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ٔ  ايعدٜدد  8525ّ أنتٛبس غٗس خ٬ٍ أضباز َٓتد٣ أعكا٤ ْاقؼ  َد
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 .ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ باىبًُه١

 َطتؿٝكد١  بٓكاغات قب٢ٓ اسبذاز تداؾع سادث١ سُبٝ  ؾكد أٜكا

ٞ  ا٭دا٤ٚ اشبًدٌ،  ىبٛاطّٔا ٚزؾد ذب١ًًٝٝ قسا٠٤ مشً  ـ  اٱع٬َد  ٚاىبٛاقد

 اىبكرتسددد١ ايتؿدددٛزات أٚ اسبًدددٍٛ ٚأخدددريّا ٚاسبادثددد١، اىبتصآَددد١ ايدٚيٝددد١

 اىبعازب١.٭ضايٝب 
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 ٛاهلدلل عبدالرمحَ. د الرٟٗصٛ: الٕرق 

 اشبطدداب َطددتكبٌ سددٍٛ عُددٌ ٚزقدد١ اهلددديل عبدددايسهبٔ .د عددس 

 إفب باٱغداز٠  اضدتًٗٗا  سٝدح  .ٚايدٚيٝد١  اٱقًُٝٝد١  اىبتػريات َبٌ ًب ايدٜين

 خاؾ١ ٚاىبٓطك١ ايعامل ٜػٗدٖا اي  ٚايدٚي١ٝ اٱق١ًُٝٝ ايتػريات َٚع أْ٘

 بطددبب ايدددٜين باشبطدداب ا٫ٖتُدداّ عدداد ايعسبددٞ بددايسبٝع ٜطدد٢ُ َددا بعددد

 ايدد  ايػددسب دٍٚ إفب دباٚشٖددا بددٌ اىبٓطكدد١، غددعٛب عًدد٢ ايؿعدداٍ تددأثريٙ

 اىبُٓبَٛدد١ بطددبب٘ تددأثست اىبتطددسف ايدددٜين اشبطدداب َددٔ ْطددخ١ ٚؾددًٗا

 ا٭ُْبداز  ضبدٌب  "اٱض٬َٞ" ايدٜين اشبطاب دعٌ يبا ٚايطٝاض١ٝ ا٭١َٝٓ

 ٚضددا٥ٌ إفب يًتٛؾددٌ اٱقًُٝٝدد١ ايعُددٌ ٚٚزؽ ايدٚيٝدد١ اىبدد٪كبسات ؾعٴكدددت

 دٍٚ َعُبِ ًب زبإ تهٜٛٔ مت بٌ َٚٛادٗت٘، َع٘ ايتعاٌَ نٝؿ١ٝ سٍٛ

 نُؿس ايدٍٚ بعض قٝادات اٖتُاّ ضبٌ ٚأؾبح َع٘، يًتعاٌَ اىبٓطك١

ـ  نٗدرٙ  خطابدات  إٔ زأت اي  ٚغريٖا ـ  تكد ّ  سايد١  خًد  ا٫ضدتكساز  عدد

  .اىبٓطك١ تػٗدٖا اي 

ِ  َٔ ٕإ ٘  ٚتٛقدٝح  ايددٜين  اشبطداب  َؿدطًح  ذبسٜدس  اىبٗد  ىبصٜدد  د٫يتد

ّ  ًب َؿطًح أٟ غإٔ غأْ٘ ايدٜين ؾاشبطاب ٚايدق١. ايتشدٜد َٔ  ايعًدٛ

 يدد٘ اىُبعددسف شبًؿٝدد١ ٚؾكددّا ايعػددسات يتتذدداٚش تعسٜؿاتدد٘ تتعدددد ا٫دتُاعٝدد١

 ايتٝددداز  ؾتعسٜدددـ .باىبؿدددطًح احملٝطددد١ ٚاىبهاْٝددد١ ايصَاْٝددد١ ٚايُبدددسٚف

 سد إفب ؽبتًـ ٚتٛؾٝؿ٘ َٚؿَٗٛ٘ ايدٜين اشبطاب َٔ َٚٛقؿ٘ ايًٝربايٞ

 ٚؾكددّا ايدددٜين يًخطدداب اٱضدد٬َٞ ايتٝدداز تعسٜددـ َددع ٚايتٓدداقض ايتكدداد

ٔ  .د ٚأقداف  .ايتٝاز ذيو ٚتطبٝكات يكِٝ ـ اي إٔ اهلدديل  عبددايسهب  تعسٜد

 ايهدجري  َدع  ؽبتًـ قد _إدسا٥ّٝا_ "اٱض٬َٞ" ايدٜين باشبطاب اىبكؿٛد

ـ  ٚؾكداّ  ايهتٷداب  َٔ ٌ  يطٝد ِ  ٚاسدد  ند ٘ ًب  ايددٜين  ؾاشبطداب  .َدٓٗ  زأٜد
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 اىبهتٛب١ ايسضا٥ٌ َٔ عدد عرب إزضاهلا ٜتِ ْٚؿٛف َؿاِٖٝ" عٔ عباز٠

 َددٔ اْط٬قددّا اىبتًكددٞ عًدد٢ ايتددأثري بٗدددف ٚاىبطددُٛع١ ٚاىبس٥ٝدد١ ٚاىبكددس٠٤ٚ

 اشبطداب  ٖٚدرا  ".ٚايط١ٓ ايهتاب ع٢ً تطتٓد َا غايبّا إض١َٝ٬ َسدع١ٝ

 قددِٝ ايػايددب ًب ذبهُدد٘ ٚايتطدداَح ايتػدددد بددـب ٜددرتاٚ  يًُتًكددٞ اىبٛددد٘

ٞ  ايد   اىبدازع بأسد َتأثسّا ٜهٕٛ َا عاد٠ ايرٟ اىبؿدز ٚأؾهاز  ٜٓتُد

 دٗاد١ٜ أٚ سسن١ٝ ضًؿ١ٝ أٚ ع١ًُٝ ضًؿ١ٝ أٚ تكًٝد١ٜ َدازع ضٛا٤ إيٝٗا

 تًددو َددٔ َدزضدد١ ؾهددٌ خل.إ..إضدد١َٝ٬ يٝربايٝدد١ أٚ تبًٝػٝدد١ أٚ إخٛاْٝدد١ أٚ

 ايطدًؿ١ٝ  اىبدزضد١  ؾٓذدد  ٚقُٝٗدا  ىبٓٗذٗا ْتاز عٔ عباز٠ خطابٗا اىبدازع

 ايتؿدددٟ ٚقددسٚز٠ ايتٛسٝددد َؿٗددّٛ عًدد٢ خطابٗددا ًب تستهددص بعَُٛٗددا

 اىبؿدداِٖٝ عًدد٢ َستهددص ازبٗادٜدد١ اىبدزضدد١ خطدداب بُٝٓددا ٚايبدددع يًػددسى

 ايعددص٠ ٱعدداد٠ نُٓطًددل ٚايكدد٠ٛ ايعٓددـ ٫ضددتخداّ تددسٚز ايدد  ازبٗادٜدد١

 نايتبًٝػٝد١  ا٭خدس٣  اىبدازع َع ٜتٓاقض بدٚزٙ ٚايرٟ يٮ١َ ٚايهسا١َ

 أٚ ايؿدددٛؾ١ٝ ايٓصعددد١ ٟذ ايسٚسددداْٞ ايدددٛعُبٞ اىبدددٓٗر عًددد٢ تطدددتٓد ايددد 

 َطددد٢ُ ذبددد  ايطٝاضدددٞ اشبطددداب إفب تٓدددصع ايددد  خٛاْٝددد١اٱ اىبدزضددد١

 .اسبٌ ٖٛ اٱض٬ّ

٘  اٱغاز٠ مت ٚنُا ِ  ؾإْد ِ  زغد  اشبطداب  إٔ إ٫ اىبسدعٝد١  بٛسدد٠  ايدصع

 َطددتخدَّا ايٛاقددع دبدداٙ ٚاىبٛاقددـ ٚاىبؿدداِٖٝ اىبٓطًكددات َتعدددد ايدددٜين

 زضا٥ً٘ ٱٜؿاٍ ؾعاي١ نأدٚات ٚاشبطب ٚايؿتا٣ٚ ٚاىبكا٫ت احملاقسات

ٌ  عًد٢ _ ايطُات بعض دبُع٘ أْ٘ إ٫ اسبدٜج١، ا٫تؿاٍ ٚضا٥ٌ عرب  ا٭قد

 :ػبابٞٚاٱ ايطًيب بػكٝٗا ايطُات تًو َٚٔ _ايػايب١ٝ عٓد

-  ٛ  أٟ ٚإٔ اىبطًكدد١ اسبكٝكدد١ اَددت٬ى قبعٓدد٢ :ٔاإلقصففاٟٗٛ الصففرٖ

ٛ  ايدٜين اشبطاب َع طبتًـ ـ  ؾٗد ٔ  طبداي ٕ  ٚإٕ ستد٢  يًددٜ  ندا

ٞ  ايتٝاز غايب١ٝ عٓد َباٖس٠ مس١ ٖٚٞ .إض٬َٞ تٝاز َٔ  اٱضد٬َ

 .نبٝعِٗ ٚيٝظ

 ناًَدد١ ا٭َدد١ يٝػددٌُ ايٛطٓٝدد١ اسبدددٚد ٜتذدداٚش أْدد٘ أٟ :العاملٗففٛ -

 .ايدٚي١ٝ ا٭ضس٠ أعكا٤ يبعض َكًكّا ضٝاضّٝا بعدّا ي٘ ػبعٌ يبا

 ٚاقتؿادّا ضٝاض١ّ اسبٝا٠ َٓاسٞ زبُٝع غاٌَ أْ٘ أٟ :العىٕلٗٛ -

 .ٚادتُاعّا ثكاؾ١ّ أٚ
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ٞ  :البصاطٛ - ٘  أضدباب  أسدد  ٖٚد  ٚٚقدٛ   بطداط١  ٕإ سٝدح  داذبٝتد

ٔ  بعٝدّا اشبطاب ٌ  دعًد   ايؿًطدؿ١ٝ  ا٭ضدايٝب  عد  اشبطداب  زضدا٥

 .عٛا٥ل دَٕٚٔ  يًُتًكٞ تؿٌ ايدٜين

-  ٛ ٘  ٚتعددين  :العاطفٗفف ـ  ؽباطددب  خطدداب  أْدد  ػبعًددد٘ يبددا  ايعٛاطدد

 .تأثريّا ٚأنجس درابّا

ّ  َدع  ايعؿس أسداخ َع ايتؿاعٌ بٗا ٜٚكؿد :التفاعمٗٛ -  اضدتخدا

ٞ  اسبدٜج١ ايعؿس١ٜ ايٛضا٥ٌ  ايتٝداز  ٖدرا  عًد٢  يًكدا٥ُـب  مسد١  ٖٚد

 ٚٚضدددا٥ٌ اٱْرتْددد  َجدددٌ اسبدٜجددد١ ايٛضدددا٥ٌ اضدددتخداَِٗ قبعٓددد٢

   .ا٭تباع َٔ اىبصٜد ٚدرب يًتأثري ا٫دتُاعٞ ايتٛاؾٌ

 اٱضدد٬َٞ ايتٝدداز أطٝدداف يددبعض ٚاشبؿددا٥ـ ايطددُات بعددض ٖددرٙ

 خاؾدد١ ،ٚايعًُاْٝدد١ نايًٝربايٝدد١ أخددس٣ تٝددازات ٖٓدداى إٔ إ٫ َٚدازضدد٘

ٛ  ايددٜين  اشبطداب  إٔ تس٣ ،َٓٗا اىبتطسؾ١ ٌ  أضداع  ٖد  اٱغدهايٝات  ند

٘  اىبعاؾدس٠  ٘  ا٭ٚإ ٕآ ٚأْد ـ  يتؿهٝهد ٘  ْٚطد  يكٓدداعتِٗ ٚدبدٜددٙ  َباد٥د

 تػددٝيب، عك٬ْددٞ، ٫ َب٬َددٞ، خطدداب اىبعاؾددس ايدددٜين اشبطدداب بددإٔ

ٟ  قؿددا٥ٞ،إ ذبسمبددٞ، داَددد، َتطددسف، َتعؿددب، اْعصايددٞ،  .أسدداد

 َدددٔ أٟ ذبدددٌ يدددٔ ايتعُُٝٝددد١ ايطدددٛدا١ٜٚ ايُٓبدددس٠ ٖدددرٙ َجدددٌ إٔ ٚعبطدددب

 ٚا٫ْعدددصاٍ ايتكٛقدددع إفب تدؾعددد٘ زقبدددا بدددٌ ايددددٜين اشبطددداب إغددهايٝات 

ٔ  ٚاىبصٜد  اشبطداب  أْؿداز  ٭ٕ دبدٜدٜد١  ضبدا٫ٚت  أٟ ٚزؾدض  ايتػددد  َد

 .هلِ خؿّٛ خًؿٗا ٜكـ َٔ إٔ ٜسٕٚ ايدٜين

 باشبطددداب ٚتتدددأثس تددد٪ثس غدددو ٫ ٚايدٚيٝددد١ اٱقًُٝٝددد١ اىبدددتػريات إٔ

ِ  ًب أثٷدس  اىبتطسؾد١  ازبُاعدات  ؾخطاب ايدٜين،  بؿدٛز٠  اجملتُعدات  َعُبد

 قبددا تددأثس نددريو ٖٚددٛ اىبٓطكدد١، ٚدٍٚ اٱضدد٬ّ بطددُع١ أقددست ضددًب١ٝ

 َددٔ شادت اىبٓطكدد١ ًب ٚسػدد١ٝ ٚيبازضددات ٚتدددخ٬ت أسددداخ َددٔ ػبددسٟ

 اىبٓطكد١  ًب ايطا٥ؿ١ٝ اىبُازضات إٔ إفب إقاؾ١ .يٰخس ايهسا١ٖٝ خطاب

 ... ايدٜٓٝدد١ ا٭طٝدداف َعُبددِ عٓددد ايطددا٥ؿٞ اشبطدداب سددد٠ َددٔ قدداعؿ 

ٔ  ايدددٜين اشبطدداب َطددتكبٌ إٔ ٚعبطدب   أسددداخ َددٔ ضددٝذسٟ قبددا َدستٗ

٘  ايرٟ اٱٜساْٞ ايدٚز َٚطتكبٌ اىبٓطك١ ًب ٚؾساعات ٚسسٚب  ًب ضدتًعب

 ايػسبٝدد١ بايطٝاضددات ضددٝتأثس ٚأْدد٘ ايٓددٟٛٚ، ا٫تؿددام بعددد خاؾدد١ اىبٓطكدد١
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ّ  يؿدا   تدتػري  بدأت اي  ٟ اي ايُٓبدا ِ  مل َدا ٚ .طدٛز  ٚقداع ا٭ َعازبد١  تدت

 ّاَصٜدد  ضٝػٗد ايدٜين اشبطاب ؾُطتكبٌ اىبٓطك١ ًب اٱغهايٝات ٚسٌ

 ٚايعدايدد١ ايتطدداَح َٚؿدداِٖٝ قددِٝ سطدداب عًدد٢ ٚايتطددسف ايتػدددد َددٔ

ٕ  إٔ اىبؿدرت   َٔ ٚاي  خل،إ... ٚاسبٛاز ٚا٫عتداٍ ٔ  تهدٛ ِ  َد ِ  أٖد  ايكدٝ

 .عًٝٗا ٜته٧ إٔ ايدٜين يًتٝاز ٜٓبػٞ اي 

  :الكرٌ٘ فاطىٛ .د التعكٗب األٔه 

 عبدددايسهبٔ .د ٚزقدد١ عًدد٢ ايتعكٝددب ا٭ٍٚ ايكسْددٞ ؾاطُدد١ .د أعدددت

 اٱقًُٝٝددد١ اىبدددتػريات َبدددٌ ًب ايددددٜين اشبطددداب َطدددتكبٌ سدددٍٛ اهلدددديل

  :، ٚاضتًٗ  تعكٝبٗا نُا ًٜٞٚايدٚي١ٝ

 عٓددد َبدداٖس٠ اٱقؿددا١ٝ٥ مسدد١ بددإٔ ايكددٍٛ ًب اهلددديل .د عُددِ -2

ٌ  .. نريو أسطبٗا ٫ٚ ؛ اٱض٬َٞ ايتٝاز غايب١ٝ ٞ  بد  غايبد١  ٖد

 .ؾشطب َٓ٘ اىبتػدد ايتٝاز ع٢ً

ٍ  اهلدديل  .د ذندس  نُا ايدٜين اشبطاب َٛقٛع -8 ٌ  أطدٛ  ٚأمشد

 ٖٓدددا َٚدددٔ طبتؿدددس٠ ٚاسدددد٠ ٚزقددد١ ًب طسسددد٘ ٜٴشؿدددس إٔ َدددٔ

 ٖددددرا دبًٝددددات َددددٔ اٱع٬َددددٞ ازباْددددب بتٓدددداٍٚ ؾطددددأنتؿٞ

 تدأثريٙ  طبٝعد١  ايتايٝد١  اىبدداخ٬ت  تتكُٔ إٔ أٌَ ع٢ً اشبطاب

 ٚايؿددددش١  نددددايتعًِٝ ) أخددددس٣ صبددددا٫ت  ًب ٚإػبابددددّا ضددددًبّا

ٌّ .... إخل( ٚايتخطٌٝب  .ربؿؿ٘ حبطب ن

 اٱقًُٝٞ اسباٍ ٚاقع إٔ َٔ إيٝ٘ اْت٢ٗ ؾُٝا اهلديل .د َع أتؿل -3

ٕ  ٜبػس ٫ ٚايدٚيٞ ٍ  إػبابٝداّ  تػدٝرياّ  بدأ  اشبطداب  طبٝعد١  ضدٝطا

 .ًَُٛض١ بؿٛز٠ ايكسٜب اىبُٓبٛز ًب يدٜٓا ايدٜين

 ايتٛؾددٝات  اقددرتا   أٚ اىبطددتكب١ًٝ با٫دباٖددات  ايتٓبدد٪  إٔ أدددد -4

٘  يسؾدد  ابتددا٤  ذبتداز  اشبطاب ٖرا ىبػه٬ت اىبعازب١  مساتد

ٍ  ٚمل أثدست  اي  اسباي١ٝ  إقبدا٫ّ  يددٜٓا  ايػدباب  تٛدٗدات  ًب تدص

 . ٚإدبازّا
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ٌ  عٓدد  إع٬َٝداّ  اشبطداب  ٖرا ٬ََح ع٢ً ٖٓا ٚضأقؿس ٚقؿاتٞ  ند

 ؛ ايعًُدداْٝـب ٚايًٝددربايٝـب اىبتػددددٜٔ اٱضدد٬َٝـب : ايٓكددٝض طددسًب َددٔ

 غدبابٓا  ٜعاْٝٗا اي  ٚايجكاؾ١ٝ ايؿهس١ٜ ا٫عت٫٬ت َٔ نجريّا ٭ٕ ٚذيو

ٌ  ْادب١ سايّٝا ٔ  بدخخس  أٚ بػده ّ  عد ٞ  ايؿددا ٔ  اشبؿد  ضدٛا٤  بُٝٓٗدا  ٚاىبعًد

 : خازدٗا أٚ ايطعٛد١ٜ داخٌ

 ايؿددش٠ٛ َسسًدد١ ًب تٖٛذدد٘ ذز٠ٚ ًب اىبتدددٜٓـب غدد٠٬ خطدداب اتطددِ :أ٫ّٚ

 خطابددّا بهْٛدد٘، ٚٚقددازٸ َباغددس عدداطؿٞ ٚعُبددٞ خطدداب :بأْدد٘

ٞ  اىبطدت٣ٛ  عًد٢  ايػخؿد١ٝ  اسبكٛم نٌ ًٜػٞ ٜهاد نبعّٝا  ايدرات

 ذيدددو خددد٬ٍ َدددٔ ٜٚتذددداٚش بدددٌ ؛"أخسٜٚددد١" َهاؾدددخت إفب ٚؼبًٝدددٗا

 ٜعذددص َػدداع١ أيبٝدد١ إفب ا٭ؾددٌ يًددٛطٔ أتباعدد٘ اْتُددا٤ات ٚبددريو

ٔ  ٖدددٛ ستدد٢   ؾدٹددددداَٞ خطددداب أٜكدداّ  ٖٚدددٛ ،٬َضبٗددا  ذبدٜدددد عدد

ٌ  .. اٯخدس  قد ايػباب يتذٝٝؼ طاقت٘ تٓؿسف َطتؿص  . آخدس  ند

ِ  احملؿص ؾٛت٘ ؽببٛ سـب ًب.  ًب ٚايتُٓٝد١  ايبٓدا٤  ًب يًُػدازن١  هلد

ٞ  خطاب ٖٚٛ ،أٚطاِْٗ داخٌ .. ايداخٌ ٞ  طدا٥ؿ ٘  ًب إقؿدا٥  طسسد

٘  ٚايػددٝعٞ ايطدين )  ًب تددتشهِ َػدب١ٖٛ  يدزددد١ (ايطدٛا٤  عًدد٢ َٓد

 ....َٚؿدداسب٘ ايددٛطٔ ٭ضددٛاز اىبتذدداٚش٠ ٚدٗاتٗددا ٚتٛدٗٗددا ٤٫ٚاتدد٘

ٍٍ دٌٝ ْػ٤ٛإفب  أد٣ ٖرا نٌ  ايٛقع ضاِٖ اهل١ٜٛ قًل عٓٝـ َػا

 ًب اىباقدد١ٝ ايكًًٝدد١ ايعكددٛد ًب َطددتٜٛات٘ تسادددع خدد٬ٍ ا٫قتؿددادٟ

ٔ  بد٤ّا َهْٛات٘ بهٌ ايٛطٔ ع٢ً ْكُت٘ تعاَبِ  ٚاْتٗدا٤ٶ  ا٭ضدس٠  َد

 زَددٛشٙ بعددض ٚعًدد٢ أٜكددّا ايدددٜٔ عًدد٢ بددٌ .. ؛ اىبختًؿدد١ قب٪ضطددات٘

٘  اىبخٝبد١  ازبٌٝ هلرا ايكا٥د٠  عًد٢  ايسَدٛش  تًدو  ضدكط   سدـب  ٯَايد

 !ايتطبٝل َطت٣ٛ

 ًب اىبػايـب تٖٛر َسس١ً ٖٚٞ . . ا٭خري ايعكد ٚخ٬ٍ .. اىبكابٌ ًب : ثاّْٝا

 َددا ايتٝدداز ٖددرا ًب ايػددباب ػبددد مل ... ايعًُاْٝدد١ يًٝربايٝدد١ ايدددع٠ٛ

٘  ايًٝربايٞ ؾاشبطاب ..عجسّا ٜكٌٝ أٚ نطسّا ػبرب  خطابداّ  بددا  ْؿطد

 ذا غدد٦ّٝا ٜكددٍٛ ٜهدداد ٫ٚ نددجريّا ػبددادٍ ايطددس  َتشددريل َساٚغددّا

 َدددٔ دزدددد١ أدْددد٢ ايٛطٓٝددد١ يًُؿدددا  دبددداٚشٙ ًب ٜهدددٔ ٚمل بددداٍ؛

٘  ٜطتػٌ بإٔ ٜأب٘ ٫ ؾٗٛ أقدادٙ  اىبؿدا   تًدو  قدد  خازدٝداّ  ؾدٛت
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 أسٝاْداّ  اىبتكدخ١ُ  ٚاىبؿتعًد١  سٝٓداّ  اىبػسٚع١ َعازن٘ خٛق٘ خ٬ٍ

 خطدداب نددريو ٖٚددٛ ؛ اٱْطددإ سكددٛم صبدداٍ ًب أخددس٣ نددجري٠

 اىبتػددددٜٔ َٓددادا٠ قابددٌ إذٵ ايدددٜين اىبطددت٣ٛ عًدد٢ باَتٝدداش تٓدداش٫ت

ّ  بؿدس   دٜٓٝداّ   ٚؾهددسّا غده٬ّ  ايٓداع  نبٝدع  عًدد٢ ايددٜين  ا٫يتدصا

 إٔ عدددٔ ايددددٜٔ بإقؿدددا٤ باىبٓدددادا٠ قابًددد٘ ..ايػًدددٛ سدددد إفب ٚسساندددّا

 تعددا٬َت تٛدٝدد٘ ًب ٚنددريو ايتػددسٜعات ًب ا٭ٍٚ اىبدد٪ثس ٜهددٕٛ

 ٖددٛ عددا٥ِ غددا٥ِ عٓددٛإ ذبدد  ٚذيددو ضددًٛنٝاتِٗ ٚتٗددرٜب ايٓدداع

 ذبدٜدداّ  ٖد٪٤٫  عٓد ٜعين ٚايرٟ (ايدٜين اشبطاب دبدٜد) قسٚز٠

 مسدد١ أٖددِ ٚيعددٌ ؛ ( ! ٚتٓشٝتدد٘ ٚعصيدد٘ ايدددٜين اشبطدداب دبُٝددد )

ٔ  ّْٚؿدست  ايًٝربايٝـب غ٠٬ خطاب طبع  ٔ  ندجريٜ ِ  اْبٗدسٚا  يبد  بٗد

 ( ثأزٜددّا ) خطابددّا نْٛدد٘ اسبددايٞ طددسسِٗ َددٔ تددٖٛذِٗ بددداٜات ًب

ٔ  زَدٛشٙ  ؾدبعض  ؛ ندبري  سدد   إفب ٚاسبٝداد  يًُٛقٛع١ٝ صباْؿّا  يبد

 باتدد  ٚاٱقؿددا٤ بايعدددا٤ ايؿددش٠ٛ خطدداب َددٔ داْددب اضددتٗدؾِٗ

 قددا٢َ  بعدض  قدد  ٚأٜكداّ  اىبكابٌ ايؿسٜل قد ْؿط٘ ايؿعٌ كبازع

 غخؿدد١ٝ سطدداب تؿددؿٝات ًب ٚذيددو .. اْتكدددٖٚا ايددرٜٔ ايًٝربايٝدد١

 عًد٢  ذيو ٜٚأتٞ ؛ ابتدا٤ ِٖ ب٘ اضتٗدؾٛا َا ٚإٜرا٤ قسا٠ٚ تتذاٚش

 . ! ايٛطٔ سطاب ٚع٢ً بٌ ..ٚاسبكٝك١ اسبل سطاب

ٔ  أنجدس  تدبين  ًب اىبٛاقدع  ٜتباد٫ٕ ايؿسٜكـب ٖرٜٔ نٕٛ َٚع  مسد١  َد

 ا٭بددسش اشبطدداب َػددرتنات َددٔ عددددّا ٖٓدداى إٔ إ٫ ذنددسٙ ضددبل ؾُٝددا

 : ٖٚٞ ؛ ضٛاٖا َٔ أنجس بُٝٓٗا

 نًُدا  بُٝٓٗدا  يعدبٺ  ُندس٠َ  .. (ٚسكٛقٗدا  اىبسأ٠ َها١ْ) تٳدَكداذٴف -2

 ضددط٠ٛ بٝٓدد  ؾبُٝٓددا ؛ َكابًدد٘ قدد٠ٛ ٖٚٓدد  أٚ ؾسٜددل بسٜددل خبددا

 تػٝٝددب عًدد٢ اىبتػدددد ايؿددشٟٛ ايتٝدداز ًب ايددرنٛزٟ ايؿددٛت

ٌ  ايدٛطين  ايتُٟٓٛ اىبػٗد َٔ ن١ًٝ ْٚؿٝٗا اىبسأ٠ ٞ  بد  ٚاٱْطداْ

 ؾدسا   ا٭خدري٠  اٯْٚد١  ًب ٜتعافب ٚؾْٛٗا هباٜتٗا برزٜع١ عا١َ

 نددٌ ًب (إبساشٖددا)ٚ بدددتشكريٖا َطايبددّا ايعًُاْٝدد١ ايًٝربايٝدد١

 بددع٣ٛ  َٓاضدب  غدري  أٚ يطبٝعتٗدا  َٓاضدب  َٝدإ ٚنٌ صباٍ

ٍ ) بٗدرا  ٚن٬ُٖا ؛ سكٛقٗا اضتعاد٠ َٔ كبهٝٓٗا  (ا٫ضدتػ٬
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ٔ  ٜطدًب  ي٬مش٦دصاش  َدجري  مسدر  شبطداب  ٜهسع  َػدسٚع١ٝ  َد

  !مبٓشٗا يبا أنجس اسبكٛم تًو

 هباٜدد١ ) ًب بدددٚزٙ ٜتعًددل  ؾُٝددا اٯخددس  عًدد٢ ٜٴدددصاٜد  ن٬ُٖددا -8

ٌ  ؾع٢ً ؛ َٓ٘ ايٌٓٝ ًب "ايدٜٔ" بد َتطًشّا (ايٛط١ٝٓ ايٛسد٠  ضدبٝ

 سكدددٛم) بٛزقددد١ ايعًُددداْٝـب يعدددب ًب اىبتػدددددٕٚ ػبدددد اىبجددداٍ

ٚ  َٚٓاؾدس٠  ايدٜٔ بعدا٠ٚ يٛؾُِٗ َدخ٬ّ (ايػٝع١ ٔ  عدد  ايدٛط

 تددرتدد ٫ سددـب ًب (إٜددسإ) ًب ٚاىبتُجددٌ سايٝددّا ا٭بددسش اشبددازدٞ

 ْؿطدددٗا بايتُٗددد١ اىبتػدددددٜٔ اتٗددداّ ًب ايعًُددداْٞ ايتٛدددد٘ زَدددٛش

 !!ٚاهل١ٜٛ اهل٣ٛ داعػٝٛ ٚبأِْٗ

٘  َدا  ؾشطب (ٚداعؼ إٜسإ ) ًب ٭عدا٥ٓا اسبؿس ٖرا ًٚب -3  ؾٝد

 عًدد٢ ٚعددٞ دَٕٚددٔ  أٚ بددٛعٞ ٚتٛدٝٗٗددا ازبٗددٛد اضددتٓصاف َددٔ

 ٜتعايل َا َػؿًـب ؾكٌب ايٛدٗتـب ٖاتـب إفب اٱع٬َٞ اىبطت٣ٛ

 نساٖٝدد١ ٚع٬ْٝدد١ ضددسّا اضددتٗداؾٓا ًب نددريو ٜٚٓؿددسد َعُٗددا

 ايكسبد٢  ذٟٚ َٔ أعدا٥ٓا ٚذبسنات أق٬ّ ذيو ًب قبا ٚدبّٓٝا

 أغددد ٖددٛ َددٔ َددِٓٗ ايددرٜٔ ايعددسب َددٔ (ايًدددٚدٜٔ أؾدددقا٥ٓا)

 قَٛٝدد١ يٓددا اىبػدداٜسٜٔ خؿددَٛٓا َددٔ نددجري َددٔ يطددكٛطٓا ذبٝټٓداّ 

  !ٚعكٝد٠

 ٚا٭بًددؼ ا٭عًدد٢ ٚايؿددٛت ٚاسبددٍٛ ايطددٍٛ ذا ٜددصٍ مل ن٬ُٖددا -4

 ا٭قدددد٣ٛ ثددددِ َٚددددٔ ا٫دتُدددداعٞ ايتٛاؾددددٌ ٚضددددا٥ٌ ًب ٚؾدددد٫ّٛ

 ايٛدٗدد١ ٚتٛدٝٗدد٘ ايػددباب ٚعددٞ تػددهٌٝ ًب تددأثريّا ٚا٭خطددس

ٞ  ٚاي  ٜٛيٝٗا اي  ٕ  َدا  أقؿد٢  بايتأنٝدد  ٖد ٔ  تهدٛ  قدٹددب١ً  عد

 !! َٚؿاسب٘ ٚٚسدت٘ ايٛطٔ

 أٟ ٚايٛضدط١ٝ  ا٫عتداٍ َٓا  عٔ بعٝد مسات َٔ عٓدٙ تٛقؿ  َا ٕإ

ٔ  ذبدٜدداّ  ٜٚتعًل ؛ إع٬َّٝا خاؾت١ تصٍ مل ذبطبٗا اي  أؾٛاتٓا َٓا   قبد

ٔ  ددٓح  ٌ  عد ٔ  ندجري  عًد٢  ٜؿددم  حبٝدح  ذاى أٚ ايتٝداز  ٖدرا  أؾد  أتبدداع َد

 ؛(ايسَٝدد١ َددٔ ايطددِٗ مبددسم نُددا اٱضدد٬ّ َددٔ مبسقددٕٛ) ٚؾددـ ا٭ٍٚ

 اغددرتاطات يهددٌ دبدداٚشِٖ ايجدداْٞ أتبدداع َددٔ نددجري سددل ًب ٜٚتأنددد

 ايعًُاْٞ. ايتٛد٘ َٔ اىبرتدٟ ازباْب إفب َؿَٗٛٗا أؾٍٛ ًب ايًٝرباي١ٝ
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 يعًٓددا.. َطددتكب٬ّ اشبطدداب ٖددرا ٚاقددع ٫ضتػددساف تدددعْٛا ايٛزقدد١ ٕإ

 بعٝدّا اىبتؿا١ً٥ اىبداخ٬ت خ٬ٍ َٔ ٬َضب٘ زضِ ضباٚي١ ًب َعّا ْػرتى

ٌ  ًب يٝطدد  ؾاىبػدده١ً  ايتػددا١َٝ٩.. ايٓصعدد١  عددٔ  ايدددٜين  اشبطدداب أؾدد

ٔ  ٚتػدسٜعات  ٚيػ١ ؾهسّا اىبطتُد ٕ  َد  اعبدسف  ؾُٝدا  ٚإلبدا  ٚايطد١ٓ  ايكدسآ

ٔ  يبٛع تتًبظ خطابات َٔ عٓ٘ ٌ  ٚؾُٝدا  ٚادعدا٤  شٜؿداّ  ايددٜ ٔ  ذيدو  قابد  َد

 تًددو قداضدد١ َددٔ ايٓٝددٌ ًب ا٫عبددساف ذيددو اضددتػ٬ٍ ًب ٜددرتدد ٫ خطدداب

 شَددإ نددٌ ًب ْؿٛؾددٗا إفب ا٫ستهدداّ ٚؾدد٬س١ٝ ٚنُاهلددا ا٭ؾددٍٛ

 َٚهإ.
 

  :ٌ٘األربغ نٕثر. أ التعكٗب الجا 

 سدددٍٛ اهلددديل  عبددددايسهبٔ .د ٚزقدد١  عًدد٢  ا٭زبدددؼ نددٛثس  .أ عكبدد  

 ًب ٜهدددٔ مل ايددددٜين اشبطددداب إٔ بكٛهلدددا: ايددددٜين اشبطددداب َطدددتكبٌ

 ٜهددددٔ مل ايعاَدددد١، اسبٝددددا٠ عددددٔ َٓؿؿدددد٬ّ ا٭ٚفب اٱضدددد١َٝ٬ ايعؿددددٛز

ِ  عؿٜٛدّا،  خطابّا نإ .َٓاضب١ ًب أٚ َٓرب ًب ضبؿٛزّا ٘  ٜدت ٌ  ؾٝد  َدا  تٓاقد

 كباٙٺ ًب ايكسآ١ْٝ، اٯٜات َٔ ْصي  َا أٚؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  ايٓيب زٚاٙ

 اٱضدد١َٝ٬ ايعؿددٛز ًب ستدد٢ .ايعاَدد١ اسبٝددا٠ عددٔ ؾؿددً٘ ٜطددعٓا ٫ تدداّ،

ٔ  مل اٱض١َٝ٬، اشب٬ؾ١ ٚعؿس ا٭ٚفب،  .بعدد  َتػده٬ّ  اشبطداب  ٜهد

ِ  أخر سـب ايدٜين اشبطاب تػهٌ أسدد إٔ ٚمبهٓين  ًب ايهد٬ّ  عًد

 يًُددراٖب ٜٚتطددسب اٱضدد٬َٞ ايعددامل ًب ٜٓتػددس ايجددأَ ايكددسٕ َٓتؿددـ

 اشبطداب  اختطؿد   َتخؿؿ١، ؾ١٦ ًب ايدٜٔ استهاز ٜٚتِ اٱض١َٝ٬،

 اخرتاع أقٍٛ .ايدٜٔ ًب ايتخؿـ "اخرتاع" أُٖٗا عد٠ باعتبازات ايدٜين

ٕ  أعدين  ايددٜٔ،  ًب ربؿؿداّ  قب٦ًدر  ٜعسف مل ٭ْ٘ ٟ  ندا  ٚايٓذداز  ازبٓدد

ِ  .بايدٜٔ ّاعازؾ ذات٘ حبد ٖٛ اٱض٬ّ دخٌ َٔ ٚنٌ ٚايتادس ٚايساعٞ  ثد

ٌ  ٜتخدر  ايددٜين  اشبطداب  بدأ ٞ  ايبدٛم  غده  ًب ايٓداع  يتذٝدٝؼ  اٱع٬َد

 اىبدرٖيب،  ا٫ؾدطؿاف  خدَد١  ًب ٖاَداّ  دٚزّا يعب اىبرٖب١ٝ، اىبعطهسات

ٔ  اٯخدس  ْبدر  اسبدل،  استهداز  اىبرٖبٝد١،  ايٓسدطد١ٝ  خطاب ْػأ َٚٓ٘  َد

 َددربز إػبدداد بػددس  ٚتُبًًٝدد٘ ٚتػددسٜه٘ تهؿددريٙ ٚزقبددا ازبٓدد١، أعتدداب

ٕ  يتك١ٜٛ أٚ سبسب٘ ٌ  أزندا ٘  أٚز ايددٜين  اشبطداب  بًدؼ  .َدرٖب  ند  خدَتد
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 ْؿٛذٖا بطٌب ايؿؿ١ٜٛ ايدٚي١ بدأت سـب ايعجُاْٞ، ايعؿس ًب يًُراٖب

ٔ  ٚأطساف إٜسإ ع٢ً ٕ ٭ كبدددت  ،يعدسام ا َد ِ  ذزبٝذدا  أزَٝٓٝدا ٚ غدرياش  ثد

 أؾددبح سددـب .اىبدد٬ٝدٟ عػددس ايطددادع ايكددسٕ ًب أؾػاْطددتإ َددٔ ٚأدددصا٤

 .إزادتٗدا  تتشدسى  سٝجُدا  ٜتشدسى  يًطٝاضد١،  خادّ صبسد ايدٜين اشبطاب

 غدري  ٚايتدأ٬ٜٚت  ايكدعٝؿ١،  ايسٚاٜات بعجا اىبٛزٚخ، ْبػا ايطسؾـب ن٬

 يدددراى .اىبٛادٗددد١ َدددربزات ٚدعدددِ داْدددب ندددٌ تكٜٛددد١ بٗددددف اىب٪ندددد٠،

ٕ  َباٖسّٜا، طبتًؿإ ُٖٚا ٕ،ُاَٗ ٕٝادٜٓ ٕخطابا يدٜٓا تػهٌ  َٚتؿكدا

 .ايطاس١ ًب ا٭بسش ُٖٚا .ضين ٚخطاب غٝعٞ خطاب :درزّٜا

ـ  ؾُٝدا  ٚاقعدٞ،  َدرٖب  أْ٘ ايطين اىبرٖب ايٛزدٟ عًٜٞٚؿـ   ٜؿد

ـ  ًب ندجرياّ  ٚأضدٗب  .َجايٞ أْ٘ ايػٝعٞ  يهٓٗدا  .ٚايٛاقعٝد١  اىبجايٝد١  ٚؾد

 ٭ْ٘ .َُٓٗا يهٌ ايدٜين اشبطاب يٛؾـ اىبؿطًشـب ٖرٜٔ تطتعري ٖٓا

 ًب تػدددابٗا ٚإٕ اىبُبٗدددس ًب َٕتػدددابٗا اشبطدددابـب إٔ ٜعتكدددد َدددٔ ؽبطددد٧

 ايددددٜين اشبطددداب ٖٓدددا تعدددين أْٗدددا ندددٛثس أ. ٚأٚقدددش  .اىبستهدددصات

 :يٓددٛعـب ٜٓكطددِ ايطددين ايدددٜين اشبطدداب ٕإؾدد اعتكادٖددا ؾؿددٞ اىبعاؾددس؛

ٍٍ) َٚتطدددسف يعسؾددداْٞ ٚايػدددٝعٞ .ٚدٗدددادٟ ٚعُبدددٞ  طدددبحب ٖدددرا (.َػدددا

 زغددِ خطدداب ٖٚددٛ ايتعسٜددـ عددٔ غددين ايددٛعُبٞ .يدد٘ ايعسٜكدد١ اشبطددٍٛب

ٞ  أْ٘ إ٫ َطاىبت٘ ٞ  اْتكدا٥ ٟ  .تدساٙ  نُدا  ٚضدطش ٛ  ٚازبٗداد ِ  ٖٚد ٛ  ا٭ٖد  ٖد

 قددِٝ ٜٚتذدداٚش ازبٗدداد أؾكدد١ًٝ ؼبػددد حبٝددح .اجملاٖددد بؿددٓاع١ اىبعددين

ِ  أٚ بدايتُٗٝؼ  إَدا  ا٭خدس٣  اسبٝا٠ ٘  .بدايتشسٜ ٞ  َٚٓد ٌ  تدأت  َ٪اخدراتٓا  ند

٘  اسبدل،  ٚاستهداز  اٯخدس  قد ٚذبسٜض تهؿري َٔ اشبطاب ع٢ً  نًد

 ؾٗددٛ ايعسؾدداْٞ ايػددٝعٞ اشبطدداب أَددا .ٚدبٝٝػددٗا ايٓؿددٛع غددشٔ بٗدددف

٘  إ٫ ايطين بايٛعُبٞ غبٝ٘ ٞ  عُٝدل  أْد ٘  يدٝظ  ٚؾًطدؿ ٌ  ٭ْد ٌ  أؾكد ٘  بد  ٭ْد

ٔ  نٓدٛع  ايعُل ٖرا ؼبتاز ٍ  ا٫يتدٛا٤  َد ٔ  ٫ضدتػ٬ ٕ  بداط ٔ  ٖسبداّ  ايكدسآ  َد

ٞ  قايدب  ًب اىبعتكدد  ؾب بػس  ذاى ايٛاقح، َباٖسٙ  طسٜكد١  عًد٢  قسآْد

 ٟ  اضددتبطاّْا اضددتبطاْٗا أٚ اٯٜد١  بددادتصا٤ ايؿهدس٠  ٚإقشدداّ اٯٜد١  عٓددل يدٛ

 أٚ اي٫ٜٛد١  ذندس  إثبدات  قطدساّ  تسٜدد  اي  ايتؿاضري بعض َٚٓ٘ .اضتػؿايّٝا

 ٚوبددظ تٛضددٌ َددٔ غريٖددا أٚ ايؿددشاب١ بكٝدد١ عًدد٢ عًددٞ اٱَدداّ أؾكدد١ًٝ

 ٫ اىبع٢ٓ يتِٜٗٛ اٱض١َٝ٬ ايؿًطؿ١ باضتخداّ إ٫ ؼبؿٌ ٫ ٖٚرا .َٚتع١
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 ".غددٗدا٤" يؿددٓاع١ طبددٍٛ ؾٗددٛ ٚاىبػددايٞ اىبتطددسف اشبطدداب أَددا .أنجددس

ٟ  اشبطدداب إٔ عًدد٢ ايرتنٝدص  َددٔ ٖٓددا ٫ٚبدد   طبددٍٛ ٭ْدد٘ ايطددين ازبٗداد

 ٚاهلُٝٓددد١ ايكددد٠ٛ ٜبدددح خطددداب يدددراى ًٜصَددد٘ ؾإْددد٘ صباٖددددٜٔ، يؿدددٓاع١

 ؾددٓاع١ أَددا .ايؿدداز١َ ازبٗادٜدد١ ايعبددازات َددٔ ٚغريٖددا ايعدددٚ ٚإزٖدداب

ٌ  َُبًَٛٝد١  خطاب تتطًب .كباَّا طبتًؿ١ آي١ٝ تتطًب ؾٗٞ غٗٝد  ًب َٛغد

 ٚتسنٝدددص ايؿدددشاب١ دٗددداد عًددد٢ ايطدددين اشبطددداب تسنٝدددص .ايعاطؿٝددد١

 َعسنددد١ ضددداس١ يؿدددٓاع١ ناؾٝدددإ ندددسب٤٬ عًددد٢ ايػدددٝعٞ اشبطددداب

 ٚػبعًددٗا نددسب٤٬ عًدد٢ ٜسنددص ايػددٝعٞ اشبطدداب .ا٭طددساف َتهاًَدد١

 ٜصٜددد خٓدددم خٓدددقـب، ًب ايعددامل ربتددصٍ حبٝددح .اىبددٛايٞ سٝددا٠ ضبددٛز

ٌ  تطهب ثِ .اسبطـب ٚخٓدم ّ  ؾدؿات  ند  ا٭ٍٚ عًد٢  ٚايٛسػد١ٝ  ازبدس

 نددإ ؾددإذا .ايجدداْٞ عًدد٢ هلل ٚاٱخدد٬ف ٚايتكددش١ٝ ايٓبددٌ مسددات ٚنددٌ

 ايػددٝعٞ اشبٓدددم ؾددإٕ ٚايهؿدداز، اىبػددسنـب ٜٛاددد٘ ايطددين اشبطدداب

 ايؿددعٝد عًدد٢ ايبٝدد  أٖددٌ أعدددا٤ ٖٚددِ "ايٓٛاؾددب" ٜطددُِٝٗ َددٔ ٜٛاددد٘

 ايددرٟ اىبعتدددٍ ايدددٜين اشبطدداب تدداّ غددب٘ بػددهٌ ت٬غددٞ ٚايٝددّٛ .ا٭ٍٚ

 َ٪َٔ، َتٛاشٕ، إْطإ ؾٓاع١ ًب نعك٤٬ َٓ٘ ْٓتُبسٙ ايرٟ دٚزٙ ٜ٪دٟ

 ضدٛا٤  .ٚدٗدادٜـب  غدٗدا٤  صبُٛعد١  ؾكدٌب  يٓدا  ٜؿس  أؾبح .ٚقٟٛ ٚاقعٞ،

 َٚٛاقددددع غددددبهات ًب أٚ ايبٝددددٛت ًب أٚ ازبػساؾٝدددد١ ايٓددددصاع َٓدددداطل ًب

 ايتٛاؾٌ.

 

 احملأر: 

ٞ  ؾاطُد١  د. تعكٝدب  عًد٢  اهلديل عبدايسهبٔ .د عًل داْب٘ َٔ  ايكسْد

٘  ؾُٝدا  َعٗدا  ؽبتًـ أْ٘ إ٫ ذنست٘، َا َعُبِ ًب َعٗا ٜتؿل بأْ٘  ذنستد

 تٝدداز اٱضدد٬َٞ ايتٝدداز غايبٝدد١ بددإٔ ايتعُددِٝ بػددإٔ ا٭ٚفب ٬َسُبتٗددا ًب

 ؾكددد ٚعًٝدد٘ اىبؿددسدات اْتكددا٤ ًب ادتٗددد ؾعدد٬ّ أْدد٘ أنددد سٝددح .قؿددا٥ٞإ

 ايددرٟ ايتعُددِٝ بددـب ؾددسم ٖٚٓدداى ٜعُددِ، ٫ ستدد٢ ايػايبٝدد١ َؿددسد٠ ذنددس

 .ا٭نجسٜد١  بٗدا  ٜكؿدد  ايد   ايػايبٝد١  َٚؿدسد٠  اضتجٓا٤ دٕٚ ازبُٝع ٜػٌُ

 ٚاقددش١ ؾاطُدد١ د. ٬َسُبدد١ تبكدد٢ يهددٔ ْؿدد٘: َددا اهلددديل د. ٚأقدداف

 ايتٝدداز غايبٝدد١" إٔ سددٍٛ ذنددست َددا عًدد٢ اعرتاقددٗا أٚ اخت٬ؾٗددا بػددإٔ
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ٌ  اٱض٬َٞ ٔ  ٖٚٓدا  ".قؿدا١ٝ٥ اٱ مسد١  ذبُد  اىبعسؾد١  أُٖٝد١  تدربش  إٔ مبهد

٘  أْين أشعِ َا ٖٚٛ دبسبتٗا ٚذبًٌٝ ٚطبايطتٗا ايتٝازات بتًو ايعُٝك١  بد

ِ  خبري ٞ  حبهد ٛ  ٚدبدسب   ربؿؿد ٕ  قؿدا١ٝ٥ اٱ مسد١  إٔ ٖٚد ٔ  َهدٛ  َد

ِ  َهْٛدات  ِ  أْهسٖدا  ٚإٕ اٱضد١َٝ٬  ايتٝدازات  َعُبد  إ٫ َباٖسٜددّا بعكدٗ

ـ  ايدٜٓٝد١  ايتٝدازات  ٖرٙ بـب ٚايؿساعات اىبُازضات إٔ  ٚبٛقدٛ   تهػد

ٌ  ضبدا٫ٚت  ًب اىبتُجٌ قؿا٤اٱ د٥٫ٌ َٔ ذيو إٔ  اٯخدس  إقؿدا٤  تٝداز  ند

ٞ  ايؿهس١ٜ اهل١ُٓٝ ًب طُعّا ٔ  اىبصٜدد  نطدب  ٚبايتداي  ٖدرا  .اىبتعداطؿـب  َد

ٞ  ايتٝاز َٔ قبٛقؿِٗ بايو ؾُا نتٝازات بِٝٓٗ ؾُٝا  أٚ اىبٓداقض  ايًٝربايد

ِ  َدع  اىبختًـ  ًب أسؿدسٖا  ٫ قؿدا٤ اٱ مسد١  أذندس  ٚعٓددَا ! أطسٚسداتٗ

 دَٚداّ  اي  ايًٝرباي١ٝ ايتٝازات َعُبِ إفب تتعداٖا بٌ ايد١ٜٝٓ ايتٝازات تًو

ٍ  ٜدربش  ٖٚٓدا  .قدِٖ ٚايتُٗٝؼ قؿا٤اٱ كبازع ِ  ضد٪ا  كبدازع  ىبداذا  :َٗد

 اىبختًدـ؟  يٰخدس  ٚايتُٗدٝؼ  قؿدا٤ اٱ ٚايًٝربايٝد١  ايد١ٜٝٓ ا٭طٝاف َعُبِ

 ٜرتبدد٢ ايدد  ٚايتكايٝددد ايعددادات أٚ ا٫دتُاعٝدد١ ايٓػددأ٠ بطددبب ذيددو ٖددٌ

 ًب دٚز ايدٜٓٝدد١ ايٓػددأ٠ أٚ ايرتبٜٛدد١ يًُٓدداٖر ٖددٌ ؟ ...ا٭ضددس٠ أؾددساد عًٝٗددا

 ذيو؟

ـ  ؾُٝددا  ايػدددسٜـ ؾاطُدد١  .أ ٚتعتكددد   ايددددٜين اشبطدداب  دبدٜدددد ؽبدد

ٔ  ايٛقد   ًب ٫ضدُٝا  إسباسداّ ٚ طسسّا ايككاٜا أنجس َٔ بٛؾؿٗا  ،ايدساٖ

 عرب ب٘ عًل يبا ايدٜين اشبطاب ربًٝـ ٖٛ ا٭ِٖ َعٓاٙ ًب ايتذدٜد إٔ

 َٚكاؾددددٙ سكٝكتددد٘ سذبددد  ٚعكبدددات غدددٛا٥ب َدددٔ اىباقددد١ٝ، ايطدددٓـب

ّ  ٚايٛاقدع.  ايٓـ بـب ايتٛؾٝل ًب أٖداؾ٘ عٔ ٚؾسؾت٘  َعٓد٢  ٚقدٛ   ٚعدد

 أٟ ًب ايدددا٥ِ اشبًددٌب إفب أد٣ بدد٘ ٚاىبكؿددٛد اسبكٝكددٞ ايدددٜين اشبطدداب

ٔ  ٚبدـب  ناٌَ مساٟٚ َطًل ٖٛ اير٣ ايدٜٔ بـب ايبعض يد٣ طس   ايتددٜ

 ّااْعهاضدد تعتددرب ٚايد   ،اسبٝددا٠ صبددا٫ت غدت٢  ًب ايدٜٓٝدد١ اىبُازضدات  أٚ

 اهلل َدددساد عدددٔ ا٫بتعددداد أٚ ا٫قدددرتاب ًب ٚقددددزاتِٗ ايبػدددس ٚؾٗدددِ يؿعدددٌ

ـ  ؾُٝدا  ندبري  ؾدسم  ٖٓداى  أٜكداّ  .ا٭مسد٢  ٖٚدؾٗا اشبًٝك١ ٚأضاع  ؽبد

ٞ  ٚاىبكؿد اىبع٢ٓ ذبسٜس بٗدف يًتذدٜد ٜطع٢ َٔ طس   يًددٜٔ،  اسبكٝكد

 ايؿددشٞ ايدددٜين اشبطدداب ،ايدددٜٔ تهددايٝـ َددٔ يًتشددسز ٜطددع٢ َٚددٔ
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ٟ  ٖددٛ اىبتذدددد ٔ  ًب ايتذدٜددد إٔ عًدد٢  ٜسنددص ايددر ٔ  ٜٓؿؿددٌ ٫ ايدددٜ  عدد

  ايدْٝا. ًب ايتذدٜد

تصاٜددد  عُدد٘ ابددٔ قتددٌ ايددرٟ ايداعػددٞ سادثدد١ بعددد يبددا ًٜؿدد  ايُٓبددس

ؾهدداٖٞ،  بػددهٌ ايككدد١ٝ تٓاٚيدد  ايدد  ٚا٭غددعاز ٚايطسا٥ددـ ايٓهدد 

 ا٭سدداخ  ٚقدع  ٜتِ اي  ايؿها١ٖٝ ايكٛايب ٖرٙ َجٌ ًٚب اعتكادٖا ؾإٕ

 بػهٌ ادتُاعّٝا ا٭سداخ تًو تكبٌ أٚ تطٜٛل ًب تطِٗ ؾٝٗا ايهازث١ٝ

 ٕإ اجملتُددع قبددٌ َددٔ ا٫ضددتػساب أٚ ْهددازاٱ ثددٛب عٓٗددا ٚربًددع بددخخس أٚ

 . ايؿسق١ٝ ٖرٙ ؾش 

٘  أغازت َا إٔ إفب ايكٛؼبٞ عبداهلل .أ ٚذٖب ـ  ؾاطُد١  .أ يد  ايػدسٜ

َٔ  ٍ ٞ  سادثد١  تٓداٚ  تُٓٝد١  عًد٢  تأثريٖدا  َٚدد٣  ٚا٭غدعاز  بايٓهد   ايػدًُ

ّ  دددٜس٠  ْكطد١  َباغدس  غري بطسٜل ايداعػٞ ايؿهس  ٚاىبٓاقػد١  با٫ٖتُدا

 ٚا٫دتُاع. ايٓؿظ عًِ ًب ا٫ختؿاؾٝـب َٔ خاؾ١

 ايددٜين  اشبطداب  ىبؿدطًح  ايتعسٜؿدات  تعددد  بإٔ ا٭َري ؼبٝٞ .أ ٚعًل

 قددساٜظ ايؿًٝطددٛف ٚيعددٌ ( اشبطدداب ) َؿددطًح يتعسٜددـ أؾدد٬ّ ٜعٝدددْا

ٔ  أٚا٥ٌ َٔ 2975  يًهد٬ّ  إٔ ٜدس٣  سٝدح  اشبطداب  َؿدطًح  زؾددٚا  َد

 ؾداَت١  آيٝات ٚؾل ٚايطاَع اىبتشدخ ٜدزنٗا غايبّا ًَؿَٛب١ غري د٫٫ت

  غٗري٠ ضباقس٠ ي٘ ؾٛنٛ َٝػٌٝ ؾإٕ نريو .. ايجكاًب ايطٝام ٜؿٓعٗا

 أ٫ أُٖٝد١  ع٢ً ا٭َري ؼبٝٞ .أ ٚزنص اشبطاب. ُْباّ : عٓٛاْٗا َٚٓػٛز٠

 إٔ مبهددٔ بددٌ ؾكددٌب ٚاىبهتددٛب اىبًؿددَٛب ٖددٛ اشبطدداب بهددٕٛ ْهتؿددٞ

ٔ  سدٜجٓا ضٝذعٌ َا ٖٚٛ اىبًؿَٛب١ غري ايد٫٫ت إيٝ٘ ْكٝـ  اشبطداب  عد

 غدددري ايدددد٫٫ت إفب ٚاىبهتدددٛب ٚاىبًؿددَٛب  اىبددددٕٚ ٜتذددداٚش سددددٜجا ايدددٜين 

 ٫ ؾإْدد٘ تعددبريٙ سددد ٚعًدد٢ .. ايجكاؾٝدد١ ايطددٝاقات ربًكٗددا ايدد  اىبًؿَٛبدد١

 ٚؾدل  ٜكدَ٘ ايدٜين يًُؿطًح إض٬َّٝا أٚ يٝربايّٝا تعسٜؿّا ٖٓاى إٔ ٜعسف

٘  نُدا  تعسٜؿدات.  ٚيٝطد   أٚؾداف  أْٗا خاؾ١ ذنسٖا اي  ايؿؿات  أْد

 ٖٚددٞ نددرب٣ َٝددص٠ اهلددديل عبدددايسهبٔ د. أٚزدٙ ايددرٟ ايتعسٜددـ ًب ٜددس٣

ٔ  ٌٖ يهٔ . .يًُتًكٞ ٚبطاطت٘ ٚقٛس٘ ٍ  مبهد ٕ  ايكدٛ ٘  نتدب  بدأ  ايؿكد

 اشبطدداب َٓتذددات بعددض ٖددٞ ٚاشبطددب ٚاىبددٛاعِب ٚايؿتددا٣ٚ ٚايتؿطددري
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 ًب ايٓكدداؽ ًب ْكددع أْٓددا أ٫سددِب بكٛيدد٘: تعًٝكدد٘ ؼبٝددٞ أ. ٚاختددتِ ايدددٜين؟

 ًب ..يًذُٝدع  َبداٖس  ؾدسم  ٚمثد١  ايددٜين  ٚايتٝداز  ايددٜين  اشبطاب بـب خًٌب

ٛ  ايددٜين  اشبطاب بإٔ ايكٍٛ مبهٔ ٌٖ اسباي١ ٖرٙ ٌ  ٖد ٟ  ايتؿعٝد  ايبػدس

 ٚؾكدد٘ ٚاضددتٓباٍب تؿطددري َددٔ اىبكدددع ايددٛسٞ سددٍٛ ٜٓددتر َددا أٟ .. يًدددٜٔ

ٕ  إذا ٚعبٖٛددا؟؟  ٔ  نُٓددتر _ ا٭زبعدد١  اىبددراٖب  ؾًٓأخددر  نددريو  نددا  َدد

 .. تٓددٛع َددٔ ؾٝٗددا َٚددا _دبًٝاتدد٘ أبددسش ٚإسددد٣ ايدددٜين اشبطدداب َٓتذددات

 غددٗد ايددرٟ ايجكدداًب اىبٓددا  ٫خددت٬ف _ايتٓددٛع أٟ_ غايبددّا ضددٓعٝدٙ ٚايددرٟ

ـ  .. ايٛسٞ يٓؿٛف تؿع٬ّٝ ٛ  اىبؿددز  ٫خدت٬ف  تبعداّ  ٫ اىبٓدتر  ؾداختً  ٖٚد

 عًُٝدد١ غددٗد ايددرٟ ايجكدداًب ٚاىبٓددا  ايطددٝام ٫خددت٬ف تبعددّا بددٌ .. ايددٛسٞ

 .ايتؿعٌٝ

ٔ  .د أٚقدح  ا٭َري ؼبٝٞ أ. ذنسٙ َا ع٢ً ٚتعًٝكّا  اهلدديل  عبددايسهب

 أٚ اىبهتددٛب اشبطدداب إطدداز خددازز ايؿدداَ  شبطدداببا ؾُٝددا ٜتعًددل أْدد٘

 ٫ٚ .ايؿداَت١  ا٭ؾ٬ّ َكاطع ًب - زقبا – إ٫ تؿٛزٙ مبهٔ ٫ اىبًؿَٛب

 اشبطاب ًب تدخٌ ايد١ٜٝٓ ايهتب ٚعا١َ ٚايتؿطري ايؿك٘ نتب إٔ غو

ٌ  ًب ايطددا٥د٠  ايهتددب  ظبددد  يددرا  ؛ايدددٜين   ٜهدداد  خطابٗددا  َددرٖب  ندد

٘  غو ٫ٚ .غريٙ َع ٚطبتًؿّا اٚاسدٶ ٜهٕٛ ٟ  خطداب  أْد ٌ  بػدس  بعدض  دعد

ٌ  ًب أٚ "ايطد١ٝٓ  ا٭خدس٣  اىبدراٖب  أتبداع  تهؿس ايط١ٝٓ" اىبراٖب أتباع  أقد

 بدـب  ايتؿسٜدل  ًب ؾدعٛب١  أددد  عبددايسهبٔ:  د. ٚأقداف  .تبددعٗا  ا٭سٛاٍ

ٛ  ا٭َدس  ْٗاٜد١  ًب ايددٜين  اشبطداب  ٭ٕ ايددٜين  ٚايتٝاز ايدٜين اشبطاب  ٖد

 .ٚؾ٦ات٘ أطٝاؾ٘ بهٌ ايدٜين يًتٝاز َٓتر

 أؾدد٬ّ يددٝظ بايتأنٝددد اىبكؿددٛد إٔ ا٭َددري ؼبٝددٞ .أ أٚقددح ٚبدددٚزٙ

 ٜهدددٕٛ َتددد٢ : َدددج٬ .. اىبكدددُس٠ ايدددد٫٫ت اىبكؿدددٛد .. غدددابًٔ غدددازيٞ

 ٖددرا .. ذبسٜكددّا ٜهددٕٛ َٚتدد٢ ؾكٗٝددّا دزضددّا َددج٬ّ ازبٗدداد عددٔ اسبدددٜح

 ايؿكددد٘ نتدددب إٔ ًب عبددددايسهبٔ د. َدددع ؼبٝدددٞ أ. ٚاتؿدددل َجددداٍ. صبدددسد

 .. ايدددٜين اشبطدداب َٓتذددات إسددد٣ ٖددٞ ٚاىبددٛاعِب ٚايؿتددا٣ٚ ٚايتؿطددري

 .. ٚايتٝدداز اشبطدداب بددـب ايتؿسٜددل ؾددعٛب١ قكدد١ٝ ًب َعدد٘ اختًددـ يهٓدد٘

ِ  ذيدو  ايددٜين  اشبطداب  .. ٚأؾدساد  سايد١  ايتٝاز١ٜ ٌ  ايهد ٔ  اهلا٥د  اىبعسؾد١  َد
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ٞ  يٓؿدٛف  ايبػس تؿعٌٝ عٔ ايٓاتر ٍ  .. ايدٛس ٌ  ؼبٝدٞ:  أ. ٚتطدا٤  سددخ  ٖد

 ايطددٝاقات ٚبددـب اىبكدددع ايددٓـ ؼبًُدد٘ َددا بددـب ايتؿعٝددٌ عًُٝدد١ ٚتٓاشعدد 

 اىبعطٝات ُٖٚٝٓ  ضبل ٌٖ قبع٢ٓ .. ايتؿعٌٝ ع١ًُٝ غٗدت اي  ايجكاؾ١ٝ

 ؟ ايد١ٜٝٓ ع٢ً ايجكاؾ١ٝ

ٌ  َدا  سكبد١  ًٚب أْ٘ ا٭زبؼ نٛثس .أ ٚذنست ٞ  ايؿدساع  قبد  ايطٝاضد

ٔ  .ّاؾكٗٝد  اشبطداب  نإ اٱض٬َٞ ايعامل ضٝاد٠ ع٢ً  تطدٝٝظ  بعدد  يهد

 ايعاَدد١ بٗددا أغسقددٛا ؾكٗٝدد١ أسهدداّ َددٔ أنجددس ايؿكدد٘ ٜعددد مل اىبددراٖب

 ًب ايتؿاؾددٌٝ تؿاؾددٌٝ ضٝؿدددَٓا هلددرا .ايطٝاضدد١ٝ ايًعبدد١ عددٔ ٱغددػاهلِ

 ٖددرٙ !صبًدددات تهؿددٞ ايدد  ٚاسبددٝض ايطٗدداز٠ نأسهدداّ ايؿكٗٝددات

 يدد٫ٛ ايتػددعب ٖددرا بهددٌ تهددٔ مل .َٛضدد٢ بكددس٠ تػددب٘ ايدد  ايتؿاؾددٌٝ

 ات.ٝٗايؿك َٔ َٓت١ٝٗ غري بكٛا٥ِ ايٓاع هلا٤إ أزادت ضٝاض١ٝ أٖداف

 احملددددد٠ ايٓكددداٍب ًب َدددداخًتٗا شبؿددد  ؾكدددد ؾددددعل طًشددد١ .د أَدددا

 ايتاي١ٝ:

ـ  سٍٛ اهلديل عبدايسهبٔ د. ذنسٙ َا َع اتؿل : أ٫ّٚ ٞ اٱ ايتعسٜد  دسا٥د

٘  ٚقدد  يًككد١ٝ  ايباسح ٜكع٘ سس تعسٜـ ٖٚٛ  ٖٚٓدا  بط٬ضد١  قدَد

ٔ  اْط٬قداّ  إزضاهلا ٜتِ ْٚؿٛف َؿاِٖٝ"... ... عباز٠ عٓد أتٛقـ  َد

 ؾُدددٔ احملدددو ٖٓدددا "،..ٚايطددد١ٓ ايهتددداب غايبدددّا إضددد١َٝ٬ َسدعٝددد١

 اشبطاب يػ١ مبتًو َٔ ٖٛ اىبؿاِٖٝ تًو ٚتأٌٜٚ تؿطري ًب ٜتشهِ

٘  ق٠ٛ َٔ ايًػ١ تًو تتكُٓ٘ َٚا ٕ  ًب ٚأدزبد١  تٛدٝد  ... ندجري٠  أسٝدا

 ! ٚضٝاقات٘ اشبطاب يًػ١ ذبًٌٝ عبتاز إذا

 بددـب ّاؾسقدد ٖٓدداى إٔ ٖٚددٞ ايطددابك١ بايٓكطدد١ تتعًددل أخددس٣ قكدد١ٝ :ثاْٝددّا

ٞ  اشبطداب ٚ ايددٜين  اشبطاب ٌ  يدٝظ  ... اٱضد٬َ  دٜدين  خطداب  ند

٘  ٚٚؾكداّ  إض٬َٞ بايكسٚز٠ ٖٛ اٯٕ ٌ  يدٝظ  يد ٞ  خطداب  ند  إضد٬َ

 .دّٜٓٝا خطابّا أزاٙ

 خطداب  _ٚبك٠ٛ_ اٯٕ ؾٗٛ اٱض٬َٞ ايدٜين اشبطاب عٔ تٛقؿٓا يٛ :ثايجّا

ٍ  ... أبٝٓدا  أّ غ٦ٓا َطٝظ ٔ  زددا ٞ  َدع ) ايددٜ  اىبؿدطًح عًد٢   ذبؿُبد

 ػبعًددْٛين سكٝكدد١(....دٜددٔ زدددٌ َطدد٢ُ ؾٝدد٘ ٜٛدددد ٫ اٱضدد٬ّ ٭ٕ

 " دب بعكِٗ ٚؾـ سٝح ايٛزدٟ عًٞ ذنسٙ َا اضتشكس غخؿّٝا
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٘  تطسم يبا نجري ًب اخت٬ًب َع ... "ايط٬طـب ٚعاَب ٟ  إيٝد  ايدٛزد

 .ايؿدد ٖرا ًب

 أٜكددّا ٚا٫قتؿدداد١ٜ ٚايجكاؾٝدد١ ٚايطٝاضدد١ٝ ا٫دتُاعٝدد١ ايطددٝاقات :زابعددّا

 ايدددٜين باشبطدداب ٜطدد٢ُ َددا عًدد٢ - تددصاٍ َٚددا - أثددست نًددٗا

 ٚأخطسٖا (....اىبؿاِٖٝ تتداخٌ ٫ يهٞ ايطابل ا٫دسا٥ٞ بتعسٜؿ٘)

 إفب إقددداؾ١ اٯٕ ايعسبدددٞ ٚايسبٝدددع ضدددبتُرب 33 أسدددداخ تددد٘دسٻ َدددا

٘  ًب اسبسٚب نٛنتٌٝ  يػد١  تػدريت  قطعداّ  . . ايعسبٝد١  ازبصٜدس٠  غدب

 ... ايكد٣ٛ  َساندص  ٚتػهٌٝ اىبؿا  خسٜط١ تػري بطبب اشبطاب

 .أٜكّا ٚضتتػري

ٌ  تدأثريات  إفب ُْٓبدس  إٔ قبٌ :خاَطّا  ايددٜين  يًخطداب  ازبدٜدد  ايتػدهٝ

ٌ  إفب ؾًٓٓتب٘ ... ذبدٜدّا ايػسب اشبازدٞ ايسا٥ٞ عًٞ  ٚإفب ايدداخ

 يدٝظ  ايكادَد١  اىبػده١ً  ِٖ ...اشبؿٛف ٚد٘ع٢ً  ايػباب دٌٝ

 اعبساؾددات غددهٌ عًدد٢ اسبددايٞ اشبطدداب طبسدددات إؾددساش ًب

ٔ  ْدٛع  إْتداز  ًب ٚإلبدا  ضدًٛن١ٝ  أٚ عكد١ٜ أٚ ؾهس١ٜ  اشبطداب  َد

ِ أ اهلل - دٜدين  غدري  أٚ دٜين ازبدٜد ٔ  - عًد ٘  يهد  ضٝؿسقدْٛ

 ؾعاي١. آي١ٝ ْٚٛدد استٝاداتِٗ ْتدازى مل ٕإ بك٠ٛ

 ٚؾكداّ  اشبطداب )_ ايددٜين  اشبطداب  قبطتكبٌ سكٝك١ َتؿا١ً٥ يط  أْا

ٞ اٱ يًتعسٜـ ٘  اىبتؿدل  دسا٥د ٔ  ؾعد٬ّ  ذبدسز  إذا إ٫ _(عًٝد ٘  َد  َدع  إغدهايٝت

 اشبطدداب ٖددرا ؾددٝاغ٘ ًب اسبددل مبتًهددٕٛ أْٗددِ ٜددسٕٚ َددٔ َٚددع ذاتدد٘

 يؿاسبِٗ. ٚاختصاي٘

 بددـب ايتبدداع أسٝاْددّا ؼبدددخ قددد أْدد٘ اهلددديل عبدددايسهبٔ .د ٚأٚقددح

٘  تعدسف  َدا  ٖٚٛ ٚايعاد٠ ايعسف أٟ ٚايعسًب ايدٜين  ٚازتكدٛٙ.  ايٓداع  عًٝد

 مل َدا  "ضبهُد١  ايعاد٠" قاعد٠ ا٭ؾٛيٕٝٛ ذنس اٱغهاي١ٝ ٖرٙ ٚسبٌ

 اىبتدأخس٠  ايتػدسٜع١ٝ  اىبؿادز أسد ايعسف دعٌ بعكِٗ بٌ .ايػسع ربايـ

ٕ  اهلديل د. زأًٟب ٚ .ايتػسٜع َؿادز ًب ٘  ايددٜين  اشبطداب  ؾدإ  ازتبداٍب  يد

 إض٬َٞ خطاب ٖٓاى ٜهٕٛ إٔ َػاس١ ٜس٣ ٫ٚ ٚأتباع٘ بايدٜٔ َباغس
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 تًدددو َدددٔ ٚاىبٓطًدددل اشبًؿٝددد١ ناْددد  إذا ٜٗدددٛدٟ أٚ َطدددٝشٞ خطددداب أٚ

  .ايدٜا١ْ

٘  اهلديل د. أٚقح ؾدعل، طًش١ د. ذنست٘ٚؾُٝا ٜتعًل قبا   أغداز  أْد

 ٚندريو  اىبٓطكد١  غعٛب ع٢ً اىبتػدد ايدٜين اشبطاب تأثري خطٛز٠ إفب

 ايتؿددددٟ بأُٖٝددد١ ٜتعًدددل ؾُٝدددا َعٗدددا اتؿدددل نُدددا .ايػسبٝددد١ ايػدددعٛب

ّ  إغهايٝات خًـ تكـ اي  اىبتطسؾ١ ايد١ٜٝٓ يًخطابات  ا٫ضدتكساز  عدد

 ايتؿدددٟ أُٖٝدد١ ٜددس٣ ؾإْدد٘ ٚنددريو .اىبٓطكدد١ تػددٗدٖا ٚايدد  اىبعاؾددس٠

 بأضدايٝب _ ٚايهسا١ٖٝ يًعٓؿس١ٜ تدعٛ اي  ايػسب١ٝ يًخطابات حبه١ُ

ٕ  عداد٠  ٚايدد  ٚزَدٛشٙ  يٲضدد٬ّ _َباغدس٠  غدري   دٜددين خطداب  قددُٔ تهدٛ

  خل.إ.. ٖٓدٚضٞ ٚأ َطٝشٞ ٚأ ٜٗٛدٟ بعد ذٟ َتطسف

 أٚقددددح ا٭زبددددؼ، نددددٛثس .أ ذنستدددد٘ َددددا ؽبددددـ ؾُٝددددا نددددريو

ٞ  تداخٌ إٔ ٫غو أْ٘ اهلديل عبدايسهبٔ.د ٔ  شاد ايددٜين  َدع  ايطٝاضد  َد

ٔ  ايتكًٌٝ ٜهٕٛ ٚقد اجملتُع١ٝ ايؿساعات سد٠  ًب ايطٝاضد١  دسعدات  َد

  اجملتُعات. ٫ضتكساز ػباب١ٝاٱ ايعٛاٌَ أسد ايدٜين اشبطاب

 :املبالػٛ يف ٔصف احلالٛ

ٔ  .د ٚزقد١  عًد٢  تعًٝكّا َداخًت٘ ًب احملٝا َطاعد .د أغاز  عبددايسهب

 سـب سايٓا ٚؾـ ًب ْبايؼ أْٓا إفب ايدٜين اشبطاب َطتكبٌ سٍٛ اهلديل

 اىبعدامل  ٚٚاقدح  ضبددداّ  خطابداّ  ًدو تلب بأْٓدا  ايددٜين  خطابٓدا  عٔ ْتشدخ

ٔ  صبُٛعد١  أزٚق١ بـب ايّٝٛ ْعٝؼ عبٔ.. اىبُازض١ سٝح َٔ ا٭قٌ ع٢ً  َد

ـ  اٯخدس  ايدبعض  جباْب ٜؿطـ بعكٗا اشبطابات ٘  ٚؽبتًد  أٚ قًد٬ّٝ  َعد

 اشبطداب  كبجٌ بأْٗا تؿٓـ ٚنًٗا بايه١ًٝ َع٘ ٜتٓاؾس ٚبعكٗا نجريّا

 عٓدد٘ يٓتشدددخ عبددسزٙ خطدداب :خطابددإ يدددٜٓا عبددٔ َددج٬ّ .. اٱضدد٬َٞ

ٞ  ًب ٜطدهٓٓا  يبازضد١  ٚخطداب  .. ُْبس١ٜ ٚؾهس١ٜ ثكاؾ١ٝ نس١ٜ٩  ايدٛع

ّ  يبازضداتٓا  ًب تأثريّا ا٭نجس ٖٛ ايجاْٞ ٚايٓٛع ،ٚعٞ ٚاي٬ ٔ  .. ايٝدٛ  عبد

ٍ  .. َٛسدد  خطاب ًب أْؿطٓا َع بعد ْؿطًح مل  خطداب  ٖٓداى  آخدس  َجدا

 خطداب  ايددعا٠  نبداٖري  ٚيدد٣  .. ايٛاقدش١  َعاىب٘ ي٘ ايدٚي١ تتبٓاٙ زمسٞ

 .. ا٭سددٛاٍ أنجددس ًب ٜٚتذدداٚشٙ بعكدد٘ ايسمسددٞ ازباْددب ٖددرا َددٔ ٜأخددر
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ِ  سـب ؼبب٘ ٘  َدع  ٜٓطدذ ٘  ٜٚتٓداؾس  َس٥ٝاتد ٘  ػبدد  سدـب  َعد  َدع  ٜتطدل  ٫ أْد

 اىب٪ضطدد١ ًب خطدداب يدددٜٓا عبددٔ .. ايس٩ٜدد١ ًب باسبدٜدد١ تتطددِ ايدد  ز٩اٙ

 َتكازبد١  ؾهسٜد١  َدزض١ مبجًٕٛ ايػايب ًب أِْٗ حبهِ يًعًُا٤ ايسمس١ٝ

 ٚيدددٜٓا َدد٪خسّا ايسمسٝدد١ يًُ٪ضطدد١ اْكددُٛا ىبددٔ ا٫ضددتجٓا٤ات بعددض َددع

 يدددٜٓا .. أخددس٣ أسٝاْددّا َٓدد٘ ٜٚٓؿددس أسٝاْددّا َعدد٘ ٜتُددا٢ٖ يًدددعا٠ خطدداب

 " اجملتُددع تٗددص ايدد  اسبددٛادخ َجددٌ ا٫ضددتجٓا١ٝ٥ ايُبددسٚف ؾددٓعت٘ خطدداب

 قٛات َطذد ،ايهٜٛ  َطذد ايدَاّ، َطذد ،ايكدٜح َطذد تؿذري

ٌ  بعدد  ٜٓػدأ  اشبطداب  ٖرا .. " ايطٛاز٨ ٍ  ا٭سدداخ  تًدو  ند  يًٓداع  يٝكدٛ

ٞ  خطداب  ٚ٭ْ٘ ايطابك١ اشبطابات عٔ طبتًؿّا غ٦ّٝا ٛ  عداطؿ  إذ ٚقد   ؾٗد

 ذاى سدددـب ايهدددجريٕٚ ٜعدددٛد إذ ناْددد ، نُدددا ؾتعدددٛد ا٭َدددٛز تًبدددح ٫

 ٜعدددربٕٚ ؾتذددددِٖ قٓاعددداتِٗ تكدددٛد ايددد  ايؿهسٜددد١ اشبسضدددا١ْٝ يًهتدددٌ

 ايطدابل  اسبددٜح  .. ايدتؿذريات  تًدو  نٌ بعد ٜكٛيْٛ٘ اناْٛ َا خب٬ف

 بعددض َددع ٚؾهسٜددّا دػساؾٝددّا هلددا ْٚٓتُددٞ كبجًٓددا ايدد  احملًٝدد١ ايب٦ٝدد١ عددٔ

ٞ  ايعدامل  خطداب  أَدا  .. ٚايكٓاعدات  ٚايس٣٩ ايطس  ًب ا٫خت٬ف  اٱضد٬َ

 َٓ٘. ايكسب ادعٝٓا ٚإٕ عٓ٘ بعٝدٕٚ ؾٓشٔ

 تتبٓداٙ  خطداب  ٖٓداى  اٱض٬َٞ ايعامل ًب احملٝا: َطاعد .د ٚأقاف

 دٍٚ َددٔ عدددد ًب أٚ بًددداْٗا ًب غددعب١ٝ هلددا ايدد  اٱضدد١َٝ٬ ازبُاعددات

ٔ  نباع١ نٌ ٚطبٝع١ َٓٗذ١ٝ ع٢ً ٜستهص اشبطاب ٖٚرا ،ايعامل  ٚعبد

 يهٓٓددا ايطدد١ٓ ٚخباؾدد١ اىبطددًُـب أٚي٦ددو َددٔ عدددد َددع ْتعدداطـ قددد ٖٓددا

٘  ٚطبٝع١ اشبطاب لبٌب سٝح َٔ عِٓٗ ْٓؿؿٌ  بعدض  ؽبًدل  ٖٚدرا  ،سايد

 إفب مبٝددٌ أٚ ؼبددب بعكددٓا دبددد قددد إذ ْعٝػدد٘ ايددرٟ اجملتُعددٞ ايتٓدداقض

 آخدس  غخؿداّ  مبك  يهٓ٘ ،ذيو ًب ٜبايؼ ٚزقبا اٱض١َٝ٬ ايسَٛش بعض

٘  َدع  تتطدل  ٫ ؾك١ٝٗ ز١ٜ٩ اختاز أْ٘ جملسد ٖٓا  ايسَدص  ذيدو  إٔ عًُداّ  ز٩ٜتد

 َددٔ ايددبعض مبكتٗددا ايدد  ايؿكٗٝدد١ ايس٩ٜدد١ اختدداز قددد اىبًُهدد١ خددازز َددٔ

 أزدددا٤ ًب َٓتكبدد١ غددري داعٝدد١ اَددسأ٠ عًدد٢ ْددجين قددد أٜكددا َٚجًدد٘ !! أٚي٦ددو

 اختددازت أْٗددا جملددسد ٖٓددا اَددسأ٠ َددع غبتًددـ يهٓٓددا اٱضدد٬َٞ ايعددامل

ِ  داعٝد١  َٔ ايبعض ٜػكب ٚقد ايس١ٜ٩. ٖرٙ تبٓ  أٚ ايٛد٘ نػـ  ٭ْٗد

 َٔ ايهجري ٜ٪ٜدٕٚ ٚيهِٓٗ ا٭ٚؾاف بأبػع ٜٚؿؿْٛ٘ ايػٓا٤ ٜبٝح زأٚٙ
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 ًب ايتٓدداقض ٖددرا .. ايػٓددا٤ دددٛاش ٜددسٕٚ أْٗددِ َددع اىبًُهدد١ خددازز ايدددعا٠

 ٚايد   اٱغدهايٝات  إسد٣ ٖٛ يدٜٓا ايُٓبسٟ ٫ اىبُازع اشبطاب طبٝع١

٘  ايرٟ ٤ايطٞ ايٛاقع َٔ ٖا١ً٥ إؾساشات إفب تكٛد ٔ  .. ْعٝػد  إٔ عبتداز  عبد

٘  يٓ٪َٔ اٯخسٜٔ دباٙ ب٘ ْ٪َٔ َا َع ْتؿا  ٔ  دبداٙ  بد ِ  سٛيٓدا  َد  بعدد  ثد

 َدع  َٓطدذُـب  ٚػبعًٓدا  ٚاقعٓدا  َدع  ٜتٓداقض  ٫ زاغدّا خطابّا ضٓبدأ ذيو

 اٯخسٜٔ. ٚدباٙ أْؿطٓا دباٙ ز٩ٜتٓا

ٞ  ايًٛا٤ د. ضدعد  ٜٚعتكد ٘  ايددٜين  اشبطداب  إغدهاي١ٝ  إٔ ايػدٗساْ  أْد

 ذبسٜكددٞ أْدد٘ ذيددو إفب ٜٚكدداف بددٌ طًشدد١، د. ذنددست نُددا َطددٝظ

٘  َدا  ٖٚدرا )ي٬ضدتؿصاش  ٚقابٌ َٚطتؿص  دا٥ُداّ  يتذدد  ايػسبٝد١  ايكد٣ٛ  تطدتػً

 ٜكددادٚ َتخًؿددّا ايتطددٝٝظ ٜهددٕٛ ايػايددب ًبٚ (ٚايتدددخٌ يًُٗٝٓدد١ اىبددربز

 إٔ عًُددّا َطٝطدد١ ؾتددا٣ٚ ٚاضددتخدَ  قؿدصاّ  ايطٝاضدد١ عًدد٢ قؿددصت بسَدٛش 

ٔ  ًب ٫ٚ ايطٝاض١ ًب تؿك٘ ٫ ايبدا١ٜ ًب ناْ  ايسَٛش ٖرٙ  ايكد٣ٛ  َدٛاشٜ

 عاَد١  عًد٢  ٜٚػًب َطٝظ ٭ْ٘ إ٫ تٝازّا مسٞ ؾُا ايدٜين ايتٝاز أَا .غ٦ّٝا

 ايطٝاضددد١ٝ ٚايطدددراد١ ايطدددطش١ٝ ندددجري٠ أسٝدددإ ًبٚ ايعاطؿٝددد١ أتباعددد٘

ٔ  ؾكد٬ّ  ايسَدٛش  ٖدرٙ  قبٌ َٔ اىبتأٌَ ٚايتؿهري ايعكٌ ٚتػٝٝب  تػٝٝدب  عد

 ايتٝددداز ٖٓددداى اىبكابدددٌ ًٚب يًددددٜٔ ٚايؿدددشٝح ٚايعُٝدددل ايػددداٌَ ايؿٗدددِ

٘  إ٫ ضٝاضدٝاّ  ٚعّٝا أنجس نإ ٕٚإ ايرٟ ايًٝربايٞ ٟ  أْد ٞ  اضدتؿصاش  ٚؾدٛق

 ا٭غًبٝددد١ ٫ٚ ايدٜٓٝددد١ اىبػددداعس ا٭سٝدددإ غايدددب ًب ؼبدددرتّ ٫ٚ ٜأبددد٘ ٫ٚ

 ايعسب١ٝ ٚا٭سصاب اسبسنات ع٢ً نبري سد إفب ٜٓطبل ٖراٚ اجملتُع١ٝ

 تكد١َٝ. ْؿطٗا تطُٞ اي 

 أسٝاْداّ  ايدٜين خطابٓا إٔ ع٢ً َداخًت٘ ًب اسبهُٞ عًٞ .د ٚزنص

 أٚقات ًب ايجك١ ٚعدّ ايتخٛف ٜٓػس قد بٌ يٰخسٜٔ َط٦ُٔ غري ٜهٕٛ

ٔ  ٖدرا  يًعاىبـب زهب١ دا٤ اٱض٬ّ .نجري٠ ِ  َد ـ  دٜٓٓدا  َبداد٨  أٖد  .اسبٓٝد

ٌ  اىبٛد٘ ذيو ضٛا٤ٶ .اىببدأ ٖرا َٔ ٜٓطًل إٔ ػبب ايدٜين ٚخطابٓا  يدداخ

ٌ  يًُدتًكـب  اىبكدَد١  ؾايسضا٥ٌ .خازد٘ أٚ اجملتُع ـ ) اجملتُدع  داخد  قبختًد

ٔ  ٚايساغدٜٔ ٚايػباب ايؿػاز َٔ ؾ٦اتِٗ ٕ  إٔ ػبدب  (ازبٓطدـب  َد  تهدٛ

 ٚعددددّ ٚبطددداطت٘ بتطددداضب٘ ايددددٜٔ تكددددّ إٔ قبعٓددد٢ يًُدددتًكـب، زهبددد١

 إٔ ػبدب  .ٚطُأْٝٓد١  ضدعاد٠  ًب يًعٝؼ ٚضببت٘ اٱْطإ ؾطس٠ َع تعازق٘
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 ٚايطُأْٝٓد١  ٚايسؾداٙ  يطعاد٠إفب ا ٜ٪دٟ ايدٜٔ إٔ اجملتُع أذٖإ ًب ْسبٌب

 ٜهدددٕٛ إٔ ٜعدددين ٖٚدددرا .ٚبًددددِٖ ٚصبدددتُعِٗ ٚ٭ضدددسِٖ غخؿدددّٝا هلدددِ

 ايككدداٜا بعددض ًب ايُٓبددس ٜعدداد ٚإٔ َٓؿددسّا، ٫ َسغبددّا ايدددٜين اشبطدداب

ٔ  َصٜد إفب ذيو َٔ بد٫ّ ٚايتٛد٘ ،يتػددإفب ا كبٌٝ اي  "ا٫دتٗاد١ٜ"  َد

 .َٓدد٘ تددٓؿريِٖ ٫ دٜددِٓٗ ًب ا٭ؾددساد تسغٝددب عًدد٢ ٜطدداعد ايددرٟ ايتطدداَح

ِ  إٔ ايددٜين  شبطابٓدا  َِٗ  يدد٣  ٚخاؾد١  يٲقٓداع  ايٓؿطد١ٝ  ازبٛاْدب  ٜدتؿٗ

ٔ  اهلل ٜعذب" اسبدٜح َؿّٗٛ َٔ َعِٗ ٜتعاٌَ ٚإٔ ٚايػباب، ايؿػاز  َد

 َسسًدد١ طبٝعدد١ َددٔ ايٓددصٚات إٔ عًدد٢ ٜدددٍ ٚايددرٟ "ْددص٠ٚ يدد٘ يددٝظ ايػدداب

ّ  ٚسدب  بعك١ْٝ٬ أخطا٥ِٗ َع ؾٓتعاٌَ ايػباب، ِ  ٚعدد ٌ  أٚ تكدخٝ  .تٜٗٛد

 ًب ايػدددباب يدددبعض ٚبُٓبدددس٠ .اجملتُدددع ؾ٦دددات نبٝدددع عًددد٢ ذيدددو ٚقٝددداع

 ػبٝبددٕٛ تطددأهلِ، ٚعٓدددَا ايدددٜٔ، َددٔ ّاْؿددٛز يدددِٜٗ إٔ ظبددد صبتُعٓددا

 ٫ حبٝددا٠ يدددِٜٗ ازتددبٌب ايدددٜٔ إٔ ذيددو َٚعٓدد٢ (سٝاتٓددا ْعددٝؼ إٔ ْسٜددد)

 .إيددِٝٗ اىبٛددد٘ ايدددٜين خطابٓددا عبًددٌ إٔ ٜؿددرت  ٚيددريو ؾٝٗددا، ضددعاد٠

 خطاب بؿٝاغ١ ْٚكّٛ ايطًب١ٝ اير١ٖٝٓ ايؿٛز٠ تًو إفب أد٣ ىباذا ْٚعسف

 اىبٛددد٘ ايدددٜين خطابٓددا أَددا .يدددٜٔإفب ا ايُٓبددس٠ ًب اٱػبابٝدد١ ٜٓػددس دٜددين

َعُددل  ذبًٝددٌإفب  ؼبتدداز أٜكددّا ؾٗددٛ (غريٖددِ أٚ َطددًُـب ضددٛا٤ٶ) يًخددازز

ٕ  إٔ ػبدب  "يًعداىبـب  زهب١" ا٭ضاض١ٝ ايسضاي١ سٝح .ُشت٣ٛيً ٞ  تهدٛ  ٖد

ٞ  د. زأًٟب ٚ .ندريو  ايتشًٌٝ َٓطًل ٞ  عًد ٕ  اسبهُد  خطابٓدا  بعدض  ؾدإ

 إٔ ايددبعض ٜؿددٛز ؾعٓدددَا َٜٛبؿدد٘، ٫ٚ ايسهبدد١ َبدددأ ٜساعددٞ ٫ ايدددٜين

 ؾٗددرا خًددٌ، يدددِٜٗ اىبطددًُـب َددٔ غريْددا ٚإٔ ايؿددشٝح ٖددٛ يًدددٜٔ ؾُٗٓددا

ِ  َٓؿدس  خطاب ٖٛ _عدَٗا َٔ ؾشت٘ عٔ ايُٓبس بػض_ اشبطاب  ٜبعددٖ

ٌ  ٭ٕ بؿُِٗٗ، كبطهِٗ ٜٚصٜد عٓا، ٕ  ند ٘  يًتػدبح  ٜٓدصع  إْطدا  قبباد٥د

 ًب َٗددِ ٚيددريو .يًددٗذّٛ تتعددس  عٓدددَا هباٜتٗددا ٚؼبدداٍٚ َٚعتكداتدد٘،

ٟ  يًدٜٔ، ؾُِٗٗ إٔ أٚ أقٌ بأِْٗ اٯخسٜٔ ْػعس أ٫ّ خطابٓا  عاغدٛا  ٚايدر

 يًعداىبـب  ايسهبد١  ؾُبددأ  اىبطًُـب، غري أَا .خاط٧ ؾٝ٘ ،عد٠ قسّْٚا عًٝ٘

 نريو. ساقسّا ٜهٕٛ إٔ ػبب

 ًب لبٝددٌ ايطددعٛدٟ اجملتُددع ًب أْٓددا ايػددبٝهٞ ازبدداشٟ .د ٚأقدداؾ 

 ايعًِ ط٬ب بعض بؿتا٣ٚ خرّاأ ايتػدد إفب ايد١ٜٝٓ أسهآَا ًب ايػايب
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 ٚيهٔ ،يًرزا٥ع ّاضدٸ يًٓاع اشبري ٜسٜدٕٚ بأِْٗ بِٗ ايُبٔ عبطٹٔ ايرٜٔ

ِٳ ،غًبدد٘ إ٫ أسددد ايدددٜٔ ٜٴػددادٸ ٚيددٔ قددٟٛ اهلل حبُددد ايدددٜٔ  اشبددٛف ؾًٹدد

ٔ  ٚايرتدد ٕ  َد ِ  اشبٝداز  ٚتدسى  يًٓداع  ايدٜٓٝد١  اسبكدا٥ل  تبٝدا  دزددات  ًب هلد

ـ  ؾُٝدا ) اىبجاٍ ضبٌٝ ع٢ً ؟ ا٫تباع ٔ  غبتداز  ٚأْٓدا  ايددٜين  ايتػددد  ؽبد  َد

 ابددٔ إٔ ،(ٓدداٚآزا٥ تٛدٗاتٓددا عًدد٢ ٜ٪نددد َددا ٚايؿددشاب١ ايطددًـ أسادٜددح

ٍ  ايرٟ ٖٛ عٓ٘ اهلل زقٞ عباع ٔ } تؿطدري  ًب قدا ٔ  ايٓداع  َٚد ٟ  َد  ٜػدرت

 ٛ ٔ  ،ايػٓدا٤  بدريو  اىبكؿدٛد  إٔ {اسبددٜح  هلد ٔ  يهد ٟ  عبداع  ابد  أدداش  ايدر

٘  نػـ ٘  ،اىبدسأ٠  ٚدد  !َسؾدٛ   ازباْدب  ٖدرا  ًب ٚتؿطدريٙ  َسؾدٛ   زأٜد

 ضدًو  َعٝداز  إ٫ َعٝداز؟  أٟ ٚذبد   اٯخدس  ْٚدسؾض  ي٘ بسأٟ ْكبٌ ؾهٝـ

 ٫سُبدٛا  ) ايدٛداع  سذد١  ًب _ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً_ ٚايٓيب .ايتػدد طسٜل

 ٜأتٞ ٫ ست٢ .....(دٜٓهِ يهِ أنًُ  ايّٝٛ ؾٝٗا قاٍ اي  ايٛداع سذ١

َٔ  ٍ ٌ  ذيدو  إٔ ٜكدٛ ٘  آخدس،  سددٜح  ْطدخ٘  ايؿعد  ازبًُٝد١  اىبدسأ٠  تًدو  تأتٝد

 ،إيٝٗا ُٜٓبس عٓ٘ اهلل زقٞ ايُؿكٌٝ إٔ ؾ٬ٝسِب يتطتؿتٝ٘ ايٛد٘ ا٠٤ٚقٸ

 بٛددد٘ أخددر يهددٔ .... اَددسأ٠ ٜددا ٚدٗددو غطددٞ : هلددا ٜكددٍٛ أٚ ٜٓٗسٖددا ؾًددِ

 ٌ ٔ  ٚأدازٙ ايُؿكددٝ  ابدددٔ ػددٝ  يً سبدددٜح  اضددتُع   ٚقدددد إيٝٗددا.  ايس٩ٜدد١  عدد

٘  تػط١ٝ إٔ ؾٝ٘ يٞ تبـب ،اىبٛقـ يريو تؿطريٙ ًب اهلل زهب٘ عجُٝـب  ٚدد

 عًٝٗددا ٚاىُبختًددـ اىبتػددابٗات سهددِ ًب ٜدددخٌ ٚأْدد٘ ؾسقددّا يددٝظ اىبددسأ٠

 َددٔ اجملتٗدددٜٔ يددبعض ٜٴطددُح ؾهٝددـ ،َتربددد١ غددري ناْدد  إذا خاؾدد١

ٔ  يهدبري٠  َٴستهٹب١ ٚنأْٗا ايهاغؿ١ َع بايتعاٌَ اهل٦ٝات  ايهبدا٥س  َد

 ايددٜين  اشبطداب  تػددد  عًد٢  ا٭َجًد١  أسدد  ؾكدٌب  ٖرا !يٛدٗٗا بهػؿٗا

 عٓدْا.

٘  تعتكدد  غخؿّٝا أْٗا ايباشعٞ عًٝا٤ .أ ٚتس٣ ٌ  ٜعدد  مل أْد  يًٓداع  ٜؿد

 ايجك١ ٫ٖتصاش إَا ..ي٘ تطتُع تعد مل نبري٠ غسؼب١ ؾٗٓاى ..ايطابل َجٌ

 ٜؿددًٓا نددإ نُددا إع٬َٝددّا اشبطدداب ٖددرا ٚؾددٍٛ عدددّ أٚ...باىبؿددادز

 :اهلدددديل عبددددايسهبٔ .د ٚأقددداف .نجاؾتددد٘ٚ اٱع٬َدددٞ ايتٓدددٛع بطدددبب

ٌ  َٓؿدات  ٚبعدض  تدٜٛرت  ًب اىبٛددٛد  ٖٛ اشبطري اشبطاب ٌ  ٚضدا٥  ايتٛاؾد

 ا٫دتُاعٞ.
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 ذلددات ضرٔرٖٛ لفّي ٔاقع ٔوصتكبن اخلطاب الدٖين:

ٌ  قكد١ٝ  سٍٛ َداخًت٘ ًب اىبطريٟ َٓؿٛز .د أند  اشبطداب  َطدتكب

 عددٔ ؾكدد٬ّ اشبطدداب َؿٗددّٛ ذبدٜددد ٱغددهاي١ٝ ٚدبدداٚشّا بأْدد٘ ايدددٜين

ٔ  .. ايدٜين اشبطاب ِ  َد ٔ  صبُٛعد١  عًد٢  ايتأنٝدد  اىبٗد  اىبُٗد١  ايٓكداٍب  َد

 : (ايدٜين) اشبطاب بتٓاٍٚ ايؿ١ً ذات

 ٚددددٛد ٜطدددتًصّ ( ايددددٜين ) ٖدددٛٚ يًخطددداب احملددددد ايٛؾدددـ :األٔىل 

 اىبػداٜس  ايٛؾـ ؾٌٗ .. ايٛؾـ هلرا َػاٜسّا ٚؾؿّا ؼبٌُ آخس خطاب

 ؾكٌب؟ اٱض٬َٞ بايدٜين ٜكؿد ٌٖٚ يٝربايٞ؟ أٚ ( عًُاْٞ ) دٜين ٫

 إٔ ايدددرٖٔ إفب ٜتبدددادز قدددد ٖٓددداٚ .. اٱضددد٬َٞ اىبكؿدددٛد إٔ غدددو ٫

ٞ  اشبطداب  ؾدسش  يػدس   (ايدٜين) ايٛؾـ ٟ  أٚ ايطٝاضد  أٚ ا٫قتؿداد

 نٌٚ .. اٱزغادٟ ايٛعُبٞ اشبطاب عٔ ايٛطين ست٢ أٚ ا٫دتُاعٞ

 ٭ٕ .. َكدددًٌٚ َػدددهٌ ايٛؾدددـ ٖدددرا اختٝددداز إٔ عًددد٢ ٜددددٍ ٖدددرا

 ا٫قتؿدددداد١ٜ ) ازبٛاْددددب ٖددددرٙ نددددٌ ٜتٓدددداٍٚ اٱضدددد٬َٞ اشبطدددداب

 اسبسنددددات أبددددسش ٕإ بددددٌ ؛( ايتعبدٜدددد١ٚ ايطٝاضدددد١ٝٚ ٚا٫دتُاعٝدددد١

 .ضٝاض١ٝ سسنات اٱض١َٝ٬

 ايددٜين  اشبطاب إٔ : ايجا١ْٝ ( ٞ ٔ  ٫ (اٱضد٬َ ٘  مبهد ِ  تٓاٚيد  بدايتكٝٝ

٘  ٚاسد٠ نهت١ً  ..اهلدديل  د. ذيدو  إفب أغداز  نُدا  ايتٓدٛع  غددٜد  ٭ْد

 اشبطدداب صبُددٌ ٜكددسٙ ٫ ايددرٟ ا٫عبددساف إٔ ًب اٱغددهاي١ٝ تكددعٚ

٘  ًٜؿدل  اٱض٬َٞ ٘  زغُداّ  بد ّ  بطدبب  عٓد  ٚذيدو  ..اىبؿدطًح  ٖدرا  عُدٛ

 َٓددد٘ ٜتدددربأٚ داعدددؼٚ ايكاعدددد٠ تتبٓددداٙ ايدددرٟ ٚايكتدددٌ ايدددتهؿري َجدددٌ

ٌ ٚ ...َطا٤ ؾبا  اٱض٬َٞ اشبطاب ٟ  اشبطداب  َجد ٞ  ايؿدؿٛ  ايػدٝع

 ا٫عبساؾدددات ندددٌ .. ٚاعبساؾدددّا تطسؾدددّا اشبطابدددات أغدددد َدددٔ ٖٚدددٛ

 ايدٜين باشبطاب مسٞ َا إفب ( ايدٜين ) ايعُّٛ ٖرا بطبب ضتٓطب

ِ  بدريو  ًٜتشل، ٚاٱض٬َٞ أٟ  ايؿدؿات ٚ ايطدُات  بؿددق١ٝ  اسبهد

 ايعاطؿٝددد١ٚ اٱقؿدددا١ٝ٥ أٚ ايؿدددؿسٟ َدددٔ اهلدددديل د. ذنسٖدددا ايددد 

ٞ ) ايدٜين اشبطاب إٔ ..عدَٗا َٔ ايبطاط١ٚ ّ  بٗدرا  (اٱضد٬َ  ايعُدٛ

 عدّٚ ؾايتطاَح أطٝاؾ١، يهٌ ٫ش١َ ا٭ٚؾاف ٖرٙ دعٌ مبهٔ ٫
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 ايًكددا٤ات عكدددت سٝدح  ايتٝددازات بعددض ًب ٚاقدش١  ؾددؿ١ اٱقؿدا١ٝ٥ 

ٔ  ٚايددؾاع ، اىبازنطٝـبٚ بٌ ٚايكَٛٝـب ايعًُاْٝـب َع اسبٛازاتٚ  عد

ٌ  اٱقؿدا٤  إٔ اسبكٝك١ٚ .. إقؿا١ٝ٥ ٜعترب ٫ ايسأٟ ٌ ٚ بد ٔ  ايكتد  ٚايطدذ

 (..ايػددددٗٛا١ْٝ ايًٝربايٝدددد١ٚ ايعًُاْٝدددد١ ) اي٬دٜٓٝدددد١ ايتٝددددازات َازضددددت٘

 ذبدد  خدداف باضددِ ْؿطدد٘ ٜطددُٞ خطدداب نددٌ تٓدداٍٚ ٖددٛ ٚايٛادددب

  .اختازٙ ايرٟ ا٫ضِ

 ٛايٓكدددٚ بايبشددح ٜتٓاٚيدد٘ ايدددٜين اشبطدداب َؿددطًح إٔ ٖددٞ :الجالجفف 

  : ؾسٜكإ بايتذدٜد اىبطايب١ ؾٝٗا قبا ايتشًٌٝٚ

 ايددرٜٔ أٚي٦ددو بٗددِ ٜٴكؿدددٚ اشبطدداب ٖددرا أعدددا٤ ا٭ٍٚ: ايؿسٜددل -

ٍ  عا١َ ٚز٣٩ ؾًطؿات ؼبًُٕٛ  َدع  تتٓداقض  ٚاسبٝدا٠  ايٛددٛد  سدٛ

ٕ  .. ز٩اٙٚ ْؿط٘ اٱض٬ّ قِٝ  ايددٜين  اشبطداب  بتذدٜدد  ٜٚكؿددٚ

ِ  إٔ عًدد٢ ايتأنٝدد  ِ  اٱضدد١َٝ٬ ايكدٝ  َددع تتٓاضدب  ٫ تازؽبٝدد١ قدٝ

 ٖرا قد بجٛز٠ ايكٝاّ ٜعين ايتذدٜد ؾإٕ يريوٚ اسبدٜح ايعؿس

٘  إؾد٬س١ٝ  ثٛز٠ إَا :اشبطاب  قدد  اىبطدٝش١ٝ  ًب يدٛثس  ثدٛز٠  تػدب

 ا٭ْددددٛاز عؿدددس  نجدددٛز٠  اضت٦ؿددداي١ٝ  ثدددٛز٠  أٚ ايهاثٛيٝهٝددد١، 

 .ايعًُا١ْٝ أٚ اي٬د١ٜٝٓ ؾؿ١ هبً  اي  ت٬ٖا َاٚ ا٭ٚزٚب١ٝ

ِ  ٜتبٓد٢  َتٓٛع طٝـ ٖٛ :ايجاْٞ ايؿسٜل - ـ ٚ اٱضد١َٝ٬  ايكدٝ  ؽبتًد

 اسبٝدددا٠ بٓدددٛاسٞ ع٬قتددد٘ ًب قدددٝك٘ٚ اٱضددد٬ّ مشدددٍٛ َدددد٣ ًب

 ًب اٱضدد٬َٞ اشبطدداب دبدٜدددٚ دزاضدد١ إفب ايدددع٠ٛٚ .. اىبختًؿدد١

ٔ  اسباقس ايعؿس ٌ  َد  ًب بددأت  َدا  ْٛعداّ  قدمبد١  ايؿسٜدل  ٖدرا  قبد

 ٫ دعدا٠  بأْٓدا  ايدبعض  ْداد٣  سُٝٓدا  تكسٜبداّ  اىب٬ٝد١ٜ اتٝاشبُطٝٓ

 ًبٚ ايؿدش٠ٛ  تسغدٝد  إفب ايددع٠ٛ  بدسشت  اتٝد ايجُاْٝٓ ًب، ٚقكا٠

 اىبسادعات. قسٚز٠ٚ ايراتٞ ايٓكد إفب ايدع٠ٛ َبٗست ايتطعٝٓات

 ؾددش١ عًدد٢ اسبهددِ عددٔ ايُٓبددس بػددض تٓٛعدد٘ عًدد٢ ا٭خددري ٚايؿسٜددل

ـ  ؾسٜدل  ،أطسٚسات٘ ِ  عًد٢  سدسٜ ٔ  باسدح  اٱضد١َٝ٬،  ايكدٝ  ا٭ضدًٛب  عد

 يٲضد٬ّ  َعادٺ ؾسٜل ؾٗٛ ا٭ٍٚ ايؿسٜل خب٬ف، اسبٝا٠ ًب يتُجًٗا ا٭َجٌ

 اىبتبددٓـب عًدد٢ ٜطًكٗددا ايدد  ايطددٛدا٤ ا٭ٚؾدداف بعددض اهلددديل د. ذنددس
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 ايؿهسٜد١  ايطداس١  عًد٢  سهدساّ  يدٝظ  ايؿسٜدل  ٖرا .. اٱض٬َٞ يًخطاب

 َٔ َدع١َٛ ايعسب١ٝ ايدٍٚ َعُبِ سهُ  اي  ايطٝاض١ٝ ا٭ُْب١ُ إٔ بٌ

 ٚيدريو  ا٫ضت٦ؿداي١ٝ  ايعدا٥ٝد١  ايس٩ٜد١  ٖدرٙ  تتبٓد٢  ايعُب٢ُ ايػسب١ٝ ايك٣ٛ

ٕ  ْص٤٫ اٱض٬َٝـب ايٓػطا٤ أغًب نإ  هلدرٙ  ايتعدرٜب  قدشاٜا ٚ ايطدذٛ

ٟ  ا٭ُْبُد١  بعدض  غٗدْا قدٚ ..ا٭ُْب١ُ ٕ  ًب تٓداد ٞ  زَكدا  بتذدٜدد  اىباقد

 بددأع٢ً  ايطددذٔٚ ايكتددٌ آيدد١  تػددػٌ ْ٘ؿطدد ايٛقدد   ًبٚ ايدددٜين اشبطدداب

 ايُٓبدداّ غددهٌ ايعُبُدد٢ ايدددٍٚ ذبدددد نٝددـ غددٗدْا نُددا دزداتٗددا،

 ٟ ّ  أْدد٘ٚ اىبطددتكبًٞ ايطدٛز  نٝددـ ٚزأٜٓددا عًُاْٝدّا،  ٜهددٕٛ إٔ ػبددب ُْبدا

ٌ  خًٝذٝد١  عسبٝد١  دٚي١ قاَ  ٞ ٚ َباغد   بػده  َكددَات  دَٕٚدٔ  ٚ ؾذدا٥

ّ  شٜداز٠  بعدد ، ٚاٱضد٬َٝـب  َدع  ايؿدساع  َٔ تازٜ  ؾٝٗا ٜطبل ٚمل  بٗدا  قدا

 يعػددسات ضددذٔٚ اعتكددا٫ت هبًدد١ بػددٔ هلددا بددٛؽ ا٭َسٜهددٞ ايددس٥ٝظ

ِ  بسقتِٗ غريِٖ عٔ كبٝصٚا ايرٜٔ ؾٝٗا اٱض٬َٝـب ايٓػطا٤  ًب ْٚػداطٗ

ِ  ًب اشبًٌ ٜس٣ ا٫ضت٦ؿايٞ ايؿسٜل ..ؾكٌب ايرتبٟٛٚ اشبريٟ اجملاٍ  ايكدٝ

 إٔ اٯخدددس ايؿسٜدددل ٜدددس٣ بُٝٓدددا .. ذاتددد٘ اٱضددد٬ّ ًبٚ ذاتٗدددا اٱضددد١َٝ٬

ٌ  نٝؿٝدد١ ًب تكددع اىبػدده١ً  بعددض  ًبٚ اىبعاؾددس اىبطددًِ ايعكددٌ تػددهٝ

 ادتٗادات٘.

