظا اإلاجا ٫بدُض ؤقاع بلى ظملت مً ألاَضاٝ
و التي هي مبِىت ٦ما ًلي:
بمضاص الٗاملحن بخٛظًت ًٖ ؤصائهم باإلا٣اعهت م٘ ما ٧ان مخىٗ٢ا مجهم.حؿهُل ويـ ـ ـ ـ ـ ــ٘ زُِ لل٣ىي الٗاملت.جدضًض ؤلاخخُاظاث لخ٩ىًٍ الٗاملحن و التي جىدلىا بلى يغوعة وي٘ زُِ ج٩ىٍيُت.اإلاؿاٖـ ــضة في ُ٢اؽ الٟٗالُت الخىُٓمُت.وي٘ زُِ لغ ٘ٞمؿخىي ؤصاء الٗاملحن.جدؿحن ٖملُت ؤلاجها ٫بحن اإلاضًغ و الٗاملحن.ٞخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ باب اإلاىاٞؿت بحن الٗاملحن.ٌ-ؿمذ بازخُاع اإلاىاعص البكغٍت التي جخىٞغ ٞحهم قغوٍ الترُ٢ت(.)08
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الكيل عكم ً : 07بحن أَضاف جلُُم أصاء املىْفحن()09
التعرف على
مستويات أداء
العاملين

ترشيد
سياسات
األجور

المساهمة في
تخطيط القوى
العاملة

إختيار األفراد
الصالحين
للترقية

تخطيط المسار
الوظيفي

تحديد
احتياجات
تدريبية
أهداف تقييم أداء العاملين

تشجيع
المنافسة بين
العاملين
اإلدارات
وضع خطط
تحسين األداء

قياس الكفاءة
االنتاجية

تحسين عملية
االتصال

تفهم المديرين
لقدرات األفراد

توفير التوثيق
للقرارات
اإلدارية

-2مدضصاث لاصاء الىُْفي و املؿإوٌ عً جلُُم لاصاء الىُْفي:
-1-2-1مدضصاث لاصاء الىُْفي:
٨ٞما ظاء في ٦خاب عاوٍت خؿً مدمض الض٦خىعة التي جدضزذ و ٦خبذ ًٖ
مدضصاث ألاصاء الىُْٟي و التي جخ٩ىن مً :الجهض ،ال٣ضعاث و بصعا ٥الضوع ؤو اإلاهمت.
الجهض :هي جل ٪الُا٢ت الجؿماهُت و الٗ٣لُت التي ٌؿخٗملها اإلاىعص البكغي ألصاءمهامه ٖلى ؤ٦مل وظه م٣ابل خ٣ى.١
ال٣ضعاث :هي جل ٪ؤلام٩اهُاث التي ًمل٨ها َظا اإلاىعص البكغي و التي ججٗله ٢اصعا ٖلىحٗلم اإلاهاعاث و ا٦دؿاب اإلاٗاع ٝو التي حؿاٖضٍ ٖلى ؤلابضإ.
بصعا ٥الضوع ؤو اإلاهمت :و َى ٌكحر بلى ؤلاججاٍ الظي ٌٗخ٣ض الٟغص ؤهه مً الًغوعيجىظُه ظهىصٍ و ٢ضعاجه في الٗمل ،و ج٣ىم ٖلى ألاوكُت و الؿلى٧اث التي ٌٗخبرَا
الٟغص يغوعٍت لخد ٤ُ٣ؤًٞل ؤصاء و بظلً ٪د ٤٣ؤَضا ٝؤلاصاعة(.)10
و مً زال ٫ما ٢لىاٍ ًم ً٨بؾخيخاط اإلاٗاصلت الخالُت:
ألاصاء الىُْٟي=الجهض+ال٣ضعاث و اإلاهاعاث+مٗغٞت الضوع(مٗغٞت الىاظباث الىُُْٟت).
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ولَ ً٨ظٍ اإلاٗاصلت ًجب بياٞت ٖىانغ ؤزغي ج٨ملها للخهىٖ ٫لى ألاصاء الٟٗا٫
و هي ٖلى الىدى الخالي:
ألاصاء الىُْٟي الٟٗا=٫الجهـ ــض +ال٣ـ ـ ــضعاث و اإلاه ـ ـ ــاعاث و الخبراث +مٗغٞت ظُضة
للىاظباث (مٗغٞت ال ـ ــضوع) +حكبـ ــ٘ اإلاىاعص البكغٍت بالىالء و اإلاىاَى ـ ــت الخىُٓمُخحن
و ج٣بل الش٣اٞت الخىُٓمُت.
-2-2-1املؿإوٌ عً جلُُم لاصاء الىُْفي:
ً٣ى ٫ؤخمـض مـاَغ " ؤن مؿـاولُت جُ٣ـُم ألاصاء هـي مؿـاولُت مكـتر٦ت بـحن بصاعة اإلاـىاعص
البكغٍت و بحن اإلاُ٣م" ( ،)11و مً زال ٫ما ٢لىاٍ ؾى ٝهخدضر ًٖ مؿـاولُت بصاعة
اإلاىاعص البكغٍت في جُُ٣م ألاصاء و اإلاخمشلت في:
وي٘ هٓام زام بخُُ٣م ألاصاء للمؿخىٍاث اإلاسخلٟت الخابٗت للخىُٓم.مخابٗت ٖملُت الخُُ٣م م٘ اإلاضًغًٍ اإلاسخهحن و اإلاكغٞحن ٖلى الخُُ٣م.جــىٞحر همــاطط و ا٢تراخــاث ظضًــضة للخُ٣ــُم مــ٘ ويــ٘ ج٩ىٍىــاث زانــت جًــم بعقــاصاثللمُ٣محن.
جدلُ ــل هخ ــاثج الخ ُ٣ــُم و الت ــي جت ــرظم بل ــى بخه ــاثُاث جبج ــى ٖلحه ــا بؾ ــتراجُجُاث بصاعةاإلا ــىاعص البك ــغٍت ،و ًج ــب ج ــضزل ؤؾ ــلىب الٟه ــم له ــظا اإلا ــىعص البك ــغي و عبُه ــا بىٓ ــام
ألاظىع و التي جضزل جدذ هٓام الخىاٞؼ ب٩ل ؤهىاٖها.
ع ٘ٞالخىنُاث للجهاث الٗلُا ٖـً هخـاثج الخُ٣ـُم و الهـض ٝمجهـا حٗـضًل هٓـام الخـىاٞؼال٣اثم و الظي ال حؿخُُ٘ اإلاىٓمت مٗالجخه (ًٟى ١نالخُاتها).
جبلُــ ٜالٗــاملحن بيخــاثج الخُ٣ــُم لخلــ ٤الخىــاٞـ بُــجهم و لخ٣ــىٍم ألاصاء بن ٧ــان حكــىبهبٌٗ ألازُاء.
مخابٗ ــت هخ ــاثج الخ ُ٣ــُم خت ــى هده ــل ٖل ــى صعاؾ ــت زُُ ــت جدلُلُ ــت لىا ٢ــ٘ ألاصاء بم ــغوعالؼمً ،و ؾى ٝوٗغى آلان ق٩ل مبؿـِ مـً بٖـضاص الباخـض ًىضـر ظُـضا هخـاثج َـظا
الخُُ٣م:
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الك٩ل ع٢م ً : 08بحن الىمىطط اإلا٣ترح مً َغ ٝالباخض خىٞ ٫هم
و بىاء آلاصاء الٟٗا ٫و ال٠٨ء )(

