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اغتدساّ  اؾُٗٛض يًشطٚف ايالت١ٝٓٝ ؾ٢ نتاب١ َٓطٛم ايهًُات ايعطب١ٝ "
مبٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ ٚأثطٙ ع٢ً َٗاضات ايًػ١ ايعطب١ٝ املهتٛب١ 

 ".يسِٜٗ
 

 أ.ز./ قُس ضنا أمحس غًُٝإ
 ن١ًٝ ايسع٠ٛ ٚأقٍٛ ايسٜٔ-كػِ اإلعالّ بأغتاش اإلعالّ 

 )ٚداَع١ املٓكٛض٠ مبكط( اؾاَع١ اإلغال١َٝ باملس١ٜٓ املٓٛض٠
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  *ٖصا ايبشح َسعّٛ َٔ عُاز٠ ايبشح ايعًُٞ باؾاَع١ اإلغال١َٝ باملس١ٜٓ املٓٛض٠.
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 َكسَـــ١.
أتاست َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ آؾاقا دسٜس٠ يًتؿاعٌ ٚايتعاضف بني ايٓاؽ َٔ أدٓاؽ 

عؿٛا٥ٝا  ضقٝسا ايجطا٤كتًؿ١، ٚغاُٖت بؿهٌ َباؾط يف ايجطا٤ ايًػٟٛ ملػتدسَٝٗا، ٚإٕ َّجٌ ٖصا 
، ٚقس أغُٗت زضاغات اإلعالّ املٗتُني بؿ٦ٕٛ ايًػ١ ايعطب١ٝٚحيتاز يًتٓعِٝ املعطيف َٔ ايعًُا٤ 

، اؾسٜس يف تؿدٝل ساي١ ايًػ١ املػتدس١َ يًتٛاقٌ بني املػتدسَني يف َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ
س ؾك ِٖٚ قطاع نبرل َٔ اجملتُع. سَٝٗا،اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ ملػتد َهْٛا أغاغٝا يفاييت باتت تًو ايًػ١ 

، إيٞ إٔ  (1)( 2013-1434ٙ) ايسضاغات ايؿا١ًَ ملػتدسَٞ اإلْذلْت يف ايٛطٔ ايعطبٞإسس٣  أؾاضت
% َِٓٗ ٜػتدسَٕٛ ٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ 88% َٔ غهإ ايٛطٔ ايعطبٞ يسِٜٗ اتكاٍ باإلْذلْت، ٚإٔ 40,2

االدتُاعٞ، َٚٔ ٖٓا تهتػب ع١ًُٝ املؿاضن١ يف َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ أ١ُٖٝ بايػ١، سٝح متجٌ 
يٝؼ َٔ ايبالز ايعطب١ٝ ؾكط بٌ َٔ ناؾ١ أما٤  ًتؿاعٌ ٚايتٛاقٌ بني املػتدسَني،فاال خكبا ي

 .ايعامل
١ يف ايػٓٛات األخرل٠ ؿُالت َٓع١ُ يتؿٜٛ٘ قسضتٗا عًٞ اغتٝعاب ٚتتعطض ايًػ١ ايعطبٝ

 عاْت َٔ االنططاب يف اؿكب١ َػتشسثات ايعكط، ٚبكؿ١ خاق١ يف بعض ايسٍٚ ايعطب١ٝ اييت
ْذلْت بؿهٌ عاّ يف يػتِٗ ايعطب١ٝ، سَٞ اإلؿُالت إيٞ إنعاف ثك١ َػتدخرل٠، ٚتػعٞ ٖصٙ ااأل

ٜؿرل أسس ايباسجني إيٞ "إٔ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚ ,ٚتطغٝذ قٛض٠ غًب١ٝ يًعالق١ بني ايًػ١ ٚايتهٓٛيٛدٝا
 تٛاد٘ ٚاقعا َطا، بني َػتٗني بؿأْٗا، أٚ غرل آب٘ بايكش١ ٚايسق١ يف اغتدساَٗا يػ١ يًتعبرل،

بٌ ْازٟ  يف املػتٜٛات األٚيٞ َٔ ايتعًِٝ، ٚايتسضٜؼ ست٢ ٓب١ٝ بٗا يف ايتعًِٝداغتبساٍ ايًػ١ األٚ
 ْٗا قازض٠ عًٞأ يإلعالّ ٚاإلْتاز األزبٞ، بععِ ايبعض يف ايعامل ايعطبٞ باغتدساّ ايعاَٝات يػ١

بعض ايبًسإ ايعطب١ٝ بٌ ٚقٌ عُل ايتأثرل ايػًيب إيٞ زع٠ٛ بعض ايهتاب يف  ،(2)كاطب١ اؾُاٖرل"
، ٚايهتاب١ بايعا١َٝ ٚاغتدساّ اؿطٚف املٝالزٟ إيٞ ايتدًٞ عٔ ايؿكش٢ ٜٔايعؿط يف ْٗا١ٜ ايكطٕ

 .(3)ايالت١ٝٓٝ يف ايهتاب١ 
ايًػ١ ايعطب١ٝ، ٚإٔ بعض املؤغػات ايػطب١ٝ تعس  نسإيٞ ٚدٛز َؤاَط٠  ٚقس أؾاض باسجٕٛ

ٜتِ يف يالت١ٝٓٝ، ٚإٔ ٖصا ايططح َؿطٚعا يتػٝرل ؾهٌ اؿطٚف ايعطب١ٝ، ٚاغتبساشلا باؿطٚف ا
ًتعطف عًٞ ايجكاؾ١ يٚإجياز يػ١ َؿذلن١ بني ايعطب ٚايعامل، ٖٛ "ؼكٝل تؿاِٖ أؾهٌ" غٝام َهًٌ ٚ

.(4)ايعطب١ٝ
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يتسعِٝ ؾهط٠ ايتشٍٛ الغتدساّ اؿطٚف  خاضز ايعامل ايعطبٞ َٔ ٚقس غعت دٗات عس٠
ايػطض عس٠ َؤمتطات زٚي١ٝ ، عًٞ غبٌٝ  عكست شلصاؾ ايالت١ٝٓٝ عًٞ َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ ،

داشب١ٝ  سَطٜه١ٝ َؤمتطا بعٓٛإ " اؾٌٝ اؾسٜاَع١ تهػاؽ بايٛالٜات املتشس٠ األاملجاٍ عكست د
ٚنإ اشلسف َٔ املؤمتط َٓاقؿ١ "   ،(1433ٙضبٝع األٍٚ  -2011ّؾدلاٜط )نتاب١ ايٓكٛم ايعطب١ٝ"  

، سٝح ٜتِ َٔ خالشلا اغتبساٍ (5)١ٝ يف ايهتاب١" باعتباضٖا منطا بسٜال يًشطٚف ايعطبعطبٝعٟ  
ْاقؿت نُا اؿطٚف ايعطب١ٝ باؿطٚف ايطَٚا١ْٝ أٚ ايالت١ٝٓٝ يف نتاب١ َٓطٛم ايهًُات ايعطب١ٝ.

باسجني َٔ عس٠ دٓػٝات َٓٗا عًٞ غبٌٝ املجاٍ املؤمتط ايسٚيٞ ايػابع ْؿؼ املٛنٛع ي َؤمتطات عس٠
ْٚاقـ عجا بعٓٛإ "أغايٝب ايكطف  2010يًُكازض ايًػ١ٜٛ ايصٟ عكس يف بايٝتا بسٚي١ َايط١ )

مجع١ٝ املعًَٛات ايًػ١ٜٛ ٚضؾ١ عٌُ  ستنُا عك ،(6)ٚعسّ ايتطبٝع اشلذا٥ٞ يًػ١ ايعطب١ٝ" 
عطبٝعٟ( )املتشس٠ األَطٜه١ٝ ْٚاقؿت  ٚضؾ١ ايعٌُ ٖصٙ َؿّٗٛ  ٛالٜاتيف اي ،ّ (2014 -1435ٙ)عاّ

  . (7)ايذلمج١ َٓٗا ٚإيٝٗا ٜػُٞ ايعطب١ٝ عطٚف ايالت١ٝٓٝ ٚ أٚ َا
ٕ ؼتؿغ ايًػ١ ايعطب١ٝ ططح بسا٥ٌ يًشطٚف ايعطب١ٝ، عًٞ أ َج١ً اييت ؼاٍٖٚصٙ بعض األ

ايتٛدٗات ٚاالغتٗساف املتعُس ال ٜكـ عٓس سس ٕ ٖصٙ املٓطٛم ؾكط، ٚال ؽؿٞ عًٞ أسس أ بػٝاقٗا
 يفساف ايعطب ٚاملػًُني يف يػتِٗ  ٚزِٜٓٗ ٚعكٝستِٗ ايًػ١ ، ٚإمنا ٖٛ َطس١ً َٔ خط١ ممٓٗذ١ الغتٗ

خط بني اؿني ٚاآل زاٚالت اييت تتذسَٛاظ١ٜ، ٖٚٓا ٜكبح َٔ ايهطٚضٟ االْتباٙ ملجٌ ٖصٙ احمل َػاضات
ح غاس١ ٚدست نايتٗا يف َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ ايصٟ أقببسأت متاضؽ ٚاقعٝا ، ٚ، ٚيهٓٗا 

 اؿطٚف. ًهتاب١ بتًوخكب١ ي
ــِ  ــٛتط  ٚتتػـــ ــاٍ بٛاغـــــط١ ايهُبٝـــ ــ١ االتكـــ عًُٝـــ

ب١ باؿطٚف ٗا يًػات املهتٛتكسَايتك١ٝٓ اييت بتعسز املساخٌ ٚايتػٗٝالت  
 َــٔ َػــتدسَٞ االْذلْــت الغــتدساّ تًــو اؿــطٚف يف   ايالتٝٓٝــ١، ٚقــس أغــطت ٖــصٙ ايتػــٗٝالت نــجرل  

اغتدساّ االختكاضات غرل ايًػ١ٜٛ يتعدل عٔ نًُات، ٚاغـتدساّ  ايتٛاقٌ االدتُاعٞ، أنـ إيٞ شيو 
 قـ َتعسز٠ باعتباضٖا يػ١ يًتٛاقٌ. األضقاّ يتعدل عٔ سطٚف، ٚاغتدساّ تعبرلات ايٛد٘ يف َٛا

% 6( ، إيٞ إٔ  2005دٓب١ٝ عسٜس٠ شلصا املعين، ؾكس أؾاض يٝٓر )ٚقس أؾاضت زضاغات أ
( 2003، ٚأؾاض ثٛضيٛ  ٚبطإٚ )(8)َٔ ايٓكٛم عًٞ َٛاقع ايتٛاقٌ عباض٠ عٔ اختكاضات
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، ٚإٔ % َٔ ايطغا٥ٌ ايٓك١ٝ عًٞ اشلاتـ احملٍُٛ ؼتٟٛ عًٞ اختكاضات19إيٞ إٔ  
بُٝٓا أؾاض ػًُْٛت ٚزٜٓؼ يف زضاغتِٗ عاّ  ،ٟ يػ١ منط١ٝ تكًٝس١ٜ% َٔ ايطغا٥ٌ ايٓك١ٝ، ؼت75ٛ

، إيٞ إٔ ايطغا٥ٌ ايٓك١ٝ ايؿٛض١ٜ ؼتٟٛ عًٞ أمناط يػ١ٜٛ غرل َٓتع١ُ ٚغرل قه١ُ (2008)
 .(9)غط١ ايهُبٝٛتطٚأْ٘ ٜٛدس تعاضض نبرل بني ايًػ١ ايطزل١ٝ ٚيػ١ االتكاٍ بٛا ايكٛاعس،

سس أبعاز ايطغاي١ ايع١ًُٝ يًذاَع١ ايعطب١ٝ ٖٞ أ ١ُ اؿؿاظ عًٞ ايًػ١ٚملا ناْت َٗ
اَع١ ٖصا ايبشح نُٔ خطتٗا ايبشج١ٝ املؿُٛي١ زضدت ٚناي١ ايبشح ايعًُٞ باؾٚقس أ اإلغال١َٝ، 

نُا تبصٍ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ دٗٛزا ًَُٛغ١ يف ٖصا  االػاٙ، َٔ ،1435ٙعاٜتٗا يًعاّ بط
ًكتٗا َس١ٜٓ املًو طقُٞ ايعطبٞ عًٞ اإلْذلْت اييت أطاحملتٟٛ ايأبطظٖا َبازض٠ املًو عبس اهلل يسعِ 

، ٚاييت َٔ أِٖ أٖساؾٗا اؿؿاظ عًٞ اشل١ٜٛ (10)ٖـ (  1434عبس ايععٜع يًعًّٛ ٚايتك١ٝٓ عاّ  ) 
إٕ ايتٛد٘ ايبشجٞ ، ٚشلصا  ؾايعطب١ٝ ٚاإلغال١َٝ يًُذتُع، ٚتععٜع املدعٕٚ ايجكايف ٚاملعطيف ايطقُٞ

ٖا عًٞ ق١ ايًػ١ املتساٚي١ يف َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ بايًػ١ ايعطب١ٝ ٚتأثرلٜكتهٞ زضاغ١ عال
 ايبشجٞ ايتايٞاملٓٗذٞ ٚ م اَٝػتدسَٝٗا. ٚشيو ٚؾل ايػ

 املبشح األٍٚ: اإلطاض املٓٗذٞ يًبشح.
 أٚال: َؿه١ً ايبشح.

مبٛاقع ايتٛاقٌ سػاؽ باملؿه١ً ايبشج١ٝ َٔ املُاضغات ايًػ١ٜٛ اييت السعٗا ايباسح اْبجل اإل
 ١ٝ، ٚاغتبساٍ يًشطٚف ايعطب١ٝ باإللًٝع١ٜ،االدتُاعٞ، َٚا ٜؿٛبٗا َٔ تؿٜٛ٘ يًػ١ ايعطب

 يف ايػٝام ايًػٟٛ ٚيٝؼ شلا زالالت َتعاضف عًٝٗا بني املػتدسَني ؾكط،ٚاغتدساّ اختكاضات 
بعهٗا  ت نُا تتؿاٚت بني ايسٍٚ ايعطب١ٝ، ٚتتؿاٚت ٖصٙ االغتدساَات بني اجملُٛعايًُذتُع
" يًُٓط ايًػٟٛ املػُٞ "عطبٝعٟ ٚقس نإ اعتُاز قطى ايبشح "قٛقٌ  ايبعض،

، ميجٌ ؼٛال دصضٜا يف 2014" نأسس ايًػات اييت ٜكسَٗا احملطى، يف ايجاْٞ عؿط َٔ أغػطؼ عاّ 
زٚات ٚؾطت أع١ًُٝ اغتدساّ اؿطٚف ايالت١ٝٓٝ ايطَٚا١ْٝ يف نتاب١ َٓطٛم ايهًُات ايعطب١ٝ ، سٝح 

فاال يهتاب١ ايهًُات ايعطب١ٝ  ،(11) اإلزخاٍ ايًػٟٛ عًٞ احملطى 
، ٚاشلسف املعًٔ ٖٛ تٗا إيٞ ايًػات األخط١٣ أٚ تًو املُعٚد١ بأضقاّ ٜٚكّٛ بذلمجٝباؿطٚف ايالتٝٓ

ط ايًػٟٛ يًتعطف عًٞ ايُٓ إيهذل١ْٝٚ قٛاَٝؼنُا ٚؾطت ، تػٌٗٝ ع١ًُٝ ايتٛاقٌ يًُػتدسَني
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األغباب َٚا متجً٘ َٔ ٚشلصٙ  ٚبايعهؼ، ايًػات األخط٣ تػٌٗ ع١ًُٝ ايذلمج١ َٔ ٚإيٞ -اؾسٜس
ايهًُات ايعطب١ٝ عًٞ َٛاقع  غتدساّ ٖصٙ اؿطٚف يف نتاب١يًػ١ ايعطب١ٝ، ٚيؿٝٛع ا تٗسٜس َباؾط

أثط ٚؾكا يًكٝاغ١ ايبشج١ٝ اآلت١ٝ: "َا  ايبشج١ٝ املؿه١ًاػ٘ ايباسح يسضاغ١ ايتٛاقٌ االدتُاعٞ، 
نتاب١ َٓطٛم ايهًُات ايعطب١ٝ مبٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ ع٢ً  اؾُٗٛض يًشطٚف ايالت١ٝٓٝ يف اغتدساّ 

أتٞ  َٗاضات ايًػ١ ايعطب١ٝ املهتٛب١ يسِٜٗ"  ٜ ٚؾل فُٛع١ َٔ املتػرلات اؿان١ُ يف ع١ًُٝ االغتدساّ،
 بٝاْٗا عٓس اختٝاض ع١ٓٝ ايبشح.

  ثاْٝا:ايسضاغات ايػابك١.
مت اغتدالم ايسضاغات ايػابك١ ٚاْتكا٥ٗا َٔ فاالت عج١ٝ ثط١ٜ  تتشهِ ؾٝٗا فُٛع١ َٔ 
األبعاز ايط٥ٝػ١ ٖٞ: ايسضاغات اـاق١ بًػ١ االتكاٍ بٛاغط١ ايهُبٝٛتط، ايسضاغات اـاق١ 

" شيو    "" عطبٝعٟ ٖٛباغتدساّ االْذلْت ٚتأثرلات٘ عًٞ املٗاضات ايًػ١ٜٛ، ٚايبعس ايجايح 
سضاغات تطتٝبا ٚاتبع ايباسح يف غطز ٖصٙ اي ايُٓط ايًػٟٛ املػتدسّ يف َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ،

ٜا ناْت ايًػ١ اييت ْؿطت بٗا تاضٜذ ايٓؿط َع زَر ٖصٙ احملاٚض أقسّ ٚؾكا ييأل تٓاظيٝا َٔ األسسخ
 نايتايٞ:

ع اغتدساّ ايؿباب زٚاؾبعٓٛإ: " ، ّ( 2014-ٖـ 1436زضاغ١ ْاٜـ بٔ ثٓٝإ بٔ قُس آٍ غعٛز )  
ا١ْٝ زضاغ١ َٝس-ؾباعات املتشكك١ َٓٗايؿبهات ايتٛاقٌ االدتُاعٞ ٚاإل اؾاَعٞ ايػعٛزٟ

ايؿباباغتدساّزٚاؾعع٢ًايتعطفإيٞ ايسضاغ١، ٚقس ٖسؾت عًٞ طالب داَع١ املًو غعٛز"
اإلْذلْت،ؾبه١ع٢ًاالدتُاعٞايتٛاقٌ ملٛاقعايػعٛز١ٜاملًُه١ ايعطب١ٝ يفاؾاَعٞ

ع٢ًشيوٚتأثرلاالغتدساّ ٚنجاؾ١عازاتع٢ًٚايتعطفَٓٗا،املتشكك١ٚاإلؾباعات
 نأزا٠ٚاغتدسَت ايسضاغ١ اغتباْ٘ االدتُاعٞايتٛاقٌؾبهاتٚإجيابٝاتيػًبٝاتتكُِٝٝٗ

طايبا، ٚاغتدسَت ايسضاغ١  470ع١ٓٝ َٔ طالب اؾاَع١ قٛاَٗا  ٚطبكت عًٞايبٝاْات،ؾُع
أنجطإٔايسضاغ١ْتا٥رأٚنشتأغايٝب املٓٗر ايٛقؿٞ يف مجع ايبٝاْات ٚؼًٌٝ ايٓتا٥ر، ٚقس 

٥٥َِٗٓٚإٔ، االدتُاعٞايتٛاقٌؾبهاتٜػتدسَٕٛايبشحع٥٨َٔ١َٓٝٔ
% َٔ 61ٚإٔ ْػب١ ،ايؿبهاتتًواغتدساّيف غاعتنئَأقٌإىلغاع١بنيَاٜكهٕٛ

ع٢ًاؿكٍٛ زٚاؾعٚدا٤ت% ٜػتدسَٕٛ ايؿٝػبٛى، 57ايع١ٓٝ ٜػتدسَٕٛ تٜٛذل َكابٌ 
يف ٚاالستؿاالت األسساخعٔٚايبشحايعامل١ٝ،ايػٝاغ١ٝايكهاٜاأبطظَٚعطؾ١األخباض،
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 ٚايسٚاؾعاألغبابتًٝٗااالدتُاعٞ،ايتٛاقٌؾبهاتالغتدساّاملبشٛثنيزٚاؾعَكس١َ
ايػا٥س يسٟ ع١ٓٝ ايبشح َٔ ٖٛاإلجيابٞاالػاٙٚنإاآلخطَٜٔعايتٛاقٌباـاق١

.(12)طالب داَع١ اإلَاّ، يف تٛدٗاتِٗ مٛ ؾبهات ايتٛاقٌ االدتُاعٞ
أثط اغتدساّ ؾبهات ايتٛاقٌ بعٓٛإ: " ،ّ(2014-1435) ضباب ضأؾت قُس اؾُاٍزضاغ١  

أدطت  ،"األخالقٞ يًؿباب ايػعٛزٟ  زضاغ١ َٝسا١ْٝ ٞايٓػل ايكُٝ االدتُاعٞ عًٞ تؿهٌٝ
ؾبهات ايتٛاقٌ االدتُاعٞ ًٞ تأثرل ٚغا٥ٌ اإلعالّ اؾسٜس )ايتعطف ع ايباسج١ زضاغتٗا بٗسف

عدل ؾبه١ االْذلْت ( عًٞ ايٓػل ايكُٝٞ ٚاألخالقٞ يسٟ ايؿباب بٗسف ايٛقٍٛ يٛنع آي١ٝ 
ناؾ١ إيٞ فُٛع١ َٔ األٖساف ايؿطع١ٝ، ٚطبكت ايسضاغ١ عًٞ باإليتععٜع ايكِٝ األخالق١ٝ ، 

( غتُا١٥ َؿطز٠ َٔ اؾُٗٛض ايعاّ مبس١ٜٓ دس٠ باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، َٛظع١ 600ع١ٓٝ )
َٓاقؿ١ بني ايصنٛض ٚاإلْاخ، ٚاعتُست ايسضاغ١ عًٞ عس٠ ْعطٜات يًُػاْس٠ ٚايسعِ يف ايتؿػرل 

غايٝب عتُاز عًٞ ٚغا٥ٌ اإلعالّ، ٚطبكت أجملاٍ ايعاّ ٚاالاملتعُل يًٓتا٥ر َٔ نُٓٗا ْعط١ٜ ا
نُا اعتُست عًٞ فُٛعات ايٓكاف املطنع٠ اغتباْ٘ ؾُع ايبٝاْات،ؾاغتدسَت  ،َٓٗر املػح

ٚتٛقًت ايسضاغ١ إيٞ فُٛع١  يًتٛقٌ إيٞ ْتا٥ر شات زالي١ يف تؿػرل ايعاٖط٠ قٌ ايسضاغ١،
أنست ايع١ٓٝ بأنًُٗا ، سٝح ْذلْتيؿباب يؿبه١ اإلٍ اغتدساّ اع َعسااضتؿ: َٔ ايٓتا٥ر َٓٗا

ايع١ٓٝ  ت غايب١ٝٚسٍٛ ؾبهات ايتٛاقٌ االدتُاعٞ أنس  ،ْذلْتاإلأِْٗ ٜػتدسَٕٛ ( 100%)
ْٗا بصيو أؾبهات ايتٛاقٌ االدتُاعٞ باْتعاّ ، ٚال ؾو  أِْٗ ٜػتدسَٕٛ (%86,33)بٓػب١ 

ٕ َعسٍ ايجك١ أتبني ٚ، ايكُٝٞ األخالقٕٞ ؽًل فاال عاَا أسسخ تأثرلا عًٞ ايٓػل أاغتطاعت 
ٓػل ايك٢ُٝ ْتٗت ايسضاغ١ إيٞ إٔ َكٝاؽ اي، ٚاايتٛاقٌ االدتُاعٞ َٓدؿض يًػا١ٜ  يف َٛاقع

.(13) يٞ سس َاإيًؿباب ٜتػِ بايجبات 
ضقس ٚاقع ايًػ١ ايعطب١ٝ يف َٝسإ ايتٛاقٌ بعٓٛإ: " ّ(2014- ٖـ 1435زضاغ١ قُس ظنٞ خهط )  

ضقس  ٚقس أدطٟ ايباسح زضاغت٘ بٗسف، "ايؿبه١ )اإلْذلْت( ٚاشلاتـ ٚاحملٍُٛاالدتُاعٞ ع٢ً 
يٛاقع اغتعُاٍ ايًػ١ ايعطب١ٝ نتاب١ّ ٚخطابّا يف تكا١ْ املعًَٛات ٚاالتكاالت )اؿاغٛب، 
ٚايؿابه١، ٚاشلاتـ احملٍُٛ(، يف َٝسإ ايتٛاقٌ، ٚايتشسٜات اييت تٛادٗٗا، ٚاقذلاح ٚغا٥ٌ 

بٛى ٚتٜٛذل ْكّا َٛظع١ ع٢ً ايؿٝػ 8500قسضٖاض قاّ بتشًٌٝ ع١ٓٝ ، ٚشلصا ايػطَعاؾتٗا
١ اغٚغعت ٖصٙ ايسض، ٚضغا٥ٌ اشلاتـ احملٍُٛ، ٚايتعًٝكات عًٝٗا املسْٚاتٚاملٛاقع اإلخباض١ٜ ٚ
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به١ ٚٚغا٥ٌ ٚقٛاّل إىل ضقس َعاٖط تأثرل ايؿ ايب١ٝٓ ايًػ١ٜٛ يًتٛاقٌ ايؿابهٞ ايتعطف عًٞ  إيٞ
ايتٛاقٌ االدتُاعٞ يف ايًػ١ ايعطب١ٝ: يف املعذِ، ٚايذلنٝب، ٚاألغًٛب، َٚػتٜٛات االغتعُاٍ. 

