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 مقسمة -1

ينتمي مسخل ذبليلل ألطرلط ألشبةيلة امل ألخلسألخل ألين طيلة ألسبسيالة و أليإلعلمي أل   ميلة         

 هللص  أليللت تمللتح يتعليللل زئض ئغللم ل أل  لل ل و ينللمت أليمأل للل ألانتمللم ي, ئشيلل  أل     للم ملل   للسض 

أي  لسضتمم  للى تيلمي  أل زضا ئأليلم ي  لمو  لسي أئ       مغم ل  لى ئضلل ارلمض م لو  لمو أليمأل لل,      ألي

 ضية أئ ؾدص أئ زئية مم يمغتدسألل أغلمب ضبلسز و تميليا ألخؿليلة, ئذبسيلس أغلإلميمم, ئتقيليح       

 (1)يؿأ مم ة أي مزهم, ئرطح ألسبلمو ألخقرت

ن ح ئأل للل ألسبيللم   هللي أليللت ت لل   ةيللةامل أ  ألطرللط ألشب Tashman تممشللم  ئ للس أؾللمض 

عت ا يتجعأ م  هصأل أليمأل ل, أمم و صبمو أليصعمفة فت  س ألطرط مبامية ضئتو يلممي  ألييممية; ط مم ن

 (2)ئتصنيفمميلصعفيو يػمح هلح يػط ة ذبسيس ألخ لمممت 

ئألكتػإلت هص  ألين طية أهمية كإلري  و حبمي ألاتصمو و أليػنمألت أليقليلة ألخمضلية;   لط أل   

ل و تؿييل ألخسضكمت عبم أليقضلميم ألخثالمض  ئأليإللمضظ ,    قسل تفػي طأل منت م م يسئض ئغم ل أل   ط مم ت 

كملم أ ملم تػلمح يلإلم ل       (3)ئ   ة شي  يمغتجميمت ألزبمممض ألخ طفيلة ئأليمنسأل يلة يتلل  أليقضلميم.    

قللسل ملل  خلل و ئغللم ل أل  لل ل  يقيللمؽ ألوتللمص أليصللطيح ئرللري أليصللطيح يلتر يللة أل خإلمضيللة أليللت ت   

م  خ و مطأل م  أليػليم  ألوليب يمخضلمم , فضلل م  ل        يمغيةدتلفة ئخمية أليقضميم أليػيلقضميم ألخ

 (4)ألخطن ية أليت يػتنس اييمم أليقم مم  يماتصمو و تنمئهلح يأل سألي ئأليقضميم ألخدتلفة.

ئتؤكللس  تللم ع ألي سيللس ملل  أليسضألغللمت أ  ألطرللط  للمزض   لللى أليتللأرري و كيفيللة فمللح أليقللطألت  

ألضألتمح كمػلتمليو  م  مزض   لى أليتلأرري و غللمكمح ئ لط   يأل سألي أل خإلمضية ئتفػريهح هلم, كمم أ م

 نس  سئز أل زضألا ألخ طو ئأليمنسأل ي ئأليػلمكي, يل ميتس امل مط لة ايسألض ألطمط ا يقا ئيألخإلمض, 

 (5)أليتقييممت.

ي ل  ألطهلسألا أليلت تػل ى زضألغلمت ئأحبلمي        Paul D’angelo ز يلمو زي أظبيللم  ئؼبس

زضألغلة  ئ ,م ية ألخثػلمم  يلمطرط أئ أليقمأليل    سيس أليم لسألت ألخمضل    طية ألطرط امل ذبقيقمم ئهي: ذب

زضألغة كيفية تنؿيب ألطرط أل خإلمضية ئتفم لمم ئ ,قة أليت أزت امل ا تمج هص  ألطرطألي طئا أليػمي

مش أليقلطألضألت, أئ  مل أليتجمضب أليفطزية أليػميقة يلتأرري  لى أليتفػلريألت, ئألغلتس مت ألخ لمملمت, ئألربل    

ت طا  لى كيفية تؿييل ألطرط أل خإلمضية يل مليمت ألانتمم ية مال أليقضلميم  أليئ ,تقييح ألخدطنمت

 (6)أليػيمغية ألزبسيية أليت تمح أليطأي ألي مل.
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 ألختيمض ممضمع أليسضألغة-2

ي طييلة  يل    يلؿل مب أل  ملعم  و   ط  ألتجمتمل أليسئيي مل ترريأزت رمضألت أليطييل ألي طيي ا

ترليري يلمض     - ضلس أليقملط ئألي للح ئألاغلتإلسألز    م لملتلم مل  ضغلم ل    مبل  -ألغت م ت هص  أليالمضألت  

ئ للس ألغللت م ت ألياللمض   ت  لللى مػللتمص ألخػللوميو أئ أليؿلل مب,  ألي للطب و أشهللم  أليللسئو أليرطييللة غللمأل 

ألطننإلية ئذبصل  لى تر ية ئألغ ة م  كمفة ئغم ل أل   ل ألي طيية ألخصطية يػلميتمم ئذبضطهم أ  

ئضمبلم يطنلل شيل      ;أكة م  أليامضألت ألي طيية ألطخلطص ئأ  تػتأرط يمسبجح ألطكة م  ألاهتممل يصمض  

   تملم ملل   ئميم تمم و ألخن قة ألي طيية ئأليسئض أليطيمزي أليصي تل إللم, يم ضلمفة امل    طامل رقل مص

 أليسئو أليرطيية ئخمية أليمايمت ألختعس  ألطمطييية.

ذبسيس ألطرط , ئينميط 25  ألخ مزبة أليصعفية يامضأمنمط تةظ أهمية أليت طا  لى م  هنم ئ

 و ازألض  هص  أليامض . ئذبسيس ألطزئألض أليت ي إلتمم أليقمص أليفم لة ألخدتلفة أليت مت ألا تممز  ليمم,

  :ذبسيس ألخؿيلة أليإلعاية -3

ؤرط و ألي طيقلة أليلت يلتح يملم     م  ألي مألمل أليت ت ل  أل سز أل   مية   تم ع أليسضألغمتضيست 

هللص   ألخدتلفللة خميللة ألط للسألي ألشبمضنيللة, ئملل  أهللح تللأرري ألط للسألي ئأليقضللميم و ئغللم ل أل  لل ل

يميتلللميي  للللى   يؼن, ئهلللم ملللم يلللألطيسيميمنيلللة أليػيمغلللية يلسئيلللةئألخصلللمل أليقمميلللة, ألي مألملللل 

  لى تأرري ألط سألي ألخدتلفة.ئأليػيمغمت أليتعطيطية 

 أل ط  ألين مل ألانتمم ي أليصي ت مل ئغم ل أل   ل و ارمض  ي  س م  أليقمص ألطغمغلية ئ  ط 

هلم ئي ملل  للى تقإللل     يػل ى   طألض أليت تؤرط و أليقم مو يماتصمو  ي  ين مي  لى  ليح ئمإللمز    

أل ط  ألي سيس م  أليسضألغمت تؤكس أ  ألطخإلمض متيل امل أليتعيع و أل   ل أليلسئيي  ألخمألرنو هلم, ئ  ط 

ئتأرريهلم  للى    طيةينميط ألخص 25 م م  أهمية رمض ئأل     م, يمغي م ئغئو ألختقمضية رقمفي سعبم ألي

ئألينتللم ع أليللت  أليسضألغللمت أليػللميقة , ئو ضللمت ذبليلللألخن قللة ألي طييللة كيللل ئ لللى ألي للم  يأكملللم  

ئنلمز  مألملل    ألينتلم ع أليلت تؤكلس   ئو ضلمت   ,ألغت طألض نمأل   أليقلم  ئأليضل ا فيملم   تميلت اييمم, ئ

و: ص  أليسضألغلة  هلل ميي  ذبسيلس ألخؿليلة أليإلعايلة     , سيس  تؤرط  لى  م ية ألطرط ئرطيقة ينم مم

يمطيسيميمنيلة أليػيمغلية   ئمسص تأرطهلم  ينميط و أليصعا ألطمطييية  25رمض   رط م مزبةأ ضيس

م  خ و انطألت زضألغة  ئشي ة, قسمألطرط ألخثأمنمط  لى  امض ألي, ئتأرري ألطمطييية لمايمت ألختعس ي
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يرتكيلع  ليملم, ئألطرلط    ط يػلية أليلت مت أل  ألطرطئ لمت ألي للى  يلت طا  , يلصعا ألطمطيييةذبليلية 

  ئمػمضألت أليةهنة أليت أل تمست  ليمم هص  أليصعا. ينميط,  25رمض   نس تأرري  أليت مت ايطألظهم

 أهسألا أليسضألغة:مضمع ئألخأهمية  - 4

 لل  ألا تيمنلمت ألخ طفيلة ئأليإلعايلة خمضلمع  لسي       تنإلل أهمية هص  أليسضألغلة مل  كم ملم ت    

تم ع  لمية ئألشبطئج ين ري أليامض  ألخصطية و أليصعا ألطمطيييةئهم أليييفية أليت مت يمم تأر م ػإلي 

 طيلس ي ضلطئض   ئتأرريألتمم  لى ألتجمتمل أليلسئيي ألطملط أليلصي ػب لل منملم      منمجية ي مألمل ينمت ألطرط 

  قل   لسي ألغلتانم ي ا     م ية ألطرط ألخػتدسمة  و يلعمفة زئو أخلطص   لى أليتريريألت أليت رطأت 

 خصطي.أل و أليتمضيذ أليتيطض كاري 

 مم يلي: و هص  أليسضألغة أهسألا تتمال

   م   مئمم تإل م ينميط 25   رمض  أليصعمفة ألطمطييية   سمتمم ألطرط ألشبةية أليتأليت طا  لى

م طفة أليييفية أليلت تلؤرط يملم    ئشي  و ضمت  تم ع أليسضألغمت ألي لمية أليت تؤكس أهمية  أ سألي

 مال أليامض  ألخصطية. سي ألغتانم ي أليسئو ألطننإلية ألط سألي ألشبمضنية خمية و  ل 
          انطألت زضألغة  قسية ينتم ع هلص  أليسضألغلة و ضلمت ا لسص ألطرطئ لمت أليلت  ملطت و ألي قلمز

ئ مئيللت تللن ري ئتللأرري أليمأل للل ألي للمخي ئهللي أرطئ للة يللطألع ألسبضللمضألت ) يصللمميل        ألطخللري  

ألضتإلمرمللم تللم  (, ئشيلل  يلدللطئج يتميلليمت ضبللسز  يؿللأ  مللسص ف مييللة هللص  ألطرطئ للة ئ   نهنج

 يميمأل ل أليف لي و ضمت  تم ع هص  أليسضألغة.

 أل رمض ألين طي يلسضألغة -5

   طية ألطرط ألشبةية:       

ييإلملم   رط  مو أليمأل لل امل كتميلمت ئأليرت  ت مز يسأليمت فيط   يمل ئغم ل أل   ل يمضل ألط

Lippman    أملم مفململ   أليت تتنمئو زئض أل   ل و تؿييل أليصمض و  ؿطينيمت أليقلط  ألي ؿلطي ,

 لى يس نمفمم , أليصي أؾمض م  خ و أحبمرم ئزضألغمتم  1974أل رمض ألشبةي فقس  مط طئو مط    مل 

امل أهمية هصأل أل رمض ألشبةي و تن يح أليطغم ل ألاتصميية, م ؿري أل امل أ  ألي مليلمت أليلت يقلمل يملم     

ألطفلطألز مل  ذبسيلس ئازضألا     ميل  أل  ػم  يتصلنيا ئتفػلري أليمأل لل ملم هلي اا ضبمئيلة يمضلل أرلط ت         

  (7)ػمل  ليمح فمح هص  ألخ لمممت ئئض مم و غيم مم.ئت طيا ئ نم ة ألط سألي ئألخ لمممت, ئت 
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 Batsonزضألغللمت كللل ملل  يمتػللم    و أليػػلليميمني يارللمض أليللصي يللسأ    ئمييللل ألخن للمض 

 أليقصلة,  غتدسألل ألشب مط أليط يػلية و امل أليرتكيع  لى أل Goffman(1974)  , ئنمفمم (1972)

ئأليطممظ, ئأليصمض ألينم ية و أليتر يلة أل   ميلة, ئألين لط امل ألطرلط أل   ميلة مل  خل و    تملم         

  (8)يمخن مض ألطيسيميمني ئمن مض أليقيمة.

ئألغت مع نمفمم  فيمم ي س أ  ي  مض مفممل أليإلنمت ألانتمم ي ئأليتفم لل أليطملعي مل  خل و     

  ألشبلةألت ؼبلطا ملسضكمتمح, ئؼبلامح  للى ألغلتدسألل       منم ؿتم يقسض  ألطفطألز  لى تيمي  طبلعئ  مل  

 (9)رط ا  مية منمغإلة ت ضفي  لى ألخضمم  م نى ئمرعصخةألتمح أليؿدصية, ئشي  م  خ و ألختيمض أث

 Socialئتنللسضج زضألغللمت ذبليللل ألطرللط ألشبةيللة ضللم  مط لللة أليإلنم يللة ألانتمم يللة         

Constructivism تللأرري أل شأل زايللة  لللى ألزبممللمض ملل   أليللت ت ؿللري امل أ  ئغللم ل أل  لل ل متللمضؽ

خلل و ينللمت أليمأل للل ألانتمللم ي يسيللم,  يلل  ت ؿلليل هللص  أليمغللم ل يللمض أليمأل للل ألانتمللم ي يأشهللم   

 (10)ألزبممهري.

ئئفق م هلص  ألين طية فإ  ئغم ل أل   ل متنح ألط لسألي م نلى مل  خل و ؾليوو, ألطئو أ ملم       

 مللم تللطيب ئتفيلل   نميللط ألسبللسي أئ أليقصللة   متللنح ألسبللسي فطيللة أليتر يللة أل خإلمضيللة, ئألياللم ي أ 

 (11)ميع .يتقسميمم ي طيقة فطيس  ئم 

 قس أليامم ينيلمت مل  أليقلط  ألي ؿلطي  زأب أليإللم ام  و صبلمو أل  ل ل  للى         يسأليمت ئمنص 

ألاغتفمز  م    طية ذبليل ألطرط و تفػري ألي مألهط أل   مية ألخدتلفة ئخبمية و صبمات أليلطأي  

ئأليتػلللميم  ح يماتصلللمو, ئأليتػلللميم ألانتملللم ي, يػيمغلللي, ئزضألغلللمت أليقلللم  ألي لللمل, ئألاتصلللمو أل

 (12)أليتجمضي, ئزضألغمت ألوتمص, ئأليسضألغمت ألينقسية ئرريهم.

 (13)ئو ألخط لة ألسبميية ؾمست ت إليقمت   طية ألطرط ألشبةية ألي سيس م  أليت مضألت م  أهممم: 

 ضؽبي مل  خل و زضألغلة  لمألهط ئأ لسألي      يطئظ تيمض أليسضألغمت أليت تنمئيت أليتأرري ئفم من مض تم

 ئ ضميم تمضؽبية.
        ألا تممز  لى مسخل ذبليل ألطرط كأ س ألخلسألخل أليط يػلة يسضألغلة أليتر يلة أل   ميلة يأل لسألي

أليسئيية, يم ضمفة امل تأرري ئتصميط أليقضميم ئأليقمص أليفم لة; و ضبمئيلة يفملح ئتقيليح زئض    

 مينم ئفق م وسزألت م ينة تتعيح و ألي مل أل   مي  ئغم ل أل   ل و تصميط ئتفػري ألي م  م 
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مية أ  أليتر ية أل   مية أليسئيية تتنلمئو ؾلوم   لم  يقلل خلمضج   لم  ألشبلة         ئخبئخ مألتم 

 ألخإلمؾط  يلفطز.

        ألتػ ت زضألغمت أليتأرري منمجي م ئانطأل ي لم و ألطزئألت ئألطغلميي  ألخػلتدسمة و ذبليلل ألينصلم

يط   لى ذبليل ألخضمم  يؿقيم ألييمي ئأليييفي, ئامنم مشلت أيضم ذبليلل  أل   مية, فلح ت س  م

 ألشب مب, ئأليتعليل أليسايي ئألطغلميي.

          ت س ألخمألز أل خإلمضية ئ سهم ألخمألز ألشبمض ة يلتعليلل, امنلم ت لمض ألطملط ييؿلمل ملمألز ئ صلم  

 يعفية أخطص كممألز أليطأي ئألخمألز ألاغتقصم ية ئرريهم.

ألضتإللمط رلطزي   ئنلمز  و و صبمو أليلطأي ألي لمل ئألاتصلمو أليػيمغلي امل     ئي ؿري ي   أليإلم ا

ممة ئأليعيمز  ألخلعم ة و  لسز زضألغلمت ألطرلط أل   ميلة, ئمل  أيلطظ هلص         يو ألط سألي أليػيمغية ألخث

, ئرمضألت أليطييل ألي طيي 2008ة ألطمطييية أل تدميمت أليط مغ - ئفقم ينتم ع أليسضألغمت - ألط سألي

 (14)تى ألآل .  2010منص زيػمة 

 فطئض   طية ذبليل ألطرط ألشبةية:

تن لللم   طيللة ألطرللط ألشبةيللة ملل  فطضللية أغمغللية ئضلل مم  للم  ألانتمللمع نمفمللم   للمل  

أ  أليم م ل ئألط سألي أليت تقسممم ئغم ل أل   ل ا تن مي  لى مرلعص   فمزهم, هص  أليفطضية م1974

ئضل مم و ارلمض ي علسزهم ئي ن مملم ئي ضلفي      أئ م نى و  س شألتمم, ئيينمم تيتػل  مرعألهلم مل  خل و     

 ليمللم  للسض أل ملل  ألاتػللم  ئألا ػللجمل ملل  خلل و أليرتكيللع  لللى ي لل  نمأل لل  هللص  أليم للم ل ئألط للسألي   

ممم يؤرط يسئض   لى ألطفيمض أليت ييم مم ألزبمممض  نملم, ئيميتلميي يلؤرط     (15)ئدبمهل أليإل   ألآلخط.

 م, ئغلمكمح عبمهم. لى كيفية ازضألا ألزبمممض يأل سألي, ئتقييممح هل

 –ئي  تة ئضل أل رمض هم ألخػتمص أليام ي م  مػتميمت ئضل ألطننس ,  ي  تؿمضا ألطننس  

و نصب أل تإلم  ئألهتممل ألزبمممض امل أليقضميم ئأليػيمغمت ألي ممة فقلب, يينملم    -و مػتمألهم ألطئو

ضألكمللح, ئأفيللمضهح,  ميتللس ذبليللل أل رللمض امل مللم ئضألت ألطننللس  يلت للطا  لللى تللأرري أل رللمض  لللى از     

   (16)ئألدبمهمتمح عبم أليقضميم ألخدتلفة ئألي نميط أليت تتؿيل منمم.

 :Frameت طيا مفممل أل رمض 

ي  س مفممل أل رمض م  ألخفمهيح ألطغمغية أليت تػمهح و فمح ضؤية ئغم ل أل   ل يأل لسألي  

ئألاغللتنتمنمت أليللت  ئأليقضللميم ألخدتلفللة ئشيلل  ملل  خلل و متمي للة رللط  م مزبتمللم هلللم ئأليتفػللريألت 
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تقسممم, ئهم ألطمط أليصي يػمهح يسئض  و ذبسيس ئتقييح زئض ئغم ل أل   ل و تؿييل ألزبلسو  لمو   

 (17)ألخ لمممت ئأليقضميم ألخدتلفة.

ي قصللس يم رللمض أليلل    م أ للم ألاختيللمض ئأليرتكيللع ئألغللتدسألل  نميللط ي ينمللم و أليللنص      ئ

ئمػإلإلمتمم ئتقييمملم ئ لمهللم, فليلي تلؤرط ممضلم  م       أل   مي يإلنمت  جة أئ يطهم   لى ألخؿي ت

ايس أ  ربتمض ي   أئنم ألسبقيقة ألخثسضكة ئتةظهم  ة آييمت ألاختيمض, أليػيمت أئ ألسبضمض, أليريمب 

ييلممت أئ  إلمضألت أئ يمض من يلة, أئ ألا تملمز  للى مصلمزض م ينلة يلم لمملمت يتقلسيح صبمم لة مل           

  (18).أليصي يتح تنمئيم ألسبقم م أئ ألط يمل    ألخمضمع 

أمللم ملل  ألخن للمض أل   مللي فم رللمض هللم ألسبللسي   لل  ممضللمع أئ  ضللية مللم ملل  خلل و رللط      

ئأغللميي  ت عللسز أئ ت للةظ صبمي للم م ين للم أئ أفيللمض أل ي ينمللم و هللصأل ألخمضللمع, ئو أليم للت شألتللم تتجمهللل  

 (19)أخطص. أل صبمات ئأفيمض
 لى أليلطرح  , ئاو أليصي  تنمئيمأل هصأل ألخفمملئتت سز ت طيفمت ألطرط ألشبةية يت سز أليإلم 

ي  لللس ملل  أيلللطظ هلللص    Entmanاا أ  أليت طيلللا أليلللصي ئضلل م أل تملللم    تيفللم أليت ط  هلللصملل  ت لللسز  

أليت طيفمت ئأكاطهم أل تؿمض أل فم رمض أل   مي كمم  لسز  أل تملم  هلم أليفيلط  ألومضيلة أليلت تنلت ح        

ت ألخت مس يإل   نمأل   ألسبلسي أئ أليقضلية ئن للمم     مهلم ألط سألي ألخت لقة يقضية مم, ئي ين ألا تقم

أكاط يطئظ أل و ألينص أل   مي ي طيقة ت لن ح أليقضلية ئت علسزهم ئت ضلفي  ليملم  لسض أل مل  ألاتػلم ,         

ئشيلل  ملل  خلل و ألغللتدسألل أغلللمب ضبللسز و تميلليا ألخؿلليلة, ئذبسيللس أغللإلميمم, ئتقيلليح أي مزهللم,  

 (20).ئرطح  لمو مقرت ة يؿأ مم

 ح أليسي " أ  أل رمض أليصي ت قسل يم أليقصة أل خإلمضية, أئ ت  لطض يلم  ضلية    ئيطص "خميس ي

تعيلع أل يػلإل  أل تقلمت نم ل  م لو مل        مم, يؤرط  لى ازضألا ألزبمممض هلم ئرميإل م مم ييم  هصأل أل رلمض م  

أليمأل ل, ئدبمهل أئ تمميـ غم ط ألزبمأل   ألطخطص, ئيميتميي فم رمض ا يصلنل ألولسزألت ألشبمضنيلة    

 (21).فقب, يل ي ملي أيضم تن يم م ي ينم يلم لمممت ألخت لقة يم يلممضمع

( امل أ  ألطرللط ألشبةيللة يللتح تؿللييلمم ملل  خلل و ألييلمللمت أليط يػللية   1991ئي ؿللري أل تمللم  )

Keyword   ئأليميللللا ألتجمللللمظيMetaphors ئألخفللللمهيح Concept  ئأليطمللللمظSymbols 

فملل  خلل و أليتيللطألض  ;و غلطز ألطخإلللمض  أليللت مت أليرتكيللع  ليمللم Visual Imageئأليصلمض ألخط يللة  

ئن لمم أكاط يطئظ أل, ئيتح ألغتإل مز أفيمض ي ينمم ينة يتح أل ؾمض  امل أفيمض ئأليتس يح ييلممت ئيمض م 
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يللة أخللطص;  تللى ا يتإلقللى و ألينمميللة غللمص تفػللري ئأل للس يصللإلح ألطكاللط ئضللم  م ئمشمي للم ئأكاللط  ميل

أ  ألا تقلمت ئأليلةئظ هملم أغلمؽ مفململ أليتلأرري  نلس        ئهصأل ي لين   (22),يلتصكط م  أليتفػريألت ألطخطص

رط أل م ينة يلنص ألشبلةي, ئمل  رلح تصلإلح أليػلممت ألخميلع  يلدلة        أل تمم , ئئفقم هلمم ؽبتمض ألوطض أث

ضم  شي  أل رمض أكاط يطئظ أل م  ألطؾيمت ألخمنمز  خمضنم; ط م أل تقمت مت ملس يلإل   نمأل ل  أليقضلية     

 (23)أئ ألسبسي.

ية ييػلت  ملية أل يطألظ و زضألغمت ألطرط ألشبةع ألي سيس م  أليسضألغمت أ   ئ س أئضعت  تم 

ي نميط أئ نمأل   ملم   و زضألغمت ألطننس , ئيينمم ايطألظأل يلعسي أئ أليقضية شألتمم كمم هم ألسبمو ايطألظ 

مصللمزض أئ مفللمهيح م ينللة أئ تصللمض ضبللسز زألخللل أليللنص       فيممللم كللإيطألظ أ ؿلل ة أئ ئ للم ل أئ  للمص أئ   

 (24)أل خإلمضي.

ئو مقميل ألا تقمت ئأل يطألظ ت ملط آييلة أخلطص  نلس ذبليلل أليتر يلة أل   ميلة ئهلي آييلة          

لمملمت غلمألت  ل     ألاغتإل مز,  ي  تل   زئض أل يمضظ أل و تفػري ألسبلسي مل  خل و ت ملس ارفلمو ي ل  ألخ       

يتح ألاغلتإل مز  للى  لس  مػلتميمت, املم دبنل   ؿلط ي ل  ألطخإللمض, أئ  جل            , ئ مس أئ    نمل يمم

لقلي أليضلمت  للى       ألخصمزض    أليميمو يلمؤغػمت أل   مية, أئ ألغتإل مز ي   أليتفػريألت أليلت ت  ي

 (25)أغإلمب ألسبسي ئمةضألتم.

