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 ثٌذجح ثألًي

 ِمذِز

 ثٌفظً ثألًي0 خٍفْز ثٌذقظ

ّوشف ثٌمشآْ ثٌىشُّ يف ثالطـالؿ ثٌششهِّ دإَٔو والَ ثهلل صوجىل ثدلوؾض، 

ثٌغاّلَ ثدلٌفَ دو إىل ثٌنّيب زلّذ هٍْو ثٌظّالر ًثٌغّالَ دٌثعـز ثدلٍه ؽربًّ هٍْو 

ثدلنمٌي دجٌضٌّثصشثدلَىضٌح دني دفَّضَِ ثدلُظقف ثدلضوذ ّذ دضالًصو ثدلَذذًء دغٌسر ثٌفجحتز 

 (08 2003)زلّّذهٍِ ثٌظجدٌِٔ،  ًثدلخضٌَ دغٌسر ثٌنّجط

ٔضي ثٌمشآْ هٍَ ثٌنيبّ زلّذ طٍَّ ثهلل هٍْو ًعٍُّ ِوؾضر ٌٌْلٓ ثٌنجط 

( إْ 194307ثٌضسلجَٔ ) ثٌولُْؤٔو سعٌي ثهلل ًٌْظذّلٌث هٍَ سعجٌضو. لجي هذذ

ثدلوـَ إىل -ِٓ سلٌٍق ثهلل-ثدلوؾضر ؤِش خجسق ٌٍوجدر، ًخيشػ ِٓ شْب ِوشًف

 ِٓ ؤسعٍو ثهلل دٌْال هٍَ طذق سعجٌضو.

ًلذ ؽجء ِوؾضر خجٌذر حتذٍ هبج ثإلعالَ ثٌوشح فوؾضًث هٓ رلجسذتج  

ثٌششثةن فّْج فٌس ِٓ إهؾجص فَ ٔلّيج ًؤعٌٍهبج ًِج ثشضٍّش هٍْو ِٓ سًثةن 

ًثحلىُ ًثٌوٌٍَ ًثألِغجي، ًإْ ؤفؼً ثعضيالن دلٌػٌم ىزث ثٌىضجح ىٌ ثٌذذء 

دزوش دوغ ِج ًسد ِٓ ًطف ٌٍمشآْ فَ وضجح ثهلل ثٌىشُّ ًِج ؽجء فَ عنز 
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سعٌٌو ثٌولُْ هنو، ًِج ٔـك دو ٌغجْ ثحلك ِٓ ثخلٍك ؤمجوني دتيْذث ٌٍضوشّف 

 جبالي ثٌمشآْ ًفمْمز لذعْضو.

ًِنيج ٔجفْز  فزثدلخضٍ ِثٌمشآْ ّشضًّ هٍَ ثٌنٌثفٍّو ثإلهؾجص ثٌزٍ ّضق

 ثٌٍغز. ًٌغز ثٌمشآْ مججي ثٌٍغز ثعضوّجال جيذىج لجسةيج ًعجِويج ِوجْٔيج ثذلجِز فَ

ثٌذسؽز ثٌوجٌْز ِٓ ٔجفْز ٌغضو، فضَ  إىلؽزح لٌٍهبُ إٌْو. ًطً ثٌمشآْ 

ْ ثٌمشآْ ِوؾض ّضوؾّخ ثدلؤِنٌْ دٍغز ثٌمشآْ دً ّضوؾّخ هبج ثٌىجفشًْ. ًثحلمْمز ؤ

دىً ِج ّضقٍّو ىزث ثٌٍفق ِٓ ِونَ. فيٌ ِوؾض فَ ؤٌفجكو ًؤعٌٍدو، ًثحلشف 

ثٌٌثفذ ِنو فَ ٌِػوو ِٓ ثإلهؾجص ثٌزٍ ال ّغنَ هنو غريه فَ دتجعه ثٌىٍّز، 

ًثٌىٍّز فَ ٌِػويج ِٓ ثإلهؾجص فَ دتجعه ثجلٍّز ًثجلٍّز فَ ٌِػويج ِٓ 

ٔلُ ثٌغٌسر )ِنجم ثٌمـجْ  ثإلهؾجص فَ دتجعه ثّٓز. ًىٌ ِوؾض فَ فَ

037701998.) 

