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 : الدراسةملخص 

َا ٖٛ رٚص ٚطاص٠ اإلع٬ّ ايفًغط١ٝٓٝ يف تطٜٛض ايض٥ٝػ : عٔ ايغ٪اٍت ايزصاع١ أداب

ّ 1994 ا٭را٤ اإلع٬َٞ يف ا٭صامٞ ايفًغط١ٝٓٝ ايتابع١ يًغًط١ ايٛط١ٝٓ َٓش تأعٝغٗا عاّ

امل٬سع١  ت ع٢ً املٓٗر ايتاصخيٞ , َغتدز١َ أراتٞٚاعتُز , زصاع١اي إدضا٤ ٖشٙٚست٢ 

يٓتا٥ر إٔ رٚص ايٛطاص٠ نإ معٝفا ٚغري َ٪ثض يف باملعاٜؾ١ ٚاملكاب١ً امُلك١ٓٓ . ٚناْت أِٖ ا

 تطٜٛض اؿاي١ اإلع١َٝ٬ يف أصامٞ ايغًط١ ٫ َٔ سٝح املُاصع١ ٫ٚ َٔ سٝح ايكٛاْني.

 
Abstract 

 

This Research paper answered a mainly theme that is : what 

is the role of Media Ministry in developing the media 

performance in the Palestinian Territories that is affiliated to the 

Palestinian Authority since its establishment in 4991 till this date 

of research 6142.  

The research paper depends on the Historical Methodology 

using the note-taking tools through closed interview and living 

note.  

The researcher resulted that the role Media Ministry was 

weak as well as not affective in developing the media 

performance, practically and legally, at the Palestinian Authority 

Lands     
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 مكدمة :

سزثت يف اينف١ ايػضب١ٝ ايفًغط١ٝٓٝ ٚقطاع غظ٠ بعز اْؾا٤  ايت٢ايتش٫ٛت 

ّ , طايت نٌ َٓاسٞ اؿٝا٠ ,  1993عاّ غط١ٝٓٝ نٓتٝذ١ َٔ اتفاقٝات اعًٛ ايغًط١ ايفً

َا نإ قا٥ُا  ٚتأثضت بٗا نٌ فا٫ت ايعٌُ , مبا فٝٗا ايعٌُ اإلع٬َٞ َٔ سٝح  تطٜٛض 

ا٫صامٞ  راخٌَٔ سٝح اْتكاٍ امل٪عغات ٚايهٛارص َٔ ايؾتات اىل ,ٚقبٌ إْؾا٤ ايغًط١ 

, ٚاعتشزاخ َ٪عغات ٖٚٝانٌ اع١َٝ٬ دزٜز٠. ٚنإ َٔ اِٖ َا مت اعتشزاث٘  ايفًغط١ٝٓٝ

يتهٕٛ ْاظُا يهٌ ايعٌُ ا٫ع٬َٞ ,  ,  ّ 1994ٖٛ تأعٝػ ٚطاص٠ اإلع٬ّ ايفًغط١ٝٓٝ عاّ 

َٔ  ايت٢َض ايتشكل َٔ َز٣ قٝاّ ايٛطاص٠ بزٚصٖا ٚصاع١ٝ يًٓؾاط اإلع٬َٞ...يشيو تطًب ا٫

َُٗا  أدً٘ قاَت, فهإ ايبشح عٔ رٚص ٚطاص٠ اإلع٬ّ يف اؿٝا٠ اإلع١َٝ٬ ايفًغط١ٝٓٝ

 .زصاع١اي ٖٙش تهاْفٚمضٚصٜا. 

 الدراسات السابكة :

بعز ا٫ط٬ع ع٢ً دظ٤ َِٗ َٔ ايزصاعات ايغابك١ املضتبط١ با٫ع٬ّ ايفًغطٝين 

ع٢ً أٟ رصاع١ َباؽض٠ َتعًك١ بٛطاص٠ ا٫ع٬ّ  _سغب عًُ٘ _جيز ايباسح بؾهٌ عاّ مل 

ايفًغط١ٝٓٝ , ٚيهٔ ٚدز بعض ايزصاعات ايك١ًًٝ دزا سٍٛ َٛمٛعات َتعًك١ يف دظ٤ 

 َٓٗا بايٛطاص٠ ٚأُٖٗا:

 .2011ّيف فًغطني "  اإلع٬ّ ؿض١ٜ ايكاْْٛٞ " ايتٓعِٝرصاع١ صؽار تٛاّ بعٓٛإ  -1
اع١ ٚاقع ايكإْٛ ٚع٬قت٘ عض١ٜ ا٫ع٬ّ يف فًغطني ٚتطضقت سٝح تٓاٚيت ايزص      

ش ايكإْٛ ٚتطٛصٜ٘ نذ١ٗ صمس١ٝ , ٝع٬ق١ ٚطاص٠ ا٫ع٬ّ بتٓفإي٢٣ بؾهٌ غري عُٝل 

 (1)ٚاٚفت ايزصاع١ بتكًٝك ف٬سٝات ايٛطاص٠ ٚاعتبزاهلا باجملًػ ا٫ع٬ّ ي٬ع٬ّ . 

سض١ٜ ايقشاف١ يف قإْٛ املطبٛعات ٚايٓؾض ايفًغطٝين يعاّ  :رصاع١ دٛار ايزيٛ بعٓٛإ  -2

ْك عًٝٗا ايكإْٛ َٔ  ايت٢ّ  ٖٚزفت ايزصاع١ اىل ايتعضف ع٢ً املغاسات 2000ّ ." 1995

سٝح افاص ايقشف ٚتزاٚهلا ٚايضقاب١ عًٝٗا ٚدضا٥ِ ايٓؾض ... ٚاعتدزّ ايبشح املٓٗر 

 (2)املغشٞ .

 :الدراسةمشكلة 

يف ايتعضف ع٢ً رٚص ٚطاص٠ اإلع٬ّ ايفًغط١ٝٓٝ يف إسزاخ  ايزصاع١َؾه١ً  مت ؼزٜز

ع٬ق١ ايٛطاص٠ بامل٪عغات خ٬ٍ ايتعضف تطٛصات ٚؼ٫ٛت يف اإلع٬ّ ايفًغطٝين َٔ 

َٚٔ خ٬ٍ ايتعضف  . ثريٖا يف ٖشٙ امل٪عغاتَٚز٣ تأ ايكا١ُ٥ ب١ٝايضمس١ٝ ٚايٓكا ا٫ع١َٝ٬

 املٝزاْٞ .املٗين اإلع٬َٞ  را٤ ع٢ً ا٭َٚز٣ اْعهاعات٘ ع٢ً ٚاقع ايٛطاص٠ 
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 : الدراسةأهنية 

 أُٖٗا : اإلعتباصاتَٔ ايعزٜز َٔ  اأُٖٝتٗ ايزصاع١ إعتُزت

ْع١ُ املؾاب١ٗ يٓعاّ ع٢ً ايعٌُ اإلع٬َٞ يف ا٭املُفرتم١  قٛا١َ ٚطاص٠ اإلع٬ّ  -1

 . ايفًغط١ٝٓٝ  ايغًط١
مل ٜهٔ ْعري هلا قبٌ قٝاّ ايغًط١  ايت٢َٔ امل٪عغات اؿه١َٝٛ ٚطاص٠ ا٫ع٬ّ  ُتعترب -2

 سٝح مل ٜهٔ َٔ قبٌ أٟ د١ٗ صمس١ٝ تضع٢ اإلع٬ّ.
تٓٛع ٚتعزر امل٪عغات اإلع١َٝ٬ ايفًغط١ٝٓٝ ايضمس١ٝ ٚايزٚص ايتهاًَٞ املفرتض َع  -3

 ايٛطاص٠.
ُٜعاجل عجٝا َٔ قبٌ .سزاث١ ايبشح ٚدزت٘ سٝح ٜعتكز ايباسح أْ٘  -4  مل 

 

 : الدراسةأهداف 

 إىل ؼكٝل أٖزاف عزٜز٠ َٔ أُٖٗا : ايزصاع١ ععت

 ٚ ٚٚعا٥ًٗاٚٚظا٥فٗا ْؾأ٠ ٚطاص٠ اإلع٬ّ ايفًغط١ٝٓٝ ٚأٖزافٗا  ايتعضف ع٢ً  -1

 إْعانغات سيو ع٢ً ايزٚص ايفعًٞ يًٛطاص٠ .
 امل٪عغات اإلع١َٝ٬ اؿه١َٝٛ اُ٭خض٣. َعايٛطاص٠   ع٬ق١ تٛمٝح -2
ٚايع٬ق١   ٚايقشفٝنيايتعضف ع٢ً رٚص ايٛطاص٠ يف ايزفاع عٔ سكٛم اإلع٬َٝني -3

 .بٓكاب١ ايقشفٝني
 ع٢ً رٚص ايٛطاص٠ يف إفزاص قٛاْني إع١َٝ٬ تٓعِ امل١ٓٗ . ايتٛقف -4
 ايتعضف ع٢ً رٚص ايٛطاص٠ يف فٝاغ١ إع٬ّ رٚيٞ فًغطٝين . -5

 

 : الدراسةتساؤالت 

 عٔ ايتغا٩ٍ ايض٥ٝػ ايتايٞ : ت ايزصاع١أداب

تطٜٛض ا٭را٤ اإلع٬َٞ يف ا٭صامٞ ايفًغط١ٝٓٝ ؼ: َا ٖٛ رٚص ٚطاص٠ اإلع٬ّ ايفًغط١ٝٓٝ يف 

 ايتابع١ يًغًط١ ايٛط١ٝٓ ؟

 ايتغا٫٩ت ايفضع١ٝ ايتاي١ٝ : عَٔٚٔ خ٬ي٘ أدابت  

 رٚصع٢ً سيو  اْعهاعاتَٚا  ٚٚعا٥ٌ ٚطاص٠ اإلع٬ّ ايفًغط١ٝٓٝ؟ٚٚظا٥ف : َا أِٖ أٖزاف  1ؼ

 يف تفعٌٝ اإلع٬ّ ايفًغطٝين ؟ ايٛطاص٠

َٚا رٚصٖا يف  ايع٬ق١ بني ايٛطاص٠ ٚبني امل٪عغات اإلع١َٝ٬ اؿه١َٝٛ؟َا ٬ََح  : 2ؼ

 تطٜٛضٖا ؟

 ْكاب١ ايقشفٝني؟ َع يف ايزفاع عٔ سكٛم ايقشفني ؟ َٚا طبٝع١ ايع٬ق١ ايٛطاص٠رٚص : َا 3ؼ

