
: ملخص الدراسة

نمذ اْخًج ْزِ انذساعت ببنًؼبنضت اإلػاليٛت نهضشًٚت غٛش انًُظًت فٙ انظحبفت انًكخٕبت 

انٕٛيٛت، يٍ خالل كشف انغًٕع فٙ " انخبش"انضضائشٚت انخبطت ٔححذٚذا فٙ طحٛفت 

انؼاللت بٍٛ َشش أخببس ٔيٕضٕػبث انضشًٚت فٙ انٕالغ ٔانخظٕٚش اإلػاليٙ نٓب، خبطت فٙ 

ظم ٔصٕد اخخالف ٔحضبسة فٙ االحضبْبث ٔانًٕالف بٍٛ انؼذٚذ يٍ انذاسعٍٛ ٔانببحزٍٛ 

حٕل يٕضٕع يؼبنضت انظحبفت انًكخٕبت انخبطت نظبْشة انضشًٚت، حٛذ نى ٚؼذ انخالف 

ُٚشكض ػهٗ انُشش أٔ ػذو انُشش كًب كبٌ فٙ انغببك، بم ػهٗ طشٚمت انًؼبنضت ٔطبٛؼت انخمذٚى 

ٔكٛفٛت انُشش ٔيضبيُّٛ، ٔيٍ ْزا انًُطهك صبءث ْزِ انذساعت ٔانخٙ حٓذف أعبعب إنٗ 

حغهٛط  انضٕء ػٍ كٛفٛت يؼبنضت انظحبفت انًكخٕبت انخبطت نهضشًٚت غٛش انًُظًت يٍ خالل 

ببػخببسْب أحذ انظحف انخبطت األكزش اَخشبسا ٔيمشٔئٛت " انخبش"كشف دسصت اْخًبو ٕٚيٛت 

بًٕاضٛغ ٔأخببس انضشًٚت غٛش انًُظًت داخم انًضخًغ انضضائش٘، ٔيذٖ انخضايٓب 

. بًغؤٔنٛخٓب االصخًبػٛت ٔبضٕابط ٔلٕاػذ انًًبسعت اإلػاليٛت

: ٔلذ حكَٕج انذساعت يٍ رالرت يحبٔس سئٛغٛت ْٙ

اإلطبس انًُٓضٙ ٔ انًفبًْٛٙ ٔحطشلُب فّٛ إنٗ ححذٚذ إشكبنٛت انذساعت ٔاألعببة ٔاألًْٛت 

ٔاألْذاف رى ححذٚذ انًفبْٛى، ٔلذ حطهبج ْزِ انذساعت انخٙ حُذسس ضًٍ انبحٕد انٕطفٛت 

اػخًبد انًُٓش انًغحٙ ٔانٕطف انخحهٛهٙ ببعخخذاو أداة ححهٛم انًضًٌٕ كأداة سئٛغٛت 

يكَٕت يٍ رًبَٛت ٔأسبؼٍٛ ػذدا " انخبش"نهذساعت، ٔلذ حى اخخٛبس ػُٛت يٍ أػذاد طحٛفت 

ٔكبَج ػًهٛت االخخٛبس يبُٛت ػهٗ أعهٕة انؼُٛت انؼشٕائٛت انًُخظًت بطشٚمت دٔسٚت، كًب 

. حُبٔنُب فٙ ْزا انضضء انذساعبث انغببمت حٕل انًٕضٕع ٔانًخم انُظش٘ نهذساعت

ٔحُبٔل انًحٕس انزبَٙ اإلطبس انُظش٘ نهذساعت ٔحُبٔنُب فّٛ انضشًٚت ٔٔالؼٓب فٙ انضضائش يٍ 

خالل اإلشبسة إنٗ أعببة اَخشبس انضشًٚت ٔإَٔاػٓب ٔ أْى انؼٕايم انًؤرشة ٔانًغبػذة ػهٗ 

. ػهٗ اَخشبسْب فٙ انًضخًغ انضضائش٘ ٔصٕٓد انذٔنت فٙ يكبفحت ْزِ انظبْشة ٔ انحذ يُٓب

ٔفٙ َفظ ْزا انضضء انُظش٘ لذيُب نًحت ػٍ انظحبفت انًكخٕبت كأحذ انًؤعغبث اإلػاليٛت 

حأرٛشا فٙ َفٕط األفشاد ٔاعخؼشضُب أْى ٔظبئفٓب االصخًبػٛت، ٔنى ٚغفم انببحذ انحذٚذ ػٍ 

اإلػالو انًكخٕة انخبص فٙ انضضائش ٔٔالؼّ فٙ ظم انغٛبعت اإلػاليٛت انخٙ حُخٓضٓب انذٔنت 