َّىُُْ ه ش دًِّْج لُشْثًٰٔج ثَْٔض ٌْنٰوُ أثَِّٔ 0)ٔضي ثٌمشآْ دجٌوشدْز، وّجلجي ثهلل صوجىل   ٌَّوٍ 

 صىٌْ ألهنج هجٌْز ِنضٌز ذلج ثٌوشدْز ثٌٍغز وجٔش ٌزٌه،.  (02  ٌّعف)  (صَوْمٌٍُِْْ 

 ًعٍُ هٍْو ثهلل طٍَ ثهلل سعٌي ًعنز ثٌىشُّ ثٌمشآْ-ثٌولُْ ثهلل وضجح ٌغز

 (.01982019 ثخلٌىل هٍَ زلّذ)
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ًِوشفز ثٌٍغز ثٌوشدْز ىِ دال شه ؤعجط ٌفيُ ثٌمشآْ ألْ ثألٌفجف ثٌمشآْٔز 

فَ رثذتج ىِ ثٌٌهجء ٌو ًىِ ؤدثر ٌٍضوذري هٓ ِوجِٔ ثٌمشآْ ًؤىذثفو ًال ديىٓ 

ٔضًي ثٌمشآْ مل صىٓ ثالعضغنجء هٓ ِوشفضيج، ِٓ ثدلوٌٍَ ؤْ ثٌمذجةً ثٌوشدْز ًلش 

ٌِفذر ثٌٍغز ؤً ثٌٍيؾز  دً وجٔش ٌىً لذٍْز ؤٌفجكيج ًصوجدريىج ثخلجطز هبج فَ 

إؿجس ثٌٍغز ثٌوشدْز ثٌوجَ، ًلذ ثِضجصس لذٍْز لشّش دإهنج ًعؾ دني ىزه ثٌٍغجس 

ًثٌٍيؾجس ًٌزث ؤٔضي ثٌمشآْ هبج ألهنج ؤلٌِيج ٌغجٔج، ًؤهزهبج دْجٔج، ًٌزٌه وجٔش 

طـ ًؤدق ثألطٌي ثٌٍغٌّز ًثٌذْجْٔز ًطجسس ىِ ثدلمْجط ٌغز ثٌمشآْ ىِ ؤ

ًثدلْضثْ ٌىً ِج ّشثد ثالعضشيجد هٍَ طقز هشدْضو )زلّذ ثمسجهًْ إدشثىُْ 

036.) 

ًثٌمشآْ مل خيشػ ِٓ ٔلجَ ٌغجْ ثٌوشح، ؤٌفجكج ؤً فشفج، صشوْذج ؤً 

 وؤعٌٍدج. ًإرث الفلنج ثٌمشآْ ىنجن ؤعشثس ِٓ ثإلهؾجص ثٌٍغٌُ، ًِنيج فَ ٔلجِ

ًغنجذتج،  ثٌظٌصِ ثٌذذّن جبشط فشًفو، فني ّغّن فشوجذتج ًعىنجذتج، ًِذثذتج

فَ ذ، ًًفٌثطٍيج ًِمجؿويج، فال دتً ؤرٔو ثٌغّجم، دً ال صفضإ صـٍخ ِنو ثدلضّ

، ًال ؤٌفجكو ثٌضَ صفَ حبك وً ِونَ فَ ٌِػوو، ال ّنذٌ ِنيج ٌفق ّمجي إٔو صثةذ

فَ ػشًح ً ،ىل إعذجس ٌفق ٔجلضإٔو حيضجػ إ جيّوغش ثٌذجفظ هٍَ ٌِػٌم ّم
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ثخلـجح ثٌضَ ّضمجسح فْيج ؤطنجف ثٌنجط فَ ثٌفيُ مبج ٔـْمو همٌذلُ، فريثىج وً 

 ًثفذ ِنيُ ِمذسر هٍَ ِمْجط همٍو ًًفك فجؽضو، ِٓ ثٌوجِز ًثخلجطز. 

ال شه يف ؤْ ثٌمشآْ ثٌىشُّ ِوؾض يف دْجٔو ًٔلّو. ًفؼال هٓ رٌه، 

ًثٌىٌْ ًثإلٔغجْ ًىٌ ِوؾض يف ِوجْٔو ثٌيت جيذ فْو ثٌمجسا ِلجىش ثحلْجر 

0 1973وشفش ثٌغرت هٓ ثحلمْمز ثإلٔغجْٔز ًسعجةٍيج يف ثٌٌؽٌد )ِنجم ثٌمـجْ، 

 ِجفْو ِٓ  ًوّج لذ عذك دْجٔو ؤْ ثٌمشآْ ثٌىشُّ ِوؾضر دىً، (262-263

ْز ثٌٍغز ًوجٔش ٌغضو ٌغز ِٓ ٔجف رىجْ ثٌمشآْ ثٌىشُّ ِوؾضفؤٌفجكو ًؤعٌٍدو. 