قغح الكيل عكم :07بٗ ـ ــض ويـ ــ٘ جُ٣ـ ــُم للىْ ـ ــاث ٠و جىن ـ ــُٟها إلاٗغٞـ ــت الغظـ ــل اإلاىاؾ ـ ــب فـ ــي اإلا٩ـ ــان
اإلاىاؾب و لىي٘ ٦ظل ٪هٓام خىاٞؼ ٖاصً ٫خماشخى م٘ الجهض اإلابظو ٫و الظي ًخماشخى
مــ٘ جلــ ٪الىُْٟــتً ،ــخم بٗــضَا ويــ٘ بؾــتراجُجُت لــألصاء ؤي مٗغٞــت ماَُــت طعوة طلــ٪
ألاصاء ال ـ ــظي ًج ـ ــب ؤن ًمشـ ــل جل ـ ــ ٪الىُْ ٟـ ــت  ،و بٗـ ــضَا همـ ــغ بل ـ ــى الجاه ـ ــب الخُبُ ٣ـ ــي
و الٟٗلـي لـألصاء الـىُْٟيٞ ،بٗـض ُ٢ـام اإلاـىعص البكـغي بمهامـه التـي ج٩ـىن مـً اإلاٟـغوى
٢غٍب ــت م ــً جل ــ ٪ؤلاؾ ــتراجُجُت اإلاىي ــىٖت خ ــى ٫ألاصاء ،هيخ ٣ــل بل ــى مغخل ــت ج ُ٣ــُم ألاصاء
وبٗ ــضَا م٣اعهخ ــه م ــ٘ ألاصاء الىٓ ــغي اإلاىي ــىٕ و اإلا ــضعوؽ بُ ــغٖ ١لمُ ــت و ال ــظي هج ــضٍ
فـ ـي ؤلاؾ ــتراجُجُت اإلاىي ــىٖت م ــً ٢ب ــل ؤلاصاعة ،وؿ ــخُُ٘ جدضً ــض ه ٣ــاٍ ال ٣ــىة و ه ٣ــاٍ
الًــٗ ٠ل ــألصاء الٟٗل ــي و بٗــض جمد ــُو و صعاؾ ــت ص٣ُ٢ــت وٗ ــغ ٝؤؾ ــباب ألاصاء الخ ــالي
الىــاجج مــً ٢بــل َــظا اإلاــىعص البكــغي و بالخــالي ج٩ــىن لــضًىا مٗغٞــت واُٗ٢ــت ٖــً خ٣ُ٣ــت
ألاصاء الىُْٟي ،و بٗضَا هيخ٣ل بلى مغخلت ؤزغي مهمت و هي ؾىاء ه٣ىم بخ٣ىٍم ألاصاء
َ - ظا الك٩ل مً بٖضاص الباخض.
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ؾــىاء ٖــً َغٍــ ٤الخ٩ــىًٍ ؤو ٖــً َغٍــ ٤خلــى٣ً ٫ــىم بهــا مــضًغ ؤلاصاعة و َــظا مٗىــاٍ ؤهــه
ٌؿخُُ٘ جدؿحن ألاصاء الىُْٟي الخام لهظا اإلاىعص البكغي ،و بطا حٗظع خـل مكـل٨ت
ألاصاء ٧اهسٟــاى ألاظــغ الــظي ؤصي بلــى َــظا ألاصاء اإلاخــضوي ؤي َىــا ٥زلــل بــحن الخ٣ــى١
و الىاظبــاث الخانــت بــاإلاىعص البكــغيٟٞ ،ــي َــظٍ الخالــت ً٣ــىم َــظا اإلاــضًغ ؤو اإلاؿــاو٫
بىيـ٘ ج٣غٍــغ مٟهــل ًدخــىي ٖلــى بؾـتراجُجُت جخًــمً فــي َُاتهــا ب٢تراخــاث مىيــىُٖت
و وا ُٗ٢ــت جغؾ ــل بل ــى ن ــىإ ال ٣ـغاع إلٖ ــاصة الىٓ ــغ م ــشال ف ــي هٓ ــام الخ ــىاٞؼ ال ٣ــاثم ال ــظي
ال ًخماشـخى مـ٘ وا٢ــ٘ اإلاـىعص البكــغي و َـظا مـا ًىدلىــا بلـى بؾــخٗما ٫الخ٨مـت و حٗــضًل
َظا الىٓام للخهىٖ ٫لى ألاصاء الٟٗا ،٫و َىا هـغي ٖب٣غٍـت َـظا اإلاؿـاو ٫بن جهـغٝ
بهظٍ الُغٍ٣ت ٞةهه ٌؿاٖض بُغٍ٣ت ٚحـر مباقـغة ٖلـى عؾـم هٓـغة بؾدكـغاُٞت مـً ٢بـل
نىإ ال٣غاع و حؿاٖضَم ٖلى عؾم زغٍُت َغٍ ٤إلنالح و جضاع ٥الى٣اثو الخُ٩اهذ
مىظــىصة و الً٣ــاء ٖلحهــا للجهــىى بــإصاء وُْٟــي ٗٞــاً ٫دمــل فــي َُاجــه زضمــت ؤَــضاٝ
ؤلاصاعة التي حؿحر في مىهجها بلى ٞهم و جد ٤ُ٣ؤَضاَ ٝظا اإلاىعص البكغي و َىا ههـى٘
الخ٩امل و ؤلاوسجام بحن اإلاىعص البكغي و بحن اإلاىٓمت بهٟت ٖامت ،و َـظا ٧لـه ؾـىٝ
ٌؿاَم في بىاء اإلاىاَىت الخىُٓمُـت التـي جـضٖم و جٟـغى ٖلـى اإلاـىعص البكـغي ؤن ًخ٣بـل
الش٣اٞــت الخىُٓمُــت و ًهــبذ ٌؿــعى بلــى جدُ٣ــ ٤طاجــه مــً زــال ٫ألاصاء الٟٗــا ٫و َ٨ــظا
وبن ونـلىا بلــى َـظٍ الىُ٣ــت ٞــةن الٟـغص ؾــىً ٝخٛحـر ج٨ٟحــرٍ و ًيخ٣ــل بٗـضَا بلــى مغخلــت
ؤلابضإ و ج٣ضًم ألاًٞل و ألاظىص لهظٍ اإلاىٓمت.
و بــظل ٪و ج٨ملــت إلاــا ٢لىــاٍ ؾــاب٣ا و زانــت ٖــً اإلاؿــاوٖ ٫ــً ٖملُــت الخُ٣ــُم،
ؤن مؿ ــاولُت الخ ُ٣ــُم ه ــي م ــً ن ــالخُاث بصاعة اإلا ــىاعص البك ــغٍت باٖخباعَ ــا ظ ــؼء م ــً
مهامها ،و ؤما صوع اإلا٣ـُم فـي ٖملُـت الخُ٣ـُم َـى مخابٗـت َـظٍ الٗملُـت و بهجاػَـا و َـظا
الخُُ٣م ًم ً٨ؤن ً٩ىن خؿب ما ظاء به ػَحر زابذ و التي هي ٖلى الىدى الخالي:
ُ٢ــام الــغثِـ اإلاباقــغ بخُ٣ــُم اإلاغئوؾــحن الخــابٗحن لــهٞ ،مــشال هجــض فــي مضًغٍــت ؤمــال٥الضولـ ــت لىالًـ ــت اإلاضًـ ــت ،عثـ ــِـ اإلاهـ ــلخت ً٣ـ ــُم عئؾـ ــاء اإلا٩اجـ ــب ،و عئؾـ ــاء اإلاٟدكـ ــُاث
ًُ٣مىن اإلاىْٟحن الخابٗحن له٦ ،ما هجض ؤًًا عئؾاء اإلا٩اجب ًُ٣مىن اإلاىْٟحن الظًً
ٌك ــخٛلىن ف ــي اإلا٩اج ــب ،و ل ٨ــً  ٢ــض هج ــض عئؾ ــاء اإلاه ــالر ًُ٣م ــىن مباق ــغة اإلا ــىْٟحن
الخابٗحن إلاهالخهم.
ُ٢ام اإلاغئوؾحن بخُُ٣م الغئؾـاء ،بال ؤن َـظا ألامـغ لـِـ مىدكـغا ٦شحـرا ألهـه فـي اٖخ٣ـاصاإلاغئوؾحن ؤن ُ٢امهم بخُُ٣م عثِؿهم ؤو مضًغَم ؤمغ ٚحر مىاؾب ،و َـظا ٚحـر مىظـىص
فــي بصاعة ؤمــال ٥الضولــت ،و ل٨ــً مــً الهــىاب وظــىص جُبُــَ ٤ــظا الخُ٣ــُم ختــى ًُلــ٘
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الـ ــغثِـ ؤو اإلا ـ ــضًغ ٖل ـ ــى ه٣ـ ــاٍ يـ ــٟٗه و ٢ىج ـ ــه ،و خت ـ ــى ٌٗ ـ ــؼػ و ٌٗ ـ ــالج جل ـ ــ ٪الى ٣ـ ــاٍ
الىا٢هــت و ً٨ملهــا و بىاؾــُت َــظا الخُ٣ــُم ً٣ــىم اإلاــضًغ حٗــضًل ؾــلى٦ه و ختــى َغٍ٣ــت
ٖمله م٘ اإلاىاعص البكغٍت التي ٌؿحرَا.
ُ٢ام اإلاـىْٟحن بخُ٣ـُم بًٗـهم الـبٌٗ ،و ل٨ـً َـظٍ الُغٍ٣ـت ٚحـر مُب٣ـت ٦شحـرا و هـيمىٗضمت فـي بصاعجىـا و الؿـبب ؤجهـا حكـ٩ل نـغاٖاث صازـل الخىٓـُم و جسلـ ٤مكـا٧ل بـحن
الــؼمالء فــي الخىٓــُم صون ؤن هيســخى ؤن َــظا ألازحــر ًدخــىي ٖلــى بؾــتراجُجُاث الٟــاٖلحن
اإلاسخلٟت و اإلاخىىٖت.
٦م ـ ـ ــا هج ـ ـ ــض بٗ ـ ـ ــٌ اإلاىٓم ـ ـ ــاث ؤلا٢خه ـ ـ ــاصًت حُٗ ـ ـ ــي لٗمالئه ـ ـ ــا ؤو ػباثجه ـ ـ ــا ج ُ٣ـ ـ ــُم ؤصاءالٗاملحن بها(.)12