ي نميلط و مفململ أل رلمض     لى ئنمز  سز م  أل أليإلعاية ئيتضح ممم غإلم امجمع ألطزييمت

 (26):أهممم ألشبةي

 نللس أليتر يللة   مض ألشبللةي ئمضللمم م تيللمي  ؾلليل أل رلل  أهميللة أغلللميي ألا تقللمت ئأل يللطألظ و     .1

 أل خإلمضية يلقضميم ئألط سألي ألخدتلفة.
أ  ألطرط ألشبةية هي ألطزئألت أليت ي تمس  ليمم كل م  ئغم ل أل   ل ئألطفطألز و  قل ئتفػلري    .2

 ئتقييح ألخ لمممت.
  ملية مػتمط  م  ألاختيمض ئأليرتكيع ئألاغتإل مز و ألينصم  أل   مية.أليتأرري هم   أ .3
تتلأرط ألطرلط أليلمألضز  و      يل     أليقم ح يماتصمو زئض أل ئألضع م و ييمرة ألطرلط ألشبةيلة;   يل .4

 ألينصم  أل   مية يأفيمض أليقم ح يماتصمو ئتصمضألتم.
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حبيل  يلتح   مت مس    نمع ألزبمممض يفيط  م ينة, أئ رري مت مس  تتح  ملية ألا تقمت امم يصمض   .5

مللل رقمفيللة ئممنيللة تؿللمل ضللرمط ألي مللل أليصللعفي أئ  ألختيللمض ألزبمأل لل  ألخنؿللمض  كم  يللمؽ ي مأل

 مطن يمت أليقم ح يماتصمو زئ  أ  تن مي  لى  ية اخفمت نمأل   م ينة.

 ييرتألي ألي لممػح أل-6

هلص  أليالمضألت أليلت     م   لقمت رمضألت أليطييل ألي طيي,أليام ية لقة ألسبأليامض  ألخصطية   تةت

يالمضألت  أل; ئشي  ط  و أليم ت  فػمئ لقم منمم  , ي  ألي م  يمم  يت يرتألنتم ت ألي م  ألي طيي ئ

 يلل تت لسألهم  أليلت تقلمل يملم أليالمض      م مم تأتي مب مي  يلترليري ا تتم لا  نلس  لسئز أليسئيلة      رميإل 

 ,م ط ; امم يطرإلتمم و تريري ألطئضمع أليقم مة و من قلة أليسئيلة أليال   يتؤرط  لى زئو ئكيم مت أخطص

رلمضألت أليطييلل ألي طيلي يصلفة  مملة ئأليالمض        دبم  ممل ئأليقلم هصأل ألاهت أئ يت سيل    تمم يمي م .

 .يأكملمم أهميتمم ئخ مضتمم  لى ألخن قةم م  ألي م  مبسص ألخصطية يصفة خمية ي يؼ ازضألك 

م م  هص  ألطهمية أل تلت أليامض  ألخصطية يلسألض   نلمئي  كةيلمت أليصلعا ألي مخيلة      ئأل     

كمم   يت يمهتململ مطألكلع أليإلعل  ئزئأل لط      ئخمضنمم, طئ صلت  لى تر ية ا  مية ميافة زألخل مص

 ينل أليقطألض.

امل  تصلنيفمم مل  خل و    أليسضألغمت أليت تنمئيت أليامض  ألخصطية ي   ئفيمم يلي  ػت طض

 :هي أ ػمل س  

زضألغللمت تنمئيللت أليتر يللة أل   ميللة يلاللمض  ألخصللطية و ئغللم ل أل  لل ل ألخصللطية     أليقػللح ألطئو:

 :ئألي طيية ئألطننإلية

أل  ل ل ألخصلطية    ئغلم ل  ينلميط  للى ألهتململ    25رمض   ألغتعمألش امل أليقػحؿري  تم ع هصأل ت 

شيل    ملط  يئ جبميلل ألدبمهمتملم ئأمنلمط ملييتملم    صلعمفة ألخقلطئت    ئخميلة ألي  ةمػإلم  رري يصمض 

 ,.Ibrahim Eئ (,2012غل مة أليسغلم ي)  (, ئؾلريي   2012 مزو  إلس أليرفلمض)  و زضألغمتيمضمح 

أليلت  , ئ Hamdy N., &. Gomaa E.H, (2012)ئ Selim H., (2012)ئ (,2012)

ألخػللمم ة يللميامض  ألخصللطية   ئئغللم ل أل  لل ل ألخصللطية ألخ إلم للة ئألخط يللة     أكللست  تم جمللم ألهتمللمل   

ئرريهم مل  ألينقلمط أليلت    , ئمم ا أليػل ة م  هص  أليامض  ,ئألخؿمضكو فيمم ,ئت مضألتمم ,ئأ سألرمم

 (27). متمأل يمسبسي ئتإلم ؾسيس ت يؼ ألهتممم 
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تر ية أ سألي   يمت ومية أليفضمئخب ئغم ل أل   ل ألي طيية تفم  كمم ت ؿري ألينتم ع امل

 , ئ مللمز  مللط(2012) هإلللة ؾللمهو(, ئ2014صبللسي أليللسألرط) كمللم  مللط و زضألغللمت  ألياللمض  ألخصللطية

, Yehia A., Jameel, (2012)ئ, (2011) , ئضمضم   ط ي(2012)  مزو  إلس أليرفمضئ (,2012)

تمي لت ألط لسألي و    أليفضلم يمت ئو مقلسمتمم   أكست هص  أليسضألغمت أ  ئغلم ل أل  ل ل ألي طييلة    ي  

ػلتجسألت أليالمض  يصلمض  ممضلم ية ئمتمألظ لة, ئأفلطزت هللم مػلم مت         ئ طضلت م   ,مصط يؿيل ميالا 

ألتمللم ألوتملللة  لللى ألخن قللة  م منمللم يأهميللة هللص  ألياللمض  ئتأرري ئألغلل ة ملل  أليتر يللة ألييمميللة اميم  لل 

  .يأكملمم

طية أليت زبأت اييمم هلص   امل تنمع ألخمز  أليتعطي نتم عأليألي طيية فقس أؾمضت  يصعمفةأمم أل

فلح يقتصلط ألطملط  للى ألخلمألز ألشبةيلة فقلب امنلم ألمتلس ييؿلمل            نس تنمئهلم أ سألي أليامض ;صعا ألي

مل م  لل  أليصللمض ئأليطغلل ألخللمألز ألسبمألضيللة ئمقللمات أليللطأي ئألافتتم يللمت ئأليتعقيقللمت أليصللعفية فضللل    

 (28)ألييمضييمتمضية.

يللعا,  ملل  ئغللم لمأليسضألغللمت أليللت أثنطيللت  لللى أل  لل ل أليللسئيي ييمفللة   تللم ع ئتؿللري 

ضبملس ضبملمز  إللس أليرلين     زضألغلة   ئمنملم غلم ب ألييرتئ يلة "  ئئ ,ؾلإليمت تليفعيم يلة  ئ ئكمات أ إلمت, ئ

ئضمضلم    ,(2012)  مألا  إلس أليلن  مػلق ي  ئ, (2013ايطألهيح يطي )أمي  ضبمس ئ ,( 2015)   يمي

امل , Harlow Summer., (2011)ئ Yehia A., Jameel., (2012,) ( ئ2012)  ط لي 

 يل    تتم لا ؾلإليمت أليتلفلع  ئأليقنلمألت       ,و أل  ل ل أليلسئيي   ينميط 25  ضمض ا  مي رمغ يامض 

كمللم أل تلللت أ إلللمت ألياللمض  ألخصللطية يللسألض   نللمئي   ,  أليإللل  ألخإلمؾللط رللمألو أيللمل ألياللمض أل خإلمضيللة  لل

 (29).يأ لى زضنة م  أل ػبمييةئألتػمت أليتر يمت  ا ألي مخية ألييةص,أليصع

و زضألغتم    تر ية أ سألي Grimmer E., Kriten.,  (2012 )أكس ئهم ألطمط أليصي 

أل و ئغلم ل  ألطكالط يلطئظ   أكست أ  ألط سألي ألخصطية كم ت أليت ئطييية أليامض  ألخصطية و أليصعا ألطم

يلصطألع و  س شألتم, أئ أليقيمة أليت  ئأغمألت يلقيمة أل خإلمضية يأل سألي أل   ل ألطمطييية أليط يػية 

 لى أل تإللمض أ  مصلط مل  أليلسئو أليلت تتمتلل ياقلل و        منعتمم ئغم ل أل   ل ألطمطييية هلصأل أليصطألع 

أيضم ئهم مم أكستم  30.م يلمايمت ألختعس  ألطمطيييةم ألغرتألتيجي  س  ليف كمم أ مم ت  ,ألخن قة ألي طيية

أليلت تنمئيلت ألخ مزبلة أليصلعفية يلالمضألت ألي طييلة و أليصلعمفة        ( 2011سألرط)أليل م ع زضألغة صبسي  ت
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ألطمطييية ئأؾلمضت  تم جملم امل ألهتململ أليصلعا ألطمطيييلة  ينلة أليسضألغلة يلميامض  ألخصلطية يؿليل           

 (31).يفم  ألهتممممم يميامضألت ألي طيية ألطخطص

يملم أليالمض  ألخصلطية و ئغلم ل أل  ل ل       ئكمم ألهتمت أليسضألغمت حبجح أليتر ية أليلت   يلت   

زأل مم و تر ية أ سألي أمتمي ة ألزبمممض هلص  أليمغم ل, ئتقييح  م ساتألهتمت أيضم يميت طا  لى 

 ئم  أيطظ هص  أليسضألغمت .أليامض , ئتقسيط مسص ألخصسأل ية أليت تتمتل يمم كل ئغيلة م  هص  أليمغم ل

 مسية  طفمتئ ,(2012)غم   ز مت فتعي(, ئ2012) ضزو  إلس أليرفم مئ, (2012)  هإلة ؾمهو زضألغة

أكللست  تللم ع هللص  أليسضألغللمت  للط     يلل Grimmer E., Kriten.,  (2012  ,), ئ(2012)

ط لسألي ئ تلى   % ئشي  منلص يسأليلة أل  90ألزبمممض  لى ألختمي ة ألخنت مة ط سألي أليامض  ينػ  تتد ى 

أليصي كم ت ت يؿلم مصلط    ػيتأليمأل ل ألي , ئمليتػم مل أهمية ألسبسيهم مم , ئتنعي مإلمضا    ألسبيح

 امل  لللسئي ترللليريألت  قيقيلللة تػلللم س  للللى ألينملللمض يلللميإل ز   وألخصلللطي مت إللللل أليالللمض , ئت ل للل

 (32)ئتنميتمم.

أيللطظ ألهتمللت زضألغللمت  سيللس  يللميت طا  لللى  ئو ارللمض ألاهتمللمل مبتمي للة أ للسألي ألياللمض ,

, ئت مضألتمم ينميط 25رمض    لمممت   مممض و ألسبصمو  لى مأليت أل تمس  ليمم ألزب ئغم ل أل   ل

مالة و  نمألتمم أليفضم ية أل خإلمضية م  مل تفم  ئغم ل أل   ل ألي طييةئتؿري  تم ع هص  أليسضألغمت ا

و تر ية أ سألي أليامض  مبنتمى أليس لة ئألخمنيلة, مملم أزص امل     - ألزبعيط  نم  ي طيية ئ نم  أل -

مض  ألخصطية ئأل ت هلم ألخطكلع ألطئو يلو يقيلة أليمغلم ل,     تعأليس ألا تممز  ليمم و متمي ة أ سألي أليا

 (33) رت ت ئأليقنمألت ألينمرقة يمي طيية.خصطية ألشبمية ئأليصعا ألشبمية ئأل تليمم أليقنمألت أل

 س أؾمضت هص  أليسضألغمت امل ي   ألخلترريألت ألخلؤرط  و ألختيلمض ألزبمملمض ألخصلطي يلقنلمألت       ئ

أليامض  ألخصطية ئت مضألتمم, ئأليت متالت و أليصمض أليصهنية أل خإلمضية أليت يتميل م  خ هلم أ سألي 

زألت ألخملين و  , ئمػلتمص ألط أليػلميقة يملص  أليقنلمألت    ألخن إل ة    أليقنلمألت أل خإلمضيلة و ضلمت ألشبلة     

تر ية أ سألي أليامض  ئت مضألتملم, ئأليتر يلة أليفمضيلة يأل لسألي, ئممأل لا هلص  أليقنلمألت مل  أليالمض           

مؿمضكة أفطألز ألزبمممض ئمجم متمح ألخطن ية و أ سألي ئف مييمت أليالمض ,  م, اضمفة امل م ئاػبمي غلإل 

 لجمممض.م ص أليسميمنطألفية يئألشبص

ألخللت ا أليتر يللة  اللمض  ألخصللطيةميتر يللة أل   ميللة يلي ت لللمتئملل  ألينتللم ع ألطخللطص أليللت  

يمغللتمم م اخللت ا غم اخللت ا منللب ملييللة أليصللعيفة أئ أليمغلليلة أل   ميللة, ئئفق لل  أل خإلمضيللة ئفق لل
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أ  ئغم ل أل   ل ألخملمكة يلسئية  ممت يتر ية امل تؿري  تم ع ألي سيس م  أليسضألغمت  ي   أليتعطيطية.

 متنمم زضألغل ئم, ة ئألخػتقلةأ سألي أليامض  ئت مضألتمم يؿيل طبتلا متممم    ئغم ل أل   ل ألشبمي

 Hamdy Naila,& Gomma ئ (,2012) ئ مألا  إلس ألين  مػق ي (,2012)  مزو  إلس أليرفمض

E. H.(2012)ئ , Osman A.,& Abd Samie M.,(2012 ئزضألغلة ,)    Ibrahim K., 

أ  أليصعا أليطمسيلة  مملت يتلأرري أليالمض  ألخصلطية       امل  تم ع هص  أليسضألغمت , فقس أؾمضت(34) (2012)

 أ مطت ألخدللمئا أليؿللسيس  ملل  هللص  ألياللمض , فلل مهللمت ألسبيممللة ئألين للمل ألسبللمكح, مبللم يتنمغلل  مللل ألدب

يقلت مبػلوميية ملم ؼبلسي و مصلط مل  فمضلى ئألضل طأليمت ئ لسل          أت م  تإل متمم ألا تصمزية, ئئ صض

ألسبيممية أل تمست  لى  رمة تأرري ممأليية خإلمضا  يعيفة ألطهطأللأ   نجسف; ألغتقطألض  لى ألخت مهطي 

ئ للسمت ألياللمض   لللى أ مللم أ للسألي ؾللر  يقللمل يمللم   ,تر يتمللم أ للسألي ألياللمض  ئت مضألتمللم ئ  ممللم  نللس

 (35).م ة م  أليإلل جيةصبم

  يلل يرللة تتمألفللم ملل ألطهللسألا أليللت تػل ى امل ذبقيقمللم,   زبلأت أليصللعيفة امل ألغلتدسألل   ئ

أ مح ملاريي  يل أ مح ؾمسألت, و  لو أؾلمضت امل ألخت لمهطي     يأؾمضت امل ضعميم أليؿطرة أرنمت أليامض  

 (36).ؾر  ؼبطضم   لى ألي نا ئ سل ألاغتقطألض

ألي سيللس ملل  ألييلمللمت    – تإلمضهللم ممألييللة يلعيممللة   يم –كمللم ألغللتدسمت يللعيفة ألطهللطألل    

أليػللللإلية مللل  أنلللل تصلللميط ألولللتجو يؿللليل غلللل , و ضبمئيلللة منملللم ينلللعع ؾلللط ية ألخت لللمهطي     

يم ضمفة امل دبمهل أليصعيفة ييل ملم ينؿلط  ل  أليالمض   للى أليؿلإليمت ألانتمم يلة,         37ئم ميإلمح.

م, ئمل  أهممللم ألايت لمز  لل  تر يللة   ئأليرتكيلع فقللب  للى تم يللا ألغلرتألتيجيمت طبتلفللة م ط للة هللل    

;  تى ا يتح تعئيس أليالمألض يمغليلة يلس ميلة    اا و أضيم ألسبسئز أ سألي أليامض  أئ كتمية أخإلمض  نمم

يم ضمفة امل ضبمئية تؿتيت أل تإلم  أليقطألت, ئألغتإل مز فيط  أل تممو  يمل رمض  ؾل إلية و   ألتجمم ية,

مض يلمشبما ئ لسل ألطملم  مل  خل و أليتأكيلس  لللى       ئتيايلا أليؿلل   مصلط  للى رلطألض أليالمض  أليتم ػلية,     

ألطخإلمض أليت تت لم يمطئب أليػجنمت م  أليػجم  ألخصطية, ئت مس  ؿط أخإلمض ألي نا أليصي تت طض يم 

 ضنمت أليإل ز.أكمفة 

هلطألل و ايقلمت أليللمل  للى ئظألض      ميط, يلسأت ألط ينل  31أ قمب ا ميلة مإللمضا يلعيمملة و    ئو 

 ,يلأ  ألخؿليلة ييػلت و ألين لمل  فػلم      ياؼبلمت  و مصط سهمض ألطئضمعأليسألخلية ئلملتمم مػوميية ت
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 ضللسأليتمسيلس  ئييل  ألخؿليلة تيمل  و  لمألت ألطملل  أليلت ت ػلم ألغلتدسألل غللل تمم ئتػلتدسل ألي نلا ئ         

 (38)أليؿ   ألخصطي.

 تلم ع   يل  تؿلري    ,تر يلة طبتلفلة يلالمض  ألخصلطية    أليصلعا ألشبميلة   ئو ألخقميلل  لسمت   

 يامض  ألخصطية م  خ و صبمم ة م  ألطرط أل ػبميية, سمت أل ألخصطي ألييملة امل أ  يعيفأليسضألغمت 

  يلسيمح أل رتألضلمت  للى ألسبيممللة    م  مصللطيم للى أ لم م للمهطألت يقلمل يملم ممألرنل      ئ طضلت ألسبلسي  

أملم   (39)م  خ و تر يتمم يأل لسألي.  ز مت  ألخت مهطي  ئم ميإلمحكمم ئأزأل مم ئ لى ألين مل يأكملم, 

كملم  لسمت    مت تر ية اخإلمضية تؿجل ألا تفمضة أليؿ إلية ئت عظهم ئتلس ممم, سفق يعيفة أليؿطئ 

أؾللمضت امل ئ ,ألا تجمنللمت  إلللل أ  تإلللسأ يميف للل   رت للت ئ ؿللطت أخإلللمض تر يللة ئألغلل ة يؿللإليمت أل  

م زأل لة  رميإللت ي ملح أي لمو, ئ   أليضعميم م  ألخت مهطي  كؿمسألت ئأؾمزت يموتجو ئيمضتمح  لى أ

  , ئضيست ز مألت ي   أليع ممت خإلمضا يضطئض  أليتنعي ئتطا أليػل ة.أليسئيية يقمل ألخت مهطي

يللس ألاغللتيمت أليؿلل   ملل   أليؿللطئ  ألطضللمألت  لللى تعأل  يللعيفة غللل تئيم ضللمفة امل شيلل  

أ مطت مسص أليرض  ئأل  إلمط أليصي يصي  ألخصطيم  ي س كل خ مب م  خ ميمت مإلمضا و ألين مل, ئ

   يأ  أليتريري  مزل و ألي طيم ئأ  كل مم عبتمج اييم و امل ظيمز  ألسبؼ أليؿ كمم غ ت, ل  أليفرت ت

 هص  أليفرت  هم ألخاميط .

 لى  يؼ يعيفة ألطهطألل  سمت يعيفة أليؿلطئ  يقطأل ملم يلمض  مل    لمل ؾلطيط ملمكط  للى ئؾل           ئ

 (40)مض يػإل  ؾجم ة ئي مية ؾ   أ عو.ألا مي

 :ينميطيتر ية أل خإلمضية يامض  زضألغمت تتنمئو أرط أل أليقػح أليام ي:

ة  لللى   طيللة أليتر يللة أل   ميللة يلاللمض  ألخصللطي تأليللت تنمئيللأل تمللست م  للح أليسضألغللمت 

 لى مرلعص   أليت تن لم م  فيط  أ  أليم م ل ئألط سألي ا تن مي و  س شألتممذبليل ألطرط ألشبةية, 

ملم  ضلفي  لي ن مملم ئي  علسزهم ئي  أئ م نى ضبسز, ئيينمم تيتػل  مرعألهلم مل  خل و ئضل مم و ارلمض ي       

 سض أل م  ألاتػم  ئألا ػلجمل مل  خل و أليرتكيلع  للى ي ل  نمأل ل  هلص  أليم لم ل ئألط لسألي ئدبمهلل            

 (41).أليإل   ألآلخط

 ميية, كم لم مل  أيلطظ ألطرلط أليلت     أ  ارمض أليصطألع, ئارمض ألخػوامل ئت ؿري  تم ع أليسضألغمت 

زضألغلة ؾلريي    أؾلمضت   فقلس , ينلميط  25 لسألي رلمض    ط تممتر يو  ألخصطية مم ئغم ل أل   لتألغتدسم

( امل أ  يللعيفة ألخصللطي ألييللمل ضكللعت  لللى  للسز ملل  ألطرطئ للمت ألخطكعيللة  نللس        2012)أليسغللم ي 
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, تنمئهلم أ سألي أليامض  ألخصطية مال  تمية أليتريري, ئألسبعب ألخميم , ئمم لا مإللمضا مل  ألط لسألي    

أهممللم ارللمض خلل و  للس  أرللط   ئ للس  مللطت هللص  ألطرطئ للمت ملل  ئزئض أليؿللإلمب أليفم للل و ألياللمض ,  

يية, ئأخلريأل ارلمض أليضلعية    ارلمض ألخػلوم  ئارمض أليتقييح ألطخ  لي,  ئ, ئارمض ألاغرتألتيجية, أليصطألع

 يلل  أكللست ألينتللم ع أ   ميللة أليصللطألع ئألسبللطألا ألياللمضي غللينتع  نمللم أليترلليري ألسبتمللي,      ,ئألزبللم ي

ض  يللسأل يللسأل ي م ئيميتللميي تنتصللط ألياللمض  ئذبقللم أهللسألفمم, كمللم أؾللمضت امل أ  أليصللطألع و يسأليللة ألياللم

م مل   إللل مجلمع    م ئمن م ل م ئممنمج ل إللل أليسئيلة ئأنمعتملم ئضممظهلم, يينملم يلسأل متع  ل       م مل     ئ ؿمأل ي 

أمم ارلمض ألخػلوميية فقلس  ملط يصلمض  ئألضلعة  نلس أليرتكيلع  للى مػلوميية ألسبلعب            , أليؿإلمب ئأليامألض

 (42)أليمرين و افػمز ألسبيم  أليػيمغية ئمؤغػمت أليسئية.

فأؾلمضت امل أ  يللعيفة   Samie., Osman A., & Abdel  (2012)أملم زضألغلة   

أليؿطئ  ضكعت  لى ارمض أليت إلوة ئألسبؿس يم تإلمض  م  أ ػ  ألطرط أليت ميي  ألا تممز  ليملم  نلس   

ئو هلصأل أل رلمض  لسمت يلعيفة     تنمغ  مل هص  ألط سألي,   ألخصطية خم يم م  خصم ص تتر ية أليامض

أ  أليترليريألت ايلس   أكلست  , ئض  ؾ إلية تمسا امل مصلعة مجم يةأليؿطئ  أليامض  ألخصطية  لى أ مم رم

كملم ميلعت يلو عبل  ئهلح و اؾلمض  امل        ئأ  ييم  أليتريري و رإلي ة ألين لمل شألتلم,   ,أ  تيم  هييلية

ئضكعت  لى  يح  ضطئض  ئنمز متييع  مز يو ألخمألرنو )عب ( ئألين مل ألييممل ييل مؤغػمتم )هح(,

تمح ئ مض للت شيلل  يم ؿللية ألين للمل   لللى غلللميتمح ئألغللتقمم أيقللت أليضللمت ئ ,ألخت للمهطي  ألطخ  يللة

 (43)ئ قمضتم.