:ٖٚٞ قكٛض٠ يف ثالخ َؿهالتملؿهالت ايًػ١ٜٛ يف ٖصا املٝسإ،ايسضاغ١ ا أظٗطتٚ 
% 6، ٚػًت يف اغتدساّ َؿطزات إلًٝع١ٜ إىل داْب ايًػ١ ايعطب١ٝ يف َؿه١ً ايجٓا١ٝ٥ ايًػ١ٜٛ(  )أ

َٔ ايٓكٛم اييت سلًتٗا ايسضاغ١، ٚيف نتاب١ ايٓل ايعطبٞ باألظس١ٜ اإللًٝع١ٜ اييت 
. % َٔ فٌُ تًو ايٓكٛم14عطؾت باغِ "عطبٝعٟ" يف 

ايؿكش٢ يف ايٓكٛم  ، ٚػًت يف َعامح١ ايًٗذ١ ايعا١َٝ يًػ١َؿه١ً االظزٚاد١ٝ ايًػ١ٜٛ(  )ب
%( قس نتبت بًٗذ١ عا١َٝ، ٚسٛايٞ 55املهتٛب١، إش تبني إٔ أنجط َٔ ْكـ ْكٛم ايع١ٓٝ )

%( نتبت بايًػ١ 36% نتبت مبعٜر َٔ ؾكش٢ ٚعا١َٝ، ٚباقٞ ْكٛم ايع١ٓٝ سٛايٞ )8
 .ايؿكش٢ اـايك١

 ٚايٓش١ٜٛ ٚايذلنٝب١ٝيف َػتٜٛات ايًػ١ ايهتاب١ٝ ٚاملعذ١ُٝ ٚايكطؾ١ٝ  ،َؿه١ً ايهعـ ايًػٟٛ( )دـ
ٚقس يٛسغ إٔ َؿه١ً ايجٓا١ٝ٥ ايًػ١ٜٛ شلا اضتباط َباؾط َع ٚغا٥ٌ االتكاٍ اؿسٜج١: 
ايؿابه١ ٚاشلاتـ احملٍُٛ، أَا َؿه١ً االظزٚاد١ٝ ايًػ١ٜٛ ؾكس ناْت َٛدٛز٠ باغتُطاض 
باختالف ايعكٛض، يهٔ أثط َٝسإ ايتٛاقٌ يف ٖصا اؾاْب أْ٘ ْكًٗا َٔ َػت٣ٛ ايًػ١ 

ٚخطدت ايسضاغ١ مبذُٛع١ ، املٓطٛق١ إىل ايًػ١ املهتٛب١، ٖٚٛ َا دعًٗا شات خطٛض٠ ٚانش١
َٔ املكذلسات ٚايتٛقٝات تٛظعت ع٢ً اؾٛاْب ايتؿطٜع١ٝ ٚايع١ًُٝ ٚاملعطؾ١ٝ ٚايذلب١ٝ 

تؿذٝع ايبشح ٚايتطٜٛط يف ايًػاْٝات ُٖٗا َٔ أٚايتعًِٝ ٚايبشح ٚايتطٜٛط ٚاإلعالّ. 
ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚزعِ بطفٝاتٗا املتٓٛع١ يف ب١ٝٓ اؿاغٛب ٚيف ٚغا٥ٌ اؿاغٛب١ٝ َٚعاؾ١ 

 .(14) ايتٛاقٌ االدتُاعٞ ٚتكٓٝات اشلٛاتـ احملُٛي١
ّ(: 2014 -ٖـ 1435زضاغ١ قُس ايبسضؾٝين ٚضاَٞ اغهٓسض ٚآخطٕٚ)  

يف َٛاقع أدطٟ ايباسجٕٛ زضاغ١ بعٓٛإ" ايهًُات األدٓب١ٝ ٚاملعاؾ١ ايؿٛض١ٜ يًٓكٛم ايعطب١ٝ    
ايتٛاقٌ االدتُاعٞ"، ٖٚسؾت ايسضاغ١  إيٞ تكسِٜ ْعاّ يًذلمج١ َٔ ايًػ١ ايعطب١ٝ املهتٛب١ 

، ٚحيسز ايهًُات األدٓب١ٝ،  َع إتاس١ َا١ْٝ "عطبٝعٟ" إيٞ ايًػات األخط٣باؿطٚف األظس١ٜ ايطٚ
طٚف ايطَٚا١ْٝ ٚإٕ ناْت تًو ايهًُات تهٕٛ َعجيا َٔ اؿ عًٞ َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ ست٢ شيو

ٚاألضقاّ ٚعالَات ايذلقِٝ ، ؾإٕ ٖصا ايٓعاّ ٜػتطٝع ايتػًب عًٞ َعٛقات ايذلمج١ َٔ ٚإيٞ " 
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خطٟ ػ١، أٟ املعز بني ايعطب١ٝ ٚيػات أعطبٝعٟ"  ٜٚتػًب ايٓعاّ عًٞ املؿهالت املتعًك١ باظزٚاد١ٝ ايً
" نُبٝٛتط دٓيب َجٌ ن١ًُايهًُات املعطب١ بٓؿؼ َٓطٛقٗا األيف مج١ً ٚاسس٠، أٟ 

%  يف 83,8َٛباٌٜ" إخل، ٚقس مت اختباض ْعاّ ايذلمج١ اإليهذل١ْٝٚ ٚسكل لاسا بٓػب١  - 
 . (15)،االختباض عًٞ اجملُٛعات اييت تػتدسَ٘

بعٓٛإ: تطمج١ "عطبٝعٟ" إيٞ سطٚف  (ّ 2014ٖـ ، 1435زضاغ١  قُس َعُٛضٟ ٚإٓ بٝٝع، ٚآخطٕٚ ) 
يؿطح " "ايًػ١ ايعطب١ٝ بٛاغط١ عطبٝعٟ" يف غٝٓاضٜٖٛات اشلذا٤ ايعطب١ٝ : تطٜٛط ْعاّ َٛاظٟ 

ايطغا٥ٌ ايككرل٠ ٚايسضزؾ١.
ٚقس ٖسؾت ايسضاغ١ إيٞ ٚقـ ع١ًُٝ إْؿا٤ ضٚا١ٜ َٔ َكازض َتعسز٠ َٔ ايًػ١ ايعطب١ٝ 
ٚ"عطبٝعٟ" َٔ خالٍ األدعا٤  ايط٥ٝػ١ يًسضزؾ١ ٚايطغا٥ٌ ايككرل٠، ٚتؿرل ع١ًُٝ ايتشًٌٝ إيٞ إٔ 

يف َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ تبتعس نًٝا عٔ ايكٛاعس اشلذا١ٝ٥ ٚايكطؾ١ٝ يًػ١  ايًػ١ املػتدس١َ
ايعطب١ٝ ايطزل١ٝ، ٚإٔ ايسضزؾ١ يف َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ ٚايطغا٥ٌ ايٓك١ٝ تػتدسّ يف 
َععُٗا اؿطٚف ايالت١ٝٓٝ يف ايهتاب١، ٚأْٗا تػتدسّ ايطَٛظ ايتعبرل١ٜ غرل ايًػ١ٜٛ ) عالَات 

ايعبٛؽ ٚايػهب، ٚإٔ ايًػ١  أٚسّ تعبرلات ايٛد٘ يًسالي١ عًٞ االبتػاّ أٚ ايهشو ايذلقِٝ(، تػتد
اؿسٜج١  اييت تػتدسّ يف َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ تعاْٞ َٔ ايككٛض ايؿسٜس، ٚتؿرل تٛقٝات 

.(16)،ايبشح إيٞ نطٚض٠ َػاْس٠ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚتكسِٜ ايسعِ شلا بٗصٙ املٛاقع
ايتٛاقٌؾبهاتاغتدساّأثط" بعٓٛإ: ،(2013-1434) ايؿٗطٟؾعؿٛعبٓتسٓإزضاغ١  

إىلٚقس ٖسؾت ايسضاغ١ ،منٛشداٚتٜٛذلبٛىايؿٝؼاالدتُاع١ٝايعالقاتع٢ًاإليهذل١ْٝٚ
َٛقعٞتؤزٟ يالؾذلاى يف َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ َٚٓٗااييتاألغبابع٢ًايتعطف

، ٚايتعطف عًٞاملٛاقعٖصٙعدلاالدتُاع١ٝايعالقاتطبٝع١ع٢ًٚايتعطف، ٚتٜٛذلايؿٝػبٛى
األٖسافٖصٙؼكٝلأدٌَٚٔع، املٛاقتًواغتدساّعٔ ايٓاػ١ٚايػًب١ٝاإلجياب١ٝاآلثاض

ٚمت اختٝاض ع١ٓٝ ،ايبٝاْاتؾُعاغتبا١ْٚاغتدسَت، املػحَٓٗرع٢ًايسضاغ١اعتُست
داَع١ املًو عبس ايععٜع، َٚٔ ْتا٥ر ايسضاغ١:( َا١٥ ٚمخػٕٛ طايب١ َٔ طايبات 150قٛاَٗا )

عٔايتعبرلغٗٛي١ٖٞٚتٜٛذلايؿٝػبٛىالغتدساّايطايبات  تسؾعاييتاألغبابأق٣َٛٔإٔ
تععٜعيفاملٛقعنيٖصَٜٔٔاغتؿسٕايطايباتإٔنصيوايٓتا٥رٚأؾاضت، ٚاػاٖاآضا٥ٗٔ
ايجكايفٚايتبازٍايؿهطٟاالْؿتاحتٗٔ َع ايبعٝسٜٔ َهاْٝا، ٚايتٛاقٌ َع أقاضبٗٔ، ٚإٔ اقساق
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ايتؿاعٌق١ًبٝٓٗٔ ٜعس َٔ أِٖ ايٓتا٥ر اإلجياب١ٝ الغتدساّ ؾٝػبٛى ٚتٜٛذل،  بُٝٓا  ؾُٝا
بني عهػ١ٝاضتباط١ٝعالق١ٚدٛزإىلٚأؾاضت ايٓتا٥ر ايػًب١ٝاآلثاضأِٖأسساألغطٟ
االدتُاع١ٝايعالقاتٚطبٝع١االغتدساّأغبابٚبنيايسضاغٞٚاملػت٣ٛعُطايَتػرلٟ

ٚبنيايػاعاتعسزَتػرلبنيَٛدب١اضتباط١ٝعالق١تٛدسنُاٚايػًبٝات ٚاإلجيابٝات
. (17)َٔ اغتدساّ نٌ َٔ ؾٝػبٛى ٚتٜٛذل لؾباعات اييت تتشكٚاإلاالغتدساّأغباب

 ّ(2013 -ٖـ1434" يألعاخ ٚتك١ٝٓ املعًَٛات ) َؤغػ١ " اْطًل يًدًٝر  زضاغ١ 
بعٓٛإ: "اغتدساّ ٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ االدتُاعٞ يف ايؿطم األٚغط" ٖٚسؾت ايسضاغ١ إيٞ ايتعطف 

ن١ َٚعسالتٗا ْٚػبتٗا يف ايبًسإ ايعطب١ٝ بؿهٌ زقٝل، ٚأؾاضت ْتا٥ذٗا إيٞ:ضعًٞ أمناط املؿا
% َٔ إمجايٞ االغتدساّ ايعاملٞ 3.7م األٚغط ميجٌ إٔ إمجايٞ اغتدساّ االْذلْت يف ايؿط -أ 

ٚغط يسِٜٗ ايٞ غهإ ايؿطم األ% َٔ إمج40.2ٕ ًَٕٝٛ َػتدسّ، ٚأ70,3مبا ٜعازٍ  يإلْذلْت،
اتكاٍ باإلْذلْت.

% َٔ َػتدسَٞ اإلْذلْت يف ايؿطم األٚغط َؿاضنٕٛ يف َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ، 88إٔ  -ب
%، ثِ )قٛقٌ بًؼ( 52% ًٜٝٗا تٜٛذل بٓػب١ 94األٍٚ بٓػب١ ٚتأتٞ ؾٝػبٛى يف ايذلتٝب 

%.14%، ثِ اْػتذطاّ بٓػب١ 46بٓػب١ 
املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ َٚكط. %  َٔ َػتدسَٞ اإلْذلْت يف ايؿطم األٚغط ٜأتٕٛ 80َٔإٔ  دـ 
%.55% ، بُٝٓا ٜػتدسّ ايًػ١ اإللًٝع١ٜ 45إٔ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٜػتدسَٗا  –ز 
%، تًٝٗا املطس١ً ايعُط١ٜ َٔ 36نجط اغتدساَا بٓػب١ غ١ٓ ٖٞ األ 18:24طس١ً ايعُط١ٜ َٔ إٔ امل ٖـ

.(18)، %32غ١ٓ بٓػب١  25:34
تأثرل ؾبهات ايتٛاقٌ االدتُاعٞ عًٞ مجٗٛض املتًكني، " بعٓٛإ: (،2012قُس املٓكٛض )زضاغ١   

منٛشدا" ، ٖسؾت ايسضاغ١ إيٞ  َكاض١ْ يًُٛاقع االدتُاع١ٝ ٚاملٛاقع االيهذل١ْٝٚ ايعطب١ٝ زضاغ١
ؼًٌٝ قتٟٛ املٛاقع االيهذل١ْٝٚ ايعطب١ٝ َٚٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ ، َٔ خالٍ ؼًٌٝ ايؿهٌ 

، َٚعطؾ١ تأثرلٖا عًٞ 11/2/2011 ٢ست 25/1/2011ٛاقع، يف ايؿذل٠ َٔ ٚاملهُٕٛ شلصٙ امل
ملؿتٛس١ ٚاملسْٚات، اؾُٗٛض، ٚتٓاٍٚ ايباسح َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ ٚغطف ايسضزؾ١ ا

ٚاإلعالّ اؾسٜس، ٚأؾاضت ْتا٥ر ايبشح إيٞ  اعتُاز املٛاقع عًٞ ايكٛض املجرل٠، ٚإٔ ايكٛض تهاز 
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تهٕٛ َتؿاب١ٗ يف َٛاقع نجرل٠، ٚإٔ َكاطع ايؿٝسٜٛ تتٓاٍٚ األسساخ ايػاخ١ٓ يف ايٛطٔ 
 . (19)،ٚايكٛض ايهبرل٠ايعطبٞ، ٚإٔ األخباض املتساٚي١ تٗتِ بايطٜان١ ٚايؿٔ ٚتطنع عًٞ ايططا٥ـ 

زٚض ايتٛاقٌ االدتُاعٞ يف سؿع املٛاطٓني " بعٓٛإ ّ(1433/2012)ٙ ساتـِ غـًِٝ ايعال١ْٚزضاغ١  
 ٖسؾت ايسضاغ١ إىل ايتعطف ع٢ً زٚض َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ, يف سؿعٚ، "األضزْٝني يًُؿاضن١

َٓٗر املػح اإلعالَٞ بؿكٝ٘ ايٛقؿٞ  ٚقس اغتدسّ ايباسح املٛاطٓني األضزْٝني يًُؿاضن١, 
 ْ٘، عٔ ططٜل اغتبا ( َؿطز٠, َٔ ايٓكابٝني يف َس١ٜٓ إضبس296ٚايتشًًٝٞ, ع٢ً ع١ٓٝ بًػت )

%( َٔ ايٓكابٝني ٜػتدسَٕٛ َٛاقع 74,7إٔ َا ْػبت٘ )أعسٖا شلصا ايػطض، َٚٔ ْتا٥ر ايبشح: 
%( ٜػتدسَٕٛ 27,1ٝػبٛى ٚ )%( َٔ ايٓكابٝني ٜػتدسَٕٛ ايؿ50,6إٔ )ٚايتٛاقٌ االدتُاعٞ, 

تٜٛذل, ٚإٔ زٚاؾع اغتدساَاتِٗ شلصٙ املٛاقع تتُجٌ بأْٗا تػُح بايتٛاقٌ َع األقسقا٤ بٓػب١ 
(28.5)%(20) ،. 
يًهتاب١ املدتعي١  ٞاغتدساّ ايؿباب اؾاَع" بعٓٛإ: (ّ 2012زضاغ١ قُس ضنا أمحس) -

ؾ٢ االتكاٍ بٛاغط١ ٚاؿطٚف ايالت١ٝٓٝ يًهًُات ايعطب١ٝ 
(، ٚعالقت٘ بايتٛاقٌ ايؿؿ٢ٗ يسِٜٗ"  تٓاٚيت ايسضاغ١ بعض املكطًشات ايهُبٝٛتط) 

ايًػ١ ايطق١ُٝ (، َجٌ:املتساٚي١ خالٍ يػ١ االتكاٍ بٛاغط١ االْذلْت )
، ٚغرلٖا َٔ ايهالّ  ْٚل  ،، ٚايهالّ ايطقُٞ 

، ٚشيو َٔ ٚاقع  اييت تعدل مجٝعٗا عٔ ثٛض٠ ايًػ١ املكطًشات 
( االغتدساّ يُٓط يػ٣ٛ دسٜس َٔ خالٍ االتكاٍ بٛاغط١ ايهُبٝٛتط)

، ٚقس ٖسؾت ايسضاغ١ إىل ايهؿـ عٔ َعسالت اْتؿاض 
ٞ َػتٜٛات االتكاٍ ايؿؿٗٞ يسِٜٗ، ايهتاب١ املدتعي١ بني ايؿباب اؾاَعٞ، ٚتأثرل شيو عً

طايب ٚطايب١( َٔ َػتدسَٞ االتكاٍ بٛاغط١ ايهُبٝٛتط يف  300ٚطبكت عًٞ ع١ٓٝ قٛاَٗا ) 
اؾاَعات املكط١ٜ، ٚقسَت ايسضاغ١ ضؤ١ٜ ْعط١ٜ عٔ ظاٖط٠ ايهتاب١ بايططٜك١ املدتعي١ 

سٜج١، ٚاييت اْتؿطت بهٌ َهْٛاتٗا ٚأبعازٖا، باعتباضٖا ٚيٝس٠ ايتهٓٛيٛدٝا اؿاإليهذل١ْٝٚ 
بني ايؿباب اؾاَعٞ بؿهٌ ًَشٛظ، ٚايت٢ تكٛز املطاٖكني إيٞ َا ٜػُٞ بٗٛؽ ايهتاب١ 

ٜٚكهٕٛ يف  ،% َٔ ايع١ٓٝ ٜػتدسَٕٛ ايهتاب١ اإليهذل31١ْٝٚإٔ  أِٖ ْتا٥ذٗاَٚٔ  . 
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% َٔ ايع١ٓٝ 38,3غاعات َٜٛٝا، ٚأؾاضت ايٓتا٥ر إيٞ إٔ  ثالخذلْت أنجط َٔ ْاغتدساَٗا ع٢ً اإل
 .(21)،ٜهتبٕٛ أنجط َِ ٜتهًُٕٛ أسٝاْا

٠یاالدتُاعايؿبهاتَٛاقع" اغتدساّ :بعٓٛإ (2012) َْٛاضَإیْطّیزضاغ١ َط -
يفغبٛىیايـَٛقعَػتدس١ََْٔٞیعزضاغ١ ٠یاالدتُاعايعالقاتيفضٙیٚتأخ

"، ٖسؾت ايسضاغ١  إيٞ ايهؿـ عٔ أثط اغتدساّ َٛاقع ايؿبهات االدتُاع١ٝ يف  اؾعا٥ط
َػتدسََٞٔع١ٓٝ، ٚيتشكٝل ٖصا اشلسف مت تطبٝل اغتبٝإ ع١ًٞايعالقات االدتُاعٝ

سٝحايبٝاْات،ؾُعأزا٠ االغتبٝإع٢ًاالعتُازمتٚيكساؾعا٥طيفايؿٝػبٛىَٛقع
يس٣ ايؿٝػبٛىَٛقعٚأمناط اغتدساّعازاتقاٚض َٓٗا إىل عس٠االغتُاض٠تكػِٝمت

ٚقٛض الغتهؿاف ،ٝػبٛىايؿاغتدساّٚضا٤تهُٔاييتٚاؿاداتٚايسٚاؾعاؾعا٥طٜني،
األندلايٓػب١تكهٞايٓتا٥رَٚٔ أِٖاالدتُاع١ٝ،ايعالقاتيف ٝػبٛىايؿاغتدساّأثط
خس١َٜٚؿهٌ أغًبِٗ،ايؿٝػبٛىاغتدساّيفغاعاتثالخَٔأنجطاملبشٛثنئَ

يفٜؤثطاملٛقعٖصااغتدساّإٔثبتت ايسضاغ١أاألٚىل ، ٚبايسضد١ٚايسضزؾ١ايتعًٝكات
 .(22)،ايتؿاعٌ االدتُاعَٞٔيًؿطزاملًشٛظٚيف االْػشابيٛد٘،ٚدٗاايؿدكٞاالتكاٍ

نؿـ بعٓٛإ "  ( 2011)ضاْسا قُس ٚآخطٕٚ زضاغ١  -  
ٖٚسؾت إىل اختباض ظاٖط٠  ،عطبٝعٟ أٚ ايطَٚا١ْٝ، َعه١ً نتاب١ ايٓكٛم ايعطب١ٝ"  سػاب

نتاب١ ايًػ١ ايعطب١ٝ باغتدساّ اؿطٚف ايالت١ٝٓٝ، ٚتؿرل إىل أْٗا تٓتؿط ع٢ً ْطام ٚاغع بني 
٢ ع١ٓٝ ، ٚأدطت ايسضاغ١ َػشا عً ايؿباب ايعطبٞ ع٢ً َٛقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ 

% َِٓٗ ٜػتدسَٕٛ 82ع٢ً ايؿٝػبٛى،  ٚأؾاضت ايٓتا٥ر إىل إٔ  َٔ َػتدسَٞ 
عطب١ٝ )عطبٝع٣( ٚايػبب ايط٥ٝػٞ الغتدساَٗا ٖٛ أْٗا أغطع ٚأغٌٗ يف ايهتاب١، ٚإٔ ايًػ١ اي

  .(23)، ايٝػت يػ١ قسٜك١ يًتهٓٛيٛدٝ

ايهتاب١ املدتعي١: ايتطٛض بني ايطالب بعٓٛإ:    (2011غاض٠ ايكٛاؽ )  زضاغ١ -
تعطف عًٞ ٖسؾت ايسضاغ١ إيٞ اي  يف يبٓإ ٚأثطٖا عًٞ نتاب١ املكاالت بايًػ١ اإللًٝع١ٜ" ،

ايطالب ايًبٓاْٝني يف ختعاي١ٝ عًٞ نتاب١ املكاٍ بايًػ١ اإللًٝع١ٜ بني تأثرل ع١ًُٝ ايهتاب١ اال
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يكطٕ اؿازٟ ٚايعؿطٜٔ قس قسّ يٓا َطٜه١ٝ ببرلٚت، سٝح أؾاضت إىل إٔ ااؾاَع١ األ
ايتهٓٛيٛدٝا املؤثط٠ ٚاملتكس١َ اييت غاُٖت يف ايتؿاعٌ َٔ خالٍ االْذلْت، ٚإٔ ايؿباب يف ٖصا 
اؾٌٝ يسِٜٗ أغايٝب اتكاٍ َتكس١َ ٚاختٝاضات عسٜس٠، ْٚاقؿت يف املساخٌ ايٓعط١ٜ يًسضاغ١ 

ايهتاب١ ع٢ً االْذلْت،. ٚاختدلت  ظاٖط٠ اغتدساّ اؿطٚف اإللًٝع١ٜ قٌ اؿطٚف ايعطب١ٝ يف
ايسضاغ١ َا إشا ناْت ايهتاب١ االختعاي١ٝ املػتدس١َ يف ايسضزؾ١ ٚايطغا٥ٌ ايككرل٠ قس أثطت 
ع٢ً َػت٣ٛ ايهتاب١ األنازمي١ٝ يس٣ طالب اؾاَع١ ايًبٓا١ْٝ األَطٜه١ٝ يف برلٚت، ٚتٛقًت 

ملدتعي١ ٚاالختكاضات ايهتاب١ ا % َٔ املبشٛثني َٔ ايطالب ٜػتدس47َْٕٛتا٥ر ايسضاغ١ إىل إٔ 
تسٜٚٔ َصنطاتِٗ زاخٌ ايؿكٍٛ، بُٝٓا أؾاض  يػ١ االتكاٍ بٛاغط١ ايهُبٝٛتط يف املػتدس١َ يف

أزا٤ بعض ايسضٚؽ املؿطٚن١ عًِٝٗ إىل اغتدساَِٗ ٖصٙ االختكاضات يف % 12َِٗٓ
نتاب١ % َِٓٗ أِْٗ ال ٜػتدسَٕٛ ايهتاب١ املدتعي١ ؾ٢ 67،بُٝٓا أؾاض 

 . (24)،املكاالت األنازمي١ٝ بايًػ١ اإللًٝع١ٜ
بعٓٛإ:"أ١ُٖٝ اغتدساّ َٛاقع تعًِٝ  ّ(2008-ٖـ1329زضاغ١: إميإ قُس تطغٔ ٖاؾِ ) -

ايًػ١ اإللًٝع١ٜ عًٞ ؾبه١ اإلْذلْت يف ؼػني َٗاضتٞ االغتُاع ٚايتشسخ َٔ ٚد١ٗ ْعط َعًُات 
ايسضاغ١ إيٞ ايتعطف عًٞ تأثرل ٖصٙ املٛاقع يف ؼػني ، ٖسؾت املطس١ً ايجا١ْٜٛ مبس١ٜٓ دس٠"

َٗاضات االغتُاع ٚايتشسخ َٔ ٚد١ٗ ْعط املعًُات، ٚاغتدسَت ايسضاغ١ اغتبا١ْ ٚمت تطبٝكٗا 
س٠ باملًُه١ ( ثالمثا١٥ ٚغبعٕٛ َع١ًُ َٚؿطؾ١ مبس١ٜٓ د370عًٞ ع١ٓٝ َٔ املعًُات عسزٖا )

اغتذابات إجياب١ٝ شات  إٔ ع١ٓٝ ايسضاغ١ ناْت شلٔا٥ر إيٞ ِٖ ايٓتايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، ٚأؾاضت أ
 .، (25)زالي١ إسكا١ٝ٥ مٛ أ١ُٖٝ ٖصٙ املٛاقع يف ؼػني َٗاضات االغتُاع ٚايتشسخ

بعٓٛإ: "ايتؿاعٌ يف ايتعًِٝ اؾاَعٞ عدل اإلْذلْت  (2007زضاغ١ عبس اإلي٘ بٔ اؿػني ايعطؾر )  -
ملؿتٛس١ باإلسػا٤: ايعٓاقط األضبع١" ٖٚسؾت َٔ ٚد١ٗ ْعط طالب ٚطايبات اؾاَع١ ايعطب١ٝ ا

ايسضاغ١ إيٞ ايتعطف عًٞ أ١ُٖٝ ايتؿاعٌ يف ايتعًِٝ اؾاَعٞ عدل اإلْذلْت َٔ ٚد١ٗ ْعط طالب 
ٚطايبات اؾاَع١ ايعطب١ٝ املؿتٛس١، َٔ خالٍ ايتؿاعٌ عدل قاٚض أضبع١ ٖٞ: ايتؿاعٌ بني  

 –املاز٠ ايع١ًُٝ(، ٚ)ايطايب  –يب ايطايب،( ٚ)ايطا -األغتاش(، ٚ)ايطايب  –)ايطايب 
ٚطايب١ َٔ طالب اؾاَع١  طايب148اغ١ عًٞ ع١ٓٝ َكساضٖا ) تكٓٝات اإلْذلْت( ، ٚطبكت ايسض

كٓٝات اإلْذلْت ٖٛ ايعطب١ٝ املؿتٛس١ يف اإلسػا٤ (، ٚأؾاضت ايٓتا٥ر إيٞ إٔ تؿاعٌ ايطايب َع ت
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، ًٜٝ٘ تؿاعٌ ايطايب َع املاز٠ ايع١ًُٝ، ثِ تؿاعٌ  اٚض األضبع١ املصنٛض٠بني احمل ٢املتٛغط األعً
% َٔ ايطالب 56,1ٕ أٚأؾاضت ايٓتا٥ر إيٞ  ،َع األغتاشايطايب َع ظًَٝ٘، ٚأخرلا تؿاعٌ ايطايب 