 : َا رٚص ايٛطاص٠ يف تطٜٛض قإْٛ املطبٛعات ٚيف فٝاغ١ قإْٛ إع٬ّ عقضٟ؟ 4ؼ
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 اإلع٬ّ بأرا٤ املًشكني اإلع٬َٝني يف ايغفاصات ايفًغط١ٝٓٝ؟: َا ع٬ق١ ٚطاص٠ 5ؼ

 ايٛطاص٠ يف ظٌ ا٫ْكغاّ ايفًغطٝين بني اينف١ ٚغظ٠ ؟ رٚص: َا  6ؼ

 : الدراسةميهج ىوع و

ع٢ً املٓٗر ايتاصخيٞ سٝح  ت اعتُزتٓتُٞ ايزصاع١ إىل ايزصاعات ايٛفف١ٝ , َٚٓٗا  

يف تطٜٛض ا٭را٤ اإلع٬ّ ٚع٬ق١ سيو ٚرٚص ٚطاص٠ اإلع٬ّ ايفًغط١ٝٓٝ  صتتبع تأعٝػ ٚتطٛ

 .1994َّٓش تاعٝغٗا عاّ ايفًغطٝين 

 أداتا الدراسة :

 ا٭راتني ايتايٝتني : ت ايزصاع١اعتدزَ

عاّ  25امل٬سع١ باملعاٜؾ١ نٕٛ إ ايباسح أسز اإلع٬َٝني ايفًغطٝٓٝني َٓش  -1

 ع١ٜ٬ ايضمس١ٝ مبا فٝٗا ايٛطاص٠ .,ٚع٢ً عباق١ بهٌ امل٪عغات اإلتكضٜبا
اإلع٬َٝني عٛا٤ , َٚع املكاب١ً امُلك١ٓٓ َع بعض َغ٪ٚيٞ ايٛطاص٠ عرب املضاسٌ املدتًف١   -2

 املٗٓٝني أّ ا٫نارميني .
 

 تكسيه الدراسة :

رصاعات عابك١ َٚؾه١ً  : َكز١َ استٛت ع٢ً ا٫دضا٤ات املٓٗذ١ٝ َٔإىل ايزصاع١ مت تكغِٝ 

 َٚبشجإ : , ايزصاع١ ٚاٖزفٗا ٚاُٖٝتٗا ٚتغا٫٩تٗا َٚٓٗذٗا ٚأرٚاتٗا 

است٣ٛ ع٢ً اٖزاف ٚٚظا٥ف َٚٗاّ ٚٚعا٥ٌ ٚطاص٠ ا٫ع٬ّ َٚز٣ تطبٝل سيو  املبشح ا٭ٍٚ :

 يف ايٛاقع .

است٣ٛ ع٢ً ع٬ق١ ايٛطاص٠ بامل٪عغات اإلع١َٝ٬ ايضمس١ٝ ْٚكاب١  ٚاملبشح ايجاْٞ : 

ايقشفٝني ٚايكإْٛ ايشٟ ٜٓعِ ا٫ع٬ّ ٚرٚصٖا يف عٌُ املًشكٝني 

ا٫ع٬َٝني يف ايغفاصات ايفًغط١ٝٓٝ ٚعٌُ ايٛطاص٠ بعز ا٫ْكغاّ 

 ايفًغطٝين . 

 اع١َٚضادع ايزصاِٖ ايتٛفٝات ثِ ٖٛاَؿ مبًدك ايٓتا٥ر ٚٚاْتٗت ايزصاع١ 

 والوسائل: املبحث األول :اليشأة واألهداف

ّ, َٓطًك١ َنٔ ايقنفض يعنزّ ٚدنٛر     1994تأعغت ٚطاص٠ اإلع٬ّ يف ؽٗض أغغطػ َٔ عاّ 

َ٪عغ١ ميهٔ ا٫عتُنار عًٝٗنا نٓنٛا٠ أعاعن١ٝ راخنٌ ايننف١ ٚايكطناع قبنٌ قٝناّ ايغنًط١           

ٚايٓؾنض, ٚاإلْتناز,    ٚبزأت ايعٌُ َٔ خ٬ٍ ايعزٜز َٔ ايزٚا٥ض َجٌ: املطبٛعات ايفًغط١ٝٓٝ .

 ٚاإلع٬ّ اإلعضا٥ًٝٞ, ٚاإلع٬ّ اؾُاٖريٟ, ٚاإلعن٬ّ اؿهنَٛٞ را٥نض٠ ايتطنٜٛض ٚايتنزصٜب .     
. ٚتعاقننب عًٝٗننا َٛظننف 190يػضبٝنن١ ٚقطنناع غننظ٠ سننٛايٞ ٜٚعُننٌ يف ايننٛطاص٠ يف اينننف١ ا

َغ٪ٚيٝتٗا ايعزٜز َٔ ايٛطصا٤ : ٜاعض عبز صبن٘ , ْبٝنٌ عُنضٚ , ْبٝنٌ ؽنعح , ٜٛعنف صطقن٘ ,        

 (3قطف٢ ايربغٛثٞ )َ
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 ( 4)  :اىل ؼكٝل أٖزاف عزٜز٠  َٔ أُٖٗا ايٛطاص٠  تغع٢ :أٖزاف ايٛطاص٠ 

ايتعضٜف بأ١ُٖٝ تهضٜػ اؿكٛم ايفًغط١ٝٓٝ يف ايعٛر٠ ٚتكضٜض املقري ٚإقا١َ  .1

 . ايزٚي١ ايفًغط١ٝٓٝ املغتك١ً بعافُتٗا ايكزؼ

دٛاْبٗا َٛانب١ اإلع٬ّ ايفًغطٝين ؿٝا٠ ايؾعب ايفًغطٝين يف ناف١  .2

ا٫قتقار١ٜ ٚايغٝاع١ٝ ٚايفهض١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ..ٚتٓاٍٚ قِٝ ٚتضاخ ٚثكاف١ ٚتاصٜذ 

 . ؽعبٓا بتعظٜظ ايٓكاط املن١٦ٝ ٚتطٜٛضٖا

تعظٜظ سكٝك١ نٕٛ ايؾعب ايفًغطٝين دظ٤ًا ٫ ٜتذظأ َٔ ا٭١َ ايعضب١ٝ ٚاإلع١َٝ٬  .3

 . ٚتعُٝل أٚافض ايق١ً َع عُكٓا ايعضبٞ ٚاإلع٬َٞ ؽعٛبًا ٚسهَٛات

تضتٝب ايغاس١ اإلع١َٝ٬ ٚتٓعُٝٗا ٚسفغ اؿكٛم يهاف١ ايقشافٝني  .4

 . َٚ٪عغاتِٗ

 . إجيار يغإ ساٍ يًشه١َٛ ٚإع٬ّ ؽاٌَ ْٚاظِ هلا ٚا٭َض ٜعين ناف١ ايٛطاصات .5
 كاطب١ايضأٜايعاَايعاملٝٛتضٚجيٛد١ٗايٓعضايفًغط١ٝٓٝ. .6
 تًف١.إجيار ع٬ق١ فعاي١ ْٚؾط١ بني اؿه١َٛ ٚبني اجملتُع ٚقٛاٙ املد .7

 ( 5اعتُزت ايٛطاص٠  ع٢ً ايعزٜز َٔ ايٛعا٥ٌ َٔ أُٖٗا: )ٚ  ٚعا٥ٌ ايٛطاص٠ :

ا٫عتفار٠ َٔ ثٛص٠ املعًَٛات ٚتٛسٝز ايضعاي١ اإلع١َٝ٬ ايفًغط١ٝٓٝ ٚإٜقاهلا  -1

 يقاْعٞ ايكضاص ٚايك٣ٛ امل٪ثض٠ يف اجملتُع قًًٝا ٚخاصدًٝا مب١ٝٓٗ ٚؽفاف١ٝ.
 . يًعامل مبقزاق١ٝ ٚعضع١مُإ ٚفٍٛ ايضٚا١ٜ ايفًغط١ٝٓٝ  -2
املغا١ُٖ يف ٚفٍٛ اجملتُع ايفًغطٝين إىل ب١٦ٝ تعزر١ٜ تهفٌ سض١ٜ ايتعبري  -3

  ٚايضأٟ ٚا٫ستهاّ إىل ايكإْٛ ٚتؾذٝع اإلبزاع ٚتعظٜظ قِٝ ايزميكضاط١ٝ ٚاملغا١ً٥
ايٛفٍٛ إىل أع٢ً رصدات ايتٓغٝل َع كتًف املٓابض ٚاهل٦ٝات اإلع١َٝ٬ ايضمس١ٝ  -4

 . ١ ٚاإلعٗاّ يف إقا١َ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يإلع٬ّ ايٛطينٚغري ايضمسٝ
 . ؽضح عزاي١ قن١ٝ ؽعبٓا ٚسكٛق٘ ايٛط١ٝٓ عايًٝا -5
تعضٜف ايعامل بايعُل اؿناصٟ اإلْغاْٞ يًؾعب ايفًغطٝين ٚغ٢ٓ َٛصٚث١  -6

 ايجكايف ٚاإلبزاعٞ
 ا٫عتُار ع٢ً ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ اؿه١َٝٛ املهتٛب١ ٚاملض١ٝ٥ ٚاملغُٛع١ -7
 ٚٚصـ ايعٌُ يطضح ايكناٜا امل١ُٗ.عكز ايٓزٚات  -8
 إفزاص ايهتب ٚايٓؾضات ٚايزصاعات املدتًف١ سٍٛ ايكناٜا املدتًف١. -9
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 ( 6بضط َٗاَٗاع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: )أايٛطاص٠  سزرتٚ  َٗاّ ايٛطاص٠ :

