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المُت لحٟل مكغوٕ لُلى فى محزان اإلاهىُت ؟"  "الخُُٛت ؤلٖا

 م٣ضمت:

٩ا الحغب ٖىضما يُٛذ حماٖاث اإلاهالح ٖلى الغ  لذ مً ؤحل صزى٫ ؤمٍغ ثِـ ٞغاه٩لحن عوٞػ

٩ي الغاٌٞ  الم ٧ان الؿالح ألاو٫ لخُٛحر جىحه الغؤي الٗام ألامٍغ الٗاإلاُت الثاهُت، ٞةن ؤلٖا

ذ خ٣ُ٣تها في  ٞغ ُٖ ٤ بىاء خملت بٖالمُت مبيُت ٖلى ؤزباع لى  للضزى٫ فى الحغب، وطل٪ ًٖ ٍَغ

٩ا بُٗضة ًٖ الحغب، وح ش و٢تها عبما ْلذ ؤمٍغ ٛحرث هدُجت الحغب الٗاإلاُت الثاهُت والخاٍع

 بإ٦مله.

ذ بمُٗاص الًغبت الُاباهُت  ٨ُت ٖٞغ ٣ٞض ؤزبدذ الىزاث٤ ُٞما بٗض ؤن املخابغاث ألامٍغ

٩ي، في بحر٫ هاعبغ، ٢بلها بإًام، ل٨نها ججاهلتها، مً ؤحل اؾخٛال٫ الحضر فى  لؤلؾُى٫ ألامٍغ

 ب٢ىإ الغؤي الٗام بضزى٫ الحغب.

٩ى للٗغا١ في ج٨غع هظا  ، والتي ؤزبدذ 2003اإلاى٠٢ بٗضها بـؿخحن ٖاًما،٢بل الٛؼو ألامٍغ

الخد٣ُ٣اث بٗضها بؿىىاث ؤن الٗغا١ لم ٨ًً لضًه ؤؾلحت هىوٍت تهضص الٗالم ٢بل 

ل ٩ي، ٧ي 2003ؤبٍغ الم عؾالخه ؤًًا بلى ٢ُاٖاث ٦بحرة مً الكٗب ألامٍغ ، وهى ما بجى ٖلُه ؤلٖا

٣ىٗه بًغوعة الٛؼو ألام ٩ي للٗغا١.ًُ  ٍغ

 

في الجؼاثغ، زال٫ حؿُٗىاث ال٣غن اإلااضخي، وؤزىاء خغب الجِل الجؼاثغي م٘ الخُاعاث 

المُت في  الم الجؼاثغي عؾالخه ؤلٖا ؤلاؾالمُت اإلاؿلحت، ٧اهذ هىا٥ ؤ٧اطًب مثحرة بجى ٖليها ؤلٖا

اٞاث ب٢ىإ الكٗب الجؼاثغي بٗضالت ٢ًِخه، ؤ٧اطًب ْهغث خ٣ُ٣تها بٗضها بؿىىاث في اٖتر 

ت باعج٩اب مجاػع ووؿبتها بلى ؤلاؾالمُحن، إلزاعة حٗا٠َ  ٖضص مً يباٍ املخابغاث الجؼاثٍغ

 الكٗب الجؼاثغي، وبَالت ؤمض الحغب.



ش ؤلا٢لُمي والضولي التى عاح ضحُتها آلاالٝ بؿبب ؤ٧اطًب بجى ٖليها  ٦ثحرة هي ال٣ًاًا في الخاٍع

ُت. الم عؾالخه بضون جدغي الهض١ واإلاىيٖى  ؤلٖا

الم،  المُت الحا٦مت لهظا ؤلٖا الم،وجبضو ؤ٦ثر ؤهمُت ألازال١ واإلاىاز٤ُ ؤلٖا هىا جبضو ؤهمُت ؤلٖا

 وؤهمُت مغا٢بت جىُٟظ هظه اإلاىاز٤ُ مً ٢بل الكٗىب.

خ٣ى١ اإلاثلُحن بضوعها مً ال٣ًاًا الكاث٨ت والحؿاؾت في هٟـ الى٢ذ، قاث٨ت ألن ٖليها 

الجض٫ ًهل بلى ؤن حاهب مً هظه آلاعاء جضٖى  حض٫ ٦بحر في مهغ والٗالم، وخؿاؾت،ألن هظا

 بلى ٢خل اإلاثلُحن ؤو بًظاءهم هاهُ٪ ًٖ بهاهتهم والضٖىة بلى الاهخ٣ام مً خ٣ى٢هم .

المُت،في بًًاح خ٣ُ٣ت ال٣ًُت  ُت ؤلٖا مً هىا جٓهغ ؤهمُت وزُىعة ٢ُم الجزاهت واإلاىيٖى

وال٣اهىن؟، ؤم ؤنها مُل حيسخي اإلاثلُت، وهل هي مغى ؤو ؾلى٥ قاط جدغمه ألاصًان والخ٣الُض 

 َبُعي ٦ما ج٣ى٫ مىٓمت الصحت الٗاإلاُت؟.

المُت هىا لِؿذ مجغص ٢ُم وؤزال٢ُاث للمهىت م٘ ؤهمُتها  ُت ؤلٖا بن الجزاهت واإلاىيٖى

الكضًضة، ول٨نها ج٩اص ج٨ىن الًغوعة الىخُضة في هظه ال٣ًُت، ل٩ي ًإزظ الغؤي الٗام مى٢ٟه 

 ىاز٤ُ خ٣ى١ ؤلاوؿان.بك٩ل ؾلُم، ؤ٢غب بلى اخترام م

 

 

 

 

 

 

 



 مك٩لت الضعاؾت:

مضي مهىُت  الخُُٛت ؤلاٖالمُت لحٟل جدُُه ٞغ٢ت مىؾ٣ُُت لبىاهُت بؾمها مكغوٕ لُلى، 

ت مً الكباب  والتى ُعٞ٘ زاللها ٖلم ٢ىؽ ٢ؼح )ًخسظه اإلاثلُىن عمؼا لهم( مً حاهب مجمٖى

ً للحٟل.  الحايٍغ

 

 حؿائالث الضعاؾت:

 ٤ُ قٝغ بٖالمُت ٢اهىهُت وصؾخىعٍت؟هل لضي مهغ مىاز -1

ت م٘ اإلاىاز٤ُ الضولُت؟-2 المُت اإلاهٍغ  بلى ؤي مضي جخ٤ٟ وجسخل٠ مىاز٤ُ الكٝغ ؤلٖا

ت في حُُٛت ٢ًُت اإلاثلُحن ومكغوٕ لُلى مً ٢ُم -3 الم اإلاهٍغ بلى ؤي مضي ا٢تربذ وؾاثل ؤلٖا

المُت؟  اإلاهىُت ؤلٖا

المي؟هل حؿاٖض ال٨ُاهاث اإلاؿئىلت ًٖ ؤلاٖالم في -4  مهغ في جدؿحن واعج٣اء ألاصاء ؤلٖا

 

اع الىٓغي:  ؤلَا

ا مً ؤحل يبِ الاهٟالث  ًُ س ت التى ْهغث جاٍع ت اإلاؿئىلُت الاحخماُٖت لئلٖالم ألنها الىٍٓغ هٍٓغ

المُحن، مً ؤحل  المي وخماًت املجخم٘، ومً زم خاولذ وي٘ ٢ىاٖض وؤزال١ ًلتزم بها ؤلٖا ؤلٖا

مثل ٧  ل وحهاث الىٓغ فى املجخم٘.بٖالم ًضاٞ٘ ًٖ الح٣ُ٣ت ٍو

 

 مىهج الضعاؾت:

الخُُٛت  جيخمي هظه الضعاؾت بلى الضعاؾاث الىنُٟت الخدلُلُت، التي حؿعى بلى ون٠ وجدلُل

ا ب٣ًُت خٟل مكغوٕ لُلى، مً زال٫ ؤؾلىب اإلاسح  ًُ ذ بٖالم ٞغ ُٖ المُت، خى٫ ٢ًُت  ؤلٖا

المي للمىاص اإلايكىعة للبرامج مدل الضعاؾت، وؾيؿخسضم  ا ؤؾلىب اإلاىهج اإلا٣اعن ؤلٖا ًً ؤً

المُت.  إلحغاء اإلا٣اعهت بحن البرامج مدل الضعاؾت، مً خُث ا٢ترابها ؤو بٗضها مً اإلاهىُت ؤلٖا

 



 ؤصواث الخدلُل :

٣ا  اؾخسضمىا الخدلُل ال٨ُٟي وال٨مي للمىاص اإلايكىعة في البرامج مدل البدث، وج٣ُُمها ٞو

المُت، التى اؾخسلهته  ا الضعاؾت.إلاٗاًحر اإلاهىُت ؤلٖا

 

 مٟاهُم بحغاثُت اؾخسضمها الباخث ؤزىاء الضعاؾت:

مً ًضاٞ٘ ًٖ اإلاثلُت ؤو اإلاضاٞٗىن ًٖ اإلاثلُت ؤو اإلاضاٞٗىن ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُحن: ٧لها مٟاهُم -

ًىن الايُهاص ؤو  اؾخسضمذ ؤزىاء الضعاؾت بىٟـ اإلاٗجى، واإلا٣هىص بها هم ألاٞغاص الظًً ًٞغ

غوا اإلاثلُت بما ؾلى٥ َبُعي ؤو ازخُاًعا خًغا، ؤو ٖلى ؤ٢صخى ج٣ضًغ مغى  الخمُحز يض اإلاثلُحن، ٍو

ه صون ؤصوى اهخ٣ام لح٣ى٢هم.  ًخم الخٗامل م٘ طٍو

 

الغاًٞىن للمثلُت ؤو الغاًٞىن لح٣ى١ اإلاثلُحن: وهم مً ٣ًبلىن باالهخ٣ام ؤو ٖضم -

ا ي
ً
ا قاط

ً
غوا اإلاثلُت ؾلى٧ حرهم فى  الح٣ى١، ٍو ض الُبُٗت ؤلاوؿاهُت، ؤو اإلاؿاواة بحن اإلاثلُحن ٚو

.ً  ؾلى٥ قضًض الحغماهُت، ؤو ماامغة مً الخاعج ٖلى الَى

 ٖلى ال٣اعيء ؤن ٨ًىن ؤلاقاعة بلى اإلاغح٘ ؤؾٟل الا٢خباؽ مباقغة. -
ً

 ًٞلىا حؿهُال

اؾخسضام الضعاؾت إلقاعاث ُمظ٦غة ألٞٗا٫ ؤو ل٩لماث مثل قباب ؤو مثلُىن بهما ه٣هض به -

ؤو ؤهثى،وؤهىا ال نهضٝ مً ؤلاقاعاث اإلاظ٦غة بال الازخهاع ٣ِٞ، ووٗخظع الىىٖحن مٗا ؾىاء، ط٦غ 

 بطا يا٤ً هظا البٌٗ.

ه هام :  جىٍى

المُت مً  ججضع ؤلاقاعة هىا بلى ؤن الضعاؾت واإلاغنض مٗىُان فى اإلا٣ام ألاو٫ بالخُُٛت ؤلٖا

ىم بهظا الضوع الىاخُت اإلاهىُت ولؿىا فى مٗغى الضٞإ ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُحن م٘ اخترامىا إلاً ٣ً

 بالخإ٦ُض.

 

 



اع الىٓغي:  ال٣ؿم ألاو٫ : ؤلَا

ت اإلاؿئىلُت الاحخماُٖت :  ؤوال:هٍٓغ

مت  الجيـ ؤزباع في والخىى ؤلازاعة بلى الصح٠ حىىح مىاحهت في ت ْلفى والجٍغ  هٍٓغ

ت، اء في وكإث التيو  الحٍغ الم ٖو ٨ُت، اإلاخدضة بالىالًاث ؤلٖا ث ت، ختى نهاًاالٛغبُ وؤوعوبا ألامٍغ

ت، وبؾاءةالحغب الٗاإلاُت الثاهُت،  ت ج٣ُُض ًٖ البدث بضؤ اؾخسضام الصحاٞت للحٍغ  في الحٍغ

ت مٗجى ٞٓهغ الحغ، الا٢خهاص ٖلى ال٣اثمت الىٓم ْل هغث. اإلاؿاولُت ٖلى ال٣اثمت الحٍغ  ْو

 وؾلى٦ها. اإلاهىت آصاب ٖلى ع٢ًُبا الٗام الغؤي ججٗل التي وال٣ىاهحن ال٣ىاٖض

لى وؾاثل ًغي ؤصحاب هظه ال ت خ٤ وواحب ومؿاولُت في هٟـ الى٢ذ، ٖو ت ؤن الحٍغ ىٍٓغ

الم ج٣٘ مؿئىلُت جىىٍغ الجماهحر بالح٣اث٤ وألاع٢ام ختى حؿخُُ٘ هظه الجماهحر بنضاع  ؤلٖا

ُه. ؤخ٩ام متزهت وصحُدت ٖلى ألاخضار الٗامت، الن والتٞر  بلى حاهب ؤلٖا

 

 

 

ت اإلاؿئىلُت الا   حخماُٖت والتى لها ٖال٢ت ببدثىا:ؤهم املحاوع التى جخًمنها هٍٓغ

ىُت حٗمل ٖلى َغح حمُ٘ ال٣ًاًا التي تهم حمهىع وؾاثل الاجها٫  - بعؾاء هٓم بٖالمُت َو

الٗىانغ اإلاغجبُت بخل٪ ال٣ًاًا، لخد٤ُ٣ مبضؤ  املخخلٟت في املجخم٘ وجداو٫ ؤن جدىاو٫ حمُ٘

ض مً  اإلاهضا٢ُت في جىاولها، ختى ال ًلجإ ألاٞغاص بلى مهاصعؤزغي ٢ض حؿغب بلُه مٗلىماث جٍؼ

٣ٟض بظل٪  ٤ ٖضم ال٣ُحن بىا٢ٗه، ٍو ُه وجًٗه ٖلى ٍَغ زُىعة اإلاىا٠٢ ؤو حُٛب مً ٖو

املجخم٘ ع٦ىا هاما مً ؤع٧ان اإلاؿاولُت الاحخماُٖت لئلٖالم، و٢ضعتها في ج٨ىًٍ عؤي ٖام 

 ؿُاسخي.مؿدىحر، ًضٖم مؿحرة الضًم٣غاَُت والخ٣ضم الاحخماعي والث٣افي والا٢خهاصي وال



ىن ًٓل ؤهم وؾُلت في صو٫ الٗالم الىامي ألا٦ثر اهدكاعا وجإزحرا في الغؤي الٗام و  -  الظيالخلٍٟؼ

ٖلُه جد٤ُ٣ ؤع٧ان اإلاؿاولُت الاحخماُٖت لالجها٫ الجماهحري،هٓغا الهسٟاى وؿب ال٣غاءة 

ض واعجٟإ مؿخىي ألامُت وهى ٖامل ال ٌؿمذ بهُاٚت مًمىن ٢اصع ٖلى بىاء ال٨ٟغ الىا٢

الىاعي لؤلبٗاص املخخلٟت لل٣ًاًا واإلاك٨الث اإلاؿخجض ة صازل املجخم٘ وزاعحه ،إلاىا٢كتها 

ُت ولخ٨ىًٍ عؤي ٖام مؿدىحر ججاهها.  بمىيٖى

 

الم صوعا زانا في ٖغى آلاعاء  - ًغجبِ اإلاٟهىم ؤًًا بٓاهغة الضًم٣غاَُت، بط ًلٗب ؤلٖا

ت ٧ي ًخم٨ً الجمهىع،   بىاء ٖلى طل٪، مً ج٨ىًٍ الغؤي.املخخلٟت اإلاخباًىت واإلاخهاٖع

الم الجؼاثغي  عمًان ٖبضاملجُض،مٟهىم اإلاؿئىلُت الاحخماُٖت لئلٖالم"٢اهىن ؤلٖا

 369همىطحا"،صٞاجغ الؿُاؾت وال٣اهىن ،الٗضص الخاؾ٘،م

الم بتزوٍض املجخم٘ اإلاٗانغ باألخضار الهاص٢ت والكاملت والظ٦ُت في  - ؤن ج٣ىم وؾاثل ؤلٖا

. وهظا ٌٗجي ؤن ج٨ىن وؾاثل ؤلاٖالم ص٣ُ٢ت وال ج٨ظب، وؤن جٟغ١ بحن ؾُا١ ًجٗل لها مٗجى

 الح٣ُ٣ت والغؤي.

الم بالٗمل ٦مىبر لخباص٫ اإلاالخٓاث والى٣ض، بدُث حؿمذ بالخٗبحر ًٖ  - ؤن ج٣ىم وؾاثل ؤلٖا

ليها ؤن جداو٫ ٖغى حمُ٘ وحهاث الىٓغ اإلاهمت ؾىاء  وحهاث الىٓغ اإلاخٗاعيت م٘ عؤيها. ٖو

 ها ؤو جسالٟها.التي جخ٤ٟ مٗ

ُت م٨ىهاث الجماٖاث  - الم ؤن جبرػ نىعة للمجخم٘ بدُث جهىع بمىيٖى ٖلى وؾاثل ؤلٖا

 املخخلٟت في املجخم٘.