-3صافعُت لاصاء الىُْفي:
 أبعاص صافعُت لاصاء الىُْفي :بن الضاُٗٞت هي ٖملُاث صازلُت لضي الٟغص و التي حكحر بلى خماؾخه
و اهضٞاٖه لخإصًت مهام مُٗىت و ٧ل َظا لخدَ ٤ُ٣ض ٝجىُٓمي مٗحن٦ ،ما وظضها ؤن
لهظٍ الضاُٗٞت ؤبٗاص هظ٦غ مجها ما ًلي:
اإلاشابغة و اإلاغوهت الىُُْٟت٨ٞ :ما ٢الذ ماظـضة الُُٗـت" :حكـمل ز٣ـت الٟـغص فـي ٢ضعاجـهو الخاظ ــت لإلهج ــاػ و الغٚب ــت ف ــي جدم ــل اإلاؿ ــاولُاث و اإلاس ــاَغة ،ؤو ه ــي م ــضي م٣اوم ــت
ال ٟــغص لإلٖتراي ــاث و الٗىاث ــ ٤الىُْ ُٟــت الت ــي ج ــازغ ٖل ــى ٖمل ــه"(ٗٞ ، )13ى ــضما ً ٩ــىن
ال ٟــغص مش ــابغا ًه ــبذ ً ــغي هٟؿ ــه ؤه ــه  ٢ــاصع ٖل ــى جد ُ٣ــ ٤طاج ــه و  ٞــغى هٟؿ ــه و بالخ ــالي
ًخسُ ــى  ٧ــل الٗ٣ب ــاث و اإلاك ــا٧ل اإلاهىُ ــت و ه ٣ــى ٫ؤًً ــا :ملى ــا  ٧ــان ال ٟــغص مش ــابغا ٧لم ــا
خ٣٣ذ اإلاىٓمت ؤَضاٞها و جم٨ىذ مً جد ٤ُ٣الٟٗالُت الخىُٓمُت و الٗ٨ـ صخُذ ؤًًا.