ميًهٕٛ خدل٠ يف فاٍ اغتدساّ اإلْذلْت ٚيهٓٗا خدل٠ بػٝط١ نايتكؿح ٚاغتدساّ قطنات 
ضن١ يف املٓتسٜات، أؾاضت ايٓتا٥ر إيٞ إٔ َػتٟٛ ايبشح، ٚاغتدساّ ايدلٜس اإليهذلْٚٞ، ٚاملؿا

 .(26) ، ايتؿاعٌ ٜطتبط غدل٠ ايطايب باغتدساّ اإلْذلْت
بعٓٛإ: "اآلثاض ايػًب١ٝ الغتدساّ تهٓٛيٛدٝا  :(2004) زلرل ٜٛغـ ؾطسإ قسٜػات زضاغ١ -

 املعًَٛات ٚاالْذلْت عًٞ دٌٝ ايؿباب يف اجملتُعات املػتًٗه١ يًتهٓٛيٛدٝا"
ٖسؾت ايسضاغ١ إيٞ ايتعطف عًٞ اآلثاض ايػًب١ٝ يف اؾٛاْب ايٓؿػ١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايؿهط١ٜ   

ٚاملعطؾ١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ عًٞ ايؿباب املػتًٗو يًتهٓٛيٛدٝا، ٚاغتدسّ ايباسح َٓٗر املػح بايع١ٓٝ، 
١( َٔ غٓ 25ٚ 18عُاضِٖ بني )أز٠  َٔ ايصنٛض ٚ اإلْاخ  تذلاٚح ( َؿط 200ٚاختاض ع١ٓٝ قٛاَٗا ) 

داَع١ ايبًكا٤ يًعًّٛ ايتطبٝك١ٝ باألضزٕ ، ٚاختدلت ايسضاغ١ تػع١ ؾطٚض ، ٚاغتدسَت طالب 
إٔ  % َٔ ايع١ٓٝ أؾاضت إي54,7ِٖٞ ْتا٥ر ايسضاغ١: إٔ أتبٝإ نأزا٠ ؾُع ايبٝاْات، َٚٔ االغ

٥ر ْذلْت عًٞ اؾٛاْب ايٓؿػ١ٝ يسٟ َػتًٗهٝٗا، ٚأؾاضت ايٓتااإلتأثرل َٓدؿض يًتهٓٛيٛدٝا ٚ
ثرلات غًب١ٝ َطتؿع١ دسا عًٞ أإٔ ايتهٓٛيٛدٝا ٚاالْذلْت شلا ت % َٔ ايع١ٓٝ ٜط44,8ٕٚإيٞ إٔ 

 .(27) ،اؾٛاْب ايجكاؾ١ٝ ٚاألخالق١ٝ ملػتدسَٝٗا َٔ ايؿباب

 تعكٝب عًٞ ايسضاغات ايػابك١:
َٔ ايعطض ايػابل يًسضاغات املتك١ً مبٛنٛع ايبشح ميهٔ اغتدالم فُٛع١ َٔ املؤؾطات شات 

نازمي١ٝ أٚ ٚاؾٗات األ، دطا٤ ايسضاغ١ؾػطايف إلايسالي١ َٔ سٝح املهُٕٛ ٚايٓتا٥ر ٚايٓطام ا
 نايتايٞ: ايبشج١ٝ اييت عطض ايبشح َٔ خالشلا

ٓطام اؾػطايف يًٛطٔ ايعطبٞ، أٚ اؿٝع املعطيف ٚايبح َٚٓكات ايمجٝع ايسضاغات أدطٜت يف   -1
ايعطبٞ. عاملاملعين باي اإلطالم ملٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ

ٕ تعكس َؤمتطات يف زٍٚ غطب١ٝ َجٌ ايٛالٜات املتشس٠، ٚزٚي١ ايالؾت ٚاملجرل يالْتباٙ أَٔ  -2
َايط١، تٓاقـ عٛثا عٔ اغتدساّ اؿطٚف ايالت١ٝٓٝ يف نتاب١ ايهًُات ايعطب١ٝ، َٚٔ 
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، أٖساؾِٗ ايبشج١ٝثرل اغتدساّ ٖصٙ ايًػ١ خس١َ غ إٔ ايٓتا٥ر تؿرل إيٞ إجياب١ٝ تأاملالس
 أٚ عًٞ اإلْذلْت. االدتُاعٞ ٖٚٛ ايتٛاقٌ َع اآلخط غرل ايعطبٞ عدل َٛاقع ايتٛاقٌ

ٖٓاى ايعسٜس َٔ اؾٗات األنازمي١ٝ املع١ٝٓ ببشٛخ اإلْذلْت ٚاإلعالّ اؾسٜس، ٜٓتُٞ  -3
َععُٗا يًذاَعات باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، ٚايسٚضٜات ايع١ًُٝ املٗت١ُ بايبشح ايعًُٞ 

ايعطب١ٝ، ٚدٗات عج١ٝ باإلَاضات ايعطب١ٝ املتشس٠.ظُٗٛض١ٜ َكط 
ٜتػع ْطام اجملتُع ايبشجٞ اييت مت إدطا٤ ايبشٛخ َٔ خالي٘ ، ٚاختٝاض ايع١ٓٝ، بني ايسٍٚ  -4

،  ٚاألضزٕيبٓإ، ٚمجٗٛض١ٜ َكط ايعطب١ٝ، ٚاملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ،  ايعطب١ٝ، يف
ايتٛاقٌ االدتُاعٞ، ٚؼًٌٝ احملتٟٛ نني يف َٛاقع ٚاؾعا٥ط، ثِ ايتطبٝل عًٞ املؿاض

 ايعطبٞ.ؿاضنني يف ايعاملهذلْٚٞ ايعطبٞ، يف سرل االغتدساّ ايتكين  يًُاإلي
أظٗطت ايٓتا٥ر اغتدساَا َتبآٜا يًشطٚف ايالت١ٝٓٝ يف نتاب١ ايهًُات ايعطبٞ يف بعض  -5

اقع ايتٛاقٌ ايبًسإ ايعطب١ٝ، ٚأظٗطت اٖتُاّ ايػايب١ٝ يف ايعٝٓات املدتاض٠ باغتدساّ َٛ
 االدتُاعٞ ٚاملؿاضن١ ايؿاع١ً ؾٝٗا.

 أٖساف ايبشحثايجا:
 ٜػعٞ ايبشح يتشكٝل األٖساف اآلت١ٝ: 

ايتعطف عًٞ َعسالت ٚنجاؾ١ املؿاضن١ اؾُاٖرل١ٜ يف َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ، يف نٌ َٔ املًُه١  -1
ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ٚمجٗٛض١ٜ َكط ايعطب١ٝ.

اغتدساّ اؾُٗٛض ملٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ.ايتعطف عًٞ َتٛغط غاعات  -2
ايتعطف عًٞ َعسالت اغتدساّ املؿاضنني بٗصٙ املٛاقع اؿطٚف ايالت١ٝٓٝ بسال َٔ اؿطٚف ايعطب١ٝ يف  -3

ضقاّ ايالت١ٝٓٝ يًتعبرل عٔ ، َٚسٟ اغتدساَِٗ يألنتاب١ َٓطٛم ايهًُات ) عطبٝع٣ 
ٚ أيًتعبرل عٔ ن١ًُ  ت االْؿعاي١ٝ ٚ نًُات، َٚعسٍ اغتدساّ ايتعبرلاأسطٚف 

َٛقـ.
ايتعطف عًٞ ايتؿهٝالت ايًػ١ٜٛ يًُؿاضنني يف َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ، يف ايتٛاقٌ َع اآلخط   -4

َٔ بني ايًػات اييت جيٝسٖا، َكاض١ْ بايًػ١ ايعطب١ٝ.
إزضانِٗ ايهتاب١، عًٞ اختباض َسٟ تأثرل اغتدساّ اؿطٚف ايالت١ٝٓٝ قٌ اؿطٚف ايعطب١ٝ يف  -5

ايًػ١ ايعطب١ٝ املهتٛب١ يس٣ َػتدسَٝٗا.أل١ُٖٝ 
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ايتعطف عًٞ اغتدساّ اؾُٗٛض يتطبٝكات ايهتاب١ عًٞ اشلٛاتـ ايصن١ٝ يف ايتٛاقٌ َع  -6
اآلخطٜٔ.

ايتعطف عًٞ َعسالت اغتدساّ االختكاضات غرل ايًػ١ٜٛ ٚتعبرلات ايٛد٘ يف َٛاقع ايتٛاقٌ  -7
ايسضاغ١.يسٟ اؾُٗٛض َٔ ع١ٓٝ 

ايتعطف عًٞ َعسالت إزضاى اؾُٗٛض ملداطط ايهتاب١ باؿطٚف ايالت١ٝٓٝ عًٞ ايًػ١ ايعطب١ٝ. -8
عًٞ  ٣سٜس ملا شلا َٔ تأثرل بعٝس املسإثاض٠ االٖتُاّ بايًػ١ اإلعال١َٝ  املتساٚي١ عدل اإلعالّ اؾ -9

عِ ايؿ٦ات اجملتُع١ٝ اجملتُع ايعطبٞ يف املػتكبٌ، يف ظٌ اْتؿاض ٖصٙ ايٛغا٥ٌ االتكاي١ٝ يس٣ َع
.ٚايعُط١ٜ

 .أ١ُٖٝ ايبشحضابعا: 
 :عس٠ دٛاْبُٖٝت٘ َٔ هتػب ٖصا ايبشح أٜ

 اؾاْب ايٓعطٟ ٚاملعطيف: -1

ٜطنع ايبشح عًٞ إؾهاي١ٝ اإلبساٍ ايًػٟٛ اييت ؼسخ بايتٛاقٌ عدل َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ، ٚمنط    
ايًػ١ املػتدس١َ، َٚا ظٗط ٚانشا باغتدساّ اؿطٚف ٚاألضقاّ ايالت١ٝٓٝ يتشٌ قٌ اؿطٚف ايعطب١ٝ، 

ايكطٜب، ٚع٢ً  ٣املساملهتٛب، يسٟ املػتدسَني يف َٚا يصيو َٔ تأثرلات ع٢ً ايًػ١ ايعطب١ٝ يف ؾهًٗا 
ايبعٝس، ٚيعٌ أبطظٖا إُٖاٍ اؿطٚف ايعطب١ٝ ٚعسّ إزضاى أُٖٝتٗا  ٣تُع ايعطبٞ ٚيػتٓا األّ ع٢ً املساجمل

يسٟ املػتدسَني.

ٜتٓاٍٚ ايبشح أسس أبعاز َٚٓطًكات اإلعالّ اؾسٜس، املتُجٌ يف َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ،  -
َٚا  ،() ايهُبٝٛتط ٚاشلاتـ ايصنٞ ٚاغتدساّ أنجط َٔ أزا٠ يالتكاٍ باالْذلْت 

هٔ َٛدٛزا بٛغا٥ٌ اإلعالّ ايتكًٝس١ٜ. تٛؾطٙ ٖصٙ اآليٝات َٔ تؿاعٌ بني َػتدسَٝٗا ملٜ 

ًٜكٞ ايبشح ايه٤ٛ عًٞ إؾهاي١ٝ ايعالق١ بني ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚايتهٓٛيٛدٝا، ٚنطٚض٠ إجياز املساخٌ  -
َٔ َع ظٗٛضٖا، ٚتعطٜب تًو املػتذسات بؿهٌ َتعا ايتك١ٝٓ،املعطؾ١ٝ ايًػ١ٜٛ الغتٝعاب ايتطٛضات 

دٓب١ٝ عطبٞ بسال َٔ ايًذ٤ٛ يًُػُٝات األيٝتُهٔ ايؿباب بؿهٌ غطٜع َٔ اغتدساّ املكطًح اي
يًتكٓٝات اؿسٜج١.
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اؾاْب ايتطبٝكٞ ٚاجملتُعٞ:-2

ٌ اؿطٚف زضاغ١ ظاٖط٠ اغتدساّ املؿاضنني مبٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ يًشطٚف ايالت١ٝٓٝ ق -
ايعطب١ٝ يف ايهتاب١  ) عطبٝعٟ(، َٚسٟ اْتؿاضٖا فتُعٝا.

نطٚض٠ إزضاى املتػرلات اييت ؼهِ ع١ًُٝ االتكاٍ باإلْذلْت َٔ خالٍ ايهُبٝٛتط ٚاشلاتـ اؾٛاٍ،  -
ؿ٦ات اييت ؼتاز ايطعا١ٜ ٚايتؿاعٌ َع اآلخط، ٚبكؿ١ خاق١ يسٟ األطؿاٍ ٚاملطاٖكني، تًو اي

١ األغط١ٜ بٗصٙ ايعاٖط٠ اؿ١ٜٛٝ. ، ٚايتٛعٝ ٘ايٛايسٜ

تٛدٝ٘ االْتباٙ مٛ ظاٖط٠ دسٜس٠ ٚزخ١ًٝ عًٞ اجملتُع ايعطبٞ، ٖٚٞ اغتدساّ سطٚف غرل عطب١ٝ يف  -
اعتعاظا بًػتٓا، ٚإعال٤ يكُٝتٗا ، قسض َٔ االٖتُاّ،  ٢ُات ايعطب١ٝ، ٚجيب إٔ تٛاد٘ بأعًنتاب١ ايهً

ٚقْٛا يًػإ ايعطبٞ ايصٟ ْعٍ ب٘ ايكطإٓ ايهطِٜ يف ٚسؿاظا عًٞ ٖٜٛتٓا، ْٚكط٠ يًػ١ ايكطإٓ ، 
َٛاد١ٗ طٛؾإ اشلذُات اييت تسؾع ايًػ١ ايعطب١ٝ إيٞ ايتآنٌ عٓس ؾطحي١ قسز٠ َٔ َػتدسَٞ 

ٞ. اإلْذلْت َٚٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاع

ايسٚيٞ ٜهاف إيٞ اؾٛاْب املعطؾ١ٝ ٚاجملتُع١ٝ عٛاٌَ أخطٟ متجٌ ؼسٜات يًػ١ ايعطب١ٝ عًٞ املػتٟٛ     
ٚايتكين َٓٗا:

اؿطٚف ايالت١ٝٓٝ بسٜال يًشطٚف ايعطب١ٝ  اغتدساّ تعسز اؾٗات ٚاملؤغػات ايسٚي١ٝ اييت تططح -
ٖٛ  يف ايهتاب١ اإليهذل١ْٝٚ ٚبكؿ١ خاق١ يًؿ٦ات اييت ال ؽهع يًػٝطط٠ اجملتُع١ٝ َجٌ َا

َتساٍٚ يف َٛاقع ايتٛاقٌ عًٞ االْذلْت.

نازمي١ٝ إيٞ َٓح ايسضدات ايع١ًُٝ يبعض ايطغا٥ٌ املؤغػات األض٠ َطادع١ اػاٙ بعض نطٚ -
يف ايٛطٔ ايعطب١ٝ َجٌ اؾاَع١ ايع١ًُٝ بٗصٙ ايًػ١ ، َٚٔ املؤغـ إٔ ٖصٙ املؤغػات ايع١ًُٝ 

َطٜه١ٝ بايكاٖط٠.األَطٜه١ٝ يف برلٚت ٚاؾاَع١ األ

مبا ميتًه٘ ايٛطٔ ، يًػ١ ايعطب١ٝ ٖٛ ايعطب زٕٚ غرلِٖإٔ املعين بكه١ٝ تطٜٛط اايتأنٝس ع٢ً  -
ٚبايتايٞ ال جيٛظ عكس  ٥ٗا،ايعطبٞ َٔ عًُا٤ قازضٕٚ عًٞ ايسؾاع عٔ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚإثطا

َؤمتطات تٓعُٗا دٗات غرل عطب١ٝ يططح بسا٥ٌ يًشطٚف ايعطب١ٝ يف ايهتاب١ عدل املٛاقع 
اإليهذل١ْٝٚ، ٚتعسٟ األَط إيٞ ططح قٛاَٝؼ يًذلمج١ إيٞ ٖصٙ ايًػ١.
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 بشح.خاَػا:َٓٗر اي
ٜٚػتدسّ َٓٗر املػح يسضاغ١  نُٔ ؾ١٦ ايبشٛخ اييت تتبع َٓٗذا ٚقؿٝا، ٓسضز ٖصا ايبشحٜ

 أزٚات٘ ٚأغايٝب٘ يف مجع ايبٝاْات َٚعاؾ١ ٚاغتدالم ٚعطض ايٓتا٥ر. طبلايعاٖط٠ ايبشج١ٝ، ٜٚ
 فتُع ايبشح:غازغا:
َػتٗسؾا يف إطاض ٜعتدل َػتدسَٛا ٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ االدتُاعٞ يف ايعامل ايعطبٞ فتُعا  

بت بعض ايكطاعات ؾٝ٘، أقا انططابات ايعطبٞ َٔ ْٚعطا ملا سٌ ببعض زٍٚ ايعامل املٛنٛع ايبشجٞ،
، ٚبكٝت بعض ايسٍٚ ايعطب١ٝ بعٝسا عٔ ٖصٙ املتػرلات تتُتع بؿهٌ غًيب ٚتأثطت قه١ٝ ايًػ١

١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ٟ ايباسح اختٝاض املًُهايًػ١ٜٛ َٚعاٜرلٖا اـاق١، ؾكس ضأبجٛابتٗا ٚقُٝٗا 
َٚكط نٓطام فتُعٞ جيطٟ غشب ايع١ٓٝ َٔ خالي٘ باعتباضُٖا ميجالٕ َطتهعا ض٥ٝػا يف زعِ 

، نُا اييت تػتٗسؾٗا نعافَٛاد١ٗ محالت اإل ٜػاْسٖا يف َاقهاٜا ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚضؾسٖا بهٌ 
االدتُاعٞ إىل إٔ أؾاضت نجرل َٔ ايسضاغات اييت أدطٜت عًٞ اغتدساّ اإلْذلْت  َٚٛاقع ايتٛاقٌ 

 ايٓػب١ ايععُٞ يًُػتدسَني ٜأتٞ َٔ  املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ َٚكط.
 .بشحع١ٓٝ ايغابعا:

( أضبعُا١٥ َؿطز٠ َٛظع١ َٓاقؿ١ بني َكط ٚايػعٛز١ٜ، ٚمت 400مت اختٝاض ع١ٓٝ قٛاَٗا ) 
تطبٝل ايبشح باجملتُع ايػعٛزٟ يف ْطام َٓطك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠ عًٞ طالب اؾاَع١ اإلغال١َٝ 

 بُٝٓا مت ايتُجٌٝ ايكشٝح يًُذتُع ايػعٛزٟ، سطقا عًٞ ايعاّ َٔ ايػعٛزٜني زٕٚ املكُٝنيٚاؾُٗٛض 
بٗا ٚاجملتُع احملٝط  –اختٝاض ايع١ٓٝ يف َكط َٔ فتُع ايسق١ًٝٗ، ٚيف ْطام داَع١ املٓكٛض٠ 

ٚ املٓاطل يتشٝع يًكطاع األع٢ً يف ايكاٖط٠ أباعتباضٖا متجٌ قطاعا ٚغطا َٔ اؾُٗٛض املكطٟ زٕٚ ا
ط٠ ٜعدل ٖصا ايكطاع عٔ ايعاٖ ؾسٜس٠ اـكٛق١ٝ يف احملاؾعات ايٓا١ٝ٥ مبكط، ست٢ ايططؾ١ٝ

 .املسضٚغ١ بؿهٌ َٛنٛعٞ 
 ثآَا:تػاؤالت ايبشح.

 ٜػعٞ ٖصا ايبشح يإلداب١ عًٞ ايتػاؤالت اآلت١ٝ: 
اغتدساّ اؾُٗٛض ع١ٓٝ ايسضاغ١ بهٌ َٔ َكط ٚايػعٛز١ٜ  -َٚتٛغط غاعات -َا َعسالت -1

،ملٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ
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األنجط تكؿشا َٚؿاضن١ يسٟ اؾُٗٛض ع١ٓٝ ايسضاغ١. ٛاقعَا امل -2
منط َؿاضن١ اؾُٗٛض مبٛاقع ايتٛاقٌ بٛاغط١ ايهُبٝٛتط ٚعدل اشلٛاتـ ايصن١ٝ.َا  -3
عًٞ اشلٛاتـ ايصن١ٝ يسٟ  َا َعسالت اغتدساّ تطبٝل " ٚاتػاب" ٚايتطبٝكات األخط٣ -4

اؾُٗٛض ع١ٓٝ ايسضاغ١ باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ َٚكط.
م اؿطٚف ايعطب١ٝ يسٟ َا َعسالت اغتدساّ اؾُٗٛض يًشطٚف ايالت١ٝٓٝ يف نتاب١ َٓطٛ -5

اؾُٗٛض ع١ٓٝ ايسضاغ١ عًٞ َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ.
ات ايٛد٘ ايطَع١ٜ يسٟ ع١ٓٝ ايسضاغ١ رلٚتعب اغتدساّ االختكاضات غرل ايًػ١ٜٛ، َا َعسالت -6

عٓس ايهتاب١ مبٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ.
هتٛب١ َٔ ٚضا٤ َعسٍ إزضاى اؾُٗٛض يًُداطط اييت ؼٝط مبٗاضات ايًػ١ ايعطب١ٝ امل َا -7

اغتدساّ اؿطٚف ايالت١ٝٓٝ يف ايهتاب١ عًٞ َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ.
َا َػتٟٛ َطاعا٠ اؾُٗٛض يكٛاعس ايًػ١ ايعطب١ٝ عٓس ايهتاب١ عدل اشلاتـ اؾٛاٍ  -8

ٚايهُبٝٛتط مبٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ.
ايهًُات ايعطب١ٝ مبٛاقع َا َسٟ ضغب١ اؾُٗٛض يف اغتدساّ اؿطٚف ايالت١ٝٓٝ يهتاب١ َٓطٛم  -9

ايتٛاقٌ االدتُاعٞ.
 تػعٞ ايسضاغ١ الختباض مثا١ْٝ ؾطٚض نايتايٞ: .ؾطٚض ايبشحتاغعا:

 ايؿطض األٍٚ: 
ٜٓل ايؿطض األٍٚ عًٞ أْ٘" تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطات اغتدساّ املبشٛثني يف 

ُات ايعطب١ٝ عًٞ َٛاقع ايتٛاقٌ ًَٓطٛم ايهنٌ َٔ ايػعٛز١ٜ َٚكط يًشطٚف ايالت١ٝٓٝ يف نتاب١ 
 .االدتُاعٞ، ٚشيو يكاحل اجملتُع املكطٟ"

 ايؿطض ايجاْٞ: 
ٜٓل ايؿطض ايجاْٞ عًٞ أْ٘ " تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطات اغتدساّ املبشٛثني 

اب١ تهنًُات عٓس ايسالي١ عًٞ َٛاقـ أٚ يف نٌ َٔ ايػعٛز١ٜ َٚكط يًطَٛظ ايتعبرل١ٜ ) اإلميٛؾٔ( يً
مبٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ، ٚشيو يكاحل اجملتُع املكطٟ"
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 ايؿطض ايجايح: 
ٜٓل ايؿطض ايجايح عًٞ أْ٘ " تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطات اغتدساّ املبشٛثني 

اب١ الي١ عًٞ َٛاقـ أٚ نًُات عٓس ايهتيف نٌ َٔ ايػعٛز١ٜ َٚكط يالختكاضت غرل ايًػ١ٜٛ يًس
 .مبٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ، ٚشيو يكاحل اجملتُع املكطٟ"

 ايؿطض ايطابع:
ٜٓل ايؿطض ايطابع عًٞ أْ٘ " تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطات اغتدساّ     

ٚتػاب ( عًٞ اشلاتـ اؾٛاٍ، ٚشيو يكاحل اجملتُع ٔ ايػعٛز١ٜ َٚكط يتطبٝل ) املبشٛثني يف نٌ َ
 .ايػعٛزٟ"

 اـاَؼ:ايؿطض 
ٜٓل ايؿطض اـاَؼ عًٞ أْ٘ " تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطات ايػاعات اي١َٝٛٝ 
اييت ٜكهٝٗا املبشٛثٕٛ يف نٌ َٔ ايػعٛز١ٜ َٚكط عًٞ َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ، ٚشيو يكاحل 

 اجملتُع املكطٟ".
 ايؿطض ايػازؽ:

إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطات زضدات  ٜٓل ايؿطض ايػازؽ عًٞ أْ٘ " تٛدس ؾطٚم شات زالي١   
املبشٛثني يف نٌ َٔ ايػعٛز١ٜ َٚكط باعتباض اغتدساّ اؿطٚف ايالت١ٝٓٝ يف نتاب١ ايهًُات ايعطب١ٝ 

 ميجٌ خططا عًٞ ايًػ١ ايعطب١ٝ، يكاحل ع١ٓٝ اجملتُع ايػعٛزٟ".
 ايؿطض ايػابع: 

َتٛغطات زضدات املبشٛثني ٜٓل ايؿطض ايػابع عًٞ أْ٘ " تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسكا١ٝ٥ بني   
يف نٌ َٔ ايػعٛز١ٜ َٚكط يف بعض أبعاز اؿؿاظ عًٞ ايًػ١ ايعطب١ٝ املهتٛب١ مبٛاقع ايتٛاقٌ 

 االدتُاعٞ، يكاحل ع١ٓٝ اجملتُع ايػعٛزٟ".
 ايؿطض ايجأَ:

ٜٓل ايؿطض ايجأَ عًٞ أْ٘ " تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطات زضدات املبشٛثني يف 
 -عًٞ َٛاقع ايتٛاقٌ -يػعٛز١ٜ َٚكط يف اعتباض نتاب١ نًُات عطب١ٝ عطٚف الت١ٝٓٝنٌ َٔ ا

 يػ١ عطب١ٝ، يكاحل ع١ٓٝ اجملتُع املكطٟ". 
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 عاؾطا:سسٚز ايبشح.
ؿسٚز املؿذلن١ املكطٟ ٖٞ ااجملتُع ٜعتدل اجملتُع ايػعٛزٟ ٚاؿسٚز املها١ْٝ يًبشح:  -1

١ًٝٗ يف َكط  اؿسٚز ٚقاؾع١ ايسقيف املًُه١، َٚٓطك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠  يتطبٝل ٖصا ايبشح،
املها١ْٝ ايٛاقع١ٝ إلدطا٤ات ايتطبٝل اييت قاّ ايباسح باختٝاض ايع١ٓٝ َٓٗا.