ًيف ػّنيج ثألٌفجف  ًثٌىٍّجس ثدلخضجسر ٍغز عشًر ثدلفشدثسىزه ثٌهشدْز ً

 ثدلرتثدفز.

ؤمسجء  فٌفجؤثٌىشُّ ىِ يف ثٌمشآْ  ًِٓ ثألٌفجف ثٌيت ّذقظ هنيج ثٌىجصخ

لجي زلٌّد ٌّعٌف هذذ فز، ز.ًوجٔش ىزه ثألمسجء وغرير ًسلضٍثألًلجس ثٌٌِْْ

م ِنيج ؤمسجء ثألًلجس ّْ ؤمسجء ثألًلجس صنمغُ إيل ؤؽضثء ًؤٌٔثثٌمجدس هٌع إ

 ثدلّضذر ًثحملذًدر  ًؤمسجء ثٌٌَْ ً ؤمسجء ؤؽضثء ثٌٌَْ.

إمسجء د ثٌىجصخ يف ىز ثٌذقظ ِج ّضوٍك هٓ ثالًلجس ًٌزٌه فذّد

ثألًلجس يف ؤؽضثء ثٌٌَْ ؤُ ؤمسجء ثألًلجس ثٌٌِْْز ثٌيت صشضًّ هٍَ ًلش 
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 ثٌظذـ، ذىشر،ثٌفؾش، ثٌثٌظذجؿ، ًثٌنيجس، ًثدلغجء، ًثًٌٍْ.ًثدلغجي ِنيج0 )

 .(ًثًٌٍْ ثٌؼقَ،ثٌنيجس، ثٌوظش، ثألطًْ،

 ِٓ ؤمسجء ثألًلجس ثٌٌِْْز0 لجي ثهلل ؽً شإٔو

 (2-01ؼقَثٌ()2)ً ثًٌٍَِّْْ إِرَث ع ؾ َ  (1)ً ثٌؼُّق َ  

ز يف ضغجًّثدل ثٌظذجؿ، ذلج ثدلوجَٔ ،ِٓ ثدلوشًف ؤّْ ثٌٍفق دىشر، ثٌؼقَ

 ىزه ثألٌفجف (. دً وجٔش 1984)ؤمحذ ًسطجْ ِنٌس،  ثٌٍغز ىِ ثٌظذجؿ

إْ وجٔش ِضقذر يف فمْميج.ٌمذ لجي دوغ هٍّجء ثٌٍغز ؤْ ٌفق  ثدلونَضٍف يف خت

زلّذ هٍِ ) دىشر، ثٌؼقِ، ثٌظذجؿ ّذي هٍَ ِونَ كيش ثٌشّظ ًثسصفجهيج

 .( 0552  ثٌظجدٌِٔ

 ًلجي ثهلل هض ًؽً 0

 ( 017شًَ ثٌ) ذِقًٌُْْ فِني  صُظْفَغُذْق جْ  ثٌٍَّوِ فِني  صُّْغٌُْ  

ًوجْ ٌفق دتغٌْ ًصظذقٌْ هنذ ثٌنقجس ّذي هٍَ ثحلجي، ًِونجمهج ٌغز 

 ـ(1984)ؤمحذ ًسطجْ ِنٌس، ىٌ ًلش ثدلغجء ً ًلش ثٌظذـ، 

ِٓ  ِٓ ٔجفْز هٍُ ثٌظشف ٌو طْغيف ؤمسجء ثألًلجس ِٓ ثحملمك ؤْ ٌفق 

ثألمسجء ًثألفوجي ًِوجِٔ سلضٍفز ٌذوؼيج دوؼج. ًىجىٌ ّذي هٍَ ؤْ فيُ وٍّجس 
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ثٌمشآْ ثٌىشُّ ٌْظ ؤِشث عيال . ٌزٌه ؤِجإرث وجٔش طْغ ثٌىٍّجس سلضٍفز فىجٔش 