الغئٍت الىُُْٟت٦ :خب ٖبض الؿالم ؤبى ٢د ًٖ ٠الغئٍت الىُُْٟت ما ًلي" :جخمشلفي جدضًض ألاَضا ،ٝالخٗغٖ ٝلى ه٣اٍ ال٣ىة و الًٗ ،٠و هي جخدضص بمضي بٖخماص
الٟغص في ج٩ىٍىه لغؤًه ؤو ُٞبىاء جهىعاجه ًٖ الٗمل و الىُْٟت ٖلى الىا ،٘٢و ُُٟ٦ت
عبِ بصعا٦ه للىا ٘٢و ؤَضاٞه الىُُْٟت"( ،)14و ه٣ى ٫خؿب ما ٢اله الؿُض ٖبض
الؿالم ؤن الٟغص ًداو ٫ؤن ًٟهم مىٗ٢ه و ؤَضاٞه صازل َظٍ اإلاىٓمت ،و َىا هخدضر
ًٖ مٗغٞت خ٣ى٢ه و واظباجه و ؤَضا ٝاإلاىٓمت التي ًيخمي بلحها ٢هض وي٘ عئٍت
وُُْٟت خى ٫مؿخ٣بله صازل َظا الخىُٓم ٞهظٍ الغئٍت خخما ؾى ٝجازغ ٖلى ألاصاء
الىُْٟي و جازغ ٖلى جد ٤ُ٣ؤَضا ٝالخىُٓم.
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ألاَضا ٝالىُُْٟت :جغي عاوٍت خؿً مدمض ؤن ألاَضا ٝالىُُْٟت هي جمشلفي مجملها الىُْٟت ،اإلاىٓمت ،الخسهو و الخاظت بلى الخ٣ضًغ و ؤلاخترام و جد٤ُ٣
الهىٍت الىُُْٟت مً ٢بل الٟغص مً زال ٫الىُْٟت ؤو الٗمل الظي ًاصًه(، )15
و َىا هغي ما مضي بوسجام اإلاىعص البكغي م٘ اإلاىٓمت التي ٌكخٛل ٞحها٩ٞ ،لما ٧اهذ
َىا ٥مىاَىت جىُٓمُت التي ؤوكإث بىاؾُت الىالء الخىُٓمي الظي ظٗل َظا اإلاىعص
البكغي ًخ٣بل الش٣اٞت الخىُٓمُت و بالخالي ؤنبذ ًضع ٥و ًداٖ ٔٞلى واظباجهٞ ،هظا
اإلاٗجى ًىهب في جد ٤ُ٣ؤَضا ٝجىُٓمُت و التي جىهب ؤًًا في مدخىي ؤَضاٝ
اإلاىٓمت ،و ًهبذ الٟغص ٌٗخبر هٟؿه ظؼءا ال ًخجؼؤ مً َظٍ اإلاىٓمت و ًدب صاثما
ؤلاؾخمغاعٍت و الشباث لها و َظا ما لخٓىاٍ مشال في الكغ٧اث الُاباهُت و زحر صلُل ٖلى
طل ٪قغ٦ت جىٍىجا " "TOYOTAو الخٓىا  ٠ُ٦مىاعصَا البكغٍت ًدملىن طل ٪الىالء
الخىُٓمي للمىٓمت و ًى٣لىهه زاعط الكغ٦ت.
أهىاع صافعُت لاصاء الىُْفي:ٞمً زال ٫ما ٦خبىاٍ ؾاب٣ا هغي ؤن َظٍ الضاُٗٞت هي مىظىصة لخد٤ُ٣
ؤَضا ،ٝوَظٍ ألاَضاً ٝم ً٨ؤن ج٩ىن ؤَضا ٝصازلُت ؤو زاعظُت
ؤو الالصاُٗٞت(.)16
الضاُٗٞت الضازلُتً :غي الباخشان صوسخي و عاًان ؤن َظٍ الضاُٗٞت هي هاججت ًٖٖملُت بدض الٟغص ٖلى بخؿاؽ الكٗىع بالٟ٨اءة و الُٗاء و قٗىعَم بمٗجى الىالء
لهظٍ اإلاىٓمتٞ ،هظا ما ًض ٘ٞألاٞغاص بلى بهجاػ اإلاهام اإلاى٧لت لهم بإعٍدُت و ٢ابلُت
جامت ،و بهظا جدك٩ل اإلاىاَىت الخىُٓمُت.
الضاُٗٞت الخاعظُت٨ٞ :ما ًغي هٟـ الباخشان ؤن َظٍ الضاُٗٞت الخاعظُت ججٗلالٟغص ً٣ىم بيكاَاث ما للىنى ٫بلى جد ٤ُ٣ؤَضا ٝمُٗىت ؤو لخٟاصي مكا٧ل ممً٨
ؤن ًٞ ٘٣حها َظا اإلاىعص البكغي صازل الخىُٓمٞ ،مشال هجض بٌٗ اإلاىاعص البكغٍت
ً٣ىمىن بؿلى٧اث مً ؤظل م٣ابل مالي ؤو م٩اٞإة مالُتٞ ،هى ٌٗلم بإهه مغا٢ب
مً مهاصع زاعظُت عبما عثِـ اإلا٨خب ؤو عبما عثِـ اإلاهلخت ؤو ختى اإلاضًغ ،ؤو َىا٥
يٛىَاث مً ٢بل بؾتراجُجاث الٟاٖلحن ججٗله ًخهغ ٝوَ ٤ٞلباث جل ٪الجماٖاث
التي ًخٗامل مٗها.
الالصا ُٗٞـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت :و ًغي ٦ظل٧ ٪ل مً الباخشان الؿاب٣ان الظ٦غ ؤن الٟغص في َظٍالخالت ًهبذ ال ًضع ٥الٗال٢ت بحن ؤٗٞاله و هخاثج ؤٗٞاله٦ ،ما هجض َظٍ الالصاُٗٞت
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ٖىض ألاٞغاص الظًً ًاصون مهامهم بهٟت آلُت و عوجُيُت و َظا ما ٌؿبب لهم ؤلاٚتراب
الىُْٟي ،و َظا مً ؤؾباب ٣ٞضان َظٍ ألاٞغاص لخغٍت مؼاولت ٖملهم او لىظىص زلل
في هٓام الخىاٞؼ ال٣اثم الىاجج ًٖ ٖضم ٞهم َظٍ اإلاىاعص البكغٍت(.)17