مت تطبٝل ايبشح يف اإلطاض ايعَين احملسز يتطبٝك٘ خالٍ ايؿٗط  األٍٚ ١ٝٓ: اؿسٚز ايعَ -2
 ّ. 2014ُدل َٔ عاّ املٛاؾل يؿٗط ْٛؾُدل ٚزٜػ ٖـ،1436عاّ يؿٗط ايجاْٞ َٔ ٚبسا١ٜ ا

 .أزٚات مجع ايبٝاْات ٚاملعاؾ١ اإلسكا١ٝ٥سازٟ عؿط: 
 فُٛع١ قاٚض نايتايٞ: َه١ْٛ َٔ اغتدسّ ايباسح اغتباْ٘أزٚات مجع ايبٝاْات:  -1

اغتدساّ املبشٛثني ملٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ، ٜٚؿٌُ َعسالت االغتدساّ ايَٝٛٞ : احملٛض األٍٚ 
املبشٛثٕٛ يف اغتدساّ َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ َٜٛٝا.ٚايػاعات اييت ٜكهٝٗا 

ٞ اشلٛاتـ ايصن١ٝ، َٚٓٗا تطبٝل َعسالت اغتدساّ تطبٝكات االتكاٍ عً :احملٛض ايجاْٞ 
."ايبالى برلٟ َاغٓذط"غهاٜب، ٚؾاٜدل ٚ، ٚاْػتذطاّ، ٚٚاملاغٓذط "ٚاتػاب"
يًػ١ٜٛ، ٚاالختكاضات غرل ا : َعسالت اغتدساّ املبشٛثني يًشطٚف ايالت١ٝٓٝ،احملٛض ايجايح 

 ٚتعبرلات ايٛد٘ ايسالي١ٝ.
زضاى املبشٛثني ملداطط اغتدساّ اؿطٚف ايالت١ٝٓٝ يف ايهتاب١ عًٞ َٛاقع إ احملٛض ايطابع: 

ايتٛاقٌ االدتُاعٞ
: إزضاى املبشٛثني يتأثرل اغتدساّ اؿطٚف ايالت١ٝٓٝ يف نتاب١ َٓطٛم ايهًُات احملٛض اـاَؼ 

َٗاضات ايًػ١ ايعطب١ٝ املهتٛب١ يسِٜٗ، ٚقس مت زَر احملٛض ايطابع ٚاـاَؼ َعا يف ايعطب١ٝ عًٞ 
 َكٝاؽ أعسٙ ايباسح شلصا ايػطض.

 ١ ْتا٥ر ايبشح إسكا٥ٝا َٓٗا:ؾاغتدسّ ايباسح عس٠ أغايٝب ملعا١ اإلسكا١ٝ٥:ؾاملعا -2
اختباض ت ) االختباض ايتا٥ٞٚ، اييت تؿٌُ ايتهطاضات ٚايٓػب امل١ٜٛ٦ اؾساٍٚ ايتهطاض١ٜ

ٚشيو يكٝاؽ ايؿطٚم بني فُٛعتني ُٖا فُٛع١ املبشٛثني ع١ٓٝ ايسضاغ١ اييت مت  (: 
اختٝاضٖا َٔ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، ٚفُٛع١ املبشٛثني املدتاض٠ َٔ مجٗٛض١ٜ َكط 

يف بٓا٤ أغ١ً٦  "يٝهطت ايجالثٞ"ٚقس اغتدسّ ايباسح َكٝاؽ  ،املتٛغط املطدحٚ،ايعطب١ٝ
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إدابات املبشٛثني عًٞ ٖٚٛ ايصٟ ٜعدل عٔ االػاٙ ايػا٥س يف كٝاؽ، ٚؿػاب املتٛغط املطدح امل
ٚمت سػاب٘ عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ: نٌ غؤاٍ عًٞ سس٠

ِّ تكػُٝ٘  2=1-3يتشسٜس طٍٛ خالٜا َكٝاؽ " يٝهطت " ايجالثٞ ، مت سػاب املس٣ )  - (، َٚٔ ث
( ، ٚبعس شيو 0,66=3÷2) ع٢ً أندل ق١ُٝ يف املكٝاؽ أٚ )احملٛض( يًشكٍٛ ع٢ً طٍٛ اـ١ًٝ أٟ

; ٚشيو ؽ )بسا١ٜ املكٝاؽ ٖٚٞ ٚاسس قشٝح مّت إناؾ١ ٖصٙ ايك١ُٝ إىل أقٌ ق١ُٝ يف املكٝا
ٚميهٔ ؼسٜس املتٛغطات اؿػـاب١ٝ يػاٜات ايسضاغ١ ع٢ً  ،اؿّس األع٢ً شلصٙ اـ١ًٝتشسٜس ي

 ايٓشٛ ايتايٞ :
 (1دسٍٚ ضقِ )

 تٛظٜع ايؿ٦ات ٚؾل ايتسضز املػتدسّ يف األزا٠
 َس٣ املتٛغطات االغتذاب١

 3 - 2.34 َتشكل بسضد١ عاي١ٝ
 2.33 – 1.67 َتشكل بسضد١ َتٛغط١

 1.66 – 1 َتشكل بسضد١ نعٝؿ١

ٜٚتِ عطض ْتا٥ر املتٛغط املطدح ظساٍٚ عطض ايٓتا٥ر بؿهٌ ٚانح يتعدل عٔ االػاٙ ايػا٥س يف 
 إدابات املبشٛثني.

 ثاْٞ عؿط:َكطًشات ايبشح.
ٜػتدسّ ايبشح  عس٠ َكطًشات شلا زالالت قسز٠، ٚتٓبجل َٓٗا َتػرلات٘، تًو املكطًشات ظٗطت يف 

ايعكط اؿسٜح، ٚبكؿ١ خاق١ بعس اْتؿاض االتكاٍ بٛاغط١ ايهُبٝٛتط  
، ٚاعتُازٙ ع٢ً منٛشز تؿاعًٞ يف ع١ًُٝ االتكاٍ َػاٜط 

 ، ٖصٙ املكطًشات ٖٞ:ايتكًٝس١ٜ  يًُٓط املعٗٛز بايٛغا٥ٌ
تٝذ١ عتبًٛض ٚ ٟٖٛ ٖصا ايُٓط َٔ االتكاٍ ايص :اإلعالّ اؾسٜس    ْ ١ًُٝ ظٗط

(، ٚايصٟ اعتُس بؿهٌ ناٌَ عًٞ األغايٝب ايتك١ٝٓ شلصا االتكاٍ بٛاغط١ ايهُبٝٛتط )
ٛع ع١ًُٝ ٓططاؾ٘، ٚتتأٚاـكا٥ل تعتُس عًٞ ايتؿاعٌ بني التكاٍ، ٚي٘ فُٛع١ َٔ ايػُات 
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، أٚ  إيٞ اؾُعٞ أٚ االتكاٍ زاخٌ فُٛع١  االتكاٍ ؾٝ٘ َٔ ايؿطزٟ اـام 
. (28) أٚ اؾُاٖرلٟ  ْكـ اؾُاٖرلٟ 

:" ٖٞ تًو املٛاقع االؾذلان١ٝ عًٞ ؾبه١ اإلْذلْت َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ 
تٛاقًٕٛ َٔ  اييت تتٝح ألعها٥ٗا َٔ اؾُٗٛض إْؿا٤ قؿشات أٚ سػاب   ٜ خام بِٗ

خالي٘ َع اآلخطٜٔ، َػتؿٝسٜٔ َٔ اـسَات اييت تٛؾطٖا تًو املٛاقع َجٌ خسَات ايسضزؾ١ ٚايتعًٝل، 
 ،(29) ايؿٝسٜٛ ٚغرلٖا َٔ اـسَات ٚايطغا٥ٌ اإليهذل١ْٝٚ ٚؼٌُٝ ايكٛض َٚكاطع

:ْبص٠ تاضخي١ٝ عٔ أِٖ ٖصٙ املٛاقع 
ٚغرلٖا َٔ  ٚٚٚتتعسز ٖصٙ املٛاقع، ٚيهٔ أؾٗطٖا ٖٞ:      

ٛدس بعض ايتطبٝكات اييت تػتدسّ عًٞ اشلٛاتـ ايصن١ٝ املٛاقع اييت  ، نُاٜ   ٚ،
طام ٚاغع ٚمتجٌ تٛاقال ادتُاعٝا َُٗا بايٓػب١   ْ اْتؿطت بؿهٌ غطٜع ٚأقبشت تػتدسّ عًٞ

 ملػتدسَٝٗا،
 ٚنإ االؾذلاى يف، 200يف ايطابع َٔ ٜٓاٜط ايؿٝؼ بٛىَٛقع  تأغؼ ؾكس 

 ٚيفيف بسا١ٜ األَط ع٢ً طًب١ ٖاضؾاضز نٛيٝسز أقسّ نًٝات داَع١ ٖاضؾاضز، ااملٛقع قاقط
ؾتح املٛقع أبٛاب٘ أَاّ مجٝع األؾطاز ايبايػني َٔ  2006ّ َٔ عاايػازؽ ٚايعؿطٜٔ َٔ غبتُدل
َّا ؾأنج ط، ٜٚتٝح املٛقع ملػتدسَٝ٘ خسَات َتعسز٠ يًتٛاقٌ باعتباضٙ ايعُط ثالث١ عؿط عا

.َٛقعا ادتُاعٝا
ايتسٜٚٔ )، ٜكسّ خس١َ يًتٛاقٌ االدتُاعٞ( ٖٛ أسس أؾٗط َٛاقع ) تٜٛذل أَا  

عٔ سايتِٗ أٚ عٔ أسساخ « تػطٜسات»ٚاييت تػُح ملػتدسَٝ٘ بإضغاٍ  املدتكط( ملػتدسَٝ٘
يًطغاي١ ايٛاسس٠. ٚشيو َباؾط٠ عٔ ططٜل َٛقع تٜٛذل أٚ عٔ  اسطؾ 140سٝاتِٗ عس أقك٢ 

ٚتعٗط تًو ، أٚ بطاَر احملازث١ ايؿٛض١ٜ أٚ ايتطبٝكات   ضغاي١ ْك١ٝ  ططٜل إضغاٍ
ٚميهٔ يألقسقا٤ قطا٤تٗا َباؾط٠ َٔ قؿشتِٗ ايط٥ٝػ١ٝ أٚ  ،ايتشسٜجات يف قؿش١ املػتدسّ

، 2006ظٜاض٠ ًَـ املػتدسّ ايؿدكٞ، أطًكت٘ ايؿطن١ ضزلّٝا يًُػتدسَني بؿهٌ عاّ يف أنتٛبط 
  .2012بايًػ١ ايعطب١ٝ َٓص َاضؽ  اطأقبح َٛقع تٜٛذل َتٛؾٚقس 
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فاْٞ يتبازٍ ايكٛض ٚؾبه١ ادتُاع١ٝ تطبٝل ( ٖٛ ) إْػتػطاّٚبايٓػب١ ملٛقع  
إيٝٗا، َٚٔ  تكؿ١ٝ ضق١ُٝ، ٚإناؾ١ ايكٛض , ٜتٝح يًُػتدسَني ايتكاط2010 أٜها، أطًل يف عاّ

 . إْػتػطاّ ْؿػٗا ، ٚؾبه١َٛاقع ايتٛاقٌ ثِ َؿاضنتٗا يف فُٛع١ َتٓٛع١ َٔ خسَات
يتبازٍ ايطغا٥ٌ ٖٛ تطبٝل  (ٚاتؼ اب )أَا تطبٝكات اشلٛاتـ ايصن١ٝ ؾُٓٗا:  

. ٚميهٔ باإلناؾ١ إىل ايطغا٥ٌ َٚتعسز يف َٓكات اإلطالم عًٞ اشلاتـ ايصنٞ، ايٓك١ٝ ايؿٛض١ٜ
عاّ  تأغؼ يف، األغاغ١ٝ يًُػتدسَني، إضغاٍ ايكٛض، ايطغا٥ٌ ايكٛت١ٝ، ايؿٝسٜٛ ٚايٛغا٥ط

ٜتٝح يًُػتدسَني  اشلٛاتـ ايصن١ٝتطبٝل ٜعٌُ ع٢ً  أٜها ( ٖٛ: ؾاٜدل، 2009ٚ
سٜٛ، قٛت( املطاغ١ً ايؿٛض١ٜ ٚإدطا٤ َهاملات ٖاتؿ١ٝ فا١ْٝ ٚإضغاٍ ضغا٥ٌ )ْك١ٝ، قٛض، ؾٝ

ّ، 2010زٜػُدل  يف ايجاْٞمت إطالم ايدلْاَر ٚبؿهٌ فاْٞ إىل أٟ ؾدل يسٜ٘ ٖصا ايدلْاَر،
 يبعض أْٛاع اشلٛاتـ ايصن١ٝ ثِ تٛغع يف األعٛاّ ايتاي١ٝ يهاؾ١ أْع١ُ ايتؿػٌٝ.

تبآٜت ايتعطٜؿات شلصا املكطًح املػتشسخ، ٚايصٟ ٜتػِ بايتساٍٚ   :عطبٝع٣" " " 
 ز" ااحملسٚز بني املتدككني يف اإلعالّ ٚايًػ١ َعا، ؾكس عطؾت "٢َٓ ؾط

ّٕٛ  نًُت٢ "عطبٞ" ٚ"إلًٝعٟ" يفاملككٛز بعطبٝع٣ أْ٘ َكطًح ميعز   ن١ًُ ٚاسس٠ يٝه
" باؿطٚف االلًٝع١ٜ َٟٚٓطٛم ن١ًُ "إلًٝع ن١ًُ " عطبٝع٣" ، ٚنصيو نًُت٢ 

ٚتػتدسّ يًسالي١ ع٢ً: "ايًػ١ ايعطب١ٝ   ٞ،يٝهْٛا ن١ًُ ٚاسس٠ ٖ 
َهتٛب١ باؿطٚف االلًٝع١ٜ "  ٜٚػتدسّ ٖصا ايُٓط ايًػٟٛ عًٞ ْطام ٚاغع عدل َٛاقع ايتٛاقٌ 
االدتُاعٞ، ٚبني ايساضغني يًػ١ ايعطب١ٝ َٔ ايٓاطكني بػرلٖا يف ؾطٚع اؾاَع١ األَطٜه١ٝ 

يٞ إٔ ٖصا ايؿهٌ ٜتٝح اغتدساّ ّ( إ2008) ، ٚقس أؾاض ٜٛغإ (30)ت بايكاٖط٠ ٚبرلٚ
االتكاٍ بٛاغط١  اغتدساَ٘ يف سأٍ سطٚف أٚ نًُات أٚ َٛاقـ ، األضقاّ ٚاألٜكْٛات يًتعبرل ع

 .(31)ط ايهُبٝٛت
بُٝٓا ٜؿرل تعطٜـ املٛغٛع١ اؿط٠ ) ٜٚهٝبٝسٜا( عًٞ اإلْذلْت إيٞ إٔ " عطبٝع٣ ٖٞ أظس١ٜ غرل   

١ٝ، ٜػتدسَٗا ايبعض يف ايتٛاقٌ عدل غطف ايسضزؾ١ عًٞ قسز٠ ايكٛاعس، َػتشسث١ ٚغرل ضزل
اإلْذلْت بايًٗذات ايعطب١ٝ املدتًؿ١، ٚتػتدسّ اؿطٚف ٚاألضقاّ ايالت١ٝٓٝ يف ايهتاب١ بططٜك١ 

. "(32)ٍ تؿب٘ ايؿٝؿط٠، نُا ٜػتدسَٗا ايبعض يف نتاب١ ضغا٥ٌ اشلاتـ اؾٛا
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َات ايذلقِٝ ايًػ١ٜٛ تًو ايعالَات َجٌ عالٜككس باالختكاضات غرل  االختكاضات غرل ايًػ١ٜٛ: -3
األضقاّ اييت تعدل عٔ اؿطٚف املػتدس١َ يف ْعاّ عطبٝعٟ.ٚ اييت تعدل عٔ اؿطٚف،

ٜككس بٗا تًو ايكٛض اييت تعدل عٔ ٚد٘ اإلْػإ يف ساالت كتًؿ١  :تعبرلات ايٛد٘ ايسالي١ٝ  -4
يف ايتٛاقٌ بني َػتدسَٞ َٛاقع ٚ ايبها٤ إخل، ٚتػتدسّ َجٌ ايػهب أٚ االبتػاّ أٚ ايهشو أ

 ٜٚعدل عٔ بعهٗا ايؿهٌ ايتايٞ: .يًتعبرل عٔ ساالتِٗ ايتٛاقٌ االدتُاعٞ

 
 (1ؾهٌ ضقِ )

 .ات ايٛد٘ اييت تسٍ عًٞ اؿاي١ اييت تػتدسّ عًٞ َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞرلتعب
ٚ تٛاقًِٗ، املؿاضنٕٛ يف َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ ٖصٙ ايتعبرلات يف سٛاضِٖ أ ٜٚػتدسّ

التكاي١ٝ ٚ ضز ايؿعٌ يًذاْب اآلخط َٔ ايع١ًُٝ اض ايؿهٌ املعدل عٔ ساي١ املتكٌ، أٚتهٕٛ ع١ًُٝ اختٝا
عًٞ ايكؿشات ٚاؿٛا٥ط اـاق١ ٚ يًتعًٝل عًٞ املطغالت ايتؿاع١ًٝ، أٚ يًتعًٝل عًٞ َٛقـ َعني، أ

برلات بعس ْؿط َٛاقع ايتٛاقٌ ؾطاز أٚ اجملُٛعات، ٚيسٟ اؾُٝع ؾُٗا َؿذلنا ملسيٍٛ ٖصٙ ايتعباأل
 االدتُاعٞ تعطٜؿا زاليٝا شلصٙ ايكٛض ايتعبرل١ٜ.

 : اإلطاض ايٓعطٟ ٚاملعطيف يًبشح.املبشح ايجاْٞ

 حملاٚالت اغتدساّ اؿطٚف ايالت١ٝٓٝ يف نتاب١ ايًػ١ ايعطب١ٝ: ايتأطرل املعطيفأٚال:
َطت ع١ًُٝ اغتٗساف ايًػ١ ايعطب١ٝ َٔ املتآَطٜٔ عًٝٗا مبطاسٌ َتعسز٠ َٔ ايتطٛض، غرل أْٗا 

َٔ ايٓعاّ ايتعًُٝٞ ايصٟ ٜطتهع عًٞ َؿاِٖٝ يػ١ٜٛ  عٓس دسٍ املجكؿني، ٚأسٝاْا ايؿه٣ٛناْت تكـ 
 نٝك١، ٚحيكط ايًػ١ ايعطب١ٝ يف ْكٛم ؼذب مجاٍ ايًػ١ ٚتػٝب زالالتٗا أسٝاْا، ٚال تٓاغب

 املطس١ً ايعُط١ٜ اييت تسضؽ شلا يف أسٝاْا أخطٟ.
ٚتٓاغٞ ايهجرلٕٚ يف غُاض ؾهٛاِٖ، أْٗا يػ١ ايكطإٓ، ٚإٔ اهلل تعايٞ قس قاٍ نطَٗا يف أنجط َٔ 

ًّآ١ٜ َٔ آٜات ايكطإٓ، ؾكاٍ تعايٞ يف غٛض٠ ٜٛغـ" ّْا َعَطِب ُٙ ُقِطآ َٓا َِْعِي َّا َأ َِٕإ ِِ َتِعِكًُٛ ، ٚايًػ١ ٖٞ "ا َيَعًَُّه
ايٛعا٤ ايجكايف ايصٟ سؿغ ايتاضٜذ ٚاؿهاض٠ ايعطب١ٝ، َٚكسض ععتِٗ ٚنطاَتِٗ ، ٚشلصا نإ 
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ت قاٚالت ح بسأٚيف ايعكط اؿسٜ ِ ٚتطاثِٗ،ٗاغتٗساؾٗا إنعاؾا يًعطب، ٚيكسضاتِٗ ٚتاضخي
تؿٜٛ٘ ايًػ١ َع ايتطٛض ايتكين، ٚاْتؿاض األْع١ُ ايتع١ًُٝٝ اييت تعتُس عًٞ ايًػات األدٓب١ٝ يف 
َطاسٌ ايتعًِٝ األغاغٞ ٚاؾاَعٞ يف بعض ايبًسإ ايعطب١ٝ، نُا غاُٖت ع١ًُٝ إُٖاٍ تعطٜب ايعًّٛ 
يف خًل ؾذ٠ٛ َعطؾ١ٝ بني املٛاطٔ ايعطبٞ ٚايتطٛض ايتكين، ٜٚععٖٚا ايهعؿا٤ إيٞ عسّ قسض٠ ايًػ١ 

 .عًٞ اغتٝعاب املؿطزات اؾسٜس٠ اييت ٜهٝؿٗا ايعًِ

ٜح عٔ نٕٛ سطٚف ايًػ١ ايعطب١ٝ غرل قسٜك١ يًتهٓٛيٛدٝا ٚانب ٖصٙ ايعاٖط٠ ػسز اؿس   
ٚبايتايٞ بسأ ايؿباب يف اغتدساّ اؿطٚف ايالت١ٝٓٝ  ، 

بسٜال عٔ اؿطٚف ايعطب١ٝ يف ايهتاب١ االيهذل١ْٝٚ ، ٜٚطدع ايبعض ايػبب يف شيو إىل بساٜات بطاَر 
ٚاييت ناْت تػتدسّ أْع١ُ " ايْٝٛهؼ" ٚاييت مل تٛؾط غ٣ٛ  ايسضزؾ١ ع٢ً اإلْذلْت يف ايتػعٝٓات،

اؿطٚف ايالت١ٝٓٝ  يًهتاب١، مما زؾع ايؿباب ايعطب٢ الغتدساَٗا يف نتاب١ َٓطٛم ايهًُات 
ايالت١ٝٓٝ قٌ اؿطٚف ايعطب١ٝ  ٚتطٛضت بعس شيو إىل ْعاّ ناٌَ يًهتاب١ بإسالٍ اؿطٚف ،ايعطب١ٝ

ٜٚؿرل ايباسجٕٛ إىل إٔ ٖصا .ؾهًٗا املٓطٛم ، ٚأطًل عًٝٗا َػ٢ُ " عطبٝع٣ " أٚ  يف
نًُت٢ "عطبٞ" ٚ"الًٝعٟ" يف ن١ًُ ٚاسس٠ َٔ خالٍ ْطكٗا، ٚبايتايٞ املكطًح ميعز بني َكطعني َٔ

( 2010، ٖٚصا َا أؾاضت إيٝ٘ ) أقبح َػ٢ُ ايُٓط ايًػٟٛ اؾسٜس "عطبٝع٣" أٚ 
باعتباضٖا تػتدسّ  ، ٜٚؿاض إيٝٗا أسٝاْا ؼت َػ٢ُ  

 .(33) اؿطٚف ايالت١ٝٓٝ ع٢ً ْطام ٚاغع

إىل ٖصٙ ايعاٖط٠ ع٢ً أْٗا ؾهٌ َٔ أؾهاٍ ايًػ١ ميعز ايًػ١  ( 2008ٚقس أؾاض )     
ايؿباب ايعطبٞ ِٖ  ايعطب١ٝ باإللًٝع١ٜ ٜٚػتدسّ األضقاّ يف ن١ًُ ٚاسس٠ أسٝاْا ، ٜٚط٣ إٔ

املبسعٕٛ األغاغٕٝٛ يًػ١ عطبٝع٣، ٜٚؿرل إىل أْٗا ؽتًـ َٔ قطط عطبٞ إىل أخط ، ٚؾكا الختالف 
ايًٗذات سٝح أْٗا تعدل عٔ ايهًُات املٓطٛق١ ، ٚتػتبعس املعاْٞ ايكاَٛغ١ٝ ، ٚال تًتعّ بايكٛاعس 

تٛدس َكسَات  .(34)ايًػ١ ايعطب١ٝ  اشلذا١ٝ٥ ٚقس تهاف إيٝٗا ايهًُات األدٓب١ٝ ؾا٥ع١ االغتدساّ يف
تاضخي١ٝ َٗست يعٗٛض ؾهٌ َٔ أؾهاٍ ايًػ١ املهتٛب١ َٔ خالٍ االتكاٍ بٛاغط١ ايهُبٝٛتط ، َٚٔ 

 خالٍ ايطغا٥ٌ ايٓك١ٝ ع٢ً اشلٛاتـ احملُٛي١ .
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ٚ األضقاّ اييت تهتب بسٜال يًشطٚف ايعطب١ٝ عًٞ َٛاقع ١ٝٓ أٜٚٛنح ايؿهٌ ايتايٞ اؿطٚف ايالتٝ
 ايتٛاقٌ االدتُاعٞ بني َػتدسَٞ ٖصا ايُٓط َٔ ايهتاب١.

