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 ِمذِخ :
شًُِ وٍّر تال٘الؾ أِثال ِصؽهنذ ,ٚأـالِث ع٠ًٝر ١٠ًٌٍّٙٓ خصغ١١رًٚتلهُٙ لٌرٝ تاللٝرً ٚتالـّرٓ لرٝ 
ِمصٍف تٌّؽثالز ت١ٌّثِىر ٚتاللصٙثنىر ٚلالؼصّثعىر,لٝ ِفثٌٚر ٌٍفثق خّٙرث   تٌرهٚي تٌّصمهِرر , ٠ؽٕرٝ 

 ع ,لصٕهُ خٛلصٙث ٚشّهه خث٠ثِٙث.ِٓ ٚيتبٙث وً ٞٛتبف تٌههتٌر تٌىف١ٍر خصم٠ًح تٌفؽٛذ خ١ٓ ٞدمثز تٌّؽصّ
" ٚلره ٔرٙه تٌّؽصّرع تٌّٙرًٜ له١ٍرث ِرث تٍٞرك ع١ٍررٗ تٌرهعٛذ لٌرٝ تال٘رالؾ تٌٕرثًِ,٠ٚهشٝ لرٝ ِمهِرر ٘ررىت  

تال٘الؾ,تال٘الؾ ت١ٌّثِٝ,٠ٚىّٓ تال٘الؾ ت١ٌّثِرٝ لرٝ شيد١رك تٌه٠ّمًت١ٞرر , ٚتٌصرٝ شٕرًّ تال٘رالؾ 
تٌهٌٚرررر تٌعالضتتٌصٕف١ى٠رررر ٚتٌصٕررر٠ًه١ر  تٌهِرررصٛيٜ ٚتٌص٠ًٕهٝ,ٚل٘رررالؾ ١٘ثورررً ٚللصٙث٘رررثز ِرررٍيثز

ٚتٌمٝثب١ر,خثالٜثلر لٌٝ شفه١ً نٚيتالعالَ ِٚؤِّثز تٌّؽصّع تٌّهٔٝ ٚشفه١ً تٌّٕثيور لٝ تٌف١رثذ تٌهثِرر 
 ( 1ِٓ ؼثٔح تاللًتن.")

ٚخٙررىٖ تٌٍّّررٍر تٌّصررهٌيذ ٌال٘ررالؾ شّررصمً ِررف١ٕر تٌٛٞٓ,ٚشًِررٛ عٍررٝ ٔررثٞا تٌٕؽررثذ,ٚلْ وثٔررس ِٕررثيور 
١ر ٘ٝ تٌّٕٛٞر خإ٘رالؾ ِثبًتٌّؤِّرثز,لٙٝ تال٘رً ٚتالِرثَ لرٝ ع١ٍّرر تٌصغ١١رً ٚتٌدٕرث  تاللًتن تال٠ؽثخ

 ٔفٛتاللًٝ ٌٕفّٙث.
٠ٚهصدً تال٘الؾ ت١ٌّثِٝ ـؽً تالِرثَ ٌال٘رالؾ تٌّٕٕرٛن لرٝ تٌّؽرثالز تاللًٜ,خإعصدرثي أْ تال٘رالؾ 

ٚتالؼصّررثعٝ ت١ٌّثِررٝ ٠صهٍررك خررثٌمًتي ت١ٌّثِررٝ تٌررىٜ ٠فررهن لؼررًت تز ٚليررٛتز تال٘ررالؾ تاللصٙررثنٜ 
ٚتٌعمثلٝ,٠ٚفرهن تال٘رهت  تٌّٕٕرٛنذ ِرٓ شٍره تال٘رالـثز ِٚردً شفم١مٙرث ,ٚ٘رىت ِرث أورهٖ تالِرصيال  تٌرىٜ 
تؼًٜ عٍٝ ع١ٕر ِٓ تٌٕمدر ت٠ًٌّٙر ِٓ أعٝث  ِؽٍّٝ تٌٕهح ٚتٌٕٛيٜ ,ٚتالعال١١ِٓ,ٚل١ثنتز ـٍخ١ر 

ةرر تٌصرهي٠ُ,ٚعٍّث  تٌرره٠ٓ ٚٔمثخ١ر,تعٝرث  ت١ٌٙةرثز تٌدفع١رر,ٚؼّه١ثز يؼرثي تالعّرثي,ٚٔٛتنٜ تعٝرث  ١٘
 (2%. )44ٚلشفثنتز تٌيٍدر,ـ١ط ؼث ز لؼثخثشُٙ شؤوه أ٠ٌٛٚر تال٘الؾ ت١ٌّثِٝ ٚتٌهِصٛيٜ خّٕدر 

ٌٚىٓ ً٘ ٠ّصي١ع تال٘الؾ ت١ٌّثِٝ تْ ٠ٕٙٛ خهدره تال٘رالؾ تٌٕرثًِ ٌىرً ِؤِّرثز تٌّؽصّعو٘رً شٛؼره 
 ؾوأنٚتز أِٚفًنتز شّىٕٗ ِٓ تٌم١ثَ خهٚيٖ تٌىثًِ لٝ ع١ٍّر تال٘ال

٠ٚهشٝ تال٘الؾ تالعالِٝ تٌىٜ شٍهح ِٚثبٍٗ ٚلث٘ر تٌفه٠عر ِٕٙرث نٚيت ِّٙرث لرٝ تٌّؽرثي ت١ٌّثِرٝ.  لرٝ 
ظً شٕثخٗ تالٔظّر تٌهًخ١ر لٝ ت١ٌّيًذ عٍٝ ؼ١ّع تٔرىثي ِٚرثبً تالعالَ,ٚلرٝ شّرم١ً٘ث ٌصّؽ١ره تٌرًب١ُ 

ّصررًخٗ خررهِٓ تٌرردالن ٚتٌٕظررثَ تٌّررثبه,ٚشصيثخك ِٚررثبً تالعررالَ تًٌِررّٝ لررٝ يِررُ ٘ررٛيذ ِم١فررر ٌٍهررهٚ تٌ
خهٔىثٌٗ تٌهتل١ٍر ٚتٌمثيؼ١ر,ٌىٌه شُ تٌصهو١ه عٍٝ لٕث  تٌفرًن لرٝ تٌّؽّٛ ,لرثًٌأٜ ٘رٛ يأٜ تٌؽّثعرر ,ٚالْ 

 (3. ) تًٌب١ُ ٘ٛ ألًٝ تٌّٛؼٛن٠ٓ لٝ تٌصهً  عٍٝ يأٜ تٌؽّثعر لًأ٠ٗ ٘ٛ تٌٙٛتج,ٚ٘ٛ خثٌصثٌٝ تٌمثْٔٛ
شّىٓ تال٘الؾ ت١ٌّثِٝ ِٓ تٌم١ثَ خهٚيٖ تٌّٕٛٞ خٗ,لٝ لْ تالعالَ أخًٌ تٌِٛثبً أٚتالنٚتز تٌّّثعهذ تٌصٝ 

للررًتغ تٌّؽصّررع ِررٓ ـررثٌصٝ تٌصررًنٜ ٚتٌصمٍررف تٌصررٝ ٘ررٛ ع١ٍٙث,ٚلرره أنين ٘ررىٖ تٌفم١مررر وع١ررً ِررٓ تالٔظّررر 
تٌّثخمر,لإِصٌٛٛت ع١ٍٙث,١ٌهَٚ ٌٙث ٜٚع شًٜ ل١ٗ ل١ً٘ث ِٕٚفهصٙث,لٝ خمث  ألًتن تٌّؽصّع عٍٝ تٌٜٛع تٌىٜ 

 ُ٘ ع١ٍٗ.
 ِث ٠عٛي تلًتن تٌّؽصّع ـ١ٓ ٠ٍ٠ه تٌظٍُ,ٚشصّع تٌٙٛذ ٚتٌفؽٛذ خ١ٓ ٞدمثز تٌّؽصّع. ٌٚىٓ تـ١ثٔث

ٚعٍررٝ تٌررًنُ ِررٓ وٌرره ليشفهررس تال٘ررٛتز تٌّيثٌدررر خررثٌصغ١١ً ٚخثال٘ررالؾ,ٌٚهً خررهت٠ثز ـًوررثز تٌصغ١١ررً 
,ٚظًٙز تٌهه٠ره ِرٓ تٌفًورثز ت١ٌّثِر١ر تٌصرٝ يلهرس 2004ٚ2005تٌه٠ّمًتٞٝ ظًٙز لٝ لالي عثِٝ 

١ً ت١ٌّثِٝ, ٚشدث٠ٕس لِصًتش١ؽ١ثز شفًوٙث لٝ ٚتلع ١ِثِٝ ِٝريًج,ٌٚىٕٙث ؼ١ّهرث لٔرصًوس ٔهثي تٌصغ١
لٝ تًٌندر لٝ تٌصغ١١ً,ٚوٌه عٍٝ تًٌنُ ِٓ عهَ ٚؼرٛن ليرٛتز ٍِِّٛرر ٌح٘رالؾ ت١ٌّثِرٝ عٍرٝ أيٚ 

 (4تٌٛتلع ,)
ُ ٌٙرثٌؿ لرٜٛ ٠ًٚؼع تٌّدح لٝ ـٙٛي تٌصغ١١ً تـ١ثٔث ١ٍِّث تٌٝ تِصّالَ ٔمدر ـثوّر ٚشٕثٌٌٙث عرٓ تٌفىر

١ِث١ِر ٚتؼصّثع١ر ٘ثعهذ خه٠ٍر,خهه تْ شهين عؽٍ٘ث عٓ ِٛتؼٙر تٌصفه٠ثز تٌصرٝ شٛتؼرٗ تٌّؽصّرع . "ٚلره 
نٌس شؽثيج تألُِ ٚتٌٕهٛج ٚأوه عٍٝ أْ تإل٘الؾ ١ٌُ شفٛالً شىٌٕٛٛؼ١ثً ٠مٛنٖ خهرٛ تٌصىٕٛلًتٞ,ٌٚىٕرٗ 
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تٌّرٍير الخره أْ ٠يثٌٙرث تإل٘رالؾ ِٚرصهلع  ع١ٍّر ١ِث١ِر,ٚتألًِتٌّؤوه أ٠ٝثً أْ تٌم١ثنتز تٌّّّرىر خّمث١ٌره
 (                  5لثشٛيذ ِّثي٘ث تٌي٠ًٛ ت١ٌَٛ أٚ نهتً". )

لوْ وررثْ ٌٍدررىيذ أْ شّٕٛ,ٌٍٕٚررؽًذ أْ شعًّ,ٚشهٍررٛ تال٘ررٛتز تٌصررٝ شيثٌررح خررثٌصغ١١ً تٌٕررثًِ لررٝ ِمصٍررف 
 ِثبً تالعالَ تٌفه٠عر.ت١ٌّثن٠ٓ,لظًٙز تٌفًوثز تٌصٝ نعس تٌؽّث١ً٘ لٌٝ تٌمًٚغ ٚتإلعصًتٚ,ِّصغٍر ٚ

أُ٘ ِظًٙ ٌصاللٝ تٌفًتن ت١ٌّثِٝ ِع تٌفًتن تٌصىٌٕٛرٛؼٝ  ٠ٚ2002هصدًلًٜتج تٌّثنَ ِٓ لخ٠ًً عثَ 
لٝ ًِٙ,لو شُ تالعالْ عٕٗ ٚتٌهعٛذ ل١ٌٗ ِٓ لالي تالٔصًٔس ,ٚلره ٚؼرهز ٘رىٖ تٌرهعٛذ يٚتؼرث ود١رًت خر١ٓ 

لخ٠ًرً  6ٍعّصٙرث ـًورر وفث٠رر ٚـًورر ِمصٍف لةثز تٌٕهح,ٚأعمح ٘ىت تالًٜتج عهذ لًٜتخثز ألًٜ ش
( ٚ٘ٛ تٌرىٜ نلرع 6ٚن١ً٘ث ,ِٚٓ ظُ أ٘دؿ تالٔصًٔس ٠ًٔىث تِث١ِث لٝ ؼ١ّع ـًوثز تالـصؽثغ ت١ٌّثِٝ.)

ـ١ط أشثـس تٌٕدىثز تاللصًت١ٜر تٌّؽثي  تٌفً ٌٍفٛتي ت١ٌّثِٝ ٌٍٕردثج تٌّٙرًٜ ٠2011ٕث٠ً  25خعٛيذ 
٠ٕرث٠ً شفرس ٔرهثي"ع١ٓ ,ـ٠ًرر ,عهتٌرر  25ي ٠رَٛ ,تٌىٜ تِصيث  أْ ٠مرَٛ خفٕره تٌٕرهح تٌّٙرًٜ ٌٍٕرٍٚ

 لؼصّثع١ر" ,ِيثٌد١ٓ خثال٘الؾ ت١ٌّثِٝ ٜه لّثن ٔظثَ تٌفىُ أٔىتن .
ٚال لال  عٍٝ تْ ِٚثبً تالعالَ خّث شمهِٗ ِٓ ًِتلدر ٌٍد١ةرر ت١ٌّثِر١ر,ًٚٞـٙث ٌراليت  تٌفرًذ تٌّّرص١ًٕذ 

ي,ٚشه١ٍّٙث ٌٍؽّٙٛي ٚشهي٠دٗ عٍرٝ تٌّٕرثيور ٌىً تالشؽث٘ثز ت١ٌّث١ِر ,ٌٍٚفٛتيتٌمثبُ خ١ٓ تٌٍّير ٚتٌؽّٙٛ
ت١ٌّث١ِر تٌفهثٌر,ِٚمثِٚصٙث ٌٍؽٙرٛن تٌّدىٌٚرر ٌيّرُ تٌف٠ًرثز ٚتالعصرهت  ع١ٍٙرث لّٔرث شصر١ؿ تٌفً٘رر ٌٍففرثظ 

 (7عٍٝ تٌف١ثذ تٌه٠ّمًت١ٞر لٝ تٌّؽصّهثز تٌفًذ.)
ٍرٝ عٕٙرًٜ ٚله تٔثيز خهرٛ تٌهيتِرثز تٌرٝ تْ نٚي ِٚرثبً تالعرالَ لرٝ تال٘رالؾ ت١ٌّثِرٝ شصٛلرف ع

لرٝ  Journalistic Professionalismٚـًل١رر تٌٙرفف١١ٓ  Market Competitionِٕثلّرر تٌّرٛق 
ِٚثبً تالعالَ ٔفّٙث,ٌٚىٌه لرإْ ِٚرثبً تالعرالَ تٌصرٝ الشّرً خه١ٍّرر شفرٛي نتلٍرٝ شىرْٛ أوعرً ِر١ال ٌصه١٠ره 

الؾ ت١ٌّثِرٝ ٠مصٍرف ْ لثع١ٍرر تٌرهٚي تالعالِرٝ لرٝ تال٘ر‘ِٚٓ ظرُ لرإ (2تٌّؤِّثز ٚتٌّدثنئ تٌٍّي٠ٛر.)
 خإلصال  تٌّؽصّهثز تٌصٝ شهًّ لٝ ظٍٙث ِٚثبً تالعالَ.

ٚ٘ىرررىت شّٕرررٛ تٌه٠ّمًت١ٞرررر ِرررٓ ـ٠ًرررر تالعالَ,ـ١رررط ٠رررًشدٟ شفم١رررك تٌه٠ّمًت١ٞرررر خٛؼرررٛن ِٕرررثق لعالِرررٝ 
ـً,٠ٛلًوثلر تٌّهٍِٛثز ت١ٌّث١ِر ٌٍؽّٙٛي خف١ثن ِٜٚٛٛع١ر,لٝ ظً ِٕثلّرر ـرًذ خر١ٓ وثلرر تالشؽث٘رثز 

 فى٠ًر.ت١ٌّث١ِر ٚتٌ
ٚشّررصي١ع تٌٙررفثلر ِٚٚررثبً تإلشٙررثي تٌؽّررث١ً٘ٞ تأللررًٞ أْ شهررٌٍ تٌه٠ّمًت١ٞررر خّفِٙٛٙررث تٌٕررثًِ ِررٓ 

 (4لالي ِث ٠ٍٝ ت )
 ـفٍ تٌّٕثلٕثز تٌهثِر خّث لٟ وٌه تٌٕمثْ ـٛي ت١ٌّثِثز تإللصٙثن٠ر ٚتإلؼصّثع١ر ٌٍفىِٛر. -1
عٍررٟ ِهًلررر خٕصررثبػ ٘ررىٖ تٌٕصررثبػ ِررٓ ي٘رره تإلٔصمثخررثز ٚشه٠ٍررٍ ِٙررهتل١صٙث ٚخثٌصررثٌٟ ٠ٙرردؿ تٌّررٛتٞٓ  -2

 ِٙثني ِّصمٍر خهه أْ وثٔس شمٝع ٌٍمٕٛتز ت١ًٌِّر لمٟ.
 لٝؿ لٔصٙثوثز ـمٛق تإلّٔثْ ٚع١ٍّثز تٌصهى٠ح ٚتإلعصمثي. -3
 لٝؿ تٌفّثن ت١ٌّثِٟ. -4
صرٟ شّى١ٓ ت١ٌّّٕٙٓ وثٌفمًت  ٚتًٌّأذ ٚ ل٠عثيذ تٌٛعٟ خٕهْ لٝث٠ث تٌؽّثعرثز أٚتألل١ٍرثز أٚ تٌٕرًتبؿ تٌ -5

 له شىْٛ ِٜٛع لّ٘ثي أٚ لٜيٙثن ِٓ تٌفىُ ٚ ِٓ تٌٕمدر ت١ٌّث١ِر.
ٚخٙىٖ تٌِٛثبً شٍهح تٌٙفثلر تٌفًذ نٚي ٘ثِث لٝ تٌصهد١ًعٓ ٘ٛز تٌٕهح ٚ لةثشٗ ٚشٙدؿ عًٕٙ شهدةرر 
١٠ّررً تٌّٕررثيور,ٚيل١ح ٠ىرردؿ شؽررثٌٚتز تٌّررٍير ٠ٚهررٌٍِٓ تٌٕررفثل١ر ِٚررٓ تٌّّررث ٌر ِٚررٓ تٌصررهتٚي تٌفررً 

 ٌٍّهٍِٛثز.
نٚيت ل٠ٛرث  Cultural&Political Eliteتٌهه٠ه ِرٓ تٌهيتِرثز عٍرٝ أْ ٌٍٕمدرر ت١ٌّثِر١ر ٚتٌعمثل١رر  ٚشؤوه

لٝ تٌفٙٛي عٍٝ تٌصه١٠ه تٌٕهدٝ ٌه١ٍّرثز تال٘رالؾ ت١ٌّثِٝ,لٜرثلر لٌرٝ شرهظ١ًُ٘ تٌّدثٔرً عٍرٝ تٌمرًتيز 
٠ّمًت١ٞرررر ت١ٌّثِررر١ر,ـ١ط شص١ّرررٍ لررر١ُّٙ خرررثٌصًتخٟ ٚتٌصّثِررره ,وّرررث أٔٙرررُ ٠هرررهْٚ ًِورررٍ تٌصغ١١رررًتز تٌه
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تٌفه٠عر,٠ٚصّصهْٛ خثٌف٠ًر ٚتٌفٕىر ت١ٌّث١ِر ٚتٌٕظرًذ تٌصفثل١ٌرر ٚتٌمدرًذ تٌصرٝ ش٠ٍره ِرٓ لرهيتشُٙ عٍرٝ ـرً 
 (10تٌّٕىالز.)

ٚ٘ررىت تال٠ًِع١ًتٔررىث١ٌر ٘ررىٖ تٌهيتِررر ٚأ١ّ٘ررر ِٜٛررٛعٙث ,ٚتٌررىٜ ٠ٕررثلٓ تٌهاللررر خرر١ٓ ظالظررر ِصغ١ررًتز 
َ,ٚظث١ّٔٙرثت نٚي تٌٙرفثلر ٠2011ٕرث٠ً 25يذ أِث١ِر,أٌّٚٙثتلٝث٠ث تال٘الؾ ت١ٌّثِرٝ لرٝ ِٙرً خهره ظرٛ

ت٠ًٌّٙر عٍرٝ للرصال  أّٔرثٞ ٍِى١صٙرث ت١ٌّث١ِر"ل١ِٛر,ـٍخ١ر,لث٘رر"لٝ ِهثٌؽرر شٍره تٌمٝرث٠ث,ٚظثٌعّٙثت 
نٚيتٌٙفثلر ت٠ًٌّٙر لٝ شٕى١ً ِهثي  تٌٙفٛذ ت٠ًٌّٙر"١ِث١ِر ,تعال١ِر ,أوثن١ّ٠ر, ن١ٕ٠رر"ٚيل٠صّٙث 

 مٝث٠ث ,لالي لصًذ تٌهيتِر.ـٛي شم١١ُ ٘ىت تٌهٚي,خّث ٠هعُ شٍه تٌ
  -االغبر إٌظرٜ ٌٍذراضخ :

شصدٕٝ ٘ىٖ تٌهيتِر ظالظرر تٞرً ٔظ٠ًرر ّٚ٘رث ت " ٔظ٠ًرر تٌّّرة١ٌٛر تالؼصّثع١رر ٌٍٙرفثلر ,ِٚرهلً ِرث خهره  
تٌفهتظر ٚٔظ٠ًر تٌه٠ّمًت١ٞر " .ٚل١ّرث ٠ٍرٝ عرًٚ ِرٛؼٍ ٌى١ف١رر شيد١رك تٌدثـعرر ٌصٍره تالًٞتٌٕظ٠ًرر عٍرٝ 

 -ِٜٛٛ  تٌهيتِر ت
 تٔظر٠خ اٌّطئ١ٌٛخ االعزّبػ١خ ٌٍصحبفخ ال:اٚ

شهصدررً ٔظ٠ًررر تٌّّررة١ٌٛر تالؼصّثع١ررر ٌٍٙررفثلر تِصررهتنت  ٌٍٕظ٠ًررر ت١ٌٍدًت١ٌررر,ٚشٕيٍك تٌٕظ٠ًررر ِررٓ تلصررًتٚ 
يب١ّٝ ٚ٘ٛ تْ تٌف٠ًر شصّٝٓ ٚتؼدرثز,ٚتْ تٌٙرفثلر تٌصرٝ شصّصرع خ١ّّرٍتز لرٝ تٌّؽصّرع ٠ؽرح تْ شٍصرٍَ 

"ش١ٛنٚي خ١صًِْٛ"ِّة١ٌٛثز تٌٙفثلر لٝ تٞثي ٔظ٠ًر تٌّّرة١ٌٛر  خّّة١ٌٛثشٙث شؽثٖ ٘ىت تٌّؽصّع,٠ٍٚمٗ
 (11تالؼصّثع١ر لٝ ٘ىٖ تٌٕمثٞ )

لهِررر تٌٕظررثَ ت١ٌّثِررٝ ِررٓ لررالي تِررهتن ٘ررىت تٌٕظررثَ خثٌّهٍِٛررثز ٚلٍررك ٔررٛ  ِررٓ تٌٕمررثْ  
 ٚتٌّٕثظًتز ـٛي تٌمٝث٠ث تٌهثِر.

 ش١ٜٛؿ تٌفمثبك ٌٍؽّٙٛي ٌؽهٍٗ لثنيت عٍٝ تْ ٠فىُ ٔفّٗ خٕفّٗ . 

 ٠ر ـمٛق تاللًتن عٓ ٠ًٞك ًِتلدر تنت  تٌفىِٛر .ـّث 

لهِررررر تٌٕظررررثَ تاللصٙررررثنٜ ٚوٌرررره ِررررٓ لررررالي تعيررررث  تٌفً٘ررررر ٌٍّّررررصع٠ًّٓ ٌد١ررررع ِررررٍهُٙ  
 ٚلهِثشُٙ,ٚتشثـر ـ٠ًر تإللص١ثي ٌٍّّصٍٙى١ٓ عٓ ٠ًٞك تالعالٔثز.

 ٚظ١فر تٌص١ٍّر. 

عررثز  تٌّفثلظررر عٍررٝ تٌص٠ّٛررً تٌررىتشٝ ٌٍٙررفثلر وٝررّثْ الِررصمالي تٌٙررفف عدررً ِؽّٛ 
 تٌٝغٟ ٚتٌمٜٛ ت١ٌّث١ِر ٚتاللصٙثن٠ر تٌّمصٍفر لٝ تٌّؽصّع. 

ٚعٍٝ عثشك تٌٙفثلر شمع ِّة١ٌٛر لٍك ِّثـر ٠ّىٓ ِرٓ لالٌٙرث شدرثني تاليت  ٚتالٔصمثنتز,ٚع١ٍٙرث تْ 
 شهيٝ ٘ٛيذ ـم١م١ر ٌٍؽّثعثز تٌصٝ شىْٛ تٌّؽصّع,ٚتْ شهدً عٓ ل١ُ ٚت٘هت  ٘ىت تٌّؽصّع.

 ت  خصب١ٔب: ِذخً ِب ثؼذ اٌحذاص
٠هه وٌه تٌّهلً عٍٝ تٌٕم١ٛ ِٓ "ٔظ٠ًر تٌّّة١ٌٛر تالؼصّثع١ر ٌٍٙفثلر",لٙٛ ٠هثيٚ لىًذ تالٌصٍتَ خهٜ 
-ِّة١ٌٛثز,خإعصدثيتٌّّررة١ٌٛر ل١رره شفًٜررٗ تٌمررٜٛ تٌّّرر١يًذ لررٝ تٌّؽصّع,وّررث ٠ررٍعُ ِٕظًٚ٘ررىت تٌّررهلً

لًٌز لرٝ تٌٛلرس ٔفّرٗ تْ شىٌٕٛٛؼ١ث ًِـٍر ِث خهه تٌفهتظر,ت-Jean Baudrillardؼثْ خٛني٠الين-ُِٕٚٙ
 ( 12شغ١١ًت تؼصّثع١ث يتلٝث ٌّفثٚالز ت١ٌّيًذ ت١ٌّث١ِر ٚتالؼصّثع١ر ٚتٌه١ٕ٠ر. )

ٚلرره تٔمّررُ ِٕظررًٚ "ِررث خهرره تٌفهتظررر" تٌررٝ ل٠ًم١ٓتل٠ًررك ٠صّررُ خثال٠ؽثخ١ررر ـررٛي تٌّهلً,ُِٕٚٙت"ِررٌٛتْ 
خثٌّرٍد١ر ـرٛي تٌّرهلً,  ِٛٔصثغ,١ٌٌٍٚٝ ل١هًٌ"ٌىٛٔرٗ ٠ٛتؼرٗ ورً تٔرىثي تٌمّه١رر,تِث تٌف٠ًرك  تاللرً ل١صّرُ
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ُِٕٚٙت"تيل١ٕػ ٜ٘ٛ,ِٚثيٜ ١ٌف١ٓ,ِٚث٠ه وٛيِثن,ٚت٠ٙثج ـّثْ",ٌىٛٔٗ خهت٠ر ال١ٙٔثيتٌفهتظر ٚتالًِ لٝ 
شفم١ك شغ١١ً تؼصّثعٝ ت٠ؽثخٝ,وّث توه تٌدثـعثْ تالل١ًتْ,عٍٝ أْ ل١ُ تٌصٕصس ٚتٌٍالًِو٠ٍر تٌصٝ ٠صّرُ خٙرث 

وّث تٔٗ ٠هصّه عٍٝ ’ههن تالٚؼٗ ٚتٌىٜ ٠فًّ ِٕيٍمثز وتش١رتٌّهلً شهصدً ت٠ه٠ٌٛٛؼ١ر لثبّر عٍٝ تٌميثج ِص
 (13ٔمٕٙر تٌٍغر لٝ ظً ن١ثج تالِثَ تٌّٜٛٛعٝ ٌٙث.)

ِررٓ ٘ررىت تٌّٕيٍررك شررًٜ تٌدثـعررر تْ ٔظ٠ًررر تٌّّررة١ٌٛر تالؼصّثع١ررر ٌٍٙررفثلر,شهىُ تٌصررٍتَ تٌٙررف١فر خصمرره٠ُ 
ّٕث ٠رًٜ ِرهلً ِرث خهره تٌفهتظرر,تٔصّث  تٌٛلثبع ٌٍمًت  خٕفثل١ر,ِع ش١ٜٛؿ تٌفمثبك ٌٙرُ ًِٚتلدرر تٌفىِٛرر,خ١

تٌٙفثلر ١ِث١ِر تٚ ؼّثعثز ٜغٟ ١ِث١ِر وثٔس تٚ ِث١ٌر,شّهٝ ١ٌٍّيًذ عٍٝ ؼّٙٛي لًت ٘رث ٚتلٕرثعُٙ 
خثًٌِررثبً تالشٙررث١ٌر ,ٚخثال٠ه٠ٛالؼ١ررر تٌصررٝ شمررف ٚيتبٙث,خّررث ٠هٕررٝ تْ ِررهلً ِررث خهرره تٌفهتظررر ال ٠ّررهٝ 

ٖ تٌمٝث٠ث تال٘رالـ١ر خثٌّؽصّع,خمرهيِث شفرثٚي تٌٙرفثلر ِرٓ خثًٌٝٚيذ تٌٝ ل١ثَ تٌٙفثلر خّّة١ٌٛثشٙث شؽث
 لالٌٗ ـّث٠ر لٜٛ ١ِث١ِر ٚؼّثعثز ٜغٟ ِه١ٕر.

ٚشّهٝ تٌهيتِر ٌصيد١ك ٘ى٠ٓ تالٞثي١٠ٓ تٌفى١٠ًٓ ِٓ لالي تالؼثخرر عٍرٝ تٌصّرثلي تٌصثٌٝتِرث ِرهٜ تيشدرثٞ 
تٌّّرة١ٌٛر تالؼصّثع١رر  لٝث٠ث تال٘رالؾ ت١ٌّثِرٟ تٌصرٝ شهىّرٙث تٌٙرفف تٌّٙر٠ًر ع١ٕرر تٌهيتِرر خٕظ٠ًرر

 ٌٍٙفثلر,ِٚهلً ِث خهه تٌفهتظروٚوٌه ِٓ لالي ٔصثبػ تٌهيتِر تٌصف١ٍ١ٍر.
 The Democratic Theoryصبٌضب:إٌظر٠خ اٌذ٠ّمراغ١خ:

شيرررًؾ تٌٕظ٠ًرررر تٌه٠ّمًت١ٞرررر تٞرررثيت لى٠ًرررث ٚلٍّرررف١ث ـرررٛي تٌهاللرررثز تٌصدثن١ٌرررر,خ١ٓ ظالظرررر ِصغ١رررًتز ٘رررٝ 
 هثَ,ـ١ط شدفط تٌٕظ٠ًر لٝ ظالظر تخهثن ّ٘ثتتٌه٠ّمًت١ٞر,ٚتالعالَ,ٚتًٌتٜ تٌ

 ت٠هيَ تٌهاللثز تٌمثبّر خ١ٓ تالعالَ ٚتٌه٠ّمًت١ٞر,ٚلمث ٌّّص١٠ٛٓتاٌجؼذ االٚي
 تٌّٚٙثت٠ٙصُ خهيتِر شهظ١ًتز تٌّٕثق تٌه٠ّمًت١ٞر لٝ شى٠ًُ ـ٠ًر تالعالَ ٚتٌصهد١ً.

خٙث لرٝ تٌّؽصّرع تٌّهر١ٓ, ٚوٌره ِرٓ ٚظث١ّٔٙثت٠ٙصُ خهيتِر تالعالَ لٝ شى٠ًُ تٌه٠ّمًت١ٞر,ٚشه١ّك تٌٛعٝ 
لالي ١ِثل١ٓ ٔظ١٠ًٓ,ّ٘ثت"ت١ٌّثق تٌّؽصّهٝ تٌهثَت تٌىٜ ٠ً٘ره شرهظ١ًتز تٌرٕظُ تالعال١ِرر لرٝ ت١ٌّثِرثز 
تٌهثِر,ٚتٌّررر١ثق تالؼصّرررثعٝ تٌّفهٚن,تٌرررىٜ ٠رررهيَ نٚي تالشٙرررثي ت١ٌّثِرررٝ لرررٝ شٕرررى١ً ِهرررثي  تٌرررًتٜ 

 (14ٌّمصٍفر". )تٌهثَ,ٚتشؽث٘ثشٗ ٔفٛ لٝث٠ث تٌه٠ّمًت١ٞر,ٚتخهثن٘ث ت
ت ٠ررهيَ تٌهاللررثز تٌمثبّررر خرر١ٓ تٌه٠ّمًت١ٞررر ٚتٌررًتٜ تٌهررثَ ,ِررع ي٘رره تٌررٌْٛ تٌّٕرردٝ ٌِٛررثبً اٌجؼددذ اٌضددبٔٝ

تالعرالَ لرٝ شهٝرر١ه تٚتٜرهث  شٍره تٌهاللررثز لرٝ تٌّؽصّررع تٌّه١ٓ,خثعصدرثيتْ تٌه٠ّمًت١ٞرر شّعررً ّٔرٟ ِررٓ 
ٌرًتٜ تٌهرثَ خٛ٘رفٗ ٘رٛز تٌٕرهح,٠ّعً تّٔثٞ تٌفىُ تٌىٜ ٠ىرْٛ ل١رٗ ٌٍٕرهح تٌّرٍير تٌه١ٍرث,ِٚٓ ظرُ لرإْ ت

خهٚيٖ نعثِر ِٓ نعثِثز تيِرث  تٌّرٍير تٌٕرهد١ر,ٚنعُ تٌّٕرثيور تٌؽّث٠ً١٘رر لرٝ ٘رٕع تٌمًتيت١ٌّثِرٝ, 
خٛ٘رفٙث تـره يٚتلره   The Contingency Theory( ٚلرٝ تٌّر١ثق وتشرٗ,شٍمٝ "تٌٕظ٠ًرر تٌِٛر١ير15)

 (16تٌهثَ عٍٝ عثشك ِٚثبً تالعالَ.)تٌٕظ٠ًر تٌه٠ّمًت١ٞر ,ِّة١ٌٛر تٌدٕث  تال٠ؽثخٝ ًٌٍتٜ 
ت ٠ٚدفط لٝ شفه٠ثز تٌه٠ّمًت١ٞرت ـ١ط ؼث  ٞرًؾ تٌٕظ٠ًرر تٌه٠ّمًت١ٞرر ٌصٍره تٌصفره٠ثز ٚلرك اٌجؼذ اٌضبٌش

تشؽث١٘ٓ,تـهّ٘ث ِصهٍك خثٌصفه٠ثز عٍٝ ِّصٜٛ تًٌتٜ تٌهثَ,ٚله ًٞؾ ِٓ لالٌٗ تٌدثـعْٛ ِٙيٍؿ ن٠ٕث١ِر 
تٌهرثَ خمٝرث٠ث تٌّؽصّرع ,لث٘رر لٝرث٠ث تٌه٠ّمًت١ٞرر,تٌصٝ شٝرّٓ تًٌتٜ تٌهثَ,خّهٕٝ شه١ّك لدرًتز تٌرًتٜ 

  (17شفه١ً ِٕثيور تًٌتٜ تٌهثَ لٝ ٕ٘ع ٚتلع ١ِثِٝ ٚتؼصّثعٝ ٠صُّ خثالِصمًتيلٝ ِٛتؼٙر شفه٠ثشٗ تٌّمصٍفر. )
تِرث تاللًعٍرٝ ِّرصٜٛ ِٚررثبً تالعالَ,ل١ٕيٍرك ِرٓ ظالظرر تشؽث٘ررثز خفع١ررتتالشؽثٖ تالٚيتتشؽث٘رثز ِٚررثبً 

فٛ تًٌخف١ر,ٚشهظ١ُ عثبهشٙث تٌّثن٠ر,تالًِ تٌىٜ ٠ٕىي خصالٔٝ نٚيِٚثبً تالعالَ لٝ شه١ٝه ظمثلر تالعالَ ٔ
 (12تٌه٠ّمًت١ٞر عٍٝ تٌّّصٜٛ تٌهثٌّٝ. )

ٚ٘ٛ ِث ٠صفك ِع شٛؼٗ ِهلً ِث خهه تٌفهتظر ,ٚتالشؽثٖ تٌعثٔٝتعٍٝ ِّرصٜٛ تٌّّثيِرثز تالعال١ِرر ٠ٚيرًؾ 
الِٝ تٌىٜ ١ٕ٠ً تٌٝ تالعصّثن تٌّصٍت٠ه ِٓ لدً تًٌتٜ تٌهرثَ عٍرٝ ِٓ لالٌٗ تٌدثـعْٛ ِٙيٍؿتتالـدثٞ تالع

تٌميثج تالعالِٝ تٌىٜ ٠ٍلرً خهرًٚ تٌٍّد١ثز,ٚلٙرٛي تٌّثِر,ٚتٌّؤِّرثز تًٌِر١ّر,خّث ٠رهلع خرثًٌتٜ 
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(أِرث تالشؽرثٖ 14تٌهثَ تٌٝ تٌٕه لرٝ تٌٛتلرع ت١ٌّثِرٝ,ٚخثٌصثٌٝ شىر٠ًُ عرهَ تٌعمرر لرٝ تٌه١ٍّرر تٌه٠ّمًت١ٞرر.)
ـرررٛي تٌيرررًؾ تالعالِرررٝ تٌّمصٝرررح,ٚتٌّفهٚن ٌٍميرررثج تٌهرررثَ خّرررث ٠صهرررثيٚ ِرررع ظٛتخرررس  تٌعثٌطتل١رررهٚي

 (20تٌه٠ّمًت١ٞر, ٚل١ّٙث,ِٚدثنبٙث تٌّه١ثي٠ر. )
ٚشٕررهيغ تٌهيتِررر تٌفث١ٌررر ٜررّٓ تٌّّررصٜٛ تٌعررثٔٝ ِررٓ نيتِررثز تالعررالَ ٚ تٌه٠ّمًت١ٞررر,ِٓ لررالي تٌيررًؾ 

تـه تُ٘ ِظثًٖ٘ تٌّدثًٔذ,تعصّثنت عٍٝ تٌّهلً تالعالِٝ ٌمٝث٠ث تال٘الؾ ت١ٌّثِٝ,تٌىٜ شهه تٌه٠ّمًت١ٞر 
خررثٌصًو١ٍ عٍررٝ عٍررٝ لٝررث٠ث ِفررهنذ ٚخررثيٌذ لررٝ تٌميررثج تالعالِررٝ  Individual Approachتٌفررًنٜ 

 تٌّفهن خثٌهيتِر.
 -اٌذراضبد اٌطبثمخ :

لثِس تٌدثـعر خّّؿ تٌصًتض تٌهٍّٝ تٌّثخك لٝ ِؽثالز لثيب١رر تٌٙرفف ٚلشؽث٘رثز تٌٙرفٛذ ٔفٛ٘ث,ٚورىٌه 
ؽررثي تال٘ررالؾ ت١ٌّثِررٝ ,ٚأ٠ٝررث تٌدفررط لررٝ نٚي تٌٙررفثلر لررٝ ِهثؼررر لٝررث٠ث تال٘ررالؾ ت١ٌّثِررٝ لررٝ ِ

ٚف١ّدب ٚنعّٙث لٝ تٌّؽصّهثز تٌّمصٍفر,ٚله لثِس تٌدثـعر خص١ٕٙف ٘ىٖ تٌهيتِرثز لرٝ ِفرٛي٠ٓ أِثِر١١ٓ ,
 -٠ٍٝ ػرض الُ٘ أ٘ذاف ٚٔزبئظ رٍه اٌذراضبد :

 -ٛضبئً االػالَ ػبِخ ٚثبٌصحبفخخبصخ:اٌّحٛر االٚي: دراضبد روسد ػٍٝ ػاللخ اٌصفٛح ث
تٌصهً  عٍٟ ي٘ره أ٘رُ تٌٙرفف تٌصرٟ شمًل٘رث تٌٙرفٛذ تٌّٙر٠ًر ٚ نٚتلرع لرًت شُٙ ٌٙرث ٚشفه٠ره ِرهٞ  -1

أ١ّ٘ررر تٌٙررفف تٌّٙرر٠ًر خثٌّٕرردر ٌٍٙررفٛذ خثٌّمثئررر ِررع تٌٙررفف تٌهًخ١ررر ٚ تألؼٕد١ررر ٚ ِٚررثبً تإلعررالَ 
( 2003ٓ ٚؼٙرر ٔظرً تٌٙرفٛذ.    )ِرٙثَ ٔٙرثي,تأللًٞ ٚشفه٠ه ِىٛٔثز ِٙهتل١ر تٌٙف١فر ت٠ًٌّٙر ِر

(,ٚتٌصٝ شٍٛ٘س لٌرٟ أْ تٌٙرفثلر تٌم١ِٛرر شصّصرع خّٙرهتل١ر أعٍرٟ ِرٓ تٌٙرفف تٌفٍخ١رر ٚ تٌٙرفثلر 21)
تٌمث٘ر ِٓ ٚؼٙر ٔظً تٌٙفٛذ, ٚ ؼث ز تألً٘تَ لٟ ِمهِر تٌٙفف تٌّٙر٠ًر تٌصرٟ شصّصرع خثٌّٙرهتل١ر . 

خهأز لٟ تٌصًتؼع عٕرهِث نلٍرس  –لٌٟ تٌص١ٍف٠ٍْٛ تًٌّٙٞ خثإلٜثلر  -وّث أْ ِٙهتل١ر تٌٙفثلر ت٠ًٌّٙر
 ِؽثي تٌّمثئر ِع تٌمٕٛتز تٌفٝثب١ر تٌهًخ١ر تإللدثي٠ر .

ي٘ه تٌهاللر خ١ٓ ِٚثبً تإلعالَ  ٚتٌٕمدر تأل٠ًِى١ر ـرٛي لٝرث٠ث ت١ٌّثِرر تٌمثيؼ١رر . )ل٠ً٠ره ١٘رًٔػ  -2
ر ٚظ١مررر خرر١ٓ ِٚررثبً تإلعررالَ ٚ (,ٚتٌصررٝ أظٙررًز ٔصثبؽٙررث عررٓ ٚؼررٛن عاللرر22( )2002ٚخ١ررًي يٚخّٕررْٛ,

تٌم١ررثنتز تٌدررثيٌذ( .وّررث أْ تٌٕمدررر شّررثيَ  -تٌّّصٕررثي٠ٓ ت١ٌّثِرر١١ٓ -تٌٕمررح ت١ٌّثِرر١ر )ٔررٛتج تٌىررٛٔؽًَ
 شهظ١ًتز لهثٌر لٟ شفه٠ه أؼٕهذ تٌمٝث٠ث تٌمثيؼ١ر ٌِٛثبً تإلعالَ .

لرالي لِرصيال  ايت   ِرٓ 2000شم١١ُ نٚي ٚ لثع١ٍر تٌصغي١ر تٌص١ٍف١ٔٛ٠ٍر إلٔصمثج ِؽٍُ تٌٕرهح عرثَ  -3
(, ٚتٌصٝ شٍٛ٘س لٌرٝ أْ تٌدرًتِػ تٌص١ٍف١ٔٛ٠ٍرر 23( )2001تٌٕمدر ت١ٌّث١ِر ٚتإلعال١ِر.)٠ٛ٘هت ِٙيفٟ ,

%( 50ٌُ شٕؽؿ لٟ لعيث  لًٖ ِصىثلةر ٌألـٍتج تٌّمصٍفر أٚ شمه٠ُ ٚؼٖٛ ـٍخ١ر ِصههنذ, ٚ أْ أوعً ِٓ )
ز تٌّمصٍفر ٌٍؽّث١ً٘ ِّث له ٠فٛي ٚ ٌرٛ ؼٍب١رثً نْٚ ِٓ ألًتن تٌه١ٕر أْ تتٌدًتِػ ٌُ شٕؽؿ لٟ تٌٛ٘ٛي ٌٍفةث

 ِٕثيوصُٙ تٌفه١ٍر.
تٌصهرً  عٍررٟ شم١رر١ُ تٌٕمررح ت١ٌّثِرر١ر تٌّٙر٠ًر ألنٚتي ٚ أنت  تٌٙررفف١١ٓ تٌّٙرر١٠ًٓ, ٚ ي٘رره ٚ شم١رر١ُ  -4

( 1442تٌٕمح ٌهٚي تٌٙفثلر لٟ ِؽثي ٘رٕع تٌمرًتي ٌرهٞ تٌٕمدرر ت١ٌّثِر١ر .) ٕ٘رثَ عي١رر عدهتٌّمٙرٛن,
ٍ٘س تٌهيتِر لٌٟ ٘فر تٌفًٚ تٌمثٖ خٕهْ تٌفثع١ٍر تألودً ٌٍٙفثلر تٌّٙر٠ًر ِمثئرر (, ـ١ط ش24ٛ)

خغ١ً٘ث ِٓ ِٚثبً تإلعالَ تأللًٞ لٟ تٌم١ثَ خثٌهٚي تألُ٘ وّٙهي ٌّهٍِٛثز أعٝث  تٌٕمح ت١ٌّث١ِر عرٓ 
 ِمصٍف تٌٕةْٛ تٌهثِر ٚ تٌمٝث٠ث تٌّعثيذ لٟ ًِٙ.

تٌد١ٝرث  لرالي ًِـٍرر تٌصفرٛي ِرٓ تٌٕظرثَ تٌٕرٌّٟٛ لٌرٟ  ل١ثَ لشؽث٘رثز تٌٕمدرر تإلعال١ِرر لرٟ يِٚر١ث -5
( ٚتٌصٝ أٔرثيز ٔصثبؽٙرث لٌرٟ ٚؼرٛن لشؽث٘رثز ل٠ؽثخ١رر ٌرهٞ 25( )1444تٌٕظثَ ت١ٌٍدًتٌٟ .) أ١ٌٚػ ِثٔث١٠ف,

تٌٕمدر تإلعال١ِر ٔفٛ ِىٛٔثز أنت  ِٚثبً تإلعرالَ تٌمث٘رر خثٌّٜٛرٛع١ر ٚتٌفهث١ٌرر ٚـ٠ًرر تٌصهد١رً ٚوٌره 
 عٟ ٔفٛ ت١ٌٍدًت١ٌر .لٟ ظً تٌصفٛي تإلؼصث
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( 1427ي٘رره ٔررٛ  تٌٙررفف تٌّفٝررٍر ٌررهٞ تٌٕمدررر ت١ٌّثِرر١ر ٚتٌدًٌّث١ٔررر لررٟ ت١ٌثخررثْ. )أٚلًل١ٍررهِٓ, -6
(ـ١ط أظًٙز ٔصثبػ تٌهيتِر تٌٝ أْ ِهظُ تٌٕمدر ت١ٌّث١ِر ٚ تٌدًٌّث١ٔرر لرٟ ت١ٌثخرثْ ٠فٝرٍْٛ ٘رفف 26)

تٌدًٌّثْ, وّث ش١ًّ تٌٕمدرر تٌدًٌّث١ٔرر  تٌفٍتج تٌصٟ ٠ٕصّْٛ ل١ٌٙث ,ٚوىٌه ِيدٛعثز تٌٍؽثْ تٌّصمٙٙر لٟ
 ت١ٌثخث١ٔر لٌٟ لًت ذ ٚتـهذ أٚ أوعً ِٓ تٌٙفف تٌمُّ تٌىدً لٟ ت١ٌثخثْ.

تٌصهً  عٍرٟ تٌّٙرثني تٌّفٝرٍر تٌصرٟ شهصّره ع١ٍٙرث تٌٙرفٛذ لرٟ تٌفٙرٛي عٍرٟ تٌّهٍِٛرثز ِرٛت  ِرٓ  -7
ِّرة١ٌٛٓ ـىر١١ِٛٓ( .)  -ِّرةٌٟٛ أـرٍتج -لالي ِٚثبً تإلعالَ أٚ ِٙرثني تإلشٙرثي تٌٕمٙرٟ )ٔرثلد١ٓ

(ٚتٌصرٝ شٛ٘رٍس لٌرٟ أْ تٌٙرفف ؼرث ز لرٟ تًٌّشدرر تألٌٚرٟ ٌٍفٙرٛي عٍرٟ 27( )1424وثيي ٚ ِثين,
تٌّهٍِٛثز ٌهٞ تٌٙفٛذ خٛال٠ر أٔه٠ثٔث خ٠ٛ١ٕرٛين ٚ ؼرث  تإلشٙرثي تٌٕمٙرٟ خثٌٕرثلد١ٓ لرٟ تًٌّشدرر تألٌٚرٟ 

تٌّمصٍفرر ١ٍ٠رٗ تإلشٙرثي خّّرةٌٟٛ وّٙهي ٌٍّهٍِٛثز لرٟ ـرثالز لشمرثو تٌمرًتي ت١ٌّثِرٟ عٍرٟ تٌّّرص٠ٛثز 
 تألـٍتج .

( 1472تٌصهررً  عٍررٟ لِررصمهتَ ؼّثعررثز تٌٙررفٛذ ٌِٛررثبً تإلشٙررثي تٌؽّث٠ً١٘ررر .) نٚؼررالَ خ٠ٛرره, -2
(ـ١ط شًٛ٘ لٌٟ أْ تٌٙفٛذ ِٓ ِّةٌٟٛ تٌفىِٛرر ٠فٝرٍْٛ لِرصمهتَ تإلعرالَ تٌّفٍرٟ , لرٟ ـر١ٓ أْ 22)

تإلعالَ تٌه١ٌٚر لٟ لِصمث  تألٔدرث  تٌّف١ٍرر ٚ تٌه١ٌٚرر  تٌٙفٛذ ِٓ أِثشىذ تٌؽثِهثز ٠فٍْٝٛ لِصمهتَ ِٚثبً
 ,لثٜر تإلوتعثز تألؼٕد١ر تٌّٛؼٙر ,ظُ تٌٙفف ت٠ًٌّٙر لٟ تًٌّشدر تٌعث١ٔر.

تٌصهررً  عٍررٟ لِررصمهتَ تٌٙررفٛذ تٌّٙرر٠ًر ٌِٛررثبً تإلعررالَ تٌّٙرر٠ًر ٚ ِررهٞ لعصّررثنُ٘ عٍررٟ ِٚررثبً  -4
هر أـهتض تٌصفٛي تٌه٠ّمًتٟٞ لٟ تٌّٕيمر تٌهًخ١ر تإلعالَ وّٙثني أِث١ِر ٌٍفٙٛي عٍٟ تٌّهٍِٛثز ٌّصثخ

(ٚتٌصررٝ شٛ٘ررً تٌررٝ أْ تٌٙررفف 24( )2002) ـررثٌَ أٔررٛي ِفّرره تٌدٕررث ٚ ِفّرره لخررًت١ُ٘ أخٛتٌّؽرره لررًغ,
ت٠ًٌّٙر ؼث ز لٟ ِمهِر ِٚرثبً تإلعرالَ تٌصرٟ ٠هصّره ع١ٍٙرث تٌٙرفٛذ تٌّٙر٠ًر ٌّهًلرر شيرٛيتز أـرهتض 

 %(.40.42لث٘ر تألً٘تَ,خّٕدر)%( 74ٚتٌصفٛي تٌه٠ّمًتٟٞ لٟ ًِٙ خّٕدر)
تٌصهً  عٍٟ نٚي تٌٙفثلر ت١ِٛ١ٌرر خدر١ًٌٓ لرٟ تٌعمثلرر ت١ٌّثِر١ر ٚٚتلرع تٌص١ّٕرر ت١ٌّثِر١ر لرٟ أٌّث١ٔرث.  -10

(,ـ١ط شٍٛ٘س لٌٟ أْ تٌٙرفثلر تألٌّث١ٔرر لرٟ شٍره تٌفصرًذ ِٕرثيور خٕرىً ـم١مرٟ لرٟ 30( )1441)ؼٛشث,
ٌر١ُ ِؽرًن أنتذ ِٛؼٙرر ِرٓ لدرً تٌّرٍير خّرث ٠ؤوره نٚي تٌّّثّ٘ر لٟ عٕثً٘ تٌعمثلرر ت١ٌّثِر١ر ٌٍّؽصّرع ٚ

 تٌٙفثلر لٟ لـهتض تٌصغ١١ً ٚتإل٘الؾ لٟ لٞثي تٌعمثلر ت١ٌّث١ِر ٌٍّؽصّهثز .
تٌصهرً  عٍرٝ تٌرهٚي تٌرىٜ شمرَٛ خرٗ تٌٙرفثلر تٌّٙر٠ًر لرٝ تٌّٕرثيور ت١ٌّثِر١ر ٌرهٜ لرثنذ تٌرًأٜ لرٝ  -11

(ٚتٌصٝ شٍٛ٘س لٌرٝ ٜرهف تٌرهٚي تٌرىٜ شمرَٛ 31) (2000تالٔصمثخثز تٌدًٌّث١ٔر.)ؼّثي عده تٌهظ١ُ أـّه,
 خٗ تٌٙفف تٌفٍخ١ر لٝ تٌّٕثيور ت١ٌّث١ِر ,وّث شؽثً٘ لثنذ تًٌأٜ خثٌهيتِر شهظ١ً تٌٙفف تٌّّصمٍر أ٠ٝث.

 -اٌّحٛراٌضبٔٝ :  دراضبد روسد ػٍٝ اٌؼاللخ اٌزٝ ررثػ ث١ٓ االػالَ ٚاالصالػ اٌط١بضٝ :
تٌصهرً  عٍرٟ نٚي ِٚرثبً تإلعرالَ تًٌب١ّر١ر ٚ وٌره (32)( 8811إضزٙذفذ دراضخ ِبرض١ٛ ِبٔدذ١ٌس  -12

لالي أِدٛ  لدً تإلٔصمثخثز تٌدًٌّث١ٔر,ٚشٍٛ٘س تٌهيتِر لٌرٟ أْ ٌحعرالَ نٚيتً ِدثٔرًتً لرٟ ش١ٙةرر تأللرًتن 
 ٌٍّٕثيور لٟ تٌف١ثذ ت١ٌّث١ِر.

الَ تٌصهررً  عٍررٟ شررهظ١ً ِٚررثبً تإلعرر (33)( 8881إضددزٙذفذ دراضددخ ر ددبفٟ ٚضددز١ف١ٓ ٚ أخددر٠ٓ   -13
.,ٚوٕررفس ٔصثبؽٙررث تٌررٝ أْ تٌفّررالز 1442تٌّمصٍفررر عٍررٟ تٌررصهٍُ ت١ٌّثِررٟ لررالي تٌفٍّررر تًٌبثِرر١ر ٌهررثَ 

تإلعال١ِر ٌٙث نٚي ١ٍِّ لٟ ٠ٌثنذ تٌّهًلر ت١ٌّث١ِر ٌٙؤال  تًٌّٔف١ٓ ٚعٍرٟ يأِرٙث تٌٙرفف تٌصرٟ شىرْٛ 
١ثِر١ر ٚتٌرٛعٟ ت١ٌّثِرٟ أوعً لثع١ٍر ِٓ أٞ ١ٍِٚر ِٓ ِٚثبً تإلعالَ ٚ تإلشٙثي لرٟ ِؽرثي تٌّٕرثيور تٌّ

 ٚتٌصٟ ٠صٍت٠ه نٚي٘ث لٟ ِؽثي تٌّهًلر ت١ٌّث١ِر.
(تٌصهررً  عٍررٟ شررهظ١ً ألدررثي تٌص١ٍف٠ٍررْٛ 34) (8888إضددزٙذفذ دراضددخ ضددز١فبٟٔ عر٠ىٛالرضددْٛ  -14

لرالي تٌفّرالز تإلٔصمثخ١رر,ـ١ط شٛ٘رٍس 1446تٌّّثب١ر ت١ِٛ١ٌر عٍٟ تًٌأٞ تٌهثَ أظٕث  لٔصمثخثز تًٌبثِرر 
ِفرًنذ, وّرث ٌهدرس تٌصغي١رر  145%ِٓ تٌه١ٕر ٌُ شىٓ ٌُٙ تٔصّث تز ـٍخ١رر ِرٓ لؼّرثٌٟ 57 تٌهيتِر لٌٟ أْ
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تإلعال١ِر نٚيتً لٟ تٌّٕثيور لٟ تإلٔصمثخثز تًٌبث١ِر ,لٜثلر لٌٟ أْ ٘ٛيذ تًٌأٞ تٌهرثَ ٌرُ شىرٓ ٚتٜرفر 
 لٟ ٘ىذ تٌصغي١ر.

فٟ ٔفرٛ تإل٘رالؾ (خصف١ٍرً تٌميرثج تٌٙرف35) (5002ػ١ٕذ دراضخ  راضُ اٌغّبي ٚ خ١درد ػ١دبد -15
,ٚتٌصرٝ شٛ٘رٍس  2004ت١ٌّثِٟ خثٌصيد١ك عٍٟ ع١ٕر ِٓ ٘فف تأل٘رثٌٟ ٚتٌٛلره ٚتٌؽّٙٛي٠رر لرالي عرثَ 

تٌٝ شدٕٟ تٌٙفف تٌفٍخ١ر ٚتٌّهثيٜر ليثج ٘ففٟ ٠ٕيٛٞ عٍٟ شههن تٌّٕىالز تٌصٟ شفًٚ تإل٘الؾ 
ؾ ت١ٌّثِٟ ١ٌُ ًٔٞثً ت١ٌّثِٟ لٟ ًِٙ, لٟ ـ١ٓ شدٕس تٌٙفف تٌم١ِٛر ٚؼٙر تٌٕظً تٌمثبٍر خهْ تإل٘ال

 ٌٕؽثؾ خًتِػ تإللصٙثنٞ ٚتإلؼصّثعٟ .
( ٌٍصهررً  عٍررٟ تٌهاللررر خرر١ٓ لررًت ذ تٌٙررفف ٚلشؽث٘ررثز 36) (5002دراضددخ  ضددالَ أعّددذ ػجددذٖ  -16

تٌؽّٙٛي ٔفٛ تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ خثٌصيد١ك عٍٟ ع١ٕر ـ١ٙٙر,ٚتٌصٝ لٔصٙس لٌرٟ شفرٛق تٌٙرفف تٌمث٘رر 
ز ؼّٙٛي تٌمًت  ٔفرٛ تإل٘رالؾ ت١ٌّثِرٟ لرٟ ِٙرًٚ وٌره ٔظرًتً عٍٟ تٌٙفف تٌفٍخ١ر لٟ شٕى١ً لشؽث٘ث

 ٌصفٛق تٌٙفف تٌمث٘ر عٍٟ ِّصٛٞ ل١ُ تٌصٛتٌْ ٚتٌف١ثن لٟ شٕثٌٚٙث ل١ٝر تٌهيتِر.
( ٌٍصهرً  عٍررٟ أ٘رُ ِٙرثنيِهٍِٛثز وررً ِرٓ تٌؽّٙٛيٚتٌٕمدررر 37) (5002دراضدخ  صر٠دب اٌجددذٚٞ  -17

ْٛ ؼث  ورهُ٘ تٌّٙثنيخثٌّٕردر ٌٍؽّٙٛيتٌهرثَ ,خ١ّٕرث ـٛي تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ,ٚتٌصٝ لٍٙس تٌٝ أْ تٌص١ٍف٠ٍ
ؼث ز تٌٙفف وهُ٘ تٌّٙثنيخثٌّٕدر ٌٍٕمدر ـرٛي تإل٘رالؾ ت١ٌّثِرٟ, وّرث أٔرثيز تٌهيتِرر لٌرٟ ليشدرثٞ 
ِفَّٙٛ تإل٘رالؾ ت١ٌّثِرٟ ٌرهٞ تٌٕمدرر خثٌصهره٠الز تٌهِرصٛي٠ر ٚشه١ّرك تٌه٠ّمًت١ٞرر لرٟ ـر١ٓ ٠رًشدٟ ٘رىت 

 .ً تٌٕمدر تٌفثوّرتٌّفَٙٛ ٌهٞ تٌؽّٙٛيتٌهثَ خصغ١١
( تٌصررٝ شٙرره  تٌررٝ تٌصهررً  عٍررٝ عاللررر وررً ِررٓ تٌفٝررثب١ثز 32)( 5003دراضددخ  عٕددبْ ضدد١ٍُ   -12 

تاللدثي٠ر ٚتٌٙفف ٚتٌؽّثعثز تًٌّؼه١ر خصٕى١ً ت٘صّثِرثز تٌرًتٜ تٌهرثَ تٌّٙرًٜ ٔفٛلٝرث٠ث تإل٘رالؾ 
ٟ شٕرى١ً ل٘صّثِرثز ت١ٌّثِٟ, ٚتٌصٝ لٍٙس لٌرٟ ٚؼرٛن شرثظ١ً ٍِفرٛظ ٌٍفٝرثب١ثز تإللدثي٠رر ٚتٌٙرفف لر

تًٌأٞ تٌهثَ تًٌّٙٞ ٔفٛ تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ, ل١ّث ٠مً شهظ١ً٘رث عٍرٟ ِّرصٛٞ خهرٛ تٌؽّثعرثز تًٌّؼه١رر 
 تٌصٟ شصدٕٟ أؼٕهذ ِمصٍفر عٓ أؼٕهذ تٌفٝثب١ثز تإللدثي٠ر ٚتٌٙفف.

( نٚي تٌص١ٍف٠ٍررْٛ ٚتٌٙررفف لررٟ شٕررى١ً 34) (5001رٕبٌٚددذ دراضددخ  رثددبة ػجددذاٌرعّٓ ٘ب ددُ  -14
ّٙٛي ٚ لشؽث٘ثشٗ ٔفرٛ تإل٘رالؾ ت١ٌّثِرٟ لرٟ ِٙرً,ٚتٌصٝ لٍٙرس لٌرٟ شدرث٠ٓ أٞرً تٌّهثٌؽرر ِهثي  تٌؽ

تإللدثي٠ر ٌح٘الؾ ت١ٌّثِٟ لٟ تٌٙفف ٚلمثً ٌصٛؼٙثشٙث ت١ٌّث١ِر, خثإلٜثلر لٌٟ ليشدرثٞ تألٞرً تٌّهًل١رر 
شدرثٞ عٍرٟ ٌهٞ تٌّدفٛظ١ٓ ٔفرٛ لٝرث٠ث تإل٘رالؾ ت١ٌّثِرٟ خإٔصّرث تشُٙ تٌفٍخ١رر,لٟ ـر١ٓ ال ٠ٛؼره ٘رىت تإلي

 ِّصٛٞ تٌمٙثبٗ تٌه٠ّٛؼًتل١ر.
( ٌٍصهررً  عٍررٟ نيؼررر لعصّررثن تٌٕرردثج تٌؽررثِهٟ عٍررٟ 40) (5008رطددؼٟ دراضددخ  ػددبدي ػجددذاٌ فبر -20

تٌمٕٛتز تٌص١ٍف١ٔٛ٠ٍر ٚ ـؽُ تٌّهًلر خصيٛيتز تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ لٟ ًِٙ,ٚشٍٛ٘س لٌرٟ ٜرهف ل٘صّرثَ 
ؾ ت١ٌّثِٟ لٟ ًِٙ, ِرع ٜرهف لعصّرثنُ٘ عٍرٟ تٌٕدثج تٌؽثِهٟ ع١ٕر تٌهيتِر خّصثخهر شيٛيتز تإل٘ال

ِٚثبً تإلعالَ تٌصم١ٍه٠ر ٌٙثٌؿ تإلعصّثن عٍٟ ِٚثبً تإلشٙثي تٌفه٠عرر ِعرً تإلٔصًٔرس وّٙرهي ٌٍّهٍِٛرثز 
 ـٛي شيٛيتز تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ لٟ ًِٙ .

( تٌررٝ تٌىٕررف عررٓ تٌهاللررر خرر١ٓ تالٞررً 41) (5080رطددؼٝ دراضددخ إ٠ّددبْ ِحّددذ عطددٕٝ ػجددذ رثددٗ   -21
١ر الٕٔير تٌفًورثز ت١ٌّثِر١ر ٚتالؼصّثع١رر ٚتشؽث٘رثز تٌٕردثج تٌّٙرًٜ ٔفٛ٘رث ,ٚوٕرفس تٌٕصرثبػ تٌٙفف

عٍررٝ ـررًٖ تٌه١ٕررر عٍررٝ ِصثخهررر ِٚررثبً تالعررالَ ـررٛي تٕٔررير تٌفًوررثز ت١ٌّثِرر١ر ٚتالؼصّثع١ررر خّٕرردر 
 %.32.3%,ٚلٝ تٌّمهِر تٌص١ٍف٠ٍْٛ خّٕدر 24.6
لٌٟ شٛ٘ر١ف ٚشفّر١ً ـثٌرر تٌّٕثلّرر ت١ٌّثِر١ر ( 42) (5088رطؼٟ دراضخ ٘ بَ أعّذ ػجذاٌؼبغٟ  -22

خ١ٓ تألـٍتج ٚتٌمٛٞ ت١ٌّث١ِر عدًِٛتلهٙث تإلٌىص١ًٔٚر ,ٚتٌصٝ تشفمس ٔصثبؽٙث ِع لًٚٚ ٔظ٠ًرر تٌصٝرم١ُ 
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تٌىٜ ٠مٛي خهْ ّٔٛ تٌفٝث  تالٌىصًٚٔٝ له ٠مًٍ ِٓ ١ِيًذ تـٍتج تالنٍد١ر ت١ٌّث١ِر ٌٙثٌؿ تـٍتج ٚلرٜٛ 
 تْ ت١ٌٍّّّٓ . تالل١ٍر,ِٕٚٙث ِٛلع ـٍج تاللٛ

 رؼ١ٍك ػبَ ػٍٟ اٌذراضبد اٌطبثمخ: 
 -ٌٚٛ ٔظًٔث لٌٝ تٌٕصثبػ تٌصٝ لٔصٙس ل١ٌٙث شٍه تٌهيتِثز تٌّثخمر ٌٛؼهٔث أٔٙث ت

شصُّ خثٌصٕٛ  تٌّٜٛٛعٟ ٚتٌّٕٙؽٟ, ـ١ط شٕٛعس أًٞ٘ث تٌّٜٛٛع١ر ِٚهتلٍٙث تٌٕظ٠ًر  
ز ٘رىٖ تٌهيتِرثز ٚ ٘رٛ ِرث أنٞ لٌرٟ ٚ تٌّٕٙؽ١ر ٚلمثً ٌصٕٛ  تٌدرثـع١ٓ ٚ ت١ٌٙةرثز تٌدفع١رر تٌصرٟ أؼرً

شّى١ٓ تٌدثـعر ِٓ ١٘ثنر ِٕظٛي ٔثًِ ٌهاللر تٌٙفثلر خمٝث٠ث تٌّؽصّرع ٚ خٙرفر لث٘رر لٝرث٠ث 
 تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ ٚ أظً وٌه عٍٟ لشؽث٘ثز ٚ ِهثي  تٌٙفٛذ ٔفٛشٍه تٌهاللر.

ال أْ تٌٍّفرس ٌٍٕظرً ٚؼٛن ليشدثٞ ل٠ؽثخٟ خ١ٓ تإلٞال  عٍٝ ِٚثبً تإلعالَ ِّٚصٛٞ تٌٛعٟ ت١ٌّثِرٟ ل -2
ٚؼٛن لؽٛذ ٚتٜفر لٟ ًِٙ خ١ٓ تٌٛعٟ ت١ٌّثِٟ ٌهٞ تأللًتن ٚ ٍِٛو١ثشُٙ ت١ٌّث١ِر أٞ 

 ل٠ؽثخ١ر تٌّٕثيور ت١ٌّث١ِر.
ٚيخّث شفًّ ِرٍد١ر ِٕرثيور تٌؽّرث١ً٘لٝ تٌه١ٍّرر ت١ٌّثِر١ر خهرهَ لٕثعصٙرث خه١ٍّرر تالٔصمثخرثز, ِٚرث ورثْ  -3

 ص١ثي تٌٕهح. ٠فهض ل١ٙث ِٓ ش٠ًٍٚٚعهَ شهد١ًعٓ يأٜ ٚلل
تشفمس تٌهيتِثز تٌهًخ١ر ٚتألؼٕد١ر عٍٟ أْ تإلشؽث٘ثز ت١ٌّثِر١ر شرؤظً عٍرٟ نيؼرر تٌّصثخهرر  تإلعال١ِرر  -4

ٌألـهتض ت١ٌّث١ِر ٚأْ ٌٙث نٚي لهثي لٟ تٌّٕثيور ت١ٌّث١ِر. وّث أورهز خهرٛ تٌهيتِرثز 
تٌهيتِرثز أْ ٌٍٙفف نٚيتً أِث١ِثً لٟ تٌصًخ١ر ت١ٌّث١ِر ٌٍٕدثج خٙفر لث٘رر,وّث أورهز 

 تألؼٕد١ر عٍٟ أْ تٌص١ٙةر تٌّهًل١ر ٌٙث شهظ١ً ٚتٜؿ عٍٟ أؼٕهذ تٌٕثلد١ٓ.
 -ِ ىٍخ اٌذراضخ :

شصفررك تٌهيتِررثز تٌّررثخمر عٍررٝ أْ ظّررر عٛتِررً ِٚصغ١ررًتز شررؤظً لررٝ لررهيذ تٌٙررفثلر عٍررٝ ِّثيِررر نٚي٘ررث 
د١ً عرٓ شٛؼٙرثز تال٘الـٝ ٚت١ٌّثِٝ,ٚ شصّعً ٘ىٖ تٌّصغ١ًتز,لٝ أّٔرثٞ ٍِى١رر تٌٙرفف,ٚتٌصٍتِٙث خرثٌصه

ِثٌى١ٙررث ِٚٙثٌفُٙ,لٜررثلر ٌّّررثـر تٌف٠ًررر تٌصررٝ ٠ّررّؿ خٙررث تٌٕظررثَ ت١ٌّثِررٝ ٌٍٙررفثلر تٌّٙرر٠ًر,ِٚهٜ 
ِّة١ٌٛصٙث شؽثٖ تٌمًت  ٚشؽثٖ لٝث٠ث تال٘الؾ ت١ٌّثِٝ لٝ تٌّؽصّع ,ِّٚة١ٌٛر تٌٙفٛذ ت٠ًٌّٙر  شؽثٖ ورً 

لرٝ نعرُ لٝرث٠ث تال٘رالؾ  ِٓ تٌٙرفثلر تٌّٙر٠ًر ,ٚتٌؽّٙرٛي تٌّٙرًٜ,لو شرهين تٌٙرفٛذ نٚي تٌٙرفف
 ت١ٌّثِٝ .

ِٚررٓ ٕ٘ررث شٕدررع ِٕررىٍر ٘ررىٖ تٌهيتِررر ٚتٌصررٝ شصفررهن لررٝ ِفثٌٚررر تٌىٕررف عررٓ نٚيتٌٙررفثلر تٌّٙرر٠ًر عٍررٝ 
 25للصال  أّٔثٞ ِثٌى١ٙث,لٝ شٕى١ً ِهثي  تٌٙرفٛذ تٌّٙر٠ًر ٔفٛلٝرث٠ث تال٘رالؾ ت١ٌّثِرٝ خهره ظرٛيذ 

ٌفى٠ًر ٚتال٠هٌٛؼ١ر تٌصٝ شفًّ ل١ثَ أٚعهَ ل١رثَ َ, ٚنٚيُ٘ ت١ٌّثِٝ ٔفٛ٘ث,ٚشف١ًٍ تٌّٕيٍمثز ت٠2011ٕث٠ً
 تٌٙفف خهعُ شٍه تٌمٝث٠ث ِٓ عهِٗ.

