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 اٌجبة األًي

 ِمذِخ

 اٌجؾش خْف: خٍاٌفظً األًي 

ِٓ ادلوٌٍَ أْ ٌٍغخ اٌوشثْخ دًس ىبَ ٌٍّغٍّني، ِن أهنب لذ أخزبس اهلل وٍغخ 

بثو اٌىشُّ عٌسح وزاٌمشآْ اٌىشُّ. وّب لبي اهلل روبىل يف 

 :  2:ٌّعف

 {2}ٍىُ رومٌٍْ ـــــبه لشآٔب هشثْب ٌوــــضٌنـبأٔـئِّٔ

 أْ ادلغٍُ اٌزُ ّشّذ أْ ّفيُ اٌمشآْ -اٌغبثمخ ّخ ِٓ األ - هشفنب وّب

فيّب عْذا، ّنجغِ هٍْو أْ ّزوٍُّ اٌٍغخ اٌوشثْخ. فزوٍُّ اٌمشآْ  اٌىشُّ

اٌىشُّ ً اٌٍغخ اٌوشثْخ ًؽذاد اٌزوٍُْ ٌْفيُ اٌمشآْ اٌىشُّ عْذا. 

يف هٍّْخ اٌوجبدح، وبٌظالح، ً  بمْحتم ٌشثو رظبيإلثْخ ٌٍّغٍّني أداح اغخ اٌوشاٌٍ

 . باٌزوش، ً غريىب ِٓ اٌوجبداة اٌيت رغزخذَ اٌٍغخ اٌوشثْخ يف حتمْمي

ضمبفخ اإلعالِْخ. وزت اٌٍغخ اٌوشثْخ ذلب دًس ىبَ يف اجملبي اٌوٍّْخ ً اٌ

فىشاد سائوخ ِٓ اٌوٍّبء حنٌ اإلِبَ اٌشبفوِ ً اإلِبَ احلنفِ ً  بفْي اٌرتاس اٌيت

 ٓاٌزّ ًْاإلِبَ اٌغضايل ً اثٓ اٌغٓ ً اثٓ اٌششذ ً غريىُ ِٓ اٌوٍّبء ادلشيٌس
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ررتعُ  ً ِولُ رٍه اٌىزت ملاٌٍغخ اٌوشثْخ يف وزبهبُ.  ٌّْغزخذِ

ٌَ اإلعالِْخ . فبٌٍغخ اٌوشثْخ ىِ ِفزبػ ٌْزوٍُ اٌوٍخوٍيب ئىل اٌٍغخ اإلٔذًٔغْ

  .(vii:  2004)هجذ ادلوني، ووٍُ اٌفمو ً احلذّش ً اٌزفغري ً ِب أطجؼ رٌه

ألْ اٌٍغخ اٌوشثْخ ٌغخ األًي، ِيّزني. ّزوٍُ ادلغٌٍّْ اٌٍغخ اٌوشثْخ ؽبٌزني 

 اٌيتألْ اٌٍغخ اٌوشثْخ ٌغخ اإلعالَ اٌضبِٔ، ئر ٔشّذ أْ ّزوبًِ ِن اٌوشة.  رظبيإلا

بىل هٍَ األلً، ألْ ّنجغِ هٍَ ادلغٍّني أْ ّزوٍّيب ٌىّبي هجبداذتُ ئىل اهلل رو

 .(vii:  2004ّىزت ثبٌٍغخ اٌوشثْخ )هجذ ادلوني،  اٌمشآْ اٌىشُّ

ً ثوذ فاّْ اٌٍغخ اٌوشثْخ ىِ زلٌس اٌرتاس اٌوشثِ اٌضاىش ؽزَ ٌمذ أطجؾذ 

اٌوشثْخ ً اٌمشآْ فغالْ ثني اٌٍغخ رزبْ : اعالِِ ً هشثِ، ً ثزٌه ال اٌظف

اٌزُ ّظذس هٓ اٌمشآْ  –فخ بُ هٍَ أْ ادلغٍُ ٌْفيُ اإلعالَ واٌىشّ

)اثٓ ِنلٌس : روٍُ اٌٍغخ اٌوشثْخ ِٓ ّجذأ أْ الثذ - ملسو هيلع هللا ىلصاٌىشُّ ً ؽذّش اٌنيب 

ٌْفيُ اٌمشآْ روٍُ اٌٍغخ اٌوشثْخ أؽذ اٌششًؽ اٌٌاعجخ . ً ( 5: 1119

ٌٍغخ اٌوشثْخ. ً ٌزٌه دًس اٌىشُّ ً روٍُ اٌمشآْ اٌىشُّ ّجذأ ِٓ روٍُ ا

ِن آخشّٓ فؾغت ً امنب ألداح  رظبيإلٌْظ وأداح ا ٌإلٔغبْ اٌٍغخ اٌوشثْخ

اٌيت حتمك فَ األدهْخ ً اٌظالًاد ً حنٌىب )ربّبس ٌّعف ً شْف  ِن سثو رظبيإلا
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اٌمظذ األعبعِ يف روٍُْ اٌٍغخ اٌوشثْخ رشلْخ  ً أِب (.187:  1992س، ااألٌٔ

:  2011ب )أعْف ىشِبًاْ، حتشّشّيف اعزخذاَ اٌٍغخ شفبىْب ً  ِيبساد اٌـٍجخ

129.) 

