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المقدمة
وٕب رطولٕب فّ١ب ِؼ ٝئٌ ٝاإلٍزوار١غ١خ  ٚػوفٕب ثأٔٙب فٓ ثٕبء ِيا٠ب رٕبفَ١خ  ٚئكاهح ٚ
رَ١١و اٌّإٍَخ ٚفك هؤ٠خ ثؼ١لح اٌّلٌ ٜزؾم١ك أ٘لاف  ٚ ،ػوفٕب ونٌه أْ ٌٙب ػلح َِز٠ٛبد ِٕٙب
اإلٍزوار١غ١خ اٌؼبِخ اٌز ٟرّضً ئرغبٖ اٌّإٍَخ اٌؼبَ ٠ ،زُ ط١بغزٙب ػٍَِ ٝز ٜٛاإلكاهح اٌؼبِخ  ٚ ،ونا
ئٍزوار١غ١خ ٚؽلاد األػّبي  ٚمٌه ف ٟؽبٌخ ِب ئْ وبْ ٌٍّإٍَخ ػلح ِٕزغبد أ ٚػلح أٍٛاق  ،ثبإلػبفخ
ئٌ ٝاإلٍزوار١غ١خ اٌٛظ١ف١خ  ٚ ،ونا اٌزشغ١ٍ١خ .
ٌىٓ أُ٘ ِوؽٍخ ٠زُ ِٓ فالٌٙب روعّخ ٘نٖ اإلٍزوار١غ١بد إلٌ ٝأهع اٌٛالغ ِ٘ ٟوؽٍخ اٌزٕف١ن اٌزٟ
ٍزؼًّ ػٍ ٝكهاٍزٙب ِٓ فالي ئ٠غبك ئعبثبد ٌألٍئٍخ اٌزبٌ١خ :
ِب ِ٘ ٛف َٛٙرٕف١ن اإلٍزوار١غ١خ ؟ ِ ٚب ٘ ٟاإلػزجبهاد اٌالىِخ ٌزٕف١ن اإلٍزوار١غ١خ ؟
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المبحث األول  :أساسيات في تنفيذ اإلستراتيجية .
ٍٕؾبٚي ِٓ فالي ٘نا اٌّجؾش رمل ُ٠ثؼغ اٌّفب٘ ُ١األٍبٍ١خ ف ٟرٕف١ن اإلٍزوار١غ١خ اٌزٟ
الثل ِٓ ئكهاوٙب لجً اٌزطوق ئٌ ٝطٍت اٌّٛػٛع
المطلب األول  :مفهوم تنفيذ اإلستراتيجية
ػوف رٕف١ن اإلٍزوار١غ١خ ِٓ لجً ػلح ثبؽض ٓ١لبي " " DAVIDأٔٗ ػٍّ١خ رإصو ف ٟعّ١غ أفواك
إٌّظّخ  ،ئثزلاءا ِٓ أػٍَِ ٝز٠ٛبرٙب ئٌ ٝأكٔب٘ب  ،ف٠ ٛٙش١و ئٌ ٝأْ ػٍّ١خ رٕف١ن اإلٍزوار١غ١خ ػٍّ١خ
ثبٌغخ اٌزؼم١ل  ،الثل ِٓ رٛفو ٌٙب إٌّظّخ ؽبلُ ئكاه٠ ٞف ُٙاإلٍزوار١غ١خ ٠ ٚزّ١ي ثٛالء ٌٍّٕظّخ ثشىً
٠ؼّٓ هثؾ أ٘لاف ُٙوطبلُ ئكاه ٚ ٞأ٘لاف إٌّظّخ  ٚعبء ع ٚ َْٛٔٛعJohnson et Jauche ُٛ
ٌ١ملَ رؼو٠فب ٌؼٍّ١خ رٕف١ن اإلٍزوار١غ١خ  ،أٔٙب اٌؼٍّ١خ اٌزٕٛ٠ ٟؽ ثٙب رؾ ً٠ٛاإلٍزوار١غ١خ ِٓ ِٛػٛػٙب
إٌظو ٞئٌٚ ٝالؼٙب اٌؼٍّ ٚ ٟمٌه ثزؾٍٙ٠ٛب ئٌ ٝئعواءاد ػًّ ف ٟئ٠طبه ثٕبء ٔظُ اٌزقط١ؾ  ٚ ،رقظ١ض
اٌّٛاهك اٌجشو٠خ  ٚاٌّبك٠خ ٔ ٚ ،ظُ ٌألفواك  ٚاٌؾٛافي ٔ ٚ ،ظُ اٌّؼٍِٛبد اإلكاه٠خ  ٚاٌم١بكح )(1
 ِٓ ٚفالي اٌزؼو٠ف ٓ١اٌَبثمّ٠ ٓ١ىٕٕب أْ ٔملَ ِفِٛٙب ٌؼٍّ١خ رٕف١ن اإلٍزوار١غ١خ ثأٔٗ ر١ٙئخ إٌّشأح ِٓ
وبفخ اٌغٛأت اإلكاه٠خ  ٚاٌٛظ١ف١خ  ،ثشىً ٠ؼّٓ ٚػغ اٌقطخ ِٛػغ اٌزٕف١ن ِٓ فالي فٍك اٌزَٕ١ك ٚ
اٌزىبًِ ث ٓ١اٌٛظبئف ِ ٚقزٍف اٌٛؽلاد اٌزٕظ١ّ١خ  ٚ ،هٍُ اإل٠طبه اٌؼبَ ٌزٕف١ن اإلٍزوار١غ١خ  ٚ ،ونا
رٛف١و ٘١ىً ئٌزياَ ِالئُ .