ِوجْ سلضٍفز .دجٌشغُ ِٓ ؤْ ثالخضالفجس لٍٍْز ًٌىٓ ثدلونَ عْىٌْ سلضٍفج )هذذ 

َ هٍَ ؤْ ّىٌْ ثٌذقظ هٓ ثدلونَ (. ًجبجٔخ رٌه شلج ٍّض 039 2002ثخلري، 

( ؤً ِج ّغَّ ىزث ثٌذقظ هٍُ ثٌذالٌز هٍَ فذ  053 2003)آِني ثٌذّٓ ، 

وجْ ًحيضجػ إىل ثٌضقًٍْ ثٌرتوْيب ً ثدلوؾِّ  وجْ ًضلٌّج عٌثء ِوؾّْج

 .ًثٌغْجلِ

 ٌمذ روش ثٌمشآْ ثٌىشُّ ٌفق ؤمسجء ثألًلجس ثٌٌِْْز وّج 0ٍِّ

ثألًلجسثألمسجء  ثجملٌّم ثإلمججيل  

ِشثس 6    ثٌفَؾْشُ 

ِشثس 13    ثٌظذـ 

ِشثس 7  ثٌؼقَ 

ِشثس 20  ثٌنيجس 

 ثٌوظش ِشر ًثفذر

ِشثس 7  دىشر 
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ذلج ِونَ  يف ثٌمشآْ ثٌىشُّ ؤمسجء ثألًلجس ثٌٌِْْزه ؤّْ ًّنضؼ هٓ رٌ

خجص ًؤعشثس ًؤغشثع ِٓ وً ٌفق ألمسجء ثألًلجس ثٌٌِْْز، ًوزٌه ذلج ثٌمُْ 

 ثٌرتدٌّز.

ثهضّجدث هٍَ ثٌذْجْ ثٌغجدك ؤسثد ثٌىجصخ ؤْ ّذقظ هٓ ىزه ثدلغإٌز هٍَ 

)دسثعز  يف ثٌمشآْ ثٌىشُّ ؤمسجء ثألًلجس ثٌٌِْْزثٌضقمْك يف ٌِػٌم ثٌذقظ0 "

 ثٌرتدٌّز("ًِجفْيج ِٓ ثٌمُْ   حتٍٍْْز دالٌْز

 ثٌفظً ثٌغج0ِٔ حتمْك ثٌذقظ

هٍَ ِج لذ عذك، فضقمْك ثٌذقظ ثٌزُ لشسه ثٌىجصخ ًٌضٌػْـ ثٌذْجْ  

 يف طٌسر ثألعتٍز ثٓصْز0

 ؟يف ثٌمشآْ ثٌىشُّؤمسجء ثألًلجس ثٌٌِْْز  ىِ ِج .1

 ؟ ثٌمشآْ ثٌىشُّألمسجء ثألًلجس ثٌٌِْْز يف  ثدلوجِٔ  ىِ ِج .2

 ؟ يف ثٌمشآْ ثٌىشُّ  ؤمسجء ثألًلجس ثٌٌِْْز ثدلغضفجدر ِِٓج ثٌمُْ ثٌرتدٌّز  .3

 

ِشثس 7  ثألطًْ 

ِشر 55  ثًٌٍْ 
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 ثٌفظً ثٌغجٌظ0 ؤغشثع ثٌذقظ

 فجألغشثع ذلزث ثٌذقظ ى0ِ

 يف ثٌمشآْ ثٌىشُّؤمسجء ثألًلجس ثٌٌِْْز ِوشفز  .1

 يف ثٌمشآْ ثٌىشُّؤمسجء ثألًلجس ثٌٌِْْز ِوشفز ِوجِٔ  .2

 يف ثٌمشآْ ثٌىشُّ  ِٓ ؤمسجء ثألًلجس ثٌٌِْْز  ثدلغضفجدر ِوشفز ثٌمُْ ثٌرتدٌّز .3

 ثٌفظً ثٌشثدن0 ؤعجط ثٌضفىري

ؤمسجء " ٌفق ِونَ هٓ ثٌذقظ ىٌ ثٌذقظ ىزث فَ ثدلٌػٌمزلٌس إْ

لجي فز، وجٔش ىزه ثألمسجء وغرير ًسلضًٍ .ثٌىشُّ ثٌمشآْ فَ" ثألًلجس ثٌٌِْْز

ؤؽضثء ًؤٌٔثم ّْ ؤمسجء ثألًلجس صنمغُ إىل زلٌّد ٌّعٌف هذذ ثٌمجدس هٌع إ

 ِنيج ؤمسجء ثألًلجس ثدلّضذر ًثحملذًدر  ًؤمسجء ثٌٌَْ ً ؤمسجء ؤؽضثء ثٌٌَْ.