ئِب  ممب ال شه أْ روٍُْ اٌٍغخ اٌوشثْخ رٌعذ دائّب ادلشىالد اٌلبىشح فْو

 ٍؽذئاإلعالِِ  يف ادلذاسط أَ يف ادلوبىذ اإلعالِْخ. ِويذ ٌّْٔفشعبي

ٌُْ اٌٍغخ برو ًوبْ .روٍُْ اٌٍغخ اٌوشثْخفْو  ّمٌَ اٌزُ ادلوبىذ اإلعالِْخ

 اٌوشثْخ ّشًّ ِٓ روٍُْ لٌاهذ اٌٍغخ )اٌظشف ً اٌنؾٌ( ً روٍُْ ِيبسح اٌىالَ

ادلشىالد ٌْغذ ًىنبن  .()فيُ ادلمشًء روٍُْ ِيبسح اٌىالَ ً )احملبدصخ(

ٌظشفْخ ً اٌنؾٌّخ ً اٌذالٌْخ ً امنب ِٓ حنٌ ادلشىٍخ اٌظٌرْخ ً ا فؾغت اٌٍغٌّخ

ٌِْي اٌـٍجخ، ؿشق ادلذسط يف روٍُْ اٌٍغخ، ً ادلشىالد غري اٌٍغٌّخ أّؼب حنٌ 

ًعبئً اٌزوٍُْ اٌيت رغزخذَ يف روٍُْ اٌٍغخ اٌوشثْخ )ىذاّخ ٔبٔذأظ 

 (2013عبسف:

ّمظذ هٓ ىزا اٌجؾش يف ِويذ ٌّْٔفشعبي اإلعالِِ  اٌىبرتً 

أٔو ّغىٓ فْو، ً ِن رٌه ميىٓ أْ ّغيً اٌىبرت أْ ثاٌجؾش  زو هٌٌٍَغيٌ

ًعذ اٌىبرت ادلشىٍخ  ادلالؽلخِٓ هْخ أَ وّْخ. ًاٌجْبٔبد ئِب ٌّٔأخز 
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 بٔمظبٔ وبٌٔ هٍَ روٍُْ اٌٍغخ اٌوشثْخ، هٍَ أهنُ –يف ٔفظ اٌـٍجخ  –غْـشح ادل

يف ٌِْي ئىل روٍُّ اٌٍغخ اٌوشثْخ. رٌه ّوشف ِٓ وشف احلؼٌس اٌزُ وضري 

ِٓ اٌـٍجخ ال ّشرتوٌْ اٌزذسّظ هنذِب حيذس روٍُْ اٌٍغخ اٌوشثْخ يف اٌفظً. 

أشْبء ِوٍمخ ثبٌوشثْخ. فبٌٍغخ اٌـٍجخ رغشط يف ٔفغيُ وبْ الصِب هٍَ 

ٌىنو أِش  رذسط فْو،اٌوشثْخ أعبعخ ٌْذسط اٌذسًط ً ٌْفيُ اٌىزت اٌيت 

ِإعف ٌٍغبّخ ، يف اٌٌالن ال ّضاي ىنبن ٔمض يف اىزّبَ اٌـٍجخ ثزوٍُ اٌٍغخ 

روٍُ اٌٍغخ ٌِْذلُ ئىل اٌوشثْخ. ًِن رٌه ، ٌْظ وً اٌـالة ٌذّيُ رشبثو يف 

، وبْ ىنبن هذد ِٓ اٌـالة اٌزّٓ شوشًا  اٌىبرتاٌوشثْخ. ثوذ ِالؽلخ 

 أوضش ثزوٍُ اٌٍغخ اٌوشثْخ. ّيزٌّْثأهنُ 

ّٓ وبٌٔا اٌز هّْمب ، ارؼؼ أْ ِزٌعؾ اٌـٍجخ اٌىبرتأْ الؽق ثوذ 

اٌفظً،وبٌٔا ىُ اٌزّٓ أدسعٌا  أوضش اىزّبِب ثذساعخ اٌٍغخ اٌوشثْخ يف

ِويذ يف مجبهخ رغَّ ثـ "وٌِفبق" )اعزّبم ؽفبف اٌمشآْ اٌىشُّ 

ٌّْٔفشعبي اإلعالِِ( ثبٌـجن ، وً هؼٌ يف رٌه اجملزّن ّغزمُ يف لشاءح 

ْق لشآٔو اٌىشُّ. ٌزٌه ، فاْ ّشوض ىزا اٌجؾش ىٌ اٌمشآْ ٌزؾف
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"اعزّشاسّخ اٌـٍجخ يف لشاءح اٌمشآْ اٌىشُّ ً هاللزيب مبٌْذلُ ئىل روٍُّ 