م يطؤيلة طبتلفلة, ئتؿلري  تلم ع     هطألل فقس  ممت يتلأرري أ لسألي أليالمض  ئفق ل    أمم يعيفة ألط

%  نس تر يتمم ط سألي أليامض  40 لى ارمض أليصطألع ينػإلة  تأل تمس أللألطهط ت امل أ  ا سص أليسضألغم

مض ألي مأل ل  ألا تصلمزية, ئأليتمسيلسألت أليلت تػلإلإلمم ألا تجمنلمت  للى أل تصلمز         ألخصطية, يليم ارل 

أليصي زبأت اييم  يقمت مػلوميية ملم    ألخػومييةأل ارمض ئأخري  اهتممممت أل  ػم ية,رح ارمض أل أليإل ز,

مل  خل و   مأل  ألخػلمو ئألزبمم لمت أليػللفية   ؼبسي و أليإل ز م  فمضى ئألض طأليمت  لى مجم ة أل خ

 لس هلصأل   ألز ألزبمم لة يلو ألخت لمهطي  يتعميلل ألا تجمنلمت أليػللمية امل أ ملمو  نلا, ئي         تػلل أفط

 (44)ة.إلل أليصعا ألسبيمميم م    م ئألغتدسألم أليػينمضيم م  أكاط أليػينمضيمهمت ؾيم  

ئامنللم  ئ  ييتللا أليإلللم ام  يسضألغللة أرللط أليتر يللة أل خإلمضيللة يلاللمض  ألخصللطية مبفطزهللم, 

 ضللمت منللمشج يللعمفة ألسبللطب   ألطرللط و ضللمت منللمشج ألا تجللمج ئو  ألدبللم ي ضللمح امل زضألغللة هللص   
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 يل  ي تملس منلمشج ألا تجلمج  للى تممليـ ألخ مضضلو, ئتصلميط ألا تجمنلمت  للى أ ملم            ئأليػ ل, 

مح و ارلمض أليػليم    أ ممو  نا, ئؾي نة ألخت مهطي  ئايقمت ألخػوميية  ليمح, ئ لعع أليؿلط ية  لن   

 ض ضمسية  لى  ػمب مصمزض ألوتجو., ئألا تممز  لى مصمزأليػيمغي يلسئية

أ  أليصلعا أليمرنيلة مالل ألطهلطألل ئألخصلطي      Youssef A.M., (2012 )ئأ مطت زضألغة

كملم   -ا  كم   ممض  و ألطهطألل يؿليل أ لمص   ئ -ألييمل ت تمس يؿيل ئألضح  لى منمشج ألا تجمج 

م ة أليلت تقلمض  زأل م ل   دلل متيل امل ألغتدسألل مص لعمت يعمفة ألسبطب ئدب ل أليلرة ضعية يلانم ية ألخث

زئ  هلصأل يم ضلمفة امل ألا تملمز  للى مصلمزض ضمسيلة       , يتيو رطفو, ألشبري ئأليؿط, أئ ألزبيلس ئأليػل  

      ألاهتممل ي طض ئنممت   ط كمفة ألطرطألا ألخ نية.

ؿلري ألينتلم ع   ةي م يلة فت  أمم أليصعا أليسئيية مال ئألؾن   يمغت ألطمطيييلة ئتليجلطألا ألي  

يم ضللمفة امل  ,مم ألغللتدسألل مصلل لعمت يللعمفة أليػلل ل, ئتفضلليلألا تجللمج م  لل  منللمشج للسهامل ي 

 ت طألضألغل ئ ,ي  يؿيل أكة مل  ألخصلمزض أليطمسيلة    لى مصمزض ألخمألرنو ألخصطيو ئألخت مهط أل تممزهم

 (45).ألخؿيلة م  كمفة نمأل إلمم

 ميللت املكلمللم م م ينمللمشج ألا تجللمج,أ للم كلمللم كم للت أليصللعيفة أكاللط أليتعألم لل  ئهيللصأل ظبللس 

كلمم كم ت أكالط   ,ئكلمم أليت ست أليصعيفة    منمشج ألا تجمجألغتدسألل مص لعمت يعمفة ألسبطب, 

 م مل مص لعمت يعمفة أليػ ل.تمألفق 
ئغم ل أل   ل أليرطيية  رط أليت ضكعت  ليمم ئغم ل أل   ل ألخصطية, ظبس أ يل ألطئو مقم

 ألخػللوميية,ئأليلطف ,  ئ ز ألطف لمو, ضزئئ ارللمض أليصلطألع,  ظهلم: طصبمم لة ملل  ألطرلط مل  أي    للى  ضكلعت  

غلإلية تنمئو  (2013) أمي  يطي  زضألغة فقس أ مطت  تم ع ,أغإلمب أليامض , ئارمض أل خمأل  ألخػلموئ

 ألينتللم ع أ  أرللط مللطت ئأ للسألرمم ألخدتلفللة, كمللم أ يلاللمض  ألخصللطيةألاييرتئ يللة  يصللعا ألطمطيييللةأل

 (46).ت مت أليرتكيع  ليممأليصطألع, ئأليطف , ئألخػوميية كم ت م  أيطظ ألطرط ألي

ارللمض ضزئز ألطف للمو كللم  هللم أل رللمض ( فللأ مطت أ  2015)زضألغللة ضبمللس ضبمللمز   يللميأمللم 

مضزيلللم  ئألزب ة,ألطمطيييللل  يميلللمضا تلللمميع ألخمللليم   للللى تر يلللة ألخمأل لللل ألاييرتئ يلللة يصلللعيفت 

مأل  ألخػللمو ضلم    كمم  مط ارمض أل خ, غمألت كم ت ضزئز أف مو زئيية أئ  طيية أئ مصطيةة أليةي م ي

 Kelseyئهلم ملم أ مطتلم أيضلم  تلم ع زضألغلة       (47)ة,ممة أليت ضكعت  ليمم ممأل لل أليسضألغل  ألطرط ألخ

Glover  (2011 )أل   للى كيفيلة تللأرري ئغلم ل أل  ل ل ألطمطيييلة ياخللم      يلت غلل ت امل أليت لطا  أل
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يلو أل خلمأل      يلم  ضي لت و م  لح ألط   هلص  أليمغلم ل  أ   املتميللت  ئ ينلميط,  25خػلمو أرنمت رلمض   أل

 ئأل غ ل أليطألزييميي, ئأ مم تن ط اييمح كتمسيس يألفيمض أليسميقطألرية.

فلمكؼ  يلمظ يصلمض  أكلة      خمأل   لى ؾإلية    ألكمم أ مطت ألينتم ع غلإلية أليصمض  ألخثقسمة 

م يلو أل خلمأل    ت ليقمت ئمنم ؿمت أكاط أل تسألي تقمضيط ئأليت  طيت  لى تقسيح  غي ا  ا م  ؾإلية 

 ,Yehia A.J ئو هصأل أل رمض أيطظت  تم ع زضألغة  (48)يلسميقطألرية أل غ ميةػلمو ئأليطألفضو ألخ

مسص خما أمطييم م  أل خمأل  ألخػلمو ئضبمئية ألخقمض ة يينمح ئيو ألين مل أل غ مي ألسبلمكح  ( 2012)

 (49)و ايطأل .

م  تلم ع زضألغلة   مطتمل أمم أليصعا ألطئضئيية فقس ضكعت  لى صبمم ة طبتلفلة مل  ألطرلط أ    

Guy J Golan, (2013 ,) للى ارلمض ألييلمل     "تطيإلم أل رت مؾليم مو هريأليلس  كلعت يلعيفة "   يل  ض 

, يليم أغإلمب أليامض  ألخصطية ئأؾمضت امل ألي إلي ة أليسكتمتمضية ين مل مإلمضا, ئ م مم أليتميي يلامض 

ت أليصلعيفة يؿليل   ئضكلع  يلممألرنو, ئأل  سألل ألسبطيمت أليػيمغية, رح نلمت ارلمض أل خلمأل  ألخػللمو,    

 مم ة أل خمأل  و أليػيمغة ألخصطية ئمسص خ مض  شي .فطية ألا سممج أليػيمغي زبز يم  لى 

ئأ ملطت ملسص أليقللم      للى ارلمض أل خلمأل  ألخػللمو و أليإلسأليلة      "ئئو غرتيت"فة ضكعت يعيئ

ألغت طضللت , ئو  صللط مللم ي للس مإلللمضا  هللص  ألزبمم للةألطئضئيللي يؿللأ  أليللسئض أليللصي مييلل  أ  تل إلللم   

 (50).غإلمب أليتمضؽبية يلامض , ئغيمغة أليمايمت ألختعس , ئغينمضيم ألييمل أليتميي يط يل مإلمضاطأل

و أليتعمات أليػيمغية و ألتجمتمل  زئض ؾإليمت أليتمأليل ألانتمم يزضألغمت تتنمئو  أليقػح أليامي :

 يصفة خمية: ينميط 25 ممة ئرمض   ألخصطي يصفة

  لل  وألسبلسي   أليتمأليلل ألانتملم ي و ألي صلط    أل شب مض  أليلسئض أليلصي تل إللم ؾلإليمت       ط 

ضكعت زضألغمت هلصأل  ألسبطنة م  تمضؽبمم, و هص  ألخط لة أليتعمات أليػيمغية أليت تؿمسهم ألخن قة 

ينلميط   25تملل ألخصلطي  إللل رلمض       لى أليسئض أليصي ي إلتم ؾلإليمت أليتمأليلل ألانتملم ي و ألتجم    قػحألي

 ئي سهم.ئأرنمت أليامض  

اػبمييللة أليللسئض أليللصي ي إلتللم ؾللإليمت أليتمأليللل      ملل  أليسضألغللمت   ئأرإلتللت  تللم ع ألي سيللس  

مجللمو ضبمللس ئ ,(2012مأل للس ألسبي للي)ممللسئح  إلللس أليمنمللم زضألغللة ئألانتمللم ي  إلللل رللمض  ينللميط  

Allam Yousra, (2011 ), ئBogdan Szajkonski.,  (2011)ئ ,(2011) ري للللمؽ

 ت يصفة  مملة   رتغمهح ألغتدسألل أل   ي Osman A.,& Abdel Samie M.,  (2012 ,)ئ
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ئأليؿلإليمت ألانتمم يللة يصللفة خميللة و ايقلم  أليللم ي ألي طيللي ملل  خل و ألخػللمهمة و كؿللا فػللمز    

ألين ح ألي طيية ئمنمم   مل مإلمضا, ئت إلوة أليلطأي ألي لمل ينإللص  ليح أليسكتمتمضيلة ئألي نلا, ئاتم لة        

ألطفيلمض   فط  ئألغل ة يلعلسي   ل  ألسبطيلة أليػيمغلية ئألي سأليلة ألانتمم يلة, كملم  لعظت مل  ميم لة           

أليسميقطألريلللة ئضلللطئضتمم و ازألض  أليؿلللأ  ألي لللمل, ئغلللم ست  للللى  ملللمض ألي سيلللس مللل  ألسبطكلللمت      

م يو م  ألطفطألز ئطئو مط  يتن ليح ذبطكلمتمح يػلط ة ئمملمض      لألانتمم ية ئأليػيمغية, ئمسعت ي

  ئمطئ ة تفم  ألط  مة أليػيمغية ئألانتمم ية ئأل   مية أليتقليسية.

غلقمط مإللمضا    ينميط ئمم  إللم ئ تى 10م منص يست أليس م  يلت مهط و كمم تؤكس ألينتم ع أ 

ألنلم يل جلة ألين لمل,    من ح  طكة أليؿإلمب أليام ط ئي ألوطا ألطغمغي أليصي ي  مكم  مم ل أليفيػإلما ه

يللل ملل  ألخميلل   ,2011ينللميط  25و أليتمميللس ياللمض     أليؿللإليمت ألانتمم يللة غللمهمتأئهللم مللم يؤكللس 

 (51)مل هلص  أليامض .أل تإلمضهم أليؿطألض  ألطئ

ل أليالمض , فقلس   ألانتملم ي  إلل  أليتمأليلل  أرري ئغلم ل  ئكمم ألهتمت أليسضغمت يميت طا  لى ت

ئو هللصأل ألهتمللت أيضللم يطيللس زئضهللم و رللمضألت أليطييللل ألي طيللي يصللفة  ممللة ئمنمللم ألياللمض  ألخصللطية.  

يلؿللإليمت أليللسئض أليػيمغللي يا رت للت ئ  كفللمت  غللمت أهميللة ئ ألأكللست  تللم ع ألي سيللس ملل  أليسض   أل رللمض

ألانتمم ية يصفة خمية, هصأل أليسئض أليصي ت سص  سئز تإلمزو ألخ لمممت ئألطفيمض ييصل امل أليتفم ل 

 يلل  أتم للت ممأل للل أليتمأليللل    ,مللل أليمأل للل أليػيمغللي ئألانتمللم ي ئا للسألي ترلليريألت نمهطيللة يللم    

ة ألشب لب  مؾس  ئممألنمألانتمم ي أليفطية يلامألض يلتمأليل ئتإلمزو ألخ لمممت ئتن يح ألخ مهطألت ألسب

تل ل  زئض   أ  ئغلم ل ألاتصلمو أليتينميمنيلة   ألغت م ت ئ (52).ألسباياة يمأز أليامض  ئمنل أل ميمض ألين مل

ػمل أليتمأليلل يلو أليقلمز  أليالمضيو ألولتملو      ت ئ ت, ئأ  ت يػط أليتمأليل يو ألطفطألز,ػطع و أليامضألألخث

ايلس   كلم   ي, يي  و  ممية ألطمطتػم س و  قل أليصمض  امل ألي م  ئكػ  أليطأي ألي مل ألي مخئ ,ألزبسز

 (53)م  ألشبطئج امل أليؿمضع مل مم يطألفم شي  م  تضعيمت ئصبمظفمت.

تيتا ؾإليمت أليتمأليل ألانتمم ي يميسئض أليلصي ي إلتلم غلمألت و أليتمميلس يلالمض  أئ و       ئ 

 .ينميط 25س رمض   امنم ألمتست تأرريألتمم يئ ,رمم ئأليلتأرري  لى صبطيمت ألطممضمتمي ة أ سأل

ظيللمز  ئظ  ئتللأرري ؾللإليمت أليتمأليللل ألانتمللم ي و ألسبيللم   تؿللري  تللم ع أليسضألغللمت امل ئ

ألغلت مع ألزبمملمض مل  خ هللم متمي لة أليت لمضألت يصلمض  آ يلة,          ,  يل  امض أليس أليػيمغية و مصط ي 

 أليتمأليل مل ألآلخطي  زئ   يمز.ئ ألخؿمضكة و صبطيمت ألط سألي غمألت يميطأي أئ أليػلما أليف لي,ئ
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و  ؿلس  ة أ  أليطيس ئأليتقييح ألسبقيقي يسئض أليؿإليمت ألانتمم ي( 2011) يػطأل   لئتطص 

ا يتم ا  نس  سئز ألزبم   أليػيمغي هلم يل ػب  أ  ميتس امل مم  مملت يلم   أػب  ئتن يح ألزبمممض 

م  تؿييل يلم ي ألانتمم ي ئألخػمهمة و تريري ألادبمهمت ئأليػلمكيمت  لى ألخػتمص هص  أليمغم ل 

 (54).ئألانتمم ي ئألتجمتم ي يؿيل مؤرط أليفطزي

ت ألانتمم ية ئزئضهم طتمم أليسضألغمت أليت تنمئيت أليؿإليمئي ل م  أيطظ ألينتم ع أليت أ م

هم مم يت لم مبػمهمتمم و ذب يح ألين لمل أل   ملي ألسبيلممي أليطمسلي ئا مملة      ينميط  25و رمض  

 ي  ألغتدسل ألخت مهطئ  أليفيػإلما  ,ح  مل ا  مي آخط أئنس  ئرمض  ئألغتدسمم ألخمألرنم  أ فػم

ئئضلل أليصلمض ئأليفيلسيمهمت أليلت     ئألييمتيلمب  خإللمض ألي لم  يأ ملمهلح      ,يتن يح ذبطكلمتمح كالمألض  

ئهم ألطمط أليلصي ي يلؼ    مصسأل يتمم كةص ئكمات ألط إلمت, ئأليت كم ت تفم  و مرم أ سألي أليامض ,ت 

 (55)مل نسيس سبطية أليطأي ئأليت إلري. يس ييمرة مفمأل م  أؾيمو ألخؿمضكة, ئي م نسيس ؾيل 

 :ئ تم جمم 2011ينميط  25أغإلمب رمض   نمئوزضألغمت تت :أليقػح أليطأليل

امنم هلي  مليلة    ,يمم  لى أ مم ف ل منفطز أئ متفط رمض  ينميط ا ػب  ألين ط اي نس ذبليل 

أيلطظ  امل غلمت   تلم ع ألي سيلس مل  أليسضأل    ئت ؿلري ألخ م لم .  تطألكمية مت ينمتهم خ و غنمألت رميلة مل   

ألا تممكلمت  ئ ,ئريلمب ألسبقلم  ئألسبطيلمت    أليقمل أليػيمغلي ئمنمم  أليامض  يمل ألطغإلمب أليت أزت امل 

ريلمب ألي سأليلة   ئ ,يلملمألضز ألا تصلمزية   تتيلمو ئأليتمظيلل رلري ألخ   ئأليفقلط,  ,أليصمضخة سبقم  أل  ػم 

يمطغلط  ألسبمكملة,   ئتطكع أليػل ة و يلس غبإللة ضليقة مطتإل لة يلمسبعب أئ       ئأليفػمز, ألانتمم ية,

 مية ألاختنم  أليػيمغي أليصي تؿمس  ألخن قلة ألي طييلة يأكمللمم ئأليلصي أزص امل     ئ ئئ ؿية أليؿطرة,

 ممض ألي سيس م  ألسبطكمت ألانتمم يلة غلمألت شألت يلإلرة غيمغلية أئ ألنتمم يلة أئ زينيلة, ئأليتلسخل        

أزص  مية ئخمضنية ئهم مم مص ا ليألختصم س و أليؿوم  أليسألخلية يلمن قة ألي طيية م   إلل ألشبمضني 

 (56) تؿمسهم زئو ألخن قة.تم  مية أليض ا ئألا قػمل ألييامل ت م

ئألي ؿلطي  مل  ينلميط     تقسيح تفػلري يالمض  ألخصلطيو و ألشبلممؼ     (2011) ئ مئو ألمس ظأليس

ئمنلم   ,تأغيؼ فطضية تطيب يو ئه  أليسئية أئ ض فمم و ازألض  ممألضز ألتجمتمل شي  م  خ وئ ,2011

نتلم ع  امل أ  مقلسممت   أليئأؾلمضت   ,م ألطفيمض أليامضيلة ئت لسز مصلمزضهم   ئمن ,  ئت سز مصمزض ألسبطمم

ضؤيلة غيمغلية ئألضلعة رلري        تيل  يلم     مل مإللمضا ط   رمض  ينميط دبػست و ئه  أليسئية ألخصطية

 ئأ  ألخقصلمز يلمه  أليسئيلة يليؼ هلم      تل  أليطؤية ألزبع ية أليت ت ؿتم م  خ   أليط يؼ ئتمنيممتلم. 
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سيط أي أ ملم ت ل   ,سيط أليفػلمز يلل هلي زئيلة ت ل     ئا هي أليسئية أليفمؾللة فعػل ,   سئية أليطخم  فعػ ,ألي

ا و زأل ط  ضدح م  أنمعتمم ئضممظ غل تمم زألف ة يميؿ   امل أليم مألطرممع ئألخصمل أليؿدصية ئت 

 .م اا أليؿيمص ئألامت مضم  أمط  فػم ؾيو  م ا ميل إل ويتأل م م  م ط ممؿ ألي ل م 

أليلصي  ملط    ألسبطمم  يسص أليؿ   ألخصلطي  "ميمنيمأضكي"و ينميط  25ت مقسممت رمض  دبػسئ

أؾيمو طبتلفة م  ألسبطمم  ألا تصمزي ئرري  م  ي إلقة أليمغ ى ئألي إلقمت أليس يمألم و م م م  ئألضع 

 (57)ألا تصمزي.

يلة تتميلع يلإل      ينلميط رلمض   قيق   25رلمض   أ   و زضألغتم( 2012) ممز أليسي  ؾمهو  ئأكس

  يللةطبتلللا ألي إلقللمت ألانتمم ضللمت  يلل  ,ألشبصللم ص أليفطيللس  أليللت ميعتمللم  لل  يقيللة ألياللمضألت   

ألاخت فمت ألطيسيميمنية, ئضكلعت  للى صبمم لة ئأل لس       ئألزبمم مت ئألسبطكمت أليػيمغية, ئت ست

 يلطه   للى  , ئص امل ألسبفلم   ليملم  يلة ئ ميلة    ئهم ألطمط أليلصي أز  ,يتا  مهلم ألزبميلم  ألخ مي  أل

 قللمز,  فقللمز  و ألتجمتمللل ألخصللطي  لللى مللسصكم للت مئرريهللم ملل  أليػللممت أليللت ئأليتػللممح  أليت سزيللة

أليتعمت يميػلمية فعصللت  ئ ,"ضئح أليتعطيط" دبػست فيمم ضئح ئرنية نسيس  أرلم  ليمم ألخصطيم ئ

مل  خ هللم  للى ز لح ئتأييلس م يلو ألخصلطيو, ئ للى أل لرتألل ألي لم  ألشبلمضني, ئأ ملطت أليتللسأليري             

ين للمل مإلللمضا ئكؿللفت  لل  ئ ؿلليتم ممللم أزص امل  للعع أليؿللط ية  نللم ئتمييللس صبمم للة ملل  أليقم يللة 

 (58)أليضرمط ألولية ئأليسئيية يتنمزي يط يلم.

 فقلس أؾلمضت أليسضألغلمت امل أ     ينميط ئتأرريألتملم ألخدتلفلة   25أمم فيمم يت لم ينتم ع رمض  

ذ ئئنلم ألخن قلة, ئأ  تإللسأ يلفعة     ألغت م ت م  خ و ؾإلميمم أ  ت رري يلفعة أليتلمضي  أليامض  ألخصطية 

ؿلري ألينتلم ع   ت كملم   ,نسيس  يتمنى ألزبميل أ  تتػح يمسبطية ئأليسميقطألرية ئألي سأليلة ألانتمم يلة  

امل يلفما أليطيلمز  خميلة     مز يمم ػتقإلل مصط ئزئضهم أل  ليمي ئأ مم غتغتؤرط  لى م  أليامض  امل أ

شج ميعج يو أليتػممح أليػيمغلي ئأليطخلمت   اشأل ألغت م ت أ  ذبقم أليتعمو أليسميقطألري ئأ  تتإلل منم

ض  ألط لسألي,  أيلطظت أليلسئض أل ػبلميي يلجليـ ألخصلطي و ازأل     كملم   ,ألا تصمزي ئأليةأل ة أليسيلمممغية

 م زألخل ألتجمتمل ألخصطي.كاط  م  ئأل رتألم يم تإلمض  ألخؤغػة ألط

و  لمو  ألي سيلس مل  أليلسئ    هلملت أميلة أليالمض  ألخصلطية    ئخبأليالمضألت ألي طييلة    ئم  ألخ  ظ أ 

 مط شي  و م مهطألت ئأل تجمنمت ئئو غلرتيت و أليمايلمت    س ئ ,ي م  ئن لتمم تتإلنى ؾ مضألتممأل

ت يم ضللمفة امل أليت للمهطألت ألسبمؾللس  أليللت ألنتم للمطيييللة ضللس ألا تصللمز أليطأمسللميي, ألختعللس  ألط
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إل  ألطظملة  ئيلجييلم يػل   فط ػلم, ئ يطي م يلم, ئ ايطينسأل,ئ ييم م ,ئأل ,أليإللسأل  ألطئضئيية مال أغإلم يم

 (59) .ألألا تصمزية أليت ت طضت هلم هص  أليإللس

ئو ألخقميل ألهتمت ألي سيس مل  أليسضألغلمت يمغلت طألض ألخمأل لا أليسئييلة مل  أليالمض  ألخصلطية         

ئذبسيس ألادبمهمت ألخػتقإللية يلت ممل مل ألط سألي و مصط, ئتؤكس هص  أليسضألغمت ألضتإلما ألخمأل ا 

تنعي مإلمضا ئضمبم يطنل شي  امل  منة هص  أليسئو امل معيلس مل     أمملأليامض  ألخصطية ئ أمملأليسئيية 

ت  مس ملم ي لس مإللمضا ئضغلح غيمغلم     دبم  ئ تى تتمي  م  يلمض  ممأل فمم  أليم ت اغتي مب مم  سي,

 زئو ألاذبلمز ألائضئيلي  أليمايمت ألختعس  ألطمطيييلة ئ  نسيس  تتنمغ  مل أليتعمو ألزبسيس, خمية ئأ 

مم مت ألخع مل زبتمسيس أليمإلمضا يلعفم   لى ألغتقطألض ألخن قة و ئنم تقسل أليس ح امل   مل  كم ت

 (60)أل ػب  دبنإلم.مال هلح خ ط أل غ ل ألطيميي أليت ت 

 :ت ليم  مل  لى أليسضألغمت أليػميقة

مم لة مل    ألولمئض ئملم تضلمنتم مل   تلم ع متنم لة ضيلست أليإلم الة صب         م  خ و ألغلت طألض  

أل تملست  أل رمض ألخنمجلي أليلصي   و يلمض   أرطتممضمع أليسضألغة ئ و ارطألت غم ستألينقمط ألخممة أليت 

 لي:عاية ئتتمال هص  ألينقمط فيمم يأل    ألخؿيلة أليإل ليم يلميمو امل  تم ع أكاط ز ة ئت إلري 

 و ضلمت   طيلة ألطرلط      مزبلمت أليصلعفية سبلسي ملم    س م  أليسضألغلمت أهميلة زضألغلة ألخ   أكست ألي سي

 سألي أليت تقسممم ئغم ل أل   ل ا تن مي و  س شألتمم  للى  ألشبةية أليت تطص أ  أليم م ل ئألط