 -رأرٝ أ١ّ٘خ اٌذراضخ الضجبة ِٕٙب : -أ١ّ٘خ اٌذراضخ:
تٌصًو١ٍ عٍٟ ِٜٛٛ  ٔه٠ه تأل١ّ٘ر ِعً لٝرث٠ث تإل٘رالؾ ت١ٌّثِرٟ تٌصرٟ شهره ِرٓ أخرًٌ تٌّٜٛرٛعثز  -1

 25ٙث خصهررهن أٔررىثي تٌّّثيِررثز تٌه٠ّمًت١ٞررر خهرره ظررٛيذ تٌّيًٚـررر عٍررٟ تٌّررثـر ت١ٌّثِرر١ر ٚ شصهررهن أـررهتظ
 ٠ٕث٠ً.
تٌفه٠ط عٓ ٞثبفر تٌٙفٛذ وهـه أخرًٌ ليثعرثز تٌّؽصّرع تٌّٕرٛٞ خٙرث ٘ر١ثنر ٚ شٕرى١ً تٌرًأٞ تٌهرثَ ٚ  -2

خصهظ١ًٖ تٌٍّنٚغ لٟ ِٚثبً تإلعالَ عثِر ٚ لٟ تٌٙفثلر لث٘ر ِٓ ؼٙر ٚ لٟ تٌؽّٙٛي ِٓ ؼٙرر ألرًٞ, 
١ٍررر ٚ تٌّٜٛررٛع١ر لررٟ شم١رر١ُ تٌصغي١ررر تٌٙررفف١ر تٌّٙرر٠ًر عٍررٟ ٚؼررٗ تٌمٙررٖٛ لٜررثلر لٌررٟ لررهيشُٙ تٌهّ
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 25ٌٍمٝث٠ث ت١ٌّث١ِر خٕىً عرثَ ٚ ٌمٝرث٠ث تإل٘رالؾ ت١ٌّثِرٟ ِٜٛرٛ  تٌهيتِرر خٕرىً لرثٖ خهره ظرٛيذ 
 ٠ٕث٠ً.
تٌّمثئررر خرر١ٓ تٌّهثٌؽررر تٌٙررفف١ر ٌمٝررث٠ث تإل٘ررالؾ ت١ٌّثِررٟ لررٟ تٌٙررفثلر تٌّٙرر٠ًر عٍررٟ للررصال   -3

 ٠ٕث٠ً. 25لث٘ر(ٔىالُ ِّٚٝٛٔثً خهه ظٛيذ  -ـٍخ١ر  –ه٠ٌٛٛؼ١ر ِٓ ٘فف )ل١ِٛر شٛؼٙثشٙث تأل٠
أ١ّ٘ر تٌصهً  عٍٟ نٚي تٌٙفثلر ت٠ًٌّٙر لٟ شٕى١ً ِهثي  تٌٙفٛذ ت٠ًٌّٙر ٔفٛ لٝث٠ث تإل٘الؾ  -4

ت١ٌّثِٟ لٟ ًِٙ ِٚرث لره ٠هىّرٗ ّٔرٟ تٌٍّى١رر ِرٓ ِهثٌؽرثز ِمصٍفرر لره شرؤنٞ لٌرٟ شرهظ١ًتز ِمصٍفرر ٌرهٞ 
 ٠ٕث٠ً. 25ت٠ًٌّٙر ع١ٕر تٌهيتِر خهه ظٛيذ تٌٙفٛذ 

ِفثٚي تٌصًٛ٘ لٌٟ ِث ٠ّىٓ تاللثنذ ِٕٗ لٟ شفه٠ه ِهٞ ٘الـ١ر خهٛ ٔصثبػ تٌهيتِرثز تألؼٕد١رر تٌصرٟ  -5
أؼ٠ًس لرٟ ٘رىت تٌّؽرثي ٌٍصهّر١ُ لرٟ تٌّر١ثلثز تٌهًخ١رر تٌصرٟ شمصٍرف ل١ٙرث تٌمٙرثبٗ ٚ تٌمرٛٞ تإلؼصّثع١رر 

٠ٕرث٠ً ت١ٌّثِر١ر ٚتإللصٙرثن٠ر  25تٌهًخ١ر ٠ٝرث  ل١ٌٙرث شرهتع١ثز ظرٛيذ ٚت١ٌّث١ِر ٚأنٚتي٘ث لٟ تٌّؽصّهثز 
 ٚتإلؼصّثع١ر ٚتٌعمثل١ر.

 25أ١ّ٘ر تٌصهً  عٍٟ ِهٞ تٌّٕثيور ت١ٌّثِر١ر ٌؽّٙرٛي تٌٙرفٛذ تٌّٙر٠ًر ع١ٕرر تٌهيتِرر خهره ظرٛيذ  -6
 ٠ٕث٠ً خصهتع١ثشٙث ٚأـهتظٙث تٌّصالـمر.

 -أ٘ذاف اٌذراضخ :
ه  يبر١ُ ٠صّعرً لرٟ ي٘ره نٚي تٌٙرفثلر تٌّٙر٠ًر لرٝ شٕرى١ً ِهرثي  شّهٟ ٘ىٖ تٌهيتِر لٌٟ شفم١ك ٘

٠ٕث٠ً,ٚشم١ُّٙ ٌٙىت تٌهٚي,ِع ًٞؾ  25تٌٙفٛذ ت٠ًٌّٙر ٔفٛلٝث٠ث تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ لٟ ًِٙخهه ظٛيذ 
 –ِهثٌؽر شف١ٍ١ٍر ِمثئر ٌٙرىت تٌرهٚي خر١ٓ عرهن ِرٓ تٌٙرفف تٌّٙر٠ًر شّعرً أ٠ره٠ٌٛٛؼ١ثز ِمصٍفرر )ل١ِٛرر 

 -عثَ وثًِ ِٚٓ ٘ىٖ تال٘هت  تلث٘ر( لالي  -ـٍخ١ر 
تٌصهً  عٍٟ يل٠ر ٚٚؼٙر ٔظًتٌؽّٙٛي ِفً تٌهيتِر خٕرهْ لٝرث٠ث تإل٘رالؾ ت١ٌّثِرٟ ٚ أـهتظرٗ خهره  -1

 ٠ٕث٠ً ٚ٘ٛ ِث شّهٟ تٌهيتِر تٌفث١ٌر لٌٟ تٌٛلٛ  ع١ٍر وصّثلي أِثِٟ. 25ظٛيذ 
ر لٝرث٠ث تإل٘رالؾ لث٘رر( لرٝ ِهثٌؽر -ـٍخ١رر  –ظُ ٠هشٝ تٌىٕف عرٓ نٚيتٌٙرفف تٌّٙر٠ًر )ل١ِٛرر  -2

ت١ٌّثِٟ ِٓ لالي ي٘ه ٚ شف١ًٍ ِالِؿ ٚٔىً ِٚىٛٔثز تٌيرًؾ تٌٙرففٟ )ِرٓ ـ١رط تألِردثج ٚ تٌمرٛٞ 
تٌفثعٍررر ٚ تٌّمصًـررثز ٚ تٌفٍررٛي( لٌت  لٝررث٠ث تٌهيتِررر ٚأٚؼررٗ تٌصٕررثخٗ ٚ تإللررصال  خرر١ٓ تٌٙررفف تٌم١ِٛررر 

تٌمث٘رر تٌّصّعٍرر لٟ"تٌّٙرًٞ تٌّصّعٍر لٟ "تألً٘تَ" ٚتٌٙفف تٌفٍخ١ر تٌّصّعٍرر لٟ"تٌٛلره" ٚ تٌٙرفف 
 ت١ٌَٛ"لٟ ِهثٌؽصٙث ٌمٝث٠ث تٌهيتِر.

ٚللصدثي تٌهاللر خ١ٓ تألـهتض تٌصٟ ِٛ  شيًـٙرث تٌٙرفثلر تٌّٙر٠ًر ِفرً تٌهيتِرر وّهثٌؽرر ٌمٝرث٠ث  -3
٠ٕث٠ً, ٚخ١ٓ شم١ر١ُ ؼّٙرٛي تٌٙرفٛذ تٌّٙر٠ًر ِفرً  25تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ تٌصٟ ٠ًّ خٙث تٌّؽصّع خهه ظٛيذ 

 ىت تٌيًؾ تٌٙففٟ .تٌهيتِر ٌّعً ٘
ٚشّررهٟ تٌهيتِررر تٌفث١ٌررر ٌٍٛلررٛ  عٍررٟ تٌى١ف١ررر تٌصررٟ شفّررً خٙررث تألٌِررثز ٚتٌمٝررث٠ث ت١ٌّثِرر١ر ِررٓ لدررً  -4

تٌٙفثلر ت٠ًٌّٙر, ِٓ لرالي شٛظ١رف ورً ِرٓ تٌصف١ٍرً تٌىّرٟ ٚتٌى١فرٟ ٌٙرىٖ تألـرهتض لرٟ لٞرثي)تٌّٕٛوغ 
ر,ٚتٌه٠ّمًت١ٞرر( ظرُ تٌصهرً  عٍرٟ تٌى١ف١رر تٌّمصًؾ ٌٍهيتِر ٔظ٠ًثز تٌّّة١ٌٛر تإلؼصّثع١ر ,ِٚث خهره تٌفهتظ

 تٌصٟ ٠ّصؽ١ح خٙث ؼّٙٛي تٌٙفٛذ ٌّعً ٘ىٖ تًٌِثبً لٟ ظً شّثلالز تٌهيتِر.
تٌصهررً  عٍررٟ ِررهٞ لعصّررثن ؼّٙررٛي تٌٙررفٛذ تٌّٙرر٠ًر عٍررٟ تٌٙررفف تٌّٙرر٠ًر لررٟ تٌفٙررٛي عٍررٟ  -5

ٌصررهظ١ً تٌّصًشررح عٍررٟ تٌّهٍِٛررثز ت١ٌّثِرر١ر تٌمث٘ررر خمٝررث٠ث تإل٘ررالؾ ت١ٌّثِررٟ ٚأِرردثج ٘ررىت تإلعصّررثن ٚت
 تإلعصّثن عٍٟ تٌٙفف لٟ ِصثخهر لٝث٠ث تٌهيتِر.

 تٌصهً  عٍٟ ِّصٛٞ تٌّٕثيور ت١ٌّث١ِر ٌٍٙفٛذ ت٠ًٌّٙر ع١ٕر تٌهيتِر خهه تٌعٛيذ. -6
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تٌّهٟ إلعثنذ شيد١ك تٌهيتِرثز تٌّرثخمر تٌصرٟ شٛ٘رٍس ٌٛؼرٛن عاللرر خر١ٓ تٌّٝرث١ِٓ تإلعال١ِرر خٙرفر  -7
ٚ شٕى١ً ِهثي  تٌؽّٙرٛي ِرٓ لرالي شيد١مٙرث لرٟ خ١ةرثز عثِر ٚ تٌٙفف١ر خٙفر لث٘ر 

 ٘فف١ر ِمصٍفر.
 -: فرٚظٙباٌذراضخ ٚ رطبؤالد

تٌصٝ شرًشدٟ  خه٘رهت  تلصدثي ِؽّٛعر ِٓ تٌفًٚٚ  شّهٝ ٘ىٖ تٌهيتِر ٌحؼثخر عٍٝ عهن ِٓ تٌصّثلالز ٚ
 -تٌدفط,ٚله شّعٍس ٘ىٖ تٌفًٚٚ ٚتٌصّثلالز ل١ّث ٠ٍٝت  سِٕٚىٍ
 -اٌزح١ٍ١ٍخ : :رطبؤالد اٌذراضخأٚال
ِررث ـؽررُ ل٘صّررثَ تٌٙررفف تٌّٙرر٠ًر ع١ٕررر تٌهيتِررر خمٝررث٠ث تإل٘ررالؾ ت١ٌّثِررٟ ٚأـررهتظٙث لررالي لصررًذ  -1

 ٠ٕث٠ًو 25تٌهيتِر خهه ظٛيذ 
ِث لْٕٛ تٌصف٠ًً تٌصرٟ لعصّرهز ع١ٍٙرث تٌٙرفف تٌّٙر٠ًر ع١ٕرر تٌهيتِرر لرٟ ِهثٌؽرر لٝرث٠ث تإل٘رالؾ  -2

 ت١ٌّثِٟ لالي لصًذ تٌهيتِر و
 25ٝث٠ث تإل٘الؾ ت١ٌّثِرٟ,وّث عثٌؽصٙرث تٌٙرفف تٌّٙر٠ًر تٌّفرهنذ خثٌهيتِرر خهره ظرٛيذ ِث أِدثج ل -3

 ٠ٕث٠ًو
 25ِث تٌفٍٛي تٌصٟ للصًـصٙث ٘فف تٌهيتِر لٟ ِهثٌؽر لٝث٠ث تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ لٟ ًِٙ خهه ظرٛيذ  -4

 ٠ٕث٠ًو
 شٍه تٌعٛيذ و ِث تألًٞت  تٌفثعٍر تٌصٟ ٠مع عٍٟ عثشمٙث ِّة١ٌٛر تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ لٟ ًِٙ خهه -5
ِررث تٌهٕث٘ررً تٌص١دٛنًتل١ررر تٌصررٟ لعصّررهز ع١ٍٙررث تٌٙررفف تٌّٙرر٠ًر ع١ٕررر تٌهيتِررر لررٟ ِهثٌؽررر لٝررث٠ث  -6

 ٠ٕث٠ًو 25تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ لٟ ًِٙ خهه ظٛيذ 
 -: رطبؤالد اٌذراضخ ا١ٌّذا١ٔخ: ٚرمطُ ٚفمب ٌضالصخ ِحبٚر  وّب ٠ٍٝ :صب١ٔب

 -ّصر٠خ ػ١ٕخ اٌذراضخ :اٌّحٛر االٚي :٠زؼٍك ثّؼذي لبرص١خ اٌصفٛح اٌ
 ٠ٕث٠ًو 25ِث ِههي لًت ذ تٌٙفٛذ ت٠ًٌّٙر ع١ٕر تٌهيتِر ٌٍٙفثلر ت٠ًٌّٙر خهه ظٛيذ  -1
ِرررث تٌٙرررفف تٌّفٝرررٍر ٌرررهٞ تٌٙرررفٛذ تٌّٙررر٠ًر ع١ٕرررر تٌهيتِرررر عٍرررٟ للرررصال  أّٔثٞٙرررث ت١ٌّٕٙرررر ٚ  -2

 تأل٠ه٠ٌٛٛؼ١رو
 ٠ٕث٠ًو 25ٌٍٙفثلر ت٠ًٌّٙر خهه ظٛيذ ِث أِدثج لًت ذ ,أٚعهَ لًت ذ تٌٙفٛذ ت٠ًٌّٙر ع١ٕر تٌهيتِر  -3
 ِث تخًٌِث شٙصُ خٗ تٌٙفٛذ ت٠ًٌّٙر أظٕث  لًت ذ تٌٙفف لٟ أعمثج شٍه تٌعٛيذ و -4
ِث تألٔىثي ٚتٌّٜٛٛعثز تٌٙفف١ر تٌصٟ ٠فٍٝٙث تٌٙفٛذ ت٠ًٌّٙر ع١ٕر تٌهيتِر أظٕرث  لرًت ذ تٌٙرفف -5

 ٠ٕث٠ًو 25خهه ظٛيذ 
 -اضخ ٌٍؼاللخ ث١ٓ اٌصحف ٚلعب٠ب اإلصالػ اٌط١بضٟ:اٌّحٛر اٌضبٔٝ :٠زؼٍك ثرؤ٠خ ػ١ٕخ اٌذر

ِث يل٠ر تٌٙفٛذ ت٠ًٌّٙر ع١ٕر تٌهيتِر ٌّهٞ شٕثٚي تٌٙفف ت٠ًٌّٙر ٌمٝث٠ث تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ خهه  -6
 ٠ٕث٠ًو ِٚهٜ تاللثنذ ِٕٙث و 25ظٛيذ 
لٝرث٠ث ِث شًش١ح تٌِٛثبً تإلعال١ِر ِٓ ٚؼٙر ٔظً تٌٙفٛذ ٌٍفٙرٛي عٍرٟ ِهٍِٛرثشُٙ ت١ٌّثِر١ر ـرٛي  -7

 تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ خهه شٍه تٌعٛيذ و
ِث ِهٞ يٜٟ تٌٙفٛذ تٌّٙر٠ًر ع١ٕرر تٌهيتِرر عرٓ تإلؼرًت تز تٌفه١ٍرر تٌصرٟ لشمرى٘ث أ٘رفثج تٌمرًتي  -2

 ت١ٌّثِٟ ٔفٛ لٝث٠ث تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ وّث عثٌؽصٙث تٌٙفف ت٠ًٌّٙر خهه٘ىٖ تٌعٛيذ و
ٌّهثٌؽر تٌٙفف١ر ٌمٝث٠ث تإل٘الؾ ت١ٌّثِرٟ ِث ِهٞ لهيذ تٌٙفثلر ت٠ًٌّٙر عٍٟ شفم١ك تٌصٛتٌْ لٟ ت -4

 ٠ٕث٠ًو 25ِٓ ٚؼٙر ٔظًتٌٙفٛذ ت٠ًٌّٙر خهه ظٛيذ 
 ِث أُ٘ تألـهتض ت١ٌّث١ِر تٌصٝ نعس ٌح٘الؾ ِٓ ٚؼٙر تٌٙفٛذ ت٠ًٌّٙر و -10
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ِث ِهٞ لٔصدثٖ تٌٙفٛذ ت٠ًٌّٙر ألُ٘ تألـهتض ت١ٌّث١ِر تٌصٝ نعس ٌح٘الؾ ,وّث شهًٜرٙث تٌٙرفف  -11
 ٘ىٖ تٌعٛيذ وت٠ًٌّٙر خهه 

 -اٌّحٛر اٌضبٌش :٠زؼٍك ثّذٜ اٌّ بروخ اٌط١بض١خ ٌؼ١ٕخ اٌذراضخ ثؼذاٌضٛرح:
 ِث تإلٔصّث  تٌفٍخٟ ٌٍٙفٛذ ت٠ًٌّٙر ع١ٕر تٌهيتِر خهه شٍه تٌعٛيذ و -12
 ٠ٕث٠ً لٟ ١ِهتْ تٌصف٠ًًأ١ِٚثن٠ٓ ًِٙ تأللًٞو 25ً٘ ٔثيوس شٍه تٌٙفٛذ لٟ ِظثً٘تز ظٛيذ  -13
 ٠ٕث٠ًو 25ِصفصث  عٍٟ شهه٠ً خهٛ ِٛتن تٌهِصٛي خهه ظٛيذ ًٚ٘ ٔثيوس لٟ تإل -14
ًٚ٘ ٔثيوس أَ لِصٕهس عٓ تٌّٕثيور لٟ تإلٔصمثخثز تٌدًٌّث١ٔر ٌّؽٍّٝ تٌٕرهح ٚتٌٕرٛيٞ خهره ٘رىٖ  -15

 تٌعٛيذ و
 25ٚو١ف لثخٍس شغ١١ً ِّّٝ تٌفىِٛر تٌرٝ ـىِٛرر لبصالل١رر خرهالً ِرٓ ـىِٛرر تٌؽٕرٍٚيٞ خهره ظرٛيذ  -16
 ٠ٕث٠ًو
تاللًٝ ًٌّٙلٝ شٍه تًٌّـٍرر ِرٓ ٚؼٙرر ٔظًتٌٙرفٛذ تٌّٙر٠ًر ,٘رً شمرهَ تإلٔصمثخرثز تًٌبثِر١ر ِث  -17

 عٍٟ شهه٠ً تٌهِصٛيأَ تٌهىُ و
 ِث يأٞ تٌٙفٛذ لٝ لعثنذ لـ١ث  لثْٔٛ تٌهٍي ت١ٌّثِٟ ١ٌيدك عٍٝ ِثِر ًِـٍر ِث لدً تٌعٛيذ و -12
 عٛتز ِمثٞهصٙث وًٚ٘ ٔثيوس تٌٙفٛذ لٟ لٔصمثخثز تًٌبثِر لٟ أَ لِصؽثخس ٌه -14
٠ٕرث٠ًو ِٚرث  25ِث ِهٞ لِٙثَ تٌٙفٛذ ت٠ًٌّٙر ع١ٕر تٌهيتِر لٟ ِؽثالز تإل٘رالؾ ت١ٌّثِرٟ ظرٛيذ  -20

 أٔىثي شٍه تٌّّثّ٘ر و
 -: فرٚض اٌذراضخ :صبٌضب

شٛؼه لًٚق وتز نالٌر تـٙثب١ر خثٌّٕدر ٌهيؼر شه١٠ره تٌٙرفٛذ ٌمٝرث٠ث تإل٘رالؾ ت١ٌّثِرٟ  
 تٌصٝ شهثٌؽٙث تٌٙفف ت٠ًٌّٙر.

شٛؼه لًٚق وتز نالٌر تـٙثب١ر خثٌّٕدر ٌهيؼر شه١٠ه تٌٙرفٛذ ٌّفرث١ُ٘ تإل٘رالؾ ت١ٌّثِرٟ  
 تٌصٝ شهثٌؽٙث تٌٙفف ت٠ًٌّٙر.

شٛؼرره لررًٚق وتز نالٌررر تـٙررثب١ر خثٌّٕرردر ٌهيؼررر شه١٠رره تٌٙررفٛذ ٌِٛررثبً ت٘ررفثج تٌمررًتي  
 ت١ٌّثِٝ ٌّهثٌؽر لٝث٠ث تال٘الؾ وّث عدًز عٕٙث تٌٙفف ت٠ًٌّٙر.

 -ٌٍذراضخ : االغبر إٌّٙغٝ 
 تٔٛع اٌذراضخ

,ـ١رط شّرهٝ خٕرىً تِثِرٝ Descriptive Studiesشٕهيغ تٌهيتِر تٌفث١ٌرر ٜرّٓ تٌهيتِرثز تٌٛ٘رف١ر  
ٌصٛ٘ررر١ف تٌهاللرررر خررر١ٓ تٌٙرررفثلر ٚلٝرررث٠ث تال٘رررالؾ ت١ٌّثِرررٝ لرررٝ تٌّؽصّرررع تٌّٙرررًٜ شٛ٘ررر١فث ٠صّرررُ 

ٍدفررط تٌهٍّررٝ ِّعٍررر لررٝ خثٌهلررر,ٚتالٔصظثَ ٚتٌّٜٛررٛع١ر,ٚشفمك تٌدفررٛض تٌٛ٘ررف١ر تال٘ررهت  تًٌب١ّرر١ر ٌ
,لٝررال عررٓ تٌصٕدررؤ Validate Findingsشٛ٘رر١ف تٌظررثً٘ذ ِفررً تٌهيتِررر ٚتٌصفمررك ِررٓ ٘ررهل١ر تٌٕصررثبػ

خثٌظثً٘ذ لٝ تٌّّصمدً,ٚشٕفًن تٌدفٛض تٌٛ٘ف١ر خهٔٙث شّّؿ خً٘ه,ٚل١ثَ تٌهه٠ه ِٓ تٌّصغ١ًتز,لٝال عٓ 
 (52ذ ِفً تٌهيتِر.)ل١ثَ تٌهاللثز تٌمثبّر ل١ّث خ١ٕٙث,ٚ٘ٛال تٌٝ لُٙ ِصهّك ٌٍظثً٘

 تِٕٙظ اٌذراضخ
تعصّرهز ٘ررىٖ تٌهيتِرر عٍررٝ ِٕٙؽرر١ٓ تِثِر١١ٓ,تالٚي ٚ٘ررٛ ِرٕٙػ تٌّّررؿ تالعالِررٝ,ٚشُ شٛظ١فرٗ لررٝ تٞررثي 
تٌفٙٛي عٍٝ تٌد١ثٔثز ٚتٌّهٍِٛثز تٌّصٍٙر خثٌظثً٘ذ ِٓ ِفًنتز تٌدفط ٚع١ٕصٗ,ِٓ لالي ِّرؿ ليرثج 

٠ث تال٘رررررالؾ ت١ٌّثِرررررٝ لرررررالي لصرررررًذ ٘رررررفف تٌهيتِر"تالً٘تَ,تٌٛله,تٌّٙرررررًٞ ت١ٌرررررَٛ "تٌت  لٝرررررث
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تٌصف١ًٍ,ٚتٌٛلٛ  عٍٝ تِث١ٌح تٌّهثٌؽر تٌٙفف١ر,ٚوىٌه تٌصهً  عٍرٝ نٚي تٌٙرفف لرٝ شٕرى١ً ِهرثي  
٠ٕث٠ً,ٚتٌعثٔٝ ِٕٚ٘ٛٙػ تٌهاللرثز تإليشدث١ٞر,ٚلره 25ؼّٙٛي تٌٙفٛذ ت٠ًٌّٙر ٔفٛ شٍه تٌمٝث٠ث خهه ظٛيذ 

ٛٔررثز تٌظررثً٘ذ تٌّهيِٚررر,ٚخ١ٕٙث ٚخرر١ٓ ِرر١ثلٙث شررُ شٛظ١فررٗ لررٝ تٞررثي ي٘رره تٌهاللررثز تٌّصدثنٌررر خرر١ٓ ِى
تٌّؽصّهٝ,ٚعاللررثز تٌصررثظ١ً ٚتٌصررثظً تٌّصدثنٌررر, ٠ٚررصُ شيد١ررك ٘ررىت تٌّررٕٙػ لررٝ تٞثي٘ررىٖ تٌهيتِررر لررٝ ي٘رره 
ٚشف١ًّ تٌهاللثز تٌصدثن١ٌر خ١ٓ ِّثيِثز تٌٙفثلر ت١ٌّٕٙر ,ٚخ١ٓ لهيذ ٘رىت تٌرهٚيلٝ نعرُ لٝرث٠ث تال٘رالؾ 

صغ١رًذ ِٚصالـمرر شٕرٙه٘ث تٌردالن لرٝ ظرً شرهتع١ثز تٌعرٛيذ تٌّٙر٠ًر, ت١ٌّثِٝ لٝ ظرً ظرًٚ  ِؽصّه١رر ِ
 ٚخٙفر لث٘ر ِٚدثًٔذ عٍٝ تٌٙه١ه ت١ٌّثِٝ ِفٛي خفعٕث.

 تأدٚاد عّغ اٌج١بٔبد
تعصّررررهز تٌدثـعررررر لررررٝ ؼّررررع خ١ثٔررررثز تٌهيتِررررر عٍررررٝ ظالظررررر تنٚتز تِثِرررر١ر,تالٌٚٝ ٚ٘ررررٝت"أنتذ شف١ٍررررً 

٘ررفف تٌهيتِررر ل١ّررث ًٞـصررٗ ِررٓ ِؽررثالز  تٌّّْٝٛ,"خٛ٘ررفٙث لررثنيذ عٍررٝ شفه٠رره ًِشىررٍتز ليررثج
ت٘صّثَ,ٚيٚؼس ٌٗ ِٓ تلىثي,خثالٜثلر تٌٝ لهيشٙثعٍٝ شف١ًٍ تٌّٛتلف ٚتٌفؽػ ٚتٌدًت١٘ٓ ٚتٌمرٜٛ تٌفثعٍرر 
تٌصٝ تِصٕه ت١ٌٙث تٌميثج لٝ ًٞـٗ ٌمٝث٠ث تٌهيتِر لالي لصًذ تٌهيتِر,ٚله لعصّهز تٌهيتِر عٍٝ أِرٍٛج 

يد١هر تٌهيتِر, ٚتٌعثٔٝ أنتذ تالِصمٙث ,ِٓ لالي ش١ُّٙ تِصّثيذ)*(  تٌصف١ًٍ تٌى١فٝ خٛ٘فٗ أوعً ِالبّر ٌ
شٝرررررّٕس ظالظرررررر ِفثٚيتِثِررررر١ر,تٌّفٛي تالٚي ٠ٚصهٍرررررك خّهرررررهالز لثيب١رررررر ع١ٕرررررر تٌهيتِرررررر ٌٍٙرررررفف 
تٌّٙرر٠ًر,ٚتٌّفٛي تٌعررثٔٝ ٠صٙررً خً٘رره يل٠ررر تٌٙررفٛذ ـررٛي تٌهاللررر خرر١ٓ تٌٙررفثلر تٌّٙرر٠ًر ٚلٝررث٠ث 

ٌررط لإٔررٗ ٠صهٍررك خّّررصٜٛ تٌّٕررثيور ت١ٌّثِرر١ر ٌٍٙررفٛذ تٌّٙرر٠ًر ع١ٕررر تال٘ررالؾ ت١ٌّثِررٝ,أِث تٌّفٛيتٌعث
٠ٕث٠ً, ٚله شّٕٝس تالِصّثيذ عهنت ِٓ تالِرةٍر تٌصرٝ ىّرهس ٌالؼثخرر عٍرٝ شّرثلالشٙث 25تٌهيتِر خهه ظٛيذ 

 -ٚشفم١ك ت٘هتلٙث. ٚتٌعثٌعر ت تنتذ تٌّمثخٍرت ٚله شُ تِصمهتِٙث ٚلك ِّص١٠ٛٓ ت
٘س ِرٓ لالٌٙرث تٌدثـعرر عٍرٝ تٌصٛتؼره ِرع تٌّدفرٛظ١ٓ تظٕرث  تالؼثخرر عٍرٝ تِمثخٍر ِمٕٕرتـًاٌّطزٜٛ االٚي

 تِةٍر تالِصد١ثْ,ٚوٌه ٌٍفٙٛي عٍٝ تؼثخثز توعً نلر.
تِمثخٍر ـًذتـ١ط تؼًز تٌدثـعر ـٛتيتز ِرع خهرٛ تٌّدفرٛظ١ٓ ٌٍفٙرٛي عٍرٝ شفّر١ًتز اٌّطزٜٛ اٌضبٔٝ

الِصد١ثْ,خثالٜررثلر تٌررٝ ِٕثلٕررر ٚلٍف١ررثز ِهًل١ررر,وثٔس ٕ٘ررثن ٘ررهٛخر لررٝ تٌفٙررٛي ع١ٍٙررث ِررٓ ٘ررف١فر ت
 تٌّدفٛظ١ٓ ٌٍدثـعر لٝ خهٛ خٕٛن ِفثٚي تالِصّثيذ.

 -ِغزّغ اٌذراضخ ٚاخز١بر اٌؼ١ٕخ:

تلثِررس تٌدثـعررر خإلص١ررثي ؼ٠ًررهذ "تالً٘تَ"ٌصّعررً ِؽصّررع تٌٙررفف تٌم١ِٛر,خّرردح ِغزّددغ اٌصددحف
هٕرر٠ًٓ خررثٌصهد١ًعٓ لًخٙررث تٌٕرره٠ه ِررٓ تٌّررٍير ت١ٌّثِرر١ر ٚتٌصٍتِٙررث تٌررهتبُ ِٕررى لّّرر١ٕ١ثز تٌمررًْ تٌ

تٌصٛؼٙرررثز ٚت١ٌّثِرررثز تًٌِررر١ّر تٌّٙررر٠ًر,ٚشُ للص١ثي٘رررف١فر"تٌٛله" ٌصّعرررً ِؽصّرررع تٌٙرررفف 
تٌفٍخ١ر ٚتٌصٝ شهدًعٓ تٌص١ثيت١ٌٍدًتٌٝ لٝ تٌف١ثذ ت١ٌّث١ِر ت٠ًٌّٙر خإعصدثي ـٍج تٌٛلره ِرٓ أودرً 

 5ِرُ لرٝ تالـٍتج تٌّهثيٜر ِرٛت  ِرٓ ـ١رط لثعهشرٗ تٌؽّث٠ً١٘رر أٚ شرهظ١ًٖ ت١ٌّثِرٝ ٚتٌرىٜ شه
يبثِر لؤتن ًِتغ تٌه٠ٓ أٔىتن,ٚشٙرهعٕٗ ؼ٠ًرهذ تٌٛلره ت١ِٛ١ٌرر تٌصرٝ شصٝرّٓ ِدرثنئ 1472لدًت٠ً

تٌفٍج ِٕٚٗ شفم١ك تال٘الؾ ت١ٌّثِٝ ِٓ لالي شهو١ه ِدرثنئ تٌٛـرهذ ت١ٌٕٞٛرر ٚتٌف٠ًرر ت١ٌّثِر١ر 
 (53ٚتٌغث  تٌهًّ خمثْٔٛ تٌيٛتيئ ٚنعُ نٚي تٌٕدثج ٚن٠ّمًت١ٞر تٌٕمثخثز.)

ًٜ ت١ٌررَٛ" ٌصّعررً ِؽصّررع تٌٙررفف  تٌمث٘ررر خّرردح ّٔررٟ ٍِى١صٙررث تٌررىٜ ٠صرر١ؿ ٌٙررث ٚ٘ف١فر"تٌّٙرر
تٌصفًيِٓ تٜ عاللثز شٍٍِٙث خثٌصهد١ً عٓ تٌٍّير ت١ٌّث١ِر تٚ خثٌص٠ًٚػ ١ٌٍّثِثز ت١ًٌِّر تٌٝ ؼثٔح 
شهو١ه٘ث تٌّّصًّعٍٝ عهَ ٚؼٛن ِث٠ٍٍِٙث تٚ ٠ٛؼٗ ِٛتلفٙث ١ِٚثِصٙث تٌصف٠ً٠ًر ِرٜٛ تٌّهث١٠ًت١ٌّٕٙرر 

١ر.ٚـٛي ٘ىت تٌّهٕٝ ١ٝ٠ف"٘الؾ ن٠ثج"٘رثـح تٌرهٚي تالٚي تالودرً لرٝ شهِر١ُ تٌّٙرًٜ تٌٙفف
 (54ت١ٌَٛ "تٔٗ ال٠صدٕٝ شٛؼٙثز ١ِث١ِر ِه١ٕر ")



 د. غادة صقر       دور الصحافة المصرية في تشكيل معارف الصفوة المصرية                                                                            

 
 
 
 
 

744

  ِجرراد اخز١برػ١ٕخ اٌصحف:
شُ تلص١ثي تٌه١ٕر ٔظًت ٌّث شّعٍٗ ٘ىٖ تٌٙفف ِٓ ّٔثوغ ِغث٠ًذ ِٓ تٌٍّى١ثز تٌٙفف١ر,ٚوىٌه الْ ٘رىٖ 

ثز لى٠ًررر ٚت٠ه٠ٌٛٛؼ١ررر ِمصٍفررر ـ١ررط شمصٍررف ل١ّررث خ١ٕٙررث ـّررح تٌصٛؼٙررثز تٌٙررفف شهدررً عررٓ ِٕيٍمرر
ت١ٌّث١ِر,ٚت٠ٌٛٚثز تٌمٝث٠ث تٌصٝ شصدٕث٘ث,ٚلٝ عاللصٙرث خثٌّرٍير ت١ٌّثِر١ر خّرث ٠مرهَ ت٘رهت  تٌدفرط لرٝ 
تٌىٕررف عررٓ ِررهٜ تٔهىررثَ ٘ررىت تٌصدررث٠ٓ ٚتاللررصال  لررٝ تٌررًلٜ عٍررٝ ٞد١هررر شٕررثٚي لٝررث٠ث تال٘ررالؾ 

 ت١ٌّثِٟ, 
تالـهتض تٌصٝ شًوٍ ع١ٍٙث وً ٘ف١فر. لصًذ تٌصف١ًٍتـهنز تٌدثـعر تٌّهٜ تٌٍِٕٝ ٌهيتِر ٚعٍٝ ٔٛع١ر 

,تٜ ٌّرهذ 2011ٚـصرٝ تلرً ن٠ّرّدً 2011ليثج لٝث٠ث تال٘الؾ ت١ٌّثِٝ لٝ تٌفصًذ ِٓ تٚي ٠ٕث٠ً 
عثَ وثًِ ٚ٘ٛ عثَ تٌعرٛيذ تٌّٙر٠ًر,ٚوٌه ٌٍفٙرٛي عٍرٝ ليرثج شًتوّرٝ ٌمٝرث٠ث تٌهيتِرر لرٝ ظرً 

 ِصالـمر نتل١ٍر ٚلثيؼ١ر.            تـهتض ١ِث١ِر
 ٚعذاد اٌزح١ًٍ: 
شُ تلص١ثي ٚـرهذ تٌّٜٛرٛ  وٛـرهذ ٌٍهره تٚ تٌم١رثَ ٌٍصهرً  عٍرٝ ـؽرُ تٚشىًتيلٝرث٠ث تال٘رالؾ  

ت١ٌّثِٝ,ـ١ط ٠صُ ـّرثج تٌصىرًتيتز تٌههن٠رر ٌىرً لثٌح,ٚورىٌه ٚـرهذ تٌّّرثـر خثٌّرٕص١ّصً/عّٛن 
 شٍٍه تٌمٝث٠ث.ٌم١ثَ ِّثـر تٌمٛتٌح تٌّّصمهِر لٝ ِهثٌؽر 

 فئبد اٌزح١ًٍ:
تٚٔرررٍّستشثي٠ك تًٌٕٕ,تِرررُ تٌؽ٠ًرررهذ,ـؽُ تٌصىرررًتيتز تٌمث٘رررر فئدددخ رح١ٍدددً اٌّدددٛاد اٌصدددحف١خ -

 خثٌمٝث٠ث,ِّٚثـر وً ل١ٝر خثٌّٕص١ّصً/عّٛن.

تٚتٔصٍّس عٍٝ خهٛ ِظثً٘تال٘رالؾ ت١ٌّثِرٝ خهره تٌعرٛيذ تٌّٙر٠ًر, ٚشفرهن٘ث فئخ اٌّعّْٛ -
 –ٚتالٔصمثخرثز  -ٚتٌه٠ّمًت١ٞرر  -ٚتٌهِصٛيٚتٌص٠ًٕهثز -ٚتٌعٛيذ -تٌدثـعر ,لٝ لٝث٠ث ت" تال٘الؾ

 ٚتٌف٠ًثز ".

 -اعراءاد اٌصذق ٚاٌضجبد:
شررُ تلصدررثي تٌٙررهق تٌظررثًٜ٘ الِررصّثيذ شف١ٍررً تٌّٝررّْٛ عررٓ ٠ًٞررك عًٜررٙث عٍررٝ عررهن ِررٓ 
تٌّفى١ّٓ)**(,ٚلررررٝ ٜررررٛ  ِالـظررررثشُٙ ٚشٛؼٙررررثشُٙ تنلٍررررس خهررررٛ تٌصهرررره٠الز خثٌفررررى  تٚ 

%ِٓ تٌّؽّٛ  تٌىٍٝ ٌىرً ٘رف١فر 10ِٓ ظدثز تٌصف١ًٍ عٓ ٠ًٞك تلصدثي  تالٜثلر,ٚؼًٜ تٌصهوه
 ٚتٌم١ثَ خصف١ٍٍٙث ظُ تعثنذ تٌصف١ًٍ خهه لصًذ ١ٌِٕر,ـ١ط تشٝؿ تشّثق تٌٕصثبػ خّٕدر عث١ٌر.   

 ِغزّغ اٌذراضخ ا١ٌّذا١ٔخ:
ّعً تعصّهز تٌدثـعر لٝ ٘ىٖ تٌهيتِر عٍٝ ِؽصّع ١ِهتٔٝ ِفرهن ,ٌرٗ ٘رفثشٗ تٌٕمٙر١ر ٚت١ٌّٕٙرر,٠ص

لٝ تٌٙفٛذ ت٠ًٌّٙر ِٓ تٌم١ثنتزت"ت١ٌّث١ِر ٚتالعال١ِر ٚتالوثن١ّ٠ر ٚتٌه١ٕ٠ر"خإعصدثيُ٘"ِؽّٛعر 
ِرررٓ تاللرررًتن ِرررٓ ت٘رررفثج تٌّرررٍير ٚتٌصرررهظ١ً ن١رررً تٌهرررثنٜ لرررٝ ِؽرررثالز تٌف١رررثذ تالؼصّثع١رررر 

 ( 55تٌّمصٍفر")
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١ررٍذ لررٝ ٠ًٚؼررع تلصٙررثيتٌدثـعر لررٝ نيتِررصٙث عٍررٝ ِؽصّررع تٌٙررفٛذ خإعصدررثيُ٘ ِررٓ تٌفةررثز تٌّصّ
تٌّؽصّع ٚتٌصٝ ٌُٙ نٚي ٚظ١فٝ,ٚلىًٜ,ٚل١ثنٜ ِّرةٛي لرٝ تٌّؽصّع,خّرث ٠صفرك ِرع ٞد١هرر نيتِرر 

٠ٕث٠ً,وّرث يٚعرٝ لرٝ تلص١ثيتٌٙرفٛذ شّع١رً ؼ١ّرع تٌصمٙٙرثز  25تال٘الؾ ت١ٌّثِٝ خهره ظرٛيذ 
 ٚتٌصٛؼٙثز,ٌٍفٙٛي عٍٝ لىً ع١ّك ٚيل٠ر ٔمه٠ر شّثعه عٍٝ تظًت  تٌدفط,ٚظمٍٗ.

تٌمثً٘ذ)تٌهث٘رّر( ِٚفرثلظصٝ تٌهل١ٍٙرر ٚن١ِرثٞ وّّعٍر١ٓ ٌّؽصّرع تاللرث١ٌُ,ٚشُ ٚشُ تلص١ثيِفثلظرر 
شم١ٙٗ تٌؽٍ  تالودًِٓ تٌه١ٕر لٝ ِفثلظر تٌمثً٘ذ ٌصيد١رك تٌهيتِرر ع١ٍٙرث,ٔظًت ٌصّصرع تٌمرثً٘ذ 
خررثٌصٕٛ  لررٝ ِررّثز تٌٙررفٛذ ٚلٙثبٙررٙث ,ـ١ررط شًّوررٍ تٌٙررفٛذ تالعال١ِررر ـ١ررط تٌّؤِّررثز 

ٚتٌٙرررفٛذ ت١ٌّثِررر١ر ـ١رررط ِمرررًتز تالـرررٍتج ت١ٌّث١ِر,ٚت٠ٝرررث تٌٙرررفف١ر ٚتٌص١ٍف٠ٍرررْٛ تًٌّٜٙ,
 تٌٙفٛذتالوثن١ّ٠ر ٚخٙفر لث٘ر و١ٍصٝ تاللصٙثن ٚتٌهٍَٛ ت١ٌّث١ِر ٚتٌفمٛق خثٌمثً٘ذ.

 عغُ اٌؼ١ٕخ:

ِفًنذ شُ تؼًت  تٌهيتِر ع١ٍٙث ـ١ط شُ تِصدهثن ـرٛتٌٝ 300ِفًنذ ِٓ تً٘ 200خٍغ ـؽُ تٌه١ٕر  
١ٓ تالؼثخرر عٍرٝ تِرصّثيذ تالِصمٙرث أٚ شرًن تِرةٍر ٘ثِرر نْٚ ِفًنذ ٔظًت ٌههَ شىٍّر تٌّدفٛظ50

تِرصّثيذ تٌّصدم١رر ِرٓ تٌّدفرٛظ١ٓ,ٔظًت  50تالؼثخر ع١ٍٙث,تٜثلر ٌهرهَ تِرصيثعر تٌدثـعرر شؽ١ّرع تي
١ٌٝك ٚلس تٌّدفٛظ١ٓ,ِع شهتع١ثز تٌعٛيذ,ِٓ ـ١ط تالٌنـثَ تٌٕه٠ه,ٚتٌمًٍ تالِٕٝ,ِّرث تظًعٍرٝ 

تٌهًّ,ٚخثٌصثٌٝ تلصمثن شٍه تالِصّثيتز.تٜثلر تْ تٌدثـعرر لثِرس عهَ تٌصٛتؼه خٕىً ٠ِٛٝ لٝ ِؽثي 
 عٍٝ تالِصد١ثْ خّفًن٘ث,ِع ٞٛي تٌٛلس تٌىٜ شيٍدٗ شف٠ًغ تالِصد١ثْ,خهه شؽ١ّهٗ.

 تاٌؼ١ٕخ ٔٛع

ٔظًت الْ ِهظُ  Stratified Random Sampleتعصّهز تٌدثـعر عٍٝ تٌه١ٕر تٌهٕٛتب١ر تٌيدم١ر 
( ,وّررث ـً٘ررس 56)  Heterogeneousثً٘ذ ن١ررً تٌّصؽررثُٔتٌه١ٕررر شررُ ِررفدٙث ِررٓ ِؽصّررع تٌمرر

تالـ١ررث  ٔررهد١ر ِعً"خٛالق"ِٚصِٛررير ِعً"تًٌَٙ"ٚيتل١ررر  تٌدثـعررر عٍررٝ ,تْ شّعررً تٌه١ٕررر ؼ١ّررع
ِعً"تٌّٕٙه١ِٓ",تِث ِفثلظصٝ تٌهل١ٍٙر ٚن١ِثٞ لمه شرُ شمّر١ُ ِفًنتشٙرث ِٕث٘رفر خر١ٓ خهرٛ تٌّرهْ 

ٚع١رررس تٌّصغ١رررًتز تٌه٠ّٛنًتل١رررر عٕررره ش٠ٌٛرررع تٌّفرررثلظص١ٓ,وُ يتٌفٝررر٠ًر ٚت٠ًٌف١رررر لرررٝ ورررً ِرررٓ 
 (1تٌه١ٕر,وّث٘ٛ ِٜٛؿ خثٌؽهٚي يلُ )

 

 

 

 

 

  خصبئص ػ١ٕخ اٌذراضخ:
 (1تٌؽهٚي يلُ )

 إٌطجخ% اٌزىرار ن( خصبئص اٌّجحٛص١ٓ
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 =ْ500) 

  اٌؼّر اٌسِٕٟ 

 ِٓ58  :98 25 93.00 

 ِٓ10  :18 29 53.20 

 ِٓ20  :28 20 52.00 

 85.20 52 ألوضر 30ِٓ 

  إٌٛع 

 30.00 850 رور

 10.00 10 أٔضٟ

  اٌزؼ١ٍُ 

 2.00 80 ِزٛضػ

 29.00 803 عبِؼٟ

 15.00 11 دراضبد

  اٌٛظ١فخ 

 92.00 20 إػالِٟ

 5.22 22 أوبد٠ّٟ

 82.2 92 ض١بضٟ

 50.00 10 د٠ٕٟ

  ِزٛضػ دخً األضرح 

 90.00 30 ِٕخفط

 19.00 13 ِزٛضػ

 52.00 21 ِررفغ

  ِغبي اٌؼًّ 

 12.00 80 اٌمطبع اٌخبص اٌّصرٞ

 22.00 880 اٌمطبع اٌحىِٟٛ اٌّصرٞ

  اٌذ٠بٔخ 

 22.20 822 ِطٍُ

 55.20 12 ِط١حٟ

  اٌخجرح 

 50.00 10 ألً ِٓ ػ رح

50:80 22 92.20 

90:50 20 52.00 

10:90 52 85.20 

20:10 80 2.00 

  اٌّذ٠ٕخ 

 22.00 880 اٌمب٘رح

 50.00 10 اٌذل١ٍٙخ

 52.00 20 غد١ِب

        
 ل١بش اٌصذق ٚاٌضجبد: 

شُ ل١ثَ تٌٙهق ِٓ لالي ل١ثَ تٌٙهق تٌظثًٜ٘ ٌٙف١فر تالِصمٙث  ِٓ لرالي عًٜرٙث عٍرٝ ِؽّٛعرر 
ِٓ تٌّفى١ّٓ ٚوٌه ٌٍصهوه ِٓ ِهٜ تٌّثِٙرث خىثلرر تٌّصغ١رًتز تٌصرٝ شؽ١رح عٍرٝ شّرثلالز تٌهيتِرر,ٚتؼًت  
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ٍر,ٚشُ تلصدرثي ظدرثز ٘رف١فر تالِصمٙرث  ِرٓ لرالي تعرثنذ شهه٠الز ِٛت  خثٌفى  تٚتالٜثلر ٌردهٛ تالِرة
%ِرررٓ ـؽرررُ تٌه١ٕرررر,ٚـممس تعرررثنذ تاللصدرررثي ّٔررردر تشّرررثق 10تِرررصّثيذ خٛتلرررع 20تاللصدرررثي عٍرررٝ عرررهن 

عث١ٌر,لث٘ر خهه تْ شُ شغ١١ً ١٘ثنر خهٛ تالِةٍر ٌصصال َ ِع لُٙ ٚتِرص١هثج تٌؽّٙرٛي ِّرث ٠صًشرح ع١ٍرٗ 
 تٌفٙٛي عٍٝ خ١ثٔثز نل١ك.

لثِس تٌدثـعر خم١ثَ تالِصّثيذ لٝ ظالظر ٔٙٛيوثٍِر االضزّبرح ا١ٌّذا١ٔخ: ٌزطج١كِٕٝ اٌّذٜ اٌس
 َ.2011ِٚصصث١ٌر,ٍّٚٔس ٔٙٛيلدًت٠ً,ِٚثيَ,ٚتخ٠ًً 

 اٌّؼبٌغبد االعصبئ١خ ٌٍج١بٔبد :
ـ١رط شرُ تِرصمهتَ عرهن ِرٓ  SPSSلثِس تٌدثـعر خإنلثي تٌد١ثٔثز ٚشف١ٍٍٙث ِّرصمهِر تٌدًٔرثِػ تالـٙرثبٝ 

 2تلصدرثي ورث -تالـٙثب١ر خٙه  تلصدثي لًٚٚ تٌهيتِر ٚشّثلالشٙث ,ٚشّعٍس ٘رىٖ تٌّمرث١٠ُ لرٝ تتٌّمث١٠ُ 
 اللصدثي ٚؼٛن عاللر خ١ٓ ِصغ٠ً١ٓ, ٚتالٔفًت  تٌّه١ثيٜ , ِٚهثًِ تٌصٛتلك , ٚتٌّصِٟٛ تٌفّثخٝ .

 -ِفب١ُ٘ ِٚصطٍحبد اٌذراضخ :
تألِرً عٍرٟ ِرث ٠ؽرح أْ ٠ىرْٛ ع١ٍرٗ ِرٓ "تإل٘الؾ لٝ تٌٍغرت ٘ٛ للثِرر تٌٕرا أٚ  -"إلصالػ اٌط١بضٝ" :

ـرثي شغ١ررًز أٚ لّهز,ٚأ٘رً تإل٘ررالؾ لرٟ تٌٍغررر تإلش١رثْ خررثٌم١ً وٍرٗ,ٚ عىّررٗ تإللّرثن,ٚال٠ّىٓ أْ ٠دررهأ 
ٍََؿ( ٚ)ٍ٘ؿ(خمال  )لَّه( ٚال ٠ٍ٠رهْٚ ,لرصهٍُ خّؽرًن  َ٘ تألًِ خإ٘الؾ ٌُ ٠ّدك لّثن,٠ٚمٛي تٌّهؽ١ّْٛ)

تٌفثِه ٔا لد١ؿ ِّصٙؽٓ,)ٌىٌه ؼث  لٟ تٌص٠ًٍٕ تٌّفىُ )لْ تٌصهد١ً خهٔٗ لال  لّه أْ ٔا ؼ١ه ـّٓ,ألْ 
(,ٚلٟ ـىث٠ر تٌمًاْ تٌى٠ًُ ٔمال عٓ ِِٟٛ ألل١رٗ ٘رثيْٚ)تلٍفٕٟ 21هللا ال ٠ٍٙؿ عًّ تٌّفّه٠ٓ()٠ُٛٔت

(,لثٌٙالؾ ٠رهشٟ لرٟ ِمثخٍرر تٌفّثن,ٚتإل٘رالؾ 142لٟ لِٟٛ ٚ أٍ٘ؿ ٚ ال شصدع ِد١ً تٌّفّه٠ٓ)تألعًت ت
 (43ّثن,ألّٔٙث ٜهتْ ٚٔم١ٝثْ ال٠ؽصّهثْ.)٠هشٟ لٟ ِمثخٍر تإلل

١ٌُ ِٓ لد١ً تٌّٙثنلر وٌه تإليشدثٞ تٌّثنٜ خ١ٓ ِفِٟٙٛ تإل٘الؾ ٚ ت١ٌّثِر ,ـصرٟ أٔرٗ ٠ّىٕٕرث تٌمرٛي أْ 
 ِفَٙٛ ت١ٌّثِر ِىْٛ خص١ّٕٝثشٗ تإل٘الـ١ر ِٚفَٙٛ تإل٘الؾ خّىٛٔثشٗ ٚ نالالشٗ تإل٘الـ١ر.

ً خّررث ٠ٍٙؿ,لثإل٘ررالؾ خ١ٕررٛٞ ل١ٙررث ٚلّرر١ُ ٌٙررث ٚ ٘رره  "لث١ٌّثِررر ل٘ررالؾ ٚ٘ررٕثعرتٚل١ثَ عٍررٟ تألِرر-
ٌٙث.لثي أخ٠ٌٛه تٌدٍمٟ لٟ وصثخر ت١ٌّثِرتلْ ت١ٌّثِر١ر ٘رٕثعر ,ظرُ ٘رٟ ِرٓ أؼرً تٌٙرٕثعثز لرهيتً ٚتعال٘رث 
ليًتً ,لوت وثٔس ٕ٘ثعر خٙث شص١ٙه عّثيذ تٌدالن, ٚ ـّث٠ر ِٓ ل١ٙث ِٓ تٌهدثن,ٚ وً ٘رثٔع ِرٓ تٌٕرثَ لٍر١ُ 

 (44ٛعر ِٓ لّّر أ١ٔث  شىْٛ عٍالً ٌٙث".)٠ّصغٕٟ لٟ لظٙثي ِٕٙ
"٠هرً  تإل٘رالؾ ت١ٌّثِررٟ خهٔرٗ تٌم١ررثَ خه١ٍّرر شغ١١ًلرٟ تألخ١ٕررر تٌّؤِّر١ر ت١ٌّثِرر١ر ٚٚظثبفٙرث ٚ أِررث١ٌح -

عٍّٙث ٚأ٘هتلٙث ٚلىً٘ث ٚوٌه ِٓ لالي تألنٚتز تٌمث١ٔٛٔر تٌصٟ ٠ٛلً٘ث تٌٕظثَ ت١ٌّثِٟ, خٙه  ٠ٌثنذ لثع١ٍر 
 ( 45ِع تٌّصغ١ًتز ٚتإلٔىث١ٌثز تٌؽه٠هذ ٚتٌّصؽهنذ خإِصًّتي".) ٚلهيذ تٌٕظثَ عٍٟ تٌصهثًِ

"١ٕ٠ًِفَٙٛ تال٘الؾ ت١ٌّثِٝ أ٠ٝث لٌٝ ع١ٍّر ِصههنذ تٌؽٛتٔح,شهدً ِٕٙثؼ١ث ٚٔظ٠ًث عّث شُ لٝ تٌٛتلع - 
ِررررٓ لنلررررثي شغ١١ررررًتز يب١ّرررر١ر ٚ٘ثِررررر لررررٝ تٌررررٕظُ ت١ٌّث١ِر,ٚشٕررررصًّ ٘ررررىٖ تٌه١ٍّررررر عٍررررٝ تال٘ررررالؾ 

تٌمرررررثْٔٛ ٚلٔٙرررررث  ٔظرررررُ تٌفررررٍج تٌٛتـررررره,ٚتاللًتي خٕظرررررثَ تٌصهرررررهن ت١ٌّثِرررررٝ تٌهِررررصٛيٜ,ٚللثِر نٌٚرررررر 
ٚتٌفٍخٝ,ٚشٛل١ً تٌف٠ًثز تٌّه١ٔر ٚت١ٌّثِر١ر,ٚلـصًتَ ـمرٛق تالّٔرثْ,ٚتالعصًت  خرهٚي تٌّؽصّرع تالٍ٘رٝ 
لٝ ّٜثْ تٌصيٛي تٌه٠ّمًتٞٝ,ٚتٌّٕثيور ت١ٌّث١ِر,ٚشم٠ٛر تٌيثخع تٌّؤِّٝ ٌٍّٕظّثز ٚت١ٌٙةثز ت١ٌّث١ِر 

تٌصٝ شهدً عٓ ِٙثٌؿ ٚت٘صّثِثز تٌّٛتٞٓ تٌهثنٜ ٚشىْٛ لثنيذ عٍٝ شّع١ً ٘ىٖ تٌّٙثٌؿ ٚتٌهلث   ٚتٌّه١ٔر
 (                46عٕٗ". )

وّررث ٠ٕظررً تٌرردهٛ تٌررٝ "ِفٙررَٛ تال٘ررالؾ ت١ٌّثِررٝ عٍررٝ تٔٗ"ع١ٍّررر شمصٝررٝ خإعررثنذ تٌٕظًلررٝ تٌّدررثنئ 
ٙرث ٌرًٚؾ ِٚصيٍدرثز تٌهٙرً,ٚتٌصٛؼٗ لرٝ ًِٚتؼهر تٌم١ُ ت١ٌّث١ِر تٌّثبهذ,خّدح عرهَ ٘رالـ١صٙث تِٚٛتودص

تٌّمثخً ٔفٛ تالٌصٍتَ خّدثنئ ٚل١ُ ؼه٠هذ خه٠ٍر,لٝ ـ١ٓ ٠ًٜ تل٠ًٓ تْ تال٘الؾ ت١ٌّثِٝ"عدثيذ عٓ ظٛيذ 
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خ١ٝث "ٚ٘ٛ "ِٙيٍؿ ٠يٍك ِؽثٌت عٍٝ تٌصغ١١ً ت١ٌّثِٝ ٚتالؼصّثعٝ ِٓ لالي لـهتض تٔمالج لٝ ِٛتلع 
 ( 47تٌّّة١ٌٛر خِٛثبً ١ٍِّر". )

ي تِصهًتٚ تٌدثـعر ٌّفرث١ُ٘ تال٘رالؾ ت١ٌّثِرٟ تٌّرثخمر شمٍرٗ تٌهيتِررتأْ تإل٘رالؾ ت١ٌّثِرٟ ِٚٓ لال
٘ٛ" شه١ُِ عمه لؼصّثعٟ ؼه٠ه خ١ٓ تٌهٌٚر ِٚٛت١ٕٞٙث ٠ؽهً تٌّٛتٕٞر خّهٕث٘رث ت١ٌّثِرٟ ٚتٌمرثٟٔٛٔ ِفرٛي 

ٚللًتيتٌصههن٠رر تًٌتخير تٌّه٠ٕٛر خ١ٓ تٌفثوُ ٚ تٌّفىَٛ,٠ّٚصٕه لٌٟ ِدثنئ ٚأُِ لـصًتَ ـمرٛق تإلّٔرثْ, 
ت١ٌّثِرر١ر ٚتٌفى٠ًررر,ٚشّى١ٓ ِمصٍررف تٌمررٛٞ ٚ تٌصى٠ٕٛررثز تإلؼصّثع١ررر ِررٓ تٌصهد١ررًعٓ ِٙررثٌفٙث ٚشٛ٘رر١ً 
ِيثٌدٙث ِٓ لالي لٕٛتز ِؤ١ِّر ًٔع١ر ِع شٛل١ً ّٜثٔثز شّع١ٍٙث لٟ ١٘ثوً تٌهٌٚر ِٚؤِّثشٙث خٙٛيذ 

ع تٌّررهٟٔ ٚشيٛي٘ررث ٚشفم١ررك عثنٌررر ِٚصٛتٌٔررر, لٜررثلر لٌررٟ للّررثؾ تٌّؽررثي أِررثَ ّٔررٛ شٕظ١ّررثز تٌّؽصّرر
لِررصمال١ٌصٙث عررٓ تٌهٌٚررر, ِٚررٓ ِمِٛررثز تٌهمرره تإلؼصّررثعٟ تٌؽه٠رره أ٠ٝررثً للررًتي ِدررهأ تٌفٙررً خرر١ٓ تٌّررٍيثز, 
ٚلـصررًتَ لِررصمالي تٌّررٍير تٌمٝررثب١ر, ٚشررٛل١ً ٜررّثٔثز ِٚصيٍدررثز شفم١ررك تٌّٕررثيور ت١ٌّثِرر١ر ٚتًٌلثخررر 

للرًتي ِدرهأ تٌصرهتٚي تٌّرٍّٟ ٌٍّرٍير ٞدمرثً ٌرحيتنذ ت١ٌّث١ِر, ٚوً وٌه ٠ؽح أْ ٠مٛن لٟ ٔٙث٠ر تٌّيث  لٌٟ 
 (42تٌٕهد١ر وّث شهىّٙث ٔصثبػ تإلٔصمثخثز تٌفًذ". )

  
 إٌخت اٌط١بض١خ ٚاٌضمبف١خ:

٘ررٝ ؼررًٛ٘ Cultural&Political Elite ,"ٚلررٝ تٌهررثٌُ تٌهًخررٝ شهرره تٌٕمررح ت١ٌّثِرر١ر ٚتٌعمثل١ررر 
ِٓ تٌٕمرح تٌفثوّرر,ٚأـ١ثٔث ٠رصُ تٌصٕرى١ه ل١ٙرث  لال أْ ٘ىٖ تٌٙفٛذ شّصف١ه تٌّٕؽه١ٓ عٍٝ تٌه٠ّمًت١ٞر"

( 44اليشدثٞٙث خثٌّٙثٌؿ تٌّث١ٌر ٚتٌصؽثي٠ر تٌغًخ١ر ِّث ٠مٛٚ ِٙهتل١صٙث ٠ٚع١ً تٌٕه لٝ ألىثي٘رث". )
ٌمه أنٜ ٘ىت تٌصٕى١ه لٝ ِٙهتل١ر تٌٕمدر تٌٝ شهلً شفٛي ِؽصّهٙث تٌٝ تٌه٠ّمًت١ٞر,لمه شهّرهز تٌٕمدرر 

أنٚتشٙررث ٚ٘ررٝ تالعررالَ لررٝ ل٠ؽررثن ٘ررٛذ ع١ّمررر خرر١ٓ شٍرره تٌٕمدررر ٚتلررًتن  تٌفثوّررر ِهعِٛررر خررهنتذ ِررٓ أ٘ررُ
تٌّؽصّع تٌى٠ٓ ُ٘ لٝ ـثؼر تٌٝ ِٓ ٠هلى خه٠ه٠ُٙ,٠ٚٝهُٙ عٍٝ تٚي تٌي٠ًك,لٍُ ٠ظًٌٍٕٙمدر تٜ تظً." 

( عٍٝ تٌرًنُ شهو١ره تٌهه٠ره ِرٓ تٌهيتِرثز عٍرٝ أْ ٌٍٕمدرر نٚيت ل٠ٛرث لرٝ تٌفٙرٛي عٍرٝ تٌصه١٠ره 50".)
 .تال٘الؾ تٌّع١ًذ ٌٍؽهي لث٘ر لٝ تٌّؽصّهثز تٌٍّي٠ٛر تٌٕهدٝ ٌه١ٍّثز 

ٚشرررهتٚي تٌّهٍِٛرررثز ٚتٌّٕثلٕرررثز تٌّفصٛـرررر نٚيت لرررٝ شه٠ٍرررٍ لثع١ٍرررر تٌرررًأٞ  عر٠دددخ اٌصدددحبفخ"ٚشٍهرررح 
تٌهثَ,ٚشؤوه عٍٟ ِدهأ نِصٛي٠ر تٌفىُ,ٚشفًٚ ِدهأ تٌّّثٚتذ ٚتٌمثْٔٛ,وّرث أْ تٌٕرفثل١ر ٚتٌّّرث ٌر ٚـ٠ًرر 

ٚيتًٌأٞ تٌهثَ,ٚشهٍٟ ِرٓ ٔرهْ تٌمثْٔٛ,ٚشٝرع ـرهتً ٠ىردؿ شٙرًلثز تٌفىرُ لرٟ تٌصهد١ًِٓ ٔهٔٙث أْ شهظُ ن
 (51لٞثي لشفثق عثَ ٠هدًعٕٗ تٌّؽصّع ٠ٕٚصٟٙ وً وٌه لٌٟ شفم١ك تٌه٠ّمًت١ٞر ٚ شّثِىٙث".)

 
 
 
 

 -ٔزبئظ اٌذراضخ :
 -اٚال : ٔزبئظ اٌذراضخ اٌزح١ٍ١ٍخ: 

تٌٙرففٟ تٌصرٟ لِرصمهِصٙث ٘رفف تٌهيتِرر  ( شىًتيتز ّٚٔح لٕرْٛ تٌصف٠ًر2ًش١ًٕ خ١ثٔثز تٌؽهٚي يلُ )
, ٚ تٌصررٟ تشٝررؿ ِررٓ  ٠2011ٕررث٠ً  25لررٟ ِهثٌؽررر لٝررث٠ث تإل٘ررالؾ ت١ٌّثِررٟ لررٟ ِٙررًلٟ أعمررثج ظررٛيذ 

 لالٌٙث ِث ٠ٍٟت
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% ِررٓ لؼّررثٌٟ شغي١ررر ٘ررفف تٌهيتِررر ِؽصّهررر ٌمٝررث٠ث تإل٘ررالؾ 33.4لـصٍررس تأللدثيتٌٙررفف١ر ّٔرردر 
% ,أِررث 12.4% ,ظررُ تٌصمثي٠ًتٌٙررفف١ر خّٕرردر 27.2ر ت١ٌّثِررٟ لررٟ ِٙررً,١ٍ٠ٗ تٌّمررثالز تٌٙررفف١ر خّٕررد

 خثٌّٕدر ٌىً ٘ف١فر ِٓ ٘فف تٌهيتِر عٍٟ ـهٖ,لؽث ز وً ِٓت
 -ِؼبٌغخ صح١فخ اال٘راَ ٌمعب٠ب اٌذراضخ ثأ ىبٌٙب اٌصحف١خ اٌّخزٍفخ : 

ـظ١س وً ِٓ تأللدثيٚتٌّمرثالز تٌٙرفف١ر عٍرٝ شًش١رح ِصمرهَ ِرٓ لؼّرثٌٟ لٕرْٛ تٌصف٠ًرً تٌٙرففٟ تٌصرٟ 
ِصٙث ٘ف١فر تألً٘تَ لٟ ِهثٌؽر لٝث٠ث تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ لالي لصًذ تٌهيتِرر,ٚوٌه خّٕرح لِصمه
% عٍٟ تٌصٛتٌٟ,لٟ ـ١ٓ ؼرث  شرهٟٔ لِرصمهتِٙث ٌىرً ِرٓ لٕرْٛ تٌصفم١مرثز خّٕردر %27.7 ٚ 41.2
% ,لرٟ 3.2% ,لثألـثن٠رط خّٕردر 3.2% ظرُ تٌىثي٠ىرثش١ً خّٕردر 6.4% ١ٍ٠ٙث تٌصمثي٠ً خّٕردر 6.5

% ِررٓ تإلؼّررثٌٟ ٚتٌصررٟ شّعٍررس لررٟ خ٠ًرره تٌمررًت  10.2ألررًٞ شىوً"خّٕرردر ـرر١ٓ ـظ١ررس" لةررر 
 ٚتٌٕهً,٠ّٚىٓ لِصهًتٚ خهٛ تٌّٕثوغ تٌصيد١م١ر عٍٝ تٌٕفٛتٌصثٌٝت

شررؤنٜ تٌٙررفثلر ًِٚتِرر١ٍٙث نٚيت ود١ررًت لررٝ تٌّررٍُ ,لّثخثٌٕررث توت وثٔررس تالٜٚررث  ظررٛيذ ٚتٜرريًتج ,تٔٙررث 
ٌرررىٌه ؼرررث  لدرررًعٓ لٝررر١ر "تٌف٠ًرررثز" شفرررس شصهرررًٚ ٌحعصرررهت  ,ِٚفثٌٚرررر ِٕهٙرررث ِرررٓ تنت  يِرررثٌصٙث 

عٕٛتْ"تالشفررررررررررررثن تٌررررررررررررهٌٚٝ ٌٍٙررررررررررررفف١١ٓ ٠فررررررررررررصػ عٍررررررررررررٝ ِٙثؼّررررررررررررر تًٌّتِرررررررررررر١ٍٓ لررررررررررررٝ 
 ٚوثالز تالٔدث -( ,تٌّٙهيتخًٚو2011ٖ,7ًّلدًت٠ً,5ًِٙ")تالً٘تَ,

ٚلدررًت ٘ررفف١ث تل٠ًّرردمٗ ِثٕٔرر١س,شفس عٕٛتْت"شٕظ١ررف ِٙررً"ٚل١ٗ ٠صهٙرره تٌؽرر١ٓ  خّررٍير ِه١ٔررر,وّث 
 ( 1,ٖ 2011لدًت٠ً,13ل١ٝر تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ لٟ ًِٙ.)تالً٘تَ, ٠صّٝٓ,لؼًت تز شفه١ً 

وّررث شيًلررس تٌٙررف١فر خٕررا ِررٓ تٌصفٙرر١ً ٚتٌصفّرر١ً ٌمٝرر١ر تٌهِررصٛي لررٟ ٔررىً شفم١ررك ٘ررففٟ,  شفررس 
 ٠ً٠143ره ـالً"شفرهض عرٓ ٚؼرٛن  71عٕٛتْت"خهه شهثيٚ تأليت  ـٛي شهه٠ٍٗ خثٌىثًِ أٚؼٍب١ثً, نِرصٛي 

لصٙرررثي٘ث لرررٟ ِثبرررر لمرررٟ ِفّرررًتً وٌررره خٕرررىً وثِرررً, )تال٘رررًتَ, ِرررثنذ لرررٟ تٌهِرررصٛي تٌفرررثٌٟ ٠ّىرررٓ ل
( ِٚعٍررٗ شّثِررثً عًٜررس تٌٙررف١فر شفم١ررك ألً,خهٕٛتْت"أ٠ّٙررث ٠دررهأ أٚال تٌصهرره٠ً 2011ٖ,14لدًت٠ررً,2

 (2011لدًت٠ً,7تٌهِصٛيٜ أَ ـً تٌدًٌّثْو)تالً٘تَ, 
شفرررس  ,ٚـرررٛي تٌصهررره٠الز تٌهِرررصٛي٠ر ٕٔرررًز تأل٘رررًتَ شم٠ًرررً ٘رررففٟ لرررٟ عرررًٚ ٘رررففصٙث تألٌٚرررٟ

عٕٛتْت"تٌٕررهح ٠فّررُ تٌصهرره٠الز تٌهِررصٛي٠ر ت١ٌررَٛ"ِٓ لررالي عٕررث٠ٚٓ يب١ّرر١ر ِٕٙثتِظررثً٘تز يتلٝررر 
ِرثيَ  ١ٍِ14رْٛ ٠رهٌْٛ خه٘رٛتشُٙ خرثًٌلُ تٌمرِٟٛ,)تألً٘تَ  45ٚألًٞ ِؤ٠هذ لٟ تٌمثً٘ذ ٚتٌّفثلظثز ,

2011) 
م١مثز ِع تٌّّرة١ٌٛٓ وّث ؼث  شم٠ًً ٘ففٟ شفس عٕٛتْت"خالغ ٜه ت٠ًٌٕف,ٚتٌٕثبح تٌهثَ ٠ّصهًٚ تٌصف

(,لررٟ لٝررث٠ث تٌصررًخؿ ٚل٘ررهتيتٌّثي تٌهررثَ,ٚشم٠ًًألً شفررس 1,ٖ  2011لدًت٠ررً 13تٌّررثخم١ٓ")تألً٘تَ  , 
عٕٛتْت"ِٕررع تٌهررثنٌٟ ٚعررٍ ٚؼًتٔررر ٚتٌّغًخررٟ ِررٓ تٌّررفًٚشؽ١ّه ـّررثخثشُٙ" ٚلررٟ ٔفررُ تٌهررهن لدررً شفررس 

 (1,ٖ 2011لدًت٠ً  4ألً٘تَ, عٕٛتْ ت تٌٕثبح تٌهثَ تتٌصفم١ك لٟ تإلِص١ال  عٍٟ تٌّثي تٌهثَ".)ت
, 3ٚشم٠ًررررً تلًشفررررس عٕررررٛتْت ِّرررر١ًتز تٌصه١٠رررره ٌّدررررثين شٕررررهن خررررثٌدًتنعٟ ٚلٕررررثذ تٌؽ٠ًٍذ.)تأل٘ررررًتَ 

( شصٝؿ ِٓ لالٌرٗ شٛؼرٗ تال٘رًتَ تٌّرثخك ٔفرٛ ٔرمٗ تٌرًب١ُ تٌّرثخك,ـ١ط تٌصه١٠ره 5, ٖ 2011لدًت٠ً
 ٚتٌهعُ تٌىثًِ ٌصٛؼٙثشٗ,ٚوٌه لدً تٌصٕفٝ.