 اٌٍغخ اٌوشثْخ )دساعخ احلبٌخ يف ِويذ ٌّْٔفشعبي اإلعالِِ ثبٔذًٔظ(".

 : حتمْك اٌجؾش  اٌفظً اٌضبِٔ

 ِب ٍِّ: ؾش فزؾمْك اٌجاٌجؾش اٌغبثمخ،  خِٓ خٍفْ

اعزّشاسّخ اٌـٍجخ يف لشاءح اٌمشآْ اٌىشُّ يف رىٌْ وْف  .1

 ِويذ ٌّْٔفشعبي اإلعالِِ ثبٔذًٔظ؟

ٌِْي اٌـٍجخ ئىل روٍُّ اٌٍغخ اٌوشثْخ يف ِويذ ٌّْٔفشعبي رىٌْ وْف  .2

 اإلعالِِ ثبٔذًٔظ؟

عزّشاسّخ اٌـٍجخ يف لشاءح اٌمشآْ ا رىٌْ اٌواللخ ثني وْف .3

اٌوشثْخ يف ِويذ ٌّْٔفشعبي اٌىشُّ ً ٌِْذلُ ئىل روٍُّ اٌٍغخ 

 اإلعالِِ ثبٔذًٔظ؟

 أغشاع اٌجؾش:   اٌفظً اٌضبٌش

 : ـبثك فأغشاع اٌجؾش ِب ٍِِّنبعجب هٍَ حتمْك اٌجـؾش اٌغ

اعزّشاسّخ اٌـٍجخ يف لشاءح اٌمشآْ اٌىشُّ يف ِويذ  ِوشفخ .1

 ٌّْٔفشعبي اإلعالِِ ثبٔذًٔظ؛
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ِويذ ٌّْٔفشعبي اإلعالِِ ٌِْي اٌـٍجخ ئىل روٍُّ اٌٍغخ اٌوشثْخ يف ِوشفخ  .2

 ثبٔذًٔظ؛

هاللخ ثني اعزّشاسّخ اٌـٍجخ يف لشاءح اٌمشآْ اٌىشُّ ً ِوشفخ  .3

 ٌِْذلُ ئىل روٍُّ اٌٍغخ اٌوشثْخ يف ِويذ ٌّْٔفشعبي اإلعالِِ ثبٔذًٔظ.

 : فٌائذ اٌجؾش  اٌفظً اٌشاثن

 :ِب ٍِّيف ىزا اٌجؾش  أْ حيظً هٍَ اٌفٌائذ اٌىبرت ٌّشع

 نلشّخاٌاٌفبئذح  . أ

وٍغخ  -ّشعَ ىزا اٌجؾش أْ ّغين هًٍّب هًٍّْب يف رلبي اٌٍغخ اٌوشثْخ 

اعزّشاسّخ اٌـٍجخ يف لشاءح اٌمشآْ اٌمشآْ ، خبطخ فّْب ّزوٍك ثبٌواللخ ثني 

 .اٌىشُّ ً ٌِْذلُ ئىل روٍُّ اٌٍغخ اٌوشثْخ

 وٍّْخ اٌاٌفبئذح   . ة

 هٍّْخ ِب ٍِّ:أْ ّىٌْ ِفْذح   ٌجؾشا ّشعَ ىزا

أْ  ادلشعٌحزلٌس اٌجؾش ، ِٓ وبْ  اإلعالِِ اٌزُّويذ ٌٍثبٌنغجخ  (1

ادلبدح الختبر خـٌاد ٌضّبدح ٌِْي اٌـٍجخ رىٌْ اٌنزبئظ ِفْذح وبهزجبس 

 روٍُ اٌٍغخ اٌوشثْخ. ئىل
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ٍّذسط، ًِٓ ادلإعٌح أْ رىٌْ ادلوٌٍِبد ؽٌي اٌواللخ ٌثبٌنغجخ  (2