إمسجء ثألًلجس ثٌٌِْْز ثٌيت دِج ّضوٍك ًفذّد ثٌىجصخ يف ىز ثٌذقظ 

ثٌفؾش، ) صشضًّ هٍَ ًلش ثٌظذجؿ، ًثٌنيجس، ًثدلغجء، ًثًٌٍْ.ًثدلغجي ِنيج0

 .(ًثًٌٍْ ثألطًْ،ثٌؼقَ،ثٌنيجس، ثٌوظش،  ثٌظذـ، ذىشر،ثٌ

 ثدلوجَٔ ؤفٌثي هٓ ّذقظ ِوني دوٍُ ّشصذؾ ثدلونَ حتًٍْ هٓ ًثحلذّظ 

فقغخ دً   ًال ّمف إهؾجصه ِٓ ؽيز ثألٌفجف .ثٌذالٌز دوٍُ ّغَّ ِج ًىٌ
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ؽيز ثألفشًف.فْنّج ٔنلش إىل إهؾجص ثٌمشآْ ثٌىشُّ ًهنضُ دو ِٓ ٔجفْز 

ِضغجًّجْ يف ثدلونَ ًّغَّ ىزث ثألٌفجف، صلذ وٍّضني ثدلخضٍفضني ؤً ؤوغش ًٌىنيج 

( ثٌرتثدف 173يف هٍُ ثٌذالٌز دجٌرتثدف. ًلجي ؤديًْ دذّن ّومٌح )دًْ ثٌضجسّخ0 

يف ثٌٍغز ىٌ ِج ثخضٍف ٌفلو ًثصفك ِونجه ؤً ّذي هٍَ ثألٌفجف يف ِذٌٌي ًِغٍو 

. ًًؽذس ىزه وٍيج يف ثٌمشآْ ثٌىشُّ ثٌؼقَ ًثٌذىشر ًثٌغذثر ًثٌظذجؿ ٌفق

ثٌظذجؿ ؤُ كيش ًصغَّ درتثدف ألهنج ِضغجًّز يف ثدلونَ ىٌ  مبخضٍف ثٌظْغز.

 ثٌشّظ.

ثٌٌلش يف ثٌؼقَ ٌغز ّذي هٍَ ِونَ  ّزيف ىزه ثٓثٌؼقَ  ًوجْ ٌفق 

طذس ثٌنيجس فضَ صشصفن ثٌشّظ ً صٍمَ ًثطـالفج ّذي هٍَ  ؤُ يف ثٌظذجؿ

 ًثٌغشع يف ىزه ثالّز ىٌ ٌٔس ثٌمٌٍح ثٌوجسفني ويْتز ثٌنيجس. شوجةيج،

آّز ثٌغجْٔز ىنجن ثٌٍفق ثًٌٍْ ٌغز ثٌٌلش ِٓ غشًح ثٌشّظ إىل ؿٌٍم ًيف 

ثٌفؾش ؤُ ًلش ثًٌٍْ ًكالَ ًثطـالفج ّذي هٍَ ثشضذ كالِو ً غـَ وً 

ًثٌغشع يف ىزه ثّٓز ىٌ عٌثد لٌٍح  شْب يف ثٌٌؽٌد ؤُ إرث عىٓ فإكٍُ،

 ثٌىجفشّٓ ويْتز ثًٌٍْ.
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   يج،ًِنصضوٍّك هبز ثٌذقظ   ًإّْ حتٍْال ويزث حيضجػ إىل هذد ِٓ ثٌوٌٍَ ثٌيت

هٍُ ّذسط فْو ثٌٍغز ألْ  ؤُ ىٌ ثٌوٍُ ثٌزُ ّذسط ثدلونَ ؤُ ثٌذالٌز هٍُ ثٌٍغز

ثٌٍفق ًثدلونَ ؽضء ِٓ ؤؽضثء ثٌٍغز. ًلجي سِؼجْ ؤدٌ ثٌضٌثح يف وضجدو0 ثدلذخً 

 .(12- 010 1997إىل هٍُ ثٌٍغز ًِنجىؼ ثٌذقظ ثٌٍغٌُ )

( ؤْ ثٌذالٌز ال صذقظ يف 011 1992ًٌىٓ هنذ ؤمحذ زلّذ لشثس )

ثدلغجةً ثٌيت صنجعخ ثٌٍفق ًثدلونَ فقغخ دً صٌثعن يف ٔجفْز وغرير ًًثعوز 

ثألٌفجف ّوين ِٓ ؤٌٔثم ثدلونَ ًِنجعذضيج. ؤِج ثدلفشدثس ثٌٍغٌّز ِٓ ٔجفْز هٍُ 

 ى0ًِثٌذالٌز فضنمغُ هٍَ عالعز ؤٌٔثم 

 ثٌٍفق ثٌٌثفذ هٍَ ِونَ ًثفذ ًىٌ ؤوغش ثٌٍغز. ثدلضذجّٓ، ًىٌ ؤْ ّذي .1

ًىٌ ؤْ ّذي ثٌٍفق ثٌٌثفذ هٍَ ؤوغش ِٓ ِونَ فئْ وجٔش دالٌضو    ثدلشرتن .2

هٍَ ِونْني غري ِضؼجدّٓ فيٌ ثدلشرتن ثٌٍفلِ، ؤِج إرث وجٔش هٍَ 

 ِونْني ِضؼجدّٓ فيٌ ِٓ دجح ثألػذثد.