ن ممم عسزهم ئي ي  Frameمرعص أئ م نى ضبسز, ئيينمم تيتػ  مرعألهم م  خ و ئض مم و ارمض 

 . ػجمل ضفي  ليمم  سضأل  م  ألاتػم  ئألائي 

 ت مملل ملل   يطألع ألسبضلمضألت  للى أ  أليرلطب ي    ةنطيت و ضمت أرطئ سضألغمت أليت أثأكست م  ح ألي

يلم يلتح تؿلميمم     ألئأ م يميف لل  لس  صلإلمم  لسئ      ةألطرطئ أليسئو ألي طيية ئأل غ مية ئفقم  هلص  

 ئدبطيس  م  ا ػم يتم طرطألض طبتلفة ئمصمل متإلمينة.
  أليسضألغلمت أليلت تنمئيلت أليتر يلة أل   ميلة يلالمض  ألخصلطية  للى   طيلة ذبليلل            أرلل  أل تمست

ئشيل  خلم هلملم مل   لسض   للى        ;يفي يم تإلمضهمم ألطكاط م تمةألييئ لى ذبليل ألشب مب  أل رمض,

أليةهنلة أليلت   تصنيا ألطرطئ مت ألطغمغية أليت تقسممم أليمغليلة أل   ميلة ئذبسيلس مػلمضألت     

ؾلدم  أليفم للة ألخلؤرط   للى غلري ألط لسألي ئمسمتملم ئألطزئألض        ئذبسيلس ألط  ,يتح ألا تملمز  ليملم  

 ألخنػمية امل كل منمح.
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  سضألغمت أليت تنمئيت أليتر ية أل   مية يلامض  ألخصطية امل  قس مقمض مت غمألت يو أليأرل  زبأت

ئضمبم يطنل شيل  امل ضرإلتملم و    ئغم ل ا  ل زألخل  فؼ أليسئية أئ ئغم ل ا  ل و زئو طبتلفة;

أئ أليت طا  لى ألي مألمل ألخدتلفة أليلت تلؤرط    م م  خ و ألخقمض مت,ألسبصمو  لى يمض  أكاط ئضم  

ئأليػيمغللة ألشبمضنيللة يلسئيللة ئ   تمللم   أليتر يللة ئمنمللم منللب ملييللة أليمغلليلة أل   ميللة,   لللى 

 ئرريهم م  ألي مألمل أليت تؤرط  لى تر ية ألط سألي ألخدتلفة و ئغم ل أل   ل. يميسئو ألطخطص,

 تػمؤات أليسضألغة:- 6

 تػ ى هص  أليسضألغة امل أل نمية  لى أليتػمؤات أليتميية:

 ؟ ئأ سألرمم ألخدتلفة ينميط 25    رمض  صعمفة ألطمطيييةأليت  سمتمم ألي ألطرط ألشبةيةمم هي  (1
 ئيطتإلب يمصأل أليتػمؤو  س  تػمؤات فط ية تتمال فيمم يلي:

 ينميط, ئألطغلإلمب أليلت    25رطئ مت أليط يػية أليت أيطظتمم أليصعيفة  نس تنمئو رمض  مم هي ألط

 ة ؟ئألسبلمو ألخقرت تت لم يمم, ئأليتقييح ألطخ  ي هلم, 
 ينميط؟ 25رمض    نس م مزبة  أليصعا ألطمطييية م ليمأليصي أل تمست  ي ألطرط ألشبةيةمم ه 
   نس تنمئو ألخمضم مت أليلت   أليصعا ألطمطيييةليمم خ مب مم هي مػمضألت أليةهنة أليت ألضتيع 

 ؟ئأليؿ   ألخصطيتطتإلب مبصط 
 لمو  هنتنجتلم    ئضل مم  مم مسص ألتفم  ألينتم ع أليت تميلت اييمم أليسضألغة مل ألطرطئ ة أليت (2

 ة هي مصسض أليصطألع ألي مخي أليقمزل؟يطألع ألسبضمضألت أليت أكس فيمم أ  ألهلميمت ألسبضمضي
 أليتصميح ألخنمجي يلسضألغة:- 7

 :صبتمل ئ ينة أليسضألغة

أليمايللمت ألختعللس  ألطمطيييللة يمللسا  أليصللمزض  و  يتماللل صبتمللل هللص  أليسضألغللة و أليصللعا 

ئ س مت ألختيمض  ,ينميط 25يمم هص  أليصعا  نس تر يتمم يامض  ألطرط أليت أل تمست  لأليت طا  لى 

أمم ألختيمض أليمايلمت ألختعلس     ز يقم , أليصعا   طأل  يػممية ألسبصمو  ليمم ئاميم ية ذبليلمم ذبلي  

ألطمطييية فرينل امل رقلمم و ألتجمتمل أليسئيي ئط مم أكاط أليلسئو ألضتإلمرلم يمي لم  ألي طيلي ئتلأرطأل      

 :ألا تممز  لى  ينة مت سز  ألخطأل ل نة أليسضألغة فقس متأمم يمينػإلة ي ييم ئتأرريأل فيم.

  يمض يعيفة  يميمضا تمميع ك ينة م  أليصعا ألطمطييية.ألخت -
ئ لس مت    لى أ  تؿمل كمفة ألخمألز أل خإلمضية ئممألز أليلطأي  ,ألختيمض ألخمضم مت أليت يتح ذبليلمم -

فللة و أليتعليللل  لل  تللل  ألخثػللتدسمة و  رط  للم طبتل ض   للطأل ط للم يت للل مألغللتإل مز ألييمضييللمتي

 ذبليل ألخمألز أليتعطيطية.
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 :أل رمض أليعمين يلسضألغة

 2011ينلميط   26أليت   ؿطت  ل  مصلط أليتلسألت مل       ت إليم أليسضألغة  لى ألخمألز أليتعطيطية مت

 .2011فةأليط  12 تى 

 منمع أليإلع :

يلعصلمو  للى ييم لمت     مم من م ل أل  لمي ل يم تإللمض  نملس    منمع ألخػحت تمس هص  أليسضألغة  لى 

أرلط   يل  تملسا أليسضألغلة امل أليت لطا  للى       (61),ئم لمممت ئأئيلما  ل  ألي لمهط  ممضلمع أليسضألغلة     

 غلميي  ئو ارمض منمع ألخػح غت تمس أليسضألغة  للى ألط , مطيييةألطأليصعا ينميط و  25رمض  م مزبة 

 أليإلعاية أليتميية:

ينلميط و أليصلعا    25 س رلمض   مصط ي ؿطت   يتمييا ألخمألز أليصعفية أليت    ذبليل ألخضمم : -

, ئشيلل  يإتإلللمع أغلللميي ذبليللل ألخضللمم  ألييمللي      ئيللفم  ممضللم ي م ئكمي للم منت م للم    طمطيييللة أل

 ئأليييفي.

ئضؤية ألخمز  أل   مية و ضمت أل   مي ضيس ألشب مب  غلمبتيح هص  ألطي ي   ذبليل ألشب مب: -

م, ئذبسيس ألخقمات ئألطفيلمض أليط يػلية   تفم  تمم مل أليػيم  ألياقمو ئألانتمم ي أليصي أفطظه

ذبليلل مػلمضألت أليةهنلة: يطيلس     ئو ارلمض ذبليلل ألشب لمب يلتح     , ألشب لمب هلصأل   أليت ي ط مم

مقماتللم يمللسا أليتللأرري و أليللطأي ألي للمل    ألخػللمضألت ئألي للط  أليللت ألغللتدسممم ألشب للمب  رإلللمت  

 (62)ئا نم م يمم.
رلمض أهلسألا أليسضألغلة, ئو أليم لت  فػلم      فمػمض أليةهنة يمفط أل رلمض أليييفلي ألخ للمب و ا   

كيلع  ألشب مب ئمسص تيطألضهلم, ئيميتلميي يمضلح ملسص أليرت    يقسل مؤؾطألت كمية يألرطئ مت أليمألضز  و 

 . لى  ضية م ينة زئ  رريهم 

 أزئألت مجل أليإليم مت

 ت تمس أليإلم اة  لى ألطزئألت أليتميية زبمل أليإليم مت:

 ألغتممض  ذبليل ألخضمم .  – 1

 ليل ألشب مب.ألغتممض  ذب – 2
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 :ألختإلمض أليصس 

ؽ م يل  ممت ئأليإليم مت ئملسص  لسضتمم  للى     ين يمصأل ألاختإلمض  يمؽ يس  أزأل  مجل ألخ لم

مللم تػلل ى أليسضألغللة يسضألغللتم ئتقييمللم, حبيلل  تت للميم ألخ لممللمت أليللت يللتح مج مللم يمألغلل تمم مللل     

 ضألغة يسضنة كمفية. ألسبقم م ألخمضم ية, ئت يؼ ألخ نى ألسبقيقي ئأليف لي يلعقم م أليمألضز  يميس

 ئ س مط ألختإلمض أليصس  يمخط لتو أليتمييتو:

 مطألن ة أليسضألغمت أليػميقة ئهم مم غم س  لى ألاختيمض أليس يم يم سألت أليتعليل ئت طيفمم. .1
اختإلمض مسص  سضتمم  لى  يمؽ ألخترريألت  (63)ألويمو طض ألغتممضألت أليتعليل  لى صبمم ة م   .2

ئ لس أنلطت أليإلم الة ي ل  أليت لسي ت  للى ألغلتممض  أليتعليلل و          فرتض أ  تقمل يقيمغلمم, أليت ي 

 .ألويمم ت أليت أئيى يمم ضمت ألخ   م

 :ألختإلمض ألياإلمت

 مييلة هللم ئمبلم    يم مت يلتأكس م  زضنة ألاتػلم  ألي قصس يم رإلمت أزأل  مجل ألخ لمممت ئأليإلي 

م ع مت ميقة أئ متؿميمة  لى  ت يتيح  يمؽ ألي مألهط ئألخترريألت يسضنة  ميية م  أليس ة, ئألسبصمو

 لمممت أئ  يمؽ  فؼ ألخترريألت.اشأل تيطض ألغتدسألممم أكاط م  مط  و مجل  فؼ ألخ 

 ئ س مط ألختإلمض ألياإلمت مبم يلي:

 رلح  م,م ئألفي ل  ممت أليإلم اة يؿطح ئ سألت ئفومت أليتعليل يلإلم   أليصي أنطص ألياإلمت م مم ؾط   -

 (64)يت خض ت يلتعليل.% م  امجميي ألخمألز أل10تعليل  ينة يلرت ي م مم
 ممت أليإلم اة يإنطألت ألختإلمض ألياإلمت م  خ و م مزية هميػت, ئئفقم هلص  ألخ مزية فإ  م ممل  -

 ألياإلمت = 

 2      

  1 +2 

  ي  أ :

 .  =  سز ألسبمات أليت يتفم فيمم ألخطمعأل  

 =  سز ألسبمات أليت  مل أليإلم   ألطئو يرتميعهم. 1 

  مل أليإلم   أليام ي يرتميعهم.=  سز ألسبمات ألاتي  2 

% ئهي  يمة مطتف ة تسو 91غ م ممل ألياإلمت و هص  أليسضألغة ئيت إليم ألخ مزية أليػميقة يل

 . ية ألطزأل  لى ي 

  تم ع أليسضألغة



 ى دمحم السيدأمان              ..... يناير فى الصحف 52أطر معالجة ثورة 
686 

  ينميط 25أئا: تر ية يعيفة  يميمضا تمميع يامض  

  : جح أليتر ية .1

م كم لت  لسر م فطيلس أل أرلمض ألهتململ       لسر م  لميط أل أئ أل تيمزي لم, ئامنل     ينلميط  25   تي  رلمض  

ئاشأل كم ت ئغم ل أل   ل أليرطيية ا ,  ل أل   لألزبميل غمألت  لى مػتمص أليؿ مب أئ ألخػوميو أئ ئغم

أليقمأليل   هلص   ينلميط كػلطت    25رمض  ئضمأليب م ينة, فإ   فق م خ ميريتنؿط أخإلمض أليسئو ألينممية اا ئ

 .ة يلع ةت ألزبميل  لى تر يتمم سب ألزبممس  ئأنة

ألهتممم م ؾسيس أل  ي   ينميطامض  مل ألهتممل يعيفة  يميمضا تمميع يت ؿري  تم ع أليسضألغة ائ

ألكتفينلم و هلص  أليسضألغلة      لس , ئتعطيطيلة يؿليل  لمل    يلة ئألغل ة مل  خل و ممألزهلم ألي     أفطزت هلم تر

فةأليط  12 تى  2011ينميط  26م   فرت و ألي ممز  ذبطيطية  96أليت يلرت  مألز أليطأييمخمألز ألشبةية ئم

2011. 

 أليؿيل أليصعفي ألخػتدسل .2

 ( 1) نسئو ض ح 

 ألخػتدسل يأليؿيل أليصعف

 % ا أليؿيل أليصعفى

 12.5 12 خة

 37.5 36 يتقطيط خة

 19.8 19  صة خةية

 24.0 23 يمقمو ضأ

 6.3 6 ي ممز ألفتتم 

 100.0 96 يأل مجمي

ةية  لى تر ية يعيفة  يميمضا تمميع  رلإلة ألخمألز ألشب( امل1) ت ؿري ييم مت ألزبسئو ض ح

% مل  ألي ينلة, ئ لس يطنلل شيل  امل      70تقلمضب  ممز  ذبطيطيلة ينػلإلة    67 ي  متالت و يط ينميامض  

رإلي ة ألسبسي ئألخفمنأ  أليت يم إلتم ئأليت تت ل  متمي ة اخإلمضيلة يمميلة ئمػلتمط  تؿلتمل  للى      

كللل مللم يت لللم يمخت للمهطي  ئألينؿلل مت  تصللطؼبمت ألخػللوميو ئألخم للا و ميللسأل  أليتعطيللط ئمتمي للة  

 أليػيمغيو ئألغت طألض طبتلا ألآلضألت ئأليتمنممت.
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و  لسضتمم  للى   % مل  ألي ينلة, ئتلةظ أهميتملم     30.2ملمز  ينػلإلة    29أمم ممألز أليطأي فإللرلت  

 طض غينمضيمهمت مػتقإللية ئ ,ئتقسيح تفػريألت ئألفية يأل سألي ,تقييح ئذبليل مم ؼبسي و مصط

تأرري مم ؼبسي و مصلط  للى   أل ي  ط  يأكملمم,مصط فقب ئامنم و ألخن قة ألي طيية ييؼ و  ,يألئضمع

 ألي م  يأغط .

ألفتتم يلمت   6ئ س تنم ت ممألز أليطأي يو ألخقمات ئأ مس  أليطأي ئألافتتم يمت أليت يلرلت  

يلمت  أي مم ي مزو رل  ألفتتم يممم  18يصعيفة  يميمضا تمميع خ و أليفرت   ينة أليسضألغة أليت تإللغ 

 ئهم مم يتمألفم مل ضدممة ألسبسي ئخ مضتم.أليصعيفة 

 مم ل ألخمز  أليتعطيطية .3

و أليتر يلة أليصلعفية  يل  ت يلؼ أهميلة ألخلمز  أليتعطيطيلة        ممملم  زئض أل  ؿليل أليتل   فومت 

ئملل  أهللح هللص  أليفوللمت مم للل ألخللمز  أليتعطيطيللة,       ,صللعيفة و ايطألظهللم ئأليرتكيللع  ليمللم   ئضرإلللة ألي

كلمم ألظزألزت أهمية ألسبلسي كلملم ألهتملت أليصلعيفة     , ئأل رمضألت ئرريهمئ , يصمض, ئألطيمألألغتدسألل ألئ

يللم, ئكلمللم ألهتمللت   يمضلل م و أليصللفعمت ألطكاللط أل قطأل يللة أئ و أليصللفعمت ألختدصصللة أليللت تت لللم   

 ئألطيمأل  ئرريهم م   نميط ألزبصب ئأل يطألظ.  يمغتدسألل أليصمض

 (2) نسئو ض ح

 مم ل ألخمز  أليتعطيطية

 % ا طيطيةمم ل ألخمز  أليتع

 29.2 28 أليصفعة ألطئمل

 - - أليصفعة ألطخري 

 7008 68 يفعمت زألخلية

 100.0 96 أل مجممل

 يل  ئضزت   ينميطامض   ألهتممل يعيفة  يميمضا تمميع ي( امل2ت ؿري ييم مت ألزبسئو ض ح )

يينملم  % مل  ألخلمألز  ينلة أليسضألغلة و أليصلفعة ألطئمل يلصلعيفة,       30تقمضب  ممز  ذبطيطية ينػإلة 28

% و أليصللفعمت أليسألخليللة ئخميللة و أليصلللفعمت    70تعيللس  لللى    مللمز  ذبطيطيللة ينػللإلة    68ئضزت 

 أليسئيية أليت تمتح ينؿط أخإلمض أليسئو ألطخطص.
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 مصمزض ألخمز  أليتعطيطية .4

 لى أليطرح م  أهمية تنمع ألخصمزض أليلت ت تملس  ليملم أليصلعا و ألغلتقمت ممزتملم ملم يلو         

 ئأليصلعا  ,ئئكمات ألط إلمت ألخدتلفة , أليتمي و هلم و أليسئو ألطخطصئألخطألغلو ,ئضبطضيمم ,كتميمم

اا أ   ,ئرريهلم  ,ئأليقنمألت أليتليفعيم يلة غلمألت ألوليلة أئ ألي مخيلة, ئألخمأل لل أل خإلمضيلة ألاييرتئ يلة       

ت  للى  , ئامنلم ضكلع  س تر يتملم ط لسألي أليالمض     نأليتنميل يعيفة  يميمضا تمميع   تلجأ امل شي  

  ز  م  ألخصمزض. صبمم ة ضبس

امل أل تممز يعيفة  يميلمضا تلمميع  للى ضبطضيملم يؿليل       (3)ئت ؿري ييم مت ألزبسئو ض ح 

 61أغمغي  نس تر ية أ سألي أليامض   ي   مط شي  و رلاي ألي ينة تقطيإلم, فقس أل تمست  ليمح و 

يطيلة ينػلإلة   ملمز  ذبط  23% م  ألي ينة, يليمح ألييتلمب أليلصي   ملطئأل و    63.5ممز  ذبطيطية ينػإلة 

% ئهم مم يتمألفم مل  لسز ألخقلمات ئأ ملس  أليلطأي و  ينلة أليسضألغلة, أملم ألخصلمزض ألطخلطص فقلس           24.5

أل تللللت  ػلللإل م ضلللويلة يلرميلللة ئشيللل  كملللم ي ملللط مللل  ييم لللمت ألزبلللسئو ئمنملللم ألخطألغللللو ئأليقنلللمألت   

إليللة, ئئكللمات ننننإليللة ئمنمللم أليصللعا ألخصللطية ئألطأليتليفعيم يللة غللمألت ألخصللطية أئ ألي طييللة أئ ألط

ألانتمم ي كمصلمزض  ألط إلمت ألي طيية ئألطننإلية, ئ  تلجأ أليصعيفة امل أل شأل مت أئ ممأل ل أليتمأليل 

 .اغتقمت ممزتمم
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 (3) نسئو ض ح 

 مصمزض ألخمز  أليتعطيطية

 % ك يصبدر انًبدح انتحرٚرٚخ*

 3.42 32 كبتت

 1246 16 ( صحفٙ )يحرر يٍ اندٓبز انتحرٚر٘

 742 7 يراسم نهدرٚذح

 246 2 َقًلا ػٍ صحف يصرٚخ 

 - - َقًلا ػٍ صحف ػرثٛخ 

 246 2 َقًلا ػٍ صحف أخُجٛخ 

 43. . َقًلا ػٍ قُٕاد تهٛفسَٕٚٛخ يصرٚخ 

 643 6 َقًلا ػٍ قُٕاد تهٛفسَٕٚٛخ ػرثٛخ 

 43. . َقًلا ػٍ قُٕاد تهٛفسَٕٚٛخ أخُجٛخ   

 - - َقًل ػٍ ٔكبالد أَجبء يصرٚخ  

 642 6 ٔكبالد أَجبء ػرثٛخ َقًلا ػٍ   

 246 2 َقًلا ػٍ ٔكبالد أَجبء أخُجٛخ   

 - - َقًلا ػٍ إراػبد   

 642 6 َقًلا ػٍ يٕاقغ إخجبرٚخ انكترَٔٛخ  

 - - َقًلا ػٍ يٕاقغ انتٕاصم االختًبػٗ   

 142 1 انصحٛفخ )افتتبحٛخ( رأ٘  

 - - غٛر يحذد انًصذر   

 643 6 أخرٖ 

 62242 91 ػذد االستدبثبد

 تمنس اميم ية ألختيمض أكاط م  يسيل *

  ينميط 25 رمض  مم يعيفة  يميمضا تمميع   رم يم : ألطرطئ مت أليط يػية أليت  سمت

م  يللعيفة  يميللمضا أل قػللمت ألطرطئ للمت أليط يػللية أليللت  مللطت ملل  خلل و ذبليللل مضللم  

 : ضبمضي تمميع امل 

 .زألخل مصط ينميط 25رمض   رطئ مت تتنمئوأ ( أ
 .امض أليخطص دبم  غيمغة أليسئو ألط مت تتنمئوأرطئ  ( ب

ئأليت  زألخل مصط, ينميط 25رمض   نمئوأليت تت رطئ مت  تم ع أليسضألغة امل رلإلة ألطئت ؿري

تؿمل ألا تجمنمت ئمسمتمم, ئمم ا مإلمضا ئ  مملم منملم, ئ تم جملم, ئأليلسئض أليلصي ي إلتلم ي ل         

خلمأل  ألخػللمو, يينملم نلمتت و ألخط للة      أليفومت و هص  أليامض  خمية ألزبيـ ئأليؿطرة ئمجم ة أل 

غيمغللمت أليللسئو ألطخللطص دبللم  ألياللمض  ئيصللفة خميللة أليػيمغللة   نللمئوأليللت تت رطئ للمتألطأليام يللة 

 ,يلطألع ألسبضلمضألت   ألطمطييية ئأل غطأل يلية, يم ضمفة امل تقييح أليامض  ألخصلطية و ارلمض أرطئ لة   

 .(4)سئو ض ح م ي مط م  ييم مت ألزبئهم م
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 (4نسئو ض ح ) 

 ألطرطئ مت أليط يػية أليت تنمئيت ألط سألي ألخصطية

 % ا ألطرطئ مت أليط يػية

   ينميط 25رمض  ئ مت تتنمئو أرط أئا:

 55.2 53      مصط ضس  يح مإلمضا ىم مهطألت ئأل تجمنمت ف -1

 42.7 41 غيمغة مإلمضا ئ يممتم و أليت ممل مل ألخ مهطألت -2

 17.7 17 ينميط 25رمض  ألي زئض ألزبيـ و ازألض  أ س -3

 12.5 12    ينميط 25 زئض مجم ة أل خمأل  ألخػلمو فى رمض  -4

 6.3 6             ينميط 25 تم ع رمض   -5

   ينميط 25 رمض نمئو غيمغمت أليسئو ألطخطص دبم  أرطئ مت تت رم يم:

 39.6 38 يامض أليػيمغة ألطمطييية دبم  أل-1

 8.3 8  أليامض غيمغة أليييم  أل غطأل يلي دبم  -2

 4.2 4 أليامضألت ألي طيية ئيطألع ألسبضمضألت-3

 1.0 1    أليامض دبم   أليػيمغة أليفط ػية-4

 1.0 1 أخطص

 - 96  سز ألاغتجميمت 

 تمنس اميم ية ألختيمض أكاط م  يسيل. *

 

تمميع  نس تنمئهللم   أليت  سمتمم يعيفة  يميمضا ئفيمم يلي ألغت طألض طهح ألطرطئ مت

, و ارمضهلم ئألطغلإلمب ئألسبللمو ألخ طئ لة     , ية أليت ألضتإل ت يممئألطفيمض أليفط ,ينميطأ سألي رمض  

يلة ئخ مألتملم أليلت  لسزهم     م ين طيلة ألطرلط ألشبة  يم ضمفة امل أليتقيليح ألطخ  لي هللم ئشيل  ئفق ل     

 .  Entmanأل تمم 

 ينميط 25امض  ألومض ألطئو: أرطئ مت تت لم ي

 م مهطألت ئأل تجمنمت و مصط ضس  يح مإلمضا .1

مل    %55.2ملمز  ذبطيطيلة ينػلإلة     53 ي   مطت و  أليرتتي  ألطئوئ ة أل تلت هص  ألطرط

, ئم  أيلطظ ألطفيلمض   يفرت  أليعمنية أليت خض ت يلتعليل, ئهم مم يتنمغ  مل رإلي ة أليسضألغة ئألألي ينة

أليفط ية أليت ألضتإل ت يمص  ألطرطئ ة ئيا ألخ مهطألت ئألا تجمنلمت أليلت  مملت ضلس مإللمضا مل        
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يم ضلمفة امل مسلمت    ,ئمسمت ألخت مهطي , ئألخنمرم أليت أل تؿطت فيمم ,مممال ي  ألط سألز أليت ت 

نتملم ي و اؾل مو   أليت مهطألت  فػلمم ئكيلا تلأرطت يلميامض  أليتم ػلية, ئزئض ئغلم ل أليتمأليلل ألا       

رللمض  يلل   م للس, ئرريهللم ملل  أليػللممت أليللت ألضتإل للت يمللص     أليتأكيللس  لللى أ مللم, ئفتيللل هللص  ألياللمض 

ح و أليللتدلص ملل  مإلللمضا  م ألخ ميلل  أليللت  للمزص يمللم ألياللمألض ئضرإلللتم  يض لل مللطت أ كمللم ألا تجمنللمت.