بًٛص٠ ايغٝاع١ اإلع١َٝ٬ يًغًط١ ايٛط١ٝٓ ايفًغط١ٝٓٝ اعتٓارًا يًبٝإ ٚقضاصات  -1

 . ٚتٛدٗات اؿه١َٛ

ٚتكزِٜ َؾاصٜع ايكٛاْني املتعًك١ باإلع٬ّ ٚعضمٗا ع٢ً اجملًػ ايتؾضٜعٞ اعزار  -2

إلقضاصٖا, ٚايعٌُ ع٢ً تطبٝكٗا بعز إقضاصٖا بقٛص٠ ت٪َٔ سض١ٜ ايقشاف١ 

 . ٚاإلع٬ّ ٚسكٛم اجملتُع ٚسضٜات اٯخضٜٔ

تٓعِٝ عٌُ قطات اإلساع١ ٚايتًفظ٠ ٚايبح ايفنا٥ٞ اـاف١ ٚايتٓغٝل بشيو َع  -3

ايق١ً ٚنشيو تٓعِٝ ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ ٚايقشاف١ ا٭خض٣, ٚعٌُ  ايٛطاصات سات

ايقشافٝني ٚاإلع٬َٝني احملًٝني ٚا٭داْب بزٕٚ صقاب١ َغبك١ َباؽض٠ أٚ غري 

َباؽض٠, ٚبزٕٚ أٟ صقاب١ ع٢ً اإلْتاز ا٭ربٞ ٚسيو ع٬ًُ بٓقٛل قإْٛ 

 . ٚا٭ْع١ُ ا٭خض٣ 1995املطبٛعات ٚايٓؾض يغ١ٓ 
 . ٝاْات ايقشاف١ٝ, ٚعكز امل٪متضات ايقشاف١ٝإفزاص ايتقضحيات ٚايب -4
إقا١َ ع٬قات ٚثٝك١ َع أدٗظ٠ اإلع٬ّ احمل١ًٝ ٚايعضب١ٝ ٚا٭دٓب١ٝ ٚاؿضل ع٢ً  -5

 . تظٜٚزٖا باملعًَٛات ٚتغٌٗٝ عًُٗا َٔ ناف١ اؾٛاْب املتاس١
إْتاز ٚإفزاص َٛار إع١َٝ٬ ٚتكاصٜض فشاف١ٝ كتًف١, ٚناعٝتات أف٬ّ فٝزٜٛ  -6

ُٝٓا١ٝ٥, ٚبٛعرتات, َٚفهضات ٚيٛسات ٚعتهضط ٚبضٚؽٛصات تًفظ١ْٜٝٛ ٚع

 .َٚٝزايٝات ٭غضاض إع١َٝ٬ كتًف١
إفزاص ْؾضات أعاخ ٚرصاعات ٚنتب بايعضبٞ ٚاإللًٝظٟ ٚأ١ٜ يػات أخض٣, عٔ  -7

طضٜل ايتأيٝف أٚ ايرتمج١ أٚ اإلعزار أٚ ايٛصؽات ٚايٓزٚات املتدقق١ ٚاملتعًك١ 

 . ٚأ١ٜ قناٜا سات أ١ُٖٝ خاف١باإلع٬ّ ٚدٛاْب عٌُ ايٛطاص٠ 
ْغر ع٬ق١ دٝز٠ َع ايقشافٝني ٚاإلع٬َٝني ٚبشٍ اؾٗٛر املُه١ٓ ملغاعزتِٗ  -8

 ع٢ً تؾهٌٝ ٚتفعٌٝ ْكاباتِٗ امل١ٝٓٗ املغتك١ً
تٓعِٝ مح٬ت إع١َٝ٬ مببارص٠ َٔ ايٛطاص٠ أٚ صرًا ع٢ً اؿ٬ُت املنار٠ يتٛمٝح  -9

سه١َٛ تكّٛ باإلعا٠٤ أٚ بايزؼ ع٢ً املٛقف ايفًغطٝين إطا٤ أٟ طضف أٚ د١ٗ أٚ 

 . ايؾعب ايفًغطٝين ٚقٝارت٘ ٚعًطت٘ ايٛط١ٝٓ ٚتاصخي٘ ٚقُٝ٘ ٚنضاَت٘
َغاعز٠ ايقشف ٚٚعا٥ٌ اإلع٬ّ املض٥ٞ ٚاملغُٛع يتطٜٛض َغتٛاٖا املٗين عرب  -10

 . تكزِٜ اعتؾاصات هل٦ٝات ؼضٜضٖا, ٚتٛفٝف تكُٝٝٞ هلا بني فرت٠ ٚأخض٣
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إلع٬َٝني ايفًغطٝٓٝني, ٚسيو َٔ خ٬ٍ إقا١َ رٚصات تطٜٛض َغت٣ٛ ايقشافٝني ٚا -11

تطٜٛض َغت٣ٛ يف اجملايني ايتشضٜضٟ ٚايفين, ٚخًل فشافٝني ٚإع٬َٝني 

َتدققني يف فا٫ت اؿٝا٠ ايفًغط١ٝٓٝ املدتًف١ ٚخقٛفًا ع٢ً فعٝز 

 ايضٜام١ ٚايب١٦ٝ ٚاملضأ٠ ٚايطفٌ ٚايؾباب...ٚغريٖا .

 (7َٔ عكبات أعاع١ٝ َٔ أبضطٖا: )ٚتعاْٞ ايٛطاص٠  َعٝكات ايٛطاص٠ :

 . معف ٚق١ً  اإلَهاْٝات ايتك١ٝٓ 
 .معف ايهارص ايبؾضٟ ايعاٌَ بايٛطاص٠.ٚعٝطض٠ ايرتٌٖ اإلراصٟ مما أر٣ اىل معف ا٫ْتاز 

 ٝع٢ً أرا٤ ايٛطاص٠ اإلع٬َٞ. ثضٙٚأ ايزاخًٞ ٛا٫ْكغاّاـ٬ف ايغٝاع 

 .عزّ ٚمٛح يف ايغٝاع١ اإلع١َٝ٬ يًغًط١ ايفًغط١ٝٓٝ 
 .ٚعزّ ٚدٛر خططإع١َٝ٬ , َٚٗاّ قزر٠, ٚٚادبات َع١ٓٝ ُتؾضف عًٝٗا اؿه١َٛ 

 .تؾعب قٓٛات ا٫تقاٍ, ٚايتشزخ بؾهٌ َٓفضر َٔ قبٌ ايٛطصا٤ 
  . ٞعزّ عٝطض٠ ايٛطاص٠ ع٢ً أرٚات ٚٚعا٥ٌ اإلع٬َٞ اؿهَٛٞ ٚايضمس 
 

ٚ أٗنا اينٛطاص٠ عنرب َٛاقعٗنا ايضمسٝن١      ٓأعًٓت ع ايت٢ٜٚض٣ ايباسح إٔ ا٭ٖزاف ٚاملٗاّ 

عرب ٚطصا٥ٗا ٖٞ َعاْٞ صاق١ٝ َٚٗاّ عع١ُٝ نف١ًٝ بنبط ٚتطنٜٛض اؿاين١ اإلع٬َٝن١ يف    

َٚٔ ؽأْٗا ؼكٝل رٚص نبري َٚ٪ثض ٚفعاٍ يف تطنٜٛض اإلعن٬ّ    ,أصامٞ ايغًط١ ايفًغط١ٝٓٝ 

ًُْػ نٛعط إع٬َٞ سيو ايفًغطٝين , يهٔ َٔ خ٬ٍ امُلعاٜؾ١ ٚامُل٬سع١ ٚامُلتابع١ فإْٓا مل 

يف بعض ايفعايٝات ايعا١َ ٚايبٝاْنات   اققٛص ع٢ً أصض ايٛاقع , ٚبكٞ ايزٚص ايض٥ٝػ يًٛطاص٠ 

امُلعٝكات عايف١ اينشنض عنٝطضت ٚؼهُنت يف     ُٜضدح إٔمما  خٝك ,اٚإدضا٤ات ايرت , املٛمس١ٝ

 (8ٚاقع ايٛطاص٠ ٚقًًت َٔ رٚصٖا ٚأثضٖا . )
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 الوزارة باملؤسسات اأُلخرى  عالقات املبحث الثاىي:

 ايع٬ق١ بني ايٛاطص٠ ْٚكاب١ ايقشفٝني : -1

ّ بٗنزف اينزفاع عنٔ     1979ايفًغنطٝٓٝني يف أٚاخنض عناّ     تأعغت ْكاب١ ايقنشفٝني 

سكٛم ايقشفٞ ايفًغطٝين. ٚتعترب َز١ٜٓ ايكزؼ ٖٞ املكض اينض٥ٝػ يًٓكابن١ ٚهلنا فنضٚع     

فُٛع ايقشفٝني ا٭عنا٤ ١٦ٖٝٚ إراصٜن١   يف اينف١ ٚغظ٠, ٚتتهٕٛ َٔ امل٪متض ايعاّ ايشٟ ٖٛ

( عنًٛا َٓتدبا , َٚٔ أِٖ َٗاّ ايٓكاب١ ٖٞ ايزفاع عنٔ ايقنشفٝني ٚتنٛفري    13-7تتهٕٛ َٔ ) 

عبٌ ايعٝؿ ايهضمي١ هلِ ٚاؿفاظ ع٢ً سكٛقِٗ, ٚتعظٜظ ايع٬قات َع املٓعُات ٚا٫ؼارات 

يعنضب, ٚتعظٜنظ ايتعنإٚ َنع     ايزٚي١ٝ ٚخاف١ ا٫ؼار ايزٚيٞ يًقشفٝني, ٚاؼنار ايقنشفٝني ا  

 (9) ايٓكابات ايعضب١ٝ,ٚإٜقاٍ فٛت ايؾعب ايفًغطٝين ٚقنٝت٘ يهٌ بكاع ا٭صض.