 ًىٌ ؤْ ّذي ؤوغش ِٓ ٌفق هٍَ ِونَ ًثفذ.  ثدلرتثدف .3

دفىشر ثٌنفِ، ًّضقمك دثخً ثحلمً ثٌذاليل إرث وجْ ) ؤ( ّشصذؾ  ثٌضنجفش .4

الّشضًّ هٍَ )ح(. ً )ح( الّشضًّ هٍَ )ؤ( ًدوذجسر ؤخشٍ ىٌ هذَ 
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ثٌضؼّٓ ِٓ ؿشفني ًىٌ إرث وجٔش ثٌىٍّجس ِٓ ٔفظ ثحلمً ًوً ًثفذر ال 

صؼجع ثألخشٍ ًال صشضًّ هٍَ ِونجىج. صنمغُ ثٌضنجفش إىل ؤسدن ؤلغجَ. 

ثٌضنجفش  )د( ثٌضنجفش ثٌذثةشٍ )ح( ثٌضنجفش ثجلضةَ )ػ( ثٌضنجفش ثٌشصذَ)ؤ( 

 ثإلٔضغجدَ.

ًثحلجطً ؤْ ثٌٍفق يف ثٌٍغز ثٌوشدْز صلذه وغريث دٌؽٌد ثٌواللز ثدلونٌّز ؤً 

ؤٌٔثم دالٌز ثٌٍفق ؤً ًفذثس ثٌٍغز ثألخشٍ ِن ثٌٍفق ثٓخش ؤً غريىج. ثٌواللز 

 ثٌغالعز ثٌغجدمز.ثدلونٌّز لذ صىٌْ ختضٍؾ دني ثألٌٔثم 

( ؤٌٔثم ثدلونَ يف ثٌٍغز ثٌوشدْز إىل 036 1988ًلغُ ؤمحذ سلضجس هّش )

  ًثدلونَ ثألعٌٍدِ   ًثدلونَ ثإلّؼجيف  مخغز ؤلغجَ ًى0ِ ثدلونَ ثألعجعِ

ًثدلونَ ثإلحيجةِ. ًؤسثد ثٌىجصخ ؤْ ّذقظ ِونْني ِنيج يف ىزه  ًثدلونَ ثٌنفغِ

 .ًثدلونَ ثٌغْجلِ، ثٌشعجٌز ًمهج0 ثدلونَ ثدلوؾِّ

الشهّ يف ؤّْ ثٌمشآْ ثٌىشُّ ِنيجػ ًِظذثس ٌششّوز ثإلعالَ ًوزثٌه 

ؤِج ِفيٌَ ٌٍرتدْز ثإلعالِْز،ًفْيج ثٌمُْ ثٌرتدٌّز ثٌيت الدذّ ٌٍّغٍّني ؤْ ّفيٌّثىج. 

( فيٌ زلجًٌز ٌٍقفجف هٍَ 0366 1988ثٌرتدْز ثإلعالِْز وّج لجٌو ؤمحذُ ) 
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ثٌذششّز ثدلٌؽٌدر ًصىٌّنيج يف صىٌّٓ ثإلٔغجْ ثٌىجًِ ثٌـذْوز ثٌذششّز ًثدلٌثسد 

 ًفمج ٌٍّوجّري ثإلعالِْز.