٠ًًت لثيؼ١ث عٓ تٌمًٍ تالِٕٝ,شفرس عٕٛتْت"تٌد١رس تالخر١ٛ ٠فرىي ِرٓ تِرصًّتي ,وّث ًٕٔز تٌٙف١فر شم
 ي٠ٚصًٌ-(تٌّٙهيتٚتٕٔي2011ٖ,7ٓلدًت٠ً,5تالٜيًتخثز". )تالً٘تَ,

ٚـٛي شهثْٚ تٌٕهح ِع تٌؽ١ٓ يِّس تٌٙف١فر وثي٠ىثش١ًتً ٠فصٛٞ عٍٟ"٠ه تٌٕهح لٟ ٠ه تٌؽر١ٓ شغرًَ 
 (2011لدًت٠ً, 13تٌهٍُ تًٌّٙٞ لٟ ٘هٚي أعهت  ًِٙ")تألً٘تَ, 
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تِررث عررٓ تالـثن٠ررط تٌٙررفف١ر,تؼًز تٌٙررف١فر ـٛتيِررع ن.أـّرره عىثٔررر ٌٕرردثج تٌصف٠ًررً خهٕٛتْت"تٌٛـررهذ 
ت١ٌٕٞٛر ـص١ّر ؼ١ٕ١ر ٚتٌفصٕر ِٕثٚيذ ١ِثِر١ر,شفهض ل١رٗ عرٓ ِٕث٘ٝرٛت تٌعرٛيذ ٚلرثي أٔٙرُ لثِرًْٚ ٌٚر١ُ 

 (23,ٖ 2011ِثيَ 15أِثُِٙ ِٛٞ تإلٔصفثي تٌىتشٟ.)تألً٘تَ ,
 ِؼبٌغخ صح١فخ اٌٛفذ ٌمعب٠ب اٌذراضخ ثأ ىبٌٙب اٌصحف١خ : رح١ًٍ  -5

( ـ١رط 2شٕٛعس تٌفْٕٛ تٌٙرفف١ر لرٟ ٞرًؾ لٝر١ر تٌهيتِرر خٙرف١فر تٌٛلره تٌفٍخ١رر ,تٔظرً تٌؽرهٚي يلرُ)
%, ١ٍ٠رٗ لرٟ تٌصًش١رح تٌعرثٟٔ تٌّمرثالز 45ؼث ز ل١ٗ تٌصمثي٠ً تٌٙرفف١ر لرٟ تٌصًش١رح تألٚي خّٕردر 

%,١ٍ٠ٙث لةر ألرًٞ شىوً"تٌّصّعٍرر لرٟ 5.4ظُ تألـثن٠ط خّٕدر %, 34.6تٌٙفف١ر خهٔٛتعٙث خّٕدر 
%ٔظًتً إلعصّثن تٌٛلره عٍرٟ 3.5%, ظُ تٌصفم١مثز تٌٙفف١ر خّٕدر 4.3خ٠ًه تٌمًت  ٚتٌٕهً" خّٕدر 

% ِرررٓ تإلؼّرررثٌٟ,٠ّٚىٓ لِرررصهًتٚ خهرررٛ 2.4تٌصمرررثي٠ً تٌٙرررفف١ر,ٚأل١ًتً تٌىثي٠ىرررثش١ً خّٕررردر 
 تٌّٕثوغ تٌصيد١م١ر,وثٌصثٌٝت

١فر ِمصٍف ِظثً٘ تال٘الؾ لٝ ٔىً شمثي٠ً٘فف١ر,ِٕٚٗ شم٠ًًتً شفس عٕٛتْ "ًِٙ شدفط ًٕٔز تٌٙف
عررٓ ٠ٌٚررً ١ِثِررٟ,ِدثين ـررٛي تٌررٌٛيت  لٌررٟ ِررٛظف١ٓ خّؤِّررر تًٌبثِررر ٌررُ ٠ؽررًل ٠ًٌٚعٍررٟ 
تإلِصمثٌر لٟ عٙهٖ" ٚألً خٕفُ تٌههن ـٛي ؼٙرثٌ أِرٓ تٌهٌٚرر تٌّٕفً,شفرس عٕٛتْت"أِرمٟ ؼٙرثٌ 

( ٚظثٌرط 10,ٖ 2011ِرثيَ,  17ليلع خٍٕيٛٔه ٠ث ألٟ")تٌٛلره,  تٌمًٙ ٚتٌمصً ٚ٘ثـح ٔهثي
( ٚوٌه عٍٟ لٍف١ر عاللر 7ٖ 2011لدًت٠ً  ٠17ٕث٠ً شٌٍٍي شً أخ١ح")تٌٛله  25خهٕٛتْت"ظٛيذ 

تًٌب١ُ تٌّثخك خإًِتب١ً,ٚألً خهٕٛتْت"ًِٙ ل١ٙرث ل١ً"ٚوٌره لرٟ وصرثج ِرثلً شٕدره خرثٌعٛيذ لدرً 
(, ٚشهرررهنز تألعّرررهذ تٌٙرررفف١ر ِٕٚٙرررثت ِمرررثي يلٞ 2011لدًت٠رررً, 23أ٠رررثَ ِرررٓ ل١ثِٙث)تٌٛلررره, 

( ـرٛي ـرًق تٌىٕرثبُ ٚشٍت٠ره 2011ِرثيَ, 12خهٕٛتْت"ش٠ٍّك ٘ىت تٌدٍه"ٌهال  تٌه٠ًدٟ)تٌٛلره, 
ِههالز تٌؽ٠ًّر ٚخرط تٌرىعًٚتٌمٛ  لرٟ ٔفرَٛ تٌّٙر١٠ًٓ خثٌٕرثبهثز,ٚللصًؾ وثشرح تٌّمرثي أْ 

١ك ِيثٌررح تٌعررٛيذ ِررٓ ـررً تٌفررٍج ٠دررهأ تإل٘ررالؾ ِررٓ ؼٙررثٌ أِررٓ تٌهٌٚررر,ٚلعثنذ ١٘ىٍصررٗ,ٚشفم
 تٌٕٟٛٞ,ٚلٌغث  لثْٔٛ تٌيٛتيئ ٚشٕى١ً تٌٌٛيت  

تألـثن٠ط تٌٙفف١رت ِٕٙث ـٛتيِع تٌفثؼِٟٛ"أـّه لؤتن ٔؽُ" ـًّ عٕث٠ٚٓ ِٕٙثت ؼّثي ِدثين ٚ عٙرثخصٗ 
ليفٛت تٌدٍه ٚتٌٕهح يؼهٙث شثٟٔ!,٠ٛٔر ٔدثج ٌٞ تٌمًّ خمٛت لرٟ ِدرثين ٚ ٔظثِرٗ ٚلع!")تٌٛلره 

( ٚألًِررع تٌىثشررح ِفّرره ِررٍّثٚٞ,لٝ ٘ررففر وثٍِررر عٕٛتٔررٗت تٌعررٛيذ 6, 2011ًٖ, لدًت٠رر 23,
( ٚتٌفٛتيتٌعثٌرط ِررع 2,ٖ 2011لدًت٠رً, 25لِصرهتن ٞد١هرٟ ٌٍفًورر ت١ٌٕٞٛرر تٌّٙرر٠ًر )تٌٛلره, 
٠ٕرث٠ً يلٝرٛت تإلِرصدهتن ت١ٌّثِرٟ ٌٚرٓ ٠مدٍرٛت  ١ٌٚ25ُ ٠ٚٙرث تٌّفىًتٌمديرٟ, شفرس عٕرٛتْت ظرٛتي 

(ٚوٌرره لررٟ نعررٛذ لِررصدثل١ر ِررٓ تٌىثشررح ٔفررٛ 14,ٖ 2011ِررثيَ , 10, خثٌفثٔرر١ر تٌه١ٕ٠ر")تٌٛلرره
نٚيتٌص١ثيتإلِالِٟ لٝ تًٌّـٍر تٌّمدٍرر,ٚتال ٠ّر١ًعٍٝ نيج ِدرثين لرٝ تالِرصدهتن ٚتٌّرٍي٠ٛر.أِث 
لةر" ألًٞ شىوً",ِٕٙث خ٠ًه تٌمرًت  ِٕٚرٗ يِرثٌر,ِٓ ن.ِٙريفٟ ٔرً  تٌره٠ٓ لرٟ ٔرىً شم٠ًرًٞ 

 مثْٔٛ ٚشفه١ً ت١ٌٙةثز تًٌلثخ١ر.ـٛي تإل٘الؾ ٠صفهض ل١ٗ عٓ شيد١ك تٌ
تأللدثيٚله شههنز ٌصفصً ٘رهي تٌٙرف١فر ِٕٙرث"لدً يب١ّرٟ ٘رففر أٌٚرٟ" خهٕٛتْت"ت١ٌرَٛ تٌمٝرث  ٠ٕظرً 

(,١ٍ٠ررٗ ألررً شفررس عٕٛتْت"تٌيهررْٛ تتٌعررٛيذ 2011ِررثيَ,  15نعررثٚٞ ٚلررف تإلِررصفصث ")تٌٛله, 
ألً شفررررس ٚتٌصهرررره٠الز ن١ررررً نِررررصٛي٠ر ٚال شٍدررررٟ ِيثٌررررح تٌٕررررهح"ٚ 71أِررررميس نِررررصٛي 

 16عٕٛتْت"شٙررررثعه تألـررررهتض خثٌؽثِهررررثز ٌٍّيثٌدررررر خإلثٌررررر ل١ررررثنتز تٌٕظررررثَ تٌّررررثخك")تٌٛله, 
( ٚألرررً لرررثيؼٟ خهٕٛتْت"و١ٍٕصرررْٛ شرررٍٚي ١ِرررهتْ تٌصف٠ًرررً ٚشؤوررره تٌرررهعُ 2011ٖ,3ِرررثيَ,

(, وّث ًٞؾ لدً ـرٛي تٌه٠ّمًت١ٞرر خهٕرٛتْ "أـرهض 2011ِثيَ, 17تأل٠ًِىٟ ًٌّٙ")تٌٛله, 
    (2, 2011ِٖثيَ , 21,٘صمدً خًأٞ تألنٍد١ر ألْ نٞ تٌه٠ّمًت١ٞر")تٌٛله ,تٌفّالز تإلٌىص١ًٔٚر
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تٌصفم١مثز ؼث ز ِصٕٛعر ِصههنذ لٝ ِٜٛٛعثشٙث ِٕٚٙث تشفم١ك خهٕٛتْت"عٛنذ تٌعمر خ١ٓ تًٌٕٞر ٚتٌٕرهح 
( ٚألً خهٕٛتْت"تٌم١ثنتز تأل١ِٕر عٍٟ ل٠ًير 7, 2011ٖلدًت٠ً, 22ل١ٝر أِٓ لِٟٛ")تٌٛله, 

( ٚألً خهٕٛتْت"شه١٘رً يؼرثي تٌٕرًٞر ِرٓ ٕ٘رث ٠درهأ 11, 2011ِٖثيَ , 1له, تإل٘الؾ")تٌٛ
(, ٚشفم١رررك ٠فّرررً ِثٕٔررر١س"تٌٛله"شفصؿ ٍِرررف لِدًتٞٛي٠رررر 2011ِرررثيَ,  2تإل٘رررالؾ")تٌٛله, 

تًٌعررررح" ١ٍ٠ررررٗ عٕررررٛتْ يب١ّررررٝ" تٌمثبّررررر تٌّررررٛنت  ٌٝرررردثٞ تٌصهررررى٠ح لررررٟ ِررررٍمثٔثز ِدررررثين 
, 2011ِرثيَ, 10صؽّرُ ٚتإلعصمثي")تٌٛلره ,ٚتٌهثنٌٟ",ِٕٙٛي تٌه١ّٛٞ ٠ؤوه لٔصٙث  عًٙ تٌ

عٕٛتٔٗت لدً ًٞـٙث لٟ لِصفصث  تٌّدس يؼثي تألـرٍتج –(, ٚألًعٓ تٌهِصٛي ٘ففر وثٍِر 1ٖ
ٚت١ٌّثِر ٚتٌمثْٔٛت تٌصهه٠الز ن١ً وثل١ر ٚتٌّيٍٛج ٜٚع نِصٛي ؼه٠ه",ًٚٞؾ تٌصفم١ك لىًذ أْ 

ِّرث ٠فمره٘ث تإلؼّرث  تٌٕرهدٟ,ٚله ( ِرٛتن ٌرُ شيرًؾ ٌٍٕمرثْ تٌّؽصّهرٟ,  4تٌهِصٛي تٌفثٌٟ ٞرًؾ )
ٌررٛـأ أْ تٌصفم١ررك لِررصهًٚ أيت  نثٌد١ررر لمٙررث  تٌمررثْٔٛ تٌهِررصٛيٞ ٚشدرر١ٓ تْ نررثٌد١صُٙ يلٝررٛت 
تٌصهه٠الز تٌهِصٛي٠ر ؼٍّر ٚشفٙر١الً ٚللصًـرٛت شهِر١ُ ٌؽٕرر ٌٜٛرع نِرصٛيؼه٠ه ٌصفم١رك ِيثٌرح 

 تٌعٛيذ.  
 -أ ىبٌٙب اٌصحف١خ :رح١ًٍ ِؼبٌغخ صح١فخ اٌّصرٞ ا١ٌَٛ ٌمعب٠ب اٌذراضخ ث  -9

شٝثعف ل٘صّثَ ٘ف١فر تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ خّهثٌؽر لٝث٠ث تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ لٟ ٔىً تأللدرثي تٌٙرفف١ر لرٟ 
% , ١ٍ٠ررٗ تٌصمررثي٠ً 14.4%, ١ٍ٠ررٗ لررٟ تٌّمررثَ تٌعررثٟٔ تٌّمررثالز تٌٙررفف١ر خّٕرردر 56.1تٌّمررثَ تألٚي خّٕرردر 
ِرٓ تألـثن٠رط تٌٙرفف١ر ٚتٌصفم١مرثز %, ظرُ ورً 6.3% ١ٍ٠رٗ لةرر ألرًٞ شرىوً خّٕردر 2.4تٌٙفف١ر خّٕردر 

%,لالي لصًذ تٌهيتِر تٌصف١ٍ١ٍر, ِٚرٓ تألِعٍرر 2.4%,3.5%,3.6ٚتٌىثي٠ىثش١ً لٟ شًش١ح ِصصثٌٟ ٚخّٕح 
 تٌصيد١م١ر عٍٟ شٍه تٌفْٕٛ ٔىوًِث ٠ٍٟ ت

تأللدثيتًٕٔز تٌٙف١فر لدًتً خهٍِٛج ِؽرثٌٞ ِرثلً ـرٛي ـثؼرر تٌّرٛت١ٕٞٓ ٌح٘رالؾ تإللصٙرثنٞ لدرً 
دس ل١ٗت" ٌٍّٛت١ٕٞٓ خهه تإلِصفصث ت لّرصُ خرثٌعٛيذ ٚ٘رههشُ ٌٍمّرًٚ عٕرهِث ِرهٌٛوُت عرث٠ٍ٠ٓ ل٠رٗ ت١ٌّثِٟ وص

(,ٚألً ل١رٗت"تْ تٌّؽٍرُ تٌهّرىًٞ ت٘رهي 5, 2011ِٖثيَ , 23لٍصُ و١ٍٛ ودثج!!")تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ, 
ت١ٌرَٛ,  ًِِِٛثً خصهه٠ً لثْٕٔٛ ِدثٔرًذ تٌفمرٛق ت١ٌّثِر١ر, ٚتإلٔصمثخرثز تٌدًٌّث١ٔرر لرٟ ِٛعه٘ث")تٌّٙرًٞ

تأل٠ًِى١ر ًٌٍّٙٞ ت١ٌَٛ, ووًز تٔٙث أودً ٘رف١فر   CNN(, ٚـٛي شم١١ُ ٔدىر 4,ٖ 2011ِث٠ٛ,  20
ِّصمٍر ٚشفهز تٌٕظثَ تٌّثخك أظٕث  تٌعٛيذ, وّث ٚ٘فصٙث خهٔٙث أودً ٘ف١فر ِّصمٍر لٟ ًِٙ خّهرهي لرًت ذ 

ٚخهره تٌعٛيذ.)تٌّٙرًٞ  ٠ًٙ لٌٟ ٔٙف ١ٍِْٛ ّٔمر" ٔظًتً ٌي٠ًمر ًٞـٙرث لٝرث٠ث تٌفّرثن ت١ٌّثِرٟ لدرً
( ٕٚ٘ثن لدًألً ـٛي لٌٛ تٌص١ثي تإلِالِٟ لٟ تإلٔصمثخثز تٌدًٌّث١ٔر شفس 3, ١ٌٛ٠2011ٖٛ, 10ت١ٌَٛ ,

 (  1ِثيَ ,ٖ 23عٕٛتْت"ِفّه ـ١ّٓ ٠همٛجت تٔصًٙٔث لٟ نٍٚذ تٌٕٙثن٠ك )تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ, 
ِررثيَ,  31تٌّٙررًٞ ت١ٌررَٛ ,تٌّمررثالز تِٕٚٙررث ِمررثي شف١ٍٍررٟ عررٓ تٌه٠ّمًت١ٞررر ٚتٌصههن٠ررر ٌهّررًٚ ٌٌررٟ )

2011ٖ ,11 ) 
تٌصمثي٠ًتِٚٓ عٕث٠ر تٌٙف١فر خٙث,ؼث  شم٠ًً ٘ففر أٌٟٚ شفس عٕٛتْت"تٌّرٍّٟ تٚظ١مرر تٌّدرثنئ تألِثِر١ر 

(, وّرث ؼرث  2011أنّريُ , 20ٌٍهِصٛي لثيٞر ٠ًٞك إللثِر تٌهٚي تٌّه١ٔر تٌفه٠عر")تٌّٙرًٞ ت١ٌرَٛ, 
, 2011أنّريُ, 3ت١ٙٔرثي تٌٕظثَ")تٌّٙرًٞ ت١ٌرَٛ, شم٠ًً ألً خهٕٛتْت"ؼّثي ِدثين ٘رثـح ِٕرًٚ  

( ٚـٛي تٌص١ثيتز تإلِال١ِر أعهز تٌٙف١فر شم٠ًً ٠فًّ تٌهٕٛت١١ٔٓ تٌصث١١ٌٓت"تٌظٛتً٘ٞ ٠صُٙ أ٠ًِىرث 4ٖ
خميررف تٌعررٛيذ ٠ٚيثٌررح خإلثِررر ـىررُ نِررصٛيٞ","تٌص١ثيتز تإلِررال١ِرت ِررٍٕٕي تٌٕررثي  لوت أ٘ررهي تٌؽرر١ٓ 

(, أِرث عرٓ أـرهتض ِثِرد١ًٚ لٕٕرًز 6ٖ 2011أنّريُ  ١14َٛ تٌّدثنئ لٛق تٌهِصٛي٠ر")تًٌّٙٞ تٌ
تٌٙف١فر شم٠ًًت خهٕٛتْت"تٌّفًغ عُٕٙ لٟ أـهتض ِثِد١ًٚ شهًٜٕث ٌٍصهى٠ح ٚتأللدرثٞ ٚ تٌّٕرث  ِر١ىْٛٔٛ 

 (4,ٖ 2011ن٠ّّدً, 22ِدح ٘الن تٌهّىًٞ".)تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ, 
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ي لرٝ ٘رهي تٌّؽصّرع ,ٚشٜٛر١ؿ تألـثن٠طتٚشىٕف تالـثن٠ط عٓ يل٠رر ٚلىرً تٌّثِرر ٚتٌٙرفٛذ ل١ّرث ٠رهٚ
تٌي٠ًررك ٌررٗ خٜٛررع تٜررث تز عٍررٝ ؼثٔد١ررٗ ,لصظًٌٙررٗ تٌفم١مررر ؼ١ٍررر,ِٕٚٙث ـررٛتي ِررع ن.لررثيٚق تٌدررثٌ ـررٛي 
تإلٔصمثخثز تًٌبث١ِر ٠فًّ عٕٛتْت"لثيٚق تٌدثٌ ًٌٍّٙٞ ت١ٌَٛتٌٓ أئرؿ ٔفّرٟ ًٌٍبثِرر ألْ ؼ١ٍرٟ لثٔرً 

(, ٚ ظرررررثٟٔ ِرررررع ٔررررر١ك 1,ٖ 2011ِرررررثيَ,  15ِّٚرررررةٛي عرررررٓ لرررررًتج تٌدٍه")تٌّٙرررررًٞ ت١ٌرررررَٛ ,
تألًٌ٘,خهٕٛتْت"تٌفّرررررثن لرررررٟ تٌّٕررررر١مر ٚ٘رررررً ويٚشرررررٗ ٚأشهرررررًٚ ٌٍفرررررًج خّررررردح لناللرررررٟ ـٕف١رررررر 

( ٚلٟ ـٛتي ِع تإلوتعٟ عًّ خي١ٕر ؼث  ِٓ ّٜٓ 1, 2011ِٖثيَ,  23تألِٛتي")تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ ,
ِث عٕررث٠ٚٓ, خهٕٛتْت"ِدررثين وررثْ ٠ررًلٛ ظٙررٛي أ٘ررفثج تٌفىررً لررٟ تإلعررالَ تٌّٙررًٞ,ٚلٍح تٌرره١ٔث عٕرره

 (.11, 2011ٖأنّيُ , 22لِصٝفس ١ٔك تٌمٝثٖ! ")تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ ,
ٚ ـٛي ٘هٛن تٌص١ثي تإلِالِٟ تٌٝ وًتِٝ تٌّؤِّثز تٌّه١ٔر,ؼث  ـٛتي ِرع ن.ٔٙرٟ ت٠ٌٍٕرٟت تإلِرال١ِْٛ 
ٌررُ ٠مررهِٛت ٔرر١ةثً ِمثٌفررثً ٌٍعٛتخررس ت١ٌٕٞٛررر, تٌٍٙررع تٌّٕصٕررً لررٟ ِٚررثبً تإلعررالَ خمٙررٖٛ ٘ررهٛن تٌص١ررثي 

(,ٚلِررصىّثالً ٌألـثن٠ررط تٌصررٟ 10,ٖ 2011ن٠ّررّدً, 4ِررث ٠دررًيٖ )تٌّٙررًٞ ت١ٌررَٛ , تإلِررالِٟ ٌرر١ُ ٌررٗ
ٕٔررررًز خهرررره ٘ررررهٛن تإلِررررال١١ِٓ لررررٟ تٌؽٌٛررررر تألٌٚررررٟ ٌحٔصمثخررررثز تٌدًٌّث١ٔررررر أـررررهّ٘ث ِررررع ؼررررثخً 
عٙفٛي,عٕٛتٔٗت"ش١ثي تإلِالَ ت١ٌّثِٟ ٌٓ ٠ًٙ ٌٍفىُ,ٚلوت ـرهض ِهٜرًج ٌٙرُ شهظر١ُ ِرالَ", ٚتأللرً 

ؾ ع١ّٟت أشٛلع ًِـٍر ليشدرثن ١ِثِرٟ خهره ٚ٘رٛي تإلِرال١١ِٓ ٌٍفىرُ ٚت٘رفثً ـٛي ٔفُ تٌّهٕٟ ِع ٘ال
ل٠ثُ٘  ج "تٌٍٟ ل٠هٖ لٟ ت١ٌّٗ ِٓ ٌٞ تٌٍٟ ل٠هٖ لٟ تٌٕثي" لٔثيذ ِٕرٗ لٌرٟ ٘رهٛخر شًورر تٌفّرثن تٌصرٟ شٍمرٟ 

(, ٚألرً ِرع ن.أـّره ٠ٌٚرً خهٕرٛتْت"ال 10, 2011ٖن٠ّّدً,  4عٍٟ عثشك ِٓ ٠فىُ )تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ ,
يًذ تٌص١رررثي تإلِرررالِٟ عٍرررٟ تٌدًٌّرررثْ ٚيؼرررً تٌررره٠ٓ ٠ؽرررح أْ ٠صفرررٛي لٌرررٟ ١ِثِرررٟ نتلرررً ألٕرررٟ ِررر١

( وّرث ٞثٌرح ٠ٌٚرً ِٚرثبً تإلعرالَ خهرهَ تٌصفر٠ًٛ تٚلظرثيذ 2011ن٠ّّدً 20تٌّؽٍُ")تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ ,
 ٞٛتبف تٌٕهح تٌّهثيٜر ٌٛ٘ٛي تالِال١١ِٓ ٌّهذ تٌفىُ.
( ِردح تٌمٍرً 4, 2011ٖأخ٠ًرً, 12ًٞ ت١ٌرَٛ, تٌصفم١مثز ِٕٚٙث شفم١ك وثًِ ـٛي تٌٍّف تألِٕٟ)تٌّٙ

تألِٕٟ ٚ عاللر تًٌٕٞر خثٌٕهح,ٚخٙث شفم١ك ألً شفس عٕرٛتْت ِرؽٓ ٞرًذ شرثي٠ك ِرٓ تٌصهرى٠ح ٚتٌّرّهر 
 (12, 2011ٖأخ٠ًً , 12ت١ٌّةر.)تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ ,

 -صب١ٔب:ِؼبٌغخ صحف اٌذراضخ ٌمعب٠ب اإلصالػ اٌط١بضٟ :
ح لٝررث٠ث تإل٘ررالؾ ت١ٌّثِررٟ لررٟ ٘ررفف تٌهيتِررر لررالي لصررًذ ( لٌررٟ شًش١رر3شٕرر١ً خ١ثٔررثز تٌؽررهٚي يلررُ )

 تٌصف١ًٍ, وثٌصثٌٟت
% ,١ٍ٠ٙرث تإلٔصمثخرثز 35.7أٚالًت ٘ف١فر تألً٘تَتلـصٍس لٝث٠ث تإل٘الؾ خٕىً عثَ تٌصًش١رح تألٚي خّٕردر 

 ٠ٕرث٠ً 25%, ظُ ش١٘ٛف ظرٛيذ 26.6تٌدًٌّث١ٔر ٚتًٌبث١ِر ٚتإلشفثنتز تٌيالخ١ر ٚلٔصمثخثز تٌٕمثخثز خّٕدر 
% ,١ٍ٠رٗ لٝر١ر تٌهِرصٛي ِٚهٙرث ٘رهٚي 12.2ِٓ ِٕثيور ٚأـهتض ٚٔٙهت  ٚلٔرثنذ خٕردثج تٌعرٛيذ خّٕردر 

%,١ٍ٠ٗ وً ِٓ لٝث٠ث تٌه٠ّمًت١ٞر ٚتٌف٠ًثز ٚ خٙفر لث٘ر ـ٠ًرر 12.7ٚشهه٠ً ٚش٠ًٕهثز ٚوٌه خّٕدر 
 % ِٓ تإلؼّثٌٟ.2.6% ,3.3تًٌأٞ ٚتإلعالَ خّٕح ِصمثيخر عٍٟ تٌصٛتٌٟ 

ٙف١فر تٌهه٠ه ِٓ تٌمٝث٠ث تًٌّشدير خثإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ لٟ ِٙرًِعًت شم٠ًرً ٘رففٟ تإل٘الؾت أظثيز تٌ
( ,ٚؼرٗ ِرٓ لالٌرٗ تٌّفرًي يِرثٌر لٌرٟ 2011لدًت٠ً, 3خهٕٛتْ"ٕٚٔصظً ٠ٍِهت ِٓ تإل٘الـثز")تالً٘تَ,

ـىِٛر ِدثين ِيثٌدرثً خ٠ٍّره ِرٓ تإل٘رالـثز خٙرفر عثِرر ٚ تإل٘رالـثز تٌصٕر٠ًه١ر ٚتٌهِرصٛي٠ر خٙرفر 
أْ شمرهَ لرٟ  2011شفٛي ٘ثيق لٟ ٘ف١فر تألً٘تَ ـ١ط أٔٙث لعصثنز ِٕى ل١ثَ ظٛيذ  ٠ٕرث٠ً لث٘ر,ٚلٟ 

٘ففثشٙث تألٌٟٚ عٕث٠ٚٓ يب١ّ١ر لمٟ, خ١ّٕث خهه شٕفٟ تًٌب١ُ تٌّثخك ِدثين ,وصدس ِث١ٕٔس ٘ففٟ ٠فًّ 
ٌففثظ عٕٛتْ ت"شٕظ١ف ًِٙ",١ٍ٠ٗ عٕٛتْ يب١ّٟ؛تٌؽ١ٓ ٠صهٙه "خٍّير ِه١ٔر,ٚلٔصمثي ِرٍّٟ ٌٍّرٍير",ٚت

 (,1ٖ 2011لدًت٠ً,13عٍٟ"تٌصهٙهتز تٌه١ٌٚر" ,)تالً٘تَ, 
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تٌعٛيذتشم٠ًً٘رررففر تٌٚرررٝ شفرررس عٕرررٛتْ يب١ّرررٟت" تألال  ٠ٕرررثيوْٛ لرررٟ ِظرررثً٘تز ِررر١ٍّر خثٌمرررثً٘ذ 
ٚتٌّفثلظررثز",ٚشُ عًٜررٗ عٍررٝ لّّررر تعّررهذ ,أيؼررع ل١ررٗ أِرردثج شٍرره تٌّظررثً٘تز لٌررٟ تٌّيثٌدررر خصررٛل١ً 

يًذ عٍرررٟ لٔفرررالز تألِررهثي,ٚت٠ٌٍّه ِرررٓ تٌف٠ًرررر ٚتٌه٠ّمًت١ٞرررر, لررًٖ تٌهّرررً ِٚىثلفرررر تٌديثٌررر ٚتٌّررر١
عّررٛن( ٠ٚؤلررى عٍررٟ تٌٙررف١فر أٔررٗ عٍررٟ تٌررًنُ ِررٓ أ١ّ٘ررر أـررهتض 5, 1,ٖ ١ٍٕ٠2011ررً,  26)تال٘ررًتَ,

تٌعٛيذ  ت٠ًٌّٙر,لال أٔٙث تعيس تال١ّ٘رر ٌمدرً لرثيؼٟ لهِصرٗ شفرس عٕرٛتْ يب١ّرٟ لرٟ وٌره تٌهرهن شفرس 
ر لٟ ٌدٕثْ"ِٚ٘ٛث ٠صفك ِع ١ِثِصٙث تٌّهٙٛنذ ٚشصٝؿ ٘ىٖ ت١ٌّثِر عٕٛتْت"لـصؽثؼثز ٚلٜيًتخثز ٚتِه

لٝ شف١ًّ ِث ًٕٔ لٟ ٔفرُ تٌهرهن ِرٓ ِمرثالز عّٛن٠رر ٚشف١ٍ١ٍرر ٜره شٛؼرٗ تٌعرٛيذ, لهٍرٟ ِرد١ً تٌّعرثي ال 
تٌفًٙعّٛن ٘ففٟ ٔمير ٔٛي لٟ تٌٙففر تٌهثًٔذ ِٓ ٔفُ تٌههن خهٕٛتْ "ٌٓ شًّتٌّؤتًِذ ٌّىًَ ِفّره 

 (2011لدًت3ً٠أـّه" )تالً٘تَ,
٠ٕث٠ً,ٕٔررًز تٌصررث٠ُ تأل٠ًِى١ررر لررٟ ٍِفررك تأل٘ررًتَ ,ِثٕٔرر١س  25أِررث عررٓ يأٞ تٌهررثٌُ تٌمررثيؼٟ لررٟ ظررٛيذ 

 (2011لدًت٠ً,14خهٕٛتْ "ٔفصفٟ خثٌعٛيذ ت٠ًٌّٙر,ٚتٌٕدثج تٌهًخٟ ؼ١ً ٠غ١ًتٌهثٌُ")تالً٘تَ,
ً٘تَ خإِصهًتٚ ٚـٛي ل١ٝر تٌهِصٛي ٟٚ٘ ِٓ أُ٘ لٝث٠ث تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ لٟ ًِٙ,لثِس ٘ف١فر تأل

تٚؼٗ تإل٘رالؾ ت١ٌّثِرٟ لرٟ أوعرًِٓ لرٓ ٘رففٟ, لهٍرٟ ِرد١ً تٌّعثيتعًٜرس شم٠ًرً ٘رففٟ خهٕرٛتْت" 
 (2011لدًت3ً٠للًتي تٌصهه٠الز تٌهِصٛي٠ر ٠ّصغًق ٠ًٙٔٓ ٚٔٙف")تالً٘تَ, 

أِث عٓ تٌصهه٠الز تٌهِصٛي٠ر ًٕٔز تالً٘تَتلٝ عًٚ ٘رففصٙث تالٌٚرٝ خهٕٛتْتتٌٕرهح ٠فّرُ تٌصهره٠الز 
ِصٛي٠ر ت١ٌَٛ,ِٓ لالي شم٠ًً ٘ففٝ ٠فًّ عٕث٠ٚٓ يب١ّ١ر ِٕٙثتِظثً٘تز يتلٝر ٚتلًٜ ِؤ٠هذ لرٝ تٌه

 (2011لدًت٠ً,١ٍِ7ْٛ ٠هٌْٛ خه٘ٛتشُٙ خثًٌلُ تٌمِٛٝ. )تالً٘تَ, 45تٌمثً٘ذ ٚتٌّفثلظثز,
وّث لثِس تٌٙف١فر خرثٌؽّع خر١ٓ توعرًِٓ لٝر١ر ِرٓ لٝرث٠ث تال٘رالؾ ت١ٌّثِرٝ ٚتٌمرٜٛ تٌفثعٍرر, لرٝ ٔفرُ 

ّٜٛٛ ,ٚلهِس تٌٙف١فر عّٛن ٘ففٝ الِثِر ًِت٠ث,شفس عٕٛتْ ت٠ثَ تٌصغ١١ً لٝ ِٙرً,ِصفهظث ل١رٗت" تٌ
 (2011لدًت٠ً,4تًٌب١ُ تٌّثخك ِدثين . تالً٘تَ, 

ِهثٌؽر تٌٙف١فر ٌم١ٝر تٌه٠ّمًت١ٞر لالي لصًذ تٌهيتِر,شفهض ِفّه تٌّههٟٔ لٟ عّرٛنٖ تٌٙرففٟ ٔميرر 
ٓ تٌه٠ّمًت١ٞر ِٓ أؼً تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ لٟ ِٙرً,ٚشٍه ٘رٟ تٌٍّصمٟتخهٕٛتْ"تٌٕٟٛٞ ١ًِٙٚ تٌٛٞٓ"ع

 (7,ٖ 2011لدًت٠ً,7شهٙهتز تًٌب١ُ تٌّثخك ِدثين,ٚتِصهًٚ لؼًت تز تٌه٠ّمًت١ٞر ".)تالً٘تَ, 
,ٚ٘ىىت ل١صٕثٚي تٌىثشح تٌٙففٟ أوعً ِرٓ لىرًذ نتلرً تٌّٜٛرٛ  تٌٛتـره ٚخثٌصرثٌٟ الّٔرصي١ع ٜٚرع ـرهٚن 

ت١ٌّثِررٟ لررٟ تٌهيتِررر تٌفث١ٌررر, لرردهٛ تٌفٕررْٛ تٌٙررفف١ر شصٕررثٚي وررً عٕرره شف١ٍررً ِفررثٚي لٝررث٠ث تإل٘ررالؾ 
 ِفٛيعٍٟ ـهٖ ٚتأللًٞ شؽّع خ١ّٕٙث ٚلمثً ًٌل٠ر وثشدٗ.

ٚـٛي تإلٔصمثخثز تٌدًٌّث١ٔر,ٜٚٚع لؼًت تز ٜٚٛتخٟ ت٘الـ١ر ٌّٕع تٌص٠ًٍٚ,وّث وثْ ٠فهض لٟ تٌٕظرثَ 
 تز شفررس عٕٛتْت"تإلٔصمررثج تٌّررثخك,ًٞؾ ٘ررالؾ ِٕصٙررًلٟ عّررٛنٖ ِؽررًن يأٞ خهررٛ ِررٓ ٘ررىٖ تإلؼررًت

 ( 2011ِثيَ,  7خثًٌلُ تٌمِٟٛ.")تالً٘تَ, 
ٚتٌٕثظًِٓ لالي شٍه تٌمًت ذ ٠هين تْ تٌفه٠ط عٓ تٌف٠ًثز ؼث  ِٕفٙرالً لرٟ ٘رف١فر تأل٘رًتَ, لمره ؼرث  
لررٟ ٜررٛ  تٌفرره٠ط عررٓ لىررً تإل٘ررالؾ لررٟ توعررً ِررٓ ِٛلررع خثٌٙررف١فر,ٚل١ٗ, وصحتِٙرريفٟ تٌفمٟ,ِمررثالً 

 (2011ٖ,12لدًت٠ً, 14ت"ِٓ ٔٙػ تٌعٛيذ لٌٟ لىً تإل٘الؾ" . )تالً٘تَ, شف١ٍ١ٍثً,شفس عٕٛتْ
 -صب١ٔبً:  رح١ًٍ صح١فخ اٌٛفذ الُ٘ لعب٠ب االصالػ اٌط١بضٝ اٌّحذدح ثبٌذراضخ: 

عثٌؽررس ٘ررف١فر تٌٛلرره ِمصٍررف لٝررث٠ث تإل٘ررالؾ ت١ٌّثِررٟ لررٟ عه٠رره ِررٓ تألٔررىثي تٌٙررفف١ر,ـ١ط ٠ٜٛررؿ 
ـ١رط تٌهٕث٠رر ٚت٠ٌٛٚرر تٌصٕرثٚي لؽث ز"تٌعٛيذ"ِرددث ِرٓ أ٘رُ تِردثج (تُ٘ تٌمٝث٠ث شًش١دث ِٓ 3تٌؽهٚي يلُ)

%, ١ٍ٠ٙث"تإل٘ررالؾ" وّفٙررَٛ ِٚهٕررٟ ٘رر٠ًؿ نتلررً 36.2تإل٘ررالؾ ت١ٌّثِررٟ لررٟ تٌصًش١ررح تألٚي خّٕرردر 
%, ظررُ وررً ِررٓ 22.2%, ظررُ تٌهِصٛيٚتٌصٕرر٠ًهثز خّٕرردر 6.7تٌررٕٗ تٌٙررففٟ لررٟ تٌصًش١ررح تٌعررثٟٔ خّٕرردر 

ِررررررررٛت  خًٌّث١ٔررررررررر أٚيبثِرررررررر١ر, ظررررررررُ تٌف٠ًررررررررثز ٚوٌرررررررره خّٕررررررررح  تٌه٠ّمًت١ٞررررررررر,١ٍ٠ٙث تإلٔصمثخررررررررثز
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%عٍررٟ تٌصٛتٌٟ,ٚخإِررصهًتٚ خهررٛ ِهثٌؽررثز تٌٙررف١فر ٌّفررثٚي تإل٘ررالؾ ت١ٌّثِررٟ %1.4,%5.5,6.1
 تٌّثخمر, ٔؽه٘ث وثألشٟت

تٌعٛيذت ؼهٍس ٘فف١ر تٌٛله ٘هي٘ففثشٙث ِٚثٕٔصثشٙث تًٌب١ّر ٌٍفه٠ط عٓ تٌعٛيذ ٚتٌعٛتي,لٔرثنذ خرهٚيُ٘ 
 5ثِٟ لٟ ًِٙ ِٚٓ شٍه تٌّث١ٕٔصثز"٘هٚي تٌد١رثْ تألٚي ِرٓ ١ِرهتْ تٌصف٠ًً")تٌٛلره, لٟ تإل٘الؾ ت١ٌّ

(, وّث ؼث  شم٠ًً لثيؼٟ عٓ تٌعٛتي ٌىثشح أ٠ًِىٟ شفس عٕٛتْ "تٌعرٛيذ تٌّٙر٠ًر 1,ٖ 2011لدًت٠ً,
( ٠فٍرررً ل١رررٗ تٌّفرررًي ِمرررثالً ٘رررفف١ثً ٌٍىثشرررح 4,ٖ 2011لدًت٠رررً, 14لرررهِس نيِرررثً ٌٛتٔرررٕيٓ")تٌٛله ,

١ىٛالَ و٠ًّصٛ "لٟ ٘ف١فر"ت٠ٛ١ٌٕٛين شث٠ٍّ"٠صّهي ل١ٗ تٌىثشح تأل٠ًِىٟ "ِث تٌرىٞ ٠ّىرٓ تأل٠ًِىٟ"ٔ
أْ شهٍّٗ ًِٙ أل٠ًِىرثو" لٔصمره ِرٓ لالٌرٗ ت١ٌّثِرر تأل٠ًِى١رر شؽرثٖ تٌٕرهٛج تٌهًخ١رر, وثشدرثً "ٌمره نعّرس 

نتً شؽرثٖ لِرًتب١ً", ٚتٕٔيٓ تٌمثنذ تإلِصدهتن١٠ٓ تٌفثِه٠ٓ ٞثٌّث ِّفٛت خصهلك تٌٕفٟ ٌُٚ ٠صمرىٚت ِٛلفرثً ِصٕره
ٌمره شفرهض تٌهرثٌُ تٌمررثيؼٟ عرٓ تٌعرٛيذ ٚأٔرثن خٙث,ـ١ررط لرثي تٌرًب١ُ تال٠ًِىرٝ تٚخثِررث عرٓ ٔردثج تٌعررٛيذ 

"ٔررهح ِٙررً ِصفٝررً لررثَ خعررٛيذ ظررُ ٔظررف  CNN"ِررًٕخٟ أخٕثبٕررث ١ٌٙرردفٛت وثٌٕرردثج تٌّٙررًٞ,ٚلثٌس 
 (11, 2011ٖلدًت٠ً 25تٌٕٛتي ".)تٌٛله ,

٠ٕررث٠ً ٠فررهنْٚ ٔررىً تٌفصررًذ  25يذ لررٟ شم٠ًررًت شفررس عٕٛتْ"ظررٛتي ٚلرره لِصهًٜررس تٌٙررف١فر أِرردثج تٌعررٛ
( لررررًأز تْ ِرررٓ ت٘ررررُ أِررردثخٙث تِٕررررىٍر تٌديثٌر,ٜٚررررهف 2011لدًت٠رررً, 14تإلٔصمث١ٌرررر ٌٍٛٞٓ")تٌٛلرررره, 

تألؼٛي,ٚشم١١ه تٌف٠ًثز",ظُ أٔثن تٌّفًي خٕؽثؾ تٌعرٛيذ لرٟ ل٠مرثظ تٌٕرهٛي تٌرٕٟٛٞ تٌصهدرٜٛ لرٟ تٌٛؼرهتْ 
عٍٟ أِيٛيذ تٌفٍج تٌٕٟٛٞ تٌه٠ّمًتٟٞ تٌىٞ أـصىً تٌّٕٙه ت١ٌّثِرٟ ِٕرى  تًٌّٙٞ,ٚتٌصٟ نلع خثٌمٝث 

 ٚنلع تٌعٛيذ خّالؾ تٌص٠ًٍٚ ٚتٌدٍيؽر ٚتٌّثي. 1472عثَ 
ٚتِصٍٍَ تٌفه٠ط عٓ تٌعٛيذ ,تٌفه٠ط عٓ ٔٙهتبٙث , لصههنز تالّٔثٞ تٌٕى١ٍر تٌٙفف١ر لٝ شٕثٚي شٝف١ثشُٙ 

ه ووًتُ٘ ,ٚشه٠ٛٛ تًُِ٘ ِثن٠ث عٓ لمهُ٘ ,ِٚرٓ تٌّٕرثوغ ِٚث ٠ٕدغٝ عٍٝ تٌهٌٚر ٚع١ٍٕث شؽثُ٘ٙ ,ِٓ شم١ٍ
٠ٕرث٠ً"خًنٚت ٔثئرث ٚأعرهِٛت تٌهثنٌٟ")تٌٛلره  25تٌٙفف١ر ٌىٌه شفم١ك ٘ففٟ شفس عٕٛتْت أِٙثز ٔٙهت  

(,ٚـررررٛي ٚ٘ررررف تٌى١ثٔررررثز تٌه١ٕ٠ررررر لررررٟ ٔظررررثَ ِررررث لدررررً تٌعررررٛيذ, ؼررررث  15,ٖ 2011لدًت٠ررررً  17,
١ْٛ ٚ٘فٛت تٌعٛيذ خهٔٙث لٜٟٛ,ظُ ٍ٘ٛت عٍرٟ ٔرٙهتبٙث خهره شم٠ًً,خهٕٛتْت"تٌي١ح ٚؼّهر ٕٚٔٛنذ ٚتٌٍّف

 ( .14,ٖ  2011لدًت٠ً 17يـ١ً ِدثين")تٌٛله ,
تإل٘الؾت ٚـٛي ؼٙٛن تإل٘الؾ ت١ٌّثِر١ر لمره شهرهنز ِٚرثبً شغي١صرٗ ِٕٚٙرثتـٛتي ِرع تٌفم١رٗ تٌهِرصٛيٞ 

 17ٌٛلرررره, لخررررًت١ُ٘ نٚي٠ررررٓ, خهٕررررٛتْ ت"ِٙررررً شفصررررثغ لٌررررٟ ؼّٙٛي٠ررررر خًٌّث١ٔررررر ٌٚٚتيذ لبصالل١ر")ت
( ٚلٟ ٔفُ تٌههن شم٠ًًٌّٙيفٟ ًٔ  تٌه٠ٓ ـٛي تإل٘رالؾ" ٠يثٌرح ل١رٗ خصيد١رك تٌمرثْٔٛ 2011لدًت٠ً,

ٚلٞالق ـ٠ًر تًٌأٞ ٚشفه١ً ت١ٌٙةثز تًٌلثخ١ر ٚتٌىفث ذ تٌٛظ١ف١ر", ٚؼث  خٙث شم٠ًً ألً خهٕٛتْ"أٚي ـرٛتي 
( ـرٛي خرًتِػ تإل٘رالؾ, 3, 2011ٖلدًت٠رً, 23ِع أعٝث  تٌّؽٍُ تألعٍٟ ٌٍمرٛتز تٌّّرٍفر")تٌٛله ,

ٚخٕفُ تٌههن لٔثيذ ِٓ ٘ف١فر تٌٛله ألٚي ِهٕٟ ٠ً٘ؿ ٌمٝر١ر تإل٘رالؾ ت١ٌّثِرٟ ؼرث  لرٟ شم٠ًرً ٌٕرهٚذ 
 خًّوٍ شثي٠ك تألً٘تَ تنتي٘ث ٔثؼٟ تٌغي٠ًفٟ, خهٕٛتْ"تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ ِيدثز ٚـٛتؼٍ" .

ست خهٕٛتْت"شهي١رً تٌهِرصٛي تٌهِصٛيٚتٌص٠ًٕهثزتٚؼث ز ِهثٌؽرر لرٝ وع١رً ِرٓ تٌّثٕٔر١صثز,ِٕٚٙث ِثٕٔر١
ٚـً ِؽٍّٟ تٌٕهح ٚتٌٕٛيٞ لٟ لعالْ نِصٛيٞ ِٓ تٌّؽٍُ تألعٍٟ ٌٍمٛتز تٌٍّّفر", ٕٚٔرًز ـرٛتي 

ِررثيَ خثٞرً خثٞررً", ٌؽٕررر  14ـرٛي تإلِررصفصث  ِرع ٚو١ررً لنتيذ تٌصٕر٠ًع خررٌٛتيذ تٌهرهي تٌّررثخك "لِرصفصث  
 2011ِثيَ,  12ؼٛن لثْٔٛ ٌحي٘ثج")تٌٛله, تٌصهه٠الز تٌهِصٛي٠ر تٌفث١ٌر أٌغس ِثنذ ال ل١ّر ٌٙث ٌههَ ٚ

ِررثنذ  25( ٕٚ٘ررثن شم٠ًررً ألررً خررٕفُ تٌهررهن لفّررً عٕٛتْ"ٌؽٕررر تٌصهرره٠ً ٌررُ شمصررًج ِررٓ ٘ررالـ١ثز 5,ٖ
ِٙررً خفثؼررر لٌررٟ ؼّٙٛي٠ررر خًٌّث١ٔررر شمٍررٗ ِررٍيثز تٌررًب١ُ  –خثٌهِررصٛي شؽهررً يبرر١ُ ِٙررً لًعٛٔررثً 

 ٌٙثٌؿ تٌٕهح".
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تإلِصفصث  عٍٟ تٌصهه٠الز تٌهِرصٛي٠ر ِرث خر١ٓ ِؤ٠ره ِٚهرثيٚ,  وّث ًٞـس تٌٛله أيت  ِمصٍفر  نتيز ـٛي
ِثيَ,  12ِثيَ")تٌٛله , 14لهًٜس يأٞ"عًّٚ ِِٟٛ" تًٌّٔؿ تًٌبثِٟ تٌىٞ ٞثٌح خإٌغث  لِصفصث  

 13ِرثيَ لهعرر إلؼٙرثٚ تٌعٛيذ")تٌٛلره,  14( ,ِٚهٗ ـّرهٞ لٕره٠ً تٌرىٞ لرثي" لِرصفصث  4,ٖ 2011
ٌٛله ٚأوهشرٗ لرٝ تعرهتن٘ث ,خ١ّٕرث ؼرث  يأٜ تٌيرً  تٌّؤ٠ره ٌحِرصفصث  ( ٚ٘ىت ِث تشفمس ع١ٍٗ ت2011ِثيَ ,

ًٕٔلٟ ًٞؾ ل١ًٍ ِٕٚٗ لدً شفس عٕٛتْت" تٌّؽٍرُ تألعٍرٟ ٌٍمرٛتز تٌّّرٍفر ٠رهعٛ تٌّرٛت١ٕٞٓ ٌحِرصفصث  
(,خّرث ٠رهلع خهرهَ ـ١ثن٠رر تٌٛلره لٙرٝ وثٔرس 2011ِرثيَ,  16ِٓ أؼً ليِث  لٛتعه تٌه٠ّمًت١ٞر".)تٌٛله, 

 ًٌٍتٜ تٌهثَ ٌهلهٗ ًٌلٛ تٌّٕثيور لٝ تٌص٠ٛٙس عٍٝ تالِصفصث .خّعثخر تٌّٛؼٗ 
تٌه٠ّمًت١ٞرتشهررهنز تٌصمررثي٠ً تٌصررٝ ت٘صّررس خثٌفرره٠ط عررٓ تٌه٠ّمًت١ٞررر ,ِٚررهٜ ـثؼررر تٌٕررهح ت١ٌٙث,ِٕٚٙررث, 
 20شم٠ًرً ٘رففٝ ٠فّرً ِثٕٔر١س شفرس عٕٛتْت"تٌّٙر٠ًْٛ ٔؽفرٛت لرٟ أٚي ـرٛتي ٌٍه٠ّمًت١ٞر")تٌٛلره ,

تلرررً ِرررٓ تالٔرررىثي تٌٙرررفف١ر, ـرررٛتي ِرررع ـّرررهٞ لٕررره٠ًت شفرررس  (,ٚلرررٝ ٔرررى1ً, 2011ِٖرررثيَ ,
( ٚشم٠ًررً ٠فّررً عٕررٛتْ 7, 2011ٖلدًت٠ررً,  26عٕٛتْت"ِرر١ثنذ تٌٕررهح شٝررّٓ تٌه٠ّمًت١ٞر")تٌٛلرره ,

لدًت٠رً  20ت"ًِعر لؼًت  تٌصغ١١ً تٌه٠ّمًتٟٞ ِٕٚع لٛٞ تٌّثٜرٟ ِرٓ تإلٔمٝرثٚ عٍرٟ تٌعٛيذ")تٌٛلره ,
٠ّمًت١ٞررر لمرره ؼررث  لررٟ ِمررثي شف١ٍٍررٟ ألـّرره ِرره١ه شفررس ( ,ٚلررٟ أٚي شه٠ًررف ٌٍٛلرره ٌٍه5, 2011ٖ,

 (  2011ِثيَ , 16عٕٛتْت"ال ٌحِصفصث !" )تٌٛله, 
تإلٔصمثخثزتشهررررهنز تالّٔررررثٞ تٌٙررررفف١ر لررررٝ تٌفرررره٠ط عررررٓ تالٔصمثخثز,الٔٙررررث تٌِٛرررر١ٍر تالِٕررررر ٌصفم١ررررك 

تٍِرٗ تٌرىٜ ٕٔرهٖ تال٘الؾ,الٔٙث ِصهشٝ خّٓ ٠ًٜ ل١ُٙ تٌٕهح لًِثٔث ٠ّصيٝ ظٙٛيُ٘ ,١ًٌٙ تٌٝ ِدصغثٖ ٚ
ِٓ ٚيت  ظٛيشٗ ,لؽث ز تٌصمثي٠ًٚتٌّمثالز تٌصٝ شصفهض عٓ تإلٔصمثخثز ِٚٓ تٌصمثي٠ً شم٠ًً شفس عٕرٛتْت 

تٌصهه٠الز تٌهِصٛي٠ر ِغثًِذ ن١ً ِفّٛخر تٌٕصرثبػ" شفرهظٛت عرٓ تْ تٌٜٛرع  -"لدًت  ١ِث١ِْٛ ٚلث١ْٔٛٔٛ
, 2011ِررثيَ,  15ٔرر٠ًٙٓ")تٌٛله, تٌفررثٌٟ ن١ررً ِٕثِررح إلٔصمثخررثز خًٌّث١ٔررر ٚيبثِرر١ر ِررصؽًٞ لررالي 

ٖ5,) 
تٌف٠ًثزتًٞـررس ٘ررف١فر تٌٛلرره يلٞ ِمصٍفررر ـررٛي تٌف٠ًررثز؛ شًوررٍز خٙررفر لث٘ررر عٍررٟ تٌفّررثن لررٟ 
ِٕظِٛر تإلعالَ ًٜٚٚيذ لِصمالٌٗ لٟ تٌهه٠ه ِٓ تألٔىثي ٚؼرث ز شٍره تٌرًلٜ لرٝ شفم١مرثز ِٕٙرث,شفم١ك 

وثٔرررس ٘رررٛز تٌٕظرررثَ لرررٟ ظرررٛيذ لرررٟ ٘رررففر وثٍِرررر شفرررس عٕٛتْت"ِرررثّ٘س لرررٟ شٝررر١ًٍ تٌرررًأٞ تٌهرررثَ ٚ
٠ٕث٠ً,تٌٕررهح ٠ً٠رره لٌغررث  ٌٚتيذ تإلعررالَ, ٚٞثٌدررس خررإعالَ ِؤِّررٝ شٕدررع ِٕررٗ ١ِثِررثز شًتعررٟ تٌٙررثٌؿ 

 ( 2011لدًت٠ً, 23تٌهثَ,)تٌٛله, 
ٚشصههن تٔىثي شٕثٚي ل١ٝر تٌف٠ًر,ِٕٚٙث تٌفٛتيتٌٙرففٟ ِٚعثٌرٗ,شفس عٕٛتْت"تٌٕظرثَ نلرع ظّرٓ تإلعرالَ  

(, ٚلٟ ـٛتيتلًِع "ؼرالي أِر١ٓ", شفرس عٕٛتْت"تأل٠ًِىرثْ 13,ٖ ٠2011ً, لدًت 14تٌفثِه")تٌٛله, 
"ِٙٛت" نَ ِدثين ـصٟ ألً ليًذ ٌٙثٌؿ لًِتب١ً" لٔصمه ل١ٗ تإلعالَ تًٌِّٟ ٚشفٌٛٗ تٌٝ تٌٕم١ٛ ,وصح 
ل١ررٗ "ـرره ٠ٙررهق لْ تأل٘ررًتَ شٕصمرره ِررٌٛتْ ِدررثين لررٟ تٌٙررففر تألٌٚررٟ ٚأْ ؼّررثي ِدررثين خيررً ٠يررً 

 ( 6,ٖ 2011دًت٠ً ,ل20ع١ٍٕث".)تٌٛله ,
وّث شيًلس تٌٙف١فر لٌٟ ًٞؾ ٔٙثبؿ لثيؼ١ر ٌّّثيِر تٌف٠ًر تٌصرٝ ـٙرً ع١ٍٙرث تٌٕرهح خهرهِث ٠مرًج 
ِرررٓ ٔٙرررف لرررًْ , لفرررٟ شم٠ًرررً ٠فّرررً عٕٛتْت"ٔٙرررثبؿ لرررثنذ لٔصفثٜرررر أخ٠ًرررً تٌّرررٛنت١ٔر ٌعرررٛيذ ٠ٕرررث٠ً 

لصررًذ لٔصمث١ٌررر أٞررٛي. عثِررثً ِررٓ تإلِررصدهتن ٚتْ ٘ررىت ٠فصررثغ لٌررٟ 61تٌّٙرر٠ًر",ـٛي شًِرر١ك تٌف٠ًررثز خهرره 
 (2011ِثيَ,  13)تٌٛله, 

 
 
 -ُ٘ لعب٠ب االصالػ اٌط١بضٝ اٌّحذدح ثبٌذراضخ :بٌضب:رح١ًٍ صح١فخ اٌّصرٞ ا١ٌَٛ ألص
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عثٌؽررس ٘ررف١فر تٌّٙررًٞ ت١ٌررَٛ ِمصٍررف ِظثً٘تإل٘ررالؾ ت١ٌّثِررٟ لررٟ ِٙررً ٚوٌرره عٍررٟ تٌٕفررٛ تٌصررثٌٟت 
ث خًٌّث١ٔر ٚيبث١ِر ٚلشفثنتز ٚٔمثخثز شٝثعفس تألٔىثي تٌٙفف١ر ـٛي تإلٔصمثخثز عٍٟ للصاللثشٙ

% ١ٍ٠ٙررث ِفررٛي تإل٘ررالؾ عٍررٟ ٔفررٛ ٘رر٠ًؿ لررٟ تٌصًش١ررح 36.3ٚوٌرره لررٟ تٌصًش١ررح تألٚي خّٕرردر 
%, ظرُ ورً ِرٓ تٌعرٛيذ 17.2%, ١ٍ٠ٗ لٟ تٌصًش١رح تٌهِصٛيٚتٌصٕر٠ًهثز خّٕردر 21.2تٌعثٟٔ خّٕدر 

ٛي تٌف٠ًررثز لررٟ تٌصًش١ررح % ٚ أل١ررًتً ِفرر3.3%, ١ٍ٠ررٗ تٌه٠ّمًت١ٞررر خّٕرردر 14.1ٚتٌعررٛتي خّٕرردر 
% ِٓ تإلؼّثٌٟ,٠ّٚىٓ ش١ٜٛؿ ؼٍ  ِٓ شٍه تٌّٕح ِٓ لالي خهرٛ تألٔرىثي 2.6تألل١ً خّٕدر 

 -تٌٙفف١ر تٌصٟ شفًّ ِٝث١ِٓ ِفثٚي لٝث٠ث تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ لالي لصًذ تٌهيتِر تٌصف١ٍ١ٍر, وّث ٠ٍٟ ت
ث عٍٝ ٠ًٞك تال٘الؾ,ٌىت ت٘صّرس تإلٔصمثخثزتٚالْ تإلٔصمثخثز تٌفًذ ٘ٝ خهت٠ر تٌي٠ًك ٌٜٛع ًِٙ لهِٙ

تٌٙررفف ؼ١ّهررث خٙررىٖ تٌه١ٍّر,ِررٛت  تٌٙررفف تٌّٙرر٠ًر أٚ تٌهًخ١ررر أٚتالؼٕد١ررر ِٚررٓ تٌٙررفف 
ت٠ًٌّٙر,تًٌّٜٙ ت١ٌَٛ,تٌصٝ عًٜس شم٠ًًتً ٘فف١ثًتشفس عٕٛتْتلِصيال  يأٞ أ٠ًِىٟ أؼًتٖ 

ٔصمثخثز تٌدًٌّث١ٔرر % ٠ؤ٠هْٚ تٌٛله لٟ تإل23ِهٙه تٌّالَ تٌهٌٟٚ ـٛي تإلٔصمثخثز ٚؼث  ل١ٗ تْت"
(,ٚؼررث  لدررً 6,ٖ 2011أخ٠ًررً , 26% ٌٍٕٟٛٞ")تٌّٙررًٞ ت١ٌررَٛ ,1%ٌحلررٛتْ, ٚ 1ِمثخررً 

لثيؼٟ خهٕٛتْتأ١ِٓ تإلشفثن تٌدًٌّثٟٔ تٌهٌٟٚ ٠ٍٚي تٌمثً٘ذ ٌصمه٠ُ للصًتـثز لدً لٔصمثخثز ِؽٍُ 
(, ٚلرررررٝ شم٠ًً,شفرررررس  عٕٛتْت"خٛ٘رررررٍر 3, 2011ِٖرررررث٠ٛ, 24تٌٕهح")تٌّٙرررررًٞ ت١ٌرررررَٛ,

% ٠رًْٚ أْ 64% ِٓ ت١٠ًٌّٙٓ ٠ًلْٝٛ شٌٟٛ تًٌّأذ ِٕٙح يب١ُ تٌؽّٙٛي٠ر ٚ 60تٌٕثلحت
ِىثٔٙث تٌٍّٕي"تٌؽه٠ً خثٌىوً أْ"خٍٛ٘ر تٌٕثلح" ِٛلع شٙهيٖ لوتعر ٌٕ٘ٛهت تٌهث١ٌّرر, ٚعًٜرس 

 % ٠ؤ٠هْٚ شٍه تٌفىًذ.30أْ 
ثن٠ر ٚتٌهّرى٠ًر تإل٘الؾت ٚتإل٘الؾ تٌٕثًِ ٠هٕٝ ت٘الؾ وً تٌّؽرثالز ت١ٌّثِر١ر ٚتالؼصّثع١رر ٚتاللصٙر

ٚتٌمٝثب١ر ٚن١ً٘ث,ٚ٘ىت ِث نتيز ـٌٛٗ ٘ٛي ٚتٔىثي تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ, لفٛي تإل٘الؾ ت١ٌّثِرٟ 
 22لثٌس"ِفً تٌّٛؼٟ" لرٝ ِمرثي تشفرس عٕٛتْت"٠ثِٙرً لرِٟٛ ٚٔره تٌف١ً")تٌّٙرًٞ ت١ٌرَٛ ,

 (, 2, 2011ٖأنّيُ, 
ٔمً عٓ خًٔرثِػ تٌف١رثذ ت١ٌرَٛ ٚـٛي تًٌب١ُ تٌّٕصمح تٌمثنَ وهُ٘ لؼًت تز تإل٘الؾ لٟ ًِٙؼث  شم٠ًً  

ِع "ِفّه ًِِٟ "يب١ُ ـٍج تٌف٠ًر ٚتٌههتٌر ًٕٔز تٌٙف١فر شفس عٕٛتْت"ًِِٟ تال ٔٛتلك 
 2011ن٠ّررّدً,  22عٍررٟ يبرر١ُ عّررىًٞ ٌّٙررً ٠ًٔٚرره ـىّررثً ِرره١ٔثً ـم١م١ثً")تٌّٙررًٞ ت١ٌررَٛ, 

هذ (, ٚتِررث تإل٘ررالؾ تإللصٙررثنٞ لؽررث  لدررً شفررس عٕٛتْت"تٌٙررٕثعرت ـٍِررر ـررٛتلٍ ؼه٠رر2,ٖ
 ( 7, 2011ِٖثيَ, 15ٌحِصعّثيٚش١ِٛع ٕٔثٞ ٔدثج تٌٕٙث ")تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ ,

تٌهِصٛيٚتٌصٕرر٠ًهثزتٚال١ّ٘ر تٌهِررصٛي,ٚتُ٘ ِررث ٠ؽررح تْ ٠ٝررُ ِررٓ ِٛتن,لمرره تلصٍفررس ـٌٛررٗ تاليت  لررٝ 
٘ف١فر تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ ِصمىذ تٔىثال ِمصٍفر, لف١ٙث لدًشفس عٕٛتْت"شٛتخرع تإلعرالْ تٌهِرصٛيٞت 

ٚ ٔررررردثج تٌعرررررٛيذ ٠ًلٝرررررْٛ ٚتألـرررررٍتج شفرررررصػ عٍرررررٟ تٌىٛشرررررر ٚ ّٔررررردر تإللرررررٛتْ ٠ًـدرررررْٛ 
(,ٚؼث  لدً٘ففر أٌٟٚ "ِؽٍُ تٌٌٛيت  ٠ٙهي لرثْٔٛ 2011أخ٠ًً,  1%")تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ,50

ِرث٠ٛ,  12ِدثًٔذ تٌفمٛق ت١ٌّثِر١ر ت١ٌرَٛ خهره تٌصّٕر١ك ِرع تٌّؽٍرُ تٌهّىًٞ")تٌّٙرًٞ ت١ٌرَٛ, 
٠ٟٛ٘ خٜٛع تٌهِرصٛي لدرً تإلٔصمثخرثز  (,ٚؼث  لدً شفس عٕٛتْت" تٌٛلثق تٌم1ِٟٛ,ٖ 2011

(, ٚـررٛي تٌصهرره٠ً  6ٖ ١ٔٛ٠2011ررٛ ٠ٚ22ررًلٛ لررثْٔٛ نٚي تٌهدررثنذ تٌّٛـه")تٌّٙررًٞ ت١ٌررَٛ 
تٌمثٟٔٛٔ ؼث  لدً لثيؼٟ شفس عٕٛتْت"تٌٕفثل١ر تٌه١ٌٚر شهعٛ ًِٙ لٌٟ شهره٠ً تٌمرٛت١ٔٓ ٌٍمٝرث  

شفرس عٕٛتْت"تٌّفىّرر ( ٚؼث  لدرً نتلٍرٟ 6, ١ٌٛ٠2011ٖٛ, 2عٍٟ تٌفّثن")تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ, 
 22شؤوررررهت وٕررررف تٌهىي٠ررررر عررررهٚتْ عٍررررٟ تٌىًتِررررر ٚلٔصٙررررثن ٌٍهِررررصٛي! ")تٌّٙررررًٞ ت١ٌررررَٛ, 

 (4,ٖ 2011ن٠ّّدً,
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ِرثعر ٌٍمٙرثٖ ِرٓ لصٍرر  24ٚـٛي ِفَٙٛ تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ ٌٍعٛيذ,لؽث  لدً شفس عٕٛتْت"ت٠ٌُّٛ ٍِٙر 
 (١ٌٛ٠2011ٛ, 2تٌعٛتي أٚلنالق تٌمٕثذ ٚلـصالي تٌّفثلظر")تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ ,

تٌه٠ّمًت١ٞرت ًٞلرس تٌٙرف١فر ِفٙرَٛ تٌه٠ّمًت١ٞرر ِرٓ لرالي ِمرثي ٔمرثٞ لرٛق ـرًٚ  ٌّر١ًّ ل٠ًره وصرح 
ل١ٗت"تٌه٠ّمًت١ٞر ال شهٕٟ أْ شٕهِػ ِؤِّثز تٌّؽصّع تٌّهٟٔ ِع تٌفىِٛر ٚ لّٔث أْ شظً ِٛت٠ٌرر 

١ّرً ٌٙرث ٌٙث ٚ يل١در ع١ٍٙث ٚ وً تٌّيٍرٛج ِرٓ تٌفىِٛرر أْ شًلرع تٌم١رٛن عرٓ ٘رىٖ تٌّؤِّرثز ٚ ش
(, ٚلدرً شفرس عٕٛتْت"ٔٙر١فر ِرثبؿ 6, 2011ٖأخ٠ًرً,  26تٌهًّ خف٠ًر")تٌّٙرًٞ ت١ٌرَٛ ,

 (20, 2011ٖن٠ّّدً, 4ٌٍعٛتيت تٌٙدً ِفصثؾ تٌه٠ّمًت١ٞر")تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ ,
ِرررٛتٞٓ  500تٌف٠ًثزتشهرررهنز تٔرررىثي تٌؽ٠ًرررهذ لرررٝ شٕرررثٚي لٝررر١ر تٌف٠ًثز,لّٕٙرررث ؼرررث  لدرررً خهٕرررٛتْت"

  ٜررثخٟ ٔررًٞر عٍررٟ ًِتِررً تٌّٙررًٞ ت١ٌررَٛ" ٚنتيـررٛي ـ٠ًررر ٠صظررثًْ٘ٚ خهِرر١ٛٞ ٜرره لعصررهت
(,ِٚعٍرٗ ٕٔرًز لدرً شفرس عٕٛتْت"تٌٕرًٞر 1,ٖ 2011أخ٠ًً , 12تإلعالَ )تتًٌّٙٞ ت١ٌَٛ ,

( وّرث ٕٔرًز 3,ٖ 2011أنّريُ , 14تٌهّى٠ًر شفصؽٍ ل٠ًك أْٚ شٟ لٟ")تًٌّٙٞ ت١ٌرَٛ ,
شّرصفك تٌصه١٠ره ٚ ال ٠ّىرٓ ِٛتؼٙصٙرث تٌٙف١فر لدرًتً خهٕرٛتْت تٌؽثِهرر تٌهًخ١ررت تٌّيثٌدرر خثٌف٠ًرر 

خثًٌ٘رررررثٖ" ٚ وٌررررره عٍرررررٟ لٍف١رررررر تٌهٕرررررف ٜررررره تٌّصظرررررث٠ً٘ٓ تٌّيرررررثٌد١ٓ خف٠ًرررررر تٌصهد١رررررً 
 (2011أخ٠ًً, 12ٚتٌه٠ّمًت١ٞر")تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ, 

 -صبٌضب :رح١ًٍ ِؼٛلبد اإلصالػ اٌط١بضٟ فٟ صحف اٌذراضخ خالي فزرح اٌذراضخ وّب ٠ٍٟ:
فر تألً٘تَ لالي لصًذ تٌهيتِر ٚؼه أْ أُ٘ ِهٛلثز تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ ٘ف١فر تألً٘تَت خصف١ًٍ ٘ف١ أٚالً:

% ِرٓ تإلؼّثٌٟ,١ٍ٠رٗ ِهثٌؽرر تٌٙرف١فر ٌّهرٛق 62لٟ ًِٙ, شصّعً لٟ تٌفّثن ٚل٘رهتي تٌّرثي تٌهرثَ خّٕردر 
% ١ٍ٠رٗ ِهرٛق 2.4% , ظُ تٌّظرثً٘تز تٌفة٠ٛرر خّٕردر 13.2تٌمًٍ تألِٕٟ ٚتٌىٜ ٠ٕصػ عٕٗ تٌفٜٟٛ خّٕدر 

% ,ظرُ عٕرف تألِرٓ 5.0% ,لثإللفثلثز تإللصٙثن٠ر خّٕدر 6.2ر خ١ٓ ت١ٌٍّّّٓ ت١ٌّّف١١ٓ خّٕدر لظثيذ تٌفصٕ
% 0.7% ,1% ,2ِع تٌّهص١ّٙٓ, ٚتٌعٛيذ تٌّٝثنذ, ٚتٌصف٠ًٛ تٌمثيؼٟ خّٕدر ٜة١ٍر ًِشدر وّث ٠ٍرٟ 

 ت,٠ّٚىٓ لعيث  أِعٍر لٟ ٘ف١فر تألً٘تَ شّعً وً ِهٛق ِٓ تٌّهٛلثز تٌّثخمرعٍٝ تٌٕفٛ تٌصثٌٝ 
تٌفّثن ٚل٘هتيتٌّثي تٌهثَتتٌّالـظر تٌؽه٠ًذ خثٌىوً أٔٗ لالي لصرًذ شف١ٍرً ٘رف١فر تأل٘رًتَ ٌرُ شهرثٌػ لٝر١ر 

, لال ِث ٔهيعٓ لٍر ِرٓ يؼرثي تالعّرثي  2011لدًت٠ً  2ٚـصٟ  2011تٌفّثن خٕىً ٚتٜؿ ِٕى أٚي ٠ٕث٠ً 
ٌهرثَ خٕرىً ٚتٜرؿ خهره شٕفرٟ تٌفثِه٠ٓ عثِر, ظرُ شٍت٠رهز ِهثٌؽرر تٌٙرف١فر ٌمٝر١ر تٌفّرثن ٚل٘رهتي تٌّرثي ت

تًٌب١ُ تٌّثخك ِدثين,ٚخٙفر لث٘ر لرٟ لٝرث٠ث يِرٌٛ تٌٕظرثَ تٌّرثخك,ِٕٚٙث شم٠ًرً لرٟ تٌٙرففر تألٌٚرٟ 
لدًت٠ً  ٠2ٕث٠ً,تٌّصظثًْ٘ٚ ٠يثٌدْٛ خّفثوّر تٌفّثن" )تألً٘تَ , 25خهٕٛتْت ِفثٌٚر ٌصٕى١ً تبصال  ظٛيذ 

ٌّالـمررررر تٌٕررررهد١ر ٌٍفّررررثن ٚتٌفثِرررره٠ٓ ( ٚلررررٟ ٔفررررُ تٌٙررررففر شم٠ًًألًشفررررس عٕٛتْت"ت1,,ٖ  2011
ِّررصًّذ"٘ىت ٠ررهي عٍررٝ شيررٛي ؼه٠رره ٌٍٙررف١فر لررٟ شهثٍِٙررث ِررع ٍِررف تٌفّررثن لررٟ ظررً ِثٜررٟ ـثلررً خٕٕررً 
لٔؽررثٌتز تٌٕظررثَ تٌّررثخك ٚتٌص١ٍٙررً ٌررٗ,ـصٝ ؼررث  ت١ٌررَٛ تٌصررٟ شٕٕررً ل١ررٗ تأل٘ررًتَ ِثٕٔرر١س ٘ررففٟ ٠فّررً 

١ٍٗ ألًخهٕٛتْت"تٌٕثبح تٌهثَ ٠يٍرح شؽ١ّره (, 1٠,ٖ  2011لدًت٠ً  20عٕٛتْت"ٌىً لثِه ٠َٛ")تألً٘تَ ,
(,ِٚهٗ عٕٛتْ يب١ّٝ وصح ل١رٗت"تٌصفم١ك لرٟ 1,ٖ  2011لدًت٠ً 20أي٘هذ ِدثين ٚعثبٍصٗ")تألً٘تَ ,

 تٌدالنثز تٌمث٘ر خصٝمُ ظًٚذ تًٌب١ُ تٌّثخك ٚأًِشٗ".
وّرر وص١درر تٌمًٍ تألِٕٟ ٚتٌفٜٟٛتشهه ل١ٝر تٌمًٍ تألِٕرٟ ِٚرث ٔرصػ عٕرٗ ِرٓ لٜٛرٟ ٔص١ؽرر ِدثٔرًذ ٌّفث

 25تٌفٍج تٌٕٟٛٞ تٌه٠ّمًتٟٞ تٌّرثخك,وهـه ينٚن تٌفهرً تٌّٝثن,١ٌّٚرس ٔص١ؽرر ًِشدرر عٍرٝ  ل١رثَ ظرٛيذ 
٠ٕث٠ً,وّث ٠صٕهق خٙرث أوي  تٌهعث٠رر تٌّٝرثذ,ٚله لشفرك ِرع شٍره تًٌل٠رر تٌىثشح"ِفّره ٘رثخ٠ًٓ"لٟ عّرٛنٖ 

 2,ٖ  2011لدًت٠رً  ١ِ4ثِر لثيؼ١ر,ًٞؾ ل١ٗ شّثلي شفرس عٕرٛتْت"ِٓ ٘رٕع تٌفٜٛرٟو" تأل٘رًتَ, 
,خررثج ألدررثي تٌهثٌُ(,وّررث عًٜررس تٌٙررف١فر شم٠ًررًتً ٘ررفف١ثً شفررس عٕررٛتْت"يب١ُ تٌررٌٛيت  لررٟ ِررؤشًّ 
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٘ررففٟ, خهرره لؼصّثعررٗ ِررع يلِررث  تألـٍتج,ِّررصهه ٌٍصفررثٚيِع تٌّهصٙرر١ّٓ لررٟ ١ِررهتْ تٌصف٠ًًِٚرر١فثوُ 
 (1, ٖ 2011لدًت٠ً ٠ٌٚ4ً تٌهتل١ٍر لوت ظدس ِّة١ٌٛصٗ عٓ تٌفًتغ تألِٕٟ".)تألً٘تَ 