ضة البُان ؤلاماعاجُت ،  2016ماًى 24نالح ؤبى بنب٘،م٣ا٫ ميكىع ،حٍغ

1.2645927-24-05-tp://www.albayan.ae/opinions/articles/2016ht 

http://www.albayan.ae/opinions/articles/2016-05-24-1.2645927
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مىاز٤ُ الكٝغ ؤو مىاز٤ُ ألازال١ اإلاهىُت اإلاؿاولُاث الاحخماُٖت وألازال٢ُت لغحا٫  ثع جبلى  -

الم خُا٫ املجخم٘ الظي ٌٗملىن ُٞه المي، الاجهالي الىٓام هطج و٧لما ،ؤلٖا  اعجٟ٘ وؤلٖا

 والالتزاماث ال٣ىاٖض هظه جدضًض بلى الحاحت وجؼاًضث ُٞه، للٗاملحن اإلانهي اإلاؿخىي 

الم. لغحا٫ الاحخماُٖت  ؤلٖا

 372عمًان ٖبضاملجُض،مٟهىم اإلاؿئىلُت الاحخماُٖت لئلٖالم،مغح٘ ؾاب٤،م

 

ت( :لزاهُا :هماطج إلاىاز٤ُ ا  كٝغ بٖالمُت )صولُت ومهٍغ

ت نىٗها بٖالمُىن  مما ىن ؤو  ؾب٤ ؾيؿخٗغى هماطج إلاىاز٤ُ قٝغ بٖالمُت مهٍغ مهٍغ

ت ،٦ظل٪ بٌٗ اإلاىاز٤ُ الضولُت اإلاىحىصة فى الضو٫ الضًمى٢غاَُت  مىحىصة فى ال٣ىاهحن اإلاهٍغ

ت مً اإلاباصيء الحا٦مت  واإلاخ٣ضمت،ؾىداو٫ مً زال٫ هظه اإلاىاز٤ُ اؾخسالم مجمٖى

 لئلٖالم ،ؾيؿخسضمها فى هظه الضعاؾت ،٦ما ًم٨ً ؤن حؿخسضمها الجماٖت ؤلاٖالمُت ُٞما

 ج٨ىن مغقضة لهم فى اإلاؿخ٣بل. بُنهم ؤو 

 

 : 1971بٖالن مُىهُش  -1

اث جُىع  في اإلاهمت املحُاث بٖالن مُىهُش هى بخضي  جبىاه الظي  الصحاُٞت ألازال١ قٖغ

ت صحاٞحي واجداصاث ه٣اباث ممثلى  ٞغوؿا،: صو٫  ؾذ مً ٧اهذ جخإل٠ التي ألاوعوبُت املجمٖى

 اجداصاث مً ويٗه في ٦ما قاع٦ذ. ولى٦ؿمبىعٙ هىلىضا بلج٩ُا، اًُالُا، الاجداصًت، ؤإلااهُا

ؿغا  الؿىت في جبىاه اإلاهىت، ٖالم في الٗالمي الى٢٘ه ل ٧ان الظي ؤلاٖالن هظا. والىمؿا ؾَى

 بٗض جبيخه ٦ما اللُبرالي، الخىحه طاث ًمثل الضو٫  الظي للصحاُٞحن الاجداص الٗالمي الخالُت

 .اقترا٧يه جىح اثط التي ٧اهذ ألاوعوبُت الضو٫  بغلحن حضاع ؾ٣ىٍ

الن هظا خضص ٖخبر ما ؤلٖا
ُ
وطل٪  الىخاثج ٧اهذ مهما الح٣ُ٣ت اخترام.الصحافي واحباث ا

تها، في الجمهىع  خ٤ مً اهُال٢ا  ألازباع م٘ الخٗاَي في واإلاهضا٢ُت مٗٞغ

المُت بحن اإلاباصيء والىا٢٘،  40،ماؾؿت مهاعاث،بحروث،م2008حىعج نض٢ت،ألازال١ ؤلٖا

 



 

ت 31قملذ م٣اعهت بضعاؾت ٢امذ Tina Laitila الباخثت  ألازال١ مُضان في ؤوعوبُت قٖغ

المُت  و٢ض. جمحزها التي الٟىاع١  ؤو بُنها اإلاكتر٥ واؾخسالم بمًمىنها ؤلاإلاام بهضٝ ؤلٖا

اث هظه مً الباخثت اؾخسلهذ ً ٦بري ٧لها مىحىصة فى بٖالن مُىهُش. 6 الكٖغ   ٖىاٍو

 40م Cornu, Daniel. « Ethique de l’informationاإلاغح٘ الؿاب٤ ه٣ال ًٖ 

المى ججاه حمهىعه ٖىض  وٗغى منها ماله ٖال٢ت ببدثىا والخام بىاحباث الصحٟى وؤلٖا

 مماعؾخه لٗمله ٖلى الىدى الخالى :

اخترام الح٣ُ٣ت في البدث ًٖ ألازباع ونُاٚتها:اخترام الح٣ُ٣ت ٌٗجي الجزاهت في الخٗاَي م٘ 

هظه الجزاهت: الهض١، والؿعي ٢ضع ؤلام٩ان بلى اإلاىيىُٖت  ألازباع،مً ال٣ُم التي جامً

الاتهاماث مً صون بزباث ؤو باالؾدىاص بلى ال٣ىاٖاث الصخهُت التي  هوالحُاص، جداشخي جىحُ

ت.  ٢ض ج٨ىن مٛلَى

المُت،  ٦ما جٟترى ألاماهت جداشخي جطخُم زبر مً زال٫ ببغاػه ٖىىاها ومى٢ٗا في الىؾُلت ؤلٖا

مِل زبر ما مً زال٫ ٖضم بًالثه الاهخمام الظي ٌؿخد٤ ، ؤو جدىٍغ ال٨ٗـ مً طل٪ ته و ؤ

تراٝ بالخُإ بطا ما خهل ٖلى الخبر مً زال٫ التر٦حز ٖلى ه٣ُت زاهىٍت ُٞه . ٦ما الصحٟي الٖا

 ، وبٖاصة جهىٍبه وبُٖاء خ٤ الغص لؤلشخام اإلاٗىُحن باألزباع.

 .44اإلاغح٘ الؿاب٤ ،م  

ال ًد٤ للصحافي ؤن ٌسخيء بلى ؤي  وجداشخي الخمُحز الٗىهغي: اخترام ألاشخام واإلاؿاواة بُنهم

غه. بن ٖغى الصحافي ألزباع مُٗىت ًجب ؤن ٨ًىن صاثما مً 
ّ

بوؿان، وال ؤن ٌكخمه ؤو ؤن ًد٣

دىاو٫ ألاخضار مً صون اإلاؿاؽ بؿمٗت  مىُل٤ اإلاهلحت الٗامت، ُٞٗغى الى٢اج٘ بخجغص ٍو

 ألاشخام.



هُت والاتهاماث ًجب ؤال جهضع ًٖ صحافي. ٩ٞل متهم ًب٣ى بن حٗابحر الكخم وؤلاهاهاث الصخ

ئا ختى جثبذ بصاهخ  مً ٢بل الؿلُاث ال٣ًاثُت.ه بٍغ

 .46اإلاغح٘ الؿاب٤ ،م 

 جسضم ال ٧اهذ بطا صحُدت ٧اهذ ولى مُٗىحن ؤشخام يض اتهاماث ؤال ًُل٤ الصحٟي ٖلى

 وحهت إلبضاء املجا٫ه ل ًٟسح ؤن ٖلُه ٞان بوؿان يض باتهام جىحه وبطا. الٗامت اإلاهلحت

 .هٓغه

خىحب  ٖلى ؤن ؤي، ٢ضعه مً ًدِ ؤو الصخو بلى ٌسخيء ٢ض جلمُذ ؤي اؾخٗما٫ ٖضم ٍو

ومً واحباث .  ٧ان حاهب في ؤي ألاشخام بلى حسخيء مٗلىمت ؤي اؾخٗما٫ جداشخي الصحافي

 الصحٟى ججاه حمهىعه ؤن ٌٗبر ًٖ حمُ٘ ٞئاث املجخم٘

 خىله الكغوح وج٣ضًم بَاعه في الحضر وي٘ ٗضب املخخلٟت الىٓغ وحهاث ٖغى يغوعة

  55اإلاغح٘ الؿاب٤ ،م 

ت :-2  مىاز٤ُ الكٝغ اإلاهٍغ

ت مً  ت بل ؤن هىا٥ مً اإلاىاز٤ُ اإلاهٍغ  فى مىاز٤ُ الكٝغ اإلاهٍغ
ً

بٖالن مُىهُش ججض له ْالال

المُت بهما هى مغجبُت بااللتزاماث والح٣ى١ الؿامُت  ًا٦ض ٖلى ؤن الالتزاماث والح٣ى١ ؤلٖا

 مثل : التى جًمىتها اإلاىاز٤ُ الضولُت

 

المُحن ٣ٖب زىعة  ت مً ؤلٖا المى الظي ؤنضعه مجمٖى ؤ(مُثا١ الكٝغ ؤلٖا

المُحن ٣ٖب زىعة ًىاًغ : 2011ًىاًغ   ت مً ؤلٖا بكهىع  2011مُثا١ ؤنضعه مجمٖى

 ،والظي ٣ًى٫ فى صًباحخه :

 

 



ٖالم، التي جًمىتها اإلاىاز٤ُ "اعجباَا باألهضاٝ والح٣ى١ والالتزاماث الؿامُت، لغؾالت ؤلا 

لى وحه الخهىم اإلااصة  الن الٗالمي لح٣ى١ ؤلاوؿان والتي جىو ٖلى  19الضولُت ٖو مً ؤلٖا

ت الغؤي والخٗبحر".   "ل٩ل شخو الح٤ في خٍغ

٣ٞغة ؤزغي ج٣ى٫ " واٖتراٞا بد٤ اإلاكاهض واإلاؿخم٘، في بٖالم مىيىعي، ٨ٌٗـ بإماهت 

ىن خ٤ ٧ل مىاًَ في الخ٣ُٗب ٖلى ار، وحٗضص آلاعاء، وجهونض١ هبٌ الىا٢٘، وخغ٦ت ألاخض

المي".  ما ًظٌٗه ؤلٖا

ا: ًً  مً مباصيء هظا اإلاُثا١ ؤً

المُحن واحب املحاٞٓت ٖلى ؤنى٫ الحىاع وآصابه، ومغاٖاة خ٤ اإلاكاهض في   - ٖلى ؤلٖا

 هُت.الخ٣ُٗب والغص الصحُذ، وخ٤ ٖامت اإلاىاَىحن في خغمت خُاتهم الخانت و٦غامتهم ؤلاوؿا

 لئلٖالم مؿئىلُت زانت ججاه نُاهت خ٣ى١ ؤلاوؿان وألا٢لُاث. -

جً٘ الى٣ابت يمً ؤولىٍاتها الٗمل ٖلى مغاٖاة الالتزام بخ٣الُض اإلاهىت وآصابها ومباصئها،  -

وبٖما٫ مُثا١ الكٝغ ؤلاٖالمي، ومداؾبت الخاعححن ٖلُه َب٣ا لئلحغاءاث املحضصة 

 . ٢اهىن جىُٓم ؤلاٖالماإلاىهىم ٖليها في ٢اهىن الى٣ابت و 

 

  7و5و4، ؤحؼاء مً ٣ٞغاث 2011مباصيء مُثا١ الكٝغ ؤلاٖالمى الهاصع فى 

   https://www.slideshare.net/dia2_noor/ss-7724731لُى٪ اإلاُثا١ 

 

ت ؤو اإلاخٗهبت، ؤو الًُٗ في بًمان  الالتزام بٗضم الاهدُاػ في مٗغوياجه- بلى الضٖىاث الٗىهٍغ

ً، ؤو جل٪ الضاُٖت بلى الخمُحز ؤو الاخخ٣اع ألي مً َىاث٠ املجخم٘  آلازٍغ

 الالتزام بٗضم بطاٖت الى٢اج٘ مكىهت ؤو مبخىعة ؤو ٚحر ٧امله ٖلى هدى ٚحر ؤمحن. -

https://www.slideshare.net/dia2_noor/ss-7724731


لى الح٣ُ٣ت وخ٤ الغص ٖ ٧ل زُإ في بطاٖت اإلاٗلىماث ًلتزم ٖاعيه بخصحُده ٞىع بَالٖه-

المي، ٖلى ؤال ًخجاوػ طل٪ الغص ؤو الخصحُذ خضوص  والخصحُذ م٨ٟى٫ ل٩ل مً ًدىاولهم ؤلٖا

، وؤال ًىُىي مسالٟت لآلصاب الٗامت . ججىب الاقاعة اإلااطًت واإلاؿِئت لجيـ -9اإلاىيٕى

ز( ٣ِٞ الصخو ؤو ؤي مغى حؿضي ؤو ٣ٖلي ؤو بٖا٢ت ٌٗاوي منها ،ٖلى ؤهه ًم٨ً ط٦غ )الخمُح

ىُت ًمخى٘ ؤلاٖالمي ًٖ جىاو٫ ما جخىاله ؾلُاث -- -12في خا٫ ٧ان طل٪ ًد٤٣ مهلحت َو

٣ت حؿتهضٝ الخإزحر ٖلى نالح  الخد٤ُ٣ ؤو املحا٦مت في الضٖاوي الجىاثُت ؤو اإلاضهُت، بٍُغ

 الخد٤ُ٣ ؤو ؾحر املحا٦مت 

المى المى )ال٣ٟغة ألاولى ( فى مُثا١ الكٝغ ؤلٖا ،اإلاغح٘ الؿاب٤ ،ؤحؼاء خ٣ى١ والتزاماث ؤلٖا

 12و9و7و 4مً البىىص ا و

 ًجب الخمُحز بىيىح بحن الح٣ُ٣ت والخٗل٤ُ ؤو بحن الغؤي والخبر -

 

بُٖاء الح٤ في الغص ٖلى ؤي مٗلىمت ٚحر صحُدت لؤلٞغاص وماؾؿاث املجخم٘ الغؾمُت -

 واإلاضهُت طاث الهلت بمىيٕى الٗغى وخُثما ًخُلب ألامغ طل٪ 

المى اإلاغح٘ الؿاب٤،اإلااصة 2ٖالمى )ال٣ٟغة خ٣ى١ والتزاماث ؤلا  (فى مُثا١ الكٝغ ؤلٖا

 ،ؤحؼاء مً ال٣ٟغاث ؤ ، ب10

 الابخٗاص ًٖ ؤلازاعة في ٖغى الجغاثم والًٟاثذ وججىب ألالٟاّ البظًئت والىابُت-

المى )ال٣ٟغة  المى اإلاغح٘ الؿاب٤،اإلااصة 2خ٣ى١ والتزاماث ؤلٖا (فى مُثا١ الكٝغ ؤلٖا

 ٣ٟغة ؤ ،حؼء مً ال11

لى - ٖضم الحهى٫ ٖلى مٗلىماث ؤو نىع مً زال٫ الخسى٠ٍ ؤو اإلاًا٣ًت ؤو اإلاالخ٣ت،ٖو

المُحن ؤن ال ًظٌٗىا مىاص بٖالمُه مً مهاصع ؤزغي ال جلتزم بهظه اإلاخُلباث   ؤلٖا



المى )ال٣ٟغة  ٖالمى اإلاغح٘ الؿاب٤،اإلااصة (فى مُثا١ الكٝغ ؤلا 2خ٣ى١ والتزاماث ؤلٖا

 اث ب ،ؤحؼاء مً ال٣ٟغ 12

المي الظي ًيؿب بلُه املخالٟت  - المُحن بٗض الٗغى ٖلى مجلـ الى٣ابت ؤلٖا ًدُل ه٣ُب ؤلٖا

مً ٢اهىن الى٣ابت ٖلى ؤن جيخهي  80الخإصًبُت بلى لجىت الخد٤ُ٣ اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة 

اللجىت مً بحغاء الخد٤ُ٣ زال٫ زالزحن ًىما ولها ؤن حؿخإطن مجلـ الى٣ابت بطا عؤث خاحت 

 لخد٤ُ٣ بلى مضة ؤَى٫.ا

خىلى عثِـ لجىت الخد٤ُ٣ جىحُه الاتهام ؤمامها بلى مً  -  جدك٩ل هُئت الخإصًب الابخضاثُت ٍو

 جخىاٞغ في خ٣ه ؤصلت ٧اُٞت ٖلى اعج٩اب املخالٟت.