  :الدٖين اخلطاب تعدد أشباب

 اشبطدداب  َطددتكبٌ ٚزقدد١ عًدد٢ تعكٝبدد٘ ًب ايسدٜعددإ خايددد .د زنددص

 ًب ايدددٜين اشبطدداب تػدددد بأضددباب تتعًددل ضبدددد٠ دص٥ٝدد١ عًدد٢ ايدددٜين

ِ  إٕ قاٍ: سٝح .ا٭خري٠ ايعكٛد ٍ  َعُبد  تٛسددت  أٚ اضدتكً   ايعسبٝد١  ايددٚ

 َؿس َجٌ دٍٚ عٔ أذبدخ) ايدٍٚ يبعض عاَّا وبطـب عٔ ٜصٜد َا َٓر

ٕ  ٚايُٝٔ ٚاىبػسب ٚازبصا٥س ٚايطعٛد١ٜ ٚضٛزٜا ٚايعسام  ا٭نجدس  ٚايطدٛدا

ٕ  ذيدددو َٚدددع (ضدددها١ْٝ نجاؾددد١ ٟ  إفب تًدددر مل ايددددٍٚ ٖدددرٙ ؾدددإ  ايٓددداد

 ايدددٍٚ تًددو بعددض ًب مت َددا ٕإ بددٌ َطددتٜٛات٘ بددأد٢ْ ستدد٢ ايدددمبٛقساطٞ

ِ  ْاؾشد   ٚقدد  ..ٚغده١ًٝ  َصٜؿ١ دمبٛقساط١ٝ نإ ٍ  َعُبد  ايعسبٝد١  ايددٚ

ٟ  بددع٣ٛ  ايطٝاضٞ ٚايتشدٜح يًدمبٛقساط١ٝ اىبُاْع َٛقؿٗا عٔ  ايتؿدد

 ايتشددٜح  ٚإٔ ايؿًطدط١ٝٓٝ  بايككد١ٝ  اْػػاهلِ ٚدع٣ٛ "ايؿْٗٝٛٞ يًعدٚ"
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ٌ  ًب أٚيٜٛد١  يدٝظ  ايطٝاضٞ  ازبٗدٛد  تٛسٝدد  تتطًدب  ايد   اىبسسًد١  تًدو  َبد

 بدددٚزِٖ ايؿًطددطٕٝٓٝٛ...ايؿًطددط١ٝٓٝ ٚايككدد١ٝ ايتُٓٝدد١ قكدداٜا ىبعازبدد١
 بدداسرتاف ايًعبدد١ َٚازضددٛا ذيددو أدزنددٛا _اىبختًؿدد١ تُٓبُٝدداتِٗ ٚأقؿددد_

 ايعسب١ٝ اسبهَٛات تتكاذؾٗا نس٠ ايؿًطط١ٝٓٝ ايكك١ٝ أؾبش  حبٝح

 ايدد  أٚضددًٛ باتؿاقٝدد١ ٚاْتٗددا٤ اىبٓكددٛف ٞايطددادات ايطدد٬ّ َسسًدد١ ستدد٢

 عٓٗددا ايسدددٛع مبهددٔ ٫ زمسٝدد١ بؿددٛز٠ ضددسا٥ًٝٞاٱ ايٛدددٛد نسضدد 

 بعددض َددع ايؿددْٗٝٛٞ ايهٝددإ عكدددٖا ايدد  ا٫تؿاقددات طبٝعدد١ حبهددِ

 بايككدددد١ٝ ايًعددددب بدددد٘ ٚأقؿددددد ايبددددا٥ظ ايٛقددددع ٖددددرا .ايعسبٝدددد١ ايدددددٍٚ

 ٚبؿددٛز٠ ِٗأضدد ايطٝاضددٞ ايتشدددٜح ٚتددأخري بٗددا ٚاىبتددادس٠ ايؿًطددط١ٝٓٝ

 َددٔ اشبددسٚز ٚقددسٚز٠ اىبعدداؽ ايٛاقددع ببدد٪ع عسبددٞ ٚعددٞ بُٓددٛ نددبري٠

 اسبهَٛات عٓد ٜهٔ مل اسبِب يط٤ٛ ايٛعٞ ٖرا يهٔ ايكا٥ِ ايٛقع

ٔ  بايطدًط١  ايبكا٤ ٚاضتُسأت ا٫ضتبداد َازض  اي   غدعٛبٗا  عٓدد  ٚيهد

ٞ  يتصٜٝـ تتعس  أْٗا أدزن  اي  ّ  َٓدر  َدربَر  ٚعد  ٚستد٢  :6;3 ايعدا

 .ايسا١ٖٓ ايًشُب١

 بدددسش اىبدددرتدٟ ايٛقدددع ٖدددرا َبدددٌ ًب أْددد٘ ايسدٜعدددإ خايدددد د. ٚأقددداف

 اىبػددسٚع ضددكٍٛب نددريو بددربٚشٙ ِٗأضدد "..ايػددعيب" اٱضدد٬َٞ اىبػددسٚع

ـ  ا٫غرتان١ٝ ايتذسب١ ٚضكٍٛب ٟٓاؾساي ايكَٛٞ  ٚاتطداع  ايتُٓٝد١  ٚربًد

 مل ايعسبٝد١  ا٭ُْبُد١  ٚ٭ٕ ..ايعسبٞ ايعامل ًب ايعطهسٟ ا٫ضتبداد دا٥س٠

ٔ  َٚا اٱض٬َٞ اىبػسٚع عٔ غاؾ١ً تهٔ ّ  إٔ مبهد ٘  ٜكدٛ ٔ  بد  ذبسٜدو  َد

 تٓاضدددب  ايددد  اىبعديددد١  ْطدددخت٘ ٚتبٓددد   إيٝددد٘ ايتؿتددد   ؾإْٗدددا يًذُددداٖري

 ايطٝاضددد١ٝ اىبؿددداِٖٝ أؾدددبش  حبٝدددح بايطدددًط١ ٚاْؿسادٖدددا اضدددتبدادٖا

 ٖددرا...غددعٛبٗا عبددٛ بدد٘ تتٛددد٘ ايددرٟ ايٝددَٛٞ خطابٗددا قددُٔ اٱضدد١َٝ٬

 ازبُددداٖري عٓدددد َكددداد٠ ؾعدددٌ زد٠ ٚيدددد ايطدددًطٟٛ اٱضددد٬َٞ اشبطددداب

 ضددًط١ َكازعدد١ ًب أدا٠ آخددس ضددًبتٗا ا٭ُْبُدد١ إٔ غددعست ٭ْٗددا اىبطددًٛب١

 تطسسٗدا  اي  ٗاْؿط باىبؿاِٖٝ تتشدخ ايطًط١ أؾبش  يكد ..ا٫ضتبداد

 ..احملتدد٣ٛ ٚؾازغدد١ َػدد١ٖٛ َؿدداِٖٝ بؿددٛز٠ ٚيهددٔ ايبطددٝط١ ازبُدداٖري

ٌ  َؿاِٖٝ أؾبش   بٝد   ٚذبسٜدس  ايؿًطدطٝين  ايػدعب  ْٚؿدس٠  ازبٗداد  َجد
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ٞ  ايكداَٛع  ًب دازد١ َؿاِٖٝ اىبكدع ٞ  ايطٝاضد  تعدين  إٔ دَٕٚدٔ   ايعسبد

ِ  عبدازات  صبدسد  ...ايٛاقدع  أز  ع٢ً ًَُٛضّا غ٦ّٝا ٔ  تسدٜددٖا  ٜدت  سدـب  َد

 ايطٝاضددددٞ اشبطدددداب ٚ٭ٕ .ازبُدددداٖري ٤٫ٚ نطددددب بٗدددددف ؛آخددددسإفب 

 قابً٘ ؾكد ايعًُٞ اىبطت٣ٛ ع٢ً ؾا٥د٠ ذٟ ٚغري زخٛ ايطًطٟٛ اٱض٬َٞ

 اشبطاب ٖرا إٔ حبهِ تطسؾّا أنجس غعيب إض٬َٞ نباٖريٟ خطاب

 اىبتطدسف  اشبطداب  ٖدرا  بدسٚش  ..ازبُداٖري  ٜدد  ًب ض٬  آخس ٖٛ اىبتطسف

ٔ  خٝازّا ٜهٔ مل ٘  أخدس٣  خٝدازات  قدُ ٌ  ندسد٠  َبٗدس  ٚيهٓد  يٛقدع  ؾعد

ٔ  ا٫ضدتبداد  ٚطدأ٠  اغدتدت  ٚنًُدا  ..تػدٝريٙ  ٜؿعب قا٥ِ ٌ  َد  ايطدًط١  قبد

ٛ  ايتػددد  إٔ ٜعين َا تػددّا أنجس اٱض٬َٞ ايػعيب اشبطاب أؾبح  ٖد

 .اىبتا  اشبٝاز دعًت٘ ضٝاض١ٝ َبسٚف ٚيٝد

 ؾدددٓٝع١ ٖدددٛ ا٭خدددري٠ ايعكدددٛد ًب اىبتػددددد اٱضددد٬َٞ اشبطددداب ٕإ

 ا٭ُْبُد١  اْؿدساد  ع٢ً غعب١ٝ ؾعٌ نسد٠ َبٗس ٭ْ٘ باَتٝاش عسب١ٝ ضٝاض١ٝ

 اٱض٬َٞ اشبطاب ًب ايتػدد ٖرا ْػٗد مل أْٓا بديٌٝ بايطًط١ ايعسب١ٝ

ٍ  ًب  آضدددٝا غدددسم دٍٚ ٚبعدددض رتنٝددا ن ايعسبٝددد١ غدددري اٱضددد١َٝ٬ ايدددٚ

 إٔ ايددددٍٚ ٖدددرٙ ًب ًْشدددِب .ايطٝاضددد١ٝ أُْبُتٗدددا سددددث  ايددد  إؾسٜكٝددداٚ

ٌ  اعتدددا٫ّ أنجددس ايػددعيب  اٱضدد٬َٞ اشبطدداب  َددع  أسٝاْددّا ٜٚتُددا٢ٖ بدد

 ًب اىبطددًُـب غددري عٓددد ستدد٢ َكبدد٫ّٛ دبعًدد٘ بؿددٛز٠ ايًٝربايددٞ اشبطدداب

ِ  ايد   ايدٍٚ  آضدٝا  ًب إْدْٚٝطدٝا  سايد١  ًب نُدا  ّاٚاثٓٝد  ّادٜٓٝد  ّاتٓٛعد  تكد

ٌ  ع٢ً إؾسٜكٝا ًب ايطٓػاٍٚ ٍ  ضدبٝ ٞ  اشبطداب  ٜسؾدع  مل .اىبجدا  ًب اٱضد٬َ

 ،ازبٗدداد قددسٚز٠ أٚ ايدمبٛقساطٝدد١ بهؿددس تٓددادٟ غددعازات ايدددٍٚ تًددو

 ٚايتعددداٜؼ ايتُٓٝددد١ بكدددسٚز٠ تٓدددادٟ غدددعازات زؾعددد  ذيدددو عدددٔ ٚعٛقدددّا

 إٕ .ْٚسددٖدا  ْعسؾٗدا  ايد   ايبطدٝط١  اٱضد٬ّ  َباد٨ ٖٞ نُا ٚايتطاَح

 قبكدد١ ًب ٚقعدد  يهٓٗددا ا٫ضددتعُاز زبكدد١ َددٔ خسددد  ايعسبٝدد١ ايدددٍٚ

 ًب أؾدسشت  ايد   اىبعكد٬ت  قبع٢ٓ ايطٝاضٞ ايتشدٜح ٚنبٛد ا٫ضتبداد

 ؾدػري٠  ٚأسصاب تُٓبُٝات تصعُت٘ َتػددّا إض٬َّٝا خطابّا اىبطاف ْٗا١ٜ

 مت ا٭َدس  ْٗاٜد١  ًٚب .ايطًط١ بأخطا٤ ازبُاٖري إقٓاع اضتطاع  ٖاَػ١ٝ

ِ  ٚايدصز  ٗاأعكدا٥  َٚطدازد٠  ا٭سصاب ٖرٙ ربٜٛٔ ٕ  ًب بٗد  ؛ايطدًط١  ضدذٛ
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 بدددٌ ا٭ُْبُددد١ غدددعازات عًددد٢ شاٜددددت إضددد١َٝ٬ غدددعازات زؾعدددٛا ٭ْٗدددِ

ـ  أزدْا َا إذا ؾإْٓا ٚأخريّا ..ايتطسف ًب ٚدباٚشتٗا  اشبطداب  سدد٠  ربؿٝد

ٟ  ايددٜين  ٔ  بأْؿطددٓا ٚايٓدأ ٘  ايتػدددد عد ّ  ؾإْدد٘ ازباَدد  ٚايؿكد  ْؿددتح إٔ ًٜدص

ّ  ٚإٔ ايعكددٍٛ ْٛاؾدر  ٌ  ضٝاضددٞ إؾد٬   بعًُٝدد١ ْكدٛ  ْٗاٜدد١ ًب تكددُٔ غداَ

 حبٝددح ايعسبٝدد١ ايػددعٛب َٓٗددا تعدداْٞ ايدد  ا٫ستكاْددات ربؿٝددـ اىبطدداف

 ؾدشٝح  ..اٖتُاَاتٓدا  ؾدًب  ًب غدعب١ٝ  نُُازضد١  ايدمبٛقساطٝد١  تهٕٛ

 ايٛقدد  ٚقبددسٚز يهٓٗددا ا٭َددس بداٜدد١ ًب َسؼبدد١ تهددٕٛ يددٔ ايتذسبدد١ إٔ

 ..ايطٝاضٝـب ٚاضتبداد ايكُع عٔ بعٝدّا اْطًك  َا إذا َطازٖا ضتؿشح

 .ٚظبشٛا بدأٚا ؾكد َٓا أؾكٌ يٝطٛا غريْا

٘  ذيدو  عًد٢  اسبُدٛد  ْاؾس بٔ عبداهلل د. ٚعًل ٘  َدا  إٔ بكٛيد  د. طسسد

 ٕإ .ايٛقدد  ذات ًب ددددّا ضبددبٌب يهٓدد٘ َٚٓطكددٞ ٚاقعددٞ ايسدٜعددإ خايددد

 بٛابد١  َٔ إ٫ ٜأتٞ ئ ايطًٛى ٚداعؼ ايؿهس داعؼ َٔ خ٬ؾٓا نإ

 ايطٝاضٞ اٱؾ٬  آؾام !اقرتب قد غس َٔ ًٜٚٓا ؾٝا ايطٝاضٞ اٱؾ٬ 

 ازبُدداٖري بددرزاع اٱؾدد٬  سددا٫ٚ لبددٛذدـب أؾكددٌ ًب .با٥طدد١ ب٦ٝتٓددا ًب

 ٚعدداد ازبُدداٖري َددٔ قددش١ٝ آخددس ضددكٍٛب َددع اٱؾدد٬  ُْبسٜدد١ ضددكط 

 لبدٛذدـب  أضدٛأ  ًٚب .تْٛظٚ َؿس ًب نإ َا عبٛ أٚ نإ نُا ا٭َس

ِ  ٚمل ،ٚضدٛزٜا  يٝبٝدا  ًب يًُذٗدٍٛ،  قدشاٜا  ازبُداٖري  زاس   ايٓداع  ٜدٓع

ٍ  َددٔ َُٓبَٛد١  بكٝد   ٚذاى ٖددرا ٚبدـب  .بإؾد٬    شبًددٝرا ًب ا٭خدس٣  ايددٚ

 تعدددد٬ٜت إددددسا٤ ًب اىبػدددسب ظبدددح زقبدددا .ضدددس َهاْدددو َدددج٬ّ ا٭زدٕٚ

ٕ  ٜكٍٛ ايطٝاض١ٝ ضًطت٘ َؿاؾٌ ًب ١َُٗ ٖٝه١ًٝ ٘  أْٗدا  اىبساقبدٛ  أْكرتد

ّ  َؿري َٔ ٛ  ضبتدٛ ٌ  مل يد  ايطٝاضد١ٝ  ٚأُْبُتٓدا  يعًٓدا  ا٭َدس  خ٬ؾد١  .ٜؿعد

 .اىبتذرز٠ اىبتذدد٠ يٮش١َ طبسز عٔ ْبشح

 إؾدد٬  عددٔ ٜتشدددخ ٫ أْدد٘ ايسدٜعددإ خايددد .د أٚقددح ْاسٝتدد٘ َٚددٔ

 ضدد١٦ٝ ايُٓدداذز ؾٗددرٙ ايطددٛزٟ أٚ ٚايعساقددٞ ايًددٝيب نددايُٓٛذز ضٝاضددٞ

 إؾد٬   ٜسٜدد  إلبدا  ...ٚيٝبٝدا  ايعدسام  ٚخاؾد١  ا٭ُْبُد١  ضكٍٛب بعد ٚدا٤ت

 ٚلبدٛذز  ... اٱؾد٬   بع١ًُٝ بٓؿط٘ ٜبادز حبٝح َٚتُاضو قٟٛ ُْباّ َٔ

 .دبسبت٘ َٔ اٱؾاد٠ ٚمبهٔ ددّا َٓاضب اىبػسب
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 َطدددٚدّا ا٭ؾددل نددإ ٚإذا أْدد٘ إفب احملٝددا َطدداعد .د أغدداز نددريو

 َددع ٜتطددل ايددرٟ ايطٝاضددٞ اٱؾد٬   .. ا٫ْؿذدداز إ٫ ضددبٌٝ َددٔ يدد٘ ؾًدٝظ 

ٛ  اشبًٝذٝد١  لباذدٓدا  ٛ  اىبكؿدٛد  ٖد ٟ  ٖٚد ّ  ايدر  عًُٝد١  ًب ايتددزز  عًد٢  ٜكدٛ

 اىبجكؿد١  ٚايٓخدب  ايطًط١ غبب .. ازبُاٖري١ٜ ايجٛز١ٜ ع٢ً ٚيٝظ اٱؾ٬ 

 زغددٝد ضٝاضددٞ عُددٌ ًب تتددٛا٤ّ إٔ مبهددٔ يًتػددٝري اىبتطًعدد١ ٚازبُدداٖري

ٔ  َؿًش١ أضاض٘ ّ  ٫ َتكبًد١  ٚإدسا٥ٝد١  عًُٝد١  ٚخبطدٛات  ايدٛط  عًد٢  تكدٛ

 دعًٓدا  ضٝاضٞ قبػسٚع ْٓعِ عبٔ .. يًبٓا٤ اهلاد١َ اىبٓانؿات أٚ ايؿساع

 ٌ ٔ  ْددٓعِ اهلل بؿكد ٘  إؾطدداد ٚأٟ ٚايسخددا٤ بدا٭َ  ا٭ز  ًب إؾطدداد ٜعددين يد

 ٚاىبكبٛي١. ٚاىبُه١ٓ ايع١ًُٝ َعطٝات٘ بهٌ اٱؾ٬  ٖٛ إلبا

 التٍففففففٕٖرٙ اخلطففففففاب ٔغٗففففففاب الفففففدٖين  اخلطففففففاب تضفففففف ي أشفففففباب 

 املعتده: ٔالمٗربال٘

 تتعًددل َُٗدد١ َطددأي١ إفب ايسدٜعددإ خايددد .د أغدداز أخددس٣، ْاسٝدد١ َددٔ

 ٚايًٝربايددٞ ايتٓددٜٛسٟ اشبطدداب ٚغٝدداب ايدددٜين اشبطدداب تكددخِ بأضددباب

 عٓدددْا ايدددٜين اشبطدداب إٔ ٬ْسددِب ٜددرنس عٓددا٤ دَٕٚددٔ ٚ أْدد٘ .اىبعتدددٍ

ٞ  يبدا  زمسٝد١  ٚغري زمس١ٝ دٗات عد٠ خ٬ٍ َٔ َٚتذرز يبأضظ  ٜكدؿ

ٕ  ٚإٕ ستد٢  اىبكابٌ يًخطاب ؾساتتٛ ٫ غسع١ٝ عًٝ٘  ٫ ٚاقعٝداّ  خطابداّ  ندا

 ايتٜٓٛسٟ اشبطاب ٚؾِ عاد٠ ٜٚتِ ..ايطا٥د ايدٜين اشبطاب َع ٜتعاز 

 ايتٜٓٛسٟ اشبطاب إٔ ضُٝا ٫ٚ يبٓٗذ١ بؿٛز٠ تػٜٛٗ٘ ٜٚتِ تػسٜيب بأْ٘

 َتاسدد١ ايطدداس١ تؿددبح ٖٚٓددا ..عٓدد٘ تددداؾع ايدد  ٚاىب٪ضطدد١ يًُٓددرب ٜؿتكددد

ٟ  ايدددٜين  يًخطدداب  ؾكددٌب ٛ  ػبددٓح ايددر ّ  خًددل  عبدد  أٟ ٚتُٗددٝؼ  اشبؿددٛ

 إٔ اىبكؿدٛد  ٚيدٝظ  ..ايدٜين اشبطاب عبا٠٤ َٔ خسز يٛ ست٢ آخس خطاب

ٛ  ا٭ق٣ٛ ايؿٛت يهٔ ؾٝ٘ تٓٛع ؾٗٓاى ٚاسد٠ ْطخ١ ايدٜين اشبطاب  ٖد

 تعدسف  ايد   ايطٝاضد١ٝ  باىب٪ضطد١  غايبّا ٜطتكٟٛ ٚايرٟ اىبتػدد يًخطاب

 داعددٞ ٫ خايددد: د. ٜٚكددٝـ ...ا٭سددٛاٍ أغًددب ًب تٗادْدد٘ يهٓٗددا قددسزٙ

ٔ  غدسعٝتٗا  تطدتُد  ايطٝاضد١ٝ  اىب٪ضط١ إٔ نريو يًترنري  اشبطداب  َد

 ٭ْٗدا  آخدس  خطداب  أٟ تػدذٝع  َٓٗدا  اىبتٛقع َٔ يٝظ ؾإَْ٘ٚٔ ثٳِ  ايدٜين

ٔ  َدا  ..ايتازؽبٝد١  بػسعٝتٗا ٜكس نُٔ تهٕٛ ؾكد ؾعً  ٕإ  حبادد١  عبد
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ٛ  إيٝ٘ ٔ  ٜعدصش  َطدتٓري  دٜدين  خطداب  ٖد  ٫ٚ ايطٝاضد١ٝ  اىب٪ضطد١  غدسع١ٝ  َد

 .ايعؿس َتطًبات َع ٜتعاز 

 تتكددُٔ اىبددسٟ ضددامل ّ. َداخًدد١ إٔ اهلددديل عبدددايسهبٔ .د ٚذنددس

 ىبسسًدد١ ايتعددس  اىبُهددٔ َددٔ نددإ ٚيعًدد٘ ،ّاَؿٝدددّا تازؽبٝددّا اضتعساقدد

ٞ  ٚاشبطداب  ايددٜين  اشبطداب  بدـب  ايؿساع  سٝدح  .ايؿدرت٠  تًدو  ًب اسبدداث

ٞ  ايجكداًب  ايؿدعٝد  عًد٢  ٚدد٫ٛت  ؾ٫ٛت اسبداثٞ يًخطاب نإ  ايعسبد

 ٞ ٚ  .ٚاحملًدد  ٚايدددتػريات ايدددٜين  اشبطدداب  عدددٔ ذنددس  َددا  َعُبدددِ إٔ ٜٚبددد

ٟ  ايددٜين  باشبطداب  ٜطد٢ُ  َدا  عًد٢  َسنصّا نإ عًٝ٘ ايطاز١٥  ازبٗداد

ّ  ايددٜين  اشبطداب  َٔ ايعُب٢ُ ايػسؼب١ مبجٌ ٫ ٖٚٛ ـ  ايعدا ٘  اىبختًد  .عٓد

 ًب ايٛطٓٝددد١ اىبؿددداِٖٝ يكبدددٍٛ اىب٪غدددسات بعدددض تُبٗدددس بددددأت ؾُددد٪خسّا

 ايٓصعدد١ سدٜدد١ شادت اٯخددس ايطددسف عًدد٢ يهددٔ ايعدداّ ايدددٜين اشبطدداب

ٌ  ندسد  ايددٜين  اشبطداب  ًب ايطا٥ؿ١ٝ  اىبتًبطد١  اٱٜساْٝد١  تيًُُازضدا  ؾعد

ـٸ َدددامل ٚضدددتصداد .ٚايتددددٜٔ بايددددٜٔ  خبجٗدددا عدددٔ ايؿدددؿ١ٜٛ إٜدددسإ تهددد

 ٚا٭َدتـب  ايطدعٛد١ٜ  اىبؿدا   سطاب ع٢ً ايتٛضع١ٝ ٚيبازضاتٗا ْٚٛاٜاٖا

 .ٚاٱض١َٝ٬ ايعسب١ٝ

 بدددإٔ اهلدددديل عبددددايسهبٔ د. ٬َسُبددد١ َدددع اىبدددسٟ ضدددامل .ّ ٚاتؿدددل

 ايهؿدد١ تهددٔ مل يهددٔ بددديٛٙ ٚأدفب َٛدددٛدّا نددإ اسبددداثٞ اشبطداب 

 أعتكددد ضددامل: ّ. ٚأقداف  !ٜددرنس؟ ؾددسم إسدداخ  ٜطددتطع ٚمل !يؿداسب٘ 

 ا٭سددداخ تًددو عًدد٢ ضددٝرتتب َٚددا ٚضددٛزٜا ايددُٝٔ ًب ؼبدددخ َددا إٔ أٜكددّا

 !!ايدٜين اشبطاب َطتكبٌ ع٢ً نبري تأثري ي٘ ضٝهٕٛ ازبطاّ

 َطدتٓري:  دٜدين  خبطداب  اىبطايب١ ؽبـ ؾُٝا ايطًٗٞ ٖٝا .أ ٚتطا٤ي 

ٍ  إفب َتػددداّ  نإ ايرٟ اشبطاب يتشٍٛ تؿطري َٔ ٌٖ  َٚطدتٓري  َعتدد

 إفب ٚدٗادٟ ذبسٜكٞ َٔ ذبٍٛ َا أٚ .ؾهس إفب ٚعُبٞ َٔ ذبٍٛ َا أٚ

 ايؿدش٠ٛ  دعا٠ َٔ ّانجري إٕ ايطًٗٞ ٖٝا أ. ٚقاي  يٰخس؟ ٚقبٍٛ تعاٜؼ

ِ  خطابِٗ ذبٍٛ ٔ  َٚدٓٗ ٍ  َد ٔ  اعتدد ِ  اىبٛادٗد١  ناْد   ٚيهد  ٖذَٛٝد١  هلد

ِ  ع٢ً اهلل ٜؿتح إٔ قبٌ خبطابِٗ ٚتعٝريِٖ اىباقٞ ٚتكًٝب  مل .. بؿدريتٗ

 ٍ ٔ  ْطددتؿٝد إٔ عبداٚ ٗ  اسبدددٜح خطددابِٗ َد  إٔ بعددد ايعسبٝدد١ ِٚنبداٖريٜت
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 ًب ايتأَددددٌ ضبًٝدددد١. نبدددداٖري اٱقؿددددا٥ٞ ايكدددددِٜ خطددددابِٗ ًب ناْدددد 

 عًدد٢ ٚايػددري٠ ٚا٫ْتؿدداز ايهساَدد١ ٖددٛ ٚغددعازاتِٗ ايداعػددٝـب خطابددات

 ٚؾٝٓددا ايعسبددٞ ايػدداب ًب بدد٘ ٜطددتٗإ ٫ ّاضددسٜ ّاَؿتاسدد ٚأَبٓٗددا .. ايدددٜٔ

 .أٜكّا

 أعتكدد  بكٛي٘: ايطًٗٞ ٖٝا .أ ذنست٘ َا ع٢ً ايسدٜعإ خايد .د ٚعًل

 غددا١ًَ قبسادعددات ٚقدداَٛا ايطددذٔ دخًددٛا ايددرٜٔ ٖددِ تكؿدددٜٔ َددٔ إٔ

ٞ  ٖ٪٤٫ ..ايكدمب١ ٭طسٚساتِٗ ٕ  بصعُد  ايعاَد١  تطدتٛعبٗا  ٫ بًػد١  ٜتشددثٛ

ٔ  يًدبعض  تدسٚم  ٫ قدد  ضٝاض١ٝ قبطايب أطسٚساتِٗ ٜٚػًؿٕٛ ِ  َٚد  ٜعداد  ثد

ٞ  ..بداشبسٚز  ٚؾُِٗ ٕ  يعبد١  ٖد ٔ  تكاْٗدا إ ؼبداٚيٛ  ذندست  نُدا  - يهد

 اىبتػدددد اشبطدداب ٖددرا ..ؾددٛتّا ا٭عًدد٢ ٖددٛ اىبتػدددد اشبطدداب ُٜبددٌ -

ٞ  لب  اي  بايػذس٠ ٜهٕٛ َا أغب٘  ٬َْٝٗدا  ٚاضدتُس  ازبدرع  َا٥ًد١  ٖٚد

 اىبا١ً٥. غؿْٛٗا َب٬ٍ ْتؿٝأ عبٔ ٖٚا

 زغبا ٫ ضا١َٝ اٱبسا١ُٖٝٝ ا٭دٜإ إٔ حبريٟ سطاّ .ّ أٚقح ٚبدٚزٙ

ِ  يًبػدس  ْصيد   عًٝٗا ِ  يًؿدساٍب  يتٓدٜٛسٖ  ايطد١ًُٝ  ايددع٠ٛ  ْٚػدس  اىبطدتكٝ

 َددس ٚعًدد٢ ايبػددس ٖددِ ٚتعايُٝدد٘ ايدددٜٔ ْػددس عًدد٢ ايكددا٥ُـب .ايعبدداد بددـب

 ايبػددس ٚثكاؾدد١ تعددايِٝ بدداخت٬ف ايدددٜين اشبطدداب يػدد١ اختًؿدد  ايصَددإ

 بٗا ٚأبدعٓا ايتٜٓٛس١ٜ ايٓٗك١ عؿس عًٝٓا َس ايعسب عبٔ .عًٝ٘ ايكا٥ُـب

 ٜتُتعددٕٛ عًُددا٤ طبكدد١ َددٔ اندداْٛ ايدددٜٔ ْػددس عددٔ اىبطدد٪ٚيـب إٔ بطددبب

 اىبٛدٛد٠ ا٭خس٣ ٚا٫دتُاع١ٝ ايد١ٜٝٓ ايجكاؾات نبٝع عبٛ َؿتٛ  بؿهس

 انددداْٛ ٗاْؿطددد ايؿدددرت٠ ًب ايػدددسب عًُدددا٤ ظبدددد باىبكازْددد١ .عؿدددسِٖ ًب

ِ  بِٝٓٗ ازبٌٗ ٜٚطٛد َٚٓعصيـب َٓػًكـب ٔ  ذيدو  ًب ايددٜين  ٚخطدابٗ  ايدصَ

 ٚازبٗددٌ اىبٓػًكدد١ ايب٦ٝدد١ بطددبب اسبددايٞ ايدددٜين شبطابٓددا كباَددّا َػدداب٘

 ب٦ٝددتِٗ ٜعهددظ نددإ ٚايددرٟ سٝدداتِٗ تطددٛد ناْدد  ايدد  ٚا٫ْعصايٝدد١

 ٚذبد   ايُبد٬ّ  عؿٛز ًب اٜعٝػٛ إٔ ًب ايس٥ٝظ ايطبب اٚناْٛ ايبدا١ٝ٥

 ايدددٜين اشبطدداب ًب ايس٥ٝطدد١ ؾاىبػدده١ً .يهٓٝطددتِٗ اىبطًكدد١ ايطددٝطس٠

٘  ايكا٥ُـب ايبػس ٖٛ ٔ  عًٝد ـ  – ٚايدرٜ ِ  ايػايبد١  ا٭نجسٜد١  - يٮضد  َدٓٗ

 .يًبػددس دٜددين ؾهدس  أٟ ْػددس أٚ ىبٓاقػد١  َدد٪ًٖـب غدري  ايٝددّٛ صبتُعٓدا  ًب

 ايدددٜين اشبطدداب ْٛعٝدد١ ىبعسؾدد١ عُٝكدد٘ ذبايٝددٌ أٚ دزاضددات إفب ٫عبتدداز



7

  –5102     42 

ٔ  َعاٜريْدا  ْػددد  إٔ إفب عبتاز ٚيهٔ اسباقس يًعؿس َت٤٬َ٘ َٚد٣  ىبد

ٕ  إٔ عًد٢  ْؿدسٸ  ٚإٔ ايدٜٓٝد١  ايجكاؾد١  بٓػدس  ي٘ ٜطُح  عًُٝداّ  َد٪٬ّٖ  ٜهدٛ

 عًدد٢ غدددٜد٠ غددري٠ يدددٜٓا تهددٕٛ إٔ بددد ٫ .ٚثكاؾٝددّا ٚادتُاعٝددّا ٚؾهسٜددّا

 ٜتدٛفب  إٔ ّاداعٝ أٚ ّاغٝخ ْؿط٘ ٜٓؿب َٔ يهٌ ْطُح ٫ٚ ٚيًدٜٔ ايدٜٔ

 .َٓ٘ ْعاْٞ ايرٟ اسبايٞ ٚقعٓا ٖرا يٮضـ .اىبٓرب

ِ  ٌٖ :ضبدد عبٛ ع٢ً اسبازثٞ ؾٗد .د تطا٤ٍ ذات٘ اٱطاز ًٚب  مسعدت

 يدٝظ  أٚ ددا٥ع  ٭ْين أقتٌ أْا : ٜكٍٛ غريٖا َٔ أٚ داعؼ َٔ إزٖابّٝا قٌب

ٟ  ًب ايٓداع  إٔ ٜكٍٛ أٚ ؟ َٚبٝؿ١ أٚ ضهٔ يدٟ ٕ  ٫ بد٬د ، ايؿذدس  ٜؿدًّٛ

 تٓاؾددس ٭ْٗددا، ٚندداؾس٠ ا٭ُْبُدد١ ٭ٕ ٜكتًددٕٛ بددأِْٗ دا٥ُددا ٜكٛيددٕٛ إْٗددِ

، سكٛقٓدددا ٜٚػتؿدددبٕٛ ٜٚكتًْٛدددا مبتْٗٓٛدددا ايدددرٜٔ أٚي٦دددو أٟ، ايهؿددداز

 بٓددا٤_ ٜسٜدددٕٚ اٱزٖددابٝـب َددٔ ايػددباب ٤ٖٚدد٪٫ . ٚ٭َتٓددا يٓددا ٜٚهٝدددٕٚ

 اىبطتػسٟ اٱزٖاب ًب تبشجٛا ٫ ٚايهسا١َ. ايعدٍ دٚي١ ٜكُٝٛا إٔ _عًٝ٘

 .. تعكٝدّا ا٭نجس ا٭ضباب إفب اذٖبٛا .. ا٭ضٌٗ ا٭ضباب عٔ ا٭زدا٤ ًب

ِ  ًب ضدتصٜد  اىبٓطكد١  ًب ا٭خدري٠  ا٭سداخ إٔ ٚضت٬سُبٕٛ  اٱزٖداب  سذد

 ا٭َددددددٌ ايػددددددباب أعطددددددٛا ايَٛبٝؿدددددد١. أٚ ايطددددددهٔ أٚ ايؿكددددددس ٚيدددددٝظ 

 ! ضٝدٖػْٛهِ

 دا٥ُدددّا يًكًدددل اىبدددجري َدددٔ إٔ اسبُدددٛد ْاؾدددس بدددٔ عبدددداهلل د. ٚاعتدددرب

ٔ  عٔ اسبدٜح ِ  أسدد  باعتبدازٙ  ايتددٜ  ضدابكاّ  اٱزٖداب  عٓاؾدس  ٚأعتد٢  أٖد

ٔ  ٭ٕ زقبا .سايّٝا اىبكٝت١ ٚايداعػ١ٝ ٘  ًب ايتددٜ ٌ  نبًٝد١  خؿد١ً  أؾدً  ذبُد

ٌ  ضبُدٛداّ  أَدساّ  يدٝظ  بايؿعدٌ،  .ا٭خ٬م َهازّ نٌ ع٢ً ؾاسبٗا  ايٓٝد

ٔ  .ٖهرا .. ايتدٜٔ َٔ ٔ  يهد ٟ  ايتددٜ ٘  ايدر ٌ  ٜعٓٝد ٔ  ند ٍ  َد  بؿاعًٝد١  ٜكدٛ

ٛ  ايداعػد١ٝ  أٚ اٱزٖداب  عًد٢  ايؿدسد  هبٌ ًب ايتدٜٔ  ًب اسبدد  صبداٚش٠  ٖد

ِ  ٚ إيٝ٘، ٜٓطب ٫ ايػ٤ٞ داٚش َٔ إٔ ٚاسبكٝك١ ..ايتدٜٔ ٔ  َدٔ ثٳد  دداٚش  َد

٘  ٜطدٛؽ  ؾد٬  أؾ٬ّ ايدٜٔ َٔ َسم ايتدٜٔ سد ٔ  ٚؾدؿ ٕٵ ا٭َدس  .. باىبتددٜ  إذٳ

ٔ  ُٜبٗدسٙ  َا باعتباز ٚايداعػٞ يٲزٖابٞ ٚؾـ إَا سايتـب؛ َٔ ٚاسد  َد

 ايٓدداع ٚعاَدد١ ايدددُٖا٤ عًدد٢ ٜٓطددٟٛ يبددا ،ٚؾعدد٬ّ قدد٫ّٛ ايتدددٜٔ ع٬َددات

 ٚايداعػددٞ اٱزٖددابٞ ٜطددٛقٗا سايدد١ ٚإَددا تدددٜٔ، ضبددض ايٓدداع ؾُٝبٓدد٘
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 ٚايتأٜٝدد،  اىبٓاؾدس٠  ٚغدشر  اىبػداعس  دبٝٝؼ ًب ايؿاع١ً أدٚات٘ نإسد٣

 ..آخددس  بدداب َٚددٔ ..ٚعبازاتدد٘ ايتدددٜٔ غددهٌ َددٔ ؼبًُدد٘ َددا َطددتخدَّا

 ٔ ٍ  ٫مبهدد ٔ  إغؿددا ٔ  ٖٚدددٛ ٖٓددا  ايتدددٜ  ؾاٱغدددهاٍ يًشددد  اجملدداٚش  ايتدددٜ

ّ  ستد٢  أسدد  ػبس٩ مل ايرٟ اسبد ذيو ٖٛ ايعُبِٝ ٘  عًد٢  ايٝدٛ ٌ  تكٓٝٓد  يعًد

 ..ايدددٜٔ عًدد٢ ازبددسأ٠ َددٔ اشبددٛف إَددا أَددٛز: ث٬ثدد١ أبسشٖددا َددٔ نددجري٠

ٔ  ايػدسعٝـب  ايعًُا٤ َٔ نجري عصف ٚبايتايٞ  اسبدد  هلدرا  دقٝدل  تكدٓـب  عد

٘  أٚ .ٚاىبازم اىبتدٜٔ بـب ايؿاؾٌ ٔ  ندجري  ًب اىبدسٚم  ْٚهتد١  اىبٛازبد١  أْد  َد

ِ  ٜدسٚم  ايرٜٔ اىبتدٜٓـب ٔ  أنجدس  ايتػددد  هلد  ٖٚدرا  ايددٜٔ،  ًب ايتٛضدٌب  َد

 اىبتطسؾددٕٛ ا٭ؾددساد ؽبددسز غايبددّا ايؿ٦دد١ ٖددرٙ َددٔ سٝددح عُبددِٝ، إغددهاٍ

ـ  أْ٘ أٚ .اىبتدٜٓـب ؾ١٦ َٔ ؽبسدٕٛ يبٔ ٚايداعػٕٝٛ ٘  ٚؾد  بعدض  ٜطًكد

 َعدسًب  خطدأ  ٖٚدرا  ٚداعػٞ، َتطسف نٌ ع٢ً ٚازبٗاٍ ايؿِٗ قعاف

ٕٵ، .أبدددّا اقرتاؾدد٘ ٜطددٛؽ ٫  ٚؾددـ إطدد٬م ٜطددٛؽ ٫ نددريو، ٚاسبدداٍ إذٳ

 ..ٚعبٖٛددا ..ٚايداعػددٞ ٚاٱزٖددابٞ ٚاىبػددايٞ اىبتطددسف بددٌ ،عًٝدد٘ اىبتدددٜٔ

 اىبػددا٠٫ يًتطددسف اىب٪دٜدد١ ايعٛاَددٌ أسددد باعتبددازٙ يًتدددٜٔ ايُٓبددس ٜٚهددٕٛ

ٔ  .اسبد دباٚش إذا ؾكٌب ٚاٱزٖاب  (اسبدد  دبداٚش ) اشباؾد١ٝ  بٗدرٙ  ٚايتددٜ

 أؾطددت إ٫  سدٖا اىبس٤ دباٚش َا اي  ايعٛاٌَ َٔ نػريٙ ابتدا٤ ٜهٕٛ

 َػه٬تأسد أِٖ  ايتدٜٔ ٜعد آخس، باب َٚٔ. ٚا٫قتؿاد نايطٝاض١

ٔ  َتػري ٚأِٖ ،اىبط١ًُ ايػخؿ١ٝ ٕ  ايُٓبدس٠  َدتػريات  َد  ٚاسبٝدا٠،  يًهدٛ

 اىبُٗدد١ اىبددتػريات ناؾدد١ عًدد٢ ذيددو ًب َتكدددّ ا٭غددٝا٤، عًدد٢ ٚاسبهددِ

ٔ  قُٝد١  ُٖدا  َُٗدـب  يعداًَـب  ٚا٫قتؿداد،  نايطٝاض١ ا٭خس٣ ٘  ايددٜ  ذاتد

 ٚاىبػدداعس، ايعكددٍٛ دبٝددٝؼ ًب ايهددرب٣ ٚطاقتدد٘ اٱضدد٬َٞ، ايددٛعٞ ًب

ٔ  َٓٗا غت٢، ٭غسا  نجريٕٚ ؾٝطتخدَ٘  دبُٝدع  َٚٓٗدا  احملدض  ايتددٜ

 .اسبددد دبدداٚشت ٚإٕ دٜٓٝدد١ حبذدد١ ضددًٛى أٚ زأٟ قددد ٚدبٝٝػددِٗ ايٓدداع

ٔ  كباَداّ  ايدٜٓٝد١،  ايككد١ٝ  ذبٝٝدد  ا٭َس، خ٬ؾ١ ٚ  اىبػدٗد،  َد  أَدساّ  ٜبدد

 ست٢ صبسَّا ٚايداعػٞ ٚاٱزٖابٞ اىبتطسف ٜٚبك٢ .َطًٛبّا بٌ ،ضبُٛدّا

 ايهعب١. بأضتاز تعًل ٚإٕ

 ػبددسٟ ىبددا اٱؾدد٬سٞ ْكاغددٓا ًب عبتدداز أْٓددا ايدددزٜظ شٜدداد .د ٜٚددس٣

ـ  إٔ ٚعٓدْا، سٛيٓا ٔ  غبؿد  بددا  ٚإٕ ) اىبتددٜٓـب  ْكدد  دبداٙ  سطاضدٝتٓا  َد
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ٔ  بدـب  ايؿدسم  عًد٢  ايتأنٝدد  أُٖٝد١  بٗدرا  ٜٚعدين  . ( أسٝاّْا َتشا٬َّ  ايددٜ

ٔ  ٚايتدٜٔ، ٟ  أَدس  ايددٜ ٔ  أَدا  َكددع،  مسداٚ ٛ  ايتددٜ ٟ  أَدس  ؾٗد  غدري  بػدس

٘  شٜداد  د. ٚأقداف  .يًٓكدد  َعدسٸ   َٔ ثٳِٚ يًػطٌب ٚقابٌ َكدع  ٜػدري  أْد

 :أَسٜٔ ٜعٞ ٖٚٛ ذيو إفب

 َددٔ ًْٝدد٘ خدد٬ٍ َددٔ ايدددٜٔ َددٔ ٜٓدداٍ إٔ ٜسٜددد َددٔ ٖٓدداى إٔ :ا٭ٍٚ

 اضددتخداّ تددربز ٫ اىبخادعدد١ ايرزٜعدد١ ٖددرٙ يهددٔ اىبتدددٜٓـب،

 ايٓكدد  َٔ اىبتدٜٓـب ذبُٞ إٔ تسٜد َعانط١ طبادع١ ذزٜع١

 !ايدٜٔ هبا١ٜ بصعِ

 ناْدد  إذا أْدد٘ آخددس بعددد َٜٛددّا قٓاعدد١ أشداد شيدد  َددا أْددٞ :ايجدداْٞ

 ستدد٢ ٜجبدد  ٤غددٞ ٫ ؾددإٕ دٜٓٝدد١ دددرٚز ذات َبدداٖس٠ ايكاعددد٠

 ضٝاضددد١ٝ دٚاؾدددع ؾجُددد١، داعدددؼ عًددد٢ ٜطدددسٟ ذيدددو إٔ اٯٕ

 .د١ٜٝٓ عًب١ ًب بعٓا١ٜ ًَؿٛؾ١ ٚادتُاع١ٝ ٚق١َٝٛ

 ٔالصٗاشٗٛ: الجكافٗٛ الٍ ب تكصري

 ايددٜين  اشبطاب َطتكبٌ ٚزق١ ع٢ً تعًٝك٘ ًب اسبازثٞ خايد أ. غازأ

 د٫يدد١ ٖددٛ ٚتػًبدد٘ ايدددٜين يًخطدداب ايهددبري ا٭ثددس بكددا٤ إٔ ٜعتكددد أْدد٘ إفب

ٌ  ايجكاؾ١ٝ ايٓخب تكؿري ع٢ً ـ  صبتُعاتٗدا  سدل  ًب أطٝاؾٗدا  بهد  يتَٛبٝد

 ٚإبكددددا٤ اىبعسؾدددد١ ٚسذددددب ٚايطددددًط١ ايجددددسٚات عًدددد٢ يًطددددٝطس٠ ايدددددٜٔ

ٞ  باجملتُعات سد٣ ايرٟ ٚايٝأع ايت١ُٝٓ ًب ٚايؿػٌ، ايؿساعات  يتخطد

 ايددٜين  اشبطداب  ًب َتُج١ً إهل١ٝ سًٍٛ إفب يًذ٤ٛ ايبػس١ٜ ا٭دٚات غٝاب

ٛ  بِٗ ؽبسز َسنب ٜأع ًب صبددّا أٚقعِٗ ٚايرٟ ٍ  عبد  اىبتطسؾد١  اسبًدٛ

ٌ  ايعٓـ إَا ٕ  تُٗدٝؼ  أٚ ٚايكتد  أ. ٚأٚقدح  اٱسبداد.  ستد٢  أٚ ايددٜين  ايػدأ

 ايدددٜين يًخطدداب اٱدسا٥ددٞ ايتعسٜددـ عًدد٢ ؽبتًددـ ٫ أْدد٘ اسبددازثٞ خايددد

٘  ذندس  نُا، ٚتبٝاْ٘ تٛقٝش٘ ًب دٗدّا ازبُٝع برٍ ايرٟ  َدع  ٜتؿدل  أْد

ٔ  ناًَد١  يًؿسقا٤ دبتُع اي  يًطُات اهلديل عبدايسهبٔ د. تٛؾٝـ  َد

 ٚايعاطؿٝددددد١ ٚايبطددددداط١ ٚايػدددددُٛي١ٝ ٚايعاىبٝددددد١ اٱقؿدددددا١ٝ٥ ايؿدددددؿس١ٜ

، دٜٓٝدد١ ٚيٝطدد  عٓؿددس١ٜ ضٝاضدد١ٝ َدددازع ػبعًددٗا َددا ٖٚددٛ، ٚايتؿاعًٝدد١

 ٚايعدايدد١ ايتطدداَح َٚؿدداِٖٝ قددِٝ كبجددٌ عًدد٢ قدددزتٗا عدددّ ٜؿطددس ٚذيددو

ٔ  عًٝٗدا  ٜكّٛ اي  ٚاسبٛاز ٚا٫عتداٍ ٞ  ايددٜ ٞ  اٱضد٬َ  كباَداّ  غا٥بد١  ٖٚد
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 إذا اىبددددازع أٚ ازبُاعدددات هلدددرٙ ٚا٫دتُددداعٞ ايطٝاضدددٞ ايطدددًٛى عدددٔ

 إ٫ يدٝظ  آخسإفب  ٕآ َٔ ايكِٝ يتًو ايُبٗٛز ٚأَا، بريو تطُٝتٗا ؾش 

 ًب تطدتخدَٗا  ايد   ٚايدمباغٛدٝد١  ايػدعازات  ؾدٝػ١  ًٚب ضطشٞ َبٗٛز

 أٟ أٜكداّ  ٖٚدرا  ٚايطدًط١.  ايطٝاضد١ٝ  ايكد٣ٛ  َدع  ٚايتؿداٚ   ا٭تبداع  تعب١٦

ٌ  ٫ ايد   ايؿٛقٝد١  ايٛعُبٝد١  ًب اىبددازع  ٖدرٙ  تعٝػ٘ ايرٟ ايتٓاقض  ذبُد

 حبٝددا٠ تطددتٗـب ٚٚؾددٛي١ٝ َػسقدد١ اْتٗاشٜدد١ بددٌ ّاشٖددد ٫ٚ ّاتٛاقددع ٫ٚ زأؾدد١

ٍ  ٚسسٜدد١ ٔ  دعدد٠ٛ ٚبددـب  أتباعٗددا ٚعكددٛ ٔ  ٜصٜددد ٚاىبطدداٚا٠  يًعدددٍ ايدددٜ  َدد

، ٚاٱداز٠ ٚا٫قتؿددداد ٚا٫دتُاعٝددد١ ايطٝاضددد١ٝ بدددايعًّٛ ازبٗدددٌ إؾ٬ضددد٘

 ٚايدصز  عٓد٠ٛ  عًٝٗدا  ٚا٭سادٜدح  اٯٜدات  ٚإضدكاٍب  دباًٖدٗا  عًد٢  ٚاٱؾساز

ّ  ًب ٚستد٢  بٌ ؾٝٗا ايػسعٞ بايعًِ  قبكد٫ٛت  ٚايطبٝعٝد١  ايتطبٝكٝد١  ايعًدٛ

ـ  طسٜل عٔ ايعًّٛٚ ا٭دٝاٍ بـب ايهرب٣ اسبٛادص ٚبٓا٤  اٱعذداش  تَٛبٝد

 يًُعسؾددد١ اىبباغدددس ايتًكدددٞ عدددٔ ايػدددباب يؿدددد ٚايطددد١ٓ يًكدددسإٓ ايعًُدددٞ

 اشبطدداب َطددتكبٌ إٕ ٚاختطاؾدد٘. ايعًُددا٤ َددٔ ايعًُددٞ ايتكدددّ َٚؿددادز٠

ٌ  أدا٠ ٖٛ ايدٜين ٔ  ٚتٗددد  ٚاٱزٖداب  ايتطدسف  تػدع  ٚيدٝظ  اجملتُعدات  أَد

 ايدٛاعِب  بدـب  َبداٖساّ  ايتٓاقض بكٞ طاىبا إؾ٬  أدا٠ تبك٢ إٔ باٱَهإ

 ُْبدس  ًب ٚؾددقاّ  غؿاؾ١ٝ أنجس اٱزٖابٞ ضٝبك٢، يًدٜٔ ا٭ؾ١ًٝ ٚايكِٝ

 ايطًط١. ع٢ً احملطٛب ايٛاعِب َٔ ا٭تباع

 َددٔ َصٜددد إفب ذبتدداز ايدد  ايؿدد١ً ذات ايككدداٜا بعددض ٖٓدداى أٜكددّا

 أبسشٖا: َٚٔ سٛهلا ايٓكاؽ

 ايتػدسٜعات  داْب ًب ايسمس١ٝ ايَٛبٝؿ١ ًب ايدٜين اشبطاب أثس -

 تدددددٜٔ ؾبؿكددددٌ : اسبهددددَٛٞ ٚايٓػدددداٍب ازبٗددددد ٚتٛدٗددددات

 قدددددَ  اسبكٝكددد١  اَددددت٬ى َبًدددٗا  ًب ٜٓػددددأ ايددد   اجملتُعدددات 

 يٓؿٛف ايٛاضع١ يٲضكاطات ٚاضعّا صبا٫ّ ايسمس١ٝ ايَٛبا٥ـ

ٞ  ايعكدد  ع٢ً ايػسع١ٝ ٕ  اعتبداز  ًب ا٫دتُداع  ٚاسبكدٛم  اٱْطدا

 اىبٓددتر َٚددٔ، ٚا٫دتُاعٝدد١ ا٫قتؿدداد١ٜ ٚايطٝاضدد١ ٚاشبدددَات

ٔ  ايٓداتر  اقتؿدادٜاّ  اشبدٜر  اتايُٓبسٜد  بدـب  ٚايؿدساع  اشبًدٌب  َد

 اعتبدداز ٚبددـب، ٚاىبًهٝددات ايبٝددٛع ؾكدد٘ ُْٚبسٜددات ا٫قتؿدداد١ٜ

 ُْبسٜددات ٚبددـب ادتُاعٝدد١ نٛسددد٠ ٚا٭ضددس٠ نُددٛاطٔ ايؿددسد
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 يًُدسأ٠  ا٫دتُاعٝد١  ايدٚيد١  زعاٜد١  ٚبـب، ؾكّٗٝا ٚاي١ٜ٫ٛ ايكٛا١َ

ٔ  ايعدٝؼ  ًب ٚسكٛقِٗ ٚايطؿٌ ٌ  ٚسدل  اٯَد ِ  ٚبدـب  ايعُد  َؿداٖٝ

ٔ  عًدد٢ ٚاي٫ٜٛدد١  ا٫خددت٬ٍب ٔ  ْٚددتر، ؾكٗٝددا  ايكاؾددسٜ  ذيددو  عدد

ٞ  ٫ ٚإْطدا١ْٝ  ٚاقتؿداد١ٜ  ادتُاع١ٝ َٚخضٞ َؿازقات  إفب تٓتُد

 ٚايؿهسٟ. ا٫دتُاعٞ ٚأَٓ٘ يٲض٬ّ ١ايس٥ٝط ايكِٝ

 عبدددٛ ايس٩ٜددد١ ًب ايٓطددديب ايطٝاضددد١ٝ ايصعاَددد١ اضدددتك٬ٍ آؾدددام -

 ايصعا١َ عٔ ايعًُٞ ٚايبشح اىبعسؾ١ ٚقٝاد٠ ا٫قتؿادٟ ايتؿٛم

ّ  ُْبدددسّا ٚاىبرٖبٝددد١ ايدٜٓٝدد١   اسبادددد١ ٚاْتؿدددا٤ ا٫ختؿددداف يعددد

ٌ  ًب َباغس بػهٌ تطببت ٫ ست٢، اىبٛقٛع١ٝ  ايتُٓٝد١  تعطٝد

 أٚإ إٓ قكدد١ٝ ٖٚددرٙ، يًُذتُعددات ٚاىبدددْٞ اسبكددازٟ ٚايُٓددٛ

 اىب٪ضط١ عٓد ايدٜين اشبطاب ها١ْقب َطاع دَٕٚٔ  ؾسشٖا

 .ايطٝاض١ٝ

 ٚزقدد١ تكددُٓت٘ َددا صبُددٌ ايكددٛؼبٞ عبددداهلل .أ تٓدداٍٚ دٗتدد٘ َٚددٔ

ٍ  اهلديل عبدايسهبٔ.د ٌ  سدٛ ٌ  ٚتعكٝدب  ايددٜين  اشبطداب  َطدتكب ٔ  ند  َد

 تٓدداٍٚ َددِٓٗ ندد٬ّ إٔ ٜددس٣ سٝددح .ا٭زبددؼ نددٛثس .أٚ ايكسْددٞ ؾاطُدد١.د

ٔ  ب٘ ٚإساط١ تها٬َّ أنجس دعًٗا َا اىبٛقٛع َٔ َُّٗا داْبّا  ناؾد١  َد

ّ  غدا١ًَ  ٚزقد١  قدّ :اهلديل .ًدنتٛزي ؾبايٓطب١ .ازبٛاْب  اشبطداب  ىبؿٗدٛ

 غدددري ايعدددامل إفب اسبددددٚد دبددداٚشٙ ٖٚدددٞ َُٗددد١ يٓكطددد١ ٚأغددداز ايددددٜين

ٞ  ايبعدد  عًد٢  ؾاطُد١  .د أنددت  بُٝٓدا  .ايػسب خاؾ١ اٱض٬َٞ  اٱع٬َد

ٌ  ١َُٗ خب٬ؾ١ تعكٝبٗا ٚأْٗ   يٝطد   اىبػده١ً  إٔ إفب اٱغداز٠  ًب تتُجد

٘  اعبدسف  ؾُٝدا  ٖٞ َا بكدز اشبطاب ًب ٔ  عٓد  ندٛثس  .أ أَدا  .خطابدات  َد

 اخددددرتاع) إفب َػددددري٠ َٚساسًدددد٘ تأزؽبدددد٘ اشبطدددداب هلددددرا أؾٸددددً  ؾكددددد

 اىبٛقددٛع ًب ُٗدد١اىب ايٓكطدد١ ٚيعددٌ .ؾٝدد٘ َُٗدد١ َسسًدد١ ٖٚددٞ (ايتخؿددـ

 نايًٝربايٝد١  اىبعاؾدس٠  ايؿهسٜد١  ٚايتٝدازات  ايددٜين  اشبطاب إٔ اتؿاقِٗ

  .َتٛاشٜـب خطـب ًب ٜطريإ ٚايعًُا١ْٝ

ٔ  ٚاسبكٝك١ ٞ  عبدداهلل  أ. ُْبدس  ٚدٗد١  َد  ايددٜين  اشبطداب  إٔ ايكدٛؼب

 .. بعدددٖا َددا أٚ ايجُاْٝٓٝددات ٚيٝددد ٜهددٔ مل عٓدد٘ ْتشدددخ ايددرٟ اىبتػدددد

ٕ  سسند١  ٚأؾدسش  ٚايطدبعٝٓٝات  ايطدتٝٓٝات  ًب َٛددٛداّ  نإ ؾكد  دُٗٝدا

 (يٮمسدا٤  ذندس  دٕٚ) حبسنت٘ ايتشكٛا يبٔ ٚبعض أدٚات٘ اختًؿ  ٚإٕ
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ٕ  ٚنداْٛا  _قٛي٘ سد ع٢ً_ غخؿّٝا ٜعسؾِٗ  َعدسٚف  َطدذد  ًب ػبتُعدٛ

 ْػددسٖا بطددبب أٚقؿدد  ايسٜددا  دسٜددد٠ إٔ ستدد٢ بانطددتإي ٜٚطدداؾسٕٚ

 :عبداهلل أ. ٚتطا٤ٍ .اىبطًط٬ت ٜبح ايتًؿصٜٕٛ نإ بُٝٓا ؿريٚشي ؾٛز٠

 نددإ ايددرٟ َددا ايٝددّٛ اسبدداٍ ٖددٛ نُددا تٛاؾددٌ ٚضددا٥ٌ هلدد٪٤٫ تددٛؾس يددٛ

 َػدده١ً إٔ َبٓدد٘ ًٚب !أنجددس ٚزقبددا اٯٕ سدددخ نُددا زقبددا !ضددٝشدخ؟

 ٖٚٓددا اىبتًكددٞ ًب ٚيهددٔ ؾكددٌب اىبسضددٌ ًب يددٝظ يدددٜٓا ايدددٜين اشبطدداب

 ايػايب١ٝ يهِٓٗ ْعُِ ٫ٚ عادّٜا غخؿّا أٚ َط٪٫ّٚ نإ ضٛا٤ اشبطٛز٠

ِ  ٚ ايد١ٜٝٓ ايجكاؾ١ تٓكؿِٗ إَا :ؾ٦تـب ع٢ً ِٖٚ ِ  َدٔ ثٳد ٌ  َدع  ؾٗد  زأٟ ند

ٕ  َػا٥  ٚهلِ ؾت٣ٛ أٚ دٜين ِ  ٜطدبشٛ ٕ  حبُددٖ ِ  ٚمبػدٛ ٕ  خًؿٗد  ٜٚ٪َٓدٛ

 ٖددرا َددع اىبٛادٗدد١ ؽبػددٕٛ صبددإًَٛ أٚ، َٓاقػدد١ دَٕٚددٔ  ٜكٛيددٕٛ قبددا

ٔ  خٛؾّا سل ع٢ً ناْٛا ٚإٕ اشبطاب ِ  َد ِ  ادتُاعٝداّ  تُٗٝػدٗ  .ٚإقؿدا٥ٗ

 أ. ٚاختددتِ .دا٥ستدد٘ ٚتتطددع أؾكٝددّا ٜتُدددد اشبطدداب ٖددرا دعددٌ َددا ٖٚددرا

 بتطا٩يـب: َداخًت٘ عبداهلل

 اىبٛددد٘ ايددٜين  اشبطدداب ايػدباب  ٖدد٪٤٫ عًد٢  تددأثريّا أنجدس  أُٜٗدا  :ا٭ٍٚ

 ا٫دتُدداعٞ ايتٛاؾددٌ ٚضددا٥ٌ أّ (ٚطٓٓددا ًب نُددا) ضبدددد جملتُدع 

 !َٚٛاقع٘؟

٘  أٚز بًدؼ  ايددٜين  اشبطداب  إٔ ندٛثس  .أ ٚزق١ ًب :ايجاْٞ  يًُدراٖب  خدَتد

 ًب ْؿٛذٖا بطٌب ايؿؿ١ٜٛ ايدٚي١ بدأت سـب ايعجُاْٞ، ايعؿس ًب

 صبددسد ايدددٜين اشبطدداب أؾددبحٚ اىبدد٬ٝدٟ عػددس ايطددادع ايكددسٕ

 ؾددهٛى َبٗددست ايؿددرت٠ تًددو ًب أْدد٘ ٚاىبعددسٚف .يًطٝاضدد١ خددادّ

 ٌٖ :ايط٪اٍ ٜأتٞ ٖٓا َٚٔ .ايهٓٝط١ ٚضٝطس٠ أٚزٚبا ًب ايػؿسإ

 !اسبدثـب؟ بـب زابٌب أٚ ع٬ق١ مث١

 : املعاصر الدٖين اخلطاب تفعٗن بداٖٛ

 ايددٜين  اشبطاب َطتكبٌ قك١ٝ سٍٛ َداخًت٘ اىبسٟ ضامل .ّ ضتٌٗأ

ٍ  ٚايدٚيٝد١  اٱقًُٝٝد١  اىبدتػريات  َبٌ ًب ٕ  بدايكٛ ٔ  بدأ ٌ  َد ٍ  إٔ ا٭ؾكد  عبداٚ

٘  ٚضدبب  اىبعاؾدس  ايدٜين اشبطاب ٜٓػٌب نٝـ ايؿِٗ ٘  قٛتد  عًد٢  ٚقدزتد

ٌ  ٚتٛقعدات  ايٛاقدع  ًب اشبٛ  قبٌ اسبٛادص، دباٚش ـ  ٚددا٤  .اىبطدتكب  ْد

 :ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ اىبسٟ ضامل ّ. تعكٝب
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 ًب ايعسبددددٞ ايددددٛطٔ ًب اسباَٝدددد١ اىبٛادٗددددات ايددددبعض ٜددددرنس قددددد

ٞ  بدـب  ايبدازد٠  اسبدسب  ٖداَؼ  عًد٢  ٚايطدبعٝٓٝات  اتٝايطتٝٓ ٛ  سًؿد  ٚازضد

ِ  اْكطدُ   ؾكدد  ٚايٓاتٛ ٍ  َعُبد ٔ  إفب ايعسبٝد١  ايددٚ  اىبعطدهس  .َعطدهسٜ

 ايكدد٣ٛ ٚتصعُتدد٘ ٚازضددٛ ٚسًددـ ايطددٛؾٝٝ  قبددٌ َددٔ اىبدددعّٛ ايتكدددَٞ

 َسٜهدددا٭ اسبًٝدددـ ىبعطدددهساٚ ايعسبدددٞ ايعدددامل ًب ٚايكَٛٝددد١ ايٝطددداز١ٜ

 سٝددح اىبعاؾددس ايدددٜين اشبطدداب تطددٜٛسٚ تٓػددٌٝب بدددأ ٖٓددا َٚددٔ ٚايػدسب 

 ايػسبددٞ اىبعطددهس أطًكٗددا ايدد  ايؿتاندد١ ا٭ضددًش١ أسددد ايدددٜٔ نددإ

 ٘  ايطدددعٛد١ٜ َجدددٌ ايعسبٝدد١  ايددددٍٚ بعدددض ْػددط  ٚ غدددذع  ؾكدددد ٚسًؿا٥دد

ٞ  ا٭َدس  باد٨ ًب اٱض٬َٞ اشبطاب ايطادات َٚؿس ٚا٭زدٕ ِ  يهد  ًٜذد

ٞ  ايؿهدس  كبدد ٟ  ايكدَٛ ٞ  ٚايٝطداز ٔ  ٚيًشدد  اىبٓطكد١  ًب يًتػدٝري  ايدداع  َد

ٓٸ اىبًُهددد١ ؾؿدددٞ اىبتطسؾددد١، ايٝطددداز١ٜ اىبُٓبُدددات ْؿدددٛذ  سسنددد١ ااستكددد

 ًب يًبعجددٝـب ٚاىبٓاٖكدد١ َؿددس ًب يًٓاؾددس١ٜ اىبٓاٖكدد١ اىبطددًُـب اٱخددٛإ

 ايكدددددَٛٞ ايؿهدددددس قددددد  َباغدددددس٠ّ ايددددددٜين اشبطدددداب  ٚتٛدددددد٘ ضددددٛزٜا 

 نددددإٚ احملًددددٞ ايطددددًؿٞ اشبطدددداب ٜٓػددددٌب بدددددأ ثددددِ ٚا٫غددددرتانٞ،

 ٚا٫دتُاعدات  ايٓدٚات عكد ٜطتطٝعٕٛ ايرٜٔ ٔايٛسٝدٜ ِٖ اٱض٬َٕٝٛ

  .اىبًُه١ ًب ايؿٝؿ١ٝ ٚاىبخُٝات

 اْتؿدددست ًػددداٙي ٚاقدددح ٚخدددر٫ٕ غسبدددٞ سددداد ٚبتؿدددؿٝل إقًُٝٝدددّا ٚ

 ٝددد١إٜساْ بطبعددد١ اىبتػددددد عػدددسٟ ا٫ثٓددد٢ خبطابٗدددا ١اشبُٝٓٝددد اسبسنددد١

ٞ  تدٛدٙ  سدصب  ٱبعاد ايؿكٝ٘، ١ٜ٫ٚ ٖٞ خاؾ١؛  اٱٜساْٝد١  ٚايكد٣ٛ  ايػدٝٛع

ٞ  ايطًط١ ع٢ً ا٫ضت٤٬ٝ َٔ ا٭خس٣ ا٫غرتان١ٝ ـ  يهد  ايكدٛٙ  ٖدرٙ  تكد

 اشبطدداب بدددأ ثددِ ،ايػددٝٛعٞ ايطددٛؾٝٝ  اىبددد أَدداّ دٓٛبٝددّا ضدددّا ايدٜٓٝدد١

 اي٫ٜٛات قبٌ َٔ َدعَّٛا أؾػاْطتإ ًب ايطٛؾٝٝ  قد َٛدّٗا ازبٗادٟ

 عًٓا تتِ ايدع٠ٛ ٚناْ  َؿسٚ اىبًُه١ َجٌ عسب١ٝ سهَٛاتٚ اىبتشد٠

ٞ  ايػدباب  ٚضداؾس  أؾػاْطتإ ًب يًذٗاد ٕ  إفب ايهًؿد١  َددؾٛع  أؾػاْطدتا

 إفب ؾًطددطـب ًب يًذٗدداد ايدددع٠ٛ عًدد٢ ػبددس٩ سٝٓٗددا ًب أسددد ٜهددٔ ٚمل

 أؾبش  ٌٖٚ) َطتٓهسٜٔ ٜسددٕٚ ناْٛا ايؿًططٝٓٝـب بعض إٔ دزد١

 ذيدو  عاؾدس  ٚبعكدٓا  سددخ  َا ٚسدخ (؟اىبكدع بٝ  َٔ أقدع نابٍٛ

ٞ  اىبطدت٣ٛ  عًد٢ ٚ .ْٚتا٥ذ٘ اشبطاب ٌ  أٜكداّ  ايعداىب  ايددٜين  اشبطداب  أدخد
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 اىبعطددددهس َددددٔ ايهاثٛيٝهٝدددد١ بٛيٓدددددا يؿؿددددٌ اىبٛادٗدددد١ خددددٌب عًدددد٢

 .ايؿاتٝهإ ًب ا٭ؾٌ ايبٛيٓدٟ ايبابا ذيو تصعِ، ٚا٫غرتانٞ

 َدددٔ يًهدددجري ندددبري٠ أَدددٌ خٝبددد١ عدددٔ اىبعدددازى غبددداز اظبًددد٢ قدددد ٚ

 ايددب٬د ًب ؾُددج٬ّ (ايدددٜين اشبطدداب سدداًَٞ ؾددِٝٗ قبددا) ايعددسب اىبددٛاطٓـب

 ايدٍٚ ٖرٙ ٚيهٔ ٠نبري اٯَاٍ ٚناْ  ايعسب١ٝ ايدٍٚ اضتكً  ايعسب١ٝ

 سسزٚا ؾ٬ِٖ ايكَٛٞ أٚ ايٛطين اىبطت٣ٛ ع٢ً ايٓاع طُٛسات ذبكل مل

 ؾاىبًهٝددات، ايػددعٛب أغددسنٛا ٫ٖددِٚ ايددب٬د طددٛزٚا ٫ٖٚددِ ؾًطددطـب

ٞ  ع٢ً بكٝ  ٘  َداٖ  ذبٛيد   ٚازبُٗٛزٜدات  ٚايجدس٠ٚ  بداسبهِ  َتػدبج١  عًٝد

 ٚايؿذدد٠ٛ يًطا٥ؿٝدد١ نستْٛٝددّا غطددا٤ٶ ؾددازت ايكَٛٝدد١ ٚا٭سددصاب يًتٛزٜددح

 ايطددٛؾٝٝ  َعطددهس إٔ َٚددع ،َكددطسد اتطدداع ًب ٚايؿكددري ايػددين بددـب

 ِ  ايدددٜين اشبطداب  إٔ إ٫ ٖصمبدد١ غدس  اىبطداف  آخددس ًب اْٗصَدٛا  ٚأْؿدازٖ

 اشبطداب  بددأ  ٚعٓدٖا ددٜد٠، أش١َ نٌ ًب ددٜد٠ حب١ً َطريت٘ ؾٌٚا

ـ  ايؿهدس  ًب اسبد٠ إفب ٚذبٍٛ ٜتػعب ايعسبٞ ايدٜين ٌ  ًب ٚايعٓد  ايتعاَد

 اشبطددداب تؿدددادّ ايػدددٝعٞ ايطدددين اىبطدددت٣ٛ ؾعًددد٢ دبٗدددات؛ عدددد٠ عًددد٢

 ٞ ، إٜددسإ ًب ايؿكٝدد٘ ي٫ٜٛد١  ايتددابع ايػددٝعٞ اشبطداب  َددع ايطددين اٱضد٬َ

ٔ  َباٖسٖدا  بدع٣ٛ إٜساّْٝا ٚدؾع٘ تطٜٛسٙ مت اشبطاب ٖٚرا  ٚباطٓٗدا  ايددٜ

ٌ  ٚقدد  اىبٓطكد١  دٍٚ بتؿتٝد   إ٫ تتشكدل  ٫ إق١ًُٝٝ أطُاع  اىبٓطكد١  ًب تػًػد

ٍ  َطدتػ٬ّ  ٚاىبكاَٚد١  ٚاىبُاْعد١  اىبُبًدَٛـب  ْؿدس٠  ضدتاز  ذب  ايعسب١ٝ  إُٖدا

 إ٫ يددٝظ ٚاىبُاْعدد١ اىبكاَٚدد١ إٔ ٫سكددّا تددبـب ثددِ ٚقددعؿٗا ايعسبٝدد١ ايدددٍٚ

ٞ  يًٓؿٛذ تابع١ نٝاْات تهٜٛٔ إفب ٜٗدف آخس طا٥ؿّٝا اؾطؿاؾّا  اٱٜساْد

٘  مبهٔ ٫ ٖٚرا ايٛط١ٝٓ ايٛسد٠ سطاب ع٢ً ّ  إ٫ ذبكٝكد ـ  بتؿداد  عٓٝد

 ٚعًدد٢ .سايٝددّا َددا ؼبدددخ  ٖٚددرا ايعسٚبددٞ ٚايػددٝعٞ ايطددين اشبطدداب َددع

 ازبٗددادٟ اشبطدداب عًٝدد٘ يٝػًددب ايدددٜين اشبطدداب تطددٛز ايطددين اىبطددت٣ٛ

ٔ  ٜٚتربأ ٔ  ايٛطٓٝد١  ايدٚيد١  َد  ايكد٣ٛ ٚ ايداخًٝد١  ازببٗد١  عًد٢  اسبدسب  ٜٚعًد

  . ايعاىب١ٝ

 :العرب٘ املعرم يف الدٖين لم طاب احلال٘ الٕاقع

 ايدددٜين اشبطدداب ًب اىبػددرتى ايكاضددِ إٔ بٛقددٛ  اىب٬سُبدد١ مبهددٔ

 ٞ ٞ  اٱضدد٬َ ٘  اىبتطدددسف ايعسبدد ٞ  بػددكٝ ٕ  ايتدددابع) ايػددٝع  ٚايطدددين (ٱٜددسا

 عددٛد٠ َٚددع .ٚضبازبتٗددا اىبػددرتن١ ايعسبٝدد١ اهلٜٛدد١ ؾكدددإ ٖددٛ ازبٗددادٟ

ٔ  ٚايؿدـب  ايدسٚع  بدـب  صبدددا  ايبازد٠ اسبسب  اىبتشدد٠  ٚاي٫ٜٛدات  دٗد١  َد
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ٞ  اشبطداب  اضدتطاع  أخدس٣  دٗد١  َٔ ٚايػسب ٞ  ايػدٝع  ًب ػبدد  إٔ اٱٜساْد

ٞ  اىبعطهس ٘  سًٝؿدا  ايسٚضد ٘  ًب يد ٞ  اشبطداب  قدد  سسبد  ايطدين  اٱضد٬َ

 اىبعطددددهس قدددد  ٚاىبُاْعدددد١ ٚاىبكاَٚددد١  اٱزٖدددداب ضبازبددد١  غطددددا٤ ذبددد  

 عًددد٢ سسبددد٘ ًب ايػسبدددٞ ا٭َسٜهدددٞ اىبعطدددهس َبدددٌ بُٝٓدددا ا٭َسٜهدددٞ

  قٝاّ ٜٓاٖض َعًٔ غري سًـ ًب اىبعطهسإٚ ايطين اٱض٬َٞ اشبطاب

 َدددؾٛعا ا٭ٍٚ اسبًددـ ايعسبددٞ، اىبػددسم ًب قٜٛدد١ ٚطٓٝدد١ عسبٝدد١ دٚيدد١ أٟ

 اىبؿددددا ٚ باىبطدددداَع َدددددؾٛعا ايجدددداْٞ اسبًددددـٚ اٱٜساْٝدددد١ با٭طُدددداع

ٕ  .هلدا  أعددا٤  اسبًؿدـب  تدس٣  ايطد١ٝٓ  ايعسبٝد١  ٚايػايبٝد١ ، اٱضسا١ًٝٝ٥  ٚندٛ

 اشبطدداب  أؾددبح  ا٭َسٜهددٞ يًذاْددب  سًؿددا٤  غايبٗددا ًب ايطدد١ٝٓ  ايدددٍٚ

 . ايداخٌ َٚع اىبعطهسٜٔ َع سسب ًب اىبتطسف ايطين اٱض٬َٞ

 :  املٍظٕر املصتكبن

ٕ  نُا عكا٥دّٜا ٜعد مل اسبايٞ ا٭َسٜهٞ ايسٚضٞ ايؿساع  ًب ندا

 َؿددددا  ؾددددساع أؾددددبح بددددٌ ٚا٫غددددرتان١ٝ ايسأمسايٝدددد١ بددددـب ايطددددابل

 إ٫ اىبؿدا   بدتػري  ا٭س٬ف تتػري إٔ اىبُهٔ َٔ ؾإْ٘ ٚيريو اضتعُاز١ٜ

 ًب (إضددسا٥ٌٝٚ تسنٝدداٚ إٜددسإ) اٱقًُٝٝدد١ ايكدد٣ٛ زغبدد١ َددع دبتُددع أْٗددا

ٔ  اىبػدسق١ٝ  ايعسب١ٝ ايدٍٚ تؿتٝ  ِ  َٚد ٕ  ثد ٞ  اشبطداب  ؾدإ  ايطدين  اٱضد٬َ

 قد ٚاسبد٠ ايتكٛقع َٔ اىبصٜد ي٘ اىبتٛقع َٔ ايعسب١ٝ اىبٓطك١ ًب اىبتطسف

٘  ٫ٚ خريت٘ أْٗا ٜس٣ ٭ْ٘ ايكا١ُ٥ ايػسعٝات ٔ  تدداؾع  ٫ٚ كبجًد ٘  عد  سكٛقد

 ٚاشبطداب  .قددٙ  تهايبد   أْٗدا  ٜدس٣  ايد   ايعاىبٝد١  ايكد٣ٛ  قدد  نريوٚ

ٔ  بـب خًٌٝب اسبكٝك١ ًب ٖٛ سايّٝا اىبتطسف ايطين ايدٜين  ايكَٛٝد١ ٚ ايددٜ

 ٜٓكدذٛا  مل ايرٜٔ ايػباب َٔ اٱزٖاب١ٝ با٭عُاٍ ٜكَٕٛٛ ايرٜٔ َٚعُبِ

ٌ ٚ !َطدتباس١  ٚسكٛم َٗدز٠ يهسا١َ ايجأز بداؾع ٚيهٔ دّٜٓٝا  هلدرٙ  اسبد

ٞ  ؾهسٟ ٖٛ بايتأنٝد اىبػه١ً  ذبطدـب  إفب إقداؾ١  با٭ضداع  ٚضٝاضد

ٛ  ؾهسٜداّ  أَددا، اىبعٝػد١ٝ  ايُبدسٚف   ايدددٜين يًؿهدس  ايتدزػبٝد١  ايعددٛد٠ ؾٗد

ٟ  اىبعتدٍ ٚايكَٛٞ ٛ  ايدر  ٜٓتؿدس ٚ اىبػدرتن١  اهلٜٛد١ ٚ اىبٛاطٓد١  يدٚيد١  ٜددع

ٍ  أخدر  طسٜدل  عٔ ٚضٝاضّٝا ايهسا١َ ٜؿٕٛٚ يًشل  ايطد١ٝٓ  ايعسبٝد١  ايددٚ

 ًب ايعسب سكٛم عٔ ايدؾاع ًب اىببادز٠ شَاّ َٚؿس اىبًُه١ َجٌ ايؿاع١ً
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ّ  ايٓصاع َٓاطل ٍ  إتاسد١  ٚعدد ٕ  ٭ٕ اٱزٖابٝد١  يًُُٓبُدات  اجملدا ٞ  تهدٛ  ٖد

 اٱزٖدداب ْٚؿددٞ ؾهسٖددا ٚتٗددرٜب ايدٜٓٝدد١ ازبُاعددات ٚاستددٛا٤ اسباَٝدد١

ِ  يٲزٖدابٝـب  ايػددٜد  ايكُدع  َدع  عٓٗا ٚايتطسف  عًد٢  ؾدساز ٚاٱ ٚتدأدٜبٗ

 نػدسٍب  اٱزٖداب  قا١ُ٥ ًب اٯخس ازباْب َٔ اٱزٖاب١ٝ اىبُٓبُات ٚقع

 َددع يددٝظ ايعسبددٞ ازبُٗددٛز ؾػايبٝدد١ باٱزٖدداب ضدد١ٝٓ َُٓبُدد١ أٟ ٱداْدد١

٘  ىبدا  بإػباب١ٝ ُٜٓبس بٌ اىبتطسف اشبطاب ٔ  تطدٜٛسٙ  ًب ٜٚسغدب  يدٜد  ٚيهد

 ذ٫ٍاٱ ٖدددرا عًددد٢ ٚايدددسد ٚاىبكاَٚددد١ ي٬ْتؿددداز باسبادددد١ ّاغدددعٛز ٖٓددداى

 َػدداعس ًب دًٝددّا ذيددو نددإ ٚقددد قكدداٜاِٖ َعُبددِ ًب يًعددسب اىبتٛاؾددٌ

 سٝدح  اسبصّ عاؾؿ١ اْط٬ق١ عٓد ايعسب١ٝ ٚايدٍٚ اشبًٝر دٍٚ ًب ايٓاع

 إٔ اىبتٛقع َٚٔ .ايهجرئٜ ع٢ً ٚاقش١ ٚا٫عتصاش ايؿخس َػاعس ناْ 

 ٚاشبطدداب اٱٜساْددٞ ايػددٝعٞ اٱضدد٬َٞ اشبطدداب بددـب ايتؿددادّ ٜطددتُس

ٌ  ايطددين  اٱضدد٬َٞ ٔ  ٚضٝاضددٝاّ  ؾهسٜدداّ  أٜكدداّ  ٖٓددا  ٚاسبدد  ايٓاسٝدد١  ؾُدد

ٞ  إٜسإ ٚإغػاٍ ايعسٚبٞ ايػٝعٞ اشبطاب ٚدعِ تٓػٌٝب ايؿهس١ٜ  اىب٬يد

 بايكساز اٱٜساْٞ ايػعب َػازن١ تتطٛز إٔ إفب َعازقٝٗا ٚدعِ بٓؿس٠

 يًكد٠ٛ  اىبطدتُس  ايتطدٜٛس  َدع  إٜسإ ًب ايطًط١ ع٢ً اىب٬يٞ ضٝطس٠ ٚتٓتٗٞ

 ٚتطٛز ٚاٱضسا١ًٝٝ٥ اٱٜسا١ْٝ يٮطُاع قّٜٛا زادعّا يتُجٌ اىبػسق١ٝ ايعسب١ٝ

 َهْٛدات  زبُٝع َٚكٓع١ داَع١ تهٕٛ َػرتن١ ٚط١ٝٓ عسب١ٝ ١ٜٖٛ هلا

 ًب ا٭َدددٛز تتعكدددد إٔ احملتًُددد١ ايطدددٝٓازٜٖٛات َدددٔ إٔ نُدددا .صبتُعٗدددا

 ٜعددٛد إٔ اىبُهددٔ َددٔ سٝددح َباغددس٠ اسبددسب ًب زٚضددٝا بدددخٍٛ ضددٛزٜا

 ازبٗدددادٟ ايطدددين اشبطددداب بدددـب ا٫تؿدددام َدددٔ ا٭دْددد٢ اسبدددد َدددٔ غددد٤ٞ

ٞ  اىبعطدهس  ٫ضدتٓصاف  ايطد١ٝٓ  ايعسب١ٝ ٚايدٍٚ اىبتشد٠ ٚاي٫ٜٛات  ايسٚضد

 !ضٛزٜا ًب اٱٜساْٞ

ٌ  قكد١ٝ  سٍٛ َداخًت٘ ًب ايصٖساْٞ مسري .أ ٚأغاز  اشبطداب  َطدتكب

 ْددس٣ إٔ دَٕٚددٔ  اشبطدداب ٖددرا إؾدد٬  ًب ٚؾددس٠ ْعددٝؼ أْٓددا إفب ايدددٜين

 اشبطدداب تطتشكددس ز٩ٜدد١ ؾددأٟ ..سٝاتٓددا ًب ًَُٛضددّا أثددسّا ايددٛؾس٠ هلددرٙ

ٞ  اشبطداب  تطتشكدس  إٔ بد ٫ َطا٤يت٘، بػس  ايدٜين  بػدس   ايطٝاضد

 بددين خًؿددا٤ آخددس بدداهلل اىبطتعؿددِ ؾؿكٗددا٤ ٚايٓكددد، ٚاسبطدداب اىبطددا٤ي١

 ؾددٛم ٖددٛ ٖددٌ ايػددٝطإ، ٚدددٛد َهددإ عًدد٢ ؽبتًؿددٕٛ ندداْٛا ايعبدداع
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ٍ  نُدا  ذبت٘ أّ ايدبٛع ٟ  ايٛقد   ًب ا٭ضداطري،  بدريو  تكدٛ  ناْد   ايدر

ٛ  دٝدٛؽ  ؾٝ٘ ٞ  ايعدامل  ساقدس٠  بػدداد ب ذبدٌٝب  ٫ٖٛند  ..آْدراى  اٱضد٬َ

 أَدداّ ايعسبدد١ تكددع قاتًدد١ أٜدٚيٛدٝدد١ غددعازات يٓددا أؾددسشت ايددٛؾس٠، ٖددرٙ

 إفب خطدد٠ٛ خطْٛددا نٓددا بعدددَا ايددٛزا٤ إفب خطددٛات ٚتعٝدددْا اسبؿددإ،

 ًب بدددسشت ايددد  "اسبدددٌ ٖدددٞ ايعًُاْٝددد١" ايػدددعازات ٖدددرٙ ٚآخدددس ا٭َددداّ،

 ايعسبددٞ ٚايؿكٝدد٘ اىبجكددـ عذددص عًدد٢ ٚاقددش١ د٫يدد١ ًب ايعددسام َُبدداٖسات

 خطابددات بددادرتاز ٙٚانتؿددا٩ إيٝدد٘، ٜٓتُددٞ أؾددٌٝ خطدداب ؾددٝاغ١ عًدد٢

 .ايجكاًب يتهٜٛٓ٘ َعاد١ٜ أؾًٗا ًب تهٕٛ

 ايدددٜين اشبطدداب سددٍٛ ايتعًٝددل إٔ إفب خايددد أبددٛ ؾٛشٜدد١ .د ٚذٖبدد 

 ٖٚدددٛ عٓددد٘ اىبطدددهٛت ايتدددابٛ ذيدددو ىبعازبددد١ ُددد١َٗ أضددد١ً٦ عًددد٢ ؼبدددس 

 ،اىبعداؽ  ايددٜين  اشبطداب ٚ اىبٓطدٛم  ايددٜين  اشبطداب  بدـب  َا اشدٚادٝتٓا

ٌ  َع ٚايتػدد اشبازز خطابات َع ايتطاَح بـب َٚا  أغدازت  ٚقدد  .ايدداخ

 ايػدباب  أشَد١  بدـب  اىبهُُد١  ايع٬قد١  تًدو  إفب ايطدابك١  اىبدداخ٬ت  بعض

 ٜهددٕٛ إٔ زؾددض ٚبددـب ربًؿٓددا َددٔ ٚايهددجري بددٌ ايداعػددٞ ٚايتددٛسؼ

 َعكدد١ً يٝطدد  ٚتًددو اٱغددهاي١ٝ حبددح َددٔ ّادددص٤ ايطٝاضددٞ اٱؾدد٬ 

ٌ  ،ٚسطددب ا٭ُْبُد١   بإبكا٥ٗددا تكددطًع ايد   ا٫دتُاعٝدد١ ايكد٣ٛ  َعكدد١ً بد

 ا٫يتؿاف. أٚ ايؿُ  قٝد

 اىبطدت٣ٛ  عًد٢  ظباسدات  ٖٓداى  سكداّ  :ؾكاٍ ندض٘ بٔ عبداهلل .أ أَا

ٟ  اىبطدت٣ٛ  عًد٢  أَدا  .. ايداخًٝد١  يٛشاز٠ ؼبطب ٖٚٛ ؾكٌب ا٭َين  ايؿهدس

ٔ  ددداّ  قدعٝؿ١  ازبٗدٛد  إٔ أعتكد ٌ  َد ٞ  قٹبد ٛ  اٱْرتْد   ... ايدٛشازات  بداق  ٖد

 ًب ٜتهددسز ايتددازٜ  َددس عًدد٢ ٖٚددرا .. ازبُاعددات. هلددرٙ ايٛسٝددد٠ اىبٓؿدد١

ّ  إزٖابٝد١  أٚ َعازقد١  سسن١ تٛدد ٫ .. ا٭ٚضٌب ايػسم َٓطك١  تطدتخد

 ايهاضدٝ   اضتخدَ  ا٭ٚفب اٱٜسا١ْٝ ايجٛز٠ .. ايتكًٝد١ٜ اٱع٬ّ ٚضا٥ٌ

ٍ  َٚعازقد١  اشبًدٝر  سدسب  إبإ .. ّ  مت ا٭َسٜهٝد١  ايكدٛات  دخدٛ  اضدتخدا

 ايجدٛز٠  .. مبد٬ٝت ٚاٱ اٱْرتْد   اضدتخدَ   ايكاعد٠ .. نريو ايهاضٝ 

 تددٜٛرت، " ايعسبددٞ ايسبٝددع .. ايٓؿدد١ٝ ايسضددا٥ٌ اضددتخدَ  ايجاْٝدد١ اٱٜساْٝدد١

 اىبٓؿات. ْؿظ تطتخدّ داعؼ ٚايّٝٛ .." ٜٛتٝٛب، ؾٝطبٛى
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 يدد٘ قبكدداٍ دددا٤ َددا إفب اىبٛضدد٢ َطددؿس .أ أغدداز ذيددو، َددع ٚاتطدداقّا

 ٜػدسد  "ايهاضدٝ  " خطداب  :بعٓٛإّ 4233 عاّ ايسٜا  جبسٜد٠ َٓػٛز

٘  ؾٝد٘:  ذندس  سٝدح  "..تٜٛرت" ع٢ً ٔ ٚ أْد ـ  َد ٕ  َٓتؿد ٞ  ايكدس  ٚستد٢  اىباقد

 ا٭ضاع اىبتػري ٜٓاقػٕٛ ا٫تؿاٍ بعًِ اىبعٓٝـب بعض شاٍ اَ ايًشُب١ ٖرٙ

 "ايٛضدد١ًٝ" َٴددتػري إفب اعبدداش بعكددِٗ اشبطدداب. ٚثكاؾدد١ غددهٌ ًب اىبدد٪ثس

 ي٬ضددتخداّ ايجكاؾٝدد١ اىبدددي٫ٛت َعدد٘ تتػددهٌ سكددازّٜا َٓتذددّا بٛؾددؿٗا

 اىبػدددازن١ ٚدزدددد١ بايؿسدٜددد١ ٚاٱسطددداع ٚاىبطددداٚا٠ ايتؿاعدددٌ ندزدددد١

ٌ  ًب ٚايطٝاضدد١ٝ. ا٫دتُاعٝد١   ازباْددب ٜٴػًّددب اٯخدس  ايددبعض شاٍ اَدد اىبكابد

 ٚضبددددّا ا٫تؿدداي١ٝ يٮُْبُدد١ طبططددّا بٛؾددؿ٘ ا٭عًدد٢ غددك٘ ًب ايبػددسٟ

٘  َٚطدتًٗهاّ  يًخطداب  ؾداْعاّ  ا٭د٢ْ غك٘ ًٚب يطٝاضاتٗا،  عٛد٠ايٚبد  .يد

 َٓتؿدددـ ًب ايهاضدددٝ  ثكاؾددد١ اشدٖددداز عٗدددد ًب ٚذبدٜددددّا ،ايدددٛزا٤ إفب

ٞ  اشبطاب اضتطاع ات،ٝايجُاْٝٓ ٘  ٜٴُٝدص  إٔ "يًهاضدٝ "  ا٫تؿداي  ًب ذاتد

ٔ  ايسقاب١ٝ اسبدٚد دباٚش ع٢ً قدزت٘ قُٓٗا َٔ ادباٖات. عد٠ ٍ  َد  خد٬

٘  نُدا  ايسمسٞ. غري اٱْتاز ٚإعاد٠ ايتطذٌٝ ٘  اىبٓدتُـب  ٚبػدٗاد٠  أْد  ًب يد

ٔ  ضبدد٠. َٚطتٜٛات بأغهاٍ ٜتطِ ؾٛت٘ نإ اسبكب١ تًو  ْاسٝد١  ؾُد

 ٖٛ َاٚ ٚطين ٖٛ َا بـب ا٭ٚيٜٛات ًب ٜٴؿسٸم اشبطاب ٜهٔ مل ا٫ْتُا٤،

ٕ  ٜػعسْا نإ ايعهظ، ع٢ً إض٬َٞ. أٚ عسٚبٞ  قكدٝتٓا  نػدُري  بدأ

٘  نُا ازبػساًب. ايٛطٔ سدٚد َٔ دص٤ ٚأْٗا ا٭ٚفب ـ  أْد  باىبُاْعد١  اتؿد

ٔ  ايعؿدددس١ٜ  يًُطدددتذدات  ٚايدددسؾض ٍ  َددد ٔ  يػددد١  خددد٬  ٚخطددداب  ايتخدددٜٛ

 ًب ٚايؿدددداعًـب ايٛضدددد١ًٝ، ٚحبهددددِ بايتشدددددٜح. يًُٓددددادٜٔ ايهساٖٝدددد١

 ا٫تؿددداي١ٝ ايعًُٝددد١ ًب باىبطددداٚا٠ ٜػدددعس اىبتًكدددٞ ٜهدددٔ مل اشبطددداب،

ٞ  ؾايؿدددٛت  ٔ  ٜدددأت ٞ  بدددا٭َس  ا٭عًددد٢  َددد  ضباٚيددد١  أدْددد٢  دَٕٚدددٔ   ٚايٓٗددد

 اىبٗدددٝر ؾدددٛت٘ ذيدددو ندددٌ َدددٔ ٚا٭ٖدددِ ايدددتؿهري. ًب ستددد٢ يًُػدددازن١

٘  سذدب  ٚايرٟ يًُػاعس ٘  َعاغداّ  سكٝكٝداّ  ٚاقعداّ  بد  ذٖدين  بٛاقدع  ٚاضدتبدي

 .ٚايتكخِٝ اىببايػ١ خ٬ٍ َٔ َصٜـ

 ٚاىبطدداٚا٠ يًشسٜدد١ دعُٗددا خدد٬ٍ َددٔ ايٛضدد١ًٝ عدايدد١ زغددِ_ تددٜٛرت ًب

 قدددد ايهاضدددٝ  ثكاؾددد١ إٔ إ٫ _ٚايتؿاعًٝددد١ ٚاسبدددٛاز ايجكاؾدددات ٚاسدددرتاّ

ٔ  قداس١ٝ  إفب تطسب   تػدعس  ٫ ايكداس١ٝ  تًدو  ًب ايػاضدع١.  َطداستٗا  َد
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ٔ  بعدض  ٫ْتُا٤ ٚاقش١ دػساؾ١ٝ حبدٚد نُػازى  ايطدعٛدٜـب،  اىبػدسدٜ

 ايكدداس١ٝ ًب عسبٝدد١. دصٜددس٠ إ٫ يٝطدد  ٚا٭خددري٠ ايطددعٛد١ٜ ٖددٞ ؾطددٛزٜا

 ٫ٚ اسبددٛاز قُٝدد١ ًب ٜٓخددس ٚايتخددٜٛٔ ايهساٖٝدد١ خطدداب شاٍ اَدد ذاتٗددا

 ًب ايطددددؿازات". "شٚاز عبدددداز٠ ٜهتددددب مل أسدددددّا إٔ ٚاُٖددددـب تعتكدددددٚا

 "قكدد١ٝ عًٝدد٘ ٜطًكددٕٛ عُددا تٗٝٝذددٞ خبطدداب ٜعددربٕٚ عٝٓٗددا ايكدداس١ٝ

ـ  ًب اىبعدتكًـب"  ٞ  يًٛاقددع تصٜٝد ٟ  اسبكٝكد  نددٌ َتٓاضدـب  ؾٝد٘،  ْعددٝؼ ايدر

 ًب بعددد. ايػددٗدا٤ دَددا٤ ضددطٛتٗا َددٔ دبددـ مل ايدد  اٱزٖابٝدد١ ا٭سددداخ

ٕ  تتُٖٛدٛا  ٫ ْؿطدٗا  ايكاس١ٝ ٞ  اشبطداب  بدأ  اُد ؾ اْكدس   قدد  ا٫ضدتع٥٬

 "يكدد  نتبدٛا  ٚقدد  ايؿدؿش١  بدإداز٠  َتربعٕٛ َسٜدٕٚ اىبػسدٜٔ يبعض شاٍ

٘  َددٔ جبددص٤ ايػددٝ   يٓددا مسددح ِ  يٓكطددـ ايددجُـب ٚقتدد  اىبكطددع  ٖددرا يهدد

 ايٛضد١ًٝ  َدتػري  تدأثري  ٫ختبداز  ايطدابك١  اىبكازبد١  خ٬ٍ َٚٔ إذٕ ."اىبطذٌ

ِ  ايٛضد١ًٝ  إٔ ٜتكح اشبطاب، ع٢ً  إٔ إ٫ ا٫تؿداي١ٝ  قُٝٗدا  اخدت٬ف  زغد

ٟ  ايعٓؿددددس َدددع  باىبكازْدددد١ ضبددددٚداّ  ٜددددصاٍ ٫ تأثريٖدددا   نبٝددددع ًب ايبػدددس

 .َطتٜٛات٘

 إٔ ًب تهُددٔ اٱغددهاي١ٝ إٔ اهلددديل عبدددايسهبٔ .د أٚقددح ٚبدددٚزٙ

 ٖٚددرا نددايؿريٚع ٚأقازبدد٘ ٭ؾدددقا٥٘ ٜٓكًدد٘ داعددؼ خبطدداب ٜتددأثس َددٔ

ٞ  عًٝدا٤  .أ ٚتطدا٤ي   ايتذٓٝد. ؾسف َٔ ٜصٜد ٌ  :ايبداشع ٕ  ٖد  ايؿهدس  ندا

ٔ  .د ٚأدداب  اٱْرتْد ؟  ٚددٛد  يد٫ٛ  ضٝٓتػدس  ايداعػٞ  اهلدديل  عبددايسهب

ٞ  اتؿاٍ ٚضا٥ٌ داعؼ ٚؾهس خطاب اْتػاز أدٚات أِٖ بإٔ  + ادتُداع

 عبددددداهلل .أ ٚاتؿددددل ٚا٭قددددازب. ا٭ؾدددددقا٤ عددددرب ا٫دتُدددداعٞ ا٫تؿدددداٍ

ٟ  ٖدرا  َع ايكٛؼبٞ ٌ  اٱْرتْد   بكٛيد٘:  ايدسأ ِ  عاَد  اْتػداز  ًب َٚد٪ثس  َٗد

ٔ  .د.أ ٚأقددداف .ايؿهددس  ٖددرا   أضدددظ شزع تٓطددٛا  ٫ٚ :ايعٓددداد عبدددايسهب

 تددصزع ايبددرٚز .. ٚاىبدزضدد١ بايبٝدد  اىببهددس٠ ايطؿٛيدد١ َٓددر ايدددٜين ايتػددد 

 .َبهسّا

 ..؟! ٚايتكٓٝدات  ا٭دٚات ْؿدظ  لبتًو ٫أ :ايعُٛدٟ ضا١َٝ .د ٚتطا٤ي 

 ثكاؾ١ ٚيٓػري اسبٝا٠ أبٛاب يٓؿتح أٜكا .. َكاد٠ زبسع١ ْطتخدَٗا ٫ ِٳيٹ

 ٜعتٓكْٛٗا؟! اي  ٚنباي٘ اىبٛت

 َكٓعددد١ ندددبري٠ هبًددد١ َدددٔ ٫بدددد :ندضددد٘ بدددٔ عبدددداهلل .أ ٚأقددداف

 عبدداهلل  .أ ٚعًدل  اىبٛددٛد.  ايُبد٬ّ  ٖرا تصاسِٚ ٗاْؿط اىبٓؿات تطتخدّ
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ٞ  ٫ ٚسددٖا  ٚايتكٓٝات ا٭دٚات بإٔ ايكٛؼبٞ  ؾهدس إفب  عبتداز  .. تهؿد

  تَٛبٝؿٗا. ٜطتطٝع

 ؾدددٛز يدددبعض ايتؿددددٟ قدددسٚز٠ إفب اسبهُدددٞ سطدددـب .د ٚأغددداز

ٌ  تطدٛز  ،ددّا ّاَتػدد ّاؾهس غبابٓا ًب غسض  اي  اشبطاب إفب  ٚٚؾد

ٛ  ست٢ ؾهسْا عٔ ؾهسٙ ؽبتًـ َٔ قتٌ ىبسس١ً ٚؾًٓا أْٓا سد ٕ  يد  ندا

٘  سطدـب  .د ٚأندد  !ا٭قدسبـب  َٔ ٌ  بايدزاضد١  أْد ٌ  ٚايتشًٝد  يطدُات  ضٓؿد

  .ٜتدعػٔ إٔ اىبُهٔ ايػخـ ٚكبٝص ايداعػٞ غخؿ١ٝ كبٝص َع١ٓٝ

 يًذٗدداد ايؿددشٝح اىبؿٗددّٛ يػددسع عبتدداز :ايبدداشعٞ عًٝددا٤ .أ ٚأقدداؾ 

ٕ  ازبٗداد ...ٚزغاؽ َدؾع يٝظ ازبٗاد... ِ  طًدب  ًب ٜهدٛ ٌ  ًب...ايعًد  ذبُد

 .ايٓؿظ دٗاد ازبٗاد ٚأعُبِ...ايٛطٔ بٓا٤ ًب ..ايػام ايعٌُ

 َاضد١  سادد١  ًب ايتعًِٝ ٚشاز٠ إٔ أعتكد :اهلديل عبدايسهبٔ .د ٚقاٍ

 َٗاَٗدا  ًب ايُٓبدس  ٚإعاد٠ داعؼ يؿهس اىبكاد٠ ا٭ْػط١ يتؿعٌٝ ٚعاد١ً

ٔ  إٔ نُدا  اٱض١َٝ٬. ايػ٪ٕٚ َٚجًٗا، ايرتب١ٜٛ ِ  َد ـ  اىبٗد  دٚزات تهجٝد

 ٚازباَعددات اىبدددازع ٚخاؾد١  ا٫دتُاعٝدد١ ايتٓػد١٦  َ٪ضطددات ًب اسبدٛاز 

ّ  اسبدٛاز  أضايٝب ع٢ً ايػباب ٚتدزٜب ٟ  ٚاسدرتا ٔ  ؾكد٬ّ  .اٯخدس  ايدسأ  عد

 بايتطددداَح ع٬قددد١ يددد٘ ؾُٝدددا َٓاٖذٓدددا ًب ازبسعدددات شٜددداد٠ إفب اسبادددد١