ػلم ط و ألطضئألح,  مشبي م منملم ميلة ملم يت لل   خبخلي ئ تم ع ألخ مهطألت  للى ألخػلتمص أليلسأل   ئئ  ممم, 

ف مو دبم  ألخ مهطألت ألخصطية كفيلط  مل  ألطفيلمض أليفط يلة ألهلمملة غلمألت كم لت ضزئز        ئنمتت ضزئز ألط

ألي سيلس مل  ألطفيلمض    ئ ,غإلمب أليلت أزت امل  لسئي أليالمض    , يم ضمفة امل ألطنيةضأف مو زألخلية أئ خم

 أليفط ية ألطخطص.

مم لة مل  ألطغلإلمب    ئو ارمض أرطئ ة ألخ مهطألت ئألا تجمنمت أليت  مت مصط  مطت صب

ملل  أهممللم أليطرإلللة و أليللتدلص ملل  مإلللمضا ئ  ممللم, ئأليطرإلللة و ذبقيللم ألسبطيللة   مأليللت ألضتإل للت يملل

ئتصعيح ألطئضمع ألشبمرولة أليلت ت لم ي منملم أليلإل ز ئأليلت        ,ئألي سألية ألانتمم ية ئأليسميقطألرية

 ألخ مهطألت. هص  أزت امل  سئي

أمم    أليتقييح ألطخ  ي هلص  ألطرطئ ة فقس تطكع  لى  يمة ألسبطية ئأليسميقطألريلة و  

يملة أليلمر ,   , ئ ملطت  ليح أخلطص منملم ألا تملمت ئا ل ت         إلص  يح أليسكتمتمضية ئألاغتإلسألز مقميل

 ئ يمة ألييطألمة ئألي ع , ئأليم س  ئأليت مئ . 

ئئفقللم ين طيللة ألطرللط فقللس  مللطت صبمم للة ملل  ألسبلللمو أليللت ألضتإل للت يمللص  ألطرطئ للة        

ألطغمغية م  أهممم ضطئض  ض يل مإلمضا    أليػل ة, ئضطئض  ألغتمطألض ألخ مهطألت  تى ؼبسي ترليري  

 .مل  قيقي و أليإل ز ئيتح اغقمط ألين 

  ئ يممتم دبم  ألخ مهطألت غيمغة مإلمضا .2

يت مملل  و أل ميػيمغة أليت ألتإل مم مإللمضا ئ يممتل  متالت ألطرطئ ة أليط يػية أليام ية و أل

% 42.7طيلة ينػلإلة   ملمز  ذبطي  41ئ لس  ملطت و    مل ألخ مهطألت ئألا تجمنمت أليت تنمزي يط يلم,

ت مملل مإللمضا ألطملين     مل  أهمملم    ألطفيمض أليفط ية ئألضتإل ت هص  ألطرطئ ة مبجمم ة مم  ألي ينة, 

ئألينتلم ع   ,ئألغتدسألل أليؿطرة أيؿل أليمغم ل يلقضمت  للى أليالمض    ,ئ مل ألخت مهطي  ,مل ألخ مهطألت

أليت تطتإلت  لى شي  ئأليت متالت و تعأليس أ سألز أليقتلى ئألخصميو, ئتعأليس  مات ألا تقمو غمألت 

ئأليلت  ملطت مل      يت رإلقملم مإللمضا  أل غيمغة أليت تيحكمم تنمئيت و ئألسبقم يو, يلامألض أئ أليصعفي



 ى دمحم السيدأمان              ..... يناير فى الصحف 52أطر معالجة ثورة 
692 

ئألا تلسألت  للى    ,ئتقييلس  طيلة أل  ل ل ألسبيلممي     ئخسممت أليتليفلم  ألوملمو,   خ و   ل أل  رت ت

يم ضلمفة امل   أليصعفيو ألخصطيو ئألي طب ئألطنم   ئمصمزض  أزئألتملح ئكلممريألتمح ئ لط  مقلمضهح,    

 يط يلم. نمزيت أليػل ة ئمقمئمة أليضرمط أليت ايطألض مإلمضا  لى أليإلقمت و 

ئو ارمض هص  ألطرطئ ة  مطت صبمم لة مل  ألطغلإلمب أليلت أزت اييملم مل  أهمملم ضبمئيلة         

ا قمش مإلمضا ئ  ممم, ئضرإلة مإلمضا و غعم ألخت مهطي  ئأليقضمت  لى ألخ لمهطألت, ئأليػلي ط   للى    

أليسميقطألريلة  ألسبلم و   فطكعت  لىية أليتقييممت ألطخ   أمم م.أليطأي ألي مل م  خ و تضليلم ا  مي 

هلص    ئيتئشي  م  خ و ألغت طألض زييتمتمضية مإلمضا ئضرإلتم و أليػي ط   لى أليإل ز, ئا ملمض مػلم  

أليسييتمتمضيلة ئتمضليح معأليلم أليسميقطألريلة ئكيلا ػبل  أليت مملل م ملم  للى أ ملم  لم مل  ألسبقلم               

  أليقليح أليػللإلية   ألطغمغية ألخيفمية يلجميل, كمم مت أليرتكيع  لى ألسبم و ألخ طفة و مقميلل  إللص ي ل   

 ئمنمم أليتضليل ئأليت تيح ئ ج  ألسبقم م.

ئم  أيطظ ألسبلمو أليت رثط ت و ارمض هص  ألطرطئ ة ضلطئض  تنعلي مإللمضا  ل  أليػلل ة,      

 ئ سل ألغتدسألل ألي نا ضس ألخت مهطي , ئيست ألا تقمو أليػلمي يلػل ة.

  ينميط 25 ـ و ازألض  أ سألي رمض زئض ألزبي .3

ميع يللميرتكيع  لللى رللطو أليصللطألع أليللصي متاللل و مإلللمضا     تيتللا يللعيفة  يميللمضا تللم 

 مئألخت مهطي  ئامنم ضكعت  لى  سز م  أليقمص أليفم للة أليلت ي إللت زئض أل و ازألض  ألط لسألي ئمل  أهممل      

ئ ملطت   ,م  ألي ينلة  %17.7 ممز  ذبطيطية ينػإلة 17 ة و ألزبيـ ألخصطي  ي   مطت هص  ألطرطئ

ـ ألخصلطي و  ة أليت ضكعت  لى رإلي ة أليسئض أليصي ي إلم ألزبلي و ارمضهم صبمم ة م  ألطفيمض أليفط ي

 للى أمل    ئتسخللم يلعفلم     أئ و أليت ممل مل مإللمضا  ,غمألت مل ألخت مهطي  أ فػمح ينميطازألض  أليامض  

و ازألض  ألخم للا ئئضللل    ئزئض  أئ و    تللم مللل أليللسئو ألطننإليللة    ,أليللإل ز ي للس أل ػللعمب أليؿللطرة   

 زئض ألزبيـ و ألخط لة ألخثقإللة. مل أليرتكيع  لى رإلي ة ج, تملة يل  أليػينمضيمهمت ألو

ئملل  أهللح ألطغللإلمب أليللت ألضتإل للت يمللص  ألطرطئ للة ضرإلللة ألزبلليـ ألخصللطي و ألسبفللم   لللى  

صللمض  أل ػبمييللة يلمؤغػللة ألي ػلليطية, يم ضللمفة امل  ئضرإلتللم و ألسبفللم   لللى ألي ,ألغللتقطألض أليللإل ز

 يمم و أليإل ز ئأليت يضمنمم يم   مل مإلمضا. و ألسبفم   لى ألامتيمظألت أليت يتمتل تمضرإل

أمم أليتقييح ألطخ  ي أليصي ألضتإلب يمص  ألطرطئ ة فتمالل و ألسبلم و أليسميقطألريلة  يل      

ئ لس    ط  ألزبيـ ألخصطي  لى أليتأكيس  لى ؾط ية م ميل  ألخت لمهطي  ئا ملمض ملسص اميم لم يملم.      
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زبليـ ألخصلطي يلأ  ييلم  هلم أليضلمم        م  أهممم ضلطئض  ت ملس أل  سبلمو ألرط ت أليصعيفة صبمم ة م  

 خط لة ألا تقمو أليػلمي عبم أليسميقطألرية.

 ينميط 25رمض  خمأل  ألخػلمو و ازألض  زئض مجم ة أل  .4

ضكعت يعيفة  يميمضا تمميع  لى زئض مجم ة أل خمأل  ألخػللمو و ألط لسألي  يل   ملطت     

ألطفيلمض أليفط يلة  للى تقيليح      تمل  ألي ينلة, ئضكلع    %12.5 ممز  يعفية ينػإلة 12رطئ ة و هص  ألط

خلمأل  ألخػللمو   زئض ألزبمم ة و ألتجمتمل ألخصطي غلإل م ئاػبمي م, ئمسمت أليسئض أليلصي ي إلتلم مجم لة أل    

مم ة و ية يلسئض أليصي ميي  أ  تل إلم ألزب, ئتط   أليسئو أليرطي, ئأهسألا ألخؿمضكةينميط 25رمض  و 

 ألخط لة أليقمزمة م  تمضيذ مصط.

يت نمتت و ارمض هص  ألطرطئ ة مم يت لم مبؿلمضكة أل خلمأل  ألخػللمو    ئم  أهح ألطغإلمب أل

و ألخ مهطألت ئمم  ققم شي  م  اضفمت  مع م  أليقم  ئألخصسأل ية  لى ألخ مهطألت, ئأليقلم أليسئيي م  

  م يلمصمل أليسئيية.ئتقييح زئضهح ئفق  ,س  ألسبيحي مز مجم ة أل خمأل  ألخػلمو امل غ 

خ  ي هلص  ألارطئ لة مت أليرتكيلع  للى  يملة أليسميقطألريلة, ئ لم       ئو ارمض أليتقييح ألط

ألي مليلة  مو و أمم ألسبلمو فرتكعت  لى ضطئض  زمع مجم ة أل خمأل  ألخػل أليؿ مب و تقطيط مصريهم.

 .أليسميقطألريةألسبطية ئتقمو يميإل ز عبم أليسميقطألرية, ئألا 

 ينميط  25 تم ع رمض   .5

 ملمألز ذبطيطيلة فقلب ينػلإلة     6 ممؼ ئ لس  ملطت و  تأتي هلص  ألطرطئ لة و أليرتتيل  ألشبل    

ئيميتللميي    ;أل ي للس تنعلي مإلللمضا م ئأل لس  مشلللت يمم لل  ينللة أليسضألغلة  أ  ئضمبلم يطنللل شيل  امل  % 6.3

   ت مط ألينتم ع يميؿيل ألييمو ئامنم هي صبمم ة م  ألخؤؾطألت خم ميي  أ  تيم   ليم ألطممض فيمم ي س

تنعلي مإللمضا ئتفلمي  غلل متم     ت يملص  ألطرطئ لة   ط ية أليت ألضتإل ل ئم  أهح ألطفيمض أليف

يلمجلؼ ألي ػليطي, ئضزئز ألطف لمو ألي طييلة ئأليسئييلة  للى تنعلي مإللمضا ئأل تصلمض أليالمض  ألخصلطية,           

مم  سي  إلمض تأل مطت  طغإلمب أليتئم  أهح أل ئئضل صبمم ة م  أليػينمضيمهمت خصط مم ي س مإلمضا.

 ؾلسيس  خلما يلسأل و أليصلمض     يطكمز أليػيمغي, ئيي و مصط اظبمظ تمضؽبي ئذب يح ر رة  قمز م  أل

ئ لس ضكلعت هلص  ألطرطئ لة  للى       م  ألغتعمألش ألزبليـ  للى أليػلل ة ئ لسل تػلليممم يػلل ة مس يلة.       

  رإلللت أليؿلل أسميقطألريللة ئألسبطيللة ئأل ضألز   يلل  صبمم للة ملل  أليتقييمللمت ألطخ  يللة منمللم  يمللة ألي

 ل ألط  ل.ػت يل تصييل كل أليص مب ئذبقيم كتألخصطي أ  أل ضألز  

ضللطئض  أليتفللمئض مللل ألزبلليـ ملل  أنللل أليتد لليب يلمط لللة   ئملل  أيللطظ ألسبلللمو أليللت رثط للت

ئ سل  ,, ئضمم   طية أليت إلري يلمصطيويس  لى تقليص فرت  ألسبيح ألي ػيطيأليقمزمة ئيي  مل أليتأك

 ئضل ؾطئط ي مز  ألخت مهطي  امل منمظهلح.
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  ينميط 52رمض  ألومض أليام ي: غيمغة أليسئو ألطخطص دبم  

ئ س  خ و رمض  ينميطتطتإلب أرطئ مت هصأل ألومض يػيمغمت أليسئو ألطخطص دبم  ألط سألي 

ضكعت يعيفة  يميمضا تمميع  لى أليػيمغمت ألطمطييية ئأل غطأل يلية يينمم   ت مط أليسئو ألطخطص 

ضبلسئز   لاا  مزض أل, كمم  مطت أرطئ ة يطألع ألسبضمضألت و    تمم مل أليامضألت ألي طيية ئييل  يؿلي  

 رطئ مت هصأل ألومض.أيضم ئفيمم يلي ألغت طألض ط

  ينميط 25  رمض  غة ألطمطييية دبميػيمأل .1

ئملل  أهللح  ,ملل  ألي ينللة %40تقللمضب  مللمز  ذبطيطيللة ينػللإلة  38ئ للة و  مللطت هللص  ألطرط

ألطفيللمض أليفط يللة أليللت ئضزت و ارمضهللم مسللمت أليػيمغللة ألطمطيييللة دبللم  ألط للسألي و مصللط ئمللسص  

ئألخصللمل  خللت ا ئ   تللم يت للمض أ للسألي ألياللمض   ئأغللإلمب هللص  ألا , و فللرت  أليسضألغللةألخت فمللم خلل

مطييية, كمم ضكعت  لى أليػينمضيمهمت ألخ طئ ة م    إلل أليمايمت ألختعس  خط لة مم ي س ألخصطية ألط

 . مإلمضا

  لى صبمم ة م  ألطغإلمب متالت و ضرإلة أليمايمت ألختعس  و ألسبفم   لىئ س مت أليرتكيع 

ميم للة مإلللمضا ئ لفم للم, ئضرإلتمللم و ذبقيللم أليتللمألظ  يللو أل تإلللمضألت ألطملل  أليقللممي ئمػللومييتمم         

ألطخ  يللة دبللم  ؾللط ية م ميلل  ألخت للمهطي , ئألشبللما ملل  هيمنللة مجم للة أل خللمأل  ألخػلللمو أئ أيللة  

 مجم مت اغ مية أخطص  لى ألسبيح و مصط.

رطئ لة  يملة أليسميقطألريلة أليلت     ئم  أيطظ أليتقييممت ألطخ  يلة أليلت ألضتإل لت يملص  ألط     

 م خصمسبمم.تترنى يمم أليمايمت ألختعس  ئأليت تض ط و ي   ألط يم  امل أليترمضي  نمم ذبقيق 

أمم ألسبلمو ألخ طئ ة فقس  م ت م  ألاظزئألنية مالمم مال ألخم ا ألطمطييي دبم  ملم ؼبلسي    

 فػم تنعي  ي مإلمضا, ئو أليم تألا تقمو أليػلمي يلػل ة ئيي  زئ  تنع تطكعت  مو  و مصط  ي

أل  لى تطزز ألخم ا ألطمطييي نمت مل  أيلطظ   ممل   مل غيمغي نسيس, ئتأكيس أمإلمضا ئافػمح ألي طيم 

 ألسبلمو أيضم ضطئض  ربلي أليمايمت ألختعس     ألظزئألنية ألخ ميري.

 ينميط 25رمض  غيمغة أليييم  أل غطأل يلي دبم   .2

 يلل  اللمض  يمغللة أليييللم  أل غللطأل يلي دبللم  أليألهتمللت يللعيفة  يميللمضا تللمميع يتميلليا غ

ئم  أيطظ ألطفيمض أليفط ية أليت  مطت و ارلمض  % م  ألي ينة, 8.3ممألز ذبطيطية ينػإلة  8 مطت و 

ألربلصهم هلصأل   هص  ألطرطئ ة  للم أليييلم  أل غلطأل يلي مل  أليالمض  ألخصلطية ئأغلإلميم, ئألخمأل لا أليلت          

  م   ألطمطييي ي غتمطألض و ز ح مإلمضا ئأليسفمع  نمأليامض  ئمنمم أليضرب  لى ألزبأليييم  و ممألنمة 

 ئتأرري شي  ,ألشبما م  تميي أل غ ميو  يح أليإل ز أليت مت ألغت طألضمم ألطغإلمبأيطظ م  ئ

أملم   ئتأرري ألطئضمع أل  ليمية ألزبسيس   لى أم  أليييم  أل غلطأل يلي.  لى ألايتعألل مب مهس  أليػ ل, 
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لى  يمة ألطم  ئأليػ ل ئهم مم يتمألفم مل خما أليييلم  أل غلطأل يلي   أليتقييممت ألطخ  ية فقس ضكعت  

ضكعت ألسبلمو ألخ طئ ة  لى  ضية أليػل ل ملل   يينمم  ئ طيم  لى ألغتمطألض ألايتعألل مب مهس  أليػ ل.

م مل  تلأرري أليالمض     أليفلػ ينو ئضطئض   يمل أليمايمت ألختعس  ي طح خ لة غل ل يلو ألي لطفو خمف ل     

ملل   أليمريلس      لتمح يأل   ألسبيلح   لط   مخميلة اشأل تلممل أل غل مي    ميلة و ألخن قلة   لى ألطي مز أل  لي

 أل غ ميو و ألطضز .مل لممؽ ئ

 أليامضألت ألي طيية ئيطألع ألسبضمضألت .3

 للى أليلطرح مل     ئ ,ي مال يطألع ألسبضمضألت ي  س أل أغمغي م ؼبيح ألي   لة يلو ألخػللمو ئأليرلطب    

  ي  مت %,4.2ممألز ينػإلة  4  يتجمئظ  م  ألخمألز أليتعطيطيةأهميتم اا أ م   ي مط اا و  سز  ليل 

يصللفة خميللة ئتللأرري شيلل   لللى     و مصللط أليرتكيللع يؿلليل أكللة  لللى زئض مجم للة أل خللمأل  ألخػلللمو    

 ألي   مت ألخصطية أليرطيية.

ئو ارمض يطألع ألسبضمضألت  مطت صبمم ة م  ألطفيمض أليفط يلة تمضلح رإلي لة أليصلطألع و     

أليفط  يو أليسي  أل غل مي ئأليت لطا, ئكيفيلة تصلنيا أليلسئو أليرطييلة يلالمضألت        ئ ,أليإللسأل  ألي طيية

 ألي طيية فيمم يت لم يصطألع ألسبضمضألت.

ئم  أهح ألطغإلمب أليت مت أليرتكيع  ليمم و ارمض هص  ألطرطئ لة أ  أليت لطا ئألخصهإليلة ا    

ؿلمكل أل ضهمييلة تتعأليلس    , ئأ  ألخ ضهلمب يميسي  أل غ مي, ئأ  أل غ ل زي  ا يتمألفم ملل أل   يطتإل م

 للى   يتقييملمت ألطخ  يلة  ئضكعت أل و أليسئو أليت ت م ي م  أليسييتمتمضية ئا    ة هلم يمطزيم .

أل  ل ل   ئغلم ل  بيأليلت رميإللم ملم تلط    طألع أئ أل ضهلمب  امل  يح أليص ئ  تت ط  , يمة أليسميقطألرية

ضلطئض  أليم لما    طئ ة فقلس ضكلعت  للى    ألخألسبلمو  أمم ألي م  ألي طيي ئأل غ مي.أليرطيية يينمم ئيو 

 ضس كل ألطيسيميمنيمت ألخت طفة ئخلم صبتمل متػممح.

 امض أليػيمغة أليفط ػية دبم  ألي .4

 مطت هص  ألطرطئ ة و ملمز  ذبطيطيلة ئأل لس  ضكلعت  للى رإلي لة ألخم لا أليفط ػلي مل           

ؿلل   ألخصللطي ئأضن للت أليػللإل  و شيلل  امل ضرإلللة فط ػللم و أليم للما امل نم لل  ألي  ألخصللطية, ألط للسألي

 لم أليؿل مب و تقطيلط     فطكع  لى أمم أليتقييح ألطخ  ي ئأليتأكيس  لى أ  ألي نا ا ػبل  اا ألي نا.

 . مصريهم

ضللطئض   يللمل مإلللمضا يتميوللة ألطنللمألت  نللطألت  و هللصأل أل رللمض ألخ طئ للة ألسبلللموأيللطظ ملل  ئ

 .ألي نا فى أليت ممل مل ألخت مهطي  إلص , ئأل تدميمت  ط  ئ عيمة

 ينميط 25يامض   م مزبة يعيفة  يميمضا تمميع أرط رميام:

 ينميط  25ألغرتألتيجيمت أرط رمض  ألومض ألطئو: 

امل تطكيع يعيفة  يميمضا تلمميع  للى صبمم لة مل  ألطرلط       (5) ت ؿري  تم ع ألزبسئو ض ح

ارللمض ضزئز ألطف للمو, ئارللمض ألا تجمنللمت, ئارللمض  ملل  أهممللم: نللس تر يللة أ للسألي ألياللمض  ألخصللطية 

ئارمض مجم ة أل خمأل  ألخػلمو, ئارمض ألخػوميية, ئارمض ألزبيـ ألخصطي, ئارلمض ألسبللمو,    أليصطألع,
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ئييل  ينػل    ئارمض ألينتم ع, ئارمض ألظزئألنية ألخ ميري, يم ضمفة أليت رريهم م  ألطرط أليت  ملطت  

 ئغما يتح تنمئو هص  ألطرط تفصيليم ,أ ل

 (5) ض ح  نسئو 

 ألغرتألتيجيمت ألطرط ألخػتدسمة
 % ك اتٛدٛبد األطر انًستخذيخ *استر

 6346 62 إطبر االحتدبخبد  - 6

 1246 16 إطبر ردٔد األفؼبل  - 3

 2746 21 إطبر انصراع   - 2

 3.42 32 إطبر انًسئٕنٛخ  - .

 3.42 32 إطبر اندٛش انًصرٖ  - 6

 6747 67 إطبر دٔر شجكبد انتٕاصم االختًبػٗ   - 1

 346 3 إطبر انترْٛت ٔانتٓذٚذ  - 7

 .94 9 إطبر انتقهٛذ ٔانًحبكبح  - 8

 346 3 إطبر انًٕقف يٍ انثٕرح  - 9

 6147 61 إطبر األسجبة  - 62

 3649 36 إطبر انحهٕل  - 66

 346 3 إطبر صراع انحضبراد  - 63

 742 7 إطبر انذٍٚ   - 62

 3649 36 إطبر َتبئح انثٕرح  - .6

 246 2 إطبر االْتًبيبد اإلَسبَٛخ  - 66

 .624 62 إطبر انتؼبٌٔ ٔانٕحذح   - 61

 3943 38 إطبر خًبػخ اإلخٕاٌ انًسهًٍٛ  - 67

 246 2 إطبر تشّٕٚ صٕرح اإلسًليٍٛٛ   - 68

 842 8 إطبر انفٕضٗ  - 69

 3649 36 إطبر ازدٔاخٛخ انًؼبٚٛر   - 32

 6246 62 إطبر انًصبنح انًشتركخ  - 36

 6246 62 إطبر دٔر ٔسبئم اإلػًلو  - 33

 842 8 إطبر انخسبئر االقتصبدٚخ  - 32

 346 3 أخرٖ – .3

 - 91 ػذد االستدبثبد

 تمنس اميم ية ألختيمض أكاط م  يسيل *

 ارمض ضزئز ألطف مو .1

نللمت ارللمض ضزئز ألطف للمو و ألخطتإلللة ألطئمل ملل  يللو ألطرللط أل   ميللة أليللت أل تمللست  ليمللم  

ملمز  ذبطيطيلة ينػلإلة     61ألخصلطية,  يل  ئضز و    يعيفة  يميمضا تلمميع و تر يلة أ لسألي أليالمض     

ألي طييلة  طييلة ئ أليرألطف لمو ألطمطيييلة ئ  ئتلمأليي ضزئز   لسألي  %, ئ س يطنل شيل  امل خ لمض  ألط  63.5

 :, ئفيمم يلي  ػت طض أيطظهمدبمهممئأل غطأل يلية 

 ضزئز ألطف مو ألطمطييية ( أ
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ضهم ألسبليا أليط يؼ هلم و أل طهمية مصط يمينػإلة يلمايمت ألختعس  ألطمطييية يم تإلم  ط 

فقلس ضكلعت يلعيفة  يميلمضا      ,يسئض أليصي تل إللم و ألسبفلم   للى أمل  اغلطأل يل     أل امل ألئ  ط  ,ألخن قة

ئألغت طضت  مية أليرتزز ئأليمه  أليلت أيلميت    يةصطأليامض  ألخ تمميع  لى ضزئز أليف ل ألطمطييية دبم 

 أل زألض  ألطمطييية و ت مملمم مل مم ؼبسي و مصط.