المطلب الثاني  :العالقة بين تنفيذ اإلستراتيجية و رسمها و الفرق بينهما
ٍٕؾبٚي ِٓ فالي ٘نا اٌّطٍت ٚطف اٌؼاللخ ث ٓ١رٕف١ن اإلٍزوار١غ١خ  ٚهٍّٙب  ٚ ،ونا اٌفوق ثّٕٙ١ب.
أٚال  :اٌؼاللخ ث ٓ١رٕف١ن اإلٍزوار١غ١خ  ٚهٍّٙب  :ئما عئٕب ٌؼٍّ١خ ٚطف اٌؼاللخ ث ٓ١رٕف١ن اإلٍزوار١غ١خ ٚ
هٍّٙب ئرغب٘بْ أؽلّ٘ب ٠فظٍّٙب رّبِب ثّٕ١ب اٌضبٔ٠ ٟإول ٚعٛك اٌؼاللخ ثّٕٙ١ب .
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ك.فالػ ؽَٓ اٌؾَ ، ٟٕ١اإلكاهح اإلٍزوار١غ١خ  ،كاه ٚائً ٌٍٕشو  2000 ،ص198, 197
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اإلتجاه األول  ٛ٘ ٚ :ئرغبٖ ٠إول اٌؼاللخ ث ٓ١هٍُ اإلٍزوار١غ١خ  ٚرٕف١ن٘ب  ،ثشىً رىبٍِ ٟؽ١ش أّٔٙب
ِزلافالْ ِزىبِالْ .
اإلتجاه الثاني  ٛ٘ ٚ :ئرغبٖ ٠إول ػلَ ٚعٛك اٌؼاللخ ث ٓ١هٍُ اإلٍزوار١غ١خ  ٚرٕف١ن٘ب ). (1
ئال أْ ِب ّ٠ىٕٕب اإلشبهح ئٌ ٛ٘ ٗ١طؼٛثخ اٌٛطٛي ئٌ ٝرأو١ل اٌفظً ث ٓ١هٍُ اإلٍزوار١غ١خ  ٚرٕف١ن٘ب ،
فٕغبػ اإلٍزوار١غ١خ ٠جمِ ٝو٘ٔٛب ثزىبٍِّٙب ِؼب  ،فٕؾٓ ِٓ فالي ٘نا اٌطوػ َٔبٔل اإلرغبٖ األٚي .
صبٔ١ب اٌفوق ث ٓ١رٕف١ن اإلٍزوار١غ١خ  ٚهٍّٙب (2) :
ال ٠ؼٕ ٟهٍُ اإلٍزوار١غ١خ أْ إٌّظّخ ٚطٍذ ئٌ ٝػّبْ ٔغبػ ػٍّ١خ رٕف١ن٘ب  ٚ ،مٌه ثبٌٕظو ئٌٝ
اإلفزالف اٌزبَ ث ٓ١األٔشطخ اٌّزؼٍمخ ثوٍُ اإلٍزوار١غ١خ  ٚرٕف١ن٘ب ّ٠ ٚىٓ رٍق١ض ثؼغ ِٓ ٘نٖ
اإلفزالفبد وّب ِٓ ٍٟ٠فالي اٌغلٚي أكٔبٖ .
هٍُ اإلٍزوار١غ١خ
-

رٕف١ن اإلٍزوار١غ١خ

ِٓ ؽ١ش كهعخ اٌظؼٛثخ  ،فوٍُ

-

اإلٍزوار١غ١خ أِو ٍ. ًٙ
-

هٍُ اإلٍزوار١غ١خ ٠زُ ِٓ ؽوف

اٌظؼٛثخ .
-

اإلكاهح اٌؼٍ١ب .
-

هٍُ اإلٍزوار١غ١خ ػٍّ١خ رزظف

-

-

-

٠زطٍت هٍُ اإلٍزوار١غ١خ ِٙبهاد
رزؼٍك ثٛػٛػ اٌّفب٘ ٚ ُ١ئِىبٔ١خ ئعواء

أِب اٌزٕف١ن ف٠ ٛٙؼزّل ػٍٚ ٝظبئف
رشغ١ٍ١خ ثؾزٗ .

-

اٌزَٕ١ك ث ٓ١ػلك ِؾلٚك ِٓ األفواك أ ٞػلك
لٍ. ً١

رٕف١ن افَزوار١غ١خ ٠إصو ػٍ ٝإٌّظّخ
ِٓ اٌمبػلح ئٌ ٝاٌمّخ .

ثبٌطبثغ اٌنٕ٘. ٟ
هٍُ اإلٍزوار١غ١خ ٠زطٍت ػٍّ١خ

رٕف١ن اإلٍزوار١غ١خ أِو ثبٌغ اٌزؼم١ل ٚ

ػٍّ١خ رٕف١ن اإلٍزوار١غ١خ ٠زطٍت
اٌزَٕ١ك ث ٓ١ػلك وج١و ِٓ األفواك.
رٕف١ن اإلٍزوار١غ١خ ٠زطٍت ِٙبهاد

-

فبطخ رزؼٍك ثى١ف١خ رؾف١ي  ٚئكاهح االفوٓ٠
.

اٌزىبًِ  ٚاٌزؾٍ. ً١
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)ِ (1وعغ ٍبثك  ،ك.فالػ ؽَٓ اٌؾَ، ٟٕ١ص 199
) (2كٔ .بك٠خ اٌؼبهف  ،اٌزقط١ؾ اإلٍزوار١غ ٚ ٟاٌؼٌّٛخ ؟ ،اٌلاه اٌغبِؼ١خ ِ ،ظو  1998،ص. 297
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المطلب الثالث :موقع تنفيذ اإلستراتيجية في اإلدارة اإلستراتيجية.
٠ؾزً رٕف١ن اإلٍزوار١غ١خ ِٛلؼب ٘بِب ف ٟاإلكاهح اإلٍزوار١غ١خ  ،اٌز ٟال ٠زُ ثٍٛغٙب ثّغوك رؾل٠ل إٌّشأح
ٌٍى١ف١خ اٌز١ٍ ٟزُ ِٓ فالٌٙب ئٔغبى األ٘لاف .
رٕف١ن اإلٍزوار١غ١خ كاٌخ ف ٟػلح ػٛاًِ ِٕٙب اٌ١ٙىً اٌزٕظ ٚ ، ّٟ١أٍبٌ١ت اٌزٕف١ن اٌّزجؼخ ِ ٚل ٜرٛافو
اٌّٛاهك اٌجشو٠خ  ،فٍف ٚ ُٙئكهان ِزطٍجبد رٕف١ن اإلٍزوار١غ١خ ال ثل ِٓ اإلعبثخ ػٍ ٝػلح رَبؤالد ٘: ٟ
-

ً٘ ا١ٌ٢بد  ٚاٌ١ٙبوً ِزواثطخ ِغ ثؼؼٙب اٌجؼغ ثشىً ٠زٕبٍت  ٚاإلٍزوار١غ١بد
اٌّٛػٛػخ .

-

ً٘ رُ رٛط ً١اإلٍزوار١غ١خ ثطو٠مخ ٍٍّ١خ ٌغّ١غ األؽواف ماد اٌؼاللخ ثٙب .