, ٚإٔ اإللناطات احملككن١ منضٚص١ٜ َُٚٗن١,     أَض ٖاّ ٚمنضٚصٟ   إٕ ٚدٛر َ٪عغ١ ْكاب١ٝ 

تٗنا خناصدٞ ٬َٜٚنػ    ٝٚيهٔ يف ٚاقع ا٭َض إٔ ايقشفٞ مل ٜؾعض بٗنشٙ اإللناطات ٭ٕ غايب  

غٝاعٞ ٚايٛطين ايعاّ, ٚمل ٬َٜػ ُّٖٛ َٚؾانٌ ١َٓٗ ايقنشاف١ بعُنل, فُنا طاينت     ايبعز اي

ايٓكاب١ عاد١ َاع١ يتٛسٝز قإْٛ ْٚعاّ راخًٞ ٚامنح ٜعناجل قنناٜا ننجري٠ َنٔ أُٖٗنا       

ايعن١ٜٛ ٚايع٬ق١ بني ؽكٞ ايٓكاب١ يف اينف١ ٚغظ٠, ٚا٫ْتدابات, ٚعزّ تغٝٝػ ٚؼظٜب 

تتُهٔ َٔ دعٌ ْفغٗا بٝتًا نبريًا ؾُٝع طٝف ايقنشفٝني  ايٓكاب١.. فُا طايت ايٓكاب١ مل 

ٕ املتبآٜني عٝاعنًٝا ٚيهنِٓٗ   املتٓاثضٜٔ دػضافًٝا ٚ ٚبا٫َهنإ إٔ ْكنٍٛ إٔ   َٗٓٝنًا.   َتفناُٖٛ

َٚٛسز٠ َنٔ ؽنأْٗا تنٛفري ا٭َنإ ايهاَنٌ يًذغنِ ايقنشفٞ ممنا ٜن٪ثض           ٚدٛر ْكاب١ ق١ٜٛ

 (10فض بعز  يف ْكاب١ فشفٞ فًغطني . )باإلجياب ع٢ً مماصعت٘ امل١ٝٓٗ ا٭َض ايشٟ مل ٜتٛ

بنني ٚطاص٠ اإلعن٬ّ ممجًن١ يًذٗن١ ايضمسٝن١       اٚتٓغنٝك  َٚٔ ايطبٝعٞ إٔ حيزخ تٛاف٬

ٚبني ْكاب١ ايقنشفٝني ممجًن١ يًذٗن١ ا٭ًٖٝن١ , ٚسينو خزَن١ يًعُنٌ اإلع٬َنٞ ٚؼكٝكنا          

ؿكٛم ايقشفٝني. ٜٚض٣ ايباسح نْٛ٘ ع٢ً ع٬ق١ بٓكابن١ ايقنشفٝني ٚبنٛطاص٠ اإلعن٬ّ إ     

 َنٔ ايعُنٌ َنع    إلع٬ّتتُهٔ ٚطاص٠ ا ٚمل ,ايٛاقع مل ٜؾٗز ٖشا ايتٓغٝل ٚمل ٜتشكل ايتهاٌَ 
ايٓكاب١ ـزَن١ اؿضنن١ اإلع٬َٝن١ , بنٌ َنا ملغن٘ اإلع٬َٝنٕٛ ٖنٛ ٚدنٛر ساين١ َنٔ عنزّ             

 (11ا٫ْغذاّ ٚعزّ ايتهاٌَ ٚغٝاب ايتٓغٝل ٚايتعإٚ.)

ٕ ايع٬ق١ بني ايطضفني ناْت عطش١ٝ ٚعًب١ٝ َٓش ايبزا١ٜ , أٜٚض٣ بعض ايقشفٝني 

ٟ تزخٌ أْكاب١ ايقشفٝني ق١ٜٛ يف ٚد٘  ع٢ًٚإٔ فًػ إراص٠ ايٓكاب١ عٌُ ع٢ً اإلبكا٤ 

نجريا  عًُتٕ ايٛطاص٠ يف فرتات َع١ٓٝ أٚ سهَٛٞ َٔ نٌ اؾٗات مبا يف سيو ٚطاص٠ اإلع٬ّ .

ٕ أا٭َض ايشٟ صفنت٘ ايٓكاب١. ٚعًٝٗا  يرتعِ ٚاقعا ٜ٪ثض ع٢ً عٌُ ايٓكاب١ ٚفضض ايٛفا١ٜ

اإلراص٠ ٚاؿهِ ٚخاف١ ٚطاص٠  عَُٛا مل تهٔ ْادش١ يف املتعاقب١اؿهَٛات ايفًغط١ٝٓٝ 
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إٔ ايع٬ق١ بني ايطضفني  تها١ًَٝ ٚ إ ايٛطاص٠ مل تكزّ ؽ٦ٝا  , ٫ٚ ٜض٣ ايقشفٕٝٛ اإلع٬ّ

 ( 12) ٜغاعز ايٓكاب١ يف عًُٗا . 

ساٚيت ايتٛافٌ َنع ايهتنٌ ايقنشف١ٝ املُجًن١      ٜٚ٪نز ايباسح إ ٚطاص٠ اإلع٬ّ يف غظ٠

يف ْكاب١ ايقشفٝني ؿجِٗ َٚغاعزتِٗ ع٢ً تضتٝب أٚمناع ايٓكابن١ ٚإبعارٖنا عنٔ ؽنبح      

ا٫ْكغاّ ايغٝاعٞ ,ٚعكنزت اينٛطاص٠ يف َكضٖنا ايعزٜنز َنٔ ايًكنا٤ات ٚأفنزصت ايعزٜنز َنٔ          

ُ املبارصات غقٛل تطٜٛض ايٓكاب١ ٚايتٓغٝل َع ايٛطاص٠ يهٔ رٕٚ دز٣ٚ سٝ ٔ ح عٝطض ٖٚنٝ

  ٞ ايع٬قن١ ٚبكٝنت نُنا    مل تتشغنٔ  يف ايننف١ ايػضبٝن١    ٚ.فهض ا٫ْكغاّ ٚايتعقنب ايغٝاعن

ٖٞ(13) 

إٔ ايع٬ق١ بني ايٓكاب١ ٚايٛطاص٠  سٝح اعتربٚا بعض ايقشفٝني ٜتٛافل َع ٟ ٖشا ايضأ

ع٢ً عزّ ايجك١, ٚاطرار ا٭َض تعكٝزا يف ظٌ ا٫ْكغاّ ايغٝاعٞ,  , ٚقا١ُ٥ غري طبٝع١ٝ

 ٗٓاسٝح فؾًت ايٓكاب١ يف إ تهٕٛ بٝتا داَعا يًقشفٝني, َٚا طاٍ ايتُجٌٝ فٝٗا َضت

٫عتباصات عٝاع١ٝ ٚسظب١ٝ, ٚيف َكابٌ سيو مل تٓذح ايٛطاص٠ يف إٔ ػعٌ ْفغٗا سام١ٓ 

ايك٠ٛ ٚايكزص٠ ع٢ً اعتدزاَ٘ ع٢ً ْٗر يًعٌُ ايقشفٞ يف ظٌ ا٫ْكغاّ , ٚغًب١ عٓقض 

ٜٓبػٞ إٔ تغري عًٝٗا  ايت٢اؿٛاص املتبارٍ, ٖشا َٔ د١ٗ ايتؾدٝك, أَا َٔ د١ٗ املا١ٖٝ 

ايع٬ق١, فايعامل نً٘ ايّٝٛ ٜتذ٘ مٛ آيٝات ايتٓغٝل أنجض َٔ آيٝات ايضقاب١, ٖٚٛ َا عذظْا 

 ( 41)  .عٔ فعً٘ ست٢ ايّٝٛ

ٕ ٚطاص٠ اإلع٬ّ مل تتُهٔ َٔ يعب رٚص َ٪ثض ٚقٟٛ أٚبٓا٤ ع٢ً َا عبل فإْٓا ْغتٓتر 

ا٫جيابٞ يف يف تفعٌٝ ٚتطٜٛض ايٓكاب١ مما عُل أط١َ ايٓكاب١ ٚنضؼ فكزإ ايٛطاص٠ يًزٚص 

سكٛم ٚٚادبات ايقشفٞ َٔ خ٬ٍ ْكاب١ قٟٛ ٚفاع١ً , ٚمل  ٚؼكٝل تطٜٛض ايعٌُ ايٓكابٞ

 ٜكف ا٭َض عٓز سيو بٌ ؽٗزت ايع٬قات عزّ اْغذاّ ٚتٓافض .

 ايع٬ق١ بني ايٛطاص٠ ٚامل٪عغات اؿه١َٝٛ : -2

ٌ َٓع١ُ ايتشضٜض جعزٜز َٔ امل٪عغات اإلع١َٝ٬ ايضمس١ٝ عٛا٤ ناْت متتأعغت اي

ؽهًتٗا ايغًط١  ايت٢متجٌ اؿهَٛات ايفًغط١ٝٓٝ  قبٌ قٝاّ ايغًط١ ايفًغط١ٝٓٝ , أّ باتت

إٔ ْتعضف ع٢ً طبٝع١  ا٭١ُٖٝ مبهإ ّ . 1994َٔٚقطاع غظ٠ بعز عاّ ٚ  يف اينف١ ايػضب١ٝ

ع٬ق١ تها١ًَٝ  ٌٖٚ ٖٞ ,ٚبني ٚطاص٠ ا٫ع٬ّ  اإلع١َٝ٬ ايضمس١ٝايع٬ق١ بني ٖشٙ امل٪عغات 

 كٞ اين٤ٛ ع٢ً ٖشٙ امل٪عغات :أّ ع٬ق١ تٓافغ١ٝ ؟ ٚقبٌ ايتعضف ع٢ً ايع٬ق١ ًْ
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  ( " 51ٚناي١ ا٭ْبا٤ ايفًغط١ٝٓٝ "ٚفا ) 

تأعغت ٚفا بكضاص فزص عٔ ايًذ١ٓ ايتٓفٝش١ٜ ملٓع١ُ ايتشضٜض ايفًغط١ٝٓٝ بتٛدٝن٘  

يف بنريٚت   بنزأت عًُنٗا َنٔ َكضٖنا اينض٥ٝػ     ٚ , 1972َّٔ اجملًػ ايٛطين ايفًغطٝين عاّ 

ّ, مت 1982سٝح ايكٛاعنز ا٭عاعن١ٝ يًجنٛص٠ ايفًغنط١ٝٓٝ, ٚيف غنظٚ إعنضا٥ٌٝ ينبريٚت عناّ         

اْتكاٍ ايعٌُ إىل رَؾل ايشٟ يعب رٚصًا نبريًا يف ْكٌ ا٭خباص, ٚهلنا َهاتنب يف ايعزٜنز َنٔ     

. ٚفٝٗننا أقغنناّ يًتشضٜننض ٚإفننزاص …رٍٚ ايعننامل َجننٌ بنناصٜػ, ٚصَٚننا, ْٜٚٝٛننٛصى, ٚايهٜٛننت

ايًػتني ايعضب١ٝ ٚاإللًٝظ١ٜ, ٚيٮعاخ ٚايزصاعنات ٚيٮَنٛص ايفٓٝن١ ٚا٫تقنا٫ت,     ايٓؾضات ب

ٚبعز اـضٚز َٔ بريٚت تٛقفت َز٠ َنٔ اينظَٔ ثنِ بنزأت تعُنٌ َنٔ تنْٛػ, ٚبعنز قٝناّ          

 ايغًط١ اْتكًت ٚناي١ ٚفا إىل غظ٠ ٚصاّ اهلل يٝعٌُ بٗا عؾضات ايقشفٝني.