للهُئت الخإصًبُت الابخضاثُت ؤن جى٢٘ ٖلى مً جثبذ مسالٟخه ألخ٩ام ال٣اهىن ؤو مُثا١ الكٝغ  -

المي بخضي ا  ل٣ٗىباث الخإصًبُت الخالُت:ؤلٖا

ـ ؤلاهظاع                 ـ الٛغامت         ـ اإلاى٘ مً مؼاولت اإلاهىت مضة ال جخجاوػ ؾىت                  ـ قُب 

 الاؾم مً حضو٫ الى٣ابت

  5و4و3ؤلاحغاءاث الخىُٟظًت مً مُثا١ الكٝغ ؤلاٖالمى،اإلاغح٘ الؿاب٤ ،البىىص 

 

الم: بكإن ٩١٠٢لؿىت  ٢٩ب( ال٣اهىن ع٢م   الخىُٓم اإلااؾسخي للصحاٞت وؤلٖا

 

المُحن  ت مً ؤلٖا ٢ض ٣ًى٫ ٢اثل ؤن مُثا١ الكٝغ الؿاب٤،هى مجغص وز٣ُت احتهض ٞيها مجمٖى

المى  مداولحن الىنى٫ بلى ؤزال٢ُاث جد٨م اإلاهىت وجداٞٔ ٖلى خ٣ى١ والتزاماث ؤلٖا

ٟٗل مً زال٫ 
ُ
حمُٗت ٖمىمُت وه٣ابت والصحٟى ججاه حمهىعه،ل٨نها فى الح٣ُ٣ت لم ج

لئلٖالمُحن جىا٤ٞ ٖلى هظا اإلاُثا١ وبالخالى هى ٚحر ملؼمت بال بك٩ل ؤصبى ؤو مٗىىي وهظا 



صحُذ ،لظل٪ خاولذ الضعاؾت ؤن ججض مىاز٤ُ ؤزغي ؤ٦ثر بلؼامُت مً اإلاُثا١ الؿاب٤،منها 

 ٖلى الىدى الخالى: 2016لؿىت  92ال٣اهىن ع٢م 

٤ خماًت خ٤ اإلاىاًَ في الخمخ٘ ب - ُ٘ مً اإلاهىُت ٞو لى ٢ضع ٞع ةٖالم وصحاٞت خغة وهؼيهت ٖو

  ٍت.مٗاًحر الجىصة الضولُت، وبما ًخىا٤ٞ م٘ الهىٍت الث٣اُٞت اإلاهغ 

 يمان التزام الىؾاثل واإلااؾؿاث ؤلاٖالمُت والصحُٟت بمٗاًحر وؤنى٫ اإلاهىت وؤزال٢ُاتها.-

الم،الباب ألاو٫ الخىُٓم اإلااؾسخي للصحاٞت و  بكإن ٩١٠٢لؿىت  ٢٩ال٣اهىن ع٢م  ؤلٖا

لى لئلٖالم وؤهضاٞه،اإلااصة   .3و1،ال٣ٟغاث 2،الٟهل ألاو٫ ،املجلـ ألٖا

 املجلـ/-/٢اهىن http://scm.gov.egلُى٪ ال٣اهىن 

لى ازخهاناجه ٖلى الىحه اإلابحن في هظا ال٣اهىن وله ٖلى ألا    زو ما ًإحي:ًباقغ املجلـ ألٖا

وي٘ وجُب٤ُ الًىابِ واإلاٗاًحر الالػمت لًمان التزام الىؾاثل واإلااؾؿاث ؤلاٖالمُت  -

 والصحُٟت بإنى٫ اإلاهىت وؤزال٢ُاتها.

الوي باالقترا٥ م٘  - المي وؤلٖا وي٘ ال٣ىاٖض واإلاٗاًحر اإلاهىُت الًابُت لؤلصاء الصحٟي وؤلٖا

 الى٣ابت اإلاٗىُت.

دو ق٩اوي طوي الكإ- ٨ىن مىُىٍا جل٣ى ٞو الم ٍو ن ٖما ًيكغ بالصح٠ ؤو ًبث بىؾاثل ؤلٖا

ٖلى مؿاؽ بؿمٗت ألاٞغاص ؤو حٗغى لحُاتهم الخانت وله اجساط ؤلاحغاءاث اإلاىاؾبت ججاه 

المُت في خا٫ مسالٟتها لل٣اهىن ؤو إلاىاز٤ُ الكٝغ وله بخالت  الصحُٟت ؤو الىؾُلت ؤلٖا

ءلخه في خا٫ جىاٞغ الضالثل ال٩اُٞت ٖلى صحت ما الصحٟي ؤو ؤلاٖالمي بلى الى٣ابت اإلاٗىُت إلاؿا

 حاء في الك٨ىي يضه.

وي٘ وجُب٤ُ ال٣ىاٖض والًىابِ التي جًمً خماًت خ٣ى١ الجمهىع ويمان حىصة  -

 الخضماث التي ج٣ضم له.

لى  ال٣اهىن الؿاب٤ ،الباب ألاو٫ ،الٟهل الثاوى ،ازخهاناث املجلـ ألٖا

  6و5و4و3،ال٣ٟغاث 4لئلٖالم،ماصة

الم والخد٤ُ٣ ٞيها والٗمل و  - ي٘ هٓام لخل٣ي ق٩اوي الجمهىع اإلاكمى٫ بسضمت وؾاثل ؤلٖا

 ٖلى مخابٗتها م٘ م٣ضمي الخضمت.

وي٘ هٓام للخٗٝغ ٖلى آعاء الجمهىع ُٞما ٣ًضم مً زضماث صحُٟت وبٖالمُت والٗمل ٖلى  -

 جىُٟظه.

http://scm.gov.eg/قانون-المجلس/


ٖلى ال٣اهىن الؿاب٤،الباب ألاو٫ ،الٟهل الثاوى ،ازخهاناث املجلـ ألا 

  4و3،ال٣ٟغاث 5لئلٖالم،ماصة

 : 2016لٗام  93وال٣اهىن  ٣92اهىن ج( ؤلاق٩الُت مابحن ال

هُلُت لًبِ ألاصاء ؤهه ختى هظه اللحٓت لم جىي٘ مٗاًحر جٟ 2016لٗام  92مك٩لت ال٣اهىن 

المى واإلانهى، الؿبب فى طل٪ عبما عاح٘ بلى ٖضم ا٦خما٫ بوكاء الى٣ابت ،والظي ًىو ٢اهىن  ؤلٖا

الم ٖلى ؤن وي٘ اإلاٗاًحر وال٣ىاٖض الًابُت لؤلصاء الصحٟى وؤلاٖالمى جىٓ ُم الصحاٞت وؤلٖا

م ؤن ٢اهىن  لٗام  93ًخم باالقترا٥ م٘ الى٣ابت والتى لم ٨ًخمل بوكائها ختى آلان ٖلى الٚغ

ٌكتٍر فى ماصجه الثالثت ؤن ًخم صٖىة الجمُٗت الٗمىمُت لالو٣ٗاص الهخساب مجلـ 2016

الم ُحن فى مضة ؤ٢هاها ؾخت ؤقهغ مً ؤو٫ احخمإ للمجلـ اإلاا٢ذ لئلٖالمُحن ه٣ابت ؤلٖا

وهدً آلان فى هىٞمبر،ؤي مغ زماهُت ؤقهغ ٖلى او٣ٗاص ؤو٫ احخمإ ،  2017والظي جم فى ماعؽ 

ضة الغؾمُت فى ؤو٫ ًىاًغ  المُحن جم وكغه فى الجٍغ  2017باإلياٞت بلى ؤن ٢اهىن بوكاء ه٣ابت ؤلٖا

م ؤن ؤي  2017لـ الى٣ابت اإلاا٢ذ مً مجلـ الىػعاء بال فى ماعؽ ولم ًخم حُٗحن مج ٖلى الٚغ

ضة الغؾمُت!ؤي ؤن هىا٥ جإزحًرا أل٦ثر مً زالزت  ٗمل به مً الُىم الخالى ليكغه فى الجٍغ ٌُ ٢اهىن 

المُحن ومً زم الخإزحر فى بنضاع مُثا١ قٝغ ًمثل ٧ل  ؤقهغ ٧املت فى بوكاء ه٣ابت ؤلٖا

المُحن.  ؤلٖا

المُحن،٢اهىن ع٢ملُى٪ ٢اه  2016لؿىت 93ىن ه٣ابت ؤلٖا

https://www.scribd.com/document/335585759 ٢اهىن/-

المُحن?  secret_password=JZCD9knnYs0hgM9bKcI1#ؤلٖا

حُٗى  4مً اإلااصة  6و 5و3هى ال٣ٟغاث 92م٘ ٧ل ؾب٤ هىا٥ مىاص ؤزغي فى ال٣اهىن  ل٨ً

لى لئلٖالم لىي٘ مٗاًحر مهىُت وبٖالمُت ملحاؾبت الصحُٟحن  نالخُت للمجلـ ألٖا

المُت ٖلى ؤؾاؾها صون الٗىصة للى٣ابت ،وال٣ٟغاث  المُحن واإلااؾؿاث ؤلٖا مً اإلااصة  4و3وؤلٖا

ت آعاءه ، بل بن التى حُٗى املجلـ ألٖا 5 لى لئلٖالم نالخُت جل٣ى الك٩اوي مً الجمهىع ومٗٞغ

المُت  هىا٥ مىاص حؼاثُت فى هٟـ ال٣اهىن،ًم٨ً جُب٣ُها مباقغة ٖلى اإلاماعؾاث ؤلٖا

 والصحُٟت :

لى مً جل٣اء هٟؿه، ؤو بىاء  "م٘ ٖضم ؤلازال٫ بازخهام الىُابت الٗامت، ًدغ٥ املجلـ ألٖا

اوي ال٣ًاثُت ًٖ ؤي مسالٟت ألخ٩ام هظا ال٣اهىن ؤو بطا عنضث ٖلى ق٨ىي ج٣ضم بلُه، الضٖ

https://www.scribd.com/document/335585759/قانون-الإعلاميين?secret_password=JZCD9knnYs0hgM9bKcI1
https://www.scribd.com/document/335585759/قانون-الإعلاميين?secret_password=JZCD9knnYs0hgM9bKcI1


مُت لل٣ىاٖض واإلاٗاًحر اإلاهىُت لجىت ج٣ىٍم املحخىي اهتها٧ا مً ؤًت ماؾؿت صحُٟت ؤو بٖال 

غاٝ اإلا٨خىبت ً٘ املجلـ الثدت الجؼاءاث والخضابحر التي ًجىػ جى٢ُٗها ٖلى اإلااؾؿاث  وألٖا ٍو

المُت الصحُٟت واإلااؾؿاث الصحُٟت ال٣ى  المُت واإلااؾؿاث ؤلٖا مُت واإلااؾؿاث ؤلٖا

المُت الٗامت، خا٫ ؤلازال٫ بإخ٩ام هظا ال٣اهىن،  المُت والىؾاثل ؤلٖا الٗامت والىؾاثل ؤلٖا

 وبحغاءاث الخٓلم منها، ٖلى ؤن جخًمً ما ًإحي:

 ا..بلؼام اإلااؾؿت ؤو الىؾُلت بةػالت ؤؾباب املخالٟت زال٫ مضة مدضصة ؤو بػالتها ٖلى ه٣ٟته

المُت لٟترة مدضصة ؤو بهٟت صاثمت.   ". مى٘ وكغ ؤو بث اإلااصة الصحُٟت ؤو ؤلٖا

الم،الباب ألاو٫  بكإن ٩١٠٢لؿىت  ٢٩ال٣اهىن ع٢م  الخىُٓم اإلااؾسخي للصحاٞت وؤلٖا

الجؼاءاث التي ًجىػ جى٢ُٗها ٖلى اإلااؾؿاث الصحُٟت وؤلاٖالمُت،ماصة  ،الٟهل الخاؾ٘ ،

 .3و٣ٞ،1غة 26

لى لئلٖالم ؾلُاجه و٢ض ماعؽ امل المى،ٖىضما بالٟٗل جلـ ألٖا فى مغا٢بت ويبِ ألاصاء ؤلٖا

الم بال بهضٝ الخىبت   مى٘ ْهىع اإلاثلُحن فى وؾاثل ؤلٖا

-http://scm.gov.eg/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3

-A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%

-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85

-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%B8%D8%B1

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84/ 

 

 

ؤو ٖىضما جم الخد٤ُ٣ م٘ م٣ضم بغهامج وعثِـ ٢ىاة فى مىنًٕى آزغ بٗض اتهامه بةطاٖت 

 لبرهامج.حسجُل مٟبر٥ فى ا

http://scm.gov.eg/المجلس-الأعلى-للإعلام-يحظر-ظهور-المثل/
http://scm.gov.eg/المجلس-الأعلى-للإعلام-يحظر-ظهور-المثل/
http://scm.gov.eg/المجلس-الأعلى-للإعلام-يحظر-ظهور-المثل/
http://scm.gov.eg/المجلس-الأعلى-للإعلام-يحظر-ظهور-المثل/
http://scm.gov.eg/المجلس-الأعلى-للإعلام-يحظر-ظهور-المثل/


-http://scm.gov.eg/%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85

-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF

-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84

-A%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9/ 

المُت،ماًجٗله  وهى ماٌٗجى ؤن املجلـ ألاٖلى لئلٖالم ماعؽ ٖمله فى جُب٤ُ مٗاًحر اإلاهىُت ؤلٖا

 مُالبا بخ٨غاع هظا ألاصاء.

 

 ص(مُثا١ الكٝغ الصحٟى :

 

ت ،هظه اإلاغ  المُت فى ال٣ىاهحن اإلاهٍغ الم الػلىا هغنض مىاز٤ُ الكٝغ ؤلٖا ة هجضها فى ؤلٖا

 :1998اإلا٨خىب ؤو الصحاٞت مً زال٫ مُثا١ الكٝغ الصحٟى الهاصع فى ماعؽ 

لى الصحُٟحن واحب املحاٞٓت ٖلى ؤنى٫ الحىاع  - الصحاٞت عؾالت خىاع ومكاع٦ت، ٖو

وآصابه، ومغاٖاة خ٤ ال٣اعت في الخ٣ُٗب و الغص والخصحُذ، وخ٤ ٖامت اإلاىاَىحن في خغمت 

 ٦غامتهم ؤلاوؿاهُت. خُاتهم الخانت و 

للصحاٞت مؿئىلُت زانت ججاه نُاهت آلاصاب الٗامت و خ٣ى١ ؤلاوؿان واإلاغؤة، و ألاؾغة و  -

ت للٛحر.  الُٟىلت و ألا٢لُاث، واإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

 .5و4،اإلاباصيء الٗامت،ال٣ٟغاث 1998مُثا١ الكٝغ الصحٟى الهاصع فى ماعؽ 

ً، ؤو جل٪ الضاُٖت بلى الخمُحز ؤو ؤلالتزام بٗضم الاهدُاػ في ال٨خابت بلى ال- ًُٗ في بًمان آلازٍغ

 ؤلاخخ٣اع ألي مً َىاث٠ املجخم٘.

http://scm.gov.eg/مكرم-محمد-أحمد-استكمال-التحقيق-مع-الاع/
http://scm.gov.eg/مكرم-محمد-أحمد-استكمال-التحقيق-مع-الاع/
http://scm.gov.eg/مكرم-محمد-أحمد-استكمال-التحقيق-مع-الاع/
http://scm.gov.eg/مكرم-محمد-أحمد-استكمال-التحقيق-مع-الاع/
http://scm.gov.eg/مكرم-محمد-أحمد-استكمال-التحقيق-مع-الاع/


ؤلالتزام بٗضم وكغ الى٢اج٘ مكىهت ؤو مبخىعة، و ٖضم جهىٍغها ؤو بزخال٢ها ٖلى هدى ٚحر  -

 ؤمحن.

 خ٤ الغص والخصحُذ م٨ٟى٫ ل٩ل مً ًدىاولهم الصحٟي.-

 3و2،خ٣ى١ والتزاماث الصحٟى ،ال٣ٟغاث 1998مُثا١ الكٝغ الصحٟى الهاصع فى ماعؽ 

 .6وحؼء مً ال٣ٟغة

ت، ؤو جغوٍج الخدحز ؤو الاخخ٣اع ألي  ًلتزم الصحٟي باالمخىإ ًٖ الاهدُاػ بلى الضٖىاث الٗىهٍغ

 مً َىاث٠ املجخم٘.