خ اعزّشاسّخ اٌـٍجخ يف لشاءح اٌمشآْ اٌىشُّ ً ٌِْذلُ ئىل روٍُّ اٌٍغ

 اٌوشثْخ

ٍـٍجخ، ِٓ ادلشعٌح ميىٓ أْ ّغبهذ يف رنّْخ اٌٌهِ اٌزارِ ٌثبٌنغجخ  (3

أُ هٓ ؿشّك صّبدح ئىل روٍُ اٌٍغخ اٌوشثْخ  ٌِْذلٌُْىٌْ أوضش 

 لشاءح اٌمشآْ. اعزّشاسّزيُ يف

 : أعبط اٌزفىري  اٌفظً اخلبِظ

 -( 2011اٌٍغخ اإلٔذًْٔغْخ اٌىجري ) ِوغُيف  - "اعزّشاسّخرُوش ّف 

يف ِوغُ ذذتب أً ِذٍ رىشاسىب. ثأهنب ؽبٌخ اٌمْبط أً وضبفخ ِذٍ ش

( ، رُوشّف اإلعزّشاسّخ ثأهنب "اجلذّخ 242:  2009ادلشادفبد اإلٔذًْٔغِ )

ًاجليذ ًادلضبثشح ًاحلّبط". ِفيٌَ اإلعزّشاسّخ يف ىزه احلبٌخ هٍَ أهنب هبؿفخ 

مجْظ ف. ّزوش  ح وجريح ًهبٌْخ ِشرجؾ ثبٌنشبؽ.ًعذّخ ًِضبثشح ًلٌ

أْ اإلعزّشاسّخ )اٌشذح( ىِ "لٌح رذهُ اٌشأُ أً ( 254:  2011شبثٍني )

ادلٌلف. أوذ شبثٍٓ أْ اٌشذح ىِ شىً ِٓ أشىبي اٌذهُ ٌٍشأُ أً 



 

8 

 

، فاْ ( 362:  2001)ًفمًب دلب لبٌو آسصش ط. سّربد ًئميٍِْ ط. سّرب .  ادلٌلف

 .اٌشذح أً اٌمٌح اٌيت ميىٓ رغٍْؾ اٌؼٌء هٍْيب ِٓ عٌٍن اٌفشدشاسّخ ىِ ّاإلعز

اٌمشاءح ىِ اٌوٍّْخ اٌيت ّزُ رنفْزىب  ّوشف( 2011ربسّغبْ )ً وبْ 

ِٓ خالي اٌٍغخ ادلىزٌثخ.  ادلشعٌٌخًّغزخذِيب اٌمبسب ٌٍؾظٌي هٍَ اٌشعبئً 

ِٓ . زلّذاٌنجَ  أسعٍو اهلل ئىلاهلل عجؾبٔو ًروبىل اٌزُ  والَصُ اٌمشآْ ىٌ 

ِٓ آّبد اٌمشآْ روـِ اٌزشغْن خالي ِالئىخ عربًّ هٍْو اٌغالَ. وضري 

 ٌإلٔغبْ العزخذاَ همٌذلُ.

ثبٌنغجخ ئىل ادلوبِٔ ادلزوٌسح اٌغبثمخ ، ميىٓ أْ ٔغزنزظ أْ اعزّشاسّخ 

لشآءح اٌمشآْ اٌىشُّ ىِ ِغزٌٍ رٌارش ًفيُ اٌشخض يف لشاءح اٌىزبة 

بىل ، ًاٌزُ حيزٌُ هٍَ أىذاء ٌٍنبط. هنذِب ادلمذط اٌزُ أٔشأه اهلل عجؾبٔو ًرو

ّغزخذَ شخض همٍو يف اٌزوبًِ ِن ِشىٍخ ِن ادلوشفخ اٌيت ال ميىٓ 

ئٔىبسىب ِٓ لجً احلمْمخ ، اٌمشآْ اٌىشُّ ، فاْ ىزا اٌشخض عْىٌْ 

 ٌذّو صمخ أورب يف اٌزوبًِ ِن ِشبوٍو.

 األٔشـخ اٌيت ميىٓ لشاءح آّخ اٌىشميخ ِٓ اٌمشآْ ىٌ ًاؽذ ِٓ

(. فّْب ّزوٍك 05:  2014يب )فرتّبِٔ ِْبط فشادوب، زّشاسّزعسؤّزيب يف ا
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ٔت شذح لشاءح اٌىشميخ ، فاْ عب اٌمشآْلشاءح  اعزّشاسّخهبزا اٌجؾش ، أُ 

 اإلىزّبَ ً اٌزفيُ ً اٌزىشاسّخ ً اٌفشطخ. آّبد اٌمشآْٔخ ىٌ

ألْ ًعٌد اعزّشاسّخ يف لشاءح اٌمشآْ اٌىشُّ ّىٌْ ِيّب ٌٍـٍجخ. 