أليصلعيفة   و مم ا ألخرت   خلم ؼبلسي ئأؾلمضت     سألي  مطت أليمايمت ألختعس ية ألطو يسأل

مإللمضا يلمل     ػلين ألطيي   ي  ذبسي أليط يؼ أئيممم ملل  م يلإليت مال  لق أ  مم ؼبسي و مصط ي "امل 

يل ح  ى ألربمش خ مألت ملممغة عبلم أل  سبام  ل ألخصطي هم  فؼ يمل  ممض   لى أليتليفعيم ألزبم ة ئ

 (65)ئألا تصمزي أليصي فؿل ألسبليا ألطمطييي ألسبميح و أل يفمت يممم". أليػيمغي

 ,ضزئز ألطف مو ألطمطييية امل  لس كلإلري   تينميط ترري 28ئي س مج ة أليرض  أليت تمألفم يمل 

م أل يل ح يلسأت   ألين لمل  للى ألربلمش خ لمألت عبل      ت ال فإل س أ  ألز ت أمطييم أ  مصط زئية مػلتقط  ئ 

يط يؼ ألطمطييي "يمضألا أئيممم"  ليفم ألخصطي ألوميلط "  ػلين مإللمضا"    " صض ألفقس  ,أليلمجة ربتلا

حبملللة زمميللة ضلللس   ضلللس ألخت للمهطي  كمللم  لللصض  ملل   يللمل  للمألت أليؿلللطرة      ملل  ألغللتدسألل ألي نللا    

 (66)يم  يضطئض  ألاغتممع امل م م  ؾ إلم".ام  ميإل م تجمنمت مبصط, ألا 

امل ت ؿللري أليصللعيفة لعة ألخصللطية ئت ألخػللتط لل  زئض أليقللمأل رللح يللسأت أليمايللمت ألختعللس  و 

, ئ اظأل ة أليط يؼ مإلمضا    أليػل ةخصطي غمألت و امخمز ألاض طأليمت أيسئض نيـ أل ي مية أليتيم  

يقمو فيم" هل يقا ألزبيـ امل نم   ألين لمل   مم يػيمغي يمضظ خسل و أليقمهط  رميل تػمؤي  كمم  قلت

 (67)أل نم   ألطمة".

مملم  ل  م ميإللة    متنلل أليلط يؼ أئي  أل  يل  أل م ئمرتزز  لق  مطيييي مط ضز أليف ل ألطمط  أخطص ئ

ألط لل و   للى   –"ئ س أضن ت يعيفة  يميمضا تمميع هصأل أليقلطألض  أليط يؼ  ػين مإلمضا يماغتقمية 

ألينفمش أليصي متتليم  للى أليلط يؼ   ي   مل  لم أل زألض  ألطمطييية م  أل تممو خػمض  ا - شي  أليم ت

م    مػوميو يم زألض  " ئ س أكست أليصعيفة  قل يميػل ة زألخل أليإل ز ألخصطي, ئط مم ربؿى م  فطألغ

ألغح أليمايمت ألختعس  و  مليلة أليتد ليب    شكط م  لى دبن ألطمطييية " أ  أليط يؼ أئيممم كم   طيص 

 (68)."يارم ة يع يح ا سص أكة أليسئو يميؿط  ألطئغب

ي س أ  هلسزت أليمايلمت   ت ألخن قة ئو ارمض ضبمئات أل زألض  ألطمطييية ا تمألت ألض طأليمئ

هللصأل أليتمسيللس ألغللتجمية يللإل    مصللط  للمزت ئتطألن للت  لل  لل  ألختعللس  يق للل ألخػللم سألت ألي ػلليطية 
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 مو خإلمضا ئأيطظهح  مهل أليػ مزية ألخل   إلسألهلل ئض يؼ أليمظضألت أل غطأل يلي ينيممو يسألأل  لفمتهم

م و ت ممللمم ملل   م ضفي  ل ألطمطييية تتإللل خي  ل  ئو هصأل أليػيم  شكطت أليصعيفة " أ  أل زألض  ,  يتنيمهم

ضبمزرمت أليػ ل م و م أغمغي ؾطيي  أل زألض  ألخصطية و ضبمئية منمم يلممألظ ة يو ذبميفمم مل "مإلمضا"

 (69)ضرإلتمم و دبن  أليم ما و ألزبم   ألشب أ م  أليتمضيذ.يميؿط  ألطئغب, ئ

أزت ألا تللسألتألت  لللى  يللة  يلل   ألط للسألي و مصللط  لللى ضزئز ألطف للمو ألطمطيي   ئ للس أرللطت 

مل ألخت لمهطي    "يل جيتم"ئألؾتإلما مؤيسي مإلمضا ئ ,"مم  ة ألزبمل"طفت ا قم يل ألخت مهطي  أليت   

ترللري  ػلل  و أليػيمغللة  أليقتلللى ئألزبط للى, أزت امل ملل  كللإلري  أ للسألز  غللقمطملل   نللم  تئمللم أغللفط

أليتنلمظات أليلت  لسممم أليلط يؼ       أئيمملم ي لس غلم مت مل  خ لمب مإللمضا أ      ا ألألطمطييية " ئأ ل  يلمض 

م ئأ  يإلللسأ أل امل أ للم ػبلل  أ  ييللم  غلللمي  م ؿللري ئم يم تقللمو شئ مرللعص يلػللل ة,   ميإل للم  ,ييػللت كمفيللة

 (70)."ألآل 

 تت للم يلطزئز أف ميلم أليإل يولة     ئ لى أليطرح م  مجيل ألا تقمزألت ألخثمنمة امل أئيمملم ئأليلت  

أكلست و   اا أ  يلعيفة  يميلمضا تلمميع    ,مإللمضا   ل ألي   مت مل  دبم  مم ؼبسي و مصط ئضطئض 

دبن  تلمضيب ئألؾلن   فيملم مييل  أ  ي ميلا يأ لم        يؼ أئيممم ضبم و ضبمئيتمأ  أليط  "ألفتتم يتمم

 (71)."تسيري يأل سألي و مصط

و يلللفعتمم  أ لنلللت يلللعيفة  يميلللمضا تلللمميع 2011فةأليلللط  3أل يلللمل ئي لللس شيللل  ئذبسيلللس 

" أ لم ي لس مضلي      يل  شكلطت   يمغة ألشبمضنيلة ألطمطيييلة ملل مإللمضا    مفمنم و أليػ    ترري أليط يػية

م  ل  أ لس   أيمل م  ألتإلمع  مع زيلمممغي  لى ألخأل ئخلا ألطيمألب ألخرلقة, ربلت أليمايمت ألختعس   لني 

ألي نا أليصي ممضغم مؤيسئ مإللمضا  أئيممم  أ طب  لفم مم ألخدلصو و ألي م  ألي طيي ي سمم أزأل ت ازألض 

ئز تم ياغطألع و خطئنلم مل  أليػلل ة و ترلري ئألضلح يلمجلة أليػيمغلة ألشبمضنيلة          , ضس ألخت مهطي

 (72)."ألخثتإل ة مل ألسبيممة ألخصطية

  تيتا أليمايمت ألختعلس  يميتصلطؼبمت ئامنلم يلسأت تتدلص خ لمألت ف ليلة ضلس مإللمضا          ئ

"أ  ازألض   بم  ل  مػلوميو يلم زألض  ألطمطيييلة ئزيلمممغليو  لط      ئشكطت يعيفة  يميلمضا تلمميع  قل ل   

أل ئتػلليح  م يقضلي يمغلتقمية مإللمضا فلمض     أليط يؼ يمضألا أئيممم تنم ـ مل ألخػوميو ألخصلطيو مقرت  ل  

 ,يللس ح ملل  ألزبلليـ" ئأليػللل ة امل  يممللة أل تقمييللة يط مغللة  م لل  ض لليؼ ألزبمممضيللة  مللط غللليمم     

ل ة و مصللط ئتػللتيمل أليصللعيفة  م لللة " أ  ألخقللرتح يللس م ألسبيممللة ألا تقمييللة أليللت غللتتممل أليػلل  
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يس م  أ ضمت م  طبتلا أريما ألخ مضضة أليمألغل ة مبلم و شيل  أل خلمأل  ألخػللمو يإللست ألي ملل  للى         

 (73 )ضبمئية يلميمو ا تدميمت  ط  ئ عيمة و غإلتمة ألخقإلل".ئشي  و ألين مل ألا تدميي و أليإل ز 

يمض أليت تت لم ي عو ئيسأت أل زألض  ألطمطييية تنم ـ مل ي   ألخػوميو ألخصطيو ي   ألطف

مإلمضا مل  ألسبيلم  أليػيمغلية ئييل  زئ  دبطيلس  أليفلمضي مل  مممملم أليط مغلية ئمل  أهلح ألطفيلمض كملم              

خم يللم أليؿلليذ, أئ أليللصهمب يط لللة  لل ج و أ "أل تقللمو مإلللمضا امل منعيللم و ؾللطل   أيطظتمللم أليصللعيفة

ت يلدلطئج ألي  لم مل      مية, ط  هلص  ألشب لمألت مل  ؾلأ مم أ  متنعلم ر لم      ييدضل هنما يفعميمت م 

ل  امل  للس مللم م للل    أليػللل ة ئو أليم للت شألتللم غللتعؼبم ك  لل  غيمغللي ض يػللي ألطمللط أليللصي غللي        

 للمزت أل زألض  ألطمطيييللة يللت  ل   لللى  ألختعللس  أل يللرتزز أليمايللمت ئألغللتمطألض  ,(74)أليط يػللي  ألخت للمهطي

صطي  ػين مإلمضا  س يملسز    أليتػطع و اظأل ة أليط يؼ ألخأ هي ضي كلينتم "يػم  ئظيط  خمضنيتمم "

أؾلمضت امل أ  شيل  يطنلل امل ملمألز أليسغلتمض ألخصلطي أليلت        ئ  ملية ألا تقمو أليسميقطألري و أليلإل ز, 

م ئهلم ئ لت   يمم ل  60 قس أل تدميمت اختيمض ض يؼ يلإل ز و رضم  تقمو ا م و  مية تنعي مإلمضا غت 

 (75)يت شألت مصسأل ية ".  صري ا يػمح يلعيممة ئا  تى يلم مضضة يتن يح  ملية تصم

ئكأ ملم ت فضلل    ,ل  تى شيل  أليم لت  يمت ألختعس  , لى ألط  مط مم ا أليما ئ تيجة يصي 

و ألاغتقطألض  لى  ػمب ألخإلمز  أليسميقطألرية ئتط ى أليتريري أليتسضػبي ئأليػلمي  لى أيسي ألخػومي

 . ألخصطيو مبم فيمح  مط غليمم 

 ل  و فةأليلط يلي    10يلمل ألشبمليؼ     ضم مل , ئمإلمضاتسألز ألخ مهطألت أليػلمية ضس مل ألؾيي  ئ

أليلط يؼ يلمضألا    م ينم إللم  ملط غلليمم , "أيلإلح    فلمض غلل مت  خ ميم أ  ي  يػتقيل م  منصإلم ئأ لم ي  

ن ح ئأليصي تعألل يس م  ئألؾن   ا تقمو م يأئيممم أممل خيمض  مٍؽ, امم أليت ممل حبعل مل مإلمضا أئ ألا

 (76)م".ضمبم   ي س مقإلمي 

ييية يست كمم يم أ مم فمنوت خب مب مإلمضا ماللمم  أ  أل زألض  ألطمط  يميمضا تمميعيعيفة ئأئضعت 

 مال ألسبؿمز ألخمنمز  و ميسأل  أليتعطيط.

 ضزئز أف مو مإلمضا ئ يممتم ( ب

تطكلعت ضزئز أف لمو مإللمضا و أل نلطألتألت أليلت ألربلصهم ضلس ألخت لمهطي  ئأليلت متاللت و           

, ئ ج  أل  رت لت ئخلسممت أليتليفلم     ئألا تممز  لى ألزبيـ ألخ مهطألت, أليت ممل ألطمين أليم ؿي مل

 ئأ مأل م. ألت ئألسبفم   لى   مممألوممو, ئرريهم م  أل نطألتألت أليت هسفت امل ذبجيح أليت مهط
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يافة أليت متمضغمم ألسبيممة ألخصطية يػلعم  ألزبممز ألخ"أؾمضت يعيفة  يميمضا تمميع امل ئ

ت ألي مملة  يم ضلمفة امل   لط أليتجم لم    ,2011ينلميط   26ممنة نسيلس  مل  أليت لمهطألت يلمل ألطضي لمت      

ضغلمو ضلإلمط ؾلطرة يتفطيلم ألولتجو أليلصي  ذبلسئأل ألسب لط يي لميإلمأل          ئأل تقمو مولمت ألطؾلدم  ئا  

 (77)."يإ ممت  يممة أليط يؼ مإلمضا

و ألخقلمل   ألغتجمية ألسبيممة ألخصطية ي ض طأليمت أليػم س  و أليإل ز كم أ "  أؾمضت املكمم 

تجمهلة أئ ضألفضة نمهط ألخ مي  ألطغمغية أليت ينلمزي يملم ألخمألرنلم  أليلصي      م أغؼ أمنية ألطئو  لى 

 قلت أليصعيفة     إلس ألخن ح غ يس أ س أ ضلمت  ئ س  ", عيمأل امل أليؿمألضع مبدتلا أعبمت ألزبمممضية

 – أ تقلس أ  ألسبيمملة غلترتكمح    "  ميلم ئض ليؼ صبللؼ ازألض  نطيلس  ألطهلطألل     ألسبعب أليلمرين ألسبلمكح   

 (78)". تى يصلمأل امل مط لة أل ضهم  -قصس ألخت مهطي ي

امل  يل أخطص منمم  طز ف ل ضس ألخت مهطي , ئامنم زبأئ  ييتا مإلمضا يمغتدسألل أليقمل ك

ئيي  مل تعأليس ألخ مهطألت ئألؾتسألز ئرأتمم ألض ط مإلمضا  ئأليتليفم  ألوممو,   ل خسممت أل  رت ت

 تلى يلتمي  مل  ألغلت مز      أليتنمظات يتمس لة ألخت لمهطي  ئ  امل ألربمش منعى آخط متال و تقسيح ي   

أليت للمهطألت و أليؿللمألضع  تصللم سظململ ألطمللمض مللط  أخللطص, ئتقللمو يللعيفة  يميلمضا تللمميع أ للم" مللل   

ت ليو   ألطئو هلم ا ميلة  يممتلم ئأليالم ي     :ية يليمل ألشبممؼ  لى أليتمأليي ألربلص مإللمضا  لطألضأل    طألخص

 (79)نى يؿرل منص   م   ض يؼ ألزبمممضية. م ألييم مط غليمم  ض يؼ نممظ ألخدميطألت ئشضأل

  مط غلليمم  نمظات أخطص متالت و تيليا امل تقسيح ت مأليي ألط سألي ألض ط مإلمضائمل ت

م  " مللط أيقلل يئأؾللمضت أليصللعيفة يلد للمب أليقصللري أليللص  يميتفللمئض مللل أريللما ألخ مضضللة ألخدتلفللة,   

 مص أليػيمغية يإلستمل مجيل أليقيمل يميتمأليل   إلل أليط يؼ ألي يقس كثّلفت م ": ئكم  مضمم م ,غليمم "

ئاػبللمز رطيقللة   يلل ح أليسغللتمضي ئأليتؿللطي ي ة أليقضللميم ألخ طئ للة ئألختصلللة يم   للمألض  للمو كمفلل 

ا  مإللمضا  " :, ئأضلمفت أليصلعيفة  م للة    علسز  يتنفيلصهم   ة ئأليتم يتمت ألخثيتعسيس أليت سي ت ألخثقرت

 ى ل   لل أليت لمهطألت, رلح  ملط  للي أليتلفلمظ يلي         ملمت ض  ّل ئ ػي أ  يتيفلل أليم لت يإ   مئو ألا ت م

ممظألو  لى أليؿ   تريري  صا أليمظضألت و  يممتم و ضبمئية منم يتمس م ألاض طأليمت ئأليتأكيس أ م 

 (80)«.أليؿمضع  ىأليطرح ممم هم ئألضح م  غي ط  ألخت مهطي   ل ى ل مة أليػل ة 

 تلسألت  للى أليصلعفيو سبجل      ئ لى ألزبم   ألآلخط زبأ مإلمضا امل تقييس  طية أل   ل ئألا

أ فػلمح هلسفم  سبمللة ممغل ة      ئنلسئأل  ت ؿري يعيفة  يميمضا تمميع امل أ  أليصلعفيو  ي  , ألسبقيقة
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ضل ا مل  مم لا ألسبيممللة,    مييلل  أ  ت ىتل مل  أليرضل  ئأليؿل  تملسا يقمللل ئ جل  تلسفم ألطخإللمض ألي       

س  للى ملسألض ألطغلإلمع,    تمنس أص مؤغػة يعفية م ػتانم  م  هصأل أليرض  أليصص تصم  ئأضمفت " أ م ا

ئكلمات  ألي طيية, ئؾلإليمت أليتلفعيلم  ئ  ئئغم ل أل   ل أليرطيية   طض أليصعفيم  أليتمي م  املفقس ت

  قلل أليلإل     كملم  ألط إلمت يلم مضز  فى أليؿمألضع, يم ضمفة يػط ة ألخ سألت ألشبمية يمح أئ ذب يممم, 

أيضلم    جملمت ألهل , كملم ألغلتمسفت   مت أليضلطب ألخثلةح أليلصص ت طضلمأل يل     منمح يلمؿفى يتلقى ألي ل ج نلّطأل  

 (81).من مة هيمم  ضأليتؼ ئألتـ"ألخػتقلو مبم فى شي  ممالو     ألسبقم يو ألخطأل إلو

 و أليييم  أل غطأل يليمف أضزئز  ( ت

 مطت ضزئز أليف ل أل غطأل يلية  لى يلفعمت  يميلمضا تلمميع يؿليل أ لمص مل  ضزئز أليف لل        

غلطأل يلي مل  أليالمض  ألخصلطية ئتإل متملم  للى ألخن قلة,        ألي طيية ئضمبم يطنلل شيل  امل  للم أليييلم  أل     

ئرإلي ة ألي   مت ألخصطية أل غطأل يلية ئمم يينممم م  م مهلس  غل ل, ئألي   لمت أليمزيلة أليقميلة يلو       

 مإلمضا ئظ ممت أليييم  أل غطأل يلي.

و يللسض يللفعتمم ألطئمل" ا  ألياللمض  ألخمنللمز  و أليؿللمألضع ألخصللطية أيقللت     شكللطت أليصللعيفة 

امل  كإللمض ألخػلوميو يمسبيمملة أل غلطأل يلية     هلم ملم ز لم   ئ ,ولى ألسبيممة ئألزبيـ أل غطأل يليأليط    

 تمللسا امل ا للمز  أليللتفيري و    تمللم    ,رلقللة  لللى مللسألض غللم مت   ألنتمم للمت ألغللرتألتيجية م    قللس

ئ قللت أليصلعيفة  ل  مػلومو و أليييلم       أل  ليمية مل مصط أليت ت تة ألطكالط أهميلة يمينػلإلة هللم,     

"ا  مصلط ت تللة  جلط أليعألئيللة يمينػلإلة يلػيمغللة ألشبمضنيلة ألطمطيييللة و أليؿللط       أل يلي  ميللمأل غلط 

 (82).نمم يمينػإلة  غطأل يل أليقمؽ كلم"ألطئغب, ئيي

 نللس  للسئز أل خللمأل  ألخػلللمو ئامنللم  ا يتم للا أليقلللم أل غللطأل يلي ئملل  ألزبللسيط يميللصكط ا 

ضلرب  للى أليمايلمت ألختعلس  يلتدللى  ل  فيلط         ألضتإلب يقضية أليػ ل كيل ئهم مم زفل اغلطأل يل امل ألي 

"ا  أل تممييلة  :   ل ألخ م مت ئألخػم سألت ألي ػيطية    مصط  ي   قلت    مػلومو اغلطأل يلي  ميلم   

أل اضتإلمرملم مب مهلس  أليػل ل يلو     م يلعيممة أل غطأل يلية   ط   ل ألخػم سألت    مصط غإلإلت اظ من 

 تلنفري ألزبليـ ألخصلطي أليلصي ت تلة  اغلطأل يل  لم         مصط ئاغطأل يل ئيميتلميي مييل  أ  يلؤزي شيل  امل    

 (83)ألغتقطألض ئغب أليمضل ألخرتزي و أليإل ز".

م يطيس م  خ يم طبمئا أليييلم  أل غلطأل يلي   يمغي كلو هيلفي" مقمي  "ئو هصأل أليػيم  كت 

"أ  أل غطأل يليو ؽبؿم  أ  متضلي مصلط و  فلؼ ألي طيلم أليلصي غلليتم ايلطأل         : م  أل غ ميو فيقمو
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"ا   لسل ئنلمز مصلط و     :ئأضما "   ة يإغطأل يل و ألي م  ألي طييئتطكيم ط  هصأل ي ين  ممية أهح 

م مل    إللل ألي لم  ألي طيلي,     م  قيقي أل ئنمزي ألزبإلمة ألخ مزية  غطأل يل ي ين أ مم   ت س تمألنم تمسيس 

نم يلة ألينفػلية,   أليمل    هلم ضلطئضي  م فعػ , يل فميػ ل مل مصط يمينػإلة  غطأل يل ييؼ ألغرتألتيجي 

و نلعت كلإلري منلم  للى متم لة      أليصلطألع ملل ألي لم  ألي طيلي ي تملس       يلسضكم  أ   مميلة   ط  أل غطأل يليو

 (84)".أليػ ل مل مصط

ئأ لطب  تنيلمهم و كلمتلم أمللمل أليةخلم   ل   لقلم  لللى أمل  ئألغلتقطألض أليييلم  أل غللطأل يلي          

ألخػلتإلسي  يمخن قلة      ت مئ ملم ملل أليقلمز     يل  لى ملسص ألي قلمز ألخمضلية مل    "يقس ألغتفمزت اغطأل م م ل 

ألاضلل طأليمت ألسبمييللة أ  هللص  ألسبيممللمت رللري مػللتقط  ي إلي تمللم ئأ  اغللطأل يل ربؿللى ئييلل  أرإلتللت 

أل و أليإلللسأل    مزيلة هللم  ميلة نلس     م ط  ألخؿلم ط ألخث  مأل   أل تؿمض أليسميقطألريلة اشأل ملم  لسرت غلطي      

 (85)ألتجممئض ".

فةأليللط ي للس   11 تفللمات و ؾللمألضع رللع  مػللمت ألزبم للة   فيللم ألاأل  لقللت ئو أليم للت أليللصي  

أل        تنعي مإلمضا كم  أليقلم ألهلمز  ئألي ميم هم ضز ف ل أل غلطأل يليو يػلإل  أليط يلل ألخفلمنم     

ئت ؿلري أليصلعيفة امل    ئ لليفمح أليلصي كلم مأل ي تملسئ   ليلم.      -م  ئنمة   طهح-يع يح ألخن قة 

غليدلا  مل   م كلم   م   يمو ض يل مإلمضا ط نلم   تقلس أ لم أي ل    "عب   لق م:تصطيح أ س ألخػوميو  م ل 

 (86)". غطأل يلأل إلمضا و ألسبيح فإ م غييم  أ ل ئز م

  ضزئز أف مو أخطص ( ي

ئأل غلطأل يلية دبلم    مغت طألض ضزئز ألطف لمو ألطمطيييلة     تيتا يعيفة  يميمضا تمميع ي

ي ل   منملم  أخلطص   ضزئز أف لمو  ئامنلم ت ط لت امل   , ئضزئز أف لمو مإللمضا ئ يممتلم,   ألط سألي ألخصلطية 

, ضزئز أف مو ألخت مهطي  أ فػمحأي مصطية مال  ضزئز أف مو زألخلية أليسئو ألطئضئيية ئألي طيية, ئمنمم

 . أئ ألخصطيو و ألشبمضج

 رمض ألا تجمنمتا .2

ممز  ذبطيطية  50ئ س  مط و ي مال هصأل أل رمض ألومض ألطغمغي أليصي تطتيع  ليم أليسضألغة 

% ملل  ألي ينللة, ئيتنللمئو كللل مللم يللم    للة يم تجمنللمت ألخصللطيو ضللس مإلللمضا    52 تعيللس  لل ينػللإلة 

 ئ  ممم.
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ا  ": نللمت ألخصللطية  م لللة ألا تجم يللعيفة  يميللمضا تللمميع   لللى يللفعتمم ألطئمل ئيللفت 

ينميط م ميإلو يمضل  ممية خم يقلطب مل     25أل ؾمألضع ألخس  ألخصطية يمل أليا رمت و ملؤن ؿطألت ألخمألر

 ح أليط يؼ مإلمضا.م م   ي مم  30

ا  ألا تجمنللمت ألخصللطية ت تللة أكللة ألغللت طألض يلػللدب أليؿلل   و أليتللمضيذ       ": ئأضللمفت

مجيلل أعبلمت ألزبمممضيلة    ألي نيفة أليت خطج فيملم ألينلمؽ و    1977ألت طألسبسي  خصط ضمبم منص ت مه

هلح مل  أخلص    "أ  أليؿلإلمب   :ئيقمو أليةألز ي (87)."م  لى ايرمت أليس ح    ي   أليػلل أليرصأل يةأل تجمن 

ئفلى شيل     (88)أل  للى  فػلم".  يعممل ألخإلمزض  ئ سزئأل مم س أل     , فمح م   قم هصأل أل ظبلمظ م تملس   

ألسبؿللمز ألخمنللمز  أمممللم مبيللسأل  أليتعطيللط ضألف للو    قلللت أليصللعيفة  لل  أليةألز للى طبمرإل للم أليػلليم , 

فقس ألغت س م  قم نم ألييمل, عب   ؿ ط يميفدط يمخصطيو, » م   : « مإلمضا»افتمت تس م  غقمط 

 (89)  ا مييننم أليرتألنل  مم يسأ م ".ئ طيتنم, يصي

ػلللمية أليت للمهطألت ئا لل   ألزبلليـ أ للم يلل       ي" تم يتمللمفتأليصللعيفة و ا للسص أل  تئأؾللمز

مػلمت أليا رلمت,    ئهلم أليقلطألض أليلصي أؾلمز يلم أليلط يؼ "يلمضألا أئيمملم"        يػتدسل أليقم  ضس ألخت لمهطي   

 (90)."ئأ طب ألخصطيم     ألمتنمهح يم

ا  ألخصلطيو أليؿلج م    مقميلم"  و  يؤكلس " ييلماؽ كطيػلتما"   و غيم  ارمض ألا تجمنمت ئ  

أليللصي  أليتقيللت يمللح فللى ميللسأل  أليتعطيللط ؽبللمرطئ  حبيللمتمح فللى غللإليل أليللسفمع  لل  أليسميقطألريللة   

يلطأل ة, ينإلرلى أ   تدلصهح مصلسضأل   هلممنلم ئهنلما        لئألسبطية, ئهح يػتعقم  ز منم ألييممل ئييل 

 (91). "مي م  مصطيألييمل عب  مج" "ينممضز , كلنم مصطيوأل"طيل يميلرة ألي طيية ألي ممية, غ زضؽ

 ارمض أليصطألع .3

ئيت للم يؿليل أغمغلي يميصلطألع     % 38تقمضب ممز  ذبطيطية ينػإلة  36 مط هصأل أل رمض و 

ة ري يلعيف ئت ؿل  يو ألخت مهطي  ئمإلمضا ئ  مملم م ملا  و  لمألت ألطمل  ئأليإلل جيلة ئمؤيلسي مإللمضا.       