 19بكإن جىُٓم الصحاٞت،الٟهل الثالث،واحباث الصحُٟحن، اإلااصة  1996لؿىت  ٢96اهىن 

 20ؤحؼاء مً اإلااصة

 

 املح٨مت الضؾخىعٍت:زالثا :مىاز٤ُ الكٝغ الضولُت وؤخ٩ام 

 

المُت هجض ج٨غاعا لجمل جىي٘ ٖاصة بجىاعالالتزام بمٗاًحر  فى مىاز٤ُ الكٝغ وال٣ىاهحن ؤلٖا

المُت،حمل مثل "بماالًسال٠ الهىٍت  الجىصة الضولُت ؤو مغاٖاة خ٣ى١ ؤلاوؿان فى اإلاهىُت ؤلٖا

ت"ؤو مغاٖاة  آلاصاب الٗامت"،الؿاا٫ هىا بلى ؤي خض ٢ض جخٗاعى الهىٍت الث٣اُٞت اإلاهٍغ

ت ؤو آلاصاب الٗامت م٘ مٗاًحر الجىصة الضولُت لئلٖالم ؤو خ٣ى١ ؤلاوؿان؟ومً  الث٣اُٞت اإلاهٍغ

الظي ًٟهل فى هظا؟ لئلحابت ًٖ هظا الدؿائ٫ ؾىداو٫ ؤن هبدث فى ؤخ٩ام وجٟؿحراث 

ت وفى صؾخىع   . 2014املح٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا اإلاهٍغ

٤ ٢اهىن  بضاًت ؤخ٩ام املح٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا وجٟؿحراتها ملؼمت ل٩ل ماؾؿاث الضولت ٞو

 . 1979لؿىت 48

 .1979لؿىت  48مً ٢اهىن  49اإلااصة 



ت الخٗبحر التى حٗخبر الصحاٞت حؼءا  منها ماًلى: ج٣ى٫ مد٨مخىا الضؾخىعٍت ًٖ خٍغ

ض بٖال نها، لِـ مٗل٣ا ٖلى صحتها، وال مغجبُا بخمكيها " خ٤ الٟغص فى الخٗبحر ًٖ آلاعاء التى ًٍغ

م٘ الاججاه الٗام فى بِئت بظاتها، وال بالٟاثضة الٗملُت التى ًم٨ً ؤن جيخجها. وبهما ؤعاص الضؾخىع 

ت الخٗبحر ؤن تهُمً مٟاهُمها ٖلى مٓاهغ الحُاة فى ؤٖما١ مىابتها، بما ًدى٫ بحن  بًمان خٍغ

غى وناًتها ٖلى   لخ٣ُُم آلاعاء التى  ال٣ٗل الٗامالؿلُت الٗامت ٞو
ً
، ٞال ج٨ىن مٗاًحرها مغحٗا

 صون جض٣ٞها".
ً
 جخهل بخ٨ىٍىه، وال ٖاث٣ا

ت الخٗبحر، وجٟاٖل آلاعاء التى جخىلض ٖنها، ال ًجىػ ج٣ُُضها  "وخُث ؤن مً اإلا٣غع ٦ظل٪ بن خٍغ

ت بإٚال٫ حٗى١ مماعؾتها، ؾىاء مً هاخُت ٞغى ٢ُىص مؿب٣ت ٖلى وكغها، ؤو مً هاخُ

الهُت  -ال٣ٗىبت الالخ٣ت التى جخىخى ٢مٗها، بل ًخٗحن ؤن ًى٣ل اإلاىاَىىن مً زاللها  جل٪  -ٖو

 
ً
، بل ًُغخىنها ٖؼما

ً
ولى ٖاعيتها  -ألا٩ٞاع التى ججى٫ فى ٣ٖىلهم، ٞال ًتهامؿىن بها هجُا

 مً حاهبهم  -الؿلُت الٗامت 
ً
. ٞا -وبالىؾاثل الؿلمُت  -بخضازا

ً
لح٣اث٤ لخُٛحر ٢ض ٨ًىن مُلىبا

 ال ًجىػ بزٟائها ".

٣ًابلها 1971مً الضؾخىع)٣ًهض صؾخىع  ٦47ظل٪ ٞةن الظًً ٌٗخهمىن بىو اإلااصة 

(، ال ًمل٨ىن مجغص الضٞإ ًٖ ال٣ًاًا التى ًامىىن بها، بل ٦ظل٪ 2014فى صؾخىع  65اإلااصة

ٗالُتها ؾىاء فى مجا٫ ٖغيها ؤو وكغها، و  لى ٧ان ازخُاع الىؾاثل التى ٣ًضعون مىاؾبتها ٞو

ت الخٗبحر ؤن ٨ًىن ؤلاًمان  بىؾٗهم بخال٫ ٚحرها مً البضاثل لتروٍجها. ولٗل ؤ٦ثر ما يهضص خٍغ

 بدبٗاتها، وؤال ٨ًىن خىاع ال٣ىة 
ً
، بل ًخٗحن ؤن ٨ًىن ؤلانغاع ٖليها ٢بىال

ً
 ؤو ؾلبُا

ً
بها ق٩لُا

 بليها ، طل٪ ؤن ٖضوان الضولت ٖليها بما ٌُٗلها ؤو ٣ًلهها ًىلض الٟؼ 
ً
ٕ منها، ولً ًثحر مضزال

غاى ٖنها وا٢خدامها لها، ًباٖض بُنها وبحن اإلاىاَىحن، و٢ض ٌٛغيهم بٗهُانها".  بُكها بال ؤلٖا

 

 



 ،خُثُاث الح٨م1995/  1/ 14 -"صؾخىعٍت"  ٢ًاثُت 14لؿىت  17الًُٗ ع٢م

ت الخٗبحر فى ؤخ٩ام املح٨مت الضؾخىعٍت،ؤما ال٣ُىص اإلاىٓمت لها ٞهى فى ٧ ل هظا ًٖ مٗجى خٍغ

اث التى هو ٖليها الضؾخىع اإلاهغي ال ًجب ؤال ج٣ل ًٖ  ألاخىا٫ ٦ىاخضة مً الح٣ى١ والحٍغ

 الحض اإلاٗمى٫ به فى املجخمٗاث الضًمى٢غاَُت 

ُٗت والخىُٟظًت مً ال٣ُىص  "وخُث بن الضؾخىع خغم ٖلى ؤن ًٟغى ٖلى الؿلُخحن الدكَغ

اث الٗامت ٖلى ازخالٞ ها، ٧ي ال ج٣خدم بخضاهما اإلاى٣ُت ما اعجأه ٦ُٟال بهىن الح٣ى١ والحٍغ

٣ت  ت، ؤو جخضازل مٗها، بما ًدى٫ صون مماعؾتها بٍُغ التي ًدميها الح٤ ؤو الحٍغ

اث وبهمائها مً زال٫ الجهىص اإلاخىانلت الؿاُٖت  ول٣ض ٞٗالت. ٧ان جُىٍغ هظه الح٣ى١ والحٍغ

متها الاحخماُٖت، إلعؾاء مٟاهُمها الضولُت بحن ألامم اإلاخدًغة، مُلبا ؤؾاؾُا جى٦ُضا ل٣ُ

وج٣ضًغا لضوعها في مجا٫ بقبإ اإلاهالح الحُىٍت اإلاغجبُت بها، ولغصٕ ٧ل مداولت للٗضوان 

 ".ٖليها

  1995ماًى ٢20ًاثُت املح٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا،16لؿىت  ٢42ًُت ع٢م 

 ٦ظل٪ ج٣ى٫ املح٨مت 

ولت هٓامها "وخُث ؤن الضؾخىع ًىو فى ماصجه ألاولى ٖلى ؤن حمهىعٍت مهغ الٗغبُت ص

(، وفى ماصجه 2014ؤًًا مً صؾخىع  1وج٣ابلها اإلااصة  1971مً صؾخىع 1صًم٣غاَى )اإلااصة 

دميها ٖلى الىحه اإلابحن فى الضؾخىع)اإلااصة   3الثالثت ٖلى ؤن الؿُاصة للكٗب، وهى ًماعؾها ٍو

اؽ (، وفى ماصجه الغابٗت ٖلى ؤن ألاؾ2014مً صؾخىع  4وج٣ابلها اإلااصة  1971مً صؾخىع 

مً صؾخىع  4الا٢خهاصي لجمهىعٍت مهغ الٗغبُت هى الىٓام الاقترا٧ى الضًم٣غاَى)اإلااصة 

مغجبُت باإلااصة  -( ، وخُث ؤن ماصي هظه الىهىم 2014مً صؾخىع  5وج٣ابلها اإلااصة  1971

ؤهه فى  -( 2014مً صؾخىع  94وج٣ابلها اإلااصة  1971مً صؾخىع  65مً الضؾخىع)اإلااصة  65

اجه ألاؾاؾُت، ٞةن مًمىن ال٣اٖضة ال٣اهىهُت التى حؿمى فى مجا٫ خ٣ى١ ا إلاىاًَ وخٍغ

الضولت ال٣اهىهُت ٖليها، وجخ٣ُض هى بها، بهما ًخدضص ٖلى يىء مؿخىٍاتها التى التزمتها الضو٫ 

الضًم٣غاَُت باَغاص فى مجخمٗاتها، واؾخ٣غ الٗمل بالخالى ٖلى اهتهاحها فى مٓاهغ ؾلى٦ها 

 بإبٗاصه، ال ًجىػ للضولت ال٣اهىهُت فى جىُٓماتها املخخلٟت ؤن املخخلٟت، وفى هظا ؤلا 
ً
َاع، والتزاما

اتهم ًٖ الحضوص الضهُا إلاخُلباتها اإلا٣بىلت  ججز٫ بالحماًت التى جىٞغها لح٣ى١ مىاَىيها وخٍغ

 ج٨ىن 
ً
بىحه ٖام فى الضو٫ الضًم٣غاَُت، وال ؤن جٟغى ٖلى جمخٗهم بها ؤو مباقغتهم لها ٢ُىصا

ها ؤو مضاها مجاُٞت لخل٪ التى صعج الٗمل فى الىٓم الضًم٣غاَُت ٖلى جُب٣ُها، بل ؤن فى حىهغ 



 ٖلى يىء مٟهىم
ً
ٗاتها  زًٕى الضولت لل٣اهىن مدضصا صًم٣غاَى مااصه ؤال جسل حكَغ

ا ل٣ُام الضولت ال٣اهىهُت،  ًُ بالح٣ى١ التى حٗخبر الدؿلُم بها فى الضو٫ الضًم٣غاَُت مٟترًيا ؤول

ىضعج جدتها َاثٟت ويماهت ؤؾاؾُ ت لهىن خ٣ى١ ؤلاوؿان و٦غامخه وشخهِخه اإلاخ٩املت، ٍو

ت الصخهُت التى ٦ٟلها الضؾخىع".  مً الح٣ى١ حٗخبر وز٣ُت الهلت بالحٍغ

 

  1992ًىاًغ   ٢4ًاثُت ،مد٨مت صؾخىعٍت ٖلُا ،  8لؿىت  22ال٣ًُت ع٢م 

ت ٖلى ٢ُم اإلاهى المُت الضولُت اإلاظ٦ىعة فى ماؾب٤ ٌٗجى ؤن ٢ُىص الهىٍت ؤو الث٣اٞت اإلاهٍغ ُت ؤلٖا

بٌٗ ال٣ىاهحن الًجب ؤن ج٣ل ًٖ الحض اإلاٗمى٫ به فى املجخمٗاث الضًمى٢غاَُت وهى ماط٦غجه 

 املح٨مت الضؾخىعٍت فى جٟؿحراتها املخخلٟت. 

 

المُت:   عابٗا :عئٍت مؿخسلهت ل٣ىاٖض اإلاهىُت ؤلٖا

 

ت،وعؤي املح٨مت الضؾخىعٍت  بٗض ٖغيىا لٗضص مً مىاز٤ُ الكٝغ ؾىاء ٧اهذ صولُت ؤو مهٍغ

ت الخٗبحر والصحاٞت ،ٞةهه ًم٨ً اؾخسالم ٖضًصا مً املحاوع  ُٞما حٗىُه مً ٢ُىص ٖلى خٍغ

المُحن الالتزام بها مً وحهت هٓغ الىع٢ت البدثُت ،وؾِخم ج٣ُُم  للىاحباث اإلاهىُت التى ٖلى ؤلٖا

 زال٫ هظه املحاوع:الخُُٛت ؤلاٖالمُت ل٣ًُت اإلاثلُحن وخٟل مكغوٕ لُلى مً 



تها. في الجمهىع  خ٤ مً ٪ اهُال٢اوطل الىخاثج ٧اهذ مهما الح٣ُ٣ت اخترام -  مٗٞغ

ُت والحُاص. -  والؿعي ٢ضع ؤلام٩ان بلى اإلاىيٖى

 مً واحباث الصحٟى ججاه حمهىعه ؤن ٌٗبر ًٖ حمُ٘ ٞئاث املجخم٘.-

 .ًم الكغوح خىلهيغوعة ٖغى وحهاث الىٓغ املخخلٟت بٗض وي٘ الحضر في بَاعه وج٣ض -

 خ٤ الغص لؤلشخام اإلاٗىُحن باألزباع. -

 لئلٖالم مؿئىلُت زانت ججاه نُاهت خ٣ى١ ؤلاوؿان وألا٢لُاث. -

ال ًد٤ للصحٟي ؤن ٌسخيء بلى ٞاخترام ألاشخام واإلاؿاواة بُنهم وجداشخي الخمُحز الٗىهغي، -

غه.
ّ

 ؤي بوؿان، وال ؤن ٌكخمه ؤو ؤن ًد٣

مٗغوياجه بلى الضٖىاث الضاُٖت بلى الخمُحز ؤو الاخخ٣اع ألي مً  الالتزام بٗض الاهدُاػ في-

 َىاث٠ املجخم٘.

 ًجب الخمُحز بىيىح بحن الح٣ُ٣ت والخٗل٤ُ ؤو بحن الغؤي والخبر .-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اع الخ  دلُلى :ال٣ؿم الثاوى : ؤلَا

المُت ل٣ًُت اإلاثلُحن وخٟل مكغوٕ لُلى :  ؤوال :هماطج للخُُٛت ؤلٖا

 

ىهُت ججضع ؤلاقاعة هىا ب لى ؤن الضعاؾت عاٖذ ؤن ج٨ىن الُٗىت املخخاعة مً البرامج  الخلٍُٟؼ

ىن ؤنبذ  مً اإلاؿخ٣غ  الم ؤن الخلٍُٟؼ ىن ٦ىؾُلت ممثلت ل٩ل ؤلٖا ،الؿبب فى ازخُاع الخلٍُٟؼ

الم ؤهه الىؾُلت ألا٦ثر مخابٗت مً الجمهىع،صحُذ ؤن الؿىقُا٫  ٖلُه آلان بحن ٖلماء ؤلٖا

ىن،ل٨ً ٖضم وحىص ٢ىاٖض وؤزال٢ُاث مُضًا وبٖالم اإلاىاًَ ؤ نبذ مىاٞؿا وب٣ىة للخلٍُٟؼ

جد٨م ٖمل صحاٞت اإلاىاًَ حٗل الباخث ٌؿدبٗضه مً الخ٣ُُم .ؤما ازخُاع بغامج بُٗنها 

لى مكاهضة فى حُُٛت ال٣ًُت،وبالخالى ج٨ىن ممثلت  لضعاؾتها وجدلُلها ٞبؿبب ؤنها البرامج ألٖا

الم اإلاغجى.  بك٩ل ٦بحر ل٩ل ؤلٖا

لى مكاهضة ؤلام٩اهُت التى ًدُدها مى٢٘ ًىجُىب فى خهغ  و٢ض اؾخسضمىا لغنض البرامج ألٖا

ٖضص اإلاكاهضاث. خاولىا ؤًًا ؤن هإزظ همىطحا لبرامج مظاٖت ٖلى ٢ىىاث مهىٟت مً ٢بل 

غة التى جم بٚال١ م٨خبها فى  ت ،وهى ٢ىاة الجٍؼ ت فى زاهت اإلاٗاعيت اإلاهٍغ الح٨ىمت اإلاهٍغ

ت مىظ ؤخضار  ال٣اهغة مً ٢بل وختى هظه اللحٓت باإلياٞت 2013ًىهُت 30الؿلُاث اإلاهٍغ

غة مباقغ وهى  بلى خبـ ؤخض مغاؾليها فى مغخلت ؤزغي،ازخاعها بغهامج جظٌٗه ٢ىاة الجٍؼ

٣ا  ت الظي ُٚى ال٣ًُت ٞو لى مكاهضة مً بحن ٧ل ٢ىىاث اإلاٗاعيت اإلاهٍغ البرهامج ألٖا

الم لخهي٠ُ ًىجُىب ؤًًا،والهضٝ مً هظا الخ ىٕى هى ٖغى ُٖىت لبرامج جمثل  مٗٓم ؤلٖا

 اإلاهغي جمثُال وا٢ُٗا ؤو ؤ٢غب بلى وا٢٘ الخُُٛت ؤلاٖالمُت خى٫ ال٣ًُت مىيٕى البدث.