َ-4غق جلُُم لاصاء الىُْفي:
-1-4الُغ ١ال٨الؾُُ٨ت (الخ٣لُضًت):
ل ٣ـ ــض حٗ ـ ــضصث َ ـ ــغ ُ٢ ١ـ ــاؽ ألاصاء ال٨الؾ ـ ــُُ٨ت و الت ـ ــي  ٢ـ ــض ًلج ـ ــإ بلحه ـ ــا بٗ ـ ــٌ
اإلاؿـ ــئىلحن و التـ ــي ماػالـ ــذ حؿـ ــخٗمل فـ ــي بٗـ ــٌ الخُـ ــان ،و ٦مـ ــا وٗلـ ــم ؤن ل٩ـ ــل َغٍ٣ـ ــت
بًجابُاتهـ ــا و ؾـ ــلبُاتها ،و آلان ؾـ ــى ٝوٗ ـ ــغى ٖلـ ــُ٨م بٗـ ــٌ َ ـ ــظٍ الُـ ــغ ١و التـ ــي ه ـ ــي
ٖلى الىدى الخالي:
َغٍ٣ــت الترجِــب٨ٞ :مــا ظــاء بــه الؿــُض :ػاص مدمــض ٖــاص ٫خــىَ ٫ــظٍ الُغٍ٣ــت٨ٞ ،خــبو  ٢ـ ــا ٫ؤن ؤؾـ ــلىب الترجِ ـ ــب ًخُل ـ ــب  ُ٢ـ ــام اإلا ـ ــضًغ بترجِ ـ ــب الٗ ـ ــاملحن مٗ ـ ــه مـ ــً ألاٖل ـ ــى
بلى ألا٢ل ؤصاء ،و مً اإلام ً٨ؤن ً٨خب اإلاضًغ ٢اثمت بإؾماء الٗاملحن فـي ؤلاصاعة و ً٣ـىم
بت ــرجُبهم خؿـ ــب ألاصاء اإلاىج ــؼ( ٞ ، )18ــىالخٔ ؤن َ ــظٍ الُغٍ٣ـ ــت و ف ــي الى٢ـ ــذ الخـ ــالي
ال حؿاٖض ؤلاصاعاث و ال ختى الكغ٧اث و الؿبب َى ٦بر حجم َظٍ اإلاىٓمـاث و حكـٗب
ج٣ؿ ـ ــُماتها و حٗ ـ ــضص الىْ ـ ــاث ٠ب ـ ــضازلها ٦م ـ ــا ؤن مٗٓ ـ ــم اإلاىٓم ـ ــاث ؤن ـ ــبدذ جدخ ـ ــىي
ٖلـى ٖــضص ٦بحــر مــً اإلاــىاعص البكــغٍت ،ممــا ٌُٗــ ٤هجــاح َــظٍ الُغٍ٣ــت و لــى حٗم٣ىــا ظُــضا
ٞحها هجضَا ٗٞال حُٗ ٤مهام اإلاضًغ مً ظهت مما جخُلبه الٗملُت مـً مخابٗـت و مغا٢بـت
و و ٢ــذ َىٍ ــل م ــً ؤظ ــل ٖملُ ــت الخ ُ٣ــُم و الت ــي  ٢ــض ًُغ ــى ٖلحه ــا ٖام ــل الظاجُ ــت ،و م ــ٘
يــ ِٛالٗمــل الــظي ًخل٣ــاٍ اإلاــضًغ ٢ــض جىٗ٢ــه فــي ؤزُــاء فــي الخُ٣ــُم ألهــه مــً اإلاؿــخدُل
مخابٗــت ظمُــ٘ اإلاــىْٟحن و زانــت بطا ٧اهــذ اإلاىٓمــت ٦بحــرة الدجــم ،و لــى ؤؾــُ٣ىا َــظٍ
الُغٍ٣ت ٖلى الىا ٘٢الجؼاثغي ٞةجها ال جخد ٤٣و الؿبب َى ٖضص اإلاىْٟحن فـي ؤلاصاعاث
و ٦ظل ٪الخهمُم الهُ٨لي لإلصاعاث الجؼاثغٍت و التي هي ٖباعة ًٖ الٗضًض مً اإلا٩اجب
اإلاداَـ ـ ــت بالجـ ـ ــضعانُ٨ٞ ،ـ ـ ــٌ ٠ؿـ ـ ــخُُ٘ اإلاـ ـ ــضًغ ؤن ًغا٢ـ ـ ــب ظمُـ ـ ــ٘ اإلاـ ـ ــىْٟحن و ًـ ـ ــضع٥
بهجاػاتهم ؟ و ختى ٖملُت ويـ٘ ظمُـ٘ اإلاـىْٟحن فـي ٢اثمـت واخـضة و بٗـضَا ًـخم جـغجُبهم
ٞهظٍ الُغٍ٣ت ًضزل ٞحها ال٨شحر مً الخدحز و الظاجُت اإلاُب٣ـت مـً ٢بـل اإلاـضًغٞ ،ى٣ـى٫
ف ــي ألازح ــر ؤن َ ــظٍ الٗملُ ــت ؤو الُغٍ ٣ــت ال ًم ٨ــً جُبُ٣ه ــا ف ــي وا ٢ــ٘ ؤلاصاعة الجؼاثغٍ ــت
و خت ــى و بن َب ٣ــذ ٞةجه ــا ؾ ــى ٝحؿ ــاَم ف ــي زل ــ ٤نـ ـغاٖاث صازلُ ــت و حؿ ــاَم ؤًً ــا
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فــي بــغوػ بؾــتراجُجُاث الٟــاٖلحن الؿــلبُت و التــي جدــضر ٖجهــا مِكــا٦ ٫ــغوػي فــي ٦خابــه
الٟاٖل و اليؿ.٤
َغٍ٣ــت اإلا٣اعهــت اإلاؼصوظــت :ل٣ــض جدــضر حجــاػي مدمــض خــاٖ ٔٞــً َــظٍ الُغٍ٣ــت بىــىٕمً الخبؿـُِ ٣ٞـا ٫بـان اإلاـضًغ ً٣ـىم بخ٩ـىًٍ زىاثُـاث مـً الٗمـا ،٫زـم ًسخـاع واخـض مـً
٧ـل زىـاجي ًمخـاػ بــاألصاء الٟٗـا ٫و فـي ألازحــر ًدؿـب ٖـضص ؤلازخُـاعاث التــي خـاػ ٖلحهـا ٧ــل
 ٞــغص و ًغج ــب ال ٟــغص ف ــي مجمىٖخ ــه و ٣ٞــا ل ــظل ، )19(٪و ٖى ــضما هدل ــل َ ــظٍ الُغٍ ٣ــت
هجــضَا ٚحــر ٗٞالــت مــ٘ ٖــضص ٦بحــر مــً اإلاــىْٟحن ألهــ ٪مجبــر بــإن جسًــ٘ م٣اعهــت مىْــ٠
واخ ــض م ــ٘ ظمُـ ـ٘ اإلا ــىْٟحن ٖ ــً َغٍ ــ ٤زىاثُ ــاثٞ ،م ــشال و للخىي ــُذ بطا ٧اه ــذ مىٓم ــت
جدخ ــىي ٖل ــى زمؿ ــت( )05ؤ ٞـغاص و اإلا ــضًغ ٞ ،ــالخُُ٣م به ــظٍ الُغٍ ٣ــت ً ٩ــىن ٖل ــى الىد ــى
الخالي:
ً٣ىم اإلاضًغ بترجِب اإلاىْ )01( ٠م٘ اإلاىْ )02( ٠في زىاثُت زم ًسخاع ألاًٞـل
ؤصاء ز ـ ــم ًً ـ ــ٘ اإلاىْ ـ ــ )01(٠ال ـ ـ ــظي جده ـ ــل ٖلـ ـ ــى ؤ ًٞـ ــل ؤصاء ً٣ـ ـ ــىم بىيـ ـ ــٗه م ـ ــ٘
اإلاىْ )03(٠و َ٨ـظا باليؿـبت لبُ٣ـت اإلاـىْٟحن ،و بٗـضَا ًدهـل ٖلـى جغجِـب اإلاـىْٟحن
مــً ؤٖلــى ؤصاء بلــى ؤيــٗ ٠ؤصاء ،و ل٨ــً لــى ؤؾــُ٣ىا َــظا ٖلــى ؤلاصاعة الجؼاثغٍــت ٞهــظٍ
الُغٍ ٣ــت ال ج ُٟــض ه ٟٗــا و ب ــالٗ٨ـ ٞةجه ــا ؾ ــى ٝحٗغ ٢ــل ٖملُ ــت الخ ُ٣ــُم و ً ــضزل ٞحه ــا
ٖامل الظاجُت و هبخٗض ًٖ اإلاىيىُٖت ،صون ؤن هيسخى بإن الٗملُت ؾى ٝججٗل اإلاضًغ
ًهب ٧ل ج٨ٟحرٍ في َـظٍ الٗملُـت ممـا ٌٗغ٢ـل الؿـحر الخؿـً لـإلصاعة ،و ج٣خـل ببضاٖاجـه
ألجها جضزله في عوجحن و خل٣ت مٛل٣ت ،و جبٗضٍ بظل ًٖ ٪مهامه ألانلُت التي وظـض مـً
ق ــإجها و ه ــي حؿ ــُحر َ ــظٍ ؤلاصاعة و ج ٣ــضًم ؤلاؾ ــتراجُجُاث و الخُ ــِ الت ــي جً ــمً ب ٣ــاء
َــظٍ اإلاىٓمــت مــ٘ اإلاىاٞؿــت اإلاىظــىصةٞ ،هــظٍ الٗملُــت ؤنــال ٚحــر مجضًــت و جخُلــب و٢ــذ
ومجهىص ٦بحرًً.
َغٍ٣ــت الخىػَــ٘ ؤلاظبــاعيٟٞ :ــي َــظٍ الُغٍ٣ــت ٢ــام ؤخمــض مــاَغ بةُٖــاء ملخــو خىلهــاخُ ــض  ٢ــا ٫ب ــإن َ ــظٍ الُغٍ ٣ــت ججب ــر ال ــغثِـ (اإلا ــضًغ) ب ــإن ً ــىػٕ م ــىاعصٍ البك ــغٍت ٖل ــى
صعظ ــاث  ُ٢ــاؽ ال ٟ٨ــاءة بك ــ٩ل جد ــضصٍ اإلاىٓم ــت و ًُل ــٖ ٤لُ ــه بؾ ــم الك ــ٩ل الخ ــىػَعي
الُبُعــي،و هــي ان ؤٚلبُــت اإلاــىْٟحن ًإزــظون الضعظــت الىؾــُُت مــً اإلاُ٣ــاؽ زــم جبــضؤ
اليؿبت في الجزو ،)20(٫و الك٩ل اإلاىالي ًىضر لىا ظُضا َظٍ الُغٍ٣ت:
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الك٩ل ع٢م ً 10ىضر لىا همىطط الخُُ٣م بُغٍ٣ت الخىػَ٘ ؤلاظباعي(.)21