ثٌمّْز يف ثإلعالَ ىٌ ثألخالق ، فجدلشثد دألخالق ىٌ ثألخالق ىِ ثٌغّز 

ثدلّْضر ٌإلعالَ ًثألخالق. ألْ ثٌمّْز ًثألخالق صشصذـجْ فذْنيّج ًفذر يف ٔفظ 

 (  0366 1988ثدلونَ ) الٔؼ ؽٌٌٌٔؼ0 

نضؼ إىل رٌه ِٓ ِفيٌَ ثٌمّْز ًثٌرتدْز ثإلعالِْز ؤْ لُْ ثٌرتدْز شلج ّ

ثإلعالِْز ىِ رلٌّهز ِٓ ِذجدا ثحلْجر ثدلرتثدـز ثٌيت حتضٌُ هٍَ صوجٌُْ ِٓ 

ؤؽً ثخضْجس ًصنّْز ثٌـذْوز ثٌذششّز ًثدلٌثسد ثٌذششّز ثدلٌؽٌدر ذلج صشىًْ 

 جٌُْ ثإلعالِْز.ثإلٔغجْ دإوٍّو )ثإلٔغجْ ثٌىجًِ( ًفمج ٌٍّوجّري ؤً ثٌضو

يف ثٌرتدْز ثإلعالِْز ذلج ِضنٌهز ثٌمُْ ثٌيت صوجًْ ؤٔشـز ثٌرتدْز 

.فإطذقش ثٌمّْز ؤعجعًج ٌضـٌّش ثٌشًؿ ِٓ ؤؽً صٌفري سلشؽجس ثٌضوٍُْ ًفمًج 

ٌضٌلوجس ثجملضّن ثألًعن .ؤِج ثٌنمجؽ ثٌشةْغْز ٌمّْز ثٌرتدْز ثإلعالِْز ثٌيت جيخ 

ًصوٍّْيُ صشضًّ هٍَ ثدلىٌّٔجس  دْز ثألًالدثعضغّجسىج يف ثٌمّْز ثألعجعْز ٌرت

ثٌضوٍّْْز ثٌيت صنمغُ إىل مخغز ؤلغجَ ِنيج ثألعضجر ؤُ ثدلوٍُّ ًثٌضالِْز ًثدلٌثد 
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ًثٌـشّمز ثٌضوٍّْْز ؤُ ًعجةً ثٌضوٍُْ ًثألغشثع ًثٌضمٌُّ )دّذُ ًفٌْ ثٌذّٓ، 

2017.) 

ٔجس ثٌضوٍّْْز ؽذّش دجٌزوش ؤّْ ثٌىجصخ حيذّد ىزه ثٌمّْز ثٌرتدٌّز ِٓ ثدلىٌ

 ثٌمُْ ثالهضمجدّزيف ىزث ثٌذقظ إال ثألغشثع ًثدلٌثد، فإِج ثدلٌثد صشضًّ هٍَ 

 .( 058 1992) ؤمحذُ ،    وٍّْزًثٌمُْ ثٌ ٍمْزًثٌمُْ ثخل
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 فإعجط ثٌضفىري ثٌغجدك ّظٌس ثٌىجصخ وّج يف ثٌظٌسر ثٌضجٌْز0
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 ثٌغجدمز ثدلنجعذزذقٌط ثٌفظً ثخلجِظ 0 ثٌ

ثٌيت صنجعخ هبزث ثٌذقظ  ثٌغجدمز دوذ ِج حبظ ثٌىجصخ هٓ ثٌذقٌط

 0ٍِّوّج دوغ ثٌذقٌط  ًؽذ

 ؤمسجء ثٌضِٓ يف ثٌمشآْ ثٌىشُّ )دسثعز دالٌْز( .1

دىٍْز ثٌذسثعجس ثٌوٍْج يف ؽجِوز  ٌمذ ؤصلض ىزث ثٌذقظ دوغ ؿٍذز 

ثٌنؾجؿ ثٌٌؿنْز يف ٔجدٍظ،فٍغـني ٌٍغنز ثألوجدِْز عنز ؤٌفني ًصغوز ِْالدّز 

 ىزث ثٌذقظ ًثٌذقظ نيد زثدلنجعذ ْإ دجعُ زلٌّد ٌّعف هذذ ثٌمجدس هٌع.

. ًثٌفشق ؤمسجء ثألًلجسًىِ ؤٌفجف ثٌزُ عْنؾض ثٌىجصخ ِٓ فْظ ثٌىٍّز 

يف ثٌضِٓ ٌفق ثٌغجدك دْنيّج ِٓ ؽيز ثدلظجدس ثألعجعْز. ٌمذ حبظ ثٌذجفظ 

 ؤمسجء ثألًلجسٌفق  هٓ ىٓ ثٌذجفظ عْذقظٌ ثٌمشآْ ثٌىشُّ ًىزثٌذقظ ؤهُّ

 يف ؤؽضثء ثٌٌَْ. حيذد ؤّؼج ًىز ثٌذقظ يف ثٌمشآْ ثٌىشُّ ًلّْيج ثٌرتدٌّز 

 دالٌز ثٌٌلش ًثٌضِٓ يف ثٌٍغز ًثٌمشآْ ثٌىشُّ .2

ثدلؤدتش ثٌفّىِ ثإلعالِِ ثٌغجدط ثدلمشس همذه يف هّجف يف ًسلز ِمذِز 

  -  20/   / ؤرثس  2014ـ  5 17 - 19/    /مججدٍ  ثألًىل  143دضجسّخ 
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 .ًثٌغنزْ سةْظ ثجلّوْز ثألسدْٔز إلهؾجص ثٌمشآ  ثٌذشضجًُ  فجسثدلْنذط  18