ئ للس دبلللى هللصأل   ,"هنللما يللطألع يللو ألخت للمهطي  ئألين للمل ييمفللة أنمعتللم   يميللمضا تللمميع امل أ  "

ملل   ملل  أليللت ألؾللتإليت م مللح ئظبعللت و رللطز صبمم للة  م يللو ألخت للمهطي  ئأنمللع  ألطأليصللطألع ئألضللع 

 ىرلقت أليؿلطرة ألخصلطية  لل   ي س أ  أشي   سي ": أليصعيفة, ئتقمو ألخت مهطي  م  ميسأل  أليتعطيط

, ئيميتميي ذبمو ألا تصمل امل م طكة خػيل يلسممع ئأليقنميل مهطي  أليطيم  ألخ مري ئأليرمظ ألألخت

 (92)." ممل ضإلب ألينفؼ ممرتألمية ألطرطألا ؾمضا فيمم ألآلا ألطؾدم  ئألختفى فيم
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ئأؾمضت أليصعيفة امل أمالة  سيلس  يلصلطألع يلو ألخت لمهطي  ئ لمألت ألطمل  كلم  أيطظهلم و         

  أليتعطيلط مل    ألهلجمل أليصص ت طض يم ألخت مهطي  مبيلسأل  كمم أيطظت ينسضية,مسينت أليػميؼ ئأل غ

ألخثػللعو يلمهلطألئألت ئألسبجلمض  ئأليػليمكو ئأليقنميلل ألسبمض لة فلى هجلمل            إلل أ صمض" ػلنى مإللمضا"  

أ  رلقمت ضيم  ألغتمسفت ألخت مهطي   م  ألخت مهطي  ألخنمهضو يلعيممة, مؤكس منػم  لى ألآلاا 

, ئفقم  يؿممز  يلم , ئ  يتضلح ملم اشأل كم لت هلص       ا فى ئ ت مإليط م  يإلمح ألشبميؼضألخنمهضو خإلم

ألي لقلللمت نلللمتت مللل  نم للل  ألخت لللمهطي  ألخلللؤزي  يلعيمملللة أل مللل  نم للل   لللمألت ألزبللليـ ألخطألي لللة   

 (93)يمخيسأل .

يليرت  " ل   ئألغت طضت أليصعيفة أليصطألع يو   مل مإللمضا ئأليصلعفيو ئألسبقلم يو, ئ قللت     

م  ح ألتجممم مت ألييإلري  أليتى نميت يم: "ألض  و هيمم  ضأليتؼ ئئتـ,  م ػح ألي م , مسيط"يمكمضت

ألطنم ل  ألختفلت يلمل     أليؿمألضع, يمل ألشبميؼ, يتممنح أليصعفيو ئ ؿ مت  قم  أل  ػم  ئرريهح م 

, نا أليصص ضأينم  يمطمؼ كم  ملسيط أل مل  مؤيلسص مإللمضا     لى أ  ألي    شي  أيلغ زييلأضيفم  م ألزبم ة, 

 مات أل تقمو نسيس  ئ مألمل  ؿط  هجممت  ييػيم  شألتم  ممت زبنة أليصعفيو يتمريم مثم ئفى أل

 (94)".ألاض طأليمت, يمل ألزبم ة, أرنمت تر يتم ينسيس   لى أليصعفيو يم ضمفة امل مقتل يعف

 ارمض أل خمأل  ألخػلمو .4

سأليللة منللص يف % ملل  ألي ينللة.  30تقللمضب مللمز  ذبطيطيللة ينػللإلة    28 مللط هللصأل أل رللمض و    

ئ س أؾلمضت يلعيفة  يميلمضا     ألط سألي ئ  مل مإلمضا ي لقي يمخػوميية  لى مجم ة أل خمأل  ألخػلمو

هللح  أليإليم  أليصي أيسض  ألسبعب أليمرين أليسميقطألري ئأليلصي ي ؿلري فيلم يأيلميل ألاتململ      تمميع امل 

مجلمو   كلس فيلم  , و أليم ت أليصي أ (95)ت مهطأليلتػلمو هي أليت خ  ت أ  مجم ة أل خمأل  ألخئيقمو 

مألرنو و هلص  أليت لمهطألت نلمت      مؿلمضكة ألخل  أ"مأل  ألخػللمو   صمض ألخػتؿمض أل   ملي زبمم لة أل خل   

أليريمب ؾإلم أليتمل زبميلل أل ؾلمضألت أئ أليؿل مضألت ألشبميلة يلأي تيلمض        امل ألين ط مي طيقة  فمية افت 

 (96)."و شي  أل خمأل  ممب

 ميللم" يقللس  طض للم  ألزبمم للة ئ ضللم و  قلللت أليصللعيفة  لل  "مجللمو تللمج أليللسي " ضبللممي   ئ

   ي   ػت يل ألخؿمضكة  ا نم  ط م يمغتجمية ألخمألرنو, م ضيف مألخؿمضكة ييممل  متنم ألييمل ط نم ؾ

 (97)مبفطز م ط  ألسبيممة تتدص م شضي ة  خمفة ألينمؽ و أليسألخل ئألشبمضج.
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ينفػمم     يمزتمم,  ئ لى أليطرح م  مؿمضكة مجم ة أل خمأل  و أليت مهطألت اا أ مم  أت

ي لمم يلة  أل سممج مجم ة أل خمأل  ألخػلمو ئمجم لمت ألخ مضضلة أل  " امل  يميمضا تمميعئت ؿري يعيفة 

 للى  لس ت لإلري أليصلعيفة      –أ س ألينم سي  أليإلمضظي  يلعيممة   مو "ضبمس أليةألز ى"ئألتفم مح غميم  

 (98)." ػنى مإلمضا م  أنل أليتفمئض  يمية     مص أليؿ   ألخث ميإلة يإغقمط أليط يؼ –

 طيللت يللعيفة  يميللمضا تللمميع  لللى ألغللت طألض أليللسئض أليللصي مييلل  أ  تل إلللم مجم للة       ئ

غلمألت و أليلسألخل ألخصلطي أئ و     صأل أليلسئض دتلفلة هلل  و ألط سألي, ئتقييح ألطرطألا ألخ أل خمأل  ألخػلمو

شكلط أ لس      أليػليم  ئفلى شيل   تمفمت ي ل  ألخت لمهطي  "ا اخلمأل  ئا أ لعألب",    امل ه فأؾمضت ,ألشبمضج

ؿلل ط يللمشبما ملل  ألين للمل أئ ألزبلليـ أئ أل خللمأل  رمخللم أ  أليؿللإلمب مػللتمط فللى  ألخت للمهطي " أ للم يلل  ي

 (99).مو ؾ مضهح يأ  أليامض  ت د ا منمح"ألينعئو يلؿمألضع  

 لينللم أ  " : ميللم "ع لل  "ضئيللطت كمنللم ", ألخللؤضر ئظميللل مطكللع "يطئكينجلل أليصللعيفة  ئ قلللت

أ لم ا   يأ    ل  لة ألا تدميلمت, ئ   يلعيلح  غل مية عألب أل  ل مو ألطئظ ألهللل ألينمتع  ل  فيلط  ئيل    تجم

غإليل يسينم يلمضي  سم م و هصأل أليت مض أليتمضؽبي م  زئ  أليػلممح ياغل ميو يمخؿلمضكة و صبتملل     

, فمللمشأل  ف للل؟ أ للس ح ألسبيللمل ألخػللتإلسي  امل ألطيللس ط نللم ا  طيللس أ  يأخللص أل غلل ميم    يزميقطألرلل

 (100)"مغي و أليؿط  ألطئغب؟ صتمح م  ألين مل أليػي

ممل  ي  ملم  مل  زئض ئ فلمش مجم لة أل خلمأل         ئ س ت ج  ألييمت  ألطمطييلى "غليمت أتلطأل "   

ألخػلللمو ئملل  ربللما أليمايللمت ألختعللس  ئ للسز ملل  أليللسئو ألطئضئييللة منمللم,  تللى ئيللل ألطمللط يللإل       

 خمأل  ألخػلمو ئرريهح م  م خصط خنل ألأ مح أ طيمأل    أملمح فى يقمت  ػنى مإلمضا ض يػ  "أليػيمغيو

 (101)."ألخت طفو م  ألاغتي ت  لى أليػل ة

 

 ارمض ألخػوميية  .5

. ئو ارلمض  ضكلعت   %(24) ألي ينةتقمضب ضيل ز  ذبطيطية ينػإلة مم 23 مط هصأل أل رمض و 

ػبل   للى مإللمضا أ      يل  أؾلمضت امل" أ لم     يعيفة  يميمضا تمميع  لى مػوميية مإلمضا دبم  ؾل إلم 

فتح  مألض مل ألخت مهطي  ئألامتنمع    أي أ ممو  نا ضسهح, ئذبميل سب لة  ئي  ؾ إلم يمألنم م م

كمم ضكعت  لى مػوميية أليسئو دبم  ض ميمهم ( 102)متط يمم مصط امل سب ة  مس ئألتفم ".أليتقل  أليت 

أ  ألسبيممللمت فللى مجيللل أعبللمت ألي للم  تػللمضع يمضللل ألشب للب م للم  ملل  أنللل انلل ت       و مصللط ئشكللطت
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هسفنم هم ايصلمو ألينلمؽ خيلم     " فيم: يػفمض  ألطمطييية أليصص ئضز ييم  ألامل  ألين ط افتة , ممألرنيمم

 (103)يلميمو يلإل ز". آم   ي  ميينمح انطألت تطتيإلمت أليػفط ألشبمية يمح

ضللطئضض   يللمل   امل و ارللمض ألسبللسي   لل  مػللوميية أليمايللمت ألختعللس  ز للم "نللم  كللريص"      ئ

م ملل  تقللسيح مػللم سألت  ػلليطية خصللط     تمللل ألخللس ي ألخصللطي يللسي    ػللم س  ألتجممب أليمايللمت ألختعللس  

فلم    F 16ئذبليلم رلم طألت    لى ألخت مهطي   ػتدسممم ألين مل و ار   أليقنميل ألخػيلة يلسممعيي

 (104).ضؤئغمح

ػب   لى  مز  ألزبليـ أّا  كمم ضكعت أليصعيفة  لى مػوميية ألزبيـ ألخصطي م ؿري  امل أ م "

يليؼ  ئ  مصلط حبمنلة امل زميقطألريلة  قيقيلة     ئأ, ألخمنمز يو ألخت مهطي  يػيومأل فمح هصأل ألسبممؽ

 (105)خط.آ زييتمتمض أل

 ألخصطي ارمض ألزبيـ .6

ر رلة ئ ؿلطي     يل   ملط و   ض م مل تػمئص هصأل أل رمض مل أل رمض أليػميم و  سز مطألت ألي

إللم ألزبليـ و   و أليإلسألية ضكعت أليصعيفة  للى أليلسئض أليلصي ي     % م  ألي ينة.24ز  ذبطيطية ينػإلة مم

ت لمهطي  يتمألنلس   ألسبفم   لى ألخنؿآت ئخمية ي س أل ػعمب  مألت ألطم , كمم ضكعت  لى تط ي  ألخ

أ  "  يميللمضا تللمميع  يللعيفة فقللس شكللطت ,  للمألت ألزبلليـ ألخصللطي ييلل  مللل ئنللمز ي لل  أليتعف للمت    

ـ و آمللمهلح و أ  يػللم س ألزبللي   لل   للطيوم  مضأل   لل ألغللتقإللمأل ننللمز ألزبلليـ ألغللتقإلمي م  ألخت للمهطي  

ألزبليـ ألخصلطي مبلم  لمل يلم        يلمل مل       يأغم, يينم أ طب أليإل   يؿيل أئ يآخط أل رم ة مبإلمضا

 مبم فيمحو ألخقمل ألطئو م  م خؤغػتم ئأينمأ  ألزبيـ ألخصطي ئفي م منمح يئشي  اميم    ري  أليتم ػي 

 (106)."مإلمضا

صللطية غللمألت و امخللمز أ للم ملل  أليصلل   أليللتيم  يللسئض أليقللمألت ألخػلللعة ألخ   أليصللعيفة ميللت ئ

ألاض طأليمت أئ اظأل ة أليط يؼ مإلمضا مل  أليػلل ة  تلى و أليم لت أليلصي تنتؿلط فيلم ألخلسض مت  لمو          

هل يقا ألزبيـ "   زيلمممغي رطيي تػمؤيم ممة طئو مط  منص  قمز, ئ قلت يممية ألخألخؤغػمت ألسب

 (107)".نم   ألين مل أل نم   ألطمة؟

  ت ليو  ملم يت للم يلسئض ألزبليـ اا أ لم مل  ألخؤكلس أ       يفئ لى أليطرح م   لسل ئضلمح أليطؤيلة    

م يللمظضألت, ئأليللمألت  ملط    و ض يػ ل  م  يمألتألت ألزبيـ أليػميقو ئهح أليفطيم ألمس ؾفيم, أليلصي   ل  وألرن
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ي  س اؾمض   لى أليسئض أليط يػي أليصي غتل إلم أليقمألت ألخػلعة و يلمض   م يلط يؼأليصي   و  م إل  غليمم 

 .ض طأليمت تم ع هص  ألا

ألخثػلتإلس   ا   يمملة أليلط يؼ ألخصلطي   "م ألطئمل, يلفعتم  و  ميت يعيفة " يميمضا تلمميع" ئ

ميإلم  أ م ي  يػتدسل أليقم  ضس ألوتجو أليصي  ي ل  يي س ا    ألزبيـ ألخصط مضا ربلدلتمإل  ػين

يلو  لمتو ا    يـ فطض  فػلم يقلم  يم تإللمض   يم لم    ا  ألزب" ئأضمفت أليصعيفة  م لة :ي عو مإلمضا, 

 غلقمط مإللمضا مل   م يلة, ئضفل      نممم ئهمم أل تفمضة ؾل إلية ت ميل  يإ  ي  أليتػمية أئ أليتمفيم ييمي

 (108)."   أليػل ة م   م ية أخطص مإلمضا أليتدلي

ئ  يتم للا ألطمللط  نللس هللصأل ألسبللس ئامنللم  للل ألزبلليـ ألخصللطي م تإل  للم غيمغللة ألسبيللمز خلل و  

ؼبلمئو أليلسفمع  ل  ألخت لمهطي  أئ منلل      ألاؾتإلمكمت أليلت زألضت يلو مؤيلسي مإللمضا ئألخت لمهطي  ئ       

مصسأل يتم اشأل ملم   أ  يفقس ألزبيـ ألخصطي و ألفتتم يتمم  م لة" أخؿى أليصعيفة  صضت س ئأليضطض, 

ألغتمط ئأل فم   لى ألسبيمز يو ألي طفو, فطرح أ م  مفظ  لى ألخت مهطي  ئأيلسص ت مرفلم م ملح, اا    

ـ  ييل   (109),يلو ألخت لمهطي  ئأ صلمض مإللمضا"    يس  أ  ألزبنمز   يتسخلمأل يف  ألاؾتإلمكمت ألختعأل  ألزبلي

 ؽب م خ مألت أخطص و ألدبم  أليتدلي    مإلمضا ئز ح ؾط ية م مي  ألخت مهطي .ي س شي  يسأ 

 ارمض ألسبلمو ألخ طئ ة .7

ئم  أهح ألسبلمو أليت مت أليرتكيع %. 22تقمضب ممز  ذبطيطية  ػإلة  21و  هصأل أل رمض  مط

 : ميت أليصلعيفة ئ ري أليػيمغي ئأليت مض ألا تصمزي ئئضل  س يلفػمز, ليمم مم يت لم يضطئض  أليتري

مصلسأل ية   يئمسح خطؾعو شئ ,اتاشأل ضفل ألسب ط    ألاتصم م"ا  أليط يؼ مإلمضا غييم  أكاط ا نم  

 (110)مم ي طيقة  ط  ئ عيمة.أليط مغة هصأل ألي مل مل ضمم  انطأل  يميتنمفؼ  لى أل تدميمت

, اا أ  ألطرلإليللة ملل  ألخت للمهطي     أ  ألسبللمألض هللم ألسبللل     يللطص  ئ لللى أليللطرح ملل  أ  أليللإل   

 للى خ لمب    ئت ليق لم  ألطمالل,  ئألخ مضضة ييمفة أريمفمم تطص أ  ض يل مإلمضا  ل  أليػلل ة هلم ألسبلل    

ا يمنلس ؾلىت مييل  أ     " "مإلمضا",  قلت أليصعيفة    أ س أليقيمزألت جبمم ة أل خمأل  ألخػلمو  ميم:

ملس  ضب"ي ل  أيلمألت ألخ مضضلة مالل     أيضلم   ئهم ملم شكطتلم   أليػل ة"أليط يؼ اّا أليتنعى ئتطا  يقمل يم

 ميإلة يمضلل زغلتمض نسيلس ئاظأل لة     مل مطئض ألطيمل تت ممل ييعمت نسيس  م ئ ,"أمي   مض"ئ "أليةألز ى

ألخؿيلة ييػت فى مإلمضا , ئ س أؾمض أ س ألخت مهطي  امل أ  عب ألسبمكح ئضبمكمة مإلمضا ئ مؾيتمألسب

 (111)."ل ئيي  ايس أ  يط ل م م ألين مل يأكملمفقب, يمي إلل ايس أ  يط 
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أليمايمت ألختعس ,  ي   م  غيم  ألسبلمو ألخ طئ ة  مطت ي   ألسبلمو أليرطيية خميةئو 

 للل  مػلللوميو يلللم زألض  ألطمطيييلللة    يلللفعتمم ألطئمل,  قل لللم  و شكلللطت يلللعيفة " يميلللمضا تلللمميع"  

يقضللى  رت  للم ـ ملل ألخػللوميو ألخصلطيو مق  تنللم أ  ازألض  أليلط يؼ "يللمضألا أئيمملم"  "ئزيلمممغليو  للطب  

ييللة يط مغللة  م لل  ض لليؼ  ئتػللليح أليػللل ة سبيممللة أل تقم  مإلللمضا" فللمض أل  ػللينمية أليللط يؼ "يمغللتق

 (112)يس ح م  ألزبيـ.ئ ألزبمممضية " مط غليمم "

أ  ض يلل مإللمضا   " فيم  يلم ضأي طبتللا  يل  شكلط فلى مقلمو يلم        «رمض  مػ مز»ألييمت  أمم 

 مأل   ئخيمة ئطبمرط ميي  دبنإلمم اشأل مم  ل هلم فلى غلس  ألسبيلح يفلرت   صلري        غتيم  يم  أليفمضي

دمية يلط يؼ ة ألخثأليػل  تنتمى يت سيل كمفة منم يئم, يس كلي متينم م  انطألت أل تدميمت يةخم  نس

يلصي    أ  ييم ألخػلعة م  ألسبيم  أليػيمغية ئأليقمألت  أئ  تى ايرم مم, ئامل نم   شي  ايس أ  ربطج

 سل ألخت ما أل غ ميو يلامض , كل مم هم م للمب منلم هلم     كيع  لىيل يفم  أليرتمية أليقصمص يؿألطه

م ػبلل  أ  نللعت آخللط ملل  ألي للم , ييػللت ؾلليو   نم يللأ  أليسميقطألريللة و مصللط, أئ و أيأ   للصكط أ فػلل

 (113).غبؿم "

 ارمض ألينتم ع .8

 يل    ,م  ألي ينلة % 22تقمضب ممز  ذبطيطية ينػإلة  21ينميط و  25ارمض  تم ع رمض    مط

ئتقلمو     ي لس ي لسهم كملم كلم  و ألخمضلي,     ي سب لة تمضؽبيلة فميللة و  يمتلم,     ؾمس ألي م  ألي طي

غمص وة يػي ة مل   ا  أل تؿمض كلممت مال "ألا تفمضة" ئ"أليامض " ا ي يؼ ": يعيفة  يميمضا تمميع

ئ تللى ألخمليللة ألي طييللة   أليلليم  ئألطضز  ئغللمضيم    جللح ألط للسألي و مصللط أليللت كللم  هلللم يللسألهم و    

 (114)ألزبممز". من قة رط ت رمي   و وم  ؾأ مم تقسيح منمشج نسيس يلتريري  أليػ مزية, ئأليت

يتعسي يلم ما ألغت م ت أليامض  أ  تيػط  منع ألشبما زألخل ألخصطيو ئمتسهح يميقم  ئأل يقس

 للى يلفعمت  يميلمضا    ئأ  ت  يس امل مصط ميم تملم, ئنلمت    ,ا تػتجي  هلح و ئنم  يمممت يممت

طئو ملط   للى ملسألض نيلل كمملل, يتلميل ألي لم  ألي طيلى يلمفلة سب لة يميرلة ألطهميلة فلى              "تمميع أ لم  

يقللس ألتػلل ت ض  للة " ئأضللمفت: (115). مصللط مللط  أخللطص يم تإلمضهللم أليقم للس" تمضؽبللم فمللح يت ل للم  امل

ت فيملم أل تجمنلمت ضلس    أل  لقل  أليت مهطألت ئأل تقلت أيسألؤهم زبميل أعبمت ألخن قة مالل ألطضز  أليلت  

أليصل يس   ريري ألسبيممة   تمألت أليمضل, ئ للى ألسبيممة ممم ألغتس ى  إلس ألهلل أليام ى, مل  ألطضز , يت

 ئ ست يمم منص فرت  تأليضفة أليرطيية  لى انطألت ألا تدميمت ألي شألتم أكست ألسبيممة أليفلػ ينية و
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م  ئغلمضيم ضلس  يلمممح    أليلي   ؿلإلت و  مميل , يم ضلمفة يلس مألت ألا تجمنلمت أليلت      أ طب ئ ت و

 (116)".ألخثػتإلسي 

 ارمض ألظزئألنية ألخ ميري .9

مللمز  ذبطيطيللة  21 مللط و مللل أل رللمضي  أليػللميقو  يلل  ارللمض ألظزئألنيللة ألخ للميري تػللمئص 

 أليػمزؽ مل ارمض ألسبللمو ئ تلم ع أليالمض .   % م  ألي ينة, ئهم يمصأل يأتي و أليرتتي  22تقمضب ينػإلة 

 أليرطيية يصفة  ممة ئأليمايمت ألختعس  يصفة خمية.ألضتإلب هصأل أل رمض يميسئو ئ

ينلميط هلم  ملل     28أ  مم  لسي يلمل   "    أليةألز ي  ميم يميمضا تمميع  يعيفةئ س  قلت 

سئيي ألآل  م اشأل   يتعلسي ألتجمتملل أليل   , ئأكلس  للى زييتمتمضيلة ألين لمل متػلمتي      همجي مصلري  أليفؿلل  

 أز للح هللصأل ألين للمل ألهلمجللي فلل  ينإلرللي أ   فمنلل اشأل ألغللتمطئأل و تمللمئ مح ئيف م فمتللى غلليتعسي؟ م ضلل