تٌّظرررثً٘تز تٌفة٠ٛررررت ٕٔرررًز تٌٙرررف١فر شم٠ًًتخرررهأ خّثٕٔررر١س شفرررس عٕرررٛتْت"تٌّال١٠ٓ ٠مًؼرررْٛ شه١٠رررهتً 
ٌّدثين,١ًِّتز ِٚظثً٘تز خثٌمثً٘ذ ٚتٌّفثلظثز ٌٍصًـ١ح خمًتيتز تًٌب١ُ,ٚل١ٗ عٕٛتْ يب١ّرٟت "٠رَٛ 

 (1, 2011ٖ, لدًت٠ً 3تٌٛلث  ٌّدثين لٟ وً تٌّفثلظثز" )تألً٘تَ 
ز ِالِؿ تٌفره٠ط عرٓ تٌفصٕرر تٌيثبف١رر ٚشفرى٠ً تخٕرث  تٌرٛٞٓ ِرٓ عٛتلدٙرث ِٚرٓ تِعٍصٙرث ٘رىت تٌفصٕرتٚله شههن

تٌصم٠ًًشفررس عٕررٛتْ ت"ِررٓ أؼررً خٕررث  و١ّٕررر أٞفرر١ؿ  لررٟ ِىثٔٙررث ٚعررٛنذ تٌّيررًٚن٠ٓ ٌّٕررثٌٌُٙ ...عٕررًتز 
 (2011ِثيَ  4تألال  ِٓ تأللدثٞ ٠هصّْٙٛ أِثَ تٌص١ٍف٠ٍْٛ ـصٟ شصفمك ِيثٌدُٙ")تألً٘تَ ,

فرررُ تٌّررر١ثق ؼرررث  شفم١رررك شفرررس عٕرررٛتْت تأل٘رررًتَ شفمرررك ِرررٓ أٞفررر١ؿ, تٌفصٕرررر عثٞف١رررر ٚتألٌِرررر ٚلرررٝ ٔ
 (4,. 2011ِٖثيَ  4ٞثبف١ر")تألً٘تَ ,

ٚؼررث  ـرره٠ط ٘ررففٟ ِررع تٌهوصٛيأـّرره عىثٔرررت ٌٕرردثج تٌصف٠ًً,خهٕٛتْت"تٌٛـررهذ ت١ٌٕٞٛررر ـص١ّررر ؼ١ٕ١ررر 
 (23,ٖ  2011ِثيَ  15ٚتٌفصٕر ِٕثٚيذ ١ِث١ِر")تألً٘تَ ,

ثز تإللصٙرررثن٠رتٚله شهرررهنز تٌّمرررثالز تٌٙرررفف١ر ـرررٛي تِررردثج تإللفثلرررثز تإللصٙرررثن٠ر ,ِٚٚرررثبً تإللفثلررر
 2شؽثٌٚ٘رررىت تاللفرررثق ,ِٕٚٙرررث عّرررٛن "ـررره٠ط تٌّرررٛق"ٌهّثن نٕررر١ُ خهٕٛتْت"خهت٠رررر ت١ٌّثِررر١ر" )تأل٘رررًتَ ,

فرر (,ٚتلصٍف تٌٕىً تٌٙففٝ لىثْ ٘ىت تٌّمثي شف١ٍٍٟ "ال٠ر ِثً٘"شفس عٕٛتْت لرثْٔٛ تٌٛظ2011١لدًت٠ً
 (2011ٖ,10لدًت٠ً 3تٌهثِر ًٜٚيذ ٌح٘الؾ.)تألً٘تَ ,

شف٠ًٛ لثيؼٟ تٚله شّعً لٟ ٘ىت تٌصم٠ًً تٌىٜ لهِٗ تٌص١ٍف٠ٍرْٛ تٌّٙرًٞ ِرع عًِّر١ٍّثْ ٔثبرح يبر١ُ 
٠ٕرث٠ً ٌرُ شىرٓ شم٠ًد١رر ٌٚىرٓ لٔهِرس خ١ٕٙرث عٕث٘رًٌٙث 25تٌؽّٙٛي٠ر تٌّرثخك ٚتٌرىٜ لرثي ل١رٗ ت"لْ ـًورر 

 ( 6, 2011ٖت٠ًلدً 4أؼٕهتز لث٘ر)تألً٘تَ ,
عٕف تألِٓ ِع تٌّهص١ّٙٓ خثالً٘تَت ٚله ٌتنز ـهذ ٘ىت تٌهٕف خٕىً ٍِفٛظ ,ٌفرس تٔصدرثٖ تٌهرثٌُ خّرٍيثشٗ 
ِٚؤِّثشٗ ت١ٌٙث ,لهعٛ تٌٝ ٔدى٘ث تٚ تٌصم١ًٍ ِٕٙث ,ٚتشمثو تٌِٛثبً تٌىف١ٍر خّٕهٙرث ,٠ٚدرهٚ تْ ت٠ًِىرث ٔرهًز 

مٛي ل١ٗ تٌّفًيت" أٚخثِث ٠مرٛي لٔرٗ ٠ٙرٍٟ ِرٓ أؼرً خصٍه تٌفهذ ,لؽث  ٘ىت تٌمدً تٌمثيؼٟ, ٘ففر أٌٟٚ, ٠
 ( 2011ت لدًت٠ً,4لٔصٙث  تٌهٕف لٟ ًِٙ")تألً٘تَ,

تٌعٛيذ تٌّٝثنذتؼث ز لرٟ عرهذ أٔرىثي ِٕٙرث تٌهعث٠رر تٌّٝرثنذ ٌٍعرٛيذ ٌٍٚعرٛتيعٍٟ للرصال  ًِٚؼ١ٙرث ِرٓ 
٘رف١فر تأل٘رًتَ ـٍخ١رر"ٚ لِصهًٜرس  -أ١ِٕرر -لعال١ِر -يٌِٛ تٌٕظثَ تٌّثخك لٟ ٔصٟ تٌّؽثالز"١ِث١ِر

أوعرً ِرٓ ًٞؾ,لؽرث  عّررٛن" ِرالِثز" ٌهدره تٌٕث٘رً ِررالِر,شفس عٕٛتْ"يٚت٠رثز تٌغٝرح"٠صفهض عررٓ 
ِرثيَ  2تٌصهي٠ح تٌمثيؼٟ ٌٍعٛت,ٚـٌُٙٛٙ عٍٟ ش٠ًّٛ لثيؼٟ خٙه  تٌّٕرثيور لرٟ تٌعرٛيذ! )تأل٘رًتَ, 

2011ٖ ,11,) 
تٌّررثي تٌهررثَ وهـرره أ٘ررُ ِهٛلررثز يوررٍز ٘ررف١فر تٌٛلرره عٍررٟ ِؽررثي تٌفّررثن ٚل٘ررهتي  صب١ٔددبً: صددح١فخ اٌٛفددذ:

% ِٓ تإلؼّثٌٟ ٚلِصيثعس تٌٙف١فر ِهثٌؽر تٌمٝر١ر لرٟ 56.6تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ لٟ ًِٙ ٚوٌه خّٕدر 
أوعً ِٓ لٓ ٘ففٟ ١ٌُ لمٟ نتلً وً عهن,لّٔث لٟ تٌههن تٌٛتـه شههنز تألٔىثي ـٛي تٌفّرثن, ٚ٘رىت ٔٙرػ 

%,ظرُ لٝر١ر 17.1ة٠ٛرر" لرٟ تٌصًش١رح تٌعرثٟٔ خّٕردر تٌٙف١فر لدً تٌعٛيذ ٚخهه تٌعٛيذ, ١ٍ٠ٗ تٌّظثً٘تز تٌف
% ظرررُ ورررً ِرررٓ لٝرررث٠ثت"تٌمًٍ تألِٕرررٟ 7.2%, ظرررُ تإللفثلرررثز تإللصٙرررثن٠ر خّٕررردر 7.7"تٌفصٕرررر" خّٕررردر 

ٚتٌفٜٟٛ","ٚتٌهٕف ِع تٌّهص١ّٙٓ",ٚ"تٌعٛيذ تٌّٝثنذ",ٚ"تٌصف٠ًٛ تٌمثيؼٟ"خّٕح ِمصًخر ِٚصصث١ٌرر 
لصررًذ تٌهيتِررر,٠ّٚىٓ لعيررث  تٌهه٠رره ِررٓ تٌّٕررثوغ %" عٍررٟ تٌصررٛتٌٟ لررالي %1.2,%1.4,%2.4,5.0"

 تٌٙفف١ر وثٌصثٌٟت
تِٕٚٙث,شم٠ًً ٠مثيْ خ١ٓ ًِـٍص١ٓ ًِـٍر ِث لدً تٌعٛيذ خفّثن٘ث ًِٚـٍر ِث خهره  اٌفطبد ٚإ٘ذار اٌّبي اٌؼبَ

( 4,ٖ 2011لدًت٠ررً,  22تٌعررٛيذ خٕررهثي٘ث تٌؽه٠رره "ٔررهثي تًٌّـٍررر ِفرر١ٓ ئررٛذ خهرره تٌعٛيذ".)تٌٛلرره ,
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لـصررًتَ تٌمررٛت١ٔٓ, وّررث لِصهًٜررس تٌٙررف١فر لّررثن أعٝررث  ِؽٍررُ تٌٕررهح تٌّررثخك لررٟ شم٠ًررً لٜررثلر لٌررٟ 
خهٕٛتْت"للصًخس ٔٙث٠ر تٌٍّٚي٠ٓ, ١ِٓ ٠ٕصًٞ تٌفٙثٔر ِٕٟو" ٚلٟ ِمهِصٗ "ًِٚي ٠ًٙ عٍٟ تٌصًل١رع ٚ 
يب١ُ ٌؽٕر تإلٔصمثخثز ٠مصًؾ تإلعثنذ عٍٟ ؼ١ّع تٌّمثعه لوت أخيً تٌمٝث  ع٠ٛٝر ٔٙف ٔٛتج تٌّؽٍرُ" 

 ( 4, 2011ٖلدًت٠ً, 2)تٌٛله, 
 17ٚلرٟ ِثٕٔر١س خهٕرٛتْ ت"لٔفرًتن ٘ٛيٚلٙرٛيعال  ٚؼّررثي ِدرثين لرٟ ٌٕرهْ ٌٚرَٛ أٔؽٍَٛ")تٌٛلرره, 

 ( ظُ شدهٙث شم٠ًً شف١ٍٟٙ ـٛي لّثن أخٕث  تًٌب١ُ تٌّثخك خثألنٌر ٚ تٌّّصٕهتز .1,ٖ 2011لدًت٠ً, 
ٍىس ٍِٛوُٙ ٚـىز ـرىُٚ٘ لرٝ تٌفّرثن,لؽث  ٌُٚ ٠ىٓ تخٕث  ِدثين ُ٘ تٌّفّهْٚ,خً تٌصفس ـٌُٛٙ ـث١ٔر ِ

 (2011ِثيَ, ١ٍِ22ثي ؼ١ٕٗ")تٌٛله,  50عٕٙث لدً شفس عٕٛتْت"عٙثخر ِدثين شّصٌٟٛ عٍٟ 
تٌّظثً٘تز ٚتإلعصٙثِثزتٚؼث  تٌفره٠ط عرٓ تٌّظرثً٘تز ٚتإلعصٙرثِثز ,ٌصفم١رك ِيثٌرح ت٘رفثخٙث لرٝ 

ٕرظف ٚتٌفمرً ٚتٌٝر١ك تٌصرٝ ورثْ ٠هرثٔٝ ِٕٙرث تًٌّشدر تٌعث١ٔر ,لمه وعًز ٘رىٖ تٌفة٠ٛرثز ,ن١ٌرً عٍرٝ ـثٌرر تٌ
ِهظُ لةثز تٌّؽصّع ,لّث ٌدعٛت تْ ٚؼهٚت خثٌعٛيذ ِصٕفّث ٌٍصهد١ً عّرث ٠فدرْٛ ٠ٚصّٕرْٛ ِرٓ تٌهر١ٓ لرٝ ظرً 
ـ١ثذ و٠ًّر ,شْٙٛ ٔفّٗ ,ٚشففأ ود٠ًث ٖ ٚعٍشٗ ٌىٌه شههنز تالٔىثي تٌٙفف١ر لٝ تٌفه٠ط عٕٙرث ,لىرثْ 

ٕٛتْت"٠رَٛ تٌهٙر١ثْ لرٟ ِٙرً لٜريًتخثز ٚلعصٙرثِثز لرٟ وررً ِٕٙرث تٌصمثي٠ً,ّٚٔٛوؼرٗ شم٠ًرً شفرس ع
 ( 1, 2011ٖلدًت٠ً,  4أٔفث  تٌّفًِٚر ٜه تٌفّثن ٚتٌّيثٌدر خثٌفمٛق تٌّٙهيذ".)تٌٛله, 

ٚألً لرثيؼٟ شفرس عٕٛتْت"لشّرث  ٔيرثق تٌّظرثً٘تز تٌّؤ٠رهذ ٌصرٛيذ تٌغٝرح تٌّٙر٠ًر",ٚتٌصٝ شميرس 
ت١٠ًٌّٙٓ ٚت٘فث ـثٌُٙ خمٌٛرٗت "نٕرث  تٌٕٕر١ه تٌرٕٟٛٞ  تٌفهٚن ٌصًٙ ت٠ًِىث ل١صفهض تٌمدً عٓ ِظثً٘تز

( ٕٚ٘رثن 2011, لدًت٠رً,6لٟ ٠ٛ١ٔٛين ٚيُِ ٘ٛيذ تٌهٍرُ تٌّٙرًٞ عٍرٟ تٌٛؼرٖٛ لرٟ ٔر١ىثنٛ")تٌٛله, 
شفم١ك ٠فًّ عٕٛتْت"تٌؽ١ّع ٠صظثً٘ ٜه تٌّه٠ً" شفهض عٓ تٌّظثً٘تز تٌصٝ تؼصثـس ؼ١ّرع تٌّفثلظرثز 

 (, 14,ٖ 2011, لدًت٠ً 20ٜه تٌفّثن تإلنتيٞ)تٌٛله, 
تٌفصٕرتٌٚميًتٌفصٕر عٍٝ ٚـهذ ١ّٔٚػ تٌٕهح تًٌّٜٙ ,شههن لْٕٛ تٌصٕثٚي تٌٙففٝ ٌٙث ,لثٌٛٞٓ ٌر١ُ لرٝ 
ـثؼر تٌٝ شههن ٚؼٙثز ً٘تعٗ ,ٚتّٔث ٠ً٠ه شًو١ٍ٘ث لٝ ٔا ٚتـه,٠فًٙ خٗ عٍٝ ـمٗ ,لؽث ز تٌصمرثي٠ً 

لصٕرر خر١ٓ تٌّٕر١ػ تٌٕٟٛٞ"ـرىي ِٕٚٙث شم٠ًً شفس عٕٛتْت"تٌّؽٍُ تٌهّىًٞ ٠فىي ِرٓ ِفرثٚالز لـرهتض 
( ٚلرٟ ـرٛتي 3, 2011ٖ,لدًت٠رً, 25ل١ٗ ِٓ تٌٕثبهثز تٌّغًٜر تٌصٟ شهيً ِّر١ًذ تإل٘رالؾ,)تٌٛله ,

ِع تًٌّٔه تٌهثَ ٌحلٛتْ عٍٟ لٍف١رر أـرهتض لـصرًتق ِرٓ و١ّٕرر أٞفر١ؿ, لشٙرُ ل١رٗ لٍرٛي تٌٕظرثَ تٌدثبره ِرٓ 
( ٚؼث  لٝ ٔفُ تٌهرهن شم٠ًرً 3, 2011ِٖثيَ , 10تٌفٍج تٌٕٟٛٞ ٚأِٓ تٌهٌٚر خإٔهثي تٌفصٕر.)تٌٛله ,

ٔمٙثً لٟ ـٛتنض تٌفصٕر خٕٛتي  تٌمثً٘ذ شؽهن تإلٔصدثوثز لٟ ِٕٕر١ر  14ٚل٘ثخر  4شفس عٕٛتْت "ِمصً 
ٔث٘ررً أظٕررث  ِهث٠ٕررر ت١ٌٕثخررر" ٕٚ٘ررثن شم٠ًررً شفررس عٕررٛتْ يب١ّررٟ ٘ررففر أٌٚررٟ "أ٠ًِىررث شيثٌررح خّالـمررر 

 (1, 2011ِٖثيَ,  11ًِشىدٟ تٌهٕف تٌيثبفٟ لٟ ًِٙ")تٌٛله, 
تإللفثلثز تإللصٙثن٠ر ِٓ تُ٘ تالِدثج تٌصٝ نعرس ٌم١رثَ تٌعرٛيذ لدّرددٙث ؼرث  تٌٕثَ,ٚتٜريً تٌىع١رً ِرُٕٙ 
ٌّغرثنيذ تٚٞررثُٔٙ خفعررث عررٓ تِرردثج ـ١ررثشُٙ ,لصهررهنز ٞررًق شٕثٌٚٙررث ٘ررفف١ث,لّٓ تٌصمررثي٠ً, شم٠ًررً 

إللصٙررثن٠ر ٌفّررثن شفررس عٕٛتْ"ـًت١ِررر تٌمٙمٙررر"نتيتٌفه٠ط ل١ررٗ  ـررٛي ٍِّررٍر تإللفثلررثز ت
 (,4, 2011ٖلدًت٠ً, 17ِّةٌٟٛ تٌٕظثَ تٌّثخك)تٌٛله, 

تٌمًٍ تألِٕٟتٌٍٚصٕد١ٗ عٍٝ ليرًٖ ,ٚتٌهّرً عٍرٝ ت٠ؽرثن تٌِٛرثبً تٌصرٝ شرهلع عٛتلدرٗ تٌٛل١ّرر عرٓ تٌّؽصّرع 
,شهررهنز ِٚررثبً تٌٙررفف لررٝ تٌفرره٠ط عٕررٗ,لّٓ تٌصمررثي٠ً, شم٠ًررً ٠ررًخٟ خرر١ٓ تٌفٜٛررٟ ٚ٘رره  

شفس عٕٛتْت"لٔصٕثي تٌفٜٟٛ ٠مٝرٟ عٍرٟ لٔؽرثٌتز تٌعٛيذ")تٌٛلره,  ت٘فثخٙث ِٓ ٚيتبٙث ,٠ٚهشٝ
 5(, ِٚٓ تٌصفم١مثز, شفم١ك خهٕٛتْ ت"يؼثي تٌٕرًٞر ل١ٓ!!")تٌٛلره, 15,ٖ 2011لدًت٠ً , 13

( تِررث عررٓ تالـثن٠ررط تٌٙررفف١ر لؽررث  ـررٛتي ِررع ِٕٙررٛي تٌه١ّررٛٞ ٠ًٌٚتٌهتل١ٍررر 2011ِررثيَ, 
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ذ تٌمٝررث  عٍررٟ تإلٔفررالز تألِٕررٟ.) تٌٛلرره, تٌؽه٠رره شفررهض ل١ررٗ عررٓ تإل٘ررالؾ تٌٕررًٟٞ ِررع ٜررًٚي
 (, ٚلٟ ٘ىت تٌههن  ٍِف وثًِ ِٓ ؼًتبُ تٌهثنٌٟ .4, ٖ 2011ِثيَ,10

تٌهٕف ِع تٌّصظث٠ً٘ٓتٚ٘ٛ ِٓ تٌّٜٛٛعثز تٌصٝ ع١ٕس تٌٙف١فر خثٌفره٠ط عٕٙرث لرٝ شمثي٠ًِٕٙرث ,شم٠ًرً 
 5تٌٛلره, شفس عٕٛتْ"ٚتٔرٕيٓ شفٙرً عٍرٟ شهٙرهتز ِرٓ تٌؽر١ٓ تٌّٙرًٞ خهرهَ لٞرالق تٌٕثي")

( ِٚرررع تٌصم٠ًرررً ٘رررٛيذ ٌيفٍررر١ٓ ٍِفرررٛل١ٓ خهٍرررُ ِٙرررً, وّرررث ؼرررث  شم٠ًرررً ألرررً 2011لدًت٠رررً,
( ٚـررررٛي 2011ِررررثيَ,20خهٕٛتْت"تٌٕررررًٞر تٌهّررررى٠ًر ٚتؼٙررررس تإلـصىثوررررثز خفّررررُ")تٌٛله,

شؽررثٌٚتز تإللررٛتْ ٚلٍررٛي تٌررٕٟٛٞ تٌررىٞ ٠ٙررهن تٌه٠ّمًت١ٞررر ,ؼررث  شم٠ًررً شفررس عٕررٛتْ "تإللررٛتْ 
تٌصه١٠رره ٚلٍررٛي تٌررٕٟٛٞ شررهعٛ ٌٍّمثٞهررر"عٍٟ لٍف١ررر تإلِررصفصث  عٍرررٟ ـث٘ررًٚت تٌٍؽررثْ خاللصررثز 

 تٌصهه٠الز تٌهِصٛي٠ر.
تٌعٛيذ تٌّٝثنذتٌٚميً٘ث تٌهتبُ لٝ تٔٙث ١ٍِٚر ِٓ ِٚثبً عرهَ تالِرصمًتي شٕرثٚي تٌٙرف١فر تٌّٜٛرٛ  لرٝ 
ٔىً شم٠ًً لٟ خثج "ٔدثج أْٚ ال٠ٓ"ؼث  لٟ ِصر تعّهذ, شفس عٕٛتْت"ال ٌٍعٛيذ تٌّٝثنذ ـٍّرر 

( ٚـٛتي ِع عده 2,ٖ 2011لدًت٠ً , 23شفىي ت١٠ًٌّٙٓ ِٓ ِؤتًِتز تٌٕظثَ تٌّثخك")تٌٛله, 
هللا ل١ٍررً لد١ررً ـمررٛق تإلّٔررثْ,خهٕٛتْت"تٌعٛيذ وّررًز تٌٕظررثَ ٠ٚؽررح ِالـمررر ١ٍ١ِٕرر١ثز ٔظررثَ 

(,ٚـٛتي ِع ؼ١ٙثْ تٌّثنتزت" ظٛتي ًِٙ أِميٛت يٌِٛ تٌٕظثَ 2011ِثيَ , 1ِدثين")تٌٛله, 
 (1, 2011ِٖثيَ , 10, تٌّثخك")تٌٛله

تٌصف٠ًٛ تٌمثيؼٟت٠ّٚعً شٙه٠هت الِصمًتيتٌٛٞٓ ,ِٓ ظُ يتـس تٌٙف١فر شىٕف عرٓ ِّثيِرثشٗ ٚت٘هتلرٗ 
لٝ شمثي٠ًِٕٙث شم٠ًً شفس عٕٛتْت"عٛنذ تٌؽثِِٛر١ر ٌّٙرً"٠صفهض عرٓ نلرٛي عٕث٘رً أؼٕد١رر 

( ٚ شفم١رك 2011ٖ,5لدًت٠رً, 5لدً ٚخهره تٌّظرثً٘تز ٚلٌصمرثٞ ٘رٛي ٌرهخثخثز تٌؽ١ٓ")تٌٛلره ,
ألً ٌّفّه يتنح خهٕٛتْت"تألـٍتج ٚ تٌمٛٞ ت١ٌّث١ِر ٚ وً أ١ٞث  تٌٕهح, تٌصهلً تألؼٕدٟ لرٟ 

(, ٚلدًشفررس عٕٛتْت"خرره٠ع ٠فررىي ِررٓ 7,ٖ 2011لدًت٠ررً, 2ٔررةْٛ ِٙررً ًِلٛٚ")تٌٛلرره, 
شفص١س تإللٛتْ"ٚؼث  ل١ٗ تْ ِدرثيويٛي لصرًذ ـىّرٗ ٚتظٕرث  تٌعرٛيذ ٔفرى ِمييرثً ٘ر١ٔٛ١ٙثً ٌصره١ًِ 

 (3,ٖ 2011ِثيَ , 14)تٌٛله ,ًِٙ. 
ت ؼررث  شًش١ررح ِهٛلررثز تال٘ررالؾ ت١ٌّثِررٝ خإِررصمهتَ صبٌضددبً: اٌّصددرٞ ا١ٌددَٛ ِٚؼٛلددبد االصددالػ اٌط١بضددٝ

تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ ِمصٍف تألٔىثي تٌٙفف١ر أظٕث  تٌّهثٌؽر ,عٍٝ تٌٕفٛ تٌصرثٌٝت شفٛلرس لٝرث٠ث تٌفّرثن 
% ,١ٍ٠ررٗ تإللفثلررثز تإللصٙررثن٠ر لررٟ 34ٚل٘ررهتي تٌّررثي تٌهررثَ خثٌٙررف١فر لررٟ تٌصًش١ررح تألٚي خّٕرردر 

%, ١ٍ٠رررٗ تٌعرررٛيذ 13.2%, ظرررُ تٌّظرررثً٘تز ٚتإلعصٙرررثِثز خّٕررردر 20.2تٌصًش١رررح تٌعرررثٟٔ خّٕررردر 
%, ظرُ ورً ِرٓ لِرصمهتَ تٌهٕرف ِرع 6.5% ظُ تٌمًٍ تألِٕٟ ٚتٌفٜٛرٟ خّٕردر 7.3تٌّٝثنذ خّٕدر 

% ِرررٓ 3.7%,ٚتٌصفررر٠ًٛ تٌمرررثيؼٟ خّٕررردر 4.2%, ٚتٌفصٕرررر خّٕررردر 4.3تٌّصظرررث٠ً٘ٓ خّٕررردر 
 تإلؼّثٌٟ, ٠ّٚىٓ ش١ٜٛؿ وٌه ِٓ لالي خهٛ تٌّٕثوغ تٌصيد١م١ر ,عٍٝ ٔفٛ ِث ٔىوًت

تٌفّثن ٚل٘هتيتٌّثي تٌهثَتٚؼث  تٌفه٠ط عٕٗ لٝ ٘ٛيذ تلدثي,ِٕٚٙث لدًٌٕٟٙ ت٠ٌٍٕٟ شفس عٕٛتْ "للصرًؾ 
(, ٚألررً شفررس 14,ٖ 2011أخ٠ًررً, 1ٌؽٕررر شي١ٙررً ٌصٍمررٟ خالنررثز تٌفّثن")تٌّٙررًٞ ت١ٌررَٛ,

 4خه  تٌصفم١ك لٟ لشٙرثَ ِرٌٛتْ ِدرثين خإ٘رهتي أِرٛتي تٌمرًت ذ ٌٍؽ١ّع")تٌّٙرًٞ ت١ٌرَٛ ,عٕٛتْت 
١ٍِْٛ ؼ١ٕٗ ِّصفمثز ٌٍفىِٛر عٍرٟ ٔرًور  652(, ٚظثٌط خهٕٛتْت" تٌدصًٚيت1, 2011ِٖث٠ٛ,

(, ٚـرٛي ل٘رهتي تٌّرثي 10,ٖ 2011أنّريُ , 3شٙٙه٠ً تٌغثٌ إلًِتب١ً")تًٌّٙٞ ت١ٌرَٛ ,
لرثيؼٟ خهٕرٛتْت" تٌؽث١ٌرر تٌّٙر٠ًر لرٟ أِردث١ٔث, ِٚدرثنيذ لِرصًنتن  تٌهثَ ًٕٔز تٌٙرف١فر شم٠ًرً

 11أِرررٛتي ِٙرررً"شٕظّثْ ِظرررثً٘ذ ؼه٠رررهذ ٌٍّيثٌدرررر خصّررر١ٍُ ـّررر١ٓ ِرررثٌُ" )تٌّٙرررًٞ ت١ٌرررَٛ ,
( ٚلدررً ألررً ـررٛي ل٘ررهتي تٌّررثي تٌهررثَ خهٕٛتْت"تألِررٛتي تٌهثِرررت٠ًٌٚ 5, 2011ٖأنّرريُ,

ِرٓ تٌىدثي")تٌّٙرًٞ  160ِدرثين يلهتٔثً ِٓ أيتٜٟ ِٕرًٚ   6465تٌٍيتعر تٌّثخك لٙٗ 
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(, ٚشم٠ًررً لررٟ تٌفرر١ُ خررٛن خهٕٛتْت"ٔرردثج لررٟ تٌفرر١ُ خررٛن 2011ٖ,11ِررثيَ, 15ت١ٌررَٛ ,
 ٠7يرررثٌدْٛ تٌفىِٛرررر تٌؽه٠رررهذ خؽٙرررثٌ يلرررثخٟ ٌّٕرررع تٌّفّرررٛخ١ر ٚتًٌٔثٚٞ")تٌّٙرررًٞ ت١ٌرررَٛ ,

 (2,ٖ 2011ِثيَ,
ً لرثيؼٟ خهٕٛتْت"خ٠ًيث١ٔرث تإللفثلثز تإللصٙثن٠ر, ٚين شفه١رً تٌفره٠ط عرٓ ٘رىت تٌّفرٛي لرٟ ٘رٛيذ لدر
١ٍِْٛ نٚالي")تًٌّٙٞ  11شهٍٓ نعّٙث للصٙثن ًِٙ","ٚخ٠ًصٓ خص١ًٌُٚ" شٝك لِصعّثيتز ج 

(, ٚلٟ شم٠ًً ي ن.ِثؼهذ لٕه٠ً ِه٠ً تًٌّورٍ تٌّٙرًٞ ٌٍهيتِرثز, 3,ٖ 2011ِث٠ٛ, 24ت١ٌَٛ, 
ٓ تإلِرصمًتي شفس عٕرٛتْت" لدًت تلِرصهثنذ ِهرهالز تٌّٕرٛ تإللصٙرثنٞ ًِ٘ٛٔرر خصرٛل١ً ت٠ٌٍّره ِر

(, ٚلررٟ ـٛتيِررع ن. ٠ٌٚررً لررٟ" 10,ٖ 2011أخ٠ًررً  1تألِٕررٟ ٚ ت١ٌّثِٟ")تٌّٙررًٞ ت١ٌررَٛ ,
تٌفث١ٔث١ٕٔثي شث٠ٍّ" شفس عٕٛتْت"ًِٙ شفصثغ لٌٟ نعُ للصٙثنٞ ٚٔظثَ شه١ٍّرٟ البك")تٌّٙرًٞ 

( ٚـٛي تٌفّثن تإللصٙثنٞ وهُ٘ تإللفثلثز تإللصٙثن٠ر لرٟ ِٙرً ـرٛتي 2011أخ٠ًً , 12ت١ٌَٛ ,
أخٛ تٌهٍ تٌف٠ًًٞ تًٌّٔؿ تًٌبثِٟ تٌّفصًّ ٚؼث  ل١ٗ "تْ عثٞف عد١ه ٌهح نٚي"تٌهالٌر"لٟ ِع 

( شفرهض ل١رٗ عرٓ ِرًلر تٌٕظرثَ تٌّرثخك 3, 2011ِٖرث٠ٛ,  4خ١ع تٌميث  تٌهثَ")تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ, 
 أِٛتي تٌهّثي ٚٔٙح ِٙثٔهُٙ.

٘رفف لًّٔر١ر تٌٜٛرع ٚـٛي يل٠ر تٌهثٌُ تٌمثيؼٟ إللصٙثن ًًِٕٙٔز  تٌٙف١فر لدً شفس عٕٛتْت" 
( ٚلرٟ 7, 2011ِٖرث٠ٛ,  20تإللصٙثنٞ لٟ ًِٙ ٠مصًج ِٓ ـثلر تٌٙث٠ٚر".)تًٌّٙٞ ت١ٌرَٛ, 

ين أ٠ًِىٟ ِدثًٔـٛي ٜٚع ًِٙتإللصٙثنٞ ؼث  لد٠ًمٛي ت "أٚخثِث ِٕهفٟ ًِٙ تٌه٠ّمًت١ٞر 
 20ِررٓ ن٠ررْٛ خ١ٍّررثي نٚالي ٚ ِّٕررثعه٘ث عٍررٟ لِررصهثنذ أ٘ررٌٛٙث تًٌّّٚلر")تٌّٙررًٞ ت١ٌررَٛ, 

(,ٚينتً عٍٟ ِث ِدك أوه "ِٙثش١ً ِفّه" لٟ ٘ٛيذ لدً"عٍٟ لهيذ تإللصٙرثن 4, 2011ٖٛ,ِث٠
تًٌّٙٞ عٍرٟ ؼرىج تإلِرصعّثيتز ٠ٚفرىي ِرٓ شٝرم١ُ تٌّظرثً٘تز ِرٓ لدرً تإلعالَ")تٌّٙرًٞ 

 ( 3,ٖ ١ٔٛ٠,2011ٛ 30ت١ٌَٛ, 
 4ثً٘ذ تٌّظثً٘تز ٚتإلعصٙثِثزتٚؼث ز لٝ ٘ٛيذ لدً شفس عٕرٛتْ ظرٛيذ تٌغٝرح تٌعث١ٔرر شرهعٛ ٌّظر

( ٚؼرررث  تٌفررره٠ط عرررٓ  2011أنّررريُ, 20ِررردصّدً ٜررره تٌفىرررُ تٌهّىً")تٌّٙرررًٞ ت١ٌرررَٛ, 
تالـصؽثؼررثز لررٝ شم٠ًررً ـمررٛلٟ, شفررس عٕررٛتْت" لـصؽثؼررثً عّث١ٌررثً لررٟ أوصٛخً,ٚوٌرره ٚلمررثً ٌصم٠ًررً 
ًٌّوررٍ أٚالن تأليٚ", وّررث وٕررف عررٓ شًتؼررع ِٛؼررر تإلـصؽثؼررثز تٌهّث١ٌررر لررالي ٔررًٙ أوصررٛخً 

 4ٔررهال  ِررث أِررّثٖ تٌصم٠ًررً" ِٛؼررر ٔررٛلّدً تٌعٛي٠ر")تٌّٙررًٞ ت١ٌررَٛ, تٌّثٜررٟ ٚوٌرره خّرردح ل
ٔمٙر١ر ١ِثِر١ر  40( ,ٕٚٔرًز تٌٙرف١فر شم٠ًرًت شفرس عٕٛتْت"لعصٙرثَ 2, 2011ِٖدصّدً,

( 1, 2011ٖن٠ّررّدً, 20أِررثَ نتي تٌمٝررث  إلٌررٍتَ تٌهّررىًٞ خٛلررف تٌهٕف")تٌّٙررًٞ ت١ٌررَٛ, 
ي تٌٙررفف١ر ـررٛي تٌّظررثً٘تز تٌؽثِه١ررر ,ٚلررٝ ٘ررىت تٌّرر١ثق ٕٔررًز تٌٙررف١فر تٌهه٠رره ِررٓ تألٔررىث

ِٕٚٙث,لدً ٠فًّ عٕٛتْت"لٔصهثي تٌّظثً٘تز لٟ تٌؽثِهثز ٌٍّيثٌدر خًـ١رً تٌم١ثنتز")تٌّٙرًٞ 
(, وّث ؼث  لدً خهٕٛتْت"ٔدثج تٌعٛيذ ٠فثوّْٛ ِدثين ٚ ٔظثِٗ 4, 2011ِٖثيَ, 15ت١ٌَٛ, 

 (1ٖ 2011أخ٠ًً  1لٟ ١ٔٛ١ٍِر تإلٔمثو تٌٕٟٛٞ")تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ 
ٛيذ تٌّٝثنذتٚي٘هز تٌٙف١فر تاليت  ـٌٛٙث لٝ تٔىثي ِٕٙث تاللدثي, ؼث  لدرً شفرس عٕٛتْت"تٌعرٛيذ تٌع

تٌّٝرررثنذ شّرررهٟ ٌفرررهٚض ٘رررهتَ خررر١ٓ تٌؽررر١ٓ ٚ تٌٕرررهح, ِٚٙرررً ِّرررصٙهلر ٚلِرررًتب١ً شّرررهٟ 
 (4,ٖ 2011أخ٠ًً , 10ٌصهى٠دٙث")تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ ,

ٚتٌمدٛ تْت"لٟ ت١ٌَٛ تألٚي ٌهٛنذ تًٌٕٞر تٌمًٍ تألِٕٟ ٚتٌفٜٟٛت لؽث  تٌفه٠ط عٕٗ لٟ شم٠ًً شفس عٕٛ
 (1, 2011ٖن٠ّّدً, 12عٙثخثز ِٚةثز تٌٙثيخ١ٓ ٚتٌدٍي١ؽر")تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ,  6عٍٟ 

لِرررصمهتَ تٌهٕرررف ِرررع تٌّهصٙررر١ّٓتٚؼث  تٌفررره٠ط عٕرررٗ ِرررٓ تٌرررهتلً ٚتٌمرررثيغ  لفرررٟ لدرررً لثيؼٟ,شفرررس 
ه عٍرٟ لٍف١رر عٕٛتْت١ِ٘ٛثْ يت٠صُ شيثٌرح ِٙرً خإ٘رالؾ تألِرٓ تًٌّورٍٞ خٕرىً عثؼً",ٚوٌر
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خرر١ٓ تٌٕررًٞر ٚ تٌّصظررث٠ً٘ٓ  ١ٔٛ٠2011ررٛ 24ٚ  22تٌّٙررثنِثز تٌصررٟ ٔررٙهشٙث تٌمررثً٘ذ ٠ررِٟٛ 
(,ٚؼررررث  لررررٝ لدًتلًشفررررس عٕٛتْت"تٌؽثِهررررر 6,ٖ ١ٌٛ٠2011ررررٛ, 10..")تٌّٙررررًٞ ت١ٌررررَٛ, 

 12تٌهًخ١رتتٌّيثٌدررر خثٌف٠ًررر شّررصفك تٌصه١٠رره ٚال ٠ّىررٓ ِٛتؼٙصٙررث خثًٌ٘ثٖ")تٌّٙررًٞ ت١ٌررَٛ, 
ٚلٟ شم٠ًًلثيؼٟ شفس عٕٛتْت"تٌمثيؼ١ر تأل٠ًِى١ر تٕٔهً خثٌمٍك ِٓ لِرصمهتَ (, 2011أخ٠ًً ,

(,ٚألً شفرس 3, 2011ٖأنّيُ , 3تٌهٕف ٜه تٌصظثً٘ تٌٍّّٟ لٟ ًِٙ")تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ ,
عٕٛتْت"لررٛتز تألِررٓ شمررصفُ ١ِررهتْ تٌصف٠ًًلؽررًتً خثٌمٕثخررً تٌّّرر١ٍر أٚ ت١ٌّررثٖ تٌىد٠ًص١ررر ٚ تٌفٙرر١ٍر 

(, عٍرٟ لٍف١رر 4,ٖ 2011ن٠ّرّدً, 2ٌّهصم١ٍٓ")تًٌّٙٞ ت١ٌرَٛ, ١ٙٔهتْ ٚعًٕتز تٌؽًـٟ ٚت
ٔمٙرر١ر عثِررر شيثٌررح خٛلررف  21أـررهتض تٌمٙررً تٌه١ٕررٟ ِٚؽٍررُ تٌررٌٛيت  شم٠ًًشفررس عٕررٛتْت"

 (1, 2011ٖن٠ّّدً, 20لٛيٞ ٌٍهٕف ٚتٌصفم١ك ِع تٌهّى١٠ًٓ")تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ ,
عٍررٝ تيٚ ِٙررًِّٙث تلصٍفررس تٌفصٕرتٚلره ًٞـررس تٌٙررف١فر يل٠صٙررث ـررٛي تٌّٛتٕٞررر ٚتٔررٗ وررً ِررٓ ٠هرر١ٓ 

ن٠ثٔصررٗ لٙررٝ ٕٚٞررٗ ٚ٘ررٛ ِررث ٠ررهعٛ تٌررٝ ٔدررى تٌفصٕررر ٚتٌصهٙررح ٚؼررث  وٌرره, لررٟ ِمررثي عّررٛنٞ شفررس 
 (,10, 2011ِٖثيَ,  23عٕٛتْت"٠ث عهٚ ًِٙ")تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ, 

ٌٚمرره عًلررس تٌٙررف١فر ِفٙررَٛ تٌّٛتٕٞررر خهٔٙررث" شهٕررٟ تٌههتٌررر تٌٕررثٍِر ٚتٌّّررثٚتذ ٚشىررثلؤ تٌفررًٖ ٚللصّررثَ 
(, ٚلٟ شم٠ًرً خهٕرٛتْت"ل١ُ خرٛن ) 1,ٖ 2011ِث٠ٛ, 4تٌهثِر ٌٍدالن")تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ, تٌّٛتين 

(,ٜٚررع ل١ررٗ 13, 2011ِٖررث٠ٛ,  12(ليررٛتز ٌّٛتؼٙررر تٌفصٕررر تٌيثبف١ر")تٌّٙررًٞ ت١ٌررَٛ ,2
 تالُِ تٌصٝ ٠ٕدغٝ تْ ٠مَٛ ع١ٍٙث عاللثز تلًتن تٌّؽصّع,ِٕهث ٌٍفصٕر ٚتٌصهٙح.

ىٕف ِٛتلع ٌٍفصٕر تٌيثبف١ر شهًّ ِٓ تٌمثيغ",لهعرهت  تٌرٛٞٓ خرٗ ٚلٟ عٕٛتْ يب١ّٟ"تٌّؽٍُ تٌهّىًٞ ٠ 
ِررث٠ٛ,  4نتبّررث ِصًخٙررْٛ,٠فثٌْٚٛ ش٠ٍّررك ٔررٍّٗ خإٔررثعر تٌفًلررر خرر١ٓ تخٕررث ٖ . )تٌّٙررًٞ ت١ٌررَٛ ,

( ٚلدًألًل١ٗ" تٌمرِٟٛ ٌفمرٛق تإلّٔرثْ ٠ٕصمره تٌمٙرٛيتألِٕٟ لرٟ تألٌِرر ٠ٚيثٌرح 1, 2011ٖ
 (7,ٖ 2011ِث٠ٛ, 12ت١ٌَٛ , خإ٘هتيش٠ًٕع ٌّىثلفر تٌيثبف١ر")تًٌّٙٞ

تٌصف٠ًٛ تٌمثيؼٟتٚتٌىٜ ٠ٙه  تٌٝ ٌعٍعرر تالِرٓ ٚتالِرصمًتي لرٝ ِٙرً تِرث عرٓ ٠ًٞرك تٌٛل١هرر خر١ٓ 
تخٕث  تٌه٠ثٔر تٌٛتـهذ ,تٚخ١ٓ تٌه٠ثٔرر تٌّّرٍّر ٚتٌمدي١رر ,تٚعرٓ ٠ًٞرك تٔرثعر تٌفٜٛرٝ خر١ٓ ٞدمرثز 

ِٕٙث لدررررً شفررررس تٌّؽصّررررع وٍٙث,ٚلرررره عثٌؽررررس تٌٙررررف١فر ٘ررررىت تٌّٜٛررررٛ  خّمصٍررررف تٌٙررررٛي,ٚ
عٕٛتْت"لًِتب١ً ال شفح تٌفًـر"شفهض عٓ شف٠ًٛ لِرًتب١ً ٌفصٕرر نتل١ٍرر لرٟ ًِٙ)تٌّٙرًٞ 

(, ٚؼررررث  ت٠ٝررررث لررررٟ ين ِدثٔررررً لررررٟ ٔررررىً لدررررً ٘ررررففٟ 13, 2011ِٖررررث٠ٛ , 12ت١ٌررررَٛ, 
خهٕٛتْت"تٌىٕثبُ تٌعالض شّصٕىً ِيثٌح ألدثٞ تٌّٙؽً خفًٚ ـّث٠ر ن١ٌٚر عٍٟ ًِٙ")تًٌّٙٞ 

(,ٚؼرررررث  لرررررٟ ِمرررررثي شفرررررس عٕرررررٛتْت"تٌصف٠ًٛ ٚتؼرررررح 12,ٖ ١ٔٛ٠2011رررررٛ,  30ت١ٌرررررَٛ ,
(, ٚتل١رررررررًت ؼررررررررث  لدرررررررً شفررررررررس 14, ١ٌٛ٠2011ٖررررررررٛ, 12ٕٟٚٞ")تٌّٙرررررررًٞ ت١ٌرررررررَٛ, 

أنّررريُ  20عٕٛتْت"ِٙثنيتلِرررًتب١ًت شّرررهٟ إلظرررثيذ تٌصرررٛشًعٍٟ تٌفهٚن")تٌّٙرررًٞ ت١ٌرررَٛ ,
,2011 ٖ,4) 

 -ضٟ :راثؼب :ِؼبٌغخ صحف اٌذراضخ ٌٍمٛٞ اٌفبػٍخ فٟ لعب٠ب اإلصالػ اٌط١ب
(لٌٟ تُ٘ تٌمٛٞ تٌفثعٍر لٟ لٝرث٠ث تإل٘رالؾ ت١ٌّثِرٟ لرٟ ِٙرً وّرث 5ش١ًٕ خ١ثٔثز تٌؽهٚي يلُ )

 عثٌؽصٙث ٘فف تٌهيتِر لالي لصًذ تٌهتيِر, ٚؼث ز وثألشٟت
يوٍز ٘ف١فر تألً٘تَ لٟ ِهثٌؽصٙث ٌمٝرث٠ث تٌهيتِرر عٍرٟ ٔرمٗ تٌرًب١ُ تٌّرثخك أٚالً: صح١فخ األ٘راَ:

خهت٠ررر تٌعررٛيذ أِٚد١ٕررر ٌّّررثٚبٗ ٚتليثبررٗ خهرره لررًتي تٌصٕفررٟ, ٚخثٌصررثٌٟ وعررًز ِدررثين ِررٛت  وّؤ٠ررهٖ ٌررٗ لررٟ 
تألٔرررىثي تٌٙرررفف١ر تٌصرررٟ شصٕرررثٚي ٔرررمٗ تٌرررًب١ُ تٌّرررثخك ل٠ؽثخ١رررثً ِٚرررٍد١ثً لرررالي لصرررًذ تٌهيتِرررر ٚ وٌررره 

%, لهٍرررٟ ِرررد١ً تٌّعرررثي ؼرررث  شم٠ً٠ًفّرررً ِثٕٔررر١س وصرررح ل١رررٗت"تٌّال١٠ٓ ٠مًؼرررْٛ شه١٠رررهتً 24.2خّٕررردر
(,ٚلررررررٟ ٔفررررررُ تٌههن"تٌٙررررررففر تٌمثِّررررررر"شم٠ًً ألررررررً 2011ٖ,1لدًت٠ررررررً, 3ٌّدررررررثين")تألً٘تَ ,
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خهٕٛتْ"ِّرررر١ًتز تٌصه١٠رررره ٌّدررررثين شٕررررهن خررررثٌدًتنعٟ ٚلٕررررثذ تٌؽ٠ٍررررًذ", ٠صدهررررٗ شم٠ًًألًلٟ"تٌٙررررففر 
تٌّثنِر"٠فًّ عٕٛتْ"٠ث ِدثين ٠ث ١ٞثي أٚعرٟ شّر١دٙث شٌٛرع ٔرثي", خ١ّٕرث شغ١رً ِّرثي تٌّهثٌؽرر شّثِرثً ِرٓ 

لدًت٠ررً,  11خررهأٖ خّثٕٔرر١ست" تٌٕررهح أِررمٟ تٌٕظررثَ".)تألً٘تَ , 2011لدًت٠ررً 11تإلٔررثنذ لٌررٟ تٌررىَ خهرره 
( , ٚلٟ شم٠ًً ألً شفس عٕٛتْ تِفثوّر تٌمًْ تٌٕثي  تٌّٙرًٞ خر١ٓ ِردفثْ تٌّهرٍ تٌّرىي 2011ٖ,1

 4ِٚفثوّر ظٍُ لٟ ظٍُ,ـثٌر و٘ٛي ش١ّيًعٍٟ ت١٠ًٌّٙٓ خهره ظٙرٛي ِدرثين لٍرف تٌمٝردثْ!)تألً٘تَ, 
 (16,ٖ 2011أنّيُ ,

 4ٚألٚي ِرررًذ لرررٟ شرررثي٠ك تأل٘رررًتَ ٠رررهشٝ ِثٕٔررر١ست"تًٌب١ُ تٌّرررثخك ٚٔؽرررالٖ لٍرررف تٌمٝررردثْ!)تألً٘تَ,  
( ٚلررٟ ِٕفٕررٟ ألررً ٌٍٙررف١فر لررٟ ِهثٌؽررر ٔررمٗ تٌررًب١ُ تٌّررثخك وهـرره أ٘ررُ تٌمررٛٞ 1, 2011ٖأخ٠ًررً,

ن تٌفثعٍر ٌمٝث٠ث تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ لٟ يأٞ تٌٙف١فر, لهِس تٌٕىً ًٌٍب١ُ عٍرٟ تٌصٕفرٟ, ٚوٌره لرٟ عّرٛ
لدًت٠ررً  13ـمررثبك إلخررًت١ُ٘ ٔررثلع, وّررث أٜررث  ٔررىًألًٌىً ِررٓ تٌٕرردثج ٚتٌمررٛتز تٌّّررٍفر )تأل٘ررًتَ,

( ١ٍ٠ٚٗ ِٓ ـ١ط تأل١ّ٘ر وهـه أُ٘ تٌمٛٞ تٌفثعٍر لٟ تٌٙف١فر ٚ٘ٝ"تٌمٛٞ تٌمثيؼ١ر"ٚؼث  خّٕردر 2011,
ٌصٗ,ٍٚٞح %,ٚشررهشٝ ٔررٛت٘هٖ تٌٙررفف١ر ٌصررهي عٍررٝ ِٛلررف تٌررهٚي تالؼٕد١ررر ِررٓ شمرره٠ُ ِدررثين الِررصمث23.2

تٌؽّث١ً٘ ٌّفثوّصٗ,ٚت٠هتعٗ تٌّؽٓ,ٚيل٠ر وً نٌٚرر ٌٍفرهض ِرٓ ٌت٠ٚرر ِٙرثٌفٙث ِٕٚثلهٙث,لفٍّرس ِؽٍرر 
٠ٛ١ٔٛين شث٠ٍّ      لدًت عٓ تًٌب١ُ تال٠ًِىٝ,شفس عٕٛتْت"لنتيذ أٚخثِث شٕثلٓ ِع ِّرة١١ٌٛٓ ِٙر١٠ًٓ 

ٚورثالز -تٌّٙهي )٠ٛ١ٔرٛين( 7,ٖ 2011لدًت٠ً, 5للصًتـثز ش١ٍُّ تٌٍّير ٚلِصمثٌر ِدثين")تألً٘تَ ,
 أٔدث (

ٚلٟ شم٠ً٠ًٜٛؿ ِٛلف تالنتيذ تالًِتب١ٍ١ر ِّث تي ت١ٌٗ ١ًِٙ ِدثين ٚؼث  شفس عٕٛتْ "١ٔصث١ٔرث٘ٛ ٠ّٕرع 
شً -( تٌّٙهي)يتَ هللا7,ٖ 2011لدًت٠ً,  13ِّة١ٌٛٓ ِٓ تإلنال  خص٠ًٙفثز عٓ تٌّٛلف ")تألً٘تَ, 

شصفّررً عٍررٟ يـ١ررً ِدررثين ٚشمٕررٟ عٍررٟ تٌهاللررثز ٚوررثالز أٔدررث ( ,١ٍ٠ٚررٗ عٕررٛتْ تلً"لِررًتب١ً -أخ١ررح
ِفثوّررر تٌررًب١ُ تٌّررثخك"شم٠ًً شفررس عٕٛتْت"تٌهررثٌُ ٠هصدً٘ررث -ٚتٌّهث٘ررهتز "ٚألررً ـٛي"ِفثوّررر تٌمررًْ

 ٠4ٕررث٠ً")تألً٘تَ  25شفررٛالً شثي٠م١ررثً ,شًـ١ررح نٌٚررٟ خّفثوّررر ِدررثين ٌصفه٠رره تٌّّررة١ٌٛٓ عررٓ لصررً ظررٛتي 
ٚورثالز أٔدرث ( ٚ ل١رٗ -عٛتُ٘ عث١ٌّرر ٚ عًخ١رر-خثي٠ُ-أٔمًذ-خثي١ٌٓ-( تٌّٙهي)ٌٕه7ْٖ 2011ِثيَ 

 أ٠ٝثًت"ِٚثبً تإلعالَ تِعٛي تًٌب١ُ تٌّمٍٛ  لٟ تٌمفٗ ٠ٛؼٗ يِثٌر شفى٠ً٠ر ل٠ٛر ٌٍمثنذ تٌهًج".
ٚ ؼث  لٟ تٌصًش١ح تٌعثٌط ِٓ ل٘صّثَ تٌٙف١فر خثٌمٛٞ تٌفثعٍر لٟ لٝرث٠ث تٌهيتِرر "يِرٌٛ تٌٕظرثَ تٌّرثخك"  

% ِٚٓ تألِعٍٗ تٌصٝ ؼث ز شفًّ ِٛلف يِرٌٛ ٘رىت تٌٕظرثَ 11.1"تٌفٍٛي"خّٕدر  أٚ ِث أٍٞك ع١ٍُٙ ِؽثٌتً 
,ِٚث لهٍٖٛ ١ٌهُ تالٜيًتج ٚتٌفٜٛٝ ,ٚال شّرصمً ِرف١ٕر تٌرٛٞٓ ,ؼرث  عّٛنتأـرهتض لرٟ تأللدثي"ٌّر١ًّ 

( ٠صفرررهض عرررٓ تٌّصّررردد١ٓ لرررٟ ِٛلهرررر 2011لدًت٠رررً, 7ٔرررفثز"تخهٕٛتْت"تٌؽًّ لرررٟ لٍدررره")تألً٘تَ, 
%, ـ١ررط شهررهنز 20.4ط تأل١ّ٘ررر ـرره٠ط تٌٙررف١فر عٓ"تٌٙررفٛذ ت٠ًٌّٙر"خّٕرردر تٌؽًّ,١ٍ٠ررٗ ِررٓ ـ١رر

تألٔررىثي تٌٙررفف١ر لررٟ وٌرره ِٕٚٙث,ِمررثي شف١ٍٍررٟ ٌّٙرريفٟ تٌٝررًّتٟٔ, خهٕٛتْت"نعررٛذ تٌّعمفرر١ٓ ٌٍٕرردثج 
( شفررهض ل١ررٗ عررٓ نٚي تٌٙررفٛذ تألنخ١ررر ٚت١ٌّثِرر١ر 2011ٖ,7لدًت٠ررً , 3ـررثلظٛت عٍررٟ ِٙررً")تألً٘تَ,

 فثظ عٍٟ تٌٛٞٓ ٚلِصمًتيٖ,ٚتٌه١ٕ٠ر لٟ ًٜٚيذ تٌف
تٌّؽٍُ تٌهّىًٞ تٚله تلصٍفس تيت  تٌٕثَ لٝ تٌّؽٍرُ تٌهّرىًٜ ,خر١ٓ ِؤ٠ره ٌرٗ ِٚهرثيٚ ,ٚخر١ٓ ِهظرُ 
ٌررهٚيٖ ,ٚتلررً ٠يٍررح ِٕررٗ تًٌـ١ررً ,الٔررٗ شّرردح لررٝ تلّررثن تٌف١ررثذ تٌهثِررر ,خّّررثعهذ يِررٌٛ تٌٕظررثَ تٌّررثخك 

ؼث  عّٛن ـمثبك إلخًت١ُ٘ ٔثلع, ١ٕ٠ه ل١ٗ خهٚي ٚشّى١ُٕٙ ِٓ تلفث  تٜ ِهٍِٛثز له شؤنٜ تٌٝ تنتٔصُٙ ,ٚله 
(, وّث ؼث  لٟ ٍِفك تألً٘تَ شم٠ً٠ًفًّ 2011ِثيَ,  7تٌّؽٍُ تٌهّىًٞ لٟ ًِـٍر تٌعٛيذ )تألً٘تَ, 

ِث١ٕٔس ؼث  شفس عٕٛتْ "ِٓ تٌّؽٍُ تألعٍٟ ٌٍمٛتز تٌٍّّفر لٌٟ ٔهح ًِٙ ٚاللٔث ٌٍٛٞٓ ٚتٌٕرهح ٚ 
ٟ تٌٍّير, ٚال ّٔرهٟ ل١ٌٙرث, ٚال ٔدفرط عرٓ نعث٠رر أٚ ٔرًٙذ". ال ٔؽثًِ أـه عٍٟ ـّثج ًِٙ,ٌت٘هْٚ ل

 , ٍِفك ِؽثٟٔ خثألً٘تَ شٙهيٖ لنتيذ تٌٕةْٛ تٌّه٠ٕٛر(2011ِثيَ , 12)تألً٘تَ ,
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٠مررع عٍررٝ عررثشك تٌفىِٛررر تٌررهٚي تٌدررثيٌلٟ وررً ِؽررثالز تإل٘ررالؾ ت١ٌّثِررٟ ـ١ررط تٌصهرره٠الز تٌٌٛتي٠ررر 
شًو١ٍ ٘ف١فر تألً٘تَ ع١ٍٗ ومرٛٞ لثعٍرر لرٟ أـرهتض لٝر١ر  تٌّّصًّذ ِٕى خهت٠ر تٌعٛيذ ٚـصٟ تألْ, تال أْ

% ِٓ تإلؼّثٌٟ خهره تْ وثٔرس شصٙرهي ٘رففثز تأل٘رًتَ ألدرثي 4.3تٌهيتِر وثْ ل١ٍال, ـ١ط أـصٍس ّٔدر 
 200تٌفىِٛر ٌٚٚيتبٙث ٚوٌه لدً تٌعٛيذ,ِٚٓ أِعٍرر وٌره لرالي تٌهيتِرر تٌفث١ٌرر .شم٠ًرً شفرس عٕرٛتْت" 

(ؼث  ٘ىت لٟ ظرً ٌٚتيذ عثبٕرر عدره ٠2011ٕث٠ً,  ١ٕٙ26ح")تألً٘تَ ,أٌف ٚظ١فر شدفط عٓ ٘ثـح تٌ
تٌٙثنٞ,ٚؼررث  عٍررٟ تٌٕمرر١ٛ عّررٛن ٘ررففٟ" ٌهدرره تٌهظرر١ُ ني٠ٚررٓ" شفررس عٕٛتْ"لررٛي ٕ٘ٙرردٓ ل٠ررٗ ِررٓ 

 (,2011لدًت٠ً, 14ًِٙ!" ـٛي للًتيتز تٌىِر تٌّث١ٌر ٌٍّّة١ٌٛٓ )تألً٘تَ, 
١ًٜر لٌٟ ـه ِث ِمثئرر خرثٌيًؾ تٌّرثخك ٌؽّثعرر %, ٚشهه ّٔدر 3.3ِخ١ّٕث ؼث ز"لٛٞ تإللٛتْ" خّٕدر 

٠ٕرث٠ً,ـصٟ ِرع خهت٠رر تٌعرٛيذ ورثْ يأٞ تأل٘رًتَ وّرث ٘رٛ خثٌّٕردر ٌٍؽّثعرر  25تإللٛتْ ت١ٌٍّّّٓ لدً ظٛيذ 
( 1, ٠2011ٖٕرث٠ً,  26ٚلٟ وٌه شم٠ًًشفس عٕٛتْ"تألال  ٠ٕثيوْٛ لٟ ِظثً٘تز ِر١ٍّر")تألً٘تَ ,

٘رً ِرٓ تإللرٛتْ ٔرثيوس لرٟ تٌّظرثً٘تز ٚـثٌٚرس لِرصغالي وصح ل١رٗ "ٚوورًز ِٙرثني أ١ِٕرر خرهْ عٕث
تٌّٛلررف ٚشه١ٌررح تٌّصظررث٠ً٘ٓ ٜرره تٌٕررًٞر"( وّررث ًٞـررس شم٠ًررًتً شفررس عٕررٛتْ" لررٟ أٚي لٔهمررثن عٍٕررٟ 

عثِرثً, تًٌّٔره ٠ؤوره ٜرًٚيذ تٌصهرثْٚ ِرع ؼ١ّرع تٌص١رثيتز ت١ٌّثِر١ر ٚ تأللدرثٞ"  16ٌٕٛيٞ تإللٛتْ ِٕى 
ث أورره تإللررٛتْ تٌّّررٍّْٛ لررٟ شم٠ًررً ٘ررففٟ عٍٝ"ٜررًٚيذ ( ,وّرر6,ٖ 2011أخ٠ًررً , 30)تأل٘ررًتَ ,

 2011لدًت٠ررً 7لِررصؽثخر تٌٕظررثَ ٌٍّيثٌررح تٌٕررهد١ر"ألْ وٌرره ِرر١فهن لِررصًّتي٠ر تٌفررٛتي ِهررٗ.)تألً٘تَ 
(,ٚتوت وررثْ ِٛلررف تٌررهتلً ؼررث  ِررٓ ِٕظررٛي٠ٓ ِمصٍفرر١ٓ ًٌل٠ررر ٚتلررع تاللررٛتْ ِٚٛلفٙررث ِررٓ تٌعررٛيذ 4ٖ

ٟ عٓ يأٞ تًٌب١ُ تأل٠ًِىٟ لٟ تإللرٛتْ شفرس عٕٛتْ"أٚخثِرث ,تلصٍفس تٌٕظًذ تٌمثيؼ١ر,لفٟ لدً لثيؼ
ِٙررً ٌررٓ شهررٛن ٌٍررٛيت  ٚتإللررٛتْ ال ٠صّصهررْٛ خصه١٠رره تألنٍد١ررر"ـ١ط تورره عٍررٝ تِررصفثٌر ٚ٘ررٛي تإللررٛتْ  

 ٌٍّٕث٘ح ٌههَ شّصهُٙ خّٛتلمر تالنٍد١ر.
 ٚوثالز أٔدث .-( تٌّٙهيتٚتٕٔيٓ 1ٖ 2011لدًت٠ً  7)تألً٘تَ 

١ٙث تٌفًوثز ٚتٌمٛٞ ت١ٌّث١ِر ظُ تألـٍتج خّٕدر ِهثٌؽر ٜة١ٍر ِمثئر خه١ّ٘ر شٍره ٚؼث ز لٛٞ تأللدثٞ ٠ٍ
%, ِٚرٓ تألِعٍرر 1.6%,2.3%,3.10تٌمٛٞ لٟ أـهتض تٌعٛيذ, لؽث ز ّٔدُٙ عٍٟ تٌصٛتٌٟ وّث ٠ٍٟ ت     

( 2ٖ 2011لدًت٠رً 3عٍٟ وٌه شم٠ًً شفس عٕٛتْ ت"ِّر١ًذ ٌم١رثنتز لِرال١ِر ٚ ِّر١ف١ر نرهتً")تألً٘تَ 
 14ٟ شم٠ًًألً شفس عٕٛتْ "تٌٍّّّْٛ ٚت١ٌّّف١ْٛ ٠رؤنْٚ تٌٙرٍٛتز ٠ٚىًِرْٛ تٌٕرٙهت ")تألً٘تَ, ٚل

(,ٚتل١ًت شم٠ًً شفس عٕٛتْ ت"ِٓ أؼً خٕث  و١ّٕرر أٞفر١ؿ لرٟ ِىثٔٙرث ٚعرٛنذ تٌّيرًٚن٠ٓ 2011لدًت٠ً, 
ِرثيَ  4َ ٌّٕثٌٌُٙ عًٕتز تألال  ِٓ تأللدثٞ ٠هصّْٙٛ أِثَ تٌص١ٍف٠ٍرْٛ ـصرٟ شصفمرك ِيرثٌدُٙ")تألً٘ت

(,توْ لمرره ؼررث  شٕررثٚي تال٘ررًتَ ٌمررٜٛ تاللدررثٞ لررٝ ًِٜٙرره١فث ,عٍررٝ تٌررًنُ ِررٓ ت١ّ٘ررر ٘ررىٖ 4ٖ 2011
تٌيثبفررر ,ٜررّثٔث الِررصمًًٌ تالـررٛتي ٚتٌٕررًٚ  لررٝ تال٘ررالؾ ,الٔررٗ ِصررٝ ٕٔرردس تٌفصٕررر شهيٍررس تٌّّرر١ًذ 

ثن٠ٓ تٌالٌِرر ,ِهعِٛر خه٘ٛتز نًخ١ر شيثٌح خإعيثبٙث ـمٛلٙرث ,ٜرثنير خهرهَ شهثٚٔٙرث لرٝ ِمصٍرف ت١ٌّر
 ٌٍّٕٛ ٚتال٘الؾ.