-

ً٘ َ٠بػل اٌزؾف١ي  ٚاألعٛه ػٍ ٝرلػ ُ١اٌٍَٛن  ٚاإلٔغبى ثشىً ِالئُ .
 ٚاٌشىً اٌزبٌٛ٠ ٟػؼ ِٛلغ رٕف١ن اإلٍزوار١غ١خ ف ٟاإلكاهح اإلٍزوار١غ١خ :
رظّ ٚ ُ١ط١بغخ

رؾل٠ل األ٘لاف

رظُّ١

رٕف١ن

رمُ١١

اٌوٍبٌخ

اإلٍزوار١غ١خ

اإلٍزوار١غ١خ

اإلٍزوار١غ١خ

اإلٍزوار١غ١خ ٚ

اٌوئ١َ١خ

اٌَ١بٍبد اإلٍزوار١غ١خ

اٌَ١بٍبد اٌَّبػلح ػٍ ٝاٌزٕف١ن

اٌولبثخ ػٍٙ١ب

ٍ١بٍبد اٌولبثخ

ِٓ فالي اٌشىً ٠زؼؼ ِٛلغ رٕف١ن اإلٍزوار١غ١خ ثشىً عٍ ٟف ٟاإلكاهح اإلٍزوار١غ١خ  ،ف٠ ٛٙؾزً ِٛلؼب
ِب لجً اٌزمَ ٚ ُ١١ثؼل رظّ ٚ ُ١ط١بغخ اٌوٍبٌخ  ،رؾل٠ل األ٘لاف اإلٍزوار١غ١خ  ،رظّ ُ١اإلٍزوار١غ١خ
اٌوئ١َ١خ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (1ك  .أث ٛلؾف ػجل اٌَالَ  ،اإلكاهح اإلٍزوار١غ١خ  ٚئكاهح األىِبد  ،كاه اٌغبِؼخ اٌغل٠لح ٌٍٕشو ٍٕ ،خ ، 2002ص 320
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المبحث الثاني  :متطلبات تنفيذ اإلستراتيجية .
المطلب األول  :اإلعتبارات الالزمة لتنفيذ اإلستراتيجية . :
ٕ٘بن ػلح ئػزجبهاد ِٓ اٌٛاعت ئرقبم٘ب ف ٟاٌؾَجبْ لجً اٌجلء ف ٟرٕف١ن اإلٍزوار١غ١خ  ٟ٘ ٚاٌيِٓ ،
اإلػالَ  ٚاٌّؼوفخ ثبٌقطخ اإلٍزوار١غ١خ  ،ؽشل اٌغٛٙك  ٚرؼجئخ اٌؼبٍِٚ ٓ١ػغ َِز٠ٛبد األكاء ،
ٍٕزؼوع ٌىً ِٕٙب ثٕٛع ِٓ اٌزفظ. ً١
أوال  :الزمن ّ٠ :ضً ػٕظو اٌيِٓ ٍالؽب ئٍزوار١غ١ب  ،وّب أْ اٌشووخ اٌز ٟرؼزّل ئٍزوار١غ١زٙب ػٍٝ
اٌيِٓ ّ٠ىٓ أْ رؾمك ِ١يح رٕبفَ١خ  ٚمٌه ئما رّذ اٌّؾبفظخ ػٍ ٝاٌزّ١١ي اٌيِٕ ٚ ٟونٌه ئما وبْ
اٌَّزٍٙه ٠ؼط ٟلّ١خ أوجو ٌٍٛلذ .
فبإلٍزوار١غ١خ اٌّؼزّلح ػٍ ٝاٌيِٓ ِى٘ ْٛبَ  ٚؽوط ٌٍجلائً اإلٍزوار١غ١خ ف ٟاٌٛلذ اٌؾبػو  ،فؼال
ػٓ مٌه فاْ اٌّ١يح اٌزٕبفَ١خ اٌّؼزّلح ػٍ ٝػٕظو اٌيِٓ ّ٠ىٓ اإلؽزفبظ ثٙب فمؾ ف ٟؽبٌخ ِب ئما وبٔذ
اٌشووخ رشغ١غ اإلثزىبه  ،اٌَوػخ ف ٟاٌزظوف  ٚاٌَوػخ ف ٟاإلٍزغبثخ  ٚوً مٌه ثبٌزيآِ ِغ اٌؼٕظو
اٌزىٌٕٛٛع ٟاٌنَّ٠ ٞؼ ثزٕف١ن مٌه ف ٟاٌشووخ.
ثانيا  :اإلعالم و المعرفة بالخطة اإلستراتيجية  :فاٌزياَ هؤٍبء اٌشووبد َِ ٚبػل ُٙ٠ثؼٍّ١خ اٌزقط١ؾ
اإلٍزوار١غ ٟفنٌه ٠ؼٕ ٟأٔ ُٙػٍ ٝكهعخ ػبٌ١خ ِٓ اٌٛػ ٚ ٟاٌّؼوفخ ثأّ٘١خ اٌزقط١ؾ
فاهٍبي رمبه٠و كٚه٠خ ػٓ اٌزطٛهاد ف ٟػٍّ١خ اٌزقط١ؾ وف ً١ثٕشو اٌّؼوفخ ٍٚؾ أفواك إٌّظّخ  ٚػٕل
اإلٔزٙبء ِٓ اٌقطخ اإلٍزوار١غ١خ الثل أْ رظً ئٌ ٝثم١خ أعياء اٌشووخ ِٓ فالي :
-