اٌمشآْ اٌىشُّ ىٌ أفؼً اٌمشاءح. ثبإلشبسح ئىل ِفيُ اٌمشآْ اٌىشُّ أْ 

لشاءرو ىِ هجبدح ، فيزا ّوين أْ لشاءح اٌمشآْ اٌىشُّ ىِ ٔشبؽ خبص. ثوذ 

لشاءح اٌمشآْ ، ال ميىٓ ِمبسٔزو مبٌاد اٌمشاءح األخشٍ. حتزٌُ أشْبء وضريح 

 .(24: 2015ؿٌِِ هغِّ، )هنذِب ّمشأ اٌشخض اٌمشآْ اٌىشُّ

اٌشخض اٌزُ ّغزّش دائًّب يف لشاءح اٌمشآْ عْليشًْ فْو اٌشغجخ يف 

فيُ اٌمشآْ ًزلزٌّبرو. ألٔو ثفيُ اٌمشآْ عْذا، رفزؼ أثٌاة اٌفشص اٌيت ميىٓ 

  أْ رٌطً ئىل سمحزو ، ًىِ ؽْبح ٍِْئخ ثبٌربوبد ًسػٌأو.

اٌشخض اٌزُ ّمشأ اٌمشآْ اٌىشُّ ًّزذثش زلزٌّبرو ًّزفىشىب 

اٌنْخ ٌٍوجبدح يف ؽؼٌسه ، فْؾفق اهلل ئميبٔو ، ٌزٌه ؽبفق هٍَ لٍجو ثاخالص 

)ِفزبػ فشّذ ً أغٌط  ًسًؽو زلّْخ ِٓ اٌنضهبد ئىل اٌىفش ًمجْن أشىبٌو

 .(104: 1989شؾبة اٌذّٓ ، 
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 تئرا وبْ لشاءرو ٌْظ ثبٌمشاءح فؾغىٌْ لشاءح اٌمشآْ ألٌٍ اٌزأصري ر

. اٌمشآْ سعبٌخ ؽت ِٓ اهلل ئىل هجذه. ٌزٌه ً امنب ثفيّو أّؼًب ِونَ احلْبح ًّوْشيب

ّنجغِ ٌمبسب اٌمشآْ اٌىشُّ ّغزخذَ اٌومً ًاٌمٍت. فْغت أْ رىٌْ 

لشاءح اٌمشآْ اٌىشُّ يف ؽبٌخ ًاهْخ ًخـريح ، ًٌْظ يف ؽبٌخ اٌزأًِ أً غري 

أِب ؿشّمزو ثزذثش ادلونَ اٌزُ لشأه، ًِوشفخ ِونَ وً آّخ ،  اإلورتاس.

هنْو ً ًلجٌٌو ثاخالص اٌمٍت. جيت هٍَ اٌشخض اٌزُ  ًرفىش وً أِش اهلل ً

اٌزفىري يف ِونَ ِب رمشأه وً ّمشأ اٌمشآْ ًرالًه رشوْض لٌٍهبُ هٍَ 

 .آّخ

هٓ   ٌٍمشآْ اٌىشُّ اٌمذسح هٍَ رغْري ٌِلف اٌشخض ، ّغغً اٌزبسّخ

هّش ثٓ اخلـبة هنذِب ًعذ شمْمو األطغش ، فبؿّخ ، ًصًعيب ّمشأاْ آّبد 

هّش ثٓ اخلـبة أخزو هٍَ اٌفٌس  ؽزَ ّنضف ، صُ ؿٍت اٌٌسلخ  اٌمشآْ ، طفن

ًلشاءذتب. ّشجتف لٍت هّش هنذ لشاءح آّبد اٌمشآْ ، صُ عبسم هّش ٌٍمبء ِن 

عوً ثوغ اٌوٍّبء اٌمؼْخ  سعٌي اهلل فذخٌي اإلعالَ ًاإلميبْ ثبهلل ًسعٍو.

ٌىب عبٔت وذًٌْ هٍَ اٌزأصري اٌنفغِ ٌٍّغزّوني ًلشاء آّبد اٌمشآْ ، ؽزَ عوٍ

 .(238:  2013)زلّذ لشّش شيبة، ِٓ اجلٌأت دلوغضاد اٌمشآْ اٌىشُّ
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ً أطجؼ ِٓ اٌٌاػؼ ئرا وبْ شخض اٌزُ لشأ اٌمشآْ ًؽفلو يف أُ 

ًلذ عْنمٌٍْ لٍجو ٌفيُ اٌمشآْ اٌىشُّ. ئْ ادلجبدب األعبعِ ٌفيُ اٌمشآْ 

اٌوشثْخ ، ميىٓ ىٌ روٍُ ٌغزو أًالً ، ًىِ اٌٍغخ اٌوشثْخ. ِٓ خالي روٍُ اٌٍغخ 

ٌٍشخض أْ ّرتعُ اٌمشآْ ًِوشفخ اٌوٌٍَ اٌٍغٌّخ ادلٌعٌدح يف اٌمشآْ . ألٔو )اٌزُ 

 ّمشأ اٌمشآْ ًّغزّشه( عْليشًْ ادلٌْي ئىل روٍُ اٌٍغخ اٌوشثْخ.