اؿطف بايًػ١ 
 ايعطب١ٝ

 عطبٝعٟ ايذلمج١ إىل
 

اؿطف بايًػ١ 
 ايعطب١ٝ

 عطبٝعٟ ايذلمج١ إىل
 

اؿطف بايًػ١ 
 ايعطب١ٝ

 عطبٝعٟ ايذلمج١ إىل
 

اؿطف بايًػ١ 
 ايعطب١ٝ

 ايذلمج١ إىل
 عطبٝعٟ

 ض ض ز ا

 ط ظ ح  أ

 ’ ظ ؽ ’ ر ب

 ع ف ز ت

 ’ ؽ م ش خ

 (2ؾهٌ ضقِ)
 ضقاّ املكاب١ً يًشطٚف ايعطب١ٝ يف منط "عطبٝعٟ" يًهتاب١اؿطٚف ايالت١ٝٓٝ ٚاأل

ؾ٢ أنازمي١ٝ ايًػ١ ايعطب١ٝ  ايهتاب١ؾ٢  ٚتػذٌ ايبسا١ٜ اؿكٝك١ٝ الغتدساّ منط "عطبٝعٟ"
ايعسٜس َٔ املؤيؿات ٚايهتب املٓؿٛض٠ ؾ٢ َهتب١  سٝح تٛدس، األَطٜه١ٝ بايكاٖط٠ابع١ يًذاَع١ ايت

بايًٗذ١ املٓطٛق١  ايالت١ٝٓٝ يهتاب١ ايًػ١ ايعطب١ٝ اؾاَع١ االَطٜه١ٝ ايت٢ تػتدسّ اؿطٚف
 .يطالبٗا ايًػ١ ايعطب١ٝ باعتباضٖا يػ١ ثا١ْٝ يتسضٜؼ، ٚشيو املكط١ٜ

َع٢ٓ عطبٝع٣ بأْ٘ َكطًح ميعز نًُت٢ "عطبٞ"  ٚتعطف  - 
َٚٓطٛم ن١ًُ  ٚ"إلًٝعٟ" ؾ٢ ن١ًُ ٚاسس٠ يٝعط٢ ن١ًُ " عطبٝع٣" ، ٚنصيو نًُت٢ 

يتسٍ  يٝهْٛا ن١ًُ ٚاسس٠ ٢ٖ  ،"إلًٝع٣" باؿطٚف االلًٝع١ٜ 
-ع٢ً:

 
ٚتعبرلات ٖصا ايؿهٌ ٜتٝح اغتدساّ األضقاّ  ، ( 35)" "ايًػ١ ايعطب١ٝ َهتٛب١ باؿطٚف االلًٝع١ٜ      

. إيٞ ، ساٍ اغتدساَ٘ ؾ٢ االتكاٍ بٛاغط١ ايهُبٝٛتط ، ٜٚتػِ بٓؿؼ قؿات ايهتاب١ ايٛد٘
داْب شيو ؾإٕ ايهتاب١ اإليهذل١ْٝٚ يف ع١ًُٝ االتكاٍ بٛاغط١ ايهُبٝٛتط بؿهٌ عاّ تتػِ 

 ؾُٝا ًٜٞ:بعهٗا  ْػطز ،ٜتؿل عًٝٗا َععِ ايباسجني بعس٠ خكا٥ل
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عسّ االيتعاّ بايكٛاعس اشلذا١ٝ٥ أٚ ايبٓا١ٝ٥ يًػ١ ايتكًٝس١ٜ املهتٛب١  -1
   هتبٕٛاالتكاٍ بٛاغط١ ايهُبٝٛتط ٜ ٞإٔ َػتدسَإيٞ   ّ(2010)ؾكس تٛقٌ ٖٛؾاٚ بٓر ٖٛ عاّ          

َّا بايكٛاعس اشلذا١ٝ٥ ايبٓا١ٝ٥ يًػ١ املتعاضف عًٝٗا   .()مجًّا أنجط تبػّٝطا ، ٚأقٌ ايتعا
أقٌ  االتكاٍ بٛاغط١ ايهُبٝٛتط اؽ ٜسضنٕٛ إٔ ايبٓا٤ات ايًػ١ٜٛ يفإىل إٔ َععِ ايٓ ٚأؾاض

 زق١ ٚأقٌ تعكّٝسا.
 املعز بني اؿطٚف ٚاألضقاّ يًتعبرل عٔ ايه١ًُ ايٛاسس٠-2

ضقاّ ٚاغتدساَٗا يتعدل عٔ ن١ًُ بني اؿطٚف ٚاأل أِٖ َا ميٝع ايهتاب١ اإليهذل١ْٝٚ  ٖٛ املعز         
 نٌ َٔ )بٝؿطيٞؾاض أؾكس  ٚاسس٠ تا١َ املع٢ٓ

إىل إٔ املعز بني اؿطٚف ٚاألضقاّ يتُجٌ ن١ًُ ، (،2008(عاّ )بالغذل ٚنًرل ٚٚز ٚؾٝهتٛضٜا بٌٝ
ٚتهتب نُا ٢ٖ َٔ َٓطٛقٗا ايًؿعٞ ، ٚشلا ْؿؼ ايسالي١ ، ٢ٖ زل١ ؾا٥ع١ يف ايًػ١ اإللًٝع١ٜ 

( ؾايٓل املدتكط ٜؿٌُ زَر ايطقِ َع ، ع٢ً غبٌٝ املجاٍ : )  
 (37)اؿطٚف يٝعدل عٔ ايه١ًُ 

 . ايهًُات نتاب١االْؿعاي١ٝ ؾ٢  تعبرلات ايٛد٘اضات ٚايطَٛظ ٚاغتدساّ االختك -3
ؼت٣ٛ ع٢ً االختكاضات  اتُإٔ نتاب١ َٓطٛم ايهًإىل  (،2008)زاؾٝس نطٜػتاٍ أؾاضؾكس       

ٚشيو يًتعبرل عٔ نًُات نا١ًَ، ٚالختكاض  يؿٛاقٌٚعالَات ايذلقِٝ ٚا 
باعتباضٖا ْؿعاي١ٝ اال قٛض تعبرلات ايٛد٘اغتدساّ إٔ  ع٢ًنع ضٚ ،ايٛقت ٚتكًٌٝ ايتهًؿ١ 

َٔ ايتًُٝح  ٢ٞ أْٗا ؾهٌ غرل يؿعتكٓـ عً الَح ايهتاب١ اإليهذل١ْٝٚ ، ٚاييت"ًَُشا" َٔ َ
نتعبرلات  تٛظـ تعبرلات ايٛد٘  ، ٚاييت

يػ١  قسزٜٔ َالَح ايهتاب١ يف (،2007) يٝٓر ٚبطإٚ بُٝٓا نتب (38) َٛاقـ َٓاغب١ زالي١ٝ يف
بأْٗا ؼت٣ٛ ع٢ً ايعسٜس  ٚايطغا٥ٌ ايؿٛض١ٜ  االتكاٍ بٛاغط١ ايهُبٝٛتط 

َٛظ اتؿاق١ٝ ض ٞ إٔ ٖصٙ األٜكْٛات االْؿعاي١ٝ ٖٜٚؿرل ايباسح ٖٓا إىل (37)َٔ االختكاضات 
ايهتاب١ اإليهذل١ْٝٚ بايًػ١ ايعطب١ٝ.    ٚايسالالت يف ٞٚتػتدسّ بٓؿؼ املعاْ

اغتدساّ ايتككرل ٚاإلزغاّ ٚايكل -4
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ٕ ايتككرل مبع٢ٓ اغتدساّ اؿطٚف األٚىل َٔ ايه١ًُ (، أ2009بٝؿطٟ بالغذل ٚنًرل ٚٚز )أٚنح           
ايؿٗٛض  ٚسصف اؿطٚف األخرل٠ َٓٗا ،  ٚتهٕٛ َؿ١َٛٗ بٓؿؼ املع٢ٓ ، َجٌ نتاب١ األٜاّ أٚ

إغؿاٍ سطٚف يف ٚغط ايهًُات ، ٚيهٓٗا تعدل  ٞ، ٚايسَر أٚ اإلزغاّ ٖ
( ، أَا ايكل أٚ "ايكطع" ، ؾٗٛ اختكاض عٔ ْؿؼ املع٢ٓ يف ايٓل املدتعٍ َجٌ )

١ُ ، ٜٚهٕٛ ايؿِٗ قشٝشا ملع٢ٓ ايهً (39)( يًشطٚف غرل املٓطٛق١ يف ايه١ًُ َجٌ )
  بًػ١ ايهُبٝٛتط.نياحملازث١ أٚ املتٛاقً َٔ ططيف

اغتدساّ نًُات ٜٛسٞ ْطكٗا باملع٢ٓ  -5
مبع٢ٓ إٔ ْطل اؿطٚف َعا تعط٢ َع٢ٓ قسزا ٢ٖٚ عباض٠ عٔ ساي١ ايؿدل املػتدسّ ، َجٌ            

إىل إٔ ٖصٙ (2011) ػػهٛ ؾاضٜٓا ٚؾْٝٛا يٛزٟؾطاْ ، ٚقس أؾاض ايهشو أٚ االغتٗذإ...إخل
قٝؼ  ٞ" ، ٖ"ٞٚاؿٛاض ايٓك ايكٝؼ َػتشسث١ َٔ يػ١ ايهُبٝٛتط،

يؿع١ٝ تعدل عٔ ساي١ َا أٚ َع٢ٓ َعني بؿهٌ َػتكٌ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ايتعبرل ايًؿع٢ ايتاىل: )
شيو غتدساّ اٜٚؿرل ايباسح إىل ، ايتعبرل عٔ ايهشو ٟ. أ(40)، (

متاَا يف احملازث١ ٚايسضزؾ١ أٚ ايطغا٥ٌ ايككرل٠ بايًػ١ ايعطب١ٝ بني ايؿباب، يًتعبرل عٔ ْؿؼ 
، ٖصٙ بعض ايػُات اييت مجعٗا ال: )ٖٗٗٗٗ٘ = ايتعبرل عٔ ايهشو(اؿاي١ باؿطٚف ؾُج

طغا٥ٌ املتبازي١ عدل اشلٛاتـ ٚسسزٖا ايػطبٕٝٛ عٔ يػتِٗ يف َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ ٚاي
١ٝ، ٚتٓطبل نٌ ٖصٙ اـكا٥ل عًٞ ايًػ١ ايعطب١ٝ، َٔ اغتدساّ االختكاضات ٚعسّ ايصن

ضقاّ يًتعبرل عٔ اؿطٚف، ٚيعٌ االيتعاّ بكٛاعس ايًػ١ اشلذا١ٝ٥ أٚ ايكطؾ١ٝ، ٚاغتدساّ األ
 أبطظٖا اغتدساّ اؿطٚف ايالت١ٝٓٝ يف نتاب١ ايًػ١ ايعطب١ٝ، ٖٚٛ دٖٛط ٖصا ايبشح.

 هُبٝٛتطاغط١ اياالتكاٍ بٛ ثاْٝا:
 . 

، قازت ع١ًُٝ االتكاٍ بٛاغط١ ايهُبٝٛتط إيٞ ؾطض ٚاقع دسٜس يف فاٍ اإلعالّ ٚاالتكاٍ عَُٛا   
االتكاٍ  ١ٝٚمل تعس ايتؿػرلات ايكسمي١ يعًُ ؾًِ تعس ؾطنٝات االتكاٍ ايكسمي١ ٖٞ ايػا٥س٠،

 عّطفٚايُٓاشز ايطاغد١ شات َعين بايٓػب١ يتؿػرل ع١ًُٝ االتكاٍ يف اإلعالّ اؾسٜس، ٚقس 
ٚ املتعأَ ٚغرل املتعأَ يًطغا٥ٌ أّ( االتكاٍ بٛاغط١ ايهُبٝٛتط بأْ٘"ايتبازٍ 1999ٚايذل)
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،  (41)ٞ"قتٟٛ آخط بني َطغٌ َٚتًكٞ، ٜكّٛ َٔ خالي٘ املطغٌ بذلَٝع ضغايت٘ بؿهٌ َؿّٗٛ يًُتًك
تِ سٝح ٜ ،شاتٗاٚ مجٗٛض عاّ ٚؾل منط ايع١ًُٝ االتكاي١ٝ ٚاملتًكٞ ٖٓا قس ٜهٕٛ ؾطز أٚ مجاع١ أ

 : يًتكٓٝؿات اآلت١ٝ ٚؾكااملطغٌ َٔ ضغايت٘  ٜ٘ػتٗسؾٚؾكا ملا تكػِٝ اؾُٗٛض 
( ٜٚؿرل إىل إٔ ايطغاي١ إىل ؾدل ٚاسس ؾكط أٚ َتًكٞ ؾطز )َجاٍ شيو اـام ) -

 ايككرل٠(  ايٓك١ٝ ايطغا٥ٌ
، ٜٚؿرل إىل إٔ ايطغاي١ َٛد١ٗ إىل مجٗٛض قسز يسِٜٗ عه١ٜٛ (اجملُٛع١ ) -

 يف اجملُٛع١  
( ٖٚٛ َا ٜع٢ٓ إٔ املطغٌ يسٜ٘ زضا١ٜ ٚغٝطط٠ ع٢ً فُٛع١ ْكـ مجاٖرلٟ  -

بٛى َٚا ٜهتب ايؿٝػ " أٚ ٚادٗات َٔ األعها٤ ٚيهٔ احملت٣ٛ َتاح يآلخطٜٔ َجٌ "سٛا٥ط
 عًٝٗا.

" ٜٚؿرل إىل إٔ ايطغاي١ اييت ٜطًكٗا املطغٌ قاب١ً يالطالع َٔ ناؾ١ ايعاّ اؾُاٖرلٟ "  -
ٚاملتًك٢ أٚ املطغٌ .، (42)املػتدسَني احملتًُني ٚغرل احملتًُني َجاٍ شيو ايتسٜٚٔ يف املٛاقع ايعا١َ

 ٜهٕٛ أسس األْٛاع اآلت١ٝ: إيٝ٘
، َجٌ إضغاٍ ضغاي١ يؿدل ٚاسس قسز ٚيهٔ ميهٔ إٔ ٜطاٖا اؾُٗٛض َجٌ  ؾطز  - 

 ( ع٢ً ايؿٝؼ بٛى يؿدل َا.إضغاٍ )
 . ِٖٚ قا١ُ٥ األؾدام أٚ اجملُٛع١ احملسز٠ يتًك٢ ايطغاي١. أنجط َٔ َتًكٞ  - 
ٚاملطغٌ ٖٓا ال ٜككس ؾطزّا أٚ فُٛع١ بعٝٓٗا ٚع٢ً ٚد٘ ايتشسٜس، :  ايبح ايعاّ  - 

ٚيعً٘ َٔ املِٗ ايذلنٝع عًٞ إٔ زلات ، (43)بٌ ألْ٘ ٜتٛد٘ يًهاؾ١ ٚيهٌ املػتدسَني ع٢ً ايؿبه١ 
االتكاٍ بٛاغط١ ايهُبٝٛتط مل تتٛقـ عٓس ٖصٙ اـكا٥ل، بٌ تعستٗا إيٞ فُٛع١ َٔ املٝعات 

ظاْب َا غبل ايتؿاع١ًٝ اييت تتػِ بٗا ع١ًُٝ االتكاٍ بني فُٛع١ اييت تتؿطز بٗا ، أُٖٗا 
نُا إٔ االتكاٍ بٛاغط١ ايهُبٝٛتط، ٚايتٛاقٌ  ؾطازا أٚ فُٛعات،ؿاضنني ؾٝ٘، غٛا٤ ناْٛا أامل

طقا غرل َػبٛق١ يًتٛاقٌ عدل ايجكاؾات بؿهٌ ؾطزٟ ٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ قس ٚؾطت ؾعدل َ
ٗٛضا، اؾُاعات احمل١ًٝ أنجط ظ ا٥ٌ اإلعالّ ايتكًٝس١ٜ، ٚأقبشتَباؾط، ملا ٜهٔ َتاسا بٛغ

عالّ اؾسٜس ؾطقا شٖب١ٝ شلصٙ اؾُاعات يًعٗٛض ٚعطض قهاٜاٖا ٚثكاؾاتٗا ٚأتاح اإل
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ٚقس ضنع ايباسح ٖٓا عًٞ َا خيسّ يًُتابع١ َٔ نٌ أما٤ ايعامل،  ْطاقاشلا  ٚؾطاـاق١، ٚ
هٝـ دسٜسا ملٛنٛع ايبشح ت ايكا١ُ٥ ٚيهٓٗا الايبشح َتذاٚظا ايػُات ٚاـكا٥ل ايعسٜس٠ 

 ٚ ؿًٍٛ املؿه١ً ايبشج١ٝ.اؿايٞ، أ
 املبشح ايجايح: عطض َٚٓاقؿ١ ْتا٥ر ايسضاغ١:

يٛغا٥ٌ ايتٛاقٌ االدتُاعٞ : َٚكط ايػعٛز١ٜاغتدساّ ع١ٓٝ ايسضاغ١ يف  -أٚال:
 ( 2دسٍٚ ضقِ )

َعسٍ اغتدساّ ع١ٓٝ ايسضاغ١  ملٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ
 َعسٍ االغتدساّ

 اجملتُع
املتٛغط  ْازضا أسٝاْا زا٥ُا

 % ى % ى % ى املطدح
 2.13 24.5 49 37.5 75 38.0 76 ايػعٛز١ٜ

 2.47 13.5 27 26.0 52 60.5 121 َكط

 2.30 19.0 76 31.8 127 49.2 197 اجملُٛع

 ( َاًٜٞ:2ٜٚتهح َٔ اؾسٍٚ ضقِ )
ٜػتدسَٕٛ َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ زا٥ُا ،بُٝٓا ٜػتدسَٗا % َٔ ع١ٓٝ ايسضاغ١ 49,5إٔ  

% َٔ فتُع ايسضاغ19.١ْازضا ْػب١ % أسٝاْا، بُٝٓا ٜػتدسَٗا 31,5
% َكابٌ 60,5إٔ ٖٓاى تبأٜ ؾسٜس يف االغتدساّ "زا٥ُا" يكاحل فتُع ايسضاغ١ يف َكط) 

% 37,5ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ) %(، ٚاالغتدساّ"أسٝاْا" يكاحل فتُع ايسضاغ١ باملًُه١ 38,5
 %(.27,5َكابٌ 

ٚؾكا  2,13) ٖٛ االغتدساّ " أسٝاْا"ايػعٛز١ٜ  املًُه١ ايعطب١ٕٝ املتٛغط املطدح يالغتدساّ يف أ 
ملكٝاؽ املتٛغط املطدح املؿاض إيٝ٘ يف األغايٝب اإلسكا١ٝ٥(، ٚاملتٛغط املطدح بايٓػب١ ملكط ٖٛ 

 2,30)بُٝٓا املتٛغط املطدح إلمجايٞ ايع١ٓٝ ٜػاٟٚ  عًٞ املكٝاؽ(، 2,47االغتدساّ "زا٥ُا" )
عًٞ املكٝاؽ(، مبا ٜعين االغتدساّ أسٝاْا ملٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ.

َتٛغط غاعات اغتدساّ َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ يسٟ ع١ٓٝ ايسضاغ١:: ثاْٝا 
يف اغتدساّ َٛاقع ٜٛنح اؾسٍٚ ايتايٞ املتٛغط ايَٝٛٞ يعسز ايػاعات اييت تكهٝٗا ع١ٓٝ ايسضاغ١ 

 ايتٛاقٌ االدتُاعٞ.
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 (3دسٍٚ ضقِ )
 َتٛغط عسز ايػاعات اي١َٝٛٝ اييت تكهٝٗا ع١ٓٝ ايسضاغ١ يف اغتدساّ َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ

 % ى % ى % ى املطدح املتٛغط  قٌ َٔ غاع١أ بني غاع١ ٚغاعتني نجط َٔ غاعتنيأ اجملتُع َتٛغط ايػاعات َٜٛٝا
 2.12 27.5 55 33.5 67 39.0 78 ايػعٛز١ٜ

 2.20 25.0 50 30.0 60 45.0 90 َكط

 2.16 26.25 105 31.75 127 42 168 اجملُٛع

% َٔ ايع١ٓٝ ٜكهٕٛ أنجط َٔ غاعتني َٜٛٝا يف اغتدساّ َٛاقع 42( إٔ 3ٜٚتهح َٔ اؾسٍٚ ضقِ ) 
يف دسٍٚ  % َكط(، ٚمبكاض١ْ ٖصٙ ايٓتا٥ر َع َا ٚضز45% ايػعٛز١ٜ، 39ايتٛاقٌ االدتُاعٞ ) 

تٓػذِ ٖصٙ % َكط( ، 60,5% ايػعٛز١ٜ، 38( بؿإ االغتدساّ ايسا٥ِ ملٛاقع ايتٛاقٌ ) 2ضقِ )
ايٓتا٥ر بايٓػب١ يًع١ٓٝ َٔ اجملتُع ايػعٛزٟ، ٚتتؿاٚت ْػبٝا بايٓػب١ يًُذتُع املكطٟ، ٜٚؿػط 

عٛزٟ َٔ املػتدسَني ايسا٥ُني يف اجملتُع ايػ -ع١ٓٝ ايسضاغ١  -شيو بإٔ بعض املبشٛثني 
ٜكهٕٛ ٚقتا أطٍٛ َٔ املػتدسَني ايسا٥ُني يف اجملتُع املكطٟ .

% َٔ ع١ٓٝ اجملتُع ايػعٛزٟ َا بني ايػاع١ ٚايػاعتني يف اغتدساّ َٛاقع 33,5بُٝٓا ٜكهٞ 
١ ٓ% َٔ سذِ ايع١ٓٝ، ٚاملتٛغط ايعاّ يًع30ٝايتٛاقٌ االدتُاعٞ، َٚٔ ع١ٓٝ اؾاْب املكطٟ، 

ٚايػاعتني يف اغتدساّ َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ.% ٜكهٕٛ َا بني ايػاع١ 31,70
% َٔ ع١ٓٝ ايسضاغ26,25.١بُٝٓا ٜػتدسّ املٛاقع أقٌ َٔ غاع١ َٜٛٝا ْػب١  

 َٛاقع  ايتٛاقٌ االدتُاعٞ اييت ٜؿاضى املبشٛثٕٛ بايهتاب١ َٔ خالشلا: -ثايجا:
 َٔ خالشلا.ع١ٓٝ ايسضاغ١ بايهتاب١  املٛاقع اييت ٜؿاضى املبشٛثٕٛ ٜٛنح اؾسٍٚ ايتايٞ 

 (4دسٍٚ ضقِ )
 َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ اييت ٜؿاضى املبشٛثٕٛ بايهتاب١ َٔ خالشلا:

 املؿاضن١ َػتٟٛ
 ايتٛاقٌ َٛقع

 املتٛغط ْازضا أسٝاْا زا٥ُا
 % ى % ى % ى اؿػابٞ

 2.08 36.2 145 19.8 79 44.0 176 ؾٝؼ بٛىقؿشات 

 1.85 43.5 174 27.8 111 28.8 115 ؾٝػبٛى َاغٓذط

 1.77 45.8 183 31.8 127 22.5 90 تٜٛذلتػطٜسات عدل 
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 املؿاضن١ َػتٟٛ
 ايتٛاقٌ َٛقع

 املتٛغط ْازضا أسٝاْا زا٥ُا
 % ى % ى % ى اؿػابٞ

َٛاقع تع١ًُٝٝ ٚثكاؾ١ٝ ٚضٜان١ٝ 
 1.91 35.2 141 38.5 154 26.2 105عا١َ

 اْػتذطاّ
85 21.2 139 34.8 176 44.0 1.77 

 1.52 61.5 246 25.0 100 13.5 54 ؾاٜدل

 1.60 57.0 228 25.8 103 17.2 69غهاٜب
بالى بطٟ َػٓذط 

16 4.0 64 16.0 320 80.0 1.24 

 :( ٜتهح أ4َٕٔ دسٍٚ ضقِ )
%( الغتدساَ٘ زا٥ُا، 44ٜأتٞ َٛقع "ؾٝػبٛى" يف قساض٠ املٛاقع اييت تػتدسَٗا ايع١ٓٝ بٓػب١ ) 

، مبا 2.08% الغتدساَ٘ أسٝاْا، ٚاملتٛغط املطدح ٜػاٟٚ 36.2% الغتدساَ٘ أسٝاْا، 19.8ٚٚ
ٜعين إٔ االػاٙ ايػا٥س يسٟ ايع١ٓٝ ٖٛ اغتدساَ٘ أسٝاْا يهٓ٘ يف املػتٟٛ األقطب الغتدساَ٘ 

زا٥ُا.
 1.91ًٜٝ٘ يف ايذلتٝب املؿاضن١ يف املٛاقع ايتع١ًُٝٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايطٜان١ٝ مبتٛغط َطدع ٜػاٟٚ  

طٜان١ ٚايجكاؾ١ كتًؿ١ بني اي ا، ٜٚععٚ ايباسح تكسّ ٖصٙ املٛاقع يف ايذلتٝب ألْٗا تؿٌُ أبعاز
ٚايتعًِٝ ٖٚٞ َا تػعٞ إيٝ٘ ايؿ١٦ ايعُط١ٜ يًع١ٓٝ املدتاض٠ َٔ نٌ َٔ َكط ٚاملًُه١ ايعطب١ٝ 

ايػعٛز١ٜ.
، ٚ 1.85ًٜٝ٘ يف تطتٝب االغتدساّ ٚؾل املتٛغط املطدح ؾٝػبٛى َاغٓذط مبتٛغط َطدح ٜعازٍ  

َٔ خكٛق١ٝ ايتشسخ قس ؾهٌ ايباسح إٔ ٜهٕٛ "َاغٓذط ايؿٝػبٛى اختٝاضا َػتكال ملا ي٘ 
ٚايهتاب١ بؿهٌ ثٓا٥ٞ بعٝسا عٔ سٛا٥ط ٚٚادٗات ايكؿشات ايطزل١ٝ يًؿٝػبٛى.