أخ٠ًررً شيثٌررح خٕظررثَ ؼّٙررٛيٞ  6أِرث عررٓ تٌفًوررثز ٚتٌمررٛٞ ت١ٌّثِرر١ر لؽررث  عٕٙررث شم٠ًرً شفررس عٕررٛتْت" 
( ٚشم٠ًًألرً شفرس عٕرٛتْ ت"تٌم١رثنتز تإلِرال١ِر 2011لدًت٠رً,  13خًٌّثٟٔ ِٚؽٍرُ لٔصمرثٌٟ")تألً٘تَ ,

ةررررررر ٌٍؽّثعررررررر")تألً٘تَ, شهصررررررً  خٛؼررررررٛن ٘ررررررًتعثز ِررررررع تٌمررررررٛٞ ت١ٌٍدًت١ٌررررررر ِّٚثيِررررررثز لثٞ
(,ٚوىت ؼث  تٌفه٠ط عٓ تالـٍتج تلً ّٔردر ,ٚؼرث ز تٌهٕث٠رر خٙرث ٚتٌفره٠ط عرٓ تلدثي٘رث 2011أخ٠ًً,30

 3ٜرره١فث ِٚررٓ وٌرره شم٠ًررً شفررس عٕٛتْت"خهرره خ١ررثْ تٌررًب١ُ تألـررٍتج تٌىدررًٞ شمدررً تٌفررٛتي")تألً٘تَ 
ٞرًؾ ِمصٍرف تٌدرًتِػ تٌفٍخ١رر ( ٚشٛتٌس تٌهه٠ه ِٓ تأللدثي ـٛي شه١ُِ أـٍتج ؼه٠رهذ ِرع 2011لدًت٠ً

 وً ـّح أ٠ه٠ٌٛٛؼ١صٗ,وّث وعًز شٍه تأللدثي أظٕث  تإلٔصمثخثز.
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يوٍز ِهثٌؽر ٘ف١فر تٌٛله عٍٟ تٌهه٠ه ِٓ تٌمٛٞ تٌفثعٍرر لرٟ ِهثٌؽرر لٝرث٠ث صب١ٔب:اٌٛفذ ٚاٌمٛٞ اٌفبػٍخ:
تٌصًش١ح  % ,١ٍ٠ٗ ل12.1ٟتإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ ِٕٚٙث لٛٞ تًٌب١ُ تٌّثخك لٟ تٌصًش١ح تألٚي خّٕدر 

% خإعصدثي٘رث تٌٙرف١فر ـٍخ١رر 17.2تٌعثٟٔ خفثيق شىرًتي٠ٓ لمرٟ لرٛٞ تألـرٍتج ت١ٌّثِر١ر خّٕردر 
%, ١ٍ٠رٗ 13% ظُ لٛٞ تٌفىِٛر خّٕدر 13.4شٕصّٟ ٌفٍج تٌٛله تٌه٠ًك, ١ٍ٠ٗ لٛٞ تٌٙفٛذ خّٕدر 

%, 2.6%, ظُ لٛٞ يٌِٛ تٌٕظثَ تٌّثخك خّٕدر 10.3تٌمٛٞ تٌمثيؼ١ر لٟ تٌصًش١ح تٌمثُِ خّٕدر 
ظُ لٛٞ تأللدثٞ ١ٍ٠ٚٗ تٌفًوثز ٚتٌمٛٞ ت١ٌّث١ِر, ظُ تٌّؽٍُ تٌهّىًٞ ٚأل١ًتً لرٛٞ تإللرٛتْ لرٟ 
تٌصًش١رررررح تألل١رررررًِٓ ـ١رررررط ل٘صّرررررثَ ٘رررررف١فر تٌٛلررررره ٚ ؼرررررث ز تٌّٕرررررح ِصصث١ٌرررررر وّرررررث ٠ٍرررررٟ 

 % ِٓ تإلؼّثٌٟ.%2.6,%4.6,%5.1,5.5
تٌمرٛٞ تٌفثعٍرر لرٟ أـرهتض ٚشههنز تألٔرىثي تٌٙرفف١ر تٌصرٟ شٕثٌٚرس ٔرمٗ تٌرًب١ُ تٌّرثخك ِدرثين ورهُ٘ 

تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ, ِٕٚٙث عٍٟ ِد١ً تٌّعرثي ال تٌفٙرًِث٠ٍٟت ؼرث  شم٠ًرً شفرس عٕٛتْت"لرثِٕات 
( ٚألرً لرٟ 4, 2,ٖ  2011ٖلدًت٠ً, 5ِدثين وثْ لثنِثً ٌأل٠ًِى١١ٓ ٚت١١١ٔٛ١ٌٙٙٓ")تٌٛله ,

 ٜٟٛ".ٔفُ تٌههن خهٕٛتْ ت"ِدثين ٠ؤوه أٔٗ ٠ًنح لٟ تإلِصمثٌر تألْ ٌىٕٗ ٠مٕٟ تٌف
وّررث ؼررث  شم٠ًررً ألررً ٠ررًخٟ خرر١ٓ تٌررًب١ُ ٚتالخررٓت خهٕٛتْت"ٔررٍر تٌّٕصفهرر١ٓ ٜررٍٍٛت ِدررثين خصمررثي٠ً ١ّ٘ٚررر 

( ٚـٛي ِٛلف تٌهٚي تٌهًخ١ر ِٓ  2011لدًت٠ً , 2ٚأٍٞمٛت عٍٟ ؼّثي "تالخٓ تٌدًُٔ"! )تٌٛله, 
يث١ٔررر تٌررًب١ُ تٌّررثخك ٚخٙررفر لث٘ررر تٌّررهٛن٠ر,ٔمٍس تٌٙررف١فر لدررًتً عررٓ ٘ررف١فر تٌصررث٠ٍّ تٌد٠ً

لدًت٠ً,  11ووًز ل١ٗ"تْ تٌهثً٘ تٌّهٛنٞ ٠صهٙه خهعُ ِدثين ِث١ٌثً لوت شمٍس عٕٗ أ٠ًِىث")تٌٛله ,
( وّث ٔمٍس تٌٙف١فر لدًتً ٌٍٛتٕٔيٓ خِٛس تأل٠ًِى١ر ٠ًخٟ خر١ٓ ِدرثين ٚلِرًتب١ً 2, 2011ٖ

ي ( ٚلٟ ٔىً ـرٛت2011لدًت٠ً,  14ووًز ل١ٗ "تْ لًِتب١ً ًِعٛخر خهه يـ١ً ِدثين")تٌٛله ,
 17٘ففٟ ِع "عده تٌّٕهُ عّثيذ,"شفس عٕٛتْت"ؼّثي ٚتٌٙثُٔ ٜر١هٛت تٌرًب١ُ ِدثين")تٌٛلره ,

( ٚلررٟ ِمررثي شف١ٍٍررٟ ٌّررى١ٕر لررؤتن وصدررس ل١ررٗ "عٕررٕث ِررع ِدررثين عٙررً تٌٕٙررح 2011لدًت٠ررً ,
 (2011لدًت٠ً, 22تٌهظ١ُ")تٌٛله, 

ِر١ر ؼه٠رهذ أٚٞرًؾ يلٞ تِث تٌفه٠ط عٓ لٛٞ تألـٍتج ت١ٌّثِر١رتظًٙلٟ ٔرىً ألدرثي لٕٔرث  أـرٍتج ١ِث
ٌألـٍتج ـٛي خًتِؽٙث أٚـٛي تٌّٕٙه ت١ٌّثِٟ تٌفثٌٟ ِٕٚٙث شم٠ًً شفس عٕٛتْت"تٌٍؽٕر تٌٕهد١ر 

( ٚلثيؼ١ررثً, 2011ِررثيَ, 15شررٕظُ ِررؤشًّتً ؼّث٠ً١٘ررثً ٌّٕثلٕررر تٌصهرره٠الز تٌهِررصٛي٠ر")تٌٛله, 
ّثْ تٌّٝرٟ شم٠ًًلٟ تٌٙفف تأل٠ًِى١ر خهٕٛتْت"ـ٠ًر شٕرى١ً تألـرٍتج ٚلِرصًّتي تٌٝرغٟ ٜر

ٚوثالز أٔدث  ,ٚأِرثعٓ تٌفٍرٛي -(,تٌّٙهيت ٚتٕٔيٓ  2011لدًت٠ً, 2ٔفٛ لٔصمثي تٌٍّير")تٌٛله ,
أٚ يِررٌٛ تٌٕظررثَ تٌّررثخك,ِٚفثٌٚصٙث تٌهررٛنذ ٌٍف١ررثذ ت١ٌّثِرر١ر خّّرر١ّثز ؼه٠ررهذ ,ٕٔررًز تٌٙررف١فر 

 (,أِرث2011ِرثيَ, 17شم٠ًًشفس عٕٛتْ"عٛنذ و٠ٛي تٌٕظرثَ شفرس ٌرٛت  ـرٍج تٌف٠ًر")تٌٛلره ,
عٓ تٌٙفٛذ ٚتٌفه٠ط عٕٙث ؼث  لٝ شم٠ًً ٌٍّف١ً لخًت١ُ٘ ٠ًّٞ ٠فىي ل١ٗ تٌٕمدر ِٓ لًٚ أيتبٙث 

 (15, 2011ِٖثيَ , 16عٍٟ تٌٕهح.)تٌٛله, 
تٌفىِٛر,ٚوثٔس ِعثيت ٌٍؽهي ٚتالٔصمثن لمه عًٚ شم٠ًً ٘ففٟ ألًشفس عٕٛتْت"٠رث ـىِٛرر نّرً تٌهرثي 

ّررث عدً"ِفّرره ٔررًنٞ" لررٟ عّررٛنٖ وٍّررر (, و2011ِررثيَ,  17لِّررفٛت ظٍررُ تٌّررّثي")تٌٛله, 
أل١ًذ عٓ يل٠صٗ ٌٍمثب١ّٓ عٍرٟ يلَٚ تٌفىِٛرثز خهٕرٛتْ ِرٛؼٍ ؼرهتً"تألند١ث  ٠فىّْٛ")تٌٛلره, 

 , ٖ أل١ًذ(2011لدًت٠ً, 23
لٛٞ لثيؼ١ر شّعً تٌفه٠ط لٝ ِمرثي شف١ٍٍرٟ "ِىٍّمثٔرر,"ٌفثٌَ ٘ثٔرُ شفرس عٕٛتْت"ٔرهح ِٙرً ٠فصمرً 

( ٚألررً لررٟ ٔفررُ تٌهررهن عّررٛنٞ ّ٘ررَٛ ِٙرر٠ًر ٌهدررثَ 2011ِرردصّدً, 12نٌٚررر تٌههٚ")تٌٛلرره, 
 تٌيًتخ١ٍٟ خهٕٛتْت"١ٌُ ٘ىت ِٛعهٔث ِع لًِتب١ً"
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يٌِٛتٌٕظثَ تٌّثخك ٚوثٔس تٌٙف١فر نتبّث شٝع يٌِٛ تٌٕظثَ تٌّثخك لرٟ ِثٕٔر١صثز ٘رفف١ر,ِٕٙثت"تٌمثبّر 
 (1, 2011ِٖثيَ, 11تٌىثٍِر ًٌٌِٛتٌٕظثَ تٌّثخك تٌّصففأ عٍٟ أي٘هشُٙ خثٌدٕٛن")تٌٛله, 

تأللدثٞت٠ٚهشٝ تٌفه٠ط عُٕٙ لٝ ٘ٛيذ لدً,٘رففر تٌٚرٝ, شفرس عٕٛتْ"تأللدرثٞ تِدرثنيذ ًِٔره تإللرٛتْ 
(, وّث ؼث  شم٠ًً ٠فًّ يأٞ تٌّفصرٟ تٌرىٞ ٠مرٛي 2011ٖ,1ِثيَ, 23ِٕثٚيذ ١ِث١ِر")تٌٛله, 

ل١ٗت"تإلعصررررررهت  عٍررررررٟ  تٌىٕررررررثبُ,ـًتَ ٔررررررًعث ٚتٌهٙرررررره خ١ٕٕررررررث ٚخرررررر١ٓ تٌّّرررررر١ف١١ٓ ِررررررثٌتي 
 (2011ِثيَ,13ٛله,لثبّث.)تٌ

تٌفًوثز ٚتٌمٛٞ ت١ٌّث١ِر ٚؼث  تٌفه٠ط عٕٙث لٝ شم٠ًً شفس عٕٛتْت"لبصال  ٔدثج تٌعٛيذت تٌعٛيذ ـممس 
 (4, 2011ِٖثيَ, 23تٌمٕٛي ٌُٚ شفمك أ٘هتلٙث تًٌب١ّ١ر")تٌٛله, 

تٌّؽٍرُ تٌهّررىًٞت ـ١رط ٠ٛؼررٗ عّرٛن" وو٠ًررثز لٍرُ ِهث٘ررً" ٌهدره تٌررًـّٓ لّٙرٟ" يِررثٌر لٌرٟ تٌّٕرر١ً 
( ـرٛي 12, 2011ِٖرثيَ, 17ثٚٞ ٚل١ٗ"ع٠ٍٍٞ ت١ًٌّٕ للصًتؾ أيؼرٛن ألًأٖ")تٌٛلره, ٕٞي

 شٕى١ً ِؽٍُ يبثِٟ,ٚل٘الؾ تٌدفط تٌهٍّٟ ِٕٚثي٠ع ت١ٌّثٖ تٌؽٛل١ر.
تإللررررٛتْتٚعدًز عررررٓ يت٠ٙررررث لرررر١ُٙ لررررٝ عّررررٛن ٘ررررففٟ "ٌفثّٞررررر تٌّهررررهٚي" ـ١ررررط عٕٛٔررررس ٌٍهّررررٛن 

 ( ,2011,ِثيَ 24خمٌٛٙثت"لِّفٛت ٌٟ ٌّثوت تإللٛتْو")تٌٛله ,
تلِصيثعس ٘ف١فر تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ ِهثٌؽر لٝرث٠ث تٌهيتِرر ِرٓ لرالي صبٌضب:اٌّصرٞ ا١ٌَٛ ٚاٌمٛٞ اٌفبػٍخ

خ١ثْ تٌمٛٞ تٌفثعٍر لٟ تٌدٕث  تٌٙرففٟ خٕرىً ِصمرثيج خر١ٓ شٍره تٌمرٛٞ ِرٓ ـ١رط ـؽرُ تٌصىرًتيتز 
ش١رح تٌعرثٟٔ % ١ٍ٠ٗ لٟ تٌص14.3ًٚتٌّٕح وّث ٠ٍٟت ؼث ز لٛٞ تألـٍتج لٟ تٌصًش١ح تألٚي خّٕدر 

%, لثٌٙفٛذ لٟ تٌصًش١رح تًٌتخرع 13.4%, ظُ تإللٛتْ خّٕدر 14.5لٛٞ تٌّؽٍُ تٌهّىًٞ خّٕدر 
%, ظرُ تٌفًورثز ٚتٌمرٛٞ ت١ٌّثِر١ر 11.7%,١ٍ٠ٗ لٟ تٌصًش١رح لرٛٞ تٌفىِٛرر خّٕردر  11.4خّٕدر 
%, 6.2%, ١ٍ٠ررٗ تٌمررٛٞ تٌمثيؼ١ررر خّٕرردر 6.6%, ظررُ ٔررمٗ تٌررًب١ُ تٌّررثخك خّٕرردر 2.7خّٕرردر 
% ِرٓ تإلؼّرثٌٟ, ٠ّٚىرٓ 3.2%, ٚ يِرٌٛ تٌٕظرثَ تٌّرثخك خّٕردر 4تً وً ِٓ تأللدثٞ خّٕردر ٚأل١ً

 ش١ٜٛؿ شٍه تٌّٕح ِٓ لالي خهٛ تٌؽٛتٔح تٌصيد١م١ر خثٌٙف١فر عٍٝ تٌٕفٛ تٌصثٌٝ ت
لررٛٞ تألـٍتجتعًٜررس تٌٙررف١فر تٌهه٠رره ِررٓ تٌفٕررْٛ تٌٙررفف١ر ـررٛي لررٛٞ تألـررٍتج ت١ٌّثِرر١ر ٚ لث٘ررر 

ٚتٌٍّف١١ٓ" تٌصٟ وثٔس ِثنذ لٙدر ٌٛوثالز تألٔدث  تألؼٕد١ر, ِٚٓ شٍٍه  أـٍتج"تإللٛتْ ت١ٌٍّّّٓ
تٌفٕررْٛ تاللدررثي ِٕٚٙررث لدررً شفررس عٕررٛتْت "تٌف١ًّٔرتتٌّررٍف١ْٛ ٠ع١ررًْٚ ِمررثٚ  ت١ٌٍدررًت١١ٌٓ ٚ 

( ٚوٌه عٍٟ 6, 2011ٖن٠ّّدً,  ٠4هدًْٚ عٓ ألىثيُ٘ خثٌٙهِر ٚ تًٌعح")تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ, 
هـٍتخررٗ عٍررٟ تنٍد١ررر تٌدًٌّررثْ تٌّٙررًٞ, ٚؼررث  شم٠ًررً شفررس لٍف١ررر ِرر١يًذ تٌص١ررثي تإلِررالِٟ خ

% ٚ ٔفررٓ ن١ررً 20% ِررٓ تٌمررٛتبُ ٚتٌٕررٛيت ـٙررهٔث 40عٕٛتْت"تٌف٠ًررر ٚتٌههتٌررر ٠هٍررٓ لررٌٖٛ ج 
 (7, 2011ٖن٠ّّدً, 4يت١١ٜٓ عٓ تٌٕص١ؽر")تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ, 

يٓ ل١ررثنتز خررثٌّؽٍُ تٌهّررىًٞ ٌٍٛتٔررٕ 3تٌّؽٍررُ تٌهّررىًٞت ٚلررٟ ٘ررٛيذ ٌمدررً ٘ررففٟ شفررس عٕررٛتْت
خِٛس"عؽٍٕث خثإلٔصمثخثز ٌٕعدس إٔٔرث ال ٔيّرؿ ٌٍّرٍير",وّث ؼرث  لرٟ تٌمدرً"ٚلوت ٚ٘رً تإللرٛتْ 

( ٚلٝ لدًألً خهٕٛتْت ظٛيذ تٌغٝح 2011ِث٠ٛ,  20ٌٍفىُ لٍٓ ٠هثن لٔصمثخُٙ")تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ ,
(,وّرث 2011أنّيُ, 20ِدصّدً ٜه تٌفىُ تٌهّىًٞ)تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ,  4تٌعث١ٔر شهعٛ ٌّظثً٘ذ 

ن تٌّؽٍُ تٌهّىًٞ ـٛي لِصمهتَ تٌهّرىً تٌهٕرف ِرع تٌّصظرث٠ً٘ٓ لرٟ لدرً شفرس عٕرٛتْت ؼث  ي
 3"عّى٠ًْٛت لٛ تٌصف٠ًً ٌُ ٠صُ خثٌمٛذ, ٚتإللرال  ٜرًٚيذ إلعرثنذ تًٌّٚي")تٌّٙرًٞ ت١ٌرَٛ, 

(,ٚوررثْ ٌٍٙررفف تألؼٕد١ررر يأٞ ألررً لررٟ تٌهّررىًٞ, ٔمررالً عررٓ ِؽٍررر 6, 2011ٖأنّرريُ, 
تْت ٘فف أؼٕد١ر أـهتض تٌٌٛيت  وٕفس عرٓ لٕرً تٌهّرىًٞ "لٛي٠ٓ خ١ٌّٟٛ" شم٠ًًت شفس عٕٛ

 (15, ٖ 2011ن٠ّّدً, 20لٟ ِهثٌؽر تٌّمثًٞ ت١ٌّث١ِر)تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ ,
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تإللٛتْتـ١ط وثْ ٚ٘ٛي تالِال١١ِٓ ٌٍفىُ ِعثي ٔمثْ ٚؼهي ٚتلصال  خ١ٓ تٌىثشد١ٓ ,لمهَ وً ل٠ًك يت٠ٗ 
تإللٛتْ ت١ٌٍّّّٓ عٍٟ تألنٍد١ر  ,لىصح "ِفّٛن تًٌنَٚ" ِمثي عّٛنٞ ,أٔٗ ٜه ـٙٛي ؼّثعر 
(,ٚؼررث  2, ١ٔٛ٠2011ٖررٛ, 14شفررس عٕٛتْت"تإللررٛتْ ٚخهررهُ٘ تٌيٛلثْ!")تٌّٙررًٞ ت١ٌررَٛ, 

تًٌلٛ لٝ ِمثي ألً" ٌهًّٚ تٌٕٛخىٟ" ـٛي ٚ٘ٛي تألنٍد١ر تإلِال١ِر ٌٍدًٌّثْ ٜٚٚع ٚوصثخر 
أنّرريُ  11َٛ ,تٌهِرصٛي,شفس عٕٛتْت"خٕرث  تٌه٠ّمًت١ٞرر أَ ِٛتؼٙرر تإلِال١١ِٓ")تٌّٙرًٞ ت١ٌر

(, ٚله خ١ٓ تٌّهثي١ٜٓ ِٚثبً ش٠ًّٛ تإلِال١١ِٓ ٌفّالشُٙ تالٔصمثخ١ر ٚيت٠ُٙ لٝ  2011ٖ,13,
١ٍِررْٛ ؼ١ٕررٗ,  242وٌرره لؽررث  شم٠ًًشفررس عٕٛتْت"ت٠ٌٍررثزتشُ ش٠ّٛررً أٔٙررثي تٌّررٕر تٌّفّه٠ررر ج 
 2011ن٠ّّدً , 4’ ٚتٌف٠ًًٞتتإللٛتْ ٠صثؼًْٚ خثٌه٠ٓ ٚتٌدًٌّثْ تٌّمدً خثًٞ")تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ

( ,ٚوصدررس تٌٙررف١فر شم٠ًررًت شفررس عٕٛتْت"يِٚرر١ث شؽررًٞ لشٙررثالز خررثإللٛتْ عررٓ ٠ًٞررك 2,ٖ
 (,4, 2011ٖأنّيُ , 11ـٍج تٌف٠ًر ٚ تٌههتٌر")تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ, 

تٌٙفٛذتٚـٍّس تٌٙف١فر تيت  ـٛي نٚيتٌٙفٛذ تٌه١ٕ٠ر ٠ّعٍٙث"تألًٌ٘ ت٠ًٌٕف" لٝ تٌٜٛع تًٌت٘ٓ ٚوٌه 
 2011ِرثيَ, 15ِٕث٘هتز"١ٌٍُّ تٌفه٠هٞ .)تًٌّٙٞ ت١ٌرَٛ, عٍٝ ٔفٛ ِث ؼث  خّمثي,"أِةٍر ٚ

( ٚؼث  ألً لٝ ٔىً لدً٘ففٝ شفس عٕٛتْت"ِعمفْٛ ١ِٚث١ِْٛ ٠يٍمْٛ ت١ٌَٛ تإلعالْ 12,ٖ
 (3,ٖ 2011ِث٠ٛ,  20تًٌّٙٞ ٌٍههي ٚتٌف٠ًر ٚتإلّٔث١ٔر.)تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ, 

ٚي ٚتاللًتن ـٛي ِث شمهِٗ لؽث  لدً تٌفىِٛرتٚشٕثٚي تٌٙف١فر نٚي تٌفىِٛر لٝ ًِـٍر تٌعٛيذ ,ٚتيت  تٌه
لثيؼٟ شفس عٕٛتْت"ل٠ًتْ ش١ٕه خفىِٛر ًٔ  ٚ٘رففر ؼه٠رهذ ِرع تٌؽٍتبرً ٚ شُٛٔ")تٌّٙرً 

(,ٚـٛي ٔمه ١ِثِر ـىِٛرر تٌعٛيذ,ؼرث  ِمرثي شف١ٍٍرٟ "ٌّفّره أِر١ٓ 7,ٖ 2011ِث٠ٛ,  4ت١ٌَٛ, 
عىرث ٚال لرهِس "شفس عٕٛتْت"ـىِٛر ًٔ  ٚـىِٛر ًٞذ" وصح ل١ٗت" ال لصفس ـىِٛرر تٌعرٛيذ 

ِدثنيذ ٚتـهذ ٚال ألٕهس تٌعٛتي خثٌهٛنذ ِٓ ١ِهتْ تٌصف٠ًً ٚال ـٍرس ٌغرٍ تٌهِرصٛي أَ تإلٔصمثخرثزو 
ٚال تٌعٛتي أ٘دفٛت ٠ٕهًْٚ خهٔٙث ـىِٛرر شّرعٍُٙ ٚ ال ٔهرً  ِرث ٘رٟ أ٠ٌٛٚرثز ٘رىٖ تٌفىِٛرر ٚال 

 (,١ٌٛ٠2011ٛ, 2تٌفًق خ١ٕٙث ٚخ١ٓ ـىِٛر ًٞذو)تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ, 
ٛٞ ت١ٌّث١ِرتٚؼث  شٕثٌٚٙث لٝ لدً شفس عٕٛتْت"أـٍتج ٚلٛٞ ١ِثِر١ر شرهعٛ ٌٍصظرثً٘ ٠رَٛ تٌفًوثز ٚتٌم

( 2, 2011ِٖرثيَ , 15تٌؽّهر ًٌلٛ تٌصهه٠الز ٚتٌّيثٌدر خهِصٛي ؼه٠ه")تٌّٙرًٞ ت١ٌرَٛ, 
 1ٚلدًتلً  خهٕٛتْت"لبصال  خ١ٓ ت١ٌٍّّّٓ ٚتأللدثٞ لٟ لٕرث ٌّٛتؼٙرر تٌيثبف١ر")تٌّٙرًٞ ت١ٌرَٛ, 

( ٚلررٟ ِمررثي عّررٛنٞ نتيـررٛي تٌص١ررثيتز تإلِررال١ِر شفررس عٕٛتْت"ِررثين خررال 6,ٖ 2011ِررث٠ٛ ,
١ٌٛ٠رررٛ ٚتٌٙرررًت  ِرررع تٌمرررٛٞ  24عمرررً" شفرررهض ل١رررٗ عرررٓ تإلِرررال١١ِٓ ٚـٕرررهُ٘ ٠رررَٛ تٌؽّهرررر 

أخ٠ًرً  6(, ٚلٟ شم٠ًرً ـرٛي لشٙرثَ ـًورر 2,ٖ 2011أنّيُ , 3ت١ٌّث١ِر")تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ, 
 6هيِرر تٌٙرٛيذ تٌٙرًخ١رت نيخٕرث ِؽّٛعرر خثٌصهي٠ح ٚتٌص٠ّٛرً تٌمرثيؼٟ ؼرث  عٕرٛتْت"يب١ُ ِ

 22أخ٠ًً عٍٟ تإلٞثـر خثٌه٠ىصثشٛي ِٚرثً٘ت و٘دٕرث ٌٍح٘رالؾ ٌٚر١ُ ٌٍصرهي٠ح, )تٌّٙرًٞ ت١ٌرَٛ, 
 (1,ٖ 2011أنّيُ, 

تًٌب١ُ تٌّثخك ِدثينتٚ٘ٛ ِرثنذ لٙردر ٌٍفره٠ط ,ٔظرًت الٔرٗ تٌّردح ل١ّرث تي ت١ٌرٗ ـرثي تٌردالن ,لٕٙرثن ِرٓ 
تٌدالن ,٠ٚهتلع عٕٗ ِٓ وثْ ٘ثـح تِص١ثٌ لٝ عًٖٙ ,لؽث ز  ِهثي١ٜٗ ِٓ ٠ًٜ تٔٗ ِدح ٔىّر

تٌصمثي٠ً ِٕٚٙث ِث ؼث  عٕٛتْت"أخٛ تٌفصٛؾتِدثين وثْ ٌع١ُ عٙثخر ٚال ٠ًٔه أْ ٠فىّٕرث ٔٙرثج" 
(,ٚؼرث  لدرً لرثيؼٟ شفرس عٕٛتْت"٠ٌٛ١ٔٛنتِعرٛي 7, ١ٌٛ٠2011ٖرٛ,  20)تًٌّٙٞ ت١ٌرَٛ ,

, 2011أنّرريُ,  3ًتٟٞ")تٌّٙررًٞ ت١ٌررَٛ, ِدررثين أِررثَ تٌّفىّررر ليررٛذ ِّٙررر ٌٍصفررٛي تٌه٠ّم
(, ٚلرررٟ يل٠رررر ؼه٠رررهذ اللرررصال  ٚؼٙرررثز تٌٕظرررً ـرررٛي تٌرررًب١ُ تٌّرررثخك,ؼث  لدًشفرررس 4ٖ

عٕٛتْت"أٔٙثي تٌّٕر شفًٙ أـه ل١ثنتشٙث خّدح شف٠ًّرٗ ِفثوّرر ِدرثين", ٚعرثًِ ٠ًننتتًٌِرٛي 
 ١11ررَٛ, شهثِررً ِررع ت١ٌٙررٛن لى١ررف شفررثوّْٛ ِدررثين عٍررٟ شٙرره٠ً تٌغررثٌ إلًِتب١ً")تٌّٙررًٞ تٌ
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( ٚؼرررث  شم٠ًرررً شفرررس عٕرررٛتْت "ِٙرررثني تٌفىرررُ عٍرررٟ ِدرررثين لدرررً 13,ٖ 2011أنّررريُ ,
 (1, 2011ٖن٠ّّدً, 22".)تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ, 2012

تٌمٛٞ تٌمثيؼ١رتٚت٘صّس خٙث تٌٙف١فر ٌصهً  يتٜ تٌهثٌُ تٌمثيؼٝ ل١ّث ٠فهض لٝ ًِٙ,لؽث  لدرً شفرس 
ثٖ لِررًتب١ً عهتب١ررر ٚأٔررهً خمٍررك عٕٛتْت"ٔص١ٕررث٘ٛ تشٙرر٠ًفثز تٌّّررة١ٌٛٓ تٌّٙرر١٠ًٓ تٌؽررهن شؽرر

(,ٚؼث لدً شفرس عٕرٛتْت"تألُِ تٌّصفرهذ شيثٌرح 3,ٖ 2011أخ٠ًً , 12خثٌغ")تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ ,
(,وّررث شفررهض 5,ٖ ١ٌٛ٠2011ررٛ , 10ِٙررً خّفثوّررر عثؼٍررر ٌمصٍررر تٌعٛتي")تٌّٙررًٜ ت١ٌررَٛ ,

ٟ, ١ٍ٠رٗ ؼرٍ  "ِفّٛن ل١ًٍ" لٟ ِمثي ٌٗ ,ـٛي لِصٕٙثن لّّر ِٓ ؼٕٛنٔث خّالؾ تٌغهي تإلًِتب١ٍ
لثٖ عرٓ شّرًٍ تٌٕرثج تٌّٙرًٞ أـّره تٌٕرفثز ٌٕرٍ  تٌهٍرُ تإلِرًتب١ٍٟ ورًن لهرً عٍرٟ شؽرثٌٚ 

(,وّررث لِررصيثعس 12, 2011ٖأنّرريُ,  22لِررًتب١ً ٌفررهٚنٔث ت٠ًٌّٙر")تٌّٙررًٞ ت١ٌررَٛ, 
٘ف١فر تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ ٕٔرً تٌهه٠ره ِرٓ تٌرًلٞ لرٟ ِمصٍرف تألٔرىثي تٌٙرفف١ر ـرٛي تٌّّثيِرثز 

١ر خهرره تٌعررٛيذ, وّررث ٕٔررًز تٌٙررف١فر لِررصيال  يأٞ ٔمالًعررٓ ٚوررثالز تألٔدررث  ٚتأليت  تإلِررًتب١ٍ
ٌٍؽّٙٛي تأل٠ًِىٟ شفرس عٕٛتْت"تٌؽّٙرٛي تأل٠ًِىرٟ تًٌّـٍرر تألٌٚرٟ ِرٓ تإلٔصمثخرثز شثي٠م١رر, 

 (6,ٖ 2011ن٠ّّدً, 4وّث أٔثن خثٌٕهح تًٌّٙٞ".)تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ, 
ذ ِٕٙرث لدرً ٘رففر تٌٚرٝ ,شفرس عٕرٛتْت" تإللرٛتْت تأللدثٞ تٚشٕثٌٚٙث تلدثي٘ث تٌٙفف١ر لٝ تٔرىثي ِصهرهن

( ٚخٕفُ تٌههن 6, 1, ٖ 2011ِٖثيَ , ٠ًٔ15ه نٌٚر شىفً ـمٛق تأللدثٞ")تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ, 
,ِمررررثي عّررررٛنٞ ٌّفّرررره أِرررر١ٓ, خهٕٛتْت"ِّررررٍُ ِّٚرررر١فٟ ل٠رررره ٚتـررررهذ", ٚل١ررررٗ أ٠ٝررررثً لدررررً 

 12تٌّٙرًٞ ت١ٌرَٛ ,خهٕٛتْت"ِث٠ًَٚ ٠فٛٚ ٔر١ك تألٌ٘رً ٌٍفره٠ط خإِرُ تأللدرثٞ ٚ ـّث٠صُٙ!")
 (3,ٖ 2011ِث٠ٛ, 

يٌِٛ تٌٕظثَ تٌّثخكتٚـٍّس تٌٙفف١ر تيت  ِٓ ٠هتلع عُٕٙ ِٚٓ ٠ٍٙأ ٠ّٚمً, ِٚٓ ٠ًتُ٘ ِددث لٝ ت١ٙٔرثي 
ٜٚرررع تٌررردالن ٚلرررٝ ِؽرررثي تٌّرررم٠ًر ؼرررث  ِمرررثي شف١ٍٍرررٟ ,٠فّرررً ِهرررثٟٔ ِؽث٠ٌرررر ِرررثلًذ,شفس 

 2011أنّررريُ , 22عٕٛتْت"وًتِرررر لٕٛلرررر ٚلٕرررث١ٔف ٞرررًذ" ٌّفّررره أ١ِٓ)تٌّٙرررًٞ ت١ٌرررَٛ ,
(,ٚؼررث  لدً"٘ررففر أٌٚررٟ" شفررس عٕررٛتْت"تٌؽ١ٓت ليررر ِّٕٙؽررر ٌٙررهَ تٌهٌٚررر ٚيتبفررر 7,ٖ

(, ٚل١ررٗ عٍررك 1,ٖ 2011ن٠ّّرردً , 20شفرر٠ًٛ ِررٓ ٞررًذ أٚ لررٛٞ لل١ّ١ٍر")تٌّٙررًٞ ت١ٌررَٛ ,
تٌّؽٍُ تٌهّىًٜ عٍٝ تْ شف٠ًٛ تٌٕرهح ٜره تٌهّرىً ٔرثشػ عرٓ يِرٌٛ تٌٕظرثَ تٌّرثخك ِٚهٙرُ 

ٚتلً لٝ ٔىً ـٛتي٘ففٝ ٠فًّ عٕرٛتْ  "لٍرٛي "ِؽرثٌت ًٌِرٌٛ تٌٕظرثَ لٜٛ لثيؼ١ر ِفًٜر 
تٌّثخك,ِع" ِّهٚؾ لرٛنذ" تٌٕثبرح تٌّرثخك ٌٍفرٍج تٌرٕٟٛٞ شفرس عٕرٛتْ شرثيت "ِّرهٚؾ لرٛنذت أٔرث 
لٍٛي ٚلهِس خٍهٞ ٌىٓ تإللٛتْ تٌٍٟ ِرٓ لٍرٛي عٍّرٛت ل٠رٗ", عٍرٟ لٍف١رر لرثْٔٛ تٌهرٍي ت١ٌّثِرٟ 

(, ٚلرره لشٙررُ أخررٛ 4,ٖ 2011ن٠ّررّدً,  12ٙررًٞ ت١ٌررَٛ, تٌررىٞ ٞثٌدررس خررٗ تٌمررٛٞ ت١ٌّث١ِر)تٌّ
تٌفصٛؾ تًٌّٔؿ تًٌبثِٟ تٌّفصًّ ًٌبثِر تٌؽّٙٛي٠ر ِٓ ٚ٘رفُٙ خهٙرثخر ِدرثين لرٟ ٞرًذ خرهُٔٙ 
ال٠ٍتٌررْٛ ٠هٍّررْٛ ٜرره تٌعررٛيذ,لٝ ـررٛتي شفررس عٕٛتْت"أخررٛ تٌفصررٛؾت عٙررثخر ِدررثين ٚيت  ـررًق 

 (3, 2011ٖن٠ّّدً,  22تٌّؽّع تٌهٍّٟ")تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ ,
 اخراط اٌصحف ٌٍمعب٠ب : 

 ِٛلغ لعب٠ب االصالػ اٌط١بضٝ فٝ اٌصحف : 

تشمررىز تٌٙررفف ِٛتلررع ِمصٍفررر ٌّهثٌؽررر لٝررث٠ث تال٘ررالؾ ,ٚتوت ٔظًٔررث تٌررٝ تٌّٕرردر تالؼّث١ٌررر 
ٌّهثٌؽررثز ٘ررفف تٌهيتِررر تٌعالظررر ٔؽرره٘ث عٍرررٝ تٌٕفررٛ تٌصررثٌٝ تتٌٙررففر تٌهتل١ٍررر ٚؼرررث ز 

ِث تٌٙففر تالٌٚٝ لمه ؼث ز ّٔدر ِث ٜرّصٗ % ,ٚت62.2تٌّهثٌؽثز ٌٍّٜٛٛعثز ل١ٙث خّٕدر 
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% ,ٚتِرث تٌٙرففر تالل١رًذ لؽرث ز ل١ٙرث تٌّهثٌؽرثز خّٕردر 16.7ِٓ ِهثٌؽر لٝث٠ث تال٘الؾ 
14.5.% 

ٚخررثًٌنُ ِررٓ ّٔررح تٌّهثٌؽررثز ٚتٌصررٝ شفٛلررس ل١ٙررث تٌهتل١ٍررر عٍررٝ تالٌٚررٝ ٚتالل١ًذ,تالِررثوٓ 
ث ّٔردر تٌٕٕرً لرٝ تٌٙرففر تالٌٚرٝ ت١ٌٍّّذ تٌصٝ ٠فًٖ تٌمثيئ عٍٝ ِصثخهصٙرث ,لإٕٔرث توت ؼّهٕر

%,ٚ٘ٝ ّٔدر ؼ١هذ الخهَ خٙث لٝ ِهثٌؽرر ِٜٛرٛعثز تال٘رالؾ 31.2ٚتالل١ًذ ٔؽه٘ث ّٔدر 
 (6, تٔظً ؼهٚي يلُ )

 ٚخٕظًذ شف١ٍ١ٙر ٌّٕح تٌّهثٌؽثز ٚعًٜٙث لٝ تٌٙففثز تٌّمصٍفر ٔؽه٘ث عٍٝ تٌٕفٛ تٌصثٌٝ ت

%, 15.2ثٌؽرر لرٝ تٌٙرففر تالٌٚرٝ%.ّٚٔردر تٌّه72.4تالً٘تَ ,ّٔدر تٌّهثٌؽر تٌهتل١ٍر  
 %.11.7ٚتِث ّٔدر تٌّهثٌؽر لٝ تٌٙففر تالل١ًذ لدٍغس 

% ,ٚتِرث ّٔردر تٌّهثٌؽرثز لرٝ 64تٌٛله ,لمه تـصٍس تٌّهثٌؽر لٝ تٌٙففثز تٌهتل١ٍر ّٔردر  
 % .14.4%,ٚتِث لٝ تٌٙففر تالٌٚٝ لؽث ز ّٔدر 16.5تٌٙففر تالل١ًذ لدٍغس 

هثٌؽررثز ِٜٛررٛعثز تال٘ررالؾ لررٝ تٌٙررففثز ٚتِررث ٘ررف١فر تٌّٙررًٜ ت١ٌررَٛ لدٍغررس ِ 
% ٚتِث لرٝ تٌٙرففر تالل١رًذ لدٍغرس 14.7% ,ٚلٝ تٌٙففر تالٌٚٝ خٍغس 65تٌهتل١ٍر ٌصدٍغ ّٔدر 

15.6 .% 

 اٌصٛرح اٌزٝ اضزخذِزٙب اٌصحف فٝ ِؼبٌغخ اٌمعب٠ب :  

١ًٌ تـ١ثٔث شّصمهَ تٌٙفف ٘ٛيت ِع ِهثٌؽصٙث ٌىع١ًِٓ تٌّٜٛٛعثز ,ٌصىْٛ خّعثخر تٌٕث٘ه تٚ تٌه
(,ٚلرره 7عٍررٝ ِررث شمررٛي ,تٌٚصًٔرره عررٓ تٌّهٕررٝ تٌررىٜ ش٠ًرره شٛ٘رر١ٍٗ ٌٍمررثيئ ,تٔظررً ؼررهٚي يلررُ )

تِصمهِس ٘فف تٌهيتِر تٌعالض تٌٙٛيعٕه ِهثٌؽر لٝث٠ث تال٘الؾ ,ٚتـ١ثٔث الشّرصمهِٙث,ٚؼث  
 وٌه عٍٝ تٌٕفٛ تٌصثٌٝ ت

 % .44.7تؼّثٌٝ تٌٙٛي تٌّٜٛٛع١ر ٚخٍغس  

 % .١ٙ37.4ر لدٍغس ٚتِث خثٌّٕدر الِصمهتَ تٌٙٛي تٌٕم 

ٌٚىٕٙث تـ١ثٔث الشّصمهَ تٌٕٛع١ٓ تٌّثخم١ٓ ل١هشٝ تٌّٜٛٛ  نْٚ ٘ٛي ٚله خٍغس ّٔدر ٘رىت  
 % .12.7تٌٕٛ  

ٚخٕظًذ تٌٝ شٍه تالِصمهتَ,ًٜٔ تٌص١ٍّ تٌٛتٜؿ ِٓ شٍه تٌٙفف لٝ ـً٘ٙث عٍٝ تلرًتغ ِص١ّرٍ 
ٝ ٘رىٖ تٌٙرٛي,تٌصٝ ٌّٜٛٛعثشٙث عٓ ٠ًٞك شٍه تالنٚتز تٌّّثعهذ عٍٝ لٙرُ تٌّٜٛرٛ  ِّعٍرر لر

شٜٛررؿ ٚشًٔرره عررٓ ـم١مررر ِٚررًتن تٌىثشررح ٚؼررث  عررهَ تِررصمهتَ وررً ِررٓ تٌّٙررًٜ ت١ٌررَٛ ٚتٌٛلرره 
% عٍٝ تٌصٛتٌٝ, ٔفثلث ٘ف١فر تال٘رًتَ تٌصرٝ 2.2%, 10.3تٌٙٛيذ وهنتذ ِّثظٍر ـ١ط خٍغس ّٔدر 

 % .16.4ٌُ شّصمهَ تٌٙٛي تٌّٜٛٛع١ر ٚتٌٕم١ٙر خّٕدر خٍغس 
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 ب٠ب اٌذراضخ :االٌٛاْ اٌّطزخذِخ ِغ لع 
ٚتالٌررٛتْ عثِررً ِررٓ عٛتِررً ؼررىج تٌمررثيئ ,ٌٚفررس تٔصدث٘ررٗ تٌررٝ ِٜٛررٛعثز تٌٙررف١فر ,ِٚررٓ ظررُ 
شفرررًٖ تٌٙرررفف عٍرررٝ تِرررصمهتِٙث , ٌصفمرررك تودرررً ع١ٍّرررر ؼرررىج ٌٍمرررًت  ,ِّرررث ٠ٍ٠ررره ِرررٓ نلرررً 

  ت(, ٚلٝ تِصمهتِثز تٌٙفف ٌالٌٛتْ خٍغس ّٔدصٙث عٍٝ تٌٕفٛ تٌصث2ٌٝتٌٙفف.تٔظً ؼهٚي يلُ )

 % .32.3ِٛن ٚخٍغس ّٔدصٗ تالخ١ٛ ٚتال 

 % .37.6ٚتِث تِصمهتِثز وً تٌٙفف ٌٍْٛ تٜثلٝ ٚتـه لدٍغس 

 % .23.4ٚتِث تاليخهر تٌٛتْ لدٍغ تِصمهتَ وً تٌٙفف  

ٚخٕظرررًذ شفٙرررر١ٍ١ر ٔؽررره تْ ٘ررررف١فر تٌّٙررررًٜ ت١ٌرررَٛ لرررره تِررررصمهِس تالٌرررٛتْ تاليخهررررر خّٕرررردر 
ٚتل١ًت ؼث  تِصمهتَ تالً٘تَ  % ,14.4% ,ٚخٍغ تِصمهتَ ٘ف١فر تٌٛله لٝ تِصمهتِٗ 42.3خٍغس

 % .16.7ٌاليخهر تٌٛتْ خّٕدر خٍغس

 -ِصبدر لعب٠ب اٌذراضخ :
شصهررهن ِٙررثنيتِهتن تٌٙررفف خّٛتن٘ررث تٌّمصٍفررر ِررث خرر١ٓ ِفررًي٠ٓ ٚوصررثج ًِٚتِرر١ٍٓ ٚخ٠ًرره لررًت  
ٚٚوثالز تٔدث  ,لٙٝ تٌّه١ٓ تٌىٜ ال٠ٕٝح ِٕٚٗ شّصّه تٌٙفف ِثنشٙث ِٜٚٛٛعثشٙث ,ٚتوت ٔظًٔث 

تٌهيتِرررر ,ٔؽررره تْ ٘رررىٖ تٌّٙرررثني لررره تِرررهشٙث خّٕررردر ِمصٍفرررر ,تٔظرررً تٌؽرررهٚي يلرررُ تٌرررٝ ٘رررفف 
 (,ٚؼث ز عٍٝ تٌٕفٛ تٌصثٌٝ ت4)

 % .33.4خٍغ ِث ٠هلع خٗ تٌّفًي٠ٓ ِٜٛٛعثز ٌٍٙفف ّٔدر  

 % .27.2ٚتِث ِث ٠هلع خٗ تٌىصثج لدٍغس ّٔدصٗ  

 % .20.4ٚتِث تًٌّت١ٍِٓ لهِهٚ٘ث خّٕدر  

 % .4.4ُ لٝ تًٌّشدر تًٌتخهر خّٕدر خٍغس ٚؼث ز وصثخثز تٌمًت  لٝ خ٠ًه٘ 

 %.7.2ٚتل١ًت تـصٍس ٚوثالز تالٔدث  تًٌّشدر تالل١ًذ خّٕدر خٍغس  

ٚخٕظًذ شفٙر١ٍ١ر ٔؽره تْ تعٍرٝ ِٙرهيتعصّهز ع١ٍرٗ ٘رف١فر تال٘رًتَ ورثْ تٌىصرثج ٚخٍغرس ّٔردصٗ 
,ظُ ؼث  %, ٚ٘ىت ٠صفك ِع شٛظ١ف تٌٙف١فر ٌفٓ تٌّمثي تٌٙففٝ لٝ ِهثٌؽر لٝث٠ث تٌهيتِر 27.7

%,ٚ٘ىت ٠هي عٍٝ ٔر١ة١ٓ تِرث تْ 12.4% ٚخ٠ًه تٌمًت  خّٕدر خٍغس 26.2خههُ٘ تٌّفًي٠ٓ خّٕدر 
تٌؽ٠ًهذ خهأز تال٘صّثَ خثٌد٠ًه ,ٌصهً  ِٕٗ تلدثي تٌٕثَ ,ٚتيتبُٙ ٚشٛؼٙرثشُٙ ـرٛي تٌّٜٛرٛعثز 
  تٌّيًٚـر,ٚلرره ٠ىررْٛ تٌّرردح تْ تٌّٙررهتل١ر لرره عررثنز ِررًذ ظث١ٔررر تٌررٝ تٌٙررف١فر ِررٓ لدررً تٌمررًت

 ,لهثنٚت ًٌّتٍِصٙث خهيتبُٙ ٚتلىثيُ٘ .

٠ٚفّح ت٠ٝث ٌالً٘تَ شفه١ٍٙث ٌهٚي ٚوثالز تالٔدث  ِمثئر خثٌٛله ٚتًٌّٜٙ ت١ٌَٛ ,ِّث ٠هي عٍرٝ  
 عٕث٠صٙث خٕمً تيت  تٌغًج ٚشٙٛيتشُٙ عّث ٠فهض لٝ ًِٙ خهه تٌعٛيذ .



 د. غادة صقر       دور الصحافة المصرية في تشكيل معارف الصفوة المصرية                                                                            

 
 
 
 
 

444

٠ًه تٌمًت  ,ٚتيشفهس ل١ٙرث ٚتِث تٌٛله لدٍغس ّٔدر وصثخر تٌّفًي٠ٓ تعٍٝ ّٔدر ,ٚتلً ّٔدر ؼث ز ٌد
% ,ٚ٘رىت ٠فّرح ٌٍؽ٠ًرهذ تٔٙرث لصفرس تخٛتخٙرث عرٓ ٠ًٞرك تًٌّتِر١ٍٓ 20.1ّٔدر تًٌّتِر١ٍٓ ٌصدٍرغ 

ٌصصهً  تلدثي تٌٕثَ ٚتـرٛتٌُٙ لرٝ تٜ ِىرثْ تٚ لرٝ تٜ ِفثلظرر ِرٓ ِفثلظرثز تٌؽّٙٛي٠رر ,ٚلره 
ت٘صّثِٙرث  % ٚخٙرفر لث٘رر " تٌىثشرح تٌّٙرثـف"ِّث ٠رهي عٍر36.6ٝؼث ز ّٔدر تٌىثشرح ٌصدٍرغ 

خّررٛتن تٌررًأٜ ,ٚ٘ررىت ٠هررٛٚ تٌررٕمٗ لررٝ خ٠ًرره تٌمررًت  ,ٚتْ وثٔررس تٌٙررف١فر لرره تٔفررثٌز ٌىصثخررثز 
تٌٙررفٛذ عٍررٝ وصثخررثز تٌمررًت  تٌهررثن١٠ٓ ,ٚ٘ررىت ٠صفررك ِررع شٛؼررٗ تٌٙررف١فر ِّررصمهِر لررٓ تٌّمررثالز 

 %.34.6تٌٙفف١ر خّٕدر خٍغس 

%,ٚشهٔٝ عٕه٘ث خ٠ًه تٌمًت  43.3ٚتِث تًٌّٜٙ ت١ٌَٛ لؽث ز تعٍٝ ّٔدر وصثخر ٌٍّفًي٠ٓ لدٍغس 
%,ٚ٘ىت ٠صفرك ِرع تيشفرث  ّٔردر تاللدرثي تٌٙرفف١ر تٌصرٝ خٍغرس 3.5ٚٚوثالز تالٔدث  لدٍغس ّٔدصٙث 

56.1. % 

 صب١ٔب: ٔزبئظ: اٌذراضخ ا١ٌّذا١ٔخ :
 أّبغ اٌزؼرض ٌٛضبئً االرصبي اٌّطجٛػخ : -8

ٓ ٠مرًأ تٌٙرفف تٌم١ِٛرر ِرٓ ع١ٕرر ( لٌرٟ أْ ّٔردر ِر10شٍٛ٘س تٌهيتِر ت١ٌّهت١ٔر ِٓ لالي تٌؽهٚي يلُ )
%, أِرث ِرٓ ال ٠مرًأ تٌٙرفف تٌم١ِٛرر 32%, لٟ ـ١ٓ ؼث ز ّٔدر ِٓ ٠مًأ٘رث أـ١ثٔرثً 35تٌهيتِر 

% ِرٓ تإلؼّرثٌٟ. ٚلرٟ تٌّمثخرً ٕٔصمرً ٌصف١ٍرً خ١ثٔرثز  33عٍٟ تإلٞالق ِٓ ع١ٕرر تٌهيتِرر لىثٔرس 
الي لصرًذ تٌهيتِرر, ٚؼرث  ( ٌّهًلر ِهٞ لًت ذ ع١ٕر تٌهيتِر ٌٍٙفف تٌفٍخ١ر ل14تٌؽهٚي يلُ )
% ٠مًأٚٔٙرث أـ١ثٔرثً, خ١ّٕرث ؼرث ز ّٔردر 20% ٠مًأْٚ تٌٙفف تٌفٍخ١رر, ّٚٔردر 45ل١ٙث تْ ّٔدر 

 % ٌّٓ ال ٠مًأٚٔٙث عٍٟ تإلٞالق.35
% 44.5( أْ ّٔرردر 12أِررث عررٓ ِررهٞ لٔمًتب١ررر ع١ٕررر تٌهيتِررر ٌٍٙررفف تٌمث٘ررر, ل١ٜٛررؿ تٌؽررهٚي يلررُ )

% ِرٓ ع١ٕررر 25خٕرىً ن١رً نتبرُ, لرٟ ـر١ٓ ؼرث ز ّٔردر % ٠مًأٚٔٙرث ٠25.5مًأٚٔٙرث, ٚتْ ّٔردر 
تٌهيتِر ٌّٓ ال ٠مًأٚٔٙث ٚ وٌه لالي لصًذ تٌهيتِر. ٚله الـظس تٌهيتِر ليشفث  ّٔدر ِٓ ٠مًأْٚ 
تٌٙفف تٌمث٘ر ِٓ ع١ٕر تٌهيتِر ١ٍ٠ٙث تٌٙفف تٌفٍخ١ر ظُ تٌٙفف تٌم١ِٛرر خفرثيق ود١رً ّٔرد١ثً 

ِٓ لدً ع١ٕر تٌهيتِرر ٌٍٙرفف تٌفٍخ١رر ١ٍ٠ٙرث تٌم١ِٛرر  خ١ّٕٙث, وّث ؼث ز أعٍٟ ّٔدر عهَ لٔمًتب١ر
 خفثيق خ١ّٟ.

 ٚاِب ػٓ أٔٛاع اٌصحف اٌّفعٍخ ٌذٞ ػ١ٕخ اٌذراضخ :
( ٌٍصهً  عٍٟ أُ٘ تٌٙفف تٌم١ِٛر تٌّفٍٝر ٌه١ٕر تٌهيتِر لالي لصًذ تٌهيتِر 11لدإِصيال  ؼهٚي يلُ )

فك ٘ىٖ تٌٕص١ؽرر ِرع ٔصرثبػ )ت٠ّرثْ % ٠مًأْٚ ٘ف١فر تألً٘تَ لٟ تٌّمثَ تألٚي ,ٚشص33.62ٚؼه أْ 
%,١ٍ٠ٙررث تعصّررثن ع١ٕررر 52.3( ـ١ررط تعصّررهز تٌه١ٕررر ٌرره٠ٙث عٍررٝ تال٘ررًتَ خّٕرردر57ِفّرره ـّررٕٝ()

 4.35% , ظررُ ٘ررف١فر تٌؽّٙٛي٠ررر خّٕرردر 22.50تٌهيتِررر تٌفث١ٌررر عٍررٝ ٘ررف١فر تأللدررثي خّٕرردر 
 %, ِٓ تإلؼّثٌٟ.2

% 46.36هيتِر ِصّعٍر لٟ ٘ف١فر تٌٛله خّٕردر لٟ ـ١ٓ وثٔس أُ٘ تٌٙفف تٌفٍخ١ر تٌّفٍٝر ٌهٞ ع١ٕر تٌ
% 13.41%, ظرُ ٘رف١فر تٌف٠ًرر ٚتٌههتٌرر خّٕردر ١ٍ٠,15.23ٙث ٘ف١فر تٌهًخٟ تٌٕثً٘ٞ خّٕدر 

 (.15ِٓ تإلؼّثٌٟ ٚوٌه ِٓ لالي خ١ثٔثز ؼهٚي يلُ )
( ٚؼره أْ تٌٙرفف تٌمث٘رر تٌّفٝرٍر ٌرهٞ ع١ٕرر تٌهيتِرر ؼرث ز ًِشدرر 14ٚخصف١ًٍ خ١ثٔثز تٌؽهٚي يلرُ )

%, ٚشصفررك ٘ررىٖ 36.46ٍررٝ تٌٕفررٛ تٌصررثٌٟ, تـصٍررس ٘ررف١فر تٌّٙررًٞ ت١ٌررَٛ تٌّمررثَ تألٚي خّٕرردر ع
( ـ١ررط تعصّررهز تٌه١ٕررر ٌرره٠ٙث عٍررٝ تٌّٙررًٞ ت١ٌررَٛ 52تٌٕص١ؽررر ِررع ٔصررثبػ )ت٠ّررثْ ِفّرره ـّررٕٝ()
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% ,١ٍ٠ٙث تعصّثن تٌٙفٛذ ع١ٕر تٌهيتِر تٌفث١ٌرر عٍرٝ ت١ٌرَٛ تٌّرثخع لرٟ تٌصًش١رح تٌعرثٟٔ  50.3خّٕدر
% 10.51%, ١ٍ٠ٙث ٘رف١فر تٌهِرصٛي خّٕردر 17.12%, ظُ ٘ف١فر تًٌٕٚق خّٕدر 22.57خّٕدر 

 ِٓ تإلؼّثٌٟ لالي لصًذ تٌهيتِر.ت
ع١ٕرر تٌهيتِرر ٌٍٙرفف تٌم١ِٛرر شصّعرً ِصثخهرر اْ أ٘دُ أضدجبة رفعد١ً (12لشٝؿ ِٓ خ١ثٔثز تٌؽهٚي يلُ )

تْ ٠ىررْٛ  %, ٠ٍررٟ وٌرره ِرردح تلررً ٘رر25.22ٛتألـررهتض ٚ تألٜٚررث  ت١ٌّثِرر١ر لررٟ ِٙررً خّٕرردر 
%, ظُ يندصُٙ لٟ لرًت ذ خهرٛ ِمرثالز 17.24عٕهُ٘ يأٞ ِصٛتٌْ ـٛي تألٌِثز تٌّعثيذ خّٕدر 

%, ١ٍ٠ٗ تْ شٍه تٌٙفف شمهَ ِٜٛٛعثز أوعً ٚتله١رر عرٓ 16.40تٌىصثج تٌّف١ٍٝٓ ٌه٠ُٙ خّٕدر 
% ِٓ تإلؼّثٌٟ, خ١ّٕث ؼث ز تألِردثج تٌصث١ٌرر خّٕردر ٜره١فر ٚ 12.21ن١ً٘ث ِٓ تٌٙفف خّٕدر 

%, ١ٍ٠ٙث شمه٠ّٙث ٚؼٙثز ٔظً ِٜٛٛع١ر خّٕردر 4.23شمه٠ّٙث وً تٌفمثبك نْٚ ش١٠ٍف خّٕدر  ٟ٘
% ِٓ تإلؼّثٌٟ ٚ ٘ٛ ِث ٠صفك ِع تٌيد١هر تأل٠ه٠ٌٛٛؼ١ر ٌٍٙفف تٌم١ِٛر خإعصدثي٘ث ٘رفف 6.57

% ٚؼرث  6.57ِٛت١ٌر ٌٍٕظرثَ تٌفرثوُ خّرٍيصٗ ت١ٌّثِر١ر, لرٟ ـر١ٓ ؼرث ز لةرر ألرًٞ شرىوً خّٕردر 
 ِٚدهأ تعً  عهٚن" -ًت شٙث ٌصٍه تٌٙففت"ِصثخهر تإلعالٔثز ٚ تٌفٛتنضـٛي تِدثج ل

( 16ٚأِث عٓ أِدثج شف١ًٝ ع١ٕر تٌهيتِر ٌٍٙفف تٌفٍخ١رر وّرث ٠صٝرؿ ِرٓ لرالي خ١ثٔرثز تٌؽرهٚي يلرُ )
ٔؽه أْ تُ٘ تالِدثج ٘ٝ ِّثعهشُٙ لٟ شى٠ٛٓ يأٞ ِصٛتٌْ ـٛي تألٌِثز تٌّعثيذ ٚؼث  لٟ تٌّمثَ 

١ٍ٠ٗ ِدح تلً٘ٛ تٌصهً  عً ـم١مر تألـرهتض ٚ تألٜٚرث  ت١ٌّثِر١ر لرٟ  %,23.42تألٚي خّٕدر 
%, ظرُ خّردح تْ ٘رىٖ تٌٙرفف تٌفٍخ١رر شمرهَ ِٜٛرٛعثز أوعرً ٚتله١رر عرٓ 22.07ًِٙ خّٕردر 

%, ١ٍ٠ررٗ ِرردح شهد١ً٘ررث عررٓ ّ٘ررَٛ تٌررًأ ٞ تٌهررثَ ٚ 10.21ن١ً٘ررث ِررٓ تٌٙررفف تٌم١ِٛررر خّٕرردر 
ثـثز أودررً ٌٍررًأٞ تٌهررثَ ٌيررًؾ أيتبررٗ ـررٛي %, ظررُ شمرره٠ّٙث ٌّّرر10.34ِٕررىالشٗ ٚ وٌرره خّٕرردر 
%ِرٓ تألؼّرثٌٟ, لرٟ ـر١ٓ ؼرث ز لةرر ألرًٞ شرىوً لرٟ تٌصًش١رح 4.41تألـهتض لٟ ِٙرً خّٕردر 

% ٚؼرث  ِرٓ تِردثج ِصثخهصٙرث ٌٍٙرفف تٌفٍخ١رر تإلؼصٙرثن لرٟ عرًٚ تٌّرثنذ 4.51تألل١ً خّٕردر 
ثبً تٌصرٟ شّردح ـًؼرثً تٌٙفف١ر خٕىً ِٕٛق ٚ ألٔٙث شًٕٕ ِث ال شًٕٕٖ تٌٙفف تٌم١ِٛر لرٟ تٌّّر

 ٌٍٍّير.
( ٌصٜٛؿ أِدثج شفٝر١ً ع١ٕرر تٌهيتِرر ٌٍٙرفف تٌمث٘رر الٔٙرث شمرهَ 20خ١ّٕث ؼث ز خ١ثٔثز تٌؽهٚي يلُ )

ِٜٛررٛعثز أوعررً ٚتله١ررر عررٓ ن١ً٘ررث ِررٓ تٌٙررفف تأللررًٞ ٚ وٌرره لررٟ تٌصًش١ررح تألٚي خّٕرردر 
ل١ٙرث أوعرً ؼرًأذ  % ٚ٘ٛ أْ تٌىصرثج17.76%, ظُ خّدح ٘ثَ ِٓ ٚؼٙر ٔظً تٌه١ٕر خّٕدر 12.41

ٚ ـ٠ًر لٟ شٕثٚي تألـرهتض تٌّٙر٠ًر, ١ٍ٠رٗ ِردح تلً٘رٛتٌصهً  عٍرٟ ورً تألـرهتض ٚ تألٜٚرث  
%, ظررُ شىرر٠ٛٓ يأٞ ِصررٛتٌْ ـررٛي تألٌِررثز تٌّعررثيذ خّٕرردر 16.62ت١ٌّثِرر١ر لررٟ ِٙررً خّٕرردر 

% ِٓ تإلؼّرثٌٟ 13.47%, ١ٍ٠ٗ ِدح لًت ذ ِمثالز خهٛ تٌىصثج تٌّف١ٍٝٓ ٌه٠ُٙ خّٕدر 14.33
%, لٟ ـ١ٓ ؼث ز ّٔدر لةر ألرًٞ شرىوً 10.31ّدح شهد١ً٘ث عٓ َّ٘ٛ تًٌأٞ تٌهثَ ,خّٕدر ظُ خ

% ٚؼث  ِٓ تِدثج لًت شٙث تٌف٠ًر ٚتٌّٙرهتل١ر لث٘رر ؼ٠ًرهشٟ 1.15لٟ تٌصًش١ح تألل١ً خّٕدر 
تًٌّٙ ت١ٌَٛ ٚتًٌٕٚق" , ٚله الـظس تٌهيتِر أْ أُ٘ أِدثج لٔمًتب١رر تٌه١ٕرر ٌٍٙرفف تٌّٙر٠ًر 

٘صّثَ ت١ٌّثِٟ ٚ شّعرً لرٟ تٌفرًٖ عٍرٟ تٌصهرً  عٍرٟ ورً تألـرهتض ت١ٌّثِر١ر لرٟ ؼث  ٔص١ؽر تإل
 ًِٙ ٚ ٌصى٠ٛٓ يأٞ عثَ ِصٛتٌْ ـٛي تألٌِثز تٌّعثيذ.

 أضجبة ػذَ اٌزؼرض اٌصحف اٌّصر٠خ :
, ؼرث  تٌّردح عٛي أضجبة ػذَ رؼرض ػ١ٕخ اٌذراضخ ٌٍصحف اٌم١ِٛدخ( 13ٚخصف١ًٍ خ١ثٔثز تٌؽهٚي يلُ )
%, ١ٍ٠ٗ لٟ تٌصًش١ح تٌعثٟٔ 20.67فف تٌم١ِٛر خٛؼٙثز تٌٕظً ت١ًٌِّر خّٕدر تألٚي ٘ٛ شهظً تٌٙ

%, ظُ ٌهره ظمرصُٙ لرٟ ِٝرّٛٔٙث خّٕردر 14.55شف١ًٝ تٌه١ٕر ٌّصثخهر ِٚثبً لعال١ِر ألًٞ خّٕدر 
%, ١ٍ٠ررٗ شفٝرر١ٍُٙ 11.12%, ١ٍ٠ررٗ عررهَ ل٘صّثِٙررث خهررًٚ تٌررًأٞ ٚ تٌررًأٞ تأللررً خّٕرردر 15.64
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%, ظُ إللصمثن ٘ىٖ تٌٙفف تٌم١ِٛر تٌهلرر 4.5أوعً ِٓ تٌٛيل١ر خّٕدر  ٌّصثخهر تٌٙفف تإلٌىص١ًٔٚر
%, ١ٍ٠ررٗ ِرردح تٔررٗ ال شدررًٌتال تٌؽٛتٔررح تإل٠ؽثخ١ررر لمررٟ خّٕرردر 2.44لررٟ لِررصفث  تٌّهٍِٛررثز خّٕرردر 

% 3.41% ِٓ تإلؼّثٌٟ,خ١ّٕث شغفً تٌفه٠ط عٓ ووً تٌٍّد١ثز, ظُ لةر ألرًٞ شرىوً خّٕردر 7.26
 ٞ ع١ٕر تٌهيتِر ٚلس ٌمًت ذ شٍه تٌٙفف"ِٓ تإلؼّثٌٟ ِٕٚٙث "١ٌُ ٌه

( ؼرث ز 17أِث عٓ أِدثج عهَ شهًٚ تٌه١ٕر ٌٍٙفف تٌفٍخ١ر ٚتٌصٟ لشٝفس ِرٓ خ١ثٔرثز تٌؽرهٚي يلرُ )
وررثألشٟت شًوررٍز أيت  تٌه١ٕررر لررٟ تْ عررهَ لًت شٙررث ٌصٍرره تٌٙررفف خّرردح شهظً٘ررث خٛؼٙررثز تٌٕظررً 

ِصثخهرر ِٚرثبً لعال١ِرر ألرًٞ خّٕردر %, ١ٍ٠ٗ لٟ تٌصًش١ح تٌعرثٟٔ شفٝر١ٍُٙ 21.47تٌفٍخ١ر خّٕدر 
%, ١ٍ٠ٗ لٟ تٌصًش١رح تًٌتخرع عرٓ ِردح عرهَ 17.44%, ظُ عهَ تٌعمر لٟ ِّٝٛٔٙث خّٕدر 20.12

لًت شٙث الُٔٙ ٠فٍْٝٛ ِصثخهر تٌٙفف تإلٌىص١ًٔٚر,ٚالْ تٌٙفف تٌفٍخ١ر شفصمره تٌهلرر لرٟ لِرصفث  
ثي٘ث عٍٟ ِٙثني ِؽٌٙٛر خّٕدر % ٌىً ِّٕٙث, ظُ تٔٙث شهصّه لٝ ًٕٔتلد11.21تٌّهٍِٛثز خّٕدر 

%, ١ٍ٠ررٗ ِرردح ؼررًٜٛ٘ ٘ررٛ تْ ٠ًٞمررر للررًتغ ٚٞدثعررر شٍرره تٌٙررفف ن١ررً ؼ١ررهذ  خّٕرردر 4.42
% ِرٓ تإلؼّرثٌٟ, ٚوورًز ِرٓ 2.24%, ظُ ؼث  لٟ تٌّمثَ تألل١رً لةرر ألرًٞ شرىوً خّٕردر 6.22

شٙرث تٌٙرفف١ر تِدثج عهَ لًت شٙث ٌصٍه تٌٙفف تْ تٌٙٛٞ ٚتٌٍّتغ ٠ٍهح نٚيتً ود١ًتً لٟ لعهتن ِثن
 تٚوهٔٙث ٘فف ِهؼٛيذ"
(لمه ؼث ز ٌصؤوه يأٞ تٌه١ٕر لٟ أِدثج عهَ شهًُٜٙ ٌٍٙرفف تٌمث٘رر 21ٚخصف١ًٍ خ١ثٔثز تٌؽهٚي يلُ )

%, ١ٍ٠رٗ تٌّرهٟ لٌرٟ تإلظرثيذ ٚ 20.46ٚله شّعٍس لٟ أِدثج ِٕٙث عهَ ظمصُٙ لرٟ ِٝرّٛٔٙث خّٕردر 
ِصثخهرر ِٚرثبً لعال١ِرر ألرًٞ خّٕردر %, ظرُ شفٝر١ٍُٙ 17.46تٌّدثٌغر لٟ شغي١ر تألـرهتض خّٕردر 

%, ظرُ لخًتٌ٘رث ٌٛؼٙرثز 13.17%, ظُ ١ٍ٠رٗ للصمثن٘رث تٌهلرر لرٟ لِرصمث  تٌّهٍِٛرثز خّٕردر 15.57
%, ظُ شف١ٍُٝٙ ِصثخهرر تٌٙرفف تإلٌىص١ًٔٚرر خّٕردر 10.12ٔظً عٍٟ ـّثج ألًٞ ٚ وٌه خّٕدر 

ةرر ألرًٞ شرىوً تٌرىٞ %, أِرث عرٓ ل6.54%, ١ٍ٠ٗ شهد١ً٘ث عرٓ ٚؼٙرر ٔظرً ِثٌى١ٙرث خّٕردر 4.52
% ِررٓ تإلؼّررثٌٟ, لرىوًز تْ يأَ تٌّررثي وع١ررًت ِررث 1.20ؼرث ز لررٟ تٌصًش١ررح لدررً تألل١رً خّٕرردر 

 ٠ٍهح نٚيتً ود١ًتً لٟ شٛؼٙٙث.
( لٌررٟ تخررًٌ ِررث شٙررصُ خررٗ تٌٙررفٛذ أظٕررث  لررًت ذ تٌٙررفف 22ٚشٕرر١ً خ١ثٔررثز تٌؽررهٚي يلررُ) 

خّهًلررر شفث٘رر١ً تألـررهتض تٌصررٟ  تٌّٙرر٠ًر,ِٕٙث لررٟ تٌّمررثَ تألٚي ل٘صّررثَ تٌٙررفٛذ تٌّٙرر٠ًر وع١ررًتً 
%, ١ٍ٠رٗ ل٘صّرثُِٙ خمرًت ذ أيت  26.45شمٗ ًِٙٚخثٌىتز تٌمٝث٠ث ٚتٌّٕرىالز ت١ٌّثِر١ر خّٕردر 

% ٚ٘رٛ ِرث ٠صفرك ِرع ٔصرثبػ 23.45تٌىصثج ٚتٌّفٍٍر١ٓ لرٟ تٌمٝرث٠ث تٌصرٟ شهرثٟٔ ِٕٙرث ِٙرً خّٕردر 
ث٠ث تٌّٙرر٠ًر لررٟ ٘ررٛيذ (, ظررُ ل٘صّررثَ تٌه١ٕررر خررثألنت  تٌٕررىٍٟ ٌٍمٝرر17,20, 12تٌؽررهتٚي أيلررثَ )

% 14.7%, ١ٍ٠ٗ لوصفرث  ّٔردر 15.57تٌىثي٠ىثش١ً ٚتٌٙٛي تٌّٙثـدر ٌدهٛ تأللدثيٚوٌه خّٕدر 
ِٓ تٌه١ٕر خمًت ذ تٌهٕث٠ٚٓ لمٟ ٔظًتً إلٕٔغثٌُٙ, أِث عٓ تٌهرثنتز تٌّرٍٛو١ر تٌصرٟ شّٕرٟ تٌهاللرر خر١ٓ 

يِررثي أيتبٙررُ ـررٛي لررًت ذ تٌٙررفٛذ تٌّٙرر٠ًر خٕررىً عٍّررٟ ِررع تٌٙررفف تٌّفٝررٍر ٌرره٠ُٙ لّٕٙررث ل
%, ١ٍ٠رررٗ لِررصىّثالً ٌحشؽررثٖ تٌّرررثخك" 6.52تألـررهتض ٚ تٌمٝررث٠ث لٌررٟ ٘رررف١فصُٙ تٌّفٝررٍر خّٕرردر 

تٌصٛتً٘ ِع ِفًيٞ تٌٙفف تإلٌىص١ًٔٚر عدً يِثبً تٌد٠ًه تإلٌىصًٟٚٔ خٕرىً ن١رً نتبرُ خّٕردر 
 % ِٓ تإلؼّثٌٟ.3.24% أِث تٌصًش١ح تألل١ً لؽث  ٌفةر ألًٞ شىوً خّٕدر 6.54

( أ٘رُ تٌّٜٛرٛعثز تٌصرٟ ٠فرًٖ عٍرٟ ِصثخهصٙرث ؼّٙرٛي تٌهيتِرر لرٟ 23ٜؿ خ١ثٔثز تٌؽهٚي يلُ )ٚشٛ -
تٌٙررفف ؼررث ز تٌّٜٛررٛعثز ت١ٌّثِرر١ر وررهُ٘ تٌّٜٛررٛعثز تٌصررٟ شفررًٖ ع١ٍٙررث تٌٙررفٛذ خّٕرردر 

(, ١ٍ٠رٗ لرٟ تٌصًش١رح تٌعرثٟٔ 17,22, 13,12%, ٚ٘ٛ ِث ٠صفك ِع خ١ثٔثز تٌؽهتٚي أيلرثَ )27.64
%, ظرررُ تٌهٕث٠رررر 15.02ثٜرررر خهٕٔررريصٙث تٌّصهرررهنذ الِررر١ّث ورررًذ تٌمرررهَ خّٕررردر ِصرررثخهصُٙ اللدثيت٠ًٌ
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%, ظرررُ تال٘صّرررثَ خثٌّٜٛرررٛعثز تإلؼصّثع١رررر خّٕررردر 12.56خثٌّٜٛرررٛعثز تإللصٙرررثن٠ر خّٕررردر 
%, ظرُ تال٘صّرثَ خثٌّٜٛرٛعثز تٌه١ٕ٠رر 4.3%, ١ٍ٠ٗ تٌهٕث٠رر خثٌّٜٛرٛعثز تٌه١ٍّرر خّٕردر 10.55
%, ٚأل١ًتً ألًٞ 7.24%, ظُ تٌعمثل١ر خّٕدر 2.04خّٕدر %,   لثٌّٜٛٛعثز تٌف١ٕر 2.74خّٕدر 

% ِٓ تإلؼّثٌٟ ِٕٚٙث شف١ًٝ خهٛ ألًتن تٌه١ٕر 0.75شىوً ِٓ لالي ظالض شىًتيتز لمٟ خّٕدر 
( ـٛي أُ٘ أِردثج لٔمًتب١رر 12ِصثخهر ألدثي تٌفٛتنض, ٚ٘ىٖ تٌٕص١ؽر شصفك ِع خ١ثٔثز تٌؽهٚي يلُ )

ٙررث لررٟ "لةررر ألررًٞ شررىوً" تٔٙررُ ٠فٝررٍْٛ لررًت ذ ِرردح ع١ٕررر تٌهيتِررر ٌٍٙررفف تٌم١ِٛررر ؼررث  ل١
 تلدثيتٌفٛتنض ٚـهنٚت عٍٟ ٚؼٗ تٌمٖٙٛ ٍِفك ؼ٠ًهذ تٌؽّٙٛي٠ر "نِٛ  تٌٕهَ"

( ٠صٝررؿ أْ أ٘رُ تألٔررىثي تٌٙررفف١ر تٌّفٝررٍر ٌررهٞ ع١ٕررر 24خمرًت ذ خ١ثٔررثز تٌؽررهٚي يلررُ ) 
َ تألٚي خّٕررردر تٌهيتِرررر,عٕه ِصرررثخهصُٙ ٌٍمٝرررث٠ث ت١ٌّثِررر١ر ,ؼرررث ز تأللدرررثي تٌٙرررفف١ر لرررٟ تٌّمرررث

%, ظرررُ تٌصمرررثي٠ً 17.25%, ١ٍ٠رررٗ خفرررثيق ِصمرررثيج ورررً ِرررٓ تألـثن٠رررط تٌٙرررفف١ر خّٕررردر 20.05
%, ظررُ تٌٙررٛيٚ تٌىثي٠ىررثش١ً 16.62%, ١ٍ٠ررٗ تٌّمررثالز تٌٙررفف١ر خّٕرردر 17.60تٌٙررفف١ر خّٕرردر 

% ٚ أل١ررًتً لةررر ألررًٞ شررىوً خّٕرردر 10.76%, ١ٍ٠ررٗ تٌصفم١مررثز تٌٙررفف١ر خّٕرردر 16.14خّٕرردر 
تإلؼّثٌٟ ٚ ِٕٙث شف١ًٝ ع١ٕرر تٌهيتِرر "ٌد٠ًره تٌمرًت  ألٔرٗ شهد١رً ـم١مرٟ عرٓ ّ٘رَٛ  % 0.42ِٓ

 تٌٕثَ" ٚوٌه لٟ يأٞ خهٛ ألًتن ع١ٕر تٌهيتِر.

 صب١ٔبً: ِحٛر اٌؼاللخ ث١ٓ اٌصحف اٌّصر٠خ ٚ لعب٠ب اإلصالػ اٌط١بضٟ:
( لٌرررٟ يل٠رررر تٌٙرررفٛذ ـررٛي تٌصٕرررثٚي تٌٙرررففٝ ٌمٝرررث٠ث 25شٕرر١ً خ١ثٔرررثز تٌؽرررهٚي يلررُ ) 
%, 46.50الؾ ت١ٌّثِٟ لٟ ًِٙ,تٌصٝ ؼث  "ِصِٛيثً لٌٟ ـه ِث "لٝ تٌصًش١ح تالٚي خّٕدر تإل٘

( ِٚٓ لالٌٙث شًٛ٘ 54ٚ٘ىٖ تٌٕص١ؽر شصهثيٚ خٕىً ود١ً ِع ٔصثبػ نيتِر)عده هللا ِفّه ِهه( )
لرٝ  فدٝ اٌٍّّىدخ   ١ٍ٠ٚٙدب تإل٘رالؾ ت١ٌّثِرٟ ػ١ٍّدختٌٝ تْ عهن ل١ًٍ ِرٓ ِٛتلرع تالٔصًٔرس ت٠رهز 

تٌعثٟٔ ِٓ تٌهيتِر تٌفث١ٌر , شٕثٚي تٌٙفف ت٠ًٌّٙر ٌمٝث٠ث تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ" خإ٘صّثَ تٌصًش١ح 
% ِٓ تإلؼّثٌٟ لالي 22.50%, خ١ّٕث ؼث  تٌصٕثٚي تٌٙففٝ "خٕىً ل١ًٍ"خّٕدر 31ود١ً" خّٕدر 

( ـ١رط ؼرث  شف١ٍرً 2لصًذ تٌهيتِرر,ِٚ٘ٛث ٠صفرك ِرع ٔصرثبػ تٌهيتِرر تٌصف١ٍ١ٍرر لٔظرً تٌؽرهٚي يلرُ )
٠ًّٙر عٍٟ للصال  شٛؼٙثشٙث ت١ٌّثِر١ر ,٠صفرك لٌرٟ ـره ِرث ِرع شٍره تٌٕص١ؽرر ٔظرًتً ألْ تٌٙفف تٌ

لٝث٠ث تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ ٌُ شهشٝ لٟ عدثيتز ٠ً٘فر خثٌّّصٛٞ تٌىٞ ٠صفرك ِرع تٌّٕرٙه ت١ٌّثِرٟ 
 تٌىٞ عىّصٗ تٌعٛيذ ت٠ًٌّٙر تٌّؽ١هذ.