 

 

 



المى دمحم الُُٛى( : -1  بغهامج صح الىىم )ؤلٖا

 

المى مً ٢بل م٣ضم البرهامج ٖلى -1 ٣ٞضان جام للمىيىُٖت والحُاص ؤلٖا

 الىدى الخالى :

م٣ضم البرهامج ًٖ حغوباث اإلاثلُحن و٠ُ٦ ؤنها لِؿذ ٣ِٞ بحن ؤٞغاصها ٖال٢اث  ًخدضر-

مت صون الحضًث ًٖ  قاطة ول٨ً اهدكغ ٞيها ألامغاى واهدكغ ؤلاصمان وجىلضث منها الجٍغ

 1.7للثاهُت  56مً الثاهُت -بخهاءاث مىز٣ت مً حهاث ٖلمُت ؤو مؿخ٣لت 

ًاء حغوباث اإلاثلُحن وحغاثم ز٠ُ وبصمان صون بٖاصة لل٨الم ًٖ اهدكاع مغى ؤلاًضػ بحن ؤٖ-

ؤي خضًث مغة ؤزغي ًٖ بخهاءاث مىز٣ت مً حهاث ٖملُت ؤو مؿخ٣لت،وون٠ للمثلُت بإنها 

 1.54للض٣ُ٢ت  1.42مً الثاهُت  -ؾلى٥ مكحن ٌؿخد٤ الخىبت ٖىه

٘ ٖلم اإلاثلُحن ومً الخًامً م٘ هظا - المى ًٖ ٚلُان الضم فى ٖغو٢ه مً ٞع ًخدضر ؤلٖا

المى ال ٟٗل،زم بصٖاء ؤهه ٧ان هىا٥ بٖالن لؼواج مثلُحن ومثلُاث ًىم الحٟلت م٘ ٖلى هبرة ؤلٖا

 3.9بلى الثاهُت  2.33مً الثاهُت  -والكٗىع باإلاهاهت والته٨م ٖلى هظه ألاٞٗا٫

"هم بُسُٟىا بٌٗ بُماعؾىا ٖى٠ عهُب يض بٌٗ" بخٗبحر ؤلاٖالمى،٢انضا اإلاثلُحن،زم -

المى ملجمىٖت مً اإلاثلُحن ،ال بطاٖت ُٞضًى لم ٣ًل ؤ هه جإ٦ض ؤو لم ًخإ٦ض مً صحخه ًيؿبه ؤلٖا

بضو ؤهه ًخٗغى لٗى٠ ما  ؿخُٛث ٍو بلى  21.2مً الثاهُت -ًىحض ُٞه بال شخو ًهغر َو

 .21.50الثاهُت 

م٣ضم البرهامج "واخىا بيىا٢ل ال٩اعزت اللى خهلذ فى ٧اًغو ِٞؿخٟا٫"٣ًهض خٟل مكغوٕ -

 .53.11بلى الثاهُت  52.56مً الثاهُت  -لُلى 



ىا ٖلُه" -  36.59مً الثاهُت -عؤي لئلٖالمى"الىلض بخإ مكغوٕ لُلى حىضوه بغة ومىلىه وبُهٞغ

 37.10بلى الثاهُت 

ٖضم الخىاػن فى ٖضص الًُىٝ مً خُث  الخىحهاث التى ًمثلها الًُىٝ -2

ججاه ال٣ًُت)زالزت يُىٝ يض خ٣ى١ اإلاثلُحن وي٠ُ واخض مضاٞ٘ وؿبُا 

 خ٣ى١ اإلاثلُحن ( .ًٖ 

 ٞالًُىٝ هم: 

ض الٗالج منها .-  ٍغ  شخو ُم٣ضم ٖلى ؤهه مثلى ل٨ىه ًغي اإلاثلُت مغيا ٍو

 

ص٦خىعة مخسههت فى الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت،ًبضو بك٩ل واضح مً جىحهاث آعائها ؤنها يض -

اإلاثلُت)٦المها ًٖ ؤن اإلاثلُت ماامغة وجضزل جدذ بىض خغوب الجُل الخامـ تهضٝ بلى 

وؤن اإلاثلُحن مً ال٣ٟغاء ٣ًىمىن بهظه ألاٞٗا٫ -تهضاٝ الهىٍت الٗغبُت ج٨ُٟ٪ املجخم٘ اؾ

اؾخسضامها للٟٔ الكظوط لىن٠ الٗال٢اث -بؿبب اؾخمالت طوي الضزى٫ الٗالُت لهم

 اإلاثلُت ...(

ً بْهاع - م٨ٟغ بؾالمى ؤو قُش : ًبضو ؤًًا مً جىحهاث آعاثه ؤهه يض اإلاثلُت "مً ألاطي لآلزٍغ

-اؾخسضامه ل٩لمت قظوط فى ون٠ اإلاثلُت-الًم٨ً ٢بى٫ اإلاثلُت مً املجخم٘ اإلاهغي"–لُت اإلاث

م هللا لهظا الٟٗل ختى لى حٗاعى م٘ ٦الم مىٓمت الصحت الٗاإلاُت خ٨م الكٕغ ٖلى  "جدٍغ

 اإلاثلُحن ال٣خل ؤو ال٣ظٝ مً ؤٖلى اإلاباوى"

ًه  مدامى بالى٣ٌ م٣ضم باٙل يض اإلاثلُحن: مً زال٫ جىحهاث آعاثه- مً الىاضح جماما ٞع

لح٣ى١ اإلاثلُحن "هىا٥ مً ٣ًى٫ ؤنهم قباب ًجب اخخىائهم،ول٨ً عؤَى ؤهه ًجب الخٗامل 

مت  " "ختى اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُحن صازلحن فى حٍغ مٗهم بالهىاصة فى هظا الخهٝغ

"ٌ  الخدٍغ



 

اٞخ٣اص الحل٣ت ٦ثحر مً اإلاؿاواة والخىاػن فى جىػَ٘ الى٢ذ بحن الًُىٝ -3

 لى خؿاب هٟـ ال٠ًُ الؿاب٤ٖ

 زاهُت ٣ِٞ للكاب اإلاثلى اإلاضاٞ٘ وؿبُا ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُحن50ص٢اث٤ و10

 زاهُت إلاً هم يض خ٣ى١ اإلاثلُحن 57ص٣ُ٢ت و35

٣ِٞ هى اإلاؿاخت التى ج٩لم ٞيها الكاب اإلاثلى زم بٗضها ختى  12.37بلى الثاهُت 5.11مً الثاهُت 

 ًٍ ًخدضر ٧ل الًُٝى آلازغ  47.43الثاهُت 

ٖىصة لل٠ًُ اإلاثلى الخاثب )بخٗبحر م٣ضم البرهامج( 51.7بلى الثاهُت  47.43زم مً هظه الثاهُت 

لُخم م٣اَٗخه ومداولت مىٗه مً ٢بل الكُش ؤو اإلا٨ٟغ ؤلاؾالمى وبهاهخه ختى الًظ٦غ مٗلىماث 

 مُٗىت وصون خماًت مً ؤلاٖالمى لُخم ب٣ًاٞه جماما ًٖ اؾخ٨ما٫ ٦المه

مضازلت جلُٟىهُت مً ها٢ضة ٞىُت جغي ؤن مماعؾت اإلاثلُت مً ٢بل - 42.34بلى  41.47مً الثاهُت 

ٞىان مثل ؤم ٧لثىم مداولت لًغب وجدُُم الغمىػ ال٨بحرة وعؤيها ؤن الؿِىما وبٌٗ 

ت وحؼء مً الحغب ٖلى  املخغححن ؾاهمىا فى مداولت جدُُم الثىابذ واملحغماث اإلاهٍغ

ت".   الصخهُت اإلاهٍغ

ت ؤزال٢ُت للكاب اإلاثلى ال٠ًُ مً ٢بل م٣ضم شخهىت ومداؾب-4

 البرهامج

 



ذ بػاي- مً الثاهُت -صزلذ ٖالم الكظوط بػاي" -ؾاا٫ مً م٣ضم البرهامج ،"بهذ اهدٞغ

 9.35بلى 9.26

مٗخ٣ضاث  ج٨غاع ل٩لمت قاطة فى ون٠ ٖال٢اث الكاب اإلاثلُت ،زم ؾاا٫ شخصخى ًٖ-

  12.34بلى  12.28مً الثاهُت  -ال٠ًُ ،هل جهلى ؟

ؾاا٫ مً م٣ضم البرهامج للكاب اإلاثلى ًٖ ٦ُُٟت ٖضم ج٨غاع اإلاسخغة التى خضزذ )٣ًهض -

 41.30مً الثاهُت -اإلاثلُت ؤو خٟل مكغوٕ لُلى( و٠ُ٦ ًم٨ً خماًت قبابىا مً هظا الاهدغاٝ 

 41.33بلى الثاهُت 

ض ؤال حٗىص إلاثل هظا"٣ًهض اإلاثلُت - للثاهُت  58.45مً الثاهُت -م٣ضم البرهامج"هازض مى٪ ٖو

58.50 

 

فى ؤٚلب ألاو٢اث الًدمى م٣ضم البرهامج يُىٞه اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١ -5

 اإلاثلُحن ؤو ؤؾماء ؤزغي ٚاثبت الحؿخُُ٘ الضٞإ ًٖ هٟؿها .

 

مكاع٦ت ألخض اإلاثلُحن ،وؤزىاء ج٣ضًمه لىٟؿه ًخم الته٨م ٖلُه مً ٢بل املحامى ال٠ًُ وؾبه -

 51.31مً الثاهُت -البرهامج  ٞال ًبضؤ ختى مضازلخه وبٚال١ الخِ ٖلُه مً ٢بل مؿئىلى 

  52.2للثاهُت 

المى  - مً -هجىم وبهاهت مً املحامى ال٠ًُ ججاه الكاب اإلاثلى واإلاثلُحن صون خماًت مً ؤلٖا

  56.20بلى الثاهُت  55.39الثاهُت 



"ؤن ٧لهم  الُبِبت الىٟؿُت ج٣ى٫ ٖلى ؤؾماء بُٗنهم مً اإلاكاهحر مضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُحن-

المى    40.13بلى الثاهُت  39.50مً الثاهُت -مإحىعًٍ " صون حٗل٤ُ ؤو عص ؤو خماًت مً ؤلٖا

دت مً قغاثذ املجخم٘ بضون ؤصوى -6 ٌ ٖلى الٗى٠ ججاه قٍغ ًتر٥ الخدٍغ

المى م٣ضم البرهامج  . جضزل مً حاهب ؤلٖا

  40.21اهُت بلى الث40.13مً الثاهُت مً ٢بل الُبِبت الىٟؿُت يض اإلاثلُحن   -

اتهاماث ٢اهىهُت وؤزال٢ُت لصخهُاث و٦ُاهاث ٚاثبت مً ٢بل الًُىٝ -7

 ومً ٢بل م٣ضم البرهامج صون جىٞحر خ٤ الغص لهظه الصخهُاث وال٨ُاهاث

 

ؾاا٫ م٣ضم البرهامج املحامى ال٠ًُ ًٖ عؤًه ال٣اهىوى فى صٞإ ؤؾماء مُٗىت مً اإلاث٣ٟحن -

ضاوي واملخغحت بًىاؽ الضُٚضي ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُحن ،وعص والٟىاهحن مثل الض٦خىعة هىا٫ الؿٗ

ٌ ٖلى الٟؿ٤ والٟجىع،٦ما ًلؼم ال٣اهىن  مت جدٍغ املحامى بإنهم ٣ًىمىن بأعائهم هظه بجٍغ

ٌ هاالء اإلاث٣ٟحن ٖلى الٟؿ٤ والٟجىع ؤن ًبلٜ الؿلُاث " مً الثاهُت  -٧ل مً ٖلم بخدٍغ

 36.20بلى الثاهُت 35.9

المى ؤن بغهامج- مى٫ مً ؤحهؼة مسابغاث صولُت  love ًغي ؤلٖا ًُ مً الثاهُت -ٖلى الاهترهذ 

  44.8بلى الثاهُت 44.4

المى ٌؿإ٫ "بػاي ه٣ضع هدهً قبابىا مً مثل هظه اإلاىا٢٘ )٣ًهض مى٢٘ - ( الظًً  loveؤلٖا

ت والاؾخ٣اللُت "   37.40بلى الثاهُت  37.28مً الثاهُت -ًًٗىن الؿم فى ٖؿل الحٍغ



اإلاثلُحن ٌٗخظع م٣ضم البرهامج للًُٝى ً بهاهاث للًُىٝ وبٗض ٧ل ماؾب٤ م-8

ً الظًً ٢امىا بةهاهتهم    آلازٍغ

  2017 26/9خل٣ت ميكىعة ٖلى الُىجُىب ًىم   1.2.33فى الثاهُت -

https://www.youtube.com/watch?v=7nsfDaPZfSA 
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 الٗاقغة مؿاءا لئلٖالمى واثل ؤلابغاشخى : خل٣ت-2

 

 

 ؤوال : جد٤ُ٣ الخىاػن اليؿبى فى جىػَ٘ الى٢ذ بحن آلاعاء اإلاُغوخت خى٫ ال٣ًُت

 زاهُت للغؤي اإلاضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُت 57ص٣ُ٢ت و13

 7.10بلى الثاهُت  1.2بجاخت املجا٫ ألخض اإلاثلُحن مً الثاهُت -

 12.18بلى الثاهُت  7.35ثلُحن مً الثاهُت بجاخت املجا٫ مغة ؤزغي ألخض اإلا-

  23.3بلى  19.56ُت الٗىصة مغة ؤزغي بلى ؤخض اإلاثلُحن مً الثاه-

 

 زاهُت للغؤي الغاٌٞ لح٣ى١ اإلاثلُحن 52ص٢ا٤ً و10

مؿدكاع وػٍغ ألاو٢اٝ،مً زال٫ نٟخه وآعاثه ًبضو ؤهه يض اإلاثلُت ) اٖخظاعه للمكاهضًً ًٖ -

اإلاثلُت اؾخٗماع –اإلاثلُت ٚؼو ٨ٞغي وحُٛحر للث٣اٞت -اًا الالؤزال٢ُتمكاع٦خه فى مثل هظه ال٣ً



بلى 12.45مً الثاهُت  -ًٖ بٗض وهضم لل٣ُم واإلاباصيء وؤنها مسالٟت للُبُٗت التى زل٣ها هللا(

 16.25الثاهُت 

آعاثه ؤهه يض اإلاثلُت )خضًثه ًٖ ؤن الخٗاٌل م٘ اإلاثلُحن صٖىة لالهدال٫  مدامى ًبضو مً-

ٗىىا فى ال٣غآن ومسالٟت ناعزت لل٣ىاهحن( مً الثاهُت وصٖىة ل
ُ
لٟجىع وهاالء ٢ىم لىٍ ول

 19.10بلى الثاهُت  18.33

 23.25بلى  ٧23.8لمت ؤزحرة للمدامى اإلاٗاعى للمثلُت مً الثاهُت -

ؤن ؤخض اإلاثلُحن -بٖالمُت يض اإلاثلُت،٦المها ًٖ بن  )ٞغ٢ت مكغوٕ لُلى ؤخض بٞغاػاث الٗىإلات-

َبُعى ؤن ٨ًىن هىا٥ ًٚب مً -٦المها ًٖ اإلاثلُت باٖخباعها قظوط-لِـ مسُئا ُمَهغ ؤهه

(-مكهض الخجم٘ ج٣هض خٟلت مكغوٕ لُلى ت شخهُت وبهما ؾلى٥ مىدٝغ -اإلاثلُت لِؿذ خٍغ

 31.49بلى  27.49مً الثاهُت 

ض الٗىصة لؤلنى٫ واؾخسضام - ٍغ ٌ اؾخسضام لٟٔ مثلُحن ٍو ٧اجب ًبضو ؤهه يض اإلاثلُت )ًٞغ

مً الثاهُت  -هللا لٗنهم وزؿ٠ بهم ألاعى( –وؤن اإلاثلُحن هم ٢ىم لىٍ –قىاط لىنٟهم  ٧لمت

 34.17بلى الثاهُت 31.59

  زاهُت إلاىٓم الحٟل 45ص٣ُ٢ت و1

ُُٟت مً الثاهُت   18.18بلى  16.33مىٓم الحٟل وهى لِـ مً اإلاثلُحن ًمثل نٟخه الْى

اصة بؿُُت فى الى٢ذ اإلاخاح ل م ؤن هىا٥ ٍػ لمثلُحن ٖلى خؿاب مً هم يض خ٣ى١ ٖلى الٚغ

اإلاثلُت ل٨ً هىا٥ جىٕى فى ؤشخام الًُىٝ اإلاخبىحن للغؤي اإلاًاص لح٣ى١ اإلاثلُحن مً قُش 

المُت ل٩اجب فى الى٢ذ الظي ُٞه همِ واخض لهٟاث اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُحن  ل٣اهىوى إٖل

 وهم ؤشخانا مماعؾحن للمثلُت بالٟٗل. 