يفعايٝاتٗنا ْٚؾنضاتٗا عًن٢ َٛقعٗنا اإليهرتْٚنٞ ٜتننح        ايباسح َٚٔ خ٬ٍ َتابع١  

أْٗا ٫ تٓؾض إ٫ّ أخباص ايغًط١ َنع ايرتنٝنظ عًن٢ ؼضننات ص٥نٝػ ايغنًط١ ٚتبٓٝٗنا ايضٚاٜن١         

يًذغنِ   َكٓعن١  تهٔ ايضمس١ٝ فكط, ٚع٢ً ايضغِ َٔ أُٖٝتٗا نٛناي١ أْبا٤ ٚط١ٝٓ إ٫ّ أْٗا مل

 ًدرب ايفًغطٝين بهٌ أطٝاف٘.َقزصًا ًَُٗا يٚمل تتُهٔ َٔ إٔ تقبح ايقشفٞ, ٚ

  ( :61اهل١٦ٝ ايعا١َ ي٬عتع٬َات ) 

ٖٞ َ٪عغ١ سه١َٝٛ تابع١ يض٥اع١ ايغًط١ َباؽض٠, تأعغت بكضاص َٔ اينض٥ٝػ ٜاعنض   

ّ. يتهٕٛ اؾٗاط اؿهَٛٞ ايفًغطٝين املغن٪ٍٚ عنٔ تٓعنِٝ َٚتابعن١     12/2/1996عضفات يف 

َز١ٜٓ يف امل٪قت  . بزأ َكضٖا ايض٥ٝػت١ٝ يف فًغطنيٚتطٜٛض ا٭ْؾط١ اإلع١َٝ٬ ٚاملعًَٛا

       ٞ قبنٌ   غظ٠ ٚهلا فضٚع يف عبع َزٕ ٚبعنض املعنابض ٚاملٓافنش اؿزٚرٜن١ نُطناص غنظ٠ اينزٚي

ٚتغنع٢ اهل٦ٝن١ اىل املغنا١ُٖ يف بٓنا٤ اجملتُنع      َٚعرب صفنح .  , َٚعرب بٝت سإْٛ.تزَريٙ 

ٚقٛاعننز ْعننِ  ايفًغننطٝين َٚغنناٜض٠ ا٫ْفتنناح يف ظننٌ ايعٛملنن١, ٚتطننٜٛض ْٚؾننض َبننار٨     

تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات, ٚإساط١ فٓاع ايكضاص باملعًَٛنات ايننضٚص١ٜ ٫ؽناس ايكنضاص َنٔ خن٬ٍ       

ٟ ايعنناّ, ٚتطننٜٛض ٚإثننضا٤ اـطنناب اإلع٬َننٞ   أايبشننٛخ ٚايزصاعننات ٚاملغننٛح ٚقٝاعننات ايننض  

ايفًغننطٝين قًٝننًا ٚخاصدٝننًا ٚتكننزِٜ ايقننٛص٠ ا٭فنننٌ عننٔ ايؾننعب ايفًغننطٝين إقًُٝٝننًا  

 ّ .2007ت نشيو ست٢ قضصت اغ٬م َهتبٗا يف غظ٠ عاّ ٚرٚيًٝا.ٚبكٝ

 ( . 71َضنظ املعًَٛات ايٛطين ايفًغطٝين) 

نإطاص َٔ أطض "اهل١٦ٝ ايعا١َ ي٬عتع٬َات", بايتعإٚ َع َضنظ  ّ 2000تأعػ املضنظ عاّ 

. َجٌ "َضنظ املعًَٛات ايٛطين ّ  2007املعًَٛات ايٛطين ا٭صرْٞ, ٚاعتُض عًُ٘ ست٢ ايعاّ 

ايفًغطٝين" قاعز٠ َعًَٛات١ٝ ٚاعع١ تؾتٌُ ع٢ً أٚع١ٝ ايهرت١ْٝٚ َتعزر٠ ؿفغ ٚاعتعار٠ 

قطاعًا َعًَٛاتًٝا تػطٞ دٛاْب اؿٝا٠ ايفًغط١ٝٓٝ, ايغٝاع١ٝ  34املعًَٛات املٛطع١ ع٢ً 

ٚاعتُز املضنظ فًغف١  .ٚايتاصخي١ٝ ٚا٫قتقار١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ ٚايف١ٝٓ ٚغريٖا
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ًَٛات, ٚاْفتاح َٓتذٝٗا ع٢ً َغتًٗهٝٗا ٚبايعهػ, َا ٜعظط فضل ايٛفٍٛ ايتؾاصى باملع

إىل املعًَٛات ٚايتشكل َٔ فزقٝتٗا َٚٛمٛعٝتٗا ٜٚؾذع ايؾفاف١ٝ ٜٚتٝح يقاْع ايكضاص 

فزص املضعّٛ  ّ ,2008 ٚيف ايعاّ .تأعٝػ قضاصٙ ع٢ً َكزَات َعًَٛات١ٝ ٚاعع١ َٚٛثٛق١

ٚفنا" يف "ٚناي١  -ايض٥اعٞ بزَر "اهل١٦ٝ ايعا١َ ي٬عتع٬َات" ٚ"ٚناي١ ا٭ْبا٤ ايفًغط١ٝٓٝ 

ٚفا" ٚباؽضت امل٪عغ١ اؾزٜز٠ ع١ًُٝ َضادع١ ؽا١ًَ  -ا٭ْبا٤ ٚاملعًَٛات ايفًغط١ٝٓٝ

حملتٜٛات َضنظ املعًَٛات بٗزف تزقٝكٗا ٚتٓعُٝٗا ٚتٛطٜعٗا ع٢ً مٛ أفنٌ متٗٝزًا 

ٚٚصخ اؾغِ اؾزٜز نٌ َٔ َضنظ املعًَٛات ايٛطين ايفًغطٝين   .اؽض٠ ع١ًُٝ ايتشزٜحملب

 ٚاهل١٦ٝ ايعا١َ ي٬عتع٬َات ٚٚناي١ ٚفا .

  ٕٜٛ(  18. )  ١٦ٖٝ اإلساع١ ٚايتًفظ 
ّ قضاص إْؾا٤ تًفظٜٕٛ 6/7/1993أفزص ايض٥ٝػ ٜاعض عضفات يف تْٛػ بتاصٜذ 

َّا ّ اْطًل ايبح ايت30/9/1994فًغطني, ٚيف  ًفظْٜٛٞ َٔ غظ٠ بض٥اع١ صمٛإ أبٛ عٝاـ, أ

ّ يٝبزأ بجٗا ايتذضٜيب يف إبضٌٜ 1/7/1998ايفنا١ٝ٥ ايفًغط١ٝٓٝ فأْؾ٦ت بكضاص ٚطاصٟ يف 

َّا فٛت فًغطني اإلساعٞ 1999َٔ عاّ  ّ ٚسيو َٔ خ٬ٍ ايكُض ايقٓاعٞ املقضٟ) ْاٌٜ عات(, أ

ٚناْت ١٦ٖٝ اإلساع١ ٚايتًفظٜٕٛ  .1/10/1994ّّ ٚصمسّٝا يف 2/7/1994فاْطًل ػضٜبًٝا يف 

أفضطٖا اجملتُع ايفًغطٝين  ايت٢تغع٢ إىل تٛسٝز اـربات ايفًغط١ٝٓٝ اإلع١َٝ٬ 

املغتٜٛات, ٚا٫عتعا١ْ بٗا, ٚإىل تٛثٝل ٚتٛطٝز ع٬قات ايؾعب ايفًغطٝين ع٢ً ناف١ 

املدتًف١, ٚتهضٜػ سض١ٜ ايضأٟ ٚايتعبري, َٚٓاقؾ١ قناٜا ايٛطٔ , ١ ايضأٟ ايعاّ بٚكاط

ٚتعضٜف املٛاطٓني بكضاصات ايغًط١ املتعزر٠ ع٢ً ناف١ ايقعٛر ٚاجملا٫ت, ٚاؿضل ٚاؿفاظ 

ع٢ً متٝظ ايؾدق١ٝ ايٛط١ٝٓ ايفًغط١ٝٓٝ,ٚتٛع١ٝ املٛاطٓني مبا حيٝطِٗ َٔ أخطاص خاف١ 

املُاصعات اإلعضا١ًٝٝ٥ ٜٚناف ع٢ً ايفنا١ٝ٥ ايفًغط١ٝٓٝ ؼٝل سيو ع٢ً َغت٣ٛ ايعامل 

 ٚايزٚيٞ.ايعضبٞ 

ٜٚض٣ ايباسح  إٔ ٖشٙ امل٪عغات اؿه١َٝٛ ٖٞ مبجاب١ سًِ يًفًغطٝٓٝني, إ٫ّ أْٗا 

عاؽت َٚاطايت ساي١ َٔ اينباب١ٝ ٚاهل١َٝ٫ٛ َٔ سٝح صعِ ايغٝاعات, ٚدٗات اإلؽضاف, 

َٚقارص ايتٌُٜٛ, ٚرق١ متجًٝٗا يهاف١ ؽضا٥ح اجملتُع ايفًغطٝين, ٚيف  ٚتعني املٛظفني,

 ٞ.إْتادٗا ايرباف

نُا ٜغتٓتر ايباسح َٔ خ٬ٍ تعضٜف ٖشٙ امل٪عغات يٓفغٗا َٚٔ خ٬ٍ أرا٥ٗا 

 املٝزاْٞ ايكٛاعِ املؾرتن١ ايتاي١ٝ :

 ٖشٙ امل٪عغات تتًك٢ ايزعِ ٚايتٌُٜٛ َٔ َٝظا١ْٝ ايغًط١ ايفًغط١ٝٓٝ . -1
 زٜٛإ املٛظفني ايضمسٞ ايتابع يًغًط١.يراصٜا تابع َايٝا ٚإايهارص ايبؾضٟ  -2
١َٝ ٚامش١ أْٗا يف اػاٙ ْؾض ٚتضٜٚر ٚتزعِٝ صٚا١ٜ ايغًط١ فكط عٝاعتٗا اإلع٬ -3