رٛى٠غ َٔـ ِىزٛثخ ِٓ اٌقطخ ِوفٛلخ ثقطبة رٛػ١ؾ. ٟ

-

َٔـ ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٌىً اٌّٛظف. ٓ١

-

ػمل ٌمبءاد ِجبشوح ثِ ٓ١غٌٍ اإلكاهح  ٚاٌّل٠و ٚ ٓ٠فو٠ك اٌزقط١ؾ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (1أؽّل ِب٘و ،اإلكاهح اإلٍزوار١غ١خ  ،اٌلاه اٌغبِؼخ ِ ،ظو ، 1999ص 212
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ثالثا  :حشد الجهود و تعبئة العاملين  ِٓ :األكٚاه اٌوئ١َ١خ اٌز٠ ٟم َٛثٙب هئ ٌ١اٌشووخ ٘ ٛرٛعٗ١
اٌغٛٙك ٔؾ ٛاٌقطخ اإلٍزوار١غ١خ  ،ثؾ١ش ٠زطٍت رٕف١ن اٌقطخ اإلٍزوار١غ١خ ٚ ٚ ،ػؼٙب ِٛػغ اٌزٕف١ن
ػوٚهح رؼجئخ اٌغٛٙك كافً اٌشووخ رغبٖ اٌقطخ ٠ ٚ ،غت أْ ٠إصو هئ ٌ١اٌشووخ رأص١وا ع٘ٛو٠ب ػٍٝ
اٌزغ١واد اٌز ٟرزطٍجٙب اٌقطخ اإلٍزوار١غ١خ  ٚأْ ٠ى ْٛػٍ ٝف ُٙػّ١ك ثبٌقطخ اإلٍزوار١غ١خ ؽز ٝرزُ
اٌزؼجئخ اٌلافٍ١خ  ،ثؼل أْ رزُ ٘نٖ اٌزؼجئخ فاْ اٌقطخ رجلأكٚه٘ب وّٛعٗ ٌىً لواه رشغ ٚ ٍٟ١ومٛح كافؼخ
ٌٍشووخ .
رابعا :وضع مستويات األداء  :لجً اٌجلء فٚ ٟػغ اإلٍزوار١غ١خ ِٛػغ اٌزٕف١ن  ،الثل ِٓ اٌزأول ِٓ
ئػلاك لبئّخ ِإشواد إٌغبػ  ،ؽ١ش ٠زُ ِٓ فالي ٘نٖ اٌمبئّخ ئػلاك َِز٠ٛبد األكاء ٌىً اٌّغبالد
اإلٍزوار١غ١خ اٌٙبِخ كافً اٌشووخ  ٚمٌه ٠ف١ل ثؼل اٌزٕف١ن أ٠ؼب ف ٟأٔٗ ّ٠ىٓ ِٓ رؾل٠ل اإلٔؾوافبد ػٍٝ
َِز٠ٛبد األكاء اٌّؾلكح ٍبثمب ٠ ٚ ،م َٛأػؼبء اإلكاهح اٌؼٍ١ب ثّواعؼخ اٌمبئّخ ػٍ ٝأٍبً كٚه ٞثغوع
ِىبفئخ ٘إالء اٌن ٓ٠ؽممٛا ٔغبؽب فِ ٟإشواد إٌغبػ ِ ٚ ،ؼبلجخ ِٓ ٠قبٌف ٘نٖ اٌّإشواد ثبإلػبفخ
ئٌ ٝمٌه فبٌشووخ اٌز ٟرؼغ اػزجبه اٌغٛكح ف ٟفطزٙب اإلٍزوار١غ١خ فال ثل أْ رلهط ِإشواد اٌغٛكح فٟ
لبئّخ ِإشواد إٌغبػ )(1
المطلب الثاني تهيئة \لقضايا اإلستراتيجية العامة
فؼٍّ١خ ٔمً اإلٍزوار١غ١خ ِٓ اٌٛػغ  ٚاإلػلاك ئٌ ٝاٌزٕف١ن ٠زطٍت ػٍ ٝإٌّظّخ كهاٍخ ِغّٛػخ ِٓ
اٌمؼب٠ب اٌؼبِخ ٘: ٟ
 -/1فٍك كهعخ ػبٌ١خ ِٓ اٌزطبثك ث ٓ١اإلفز١به اإلٍزوار١غ ٚ ٟث ٓ١اٌ١ٙىً اٌزٕظٌٍّٕ ّٟ١ظّخ  ،فبٌؼاللخ
ثّٕٙ١ب ػاللخ رفبػٍ١خ َ١ٌ ٚذ رجؼ١خ  ،ثّؼٕ ٝأْ اٌ١ٙىً اٌزٕظ٠ ّٟ١غت أْ ٠ى ْٛلبثال ٌٍزغ١١و  ،وّب ٘ٛ
اٌق١به اإلٍزوار١غ ٚ ٟمٌه ٌزؾم١ك أوجو لله ِٓ اٌزىبًِ ثّٕٙ١ب .
فمل رجذ أْ إٌّظّبد اٌز ٌُ ٟرٕغؼ ف ٟفٍك ٘نا اٌزىبًِ ٘ ٟاأللً فؼبٌ١خ ِٓ ؽ١ش رؾم١ك األ٘لاف .
 -/2صمبفخ إٌّظّخ ٕ٘ :ب الثل ِٓ اإلعبثخ ػٍ ٝاٌَإاي اٌزبٌ ً٘ : ٟصمبفخ إٌّظّخ اٌؾبٌ١خ رظٍؼ ٌزطج١ك
اإلٍزوار١غ١بد اٌز ٟرُ ئفز١به٘ب .