٠ًر ع١ٕر تٌهيتِرر ( ـٛي نيؼر لِصفثنذ تٌٙفٛذ ت26ٌّٙلهٕه شف١ًٍ خ١ثٔثز تٌؽهٚي يلُ ) 
٠ٕرث٠ً, لشٝرؿ خٕرىً ود١رً تْ  25ِٓ ِهثٌؽر تٌٙفف ٌمٝث٠ث تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ لٝ تعمثج ظٛيذ 
%, ١ٍ٠ررٗ لررٟ تٌّمررثَ تٌعررثٟٔ 44.50تالِررصفثنذ ؼررث ز ِصِٛررير ٚوٌرره لررٝ لةررر "لٌررٟ ـرره ِررث" خّٕرردر 

% 12.0%, لرٟ ـر١ٓ ؼرث ز تعٍرٝ لِرصفثنذ ٌفةر"لِرصفهز ؼرهتً" خّٕردر 22لِصفثنذ "ل١ٍٍرر" خّٕردر 
 % ِٓ تإلؼّثٌٟ لالي لصًذ تٌهيتِر.10.50,ٚأل١ًتً ٌُ شّصف١ه تٌه١ٕر لٞاللثً خّٕدر 

( لٌررٟ أ٘ررُ تٌِٛررثبً تإلعال١ِررر تٌصررٟ شًت٘ررث تٌٙررفٛذ ع١ٕررر 27شٕرر١ً خ١ثٔررثز تٌؽررهٚي يلررُ ) 
أٚالًت  -تٌهيتِر ؼه٠ًذ خثٌفه٠ط عٓ لٝث٠ث تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ لٟ ًِٙ,ٚوٌه عٍٝ تٌٕفرٛ تٌصرثٌٝت 

 ح ٌىً لةر ِٓ لةثز تٌِٛثبً تإلعال١ِر ِٕفًنذتأعٍٟ شًش١

% ,ٚ٘رىٖ تٌٕص١ؽرر شصفرك ِرع ٔصرثبػ )ٕ٘رثَ تـّره 24.11ؼث  تٌص١ٍف٠ٍْٛ تًٌّٙٞ لٟ تٌصًش١ح تألٚي خّٕردر 
%ِررٓ تٌه١ٕررر  32.3(,ـ١ررط شٛ٘ررً ِررٓ لررالي نيتِررصٗ ت١ٌّهت١ٔررر تٌررٝ تْ ّٔرردر.60()2010لث٠رره,
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فًوررثز ت١ٌّثِرر١ر , ٚٔصررثبػ نيتِررر )ِررثيذ ٠فٝررٍْٛ تٌص١ٍف٠ٍررْٛ وررثُ٘ ِٙررثني تٌّهٍِٛررثز عررٓ تٌ
(تٌصرٝ شٛ٘ررٍس تٌررٝ تْ تنٍد١رر تٌه١ٕررر ٠ٕرث٘هْٚ تٌص١ٍف٠ٍررْٛ تٌفٝررثبٝ 61( )2011ِفّرٛن ـّررٛنذ 

%, ظرُ 12.44% ٌٍفٙٛي عٍٝ تٌّهٍِٛثز ت١ٌّث١ِر ,١ٍ٠ٙث تٌصًش١ح تٌمرثُِ خّٕردر 44.3خّٕدر  
% ظُ تٌصًش١ح تًٌتخرع خّٕردر 10.64%, ١ٍ٠ٚٙث تٌصًش١ح تٌعثٌط خّٕدر 17.02تٌصًش١ح تٌعثٟٔ خّٕدر 

% ِررٓ لؼّررثٌٟ للص١ثيع١ٕررر تٌهيتِررر ٌفةررر تٌص١ٍف٠ٍررْٛ خّفررًنٖ ,ٚأِررث تًٌتن٠ررٛ لؽررث ز أعٍررٟ 4.22
%, 16.13%, ظُ ٚؼٛنٖ لٟ تٌصًش١رح تٌّرثخع خّٕردر 24.14شىًتي ٌٗ لٟ تٌصًش١ح تٌّثنَ خّٕدر 

 إلؼّثٌٟ.% ٌىً ِّٕٙث ِٓ ت11.24ظُ وً ِٓ تٌصًش١ح تألٚ ي ٚ تٌعثِٓ خّٕدر 
%, ١ٍ٠رٗ تٌصًش١رح تٌّرثخع 14.74ٚعٓ تٌٙفف تٌم١ِٛر لؽرث  أعٍرٟ شىرًتي ٌٙرث لرٟ تٌصًش١رح تٌعرثٟٔ خّٕردر 

% لرٟ تٌصًش١رح تٌعثٌرط 11.46% لٟ تٌصًش١ح تًٌتخع, ظُ ّٔردر 15.62%, ظُ ّٔدر 17.71خّٕدر 
لررٟ  % , ١ٍ٠ٙررث25.27ِررٓ تإلؼّررثٌٟ, خ١ّٕررث ؼررث ز تٌٙررفف تٌفٍخ١ررر لررٟ تٌصًش١ررح تٌعررثِٓ خّٕرردر 

% 11.52% ظرُ تألٚي خّٕردر 12.63%, ظُ تٌصًش١ح تٌمثُِ خّٕدر 14.74تٌصًش١ح تٌعثٌط ّٔدر 
%, ١ٍ٠ٙرث لرٟ تٌصًش١رح 22.41ِٓ تإلؼّثٌٟ,ظُ ؼث ز تٌٙفف تٌمث٘ر لٟ تٌصًش١رح تألٚي خّٕردر 

%, ظرررُ تٌصًش١رررح تٌعرررثٟٔ خّٕررردر 12.43%, ظرررُ تٌصًش١رررح تٌّرررثنَ خّٕررردر 17.24تٌعثٌرررط خّٕررردر 
 ؼّثٌٟ.% ِٓ تإل12.07

ٚأِرررث تٌفٝرررثب١ثز تٌّٙررر٠ًر لؽرررث ز لرررٟ تٌصًش١رررح تألٚي, ١ٍ٠رررٗ تٌعرررثٟٔ, ١ٍ٠ٙرررث تًٌتخرررع خثٌّٕرررح تٌصث١ٌرررر 
% ِرٓ تإلؼّرثٌٟ, وّرث ؼرث ز تٌّٕرح 11.26%, ظُ تٌعثٌط خّٕردر %13.56,%14.44,33.40

تٌصٛتٌٟت تٌّة٠ٛر ٌفةر تإلٔصًٔس ًِشفهر لٟ تٌصًش١ح تألٚي, ظُ تٌعثٟٔ, ظُ تٌعثٌط,لثًٌتخع وثٌصثٌٟ عٍٟ 
% ِٓ تإلؼّرثٌٟ , لرٟ ـر١ٓ ؼرث ز تًٌِرثبً تٌمٙر١ًذ %4.23, %15.57, %12.03, 31.47

عدررً تٌّٛخث٠ررً ٜرره١فر ؼررهتً خثٌّٕرردر ٌٍه١ٕررر ـ١ررط ؼررث  أ٘ررُ شًش١ررح ٌٙررث تٌصًش١ررح تٌصثِررع خّٕرردر 
% ِٓ تإلؼّثٌٟ, أِث 12.73% ظُ تٌمثُِ خّٕدر 14.55%, ١ٍ٠ٗ تٌصًش١ح تٌّثنَ خّٕدر 25.45

ٌىص١ًٔٚرر وتز تأل٘رً تٌرٛيلٟ لؽرث ز أعٍرٟ ّٔردر ٌٙرث لرٟ تٌصًش١رح تًٌتخرع خّٕردر لةر تٌٙفف تإل
% ِرررٓ 10.52%, ظرررُ تٌصًش١رررح تٌعرررثٟٔ خّٕررردر 13.46%, ١ٍ٠ٙرررث تٌصًش١رررح تألٚي خّٕررردر 37.50

تإلؼّثٌٟ, خ١ّٕث ؼث ز أعٍٟ شىًتيٌٍٙفف تإلٌىص١ًٔٚر وتشٙث لٟ تٌصًش١ح تٌعثٌرط, ١ٍ٠ٙرث تألٚي, ظرُ 
% ِرررٓ 12.25%, 14.24%, 24.44خثٌّٕرررح تٌصث١ٌرررر عٍرررٟ تٌصرررٛتٌٟت  تٌعرررثٟٔ ٚتًٌتخرررع ِىرررًي

 تإلؼّثٌٟ لالي لصًذ تٌهيتِر.
خثٌّٕردر ٌٍصًش١رح تألٚي لـصٍرس تٌفٝرثب١ثز تٌّٙر٠ًر تٌصًش١رح  -ظث١ٔثًت ِمثئر خ١ٓ ِمصٍرف ِٚرثبً تإلعرالَت 

فٙرٍْٛ % خ١ٓ ِٚثبً تإلعالَ ِٓ ٚؼٙر ٔظً تٌه١ٕر خإعصدثي٘رث أ٘رُ ِٚر١ٍر 33.40٠تألٚي خّٕدر 
ِٕٙث عٍٟ ِهٍِٛثشُٙ ـٛي تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ لٟ ًِٙ,ٚشصفك ٘ىٖ تٌٕص١ؽر ِع ٔصثبػ نيتِرر )١ٌٚره 

( تٌصىثوهز عٍٝ ت١ٌٚر شهرًٚ تٌٙرفٛذ تٌّٙر٠ًر ٌٍص١ٍف٠ٍرْٛ تٌّٙرًٞ ,١ٍ٠ٙرث 62لصؿ هللا خًوثز()
ٌص١ٍف٠ٍْٛ %, وّث ؼث  ت31.47لٟ تٌصًش١ح تٌعثٟٔ ٚلمث ٌٍهيتِر تٌفث١ٌر ,لةر تإلٔصًٔس ٚوٌه خّٕدر 

% ِررٓ 22.41%, ١ٍ٠ررٗ تٌٙررفف تٌمث٘ررر خّٕرردر 24.11تٌّٙررًٞ لررٟ تٌصًش١ررح تٌعثٌررط خّٕرردر 
تإلؼّثٌٟ, وً ِٓ تٌٙفف تإلٌىص١ًٔٚر, ٚ تإلٌىص١ًٔٚر وتز تألً٘ تٌٛيلٟ, ظرُ تٌٙرفف تٌفٍخ١رر 

% ِٓ تإلؼّثٌٟ خٕىً ِصصرثٌٟ, أِرث خثٌّٕردر ٌص٠ٌٛرع تٌه١ٕرر 11.52%, 13.46%, 14.24خّٕح 
عرررالَ ٚلمرررثً ٌٍصًش١رررح تٌعرررثٟٔ لؽرررث  تٌص١ٍف٠ٍرررْٛ تٌّٙرررًٞ لرررٟ تٌصًش١رررح تألٚي خّٕررردر ٌِٛرررثبً تإل
17.12.% 

( لٌررٟ يل٠ررر ع١ٕررر تٌهيتِررر ألوعررً تالـررهتض ٚتالٌِررثز تًٌّشديررر خثإل٘ررالؾ 22شٕرر١ً خثٔررثز ؼررهٚي يلررُ )
ت١ٌّثِٟ ٚلك ٌيًؾ تٌٙفف ت٠ًٌّٙر ,٘ٛشه١٠ه٘ث تٌىثًِ ِٓ لرالي لةرر "أ٠ٚره٘ث خٕرهذ" ٌمٝرث٠ثت 

ر تٌفّررثن ٚل٘ررهتي تٌّررثي تٌهررثَ لررٝ تٌصًش١ررح تألٚي ,١ٍ٠ٙررث ٜررًٚيذ تٌصٙررهٞ ٌىثلررر ِظررثً٘ ِٛتؼٙرر
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تٌفٜٟٛ ٚتٌهٕف لٟ تٌصًش١رح تٌعرثٟٔ, ظرُ تٌصهو١ره عٍرٟ ـمرٛق تٌّٛتٕٞرر خر١ٓ ؼ١ّرع تٌّٙر١٠ًٓ لرٟ 
تٌصًش١ررح تًٌتخررع,ٚ ١ٍ٠ٙررث ِررًعر ِفثوّررر يِررٌٛ تٌٕظررثَ تٌّررثخك لررٟ تٌصًش١ررح تٌمررثُِ, ظررُ لٝررث٠ثت 

ث٠ث تٌفّررثن ت١ٌّثِررٟ عٍررٟ تٌٙررٛت  ِدثٔررًذ, ٚشه٠ٍررٍ تٌّررٍير تٌمٝررثب١ر ٜٚررّثْ تٌّررّثؾ خدررط لٝرر
لِرصمالٌٙث,ٚلشثـر تٌف٠ًرر ٌىثلرر ِٚرثبً تإلعرالَ خّررث ال ٠صهرثيٚ ِرع أِرٓ تٌٛٞٓ,ٚلٔصمرثج يبرر١ُ 
تٌؽّٙٛي٠ر خثإللصًت  تًٌّٞ تٌهثَ تٌّدثًٔ خّٕح شىًتي٠ر شىثن شىْٛ ِصمثيخر, ظُ ِٛتؼٙر أعٝرث  

خك"تٌيً  تٌعثٌط", ١ٍ٠ٙث ل١ٝر ٜٚع تٌهِصٛي خّث ٠صفك ِرع ٞد١هرر تًٌّـٍرر تٌفٍج تٌٕٟٛٞ تٌّث
ت١ٌّث١ِر تٌفث١ٌرر ظرُ شمٕر١ٓ ٜٚرؿ تٌؽّه١رثز تأل١ٍ٘رر ٚتٌّٕظّرثز تٌفمٛل١رر ٚتٌهرث١ٍِٓ خٙرث لرٟ ظرً 
لررثْٔٛ ِٛـرره ٠فىررُ ِٙررثني تٌص٠ّٛررً تٌمررثيؼٟ, لررٟ ـرر١ٓ ؼررث  شفه١ررً لررثْٔٛ ٌيررٛتيئ ٌٍٝررًٚيذ 

ٌألـٍتج ت١ٌّث١ِر ٌص١ًٔؿ ل١ثنتشٙث ٌمٛٚ تإلٔصمثخثز تًٌبث١ِر, ظرُ تٌمٙٛٞ, ١ٍ٠ٙث لشثـر تٌفًٖ 
عٛنذ ؼٙثٌ أِٓ تٌهٌٚر تٌّٕفً ورهلً شىرًتي لرٟ ٘رىٖ تٌفةرر, ٌٚهرً وٌره ٠ًؼرع لٌرٟ ـثٌرر تٌفٜٛرٟ 

 ٚتإليشدثن ت١ٌّثِٟ تٌصٟ ًِز خٙث تٌدالن لٟ أعمثج تٌعٛيذ.
ٌٍمٝرث٠ث ت١ٌّثِر١ر خٕرىً ِصِٛرٟ,ؼث  ٚأِث يل٠ر تٌٙفٛذ ع١ٕرر تٌهيتِرر ٌهيؼرر شٕرثٚي تٌٙرفف تٌّٙر٠ًر 

ٌمٝث٠ث" لشثـس تٌفً٘ر  ٌألـٍتج ت١ٌّث١ِر ٌصًٔر١ؿ ل١ثنتشٙرث ٌمرٛٚ تإلٔصمثخرثز تًٌبثِر١ر, ١ٍ٠ٙرث 
شي٠ًٛلٛت١ٔٓ ِؽٍّرٟ تٌٕرهح ٚتٌٕرٛيٞ, ظرُ شهره٠ً لرثْٔٛ ِدثٔرًذ تٌفمرٛق ت١ٌّثِر١ر,١ٍ٠ٙث شفه١رً 

ور تٌّرٛت١ٕٞٓ لرٟ تإلٔصمثخرثز تٌّف١ٍرر, نٚي تٌٙفٛذ تٌه١ٕ٠ر ٚت١ٌّث١ِر ٚتألوثن١ّ٠ر,ظُ ش١ِٛع ِٕثي
ظُ لشثـرر تٌف٠ًرر ٌىثلرر ِٚرثبً تإلعرالَ , ١ٍ٠ٙرث شمٕر١ٓ ٜٚرع تٌؽّه١رثز تأل١ٍ٘رر, ظرُ شِٛر١ع ٘رثِٓ 

 ِٕثيور تًٌّأذ لٟ ِمصٍف تٌٕٛتـٟ ت١ٌّث١ِر.
لٟ ـ١ٓ عثيٜس تٌٙفٛذ خهٛ لٝث٠ث تإل٘الؾ ِٕٚٙثت عٛنذ ؼٙثٌ ِدثـط أِٓ تٌهٌٚر تٌّٕفً لٟ تٌّمرثَ 

ي, ١ٍ٠ٙث شفه١ً لثْٔٛ تٌيٛتيئ ٌٍٝرًٚيذ تٌمٙرٛٞ, ظرُ لٔصمرثج يبر١ُ تٌؽّٙٛي٠رر خرثإللصًت  تألٚ
تًٌّٞ تٌهثَ تٌّدثًٔ, ١ٍ٠ٙث ش١ِٛع ٘ثِٓ ِٕثيور تًٌّأذ لٟ ِمصٍف تٌٕٛتـٟ ت١ٌّث١ِر, ظُ تٌّّثؾ 

 خدط لٝث٠ث تٌفّثن ت١ٌّثِٟ عٍٟ تٌٙٛت  ِدثًٔذ.
تالٚي خثٌهيتِر ,ـ١ط شٛؼه لًٚق وتز نالٌر تـٙثب١ر ( ٌٙفر تٌفًٚ 22وّث ش١ًٕ خ١ثٔثز تٌؽهٚي يلُ )

خثٌّٕدر ٌهيؼرر شه١٠ره ع١ٕرر تٌهيتِرر ٌمٝرث٠ث تال٘رالؾ ت١ٌّثِرٝ خثٌهيتِرر,ٚتٌصٝ شهثٌؽٙرث تٌٙرفف 
ت٠ًٌّٙر ,ـ١ط تٔثيز تٌٕصثبػ تٌٝ ٚؼٛن تشؽث٘ثز ت٠ؽثخ١ر ٌرهٜ تٌٙرفٛذ تٌّٙر٠ًر خٕرهْ ِهثٌؽرر 

 ذ لٝ خ١ثٔثز تٌؽهٚي تٌّثخك ,تٌٙفف ت٠ًٌّٙر ٌّهظُ لٝث٠ث تٌهيتِر تٌّفهن
 ,    4.21.%(=01, 2) 2.%(,ٚؼث ز لٝ تالؼّثٌٝ وث01ٚوٌه عٕه ِّصٜٛ نالٌر )

, ِع شغ١١ً تٌّصِٟٛ تٌٌٛٔٝ ٌىً ل١ٝر ,وّرث ِدر١ٓ خرىٌه تٌؽرهٚي. ,ل١ّرث عرهت  5.44.%(=05, 2) 2ٚ وث 
ثًٔ " ـ١ط الشٛؼره ل١ٝر ٚتـهذ لمٟ ٚ٘ٝ "تٔصمثج يب١ُ تٌؽّٙٛي٠ر خثاللصًت  تًٌّٜ تٌهثَ تٌّد

 لًٚق وتز خثٌّٕدر ٌهيؼر شه١٠ه ع١ٕر تٌهيتِر ٌصٍه تٌم١ٝر .
تٜٚفس تٌٕصثبػ ٚؼٛن شمثيج لٝ تشؽث٘ثز تلرًتن تٌٕمدرر تٌّٙر٠ًر ٔفرٛ لةرثز تٌؽرهٚي تٌّرثخك ل١ّرث ٠صهٍرك 
 خهٚيُ٘ لٝ شم١١ُ لٝث٠ث تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ وّث عثٌؽصٙث تٌٙفف,ِّث ٠هعُ ٘فر تٌفًٚ تالٚي .

( لٌٟ يل٠ر ع١ٕر تٌهيتِر ألُ٘ ِفرث١ُ٘ تإل٘رالؾ ت١ٌّثِرٟ تٌصرٟ أ٠رهشٙث خٕرهذ 24ثز تٌؽهٚي يلُ )ش١ًٕ خ١ثٔ
ع١ٕرر تٌهيتِررر ٚ٘ٝ"ل٘ررالؾ تٌّٕظِٛررر تإللصٙررثن٠ر ٚتٌصه١ّ١ٍررر ٚتأل١ِٕررر", ١ٍ٠ٙررث لررٟ تٌّمررثَ تٌعررثٟٔ 
للًتيِدررهأ ِرر١ثنذ تٌمررثْٔٛ ٚتٌهٌٚررر تٌمث١ٔٛٔررر, ١ٍ٠ٚٙررث ٜٚررع نِررصٛيٞ عٙررًٞ ٠ٝررّٓ تٌف٠ًررثز 

فمرررٛق تٌّصّرررث٠ٚر ٌىثلرررر تٌّرررٛت١ٕٞٓ ظرررُ لرررٝ تٌّمرررثَ تًٌتخرررع"شه٠ٍٍ وثلرررر أٔرررىثي تٌّّثيِرررر ٚتٌ
تٌه٠ّمًت١ٞر",ظُ"شغ١١ً ِٕظِٛر تٌم١ُ تأللالل١ر ٚت١ٌّث١ِر" .عٍٝ تٌصٛتٌٝ ظُ تٌصغ١١ًتز تٌصٟ شصمى٘ث 
تٌررٕظُ ت١ٌّثِرر١ر تٌه٠ّمًت١ٞررر ٌصفّرر١ٓ ٔررًع١ر ِٚفثِرردر ٚلثع١ٍررر تٌفىِٛررر؛ لررٟ ـرر١ٓ ؼررث  ٞررًؾ 

ت٠ًٌّٙر ٌّفث١ُ٘ تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ تٌصٝ ت٠هشٙث ع١ٕر تٌهيتِرر خهيؼرر ِصِٛرير ؼرث  لرٟ  تٌٙفف
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تٌصًش١ررح تألٚي ِفِٙٛررٗ خهٔررٗ ع١ٍّررر شمصٝررٟ لعررثنذ تٌٕظررً لررٟ تٌّدررثنئ ًِٚتؼهررر تٌمرر١ُ ت١ٌّثِرر١ر 
تٌّررثبهذ, ١ٍ٠ررٗ ِفٙررَٛ ٠مررٛي تْ تال٘ررالؾ "خٕررث  ظمثلررر ١ِثِرر١ر ِفهظررر ٠ًتعررٟ ل١ٙررث تٌصًو١ررٍ عٍررٟ 

١ٌّثِر١ر", ظرُ ؼرث  ِفٙرَٛ تلرً تْ تال٘رالؾ ع١ٍّرر شهره٠ً ٚ شير٠ًٛ ؼرىيٞ لرٟ ٔرىً تٌّٕثيور ت
 تٌفىُ, ١ٍ٠ٗ تٌّفَٙٛ تٌىٜ ٠مٛي تٔٗ" ل٘الؾ ١٘ثوً ٚللصٙث٘ثز ٍِيثز تٌهٚي تٌعالض".

أِث يل٠ر ع١ٕر تٌهيتِر ٚتٌصٝ شًلٛ ل١ٙث خهٛ ِفث١ُ٘ تال٘الؾ" لؽرث  لرٟ تٌّمرثَ تألٚي ِفَٙٛ"تٌصفره٠ط 
ٟ", ١ٍ٠ٗ ِفَٙٛ تال٘الؾ تٔٗ "شغ١١ً ١ِثِٟ ٚ لؼصّثعٟ ِٓ لالي لـرهتض لٔمرالج ٚتٌصغ١١ً ت١ٌّثِ

لٟ ِٛتلع تٌّّة١ٌٛر خِٛثبً ِر١ٍّر", ١ٍ٠رٗ ِفٙرَٛ "تٔرٗ لعرثنذ تٌٕظرً لرٟ تٌّدرثنئ ٚ ًِتؼهرر تٌمر١ُ 
ت١ٌّثِرر١ر تٌّررثبهذ ", ظررُ يلررٛ ِفٙررَٛ ٠مررٛي تٔررٗ"شغ١١ً ِٕظِٛررر تٌمرر١ُ تأللالل١ررر ٚت١ٌّثِرر١ر",ظُ 

( تٌمرثٖ خٙرىٖ تٌفةرر, ٚخثٌصرثٌٟ ورثْ ٞرًؾ 24تيتز لٟ خثلٟ خ١ثٔرثز تٌؽرهٚي يلرُ)لٔمفٝس تٌصىً
 تٌٙفف ت٠ًٌّٙر ٌّفَٙٛ تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ ؼث  خٕىً ن١ً ًِٜٟ خثٌّٕدر ٌه١ٕر تٌهيتِر .

( أْ ع١ٕررر تٌهيتِررر أوررهز عٍررٟ شدررث٠ٓ عررًٚ تٌٙررفف تٌّٙرر٠ًر 24ٚٔمٍررٗ ِررٓ خ١ثٔررثز تٌؽررهٚي يلررُ )
ه ت٠رهز خهرٛ تٌّفرث١ُ٘ ٚعثيٜرس تٌردهٛ تاللً,لمره ت٠رهز ِفٙرَٛ ٌّفث١ُ٘ تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ ٚلر

تإل٘الؾ خهٔٗ" ل٘الؾ تٌّٕظِٛرر تإللصٙرثن٠ر ٚتٌصه١ّ١ٍرر ٚتأل١ِٕرر",وّث ت٠رهز ِفٙرَٛ" خٕرث  ظمثلرر 
١ِثِرر١ر ِفهظررر ٠ًتعررٟ ل١ٙررث تٌصًو١ٍعٍررٟ تٌّٕررثيور ت١ٌّثِرر١ر"خ١ّٕث عثيٜررس ٞررًؾ تٌٙررفف 

 " تٌصفه٠ط ٚتٌصغ١١ً ت١ٌّثِٟ ".ت٠ًٌّٙر ٌّفَٙٛ تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ عٍٝ تٔٗ 
( ٘فصٗ ـ١ط شٛؼه لرًٚق وتز نالٌرر 24تِث عٓ ِهٜ ٘فر تٌفًٚ تٌعثٔٝ , لثظدصس خ١ثٔثز تٌؽهٚي يلُ )

تـٙررثب١ر خثٌّٕرردر ٌهيؼررر شه١٠رره ع١ٕررر تٌهيتِررر ٌؽ١ّررع ِفررث١ُ٘ تإل٘ررالؾ ت١ٌّثِررٟ خثٌهيتِررر ٚتٌصررٝ 
, 2) 2ٚؼرث ز لرٝ تالؼّرثٌٝ ورث.%(,01شهثٌؽٙث تٌٙفف ت٠ًٌّٙر , ٚوٌره عٕره ِّرصٜٛ نالٌرر )

, ِع شغ١١ً تٌّصِٟٛ تٌرٌٛٔٝ ٌىرً ِفٙرَٛ ,وّرث ِدر١ٓ  5.44.%(=05, 2) 2ٚ وث 4.21.%(=01
 خىٌه تٌؽهٚي .

تٜٚفس تٌٕصثبػ ٚؼٛن شمثيج لٝ تشؽث٘ثز تلرًتن تٌٕمدرر تٌّٙر٠ًر ٔفرٛ لةرثز تٌؽرهٚي تٌّرثخك ل١ّرث ٠صهٍرك 
 صٙث تٌٙفف,ِّث ٠هعُ ٘فر تٌفًٚ تٌعثٔٝ .خهٚيُ٘ لٝ شم١١ُ ِفث١ُ٘ تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ وّث عثٌؽ

( ًٌل٠ر ع١ٕر تٌهيتِر ألُ٘ ِٚثبً ت٘فثج تٌمًتي ت١ٌّثِرٝ ٌّهثٌؽرر لٝرث٠ث 30ش١ًٕ خ١ثٔثز تٌؽهٚي يلُ )
ن١رً  –الأعرً   -تإل٘الؾ وّث عدًز عٕٙث تٌٙفف ت٠ًٌّٙر ,ِٓ لالي ظرالض لةرثز  )يتٜرٟ

ً ألرًتن تٌه١ٕرر عرٓ تالؼرًت تز تٌصث١ٌررت" يتٜٟ( ٚخصف١ًٍ تٌفةر تألٌٟٚ ٔؽره تًٌٜرث تٌىثِرً ِرٓ لدر
تإللًتي خٕظثَ تٌصههن ت١ٌّثِٟ" ظُ "تٌصههن٠ر تٌفٍخ١ر", ١ٍ٠ٙث "شِٛر١ع لثعرهذ تٌّٕرثيور ت١ٌّثِر١ر", 
ظررُ وررً ِررٓ "ٍٔت٘ررر تإلٔصمثخررثز تٌهثِررر ٚ تٌّف١ٍررر" ٚ"للثِررر نٌٚررر تٌمثْٔٛ",١ٍ٠ٙررث وررً ِٓ"لِررصمالي 

ٚ"لٔصٙرررث  ٔظرررثَ تٌفرررٍج تٌٛتـررره"ظُ "ٍٔت٘رررر تٌمٝث "ٚ"ٜرررّثْ ـ٠ًرررثز تٌّرررٛت١ٕٞٓ ٚتإلعالَ"
 تإلٔصمثخثز تٌدًٌّث١ٔر".

لٝ ـ١ٓ تشؽٗ خهٛ تٌٙفٛذ ع١ٕر تٌهيتِر تٌٝ يلٛ خهٛ ِٚثبً ت٘فثج تٌمًتي ت١ٌّثِٝ ِٕٚٙث"للص١ثي 
ٌؽٕر شه١ُِ تٌهِصٛيِٓ تٌدًٌّثْ لمٟ "لرٟ تٌّمرثَ تألٚي خفرثيق ود١رً خ١ٕرٗ ٚخر١ٓ تإلؼرًت تز تٌصرٟ 

ؼصّثع١ررر", ١ٍ٠ٙث"ِٛتؼٙررر تإللفثلررثز تإللصٙررثن٠ر", ١ٍ٠ٗ"ِرر١ثنذ تٌمررثْٔٛ ٚ ش١ٍٙث,ظُ"تٌفًوررثز تإل
تٌهِرررررصٛي",ظُ" شفم١رررررك تألِرررررٓ ٚتألِرررررثْ تٌّؽصّهرررررٟ", ١ٍ٠ٙث"للص١رررررثي ٌؽٕرررررر تٌّثبرررررر ٌصهررررره٠ً 

 تٌهِصٛي"ِٚهٙث"ِدهأ تٌٕفثل١ر".
تٌصرٟ أِث عٓ عهَ ِهًلر ليث  ِرٓ ليثعرثز تٌه١ٕرر تٌصرٝ ٔرٍّٙث تٌدفرط عرٓ لؼرًت تز تإل٘رالؾ ت١ٌّثِرٟ 

لشدهصٙث تٌٙفف ت٠ًٌّٙر لٟ ِهثٌؽر لٝث٠ث تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ,لؽث ز لٝ ِٚثبًت" شفم١ك تألِٓ 
ٚتألِررررثْ تٌّؽصّهٟ",ٚ"تإلعصررررًت  خررررهٚي تٌّؽصّررررع تٌّهٟٔ"ٚ"تٌصهرررره٠ً تٌهِررررصٛيٞ"ٚ"ِفثوّر 
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تٌّصررررٛي١ٞٓ لررررٟ لٝررررث٠ث تٌفّررررثن" ظررررُ " ِدررررهأ تٌٕررررفثل١ر"ٚ"شٛل١ً تٌفمررررٛق ٚتٌف٠ًررررثز تٌّه١ٔررررر 
 ٔصٙث  ٔظثَ تٌفٍج تٌٛتـه"ٚ"تإلِصهثٔر خٛظ١مر تألًٌ٘عٕه شهه٠ً تٌهِصٛي".ٚت١ٌّث١ِر"ٚ"ل

( ٘ررفصٗ ـ١ررط شٛؼرره لررًٚق وتز نالٌررر 30ٚـررٛي ٘ررفر تٌفررًٚ تٌعثٌررط , تظدصررس خ١ثٔررثز تٌؽررهٚي يلررُ)
ـررٛي ِهظررُ ِٚررثبً ت٘ررفثج تٌمررًتي ت١ٌّثِررٝ  ع١ٕررر تٌهيتِررر تـٙررثب١ر خثٌّٕرردر ٌهيؼررر يٜررٝ
ٚوٌره عٕره   ٘الؾ ت١ٌّثِٟ وّث عدًز عٕٙث تٌٙفف ت٠ًٌّٙرخثٌهيتِر وّهثٌؽر الُ٘ لٝث٠ث تإل

, 2) 2ٚ ورررررث 4.21.%(=01, 2) 2.%(,ٚؼرررررث ز لرررررٝ تالؼّرررررثٌٝ ورررررث01ِّرررررصٜٛ نالٌرررررر )
 ِع شغ١١ً تٌّصِٟٛ تٌٌٛٔٝ ٌىً ١ٍِٚر ,وّث ِد١ٓ خىٌه تٌؽهٚي.   5.44.%(=05

ؼرره لررًٚق وتز نالٌررر شفم١ررك تالِررٓ ٚتالِررثْ تٌّؽصّهررٝ "ـ١ررط ال شٛ ",ل١ّثعررهت ِٚرر١ٍر ٚتـررهذ لمررٟ ٚ٘ررٝ
 خٙررىٖ تٌِٛررثبً تٚ عررهَ يٜررٝ تٚ عررهَ ِهًلررر "ع١ٕررر تٌهيتِررر ٌهيؼررر "يٜررٝ تـٙررثب١ر خثٌّٕرردر

ٚخثٌصثٌٝ تلصٍفس شٙٛيتز تٌه١ٕر ـٛي ٘ىت تٌّصغ١ً.وّث ؼث ز ِصغ١ًتز "ِدهأ تٌٕفثل١ر ,ِٚفثوّر  
ِه٠ٕٛررر تٌّصررٛي١ٞٓ لررٝ لٝررث٠ث تٌفّررثن " خٙررث لررًٚق ٜرره١فر ٌٚىٕٙررث نتٌررر تـٙررثب١ث لررٝ ِّررصٜٛ 

(05.)%. 
تٜٚفس تٌٕصثبػ ٚؼٛن شمثيج لٝ تشؽث٘ثز تلرًتن تٌٕمدرر تٌّٙر٠ًر ٔفرٛ لةرثز تٌؽرهٚي تٌّرثخك ل١ّرث ٠صهٍرك 
خررهٚيُ٘ لررٝ شم١رر١ُ ِٚررثبً ت٘ررفثج تٌمًتيعٕرره ِهثٌؽررر تٌٙررفف ٌح٘ررالؾ ت١ٌّثِررٟ لررالي لصررًذ 

 تٌهيتِر ,ِّث ٠هعُ ٘فر تٌفًٚ تٌعثٌط .
ْ أُ٘ تٌؽٙثز تٌصٝ يأز تٌٙفف ت٠ًٌّٙر ِّة١ٌٛصٙث عرٓ شٕف١رى ( ٠صٝؿ أ31خصف١ًٍ خ١ثٔثز تٌؽهٚي يلُ )

تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ,ٚلمث ًٌل٠رر ع١ٕرر تٌهيتِرر,لؽث ز وثٌصرثٌٝت خثٌّٕردر ٌٍصًش١رح تألٚيتلـصٍرس لةرر 
"وً ِث ِدك" تٌّمثَ تألٚي,تٌصٟ ٔرٍّس ورً ِٓ"تٌٕرهح, تٌٕردثج, تألـرٍتج ت١ٌّثِر١ر, تٌفىِٛرر, 

ٌّهثيٜر, ِٚثبً تإلعالَ.,١ٍ٠ٚٙث لٟ تٌصًش١ح "تٌفىِٛر", ظُ تألًٌ٘ ت٠ًٌٕف, ليدث  تٌّّثؼه, ت
 "تٌٕهح", ظُ "تألًٌ٘ ت٠ًٌٕف", ١ٍ٠ٗ"تألـٍتج ت١ٌّث١ِر" ظُ "ِؽٍّٟ تٌٕهح ٚ تٌٕٛيٞ".

تِرررررث خثٌّٕررررردر ٌٍصًش١رررررح تٌعرررررثٟٔ لدهأ"خثٌفىِٛرررررر" ١ٍ٠ٙرررررث"تألـٍتج ت١ٌّثِررررر١ر" ظرررررُ "ِؽٍّرررررٟ تٌٕرررررهح  
َ" خ١ّٕرث ؼرث ز أ٘رُ تٌفةرثز لرٟ تٌصًش١رح تٌعثٌرط تألٌ٘رً ٚتٌٕٛيٞ",١ٍ٠ٗ"تٌٕدثج",ظُ "ِٚثبً تإلعال

تٌٕررر٠ًف لرررٟ تٌّمرررثَ تألٚي, ١ٍ٠رررٗ"تألـٍتج ت١ٌّثِررر١ر" ظرررُ ورررً ِرررٓ "تٌفىِٛر"ٚ"ِؽٍّرررٟ تٌٕرررهح 
ٚتٌٕٛيٞ", ١ٍ٠ُٙ"ألـٍتج ت١ٌّث١ِر",أِث عٓ تٌصًش١ح تًٌتخع لؽث ز"تألـٍتج ت١ٌّث١ِر" "ِٚٚرثبً 

١ٍ٠ٗ "تألـٍتج ت١ٌّث١ِر", ظُ "تٌّهثيٜرر", أِرث تٌصًش١رح تإلعالَ"لٟ تٌّمثَ تألٚي ِٓ وٌه تٌصًش١ح, 
تٌمثُِ لىثٔس تأل٠ٌٛٚر ل١ٗ ٌٍفىِٛر, ١ٍ٠ٙث ِؽٍّٟ تٌٕهح ٚ تٌٕٛيٞ ظُ وً ِٓ تألٌ٘رً تٌٕر٠ًف ٚ 

 ِٚثبً تإلعالَ عٍٟ ٔفُ تٌصىًتي ظُ لةر "ال ٠ٛؼه ِٓ أظك ل١ٗ" خٛتلع شّع شىًتيتز لمٟ.
ِررٓ تألـررٍتج ت١ٌّثِرر١ر ِٚٚررثبً تإلعررالَ ٚ تٌّهثيٜررر, ١ٍ٠ررٗ  ٚؼررث ز تألنٍد١ررر لررٟ تٌصًش١ررح تٌّررثنَ ٌىررً

ِؽٍّٟ تٌٕهح ٚ تٌٕٛيٞ, خ١ّٕث ؼث  لٟ تٚي تٌصًش١ح تٌّثخع "تٌٍّير تٌمٝثب١ر", ١ٍ٠ٙث تألٌ٘رً تٌٕر٠ًف, 
ظُ ِٚثبً تإلعالَ, ١ٍ٠ٙرث تٌّهثيٜرر, أِرث عرٓ تٌصًش١رح تٌعرثِٓ لرصُ ل١رٗ تٌصهو١ره عٍرٝ لةرثز ليدرث  تٌّّرثؼه 

 تٌٕدثج, ظُ تٌٕهح ِٚؽٍّٟ تٌٕهح ٚ تٌٕٛيٞ.ٚتٌّهثيٜر, ظُ 
ظُ ؼث  ألٚي ًِذ لالي لصًذ تٌصف١ٍرً, لةرر "تٌّرٍير تٌصٕف١ى٠رر" ٚوٌره لرٟ تٌصًش١رح تٌصثِرع, ٔظرًتً ٌحٔفرالز 
تألِٕٟ تٌىٞ شهثٟٔ ِٕٗ تٌدالن, ١ٍ٠ٗ ِؽٍّٟ تٌٕهح ٚتٌٕٛيٞ,ظُ تٌٍّير تٌمٝثب١ر, ٚليدث  تٌّّثؼه, ١ٍ٠ٙرث 

الَ, خ١ّٕرث ٜرهفس تٌّٕرح تٌصىًتي٠رر لرٟ تٌصًش١رح تٌهثٔرًٚتٌفثنٞ عٕرًٚتٌعثٟٔ تٌّهثيٜر,ظُ ِٚرثبً تإلعر
 عًٕ,وّثِٜ٘ٛٛؿ لٟ تٌؽهٚي تٌّثخك.

ٔمٍٗ ِّث ِدك أْ أُ٘ تٌؽٙثز تٌّّرةٌٛر عرٓ شٕف١رى تإل٘رالؾ ت١ٌّثِرٟ لرٟ ِٙرً ِرٓ ٚؼٙرر ٔظرً ألرًتن 
,ِٚٚرثبً تإلعرالَ,  تٌه١ٕر, شّعٍس لٟ"تٌفىِٛر, ِٚؽٍّٟ تٌٕهح, ٚتٌٕٛيٞ ٚتٌٕرهح ,ٚتألٌ٘رً تٌٕر٠ًف

 ٚتٌّهثيٜر, ٚتٌٕدثج ,ٚتل١ًت وً ِث ِدك"
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أِث خثٌّٕدر ٌصف١ًٍ وً لةر عٍٝ ـهٖ ِٓ تٌؽٙثز تٌصٝ يأز تٌٙفف ت٠ًٌّٙر ِّة١ٌٛصٙث عٓ شٕف١ىتإل٘الؾ 
 (لؽث ز ت31ت١ٌّثِٟ ,ِٓ ٚؼٙر ٔظً تٌه١ٕر ٚلمثً ٌٍؽهٚي تٌّثخك يلُ )

% ظُ 12.35%, ١ٍ٠ٗ لٟ تٌصًش١ح تٌعثٟٔ خّٕدر 34.26تٌٕهح تًٌّٙٞ ؼث  لٟ تٌصًش١ح تألٚي خّٕدر  -1
 % ِٓ تإلؼّثٌٟ.2.26وً ِٓ تٌصًش١ح تًٌتخع ٚ تٌمثُِ خّٕدر 

%, ظرُ 14.24%, ١ٍ٠رٗ تٌصًش١رح تٌعثٌرط خّٕردر 15.42تٌٕدثج ؼث ز أعٍٟ ّٔدر ٌٍصًش١ح تٌعرثٟٔ خٛتلرع -2
 % ِٓ تإلؼّثٌٟ.10.71ر وً ِٓ تٌصًش١ح تألٚي ٚتٌمثُِ ٚ تٌّثنَ ٚتٌعثِٓ ٚ تٌصثِع خٕفُ تٌّٕد

%, 16.31%, ١ٍ٠ٗ تٌصًش١رح تٌعثٌرط خّٕردر 21.74تألـٍتج ت١ٌّث١ِر ؼث ز لٟ تٌصًش١ح تٌعثٟٔ خّٕدر  -3
 % ِٓ تإلؼّثٌٟ.14.13%, ١ٍ٠ٗ لٟ تٌصًش١ح تًٌتخع خّٕدر 15.22ظُ تٌصًش١ح تألٚي خّٕدر 

% ظرُ تٌصًش١رح 17.60ٟ خّٕردر % ظرُ تٌصًش١رح تٌعرث32.20ٔتٌفىِٛرت ؼث ز لٟ تٌصًش١ح تألٚي خّٕردر  -4
 % ِٓ تإلؼّثٌٟ.12.20%, ١ٍ٠ٗ تٌصًش١ح تٌعثٌط خّٕدر 13.60تٌمثُِ خّٕدر 

%, ظررُ تٌصًش١ررح تألٚي خّٕرردر 21.36تألٌ٘ررً تٌٕرر٠ًف ٚؼررث  أعٍررٟ ّٔرردر لررٝ تٌصًش١ررح تٌعثٌررط خّٕرردر  -5
 تإلؼّثٌٟ.% ِٓ 10.62%, ظُ تٌصًش١ح تٌعثٟٔ خّٕدر 14.56%, ١ٍ٠ٗ تٌصًش١ح تًٌتخع خّٕدر 15.53

%, ظرُ 16.40ليدث  تٌّّثؼه, ٚؼث  أعٍٟ شىًتي ٌٙىٖ تٌفةر لٟ تٌصًش١ح تٌعثِٓ ٚ تٌّثخع ِىًي خّٕردر  -6
 % ِىًي ِٓ تإلؼّثٌٟ.4.26% ١ٍ٠ٗ تٌصًش١ح تٌّثنَ ٚ تٌّثخع خّٕدر 11.62تٌصًش١ح تٌعثٌط خّٕدر 

١ٍٗ وً ِٓ تٌصًش١ح تٌّرثنَ ٚ %, 16.67٠تٌّهثيٜر ٚؼث  أعٍٟ شًش١ح ٌٙث لٟ تٌصًش١ح تٌعثِٓ خّٕدر  -7
 % ِٓ تإلؼّثٌٟ.12.20% ِىًي, ظُ تٌصًش١ح تًٌتخع خّٕدر 15.22تٌصثِع خّٕدر 

%, ١ٍ٠ررٗ وررً ِررٓ تٌصًش١ررح تٌعررثٟٔ ٚ 16.67ِٚررثبً تإلعررالَ ٚؼررث  تعال٘ررث لررٟ تٌصًش١ررح تًٌتخررع خّٕرردر  -2
% ٌىرً ِّٕٙرث ِرٓ 11.11%, ظُ وً ِٓ تٌّرثنَ ٚ تٌعرثِٓ ٚ تٌهثٔرً خّٕردر 12.22تٌّثنَ ِىًي خّٕدر 

 تإلؼّثٌٟ.
% ِىرًي, 15.32ِؽٍّٟ تٌٕهح ٚتٌٕٛيٞ ٚؼث ز أعٍٟ ّٔدر ٌٗ لٟ تٌصًش١ح تٌعثٌرط ٚتٌصثِرع خّٕردر  -4

 % ِٓ تإلؼّثٌٟ.11.54%, ظُ تألٚي خّٕدر ١ٍ٠14.42ٗ تٌصًش١ح تٌعثٟٔ خّٕدر 
ق ود١ً تٌصًش١رح تٌعرثٟٔ % ١ٍ٠ٗ خفثي33.73تٌٍّير تٌصٕف١ى٠ر ٚؼث ز تعال٘ث لٟ تٌصًش١ح تٌصثِع خّٕدر  -10

% ِرٓ تإلؼّرثٌٟ, لرٟ ـر١ٓ ؼرث  أعٍرٟ شىرًتي ٌٍّرٍير تٌمٝرثب١ر لرٟ تٌصًش١رح تٌّرثخع 4.64ٚتًٌتخع خّٕردر 
 % ِٓ تإلؼّثٌٟ.10.34% ظُ تٌصًش١ح تٌعثٌط ٚتًٌتخع خّٕدر 15.52%, ١ٍ٠ٗ تٌصثِع خّٕدر 14.42خّٕدر 

% ١ٍ٠ٗ تٌصًش١ح تٌعثٟٔ 30ٌصًش١ح تٌّثنَ خّٕدر أِث لةر "ال ٠ٛؼه ِٓ أظك ل١ٗ" لؽث  أعٍٟ شىًتي ل١ٙث لٟ ت
%, ١ٍ٠ٗ تٌصًش١رح 27.50% ِٓ تإلؼّثٌٟ, أِث "لةر وً ِثِدك" ؼث ز لٟ تٌصًش١ح تألٚي خّٕدر 20خّٕدر 

 % ِٓ تإلؼّثٌٟ.6.25تٌّثخع خفثيق ود١ً ؼهتً ٚ ٘ٛ ّٔدر 
ك تٌصرٛتٌْ لرٟ ِهثٌؽرر ( يل٠ر ع١ٕر تٌهيتِر ٌمهيذ تٌٙفثلر تٌّٙر٠ًر عٍرٝ شفم١ر٠32ٜٛؿ تٌؽهٚي يلُ )

لٝررث٠ث تإل٘ررالؾ ت١ٌّثِررٟ, ِررٓ لررالي عررهذ لةررثز, ؼررث  أعال٘ررث ٌٚٔررث لةررر"ـممس تٌصٛتٌْ"ٚوٌرره خهررًٚ 
% ٌفةر "ٌُ شفمك تٌصٛتٌْ"ٚوٌه خهًٚ ؼثٔح ٚتـره, ١ٍ٠ٙرث 27.50%, ١ٍ٠ٙث ّٔدر 35ؼثٔد١ٓ ٚوٌه خّٕدر 

١ّع ؼٛتٔدٗ,لٟ ـر١ٓ ؼرث ز % ٚ وٌه خهًٚ تٌّٜٛٛ  ِٓ ؼ15لةر "ـممس تٌصٛتٌْ خٕىً ود١ً" خّٕدر 
 % ِٓ تإلؼّثٌٟ.22.50لةر "ن١ً ٚتٜؿ" خّٕدر 
( لٌٟ شًش١ح أُ٘ تألٌِثز ٚتٌمٝث٠ث تٌصٟ ٠هثٟٔ ِٕٙث تٌّؽصّرع تٌّٙرًٞ خهره 33ش١ًٕ خ١ثٔثز تٌؽهٚي يلُ )

 ٚتٌصٝ عثٌؽصٙث تٌٙفثلر ت٠ًٌّٙر ٚلمث ًٌل٠ر ع١ٕر تٌهيتِر, وّث ٠ٍٟت ٠2011ٕث٠ً  25ظٛيذ 
مٝررث٠ث ٚلمررثً ألعٍررٟ شىررًتيتز خثٌّٕرردر ٌٍصًش١ررح تألٚي, ٚل١ٙررث ؼررث ز ِررٛ  ًٔشررح شٍرره تٌ 

٠ٕث٠ً لرٟ تٌّمرثَ تألٚي ورهعٍٟ شىرًتيز خفرثيق ود١رً خ١ٕٙرث ٚخر١ٓ تٌمٝرث٠ث تٌصث١ٌررت  25أـهتض ظٛيذ 
٠ٕررث٠ً, ظررُ تٌؽررًتبُ تٌه١ٕفررر ٚتٌفررٛتنض  25ِفثوّررثز يِررٌٛ تٌٕظررثَ تٌّررثخك, ١ٍ٠ٙررث ٔررٙهت  ظررٛيذ 

لّرثن  –ٌّؽصّع تًٌّٙٞ, ١ٍ٠ٙث"تألٌِر تإللصٙرثن٠ر",لٟ ِٙرً"خيثٌر تٌّمصٍفر تٌصٟ ٠صهًٚ ٌٙث ت
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( تٌصررٝ شٛ٘رٍس تٌررٝ تْ ّٔرردر 63ليشفرث  أِررهثي", خّرث ٠صفررك ِررع ٔصرثبػ )ِررثيذ ِفّرٛن ـّررٛنذ() –
 % ِٓ تٌه١ٕر ٌه٠ُٙ تشؽثٖ ٍِدٝ ٔفٛ تٌِر تٌص٠ٌٛع .22.5

, ـ١ررط ؼررث ز ِررٛ  ًٔشررح شٍرره تٌمٝررث٠ث ٚلمررثً ألعٍررٟ شىررًتيتز خثٌّٕرردر ٌٍصًش١ررح تٌعررثٟٔ 
٠ٕررث٠ً, ظررُ أـررهتض ِثِررد١ًٚ, ١ٍ٠ٙررث تٌهاللررر خرر١ٓ تٌٕررًٞر ٚتٌٕررهح, ١ٍ٠ٙررث  25أـررهتض ٔررٙهت  ظررٛيذ 

 تألٌِر تإللصٙثن٠ر ,ظُ ل١ٝر تٌّهٛٔر تأل٠ًِى١ر تٌّصُٙ ل١ٙث عهن ود١ً ِٓ تأل٠ًِىثْ.

ث شًش١ح تٌمٝث٠ث ٚلمثً ٌٍصًش١ح تٌعثٌط ٚؼرث  ل١ٙرث "أـرهتض ِثِرد١ًٚ" لرٟ تٌّمرثَ تألٚي ١ٍ٠ٙر 
عاللر تًٌٕٞر ٚ تٌٕهح, ظُ ٔٙهت  تٌعرٛيذ, ظرُ أـرهتض ٔرثي  ِفّره ِفّرٛن, أِرث شًش١رح تٌمٝرث٠ث 

٠ٕث٠ً, ١ٍ٠ٙث وً ِٓ تألٌِرر تإللصٙرثن٠ر  25ٚلمثُ ٌٍصًش١ح تًٌتخع لؽث  أعٍٟ شىًتيتز ٌٕٙهت  ظٛيذ 
ثَ ٚ أـهتض ٔثي  ِفّه ِفّٛن خٕفُ تٌصىًتيتز, ظُ أـهتض ِثِد١ًٚ, ١ٍ٠ٗ ِفثوّرثز يِرٌٛ تٌٕظر

تٌّثخك ِٓ ـ١ط تأل١ّ٘ر, لٟ ـ١ٓ ؼث ز شًش١ح تٌمٝث٠ث ٚلمثً ٌٍصًش١ح تٌمثُِ ألُ٘ تٌمٝث٠ث عٍرٟ 
٠ٕث٠ً,١ٍ٠رٗ عاللرر تٌٕرًٞر ٚتٌٕرهح, ظرُ  25تٌصٛتٌٟ ِرٓ ٚؼٙرر ٔظرً ع١ٕرر تٌهيتِرر ٌٕرٙهت  ظرٛيذ 

أـهتض ِثِرد١ًٚ,١ٍ٠ٗ أـرهتض ِفّره ِفّرٛن,ظُ تألٌِرر تإللصٙرثن٠ر,أِث عرٓ شًش١رح ع١ٕرر تٌهيتِرر 
٠ٕررث٠ً لفررٝ تٌصًش١ررح تٌّررثنَ ؼررث ز  25ٌٍمٝررث٠ث تًٌّشديررر خثإل٘ررالؾ ت١ٌّثِررٟ لررٟ أعمررثج ظررٛيذ 

أـهتض ٔثي  ِفّه ِفّٛن لٟ ِمثَ ِصمهَ, ١ٍ٠ٙث ل١ٝر تٌّهٛٔر تأل٠ًِى١رر,ظُ تألٌِرر تإللصٙرثن٠ر, 
١ٍ٠ٙث عاللر تٌٕرًٞر ٚتٌٕرهح, ظرُ ألدرثي ٔرٙهت  تٌعرٛيذ ٚوٌره عٍرٟ تٌصرٛتٌٟ, أِرث عرٓ أ٘رُ أـرهتض 

٘الؾ ت١ٌّثِٟ لٟ تٌصًش١ح تٌّرثخع لؽرث ز ِفثوّرثز يِرٌٛ تٌٕظرثَ تٌّرثخك لرٟ تٌّمرثَ تألٚي, تإل
 ١ٍ٠ٙث لٔصمثخثز ِؽٍُ تٌٕهح, أِث خثلٟ تٌمٝث٠ث لؽث ز خصىًتيتز ٜه١فر لالي لصًذ تٌهيتِر.

ظُ ؼث ز لٝث٠ث تٌصًش١ح تٌعثِٓ ِّعٍر لرٝ ِفثوّرثز يِرٌٛ تٌٕظرثَ تٌّرثخك,ظُ تإلٔصمثخرثز  
١ٍ٠ٙررث ش٠ّٛررً تٌؽّه١ررثز تأل١ٍ٘ررر ٚتٌفمٛل١ررر, ظررُ شهرره٠ً تٌهِررصٛي,١ٍ٠ٚٙث تإلعصٙررثِثز تٌدًٌّث١ٔررر, 

تٌفة٠ٛر ِٓ تإلؼّثٌٟ, لٟ ـ١ٓ لـصٍس ل١ٝر تٌّهٛٔر تألؼٕد١ر تٌّصُٙ ل١ٙث عهن ود١ً ِرٓ تأل٠ًِىرثْ 
ِمهِررر تٌصًش١ررح تٌصثِررع, ١ٍ٠ٙررث أـررهتض تألٌصررًتَ تٌدٛيِرره١هٜ, ظررُ لٔصمثخررثز ِؽٍررُ تٌٕررهح, ١ٍ٠ٙررث 

٠ًّٛ تٌؽّه١رررثز تأل١ٍ٘رررر,ظُ ِفثوّرررثز يِرررٌٛ تٌٕظرررثَ تٌّرررثخك, ١ٍ٠ٙرررث تٌؽرررًتبُ تٌه١ٕفرررر ِٙرررثنيش
ٚتٌفٛتنض تٌصٟ ٠صهًٚ ٌٙث ؼ١ّع تأللرًتن, أِرث ٚلمرثً ٌٍصًش١رح تٌهثٔرً ٚشصثخهرس تٌمٝرث٠ث ِرٓ ـ١رط 
أعٍررٟ شىررًتيتز ٌمٝررثٞ"تٌص٠ًّٛ تألؼٕد١ررر, ظررُ أـررهتض تألٌصررًتَ تٌدٛيِرره١هٞ,ظُ ِٙررثني ش٠ّٛررً 

١ر, ١ٍ٠ٙرث ؼرًتبُ تٌهٕرف,ظُ لرثْٔٛ تٌهرٍي ت١ٌّثِرٟ, خ١ّٕرث لـصٍرس لٝرث٠ث تٌؽّه١رثز تٌؽّه١ثز تألٍ٘
تأل١ٍ٘ر تٌّمثَ تألٚي لٟ تٌصًش١ح تٌفثنٞ عًٕ ١ٍ٠ٗ ؼًتبُ تٌهٕف, ظُ ٌؽٕرر تٌّثبرر ٌصهره٠ً تٌهِرصٛي, 
١ٍ٠ٙث أـهتض تألٌصًتَ,ٚأل١ًتً ِفثوّثز تًٌٌِٛ تٌّثخك, لٟ ـ١ٓ ؼرث ز لٝر١ر تٌّهٛٔرر تألؼٕد١رر 

ّمررثَ تألٚي ٚوٌرره ٚلمررث ٌٍصًش١ررح تٌعررثٟٔ عٕررً, ١ٍ٠ٙررث لٔصمثخررثز ِؽٍررُ تٌٕررهح,ظُ تٌؽّه١ررثز لررٟ تٌ
تأل١ٍ٘ر,١ٍ٠ٙث لٔصمثخرثز ِؽٍرُ تٌٕرٛيٞ, ظرُ ٌؽٕرر تٌّثبرر ٌصهره٠ً تٌهِرصٛي,لٟ ـر١ٓ ؼرث ز أـرهتض 
تٌهدث١ِر لٟ وً ِرٓ تٌصًش١رح تٌعرثٟٔ ١ٍ٠ٙرث تألٚي ظرُ تٌهٕر٠ًٓ وهلرً تألـرهتض شىرًتيتً ِٚهٙرث أ٠ٝرثً 

ػ تإلٔصمثخررثز تًٌبثِرر١ر ٔظررًتً ألْ ش٠ٌٛررع تإلِررصّثيذ وررثْ لدررً شٍرره تإلٔصمثخررثز ِدثٔررًذ ٌررىٌه خررًتِ
 تٌّدح ٌُ شىٓ ٕ٘ثن وعثلر لعال١ِر ٌصٍه تٌمٝث٠ث لالي لصًذ تٌهيتِر.
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اِب ػٓ اٌزؼرف ػٍٟ اٌٛزْ  إٌطجٝ ٌىً لع١خ ِٓ لعب٠ب اإلصالػ اٌط١بضٟ ػٍٟ عذٖ ٚفمب ٌٍغدذٚي رلدُ 
 ٠ٍٝ:( فغبء ف١ٗ ِب 99 
% ظرُ 3.5%, ١ٍ٠ٙث تٌصًش١ح تٌعثٟٔ خّٕدر ٠22.5ٕث٠ً ؼث ز لٟ تٌصًش١ح تألٚي خّٕدر  25أـهتض ظٛيذ  -1

% ِرٓ تإلؼّثٌٟ,خّرث ٠ٕر١ً لٌرٟ أ١ّ٘رر أـرهتض تٌعرٛيذ ِرٛت  عٍرٟ 1.5% ظرُ تًٌتخرع خّٕردر 2تٌعثٌط خّٕردر 
 (.3تٌؽهٚي يلُ )تٌّّصٛٞ تٌهتلٍٟ أٚ تٌمثيؼٟ,خّث ٠صفك ِع ٔصثبػ تٌهيتِر تٌصف١ٍ١ٍر تٔظً 

٠ٕث٠ً, شًوٍ شٛؼٗ ع١ٕر تٌهيتِر ـٛي ِهثٌؽرر تٌٙرفف تٌّٙر٠ًر ٌٕرٙهت  تٌعرٛيذ لرٟ  25ٔٙهت  ظٛيذ  -2
% ظرررُ تٌصًش١رررح تٌمرررثُِ خّٕررردر 22.22%, ١ٍ٠رررٗ تٌصًش١رررح تألٚي خّٕررردر 24.40تٌصًش١رررح تٌعرررثٟٔ خّٕررردر 

 % ِٓ تإلؼّثٌٟ,ِّث ٠ؤوه عٍٝ ت١ّ٘ر نَ تٌٕٙهت .14.52
%, ١ٍ٠ٙث تٌصًش١ح تٌعثٟٔ خّٕدر 31.76ؼث ز أعٍٟ ّٔدر ل١ٙث لٟ تٌصًش١ح تٌعثٌط خّٕدر  أـهتض ِثِد١ًٚ -3

 % ِٓ تإلؼّثٌٟ,10.14%, ١ٍ٠ٙث تٌصًش١ح تًٌتخع خّٕدر 12.16%, ظُ تٌصًش١ح تٌمثُِ خّٕدر 24.73
عرثٟٔ ليشفث  تألِرهثي" شًورٍز لرٟ تٌصًش١رح تٌ –تٌفّثن  –تألٌِر تإللصٙثن٠ر لٟ ًِٙ ِٕٚٙث "تٌديثٌر  -4

%, لثٌصًش١رح 17.70%, ظُ تٌصًش١ح تٌمرثُِ خّٕردر 22.12%, ١ٍ٠ٙث تٌصًش١ح تألٚي خّٕدر 23.24خّٕدر 
 % ِٓ تإلؼّثٌٟ.16.21تًٌتخع خّٕدر 

%, ١ٍ٠ٙررث تًٌش١ررح تٌعررثٟٔ خّٕرردر 21.74أـررهتض ٔررثي  ِفّرره ِفّررٛنت لـصٍررس تٌصًش١ررح تٌّررثنَ خّٕرردر  -5
 % ِٓ تإلؼّثٌٟ.١14.72ٗ تٌصًش١ح تٌمثُِ خّٕدر %, 16.52ٍ٠%, ظُ تٌصًش١ح تًٌتخع خّٕدر 20.27

تٌهاللررر خرر١ٓ تٌٕررًٞر ٚ تٌٕررهحت شًوررٍز شىررًتيتز تٌه١ٕررر ٌصٍرره تٌهاللررر لررٟ تٌصًش١ررح تٌعررثٟٔ خّٕرردر  -6
% ِرٓ 11.62%, ظرُ تٌّرثنَ خّٕردر 16.06%, ظُ تٌمثُِ خّٕدر 26.22%, ١ٍ٠ٗ تٌعثٌط خّٕدر 24.20
 تإلؼّثٌٟ.

%ٚ٘رٛ شًش١رح 24.04شفرهنز خّٕردر أودرً لرٟ تٌصًش١رح تٌّرثخع خّٕردر  أـهتض تألٌصًتَ تٌدٛيِره١هٞت -7
%, ١ٍ٠رٗ تٌصًش١رح تٌفرثنٞ 16.06%, ظُ تٌصًش١ح تٌصثِرع خّٕردر 20.44ِصهلً ١ٍ٠ٙث تٌصًش١ح تٌهثًٔ خّٕدر 

 % ِٓ تألؼّثٌٟ.12.14عًٕ خّٕدر 
١ر شٍره تٌمٝر١ر لرٟ % ٔظًتً أل36.36ِّ٘فثوّثز يٌِٛ تٌٕظثَ تتٌّثخكت لـصٍس تٌصًش١ح تألٚي خّٕدر  -2

ٔظررً تٌٙررفٛذ ع١ٕررر تٌهيتِررر ٚ ألررًتن تٌٕررهح تٌّٙررًٞ ٌررىٌه شٙررهيز عٕررث٠ٚٓ تٌٙررفف تٌّٙرر٠ًر ـررٛي 
%, ظررُ تٌصًش١ررح تٌصثِررع خّٕرردر 26.67لٝررث٠ث تٌفّررثن ٚل٘ررهتي تٌّررثي تٌهررثَ, ١ٍ٠ٙررث تٌصًش١ررح تٌعررثِٓ خّٕرردر 

 % ِٓ تإلؼّثٌٟ.6.67%, ١ٍ٠ٙث تٌصًش١ح تًٌتخع خّٕدر 10.41
ٌه١ٕفر ٚ تألـهتض تٌّمصٍفر تٌصٟ ٠صهًٚ ٌٙث ؼ١ّع تأللًتن لرٟ ظرً تإلٔفرالز تألِٕرٟ, شًورٍز تٌؽًتبُ ت -4

%ٔظررًتً ٌىعثلررر ًٞـٙررث خثٌٙررفف ِررٓ ٚؼٙررر ٔظررً تٌه١ٕررر, ١ٍ٠ٙررث تٌصًش١ررح 25.0لررٟ تٌصًش١ررح تألٚي خّٕرردر 
% 6.22%, ١ٍ٠ٙث شًش١دٟ تٌعثِٓ ٚتٌّثخع خّٕردر 12.50%, ظُ تٌّثنَ خّٕدر 16.42تٌفثنٞ عًٕ خّٕدر 

 ٌىً ِّٕٙث ِٓ تإلؼّثٌٟ.
ل١ٝر تٌّهٛٔر تأل٠ًِى١ر تٌّصُٙ ل١ٙث عهن ود١ً ِٓ تأل٠ًِىثْ عًٜس خٕىً ود١ً لٟ تٌصًش١ح تٌعرثٟٔ  -10

%, ١ٍ٠ٙرث تٌعرثٟٔ خّٕردر 15.31%, ظرُ تٌهثٔرً خّٕردر 17.26%, ١ٍ٠ٙرث تٌصثِرع خّٕردر 20.41عٕرً خّٕردر 
 إلؼّثٌٟ.% ِٓ ت10.20%, ظُ تٌصًش١ح تٌفثنٞ عًٕ خّٕدر 12.76
%, 20.25ِٙثني ش٠ّٛرً تٌؽّه١رثز تأل١ٍ٘رر ٚ تٌفمٛل١رر, ؼرث ز لرٟ تٌصًش١رح تٌفرثنٞ عٕرً خّٕردر  -11

%, ظُ 11.66%, ١ٍ٠ٙث تٌصثِع خّٕدر 13.50%, ظُ تٌعثِٓ خّٕدر ١ٍ٠17.74ٙث تٌصًش١ح تٌعثٟٔ عًٕ خّٕدر 
 % ِٓ تإلؼّثٌٟ.7.36تٌهثًٔ خّٕدر 

%, ١ٍ٠ٙررث 12.27حت شًوررٍز لررٟ تٌصًش١ررح تٌفررثنٞ عٕررً خّٕرردر تإلٔصمثخررثز تٌدًٌّث١ٔررر ٌّؽٍررُ تٌٕرره -12
%, ظرُ تٌعرثِٓ 11.45%, لثٌّرثخع عٕرً خّٕردر 12.52%, ظرُ تألٚي خّٕردر 15.72تٌصًش١ح تٌعثِٓ خّٕدر 

 % ِٓ تإلؼّثٌٟ.4.43عًٕ خّٕدر 
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خّٕردر تإلٔصمثخثز تٌدًٌّث١ٔر ٌّؽٍُ تٌٕٛيٞ, شهلً ليشفث  ـؽُ شىًتيتشٗ لٌرٟ تٌصًش١رح تٌعثٌرط عٕرً  -13
%, ١ٍ٠ٙث تٌه٠ًٕٓ خّٕردر 10.25%, ظُ تًٌتخع عًٕ خّٕدر 14.73%, ١ٍ٠ٙث تٌصًش١ح تٌعثٟٔ خّٕدر 14.32
 % ِٓ تإلؼّثٌٟ.10.25
%, ١ٍ٠ررٗ 22.32أنت  أعٝرث  ِؽٍّرٟ تٌٕرهح ٚ تٌٕرٛيٞ, شًورٍ لررٟ تٌصًش١رح تٌمرثُِ عٕرً خّٕردر  -14

 % ِٓ تإلؼّثٌٟ.6.40ظُ تًٌتخع خّٕدر %, 4.66%, ظُ تٌّثخع خّٕدر 15.17تٌصًش١ح تٌّثخع عًٕ خّٕدر 
ٌؽٕر تٌّثبر ٌصهره٠ً تٌهِرصٛي, ٌرُ شفصرً شًش١رح ِصمرهَ,ِٓ ـ١رط تٌىعثلرر تالعال١ِرر, ـ١رط ليشفرع ـؽرُ  -15

%, ظرُ تٌّرثخع 12.20%, ١ٍ٠ٙرث تٌفرثنٞ عٕرً خّٕردر 24.06شىًتيتشٗ لرٟ تٌصًش١رح تٌّرثنَ عٕرً خّٕردر 
 ثٌٟ.% ِٓ تإلؼ4.02ّ%, لثٌصًش١ح تألٚي خّٕدر 10.53
%, ظرُ تٌّرثخع خّٕردر 23.20شهه٠ً تٌهِصٛي,ؼث  أعٍٟ شىرًتي ٌرٗ لرٟ تٌصًش١رح تٌمرثُِ عٕرً خّٕردر  -16

 % ِٓ تإلؼّثٌٟ.7.20%, لثٌصًش١ح تٌّثنَ عًٕ خّٕدر 4.60%, ظُ تٌعثِٓ خّٕدر 13.60
%, 14.72لثْٔٛ تٌهٍي ت١ٌّثِٟت شهلً ليشفث  ـؽُ شىًتيتشٗ ت٠ٝث لٌٟ تٌصًش١ح تٌصثِع عًٕ خّٕدر  -17

%, ١ٍ٠ٙث تٌمثُِ عًٕ ٚتٌعثِٓ عًٕ 11.01%, ظُ تألٚي خّٕدر ١ٍ٠16.51ٙث تٌصًش١ح تٌعثٌط عًٕ خّٕدر 
 % ٌىً ِّٕٙث ِٓ تإلؼّثٌٟ.2.26خّٕدر 
% ٌىً ِّٕٙث, ظُ تٌعرثِٓ 15.0تإلعصٙثِثز تٌفة٠ٛرت شًوٍز لٟ تٌصًش١دٟ تٌعثٟٔ ٚتًٌتخع عًٕ خّٕدر  -12

 % ِٓ تإلؼّثٌٟ.10ًٕ خّٕدر %, لثٌصًش١ح تٌّثخع ع11.25خّٕدر 
خررًتِػ تًٌّٔررف١ٓ ًٌبثِررر تٌؽّٙٛي٠رررت تشٝررؿ عررهَ ت٘صّررثَ تٌٙررفف خصٍرره تٌمٝرر١ر ـ١ررط ؼررث ز لررٟ  -14

%, لثٌّررثنَ عٕررً خّٕرردر 12.12%, ١ٍ٠ٙررث تٌصثِررع عٕررً خّٕرردر 21.54تٌصًش١ررح تٌعررثِٓ عٕررً خّٕرردر 
 % ِٓ تإلؼّثٌٟ.10.23
يثعثز تٌه١ٕر خصٍه تالـرهتض لرٝ تٌصًش١رح تٌعرثٟٔ خّٕردر أـهتض ١ِهتْ تٌهدث١ِرتؼث  ت٘صّثَ ليث  ِٓ ل -20

% ِٚعٍٗ تٌصًش١رح تٌهٕر٠ًٓ خرٕفُ تٌّٕردر, ظرُ ورً ِرٓ تًٌتخرع عًٕٚتٌّرثنَ عٕرً ٚتٌصثِرع عٕرً 11.34
 % ِٓ تإلؼّثٌٟ.2.26خٕفُ تٌّٕدر 

ٔمٍٗ ِّث ِدكت أْ أُ٘ تألـهتض تًٌّشدير خمٝث٠ث تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ تٌصرٟ ـظ١رس خرهعٍٟ وعثلرر ٘رفف١ر 
, ١ٍ٠ٙرث ٔرٙهت  تٌعرٛيذ, ظرُ تألٌِرر  ٠2011ٕرث٠ً  25ٓ ٚؼٙر ٔظً ع١ٕر تٌهيتِر, وثٔس لٟ أـرهتض ظرٛيذ ِ

 تإللصٙثن٠ر, ظُ تٌهاللر خ١ٓ تًٌٕٞر ٚتٌٕهح, ظُ أـهتض ِثِد١ًٚ. 
( لٌٟ نيؼر لٔصدثٖ ألًتن تٌه١ٕر ٌّث شهًٜٗ تٌٙرفف تٌّٙر٠ًر ِرٓ ِٕرىالز 34ش١ًٕ خ١ثٔثز تٌؽهٚي يلُ )

شٛتؼررٗ تٌّؽصّررع تٌّٙررًٜ ,ؼررث  أّ٘ٙررث لررٟ تٌّمررثَ تألٚي "ِهًلررر أِرردثج شٍرره تٌمٝررث٠ث ٚلٝررث٠ث ١ِثِرر١ر 
%, ١ٍ٠ٙث" لٔصدثٖ تٌه١ٕر خٕىً عثٌٟ ٌصٍه تأللدثي ألٔٙرث شرؤظً عٍرٟ ـ١رثشُٙ 31.50ٚتٌّّة١ٌٛٓ عٕٙث" خّٕدر 

ٙرررث %, ١ٍ٠ٙرررث "لٔصدرررثٖ تٌه١ٕرررر ٌصٍررره تٌمٝرررث٠ث ٌٍصهرررً  عٍرررٟ ٔصثبؽ24.0خٕرررهذ" لرررٝ تٌّمرررثَ تٌعرررثٔٝ خّٕررردر 
% 7.50%, لٟ ـ١ٓ ؼث  عهَ تٔصدثٖ ليث  ِٓ ليثعرثز تٌه١ٕرثز خّٕردر 27.50ٚتٌّصًٝي٠ٓ ِٕٙث"خّٕدر 

% تٔظرً تٌؽرهٚي يلرُ 33ِٓ ألًتن تٌه١ٕر ٔظًتً ٌههَ لٔمًتب١ر خهٛ ألًتن تٌه١ٕر ٌٍٙفثلر ت٠ًٌّٙر خّٕردر 
 ّثٌٟ.% ِٓ تإلؼ4.50(, ٚتل١ًت ؼث ز لةر "أٔصدٗ لٌٟ ـه ِث ألٔٝ له تشهظً"خّٕدر 2)

   -اٌّحٛراٌضبٌش : اٌّ بروخ اٌط١بض١خ ٌٍصفٛح اٌّصر٠خ ثبٌذراضخ :
( عرهَ تٔصّرث  ليرث  ود١رً ِرٓ ليثعرثز ألرًتن تٌه١ٕرر ٌألـرٍتج ت١ٌّثِر١ر تٌّٙر٠ًر ٠35فهن تٌؽهٚي يلرُ )

% ِٓ تإلؼّثٌٟ, ٔظًتً ١ٌّيًذ تٌٕظرثَ تٌّرثخك عٍرٟ أِرٛي ت١ٌّثِرر خرهً  67.50لالي لصًذ تٌهيتِر خّٕدر 
ًذ تٌفررٍج تٌٛتـرره لٔصٙررث  خصىّرر١ُ تأللررٛتٖ عررٓ ٠ًٞررك ِدثـررط أِررٓ تٌهٌٚررر ٌٍفًوررثز ٚتٌؽّثعررثز ِررٓ ِرر١ي

%ِرٓ تٌه١ٕرر ن١رً 72.3(تٌصٝ تورهز ّٔردر 64ت١ٌّث١ِر,ٚشصفك ٘ىٖ تٌٕص١ؽر ِع ٔصثبػ نيتِر )٘فث لٌٜٛ()
شصفرك ٘رىٖ %ِٓ تٌه١ٕر تٌفث١ٌر ٠ٕصّرْٛ الـرٍتج ١ِثِر١ر ,ٚ 32.50ِٙص١ّٓ خثالٔصّث تز تٌفٍخ١ر ,تِث ّٔدر 
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%ِٓ تٌه١ٕر ورثٔٛت تعٝرث  لرٝ تـره 15.3(ٚتٌصٝ شٍٛ٘س تٌٝ تْ 65تٌٕص١ؽر ِع ٔصثبػ نيتِر )ت١ًِذ ٞٗ()
 %.4.5(خّٕدر 74تالـٍتج,خ١ّٕث ٜهفس ِههي ِٓ ٠ٕصّْٛ الـٍتج ١ِث١ِر لٝ نيتِر)١ّٔث  وٚ تٌفمثي()

 25وٛت ِٕثيور له١ٍر لٟ ظٛيذ ( لشٝؿ ليشفث  عهن ألًتن تٌه١ٕر تٌى٠ٓ ٔثي36خصف١ًٍ خ١ثٔثز تٌؽهٚي يلُ )
% ِررٓ تٌررى٠ٓ ٌررُ 30%, ١ٍ٠ٙررث ّٔرردر ٠70ٕررث٠ً لررٟ ١ِررهتْ تٌصف٠ًررً أٚ لررٟ ١ِررثن٠ٓ ِٙررًتأللًٞ خّٕرردر 

٠ٕثيوٛت, ٚله ٠ًؼع وٌه لٌٟ ِٕثيوصُٙ لٟ أـهتض تٌعٛيذ خثٌهه٠ه ِٓ تإلِٙثِثز تأللًٞ تٌصٟ له شهلع ِرٓ 
 .(١ِّ46ًذ تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ لٟ ًِٙ,لٔظً تٌؽهٚي يلُ )

( ّٔدر ِٓ ٔثيوٛت لٟ تإلِصفصث  عٍٟ شهه٠ً خهٛ ِٛتن تٌهِصٛي ِٓ ألرًتن تٌه١ٕرر ٠37ٜٛؿ تٌؽهٚي يلُ )
% ِرٓ 20% لٟ ـ١ٓ لً ـؽُ شىًتي ِٓ لِصٕع عٓ تٌص٠ٛٙس لٟ وٌه تإلِرصفصث  خّٕردر 20ٚتٌصٟ شمهي ج 
 تإلؼّثٌٟ.