 ٚيٝػ اجملتُع ايفًغطٝين.
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 املضدع١ٝ اإلراص١ٜ ٖٞ ٦ٖٝات سه١َٝٛ صمس١ٝ إَا َٓع١ُ ايتشضٜض اٚ ص٥اع١ ايغًط١ , -4

 ع٬ق١ يٛطاص٠ اإلع٬ّ بٗا ٫ َٔ قضٜب ٫ٚ َٔ بعٝز.ٚ ٫

ْ٘ ٫  َربص أإلع٬ّ يف داَع١ ايٓذاح ايٛط١ٝٓ ٜض٣ ايزنتٛص فضٜز ابٛ ظٗري أعتاسا ٚ 

, ٫ٚ َربص يٛدٛر َ٪عغات إع١َٝ٬ تابع١ يًشه١َٛ , ٚيهٔ  ميهٔ إٔ  ٫عتُضاص ٚطاص٠ اإلع٬ّ

عًٝٗا َٔ قبٌ ايربملإ, َٚٔ خ٬ٍ إراص٠ ٜتِ ٖٓاى َ٪عغات تابع١ يًزٚي١ ٜؾضف  ٜهٕٛ

َٚٝظا١ْٝ ٖشٙ امل٪عغات تهٕٛ َٔ  تعٝٝٓٗا َٔ قبٌ ايربملإ ع٢ً أعاؼ ايهفا٠٤ ٚامل١ٝٓٗ.

 ( 19َٝظا١ْٝ ايزٚي١, ٫ٚ عًط١ يًشه١َٛ عًٝٗا.) 

 إٔ ايٛطاص٠  ٚامل٪عغاتاإلع٬ّ يف داَع١ بري طٜت  ٜض٣  ايزنتٛص ْؾأت ا٭قطؿ أعتاس ٚ
تزعِ   ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ اؿه١َٝٛ تزعِ اؿه١َٛ, ٚايٛطاص٠سٝح ُٖا اَتزار يبعنُٗا, 

اؿه١َٛ َٔ أٟ إع٬ّ ٜٗامجٗا, أٚ حياٍٚ املغاؼ بغًطتٗا, بايتايٞ ُٖا اَتزار 

 (20يبعنُٗا.)

 ّ : 1995ٚطاص٠ اإلع٬ّ ٚقإْٛ املطبٛعات ٚايٓؾض ايفًغطٝين يعاّ  -3

بكٝت ا٭صامٞ ايفًغط١ٝٓٝ يف ساي١ خنٛع يكٛاْني ٚأٚاَض ا٫سنت٬ٍ ستن٢ تٛقٝنع    

٘  ْٚقٛفٗا قزّ ٚطٜض اإلع٬ّ ايفًغطٝيناتفاقٝات أٚعًٛ , ٚمبٛدب بٓٛرٖا   ٜاعض عبز صبن

يًض٥ٝػ ٜاعض عضفات فٝػ١ يكإْٛ َطبٛعات ٚطنين , ٜنٓعِ نافن١ أٚدن٘ ايٓؾناط املتعًنل       

باإلع٬ّ ٚايطباع١ ٚايٓؾض يف ا٭صامٞ اـامع١ يًغًط١ ايفًغط١ٝٓٝ , سٝح فنارم عًٝن٘   

ايغنًط١ عًٝن٘ يف ْفنػ    ّ , بعز َٛافكن١ فًنػ   17/6/1995ص٥ٝػ ايغًط١ ٜاعض عضفات يف 

ّ , يًٝػٞ بشيو مجٝع ايكٛاْني املتعًك١ بٗشٙ ايكن١ٝ , ٚدا٤ ٖنشا ايكنإْٛ   17/6/1995ايّٝٛ 

يف سٛايٞ مخغني َار٠ ص٥ٝغ١ تنِ ايهجري َٔ ايبٓٛر ٚايكضاصات . ٚيكز دا٤ ٖشا ايكإْٛ يف 

آَاهلِ ,  ٚمع نإ فٝ٘ اإلع٬َٕٝٛ ايفًغطٕٝٓٝٛ يف أَػ اؿاد١ يكٛاْني ٚط١ٝٓ تعرب عٔ

 ايت٢ٚتغاعزِٖ ع٢ً إط٬م طاقتِٗ , ٚؽًقِٗ َٔ ظٌ ٚدٛر ايكٛاْني ٚايتؾضٜعات املهب١ً 

 ( 21ناْت عا٥ز٠.)

ٜٚض٣ ايباسح إ ٖشٙ َبارص٠ ١َُٗ َٔ ٚطاص٠ اإلع٬ّ ممج١ً بأٍٚ ٚطٜض هلا ٚتٓغذِ َنع  

يعٌُ اإلع٬َنٞ  ععت يتٓعِٝ اؿاي١ اإلع١َٝ٬ ٚتضتٝب أٚماع ا ايت٢ا٭ٖزاف املع١ًٓ يًٛطاص٠ 

يف أصامٞ ايغًط١.َٚٔ خ٬ٍ َعاٜؾتٓا يًٛاقع تبني إٔ ايٛطاص٠ مل تهٌُ َُٗتٗنا ٚمل تعنضض   

ايكإْٛ ع٢ً اجملًػ ايتؾضٜعٞ يتطٜٛضٙ ٚإقضاصٙ ٚبكٞ قإْٛ بٛعِ اينض٥ٝػ ٜاعنض عضفنات    

 اٯٕ. إىل

ٚمت صفز ايعزٜز َٔ احملا٫ٚت َٔ ٚطاص٠ اإلع٬ّ يف ايننف١ ايػضبٝن١ ٚيف قطناع غنظ٠     

يتؾهٌٝ ؾإ ٚفضم عٌُ يقٝاغ١ قإْٛ عقضٟ َتطٛص ٜٛانب ايتطٛص ايتهٓٛؾٞ ايهنبري  

ايشٟ ؽٗزت٘ ايغاس١ ايفًغط١ٝٓٝ ٚنٞ ٜعاجل ايكقٛص ايٛامح يف قإْٛ املطبٛعنات ٚايٓؾنض   
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ٕ بعنٗا ٚفنٌ اىل َضاسنٌ َتكزَن١ َنٔ فنٝاغ١      أبايفؾٌ صغِ ٚيهٔ نًٗا با٥ت , ّ  95يعاّ 

ٚيعٌ ا٫ْكغاّ ايفًغطٝين نإ عببا ٚامشا يف ٖشٙ ايٓتٝذ١ ايغًب١ٝ ٚيعزّ تنٛفض   , َغٛرات

 (22اإلصار٠ اؿكٝك١ٝ يز٣ فُٛع ايقشفٝني.)

أْ٘ ٫ ساد١ يٛدٛر قإْٛ إع٬ّ, أٚ َطبٛعات ْٚؾض,  : ٜٚكٍٛ ر. فضٜز ابٛ مٗري

ٛيٛدٝا ا٫تقاٍ فضمت عًٝٓا ايتٛد٘ مٛ تػٝري طضٜك١ ايبشح يف تٓعِٝ سٝح إٔ تهٓ

اإلع٬ّ يف ايٛطٔ, فاملٛاطٔ, فن٬ عٔ امل٪عغ١ اإلع١َٝ٬ أٚ أٟ َ٪عغ١ أخض٣, أفبح سضا يف 

ْؾض املعًَٛات يف ايفنا٤ ا٫يهرتْٚٞ رٕٚ ٚدٛر قٝٛر أٚ سزٚر أٚ مٛابط.صمبا َا متاد٘ 

 (23)ايٛفٍٛ إىل املعًَٛات ٚتزاٚهلا. ٚسض١ٜ ايتعبري, ٚسض١ٜ ٖٛ قٛاْني تنُٔ سض١ٜ اإلع٬ّ

 ٚطاص٠ اإلع٬ّ  ٚاملًشكني اإلع٬َٝني : -4

املًشل اإلع٬َٞ َهٕٛ َِٗ َٔ َهْٛات ايٓؾاط ايزبًَٛاعٞ يغفاصات ايبًزإ 

 تؾضف ع٢ً تعٝٓ٘ َٚتابعت٘ ٖٞ ٚطاص٠ اإلع٬ّ. ايت٢ٚاؿهَٛات , ٚاؾ١ٗ املدتق١ 

يف اؿاي١ ايفًغط١ٝٓٝ نٕٛ إ احملًل اإلع٬َٞ ٜتشٌُ َغ٦ٛي١ٝ ٖٚشا ا٭َض ٜتعاظِ 

ُٜؾض اىل ٚدٛر  خاف١ يف ايرتٜٚر ٚايتغٜٛل يًكن١ٝ ايفًغط١ٝٓٝ ايعاري١ , يهٔ ايٛاقع مل 

ُٜزيٌ ع٢ً رٚص ٚطاص٠ اإلع٬ّ يف تعٝٓ٘ ٖٚشا أر٣ اىل غٝاب ايضٚا١ٜ اإلع١َٝ٬  ٖشا املًشل ٚمل 

يعامل١ٝ. ٚغٝاب عًُٝات صفز اإلع٬ّ ايزٚيٞ يف ايؾإٔ ايفًغط١ٝٓٝ عٔ ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ ا

بؾدق٘  ايفًغطٝين . ٚاقتقض ايزٚص اإلع٬َٞ ع٢ً ْؾاط ايٛطٜض ْفغ٘ ٚاصتبط ا٭َض

 ( 24ٚقزصات٘ ٚصغبات٘.)