 .َكب٫ّٛ ؾٝٗا ا٫خت٬ف ٜهٕٛ اي  اىبتػدد٠ اٯزا٤ عٔ ٚا٫بتعاد

 ايددددٍٚ َدددٔ ٚعددددد ؾتدددْٛظ ؛عًٝٓدددا سؿدددسّا يدددٝظ داعدددؼ ؾهدددس ٕإ

 َدددٔ عدددددّا أنجدددس ايتْٛطدددٝـب إٔ بدددديٌٝ َٓددد٘ ٜعدددإْٛ ٚايػسبٝددد١ ايعسبٝددد١

 بكٛيددد٘: ذيدددو عًددد٢ ايٛاٜدددٌ عبدايطددد٬ّ .د ٚعًدددل ضدددٛزٜا. ًب ايطدددعٛدٜـب

ِٕ مل  اجملتُدددددع ٜعاْٝددددد٘ َدددددا َعػددددداز َعػددددداز ايتْٛطدددددٞ اجملتُدددددع ٜعدددددا

 يدددد٣ ايتٛاْطددد١ ندددإ يدددٛ ستددد٢ ٖا٥دددٌ ايؿدددازم .داعدددؼ َدددٔ ايطدددعٛدٟ

 ًب داعدددؼ  َبددداٖس٠ سذدددِ قٝددداع إٕ ..ايطدددعٛدٜـب  َدددٔ أنجدددس داعدددؼ

 قٝدددداع اجملتُددددع ٖددددرا أبٓددددا٤ َددددٔ ايٓدددداؾسٜٔ عدددددد خدددد٬ٍ َددددٔ صبتُددددع

 َددددٔٚ 8555 يددددداعؼ ٓدددداأبٓا٥ َددددٔ ايٓدددداؾسٜٔ عدددددد نددددإ إٕ .َكددددًٌ

 عًُٝدددد١ 27بتٓؿٝددددر ٓدددداأبٓا٥ َددددٔ 45 اقٓعدددد  داعددددؼٚ 8555 ايتٛاْطدددد١

 غدددو ٫ ؾإْددد٘ تدددْٛظ ًب ؾكدددٌب يدددداعؼ عًُٝدددتـب َكابدددٌ َدددج٬ّ إزٖابٝددد١
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 عبدددداهلل .أ ٚأقددداف .ايتٛاْطددد١ ٜٛادٗددد٘ يبدددا أخطدددس ٚاقعدددّا ْٛادددد٘ أْٓدددا

 آخس. بًد أٟ َٚٔ ايتٛاْط١ أنجسَٔ َطتٗدؾٕٛ عبٔ :ايكٛؼبٞ

 تػدداب٘ داعددؼ َددع َػددهًتٓا إٔ أعتكددد ٫ :ايبدداشعٞ عًٝددا٤ .أ ٚقايدد 

 ايؿهدس  ٖرا ٚ...َعـب ؾهس ضٝطس٠ ًب َػهًتٓا...آخس بًد أٟ َػه١ً

 ٜؿس  إٔ ؽباف أؾبح ٭ْ٘...اشبؿا٤ ًب ايدٚاعؼ تؿسؾات "بعض" ٜ٪ٜد

ٕ  ا٫نتؿدا٤  إٔ ؾدري٣  ايعٓداد  عبدايسهبٔ .د.أ أَا .بريو  ايداعػد١ٝ  بهدٛ

٘ ًب _ ٜعدد  أٜكّا غريْا عٓد َٓتػس٠ ٔ  ّاٖسٚبد  _زأٜد  ًب َػده١ً  َٛادٗد١  َد

  عٓدْا. اىبػه١ً أ١ُٖٝ َٔ تكًٌٝ ٖٛ أٚ بًدْا

  الدٔل٘: الصٗاش٘ ٔالصٗام اإلشالو٘ اخلطاب

 َداخًتددد٘ ًب تٓددداٍٚ اىبدددسٟ ضدددامل ّ. إٔ اىبطدددريٟ َٓؿدددٛز .د أقددداف

٘  ٜتأثس ايرٟ ايدٚيٞ ايطٝاضٞ ايطٝام ٞ  اشبطداب  بد  اْتػدازٙ  ًب اٱضد٬َ

 خدد٬ٍ ايكطددبـب ؾددساع عًدد٢ ايطددٝام هلددرا تٓاٚيدد٘ ًب اقتؿددسٚ اعبطددازٙٚ

ٔ  إٔ غدري  ذيدو  ًب أدداد  قدد ٚ بعددٖا  َدا ٚ اتٝايطبعٝٓ ِ  َد ٘  اىبٗد  إفب ايتٓبٝد

 :اشبؿٛف ٖرا ًب أَسٜٔ

ٞ  ايطٝاضٞ بايطٝام اىبعاؾس اٱض٬َٞ اشبطاب ع٬ق١ إٔ :ا٭ٍٚ  ايددٚي

 ْػدأت  سٝدح  ا٫ضدتعُاز  أٜاّ إفب ٜعٛدٚ بهجري ايؿرت٠ ٖرٙ ٜطبل

ٞ  خطاب بؿعٌ ايتشسز سسنات ّ  إضد٬َ  ًب ايعًُدا٤  ٜكدٛدٙ  َكداٚ

 بددـب ايؿهددسٟ ايؿددساع إٔ نُددا ..اٱضدد٬َٞ ايعددامل بدد٬د أغًددب

 ايؿددرت٠ ٖددرٙ تطددبل اىبطددتٛزد٠ اشبطابدداتٚ اٱضدد٬َٞ اشبطدداب

 ايٛطٓٝدد١ٚ ايكَٛٝدد١ ايدددعٛات َبٗددٛز أٜدداّ َددٔ .. قددسٕ َددٔ بددأنجس

 نُذًددد١ اجملددد٬ت بعدددض هلدددا تدددسٚز ناْددد  ايددد  اٱسبادٜددد١ٚ

 . َج٬ّ اىبكتطـ

 يددٝظ ايدددٜين اشبطدداب ٜطًددل ايددرٟ ٖددٛ ايػددسب بددإٔ اٱؼبددا٤ إٔ :ايجدداْٞ

 عًدد٢ َتعدددد٠ ٚضددا٥ٌ عددرب ايكدددز٠ يدٜدد٘ ايػددسب .. ْعددِ .. ضددًُّٝا

 ٖدددرا ٜددددعِ ٫ يهٓددد٘ٚ ايؿاعدددٌ اٱضددد٬َٞ اشبطددداب ذبذدددِٝ

 يُٝٓدددٛ اشبطددداب ٖدددرا _زغدددب إذا _ ٜدددرتى إلبددداٚ أبددددّا اشبطددداب
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 ِ  عبدددٛ ا٫دبدداٙ  ٭ٕ تٛضدددعٚ لبددا  تددسى  نًُددداٚ طبٝعتدد٘،  حبهدد

 ْتٝذددد١ اٱضددد٬َٞ اشبطددداب ًب ذاتٝددد١ٚ طبٝعٝددد١ ؾدددؿ١ ا٫ْتػددداز

 أٜدددداّ سؿددددٌ َددددا ٖددددراٚ ..بدددداىبعسٚف ٚا٭َددددس ايدددددع٠ٛ ٚدددددٛب

 دٚز ْٓؿددٞ ٫ ٖٚٓددا .. ايبٛضدد١ٓ ًب سؿددٌ عهطدد٘، ٚأؾػاْطددتإ

 ايددرٟ ايطٝددـ إطدد٬مٚ تسٜددد ايددرٟ ايجددٛب تؿؿددٌٝ ًب ايطٝاضدد١

ـ  ذبددد  ربتددداز ٌ  يهدددٔٚ اٱضددد٬َٞ ٚؾددد  ا٫ختٝددداز  ٖدددرا َجددد

 ضددُٝبٗس ٚ اىبخٓٛقدد١ اسبكٝكدد١ َددع ؾددساع ًب ضددٝعٝؼ ايطٝاضددٞ

 .اىبٓاضب١ ايًشُب١ ًب ؾٛتٗا

ٛ  اٱض٬َٞ اشبطاب إٕ ٔ  ايدس٥ٝظ  اىبعدرب  ٖد  اسبكٝكٝد١  ا٭َد١  ٖٜٛد١  عد

ٛ  يدريو ٚ ا٭ؾد١ًٝ،  قُٝٗا عٔٚ ٔ  ؾٗد ٔ ٚ مبدٛت  يد ٞ  يد ٌ  ؽبتؿد  ًب ضٝػدتد  بد

 ٚاقدع  ؾٗٛ ايسا١ٖٓ ايًشُب١ ًب ٚأَا .. ايسخا٤ ساٍ ًب ضُٝتدٚ ايػد٠ ساٍ

 عذددصٙ بطددبب يددٝظ اٱضدد٬َٞ ايعددامل دٍٚ أغًددب ًب ٖا٥ددٌ قددػٌب ذبدد 

ٞ  ايؿهدس  تٛضعٚ ضٝطس٠ٚ ١ُٖٓٝ بطبب يهٔٚ ؾ٬سٝت٘ عدّٚ  ا٭ٚزٚبد

 يًكد٣ٛ  اٱدازٜد١ ٚ ايطٝاض١ٝٚ ايعطهس١ٜ ايك٠ٛ بؿعٌ ايعامل ع٢ً ايعًُاْٞ

 بعض عك١ًٝ تػهٌ بطبب، ٚايرتٖٝبٚ ايرتغٝب ع٢ً قدزتٗاٚ ا٭ٚزٚب١ٝ

ٞ  ايعدامل  ًب اىبجكؿد١  ايٓخب ٞ ٚ ايعسبد ِ ٚ اٱضد٬َ  يؿًطدؿات  أضدس٣  ٚقدٛعٗ

 ايعددامل ًب ايطٝاضد١ٝ  ايددُٓبِ عذدص  ٚبطدبب ، اٱضدد٬َٞ يًؿهدس  َٓاقكد١ 

ٞ  ايطػٝإ أَاّ خٝازاتٗا هبا١ٜ عٔ اٱض٬َٞٚ ايعسبٞ  ايؿهدس .. ا٭ٚزٚبد

٘  ٚض١ًُّٝ ضًب١ّٝ ناْ  إذا إ٫ اشبؿٛؾٝات ؼبرتّ ٫ ا٭ٚزٚبٞ  أٚ دباٖد

ٌ  ًب ز٥ٝظ َ٪ثس ٖراٚ .. هلُٝٓت٘ َتكب١ًّ ناْ  ـ  تػدهٝ  خطداب ٚ َٛاقد

 تطسسٗدا  ايد   ايككداٜا ٚ ايتشدٜات بعض َٔ اىبعاؾس اٱض٬َٞ ايؿهس

ّ  بعددد َٜٛداّ  تددصداد ايدد ٚ ا٭ٚزٚبٝد١  اهلُٝٓدد١ ٖدرٙ   اٱضدد٬َٞ اشبطدداب ..ٜدٛ

 :ًٜٞ َا إفب ؼبتاز

٘ ٚ ايعاطؿد١  َدع  دٓدب  إفب دٓبّا بايؿهس ا٫ٖتُاّ -  .. عًٝٗدا  تكدمبد

ّ  ٜعدين  ايؿهدس  ٌ ٚ بايٓكددد ا٫ٖتُدا  ايعكًٝدد١ اىبًهد١  تُٓٝد١ ٚ ايتشًٝد

 ٖددراٚ .. اسبُدداع ٚإذنددا٤ باىبػدداعس تعٓدد٢ ايعاطؿدد١ٚ .. عَُٛددّا

 يٮضدددـ .. اىبطدددًِ يًُؿهدددس ايعًُدددٞ ايتهدددٜٛٔ قكددد١ٝ ٜطدددس 
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 .. اىبطددًِ يًُؿهددس ايعًُددٞ ايتهددٜٛٔ ًب ْكددـ ٖٓدداى ايػدددٜد

 اىبؿهسٜٔ. ًب ق١ًٚ ايٛعِب ًب ٚؾس٠ ٖٓاى

 ايؿكدا٤  أضدري  ايؿهس بكا٤ إفب ٜعٛد عَُّٛا ايتطسف إفب ازبٓٛ  -

 ايعسبٝددد١ اجملتُعدددات أغًدددب ًب ايؿسؾددد١ إتاسددد١ عددددّٚ ايتدددُٓبريٟ

 أز  عًدد٢ ٚتعدًٜددٗا ٫ختبازٖددا ايؿهددس٠ ٭ؾددشاب اٱضدد١َٝ٬ٚ

 .. َػداٜس٠  ؾهدس٠  يهٌ ايكاَع١ ايطٝاض١ٝ ا٭ُْب١ُ بطبب ايٛاقع

 ثدددِ أؾدددشابٗا ذٖدددٔ ًب ُْبسٜدددّا تتكدددخِ ايؿهدددس٠ ؾدددإٕ ٚيدددريو

ٔ  تًطٝؿٗاٚ ٫ختبازٖا ايؿسؾ١ تتا  إٔ دَٕٚٔ  تتطسف  طسٜدل  عد

 ٭ٕ تكددُشٌ اىبتطسؾدد١ ايؿهددس٠ ايػددسب ًب ... بددايٛاقع ازتطاَٗددا

 عددرب ٚاقعٝددّا ؾددشتٗاٚ ددددٚاٖا ٫ختبدداز ىبعتٓكٝٗددا َتددا  اجملدداٍ

ٍ  تتدددٝح ضٝاضدد١ٝ  أُْبُدد١   ..٫ختبازٖدددا ا٭ؾهدداز  ٭ؾدددشاب اجملددا

ِ  بطبٝعد١  ْكذ٘ ًب َستبٌب اٱض٬َٞ اشبطاب ؾإٕ يريوٚ  ايدُٓب

 إذا ٜجُددس .. اٱضدد٬َٞٚ ايعسبددٞ ايعددامل ًب اسبانُدد١ ايطٝاضدد١ٝ

 ايطدددٝطس٠ مبهدددٔ ٫ ايؿعدددٌ زدٚد ؾدددإٕ تؿعدددٌ مل إذاٚ ْكدددذ ،

 ذيو. ع٢ً غاٖد خري اسباي١ٝ اىبسس١ًٚ ..عًٝٗا

 اٱض٬َٞ اشبطاب ز٣٩ٚ َٛاقـ تػهً  اىبعاؾس ايتازٜ  عربٚ ْ٘إ

 ٜتخدددرٖا ايددد  ٚايطٝاضدددات ايككددداٜاٚ يًُٛاقدددـ اضدددتذابت٘ خددد٬ٍ َدددٔ

 ؾهس١ٜ تٝازات َٔ بٗا سبل َاٚ ا٫ضتعُاز١ٜ ايك٣ٛ ًب اىبتُج١ًٚ خؿَٛ٘

 .ايتٝدازات  ٖدرٙ  َٔ ذاى أٚ ايطٝـ ٖرا اختازت ضٝاض١ٝ أُْب١ُٚ د١ٜٝٓ ٫

ٞ  يًخطاب ٜتح ملٚ ٘  ٜدتح  ملٚ َٚٛاقؿد٘،  ز٩اٙ اختبداز  اٱضد٬َ ٔ  يد  تهدٜٛ

 احملًدددٞٚ ايددددٚيٞ ايٛاقدددع تؿطدددس اقتؿددداد١ٜ ضٝاضددد١ٝ ادتُاعٝددد١ ُْبسٜددد١

 ايعسبٝدد١ يًًُُهدد١ بايٓطددب١ ..َعدد٘ ايتعاَددٌ عًدد٢ ٚتطدداعدٙ ضددًِٝ بػددهٌ

 اشبطددداب عدددٔ ٚؾؿدددًٗا عصهلدددا مبهدددٔ ٫ ثكاؾددد١ٚ نُٓبددداّ ايطدددعٛد١ٜ

ٛ  .. اٱض٬َٞ ٛ ٚ اضدتُسازٖا ٚ كباضدهٗا  أضداع ٚ ٚدٛدٖدا  أضداع  ؾٗد  ٖد

 يددٝظ، عًٝدد٘ عبدداؾِب إٔ ػبددب زا٥ددع دبددرز ٖددٛٚ َ٪ضطدداتٗا ًب َتذددرز

 نُددا ايددٛعُبٞ اشبطدداب ًب ضبؿددٛزّا اىبًُهدد١ ًب اٱضدد٬َٞ اشبطدداب

 ايككا١ٝ٥ٚ ايرتب١ٜٛٚ ايتػسٜع١ٝ ازبٛاْب ًب َتأؾٌ ٖٛ بٌ ايبعض ٜؿٛز

 دبدداٚش اىبعتدددٍ اٱضدد٬َٞ خبطابٗددا اىبًُهدد١ اضددتطاع  ٚقددد .. غريٖدداٚ
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 بايػدسع١ٝ  اعرتؾد   سٝح اٱض١َٝ٬ اسبسنات بعض يد٣ ايُٓبس١ٜ أش١َ

ّ  َدا  عًد٢  ذبؿُب ٚ َعٗا تتؿادّ ملٚ ايدٚي١ٝ ..  اٱضد١َٝ٬  اهلٜٛد١  ٜؿداد

 ٖددرٙ ايتعاَددٌ َددع  ًب ايكدددز٠ٚ اىبؿددًش١ َبدددأٟ أعًُدد  إقدداؾ١ إفب أْٗددا 

 ٖدرا  عًد٢  ٜػدػب  ..بدايعذص  تطدكٌب  ؾا٭سهاّ ايعُب٢ُ، ايطاغ١ٝ ايك٣ٛ

٘  َؿًدظ ٚ بدا٥ظ  آخس خطاب اىبًُه١ ١ٜٖٛ ٜػهٌ ايرٟ اشبطاب  أمسٝد

ٛ ٚ اهل٣ٛ، اتباع َٔ ا٭ٖٛا٥ٞ اشبطاب ٘  ٜدس٣  خطداب  ٖد ٘ ٚ شبٝبتد  ضدرادت

ٛ ٚ .. ددٜدداّ ٚ َبتهدساّ  طسٜكّا ٜػل أْ٘  اهلاٜٚد١ إفب  ػبسْدا  اسبكٝكد١  ًب ٖد

ٕ  ضدًهٗا  ْؿطدٗا ايد    ايطسٜل ًب ٕ ٚ ايًٝربايٝدٛ  ا٭عتد٢  ايعدسب  ايعًُداْٝٛ

 ايعًُددإْٝٛٚ ؾددايًٝربايٕٝٛ .. ايطددعٛد١ٜ أٖددٛا٥ٝٞ َددٔ َؿددداق١ٝ ا٭نجددسٚ

ٌ  ًب َتعددد٠  غدٗادات  ؼبًُٕٛ ايعسب  ٚايتؿدسٌٜب  ٚايؿطداد  ٚايعُايد١  ايؿػد

ٟ  ايًٝربايٞ تطعـ ٫ ايػٗادات ٖرٙ، ٚاسبكٛمٚ اهل١ٜٛ ًب ٟ  ايطدعٛد  ايدر

 نُدا  اسبهَٛٝد١،  غدري  ايدٚيٝد١  اىبُٓبُدات  َٛدد١  زنٛب ًب سدٜجّا بدأ

 يًتطدددسف ضبازبدددّا ْؿطددد٘ تكددددِٜ عًددد٢ ًَدددٌ ٫ٚ نًدددٌ دَٕٚدددٔ  اغدددتػٌ

 تعًُٝددد٘ٚ ايكدددسإٓ ٜدددس٣ ايدددرٟ ا٭َسٜهدددٞ بددداىبؿّٗٛ يهدددٔٚ اٱزٖدددابٚ

 ًب عسٜكد١  ؾسغدا٠  اشبطداب  ٖرا اضتخدّ .. يٲزٖاب َؿدزّا ٚذبؿُٝب٘

 إلبدداٚ ايتطددسف يددٝظ ٖدؾدد٘ إٔ ا٭ٜدداّ َددع نػددؿ  يًتطددسف َعازبتدد٘

 ايطٛزٟ اىبؿهس نتبٗا َكاي١ أذنس .. عاّ بػهٌ اٱض٬َٞ اشبطاب

 ايًٝربايٝددد١ عدددٔ ْعٝطددد١ ْكددداٍ يٝربايٝدددّا ذبدددٍٛ ثدددِ ٜطدددازّٜا ندددإ ايدددرٟ

 ايعسب١ٝ ايًٝرباي١ٝ عًٝ٘ تتذسأ مل َا ع٢ً دبسأت أْٗا قاٍ سٝح ايطعٛد١ٜ

  .ايتطسف غا١ٜ تطسؾ  أْٗا ٜس٣ ؾٗٛ

 داعغ ٔعٕاون تدععَ العباب: حٕه اجلده

 ٔ ٔ  عبدددداهلل د. ُْبددس  ٚدٗدد١  َدد ٕ  اسبُدددٛد ْاؾددس  بدد ٍ  ؾددإ  سدددٍٛ ازبددد

 ًب .. ايبٝكددد١ أّ ايددادددد١ أ٫ٚ خًدددل أُٜٗدددا سدددٍٛ نازبددددٍ ..داعدددؼ

 .يدبعض  بعكِٗ ايبػس إٖا١ْ َدادٖا آد١َٝ بػس١ٜ ؾد١َ داعؼ َٛقٛع

 بعض َٔ ايبػس بعض ٜتًكاٖا اي  اٱٖاْات بسؾع إ٫ ايدعػ١ٓ تسؾع ٚئ

ٓٳددا ٚٳَيَكدددٵ} تعددافب: اهلل ٜكددٍٛ ايبػددس َٵ ٓٹددٞ َنسٻ ّٳ بٳ ِٵ آدٳ ٖٴ ٓٳددا ًِ ُٳ  اِيبٳددسِّ ؾٹددٞ ٚٳسٳ

ٖٴِ ٚٳاِيبٳشٵدددِس ٓٳدددا ٔٳ ٚٳزٳشٳِق ِّبٳددداتٹ ِّددد ِٵ ايطَّ ٖٴ ٓٳا ًِ ٔٵ َندددجٹرٍي عٳًَددد٢ ٚٳَؾكٻددد ُٻددد ٓٳدددا َِّ  خٳًَِك
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 ٜعددسف إٔ أزاد ؾُددٔ .اشبًكدد١ أؾددٌ ًب سددل اٱْطددإ ؾهساَدد١ {تٳِؿكٹدد٬ّٝ

 ايهساَدد١ َسنبددات ًب ؾًٝبشددح بعكددِٗ، عًدد٢ ايبػددس ٜتُددسد نٝددـ

ٔ  تسؾع ٚئ ا٫ْتكاّ زدات تتػهٌ َٓٗا ٌٝٵايٓٻ ٚبكدز ِ  ستد٢  ا٭ز  َد  ٜعد

 داعؼ. دا٤ت٘ أٜٔ َٔ أسدنِ ؾًُٝٓبس ايطُا٤ قإْٛ

 ايػددباب تدعػددٔ عٛاَددٌ بعددض ذبًٝددٌ اسبهُددٞ سطددـب .د ٚسدداٍٚ

٘  ابٔ قاتٌ طعدي ا٭خري٠ اسبادث١ ع٢ً بايتطبٝل ٘ ٚ عُد ٟ  غدكٝك  تدٛفب  ايدر

ٔ  ْؿد٘:  َدا  ايؿددد  ٖدرا  ًب سطدـب  د. ٚذندس  .ازبسمب١ ٛؾٝدٜ تؿٜٛس  َد

 ٚسايددد١ ؾدددساؽ = ايعُدددٌ عدددٔ عددداط٬ّ ندددإ ٚيددددٙ إٔ ضدددعد ٚايدددد نددد٬ّ

ٟ  تأثري ي٘ آخس عاٌَ = اٱْرتْ  ع٢ً ػبًظ بطٝط١... اقتؿاد١ٜ  ...ؾهدس

ـ  بطبب عد٠ تؿطريات ي٘ = نجريّا ؽبسز ٫ٚ أؾدقا٤ ي٘ يٝظ ضعد  ْكد

ِ  ٚزقبدا  .ذٖٓٝد١  أٚ ْؿطد١ٝ  َػده١ً  يدٜ٘ ٜهٕٛ إٔ مبهٔ، اىبع١ًَٛ  ظبد

ٌ  ؾهإ طبتًؿ١ ٚز٣٩ أؾهاز ع٢ً اط٬ع٘ عدّ ايٓاع اْعصاي٘ عٔ  ضدٗ

ٍ  َا أْ٘ أٟ ض١ٓ ;3 ..ايعُس .ايداعػٞ بايؿهس إقٓاع٘ ِ  حبطدب  ٜدصا  عًد

 َسسًد١  ًب ايؿدسد ٚ _اىبتدأخس٠  اىبساٖكد١ _ اىبساٖك١ َسس١ً قُٔ ايُٓٛ ْؿظ

، قًددل، َطددتكس٠ غددري غخؿددٝت٘ إٔ َٓٗددا ؾددؿات بعددد٠ ٜتؿددـ اىبساٖكدد١

٘ ، اىبدصاز  تكًب ٌ  ٜػدػً ٌ  عًد٢  ثدا٥س ، اىبطدتكب ٟ  ازبٝد ٘  ايدر  ٜهدسٙ ، ٜطدبك

ِ  مبدس ، ٚايتطًط١ٝ ايتبع١ٝ ٔ ) ندبري٠  دٓطد١ٝ  بدتػريات  ازبطد  زبدٌب  مبهد

 ٜػددعس إٔ ؼبددب ايطددٔ ٖددرا ًب ايػدداب ..(.ايعددـب بدداسبٛز بايرتغٝددب ذيددو

 ربتًـ .بطٌ أْ٘ يٝػعس ؾكٌب ّاقؿؿ ؽبتًل ٚبعكِٗ بٗا ٜٚؿتخس بٓؿط٘

ٌ  يدٝظ  يدريو ، اىبساٖكـب ألباٍب ٔ  َعدس   َساٖدل  ند ٔ  يًتدعػد  ٚمبهد

 :يًُساٖك١ ألباٍب ث٬ث١ ٚقع

 َبدددسٚف ٌَبددد ًٚب َطدددتكس٠ أضدددس٠ ًب ٖاد٥ددد١ َساٖكددد١ َسسًددد١ -2

  .طبٝع١ٝ ْٚؿط١ٝ ٚادتُاع١ٝ اقتؿاد١ٜ

 ٚمبٌٝ ٚا٫ْطٛا٤ با٫ْعصاٍ اىبساٖل ؾٝٗا ٜتؿـ َساٖك١ َسس١ً -8

 بٓؿطددددد٘ َٚػدددددػٍٛ ايؿسدٜددددد١ ا٭ْػدددددط١ ٚيبازضددددد١ يًكدددددسا٠٤

  .ا٫دتُاع١ٝ ايُٓبِ ٜٚٓتكد ايتأٌَ َٔ ٜهجس ،َٚػه٬ت٘

ٌ  ٚاجملتُدع  ٚاىبدزضد١  ا٭ضدس٠  قد َتُسد٠ َساٖك١ َسس١ً -3  ٚند

 .ايطًط١ أغهاٍ
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 عبددٛ ايػددباب اظبددساف خبؿددٛف ايػددٗساْٞ ايًددٛا٤ د. ضددعد  ٜٚددس٣

 ؾهدس  نٌٚ داعؼ قبٌ َٔ ٜٚسٚز ٜٚطٛم ٜباع ّاُٖٚ ٖٓاى إٔ ايدعػ١ٓ

ٛ  ايِٖٛ ٖرا يًُٓباّ،ٚ ي٬ضتكسازٚ يًُذتُعات َٓاٖض ِ  ٖد  ايبطٛيد١  ٖٚد

 ؽباطددب .. ٚاشبدداف ايعدداّ اىبطددت٣ٛ عًدد٢ ضبددبٌب ٚاقددع أَدداّ ٚايػددذاع١

ٕ  اىبطدًُـب  ايعدسب  أسؿداد  باِْٗ ا٭غساز ٖ٪٤٫  اسبهَٛدات  إٔٚ ايػدذعا

 ايعددددسبٚ اىبطددددًُـب عًدددد٢ تٗددددُٝٔ ايعاىبٝدددد١ ايكدددد٣ٛ إٔٚ ؾاغدددد١ً ايعسبٝدددد١

 أسؿدداد ٜددا أْددتِ إ٫ هلددا َددٔٚ عددادص٠ٚ عًُٝدد١ اسبهَٛددات إٔٚ ذبتكددسِٖٚ

 سبُبد١  ًب زقبا ايصا٥ؿ١ ايػذاع١ٚ ايبطٛي١ ِٖٚ ؾٝطتٝكِب ضبُد ؾشاب١

 َٔ_ ؽبدَٕٛ ايرٜٔ اىبتطسؾٕٛ اضتػً٘ ْؿطٞ داْب ٖرا .. اٱْرتْ  ع٢ً

ٔ  ا٭غًدب  ًٚب ،عًُٛا سٝح  ايدٚيٝد١  ايكد٣ٛ  َؿدا   _ٜعًُدٛا  مل سٝدح  َد

 يٝبكددد٢ ٜٛادْٗٛٗدددا أْٗدددِ ٜتُٖٛدددٕٛٚ ٜددددعٕٛ ايددد  اىبتهايبددد١ اىبُٗٝٓددد١

ٌ  ٖدرا  بٗدا  ٜؿتو َؿتت١ ق٣ٛٚ بعكّا بعكِٗ ٜكتٌ َتخًؿٕٛ اىبطًُٕٛ  ايطد

َٔ  ٌ ٕ ٚ ايدداخ ِ  قُٝد١  ٫ٚ اىبعاؾدس  ايعدامل  ٖداَؼ  عًد٢  ٜبكدٛ  عدامل  ًب هلد

 ٚاىبطددًُـب ايعددسب َٛقددع ْعًددِٚ زٖٝبددّا اخددت٫ّ٬ ايكدد٣ٛ َددٛاشٜٔ ؾٝدد٘ ربتددٌ

ٍ  ؾإٕ ٚعًٝ٘ .. أضؿً٘ ًب ست٢ يٝطٛاٚ ايطًِ ذب   ايػدباب  طاقد١  اضدتػ٬

ٕ  ػبعًِٗ قبا اهلا١ً٥ ّا أَدس  ٜبكد٢  ايطٝاضد١ٝ ٚ ا٫دتُاعٝد١  با٭ُٖٝد١  ؼبطدٛ

 .ددّا ّاَُٗ

 إٔ ٜعتكددد ْدد٘أ ايػددٗساْٞ ايًددٛا٤ د. ضددعد  أٚقددح ٫سكدد١ َداخًدد١ ًٚب

 ،ايتُٟٓٛ ٚايؿػٌ ايؿطاد اشبؿٛف ٚد٘ ٚع٢ً ،ايبطاي١ٚ ايؿكس قكاٜا

ّ  قد ايتطسفٚ ايعٓـ َُٓبُات َٔ تطتخدّ ٞ  ايُٓبدا ٌ  ايطٝاضد  ٚندديٝ

 دبٓٝددددٚ ا٭ُْبُددد١ قدددد ٚايتذٝدددٝؼ يًتٗٝدددٝرٚ اسبهَٛدددات ؾػدددٌ عًددد٢

ٔ  ٚا٫تبداع.  اىبسٜدٜٔ ِ  َٚد ٌ  ًب أٜكداّ  اىبٗد ٛ ٚ_ ايٓذدا   إٔ ْددزى  إٔ اىبكابد  يد

 يًشهَٛددات أٜكددا ؼبطددب ايككدداٜا ٖددرٙ َعازبدد١ ًب ٚايؿدددم _ْطددبّٝا

 ٜدددتِٚ اجملتُعٝددد١ ا٫ستكاْدددات َدددٔ يًتخؿٝدددـ ضٝاضدددّٝا دبدددٝريٙ مبهدددٔٚ

ٞ  اسبددٜح ٚ ايدسبٌب  ؾإٕ ثِ َٚٔ .ضٝاضٞ نٓذا  عٓ٘ اسبدٜح  ايطدطش

ـ ٚ يٲزٖاب نأضباب ا٫قتؿاد١ٜ ايككاٜا عٔ ٔ  ايتطدسف ٚ ايعٓد  غدري  َد

 إٔ ػبدب  ا٫قتؿاد١ٜ ايككاٜا ... َٛؾكّا ٜهٕٛ ٫ قد ازباْب ٖرا إدزاى

 سددٍٛ ايطددطشٞ ازبدددٍ عددٔ بعٝدددّا يددراتٗا ستدد٢ َتكدددَّا َهاْددّا تأخددر

 ضدٛا٤  َرتابط١ ايٛط١ٝٓ ايككاٜا نٌ ... ا٭١َٝٓٚ ا٫قتؿاد١ٜ اىبػهًتـب

 .مل ْتؿل أٚ اتؿكٓا
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 ٫سُبد   بكٛي٘:ايًٛا٤ د. ضعد  طسس٘ َا ع٢ً ايسدٜعإ خايد د. ٚعًل
 ًب اىبتطسؾد١  ٚازبُاعدات  يدداعؼ  اىبٓتُـب إٔ _ٟغري ٫سِب نُا زقبا _

 ايؿكدس  ضدبب  عًِٝٗ ٜٓطبل ايسٜؿ١ٝ ٚاىبٓاطل اىبًُه١ ًب ا٭طساف َٓاطل

 ربتًدددـ بُٝٓدددا ازبُاعدددات هلدددرٙ ي٬ْتُدددا٤ أضاضدددٞ ندددداؾع ٚايبطايددد١

ِ  ايهدبري٠  اىبدٕ ًب ا٭ضباب ٕ  ٖد٪٤٫  ؾُعُبد ٔ  ٜؿددٚ  ايٛضدط٢  ايطبكد١  َد

ٞ  ٫ َعسٚؾد١  أضدس  َٔ ٚبعكِٗ ٔ  تعداْ ٟ  ٚقدع  َد  اْتبٗدٛا  ...ضد٤ٞ  اقتؿداد

 ايسٜؿٝددد١ اىبٓددداطل إٔ أز٣ ...ايبدٜٚددد١ ٚاهلذدددس ٚايسٜدددـ طدددسافا٭ ىبٓددداطل

ٔ  عًُٝد١  ًب أضاضد١ٝ  بد٪ز  ٚاهلذدس  ٚايكس٣  َسْٚد١  ؾٗٓداى  ..اشب٬ٜدا  تهدٜٛ

 .اىبدٕ بعهظ ٚايتذٝٝؼ ٚا٫ختؿا٤ ايتٛاؾٌ

 داعغ: لفهر املضادٚ التعمٗي ٔاألٌعطٛ ٔزارٚ

 ايتعًدددِٝ ٚشاز٠ تؿعٝدددٌ مبهدددٔ نٝدددـ :دٖدددٝؼ بدددٔ خايدددد .د تطدددا٤ٍ

 أٚ ايرتبٜٛدد١ َٗاَٗددا ًب ايُٓبددس ٚإعدداد٠ داعددؼ يؿهددس اىبكدداد٠ يٮْػددط١

 :بكٛيددد٘ اهلدددديل عبددددايسهبٔ .د ٚأدددداب ايرتبٜٛددد١؟ زضدددايتٗا أٚ خطابٗدددا

 تطددتٗدف ٚاقددش١ ضددرتاتٝذ١ٝإ هلددا ٜهددٕٛ إٔ ػبددب ايددٛشاز٠ إٔ أعتكددد

 ايػددا١ًَ اٱضددرتاتٝذ١ٝ ؾاشبطدد١ ؾكددٌب داعددؼ ٚيددٝظ بهاًَدد١ ايتطددسف

غددا١ًَ،  خطدد١ تهددٔ مل ايداعػددٞ ٚإ٫ اشبؿددٞ اىبددٓٗر تعدداجإٔ  ػبددب

 ايتعًددِٝ ٚشاز٠ ًب َددا ْٛعددّا ضباؾددست٘ بدددأت اشبؿددٞ اىبددٓٗر ايعُددّٛ ٚعًدد٢

 اي٬ؾؿ١ٝ. ا٭ْػط١ قبٌب عرب

٘  ذنس ٚبدٚزٙ ِ  أْد ٘  حبهد  بدايٛشاز٠  ايتخطدٌٝب  عًد٢  باٱغدساف  عًُد

ٌ ، َٛددٛد٠  ٚاشبطدٌب  ضدرتاتٝذٝات اٱ إٔ ٜس٣ ؾإْ٘ ضابكّا  اىبدٓٗر  ٚباىبكابد

 َٛددٛد  ايدٛشاز٠  أضدٛاز  خازز َٔ ٜػر٣ ايرٟ ٚايداعػٞ ازبٗادٟ اشبؿٞ

ٌ  تعد ؾٗٞ اي٬ؾؿ١ٝ ا٭ْػط١ أَا .أٜكّا ٔ  ّاددص٤  بايؿعد  ٚقدد ، اىبعازبد١  َد

 مثددإ قبددٌ اىبعًددٔ ايعدداّ ايتعًددِٝ يتطددٜٛس عبددداهلل اىبًددو َػددسٚع تكددُٔ

 ٚتطدددٜٛس دعدددِ ) يًُػدددسٚع ايسابدددع احملدددٛز خددد٬ٍ َدددٔ اىبعازبددد١ ضدددٓٛات

 ايدٛطٔ،  ٜٚٓؿع ٜٓؿعِٗ ؾُٝا ايػباب تٛدٝ٘ يكُإ ( اي٬ؾؿ١ٝ ا٭ْػط١

 إػبدداد ًب ايبددد٤ أٚ ايرتنٝددص ٚمت احملددٛز ٖددرا ٜؿعددٌ مل يٮضددـ يهددٔ

ٌ  .. ا٭ْػط١. ىبصاٚي١ اىبدازع ًب قاعات ٕ  إٔ ْأَد  ) ايدٛشازتـب  دَدر  ٜهدٛ

 َٚددتُهٔ نؿدد٪ َعًددِ إعددداد ًب ٜطددِٗ ( ايعددايٞ ٚايتعًددِٝ ايعدداّ ايتعًددِٝ
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 ذبكددل ذيددو إظبدداش مت ٚيددٛ، اشبؿددٞ اىبددٓٗر اختؿددا٤ يٓكددُٔ َدد٪دج ٚغددري

 ايٛشازتـب. دَر َٔ اهلدف

 تددتػري أٚ ٜتطددٛز مل ايتعًددِٝ َددع تعآًَددا إٔ ايػددٗساْٞ يًٝدد٢ .أ ٚتعتكددد

، ٚبكد٠ٛ  ساقدس٠  ايٛط١ٝٓ َطأي١ ًب ست٢ ايتًكـب ضٝاض١ شاي  َا، أدٚات٘

 ٌ  َدددٔ ْطدددتؿٝد ٫ٚ ايبدا٥ٝددد١ بدددايطسم ايطسٜدد١  ايؿدددػاز عكدددٍٛ َدددع ْتعاَدد

ِ  اىبػسز َعُبِ، ازبدٜد٠ ايتكٓٝات ٔ ٖدِ   بٗد ٔ  ًب ايؿدػاز  ايػدباب  َد  ايطد

 ِ ِ ، ضبددددٚد ٚتعًددُٝٗ ٛ ، ايتٛاؾدددٌ َٛاقددع  زٚاد َدددٔ ٚدبدددٖ  عاىبدددّا ادخًدد

ّ  ضبؿد١ٓ  غري بعكٍٛ ددٜدّا ـ  تعدسف  ستد٢ ، ضدك١ُٝ  ٚأؾٗدا  ٜؿهدس  نٝد

ـ  أُْبدس  ٖد٪٤٫  ـ  أٚ ؾهدس٠  ًب ٜٓاقػددْٛو نٝد ٕ  نٝد  سددٛاز، أٟ ٜددٜسٚ

٘  َا تسدٜد قبع٢ٓ ايببػا٤ بأضًٛب إَا ِ  ٜكٛيد ِ  أٚ، زَدصٖ  . ٚايبدرا٠٤  ايػدت

 إ٫ ٜعددداج ٫ ايؿهدددس، هلددد٪٤٫ ّاندددجري تؿعدددٌ إٔ تطدددتطٝع ايتعًدددِٝ ٚشاز٠

 تٛعٜٛدد١ بددساَر بددح ًب ١اسبدٜجدد ايتكٓٝددات َددٔ ٜطددتؿاد ٫ ىبدداذا، بددايؿهس

 ايب٬د ربدّ بساَر ًب إغسانِٗ ٚايطايبات؟ يًط٬ب حبج١ٝ َٚطابكات

 ثكاؾٝد١  دٜٓٝد١  َٓٛعد١  ايرباَر ٖرٙ ٚتهٕٛ، يدِٜٗ ايٛطين اسبظ ٚتُٓٞ

ٔ  اشببح ظبتح إٔ أزدْا إٕ ... ٚغريٖا طب١ٝ ٍ  ايؿهدس  سددا٥ل  َد  ؾًٓشداٚ

 ٜٓؿع. َا َهاْ٘ ْصزع إٔ

ِ  ايتعًِٝ ٚشاز٠ دٚز إٔ ع٢ً ايباشعٞ عًٝا٤ .أ ٚأندت ٞ  َٗد  .. ٚأضاضد

 بدـب  ٚاقح خًٌب ٖٓاى ٜصاٍ ؾ٬...يدزاض١ ذبتاز ايتٓؿٝر ضٝاضات يهٔ

  ٚايٛط١ٝٓ. ايؿهسٟ ا٭َٔ َؿّٗٛ

 ا٫ْتُدا٤  بدـب  َدا  تػدت   ايٛط١ٝٓ بإٔ ذيو ع٢ً اىبصزٚع هبٝد .د ٚعًل

 بٛؾدد١ً تٛددد٘ شايدد  َددا ايبادٜدد١ ثكاؾدد١ زقبددا ! ٚاىبٓطكدد١ ٚايكبًٝدد١ يًعا٥ًدد١

  !ايٛط١ٝٓ

 َٛقدددٛع ًب أسٝاْدددّا اٱغدددهاي١ٝ إٔ اهلدددديل عبددددايسهبٔ .د ٜٚدددس٣

ٛ  اهلٜٛد١ ٚ ا٫ْتُا٤  َٓٗدا  ٚايؿدػس٣  ايهدرب٣  اهلٜٛدات  بدـب  ؾدساع  ْتداز  ٖٚد

 ا٭ضس٠. ايكب١ًٝ ايٛطٔ ا٭١َ

 داعؼ ٚؾهس داعؼ عٔ ايه٬ّ :ايسدٜعإ خايد .د قاٍ دٗت٘ َٚٔ

ٌ  ا٭ؾهداز  ْؿظ ْعٝد َس٠ ٚنٌ نجري ـ  ٜدتُرتع  ٚايهد ٘  خًد  أطسٚستد
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ٞ  ا٭ؾد١ًٝ  اىبػده١ً  يدب  إفب ايٛيٛز دَٕٚٔ   ْدا؟ أبٓا٩ ٜطدتدعؼ  ىبداذا  ٖٚد

 ايتطدددسف ىبُازضددد١ خؿدددب١ بسَتٗدددا ا٫دتُاعٝددد١ ايب٦ٝددد١ ٭ٕ ٜطتدعػدددٕٛ

 أضددباب تًخددٝـ مبهددٔ ..ايدٜٓٝدد١ غددري اىبطددتٜٛات عًدد٢ ستدد٢ ٚايتػدددد

 :بعاًَـب اىبػه١ً

 .ازباَد ايؿك٘ -

 ا٫ستكاْدددات َدددٔ تدددٓؿظ ايددد  ايطٝاضددد١ٝ اٱؾددد٬سات غٝددداب -

 .ا٫دتُاع١ٝ

 اىبتددددأثسٜٔ ذبدٜددددد ًب اٱغددددهاي١ٝ إٔ اسبهُددددٞ عًددددٞ .د ٜٚعتكددددد

ـ  ُْٓبدس  أْٓا ٖٛ ايداعػٞ بايؿهس ٌ  يًػدخ ٛ  ٖد ٞ  ٖد  ٜعدين  ٫، أّ داعػد

 إٔ َكدُْٛٗا  طبتًؿد١  ز١ٜ٩ طس  مبهٔ اٱطاز ٖرا ًٚب .أبٝض أٚ أضٛد

 Spectrum ٚا٫دباٖددات ا٭ؾهدداز َددٔ طٝددـ ٖددٛ ايداعػددٞ ايؿهددس

ٌ  داعدؼ  ؾهدس  اعتٓدل  َٔ أطساؾ٘ أسد ًب ؼبٟٛ ٞ  بايهاَد  َٓد٘،  ٚبدٛع

 ٫ ٚقدد  ؾكدٌب  داعدؼ  ؾهدس  دٛاْدب  بدبعض  تأثس َٔ اٯخس ايطسف ٚع٢ً

ٕ  بُٝٓٗدا  َٚدا  .ٜعتٓكٗا أْ٘ ٜعٞ  قدد  ايس٩ٜد١  ٖدرٙ  .طبتًؿد١  بددزدات  َتدأثسٚ

 َٚعازبتٗددا َٓٗددا ٚايٛقاٜدد١ ْطددبتٗا ٚقٝدداع ايُبدداٖس٠ ؾٗددِ عًدد٢ تطدداعدْا

  .أؾكٌ بػهٌ

ٔ  نٝـ أؾهس ٚأْا ؾرت٠ َٓر :ايطًٛيٞ َطؿس .د ٚقاٍ  يػداب  مبهد

ٕ  ًٚب  عًدد٢ ازبددسأ٠ إفب ٜتطدٛز  ثددِ داعددؼ بؿهدس  ٜكتٓددع إٔ أضددابٝع غكدٛ

ٌ  ثِ ايكتٌ ٍ  ذٖدين  ًب ٜٚددٚز  .ا٭قدازب  قتد ٕ  قدد  ضد٪ا  ٖٚدٛ:  ّاضداذد  ٜهدٛ

 ايتاَد١  ايطدٝطس٠  ايتٛاؾٌ ٚضا٥ٌ َٔ غريٙ أٚ تٜٛرت خ٬ٍ َٔ مبهٔ ٌٖ

 َددج٬ّ؟ نايطددشس أدٚات خدد٬ٍ َددٔ ٜهددٕٛ ٖددٌ اىبكابددٌ؟ ايػددخـ عًدد٢

 اٯخس؟ ايػخـ ٜٙسٜد َا يتٓؿٝر تٛدٝٗ٘ َٚٔ ثٳِ

ٍ  ع٢ً احملٝا َطاعد .د ٚعًل ٕ  ٖد٪٤٫  بكٛيد٘:  َطدؿس  د. تطدا٩  ٜعٝػدٛ

 إٔ بايكدددسٚز٠ ٚيدددٝظ ..إخل ٚاقتؿددداد١ٜ ٚادتُاعٝددد١ ضٝاضددد١ٝ سباطددداتإ

ٌ  ْعدٝؼ  نٓدا  نبٝعِٗ...عبٔ يد٣ نً٘ ٖرا ٜهٕٛ  ؾهدساّ  ضد١ٓ  62 قبد

  .َٛدٛدّا ايطًٛى ٖرا ٜهٔ ٚمل َٓػًكّا بٌ َتػددّا
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٘  تٛيد ض١ٓ 45 قبٌ :بكٛي٘ ذيو َع ايكٛؼبٞ عبداهلل .أ ٚاختًـ  عٓد

 اْؿتددا  ٫ٚ ادتُدداعٞ تٛاؾددٌ ٫ٚ ْدد  ٖٓدداى ٜهددٔ مل ٚقتٗددا .. دُٗٝددإ

 ! ٫ ٚزقبا ذيو يعػٓا ٚددت يٛ زقبا .. إع٬َٞ

 سٝددا٠ .. اقتؿددادٟ أَددإ :بكٛهلددا اىبطددأي١ ايكسْددٞ ؾاطُدد١ .د ٚشبؿدد 

 غسٚز َٔ ايػباب ؼبُٞ َا باختؿاز ٖرا .. ٚسٝا٠ ؾس  ثكاؾ١ .. نسمب١

 اىبعتديدد١ )ايرتبٝدد١ ذيددو: إفب ايػددبٝهٞ ازبدداشٟ .د ٚأقدداؾ  ايدعػدد١ٓ.

ٔ  اىبتكددددّ اىبطدددت٣ٛ ،ايطددد١ًُٝ ٕ  ،بايؿدددش١ ايعٓاٜددد١،ايتعًِٝ َددد  ايكدددُا

 ا٭َددإ،ٚا٫خرتاع ا٫بتهدداز عًدد٢ ايتشؿٝددص ٚضددا٥ٌ، اي٥٬ددل ا٫دتُدداعٞ

 تطبٝدل ، ٚاىبطداٚا٠  ايعدٍ، اٱْطإ ٚنسا١َ سكٛم اسرتاّ، ا٫قتؿادٟ

 قدددِٝ، ٚايتٓدددصٙ ايتٓكدددٌ ًب اسبس١ٜ،اضدددتجٓا٤ بددد٬ ازبُٝدددع عًددد٢ ايكدددإْٛ

ٔ  ،ؾدٛم  َٚا َٓٗا ا٭د٢ْ باسبد ا٫يتصاّ ع٢ً ٜٴتؿل أخ٬ق١ٝ ٘  أَدان  تسؾٝد

 ٥٫ٚك١(. ٚناؾ١ٝ َتٓٛع١

 ّاَتػددا٥ُ أنددٕٛ إٔ أسددب ٫ ندضدد٘: بددٔ عبددداهلل .أ قدداٍ سددـب ًب

 ٚايبطايد١  اىبعٝػد١  غد٤٬  َبٌ ًب نسمب١ ٚسٝا٠ اقتؿادٟ َإأ أٟ ٚيهٔ

 ايػدداب ٜدخًدد٘ ٫ - ٬َّددج – ايطددٛم نددإ إذا َٚددس  ؾددس  ثكاؾدد١ ٚأٟ ..

ٔ  َاٖٞ .. عا١ً٥ بدٕٚ قبؿسدٙ ٘  أَدان ٔ  ايد   ايرتؾٝد  هلدا  ٜدرٖب  إٔ مبهد

 ض١ٓ؟ 47 ًب ست٢ أٚ :3 اٍ ًب غاب

ـ  :اىبسغددددد َطػددددس  أ. ٚتطددددا٤ٍ  خاؾدددد١  ؟ غددددبابٓا  عبؿددددٔ نٝدددد

 .د ٚأٚقدددددح ؟.. ْؿطددددد١ٝ بدددددأَسا  اىبؿدددددابٕٛ، اىبددددددَٕٓٛ ،احملبطدددددٕٛ

ٕ  قٓاعات٘ عٓد شاٍ اَ أْ٘ اهلديل عبدايسهبٔ ٕ  بدأ ٟ  ايٓطديب  اسبسَدا  ايدر

 ؾهددس َددع يًؿددسد ٚايػخؿدد١ٝ ايٓؿطدد١ٝ ٚازبٛاْددب ايػددباب بعددض ٜعٝػدد٘

 ايعٓٝدـ،  ايتطدسف  يٓدا  ٜٓدتر ٚ ايػباب ٚػبٓد ذيو ٜطتػٌ عٓٝـ َتطسف

 دزع عٓددددَا ايددددنتٛزاٙ ًب يسضدددايت٘ ا٭ضاضددد١ٝ ايُٓبسٜددد١ ٖدددٞ ٖٚدددرٙ

  دزاض١ٝ. نشاي١ َؿس ًب ايعٓـ نباعات

ٌ  : ندريو  اسبازثٞ خايد أ. ٚتطا٤ٍ  داعدؼ  ٭تبداع  ُْٓبدس  ضدٓبك٢  ٖد

 خباي٘ أسدِٖ ؾعٌ نُا ٚا٭بسٜا٤ ايعصٍ ٜكتًٕٛ َت٢ إفب بِٗ؟ َػسز أِْٗ

ٌ  اىبطدادد؟  ًب اىبؿًـب ٚقتًٛا ا٭بسٜا٤ ايعصٍ قتًٛا .. عُ٘ بابٔ ٚاٯخس  ٖد

 ٍ  َٜٚٛبؿٗددا بٗددا ٜعبددح عكددٍٛ ٖدرٙ  ا٭َددين؟ ازباْددب عًدد٢ َكتؿددس٠ اسبًدٛ

 ٚاشبؿٞ؟ َِٓٗ ايُباٖس ْاٚأعدا٩ ايبػدادٟ
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  احلمٕه: آخر األوين اجلاٌب

 ٜهددٕٛ إٔ ٜٴؿددرت  ا٭َددين ازباْددب إٔ ندضدد٘ بددٔ عبددداهلل أ. ٜددس٣

ٌ  .. اسبًددٍٛ آخددس  أ. ٚأغدداز  ايؿهددسٟ. ازباْددب  ٖددٛ ا٭ٍٚ اىبعازبدد١ عاَدد

 بعٓددٛإ: اسبٝددا٠ بؿددشٝؿ١ َٓػددٛز يدد٘ َكدداٍ إفب ايؿدددد ٖددرا ًب عبددداهلل

 َساقبدد١ َددٔ ؾٝدد٘: ٚدددا٤ ،ٚاسبًددٍٛ ايتػددخٝـ .. اىبًُهدد١ ًب اٱزٖدداب

 َتُجًد١  ا٭َٓٝد١،  يًُ٪ضطد١  ظباسات ٖٓاى إٔ ٜتكح اىبًُه١ ًب اىبػٗد

ـ  اٱزٖداب  ىبهاؾشد١  ايداخ١ًٝ ٚشاز٠ دٗٛد ًب  اجملتُدع  َ٪ضطدات  ٚقدع

 تٛعٝد١  أٚ اٱزٖابٝـب َع ايتشاٚز ؾهس٠ سدٚد ًب ازبٗٛد نٌ ا٭خس٣،

 ٫ ٚيهٓٗدا  ايؿسدٜد١،  اسبدا٫ت  بعدض  تعداج  قدد  دٗٛد ٖٚٞ اىبتعاطؿـب،

 عًد٢  ايتعدسف  عًٝٓدا  ػبدب  ددرٚزٙ.  َٔ اٱزٖاب ٫دتجاخ ايعُل؛ إفب تٓؿر

٘  اي  ٚايعٛاٌَ ٚايُبسٚف اٱزٖابٞ ٖرا ب١٦ٝ ٌ  تػرٜد ٘  ٚدبعد  إزٖابٝدّا،  َٓد

َٔٚ  ٔ  ايؿهسٜد١  اىبٓاخدات  عًد٢  ايتعدسف  عًٝٓدا  َتعاطؿدّا.  ايبطدٌٝب  اىبدٛاط

 ٚتعٝددد اٱزٖدداب تػددرٟ ايدد  ا٫دتُاعٝدد١ ٚايُبددسٚف ايجكدداًب ٚاشبطدداب

٘  إْتاد٘ ٌ  َدع  ٚعكدٛهلِ.  ايػدباب  قًدٛب  ًب ايربٜدل  ذيدو  ٚتعطٝد  سددخ  ند

ـ  ٚايط٬ ، ٚايسداٍ اىباٍ ظبد إزٖاب١ٝ خ١ًٝ ع٢ً قبض أٚ إزٖابٞ  نٝد

 ٖددرٙ دددا٤ت ٚنٝددـ اىبدداٍ؟ ٖددرا أتدد٢ أٜددٔ َٚددٔ ايعدددد؟ ٖددرا إفب ٚؾددًٛا

ٌ  ًب ا٭ضًش١؟ ِ  ايٓؿدل  ٖدرا  ْٗاٜد١  إفب ٚؾدًٓا  أْٓدا  عبطدب  َدس٠  ند  اىبُبًد

ٕ  َتدا   ٚايط٬  ٜتدؾل اىباٍ ددٜد٠، َٛاد١ٗ ًب أْؿطٓا ظبد  ٚاٱزٖدابٝٛ

 َددٔ اىبتعدداطؿٕٛ، ٖددِ اٱزٖدداب ًب َددا ٚأخطددس ٚعددد٠، عددددّا ٜتصاٜدددٕٚ

 ٚمبددٍٛ ٚمبددسز ٜتعددإٚ َددٔ ٖددرا ايطدد٬ ، ؼبُددٌ ٫ٚ ايؿهددس ٖددرا ؼبُددٌ

ِ  ٚقد ايطسف، ٜٚػض ٕ   خطداب  تٓداٚهل ٍ  اىبًدو ضدًُا  .ايكددٜح  تؿذدري  سدٛ

 ايدد  ازباذبٝدد١ َٚددا اٱزٖدداب؟ ًب اىبٛدددٛد٠ ازباذبٝدد١ َددا ْعددسف إٔ ػبددب

٘  ٚأًٖ٘ ٚايدٜ٘ ٜٚرتى اٱْطإ يد٣ تسخـ اسبٝا٠ دبعٌ ٘  ٚصبتُعد  ٚٚطٓد

ـ ْؿطد٘؟   تؿذري ع٢ً ٜٚٴكدٹّ ٍ  نٝد ٛٻ ٔ  ايػداب  ٖدرا  ٜتشد ـ  َد  ؼبدب  غدخ

 عٓٝددـ يًشٝددا٠ نددازٙ إفب ايددرات ٚذبكٝددل ٚايٓذددا  ايتُٝددص ٜٚسٜددد اسبٝددا٠

 اىبتٛاقدع١  اسبُد٬ت  بعدض  ا٭َدين  ازبٗددٳ  ؾداسٳب  ا٫ْتشاز. ع٢ً َٚكبٌ

 َٚهددسز قددعٝـ خطدداب ٚاٱْػددا٥ٞ، ٚايعدداطؿٞ ايؿهددسٟ خطابٗددا ًب

ٕ  ٚقدد  ايسمس١ٝ، اٱع٬ّ ٚضا٥ٌ عرب ٟ  اشبطداب  هلدرا  ٜهدٛ  أثدس  ايؿهدس
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 ضدطش١ٝ  إْػدا١ٝ٥  خطابٝد١  ؾدٝؼ  إفب ايٛقد   َع ذبٍٛ يهٓ٘ ايبدا١ٜ، ًب

ٌ  قدد  ٚسددٙ  ا٭َين اسبٌ تكٓع٘. ٫ٚ اىبتًكٞ ًب ت٪ثس ٫ داَد٠  ؾتٓد١،  ٜٴػدع

ٔ  إَا أؾسادٖا أسد ؾكدت اُ٭ضس َٔ نجريّا إٔ ضٓذد ا٭ٜاّ ؾُع  بايطدذ

ٌ  ايدٚيد١.  قدد  عٓٝـ ضًيب ؾعٌ زد ٜجري قد ٖٚرا بايكتٌ، أٚ  ا٭َدين  اسبد

 تددتِ إٔ ػبددب اٱزٖددابٞ ايؿهددس ؾٗددرا اسبًددٍٛ، آخددس ٜهددٕٛ إٔ ٜؿددرت 

ٌ ٚيهدٞ   ٚايعكدٌ.  ٚاىبٓطل ٚباسبذ١ ٚايكًِ ٚايؿٛت بايؿهس ٜٴٛاد٘  ْؿد

ـ  سددخ؟  َداذا  ا٭ض١ً٦: ٖرٙ عٔ ظبٝب إٔ ػبب سًٍٛ إفب  سددخ؟  ٚنٝد

 مبهٔ ٚنٝـ سدخ؟ َا دبٓب باٱَهإ نإ ٌٖٚ سدخ؟ ايرٟ َٚا

 بددإٔ دًٝددّا ٜبدددٚ اٱزٖدداب، أدبٝددات ٚبكددسا٠٤ َطددتكب٬ّ؟ سدددخ َددا دبٓددب

 ٚايٓؿددٝظ ايػددايٞ ٚبددرٍ يٲقددداّ يًؿددسد؛ اسبكٝكددٞ ايددداؾع نددإ ايدددٜٔ

 ايٓؿددٛف ذبٜٛددٌ بعددد مت ذيددو بددإٔ غددو ٫ٚ غدد٤ٞ، بهددٌ ٚايتكددش١ٝ

ِ  ْؿدٛف،  إفب ٚعطدؿٗا  ايػدسع١ٝ  ـ  تددع ٛ  ايعٓد ٌ  إفب ٚتددع  َطدًُـب  قتد

 اٱزٖابٞ ٚؾٌ اهلل. زضٍٛ ضبُدّا ٚإٔ اهلل إ٫ إي٘ ٫ بإٔ ٜػٗدٕٚ أبسٜا٤

 َتػدددد دعددٟٛ شبطدداب َٚهجؿدد١ َسنددص٠ دسعددات ْتٝذدد١ اىبسسًدد١ هلددرٙ

 يًددد٤٫ٛ قدددٝكّا تؿطدددريّا ؼبُدددٌ إقؿدددا٥ٞ خطددداب عكدددٛدّا، اَتدددد َتصَددد 

 ٫بدد  َٜٛٝداّ  ايػداب  ٜتًكاٖا اي  اىبسنص٠ ايٓاز١ٜ ازبسعات ٖرٙ ٚايربا٤،

 َٚهدددإ شَدددإ ًب اجملتُدددع عًددد٢ أثدددس هلدددا ٜهدددٕٛ ٚإٔ ترتاندددِ إٔ َدددٔ

٘  ٜؿذدس  ايرٟ اٱزٖابٞ ٖرا َعٝٓـب. ّ  ًب ٜٛيدد  ٫ ْؿطد ٌ  ٚيًٝد١،  ٜدٛ  مبدس  بد

ٔ  تٓػ١٦ بؿرت٠ ٔ  ٜٓكًد٘،  َٚسندص  َطدتُس  ٚغدش ٍ  َد  أخدس٣  إفب عادٜد١  سدا

  اسبٝا٠. َٔ اشب٬ف تؿكٌِّ

ٔ  ٚأؾهدازِٖ،  ايٓداع  قٓاعات تػهٌٝ ًب دٚز يٲع٬ّ  ستد٢  ٚيهد

 ايؿ٦ددد١ ٖدددرٙ خؿدددا٥ـ تعدددسف إٔ ايبداٜددد١ ًب ػبدددب َعٝٓددد١ ؾ٦ددد١ رباطدددب

ّ  َٔ َعسؾ١ دبب ٚدمبٛغساؾٝتٗا. ِ  ايعًُٝدات؟  بٗدرٙ  ٜكدٛ  أعُدازِٖ؟  ٚند

ِ  ٖٞ ٚنٝـ  عًد٢  ْتعدسف  إٔ ػبدب  ٚا٫قتؿداد١ٜ؟  ا٫دتُاعٝد١  أٚقداعٗ

ٌ  ست٢ ازبُٗٛز ٖرا خؿا٥ـ ٘  ْؿد ٌ  إيٝد ٌ  َدا  َجد ٘  ٚؾد  اٱزٖدابٕٝٛ.  إيٝد

 ايتٛاؾدددٌ ٚضدددا٥ٌ إٔ تدددبـب ايداخًٝددد١ ٚشاز٠ بٝاْدددات ٚقدددسا٠٤ باىب٬سُبددد١

 بٗدد٪٤٫ خ٬هلددا َددٔ ُغددِسز ايدد  ايٛضددا٥ٌ أٖددِ أسددد ناْدد  ا٫دتُدداعٞ

 ٖددرا ٜطددتخدَٗا ايدد  ٚايٛضددا٥ٌ اىبٓددابس َددا اسبددٌ؟ َددا ،ٕٵإذٳ ايػددباب،
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 ٜطدتخدَٗا  اي  ايٛضا٥ٌ َا ٚا٭ؾهاز؟ اىبعًَٛات ع٢ً يًشؿٍٛ ايػاب

 ضاس١ أؾبش  ا٫دتُاعٞ ايتٛاؾٌ ٚضا٥ٌ طسٜكٗا؟ عٔ إيٝ٘ ْؿٌ ست٢

 بددٌ ايػددباب، عًدد٢ ٚتطددٜٛكٗا أؾهددازِٖ عددٔ يًتعددبري يٲزٖددابٝـب؛ سددس٠

 سطدداب أيددـ 46 َددٔ أنجددس ٖٓدداى َعٗددِ، ٚايتٓطددٝل يًتٛاؾددٌ ٚطسٜكدد١

 ٖٓاى #ٜٛتٝٛب$ ًب َّٜٛٝا، ٜصداد ٚايعدد #تٜٛرت$ ًب داعؼ تُٓبِٝ ىب٪ٜدٟ

ٌ  ايتػسٜددات  عددد  ،#داعدؼ $ يد َكطع ًَٕٝٛ 2.7 َٔ أنجس ّ  بػده  عدا

 8524 عددداّ ًٚب تػسٜدددد٠، ًَٝدددْٛٞ إفب ٚؾدددً  8559 عددداّ #تدددٜٛرت$ ًب

 ًَٝددْٛٞ قبعدددٍ أٟ َٜٛٝددّا، تػسٜددد٠ ًَٝددٕٛ 555 َددٔ أنجددس إفب ٚؾددً 

ٔ  أقٌ ًب تػسٜد٠ ـ  دقدا٥ل،  6 َد ٔ  نٝد  ايعددد  ٖدرا  َٚساقبد١  ؾًدرت٠  مبهد

ٌ  اىبُٗد١؟  ٖدرٙ  َجٌ إفب ذبتاز ّاغخؿ ٚنِ اىبٍٗٛ ٔ  اسبد ٌ  ًب ٜهُد  عُد

 ندددٌ ؾٝٗددا  تػددازى  ٚايتطددسف  اٱزٖدداب  ىبهاؾشدد١  ٚطٓٝدد١  ضددرتاتٝذ١ٝ إ

ٌ  ػبدب  ضدسٜع  ٚنشٌ ايسأٖ ايٛق  ًب ٚيهٔ اجملتُع، َ٪ضطات  عُد

ٞ  ايتٛاؾٌ ٚضا٥ٌ نٌ ع٢ً ط١ًٜٛ هب١ً ٌ  ستد٢  ا٫دتُداع ٌ  إفب تؿد  ند

ٌ  ايٛقد .  قؿدري٠  احملتد٣ٛ  عُٝكد١  إقٓاع١ٝ زضا٥ٌ يبح غاب ٔ  اسبد  ٜهُد

 اىبٓؿدددات، ٖدددرٙ ًب اٱزٖدددابٞ ايُب٬َدددٞ ايؿهدددس أؾدددشاب َصاهبددد١ ًب

 ػبب ٚايؿهس، ايعكٌ تٗص زضا٥ٌ ٚبطٌٝب، َٚكٓع عُٝل ضبت٣ٛ ٚإػباد

 ٚٚقا٥ٞ. اضتباقٞ دٚز يٓا ٜهٕٛ إٔ

 بدددٔ عبدددداهلل أ. قبكددداٍ ددددا٤ َدددا إفب ايؿدددشاف ْؿدددس ّ. د. ٚأقددداف

 ايؿددٛز٠ يتهتُددٌ اىبطددًُـب غددري ايدددٚاعؼ دمبٛغساؾٝدد١ تًددو ندضدد١

 ٚاشبددازدٞ احملًددٞ ايػددباب بددـب ػبُددع ايددرٟ اىبػددرتى ايكاضددِ ٚإػبدداد

 اٱزٖاب. زا١ٜ ذب  ي٬ْكُاّ

ٞ  خايدد  أ. ٚاتؿل ٍ  َدع  اسبدازث ٕ  ايكدٛ  ٱزٖداب ا َهاؾشد١  َُٓبَٛد١  بدأ

 ٚايتشكٝكدات  ايتشسٜات َٔ أطساؾ٘ بهاؾ١ ا٭َين ازبص٤ تػٌُ إٔ ػبب

 إؾدد٬ساتٚأٜكددّا  باٱعددداّ ا٭سهدداّ ٚتٓؿٝددر ٚاٱداْدد١ ٚاحملانُددات

 ٚا٫ضتكساز ٚاىبصاٜا ا٭دٛز ٚتسؾع ا٭دٓب١ٝ ايعُاي١ َٔ تكًـ اي  ايطٛم

 َُٓبَٛدد١ ٜػددهٌ ٫ اسبًددٍٛ قُدد١ عًدد٢ ا٭َددين اسبددٌ بكددا٤ إٕ ايددَٛبٝؿٞ.

ٌ  ايدبعض  بعكٗا َٔ تطتؿٝد ١َتٛاشْ  عًُدا٤  ٚآزا٤ ازبٗدٛد  بكٝد١  ُٜٗدؼ  بد
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 ايعًددّٛ زددداٍ بدد٘ ٜكددٍٛ ايددرٟ اىبٓطددل قدد٠ٛ َددٔ ٜصٜدددٕٚ ايددرٜٔ ا٫دتُدداع

 ٚايعُاي١ٝ. ا٫قتؿاد١ٜ اٱؾ٬سات ًب اٱداز١ٜ

 :ٔانتعاف بٕادر التدععَ الفهرٖٛ الٍفصٗٛ االختبارات

 ٜتبٓددٕٛ يبددّٔا بعكددأٟ _ أْٗددِ ايعذٝددب إٔ اسبسبددٞ ؾدداٜص٠ أ. أقدداؾ 

 إٔ ْطددتطٝع ٫ عٓددا ؽبتًؿددٕٛ ٫ أَجايٓددا سٝدداتِٗ ًب _ايداعػددٞ ايؿهددس

ِ  عًد٢  ٚايتعدسف  قبٓاقػتِٗ إ٫ لبٝصِٖ  ؾدعب  ايٛقدع  سكٝكد١  ..       ؾهدسٖ

 ؾهسٜد١  ْؿطد١ٝ  اختبدازات  ؾدس   اقرتسد   ؾكد ٚعًٝ٘ .ّاض٤ٛ ٜٚصداد ددّا

ٞ  دٚزٟ بػهٌ ٚازباَعات اىبدازع ًب  ايؿهدس  بدٛادز  ٫نتػداف  ؾؿدً

 ا٭ؾهداز  ٖدرٙ  يعد٬ز  آيٝد١  ٚقدع  َدع  اضتؿشاي٘ قبٌ ايػباب ًب اىبتطسف

ٌ  ًب ِ  َسسًدد١ ند ِ  بددريو َعدين  خدداف دٗداش  إْػددا٤ ٜٚدت  َددٔ خددربات ٜكد

 اىبع١ٝٓ. ٚازبٗات ايتخؿؿات نٌ

ٟ  ٖدرا  َدع  اسبازثٞ خايد أ. ٚاختًـ  ؾهدس٠  َدع  أتؿدل  ٫ بكٛيد٘:  ايدسأ

 ايٓؿطددد١ٝ ا٫ختبدددازات ىبساندددص مبهدددٔ نٝدددـ .. ايٓؿطددد١ٝ ا٫ختبدددازات

 دٗدداش بٓتددا٥ر تأخددر ٫ أنبددع ايعددامل ًب احملددانِ دٓا٥ٝدد١؟ أديدد١ يتهددٕٛ

  بايٓاش١ٜ. اٱزٖاب عبازب ٫ .. بػريٙ ؾهٝـ ايهرب نػـ

 ا٫دباٖدددات، قٝددداع مبهدددٔ أْددد٘ اسبهُدددٞ عًدددٞ .د أٚقدددح بُٝٓدددا

ٔ  ٫ ٚيهٔ عا١َ، د٫٫ت يتعطٞ ـ  عًٝٗدا  قدساز  بٓدا٤  مبهد  َعدـب  يػدخ

 .قٝاض٘ ْسٜد ايرٟ باىبتػري ع٬ق١ ذات أخس٣ ٚبٝاْات َ٪غسات بٛدٛد إ٫

 ا٫دتُاعٝد١  اىبسغٛبٝد١  Social desirability امس٘ ايكٝاع ًب ذبٝص ٖٓاى

 إدابدات  ٱعطدا٤  (ا٫دباٖدات  َكداٜٝظ  ٚخاؾد١ ) اىبكٝداع  ٜٓدصع  إٔ ٜٚعين

 َدا  ٖدرا  .بايؿعٌ ادباٖات٘ عٔ ٜعرب َا ٚيٝظ، ادتُاعّٝا َٚكبٛي١ َسغٛب١

 نددجري٠.. أسٝددإ ًب ؾددادق١ ٚغددري ثابتدد١ غددري اىبكدداٜٝظ ٖددرٙ َجددٌ ػبعددٌ

 عًٝ٘. ٜعتُد ٫ٚ دقٝل غري ايهرب نػـ َكٝاع ٚبايؿعٌ

 ايٓؿطدد١ٝ ايكٝاضددات أُٖٝدد١عًدد٢  اتؿددل ؾكايدد : ؾدددعل طًشدد٘ د أَددا

ٛ  ٚازبسمبد١  اٱزٖداب  ضٝطٝٛيٛدٝا سكٝك١ يهٔ ا٫دتُاع١ٝ ٚايبشٛخ  ٖد

 ايطعٛدٜـب ايطٝطٝٛيٛدٝـب َٔ ؾع٬ّ تطتؿٝد إٔ ٚأزدٛ تؿسعات٘ ٚي٘ عًِ
ِ  اسرتاَٞ َع_ ِ  هلد  ايبشدٛخ  َٛقدٛع  أٜكداّ .. _اىبػٝدب  أٚ اىبؿكدٛد  ٚيددٚزٖ

ٟ  ٚد١ٗ َٔ ٚخ٬ؾ٘ ا٫دباٖات ٚقٝاضات ايه١ُٝ ٔ  ُْبدس ٞ  يد ٟ  تعطد  ضدٛ
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 ْؿددظ عًدد٢ ازبددٛد٠ عايٝدد١ نٝؿٝدد١ يبشددٛخ عبتدداز يهددٔ عاَدد١ ؾددٛز٠

 نًُد١  تد٪زقين  َا نجريّا .. ايػسب١ٝ ايبشٛخ َسانص ًب ٜكدّ َا َطت٣ٛ

(  ٔ ٕ  غايبداّ  ٭ْٗدا  ( يهد ٌ  تهدٛ ٍ  ايٛاقدع  بدـب  ايؿاؾد ٌ  ٚاىبدأَٛ  دَٚددّا ُْٚبد

  ايدا٥س٠. ٖرٙ ًب ْدٚز

 عًددِ ًب اىبختؿددـب إٔ بدددٚزٙ ٚأقدداف ذيددو اسبهُددٞ عًدد٢ د. ٚأٜددد

 ايدد  ايؿسؾدد١ ؼبتددادٕٛ يهددٔ َٔٛدددٛدٜ ايطددعٛدٜـب ٚا٫دتُدداع ايددٓؿظ

 ٚايػ١ًًٝ. ايكدِٜ اسبسع عًٝٗا ُٜٗٝٔ

 ًب ايبشجٝد١  ايتُٝدص  َسانص نجس٠ ٚع٢ً أْ٘ ايعُٛدٟ ضا١َٝ د. ٚتس٣

ٞ  ٚأٜكّا ازباَعات  ذبكدل  مل بعكدٗا  طبسددات  إٔ إ٫ ايعًُٝد١  ايهساضد

  َٓٗا. اىبطتذد٠ خاؾ١ اجملتُع قكاٜا ٬ََط١ ًب َٓٗا اىبأٍَٛ

ٌ  :ٚأقداؾ   ذيدو  َدع  ؾددعل  طًشد١  د. ٚاتؿك  ّ  ٫ بعكدٗا  إٔ بد  ٜتدٛا٤

 ٫ طبدددسز ندددٌ إٔ نُدددا حبدددٛخ، َسندددص أٚ نهسضدددٞ َطدددُاٙ َدددع

 ذندسٙ  َدا  َدع  اتؿكد   نُا .ّازؾٝٓ ّاعًُٝ ّاحبج باعتبازٙ تكُٝٝ٘ ْطتطٝع

 ا٫دتُدداع بعًددِ ٜتعًددل ؾُٝددا ا٭قددٌعًدد٢  قايدد : سٝددح اسبهُددٞعًددٞ  د.

 أٜكددّا عسبٝدد١ ٫ٚ ضددعٛد١ٜ َدزضدد١ يدددٜٓا أز٣ ٫ أْددا ،.. يدد٘ اْتُددٞ نددْٛٞ

 َدزضددد١ َؿددداِٖٝ َدددٔ يًكددددِٜ إعددداد٠ ) ٖدددٛ يددددٜٓا َٚدددا يًطٝطدددٝٛيٛدٝا

ٟ  ايؿددٓدٚم َددٔ اشبددسٚز  إفب عبتدداز ...(....َعٝٓدد١  َطددت٣ٛ عًدد٢  ايتكًٝددد

٘  َدا  يٓأخدر  .... ايهُٝد١  ايتش١ًًٝٝ ٚا٭طس ايبشح ٚأدٚات اىبؿاِٖٝ  اْتذتد

 استٝاداتٓا. َع يٝتؿل ْٚكٛيب٘ ايطٝطٝٛيٛدٝا َدازع

 دخددٍٛ أُٖٝدد١ سددٍٛ طًشدد١ د. إيٝدد٘ ذٖبدد  َددا اسبددازثٞ خايددد أ. ٚأٜددد

 ايد   اسبدٜجد١  ايُٓبسٜد١  بدا٭طس  ا٫دتُاعٝد١  ٚايبشٛخ ايه١ُٝ ايكٝاضات

ّ  ايعدامل  ًب ايكساز ؾٓاع١ ؾًب أؾبش  ّ  اىبتكدد  خايدد  أ. ٜٚعتكدد ، ايٝدٛ

 َطدازد٠  ًب ا٭َٓٝد١  اىب٪ضط١ سككت٘ نُا "ّا"اخرتاقٝ ّاظباس ضٓشكل أْٓا

ٞ  ٖٚٓدا ، ٚاسبسند١  ايٓػداٍب  ًب ايباد١٥ ايٓا١ُ٥ اشب٬ٜا  اٯخدس  ايددٚز  ٜدأت

ٔ  ا٫دتُداع  ٚعًُا٤ ايٓؿظ يعًُا٤ ٕ  ايدرٜ  اسبدٜجد١  ايُٓبسٜد١  ا٭طدس  ٜعتُددٚ

 ايٛاقددددع يتكددددسأ ا٭ٜهٛيٛدٝدددد١ اىبكَٛددددات ٚقٝدددداع بتشًٝددددٌ تأخددددر ايدددد 

 ٚتؿسعات٘.



7 

 

–5102  5102  
71 



7

  –5102     72 

  



7 

 

–5102  5102  
73 

 

 :ٛاحلارث٘ خالد أ. الٕرقٛ الرٟٗص 

ٞ  خايددد أ. عدس   ٌ  ٚزقدد١ اسبدازث  ًب ايتػددٖٛات تؿدشٝح  بعٓددٛإ: عُد

 إٔ َكددَتٗا  ًب أٚقدح  سٝدح  .ايبطايد١  َػده٬ت  َٚٛادٗد١  ايعٌُ ضٛم

ِ  َٔ تعد ايعٌُ ضٛم ّ  ًب ١ايس٥ٝطد  اىبٛقدٛعات  أٖد  ُْبدساّ  ؛اٱدازٜد١  ايعًدٛ

 ايعُدددٌ قددد٣ٛ ربطدددٌٝب َدددٔ بدددد٤ّا ٚاٱْتددداز ا٫قتؿددداد دٚز٠ ًب ىبهاْتٗدددا

 ٚاٱْابد١  ايكٝداد٠  ٚبدساَر  ٚايتددزٜب  بدايتطٜٛس  َدسٚزاّ  ،ايتكًٝدٟ بػهًٗا

 ا٫بتهددداز ًب اىبتخؿؿددد١ ا٭حبددداخ َساندددص ًب ٚا٭حبددداخ ٚايدزاضدددات

 َٓؿدد١ عًدد٢ ٚيًٛقددٛف .ايتكاعددد بددرباَر ٚاْتٗددا٤ٶ ايعدداّ ايٓؿددع ٚاقتؿدداد

 اىبطدت٣ٛ  عًد٢  ا٭ثدس  تٛقدح  ايد   ايتؿطري١ٜ ايكسا٤ات يٓا تكدّ َٛقٛع١ٝ

ٟ  ٚاىبطدت٣ٛ  ا٫دتُاعٞ ِ  َٚطدت٣ٛ  ا٫قتؿداد ٞ  اىبعدسًب  ايرتاند  ٚاشبرباتد

ٌ  عًد٢  اىبًُهد١  ًب ا٫ضتٝعاب١ٝ ايب١٦ٝ ٚقدز٠  ،اىبعسؾد١  ٚتٛيٝدد  ايتكٓٝد١  ْكد

 ٚايٓتددا٥ر ايعُددٌ ضددٛم تػددٖٛات ٚطبٝعدد١ سذددِ اضددتعسا  َددٔ بدددٸ ؾدد٬

 بإَهددإ ٖٚددٌ ،اسبايٝدد١ ادباٖاتدد٘ ًب ايعُددٌ ضددٛم ادبدداٙ عًدد٢ اىبرتتبدد١

ٌ  ضدٛم  ًب ايتػدٖٛات  تػدٝري  ٚاىبصَعد١  اسباي١ٝ اٱؾ٬سات ٘  ايعُد  بػدهً

 .اىبرنٛز٠ ازبٛاْب ناؾ١ ع٢ً اٯثاز َٔ ٚاسبد ايسأٖ

 : اىبتػريات ايس٥ٝط١ ًب ضٛم ايعٌُ ايطعٛدٟ

 إسؿدددا٥ٝات حبطدددب_ ايبطايددد١ َعدددد٫ت تبًدددؼ سٝدددح البطالفففٛ: -

ّ  ايعاَدددد١ اٱسؿدددا٤ات  َؿدددًش١   _ّا ٚإْاثدددد ّاذندددٛز  8523ّ يعدددا

 .ًَٕٝٛ 25 ْ٘ؿط ًعاّي ا٭دٓب١ٝ ايعُاي١ عدد ٜٚبًؼ 22.7%

 خددددد٬ٍ عٓٗدددددا أعًدددددٔ زمسٝددددد١ إسؿدددددا١ٝ٥ نػدددددؿ  التصفففففرت: -

 ايتكددددٜسٟ اسبذدددِ إٔ ،8523 ايتذدددازٟ ددددد٠ َٓتدددد٣ اؾتتدددا 
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 يهًُددد١ ٚؾكدددّا ،زٜددداٍ ًَٝددداز 836.5 بًدددؼ اىبًُهددد١ ًب يًتطدددرت

 ا٭َدددري نسضدددٞ أضدددتاذ دٜددداب عبددددايعصٜص ايربٚؾطدددٛز أيكاٖدددا

 أعدددداد إٔ بٝٓددد  نُدددا ايتذدددازٟ، يًتطدددرت َاددددد بدددٔ َػدددعٌ

 2.8 عبدددٛ بًدددؼ َتٛضدددٌب قبعددددٍ تصٜدددد ايُٓباَٝددد١ غدددري ايعُايددد١

 .ضّٜٓٛا عاٌَ ًَٕٝٛ

 8523 عاّ خ٬ٍ % 2 بٓطب١ ايطعٛدٜـب زٚاتب تسادع  :األجٕر -

ٔ  زٚاتب ازتؿع  ؾُٝا ّ  ايٛاؾددٜ ٞ  ايعدا ٍ  % 85 بٓطدب١  اىباقد  خد٬

ٞ  ٚبًددؼ  ْ٘ؿطدد  ايعدداّ ٔ  زٚاتددب  انبدداي  اشبدداف  بايكطدداع  ايٛاؾدددٜ

 َٓػدخت  ًب ايطدعٛدٜـب  ايعداًَـب  عددد  ٜٚبًدؼ  زٜداٍ.  ًَٝاز 225.9

ٕ  2.47 اشباف ايكطاع ـ  ًَٝدٛ  عددد  ٜبًدؼ  ؾُٝدا  ََٚٛبؿد١،  ََٛبد

 َٔ %28 ْطب١ ايطعٛدٜٕٛ ٚمبجٌ ٬َٜـب 8.82ا٭داْب ايعاًَـب

ٌ  ؾُٝدا  اشبداف  ايكطداع  ًب ايعٌُ ضٛم  %88 ْطدب١  ا٭داْدب  مبجد

 ًب يًطددعٛدٜـب ايػددٗسٟ ا٭دددس َتٛضددٌب أَددا . ايعُددٌ ضددٛم َددٔ

ٌ  زٜدا٫ّ  4748 عبٛ ؾبًؼ اشباف ايكطاع  يػدري  زٜدا٫ّ  2276 َكابد

 .ايؿسدٟ ايطعٛدٟ ايعاٌَ أدس َٔ %85 بٓطب١ ايطعٛدٜـب

ٌ  ضدٛم  ًب ايتػدٛٙ  ٚغهٌ سذِ ايطابك١ اىبعًَٛات َٔ ٜتكحٚ  ايعُد

 عًد٢  ٚيٓأخدر  ،ايسمسٝد١  باىب٪غدسات  اىبٛقش١ ايعٛاٌَ َٔ بعدد ٚازتباط٘

 ايطدعٛدٜـب  ايعداًَـب  عددد  ْٚطب١ ايطعٛد١ٜ غري ايعُاي١ عدد اىبجاٍ ضبٌٝ

 ايطعٛدٜـب أدٛز ْٚطب١ يًطعٛدٜـب ا٭دٛز َتٛضٌب ٖٛ آخس َٚجاٍ ،ؾٝٗا

ٟ  ايتؿدٛم  مبجٌ أ٫ّٚ . ٌ  ايعددد  عًد٢  ُٖٝٓد١  ايطدعٛدٜـب  غدري  يًعداًَـب  اهلا٥د

 ٖٚدرا  عَُٛداّ  ايطٛم ًب أٚ ايعٌُ ضٛم ًب ضٛا٤ ٚتٛدٗات٘ ايكساز ؾٓاع١

٘  سدًب   اىبؿدا   ٚزعاٜد١  ٚازبدٛد٠  ايطدٛم  تطدٜٛس  ؾدا   ًب ٜطدري  ٫ ذاتد

 يٝطد   ا٭دٓبٝد١  ايعُايد١  َٓٗا قدَ  اي  ايدٍٚ إٔ إفب إقاؾ١ ،ايٛط١ٝٓ

 أضددٛام إفب تكددٝؿ٘ إٔ مبهٓٗددا ّاؾددٓاعٝ ّاكبٝددص ذبُددٌ أٚ َتكدَدد١ د٫ّٚ

 ا٭ددس  ْطدب١  ثاْٝداّ  ايطدعٛدٟ.  ايطدٛم  تطدٛز  ٜعٝدل  أٜكداّ  ٖٚدرا  ،اىبًُهد١ 

 اهلادؾ١ ا٭ْػط١ ناؾ١ ع٢ً تكػٌب ايعدد١ٜ بايهجاؾ١ َؿشٛب١ اىبتد١ْٝ

 يًطدددعٛدٜـب بايٓطدددب١ ايتعاقدٜددد١ ٚاىبصاٜدددا ا٭ددددٛز َطدددتٜٛات ذبطدددـب إفب

 أْٗدا  نُدا  ،يًطعٛدٜـب ا٭دٛز تسادع ًب _ا٭زقاّ تُبٗس نُا_ ٚتتطبب
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 ازبٗدددد ٚذبؿدددس ايَٛبدددا٥ـ يتدددٛطـب اسبهَٛٝددد١ ازبٗدددٛد ندددٌ تعٝدددل

 ا٭دْد٢  اسبدد  ٚبسْداَر  ْطاقدات  نربْداَر  ؾسعٝد١  قكداٜا  ًب اسبهَٛٞ

 َددٔ ٠دٻٚسٹدد عُكددّا أنجددس َػدده٬ت بتٛيٝددد اىبػدده١ً ٚتتؿدداقِ يٮدددس

 ٖددرٙ ٚىبٛادٗدد١ ."ايُٖٛٝدد١ ايطددعٛد٠" َػدده١ً ٖٚددٞ اسباقددس٠ اىبػدده١ً

ٞ  ببعد اىبػٗد إفب ايُٓبس ٜٓبػٞ اىبتؿاق١ُ اىبػه٬ت ٔ  َطدتكبً  ٚاقدع  َٚد

 إٔ ثايجددّا يدد٘. أؾددل ٫ ْطددام ذات سًددٍٛ عددرب ٚيددٝظ بددازش٠ ٚطٓٝدد١ َؿددًش١

 قددد  ايعاًَدد١ ايٝددد عًدد٢ ٚايطًددب  ايطددعٛدٟ يًطددٛم ا٫ضددتٝعاب١ٝ ايطاقدد١

 اقتؿدددادّٜا ٫ٚ َٓطكٝدددّا ٫ٚ عًُٝدددّا مبهدددٔ ٫ ندددبري بػدددهٌ تكدددخِ

 ستد٢  ا٭ٜاّ قادّ َع ايطًب ضٝتصاٜد بٌ ا٭دٓب١ٝ ايعُاي١ ٱخساز تكًٝؿ٘

 َددٔ ا٭عددداد يتكًددٝـ اىبٛدددب ا٫ضددتكساز سبايدد١ ايتُٜٓٛدد١ اشبطددٌب تؿددٌ

 ٜكٌ ٫ ط٬ّّٜٛا ٚقت ٜطتػسم ٖٚرا ا٫قتؿادٟ يًُٓٛ ا٭د٢ْ يًشد ا٭داْب

 اىبعدددامل ٚاقدددش١ تدزػبٝددد١ طبططدددات إفب ٚؼبتددداز ضدددٓٛات عػدددس عدددٔ

 ًٜٞ: َا ع٢ً ايتأنٝد مبهٔ ٚعًٝ٘ .ٚاقتؿادّٜا ضرتاتٝذّٝاإ

 ًب ايكدددسازات ؾدددٓع دا٥دددس٠ ٚتؿدددؿ١ٝ تٓكٝددد١ ًب ٚازبدٜددد١ ا٫عتبددداز :أ٫ّٚ

 ايهجاؾددد١ تؿسقددد٘ ايدددرٟ ايطدددًيب ايتدددأثري َدددٔ ايطدددعٛدٟ ايطدددٛم

 ذيدددو ٜٚدددأتٞ. ايطدددعٛدٜـب غدددري يًعددداًَـب ا٭ددددٛز ٚتددددْٞ ايعددٜددد١

ٛ  ا٭عًدد٢ َددٔ ايطددعٛد٠ عددرب  ٚإعددداد  ايكٝدداد٠ بددرباَر ا٭ضددؿٌ عبدد

. اجملُٛعدددات ٚز٩ضدددا٤ اىبػدددسؾـب ٚإعدددداد اٱْابددد١ ٚبدددساَر ايكددداد٠

 ا٫دبددداٙ ٖدددرا ًب اسبهَٛٝددد١ ازبٗدددات َطدددا١ُٖ ذيدددو ٜٚتطًدددب

ٞ  اىبطدددت٣ٛ  ذات ايدددرباَر  ًب ٚا٫ضدددتجُاز  تساددددع دٕٚ  ددددداّ  ايعددداي

 .احملًٞ ايتدزٜب عرب ٚيٝظ

ٔ  َٔ ايتعاقد غسٍٚب سٛن١ُ :ثاّْٝا ٔ  اىبكداٚيـب ) ايبداط ٔ  (ٚاىبتعٗددٜ  ايدرٜ

 ٚايػددسنات ،اسبهَٛٝدد١ ٚغددب٘ اسبهَٛٝدد١ يًػددسنات ٜعًُددٕٛ

 َرتد١ٜ اشبدَات َطتٜٛات ٕإ سٝح .اشبؿخؿ١ يرباَر اشباقع١

 عًدد٢ ا٭َجًدد١ َٚددٔ ،ٚازبددٛد٠ ٚايؿٓٝدد١ اىبٗٓٝدد١ يًُعدداٜري ٚتؿتكددد ددددّا

 ٚاشبددَات  ايطدعٛد١ٜ  ٚاشبطٍٛب ايهٗسبا٤ غسن١ َتعٗدٟ ذيو:

ٔ  ايطعٛد١ٜ ا٭زق١ٝ  خدسٚز  َٚٓدع  ،ايطدعٛد١ٜ  اشبطدٍٛب  ًب ٚايتُدٜٛ

 نُسانددص اشبددازز إفب ايطددعٛدٟ ايطددٛم ؽبًكٗددا ايدد  ايَٛبددا٥ـ
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 طبدداطس أٜكددّا بٗددا ؼبددٌٝب ٚايدد  ا٫تؿددا٫ت يػددسنات ا٫تؿدداٍ

 .ايٛطين اسبظ ٚغٝاب اشبؿٛؾ١ٝ خسم

 ايتذص٥دد١ ضددٛم إٔ اىبعًددّٛ َددٔ ؾإْدد٘ بداٜدد١ ايتذص٥دد١: قطدداع تكددٓـب :ثايجددّا

ـ  ٖٚدرا  ا٫ضدترياد  عًد٢  نًّٝا َعتُد ايطعٛدٟ  ايعًُد١  قددز٠  ٜكدع

 إفب إقاؾ١ ا٭ضعاز ًب ايتكخِ ٜٚسانِ ايٛق  َسٚز َع ايػسا١ٝ٥

ٕ  2.8 ذٖاب ًب ٚاىبتُج١ً ،ايُباٖس٠ َػهًت٘  يًعُايد١  َٚبٝؿد١  ًَٝدٛ

ٌ  ًب ٕٚاىبتطدرت  َٓٗدا  ٜطدتؿٝد  ،ا٭دٓب١ٝ  إفب إقداؾ١  ا٭َدٛاٍ.  غطدٝ

 اسبهَٛٝد١  اٱؾ٬سات َع٘ تتكا٤ٍ اهلا٥ٌ ايتطرت ضٛم سذِ إٔ

 ايكددددزات تطدددتٛعب ايددد  يًَٛبدددا٥ـ ا٭ؾكٝددد١ ايكاعدددد٠ تٛضدددٝع ًب

ّ  ٚقد ،ناؾ١ ايٛط١ٝٓ ٚاشبربات ٚايطُٛسات  ايسٜدا   َسندص  قدا

 َدٜٓددد١ إٔ تٛقدددح بدزاضددد١ ٚاىبتٛضدددط١ ايؿدددػري٠ ا٭عُددداٍ يتُٓٝددد١

 نجاؾددد١ ًب ايعاىبٝددد١ اىبعدددد٫ت أعًددد٢ أسدددد عًددد٢ ذبتدددٟٛ ايسٜدددا 

 ٚضدبع  أيؿداّ  ٚث٬ثدـب  )وبطد١  يـأ 35.7 تبًؼ اي  ايتذص١٥ ضب٬ت

 ٦َد١(  ٚض  )أيؿـب 8655 َع َكاز١ْ ْط١ُ ًَٕٝٛ يهٌ ضبٌ ١٦َ(

 سككددد  ٚندددريو اىبتكدَددد١ ايددددٍٚ ًب ْطددد١ُ ًَٝدددٕٛ يهدددٌ ضبدددٌ

 بٓطددب١ احملدد٬ت أعددداد تصاٜددد ًب عدداىبٞ لبددٛ َعدددٍ أعًدد٢ ايسٜددا 

 اىبتكدَددد١. ايددددٍٚ ًب %8 بدددد َكازْددد١ %26 بدددد تكددددز ضدددّٜٓٛا شٜددداد٠

 أعُاٍ سذِ إٔ ايتذاز١ٜ ايٛط١ٝٓ ايًذ١ٓ بٗا قاَ  دزاض١ ٚأندت

ٛ  ٜكدز اىبًُه١ ًب ٚاىبتٛضط١ ايؿػري٠ اىب٪ضطات  ًَٝداز  245 بٓشد

 ايطدٛم  سذِ أؾٌ َٔ ايهبري٠ يًػسنات ًَٝازّا 85 َكابٌ زٜاٍ

 ٖٚدرا  زٜداٍ.  ًَٝداز  265 إفب ٜؿٌ ايرٟ احملًٞ ايتذازٟ ايُٓباّ ًب

 ؾسف ٚتطٛز ٚايؿ١ٝٓ اىبتخؿؿ١ اىبعسؾ١ٝ ايكاعد٠ تطٛز دٕٚ ؼبٍٛ

 اىببدادزات  ٚتدبين  ٚايتطدٜٛس  ايبشدح  عًد٢  ٚاٱْؿام ٚايتطٜٛس ايبشح

 ا٭ثس. ذات

 ٜسٟىبددد ٚاىبعسؾٝدد١ ٚاىبٗٓٝدد١ ايؿٓٝدد١ باىبطددتٜٛات ٚا٫ٖتُدداّ ايعٓاٜدد١ :زابعددّا

 ا٭ٍٚ ايعددددامل ًب اىبطددددت٣ٛ ايعددددايٞ ٚا٫ضددددتجُاز ايبػددددس١ٜ اىبددددٛازد

ِ  يتأًِٖٝٗ ٕ  ٚتددزٜبٗ ِ  يٝهدٛ ٍ  ابتهداز  ًب َُٗد١  إقداؾ١  هلد  اسبًدٛ

 ىبهاتددددب ّاٚضبٛزٜدددد ز٥ٝطددددّا ّادٚز ٚإعطددددا٤ .ٚايتخطددددٌٝب اٱدازٜدددد١

 ٚكبهدددـب ازبطدددٛز ٖدددرٙ بٓدددا٤ ًب احملًٝددد١ اٱدازٜددد١ ا٫ضتػدددازات
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ٔ  ٚايتكٓٝد١  اشبدرب٠  ْكٌ َػازٜع  عًد٢  قدادز٠  َٓؿدات  عًد٢  ايعبدٛز  َد

 .ٚتطٜٛسٙ ْػسٙ

ٌ  عًد٢  ٚايتؿتدٝؼ  ايسقابد١  ًب ا٫ضتجُاز َكاعؿ١ :خاَطّا  اىبخايؿدات  ند

 اىبخايؿددات أٚ بايتطددرت تددٛسٞ ايدد  اٱع٬ْددات ٚخؿٛؾددّا ايُبدداٖس٠

 .ٚاٱقا١َ ايعٌُ يُٓباّ

  :أ. عبداهلل آه حاودتعكٗب: 

ٞ  خايد أ. ٚزق١ ع٢ً ساَد آٍ عبداهلل أ. عكب ٍ  اسبدازث  تؿدشٝح  سدٛ

ٌ  ضدٛم  ًب ايتػٖٛات ٕ  ايبطايد١،  َػده٬ت  َٚٛادٗد١  ايعُد  ذبددٜات  بدأ

 اهلٝهًٝدددد١ َددددع ٚتطددددازعّا تعكٝدددددّا تددددصداد ايطددددعٛد١ٜ ًب ايعُددددٌ ضددددٛم

ِ  ددٜدد٠  ٖٝهًٝد١  ؾدٓاع١  دٗدٛد  َدع  ستد٢  أٚ ايكا١ُ٥ ا٫قتؿاد١ٜ  تٓطدذ

ٛ  ٚٚاقدع  ايعاىبٝد١  ا٭ضدٛام  ًب ايتػريات َع ٞ  ايُٓد ّ  اىبتصاٜدد  ايطدهاْ  ٚعدد

ٍ  أضعاز سٍٛ ايس١ٜ٩ ٚقٛ  ٘  َدا  ٚندريو  ايدبرتٚ  اىبايٝد١  ايطؿدسات  أؾسشتد

 ايعُايدد١ َددٔ ًَْٝٛٝدد١ أعددداد قدد  تطًبدد  َػددازٜع ضدد١ً َددٔ اىبًُهدد١ ًب

ٛ  عًد٢  ّاقا٥ُ أضاض٘ ًب ا٫قتؿاد ٜهٕٛ إٔ ا٭١ُٖٝ َٚٔ ا٭دٓب١ٝ،  ايُٓد

 اىبدددٛازد ٚأُْبُددد١ اٱدازٟ ٚايدددٓٗر اىبطسٚسددد١ اسبًدددٍٛ ٚيهدددٔ ايكطددداعٞ

 ٚعًددد٢ .اىبطًٛبددد١ ايؿاعًٝددد١ َٚطدددت٣ٛ بايتشددددٜح تطدددُح مل اىب٪ضطدددات١ٝ

 غددري ايؿددٓاعات ًب احملًددٞ ايٓدداتر لبددٛ ًب اٱػبابٝدد١ اىب٪غددسات عهددظ

ٕ  ايبرتٚي١ٝ، ٔ  أندرب  بدات  ايدٓؿٌب  ٚتؿددٜس  إْتداز  عًد٢  ا٫عتُداد  ؾدإ  أٟ َد

 ا٫زتؿددداع َدددع طدددسدّا ٜتٓاضدددب ا٫قتؿددداد ؾشذدددَِدددٔ ثٳدددِ ٚ ؛َكددد٢ ٚقددد 

 َعددد٫ت تتشددٍٛ ٚقددد إْتاددد٘، َٚعددد٫ت ايددٓؿٌب أضددعاز ًب ٚا٫غبؿددا 

 خطددري، َطددتكبًٞ ذبدددٟ يٮضددـ أٚ أؾكدد١ًٝ إفب إَددا ايطددهاْٞ ايُٓددٛ

ِ  إٔ إ٫ ايطدعٛد١ٜ  ًب اىبستؿعد١  ايتعًِٝ َعد٫ت َٔ ايسغِ ٚع٢ً  ًب ْطدبتٗ

 %5 ٚبٓطددب١ ترتادددع أْٗددا ايػسٜددب بددٌ َتدْٝدد١ تددصاٍ ٫ اشبدداف ايكطدداع

 غدري  ايٛاؾدد٠  ايعُايد١  بطدبب  َؿسغد١  سًك١ ًب اشباف ايكطاع ٜدٚز سٝح

ٌ  ٚايد   اىبدزبد١  ٞ  اىبتدْٝدد١ ا٭ددٛز  تكبد ـ  ٚبايتداي  ٚإْتدداز اٱْتادٝد١  ًب قدع

 .ايطعٛدٟ يًػباب داذب١ ٚغري تٓاؾط١ٝ غري َٚبا٥ـ

 ٚازبٝٛضٝاضد١ٝ  ايطٝاضد١ٝ  ايتػدٝريات  عٔ قبعصٍ يٝظ ايعٌُ ضٛم إٕ

ٔ  ددص٤  ايّٝٛ أْٓا ع٢ً ذيو ديٌٝ ٚأنرب سٛيٓا َٔ تتطازع اي   َعاديد١  َد
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ِ  ْػدري  دعًٓدا  َدا  اىبػدتع١ً  اسبدسٚب  أتٕٛ هلٝب َٔ سبكٓا ٚقد ايؿساع  ضدً

 ايطدٛم  إؾ٬  ًب ازبٗٛد ع٢ً تٓعهظ ٚاي  ذبدٜاتٓا ٚقا١ُ٥ أٚيٜٛاتٓا

 ٖٓدداى ؾددإٕ ٚهلددرا ،ا٭خددس٣ ا٫قتؿددادٟ ا٫شدٖدداز عٛاَددٌ ؾاعًٝدد١ ٚشٜدداد٠

 ًب ا٭خر َع ايب٬د ًب َٚطازٖا ايت١ُٝٓ خط١ يتػٝري ٚعاد١ً ًَش١ ساد١

 .ا٭شَات ٱداز٠ ضبه١ُ ٚخط١ ايٛق  عاٌَ سبطبإا

 احملأر: 

 ؟ عاطاًل تهُٕأُ  ٖعين واذا

ٕ  إٔ ٜعدين  َاذا :ايصٖساْٞ ضعٝد أ. تطا٤ٍ ـ  ًب ؟ عداط٬ّ  تهدٛ  أيطد

 ٞ  .. اسبٝددا٠ ىبددٛت تطددتعد أْد   عًٝددو ٖٚٓددا ..ٚددٛد  ٫ٚ يددو قُٝدد١ ٫ :اىبعداْ

 سٝداّ  ٜهٕٛ إٔ عٔ َعط٬ّ عاط٬ّ أؾبح َٔ ٚسًِ زٚ  ًب .. اىبٛت ٚسٝا٠

 ؾكدٌب  ضتُٛت اي  ايدٚا٥س آخس ٚإفب ٚصبتُع٘ ٚأًٖ٘ يرات٘ اسبٝا٠ يُٝٓح

ّ  ضدعٝد:  أ. ٚأقداف  عاطدٌ.  ٭ْ٘ ٔ  خدربا٤  إٔ أددص ٕ  ا٭َد  خطدٛز٠  ٜددزنٛ

 ًب يهٓٓدا  ..ٚا٫قتؿداد  ٚايدٓؿظ  ا٫دتُاع خربا٤ ٚنرا ..ايعاطًـب قٓابٌ

ٞ  ٫ ايًٌٝ آخس ٌ  إفب ْٓتٗد ٞ  ؾعد ٍ  عًد٢  قدادز  سكٝكد ِ  ٖدرا  خطدس  إبطدا  ايًػد

 َدداذا اىبٗٓدد١؟ ثكاؾدد١ يدددٜٓا تبًددٛزت ٖددٌ نددريو ..ٚايتددٛزّ ايُٓددٛ ًب اٯخددر

 ٚا٭ددداد  اٯبا٤ نإ اي  تًو (اىب١ٓٗ ثكاؾ١) ٱعاد٠ ايعٌُ ٚشاز٠ ؾٓع 

ـ  ًب ٜ٪دْٚٗددددا ٍ  طبتًدددد  َٚٝهدددداْٝهٝـب  ٚبٓددددا٥ـب  َددددصازعـب ؛ اسبكددددٛ

 ..ْعُٗدا  عًد٢  اهلل عبُدد  ايد   ايٓؿٌب طؿس٠ دا٤ت ثِ .خل...إ ٚنٗسبا٥ٝـب

 ثكاؾددد١ ثٓا٥ٝددد١ أَددداّ أْٓدددا أَبدددٔ ..ايَٛبٝؿددد١ ثكاؾددد١ إفب بايهاَدددٌ يٓتشدددٍٛ

 ٜتذدد٘ إٔ ػبددب ايدد  ايعًدد١ َهددأَ أٖددِ أسددد ٖٚٓددا (ٚاىبٗٓدد١ ايَٛبٝؿدد١)

 َجًُدا  .. اىبٗٓد١  ثكاؾد١  إعداد٠  عدرب  ىبعازبتٗدا  غا١ًَ ضرتاتٝذ١ٝا عرب ايٛطٔ

 ٫ أبٓا٥ِٗ بأٜدٟ َِٗٓٗ .. أٜكّا ٚاىبتكد١َ ايٛاضع١ أزق٘ ًب اهلل خًل ِٖ

 دا٥ُداّ  تس٢َ ٫ اي١ُ٥٬ إٔ ايػسٜب ..يدٜٓا ٖٛ َجًُا إيِٝٗ ايٛاؾدٜٔ بأٜدٟ

ٌ  ايػداٖك١  ايػدٛاٖد  إٔ َع ..ايطعٛدٟ ايػاب إ٫ ٔ  أدد  خدر  ..تػٝدب  إٔ َد

ّ  َٚٝدداْٝاّ  َايٝداّ  ضبرتَد١  َٗٓد١  ب٦ٝد١  ؾٓع  سـب أزاَهٛ َجا٫ّ  ٚنُٓبدا

ٌ  سًُددّا باتدد   ستدد٢ َٚددتـب  ضبددرتّ عُددٌ ٟ  غدداب يهدد ِ  َددع ضددعٛد  أْٗدد
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 تٜٛٛتددا ايطددٝازات ٚنددا٫ت ؾددٝاْات آخددس َجدداٍ ..غدداق١ َٗددٔ ٜباغددسٕٚ

 .ٚغريٖا

 ذلددات لفّي ٔاقع تعِٕات شٕم العىن:

 ايتػدٖٛات  تؿشٝح قك١ٝ: سٍٛ ايكسْٞ ؾاطُ٘ د. َداخ١ً ٚاغتًُ 

ٌ  ١َُٗ ْكاٍب عد٠ ع٢ً ايبطاي١ َػه٬ت َٚٛاد١ٗ ايعٌُ ضٛم ًب  تتُجد

 : ًٜٞ ؾُٝا

 َعجدسات  أبسش َٔ ٜعد (ا٫قتؿاد١ٜ يٮْػط١ َٛسد ديٌٝ) ٚدٛد عدّ -2

 ٚقددع َددٔ َساسًدد٘ نددٌ بدد٘ ٚتعددين .. (ايعُددٌ ٚشاز٠ ًب) ايعُددٌ ظبددا 

 ًب ؾاعًددد١ َػدددسٚعات ٚتٓؿٝدددر ٚاقدددرتا  خطدددٌب ٚبٓدددا٤ ضدددرتاتٝذٝاتا

 صبًدظ  ايبطايد١..  َكدَتٗا ًٚب يدٜٓا ايعٌُ ضٛم َػه٬ت َعازب١

ٌ  اعتُددت  ايتذداز٠  ٚٚشاز٠ َٛسدداّ  دي٬ّٝ أؾدز ايتعإٚ ٌ  ايعُد  بايدديٝ

ٌ  ٚشاز٠ تصٍ مل سـب ًب ا٫قتؿاد١ٜ يٮْػط١ ايٛطين  ضدٛا٤  - ايعُد

 تػددين تددصٍ مل - بساصبٗددا َددٔ غددريٙ أٚ ْطاقددات بسْدداَر خدد٬ٍ َددٔ

 ايتذددداز٠ ٚشاز٠ تؿدددٓٝؿات َدددع بعكدددٗا ٜتعددداز  بتؿدددٓٝؿات َٓؿدددسد٠

 ٚشٜس ضأي  أْٗا إفب ؾاط١ُ د. ٚأغازت أخس٣... سه١َٝٛ ٚقطاعات

ٌ  إٔ ؾكاٍ ايػإٔ ٖرا ًب أضباز ىبٓتد٣ ايػٗسٟ ايًكا٤ ًب ايعٌُ  ايعُد

ٌ  ٖدرا  إؾدداز  تدأخري  إٔ ًب ٫ٚغدو  !ذبكٝك٘ ع٢ً داٍز  َعكد١ً  ايدديٝ

 ؾدددشٝش١ َعًَٛدددات قٛاعدددد بٓددا٤  ًب َٚٗدددِ ز٥دددٝظ ؾٛددددٛدٙ ؛سكٝكدد١ 

ـ  غدت٢  عٔ َتها١ًَ ٚبٝاْات ٔ  ايَٛبدا٥ ـ  ًب ٚاىبٗد  ايكطاعدات  طبتًد

ٔ  .. ايطدٛا٤  عًد٢  ٚاشباؾد١  ايعا١َ ِ  َٚد  ًب عًٝٗدا  ا٫عتُداد  إػبابٝد١  ثد

 .إخؿاقات َٔ ايعٌُ ضٛم ٜعاْٝ٘ َا َعازب١

ٞ  ايكطاع ًب اىبتاس١ ايعٌُ ؾسف إٔ ايٛاقح َٔ -8  ٚاشبداف  اسبهدَٛ

 ايػدددابات َدددٔ ايهدددبري٠ ا٭عدددداد ٚسذدددِ تتٓاضدددب ٫ – سايٝدددّا -

 .. ايؿدددسف ٚأزبددداع بدددٌ أْؿددداف عدددٔ ايبددداسجـب ايعددداطًـب ايػدددبابٚ

ٔ  اىبدسأ٠  كبهـب تػذٝع هب٬ت ضت٪دٟ ٌٖ : ٖٛ ٚايط٪اٍ ٌ  َد  ايعُد

 يًذٓطدـب  ايؿدسف  إتاس١ َٝصإ ًب َا خًٌ إفب ايكطاعات طبتًـ ًب

 داْدددب ًب بُٝٓٗدددا ايػدددسع١ٝ ايؿدددسٚم تساعدددٞ َٓؿدددؿ١ عاديددد١ بؿدددؿ١

  !؟ ايط٬م سا٫ت ًب ست٢ ٚإعايتٗا ا٭ضس٠ ع٢ً اٱْؿام َط٪ٚيٝات
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 ايًكدددا٤ ًب ايعُدددٌ ٚشٜدددس ضدددأي  أْٗدددا إفب أٜكدددّا ؾاطُددد١ د. ٚأغدددازت

ٔ  أضدباز  ىبٓتدد٣  ايػٗسٟ ٌ  ٚاضتػدٗادٙ  اىبٛقدٛع  ٖدرا  عد ٍ  بسدد  بددأ  أعُدا

ٔ  قد١ًٝ٦  ْطدب١  بتَٛبٝـ ٘  ٚاْتٗد٢  ايؿتٝدات  َد ـ  ا٭َدس  بد  ٜكدازب  َدا  يتَٛبٝد

ٔ  ََٛبؿ١ آ٫ف ث٬ث١ ٌ  مبدجً ٞ  دد ٘  َدَٛبؿ ٘  أٚ غدسنت  ٚقايد   ... ! َ٪ضطدت

 ايهؿددا٠٤ َطددأي١ عددٔ ا٭عُدداٍ زدددٌ عددٔ ْكدد٬ّ ايددٛشٜس ذبدددخ ؾاطُدد١: د.