تالٔصمثخثز تٌدًٌّث١ٔرر ٌّؽٍرُ  ( تٌمثٖ خههن تٌّٕثيو١ٓ ِٓ تٌه١ٕر ل32ٝعٕه تالٞال  عٍٝ تٌؽهٚي يلُ )
% ِّٓ ٌرُ ٠ٕرثيوث لرٝ 16% ِٓ تإلؼّثٌٟ ,١ٍ٠ٙث ّٔدر 24,تشٝؿ تيشفث  تٌّٕثيور خّٕدر  2011تٌٕهح 

 شٍٍه تالٔصمثخثز ِٓ تٌه١ٕر.
( تٌىٜ ٠ٜٛؿ عهن تٌّٕثيو١ٓ لٝ تالٔصمثخثز تٌدًٌّث١ٔرر ٌّؽٍرُ تٌٕرٛيٜ 34تِث عٓ خ١ثٔثز تٌؽهٚي يلُ )

% ٌرُ شٕرثين 40%ُِٕٙ ,لرٝ ِمثخرً ّٔردر 60ِر ,ـ١ط تؼثخس خثٌّٕثيور ّٔدر ِٓ ِفًنتز تٌهيت 2011
 لٝ شٍه تالٔصمثخثز .

( تٌٝ ِهٞ ِٛتلمر تٌه١ٕر عٍٝ تْ شىرْٛ تٌفىِٛرر لبصالل١رر خره٠ال عرٓ ـىِٛرر 40ش١ًٕ خ١ثٔثز تٌؽهٚي يلُ )
ٔظرًت ٌظرًٚ  % 30تٌؽٍٕٚيٞ ,ِٓ عهِٗ, لشٝؿ عهَ يٜٟ ألًتن تٌه١ٕر ِيٍمثً عٓ ٘ىت تٌصغ١١رً خّٕردر 

%,ل١ّررث ـٙررٍس لةررر " يتٜررٟ لٌررٟ ـرره ِررث" خّٕرردر 22تٌرردالن تٌّٝرريًخر,١ٍ٠ٙث لةررر"ن١ً يتٜررٟ" خّٕرردر 
% ِرٓ 12%, تِث عٓ يٜٟ ليث  ِٓ ليث  تٌه١ٕثز تٌصٝ ٍّٔٙث تٌدفط خٕىً وثًِ ٌٙىت تٌصغ١١ًّٔردر 24

 أِٓ تٌٛٞٓ. تإلؼّثٌٟ, خّث ٠فًّ عهَ يندر ِهظُ ألًتن تٌه١ٕر عٓ ٘ىت تٌصغ١١ً خٙه  لِصمًتي
(عررهَ ِٛتلمررر ألررًتن تٌه١ٕررر عٍررٟ شمرره٠ُ تإلٔصمثخررثز تًٌبثِرر١ر لدررً شهرره٠ً 41شٜٛررؿ خ١ثٔررثز تٌؽررهٚي يلررُ )
 % ِٓ تإلؼّثٌٟ.30%, أِث ِٓ ٚتلك ِٓ تٌه١ٕر عٍٟ وٌه ؼث  خّٕدر 70تٌهِصٛيلٝ تٌّمثَ تالٚي خّٕدر 
ه١ٕر عٍٟ لثْٔٛ تٌهٍي ت١ٌّثِٟ , % ِٓ ألًتن ت75ٌ( عهَ ِٛتلمر ّٔدر 42لشٝؿ ِٓ خ١ثٔثز تٌؽهٚي يلُ )

 % ِٓ تإلؼّثٌٟ .25لٝ ِمثخً ِٛتلمر ّٔدر 
( لٌٟ ٔٛ  ٔظرثَ تٌفىرُ تٌرىٜ شرًتٖ تٌه١ٕرر ِهدرًت عرٓ يٚؾ ٚٞد١هرر تًٌّـٍرر 43ش١ًٕ خ١ثٔثز تٌؽهٚي يلُ )

%, ١ٍ٠رٗ تٌٕظرثَ تٌّمرصٍٟ 55تٌفث١ٌر ,تشٝؿ أ١ّ٘ر تٌٕظرثَ تًٌبثِرٟ ِرٓ ٚؼٙرر ٔظرً ِفرًنتز تٌه١ٕرر خّٕردر 
 % ِٓ تإلؼّثٌٟ.4.50%, ظُ تٌٕظثَ تٌدًٌّثٟٔ خّٕدر 40.50ّدر خٕ

( ِرهٞ ِٕرثيور ألرًتن تٌه١ٕرر لرٟ تإلٔصمثخرثز تًٌبثِر١ر تٌفث١ٌرر ,تشٝرؿ 44أٜٚفس خ١ثٔرثز تٌؽرهٚي يلرُ )
%, لرٟ ـر١ٓ ٠44ٕرث٠ً خّٕردر  25يندر ِهظُ ألًتن تٌه١ٕرر ٌٍصٙر٠ٛس لرٟ تإلٔصمثخرثز تًٌبثِر١ر خهره ظرٛيذ 

 % ِٓ تألؼّثٌٟ.6هٛ ألًتن تٌه١ٕر عٍٝ تٌّٕثيور لٝ شٍه تإلٔصمثخثز ّٔدر تعصًٚ عهن ل١ًٍ ِٓ خ
( ِهٞ لِٙثَ ألًتن تٌه١ٕر ِٓ تٌٙفٛذ ت٠ًٌّٙر لٟ ِؽثي تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ 45شفًّ خ١ثٔثز تٌؽهٚي يلُ )

لٟ ًِٙ,لؽث  ل١ٗ أْ ِهظرُ ألرًتن ع١ٕرر تٌهيتِرر ٌٙرُ خثٌفهرً لِرٙثَ لرٟ ِؽرثي تإل٘رالؾ ت١ٌّثِرٟ خّٕردر 
 % ِٓ تإلؼّثٌٟ.15لٟ ـ١ٓ تْ ِٓ "ٌُ ٠ّثّ٘ٛت خٕا لٟ شٍه تٌّؽثالز "ٚوٌه خّٕدر %, 25

(تٌمثٖ خٕىً ِّثّ٘ثز ألًتن تٌه١ٕر لٟ نلع ١ًِّذ تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ لرٟ 46ش١ًٕ خ١ثٔثز تٌؽهٚي يلُ )
% ِٓ ألًتن تٌه١ٕر لٟ نلع ١ًِّذ تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ لٟ ًِٙ, 25ًِٙ, لٌٟ شٕٛ  أٔىثي ِٕثيور ّٔدر 

%, 27.71ث ز ت٘رُ شٍره تٌّّرثّ٘ثز "تٌصٛت٘رً ت١ٌّثِرٟ" عدرً ٔردىثز تٌصٛت٘رً تإلؼصّرثعٟ خّٕردر ٚؼ
%, ١ٍ٠ٙث تٌّٕثيور لٟ عمه تٌٕهٚتز ٚ تٌّؤشًّتز خّٕدر ١ٍ٠14.22ٙث تٌىصثخر لٟ تٌٙفف ٚتٌّؽالز خّٕدر 

ُ % ظر10.24%, ظُ ٜٚع ِؽثالز تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ ّٜٓ ِمًي نيتِٟ نتلرً تٌؽثِهرر خّٕردر 16.26
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%, ٚتل١ررًت ؼررث ز تٌّٕررثيور لررٟ 4.04تٌّّررثّ٘ر لررٟ لٕٔررث  أٚعٝرر٠ٛر لـررهٞ تٌؽّه١ررثز تأل١ٍ٘ررر خّٕرردر 
 % ِٓ تإلؼّثٌٟ.7.23شه١ُِ أٚع٠ٛٝر أـه تألـٍتج ت١ٌّث١ِر لٟ تٌصًش١ح تألل١ً خّٕدر 

( تشؽرثٖ ألرًتن تٌه١ٕرر ٔفرٛ ٔؽرثؾ ع١ٍّرر تإل٘رالؾ ت١ٌّثِرٟ لرٟ ِٙرً ِٕرى 47شٜٛؿ خ١ثٔثز تٌؽهٚي يلُ )
% 41.50%, ١ٍ٠ٙرث ٔرهذ لٍمٙرُ خّٕردر ٠43ٕث٠ً,ـ١ط ؼث  "لٍك ألًتن تٌه١ٕر لٌرٟ ـره ِرث "خّٕردر  25يذ ظٛ

٠ٕث٠ً لٟ وثلر تٌّؽثالز تٌهتل١ٍر ِٕٙث ٚتٌمثيؼ١رر , ١ٍ٠ٙرث "عرهَ لٍرك ألرًتن تٌه١ٕرر  25ٔظًتً ٌصهتع١ثز ظٛيذ 
% ِرٓ 5عٍٟ تإلٞرالق" خّٕردر %, ٠ٕثين ٘ىٖ تٌفةر تًٌأٞ لةر "ٌّس لٍمثً 10.50خٕىً ِدثٌغ ل١ٗ" خّٕدر 

 تإلؼّثٌٟ.
 اٌخبرّخ : 

 أٚالً: ٚ ِّب ضجك ِٓ خالي اٌذراضخ اٌزح١ٍ١ٍخ ٌصحف اٌذراضخ ٔطزط١غ أْ ٔطزخٍص ِب ٠أرٟ :
ؼث  تٌصف١ًٍ تإللدثيٞ أخًٌ لٕرْٛ تٌصف٠ًرً تٌصرٟ لِرصمهِصٙث ٘رفف تٌهيتِرر, فٟ اٌفْٕٛ اٌزحر٠ر٠خ  : -1

ِمررثالز, لثـصررً تًٌّشدررر تألٌٚررٟ, خ١ّٕررث لـصٍررس تٌصفم١مررثز ٚ  ِررٛت  وررثْ لررٟ ٘ررٛيذ ألدررثي أٚ شمررثي٠ً أٚ
تألـثن٠ط ًِشدر ألً ِٓ ًِشدر تأللدثي خىع١ً, ٚ خمًت ذ ٘ىٖ تإلِصمهِثز, نٌس عٍٟ ٚؼٛن ٞفًذ ود١ًذ لٟ 
تٌّهثٌؽررر خرر١ٓ تأللدررثي ٚ تٌصفم١مررثز, ٚ ٘ررىت ٠هصدررً ِمثٌفررثً لررٟ ُعررً  تٌّهثٌؽررثز تٌصررٟ شمصٝرر١ٙث أـررٛتي خٍرره 

ًٚ  ظٛيذ لثِس, خٙه  لـرهتض تٌصغ١١رً ٚ تإل٘رالؾ, لىرثْ ِرٓ تٌيد١هرٟ أْ ٠مرهَ تٌفره٠ط وًّٙ ٠ًّ خظ
عٓ شٍه تألِٛي تٌصٟ شٕٕه٘ث لٟ تٌٙٛيذ تٌعث١ٔر, ٘ٛيذ تٌصفم١مثز ٚ تألـثن٠ط, ألٔٙث ِصُهٕٟ خصمه٠ُ ِثنشٙرث 

٘ىت ِث ٠دفرط عٕرٗ تٌصٟ شهٚي ـٛي تٌصغ١١ً ٚ تإل٘الؾ ٌٍؽّٙٛي لثبّر عٍٟ تٌصف١ًٍ ٚ تٌصف١ًّ ٚ تٌصه١ًٍ, ٚ 
تٌميث  تٌه٠ًٛ ِٓ تٌمًت , لُٙ وٚٚ نيؼثز ِمصٍفر ِٓ تٌعمثلر ال شّىرُٕٙ ِرٓ تٌصٛنرً لرٟ تٌمدرً ٚ لرًت ذ 
تٌّمٙٛن ِٓ ٚيت  ١٘ثنصٗ, أٚ ِث ٠فًّ ِٓ ِٝث١ِٓ ٚ ألىثي ٚ ـصٟ لوت ٔف١ٕث تٌّمثئر خ١ٓ ٘ى٠ٓ تٌٕى١ٍٓ 

تألـثن٠ط, ٔؽه أْ ِهثٌؽصٙث ؼرث  ألرً لرٟ تٌّٕردر  ؼثٔدثً, ٚ ٍِيٕث ٔهثعثً عٍٟ ِهثٌؽر تٌٙفف ٌٍصفم١مثز ٚ
ِررٓ "لةررر ألررًٞ شررىوً", ٚ ٘ررىت ل١ررٗ ِمثٌفررر ٌمٛتعرره تٌّهثٌؽررر, لررثٌّفًٚٚ أْ ٠فررهض تٌهىررُ, خثٌهٕث٠ررر 
خثٌىثي٠ىثش١ً ٚ تألـثن٠ط ٚ تٌصفم١مثز, ألْ لٝث٠ث تإل٘الؾ وّث لٍٕث لٟ ـثؼر لٌٟ شف١ًّ ٚ شه١ًٍ ٚ شٛؼ١رٗ 

 ٠ٛؼٗ ل١ٌُٙ.ٌٍمًت , ١ٌمدٍٛت عٍٟ وً ِث 
ٚ ٌىٓ خثًٌنُ ِٓ ٘ىٖ تٌّمثٌفر, لإْ تٌؽ٠ًهذ ٠فّه ٌٙث ل٘صّثِٙث "خفةر ألًٞ شىوً", ألْ ٘ىت ن١ًٌ ٚ عالِر 
عٍررٟ شغ١١ررً تٌؽ٠ًررهذ ٚ ل٘صّثِٙررث خررهيت  ٚ ألىررثي تٌمررًت  تٌصررٟ شررًن ل١ٌٙررث لررٟ ٘ررٛيذ, لٙررر, أٚ ٔررهً, أٚ 

 ال شهٕٟ أٚ ٠ّٙٙث ِٓ وٌه ٔا. وثي٠ىثش١ً, أٚ ِهٚٔثز لٟ تإلٔصًٔس, خهه أْ وثٔس لٟ تٌّثخك
ٚ ١ٌُ ٘ىت لفّح, خً خٍغ ِٓ ل٘صّرثَ تٌٙرفف خٙرىٖ تٌفةرر أْ ؼهٍرس ٌفٕٛٔٙرث تٌصرٟ شهدرً ل١ٙرث عرٓ يأ٠ٙرث ٚ 
شًٙ لٌٟ تٌؽ٠ًهذ, ِىثٔثً خثيٌتً ١ٍِّتً ِٓ ِٜٛع تٌهرًٚ ِرٓ تٌٙرف١فر, لٙرٟ شٝرهٙث لرٟ أخرًٌ تألِرثوٓ 

 ١ٙث ِٓ ٘ف١فصٗ تٌصٟ ٠فٍٝٙث.تٌصٟ ٠هٕٟ تٌمثيئ خّصثخهصٙث ٚ ًِتؼهر ِث ٠ىصح ل
ٚ أخرًٌ تٌمٝرث٠ث تٌصرٟ شرًشدٟ لرٟ و٘رٓ تٌٕرثَ ًِشديرر خرثٌعٛيتز تٌصرٟ أ١ٌٚخ ِؼبٌغخ اٌصحف ٌٍمعب٠ب : -2

٠مِْٛٛ خٙث ٟ٘ت تإل٘الؾ ٚ تٌعٛيذ ٚ تٌه٠ّمًت١ٞرر ٚ تٌهِرصٛي ٚ تإلٔصمثخرثز ٚ تٌف٠ًرثز ٚ ٌرٛ ٔظًٔرث لٌرٟ 
ر شًش١دٙث ِٓ ٚؼٙر ٔظً تٌمثب١ّٓ ع١ٍٙث ٚ تٌىرثشد١ٓ ل١ٙرث, أخًٌ تٌمٝث٠ث تٌصٟ عثٌؽصٙث ٘فف تٌهيتِر ٚ أ١ٌٚ

 ٔؽه ِث ٠ٍٟت
تألً٘تَت ٚ ؼث  شًش١دٙث ٌٍمٝث٠ث عٍٟ تٌٕفٛ تٌصثٌٟت تإل٘الؾ ٚ تإلٔصمثخثز ٚ تٌعٛيذ ٚ تٌهِصٛي لٝ ِمثخً  -أ

 ٜهف ِهثٌؽر تٌه٠ّمًت١ٞر ٚ تٌف٠ًثز.
عٛيذ ٚ تإل٘الؾ ٚ تٌهِصٛي, لٝ ِمثخً ٜهف ٚ خ١ّٕث يشدس ٘ف١فر تٌٛله ألخًٌ لٝث٠ث٘ث ل١ّث ٠هشٟت تٌ -ج

 ِهثٌؽر تٌه٠ّمًت١ٞر ٚ تٌف٠ًثز ٚ تإلٔصمثخثز.
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ٚ ؼررث ز تإلٔصمثخررثز لررٟ تٌّهثٌؽررر تألل١ررًذ, ألْ تٌٛلرره ـرر١ٓ نلٍٙررث ٌررُ ٠فٙررً عٍررٟ عررهن ِررٓ تٌّمثعرره لررٟ 
مرهَ ِرٓ تٌدًٌّثْ ٠صٕثِح ِرع شثي٠مرٗ تٌمره٠ُ تٌه٠ًرك, لٙرً شصفرهض عّرث لٕرٍس ل١رٗو ٘رً ٠مٕرع تٌمرثيئ خّرث ش

 ِهثٌؽثز ٚ للصًتـثز ٚ أيت  ـٛي تإلٔصمثخثزو
تًٌّٙٞ ت١ٌَٛت ٚعٓ شًش١ح أ١ٌٚرر تٌمٝرث٠ث تٌصرٟ عثٌؽصٙرث لؽرث  لرٝ ٘رٛيذ تإلٔصمثخرثز ٚ تإل٘رالؾ ٚ  -غ

 تٌعٛيذ ٚ تٌهِصٛي,لٝ ِمثخً ٜهف ِهثٌؽر تٌه٠ّمًت١ٞر ٚتٌف٠ًثز.
ٍّ٘صٙرث ٘رف١فر تٌٛلره, ألْ تإلٔصمثخرثز ِرٓ ٚلوت ٔظًٔث لٌٟ تٌم١ٝر تألٌٟٚ ٔؽه٘ث ع١ٕرس خثإلٔصمثخرثز تٌصرٟ أ

ٚؼٙر ٔظً تٌؽ٠ًهذ ٚ وثشد١ٙث, ٟ٘ تٌّٕٛٞ خٙث لـهتض ع١ٍّرر تإل٘رالؾ ٚ تٌصغ١١رً تٌٕرثًِ, لٙرٟ تٌصرٟ شرهشٟ 
 عٓ شُِٛ ل١ُٙ أخٕث  تٌٕهح يؼثالً لثني٠ٓ عٍٟ لـهتض تإل٘الؾ تٌىٞ ٠دغ١ٗ ٚ ٠ٕٕهٖ.

تٌّهٛلثز أٚ تٌهًتل١ً تٌصٟ شهٛق ـهٚض ع١ٍّرر  ٚله لهِس وً ٘ف١فر يل٠صٙث ـٛيِؼٛلبد اإلصالػ : -9
 تإل٘الؾ, ٚ لوت ٔظًٔث لٌٟ وً ٘ف١فر عٍٟ ـهٖ, ًٔٞ شًش١دٙث ٌصٍه تٌّهٛلثز, ٔؽه ِث ٠هشٟت

ٚ  -تألً٘تَت ـ١ط يأز أْ أُ٘ ِهٛلثز تإل٘الؾ أٚ تألِردثج تٌصرٟ شّٕرع شفممرٗ ٘رٟت ل٘رهتي تٌّرثي تٌهرثَ -أ
ٚ تٌعرٛيذ  -ٚتٌهٕرف -لٝ ِمثخً ٜهف ِهثٌؽر تإللفثلثز تإللصٙثن٠رٚ تٌفصٕر  -ٚ تٌّظثً٘تز -تٌمًٍ تألِٕٟ

 تٌّٝثنذ, ٚ تٌصف٠ًٛ تٌمثيؼٟ.
ٚ  -تٌٛلهت خ١ّٕرث لوت ٔظًٔرث لٌرٟ يل٠رر ٘رف١فر تٌٛلره ٌصٍره تٌّهٛلرثز ٔؽه٘ثتتٌفّرثن ٚ ل٘رهتي تٌّرثي تٌهرثَ -ج

ٚ  -تٌمٍررً تألِٕررٟٚ  -ٚ تٌّظررثً٘تز لررٝ ِمثخررً ٜررهف ِهثٌؽررر تٌعررٛيذ تٌّٝررثنذ -تإللفثلررثز تإللصٙررثن٠ر
 لِصمهتَ تٌهٕف ِع تٌّصظث٠ً٘ٓ.

 تًٌّٙٞ ت١ٌَٛت خ١ّٕث يأز شٍه تٌٙف١فر أْ أخًٌ ِهٛلثز تإل٘الؾ شصّعً لٟ تألشٟت -غ
ٚ تٌمٍررً  -ٚ تٌّظررثً٘تز لررٝ ِمثخررً ٜررهف ِهثٌؽررر تٌعررٛيذ تٌّٝررثنذ -ٚ تإللفثلررثز تإللصٙررثن٠ر -تٌفّررثن
 ٚ لِصمهتَ تٌغٕف. -تألِٕٟ
٠ٕرث٠ً, ؼرث ز  25عٓ أخًٌ تٌمٛٞ تٌفثعٍر لٟ شف٠ًه تألـهتض لرٟ ِٙرً خهره ظرٛيذ ٚاٌمٛٞ اٌفبػٍخ :  -4

 يل٠ر يل٠ر ٘فف تٌهيتِر ـٛي شٍه تٌمٛٞ ِمصٍفر عٍٟ تٌٕفٛ تٌصثٌٟت
ٚ  -ٚ يٌِٛ تٌٕظثَ تٌّثخك -ٚ تٌمٛٞ تٌمثيؼ١ر -يوٍز تٌٙف١فر عٍٟ ٔمٗ تًٌب١ُ تٌّمٍٛ  األ٘راَ: -أ

ٚ تألـررٍتج , ٚ  -ٚ تٌفًوررثز ٚ تٌمررٛٞ ت١ٌّثِرر١ر -ٚ تأللدررثٞ -تٌٙررفٛذ لررٝ ِمثخررً ٜررهف ِهثٌؽررر تإللررٛتْ
ألٔٙرث أـرره أ٘ررُ تٌٙررفف تٌّهدررًذ عررٓ تٌفىررُ لدرً تٌعررٛيذ, لىررثْ عظرر١ُ عٕث٠صٙررث ِٕٙرردثًعٍٟ ٔررمٗ يبرر١ُ 
تٌهٌٚر, ٚ ٘ث ٟ٘ خهه تٌعٛيذ ِثٌتٌس عٍٟ ٚالبٙث, ٚ يل٠صٙث لٟ أٔٗ تٌّفًن ألـهتض تٌف١ثذ لٟ ًِٙ ِرٛت  

 ِع للصال  يل٠ر تٌٕثَ ٌٕمٙٗ لٟ تٌفث١ٌٓ.لدً تٌعٛيذ أٚ خهه٘ث 
ظرُ تٌفىِٛرر  -ظرُ تٌٙرفٛذ -ظُ تألـٍتج ت١ٌّث١ِر -يوٍز تٌٙف١فر عٍٟ ٔمٗ تًٌب١ُ تٌّثخك اٌٛفذ: -ة

ظرُ  -لثٌفًورثز ت١ٌّثِر١ر, لرثٌّؽٍُ تٌهّرىًٞ -لثأللدرثٞ -لٝ ِمثخرً ٜرهف ِهثٌؽرر يِرٌٛ تٌٕظرثَ تٌّرثخك
تألـرٍتج شرهشٟ خهره ٔرمٗ ِدرثين خفرثيق ٔميصر١ٓ, ألْ تٌٛلره  تإللٛتْ , ٚخٕظًذ لٌٟ ٘ىت تٌصًش١ح ٔؽه أْ

ؼ٠ًهذ ـٍخ١ر, ِٓ ظُ لٟٙ شًٞ أ١ّ٘ر تٌهٚي تٌىٞ شٍهدٗ تألـٍتج, ١ِّث نٚي ـٍخٙث تٌىٞ شٕصّٟ ل١ٌرٗ, لٙرٟ 
 شٛعٍ خه١ّ٘صٗ لٟ ع١ٍّر تٌصغ١١ً ٚ تإل٘الؾ ٚ تٌدٕث .

لررثٌّؽٍُ تٌهّررىًٞ  -تألـررٍتجلررًأز أْ أ٘ررُ تٌمررٛٞ تٌفثعٍررر ٘ررٟ عٍررٟ تٌصًش١ررحت  اٌّصددرٞ ا١ٌددَٛ: -غ
لثإللٛتْ لثٌٙفٛذ ظُ تٌفىِٛر لٝ ِمثخً ٜهف ِهثٌؽر تًٌب١ُ تٌّثخك لثٌفًورثز تٌعٛي٠رر لًِرٌٛ تٌٕظرثَ 

 تٌّثخك ظُ تٌمٛٞ تٌمثيؼ١ر.
ِٚٓ تٌّمثئر خ١ٓ تٌٙفف تٌعالض ٠صٝرؿ أْ ؼ٠ًرهذ تٌّٙرًٞ ت١ٌرَٛ ٘رٟ تٌصرٟ ع١ٕرس خرثٌّؽٍُ تٌهّرىًٞ 

ت تٌّؽٍُ لٟ يأ٠ٙث ٘ٛ تٌّفٛي تٌىٞ نتيز ِٓ لالٌٗ ورً تألـرهتض تٌصرٟ شٍرس وعثٟٔ تٌمٛٞ تٌفثعٍر, ألْ ٘ى
ظٛيذ ٠ٕث٠ً, لفٟ ٠هٖ ِمث١ٌه تٌفىُ ٚلنتيذ ٔةْٛ تٌدالن, ِٚرٓ ظرُ وثٔرس ورً أعّثٌرٗ ٚ ألٛتٌرٗ ِؽرثي يٜرٟ ٚ 
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لدررٛي ٌررهٞ تٌرردهٛ, ٚ تعصررًٚ ِررٓ لدررً تٌرردهٛ تأللررً, ٚ ِررٓ ظررُ لٙررٛ تٌّفررًن تألٚي تٌررىٞ شًشررح ع١ٍررٗ 
 ل٘هتيتشٗ شفًن ِثبً تٌمٛٞ تٌفثعٍر.لًتيتشٗ ٚ 

 صب١ٔبً: ٚ أِب ػٓ ٔزبئظ اٌذراضخ ا١ٌّذا١ٔخ  فىبْ أثرز٘ب ِب ٠ٍٟ:
لشٝؿ أْ أُ٘ تٌٙفف تٌصٟ ٠مدً ع١ٍٙث ؼّٙٛي تٌٙفٛذ, ٚ ٠صثخع ل٘هتي٘ث, ٚ ٠صهظً خهلىثي٘ث ٚ أيتبٙرث,  -1

 ؼث ز عٍٟ تٌٕفٛتٌصثٌٟت
 ١َٛ تٌّثخع, ظُ تًٌٕٚق.تٌٙفف تٌمث٘رت شّعٍس لٟ تًٌّٙٞ ت١ٌَٛ, لثٌ -أ
 أِث تٌٙفف تٌم١ِٛر, لىثْ أخًٌ٘ث عٕه تٌٙفٛذت تألً٘تَ ظُ تٌؽّٙٛي٠ر. -ج
ٚ عٓ أُ٘ تٌٙفف تٌفٍخ١ر, لثـصٍس تٌٛله تًٌّشدر تألٌٚرٟ, ش١ٍٙرث ؼ٠ًرهذ تٌهًخرٟ, ظرُ تٌف٠ًرر ٚ تٌههتٌرر  -غ

 تٌصٟ شٙهي٘ث ؼّثعر تإللٛتْ ت١ٌٍّّّٓ.
٠هذ عرٓ ألرًٞو ِرث ِرهٞ تإللرصال  خر١ٓ تٌٙرفف ـصرٟ شُمدرً عٍرٟ لّث تألِدثج تٌصٟ نعس لٌٟ شف١ًٝ ؼً

ٞثبفر ٚ شصًن ٞثبفرو ِث أ٘رُ أِردثج تٌصفٝر١ً ِرٓ ٚؼٙرر ٔظرًُ٘و ٚ ِرث تألِردثج تإلعرًتٚ ٚ عرهَ شمدرً 
 تٌدهٛ تأللًو

ٚ أِث عٓ أِدثج تٌصف١ًٝ ِٓ ٚؼٙر ٔظً تٌه١ٕر تٌصٟ ٍّٔصٙث تٌهيتِر ٚ أِدثج للص١ثي ٌؽًتبره ورً ٔرٛ   -2
 ظر تٌّثخمر, ل١صٝؿ ل١ّث ٠ٍٟتِٓ تٌعال

ٚ عٓ أِدثج شف١ًٝ لًت ذ تٌٙفف تٌم١ِٛر, ل١ًؼع ألِردثج ِرٓ ٚؼٙرر ٔظرً ٘رؤال  لرٟ أٔٙرُ ٠صرثخهْٛ  -أ
ِٓ لالٌٙث تألـهتض ت١ٌّثِر١ر ٚ ـصرٟ ٠ّرصي١هٛت أ٠ٝرثً ِرٓ لرالي لًت شٙرث لٌرٟ شىر٠ٛٓ يأٞ ِصرٛتٌْ ـرٛي 

 تألٌِثز تٌّعثيذ.
فف تٌفٍخ١رر لصّعرً لرٟ أٔرٗ ِرٓ لرالي تٌمرًت ذ ٌألـرهتض لرٟ ٘رىٖ ٚ أِث عٓ أِدثج شف١ًٝ تٌمًت  ٌٍٙر -ج

 تٌٙفف ٠ّصي١ع أْ ٠ىْٛ يأ٠ثً ِصٛتٌٔثً ـٌٛٙث, وّث شص١ؿ ٌٗ تٌصهً  عٍٟ ـم١مر تألـهتض ت١ٌّث١ِر.
ٚ أِث تٌٙفف تٌمث٘ر ٚ عٓ أِدثج لًت شٙث ل١ًؼرع لٌرٟ أٔٙرث شمرهَ ِٜٛرٛعثز أوعرً ٚتله١رر, وّرث أْ  -غ

 لىثيٖ لٟ ـ٠ًر ٚ ٘ٛ أوعً ؼًأذ ِٓ ن١ًٖ ِّث ٠ىصدْٛ لٟ ن١ً٘ث ِٓ تٌٙفف.وثشدٙث ٠هًٚ أليتبٗ ٚ أ
 ٚ ٌٙىٖ تألِدثج تٌّثخمر ؼث  ل٘صّثَ تٌٙفٛذ خثألـهتض ت١ٌّث١ِر ِٓ لالي ٘ىٖ تٌٙفف.

ٚ لوت أنئث ظًٙٔث, ٌٍٕصف لٌٟ تٌيً  تٌٕم١ٛ, ٌٕدفط عٓ أِدثج عهَ شف١ًٝ ٞثبفر ِٓ تٌمًت  ٌمرًت ذ  -3
 ٠هشٟت٘ىٖ تٌٙفف ٔؽه ِث 

تٌٙفف تٌم١ِٛر, ٚ ٠ًؼع تٌّدح ل١ٙث لٌٟ شهظً ٘ىٖ تٌٙفف خٛؼٙثز تٌٕظً ٌٍمثب١ّٓ عٍٟ أًِ تٌدالن, ٚ  -أ
١ٌُ ٌّث ٠يٍدٗ ؼّٛ  تٌٕرهح, وّرث أْ تٔٙرًت  ٘رىٖ تٌيثبفرر ٌّصثخهرر ِٚرثبً لعال١ِرر ألرًٞ لره أنٞ لٌرٟ 

 تإلـؽثَ عٓ لًت ذ تٌٙفف تٌم١ِٛر.
فٍخ١ر, ل١ًؼع لٌٟ شهظً٘رث خٛؼٙرر ٔظرً تٌفرٍج تٌرىٞ شٕصّرٟ ل١ٌرٗ, ٚ أِث عهَ شف١ًٝ لًت ذ تٌٙفف تٌ -ج

ِّٙث للصٍفس شٍه تًٌل٠ر ِع أيت  تٌؽّث١ً٘, لصٕهً أٔٙث خهيتبٙرث شهر١ٓ لرٟ عرثٌُ ن١رً عرثٌُ تٌمرًت , ٚ ٌهرً 
 ٘ىت ِث نلهٙث لٌٟ ِصثخهر ِٚثبً لعال١ِر ألًٞ, ل١ىْٛ ِددثً ظث١ٔثً لٟ عهَ شف١ٍٝٙث.

فف تٌمث٘رر, ٔؽره أْ ِره١ٙث تٌرهتبُ لٌرٟ تإلظرثيذ ٚ تٌّدثٌغرر لرٟ عرًٚ تألـرهتض, ٚ لوت تٔصمٍٕث لٌٟ تٌٙ -غ
ٌص١ٙا و٘ٓ تٌؽّٙٛي ٌٕا ش٠ًهٖ ِددثً لٟ عهَ شف١ًٝ خهٛ تٌمًت  ٌٙث, ٚ ِٓ ظرُ ٠رًشدٟ خٙرىت تٌّردح ِردح 

 ألً ٘ٛ عهَ ظمصٙث لٟ ِّْٝٛ تألـهتض تٌصٟ شمهِٙث.
تٌٙفٛذ تظٕث  لرًت ذ تٌؽ٠ًرهذ خهٔر١ث  شهٕٝ اثرز ِب رٙزُ ثٗ اٌصفٛح اصٕبء لراءح اٌصحف : 

شمٗ تٌّىصٛج , ٚشٕظً ت١ٌٗ ِٓ ٌٚت٠رث ِصهرهنذ , ٚعرٓ تخرًٌ ت٘صّثِثشٙرث تظٕرث  تٌمرًت ذ لصصّعرً لرٝ 
 تٌصثٌٝ ت
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ؼرررث  تٚي ت٘صّرررثَ ٌٙرررُ تظٕرررث  تٌمرررًت ذ ,ِهًلرررر شفث٘ررر١ً تالـرررهتض تٌصرررٝ شمرررٗ تٌمٝرررث٠ث  
 % .26.45ٚتٌّٕىالز ت١ٌّث١ِر ٌصدٍغ ّٔدر 

ُٙ خمرًت ذ تيت  ٚتلىرثي تٌىثشرح ـرٛي تٌّٜٛرٛ  تٌرىٜ ٠ىصرح خّٕردر شدٍرغ ٠ٍٚٝ ٘رىت ت٘صّرثِ 
 %,ٚ٘ىت ٠صفك ِع تٌٕص١ؽر تٌصف١ٍ١ٍر تٌمث٘ر خٙىت تٌٕهْ .23.45

ظُ ؼث  خهه وٌه ت٘صّثُِٙ خرثالنت  تٌٕرىٍٝ ٌٍمٝرث٠ث ِرٛت  لرٝ ٘رٛيذ وثي٠ىرثش١ً تٚ ٘رٛي  
 %. 15.57ِٙثـدر خّٕدر خٍغس 

تٌهٕٛتْ ,ٚيخّث ؼرث ز تٌٕظرًذ تٌهرثخًذ ٌٍّٜٛرٛ  ٔظرًت ظُ ٠هشٝ خهه وٌه ت٘صّثُِٙ خمًت ذ  
 ٌٍّٕثنً تٌىع١ًذ لٝ ـ١ثذ شٍه تٌٙفٛذ.

 ٠ٍٚٝ ٘ىت ت٘صّثَ ع١ٕر تٌهيتِر خثيِثي تيتبُٙ ٌٍٙف١فر ـٛي تٌمٝث٠ث تٌصٝ شًٕٕ ل١ٙث. 

ٚتل١ًت ٠هشٝ ت٘صّثُِٙ خثٌصٛتً٘ ِع ِفًيٜ تٌٙفف عدً تٌد٠ًه تالٌىصًٚٔٝ خٕىً ن١ً  
 % .6.54نتبُ ٌصدٍغ ّٔدصٗ 

ؼرررث  ت٘صّرررثَ تٌٙرررفٛذ أ٘دددُ اٌّٛظدددٛػبد اٌزدددٝ ررودددس ػ١ٍٙدددب اٌصدددفٛح ػٕدددذ اٌمدددراءح : 
%,الْ شٍه تٌّٜٛٛعثز ٘ٝ تٌغثٌدر ٔظًت اليشدثٞٙث 27.64خثٌّٜٛٛعثز ت١ٌّث١ِر خّٕدر خٍغس 

خعٛيذ ٠ٕث٠ً ,ٚ٘ىت تال٘صّثَ ؼث  ِصٛتلمث ِع تٌٕص١ؽر تٌصٝ تٔصٙس ت١ٌٙث تٌهيتِر تٌصف١ٍ١ٍر ,ظرُ ٠ٍرٝ ٘رىت 
%,ٚيخّرث ـرً ٘رىت تال٘صّرثَ ظث١ٔرث عٍرٝ ن١رً 15.2٘صّثُِٙ خّصثخهر تلدثي ت٠ًٌثٜرر خّٕردر خٍغرس ت

تٌهثنذ عٕه تٌٕظً ال٘صّثَ تٌٙفٛذ ,الُٔٙ له ٠ؽهْٚ ل١ٙث ِصٕفّث ِٓ شالـك تالـهتض ِٚث شفهض ِرٓ 
تلصال  ٚشٝثيج لٝ تاليت  ,ل١فهض تٌصهح تٌىٕ٘ٝ ,تٌىٜ ٠فصثغ تٌٝ ٚتـر يتـرر ,يخّرث ٠ؽرهٚٔٙث 

 لٝ لًت ذ تلدثي ت٠ًٌثٜر ِٚصثخهر ٔصثبؽٙث ,

 % .12.56ظُ ٠هشٝ تال٘صّثَ خثٌٜٛع تاللصٙثنٜ خّٕدر خٍغس 

ع١ٕررس ع١ٕررر ا٘ددُ اٌفٕددْٛ اٚاال ددىبي اٌصددحف١خ اٌزددٝ ػددبٌغٛا ف١ٙددب اٌمعددب٠ب اٌط١بضدد١خ : 
تٌهيتِر خفْٕٛ تٚتٔىثي تٌٙفف١ر تٌصٝ عًٜرٛت ل١ٙرث اليتبٙرُ ـرٛي تٌمٝرث٠ث ت١ٌّثِر١ر عٍرٝ تٌٕفرٛ 

%,لثٌصمرثي٠ً خّٕردر 17.25%,١ٍ٠ٙث تالـثن٠رط ٚخٍغرس ّٔردصٗ 20.5صثٌٝ تتاللدثي ٚخٍغس ّٔدصٙث تٌ
%,لثٌّمثالز ,ظرُ ؼرث  لرٝ تٌٕٙث٠رر تٌٙرٛي ٚتٌىثي٠ىرثش١ً ٚتوت ٔظًٔرث تٌرٝ تٚي تٌٙرًَ 17.60خٍغس 

 ٚلثعهشٗ ٔؽه تْ ّٔدر تالِصمهتَ تٚي تالِصهّثي ؼث ز ِصمثيخر ,الٔٙث تيتنز ِع تٌّهثٌؽر ِفثٌٚرر
 تٌص٠ًٚػ ٚتٌصمف١ف عٓ تٌٕفُ .

 اٌّحٛر اٌضبٔٝ : اٌؼاللخ ث١ٓ اٌصحف ٚاٌمعب٠ب :
يتز تٌه١ٕر تْ شٕثٚي ٘فف تٌهيتِر ٌمٝرث٠ث تال٘رالؾ ؼرث  رؤ٠خ اٌؼ١ٕخ ٌزٕبٚي لعب٠ب االصالػ : 

 عٍٝ تٌٕفٛ تٌصثٌٝ ت

%,ٕٚ٘رثن ِرٓ يتٜ تْ تٌٙرفف لره ت٘صّرس 46.5تْ تٌصٕثٚي وثْ ِصِٛريث ٌفره ِرث ٚخٍغرس ّٔردصٗ 
% ,ٚ٘رىت ٠رهي عٍرٝ ِهم١ٌٛرر ِهثٌؽرر تٌٙرفف ٌمٝرث٠ث تال٘رالؾ 31ت٘صّثِث ود١ًت خثٌصٕثٚي خّٕدر 

 ِٜٛٛ  تٌهيتِر .
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ٚؼث ز ٔظًذ تٌه١ٕر ٌّهٜ تٌفثبهذ تٌصٝ عثنز رؤ٠خ اٌؼ١ٕخ ٌّذٜ االفبدح ِٓ غرػ اٌصحف ٌٍمعب٠ب  
 تع١ٍُٙ ِٓ لًت ذ تٌٙفف ِٚهثٌؽصٙث ٌمٝث٠ث تال٘الؾ ِمصٍفر عٍٝ تٌٕفٛ تٌصثٌٝ 

%,خ١ّٕرث يتٜ تٌردهٛ تاللرًتْ تِرصفثنشٗ 44ٕ٘ثن ِٓ ٠ًٜ تٔٗ له تِصفثن تٌرٝ ـره ِرث ٚخٍغرس ّٔردصُٙ 
%,خ١ّٕرث تلصٍفرس يل٠رر تٌردهٛ عرٓ تٌرًل٠ص١ٓ تٌّرثخمص١ٓ,لًأز تٔٙرث لره 22ؼث ز ل١ٍٍر ٚخٍغس ّٔدصٗ 

مرث % , خّرث ٠فّرً ِهم١ٌٛرر تٌّهثٌؽرر ٚل12تِصفثنز ؼهت ِٓ تٌيرًؾ تٌٙرففٝ ٌٍؽ٠ًرهذ خّٕردر خٍغرس  
 ًٌل٠ر تٌه١ٕر .

 اُ٘ اٌٛضبئً االػال١ِخ اٌّفعٍخ ٌّزبثؼخ لعب٠ب االصالػ اٌط١بضٝ : 

تـصٍس تٌمٕٛتز تٌفٝثب١ر ت١ٌٍِٛر تالُ٘ ِٓ ٚؼٙر ٔظً ع١ٕر تٌهيتِرر لرٝ ِهثٌؽصٙرث ٌمٝرث٠ث تال٘رالؾ 
ت١ٌّثِررٝ,١ٍ٠ٙث تالٔصًٔررس ,لررثٌص١ٍف٠ٍْٛ تٌّٙررًٜ ,لثٌٙررفف تٌمث٘ررر , لثٌٙررفف تالٌىص١ًٔٚررر ,ظررُ 

 ف تٌفٍخ١ر .تٌٙف

يتز ع١ٕثز تٌهيتِر تْ تُ٘ تٌمٝث٠ث تًٌّشدير خثال٘الؾ اٌمعب٠ب اٌّررجطخ ثبالصالػ اٌط١بضٝ :   
 ت١ٌّثِٝ ؼث ز عٍٝ تٌٕفٛ تٌصثٌٝ ت 

لٕٙررثن ِررٓ ت٠رره٘ث خٕررهذ ,لؽررث  تٚال تٌمٝررث  عٍررٝ تٌفّررثن ,١ٍ٠ررٗ تٌصٙررهٜ ٌىثلررر ِظررثً٘ تٌفٜٛررٝ , 
يِررٌٛ تٌٕظررثَ تٌّررثخك, ٕٚ٘ررثن ِررٓ ت٠رره٘ث خهيؼررر ٚتٌصثو١رره عٍررٝ ِدررهأ تٌّٛتٕٞر,ِٚررًعر ِفثوّررر 
 ِصِٛير,ٚيأ ٜ شًش١دٙث عٍٝ تٌٕفٛ تٌصثٌٝ ت

تشثـر تٌفً٘ر ٌالـٍتج ت١ٌّث١ِر ٌص١ًٔؿ ل١ثنتشٙث ٌمٛٚ تالٔصمثخثز تًٌبث١ِر ,ظُ شي٠ًٛ لرٛت١١ٔٓ 
ِؽٍّٝ تٌٕهح ٚتٌٕٛيٜ ,ظُ شهه٠ً لرثْٔٛ ِدثٔرًذ تٌفمرٛق ت١ٌّثِر١ر ,ٕٚ٘رثن لةرر الشؤ٠ره٘ث ,لٙرُ 

٠ًْٚ ٌٙىٖ تٌّٜٛٛعثز تنٔٝ ت٘صّثَ ِرٓ لدرً تٌٙرفف تٌّٙر٠ًر ,ٔظرًت ٌهرهَ ِهرًلصُٙ نلثبمٙرث ال
ٚشفث١ٍ٘ٙث ,ٚيشدصٙث وثٌصثٌٝت عٛنذ ؼٙثٌ تِٓ تٌهٌٚرر تٌّٕفرً ,ٚشفه١رً لرثْٔٛ تٌيرٛتيئ ٌٍٝرًٚيذ 

 تٌمٜٙٛ.

ٕ٘ررثن ِررٓ ت٠رره خٕررهذ ِفٙررَٛ تال٘ررالؾ عٍررٝ تٔررٗ ا٘ددُ ِفددب١ُ٘ االصددالػ فددٝ رأٜ ػ١ٕددخ اٌذراضددخ : 
الؾ تٌّٕظِٛر تٌصه١ّ١ٍر ٚتال١ِٕر ,ٚتلرًتي ِدرهأ ِر١ثنذ تٌمرثْٔٛ ,ٜٚٚرع نِرصٛي عٙرًٜ ٠ٝرّٓ تت٘

تٌف٠ًثز ٚتٌفمٛق ,ٕٚ٘ثن ِٓ ت٠ه خهيؼر ِصِٛير عًٚ ِفَٙٛ تال٘الؾ عٍٝ تٔٗ تع١ٍّرر شمصٝرٝ 
تعثنذ تٌٕظً لٝ تٌّدثنئ ٚتٌم١ُ ت١ٌّثِر١ر ,تٚ خٕرث  ظمثلرر ١ِثِر١ر ِفهظرر )تٌّٕرثيور ت١ٌّثِر١ر(,ٕٚ٘ثن 
ِٓ ال٠ؤ٠ه ِفَٙٛ تال٘الؾ عٍٝ تٔٗت تٌصف١ط ٚتٌصغ١١رً ت١ٌّثِرٝ ,ٚتٔرٗ شغ١١رً ١ِثِرٝ ٚتؼصّرثعٝ ِرٓ 
لالي تـهتض لٝ ِٛتلع تٌّّة١ٌٛر خِٛثبً ١ٍِّر ,ٚتعثنذ تٌٕظً لٝ تٌّدثنئ ًِٚتؼهرر تٌمر١ُ ت١ٌّثِر١ر 

 تٌّثبهذ .ٔظًت ٌههَ شهًٚ تٌٙفف ت٠ًٌّٙر ٌصٍه تٌّفث١ُ٘ لالي لصًذ تٌهيتِر 

 صفٛح ٌٛضبئً اصحبة اٌمرار اٌط١بضٝ ٌّؼبٌغخ االصالػ ٚلعب٠بٖ :رؤ٠خ اٌ 

شههنز يلٞ تٌٙفٛذ الُ٘ تؼًت تز تال٘الؾ ,لٕٙثن لةر يتٜٝ عٓ شٍه تالؼرًت تز تٌصرٝ شّعٍرس 
لٝ تالشٝ ت تاللًتي خثٌصههن ت١ٌّثِرٝ ,١ٍ٠رٗ تٌصههن٠رر تٌفٍخ١رر ,ظرُ شِٛر١ع لثعرهذ تٌّٕرثيور ت١ٌّثِر١ر 

تالؼًت تز تٌصٝ تشدهصٙث تٌٙفف لٝ تٌّهثٌؽر ٚتٌصٝ شّعٍس لٝ تٌصرثٌٝ ,ٕٚ٘ثن لةر ن١ً يتٜٝ عٓ 
تتلص١ثيٌؽٕررر شهِرر١ُ تٌهِررصٛي ِررٓ تٌدًٌّررثْ لمررٟ ,١ٍ٠ررٗ نٚي تٌفًوررثز ت١ٌّثِرر١ر ٚتالؼصّثع١ررر ,ظررُ 
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تاللفثلثز تاللصٙثن٠ر,ٚوٌه عٍٝ تًٌنُ ِٓ تْ تاللصٙثن تًٌّٜٙ لٝ ـثٌر ٘هدر ال٠ّىٓ تٔىثي٘ث 
ن٠ر تٌصٝ ٌصدهٙث ٔظثَ ِدرثين لرالي تٌعالظر١ٓ عثِرث تٌّثٜر١ر ,لٕٙرثن شًتؼرع ٔص١ؽر ت١ٌّثِثز تاللصٙث

٠ٕرث٠ً ,ِٚرث ٘رثـدٙث ِرٓ  25لٝ ِههالز تٌّٕٛ تاللصٙثنٞ ِٚههالز ّٔٛ تٌهلً تٌمِٛٝ خهره ظرٛيذ 
ِٛ  تنتيذ تًٌّـٍر تالٔصمث١ٌر تٌٝ شًتؼع ـثن لٝ عهن ِٓ ِٙثني تٌرهلً تًٌب١ّر١ر لث٘رر تٌّر١ثـر 

د١ر ٚتٜيًتج نٚالج تالٔصثغ ٔص١ؽر تٌفثٌر تٌّصًن٠ر ٚتالـصؽثؼثز تٌهّث١ٌر تال ٚتالِصعّثيتز تالؼٕ
تْ تٌّهثٌؽر تٌٙفف١ر ؼث ز ِٕمٛ٘ر ؼهت ل١ّث ٠صهٍك خثٌٍّف تاللصٙرثنٜ ِرٓ ٚؼٙرر ٔظرً تٌٙرفٛذ 
ت٠ًٌّٙر ٕٚ٘ثن لةر الشهً  ١ٔةث عٓ ٘ىٖ تٌّهثٌؽثز ,لٙرُ ال٠هًلرْٛ عرٓ شفم١رك تالِرٓ ٚتالِرثْ 

 العصًت  خهٚي تٌّؽصّع تٌّهٔٝ تٚ تٌصهه٠ً تٌهِصٛيٜ .تٌّؽصّهٝ ٔا ,تٚت

تتلصٍفرس يلٜ تٌٙرفٛذ عّرٓ ٠ٕرثٞ خرٗ ت٘رالؾ  اٌغٙبد اٌّطئٌٛخ ػٓ االصالػ ِٓ ٚعٙخ ٔظر اٌؼ١ٕدخ 
 تٌّؽصّع ٚؼث ز ٘فٛلٙث وثٌصثٌٝ ت

لةررر وررً ِثِرردك ٌصٕررًّ تٌؽٙررثز تٌصررٝ يأشٙررث تٌهيتِررر وٍٙررث ,لهٍررٝ عثشمٙررث ؼ١ّهررث شمررع ِّررة١ٌٛر ت٘ررالؾ 
ّع لٝ وً ١ِثن٠ٕٗ ,ظُ تلصثيز ع١ٕر تٌفىِٛر ٚيأز تٔٙث ٘ٝ تٌٛـ١هذ تٌصٝ ٠مع عٍٝ وثٍ٘ٙث ع١ٍّرر تٌّؽص

تال٘الؾ ,ظُ ٕ٘ثن ِٓ يأٜ لٝ تٌٕرهح ,لرثالًٌ٘ ,ظرُ تالـرٍتج أنٚتز ٌال٘رالؾ ٚتٌمرًٚغ خرثٌّؽصّع 
 تٌٝ ١ِثن٠ٓ تيـح ٚتِٚع .

ت تٌصررٛتٌْ خّٕرردر خٍغررس ٕ٘ررثن ِررٓ يتٜ تْ تٌٙررفف ـممررس ٘ررىرددٛازْ اٌصددحف فددٝ ِؼبٌغددخ اٌمعددب٠ب : 
%,ٚلرٝ تٌّمثخرً 15% خهًٚ ؼثٔدٝ لمٟ ,ٕٚ٘رثن ِرٓ ٠رًٜ تٔٙرث ـممصرٗ خٕرىً ود١رً خّٕردر خٍغرس 35

% شررٛتٌْ تٌٙررفف لررٝ ِهثٌؽررر تال٘ررالؾ لررالي لصررًذ تٌهيتِررر 27.5تٔىًليررث  ِررٓ تٌٙررفٛذ ّٔرردصٗ 
شفى١رً تٌٙرفف  خإعصدثيٖ ن١ً ٚتٜؿ تٌّهثٌؽر ,تالًِ تٌىٜ ٠هعٛ تٌٝ ـص١ّرر٠,22.5ٝث  ٌٙىٖ تٌّٕدر 

 لٝ تعثنذ تٌصٛتٌْ لٝ تٌّهثٌؽر .

ؼث ز تالـهتض تٌصٝ شٍس تٌعٛيذ, ظُ تُ٘ تالـهتض اُ٘ االعذاس اٌّررجطخ ثمعب٠ب االصالػ ثؼذ اٌضٛرح : 
تٌّصهٍمر خمٝث٠ث تال٘الؾ,١ٍ٠ٙث ِفثوّر يٌِٛ تٌٕظثَ تٌّثخك,لثٌمٙثٖ ٌٕٙهت  تٌعٛيذ,ظُ ؼًتبُ تٌهٕف 

 ٚتٌدٍيؽر .

ؼث  تِدثج تٔصدرثٖ تٌٙرفٛذ ٌمٝرث٠ث تال٘رالؾ ِصهرهنذ ِمصٍفرر لرٝ ٛح ٌمعب٠ب االصالػ :ِذٜ أزجبٖ اٌصف 
تٔصدثٖ ٌّهًلر تالِدثج تٌصٝ تنز ٌظٙٛي تٌم١ٝر ِٚهًلرر تٌّّرة١ٌٛٓ عٕٙرث   -شًش١دٙث عٍٝ تٌٕفٛ تٌصثٌٝ ت

ٔصدثُ٘ٙ %,لإ24% ,ٚتِث تالٔصدثٖ تٌعثٔٝ لألٔٙث شؤظً عٍٝ ـ١ثشُٙ تٌمث٘ر خٕهذ خّٕدر خٍغس 31.5خّٕدر 
 ٌٍصهً  عٍٝ ٔصثبػ تٌمٝث٠ث ٚتٌّصًٝي٠ٓ ِٕٙث.

 اٌّحٛراٌضبٌش : اٌّ بروخ اٌط١بض١خ ٌٍصفٛح اٌّصر٠خ :
ٚتٌٕررثَ ِمصٍفررْٛ لررٝ ِررهٜ تٔصّررثبُٙ ٚنيؼررثز تعصٕررثلُٙ ٌّدررثنئ ـررٍج ِررٓ االٔزّددبء اٌحسثددٝ : 

در ِرٓ %,خ١ّٕرث ؼرث ز ّٔر32.5تالـٍتج عٍٝ تٌٕفٛ تٌصثٌٝ تٕ٘ثن لةر ِٓ ٠ٕصّرْٛ ٌألؼرٍتج ٚخٍغرس 
%,ٚيخّث ٠ًؼع تٌرٝ تْ شٍره تالـرٍتج ٌرُ شّرصيع خدًتِؽٙرث ٚلرٛذ شهظ١ً٘رث تْ شؽرىج 67.5ال٠ٕصّْٛ 

 تٌؽّث١ً٘ ٌٍصهٍك خٙث ٚتالٌصفث  ـٛي لثنشٙث .
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ٚالْ و١ً تٌٕثَ لره لرثٚ ِرٓ تٌظٍرُ ٚتٌهّرف ٚتالِرصدهتن ,لمره لًؼرٛت لرٝ اٌّ بروخ فٝ اٌضٛرح : 
% ٌّرٓ ٌرُ ٠ٕرثيوٛت 30% ,لٝ ِمثخً ّٔردر 70در خٍغس تٌٕٛتي  ٚت١ٌّثن٠ٓ ٌٍّٕثيور لٝ تٌعٛيذ خّٕ
 ,١ٌُ ٌٝهف تٔصّث ,ٚتّٔث ٌٍهٕف ِٚٚثبٍٗ .

لمرره يتٜ تٌٕررهح تْ ٘ررىت تالِررصفصث  ِ ددبروزُٙ فددٝ االضددزفزبء ػٍددٝ رؼددذ٠ً ثؼددط ِددٛاد اٌذضددزٛر : 
 ١ٍِٚر ِٓ ِٚثبً تال٘الؾ تٌف١ثشثز تٌّمصٍفر اللرًتن تٌّؽصّع,ت١ٌّثِر١ر ,ٚتاللصٙرثن٠ر, ٚتالؼصّثع١رر

 %.20لمًؼٛت ٌٍّٕثيور خّٕدر خٍغس 

ٔرثيوس تنٍد١رر تٌٙرفٛذ تٌّٙرر٠ًر : 5088اٌّ دبروخ فدٝ االٔزخبثدبد اٌجرٌّب١ٔدخ ٌّغٍدص اٌ دؼت  -4
 % ِٓ تالؼّث24ٌٝع١ٕر تٌهيتِر خّٕدر خٍغس 

ٔرثيوس ع١ٕرر تٌهيتِرر لرٝ تٔصمثخرثز : 5088اٌّ بروخ فٝ االٔزخبثبد اٌجرٌّب١ٔدخ ٌّغٍدص اٌ دٛرٜ  - 5
 %.40% ,لٝ ـ١ٓ ٌُ ٠ٕثين ّٔدر ال ٠ّصٙثْ خٙث شمهي خّٕدر 60خّٕدر خٍغس ِؽٍُ تٌٕٛيٜ 

 رظبُ٘ ػٓ ٚعٛد عىِٛخ ائزالف١خ ثذ٠ال ػٓ عىِٛخ وّبي اٌغٕسٚرٜ : -6
ٚيخّث يتز ّٔدر تْ ّٞٛـثشٙث ٚتِثٌٙث ٌٓ شّصي١ع ـىِٛر تبصالل١ر تْ شفممٙث ,لًخّث نج تٌٍٕت  ٚتٌٙرًت  

% ٌهرهَ تًٌٜرث تٌّيٍرك عٍرٝ ٘رىت تٌصغ١١رً, شٕرثيوٙث لةرر عرهَ 30خٍغرس خ١ٓ تًٌٕوث  تٌفًلث  ٚوٌره خّٕردر 
% عٓ تٌصغ١١ً ,لًخّرث شفمرك 24% ,خ١ّٕث يٜس تٌٝ ـه ِث ّٔدر 22يٜٝ ليث  تلً ِٓ تٌٙفٛذ خّٕدر 

 ِثٌُ شفممٗ ـىِٛر تٌؽٍٕٚيٜ 
 رمذ٠ُ االٔزخبثبد ػٍٝ رؼذ٠ً اٌذضزٛر : 

% ٌررُ شٛتلررك عٍررٝ 70,لٕٙررثن ّٔرردر خٍغررس ٚٞدهررٝ تْ شمصٍررف تيت  تٌٕررثَ ٚشصدررث٠ٓ ٚؼٙررثز ٔظررًُ٘ 
تالٔصمثخرررثز ,لرررًأز تْ تٌهِرررصٛي ٠ؽرررح تْ ٠ٜٛرررع تٚال ١ٌفرررهن تلصٙث٘رررثز تٌّرررٍيثز تٌصٕررر٠ًه١ر 

 ٚتٌصٕف١ى٠ر ٚتٌمٝثب١ر,ـصٝ ال٠فهض تـصىثي تٚشٝثيج تٚشهثيٚ خ١ٓ تٌٍّيثز.

ِثٌتٌررس ٚالْ عٙرره تٌعررٛيذ ل٠ًررح,ٚالْ لٍررٛي تٌٕظررثَ تٌّررثخك ٚأؤثخررٗ لددبْٔٛ اٌؼددسي اٌط١بضددٝ: -1
% يلٝرس ٘رىت تٌمرثْٔٛ 25%,لٝ ِمثخرً  ّٔردر 75ِٛؼٛنذ,لمه ٚتلمس عٍٝ ٘ىت تٌمثْٔٛ ّٔدر خٍغس 

 ,لمه تيشديس ـ١ثشُٙ خث١ٌّث١١ِٓ تٌّثخم١ٓ ٚتٌّمًخ١ٓ ِٓ تٌٍّير ِٓ لدً .

تلصٍفس تاليت  ٚشدث٠ٕرس ٚؼٙرثز تٌٕظرً ـرٛي تٌٕظرثَ تالِعرً تٌرىٜ ٠ؽرح تْ ٠رهشٝ ع١ٍرٗ ٔظبَ اٌذٌٚخ :  -4
% تْ تٌٕظررثَ ٠ؽررح تْ ٠ىررْٛ يبثِرر١ث,خ١ّٕث يأز ّٔرردر 55هٌٚررر لررٝ تٌفىررُ تٌؽه٠رره,لًتز ّٔرردر ٔظررثَ تٌ
 % تْ تٌٕظثَ تٌّمصٍٟ ٘ٛ تّٔح تالٔظّر تٌصٝ شفصثغ ت١ٌٙث ًِٙ لٝ ـىّٙث .40.5
ٚخهره تْ عرثٔٝ تٌٕرثَ لرٝ ظرً تٌرًب١ُ تٌّمٍرٛ  ,ِٚرث وتلرٛت ً٘ ر برن فٝ االٔزخبثبد اٌرئبضد١خ : -10

ؼًٙ ًِٚٚ,ٚت٘هتي ٌٍف٠ًثز,ٚعهَ ِٕثيوصُٙ ـر١ٓ شفرً تٌرىوًٜ تٌّر٠ٕٛر ٌصؽه٠ره عٍٝ ٠ه٠ٗ ِٓ لمً ٚ
لصًذ يبثِصٗ ,يأز ِٓ تٌٛتؼح ع١ٍٙث تْ شمرًغ اللص١رثي يب١ّرٙث تٌؽه٠ره,ِٓ شصِٛرُ ل١رٗ شفم١رك تٌّدرثنئ 

 %.44تٌصٝ ٔثنز خٙث تٌعٛيذ,لىثٔس ّٔدر ِٓ لثي تٔٗ ١ِمًغ ٌٍّٕثيور 

الْ تٌه١ٕررر ل١ٙررث تٌٙررفٛذ ,لٙررُ تٌّٕررٛٞ خٙررُ ِفثٌٚررر تلررًتغ ٚاضدٙبَ اٌؼ١ٕددخ فددٝ ِغددبي االصددالػ : -11
تٌّؽصّرررع ِرررٓ شمٍفٗ,ٚشررره٘ٛيٖ,ٚشغ١١ً تٌٛتلرررع تٌرررىٜ ع١ٍرررٗ ٌأللٝرررً,لىثٔس تِرررٙثِثشٙث لرررٝ ؼ١ّرررع 

 % .25تٌّؽثالز,لدٍغس 
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شٕٛعس ٘ىٖ تالٔىثي لؽرث  تٌٕرىً تالٚي ٌٍصٛت٘رً ت١ٌّثِرٝ عدرً ٔردىثز ا ىبي اٌّطبّ٘خ : -85
% ,ٚؼرررث ز تٔرررىثي تِرررٙثِٙث عرررٓ ٠ًٞرررك تٌىصثخرررر لرررٝ 27ر خٍغرررس تٌصٛت٘رررً تالؼصّرررثعٝ خّٕرررد

 %.14.22تٌٙفف,خهًٚ تٌّٕىٍر ًٚٞؾ يل٠ر تٌهالغ تٚتال٘الؾ,ٚخٍغ ّٔدر وٌه 

ٚوهرثنذ تٌٕررثَ تاللرصال  ٚعررهَ ِدذٜ  ددؼٛر اٌؼ١ٕدخ ثٕغددبػ االصدالػ اٌط١بضددٝ فدٝ ِصددر : - 88
% 43تٌٝ ـهِث ٚخٍغس ّٔردصٗ تالؼصّث  عٍٝ يأٜ تال لٝ تٌم١ًٍ,ٌىٌه ؼث  ٔهٛي خهٛ تٌٕثَ لٍك 

 .%41.5, خ١ّٕث ؼث  ٔهٛي تٌدهٛ تٔٗ لٍك ٌٍغث٠ر ِٓ عهَ ٔؽثؾ ِٚثبً تال٘الؾ خّٕدر خٍغس 

 ٔزبئظ فرٚض اٌذراضخ:
ش١ًٕ تٌٕصثبػ تٌٝ ٘فر تٌفًٚ تالٚي ـ١ط شٛؼه لًٚق وتز نالٌر تـٙرثب١ر خثٌّٕردر ٌهيؼرر شه١٠ره 

,تٌصرٝ شهثٌؽٙرث تٌٙرفف تٌّٙر٠ًر ,ورُ تورهز  ع١ٕر تٌهيتِر ٌمٝرث٠ث تال٘رالؾ ت١ٌّثِرٝ خثٌهيتِرر
تٌهيتِر عٍٝ ٘فر تٌفًٚ تٌعثٔٝ ٔظرًت ٌٛؼرٛن لرًٚق وتز نالٌرر تـٙرثب١ر خثٌّٕردر ٌهيؼرر شه١٠ره 
ع١ٕر تٌهيتِر ٌّفث١ُ٘ تال٘الؾ ت١ٌّثِٝ خثٌهيتِر ,تٌصٝ شهثٌؽٙث تٌٙفف ت٠ًٌّٙر ,ل١ّث شٍٛ٘س 

ٌرر تـٙرثب١ر خثٌّٕردر ٌهيؼرر يٜرٝ تٌهيتِر تٌٝ ٘فر تٌفًٚ تٌعثٌط ـ١رط شٛؼره لرًٚق وتز نال
ع١ٕررر تٌهيتِررر ـررٛي ِهظررُ ِٚررثبً ت٘ررفثج تٌمررًتي ت١ٌّثِررٝ خثٌهيتِررر وّهثٌؽررر ال٘ررُ لٝررث٠ث 
تال٘الؾ ت١ٌّثِٝ,وّث عدًز عٕٙث تٌٙفف ت٠ًٌّٙر ,ل١ّث عهت ١ٍِٚر ٚتـرهذ لمرٟ ,ال شٛؼره خٙرث  

تٌرًنُ ِرٓ ِٕرٙه  لًٚق وتز نالٌر تـٙثب١ر ٚ٘رٝ شفم١رك تالِرٓ ٚتالِرثْ تٌّؽصّهرٝ ,ٚوٌره عٍرٝ
 تٌمًٍ تالِٕٝ تٌصٝ شهثٔٝ ِٕٗ ًِٙ تالْ .

 رٛصٝ اٌذراضخ :
خ٠ٍّه ِٓ تال٘صّثَ خثٌهيتِثز ٚتٌدفٛض تٌه١ٍّرر لرٝ ِؽرثي تالشٙرثي ت١ٌّثِرٝ ,ٔظرًت ٌّرث  

٠فٍّٗ ٘ىت تٌّؽرثي ِرٓ ِٜٛرٛعثز خثٌغرر تال١ّ٘رر ـرٛي تٌرهٚي ت١ٌّثِرٝ ٌِٛرثبً تالعرالَ ٚخٕرىً 
ٙث لٝ ِؽثي تٌصغي١ر تالعال١ِر ٌٍّٜٛٛعثز ت١ٌّث١ِر ٚلث٘ر لثٖ تٌٙفثلر ٚتالٔصًٔس ٚشٛظ١ف

ِٜٛٛعثز تٌف٠ًثز ٚظمثلر تٌفٛتي ِٚهثٌؽر تٌهعث٠ر ت١ٌّث١ِر ٚتٌٕثبهثز , لٝ ظً ٚتلرع ١ِثِرٝ 
 ِصغ١ً ِٚصالـك تالـهتض ت١ٌّث١ِر ١ٌُ لٝ ًِٙ لفّح خً لٝ وً تٌهثٌُ .
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 -اٌّراعغ :

ًتِػ تاللدثي٠ر لٝ تٌمٕرٛتز تٌص١ٍف١ٔٛ٠ٍرر تٌّٙر٠ًر ٚتٌهًخ١رر تٌمث٘رر أ١ًِذ ١ًِّ ٞٗتنٚي تاللدثي ٚتٌد-1
لرٝ شٕررى١ً تشؽث٘ررثز تٌؽّٙررٛي ٔفررٛ تال٘ررالؾ ت١ٌّثِررٝ لررٝ ِٙررً,ِؽٍر تٌّررؤشًّ تٌهٍّررٝ تٌررهٌٚٝ 

 .1ٖ,556,غ4ٛ١ٌٛ٠2004-7تٌمثُِ عًٕ, لٝ تٌفصًذ ِٓ
ت١ٌّثِررٟ لررٟ تٌّؽصّررع يخررثج عدررهتًٌـّٓ ٘ثٔررُتتٌّهثٌؽر تٌص١ٍف١ٔٛ٠ٍررر ٚتٌٙررفف١ر ٌمٝررث٠ث تإل٘ررالؾ -2

تًٌّٙٞ ٚ نٚي٘ث لٟ شٕى١ً ِهرثي  تٌؽّٙرٛي ٚلشؽث٘ثشرٗ ٔفٛ٘رث, يِرثٌر نوصرٛيتٖ ,ن١رً ِٕٕرٛيذ ,و١ٍرر 
 ,2002ٖتإلعالَ,ؼثِهر تٌمثً٘ذ  ,

أـّه ـ١ّٓ ِفّه تتٌفًوثز تالؼصّثع١ر ٚتال٘رالؾ ت١ٌّثِرٝ "ـثٌرر ـًورر وفث٠رر تٌّٙر٠ًر" , يِرثٌر -3
 44-42,ٖ ٖ 2002ثن ٚتٌهٍَٛ ت١ٌّث١ِر,ؼثِهر تٌمثً٘ذ,ِثؼّص١ً,ن١ً ِٕٕٛيذ ,و١ٍر تاللصٙ

 .   53ت50تٌّثخك ,ٖ ٖ 

ٔؽررال  تًٌلررثعٝ تٌد١ررِٛٝ تتٌصفررٛي عررٓ تٌررٕظُ تٌّررٍي٠ٛر لررٝ ؼّٙٛي٠ررر وٛي٠ررث ٚشررث٠ٛتْ, يِررثٌر  
 .10, ٖ 1447ِثؼّص١ً,ن١ً ِٕٕٛيذ,ؼثِهر تٌمثً٘ذ,و١ٍر تاللصٙثن ٚتٌهٍَٛ ت١ٌّث١ِر,

لر خ١ٓ ـؽُ تٌصهًٚ ٌٍّرهٚٔثز ت١ٌّثِر١ر ٚتاللدرثي تٌص١ٍف١ٔٛ٠ٍرر ١ّٔث  وٚ تٌفمثيـثِه ٌن١حتتٌهال 
ِّٚرررصٜٛ تالنصرررًتج ت١ٌّثِرررٝ ٌرررهٜ تٌٕررردثج تٌّٙرررًٜ, تٌّؽٍرررر تٌّٙررر٠ًر ٌدفرررٛض تإلعالَ,و١ٍرررر 

 .122-121,ٖ 2004ٖتوصٛخً-١ٌٛ٠ٛ-تإلعالَ,ؼثِهر تٌمثً٘ذ,تٌههن تًٌتخع ٚتٌعالظْٛ

ر لررٝ شىرر٠ٛٓ ِهررثي  تٌٙررفٛذ تٌّٙرر٠ًر ٔٙررث تٔررٛي ِرر١ٍّثْ يٜررٛتْت نٚي ِٚررثبً تالعررالَ تٌهًخ١رر 
ٚتشؽث٘ثشٙث ٔفٛ ت١ٌّثِر تال٠ًِى١ر خٕهْ لٝث٠ث تال٘الؾ لٝ تٌّٕيمر تٌهًخ١رر ,يِرثٌر نوصرٛيتٖ ,ن١رً 

 .44,ٖ 2004ِٕٕٛيذ ,و١ٍر تإلعالَ,ؼثِهر تٌمثً٘ذ ,

 .24تٌّثخك ٔفّٗ, ٖ 

هٚذ تٌه٠ّمًت١ٞرررٚت ١ٔفرر١ٓ عدرره تٌّررٕهُ ِّررههتتٌّدثنيتز تٌهًخ١ررر تًٌِرر١ّر ٌال٘ررالؾ ت١ٌّثِررٝ,لٝ ٔرر 
 . 304,ٖ  2005,ل٠ًف 123ال٘الؾ ت١ٌّثِٝ لٝ تٌٛٞٓ تٌهًخٝ,ٔةْٛٚ عًخ١ر , عهن 

ٔٙررث تٔررٛي ِرر١ٍّثْ يٜررٛتْت نٚي ِٚررثبً تالعررالَ تٌهًخ١ررر لررٝ شىرر٠ٛٓ ِهررثي  تٌٙررفٛذ تٌّٙرر٠ًر  
 .47ٚتشؽث٘ثشٙث ٔفٛ ت١ٌّثِر تال٠ًِى١ر خٕهْ لٝث٠ث تال٘الؾ لٝ تٌّٕيمر تٌهًخ١رتًِؼع ِثخك ,ٖ 

٠ثًِ تخٛ تٌّىثيَ عدهتٌه٠ٍٍ عده تًٌـ١ُتتٌم١ُ تالؼصّثع١ر وّث شهىّٙث عٕرث٠ٚٓ تٌٙرفف تٌّٙر٠ًر  
تٌمث٘ررر ٚعاللصٙررث خثٌّٕررك تٌم١ّررٝ ٌررهٜ تٌٕرردثج تٌؽررثِهٝ,لٝ تٌّررؤشًّ تٌهٍّررٟ تٌررهٌٟٚ تٌمررثُِ عٕررً 

ًذ,و١ٍرر ,ؼثِهرر تٌمث٘ ١ٌٛ٠2004ٛ  4-7تٌؽٍ  تٌعثٌط,-خهٕٛتْ تإلعالَ ٚ تإل٘الؾتتٌٛتلع ٚ تٌصفه٠ثز
 . 1474-1473تإلعالَ,ٖ ٖ 

12-Best,steven&Kellner,Douglas(1441)Post modern Theory Critical 

interrogations.New York,the Guilford press,pp.3-6. 
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13-Cormack Mike(1440 ) . Postmodernism,Ideology and Politics.Media 

culture and  

Society.London,SAGE,p547 . 