 (117)يقية ألي م  ألي طيي.و يم  سألل مصسأل يتمح و مصط ئ

شي   أليت ممل مل أليامض  ألخصطية, ئيطضتأليصعيفة  لى ألظزئألنية أليمايمت ألختعس  و  ضكعت

مت غلنمية  م ل م  منملم  م يلمايلمت ألختعلس  تتلقلى     مصلط و  لل  يلمز  مإللمضا كم لت  ليف ل      ا" :يقمهلم

يم ضمفة امل كم مم أكة يلس  طيي ي ةل م مهلس  غل ل ملل اغلطأل يل,     ألخليمض زئاض ض ئ صا يقيمة مليم

ظ  ذبلمئو فيلم ذبقيلم أليتلمألظ  يلو أل تإللمضألت       أ  هص  ألخ  يمت تضلل ئألؾلن   و ملأ   ئضأت أليصعيفة 

 لمأل يميؿلجم ة خ مضضلة    ألطم  أليقممي م   م ية ئألخػوميية ألطخ  ية يلم ما ملل أئيول  أليلصي  متت   

 (118)."ألسبيمل ألخػتإلسي 

  أمم للا أليمايللمت ألختعللس  ئيللطص  ئو هللصأل أليػلليم  ينتقللس ألييمتلل  " ييللماؽ كطيػللتما" 

يصي  ئ, ئخمية  أ  ألخت مهطي  يسيمح ئنمة   ط,  ف  م ي تتإل م أمطييم ي  ػبسيأغلمب ألخمألضية أليص

, "مإللمضا  ياا ي لس تنعل     فى مصلعتنم ئمصلعتمميص أليصيم  أليمألضح أ  مصط ي  تن ح يماغتقطألض ف

ئيتمضؽبنلم ئ يمنلم, يلأ     ميلسأل  أليتعطيلط,    مسينم  يلطنمو ئألينػمت أليؿلج م  و عب  أيضم  مضيفم  "

ئهللم أ نللم  قللا مللل  ؿللمز غلللمية تتمغللل يلسميقطألريللة, ئيلليؼ أئيولل  أليللصي       مضللح ؾلليو م ئأل للس أل

 (119)".مح يمسزئ

 تمأليل ألانتمم يارمض ؾإليمت ألي .10

% مل  ألي ينلة ئيطكلع  للى أليلسئض      18تقلمضب  ملمز  ذبطيطيلة ينػلإلة     17 مط هلصأل أل رلمض و    

ؾلإليمت أليتمأليلل ألانتملم ي و أليالمضألت ألي طييلة يصلفة  مملة ئأليالمض  ألخصلطية يصلفة            أليصي ي إلتم

مصسض ئز ممم م  خ و أليقيمل يسئض و أليتمميس يلامض , ئ ي  ي إلت هص  أليؿإليمت زئض أل كإلري أل  .خمية

  .ممك  أليتجمللمت مهطي     ممأل يس أليت مهطألت ئأ لمممت يخأل
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ييرتئ يلة  ايقلس كم لت يلطخة    : "لالمض  ألخصلطية فتقلمو   يم ضا تلمميع ئيلف   مئتقسل يعيفة  يميل 

مل ألشبلطئج امل  األييلاريئ   زف لت    ممض ألخ مضضة ي غلتإلسألز ئأليفػلمز ئأليت لصي  ئهلي ألي مألملل أليلت       

 طكة أليؿإلمب م  أل  رت ت يتصإلح و ألي لي لة يم تإلمضهلم أليقلم     أليؿمألضع يلت مهط ئيميتميي أل تقلت 

 (120)."أليػيمغية ألطكاط فم لية و مصط

 ارمض ألطغإلمب .11

% ملل  ألي ينللة, ئو هللصأل أليػلليم  مت  16.7ذبطيطيللة ينػللإلة  مللمز  16 مللط هللصأل أل رللمض و  

أل و  يلمل  مإلمؾلط   مإل ألغت طألض صبمم ة م  ألخؿي ت أليت ي م ي منمم أليؿ   ألألخصلطي ئأليلت كم لت غلإل    

أ س أكة  –ا  ألخمألرنو و مصط ": ألفتتم يمت يعيفة  يميمضا تمميع ص ساينميط, ئتقمو  25رمض  

% منمح ي يؿم  يأ ل م  زئاضي  و ألييمل,   ئ   للى  40ييمفعم  أليفقط  ي  أ   -ةأليسئو ألي طيي

سبيممية أليت كلم  مل  ألخفلرتض أ       ألخؿمضيل أليػيمغي, كمم أألض أليرصألت ئأليإل مية ئأليقمل ألضتفمع أغ م

ألا تدميللمت أليةخم يللة أليللت أنطيللت و ئ فيللس أليفقللطألت يللإلت و  مميللة ألخ للما و مصلللعة أليندإلللة.ت 

ي ن للط اييمللم  لللى أ مللم  ملل  أليللت ت تقللل موللمت ألخت للمهطي    للمفمة ألخمضللي كم للت مللعئض , ئ للمألت ألط 

 (121)فمغس .

, يقس  مم م 30س فقست مصط ميم تمم خس  يق" :كمم  قلت أليصعيفة    أ س ألخت مهطي   ميم

أل أل تملى ألآل , يقلس ألغلتيقظ    كنم ضبيممو مل    إللل مطتع لة ئ  يلمل يػلط م  رطئألتنلم, ئييل  كلل هلص         

 (122)أم كم".م  ئكأ مم ا  أكة خ أ أل رتفم مإلمضا هم أل تإلمض  هص  أليسئية آخط " مو ئألينمؽ, 

ملطت صبمم لة أخلطص مل  ألطرلط ئييل  ينػل         ضلمم   ألطيم ضمفة امل ألطرط أليت مت ألغت ئ 

ارمض ألخصلمل ألخؿلرتكة, ئارلمض ئغلم ل أل  ل ل, ئارلمض أليت لمئ  ئأليم لس , ئارلمض          ئم  أهممم  ,أ ل

و ضا تلمميع  يلم م ي يلعيفة دسمتمم ألغلت أليتقليس ئألومكم , ئارمض أليسي , ئرريهلم مل  ألطرلط أليلت     

  .ايطألظ يمض  مصط خ و رمض  ينميط

   مع ألطرط ألخػتدسمة ألومض أليام ي:

, ئأرلط  مملة   ئ لم ل ي ينملم  تنقػح ألطرط ئفقم ينم مم امل أرط خمية تلطتإلب يأ لسألي ئ  

تقسل أليقضميم ئألط سألي و غيم   مل أئ صبطز, ئت ؿري  تم ع أليسضألغة امل تطكيلع يلعيفة  يميلمضا    

 ينميط. 25يامض   كة م  ألطرط ألوسز  أئ ألشبمية  نس تنمئهلمتمميع  لى ألطرط ألي ممة يؿيل أ
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 (6نسئو ض ح )

  مع أل رمض ألخػتدسل

 % ك َٕع األطر

 48.. 2. يحذد

 6642 9. ػبو

 43. . يسدٔج

 62242 91 اإلخًبنٗ

 ألي ينة صا فيمم يقمضب امل أ  ألطرط ألي ممة مت ألغتدسألممم  6ت ؿري ييم مت ألزبسئو ض ح ئ

 42طت و  مل  , تليملم ألطرلط ألولسز  أليلت     % مل  ألي ينلة  51ممز  ذبطيطية ينػلإلة   49 ي   مطت و 

 4رلنو ئ ملطت و   ألطرلط ألخعزئنلة أليلت دبملل يلو أل      , كمم مت ألغلتدسألل  %44ممز  ذبطيطية ينػإلة 

 %.4.2ممألز ذبطيطية ينػإلة 

معج أليصعيفة يو ألسبلسي ألطغمغلي ئهلم أليت لمهطألت ضلس مإللمضا ئيلو        ئ س يطنل شي  امل 

مشلل أليلصي يت للم يلميترريألت  للى ألخػلتمص أل  ليملي ئأليلسئيي,         تقييممم يلعلسي و ضلمت أل رلمض ألط   

مم ؼبسي يلأم  أليييلم  أل غلطأل يلي , يم ضلمفة امل تطكيعهلم  للى ألطئضلمع و مصلط يصلفة          ئ   ة 

  ممة ئأليػيمغة ألشبمضنية ألطمطييية ئزئضهم و م مزبة ألسبسي. 

 ألومض أليامي : ألدبم  ألطرط ألخػتدسمة

  ألطرط كمم ي مط م  خ و  تم ع أليسضألغةئأل ػبميية  لى رريهم م  ميس  ألو تفم ت ألطرط

 (7نسئو )

 ألدبم  أل رمض ألخػتدسل

 % ك اتدبِ األطر

 2243 39 ٙإٚدبث

 742 7 ٙسهج

 .124 68 يحبٚذ

 342 3 يسدٔج

 - - غٛر ٔاضح

 622 91 ٙاإلخًبن

يمسبيمزيلة و ملم يقلطب    أليتعألل يلعيفة  يميلمضا تلمميع    امل  7ت ؿري ييم مت ألزبسئو ض ح ئ 

 لى ألغت طألض % 60تعيس يقليل     ممز  ذبطيطية ينػإلة 58 % م   ينة أليسضألغة,  ي  ضكعت60م  

, ئو اؼبلمتألت غلمألت اػبمييلة أئ غللإلية     أليتلسخل يأيلة   زئ  ينميط 25ألشبمية يامض   ألخمز  أليتعطيطية
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% أي ملم يقلمضب   30.2ة ينػلإلة  ذبطيطيل  مز مل  29و  ألخقميل أل تمست أليصعيفة  لى ألطرلط أل ػبمييلة  

ئهم مم يتمألفم مل ألسبسي ئتأرريألتم أل ػبميية  لى ألخػتميو أليسألخلي ئألشبلمضني, ئ    ,رل  ألي ينة

يت لللم أرلإلملم يللإل   أليتجللمئظألت أليلت  للمل يمللم   مللمألز ذبطيطيللة فقلب   7ي ملط ألادبللم  أليػلل  اا و   

أئ ي   أليتجلمئظألت أليلت  لمل يملم   لمل      ألخت مهطئ  م   ط  مقمض ألسبعب أليمرين أئ مطألكع أليؿطرة 

  مإلمضا و ممألنمة ألخت مهطي .

 ضألي م: مػمضألت أليةهنة ألخػتدسمة 

 نلس  ألغلتدسألل يلعيفة  يميلمضا تلمميع خػلمضألت أليةهنلة       تعأليلس  امل   تم ع أليسضألغلة  ت ؿري

ذبطيطيلة  ملمز    82 ي  زبأت امل ألغتدسألممم و ئتر ية أ سألرمم ألخدتلفة, ينميط  25رمض   تنمئهلم

% مل   81.7ملمز  ذبطيطيلة ينػلإلة     67%, مت تقػيممم امل مػلمضألت  ق  يلة  ملطت و    85.4ينػإلة 

مللمز   14ألخللمألز أليللت ألغللتدسمت مػللمضألت أليةهنللة, ئمج للت يللو ألخػللمضألت ألخن قيللة ئرللري ألخن قيللة و  

ئت مط هلص    %, و  و  مطت ألخػمضألت رري ألخن قية و ممز  ذبطيطية ئأل س 17.1ذبطيطية ينػإلة 

 .8ألينتم ع و ألزبسئو ض ح 

 (8نسئو )

  مع مػمضألت أليةهنة أليتى مت ألا تممز  ليمم

 % ك إَٔاع يسبراد انجرُْخ

 8647 17 يسبراد يُطقٛخ ) ػقًلَٛخ (

 643 6 يسبراد غٛر يُطقٛخ

 6746 .6 اندًغ ثٍٛ االثٍُٛ

 - - التٕخذ

 622 83 اإلخًبنٗ

يللة أليللت مت ألا تمللمز  ليمللم, ت ؿللري ألينتللم ع امل تطكيللع   ئ نللس ألغللت طألض ألخػللمضألت ألخن ق

يؿأ  ألط سألي ئأليقضميم ألخ طئ ة,  ي    طض ئنممت ألين ط ألخدتلفةيعيفة  يميمضا تمميع  لى 

 تملست  للى مػلمضألت يطهنلة من قيلة,      % مل  ألخلمألز أليلت أل   66.7ممز  ذبطيطية ينػإلة  54 مطت و 

%, ئو أليرتتيل   56.8ممز  ذبطيطية ينػإلة  46ئ مط و  ئتطتي  ألسبجع مبن قيةألاغتساو ليمم ي

 طيت أليصعيفة  لى ألاغتؿممز يمم يتيلم   أليامي  يأتي ألاغتؿممز يمطزية ئألسبجع ألخن قية أليت 

 أكاط ا نم  م يلقمض  ئأكاط تأرري أل.
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 (9نسئو )

  مع مػمضألت أليةهنة ألخن قيللللللة
 % ك طقٛخيسبراد انجرُْخ انًُ                     

 6.42 .. االستشٓبد ثبألدنخ ٔانحدح انًُطقٛخ- 6

 1147 .6 ػرض ٔخٓبد انُظر انًختهفخ ثشأٌ انقضٛخ انًطرٔحخ- 3

 6148 1. ترتٛت انحدح ثًُطقٛخ- 2

 6846 66 االػتًبد ػهٗ أرقبو ٔإحصبئٛبد- .

 .384 32 تكرار انرسبنخ-6

 3649 36 أخرٖ – 1

 - 86 ػذد االستدبثبد

 اميم ية ألختيمض أكاط م  يسيلتمنس  *

يللعيفة  يميللمضا تللمميع   تقتصللط  لللى ألغللتدسألل   أ  امل 9 ئت ؿللري ييم للمت ألزبللسئو ض للح

تيللطألض  مػلمضألت أليةهنلة ألخن قيللة اتلي مت شكطهللم, ئامنلم زبلأت امل مػللمضألت أخلطص متاللل أهمملم و       

 ية.أل  صم يمت, ئألاغتؿممز يم م ل تمضؽبض مل ئألطئألا تممز  لى  ,أليطغمية

و دبميللل  فت ؿللري  تللم ع أليسضألغللة امل أ  أيطظهللم متاللل أمللم مػللمضألت أليةهنللة رللري ألخن قيللة

  لسل شكلط   أئ , لسل شكلط ألمسملم   غلمألت مل  خل و    ألخ لمممت م  خ و ألا تممز  للى مصلمزض رلري ضبلسز      

ملست  % م  ألخمألز أليلت أل ت 62.5ممألز ذبطيطية ينػإلة  10 مط شي  و  ئ س ألزبمة أليت تنتمي اييمم,

 9تليملم ألغلتدسل أزيلة خمرولة ئ يمغلمت رلري يلعيعة ئ ملط و          لى مػمضألت يطهنة رري من قيلة,  

 %.50ممألز ذبطيطية ينػإلة  8% , ئ طض أليطأي  لى أ م  قيقة ئ مط و 56.3ممألز ذبطيطية ينػإلة 

 (10نسئو )

  مع مػمضألت أليةهنة رري ألخن قيللللللة
 % ك االستدبثخ *

ئخ ٔقٛبسبد غٛر صحٛحخاستخذاو أدنخ  خبط- 6  9 6142 
استخذاو شؼبراد ثًلغٛخ ٔٔصفٛخ- 3  6 2642 
ػرض انرأٖ ػهٗ أَّ حقٛقخ) إثذاء رأٖ فٗ انخجر - 2

 ثشكم يجبشر(
8 6242 

تدٓٛم انًؼهٕيبد- .  62 1346 
انًجبنغخ- 6  3 6346 
انتؼًٛى- 1  1 2746 
أخرٖ – 7  - - 

 - 61 ػذد االستدبثبد

 ض أكاط م  يسيلتمنس اميم ية ألختيم *

يعيفة  يميمضا تمميع  لى صبمم لة أخلطص مل      امل أل تممز 10ئت ؿري ييم مت ألزبسئو ض ح 

 . ئألخإلميرة أليت ميح, ئألغتدسألل ؾ مضألت ي رية ئئيفية,مػمضألت أليةهنة رري ألخن قية ئمنمم 
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 ألشب ية:

    ض  ئغلم ل أل  ل ل   تتػم  تم ع أليسضألغة مل ألطزييمت أليت تنمئيت   طية ألطرط ئأليلت تؤكلس  لس

ئشيل  مل  خل و  لسضتمم  للى تيلمي  أل زضألا ئأليلم ي         , مو أليمأل ل أليصي   يؿلم  لى ئضل ارمض 

 25 يتملم يالمض    ئهلم ملم ف لتلم يلعيفة  يميلمضا تلمميع  نلس تر        .ميم ألخدتلفلة قضأليئي أل سمطي

ملل  خلل و  - لللى أ للسألي ي ينمللم, ئ للمص فم لللة زئ  ألطخللطص, ئألغللت م ت    تضكللع ينللميط  يلل 

 .م يػيمغتمم أليتعطيطيةقطألت ئفق تمنيم ألي -غتدسألل آييمت ألا تقمت ئأليةئظ ئألاغتإل مز أل

أل  لى صبمم ة ينميط ئم مزبتمم أل تممز  25تر ية رمض  زبأت يعيفة  يميمضا تمميع امل ئ

 غيمغللتمم أليتعطيطيللة, فطكللعت  لللى ضزئز ألطف للمو ئمللل ,تتمألفللم مللل ضؤيتمللم يلعللسي ملل  ألطرللط أليللت

, كمم ضكعت  للى ارلمض   ية يم تإلمضهمم ميا   نإلمة ئأل س ألطف مو ألطمطييية ئأل غطأل يلخمية ضزئز 

 يلطألظ مسلمت أليالمض  ئم ميإلملم ئ تم جملم, أملم ارلمض أليصلطألع فطكلع  للى ألي   لة يلو              ألا تجمنمت

م تل ربللي أليمايلمت ألختعلس   ل  مإللمضا ئضرإلتملم و تنعي      ألين مل ئألخت مهطي  ئتعأليس ألغتدسألمم مل 

 يػل ة ئيميتميي ضكعت  لى مػمئ  مإلمضا ئ يممتم.   أل

   تت لللم ينؿللط أخإلللمض زئو ينللميط  لللى كػللط أليقمأل للس أليللت  25أ مللطت  تللم ع أليسضألغللة  للسض  رللمض

 يلل  ت ؿللري  تللم ع أليسضألغللمت ئألطزييللمت ألي لميللة و   ,م ل أل  لل ل أليرطييللةألي للم  ألياميلل  و ئغلل

أخإللمض  يم صبمم لة مل  أليضلمأليب أليلت ت لن ح  ؿلط       يس صبمو أل   ل أليسئيي امل أ  أل   ل أليرطيي

ضي أئ  لمألزي أئ ئفقلم تجممم لة مل  أليقليح      ئم  أهممم ألضتإلمط ألينؿط يمنمز كلمأل  زئو ألي م  أليامي 

 أليػلإلية أليت ألضتإل ت يمصأل ألي م  و أشهم  أليقم ح يماتصمو أليرطيي.

يلمضا تلمميع   أ  ذبصلل  للى تر يلة ميافلة و يلعيفة  يم     ألغلت م ت  ينلميط   25رلمض   يي  

ئأل تمست أليصعيفة  لى ألي سيس م   مألملل أل يلطألظ  نلس تر يلة أ لسألي       خ و أليفرت   ينة أليسضألغة,

خصطية م  أهممم ألغلتدسألل أليصلمض ألخم يلة مل   لل  ميلسأل  أليتعطيلط ئميلمزي  مصلط ألطخلطص,           يامض  ألأل

ألخقلمات   مل    لسز كلإلري  صليص  ئ ؿط ألخمضم مت ألخت لقة يلميامض   للى أليصلفعة ألطئمل يلصلعيفة ئرب    

ئهم ملم يؤكلس أهميتملم    خ مزبة رمض  ينميط ينػإلة رل  هص  ألخقمات خ و فنط  أليسضألغة تتم يمت ألاف

 ئكػطهم مجيل أليضمأليب ئأليقيمز.

  طية ألطرط ألشبةيلة ئئ م فملم   مل ينميط  25امض  و تر يتمم ييعيفة  يميمضا تمميع ألتفقت  

ئأليللت تت لللم يتعسيللس ئت طيللا ألخؿلليلة أئ   Entman (1993 )ألخدتلفللة أليللت  للسزهم أل تمللم    

أليقضلية, ئتؿلديص أغللإلميمم, ئئضلل ألط يللمل ألطخ  يلة ألخطتإل للة يملم, ئأخللريأل أل لرتألح ألسبلللمو       

 ي  نمم ئأليتنإلؤ يتأرريألتمم ألختم  ة.
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 25ئو هصأل أل رمض أل قػمت ألطرطئ مت ئأليقضميم أليط يػية امل  ػمو ألطئو يتنمئو رمض  

يميسألخل ألخصطي, ئأليام ي يتنمئو أليػيمغليمت أليلت أل تمجتملم أليلسئو ألخدتلفلة و       ينميط ئألضتإلمرمم

ئو يصلمض  أكلة ئشيل  يضلطئض  تقيليح      ضكلعت أليصلعيفة  للى أليقػلح ألط    ئ لس   أليت ممل مل هص  أليالمض . 

 أليرتكيلع  للى أزئألضهلم ئأيطظهلم     يلة أليقلمص أليفم للة أليسألخليلة أليلت مت     ألطئضمع م  أليسألخل أئا ئطهم

أليؿللطرة ئألزبلليـ ألخصللطي,  ئمإلللمضا ئ يممتللم,  ئطي  ئمجم للمت ألخ مضضللة يصللفة  ممللة,   ألخت للمه

  أل غ ميو يصفة  ممة ئ لى ضأغمح مجم ة أل خمأل  ألخػلمو.ئألخصطية, 

 أليتر يةأرطئ ة يطألع ألسبضمضألت  لى  كم ت ا سص زئألفل انطألت هص  أليسضألغة ألختإلمض مسص تأرري 

  مصللط خلل و رللمض  ينللميط ئمللم اشأل كم للت هللص  ألياللمض    أليللت أيطظتمللم يللعيفة  يميللمضا تللمميع  لل  

ألغللت م ت  للعع فتيللل هللص  ألطرطئ للة ئفلل  ألاضتإلللمط يينمللم ئيللو ئغللم ل أل  لل ل أليرطييللة  نللس  

 تنمئهلم ؾؤئ  ألي مخو ألي طيي ئأل غ مي.

أليت  تر يةألين طية هلم تأرري  مي  لى أليئكم ت  تم ع أليسضألغمت أليػميقة  س أ مطت أ  

 ل أل   ل ألطننإلية    ألي طب ئألخػلمو  ي  أكست  تمية أليصلطألع يلو أل غل ل ئأليرلطب     تةظهم ئغم

ئأ مللطت متيللع ألسبضللمض  أليرطييللة ئتفم مللم  لللى ألسبضللمض  أل غلل مية ئأيللطظت ألخػلللمو و يللمض           

 أل ضهمييو ئألز ت أ  أليؿ مب أل غ مية ئألي طيية ؾ مب همجية ئيسأل ية.

يللعيفة أ  امل  نتللم عألي ين طيللة ألطرلط ألشبةيللة, ت ؿلري   ئو ارلمض ألغللتدسألل هلص  أليسضألغللة  

 و  يل   ملط   ينلميط,  25 نلس تر يتملم رلمض      يلطألع ألسبضلمضألت   ارمض  يميمضا تمميع   تطكع  لى

و ألخقميل ضكعت  لى ارلمض أليلسي  يصلفة  مملة غلمألت      %, ئ2.1ة مألز ذبطيطية ينػإلألخ ممزتو فقب م 

% مل   7.3ملمألز ذبطيطيلة ينػلإلة     7 ألغتدسألل ارمض أليلسي  و  يؿيل أكة  ي  مت أل غ مي أئ ألخػيعي

 م أيعمب كل فطيم و ازألض  ألط سألي.أليسئض أليصي ي إلألغت طضت ئألي ينة, 

ضكلعت أليصلعيفة  للى    ئيي  و ألخقميل  مطت مجم ة أل خمأل  ألخػلمو كقم  فم لة ملؤرط  ئ 

%,  يل   30تقلمضب   يطية ينػلإلة ممز  ذبط 28ألغتدسألمم  ي   مط ارمض مجم ة أل خمأل  ألخػلمو و 

هلم ينميط, ئتقييح ألطزئألض ألختم  ة  25و رمض  ضكعت أليصعيفة  لى أليسئض أليصي ي إلتم هص  ألزبمم ة 

, مل أل ؾمض  امل مسص  إلمو أئ ضف  مجم ة أل خمأل  ألخػلمو غمألت زألخل مصط أئ م  و ألخط لة أليقمزمة

 25ئهللم مللم يؤكللس أ  رللمض  ئأليييلم  أل غللطأل يلي.   أليلسئو ألطخللطص خميللة أليمايللمت ألختعللس  ألطمطيييللة 

ينللميط ألغللت م ت أليتللأرري  لللى يللم ل أليقللطألض أليرطيللي ئئنمللت أل تإلمهللم امل ألدبللم  آخللط  نللس تنللمئو    

فيلم,  أل م يل لم  ئملؤ رط   أ سألرمم, ألدبم   يطكع  لى أل ػبمييمت ئ للى أليؿل   ألخصلطي يم تإللمض  م للمم      

  م يم كمم كم  م   إلل.مي م ئييؼ مف فم ل أليت ممل م م يم تإلمض  ئ
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