 عددٔ غدداب يهددٔ َٚددسدح ٚؾددازم ٚدٝدد٘ َعٝدداز ٖٚددٛ ٖٓددا اىبعٝدداز ٚنْٛٗددا

 نددٕٛ ٖٚددٛ عدداد٠ ا٭عُدداٍ زددداٍ بدد٘ ٜؿددس  ٫ آخددس عاَددٌ ٖٓددا ايددٛشٜس

ـ  َدددٔ أطددٛع  اىبَٛبؿدد١  ٔ  ايطدددهٛت ًب اىبَٛبدد  َدددٔ بددايهجري  اىبطايبددد١ عدد

 يدددٜٗا تهددٕٛ ٫ سددـب خاؾدد١ اىبتٛاقددع بايساتددب يًسقددا ٚأقددسب سكٛقٗددا

 - غدسعاّ  - ايػاب .. ايػخؿ١ٝ استٝاداتٗا خ٬ف أضس١ٜ َط٪ٚيٝات

٘  عًد٢  ستد٢  بايٓؿكد١  َعين َك١ٝٓ َاد١ٜ بتهايٝـ َطايب ٌ  أضدست  ا٭ؾد

 يٲضد٬ّ  ٖٓا ....إخل ٚضهٔ شٚاز تهايٝـ ثِ (ٚأخٛات٘ ٚإخٛت٘ ٚايدٜ٘)

ٌ  ؾسؾد١  تٛؾست ؾًٛ ؾع٬ّ خؿٛؾٝت٘ ٌ  ًب ٚاسدد٠  عُد  ٚغداب١  غداب  َكابد

ٔ  ي٘ تؿك٬ّٝ ٫ قسٚز٠ ايػاب ؾتكدِٜ نـ٤ ن٬ُٖا  اقدطسازاّ  ٚيهد

 . قبط٪ٚيٝات٘ ايٛؾا٤ ع٢ً ٱعاْت٘

 أقدددعاؾّا ضدددتتؿاقِ يددددٜٓا ايعُدددٌ ضدددٛم ًب ايتػدددٖٛات َدددٔ ندددجري -3

ٔ  ددداّ  ايهدبري٠  ا٭عدداد  عدٛد٠  عٓد َكاعؿ١  ٚاىببتعجدات  اىببتعدجـب  َد

ِ  اىبعامل ٚاقش١ ضرتاتٝذ١ٝا ٚدٛد عدّ َبٌ ًب اىب٪ًٖـب  ،٫ضدتٝعابٗ

 ا٫قتؿدداد ٚشاز٠ َددٔ نددٌ ايعُددٌ ٚشاز٠ َددع هبًدد٘ ٜتكاضددِ ٚشز ٖٚددرا

 تًدددو باضدددتجُاز اىبعٓٝددد١ ازبٗدددات ٚندددٌ ايتذددداز٠ ٚٚشاز٠ ٚايتخطدددٌٝب

 ٍ  ٚايدد  طا٥ًدد١ ٚأشَٓد١  َبددايؼ بٓا٥ٗددا ًب ؾدسؾ   ايدد  ايطاضبدد١ ايعكدٛ

 بٓدا  احملٝطد١  اشبًدٝر  دٍٚ ٚندريو  ابتعاثِٗ دٍٚ بإٔ ؾاط١ُ د. دبصّ

 . !!َٓا ٚأنجس أضبل تعًُِٝٗ مثاز ضتذين

 ضددٛم تػددٖٛات إٔ إفب َداخًتدد٘ ًب ايػددٗساْٞ ايًددٛا٤ د. ضددعد ٚأغدداز

ٍِ مل اي  ايت١ُٝٓ خطٌب َٔٚ ؾٓعٓا َٔ ايػدٜد يٮضـ دا٤ت ايعٌُ  تٛ

ٌ  إْتادٝد١  ٟ  ايعاَد  ْطددبٝا يًسؾداٙ  َٓشداش٠  ناْدد  ؾكدد  أُٖٝد١  أٜدد١ ايطدعٛد

ٔ  ايعُددٌ ضددٛم ًب ؾذددٛاتٚ تػددٖٛات عددد٠ تعُكدد ٚ َبٗددست يددريوٚ  َدد

 :أُٖٗا
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 ايطعٛدٟ بـبٚ اشبافٚ ايعاّ ايكطاعـب بـب ا٭دٛز ًب ايؿذ٠ٛ -

 ًب ايؿدسٚم  إٔ ايعذٝدب ٚ ٚاٱْاخ ايرنٛز ٚبـب ايطعٛدٟ غريٚ

ٟ  بـب ا٭دٛز ٟ  غدري ٚ ايطدعٛد ٞ  ايطدعٛد  يؿدا   ايُبداٖس  ًب ٖد

 ؾايكطدددداع ا٭دددددٓيب يؿددددا  اسبكٝكدددد١ ًب أْٗددددا إ٫ ايطددددعٛدٟ

ٛ ٚ أدسّا ا٭قٌ ضٝػػٌ اشباف ٌ  ٖد ٔ  ؾكد٬ّ  !ا٭ددٓيب  ايعاَد  عد

 اىبٛاطٔ. ايعاٌَ ذبُٞ ٫ اي  ا٫ضتكداّ ضٝاض١

 ٚا٭دٓيب. ايطعٛدٟ بـب اىبٗازات ًب ايؿذ٠ٛ -

 ايعٌُ. قِٝٚ أخ٬قٝات ًب ايؿذ٠ٛ -

 اٱْتاد١ٝ. ًب ايؿذ٠ٛ -

 ٱظبداش  ًَشد١  قدسٚز٠  تٛددد  غو ٫ٚ أْ٘ إفب اسبازثٞ خايد أ. أغازٚ

 ٚاىب٪غسات اىبكاٜٝظ تٛسٝد ٭١ُٖٝ "ا٫قتؿاد١ٜ يٮْػط١ اىبٛسد ايديٌٝ"

 َٛثٛقٝددد١ َدددٔ ٜدددٓكـ ٫ اىبٛسددد  ايدددديٌٝ غٝددداب ٚيهدددٔ ،ٚاٱسؿددا٥ٝات 

 ايتػدٖٛات  ًب اىبتُجًد١  اسباي١ٝ اىبػه١ً تٛؾٝـ ًب ايكا١ُ٥ اٱسؿا٤ات

 ايطدددعٛدٟ ٚا٫قتؿددداد ايتُٓٝددد١ عًددد٢ ٚأثسٖدددا ايعُدددٌ ضدددٛم ًب اسباؾددد١ً

 .تكٓٝد١  َطأي١ اىبٛسد ايديٌٝ تأخس ُٜٚبٌ ،دٛاْب٘ ناؾ١ ًب عاّ بػهٌ

 أٜكداّ  ايٓطا٥ٞ ا٫ستٝاز ٚاعتباز يٮبٓا٤ ا٫ستٝاز تكدٜس اىبِٗ َٔ ٚيهٓ٘

 ١ايس٥ٝطد  يًتػدٖٛات  ٚعٛد٠ ذيو ع٢ً ٚبٓا٤ .ايبعجات طبسدات ٚاضتٝعاب

 إفب: تكطُٝٗا ؾُٝهٔ اىبداخًٕٛ ْاقػٗا اي 

 ايطددٛم ًب ًَٝددٕٛ( 24) ايبددايؼ ا٭دٓبٝدد١ ايعُايدد١ عدددد تكددخِ :أ٫ّٚ

ٕ  بعدددد  َكازْدد١  ٞ  ٚا٭ثددس  ايطددها  َٚكازْدد١  ،يددريو  ا٫دتُدداع

 ًَٝدددٕٛ ًَٝدددٕٛ(2.5) تتذددداٚش ايددد  ايطدددعٛد١ٜ ايبطايددد١ سذدددِ

 ايُٓباَٝدد١ غددري ايعُايدد١ سذددِ ٜٚبًددؼ َٚٛاطٓدد١. َددٛاطٔ ْٚؿددـ

ٔ  ٜكدرتب  ٚعدد عاٌَ ًَٕٝٛ 2.8 عٔ ٜصٜد َا َطًل بػهٌ  َد

 عاَددٌ ٬َٜددـب 3) سددٛايٞ أٟ ايتذص٥دد١ قطدداع ًب ًَٝددٕٛ( 2.8)

 ا٭ُْبُدد١ َددٔ قًٝددٌ غددري يعدددد ُْبدداَٞ ٚغددري طبددايـ أدددٓيب(

 َددع ًَٝددٕٛ 22 ايبددايؼ ايهًددٞ ايعدددد َددٔ %87 سددٛايٞ مبجًددٕٛ
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ّ  ٚؾُٝا ،ايتشؿِب بايؼ ٟ  ٚايبٓدا٤  ايتػدٝٝد  قطداع  ٜكدٛ  تػدري  ايدر

ٔ  ٜصٜدد  َا ع٢ً اضتشٛاذٙ إفب ايتكدٜسات ٕ  3.5) عد ٌ  ًَٝدٛ  عاَد

 إَهاْٝدد١ عًدد٢ تدددٍ ٚاىب٪غددسات ايكددسا٤ات ٖددرٙ ؾددإٕ ،أدددٓيب(

 ايتكددازٜس  تػددري ايدد   اىبطددتؿش١ً ايطددعٛد١ٜ  ايبطايدد١ اضددتٝعاب

 إفب تؿددٌ ايتكددازٜس بعددض ًٚب %87 تتعددد٣ أْٗددا إفب ا٭خددري٠

 َػه١ً: ضتتؿاقِ ا٭عداد ٖرٙ َعٚ ،(35%)

ِ  ٜبًؼ ٚاي  :ا٭َٛاٍ ٚغطٌٝ ايتطرت - ٟ  اسبذد  هلدا  ايتكددٜس

 َٚبدددا٥ـ ٚتكددددّ ضدددّٜٓٛا زٜددداٍ( ًَٝددداز 855) ٜتذددداٚش َدددا

 عاٌَ. ًَٕٝٛ 2.5 أنجس بًؼ ايُٓبا١َٝ غري يًعُاي١

 َددا هلددا ايتكدددٜسٟ اسبذددِ ٜبًددؼ ٚايدد  ايُٖٛٝدد١: ايطددعٛد٠ -

ّ  عًد٢  ّاتػدذٝع  ٚتكدّ ضّٜٓٛا زٜاٍ( ًَٝاز 25) ٜتذاٚش  عدد

ٟ  غداب  أيـ( 755) َٔ أنجس ٜبًؼ يعدد اٱْتاد١ٝ  ضدعٛد

 .ضّٜٓٛا ضعٛد١ٜ ٚغاب١

 ايد   اهلٜٛد١  ْٛع١ٝ تػهٌٝ ًب ّاإقاؾٝ ّاقػط مبجٌ ٖٚرا

 .ٚاىبطتكبًٞ اسبايٞ يًذٌٝ ْؿٓعٗا

 ايؿدسف  ٚقدٝاع  اشبربات تٛطـب ًب اسباؾ١ً اشبطا٥س تكخِ :ثاّْٝا

 غٝداب  َٔ تٓتر اي  ايت١ُٜٛٓ ا٫ختؿاؾ١ٝ اىبعسؾ١ تطٜٛس ًب

 ايؿٓٝددد١ اىبٗددداّ ًب خؿٛؾدددّاٚ ايطدددعٛدٜـب ايعددداًَـب نجاؾددد١

 إفب: ٜعٛد ٖٚرا .ٚايكٝاد١ٜ ٚاٱغساؾ١ٝ

ٌ  ًب ايتُٓٝد١  خطدٌب  ؾػٌ .أ   ٚإؾد٬   اشبدربات  تدٛطـب  عًد٢  ايعُد

 َددٔ يًُددٛاطٔ اىبٓاضددب١ ٚا٭ٜهٛيٛدٝدات  ايعُددٌ ب٦ٝددات ٚتطدٜٛس 

 َطتكب١ًٝ ٚز١ٜ٩ ٚتعاقد١ٜ ع١ٝٓٝ َٚصاٜا ٚأدٛز َٚبٝؿٞ اضتكساز

 .ايَٛبٝؿ١ٝ يًُطازات

 ٚكبهدددـب ،اىبٗدددٔ تدددٛطـب ًب ايدددرزٜع اشبددداف ايكطددداع ؾػدددٌ .ب 

 ًب ايَٛبددا٥ـ خًددل َددٔ ْؿددٝب٘ عًدد٢ ا٫ضددتشٛاذ َددٔ اىبددٛاطٔ

 .اسبهَٛٞ اٱْؿام
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ٌ  .ز   ايعُايددد١ تددددؾل قدددبٌب ًب ٚأُْبُتددد٘ ا٫ضدددتكداّ ضٝاضددد١ ؾػدد

 با٭عددداد ايددتشهِ ًب تؿددب َٓطددك١ قددٛابٌب دٕٚ ا٭دٓبٝدد١

 ايكطاعدددات ًب اىبدددٛاطٓـب ايتشدددام ٚتٓطدددٝل ايٓٛعٝددد١ ٚقدددبٌب

ٌ  ٚتٛطٝٓٗدا  اشبدربات  انتطداب  دٚز٠ ٚذبكٝدل  ا٫قتؿاد١ٜ  ْٚكد

 .ايعًُٞ ايبشح ٚتطٜٛس اىبتطٛز٠ ايتك١ٝٓ

 ايطددددعٛد١ٜ اشبددددرب٠ ٚبٝددددٛت ا٫ضتػددددازات َهاتددددب تػٝٝددددب .د 

 دٓدب  إفب دٓبداّ  ايعٌُ َٔ ايطعٛدٜـب ا٭نادمبٝـب َٚػازن١

 يتطددددٜٛس اىبػددددرتن١ ايعًُددددٞ ٚايبشددددح ايتطددددٜٛس َػددددازٜع ًب

ٌ  ازبدٛد٠  ٚتسؾدع  ايتهًؿ١ ربؿض اي  ٚاٯيٝات ايتكٓٝات  ٚتكًد

 .ايٛطين ا٫بتهاز ٚتُٓٞ ايعُاي١ أعداد

ٍ  ظبدا   ًب بٓدا  ؼبددم  ّاخطدس  مبجٌ أٜكّا ٖٚرا  اىبعسؾد١  جملتُدع  ايتشدٛ

 ا٫قتؿدداد تٜٓٛددع ًب ٚأٜكددّا ،اىبتخنًدد١ ايٛضددط٢ ايطبكدد١ ْطددام ٚتٛضددٝع

 .ا٫دتُاعٞ ٚا٭َٔ ٚا٫ضتكساز ايكَٛٞ ٚايدخٌ

 ٔوٕاجّفففٛ العىفففن شفففٕم يف اآللٗفففات املكرتحفففٛ لتصفففهٗت التعفففِٕات 

 البطالٛ: وعهالت

 نٝؿٝدد١) ايتطبٝكٝدد١ ايٓاسٝدد١ عًدد٢ َداخًتدد٘ ًب اىبددسٟ ضددامل ّ. زنددص

 ايٛطٓٝددد١، ايعاًَددد١ ا٭ٜددددٟ ٚاضدددتٝعاب (ددٜدددد٠ َٚبٝؿٝددد١ ؾدددسف إػبددداد

 اىبستبدد١ ذبتددٌ اىبًُهدد١ إٔ َددٔ اىبسغددد َطػددس أ. ذنددسٙ قبددا ٚاضتػددٗد

 ًَٝددٕٛ 23 بٛاقددع ضدد١ٓ 89 دٕٚ ايطددهإ ْطددب١ سٝددح َددٔ عاىبٝددّا ايجايجدد١

ِ ٚع٢ً  % 67 ٚبٓطب١ ازبٓطـب َٔ غخـ ٔ  ايدسغ  عًد٢  اىبادٜد١  ايدٛؾس٠  َد

 ا٭ٜدددٟ اضددتٝعاب ًب ّاٚاقددش ؾػدد٬ّ ٖٓدداى إٔ إ٫ اىباقدد١ٝ ايعكددٛد َددد٣

ٍ  قددز  سٝدح  ٚتػدػًٝٗا  ايٛطٓٝد١  ايعا١ًَ  ايػدباب  بدـب  ايبطايد١  ْطدب١  َعدد

 اٱزٖابٝد١  يًُُٓبُات َُّٗا زاؾدّا ٜؿبح غبابٓا دعٌ يبا ،% 35 حبٛايٞ

ِ عًد٢   يًدب٬د  ايدتكين  ايهطددب قدشاي١  ًب أٜكداّ  ذيدو  تطدبب ٚ  َددٔ ايدسغ

 ْٗكدتٗا  يبٓدا٤  أخدس٣  دٍٚ َٓٗدا  ٚاضدتؿادت  ْؿدرت  ايد   اىبػازٜع قخا١َ

 ُْبددسّا اىبُٓبددٛز اىبددد٣ ًب ايٛقددع ٜتشطددٔ إٔ اىبتٛقددع غددري َددٔٚ ايؿددٓاع١ٝ

 ضدٛا٤  ايدٚيد١  يدخٌ اىبتٛقع ا٫غبؿا ٚ بٗا اىبعٍُٛ ايطٝاضات ٫ضتُساز
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 ايصٜدداد٠ َددع ْؿطدد٘ ايددٓؿٌب ْكددٛب أٚ ايددٓؿٌب عا٥دددات اغبؿددا  بطددبب

 خددازز ايددتؿهري َددٔ ٫بددد ؾإْدد٘ يددريوٚ ايطددهإ أعددداد ًب اىبكددطسد٠

ّ  ايكطاع رب٢ً ايسأٖ ايٛق  ؾؿٞ، َٓاضب١ سًٍٛ ٱػباد ايؿٓدٚم  ايعدا

َٳٸدا  ايتَٛبٝـ عٔ ّ  ِإ  ايٛقد   ًبٚ اشبؿخؿد١  حبذد١  أٚ غدٛاغس  ٚددٛد  يعدد

 ايٛطٓٝددد١ ايعُايددد١ ًب ٜسغدددب ٫ أٚ عدددادصّا اشبددداف ايكطددداع ظبدددد ْ٘ؿطددد

 ١ز٥ٝط عٛاٌَ ١ث٬ث ْتٝذ١ ٖراٚ ا٭دٓب١ٝ ايعا١ًَ ا٭ٜدٟ يتَٛبٝـ ٜطع٢ٚ

، ايعًٝدا  ايٛطٓٝد١  يًُؿا  ايساع١ٝ ايكٛابٌب قعـٚ ،دازٟاٱ ايتخًـ :

 . ايؿطادٚ

 ايعُددٌ ضددٛم ًب ايتػددٖٛات تؿددشٝح إٔ ساَددد آٍ عبددداهلل أ. ٜددس٣ٚ

 ايتاي١ٝ: باسبًٍٛ ا٭خر تكتكٞ ايبطاي١ َػه٬ت َٚٛاد١ٗ

 .اىبستؿع ايُٓٛ ذات ايكطاعات تعصٜص -2

 بدإدسا٤  ا٫دتُاعٝد١  ايبطايد١  يعد٬ز  ايسقاب١ٝ ازبٗٛد اضتٓٗا  -8

 اهلٝهًٝدددددد١ ٚايبٓٝدددددد١ ا٫قتؿدددددداد١ٜ اشبطددددددٌب ًب إؾدددددد٬سات

 .ايعٌُ ضٝاضات تعدٌٜ إفب ٚؾ٫ّٛ ايع٬ق١ ذات يًُ٪ضطات

 بايتأٖٝدددٌ اشبددداف ايكطددداع ًب اىبٗدددازات ًب ايؿدددٛازم تكًدددٝـ -3

 يًعُايدد١ ا٫ضددتكداّ عًُٝددات ٚتسغددٝد ا٭دددٛز ضددكـ ٚذبدٜددد

 .ايٛاؾد٠

 ٚت٦ٝٗد١  هلٔ اىبٓاضب١ ا٭دٛز تكِٝٝ عرب ايعٌُ ع٢ً اىبسأ٠ تػذٝع -4

 .ٚاستٝاداتٗا قُٝٗا َع ٜتٓاضب قبا ايعٌُ ب٦ٝات

 اي  باٱقاؾ١ إفب ايتذص١٥ اشبدَات قطاع ًب ا٫ضتجُاز شٜاد٠ -5

 أٜكٶددا د إفب      –إقدداؾ١  يًطددعٛدٜـب أنددرب عُددٌ ؾددسف كبجددٌ

 .اىبستؿع١ إْتادٝتٗا

ِ  َ٪ضطدات  عدرب  صبتُعٝد١  ثكاؾ١ ؾٓع -6  يتعصٜدص  ٚاٱعد٬ّ  ايتعًدٝ

 ايتخؿؿددات ًب ايكبددٍٛ ٚتكًددٝـ ايتددٛاشٕ ٚذبكٝددل اٱْتادٝدد١

 ايتعًددِٝ بددـب سكٝكٝدد١ غددسان٘ ٚبٓددا٤ اىبٗٓٝدد١ يؿددا  ايُٓبسٜدد١

 .يًػباب اىبٗين ايتٛدٝ٘ أيٝات يتطٜٛس ٚايعٌُ
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 اىبتذددد٠  ايطاقد١  َػدازٜع  عبٛ ايتٛد٘ ًب ايدٚي١ عصّ ٕإ أخريّا -7

 عًد٢  اىبؿدسٍب  ا٫عتُاد ٚضٝكًٌ ايعٌُ ؾسف َٔ ّانجري ضٝٛيد

 إيػدددا٤ بػدددسٍب ايعُدددٌ ضدددٛم إؾددد٬  بايتدددايٞ ٚضدددٝعصش ايدددٓؿٌب

 .ايكساز ًب اىبسنص١ٜ

 عبدداهلل  أ. إيٝٗدا  أغاز اي  ايطابك١ اىبكرتسات اسبازثٞ خايد أ. ٚأٜد

 ايؿددسف بصٜدداد٠ اىبتعًددل اىبكددرت  خدداف بػددهٌ ٜدددعِ نددإ ٚإٕ ساَددد،

ِ  َدع  ٜتٓاضدب  بػهٌ ٫غبساطٗا ايعٌُ ب٦ٝات ٚت١٦ٝٗ اىبسأ٠ عٌُ أَاّ  قدٝ

 قطداع  تكدٓـب  قدسٚز٠  عًد٢  أٜكداّ  ايتأنٝد َع ،ايد١ٜٝٓ ٚتكايٝدٙ اجملتُع

 ّاقطاعد  يٝؿدبح  هلدا  ٜتعس  إٔ ػبب اي  ازبرز١ٜ ٚاٱؾ٬سات ايتذص١٥

ٔ  بد٫ّ ّاٚطٓٝ ٟ  ايتػدٛٙ  عد ٘  ايدر  ٚاقتؿدادٜاّ  ٚادتُاعٝداّ  ب٦ٝٝداّ  ٜٚد٪ثس  ٜعٝػد

  .ددّا ضًيب بػهٌ

 إطددد٬م بتدددبين َطايبددد١ ايعُدددٌ ٚشاز٠ إٔ ايصٖساْدددٞ ضدددعٝد أ. ٜٚعتكدددد

 تٗددف  ايهدرب٣  ايدٚي١ َ٪ضطات ؾٝٗا تػازى غا١ًَ ٚط١ٝٓ ضرتاتٝذ١ٝا

 ثكاؾد١ ) ٚإعداد٠  خًدل  ضدٝام  ًب أٜكداّ  َٚطايبد١  .. (اىبٗٓد١  ثكاؾد١ ) إعاد٠ إفب

ـ  ًب لبٛذدٝد١  َٗٓد١  َ٪ضطدات  بإْػا٤ (اىب١ٓٗ ٔ  طبتًد  ضدٝاقٗا  ٚعًد٢  اىبٗد

 َٚٛاؾدؿات  َكاٜٝظ ٚؾل تعٌُ اي  اشباؾ١ اىب١ٝٓٗ اىب٪ضطات تتػهٌ

ٌ  ايعبدح  - ايعبدح  ٖدرا  َٔ بد٫ّ ٚؾاز١َ ضبدد٠  ٚبٗدرا  - غد٤ٞ  بهد

ٍ  اىبٗٓدد١ ثكاؾد١  ؾػٝداب  ..اىبطددتًب١ اىبٗٓد١  ثكاؾد١  تعدٛد   ايَٛبٝؿدد١ ثكاؾد١  ٚإسد٬

 ٚدطددد ايددٛطٔ زٚ  .. ٚازبطددد ايددسٚ  أَددسا  ضددٝذًب خطددري اعددت٬ٍ

 ايٛطٔ.

 ٚأنددد ،ايصٖساْددٞ ضددعٝد أ. ذنددسٙ َددا َددع اسبددازثٞ خايددد أ. ٚاتؿددل

ٞ  أُٖٝد١  عًد٢  بددٚزٙ   ايؿددسف لًد شب اىب٥٬ُد١  ايب٦ٝد١  يت٦ٝٗد١  اسبجٝدح  ايطدع

 بتػدسٜعات  َدعَٛد١  ضدرتاتٝذ١ٝ إ اعتُداد  ٚقسٚز٠ ٚايَٛبٝؿ١ اىب١ٓٗ يجٓا١ٝ٥

  ايعٌُ. ضٛم تػٖٛات إؾ٬ 

 تؿددددشٝح قكدددد١ٝ سددددٍٛ َداخًتدددد٘ ايكددددٛؼبٞ عبددددداهلل أ. ٚأٚدددددص

ٌ  ضدددٛم  ًب ايتػدددٖٛات  ثددد٬خ  ًب ايبطايددد١  َػددده٬ت  َٚٛادٗددد١  ايعُددد

 :ْكاٍب
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 إع٬َٝدد١ ٚخطدد١ تجكٝؿٝدد١ ضٝاضدد١ ايعُددٌ ٚشاز٠تتبٓدد٢  إٔ قددسٚز٠  :أ٫ّٚ

ٌ  َاذا ٫ ٜعٌُ إٔ ) ايطعٛدٟ َٔ اىبطًٛب إٔ ع٢ً تسنص  ..( ٜعُد

 - عبددداهلل أ. قددٍٛ طددبحب – ايطددعٛدٜـب َددٔ نددجري َػدده١ً

٘  ايعٌُ ْٛع ؼبدد يٮضـ ٘  ٚزقبدا  ٚقُٝتد ٌ  ٖٚدرا  َستبد  ضد٤ٞ  عُد

 .َكبٍٛ غري ٖٚرا َكبٍٛ ٖرا أٚ دٝد ٖٚرا

 ايبكدا٫ت  ؾٝٗا قبا عَُّٛا ايتذص١٥ ضب٬ت ًب ايعٌُ أٚقات ذبدٜد ثاّْٝا:

 .اشبكاز ٚأضٛام ايتذاز١ٜ ٚاىبسانص

ٔ  تبددأ  ايطعٛد٠ إٔ ع٢ً ايتأنٝد :ثايجّا ٔ  ا٭عًد٢  َد  اٱغداز٠  ٖٓدا  ٚمبهد

ٞ  طددٓػاؾٛزٟاي ايددٛشزا٤ يددس٥ٝظ  تٓطددب َكٛيدد١ إفب ٛ  نددٛإ يدد  ٜدد

إفب  ا٭عًددد٢  َدددٔ ٜبددددأ ايددددزز تُٓبٝدددـ َجدددٌ ايؿطددداد تُٓبٝدددـ)

 .(٭ضؿٌا

ٞ اٱ اىبُٓبدٛز  إفب حبادد١  أْٓدا  ايعٜٛٔ عبدايًطٝـ د. ٚأٚقح  ضدرتاتٝذ

 ايسندب  َدع  ْطري يعًٓاسد٠  ع٢ً ٚشاز٠ نٌ َطت٣ٛ ع٢ً ٚيٝظ ايٛطين

٘  د. ٚاتؿكددد  ا٭قددٌ.  عًدد٢   ايس٩ٜددد١ تًددو  بكٛهلدددا: ذيددو  َددع  ايكسْدددٞ ؾاطُدد

 بايؿعٌ. ْؿتكدٙ َا ٖٞ ايػا١ًَ اىبتكاؾس٠

 ٜهُٔ ايعٌُ ضٛم تػٖٛات ع٬ز إٔ ايػٗساْٞ ضعدايًٛا٤ د.  ٜٚس٣

 إيٝٗددا ٚاىبػدداز ايطددٛم ٖددرا ًب اىبتكدد١ُٓ ايؿذددٛات عدد٬ز ًب ا٭ضدداعًب 

ٞ  ربطدٌٝب  إفب عبتاز ايؿدد: ٖرا ًب ايًٛا٤ د. ضعد ٚأقاف ،ضًؿّا  ْدٛع

ٟ  ايؿٛقٞ ايهًٞ ايتخطٌٝب عٔ بعٝدّا دص٥ٞٚ ٌ  ضدٛم  ٜػدٛٙ  مل ايدر  ايعُد

 ػبب نإ ُاع عكٛدّا أخسْاٚ سكٝك١ٝ ت١ُٝٓ ؾسف عًٝٓا أقاع بٌ ؾكٌب

 ؾذددد٠ٛ ندددٌ ٱقؿددداٍ دص٥ٝددد١ خطددد١ إفب عبتددداز ... ٜهدددٕٛ إٔ مبهدددٔٚ

 ىبعازبتٗا. َتها١ًَ خط١ قُٔ ايعٌُ ضٛم ًب تػٛٙ نٌ تؿشٝحٚ

ٌ  أْدد٘ اىبددسٟ ضددامل ّ. ٜٚدس٣   ايعُددٌ، بطددٛم اىبتكدد١ُٓ اىبعكدد٬ت ٚسبد

 سايٝداّ  سكٝكٞ ٚطين خاف قطاع ٚدٛد عدّ أٚ بؿػٌ ا٫عرتاف َٔ ٫بد

 ايتخطدٌٝب ٚ ايتٛدٝ٘ٚ ايسعا١ٜ عٳ٢ً ا٫عتُاد َٔ بد ٫ يريوٚ اىبًُه١ ًب

ّ  ايكطاعـب تطٜٛس ٜتِ ست٢ يًدٚي١ اىبسنصٟ  ايؿدٓاع١  ًب ٚاشبداف  ايعدا

  َٚٓٗا: اىب١ُٗ ٚاٱدسا٤ات ايكسازات بعض ضٝتطًب ٖٚرا اشبدَاتٚ
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 ندبري٠  اشباف ايكطاع َع طبتًط١ أٚ سه١َٝٛ غسنات تهٜٛٔ -2

ٞ  ا٭َٔ تٛؾريٚ تدزٜبِٗٚ ايطعٛدٜـب تَٛبٝـ ع٢ً ايكدز٠ هلا  ايدَٛبٝؿ

 دص٥ٝددددّا أٚ نددددا٬َّ ذبددددٍٛ ايػددددسنات ٖددددرٙ تطددددٜٛس بعدددددٚ) هلددددِ

  :ايتاي١ٝ اجملا٫ت ًب ،(ايعاّ ي٬نتتاب

 .ايطسم صباٍ ًب اٱْػا٤اتٚ اىبػازٜع -

 ًب سدٜدٜدددد١ ضددددهو غددددبه١ يبٓددددا٤ اٱْػددددا٤اتٚ اىبػددددازٜع -

 .اىبًُه١

 اىبهاتدددددبٚ اىبكددددداز بٓدددددا٤ صبددددداٍ ًب اٱْػدددددا٤اتٚ اىبػدددددازٜع -

  .يًدٚي١ ايتابع١ اىبد١ْٝ تاىبٓػخٚ اٱضهإٚ

 ،اسبه١َٝٛ تاىبٓػخ ؾٝا١ْٚ تػػٌٝ ًب َتخؿؿ١ غسنات -

  .ايدؾاعٚ ايتعًِٝٚ ايؿش١ :َجٌ

 . اىبتذدد٠ ايطاق١ صباٍ ًب َتخؿؿ١ غسن٘ -

 بايعُايدددد١ اشبدددداف ايكطدددداع إَددددداد ًب َتخؿؿدددد١ غددددسن١ -

 ايطدددددٝازات ٚقٝددددداد٠ ا٭َدددددٔ َجدددددٌ اشبددددددَات ًب ايطدددددعٛد١ٜ

 ٚايتذص١٥. ٚايطهستاز١ٜ

 أزاَهدددٛ َجدددٌ ازبٝدددد ايددددخٌ ذات ايعددداّ ايكطددداع غدددسنات َٓدددع -8

 َددٔ َكددا٫ٚت إعطددا٤ َددٔ غريٖدداٚ ٚا٫تؿددا٫ت ضددابوٚ ايهٗسبددا٤ٚ

 ايتدددزٜبٚ اىبباغددس ايتَٛبٝددـ ؾددس ٚ ربؿؿدداتٗا صبدداٍ ًب ايبدداطٔ

 ددٜددد٠ أخددس٣ غددسنات طسٜددل عددٔ أٚ َباغددس٠ّ عًٝٗددا يًطددعٛدٜـب

  .هلا يبًٛن١ٚ تابع١

 يًدٚيد١  دص٥ٝداّ  أٚ نًّٝا يبًٛن١ نبري٠ ؾٓاع١ٝ غسنات تهٜٛٔ -3

 اىبطدتٛزد٠  ١ايس٥ٝطد  ايطدًع ٚ ا٭دٗص٠ٚ ٚاىبعدات اٯ٫ت بعض يتؿٓٝع

 تكٓٝداّ  تسانُداّ ٚ َٚبٝؿٝد١  ؾسؾّا تؿٓٝعٗا ًب ضٝهٕٛ اي ٚ بهجس٠

ٔ  .ايدٚي١ خص١ٜٓ ع٢ً ايؿعب١ ايع٬ُت ٜٛؾسٚ ايب٬د ًب  اجملدا٫ت  َٚد

  : ؾٝٗا ايدخٍٛ اىبُهٔ

  .ايجك١ًٝٚ اشبؿٝؿ١ ايعطهس١ٜ ايؿٓاعات -

 .ايطٝازات -
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 ضبطددددات َهْٛدددداتٚ ايهٗسبا٥ٝدددد١ ا٭ُْبُدددد١ٚ احملسنددددات -

  .ايتش١ًٝ ضبطاتٚ ايهٗسبا٤

  .َهسزات٘ تؿٓٝعٚ ايبرتٍٚ تهسٜس -

 ؾس٠ااىبتددددٛ ايصزاعٝدددد١ اسبددددٛشات طتؿددددًحت شزاعٝدددد١ غددددسنات -

  .اىبٓك٢ ايؿشٞ ايؿسف َٚٝاٙ ايططش١ٝ اىبٝاٙ َٔ َطتؿٝد٠

 تعدين  ايٛطٓٝد١  اىبٓتذدات  يتطٜٛل طبتًط١ أٚ سه١َٝٛ غسن١ -

 ايدددداخٌ ًب يًُطدددتًٗو إٜؿددداهلاٚ ايٛطٓٝددد١ اىبٓتذدددات بتطدددٜٛل

  .اشباززٚ

 ايؿٓٝددد١ ايتخؿؿدددات عًددد٢ اىبٗدددينٚ ازبددداَعٞ ايتعًدددِٝ ًب ايرتنٝدددص -4

 ايداخٌ ًب ضٛا٤ شبسػبٝٗا َٚبا٥ـ إػباد ايطٌٗ َٔ اي ٚ اىبسغٛب١

 ،َؿتددٛ  بطددكـ ايتخؿؿددات ٖددرٙ ًب ايكبددٍٛ ٜهددٕٛٚ اشبددازز أٚ

 حبٝددح ايطددبٚ اهلٓدضدد١ ربؿؿددات عًدد٢ ازباَعددات تسنددص ؾُددج٬ّ

 تسنددص، ٚيدد٘ َكعدددّا ايتخؿؿددات ٖددرًٙب  ٜسغددب َددٔ نددٌ ػبددد

 ايتخؿؿددات ٖددرٙ ًب ا٫ضددتُساز ًب ايطايددب ؾػددٌ عًدد٢ ازباَعددات

  .يًدخٍٛ ايكبٍٛ ًب ايؿػٌ َٔ بد٫ّ

 ٫ضددتجٓا٤ ايبدداب ؾددتح َددع ايعًددِ خدَدد١ تطبٝددل ًب ازبدددٟ ايددتؿهري -5

 سدددًب  ذيددو ٜعتددرب سٝددح َٓاضددب١ َٚبٝؿدد١ إػبدداد ًب ٜددٓذح َددٔ نددٌ

 ايكددٛات ٱَددداد زاؾدددّا اجملُٛعددات ٖددرٙ تهددٕٛٚ يًعًددِ خدَدد٘ ذاتدد٘

 َِٓٗ ٜطتؿادٚ خدَت٘ أثٓا٤ ددازت٘ ٜجب ٚ ايسغب١ يدٜ٘ قبٔ اىبطًش١

 بعدددض  َدددع ايهدددرب٣  ايدٚيددد١ َػدددازٜع ٚ ايهدددٛازخٚ ايطدددٛاز٨ ًب

ِ  اىبٗدين  ايتددزٜب   تساٖدا  أخدس٣  صبدا٫ت  أٟٚ ا٫ْكدباٍب  عًد٢  ٚايدتعً

 .َٓاضب١ ايدٚي١

 اٱؾددد٬سات ٚبػدددس  أْددد٘ اسبدددازثٞ خايدددد أ. ذندددس اشبتددداّ، ًٚب

ٟ  ايػدد  ٚتطٜٛس يتشطـب اىبٓٗذ١ٝ ٘  ُْٓبدس  ايدر ٌ  ٚؾُٝدا  ،إيٝد  اىبًُهد١  ذبتد

ٔ  عاىبٝداّ  ايجايجد١  اىبستبد١  ٕ  ْطدب١  سٝدح  َد  23 بٛاقددع ضد١ٓ  89 دٕٚ ايطدها

 اىبادٜدد١ ايددٛؾس٠ َددٔ ٚبددايسغِ %67 ٚبٓطددب١ ازبٓطددـب َددٔ غددخـ ًَٝددٕٛ

 أخس٣ دٍٚ َٓٗا ٚاضتؿادت ْؿرت اي  اىبػازٜع قخا١َ َٔ ايسغِٚع٢ً 

 ايددددتكين ايهطددددب ذيددددو خكددددِ ًب ٚقدددداع ايؿددددٓاع١ٝ ْٗكددددتٗا يبٓددددا٤
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 عا٥دددات اغبؿددا  َددٔ ْػددٗدٙ ٚىبددا .ايددٛطين ايعُددٌ ضددٛم ًب ٚا٫ضددتكساز

ٕ  أعدداد  ًب اىبكطسد٠ ايصٜاد٠ َٚع ،ايٓؿٌب  ايكطداع  ٚاقدطساز  ،ايطدها

 ٚخطٌب ا٫يهرت١ْٝٚ ايتعا٬َت يٓذا  اىبؿاسب ايتَٛبٝـ يتكًٝـ ايعاّ

٘  َدا  ٚأٜكا ،اشبؿخؿ١ ٔ  ْعاْٝد ـ  َد  يًُؿدا   ايساعٝد١  ايكدٛابٌب  قدع

ٞ  اٱدازٟ ايؿطداد  ًب ايعاًَد١  يًُؿا  ٚا٫ْتػاز ،ايعًٝا ايٛط١ٝٓ  ،ٚاىبداي

 اىبسنددصٟ ٚايتخطددٌٝب ٚايتٛدٝدد٘ ايسعاٜدد١ عًدد٢ ا٫عتُدداد َددٔ بددد ٫ ؾإْدد٘

 تطددٜٛس  ٜتطدد٢ٓ ستدد٢  ،َددا ْٛعدداّ  اشبؿخؿدد١ ٚإبطددا٤  ٚتأدٝددٌ ،يًدٚيدد١

 ٚاشبدَات ايؿٓاع١ َٔ ايس٥ٝط١ ايكطاعات ًب ٚاشباف ايعاّ ايكطاعـب

 :ايتاي١ٝ اسب١ٜٛٝ اجملا٫ت ًب ٚاٱْػا٤ات

ٌ  عًد٢  ٚايؿدٝؿ١ٝ  ايػدت١ٜٛ  ٚاىبٓتذعات ايطٝاس١ٝ اىبدٕ تطٜٛس .أ   ايطدٛاس

 .ايطبٝع١ٝ ٚاىبٓاطل

 ٚايؿددٓاع١ٝ اىبٓصيٝدد١ ٚايؿددٝا١ْ اىبدددٕ ٚربطددٌٝب ايبًدددٟ ايعُددٌ تطددٜٛس .ب 

 .ايعا١َ اىبساؾل ٚؾٝا١ْ

 ،ايطاقدد١ َٚدددٕ ا٫تؿددا٫ت َٚدددٕ ٚايعًُٝدد١ ايؿددٓاع١ٝ اىبدددٕ تطددٜٛس .ز 

ٔ  ايع١ًُٝ اىبختربات ٚتهجٝـ  ايطاقد١  َٚػدسٚعات  ٭حبداخ  ٚاسبٛاقد

 .اىبٝاٙ ٚتهسٜس اىباسب١ اىبٝاٙ ٚذب١ًٝ ايػُط١ٝ

ٌ  اهلادؾد١  ايطده١ٝٓ  ٚاىبدٕ ٚايبًدٜات ايكٛاسٞ تطٜٛس .د   ايهجاؾد١  يٓكد

 ايصسدداّ يتخؿٝددـ أطساؾٗددا إفب ايهددرب٣ اىبدددٕ قًددب َددٔ ايطدده١ٝٓ

 .ايب١ٝ٦ٝ ٚؾ٬سٝتٗا اىبد١ٜٓ أٜهٛيٛدٝات ٚتطٜٛس

 ًب ٜدددخٌ ،ٚايبشسٜدد١ ايربٜدد١ ٚاىبددٛا٧ْ ايعدداّ ايٓكددٌ َػددسٚعات تطددٜٛسٖددد.  

 ٚضدددهو ٚاحملًدددٞ ايدددداخًٞ ايعددداّ ٚايبددداف اىبدزضدددٞ ايبددداف ذيدددو

 .ايهٗسبا١ٝ٥ ٚايكطازات اسبدٜد

 .ايؿ١ٝٓ ايتخؿؿات ٚتهجٝـ ايطب١ٝ اىبدٕ تطٜٛسٚ. 
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 اىبسدد٠ٛ  ايٓتدا٥ر  ذبكدل  ٚاىبػدسٚعات  ٚاٱؾد٬سات  اىببدادزات  ٖرٙ إٕ

 : خ٬ٍ َٔ

 اشباف ايكطاع َع نبري٠ طبتًط١ أٚ سه١َٝٛ غسنات تهٜٛٔ -2

 عًدد٢ ايكدددز٠ هلددا ٚايؿددٓاعٞ اىبدددْٞ ٚايتطددٜٛس اٱْػددا٤ات صبدداٍ ًب

ِ ٚ ايطعٛدٜـب تَٛبٝـ ٔ  تدٛؾري ٚ تددزٜبٗ ٞ  ا٭َد ِ  ايدَٛبٝؿ ٔ  هلد  ٚمبهد

ِ  كبٓدع  بكٛابٌب ايعاّ ي٬نتتاب دص٥ّٝا أٚ نا٬َّ ذبٍٛ إٔ  ذبهد

 .هلا ا٫ضرتاتٝذ١ٝ ٚايتٛدٗات ايكسازات بٓٛاؾٞ ايك١ً

 اسبهددَٛٞ ايدددعِ عًدد٢ تطددتشٛذ ايدد  ايهددرب٣ ايػددسنات َٓددع -8

 َكددا٫ٚت إعطددا٤ َددٔ اسبهددَٛٞ اٱْؿددام َددٔ ايهددرب٣ ٚاسبؿددـ

 اىبباغددددس ايتَٛبٝددددـ ٚؾددددس  ربؿؿدددداتٗا صبدددداٍ ًب ايبدددداطٔ َددددٔ

 أٚ تابعد١  غسنات طسٜل عٔ أٚ َباغس٠ عًٝٗا يًطعٛدٜـب ٚايتدزٜب

  .هلا يبًٛن١

 يًدٚيد١  دص٥ّٝا أٚ نًٝا يبًٛن١ نبري٠ ؾٓاع١ٝ غسنات تهٜٛٔ -3

 ١ايس٥ٝطدد ٚايطددًع ٚا٭دٗددص٠ اىبعددداتٚ ٚاٯ٫ت ايػٝدداز قطددع يتؿددٓٝع

 َٚبٝؿٝددد١ ؾسؾدددّا تؿدددٓٝعٗا ًب ضدددٝهٕٛ ٚايددد  بهجدددس٠ اىبطدددتٛزد٠

 خصٜٓدد١  عًدد٢  ايؿددعب١  ايعُدد٬ت  ٜددٛؾس ٚ ايددب٬د  ًب تكٓٝددا  تسانُدداٚ

  : ؾٝٗا ايدخٍٛ اىبُهٔ اجملا٫ت َٔٚ .ايدٚي١

 ْٚكدددٌ تٛيٝدددد ُْٚبدددِ ايدقٝكددد١ ٚاٱيهرتْٚٝدددات ا٫تؿدددا٫ت ُْبدددِ .أ 

 .ٚايعايٞ ٚاىبتٛضٌب اشبؿٝـ بازبٗد ايطاق١ ٚخصٕ

 .ٚايجك١ًٝ اشبؿٝؿ١ ٚاىبعدات ٚاىبسنبات ايطٝازات  .ب 

 ضبطدددددات َٚهْٛدددددات ايهٗسبا٥ٝددددد١ ٚا٭ُْبُددددد١ احملسندددددات  .ز 

  .ايتش١ًٝ ٚضبطات ايهٗسبا٤

  .َهسزات٘ تؿٓٝعٚ ايبرتٍٚ تهسٜس  .د 
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 َٔ َطتؿٝد٠ اىبتٛؾس٠ ايصزاع١ٝ اسبٛشات طتؿًحت شزاع١ٝ غسنات -4

  .اىبٓك٢ ايؿشٞ ايؿسف َٚٝاٙ ايططش١ٝ اىبٝاٙ

 تعددين ايٛطٓٝدد١ اىبٓتذددات يتطددٜٛل طبتًطدد١ أٚ سهَٛٝدد١ غددسنات -5

  .ٚاشبازز ايداخٌ ًب يًُطتًٗو ٚإٜؿاهلا ايٛط١ٝٓ اىبٓتذات بتطٜٛل

 ايؿٓٝددد١ ايتخؿؿدددات عًددد٢ اىبٗدددينٚ ازبددداَعٞ ايتعًدددِٝ ًب ايرتنٝدددص -6

 تسنٝددص َددع َؿتددٛ  بطددكـ ايتخؿؿددات ٖددرٙ ًب قبددٍٛ : اىبسغٛبدد١

 َددٔ نددٌ ػبدد  حبٝددح ٚايطدب  اهلٓدضدد١ ربؿؿدات  عًدد٢ ازباَعدات 

 َدا  ع٢ً ايطايب اضتُساز ٜٚعتُد َكعدّا ايتخؿؿات ٖرًٙب  ٜسغب

 ٚؾسعٝد١  ؾ١ٝٓ يتخؿؿات تٛدٝٗ٘ ٜٚتِ دزاضت٘ ؾرت٠ خ٬ٍ َٔ ٜٓذصٙ

  .يًدخٍٛ ايكبٍٛ ًب ايؿػٌ َٔ بد٫ ايتخؿؿات ٖرٙ ًب أخس٣

 ًب ذيددو َددٔ ٚا٫ضددتؿاد٠ ايعًددِ خدَدد١ تطبٝددل ًب ازبدددٟ ايددتؿهري -7

 اىبٗدين  ايتددزٜب  َدع  ايهدرب٣  ايدٚيد١  َٚػدازٜع  ايهٛازخٚ ايطٛاز٨

  .اىبٗازٟٚ

 اسبٜٝٛدد١ اجملددا٫ت ٚؾددتح ايطددعٛد١ٜ اىبددسأ٠ ٫ضددتٝعاب ايٓطددام تٛضددٝع -8

 أٜهٛيٛدٝددات ٚتطددٜٛس ٚقُٝٗددا طبٝعتٗددا َددع ٜتٓاضددب ٚقبددا أَاَٗددا

 نددرب٣ ٚتعاْٚٝددات اضددتجُاز١ٜ غددسنات طسٜددل عددٔ ايعُددٌ ٚب٦ٝددات

 :٭عُاٍ ايتشت١ٝ ايب١ٝٓ تطٛز

 َددٔ ا٭دٓبٝدد١ ايعُايدد١ َٚٓددع ايٓطددا١ٝ٥ اىبػدداغٌ ٚتطددٜٛس ضددعٛد٠ .أ 

ٔ  ايدرنٛز  ٍ  َد ٍ  ًب ايددخٛ  ًب ٚاٱْتدداز ٚايتطسٜدص  اشبٝاطد١  أعُدا

 .ايٓطا١ٝ٥ ٚاىب٬بظ ا٭طؿاٍ ٬َبظ ٚبايرات اىب٬بظ

 .ٚاىبٓصي١ٝ ايٓٗاز١ٜ ايسعا١ٜ ٚدٚز اسبكاْات ٚتطٜٛس ضعٛد٠ .ب 

 .ٚا٭قُػ١ ٚا٭يٛإ ايٓطٝر َٚؿاْع أعُاٍ .ز 
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 :ٛندشْ بَ عبداهلل. أ الٕرقٛ الرٟٗص 

 اشبددازدٞ اٱعدد٬ّ سددٍٛ: عُددٌ ٚزقدد١ ندضدد٘ بددٔ عبددداهلل .أ عددس 

 ٫ أْدد٘ إفب َكدددَتٗا ًب أغدداز سٝددح ٚاسبًددٍٛ، اٱغددها٫ت يًًُُهدد١؛

ٞ  ّاضد٬س  أؾدبح  ٚقٓٛات٘ بأدٚات٘ اٱع٬ّ نٕٛ سٍٛ ؽبتًـ أسد  ٜكداٖ

 إٔ .ايؿددؿٛف ٚسػدد  ايهًُدد١ نبدع  عًدد٢ قدادز  ٖٚددٛ .. ايٓٛعٝد١  ا٭ضدًش١ 

 ذزاعّا ٜٓكؿ٘ ٚعطهسّٜا ٚاقتؿادّٜا ضٝاضّٝا اىبًُه١ ت٪دٜ٘ ايرٟ ايدٚز

ٞ  ايعسبٞ ايعاّ ايسأٟ خ٬هلا َٔ ؼبػد اسرتاؾ١ٝ إع١َٝ٬ ٌ  .. ٚايعداىب  ٚيعد

ـ  ٖرا ٞ  ايكدع ٕ  سدـب  ٚاقدشاّ  بددا  اٱع٬َد ّ  عاؾدؿ١  إعد٬  َدسٚزاّ  اسبدص

 اٱعدد٬ّ عددٔ اسبدددٜح ٚسددـب .ا٭خددري٠ اسبددر أسددداخ إفب ا٭َددٌ بإعدداد٠

ٌ  ذبد   ٜٓددزز  دص٤ عٔ ْتشدخ ؾٓشٔ اشبازدٞ  ايعاَد١  ايدبًَٛاضد١ٝ  عُد

"Public Diplomacy.." عًددددد٢ ايتدددددأثري قبؿدددددسدٙ يٲعددددد٬ّ مبهدددددٔ ٫ 

 َُٓبَٛدد١ ٖددٞ .. ٚايعددد٠ٚ ايؿدددٜك١ ايدددٍٚ ًب ايعدداّ ٚايددسأٟ اجملتُعددات

 ايجكدداًب ايتبددادٍ .. اىبٓػددٛد يًتددأثري ْؿددٌ ستدد٢ تعُددٌ إٔ ػبددب َتهاًَدد١

 اسبددٛاز طسٜددل عددٔ ٚايطدد٬ب ٚاىبددجكؿـب ٚايهتٸدداب ايٓخددب َطددت٣ٛ عًدد٢

 َٚ٪ضطددات ازباَعددات بددـب ايع٬قدد١ .. َٗددِ أَددس ايدٚزٜدد١ ٚا٫دتُاعددات

ِ  أَدس  ايصٜازات ٚتبادٍ اىبدْٞ اجملتُع ِ  ٚأٜكدا  .. َٗد ٔ  يٓدا  اىبدٛايـب  دعد  َد

 ذيددو بعددد ٜددأتٞ ثددِ .. َعٗددِ ايع٬قدد١ ٚتعصٜددص ا٭خددس٣ ايدددٍٚ ًب ايٓخددب

  .ا٭دٓيب اٱع٬ّ ًب ايطعٛدٟ اسبكٛز

 ايسأٖ: ايٛق  ًب َ٪ثس خازدٞ إع٬ّ دٕٚ ذبٍٛ اي  ا٫غها٫ت

ٛ  َدا  .. اشبازدٝد١  ايطٝاضد١  قباب١ٝ :أ٫ّٚ  ايطٝاضدٞ؟  اىبًُهد١  َػدسٚع  ٖد

  يًعامل؟ أْؿطٓا ْكدّ إٔ ْسٜد ٚنٝـ

 عدددٔ ٜهتدددب َدددا تسنبددد١ ًب اٱع٬َٝددد١ اىبهاتدددب عُدددٌ اختدددصاٍ :ثاْٝدددّا

ٕ  إفب ٚازضداهلا  اىبًُه١  قدد  هتدب ٜٴ َدا  عًد٢  ٚايدسد  ايدٛشاز٠  دٜدٛا

  .زمس١ٝ ببٝاْات اىبًُه١
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 .اىبًُه١ إفب ا٭داْب ايؿشؿٝـب دخٍٛ تعكٝد :ثايجّا

ٌ  َسدعٝدات  تعددد  :زابعّا ٞ  اٱعد٬ّ  عُد ٘  اشبدازد  ٚشازتدـب  يدد٣  ٚاْكطداَ

 ".اشبازد١ٝ ،ٚاٱع٬ّ ايجكاؾ١"

 اشبددازدٞ اٱعدد٬ّ صبدداٍ ًب ايعاًَدد١ اٱع٬َٝدد١ ايهددٛادز قًدد١ :خاَطددّا

 .ايطٝاضٞ اٱع٬ّ أٚ ايدٚيٞ اٱع٬ّ ًب ٚاىبتخؿؿ١

 .. ا٫غها٫ت َٔ ٚغريٖا

ٕ  ٚست٢ ْ٘إ ٞ إ ٚادبداٙ  ٚتٛاددد  تدأثري  يٓدا  ٜهدٛ  اجملتُعدات  يدد٣  ػبداب

ٌ  ٖدرا  َسدعٝد١  ْٛسد إٔ ػبب ا٭خس٣ ٌ  ايعُد ٞ  بػده  ٚاسدرتاًب  َ٪ضطد

 ٚشاز٠ عدددٔ بعٝددددّا "ايعاَددد١ ايدبًَٛاضددد١ٝ ٦ٖٝددد١" إْػدددا٤ ٖدددٛ اسبًدددٍٛ ٚأٍٚ

 تددستبٌب َطددتك١ً ٦ٖٝدد١ .. اشبازدٝدد١ ٚشاز٠ عددٔ ٚبعٝدددّا ٚاٱعدد٬ّ ايجكاؾدد١

 عًدد٢ اهل٦ٝدد١ ٖددرٙ تعُددٌ .. َباغددس٠ّ ٚايطٝاضدد١ٝ ا٭َٓٝدد١ ايػدد٪ٕٚ قبذًددظ

ٞ إ ادبداٙ  بٓدا٤ إفب  تٗددف  اتؿداي١ٝ  ضرتاتٝذ١ٝإ ٚقع  سطد١ٓ  ٚؾدٛز٠  ػبداب

ٔ  ايعدامل  غدعٛب  يدد٣  اىبًُه١ عٔ ِ  َٚد  َٚبدادزات  تٓؿٝدر  خطدٌب  تكدع  ثد

 تعُددٌ إٔ تطددتطٝع َٚايٝدد١ إدازٜدد١ اضددتك٬ي١ٝ ذات ٦ٖٝدد١ .. بايعُددٌ ٚتبدددأ

 ؾبٓددا٤ ،ايٓتددا٥ر ْطددتعذٌ ٫ .. اسبهَٛدد١ ١بريٚقساطٝدد عددٔ بعٝدددّا قبسْٚدد١

 ع٢ً ّاٚدٗد ّاٚقت ؼبتاز اىبًُه١ عبٛ ػبابٞاٱ ٚا٫دباٙ اير١ٖٝٓ ايؿٛز٠

 ضدرتاتٝذ١ٝ ا٫ ٖرٙ ٚدٛد إٕ .اٱع٬ّ خ٬ٍ َٔ ؾكٌب يٝظ ا٭ؾعد٠ نٌ

 اخدرتاع  إعداد٠  عبتاز ٫ٚ .. اشبطٛات أٚفب ٖٞ بٗا ٚايعٌُ عًٝٗا ٚا٫تؿام

 ًب ايعاَد١  ايدبًَٛاضد١ٝ  شبطٌب ْادش١ دبازب ٖٓاى .. ددٜد َٔ ايعذ١ً

 أؾٌ ٚيعًٞ .. َٓٗا ا٫ضتؿاد٠ ٚمبهٔ ٚغريٖا ٚأىباْٝا ٚضٓػاؾٛز٠ ايٝابإ

 ٚايجكاؾٝدد١ ا٫تؿدداي١ٝ ضددرتاتٝذ١ٝا٫ ٖددرٙ ٬ََددح زضددِ إفب ٖٓددا باسبدددٜح

 اٯخس. ًب ْ٪ثس ست٢ تٴتخر إٔ ػبب اي  ٚاشبطٌب اىببادزات َٚا

 :أ. أشاوٛ ٌكم٘ التعكٗب األٔه 

٘  بٔ عبداهلل .أ ٚزق١ ع٢ً ْكًٞ أضا١َ .أ عكب  اٱعد٬ّ  سدٍٛ:  ندضد

 ايٓكداٍب  بعدض  إفب باٱغداز٠  ٚاسبًٍٛ، اٱغها٫ت يًًُُه١؛ اشبازدٞ

 َداخًت٘: ًب هلا تطسم اي 



7 

 

–5102  5102  
97 

 أسددد ٖددٛ اٱعدد٬ّ ٚيهددٔ إعدد٬ّ، يٝطدد  ايعاَدد١ ايدبًَٛاضدد١ٝ إٔ -2

 ايعا١َ ايدبًَٛاض١ٝ اشبازد١ٝ ٚشاز٠ ًٚب ايعا١َ، ايدبًَٛاض١ٝ أدٚات

ٌ  ٚإدازاتٗدا  ايدٛشاز٠  ٚندا٫ت  بـب َػتت١ ٚيهٓٗا قا١ُ٥  طدب حب ند

 اهلل زهبدد٘ ايؿٝؿددٌ ضددعٛد ا٭َددري ٚقددع ٚؾاتدد٘ ٚقبددٌ اختؿاؾدد٘،

ٕ  دٚزٖدا  يتؿعٌٝ ٚاسد دٗاش ًب غتاتٗا يتذُٝع خط١ ِ  ٚقدُا  ايتٓداغ

  .تعافب اهلل قبػ١٦ٝ قسٜبا ايٓٛز ٚضرت٣ ،اىبتعدد٠ َطازاتٗا بـب

ٞ  اٱعددد٬ّ  ًب اشدٚادٝددد١  تٛددددد  ٫ -8 ٞ  بدددـب  اشبدددازد  اٱعددد٬ّ  ٚشازتددد

 اشبازدٝددد١ ايع٬قدددات ْاؾدددر٠ ٖدددٞ اشبازدٝددد١ ؾدددٛشاز٠ ٚاشبازدٝددد١،

 َددع أعُاهلددا تٓطددل بددٌ َكاَٗددا تكددّٛ ٫ اسبهَٛدد١، ادٗددص٠ يهاؾدد١

 ٜطري حب  ضٝاضٞ إع٬ّ ٖٛ اشبازد١ٝ ٚشاز٠ ًب ٚاٱع٬ّ اشبازز،

 َجددٌ ٚايدٚيٝدد١ اٱقًُٝٝدد١ ايككدداٜا ًب ايطٝاضددٞ ْػدداطٗا خدَدد١ ًب

 اشبازدٝد١  اىبًُه١ يؿٛز٠ بايٓطب١ أَا خل،إ ..ٚإٜسإ ٚايُٝٔ ضٛزٜا

 ايجكاؾددد١ ٚشاز٠ تُبدددٌ ٚغريٖدددا، ٚايتُٓٝددد١ ٚاسبكدددٛم اىبدددسأ٠ ٚقكددداٜا

 بدد٘ اىبعٓٝدد١ اشبددازدٞ يٲعدد٬ّ ايددٛشاز٠ ٚنايدد١ ًب يبجًدد١ ٚاٱعدد٬ّ

 ٚشاز٠ ٚتتشددسى ا٭ؾدد١ًٝ، َٗاَٗددا أسددد باعتبددازٙ ا٭ٚفب، بايدزددد١

ٌ  َجًدٗا  ايطدؿاز٠  َُبًد١  ذب  خازدٝا اٱع٬ّ  ايؿدش١ٝ  اىبهاتدب  َجد

  .َكاَٗا ايطؿازات تكّٛ ٫ٚ ٚايتذاز١ٜ، ٚايجكاؾ١ٝ

 ايطددا٥د٠ اىبكٛيدد١ ؾددإٕ ايددداخًٞ، أٚ اشبددازدٞ بدداٱع٬ّ ٜتعًددل ؾُٝددا -3

 ُْبدسا  ،ٚباَتٝداش  اٱع٬ّ ع٢ً أٜكّا تطسٟ (ؾاغٌ تادس اسبه١َٛ)

ـ  َٓٗر َٔ اٱع٬ّ ٜتطًب٘ ىبا ٌ  ٜطدتطٝع  َتخؿد  ناؾد١  َدع  ايتعاَد

ٌ  يًذُٗٛز اىبطتٗدؾ١ ايسضاي١ ٜٚٛؾٌ ،أدٚات٘  ٚأندرب  َٗٓٝد١،  بهد

 قددد َددَٛبؿـب قبددٌ َددٔ ٚإدازتدد٘ ايبريٚقساطٝدد١، ٖددٛ ٱع٬َٓددا َعاْددا٠

 اٱع٬َٝددددد١ يًتذسبددددد١ ٜؿتكددددددٕٚ أْٗدددددِ إ٫ ايػدددددٗاد٠، مبتًهدددددٕٛ

 اٱعددد٬ّ ٫ اشبددداف، ايتذدددازٟ اٱعددد٬ّ ٜٛؾسٖدددا ايددد  اسبكٝكٝددد١،

  .اسبهَٛٞ

 إفب سادد١  ًب ؾًطدٓا  ايدٍٚ، دبازب َٔ ْطتؿٝد إٔ يٓا نإ َا إذا -4

ٍ  إفب بعٝدا ايرٖاب ٌ  ،ٚأٚزٚبدا  أَسٜهدا  ًب ايٓاؾدر٠  ايددٚ ٞ  بد  ٜهؿد
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 َٓٗذددددٞ إعدددد٬ّ ًب ،إع٬َٝددددّا ٚدبددددٞ أبددددَٛبيب ظبددددا  إفب ايُٓبددددس

ٌ  سٛيد   عاىبٝد١  خرب٠ يبٝٛت َتخؿـ  ذٖدب  إفب ددٜدد٠  دبسبد١  ند

 يددٛ ستدد٢ ايعاىبٝدد١ ايتذددازب أعتدد٢ دددٛد٠ تكدداٖٝ٘ ٫ خددايـ ٚاىبدداع

ٞ  غعٛز عدّ ٖٛ ذنا٤ ٚا٭نجس .يباث١ً ناْ   ازبٗدد  بٗدرا  اىبتًكد

  .تًكا٥ّٝا ٜٚعتربٙ ايهٛايٝظ، خًـ ازبباز اٱع٬َٞ

 بكددز  .. (ٚاٯيٝدات  ضرتاتٝذٝاتٚا٫ اشبطٌب) ٭١ُٖٝ إدزانٞ بكدز -5

 عُدددٌ ْطدددتُس٨ ٭ْٓدددا اىبؿدددطًشات، ٖدددرٙ َدددٔ ايػددددٜد تٛدطدددٞ

 غدددسف ًب يكٝاَٗدددا ضدددٗٛي١ ا٭نجدددس اشبطددد٠ٛ نْٛٗدددا ايدزاضدددات

ٔ  اسبكٝكٝد١  اىبػده١ً  بُٝٓا َٚػًك١، َهٝؿ١ ٔ  اشبدسٚز  ًب تهُد  َد

 يًتٓؿٝدددر، اسبكٝكدددٞ اٱع٬َدددٞ ايعُدددٌ ضددداسات إفب ايكاعدددات ٖدددرٙ

ٔ  ًب غددٜد  ٚقؿدٛز  اىبخططـب، ًب اسبُد ٚهلل ٚؾس٠ ٚيدٜٓا  اىبٓؿدرٜ

 ؾاىبػددددانٌ ازباْددددب، ٖددددرا عًدددد٢ أنجددددس ْسنددددص إٔ ٚعبتدددداز ..

ٕ  ٚاقدش١  اٱع١َٝ٬ ٔ  ايعدـب،  ربط٦ٗدا  ٫ ٚسًٛهلدا  ،يًعٝدا ٔ  ٚيهد  َد

  ازبسع. ٜعًل

 

  :ٌ٘د. فاٖس العّرٙ التعكٗب الجا 

ٟ  ؾددداٜص .د أغدداز   بدددٔ عبدددداهلل .أ ٚزقدد١  أُٖٝددد١ إفب تعكٝبددد٘ ًب ايػددٗس

ٔ  ٚاسبًٍٛ، اٱغها٫ت ؛ يًًُُه١ اشبازدٞ اٱع٬ّ سٍٛ: ندض٘  َد

 :َستهصٜٔ خ٬ٍ

ٝٸ١ اٱساطدددد١ :ا٭ٍٚ اىبستهددددص -  ٚايس٩ٜدددد١ ٚإغددددها٫تٗا بايككدددد

ٔ  مبًه٘ َٚا ايٛطٔ تتُجٸٌ  ٚط١ٝٓ بػري٠ اىبهتط١ٝ اىبٓٗذ١ٝ  َد

 .إَهاْات

 اشبُظ اتٝاٱغهاي تػخٝـ ًب ايرتنٝص :ايجاْٞ اىبستهص -

 َٔ َُّٗا قدزّا ذبكل قد َعازبتٗا إٔ ايٛزق١ ؾاسب ٜس٣ اي 

 ٚذبددٜات  َهاْتٗدا  َدع  ٜتدٛاش٣  يًًُُهد١  اٱع٬َٞ اسبكٛز

 .اىبسس١ً
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 ٚبدددٚزٙ ٚدددٛدٙ؟ َددربزات ًب أّ اشبددازدٞ اٱعدد٬ّ ًب اىبػدده١ً ٖددٌ

ٚ  ا٭ضداع  ايؿهدس٠  ٚخبؿٛف بأْ٘ أداب ٌ  إٔ ٜبدد  ايد   اىبُازضدات  ند

ٞ  اٱعد٬ّ " َؿطًح َُب١ً ذب  اْطٛت ٍ  ًب تطدري  "اشبدازد  ايتدازٜ   َبد٬

ٔ  ْاٖٝو ايّٝٛ ٍ  عد ٔ  ايتدأثري  ضد٪ا ٞ  اىبؿدطًح  ٚيهد  ٚعب٦داّ  ثكد٬ّٝ  إزثداّ  بكد

ٔ  ٚإدازٜداّ  ٚزقّٝا ٌ  قدُ ٔ  ايبريٚقساطٝد١  اٱدازٜد١  اهلٝاند ٍ  َد ـ  خد٬  َٚبدا٥

 َددتػريات ٚؾددل ْػدداطٗاٚ برباصبٗددا اىبددتػريات تطدداٜس ٫ َهاتددب ٚزقبددا

ٞ  ايٛاقدع  تؿشٝح أزدْا إذا ٚعبٔ .اىبعًَٛات عؿس ٘  اٱع٬َد  ؾسقبدا  بسَتد

ٟ  اىبدٛت  سكٝك١ ْطتٛعب إٔ عًٝٓا ّ  اىبعٓدٛ ٞ  اٱعد٬ّ  ىبؿٗدٛ ٟ  اشبدازد  ايدر

ٌ  ًب ٚعاؽ ٚيد ٔ  مل َساسد ٔ  اىبطدت٣ٛ  ٖدرا  ًب اجملتُعدات  تهد ٞ  َد  ايدٛع

ٌ  ساقس٠ ا٫تؿاٍ ثٛز٠ تهٔ مل نُا ّ  قٛتٗدا  قبجد  ذيدو  ٜٚٓطدشب  .ايٝدٛ

ِ  إغددهاي١ٝ  عًدد٢  ٞ  اٱعددد٬ّ تكطددٝ ٞ " إعدد٬ّ  إفب ايسمسدد  ٚإعددد٬ّ "داخًدد

 أنددرب براتدد٘ ٖددٛ ٚقددعّا ْعدداج إٔ عبدداٍٚ نأْٓددا بددريو ٭ْٓددا "خددازدٞ"

  .ايّٝٛ اٱع١َٝ٬ اىبُازضات إغهايٝات

 ًب "اشبدددازدٞ اٱعددد٬ّ" عًّددد١ تػدددخـ قدددد ايددد  اشب٬ؾددد١ ٚهلدددرٙ

 :اعتبازات عد٠ ايتكًٝد١ٜ ٚيبازضات٘ َؿَٗٛ٘

 يًخدددرب ا٭ٍٚ اىبؿددددز ٜعدددد مل ايعدددامل دٍٚ ًب ايسمسدددٞ اٱعددد٬ّ إٔ :أ٫ّٚ

 ايعدداّ ايددسأٟ تػددهٌٝ ًب ٚاقددح دٚز يدد٘ ٜعددد مل ٚبايتددايٞ ٚايددسأٟ

 ذيو: ٚضبب .اشبازز أٚ ايداخٌ ًب ضٛا٤

 ازبُدداٖريٟ ايددٛعٞ َطددت٣ٛ ازتؿدداع ثددِ َٚددٔ ايتعًددِٝ اْتػدداز  -2

 عًدد٢ أثددس ذات اىبعٓددٟٛ "ايتٛدٝدد٘" زضددا٥ٌ َعدد٘ تعددد مل ايددرٟ

ّ  صبتُعات َٔ نبري٠ قطاعات ٌ  َدا  ايٝدٛ ّ  دعد  إعد٬ّ " َؿٗدٛ

 َبٗددٛز قبددٌ ستدد٢ ٚاقددشّا ايطددًب١ٝ هبٛيتدد٘ بهددٌ "ايطددًط١

 .طٌٜٛ بٛق  ازبدٜد اٱع٬ّ

 ازبدٜد (اٱيهرتْٚٞ) ثِ (ايؿكا٥ٞ) اشباف اٱع٬ّ َبٗٛز  -8

ٌ  َٔ اىبٓؿً  ٛ  .ايسمسٝد١  "اىب٪ضطدات " سطدابات  ند  ا٭َدس  ٖٚد

ٔ  (اشباف) اٱع٬ّ تبين إفب ايدٍٚ دؾع ايرٟ  ايطدتاز  ٚزا٤ َد

 ايتٛدٝ٘ ًب (سكٗا تساٙ َا) ع٢ً يًشؿاَب َباغس غري ٚبػهٌ

 .ٚايتأثري
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 ايعاىبٝدد١ اسبددسب بعددد ايدددٍٚ ابتدعتدد٘ ايددرٟ اشبددازدٞ اٱعدد٬ّ إٔ :ثاْٝددّا

 اْؿذددددداز ًب ذاب ٚا٫ضدددددتكطابات ايؿدددددساع أدٚات قدددددُٔ ا٭ٚفب

 ٌ  ضدددٛقٗا ايددد  ٚايكدددد٠ٚ "ايُٓددٛذز " َؿددداِٖٝ ضبًددد٘ ٚسًّددد  ايٛضددا٥

 ًب ايٓددداعِ ايتدددأثري ٚبدددات اشبددداف (ايػسبدددٞ) اٱعددد٬ّ (ٚعٛىبٗدددا)

 ٚايتؿدسف  ايدتؿهري  ًب ايٛقدٛ   غددٜد  ٚاقعداّ  ا٭خدس٣  اجملتُعات

 .ٚايطُٛ 

 أضددري٠ ايدددٍٚ َددٔ نددجري ًب اشبددازدٞ اٱعدد٬ّ يبازضددات َبًدد  :ثايجددّا

ٍ  ا٭غخاف ع٢ً ٚايرتنٝص اٱظباشات عٔ اسبدٜح ًب اىببايػ١  بدد

 ايكدسازات  تطدٜٛل  ًب ا٫ْؿعايٝد١  اشبطابٝد١  ع٢ً ٚاعتُدت ايجكاؾات

 أؾكدددٖا ايددرٟ ايدددعا٥ٞ ازباْددب عًدد٢ َستهددص٠ بددسدا٠٤ ايطٝاضدد١ٝ

 .ٚاىبٛثٛق١ٝ اىبٛقٛع١ٝ

ّ  بػهٌ اٱع٬ّ إٔ :زابعّا ٌ  عدا ٞ  ؾعد ٘  ًب ٜستهدص  إبدداع  ٚتدأثريٙ  سٜٝٛتد

 ايعُددٌ ٚب٦ٝدد١ ٚاىبٖٛبدد١ أغددهاهلا بهددٌ (اىبددجريات) احملؿددصات عًدد٢

 إٔ يددو اىبَٛبؿددٕٛ ٜدددٜسٙ ايددرٟ ايسمسددٞ اٱعدد٬ّ سدداٍ ًٚب .اسبددسٸ٠

 ايدد  ايٓتددا٥ر ٖددرٙ نددٌ مبًهٗددا ايدد  اىبدددخ٬ت َددٔ تطددتخًـ

 .ْٚسؾدٙ ْساٙ َا أمثست

 يًخدازز  آخدس  ٚخطداب  يًداخٌ إع٬َٞ خطاب َؿاِٖٝ أؾبش  :خاَطّا

ٌ  ايعؿدس  ضدٝام  ٚخدازز  ضداذد١  يػ١  َبداد٨  ْدٛاقض  أندرب  يعًدٗا  بد

 ٚتعًددٔ ٚاسددد٠ "َهاغددؿ١" بًػدد١ تتشدددخ ايدد  اسبدٜجدد١ اجملتُعددات

 .ايًػ١ برات ٚاشبازز ايداخٌ ًب َٛاقؿٗا

ٔ  ستد٢  َؿع٫ّٛ أنجس بات ايسٖٝب ا٫تؿاٍ ثٛز٠ تأثري :ضادضّا  نًُد١  َد

 عًد٢  تت٬قد٢  تازؽبٗدا  ًب َدس٠  ٭ٍٚ أؾدبش   ايػعٛب نٕٛ "ثٛز٠"

 .ٚضطا٤ دٕٚ اىبعًَٛات ٚتتػازى ايػاغات عرب ايطاع١ َداز

 ساي١ ًب ٖٛ ايتأثري صباٍ ًب ايسمسٞ اشبازدٞ اٱع٬ّ ٕؾإ ٚإنبا٫ّ

 .ايبدا٥ٌ ًب ٚايبشح بايدؾٔ إنساَ٘ ٜٓتُبس... ضسٜسٟ َٛت

 اشبدازدٞ،  اٱعد٬ّ  عٔ ايتازؽبٞ ايبدٌٜ ايتأثري بأدٚات ٜتعًل ٚؾُٝا

 ًب اٱػبدددابٞ ا٭ثدددس إسدددداخ ٖدددٛ اشبدددازدٞ اٱعددد٬ّ غدددس  ندددإ ٚإذا
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ٍ  إػبابٝد١  ذ١ٖٝٓ ؾٛز٠ تكدِٜ ٚبايتايٞ ايػعٛب  ٚثكاؾاتٗدا  ٚغدعٛبٗا  يًددٚ

 .ٚاىبُازضدد١ ا٭دٚات ًب ضددرتاتٝذٝاا تػددريّا تتطًددب ايعؿددس َعطٝددات ؾددإٕ

 عًدد٢ ضددرتاتٝذٞا٫ ايتػددٝري صبدداٍ ًب عًُدد٘ ٜٓبػددٞ َددا تًخددٝـ ٚمبهددٔ

 :َٓطًكات ١ث٬ث

 ضٝاضد١ٝ، ) ايسد٦ٜد١  اىبٓتذدات  تطدٜٛل  ٜطدتطٝع  ٫ اٱع٬ّ :أ٫ّٚ -

 .تعٓٝ٘ قبا إ٫ ....( اقتؿاد١ٜ ثكاؾ١ٝ،

  .أثسّا ٚأنجس اٱع٬ّ َٔ أؾدم اىبعًَٛات إٔ :ثاّْٝا -

 َبددددعـب  تتطًدددب  ايتطدددٜٛك١ٝ  اٱع٬َٝددد١  اىبُازضددد١  إٔ :ثايجددداّ  -

  .بعًُِٗ ٜ٪َٕٓٛ

 :ٚمبهٔ ذبكٝل ذيو باٱغاز٠ يًٓكاٍب ايتاي١ٝ

 يتطددٜٛكٗا ٚنسٖددّا طٛعددّا اٱعدد٬ّ ٚضددٝأتٞ دٝددد٠ بكدداع١ أعطددين. 

 ؾعٓددَا  باٱػباب١ٝ تتطِ اي  ٚاىببادزات اىبٛاقـ ع٢ً ٜٓطشب ٖٚرا

 َتٓاغُد١  َُٓبَٛد١  ًب ايدبعض  بعكدٗا  َع ٚتتطل اىبٓتذات ٖرٙ تتعصش

 .اٱعدد٬ّ ٜٚددأتٞ اٱػبابٝدد١ ايؿددٛز ٚترتانددِ ايرٖٓٝدد١ ايؿددٛز ترتضدد 

 ًب ايددددٍٚ أقدددعـ تعدددد ايددد  ١ٝاٱضدددهٓدْاؾ ايددددٍٚ إفب ٚيُٓٓبدددس

 قدددٛا٥ِ أعًددد٢ ًب ٖدددٞ ذيدددو َٚدددع (.ايددددعا٥ٞ) اٱع٬َدددٞ اسبكدددٛز

 ٚنددٌ ...اٱْطددإ ٚسكددٛم ٚايعدددٍ ٚايسؾدداٙ اسبٝددا٠ ٚدددٛد٠ ايػددؿاؾ١ٝ

 .هلا ٜطٛم ايدْٝا إع٬ّ

 بدددـب ا٭ٍٚ اىبعًَٛدددات ْاقدددٌ ٖدددٞ ايسمسٝددد١ اٱعددد٬ّ ٚضدددا٥ٌ تعدددد مل 

 تػدرٜٗا  اي  اىبعًَٛات ٖٞ ؾُا ا٫تؿاٍ ثٛز٠ طباشٕ يدٜو .ايػعٛب

 .َٚٛاقؿو ٚضٝاضاتو ثكاؾتو عٔ بٗا

 ٔٚايؿددادق١ ايدقٝكدد١ يًُعًَٛددات َٚددٛؾسّا ٚنددٔ سٜٝٛددّا ساقددسّا ندد 

 نددٌ إفب اىبعًَٛددات غددبهات غددساٜـب عددرب َعٗددا ؾددٛزتو ٚضتؿددٌ

 باىبعًَٛددات .اٱعدد٬ّ ضٝعهطددٗا ثددِ َٚددٔ ايٓدداع بٗددا ٚضددٝتأثس عددـب

ٔ  ؾدتؼ  ؾػد٬ّ  ٖٓداى  إٔ دبدد  ٚسدـب  .ؾدٛزتو  تؿدٓع  تكخٗا اي   َد

  .أنجس ايطًب١ٝ اىبعًَٛات ىباذا ذيو ٚقبٌ ٜكخٗا َٚٔ اىبع١ًَٛ ؽبتاز
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 ٚتٓػد كبًه٘ ايرٟ اٱع٬ّ صباٍ ًب (ث٬ثّا ٚنسزٖا) تكبٌ ٫  ٔ  َد

 .اىببدددعـب  اىبٖٛددٛبـب  إ٫ اٱػبابٝدد١  ايرٖٓٝدد١  ؾددٛزتو  تعصٜددص  خ٬يدد٘

 .َ٪ثسّا َبدعا إع٬َّا أعطٝو خ٬ق١ عك٫ّٛ أعطين

 أٚ بدريو  ٜدأَس  إدازٟ قدساز  ٜؿدٓعٗا  ٫ اٱعد٬ّ  ًب اٱػباب١ٝ ؾٛزتو 

 .اٱسؿا٤ات ٜبٝعو عا١َ ع٬قات َهتب

 يٲعد٬ّ  ايبداب  ؾتش  إذا  ٞ ٘  ؾتأندد  اشبدازد ٌ  أْد ٌ ) ضدٝٓك  َدا  (ند

 إٔ تتأنددد إٔ (اٱعدد٬ّ) اىبددسآ٠ أَدداّ تكددـ إٔ قبددٌ عًٝددو يددرا .ٜددس٣

 .ؾٛز٠ أسًٞ ًب ٦ٖٝتو

 ايؿٛز٠ (Image)  ايػخؿ١ٝ يٝط (Character)  أبدسش  ِ  ًب َدا  أعُبد

 اٱعدددد٬ّ عددددٔ زغُددددا ٚضددددتُبٗس (يٛطٓددددو) اٱػبابٝدددد١ "ايػخؿدددد١ٝ"

  .تًكا٥ّٝا اٱػباب١ٝ "ايؿٛز٠"
 

 احملأر: 

 ايػٗسٟ ؾاٜص د. طسس٘ َا ع٢ً ندض٘ بٔ عبداهلل .أ عًل داْب٘ َٔ

٘  اخدت٬ًب  .. ا٭خدس٣  ًب ٚاتؿدل  ْكطد١  ًب َع٘ اختًـ يعًٞ بكٛي٘: ٕ  َعد  بدأ

٘  اختًؿ  ٚيٛ قا٥ُّا َاشاٍ اشبازدٞ اٱع٬ّ َؿّٗٛ ٘  أدٚاتد ٘  ٚأضدًٛب  ٚيػتد

٘  ايتدأثري  سٍٛ قاٍ ؾُٝا ٚاتؿل .. ٘  اٱعد٬ّ  ٕإ إذ ٚأدٚاتد ّ  بأدٚاتد  غدري  ايٝدٛ

ٟ  ايتدأثري  عٌُ ع٢ً ٚسٝدّا قادز ٌ  ْٓػددٙ  ايدر ٌ  بد  أدٚات اػبداد  عًد٢  ايعُد

ٌّ اجملتُعات ٚتٓاضب ايعؿس تٓاضب تأثري  ثكاؾت٘. طبحب ن

 اخلمٗج٘؟ اإلعالً زلت ملاذا

 اٱعددد٬ّ ظبدددح ىبددداذا َداخًتددد٘: ًب ؾتطدددا٤ٍ ايسدٜعدددإ خايدددد .د أَدددا

ّ  أْٓدا  زغِ عٓدْا ٜٓذح ٚمل قطس ًٚب اٱَازات ًب اشبًٝذٞ  ٖدرا  ًب أقدد

٘  ًب ايطدبب  بإٔ أداب ٚبدٚزٙ ازباْب؟  اٱعد٬ّ  اضدتك٬ي١ٝ  إفب ٜعدٛد  زأٜد

ٔ  ٚابتعدادٙ  _ْطبٝا ٚيٛ_ اشبًٝذٞ  باٱقداؾ١  اسبهَٛٝد١  ايبريٚقساطٝد١  عد

 اٱع٬ّ اضتك٬ٍ إٔ نُا .اشبًٝر خازز َٔ ضبرتؾ١ يعٓاؾس ٫ضتكطاب٘

 َعُبددِ ؾددإٕ ٚسايٝددّا ..تكدَدد٘ أضددباب بعددض ٖددٞ أَاَدد٘ اسبسٜدد١ ٚإؾطددا 
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 ايدٚيد١  ضٝاضد١  َدع  ٜتُدا٢ٖ  نإ ٚإٕ خاف قطاع ٖٛ اشبًٝذٞ اٱع٬ّ

ٞ  ٜتبعٗدا  اي  ٕ  ٚبايتداي ٞ  ايكطداع  خؿخؿد١  ؾدإ  قدد  اىبًُهد١  ًب اٱع٬َد

 سكٝكٝد١  ؾٛز٠ ٜٚكدّ إع٬َٓا ٜتكدّ يهٞ ازبرز١ٜ اسبًٍٛ أسد ٜهٕٛ

  ا٫دتُاعٞ. سسانٓا عٔ

 خطددٛز٠ بطددبب ايدٚيدد١ عًدد٢ سهددسّا ايطددابل ًب نددإ اٱعدد٬ّ ٕإ

ٕ  ٚايهْٛٞ ازبدٜد اٱع٬ّ ًب ايتٛضع َبٌ ًب ٚيهٔ اىبع١ًَٛ  عًُٝد١  ؾدإ

ٔ  اىبعًَٛدد١ استهداز   ... صبدٜدد١ غددري عًُٝد١  أؾددبش  اسبهَٛدات  قبددٌ َد

 ا٫ْطد٬م.  ٜطتطٝع ست٢ اسبٌ ٖٛ اشباف يًكطاع نبٝعّا اٱع٬ّ اْتكاٍ

 تكتؿدس  ٚإ ْٗا٥ّٝا اٱع٬ّ ٚشاز٠ بإيػا٤ خايد د. طايب ذنس ىبا ٚانُا٫ّ

 طبددتًؿـب قطدداعـب عًدد٢ دٗدددٖا تػددتٝ  عددٔ عٛقددّا ايجكاؾدد١ عًدد٢ ؾكددٌب

 ٚأؾطددت٘.  إ٫ غد٤ٞ  ًب ايبريٚقساط١ٝ دخً  َا بأْ٘ ايكٍٛ ذيو ًب َٚربزٙ

 ؾدػري  خدرب  أٟ ًب ايبريٚقساطٝد١  ٬َسُب١ مبهٔ ْؿ٘: َا خايد د. ٚقاٍ

 َٔ أطٍٛ ٚقتّا ٜطتػسم يبا ؾطش٘ َٔ ٫بد ذيو َٚع ّاَُٗ ٜهٕٛ ٫ قد

 عدداّ ايهٜٛدد  ادتٝددا  عٓددد اشبًددٝر أشَدد١ أْطدد٢ ٫ طبعددّا أْددا ...اىبعتدداد

 !!! أٜاّ ث٬ث١ إع٬َٓا ؾُ  إٔ ّٜٛ 2;;3

ٔ  عبداهلل .أ ٚاتؿل ٘  بد ٕ  خايدد  د. ذندسٙ  َدا  َدع  ندضد ٍ  ايسدٜعدا  سدٛ

ٔ  ١ايبريٚقساطٝ ٌ  اٱعد٬ّ  إٔ َٓطًدل  َد ٞ  عُد ٘  اسبسند١  دٜٓداَٝه  ٚتكتًد

  اسبه١َٛ. ١بريٚقساطٝ

  :جتارب عىمٗٛ

 اٱعدد٬ّ سددٍٛ َداخًتدد٘ ًب اىبٛضدد٢ َطددؿس .أ أغدداز ذاتدد٘ اٱطدداز ًب

 َددد٣ عددٔ ّاعاَدد ّاًَُشدد تعطددٞ دبددازب ثدد٬خ إفب يًًُُهدد١ اشبددازدٞ

 ايتايٞ: ايٓشٛ ع٢ً ُْبسٙ ٚد١ٗ َٔ اشبازدٞ باٱع٬ّ اٖتُآَا

 :ا٭ٚفب ايتذسب١ -

 Special Broadcasting) ضرتايٞا٭ SBS تًؿصٜٕٛ شزت 8556 ؾٝـ ًب

Service..) ٙتتدٝح  ا٭ضرتاي١ٝ ايكٓا٠ ٖر  ٍ ٞ  ايتبداد  ضداعات  ٚغدسا٤  ايرباصبد

 خد١َ تكدِٜ أدٌ َٔ ٚاقش١ َعاٜري ٚؾل َتعدد٠ ٚثكاؾات دٍٚ َٔ ايبح
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ٞ  أخبداز  ناْد   ..ايجكاًب ٚيًتعازف يًذايٝات ايبح ٌ  عًد٢  دبد ٍ  ضدبٝ  اىبجدا

ٔ  ايعدٜدد  إفب باٱقداؾ١  ..ؾباسا ايتاضع١ عٓد ١َٜٝٛ أخباز ْػس٠ تكدّ  َد

 ..ٚغريٖدا  ...ٚتْٛظ ٚايطٛدإ ٚضٛزٜا َٚؿس اىبػسب َٔ ايٛثا٥ك١ٝ ا٭ؾ٬ّ

ٔ  مل  َددع َٜٛٗدا  تٛاؾددً  ..ايكٓدا٠  ٖددرٙ ًب بدح  دقٝكدد١ أٟ يًطدعٛدٜـب  ٜهد

 ..ايسد ًب هباع أٟ أدد ٚمل ايجكاؾ١ٝ اىبًشك١ٝ ًب ايص٤٬َ

 :ايجا١ْٝ ايتذسب١ -

 ٚاٱعد٬ّ  ايجكاؾ١ بٛشاز٠ اشبازدٞ اٱع٬ّ إفب ذٖب  أعٛاّ عد٠ قبٌ

ٔ  ا٭دٓبٝد١  ايٛثا٥ك١ٝ ا٭ؾ٬ّ سؿس بػ١ٝ  تؿدٜٛسٖا  مت ٚايد   ايطدعٛد١ٜ  عد

 ..ٚعًُٝددد١ حبجٝددد١ أٖدددداف أددددٌ َدددٔ ..ايدددٛشاز٠ َدددع بايتعدددإٚ ايدددداخٌ ًب

 بددا٭ؾ٬ّ بٝاْددات قاعددد٠ يدددٜٗا ٜٛدددد ٫ ايٛنايدد١ إٔ اىب٪ضددؿ١ ٚاىبؿادددأ٠

ٔ  ْاٖٝدو  ..ٖٓدا  أْتذد   ايد   اشبازد١ٝ ٚايتكازٜس ٔ  ْطد   ٚددٛد  عد  ٖدرٙ  َد

 ٚتٓتٗدددٞ تبددددأ َُٗدددتِٗ إٔ ٜكٛيدددٕٛ نُدددا ٚاسبذددد١ ..ٚايتكدددازٜس ا٭ؾددد٬ّ

 ..ٚايتٛدٜع ٚاىبساؾك١ با٫ضتكباٍ

 :ايجايج١ ايتذسب١ -

ٔ  صبُٛعد١  َدع  قُ  ٞ  ؾسٜدل  بتأضدٝظ  ا٭ؾددقا٤  َد ٟ  ضدُٝٓا٥  ضدعٛد

 أؾددد٬ّ إْتددداز إفب ٜٗددددف ٚايدددرٟ (ايعدددامل زٚ ) َطددد٢ُ ذبددد  تطدددٛعٞ

 ..ايعددامل عدرب  ٚاسبدٛاز  ٚاىبطدداٚا٠ ٚايعدايد١  ايطد٬ّ  قددِٝ ت٪ضدظ  ضدُٝٓا١ٝ٥ 

ِ  إْتادٗدا  ضبؿ١ً ضتهٕٛ ايٓٗا١ٜ ًب ٚاي  ٔ  باضد  إفب ٚضتكداف  ..ايدٛط

 ..َٓاغدط٘  ًب ٚضتػدازى  ..ايعاىبٞ ٚاسبٛاز يًطًِ ٚدعُٗا اىبًُه١ دٗٛد

ٔ  تػذٝع أٚ دعِ بأٟ ايؿسٜل ؼبِب مل ٚيٮضـ  أٚ سهَٛٝد١  دٗد١  أٟ َد

 اضدتُساز  َٔ ايسغِع٢ً  ..اٯٕ ست٢ زحب١ٝ ٚغري زحب١ٝ َ٪ضط١ أٚ َد١ْٝ

 .ايراتٞ ٚايتٌُٜٛ اٱْتاز بطسٜك١ اىبػسٚع

 .أ أٚقددح اىبٛضدد٢، َطددؿس .أ عسقددٗا ايدد  ايتذددازب ؽبددـ ٚؾُٝددا

 ٚاقددع َٓٗددا ْؿٗددِ إٔ ْطددتطٝع ٚاقعٝدد١ دبددازب أْٗددا ندضدد٘ بددٔ عبددداهلل

 أْٓددا داشَددّا عبددداهلل أ. ٜٚعتكددد ..يًًُُهدد١ اشبددازدٞ اٱعدد٬ّ ًب ايعُددٌ

 أثٓددا٤ ايعسبددٞ ايعددامل نددٌ ْهطددب إٔ نددبري ٚبػددهٌ قددادزٜٔ نٓددا

ّ  عاؾدؿ١  إع٬ٕ  يعكدٛد  ٚا٫ْهطداز  باهلصمبد١  ايعدسب  سدظ  إٔ بعدد  اسبدص
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 ايكٓدٛات  ًب ٚتٛاددد  َد٪ثس  اسدرتاًب  إع٬َٞ عٌُ ٜٓكؿٓا نإ .. َك 

 يٲعددد٬ّ اجملددداٍ يؿدددتح اٱع٬َدددٞ قؿدددٛزْا ٚأد٣ .. ٚاىبعادٜددد١ ايؿددددٜك١

ّ  َدا  باْتكداد  ٚمبدس   ٜطدس   ٕ٭ اىبكاد ٘  تكدٛ  بأبػدع  ٚتؿدٜٛسٙ  اىبًُهد١  بد

 .ايٛاقع أز  ع٢ً ايعطهس١ٜ ا٫ْتؿازات َٔ بايسغِ ايؿٛز

 يهدددٌ ٜهدددٕٛ إٔ إفب تطًعٗدددا عدددٔ ايػدددبٝهٞ ازبددداشٟ .د ٚعدددربت

ٞ  ؾسٜدل  اشبدازز  ًب ضدؿازاتٓا  َٔ ضؿاز٠ ـ  إع٬َد ٌ  ٜدسدٸد  ٫ َتخؿد  بهد

ٞ  ايسمسددٞ إع٬َٓددا ٜؿددزٙ  َددا نبدٛد  ٔ  بددريو ٜٚهتؿد  عًدد٢ ٜعُددٌ ٚيهد

 ٚتٛدٗدات  اٖتُاَدات  بدٓؿظ  ظباشاتٚاٱ ٚايبٝاْات ا٭خباز ؾٝاغ١ إعاد٠

ٌ  ايد   ايبًدد  خطداب  ٚيػد١  ٚاضدتٝعاب  ٚؾِٗ ٍ  إفب باٱقداؾ١  ،بٗدا  ٜعُد  بدر

 ٚتٛقددٝح ٚتبٝددإ بدد٬دٙ ضٝاضدد١ يدددعِ َتُٝددص٠ ْٛعٝدد١ َٚبددادزات دٗددٛد

 ؾعدددٌ زدٚد تهدددٕٛ إٔ بايكدددسٚز٠ ٚيدددٝظ ،ٚأخدددس٣ ؾٝٓددد١ بدددـب اظباشاتٗدددا

 . ددٜد٠ َع١ٓٝ َٛاقـ أٚ ٭سداخ

ٛ  املطالبات بإٌعاٞ ٛ  ٠ِٗف  اشفتجىار  ٔحمفي  بفاحلرو   ٛرلتصف  إعالوٗف

 :الكدرٖٛ روسٖاتٍا

 طبتؿد١  إع٬َٝد١  ١٦ٖٝ بإْػا٤ اىبطايبات إفب احملٝا َطاعد .د تطسم

ٔ  ..باسبسَـب ٕ  ُْبدسٙ  ٚدٗد١  ؾُد ٌ  باسبادد١  ايػدعٛز  ؾدإ ٛ  اهل٦ٝد١  ٖدرٙ  ىبجد  ٖد

 ٚايتدأثري  ا٫قٓداع  عًد٢  ٚقدزتٓا ٱع٬َٓا ايطًيب ايدٚز َٔ سباٍباٱ ْتٝذ١

ٔ  يعٌ أضباب٘ ي٘ غو ب٬ ٖٚرا اٱع١َٝ٬ ايسضا٥ٌ طبتًـ عرب  أبسشٖدا  َد

ٟ  اشبداف  اٱعد٬ّ  إٔ ٍ  ايدر ٘  ْعدٛ ٛ  ايعسبٝد١  دٗدٛد  بعدض  باضدتجٓا٤  عًٝد  ٖد

ٞ  ايعامل أَاّ يٓا ٜؿٓع ٫ ايرٟ اىببترٍ ايرتؾٝ٘ ٜعتُد أؾبح إع٬ّ  ايعسبد

 اىبتٛضدٌب  ا٭بٝض ايًشِ دباز٠ ْٚطٛم غسا٤اٱ ْبٝع أْٓا ض٣ٛ ٚاٱض٬َٞ

ٌ  ْؿدًح  إٔ عبتداز  إْٓا .. ّ  إعد٬ّ  إفب تكٛدْدا  ضدٝاد١ٜ  بكدسازات  اشبًد  ؽبدد

ٔ  ٜٚداؾع قكٝتٓا ٔ  .. اىبدٮ  بدـب  ؾدٛتٓا  ٜٚسؾدع  ٖٜٛتٓدا  عد  لبتًدو  نٓدا  عبد

 ايُبددسٚف ٚ٭ٕ .. َتهاًَدد١ إع٬َٝدد١ َُٓبَٛدد١ ًب اٱع٬َٝدد١ ايس٩ٜدد١ شَدداّ

ٞ  ايدٌُٓب  أؾدبح  ؾكد اٱع٬ّ دباٙ اجملتُع ذ١ٖٝٓ ٚغريت تػريت  اٱع٬َد

 ُٖددّٛ ٜعددٝؼ ايددرٟ اٱعدد٬ّ ٚأؾددبح َػدداٖد ٫ٚ ضببددب غددري ايتكًٝدددٟ

ٌ  اجملتُعدددات  ٟ  ٖددددٛ َعٗدددا  ٜٚتؿاعددد  إٕ أٚضددددع... قبػددداٖد٠  ؼبُبددد٢  ايدددر



7

  –5102     106 

 قدسازا  يٝتخدر  ايكساز ؾاْع إزاد٠ إفب عبتاز أْٓا ٖٛ اٱع٬ّ ًب َػهًتٓا

 ا٫سرتاؾٝدد١ اٱع٬َٝدد١ ايٛضددا٥ٌ َٛانبددّا يٝهددٕٛ إع٬َٓددا لبددٌب بتػددٝري

 ... ٚاىبٓتذدات  ا٭ضدايٝب  ًٚب ايهؿدا٤ات  ًب تػٝريّا ٜطتًصّ ٚذيو .. اىب١ٝٓٗ

ٌ  ايؿددٚز  تتطع ٚإٔ ٘  َدا  يهد ٌ  ٖدرا  ؼبتٜٛد ٞ  ايعُد  .. ا٫سدرتاًب  اٱع٬َد

 ازبُٗددددددٛز ْؿكددددددد نٓددددددا ٚاذا ..ؾطددددددٓسبح غبطددددددس نٓددددددا اإذ سٝٓٗددددددا

 اىبساتددب عًدد٢ ؾطددٓٓاؾظ ايسنددب َدد٪خس٠ ًب نٓددا ٚإذا ..ؾطٓطددتكطبِٗ

ٌ  اٱزاد٠ ٖرٙ دَٕٚٚٔ  .. اىبتكد١َ  احملُٝد١  ايبٝدٛت  إعد٬ّ  دا٥دس٠  ًب ضدُٓب

 ذيو. يػري ايطسٜل تعسف ٫ٚ ٚضبدد٠ َع١ٓٝ َاد٠ تٓتر اي 

٘  ًب ايصٖساْٞ ضعٝد .أ ٚقاٍ ٍ  َداخًتد ٞ  اٱعد٬ّ  قكد١ٝ  سدٛ  اشبدازد

ٍ  إفب يٓعٛد ..ٚأضتٛقـ أقـ يًًُُه١: ٕ  َدا  أطد٬ ٞ  ؾٗدد  د. ندا  اسبدازث

ٞ  َٗدبٌب  ..ايكدز١ٜ زَصٜاتٓا اضتجُاز سًِ) سٍٛ ؾرت٠ َٓر طسس٘ قد  ايدٛس

 ..َٓددد٢ سادثددد١ إفب تعدددايٛا ثدددِ (...... ايسضدددٍٛ زٚ  ٚآثددداز اىبطدددًُـب ٚقبًددد١

ٟ  ْطدتبل  إٔ ػبدب  نإ (إع١َٝ٬ أش١َ ) أَاّ أيطٓا :ٚتأًَٛا  هلدا  ايتؿدد

 نؿًٝدد١ يتهددٕٛ ايٛدددداْاتٚ ايعكددٍٛ ًب ْٓشتٗددا زاضددخ١ ذٖٓٝدد١ بؿددٛز٠

ٍ  ٖدرا  ..غبػاٙ غس أٟ ٚدصز ْأًَ٘ خري أٟ بدعِ  أؾددقا٤  ٜدا  َٓؿدسد  َجدا

 ايكددش١ٝ ؾٝٗددا نٓددا ايٓشددٛ ذات عًدد٢ يكؿددـ ٚتتعدددد تتُدددد ٚا٭َجًدد١

 ٞ  عاؾددؿ١) اضددتجُاز خطددازتٓا َٚٓٗددا !ْؿطدد٘ اسبددـب ًب ذاتدد٘ عًدد٢ ٚازبداْ

 اىبٗػدد١ُ ٚاٱضدد١َٝ٬ ايعسبٝدد١ يددراتٓا عُبُٝددّا اْتؿددازّا بٛؾددؿٗا (اسبددصّ

 ٚاىبطشٛق١.