 ٚواعبثخ ػٓ ٘نا اٌَإاي ف ٟؽبٌخ ٔؼُ  ،ال ٔغل أ ٞئٌزجبً ٌ ،ىٓ اإلشىبي ف ٟؽبٌخ اإلعبثخ ثال  ٚ ،مٌه
ٌظؼٛثخ رغ١١و صمبفخ إٌّظّخ فظٛطب ئما وبْ اٌزغ١١و ثشىً ػّ١ك  ،ف ٛٙثّضبثخ األِو اٌظؼت ئْ ٌُ ٠ىٓ
َِزؾ١ال .
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 -/3اٌم١بكح  ٚرؾم١ك األغواع ٕ٘ :ب ٕٔغو ئٌِٛ ٝػٛع رج١بْ اٌؼاللخ ث ٓ١اٌم١بكح ِٕ ٚبؿ اٌزٕف١ن  ،فّٓ
األِٛه اٌز ٟال علي فٙ١ب ٘ ٟأّ٘١خ اٌم١بكح اٌفؼبٌ١خ ف ٟرٛف١و إٌّبؿ اٌزٕظ ّٟ١اٌّالئُ اٌنَّ٠ ٞؼ
ٌٍّٕظّخ ثزؾم١ك أ٘لافٙب )(1
فؼٍ ٝاٌمبئل أْ ٠ضك ف ٟأفىبهٖ ؽز ًَٙ٠ ٝػٍ ٗ١رؾم١مٙب ِغ ثني شٟء ِٓ اٌغٙل  ٚالثل أْ ٠وا٘ب
ِوؤ ٗ١ٍٚف ٟشىً ٍٍٛن فؼٍِ ٚ ٟوئ ، ٟوّب ػٍ ٗ١أْ ٠زظف ثؾل أكٔ ِٓ ٝاإلَٔبٔ١خ رغؼٍٗ ٠ىَت ٚك
ِوؤَِ ٚ ٗ١ٍٚز ٜٛػبٌ ِٓ ٟاإلؽزواَ ف ٛٙلل ٠ؾمك أ٘لافٗ ِٓ فالي فوع اٌشؼٛه ثبٌقٛف ٌلٜ
اإلفواك ٌ ،ىٓ مٌه ٌٓ ٠زَٕ ٌٗ ٝك ْٚرىٍفخ ٔفَ١خ ٌ ، ُٙفبٍزّواه شؼٛه األفواك ثبٌقٛف ٠إك ٞئٌٝ
ئ٠نائٔ ُٙفَ١ب ِّب َ٠جت ظوها وج١وا ٌٍّٕظّخ .
وّب ٠غت أْ رىٔ ْٛظوح اٌمبئل اٌفؼبي ؽٍ٠ٛخ األعً ٌ ،ىٓ ٘نا ال ٠ؼٕ ٟروو١يٖ ػٍ ٝرؾم١ك إٌزبئظ فٟ
األعً اٌط ، ً٠ٛثً ػٍ ٗ١أْ ٠ؾمك اٌزٛاىْ ث ٓ١اٌَّزمجً  ٚاٌؾبػو  ٚ ،أْ ٠ى ْٛاٌمبئل ِؾً ئػغبة ٚ
ئٌٙبَ ثبٌَٕجخ ألفواك إٌّظّخ ف١زأصو ْٚثٗ  ٚثأفىبهٖ ٠ ٚؾبفظ ْٛػٍٙ١ب ؽز ٝف ٟؽبي هؽ. ٍٗ١
 -/4ئػلاك اٌَ١بٍبد اٌٛظ١ف١خ اٌّزقظظخ  :ئْ أؽل اٌّفبر١ؼ األٍبٍ١خ ٌزؾ ً٠ٛاإلٍزوار١غ١بد اٌز ٟرُ
ئفز١به٘ب ِٓ أفىبه  ٚفطؾ ئٌٚ ٝالغ رٕف١ن ٛ٘ ٞل١بَ إٌّظّخ ثزّٕ١خ ػلك ِٓ اٌَ١بٍبد اٌٛظ١ف١خ
اٌّزقظظخ  ،فّشبهوخ ِل٠و ٚاإلكاهاد اٌٛظ١ف١خ اٌّقزٍفخ فٚ ٟػغ اٌَ١بٍبد اٌقبطخ ث ُٙؽزّ٠ ٝىُٕٙ
رٕف١ن مٌه اٌغيء ِٓ اإلٍزوار١غ١بد اٌن٠ ٞزؼٍك ثّ١لاْ أػّبٌ. ُٙ
 ٚاٌَ١بٍبد رَبػل ف ٟرؾل٠ل اٌٛؽلاد اٌَّإٌٚخ ػٓ ٚػغ اإلٍزوار١غ١بد ِٛػغ اٌزٕف١ن  ،وّب رَبػل
ػٍ ٝرؾل٠ل٘ب ٘ ٛاٌنٕ٠ ٞجغ ٟرٛلؼٗ ِٓ اإلٍزوار١غ١خ  ،فبٌَ١بٍبد اٌغ١لح الثل ٌٙب أْ رمجً اٌشوٚؽ
اٌزبٌ١خ :
-

أْ ٠ىٕ٘ ْٛبن رىبًِ ث ٓ١اٌَ١بٍبد ف ٟاٌّؼبِالد اٌٛظ١ف١خ اٌّقزٍفخ .
-

-

أْ رغط ٟوً اٌغٛأت اٌؾ٠ٛ١خ  ٚاٌٙبِخ ٌٍّٕظّخ .

أْ ٠ى ِٓ ْٛاٌّّىٓ رٕف١ن٘ب ف ٟظً اٌظوٚف اٌج١ئ١خ اٌّزٛلؼخ .

أْ رؼىٌ ٘نٖ اٌَ١بٍخ اٌّٛاهك اٌّزبؽخ ؽبٌ١ب ٌٍّٕظّخ  ٚاٌّزٛلؼخ ف ٟاٌَّزمجً ).(2
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) (1ئٍّبػِ ً١ؾّل اٌَ١ل  ،اإلكاهح اإلٍزوار١غ١خ  ،اٌّىزت اٌؼوث ٟاٌؾل٠ش  1999 ،ص . 224