اْػتذطاّ، مبتٛغط َطدح "تٜٛذل" ثِ ت ايع١ٓٝ، َٛقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ "ًٜٞ شيو يف اختٝاضا 
ٚؾكا املكٝاؽ املعس َػبكا شلصا  االغتدساّ أسٝاْا،مبا ٜعين  ،1,77َتػاٚ يهٌ َُٓٗا ٜعازٍ 

ايػطض.
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ؾاٜدل" ، ثِ " 1,66مبتٛغط َطدح ٜػاٟٚ  ًٜٝ٘ يف ايذلتٝب  َٛقع ايتٛاقٌ "غهاٜب  
، ٖٚٛ َتاح يًٗٛاتـ ايصن١ٝ خرلا "بالى برلٟ َاغٓذط" ، ٚأ1,54مبتٛغط َطدح ٜػاٟٚ 

.1,24ؾكط، مبتٛغط َطدح قػٛب ٜػاٟٚ 
، ٚشلصا ؾهٌ "ْازضا"ٚ "أسٝاْا"غتدساّ ٚاال ا"زا٥ُايٓتا٥ر زاخٌ ايع١ٓٝ، بني االغتدساّ "ٚتتبأٜ  

ايباسح عطض ٖصٙ ايٓتا٥ر ٚؾكا يًُتٛغط املطدح ايصٟ مت سػاب٘ َٔ ْتا٥ر فٌُ ايع١ٓٝ 
َاتٗا املدتًؿ١ يهٌ َٛقع عًٞ سس٠.ٚاغتدسا

ٚؾُٝا ًٜٞ ٜعطض ايباسح اغتدساّ ٖصٙ املٛاقع يف نٌ َٔ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، َٚكط، ٚؾكا  
 نٌ َٔ ايبًسٜٔ.١ٓٝ يفالختٝاضات ايع

بايٓػب١ الغتدساّ َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ يف ايع١ٓٝ اـاق١ باجملتُع املكطٟ، ؾٓٛنشٗا  
 يف ايعطض ايتايٞ:

 (5دسٍٚ ضقِ )
 اجملتُع ايػعٛزٟ ٚؾكا يًع١ٓٝ َٔ  َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ  اغتدساّ

 َػتٟٛ املؿاضن١                   
 َٛقع ايتٛاقٌ

 املتٛغط ْازضا أسٝاْا زا٥ُا
 % ى % ى % ى اؿػابٞ

 1.44 68.5 137 18.5 37 13.0 26قؿشات ؾٝؼ بٛى
 1.54 61.0 122 24.5 49 14.5 29ؾٝؼ بٛى َاغٓذط

 1.66 48.0 96 38.0 76 14.0 28ٚضٜان١ٝ عا١ََٛاقع تع١ًُٝٝ ٚثكاؾ١ٝ  1.89 38.5 77 34.0 68 27.5 55تػطٜسات عدل تٜٛذل
 1.76 46.0 92 32.5 65 21.5 43اْػتذطاّ

 1.29 75.5 151 20.5 41 4.0 8ؾاٜدل
 1.46 67.5 135 19.0 38 13.5 27غهاٜب

 1.30 76.5 153 17.0 34 6.5 13بالى بطٟ َاغٓذط 

( ٜتهح: إٔ َٛقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ " تٜٛذل" ٜأتٞ يف 5َٚٔ ْتا٥ر اؾسٍٚ ايػابل ضقِ)  
ايذلتٝب األٍٚ بايٓػب١ الختٝاضات ايع١ٓٝ يف اجملتُع ايػعٛزٟ، مبعسٍ اغتدساّ زا٥ِ يًع١ٓٝ 

، مبا ٜعين االغتدساّ " أسٝاْا"، ٚتتؿل ٖصٙ 1.89ٚمبتٛغط َطدح ٜػاٟٚ  %،27.5ٜػاٟٚ 
ٙ(، ؾُٝا خيل 1436ايٓتا٥ر َع َا تٛقًت إيٝ٘ زضاغ١ ْاٜـ بٔ ثٓٝإ بٔ قُس آٍ غعٛز عاّ )
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اغتدساّ اجملتُع ايػعٛزٟ ملٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ، سٝح ٜأتٞ َٛقع تٜٛذل يف ايذلتٝب األٍٚ 
.(44)" ًٜٝ٘ َٛقع "اْػتذطاّ

َٛقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ "اْػتذطاّ" مبتٛغط  -ٚؾكا يًُتٛغط املطدح -ًٜٝ٘ بايذلتٝب  
، 1,66، ثِ املٛاقع ايتع١ًُٝٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايطٜان١ٝ، مبتٛغط َطدح ٜػاٟٚ 1,76َطدح ٜػاٟٚ 

، ٚيف 1.46اٜب" ، ثِ اغتدساّ "غه1,54ًٜٝ٘ اغتدساّ " ؾٝػبٛى َاغٓذط" مبتٛغط َطدح ٜػاٟٚ 
َٛقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ" ؾٝػبٛى" مبتٛغط َطدح ٜػاٟٚ  تٞ اغتدساّ ايذلتٝب اـاَؼ ٜأ

، ٚأخرلا " ايتطبٝل اـام باشلٛاتـ ايصن١ٝ 1,30بالى برلٟ َاغٓذط"  اغتدساّ، ًٜٝ٘ 1,44
، مبا ٜعين االغتدساّ ْازضا.1,24"ؾاٜدل" مبتٛغط َطدح ٜػاٟٚ 

باجملتُع املكطٟ، بايٓػب١ الغتدساّ َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ يف ايع١ٓٝ اـاق١ أَا  
 ؾٝٛنشٗا اؾسٍٚ ايتايٞ:

 (6دسٍٚ ضقِ )
 اغتدساّ  َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ  ٚؾكا يًع١ٓٝ َٔ اجملتُع املكطٟ

 % ى % ى % ى طدحاملتٛغط امل ْازضا أسٝاْا زا٥ُا َٛقع ايتٛاقٌ  َػتٟٛ املؿاضن١                       
قؿشات ؾٝؼ بٛى

150 75.0 42 21.0 8 4.0 2.71 

ؾٝؼ بٛى َاغٓذط
86 43.0 62 31.0 52 26.0 2.17 

تػطٜسات عدل تٜٛذل
 2.16 22.5 45 39.0 78 38.5 77 ٚضٜان١ٝ عا١ََٛاقع تع١ًُٝٝ ٚثكاؾ١ٝ  1.64 53.0 106 29.5 59 17.5 35

 اْػتذطاّ
42 21.0 74 37.0 84 42.0 1.79 

 ؾاٜدل
46 23.0 59 29.5 95 47.5 1.76 

 غهاٜب
42 21.0 65 32.5 93 46.5 1.74 

بالى بطٟ َاغٓذط
3 1.5 30 15.0 167 83.5 1.18 

تٞ يف ايذلتٝب ع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ " ؾٝػبٛى" ٜأ( إٔ: َٛق6ٜٚتهح َٔ اؾسٍٚ ايػابل ضقِ) 
% َٔ 75َ٘ ، مبا ٜعين االغتدساّ "زا٥ُا"، ٜٚػتدس2.71األٍٚ مبتٛغط َطدح ٜػاٟٚ 

ؾكط "ْازضا". %4ٚسٝاْا" % " أ21ايع١ٓٝ"زا٥ُا" ٚ
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، ثِ املٛاقع ايتع١ًُٝٝ ٚايجكاؾ١ٝ 2,17ًٜٝ٘ يف ايذلتٝب "ؾٝػبٛى َاغٓذط" مبتٛغط َطدح ٜػاٟٚ  
.، ٚنالُٖا ٜعين االغتدساّ " أسٝاْا".2,16ٚايطٜان١ٝ فتُع١، مبتٛغط َطدح ٜػاٟٚ 

.1,79مبتٛغط َطدح ٜػاٟٚ  ٛقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ "اْػتذطاّ"يف ايذلتٝب ايطابع َ 
ثِ يف ايذلتٝب اـاَؼ ٜأتٞ  تطبٝل ايتٛاقٌ املػتدسّ عًٞ اشلٛاتـ ايصن١ٝ "ؾاٜدل"، مبتٛغط  

.1,76َطدح ٜػاٟٚ 
األخرل " بالى  ، ًٜٝ٘ يف ايذلتٝب1,74"غهاٜب" حيٌ يف ايذلتٝب ايػازؽ مبتٛغط َطدح ٜػاٟٚ   

. مبا ٜعين االغتدساّ "ْازضا".1,18برلٟ َاغٓذط" مبتٛغط َطدح ٜػاٟٚ 
ٍَٝٛ  اؾُٗٛض ٚاغتدساَ٘  ك١ ٜتبني إٔ ٖٓاى اختالؾا دٖٛطٜا يفؼًٌٝ اؾساٍٚ ايجالخ ايػابَٔ  

ملٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ يف نٌ َٔ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ َٚكط، ؾبُٝٓا ٜأتٞ "تٜٛذل" ثِ 
اجملتُع ايػعٟٛ، لس "ؾٝػبٛى"  "اْػتذطاّ"يف ايذلتٝب األٍٚ ٚايجاْٞ يسٟ ع١ٓٝ ايسضاغ١ ب

كطٟ، ٜٚؿػط ايباسح "ؾٝػبٛى َاغٓذط" ٖٛ االختٝاض األٍٚ ٚايجاْٞ يسٟ ايع١ٓٝ يف اجملتُع املٚ
ؿهٌ ٚاملتابع١، ٜٚٗتِ َٛقع " اْػتذطاّ" بايكٛض ب ٜذل ٜعتُس عًٞ ايتػطٜسات ايككرل٠بإٔ تٛ شيو

، ٞ"ؾٝػبٛى َاغٓذط" بايهتاب١ ٚايتعًٝكات ٚايسضزؾ١ بؿهٌ أغاغ،بُٝٓا ٜٗتِ "ؾٝػبٛى" ٚ ٞأغاغ
ٚشيو الختالف املٍٝٛ بني اجملتُعني.

متٌٝ يكاحل  االدتُاعٞ اييت ٌٜٚؿػط شيو َتٛغطات االغتدساّ املطتؿع١ يف نٌ َٛاقع ايتٛاق 
طٍٛ َٜٛٝا يف ع١ٓٝ اجملتُع املكطٟ، مبا ٜعين إٔ املكطٜني أنجط اغتدساَا، ٜٚكهٕٛ ٚقتا أ

 تٛاقًِٗ عدل ٖصٙ املٛاقع.
 ٍُٛ بني املبشٛثني ع١ٓٝ ايسضاغ١.( عًٞ اشلاتـ احملاغتدساّ تطبٝل) ٚاتػاب :ضابعا     

 (7دسٍٚ ضقِ )
 َعسٍ اغتدساّ تطبٝل ٚاتػاب عًٞ اشلٛاتـ ايصن١ٝ.

 َعسٍ االغتدساّ                       
 اجملتُع  

 % ك % ك % ك املتٛغط اؿػابٞ ْازضا أسٝاْا زا٥ُا
 2.75 3.0 6 19.0 38 78.0 156 السعىدية

 2.23 26.0 52 25.0 50 49.0 98 مصر
 2.49 14.5 58 22.0 88 63.5 254 المجمىع
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إٔ فٌُ اغتدساّ ايع١ٓٝ يتطبٝل "ٚاتػاب" عًٞ اشلٛاتـ  ( َاًٜٞ:7ٜٚتهح َٔ دسٍٚ ضقِ ) 
% يالغتدساّ 14,5سٝاْا، ٚ% يالغتدساّ أ22الغتدساّ زا٥ُا، ٚ% ي63,5ايصن١ٝ ٜتٛظع بٓػب١ 

ْازضا.
ٜطتؿع َعسٍ اغتدساّ )ٚاتػاب( يسٟ ع١ٓٝ اجملتُع ايػعٛزٟ عٔ اجملتُع املكطٟ، سٝح ٜبًؼ  

، بُٝٓا يف اجملتُع 2,75% مبتٛغط َطدح عاّ ٜػاٟٚ 78االغتدساّ ايسا٥ِ باجملتُع ايػعٛزٟ 
.2,23%، َٚتٛغط َطدح ٜػاٟٚ 49املكطٟ لس اغتدساَ٘ زا٥ُا بٓػب١ 

اْا يف ايذلتٝب األخرل يف نٌ َٔ َكط ٚايػعٛز١ٜ، ٚيهٔ ٜأتٞ اغتدساّ تطبٝل )ٚاتػاب( أسٝ 
% يف ع١ٓٝ اجملتُع املكطٟ.26% ؾكط يف ع١ٓٝ اجملتُع ايػعٛزٟ، 3ٚبٓػب١ 

اعتُاز أؾطاز ايع١ٓٝ يف اجملتُع  ضمبا ٜهٕٛ أٚشلا عسّ ،ٜٚؿػط ايباسح شيو  بعس٠ اعتباضات 
قسض نبرل َٔ  عًٝ٘ مما ٜػتشٛش عًٞ ضن١ ايسا١ُ٥املكطٟ عًٞ َٛاقع ايؿٝػبٛى، ٚاٖتُاَِٗ باملؿا

، أَا ايػبب ايجاْٞ ؾٗٛ  ايٛقت زٕٚ االيتؿات شلصا ايتطبٝل اؿسٜح ْػبٝا بايٓػب١ شلِ
االٖتُاّ ايهبرل ايصٟ ٜٓاي٘ ايتطبٝل يف ع١ٓٝ ايسضاغ١ يف اجملتُع ايػعٛزٟ َٔ ٚاقع املالسع١ 

املػتُط٠ يًباسح يتًو ايؿ١٦ ايعُط١ٜ. 
 احملٍُٛ.عًٞ اشلاتـ  (ٚاتػاباّ )فاالت اغتدس خاَػا:

يسٟ  ( عًٞ اشلٛاتـ ايصن١ٝٚاتػابايع١ٓٝ يتطبٝل ) ٜٛنح اؾسٍٚ ايتايٞ فاالت اغتدساّ   
 ايع١ٓٝ يف نٌ َٔ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ َٚكط.

 (8دسٍٚ ضقِ ) 
 فاالت اغتدساّ ايٛاتػاب عًٞ اشلاتـ احملٍُٛ يسٟ ع١ٓٝ ايسضاغ١:

 َعسٍ االغتدساّ                                 
 اجملاٍ

 املتٛغط ْازضا أسٝاْا زا٥ُا
 % ى % ى % ى اؿػابٞ

 2.48 12.0 48 27.5 110 60.5 242 ايتٛاقٌ بايهتاب١ َع األقسقا٤
 1.66 49.5 198 34.8 139 15.8 63 تبازٍ َكاطع ايؿٝسٜٛ

 1.95 32.2 129 40.5 162 27.2 109 تبازٍ ايكٛض
 1.66 50.0 200 34.0 136 16.0 64 تبازٍ َكاطع ايكٛت

ايكطا٠٤ عًٞ اجملُٛعات 
 1.93 40.2 161 26.2 105 33.5 134 )ايكطٚبات(
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٥س ااض ايػٝ( ٜتهح إٔ "ايتٛاقٌ بايهتاب١ َع األقسقا٤" ٖٛ االخت8َٚٔ اؾسٍٚ ايػابل ضقِ ) 
% ؾكط 12سٝاْا" ٜٚػتدسَْٛ٘ "أ% 27,5% َٔ ايع١ٓٝ اغتدساَا زا٥ُإ 60,5ٚيًع١ٓٝ بٓػب١ 

االختٝاض  ، مبعين إٔ االغتدساّ ايسا٥ِ 2,48ٖٜٛػتدسَْٛ٘ ْازضا، ٚمبتٛغط َطدح ٜػاٟٚ 
ٚبايتايٞ ؾإٕ ايع١ٓٝ  س بني َؿطزات ايع١ٓٝ يف نٌ َٔ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ َكط،ايػا٥

ْٛٗا عًٞ تطبٝل تاب١ اييت ٜتبازيمبذًُٗا تػتدسّ ايهتاب١ َٚٔ املِٗ َعطؾ١ أمناط ايه
ٚاتػاب(.)
، ثِ ايكطا٠٤ عًٞ 1,95ملتٛغط املطدح تبازٍ ايكٛض مبتٛغط َطدح ٜػاٟٚ عٝاض اًٜٝ٘ ٚؾكا مل 

، ثِ تبازٍ َكاطع 1,93ًُؿاضنني ؾٝٗا مبتٛغط َطدح ٜػاٟٚ )اؾطٚبات(، ي اجملُٛعات
.1,66قٛت١ٝ ٚتبازٍ َكاطع ايؿٝسٜٛ مبتٛغط َطدح َتعازٍ ٜػاٟٚ 

ٚغٝاز٠ اغتدساَٗا يف ٖصا نأغًٛب يًتٛاقٌ عدل )ٚاتػاب(، ١ٝ ايهتاب١ ُٖتعٗط ايٓتا٥ر أ 
 ايتطبٝل عًٞ اشلٛاتـ ايصن١ٝ بني أؾطاز ايع١ٓٝ.

 املػتدس١َ بٛاغط١ اشلاتـ احملٍُٛ. األخط٣ : بعض َٛاقع ايتٛاقٌغازغا
 (9دسٍٚ ضقِ )

 املػتدس١َ بٛاغط١ اشلاتـ احملٍُٛ بعض َٛاقع ايتٛاقٌ األخط٣
 َعسٍ االغتدساّ                        

 ايتطبٝل
 املتٛغط ْازضا أسٝاْا زا٥ُا

 % ى % ى % ى اؿػابٞ
 1.47 67.0 268 18.8 75 14.2 57 تطبٝل الٜٔ يًتٛاقٌ 

 1.51 64.8 259 19.8 79 15.5 62تطبٝل ؾاٜدل يًتٛاقٌ

 1.85 48.8 195 17.5 70 33.8 135 املػٓذط

 1.32 74.2 297 19.5 78 6.2 25بالى بطٟ َاغٓذط 

 1.74 50.5 202 25.2 101 24.2 97 بطْاَر أخطٟ

ات املتٛاؾط٠ تٞ يف َكس١َ املٛاقع شات ايتطبٝك"َاغٓذط" ٜأ ( أ9ٕٜتهح َٔ اؾسٍٚ ايػابل ضقِ) 
تٝاض َٛاقع خا ، ًٜٝٗا1,85اييت تػتدسَٗا ايع١ٓٝ، مبتٛغط َطدح ٜػاٟٚ  عًٞ اشلٛاتـ ايصن١ٝ

ٓٛع يف ايدلاَر ٜٚععٚ ايباسح اضتؿاع ٖصٙ ايؿ١٦ إيٞ ايت  ،1,74َطدح ٜػاٟٚ خطٟ مبتٛغط أ
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الت َتػاضع١، ٚؾكا س١ تػتدسّ يًتٛاقٌ عًٞ اشلٛاتـ ايصن١ٝ مبعجسٜٚابتهاض تطبٝكات س
يتطٛض ٖصٙ اشلٛاتـ اييت تػٝطط عًٝٗا ايؿهط٠ ايتذاض١ٜ ٚايطغب١ يف ؼكٝل ايطبح َٔ ٚضا٤ 

ايتٛغع يف ٖصٙ ايتطبٝكات.
ًُٜٝٗا يف ايذلتٝب تطبٝل )ؾاٜدل( ايصٟ ٜػتدسّ عًٞ ْطام ٚاغع يف اجملتُع املكطٟ مبتٛغط  

، ثِ تطبٝل )الٜٔ( يًُشازثات ايكٛت١ٝ ٚتبازٍ ايطغا٥ٌ ٚغرلٖا مبتٛغط 1,51َطدح ٜػاٟٚ 
.1,32، ثِ تطبٝل) بالى برلٟ َاغٓذط( مبتٛغط َطدح ٜػاٟٚ 1,47َطدح ٜػاٟٚ 

 يف ايهتاب١ أثٓا٤ ايتٛاقٌتعبرل١ٜ )االْؿعاي١ٝ(غ١ يطَٛظ ايٛد٘ اياغتدساّ ع١ٓٝ ايسضا:بعاغا
 املعطٚؾ١ يسٟ املتٛاقًني   (الْؿعاي١ٝسالت اغتدساّ ايطَٛظ ايتعبرل١ٜ  )اَع ايتايٞ ٜٛنح اؾسٍٚ

 ات يػ١ٜٛ تٛاق١ًٝ تعدل عٔ املٛقـ.باعتباضٖا َؿطز
 (10دسٍٚ ضقِ )

 يسٟ ع١ٓٝ ايسضاغ١ َعسالت اغتدساّ ايطَٛظ ايتعبرل١ٜ االْؿعاي١ٝ
 َعسٍ االغتدساّ                    

 اجملتُع 
املتٛغط  ْازضا أسٝاْا زا٥ُا

 % ى % ى % ى اؿػابٞ
 2.45 10.5 21 34.5 69 55.0 110 ايػعٛز١ٜ

 2.67 2.5 5 28.0 56 69.5 139 َكط

 2.56 6.5 26 31.2 125 62.2 249 اجملُٛع

 د٘ ايطَع١ٜ،( إٔ املتٛغط املطدح الغتدساّ تعبرلات اي10ٛتٛنح بٝاْات اؾسٍٚ ايػابل ضقِ) 
، مبا ٜعازٍ االغتدساّ زا٥ُا، ٚإٔ َعسالت اغتدساَ٘ يسٟ 2,56اييت تسٍ عًٞ اؿاي١ ٜػاٟٚ 

% ٜػتدسَْٛ٘ 34,5ٚإٔ  ،ٜػتدسَْٛ٘ زا٥ُأَ ايع١ٓٝ  % 55 :ع١ٓٝ اجملتُع ايػعٛزٟ تؿرل إيٞ إٔ
.2,45ٕ املتٛغط املطدح ٜػاٟٚ ْازضا، ٚأ% ٜػتدسَْٛ٘ 10,5أسٝاْا، ٚإٔ 

يسٟ ع١ٓٝ اجملتُع املكطٟ  ٚتؿرل ايٓتا٥ر إيٞ اضتؿاع َعسالت اغتدساّ تعبرلات ايٛد٘ ايسالي١ٝ 
% َٚٔ ٥69,5ِٗ يف اجملتُع ايػعٛزٟ، ؾٓػب١ َٔ ٜػتدسَٕٛ ٖصٙ ايتعبرلات زا٥ُا عٔ ْعطا

، بُٝٓا املتٛغط املطدح ٜػاٟٚ ؾكط %2,5%، َٚٔ ٜػتدسَْٛٗا ْازضا 28ٜػتدسَْٛٗا أسٝاْا 
.، مبا ٜعين اغتدساّ ايع١ٓٝ شلصٙ ايتعبرلات بكٛض٠ زا2,67١ُ٥
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 ثٓا٤ ايتٛاقٌ:اغتدساّ االختكاضات يف ايهتاب١ أ َعسٍ: ثآَا
َجٌ عالَات ايذلقِٝ ) كاضات ايطَع١ٜتَعسٍ اغتدساّ ع١ٓٝ ايسضاغ١ يالخ تٛنح ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ

تعاضف َٚايساي١ عًٞ اؿطٚف أٚ ساي١ املتشسخ ٖٚٞ َٓكٛي١ َٔ االغتدساّ ايػطبٞ شلصٙ ايطَٛظ(،  
 َػتدسَٞ ٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ االدتُاعٞ.عًٝٗا بني 

 (11) دسٍٚ ضقِ 
 َعسٍ اغتدساّ االختكاضات ايطَع١ٜ

االختكاضات  اغتدساّ
 اجملتُع

املتٛغط  ْازضا أسٝاْا زا٥ُا
 % ى % ى % ى اؿػابٞ

 1.73 45.5 91 36.0 72 18.5 37 ايػعٛز١ٜ

 2.26 17.0 34 39.5 79 43.5 87 َكط

 2.00 31.25 125 37.75 151 31.0 124 اجملُٛع

( ٜتهح إٔ املتٛغط املطدح ايعاّ الغتدساّ تًو االختكاضات ٜػاٟٚ 11َٚٔ اؾسٍٚ ايػابل ضقِ ) 
% ٜػتدسَْٛٗا 31، سٝح إٔ )أسٝاْا( أٟ املعسٍ املتٛغط يالغتدساّ(، مما ٜعين االغتدساّ 2)

% ٜػتدسَْٛٗا ْازضا.31,25% ٜػتدسَْٛٗا أسٝاْا بُٝٓا 37,75زا٥ُا، ٚ
ٜكٌ االغتدساّ ايسا٥ِ شلصٙ االختكاضات يف اجملتُع ايػعٛزٟ عٔ ْعرلٙ باجملتُع املكطٟ  

% يع١ٓٝ اجملتُع 36أسٝاْا )َط بايٓػب١ الغتدساَٗا %(، ْٚؿؼ األ43,5% َكابٌ 18,5)
% يع١ٓٝ اجملتُع املكطٟ(.39,5ايػعٛزٟ َكابٌ 

بُٝٓا االغتدساّ ايٓازض شلا ؾإْٗا تطتؿع يسٟ اجملتُع ايػعٛزٟ عٔ ْعرلتٗا ع١ٓٝ اجملتُع  
% يع١ٓٝ اجملتُع املكطٟ(.17% يع١ٓٝ اجملتُع ايػعٛزٟ ، َكابٌ 45,5املكطٟ )

املتعاٜس الغتدساّ ٖصٙ االختكاضات بني أؾطاز ايع١ٓٝ باجملتُع تسٍ ٖصٙ ايٓتا٥ر عًٞ االْتؿاض  
 املكطٟ عٔ َعسالت اْتؿاضٖا بني أؾطاز ايع١ٓٝ َٔ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ.

 اغتدساّ ع١ٓٝ ايسضاغ١ يًشطٚف ايالت١ٝٓٝ يف نتاب١ ايًػ١ ايعطب١ٝ ) ايؿطاْهٛ(  :ثآَا 
 نتاب١ َٓطٛم ايهًُات ١ يًشطٚف ايالت١ٝٓٝ يفَعسٍ اغتدساّ ع١ٓٝ ايسضاغٜٛنح اؾسٍٚ ايتايٞ 

 )عطبٝعٟ(. ١ٝ أٚ َا ٜعطف باغِ ) ايؿطاْهٛ( ٚاملتؿل عًٝ٘  اقطالسا اغِ ايعطب
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 (12دسٍٚ ضقِ ) 
 عًٞ َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعَٞعسٍ اغتدساّ اؿطٚف ايالت١ٝٓٝ يف نتاب١ ايهًُات ايعطب١ٝ 

 َعسٍ االغتدساّ                   
 اجملتُع

 % ى % ى % ى املتٛغط اؿػابٞ ْازضا أسٝاْا زا٥ُا
 1.32 76.5 153 15.5 31 8.0 16 ايػعٛز١ٜ

 1.90 35.5 71 39.5 79 25.0 50 َكط
 1.61 56.0 224 27.5 110 16.5 66 اجملُٛع

( إيٞ إٔ املتٛغط املطدح الغتدساّ ٖصٙ اؿطٚف يف ايهتاب١ 12تؿرل ْتا٥ر اؾسٍٚ ايػابل ضقِ ) 
، أٟ اْ٘ ٜٓسضز ؼت ؾ١٦ االغتدساّ ْازضا ٚؾكا ملكٝاؽ املتٛغط املطدح ايػابل 1,61 ٜػاٟٚ

٥ر ايتؿك١ًٝٝ تٛنح أَ ٖصا ايبشح(، إال إٔ ايٓت 1ٚدسٍٚ ضقِ  23تكسٜطٙ إسكا٥ٝا ) م 
( بُٝٓا  1,90االغتدساّ املتٛغط يف اجملتُع املكطٟ ) املتٛغط املطدح ٜػاٟٚ  ضٙ يٝكٌ ملعسٍاْتؿا

.1.32قسٚز بع١ٓٝ اجملتُع ايػعٛزٟ، ؾاملتٛغط املطدح ٜػاٟٚ  اغتدساَ٘
% َٔ ايع١ٓٝ 25يٞ ٜطتؿع يسٟ ع١ٓٝ اجملتُع املكطٟ إ إٔ َعسٍ االغتدساّ ايسا٥ِ شلصٙ اؿطٚف 

ؾكط.% 8ايػعٛزٟ إيٞ بُٝٓا ٜٓدؿض يف اجملتُع 
أسٝاْا(، املتٛغط )إال إٔ االغتدساّ ايسا٥ِ ٚعًٞ ايطغِ َٔ ٖصٙ ايٓتا٥ر يف املتٛغطات ايعا١َ  

َٔ اجملتُعني املكطٟ ٚايػعٛزٟ )أٟ إٔ االغتدساّ بني أؾطاز ايع١ٓٝ ٜكذلب َٔ ْكـ سذِ ايع١ٓٝ 
ٖتُاّ شلصا ٜطٟ ايباسح نطٚض٠ اال % َٔ سذِ ايع١ٓٝ(،44أسٝاْا ٜػاٟٚ ا٥ُا باإلناؾ١ إيٞ ز

.اغتدساَٗا عًٞ َٛاقع ايتٛاقٌ بططم ع١ًُٝ َؤثط٠ بتًو ايعاٖط٠، َٚٛاد١ٗ
ثرلاتٗا عًٞ َٗاضات املػتدس١َ عًٞ َٛاقع ايتٛاقٌ ٚتأ تاغعا: ٚد١ٗ ْعط ع١ٓٝ ايسضاغ١ يف ايًػ١

 .ايًػ١ ايعطب١ٝ املهتٛب١
 يف ايًػ١ املػتدس١َ عًٞ َٛاقع ايتٛاقٌ. ٚد١ٗ ْعط ع١ٓٝ ايسضاغ١  (13دسٍٚ ضقِ )

 ايطأٟ                                                   
 ايعباض٠

المتىسط  ٚاؾلال أ أٚاؾل ٚاؾل متاَاأ
 % ك % ك % ك الحسابي

ــ١  -1 ــ١ بايًػـــ١ ايعطبٝـ أســـطم عًـــٞ ايهتابـ
 2.62 3.8 15 30.0 120 66.2 265 . مبٛاقع ايتٛاقٌ

أســـطم عًـــٞ ايهتابـــ١ بايًػـــ١ ايعطبٝـــ١  -2
 2.49 6.2 25 38.2 153 55.5 222 .باؾٛاٍ

أيتعّ بكٛاعس ايًػ١ ايعطبٝـ١ يف ايهتابـ١   -3
 2.09 22.8 91 45.8 183 31.5 126 .مبٛاقع ايتٛاقٌ

ــ١  -4 اغـــتدسّ اؿـــطٚف ايالتٝٓٝـــ١ يف نتابـ
 1.61 56.8 227 25.8 103 17.5 70 ايهًُـــــات ايعطبٝـــــ١ مبٛاقـــــع ايتٛاقـــــٌ
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 ايطأٟ                                                   
 ايعباض٠

المتىسط  ٚاؾلال أ أٚاؾل ٚاؾل متاَاأ
 % ك % ك % ك الحسابي

 االدتُاعٞ.
ــ١  -5 ــتدسّ االختكــاضات يف ايهتاب عًــٞ  اغ

 2.06 25.8 103 42.5 170 31.8 127 َٛاقع ايتٛاقٌ
ــتدسّ-6 ــ٘ ضَــــٛظ اغــ ايتعبرلٜــــ١ يف  ايٛدــ

 2.25 18.5 74 38.5 154 43.0 172 باملٛاقع.ايهتاب١ 
ضقـــاّ يتعـــدل عـــٔ ســـطٚف يف اغـــتدسّ األ-7

 1.79 44.5 178 32.2 129 23.2 93 مبٛاقع ايتٛاقٌ  ايهتاب١ 
( يف بايًػــ١ ايعطبٝــ١ْــين انتــب ) أؾــعط أ-8

 ايتٛاقـــــٌ عًـــــٞ َٛاقـــــعســـــٛاٍ نـــــٌ األ
 2.38 13.0 52 36.2 145 50.8 203 االدتُاعٞ.