 أضددددا١َ أ. طسسدددد٘ َددددا أبددددسش َددددٔ إٔ ايصٖساْددددٞ ضددددعٝد .أ ٚأقدددداف

 ايٝددددد ذات غٴددددح َكابددددٌ ًب َٚٓتذٝٗددددا ا٭ؾهدددداز ٚؾددددس٠ َطددددأي١ ..ْكًددددٞ

 تػدددسم سدددـب يهٓٓدددا ..ايطدددُـب ايهددد٬ّ تٓدددتر أَددد١ عبدددٔ :تؿدددٓع ايددد 

 إفب ٖٓددددا ٚاٱغدددداز٠ ..ٖصٜددددٌ ؾعددددٌ عًدددد٢ إ٫ أعٝٓٓددددا ْؿددددتح ٫ ايػددددُظ

 َددددٔ أنددددٛاّ َكابددددٌ ًب أٜكددددّا ٜٚدددددٙ اٱبددددداعٞ اٱعدددد٬ّ عكددددٌ ْدددددز٠

 سدددـب أٜكدددّا .ايؿعدددٌ سٝدددا٠ مبٓشٗدددا َدددٔ دبدددد ٫ ايددد  ا٭ؾهددداز نددد٬ّ

ٟ  ؾدددداٜص  د. تطددددسم ٍ  ب٦ٝدددد١ إفب ايػددددٗس ٞ اٱ ا٫تؿددددا ٘  يهرتْٚدددد  ٚنأْدددد

 َددددداز ٖٚٓددددا ..ٚأخددددريّا أ٫ّٚ اٱْطددددإ ..اىبٓتٗدددد٢ َددددٔ اىببتدددددأ إفب ٜددددرٖب

ِ  َُٓبَٛدد١ ٔ  نبًدد١  عددرب  تتخًددل  ايدد   ايؿددٛز٠  ٚؾددٓاع١  ايددرات  تكدددٜ  َدد
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 ايٓددددداع إعددددد٬ّ إفب ايٝدددددّٛ ذبدددددٍٛ ايدددددرٟ اٱعددددد٬ّ أسددددددٖا ا٭دٚات

 ايطدددًٗٞ ٖٝدددا أ. طسستٗدددا ايددد  اٱغدددازات أددددٌ َدددٔ ندددريو .ٚؾكدددٌب

ِ  شٚاز ؾددددددِٝٗ قبددددددا ٚاىبكددددددُٝـب  ايٛاؾدددددددٜٔ اضددددددتجُاز سددددددٍٛ  اىبٛاضدددددد

 ايددددرٟ ا٫دبدددداٙ ذات ًب تًتكددددٞ با٫َتددددداد ٖٚددددٞ ..اىبكدضدددد١ ٚا٭َددددانٔ

 .ٚاؾرتاقّٝا أزقّٝا اٱْطإ ٚإفب َٔ ا٫دباٙ ًب ايػٗسٟ .د ٜتبٓاٙ

ٞ  ضدعٝد  .أ أٚقدح  ٚإنبا٫ّ ٔ  سددٜجٓا  إطداز  ًب اٱعد٬ّ  إٔ ايصٖساْد  عد

٘  اىبٓداٍب  َٓ٘ اشبازدٞ ـ  عًد٢  ٚايكدػٌب  ايتدأثري  خًدل  بد ٛ  اىبٛاقد  إعد٬ّ  ٖد

ٔ  مل َٚددا ..ايجكاؾدد١ ٘  ايجكاؾدد١ تهدد  ..ْسٜددد  َددا عبكددل  ؾًددٔ ايس٥ٝطدد١ أداتدد

 ٚبدددٟٚ بددرتٍٚ ب٦ددس : ضددبتُرب 33 قبددٌ ايُٓطٝدد١ ؾددٛزتٓا ؾكددٌب ٚيٓتأَددٌ

 ٜطتعس  َرتف :سدٜجّا ..ايٓاع ٜٚكتٌ ٜطري ًَتح نا٥ٔ :بعدٖا ..ٚنبٌ

 ٜددرحبٕٛ أقددٛاّ :ٚأخددريّا ..ٚأَسٜهددا أٚزٚبددا ًب ايطددٝازات أْددٛاع بأسدددخ

  .آد١َٝ غري يها٥ٓات َصابٌ إفب ٚؼبًْٝٛٗا اسبدا٥ل ًب ايبٌب

 ؾُٝددا ندضدد١ بددٔ عبددداهلل أ. َددع ايصٖساْددٞ ضددعٝد .أ اختًددـ أٜكددّا

ٞ  بداٱع٬ّ  خاؾد١  ٦ٖٝد١  إْػدا٤  قبكرت  ٜتعًل ٔ  يطدببـب  ٚذيدو  اشبدازد  َد

 خاْدد١ تؿددتح ؾدد٬ .. تعُددٌ ٫ إداز٠ اىبًٝددٕٛ بًددد عبددٔ : ا٭ٍٚ ..ُْبددسٙ ٚدٗدد١

ٞ  اىبًٕٝٛ ٞ  .. اهل٦ٝد١  بٗدرٙ  ايجداْ ٌ  ًب :ٚايجداْ ٔ  أعد٬ٙ  ايبا٥طد١  ايؿدٛز٠  َبد  يد

 إٔ عًدد٢ قددادزٶا نٓدد  إٔ إ٫ ..َسددد٠ٛ ْتٝذدد١ أٟ ذبكٝددل ايبػددس ٜطددتطٝع

  ٥٬َه١. إفب بأعُاهلا ايكٝاّ َٗاّ تٛنٌ

 ضددعٝد .أ ذنددسٙ َددا َددع اتؿاقدد٘ إفب ندضدد٘ بددٔ عبددداهلل .أ أغددازٚ

 ايكدزٜد١  زَصٜتٓا اضتجُاز أ١ُٖٝ سٍٛ اسبازثٞ ؾٗد د. عٔ ْك٬ّ ايصٖساْٞ

 بدد٘ تكددّٛ ايددرٟ ٚا٫ْؿددام ايعُددٌ سذددِ بإَبٗدداز ايػددسٜؿـب اسبددسَـب ٖٚددٞ

 ؾددًِٝ اىبكدداّ ٖددرا ًب إيٝٗددا ايتطددسم مبهددٔ ايدد  ا٭َجًدد١ َٚددٔ .. اىبًُهدد١

ٞ  اسبسّ ُْباؾ١ عٔ نإ قؿري ٚثا٥كٞ ّ  ٜتشددخ  .. اىبهد َٴٓدتر  با٭زقدا ٚ 

ّ  هباَدات  عددد  إٔ إفب اٱغداز٠  ايؿًِٝ ٚتكُٔ .. اسرتاؾ١ٝ بطسٜك١  اسبدس

 َددٔ أنجددس َٜٛٝددّا تُٓبٝؿٗددا ٜددتِ ايدد  اىبطددطشات ٚعدددد !هبدداّ 36222

 ٕ  جبص٥ٝدد١ ؾكدٌب  تتعًددل ندجري٠  َٚعًَٛدات  َسبددع َدرت  أيددـ ٚمثالبا٥د١  ًَٝدٛ

ٔ  أٚ ايٛاتطداب  زضا٥ٌ عرب نإ اْتػازٙ يهٔ .. اسبسّ ُْباؾ١  طسٜدل  عد
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 تًدو  أٚ ايكٓدا٠  هلدرٙ  ٜدؾع َٔ ٖٓاى نإ يٛ َاذا !! ضبًٞ زبُٗٛز تٜٛرت

  ايعامل. ًب ٚبج٘ تسنبت٘ ست٢ أٚ ايعسبٞ يًعامل ايٛثا٥كٞ ٖرا يعس 

٘  ًب ضعٝد أ. َع اخت٬ؾ٘ عٔ عبداهلل أ. عرب أخس٣ ْاس١ٝ َٚٔ  إغدازت

ٍ  سٝدح  تؿدٓع  ايد   ايٝدد  ذات يػح ٟ  ايػداب  : ْؿداّ  قدا  ًب ظبدح  ايطدعٛد

 اسبهَٛٝدد١ ايكطاعددات َددٔ ٚنددجري اىبدداٍ ضددٛم ٦ٖٝٚدد١ ٚضددابو أزاَهددٛ

ٌ  ب٦ٝد١  تتٛؾس سـب ٚاشباؾ١ ّ  َٴػدذع١  عُد  .. نسمبد١  ٚسٝدا٠  َٴشؿدص  ُْٚبدا

 َددا َتدد٢ .. تُٓبُٝٝدد١ إدازٜدد١ َػدده١ً اىبًُهدد١ ًب َػددهًتٓا إٔ أعتكددد

ٔ  ٚخسد  ايؿش١ٝ ايب١٦ٝ أٚددت  ًب اهل٦ٝدات  .. ظبشد   ١ايبريٚقساطٝد  عد

ٞ  اٱدازٟ ازباْدب  ًب َس١ْٚ هلا سه١َٝٛ َ٪ضط١ اىبًُه١  أنجدس  ٚاىبداي

 أضباب أٍٚ ٖٛ ٚاىبايٞ اٱدازٟ ا٫ضتك٬ٍ ٖرا ؾإٕ ٚبايتايٞ ايٛشازات َٔ

 دعْٛدا  ٚأخدرياّ  ...ٚخ٬ّقد١  َبدع١ عٌُ ب١٦ٝ ٚخًل نؿا٤ات ع٢ً اسبؿٍٛ

ـ إفب  ُْٓبدس  ٕ  إٔ عبتداز  ٫ .. اىبُتًدد٧ ايهدأع  ْؿد  ستدد٢ ٥٬َهد١  ْهدٛ

 لبًهٗا اي  ػبابٝاتاٱ ُْبٗس إٔ عبتاز .. يًعامل ازب١ًُٝ ؾٛزتٓا تؿٌ

 كبًدو  ٫ ضٛدا١ٜٚ َتٗايه١ َُٓب١َٛ َبٌ ًب ْعٝؼ أْٓا أعتكد ٫ٚ .. ؾكٌب

٘  أٚ تطٜٛك٘ ٜٴُهٔ َا ـ  لبًدو  .. يًعدامل  تكدمبد  سهُٝد١  ضٝاضد١ٝ  َٛاقد

 ّاَتٓٛع ّاثكاؾٝ ّاَٛزٚث لبًو .. ايػسٜؿـب اسبسَـب خد١َ لبًو .. ٚعُب١ُٝ

ٕ  قًٓددا  يددٛ ْتؿددل  قددد  إخل.... ّاعُبُٝدد  ّاٚتازؽبٝدد  ّاٚطبتًؿدد  ّاغددش  ٖٓدداى  بددأ

ٔ  .. أسٝاْداّ  يًُعًَٛات ٔ  ٚيهد ٌ  إٔ ٜسٜدد  َد ٌ  ٜعُد ٘  باىبتدا   ضدٝعُ  ٚضدٝػًؿ

 .يًذُٗٛز ٜكدَ٘ ثِ تػًٝـ بأنبٌ

 :لألصن اٌعهاط الصٕرٚ

 ايػددٗسٟ ؾدداٜص د. َداخًدد١ تكددُٓت٘ َددا عًدد٢ احملٝددا َطدداعد .د عًددل

ٌ  اْعهداع  ايؿٛز٠ بكٛي٘: ٚ  ٫ٚ يٮؾد ٕ  ستد٢  نبًٝد١  ايؿدٛز٠  تبدد  ٜهدٛ

ٔ  .. سكٝكد١  ٖرٙ ْؿط٘ بازبُاٍ ؾاسبٗا ٕ  إٔ أخػداٙ  َدا  يهد  ٖدرا  ٜهدٛ

ٌ  ضببطداّ  ايجاْٞ تعكٝبو ًب إيٝ٘ أغست ايرٟ اىبع٢ٓ ٞ  يهد  ٜتطًدع  إع٬َد

 اىبطد٪ٚي١  ازبٗدات  َٓتذدات  .. نباٖريٟ قبٍٛ اٱع٬َٞ يعًُ٘ ٜهٕٛ إٔ

ٕ  ٚإٔ ٫بدد  ايػسنات َٚٓتذات  ْؿطدٗا  تطدٛم  ستد٢  عايٝد١  جبدٛد٠  تهدٛ

ٌ  ٖددٛ ٖدرا  ٞ  يهددٔ ا٭ؾد ٕ  إٔ مبهددٔ اٱع٬َد  ٖددٞ _َدج٬ّ _ َادتدد٘ تهدٛ
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ٍ  ٖٚٓدا  ايدسد٤ٟ  أٚ ايطد٧ٝ  أٚ ايطدًيب  ايٛاقدع  ٖدرا  ْكد  ٚٚاضدع  زسدب  صبدا

 ٜؿدرت   ايد   اىبساقب١ َٚبٝؿ١ َع ٜتطل ٖٚرا ازبُٗٛز ٚيكبٍٛ بٌ يٲبداع

 اٱع٬ّ. ٚضا٥ٌ كبازضٗا إٔ

 اشبددازدٞ اٱعدد٬ّ قكدد١ٝ سددٍٛ َداخًتدد٘ ًب اىبددسٟ ضددامل .ّ ٚتطددسم

 ٚايككداٜا  اىببداد٨  ٚتٛقدٝح  يتشدٜدد  َاض١ ساد١ ٖٓاى إٔ إفب يًًُُه١

 بٓددا٤ ًب اىبختؿددـب إغددساى ٚأٜكددّا عٓٗددا ايدددؾاع اٱعدد٬ّ َددٔ اىبطًددٛب

ٔ  َسدعٝد١  إع٬َٝد١  يؿًطدؿ١  ٜ٪ضدظ  يّبا إٜؿاهلا اىبطًٛب ايسضاي١  مبهد

 ّ ٔ  َٓٗددا، ٜٓطًدل  نُبدداد٨ بٗدا  ا٫يتدصا  بعددض تؿدبح  إٔ اىبعكددٍٛ غدري  ؾُد

 ٚعسبٝداّ  ضبًّٝا غعيب تٓدز ضبٌ اىبًُه١ ع٢ً احملطٛب١ اٱع١َٝ٬ اىبٓابس

 ٚايهددٌ بايعربٜدد١ ايعسبٝدد١ ٜطددُٞ ايطددعٛدٟ ازبُٗددٛز ػبعددٌ ايددرٟ ؾُددا

 بايٓطددب١ ٚنددريو باىبًُهدد١ ٚازتباطٗددا ضددٞ بددٞ إّ اٍ صبُٛعدد١ ٜعددسف

 ٚاسبٝدددا٠ ا٫ٚضدددٌب ايػدددسم َجدددٌ اشبدددازز ًب ايٓاؾدددر٠ ايهدددرب٣ يًذسا٥دددد

 اىببددداد٨ َدددع تتُاغددد٢ ٫ عٓددداٜٚٔ تكدددع أٚ قكددداٜا تعدددس  َدددا ؾهدددجريّا

ٞ  "ا٭ضاضد١ٝ"  نًُد١  عًد٢  ضدامل  ّ. ٚأندد  يًب٬د، ا٭ضاض١ٝ  ٜسؾدع  يهد

ٟ  سسٜددد١ عدددٔ اىبطددأي١   ٜعٓٝددد٘ َدددا ٭ٕ ايبطددٝط١  ايؿهسٜددد١ ٚاىبطدددا٥ٌ ايددسأ

 ازبٖٛسٜد١  ٚايككاٜا ايؿًطط١ٝٓٝ ايكك١ٝ َجٌ اىببد١ٝ٥ بايككاٜا ايت٬عب

ٔ  ايطد١٦ٝ  ايؿٛز٠ ْٚػس ٚاٱض١َٝ٬ ايعسب١ٝ يٮَتـب  ٚاىبطدًُـب  ايعدسب  عد

ٟ  ازتبداٍب  هلدا  اىببد١ٝ٥ ايككاٜا ٖرٙ َٚجٌ ٕ  قدٛ  ٜػؿدس  ٫ٚ ازبُٗدٛز  بٛدددا

ِ  َٚٔ بٗا مبظ ىبٔ ٘  تسضد   ثد ٔ  ضدًب١ٝ  أٚ عدا٥ٝد١  ؾدٛز٠  يدٜد ٔ  عد ـ  َد  ٜكد

ٔ  َباغدس٠  غدري  بؿٛز٠ نإ ٚيٛ ست٢ اٱع٬ّ ٖرا خًـ  أؾد٬ّ  ٜتدابع  َٚد

ٞ  قٓا٠ ًب ا٭ؾ٬ّ ٜٚتابع َج٬ّ (4) ضٞ بٞ إّ اٍ  ضدٝعسف  يٮؾد٬ّ  (3) دبد

ٞ  إّ اٍ ًب ا٭ؾ٬ّ قٓٛات تعس  َا ؾػايبّا ايكؿد، ٞ  بد  ايد   ا٭ؾد٬ّ  ضد

 أٟ دَٕٚدٔ   ٚاىبطدًُـب  يًعدسب  ايطد١٦ٝ  اهلٛيٝٛد١ٜ ايُٓط١ٝ ايؿٛز٠ تعس 

ٞ  ٖٚٓدا  يٮؾ٬ّ (3)دبٞ ًب ذيو ؼبدخ ٫ بُٝٓا ذبسٜـ  ايكؿدٛز  إفب ْدأت

ٞ  أضا١َ أ. ذنسٙ ايرٟ اىبٓؿرٜٔ ًب ايػدٜد  ايكؿدٛز  عًٝد٘؛  ٜٚكداف  ْكًد

ٞ ا بعد ذات ٚط١ٝٓ خبًؿ١ٝ اىبٓؿرٜٔ ًب ايػدٜد ٞ  ضدرتاتٝذ  اىبؿدا   تساعد

  .ايططٛز بـب َا ٚتؿِٗ
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ٛ  بكٛيد٘:  ُْبدسٙ  ٚدٗد١  طدس   اىبسٟ ضامل ّ. ٚاضتهٌُ ٍ  ٫أ ٚأزدد  ٜكدٛ

 يدددِٜٗ ٚأَسٜهددا ايػددسب ؾهددريو اسبسٜدد١ ٚيدد٘ خدداف إعدد٬ّ ٖددرا أسددد

 ّ  !ايعهدددظ؟ ٚيدددٝظ َٚبددداد٥ِٗ َؿددداسبِٗ ؽبددددّ ٚيهٓددد٘ خددداف إعدد٬

 ؾداٱع٬ّ  ٚخازدٞ داخًٞ إع٬ّ ٖٓاى ٜعد مل ايػٗسٟ، ؾاٜص .د ٚأٚاؾل

ٕ  ايٓادح ٘  ْادشداّ  ضدٝهٛ ٞ  بٛدٗٝد ٞ  ايدداخً  اٱعد٬ّ  إٔ نُدا  ٚاشبدازد

 .اٯخدس  عًد٢  ا٭نرب ايتأثري ع٢ً ٚايكدز٠ اىبس١ْٚ ٚيدٜ٘ اىب٪ثس ٖٛ اشباف

ٟ  اشبداف  إع٬َٓا َػه١ً ٚيهٔ ٘  ٜؿدرت   ٚايدر ٕ  إٔ ؾٝد  ٚادٗد١  ٜهدٛ

ٔ  أسٝاْددّا ٜهْٛددٕٛ عًٝدد٘ ايكددا٥ُـب  إٔ دبددد يًددب٬د َػددسؾ١ خازدٝدد١  َدد

 هلددِ ٜهددٕٛ ٚقددد ا٭دٓبٝدد١ باىبؿددا  تا٫زتباطددا ذٟٚ ايعسبٝدد١ ا٭قًٝددات

 َددٔ أٚ ا٭سٝددإ بعددض ًب ايتكدداد دزددد١ إفب يككدداٜاْا طبتًؿدد١ َؿدداِٖٝ

 ٤ٖٚدد٪٫ ٚقكدداٜاٖا ايدب٬د  ٚاقددع عددٔ َٓؿؿدًـب  أدٓبٝدد١ بددس٩ٚع َدٛاطٓـب 

 ًب ايكددساز ؾدداسب َددٔ قددسب َددٔ اٱعدد٬ّ ٖددرا بدد٘ ؼبُبدد٢ َددا ٜطددتػًٕٛ

 َٔ أؾبح ْ٘أ ٚأز٣ ايٛط١ٝٓ اىبؿًش١ ربدّ ٫ بطًب١ٝ ٜٚٛدْٗٛ٘ اىبًُه١

٘  اشباف ايٛطين اٱع٬ّ تٓك١ٝ ددّا ايكسٚزٟ  ايدب٬د  خدَد١  ًب ٚتٛدٝٗد

٘  نُدا  .َٚؿاسبٗا ٕ  أْد ٞ  اٱعد٬ّ  إؾد٬   ٚبطدٗٛي١  باٱَهدا  اسبهدَٛ

ٞ  اىبٓاضدب١  باشبربات دعِ إذا  اىبطًدٛب  ٚاٱؾد٬   اي٬شَد١.  اىبسْٚد١  ٚأعطد

 ايددرٟ ؾُددا ضددٝاد١ٜ بكددسازات إ٫ ٜهددٕٛ ٫ احملٝددا د. ٚذنددس ضددبل نُددا

 اٱعد٬ّ  َٔ غريٖا أٚ ١ٝؿسْطاي ايكٓا٠ أٚ ضٞ بٞ اييب َٓاؾط١ َٔ مبٓعٓا

 ازبايٝددات إٔ اسبكٝكدد١ ًٚب ايٛاضددع؟ ٚا٫ْتػدداز ايساضددخ١ اىبؿددداق١ٝ ذٟ

ٟ  يٲعد٬ّ  ذٖب١ٝ ؾسؾ١ اىبًُه١ ًب ايهبري٠ ٌ  ايطدعٛد ٔ  دايٝد١  ؾهد  َد

 تًددو بًػدد١ َتهاَددٌ إع٬َددٞ ْػدداٍب يتربٜددس ناؾٝدد١ بأعددداد ازبايٝددات

ٌ  َٔ بٓع١َٛ ٜٛد٘ ازباي١ٝ ٞ  اٱعد٬ّ  قبد ٟ  اشبدازد  ضبًٝداّ  ٜٚدداز  ايطدعٛد

ٞ  يبدا  ازبايٝدات  ٖدرٙ  أبٓا٤ َٔ ٟ  اٱعد٬ّ  ضدٝعط  يًتطدٛز  ؾسؾد١  ايطدعٛد

 .ٚا٫ْتػاز ٚايتٛضع

 إفب باٱغاز٠ اىبسٟ ضامل .ّ َداخ١ً ع٢ً ندض٘ بٔ عبداهلل .أ ٚعًل

 ازبُٗددٛز ٜطًبدد٘ َددا ٜٚبددح ايسحبٝدد١ َبدددأ عًدد٢ قددا٥ِ اشبدداف اٱعد٬ّ  إٔ

ٕ  إٔ اىبؿسٚ  َٔ اي  ايٛط١ٝٓ اىبط٪ٚي١ٝ سٍٛ َع٘ ٚاتؿل  ساقدس٠  تهدٛ

 هبًدد١ ٖددٛ ْسٜددد َددا .. ٚاشبطدداز٠ ايددسبح يعبدد١ يهٓٗددا احملتدد٣ٛ بددح سددـب



7 

 

–5102  5102  
111 

 أٚ اسبهَٛددات إ٫ بددريو ٜكددّٛ ٫ٚ .. اسرتاؾٝدد١ بطددسم ضٝاضدد١ٝ دعا٥ٝدد١

 هلددِ تدددؾع إٔ ػبددب اشباؾدد١ ايطددعٛد١ٜ ايكٓددٛات ٖددرٙ ستدد٢ .. ا٭سددصاب

 تٛؾددًٝ٘ تسٜددد ايددرٟ زأٜددو يتكددٍٛ بددساصبِٗ أؾكددٌ ًب خسٚدددو َكابددٌ

 .خ٬ي٘ َٔ ازبُٗٛز ع٢ً ٚايتأثري

 :وٗداًٌٗا حتصيأُ  قبن إعالوًٗا حتصي احلرب

 عبدددداهلل .أ ٚزقددد١ عًددد٢ َداخًتددد٘ ًب ايكدددٛؼبٞ عبدددداهلل .أ أٚقدددح

 ذبطِ إٔ قبٌ إع٬َّٝا ذبطِ اسبسب إٔ اشبازدٞ اٱع٬ّ سٍٛ ندض١

 ايعسبٝد١  ؾاسبهَٛات اسبايٞ عؿسْا ًب خاؾ١.. سكٝك١ ٖٚرٙ ،َٝداّْٝا

ّ  ًب ضدكط   بػدداد ٚ اٱعد٬ّ  أضكطٗا ايعسبٞ ايسبٝع ًب ضكط  أي   عدا

 دٚز ٜ٪ندددد ٖٚدددرا .ا٭َسٜهٝددد١ ايكدددٛات دخدددٍٛ قبدددٌ إع٬َٝدددّا 8553

ِ  بٌ ٚاسبسٚب ايؿساعات سطِ ًب ٚأُٖٝت٘ ٚاىب٪ثس ايؿاعٌ اٱع٬ّ  ٚزضد

 ٚؾدساع  َعسند١  ًب يهٓٓدا  ،سسب ًب ْهٔ مل ٚإٕ، عبٔٚ .ايطٝاضات

 :ْاسٝتـب َٔ

 .اشبازز إفب اسبكٝك١ٝ ٚؾٛزتٓا ؾٛتٓا ْكٌ :ا٭ٚفب -

 .ٚدز٥ٗا اشبازز ًب عٓا ٜكاٍ َٚا ا٭ناذٜب تؿٓٝد :ايجا١ْٝ -

 سه١َٛ ًب ايدعا١ٜ ٚشٜس غٛبًس ٛشٜـزب ايػٗري٠ باىبكٛي١ ٚاضتػٗد

 ْكدددٌ) ا٭ٚفب ًب ؾػدددًٓا ؾكدددد " ايٓددداع ٜؿددددقو ستددد٢ أندددرب '' ٖتًدددس

 ًب غريْدددا ٚظبدددح ايؿدددساع أٚ اىبعسنددد١ إداز٠ عبطدددٔ مل ٭ْٓدددا ...(ؾدددٛتٓا

 َددِٓٗ ؾطددُع غددٛبًص َكٛيدد١ تطبٝددل أدددادٚا ٭ْٗددِ ..(ا٭ناذٜددب) ايجاْٝدد١

  .ٚؾدقِٖٛ اٯخسٕٚ

 ٚاٯٕ ٜكٛيددٕٛ نُددا اىبتاعددب َٗٓدد١ ٖددٞ ايؿددشاؾ١ ناْدد  ٚإذا ْدد٘إ

 اشبددازز ًب اٱع٬َٝدد١ َهاتبٓددا َددَٛبؿٞ ؾددإٕ اٱعدد٬ّ عًدد٢ ٖددرا ٜٓطبددل

ِ  ٜٓطبدل  زقبدا  ـ  عًدٝٗ ٌ ) ايكا٥ددٌ ايٛؾد ٔ  ٚباتد   ..(َٚسعد٢  أند  أنجددس َد

٘  دٚزٖا إٔ ٜٚبدٚ زاس١ ايَٛبا٥ـ ّ  دٚز ٜػدب  ًب ٚاٱعد٬ّ  ايع٬قدات  أقطدا

 يًُطدد٪ٍٚ ٚزؾعدد٘ ايؿددشـ ًب ٜهتددب َددا قددـ ٖٚددٞ ايعاَدد١ اىب٪ضطددات

ٍ  إعد٬ّ  أٚ ع٬قدات  إفب ٚذبٛيد   عًٝ٘ ٚايتعكٝب ٔ  بدد٫ّ  اىبطد٪ٚ  إعد٬ّ  َد
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 قبددٌ عاَد١  بؿددٛز٠ اسبٝدا٠  ٚعًد٢  اٱعدد٬ّ عًد٢  ٚعٝٓددا إٔ ؾُٓدر  .اىب٪ضطد١ 

 :ْٚعسف ْطُع ٚعبٔ عكٛد

 َٚهاتدددب اشبدددازدٞ يٲعددد٬ّ ايدددٛشاز٠ ٚنايددد١ عدددٔ ْطدددُع :أ٫ّٚ

ٔ  ْٚطدُع  ْكدسأ  أٜكداّ  ايٛق  ذات ًٚب إع١َٝ٬  ًب ؾدٛزتٓا  عد

ٞ  َهتؿـب ايؿٛز٠ ٖرٙ ٚتػٜٛ٘ اشبازز ٔ  اشبدرب  ذيدو  بٓؿد  َد

ٛ  إثباتّا ٜهٔ مل ٕإ دا٥ُّا ٚايٓؿٞ ( َط٪ٍٚ َؿدز ) قبٌ  ؾٗد

 !!ٚإعاد٠ ترنري

ٔ  "ايػدعٛب  ٚغبطس ايكٝادات ْهطب" أْٓا ْعسف :ثاّْٝا  دا٥ُداّ  ؾدٓش

 أٚ (ايدا٥ُددد١) ايػدددعٛب ْٚٓطددد٢ (اىب٪قتددد١) يًكٝدددادات ْتٛدددد٘

 .زاسًٕٛ ٚا٭ؾساد تبك٢ ؾايهٝاْات (ايباق١ٝ)

 ٚايٝددّٛ ا٭َددظ بددـب اىبًُهدد١ َعدداز  َبٗددست ايجُاْٝٓٝددات بداٜدد١ ًب

 بعددض تؿددشح ناْدد  اىبػددازنات ٖددرٙ .ايجٓا٥ٝدد١.. ايجكاؾٝدد١ ٚا٭ضددابٝع

 .اىبطًدددٛب باىبطدددت٣ٛ تهدددٔ مل ٚإٕ ثكاؾتٓدددا عدددٔ ز٩ٜددد١ ٚتعطدددٞ اىبؿددداِٖٝ

 إفب تتشددٍٛ يهٓٗددا ايعددامل ٚنددأع ا٭ٚىببٝدداد ًب َػددازناتٓا ٚنددريو

 ٖددددرٙ َجددددٌ ٚأُٖٝدددد١ اٱعدددد٬ّ ىبؿٗددددّٛ إدزانٗددددِ يعدددددّ يًددددبعض ْصٖدددد١

ٍ  تأًٖٓدا  عٓدَا ٚأذنس .اىبػازنات ٕ  ًب 8558 ىبْٛددٜا  ٚنٛزٜدا  ايٝابدا

٘  َٔ أقرت  َكا٫ّ نتب  ضخْٛتٗا ًب ضبتُرب 22 أسداخ ٚناْ   خ٬يد

 بدددبعض َددددعُّا إيٝٓدددا ايػدددسب ُْبدددس٠ يتؿدددشٝح ايؿسؾددد١ ٖدددرٙ اضدددتجُاز

 .ْػدسٙ  زؾدض  ندرب٣  َٜٛٝد١  دسٜدد٠  ذبسٜس ز٥ٝظ إٔ ٚيٮضـ اىبكرتسات

 زغددِ ٚإَهاْاتدد٘ ايػددخـ ذات َددٔ تٓبددع ؾسدٜدد١ دٗددٛد ٖددٛ اٯٕ ٜددتِ َددا

٘  اٱعد٬ّ  عٔ بعدِٖ ٌ  َٚطد٪ٚيٝات ٕ  َدا  أٚ ايطدؿسا٤  بعدض  َجد ٘  ندا  ٜؿعًد

ٚ  أ. ضبُد ايصٌَٝ ٕ  عٓددَا  ايعُدس  َٚدا  ايهٜٛد   ًب إع٬َٝداّ  ًَشكدا  ندا

 خطددسْا ؾكددٌب ايعدداّ ٖددرا ًب .ايْٝٛطددهٛ ًب اٯٕ ايدددزٜظ شٜدداد .د ٜؿعًدد٘

 .. اسبدددصّ عاؾدددؿ١ ايتعدددبري: ؾدددح ٕإ اٱع٬َٝددد١ اىبعدددازى َدددٔ ايهدددجري

 يتُسٜددس اٯخددس اضددتجُسٖا ا٭سددداخ ٖددرٙ .إخل ..ايدددٚاعؼ ..ايددتؿذريات

 عكدددّا َٚبًًٓددا َٚؿددٓع٘ اٱزٖدداب َٓبددع أْٓددا خ٬هلددا َددٔ ٚيٝجبدد  أدٓدتدد٘

ٔ  ضدبتُرب  22 أسدداخ  َٓر ْٚؿـ ٔ  عدادصٜ ّ  تؿدشٝح  عد  أٚ ٚاسدد  َؿٗدٛ

ٛ  قددعؿ٘ زغددِ اٱع٬َددٞ خطابٓددا إٔ َػددهًتٓا ...ٚاسددد٠ تُٗدد١ دز٤  ؾٗدد
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 ْتٛددد٘ إٔ ؾعًٝٓددا (ٙأخددا ٜعددسف نددٌ قسٜدد١ أٖددٌ) عبددٔ ... يًددداخٌ ٜتٛددد٘

 .هلِ حباد١ عبٔ ىبٔ يًخازز

 عُايدد١ َددٔ ا٭ؾددساد أبسشٖددا ،ْطددتجُسٖا مل نددرب٣ ّاؾسؾدد يدددٜٓا ٕإ

ٔ  إعد٬ّ  ٚضد١ًٝ  خري ؾِٗ َٚعتُسٜٔ ٚسذاز ٍ  َد ٌ  ًب ايؿددم  خد٬  ايتعاَد

 زٜاقدد١ٝ َػددازنات يدددٜٓا إٔ نُددا .أَدداَِٗ ؾددٛزتٓا ٚذبطددـب َعٗددِ

 يدددٜٓا نددريو .ايؿددشٝح ا٫ضددتجُاز اضددتجُازٖا ْطددتطع مل َٚٓاضددبات

 بعد أٚ ايكا٥ع ايٛق  ًب إ٫ هلا ْتٓب٘ ٫ ٭ْٓا ْكٝعٗا ايؿسف َٔ ايعدٜد

ٔ  ايعدٜدد  يددٜٓا  ؾإٕ ٚأخريّا .ؾاؾست٘ اسبهِ ٜطًل إٔ ٍ  َد  ٚيددٜٓا  اسبًدٛ

 .(!ازبسع؟ ٜعًل َٔ) أضا١َ أ. قاٍ نُا يهٔ اٱَهاْات

 ًب نددإ 2985 عدداّ ًٚب أْدد٘ ايبعٝددص إبددساِٖٝ .د أٚقددح دٗتدد٘ َٚددٔ

 َدٜٓدد١ ًب) أٚزٚبددا إفب َٛدٗدد١ ايعددامل ًب إذاعٝدد١ ضدد١ًاَس أقدد٣ٛ اىبًُهدد١

ٔ  (أٚزٚبٝد١ ) َتعددد٠  بًػات ايطعٛد١ٜ اٱذاع١ بساَر تبح (طسٜـ  مل يهد

٘  اٱع٬ّ إٔ إبساِٖٝ د. ٚأقاف تأثري. َٔ هلا ٜهٔ ٔ  دبداٚشٙ  اىبٛدد  ايدصَ

 تسنٝدا  أدزنت٘ َا ٖٚرا ايجكاًب ٚايتٛاؾٌ ا٫تؿاٍ عؿس ًب اٯٕ عبٔ

ِ  ٚضٓػاؾٛز٠ ٚنٛزٜا ٔ  ٚغريٖد ٍ  َد ٌ  عؿدس  ٖدرا  ... ايددٚ  ايجكداًب  ايتٛاؾد

ٍ  .. (ايػدعب١ٝ ) ايعاَد١  بايدبًَٛاضد١ٝ  ٜعدسف  بددا  َا قُٔ ِ  د. ٚقدا  إبدساٖٝ

ٟ  اىبدرٜع  غداٖدت  عٓددَا  ايبهدا٤  ست٢ أقشو ندت نريو:  ايطدعٛد

 مل ٚزٚضددٝا ٚؾسْطددا بسٜطاْٝددا قٓددٛات ... اسبدٜددد٠ ايؿازضدد١ٝ قٓاتٓددا عًدد٢

 َٚبؿددد  يهٓٗدددا ... ايعسبٝددد١ ػبٝددددٕٚ َدددٛاطٓـب دبدددد إٔ عدددادص٠ تهدددٔ

ِ  ... عسب َٚرٜعات َرٜعـب ٕ  ٖد ِ  أُٖٝد١  ٜددزنٛ  َدع  اىبػدرتن١  ايكٛاضد

٘  اٱعد٬ّ  ًب ستد٢  بايطعٛد٠ َٗٛٚضٕٛ عبٔ ... اىبطتٗدف ازبُٗٛز  اىبٛدد

 يٮداْب.

 أْٗدا  إفب اٱغداز٠  تكدُٓ   بتٛط٦د١  ؾبددأت  ايطًٗٞ ٖٝا .أ َداخ١ً أَا

 ٜطددٍٛ ٚندد٬ّ إع٬َٝد١  ُْٚبسٜددات بدٜٗٝدد١ َكددَات  ًب تػددسم إٔ تسٜدد  ٫

ٌ  اٱع٬ّ أ١ُٖٝ عٔ ٌ  ٚٚضدا٥ ٞ  ايتٛاؾد ّ  ا٫دتُداع ٞ  ٚايتكدد  ايتهٓٛيدٛد

ٞ  يبازع بًػ١ اىبٛقٛع ضتتٓاٍٚ إلبا ٞ  غدري  إع٬َد  قدد  ٚبٓكداٍب  أندادمب

 دبٓٝدد  ادباٙ ًب تؿب ا٭َس ْٗا١ٜ ًب يهٓٗا ا٭١ُٖٝ، سٝح َٔ تتؿاٚت
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ّ  َٛط٧ هلا دبعٌ ٚق١ٜٛ يًطعٛد١ٜ َك١٦ٝ ذ١ٖٝٓ ؾٛز٠ شبًل اٱع٬ّ  قدد

  ًٜٞ: نُا أسد ؾٝ٘ آٜاشعٗ ٫

 اسبدخ: ؾٓاع١ 

 ؾدددٓع٘ اسبددددخ تؿدددٓع مل ٚإٕ اسبددددخ ؾدددٓاع١ ٖدددٛ ايٝدددّٛ اٱعددد٬ّ

ٞ  يكسازى ١ُ٥٬َ ٚدبعًٗا اسبكا٥ل ذبٍٛ مل ٚإٕ غريى، ٘  ايطٝاضد  تٓاٚيد

 اسبدددخ َددع ٜتعاَددٌ إع٬َٓددا يٮضددـ !..عًٝددو قددػٌب نٛضدد١ًٝ اٯخددس

 ْكًدد٘ ٖددٛ ايتعاَددٌ َػدداٖد آخددس ٚيعددٌ ؾكددٌب إخبازٜددّا َٛقددٛعّا باعتبددازٙ

 ساٚيدد  عٓدددَا ايتًؿصْٜٛٝدد١ ايددرباَر ستدد٢ نخددرب قبٓدد٢ ايتددداؾع سبادثدد١

 ٚايرتٚػبددٞ اٱْػددا٥ٞ اسبدددٜح طددابع أخددرت ٚتؿاؾددًٝ٘ أبعددادٙ تٓدداقؼ

 َٓدد٘ أنجددس يًددداخٌ اٱعدد٬ّ ٚتٛددد٘ .ٚاسددد ٚادبدداٙ ٚاسددد٠ ٚيػدد١ اىبباغددس

 َددِٓٗ ّاٚنددجري ضددعٛد١ٜ غددري دٓطددٝات َددٔ اىبؿددابـب دددٌ إٔ َددع يًخددازز

 عسب١ٝ. غري دٓطٝات

 عددٔ اٱع٬َٝدد١ ايٛضددا٥ٌ ًب اٱع٬َٝدد١ ٚايتػطٝددات ايددرباَر ابتعدددت

 ًب عًكدد  ايدد  ايؿددٛز َٚطددح ٚذبًًٝدد٘ اسبدددخ أبعدداد ْٚكددٌ ا٫سرتاؾٝدد١

ٔ  ا٭ذٖإ ِ  عد ٘  ٚدبد   اسبدر  َٛضد  ايطدابل  ًب ...اىباقد١ٝ  ايطدٓـب  ضباضدٓ

 ايٓددددٛعٞ ايتطددددٛز َددددع ٚذبددددٍٛ ،نُٝددددّا ٚعددددددّا ب٬غددددّا اشبددددرب نددددإ

 َعدد٘ ٚتتؿاعددٌ اسبدددخ تؿاؾددٌٝ تدددزى َٚػددٗد ؾددٛز٠ إفب يًتهٓٛيٛدٝددا

ٔ  ٚأؾدددبح اٱْطدددا١ْٝ ايعٛاطدددـ ٚدبددٝؼ   قًدددب ًب اسبددددخ خدددازز ٖدددٛ َدد

ٕ  ؼبسى قبا اسبدخ  إٔ عًد٢  ؾكد٬ّ  طبتًؿد١  دػساؾٝدا  ًب ايػدعٛب  ٚدددا

 ضًب١ٝ. ؾٛز٠ ٜٓكٌ ايرٟ ٚاىبػٗد اسبدخ َٔ ّادص٤ تكتـ قد ايؿٛز٠

 اٱع٬َٞ: ايتٛد٘ أٚيٜٛات 

 خطابددددات ؾددددربشت اٱع٬َددددٞ خطابٓددددا ًب ايٛقددددا٥ٞ اٱعدددد٬ّ طػدددد٢

 أثدداز ستدد٢ ٜكددرتب ٚأٚغددو بٓددا أسددٌٝب غددس ٚأْدد٘ ايكٝدداد٠عًدد٢  ا٫يتؿدداف

ٔ  أدْد٢  أٚ قٛضدـب  قداب  ٚنأْٓدا  ايجك١ ٚأٖٚٔ ايسعب ٌ  ٫ ،اهلد٬ى  َد  أقًد

٘  ٚيهٔ ايٛقا٥ٞ اشبطاب غإٔ َٔ  بددسض  أٚفب اىبكداد  يٲعد٬ّ  ايتٛدد

 إٔ نُددا ." ايدددا٤ ٖددٞ ناْدد  بدداي  داٖٚددا" بٓؿطدد٘ ٚإغددػاي٘ ٘اؾرتا٤اتدد

ٞ  يٲع٬ّ ايتٛد٘ ٖٛ اىبكاد يٲع٬ّ ايتٛد٘ َٔ ا٭ٚفب  بهاؾد١  اشبدازد

ٟ  ذبسى اي  ايدٚي١ٝ اسبكٛق١ٝ ٚاىبُٓبُات ٚاىب٪ضطات دٗات٘ ّ  ايدسأ  ايعدا
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 اٱعدد٬ّ َددٔ أنجددس ايٛقددا٥ٞ اٱعدد٬ّ عًدد٢ ٚتكازٜسٖددا بػددذبٗا ٚايعدداىبٞ

 .اىبكاد

 ايػاٌَ: اشبداع 

ٌ  ايددَاز  أضًش١ ىبهاؾش١ ايدٚي١ٝ احملاؾٌ ًب ْطع٢ نٓا إذا  ايػداَ

ٕ  ٚاَت٬ى  إعد٬ّ  َهاؾشد١  ًب سكٝكٝداّ  ضدعٝاّ  ْطدع٢  مل ؾإْٓدا  هلدا،  إٜدسا

 اىبطددتٗدؾ١. ايدددٍٚ ًب بدد٘ ٚتتُدددد إٜددسإ كبتًهدد٘ ايددرٟ ايػدداٌَ اشبددداع

٘  َكايد١  ًب قطٝؼ ْدِٜ ٜكٍٛ ٟ  اٱعد٬ّ  تكؿدري  يد  خاؾٝداّ  يدٝظ  " ايطدعٛد

 ٜهؿددٞ .يًطددعٛد١ٜ اىبعددادٟ يٲعدد٬ّ اٱٜساْٝدد١ ٚايسعاٜدد١ اٱْؿددام سذددِ

 ،بريٚتيدد ازبٓٛبٝد١  ايكدداس١ٝ تطتكدٝؿٗا  ايد   ايؿكددا٥ٝات عددد  إسؿدا٤ 

 ايعساقٝدد١،  ايؿكددا٥ٝات  إفب باٱقدداؾ١ اهلل، سددصب  َددٔ َباغددس٠  بسعاٜدد١

ِ  ٜطٌ ٫ ايرٜٔ ٚاىبعًكـب ايؿشـ َٔ دعو  ز٥ٝطداّ  إ٫ اٱعد٬ّ  ًب أسددٖ

ٟ  أٚ ضددددرتاتٝذٞإ أٚ ضٝاضددددٞ حبددددٛخ  ىبسنددددص َدددددٜسّا أٚ  أٚ عطددددهس

٘  ؾُٝا إع٬َٞ،  .اهلٝبد١  ٚنطدس  ٚايتذدسٜح  ايػدت١ُٝ  عًد٢  تكتؿدس  َٚبٝؿتد

 ْاؾددر٠ َٛاقدع  ٚأؾددشاب ٚقكدا٠  يكدباٍب  َباغددس٠ زعاٜدات  عددٔ عددا  ٖدرا 

 ." تًو أٚ ايدٚي١ ٖرٙ داخٌ

 ايٓاع١ُ: ايك٠ٛ 

ٞ  ايتػًػٌ حملازب١ اشبػ١ٓ ايك٠ٛ اضتخدَٓا نٓا إذا ٔ  ًب اٱٜساْد  ايدُٝ

 ٚغدددٝط١ٓ اسبدددسب إٜكددداف حملاٚيددد١ ايٓاعُددد١ ايكددد٠ٛ اضدددتخدَ  ؾدددإٜسإ

 َتشدددخ عًدد٢ اقتؿددست " اسبددصّ عاؾددؿ١" ًب اٱعدد٬ّ ؾددإداز٠ ايطددعٛد١ٜ

ٞ  َتشددخ  ٜٛاشٜ٘ إٔ ٜٚؿرت  اىبعسن١ إػباش ٜٓكٌ عطهسٟ  إٕ_ ضٝاضد

 َٚددا  يًعاؾددؿ١  اٱع٬َددٞ اىبٓددتر  ًب قؿددٛز  إفب باٱقدداؾ١ _ايتعددبري  ددداش

 ٫ َٚدا  ايٓداع  ٜٚعًُ٘ ٚاٱع٬َٝـب اٱع٬ّ ٜٚتداٚي٘ ب٘ ٜؿس  إٔ ٜؿرت 

 َاْػدٝتات  إٔ أذندس  ،ايسمسٞ ٚغري ايسمسٞ اٱع٬ّ ٜتٓاقً٘ إٔ ٜؿرت 

 اضدددتخدَ  تًؿصْٜٛٝددد١ بدددساَر يكدددٝٛف عطدددهس١ٜ ٚذبًددد٬ٝت إع٬َٝددد١

ّ  ٫ ٚزٚاٜددات َٚؿدسدات  أيؿاَبداّ  ٔ  ٚذبٛهلدا  "اسبددصّ عاؾدؿ١ " ربدد  إْكدداذ َد

ّ  عدٚإ إفب ايُٝين ٚايػعب يًُٝٔ  ايد   اٱعد٬ّ  َؿدسدات  خاؾد١  ٚاْتكدا

ِ  ،"ؾداؾس  َعطدهس " تؿذدري  بعد َبٗست ـ  ضدٓسد  ،ضدٓٓتك  ضدٓأخر  ،بعٓد

 اسبدددٛثٝـب إٔ اىبعًدددّٛ َٚدددٔ إخل،...سذدددس سذدددس ؾدددٓعا٤ ضدددٓدى ،بايجدددأز

 .ٚاىبدْٝـب ايُٝٔ َع ٚيٝظ عؿاب١ َع ٚسسبٓا ايُٝٔ ًب تتؿسم غسذ١َ
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 ايكددد٠ٛ أدٚات َدددٔ اىبؿعدددٍٛ ٚضدددسٜع١ ؾاعًددد١ أدا٠ يددددٜٓا ؾدددإٕ ندددريو

 أنجددس اٱسؿددا٥ٝات آخددس ًب بًػدد  ايدد  ايٛاؾددد٠ ايعُايدد١ ٖٚددٞ ايٓاعُدد١

 غدددري َدددٔ ٚاىبعتُدددسٜٔ اسبذددداز عًٝٗدددا ْٚكدددٝـ ٚاؾدددد ٬َٜدددـب 32َدددٔ

 إع٬ْٝددد١  ٚأدا٠ َٓٝعدددّا إع٬َٝدددّا ضددددّا َدددِٓٗ غبًدددل نٝدددـ ايطدددعٛدٜـب

 تطبٝكدددات َدددٔ اسبدٜجددد١ ايتكٓٝدددات َبدددٌ ًب خاؾددد١ يًطدددعٛد١ٜ ٚإع٬َٝددد١

 بطددسع١ يًشدددخ ْٕدداقًٛ ..ٖدد٪٤٫.ا٫دتُدداعٞ؟ ايتٛاؾددٌ َٚٛاقددع ا٫تؿدداٍ

 اىبؿدددز ضددتهٕٛ بًػددتِٗ ربدداطبِٗ ٚعٓدددَا ٚايؿددشـ ايكٓددٛات تؿددٛم

ٌ  َٓصيٞ ًب اشباد١َ إٔ أذنس ...ايبًد ٖرا ًب هلِ اىبٛثٛم ٞ  تٓكد  أسٝاْداّ  يد

 َدددٔ أٚ " ايؿٝطدددبٛى" عدددٔ تٓكًددد٘ إَدددا ٚضبدددسف أمسعددد٘ إٔ قبدددٌ اسبددددخ

ٔ  أٚ باهلاتـ أؾدقا٥ٗا  اسبُد٬ت  إٔ ٚأذندس  !ايبعٝدد  بًددٖا  ًب أًٖدٗا  َد

ٌ  ايداخًٝد١  ٚشازتا قادتٗا اي  اٱع١َٝ٬  ايعُايد١  أٚقداع  يتؿدشٝح  ٚايعُد

ِ  ناْدد   اىبخايؿدد١ ٌ  َعُبدد  بايًػدد١  "أع أّ أع" ٚخاؾدد١  اىبٛدٗدد١  ايسضددا٥

 !!ايعسب١ٝ بايًػ١ َتشدثـب غري اىبخاطبـب إٔ َع !ايعسب١ٝ

 اٱع٬َٞ اٱْتاز : 

ـ  ٚا٭سدداخ  ٚاىبػداٖد  ٚايؿٛز احملت٣ٛ ٚؾس٠ َع  اٱخبازٜد١  ٚايكؿد

 احملددرتف اٱع٬َددٞ اٱْتدداز َددٔ ؾددٛز ٜكابًددٗا مل اٱع٬َٝدد١ أشَاتٓددا ًب

 بدددرباَر ضدددٛا٤ اىبختًؿددد١ بًػاتددد٘ ٚا٭ددددٓيب ايعسبدددٞ اىبػددداٖد ٜطدددتٗدف

  .ًَؿت١ تكازٜس ؾٛز ًب ا٫دتُاعٞ ايتٛاؾٌ َٛاقعع٢ً  أٚ تًؿص١ْٜٝٛ

 اٱض٬َٞ ايعامل ًب ا٭ُْباز ٚتتذ٘ ايكًٛب تتٛسد ايد١ٜٝٓ اىبٛاضِ ًب

 ؾسؾدد١ ٖٚٓددا ايػددسٜؿـب اسبددسَـب ؾدد٬تٞ ٕتددٓك٬ ضددعٛدٜتـب قٓدداتـب إفب

 إع٬َٝددد١ ٚضدد١ًٝ  أندددرب اسبددر  إٔ ْٓطدد٢  ٫ٚ اٱع٬َٝددد١. ايسضدداي١  يٓػددس 

ٌ  ٚعًد٢  زددا٫ّ  ٜدأتٛى  بداسبر  ايٓداع  ًب ٚأذٕ" تعافب اهلل قاٍ ربدَٓا  ند

 إفب حبادددد١ عبدددٔ إعددد٬ّ... ٚا٭ذإ "عُٝدددل ؾدددر ندددٌ َدددٔ ٜدددأتـب قددداَس

 تٓػددسٖا إلبددا ؾكددٌب اىبعًَٛدد١ تٓكددٌ ٫ ٱع٬َٓددا َعًَٛاتٝدد١ طسٜددل خسٜطدد١

 ٚذبُٝٗا. تؿطسٖاٚ

 إع٬َٗددا ًب أدا٤ أؾكددٌ اتٝددٚايجُاْٝٓ اتٝايطددبعٝٓ ًب ايطددعٛد١ٜ ٕإ

 َكازْدد١ اسبكبدد١ تًددو ًب اٱع٬َٝدد١ ا٭دٚات غددح َددع اٯٕ َددٔ اشبددازدٞ

ٕ  ٖرا قبطًع ـ  ايطدعٛد١ٜ  ضدذً   ٚإٕ ضدبل  .. !ايكدس ِ _ إع٬َٝد١  َٛاقد  ؾًد

ِ  ًب ايؿشٝش١ ا٭دا٠ اضتخدَ  ستُّا يهٓٗا _ اهلدف بإؾاب١ تٛؾل  عًد
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 أضددعاز زؾددع قددادت سُٝٓددا 95ّ;3 عدداّ ًب ٖددٛ اىبٛقددـ ذيددو .. ا٫تؿدداٍ

٘  ٚخؿدض  %92 بٓطدب١  ايٓؿٌب  اىبتشدد٠  ي٫ًٜٛدات  تؿددٜسٙ  ٚإٜكداف  إْتادد

 ايطدعٛد١ٜ  زبدأت  ا٭ش١َ ٖرٙ ًب ،ايؿْٗٝٛٞ ايهٝإ دعِ ًب ؾعٌ نسد

 ايؿٛز٠ يتؿشٝح َباغس٠ بؿٛز٠ ا٭َسٜهٞ اجملتُع ىبخاطب١ ايهٜٛ ٚ

ٔ  أَسٜهدا  زمستٗا اي   َؿتٛسد١  زضداي١  ؾٛدٗد   ا٭شَد١،  ًب اىبتطدبب  عد

ٕ  ؾدددٛز٠  ًب _َٞسٜهددد ا٭ اجملتُدددع إفب ٔ  إعددد٬  ًب ناًَددد١  ؾدددؿش١  َددد

ٍ  بٛض  ٛاغٓطٔاي ٕ  تٓداٚ ٍ  تدأب٢  ايد   ايعسبٝد١  ايٓخد٠ٛ  اٱعد٬  إٖاْد١  قبدٛ

 اىبٛقددـ َعٗددا تعاَددٌ نٝددـ يًُٓبددس ْ٘ؿطدد ايٛقدد  ًب ،ؿًطددطٝيناي أخددٛٙ

 ايددٓؿٌب قطددع آثدداز عددٔ دقٝكدد١ إسؿددا٤ات استدد٣ٛ ْاضددـ بددسد ا٭َسٜهددٞ

 ! اسبذِ ٚبٓؿظ اىبٛقع ْؿظ ًب َػاب٘ إع٬ٕ ًب ا٭َسٜهٝـب سٝا٠ ع٢ً

٫ٚ  ٌ  تبٓددد  ايدد   ايطدددعٛد١ٜ خددازز  ٚايدعٜٛدد١  ايجكاؾٝددد١ اىبسانددص  إٔ ْػؿدد

 َٛقـ أؾكٌ قًٓا ٚيٛ ايٓاع١ُ. ايك٠ٛ دٚز هلا بتًُٜٛٗا قاَ  أٚ َػازٜعٗا

ّ  عاؾدؿ١  يهاْ  (ايعاؾؿ١ ٜطبل ايرٟ اهلد٤ٚ) كبجٌ قؿ١ أٚ  بد٬  اسبدص

 !غو

 عبددددداهلل.أ قبداخًدددد١ دددددا٤ ٚنُددددا أْدددد٘ ايطددددًٗٞ ٖٝددددا .أ ٚأقدددداؾ 

 إٔ قبددٌ إع٬َٝددّا ذبطددِ اسبددسب ٚإٔ اٱعدد٬ّ أُٖٝدد١ ٚتٓاٚيدد٘ ايكددٛؼبٞ

 ٜؿطدددح اٱعددد٬ّ ؾدددإٕ ايددددٍٚ ضدددكٍٛب ًب اٱعددد٬ّ ٚدٚز َٝدددداّْٝا ذبطدددِ

ٛ  "داعدؼ " اٱضد١َٝ٬  ايدٚي١ تُٓبِٝ اْتٗذ٘ أضًٛب ٖٚرا ،اىبٝدإ  َدا  ٖٚد

ٍ  .ازبٝدٛؽ  ٚتطًِ هلا تباعّا تتطاقٌب اىبدٕ ػبعٌ ٌ  ٚايسضدٛ ٘  اهلل ؾد  عًٝد

 ِ ٍ  ٚضدً ٍ  "َددٔ قدا ٛ  ايٓدداع ًٖدو  قدا  أَسٜهددا ناْد   ؾكددد . أًٖهدِ"  ؾٗد

 سسبٗددا ًب ٚاعتُدددت ايعددسامعًدد٢  اسبددسب يتأٜٝددد ايعدداّ ايددسأٟ ذبػددد

 ْػدسٖا  تسٜدد  ايد   َعًَٛاتٗدا  يبٓدا٤  طسٜدل  خبازطد١  ايعدسام  قدد  ايٓؿط١ٝ

 قؿددؿٗا تعُددد َٚٓٗددا اسبكٝكٝدد١ اىبعًَٛدد١ ٚضباؾددس٠ اٱعدد٬ّ ٚضددا٥ٌ عددرب

 عاؾددؿ١ ًب ايطددعٛد١ٜ تتبددع مل اىبكابددٌ ًٚب .بػددداد ًب ازبصٜددس٠ ىبهتددب

 ٚأٚيٜٛددات أضددظ ٚعًدد٢ َٚستبدد١ ٚاقددش١ إع٬َٝدد١ ١ضددرتاتٝذٝإ أٟ اسبددصّ

 إقٓاعٝدد١ ١ضددرتاتٝذٝإ دٕٚ ايعددامل ؾؿادددأت .اسبددسب ٚأثٓددا٤ اسبددسب قبددٌ

ٕ  ٚخطدس  ايدُٝين  ايػدعب  َعاْدا٠  ؾٝٗا تعس  ٟ  إٜدسا  باىبٓطكد١.  ؼبدٌٝب  ايدر

٘  عبدداهلل  .أ َدع  ٖٝدا  أ. اتؿكد   اىبتاعدب  َٗٓد١  بػإٔ أَا  عًٝٗدا  ٜٓطبدل  بأْد
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ٔ  َٗٓد١ ) ايؿدشاؾ١  إٔ ٖٚٞ اتٝايتطعٝٓ ًب غاع  اي  اىبكٛي١  َٗٓد١  ٫ َد

 .(ي٘

 بدـب  ٚندبري٠  َتتاي١ٝ قكاٜا ًب ايطعٛد١ٜ اْػػً  اتٝايطبعٝٓ خ٬ٍ

 تؿاعد َٔ ايعُب٢ُ ايكٟٛ بـب ٚايتٓاؾظ اٱضسا١ًٝٝ٥ ايعسب١ٝ اىبؿاٚقات

 اسبسندددات نجؿددد  اٱٜساْٝددد١ ٚايجدددٛز٠ عسبٝددد١ ْٚصاعدددات ايدددٓؿٌب أضدددعاز

 بدريو  ا٫قتؿداد١ٜ  ٚايطؿدس٠  يًٓٗك١ باٱقاؾ١ ايسٜا  ع٢ً ايدبًَٛاض١ٝ

 َتدددٛاشٜـب ٚايطٝاضدددٞ اٱع٬َدددٞ اشبطددداب ندددإ ذيدددو َٚدددع ايعكددددٜٔ.

 ،ٚا٫بتعدداخ ،َػددتع٬ّ نددإ ايجكدداًب خطابٓددا ستدد٢ ٚؾدداعًـب َٚتٓدداغُـب

ٌ  ن٪ٚع بتشكٝل زٜاقّٝا ٚتٛاددْا  َٚ٪ضطد   ،عاىبٝد١  يهد٪ٚع  ٚتأٖد

 ازبُٗدددٛز رباطبدددإ ُٖٚدددا ،يٓددددٕ َٚكسُٖدددا ا٭ٚضدددٌب ٚايػدددسم اسبٝدددا٠

 بكٝدد١ َٓدد٘ تعدداْٞ ايددرٟ اشبطدداب تكٝٝددد َددٔ َتشددسز٠ َٗٓٝدد١ بًػدد١ ايعسبددٞ

 أٚ بطسٜكد١  إع٬َٝد١  ظبَٛداّ  ؾدٓع   ايُبدسٚف  ٖرٙ نٌ ايعسب١ٝ ايؿشـ

 بًػٓدددا ستددد٢ ...مبددداْٞ أهبدددد شندددٞ ايٛسٝدددد ظبُٓدددا ٜهدددٔ ٚمل أخدددس٣

 أؾًد   ذبدٜدداّ  ايؿش٠ٛ ٚبداٜات اسبسّ سادث١ ٚبعد اتٝايجُاْٝٓ َٓتؿـ

ٞ  اىبػدٗد  سسن  اي  ايٓذّٛ ٞ  اٱع٬َد ٞ  ايدداخً ِ  ٚاشبدازد ٔ  ؾُدٓٗ  َد

 ايػدددراَٞ ) تبدددد٬ٜ ٜبدددديٛا مل َٚدددِٓٗ ٜٓتُبدددس َدددٔ َٚدددِٓٗ عببددد٘ قكددد٢

 عًدد٢ نددإ ٚداخًٝددّا خازدٝددّا ايدددعٟٛ خطابٓددا تػًددب ٚيعددٌ ،(لبٛذدددّا

 ا٭خريٜدددٔ َدددٔ أْػدددٌب ؾهدددإ ٚاٱع٬َدددٞ ايطٝاضدددٞ خطابٓدددا سطددداب

 ًب ا٭سددددصاب بددددـب ايع٬قددددات ٚتؿددددًح تطتكددددٝـ دٜٓٝدددد١ غخؿددددٝات)

 ٚمل ،خازدٝددّا َسْٚتدد٘ اٱع٬َددٞ خطابٓددا ؾكددد ٖددرا َٚددٔ ( أؾػاْطددتإ

 خاؾد١  اىبًُهد١  قدد  اٱع١َٝ٬ يًش٬ُت يًتؿسؼبات ايتؿدٟ ْطتطع

ّ  أْٓدا  زقبدا ) ضدبتُرب  33 بعد باٱزٖاب تؿؿٗا تًو  ظبَٛٓدا  َدع  ضٓتؿداد

ّ  تًدو  !!( ايدٜٓٝد١   داخًٝددّا خبطابٓدا  تؿدسدت  ايؿدش٠ٛ  ؾددٓعتٗا ايد   ايٓذدٛ

 اسبددساى ٚستدد٢ اتٝددٚايجُاْٝٓ اتٝايطددبعٝٓ ظبددّٛ َعٗددا ٚغابدد  ٚخازدٝددّا

 ايعُٝكددد١ ايككددد١ٝ ذات ٚاىبطًطددد٬ت اىبطددداز  ؾػابددد  ٚايؿدددين ايجكددداًب

 (ايهساضددٞ ذبدد  َطددسس١ٝ) (لبٛذدددّا سكددٝض َطًطددٌ) ٚاسببهدد١

 ٫ قكدد١ٝ ؾٝتبٓدد٢ ايتٝددازٜٔ عًدد٢ ًٜعبددٕٛ ٚؾٓددإْٛ َجكؿددٕٛ يدددٜٓا ٚأؾددبح

 عًدد٢ ٜٓكًددب ثددِ ايطددًؿ١ٝ ازبُدداٖري ٜهطددب ستدد٢ يًطددٝاز٠ اىبددسأ٠ يكٝدداد٠
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 َددع يًتذدددٜـ ! ايكددسإٓ ٚذبؿددِٝب ايتطددسف ٚضبازبدد١ اٱؾدد٬  َٛدددات

 سددسٚب َٚبسٚؾدد٘ بأسداثدد٘ ْؿطدد٘ ٜعٝددد  ايتددازٜ إٔ َٚددع . ايًٝربايددٞ ايتٝدداز

ٌ  ،ْٚؿدٌب  ٚإٜسإ ٘  إ٫ اسبدسب،  تكدٛد  ايطدعٛد١ٜ  ايٛقد   ٖدرا  بد  شيٓدا  اَد  أْد

 ندددٌ ،َتػدددت  اشبطددداب ايدددداخٌ ًب ٚستددد٢ ايدددداخٌ عًددد٢ َٓهؿددد٦ـب

 ٚاسبدخ. ايٓذّٛ ؾٓاع١ عٔ اٯخس قبشازب١ َػػٍٛ خطاب

 ايطًٗٞ ٖٝا .أ َداخ١ً تكُٓت٘ َا سٍٛ ندض٘ بٔ عبداهلل .أ ٚاتؿل

 إفب باٱقدداؾ١ اٱع٬َددٞ خطابٓددا ًب ايٛقددا٥ٞ اٱعدد٬ّ طػٝددإ خبؿددٛف

٘  عبدداهلل  أ. ٚأغداز  .ايٓاع١ُ ايك٠ٛ ٭دٚات اؾتكادْا ٔ  أْد ٍ  َٚد  َتابعد١  خد٬

ٞ  ٞإضدسا٥ًٝ  تٛادد بٛقٛ  ظبد ايدٚي١ٝ اٱع٬ّ ٚضا٥ٌ ِ  ًب ٚإٜساْد  َعُبد

 ظبددد .. ايددرز٠ٚ أٚقددات ًب ايٓادشدد١ ايددرباَر ًب ٚذبدٜدددّا اىبدد٪ثس٠ ايكٓددٛات

 ٜٚتشدخ ا٭َسٜه١ٝ ايعك١ًٝ ٜؿِٗ َطتكٌ َجكـ إٜساْٞ اىبجاٍ ضبٌٝ ع٢ً

ِ  بطسٜكتِٗ ِ  ٚهلذدتٗ ِ  ٚقدُٝٗ ِ  ٜٚكدٓعٗ  أٚ CNN ًب اٱقٓاعٝد١  قبداخًٝدٗ

ABC ٚأ NBC قسازتٗددا عددٔ ٜٚددداؾع بًدددٙ بدد٘ تكددّٛ ىبددا َددربزّا ،ٚغريٖددا 

 دايدد ًب غددريٙ ٚدبددد .. ا٭َسٜهددٞ ايعدداّ ايددسأٟ طباطبددّا أعدددا٤ٖا ٜٚٗددادِ

BBC ٜٚكدددّٛ َدددِٓٗ ٚنأْددد٘ ٚطدددسٜكتِٗ بًدددٗذتِٗ يًربٜطددداْٝـب ٜتشددددخ 

 ًب ستددد٢ ٚزقبدددا ٚزٚضدددٝا ٚأىباْٝدددا ؾسْطدددا ًب ٚندددريو .. ايددددٚز بدددٓؿظ

ٌ  ٖدرا  .. ازبُٗٛز يد٣ أنجس قب٫ّٛ ٜؿٓع ٖٚرا ..ايؿـب ٔ  ٫ ايعُد  مبهد

ٞ  ايعاّ ايسأٟ ع٢ً يًتأثري يبٓٗذ١ خط٘ ٖٛ بٌ ّاعػٛا٥ٝ ٜهٕٛ إٔ  ايعداىب

 ٚتددأتٞ ا٭سددصاب ؾٝٗددا ذبهددِ دمبٛقساطٝدد١ دٍٚ ايدددٍٚ ٖددرٙ إٔ خاؾدد١

 َجدا٫ّ  عبدداهلل  .أ ٚقدسب  .ايػايب ًب غعبٗا ب٘ ٜ٪َٔ َا ع٢ً بٓا٤ قسازتٗا

 قدداٍ: سٝددح أنجددس ايؿهددس٠ تتكددح ستدد٢ دبٓٝدددٙ مبهددٔ يػددخـ ٖٓددا

ٟ  عبددداهلل  يدددنتٛز ـ  ايػددُس ِ  تسنٝددا  ًب عدداؽ غددخ  تٛاشْاتٗددا  ٜؿٗدد

 ٚعدددداداتِٗ قددددُِٝٗ ٜٚعددددسف ا٭تددددساى سٝددددا٠ عًدددد٢ َٚطًددددع ايطٝاضدددد١ٝ

 زداٍ َع دٝد٠ ع٬قات ٚمبًو بط٬ق١ ايرتن١ٝ ايًػ١ ػبٝد ،ٚتكايٝدِٖ

ٟ  د. َجٌ ؽبسز عٓدَا .. ٚاٱع٬ّ ايطٝاض١  ا٭تدساى  َدع  يًشددٜح  ايػدُس

ٕ  ٫غو ٚطٓ٘ قسازات ٜٚدعِ َطتكٌ بػهٌ ٕ  ايتدأثري  بدأ  أقد٣ٛ  ضدٝهٛ

ـ  .. يًًُُهد١  ّاػبابٝد إ ّاادباٖد  ْؿدٓع  ٚبٗدرا  ايرتنٞ ايػازع ع٢ً  غدخ

ٌ  يٮَسٜهإ ٜتشدخ ٍ  ايدٛشٜس  َجد ٌ  ضدابكاّ  ازبدبري  عداد ٘  قبد  ضدؿاز٠  تٛيٝد
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ـ  .. ٚاغٓطٔ ًب اىبًُه١ ٌ  غدخ ٞ  ضبُدد  د. َجد ٕ  ًب عداؽ  ايطدًُ  طٗدسا

ـ  .. يٲٜدساْٝـب  ٜتشددخ  اٱٜساْٝد١  ايػ٪ٕٚ ع٢ً َّٚطًع ٌ  غدخ  ؾٗدد  د. َجد

 َطتكًـب ضعٛدٜـب ىبجكؿـب نجري٠ ٚا٭َج١ً .. يًؿسْطٝـب ٜتشدخ اسبازثٞ

ٌ  عًد٢  ٜٓطبدل  إٔ ػبدب  ٖٚدرا  ... أٖداؾٗا يتشكٝل َعِٗ اهل١٦ٝ تتعإٚ  ند

ٕ  إٔ ػبب .. ايعامل دٍٚ ٟ  تٛاددد  ٖٓداى  ٜهدٛ  اىبد٪ثس٠  ايكٓدٛات  ًب ضدعٛد

 .دٚي١ نٌ ًب

ٍ  دٕٚ ؼبٍٛ َا خ٬ًّ ٖٓاى بإٔ ْتؿل أْٓا ٚاقشّا ٜبدٚٚ  ؾدٛز٠  إٜؿدا

ٞ  ادباٙ أٚ دٝد٠ ٔ  إػبداب  ندريو  نبٝعداّ  ْٚتؿدل  .. ايعدامل  ًب اىبًُهد١  عد

 ايعددامل غددعٛب عٓددد اىبًُهدد١ عددٔ دٝددد٠ ؾددٛز٠ ؾددٓاع١ ًب زغبتٓددا عًدد٢

 ٘ ـ  .. ٚقٝاداتد ٌ  آيٝد١  عًد٢  ٚغبتًد ٞ  اٱعد٬ّ  عُد  ًب ددددٚاٙ َٚدد٣  اشبدازد

 عددرب تددتِ ايتددأثري ؾددٓاع١ إٔ عًدد٢ ّاَٴؿددسٸ شاٍ اَدد أْدد٘ زغددِ .. ايٝددّٛ عددامل

ٔ  صبُٛع١ ٞ  اٱعد٬ّ  - اشبطدٛات  َد ِ  اشبدازد  اٱعد٬ّ  ٚإٔ - أسددٖ

  .اىبًُه١ عبٛ اىبٓػٛد ػبابٞاٱ ا٫دباٙ ٖرا ٜٛدد إٔ ٜطتطٝع ٫ ٚسدٙ

 :وؤثر خارج٘ إعالً إلجياد وكرتحٛ عىمٗٛ حمٕه

٘  بٔ عبداهلل .أ بسأٟ ٘  ندضد ٕ  ٚإذا ؾإْد  اٱعد٬ّ  تعسٜؿدات  أسدد  ندا

ٔ  ؾ٬بدد  ازبُٗٛز ع٢ً أثس إسداخ ضباٚي١ ٖٛ ٘  َد  عًد٢  يًتدأثري  اضدتخداَ

ٌ  ٖدرا  طسٜكد١  أٚ اٯيٝد١  ًب غبتًـ .. ٚايعامل اىبٓطك١ غعٛب  ٖٚٓدا  .. ايعُد

 اتؿدداي١ٝ ضددرتاتٝذ١ٝإ يسضددِ " َٚٗددٓـب َُٓبددسٜٔ " اىبتخؿؿددـب دٚز ٜددأتٞ

ِ  ا٭ٖدداف  ؾٝٗدا  تٴشددد  عا١َ ٌ  ٜبددأ  ثد  اتؿكٓدا  ٚإذا .. اىببدادزات  عًد٢  ايعُد

 ػبددابٞإ ادبدداٙ بٓددا٤ ٖددٛ ايعاَدد١ ايدبًَٛاضدد١ٝ زبٗدداش ا٭عًدد٢ اهلدددف بددإٔ

 َددٔ صبُٛعدد١ ؾٗددرٙ ايعددامل غددعٛب يددد٣ اىبًُهدد١ عددٔ يبتدداش٠ ٚؾددٛزٙ

 :َ٪ثس خازدٞ إع٬ّ ػبادٱ اىبكرتس١ ايع١ًُٝ اسبًٍٛ

 ٚبٓددا٤ ايعددامل ًب اىبدد٪ثس٠ اٱع٬َٝدد١ ايٛضددا٥ٌ ناؾدد١ َددع ايتٛاؾددٌ :أ٫ّٚ

  .ناْ  ٚض١ًٝٺ بأٟ دٝد٠ ع٬قات

ٔ  ايد   ا٭دٓبٝد١  ايٓخدب  َدع  ايع٬قد١  تعصٜدص  :ثاّْٝا  اىبًُهد١  قبػدسٚع  تد٪َ

 إعدد٬ّ ٚضددا٥ٌ ًب يًُبٗددٛز ٚدعُٗددِ عبٖٛددا إػبددابٞ ادبدداٙ ٚيدددٜٗا

ٔ  دٝدد٠  ؾدٛز٠  يبٓدا٤  بًداِْٗ  عًد٢  اٯخدس  ًب ايتدأثري  .. اىبًُهد١  عد
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ٞ  ايتدأثري  .ايًعبد١  َٔ ؾػري دص٤ ٖٛ زمسٞ، َطت٣ٛ ٞ  اسبكٝكد  ٜدأت

 ٜػددددبِْٗٛٗ أغددددخاف عددددرب ؽبدددددَو، َدددد٪ثس زأٟ ؾددددٓاع١ عددددرب

  .بِٝٓٗ ٜٚعٝػٕٛ

ٔ  صبُٛعدد١ ٚدبٓٝددد تأٖٝددٌ :ثايجددّا  ًب اىبددتعُكـب  ايطددعٛدٜـب اىبددجكؿـب َدد

ٍ  بعض ضٝاضات ٍ  ايددٚ ِ  ايعدامل  سدٛ ِ  ايتٓطدٝل  ٜدت ِ  هلد  َٚطداْدتٗ

 اىبًُه١ ربـ اي  اىبٛاقٝع يتٓاٍٚ اٱع٬َٞ ٚايتٛادد يًشكٛز

  .اىبباغس اىبد  عٔ بعٝدّا ٚغؿاؾ١ٝ َٛقٛع١ٝ بهٌ

٘  ٚبٓا٤ ٚدمبٛغساؾٝت٘ اىبطتٗدف "ازبُٗٛز" اجملتُع ثكاؾ١ ؾِٗ :زابعّا  عًٝد

  .اىبٛد٘ اٱع٬َٞ احملت٣ٛ ؾٓاع١ ٜتِ

 يًًُُهدد١ اجملدد٤ٞ تددٛد إع٬َٝدد١ ٚضدد١ًٝ أٟ طًبددات تًبٝدد١ ضددسع١ :خاَطددّا

  .اىبط٪ٚيـب يكا٤ ١َُٗ ٚتطٌٗٝ بايتٓكٌ هلِ اسبس١ٜ ٚإتاس١

 ايؿددشؿٝـب تددصٚد ايدد  اىبػددب١ٖٛ اىبؿددادز أَدداّ ايطسٜددل قطددع : ضادضددّا

ٍ  بؿدتح  ٚذيدو  باىبعًَٛات ا٭داْب ٛ  ستد٢  اىبعًَٛد١  ٚإتاسد١  اجملدا  ٚيد

  .اىبًُه١ قد ٛقٛعَٞ ْكد ؾٝٗا نإ

ّ  إٔ ػبدب  ايدٚيد١  َطدت٣ٛ  عًد٢  أخدس٣  دٗات ٖٓاى : ضابعّا  بددٚزٖا  تكدٛ

 .ٚد٘ أسطٔ ع٢ً

 ْعتكدد  ٫ٚ ددداّ  تكًٝدٜد١  ؾهدس٠  عاىبٝد١  بًػدات  ْاطكد١  قٓدٛات  ؾدتح  : ثآَّا

 ايعايٝدد١ ايتهًؿدد١ إفب إقدداؾ١ .. ايٝددّٛ عددامل ًب ظبددا  ضددتًك٢ أْٗددا

ٌ  ا٫نتؿدا٤  ٚمبهٔ اىبػسٚع ٖرا َجٌ ؼبتادٗا اي  ـ  بعُد  ؾدش

 ّاصبدددٜ ْددساٙ َددا .. َطددتٗدف بًددد نددٌ بًػدد١ ضددعٛد١ٜ ايهرتْٚٝدد١

 ايكٓددٛات ًب اسبددٛازات بددساَر أؾكددٌ ًب أٚقددات غددسا٤ ٖددٛ أنجددس

 ABC, BBC, CBS, FOX, NBC, USA, France " اىبد٪ثس٠ 

24, France 2 "  ايهدجري  ٚغريٖدا  ٔ ٌ  َد ٔ  ٚايُبٗدٛز  ايعدامل  ند  َد

ـ  زأٟ ٚإَبٗدداز  خ٬هلددا ٔ  ايطدداع١  قكدداٜا  َددٔ اىبًُهدد١  َٚٛقدد  َدد

 ضٝاضدددات تددددعِ ايددد  ايٓخدددب َدددٔ أٚ َطدددتكٌ ضدددعٛدٟ َجكدددـ

 .ايبًد ذات َٔ اىبًُه١
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ٞ  إعد٬ّ  ؾدٓاع١  ٖٛ اهلدف إٕ ّ  .. َد٪ثس  خدازد  إعد٬ّ  ٫ َبدادز  إعد٬

ٌ  ٚاعتددايٓا  قُٝٓدا  ٜؿدٸز إع٬ّ .. ؾعٌ زد٠ ّ  .. ايعدامل  يهد  ٜتٓاضدب  إعد٬

 بددٌ ٚايعطددهس١ٜ ٚايدٜٓٝدد١ ٚا٫قتؿدداد١ٜ ايطٝاضدد١ٝ اىبًُهدد١ َهاْدد١ َددع

 زضددا٫ت٘ ٯخددس َٓبددع يتهددٕٛ ا٭ز  ٖددرٙ اهلل اختدداز .. ايتازؽبٝدد١ ستدد٢

ٕ  ٚبٗرا ٕ  ٭ٕ عًٝٓدا  َكداعؿ١  اىبطد٪ٚي١ٝ  تهدٛ ِ  ْهدٛ  إٔ ػبدب  َدا  حبذد

 .عًٝ٘ ْهٕٛ
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  ٛٗٔرصد ملٕاطَ اخلمن:قراٞٚ حتمٗم 

 ًب ا٭نددرب اٱغددهاٍ ٕأ إفب اسبُددٛد ْاؾددس بددٔ عبددداهلل د. أغدداز

 اىبطددبٛق١  ٚغددري  ايعُبُٝدد١  ازبٗددٛد  إْهدداز  إٔ َٓدد٢،  ًب ايتددداؾع  سادثدد١

 ايبٓدد٢ ٚدبٗٝددص اىبػدداعس عُدداز٠ ًب اىباقدد١ٝ ايعكددٛد َددس عًدد٢ يًًُُهدد١

 ايٛقدد  ًٚب .عُبُٝددّا ٚعكٛقددّا يًذُٝددٌ، ْهساْددّا ٜعددد ايهددرب٣، ايتشتٝدد١

 ٚايتُٓبدددِٝ ايتخطدددٌٝب أدٗدددص٠ َطددد٪ٚي١ٝ َدددٔ اٱقددد٬ٍ مبهدددٔ ٫ ذاتددد٘،

ٕ  خطدري  ددد  ٚا٭َدس  .ٚإؾدابات  ٚؾٝات َٔ سدخ ؾُٝا ٚايتٓؿٝر  ٚضدٝهٛ

ٍٍ  ا٭ٍٚ :تٝدازات  ١ث٬ثد  بـب دٚي١ ٌ  يًدٚيد١  َدٛا  َٚػًدب  دًدٗا،  ددداّ  ٚصباَد

 دٗددٛد ٜٚعُبددِ ا٭َددس، َددٔ ٜٗددٕٛ ضددٛف َٚددٔ ثٳددِ ا٭دٗددص٠، تًددو ىبؿددًش١

ٍٍ ٚايجاْٞ، .ا٭دٗص٠  ددّا ؼببط٘ ضٛف يهٔ أدٗصت٘، بهٌ يًٛطٔ َٛا

ٌ  ٚضٝطدع٢  سدخ َا ٔ  نبًد١  ٜٚدٛزد  ٚايٓكدد،  يًتشًٝد ٍ  َد ٕ  اسبًدٛ  ضدتهٛ

 قبعٓدد٢ ايؿددٓدٚم، داخددٌ َددٔ ٖددٛ َددا :اثٓددإ أُٖٗددا َددداخٌ، عددد٠ عًدد٢

 ٍ ٔ  ٖددٛ َٚددا إدسا٥ٝد١،  ؾعددٌ اتٚزدٻ يٮشَدد١ سًدٛ  ُٜٓبددس ايؿددٓدٚم خددازز َد

ٛ  ىبدا  ا٫عتبداز  دَٕٚدٔ   إدازتٗدا  ًب ايتؿهري ٜٚعٝد ن١ُُٗ يًشر ِ  ٖد  قدا٥

 ايددداخٌ ًب ندجري  ٖٚدد٪٤٫ .ـباىبرتبؿد  ؾٗدٛ تٝدداز  ايجايددح، أَدا  .بايكدسٚز٠ 

ٌ  عًد٢  ضٝٓككٕٛ ٚاشبازز، ٔ  ضدابل  دٗدد  ند ٕ  يًدٚيد١،  ٚزاٖد  ٚضٝطدعٛ

 ٚايٓٝددٌ جملتُعٓددا ا٫خددرتام ىبسٜدددٟ ندرب٣  ذزٜعدد١ ؾٗددٛ اسبدددخ ٫ؾدطٝاد 

  .َٓا

 دبداز٠  ّادٗدٛد  تبرٍ اىبًُه١ إٔ إفب ايػبٝهٞ ازباشٟ د. ٚأٚقش 

ّ  َتٛقدع  أَدس  ٚآخدس  سدـبٍ  بـب أخطا٤ ٚسؿٍٛ اسبذٝر شبد١َ  دبُدع  أَدا

 تعددد ا٭خطددا٤ تًددو ٚيهددٔ ،ضبدددٚد٠ أَددانٔ ًب اسبذدداز َددٔ اىب٬ٜددـب

 اهلذُددد١ ؽبؿددد٢ ٫ٚ ،اهلل حبُدددد ظبددداشاتٚاٱ يٲػبابٝدددات قٝاضدددّا قًًٝددد١

 سدـبٍ  بدـب  َٚٓاداتِٗ ٚغريٙ اسبر صباٍ ًب ب٬دْا ع٢ً ايكاض١ٝ اٱع١َٝ٬
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 نْٛٓدددا نبٝعدددّا ْكبًددد٘ ٫ أَدددس ٖٚدددرا اىبكدضددد١ ا٭َدددانٔ بتددددٌٜٚ ٚآخدددس

 َبددسٚف ًب ايؿددرت٠ ٖددرٙ ًب ٚايددب٬د بٗددا. ْٚعتددص اسبذدداز خبدَدد١ ْتػددسف

 ؾكد نريو .(ٚغريٙ ٚا٫قتؿاد ٚاٱزٖاب اسبسب) ثػٛز عد٠ ع٢ً ؾعب١

 َدددٔ ندددبريّا دٗددددّا تبدددرٍ ايدٚيددد١ إٔ عًددد٢ ايكسْدددٞ ؾاطُددد١ د. أنددددت

ٕ  إٔ ٚيٓدا  عدٜدد٠،  قطاعات ٞ  دبُدع  أٟ ْكداز ٘  َعدد  زٜاقد ٔ  يد  ضدٓٛات  َد

 ًب اسبذاز تطٝري ظبا  ْطب١ ٚبـب َتهسز٠ نٛازخ َٔ ؾٝ٘ ؼبدخ َٚا

 !!.. نُه١ ايتكازٜظ ؾعب١ ؾػري٠ َٓطك١

 َطددتٗدف ؾعدد٬ّ ايهٝددإ إٔ إفب اىبادددد هبددد د. أغدداز داْبدد٘ َٚددٔ

ٔ  نجدس..  اىب٪ضدؿ١  ايتداؾع سادث١ اْتٗصٚا ايرٜٔ ٚاىبػسقٕٛ  خطدٛات  يهد

 خططٗا ٚدزاض١ ايهرب٣ َػازٜعٗا ٚتستٝب أعُاهلا َأضط١ عبٛ ايدٚي١

ٍ ٚ َتجاق١ً، خبطٛات ٜطري بس  َا ايؿطاد، َٚػايب١ ضرتاتٝذ١ٝا٫  ايطد٪ا

 ايٛاددب  ايٛقدٛف  ٜؿؿٌ ايرٟ ايسؾٝع اشبٌٝب ْسضِ نٝـ : ٖٛ اىبطسٚ 

 َبدددأ تعصٜددصٚ ٚاشبددازز ايددداخٌ ًب اىبػسقددـب َها٥ددد قددد ايددٛطٔ َددع

ـ  ًب ٚايػدؿاؾ١ٝ  اىبطا٤ي١ ٔ  نػد ٌ  َهداَ  تكدع  ايد   ايهدٛازخ  ًب اشبًد

 ايتداؾع؟ نُػه١ً

 ضٝاضدد١ َددع كباَددّا ؽبتًددـ أْدد٘ ايعٓدداد عبدددايسهبٔ .أ.د أٚقددح بُٝٓددا

 ٜتؿدل  ٫ ْ٘ؿطد  ايٛقد   ًٚب اشبازدٝد١  ٚاسب٬ُت ا٫ْتكادات قد ايكعـ

 ٚضددد٤ٛ اىبػدددانٌ نجدددس٠ زغدددِ اىبُذٛدددد١ يًدعاٜددد١ اسبدددر اضدددتػ٬ٍ َدددع

 ايهٛازخ. تكع عٓدَا ست٢ ايتطبٌٝ ع٢ً ٚإؾسازْا ايتُٓبِٝ

ٞ  خايد أ. ٚاتؿل ٘  ذٖدب  َدا  َدع  اسبدازث  إذا قداٍ:  سٝدح  ايعٓداد  أ.د. إيٝد

 ٚا٭َددٔ ازبددٛد٠ َساقبدد١ ًب ايتكؿددري عددٔ ٚي١ٝ٪اىبطدد َددٔ ضددٓتٗسب نٓددا

 ،نازثد١  رٙؾٗ نازث١ سدٚخ عٓد ٚاحملاضب١ اىبسادع١ ٚتؿعٌٝ ٚايط١َ٬

 زؾددع ًبٚإضددٗاَّا  ا٭زٚا  يطدد١َ٬ زعاٜدد١ّّا نددبريذبدددّٜا  ضددٝبك٢ اسبددر

 ايٓكدد  ٖدرا  ٚي٫ٛ ،ايعُبِٝ اىبٓطو ٖرا أدا٤ ًب ٚايػبط١ ايسقا َطتٜٛات

 ضباٚيدد١ أ٫ّٚ ٖددٛ ايٓكددد ،اىبجدداٍ ضددبٌٝ عًدد٢ ازبُددسات َٓػددأ٠ أظبصْددا ىبددا

ّ  ايدصز  عًٝٓا يٝظ ٜٗتِ ٫ َٔ ،ايهٛازخ ٖرٙ ٚتؿطري يًؿِٗ  ًب با٫ٖتُدا

ٔ  كبهٓا إذا ،قًب٘ ِ  َد  عًد٢  اىبعدسًب  ٚعُكٗدا  اٱداز٠ ٚندٛادز  أدٚات ؾٗد
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 تُٗدد١ يٝطدد  ٖٚددرٙ ،ٖٚددِ عًدد٢ ايتعٜٛددٌ بدددٍ ايؿػددٌ يٓددا ٜتكددح ا٭قددٌ

ٌ  صبتٗد ؾايهٌ يٮغخاف ٘  بهد ٕ  َٚدأدٛز  طاقتد ٌ  ٚؾدٛم  اهلل بدإذ  ند

ٍِ ذٟ   عًِٝ. عً

ٞ  ضدعد  .دايًدٛا٤   ٚأند ٞ  عًد ٘  عًد٢  ايػدٗساْ ٍ  َدع  ٜتؿدل  أْد ٕ  ايكدٛ  بدأ

 يدٜٓا يهٔ َسؾٛ ، أٜكّا عًٝٗا ٚايطهٛت ا٭خطا٤ تربٜسٚ "ايتطبٌٝ"

٘  ْؿتخدس  َا ِ  ... ظبداشات إ يددٜٓا ٚ بد ٌ  يددٜٓا  ْعد  َٚعُبُٗدا  سكٝكٝد١  َػدان

 َٚػدددده٬تٓا يككدددداٜاْا ُٜٓبددددس ايددددرٟ يددددٲداز٠ ايٛاضددددع بدددداىبع٢ٓ إدازٟ

 ْرتى إٔ ا٭ؾكٌ ..أضاضّا إداز١ٜ قكاٜا أْٗا ع٢ً ٚا٫قتؿاد١ٜ ايطٝاض١ٝ

ٔ  تتشددخ  ٚا٭ؾعاٍ ا٭عُاٍ  ٚأعددا٩ْا  أؾددقا٩ْا  ٜعدسف  إٔ عبتداز  ٚيهد

 اسبذداز  ٚأٚقداعٓا...  َٛاقؿٓدا  تػدٛٙ  بإٔ ْطُح ٫أ ٚػبب سككٓاٙ َا َعّا

 ِ ٌ  ضددعد:  د. ٚتطدددا٤ٍ .. ضددؿسا٩ْا  ٖدد  إٔ ٚاىبػسقدددـب ٭عدددا٥ٓا  ْطدددُح ٖدد

 ٜػُطدٛا  أٚ اسبكدا٥ل  ٜكًبدٛا  إٔ أٚ خطأ أٚ تكؿري أٚ سادخ نٌ ٜطتػًٛا

 !يًه١ًُ َع٢ٓ بهٌ خٝايٞ ٖٚٛ اىببرٚي١ ازبٗٛد

 أنجدس  ؽبدَٓا ايكؿٛز ع٢ً ايرتنٝص إٔ ايػٗساْٞ ي٢ًٝ أ. ٚذنست

ٕ  غدسف  يهٔ ،٬َسُب١ اىببرٚي١ ؾازبٗٛد ،ظباشاتاٱ تعداد َٔ  اىبهدا

 ،ايطددٟٓٛ ايٓكددد َددٔ ا٫ضددتؿاد٠ ٜطددتًصّ ايددسهبٔ قددٝٛف خدَدد١ ٚغددسف

 َٛضِ. نٌ ًب تؿادٜٗا ٚضباٚي١

ٞ  أضا١َ أ. ٚقاٍ ـ  أسدد  ٫ :ْكًد ٔ  ،ايٓكدد  أُٖٝد١  َدع  ؽبتًد ٍ  ٚيهد  ايطد٪ا

ـ  ْؿطد٘؛  ٜطس  ايرٟ ٞ  إٔ دَٕٚدٔ   ْٓكدد  إٔ مبهٓٓدا  نٝد  ْا٤أعددا  ْعطد

 أَٓٓددا شعصعدد١ ٚضباٚيدد١ ايعهددس٠ اىبٝدداٙ ًب ي٬ؾددطٝاد عٵُددّاُط اشبددازز ًب

 ٚاضتكسازْا.

 قدددزٚ تددداؾع سددادخ بأْدد٘ َتؿددل ايهددٌ :اىبسغددد َطػددس أ. ٚأقدداف

ٔ  .. سدٚث٘ ٜت٢ُٓ إٔ ضٟٛ إْطإ ٭ٟ ٫مبهٔ  ايٓكدد  إٔ أز٣ أٜكداّ  يهد

 عبدايطد٬ّ  د. ٚأقداف  ... ٜكُدع  ٫َّأ ػبب ايؿشٝح ايتٛقٝ  ًٚب ايؿادم

 .تٜٛرت ضُٝا ٫ ا٫دتُاعٞ ايتٛاؾٌ ٚضا٥ٌ ًب َسٜح غري َٓا  مث١ :ايٛاٌٜ

 أٟ َُباٖس َٔ َُبٗس ايٓكد .ايٓكد إدا١ْ ع٢ً ضبً٘ غري ًب تسنٝصسٝح 

ٞ  ٤غٞ ٖرا .َػه١ً ٛ  ستد٢  طبٝعد ٔ  مل يد  ...َؿدٝباّ  أٚ دقٝكداّ  ايٓكدد  ٜهد
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 تسنددص إٔ ػبددب ٫ .يًُػدده١ً َؿدداسب١ َبدداٖس٠ اىبطددتعذٌ ايٓكددد ستدد٢

 .بدا١ٖ اضتٓهازٙ ٜتِ أٚ عًٝ٘ ازبٗٛد

ٔ  ايٛاقدع  عًد٢  ٜٓػدس  َا زغِ أْ٘ ايكٛؼبٞ عبداهلل أ. ٚأٚقح  ْكدد  َد

 َٚٛثدل  ايطًبٝات يهٌ سكٝكٞ ٚزؾد ٚتؿٜٛس تكازٜس ٖٓاى .. تطبٌٝ أٚ

 عٓدٟ قٛي٘: عبداهلل أ. ٚأقاف ٚغ٪ْٚ٘. اسبر عٔ ا٭ٍٚ يًُط٪ٍٚ ٜؿٌ

ٕ  قٓاع١ ٕ  َطًدل  ٚإمبدا ٞ  يًشدر  إعد٬ّ  ٚضد١ًٝ  خدري  بدأ ٘  اسبداز  ٖد  إذا ْؿطد

ٔ  .اىبطًٛب ايٛد٘ ع٢ً خدَت٘ اضتطعٓا ٘  ايٛقد   ًب يهد ٔ  ْؿطد ّ  عبد  أَدا

   :َػهًتـب

٘  اسباز :ا٭ٚفب ٔ  ْؿطد ٌ  ؾدٓش  طبتًؿد١  َٚطدتٜٛات  ثكاؾدات  َدع  ْتعاَد

 نبٝددددع ٚإٔ َهدددد١ ًب ايٛسٝددددد أْدددد٘ ٜعتكددددد سدددداز ٚنددددٌ

ـ  دَٕٚدٔ   ي٘ تطخس إٔ ػبب اشبدَات  ٚأْٗدا  عٝدب  أٚ ْكد

 .عٓا (غؿب)

ٕ  ٚإٕ خطدأ  أد٢ْ تٓتُبس دٗات أَاّ عبٔ :ايجا١ْٝ  َكؿدٛد  غدري  ندا

 يًتخسٜدددب ٜطدددع٢ َدددٔ ٖٓددداى إٔ بدددٌ اسبددددٚخ طبٝعدددٞ أٚ

 ٌ ّ  يًًُُهد١  اٱضدا٠٤  ًب يتطدتجُسٙ  اسبدر  ًب ٚايتعطٝد  ٚعدد

 .بتدًٜٚ٘ ٚاىبطايب١ اسبر إداز٠ ع٢ً قدزتٗا

ِ  .. اىباقد١ٝ  ايطٓٛات َد٣ ع٢ً ِ  ند َدٔ   خدري  عًد٢  اْتٗد٢  سدر  َٛضد

 بعدددض ؾٝددد٘ سؿدددً  َٛضدددِ ٚندددِ! ندددرب٣؟ أسدددداخ أٚ َٓػؿدددات دٕٚ

ٛ  َدا  َٓٗا ا٭سداخ ٔ  خدازز  ٖد ٞ  اىبػده١ً  ذيدو؟  غدري  َٚٓٗدا  اٱزاد٠ عد  ٖد

 .إػبابٝات َٔ ؼبؿٌ َا ٚدباٌٖ أخطا٤ َٔ ؼبدخ َا تكخِٝ

 ٚاٱغددداد٠ أْؿطدددٓا َٚدددد  ايتطبٝدددٌ إٔ ايؿدددشاف ْؿدددس .ّ.د ٚذندددس

 ٜددسدح يًُطددًُـب نكبًدد١ ايدددٚيٞ َٛقعٓددا ؼبتُدد٘ ٚادددب ٖددٛ ىبددا ايراتٝدد١

٘  ايعٓداد  د. عًٝٗا عسز اي  ايهؿ١ ٍ  إٔ ػبدب  بأْد  ٚا٭نجدس  ا٭نجدس  ْبدر

 ًب ٚادددب ؾٗددٛ إغدداد٠ أٚ َٓدد١ دَٕٚددٔ  ايددسهبٔ قددٝٛف زاسدد١ ضددبٌٝ ًب

 ٜددساٙ َددا بددٌ نُددٛاطٓـب ْددساٙ َددا يددٝظ اىبعٝدداز إٔ ْٓطدد٢ ٫ٚ ا٭ٍٚ اىبكدداّ

 ًب بٗدا  ايدتشهِ  ٜؿدعب  ايد   ايعدامل  ْاؾر٠ عرب ايصٚاز غري ٚست٢ ايصٚاز

ٞ  ايتٛاؾٌ ٚضا٥ٌ َبٌ  ْدساٙ  قدد  َدا  ....إٕيًذُٝدع  ٚاىبتدا   اشبداف  اٱع٬َد

ٔ  ذيدو  غدري  ٖٛ ّآَذص  ٖدرٙ  ًب عًٝٓدا  ٚددب  يدرا  ؛ايدٚيٝد١  ايُٓبدس  ٚدٗد١  َد
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 اىبدددٜح أٚ غدداد٠اٱ إفب ا٫يتؿددات دٕٚ َددٔ ٚاىبصٜددد اىبصٜددد بددرٍ ايُبددسٚف

There's plenty of time for that later! 