( ىٌ ئدسان اٌشخض أْ أؽذ 124: 1978ّزريّنغزٌْ )ً ادلٌْي ًفمب ٌٌ

أْ ٌِْي هنذ زلجني شبػ  األشْبء أً ادلشىٍخ أً ادلٌلف ِشرجؾ ثو.يف ؽني

 ( ىٌ ًِْ ًمحبط وجري أً سغجخ وجريح يف شِء ِب.136: 2001)

ِٓ هذد ِٓ ادلوبِٔ ادلزوٌسح اٌغبثمخ ، ميىٓ ٌٍجبؽش أْ ّغزنزظ أْ 

ادلٌْي عزليش هنذ احلظٌي هٍَ زلفضاد خبسعْخ. ًادلًْ ئىل اٌشوٌس 

ّنشؾ فْو. ًّنشأ ثبالجنزاة ئىل ؽمً دائُ ًّشوش ثبٌغوبدح هنذِب ّنخشؽ فْو ً

 ىزا اٌشوٌس ثبإلصبسح ِٓ اٌجْئخ أً ّأرِ ِٓ وبئٓ ِغضُ.

ئرْ، فاْ ادلٌْي ئىل اٌزوٍُ ىٌ ًِْ شخض ئىل اٌمذسح هٍَ زلبًٌخ رغْري 

عٌٍوو اٌزُ حيمك ِٓ خالي ادلّبسعخ أً اٌزذسّت ثبٔزلبَ ًثبعزّشاس. 

ْ ىنبن ٔضهخ ِن ادلٌْي ئىل روٍُ اٌٍغخ اٌوشثْخ ، ّفغش أ اٌىبرتهنذِب ّشثؾ 
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ًسغجخ أوضش رنشأ يف ٔفظ شخض ٌزىٌْ لبدساً هٍَ ٌِاطٍخ هٍّْخ رغْري 

ِٓ خالي اٌزذسّت ادلغزّش  -يف رلبي دساعخ اٌٍغخ اٌوشثْخ  -لذسرو 

 ًاٌزـٌهِ.

( أْ ادلإششاد ٌٌٍّْي  ئىل اٌزوٍُ أال ًىِ 132:  2002سح )بًفمًب جلّ

ن ًهِ ٌالىزّبَ ثبٌزوٍُ دًْ اٌشوٌس ثبٌغوبدح ًاٌوجبساد األوضش شجيبً ً ىنب

 أْ ّأِش ًادلشبسوخ يف أٔشـخ اٌزوٍُ ًئّالء االىزّبَ.

ٍُ ىِ: ( أْ ادلإششاد ٌٌٍّْي  ئىل اٌزو180:  2010غالِزٌ )ًفمًب ٌـ

 ًاٌمجٌي ًِشبسوخ اٌـٍجخ  شغجخ اٌشوٌس ثبٌغوبدح ًاٌ

اٌزوٍُ ِٓ اٌزوشّفبد اٌوذّذح ادلـشًؽخ فّْب ّزوٍك ثبدلإششاد ٌٌٍّْي ئىل 

ادلزوٌسح اٌغبثمخ، ّغزخذَ اٌىبرت ثوغ ادلإششاد يف ىزه اٌذساعخ 

إلعشاء ٌِْي اٌـٍجخ ئىل روٍُ اٌٍغخ اٌوشثْخ  ًىِ: اٌشوٌس ثبٌغوبدح ً ِشبسوخ 

 اٌـٍجخ ً سغجخ اٌـٍجخ ً اىزّبَ اٌـٍجخ
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ثبٌنغجخ ئىل أعبط اٌزفىري اٌغبثك، ميىٓ سؤّزيب يف اٌشعُ اٌجْبِٔ 

 اٌزبيل:

 
 اٌواللخ

 

 اعزّشاسّخ لشاءح اٌمشآْ

 )ادلزغري اٌغْين(
 

 اإلىزّبَ.أ

 اٌزفيُ.ب

 زىشاسّخاٌ.ج

 اٌفشطخ.د

 

جٌْْادلغزغ  

 ادلٌْي ئىل روٍُ اٌٍغخ اٌوشثْخ

 )ادلزغري اٌظبدُ(
 

 اٌشوٌس ثبٌغوبدح .أ

 ِشبسوخ اٌـٍجخ.ة

 سغجخ اٌـٍجخ .ط

 اىزّبَ اٌـٍجخ.د
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 : فشػْخ اٌجؾش  اٌفظً اٌغبدط