نجــــط َطْٚــــ١ يف اؿــــطٚف االلًٝعٜــــ١ أ-9
 1.60 56.8 227 26.8 107 16.5 66 .ايهتاب١ عًٞ االْذلْت

١ ال خيتًـــــ يف ايهتابــــ١ َعــــين ايهًُــــ-10
 1.57 57.2 229 29.0 116 13.8 55 .ٚ اإللًٝع١ٜبايعطب١ٝ أ

ــٛض  -11 ــ١ تطـ اغـــتدساّ اؿـــطٚف اإللًٝعٜـ
 2.05 28.2 113 38.2 153 33.5 134 َطًٛب عًٞ االْذلْت

اغـــتدساّ اؿـــطٚف ايالتٝٓٝـــ١ ٜهـــعـ  -12
 2.00 35.2 141 29.2 117 35.5 142 .َٗاضات ايًػ١ ايعطب١ٝ

 ايًػ١ املهتٛب١ مبٛاقع ايتٛاقٌ شلذـات  -13
 2.10 23.8 95 43.0 172 33.2 133   . ق١ًٝعطب١ٝ 

اؿـــــطٚف أؾهــــٌ ايتػـــــٝرل الغــــتدساّ   -14
 1.54 64.0 256 18.0 72 18.0 72 االدتُاعٞ. مبٛاقع ايتٛاقٌ ايالت١ٝٓٝ

اغــتدساّ اؿــطٚف ايالتٝٓٝــ١ مبٛاقــع     -15
ــٌ ــاعٞ ايتٛاق ــٞ    االدتُ ــطا عً ــٌ خط ميج

 2.21 27.5 110 23.8 95 48.8 195 .ايًػ١ ايعطب١ٝ

 تعدل ايًػ١ املػتدس١َ مبٛاقع ايتٛاقٌ-16
 2.23 22.5 90 32.0 128 45.5 182 عٔ ١ٜٖٛ َػتدسَٝٗا. االدتُاعٞ

( ٜتهح َا ًٜٞ:13َٔ ٚاقع ايٓتا٥ر املعطٚن١ يف اؾسٍٚ ايػابل ضقِ ) 
ٚاملكطٟ سطٜكٕٛ عًٞ ايهتاب١   ايػعٛزٟاجملتُعني املبشٛثني َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ يف نٌ َٔ إٔ   

، نُا ٖٛ َٛنح بايعباض٠ ٍُٛٚاشلاتـ احمل ١ٝ عًٞ َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ،بايًػ١ ايعطب
، سٝح دا٤ املتٛغط ايًػ١ ايعطب١ٝ بايٓػب١ شلصا املكٝاؽقٛض االٖتُاّ بٚيٞ ٚايجا١ْٝ، ِٖٚ األ

 املٛاؾك١ ايتا١َ عًٞ ، مبا ٜعين2,49، ٚايعباض٠ ايجا١ْٝ 2,62املطدح يًعباض٠ األٚيٞ ٜػاٟٚ 
ٚ عٓس ايتٛاقٌ ايًػ١ ايعطب١ٝ بتًو املٛاقع، أاؿطم عًٞ ايهتاب١ ب ٚاحملك١ً ٖٞ ايعباضتني،

باشلاتـ اؾٛاٍ.
سٛاٍ عًٞ نتب ) بايًػ١ ايعطب١ٝ( يف نٌ األأْين أؾعط أ (، ٖٚٞ"8) ُٝٗا يف ايذلتٝب ايعباض٠ ضقًِٜ 

ايعباض٠ شلا زالالت َتعسز٠  ٕ ٖصٙ، ٚأل2,38َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ." مبتٛغط َطدح ٜػاٟٚ 
 إ املتٛغط املطدح ٖٓا ٜسٍ عًٞ إٔ َػتدسَٞ اؿطٚف ايالت١ٝٓٝ يف ايهتاب١ قس أدابٛسٝح أ
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يٛ نتبت باؿطٚف اإللًٝع١ٜ، ٖٚصٙ  ملٛاؾك١، مما ٜعين أِْٗ ٜعتكسٕٚ إٔ ايهًُات عطب١ٝ ست٢با
زالي١ غرل إجياب١ٝ بايٓػب١ إلزضاى املبشٛثني ـطٛض٠ اغتدساَِٗ اؿطٚف اإللًٝع١ٜ يف 

ايهتاب١.
يسٟ  بايٓػب١ حملٛض تأثرل اغتدساّ اؿطٚف ايالت١ٝٓٝ عًٞ َٗاضات ايًػ١ ايعطب١ٝ املهتٛب١ 

"اغتدساّ اؿطٚف ايالت١ٝٓٝ ٜهعـ  إٔ ٚتٓل عًٞ (12)ايع١ٓٝ، ٚاييت تتٓاٚشلا ايعباض٠ ضقِ 
، مبا ٜعين املٛاؾك١ ؾكط، ٚال (2)َٗاضات ايًػ١ ايعطب١ٝ"، ؾإٕ املتٛغط املطدح يسٟ ايع١ٓٝ ٜػاٟٚ 

ٚشلصا  تٛدس ؼُؼ يسٟ ايع١ٓٝ مبعين إٔ َعسٍ املتٛغط املطدح مل ٜطم ملػتٟٛ "أٚاؾل بؿس٠"،
ؾٗٓاى ؾهٛى يسٟ ايع١ٓٝ بإٔ ٖصا االغتدساّ ال ٜهعـ َٗاضاتِٗ  يف ايًػ١ ايعطب١ٝ املهتٛب١، 

ٕ اغتدساّ َجٌ تًو ١ خًط املؿاِٖٝ يسٟ ايع١ٓٝ، سٝح أٖٚصٙ غًب١ٝ أخطٟ جيب تساضنٗا يف عًُٝ
اؿطٚف ٜهعـ بهٌ تأنٝس َٗاضات ايًػ١ املهتٛب١ يسِٜٗ.

ٚتٓل  (،15ابك١، ٖٛ إداب١ املبشٛثني عًٞ ايعباض٠ ضقِ )عباض٠ ايػٚضمبا مما حيسخ ايتٛاظٕ َع اي 
اغتدساّ اؿطٚف ايالت١ٝٓٝ مبٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ ميجٌ خططا عًٞ ايًػ١  عًٞ إٔ "

املٛاؾك١  ٚيهٔ بسضد١  ٖٚٞ تعين 2,21ذاباتِٗ ٜػاٟٚ ت، سٝح إٔ املتٛغط املطدح الغايعطب١ٝ"
ذاباتِٗ،  مبشاٚي١ املبشٛثني إجياز غتح شيو ايتبأٜ يف إٚاؾل دسا، ٜٚؿػط ايباستكذلب َٔ أ

ايطَٛظ ٛاقع١ٝ يبعض اؿطٚف ايالت١ٝٓٝ ٚزضد١ َٔ ايتٛاظٕ بني ضغبتِٗ َٚٝٛشلِ ٚاغتدساَاتِٗ اي
يف بعض األسٝإ، ٚقُِٝٗ ٚتكسٜطِٖ ايصاتٞ يًػ١ ايعطب١ٝ، باعتباضٖا تعدل عٔ االْتُا٤، 

ٚتكسٜطِٖ شلا ألْٗا ضَع ي١ًٜٛٗ.
ايعباضتإ املعدلتإ عٔ تؿهٌٝ ع١ٓٝ ايسضاغ١ الغتدساّ اؿطٚف ايالت١ٝٓٝ يف ايهتاب١،  أَا 

 اغتدساّ اؿطٚف اإللًٝع١ٜ تطٛض َطًٛب عًٞ االْذلْت  ( ٚتٓل عًٞ "11ُٖٚا ايعباض٠ ضقِ )
( ٚتٓل 14، ٚايعباض٠ ضقِ )مبا ٜعين املٛاؾك١  2,05املتٛغط املطدح الغتذابات ايع١ٓٝ ٜػاٟٚ 

ٚاملتٛغط املطدح  االدتُاعٞ"، ٌ ايتػٝرل الغتدساّ اؿطٚف ايالت١ٝٓٝ مبٛاقع ايتٛاقٌؾّهُأ عًٞ "
مبا ٜعين عسّ املٛاؾك١، طبكا يًُكٝاؽ اـام باملتٛغط املطدح شلصا ايبشح،  1,54شلا ٜػاٟٚ 

ض ؾطاز ايع١ٓٝ ٜطْٚ٘ تطٛساّ اؿطٚف ايالت١ٝٓٝ يف ايهتاب١، ٚإٕ نإ بعض أٚبايتايٞ ؾإٕ اغتد
ؾإٕ ايػايب١ٝ ال ٜؿهًٕٛ اغتدساَ٘ يف ايهتاب١ عًٞ َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ. َطًٛب،
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١ًٝ نُا ٖٞ يف ايعباض٠ شلذات عطب١ٝ ق ٌػ١ املهتٛب١ مبٛاقع ايتٛاقًأَا بايٓػب١ العتباض اي 
، أٚ أْٗا تعدل عٔ ١ٜٖٛ َػتدسَٝٗا نُا ٖٞ يف 2,10ٚاملتٛغط املطدح شلا ٜػاٟٚ  (،13ضقِ )

ملبشٛثني ٚؾكا ابات ااغتذ، ؾإٕ 2,23ٜػاٟٚ  (، ٚاملتٛغط املطدح شلصٙ ايعباض16٠ضقِ )ايعباض٠ 
َٔ "  الغتذابات ايع١ٓٝ يف ايٓكـ األع٢ًيًُتٛغط املطدح ػعٌ املتٛغط ايعاّ  شلصٙ ايك١ُٝ

، ٚميًٕٝٛ بسضد١ أٚاؾل" ٚبايتايٞ ؾِٗ ميًٕٝٛ العتباض ايًػ١ املتساٚي١ "شلذات عطب١ٝ ق١ًٝ"
إيٞ أْٗا تعدل عٔ ١ٜٖٛ َػتدسَٝٗا، ٖٚٛ أقطب يٛاقع ٖصٙ ايًػ١ عًٞ َٛاقع ايتٛاقٌ ندل أ

 االدتُاعٞ اييت تتػِ باحمل١ًٝ ايؿسٜس٠ يف بعض األسٝإ.
 اختباض ؾطٚض ايسضاغ١:عاؾطا:

 اختباض ايؿطض األٍٚ: -1
املبشٛثني يف نٌ " تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطات اغتدساّ أْ٘ ٜٓل ايؿطض األٍٚ عًٞ

ُات ايعطب١ٝ عًٞ َٛاقع ايتٛاقٌ ًَٔ ايػعٛز١ٜ َٚكط يًشطٚف ايالت١ٝٓٝ يف نتاب١ َٓطٛم ايه
 االدتُاعٞ، ٚشيو يكاحل اجملتُع املكطٟ"

ت يكٝاؽ ايؿطٚم بني اجملتُعني ٚدا٤ ٚالختباض قش١ ايؿطض مت اغتدساّ االختباض ايتا٥ٞ 
 ايٓتا٥ر نايتايٞ:

 (14دسٍٚ ضقِ ) 
اجملتُعني املكطٟ ٚايػعٛزٟ يف اغتدساّ اؿطٚف ايالت١ٝٓٝ يف اغتذابات ايع١ٓٝ بايؿطٚم بني 

 مبٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ ايهتاب١

 ايسالي١ ()ت ق١ُٝ  زضد١ اؿط١ٜ االمطاف املعٝاضٟ املتٛغط 400= ٕ ؾ٦ات املتػرل

 615. 1.32 200 ايػعٛز١ٜ
378.821 8.309 

 زاي١

 773. 1.90 200َكط

يكاحل ع١ٓٝ املبشٛثني َٔ  زاي١ إسكا٥ٝا ايؿطٚم بني اجملُٛعتني ( ٜتهح14َٚٔ اؾسٍٚ ضقِ )  
%(، مبعين 95عٓس َػتٟٛ ثك١ ٖٚٞ زاي١ )  8,309)تا٤( تػاٟٚ اجملتُع املكطٟ سٝح إٔ ق١ُٝ 

َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ يف َكط ٜػتدسَٕٛ اؿطٚف ايالت١ٝٓٝ يف نتاب١  إٔ املؿاضنني يف
ٚميهٔ تؿػرل شيو بني  َٓطٛم ايهًُات ايعطب١ٝ بسضد١ أندل َٔ ْعطا٥ِٗ يف اجملتُع ايػعٛزٟ،
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ؾطحي١ املػتدسَني يف ؾ١٦ ايؿباب َٔ اجملتُع املكطٟ بٓععتِٗ املتعاٜس٠ يف اـطٚز عًٞ ايُٓط 
ٚايهػٛطات ايؿهط١ٜ اييت ؾطنٗا اإلعالّ عًٞ اجملتُع  ساي١ االنططاب  ايػا٥س خكٛقا يف ظٌ

 ٛزٟ، َكاض١ْ عاي١ ايطغٛر ايًػٟٛ اييت ٜتُتع بٗا اجملتُع ايػع خرل٠،اآل١ْٚ األاملكطٟ يف 
ٖساف ايتٛاقٌ بؿهٌ أعُل باغتدساّ اؿطٚف ايعطب١ٝ يف ايهتاب١ ٚقسض٠ املؿاضنني عًٞ ؼكٝل أ

، ٚمتجٌ ايًػ١ ايكسض٠ ايًػ١ٜٛ تطاثا ثكاؾٝا َتُاغها يف اجملتُع ايػعٛزٟ ٚايتعبرل عُا ٜطٜسٕٚ،
ايف مناط ايًػ١ٜٛ ايعطب١ٝ ايك١ٜٛ ٖٛ ْٛع َٔ اؾشٛز يُٓط ثكٜٚػٛز اعتكاز بإٔ اـطٚز عٔ األ

ؿطنٗا اغتدساّ اغتٝعاب ايتػرلات ايتك١ٝٓ اييت ٜ ب٘ اجملتُع ايػعٛزٟ، ٚقسض٠ ايًػ١ عًٜٞتػِ 
 دتُاعٞ.الٛاقع ايتٛاقٌ اَ

 اختباض ايؿطض ايجاْٞ: -2
ٜٓل ايؿطض ايجاْٞ عًٞ أْ٘ " تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطات اغتدساّ 

( يًسالي١ عًٞ َٛاقـ أٚ يتعبرلات ايٛد٘ ايسالي١ٝ) أٚ اإلميٛؾٔاملبشٛثني يف نٌ َٔ ايػعٛز١ٜ َٚكط 
 .اجملتُع املكطٟ"اب١ مبٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ، ٚشيو يكاحل عٓس ايهتنًُات 

ٝاؽ ايؿطٚم بني يك ٚالختباض قش١ ايؿطض مت اغتدساّ االختباض ايتا٥ٞ 
  ت ايٓتا٥ر نايتايٞ:ٛعتني، ٚدا٤اجملُ

 (15دسٍٚ ضقِ ) 
 ايؿطٚم بني املبشٛثني َٔ ايػعٛزٟ ٚاملكطٟ يف اغتدساّ ايطَٛظ ايتعبرل١ٜ ) تعبرلات ايٛد٘( يف ايهتاب١

 ايسالي١ ()ت ق١ُٝ  زضد١ اؿط١ٜ االمطاف املعٝاضٟ املتٛغط 400= ٕ ؾ٦ات املتػرل

 678. 2.44 200ايػعٛز١ٜ

373.647 3.720 
 

   200َكط زاي١

َتٛغط  بني َتٛغطات اجملُٛعتني، سٝح بًؼ ( ٜتهح زالي١ ايؿطٚم املٛدٛز15٠َٚٔ اؾسٍٚ ضقِ )  
( ،  2,67( بُٝٓا َتٛغط اجملتُع املكطٟ ) 2,44اغتدساّ اجملتُع ايػعٛزٟ يًتعبرلات ايسالي١ٝ ) 

 ، ٖٚٞ ق١ُٝ زاي١ ( 3,720( الختباض ايؿطٚم بني اجملُٛعتني دا٤ت ) ت) ٚعػاب ق١ُٝ 
اغتدساَا يطَٛظ  ، مبا ٜعين إٔ َػتدسَٞ َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ يف اجملتُع املكطٟ أنجطإسكا٥ٝا

 .عٓس ايهتاب١ مبٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ َٔ ْعطا٥ِٗ باجملتُع ايػعٛزٟ ايسالي١ٝ ايٛد٘ ايتعبرل١ٜ
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 اختباض ايؿطض ايجايح: -3
ٜٓل ايؿطض ايجايح عًٞ أْ٘ " تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطات اغتدساّ املبشٛثني       

الي١ عًٞ َٛاقـ أٚ يًس ) عالَات ايذلقِٝ( ايًػ١ٜٛيف نٌ َٔ ايػعٛز١ٜ َٚكط يالختكاضت غرل 
ٚالختباض قش١ ، اب١ مبٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ، ٚشيو يكاحل اجملتُع املكطٟ"نًُات عٓس ايهت

ت ُٛعتني، ٚدا٤ٝاؽ ايؿطٚم بني اجمليك ايؿطض مت اغتدساّ االختباض ايتا٥ٞ 
 ايٓتا٥ر نايتايٞ:

 (16دسٍٚ ضقِ ) 
 مبٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ يف اغتدساّ االختكاضات غرل ايًػ١ٜٛ يف ايهتاب١ املبشٛثنيايؿطٚم بني 

 ايسالي١ ()ت ق١ُٝ  زضد١ اؿط١ٜ االمطاف املعٝاضٟ املتٛغط 400= ٕ ؾ٦ات املتػرل

ايػعٛز١ٜ
200 1.73 .755 

398 7.190 
.000 

 2.26 200 مصرَكط دالة

َتٛغط  بني َتٛغطات اجملُٛعتني، سٝح بًؼ ايؿطٚم املٛدٛز٠( ٜتهح زالي١ 16َٚٔ اؾسٍٚ ضقِ )
( ،  2,26( بُٝٓا َتٛغط اجملتُع املكطٟ ) 1,73اغتدساّ اجملتُع ايػعٛزٟ يًتعبرلات ايسالي١ٝ ) 

 إسكا٥ٝا ( ، ٖٚٞ ق١ُٝ زاي١ 7,190)( الختباض ايؿطٚم بني اجملُٛعتني دا٤ت ٚعػاب ق١ُٝ  )ت 
اغتدساَا يالختكاضات ايتٛاقٌ االدتُاعٞ يف اجملتُع املكطٟ أنجط مبا ٜعين إٔ َػتدسَٞ َٛاقع 

 دتُاعٞ.مبٛاقع ايتٛاقٌ اال غرل ايًػ١ٜٛ عٓس ايهتاب١
 اختباض ايؿطض ايطابع: -4

ٜٓل ايؿطض ايطابع عًٞ أْ٘ " تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطات اغتدساّ املبشٛثني يف 
.  عًٞ اشلاتـ اؾٛاٍ، ٚشيو يكاحل اجملتُع ايػعٛزٟ"تػاب( انٌ َٔ ايػعٛز١ٜ َٚكط يتطبٝل )ٚ

يكٝاؽ ايؿطٚم بني اجملُٛعتني،  ٚالختباض قش١ ايؿطض مت اغتدساّ االختباض ايتا٥ٞ 
 ت ايٓتا٥ر نايتايٞ:ٚدا٤
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 (17دسٍٚ ضقِ ) 
 اؾٛاٍ. ٚتػاب( عًٞ اشلاتـاملكطٟ ٚايػعٛزٟ يف اغتدساّ ) ايؿطٚم بني املبشٛثني  يف اجملتُعني

 ايسالي١ ()ت ق١ُٝ  زضد١ اؿط١ٜ االمطاف املعٝاضٟ املتٛغط 400= ٕ ؾ٦ات املتػرل

ايػعٛز١ٜ
200 2.75 .499 

324.488 7.548 
.000 

 200َكط دالة
2.23 .837 

َتٛغط  بني َتٛغطات اجملُٛعتني، سٝح بًؼ ( ٜتهح زالي١ ايؿطٚم املٛدٛز17٠َٚٔ اؾسٍٚ ضقِ )
( ،  2,23بُٝٓا َتٛغط اجملتُع املكطٟ ) ( 2,75)يػعٛزٟ يًتعبرلات ايسالي١ٝ اغتدساّ اجملتُع ا

( ، ٖٚٞ ق١ُٝ زاي١ مبا ٜعين 7,548( الختباض ايؿطٚم بني اجملُٛعتني دا٤ت )ٚعػاب ق١ُٝ  )ت 
تػاب( اٚ) يػعٛزٟ أنجط اغتدساَا يتطبٝلاإٔ َػتدسَٞ َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ يف اجملتُع 

.عًٞ اشلاتـ اؾٛاٍ َٔ ْعطا٥ِٗ باجملتُع املكطٟ
ٙ بؿهٌ َٓؿكٌ عٔ ٜٚعتُس ٖصا ايتطبٝل عًٞ ايهتاب١ بؿهٌ نبرل، ٚنإ َٔ املِٗ اختباض  

عًٞ اشلاتـ اؾٛاٍ اييت متتعز ؾٝٗا ايعٓاقط املكٛض٠ ٚايكٛت١ٝ ٚغرلٖا،  ايتطبٝكات األخط٣
بط٘ بايؿطٚض ايػابك١ اييت ؽتدل اغتدساّ اؿطٚف ٚتعزاز أ١ُٖٝ اختباضٙ بؿهٌ َػتكٌ عٓس ض

ايالت١ٝٓٝ ، ٚاالختكاضات غرل ايًػ١ٜٛ، ٚضَٛظ ايٛد٘ ايتعبرل١ٜ،  اييت تبسٚ ؾٝٗا ايؿطٚم يكاحل 
أنجط اغتدساَا شلا َٔ ايػعٛزٜني، عًٞ ايطغِ َٔ إٔ ع١ٓٝ  ٕ املكطٜنياجملتُع املكطٟ، أٟ أ

، ٚضمبا ٜعطٞ ل املعتُس عًٞ ايهتاب١ بؿهٌ أغاغٞتطبٝاجملتُع ايػعٛزٟ أنجط اغتدساَا شلصا اي
زالي١ عًٞ إٔ اغتدساّ ايًػ١ ايعطب١ٝ يف ايتٛاقٌ ٜػٛز بؿهٌ أندل يف اجملتُع ايػعٛزٟ.

 .اختباض ايؿطض اـاَؼ -5
م شات زالي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطات ايػاعات اي١َٝٛٝ ٜٓل ايؿطض اـاَؼ عًٞ أْ٘ " تٛدس ؾطٚ

، ٚشيو يكاحل عًٞ َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٕٞ يف نٌ َٔ ايػعٛز١ٜ َٚكط اييت ٜكهٝٗا املبشٛثٛ
 ."املكطٟاجملتُع 

يكٝاؽ ايؿطٚم بني اجملُٛعتني،  ٚالختباض قش١ ايؿطض مت اغتدساّ االختباض ايتا٥ٞ 
ت ايٓتا٥ر نايتايٞ:ٚدا٤
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 (18دسٍٚ ضقِ ) 
 .غاعات اغتدساّ َٛاقع ايتٛاقٌ َٜٛٝاايؿطٚم بني املبشٛثني  يف اجملتُعني املكطٟ ٚايػعٛزٟ 

 ق١ُٝ زضد١ اؿط١ٜ االمطاف املعٝاضٟ املتٛغط 400= ٕ ؾ٦ات املتػرل
 ايسالي١ ()ت  

َكط غير دالة  0.425 398 831. 2.16 200ايػعٛز١ٜ
200 2.20 .814 

عسّ زالي١ ايؿطٚم املٛدٛز٠ بني َتٛغطات اجملُٛعتني، سٝح بًع ( ٜتهح  18َٔ اؾسٍٚ ضقِ ) 
( بُٝٓا َتٛغط اجملتُع املكطٟ ) 2,16َتٛغط اغتدساّ اجملتُع ايػعٛزٟ يًتعبرلات ايسالي١ٝ ) 

( ، ٖٚٞ ق١ُٝ   0,425( الختباض ايؿطٚم بني اجملُٛعتني دا٤ت )( ، ٚعػاب ق١ُٝ  )ت  2,20
يف املتٛغط ايَٝٛٞ يػاعات اغتدساّ َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ غرل زاي١ مبا ٜعين إٔ ايؿطٚم 

إسكا٥ٝا، ؾال ميهٔ  تُع املكطٟ، إال إٔ ايؿطٚم غرل زاي١ٚإٕ ناْت متٌٝ يًعٜاز٠ ْػبٝا مٛ اجمل
ٚقتا أطٍٛ َٔ املبشٛثني يف اجملتُع ايػعٛزٟ،  املبشٛثني باجملتُع املكطٟ ٜكهٕٛإٔ ايتٝكٔ َٔ 

.يؿطض اـاَؼايتايٞ ال تجبت قش١ اٚب
 اختباض ايؿطض ايػازؽ: -6

ٜٓل ايؿطض ايػازؽ عًٞ أْ٘ " تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطات زضدات املبشٛثني         
يف نٌ َٔ ايػعٛز١ٜ َٚكط باعتباض اغتدساّ اؿطٚف ايالت١ٝٓٝ يف نتاب١ ايهًُات ايعطب١ٝ 

 ايػعٛزٟ".ميجٌ خططا عًٞ ايًػ١ ايعطب١ٝ، يكاحل ع١ٓٝ اجملتُع 
يكٝاؽ ايؿطٚم بني  ٚشيو ٚالختباض قش١ ايؿطض مت اغتدساّ االختباض ايتا٥ٞ        

 ُٛعتني، ٚدا٤ت ايٓتا٥ر نايتايٞ:اجمل
 (19دسٍٚ ضقِ ) 

ايؿطٚم بني املبشٛثني  يف اجملتُعني املكطٟ ٚايػعٛزٟ يف اعتباض اغتدساّ اؿطٚف ايالت١ٝٓٝ يف نتاب١ نًُات عطب١ٝ 
 ميجٌ خططا عًٞ ايًػ١ ايعطب١ٝ.