ٞ  ايككدد١ٝ إٔ ؾدري٣  ايسدٜعددإ خايدد  د. أَدا   َٗدددد٠ ايبًدد  ضددٝاد٠ إٔ ٖد

 اىبكدَد١  اشبدَات ًب قؿٛز بٛدٛد ٜصعِ َٔ ٖٓاى إٔ ايتٗدٜد َٚهُٔ

ٕ  تطدتطٝع  ٫أ نريو؟ ٚاسباٍ ْؿعٌ َاذا ...يًشذاز  عًٝٓدا  ت٪يدب  إٔ إٜدسا

ٔ  ٕٚعدادص  أْٓدا  بكدساز  يتخدسز  إضد١َٝ٬  دٍٚ عػس ٔ  إٕاسبدر؟   إداز٠ عد  َد

 .يًشذاز اىبكد١َ ازبٗٛد نٌ بإبساش اٱع٬ّ ٜكّٛ إٔ ايكسٚزٟ

ٍ  دٗت٘ َٚٔ ـ  د. قدا ٔ  عبددايًطٝ  اسبدر  إٔ ايطدس   َدع  أتؿدل  ٫ :ايعدٜٛ

ٔ  تعٌُ ؾايًذ١ٓ بايربن١ ٚأْ٘ ربطٌٝب ٫ٚ تُٓبِٝ دَٕٚٔ  ٜطري ّ  َد  ضبدس

ع٢ً  _ اسبر تُٓبِٝ ٕإ بٌ َٓت١ٝٗ، تهٕٛ أغٗس عػس٠ بعد أْ٘ تعًِ ٖٚٞ

ٌ  ايدٛطين  اىبُٓبٛز ؾٝ٘ ٜتِ َا أؾكٌ ٖٛ _ٜعرتٜ٘ ايب سغِاي ٌ  بػده  غداَ

ِ  ّا...َكؿدس  اٱعد٬ّ  ٜهٕٛ إٔ مبهٔ .. ايٛشازات يهاؾ١  ًب نُدا  ،ْعد

  اسبر. صباٍ غري

 َددٔ ايدد  اىبعدداٜري ٖددٞ َددا :اسبهُددٞ سطددـب .د تطددا٤ٍ داْبدد٘ َٚددٔ

٘  ضٝام ًٚب دزد١؟.. ٚبأٟ اسبر ظبا  قٝاع مبهٔ خ٬هلا ٍ  تعًٝكد  د. قدا

ّ  بػهٌ ايطس  سطـب:  إٔ ٚايطدبب  ،آزا٤ ٚطدس   ايتدُٓبري  ٜتذداٚش  ٫ عدا

 ٚمل ،ذٖٓدد٘ ًب َٛدددٛد٠ طبتًؿدد١ شاٜٚدد١ َددٔ ىبٛقددٛعإفب ا ُٜٓبددس َٓددا نددٌ

 ازبداْبـب  عٔ ذنس َا عدا .َٓاقػتٗا يٝتِ ٚضبدد ٚاقح بػهٌ تطس 

 ْددبين إٔ مبهددٔ ّاٚاقددش غدد٦ّٝا ذنددس ؾُٝددا أز٣ ٫ ٚاٱع٬َددٞ اٱدازٟ

ٌ  ٖٓداى  بايتأنٝدد  .قٝاضدٗا  َطًٛب نذٛاْب ؾػ٬ّ أٚ ّاظباس عًٝ٘  عُد

 نٌ َا يهٔ ،ايٓذا  ؼبكل إٔ ٜطع٢ ٚايهٌ ٜبرٍ ٚٚق  َٚاٍ ٚدٗد

 ْدس٣  نٓدا  ٕإ .٘ٝد يإ ٚؾًٛا َا ٖٚرا دٗدِٖ ٖرا .ٜدزن٘ اىبس٤ ٜت٢ُٓ َا

 ٜؿعًدٛٙ  إٔ ػبب ايرٟ َٚا، أخؿكٛاؾُٝا  هلِ ْكٍٛ إٔ ؾعًٝٓا أخؿكٛا أِْٗ

 أَسٜهددا إٔ أقددٍٛ إٔ بطدداط١ ٚبهددٌ أضددتطٝع .اٱخؿددام ٖددرا يٝتذدداٚشٚا

ّ  ند٬ّ  أطدس   أٚ ٚأضه  ؾاغ١ً ٔ  ٫ عػدٛا١ٝ٥  أَجًد١  ٚبعدض  عدا  مبهد

 عًٝٓا ٫، أّ ْادشّا اسبر نإ ٕإ يٓعسف .ؾسد١ٜ سبا٫ت أْٗا أٚ قٝاضٗا

 ،:َج٬ّ . اسبر َٛضِ ْٗا١ٜ َع يتشكٝكٗا ْطع٢ ٚأٖداف َعاٜري عبدد إٔ
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 بطددبب هددٕٜٛ ٫ ايٛؾٝددات عدددد ،ٚبددا٥ٞ َددس  أٟ ْتػدداز عدددّ ،ٶطبٝددا

 ًب ٚاىبخايؿددات ازبٓا٥ٝدد١ اسبددا٫ت عدددد ،أَٓٝددّا .خلإ ... تُٓبُٝٝدد١ أخطددا٤

ٌ أٚ  َعدـب  َطت٣ٛ ٌ  ،ٶتُٓبُٝٝدا . أقد ٌ  اىبػداعس  بدـب  ايتٓكد ِ  بػده  ًب َدُٓب

ٌ  تدأخري  أٚ أقدساز  دٕٚ اىبتاسد١  اٱَهاْدات  َبٌ ٌ  ؾٝؿد  إفب اسبذداز  ند

ٔ  دزدد١  ٜعدين  بعددٖا  سداز  أٟ ٚٚؾٌ َع١ٓٝ ضاع١ ًب ايتاضع ّٜٛ عسؾ١  َد

  .اهلدف ذبكٝل عدّ

ٌ  ٚن٬َٗددِ اسبذدداز َدع  ايتًؿصْٜٛٝدد١ اىبكداب٬ت  إٕ  اسبددر عددٔ ازبُٝد

٘  نُا .إػبابٞ غ٤ٞ يهٓ٘ َكٝاضّا يٝظ ٔ  ٜعدرب  أْد  اسبداز  ُْبدس  ٚدٗد١  عد

 ضددٓٛات قبددٌ ،َددج٬ّ .ٚقددعٗا ايدد  ايطددابك١ تٛقعاتدد٘ عًدد٢ اىبددبين ْؿطدد٘

ٞ  َدع  اسبُد٬ت  إسد٣ َع سذذ   أذبددخ  ؾهٓد   ،اهلل سؿُبٗدا  ٚايددت

 أبسشٖددا ٚنددإ اسبًُدد١ تكدددَٗا ايدد  اشبدددَات ًب ايتكؿددري بعددض عددٔ

 ًب عُددا نددبري بػددهٌ طبتًددـ زدٖددا نددإ ،عسؾدد١ ٜددّٛ ًب اىبٛاؾدد٬ت

 ايعدداّ ذاى سددر ٚتكددازٕ ،"اىبػددك١ قدددز عًدد٢ ا٭دددس" إٔ تددس٣ ؾٗددٞ ،بددايٞ

 يًشدر  ذٖب  عٓدَا ضبك  ضٓٛات قبٌ َٛدٛد٠ ناْ  اي  بايؿعٛبات

 ...َبٗدسٙ  عًد٢  أبٞ ؼبًُين ؾػريّا سٝٓٗا ٚنٓ  ،اهلل سؿُب٘ ،ٚايدٟ َع

 سهُٓدا  ًب تد٪ثس  نًٗا يدٜٓا اي  ٚاىبعًَٛات ٚخًؿٝتٓا ٚخربتٓا تٛقعاتٓا

ِ  َعاٜري ٚقع يريو . اسبر ًب ايدٚي١ خدَات ع٢ً ٔ  ٜدت  قٝداع  خ٬هلدا  َد

ٔ  ْٚبتعددد  َٛقدددٛع١ٝ أنجددس  ػبعًٓددا  اسبددر  ظبددا    ..ايًكدددا٤ات.ايراتٝدد١  عدد

ٞ  أٚ َؿسٟ ساز ًٜتكٞ ؾعٓدَا ،سكٝكٝا زأٜا تكدّ ٫ اٱع١َٝ٬  أٚ عساقد

 ٔ  ؾػايبدددا ايطددعٛد١ٜ  عًدد٢  ضبطددٛب١  أٚ ضددعٛد١ٜ  قٓددا٠  َددع  أضددٝا  غددسم  َدد

 َعتُد٠ َؿتٛس١ َكاب٬ت ٖٓاى نإ يٛ يهٔ .ؾكٌب احملاضٔ ضٝرنس

 عددرب ذبًًٝدد٘ ٜٚددتِ زأٜدد٘ ٜٚ٪خددر اسبدداز عٓٗددا ٜٴطددأٍ ضبدداٚز أٚ أضدد١ً٦ عًدد٢

ٔ  نٝؿ١ٝ دزاضات  عًد٢  تطداعدْا  عًُٝد١  بدزاضد١  اشبدسٚز  سٝٓٗدا  ؾدُٝه

 .ٚايتشطـب ايتطٜٛس

 بددإٔ اسبهُددٞ سطددـب د. َداخًدد١ عًدد٢ ايعٓدداد عبدددايسهبٔ .د ٚعًددل

ٛ  ا٭ؾٌ ٭ٕ يًٓكد استٝادٗا بكدز ايتطبٌٝ إفب ذبتاز ٫ ايدٚي١ ِ  ٖد  تكددٜ

٘  يًهد٬ّ  ؼبتاز ٫ٚ ١َٓ دَٕٚٔ  نٛادب اشبدَات ّ  عٓد  اسبددٜح  ًٜٚدص

 ايكؿٛز. أٚد٘ عٔ
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  ؟طبٗع٘ أور الكصٕرِن 

 ًب اسبذداز  بعدض  مبس  سُٝٓا أتطا٤ٍ يعًٞ :احملٝا َطاعد د. قاٍ

ِ  تكدّ إٔ نب٬ٝ أيٝظ َج٬ّ اىبد١ٜٓ ِ  ... ايعد٬ز  ايدٚيد١  هلد ٌ  أيدٝظ  ثد  أنبد

ِ  إضدعاف  ضدٝاز٠  هلِ تكدّ إٔ ذيو َٔ َدٔ   سغِعًد٢ ايد  .. يًُػداعس  يتٓكًدٗ

ٌ  ٖرا ..ٚازتؿاع٘ ايعدد قخا١َ ٘  ايعُد  إٔ ٚػبدب  يٓدا  ؼبطدب  يبدا  أسطدب

 نددجريٕٚ يهددإ اىبسقدد٢ بعددض َددع دبددٞ ذيددو ؾددٓع  يددٛ ٚٚاهلل ... ٜددربش

 ٕ ٔ  إٔ أددد  يدرا  ...!! بٗدرا  ؼبتؿدٛ ٌ  َد ٍ  إٔ ٚاسبهُد١  ايعكد  يًُشطددٔ ْكدٛ

٘  ٚادبداّ  يدٝظ  قبدا  ٜكّٛ سـب خاؾ١ أسطٓ  ٟ  إع٬َٝداّ  .. عًٝد  إٔ بٓدا  سدس

 ْكددٌ ًب ٚأثسٖددا ؾعًددٗا هلددا اٱْطددا١ْٝ ازبٛاْددب ٖددرٙ ؾُجددٌ ذيددو َْٛبددـ

 ايرٜٔ ايٓاع أنجس َٔ أْا .. اسبذاز دباٙ دٗٛدْا عٔ ا٫ػباب١ٝ ايؿٛز٠

 ًب اشبطددأ ٚايٛضدد١ًٝ اشبطددأ ٚايًػدد١ اشبطددأ اىبٛقددـ اضددتخداّ ٜٓتكدددٕٚ

 اىباقدد١ٝ ايطددٓٛات ًب نتبدد  ٚقددد .. يًشذدداز اىبكدددّ اٱع٬َددٞ ازبٗددد

 أٜدا  دٗدد  ٭ٟ طبا٫ اىبس٤ ٜػدٚ إٔ أٚ ايتطبٌٝ ٚأَك  بٌ ذيو َٔ ايهجري

 ذاتٓدا  ظبًدد  أؾدبشٓا  أْٓدا  أخطا٥ٓدا  أندرب  َٔ إٔ أسطب يهين.... نإ

ٞ  بعض ؾسؼبّا ضأنٕٛ .. سطّٓا نإ َا ض٦ّٝا غدا ست٢ ٞ  ايػد  ٚسددٜج

ٌ  َٓذص نٌ زبعٌ غا٠ ٚضٓاب تٜٛرت مبتطٕٛ َٔ ٚخباؾ١ عاّ  ْكدد  ضبد

 ايٓخب ٚخباؾ١ ايهجرئٜ يتجكٝـ حباد١ ايّٝٛ ْهٕٛ زقبا ... ٚضخس١ٜ

 ايطًب١ٝ. ايؿٛز٠ اضتُسأٚا ايرٟ َٔ يعدد ايتأٌٖٝ إعاد٠ ٚزقبا

ّ  ث٬ثد١  ًب ٚأْطدان٘  أعُاي٘ نٌ تتِ عٌُ اسبر  ازبٗدد  ٖٚدرا  ،أٜدا

 .. ٚايتٛقٝد   ٚاىبهاْٝد١  ٚاىباي١ٝ اٱداز١ٜ اىبػه٬ت َٔ ايهجري ٜهتٓؿ٘

ٔ  طبٝعٞ أَس ايكؿٛز ٚٚدٛد ٕ  سدـب  ؾدٓش  ْعدد  يًٝد١  ًب سؿًد١  يددٜٓا  ٜهدٛ

ٔ  مل ايد   اىبػده٬ت  تتدٛافب  ايؿؿس ضاع١ تدم ٚسـب غٗس َٔ هلا  ْهد

 ٜتذددداٚشٕٚ ايدددرٜٔ أٚي٦دددو َدددٔ بهدددجري يبتًددد٧ ايٝدددّٛ ٚاقعٓدددا ... ْتٛقعٗدددا

 ايتذداٚشات  ٖرٙ َع ٚاسبر ايٓاع عا١َ َٔ أٚ ايهباز َٔ ضٛا٤ ا٭ُْب١ُ

ٔ  ٫سدِب  ... ددّا ؾعب١ ؾٝ٘ ايتٓؿٝرٜـب اىبط٪ٚيـب َُٗات تؿبح  سٛيدو  َد

 إداز٠ ؾدددعٛب١ ٜددددزى َدددٔ ؟؟ تؿدددسٜح دٕٚ ضدددٝشذٕٛ ايدددرٜٔ عددددد ندددِ

 ٚعدددّ ازبٗددٌ بددـب دبُددع اسبػددٛد ٖددرٙ تهددٕٛ سددـب ٚخباؾدد١ اسبػددٛد
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 ٚايطٝاضد١ٝ  ٚا٫دتُاعٝد١  ايؿكٗٝد١  ا٫خت٬ؾات ٚٚدٛد ٚايُٓباّ ا٫ْكباٍب

 ٜتطًدددب أَٓٝددد١ ٜكُبددد١ َدددٔ تتطًبددد٘ قبدددا اسبدددر إداز٠ إٔ ٜددددزى ٚايجكاؾٝددد١

 .. تباعدد٘ا أٚ ايُٓبدداّ عًدد٢ إط٬قددّا تطدداعد ٫ ب٦ٝدد١ ًب ايعُددٌ َددٔ ايهددجري

 يًشر ايّٝٛ ٜرٖبٕٛ ٚدعا٠ َٚتعًُـب َجكؿـب أز٣ إٔ ايّٝٛ ٜ٪ضؿين ٚنِ

ّ  ي٬يتصاّ ايٓاع أقسب ِٖ ٖ٪٤٫ إٔ َع تؿسٜح ب٬ ٌ  .. بايُٓبدا  ٖد٪٤٫  َجد

٘  ؾسؾد١  ٚدددٚا  ٕإ ٚاىبػاعس َه١ ًب ٜتِ تُٓبِٝ بأٟ ًٜتصَٛا ئ  ىبخايؿتد

 َددٔ ْتٛقددع ؾُدداذا اىبطددت٣ٛ بٗددرا ايددرٜٔ ايبًددد أٖددٌ ذيددو مبددازع ٚسدـب  ...

 ِ ٌ  ًب ْددٓذح  ٚإٔ يػتٓددا  ْطدددٛز إٔ عبتدداز  إع٬َٝددا  ؟....غريٖدد  ايؿدددٛز٠ ْكدد

 يدد٣  أددد  إٔ غدداّ  ٚأًَٞ .. ٚيػريِٖ يًشذاز ؾع٬ّ ٜكدّ َا دباٙ ازب١ًُٝ

 اىبػدداعس نددٌ َددٔ اسبددر َساسددٌ ْكددٌ ًب أخددس٣ يػدد١ ايعصٜددص تًؿصْٜٛٓددا

ٔ  يكدٝٛف  .. ٚقدَٓاٙ ْكدَ٘ َا نٌ غدّا ٜس٣ ايعامل ٚإٔ ٫ضُٝا  ايدسهب

ٌ  سٝح ٚاىب١ًُ اىبهسز٠ اىبتخػب١ ايًػ١ ظبد اّيٚأ .. ٕ  ٜٓكد  إفب اىبداٜهسٚؾٛ

 ٌ ٔ  ؾدد٬ٕ ايصَٝد ٕ  تًؿصٜددٕٛ َد ِ  َددج٬ ايطدٛدا  َددٔ أسٝددٝهِ اىبدرٜع  ٜكددٍٛ ثد

 أٚ باسبدددخ هلددا ع٬قدد١ ٫ يبًدد١ نًُدد١ ًٜكددٞ ثددِ ايطدداٖس عسؾددات ؾددعٝد

 إٔ ٜٓبػددٞ ٖٚددٞ ٚعُبُٝدد١ نددبري٠ إع٬َٓددا َطدد٪ٚي١ٝ ..!! اسبٝدد١ اىبػدداٖد

 إٔ بإع٬َٓددا ؾشددسٟ ا٭نددرب اسبددر ٜددّٛ ٖددٛ إذ اسبدددخ قبطددت٣ٛ تهددٕٛ

ٕ  إٔ ٜٓبػٞ بٌ نبريّا َٚٗٓٝت٘ دٗدٙ ًب ٜهٕٛ ٘  ًب ٜهدٛ ٞ  َٜٛد  اٱع٬َد

 ا٭نرب.

 ْٴكدددز بكٛيدد٘: َطدداعد .د َداخًدد١ عًدد٢ ايعٓدداد عبدددايسهبٔ .د ٚعًددل

 بطددٝازات ٜٓكًددٕٛ ايعددامل دٍٚ نددٌ ًب اىبسقدد٢ يهددٔ تكدددزٙ َددا نددٌ

 :ايدزٜظ شٜاد د. ٚقاٍ اسبذاز. ع٢ً ايدٚي١ ٚادبات أقٌ َٔ ٖرا إضعاف

ِ  ،ضد١ٓ  3658 ؾكدٌب  َدتٗا اسبر ًب َرتان١ُ خرب٠ يدٜٓا  َدا  ذيدو  ٚزغد

 ! ايّٝٛ ست٢ ايتازٜ  ذيو َٓر " ْطبّٝا " َتػاب١ٗ أخطا٤ ْهسز شيٓا

 الصمٕك الفردٙ ٔالصمٕك ضىَ احلعد: 

 ٚإٔ ضددبل َٝداْٝدد١ دزاضدد١ عًدد٢ اعتُددادّا_ اسبهُددٞ عًددٞ .د أٚقددح

ّ  عٔ ٘ش٥٬َ أسد َع أدساٖا ٔ  ازبُدسات  عٓدد  اسبذداز  اشدسدا  َُٓبدٛز  َد

 ٞ  اىبٛاقددـ ًب ؼبؿددٌ أَدس  ٚايتددداؾع ايتددصاسِ سدا٫ت  إٔ _ادتُدداعٞ ْؿطد
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 أثٓددددا٤ ايٓؿطددددٞ بايٛقددددع تتعًددددل أضددددباب٘ تهددددٕٛ ٚأسٝاْددددّا اىبصدهبدددد١،

 إٔ ؼبدخ ست٢ ٚتتطع نايعد٣ٚ تٓتكٌ قد ٚاسد٠ ًٖع ؾشاي١ ا٫شدساّ،

 ذبدددخ ٖٚٓددا نُذُٛعددات، ٜٚتشسنددٕٛ ؾددسدٜتِٗ عددٔ ايٓدداع ؽبددسز

 ايهازث١.

 إداز٠ أٚ ايتُٓبدددِٝ ضددد٤ٛ ٭ضدددباب اسبدددادخ عدددصٚ ًب ْتدددأ٢ْ إٔ عًٝٓدددا

 إددسا٤ات  َٚع َتكد١َ دٍٚ ًب سدث  ايٓٛع ٖرا َٔ اسبٛادخ ... اسبػٛد

 ندس٠  ٬َٚعدب  ضدُٝٓا  دٚز ًب سدث  أقٌ، ٚسػٛد َستؿع١ ٚض١َ٬ أَٔ

ٕ  ضدًٛى  َٚٓٗدا  ندجري٠  ا٭ضدباب  .ٚغريٖا ٚؾا٫ت ايكدّ  ٚايدتػري  اٱْطدا

ّ  أثٓا٤ ؾٝ٘ ٌ  ٖٚدرا  ٚاهلًدع،  بايسعدب  ٚايػدعٛز  ايػددٜد  ا٫شدسدا ِ  عاَد  َٗد

 ْطتبعدٙ. اّيأ ػبب

 ضددًٛى بددإٔ اسبهُددٞ عًددٞ .د زأٟ عًدد٢ اسبهُددٞ سطددـب د. ٚعًددل

 أٚ سػد قُٔ ٜهٕٛ عٓدَا عٓ٘ ؽبتًـ َٓؿسدّا ٜهٕٛ عٓدَا اٱْطإ

ٌ  ٜبددأ  .صبُٛع١ ٞ  ايعكد ٛ  ستد٢  ازبُدع  بتشسٜدو  ازبُعد ٕ  يد  ادبداٙ  ًب ندا

ِ  ايٓداع  بتٓبٝ٘ غخـ قاّ يٛ .خاط٧ ٟ  ا٫دبداٙ  ٚإٔ خطدأ  عًد٢  بدأْٗ  ايدر

 أٚ يًعٓدددـ تعدددس  ٚزقبدددا ٜطدددُع ٫ ؾدددٛت٘ ؾدددإٕ ؾدددشٝح غدددري ؾٝددد٘ ٖدددِ

 ايسَٞ ٚضباٚيتِٗ اسبذاز تداؾع ًب أضاع ضبسى ايعٛاطـ .ا٫ضتشكاز

 .آثدداز َددٔ ؼبؿددٌ قددد ىبددا َساعددا٠ دَٕٚددٔ  َعددـب َٚهددإ َعددـب ٚقدد  ًب

ٔ  أِْٗ ؾكسزٚا اي٬ٚاعٞ ايعكٌ عًِٝٗ طػ٢ ِ  ٜرتادعدٛا  يد ٕ  ٚأْٗد  ضدٝشككٛ

ٕ  ٖدرا  َجٌ ًب َاتٛا ٚإٕ ازب١ٓ غاٜتِٗ ٭ٕ دْٚ٘ مبٛتٕٛ أٚ ٖدؾِٗ  اىبهدا

 إٔ اىبدُٓبُـب  ع٢ً ؾإٕ ثِ َٚٔ .عُبُّٝا ؾٛشّا ؾاشٚا قد ؾإِْٗ ايصَإ ٖٚرا

ٌ  أٟ ٚتٛقع يًبػس ٚايطًٛن١ٝ ايٓؿط١ٝ ايعٛاٌَ نٌ ٜساعٛا ـ  ؾعد  ٚنٝد

 أٟ ػبٝدددٙ ٫ ٚعًددِ ؾددٔ ا٭شَددات إداز٠ .ٚؾدداع٬ّ ضددسٜعّا ايتدددخٌ ٜهددٕٛ

 .أسد

 ازبٝددد ايتُٓبددِٝ زغددِ بكٛهلددا: دٖػددتٗا عددٔ اسبسبددٞ ؾدداٜص٠ أ. ٚعددربت

ٔ  بهدجري  ا٭قٌ ٚايعدد         ازبٗٛد ٚاضتٓؿاز ّ  ًب اسبذداز  َد  ايطدابك١  ا٭عدٛا

 يٮض١ً٦. َجري أَس باىب٦ات اىبٛت يدزد١ ايتداؾع ؼبدخ

ٍ  ْؿط٘ ايطٝام ًٚب ٌ  خايدد  أ. قدا ٔ  أنجدس  يٓدا  :ايٛابد  ضد١ٓ  وبطدـب  َد

 ..ّاٚاؾرتاغد  ّاتدداؾع  ٖٓاى ٚإٔ ٕٚأَٝٛ ضٔ نباز اسبذاز إٔ ْعسف ٚعبٔ
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 اسبدر  ؾادع١.. َٔ ض١ٓ ربًٛ ٫ قسٕ؟ ايٓؿـ ط١ًٝ عبٔ ؾعًٓا َاذا يهٔ

ٞ  ٖددرا إفب ٚإقداؾ١  دٜٓٝدد١ غدعري٠   بطددببٗا؛ تكُٝٝٓدا  ٜددتِ يًعدامل  ٚادٗدد١ ؾٗد

ٔ  ؾاعًٕٛ عبٔ ؾُاذا ٛ  أٜد  إذا ايعًٝدا؟  اسبدر  ٚزبٓد١  اسبدر  أحبداخ  َعٗدد  ٖد

 سايد١  ًب ٚاحملاضب١ ايٓكد ْتبادٍ ٫ ؾًُاذا ايت١٦ٓٗ تباديٓا اسبر ًب ظبشٓا

 اٱخؿام؟
 

  :٘قصٕر األداٞ اإلعالو 

ٞ  بدددٔ عبددداهلل  عًدددٞ أ. أغدداز   إٔ إفب اسبسبدددٞ ؾدداٜص٠  أ. ٚندددريو عًدد

         اىبٓاضدب١.  بايتػطٝد١ ؼبدَِب   ٚمل اشبدرب  َدع  بربٚد تعاًَ  ايطعٛد١ٜ ايكٓٛات

 ًب ٜطددِٗ ٫ٚ ا٭شَدد١، ٚطددأ٠ ٜصٜددد إع٬َٓددا :اسبهُددٞ عًددٞ .د ٚأقدداف

 ٚايهدٛازخ،  ا٭شَدات  أٚقات ًب يٲع٬ّ تضرتاتٝذٝاإ ٖٓاى ربؿٝؿٗا،

 ذيو. ٜعٕٛ ٫ إع٬َٓا ع٢ً ايكا٥ُـب إٔ ٜبدٚ

 ايٓدداع أٚفب ٖددٛ ايطددعٛدٟ اٱعدد٬ّ إٔ عًدد٢ اسبددازثٞ ؾٗددد .د ٚأنددد

 ايتهٗٓدددات ؾددددْٚو يػدددريٙ ا٭َدددس ٖدددرا تدددسى ؾدددإذا .. سددددخ َدددا بػدددس 

ِ  إذا ستد٢  .. ٚايتدأ٬ٜٚت  ٚايتؿطدريات  ّ  ضداع١  ؾد٬ت  ايٛقدع  تؿداق  !! َٓدد

ّ  َٔ تطتشل َا اسبادث١ إعطا٤ عدّ إٔ عٔ ؾك٬ّ ٖرا ٞ  ا٫ٖتُدا  ضدٝعط

 ضددٝعطٞ بددٌ .. ! اسبددر بكددٝٛف ايطددعٛدٜـب اٖتُدداّ عددٔ أضددٛد اْطباعددّا

 َبايـب. غري أْاع بأْٓا ّااْطباع

 اٱع٬َٝد١  َرباطٛزٜد١ اٱ ًب يٝطد   اىبػه١ً :ْكًٞ أضا١َ .أ ٚأقاف

 بعكدددٗا َدددع تتشددددخ اٱع٬َٝدد١  إَرباطٛزٜتٓدددا إٔ اىبػددده١ً ... اىبٛدددٛد٠ 

 غددساز عًدد٢ يًعددامل، اىبٛدٗدد١ اٱع٬َددٞ اشبطدداب يًػدد١ ٚتؿتكددد ايددبعض،

 ٕؾدإ  يدريو  ٚايؿسْطد١ٝ  ٚايربٜطا١ْٝ ا٭َسٜه١ٝ اٱع١َٝ٬ اٱَرباطٛزٜات

 يٓا. غاٖدّا ٫ عًٝٓا، غاٖدّا أؾبح إع٬َٓا

ٞ  عًٞ ضعد .دايًٛا٤  ٚأقاف ٌ  إٔ ايػدٗساْ ٞ  اٱعد٬ّ  تعاَد  ٫ ايسمسد

 اٱعدد٬ّ إٔ اىبؿددسٚ  دًددٌ سدددخ أَدداّ َٚددرتددّا َتخًؿددّاٚ َتخػددبّا ٜددصاٍ

ٞ  اٱعد٬ّ  إع٬َٓدا...  َٔ ٜأخر نً٘ ايعاىبٞ  قبٗٓٝد١  اسبددخ  غطد٢  ايددٚي
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ٞ ٚ ندبري٠  ازبُدٛع  ناْ  إذا ؼبؿٌ ؾكد ايتداؾع أَا  ٜطدكٌب  إٔ ٜهؿد

ـ  ستد٢  أٚ َدسٜض  أٚ ايطٔ نباز أسد ٌ  غدخ ٘  بهاَد  ؾٝتطداقٌب  ؾدشت

 ؾٛقِٗ. بعدِٖ َٔ ٜرتانِٚ بعدٙ َٔ ؾٛق٘

 ْؿدد٘: َددا تكسٜبددّا ايددسأٟ بددٓؿظ ايعُددٛدٟ ضددا١َٝ د. قايدد  نددريو

 َٚطدت٣ٛ  ايدٚيد١  َطدت٣ٛ  ع٢ً أنرب اٱْطا١ْٝ ٚىبطاتٓا نبري٠ َٓذصاتٓا

 ْددزى  ٚمل ٚتهاض٬ّ ٚد٬ّٗ خذ٬ّ إبساشٖا عٔ ْتكاعظ يهٓٓا ا٭ؾساد

 َددا ٖٚددرا غريٖددا ُْبددس ًٚب يٓؿطددٗا ا٭َددِ بٛؾدد١ً ذبٜٛددٌ ًب اٱعدد٬ّ قد٠ٛ 

ِ  إعد٬ّ  ٖٚٓداى  َٓذصات ٖٚٓاى قؿٛز ٖٓاى عًٝٓا. اٯخس ؾٝ٘ تؿٛم  ْدا٥

 حبذُٗددا اىبٓذددصات ٭بددسش اسبكٝكددٞ اٱعدد٬ّ حبسؾٝدد١ إع٬َٓددا نددإ يددٛ

 بدداب َددٔ يددٝظ اىبٓذددص حبذددِ ٜكددازٕ ٫ ايكؿددٛز إٔ ايعددامل ٜدددزى ٚٚقتٗددا

 طدسم  عًد٢  ٚازبٗد اىباٍ أْؿل يٛ ؾإْ٘ نريو باسبكا٥ل. ٚيهٔ ايتطبٌٝ

 ٚايؿددددشٞ ٚايٓؿطددددٞ ٚايطٝاضددددٞ ا٫قتؿددددادٟ ايعددددب٤ يهددددإ ايٛقاٜدددد١

 ايٛقا١ٜ. َؿّٗٛ إُٖاٍ عٔ ْتر يبا أقٌ ٚاجملتُعٞ

 اىبطدددت٣ٛ  عًددد٢  بأْٓدددا  ايكا٥ًددد١ اٯزا٤ َدددع  احملٝدددا  َطددداعد  د. ٚاتؿدددل

ٍ  ايتكٗكدددس عبدددرتف  اٱع٬َدددٞ ٌ  عبدددرتف  إٔ َدددٔ بدددد٫ّ  ٚا٫زدبدددا  ايعُددد

ـ  َطداعد:  د. ٚأقاف .. ايؿشٝح ايتًؿصْٜٛٞ ٍ  نٝد  ا٭ٚفب قٓاتٓدا  دبددٚ

ٞ  ًب ٜؿدرت   سدـب  ًب.. قدمب١ بأخباز ٚتٗتِ اٖتُاَاتٗا ذٌٜ ًب اشبرب  زأٜد

 أيددِٝ اسبدددخ ٖددرا ؾُجددٌ يدد٘ نًددٗا ايٓػددس٠ ربؿددـ إٔ نُتخؿددـ

 ٚاىبػداعس  اسبدر  سٝح ايعامل قًب ايّٝٛ ٜعد َهإ ًٚب إْطا١ْٝ ٚؾادع١

 ٫ إع٬َٝددّا ... زغددٝد؟ زدددٌ إع٬َٓددا ًب أيددٝظ .. ا٭سددداخ نددٌ ٚقبًدد١

ِ عًد٢   ذيدو  ًب ٚا٫ضدتُساز  اسبدر  ًب ايٓذدا   يػ١ ْطتخدّ إٔ مبهٔ  زغد

 ْتشددخ  ٚعبٔ يػتٓا تهٕٛ إٔ عبتاز ْؿط٘ ايٛق  ًٚب ا٭خطا٤ نٌَٔ 

 إزادتٓا. ٚتًو قدزْا ٖرا ٚا٭ذ٣ اىبٔ ٜتًبطٗا ٫ يػ١ اىبٓذصات عٔ

 خايددد تؿددسؼبات نددجريّا اْتكدددت ظبًٝصٜدد١اٱ اسبطددابات بعددض ٕإ

ٔ  .. ا٭ؾازق١ باسبذاز دس٣ َا ٚزبط٘ ايؿٝؿٌ ٕ  ُْبدسٙ  ٚدٗد١  َٚد  ٖدرٙ  ؾدإ

ٌ  ... ايطدعٛدٜـب  اسبذداز  ترب٥ٕٛ ىباذا ٚتكٍٛ تتٗهِ اسبطابات  ًب بايتأَد

 عًدد٢ تعُددٌ إٜددسإ .. اٱٜساْددٞ ٖددا٩٫ٚ ٜتكددح اسبطددابات ٖددرٙ َددٔ عدددد

٘  اىبًُهد١  عًد٢  يًػػب اسبادخ اضتجُاز  عُد٬ّ  عبتداز  .. دٗٛدٖدا  ٚتػدٜٛ
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 ٚإلبددا ايؿعددٌ زد ؾهددس٠ عًدد٢ ٜكددّٛ ٫ ٚعدداد٬ّ ّاٚنددبري ّاْٛعٝدد ّاإع٬َٝدد

ٌ  ًب ازبًُٝد١  ايؿٛز٠ يٝؿٓع  د. أقداف  ندريو  ....اىبكدضد١  اىبػداعس  ند

٘  احملٝدا  َطداعد  ٛ  نددجريّا ٜكًكدين  َدا  :قٛيد ٔ  أْٓدا  ٖد  نددجري٠ ٚبدأدٚات  ْدتك

 بٗددِ ػبُعٓددا َددٔ َددع ٚخباؾدد١ ايعددداٚات ٚتكددخِٝ .. ا٭عدددا٤ ؾددٓاع١

 نجري٠. َػرتنات

 جملُٛعدددد١ َتابعتدددد٘ َددددٔ احملٝددددا َطدددداعد د. ٫سددددِب ؾكددددد نددددريو

 يًس٩ٜدد١ يدددٜٗا ٚاقددشّا َدد٬ّٝ ضددٞ بددٞ ايدديب عددرب ٚايتكددازٜس ايددرباَر َددٔ

 ضددددٛزٜا ًب ٚتػطٝاتٗددددا َتابعاتٗددددا خدددد٬ٍ َددددٔ ٖددددرا ٜٚتكددددح اٱٜساْٝدددد١

 َٝددددٌ ذٚ أٚ إٜساْٝددددٕٛ ذيددددو ٜهتددددب َددددٔ ٚنددددإٔ ٚايددددُٝٔ ايبشددددسٜٔٚ

 إٜساْٞ.

 ايددديب يٮضدددـ بكٛهلدددا: اىب٬سُبددد١ ٖدددرٙ عًددد٢ عكٝدددٌ َٗدددا أ. ٚعًكددد 

 باْتكا٥ٝددد١ ايطدددعٛد١ٜ أخبددداز تػطدددٞ ٖٚدددٞ طًٜٛددد١ ؾدددرت٠ َٓدددر ضدددٞ بدددٞ

 ًب ّاخازدٝدددد ّاإع٬َدددد يدددددٜٓا إٔ اىبؿددددسٚ  ٖذَٛٝدددد١... ضددددًب١ٝ ٚبطسٜكدددد١

 قدددددددد اىبٛدددددددد٘ اٱعددددددد٬ّ َٚٛادٗددددددد١ ايتعاَدددددددٌ دٚزٙ اٱعددددددد٬ّ ٚشاز٠

 َتشٝدددددص٠، BBC بايؿعدددددٌ :اسبهُدددددٞ عًدددددٞ .د ٚأقددددداف ايطدددددعٛد١ٜ.

 .ّ ٚقددددداٍ .أٜكدددددّا ايربٜطاْٝددددد١ ٚايؿدددددشـ َٗدددددا: أ. أقددددداؾ  ٚبددددددٚزٖا

 ٚاسبددددس٠ ضددددٞ بددددٞ ايدددديب ًب ايعدددداًَـب ايعددددسب َعُبددددِ اىبددددسٟ: ضددددامل

 ا٭قًٝددددات َددددٔ ٖددددِ ايعسبٝدددد١ ذيددددو ًب قبددددا ٚغريٖددددا َْٛٚٛدددد  نددددازي 

 اٱع٬َٝدددد١ اىبٓددددابس تًددددو آزا٤ عًددد٢  ايػايددددب ًب َٓعهطددددّا ذيددددو ٚدبدددد 

 ايعسب١ٝ. ايككاٜا َٔ

 ستددد٢ بًػتٓدددا.. اشبدددازدٞ اٱعددد٬ّ َدددع ْتخاطدددب أْٓدددا َػدددهًتٓا ٕإ

 اىبطددددتخد١َ "ايًػدددد١" ناْدددد  إذا باٱظبًٝصٜدددد١ ٚاع َٛقددددع أطًكٓددددا يددددٛ

 ًب خدددازدٞ إعددد٬ّ َهتدددب ؾا٥دددد٠...ٖٓاى ؾددد٬ بدددايعسبٞ ْؿطدددٗا ٖدددٞ

 بايٓطدددب١ ٚندددريو .ػبدددب نُدددا بددددٚزٙ ٜكدددّٛ ٫ ٖدددٛ ٚيهدددٔ ايدددٛشاز٠

 يًدددددددداخٌ َٛدٗددددددد١ بٝاْاتٗدددددددا .ايطدددددددؿازات ًب اٱع٬َدددددددٞ يًُهتدددددددب

 ٟ ٛ  ايددد   ايكددداز٠  أٚ يًبًدددد  ٚيدددٝظ  ايطدددعٛد  ٕإ_ َعُبُٗددددِ ٭ٕ ؛ؾٝٗدددا  ٖددد

 ايعسب١ٝ. بػري ايهتاب١ ػبٝدٕٚ ٫ _نًِٗ ٜهٔ مل
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 غددددري ٖددددِ إظباشاتٓددددا ػبٗددددٌ َددددٔ إٔ إفب ايطددددًٗٞ ٖٝددددا .أ ٚذٖبدددد 

ِ  .. ايطددددعٛدٜـب  ٌ  ايددددد  ايعاطؿٝدددد١  ايًػددددد١ ؾعايٝدددد١  َدددددع ثدددد  تؿددددداْٞ تٓكدددد

 زضدددددا٥ٌ ٚتُبدددددٌ بًػددددد  يهٓٗدددددا َٚددددد٪ثس٠ نبًٝددددد١ اٱْكددددداذ ٚقؿدددددـ

 ضددددددُٝبٌ اٱضدددددد٬َٞ ايعددددددامل إٕ ! اىب٪قدددددد  ايبددددددٓر َٚجددددددٌ "ٚاتطدددددداب"

 َدددع سٛادثددد٘ ٜٚطدددترنس ايعددداّ َدددداز عًددد٢ ددددس٣ َدددا قؿدددـ ؼبهدددٞ

 كبدددتـ ايددد  اٱضدددؿٓذ١ إع٬َٓدددا ٜهدددٕٛ ؾهٝدددـ ٚسدددر عددداّ ندددٌ

 ٭ْددد٘ ٜػكدددب مل ايدددرٟ ايطدددعٛدٟ ايػدددعب غكدددب ٫ ايػدددعٛب غكدددب

 ًب ؽبدددسز يدددٔ ٚ٭ْددد٘ بًددددٙ إظبددداشات ٜعًدددِ ٚ٭ْددد٘ بددداسبر عصٜدددص ٜؿكدددد مل

 !دٚيت٘ قد َُباٖسات

 ًب نتبددد  ..َٛاضدددِ عدددد٠ قبدددٌ قٛيددد٘: اىبٛضددد٢ َطدددؿس أ. ٚأقددداف

 اسبدداٍ ذبطددٔ ٖددٌ أعًددِ ٫ٚ ..اسبددر ىبٛضددِ إع٬َٓددا تػطٝدد١ عددٔ تددٜٛرت

 اٯخدددسٕٚ ٜهتبددد٘ َٚدددا نتبتددد٘ َٚدددا ..ايطدددابل عٗددددْا عًددد٢ شيٓدددا اَددد أّ

 َددٔ صبُٛعدد١ يٓكددٌ ددددّا نددبري٠ ؾسؾدد١ اسبددر َٓاضددب١ بددإٔ إمبددإ ٖددٛ

 ٚيبدددا اىبعدددامل. ٚضبددددد٠ ٚاقدددش١ ضدددرتاتٝذ١ٝإ ٚؾدددل ..يًعدددامل زضدددا٥ًٓا

 يًشدددر  اٱع٬َٝددد١ ايتػطٝددد١  سدددٍٛ َكايددد٘ ًب اىبٛضددد٢  َطدددؿس أ. ذندددسٙ

 ايعددداىبٞ اسبددددخ ٖدددرا إٔ احملًدددٞ إع٬َٓدددا ٜجبددد  عددداّ بعدددد عددداّ أْددد٘

 َٛضدددِ تػطٝددد١ إٔ اٱعددد٬ّ ٖدددرا ٜدددتعًِ مل ..قدزتددد٘ َدددٔ أندددرب اىبٗٝدددب

 أضدددددايٝبٗا بهدددددٌ (ا٭سدددددداخ تػطٝددددد١) َطددددد٢ُ ذبددددد  تٓددددددزز اسبدددددر

 ..ايعاىبٝددددد١ اىبددددددازع نبٝدددددع بددددـب  عًٝٗدددددا اىبتؿدددددل ايؿدددددشاؾ١ٝ ٚؾْٓٛٗددددا 

 يًشددددر اىبكدَدددد١ اشبدددددَات ٜػطددددٞ بددددٌ اسبدددددخ،، ٜػطددددٞ ٫ إع٬َٓددددا

ٔ  ٜٚتػاقددددد٢ ؾددددر،  دعدددددا٥ٞ بأضددددًٛب  ـ  ندددددٌ عدددد  اٱخبازٜددددد١ ايكؿدددد

 ذات اسبٛازٜددددد١ ايدددددرباَر عًددددد٢ إع٬َٓدددددا ٜعتُدددددد ٚازبرابددددد١. ازبًُٝددددد١

 ٫ ايددد  اىبٝتددد٘ ايسضدددا٥ٌ ٚعًددد٢ اسبدددر ًب يًكٝدددادات ا٭سدددادٟ ايؿدددٛت

 قؿدددـ سٝدددح ..عسؾددد١ ٜدددّٛ ًب ..اسبددددخ هلدددرا باٖتددد١ ؾدددٛز٠ إ٫ تكددددّ

 قٓٛاتٓدددا تٓكًددد٘ ..ايتدددا٥بـب ٚدَدددٛع ايػدددٝٛ  سهاٜدددا ..ٚايددددعا٤ اىبٓاددددا٠

 يًشٓدددددادس َطدددددابك١ ا٭سدددددٛاٍ أسطدددددٔ ًب أٚ تعدددددبري سؿددددد١ ٚنأْٗدددددا

 ..نبٗٛزٜددد١ َدددٔ ... َدددع اىبددداٜهسٚؾٕٛ ٜٚٓتكدددٌ) :خددد٬ٍ َدددٔ ٚا٭ؾدددٛات

 ضدددددداع١ ْؿددددددـ ايتًؿصٜددددددٕٛ ٜٗدددددددٟ ..ايددددددرز٠ٚ ٚقدددددد  ًب .. (ايػددددددكٝك١

ٟ  دٓدددددٟ ٜٚكدددددَٗا  ..ايددددٛطين اسبددددسع ٜٓتذٗددددا  َٝتدددد١ يسضدددداي١  بددددايص
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 غاغددددداتٓا تكبًدددددٗا ٫ ايؿذددددد١ ايدعاٜددددد١ ٖدددددرٙ ..اشبدددددايـ ايعطدددددهسٟ

 ٚبٗددددادظ أَٓٝدددد١ شاٜٚددد١  َددددٔ اسبدددر  ٜٓكددددٌ إع٬َٓدددا  ٚنددددإٔ ..اسبدٜجددد١ 

ٛ  بُٝٓدددددا (ضدددددرتى ٜدددداهلل )  َتعددددددد شَددددداْٞ ٚزبٝددددع  إمباْٝددددد١ ؾطدددددش١ ٖدددد

  ايصٚاٜا. باْٛزاَٞ ايسٚقات

 ٜهددٕٛ اسبدددخ هلددرا دا٥ددِ إع٬َددٞ َسنددص إفب َاضدد١ حباددد١ ْٓدداإ

 يًتػطٝددد١ َٗٓٝددد١ ضدددرتاتٝذ١ٝا بٛقدددع ٜكدددّٛ اٱعددد٬ّ ٚشاز٠ عدددٔ َطدددتك٬ّ

 يًؿددددشـ بايتٓطددددٝل ٚتكددددّٛ ايدٚيٝدددد١، أٚ احملًٝدددد١ ضددددٛا٤ ..اٱع٬َٝدددد١

 بتُٓبددِٝ تكددّٛ نُددا ايعاىبٝدد١،، يًتػطٝدد١ ايعاىبٝدد١ ايتًؿصْٜٛٝدد١ ٚاحملطددات

ِ  ايطدعٛدٜـب  يًؿدشؿٝـب  إع١َٝ٬ دٚزات ـ  ؾدٓاع١  عًد٢  يتددزٜبٗ  ايكؿد

 ٚغريٖا. ٚاىبساضًـب ايٛثا٥ك١ٝ ٚا٭ؾ٬ّ اٱخباز١ٜ
 

 :٘املٕقفاُ اإلٖراٌ٘ ٔالرتن 

 املٕقف اإلٖراٌ٘:  

 ضبُد .د أغاز اسبذاز تداؾع سادث١ َٔ اٱٜساْٞ اىبٛقـ ؽبـ ؾُٝا

 اىبطدددتٜٛات ناؾددد١ عًددد٢ ٚهبددداع بكددد٠ٛ تعُدددٌ إٜدددسإ إٔ إفب ايطدددًُٞ

ٌ  ٚايطٝاضد١ٝ  ٚايدٜٓٝد١  اٱع٬َٝد١   َٚددٔ .ٚدٚيٝداّ  إقًُٝٝداّ  اىبًُهد١  َددٔ يًٓٝد

ٕ  خازدٝد١  ٚشٜس ب٘ قاّ َا ذيو  ٚشزا٤ ناؾد١ إفب  بسضداي١  بعدح  سٝدح  إٜدسا

 اسبددر ىبٛضددِ ايطددعٛد١ٜ إداز٠ طسٜكدد١ ٱداْدد١ اٱضدد١َٝ٬ ايدددٍٚ خازدٝدد١

 َدددع بدددايتشكٝل تطايدددب ايدٚيٝددد١ احملهُددد١ إفب َدددرنس٠ زؾدددع مت نُدددا

ِ  اضددتدعا٤ ٚمت .َٓد٢  سادثدد١ ًب ايطدعٛدٜـب  ٚيـباىبطد٪   ًب با٭عُدداٍ ايكدا٥

 اسبػددد غددري ٖددرا أٜدداّ، خدد٬ٍ َددسات ثدد٬خ بطٗددسإ ايطددعٛد١ٜ ايطدؿاز٠ 

 قددد اسبدددٜح ٚاٱعدد٬ّ ايتكًٝدٜدد١ اٱعدد٬ّ ٚضددا٥ٌ ًب اهلا٥ددٌ اٱع٬َددٞ

 اسبدددسب َدددٔ سايددد١ ْعدددٝؼ عبدددٔ .اسبدددسَـب بتددددٌٜٚ ٚاىبطايبددد١ اىبًُهددد١

 ايٛطٓٝدد١ ٚي١ٝاىبطدد٪ قدددز عًدد٢ ٜهددٕٛ إٔ ٜؿددرت  ٚاٱعدد٬ّ ،اٱع٬َٝدد١

ٞ  اٱعدد٬ّ .ايػسضدد١  اسبًُدد١ ٖددرٙ  ىبٛادٗدد١ إفب  ٜطددع٢  ٚاىبددأدٛز اٱٜساْدد

ٌ  مل ٚإٕ ازبُٗٛز ع٢ً يتأثريا  ٚغبطدس  ؾطٝهطدب  ْ٘ؿطد  باىبطدت٣ٛ  ْعُد

 ٚاسبٝادٜددد١ باىبجايٝددد١ يًُتػدددبجـب ايهددد٬ّ ٖدددرا ٜدددسٚم ٫ قدددد .ايهدددجري



7 

 

–5102  5102  
139 

 أٚ َهٝدداز أٟ دَٕٚددٔ  ٖددٛ نُددا ايٛاقددع ٖددٛ ٚيهددٔ ٚعبددٛٙ اٱع٬َٝدد١

  .ضبطٓات

 اعتكددداٍ ٚبعدددد ،أْددد٘ دٝددددّا إٜدددسإ تعدددسف :اىبدددصزٚع هبٝدددد .د ٚقددداٍ

 قدػٌب  ذبد   تهٕٛ ضٛف بأْٗا يبٓإ ًب أعتكٌ ٚايرٟ اىبػطٌ اٱزٖابٞ

 ،اشبرببد  سؿدً   ايد   بايعًُٝدات  يددٚزٖا  ٚأَسٜهٞ ضعٛدٟ دبًَٛاضٞ

 !!! اسبدخ تطتػٌ ؾٗٞ ٚيريو

 ٖددرا ْٛاددد٘ إٔ إع٬َٝددّا ْطددتطٝع أْٓددا إفب اىبٛضدد٢ َطددؿس .أ ٚذٖددب

ٞ  اٱع٬َٞ ايتشدٟ ٍ  َٗٓٝد١.  ٚقبٓطًكدات  سكٝكٝد١  قبعطٝدات  اٱٜساْد  ٚقدا

 ..اٱع٬َٝد١  ضدرتاتٝذٝتٗا إ بدٓؿظ  إٜسإ ْٛاد٘ إٔ ..أخػاٙ َا نٌ :أٜكّا

ٕ  تدازٜ   ايبعٝدد...  اىبدد٣  عًد٢  يٓا َؿٝدّا يٝظ ٖٚرا ِ  َدع  إٜدسا  اسبدر  ددسا٥

 ؾددًِٝ عُددٌ ايعسبٝدد١ تتبٓدد٢ ٫ ىبدداذا ..اسبكٝكٝدد١ ٚايٛقددا٥ع با٭سددداخ ًَدد٤ٞ

 عًددد٢ _َدددج٬ّ _ يًدددسد ؛ايتدددازٜ  ٖدددرا ٜدددبـب قدددخِ اضتكؿدددا٥ٞ ٚثدددا٥كٞ

 َٗين. إع٬َٞ ٚضًٛى ..سكا٥ل أَاّ عبٔ ٖٓا؟ ايطٝاد١ٜ... اخرتاقاتٗا

ٞ  ضبُدد  .د ٚعًل ٌ  عبتداز  بأْٓدا  َطدؿس  أ. ذندسٙ  َدا  عًد٢  ايطدًُ  عُد

ٕ  تازٜ  .ٚايهرب ايتذين ذيو ٜعين ٫ٚ ٚقٟٛ َكابٌ إع٬َٞ  ًَد٤ٞ  إٜدسا

 ْطايددب عٓدددَا .ايتصٜٚددس عددٔ إع٬َٓددا تػددين ايدد  اٱدساَٝدد١ با٭سددداخ

ّ  ذيدو  ٜعين ٫ اٱٜسا١ْٝ ُْبريتٗا ىبٛاد١ٗ ضعٛد١ٜ إع١َٝ٬ حب١ًُ  اضدتخدا

 َتدا   ذيدو  ٚنٌ ٚبايديٌٝ َكٓع١ بطسٜك١ عًٝٗا ايسد ٚيهٔ إٜسإ أدٚات

 داد٠. إع١َٝ٬ ٚضا٥ٌ فبإ ٚؼبتاز

٘  إفب ا٭زبؼ نٛثس .أ ٚأغازت ٔ  ضدت١  َٚٓدر  أْد ٕ  عاَداّ  ٚعػدسٜ  ٚإٜدسا

 ايٛقدد  تتشددس٣ ناْدد  يهٓٗددا ايػددسٜؿـب، اسبددسَـب عًدد٢ يعابٗددا ٜطددٌٝ

ٌ  اشبُدٝين  ب٘ ؾس  َا ٖرا .اىبٓاضب ٍ  سدـب  ٚؾاتد٘،  قبد ٌ  ضدٛف " :قدا  ْصٜد

ٔ  با٫ْتكاّ غعبٓا قًٛب آ٫ّ  ٚقد   ًب اهلل غدا٤  ٕإ ضدعٛد  آٍٚ أَسٜهدا  َد

 ْٚكدع  قًدٛبِٗ،  عًد٢  ايهدبري  ازبسّ ٖرا سطس٠ ٚضِ ٚضٓكع َٓاضب،

ٌ  بإقاَدد١  ايػددٗدا٤  أضددس  سًددل  ًب سدد٠ٚ٬   ٚبتشسٜددس  اسبددل،  اْتؿدداز  سؿدد

ٔ  ايهعب١ ّ  اىبطدذد  عبدسز  ضدٛف  اٯمثدـب  ٜدد  َد ٔ  ."اسبدسا  اشبُدٝين  يهد

 بٗدرا  ٫ٚ ايط٬ ، بك٠ٛ ٜٓؿر ئ اسبسَـب ذبسٜس ٜطُٝ٘ َا إٔ دٝدّا ٜعًِ



7

  –5102     140 

 ٚتطٜٛددل ايطددعٛد١ٜ، ا٭زاقددٞ غددصٚ َددٔ ٜددتُهٔ يددٔ أْدد٘ ٜعًددِ .ايتٗددسٜر

ٌ  ضٝب٤ٛ أْ٘ ٜعًِ .است٬هلُا ثِ َٚٔ اسبسَـب،  .اىبًُهد١  قد٠ٛ  إشا٤ بايؿػد

٘  ٚايعدامل؛  اٱضد١َٝ٬  ا٭َد١  ٚاْتكداد  غكب َٔ جبًدٙ ٜٓؿد ئ إْ٘ ٔ  ٭ْد  يد

 ضدد٬  .آخددس ضدد٬  َددٔ بددد ٫ ؾهددإ .ايعكدد٤٬ أَدداّ ٜؿددُد َددربزّا ػبددد

 عًدد٢ ايعددصف ٖٚددٛ ،#ايتٓددٜٛس$ َكابددٌ أمسٝدد٘ ٖهددرا ايدددٜين، ايتعتددِٝ

ٔ  بدد  ٫ نإ .اسبطاض١ ايد١ٜٝٓ ا٭ٚتاز ٘  َد ٌ  عًد٢  ايطدهـب  كبٜٛد  غده

 َػدداعس تدغدددؽ دٜٓٝدد١ ٬ََددح خًددـ ا٫سددت٬ٍ طُددع إخؿددا٤ أعددين !ٚزد٠

ٔ  اسبسَـب تطٗري ايػسى، ايطػٝإ، ناىبُب١ًَٝٛ، :ايعا١َ  !ايٖٛابٝد١  َد

 يػاٜتدد٘ اىبدد٪دٟ ازبطددس تددبين أْٗددا أعتكددد ايدد  اىبؿددسدات، َددٔ ٚغريٖددا

 اىبٓاضددب، ايتٛقٝدد  قبددٌ اشبُددٝين زسددٌ .اسبددسَـب اسددت٬ٍ ًب ايكؿدد٣ٛ

٘  َدا  .اٱٜساْٝد١  ايٓؿدٛع  ًب ٜٓدبض  شاٍ َدا  ايطُدٛ   يهٔ ٞ  قايد  زؾطدٓذاْ

ٕ  إذا" :2987 عاّ ٔ  غدري  ايعدامل  ًب اىبطدًُـب  عًُدا٤  ندا ٌ  َطدتعدٜ  يتكبد

 يدددٜٗا اٱضدد١َٝ٬ إٜددسإ نبٗٛزٜدد١ ؾددإٕ اىبهسَدد١ َهدد١ إداز٠ َطدد٪ٚي١ٝ

 َدع  ٜتذُدد  مل "،اىبكدع اىبهإ ٖرا ذبسٜس أدٌ َٔ يًشسب ا٫ضتعداد

 ايعداّ،  ٖدرا  سدر  ًب سددخ  َدا  !ايؿسؾد١  باْتُباز نآَّا نإ بٌ .ايصَٔ

 ساز، 2555 َٔ بأنجس أٚد٣ ايرٟ اسبػدٟ ايتداؾع ذبدٜدّا، ٢َٓ ًب

 ايعددامل دبُددع َ٪ضددؿ١، سادثدد١ ٜؿددبح إٔ َددٔ بددد٫ّ .َٚؿدداب غددٗٝد بددـب

ٍ  ٚاىبد٪اشز٠،  ٚايتعصٜد١  يًُٛاضا٠ اٱض٬َٞ ٔ  يؿسؾد١  ذبدٛ  هلذُد١  ذٖدب  َد

 أزخدددـ َدددا ..#َٓاضدددب تٛقٝددد $ جملدددسد ذبدددٍٛ اىبًُهددد١، قدددد إٜساْٝددد١

ٟ  اىبٛت !اٱْطإ ّ  ًب سدساّ،  أز  ًب احملدسَـب،  سؿدد  ايدر  سدساّ،  ٜدٛ

 ٚقددح ذبدد  ضددهٝٓٗا سددد ؾايتُعدد  ايػددس١ٖ، اٱٜساْٝدد١ ايػدد١ٝٗ اضددتؿصٸ

 !٢َٓ ْٗاز

 َطدد٢ُ، أٟ ذبدد  يًًُُهدد١، بددد٬ّٜ ْؿطددٗا تكدددّ إٜددسإ ؾت٦دد  َددا

 َجًُدددا .بايددددّ َػطدددٛي١ ناْددد  ٚإٕ َٓاضدددب١، أٟ ًب سذددد١، أٟ ذبددد 

 يًػدددسم ضددد٬ّ هباَددد١ ْؿطدددٗا يتكددددّ داعدددؼ؛ ٚسػددد١ٝ َدددٔ اضدددتؿادت

 ألبددٛذز أبػددع داعددؼ ناْدد  ؾددإٕ !نًددٗا يًُٓطكدد١ يًعددسب، ا٭ٚضددٌب،

 َٓددداؾل، ٚؾدددٛيٞ، ألبدددٛذز أبػدددع ؾدددإٜسإ ٱضددد٬ّإفب ا َٓطدددٛب دَدددٟٛ

 اهلل آٜددددات ٜتعهددددص ٚإٜددددسإ، داعددددؼ ن٬ُٖددددا، !ٚتبػددددريٟ َٚتًُددددل
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 ْ٪ندد  مل ٚإٕ دد  ٚن٬ُٖا .ٚايطرز ٚايططشٝـب اىبسق٢ ع٢ً يًطٝطس٠

 ب٬دْا، أزنإ يتكٜٛض قُين باتؿام بعكُٗا ٜطاعد د اىبعًٔ اتؿاقُٗا

ٌ  داعددؼ !ٖٚٝٗددات ٕ  اٱضدد٬ّ، باضددِ تكتدد  َطدداىباّ  إضدد٬َّا تكدددّ ٚإٜددسا

 ايػُددٛ  ٜػددٛبٗا غسضدد١ دٚاَدد١ .ايدددَٟٛ داعددؼ ٱضدد٬ّ بددد٬ّٜ َباٖسٜددّا

ٌ  ْؿطٗا يتكدِٜ ايؿسف ٫قتٓاف إٜسإ غسٚع ٜ٪ند َا .ٚايسٜب١  نبددٜ

 ايعدداّ ا٭َددـب قايدد٘ َددا أٚ إٜساْٝددٕٛ، َطدد٪ٚيٕٛ قايدد٘ َددا بددس٤ٟ إضدد٬َٞ

ٔ  ايطدٝد  اهلل، سبصب  تدداؾع  سادثد١  ٖداَؼ  عًد٢  تعًٝكداّ  ،اهلل ْؿدس  سطد

 ايددددٍٚ َٓدددع عًددد٢ ايطدددعٛد١ٜ اسبهَٛددد١ إؾدددساز إٕ" :َٓددد٢ ًب اسبذددداز

 ًَُشددداّ  ."َٓطدددل أٟ يددد٘ ٜعدددد  مل اٱداز٠ ًب اىبػدددازن١ َدددٔ اٱضددد١َٝ٬

 يتأيٝدب  ذٖب َٔ ؾسؾ١ إْٗا !اسبر تُٓبِٝ ًب اٱض٬َٞ ايتعإٚ يكسٚز٠

 .ذبتٗددا َددٔ ايطددٝاد٠ بطدداٍب ٚضددشب اىبًُهدد١، قددد اٱضدد٬َٞ ايعددامل

ِ  ؾدٛزٖا،  أبػدع  ًب ايطٝاض١ .ٚسًؿا٩ٖا إٜسإ ٚا١ُٖ تعتكد ٖهرا  إْٗد

 ٜددسٚا مل اٱضدعاف،  أضدس٠  عًد٢  اىبُدددد٠ ازبجدح  ٜدسٚا  مل اىبدٛت،  ٜدسٚا  مل

 ايٛقددد $ :ؾكدددٌب زأٚا ايدددساسًـب، ٭ددددٌ ْصؾددد  ايددد  ايددددَٛع تًدددو ندددٌ

 .اشببح ٖرا بهٌ !#اىبٓاضب

 سػدٖا عٔ ايتخًٞ إٜسإ ع٢ً بإٔ نريو ايطًُٞ ضبُد .د ٚأغاز

 َكدزتٗا ًب ٚتػهٝهٗا اىبًُه١، قد ٚاٱع٬َٞ ٚايطٝاضٞ اىبرٖيب

ٕ  إٔ ت٪ندد  ايتازؽبٝد١  ٚايػدٛاٖد  ايػدسٜؿـب،  اسبسَـب إداز٠ ع٢ً  طٗدسا

ِ  ًب ايؿٛقد٢  إثداز٠  إفب تطع٢ ٔ  أنجدس  َٓدر  اسبدر  َٛاضد  .عكدٛد  ث٬ثد١  َد

 إٔ ًب ضدرتاتٝذ١ٝ إٚ أٜدٜٛيٛدٝد١  سايد١  ًب َتُجًد١  اىبػه١ً تهٕٛ عٓدَا

ٌ  َٔ َسادع١ إفب ٚذبتاز سًٗا ٜؿعب ؾإْ٘ ٚاسد، ِ  إفب أٚ ايدداخ  ذبذدٝ

ٌ  اىبعكد١ً  ٖرٙ اشبازز. َٔ ّ  ٜتبٓاٖدا  أٜدٜٛيٛدٝد١  ًب تتُجد ٞ  ايُٓبدا  اٱٜساْد

ّ  بإٔ ٜكٝٓا ا٫عتكاد ًب ذيو ٜتُجٌ بطٗٛي١. عٓٗا ٜتٓاشٍ ئ أْ٘ ٜٚبدٚ  إَدا

٘  ْا٥بداّ  ْؿط٘ اشبُٝين ْؿب ايرٟ "اىبٗدٟ اىبٓتُبس" ايػا٥ب ايصَإ  ًب عٓد

 عًد٢  ٚضاز ايؿكٝ٘" ٚ"ايٛيٞ اٱَاّ" "ْا٥ب ْؿط٘ ع٢ً ٚأطًل ايعؿس، ٖرا

ٔ  ٜعدٛد  ئ خا٦َٓٞ، عًٞ ذيو بعد ْٗذ٘ ٘  َد ٌ  ستد٢  غٝبتد  ًب ايددَا٤  تطدٝ

 أٚ اضدتكسا٤  يدٝظ  ٖدرا  بايددَا٤.  ايهعب١ ددزإ تًطٝ  ٜٚتِ ٢َٓٚ َه١

 غداٖد  َعُبُٓدا  .إْهازٖدا  مبهٔ ٫ َاث١ً سكٝك١ بٌ ،تٗهُّا أٚ دبّٓٝا
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ٟ بد طدٔ زسدِٝ   سب اىبتداٍٚ ايتطذٌٝ  ،اىبسغدد ا٭عًد٢   َطتػداز  ٛز اشغٓدد

 اشغٓدددٟ ٜكددٍٛ .إٜددسإ ٜدددٜس ايددرٟ ا٭ؾددٛيٞ ايتٝدداز َُٓبددسٟ أبددسش ٚأسددد

 ايعًل أَسٜٔ: خ٬ٍ َٔ إ٫ ايعامل ًب ايعداي١ تتشكل "٫ ايٛاسد: باسبسف

ٌ  ٜهجس حبٝح "ايدّ" ٌ  ستد٢  ايكتد ٌ  أٟ ٚازبٗدد  ايددَا٤،  تطدٝ  عًد٢  ايعُد

 ٚايصَددإ اىبهددإ عددٔ ايددبعض ٜتطددا٤ٍ قددد ٖٓددا يهددٔ، ."اهلدددف ذبكددل

 بدد  "٫ بايكٍٛ: خا٦َٓٞ َطتػاز ػبٝب اىبصع١َٛ. ايعداي١ ذبكل ٫ْط٬ق١

ٔ  ٚايعدسم،  ايعًدل  ًب ؾٓػسم ،َه١ َٔ ايتشسى ٜبدأ إٔ ٍ  َد  ذبسٜدس  خد٬

ٍ  ٜدربش  صبدددا،  ايعسام". ثِ َٚٔ اسبذاش ٍ  آخدس  ضد٪ا ٔ  سدٛ ّ  َد  بٗدرٙ  ٜكدٛ

 إٔ: ٜ٪نددد إذ ،أٜكددّا اٱدابدد١ مبًددو اشغٓدددٟ ٚاىبُٓبددس اىبطتػدداز اىبُٗدد١.

 َطتػدداز ٜهددٕٛ زقبددا .ذيددو ذبكٝددل ًب ا٭غًبٝدد١" ٜػددهًٕٛ "اٱٜددساْٝـب

 "ايتكٝدددد١ عددددٔ ايتخًددددٞ إفب ٚايتعبددددٟٛ ايجددددٛزٟ اسبُدددداع قددددادٙ خددددا٦َٓٞ

 عٓددَا  ايس٥ٝظ زٚساْٞ َطتػاز عًٞ ْٜٛطٞ َع سدخ نُا ايطٝاض١ٝ"

 ٚعاؾدُتٗا  ايؿازضد١ٝ  اٱَرباطٛز١ٜ تػهٌٝ إعاد٠ بؿدد ب٬دٙ إٔ قاٍ،

 ا٭ديدد١ عددٔ ايبشددح ا٭ٖددِ بددٌ ،نددجريّا ذيددو ُٜٗٓددا ٫ ،عَُٛددّا .بػددداد

 ذبؿد٢.  تهاد ٫ ٖٚٞ ٖرٙ اٱٜساْٞ ايُٓباّ يطٝاض١ ايداع١ُ ٚايػٛاٖد

 اسبددر، َٛضددِ ًب ايبًبًدد١ إثدداز٠ عًدد٢ تعُددٌ ٚإٜددسإ ايجددٛز٠ اْتؿدداز ؾُٓددر

ٞ  ازباْب "إٕ ٜكٍٛ: اشبُٝين ٚنإ ِ  اسبدر  ًب ايطٝاضد ٔ  أٖد  ازباْدب  َد

 ًب اسبددـب ذيددو َٓددر اٱٜساْددٞ ايُٓبدداّ اضددتُس ٚهلددرا ٚايسٚسددٞ". ايدددٜين

 ،اىبدٜٓد١ اىبٓدٛز٠   ًب ضٛا٤ ايسهبٔ قٝٛف َٚكاٜك١ اسبر، ؾؿٛ تعهري

ٔ  .اىبػداعس اىبكدضد١  ٚ َه١ اىبهس١َ أٚ ٕ  ،آخدس  داْدب  َد  اشبُدٝين  ندا

ٌ  اٱٜساْٝد١  اسبر هب٬ت قبط٪ٚيٞ ػبتُع ِ  قبد ّ  َهد١  إفب تدٛدٗٗ  يٝكدد

 ٚتٓؿٝددر اسبُدد٬ت قدداد٠ تٛدٝٗددات إطاعدد١ عًدد٢ ٚؼبددجِٗ ايتعًُٝددات، هلددِ

 اٱٜساْٝدد١ ٚاىبؿددادز ايٛثددا٥ل َددٔ ندجري  تدددعُٗا سكٝكدد١ ٖٚددرٙ أٚاَدسِٖ، 

 ز٩ضددا٤ نددإ ذيددو، عًدد٢ عدد٠ٚ٬ٚ أْدد٘ ايطددًُٞ ضبُددد د. ٚأٚقددح .أٜكدا 

 ٜٛدٗددٕٛ اٱٜساْٝدد١ ايعساقٝدد١ اسبددسب ؾددرت٠ خدد٬ٍ اٱٜساْٝدد١ اسبددر هبدد٬ت

ٟ  اسبدسع  َٔ ٚأغًبِٗ_ اسبذاز ٛ  _ايجدٛز ٍ  دبداٙ  ايعدا٥ٝد١  عبد ٔ  زددا  ا٭َد

 ٜدددعُٕٛ ايددرٜٔ ٖددِ ٖدد٪٤٫ ا٭َددٔ زددداٍ إٔ هلددِ ٜٚكٛيددٕٛ ايطددعٛد١ٜ، ًب

 إٔ اىبعًددّٛ َددٔ .َٓدداشيهِ ٜٚدددَسٕٚ أطؿددايهِ ٜٚكتًددٕٛ ؾددداّ سطددـب 
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ّ  بسشت ا٭ٜدٜٛيٛدٞ ايػشٔ ٖرا نٌ ْتٝذ١  أسبطد   عٓددَا  2986 عدا

 ْددٛع َددٔ َتؿذددسات َددٔ نذددِ 255 قسابدد١ تٗسٜددب ايطددعٛد١ٜ ازبُددازى

"C4"  ٚمت ناًَددد١، اىبهدددٞ اسبدددسّ َٓطكددد١ بٓطدددـ نؿًٝددد١ ناْددد 

 ا٭َدددٔ أدٗدددص٠ ٚيهدددٔ سٝٓٗدددا، اٱٜدددساْٝـب اسبذددداز اعرتاؾدددات تطدددذٌٝ

٘  ًب ذيدو  تعًٔ مل ايطعٛد١ٜ  قدٝٛف  يدد٣  ازتبداى  أٟ سددٚخ  خػد١ٝ  سٝٓد

ِٛ مل ايسهبٔ.  ؾؿٛ ٚتعهري اسبذاز أَٔ تٗدٜد ع٢ً ٚأؾست إٜسإ تسع

 حبٝددا٠ أٚدت ايدد  2987 عدداّ نازثدد١ ؾهاْدد  ،صبددددّا ايٓطددو ٖددرا

ِ  َٔ غخـ 455 ٔ  ندجري  بٝدٓٗ ٍ  َد ٔ  زددا ٔ  ٚسذداز  ايطدعٛدٜـب  ا٭َد  َد

ٕ  تٛقؿ  اسبادث١ تًو بعد .طبتًؿ١ دٍٚ ٔ  إٜدسا ٍ  عد  قسابد١  سذادٗدا  إزضدا

 ثابدد  عًدد٢ تستهددص َهدد١ ًب ايدددَا٤ إزاقدد١ ٭ٕ ٚيهددٔ أعددٛاّ، ث٬ثدد١

 بتٓؿٝددر يٝكَٛددٛا ٚأذزعٗددا أتباعٗددا طٗددسإ نًؿدد  ٚثددٛزٟ، أٜدددٜٛيٛدٞ

 ٚسادثد١  اسبدسّ،  قبٓطكد١  ايدتؿذريات  سادثد١  ؾهاْد   عٓٗدا،  ْٝاب١ اىب١ُٗ

 ايعدداّ ٖددرا سددر ضددبل ،ٚأخددريّا .نددجري ٚغريُٖددا ايػددٗري٠ اىبعٝؿددِ ْؿددل

 اسبددٛثٞ ٚنددسز ،طبتًؿددّا سددر َٛضددِ ضددٝهٕٛ بأْدد٘ إٜساْٝدد١ تٗدٜدددات

 نجريّا ايُٓبس ْعٝد ػبعًٓا َا ذاتٗا؛ ايتٗدٜدات أَـب سصب اهلل ايًبٓاْٞٚ

ٟ  ايتدداؾع  َػدٗد  قسا٠٤ ًب ّ  سددخ  ايدر  ٚأخدر  َٓد٢،  َػدعس  ًب ايٓشدس  ٜدٛ

 ايٓتدددا٥ر اْتُبددداز ًب عبدددٔ ذيدددو َٚدددع اسبطدددبإ، ًب ا٫ستُدددا٫ت نبٝدددع

ِ  ١.اسبادثدد ًب يًتشكٝدل  ايسمسٝد١  ٘  ايطددًُٞ ضبُدد  د. ٚاختدت  بكٛيدد٘: ذبًًٝد

ٞ  اىبدرٖيب  اسبػد ٖرا عٔ ايتخًٞ إٜسإ ع٢ً ٞ  ٚايطٝاضد  قدد  ٚاٱع٬َد

 اسبددددسَـب إداز٠ عًدددد٢ ايطددددعٛد١ٜ قدددددز٠ ًب ٚتػددددهٝهٗا اىبًُهدددد١،

 اٱٜساْٝد١،  اىبصاعِ ٖرٙ ع٢ً بايسد نؿ٬ٕٝ ٚايعامل ؾايتازٜ  ايػسٜؿـب،

 إثددداز٠ إفب تطدددع٢ اْؿهددد  َدددا إٜدددسإ إٔ ت٪ندددد ايتازؽبٝددد١ ٚايػدددٛاٖد

ٔ  أنجدس  َٓر اسبر َٛاضِ ًب ايؿٛق٢ ٔ  .عكدٛد  ث٬ثد١  َد  آخدس،  داْدب  َد

ٕ  إٔ ظبددد ٌ  تطايددب  مل إٜددسا ِ  ستدد٢  طددذد ا٭قؿدد٢  اىب بتدددٜٚ  ذبسٜددس  ٜددت

 ايٓذددـ بتدددٌٜٚ تطايددب مل أْٗددا نُددا ناًَدد١، ايؿًطددط١ٝٓٝ ا٭زاقددٞ

 بكدع١  بـب َٔ أيـ َٔ أنجس َٚكتٌ ا٭١ُ٥، دطس ؾادع١ بعد نسب٤٬ٚ

 َٓدؾعدد١ إٜددسإ اسبددر. َٛضددِ ًب اسبدداٍ ٖددٛ نُددا ٬َٜددـب ٚيددٝظ آ٫ف

ٕ  ٚزقبددا  ،ٚأٜدددٜٛيٛدٝاّ  ٚإع٬َٝدداّ  ضٝاضددّٝا  صبددسد  ا٫ْدددؾاع  ٖددرا  ٜهددٛ
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 َددٔ َصٜددد ٚنػددـ ايتشكٝكددات، ْتددا٥ر َبٗددٛز قبددٌ ا٭َدداّ إفب ٖددسٚب

 .ايعامل أَاّ اٱزٖابٞ ْػاطٗا

 املٕقف الرتن٘:   

 عبددداهلل .د قدداٍ، تسنٝددا َٛقددـ عًدد٢ ٚتعًٝكددّا، أخددس٣ ْاسٝدد١ َددٔ

 ؾدٛز  ّابٝاْد  ايطٝاض١ ايطًط١ زأع ٖٚٛ أزدٚغإ ايس٥ٝظ إؾداز :ايػُسٟ

 ز٥ددٝظ تؿددسٜح ثددِ ؾكددٌب 855 اىبتددٛؾـب عدددد ؾٝدد٘ ٚذنددس اسبادثدد١ ٚقددٛع

 تسنٝدا  ًب ندجرياّ  عًُٝٗدا  ٚبين ضًبٝإ ناْا َه١ َٔ ايد١ٜٝٓ ايػ٪ٕٚ

ـ  ْأخدر  ايَّد أ ػبدب  اىبؿدري١ٜ  ايتازؽب١ٝ اىبٛاقـ ٖرٙ َجٌ ًب أعتكد ..  َٛقد

ٌ  .. ؾدسف  ٚقٓداف  َتكًدب  ؾدٛت  نطب باب َٔ ايدؾاع ٞ  ػبدب  بد  اىبكد

 تٛثٝددل ؾددإٕ نددريو تددأخري... أٚ تددسدد دَٕٚددٔ  ايتشكٝددل ْتددا٥ر إعدد٬ٕ ًب

 ضٝاضدد١ٝ بطدد٫ٛت تطددذٌٝ ذبدداٍٚ ايدد  ايػخؿددٝات ٚذبدٜددد اىبٛاقددـ

 أٟ إعطدا٤  دَٕٚٔ  ٜتِ إٔ ػبب ايطعٛد١ٜ ايطٝاد٠ سطاب ع٢ً ٚاْتخاب١ٝ

 تربٜس.

 ًب بكٛيد٘:  ايػُسٟ عبداهلل .د ذنسٙ َا ع٢ً احملٝا َطاعد .د ٚعًل

 ؾسقداّ  مثد١  إٔ ٚاىبطدأي١  .. يًُؿدا   ٚؾكداّ  تتكًدب  سطابات ٖٓاى ايطٝاض١

ٔ  ٜٚ٪يدب  قدى أٚ َعو ٜهٕٛ َٔ بـب ٔ  آخدس  قبعٓد٢  .. عًٝدو  اٯخدسٜ  َد

ٔ  ؾك٬ّ ... عًٝو ٜٓبح َٔ عٔ ؽبتًـ يو ٜٓبح  ًب َٛاقؿٗدا  تسنٝدا  إٔ عد

 ايدد  إٜددسإ َكابددٌ ًب .. ازبًُدد١ ًب إػبابٝدد١ اىبًُهدد١ َددع ا٭خددري٠ اٯْٚدد١

 ٚيددٛ ... ا٭خطددا٤ بعددض ترتؾددد ثددِ َٚددٔ يًًُُهدد١ َعادٜدد١ َٛاقددـ تكددـ

 .. نرتنٝدا  هلا ايُٓبس ٭َهٔ ضابك١ ػباب١ٝإ َٛاقـ ذات إٜسإ ناْ 

 ٜطس َٛقـ ٖٛ يًًُُه١ ايداع١ُ ايًػ١ ٚبٗرٙ ايرتنٞ اىبٛقـ ذبٍٛ إذا

 أخس٣. َٛاقـ أٟ عٔ بعٝدّا اشباطس

 تكدددٜس ًب ددددّا َُٗدد١ اىبعٝازٜدد١ إٔ ايػددُسٟ عبددداهلل .د قدداٍ ٚبدددٚزٙ

 ٚعددـب" يدددٜٓا غايددب ا٫ْطبدداع ... ذيددو غددري أٚ إػبددابٞ أْدد٘ دٚيدد١ َٛقددـ

ٌ  عٔ ايسقا ٔ  "نًًٝد١  عٝدب  ند  ي٬ْطباعدات  قُٝد١  ٫ ايطٝاضد١  ًب يهد
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 بػددض ذبددد٣ اىبتخؿددـ َددٔ َٚعسؾتدد٘ َٛدددٛد ٚاقددع ٖٓددا .. ٚايعٛاطددـ

ٛ  ايكساز اىبطبك١... ا٭سهاّ أٚ ايعَُٛٝات عٔ ايُٓبس  ايكدساز  يؿداسب  ٖد

ٞ  ٚاىبختـ اشببري دٚز يهٔ اىبؿًش١ طبحب ٜٚكدزٙ ايطٝاضٞ  ايطٝاضد

 إٔ ٜسٜددد ٖددٛ نُددا ٚيددٝظ ٖددٞ نُددا ايؿددٛز٠ تكدددِٜ ٖددٛ ايٓخددب ٚدٚز

 ٜكدَٗا.

 ايدٍٚ بـب ايع٬قات ناْ  يٛ أقاف: إٔ احملٝا َطاعد .د يبح َٚا

 ... ؾدددٜكّا ضددٓذد أْٓددا أخدداٍ َددا اىبعٝازٜدد١ عًدد٢ سدداشّ تطبٝددل عًدد٢ تكددّٛ

 ايعددسام اسددت٬ٍ إبددإ اشبًددٝر أشَدد١ ًب... ٚتددتػري تتبدددٍ َٛاقددـ يهٓٗددا

 عًددٞٚ عسؾددات ٜاضددس ٚٚقددـ بددازدّا َٛقؿددّا سطددـب اىبًددو ٚقددـ يًهٜٛدد 

 يع٬قدد١ ٚعدددْا عددادٚا ايٓؿددس يٓددا اهلل نتددب ٚسددـب ؾددداّ َددع ؾددا 

ِ  َطددتُس٠  ٔ  ؾددشٝح  ... َعٗدد ٔ  اسبكٝكدد١  ْعددسف  إٔ عبتدداز  عبدد  َدددٔ يهدد

 ؾإْدد٘ ايطٝاضددٞ يًخددبري ٚبايٓطددب١ اىبعًٓدد١. اىبٛاقددـ ْتذاٖددٌ إٔ ايؿددعب

ِ  ،ٚايُبدسٚف  اىبعطٝات نٌ زأٜ٘ ٜكدّ ٖٚٛ ٜطتؿشب إٔ ٜٓبػٞ  ايَّد أ اىبٗد

 َددٔ ٚإلبددا ايسغبٜٛدد١ َبدددأ عًدد٢ بٓددا٤ اىبتؿا٥ًدد١ ٫ٚ اىبتػددا١ُ٥ يًس٩ٜدد١ مبٝددٌ

 ًب ا٭ساد١ٜ عٔ ايبعد َع ايسأٟ ًب ٚايتذسد اىبعطٝات بهٌ ايُٓبس خ٬ٍ

 ٚايكساز. اىبٛقـ

 ًب َٛدددٛد غددري ٖددرا بكٛيدد٘: ذيددو عًدد٢ ايػددُسٟ عبددداهلل .د ٚعًددل

ٛ  خربا٤ _ غايبّا_ ازبُٝع ٭ٕ ايعسب١ٝ ايدٍٚ ٕ  ٕٚعدازؾ ٔ  ا٭خبداز  ٜٚٓكًدٛ  َد

 اتٗدددِ َعطٝدددات عًددد٢ بٓدددا٤ ّاإػبابٝددد غددد٦ّٝا اىبتخؿدددـ قددداٍ ٚإٕ "قٛقدددٌ"

ٛ  نُدا  ّاضًبٝ ّاٚاقع ْكٌ ٚإٕ ٠باحملابا ِ  ٖد ّ  اتٗد  َػده١ً  ٖٓداى  .بايتػدا٩

ّ  َٛدٛد ا٭ٌَ ُٜٚبٌ َ٪مل ٚٚاقع ًَُٛض١ ٔ  بعٝدداّ  باسبكدا٥ل  با٫ٖتُدا  عد

 .ّاغببٜٛ نإ ٚإٕ ازبُٗٛز قبٌ َٔ ا٭دزب١

 

 :ٛاحلمٕه املكرتحٛ ٔآلٗات املعاجل 

 سدددخ َددا َٛادٗدد١ إٔ اسبُددٛد ْاؾددس بددٔ عبددداهلل د. ٜددس٣ داْبدد٘ َددٔ

 ؾٗددرٙ .تهسازٖددا َددٔ يًشددد إدددسا٤ات بٛقددع ٚيددٝظ أسددد، بعكٛبدد١ يددٝظ

 غريت ٚقد إ٫ ايكادّ اسبر َٛضِ ٜأتٞ ايَّأ ُْبسٙ ًب ؾاسبٌ .هبك٢ سًٍٛ
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 َٚٓٗذٝدات  ددٜدد٠  خططداّ  تدبين  أخدس٣  ب٦ٝد١  إفب اسبدر  ب٦ٝد١  َعُبِ كباَّا

 ٚتطتبدٍ سدخ قبا ع٬ق١ أٟ هلا اي  ازبٗات نٌ ٚتٛقـ .ددٜد عٌُ

ّ  ايكطداع  َٚبٝؿد١  ٜعدد  مل اسبر .دٚي١ٝ أٚ ضب١ًٝ أخس٣ خبربات كباَّا  ايعدا

 بؿددد٬سٝات ٚنؿددد٢ اسبدددر خدددربا٤ َٚبٝؿددد١ اسبدددر .اشبددداف ايكطددداع ٫ٚ

 َطًك١. ٚإَهاْات

 بدداب ٜكؿددٌ مل إذا اسبايٝدد١، ٚايتكٓٝدد١ ايب٦ٝٝدد١ اىبددتػريات َبددٌ ًبٚ ْدد٘إ

ِ  اسبذداز  نٌ ٜعسف ٚعٓدٖا زَكإ، َٔ ّٜٛ أٍٚ َع يًشر ايكبٍٛ  زقد

 ٚٚقدد  ايطددهٔ، ًب ايػسؾدد١ ٚزقددِ يًُػدداعس، ايٛؾددٍٛ ٚتددازٜ  ايسسًدد١،

 ىبصديؿدد١، ايٓددصٍٚ ٚٚقدد  يعسؾددات، بدد٘ فااشبدد ايتؿددعٝد ٚٚقدد  ايطددٛاف

ٌ  ٚٚق  ايسَٞ، ٚٚق  ٕ  ٚإٔ َتٓاٖٝد١،  بدقد١  غد٤ٞ  ند ٕ  ٜهدٛ  اٱضدها

 دَٕٚدٔ  ٚ اؾدرتاؽ،  دَٕٚدٔ   ايطسقدات،  ٚندرا  َهدتِب،  ٚغدري  ؾطٝشّا

 عًدد٢ تٝطددريّا ا٭نجددس ايػددسع١ٝ ا٭سهدداّ ٚأخددر صبٗددٛيـب، َتذددٛيـب

 .اسبر ًب ايط١َ٬ ْدعٞ إٔ مبهٔ ؾ٬ ايٓاع،

 ًب نًددٗا اشبددرب٠ ذبُددٌ اىبًُهدد١ إٔ إفب احملٝددا َطدداعد د. ٚأغدداز

 ٖددرٙ .. ايتذسبدد١ ٖددرٙ َجددٌ يدد٘ ناْدد  إٔ يدد٘ ضددبل أسددد ٫ ..اسبددر تُٓبددِٝ

 .. ٚأسطٔ ٚأٜطس أؾكٌ عاّ نٌ ًب اسبر دبعٌ إٔ ٜٓبػٞ ايؿسٜد٠ اىبٝص٠

ّ  نٌ ًب تؿٛ  ٚا٭خطا٤ ايؿطاد َُباٖس يهٔ  أعدداد  ٖٓداى  َدج٬ّ  .. عدا

 باضتكاؾ١ ٜٚكَٕٛٛ هب٬ت أؾشاب َٔ ا٭َانٔ تػرتٟ اسب٬ُت َٔ

 ٜددصاٍ ٫ اسبُدد٬ت إٔ نُددا إقدداؾ١ٝ قببددايؼ هلددِ تؿددسٜح ٫ يبددٔ آخددسٜٔ

ِ  ُْبدساّ  ا٭ز  أؾدشابٗا  بعدض  ٜؿدرتؽ  َٓٗا عدد ٔ  ايكدسب  ًب يدسغبتٗ  َد

ٕ  ٚإٔ اسبدر  تدٜس اي  اٱداز٠ تتػري إٔ عبتاز عبٔ .. َع١ٓٝ َػاعس  ْهدٛ

ٕ  ٚضدٛا٤  ندبري٠  ؾايؿادع١ اسبدخ قبطت٣ٛ  ضد٤ٛ  أٚ َددبساّ  اسبدادخ  ندا

ٕ  دددٜساّ  َٛقؿٓا ٜهٕٛ إٔ اىبِٗ َٔ ػبع٬ٕ ؾه٬ُٖا تدبري ٔ  بدأ  ٜكدُ

 .ٚضًُّٝا ٖا٦ّْا سذّا يًُطًُـب

 تُٓبددِٝ ًب ١ايٝصٜدداىب ايتذسبدد١ تدددزع بددإٔ ايٛاٜددٌ عبدايطدد٬ّ د. ٜٚددس٣

 يددٝظ تعُُٝٗددا ؾددإٕ ايتددداؾع سددٛادخ َددٔ تكًددٌ أْٗددا ثبدد  ٚإٕ اسبذدداز

ّ  عٔ َط٪ٚيـب اسبذاز ز٩ٚع اعتباز مبهٔ .َطتش٬ّٝ ِ  ايتدصا  .سذدادٗ

 سادثددد١ ٚاقدددع ًب غدددازن  ندددجري٠ طساؾدددّاأ إٔ عبدايطددد٬ّ د. ٜٚعتكدددد
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 ُْبسٜدد١ أطددس دَٕٚددٔ  طددسف نددٌ دٚز قبعسؾدد١ ا٫عتٓددا٤ ٚػبددب .ايتددداؾع

ٔ  بدإخ٬ف  َعسؾ١ أٟ .َطبل بػهٌ آخس تدٜٔ أٚ طسؾّا ترب٨ َطبك١  َد

 تطدددٛزٚ يدددصّ ٕإ ايعكٛبدددات تهدددٕٛ بعددددٖا ثدددِ .ايبداٜددد١ ًب اىبعسؾددد١ أددددٌ

 .ايطٝاضات

 اىبطتؿٝد، ًّْٛ إٔ مبهٔ ٫ اٱداز٠ ًب أْٓا اىبٛض٢ َطؿس أ. ٚأقاف

ٔ  عاَا ث٬ثٕٛ قٛي٘ سد ٚع٢ً ٔ  ٚنبداز  ا٫ؾدرتاؽ  تربٜدس  :ْدسدد  ٚعبد  ايطد

 ا٭ضدباب  ٖرٙ عسؾ  اسبر إداز٠ إٔ اىبؿرت  َٔ ..اسبذاز بعض ٚربًـ

 تؿدٜٛر  عٓدد  ايؿ٦دات  ٖدرٙ  َع يًتعاٌَ سًٍٛ ..اىبٓاضب١ اسبًٍٛ هلا ٚٚقع 

 اسبػٛد.

 مسد١  اسبػدٛد  إداز٠ ًب ٚايؿػٌ ايتُٓبِٝ ض٤ٛ إٔ اىبسٟ ضامل .ّ ٜٚس٣

 سددٌ. إػبدداد ْطددتطٝع ستدد٢ بٗددرا ْعددرتف إٔ ٚػبددب اٯٕ ستدد٢ سددر يهددٌ

ٌ  َدا  نٌ ٚأقاف: ٌ  َٓد٢  سدادخ  ًب قٝد  ايطدابك١  اسبدٛادخ  ًب تكسٜبداّ  قٝد

 يتشطدـب  َاضد١  حبادد١  أْٓدا  ؾٝٗدا  اشبدٛ   ْتشاغد٢  ايد   اىبدس٠  ٚاسبكٝك١

ٔ  ؾسدددداٍ اىبكدضددد١ اىبػددداعس  ًب اسبػدددٛد ٚتٛدٝددد٘ إداز٠ ًب ا٭دا٤  ا٭َددد

 ؾكٌب أ١َٝٓ يٝط  اىبػه١ً ٚيهٔ اسبذاز أَٔ ع٢ً اسبؿاَب ًب ظبشٛا

 يدٝظ  ا٭َدين  اشببري أٚ ا٭َٔ زدٌ ... ا٭ٚفب بايدزد١ ض١َ٬ َػه١ً بٌ

 عًددِ ذاتٗددا سدددًب  ؾايطدد١َ٬ ؛ايطدد١َ٬ ًب ّاخددبريإٔ ٜهددٕٛ  بايكددسٚز٠

ـ  يًُطا٤ي١ ٜكدّ إٔ اىبؿرت  ؾُٔ أٜكّا ...كباَّا طبتًـ  اىبكؿدس  ايػدخ

 َددٔ اىب٦ددات َددٛت مبددس إٔ اىبعكددٍٛ َددٔ ؾًددٝظ َطدد٪ٚيٝات٘ َددٔ ٜطددتكٌٝ أٚ

 ئ اىبًُه١ ًب عبٔ قبًٓاٙ ٚيٛ ست٢ !سر؟ َٛضِ نٌ ًب ببطاط١ ايٓاع

ٕ  هلدا  َدات  َٔ خاؾ١ ا٭خس٣ ا٭َِ تكبً٘  ذيدو  ْددزى  إٔ ٚعًٝٓدا  َٛاطٓدٛ

 اسبًٍٛ. ع٢ً جبد ْٚعٌُ ايٓكد ْٚتكبٌ

 ٚسددسنتِٗ اسبذددٝر إداز٠ تػددٝري بكددسٚز٠ ايددسأٟ َددع ضددامل .ّ ٚاتؿددل

 اىبتهدسز٠  اشبربات َٔ ا٫ضتؿاد٠ تطتطٝع ثابت١ َد١ْٝ د١ٗ ذب  ٚدعًٗا

 آيٝدد١ اسبسندد١ دعددٌ ضباٚيدد١ اىبؿٝددد َددٔ إٔ أقدداف نُددا ٚاىبرتانُدد١.

 َسندص  ًب بايهداَريات  ٚاىبػداٖد  اشبطدٌب  طدب حب نٓرتٍٚ بايسمبٛت

ٌ  ايتشهِ ٔ  بطدٌٝب  ٚتددخ ٕ  َد ٕ  اىبطدازات  ستد٢  اٱْطدا  تؿدتح  آيٝد١  تهدٛ

 ضبدد٠. ادباٖات ًب ٚتػًل
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ٞ  خايد أ. ٚأٜد  َدْٝد١  إداز٠ اسبدر  تتدٛفب  إٔ ًب ضدامل  .ّ طدس   اسبدازث

ٔ  ا٭عدداد  ٚتطًدب  ٚاىبػداعس  ايعًُٝات ٚتطٛز ايط١ٜٛٓ باشبط١ تكّٛ  ٚاىبٗد

ٔ  ٚتطدتؿٝد  خطتٗا حبطب أخس٣ أدٗص٠ َٔ  يًشدر  ؾدايُٓبس  ايرتاندِ،  َد
 ُْبسٙ.ًب  كباَّا ؾاغٌ _ّاأَٓٝ ّاغأْْٛ٘ ن_

 اسبذددداز ربدددـ ايتدددداؾع َػددده١ً بدددإٔ ايسدٜعدددإ خايدددد د. ٚعًدددل

 يطدد٤ٛ اىبطددًُـب ًب ْساٖددا ايُبدداٖس٠ ٖٚددرٙ "دًٗدد١" ِؾُعُبُٗدد ...أْؿطددِٗ

 ٫ ّاؾددػري ّاإزغددادٜ ديدد٬ّٝ ٚبًػتدد٘ سدداز نددٌ ٜطددًِ إٔ ٜؿددرت  ...اسبددِب

ٔ  ؾكٌب اسبر َٓاضو ع٢ً ٜكتؿس ٌ  ايعاَد١  يدٰداب  ٚيهد ّ  ٚضدب  اضدتخدا

ٌ  َددٔ .اضددتجين ..اىبتاسدد١ اىبساؾددل ِ  ٚإْدْٚٝطددٝا َايٝصٜددا  سذدداز ازبٗدد  ؾٗدد

 ؾٗدددِ ٚاٱؾسٜكٝددد١ ايعسبٝددد١ ايددددٍٚ سذددداز أَدددا ندددبري٠ بدزدددد١ َُٓبُدددٕٛ

ِ  ...نبري سد إفب ؾٛقٜٕٛٛ ِ  ٜدت  بدأدا٤  ؾكدٌب  تتعًدل  ّانتبد  اسبذداز  تطدًٝ

 ا٭خس٣. يًككاٜا تتعس  ٫ٚ ايٓطو

ـ  ٕإ   َٚدداذا ،ٚاسبسندد١ ايعُددٌ بطسٜكدد١ ٜتعًددل ٜكرتسدد٘ ايددرٟ ايتجكٝد

ٍ  َدع  ٜتعإٚ ٚنٝـ ايؿعب١ اىبٛاقـ ًب اسباز ٜؿعٌ ٔ  زددا  .ٚاىبدسٚز  ا٭َد

 اىبخُٝددات أؾددشاب ناٖددٌ عًدد٢ ٜكددع اىبػدده١ً َددٔ ّادددص٤ ؾددإٕ نددريو

ٌ  سذداز  خدسٚز  اىبؿسٚ  َٔ نإ سٝح ِ  ند  ٚإٔ َُٓبُد١  بطسٜكد١  طبدٝ

ـ  َعِٗ ٜهٕٛ ِ  غدخ ٕ  إٔ ٜٚؿدرت   ...ٜدٛدٗٗ  زمسٝد١  دٗد١  ٖٓداى  ٜهدٛ

 سدداز نددٌ ٚخددسٚز ايؿٛقدد٢ َددٔ يًشددد طبددِٝ نددٌ ؾدداسب َددع تٓطددل

ِ  ؾداسب  يهٌ ؼبدد :َج٬ّ ..عػٛا١ٝ٥ بؿٛز٠  شبدسٚز  ضبددد  ٚقد   طبدٝ

 .َسبهدد١.. بؿددٛز٠ بعددض َددع اسبذدداز ٜٓدددؾع ٫ حبٝددح يًسَددٞ سذاددد٘

 ٚبايتددايٞ َٛقعٗددا طددبحب ٖددد ،د ،ز ،ب ،أ ؾ٦ددات إفب َكطدد١ُ اىبخُٝددات

 )أ( ايؿ١٦ أ٫ّٚ ؽبسز حبٝح ،اسبطبإ ًب ايتكطِٝ ٖرا ٜٛقع إٔ ٜؿرت 

ِ  ٚؼبدد )ب( ثِ خسٚز ضاع١ هلِ ٚؼبدد ـ  )أ( بعدد  خدسٚز  ٚقد   هلد  بٓؿد

 طبكددّا اسبذدداز تؿددٜٛر :نددريو اىبكرتسددات َٚددٔ ...ٖٚهددرا َددج٬ّ ضدداع١

ٌ  ؾعًد٢  يًطٔ ٍ  ضدبٝ ٔ  اىبجدا ِ  تصٜدد  َد ٔ  أعُدازٖ ٕ  ضد١ٓ  ضدتـب  عد ٔ  ٜسَدٛ  َد

ٔ  نُدا  ..ٖٚهدرا  ضّٓا ا٭قٌ ثِ ٚنرا نرا ايطاع١  أْؿدام  سؿدس  مبهد

 اسبذدداز ٜطددري حبٝددح ..اىبُددسات اشدسدداّ يتخؿٝددـ َٓدد٢ ًب ٚاضددع١ َػددا٠

 ٜٚطددٌٗ نًؿدد١ أقددٌ ؾٗددٞ َعًكدد١ دطددٛز ٚقددع أٚ ...ٚذبتٗددا ا٭ز  ؾددٛم

 .قؿري٠ ؾرت٠ًب  تٓؿٝرٖا

 .ٚاقع بايتعًُٝات اسبذاز ايتصاّ عدّ إٔ ايٛاٌٜ عبدايط٬ّ د. ٚأند

 قٝدادات  بٛقدع  إَدا  .ايتؿدٜٛر  خطدٌب  ٚقدع  عٓدد  دزاضت٘ ػبب ايٛاقع ٖرا
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 َكازبات تطٜٛس أٚ ايُٓباّ بايتصاّ اسبذاز إيصاّ عٔ َط٪ٚي١ هب١ً يهٌ

 اىبهاْٝددد١ بأبعددادٙ  ْؿطددد٘ اسبددر  َدددٔ َطددتُد٠  اسبػدددٛد إداز٠ ًب ُْبسٜدد١ 

 .ايبػس١ٜٚ ايكٝك١

 ؼبتددددادٕٛ اسبُدددد٬ت أؾددددشاب إٔ ايكددددٛؼبٞ عبددددداهلل أ. ٜٚعتكددددد

ٕ  ٚإٔ .. غدددددٜد٠ حملاضدددب١   اسبذدددداز يتشسنددددات َساقبددد١  ٖٓدددداى ٜهدددٛ

 اجملا٬َت. عٔ بعٝدّا جبد١ٜ َعِٗ ٚايتعاٌَ ٚتُٓبُِٝٗ

 ٚتؿطدس  ايُبداٖس٠  تددزع  إٔ قدسٚز٠  ع٢ً سذاشٟ عا٥ػ١ .د ٚأندت

ٔ  أضدبابٗا  ٚتٛقح ِ  َٚد ِ  ثد ٌ  اقدرتا   ٜدت ٔ  بدد٫ّ  سبًدٗا  ٚضدا٥  ايتؿطدريات  َد

 ٚايدؾاع١ٝ. ايعاطؿ١ٝ أٚ ٚازباٖص٠ اىبعًب١

 ًب ؾدعل طًش١ .دٚ اسبهُٞ عًٞ .د َع اسبهُٞ سطـب .د ٚاتؿل

 ًب ٚايٓؿطدد١ٝ ا٫دتُاعٝدد١ ايدزاضددات ًب اىبتخؿؿددـب ٱغددساى سادتٓددا

 .ايددٛطٔ أَددٛز َددٔ غددريٙ نددجري ًٚب اسبددر ًب ٚايطٝاضددات اشبطددٌب ٚقددع

 ٚتددأَـب اي٬شَدد١، ايتدددابري باربدداذ اىبطايبددات َددع سطددـب .د اتؿددل أٜكددّا

ِ  ٚي١ٝقبط٪ ٚايٓٗٛ  ايتُٓبِٝ، ع١ًُٝ ِ  سطدـب:  د. ٚأقداف  ..تدٛدٝٗٗ  ْعد

ٍ  َٚا اهلذّٛ ٖرا نٌ ْٛاد٘ إٔ ٜعذبين ٫ ٔ  ٜكدا ٕ  عد  ًب ايطدعٛد١ٜ  تٗداٚ

 خًددٌ يٛدددٛد ٚاقددش١ إغدداز٠ سؿددٌ َددا يهددٔ .اسبددر َٛضددِ َددع ايتعاَددٌ

ٌ  ْكدز .تُٓبُٝٞ ٍ  ايد   اجملٗدٛدات  ند ٔ  أغدخاف  ْٚكددز  تبدر ٕ  َد  ٜعًُدٛ

 .ايٛقع يٓكِٝ ٚض١ًٝ اىبٛقٛع١ٝ يتهٔ .ٚايتٛؾٝل ايطداد هلِ اهلل ْٚطأٍ

ٔ  اسبددٜح  ًب ايعاطؿ١ تأخرْا ٫  ٖٓدا  - َٓدا  َطًدٛب  ٚيدٝظ  ،ٚطٓٓدا  عد

 ٭ٕ ؾكددٌب ايطددعٛد١ٜ عددٔ ايدددؾاع ًب اسبُٝدد١ تأخددرْا إٔ - ا٭قددٌ عًدد٢

ّ  اضدتؿصْا  غ٦ّٝا قاٍ أسدِٖ  عددد  أٚ دؾعٓاٖدا  ايد   اىببدايؼ  ْٚدرنس  ؾٓكدٛ

 ٜٗتُٕٛ يبٔ يط  ...اسبر ًب تعٌُ اي  ٚغريٖا ٚا٭١َٝٓ ايؿ١ٝٓ ايطٛاقِ

 ُٜٗددين ٫ ايهددِ .يددٞ بايٓطددب١ 3 نُددٛت 939 ؾُددٛت ،نددجريّا يٮزقدداّ

 أعتدددربٙ تُٓبُٝدددٞ خطدددأ بطدددبب سددداز ٜكتدددٌ ؾعٓددددَا ،ايهٝدددـ قبكدددداز

 بػدددس١ٜ ْٚؿدددظ بدددسٚ  ٜتعًدددل ؾدددا٭َس دددددّا ندددبري٠ َٚػددده١ً َػددده١ً

ِ  ٚيػخـ ٛ  .َطدً ٕ  يد ٌ  ندا ّ  ًب اشبًد  ايصهبد١  أٚ ا٫ؾدرتاؽ  َعازبد١  عدد

ٍ  عدددّ أٚ ايتؿددٜٛر ٚخطدد١ اىبسٚزٜد١   ْٗدداز ًب يعسؾددات اسبذدداز بعددض ٚؾدٛ

ِ  إْطإ َٛت َٔ أٖٕٛ يهإ ايتاضع ٌ  إٔ ْكتٓدع  مل إذا ...َطدً  939 َكتد

 ًب عًُٓدا  طسٜكد١  ًب ايدتؿهري  ٱعداد٠  َٓدا  ٚذبتداز  ددداّ  نبري٠ َػه١ً

 أقدز شي  َٚا ٖرا نٌ ...يٮَٛز ُْبستٓا ًب خ٬ًّ يدٜٓا ؾإٕ اسبر َٛضِ



7

  –5102     150 

ٔ  اسبدر  ع٢ً ايكا٥ُٕٛ ٜبرهلا اي  اجملٗٛدات ٘  ًب ٜٛؾكدٛا  مل ٚايدرٜ  إدازتد

 .اىبٓاضب بايػهٌ

 سددل ُٖٚددا ٚخدددَتُٗا بدداسبسَـب ؾكددًٓا اهلل :ايطددًٗٞ ٖٝددا .أ ٚقايد  

 ٜهددٕٛ إٔ ٫بددد يددرا ... ٚبًددد َطددًِ يهددٌ ايصٜدداز٠ ًب َٚػددرتى َػدداع

 عًٝٓددا ٜتددداع٢ ايعددامل ... َؿددٝب١ ؾددػري ٚيددٛ ٚاشبطددأ ّاَطًبدد ايهُدداٍ

 ٫ٚ ؾكددري بًددد ًب يطددٓا !؟ هلددِ َٛازبددا ايبدداب ْبكددٞ ؾًُدداذا ايصيدد١ ٜٚٓتُبددس

ـ  ايٛاسدد  بدٍ يَٓٛبـ غباب.. ٜٓكؿٓا  ٚيٓذددد  اشبدربات  ٚيٓطدتكطب  أيد

 ٚأبدع. أظبص َٔ ع٢ً اٱبكا٤ َع ايًذإ دَا٤

 ٚشاز٠ تهددٕٛ إٔ اىبؿددرت  َددٔ أْدد٘ ايػددبٝهٞ ازبدداشٟ .د ٚأغددازت

ٔ  ز٥دٝظ  بػهٌ ١اىبط٪ٚي ٖٞ اسبر ٌ  عد  يًشدر  بدايتخطٌٝب  ٜتعًدل  َدا  ند

ٛ  ٚٚشٜسٖددا  ّ  تٛشٜدددع ٚعًٝٗددا  ،ايعًٝددا  اسبدددر زبٓدد١  ز٥دددٝظ ٖدد  ايتٓؿٝدددر َٗددا

 ًب ٚغريٖددا ٚاٱزغدداد١ٜ ٚايؿددش١ٝ ا٭َٓٝدد١ ايكطاعددات بددـب َ٘ٚطدد٪ٚيٝات

ِ  ضبددٚد  َسبدع  نٌ ِ  عًد٢  ا٫تؿدام  ٜدت ٔ  أعددادٙ  سذد  ٜٚدسبٌب  اسبذداز  َد

 ذبدد  بٓؿطدد٘ قطدداع نددٌ َطدد٪ٍٚ ٜدددٜسٙ ز٥ٝطددٞ َسنددص ايؿددسٚع ٖددرٙ

ٌ  تسؾدد  نداَريات  ٖٓداى  ٜهٕٛ إٔ ع٢ً اسبر ٚشٜس ٚإداز٠ إغساف  ند

ٔ  َباغس اتؿاٍ ٚهلا سسن١ ٘  ايٛقد   ًٚب ٚايؿدش١  بدا٭َ ِ  ْؿطد  بدقد١  ٜدت

 يعًُٝددات اسبُدد٬ت أؾددشاب َددع با٫تؿددام َٴشهُدد١ شَٓٝدد١ خطدد١ ٚقددع

ٌ  ٚبعدد  .ٚغدريٙ  ٚايكطداز  ازبُدسات  إفب ا٭ؾٛاز تطٝري ِ  ند  َباغدس٠  َٛضد

 ٚتطٜٛس يتدعِٝ ٚغؿاؾ١ٝ قبٛقٛع١ٝ ايتٓؿٝر ٚإدسا٤ات اشبط١ تكِٝٝ ٜتِ

 عددٔ يبددجًـب قبػددازن١ ايتكٝددِٝ ٜٚهددٕٛ ايطددًبٝات ٚتدد٬ًب اٱػبابٝددات

 َطددتٜٛات طبتًددـ َددٔ اسبذدداز َددٔ عػددٛا١ٝ٥ ٚعٝٓدد١ اسبُدد٬ت أؾددشاب

 .اٱع٬َٝـب َٔ ٚعدد اسب٬ُت

٘  َدا  عًد٢  احملٝدا  َطاعد .د ٚعًل ٟ  د. طسستد  اسبدر  ًب بكٛيد٘:  ازبداش

 أَددٛز تعٛقدد٘ بٝٓٗددا ا٫غددتباى ٚؾددض ايؿدد٬سٝات َددٔ ايهددجري تتددداخٌ

 أُٖٝدد١ سددٍٛ ازبدداشٟ د. طددس  اىبددسٟ ضددامل .ّ أٜددد ؾكددد نددريو نددجري٠.

ِ  اسبددخ  ٖدرا  ؾدإداز٠  يًشدر  اٱدازٟ اهلٝهٌ َسادع١ ٘  - اىبٗد  - بسأٜد

 إ٫ تتددٛؾس إٔ مبهددٔ ٫ َٚعسؾدد١ ٚتسانُٝد١  ربؿؿدد١ٝ خددرب٠ إفب حبادد١ 

٘  طًٜٛد١.  يطدٓٛات  اىبُٗد١  هلرٙ تجبٝتِٗ ٜتِ أغخاف ًب ٌ  تطدا٤ٍ:  يهٓد  ٖد

ٟ  ا٭َدين  ازباْب اضتبعدْا إذا اىبٓاضب؟ ايطسف ٖٞ ايداخ١ًٝ  ػبدب  ايدر

٘  َٚدددٔ ايداخًٝددد١؟ َدددع ٜبكدد٢  إٔ  إٔ ايعدددٜٛٔ عبددددايًطٝـ .د أٚقدددح داْبدد

ٞ  بايتأنٝدد  ايداخ١ًٝ  ايتُٓبُٝٝد١  ازبٛاْدب  غايدب  إٔ ٚخاؾد١  ا٭ْطدب  ٖد
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ٞ  ايًدٛا٤ د. ضدعد   أندد  ندريو  ا٭ٚفب. بايدزد١ أ١َٝٓ َٗاّ ٖٞ  ايػدٗساْ

ٞ  ا٭َٓٝد١  ايكٛات تهٕٛ إٔ َٔ َٓاف ٫ أْ٘ ِ  جبٛاْدب  اىبعٓٝد١  ٖد  ايتُٓبدٝ

ٌ  ايع٬ق١ ذات ازبٗات َع ايط١َ٬ دٛاْبٚ ا٭َينٚ اىبٝداْٞ  ايؿدش١  َجد

 غريٖا.ٚ ا٭هبس اهل٬ٍٚ

ـ  .د ٜٚعتكد ٔ  عبددايًطٝ  ناؾٝد١  اسبدر  ٱداز٠ ايعًٝدا  ايًذٓد١  إٔ ايعدٜٛ

ٔ  نؿدا٠٤  أنجدس  اسبدر  ٚشٜس ٜهٕٛ ٚئ ٚبتُٝص ٛ  َد ٞ  مسد ٟ  ايعٗدد  ٚيد  بدأ

 ذيددو، عًدد٢ ديٝددٌ بٗددا َسزْددا ايدد  اهلا٥ًدد١ ٚايٓذاسددات ا٭سددٛاٍ َددٔ سدداٍ

 ٔ  عدددٔ بعٝددددّا عًُٝددد٘ بطددسم  سددددث  ايددد  اسبايدد١  دزاضددد١ ٛبًددداىبط يهدد

ٌ  إٔ ا٫عتكداد  أٚ ،ٚاجملا١ًَ ايتهٗٓات ٛ  َٓدا  ند ٟ  اشبدربا٤  خدبري  ٖد  ايدر

ٕ  ٚإٔ ن٬َدد٘، ٜطدُع  إٔ ػبدب   بػددهٌ دا٤ا٭ تطدٜٛس  ٖددٛ اهلددف  ٜهدٛ

 َطتُس.