اٌزفىري ّوًّ وؾغخ ٌٍذهُ األعبعِ ٌٍفشًع ئرا وبْ أعبط 

اٌفشػْخ  بيف دساعخ ادلشبوً يف منبرط ادلمبالد اٌيت رفغشىب )رٌػْؼ( ، فامن

ىِ يف ٔفظ األعبط. ًاٌفشق ىٌ فمؾ يف اٌظْبغخ ، أُ اٌفشػْخ يف شىً 

طْغخ طشحيخ ثغْـخ رىٌْ روشّفْخ )ِجيغخ( ؽٌي ِب ىٌ ِزٌلن واعبثخ ِإلزخ 

 (67:  2011خ اٌيت ّزُ رنفْزىب )فبرٌِٔ، روزّذ هٍَ ادلشىٍ

 اٌغْين رغٍؾ ىزه اٌذساعخ اٌؼٌء هٍَ ِزغريّٓ سئْغْني مهب ادلزغري

"اعزّشاسّخ اٌـٍجخ يف لشاءح اٌمشآْ اٌىشُّ" ًاٌزُ حيزً ادلزغري ادلغزمً 

"ٌِْي اٌـٍجخ ئىل روٍُ اٌٍغخ اٌوشثْخ" حيزً ادلزغري اٌزبثن. ًاحلمْمخ اٌظبدُ ًادلزغري 

 جيت ئصجبذتب يف ىزه اٌذساعخ ىِ أهنب رزؼّٓ ادلزغري األًي ِن ادلزغري اٌضبِٔ ، اٌيت

اعزّشاسّخ اٌـٍجخ يف لشاءح اٌمشآْ اٌىشُّ ً ٌِْذلُ ىنبن اٌواللخ ثني أُ "

 ".ئىل روٍُّ اٌٍغخ اٌوشثْخ يف ِويذ ٌّْٔفشعبي اإلعالِِ ثبٔذًٔظ 

 : ً اٌفشػْخ ادلمشسح يف   ىزا اٌجؾش  ىِ

اعزّشاسّخ اٌـٍجخ يف لشاءح  هاللخ ثني ىنبن   : (Ha) ادلمرتؽخاٌفشػْخ 

 اٌمشآْ ً ٌِْذلُ ئىل روٍُ اٌٍغخ اٌوشثْخ
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عزّشاسّخ اٌـٍجخ يف  هاللخ ثنيٌْظ ىنبن  : (Ho) اٌفشػْخ اٌظفشّخ

 لشاءح اٌمشآْ ً ٌِْذلُ ئىل روٍُ اٌٍغخ اٌوشثْخ

د " اجلذًٌْخ هٍَ ًأِب أعٌٍهبب فيٌ مبمبسٔخ لّْخ " د" احلغبثْخ ًلّْخ " 

خ " د " احلغبثْخ أورب ِٓ لّْخ % ِن اٌزوْني ئرا وبٔذ لّْ 5ِغزٌٍ اٌذالٌخ  

أْ  ثني  ادلزغري  رأصريا   د" اجلذًٌْخ فزىٌْ اٌفشػْخ اٌظفشّخ ِشدًدح مبونَ"

.  ًئرا وبٔذ  لّْخ  " د "  احلغبثْخ  أطغش  ِٓ  لّْخ  " د "  اجلذًٌْخ   دال

 ٌظفشّخ   ِمجٌٌخ   مبونَ  أْ   ثني  ادلزغريّٓ هذَ  األصبس.فزىٌْ   اٌفشػْخ   ا

 : اٌذساعخ اٌغبثمخ ادلنبعجخ  اٌفظً اٌغبثن

وبْ اٌجؾش األًي هجبسح هٓ حبش أعشرو فرتّبِٔ ٌِْط فشادوب 

"اٌواللخ ثني اعزّشاسّخ لشاءح اٌمشآْ اٌىشُّ ًاٌضمخ ثبٌنفظ يف اٌزٌعْو ؽٌي 

احلظٌي هٍَ ٔزبئظ ئجيبثْخ )اٌفشػْخ ادلمجٌٌخ(.  جلبِوخ احملّذّخ عٌساوبسرب"

ىزا اٌجؾش ٌذّو ًِْ ٌذساعخ اجلٌأت اٌنفغْخ. يف ىزه اٌذساعخ ، رليش اٌنزبئظ 

أْ ىنبن هاللخ ئجيبثْخ ثني اعزّشاسّخ لشاءح اٌمشآْ اٌىشُّ ًصمخ ادلٌعيني 

 ثبٌنفظ يف أٔشـخ اٌزٌعْو اخلبطخ جببِوخ عٌساوبسرب احملّذّخ.
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ؿبٌجخ  -ٌضبْٔخ ىِ دساعخ أعشاىب ؽغنٌي خبدتخ اٌفْـشُ اٌذساعخ ا