ٚمل ٜكتقض أثض اْعزاّ رٚص ايٛطاص٠ يف ا٭را٤ اإلع٬َٞ ايزٚيٞ ع٢ً ايضٚا١ٜ ايفًغط١ٝٓٝ 

ايغًط١ ايفًغط١ٝٓٝ ٖٚٞ فاسب١ ٚاي١ٜ٫ٛ ع٢ً ٚطاص٠ اإلع٬ّ بؾهٌ عاّ بٌ تأثضت صٚا١ٜ 

ٚٚطاص٠ اـاصد١ٝ ٚعفاصاتٗا ٚقٓافًٗا املٓتؾض٠ يف رٍٚ ايعامل ٚفؾًت عفاصات ايغًط١ يف 

َ٪ثضا  ْؾاطا إع٬َٝا ربًَٛاعٝا فًغطٝٓٝا صمسٝا  ْض تغٜٛل َٛاقف ايغًط١ ٚقٝارتٗا ٚ مل

 (25ط١.)يف أٟ قن١ٝ اٚ قضاص اٚ تٛد٘ يًغًَٚجُضا 

 ٚطاص٠ ا٫ع٬ّ بعز ا٫ْكغاّ ايفًغطٝين : -5

ٖٛ ا٫ْكغاّ  يف قطاع غظ٠ ّ 2007تضتبت ع٢ً أسزاخ ٜٜٛٓٛ  ايت٢َٔ أبضط اٯثاص 

قطاع غظ٠ ا٭َض أخض٣ يف ٚ, يف اينف١ ايػضب١ٝ  صاتٗاٚٚطاص ١سهَٛ ايفًغطٝين مما أٚدز

 (26ايشٟ اْطبل ع٢ً ٚطاص٠ اإلع٬ّ, ٚرٚصٖا ْٚؾاطٗا .)

أمحز أبٛ ايغعٝز أعتاس اإلع٬ّ املؾاصى يف داَع١ ا٭قق٢ بػظ٠ بني إٔ ايٛطاص٠ يف ر. 

غظ٠ ٚصاّ اهلل اعتُضت يف عًُٗا ناملعتار ٚععت ـز١َ ا٫ع٬ّ ٚؼكٝل املقاؿ١ ٚتٗز١٥ 

 ( 27ا٭دٛا٤ )
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ففٞ اينف١ ايػضب١ٝ  صا٤ بعض اإلع٬َٝني . يهٔ ٖشا ايضأٟ تٓاقض َع ايٛاقع َٚع أ 

ايٛطاص٠ نُا ٖٛ  َٔ سٝح طبٝع١ ايعٌُ ايشٟ اصتبط بايٛطاص٠ َٓش تأعٝغٗا , بكٞ ساٍ 

َضنظ  ٚايع٬ق١ َع بك١ٝ امل٪عغات اإلع١َٝ٬ اؿه١َٝٛ ,ٚناْت ٖٓاى قاٚي١ يتأعٝػ

ايزنتٛص غغإ  ا٫ع٬ّ اؿهَٛٞ يف قاٚي١ يٝهٕٛ بز٬ٜ عٔ ٚطاص٠ اإلع٬ّ ٚمت تعني

كل ٚؼٍٛ املضنظ اىل َ٪عغ١ فشف١ٝ تابع١ يض٥اع١ اـطٝب ص٥ٝغا ي٘ , يهٔ ا٭َض مل ٜتش

ايٛطصا٤ ٚايٓاطل بامسٗا ٚبكٝت ٚطاص٠ اإلع٬ّ نُا ٖٞ ٜٚضأعٗا ٚنٌٝ ٚطاص٠ رٕٚ تغ١ُٝ ٚطٜض 

 (28هلا...ٚمل ًُٜػ ايٛعط ايقشفٞ رٚصا دزٜزا اٚ َتطٛصا اٚ فاع٬ يًٛطاص٠ .) 

يف اينف١ ايػضب١ٝ : إٔ ٚسٍٛ سيو ٜٛمح ر. عٌٗٝ خًف ٚنٌٝ ايٛطاص٠ املغاعز ايغابل 

َض تٛظٝفٗا ـز١َ ايغًط١ ,ٚتعز٣ ا٭ ٚطاص٠ اإلع٬ّ يف اينف١ ايػضب١ٝ بعز اإلْكغاّ مت

مٛعات ٛإىل تهًٝف َٛظفٝٗا يًكٝاّ بضفز ٚؼًٌٝ َا تٓؾضٙ ٚعا٥ٌ ا٫ع٬ّ ٚخاف١ يف َ

ُٜ ٚا٭خطض َٔ ضٚز يغٝاعات ايغًط١ ٚٚد١ٗ ْعضٖا, ا٫ْكغاّ , نُا ؼٛيت ايٛطاص٠ إىل بٛم 

سيو ٖٛ ؼٌٜٛ ايٛطاص٠ يضقٝب رقٝل ملناَني ٚعا٥ٌ ا٫ع٬ّ ايعا١ًَ يف اينف١ , ٚايتنٝٝل 

قٌ نٌ املٛظفني املعاصمني ع٢ً ٚعا٥ٌ ا٫ع٬ّ املٓاٖن١ يغٝاعات ايغًط١ , ٚقاَت بف

 (29خضٜٔ َ٪ٜزٜٔ .)ٚتعني آ

ايٛطاص٠ صعدت ٕ أسز نباص فشفٞ اينف١ ايػضب١ٝ : أص٣ أ ٜٚكٍٛ ْٛاف أبٛ َٛع٢ ٖٚٛ

٘, ٚمل تتُهٔ َٔ ؼكٝل املقاؿ١ أٚ ع٢ً ا٭قٌ إٔ أرا٠ َٔ أرٚات, ٚباتت ا٫ْكغاّ ٚرعُت٘ 

 (30ْكغاّ ٚايفضق١ .)ٚ تبتعز عٔ صٚح اإلؼاٍٚ,  أ

أَا يف غظ٠ فًكز مت ؼٌٜٛ ايٛطاص٠ إىل َهتب إع٬َٞ سهَٛٞ  ٚتٛىل ٚنٌٝ ايٛطاص٠ يف 

ع٢ُ َٔ َٛظفٞ ٚاعتٓهف ايػايب١ٝ ايع ػ ايٛطصا٤ ,َٚضدعٝت٘ املباؽض٠ فً , غظ٠ ص٥اعت٘

, ايٛطاص٠  املهتب اإلع٬َٞ اؿهَٛٞ  يف تضتٝب أٚماع ْكغاّ , ٚبزأايٛطاص٠ عٔ ايعٌُ نإفضاط يإل

َٔ سٝح ايرتاخٝك ٚسٌ َؾانٌ ايقشفٝني ٚاَت٬ى  بؾهٌ عاّ يف غظ٠  ايعٌُ اإلع٬َٞٚ

ايقشفٝني َٚٔ امل٪عغات اإلع١َٝ٬ ,  ٕ ٜهٕٛ قضٜبا َٔأ, ٚمتهٔ َٔ ٚعا٥ٌ إع٬ّ سه١َٝٛ

ٚأعػ بؾهٌ َتزصز ايعزٜز َٔ ايٛعا٥ٌ بزأٖا بقشٝف١ ايضأٟ اؿه١َٝٛ ا٭عبٛع١ٝ ثِ 

اؿه١َٝٛ ٚيهٔ مل ٜهتب ثِ إساع١ ايضأٟ ٚساٍٚ تأعٝػ فنا١ٝ٥ ايضاٟ  إيهرت١ْٝٚ ٚناي١ أْبا٤

 (31ح .)هلا ايٓذا

ظ٠ ١ ايتٛافل عار اعِ ايٛطاص٠ يف غّ ٚتؾهٌٝ سهَٛ 2014ٚبعز اتفام ايؾاط٧ يف ْٜٛٝٛ 

ٕ اعِ املهتب نإ ادتٗارا ٚمل ٜعتُز صمسٝا , يهٔ َا طضأ أبز٫ َٔ املهتب اإلع٬َٞ سٝح 

ع٢ً ٚطاصات اؿه١َٛ َٔ عزّ ا٫ط٬ع مبغ٦ٛيٝاتٗا بؾهٌ َٛسز يف اينف١ ٚغظ٠ اْغشب 

ايٞ مل ًُْػ رٚصا ايتع٢ً ٚطاص٠ اإلع٬ّ , ٚبكٞ ايٛمع ع٢ً ساي٘ ٚمل ٜتِ تٛسٝز ايٛطاص٠ ٚب

 ( 32َٛسزا يف ظٌ سه١َٛ ايزنتٛص صاَٞ اؿُز هلل .)ممٝظا يًٛطاص٠ 
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 ىتائج الدراسة

 : عزٜز٠ َٔ أُٖٗا ْتا٥رٚمشت ايزصاع١ 

 ايت٢ضٚف ايغٝاع١ٝ تأعغت ٚطاص٠ اإلع٬ّ ايفًغط١ٝٓٝ يف طَٔ َتأخض بغبب ايع -1

نٝإ يف طَٔ ا٫ست٬ٍ نإ هلا أخض٣ تعٝؾٗا فًغطني قٝاعا ع٢ً قطاعات ١َٝٓٗ 

 ا٫عضا٥ًٝٞ.
ٜٛدز فذ٠ٛ نبري٠ بني أربٝات ٚأْع١ُ ايٛطاص٠ ٚبني ايزٚص ايفعًٞ ٚاملٝزاْٞ مما أفضغ  -2

 ا٭ْع١ُ ٚايًٛا٥ح َٔ قُٝتٗا ٚفعايٝتٗا .
رٚص ايٛطاص٠ بؾهٌ عاّ يف تٓعِٝ اؿاي١ اإلع١َٝ٬ يف أصامٞ ايغًط١ ايفًغط١ٝٓٝ   -3

 . ٚقافض قزٚر دزا
ٚطاص٠ اإلع٬ّ ٚامل٪عغات اإلع١َٝ٬ اؿه١َٝٛ َعز١َٚ ٚغري َٛدٛر٠ عًُا ايع٬ق١ بني  -4

إٔ ايٛمع ايطبٝعٞ ٖٛ ايكٛا١َ ٚاملغ٪ٚي١ٝ يًٛطاص٠ ع٢ً ٖشٙ امل٪عغات اإلع١َٝ٬ 

 اؿه١َٝٛ.
 ّ.95سككت ايٛطاص٠ الاطا ًَُٛعا يف عضع١ املبارص٠ إلفزاص قإْٛ املطبٛعات عاّ  -5
 ص٠ َٔ تطبٝل ايكإْٛ ٚفل أعػ عاري١ ٚدار٠ .ٚيف ْفػ ايٛقت مل تتُهٔ ايٛطا  -6
ؽٗزتٗا اؿاي١  ايت٢ٕ َٔ تطٜٛض ايكإْٛ يٝٛانب ايتطٛصات نُا أْٗا مل تتُهٔ ست٢ اٯ -7