 ٕٵإذٳ :احملٝدا  َطداعد  .د تطا٤ٍ ايعٜٛٔ عبدايًطٝـ .د طس ع٢ً  ٚبٓا٤

 ٚايطٝاضدد١ٝ ٚايدٜٓٝدد١ ٚا٫دتُاعٝدد١ ٚايجكاؾٝدد١ ا٫قتؿدداد١ٜ ايٓخددب دٚز َددا

 اىبتدددٛاشٕ ايؿهدددس قٝددداد٠ ٖدددٛ :عبددددايًطٝـ .د ٚأدددداب ؟؟ ... ٚاٱع٬َٝددد١

 َطداعد:  .د أقاف ٚبدٚزٙ اىبطتدا١َ. ايت١ُٝٓ خٌب ًب ٜطِٗ ايرٟ اىبطٛز

ٕ  ايؿهس ٖرا ٚقٝاد٠  ًب ُْبدس  إعداد٠  ٚذبتداز  ... غدؿاؾ١ٝ  ذبتداز  ... اىبتدٛاش

ٟ  يبددا  نددجري ٕ  إٔ ٚذبتدداز  ... ػبددس ٍ  ٜطددس   يبددا  يهددجري  ٜهددٛ  ... قبددٛ

 خدرب٠  بٝد   دعًتٗدا  قد تهٕٛ إٔ ٜؿرت  اسبر إداز٠ ًب اىبًُه١ ؾتذسب١

 .َٓٗا ايعامل ٜطتؿٝد إٔ مبهٔ بٌ اسبػٛد إداز٠ ًب

ٔ  ٜطدتؿاد  َدا  ندجرياّ  قاٍ: سٝح يًتٛقٝح َجا٫ّ َطاعد .د ٚقسب  َد

 ٜكٛدِٖ َٔ ٖٓاى ايط٬ب إٔ َٚع اسبر ًب ايعطهس١ٜ ايهًٝات ط٬ب

 أسدددد ..ؾٝٗددا  ايُٓبددس  ْعٝددد  إٔ عبتدداز  ايدد   ا٭خطددا٤  بعددض  ٖٓدداى  إٔ إ٫

 إداز٠ ًب اسرتاؾٝدد١ عدددّ ٖٓدداى ٜكددٍٛ ٚنتددب ايعدداّ ٖددرا سددر ايددص٤٬َ

 يتُٓبدددِٝ ايعطدددهس١ٜ ايهًٝدددات يطددد٬ب ا٭َدددس ٜٛندددٌ سٝدددح اسبػدددٛد

 يًتطبٝدل  ٚاقدش١  خط١ يدِٜٗ ٚيٝظ َعسؾ١ ٫ٚ هلِ خرب٠ ٫ ِٖٚ اسبػٛد

 َصديؿ١. َٔ ايكطاز يسنٛب اسبػٛد تُٓبِٝ ًب يٓا سؿٌ َا ٖٚرا

ٍ  ذندسٙ  مت َا بإٔ ايعٜٛٔ عبدايًطٝـ .د ٚعًل ٔ  باىبجدا  ا٭خدر  مبهد

 نشهددِ ت٪خددر إٔ ٚيددٝظ اىبعًَٛددات يهاؾدد١ ايتشًٝددٌ َددٔ نذددص٤ بدد٘

 بدد٘ ٜهتؿدد٢ ٫ ٚيهددٔ ا٫عتبدداز ًب ٜ٪خددر َؿدددز ٜهددٕٛ قددد ... قدداطع

 َددٔ ٚا٫ضددتؿاد٠ اىبعًَٛددات نبددع دا٥ُددّا اىبؿٝددد َٚددٔ سهددِ. نُؿدددز

 نددٌ ... ايبدددا٥ٌ ٚٚقددع يٮضددٛأ ضددٝٓازٜٖٛات ٚٚقددع ايطددابك١ ايدددزٚع
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 اىبددتػريات يهاؾدد١ َطددتدا١َ َتخؿؿدد١ ذبًًٝٝدد١ دزاضدد١ ْتددا٥ر ٚؾددل ذيددو

 ايع٬ق١. ذات ازبٗات ٚيهاؾ١ اىبتٛقع١

 عبدددايًطٝـ د. إيٝدد٘ ذٖددب َددا َددع ايػددٗساْٞ ايًددٛا٤ د. ضددعد  ٚاتؿددل

 إبددا٤  بعدّ ٜٓادٟ أسد ؾ٬ ذيو َٚع بكٛي٘: ُْبسٙ ٚد١ٗ طس  ٚاضتهٌُ

 بعدددّ ٫ٚ َٛدددٛد٠ ٖددٞٚ ايكؿددٛز أٚ ا٭خطددا٤ عًدد٢ بايتػطٝدد١ ٫ٚ ايددسأٟ

ِ  يهٔٚ ايًشُب١ ٖرٙ ًب بديٟٛ أديٞ إٔ زٜدأ أنٔ مل ... ايػؿاؾ١ٝ  ايؿٗد

ٍ  ػبعًين يبعكٓا اشباط٧ ِ  ًب ايدص٤٬َ  َدع  إضدٗاَاّ  أقدٛ ٟ  تكددٜ  َدع  ايدسأ

 َدددٛازد ايدٚيددد١ تٛدددد٘ ... َتدددداٍٚٚ عددداّ ٖدددٛ َدددا عددددا اىبعًَٛدددات ْكدددـ

 يددٜٓا ٚ ايػدسٜؿـب  ٚاسبدسَـب  ايعُدس٠ ٚ يًشدر  ندبري٠ ٚ نجري٠ إَهاْاتٚ

ٔ  غدو  دَٕٚدٔ   مبهٓٓدا  ذيو نٌ أٜكّا ضًب١ٝٚ إػباب١ٝ دبازب  إداز٠ َد

ٔ  ا٭ٚفب اٱغددهاي١ٝ أؾكددٌ. بطسٜكدد١ اسبدر   اىبددٛازد ٖددرٙ تٛشٜددع ًب تهُد

٘  ع٢ً ايبػس١ٜ َهاْاتاٱٚ  عًد٢  دٝدداّ  دػساؾٝداّ  تٛشٜعداّ  اشبؿدٛف  ٚدد

ٍ  عًد٢  َٓتػس٠ ناْ  أ١َٝٓ قٛات إٔ يٓتؿٛز بايرات... ٢َٓ َطاس١  طدٛ

ّ  إٔٚ ايتكاطع ٖرا ًبٚ ايػازعـب ٖرٜٔ ٍ  ُْبدا ٍ  بٝٓٗدا  ا٫تؿدا ِ ٚ ؾعدا  أْٗد

 َٓددع بددٌ ربؿٝددـ اىبُهددٔ َددٔ ٜهددٔ أمل ايتددداؾع َددع يًتعاَددٌ َدددزبٕٛ

ـ  َٔ ازبُٛع اْدؾاع  ا٭قدٌ.  عًد٢  َٓٗدا  ربؿٝؿداّ  أٚ يًهازثد١  تؿادٜداّ  اشبًد

 ايطددًب١ٝ ايطددٝٓازٜٖٛات نددٌ اؾددرتا  دا٥ُددّا تٛدبطددٜ أْدد٘ اٯخددس ا٭َددس

 ع٢ً ٚايتدزٜب ايتؿاؾٌٝ بأدمٚ ا٭ٚقات نٌٚ اىبػاعس نٌ ًب احملت١ًُ

 ... ايعدداّ َددداز عًدد٢ ضباناتٗدداٚ ا٭دٚاز تٓطددٝلٚ َعٗددا ايتعاَددٌ نٝؿٝدد١

ٞ  ايًدٛا٤ د. ضدعد   ٚأٚقح َطتٜٛاتٗا.ٚ َعاْٝٗا بهٌ اٱداز٠ إْٗا  ايػدٗساْ

 ا٭َٓٝد١  ايعطدهس١ٜ  اىبعاٖدد ٚ ا٭١َٝٓ ؾٗد اىبًو ن١ًٝ ط٬ب إٔ نريو

 يًتددددزب اىبدددسٚز ٚتُٓبدددِٝ ايػدددٛازع بعدددض َساقبددد١ َدددٔ أنجدددس ٜتٛيدددٕٛ ٫

 ا٭َٓٝدد١ ايكددٛات َددٔ ددددّا قدد١ًٝ٦ ْطددب١ إ٫ مبجًددٕٛ ٫ٚ ايٛاقددع َعاٜػدد١ٚ

 اشباؾدد١ ا٭َددٔ قددٛاتٚ اشباؾدد١ ايطددٛاز٨ قددٛات ًب اىبتُجًدد١ٚ احملرتؾدد١

ٞ  ايددؾاع ٚ ا٭َٓٝد١  ايددٚزٜات ٚ اىبٓاطل غسٍب َٔ اىبٓتدبـبٚ  سدـب  ًب اىبددْ

 اسبػدٛد  إداز٠ ًب ا٭ٚفب بايدزدد١  اىبعٓٝد١  ٖٞ اشباؾ١ ايطٛاز٨ قٛات إٔ

  اسبذاز. تؿٜٛرٚ
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Privet Pension Fund

 

 :ٛحصاً حبريٙ الٕرقٛ الرٟٗص .ً 

ٟ  ز٩ٜد١  حبريٟ سطاّ .ّ طس   ًب دددٜاّ  ايدتؿهري  قدسٚز٠  عًد٢  تٓطدٛ

 يربْدداَر َٛاشٜددّا ٜهددٕٛ حبٝددح Privet pension دايدد ُْبدداّ اضددتشداخ

 ٚاسدددد ٕتكاعددددا يًػدددخـ ٜهدددٕٛإٔ  أٟ . يددد٘بدددد٬ّٜ ٚيدددٝظ ايتكاعدددد

 َددٔ ّانددجري إٔ عًدد٢ ايطددس  ٖددرا ًب ٚاعتُددد .خدداف ٚاٯخددس سهددَٛٞ

 اىببًدددؼ ْؿدددظ َدددٛاشا٠ ىبَٛبؿٝٗدددا تعدددس  باشبدددازز ا٭دٓبٝددد١ ايػدددسنات

 تكاعددى  يؿدٓدٚم  غدٗسٜاّ  زٜاٍ أيـ دؾع  إذا أٟ ايؿٓدٚم ًب ساىبطتجُ

 ايدؾعددد١ ْؿدددظ تدددٛاشٟ ٕ٭ َطدددتعد٠ ضدددتهٕٛ غدددسنتو ؾدددإٕ اشبددداف

 جبُٝددع ْادشدد١ بددساَر تعتددرب pension funds دايدد ؾددٓادٜل .ايػددٗس١ٜ

 ٜدداز  َدا  عداد٠  ٭ْ٘ ايعاىب١ٝ اىباٍ أضٛام تٛاشٕ ًب قٟٛ تأثري ٚهلا اىبكاٜٝظ

  .اىبخاطس عٔ ّاٚبعٝد حبرز زا٫ضتجُا ٜٚتِ ضبرتؾ١ دٗات قبٌ َٔ

 أٚ privet pension fund داي بُٓباّ اىبتعًك١ ايتؿاؾٌٝ بعض ٖٚٓاى

 ٚتتكددُٔ اشبدداف. أٚ ا٭ًٖددٞ ايتكاعددد ُْبدداّ عًٝدد٘ ْطًددل إٔ ْطددتطٝع َددا

ّ  باختؿاز ٖٛ privet pension funds داي إٔ إفب اٱغاز٠ ٟ  ُْبدا  تكاعدد

ٞ  ايتكاعد ُْباّ إفب ٜكاف خاف ّ  اسبهدَٛ ِ  ًب ٜٚطدتخد ٍ  َعُبد  ايددٚ

 ا٭ؾددٌ ًب ٖٚددٛ ٚاسبهددَٛٝـب ا٭ًٖددٝـب يًُددَٛبؿـب اىبتكدَدد١ ايؿددٓاع١ٝ

ٟ  ُْباّ ٔ  ٜدداز  ادخداز ٌ  َد ٌ  بٓدٛى  أٚ تدأَـب  غدسنات  قبد  قاعدد٠  ٜٚػده

 عٓدددَا ٭ْدد٘ اشبدداف ايتكاعددد ُْبدداّ ابتدددع .دٚيدد١ أٟ ًب َُٗدد١ اقتؿدداد١ٜ

 دخددٌ ايٓدداع َددٔ ٚيًهددجري ضددٝتٓاقـ دخًدد٘ يًتكاعددد َددا غددخـ ؼبدداٍ

ٌ  ّاتعٜٛكد  ٜٚعتدرب  اسبٝدا٠  َتطًبات يتًب١ٝ نافٺ غري ٚسدٙ ايتكاعد  يًددخ

ٟ  ايتكاعدد  ُْباّ َٔ اىبؿكٛد ّ  اٱػبابٝد١  قداؾات اٱ إسدد٣  .ايتكًٝدد  يًُٓبدا

ٔ  اىبدؾٛع يًُبًؼ َٛاش١ٜ بك١ُٝ تطاِٖ ا٭١ًٖٝ اىب٪ضطات َٔ ّانجري إٔ  َد

 ٚاسددد٠ دؾعدد١ يًٛزثدد١ ايتكاعددد َبًددؼ ٜدددؾع ايٛؾددا٠ سايدد١ ًٚب اىبَٛبددـ قبددٌ
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ٍ  ايعذدص  أٚ ايطد٬م  سدا٫ت  ًب هباٜد١  ٜٚدٛؾس   قُٝدد١ سبطداب  ضدٜٓٛاّ  ٜٚعدد

 ايتكاعددددٟ ايُٓبددداّ ٖدددرا .ايتكدددخِ َٚدددٛاشا٠ اىبعٝػددد١ تهدددايٝـ ازتؿددداع

ٍ  أٟ إٔ يدزدد١  ددّا ّاَُٗ أؾبح اشباف ٟ  يُٓباَدو  تددؾع  أَدٛا  ايتكاعدد

ِ  يًكسا٥ب ؽبكع ٫ بو اشباف ٟ  دخًدو  ذبدٜدد  ٜٚدت ٔ  ايػدٗس ٍ  َد  خد٬

٘  ايتأنٝدد  َدع  غدٗسٜاّ  اىبددؾٛع  ٚا٭ددس  اشبد١َ يطٓٛات سطاب١ٝ ق١ُٝ  أْد

 ٖدرٙ  تكدّ ايطعٛد١ٜ ًب .سٝات٘ ضٓـب خ٬ٍ يًُتكاعد ايدخٌ تٛؾري ضٝتِ

 أداْب عاد٠ َٓٗا ٕٚاىبطتؿٝدٚ ،أدٓب١ٝ تأَـب غسنات قبٌ َٔ اشبد١َ

 اىبددددخس٠ َدددٛاٍا٭ نبٝدددع ٚيٮضدددـ ايطدددعٛدٜـب اىبدددٛاطٓـب َدددٔ ٚايكًٝدددٌ

 ْٗكدددد١ ًب ؾعايدددد١ َطددددا١ُٖ ٚتطدددداِٖ ا٭دٓبٝدددد١ ا٭ضددددٛام ًب تطددددتجُس

 ايتكاعد سطابات ٭ٕ ٚذيو ٚايتهٓٛيٛدٝا ايبشٛخ ٚتطٜٛس اقتؿاداتِٗ

 ا٭ؾددًٌب  ادخدداز أُْبُدد١ ٭ْٗددا َطددتكس٠ قددخ١ُ ٚدا٥ددع تػددهٌ اشبدداف

 خطددس ٚقبطددت٣ٛ اىبددد٣ طًٜٛدد١ ا٫ضددتجُاز ؾددٓادٜل ًب اضددتجُازٖا ٜٚددتِ

 احملًددٞ ي٬قتؿدداد قددخ١ُ ؾٛا٥ددد يدد٘ اشبدداف ايتكاعددد ُْبدداّ .َددٓخؿض

٘  اىبطاُٖـب ٚا٭غخاف ٘  ٜٛددد  ٫ٚ ؾٝد  ايدٚيد١  ٕإ .تدرنس  ضدًبٝات  أٟ يد

 ٚاىبٛاطٓدددات يًُدددٛاطٓـب يباثًددد٘ ضبًٝددد١ يدددرباَر ايطدددُا  َدددٔ هلدددا ٫بدددد

 نسمبدد١ سٝددا٠ تددٛؾري ًب اسبٜٝٛدد١ ٭ُٖٝتدد٘ بدد٘ ا٫يتشددام عًدد٢ ٚايتػددذٝع

 ايٛؾدددا٠ أٚ ايعذدددص سايددد١ ًب يعا٥ًتددد٘ َعٝػدددٞ أَدددإ ٚقدددُإ يًُتكاعدددد

 يددددعِ احملًٝددد١ أضدددٛاقٓا ًب تطدددتجُس ا٫دخددداز أَدددٛاٍ إٔ َدددٔ ٚايتأندددد

 ٚاضددددتكساز ٚايتهٓٛيٛدٝدددا  ا٭حبدددداخ تطدددٜٛس  ًب ٚاىبطددددا١ُٖ ا٫قتؿددداد 

 .ا٭ضٛام

ٔ  ؾٗدرا  ايتكاعدد  ؾدٓادٜل  ْكٛب سكٝك١ ثب  ٚإذا ْ٘إ ٕ  يد  اىبدس٠  ٜهدٛ

٘  ايكدا٥ُـب  يؿػٌ ّاإثبات ٚضٝهٕٛ ا٭ٚفب ٔ  ٫ٚبدد  عًٝد ـ  .اىبطدا١ً٥  َد  نٝد

 َددٔ ايعُبُدد٢ ايػايبٝدد١ .. غدداب صبتُددع ٚعبددٔ ايتكاعددد ؾددٓادٜل تٓكددب

 .ايتكاعددد ؾددٓادٜل ًب غددٗسّٜا طا٥ًدد١ َبددايؼ ٜكددخٕٛ ايعدداًَـب ايطددهإ

ٔ  %:3 تطدتكطع  ا٫دتُاع١ٝ ايتأَٝٓات ٟ  ايساتدب  َد  ْطدب١  ٖٚدرٙ  ايػدٗس

 ٖدددرٙ تطدددتكٌ ٭ٕ ايٛقددد  سدددإ زقبدددا .ايعاىبٝددد١ اىبكددداٜٝظ جبُٝدددع عايٝددد١

ٕ  َٔ عكٛد َس ع٢ً ٭ْ٘ سه١َٝٛ ضٝطس٠ أٟ عٔ كباَّا ايؿٓادٜل  ايصَدا
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ٍ  قس  أٚ اضتجُاز ٜتِ  ٫ٚ سهَٛٝد١  َعُبُٗدا  ىبػدسٚعات  ايتكاعدد  أَدٛا

 ٜٚددتِ يًػددؿاؾ١ٝ تدداّ اْعددداّ ٖٚٓدداى أزبددا  أٚ خطدداز٠ أزقدداّ أٟ عددٔ ْعًددِ

 .نريو يٝظ ٖٚٞ دٚي١ أَٛاٍ ٚنأْٗا ا٭َٛاٍ بٗرٙ ايتؿسف

 املرظد وطعر. تعكٗب: أ 

 دايدددد ٛعددددددددَٛق إٔ إفب ٘ددددددددتعكٝب ًب دددددددددداىبسغ سدددددددددَطػ .أ ازدددددددددأغ

private pension funds ٚايتكاعددد بددرباَر اشباؾدد١ ا٫دخداز  ؾددٓادٜل أ 

ٛ  ؾٝٗدا  قبدا ) ايعاىبٝد١  ايػدسنات  نرب٣ بع٘ٚتتٸ ّادٝد ّاأضًٛب تعد  أزاَهد

 يتُٓٝد١  ضبرتف بػهٌ ٜداز اضتجُاز ؾٓدٚم اسبكٝك١ ًب ٖٛ (ايطعٛد١ٜ

ـ  ادخازٙ ًب ٜسغب َا ٌ  اىبَٛبد ِ  ايتكاعدد  قبد  غدٗسٜاّ  اىببدايؼ  اضدتكطاع  ٜٚدت

 بعددد ايدددخٌ تُٓٝدد١ ٚاهلدددف ،با٫دخدداز ايددساغبـب اىبددَٛبؿـب زٚاتددب َددٔ

 أَدددٛاٍ ز٩ٚع إداز٠ ًب ايتشدددٍٛب ٚؾدددٓادٜل ايبٓدددٛى ٚتكدددّٛ ... ايتكاعدددد

ٌ  يػدسنات  ا٫دخازٜد١  ايتكاعدد  ؾدٓادٜل   GM , IBM , Apple etc َجد

ٟ  ادخداز  ؾدٓادٜل  يدٜٗا ايػسنات ٖٚرا ٌ  ٚتدداز  قدخ١ُ  تكاعدد  بػده

 ًب ا٭ؾددٍٛ تٛشٜددع ٜطًبددٕٛ ٚعدداد٠ ،َتخؿددـ ؾسٜددل قبددٌ َددٔ ضبددرتف

 ٜتددزز  ا٭َدس  ٖدرا  أؾدبح  أٜكداّ  ..اىبخداطس  ٚبأقٌ اىبد٣ ط١ًٜٛ اضتجُازات

 ايعددامل. سددٍٛ ايكٝادٜدد١ ايػددسنات يهاؾدد١ ا٫دتُاعٝدد١ اىبطدد٪ٚي١ٝ ذبدد 

ٛ  يؿٓدٚم ٚبايٓطب١ أْ٘ اىبسغد َطػس .أ ٚأقاف  Pension Fund أزاَهد

 ٚا٫ضددددتجُاز اشبصٜٓدددد١ إداز٠ ذبدددد  David Tanken ا٭َسٜهددددٞ ٜدددددٜسٙ

 ًب َطددتجُس٠ ايؿددٓدٚم أَددٛاٍ ايػايددب ًٚب ،ضددعٛدٜـب دٜسَٜٔدد بإغددساف

 يهددٔ َٗددِ ايتٛددد٘ ٖددرا ؾددإٕ ٚبايتأنٝددد ا٭َسٜهٝدد١. اشبصاْدد١ ضددٓدات

 ٖددرا َجددٌ بأُٖٝدد١ ٜكٓعٗددا ىبددٔ ذبتدداز يدددٜٓا اشبدداف ايكطدداع غددسنات

 ا٫دتُاع١ٝ. اىبط٪ٚي١ٝ سٍٛ ٜجكؿٗا ٚأٜكّا ايتٛد٘

 يًػسنات ا٫دتُاع١ٝ اىبط٪ٚي١ٝ ٛقٛعٚبايٓطب١ ىب أخس٣ ْاس١ٝ َٚٔ

Corporate Social Responsibility  ٙايػدا٥ع  ٚاختؿداز CSR،  إٔ ػبدب 

 سجٝجدد١ دٗددٛد بعددد ا٭ضدداع ًب اىبتكدَدد١ ايدددٍٚ تبٓتدد٘ ؾكددد دعُدد٘، ٜددتِ

 اٯٕ أؾددبش  ستدد٢ ،خاؾدد١ حبددٛخ َسانددص َددٔ َطددتُس٠ َٚطايبددات
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 عًدد٢ ػبابددّاإ ٜددٓعهظ بػددهٌ تطبددل َٚعاٜريٖددا ا٫دتُاعٝدد١ ٚي١ٝاىبطدد٪

 َددٔ اىبخسدددات َطددت٣ٛ عًدد٢ ٚأٜكددّا ٚايػددسنات اىبؿدداْع ًب ايعدداًَـب

 ٚخدَات. َٓتذات

 احملأر: 

 :اخلاصٛ التأو  ظرنات

 سطددداّ ّ طسسددد٘ َدددا بػدددإٔ َداخًتددد٘ ًب ايسدٜعدددإ خايدددد .د أٚقدددح

 إيٝدد٘؛ اٱغدداز٠  كبدد قبددا تكددّٛ خاؾدد١ تددأَـب غددسنات ٖٓدداى إٔ حبددريٟ

 ٜكَٛددٕٛ ذيددو ٚبعددد ضددٓٛات ٧ ىبددد٠ ّاغددٗسٜ ّاَبًػدد ايؿددسد هلددِ ٜدددؾع سٝددح

ّ  .ّ ٚأٜدد  .َع١ٓٝ ضٔ بًٛغ٘ عٓد Pension بدؾع ٟ  سطدا  ذندسٙ  َدا  حبدري

 َطدددُٛ  غدددري يٮضدددـ ٚيهدددٔ ؾدددشٝح ٖدددرا بايؿعدددٌ بكٛيددد٘: خايدددد د.

 ربكدع  ايػدسنات  ٖدرٙ  نٌ .ذيو تؿعٌ إٔ احمل١ًٝ ٚايبٓٛى يًػسنات

ِ  أدٓب١ٝ َاي١ٝ ىب٪ضطات ٕ  باختؿداز  ٖٚد  ًب ٜٚطدتجُسْٚٗا  أَٛايٓدا  ٜأخدرٚ

ٌ  سطابٓا ع٢ً ا٫قتؿاد١ٜ قٛتِٗ بٓا٤ ًب ٚتطاِٖ أضٛاقِٗ  َددخساتٓا  َجد

 طٜٛددٌ زا٫ضددتجُا ٚيهددٔ ايؿددسف غددري اقتؿددادّٜا َٓٗددا ْطددتؿٝد ٫ ايدد 

 .ؾكٌب ا٭دٓب١ٝ ا٫قتؿادات ًب تهٕٛ ايتطٜٛس أحباخ ٚكبٌٜٛ اىبد٣

 يًبٓدٛى  ا٫دتُاعٝد١  اىبط٪ٚي١ٝ َٛقٛع أٜكّا ايطًٗٞ ٖٝا .أ ٚأقاؾ 

 يعذًد١  دؾع أٚ نُطا١ُٖ َٓٗا حبؿ١ٓ ٚت٤ٛٓ باىبًٝازات أزبا  ذبؿد اي 

 .اىبطتدا١َ ايت١ُٝٓ

 املتعمكٛ بالتكاعد:باملىمهٛ الرباوج ٔاملٍتجات البٍهٗٛ 

ّ  ّ. ذندسٙ  َا َع اتطاقّا _ احملٝا َطاعد .د أغاز  _ أ.َطػدس ٚ سطدا

٘  إفب ايتكاعد، أغهاٍ َٔ بألباٍب تتعًل َٓتذات ٚدٛد بػإٔ  تٛددد  أْد

 ازبصٜددس٠ بٓددو ًب َددج٬ّ إيٝدد٘، ايتطددسم مت ىبددا يباثًدد١ بددساَر بٓٛنٓددا ًب

 ،هباٜددد١ ،ادخددداز : بسْددداَر ٖٚدددٛ _ايتعددداْٚٞ ايتهاؾدددٌ بسْددداَر يددددِٜٗ

 أسهدداّ َددع َتٛاؾددل بسْدداَر ٖددٛ ايتعدداْٚٞ ايتهاؾددٌ ٚبسْدداَر اضددتجُاز.

٘  بدددأ اٱضد١َٝ٬  ايػدسٜع١   أداشتدد٘ سٝدح  8558ّ عدداّ ًب ازبصٜدس٠  بٓددو بد

 َددع اىبربَدد١ ٚايعكددٛد اىبٛاثٝددل قبسادعدد١ تكددّٛ أْٗددا نُددا ايػددسع١ٝ اهل٦ٝدد١
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ٕ  ًَتص١َ ايع٤٬ُ ٕ  بدأ ٌ  تهدٛ ٌ  غدسع١ٝ.  ايعكدٛد  ًب اىبعداٜري  ند  ٚايتهاؾد

 ٚتٛؾري اىباي١ٝ ٚاىبطاعد٠ ايعٕٛ يتكدِٜ اىبتبادٍ يًتعإٚ ُْباّ ٖٛ :ايتعاْٚٞ

 ايتعدددإٚ ًب ايهدددسِٜ ايكدددسإٓ ْؿدددٛف عًددد٢ ٜٚستهدددص اىبايٝددد١ اسبُاٜددد١

 اىبكتدز٠ ايهجس٠ إعا١ْ) قاعد٠ ع٢ً ايربْاَر ٜكّٛ إذ .اىبتبادي١ ٚاىبطاعد٠

 َبددايؼ ٜػددٌُ تعدداْٚٞ سددٛ  تهددٜٛٔ خدد٬ٍ َددٔ ٚذيددو (اىبتكددسز٠ يًكًدد١

ٕ  بٗددا  ٜتدددربع ايدد   ا٫غددرتاى  ٔ  أَددا  .ايربْددداَر ًب اىبػددازنٛ  أٖدددداف عدد

 :ًٜٞ َا ؾتتكُٔ ايتعاْٚٞ ايتهاؾٌ بسْاَر

 . ايبعٝد اىبد٣ ع٢ً (ايتٛؾري) ا٫دخاز ع١ًُٝ ًب اىبطاعد٠ -

 َعٝػدد١ َطددت٣ٛ عًدد٢ اسبؿدداَب ًب ٜٚطدداِٖ ٜطدداعد َبًددؼ تددٛؾري -

 .ايتكاعد عٓد اىبػرتى

 بايعذص. إؾابت٘ ساٍ ًب يًُػرتى اىباي١ٝ اسبُا١ٜ تٛؾري -

 ايٛؾا٠. ساٍ ًب اىبػرتى ٭ضس٠ اىباي١ٝ اسبُا١ٜ تٛؾري -

 اىبطدداعد٠ بتددٛؾري اىبكتدددز٠ ايهجددس٠ تكددّٛ خ٬هلددا َددٔ أدا٠ تددٛؾري -

 . اىبتكسز٠ يًك١ً

 َدددٔ صبُٛعددد١ خددد٬ٍ َدددٔ يًُػدددرتى َايٝددد١ ضبؿُبددد١ تأضدددٝظ -

 . اىبٗين ا٫سرتاف دزدات بأع٢ً إدازتٗا تتِ اي  ايؿٓادٜل
 

 :ؾإْٗا تتكُٔ ايتعاْٚٞ ايتهاؾٌ بسْاَر َٓاؾع ؽبـ ٚؾُٝا

 َسٜح. تكاعد تٛؾري -

 . يٮبٓا٤ يبتاش تعًِٝ َطت٣ٛ تٛؾري -

 . ا٭بٓا٤ شٚاز ًب اىبطاعد٠ -

 يددسب ٚؾددا٠ سدددٚخ سدداٍ ًب ا٭ضددس٠ ٭ؾددساد اىبايٝدد١ اسبُاٜدد١ تددٛؾري -

 ا٭ضس٠.

 ًب ا٭ضدس٠  ٚأؾدساد  اىبػدرتى  ضتٛاد٘ اي  اىباي١ٝ اىبؿاعب تؿاد٣ -

 .ايعذص سدٚخ ساٍ

ٍ  ًب - ٘  أٚ اىبػدرتى  ٚؾدا٠  سدا ٞ  بدايعذص  إؾدابت ِ  ايهًد ٍ  ايددا٥  خد٬

 ٚضددٛف اىبطددتكب١ًٝ ايسضددّٛ دؾددع َددٔ ٙإعؿددا٩ ٜددتِ ايربْدداَر ؾددرت٠

 .ا٭بٓا٤ بسْاَر ْٗا١ٜ ست٢ ايدؾع ٜطتُس
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ِ  نًدٗا  ٖٚدرٙ  - ٔ  تدت ٔ  اىببًدؼ  تدٛؾري  طسٜدل  عد ٌ  ؾدٓدٚم  َد  ايتهاؾد

٘  ٜتربع ايرٟ ايتعاْٚٞ ٌ  ايربْداَر  ًب اىبػدازنـب  نبٝدع  َٓد  يتشُد

 .َِٓٗ ٚاسد نٌ تؿٝب اي  ٚا٭خطاز ا٭قساز

 االجتىاعٗٛ ٔرلاطر ذلتىمٛ: لمتأوٍٗات العاوٛ املؤشصٛ

 ندبري٠  َػده١ً  ٖٓداى  بإٔ حبريٟ سطاّ ّ. َع اىبسٟ ضامل .ّ اتؿل

 اشبددداف ٚايكطددداع ايعددداّ ايكطددداع غدددسنات ًب اىبتكاعددددٜٔ تٛادددد٘ قدددد

ٔ  ا٫دتُاعٝد١  يًتأَٝٓدات  ايعاَد١  اىب٪ضطد١  عذدص  استُاٍ ٖٚٛ َطتكب٬ّ  عد

 ايؿخاَد١  ًب ايٛاقدح  ايبدر   َدع  ايتكاعد عٓد اىبطتؿٝدٜٔ َطتشكات دؾع

ٔ  َك١ُْٛ ؾٗٞ يًتكاعد ايعا١َ اىب٪ضط١ أَا َهاتبٗا.. ًب ؾٝٗا اىببايؼ  َد

ِ  ضدرتاتٝذٝتـب إ بتدبين  اىبطأي١ َعازب١ ٚاقرت ! ايدٚي١ قبٌ ٌ  ٜدت  عًد٢  ايعُد

 ٚاسد: إٔ ًب تطبٝكُٗا

 يًتأَٝٓدددددات ايعاَددددد١ يًُ٪ضطددددد١ ايدددددسأٖ ايٛقدددددع َسادعددددد١ :أ٫ّٚ

 .ٚتؿشٝش٘ يًتكاعد ايعا١َ ٚاىب٪ضط١ ا٫دتُاع١ٝ

 اىبايٝدد١ ٚٚشاز٠ اشبدداف ايكطدداع ًب ايهدبري٠  ايػددسنات سددح :ثاْٝداّ 

 .ايتكاعد يُٓباّ َعاقد ٜهٕٛ يًَُٛبؿـب ادخاز ُْباّ يتبين

 يدددد٣ ندددبري غدددؿاؾ١ٝ عددددّ ٖٓددداى إٔ ْعتكدددد (أ٫ّٚ) ؽبدددـ ٚؾُٝدددا

 ايػددٛز٣ صبًددظ طايددب ٚقددد ،ا٫دتُاعٝدد١ يًتأَٝٓددات ايعاَدد١ اىب٪ضطدد١

 َددددٔ اىب٪ضطدددد١ ضددددتٛادٗ٘ َددددا تٛقددددح انتٛازٜدددد١ بدزاضددددات اىب٪ضطدددد١

ٌ  عًد٢ ) - عًُٞ طبحبٚ اىبسٟ: ضامل .ّ ٚأقاف ؾعٛبات،  أثٓدا٤  ا٭قد

 َدددا َٚكدددداز (.ذيدددو ٜدددتِ مل (ٖدددد3656 إفب2488 اجملًدددظ ًب ٚددددٛدٟ

ـ  زاتدب  َٔ ا٫دتُاع١ٝ ايتأَٝٓات ذبؿً٘ ٟ  اىبَٛبد  بٛاقدع  %44 ايطدعٛد

 ايعُددٌ ؾدداسب َددٔ %4ٚ اىبَٛبددـ َددٔ %;ٚ ايعُددٌ ؾدداسب َددٔ %;

 اىبَٛبددـ َددٔ %3ٚ يطدداْد ايعُددٌ ؾدداسب َددٔ %3ٚ خطددازأ نتددأَـب

ٕ  ذيدو  َٚدع  .أٜكّا يطاْد ٔ  6 ؾدإ ٕ  ايطدت١  إدازتٗدا  صبًدظ  َد  دٗدات  مبجًدٛ

ٛ  ايس٥ٝظ إفب إقاؾ١ سه١َٝٛ ٌ  ٚشٜدس  ٖٚد  أؾدشاب  ٕمبدج٬  ٚاثدٓـب  .ايعُد

 أؾددشاب َددٔ ٚاٯخددس (ضددعٛدٟ آ٫ف 9) اىبساعددٞ مبجددٌ اأسدددُٖ ايعُددٌ

 ايهددرب٣ يًػددسنات يبددج٬ّ اىب٪ضطدد١ إداز٠ صبًددظ ًب ٚيددٝظ ايؿددساؾ١



7 

 

–5102  5102  
161 

 ٚعٓدٖا ا٫دتُاع١ٝ ايتأَٝٓات ًب اىبػازنـب َٔ نبري عدد يدٜٗا اي 

ٌ  ايسقابد١  عًد٢  ٚا٫دازٜد١  ايؿ١ٝٓ ايكدز٠ ٛ  َجد  .ٚايهٗسبدا٤  ٚضدابو  أزاَهد

ِ  ٚاهلل ٚاسدد  يبجٌ إ٫ هلِ ؾًٝظ اىبػرتنٕٛ ِٖٚ ايس٥ٝظ اىبعين أَا  ٜعًد

 قبددٌ َددٔ َٓتخبددّا يددٝظ ؾبايتأنٝددد أضدداع؟ أٟ ٚعًدد٢ تعٝٝٓدد٘ مت نٝددـ

 اىب٪ضطد١  عًد٢  ٚاىبُٗٝٔ .تعٝٝٓ٘ عٓد ٜطتػازٚا ٚمل اىبػازنـب اىبَٛبؿـب

ٌ  ٚشاز٠ يًتأَٝٓددددات  ايعاَدددد١  ٌ  ٚٚشاز٠ ،ايعُدددد  ًب َتخؿؿددددد١ غددددري  ايعُدددد

 ٚنددريو اجملدداٍ ٖددرا ًب ٕاىبٓاضددبٛ اشبددربا٤ يدددٜٗا أَبددٔ ٫ٚ ا٫قتؿدداد

  اىبد١ْٝ؟ اشبد١َ ٚٚشاز٠ يًتكاعد ايعا١َ يًُ٪ضط١ بايٓطب١

 غددسنات ًب بدد٘ َعُددٍٛ ُْبدداّ ٖددٛ Privet pension دايدد ُْبدداّ ٕإ

  :ايتايٞ ايٓشٛ ع٢ً ايهرب٣ ايعاّ ايكطاع

 بعددد اىبَٛبددـ َدددخسات َددٔ %7 بٛاقددع ايػددسن١ تطدداِٖ :أزاَهددٛ

 ضددٓٛات عػددس بعددد %322 إفب ايٓطددب١ ٚتؿددٌ اشبدَدد١ َددٔ ٚاسددد٠ ضدد١ٓ

 7 قبدددٌ يًُدددخسات  ّاإقددداؾٝ غدد٦ٝاّ  تددددؾع ٫ ايهٗسبددا٤  غدددسن١ .خدَدد١ 

 َدددٔ %72 بٛاقدددع ايػدددسن١ تطددداِٖ ضدددٓٛات 32 إفب 7 َٚدددٔ ضدددٓٛات

 تطددداِٖ ضدددٓٛات 32 اىبَٛبدددـ خدَددد١ دبددداٚشت ٚإذا اىبَٛبدددـ َددددخسات

ـ  َددخسات  َٔ %322 دب ايػسن١  %32دبد  ؾتػدازى  ضدابو  أَدا  اىبَٛبد

 .%322إلىى   تؿددٌ ستدد٢ اشبدَدد١ ضددٓٛات َددٔ ضدد١ٓ يهددٌ ا٫دخدداز َددٔ

 ايبٓددٛى بعددض عٓددد َددا سددد إفب اىبػدداب١ٗ ايددرباَر بعددض ٖٓدداى إٔ نُددا

٘  ايدد  ايهدرب٣  ٚاىبػدده١ً .احملٝدا  د. ذنددس نُدا   ًب ايُٓبدداّ ٖددرا تٛادد

 .ايعًُا٤ بعض َٔ ايتشسِٜ ؾتا٣ٚ اىبًُه١

 ٜعدسف  َدا  ظبدا   َبدسٚف  إٔ اىبدصزٚع  هبٝدد  .د ذنس ذات٘ ايطٝام ًٚب

٘  مبهٔ ٫ اشباف ايتكاعد بؿٓدٚم ٔ  يًُدٛاطٓـب  إ٫ سايٝداّ  تطبٝكد  ايدرٜ

 ٕ ِ  ٚمبًهددٕٛ ٜعًُدٛ  تٛسٝددد يؿدعٛب١  ٚذيددو اشباؾد١،  ايتذازٜدد١ أْػدطتٗ

 ايدرباَر  نبٝدع  ًب ٚتؿعًٝدٗا  ايػدٗس١ٜ  ا٫ضدتكطاع  ْطب َتطًبات ٚتطبٝل

 ايتكاعدددد أُْبُددد١ إٔ ٚقبدددا اىبطدددتؿٝدٜٔ، ٢عًددد (ٚاسبهدددَٛٞ اشبددداف)

 تؿعٝدددٌ مبهدددٔ ؾإْددد٘ بطدددٗٛي١، تػٝريٖدددا ٜؿدددعب ايتأَٝٓدددات ٚندددريو

 بعددد ا٭خددس٣ يٮُْبُدد١ َددٛاشٟ نربْدداَر اشبدداف ايتكاعدددٟ ايربْدداَر

 غددري ازبدددد يًُددَٛبؿـب اختبددازٟ بسْدداَر ٜهددٕٛ ٚإٔ يٛا٥شدد٘، اعتُدداد

 يًدٚي١. ايتابع١ يًرباَر ا٫ْكُاًّب  ساغبـباي



7

  –5102     162 

 ا٫دخدداز ؾددٓدٚم قكدد١ٝ سددٍٛ َداخًتدد٘ ًب اسبددازثٞ خايددد .أ ٚأغدداز

 ْكطددتـب ٖٓدداى إٔ إفب ايتكاعددد، يؿدٓدٚم  نُددٛاشٟ بدداىبَٛبؿـب اشبداف 

  ؼبًُٓٗا: اي  يٮ١ُٖٝ ايتٓبٝ٘ ػبب

 ايتأَٝٓدددات ؾدددٓدٚم َددد٠٤٬ عًددد٢ ٚا٫قتؿدددادٟ اىبدددايٞ ا٭ثدددس :أ٫ّٚ

 َبًددؼ ٖٚددٛ يٮداْددب َٚبٝؿدد١ ًَٝددٕٛ 36 ؾٝدد٘ تتطددبب ايددرٟ ا٫دتُاعٝدد١

 9 = ًَٝددٕٛ X 3:% X 36 زٜدداٍ آ٫ف 5 ا٭دْدد٢ ا٭دددٛز سددد طددبحب

 حبطددب خطددا٥س تعددد ٖٚددٞ َعاغدات،  اغددرتانات غددٗسّٜا ْٚؿددـ ًَٝداز 

 ايؿدددٓادٜل َػددده٬ت ْطدددرب ٖٓدددا َٚدددٔ .ازبص٥دددٞ ا٫قتؿددداد َدزضددد١

 اىبًُهددد١ ضدددٛم َجدددٌ ضدددٛم ًب ٚاىبددد٠٤٬ ايهؿدددا٠٤ عددددّ ٚزا٤ ٚا٭ضدددباب

 قبؿددداِٖٝ ايطدددعٛد١ٜ ايبطايددد١ سًدددٍٛ إٔ إفب إقددداؾ١ ،ايطدددعٛد١ٜ ايعسبٝددد١

 ٚيدٝظ  ،تًكا٥ٝداّ  ايتكاعدد  يؿدٓادٜل  س٫ًّٛ تكدّ اي  ٖٞ ايَٛبا٥ـ تٛطـب

  .اي١ُٖٝٛ ايطعٛد٠ َؿّٗٛ ع٢ً ايطهٛت

 أيددـ 422ٚ ًَٝددٕٛ عددٔ ٜصٜددد قبددا ايطددعٛدٟ ايطددٛم تسنٝبدد١ :ثاْٝداّ 

 ؾكددٌب اىبطددا١ُٖ ايػددسنات َددٔ قًٝددٌ عدددد عًدد٢ ذبتددٟٛ دبددازٟ ضددذٌ

 ٚعٓدددد غدداق١  َُٗددد١ ا٫دخدداز  بؿدددٓادٜل اىبطايبددات  دبعدددٌ غددسن١  388

ٌ  ًب بٗا اشباؾ١ ايتػسٜعات ؾدٚز ِ  ٖدرا  َبد ٔ  ايهدبري  اسبذد  ايتطدرت  َد

  .يًت٬عب خاقع١ ضتهٕٛ ايعا١ًٝ٥ ٚايػسنات

 :لالقتصاد الهم٘ يف ضٕٞ املٍظٕر التكاعد وعهمٛ

 ايهًدددٞ اىبُٓبدددٛز عًددد٢ َداخًتددد٘ ايػدددٗساْٞ ايًدددٛا٤ د. ضدددعد  زندددص

 ايدد  ايهددرب٣ ا٫قتؿدداد١ٜ ٚاٱغددهايٝات اىبٓطًكددات عًدد٢ٚ ي٬قتؿدداد

 َػددده١ً َٓٗددداٚ _ ؾدددػس٣ ٚيٝطددد  _ دص٥ٝددد١ َػددده٬ت َٓٗدددا تٛيددددت

 اىبًُهدد١ ًب ؾايتُٓٝدد١ .بؿددددٖا عبددٔ ايدد  َ٪ضطددات٘ كبٜٛددٌٚ ايتكاعددد

 صبددددا٫ت ًب خؿٛؾددددّا ،سكٝكٝدددد١ َٚٓذددددصات نددددرب٣ قؿددددصات سككدددد 

 ايبٓٝدد١ ًبٚ (َعٗددا إغددها٫تٓا ْعددسف ذيددو َددع ٚ) ا٭ضاضدد١ٝ اشبدددَات

 بٓا٥ٝددد١ أؾدددبش  َػدددانٌ أٚدددددت أْٗدددا إ٫ ايعددداّ ٚايسؾددداٙ ا٭ضاضددد١ٝ

structural ضٛم غها٫تإ َٚٓٗا ايطعٛدٟ ا٫قتؿاد ٖٝهٌ ًب  ٌ  ايعُد

ٌ ٚ ايجدس٠ٚ  تٛشٜدع  ض٤ٛٚ ايؿكسٚ ايبطاي١ أٜكّا َٓٗاٚ  اهلددز ٚ ايؿطداد ٚ ايددخ

ٞ ٚ غريٖا اٱْتاد١ٝ اغبؿا ٚ اىبايٞ ٌ  ٖد  َ٪غدس ٚ نبٝعداّ  ت٪زقٓدا  َػدان
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 نٌ مبجٌٚ َتداخ١ً قكاٜا أٜكّا ٖٚٞ ايعػس، ايت١ُٝٓ خطٌب ؾػٌ ع٢ً

 يٮخس٣. ْٚتٝذ١ ّاضبب َٓٗا

ٌ  َٔ ٕإ ٘  إٔ ا٭ؾكد ٔ  َدا  إفب ايتخطدٌٝب ٚ ا٫قتؿداد  ٚشاز٠ تتذد  مبهد

 ايرٟ ايهًٞ ايؿٛقٞ ايتخطٌٝب ٖرا َٔ بد٫ّ ازبص٥ٞ ايتخطٌٝب تطُٝت٘

ٔ  بعٝدداّ  ايت١ُٝٓ َطازات تعدٌٜ ًب أثسّا ي٘ ْس٣ ٫  اىبػداز  غدها٫ت اٱ عد

 ْٛعٝد١  خط١ٚ ايعٌُ يطٛم ْٛع١ٝ خط١ إفب عبتاز عبٔ َج٬ّ ع٬ٙ،أ إيٝٗا

ٌ  إْتادٝد١  يسؾع ٚأخس٣ ايجسٚاتٚ ايدخٍٛ تٛشٜع يتشطـب ٟ  ايعاَد  ايطدعٛد

 ايتطدددٜٛسٚ يًبشدددح خطددد١ٚ ايتأَٝٓددداتٚ ايتكاعدددد ُْبدددِ يتطدددٜٛس َجًدددٗاٚ

 قابًد١ ٚ ٚاقدش١  أٖداف هلا ٜهٕٛ إٔ ػبب اشبطٌب ٖرٙ ٚنٌ ٖهراٚ

 بسصب١ٚ تقبط٪ٚيٝا َس١ْ تٓؿٝر١ٜ بساَر هلاٚ ايكٝاعٚ ظباشاٱٚ يًتطبٝل

 ٖدرٙ  إٔ غدو  ٫ٚ باضدتُساز.  تكٛمبٗاٚ إظباشٖا َتابع١ ٜٚتِ ضبدد٠ ش١َٝٓ

 نًٝدد١ تُٜٓٛدد١ خططددّا صبًُددٗا ًب ضتػددهٌ ازبص٥ٝدد١ ايٓٛعٝدد١ اشبطددٌب

ـ  ؾُٝدا  أَدا  ايطابك١. ايت١ُٜٛٓ خططٓا عٔ طبتًؿ١  ايتكاعدد  َٛقدٛع  ؽبد

٘  ًب ايُٓبس إعاد٠ إفب اسباد١ٚ ٘ ٚ ُْبُد ايًدٛا٤ د.   اتؿدل  ٚإغدها٫تٗا  كبًٜٛد

ّ  إػبداد  بؿدعٛب١  ايكدا٥ًـب  َع ضعد  ايكؿدري  اىبدد٣  ًب ددٜدد  تدأَٝين  ُْبدا

 اىبدد٣  ًب قدسٚزٜاّ ٚ اىبتٛضدٌب  اىبدد٣  ًب يبهٓداّ ٚ َطًٛبداّ  ٖدرا  نإ ٚإٕ

 ايطٌٜٛ.

 ٜربش Privet pension َؿّٗٛ تطبٝل سٍٛ سطاّ ّ. َكرت  ٚخبؿٛف

 :قبع٢ٓ ايكا١ُ٥ ايُٓبِ َٔ َهاْ٘ عٔ تطا٩ٍ

 ٜددٛاشٟ طبتًددـٚ ددٜددد نخٝدداز بدددٌٜ ٚبسْدداَر ُْبدداّ ٖددٛ ٖددٌ -

َٻ إٔ أٟ ايكددا٥ُـب ايربْدداصبـبٚ ايُٓبدداَـب َٻٚ ٔاىبدد٪ إٔ  عًٝدد٘ ٔاىبدد٪

 ؟ أنجس أٚ اثٓـب بـب ػبُع ٫ٚ ؾكٌب آَُٗ ٚاسدّا ؽبتازا

 إٔ عًٝددد٘ اىبددد٪َٔٚ يًُددد٪َٔ مبهدددٔٚ هلُدددا داعدددِ بسْددداَر أْددد٘ أّ -

ٔ  أنجس ًب اٜػرتن ٟ  تدأَـب  بسْداَر  َد ٞ ٚ تكاعدد ٌ  بايتداي  ؼبؿد

 ؟! أنجس أٚ تكاعدٜـب زاتبـب ع٢ً

 ايعاىبٝد١  ايُٓبِ َطح ًٜصّٚ ساٍ أٟ ع٢ً بايدزاض١ ددٜس٠ ايؿهس٠ إٕ

ٔ  .ايعامل َطت٣ٛ ع٢ً ا٭ؾكٌٚ ايٓادش١ ايتذازبٚ ِ  يهد ٘  قبدا ٚ_ ا٭ٖد  يد

ٔ  ا٫ْط٬م ػبب أْ٘ _ايتأَٝٓات إؾ٬ع إَها١ْٝ سٍٛ أثري قبا ع٬ق١  َد
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 ًب عًٝدد٘ اىبدد٪َٔ َجددٌ َددٛاطٔ ا٫دتُاعٝدد١ ايتأَٝٓددات ًب عًٝدد٘ اىبدد٪َٔ إٔ

 ؾكددٌب ايعاًَدد١ يًكدد٣ٛ َػددػ٬ّ يٝطدد  ايدٚيدد١ ٕإ سٝددحٚ ايتكاعددد َؿددًش١

ٌ  دٚي١ ٖٞ بٌ ،(اشباف ايكطاع َ٪ضطات َجٌ)  ـباىبدٛاطٓ  نبٝدع  ٜطدتُب

 ٕإ سٝدح ٚ ايعاًَد١  ايك٣ٛ َٔ زبص٤ َػػ٬ّ تهٕٛ إٔ قبٌ بُبًٗا "نًِٗ"

 ََٛبؿداّ  أٚ ؾٝٗا ََٛبؿّا نإ ضٛا٤ عًٝٗا َتطاّٜٚا سكّا نبٝعّا يًُٛاطٓـب

ّ  إٔ ػبب ايدٚي١ ؾإٕ اشباف ايكطاع ًب ٗ  تكدٛ  دبداٙ  ٚٚادبٗدا  اقبطد٪ٚيٝت

 بددٓؿظ ْؿطددٗا ايتأَٝٓددات دبدداٙٚ ايتأَٝٓددات ًب عًددِٝٗ اىبدد٪َٔ اىبددٛاطٓـب

 دبددداٙٚ اىبؿدددًش١ ًب عًٝددد٘ اىبددد٪َٔ اىبدددٛاطٔ دبددداٙ ٚٚادبٗدددا اَطددد٪ٚيٝتٗ

ّ  ايدٚي١ تكُٔ نٝـ ... ْؿطٗا اىبؿًش١ ٌ  ايتأَٝٓدات  إؾد٬ع  عدد  َدا  َجد

 َددع َ٪َٓدد١ نُ٪ضطدد١ تعُددٌ ايدٚيدد١ ...؟ اىبؿددًش١ إؾدد٬ع عدددّ تكددُٔ

 ضددٛا٤ ٚايتأَٝٓددات يًُؿددًش١ (قددا١َٓ) ندٚيدد١ تعُددٌ يهددٔٚ اىبؿددًش١

 ٜطتٟٛ ايرٟ ايعاّ اىباٍ َٔ أؾ٬ّ ٖٛ يًُؿًش١ ايدٚي١ تدؾع٘ َا بطٛا٤...

 تددؾع  إٔ ػبدب  ايدٚيد١  إٔذيدو   ٜعين ٫ٚ نبٝعّا ٕاىبٛاطٓٛ أَاَ٘ اسبل ًب

ٌ  إٔ ٜعدين  بٌ ،اشباف ايكطاع ََٛبؿٞ عٔ قاؾ١ٝإ َبايؼ يًتأَٝٓات  تعُد

 اسبايٞ ايُٓباّ ؾإٕ أخس٣ د١ٗ َٔٚ ؾكٌب. تؿًظ ٫أ ايهاؾ١ٝ ايكُاْات

 َٔ تكاعدّٜا زاتبّا ٜٚتطًِ َبهسّا ٜتكاعد بإٔ ايدٚي١ ىبَٛبـ ٜطُح ايرٟ

ٟ  يساتب ٜ٪ًٖ٘ نبري بساتب اشباف ايكطاع ًب ٜعٌُ ثِ اىبؿًش١  تكاعدد

 ايتأَٝٓاتٚ اىبؿًش١ٚ اجملتُعٚ بايدٚي١ ٜكس ٚقع ٖٛ ايتأَٝٓات َٔ آخس

ِ  إٔ ػبدب  اي  ايتعد٬ٜت أِٖ ٚيعٌ .َعّا ٌ  تدت ّ  ًب تتُجد ٕ  ايطدُا   عدد  بدأ

ٟ  زاتب َٔ أنجس ع٢ً ايطعٛدٟ ايعاٌَ أٚ اىبَٛبـ ؼبؿٌ  ٚاسدد  تكاعدد

 أدْدد٢ سددد ٖٓدداى ٜهددٕٛ إٔٚ ايكطدداعـب بددـبٚ ايَٛبددا٥ـ بددـب تٓكددٌ َُٗددا

ِ  بٓطدب١  ايساتب يسؾع ٚضا٥ٌ ٖٓاى تهٕٛ إٔٚ ايتكاعدٟ يًساتب  ايتكدخ

 اٱؾدد٬ع قددد ايتأَٝٓدداتٚ ايتكاعددد َ٪ضطددات ايدٚيدد١ تكددُٔ إٔٚ دا٥ُددّا

ٛ  اىب٪مل ايط٪اٍ يهٔ .. اٱؾ٬ع َٔ ايبٓٛى هبا١ٜ ع٢ً قٝاضّا ٌ   : ٖد  ٖد

 أثٓددا٤ ٭غًبٓددا أٚ يبعكددٓا ايعايٝدد١ ايسٚاتددب تددربز عاًَدد١ نكدد٠ٛ إْتادٝتٓددا

 ايعٌُ؟ بعدٚ ايعٌُ

 ايعكازٜد١  ايتُٓٝد١  ؾدٓدٚم  ذبٌٜٛ َع٢ٓ َا ايسدٜعإ: خايد .د ٚتطا٤ٍ

ٔ  اىبتٛخا٠ ايؿٛا٥د َٚا ذيو َع٢ٓ َا كب١ًٜٝٛ؟ َ٪ضط١ إفب ٌ  .. ذيدو؟  َد  ٖد
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ٌ  قدس ؟  عًد٢  اسبؿٍٛ تعذٌٝ ًب ضٝطاعد ٞ  ٖٚد ٍ  إددسا٤  ضدٝٓتٗ  ايتٓداش

  ايكس ؟ َٔ دص٤ عٔ

ٌ  - أعتكدد  :اىبسغدد  َطػس .أ قاٍ ايتطا٩ٍ ٖرا ع٢ً ٚزدّا  - أكبٓد٢  بد

 َايٝد١  َ٪ضطد١  إفب ايعكازٟ ايت١ُٝٓ ؾٓدٚم ذبٌٜٛ َٔ اهلدف ٜهٕٛ إٔ

ٛ  ،َتهاًَدد١ ٌ  سسندد١  تطدداعد  اضددتجُاز١ٜ َٓتذددات  يتطددٜٛس  ٖدد  ايتُٜٛدد

 قب٪ضطددات  ا٭َسٜهددإ دبسبدد١  تطبٝددل اهلدددف  ٜهددٕٛ قددد  ...ايعكددازٟ

    َاى. ٚؾسدٟ َاٟ ٚدين َاٟ ؾاْٞ ٖٚٞ: يدِٜٗ ايعكازٟ ايتٌُٜٛ

ِ  ايعذٝددب  ٕ  أْٗدد ٕ  ايٛقدد   ٚبددٓؿظ  غددذاع١  ٜتخددرٚ  َطدداس١  ٜرتنددٛ

 غذاع قساز أٟ َؿعٍٛ ٚتكاعطٗا بكسازاتٗا تعاز ٚ تبطٌ أخس٣ زبٗات

ٌ  ؼبتاز َاي١ٝ َ٪ضط١ إفب ايعكازٟ ايؿٓدٚم ذبٌٜٛ َج٬ّ ... ٚدٝد  يتؿعٝد

 ؾدٚزٙ َٓر َعطٌ يٮضـ ايسٖٔ ُْٚباّ ،ايعكازٟ ايسٖٔ يُٓباّ ناٌَ

 اْتٗدد٢ أٜددٔ َددٔ ْٓطًددل إٔ عبدداٍٚ ... ايٓكددد َ٪ضطدد١ ًب ضددٓٛات 5 قبددٌ

 ايتٓطددٝل غٝدداب ايطددبب .. ايتٓؿٝددر ًب ْؿػددٌ يٮضددـ يهددٔ ،اٯخددسٕٚ

ٌ  ًٚب ،ايكطاعات بـب ٚايتهاٌَ  دبدازب  عًد٢  بٓدا٤  قدساز  ْتخدر  َدس٠  ند

ـ  عًد٢  ٚظبرب اىبسٜس بايٛاقع ْؿطدّ عاىب١ٝ ٌ  ذبسٜد  دٛاْدب  بعدض  ٚتعددٜ

 عدددرب ايؿهدددس٠ أٚ ايكدددساز كبسٜدددس َدددٔ ْدددتُهٔ يهدددٞ ايعاىبٝددد١ ايتذسبددد١

 يددددٜٓا ٜؿدددبح ٚبٗدددرا ،ٚٚشزاتٓدددا قطاعاتٓدددا تٓددداغِ ٚعددددّ ١ايبريٚقساطٝددد

 ٚتهسَددٕٛ ٚنسؾتدد١ ٚعكدداٍ ٚمشدداؽ أزَدداْٞ بديدد١ تستدددٟ ،طبسدددات

   َصخسغ١. شبري١ٜ

ٌ  ع٢ً َ٪غس ٖرا يعٌ :احملٝا َطاعد .د ٚقاٍ ٔ  تؿعٝد  ضدُٝا  ٫.. ايدسٖ

 َ٪ضطدد١ ٜؿددبح حبٝددح ايعكازٜدد١ ايتُٓٝدد١ بٓددو إفب ايؿددٓدٚم ذبٜٛددٌ ٚإٔ

 َسْد١  تهٕٛ إٔ ٚاىبتٛقع اسباي١ٝ ايؿٓدٚم ٖٝه١ً تػٝري َٔ ثٳِٚ كب١ًٜٝٛ

 اضدتجُاز  ع٢ً ايؿٓدٚم ٜطاعد ٖرا إٔ ٜٚبدٚ ايتٌُٜٛ، َطأي١ ًب أنجس

 احملٝدا  َطاعد .د ٚأغاز أنرب. عٛا٥د يتشكٝل أٚضع عبٛ ع٢ً َاي٘ زأع

٘  ايؿٓدٚم إٔ َٔ ا٫قتؿاد١ٜ دسٜد٠ ْػست٘ َا إفب ٍ  ًَٝداز  3;3 يدٜد  زٜدا

٘  ضدٝتٝح  يبدا  اضدتجُازٖا  عًد٢  ضٝعٌُ  نُدا  .َطدتكب٬ّ  إقدسا   ؾدسف  يد

 إفب ذبٛي٘ بعد ايؿٓدٚم إٔ إفب ا٫قتؿاد١ٜ عٓ٘ ْكً  ايرٟ اىبؿدز يؿ 

 َػدددازٜعِٗ ٚمبدددٍٛ ايعكدددازٜـب، اىبطدددٛزٜٔ َدددع غدددسانات ضدددٝعكد بٓدددو
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 ضدده١ٝٓ ٚسدددات ٖٓدداى ضددتهٕٛ" :َكددٝؿا ازبدٜددد، ايبٓددو بػددسٍٚب

ّ  ".اجملتُدع  غدسا٥ح  زبُٝدع  َٓاضدب١  ٚبأضدعاز  ددٜد٠،  ايؿدٓدٚم  إٔ َعًدٛ

ٔ  اىباقد١ٝ  ايؿرت٠ خ٬ٍ أعًٔ ٔ  عددد  عد  ايبدد٤  َٓٗدا  ايؿاعًد١،  اىببدادزات  َد

 َدددٔ ز٥ٝطددد١ َددددٕ ثددد٬خ ًب ايكدمبددد١ ا٭سٝدددا٤ ٚقدددع تكؿدددٞ ًب ؾعًٝدددّا

 إعددداد٠ ضدددبٌٝ ًب ؾٝٗدددا اىبًهٝدددات يٓدددصع َػدددسٚع ٚإطددد٬م ايطدددعٛد١ٜ،

 زبٓددد١ تػدددهٌٝ مت سٝدددح ا٭ؾكدددٌ، بايػدددهٌ ٚاضدددتجُازٖا تطٜٛسٖدددا

ٍ  َػرتن١ ز١ٜ٩ إفب يًٛؾٍٛ خاؾ١  أٚفب ٚناْد   ايتطدٜٛس،  عًُٝد١  سدٛ

 خدد٬ٍ ضددٝتِ أْدد٘ اىبطدد٪ٍٚ، اىبؿدددز ٚأؾدداد .ايسٜددا  ًب اشبطددٛات تًددو

 ٚضددٝتِ اىبددٛاطٓـب، ربدددّ ددٜددد٠ كبًٜٛٝدد١ بددساَر ابتهدداز اىبكبًدد١ ايؿددرت٠

 ايؿدٓدٚم " :ٚتدابع  .قسٜبداّ  اىبٛاطٔ ضًُٝط٘ ذيو ٚإٔ اٱقسا  ًب ايتٛضع

 ٚذيددو اٱضددهإ ٚشاز٠ َددع ؾسٚعدد٘ دَددر عًُٝدد١ اىباقدد١ٝ ايؿددرت٠ ًب بدددأ

 ايتطٜٛس َٔ ددٜد٠ َسس١ً ٚبدأ ا٭عُاٍ، ٚتطسٜع ايس٣٩، تٛسٝد بٗدف

 ".ٚاىبٛاطٓـب ايٛطٔ ؾا  ًب تؿب اي  اشبدَات ًب

 :التكاعد وَ املٍظٕر االجتىاع٘

 ايدزاضددددات إيٝدددد٘ خًؿدددد  يبددددا داْبددددا ايسدٜعددددإ خايددددد .د تٓدددداٍٚ

ٟ  اىبتكاعدد  إٔ ايدزاضدات  ٖرٙ بٝٓ  سٝح ايتكاعد؛ سٍٛ ا٫دتُاع١ٝ  ايدر

ٌ  تدسى  بعد سبٝات٘ خطٌب ٍ  عُدساّ  ٜعدٝؼ  ايعُد  نُدا  دٝدد٠  ٚبؿدش١  أطدٛ

 ٚقددع أًُٖددٛا يبددٔ اٯخددسٜٔ َددٔ أنجددس ْٚؿطددّٝا ادتُاعٝددّا ٜتهٝددـ أْدد٘

ٞ  يدريو  ...ايتكاعدد  بعدد  ىبا ٚاقش١ خط١ ٕ  ايدزاضدات  تٛؾد ٌ  ٜعدد  بدأ  ند

ٌ  ايتكاعدد  بعدد  ىبدا  ايعدد٠  َٓا ٔ  َٓاضدب  َػدسٚع  بعُد ٕ  إٔ ٜٚطتشطد  ٜهدٛ

ٌ  َددز٠  غدري  اىبػدازٜع  بعدض  إٔ عًُداّ  ...إقداًب  يدخٌ َدزّا  يهٓٗدا  يًددخ

 .ٚا٫دتُاعٞ ايٓؿطٞ ايتهٝـ ؾسف يًُتكاعد تٛؾس

ٔ  ضًٛى تؿطس ْٚؿط١ٝ ادتُاع١ٝ ُْبسٜات عد٠ ٖٓاى  ٚاىبتكاعدد  اىبطد

 ايتاي١ٝ: ايُٓبسٜات أغٗسٖا يعٌ اشبؿٛف ٚد٘ ع٢ً

 : Disengagement Theory ا٫زتباٍب ؾو ُْبس١ٜ -

ٔ  إٔ ايُٓبسٜد١  ٖدرٙ  ٚتدس٣  ٘  اىبتكاعدد  أٚ اىبطد ٔ  إفب بٛؾدٛي  ايتكاعدد  ضد

ٔ  نسٖداّ  أٚ طٛاع١ٝ ٜتخ٢ً ٕ  َدا  بعدض  عد ّ  ندا ٘  ٜكدٛ ٔ  ضدابكاّ  بد  أدٚاز َد
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 ٜٓهؿدد٧ ػبعًدد٘ يبددا أخددس٣ ٭ضددباب أٚ ؾددشت٘ اعددت٬ٍ بطددبب َٚٚبددا٥ـ

٘  ع٢ً ٘  ْؿطد ّ  ؾدعٛبات  ٜٚٛادد ـ  عدد ٘  َدع  تهٝد  َٚدسد  ...ايعُسٜد١  َسسًتد

 .ايتكاعد بعد ىبا ٚاقش١ خط١ غٝاب إفب ذيو نٌ

  : Deprived class theory احملس١َٚ ايطبك١ ُْبس١ٜ -

 ؾٗددِ ...اىبطددٓـب ضددًٛى تؿطددس ايدد  ا٫دتُاعٝدد١ ايُٓبسٜددات َددٔ ٖٚددرٙ

 بعض َٔ سسَاِْٗ بطبب اىبعاْا٠ًب  ٕٜٚبد٩ ايػٝخٛخ١ ضٔ بًٛغِٗ عٓد

 ًٚب ..ايػٝخٛخ١ ضٔ بًٛغِٗ قبٌ عًٝٗا ؼبؿًٕٛ ناْٛا اي  ا٫َتٝاشات

 ايدٚيدد١ َٝصاْٝدد١ ٜهًؿددٕٛ أْٗددِ يدددٚاعٞ تُٗٝػددِٗ ٜددتِ اجملتُعددات بعددض

ِ  ًب َؿٝدد٠  ايُٓبسٜد١  ٖددرٙ ..ٚزعاٜد١  ّاادتُاعٝد  ّاٚقدُاْ  ّاع٬دد   ْؿطدد١ٝ ؾٗد

 ٫ ايُٓبسٜد١  ٖدرٙ  ؾسقدٝات  ٚيعٌ ..ا٫نت٦اب َٔ ٜعإْٛ َٔ خاؾ١ اىبطٔ

ٔ  ايطٔ نبري ْٴذٌ عَُّٛا ؾٓشٔ ايطعٛدٟ صبتُعٓا ًب تٓطبل  َٓطًدل  َد

 .ض١٦ٝ نًٗا يٝط  اي  ٚتكايٝدْا عاداتٓا َٓطًل َٚٔ إض٬َٞ

 ايتكاعد سٍٛ ايطابك١ ا٫دتُاع١ٝ ايُٓبسٜات إيٝ٘ تٓتٗٞ َا صبٌُ ٕإ

 بعددد ىبددا ضبدددد٠ خطدد١ ؾددسد يهددٌ ٜهددٕٛ إٔ قددسٚز٠ عًدد٢ ايتأنٝددد ٖددٛ

ٌ  ستد٢  ايتكاعد ـ  ٚؼبددخ  ايٓؿطد١ٝ  اىبعاْدا٠  تكد  بعدد  َدا  َسسًد١  َدع  تهٝد

 ع٢ً ٜعـب َايٞ أَإ ٖٓاى ٜهٕٛ إٔ ايكسٚزٟ َٔ ٚبايتأنٝد ايتكاعد

 ذيو.

 رؤٖٛ إمجالٗٛ ٔحمٕه وكرتحٛ:

 ْكدداٍب ًب ايتكاعددد أُْبُدد١ سددٍٛ ز٩ٜتدد٘ ايكددٛؼبٞ عبددداهلل .أ ٚطددس 

 ًٜٞ: َا إفب اٱغاز٠ تكُٓ  ضبدد٠

 ايعددداّ ايكطددداعـب ًب ايتكاعدددد ُْبددداّ دَدددر مت أْددد٘ اىبعدددسٚف َدددٔ  :أ٫ّٚ

ٍ  ٜط٢ُ ؾُٝا ٚاشباف ٕ  ٚزقبدا  اىبٓداؾع  تبداد  عًد٢  تدأثريٙ  هلدرا  ندا

 .ايؿٓدٚم

 .١ُٖٝٚ ٚزقبا سكٝك١ٝ غري َعُبُٗا ًب اشباف ايكطاع زٚاتب إٔ :ثاّْٝا

 :ْاسٝتـب َٔ اىبَٛبـ َٚطتكبٌ يًتكاعد ُْٓبس إٔ مبهٔ :ثايجّا

 .(سكّا عًٝو يٓؿطو )إٔ َٔ اىبٓطًك١ ْؿط٘ ع٢ً اىبَٛبـ سل -2
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ِ ) َٔ اىبٓطًك١ عًٝ٘ ايدٚي١ سل -8 ِ  زاع نًهد ٍ  ٚنًهد  َطد٪ٚ

 .(زعٝت٘ عٔ

ـ  حبل ٜتعًل ٚؾُٝا ٛ  اىبَٛبد ٔ  َدا  ؾٗد ٘  ْطًدل  إٔ مبهد  َدا  ثكاؾد١ ) عًٝد

 َددَٛبؿٞ َددٔ ؾهددجري .َادٜدد١ أٚ ادتُاعٝدد١ ناْدد  ضددٛا٤ (ايتكاعددد بعددد

ٌ  بدد٫ت  يدِٜٗ ايدٚي١ ـ  تؿد ٘  ث٬ثد١  أٚ ايساتدب  يٓؿد ٔ  أزباعد  إَدا  ٚضده

 بعدد  ٖد٪٤٫  ٜتكاعدد  ٚعٓدَا ايعطهسٜـب خاؾ١ زَصٟ بإػباز أٚ صباْٞ

ِ  أؾدساد  ٚعدد دخٛهلِ تكاعؿ  ٚقد ض١ٓ ث٬ثـب ٕ  أضدسٖ ِ  ػبددٚ  أْؿطدٗ

ـ  أٚ ايجًدح  إفب ٜكٌ بدخٌ ؾذأ٠ ٕ  ايٓؿد ٔ  ٚبددٚ ٘  ضدٝاز٠  ٚزقبدا  ضده  ٭ْد

٘  عًد٢  ٜٓؿدل  سبُبت٘ ٜعٝؼ ٚنإ ايّٝٛ هلرا ؽبطٌب مل  أْؿدل  ) نُايٝاتد

ٔ  دص٤ّا ٜتشًُٕٛ ٖٚ٪٤٫ .( ايػٝب ًب َا ٜأتٝو ازبٝب ًب َا  اىبطد٪ٚي١ٝ  َد

 .أْؿطِٗ دباٙ

٘  َا ٖٚٛ ايدٚي١ ع٢ً اىبَٛبـ حبل ٜتعًل َا أَا  ايتكاعدد  بعدد  ٜطدتشك

 :ْكط١ َٔ أنجس عٓد ايتٛقـ مبهٔ

٘  ٜطسأ مل ايتكاعد ُْباّ  -2 ٟ  تػدٝري  عًٝد  ٚأبدسش  ؾددٚزٙ  َٓدر  ددٖٛس

٘  ايتعد٬ٜت ٟ  تكطدُٝ ٕ  ٚإذا .ايٛزثد١  بدـب  بايتطداٚ ِ  ندا  3 عدددٖ

ٔ  %75 ؾكدٌب  هلِ ٜؿسف ِ  ٜؿدسف  8 نداْٛا  ٚإذا ايساتدب  َد  هلد

 .%55 ؾكٌب

 دبداٚش  أٚ ( اٱْداخ  ) َتصٚدداّ  أٚ ََٛبؿداّ  ايٛزثد١  َٔ أٟ نإ إذا  -8

 .ض١ٓ 86 أقؿ٢ ٚحبد ايط٬ب عدا ٜطتشل ٫ ض١ٓ 82

 بكدد٠ٛ ضدد١ٓ 65 بًٛغدد٘ أٚ خدَدد١ ضدد١ٓ 45 بعددد اىبَٛبددـ ٜتكاعددد  -3

 ضد١ٓ  85 اشبد١َ ًب أَك٢ إذا اىببهس ايتكاعد ي٘ ٚؼبل ايُٓباّ

 .عًُ٘ قبٛاؾك١ 85 أٚ

 مبهدددٔ تكددددّ َدددا عًددد٢ ٚبٓدددا٤ أْددد٘ ايكدددٛؼبٞ عبدددداهلل .أ ٚأقددداف

 ايتاي١ٝ: اسبكا٥ل أٚ ا٫ضتٓتادات إفب ا٫ْتٗا٤

 أسطددددٔ ؾؿددددٞ ضدددد١ٓ 45 ٜهُددددٌ إٔ ََٛبددددـ ٭ٟ مبهددددٔ ٫ :ٶأ٫ٚ

 تتذدددداٚش  يددددٔ خدَتدددد٘ إٔ أٟ ضدددد١ٓ 84 أٚ 83 ٚعُددددسٙ ٜٴعددددـب ا٭سددددٛاٍ
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ٔ  ٚبايتدددايٞ ضدد١ٓ  36 ٘  ٜؿدددسف يدد  ًب َٓددد٘ %85 ٚإلبدددا ايساتددب  ناَدددٌ يدد

 .ا٭سٛاٍ أسطٔ

ٛ  ،ا٭عُاز ىبتٛضٌب ٚؾكا :ثاّْٝا ـ  تدًٛب  يد ٘  تكاعددٙ  بعدد  غدخ  يبًٛغد

 سكٛقدد٘ نددٌ تددرٖب َتصٚدددات أٚ ََٛبؿددٕٛ ٚزثتدد٘ ٚنبٝددع بأٜدداّ ايطددتـب

 .اىب٪ضط١ إفب زاتب٘ َٔ سطُ٘ مت َٚا ايتكاعد١ٜ

 ٖددٞ يًتكاعددد ايعاَدد١ اىب٪ضطدد١ إٔ ظبددد ضددبل َددا عًدد٢ بٓددا٤ :ثايجددّا

 َددٔ تعدداْٞ ٫ إٔ ؾدداىبؿسٚ  اضددتجُازاتٗا ذيددو إفب أقددؿٓا ٚإذا اىبطدتؿٝد٠ 

 .ؾٓدٚقٗا ًب عذص

  :ًب ٜتُجٌ اىب٪ضط١ َٓ٘ تعاْٞ َا أبسش إٕ زابعّا:

ٔ  اىبعًُدـب  قبٌ َٔ خاؾ١ اىببهس ايتكاعد -2 ٕ  ايدرٜ  ؾدسف  ػبددٚ

ٕ  أٚ اشبداف  ايتعًُٝٞ ايكطاع ًب أخس٣ عٌُ ِ  ٜتؿسغدٛ  سبٝداتٗ

 ٚنريو .ايتكاعدٟ زاتب٘ َٔ ٜطتؿٝد َٔ أنجس ِٖٚ اشباؾ١

ِ  ازباَعدات  أضاتر٠ أٚ ا٭طبا٤ ٌ  ٚعًد٢  .ٚغريٖد ٍ  ضدبٝ  إذا :اىبجدا

 56 أٚ 55 سدددٚد ًب عُددسٙ ٚنددإ ضدد١ٓ 32 بعددد َعًددِ تكاعددد

 ) زٜدداٍ أيددـ 655 سدددٚد ًب يًُ٪ضطدد١ دؾددع قددد ٜهددٕٛ ؾإْدد٘

 ؾُٝدددا ( زٜددداٍ 2555 زاتبددد٘ َدددٔ ايتكاعددددٟ اسبطدددِ َتٛضدددٌب

 ٌ ٌ  ًب ؼبؿدد ِ  َهاؾدددأ٠ عًدد٢  اىبكابدد ـ  93 ) تعًددٝ  ٚزاتبدددّا ( أيدد

 مت َددا نددٌ ٜطددتعٝد أْدد٘ أٟ زٜدداٍ أيددـ 26 سدددٚد ًب غددٗسّٜا

 َددع اسبدداٍ ٚنددريو ضددٓٛات 4 أٚ 3 غكددٕٛ ًب عًٝدد٘ سطددُ٘

 اىبددَٛبؿـب َددٔ ايُٓبدداّ بكدد٠ٛ اىبتكاعددد ؼبؿددٌ نُددا .اىبَٛبددـ

 ٚناْدد  خدَدد١ ْٗاٜدد١ أغددٗس 6 َهاؾددأ٠ عًدد٢ ٚايعطددهسٜـب

 ٚمت ضددٓٛات وبددظ قبددٌ ٚأٚقؿدد  ايتعًُٝٝدد١ يًَٛبددا٥ـ تؿددسف

 تعددٜٛض يًَُٛبددـ ٜؿددسف نُددا ايتعًددِٝ قبهاؾددأ٠ ا٫نتؿددا٤

 .أغٗس 6 أقؿ٢ حبد اٱداشات عٔ

 يهددٔ عًٝٗددا اسبهددِ ْطددتطٝع ٫ اىب٪ضطدد١ اضددتجُازات إداز٠ -8

 .اىبطتجُس٠ ٚاىببايؼ َٚتطًباتٗا تتٓاضب ٫ أْٗا ْعتكد

 أٜكداّ  ؾبإَهاْٗدا  تددعُٗا  ايدٚيد١  إٔ ؾهُا بايدٚي١ ازتباطٗا -3

 .ايكسٚز٠ عٓد َٓٗا ايطشب
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ٞ  عبداهلل .أ أغاز ؾكد اىبكرتس١، اسبًٍٛ عٔ أَا  بعدض  إفب ايكدٛؼب

 ُْبسٙ: ٚد١ٗ َٔ ٚتتكُٔ َٓٗا

ـ  يدبعض  ذبدٜد ٚبدٕٚ ايتكاعد ضٔ زؾع -2 ٌ  ايَٛبدا٥  ا٭طبدا٤  َجد

 َٗددٔ َددٔ ٚغريٖددِ ٚايكدداْْٛٝـب ازباَعددات ٚأضدداتر٠ ٚايككددا٠

 سهُدد١ أنجددس نددإ نًُددا بؿدداسبٗا ايعُددس تكدددّ نًُددا

 .ذيو َٔ كبٓع٘ بعا١ٖ ٜؿب مل َا ٚإؾاد٠ ْٚكذّا

 ُْباَٗدددا ًب ايُٓبدددس ٚإعددداد٠ َطددد٢ُ أٟ أٚ ن٦ٝٗددد١ اضدددتك٬هلا -8

 َددٔ غببدد١ ٜدددٜسٖا حبٝددح سهَٛٝدد١ دٗدد١ بددأٟ زبطٗددا ٚعدددّ

 َٓٗا ايؿسف ٚعدّ ٚا٫قتؿادٜـب اجملاٍ ٖرا ًب اىبتخؿؿـب

 .ي٘ اىبخؿـ اجملاٍ ًب إ٫
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  :ٛد. اجلازٙ العبٗه٘الٕرقٛ الرٟٗص 

 ايػدسٜع١  بدـب  اىبسأ٠ بعٓٛإ: عٌُ ٚزق١ ايػبٝهٞ ازباشٟ .د عسق 

 ًبَددسٸ  قددد اىبددسأ٠ ٚقددع إٔ إفب إطازٖددا ًب ٚأغددازت ،اىبٛزٚثدد١ ٚا٭عددساف

ٌ  ايتدازٜ   أشَٓد١  عرب عاّ بػهٌ ايبػس١ٜ اجملتُعات ٔ  قبساسد  ايتُٝٝدص  َد

 اجملتُددع ًب اىبعتكددد ْددٛع َٓٗددا ،َتعدددد٠ يعٛاَددٌ تبعددّا ٚتددٓخؿض تستؿددع

٘  َٚدا  ؾٝ٘ ايطا٥د٠ ٚايجكاؾ١ ٔ  تتكدُٓ  يًتكايٝدد  أغًبٗدا  ًب تعدٛد  أعدساف  َد

 ٚقددد ،ا٭دٜددإ تعددايِٝ عًدد٢ قا٥ُدد١ نْٛٗددا َددٔ أنجددس اىبتٛازثدد١ ٚايعددادات

 غددكا٤ بأؾددٌ اىبددسأ٠ زبددٌب َجددٌ ،ا٭ضدداطري َددٔ أضددطٛز٠ أؾددًٗا ٜهددٕٛ

ٕٸ ايبػس١ٜ َٸ ٚأ  ايطد٬ّ  عًٝ٘ آدّ ٓاأبٝ إخساز ًب تطبب  اي  ٖٞ سٛا٤ ٓاأ

ٛٳعٳ } ٜكٍٛ ايهسِٜ ٚايكسإٓ ازب١ٓ َٔ ٛٳضٵ ُٳدا  َؾ ٗٴ ٕٴ  َي ٝٵَطا  اٯٜد١  ًٚب { ايػٻد

ٛٳعٳ} ا٭خس٣ ٛٳضٵ ٘ٹ َؾ ٝٵ ٕٴ ِإَي ٝٵَطا ٍٳ ايػٻ ّٴ ٜٳا َقا ٌٵ آدٳ  اِيخٴًِددٹ  غٳذٳسٳ٠ٹ عٳ٢ًَ َأدٴيَُّو ٖٳ

ًِددوٺ َٴ  ٚآدّ ،َعددّا هلُددا ايػددٝطإ َددٔ ناْدد  ايٛضٛضدد١ إٔ أٟ {ٜٳبٵًَدد٢ َيددا ٚٳ

ٛ  ايط٬ّ عًٝ٘ ٔ  اىُبعاتدب  ٖد ٟ  زبٓدا  َد ٍ  ايدر ْٳا  ٚٳَيَكددٵ } قدا ِٗددٵ ّٳ ِإَيد٢  عٳ ٔ  آدٳ  َٹد

ٌٴ ٞٳ َقبٵ ِٵ َؾٓٳطٹ ٘ٴ ْٳذٹدٵ ٚٳَي َٶا َي  .{عٳصٵ

 يًُدددسأ٠ ايكدمبددد١ اسبكدددازات إعطدددا٤ َدددد٣ ًب اىب٪زخدددٕٛ ٚاختًدددـ

 يًُدسأ٠  سكدٛم  ٚددٛد  عًد٢  ا٭دي١ ببعض اضتدٍ بعكِٗ ٚيهٔ ،سكٛقٗا

 ،اىبطدتك١ً  ايكا١ْْٝٛ بايػخؿ١ٝ ايتُتع َٔ َهٓتٗا ايٓبط١ٝ اسبكاز٠ ًب

ٌ  ٝد١ ايسَٚاْٚ ١ٝايْٝٛاْ ايكٛاْـب َبٌ ًب اسبكٛم تًو بعض ؾكدت ؾُٝا  قبد

 .اٱض٬ّ

 ناْد   اٱض٬ّ قبٌ اىبسأ٠ ٚقع سٍٛ ايهتابات إٔ َٔ ايسغِ ٚع٢ً

 ،ا٭سٝددإ بعددض ًب ايتٓدداقض َددٔ ربًددٛ ٫ أْٗددا إ٫ّ ،قددعٝؿ١ َددا سددد إفب

 ٚيدٝظ  تٴدٛزخ  ٫ٚ اىبٗدد  ًب تٛأد اىبسأ٠ إٔ عدٜد٠ َسادع ذنست سـب ؾؿٞ

 ذيدو  تٓداقض  ايػدٛاٖد  بعدض  إٔ إ٫ اىبتاع، ضكٌب َٔ ٚتعد َاي١ٝ ذ١َ هلا

ٞ  خًٜٛدد  بٓ  خدػب١ دباز٠ خ٬ٍ َٔ ٌ  عٓٗدا  اهلل زقد  بدايٓيب  ايدصٚاز  قبد
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 بأمسددا٤ اٯهلدد١ بعددض تطدد١ُٝ خدد٬ٍ َددٔ ٚنددريو ٚضددًِ عًٝدد٘ اهلل ؾدد٢ً

 .ايػٛاٖد َٔ ٚغريٖا {ا٭خس٣ ايجايج١ َٚٓا٠} َجٌ اٱْاخ بعض

 َددٔ ٚأعًدد٢ اىبددسأ٠ َهاْدد١ زؾددع اٱضدد٬ّ إٔ ؾٝدد٘ ٫غددو يبددا ٚيهددٔ

ٌ  عًٝٗدا  ٚأٚدب نجري٠ سكٛقّا ٚأعطاٖا غأْٗا  هلدا  ٚأقدس  ٚادبدات  باىبكابد

 اسبٝددددا٠ ًب يًسدددددٌ غددددسٜه١ ٚاعتربٖددددا أخددددس٣ غددددسٜع١ تكددددسٙ مل َددددا

ِٵ َؾاضٵتٳذٳابٳ } تعافب قاٍ ،تٚاىبط٪ٚيٝا ٗٴ ِٵ َي ٗٴ ٌٳ ُأقٹٝعٴ َيا َأِّٞ زٳبټ ُٳ ٌٍ  عٳ َٹد  عٳا

ٚٵ ذٳَنٍس ِّٔ ُِّٓهِ ٘  ٖٚدرا  ،{ بٳعٵدضٍ  ِّٔ بٳعٵكٴُهِ ُأْجٳ٢ َأ ٕ  نًد ٔ  ندا  َد

ٌ  اىبط١ًُ اجملتُعات ًب اىبسأ٠ ٚقع ػبعٌ إٔ اىبؿرت  ٔ  أؾكد  قسٜٓاتٗدا  َد

 بدددبعض اىبتدددأثس اىبتػددددد ايؿهدددس ُٖٝٓددد١ يددد٫ٛ ا٭خدددس٣ اجملتُعدددات ًب

ٞ  اٱضد١َٝ٬  بايػدسٜع١  اىُبترزعد١  ٚاىبُازضدات  ٚاىبٛزٚثات ا٭عساف  ًب ٖٚد

 عٓٗا. بعٝد٠ ايٛاقع

 إفب ٚتعا٬َت٘ ٚدضتٛزٙ تػسٜع٘ ًب ٜطتٓد صبتُع ايطعٛدٟ ٚاجملتُع

ٔ  ندبري،  بػهٌ اٱض٬َٞ ايدٜٔ  عًد٢  ذيدو  ٜدٓعهظ  إٔ اىبؿدرت   َٚد

 ا٫دتُاعٝد١  ايككداٜا  نبٝع ًب تٓؿٝرٖا ٚإدسا٤ات ٚقٛاْٝٓ٘ أُْبُت٘ نٌ

ٞ  اىبسأ٠ ٚقع ؽبـ ؾُٝا إ٫ّ ،اهلل حبُد اسباٍ ٚاقع ٖٛ ٖٚرا  ا٫دتُداع

 عكددٛد تعاقددب َددع تؿدداعدّٜا ايٛقددع ذيددو ذبطددٔ َددٔ ايددسغِ ؾعًدد٢ ،ؾٝدد٘

 ايطُددٛ  َطددت٣ٛ دٕٚ شاٍ اَدد ذيددو يهددٔ ،ايتُٜٓٛدد١ ٚاشبطددٌب اسُبهددِ

َٻدد  اىبٛزٚثدد١ ا٭عددساف َددٔ نددجري ُٖٝٓدد١ بطددبب ٚذيددو بهددجري، َٓدد٘ ٌاىُب٪

 ٚؾس  نكاؾس اىبسأ٠ َع ٚايتعاٌَ عًٝٗا ايد١ٜٝٓ ايػسع١ٝ ؾؿ١ ٚإضباؽ

ِ  ع٢ً سٝاتٗا طٛاٍ تٛدٝٗٗا ًب ٚا٫ضتُساز عًٝٗا ٚايٛؾا١ٜ اي١ٜ٫ٛ  ايدسغ

 : أُٖٗا َٚٔ اٱض٬ّ هلا أعطاٖا اي  اسبكٛم َٔ

 ٚاسبس١ٜ. ٚايعداي١ ٚايتهسِٜ اسبٝا٠ سل ؛ ْطا١ْٝاٱ سكٛقٗا -2

 اىبٓاضبات ًب اىبػازن١ ٚسل ايعٌُ سل ؛ ا٫دتُاع١ٝ سكٛقٗا -8

  ٚا٭َإ. اٱداز٠ ٚسل ا٫دتُاع١ٝ ٚا٭ْػط١

 ْؿدام ٚاٱ ٚاىبٗدس  ٚايصٚاز ٚاشبطب١ ايرتب١ٝ ًب ؛ ا٭ضس١ٜ سكٛقٗا -3

  ٚغريٖا. ٚايط٬م

 ٚايتجكـ. ِايتعُّ ًب سكٛقٗا -4

 ٚاٱْتددداز ٚايػدددسا٤ ٚايتًُدددو ايبٝدددع ًب ؛ ا٫قتؿددداد١ٜ سكٛقٗدددا -5

 ٚغريٙ. ٚاٱزخ ٚا٭دس ٚايعٌُ ٚا٫ضتجُاز
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ٟ  ٚإبدددددا٤  ٚايػددددٛز٣  ايبٝعدددد١  ًب ؛ ايطٝاضدددد١ٝ  سكٛقٗددددا  -6  ايددددسأ

ٞ  ٚايًذ٤ٛ ٚاهلذس٠ ايعاّ ايػإٔ ًب ٚاىُبػازن١  ٚا٭َدس  ايطٝاضد

 . اىبٓهس عٔ ٚايٓٗٞ باىبعسٚف

 اىبختًؿ١. اجملا٫ت ًب اسبكٛم َٔ ٚغريٖا

 األعفففراف بّٗىٍفففٛ املرتبطفففٛ الصفففعٕدٖٛ املفففرأٚ ٔوعفففهالت قضفففاٖا أِفففي

 :املٕرٔثٛ

 ًب نػدسٜه١  ٚيٝط  ايجا١ْٝ ايدزد١ َٔ نُٛاط١ٓ َعٗا ايتعاٌَ -2

  ٚايت١ُٝٓ. ٚاٱعُاز اسبٝا٠

 ٚأُْبُدد١ َعدداٜري إفب ا٫ضدتٓاد  دَٕٚددٔ  َعٗدا  ايتعاَددٌ ًب ا٫شدٚادٝد١  -8

  ٚضبدد٠. ٚاقش١

ٕ  براتٗا ٖٜٛتٗا تكعٝـ -3  ٚدٛدٖدا  ٚزبدٌب  اضدتك٬يٝتٗا  هلدا ٚ نإْطدا

ٕ  أّ ،ؾ٬ٕ سسّ ) سٝاتٗا ًب بايسدٌ ع٬قتٗا قبد٣  نسمبد١  ،ؾد٬

 ......( ؾ٬ٕ

 ٚايٓكددر ايتعًددِٝ َددٔ بًػدد  َُٗددا نكاؾددس هلددا ايُٓبددس٠ اضددتُساز -4

 ايعُس. ًب ٚايتكدّ

 ٚتؿكددٌٝ يطددٝازتٗا قٝادتٗددا خدد٬ٍ َددٔ حبسٜدد١ ايتٓكددٌ َددٔ سسَاْٗددا -5

 عٓٗا. ايكسابٞ بعدٙ َٔ ايسغِ ع٢ً ا٭دٓيب ايطا٥ل َع ٗابكا٥

 ايطددد٬م أٚ ا٭ضدددس٠ ؾػدددٌ ٚتبعدددات ١َطددد٪ٚيٝ ايػايدددب ًب ذبًُٝدددٗا -6

 ٚغريٙ.