المُت فى مغاث مخٗضصة ؤزىاء الحل٣تزاهُا : ٣ٞضان البرهامج ا  لحُاص واإلاىيىُٖت ؤلٖا

بٟٚا٫ خ٣اث٤ ُٚابها ًازغ بك٩ل ٦بحر ٖلى مًمىن وخُاص الغؾالت -1

المُت.  ؤلٖا

م٣ضم البرهامج ٌٟٛل خ٣ُ٣ت وحىص آعاء جضاٞ٘ ٖما ٢ام به بٌٗ اإلاثلُحن  فى خٟل مكغوٕ لُلى 

  46بلى الثاهُت 24مً الثاهُت ثلُىن وؾِ آعاء ٦ثحرة ط٦غها مجملها الج٣بل ما٢ام به اإلا



 

 زلِ م٣ضم البرهامج بحن عؤًه وعؤي ٢ُاٖاث ٦بحرة مً الجمهىع -2

ٗىا الٗلم لؤلؾ٠ الكضًض )٣ًهض ٖلم ٢ىؽ ٢ؼح (" ،زم  ٧لماث م٣ضم البرهامج "مً الظًً ٞع

ٗىا الٗلم ؤها آؾ٠ فى الخٗبحر"  7.35بلى الثاهُت  7.27مً الثاهُت ٦غعها "الظًً ٞع

٘ ٖلم هدباهى وهخٟازغ به ٦- ٘ الٗلم"ًا ؤخى اٞع الم م٣ضم البرهامج لل٠ًُ اإلاثلى اإلاضاٞ٘ ًٖ ٞع

٘ ٖلم بلض٥"   4.50بلى 4.43مً الثاهُت ،اٞع

ً واٖخضاء ٖلى - ت آلازٍغ ٘ ٖلم اإلاثلُحن ُٞه اٖخضاء ٖلى خٍغ فى ٦الم م٣ضم البرهامج ًٖ بن ٞع

 -ًمثل عؤي ٢ُاٖاث ٦بحرة فى املجخم٘؟!  ٢ُم مجخم٘ ،صون جىيُذ هل هظا ًمثل عؤًه ؤم ٣ِٞ

  5.45بلى الثاهُت 5.34مً الثاهُت 

٦الم م٣ضم البرهامج ًٖ بن خ٣ى١ اإلاثلُحن لِؿذ ٢ًُت مجخمُٗت وبهما ٢ًُت خاولذ -

املجخمٗاث الٛغبُت ؤن جٟغيها ٖلى مهغ،وبالخالى الحكبه فى طل٪ ٢ًُت زخان ؤلاهار التى 

مً -الخخان ،صون جىيُذ هل هظا عؤًه ؤم مجغص عؤي مخضاو٫  لضًىا ٞيها ٞخاوي مً ألاػهغ يض

 11.12بلى الثاهُت  10.38الثاهُت 

خضًث م٣ضم البرهامج مغة ؤزغي ًٖ ٢ُم املجخم٘ التى هى ٢ُمه ومٗخ٣ضاجه وجغبِخه وعًٞه -

 13.53بلى  13.31مً الثاهُت للمثلُت 

مً الثاهُت -٘ ٖلم اإلاثلُحن ٦الم م٣ضم البرهامج مغة ؤزغي بن ماٌٗىُه ُٞما خضر هى ٞع-

 15.44بلى الثاهُت 15.28

غ مىداػ وؿبُا ل٣ُاٖاث املجخم٘ الغاًٞت للمثلُت-3   ج٣ٍغ



المى ٌٗغى اهخ٣ اصاث ٢ُاٖاث املجخم٘ الغاًٞت للمثلُت ٣ِٞ ،ؤخض الاهخ٣اصاث ججاه ؤلٖا

غي باؾم ًىؾ٠ وبغهامج البرهامج الظي اؾخًاٝ ٞغ٢ت مكغوٕ لُلى للمغة ألاولى، وألاز

الهخ٣اصاث مىحهت لى٣ابت اإلاهً اإلاىؾ٣ُُت بؿبب ؾماخها لٟغ٢ت مكغوٕ لُلى بالٛىاء فى 

مهغ،زم ط٦غ مٗلىمت مى٘ مكغوٕ لُلى مً الٛىاء فى ألاعصن والؿبب فى طل٪،صحُذ ؤن 

غ ٖغى عؤي للكاب اإلاثلى اإلااؾـ إلاكغوٕ لُلى ل٨ىه عؤي ٢ضًم لم ًخُغ١ بلى حٗل٣ُه  الخ٣ٍغ

غ لم ًخُغ١ بلى ٖغى آعاء ٖلى عصوص ألاٞٗا٫  ججاه ٞغ٢خه وماخضر فى الحٟلت ،٦ما ؤن الخ٣ٍغ

 27.6بلى  24.8مً الثاهُت - قغاثذ املجخم٘ التى  جضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُحن

٘ ٖلم اإلاثلُحن ،ٖلى الُىجُىب فى   2017ؾبخمبر 24خل٣ت الٗاقغة مؿاءا اإلايكىعة ،٣ٞغة ٞع

https://www.youtube.com/watch?v=oiTKiUJoj_Q 

 مكاهضاجه الٗالُت ٖلى هظه اللُى٩اث 

https://www.youtube.com/watch?v=DGTOOMyArRc 

https://www.youtube.com/watch?v=oiTKiUJoj_Q 
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 بغهامج اإلاؿاثُت لئلٖالمى ؤخمض َه : -3

 

المى هجضها فى :  *اٞخ٣اص الحل٣ت ٦ثحر مً اإلاىيىُٖت والحُاص ؤلٖا

بٟٚا٫ خ٣اث٤ ُٚابها ًازغ بك٩ل ٦بحر ٖلى مًمىن وخُاص الغؾالت -1

المُت.  ؤلٖا

ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُحن ؤو لبرهامج لح٣ُ٣ت وحىص قغاثذ ختى لى ٧اهذ ٢لُلت جضاٞ٘ بٟٚا٫ م٣ضم ا

ٌ بًظاءهم ؤو الخى٨ُل بهم   جٞغ

  38بلى الثاهُت  4مً الثاهُت -

غ وعؤي املجخم٘ فى جٟؿحر مٗاوى مُٗىت-2  الخلِ بحن عؤي الخ٣ٍغ

غ اإلاٗغوى،ًٟؿغ مٗجى ٧لمت مخضًً فى اإلا٣ىلت اإلاٗغوٞت ًٖ امل جخم٘ اإلاهغي حؼء مً الخ٣ٍغ

غ لٟهم  ٘ ٖلم اإلاثلُحن،وهى اهدُاػ مً الخ٣ٍغ ٌ ٞع ؤهه "مجخم٘ مخضًً بُبٗه"،ؤهه جضًً ًٞغ

غ ٖلى هظا الاهدُاػ حؿائالجه ؤًً هظا الخضًً؟و٠ُ٦  مٗحن للخضًً اإلاهغي ،وبالخالى ًبجى الخ٣ٍغ

اث؟ و٦م مً الى٢ذ ؾىيخٓغ إلاىا٢كت هظه الدؿائالث مً الثاهُت  لؤلػهغ ؤن ًمغع هظه الخهٞغ

 2.2بلى الثاهُت 1.30 –

ٖضم بجاخت الٟغنت للغؤي آلازغ فى ال٣ًُت وهى الغؤي اإلاضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١ -3

 اإلاثلُحن

ي٠ُ وخُض ،قُش مً قُىر ألاػهغ ،مخدحز جماما بد٨م نٟخه يض اإلاثلُت وبد٨م جىحهاث -

لؿاٖت ( آعاثه ؤًًا ) اإلاثلُت يض مىهج هللا ويض الٗلم ويض النهًت وؤنها مً ٖالماث ا



ً ًدملىن وحهت هٓغ مسخلٟت واله٣ى٫ ختى مىداػة  والجىحض ؤي مؿاخت لًُىٝ آزٍغ

 28.19بلى الثاهُت  2.13مً الثاهُت -للمثلُحن 

 

% يض ماخضر 100ازخُاعاث لبٌٗ مً آعاء اإلاكاهضًً ٖلى جىٍتر والِٟـ بى٥ ٧لها وبيؿبت -

 فى خٟل مكغوٕ لُلى 

  23.33بلى الثاهُت 18.44مً الثاهُت 

غة مباقغ ،ميكىعة ٖلى الُىجُىب فى  ، لُى٪ 2017ؾبخمبر 24خل٣ت اإلاؿاثُت ،٢ىاة الجٍؼ

 الحل٣ت 

https://www.youtube.com/watch?v=A3ysFaEI_A8 
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 ص٣ُ٢ت لئلٖالمى مٗتز الضمغصاف :90بغهامج  -4

 

٤ : *اٞخ٣ا المى ًٖ ٍَغ ُت والحُاص ؤلٖا  ص الحل٣ت ٦ثحر مً اإلاىيٖى

ٖضم الخىاػن فى ٖضص الًُىٝ مً خُث  الخىحهاث التى ًمثلها الًُىٝ -1

ججاه ال٣ًُت)يُٟحن يض خ٣ى١ اإلاثلُحن وي٠ُ واخض مضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١ 

 اإلاثلُحن ( .

 ٞالًُٝى اإلاؿخًاٞحن هم :

مىي٘ ؾاب٤ فى هظا البدث ٖىضما خللىا  َبِبت هٟؿُت يض اإلاثلُت ،و٢ض ونلىا لظل٪ فى

 خل٣ت بغهامج صح الىىم 

 م)ٖلى خؿب ع٢م الهٟدت فى البى صي بٝ( مً هظا البدث 

ٌ وحىص مضاٞ٘  مدامى خغ٥ صٖىي يض مىٓمى خٟل مكغوٕ لُلى ٣ًى٫ ًٖ هٟؿه ؤهه ًٞغ

غي ؤن اإلاثلُت والضٞإ ٖنها ؤ٩ٞاع  مكِىت ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُحن ؤمامه ومؿخاء لىحىصه مٗه،ٍو

 ومُٗبت وهضامت واإلاضاٞٗحن ٖنها ٢لت مىضؾت.

ٌ ٖلى ٢خل  ٧اجب وقاٖغ مضاٞ٘ وؿبُا ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُحن مً زال٫ جىحه آعاثه) يض الخدٍغ

بُا ٖىض بًٗهم-اإلاثلُحن يض خبؿهم ؤو ج٨ٟحرهم ؤو -اإلاثلُحن لهم َبُٗت حُيُت ٖلمُا َو

٘ الٗلم ألن الٗلم هى عم-جسىٍنهم ت ججاههم(لِـ لضًه مك٩لت فى ٞع ٌ الٗىهٍغ  ؼ لٞغ



 

اٞخ٣اص الحل٣ت ٦ثحر مً اإلاؿاواة والخىاػن فى جىػَ٘ الى٢ذ بحن الًُىٝ -2 

 ٖلى خؿاب هٟـ ال٠ًُ الؿاب٤

 حن للمثلُحن زىاوى ل٨ال الًُٟحن الغا10ًٞص٣ُ٢ت و19

 زاهُت لل٠ًُ اإلاضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُحن ٖلى الىدى الخالى :33ص٢اث٤ و7

 الى٢ذ املخهو إلاً هم يض اإلاثلُت 9.12لثاهُت بلى ا2.40مً الثاهُت 

 الى٢ذ املخهو للمضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُت13.14بلى  9.37مً الثاهُت 

 و٢ذ مسهو إلاً هم يض اإلاثلُت. 18.42بلى الثاهُت  13.17مً الثاهُت 

 ٖىصة حضًضة بلى ال٩اجب اإلاضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُحن20.22بلى الثاهُت  19.5مً الثاهُت 

 ٖىصة مغة ؤزغي بلى املحامى الغاٌٞ للمثلُت 23.47بلى الثاهُت  20.25ُت مً الثاه

 ال٩لمت للمضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُحن  30.55بلى الثاهُت 30.5مً الثاهُت 

 ال٩لمت للغاًٞحن للمثلُت 45.53بلى الثاهُت  42.2مً الثاهُت 

 ال٩لمت للمضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُت 47.52بلى الثاهُت  46.3مً الثاهُت 

بٟٚا٫ خ٣اث٤ ُٚابها ًازغ بك٩ل ٦بحر ٖلى مًمىن وخُاص الغؾالت - 3

المُت.  ؤلٖا

دت فى املجخم٘ ختى لى ٧اهذ ٢لُلت جضاٞ٘ ًٖ  بٟٚا٫ م٣ضم البرهامج فى م٣ضمخه وحىص قٍغ

ٌ بًظائهم والخى٨ُل بهم   1.40للثاهُت7مً الثاهُت -اإلاثلُحن ؤو جٞغ



مً الثاهُت -٦بحرة فى املجخم٘.  الخلِ بحن عؤي م٣ضم البرهامج وعؤي ٢ُاٖاث-4

 26.9بلى الثاهُت 25.50،ومً الثاهُت 24.20بلى الثاهُت 24.1

ىب مً ال٨ٟغ الظي ًغوج له ال٩اجب اإلاضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١  اٖتراٝ مً ٢بل م٣ضم البرهامج ؤهه مٖغ

 1.7.29بلى الثاهُت  1.7.25مً الثاهُت -اإلاثلُحن 

يُٟه اإلاضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١ فى ؤٚلب ألاو٢اث الًدمى م٣ضم البرهامج -5

ً واإلاخهلحن اإلاكاع٦حن  ؿت إلهاهاث يُىٞه آلازٍغ اإلاثلُحن ،لُتر٦ه َٞغ

 بالخلُٟىن. 

 

٢ذ صٞإ وخماًت حُضة مً م٣ضم البرهامج لل٠ًُ اإلاضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُحن )٨ٞغة ج٣ؿُم و 

المى بضو  ضم الؿماح باإلا٣اَٗت( وهى اإلاغة الىخُضة الظي ٣ًىم ٞيها ؤلٖا عه اإلانهى الحل٣ت ٖو

 9.37بلى الثاهُت  9.13مً الثاهُت -٦ماًيبغى 

هجىم شخصخى مً ٢بل املحامى ججاه اإلاضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُحن ،وصٞإ هل مً م٣ضم 

بلى  5.52مً الثاهُت -البرهامج ٖىه فى حملت واخضة "ؤهىا بهظا ؾىبخٗض ًٖ مىيٕى الحل٣ت ! 

6.29 

الكاب اإلاضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُحن وصون  هجىم شخصخى مً ٢بل املحامى ال٠ًُ ٖلى ال٩اجب

المى م٣ضم البرهامج ، فى ألاو٢اث الخالُت :  بلى الثاهُت  13.42مً الثاهُت خماًت مً ؤلٖا

 30.5بلى الثاهُت  29.44ومً الثاهُت 14.53

هجىم شخصخى ٖلى اإلاضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُحن مً حاهب ؾخت  مخهلحن فى ؤو٢اث مسخلٟت  

المى عصا ٖلى ؤخض الاجهاالث"اؾم٘ صون خماًت مً م٣ضم ا لبرهامج،وههُدت ؤلٖا

بلى 27.5مً الثاهُت املجخم٘"،"وهظا هى هبٌ املجخم٘ البض وؤن حٗتٝر به" فى ألاو٢اث الخالُت : 

بلى 1.7.50ومً الثاهُت  53.55بلى  53.35، ومً الثاهُت 49.3بلى  48.36، مً الثاهُت 27.13



،مً 1.17.10بلى الثاهُت  1.16.58،ومً الثاهُت  1.11.10اهُت بلى الث 1.9.40،ومً الثاهُت 1.8.3

 1.29.40بلى الثاهُت  1.29.30،مً الثاهُت 1.28.50بلى الثاهُت  1.28.32الثاهُت 

غ مً  هجىم شخصخى مً حاهب املحامى ال٠ًُ ٖلى ال٩اجب اإلاضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُت وبخبًر

  55.4بلى 54.54م٣ضم البرهامج هظه اإلاغة مً الثاهُت 

 

جغ٥ املجا٫ لصخهىت اإلاىايُ٘ ججاه هٟـ ال٠ًُ اإلاضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١ --6

المى فى طل٪ فى بٌٗ ألاخُان.  اإلاثلُحن صون خماًت بل  مكاع٦ت ؤلٖا

المى لل٩اجب اإلاضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُحن،هل لضً٪  ؾاا٫ شخصخى زاعج اإلاىيٕى مً ؤلٖا

 19.5بلى   19.1مً الثاهُت -ؤنض٢اء طهبىا بلى الحٟل 

ىت للمىيٕى مً ٢بل املحامى للكاب اإلاضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُحن صون خماًت مً م٣ضم شخه

  1.6.2بلى  1.5.37مً الثاهُت -الحل٣ت 

شخهىت للمىايُ٘ مً ٢بل ؤخض اإلاخهلحن ججاه اإلاضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُت وجضزل فى خُاجه 

  1.19.50بلى الثاهُت 1.19.44مً الثاهُت الصخهُت صون خماًت مً م٣ضم البرهامج 

 