ٞمً زالَ ٫ظا الك٩ل هالخٔ ؤن اإلاضًغ ملـؼم بـإن ً٣ـىم بخىػَـ٘ اإلاـىْٟحن خؿـب
َظٍ الـضعظاث ٞـةطا ٧ـان لـضًىا مـشال ٖكـغون( )20مىْـٞ ٠اإلاـضًغ ملـؼم ٖلـى جىػَٗهـا ٖلـى
الىدى الخالي:
 02مىْٟحن ًهىٟىن في مغجبت الخ٣ضًغ اإلامخ ـ ــاػ. 04مىْٟحن ًهىٟىن في مغجبت ظُـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض ظ ـ ــضا. 08مىْٟحن ًهىٟىن في مغجبت الجُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض. 04مىْٟحن ًهىٟىن في مغجبت اإلاخىؾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــِ. 02مىْٟحن ًهىٟىن في مغجبت ألا٢ل مً اإلاخىؾِ.ٞهـ ــظٍ الُغٍ٣ـ ــت جهـ ــلر مـ ــ٘ ؤٖـ ــضاص ٦بحـ ــرة مـ ــً اإلاـ ــىْٟحن و جهـ ــلر ٖـ ــاصة للُ٣ـ ــإ
الىُْ ٟــت الٗمىمُ ــت ،و ه ــي َغٍ ٣ــت ججب ــر اإلا ــضًغ ٖل ــى صعاؾ ــت مىْ ُٟــه صعاؾ ــت ٢بلُ ــت خت ــى
ٌؿــخُُ٘ جــىػَٗهم ٖلــى َــظا اإلاــضعط ،و ل٨ــً مــا ٌٗــاب ٖلــى َــظٍ الُغٍ٣ــت ؤجهــا ال جىضــر لىــا
هىاحي ال٣ىة و الًٗ ٠لضي َظا اإلاىعص البكغي( )22و هي ٦ظلٚ ٪حر ص٣ُ٢ت و ال جخه٠
باإلاهــضاُ٢ت ٦مــا ؤجهــا ال جُبــ ٤الٗضالــت الخىُٓمُــت و زانــت بطا ٧ــان ؤٚلبُــت اإلاــىْٟحن
ٌٗمل ــىن بجضً ــت و ن ــض ١و ٗٞالُ ــت و مه ــىٟحن ف ــي الضعظ ــت اإلامخ ــاػة ،ؤو الٗ ٨ـــ و م ــا َ ــى
خان ــل ف ــي بصاعجى ــا الجؼاثغٍ ــت ؤن ؤٚلبُ ــت اإلا ــىْٟحن ؤصائه ــم ال ــىُْٟي مخىؾ ــِ ؤو ي ــُٗ٠
ٟٞـ ــي َـ ــظٍ الخالـ ــت ُ٦ـ ــ ٠وؿـ ــخٗمل َـ ــظا الترجِـ ــب و َـ ــظٍ الُغٍ٣ـ ــت ؟؟؟؟٦ ،مـ ــا ؤن َـ ــظٍ
الُغٍ٣ت جدُم عوح اإلاشابغة و ؤلابضإ٦ ،ما ًُغى ٖلى َظٍ الٗملُت الٗال٢اث الصخهُت
ؤو الٗهــبُت الخلضوهُــت وَــظا مــا ٌصــج٘ ٖلــى وظــىص بؾــتراجُجُاث الٟــاٖلحن ب٣ــىة ٦ ،مــا
ؤجه ــا جدُ ــم ؤلاب ــضإ و ال حص ــج٘ ٖل ــى جٟجحـ ــر الُا ٢ــاث ال٩امى ــت اإلاىظ ــىصة ل ــضي اإلاـ ــىاعص
البكغٍت.
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َغٍ٣ت الخضعطً :غي ٧ل مـً ؾـهلُت مدمـض ٖبـاؽ و ٖلـي خؿـحن ٖلـي خـىَ ٫ـظٍ الُغٍ٣ـتبإجه ــا ج ــخم ٖ ــً َغٍ ــ ٤وي ــ٘ جه ــيُٟاث للم ــىاعص البك ــغٍت ،و ًمش ــل  ٧ــل جه ــيُ ٠صعظ ــت
مُٗىت مً ألاصاء ،و َىا هسلو بلى زالزت ( )03جهيُٟاث و هي ٖلى الىدى الخالي:
ألاصاء اإلا٣بـ ـ ـ ـ ــى- ٫ألاصاء الٛحر م٣بى- ٫ألاصاء اإلاخمُ ـ ـ ـ ـ ــؼ.و بٗ ــض وي ــ٘ َ ــظٍ الخه ــيُٟاث ً ــخم م٣اعه ــت ؤصاء ألا ٞـغاص و ٣ٞــا له ــظٍ الخه ــيُٟاث،
خُــض ًىيــ٘ ٧ــل ٞــغص فــي صعظــت جهــيُٟه خؿــب ؤصاثــه الــىُْٟي( ، )23و ل٨ــً ه٣ــى ٫شــخيء
مهم و َى ختى جـىجر َـظٍ الٗلمُـت ًجـب ٖلـى اإلاؿـحر ؤو اإلا٣ـُم ؤن ٌٗـغ ٝؤصاء َـظٍ اإلاـىاعص
البكغٍت ظُضا ختـى ال ًٓلمهـم و ًد٣ـ ٤بـظل ٪الٗضالـت الخىُٓمُـت ٞهـي مؿـاولُت جدخـاط
بلى التر٦حز و الٟهم الجُض لألمىع الخ٣ىُت الخانـت بالىُْٟـت ،و ًجـب ٖلـى اإلاـضًغ ؤو اإلا٣ـُم
ؤن ً٩ــىن ملــم بجمُــ٘ ظىاهــب الىُْٟــت التــي ً٣ــىم بهــا َــظا اإلاــىعص البكــغي ،و ل٨ــً جب٣ــى
َ
الخدح ــز و مك ــ٩لت الظاجُ ــت ٢اثم ــت ف ــي ه ٟــىؽ اإلاُ٣م ــحنٞ ،ض ٢ــت و ن ــض َ ١ــظٍ
صاثم ــا مك ــ٩لت
ؤن اإلاـىعص البكـغي
الُغٍ٣ت جخإزغ جإزغا ٦بحرا بالجىاهب الخانت للمُ٣م٦ ،ما هالخٔ
ال ٌؿ ـ ــخُُ٘ الى ٢ـ ــىٖ ٝل ـ ــى ه ٣ـ ــاٍ ال ٣ـ ــىة و الً ـ ــٗ ٠ألصاث ـ ــه ٢ه ـ ــض ج٣ىٍم ـ ــه و جدؿ ـ ــِىه
مؿخ٣بال.
-2-4الُغق الخضًث ــت:
َغٍ٣ت ؤلاصاعة باألَضا:ٝف ــي َ ــظٍ الُغٍ ٣ــت ً ــخم وي ــ٘ اإلا ــضًغ و ؤلاصاعة الٗلُ ــا بؾ ــتراجُجُت جدم ــل ألاَ ــضاٝ
اإلاؿــُغة و اإلاغظـ َـى جد٣ُ٣هــا زــال ٫الؿــىت ال٣اصمــت و ج٩ــىن َــظٍ ألاَــضا ٝمضعوؾــت بُــغ١
ٖلــى
ٖلمُــت ص٣ُ٢ــت ،بٗــضَا ًــخم ٖــغى جلــ ٪الىخــاثج (اإلاخًــمىت ألاَــضا)ٝ
اإلاؿــخىي ؤلاصاعي ألا٢ــل مــً ؤلاصاعة الٗلُــا و َ٨ــظا حؿــخمغ الٗلمُــت جىاػلُــا ختــى ههــل بلــى
اإلاىْ ٠البؿُِ الظي ًجب ؤن ًٟهم ظُضا جلـ ٪ألاَـضا ٝو ً٣ـىم بخد٣ُ٣هـا ،و فـي ألازحـر