 اإلع١َٝ٬ ٚيٝذرب اـًٌ ايٛامح يف بٓٛر ايكإْٛ .
 مل ًُْػ أٟ رٚص َٓعِ يٛطاص٠ اإلع٬ّ يف ايضعاي١ اإلع١َٝ٬ ايفًغط١ٝٓٝ ايزٚي١ٝ . -8
ا يًٛطاص٠ يف تفعٌٝ املًشكني اإلع٬َٝني يف ايغفضات ٚايكٓقًٝات مل لز رٚص -9

 ايت٢ايفًغط١ٝٓٝ ٚبايتايٞ ٫ رٚص إع٬َٞ يًغفاصات ٚايٛطاص٠ ٖٞ د١ٗ ا٫ختقال 

 تتشٌُ املغ٦ٛي١ٝ .
ا٫ْكغاّ ايفًغطٝين يف اينف١ ايػضب١ٝ ٚغظ٠ أثض عًبا ع٢ً ايٛطاص٠ سٝح  -10

 تًف عٔ ايٛطاص٠ يف اينف١.طاهلا ا٫ْكغاّ ٚباتت ايٛطاص٠ يف غظ٠ ؽ
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 : الدراسة توصيات

 ٛفٞ بايتايٞ :ُتبٓا٤ ع٢ً ٖشٙ ايٓتا٥ح فإٕ ايزصاع١ 

مضٚصٟ إ ُتٓغل ايٛطاص٠ َٛاقفٗا ٚعًُٗا يف اينف١ ايػضب١ٝ ٚقطاع غظ٠ إىل سني  -1

 ا٫ْتٗا٤ َٔ ساي١ ا٫ْكغاّ اؿافٌ .
ظٗضت نبزٌٜ عٔ ايٛطاص٠ ناملهتب اإلع٬َٞ اؿهَٛٞ يف غظ٠ ٚاملضنظ  ايت٢إيػا٤ امُلغُٝات  -2

 ايقشفٞ اؿهَٛٞ يف اينف١ ٚتجبٝت َغ٢ُ ٚطاص٠ اإلع٬ّ ٚإعار٠ ٖٝهًٝتٗا ٚتضتٝب

 أٚماعٗا إراصٜا .
أ١ُٖٝ تضتٝب ايع٬ق١ بني ايٛطاص٠ ٚبني امل٪عغات اإلع١َٝ٬ اؿه١َٝٛ ع٢ً قاعز٠  -3

 املغ٦ٛي١ٝ ٚاإلؽضاف يًٛطاص٠ .
صفع رصد١ ايتٓغٝل بني ايٛطاص٠ ٚبني ْكاب١ ايقشفٝني ينُإ تفعٌٝ ايٓكاب١ يف ايزفاع  -4

 عٔ سكٛم ايقشفٝني .
تؾهٌٝ ؾ١ٓ ٚط١ٝٓ ُعًٝا َتدقق١ يف اإلع٬ّ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚايكإْٛ إلدضا٤ ْكاـ   -5

فتُعٞ ٚاعع يقٝاغ١ قإْٛ إع٬َٞ عقضٟ تتبٓاٙ ايٛطاص٠ ٚتطبك٘ إىل سني تفعٌٝ 

 يتؾضٜعٞ ٚإقضاصٙ َٓ٘ بؾهٌ ْٗا٥ٞ.اجملًػ ا
شٌُ ايٛطاص٠ َغ٦ٛي١ٝ فٝاغ١ إع٬ّ رٚيٞ فًغطٝين ٚايتٓغٝل بشيو َع ٚطاص٠ تت -6

 اـاصد١ٝ يف ايغًط١ ٚاإلع٬ّ ايعضبٞ ٚايعاملٞ ايقزٜل.
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 : الدراسةهوامش 

رصاع١ ْؾضٖا  " طني يف فًغ اإلع٬ّ ؿض١ٜ ايكاْْٛٞ " ايتٓعِٝصؽار تٛاّ بعٓٛإ  -1

 .2011َّضنظ َز٣ ي٬ع٬ّ  , صاّ اهلل , 

: سض١ٜ ايقشاف١ يف قإْٛ املطبٛعات ٚايٓؾض ايفًغطٝين دٛار ايزيٛ بعٓٛإ    -2

 ّ .  2000ّ ."  رصاع١ َٓؾٛص٠ يف نتاب , غظ٠, 1995يعاّ 

٬ٝ يٛطاص٠ نثِ ّٚ , 1994َش عاّ ٬َسع١ َٚعاٜؾ١ ايباسح نْٛ٘ عٌُ فشفٝا  -3

 ّ . 2012ّ ٚست٢ ْٗا١ٜ عاّ 2006عاّ اإلع٬ّ َٔ 

 املٛقع  اإليهرتْٚٞ يٛطاص٠ اإلع٬ّ يف اينف١ ايػضب١ٝ . -4

 . 95ّ  ل 2005سغٔ ابٛ سؾٝؿ : ايقشاف١ يف فًغطني , ايطبع١ ا٫ٚىل ,  -5

 املٛقع اإليهرتْٚٞ يٛطاص٠ اإلع٬ّ يف قطاع غظ٠ .  -6

ٜٛعف صطق٘: ايطضٜل ايقعب , محاؼ يف سه١َٛ فًغطني ايعاؽض٠ , اؾظ٤ ا٫ٍٚ ,   -7

 . 50ل

 ٬َسع١ َٚعاٜؾ١ ايباسح .  -8

 املٛقع اإليهرتْٚٞ يٓكاب١ ايقشفٝني ايفًغطٝٓٝني . -9

 .90- 89سغٔ ابٛ سؾٝؿ , َضدع عابل , ل  -10

 ّ 1999َعاٜؾ١ ٬َٚسع١ ايباسح نْٛ٘ عنٛا يف ْكاب١ٝ ايقشفٝني َٓش عاّ   -11

ّ عرب ايتٛافٌ ا٫دتُاعٞ َع ايقشفٞ طنضٜا ايتًُػ 2015-11-15كاب١ً بتاصٜذ َ -12

عنٛ اهل١٦ٝ اإلراص١ٜ يٓكاب١ ايقشفٝني عابكا , ٚاسز ايكٝارات اإلع١َٝ٬ ؿضن١ 

 فتح , ٚميجٌ ٚقت ادضا٤ املكاب١ً أَني عض ايؾبٝب١ ايقشف١ٝ يف غظ٠ . 

 .َعاٜؾ١ ٬َٚسع١ ايباسح  -13

ّ َع ايقشفٞ مشػ ؽٓاع١ َزٜض َهتب صٜٚتظص 2015-12-14َكاب١ً ٖاتف١ٝ بتاصٜذ  -14

ُٜزٜض اٯٕ ؽضن١ اْتاز اع٬َٞ خاف١ .  يف َقض ٚمشاٍ أفضٜكٝا عابكا , ٚ

 .املٛقع اإليهرتْٚٞ يٛناي١ ٚفا ,  -15
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 . 92سغٔ ابٛ سؾٝؿ , املضدع ايغابل , ل -16

 .  93املضدع ْفغ٘ ايغابل , ل -17

 .فًغطٝين املٛقع اإليهرتْٚٞ هل١٦ٝ اإلساع١ ٚايتًفظٜٕٛ اي -18

ّ َع ر.فضٜز ابٛ مٗري اعتاس ا٫ع٬ّ يف داَع١  2015-12-20َكاب١ً بتاصٜذ  -19

 ايٓذاح ايٛط١ٝٓ يف ْابًػ .

ّ َع ر. ْؾأت ا٭قطؿ اعتاس اإلع٬ّ يف داَع١  2015-12-25َكاب١ً بتاصٜذ  -20

 بريطٜت يف صاّ اهلل .

قإْٛ ّ عٔ املضنظ ايفًغطٝين ؿكٛم اإلْغإ سٍٛ 1995تكضٜض فارص عاّ  -21

 املطبٛعات ٚايٓؾض ايفًغطٝين .

أؽضف ايباسح ع٢ً بعض ٖشٙ املبارصات عهِ َٛقع٘ املغ٦ٍٛ يف ايٛطاص٠ , ٚتًك٢  -22

 ايباسح رعٛات عزٜز٠ يًُؾاصن١ يف ٚصـ عٌُ خاف١ بتطٜٛض ايكإْٛ .

 َكاب١ً َع ر. فضٜز ابٛ مٗري , َضدع عابل . -23

اـاصد١ٝ ايفًغط١ٝٓٝ تٝغري  ّ َع املغتؾاص يف ٚطاص٠ 2015-12-22َكاب١ً بتاصٜذ  -24

 قٝغٔ .

ٚصق١ عٌُ يًزنتٛص سغني ابٛ ؽٓب خ٬ٍ ْز٠ٚ سٍٛ ؼزٜات اإلع٬ّ ايفًغطٝين  -25

 ّ .2014ْعُتٗا أنارمي١ٝ ايكٝار٠ ٚايضٜار٠ يف غظ٠ يف ٜٓاٜض 

 َعاٜؾ١ ٬َٚسع١ ايباسح. -26

ّ َع ر. امحز ابٛ ايغعٝز ا٫عتاس املؾاصى يف ن١ًٝ  2015-12-25َكاب١ً بتاصٜذ  -27

 ا٫ع٬ّ ظاَع١ ا٫قق٢ .

املٛقع اإليهرتْٚٞ يًٛطاص٠ يف غظ٠ ٚاينف١ , ٚاملٛقع اإليهرتْٚٞ يض٥اع١  فًػ  -28

 ايٛطصا٤ .
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ز عابل يٛطاص٠ ّ  َع ر.عٌٗٝ خًف إع٬َٞ ٚٚنٌٝ َغاع 2015-12-20َكاب١ً بتاصٜذ  -29

ّ َع ايقشفٞ ْٛاف ابٛ َٛع٢ َٔ  2015-12-20اصٜذ َكاب١ً بتا٫ع٬ّ يف اينف١ 

 اينف١ ايػضب١ٝ.

ّ َع املٗٓزؼ اٜٗاب ايػقني ص٥ٝػ املهتب اإلع٬َٞ 2015-11-5َكاب١ً بتاصٜذ   -30

 ّ. 2012انتٛبض عاّ  يفاؿهَٛٞ يف غظ٠  ٚايشٟ تٛىل َٗاَ٘ 

اؿهَٛٞ ّ َع ع١َ٬ َعضٚف َزٜض عاّ املهتب اإلع٬َٞ 2015-11-16َكاب١ً بتاصٜذ  -31

 يف غظ٠ .