14-Mick,&B.Lee,(2002) McConnel,J.Patr  "The Role of Media and 

Communication Section of The Interational Association For Media and 

Communication Rection at the Barcelona Conference,July,5-7,p.2. " 

15-Dizerega,Gus,(1424),"Democracy as A Spontaneous Order, Critical  
available             Review"(Online) -, 

16-Chambers,Simone.(2007) ,"Rhetoric and The Public Sphere:Has 

Deliberative Democracy Abandoned Mass Democracy "(Online) 

available      

17-Clohesy ,W.William, (2006) Democracy As Trust In Public 

Discourse",Forum On Public Policy, "(Online) available 

12-Norris,Pippa, (2000),"The News Media and Democracy""(Online) 

available.  

14-Franz,David,(2005 ), Discours and Democracy,(Online), Available .               

20- Knupfer,N.N.,&Mclellan,H.,(2001),"Descriptive 

Methodologies",(Online),available 
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( خهٕٛتْت"شررهظ١ً تٌّٙرهتل١ر عٍررٟ عاللررر تٌٙرفٛذ خثٌٙررفثلر تٌّٙرر٠ًر",ِؤشًّت 2003ِرٙثَ ٔٙررثي) -21
 . 2003تٌمثً٘ذ ِث٠ٛ( ,و١ٍر تإلعالَ,ؼثِهر 4ألالل١ثز تإلعالَ خ١ٓ تٌٕظ٠ًر ٚ تٌصيد١ك, غ )

( خهٕٛتْت"لِرررصيال  ايت  تٌٕمدرررر ت١ٌّثِررر١ر ٚ تإلعال١ِرررر ـرررٛي تٌصغي١رررر ٠ٛ٘2001رررهت ِٙررريفٟ) -22
,تٌّؽٍرر تٌّٙر٠ًر ,ٌدفرٛض تٌرًأٞ تٌهثَ,تٌّؽٍره تٌعرثٟٔ,  2000تٌصٍف١ٔٛ٠ٍر إلٔصمثخثز ِؽٍُ تٌٕهح عرثَ 

 . 2001( و١ٍر تإلعالَ,ؼثِهر تٌمثً٘ذ,1)
( خهٕٛتْت"٘ررً تإلشؽث٘ررثز تٌّررثبهذ ٌهاللررر تٌٙررفٛذ خِٛررثبً 2002خّٕررْٛ)ل٠ً٠رره ١٘ررًٔػ ٚخ١ررًي يٚ- 23

 تإلعالَ؛ ١ِث١ِر أَ ٔمه٠ر" , 
24-Herring Eric,Robinson Piers,"Too Political Or Too Critical For The 

Mainstream? Chom sky media-E lite Relations",paper presented at the annual 

conference of the Political Studies Associate University of Aberdeen,April 5-7-

2002. 
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( خهٕٛتْت"عاللر تٌٕمح ت١ٌّث١ِر ت٠ًٌّٙر خثٌٙفثلر ٚ شهظ١ً٘ث لٟ 1442ٕ٘ثَ عي١ر عدهتٌّمٙٛن) -25
 1442أّٔثٞ تألنت  تٌٙففٟ لٟ تٌصّه١ٕثز",يِثٌر نوصٛيتٖ,ن١ً ِٕٕٛيذ )ؼثِهر تٌمرثً٘ذت و١ٍرر تإلعرالَ,

.) 
 Monoer ( خهٕٛتْت"لشؽث٘ررثز تٌٕمدررر تإلعال١ِررر لررٟ يِٚرر١ث تٌد١ٝررث "1444ٌٚرر١ػ ِثٔررث١٠ف)أ -26

Oleg"Rethin Lcing the social role of the media in a society in 

Transition,http:www.WLUCA/wwwPress/JRLS/CJC/bach 

issues/20./monoer.html.pp.26 
ٌٙفثلر تٌه١ٌٚر ِصف١ٍذ تلىًذ ِٓ لرالي تٌٙرفٛذ ت١ٌّثِر١ر ( خهٕٛتْت"ً٘ ت1446خ١ٍٟ ٔثن ٚالًْٚ )-27

 Beyle Thad,Ostd iek Donald,Lynch Patrick"Is the state press corbٚ تإلعال١ِرر"

biasd?The view from political and media elites" Spectrum,Vol(64),No(4),1446. 
 ١ْٔٛ ٌٍٙفثلر ت١ِٛ١ٌر تٌّف١ٍر ٚ تٌم١ِٛر"( خهٕٛتْت"شهًٚ ت١ٌّث١ِْٛ ت١ٌثخث1427أٚلًل١ٍهِٓ) -22

Ofer Feldman,"Japaneese politicians exposure to national and local 

dailies,journalism marterly,vol(63)No(2),winter 1427. 
 ( خهٕٛتْت"خفط عٍّٟتشمي١ٟ ٚ ش١ُّٙ ٌمّّر نٚي ًٕٔ" 1424وثيي ٚ ِثين) -24

   Carls,Mark,D.P.,"Practical Research :Planning and 

Design,5the,(Newyork:Macrr publishing company,1424) 
 Boyd ( خهٕٛتْت"شف١ًٍ لِصمهتَ ِٚثبً تإلعالَ ِٓ لدً ِؽّٛعر تٌٙرفٛذ"1472نٚؼالَ خ٠ٛح) -30

Doglas A.,"Analysis of mass media usage by Egyptian Elite Groups",Journal 

Quarterty,Vol(55),No(3),summer1472. 

( خهٕررررٛتْت"ايت  ـررررٛي ل٘ررررالؾ تٌفىِٛررررر تٌفًع١رتؼررررهي عًلررررٟ أَ ِٙررررثٌؿ 2000ن٠ؽ١رررره ٘ررررثٍٔ)-31
  ١ِث١ِر,شف١ًٍ ٢يت  أعٝث  تٌّؽثٌُ تٌّف١ٍر تٌٌٕٙٛه٠ر"

Digk Hans,"Judgements about reform of subnational government:Rational 

arguments or Interest polities An analysis of the opinions of Dutch local 

councillors,political science-public Adminstration,Vol(62),No(1),2000. 

( خهٕٛتْت"تٌٙفٛذ ٚ ًٔع١ر ِٚثبً تٌفُٙ تإلعالِرٟ لرٟ تٌٙر١ٓ تخفرط شؽ٠ًدرٟ 2000و١ٛ أْ ١ِٓ,) -32
 " 1445ٌٍّٕيمر تٌؽه٠هذ عثَ 

Kuo An min,"Elite and mass perceptions of legitimacy in china:An empirical 

exploration of the pudong New Area 1445,PAD,(Syracuse university:Nagle 

John,2000) 
 (خهٕٛتْت"شهظ١ً تإلعالَ عٍٟ تٌصٛؼٙثز تٌه٠ّمًت١ٞر لٟ شث٠ٛتْ"1445ؼ١ٍ١ٕ٘ٛػ,) -33

Jow Meling,"Media effects on democratic orientations:A case study in 

Taiwan"PHD,(the university of Wisconsin Madison :Mcleod Jack,1445. 

(خهٕررٛتْت"شم١١ُ تٌٙررفٛذ تٌّٙرر٠ًر 2002ـررثٌَ أٔررٛي ِفّرره تٌدٕررث ٚ لخررًت١ُ٘ ِفّرره أخٛتٌّؽرره لررًغ,) -34
ّؽٍرر ٌٍصغي١ر تإلعال١ِرر لرٟ تٌٙرفثلر ٚ تٌص١ٍف٠ٍرْٛ ألـرهتض تٌصفرٛي تٌره٠ّمًتٟٞ لرٟ تٌّٕيمرر تٌهًخ١ر",تٌ

 2002ِدصّدً -١ٌٛ٠ٛ-ت٠ًٌّٙر ٌدفٛض تإلعالَ,و١ٍر تإلعالَ,ؼثِهر تٌمثً٘ذ,تٌههن تٌٛتـه ٚ تٌعالظْٛ

 Birmele Juttas.the mass circulation press and the: crisis of (1441ؼٛشرث ) -35

legitination in Wilhelmina Germany,un published,PHD,claremont Graduate 

School,1441. 
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( خهٕٛتْت نٚي تٌٙفثلر تٌّٙر٠ًر لرٟ تٌّٕرثيور ت١ٌّثِر١ر ٌرهٞ لرثنذ 2000ؼّثي عده تٌهظ١ُ أـّه ) -36
ٔفٛض لٟ تإلعصّثن عٍرٟ ِٚرثبً  2000تًٌأٞ )نيتِر ١ِهت١ٔر خثٌصيد١ك عٍٟ لٔصمثخثز ِؽٍُ تٌٕهح عثَ 
ً٘ذ,و١ٍرر تإلعالَ,٠ٕرث٠ً ,ؼثِهرر تٌمث 1تإلعالَ ( ,تٌّؽٍر ت٠ًٌّٙر ٌدفٛض تٌرًأٞ تٌهثَ,تٌّؽٍره تألٚي,تٌهرهن

2001  . 
 ,1422( خهٕٛتْت شهظ١ً تإلعالَ تإللٕثعٟ لالي تإلٔصمثخثز تٌدًٌّث١ٔرر تٌىٕه٠رر 1422ِثشع١ٛ ِثٔه١ٌٍ) -37

Mathew Mandles,The media persuasive effects:priming of leadership in the 

1422 candian election:http//www.wlu.ca/  
 , .1442( خهٕٛتْت تٌّهًلر ت١ٌّث١ِر ٚ تٌفّالز تإلعال١ِر ٌهثَ 1444ف١ٓ ٚ أل٠ًٓ )شٕثلٟ ِٚص١ -32

Steven Albert,"The Effect of political participation on political Economic and 

Social development",D.AI,Vol,34,no.291447. 
٠ْٛ تٌّّرثب١ر ت١ِٛ١ٌرر عٍرٟ تٌرًأٞ تٌهرثَ ( خهٕٛتْت شهظ١ً ألدثي تٌص١ٍف1444ٍِص١فثٟٔ ؼ٠ًىٛاليِْٛ) -34

  لالي تٌفّالز تإلٔصمثخ١ر, 1446أظٕث  لٔصمثخثز تًٌبثِر 
Stephanie Greco Lanson,public opinuon in television News:Beyon 

polls,political,comunication,vol,1091444. www.pre.ss/jrls/cjps/index.html .                                                                                         
( خهٕٛتْت ِٚثبً تإلعالَ ٚ تٌص٠ّٛك ت١ٌّثِٟ تنيتِرر ٌرٟ لٝر١ر 2005يتُِ تٌؽّثي ٚ ل١ًز ع١ثن) -40

َ تٌهًخ١ر, و١ٍر تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ لٟ ًِٙ, تٌّؤشًّ تٌهٍّٟ تٌّٕٛٞ تٌفثنٞ عًٕ تِّصمدً ِٚثبً تإلعال
 . 424-443,ٖ ٖ  2005ِث٠ٛ  5-3تإلعالَ,ؼثِهر تٌمثً٘ذ, 

(خهٕٛتْت تإلعالَ ٚ تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ لٟ ِٙرً تنتِرر ِّرف١ر ٚ لصٌِٕٛٛٛؼ١رر 2005ظ٠ًث تٌدهٚٞ ) -41
ِمثئر خ١ٓ تٌؽّٙٛي ٚ تٌٕمدر,تٌّؤشًّ تٌهٍّٟ تٌّٕٛٞ تٌفثنٞ عًٕ تِّصمدً ِٚثبً تإلعالَ تٌهًخ١ر, و١ٍر 

 . 126-114,ٖ ٖ  2005ِث٠ٛ  5-3عالَ,ؼثِهر تٌمثً٘ذ, تإل
(خهٕٛتْت لًت ذ تٌٙفف تٌفٍخ١ر ٚ تٌمث٘رر ٚ عاللصٙرث خإشؽث٘رثز تٌؽّٙرٛي 2005ِالَ أـّه عدهٖ ) -42

ٔفٛ تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ,تٌّؽٍر ت٠ًٌّٙر ٌٍهيتِثز تٌّصمٙٙر ,و١ٍر تٌصًخ١رر تٌٕٛع١ر,ؼثِهرر عر١ٓ ٔرُّ 
 . 55-1ٖ  ,ٖ 2005,تٌههن تألٚي ,أوصٛخً 

( خهٕٛتْت عاللر تٌفٝثب١ثز تإللدثي٠ر ٚ تٌٙفف ٚ تٌؽّثعثز تًٌّؼه١رر خصٕرى١ً 2006ـٕثْ ١ٍُِ ) -43
تإل٘صّثِثز ٔفٛ لٝث٠ث تإل٘الؾ ت١ٌّثِٟ ٌهٞ تًٌأٞ تٌهرثَ تًٌّٙٞتنيتِرر شف١ٍ١ٍرر ٚ ١ِهت١ٔرر , تٌّرؤشًّ 

ِث٠ٛ  4-١ٍ2ر تإلعالَ,ؼثِهر تٌمثً٘ذ,تٌهٍّٟ تٌّٕٛٞ تٌعثٟٔ عًٕ تتإلعالَ ٚ شفه٠ط تٌّؽصّهثز تٌهًخ١ر, و
2006 ٖ ٖ,1-55 
( خهٕرررٛتْت تٌّهثٌؽرررر تٌص١ٍف١ٔٛ٠ٍرررر ٚ تٌٙرررفف١ر ٌمٝرررث٠ث تإل٘رررالؾ 2002يخرررثج عدرررهتًٌـّٓ ٘ثٔرررُ ) -44

ت١ٌّثِرررٟ لرررٟ تٌّؽصّرررع تٌّٙرررًٞ ٚ نٚي٘رررث لرررٟ شٕرررى١ً ِهرررثي  تٌؽّٙرررٛي ٚ لشؽث٘ثشرررٗ ٔفٛ٘رررث, يِرررثٌر 
 104-103,ٖ ٖ  2002مثً٘ذ,نوصٛيتٖ,ن١ً ِٕٕٛيذ,و١ٍر تإلعالَ,ؼثِهر تٌ

( خهٕٛتْت تٌهاللر خر١ٓ ِصثخهرر تٌٕردثج تٌؽرثِهٟ ٌصيرٛيتز تإل٘رالؾ ت١ٌّثِرٟ 2004عثني عدهتٌغفثي)-45
وّث ٠هًٜرٙث تٌص١ٍف٠ٍرْٛ ٚ لشؽث٘رثشُٙ ٔفرٛ ِّرصمدً تٌهّرً ت١ٌّثِرٟ لرٟ ِٙرً, تٌّؽٍرر تٌّٙر٠ًر ٌدفرٛض 

 .34-7,ٖ ٖ  2004أوصٛخً -ظْٛ ١ٌٛ٠ٛتٌههن تًٌتخع ٚ تٌعال-تإلعالَ,و١ٍر تإلعالَ,ؼثِهر تٌمثً٘ذ
ت٠ّثْ ِفّه ـّٕٝ عدههللا."عاللر تالًٞ تٌٙفف١ر الٕٔير تٌفًوثز ت١ٌّث١ِر ٚتالؼصّثع١ر خإشؽث٘ثز -46

 .2010تٌٕدثج تًٌّٜٙ ٔفٛ٘ث, يِثٌر نوصٛيتٖ,ن١ً ِٕٕٛيذ,ؼثِهر تٌمثً٘ذ,و١ٍر تإلعالَ ,
ألـرٍتج ٚ تٌمرٛٞ ت١ٌّثِر١ر تٌّٙر٠ًر ٌٍّٛتلرع ( خهٕٛتْت شٛظ١رف ت2011ٕ٘ثَ أـّه عدهتٌهثٟٞ لث٠ه)-47

تإلٌىص١ًٔٚررررر لررررٟ شّرررر٠ٛك خًتِؽٙررررث ت١ٌّثِرررر١ر, يِررررثٌر ِثؼّررررص١ً,ن١ً ِٕٕررررٛيذ,ؼثِهر تٌمثً٘ذ,و١ٍررررر 
 .2011تإلعالَ,ٔٛلّدً
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ِفّه ١ٍُِ تٌهٛتت تال٘الؾ ٚتٌصؽه٠ه تال٘ٛي ٚتٌفًٚ ,لٝ ِؤشًّ نٌٟٚ,ِّرصمدً تال٘رالؾ لرٝ تٌهرثٌُ -42
ؼثِهر تٌهٚي تٌهًخ١ر,)تٌمثً٘ذتنتي ت١ًٌٕ ٌٍيدثعر -ِع ـًور لصؿ هللا وٌٛٓ تٌصًو١رتالِالِٝ,لدًتز ِمثئر 

 .105ت 44(ٖ 2011ٖ, 1ٚتًٌٕٕ,ٞ
١ِف تٌره٠ٓ عدره تٌفصرثؾ تِرّثع١ًت تال٘رالؾ ٚت١ٌّثِر١ر ّٔرثوغ لى٠ًرر ٚلدرًتز تِرال١ِر, لرٝ ِرؤشًّ -44

 .201ت 151نٌٟٚ,ِّصمدً تال٘الؾ لٝ تٌهثٌُ تالِالِٝ,ًِؼع ِثخك,ٖ ٖ
تـّه ١ِه ـ١ّٓ ِفّهتتٌفًوثز تالؼصّثع١ر ٚتال٘الؾ ت١ٌّثِٝ,ـثٌر ـًور وفث٠ر تٌّٙر٠ًر, يِرثٌر -50

 . 75-74,ٖ ٖ 2002ِثؼّص١ً,ن١ً ِٕٕٛيذ,ؼثِهر تٌمثً٘ذ,و١ٍر تاللصٙثن ٚتٌهٍَٛ ت١ٌّث١ِر,
,ٍِّرررٍر وصرررثج تٌّفًِٚرررر 1تـّررره ظثخرررست تٌه٠ّمًت١ٞرررر تٌّٙررر٠ًر عٍرررٝ ِٕرررثي  تٌمرررًْ تٌمرررثنَ,ٞ-51
 .11-10(ٖ 1444ٌٖمثً٘ذتًِوٍ تٌّفًِٚر ٌٍدفٛض ٚتٌصهي٠ح ٚتًٌٕٕ,(.)ت33)
 ..74تـّه ١ِه ـ١ّٓ ِفّهتتٌفًوثز تالؼصّثع١ر ٚتال٘الؾ ت١ٌّثِٝ,ًِؼع ِثخك,ٖ -52

 )*( تٌّثنذ تٌّفى١ّٓت
 تالِصثو تٌهوصٛيتوّثي تٌّٕٛلٝ.تِصثو تٌهٍَٛ ت١ٌّث١ِر,و١ٍر تاللصٙثن ٚتٌهٍَٛ ت١ٌّث١ِر ,ؼثِهر تٌمثً٘ذ.-1
 تالِصثو تٌهوصٛيتلوًتَ خهيت تِصثو تٌهٍَٛ ت١ٌّث١ِر,و١ٍر تاللصٙثن ٚتٌهٍَٛ ت١ٌّث١ِر ,ؼثِهر تٌمثً٘ذ.-2
تالِصثو تٌهوصٛيتِفّه ـّٓ ِٙيفٝت تِصثو تٌهٍرَٛ ت١ٌّثِر١ر,و١ٍر تاللصٙرثن ٚتٌهٍرَٛ ت١ٌّثِر١ر ,ؼثِهرر -3

 تٌمثً٘ذ.

و١ٍر تاللصٙررثن ٚتٌهٍررَٛ ت١ٌّثِرر١ر ,ؼثِهررر تالِررصثو تٌررهوصٛيتعٍٝ تٌرره٠ٓ ٘رراليت تِررصثو تٌهٍررَٛ ت١ٌّثِرر١ر,-4
 تٌمثً٘ذ.

 تالِصثو تٌهوصٛيتِفّه عصًتْت تِصثو تٌهاللثز تٌهثِر,و١ٍر تالعالَ , ؼثِهر تٌمثً٘ذ.-5

تالِصثو تٌرهوصٛيتؼّثي تٌٕؽرثيت تِرصثو تٌٙرفثلر,و١ٍر تٌهيتِرثز تالِال١ِر,لّرُ تٌٙرفثلر خٕرثز ,ؼثِهرر -6
 تالًٌ٘.

 ؿت تِصثو تٌٙفثلر, و١ٍر تالعالَ , ؼثِهر تٌمثً٘ذ.تالِصثو تٌهوصٛيتتًٔ  ٘ثٌ-7

 تالِصثو تٌهوصٛيت٠ًٔف ني٠ٚٓ ت تِصثو تٌٙفثلر, و١ٍر تالعالَ , ؼثِهر تٌمثً٘ذ.-2

 تالِصثو تٌهوصٛيتعهٌٝ يٜثت تِصثو تالوتعر, و١ٍر تالعالَ , ؼثِهر تٌمثً٘ذ.-4

 تالعالَ , ؼثِهر تٌمثً٘ذ.تالِصثو تٌّّثعهت١ُٔ عده تٌف١ّه ليحت تِصثو تٌٙفثلر, و١ٍر -10

 تالِصثو تٌّّثعهت٘ثٔٝ ِفّه عٍٝت تِصثو تٌٙفثلر, و١ٍر تالعالَ , ؼثِهر تٌمثً٘ذ.-11

 تالِصثو تٌّّثعهتِفًٌ ـّٓ نثٌٝ ت تِصثو تٌٙفثلر, و١ٍر تالعالَ , ؼثِهر تٌمثً٘ذ.-12

 .46ِثخك,ٖ  ١ٔف١ٓ عده تٌّٕهُ ِّههتتٌّدثنيتز تٌهًخ١ر ت١ًٌِّر ٌال٘الؾ ت١ٌّثِٝ,ًِؼع -53
ٔٙررث تٔررٛي ِرر١ٍّثْ يٜررٛتْت نٚي ِٚررثبً تالعررالَ تٌهًخ١ررر لررٝ شىرر٠ٛٓ ِهررثي  تٌٙررفٛذ تٌّٙرر٠ًر  -54

 .24ٚتشؽث٘ثشٙث ٔفٛ ت١ٌّثِر تال٠ًِى١ر خٕهْ لٝث٠ث تال٘الؾ لٝ تٌّٕيمر تٌهًخ١رتًِؼع ِثخك ٖ
 :ْٛ **( اٌطبدح اٌّحىّ 

 ١ر تالعالَ , ؼثِهر تٌمثً٘ذ.تالِصثو تٌهوصٛيتِفّه عصًتْت تِصثو تٌهاللثز تٌهثِر,وٍ 

تالِررصثو تٌررهوصٛيتؼّثي تٌٕؽررثيت تِررصثو تٌٙررفثلر,و١ٍر تٌهيتِررثز تالِال١ِر,لّررُ تٌٙررفثلر  
 خٕثز ,ؼثِهر تالًٌ٘.

تالِررصثو تٌررهوصٛيتؼّثي تٌٕؽررثيت تِررصثو تٌٙررفثلر,و١ٍر تٌهيتِررثز تالِال١ِر,لّررُ تٌٙررفثلر  
 خٕثز ,ؼثِهر تالًٌ٘.

 ِصثو تٌٙفثلر, و١ٍر تالعالَ , ؼثِهر تٌمثً٘ذ.تالِصثو تٌهوصٛيت٠ًٔف ني٠ٚٓ ت ت 
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 تالِصثو تٌّّثعهت٘ثٔٝ ِفّه عٍٝت تِصثو تٌٙفثلر, و١ٍر تالعالَ , ؼثِهر تٌمثً٘ذ. 

 تالِصثو تٌّّثعهتِفًٌ ـّٓ نثٌٝ ت تِصثو تٌٙفثلر, و١ٍر تالعالَ , ؼثِهر تٌمثً٘ذ. 

-1421ق تٌّّرررررصمدً عٍرررررٝ تٌررررره٠ٓ ٘اليتتٌٕظرررررثَ ت١ٌّثِرررررٝ تٌّٙرررررًٜ خررررر١ٓ تيض تٌّثٜرررررٝ ٚتلرررررث-55
 )تٌمثً٘ذتت١ٌٙةر ت٠ًٌّٙر تٌهثِر2010

 355(2010ٌٍٖىصثج,ِىصدرتالًِذ,
لررررٌٜٛ ل١ٍررررً نٍتيتتٌهِررررصٛي وّررررهلً ٌح٘ررررالؾ,ِؽٍر تٌه٠ّمًت١ٞررررر,تالً٘تَ, تٌمررررثً٘ذ, تٌهررررهن  -56
 . 126-125,ٖ ٠,2004ٖٕث13ً٠

١ِر ٚتالؼصّثع١ر خإشؽث٘رثز ت٠ّثْ ِفّه ـّٕٝ عده هللاتعاللر تالًٞ تٌٙفف١ر الٕٔير تٌفًوثز ت١ٌّث-57
 تٌٕدثج تًٌّٜٙ ٔفٛ٘ث ,ًِؼع ِثخك .

 تٌّثخك ٔفّٗ . -52
عدههللا ِفّه ِرهه تخرٛ يتَ,ِهثٌؽرر ِٛتلرع تالٔصًٔرس تٌهًخ١رر ٌه١ٍّرر تال٘رالؾ ت١ٌّثِرٝ لرٝ تٌٍّّىرر -54

 .41,ٖ 2007تٌّهٛن٠ر , يِثٌر ِثؼّص١ً,ن١ًِٕٕٛيذ, و١ٍر تإلعالَ,ؼثِهر تٌمثً٘ذ ,
عدهتٌهثٟٞ لث٠ه ت شٛظ١ف تألـٍتج ٚ تٌمٛٞ ت١ٌّثِر١ر تٌّٙر٠ًر ٌٍّٛتلرع تإلٌىص١ًٔٚرر لرٟ  ٕ٘ثَ أـّه -60

 ش٠ّٛك خًتِؽٙث ت١ٌّث١ِر, ًِؼع ِثخك .
ِثيذ ِفّٛن تٌّر١ه ـّرٛنذ ت نٚي تٌص١ٍف٠ٍرْٛ لرٝ شٕرى١ً تشؽث٘رثز تٌرًأٜ تٌهرثَ ٔفرٛ تٌِرثز تٌص١ّٕرر  –61

        2011تإلعالَ , ؼثِهر تٌمثً٘ذ , تٌّث١ِر لٝ ًِٙ ,  يِثٌر ِثؼّص١ً,ن١ًِٕٕٛيذ , و١ٍر 
١ٌٚه لصؿ هللا خًوثز تشهًٚ تٌٙفٛذ ت٠ًٌّٙر ٌدًتِػ تًٌأٜ لٝ تٌمٕرٛتز تٌص١ٍف١ٔٛ٠ٍرر تٌهًخ١ر,تٌّؽٍرر -62

 ,ؼثِهر تٌمثً٘ذ ,و١ٍر تالعالَ .2003,ن٠ّّدً 4ت٠ًٌّٙر ٌدفٛض تًٌأٜ تٌهثَ,تٌههن 
شٕررى١ً تشؽث٘رثز تٌرًأٜ تٌهررثَ ٔفرٛ تٌِرثز تٌص١ّٕررر  ِرثيذ ِفّرٛن تٌّر١ه ـّررٛنذ ت نٚي تٌص١ٍف٠ٍرْٛ لرٝ -63

 تٌّث١ِر لٝ ًِٙ, ًِؼع ِثخك .
٘ررفث لٌٜٛتشررهظ١ً وررً ِررٓ تالشٙررثي تٌؽّررث١ًٜ٘ ٚتٌٕمٙررٝ عٍررٝ تالٔصّررث تز تٌفٍخ١ررر ٚتٌّٕررثيور  -64

. ًِؼع ِثخك 2002ت١ٌّث١ِر ٌيالج تٌؽثِهثز ت٠ًٌّٙر خثٌصيد١ك عٍٝ تٔصمثخثز تٌّؽثٌُ تٌّف١ٍر تخ٠ًً 
ٖ,243. 
أ١ًِذ ١ًِّ ٞٗتنٚي تاللدثي ٚتٌدًتِػ تاللدثي٠ر لٝ تٌمٕٛتز تٌص١ٍف١ٔٛ٠ٍر ت٠ًٌّٙر ٚتٌهًخ١ر تٌمث٘ر  -65

 ًِؼع ِثخك .  لٝ شٕى١ً تشؽث٘ثز تٌؽّٙٛي ٔفٛ تال٘الؾ ت١ٌّثِٝ لٝ ًِٙ
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 ِالعك اٌذراضخ :

 (2) رقم جدول
 اسةالدر  صحف في تكرارات ونسب فنون التحرير الصحفي المستخدمة يوضح

 
 الصحف               
 
 

 فنون التحرير الصحفى

الفنون  إجمالي اليوم المصري الوفد األىرام
 الصحفية

% 

 ك % ك % ك
 

% 

 44.7 4444 44.4 444 7.4 44 74.4 444 األخبار

 44.4 447 4.7 447 74 444 4.7 474 التقارير

 44.4 4444 44.7 444 47.4 444 44.4 444 المقاالت

 7.4 474 4.4 74 4.4 44 4.4 474 قاتالتحقي

 4.4 444 4.4 74 7.7 44 4.4 44 الحوارات واألحاديث
 4.4 444 4.7 44 4.7 44 4.4 44 الكاريكاتير
 4.4 747 4.4 44 4.4 44 44.4 444 أخرى

 444 7444 444 4444 444 4444 444 4444 اإلجمالى

 
 (3) رقم جدول

 الدراسة صحف في سياسيال اإلصالح قضايا أىم تكرارات يوضح
 

 الصحف                  
 محاور 

 القضايا   

 اليوم المصري الوفد األىرام

 % ك % ك )%(النسبة (ك)التكرار

 44.4 444 44.4 474 44.4 474 الثورة

 44.4 447 44.4 444 44.4 444 اإلصالح

 4.4 47 4.4 44 4.4 44 الديمقراطية

 44.4 444 44.4 444 44.4 44 الدستور

 44.4 444 4.4 44 44.4 444 اإلنتخابات

 4.4 44 4.4 44 4.4 44 الحريات

 444 447 444 474 444 477 اإلجمالي
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 (4) رقم جدول
 الدراسة صحف في السياسي اإلصالح معوقات أىم يوضح

 
 الصحف         
 

 معوقات
 السياسي اإلصالح

 اليوم المصري الوفد األىرام

 % ك % ك % ك

 44.4 444 44.4 744 44.4 444 العام المال إىدار و فسادال

 7.4 74 4.4 44 4.4 44 الفتنة

 4.4 44 4.4 74 44.4 444 الفوضي و األمني الخمل

 44.4 444 44.4 444 4.4 44 اإلعتصامات و المظاىرات

 44.4 444 4.4 44 4.4 74 اإلقتصادية اإلخفاقات

 4.4 44 4.4 44 4.4 4 خارجي تحريض

 7.4 74 4.4 47 4.4 44 المعتصمين مع األمن نفع

 4.4 44 4.4 44 4.4 4 المضادة الثورة

 444 444 444 444 444 444 اإلجمالي

 
 

 (5) رقم جدول
 الدراسة صحف في الفاعمة القوي تكرارات نسب يوضح 

 
 الصحف               

 
 

  القوي
 الفاعمة

 اليوم المصري الوفد األىرام

 %  %  % 

 47.4 444 7.4 44 4.4 44 العسكري مجمسال

 444 44 44.4 444 47.4 444 مبارك السابق الرئيس

 4.4 44 4.4 44 44.4 444 (الفمول)السابق النظام رموز

 44.7 474 4.4 44 4.4 44 اإلخوان

 4.4 44 4.4 44 4.4 47 السياسية القوي و الحركات

 44.4 444 44.4 44 7.4 74 الحكومة

 44.4 444 44.4 44 44.7 444 الصفوة

 4.4 44 44.4 44 44.4 474 خارجية

 7.4 77 4.4 44 4.4 44 األقباط

 44.4 444 44.4 444 4.4 44 األحزاب

 444 4444 444 444 444 4444 اإلجمالي
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 (6) رقم جدول
 الدراسة صحف في السياسي اإلصالح قضايا موقع يوضح

 
 الصحف   
 

 الصفحات

 إجمالي اليوم المصري الوفد األىرام
 الصفحات

% 

 ك % ك % ك
 

% 

 44.4 444 44.4 474 44.4 444 44.4 444 األولي الصفحات

 44.4 4444 44.4 444 47.4 444 44.4 4447 الداخمية الصفحات

 47.4 444 44.44 444 44.7 444 44.4 444 األخيرة الصفحات

 444 7444 444 4444 444 4444 444 4444 اإلجمالي

 
 (7) رقم جدول

 الدراسة صحف في السياسي اإلصالح قضايا في المستخدمة الصور أنواع يوضح
 الصحف            
 

 صور   
 قضايا  

 % ك اليوم المصري الوفد األىرام

 % ك % ك % ك

 44.7 4474 44.4 747 44.4 444 74 447 شخصية صور

 74.4 4744 44.4 444 44.4 444 74.4 444 موضوعية صور

 44.4 444 44.4 444 4.4 444 44.4 444 صور نبدو 

 444 7444 444 4444 444 4444 444 4444 إجمالي

                                        
 (8) رقم جدول

 الدراسة صحف في السياسي اإلصالح قضايا في المستخدمة األلوان يوضح
 

 الصحف         
 

 األلوان   

 % ك اليوم المصري الوفد األىرام

 % ك % ك % ك

 44.4 4444 47.7 444 74.4 444 77.4 444 أسود و أبيض

 44.4 4444 44.4 744 44.4 444 44.4 444 واحد إضافي لون

 44.4 4444 74.4 444 44.7 444 44.4 444 لون 7

 444 7444 444 4444 444 4444 444 4444 اإلجمالي
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 (9) رقم جدول
 الدراسة صحف في لسياسيا اإلصالح قضايا مصادر يوضح

 
 الصحف       

 
 مصادر 
 القضايا 

 % المصادر إجمالي اليوم المصري الوفد األىرام

 % ك % ك % ك

 44.4 4444 44.7 444 47.4 444 44.4 444 كاتب

 44.4 4447 44.4 444 44.4 444 44.4 474 مراسل

 44.4 4444 74.4 444 44.4 444 44.4 444 محرر

 4.4 444 4.4 74 7.4 44 44.4 474 أنباء وكاالت

 4.4 744 4.4 77 4.4 74 44.7 744 القراء بريد

 444 7444 444 4444 444 4444 444 4444 اإلجمالي

 
 (01جدول رقم )

 ىل تقرأ الصحف القومية ؟ 
 النسبة المئوية التكرار الفئة

 44 44 نعم 

 44 44 ال 

 44 47 احيانا 

 444 444 المجموع

 
 

 (00م )جدول رق
 ماىى الصحيفة القومية المفضمة ؟ 

 النسبة المئوية التكرار الفئة

 44.44 44 األىرام

 47.44 74 الجميورية

 44.44 44 األخبار

 4.44 4 األىرام المسائى

 4.44 7 روزاليوسف

 4.44 4 المساء

 4.47 44 أخرى

 444 444 المجموع

. 
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 (02جدول رقم )

  ؟لماذا تقرأ الصحف القومية 
 النسبة المئوية التكرار الفئة

 44.44 44 ألنيا تقدم موضوعات أكثر واقعية عن غيرىا من الصحف

 7.44 4 ألنيا تقدم كل الحقائق دون تزييف

 44.44 44 ألتعرف منيا عمى كل األحداث واألوضاع السياسية فى مصر

 4.44 44 ألنيا تعبر عن ىموم الرأى العام ومشكالتو

 44.47 44 رأى متوازن حول األزمات المثارةحتى يكون عندى 

 44.44 44 لقراءة مقاالت بعض الكتاب المفضمين لدى

 4.44 4 ألنيا تقدم وجيات نظر موضوعية

 4.44 47 أخرى

 444 444 االجمالى

 
 

 (03جدول رقم )
 لماذا ال تقرأ الصحف القومية ؟ 

  
 النسبة المئوية التكرار الفئة

 44.47 44 الأثق فى مضمونيا

 44.44 44 ال تيتم بعرض الرأى والرأى اآلخر

 4.47 44 افتقاد الدقة فى إستفاء المعمومات

 44.44 44 تتأثر بوجيات النظر الرسمية

 44.44 44 أفضل متابعة وسائل إعالمية أخرى

 4.44 44 أفضل متابعة الصحف اإللكترونية

 4.44 4 طريقة إخراج وطباعة الصحف غير جيدة

 4.44 44 جوانب اإليجابية فقطتبرز ال

 4.44 4 أخرى

 444 444 االجمالى

 

 (04جدول رقم )

 ىل تقرأ الصحف الحزبية ؟ 

 
 النسبة المئوية التكرار الفئة

 74 44 نعم

 44 44 ال

 44 74 احيانا

 444 444 المجموع
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 (05جدول رقم )

 ماىى صحيفتك الحزبية المفضمة ؟ 

 
 ةالنسبة المئوي التكرار الفئة

 74.44 44 الوفد

 44.44 44 األىالى

 4.44 4 األحرار

 44.44 44 العربى الناصرى

 44.44 44 الحرية والعدالة

 44.44 44 أخرى

 444 444 المجموع

 

 (06جدول رقم )

 لماذا تقرأ الصحف الحزبية ؟ 
 النسبة المئوية التكرار الفئة

 44.44 47 القومية ألنيا تقدم موضوعات أكثر واقعية عن غيرىا من الصحف

 4.44 44 ألنيا تقدم كل الحقائق دون تزييف

 44.44 74 ألتعرف منيا عمى حقيقة األحداث واألوضاع السياسية فى مصر

 44.44 44 ألنيا تعبر عن ىموم الرأى العام ومشكالتو

 44.74 44 حتى يكون عندى رأى متوازن حول األزمات المثارة

 44.44 44 وحرية فى تناول األحداث التى تدور فى مصرألن الكتاب فييا أكثر جرأة 

 4.44 44 ألنيا تقدم مساحة أكبر لمرأى العام لطرح أرائو حول األحداث فى مصر

 7.44 44 أخرى

 444 444 االجمالى

 (07جدول رقم )
 لماذا ال تقرأ الصحف الحزبية ؟ 

 النسبة المئوية التكرار الفئة

 44.74 44 ال أثق فى مضمونيا

 4.74 44 اإلعتماد عمى مصادر مجيولة

 44.44 74 أفضل متابعة وسائل إعالمية أخرى

 44.44 44 أفضل متابعة الصحف اإللكترونية

 4.44 47 طريقة إخراج وطباعة الصحف غير جيدة

 44.44 44 إفتقاد الدقة فى إستفاء المعمومات

 44.44 74 تتأثر بوجيات النظر الحزبية

 4.47 4 أخرى

 444 444 جمالىاال
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 (08جدول رقم )
 ىل تقرأ الصحف الخاصة ؟ 

 النسبة المئوية التكرار الفئة

 74.44 44 نعم

 44.44 44 ال

 44.44 44 احيانا

 444 444 المجموع

 

 (09جدول رقم )

 ما ىى صحيفتك الخاصة المفضمة ؟ 
 النسبة المئوية التكرار الفئة

 44.44 44 المصرى اليوم

 4.44 4 البديل

 44.44 44 الدستور

 44.44 77 الشروق

 4.44 4 األسبوع

 44.44 44 اليوم السابع

 4.44 4 النبأ

 44.44 44 أخرى

 444 444 االجمالى

 

 (21جدول رقم )

 لماذ تقرأ الصحف الخاصة ؟ 
 النسبة المئوية التكرار الفئة

 44.44 44 ألنيا تقدم موضوعات أكثر واقعية عن غيرىا من الصحف

 4.74 44 يا تمتزم بأخالقيات المينةألن

 44.44 44 ألتعرف منيا عمى كل األحداث واألوضاع السياسية فى مصر

 44.44 44 ألنيا تعبر عن ىموم الرأى العام ومشكالتو

 47.44 44 حتى يكون عندى رأى متوازن حول األزمات المثارة

 44.44 44 تدور فى مصرألن الكتاب فييا أكثر جرأة وحرية فى تناول األحداث التى 

 44.74 74 لقراءة مقاالت بعض الكتاب المفضمين لدى

 4.44 7 أخرى

 444 474 االجمالى
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 (20جدول رقم )
 لماذا ال تقرأ الصحف الخاصة ؟ 

 النسبة المئوية التكرار الفئة

 44.44 44 ال أثق فى مضمونيا

 44.44 44 افتقاد الدقة فى استفاء المعمومات

 44.44 44 متابعة وسائل إعالمية أخرىأفضل 

 4.44 44 أفضل متابعة الصحف اإللكترونية

 7.44 4 طريقة إخراج وطباعة الصحف غير جيدة

 44.44 44 تبرز وجيات نظر عمى حساب أخرى

 44.44 44 تسعى إلى اإلثارة والمبالغة فى تغطية بعض األحداث

 4.44 44 تعبر عن وجية نظر مالك الصحيفة

 4.44 4 ىأخر 

 444 444 االجمالى

 

 (22جدول رقم )
 ما ابرزالعادات السموكية التى تمارسيا أثناء قراءتك ؟ 

 النسبة المئوية التكرار الفئة

 47.44 74 أكتفى بقراءة العناوين فقط نظرا إلنشغالى

 44.44 44 أىتم كثيرا بمعرفة تفاصيل األحداث التى تخص مصر وبالذات القضايا والمشكالت السياسة

 44.44 44 أىتم بقراءة أراء الكتاب والمحممين فى القضايا التى تعانى منيا مصر

 44.44 44 أىتم بقراءة تعميقات الكتاب عمى الصور والكاريكاتير المصاحب لبعض األخبار

 4.44 44 أبعث بأرائى حول األحداث والقضايا إلى صحيفتى المفضمة

 4.44 44 عبر رسائل البريد اإللكتروني لبعض المحررين أحيانا أتواصل مع محررى الصفحات

 4.44 44 أخرى

 444 447 االجمالى

 

 (23جدول رقم )

 ما أىم الموضوعات التى تتابعيا من خالل صحيفتك المفضمة ؟ 
 النسبة المئوية التكرار الفئة

 4.44 44 عممية

 4.44 44 دينية

 44.47 444 سياسية

 44.44 44 اقتصادية

 44.44 74 عيةاجتما

 4.44 44 ثقافية

 44.44 44 رياضية

 4.47 44 فنية

 4.44 4 أخرى

 444 444 االجمالى
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 (24جدول رقم )

 ما أىم األشكال الصحفية المفضمة لديك عند متابعة القضايا السياسية ؟ 
 

 النسبة المئوية التكرار الفئة

 44.44 44 األخبار

 44.44 44 المقاالت واألعمدة الثابتة

 44.44 44 التقارير

 44.47 44 الصور والكاريكاتير

 44.44 77 التحقيقات الصحفية

 44.44 44 األحاديث الصحفية

 4.44 7 أخرى

 444 744 االجمالى

 

 (25جدول رقم )

 ما رأيك فى تناول الصحف المصرية لقضايا اإلصالح السياسى فى مصر ؟ 

 
 النسبة المئوية التكرار الفئة

 44.44 74 تناول قميل

 74.44 44 متوسط إلى حد ما

 44 44 تناول باىتمام كبير

 444 444 االجمالى

 
 
 

 (26جدول رقم )

 ما مدى استفادتك ا من معالجة صحيفتك لقضايا اإلصالح السياسى فى مصر ؟ 

 
 النسبة المئوية التكرار الفئة

 44.44 44 استفدت جدا

 74.44 44 إلى حد ما

 44.44 77 استفادة متواضعة

 44.44 44 لم استفد

 444 444 االجمالى
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 (27جدول رقم )

  25رتب أىم الوسائل االعالمية التى تراىا جديرة بالحديث عن قضايا اإلصالح السياسى فى مصر خالل ثورة 
 يناير ؟

 التكرار الفئة

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 

التميفزيون 
 المصرى

47 47 44 44 44 4 4 44 4 4 4 

سبة الن
 المئوية

47.44 44.44 44.47 4.44 44.77 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 

 4 4 4 4 44 44 4 4 4 4 4 الراديو

النسبة 
 المئوية

44.44 4.44 4.44 7.47 4.44 47.44 44.44 44.44 4.44 4.44 4.44 

الصحف 
 القومية

4 44 44 44 4 44 44 4 7 4 4 

النسبة 
 المئوية

4.44 44.44 44.74 44.44 4.44 44.74 44.44 4.44 7.44 4.44 4.44 

الصحف 
 الحزبية

44 7 47 4 44 4 4 47 4 4 4 

النسبة 
 المئوية

44.44 7.44 47.47 4.74 44.44 4.74 4.74 44.44 
 

4.44 
 

4.44 4.44 

الصحف 
 الخاصة

44 47 44 44 44 44 4 4 4 4 4 

النسبة 
 المئوية

44.74 44.44 44.47 44.44 44.44 44.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 

الفضائيات 
 المصرية

74 44 47 44 4 7 4 7 4 4 4 

النسبة 
 المئوية

44.44 44.74 44.44 44.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 

 7 4 4 4 4 4 4 44 44 44 44 االنترنت

النسبة 
 المئوية

44.44 44.44 44.44 4.44 4.44 4.44 7.44 4.44 4.47 4.74 4.44 

سائل الر 
القصيرة عبر 

 الموبايل

4 4 7 4 4 4 7 7 47 7 4 

النسبة 
 المئوية

44.44 4.47 4.44 4.47 44.44 47.44 4.44 4.44 44.74 4.44 4.44 

الصحف 
االلكترونية 
ذات األصل 

 الورقى

47 44 4 44 4 4 4 4 4 4 4 

النسبة 
 المئوية

44.74 
 

44.44 4.44 44.44 4.44 
 

7.44 
 

4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 

الصحف 
 االلكترونية

47 44 47 44 44 4 4 7 4 4 4 

النسبة 
 المئوية

47.44 44.44 47.74 44.44 44.44 4.44 
 

4.44 
 

7.44 4.44 4.44 4.47 

 4 أخرى
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 (28جدول رقم )
 ما القضايا المرتبطة باالصالح السياسى المصرى كما تعرضيا الصحف المصرية عمى اختالف انتماءاتيا ؟ 

المتوسط  لتكرارا الفئة
 الوزني

 مستوى الداللة 2كا

أؤيدىا 
 بشدة

أؤيدىا 
بدرجة 
 متوسطة

 ال أؤيدىا

وضع دستور بما يتفق مع طبيعة المرحمة السياسية 
 الحالية

47 44 44 4.74 47.44 4.44 

 - 7.47 4.47 74 74 44 انتخاب رئيس الجميورية باالقتراع السرى العام المباشر

 4.44 74.44 4.74 44 44 44 ز النظام السابقسرعة محاكمة رمو 

 4.44 44.44 4.44 4 44 47 التأكيد عمى حقوق المواطنة بين جميع المصريين

التصدى لكافة مظاىر الفوضى والعنف والبمطجة 
 بالطرق القانونية

447 44 4 4.44 444.74 4.44 

مواجية أعضاء الحزب الوطنى السابق " الطرف 
 الثالث "

44 44 44 4.44 47.44 4.44 

 4.44 44.44 4.44 44 44 74 تطوير قوانين مجمس الشعب والشورى

تقنين وضع الجمعيات األىمية والمنظمات الحقوقية فى 
ظل قانون موحد يحكم مصادر التمويل الخارجى 

 والعاممين بيا

74 44 44 4.44 74.44 4.44 

 4.44 44.44 4.44 44 44 44 تعديل قانون مباشر لمحقوق السياسية

إتاحة الفرصة لألحزاب السياسية لترشيح قياداتيا 
 لخوض االنتخابات الرئاسية

44 44 44 4.44 44.47 4.44 

 4.44 44.44 4.44 44 44 44 تفعيل قانون الطوارئ لمضرورة القصوى

 4.44 444.44 4.44 444 44 44 عودة جياز مباحث أمن الدولة المنحل

 4.44 74.44 4.44 44 44 44 لسياسية واألكاديميةتفعيل دور الصفوة الدينية وا

 4.44 44.74 4.44 44 47 44 السماح ببث قضايا الفساد السياسى عمى اليواء مباشرة

 4.44 74.44 4.47 4 44 74 توسيع مشاركة المواطنين فى االنتخابات المحمية

توسيع ىامش مشاركة المرأة فى مختمف النواحى 
 السياسية

44 44 74 4.44 44.44 4.44 

 4.44 74.44 4.44 4 44 47 تعزيز السمطة القضائية وضمان استقالليا

حجم الحرية المتاحة لكافة وسائل اإلعالم بما ال 
 يتعارض مع أمن الوطن

44 44 44 4.44 44.44 4.44 

ىدار المال العام  4.44 444.44 4.44 4 74 444 مواجية الفساد وا 

 أ
 4.44( = 4.44، 4)4كا                 4.44( =  4.44، 4)4كا

 

 
 

 (29جدول رقم )
 ما أىم مفاىيم اإلصالح السياسى التى عالجتيا الصحف المصرية عمى إختالف إنتمائيا ؟ 
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المتوسط  التكرار الفئة
 الوزني

مستوى  2كا
 الداللة

أؤيدىا 
 بشدة

أؤيدىا 
بدرجة 
 متوسطة

 ال أؤيدىا

ق المتساوية لكافة وضع دستور عصرى يضمن الحريات والحقو 
 المواطنين

44 44 4 4.44 44.44 4.44 

 4.44 444.44 4.44 44 444 44 بإعادة النظر فى المبادئ ومراجعة القيم السياسة السائدة

جتماعى من خالل إحداث انقالب فى مواقع  تغيير سياسى وا 
 المسئولية بوسائل سممية

44 44 44 4.44 44.44 4.44 

ة تسمطية إلى نظم سياسية تأخذ باألشكال االنتقال من نظم سياسي
 المؤسسية الديمقراطية الميبرالية

74 44 44 4.44 44.44 4.44 

التدابير التى من شأنيا دعم الشرعية السياسية وتطوير اإلطار 
 المؤسسى ودعم اإلستقرار السياسى

44 44 47 4.44 44.44 4.44 

طية لتحسين شرعية التغييرات التى تتخذىا النظم السياسية الديمقرا
 ومحاسبة وفاعمية الحكومة

74 44 44 4.44 44.74 4.44 

 4.44 74.44 4.44 4 44 44 تعزيز كافة أشكال الممارسات الديمقراطية

التحديث والتغير السياسى "توزيع وممارسة القوة السياسية مثل 
 السمطة والنفوذ السياسى واإلجبار"

44 44 74 4.44 44.44 4.44 

 4.44 44.44 4.44 44 44 44 السياسية ىى زيادة قدرات المؤسسات السياسةالتنمية 

 4.44 44.44 4.74 4 44 44 إقرار مبدأ سيادة القانون والدولة القانونية

 4.44 44.44 4.44 4 74 44 إصالح المنظومة اإلقتصادية والتعميمية واألمنية

 4.44 44.44 4.44 47 44 44 تغيير منظومة القيم األخالقية والسياسية

بناء ثقافة سياسية محدثة يراعى فييا التركيز عمى المشاركة 
 السياسية

44 44 4 4.44 44.44 4.44 

 4.44 44.44 4.44 44 44 74 عممية تعديل وتطوير جذرى فى شكل الحكم

 4.44 44.44 4.44 44 44 74 اعتماد معيار الكفاءة وحدىا كمعيار لمتوظيف اإلدارى والسياسى

 4.44 44.47 4.44 7 47 74 ح ىياكل واختصاصات سمطات الدولة الثالثإصال

    7 أخرى

 4.44( = 4.44، 4)4كا                 4.44( =  4.44، 4)4كا

 

 
 
 
 
 
 

 (31جدول رقم )
  كيف ترى وسائل أصحاب القرار السياسى لمعالجة قضايا اإلصالح كما عبرت عنيا الصحف المصرية عمى

 تيا؟ اختالف انتماءا
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المتوسط  التكرار الفئة
 الوزني

مستوى  2كا
 الداللة

غير  ال أعرف راضي
 راضي 

 4.44 74.44 4.74 44 44 44 توسيع قاعدة المشاركة السياسية

 4.44 44.44 4.44 77 44 44 قاعدة عضوية الجماعة السياسية "المواطنة"

 4.44 44.44 4.44 44 44 74 التعديل الدستورى

 4.44 74.44 4.44 44 44 74 ستشارىالمجمس اإل

 4.44 44.44 4.44 44 47 44 سيادة الدستور والقانون

 4.44 4.44 4.44 44 44 74 مبدأ الشفافية

 4.44 44.44 4.74 47 44 44 مبدأ التعددية الحزبية

 4.44 44.44 4.47 74 44 44 استقالل القضاء

 4.44 44.47 4.44 44 44 47 توفير الحقوق والحريات المدنية والسياسية

 4.44 44.74 4.44 74 44 44 نظام شرعى مستقر ومتحرر من سيطرة الحكومة

 4.44 44.44 4.44 44 44 44 نزاىة االنتخابات العامة والمحمية

 4.44 74.44 4.44 44 44 44 إقامة دولة القانون

 4.44 4.44 4.44 74 44 44 محاكمة المتورطين فى قضايا الفساد

 4.44 44.44 4.44 74 44 44 وانين األحزاب السياسيةتعديل ق

 4.44 44.44 4.44 44 44 74 اختيار لجنة المائة لتعديل الدستور

 4.44 74.44 4.44 44 44 44 ضمان حريات المواطنين واإلعالم

 - 7.74 4.44 44 44 77 تحقيق األمن واألمان المجتمعى

 4.44 74.44 4.44 44 44 44 مواجية اإلخفاقات االقتصادية

 4.44 47.44 4.44 44 44 44 الحركات االحتجاجية "الفئوية"

 4.44 44.44 4.44 44 44 44 نزاىة االنتخابات البرلمانية بمجمس الشعب والشورى

 4.44 74.44 4.74 44 44 44 انتياء نظام الحزب الواحد

 4.44 44.44 4.44 44 44 44 توفير الطابع المؤسسى لممنظمات المؤسسية المدنية

 4.44 44.44 4.44 44 44 47 اإلقرار بنظام التعدد السياسى والحزبى

 4.44 44.44 4.44 44 47 44 االعتراف بدور المجتمع األىمى لضمان التطور الديمقراطى

 4.44 444.74 4.44 444 7 44 اختيار لجنة تأسيس الدستور من داخل البرلمان فقط

 4.44 44.44 4.44 47 4 44 خارج البرلمان فقطاختيار لجنة تأسيس الدستور من 

 4.44 44.44 4.44 44 44 44 اختيار لجنة تأسيس الدستور من داخل البرلمان وخارج البرلمان

 4.44 74.74 4.74 44 44 44 االستعانة بوثيقة األزىر عند تعديل الدستور

 4.44 44.47 4.44 44 7 77 االستعانة بمشروع حزب الحرية والعدالة فى تعديل الدستور

 4.44 47.44 4.44 77 44 74 " لمسنيورى عند تعديل الدستور44االستعانة بدستور "

    4 أخرى

 

 4.44( = 4.44، 4)4كا                 4.44( =  4.44، 4)4كا  

 
 (30جدول رقم )

     ما الجيات التى رأت الصحف المصرية مسئوليتيا عن تنفيذ اإلصالح السياسى ؟ 
 التكرار ئةالف

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 
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 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 44 الشعب

 4.44 4.44 4.44 7.44 4.47 7.44 4.47 4.44 4.44 4.44 44.44 47.44 النسبة المئوية

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 44 4 الشباب

 44.44 النسبة المئوية
 

44.74 
 

47.44 4.44 44.44 44.44 4.44 44.44 44.44 4.44 4.44 4.44 

األحزاب 
 السياسية

47 44 44 44 7 44 7 4 4 4 4 4 

 4.44 4.44 4.44 4.74 4.44 7.44 44.44 7.44 47.44 44.44 44.47 44.44 النسبة المئوية

 4 4 4 4 7 4 4 44 4 44 44 74 الحكومة

 4.44 4.44 4.44 4.74 4.44 7.44 7.44 44.44 4.44 44.44 44.44 44.44 النسبة المئوية

 4 4 4 4 4 44 4 44 44 44 44 44 األزىر الشريف

 4.44 4.44 4.47 7.44 7.44 44.44 4.44 4.44 47.44 44.44 44.44 44.44 النسبة المئوية

خطباء 
 المساجد

7 4 4 4 4 4 4 44 44 4 4 4 

 4.44 4.74 7.44 44.44 44.44 4.44 4.44 4.74 7.44 44.44 7.44 4.44 النسبة المئوية

 4 4 4 44 44 4 44 4 4 7 7 4 ضةالمعار 

 4.44 4.44 7.44 44.44 44.44 44.44 44.44 4.44 44.44 4.44 4.44 7.44 النسبة المئوية

 4 4 4 44 7 44 44 44 44 4 44 4 وسائل اإلعالم

 4.44 4.44 4.44 44.44 7.77 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 4.44 النسبة المئوية

مجمسى الشعب 
 ورىوالش

44 44 44 4 44 44 4 4 44 4 4 4 

 4.44 4.44 4.44 44.44 4.44 4.44 4.44 44.44 4.44 44.44 47.74 44.47 النسبة المئوية

السمطة 
 التنفيذية

4 4 7 4 7 4 4 4 44 4 4 4 

 4.44 4.74 4.74 44.44 4.44 4.44 4.44 7.44 4.47 7.44 4.47 4.44 النسبة المئوية

السمطة 
 القضائية

4 4 4 4 4 4 44 4 44 4 4 4 

 4.44 4.44 4.44 44.44 4.44 44.74 4.74 4.44 44.44 44.44 4.74 4.74 النسبة المئوية

ال يوجد من 
 أثق فيو

4 4 4 4 4 7 4 4 4 4 4 4 

 44.44 4.44 4.44 4.44 44.44 4.44 44.44 44.44 4.44 4.44 44.44 4.44 النسبة المئوية

 4 4 4 4 4 7 4 4 4 4 4 44 كل ماسبق

 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 44.44 النسبة المئوية

 (32جدول رقم )

 ما قدرة الصحف المصرية عمى تحقيق التوازن فى المعالجة الصحفية لقضايا اإلصالح السياسى فى مصر ؟ 

  
 النسبة المئوية التكرار الفئة

 44.44 44 لم تحقق التوازن " عرض جانب واحد "

 44.44 44 حققت التوازن " عرض جانبين "

 44.44 74 غير واضح

 44.44 44 حققت التوازن بشكل كبير " عرض الموضوع من جميع جوانبو "

 444 444 المجموع

 
 

 
 

 (33جدول رقم )

 ما القضايا واألزمات الحالية التى عالجتيا الصحافة المصرية ؟ 
 التكرار الفئة



 د. غادة صقر       دور الصحافة المصرية في تشكيل معارف الصفوة المصرية                                                                            

 
 
 
 
 

444

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 03 04 05 06 07 08 09 21 

أحداث ثورة 
44 
 4444يناير

44
4 

4 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

النسبة 
 المئوية

88
55
1 

35
5
1 

2
5
1
1 

05
5
1 

15
5
1 

15
5
1 

15
11 

15
11 

15
11 

15
11 

15
11 

15
51 

15
11 

15
51 

15
11 

155
1 

151
1 

151
1 

15
51 

15
51 

أحداث 
 ماسبيرو

4 7
7 

7
4 

4
4 

4
4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

النسبة 
 المئوية

05
35 

2
95
7
3 

3
0
5
7
6 

0
15
0
4 

0
25
0
6 

35
3
8 

15
68 

25
13 

15
68 

05
35 

15
11 

45
15 

15
68 

15
11 

15
11 

151
1 

156
8 

151
1 

15
11 

05
35 

األزمة 
االقتصادية 
فى مصر " 
البطالة/الفسا
د/ارتفاع 
 األسعار "

44 
 
 
 
 

4
4 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

4
4 

4 4
4 

4 4 4 
 
 
 
 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

النسبة 
 المئوية

44
.4
4 

4
4.
4
4 

7
.
7
4 

4
4.
4
4 

4.
4
4 

4
4.
4
4 

4.
44 

4.
44 

4.
44 

15
11 

15
11 

4.
44 

15
11 

15
11 

15
11 

151
1 

4.4
4 

151
1 

4.
44 

15
11 

أحداث شارع 
 محمد محمود

4 4
7 

4
4 

4
4 

4
4 

4
4 

4 4 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

النسبة 
 المئوية

4.
47 

4
4.
4
4 

4
4
.
4
7 

4
4.
4
4 

4
7.
4
4 

4
4.
4
7 

4.
47 

15
11 

4.
74 

15
11 

4.
47 

15
11 

15
11 

4.
47 

15
11 

151
1 

151
1 

4.4
7 

15
11 

4.
44 

شيداء ثورة 
 يناير 44

44 4
4 

4
4 

4
4 

4
4 

4
7 

44 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

النسبة 
 المئوية

44
.4
4 

4
7.
4
4 

4
.
4
4 

4.
4
7 

4
7.
4
4 

4.
4
4 

4.
74 

4.
44 

4.
74 

15
11 

15
11 

15
11 

15
11 

15
11 

15
11 

151
1 

4.7
4 

4.7
4 

4.
74 

4.
44 

بين العالقة 
الشرطة 
 والشعب

4 7
4 

4
4 

4 4
4 

4
4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

النسبة 
 المئوية

4.
44 

4
4.
4
4 

4
4
.
4
4 

4.
4
4 

4
4.
4
4 

4
4.
4
4 

4.
44 

4.
74 

4.
44 

15
11 

4.
74 

4.
44 

15
11 

15
11 

4.
44 

151
1 

151
1 

4.7
4 

15
11 

4.
44 

أحداث 
األلتراس 
 البورسعيدى

4 7 4 7 4 4 44 4 44 44 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

نسبة ال
 المئوية

4.
44 

4.
4
4 

4
.
4
4 

4.
4
4 

4.
4
4 

4.
4
4 

47
.4
4 

7.
44 

44
.4
4 

44
.7
7 

44
.7
4 

4.
44 

4.
44 

15
11 

4.
74 

4.7
4 

4.7
4 

4.4
4 

15
11 

15
11 

محاكمات 
رموز النظام 

 السابق

44 4 4 4
4 

4 4 4 77 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

النسبة 
 المئوية

44
.4
4 

4.
4
4 

4
.
4

4.
4
4 

4.
4
4 

4.
4
4 

4.
44 

44
.4
4 

44
.4
4 

4.
44 

7.
47 

15
11 

4.
44 

15
11 

4.
44 

4.4
4 

151
1 

4.4
4 

15
11 

4.
44 
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444

4 

الجرائم 
العنيفة 
والحوادث 

المختمفة التى 
يتعرض ليا 
 جميع األفراد

77 4
4 

4 4 4 4
4 

44 4 4 44 44 4 4 4 4 4 4 4 7 4 

النسبة 
 المئوية

44
.4
4 

4.
4
4 

4
.
4
4 

4.
4
4 

4.
4
4 

4
4.
4
4 

4.
44 

7.
44 

4.
44 

4.
44 

44
.7
4 

4.
74 

4.
44 

4.
44 

4.
44 

4.4
4 

151
1 

4.4
4 

4.
44 

4.
44 

قضية 
المعونة 
األجنبية 
المتيم فييا 
عدد كبير 
 من األمريكان

7 4
4 

7 4 4 4 4 4 44 44 44 74 4 4 4 4 4 4 4 4 

النسبة 
 المئوية

4.
47 

4
4.
4
4 

4
.
4
7 

4.
4
4 

4.
4
4 

4.
4
4 

4.
44 

4.
44 

44
.4
4 

44
.4
4 

44
.4
4 

44
.7
4 

4.
44 

4.
44 

4.
44 

151
1 

4.4
4 

4.4
4 

4.
44 

15
11 

مصادر 
ويل تم

الجمعيات 
األىمية 
 والحقوقية

4 4 4 4 4 4 4 44 44 44 44 44 4 4 4 7 4 4 4 4 

النسبة 
 المئوية

4.
44 

4.
4
4 

1
5
1
1 

4.
4
4 

4.
4
4 

4.
4
4 

4.
44 
 

44
.4
4 

 

44
.4
4 

 

4.
44 
 

44
.4
4 

44
.4
4 

 

4.
44 
 

7.
44 

4.
44 

4.7
4 

4.4
4 

 

151
1 

4.
47 
 

4.
44 

االنتخابات 
البرلمانية 
لمجمس 
 الشعب

44 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 44 4 4 4 

النسبة 
 المئوية

44
.4
4 

4.
4
4 

4
.
4
4 

4.
4
4 

4.
4
7 

4.
4
4 

4.
44 

44
.4
4 
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74 
 

4.
44 
 

4.
47 
 

44
.4
4 

 

4.
44 

4.
44 

4.
47 
 

4.7
4 

44.
44 
 

151
1 

4.
44 

15
11 

االنتخابات 
البرلمانية 
لمجمس 
 الشورى

7 4
4 

4 4 4 4 4 7 4 4 4 4 44 47 4 4 4 4 4 47 

النسبة 
 المئوية

4.
44 

4
7.
4
4 

4
.
4
4 

15
1
1 
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1
1 
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4
4 

4.
44 
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44 
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4 
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4.
44 
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4 

4.4
4 

4.4
4 

4.
44 

44
.4
4 

أداء أعضاء 
مجمس 
الشعب 
 والشورى

4 4 4 4
4 

4 4 47 4 4 4 7 7 4 44 44 4 44 4 7 4 

النسبة 
 المئوية

4.
44 

4.
7
4 

4
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4
4 

4.
4
4 

4.
4
4 

4.
4
4 

4.
44 
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74 
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74 
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44 
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4 

44.
44 

4.4
4 

4.
44 

4.
44 

لجنة المائة 
لتعديل 
 الدستور

4 4 7 4 4 4 47 4 4 4 44 4 7 4 44 44 7 4 4 4 

النسبة 
 المئوية

4.
44 
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4 

4
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4 

15
1
1 

4.
4
4 

4.
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4 
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44 
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تعديل 
 الدستور

4 4 4 4 4 4 44 44 4 4 4 4 7 7 44 44 4 4 4 4 

النسبة 
 المئوية
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قانون العزل 
 السياسى

44 4 4 4 4 4 4 4 7 4 4 4 44 4 4 4 4 4 44 7 

النسبة 
 المئوية
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النسبة 
 المئوية
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رامج ب
المرشحين 
لرئاسة 
 الجميورية
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النسبة 
 المئوية
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أحداث ميدان 
 العباسية
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 (34جدول رقم )

 ما درجة إتنتباىك لما تعرضو الصحف المصرية من مشكالت سياسية تواجو المجتمع المصرى ؟ 
    

 النسبة المئوية التكرار الفئة

 44.44 44 ل عالى لمثل ىذه األخبار ألنيا تؤثر عمى حياتى بشدةأنتبو بشك

 44.44 44 أنتبو ليا لمعرفة أسبابيا والمسئولين عنيا

 44.44 44 أنتبو ليا لمعرفة نتائجيا والمتضررين منيا

 4.44 44 ال أنتبو

 7.44 4 أنتبو إلى حد ما ألنى قد أتأثر

 444 444 االجمالى
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 (35جدول رقم )

 ىل تنتمى لحزب سياسى؟

 
 النسبة المئوية التكرار الفئة

 44.44 44 نعم

 44.44 444 ال

 444 444 المجموع

 

 (36جدول رقم )

 يناير فى ميدان التحرير أو فى ميادين مصر األخرى؟ 25ىل شاركت فى ثورة 
 

 النسبة المئوية التكرار الفئة

 44.44 474 نعم

 44.44 44 ال

 444 444 المجموع

 

 (37جدول رقم )
 ىل شاركت فى االستفتاء عمى تعديل بعض مواد الدستور ؟

 النسبة المئوية التكرار الفئة

 44.44 444 نعم

 44.44 74 ال

 444 444 المجموع

 

 (38جدول رقم )

 م؟2100/2102ىل شاركت فى االنتخابات البرلمانية لمجمس الشعب 
 النسبة المئوية التكرار الفئة

 47.44 444 نعم

 44.44 44 ال

 444 444 المجموع

 

 (39جدول رقم )

 م؟2100/2102ىل شاركت فى االنتخابات البرلمانية لمجمس الشورى 
 النسبة المئوية التكرار الفئة

 44.44 444 نعم

 74.44 44 ال

 444 444 المجموع
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 (41جدول رقم )

 ورى ؟ىل توافق عمى أن تكون الحكومة ائتالفية بديال عن حكومة الجنز 
 النسبة المئوية التكرار الفئة

 44.44 44 راضى تماما

 47.44 74 راضى إلى حد ما

 44.44 44 غير راضى

 44.44 44 غير راضى عمى اإلطالق

 444 444 المجموع

 

 (40جدول رقم )

 ما رأيك فى تقديم االنتخابات الرئاسية عمى تعديل الدستور ؟ 
 النسبة المئوية التكرار الفئة

 44.44 44 نعم

 44.44 474 ال

 444 444 المجموع

 
 (42جدول رقم )

 ىل توافق عمى قانون العزل السياسى ؟
 النسبة المئوية التكرار الفئة

 44.44 444 نعم

 44.44 44 ال

 444 444 المجموع

 

 (43جدول رقم )

 ما نظام الحكم الذى تراه معبرا عن روح وطبيعة المرحمة الحالية ؟
 النسبة المئوية التكرار الفئة

 44.44 444 النظام الرئاسى

 7.44 4 النظام البرلمانى

 74.44 44 النظام المختمط

 444 444 المجموع

 

 (44جدول رقم )
 ىل تشارك فى إنتخابات الرئاسية الحالية ؟

 النسبة المئوية التكرار الفئة

 47.44 444 نعم

 4.44 44 ال

 444 444 المجموع
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444

 (45جدول رقم )
 لك إسيام فى مجال اإلصالح السياسى فى مصر  ؟ىل 

 
 النسبة المئوية التكرار الفئة

 44.44 444 أساىم

 44.44 44 ال أساىم

 444 444 المجموع

 

 (46جدول رقم )

 مك لدفع مسيرة اإلصالح السياسى فى مصر ؟اما شكل إسي
 

 النسبة المئوية التكرار الفئة

 44.44 44 الكتابة فى الصحف والمجالت

 44.44 44 المشاركة فى عقد الندوات والمؤتمرات

 44.47 44 وضعو ضمن مقرر دراسى داخل الجامعة

 4.44 44 المشاركة فى تأسيس أو عضوية أحد األحزاب السياسة

 4.47 44 المساىمة فى إنشاء أو عضوية إحدى الجمعيات األىمية

 4.47 44 المشاركة برأى فى برنامج إذاعية أو تميفزيونية

 44.44 74 التواصل السياسى عبر شبكات التواصل االجتماعى " االنترنت"

 444 444 المجموع

 

 (47جدول رقم )

 يناير ؟ 25ما تشعر تجاه نجاح عممية اإلصالح السياسى فى مصر منذ ثورة ب
 

 النسبة المئوية التكرار الفئة

 74.44 44 قمق لمغاية

 74.44 44 قمق إلى حد ما

 44.44 44 كل بالغلست قمقا بش

 4.44 44 لست قمقا عمى اإلطالق

 444 444 المجموع

 

 
 
 