حؿـخسضم جلـ ٪ألاَــضا٦ ٝمٗـاًحر لخُ٣ــُم ؤصاء اإلاـىْٟحن ٖلـى ٧اٞـت اإلاؿـخىٍاث( ، )24و ٧ــل
ٞـغص ًخدمــل مؿــاولُاجه و َـظا عاظــ٘ ألن جلــ ٪ألاَـضا ٝؾــى ٝحٗــىص باإلًجـاب ٖلــى ظمُــ٘
اإلاىْٟحن بن ؤخؿىىا جد٣ُ٣ها.
م ـ ــً ز ـ ــال َ ٫ـ ــظٍ الُغٍ ٣ـ ــت هٟه ـ ــم بإجه ـ ــا مبيُ ـ ــت ٖل ـ ــى جدضً ـ ــض ألاَ ـ ــضا ٝالض ٣ُ٢ـ ــت
و الىاضـخت و جبُاجهــا ل٩اٞــت اإلاــىْٟحن ،و الهــض ٝمــً ٧ــل َــظا َــى الىخــاثج اإلاؿخسلهــت مــً
ز ــال ٫ال ُ٣ــام بالٗم ــل ،ؤي ال ــظَاب مباق ــغة لىخ ــاثج الٗلمُ ــت و الت ــي ٖل ــى ؤؾاؾ ــها ً ٣ــُم
اإلاىْــٞ ،٠ى٣ــى ٫ؤن َــظٍ الٗلمُــت ٢ــض ج٩ــىن هاجخــت باليؿــبت للمــىْٟحن الــظًً ًخ٣بلــىن
الش٣اٞـت الخىُٓمُـت و التـي جخد٣ـ ٤بىاؾــُت الـىالء الخىُٓمـي و اإلاىاَىـت الخىُٓمُـت اللخــان
جسل٣ان مٗجى ؤلالتزام الخىُٓمي الظي ًـض ٘ٞالٟـغص لخ٣بـل الش٣اٞـت الخىُٓمُـت و مٗجـى َـظا
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ؤن اإلاىْـ ــً ٠هـ ــبذ ًـ ــضع ٥جمـ ــام ؤلاصعا ٥خ٣ى٢ـ ــه و واظباجـ ــهٟٞ ،ـ ــي َـ ــظٍ الخالـ ــت هلمـ ـــ
الىخ ــاثج اإلاغظ ــىة و اإلاخمشل ــت ف ــي جد ُ٣ــ ٤ألاَ ــضا ٝاإلاؿ ــُغة م ــً ٢ب ــل ؤلاصاعة ،و ل ٨ــً و م ــا
حِٗكه ؤلاصاعة الجؼاثغٍت الُىم و م٘ ٖضم ج٣بل اإلاىعص البكغي لهظٍ الش٣اٞت الخىُٓمُـت،
و مـ ــ٘ م٣ٟـ ــضان الش٣ـ ــت بـ ــحن ؤلاصاعة و اإلاىْـ ــ ٠ال وؿـ ــخُُ٘ جدُ٣ـ ــَ ٤ـ ــظٍ ؤلاؾـ ــتراجُجُت او
الُغٍ٣ـ ــت و خت ـ ــى و بن َب ٣ـ ــذ ٞل ـ ــً هده ـ ــل ٖل ـ ــى الىخ ـ ــاثج اإلاغظ ـ ــىةُٞ ،ج ـ ــب ٖل ـ ــى ؤلاصاعة
الجؼاثغٍــت و ٢بــل الؿــعي بلــى جدُ٣ــ ٤ألاَــضا ٝاإلاؿــُغة مــً ٢بــل ؤلاصاعةً ،جــب ٞهــم َــظا
اإلاىعص البكغي و مداولت ػعٕ ُٞه مٗجى اإلاىاَىت الخىُٓمُت و الخ٨ٟحر في ُُٟ٦ت ظٗل َظا
و بٗــضَا ًم٨ــً لىــا جُبُــَ ٤ــظٍ الُغٍ٣ــت
اإلاــىعص البكــغي ًخ٣بــل الش٣اٞــت الخىُٓمُــت
ؤلاصاعة باألَضا.ٝ
َغٍ٣ت اإلا٣ا:٫ًغي ؾُض ؤخمض ظاب الغب ؤن َظٍ الٗملُت ج٣ىم ٖلى اإلاُ٣م الظي ً٣ـىم بخُ٣ـُم
ؤصاء اإلاىعص البكغي ،بدُض ً٣ىم بىيـ٘ بىـىص جهـ ٠ؾـلى ٥الٟـغص و بٗـض بزخُـاع و ج٩ـىًٍ
البىـىص الخُــا ًغاَــا مىاؾــبت للخُ٣ـُم و التــي ج٨كــ ٠لىــا ه٣ـاٍ ال٣ــىة و الًــٗ ٠لــضي َــظا
اإلاىعص البكغي ً٣ىم بىي٘ جىنُاث لخُىٍغ َظا اإلاىعص البكغي(.)25
بطن مــا هٟهمـه و مــا هالخٓــه ٖلــى َــظٍ الُغٍ٣ــت ؤن اإلا٣ــُم ؤو اإلاكــغ٣ً ٝــىم بىيــ٘
ٖغى خاٖ ٫لى ق٩ل جُُ٣م لألصاء الخام باإلاىعص البكغي ،بدُض ً٨خب ُٞه ٧ل ه٣ـاٍ
ال٣ــىة و الًــٗ ٠الخانــت بهــظا اإلاــىعص البكــغي ،زــم ً٣ــىم بةُٖــاء جىنــُاث و خلــى٫
لبٌٗ اإلاكا٧ل التي حُٗ ٤الؿحر الخؿً لإلصاعة و َلى ؤؾاؽ َظا الخُُ٣م اإلاىيىٕ ٖلى
و ل٨ــً و مــا
قــ٩ل م٣ــا ٫ج٣ــىم بصاعة اإلاــىاعص البكــغٍت بخُ٣ــُم َــظا اإلاــىعص البكــغي،
ٌُٗب ٖلى َظٍ الُغٍ٣ت ؤجها جخٛحر بخٛحر اإلاُ٣م ؤو اإلاكـغ ٝبدُـض ٌؿـخُُ٘ ٦خابـت مـا ًغٍـض
و َىــا ه ــغي ؤلازــخال ٝب ــحن اإلاُ٣مــحن و خت ــى ؤجه ــا ٢ــض جُغ ــى ٖلحهــا ه ــىٕ مــً الظاجُ ــت ،بدُ ــض
ًم٨ــً لهــظا اإلا٣ــُم ؤن ًًــُ ٠ه٣ــاٍ ٢ــىة ؤو ًدــظٞها ٦ــم ًم٨ىــه ٦ــظل ٪بيــاٞت و خــظٝ
ه٣ــاٍ يــٗ ٠باليؿــبت لهــظا اإلاــىعص البكــغي ،و ختــى ؤجهــا ٢ــض جخٗــب اإلا٣ــُم فــي خالــت و ظــىص
ٖضص ٦بحر مً اإلاىاعص البكغٍت التي ًجب ٖلُه جُُ٣مها جُُ٣ما ص٣ُ٢ا ،باإلياٞت بلى بج٣ان
اإلاُ٣م لل٨خابت و الخٗبحر الخانحن ب٨خابت ج٣غٍغ الخُُ٣م الظي ً٩ىن ٖلى ق٩ل م٣ا.٫
زالنت:
وؿخيخج مً زال٧ ٫ـل مـا ٢لىـاٍ ؤهـه بطا ؤعصهـا جدُ٣ـ ٤الٟٗالُـت الخىُٓمُـت البـض ؤن
ً٩ىن َىا ٥ؤصاء وُْٟي ٗٞا ٫مبجي ٖلى خـ َظا اإلاىعص البكغي و وُٖه الخام بىاظباجـه
صازل َظا الخىُٓم٦ ،ما بحن لىا َظا الجاهب الىٓغي ؤن ؤلاوؿان َى مً ًسل ٤الٟاع ١و
لِؿــذ الخ٨ىىلىظُــاث اإلاىظــىصةٞ ،ــالجىصة هــي ؤلاوؿــان و ؤلاؾــدشماع ٞحهــا َــى ؤلاؾــدشماع فــي