 ٧ل اإلاكاع٧اث الخلُٟىهُت مً الجمهىع جدمل اججاه واخض .-7

٘ ٖلم اإلاثلُحن ،ولح٣ى١ اإلاثلُحن بك٩ل  ٌ إلااخضر مً ٞع زماهُت ٖكغة مكاع٦ت ٖباعة ًٖ ٞع

ٖام  ألؾباب صًيُت واحخماُٖت م٣ابل مكاع٦ت واخضة ٣ِٞ جىٓغ للمثلُحن باٖخباعهم مغضخى 

ذ م٣ضم البرهامج ًدخاحىن للٗالج ل٨ً اإلاخهل ًٞغ م مً جهٍغ لى الٚغ ٘ الٗلم ؤًًا،ٖو ٌ ٞع

المى فى ٖغى  ؤن اإلا٩اإلااث الًخم اهخ٣ائها وؤن ٧ل اإلا٩اإلااث جل٣اثُت ،ل٨ً الحُاص والخىاػن ؤلٖا



ال٣ًُت ٧ان ًٟغى ٖلى مؿئىلى البرهامج ؤن ًخهلىا بمكاهضًً ًخ٣ٟىن ؤو ًدملىن وحهاث 

بت مً وحهت الىٓغ ال٠ًُ اإلاضاٞ٘ ٗغى الح٣ُ٣ت بك٩ل  ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُحن هٓغ ٢ٍغ
ُ
ختى ح

ُت والخىاػن.  ؤ٢غب للمىيٖى

ً ومً ٢بل -8 مداؾباث ؤزال٢ُت لىٟـ ال٠ًُ مً ٢بل الًُىٝ آلازٍغ

المى هٟؿه  اإلاخهلحن ومً ٢بل ؤلٖا

المى لل٠ًُ اإلاضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُت ٖلى عؤي هظا ال٠ًُ ومىا٣ٞخه ٖلى  مداؾبت مً ؤلٖا

٘ ٖلم اإلاثلُت و ؤؾ بلى الثاهُت 24.26مً الثاهُت -باب جهمُم هظا ال٠ًُ ٖلى هظا الغؤي ٞع

24.34 

٘ ٖلم   المى مغة ؤزغي لل٠ًُ اإلاضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُت ًٖ مىا٣ٞخه ٖلى ٞع ؾاا٫ ؤلٖا

 47.28بلى 47.13مً الثاهُت -اإلاثلُت ٖلى ؤعى مهغ 

٘ ٖلم ٣ضم البرهامج ومىا٣ٞخه اؾدؿالم الكاب اإلاضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُحن إلا ٌ ٞع ٖلى ٞع

 47.45بلى الثاهُت 47.42مً الثاهُت -اإلاثلُحن 

مداؾبت ؤزال٢ُت مً حاهب الًُىٝ الغاًٞحن للمثلُت لل٩اجب اإلاضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُت 

المى م٣ضم البرهامج  مً -ٖلى بٌٗ آعاثه اإلايكىعة ٖلى الِٟـ بى٥ ،وصون خماًت مً ؤلٖا

 50.43بلى  49.49الثاهُت 

بلى -1.7.30مً الثاهُت -مً ٢بل املحامى لل٩اجب الكاب اإلاضاٞ٘ ًٖ اإلاثلُحن مداؾبت ؤزال٢ُت 

1.7.35 

مداؾبت للكاب اإلاضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُحن مً ٢بل م٣ضم البرهامج  ٖلى مٗلىمت ٢الها  

ضم اللُا٢ت  مً الثاهُت -بسهىم وؿبت اإلاثلُت فى املجخم٘ الؿٗىصي واتهامه ب٣لت الاخترام ٖو

 41.39للثاهُت  41.19

مداؾبت ؤزال٢ُت مً ٢بل م٣ضم البرهامج ٖلى مٗلىمت ًٖ وؿب اإلاثلُت فى الؿٗىصًت  التى 

 1.17.40بلى  1.17.21مً الثاهُت -ط٦غها اإلاضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُحن 



م٘ ٧ل ماؾب٤ مً ججاوػاث ججاه ال٠ًُ اإلاضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١ -9

ؤو  اإلاثلُحن،ؾىاء ٧اهذ هظه الخجاوػاث بهاهاث ؤو شخهىت للمىيٕى

 مداؾبت ؤزال٢ُت هجض الخالى :

اٖخظاع م٣ضم البرهامج ًٖ مٗلىمت الكاب اإلاضاٞ٘ ًٖ اإلاثلُحن خى٫ وؿب اإلاثلُت فى الؿٗىصًت 

 40.22بلى الثاهُت  39.50مً الثاهُت -

اٖخظاع مً عثِـ ٢ىاة املحىع للكٗب الؿٗىصي ٖمابضع مً مٗلىمت الكاب اإلاضاٞ٘ ًٖ 

 1.12.50بلى الثاهُت  1.12.10مً الثاهُت -ت فى الؿٗىصًت خ٣ى١ اإلاثلُحن خى٫ وؿب اإلاثلُ

حاوػ مً حاهب ؤخض اإلاخهالث ججاه اإلاضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُحن ،زم مداؾبت ؤزال٢ُت مغة 

ؤزغي مً ٢بل م٣ضم البرهامج للكاب اإلاضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُحن ٖلى مٗلىمخه التى ٢الها 

الؿٗىصي خى٫ وؿب اإلاثلُت،واتهامه ؤهه ًٟؿض ٖال٢اجىا بالضو٫ الك٣ُ٣ت بسهىم املجخم٘ 

ُلب مىه الاوسحاب مً الحل٣ت والخغوج مً الاؾخضًى  -وؤهه شخو مؿخٟؼ للغؤي الٗام ٍو

 1.21.55للثاهُت  1.20.47مً الثاهُت 

ٖما بضع بٗض مٛاصعة ال٩اجب اإلاضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُت ٌٗخظع م٣ضم البرهامج للغاًٞحن للمثلُت 

  1.30.25للثاهُت  1.30.12مً الثاهُت -مً ال٩اجب اإلاضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُحن 

 

ش 90خل٣ت   2017ؾبخمبر 25ص٣ُ٢ت،٢ىاة املحىع ،ميكىعة ٖلى الُىجُىب بخاٍع

WfJ3vg&t=2186shttps://www.youtube.com/watch?v=YATHF 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YATHFWfJ3vg&t=2186s
https://www.youtube.com/watch?v=YATHFWfJ3vg&t=2186s


زاهُا :م٣اعهت بحن مدخىي ألاعبٗت بغامج مً خُث ا٢ترابهم ؤو ابخٗاصهم ًٖ مٗاًحر اإلاهىُت 

المُت وهخاثجها:  ؤلٖا

 حضو٫ اإلا٣اعهت:-1

 بؾم      

 البرهامج/   

 

 

 

 اإلاُٗاع    

 اإلانهى    

 

بغهامج صح الىىم 

 لئلٖالمى دمحم الُُٛى

 

بغهامج الٗاقغة مؿاءا 

 لئلٖالمى واثل ؤلابغاشخى

 

بغهامج اإلاؿاثُت 

غة  اإلاظإ الجٍؼ

مباقغ لئلٖالمى 

 ؤخمض َه

 

 ص٣ُ٢ت90بغهامج 

لئلٖالمى مٗتز 

 الضمغصاف

   

 

 

 

 

 

 

الؿعي ٢ضع        -ؤوال:  

ؤلام٩ان بلى 

اإلاىيىُٖت 

 والحُاص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هجىم وحكيُ٘ مً م٣ضم -1

البرهامج ٖلى اإلاثلُت واإلاثلُحن 

بجى ُٞه بٌٗ آعاء املجخم٘ مخ

 بضون بخهاءاث ؤو جىز٤ُ.

 

غ.-2  الجىحض ج٣اٍع

 

بلى حاهب بٟٚا٫ خ٣اث٤ -3

هىا٥ اتهاماث ؤزال٢ُت 

و٢اهىهُت وصحُت يض اإلاثلُحن 

 صون جىز٤ُ 

 

 ٖضم الخىاػن فى ٖضص -4

الًُىٝ مً خُث  الخىحهاث 

التى ًمثلها الًُىٝ ججاه 

 ال٣ًُت

يُىٝ يض اإلاثلُت وي٠ُ 3)

 ثلى متراح٘ ًٖ الٟٗل(واخض م

 

اٞخ٣اص الحل٣ت ٦ثحر مً  -5

اإلاؿاواة والخىاػن فى جىػَ٘ 

 الى٢ذ بحن الًُىٝ 

زاهُت ٣ِٞ 50ص٢اث٤ و10)

الضٞإ ًٖ آعاء املجخم٘ و٧إنها -1

عؤي م٣ضم البرهامج ل٨ً بضون 

ت.  حكيُ٘ ؤو مٗلىماث مٛلَى

 

غ مىداػ يض اإلاثلُحن.-2  ج٣ٍغ

 

بٟٚا٫ خ٣اث٤ ُٚابها ًازغ بك٩ل -3

ُت الغؾا لت ٦بحر فى خُاص ومىيٖى

المُت  ؤلٖا

 

الخىاػن مخد٤٣ بك٩ل ٦بحر فى -4

جىػَ٘ جىحهاث الًُىٝ ،وبن ٧ان 

٘ الًُىٝ  ٌُٗبه ٣ِٞ ٖضم جىَى

اإلاضاٞٗحن ًٖ اإلاثلُت وا٢خهاعه 

٣ِٞ ٖلى ؤٞغاص ًماعؾىن اإلاثلُت 

فى الى٢ذ الظي ؤحى به بةٖالمُحن 

و٦خاب وعحل ٢اهىن وقُش ًمثلىن 

 وحهت الىٓغ ألازغي.

 

ى جىػَ٘ الى٢ذ جىاٞغ الخىاػن ف-5

بك٩ل ٦بحر وعبما ؤُٖى م٣ضم 

البرهامج و٢خا ؤ٦بر وؿبُا 

 للمضاٞٗحن ًٖ اإلاثلُت 

المى -1 بصاعة مً حاهب ؤلٖا

٤ َغح  للحىاع ًٖ ٍَغ

ألاؾئلت بضون جبجى  آلعاء 

 مؿب٣ت.

 

 

غ مىداػ يض اإلاثلُحن.-2  ج٣ٍغ

 

بٟٚا٫ خ٣اث٤ ُٚابها -3

ًازغ بك٩ل ٦بحر فى خُاص 

ُت الغؾالت  ومىيٖى

المُت  ؤلٖا

 

الًىحض يُىٝ ؤنال -4

 ًمثلىن وحهت هٓغ اإلاثلُحن

 

٢ذ الًىحض ؤنال و -5

مسهو للغؤي اإلاضاٞ٘ ًٖ 

 خ٣ى١ اإلاثلُت 

 

ال٠ًُ الىخُض الظي -6

٧ان يض اإلاثلُت ٧ان مكاع٧ا 

مً زال٫ الخلُٟىن،وبن 

الخلِ بحن عؤي ٢ُاٖاث -1

٦بحرة فى املجخم٘ الغاًٞت 

 مثلُت وعؤي م٣ضم البرهامج.لل

 

غ.-2  الجىحض ج٣اٍع

 

بٟٚا٫ خ٣اث٤ ُٚابها ًازغ -3

بك٩ل ٦بحر فى خُاص 

المُت ُت الغؾالت ؤلٖا  ومىيٖى

 

 

ٖضم الخىاػن فى ٖضص -4

الًُىٝ مً خُث الخىحهاث 

التى ًمثلها الًُىٝ ججاه 

ال٣ًُت )يُٟان يض اإلاثلُت 

وي٠ُ واخض مضاٞ٘ ًٖ 

 اإلاثلُت(

 

٦ثحر مً اٞخ٣اص الحل٣ت -5

اإلاؿاواة والخىاػن فى جىػَ٘ 

الى٢ذ بحن الًُىٝ 

زىاوى ل٨ال 10ص٣ُ٢ت و19)

 الًُٟحن الغاًٞحن للمثلُحن 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للكاب اإلاثلى اإلاضاٞ٘ وؿبُا ًٖ 

 خ٣ى١ اإلاثلُحن 

زاهُت إلاً هم  57ص٣ُ٢ت و35و

 يض خ٣ى١ اإلاثلُحن

٧ل اإلاكاع٧اث الخلُٟىهُت مً  -6

الجمهىع جدمل اججاه واخض 

ىضما ؤجُدذ  يض اإلاثلُت،ٖو

الٟغنت لالججاه ألازغ جم بهاهخه 

 وبٚال١ اإلا٩اإلات ٢بل ؤن جبضؤ.

 

زاهُت للغؤي اإلاضاٞ٘  57ص٣ُ٢ت و13)

 52ص٢ا٤ً و10ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُت، 

زاهُت للغؤي الغاٌٞ لح٣ى١ 

 اإلاثلُحن(

الًُىٝ ؤنال ٧اهىا مىحىصون  -6

مً زال٫ الخلُٟىن و٧ان هىا٥ 

 َغاٝ ال٣ًُت. جىاػن ٦بحر بحن ؤ

 

 

 

 

غيذ ؤزىاء  ُٖ ٧ان هىا٥ آعاء 

الحل٣ت مً الجمهىع مً 

ِـ بى٥ ٧لها  تر ٞو زال٫ جٍى

 فى اججاه واخض يض اإلاثلُت .

زاهُت لل٠ًُ 33ص٢اث٤ و7و

 اإلاضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُحن

 

٧ل اإلاكاع٧اث الخلُٟىهُت -6

مً الجمهىع جدمل اججاه 

 واخض

    زاهُا : 

لئلٖالم  مؿئىلُت   

زانت ججاه نُاهت 

ؤلاوؿان  خ٣ى١ 

 وألا٢لُاث.

شخهىت ومداؾبت ؤزال٢ُت -

ج٨غعث ؤ٦ثر مً زمـ مغاث مً 

 ٢بل م٣ضم البرهامج

الجىحض شخهىت ؤو مداؾبت -

 ؤزال٢ُت مً م٣ضم البرهامج

الًىحض ؤنال يُىٝ مً -

الاججاه اإلاضاٞ٘ ًٖ اإلاثلُت 

ل٩ى ًخم خؿابهم ؤزال٢ُا ؤو 

 شخهىت مىايُٗهم.

مداؾباث ؤزال٢ُت ج٨غعث -

المى زالر مغ  اث مً ٢بل ؤلٖا

بسهىم عؤي يُٟه اإلاضاٞ٘ 

ًٖ اإلاثلُت،ومداؾباث 

ؤزال٢ُت مً الًُىٝ خىالى 

 مغاث.4

 اخترامزالثا : 

 ألاشخام

 بُنهم واإلاؿاواة

 الخمُحز وجداشخي

 ًد٤ الٞالٗىهغي،

 ٌسخيء ؤن للصحافي

 بوؿان ؤي بلى

فى ؤٚلب ألاو٢اث الًدمى -1

ه  م٣ضم البرهامج يُٞى

اإلاثلُحن ؤو اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١ 

ؤؾماء ؤزغي ٚاثبت الحؿخُُ٘ 

الضٞإ ًٖ هٟؿها )خىالى زالر 

 مغاث(

 

اٖخظاع مً ٢بل م٣ضم -2

ه الغاًٞحن  البرهامج لًُٞى

للمثلُت بضون ؤي ٧لمت لل٠ًُ 

 آلازغ الظي ؤهحن مغاث مخٗضصة.

 

الجىحض بهاهاث ؤو هجىم ٖلى -1

ؤشخام الًُىٝ اإلاضاٞٗحن ًٖ 

اإلاثلُت ؾىاء مً ٢بل م٣ضم 

ه مً ا لبرهامج ؤو مً ٢بل يُٞى

 الاججاه الغاٌٞ للمثلُت.

 

الًىحض اٖخظاع ألخض ألهه لم -2

 جىحض بهاهاث مً ألاؾاؽ

الًىحض ؤنال يُىٝ مً -1

 الاججاه اإلاضاٞ٘ ًٖ اإلاثلُت.

 

الًىحض اٖخظاع ألخض،ألهه -2

الًىحض يُىٝ ًدملىن 

الغاي آلازغ وبالخالى الجخىلض 

ؤي نغاٖاث ٢ض جاصي 

 إلهاهاث

فى ؤٚلب ألاو٢اث الًدمى  -

م٣ضم البرهامج يُٟه اإلاضاٞ٘ 

ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُحن ،لُتر٦ه 

ه  ؿت إلهاهاث يُٞى َٞغ

ً واإلاخهلحن اإلاكاع٦حن  آلازٍغ

بالخلُٟىن)ؾخت مخهلحن 

بالخلُٟىن ومً الًُىٝ ؤعب٘ 

 مغاث (.