"اٌواللخ هٓ  -عبِوخ عٌٔٓ وبٌْغبغب اإلعالِْخ احلىٌِْخ ٌّعْبوبسرب 

ثني اعزّشاسّخ لشاءح اٌمشآْ اٌىشُّ ِن اجتبىبد اٌٌهِ ثبٌزاد يف ؿالة 

ِذسعخ داخٍْخ يف ِذسعخ أثٌ ثىش اإلعالِْخ ادلزٌعـخ ادلزىبٍِخ 

ىزه اٌذساعخ رغزخذَ األعبٌْت اٌىّْخ ثبعزخذاَ يف  ٌّعْبوبسرب".

ِمْبط وأداح جلّن اٌجْبٔبد. ٔزبئظ ىزه اٌذساعخ حتظً هٍَ ٔزبئظ ئجيبثْخ ، ًىزا 

ّوين أْ ىنبن هاللخ ثني اعزّشاسّخ لشاءح اٌمشآْ اٌىشُّ ِن اجتبىبد اٌٌهِ 

ثبٌٌهِ. ٌزا وٍّب اسرفوذ اعزّشاسّخ ؿٍجخ يف لشاءح اٌمشآْ اٌىشُّ 

 ذ اجتبىبد اٌشخظْخ ٌذٍ اٌـالة.اسرفو

أِب اٌذساعخ اٌضبٌضخ رً ِنبعجخ هبزا اٌجؾش فيٌ اٌجؾش اٌزُ رأدىو 

خٌسّبد ادلظٍؾخ ثونٌاْ "رأصري هٍّْخ  لشاءح اٌمشآْ ً وزبثو هٍَ حتظًْ روٍُ 

ذسعخ ادلزٌعـخ "عّْبٌٔ" اإلعالِْخ مب اٌفظً اٌغبثن رالِْز ٌذُاٌٍغخ اٌوشثْخ 

ًي". يف ىزه اٌذساعخ ، أكيشد اٌنزبئظ أْ ىنبن رأصرياً األىٍْخ ثبٔذًٔظ وْذ

ىبِبً ثني هٍّْخ لشاءح اٌمشآْ ً وزبثو هٍَ حتظًْ روٍُ اٌٍغخ اٌوشثْخ ٌٍزالِْز ، 
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ًخبطخ رالِْز اٌفظً اٌغبثن يف ِذسعخ ادلزٌعـخ "عّْبٌٔ" اإلعالِْخ األىٍْخ 

 ثبٔذًٔظ وْذًي. 

اٌزُ ّشّذ اٌجؾش ىٌ هٓ" اعزّشاسّخ اٌـٍجخ يف  اٌىبرتأِب ثبٌنغجخ ٌذساعخ 

لشاءح اٌمشآْ اٌىشُّ ً هاللزيب مبٌْذلُ ئىل روٍُّ اٌٍغخ اٌوشثْخ". ّشّذ 

ٌىشُّ ِوشفخ ؽبي ِٓ هاللخ لٌّخ ثني اعزّشاسّخ لشاءح اٌمشآْ ا اٌىبرت

ًٌِْي اٌـٍجخ ئىل روٍُ اٌٍغخ اٌوشثْخ. رغزخذَ ىزه اٌذساعخ ؿشّمخ وّْخ ِن 

جلّن اٌجْبٔبد هٓ ؿشّك ادلالؽلخ  اٌىبرتٌٔم ِٓ اٌجؾش ادلْذأِ. ّغزوًّ 

ًاالعزجْبْ ًادلمبثٍخ ًاٌذساعخ اٌٌصبلْخ. ّغزخذَ اٌزؾًٍْ االحنذاس اخلـِ 

غبثمخ ، فاْ اٌجؾش اٌزُ اٌجغْؾ. ًِزفشق ِٓ ثوغ اٌذساعبد ادلزوٌسح اٌ

ىٌ رشوض أوضش هٍَ عٌأت اٌزوٍُ ، ًِب اطجؼ ِٓ  اٌىبرتعْذسعو 

اٌٌاػؼ هٍَ فوبٌْخ اٌزوٍُ. ألْ ادلٌْي عبٔت ِيُ جيت أْ ّشلْيب ادلوٍُ يف 

أْ ّزّىٓ ِٓ  اٌىبرتاٌزوٍُْ ، مبب فْو روٍُ اٌٍغخ اٌوشثْخ. ٌزٌه ، ّشعٌ 

ُْ اٌٍغخ اٌوشثْخ ً لذسد هٍَ دهُ اٌزوٍُْ ئٔزبط اٌوٍّْخ اجلذّذح ادلٌفشح يف روٍ

 فوبٌْخ.