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اإلا ــىعص البك ــغي ،و بطا ؤعصه ــا جد ُ٣ــ ٤الٟٗالُ ــت الخىُٓمُ ــت الب ــض لى ــا م ــً ٞه ــم َ ــظا اإلا ــىعص
البك ــغي ظُ ــضا خت ــى وؿ ــخُُ٘ ػعٕ  ُٞــه ال ــىالء الخىُٓم ــي ال ــظي ًي ــخج لى ــا ج٣ب ــل الش٣ا ٞــت
الخىُٓمُــت و ًسلــ ٤لىــا ؤلالتـزام الخىُٓمــي اللــظان ًهــىٗان لىــا ؤصاء ٗٞــا ٫هــاجج مــً مــىعص
بكغي ٌٗغ ٝظُـضا خ٣ى٢ـه و واظباجـه و ًـضع ٥جمـام ؤلاصعا ٥ؤن جدُ٣ـ ٤ؤَضاٞـه ج٨مـً فـي
جدُ٣ــ ٤ؤَــضا ٝاإلاىٓمــت التــي ًيخمــي بلحهــا ،و لــً ههــل بلــى َــظا اإلاٟهــىم بال بخُبُــ ٤هٓــام
خىاٞؼ صًىامُ٩ي ًخماشخى مـ٘ جُلٗـاث َـظا اإلاـىعص البكـغي ،و جىنـلىا بلـى شـخيء مهـم و َـى
ؤن جُ٣ــُم ألاصاء الــىُْٟي اإلابجــي ٖلــى مٗــاًحر ٖلمُــت و ج٣ىُــت ٗٞلــى الــغٚم مــً وظىصَــا فــي
ؤلاصاعة الجؼاثغٍت بال ؤن الخىُٓماث الٛحر الغؾمُت الؿلبُت ؾُُغث ٖلى َظٍ الخُُ٣ماث
و ؤبـضٖذ فــي الخُ٣ــُمٞ ،مــا َــى مالخــٔ ْاَغٍــا بــان الخُ٣ــُم َــى مُــاب ٤للمٗــاًحر بُغٍ٣ــت
عؾــمُت و ٖلمُــت ٞالصــخيء البــاَجي َــى ٖ٨ـــ طلــ ٪جمامــا  ،و ٖلــى ظماٖــت الٗمــل الخدلــي
بالهض ١و ؤلازالم في الٗمـل ،و ٖلـى اإلاؿـاو ٫الخدلـي باإلاىيـىُٖت و الكـٟاُٞت و ببٗـاص
٧ل ظىاهب الظاجُت و اإلاُى ٫الصخهُت و ٖضم ؤلاهضماط صازل الخىُٓماث الٛحر الغؾـمُت
و الؿلبُت و زانت ٖىض الخُُ٣م ،و عٚم ٧ل ما الخٓىاٍ مً ج٣ىُاث في الخُ٣ـُمً ،جـب
و زانت في ؤلاصاعة الجؼاثغٍت و م٘ ٖاصاث مجخمٗىاً ،جب ٖلى اإلاؿاولحن ُ٢امهم بخُُ٣م
آلاصاءاث للمىاعص البكغٍت بدًىع ظماٖت الٗمـل ختـى ًخٗـىصوا ٖلـى الجماٖـت و ؤن ًسبـر
اإلاؿ ــاو ٫ؤًٖ ــاءٍ بالى ٣ــاٍ الت ــي وي ــٗها م ــ٘ الخبرً ــغ و ؤم ــام الجمُ ــ٘ ،ل ٩ــي ًُب ــ ٤مب ــضؤ
الٗضالـ ــت و اله ـ ــض ١فـ ــي اإلاٗامل ـ ــت ،و ٦ؿـ ــب الش ٣ـ ــت اإلاخباصلـ ــت ب ـ ــحن الـ ــغثِـ و اإلاغئوؾ ـ ــحن،
وبخ ــضار ه ــىٕ م ــً اإلاىاٞؿ ــت الضازلُ ــت ب ــحن اإلا ــىْٟحن ،و ٌؿ ــعى  ٧ــل مىْ ــ ٠بل ــى جدؿ ــحن
آصاثه للخهىٖ ٫لى جُُ٣م ؤًٞل و بظل ٪هُ٣ت ؤًٞل التي ؾى ٝجسضمـه فـي الخهـى٫
ٖلى ٖالوة ؤ٦ثر مً اإلاـغة الؿـاب٣ت ،و حؿـاٖضٍ ٖلـى الترُ٢ـت و بىـاء مؿـخ٣بله ،و بالخـالي ٞـةن
اإلاؿاو ٫ؾى٨ً ٝؿب ز٣ت و بخترام اإلاغئوؾحن له و حؿخمغ الجماٖت في بجداصَا ووالئها
لل ـ ـ ـ ــغثِـ و ب ـ ـ ـ ــظل ٪للمىٓم ـ ـ ـ ــت و ٖى ـ ـ ـ ــضما ه ٣ـ ـ ـ ــى ٫اإلاىٓم ـ ـ ـ ــت ه ٣ـ ـ ـ ــى ٫الخىٓ ـ ـ ـ ــُم الغؾ ـ ـ ـ ــمي،
و َىا و ٦إهىا ٖالجىا مىيىٕ الخىُٓماث الٛحر عؾمُت بُغٍ٣ت ٖلمُـت و بـضون نـغاٖاث،
و بـظل ٪ب٦دؿــبىا ٢ـىة ظضًــضة و ٗٞالـت حؿــاَم و حؿـعى بلــى جدُ٣ـ ٤ؤَــضا ٝؤلاصاعة بٗــضما
٧اهــذ ف ــي اإلااض ــخي ال٣غٍ ــب حُٗ ـ ٤ؤلاصاعة ٖل ــى جد ُ٣ــ ٤ؤَ ــضاٞها ،و ل ٨ــً و خت ــى ًخد ٣ــ ٤م ــا
٢لىــاٍ البــض مــً ٞهــم َــظٍ اإلاــىاعص البكــغٍت و ٞهــم زانــت خاظُاتهــا و مداولــت جلبُــت جلــ٪
الخاظُاث في بَاع ال٣اهىن اإلاٗمى ٫به.
ٞخل ــ ٪الخىُٓم ــاث ٚح ــر الغؾ ــمُت ؤو ٦م ــا ٌؿ ــمحها ال ــبٌٗ بؾ ــتراجُجُاث ال ٟــاٖلحن
٧اه ـ ـ ـذ ؾـ ـ ــببا لىٓـ ـ ــام الخـ ـ ــىاٞؼ ال٣ـ ـ ــاثم و ؤزـ ـ ــغث ٖلـ ـ ــى ألاصاء و ٖلـ ـ ــى جُ٣ـ ـ ــُم ألاصاءٞ ،هـ ـ ــظٍ
ؤلاؾــتراجُجُاث ال٨غوػٍــت ًجــب ان هٟهمهــا ظُــضا و هدـــ بسُىعتهــا  ٞـةطا لــم ج٣ـ َـىم بُــغ١
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ٖلمُ ــت ٞةجه ــا  ٢ــض جخد ــى ٫بل ــى خغ ٧ــاث بظخماُٖ ــت ً ٟــى ١ن ــضاَا و جإزحرَ ــا م ــً الى٣اب ــاث
اإلاىظــىصة خالُــا و َــظا مــا جدــضر ٖىــه ؤالن جــىعان فــي ٦خابــه ه٣ــض الخضازــتٗٞ ،لــى نــىإ
ال ٣ـغاع ال ــخ ًُٟإلاش ــل َ ــظٍ الٓ ــىاَغ الت ــي زل٣ــذ مك ــا٧ل صاز ــل الخىٓ ــُم ٦م ــا  ٢ــض جسل ــ٤
مكا٧ل صازل اإلاجخم٘ ٩٦ل.
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