) (2اٌّوعغ اٌَبثك  ،ئٍّبػِ ً١ؾّل اٌَ١ل  ،ص 226
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المطلب الثالث  :تهيئة القضايا الخاصة
ر١ٙئخ اٌمؼب٠ب اٌقبطخ  :ئْ اٌمؼب٠ب اٌؼبِخ اٌَبثمخ ر ُٙوً إٌّظّبد ػٕلِب رأرٌّ ٟوؽٍخ ٚػغ
ئفز١بهارٙب اإلٍزوار١غ١خ ِٛػغ اٌزٕف١ن ٌ ٚىٓ ئٌ ٝعٛاه ٘نٖ اٌمؼب٠ب اٌؼبِخ فاْ ٕ٘بن ػلكا ِٓ اٌمؼب٠ب
اٌقبطخ  ٚ ،اٌز ٟر ُٙثؼغ إٌّظّبد ك ْٚغ١و٘ب  ،أُ٘ ٘نٖ اٌمؼب٠ب ٘ ٟلؼ١خ رمل ُ٠افلاهح اٌؼٍ١ب
ٌٍزغ١١و اٌّطٍٛة ف ٟرٛعٙ١بد  ٚأٔشطخ إٌّظّخ  ٚاٌؼًّ ػٍِٛ ٝاعٙخ ِشبوً ٘نا اٌزغ١١و  ٚ ،ونٌه
لؼ١خ رّٕ١خ إٌّظّخ ثظٛهح رزالئُ ِغ اٌزغ١واد اٌز ٟرؾلس أ ٚاٌّزٛلغ ؽلٚصٙب ف ٟث١ئزٙب اٌلافٍ١خ ٚ
اٌقبهع١خ ٍٕزٕبٚي وً لؼ١خ ػٍ ٝؽل. ٜ
أٚال  :لؼ١خ اٌزغ١١و  :رؼزجو ٘نٖ اٌمؼ١خ فبطخ ثبٌَٕجخ ٌزٍه إٌّظّبد اٌز ٟرؾبٚي ئعواء رؼل ً٠فٟ
رٛعٙ١برٙب  ٚأٔشطزٙب ٌ ٚ ،مل لٍٕب ِٓ لجً أْ ِؼظُ إٌّظّبد ال رمجً ٘نا إٌٛع ِٓ اٌزغ١١و  ٚ ،ئّٔب
رفؼً اٌم١بَ ثبٌزؼل ً٠اٌجطٟء  ٚاٌن ٞال ٌٛ٠ل أِ ٞشىالد ِغ اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟإٌّظّخ  ِٓ ٚأُ٘ ِب وزت
اٌجبؽض ْٛف ٟػٍّ١بد اٌزغ١١و ٔغل ِب وزجٗ " و١ود ٌ ٚ "ٓ٠ٛاٌن٠ ٞو ٜثأْ رغ١١و الثل  ٚأْ ّ٠و ثضالس
ِواؽً أٍبٍ١خ : ٟ٘ ٚ
ِ – 1وؽٍخ ئماثخ اٌضٍٛط
ِ – 2وؽٍخ اٌزغ١١و .
ِ – 3وؽٍخ ئػبكح اٌزضٍ١ظ .
فبأل٠ ٌٝٚمظل ثٙب ئلٕبع اٌؼبٍِ ٓ١ثؼلَ عل ٜٚاإلٍزوار١غ١خ أ ٚاٌٍَٛن اٌّؼّٛي ثٗ ؽبٌ١ب  ،ئم ٠غت رغ١١و
اإلٍزوار١غ١خ ألٔٙب ٌُ رؼل ِالئ ّخ ٌ ٚ ،زلػ٘ ُ١نا اٌَّز ِٓ ٜٛاإللٕبع فمل رَزقلَ إٌّظّخ ثؼغ
اٌّؼب١٠و اٌقبطخ ثب٢كاء  ٚاٌز ٟرظٙو ٍٛاء ف ٟاألكاء ِضً ئٔقفبع ِؼلي اٌوثؼ  ،أ ٚرمٍض ؽظخ
إٌّظّخ ف ٟاٌَٛق  ،فاٍزقلاَ رؾٍ ً١اٌفغٛح  ٚاٌن٠ ٞظٙو اٌفبهق ث ٓ١األكاء اٌؾبٌ ٟثبٍزقلاَ ثؼغ
اٌّؼب١٠و وبٌوثؾ١خ  ٚث ٓ١األكاء اٌَّزٙلف ّ٠ىٓ إٌّظّخ ِٓ ئلٕبع األفواك اٌؼبٍِ ٓ١ثبٌّٕظّخ ثؼوٚهح
اٌزقٍض ِٓ اٌٍَٛن اٌؾبٌ ٚ ٟئٍزقلاَ ئٍزوار١غ١بد عل٠لح .
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أِب اٌضبٔ١خ  ٚ :اٌزِ ٟ٘ ٟوؽٍخ اٌزغ١١و  :ؽ١ش ٠ىِٛ ْٛػٛع ٘نٖ اٌّوؽٍخ ئفز١به ثؼغ األٍبٌ١ت  ٚاٌزٟ
ّ٠ىٓ ئٍزقلاِٙب ٚػغ اٌزغ١١و اٌّطٍٛة ِٛػغ اٌزٕف١ن ِ ٟ٘ ٚ ،وؽٍخ رزطٍت ٚلزب ؽ٠ٛال َٔج١ب ٕ٘ ٚ ،بن
ػلح أٍبٌ١ت رُ رّٕ١زٙب ثٛاٍطخ ػٍّبء رّٕ١خ إٌّظّبد  ٚاٌز ٟرَبػل افلاهح ف ٟرلفٍٙب اٌزطج١ك ثؼغ
اإلٍزوار١غ١بد اٌغل٠لح .
 ٚثبٌَٕجخ ٌؼٍّ١خ اٌزضٍ١ظ رؼٕ ِٓ ٟفالٌٙب إٌّظّخ ثجٕبء كهعخ ػبٌ١خ ِٓ ئٌزياَ األفواك ٔؾ ٛاإلٍزوار١غ١خ
اٌغل٠لح ك ْٚفٍك أٛٔ ٞع ِٓ اٌّمبِٚخ رغب٘ٙب  ٚ ،لل رزؼّٓ ػٍّ١خ ئػبكح اٌزضٍ١ظ أْ رؾبٚي إٌّظّخ
رغ١١و صمبفزٙب ثؾ١ش رزٕبٍت ِغ ِزطٍجبد اإلٍزوار١غ١خ اٌغل٠لح ). (1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (1ك .ئٍّبػِ ً١ؾّل اٌَ١ل  ،اإلكاهح اإلٍزوار١غ١خ  ،اٌّىزت اٌؼوث ٟاٌؾل٠ش  1999 ،ص 250
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المبحث الثالث  :تحديد األهداف رسم السياسات و تخصيص
الموارد
المطلب األول  :تحديد األهداف
رؾل٠ل األ٘لاف ف ٟاٌّل ٜلظ١و األعً ػبًِ ػوٚهٌ ٞزٕف١ن افَزوار١غ١خ  ،فٔ ٛٙشبؽ ِووي٠ ٞشزون
ف ٗ١وً اٌّل٠و ٓ٠ف ٟإٌّظّخ  ،و: ٗٔٛ
-

ّ٠ضً األٍبً اٌن٠ ٞم َٛػٍ ٗ١رقظ١ض اٌّٛاهك .
-

-

رؼزجو اٌّإشو األٚي ٌزم ُ١١اٌّل٠و. ٓ٠

ّ٠ىٓ ئػزجبه٘ب وّم١بً ٌلهعخ اٌزملَ ف ٟرؾم١ك األ٘لاف ؽٍ٠ٛخ األعً .