 ثٌىجصخ ِٓ فْظ ثٌىٍّز هّنؾضني ىزث ثٌذقظ ًثٌذقظ ثٌزُ د زْ ثدلنجعذإ

ء ثٌٍغٌّٓ. .ًثٌفشق دْنيّج ِٓ ؽيز آسثؤمسجء ثألًلجسًىِ ؤٌفجف   حملٌس ثٌذقظ

 سؤُ ؤفذ ثٌٍغٌّني ىٌ ؿٌعيْيْمٌ إّضصغٌ ضإعظ هٍَفىجْ ىزث ثٌذقظ ّ

(Thosihito Izitho)  آسثء ثٌٍغٌّني ثدلخضٍفز. ّضإعظ هٍَ ٌىٓ ثٌذجفظ 

صفغري هٌر يف ًطف ثألًلجس يف ثٌمشآْ ثٌىشُّ )دسثعز حتٍٍْْز ً ثٌذ .3

 ثدلظذجؿ( 

دىٍْز ثٌذهٌر ًثالصظجٌْز جبجِوز  ٌمذ ؤصلض ىزث ثٌذقظ دوغ ؿٍذز 

جصذقظ هٓ هنإ ْو،دجعُ خري ثٌنغٌثصِ.ىٌِْز دنذث ؤشثٔريُ ثإلعالِْز ثحلثٌش

شُّ دسثعز حتٍٍْْز ً ثٌذهٌر يف صفغري ثدلظذجؿ. ًطف ثألًلجس يف ثٌمشآْ ثٌى

ثٌىجصخ ِٓ فْظ دسثعضو  هّنؾضقظ ثٌزُ ّنب ىزث ثٌذقظ ًثٌذ زثدلنجعذ ّْإ

ًثٌفشق دْنيّج ِٓ ؽيز حتٍٍْيج . ؤمسجء ثألًلجس،  حملٌس ثٌذقظ ًىِ ًثٌىٍّز

صفغري ثدلظذجؿ ًٌٍذقظ ثحلجيل ثٌذقظ ّذقظ هٓ ٌفق ثدلشرتن يف  ىزث وجْ

 ّذقظ هٓ ؤمسجء ثألًلجس ثٌٌِْْز يف ثٌمشآْ ثٌىشُّ ًهاللضيجدجٌرتدْز
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 ؤٌفجف ثٌضِٓ يف طقْـ ثٌذخجسُ "دسثعز ضلٌّز دالٌْز" .4

دىٍْز ثألدح يف ثجلجِوز ثإلعالِْز دغضر  ٌمذ ؤصلض ىزث ثٌذقظ دوغ ؿٍذز 

ثٌذقظ ثعضىّجال ث ٔو لذَ ىزه( إ1438شٌثي/ -2017َيل/ٍغـني،)ٌّف

دلضـٍذجس ثحلظٌي هٍَ دسؽز ثٌذوضٌسر يف ثٌٍغز ثٌوشدْز.ًىٌ ّذقظ هٓ ؤٌفجف 

 ىزث ثٌذقظ دني زنجعذْ ثدلإ ثٌضِٓ يف طقْـ ثٌذخجسُ "دسثعز ضلٌّز دالٌْز".

ؤمسجء ثحملٌس فيِ ٌفق  ثٌىجصخ ِٓ فْظ ثٌىٍّز  هّنؾضًثٌذقظ ثٌزُ 

هٓ  . ًثٌفشق دْنيّج ِٓ ؽيز ثدلظجدس ثألعجعْز. ٌمذ حبظ ثٌذجفظثألًلجس

هٍَ  ىزث ثٌذقظ إِْٓ ؽيز حتٍٍْيج . ً يف طقْـ ثٌذخجسُ  ؤٌفجف ثٌضِٓ

ألمسجء ثألًلجس  ِ داليلحتٍٍْ هٍَ ػٌء ثحلجيل ٌذقظِ ضلٌُ، ًثحتٍٍْ ػٌء

 ثٌٌِْْز يف ثٌمشآْ ثٌىشُّ.
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