 

اٖخظاع مً ٢بل م٣ضم  -2

ه الغاًٞحن  البرهامج لًُٞى

للمثلُت،و٢بلها ًخم َغص 

إلاضاٞ٘ ًٖ ال٠ًُ ا

اإلاثلُت،بؿبب ط٦غه مٗلىمت 

ًٖ وؿبت اإلاثلُحن فى املجخم٘ 

 الؿٗىصي 



 

 

المُت للبرامج مدل الضعاؾت ههل بلى الىخاثج الخالُت:  مً الخدلُل الؿاب٤ للخُُٛت ؤلٖا

 

1ٖ ٘ ٌ ٞع ٗه بٌٗ مً الكباب فى الحٟل (٧ل البرامج بال اؾخثىاء جٞغ لم ٢ىؽ ٢ؼح الظي ٞع

ٌ بٖالن اإلاثلُحن ًٖ هٟؿهم فى املجا٫ الٗام بإي ق٩ل  اإلاىؾ٣ُى "مكغوٕ لُلى " وجٞغ

ُت فى ٧ل  ذ صون ؤي اٖخباع للحُاص واإلاىيٖى الم لىحهت الىٓغ هظه جخم بك٩ل نٍغ ،وبْهاعؤلٖا

 البرامج اإلاكاع بليها .

 

المُت،ٞهىا٥ جىاػن فى الى٢ذ وفى ( بغهامج الٗاقغة مؿاءا هى ؤ2 ٢غب البرامج بلى اإلاهىُت ؤلٖا

ٖضص الًُٝى بحن الاججاهاث الغاًٞت والاججاهاث اإلاضاٞٗت ًٖ اإلاثلُت،والجىحض بهاهت ؤو 

 شخهىت للمىايُ٘ ججاه الًُٝى اإلاضاٞٗحن ًٖ اإلاثلُت.

 

المُت،هما بغهامج اإلا3 ؿاثُت الظي لم ًدُذ ؤي ( البرهامجحن ألاؾىؤ ؤو ألابٗض ًٖ اإلاهىُت ؤلٖا

ٞغنت للغاي آلازغ اإلاضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١ اإلاثلُت،وبغهامج صح الىىم،الظي اؾخًاٝ قابا مثلُا 

م ؤهه هاصما ٖلى مماعؾخه  واخضا واإلاٟترى ؤهه ًمثل وحهت الىٓغ اإلاضاٞٗت ًٖ اإلاثلُت ٖلى الٚغ

مً ٢بل م٣ضم اإلاثلُت،٦ماؤهاهه م٣ضم البرهامج هى ويُىٞه واإلاخهلحن صون ؤصوى خماًت 

 البرهامج.

 

 

 

 

 

 



لى لئلٖالم مً الىاخُت اإلاهىُت:  زالثا :ج٣ُُم ٢غاع املجلـ ألٖا

 

وهدً بهضص بٖضاص هظه الضعاؾت،٧ان مً املخُِ له ؤن ه٣ضم هظه الضعاؾت بلى املجلـ 

الم والىنى٫ بها بلى ؤًٞل ؤصاء مم٨ً،ل٨ىىا  لى لئلٖالم ٦مؿاٖضة له فى ج٣ُُم وؾاثل ؤلٖا ألٖا

لى لئلٖالم بمى٘ ْهىع اإلاثلُحن فى ؤي وؾُلت بٖالمُت بال بٛغى الخىبت،وهى  ٞىحئىا ب٣غاع ألٖا

ه ج٣ُُم  هظا ال٣غاع مً الىاخُت اإلاهىُت . ماحٗلىا هلح٤ هظا الجؼء بلى الضعاؾت،ومىيٖى

لى لئلٖالم بمى٘ ْهىع اإلاثلُحن فى ؤي وؾُلت بٖالمُت  ًسال٠ ال٣اهىن -  ٢93غاع املجلـ ألٖا

الظي ًدضص ٢ىاٖض مُٗىت ٖلى املجلـ ألاٖلى لئلٖالم ؤن ًلتزم بها ٖىض مداؾبت  2016تلؿى

ت فى وي٘ اإلاٗاًحر ؤلاٖالمُت وجُب٣ُها ،ٞال٣اهىن  المُحن ولِـ له مُل٤ الحٍغ لٗام 93ؤلٖا

 :ًضٖى فى ماصجه الثالثت ٣ٞغة ؤ بلى 2016

٤ يىابِ  ومٗاًحر مهىُت ملؼمت ٖلى الىدى الٗمل ٖلى الاعج٣اء باإلاؿخىي اإلانهى لئلٖالمُحن،ٞو

 الخالى:

 ٣ٞ،2غة3،الٟهل ألاو٫ ،ألاخ٩ام الٗامت،ؤهضاٝ الى٣ابت ،ماصة 2016لؿىت ٢93اهىن ع٢م 

ٌ ٖلى الٗى٠ ؤو الخمُحز بحن اإلاىاَىحن،ؤو -2 الالتزام بٗضم الًُٗ فى ؤٖغاى ألاٞغاص،ؤو الخدٍغ

 جبجى ؤو وكغ زُاب ًدٌ ٖلى ال٨غاهُت .

ضم الاحتزاء.٦ٟالت خ٤ الغص،-3 غى الغؤي والغؤي آلازغ،ٖو  ٖو

 الخإ٦ُض ٖلى اإلاؿئىلُت الاحخماُٖت لئلٖالمُحن فى زضمت ٢ًاًا املجخم٘-4

المى،مباصيء اإلاُثا٣ٞ،١غاث  مً 4و3و2ال٣اهىن الؿاب٤،الٟهل الثاوى ،مُثا١ الكٝغ ؤلٖا

  6اإلااصة 

لى لئلٖالم ٖىض جُب٣ُه للمٗاًحر اإلا هىُت ما٢خا و٢بل بنضاع مما ؾب٤ ٌٗجى ؤن املجلـ ألٖا

المى لم ٨ًً مُل٤ الؿلُت فى جدضًض مٗجى اإلاهىُت ؤلاٖالمُت ل٨ً ٖلُه  مُثا١ الكٝغ ؤلٖا



ت ؤخ٩ام و٢ىاٖض ٖلى ؤي مُثا١  الالتزام باإلاٗاًحر الؿاب٣ت والتى خضصها ال٣اهىن فى مجمٖى

المُحن ؤن ًلتزم بها،وبالخالى ألاولى ؤن ًلتزم بهظه ال٣ىاٖض  قٝغ بٖالمى ٢اصم ج٣غه حماٖت ؤلٖا

الم بال بهضٝ  لى لئلٖالم،وهى مالم ًدضر ٖىضما مى٘ ْهىع اإلاثلُحن فى ؤلٖا والاخ٩ام املجلـ ألٖا

ضم ٖغى  الخىبت،وهى ماٌٗجى مسالٟخه للمىاص التى جمى٘ الخمُحز يض مجمىٖت مً اإلاىاَىحن ٖو

 الغؤي والغاي آلازغ.

اث مدٓىع بد٨م ؤؤن الخمُحز بحن اإلاىاَىحن فى الؤي٠ بلى ماؾب٤  خ٩ام ح٣ى١ والحٍغ

دت مً قغاثذ املجخم٘ ختى  املح٨مت الضؾخىعٍت وجٟؿحراتها ؤًا ما٧اهذ ألاؾباب ،واإلاثلُحن قٍغ

 لى ٧اهذ ٢لُلت .

 وفى هظا ج٣ى٫ مد٨مخىا الضؾخىعٍت :

مً صؾخىع  53وهى اإلااصة اإلا٣ابلت للماصة 1971)٣ًهض صؾخىع 40"ولئن هو الضؾخىع في اإلااصة 

مىه ٖلى خٓغ الخمُحز بحن اإلاىاَىحن في ؤخىا٫ بِىتها، هي جل٪ التي ٣ًىم الخمُحز ٞيها ٖلى  ( 2014

ؤؾاؽ الجيـ ؤو ألانل ؤو اللٛت ؤو الضًً ؤو ال٣ُٗضة، بال ؤن بًغاص الضؾخىع لهىع بظاتها 

ا في الحُاة الٗملُت. وال ًض٫ ٖلى  البخت ٨ًىن الخمُحز مدٓىعا ٞيها، مغصه ؤنها ألا٦ثر قُٖى

لى صح طل٪ ل٩ان الخمُحز بحن اإلاىاَىحن ُٞما ٖضاها حاثؼا صؾخىعٍا، وهى ما  بط .هدهاعه ٞيهاا

دى٫ صون بعؾاء ؤؾؿها وبلٙى ٚاًاتها. وآًت طل٪ ؤن  ًىا٢ٌ اإلاؿاواة التي ٦ٟلها الضؾخىع، ٍو

مً الضؾخىع ما ال ج٣ل ًٖ ٚحرها زُغا ؾىاء مً  40مً نىع الخمُحز التي ؤٟٚلتها اإلااصة 

مدخىاها ؤو مً حهت آلازاع التي جغجبها، ٧الخمُحز بحن اإلاىاَىحن في هُا١ الح٣ى١ التي  هاخُت

اث التي ًماعؾىنها".  ًخمخٗىن بها ؤو الحٍغ

و٧ان مً اإلا٣غع ؤن نىع الخمُحز املجاُٞت للضؾخىع وبن حٗظع  وفى ٣ٞغة ؤزغي مً هٟـ الح٨م "

و اؾدبٗاص ًىا٫ بهىعة جد٨مُت مً خهغها، بال ؤن ٢ىامها ٧ل جٟغ٢ت ؤو ج٣ُُض ؤو جًُٟل ؤ

اث التي ٦ٟلها الضؾخىع ؤوال٣اهىن  ؾىاء بةه٩اع ؤنل وحىصها ؤو  وطل٪. الح٣ى١ ؤو الحٍغ

حُُٗل ؤو اهخ٣ام آزاعها بما ًدى٫ صون مباقغتها ٖلى ٢ضم مً اإلاؿاواة ال٩املت بحن اإلااهلحن 

حخماُٖت والا٢خهاصًت ٢اهىها لالهخٟإ بها، وبىحه زام ٖلى نُٗض الحُاة الؿُاؾُت والا 

حر طل٪ مً مٓاهغ الحُاة الٗامت".   والث٣اُٞت ٚو



 

 1995ماعؽ  18، ٢ًاثُت املح٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا 16لؿىت  ٢23ًُت ع٢م 

ذ و٢اَ٘ ٖلى خٓغ الخمُحز بحن اإلاىاَىحن 2014مً صؾخىع  ٦53ما ؤن اإلااصة  جىو بك٩ل نٍغ

اث ؤًا ٧اهذ ألاؾباب "اإلاىاَ ىىن لضي ال٣اهىن ؾىاء، وهم مدؿاوون فى فى الح٣ى١ والحٍغ

اث والىاحباث الٗامت، ال جمُحز بُنهم بؿبب الضًً، ؤو ال٣ُٗضة ؤو الجيـ، ؤو  الح٣ى١ والحٍغ

ا٢ت، ؤو اإلاؿخىي الاحخماع ى، ؤو الاهخماءالؿُاسخى ؤو ألانل،ؤو الٗغ١، ؤو اللىن، ؤو اللٛت، ؤو ؤلٖا

مت، ٌٗا٢ب ٖليها ال٣اهىن. جلتزم  الجٛغافى، ؤو ألي ؾبب آزغ.الخمُحز والحٌ ٖلى ال٨غاهُت حٍغ

ىٓم ال٣اهىن بوكاء  الضولت باجساط الخضابحر الالػمت لل٣ًاء ٖلى ٧اٞت ؤق٩ا٫ الخمُحز، ٍو

 مٟىيُت مؿخ٣لت لهظا الٛغى".

 وألن الضؾخىعهى ؤبىال٣ىاهحن ٦ماج٣ى٫ مد٨مخىا الضؾخىعٍت ٖلى الىدى الخالى:

لى الظي "وخُث بن مً اإلا٣غع ؤن الضؾخىع هى  ال٣ىاٖض وألانى٫  ًغسخي ال٣اهىن ألاؾاسخي ألٖا

ً٘ الحضوص  اثٟها ٍو غؾم لهم ْو دضص الؿلُاث الٗامت ٍو التي ٣ًىم ٖليها هٓام الح٨م، ٍو

غجب الًماهاث ألاؾاؾُت  اث والح٣ى١ الٗامت ٍو ٣غع الحٍغ وال٣ُىص الًابُت ليكاَها، ٍو

ي ٖلُه الؿُاصة والؿمى بدؿباهه لحماًتها، ومً زم ٣ٞض جمحز الضؾخىع بُبُٗت زانت جًٟ

ماص الحُاة الضؾخىعٍت وؤؾاؽ هٓامها، وخ٤ ل٣ىاٖضه ؤن حؿخىي  اث ومىثلها ٖو ٦ُٟل الحٍغ

ٖلى ال٣مت مً البىاء ال٣اهىوي للضولت وجدبىؤ م٣ام الهضاعة بحن ٢ىاٖض الىٓام الٗام باٖخباعها 

ُما جماعؾه مً ؤؾمى ال٣ىاٖض آلامغة التي ًخٗحن ٖلى الضولت التزامها في حكَغ ٗها وفي ٢ًائها ٞو

بحن الؿلُاث الٗامت الثالر  -ؾلُاث جىُٟظًت، صون ؤًت جٟغ٢ت ؤو جمُحز في مجا٫ الالتزام بها 

ُٗت والخىُٟظًت وال٣ًاثُت، وبط ٧ان زًٕى الضولت بجمُ٘ ؾلُاتها إلابضؤ ؾُاصة  الدكَغ

ًخٗحن ٖلى ٧ل ؾلُت الضؾخىع ؤنال م٣غعا وخ٨ما الػما ل٩ل هٓام صًم٣غاَي ؾلُم، ٞةهه 

بُٗت الازخهاناث اإلاؿىضة بليها ؤن ججز٫ ٖلى ٢ىاٖض  ُٟتها َو ٖامت ؤًا ٧ان قإنها وؤًا ٧اهذ ْو

الضؾخىع ومباصثه وؤن جلتزم خضوصه و٢ُىصه، ٞةن هي زالٟتها ؤو ججاوػتها قاب ٖملها ُٖب 

 مسالٟت الضؾخىع"



 2001ىاًغ 5ًالٗلُا، ٢ًاثُت املح٨مت الضؾخىعٍت 22لؿىت  ٢25ًُت ع٢م 

لى  ماٌٗجى ؤن مباصيء و٢ىاٖض الؿخىع حؿمى ٖلى ؤي ٢اهىن ؤو ٢غاع وهى ماًيسحب ٖلى ٢غاع ألٖا

الم .  لئلٖالم بمى٘ ْهىع اإلاثلُحن فى وؾاثل ؤلٖا

 

 هخاثج وجىنُاث الضعاؾت :

مهغ لضيها جغار ٢اهىوى وصؾخىعي ٦بحر ُٞما ًخٗل٤ بمىاز٤ُ الكٝغ  -1

المُت،اؾخسلهىا منها م٣ت المُحن اإلاهىُت ججاه الغؤي ؤلٖا رح بسهىم واحباث ؤلٖا

 الٗام.

هىا٥ ٞجىة لِؿذ بال٣لُلت بحن بحمالى ألاصاء ؤلاٖالمى اإلاهغي وبحن ٢ىاٖض اإلاهىُت  -2

المُت فى حُُٛت هظه ال٣ًُت،وبن ٧ان هىا٥ اؾخثىاءاث ؤوضحىاها زال٫  ؤلٖا

 الضعاؾت.

الم فى  الٟجىة الؿاب٣ت جدؿ٘ ؤ٦ثر ب٣غاعاث مً ال٨ُان اإلاؿئى٫  -3 ًٖ ؤلٖا

المى ولِـ ال٨ٗـ.  مهغواإلاىىٍ به الاعج٣اء وجدؿحن ألاصاء ؤلٖا

المُحن بضٖىة الجمُٗت  -4 المُحن اإلاا٢ذ والؿاصة ؤلٖا هُالب مجلـ ه٣ابت ؤلٖا

المُحن مً ؤحل الاجٟا١ ٖلى مُثا١  الٗمىمُت ٞىعا واهخساب مجلـ لى٣ابت ؤلٖا

دمى الجمهىع قٝغ بٖالمى ًخىا٤ٞ م٘ اإلاٗاًحر الضولُت  لئلٖال  المُحن ٍو م ًدمى ؤلٖا

الم. غج٣ى بمهىت ؤلٖا  ٍو

المُحن الحالى واإلاا٢ذ بغثاؾت ألاؾخاط  -5 هدً ه٣ضم هظه الضعاؾت بلى مجلـ ه٣ابت ؤلٖا

لى لئلٖالم،مُالبحن ؤن ًخم الخد٤ُ٣ ُٞما عنضجه  خمضي ال٨ىِسخى وبلى املجلـ ألٖا

المُت فى البر  امج اإلاكاع بليها مً ؤحل هظه الضعاؾت مً بزال٫ ب٣ُم اإلاهىُت ؤلٖا

المى فى اإلاؿخ٣بل.  الاعج٣اء باألصاء ؤلٖا