ٌ ٚىٓ ٠غت  ِٓ ٚاٌؼوٚه ٞاٌزأول ثأْ األ٘لاف اٌفوػ١خ رٍم ٝاٌمجٛي ِٓ لجً اٌّل٠و ٚ ٓ٠أٔٙب ِزٕبٍمخ
ِغ األ٘لاف ؽٍ٠ٛخ األعً  ٚ ،أْ رَزٕل األ٘لاف اٌفوػ١خ ئٌ ٝاإلٍزوار١غ١بد اٌّطجمخ ٌ ٚ ،ؼّبْ رؾم١ك
مٌه فمل ٚعت ػٍ ٝاٌّل٠و ٓ٠أْ ٠مِٛٛا ثاشوان ِوؤ ُٙ١ٍٚفِ ٟواؽً  ٚػٍّ١بد ٚػغ األ٘لاف اٌفوػ١خ
 ٚثبٌزبٌ ٟػّبْ ؽل أػٍ ِٓ ٝاٌٛالء ٌٙنٖ األ٘لاف  ٚ ،ػّبْ ئَٔغبِ ُٙاإل٠غبثِ ٟغ ػٍّ١خ رٕف١ن
اإلٍزوار١غ١خ .
ٌ ٚىٓ ِب ٕ٠جغ ٟافشبهح ئٌٗ ٘ ٛأْ رى ْٛاأل٘لاف اٌمظ١وح األعً لبثٍخ ٌٍم١بً ِ ،زغبَٔخ ِ ٚؼمٌٛخ
ِوفٛلخ ثّىبفئبد  ٚػمٛثبد ).(1
وّب ٍ٠يَ رٛفو للهح ػبٌ١خ ٌٍّٕظّخ إلكاهح اٌظواػبد اٌز ٟرؾلس  ٚ ،اٌز ِٓ ٟأٍجبثٙب :
-

إٌّبفَخ ػٍ ٝاٌّٛاهك إٌبكهح  ٚاٌقبطخ ثبٌزٕظ. ُ١

ٚعٛك فبهق فَِ ٟز ٜٛاإلكهان ٌأل٘لاف ث ٓ١أفواك إٌّظّخ .
-

ػلَ ف ُٙاٌوؤٍبء ٌأل٘لاف اٌفوػ١خ اٌمظ١وح األعً .

ٕ٘ ٚبن اٌؼل٠ل ِٓ اٌَجً اٌزّ٠ ٟىٓ ئػزّبك٘ب ٌزمٍ ً١آصبه اٌظواع ّ٠ىٓ رمَّٙ١ب ٌضالس ِغّٛػبد هئ١َ١خ
٘: ٟ
-

ِٛاعٙخ اٌظواع ٕ٘ب ٠زُ رجبكي األكٚاه ث ٓ١اٌّغّٛػبد اٌّزظبهػخ ِّ ،ب ٠ؼّٓ ئكهان
ٚعٙخ ٔظو اٌطوف ا٢فو ثشىً وج١و  ،صُ ٠زُ اٌؼًّ ػٍ ٝؽٍٙب  ،أ ٚاٌزمٍ ِٓ ً١ؽلح اٌظواع .

-

ؽً اٌظواع ٕ٘ :ب ّ٠ىٓ اٌمٛي أْ ال فبٍو  ٚال هاثؼ ِٓ اٌّزظبهػ ، ٓ١فاػزّبك اٌؾً
اٌٍٛؾ ٌفغ إٌياع أ ٚئػزّبك هأ ٞاألغٍج١خ .
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-

اٌّغّٛػخ اٌضبٌضخ رو ٜأْ اٌؼًّ ػٍ ٝرفبك ٞؽلٚس اٌظواع  ٚ ،مٌه ثزغبً٘ اٌّشىٍٍخ

اٌقبطخ ثّٛلف اٌظواع  ٚمٌه ػٍ ٝاأللً أْ ٕ٠ز ٟٙاٌظواع مار١ب أ ٚفظً األفواك اٌّشزوو ٓ١فٟ
اٌظواع ِبك٠ب .
المطلب الثاني  :رسم السياسات :
ػٍّ١خ هٍُ اٌَ١بٍبد رأر ٟثؼل رؾل٠ل األ٘لاف اٌفوػ١خ لظ١وح األعً  ٚ ،رؾل٠ل األٍٍٛة اٌن٠ ٞزُ ِٓ
فالٌٗ رغط١خ ٘نٖ األ٘لاف ٠ ٚ ،ى ْٛرؾل٠ل ٘نا األٍٍٛة ثوٍُ اٌَ١بٍبد اٌز ِٓ ٟفالٌٙب ٠زُ ٚػغ
اٌمٛ١ك ِ ٚغبي اٌّّبهٍخ اإلكاه٠خ  ٚط١بغخ اٌَ١بٍبد ثشىً ِٕبٍت ٠ؾزً كٚها ؽ٠ٛ١ب ف ٟرٕف١ن
اإلٍزوار١غ١خ  ،فاْ ٌٍَ١بٍبد كٚه َِبػل  ٚكػُ ٌٍزغ١١و ف ٟاٌزٛعٗ اإلٍزوار١غٌٍّٕ ٟظّخ .
وّب أٔٙب ػوٚه٠خ ٌؾً ٌٍ ٚزغٍت ػٍ ٝاٌّشبوً اٌّزىوهح ػٕل ؽلٚصٙب ؽ١ش كٚه٘ب األٍبٍ ٛ٘ ٟأْ رىْٛ
ِوشلا ٌؼٍّ١خ رٕف١ن اإلٍزوار١غ١خ  ٚرٛػ١ؼ ِب اٌن٠ ٞغت أكاؤٖ .
وّب ّ٠ىٓ أْ رى ْٛاٌَ١بٍبد ثَ١طخ ٍٍٙ ٚخ اٌف ، ُٙأ ٚأْ رىِ ْٛؼملح  ٚطؼجخ اٌفِ ، ُٙضً ِٓ :
اٌّؾزُ أْ ٠زُ رّش١ؾ اٌّىٔٛبد  ٚاإلعياء اٌقبطخ ثبٌّٕزغبد اٌز ٟرٕزظ كافٍ١ب
ف١زؼؼ ِٓ وً ٘نا أْ اٌَ١بٍبد رّضً األٍبٌ١ت اٌزّ٠ ٟىٓ أْ رؼّٓ اٌزٕف١ن اٌزبثغ ٌإلٍزوار١غ١خ ػٓ
ؽو٠ك ل١بِٙب ثزمَ ُ١اٌمواهاد إٌّفنح ٌٙنٖ اإلٍزوار١غ١خ  ٚ ،وّضبي ٌٍَ١بٍبد اٌلاػّخ ٌإلٍزوار١غ١خ
). (1
-

اٌزَ٠ٛك  ٚ :مٌه ثطوػ اٌَإاي " ً٘ ٠زُ ئٍزقلاَ لٕٛاد رٛى٠غ ِزؼلكح أَ ٠زُ ئٍزقلاَ
اٌزٛى٠غ اٌّىضف آفو .