انضضائشٚت، ٔصبء انفظم انزبنذ ُيشِكضا ػهٗ انؼاللت بٍٛ انظحبفت انًكخٕبت انخبطت كٕعٛهت 

إػاليٛت ٔانضشًٚت كظبْشة اصخًبػٛت ححظٗ ببْخًبو يخخهف ٔعبئم اإلػالو يغ إبشاص يخخهف 

.  االعخشاحٛضٛبث ٔأْى انًشكالث ٔانؼٕائك انخٙ حٕاصّ ٔعبئم اإلػالو فٙ يؼبنضت انظبْشة

ٔأٔضح انببحذ فٙ انًحٕس انزبنذ اإلطبس انخطبٛمٙ نهًٕضٕع حشخٛظب يفظال ػٍ طحٛفت 

، كًب لذو انببحذ فٙ انفظم انشابغ ػشضب حطبٛمٛب ٔححهٛهٛب يفظال ػٍ يب حٕطم "انخبش"

إنّٛ يٍ ححهٛهّ نًضًٌٕ انًبدة اإلػاليٛت يحم انذساعت، حٛذ اعخؼشع انببحذ ػًهٛت 

فٙ صضءٍٚ، انضضء األٔل خبص " انخبش"انًؼبنضت اإلػاليٛت نهضشًٚت غٛش انًُظًت فٙ ٕٚيٛت 

ببنخحهٛم انكًٙ ٔاإلحظبئٙ نفئبث شكم ٔيحخٕٖ اعخًبسة ححهٛم انًضًٌٕ انخبطت 



ببنًٕضٕع، أيب انضضء انزبَٙ فٌخِظض نهخحهٛم انكٛفٙ نفبث انشكم ٔانًحخٕٖ يغ حمذٚى 

.  حفغٛشاث ٔحأٔٚالث نًب حى انخٕطم إنّٛ فٙ انخحهٛم انكًٙ انؼذد٘

: ٔأخٛشا حٕطم انببحذ إنٗ صًهت يٍ االعخُخبصبث يٍ خالل ْزِ انذساعت َزكش أًْٓب

بحٕادد ٔأخببس انضشًٚت غٛش انًُظًت ٔٚؼكظ ْزا االْخًبو حضى " انخبش"اْخًبو ٕٚيٛت - 

انًغبحت انًخظظت نهًٕضٕع فٙ انظحٛفت انٕاحذة، ٔكزنك حخظٛض انظحٛفت نظفحبث 

. خبطت إال بُشش أخببس ٔيٕاضٛغ انضشًٚت دٌٔ غٛشْب يٍ األخببس ٔانًٕاضٛغ

بًٕالغ َشش أخببس ٔيٕاضٛغ انضشًٚت " انخبش"كًب كشفج نُب انذساعت ػٍ اْخًبو طحٛفت - 

فٙ يٕالغ حغًح بضزة اْخًبو انمبسئ ٔٚؤكذ رنك انُغبت انخٙ عضهُبْب خالل ػًهٛت انخحهٛم إر 

. يٍ أخببس انضشًٚت حكٌٕ فٙ طذس انظفحت  % 58,04أٌ 

كشفج انظحٛفت ػهٗ دسصت كبٛشة يٍ االحخشافٛت ٔانًٕضٕػٛت فٙ انخؼبطٙ يغ أخببس - 

ٔحٕادد انضشًٚت غٛش انًُظًت يٍ خالل احخشايٓب نهمٛى االصخًبػٛت ٔانضٕابط األخاللٛت، 

ٔخظٕطٛبث األشخبص ٔكشايخٓى يٍ خالل حظش َشش أعًبء أٔ طٕس انًخًٍٓٛ لبم 

. انًحبكًت

ببنًٕضٕػٛت فٙ انًؼبنضت يٍ خالل لٛبيٓب بٕظبئفٓب إصاء انًضخًغ " انخبش"انخضيج ٕٚيٛت -  

ٔحضغذ رنك ببحخشايٓب نًببدئ ٔلٕاػذ انًًبسعت انظحفٛت فٙ إطبس لٛى انًغؤٔنٛت االصخًبػٛت 

.   انخ...كبنذلت فٙ انًؼهٕيبث ٔانشًٕل ٔانظذق

بُٛج نُب انذساعت أٌ أكزش يٍ رهزٙ حٕادد انضشًٚت حمغ فٙ انًذٌ انكبشٖ انًؼشٔفت بأَٓب - 

" انخبش"ألطبة صزة عكبَٙ فٓٙ يشاكض الخظبدٚت حكزش فٛٓب فشص انضشًٚت، ٔلذ غطج 

. أخببس ٔحٕادد انضشًٚت غٛش انًُظًت فٙ كم يُبطك انٕطٍ دٌٔ اعخزُبء أٔ حمظٛش
 