 ايسالي١ ()ت ق١ُٝ  زضد١ اؿط١ٜ االمطاف املعٝاضٟ املتٛغط 400= ٕ ؾ٦ات املتػرل

 792. 2.38 200ايػعٛز١ٜ
398 3.900 .000 

َكط دالة
200 2.05 .873 
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اجملتُع الي١ ايؿطٚم بني اجملُٛعتني يكاحل ع١ٓٝ املبشٛثني َٔ ( ٜتهح ز19َٚٔ اؾسٍٚ ضقِ ) 
( بُٝٓا املتٛغط ايعاّ يع١ٓٝ 2,38ايػعٛزٟ، سٝح بًع املتٛغط ايعاّ يع١ٓٝ اجملتُع ايػعٛزٟ ) 

( الختباض ايؿطٚم بني اجملُٛعتني دا٤ت ( ، ٚعػاب ق١ُٝ  )ت  2,05اجملتُع املكطٟ ) 
 ( ، ٖٚٞ ق١ُٝ زاي١ مبا ٜعين إٔ  مبعين إٔ َػتدسَٞ َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ يف 3,900)

املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ٜسضنٕٛ إٔ اغتدساّ اؿطٚف ايالت١ٝٓٝ يف نتاب١ َٓطٛم ايهًُات 
ٕ ٚإ ايعطب١ٝ ميجٌ خططا عًٞ ايًػ١ ايعطب١ٝ بسضد١ أندل َٔ ْعطا٥ِٗ يف ع١ٓٝ اجملتُع املكطٟ، 

ٕ ْؿرل إيٞ إٔ نٌ َٔ ططيف ايع١ٓٝ يف ايػعٛز١ٜ َٚكط ٜسضنٕٛ إٔ اغتدساّ ٖصٙ نإ َٔ املِٗ أ
 ًٞ ايًػ١ ايعطب١ٝ.عاؿطٚف ميجٌ خططا 

عًٞ ايًػ١ ايعطب١ٝ َٔ ٚضا٤  ٜسضى املػتدسَٕٛ اـطط بعٝس املس٣ٕ ايباسح أْ٘ َؤؾط ٖاّ أٜٚطٟ 
 عًٞ َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ،اغتدساّ سطٚف الت١ٝٓٝ يف نتاب١ َٓطٛم ايهًُات ايعطب١ٝ 

باب ٚاملػتدسَني محالت إعال١َٝ يتٛع١ٝ ايؿ ٚيف ٖصا االػاٙ ٜهٕٛ َٔ املِٗ ٚدٛزايػعٛزٟ، 
ايًػ١ ايعطب١ٝ، َا مل ٜتٓب٘ ايبعض ملا حياى باألخطاض احملت١ًُ َٔ اغتدساّ ٖصٙ اؿطٚف عًٞ 

ايعطبٞ ، ٚأْٗا متجٌ ضَعا ٜطبط ايعطب  شلا َٔ َؤاَطات باعتباضٖا ايٛعا٤ ايعاّ يًذلاخ ايجكايف
 عهاضتِٗ ٚزِٜٓٗ ٚتطاثِٗ.

ٜٓل ايؿطض ايػابع عًٞ أْ٘ " تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسكا١ٝ٥ بني  .ػابعاختباض ايؿطض اي -7
َتٛغطات زضدات املبشٛثني يف نٌ َٔ ايػعٛز١ٜ َٚكط يف بعض أبعاز اؿؿاظ عًٞ ايًػ١ 

 ايعطب١ٝ املهتٛب١ مبٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ، يكاحل ع١ٓٝ اجملتُع ايػعٛزٟ".
يكٝاؽ ايؿطٚم بني  االختباض ايتا٥ٞٚشيو ٚالختباض قش١ ايؿطض مت اغتدساّ 

ُٛعتني، ٚدا٤ت ايٓتا٥ر نايتايٞ:اجمل
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 (20دسٍٚ ضقِ ) 
ايؿطٚم بني املبشٛثني  يف اجملتُعني املكطٟ ٚايػعٛزٟ يف بعض أبعاز اؿؿاظ عًٞ ايًػ١ ايعطب١ٝ املهتٛب١ مبٛاقع  

 ايتٛاقٌ االدتُاعٞ
 ايسالي١ ()ت ق١ُٝ زضد١ اؿط١ٜ االمطاف املعٝاضٟ املتٛغط 400= ٕ ؾ٦ات املتػرل

 1.43254 7.4100 200 ايػعٛز١ٜ
 دالة 2.921 397.323

 1.37457 7.0000 200 َكط

ٜٚؿٌُ ٖصا ايؿطض ثالث١ أبعاز ض٥ٝػ١ ٖٞ : اؿطم عًٞ ايهتاب١ بايًػ١ ايعطب١ٝ عدل َٛاقع  
اشلاتـ اؾٛاٍ، ٚاؿطم عًٞ قٛاعس ايًػ١ ايتٛاقٌ، ٚاؿطم عًٞ ايهتاب١ بايًػ١ ايعطب١ٝ عدل 

ايسضدات يألبعاز ايجالث١. ايعطب١ٝ يف اؿسٜح يًتٛاقٌ َع اآلخطٜٔ، ٚمت سػاب َتٛغطات
ٚدٛز ؾطٚم زاي١ بني اجملُٛعتني يكاحل ع١ٓٝ  ( ٜتهح َا ًٜٞ:20َٚٔ ْتا٥ر اؾسٍٚ ضقِ )   

( بُٝٓا 7,41املتٛغط ايعاّ يع١ٓٝ اجملتُع ايػعٛزٟ ) ٛثني َٔ اجملتُع ايػعٛزٟ، سٝح بًؼاملبش
( الختباض ايؿطٚم بني ( ، ٚعػاب ق١ُٝ  )ت  7,00املتٛغط ايعاّ يع١ٓٝ اجملتُع املكطٟ ) 

َػتدسَٞ َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ ( ، ٖٚٞ ق١ُٝ زاي١ مبا ٜعين إٔ  2,921اجملُٛعتني دا٤ت )
زضد١ أعًٞ َٔ اؿطم يًشؿاظ عًٞ أبعاز ايًػ١ ايعطب١ٝ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ يسِٜٗ 

املهتٛب١ بسضد١ أعًٞ َٔ ْعطا٥ِٗ يف ع١ٓٝ اجملتُع املكطٟ، ٚإٕ نإ ططؾا ايع١ٓٝ يف نٌ َٔ 
هح شيو َٔ املتٛغط ايعاّ يهٌ َٔ ططيف اجملتُعني يسِٜٗ زضد١ عاي١ٝ َٔ اؿطم، نُا ٜت

 ، ٚبصيو ٜجبت قش١ ايؿطض ايػابع.ايع١ٓٝ
 .جأَباض ايؿطض اياخت -8

ٜٓل ايؿطض ايجأَ عًٞ أْ٘ " تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطات زضدات املبشٛثني يف نٌ 
 -عًٞ َٛاقع ايتٛاقٌ -نتاب١ نًُات عطب١ٝ عطٚف الت١َٝٓٝٔ ايػعٛز١ٜ َٚكط يف اعتباض 

  يػ١ عطب١ٝ، يكاحل ع١ٓٝ اجملتُع املكطٟ".
ُٛعتني، يكٝاؽ ايؿطٚم بني اجمل االختباض ايتا٥ٞٚالختباض قش١ ايؿطض مت اغتدساّ 

ٚدا٤ت ايٓتا٥ر نايتايٞ:
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 (21دسٍٚ ضقِ ) 
ايؿطٚم بني املبشٛثني  يف اجملتُعني املكطٟ ٚايػعٛزٟ يف اعتباض نتاب١ نًُات عطب١ٝ باؿطٚف 

 ايالت١ٝٓٝ يػ١ عطب١ٝ عًٞ َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ

 400= ٕ ؾ٦ات املتػرل
 ق١ُٝ زضد١ اؿط١ٜ االمطاف املعٝاضٟ املتٛغط

 ايسالي١ ()ت 

 697. 1.42 200ايػعٛز١ٜ
 789. 1.80 200 َكط دالة 5.172 391.931

( ٜتهح َا ًٜٞ: ٚدٛز ؾطٚم زاي١ بني اجملُٛعتني يكاحل ع١ٓٝ 21َٚٔ ْتا٥ر اؾسٍٚ ضقِ )  
( بُٝٓا 1,42يع١ٓٝ اجملتُع ايػعٛزٟ )املبشٛثني َٔ اجملتُع املكطٟ، سٝح بًع املتٛغط ايعاّ 

( الختباض ايؿطٚم بني ( ، ٚعػاب ق١ُٝ  )ت  1,80املتٛغط ايعاّ يع١ٓٝ اجملتُع املكطٟ ) 
( ، ٖٚٞ ق١ُٝ زاي١ مبا ٜعين إٔ َػتدسَٞ َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ  5,172اجملُٛعتني دا٤ت )

ؿطٚف ايالت١ٝٓٝ يف نتاب١ َٓطٛم يف َكط ٜؿعطٕٚ بأِْٗ ٜهتبٕٛ يػ١ عطب١ٝ عٓس اغتدساَِٗ ا
ايهًُات ايعطب١ٝ عًٞ َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ، ٚعًٞ ايطغِ َٔ ٚدٛز ْػب١ عاي١ٝ يف ايع١ٓٝ 

، إال إٔ ايؿطٚم شات زالي١ املػشٛب١ َٔ اجملتُع باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ يسِٜٗ ْؿؼ املؿاِٖٝ
.ايجأَ اجملتُع املكطٟ، ٚبصيو ٜجبت قش١ ايؿطض إسكا١ٝ٥ يكاحل

 ،ايتػًِٝ بإٔ ايًػ١ ايعطب١ٝ ميهٔ إٔ تهتب باؿطٚف ايالت١ٝٓٝٚتهُٔ كاطط االعتكاز أٚ   
تػرل ع١ًُٝ ايتشٍٛ الغتدساّ اؿطٚف ايالت١ٝٓٝ عًٞ َٛاقع ايتٛاقٌ ٚبايتايٞ ميهٔ إٔ 

َٔ اػاٙ ايؿباب مٛ اغتدساَٗا، سٝح  ؿهٌ تًكا٥ٞ ٚزٕٚ َعٛقات ْؿػ١ٝ ؼساالدتُاعٞ ب
ُٞ املػتدسَني، ٜٚعٜس َٔ سطقِٗ عًٞ ؿادع ايٓؿػٞ خط ايسؾاع األٍٚ ايصٟ حيميجٌ ا

.اغتدساّ اؿطٚف ايعطب١ٝ يف ايهتاب١ ايًػ١ ايعطب١ٝ
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 خامت١ ٚتٛقٝات ايبشح.
ًٜٞ: ٓا اغتدالم َاميهٓايعطض ايػابل َٔ ٚاقع ايٓتا٥ر اييت تٛقٌ إيٝٗا ايبشح، َٚٔ خالٍ  
"أسٝاْا"  َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ بؿهٌ زا٥ِ، بُٝٓا ٜػتدسَٗا% َٔ ايع١ٓٝ 49,2 ٜػتدسّ  

% َٔ ع١ٓٝ ايسضاغ81.١ % َٔ ايع١ٓٝ ، مبا ٜعين إٔ َٔ ٜػتدسَٗا بؿهٌ ؾعاٍ بٓػب31,80١ ْػب١
مبعين إٔ املػتدسَني  2,16إٔ َتٛغط عسز ايػاعات اي١َٝٛٝ اييت ٜكهٝٗا املبشٛثٕٛ بًػت  

أٜ ٖصٙ ايٓػب بني غتدساّ َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ، ٚتتبنجط َٔ غاعتني َٜٛٝا يف اٜكهٕٛ أ
َبشٛخ عًٞ سس٠.أقٌ َٔ غاع١ ٚأنجط َٔ غاعتني بايٓػب١ يهٌ 

ٜأتٞ َٛقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ " تٜٛذل" يف ايذلتٝب األٍٚ بايٓػب١ يًُػتدسَني َٔ املًُه١  
تدسَني َٔ مجٗٛض١ٜ َكط ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، بُٝٓا ٜأتٞ َٛقع"ؾٝػبٛى" يف ايذلتٝب األٍٚ يًُػ

ايعطب١ٝ.
ندل يف اجملتُع ايػعٛزٟ عٔ اغتدساَ٘ تػاب" عًٞ اشلٛاتـ ايصن١ٝ بسضد١ أٜػتدسّ تطبٝل "ٚا 

باجملتُع املكطٟ.
يتٛاقٌ حيطم املبشٛثٕٛ عًٞ اغتدساّ ايًػ١ ايعطب١ٝ يف ايهتاب١ عٓس ايتٛاقٌ مبٛاقع ا 

احملُٛي١.ٚ باغتدساّ اشلٛاتـ االدتُاعٞ عدل ايهُبٝٛتط أ
عدلت اغتذابات املبشٛثني عٔ اعتكازِٖ بإٔ اغتدساّ اؿطٚف ايالت١ٝٓٝ يف ايهتاب١ عًٞ َٛاقع  

ايتٛاقٌ االدتُاعٞ ميجٌ خططا عًٞ َٗاضات ايًػ١ ايعطب١ٝ يسٟ َػتدسَٞ ٖصٙ اؿطٚف.
 عدلت اغتذابات املبشٛثني عٔ اعتكازِٖ بإٔ ايًػ١ املػتدس١َ عًٞ َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ 

ٖٞ شلذات ق١ًٝ ٚتعدل عٔ ١ٜٖٛ َػتدسَٝٗا. 
:باآلتٞ ٜٛقٞ ايباسحكسّ ٚبٓا٤ عًٞ َا ت 

تٟٛ ٚيكس ناْت َبازض٠ املًو عبس اهلل يسعِ احمل بايًػ١ ايعطب١ٝ يف اجملاٍ ايتكيناالٖتُاّ  -1
ايتكين يًػ١ ايعطب١ٝ عًٞ اإلْذلْت بازض٠ أٌَ شلصا االٖتُاّ، ٚجيب إٔ ٜسضى املٗتُٕٛ بايًػ١ 

١َ ايعطب١ٝ َٔ كاطط اض ٖٛ دع٤ ال ٜتذعأ مما حيٝط باألخطايعطب١ٝ إٔ َا حيٝط بٗا َٔ أ
إضٖاب١ٝ، ٚتٛدٗات زٚي١ٝ تػاْس اشلذّٛ املٓعِ عًٞ ايًػ١ ايعطب١ٝ بني َػتدسَٝٗا.
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إدطا٤ َعٜس َٔ ايسضاغات ملعطؾ١ زٚاؾع َػتدسَٞ اؿطٚف ايالت١ٝٓٝ يف نتاب١ َٓطٛم ايًػ١  -2
اقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ، ٚقاٚي١ تًب١ٝ اؿادات ايًػ١ٜٛ يًُػتدسَني َٔ ايعطب١ٝ عًٞ َٛ

ٚاقع ايًػ١ ايعطب١ٝ شاتٗا.
اب املػتشسثات اييت تتػرل ايًػ١ ايتهٓٛيٛد١ٝ" ٚاغتٝعٕ تهٕٛ ٖٓاى ١٦ٖٝ عًٝا تؿطف عًٞ "أ -3

طن١ ١ٝ يًتعطٜب، ٚإٔ تتػِ ٖصٙ اآلي١ٝ بايكسض٠ عًٞ اؿٕ تهٕٛ ٖٓاى آي١ٝ تكٓنٌ ّٜٛ، ٚأ
ٚاملٛاد١ٗ بٓؿؼ ايػطع١ اييت تتطٛض بٗا تكٓٝات ايًػ١ سيت تكبح قازض٠ عًٞ َٛاد١ٗ 

.ايتهٓٛيٛدٝا ٚاغتٝعاب َؿطزاتٗا ايًػ١ٜٛ ٚتعطٜبٗا
بٞ، َٚٔ طايتعإٚ بني ايبًسإ ايعطب١ٝ، ٚفاَع ٚفايؼ ايًػ١ ايعطب١ٝ يف املؿطم ٚاملػطب ايع -4

باألقاي١ ٚايعُل، ٚشلصا ٜهٕٛ َٔ املِٗ ايتٛاقٌ بني  املعطٚف إٔ ايًػ١ يف املؿطم ايعطبٞ تتػِ
ؿطم، ٚايًػ١ اي١َٝٛٝ ٚيػ١ اؿادات اجملتُع١ٝ يف ايًػ١ ايعُٝك١ ايك١ٜٛ ٚايذلاخ ايًػٟٛ يف امل

 ايتدًٞ عٔ  املػطب ايعطبٞ يسعُٗا ٚاؿس َٔ عًُٝات ايتدًٞ عٔ اؿطٚف ايعطب١ٝ، ٚبايتايٞ
ايًػ١ ايعطب١ٝ يف ٖصٙ اجملتُعات.
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 َطادع ايسضاغ١:
ّ( بعٓٛإ: 2013" يألعاخ ٚتك١ٝٓ املعًَٛات )   َؤغػ١ " اْطًل يًدًٝرتكطٜط    -1

يألعاخ  َؤغػ١ ، ""اغتدساّ ٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ االدتُاعٞ يف ايؿطم األٚغط"
 ٚتك١ٝٓ املعًَٛات، زبٞ اإلَاضات ايعطب١ٝ املتشس٠.

(: زٚض َٓٗاز ايًػ١ ايعطب١ٝ يف اؿؿاظ عًٞ اشل١ٜٛ ايعطب١ٝ 2010)عبس اهلل بٔ َػًِ اشلاسلٞ  -2
.86َٚٛاد١ٗ ؼسٜات ايعٛمل١، َؤغػ١ ايؿهط ايعطبٞ، املهتب١ ايطق١ُٝ، م

.34(: ايًػ١ ٚاشل١ٜٛ، ايكاٖط٠ زاض غطٜب يًطباع١ ٚايٓؿط، م 2004أمحس كتاض عُط ) -3
ؿانٌ ٚاؿًٍٛ، ايكاٖط٠، زاض غطٜب ١ اآلي١ٝ يًػ١ ايعطب١ٝ: املؾ(: املعا2009غًٟٛ محاز٠ ) -4

 يًطباع١ ٚايٓؿط.
 

ī ī
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 (

 عبس ايععٜعَبازض٠ املًو عبس اهلل يسعِ احملتٟٛ ايطقُٞ ايعطبٞ عًٞ اإلْذلْت، َس١ٜٓ املًو  -10
يًعًّٛ ٚايتك١ٝٓ، َتاس١ عًٞ املٛقع ايتايٞ:

 
.22/10/1435تاضٜذ ايتكؿح      
11- 

.2/11/1435تاضٜذ ايتكؿح:    
ع اغـتدساّ ايؿـباب   بعٓـٛإ " زٚاؾـ  ّ( ،  2014-ٖــ  1436ْاٜـ بٔ ثٓٝإ بٔ قُـس آٍ غـعٛز )    -12

  ٟ ٞ    اؾــاَعٞ ايػــعٛز  زضاغــ١ -ؾــباعات املتشككــ١ َٓٗــا   ٚاإل يؿــبهات ايتٛاقــٌ االدتُــاع
غعٛز اإلغـال١َٝ، فًـ١ ايعًـّٛ     َٝسا١ْٝ عًٞ طالب داَع١ املًو غعٛز"  داَع١ اإلَاّ قُس بٔ

266:201ٖـ م  1436ْػا١ْٝ ٚاالدتُاع١ٝ، ايعسز ايطابع ٚايجالثٕٛ ، قطّ اإل
أثط اغتدساّ ؾبهات ايتٛاقٌ االدتُاعٞ  ّ(،2014-1435زضاغ١ ضباب ضأؾت قُس اؾُاٍ ) -13

املًُهـ١ ايعطبٝـ١   ، زضاغـ١ َٝساْٝـ١    –عًٞ تؿهٌٝ ايٓػل ايكُٝـٞ األخالقـٞ يًؿـباب ايػـعٛزٟ     
نطغٞ األَرل ْاٜـ بٔ عبس ايععٜع يًكِٝ األخالق١ٝ. ايػعٛز١ٜ داَع١ املًو عبس ايععٜع

ضقس ٚاقـع ايًػـ١ ايعطبٝـ١ يف َٝـسإ ايتٛاقـٌ       ّ(:2014-ٖـ  1435س ظنٞ خهط ) زضاغ١ قُ -14
قٛض٠ ايًػ١ ايعطب١ٝ يف ٚغـا٥ٌ   االدتُاعٞ ع٢ً ايؿبه١ )اإلْذلْت( ٚاشلاتـ ٚاحملٍُٛ، ْس٠ٚ

ــ١،  اإل ــ١ األضزْٝـــــــــــــــــــــــــــــ ــاٍ، اؾاَعـــــــــــــــــــــــــــــ عـــــــــــــــــــــــــــــــالّ ٚاالتكـــــــــــــــــــــــــــــ
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)

 

اإليهذلْٚٝـ١ ايتٛاقٌؾبهاتاغتدساّأثط، (2013-1434) ايؿٗطٟؾعؿٛعبٓتسٓإ  -17
، ) َادػـترل غـرل َٓؿـٛض٠، قػـِ     منٛشدـا ٚتـٜٛذل ٛىبايؿٝػـ االدتُاعٝـ١ ايعالقـات عًـ٢ 

ْػا١ْٝ، داَع١ املًو عبس ايععٜع.دتُاع١ٝ، ن١ًٝ اآلزاب ٚايعًّٛ اإلاالدتُاع ٚاـس١َ اال
ــاخ ٚتكٓٝــ١ املعًَٛــات )   َؤغػــ١ " اْطًــل يًدًــٝر    -18 ، ّ(2013 -ٖـــ1434" يألع

، َطدع غابل.م األٚغط"بعٓٛإ: "اغتدساّ ٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ االدتُاعٞ يف ايؿط
تــأثرل ؾــبهات ايتٛاقــٌ االدتُــاعٞ عًــٞ مجٗــٛض املــتًكني، زضاغــ١    (،2012ّقُــس املٓكــٛض ) -19

َكاض١ْ يًُٛاقع االدتُاعٝـ١ ٚاملٛاقـع االيهذلْٚٝـ١ ايعطبٝـ١ منٛشدـا" ،َادػـترل غـرل َٓؿـٛض٠         
.،ن١ًٝ اآلزاب ٚايذلب١ٝ ، األنازمي١ٝ ايعطب١ٝ يف ايسمناضى

زٚض ايتٛاقٌ االدتُاعٞ يف سؿع املـٛاطٓني األضزْـٝني   " ّ(2012ٙ/1433) ايعال١ْٚساتـِ غـًِٝ   -20
عــالّ ٚاالتكــاٍ عــح َكــسّ يًُٓتــسٟ ايػــٟٓٛ ايػــازؽ يًذُعٝــ١ ايػــعٛز١ٜ يإل  ،  "يًُؿــاضن١

.ايطٜاض –داَع١ املًو غعٛز ،ايتشسٜات  ايٓعط١ٜ ٚايتطبٝل  -"اإلعالّ اؾسٜس 
يًهتاب١ املدتعي١  ٞايؿباب اؾاَعاغتدساّ (، 2012ضنا أمحس ) قُس -21

ؾ٢ االتكاٍ بٛاغط١ ايهُبٝٛتطٚاؿطٚف ايالت١ٝٓٝ يًهًُات ايعطب١ٝ  
، ن١ًٝ يسِٜٗ، اجمل١ً املكط١ٜ يبشٛخ اإلعالّ ٞ(، ٚعالقت٘ بايتٛاقٌ ايؿؿٗ) 

 َكط.–اإلعالّ ، داَع١ ايكاٖط٠ 

ايعالقاتيفٙرلٚتأثع١ٝاالدتُاايؿبهاتَٛاقعاغتدساّ (2012) َْٛاضميإْطِٜطَ -22
، َادػترل غرل  اؾعا٥طيفغبٛىیايؿاَٛقعَػتدسََٞٔع١ٓٝزضاغ١ ع١ٝاالدتُا
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َٓؿٛض٠، داَع١ اؿاز ـهط ، ْات١ٓ باؾعا٥ط، قػِ ايعًّٛ اإلْػا١ْٝ، ؾعب١ اإلعالّ 
 ٚاالتكاٍ.

  

 

ــِ )   -25 ــٔ ٖاؾـ ــس تطغـ ــإ قُـ ـــ1429إميـ ــ١    ّ(:2008-ٖـ ــِٝ ايًػـ ــع تعًـ ــتدساّ َٛاقـ ــ١ اغـ أُٖٝـ
اإللًٝع١ٜ عًٞ ؾبه١ اإلْذلْت يف ؼػني َٗاضتٞ االغتُاع ٚايتشسخ َٔ ٚدٗـ١ ْعـط َعًُـات    

ضٜؼ،نًٝـ١  املطس١ً ايجا١ْٜٛ مبس١ٜٓ دس٠"، َادػترل غـرل َٓؿـٛض٠، قػـِ املٓـاٖر ٚطـطم ايتس     
، املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ.ايذلب١ٝ، داَع١ أّ ايكط٣ 

( بعٓٛإ: "ايتؿاعٌ يف ايتعًِٝ اؾاَعٞ عدل اإلْذلْت َٔ 2007بٔ اؿػني ايعطؾر )  عبس اإلي٘  -26
ٚد١ٗ ْعط طالب ٚطايبات اؾاَع١ ايعطب١ٝ املؿتٛس١ باإلسػا٤: ايعٓاقط األضبعـ١" ، اجملًـ١   

زاض١ٜ(، اجملًس ايتاغع، ايعسز ايجا٢ْ.ًو ؾٝكٌ ) ايعًّٛ اإلْػا١ْٝ ٚاإلايع١ًُٝ ؾاَع١ امل
( بعٓـــٛإ: "اآلثـــاض ايػـــًب١ٝ الغـــتدساّ تهٓٛيٛدٝـــا  2004ؾطســـإ قسٜػـــات ) زلـــرل ٜٛغــــ -27

ــباب يف اجملتُعــات املػــتًٗه١ يًتهٓٛيٛدٝــا" َادػــترل          ــات ٚاالْذلْــت عًــٞ دٝــٌ ايؿ املعًَٛ
َٓؿٛض٠، األنازمي١ٝ ايعطب١ٝ يًعًّٛ املاي١ٝ ٚاملكطؾ١ٝ، األضزٕ(. 

 

( " ايعالق١ بني اغتدساّ ايؿباب املكطٟ ملٛاقع ايؿبهات االدتُاع١ٝ 2011عُط قُس أغعس، )  -29
.  102ٚقُِٝٗ اجملتُع١ٝ، زنتٛضاٙ غرل َٓؿٛض٠، ن١ًٝ اإلعالّ ، داَع١ ايكاٖط٠ مبكط، م 
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ّ( ، بعٓٛإ " زٚاؾع اغتدساّ ايؿباب  2014-ٖـ 1436ْاٜـ بٔ ثٓٝإ بٔ قُس آٍ غعٛز )  -44
زضاغ١ -َٓٗا اؾاَعٞ ايػعٛزٟ يؿبهات ايتٛاقٌ االدتُاعٞ ٚاإلؾباعات املتشكك١

َٝسا١ْٝ عًٞ طالب داَع١ املًو غعٛز"  داَع١ اإلَاّ قُس بٔ غعٛز اإلغال١َٝ، َطدع غابل.

 
 