-

اإلٔزبط ١ٍ ً٘ :زُ ئٍزقلاَ اٌؼًّ اإلػبف١ٍ ً٘ ٚ : ٟزُ اإلؽزفبظ ثّقي ْٚأِبْ ػبٌ ، ٟأَ
ِٕقفغ ؟ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كٔ .بك٠خ اٌؼبهف اٌزقط١ؾ اإلٍزوار١غ ٚ ٟاٌؼٌّٛخ ِ ،ظو  ،ص 297
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المطلب الثالث  :تخصيص الموارد
٠ؼزجو فشً إٌّظّخ ف ٟرؾم١ك اٌّٛاهك اٌّٛافمخ أوجو ِؼٛق ٌإلكاهح ف ٟرؾم١ك أ٘لافٙب  ،فجؼل رقظ١ض
اٌّٛاهك ِٓ األٔشطخ افلاه٠خ اٌوئ١َ١خ اٌز ٟرَّؼ ثزٕف١ن اإلٍزوار١غ١خ اٌن٠ ٞم َٛػٍِٕ ٝبؽك اٌؼٛاًِ
اٌَ١بٍ١خ أ ٚاٌشقظ١خ  ،ؽ١ش ٠ظجؼ ِٓ اٌظؼٛثخ ثّب وبْ ئرقبم اإلعواءاد اٌزظؾ١ؾ١خ إٌّبٍجخ ئما ٌُ
٠زُ رقظ١ض اٌّٛاهك ثشىً غ١و ِٕبٍت .
ِ ٛ٘ ٚب ٠غؼً اإلكاهح رفشً ف ٟئلٕبع اٌؼبٍِ ٓ١ثغل ٜٚاإلٌزياَ ثبإلٍزوار١غ١خ .
 فزقظ١ض اٌّٛاهك ثٕغبػ ئما ٌُ ٠زُ مٌه ؽجمب ٌأل٠ٌٛٚبد اٌّؾلكح  ٚاٌّورجطخ ثبأل٘لاف اٌفوػ١خ فزؾل٠ل٘لف فوػ ٟثي٠بكح َٔجخ ئ٠واكاد أؽل األلَبَ ف ٟاٌؼبَ اٌّمجً  ،ثبٌؼوٚهح ٠ؼزُ ى٠بكح ِؼٕ١خ ف ٟاٌّٛاهك
اٌزٍ ٟزقظض ٌٙنا اٌمَُ ).(2
 ٚرظٕف اٌّٛاهك اٌزّ٠ ٟىٓ ئػزّبك٘ب ف ٟرؾم١ك األ٘لاف ئٌِٛ ٝاهك ِبٌ١خ ِٛ ٚ ،اهك ِبك٠خ ِٛ ،اهك
ثشو٠خ ِٛ ٚاهك رىٌٕٛٛع١خ .
-

اٌّٛاهك اٌّبٌ١خ  ٟ٘ ٚ :اٌّزّضٍخ ف ٟاألِٛاي اٌَبئٍخ  ،اٌقظ َٛاٌّزلاٌٚخ  ٚؽمٛق اٌٍّى١خ
.
اٌّٛاهك اٌّبك٠خ  ٟ٘ ٚ :رشًّ اٌؼمبهاد إٌّمٌٛخ  ٚاٌغ١و ِٕمٌٛخ  ،اٌّقئٚبد اٌّٛاك اٌقبَ

-

.
-

اٌّٛاهك اٌجشو٠خ  ٚ :رّضً اٌؼٕظو اٌجشو ٞاٌّٛعٛك ف ٟإٌّظّخ .

اٌّٛاهك اٌٍزىٌٕٛٛع١خ  ٚ :رّضً وً اٌّؼبهف  ٚاٌّٙبهاد  ،األٍبٌ١ت  ٚاألكٚاد اٌزّ٠ ٟىٓ
إٌّظّخ ِٓ اإلٍزّواه فِّ ٟبهٍخ ٔشبؽبرٙب اٌّقزبهح .
-

فطٛاد رقظ١ض اٌّٛاهك .

أٚال  :رؾل٠ل عّ١غ اٌّٛاهك اٌّٛعٛكح  ٚاٌّزبؽخ ٌٍّٕظّخ .
صبٔ١ب  :رىِ ٓ٠ٛقي ْٚثبٌّٛاهك اٌّزبؽخ ػٍَِ ٝز ٜٛاٌمطبػبد اإلكاه٠خ  ٚاأللَبَ .
صبٌضب  :رط٠ٛو ؽٍت رقظ١ض ِٛاهك ثٛاٍطخ اٌمطبػبد اإلكاه٠خ .
هاثؼب ِ :مبهٔخ اٌطٍج١بد اٌقبطخ اٌؾبٌ١خ ٌٍّٛاهك ِغ األ٘لاف اٌفوػ١خ لظ١وح األعً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (1ك.فالػ ؽَٓ اٌؾَ ، ٟٕ١اإلكاهح اإلٍزوار١غ١خ  ،كاه ٚائً ٌٍٕشو  2001 ،ص 234

) (2ك.ػٍ ٟاٌغي٠و ، ٞاإلكاهح اإلٍزوار١غ١خ  ،اٌزطج١ك  ٚاٌزم ، ُ١١اٌلاه اٌغبِؼ١خ ِ ،ظو  1994ص165

الخاتمة :
َٔزٕزظ ِٓ فالي ثؾضٕب ٘نا ِ ،ل ٜاٌظؼٛثخ اٌز ٟرّ١ي ػٍّ١خ رٕف١ن اإلٍزوار١غ١خ  ،فأْ رمٛي أٔه ٍزفؼً
ش١ئب ِب أٍِ ِٓ ًٙجبشوح فؼٍٗ  ،وّب أْ ئػلاك اإلٍزوار١غ١خ ثشىً ع١ل ال ٠ؼّٓ ٔغبػ ػٍّ١خ اٌزٕف١ن .
فٕ١جغ ٟأْ ٠ؼىٌ اٌ١ٙىً اٌزٕظ ّٟ١عٛأت اٌمٛح ف ٟإٌّظّخ  ٚاأل٘لاف اٌوئ١َ١خ اٌّواك رؾم١مٙب ٚ
ِواػبح أّ٘١خ رؾم١ك اٌزَٕ١ك  ٚاٌزىبًِ ث ٓ١وبفخ اٌٛؽلاد اٌزٕظ١ّ١خ  ٚ ،رقظ١ض ِٛاهك ػٍّ١خ اٌولبثخ
 ٚرم ُ١رٕف١ن اإلٍزوار١غ١خ ِؾٛها ال ثل ِٓ رٕب ٌٗٚفظٛطب ٌزؾل٠ل اٌفوٚلبد  ٚأٍجبثٙب .
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