ٌ  ٚايطٝاضد١ٝ  ايكٝاد١ٜ اىبٓاؾب َٔ ايػايب ًب سسَاْٗا -7  ب٬دٖدا  داخد

 .ٗاٚخازد

 ٚاضتٗذإ اسبه١َٝٛ ايدٚا٥س ًب َعا٬َتٗا إدسا٤ات بعض تعكٝد -8

 ٚاستٝاداتٗا. أعُاهلا ىبتابع١ ايدٚا٥س تًو ًب غخؿّٝا ٚدٛدٖا

ٔ  ايػدسع١ٝ  احملانِ ًب هلا ايؿاع١ً اىبطاْد٠ غٝاب -9  َتابعد١  سٝدح  َد

 يؿاسبٗا. ايككا١ٝ٥ ا٭ُْب١ُ تطبٝل

ٕ  بادبداٙ  ٚدؾعٗا ايػايب ًب ا٭ضسٟ ٚاٱٜرا٤ يًعٓـ تعسقٗا -25  نتُدا

 ٗا.إبدا٥ ٚعدّ اىبعاْا٠ تًو

 َطًكدد١ ضددًط١ إفب ٚذبًٜٛدد٘ ايكٛاَدد١ َؿٗددّٛ اضددتخداّ ًب ايتعطددـ -22

 .ا٭سٝإ َٔ نجري ًب يًسدٌ
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 : دلتىعٍا يف املرأٚ ٔضع لتهص  املطمٕبٛ التدخالت أِي

 ايد   ايػدسع١ٝ  حبكٛقٗا اىبسأ٠ ٚعٞ َطت٣ٛ زؾع ع٢ً ايرتنٝص -2

 َددٔ ٚايتُددسد ايتػدددد عددٔ بعٝدددّا اٱضدد٬َٞ ايدددٜٔ هلددا نؿًددٗا

 ٚاٱزغاد١ٜ. ٚايتٛد١ٝٗٝ ايتع١ًُٝٝ ايٛضا٥ٌ غت٢ خ٬ٍ

 ٚاستٝاداتٗددا اىبددسأ٠ سكددٛم بأُٖٝدد١ اجملتُددع ٚعددٞ َطددت٣ٛ زؾددع -8

 .تُٓٝت٘ ًب ِٗاىب ٚدٚزٖا ٚقكاٜاٖا

 تعطٞ اي  ٚايكا١ْْٝٛ ايطٝاض١ٝ ٚايكسازات ا٭ُْب١ُ اضتؿداز -3

 ايتعدددٟ عددٓٗٔ ٚتسؾددع اجملتُددع ًب اىبػددسٚع١ سكددٛقٗٔ يًٓطددا٤

 تًدددو تطبٝدددل َتابعددد١ عًددد٢ ايرتنٝدددص َدددع ٚايتذاٖدددٌ ٚايُبًدددِ

 َدددٔ بػدددإٔ اىب٥٬ُددد١ ايعكٛبدددات ٚؾدددس  ٚا٭ُْبُددد١ ايكدددسازات

 .ؽبايؿٗا

 

  :أ. ِٗا الصّم٘التعكٗب األٔه 

 ًب تٓشؿددس اىبددسأ٠ قكدداٜا إٔ إفب تعكٝبٗددا ًب ايطددًٗٞ ٖٝددا .أ أغددازت

  أبعاد: ث٬ث١

  ايػخؿدددد١ٝ ا٭سددددٛاٍ بكددددٛاْـب ٜٚتعًددددل قدددداْْٛٞ، :األٔه البعفففد، 

 اسبهَٛٝدد١ ايدددٚا٥س َددٔ تؿدددز ايدد  ايتٛدٝٗددات أٚ ٚايتعُُٝددات

ٔ  غخؿٞ بادتٗاد أٚ زمسٝا ٍ  َد ٔ  ذبذدب  ٚايد   اىبطد٪ٚ  اىبدسأ٠  عد

 أٚ ايعددداّ ايسقددد٢ أٚ بايتكدددادّ ٚتطدددكطٗا سكٛقٗدددا َدددٔ ّاندددجري

 قاد٠ مبجً٘ مل ايكاْْٛٞ ايبعد ٖٚرا ايكساز... أؾشاب َٔ بايتٛاط٪

 اىبدسأ٠  سكٛم أطسٚساتِٗ ًب غًبٛا سٝح كبجٌٝ سل ٚايٓخب ايسأٟ

 ايدد  ايبطددٝط١ اىبددسأ٠ ٚيٝطدد  بطددٝط١ غددسؼب١ كبجددٌ ايدد  ايٓخبدد١

 ٚعدٝؼ  جباْبٗدا  طؿٌ ٜعٓٝٗا َا أقؿ٢ ايبٝ  ؾسب١ ،ا٭غًب١ٝ كبجٌ

ٔ  نسِٜ ٛ  ٚشٜدس٠  تؿدبح  إٔ ٚيدٝظ  آَد  ذيدو  َٚدع  ... ! غدٛز٣  ٚعكد

 ايطددٓٛات ًب بدد٘ بددأع ٫ غددٛطّا ( ٚاَددسأ٠ دٚيدد١) ايطددعٛد١ٜ قطعدد 

 ٚلبدددٛٙ ُْبُددد٘ ٚتطدددٛز اجملتُدددع ٚكبددددٕ ايٛاقدددع ؾسقددد٘ ا٭خدددري٠
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 ٚتكٓـب َٓ٘ أقس َا ٚتؿعٌٝ َٓ٘ اىبصٜد حباد١ شيٓا َٚا ايطهاْٞ،

 .ايككا٤

 البعد  ٘ ٘  ٚتكايٝددٙ  اجملتُدع  ثكاؾد١  َع ٜتداخٌ : الجفاٌ  ايد   ٚعاداتد

ٌ  نعكٛ اىبسأ٠ َػازن١ دَٕٚٔ  ذبٍٛ  اجملتُدع  أْػدط١  ًب ؾاعد

ٞ  ايكدساز  ؾٓع أٚ ايس٥ٝط١ ٚاسبٝا٠ ِ  ... ايطٝاضد  أٚ ايٓػداٍب  ٚحبذد

ٍ  ٜتشددد  يًُدسأ٠  ضدُٝٓح  ايرٟ اسبل ٞ  اىبعدٛ  انتطداب  ًب اسبكٝكد

ّ  اىبدسأ٠  سكٛم ؾبعض ،هلا اسبل ٖرا  ٜٚعتدرب  ضدٝادٜاّ  قدسازاّ  تطدتًص

 ٫ قدد  ساؾٌ ذبؿٌٝ أٚ ؾكٌب ي٘ تٛط١٦ ايجكاؾ١ ْٚػس ايٛعٞ زؾع

ّ  ٜؿدز مل يٛ ذبطُ٘ ٞ  َسضدٛ ٌ  ًَهد ِ ) َجد ٍ  ،اىبدسأ٠  تعًدٝ  ٚدخدٛ

ٞ  بكساز سطُ  (ايبًد١ٜ ٚا٫ْتخابات ايػٛز٣ جملًظ اىبسأ٠  ًَهد

ٌ  ايد   ٚايؿؿات اسبكٛم أَا ... ! ي٘ اىبكاَٚـب َٓاع١ َع ٔ  دبعد  َد

٘  حبدد  نٝاْداّ  اىبسأ٠ ٔ  ٫بدد  ؾٗدرٙ  ذاتد ٞ  َد ٌ  ٚعد  بداىبسأ٠  ٜبددأ  ناَد

ٞ  ثِ . تطٛزٖا ١ضرتاتٝذٝإ َٔ َِٗ دص٤ حبكٛقٗا ٚٚعٝٗا أ٫ّٚ  ٜدأت

ٌ  ٚتسبٜٛداّ  إع٬َٝداّ  اجملتُدع  ًب ايجكاؾد١  ْػس ثاّْٝا  َهْٛدات  ٚيهد

 إٔ نُا اىبسأ٠ قكاٜا ىبعازب١ ايس٥ٝظ اىبدخٌ ٖٞ ؾايجكاؾ١ اسبٝا٠

 ٚزَددٛش ايتددازٜ  َددٔ يًتػددهٌ قابددٌ َؿتٛسددّا قايبددّا اجملتُددع ثكاؾدد١

ِ  ... اىبطدتٛزد  أٚ احملًٞ ٚايؿهس اجملتُع  َٓداٖر  ًب ْطتشكدس  ْعد

 اضتػدازٖا  اي  ٚاىبسأ٠ ايبط١ً اىبسأ٠ تازٜ  اٱع٬ّ ٚبساَر ايتعًِٝ

 ٚيهددٔ ..ٚ..ٚ اسبدٜبٝدد١ ؾددًح ًب ٚضددًِ عًٝدد٘ اهلل ؾددٌ ايسضددٍٛ

ٞ  اضتشكددازٖا  ضددٝام   ٖٚدددرٙ ٜتهددسز  ٫ زَددصاّ  ُٚغددسع  زَدددصّا بكدد

 .اي٫ٛد٠ ا٭زساّ تٴعكِ َعك١ً

 عٗد سدٜجٛ ْٓاإ ٚسٝح اىبسأ٠ مبجٌ َٔ بػٝاب ٜتعًل :الجالح البعد 

 عًدد٢ قطددسا ايعٛىبدد١ ٚدخددٍٛ اسبكددٛم ٚثكاؾدد١ ايدٚيٝدد١ با٫تؿاقٝددات

 يًُسأ٠ كبج١ًٝٝ َ٪ضطات ٖٓاى تهٕٛ ايَّأ ايطبٝعٞ ؾُٔ صبتُعٓا

ٔ  ايددؾاع  ٚتتبٓد٢  اىبدسأ٠  ذبتكٔ ٚؾاع١ً ْاؾر٠  ضدُٝا  ٫ سكٛقٗدا  عد

ٞ  اجملتُع َ٪ضطات غٝاب ًب ّ  ذات ٚازبُعٝدات  ... اىبددْ  اَد  ايكدد

 ٖرا َٚٔ ! ايهُبٝٛتس ٚدٚزات اشبريٟ ايطبل ؾًو ًب تدٚز شاي 

 إفب ؾاْكطددُٛا عٓٗددا ٚايدددؾاع اىبددسأ٠ يتُجٝددٌ ايسدددٌ تؿددد٣ ايبعددد
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 ٚايٓؿددس سطددابات ٚتؿددؿ١ٝ ايؿددساع َددٛطٔ اىبددسأ٠ ٚدعًددٛا تٝددازٜٔ

 إفب اسبكٛقٝدد١ ايككدداٜا عددٔ ٚاْؿددسؾٛا ،اىبددسأ٠ يككدد١ٝ ٫ يددراتِٗ

 ازبدددٖٛس٠ ٭ْٗدددا سبطدددٗا ؾتٝددداز ! ضدددٝادٟ بكدددساز ذبطدددِ قكددداٜا

ٌ  َددٔ َدداْع ٫ٚ اىبؿدد١ْٛ  اٯخددس  ٚايتٝدداز ! ٜهػددؿٗا أدددٓيب عاَدد

 سدٜددد...  ؾددٓدٚم  قٝدداد٠ ًب قكدداٜاٖا  ٚؼبؿددس يًتشددسز  ٜدددعٖٛا

 نددد٬ تٓدداشع  عدددٔ ْادبدد١  َ٪ىبددد١ ؾددٛز٠  ايطدددًٗٞ ٖٝددا  .أ ٚذنددست 

 ٖٚٞ يٞ اغته  اسبسن١، َعاق١ اَسأ٠ : قاي  سٝح، ايتٝازٜٔ

 ايكسٚز١ٜ َػاٜٚسٖا قكا٤ ًب تكطس أْٗا :ٚقاي  حبسق١ تبهٞ

 ايطددا٥ل ٜكددّٛ ايطددٝاز٠ َددٔ تٓددصٍ ٚستدد٢ ،تانطددٞ اضددت٦ذاز ًب

 نسضددٝٗا ًب ٚٚقددعٗا - تددٛؾست إذا - خادَتٗددا َددع حبًُددٗا

 نساَدد١ سدداؾُبٛ أٜددٔ ! دطدددٖا ىب٬َطدد١ ٜكددطسٙ يبددا اىبتشددسى

 ضددٝاز٠ ًب اىبددسأ٠ ٖددرٙ حبددل اىبطايبدد١ ًب حبكٛقٗددا ٚاىبدددعٕٛ اىبددسأ٠

 ! سٝا٤ٖا ربدؽ ٫ٚ نساَتٗا ذبؿِب يًُعام َٗٝأ٠

 

  :ٌ٘د. طمهٛ فدعلالتعكٗب الجا 

 تدس٣  ايد   ايككداٜا  بعض ع٢ً ضتعكب أْٗا ؾدعل طًش١ .د أٚقش 

 ٚقدع  بإغهاي١ٝ يسبطٗا يطٝاقاتٗا أنجس ٚتؿٓٝد إٜكا  إفب ذبتاز أْٗا

 .د إٔ إفب أغدددازت سٝدددح .ايجكددداًب ٚاىبدددٛزٚخ ايددددٜٔ بدددـب ايدددسأٖ اىبدددسأ٠

ٌ  بط٬ض١ تطسق  ايػبٝهٞ ازباشٟ  َدا  مشًد   ايد   ايتازؽبٝد١  يًُساسد

 ًب اىبدددسأ٠ بٛقدددع اْتٗدددا٤ ايدددسأٖ ايٛقددد  ثدددِ اٱضددد٬ّ ثدددِ اٱضددد٬ّ قبدددٌ

 اىبػدده٬ت أٖددِ إفب إقدداؾ١ اىبكدد١َُٛ سكٛقٗددا ْاسٝدد١ َددٔ ايطددعٛد١ٜ

 يتشطدددـب اىبكرتسددات  بددبعض  ٚختاَدداّ  ٚايتكايٝددد  ايعددسف  بُٗٝٓدد١  اىبتعًكدد١ 

ٔ  .ٚقعٗا ٔ  يهد ٔ  ٫بدد  َؿكدٛد٠  سًكد١  ٖٓداى  إٔ تدس٣  ُْبسٖدا  ٚدٗد١  َد  َد

 أٚ ايتددداخٌ سدددٚخ أضددباب ًب تبشددح دديٝدد١ سًكدد١ ٖٚددٞ إيٝٗددا ايتطددسم

ِ  اىبدسأ٠  بككداٜا  ٜتعًدل  ؾُٝا ٚايجكاًب ايدٜين بـب َا اىبػايطات  ٚقدٛ   زغد

 سدددخ ايدد  ٚا٫دتُاعٝدد١ ايتازؽبٝدد١ ايطددٝاقات َددا ثددِ ...اٱضدد٬ّ تعددايِٝ

  َٚربزات٘؟ أضباب٘ َٚا اشبًٌ ذيو قُٓٗا
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ٌ  _شايد   َٚدا  _ ناْد   اسبًكد١  تًو ٕإ ٍ  خؿدباّ  ضبدٛزاّ  تػده  يًذدد

  :قكٝتـب ًب تًخٝؿٗا ٚمبهٔ اىبتخؿؿـب ايباسجـب قبٌ َٔ ٚايٓكاؽ

 : ٔالصٗاش٘ الدٖين ب  التداخن قضٗٛ-2 

 أٜكداّ  ٚايٓطد١ٜٛ  ٚا٫دتُاع١ٝ ايتازؽب١ٝ ايدزاضات َٔ نجري تطسق 

ِ  ًب ٚثٛز٠ اْك٬ب َٔ أسدث٘ َٚا يٲض٬ّ ٞ  اجملتُدع  َؿداٖٝ  َٚدا  ازبداًٖ

ٔ  .اىبدسأ٠  َٚها١ْ ٚقع ع٢ً دٖٛس١ٜ تػٝريات َٔ أعكب٘  تًدو  بعدض  يهد

 عؿددس" ٖٚددٞ ا٭ٚيددٞ ايتازؽبٝدد١ بددايؿرت٠ ايتشطددٔ ذيددو  خؿٻدد ايدزاضددات

 ٫سكددّا سدددث  ايدد  ا٫ْتهاضددات َددع ثددِ " ايساغددد٠ ٚاشب٬ؾدد١ ايسضدداي١

 نددجري٠ ّاأَددٛز  َطٻدد ايدد  ايدتػريات  َددٔ نددجري سدددث  اٱضدد١َٝ٬ يٮَد١ 

 إعدداد٠ َددٔ سدددخ َددا َٚٓٗددا اىبطدد١ًُ اىبددسأ٠ ٚقددع عًدد٢ ضددًبّا ٚاْعهطدد 

 نُددا ايعباضددٞ ايعؿددس ًب خؿٛؾددّا) ايدٜٓٝدد١ يًٓؿددٛف ٚتأٜٚددٌ قددسا٠٤

 إعدداد٠ َعٗددا ٚتساؾددل ايطٝاضدد١ٝ ايطددًط١ ىبؿددًش١ (اىبسادددع بعددض أغددازت

 َددٔ ايهددجري ٖكددِ مت ثددِ َٚددٔ بدداىبسأ٠ اىبتعًكدد١ يًٓؿددٛف ٚتأٜٚددٌ قددسا٠٤

 سكٝكد١  ايكدسا٠٤  ٖدرٙ  (.اىبػسعٔ ايدٜين) غطا٤ ذب  اىبط١ًُ اىبسأ٠ سكٛم

ِ . د ذندسٙ  َددا َٚٓٗدا  اىبعاؾدس٠  ايطسٚسددات بعدض  ت٪ٜددٖا   أبددٛ عبدداسبًٝ

ٔ  ايهدجري  أثازت دزاض١ ًب غك١ ٍ  َد ٍ  ازبدد  عؿدس  ًب اىبدسأ٠  ذبسٜدس ) سدٛ

ٌ  عًد٢  تعتُدد  دزاض١ ٖٚٞ (ايسضاي١ ٟ ي ايؿدشٝش١  ا٭سادٜدح  ذبًٝد  ًبخداز

 ٚا٫دتُدداعٞ ا٭ضددسٟ اىبطدد١ًُ اىبددسأ٠ ٚقددع عًدد٢ ايكدد٤ٛ يتًكددٞ َطددًِٚ

 بدد  ٜعدسف  َا إٔ إفب ايباسح ٚأغاز .ايٓبٟٛ ايعؿس ذيو ًب نإ ٚنٝـ

 يًُؿٗددّٛ ايعددٛد٠ ٜتطًددب (اىبددسأ٠ قكدداٜا ًب اىبعاؾددس اٱضدد٬َٞ ايتذدٜددد)

 .ٚايط١ٓ ايهتاب ًب ايٛازد ايؿشٝح

 :ٔاالجتىاع٘ الدٖين ب  التداخن قضٗٛ-2 

 ايجكاؾٝد١  باىبٛزٚثدات  ايد١ٜٝٓ اىبؿاِٖٝ ؾٝٗا تتداخٌ أخس٣ قك١ٝ ٖرٙ 

 بٗددا نبًتٗددا ايدد  ايكٝددٛد َددٔ نددجري َددٔ اىبددسأ٠ سددسز اٱضدد٬ّ ؾُبٗددٛز

٘  ٜطس  ايرٟ ايط٪اٍ يهٔ آْراى، ايطا٥د٠ ٚايتكايٝد ا٭عساف  ًب ْؿطد

 َددس٠ ايجكاؾٝدد١ اىبٛزٚثددات تًددو غددٛن١ ٚقٜٛدد  عددادت ىبدداذا :ايؿدددد ٖددرٙ
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 اٱض٬ّ؟ هلا نؿًٗا اي  ٚسكٛقٗا ايٓٗك١ٜٛ اىبسأ٠ اْط٬ق١ يتعٝل أخس٣

 ايككدد١ٝ؟ بٗددرٙ ايدٜٓٝدد١ يًٓؿددٛف ٚايتددأ٬ٜٚت ايتؿطددريات ع٬قدد١ َددا ثددِ

 اىبدسأ٠  َؿدًش١  قدد  (ٚايجكداًب  ايدٜين) بـب ذبايـ أٚ تعاقد ٖٓاى ٌٖٚ

 َددٔ ٚىبؿددًش١ ؟ا٭ٚفب ايككدد١ٝ ًب (ٚايطٝاضددٞ ايدددٜين) بددـب سدددخ نُددا

 اىبس٠؟ ٖرٙ

 ايػسبٝددد١ ايدزاضدددات َدددٔ ندددجري تٓاٚيتٗدددا ايػدددا٥ه١ ايككددد١ٝ ٖدددرٙ

 ٚضٝطددٝٛيٛدٝا اٱضدد٬ّ، ٚأْجسٚبٛيٛدٝددا ايٓطدد١ٜٛ، اىبدددازع خؿٛؾددا)

ٔ  ٚقًد١  (ايجكاؾٝد١  ٚايطٝطدٝٛيٛدٝا  اىبسأ٠،  .ٚاحملًٝد١  ايعسبٝد١  ايدزاضدات  َد

ٔ  يًُٛقدٛع  أغدازت  ايد   ايدزاضات أِٖ َٔ يعٌ ٟ  ايطدٝام  قدُ  ايطدعٛد

 ايؿكٗددٞ بددـب ايطددعٛد١ٜ اىبددسأ٠"بددد اىبعْٓٛدد١ باغددطح ؾٛشٜدد١ د. دزاضدد١ ٖددٞ

 اىبددسأ٠ بككدداٜا َتعًكدد١ (ؾتدد٣ٛ 8655) ؾٝٗددا سًًدد  ٚايدد  "ٚا٫دتُدداعٞ

 ذنددست نُددا ايكدد٤ٛ يتطددًٌٝب ايعًُددا٤ نبدداز ٦ٖٝدد١ َدْٚدد١ َددٔ طبتدداز٠

ٌ  دزدد١  عًد٢  ايباسج١ ٞ  اشبطداب  بدـب  ايتدداخ ٞ  ٚاشبطداب  ايؿكٗد  اجملتُعد

ـ  ...ٚاجملتُدع  ٚاىبدسأ٠  ا٭ؾدساد  ع٢ً ٚتأثريٙ ٘  ٜدس٣  ؾهٝد  ٖٓدا؟  اىبدسأ٠  ايؿكٝد

 اشبطددداب َدددع ٜتُاغددد٢ ايؿكٗدددٞ اشبطددداب ٖٚدددٌ دٚزٖدددا؟ ٜدددس٣ ٚنٝدددـ

 اجملتُع؟ ًب ايطعٛد١ٜ اىبسأ٠ يٝٓؿـ ايتُٟٓٛ

 اىبددسأ٠ ٚقددع اعبددداز تؿطددسإ ايطددابكتـب ايككددٝتـب ؾددإٕ ٖٚهددرا 

 قكاٜاٖا َٔ يهجري ٚتعطًٝ٘ ايجكاًب اىبٛزٚخ بطط٠ٛ ٜتعًل ؾُٝا اسبايٞ

 ذيدددو أٜكدددّا .ذبدٜددددّا ايطدددعٛدٟ اجملتُدددع ًب ايتُٓدددٟٛ دٚزٖدددا ٚعسقًددد١

 د. بعكدددٗا إفب أغدددازت ايددد  اىبػددده٬ت َدددٔ ايعدٜدددد أؾدددسش ايتدددداخٌ

 تًددددو سددددٍٛ اضددددتؿٗاّ ع٬َدددد١ إقدددداؾ١ ا٭ُٖٝدددد١ َددددٔ يهددددٔ ،ازبدددداشٟ

 ٚاىبٛزٚثددات ا٭عددساف بطددبب ؾكددٌب يٝطدد  أْٗددا تددس٣ ٚايدد  اىبػدده٬ت

ٚ  ٚإلبدا  ٞ  ٚايٓطدل  ايددٜين  يًٓطدل  إٔ ٜبدد  غددري أٚ َكؿدٛد  – دٚزّا ايطٝاضد

 ٚضدددددطٛتٗا تأثرياتٗدددددا ًب ايكددددد٠ٛ اىبٛزٚثدددددات تًدددددو َدددددٓح ًب – َكؿدددددٛد

 اهلٜٛد١  َػده٬ت  إفب ازباشٟ د. أغازت اىبجاٍ ضبٌٝ ع٢ً ....ا٫دتُاع١ٝ

ـ  ٖٓدا ...ايعاَد١  ٚاسبكٛم ٚاىبٛاط١ٓ ٔ  نٝد  اىبػده٬ت  تًدو  تؿطدري  مبهد

 نؿًد   ايد   ايدٚيد١  ٚٚدٛد – ٚايط١ٓ ايهتاب – ايدضتٛز ٚدٛد َبٌ ًب
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 قكاٜا ًب خؿٛؾّا احملانِ ًب َعاْاتٗا أٜكّا نُٛاط١ٓ؟ سكٗا يًُسأ٠

 ْؿددٛف ٚدددٛد َبددٌ ًب تؿطددريٖا مبهددٔ نٝددـ... ايػخؿدد١ٝ ا٭سددٛاٍ

 ... ٚا٫ْؿدداف؟ بايعدايدد١ ٜتطددِ إٔ ٜؿددرت  قكددا٥ٞ ْٚطددل ٚاقددش١ دٜٓٝدد١

ٌ  ُْبدس  إعاد٠ إفب ذبتاز قكاٜا ٖرٙ ٞ  ٚتأَد  طدس   بعددٖا  يٓطدتطٝع  َٓطكد

٘  أغدازت  َدا  َٚٓٗدا  اىبدسأ٠  ٚقع يتشطـب َكرتسات ٟ  د. إيٝد ٍ  ازبداش  : سدٛ

 إفب إقدداؾ١ ايػددسع١ٝ اىبددسأ٠ حبكددٛم ٚاجملتُددع اىبددسأ٠ ٚعددٞ َطددت٣ٛ زؾددع

 ايٓطا٤. سكٛم تهؿٌ اي  ٚايكا١ْْٝٛ ايطٝاض١ٝ ا٭ُْب١ُ إػباد

 ازبددددددداشٟ د. ذنستٗدددددددا ايددددددد  ا٭خدددددددري٠ ايٓكطددددددد١ خبؿدددددددٛفٚ

 سكددددٛم  تهؿددددٌ ٚقاْْٛٝدددد١ ضٝاضدددد١ٝ  أُْبُدددد١ اضتؿددددداز) ايػددددبٝهٞ

ٌ  أْٗددا ؾ (اىبددسأ٠ ٔ  ايبداٜدد١  ْكطدد١  كبجدد ٌ  يتؿٓٝددد  ُْبسٖددا  ٚدٗدد١  َدد  ايتددداخ

ٞ ) بددـب ِ  َٚددٔ (ٚايدددٜين  ايطٝاضدد ٞ  ايعددسًب) بددـب  ثدد ٘  (.ٚا٫دتُدداع  ٚعًٝدد

 ايدددد  ا٫ؾدددد٬سات َددددٔ ّانددددجري ضددددٝشٌُ اىبطددددتكبٌ إٔ تتٛقددددع ؾإْٗددددا

 ايٓطدددا٤ ىبؿدددًش١ ٖٓدددا ايدٚيددد١ بٗدددا ٚتعدددين ايطٝاضددد١ٝ ايطدددًط١ ضدددتتبٓاٖا

 ٚسكٛقٗدددا اىبدددسأ٠ قكددداٜا قدددد ايتػددددد َدددٔ ايددددٜين اشبطددداب ٚيتٓكٝددد١

 تهؿدددٌ َعكٛيددد٘ بدزدددد٘ اىبٛزٚثدددات عًددد٢ ايطدددٝطس٠ ثدددِ َٚدددٔ ايػدددسع١ٝ

 .تٓطًل إٔ اىبسأ٠ ت١ُٝٓ ىبطري٠

 

 احملأر: 

 :الصعٕدٙ اجملتىع يف املرأٚ حكٕم

ٟ  اجملتُدع  ًب اىبسأ٠ سكٛم قك١ٝ إٔ ايبعٝص إبساِٖٝ .د ٜعتكد  ايطدعٛد

 .. ايتدددأثري عًددد٢ ايتٓددداؾظ ًب زَصٜددد١ قكددد١ٝ إفب ايتأدٝدددٌ بطدددبب تتشدددٍٛ

ّ  أَدسٙ  ؾٝٗدا  ايكساز ؾاْع أخر اىبسأ٠ سكٛم َٔ ؾهجري ٌ  َٚكد٢  حبدص  َجد

 ٚقكدداٜا .. َدد٪خسّا ايػددٛز٣ صبًددظ ٚعكدد١ٜٛ ٚا٫ْتخدداب ضددابكّا ايتعًددِٝ

 ايؿساع ًب زَص١ٜ قكاٜا إفب ؾتشٛي  اىبكٓٔ غري ٚازبدٍ يًشٛاز تسنٗا

 تتعكدددد بددددأت ٚبدددريو ايطدددعٛدٟ اجملتُدددع ًب ٚا٭طٝددداف ايتٝدددازات بدددـب

 ايكساز. إَها١ْٝ
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 بددداخت٬ف صبتُعٝددد١ ثكاؾددد١ ندددٌ إٔ ايػدددسٜـ ؾاطُددد١ .أ ٚأقددداؾ 

ٞ  اٱزخ أٚ ايجكاؾد١  تًدو  عًٝٗدا  بٓٝد   اي  ايكٛاعد  هلدا،  ٚايددٜين  ايتدازؽب

ٔ  .بٗدا  خاؾد١  ٚقٛاعدد  سكٛم يدٜٗا ِ  َٚد  ) سكدٛم  ٖٓداى  إٔ تدس٣  ؾإْٗدا  ثد

ٔ  ايُٓبدس  بػدض  تطبٝكٗدا  ػبدب  اسبكدٛم  ٚتًدو  دٖٛس١ٜ (إْطإ  ازبٗداش  عد

 ٞ ٔ  ايُٓبدس  ٚبػدض  اجملتُعدات  تًدو  ًب ايطدا٥د  ايككدا٥  أٚ ايؿددسد ددٓظ  عد

 اىبسأ٠ سكٛم إٔ نبٝعّا يٓا دًّٝا ُٜٚبٗس ،اجملتُعات تًو ًب اىبتبع ايكإْٛ

 ايعدامل  إفب ُْبسْدا  إذا ؾإْٓا ايعؿس ٖرا ًٚب . ددّا ١ُٗاىب ا٭َٛز َٔ بات 

ٍ  َٔ بًد أٟ ًب اىبسأ٠ بٗا تٴعاٌَ اي  ايطسٜك١ ؾإٕ سٛيٓا َٔ ّ  خد٬  ايُٓبدا

 ٚاختٝازا ضبهّا تعترب ايبًد يريو ٚايكاْْٛٞ ايطٝاضٞ ٚايُٓباّ ايتكًٝدٟ

ٔ  يدرا  ايبًدد  ذيدو  إفب ايعدامل  بٗا ُٜٓبس اي  يًطسٜك١  تطدٜٛس  دددا  ِٗد اىب َد

 ًب ٚايُٓبددددس اىبسادعدددد١ ٚأُٖٝدددد١ صبتُعٗددددا ًب ٚكبهٝٓٗددددا اىبددددسأ٠ ٚقددددع

  :بد ٜتعًل َا ٫ضُٝا ربؿٗا اي  ٚايكٛاْـب ايتػسٜعات

 . اىبسأ٠ ٚسٝا٠ ا٭ُْب١ُ أٚ ايتػسٜعات تًو بـب ايسبٌب َصاٜا -2

ـ  ايرٟ ايٛقع دمب١َٛ ًب اسبايٞ ايُٓباّ أٚ ايكإْٛ دٚز -8  ٜٓدتك

 اسبٝددددا٠ أٚ ايعُددددٌ َطددددت٣ٛ عًدددد٢ ضددددٛا٤ اىبددددسأ٠ َهاْدددد٘ َددددٔ

 . عاّ بػهٌ ا٫دتُاع١ٝ

 ددٜدددد٠ تػدددسٜعات ٚضدددٔ ٫ضدددتخداّ ٚاٱَهاْٝدددات اسبددددٚد -3

 ايد   اسبكٝكٝد١  اجملدا٫ت  ًب تػدٝري  إسدداخ  ًب َطداْد٠  ٚأُْب١ُ

 صبتُعٗا. ًب يًُسأ٠ َعاْا٠ كبجٌ

٘  ) َٛقدٛع  ٜبك٢ -4 ٞ  ايؿكد ٘  ( ايٓطدا٥ ٘  ٚؾُٗد ٌ  ٚاضدتٝعاب  بايػده

 ايعهدددظ ٚيدددٝظ اىبدددسأ٠ يؿدددا  نؿكددد٘ ٚتكدمبددد٘ ايؿدددشٝح

ٔ  ٚايهـ ٘  عد ٕ  يرتاددع  نٛضد١ًٝ  اضدتخداَ ٔ  اىبدسأ٠  ٚسسَدا  َد

 . أ٫ّٚ اٱْطا١ْٝ سكٛقٗا

٘  ٚأغداز  ضدبل  َدا  َع ٜتؿل أْ٘ ايدزٜظ شٜاد .د ٚذنس ِ  .د إيٝد  إبدساٖٝ

ٝٸدددص  ايبًددددإ ًب ٜطدددُْٛ٘ َدددا تػدددب٘ عٓددددْا اىبدددسأ٠ قكددد١ٝ إٔ بكٛيددد٘ ايبع

ِ  ايتػبٝ٘ ع٢ً طؿٝـ تعدٌٜ َع ،ا٫ْتخاب١ٝ بايٛزق١ ايدمبكساط١ٝ  ٜٓطدذ

ٔ  ؾبدد٫ّ  ،"خؿٛؾدٝتٓا  " َدع  ّ  اْتخابٝد١  ٚزقد١  تطدُٝتٗا  َد  ذيدو  تدّٛؾس  يعدد

 : ايطددٝاد٠ عًدد٢ اىبتٓاؾطددإ ايتٝددازإ بٗددا ٜت٬عددب سصبٝدد١ ٚزقدد١ ؾًٓطددُٗا
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 ا٭بددسش ؾايطدد١ُ (.ايًٝربايٜٛددٕٛ) ٚايًٝربايٝددٕٛ (اٱضدد٬َٜٕٛٛ) اٱضدد٬َٕٝٛ

ٛ  أٚي٦و أٚ ٖ٪٤٫ َع ايػخـ يتؿٓٝـ ٔ  ٖد ٍ  َد  أٚ حبسٜد١  ايت٬عدب  خد٬

ٞ  ...اىبسأ٠ سس١ٜ عدّ ٌ  إٔ ٜٓبػد  إفب ايػدا٥ه١  اىبدسأ٠  قكداٜا  ْؿدسش  أٚ ْؿؿد

 :ْٛعـب

٘  ْدددٛع  - ٍ  بتطدددٝري  ع٬قدددد١ يددد  اجملتُددددع َٚؿدددا   ايدٚيدددد١ أعُدددا

ٟ  ٚسسانددد٘ ِ  :َجدددٌ ايتُٓدددٛ ٌ  ٚتَٛبٝؿٗدددا  اىبدددسأ٠ تعًدددٝ  ٚتطدددٗٝ

ٌ  بدريو  اىبستبط١ اٱدسا٤ات  ؾٗدرٙ  ٚايطدؿس،  ايطدٝاز٠  قٝداد٠  َجد

 َدع  ٚايتٓطدٝل  ا٫ضدت٦ٓاع  بعدد  ايدٚيد١  َٔ ضٝادٟ بكساز تٴشطِ

 .ايد١ٜٝٓ اىب٪ضط١

 ا٫دتُاعٝد١  ٚايؿدٛز٠  ايػخؿد١ٝ  بازبٛاْدب  ع٬ق١ ي٘ آخس ْٛع -

ٍ  ٜطتُتع إٔ يًُذتُع ٜٴرتى ؾٗرٙ  تتؿهدو  ستد٢  سٛهلدا  بازبدد

 ! تًكا٥ّٝا ْتٝذ١ إفب

 ايؿؿددٌ عًُٝدد١ ًب شٜدداد د. طسسدد٘ َددا َددع ايسدٜعددإ خايددد .د ٚاختًددـ

 اىبددسأ٠ تعًددِٝ عددٔ - خايددد د. زأًٟب  - ذنددسٙ ؾُددا ..ؾددعٛبت٘ بطددبب

ـ  قدسازات  يٝطد   ايطٝاز٠ ٚقٝاد٠ ٞ  ايدٚيد١  ربد ٌ  يهد ٞ  ...َعٗدا  تتعاَد  ٖد

 ايٓطدام  ٖدرا  ًب تتشدسى  ٚايدٚيد١  ا٭ٚفب بايدزدد١  ثكاؾٝد١  ادتُاعٝد١  أَدٛز 

 طبعددا اضددتجٓا٤ات ٖٓدداى ..اسبطددبإ ًب ا٫دتُاعٝدد١ ا٫عتبددازات ٚقددع أٟ

 .ادتُاع١ٝ بًب١ً أثاز قساز ٖٚٛ ايػٛز٣ صبًظ دخٛهلا نكساز

 ازبدددداشٟ .د ٚزقدددد١ تكددددُٓت٘ َددددا إٔ ايعُددددٛدٟ ضددددا١َٝ .د ٚأٚقدددش  

 ْددددددٚات  ضًطددددد١ً  ًب يطسسددددد٘ َٓاضدددددباّ  ٜعدددددد ٚاىبعكدددددبـب  ايػدددددبٝهٞ

 ايتؿهٝدددددددو عًُٝددددددد١ يتبددددددددأ ازبٓطدددددددـب َدددددددٔ ايػدددددددباب ؼبكدددددددسٖا

ِ  ٜٚبكدددد٢  اىبعًّبدددد١  يًُعتكدددددات  ٞ  ايكددددساز  ا٭ٖدددد ٔ  ؾهددددجري  ايطٝاضدددد  َدددد

 ٖددددٛ َددددٔ يت٦ٝٗدددد١ ٜهؿددددٞ قبددددا ٚكبشٝؿددددٗا َٓاقػددددتٗا كبدددد  قكددداٜاْا 

 َجددددٌ اسبامسدددد١ ايكددددسازات ؾٛقدددد  اٯٕ أَددددا يًتػددددٝري، اضددددتعداد عًدددد٢

 بدددـب ْدددصاع َٚٓددداطل َعًكددد١ تسنٗدددا أَدددا ضدددابكّا عػدددٓاٖا ندددجري٠ أَدددٛز

 ٚقددددعٓا عددددامل أَدددداّ يٓددددا ٜٚطددد٤ٞ  تعكٝدددددّا ؾٝصٜدددددٖا اجملتُددددع أطٝددداف 

 ببعٝد٠. اٱْطإ سكٛم َٚا اجملٗس ذب 
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ِ  .د ٚعًدل  ٕ  ايبعٝددص إبدساٖٝ ٞ  (اىبكددٓٔ غدري ) ازبدددٍ بدأ  سددٍٛ ا٫دتُداع

 ٜأخدددر ايطدددابل ًب ندددإ ضباٚزٖدددا قبختًدددـ اىبدددسأ٠ قكددداٜا َٹدددٔ ندددجري

٘  ٚاسبدساّ،  اسب٬ٍ سٝح َٔ اىببدأ دديٝات  ٭ضدباب ) َد٪خساّ  بددأ  يهٓد

 ٖٚٓددا .. ايصَاْٝدد١ ٚزقبددا ا٫دتُاعٝدد١ ايُبددسٚف دددديٝات ٜأخددر (َتعدددد٠

 ٭ٕ ؾٝٗا، يًشطِ اىببادز٠ ٜأخرٚ ساشَّا ٜهٕٛ إٔ ايكساز يؿاْع مبهٔ

 إٔ هلددرا ا٭ٚفب ٚاشبطددٛات .. اىبػدده١ً تعكٝددد ًب إ٫ ٜطددِٗ يددٔ ايتأدٝددٌ

 ٚايتخًـ ايككاٜا ٖرٙ ىبٓاقػ١ احمل١ًٝ اٱع٬ّ ٚضا٥ٌ ع٢ً اسبُبس ٜسؾع

 اسبددٛاز تٓٗددٞ ايدد  ايٓٗا٥ٝدد١ نًُتدد٘ ٜكددٍٛ "َعؿددّٛ" ٖٓدداى إٔ قٝددد َددٔ

 اخددت٬ف ؼبرتَددٕٛ ؾٗددِ أٜكددّا ايسدٜعددإ: خايددد .د ٚأقدداف ا٫دتُدداعٞ.

 ايؿددساس١ قبٓتٗدد٢ ٜٚتشدددثٕٛ ربددٜٛٔ أٚ تُٗددٝؼ دَٕٚددٔ  ٚتٓٛعٗددا اٯزا٤

 .دمبٛقساط١ٝ صبتُعات بايؿعٌ ػبعًِٗ َا ٖٚرا

ٍ  تكدٛد  إٔ تطتطٝع ايدٚي١ إٔ ايػٗساْٞ ايًٛا٤ د. ضعد ٚأٚقح  ايتشدٛ

ٞ اٱ ايتعٝريٚ ِ  َدع  ؾعًد   نُدا  اىبُٗد١  ا٫دتُاعٝد١  ايككداٜا  ًب ػبداب  تعًدٝ

 ٫ أٚ ٜأخددر ىبددٔ اسبسٜدد١ تددرتىٚ بددريو تكددّٛ إٔ زأٜدد٘ ًب ػبددب بددٌ .. اىبددسأ٠

 عًدد٢ ٜتعددد٣ َددٔ عًد٢  سدٜددد َددٔ بٝددد تكدسب ٚ تٛدٝٗاتٗدداٚ بسأٜٗددا ٜأخدر 

ٕ  اىبعازقٕٛٚ ايدٚي١ ٜتبع اجملتُع .. سكٛقِٗٚ اٯخسٜٔ سسٜات  ضٝطدابكٛ

 ئ ايدٚي١ ٭ٕٚ إػباب١ٝ ؾسؾّا ٖٓاى ٭ٕ ايطابل ًب سؿٌ نُا اىب٪ٜدٜٔ

 اسبٓٝـ. اٱض٬َٞ دٜٓٓا ٜكسٖا ٫ خط٠ٛ تتشر

 ًب َط٪ٚي١ٝ ْؿطٗا اىبسأ٠ ع٢ً إٔ ايباشعٞ عًٝا٤ .أ تعتكد داْبٗا َٚٔ

 ازباشٟ. .د ٚزق١ عٓٗا ذبدث  اي  ازبٛاْب بعض

 َٚا ايطعٛد١ٜ اىبسأ٠ ساٍ ًب اىبتأٌَ إٔ إفب ايػٗساْٞ ي٢ًٝ .أ ٚأغازت

ٌ  بٝددٖا  ٚا٭خدر  سٛهلدا  ا٫يتؿداف  إٔ ػبدد  قػٛطات َٔ بٗا ؼبٌٝب  أؾكد

ٔ  بهددجري  َسضدد٢  دٕٚ حبددس ًب دبدددف  ايؿددساعات قًددب  ًب تسنٗددا َدد

 ايدددتؿهري ًب َتٓاقكدددتإ ؾ٦تدددإ ٚذبسنٗدددا ،عاتٝددد١ أَدددٛاز تتكاذؾٗدددا

 ٜسٜدد  ؾسٜدل  ،"اىبػد١ٖٛ  ٚايًٝرباي١ٝ ،ٚايػًٛ ايتػدد" ايتطسف ًب َٚتؿكتإ

 ايػدسع  سددٚد  نٌ تتذاٚش إٔ ٜسٜدٖا ٚؾسٜل ،اسبٝا٠ َباٖر عٔ سبطٗا

٘  ددا٤  َا ْتأٌَ عٓدَا ٚا٭عساف... ٘  ظبدد  ايػدسع  بد ِ  مل أْد ٌ  اىبدسأ٠  ُٜبًد  بد



7 

 

–5102  5102  
185 

ٌ  أعطاٖدا  ،أْؿدؿٗا  ٔ  ثابتد١  قسآْٝد١  بٓؿدٛف  اسبكدٛم  ناَد  ْبٜٛدد١ ٚبطدٓ

 (ٚاىب٪َٓدددات  اىبددد٪َٓـب) ٜتهدددسز  ٚايعكددداب ايجدددٛاب  ًب ستددد٢ ،ؾدددشٝش١

 ًب قؿؿدددٗٔ ٚزدت بدددٌ ..(يًطٝبدددات ايطٝبدددٕٛ) (ٚاىبطدددًُات اىبطدددًُـب)

 زددددا٫ت َدددٔ ايهدددجري زأٟ زأٜٗدددا غًدددب ٚنٝدددـ ضدددبأ ًَهددد١ ،ايكدددسإٓ

ٕ  ٚشٚد١ ،اىب١ًُٗ ايطاٖس٠ عُسإ اب١ٓ َٚسِٜ ،يبًهتٗا ٔ  ؾسعدٛ  ٚغريٖد

 ٭َٗددات قؿددـ ايٓبٜٛدد١ ايطدد١ٓ ًٚب ،ٚايعاؾددٝات اىب٪َٓددات ايٓطددا٤ َددٔ

 قٓاعدددات ًب اَدددسأ٠ َػدددٛز٠ أثدددست نٝدددـ تدددبـب ٚايؿدددشابٝات اىبددد٪َٓـب

 ٚمل ،عٓٗا اهلل زقٞ ض١ًُ أّ ٖٚٞ اسبدٜب١ٝ ؾًح ًب ايهساّ ايؿشاب١

ٔ  اشبًدل  أنسّ ٜطتعري أٚ ،اىبسأ٠ َػٛز٠ ت٪خر إٔ ٜؿح ٫ ٚقتٗا ٜكاٍ  َد

 . ٜعاْدٖا أٚ زأٜٗا

 َجددٌ يًددرنس" إٔ اعتكدداد ٫شَٗددا اىبٛازٜددح َطددأي١ ًٚب أْدد٘  ٚأقدداؾ 

 اىبدسأ٠  تدسخ  اسبا٫ت بعض ؾؿٞ ربتًـ أْٗا ٚددت ٚيهٔ "ا٭ْجٝـب سِب

 تكددٌ إٔ} اىبددسأ٠ َددع يطٝؿددا ايكسآْددٞ ايددٓـ نددإ ايػددٗاد٠ ًٚب ،أنجددس

 إسددددأٖ ْطدددٝ  إٕ قبعٓددد٢ ،{ا٭خدددس٣ إسدددداُٖا ؾتدددرنس إسدددداُٖا

 ًب ايددبعض... ٜكددٍٛ نُددا َٓٗددا اْتكاؾددّا ٜهددٔ ٚمل ،ا٭خددس٣ تددرنسٖا

 أٚ حبكٛقٗددا دًٗددٗا بطددبب إَددا ،نددجريّا اىبددسأ٠ َبًُدد  ا٭عددساف بعددض

 ادتُاعٝد١  عصيد١  عًٝٗدا  تؿدس   ٫ ست٢ ،ايطا٥د ا٭َس طبايؿ١ َٔ خٛؾٗا

 ٜٓصٍ مل َٛزٚث١ بعادات ايدٜٔ ٖرا مساس١ ايٓاع اضتبدٍ ...عا١ًٝ٥ ٚزقبا

 اهلل اعتكٓدا  ايد   ا٭ٚفب يًذا١ًٖٝ اضترياد صبسد بٌ ،ضًطإ َٔ بٗا اهلل

 ... سذابٗدا  ٚستد٢  بٌ ٚعًُٗا اىبسأ٠ تعًِٝ َطأي١ ًب ايبعض ٚتػدد ،َٓٗا

ِ  ٭ع٢ً ٚؾٛهلا َٔ ايبعض ربٛف بٌ ٞ  اجملدد  ضدً ٞ  ستد٢  أٚ ايعًُد  ايعًُد

ِ  ،ايتػسٜدب  حبذ١ ٔ  عذًد١  زأٜٓدا  ثد  ،ايتخٛؾدات  ٖدرٙ  ٚتتذداٚش  تددٚز  ايدصَ

  ." اٱبداع سدٚد يهٌ عابس٠ ايطعٛد١ٜ اىبسأ٠ يٓس٣

 ا٭مسددا٤ أذنددس إٔ أزٜددد ٫ بكٛهلددا: ايػددٗساْٞ يًٝدد٢ .أ ٚاضددتهًُ 

 ،ايطبٝبد١ " َٓٗٔ ،عايٝا ايٛطٔ زأع زؾعٔ يهٓٗٔ "أسدا أُٖؼ ٫ ست٢

 غدسقا  ايعدامل  ْطدا٤  عًد٢  ْدجين  ... "اجملا٫ت نٌ ًٚب ،ٚايباسج١ ،ٚايعاىب١

 داعٝدد١ عًدد٢ ْٚددجين ،تسنٝددا ًب ضبذبدد١ ٚشٜددس٠ بددأٍٚ ؾٓشتؿددٞ ،ٚغسبددا

٘  عًد٢  ْٚتكاتٌ أخس٣ دٚي١ ًب عادٟ حبذاب  دَٕٚدٔ   .ٖٓدا  ٚددٛاشٙ  سسَتد
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 َٓؿد١  عًد٢  حبذابٗدا  ؾعدت قبٔ عبتؿٌ ... ايؿك١ٝٗ با٫خت٬ؾات ا٭خر

 ْكعدٖا ٫ٚ ايدْٝا ْٚكِٝ ،طبتًٌب سؿٌ ًب ٚايٓطا٤ ايسداٍ تكِ تهسِٜ

ـ  َهإ ايط٬ب ٭َٗات ٚقع إذا  سبكدٛز  ازباَعد١  َطدس   ًب طبؿد

 سذداب  َٔ ٜطخس َٔ ْس٣ اىبكابٌ ًٚب ! ايؿت١ٓ َٔ خٛؾّا ،ربسدٗٔ سؿٌ

 إٕ دٚزٖدددا ُٜٚٗدددؼ ،ايبايٝددد١ ايكُددداؽ بكطعددد١ ٜٚؿدددؿ٘ ايطدددعٛد١ٜ اىبدددسأ٠

 ْددٛع باختٝدداز سكٗددا ًب كبطدده  إٕ َتخًؿدد١ ٜساٖددا بددٌ ،َٓكبدد١ ناْدد 

 َددددع ٜتٛاؾددددل قبددددا َطايبتٗددددا أٚ ،عًُددددٗا َهددددإ ستدددد٢ أٚ ،سذابٗددددا

 ٖدددٛام" ُْبددداّ عًددد٢ إ٫ ٜسٜددددٖا ٫ٚ ٚا٫دتُاعٝددد١ ايدٜٓٝددد١ خؿٛؾدددٝتٗا

ّ  ايتطدٛز  ٚنإٔ " ٝض دازدٕ ِ  ٫ ٚايتكدد ٛ  ايٛاسدد٠  بايتٓداش٫ت  إ٫ ٜدت  تًد

 دٕٚ ،تطددتشكٗا ايدد  ايجكدد١ اىبددسأ٠ ٖددرٙ ْعطددٞ إٔ ايٛقدد  سددإ !ا٭خددس٣

ٌ  تدٛؾري  َع ،عٓٗا ْٝاب١ ايتهًِ ٚدٕٚ ،عًٝٗا ٚايٛؾا١ٜ غٝطٓتٗا  َدا  ند

 ايعدسف  ٚيدٝظ  ايػدسٜع١  ذبهُٗا ٚضط١ٝ ب١٦ٝ ًب اٱبداع ع٢ً ٜطاعدٖا

 . ٚاىبٛزٚخ ٚايعاد٠

ٔ  َعٗا ٜتؿل أْ٘ بكٛي٘ ي٢ًٝ .أ طس  ع٢ً ايبعٝص إبساِٖٝ .د ٚعًل  يهد

 قبدددٔ ا٫ستؿدددا٤ ًب _ٚايتٛاؾدددٌ ا٫عددد٬ّ ٚضدددا٥ٌ ًب_ ٚايتهدددساز اىببايػددد١

ٞ  ايتهسِٜ َٓؿ١ ع٢ً َبٗست ِ  بتُطدهٗا  عًٝٗدا  ٚايجٓدا٤  َٓكبد١  ٖٚد  بكدٝ

 ًب تػددازى ايدد  ايطددعٛد١ٜ اىبددسأ٠ بددإٔ تًُددٝح ؾٝدد٘ ذيددو إفب َٚددا ايدددٜٔ

 غدددري َٓكبددد١ غدددري ٖٚدددٞ ٚخازدٝدددّا داخًٝدددّا ٚايعًُٝددد١ ايجكاؾٝددد١ اىبٓاضدددبات

 ا٫ختٝدداز، ًب سكٗددا عبددرتّ ... ايجكاؾدد١ عددٔ ٚخازددد١ بايدددٹٸٜٔ َتُطدده١

ٕ  ىبٔ ٜط٤ٞ بػهٌ ايجٓا٤ ًب َبايػ١ دَٕٚٔ  يهٔ  ًب آخدس  زأٟ هلدا  ندا

  ايٛد٘. غطا٤

 َطدددأي١ ًب اىبٛقدددـ بٗدددرا اضتػدددٗدت أْٗدددا يًٝددد٢ .أ أٚقدددش  ٚبددددٚزٖا

 غرئٖ. َٔ تكًٌ إٔ ا٭سٛاٍ َٔ حباٍ تكؿد ٚمل ا٫خت٬ٍب

 ًب يٝطدد  اىبػده١ً  إٔ ؾدددعل طًشد١  .د ذنددست ٫سكد١  َداخًد١  ًٚب

 يهدددٔ َٚؿَٗٛددد١ َعسٚؾددد١ ؾٗدددٞ يًُدددسأ٠ اٱضددد٬ّ أقسٖدددا ايددد  اسبكدددٛم

 ؾس  ًب ايطٝاضٞ ٚايٓطل ايطًط١ دٚز ٜأتٞ ٖٚٓا ايتطبٝل ًب اىبػه١ً

 ذنددسٙ َددع طًشدد١ د. ٚاتؿكدد  ايعاَدد١. يًُؿددًش١ اىبطدداز ٚتٛدٝدد٘ ايتػددٝري
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 تكددٛد إٔ تطددتطٝع ايدد  ايدٚيدد١ ٚي١َٝطدد٪ أْٗددا ايػددٗساْٞ ايًددٛا٤ د. ضددعد

 ايتػٝري. َطري٠

ِ  .د ذنددسٙ  َددا  َددع  طًشدد١  .د ٚاتؿكدد   ٍ  ايبعٝددص  إبددساٖٝ  اىببايػدد١  سددٛ

 َٓكبدد١ ٖٚددٞ ايتهددسِٜ َٓؿدد١ عًدد٢ َبٗددست قبددٔ ا٫ستؿددا٤ ًب ٚايتهددساز

ِ  بتُطدهٗا  عًٝٗا ٚايجٓا٤  ٖدرا  ًب قٛهلدا  طًشد١  د. ٚأقداؾ   ايددٜٔ،  بكدٝ

 اٯخس َٔ س  ٚايًػٌب اىبػه٬ت َٔ ايعدٜد ؼبدخ ؾع٬ّ ٖرا ايطٝام:

ٞ  َدع _ يٝٓاإ ايُٓبس٠ ًب (ذبدٜدّا ايػسب) ٔ  يًُٓكبدات  اسرتاَد ٔ  ٚغريٖد  عبد

ٌ  ٚضدطٝتٓا  ًب نبٝعدا  ِ  _ايددبعض بعكدٓا  لبجد ٔ  أتهًد  اىببتعجددات دبسبد١  عد

 ناْد   ٚإٕ ؟..ىبداذا  اٯخدس  ٜطأيو َٓكب١ ايطعٛد١ٜ ناْ  ؾإٕ ...ذبدٜدّا

 احملًددٞ اجملتُددع َددٔ ٖاإقؿددا٩ ٜددتِ ٚزقبددا ؟ ىبدداذا ضدد٪اهلا ٜددتِ ذيددو غددري

ٕ  ... دًددتٗا  بأبٓا٤ اشباف ٔ  ٫بدد  لبدٛذز  ايطدعٛد١ٜ  اىبدسأ٠  ندأ ٘  َد  ٚقدع

ٌ  ....اجملٗدس  ذبد   ِ  د. إيٝٗدا  أغداز  ايد   ايٓكطد١  تًدو  َجد  هلددا ٚايد   ابدساٖٝ

 ذيو. تعصٜص ًب دٚز ؾع٬ّ

 ًب اٱضد٬ّ  أدخٌ قد ايػسب نإ إٕ بكٛي٘: ايبعٝص إبساِٖٝ .د ٚعًل

٘  إٔ ػبدب  اىبؿتدا   أقاع َٔ (اىبطًُـب) ؾٓشٔ _ ا٫تٗاّ قؿـ  ٖدرٙ  ْٛادد

 يًرات. ٚضباضب١ غذاع١ بهٌ ايكك١ٝ

 عًد٢  ٚاىبطد١ًُ  ايعسبٝد١  اىبدسأ٠  َٛقٛع إٔ إفب ايسدٜعإ خايد .د ٚأغاز

ٔ  ايهدجري  ؼبتداز  ٫ اشبؿدٛف  ٚد٘ ٞ  اىبطدت٣ٛ  عًد٢  ايتدُٓبري  َد  اٱضد٬َ

 اٱضد١َٝ٬  ايٓؿٛف ًب اىبػه١ً يٝط  ..ٚاقش١ تكسٜبّا سكٛقٗا ؾهٌ

 بجكاؾدد١ تتُجددٌ ايدد  ايجاْٝدد١ اىبػدده١ً تددأتٞ ثددِ ..ٚاقعددّا تطبٝكٗددا ًب ٚإلبددا

 ٚتهُددددٔ ازبدددددٍ ٜجددددٛز ٖٚٓددددا ..عًٝدددد٘ ايٓدددداع تعددددازف َٚددددا اجملتُددددع

 ..!!اىبػه٬ت

 ٚتأًٜٚدددٗا ايٓؿدددٛف قدددسا٠٤ ًب ٚأٜكدددا :ؾددددعل طًشددد١ .د ٚأقددداؾ 

ٚٻ ؾطس َٔ ُْبس ٚد١ٗ َٔ ضٝهٕٛ ايتطبٝل...ا٭ق٣ٛ ايطسف ىبؿًش١  ٍٚأ

 اسبكٝك١. عٓل ٣ٛٳَٚي

ٞ  ازباشٟ .د ٚعًك  ٍ  ايػدبٝه ٕ  خايدد  .د ذندسٙ  َدا  سدٛ  ًب ايسدٜعدا

 ؾهددٌ ،ايتددُٓبري َددٔ ّانددجري ؼبتدداز ٫ اىبددسأ٠ َٛقددٛع إٔ َددٔ َداخًتدد٘
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 ًب ٚإلبددددا ايٓؿددددٛف ًب اىبػدددده١ً ٚيٝطدددد  ٚاقددددش١ تكسٜبددددّا سكٛقٗددددا

 إٔ أٚقددش  يهٓٗددا ايددسأٟ ٖددرا َددع ازبدداشٟ د. اتؿكدد  سٝددح ايتطبٝددل،

ٍ  ايٛزق١ بدا١ٜ ًب اسبكٛم ذنس ٕ  اىبدسأ٠  سدٛ  يًشددٜح  َُٗداّ  َددخ٬ّ  ندا

 إفب ايٛزقد١  َؿب ًب ايتطسم مت ثِ تعاْٝٗا اىبسأ٠ إٔ زأت اي  ازبٛاْب عٔ

 ايدزددد١ َددٔ نُٛاطٓدد١ اىبددسأ٠ قبعاًَدد١ بدددأتٗا اىبددسأ٠ َعاْددا٠ ًب دٛاْددب

 ايتدددخ٬ت ٭ٖددِ بتؿددٛز ختُتٗددا ثددِ اىبعاْددا٠ أٚددد٘ َددٔ ٚغريٖددا ايجاْٝدد١

  ايٛقع. يتشطـب اىبطًٛب١ ايع١ًُٝ

 ايػددسٜع١ بددـب اىبددسأ٠ قكدد١ٝ سددٍٛ َداخًتدد٘ ًب اىبددسٟ ضددامل .ّ ٚذنددس

ٍ ٚ يًتُٝٝدص  تعسقد   قدد  غو ٚب٬ اىبسأ٠ إٔ ،اىبٛزٚث١ ٚا٭عساف  ا٫ضدتػ٬

 إٔ إفب ايكد٠ٛ،  ؾدازم  بطدبب  ايتازٜ  ؾذس َٓر ايسدٌ قبٌ َٔ ا٫قطٗادٚ

 .ا٫دتُاعٝدد١ سبٝاتدد٘ اىبُٓبُدد١ ايتػددسٜعات ٜكددعٚ ٜتشكددس اٱْطددإ بدددأ

ٕ  سبٝدا٠  اىبُٓبُد١  ايتػسٜعات أِٖ َٔ ا٭دٜإ ناْ ٚ  زؾعد   ايد   اٱْطدا

َٔ  ٕ  بعدض  أقدست  أٜكدا  أْٗدا  إ٫ سكٛقٗدا،  بعدض  هلدا  ٚسككد   اىبدسأ٠  غدأ

ٔ  اىبكًًدد١ ٚ يًُددسأ٠  اىبكددطٗد٠  ايتكايٝددد ٚ ايعددادات   ندددإ ٚقددد  .غددأْٗا  َدد

 سدد  إفب ُْبُٗدا  ؾكدد  ا٫دتُاع١ٝ ايعسب سٝا٠ ًب نبري٠ إقاؾ١ يٲض٬ّ

 نددجري٠، سكٛقددّا ٚأعطاٖددا غددأْٗا َددٔ ٚأعًدد٢ اىبددسأ٠ َهاْدد١ زؾددعٚ َددا

 تعددايِٝ تطبٝددل عدددّ بطددبب ٖددٛ اسبددايٞ اىبددسأ٠ ٚقددع إٔ ايكددٍٛ يهددٔٚ

ـ  اىبدسأ٠  ؾاعتبداز  !ايٛاقع خب٬ف ايتُين أٚ اىببايػ١ بعض ب٘ اٱض٬ّ  ْؿد

 اسبدددٚد عًدد٢ ٚاقددش١ د٫٫ت يدد٘ اٱضدد٬ّ ًب ٚاىبددرياخ ايػددٗاد٠ ًب زدددٌ

 بدداَسأ٠ ْطددُع مل أْٓددا ايٛاقددش١ ٚاسبكٝكدد١ .يًُددسأ٠ ايػددسع زمسٗددا ايدد 

 بعددد  ايعددسب عٓددد  نددبري٠ تددادس٠  ستدد٢ أٚ قاقدد١ٝ  أٚ (سانُدد١) قا٥ددد٠

 ْطددا٤ باضددتجٓا٤.. اٱضدد٬ّ قبددٌ دبازتٗددا خًٜٛددد بٓدد  ؾخدػبدد١ اٱضدد٬ّ

ٔ  أٚ سهُٔ ق٬ًٝت ِ  سداٚي ٔ  اسبهد ٔ  ٚؾدا٠  بعدد  ايطدتاز  ٚزا٤ َد  أشٚادٗد

ٕ  يسداٍ ٚادٗات غايبّا ٖٚٔ ضبدٚد٠ يؿرتات  سايٝداّ ٚ ...بايطدًط١  ٜت٬عبدٛ

 ايسمسددٞ اىبطددت٣ٛ عًدد٢ ٜطددس  َددا بددـب اىبًُهدد١ ًب سدداد تٓدداقض ٖٓدداى

ِ  اىبعداؽ،  ايٛاقدع  بدـب ٚ اجملتُدع،  ًب دٚزٖاٚ اىبسأ٠ عٔ ايدٜينٚ  ٜطبدل  ؾًد

 عًدد٢ ازبٓطددـب بددـب نايؿؿددٌ بدد٘ ا٫يتددصاّ عًٝٗددا بددإٔ اىبددسأ٠ ؾُٗدد ُأ َددا

 ،دبُدددٚ اىبددسأ٠ دٚز تعطددٌ يددريوٚ ،(اضددتشايت٘ بطددبب) ا٭ؾددعد٠ نبٝددع
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 اجملتُع ًب دٚزٖاٚ اىبسأ٠ سكٛم َؿّٗٛ ًب اقطسابٚ خًٌ ًب تطبب يبا

 .ْؿطٗا اىبسأ٠ يد٣ٚ ايسدٌ يد٣

 ؾُٝا اىبسأ٠ سل َٔ ٜكًٌ ٫ٚ ايػسع ٜٓتكد ٫ بٗرا أْ٘ ضامل .ّ ٚأٚقح

ّ ٚ ايٛقدٛ   بأُٖٝد١  ٜعتكدد  ٚيهٓ٘ ،ب٘ تطايب ٕ  عدد ٍ  ايددٚزا  ددٖٛس  سدٛ

 هلدداٚ اٱضدد٬َٞ ايتددازٜ  َددد٣ عًدد٢ قا٥ُدد١ ناْدد  بسأٜدد٘ ايدد  اىبػدده١ً

 : نايعدداد٠ ايددبعض ٜكٛيدد٘ قددد َدداٚ ...تؿاضددريٖاٚ بايػددسٜع١ ٚثٝكدد٘ ع٬قدد٘

 اىبدسأ٠  سكدٛم  َدع  إغدهايٝات  يددٜٗا  يدٝظ  ا٭خدس٣  اٱضد١َٝ٬  ايدٍٚ بإٔ

 ٖددرٙ إٔ ٖددٞ َُٗدد١ سكٝكدد١ ٜتذدداٚش غريٖددا؛ٚ تددْٛظٚ َٚؿددس تسنٝددا نددد

 ٍ  َكازْدد١ ايس٥ٝطد١  ايككداٜا  ًب ٚاقدش١ ٚ َؿؿد١ً  دضداتري  ذبهُٗدا  ايددٚ

  .ٚايط١ٓ ايكسإٓ ًب تؿاضري يعدٸ٠ ايكاب١ً اىبؿتٛس١ بايٓؿٛف

ٞ ٚ ايددٜين  بدـب  ايتداخٌ عٔ طًش١ د. ذنست٘ َا ٚخبؿٛف  ايطٝاضد

 اىبددسأ٠ قكدداٜا عًدد٢ نددبري تددأثري اىبددسٟ ضددامل .ّ بددسأٟ يدد٘ ٜهددٔ مل ؾإْدد٘

 د. ذنستدد٘ َدداٚ ايطددًط١، عًدد٢ ايؿددساع سددٍٛ غايبدد٘ ًب اعبؿددس إلبدداٚ

 هلددا نددإ أْٗدداٚ ا٫دتُدداعٞٚ ايدددٜين بددـب ايتددداخٌ عددٔ نددريو طًشدد١

 غددو ضبددٌ ؾٗددرا ضددابكّا أؾكددٌ ٚقددع ًب ناْدد  أْٗددا ٜددٛسٞ قبددا سكددٛم

 عًٝدد٘ ناْدد  ىبددا اَتددداد ٖددٛ ايٝددّٛ عًٝدد٘ ٖددٞ َددا إٔ ٜعتكدددٚ يدد٘ بايٓطددب١

  .با٭َظ

 ايعؿدددس َتطًبدددات َدددٔ قدددسٚز٠ ايٝدددّٛ أؾدددبح اىبدددسأ٠ دٚز تؿعٝدددٌ ٕإ

 ؼبهددِ أؾددبح ايددرٟ ايدددٚيٞ ايكددإْٛ ايتصاَددات َددٔ ايتصاَددّاٚ ٚايتُٓٝدد١

  : ايتايٞ ًٜصّ ايػإٔ بٗرا َعترب إػبابٞ تػٝري ٚٱسداخ .ايعامل

  ايعايكدد١ اىبددسأ٠ قكدداٜا سبًشدد١ ايطٝاضدد١ٝ ايكٝدداد٠ َددٔ قددسازات -2

 ًب اىبًُهدد١ مسعدد١ عًدد٢ ضددًبّٝا تددٓعهظ ايدد  تًددو خاؾدد١ٚ

 ًب ايعايك١ اىب١ُٗ اىبسأ٠ قكاٜا بعض ناْ  يٛٚ ؾشت٢ .اشبازز

ٌ  سدل ، ٚايطؿس، ٚايطٝاز٠ قٝاد٠ َجٌ اىبًُه١ ٘  هلدا  ايعُد  خًؿٝد

 ضددبل قدددٚ .ايطٝاضد١ٝ  ايكٝدداد٠ بٝدد  ايطددًط١ٚ ايكدساز  ؾددإٕ دٜٓٝد١ 

 : َجددٌ يًُددسأ٠ ددددّا َُٗدد١ قددسازات ايطٝاضدد١ٝ ايكٝدداد٠ اربددرتٚ

 ايبًدٜدد١ اجملددايظ ًب ايرتغددحٚ ايػددٛز٣ صبًددظ ًب اىبػددازن١

 َكبد٫ّٛ  ٚاقعّا أؾبش ٚ بٓذا  ايكسازات تًو ْٴؿرت، ٚٚايتعًِٝ
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 ايككدداٜا َددٔ ؾددعٛب١ أنجددس ناْدد  أْٗددا زغددِ ،اجملتُددع ًب

  .سايّٝا ايعايك١

ّ  يًُسأ٠ اىب١ُٗ اسبكٛم عٔ اىبسأ٠ٚ اجملتُع تجكٝـ -8  بددٚزٖا  يتكدٛ

 ايعددداّ ايتعًدددِٝ طسٜدددل عدددٔ ذيدددو دبدددرٜسٚ اجملتُدددع ًب ايؿاعدددٌ

  .اسبايٞ اىبؿّٗٛ ضبٌ ذبٌ ثكاؾ١ ٜؿبح ست٢ اٱع٬ّٚ

ٌ ٚ اىبدسأ٠  سكٛم سبُا١ٜ اي٬ش١َ ايتػسٜعاتٚ ا٭ُْب١ُ ضٔ -3  تؿعٝد

  .ٚايت١ُٝٓ اجملتُع ًب دٚزٖا

 ايد   ايتؿاضري داْب ارباذ ع٢ً ايسمس١ٝ ايد١ٜٝٓ ازبٗات سح -4

 َدا  يٓـ ايتؿاضريٚ اٯزا٤ تتعدد عٓدَا اىبسأ٠ ؾا  ًب تهٕٛ

 ايكسازات تٓؿٝرٚ ارباذ يتطٌٗٝ ذيوٚ اىب١ُٗ اىبسأ٠ قكاٜا سٍٛ

  .اي٬ش١َ ايطٝاض١ٝ

 ضددامل .ّ ذنددسٙ َددا ٜعكددد طسستدد٘ َددا بددإٔ ؾدددعل طًشدد١ .د ٚعًكدد 

ٞ  ٚايٓطدل  ايطدًط١  دٚز اىبجاٍ ضبٌٝ ؾعًٞ ،اىبسٟ ٔ  ًب ايطٝاضد  ٚأٜكداّ  ضد

 إيٝدد٘ تطسقدد  ىبددا ٚأضدداع ايًددب ٖٚددٛ بدداىبسأ٠ اشباؾدد١ ايتػددسٜعات تؿعٝددٌ

 ايتاي١ٝ: ايٓكاٍب تٛقٝح مبهٔ ٚعًٝ٘ ... َطبكّا

ٞ  غدسعاّ  اىبهؿٛي١ ٚسكٛقٗا اٱض٬ّ ًب اىبسأ٠ ٚقع َٛقٛع :أ٫ّٚ  ٖد

ٔ  َٛدٛد٠ ُْبسّٜا ؾٗٞ عًٝٗا اخت٬ف ٫ أَٛز ٛ  ايتطبٝدل  يهد  ٖد

 ايٓكاؽ. ضبٛز ٖٚٛ ..اشبًٌ َؿدز

ٍ  :ثاّْٝا ٕ  ايكدٛ ٞ  اىبدسأ٠  ٚاقدع  ْكدد  ًب َبايػدات  ٖٓداى  بدأ  بطدبب  اسبداي

٘  تتؿدل  ٫ اٱضد٬ّ  تطبٝل عدّ  َٓٗدا  أضدباب  يعدد٠  طًشد١  د. َعد

ِ  إٔ  َددٔ بهددجري ٜتعًددل ؾُٝددا َباٖسٖددا ًب تطبددل اٱضدد٬ّ تعدايٝ

 غده٬  تتطدل  ٫ بطسٜكد١  ٜطبدل  َعُبُٗدا  يهٔ ايٓطا٤ قكاٜا

 أْٗددا قبعٓدد٢ (ٚايطدد١ٓ ايهتدداب ٖٚددٛ اىبؿدددز) َددع َٚكددُْٛا

 ٖٓدا  ْتشددخ  ٫ ... ايٓطا٤ ع٢ً دبين ؾٝٗا بطسٜك١ ٚت٪ٍ ذبسف

ٔ  ؾهًدٗا  اي٫ٜٛد١  أٚ ايٓؿكد١  أٚ ايػدٗاد٠  أٚ اىبدرياخ  عٔ  بٗدا  ْد٪َ

 ْدددرٖب عٓددددَا يهدددٔ اىبدددسأ٠ ىبؿدددًش١ سهُددد١ ؾٝٗدددا ْٚدددس٣

 ٚايعٓددـ ٚاسبكددا١ْ ٚاشبًددع ايطدد٬م قكدداٜا ْٚددس٣ يًُشهُدد١
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 ْددزى  ٖٓدا  ...هلدا  ايػدسع  أقدسٙ  َدا  ٫ْتدصاع  اىبدسأ٠  ٚضعٞ ا٭ضسٟ

 ٚإلبددا ؾكددٌب ايككددا٤ كبددظ ٫ ٚايككدد١ٝ ...اشبًددٌ َهُددٔ بكدد٠ٛ

 يهٔ ؾكٌب ايطعٛدٟ اجملتُع كبظ ٫ٚ ،..أخس٣ نجري٠ ّاأَٛز

 ٖددرا ًب ايددبعض ذنددس نُددا يهددٔ... أٜكددّا أخددس٣ صبتُعددات

 ٭ْٗدددا أسٝاْدددا أزسدددِ ايٛقدددع١ٝ ايكدددٛاْـب تهدددٕٛ قدددد ايطدددٝام

  يًتؿطري. أٚد٘ يعد٠ ؾكابٌ ايتػسٜع أَا َٚك١ٓٓ ٚاقش١

ٞ  ايددٜين  بدـب  يًتداخٌ ٚبايٓطب١ ٛ  ٚايطٝاضد  َسسًد١  ًب سددخ  ٚإٕ ٖٚد

 ايهدجري  ذبسٜـ بطبب اىبسأ٠ ٚطاي  اضتُست آثازٙ يهٔ َع١ٓٝ تازؽب١ٝ

 ًٚب اسبدددايٞ ايٛقددد  ًٚب ... طبتًؿددد١ بطسٜكددد٘ ٚقسا٤تٗدددا ايٓؿدددٛف َدددٔ

 أغدازت  ايد   نتًو ايدزاضات بعض عهطت٘ نُا ايطعٛدٟ صبتُعٓا

ٍ  ٚاقش١ َ٪غسات ٖٓاى طسسٗا... ًب إيٝٗا ٘  ذبدٜٛس  سدٛ  اىبؿد   أٚ ايؿكٝد

 أٚ يتشذددِٝ أسٝاْددّا ضددٓاداٱ قددعٝؿ١ أسادٜددح ٚاضددتخداّ بددٌ يًٓؿددٛف

ِ  ٫ٚ ،بايٓطدا٤  اىبتعًكد١  خؿٛؾدا  َدا  قكد١ٝ  تٌٜٗٛ ٘  ٖٓدا  ْعُد  ٚاقدع  يهٓد

ـ  ؾُٝا نريو .أٜكّا اىبعاؽ ايٛاقعٚ ايدزاضات عهطت٘ ٌ  ؽبد  ايتدداخ

 َٚددا ناْدد  سكددٛم هلددا اىبددسأ٠ بددإٔ ايتٛقددٝح مت ٚا٫دتُدداعٞ ايدددٜين بددـب

 ) ايددٜين  َٚطاْد٠ اىبعٛق١ ايجكاؾ١ٝ اىبٛزٚثات يهٔ ٚتػسٜعّٝا دّٜٓٝا شاي 

 يًُؿدددًش١  اىبكددداد  اىبطددداز ٖدددرا  عكدددد  ( يًٓؿدددٛف اىبػًدددٍٛب  ايتأٜٚدددٌ

 ٜتعًدل  ؾُٝدا  ؾكدٌب  يدٝظ  احملو ٖٞ ايطٝاض١ٝ ايطًط١ ٚتبك٢ ا٫دتُاع١ٝ.

 ايكددسا٠٤ َددٔ اسبددد ًب ا٭ٖددِ ٖٚددٛ يهددٔ ٚا٭ُْبُدد١ ايكددٛاْـب بإغددهاي١ٝ

 ايدٜٓٝددد١ ايٓؿدددٛف نبٝدددع ًب ايٓطدددا٤ يككددداٜا اىبٓؿدددؿ١ غدددريٚ اىبتػددددد٠

 ٚا٫دتُاع١ٝ. ٚايجكاؾ١ٝ

٘  َددا َدع  اىبددسٟ ضدامل  .ّ ٚاتؿدل  ٔ  ؾدددعل طًشد١  .د ذنستد  ٖٓدداى إٔ َد

 عًددد٢ ايتعٜٛدددٌ إٔ ٜدددس٣ ٚيهٓددد٘ ايٓؿدددٛف تطبٝدددل ًب أسٝاْدددّا َػددده١ً

٘  يبا بايسغِ عاّ بػهٌٚ ؾٝ٘ َبايؼ تؿا٩ٍ ايٓؿٛف  سايٝداّ  اىبدسأ٠  تعاْٝد

ٍ  ًب أْٗا ُٜبٔ ٫ صبتُعٓا ًب ٌ  سدا  إٔ ْٚعتكدد  .. َكد٢  ٚقد   أٟ ًب أؾكد

 .ضباي١ ٫ قادّ ايتػٝري

ٔ  ْتشددخ  َا نجريّا أْٓا إفب احملٝا َطاعد .د ٚأغاز  اىبدسأ٠  سكدٛم  عد

 ع٢ً اىبسأ٠ تؿتكدٙ َا بعُل تتعًل ٫ اىبطايب ظبد اىبكابٌ ًٚب صبتُعٓا ًب
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ٔ  .. غببٜٛد١  بأْٗدا  ٚؾؿٗا مبهٔ َطايب ٖٞ ٚإلبا عاّ عبٛ ٍ  عبد  ايسددا
ٛ  عًد٢  ٖٓا ٚاسبدٜح _ ّ  عبد ٔ  ايهدجري  ْؿتكدد  _ عدا  ايطٝاضد١ٝ  سكٛقٓدا  َد

ٔ  أنجدس  ْتشددخ  إٔ عبتداز  ... ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتؿاد١ٜ  ايؿدسد  سكدٛم  عد

ٔ  َصٜدداّ  ٜعدين  اىبدسأ٠  حبكدٛم  اىبطايب١ َٔ َصٜدّا ٭ٕ اجملتُع ًب  ايسغبد١  َد

 إضددكاٍب َددع اىبددسأ٠ سكددٛم عددٔ ايددبعض ٜتشدددخ َددا نددجريّا .. ايتُٝٝددص ًب

ـ  أٚ دٗدات  دبداٙ  اىبٛاقـ َٔ نجري ٟ  طٝد ٕ  ؾهدس ِ  ٖد٪٤٫  ٚندأ ٔ  ٖد  َد

ٞ  َٛقـ مث١ أْ٘ ٖٞ اسبكٝك١ إٔ َع ذيو ٚزا٤ ٜكؿٕٛ  بعدض  دبداٙ  صبتُعد

ـ  ٖٚدرٙ  .. بداىبسأ٠  تتعًدل  ايد   ازبٛاْدب   عددرب تُبٗدس  ايد   اجملتُعٝد١  اىبٛاقد

ٍ  يعدّ ٚايٛقٛد احملسى ٖٞ ا٫دتُاع١ٝ ايكِٝ أٚ ايعادات َٔ عدد  سؿدٛ

ٕ  يرا؛  اجملتُع ًب ايٓطا٤ بعض إيٝ٘ تتطًع َا بعض ٍ  ؾدإ  يدد٣  ذيدو  إغؿدا

 ٖددٛ صبتُعٝدد١ ؾ٦دد١ أٚ طٝددـ َددع سطددابات تؿددؿ١ٝ ًب َددِٓٗ زغبدد١ ايددبعض

ِ  أضدباب  أسد ٍ  دٚزاْٗد ِ  سدٛ  ٚإدزانٓدا  ... ٜدرنس  ددٜدد  دَٕٚدٔ   ذٚاتٗد

 عددإفب  يٛؾٍٛإفب ا اىبطاف ْٗا١ٜ ًب ضٝكٛدْا صبتُع١ٝ قك١ٝ ٖرٙ بإٔ

 ٜتطًددب أْدد٘ نُددا اىبددسأ٠ ت٪ًَدد٘ َددا ذبكٝددل تكددُٔ ايدد  ازبٛاْددب َددٔ

 أْدد٘ عًدد٢ َعدد٘ ٚايتعاَددٌ اجملتُعددٞ ايددتشؿِب َطددببات نددٌ ًب ايددتؿهري

٘  تؿٛز ٜؿعب ضًٛى ـ  أٚ بكدساز  إشايتد ٍ  أٚ غداطش١  نًُد١  أٚ َٛقد  َكدا

 غاقب.

ٍ  َداخًت٘ ًب اسبازثٞ خايد .أ ٚذٖب  ايػدسٜع١  بدـب  اىبدسأ٠  قكد١ٝ  سدٛ

ٟ  .د اضتػددٗاد  إٔ إفب اىبٛزٚثدد١،  ٚا٭عددساف  ٌ  ازبدداش  ايتدددازؽبٞ بايتطًطدد

 تطددًٌٝب ًب َٚبٝؿتدد٘ أد٣ ايتددرنريٟ ايػددسع١ٝ ٚبايٓؿددٛف اىبددسأ٠ يتددازٜ 

ٞ  ٜعٝػدٗا  اي  اىبػه١ً سذِ ع٢ً ايك٤ٛ  ًب ٚتد٪ثس  اجملتُدع  َٓٗدا  ٜٚعداْ

ّ  ،تتٓاشع٘ اي  ا٫دتُاع١ٝ ا٫قطسابات  مبٓدع  ٫ بداىبطس  انرتاثٓدا  ٚعدد

 ايٓؿدٛف  ًب ٚيٝطد   ايتطبٝدل  ًب اىبػده١ً  بإٔ ايكٍٛ أَا .ٚايػسم ايبًٌ

 ٠٠١١ قطعدد  ايدد  ايٓؿددٛف تًددو َدع  اىبعاْددا٠ أيٝطدد  يٝطددأٍ بدد٘ ٜعدٛد 

 َٓطدل  َع ٚتٛاؾكٗا ايّٝٛ تأنٝدٖا زغِ ايتطبٝل؟ ًب ٖٞ ايّٝٛ إفب ض١ٓ

ّ  ايٓؿظ عًِ ُْٚبسٜات ّ  ا٫دتُاعٝد١  ٚايعًدٛ  ،ٚاسبكدٛم  ايطٝاضد١ٝ  ٚايعًدٛ

 أٚ ايٓؿٛف ع٢ً اعرت  أسد ٫ ،ايتازٜ  ذيو َٔ ايتطبٝل ْٓاقؼ عبٔ

ـ  ...أسدد  عًٝٗدا  ٜعدرت   مل بد١ٜٝٗ ؾٗرٙ هلا ايتُٓبري ٕ  يٮضد  اضدتُساز  ؾدإ
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ٔ  ٜصٜدد  اىبٛقٛع ٖرا ًب اىبُاسه١ ٍ  ؾهدس  عًد٢  ايطدًيب  ا٭ثدس  َد  ا٭دٝدا

ٞ  ا٫دتُاعٞ يًتٓاقض ايؿع١ًٝ اىبػاٖدات َٔ ايٓاتر  ،ٚايددٜين  ٚايطٝاضد

 .ضبددات٘ ٖٞ َا ْعسف ٫ أعٛز َٓطل ٚؽبًل

 :املرأٚ تهبٗن وَ ٔالصٗاش٘ العرع٘ اشتفادٚ نٗفٗٛ

 ايػددددسعٞ اضددددتؿاد٠ نٝؿٝدددد١ سددددٍٛ طًشدددد١ .د يتطددددا٫٩ت بايٓطددددب١

 ٞ  ايػدددسعٞ ذبدددايـ َدددٔ اىبطدددتؿٝد َٚدددٔ ،اىبدددسأ٠ تهبٝدددٌ َدددٔ ٚايطٝاضدد

ٞ  خايد .أ ٜعتكد ،؟ اىبسأ٠ ع٢ً ا٫دتُاعٞ ٚاىبٛزٚخ ٞ  إٔ اسبدازث  ايطٝاضد

 ٚاحملاضب١ باشبطاب ايتٛد٘ َٔ ٜطتؿٝدٕٚ ا٫دتُاعٞ ٚاىبٛزٚخ ٚايدٜين

 اىبخاطبدد١ َددٔ أضددٌٗ ٖٚددٛ ٚتسٜٚكددِٗ اجملُٛعددات ز٩ضددا٤ ًب ٚايددتشهِ

ٌ  عًد٢  ٚايطدٝطس٠   يتًددو ا٭دا٠ ُٖدا  ٚايكاؾدس  اىبددسأ٠ ...سدد٠  عًد٢  ؾددسد ند

 دعدددا َدددا ٖٚدددٛ هلدددا ايددددٜٔ ضبازبددد١ زغدددِ اىبتذددددد٠ ايكدمبددد١ ايطٝاضدددات

٘  ٫ستهداز  ايدٜٔ ٫ختطاف اىبرنٛز٠ ا٭طساف ٔ  تأًٜٚد  ايتػدسٜعات  ٚضد

 ٚتددسٜٚض اىبؿددا  تًددو سبُاٜدد١ ٚايتددأ٬ٜٚت ايؿتددا٣ٚ تًددو َددٔ اىبطددتُد٠

 ايبشدددح َٚٓددداٖر ا٫دتُاعٝدد١  ايعًدددّٛ تُٗددٝؼ  ...ٚايتٛقعدددات ايطُٛسددات 

 أبدددٛاب َدددٔ اىبػددده٬ت ٜؿدددد ٫ٚ بايدددرات ايدددٛعٞ ٜٛقدددـ ٫ اسبدٜجددد١

 ٖددٛ اٱضدد٬َٞ اجملتُددع ًب ايٓطدد١ٜٛ اسبسندد١ قددد ٚايتعٓؿددس ،سدددٚثٗا

 ْؿدددٛف بتطبٝدددل غدددعازات١ٝ َٚطايبددد١ سدٜجددد١ عؿدددس١ٜ أدا٠ عدددٔ ربًدددٞ

 أٚد٣ اىبدسأ٠  عًد٢  ايدتذين  ...ايساغد٠ اشب٬ؾ١ َٓر تطبل مل اي  ايػسٜع١

 ،ٚايطدد٬ّ ايؿدد٠٬ آيدد٘ ٚعًدد٢ عًٝدد٘ اىبؿددطؿ٢ اسببٝددب عًدد٢ ايددتذين إفب

 ٚايٓطدددا٤.. ايطٝدددب ؾكددداٍ دْٝدددانِ َدددٔ إفب سبدددب اسبددددٜح ًب نُدددا

 ٚخًددل ْبددٌ ذيددو عددٔ ٜٓٗدداٙ ٫ٚ دٓطدد١ٝ َٝدد٫ٛ ٜعتددربٙ ؾددايبعض اسبدددٜح،

ٌ  ،َتعددد٠  بٓؿدٛف  ايطدُا٤  َٔ اىبصن٢ ايٓيب ٔ  ٜٚػؿد ٘  عد  يًٓطدا٤  ضببتد

ٔ  ٜطتعٝب أٚ َٓٗٔ ٜأْـ ٫ٚ عػستٗٔ ٚؼبب ٜؿكًٗٔ أْ٘  ٜجبد   ٚمل َدٓٗ

 بدددٍ اهلل ٜبديدد٘ إٔ ايددرنس ؾٝدد٘ ٜكدددع ايددرٟ ايعؿددس ذيددو ًب أزاد أْدد٘

 !! َعترب َٔ ؾٌٗ .. ذنٛزّا اٱْاخ

ٍ  َػسٚع١ أض١ً٦ ٖٓاى إٔ اهلديل عبدايسهبٔ .د ٜٚس٣  َٚٓٗدا  يًتدداٚ

 (ايٓط١ٜٛ اسبسن١) ايطعٛدٟ ايٓطٟٛ اسبساى أثس ٌٖ اىبجاٍ: ضبٌٝ ع٢ً

 عًددد٢ ضدددًبّا أٚ إػبابدددّا ٚخازدٗدددا اىبًُهددد١ ًب اىباقددد١ٝ ايطدددٓٛات خددد٬ٍ
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 نبدداز أسددد َددع نٓدد  اهلددديل: عبدددايسهبٔ .د ٚقدداٍ .. اىبددسأ٠؟ كبهددـب

 أنتددٛبس ًب اىبددسأ٠ يكٝدداد٠ ايٓطددا١ٝ٥ اىبُبدداٖس٠ عددٔ ٚذبدددثٓا ايكددساز ؾدٓاع 

 ...يًطٝاز٠ اىبسأ٠ قٝاد٠ ضت٪خس اىبط٪ٚي١ غري ايتؿسؾات ٖرٙ َجٌ إٔ ؾكاٍ

 ٌ  اسبكٛقٝددد١ اىبُٓبُدددات بعددض  َدددع ايٓطددا١ٝ٥  ايعٓاؾدددس بعددض  تٛاؾدددٌ ٖدد

 ٜعٝددل أّ ايٓطددٟٛ اسبددساى ؽبدددّ اسبهَٛٝدد١ ايطٝاضددات قددد "ايدٚيٝدد١"

 أٖداؾ٘؟ ذبكٝل ًب َطتكبً٘

 :األجٍبٗٛ باملٍظىات االشتكٕاٞ

ٟ  ضامل .ّ ٜس٣ اهلديل، عبدايسهبٔ .د ذنسٙ َا ع٢ً تعًٝكّا  إٔ اىبدس

٘  اىبطدأي١  ٜعكدد  اىبطايبات ًب ٚايتطسف ا٭دٓب١ٝ باىبُٓبُات ا٫ضتكٛا٤  ٭ْد

 ٜٚؿددعب اجملتُددع ًب قٜٛدد١ شايدد  َددا ايدد  يًتػددٝري اىبعازقدد١ ازبٗددات ٜددجري

ٟ  اسبدساى  أَدا  .ايدٚيد١  ع٢ً اىبطأي١ ٔ  ٚاىبطايبد١  اىبٛقدٛع  ٚإثداز٠  ايٓطدٛ  َد

 ؾددأَس يًتػددٝري اىب٪ٜددد٠ ٚايسدايٝدد١ ايٓطددا١ٝ٥ ٚايػخؿددٝات اىب٪ضطددات قبددٌ

 َٚطدأي١  ايكدساز.  اربداذ  عًد٢  اىبط٪ٍٚ ٜٚطاعد اجملتُع ٧ٜٝٗ ٭ْ٘ ضبُٛد

ٔ  سذُٗدا  َٔ أنرب أعطٝ  بسأٜ٘ اىبسأ٠ قٝاد٠  تسند   أْٗدا  اىبؿدرت   َٚد

ٕ  بٗدرا  قدساز  ارباذ تربٜس إٕ نُا تؿعٌ ايكٝاد٠ أزادت َٔ اختٝاز١ٜ  ايػدأ

 تكددخُٝٗا مت بسَتٗددا اىبطددأي١ ٚيهددٔ بددا٭َظ َٓدد٘ أضددٌٗ ايٝددّٛ أؾددبح

٘  بايكٝداد٠  يًُدسأ٠  ٜطدُح  عٓدَا ٚضٓس٣ ازباْبـب َٔ اي٬شّ َٔ أنجس  أْد

 !ضا٥ل ٚٚدٛد (يًربضتٝر ) ايٓطا٤ َٔ ايهجري ضٝشٔ ٚدٝص٠ ؾرت٠ بعد

 ٔ ٌ  ايطددًٗٞ ٖٝددا .أ ٚؾدؿ   أخددس٣، ْاسٝدد١ َٚد  اىبؿؿدد١ًٝ ايعُددس َساسد

 ٖدرا  شاٍ إذا ثِ ايعٓٛض١ ٚغبح ايصٚاز ِٖ ذبٌُ بكٛهلا: ايطعٛد١ٜ يًُسأ٠

ِٸ ِ  بؿديب  اسبٌُ هلِ اْتكً  اهل ِ  ٖدرا  شاٍ إذا ثد ِ  اْتكًد   اهلد  اشبدٛف " هلد

 ِٸٖٳد  فبإ ِٸٖٳد  َٔ !ايط٬م ِٖ هبً  بايسأع ايؿأع ٚقع ٚإذا " ايكس٠ َٔ

ٟ  تابعد١  بأْٗدا  تسب  ٭ْٗا !!؟ ىباذا ٌ  يدسأ ٌ  ٫ٚ ايسدد ٟ  تطدتك  تابعد١  ... بدايسأ

ٔ  ٜػٓٝٗا ٖرا إٔ َبٓٗا ًب ي٘ بايٓؿك١ ٍ  عد ٟ  ا٫ضدتك٬  ٚغدسع  ... ا٫قتؿداد

 ّ ٌ  إٔ َٓعٗدا  ،ٚعدٛز٠  دٓدا   َٚهطدٛز٠  قدعٝؿ١  أْٗدا  َؿٗدٛ ٌ  تكاتد  ٚتٓاقد

٘  إَدا  يككٝتٗا ٔ  ٫ ٭ْد ٟ  غددٜد  زند ٘  تدأٚ ٕ  أٚ إيٝد ٔ  اىبسدؿدٛ  أٚ سٛهلدا  َد

 ؾدداىبسأ٠ ايكددعٝـ اىبدد٪َٔ َددٔ خددري ايكددٟٛ اىبدد٪َٔ نددإ ..إٕ. ايكدداَعٕٛ
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ٔ  اىبدسأ٠  ربًؿد   َدا  َتد٢  ...ايكدعٝؿ١  اىبدسأ٠  َٔ خري ايك١ٜٛ  أْٗدا  عكدد٠  َد

 ع٢ً تكتؿس ٫ اسبٝا٠ َكَٛات إٔ ضتعًِ أَبٓٗا اسبٝا٠ تؿكد ايسدٌ بؿكد

٘  ؾًتطدتُع  عٛدٗدا  ع٢ً باىبسأ٠ ايسدٌ ٜطتُتع َا َٚجٌ ايسدٌ  نذدداز  بد

 قبهْٛاتٗددا: ٦ًَٝدد١ اسبٝددا٠ أخددس٣... أسٝاْددا ٚتطُددسٙ أسٝاْددا بدد٘ تطددتُبٌ

 بٓا٤ إعاد٠ َٔ ٫بد اسبٝٛاْات... ست٢ ،ا٭ؾدقا٤ ،ايعٌُ ،ا٭ٌٖ ايٛيد،

ـ  ًب تطسد اي  ايبطٌ اىبسأ٠ ٚإٔ ٚتؿهريٖا اىبسأ٠ يٓؿط١ٝ  اىبٓداٖر  قؿد

 إٔ بايكدسٚز٠  ٚيدٝظ  تٓاضخٗا باٱَهإ تتهسز... ٫ ْط  ٚأْٗا يًتط١ًٝ

ٌ  بٝتٗدا  ًب بطًد١  ْسٜددٖا  بٌ احملاؾٌ ًب بط١ً اىبسأ٠ تهٕٛ ٌ  قبد  غد٤ٞ  ند

 اْتؿازات. ضتشكل َٚٓٗا

 بدددـب اىبدددسأ٠ قكددد١ٝ سدددٍٛ َداخًتددد٘ ًب ايؿدددشاف ْؿدددس .ّ.د ٚأٚقدددح

٘  اىبٛزٚثدد١، ٚا٭عددساف  ايػددسٜع١ ٘  َددا  نددٌ ٜ٪ٜددد  نسدددٌ أْدد  د. ذنستدد

 ايددٛطٔ يٓؿددـ ٜٴكدددّ إٔ مبهددٔ َددا نأقددٌ يًُددسأ٠ سكددٛم َددٔ ازبدداشٟ

 إٔ َددع َٚعاْاتٗددا اىبددسأ٠ ٚقددع َددٔ أَددٌ خبٝبدد١ ٜػددعس أْدد٘ نُددا اٯخددس

 ايتأٜٚددٌ يدد٫ٛ ا٭خددس٣ ايدضدداتري نددٌ َددٔ أنجددس هلددا تهؿددٌ غددسٜعتٓا

ٟ  ايؿدشاف:  ْؿدس  .ّ.د ٚقاٍ طًش١. .د ذنست نُا ٚايتذين ٍ  يدد  ضد٪ا

 ايطدٝاز٠  نكٝداد٠  اىبدسأ٠  سدل  ًب ٚاسدد  ضٝادٟ قساز ٌٖ :بطٝطّا ٜبدٚ قد

ٍ  ضبٌٝ ع٢ً) ٍ  - ؾكدٌب  اىبجدا ٌ  قدساز  استُدا  (بايٓطدا٤  تتعًدل  قكد١ٝ  يهد

ٌ  ًَهٝد١  قدسازات  عدد٠  ستد٢  أٚ ؟ اىبػه١ً حبٌ نؿٌٝ ٔ  قكد١ٝ  يهد  َد

 مسٗا أٚ اىبسأ٠ سكٛم) ا٭َٛز ٖرٙ ؟ ىباذا ! أَبٔ ٫ غخؿّٝا اىبسأ٠؟ قكاٜا

 صبتُعٓددا ٚددددإ ًب َتػًػًدد١ ٖٚددٞ نددجري٠ دٖددٛز عًٝٗددا َددس (غدد٦  َددا

 ُْبدس٠  تدتػري  مل َدا  تدتػري  ٚئ أبٝٓا أّ زقٝٓا ضٛا٤ ايٓخاع ست٢ ايطعٛدٟ

 ٖددٛ ؾٗددرا ؟ اجملتُددع ُْبددس٠ تػددٝري مبهددٔ نٝددـ أَددا !! ناؾدد١ اجملتُددع

 !!!اىبتٛاقع بسأٟ ايؿسع َسبٌب

 ايككدد١ٝ عٓددٛإ قددسا٠٤ َٓددر َددداخًتٗا: ًب سذدداشٟ عا٥ػدد١ .د ٚقايدد 

 ٖددرا ؾٝٗددا ٜهددٕٛ إٔ ْتٛقددع اىبٛزٚثدد١( ٚا٭عددساف ايػددسٜع١ بددـب )اىبددسأ٠

٘  سد ًب ٖٛ اىبٛقٛع ٖرا ًب ؾاسبٛاز ايطس  ًب ٚايتذاذب ا٫خت٬ف  ذاتد

 يًذدددٍ ّاَجدداز ناْدد  عؿددٛز َٚٓددر اىبختًؿدد١ ٚقكدداٜاٖا اىبددسأ٠ .ذبدددٟ
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ِ  عًددد٢ ٚايددسد  ٚا٭خددر  ٔ  ايددسغ ٕ  نبٝدددع إٔ َدد  نسَتٗدددا ايطددُا١ٜٚ  ا٭دٜددا

ٕ  َدا  ذيدو  ًب َجاٍ ٚيٓا اىبختًؿ١ بأبعادٖا سكٛقٗا هلا ٚنؿً  ٘  ندا  عًٝد

 ٚا٭َددانٔ ايعؿددٛز َددس ٚعًدد٢ .ٚبٓاتدد٘ شٚداتدد٘ َددع ايطدد٬ّ عًٝدد٘ زضددٛيٓا

 ٚايؿدعٛبات  ايتشدٜات َٔ ايهجري َٔ عاْ  ؾكد يًُسأ٠ ايُٓبس٠ اختًؿ 

 اىبٓددداطل ًب عًٝددد٘ ندددإ ُددداع طبتًؿدددّا ايعسبٝددد١ اىبدددسأ٠ ٚقدددع ٜهدددٔ ٚمل

 ؾٗٓددداى اىبدددداخ٬ت َدددٔ ايعدٜدددد تكدددُٓ  ٚنُدددا .ايعدددامل َدددٔ ا٭خدددس٣

 ايجكاؾد١  تؿسقدٗا  ايد   ايكٝدٛد  إٔ بعكٗا ًب ظبد ٚاي  طبتًؿ١ طسٚسات

 َستبطداّ  اىبسأ٠ َٓ٘ تعاْٞ َا نٕٛ َٔ أنجس َ٪ثس٠ تكايٝد َٔ ٜتبعٗا َٚا

ٔ  ذبدد  اي  ٖٞ ايجكاؾ١ ٖٚرٙ .بايدٜٔ  اىبختًؿد١  ٚسسٜاتٗدا  اىبدسأ٠  سكدٛم  َد

 ًب ٚؾدً   قدد  ايعسبٝد١  اىبسأ٠ إٔ َٔ ايسغِ ٚع٢ً .ايدٜٔ هلا نؿًٗا ٚاي 

ٔ  ٚقد   ٌ  تؿدٛم  ايعًٝدا  اىبٓاؾدب  َددٔ ايعدٜدد  إفب ا٭ٚقدات  َد  ذيددو ًب ايسدد

 ايدد  سكٛقٗددا أخددر ًب طبتًؿدد١ ذبدددٜات َددٔ تعدداْٞ اٯٕ أْٗددا إ٫ ايٛقدد 

ـ  يٝطد   اىبدسأ٠  ٭ٕ ٚذيدو  ايهدجري  ٜؿكدد  اجملتُع َٔ دبعٌ  اجملتُدع  ْؿد

 ٫ ٚبددريو ٚاسددد٠ ْؿددظ َددٔ خًكددا ٚايسدددٌ اىبددسأ٠ ..أضاضدد٘ ٖددٞ بددٌ ؾكددٌب

ٌ  ايٛاسدد٠  ايدٓؿظ  ٖدرٙ  َٔ غل ٜهٕٛ إٔ ٜعكٌ ٔ  أدْد٢  أٚ أؾكد  ايػدل  َد

 .اٯخس

 بإٔ ايككاٜا يبعض ُْٓبس ا٭سٝإ بعض ًب ايػٗساْٞ: ي٢ًٝ أ. ٚقاي 

 قٝداد٠  ًَـ َج٬ ،ْتؿٛز يبا بهجري ٚأعُل أعكد ٚيهٓٗا بطٌٝب سًٗا

٘  أُْبدس  دا٥ُا ٚايرٟ ،يًطٝاز٠ اىبسأ٠ ٔ  يد  ٚيدٝظ  ٚأَٓٝد١  ادتُاعٝد١  شاٜٚد١  َد

 تؿعددٌ ناْدد  نُددا ضددٝازتٗا تكددٛد ٚا٭زٜدداف ايبادٜدد١ ًب اىبددسأ٠ ،دٜٓٝدد١

 ايطٝاز٠. إفب )ا٭ْعاّ( َٔ ايٛض١ًٝ اخت٬ف َع قبًٗا ددتٗا

 أٚقددات ًٚب ؾذا٥ٝدد١ تددأتٞ َددا دا٥ُددا يًطددٝاز٠ اىبددسأ٠ بكٝدداد٠ اىبطايبددات

 ذبدددايـ ًب ضدددببّا ايطددد٧ٝ ايتٛقٝددد  ؾهدددإ ،ايدددب٬د بٗدددا كبدددس سسدددد١

ِ  . يًطدٝاز٠  اىبدسأ٠  قٝداد٠  قد ٚقتٗا ٚايدٜين ايطٝاضٞ  ايٛقد   َدسٚز  َدع  ثد

٘  ايعا١َ َٔ نجري يد٣ أؾبح ٘  تاَد١  قٓاعد١  غدب ٔ  ٫ بأْد ٍ  مبهد ٔ  حبدا  َد

 احملددا٫ٚت ْؿددظ ٚتهددسزت ،بٓؿطددٗا ضددٝازتٗا اىبددسأ٠ تكددٛد إٔ ا٭سددٛاٍ

 يًُؿدداد١َ طبٝعدد١ ْتٝذدد١ ٖٚددٞ يًؿهددس٠ ٚزؾكددّا عٓددادّا اجملتُددع يٝددصداد

 َكاد٠. هب١ً هلا دبد هب١ً أٟ َبٗٛز عٓد ٬َسِب ٖٚرا ،اجملتُع١ٝ
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 بايػددٛازع بددد٤ّا ،ايطددٓٛات تًددو طددٛاٍ ت٦ٝٗدد١ ٖٓدداى نددإ يددٛ َدداذا

 َٔ اىبسأ٠ سبُا١ٜ ايسادع١ ايكٛاْـب ٚضٔ ايٛعٞ ٚبػسع اىبسٚز١ٜ ٚبايجكاؾ١

 ايعا١َ. ا٭َانٔ ًب َكاٜكات أٟ

 ايٓكاؽ ٚنإ اىبٛاقع أسد ًب َس٠ ذات نتب  اٱَازات َٔ ؾدٜك١

 أشٚزٙ بًددد نددٌ ًٚب بًدددٟ ًب ايطددٝاز٠ أقددٛد : يًطددٝاز٠ اىبددسأ٠ قٝدداد٠ عددٔ

 أُْبُد١  يددٜهِ  تكٍٛ ،ايطعٛد١ٜ ًب ايطٝاز٠ أقٛد ْؿطٞ أربٌٝ ٫ يهٔ

 ٚيددٝظ ،غددٜد  ٚشسدداّ ربطٝطٗدا  ًب غسٜبد١  ٚغددٛازع ،َتٗايهد١  َسٚزٜد١ 

 ْت٢ٗ.ا يًطسٜل" اسرتاّ ٖٓاى

ٕ  ٜكًدٗا  َٔ تٓتُبس ايػُظ هلٝب ذب  اىبسأ٠ ز١ٜ٩ ٜ٪ىبين  عًُدٗا  ىبهدا

 ْٚٗاغددد٪  َدددٔ غدددإٔ أٟ قكدددا٤  أٚ ،اىبطتػدددؿ٢ ًب ع٬دٗدددا ىبٛاعٝدددد أٚ

 يطددا٥ل أدددس٠ غددٗسّٜا زاتبٗددا َددٔ نددبري دددص٤ ٜددرٖب ٚنٝددـ ،اشباؾدد١

 تكٛد! ٫ ٚاىبًه١ ًَه١! أْ  هلا ٜكاٍ ثِ ايًُٝٛشٜٔ ضٝازات أٚ ،خاف

 تبكدد٢ قددد اىبًهدد١ ٖددرٙ ،ٖددرا شَٓٓددا ًب تطددُعٗا عبدداز٠ أغبدد٢ ٖٚددٞ

 قكدا٤  أٚ عًُدٗا  ىبكدس  ٱٜؿداهلا  ا٫بٔ ست٢ أٚ ايصٚز أٚ ا٭  تتطٍٛ ط٬ٜٛ

ٔ  يٝظ اىبًهات ٚبعض ،ايكسٚز١ٜ ْٚٗاغ٪ َٔ غإٔ  ؾكدد  يبًهد١  يددٜٗ

ٕ  ؾإٕ ،غذس٠ َٔ َكطٛع١ ست٢ أٚ َطًك١ أٚ أز١ًَ تهٕٛ  َٛقدٛع  ندا

ٌ  ؾًٓٛددد  ،َعكدد  سايٝداّ  ايكٝاد٠ ٌ  ايبددا٥ ٔ  ضدسٜع  بػده ٕ  قدد  ،هلد  ٜهدٛ

 يهٓدد٘ ،غددريٟ يهددجريات أٚ يددٞ بايٓطددب١ قددسٚزٟ غددري ايكٝدداد٠ َٛقددٛع

ٔ  ايدبعض  يد٣ ِ  َد ـ  ٖدرا  ٜدرتى  اّيد أ أكبٓد٢  ... ايكدسٚزٜات  أٖد  قكد١ٝ  اىبًد

 بعدْا. تأتٞ ٚ٭دٝاٍ يٓا ؾساع

ٕ  ٜٓؿدسف  إٔ أقرت  َداخًت٘: ًب ؾكاٍ ايصٖساْٞ ضعٝد .أ أَا  اىبعٓٝدٛ

 إسطداع  ٜتذدد إٔ إفب اىبًـ ٖرا عٔ اىبسأ٠ بككاٜا اىبَُٕٗٛٛ اىبػتػًٕٛ

ٔ  سايدد١ ٖٓدداى إٔ أز٣ ٭ْدين  ..بدد٘ ايٓداع   ًٚب اىبددسأ٠ قكدداٜا دبداٙ  ايتبًددد َد

ٔ  ض٣ٛ قكاٜاٖا ًب اىبػازن١ تأتٞ ٫ اسبا٫ت أسطٔ ٌ  َد  ايهد٬ّ  قبٝد

 _ٚغدابات  غدباباّ  _ َكدب٬ّ  د٬ّٝ ٖٓاى إٔ أَبٔ .. ختاَّا ... ايه٬ّ جملسد

 أدْدد٢ اٯٕ ايكددا٥ِ ايٓشددٛ عًدد٢ ٚقكدداٜاٖا اىبددسأ٠ َٓاقػددات َددٔ تعٓٝدد٘ ٫

ٕ  َكٛا ِٖ ..دص١ٝ٥ ٕ  َٚاقدٛ ٕ  َدا  إفب ٚضُٝكدٛ  اعتبداز  أٟ دٕٚ ..ٜسٜددٚ
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ٞ  ايجكاؾٝد١  اجملتُدع  يتعايِٝ ٔ  ا٭قد٣ٛ  ٖٚد ٘  َد ٔ  ..ايدٜٓٝد١  تعايُٝد ِ  ٚأَبد  أْٗد

ٌ  ..ايتدأثري  َٛاقدع  إبداٍ عبٛ ٜتذٕٗٛ بٗرا ٔ  ضدٝش  ايعُٝدل  جبدٖٛسٙ  ايددٜ

 إفب اجملتُعٝددد١ ايجكاؾددد١ ضدددترتادع ؾُٝدددا ..ازبٝدددٌ ٖدددرا يدددد٣ أ٫ّٚ َددد٪ثسّا

 تهتطدددب سدددـب ًب ايؿدددٛز٠ ٜدددصٜٔ ّاإطددداز بٛؾدددؿٗا ايطبٝعدددٞ َطدددتٛاٖا

 .ايعُٝك١ ذاتٗا َٔ اىبصٜؿ١ غري اسبكٝك١ قُٝتٗا ايؿٛز٠

 بدددـب اىبدددسأ٠ قكددد١ٝ سدددٍٛ َداخًتددد٘ ايكدددٛؼبٞ عبدددداهلل .أ ٚاضدددتٌٗ

 اٖتُاَداّ  ْاي  ايكك١ٝ ٖرٙ إٔ إفب باٱغاز٠ اىبٛزٚث١، ٚا٭عساف ايػسٜع١

٘  مل ٚاىبداخ٬ت ايتعًٝل سٝح َٔ نبريّا ٔ  قكد١ٝ  تًٓد ٌ  َد  ٭ْٗدا  زقبدا  قبد

٘  اىبسأ٠ ِٜٗ َباٖسٙ نإ ٚإٕ ؾٗٛ صبتُعٞ ِٖ  ٜدستبٌب  اسبكٝكد١  ًب يهٓد

 ازبدددداشٟ .د بكٛيدددد٘: ٬َسُباتدددد٘ عبددددداهلل أ. ٚأٚدددددص .عاَدددد١ بدددداجملتُع

 تأزؽبٝدددّا ايككددد١ٝ تأؾدددٌٝ ًب أددددادت ايٛزقددد١ قددددَ  ايددد  ايػدددبٝهٞ

 تعًٝكٗدا  ؾبددأت  ايطًٗٞ ٖٝا .أ أَا .اجملتُعات نٌ ًب اىبسأ٠ َٔ ٚاىبٛقـ

 ( تٝدازات  ؾساعٚ صبتُعٞٚ قاْْٛٞ ) أبعاد ث٬ث١ ًب تٓشؿس ايكك١ٝ بإٔ

 اٱعد٬ّ  ٚبساَر ايتعًِٝ َٓاٖر ًب يًُسأ٠ اضتشكازْا ) إٔ ع٢ً ٚأندت

٘  ٜعدٚ ٫ ٞ  ضدٝاقاّ  نْٛد  َعكد١ً  ٖٚدرٙ  ٜتهدسز  ٫ زَدصاّ  ُٚغدسع  زَدصاّ  بكد

 َؿكدٛد٠  ١سًكد  ٚددٛد  إفب ؾددعل  طًش١ .د ٚأغازت اي٫ٛد٠(. ا٭زساّ تٴعكِ

ٞ  ايدٜين بـب اىبسأ٠ بككاٜا ٜتعًل ؾُٝا ٞ  ايددٜين  ٚبدـب  ٚاجملتُعد  ٚايطٝاضد

 ٔ ٕ  ذاتددد٘ اٱطدداز  ًٚب .أخدددس٣ دٗدد١  َدد ٔ  نددا  ؾاطُددد١ .أ َكٛيدد١  اىبًؿددد  َدد

ٌ  ايد   ايطسٜكد١  إٔ) َٔ َداخًتٗا ًب ايػسٜـ  بًدد  أٟ ًب اىبدسأ٠  بٗدا  تعاَد

َٔ  ٍ ّ  خد٬ ٟ  ايُٓبدا ّ  ايتكًٝدد ٞ  ٚايُٓبدا ٞ  ايطٝاضد  ضبهداّ  تعتدرب  ٚايكداْْٛ

ٕ  ندريو  (ايبًدد  ذيدو  إفب ايعدامل  بٗدا  ُٜٓبدس  ايد   يًطسٜك١ ٚاختٝازّا  ندا

 ايطكدددظ ٚسايددد١ بدددا٭دٛا٤ اىبدددسأ٠ قكددد١ٝ ايدسٝددد١ ضدددعٝد. أ تػدددبٝ٘ ٫ؾتدددّا

 (سكٗدا  هلا نؿٌ اٱض٬ّ إٔ) ع٢ً ازبُٝع ٚاتؿل .ايؿًطط١ٝٓٝ ٚبايكك١ٝ

 أزاد َدددٔ يهدددٌ slogan غدددعازّا أؾدددبش  ايعبددداز٠ ٖدددرٙ إٔ ٚاسبكٝكددد١

 ايػددعاز ٜػددب٘ قدددٖا أٚ َعٗددا نددإ ضددٛا٤ اىبددسأ٠ قكدد١ٝ عددٔ اسبدددٜح

ٛ  َٓتر ٭ٟ اٱع٬ْٞ ٞ  غدعاز  ؾٗد ٍ  إٔ غدسطاّ  يدٝظ  تطدٜٛك  ددٛد٠  عًد٢  ٜدد

ٕ  اْطًل ايػعاز ٖرا ٚذب  .اىبٓتر ٌ  تٝدازا ٘  ٜدس٣  ند ٔ  عٓٗدا  ٜدداؾع  أْد  ٚعد

ٔ  ذبسٜسٖا إفب ٜدعٛ :أسدٖا :سكٛقٗا ٌ  َد ٞ  ند ٌ  ًب بٗدا  ٚايدصز  ٤غد  ند
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ٔ  بإبعادٖا :ٚاٯخس .غ٤ٞ ٌ  عد ٕ  إٔ غدسطاّ  يدٝظ  ٚاٯخدس  .غد٤ٞ  ند  ٜهدٛ

ِ  َدا  بكددز  أنجسِٖ سطابات إفب ايدخٍٛ بديٌٝ دّٜٓٝا َتػددّا  ذبهُٗد

 يدعُ٘ خازد١ٝ جبٗات ٚاتؿٌ اسبدٚد دباٚش .. ا٭ٍٚ .ٚايتكايٝد ايعادات

 ايكدددٛابٌب دبددداٚش .. ٚايجددداْٞ .اهلدددديل عبددددايسهبٔ .د ٜكدددٍٛ نُدددا -

 أْدد٘ ٜددس٣ ايتٝددازٜٔ َددٔ ندد٬ّ إٔ ٚايػسٜددب .ٱٜكدداؾِٗ ايطددًط١ ٚاضددتعد٣

 سكٛقٗدا  أؾدبش   إذ .. ايكدش١ٝ  ٖٚٞ ( َٓٗا اٱض٬ّ َٛقـ ) َٔ ٜٓطًل

 ٚباٱْاب١ .. ٜتشدثٕٛ ٚعٓٗا .. ٜتهًُٕٛ ؾبامسٗا .ايتٝازإ ٜتكاذؾٗا نس٠

 ؾسقددٗا عٓٗددا عبٝددد إٔ مبهددٔ ٫ ثٛابدد  ٖٓدداى .. ْعددِ .. ٜكددسزٕٚ عٓٗددا

ٔ  ايعؿدس  زٚ  ؾسقتٗا َتػريات ٖٚٓاى ايػسع  عُد٬ّ  خًطدٛا  أٚي٦دو  يهد

 َددٔ دددا٤ سكٛقٗددا بعددض َٓشٗددا ًب تطددٛز َددٔ سدددخ َددا نددٌ .. بعُددٌ

  :ؾكٌب َؿدزٜٔ

 اجملتُددع  ػبددد مل ايكسٜددب ٚضبٝطٗددا  َٓٗددا ْددابع :ذاتددٞ قددساز -

 سددازبٛا ؾكددد ايٛاقددع ا٭َددس ٚتكبددٌ ا٫ضتطدد٬ّ إ٫ ايساؾكددٕٛٚ

 حملازبدد١ ؾتكبًددٛٙ ايٓكدداب حملازبدد١ تكبًٖٛددا ثددِ ايهتددـ عبددا٠٤

 (٤غددٞ َددٔ أٖددٕٛ ٤غددٞ نددٌ) َٓطًددل َددٔ .. ايٛددد٘ نػددـ

 .طبتًؿ١ ب٦ٝات ًب ٚعًُٗا تعًُٝٗا ًب ذات٘ ٚايٛقع ... ٖٚهرا

 أٚ

 ٚا٫ْتخابددات ايػددٛز٣ عكدد١ٜٛ ًب سؿددٌ نُددا :زمسددٞ قددساز -

 .. ايبًد١ٜ

ٟ  ايٛقدع  ٖرا ع٢ً ٚضتُبٌ  ٚقبذدسد  ٖاد٥د١  ْداز  عًد٢  ٜطدب   قدساز  ؾدأ

ٔ  ٜؿطدّ اجملتُع أٚ اٱع٬ّ يٛضا٥ٌ تطسب٘ ِ  ايطدابكـب  بايتٝدازٜ ٍ  ثد  ٜد٪ٚ

 ٜتداٍٚ ٖاغتام ًب نُا ا٭سداخ ٜطتبل أؾبح ايبعض إٕ بٌ .ايٛأد إفب

 َع يٝط  اىبسأ٠ َٚػه١ً ..( يًطٝاز٠ اىبسأ٠ بكٝاد٠ ْطُح ئ ) ا٭ٜاّ ٖرٙ

 ايؿًو ذات ًب ايدا٥سات دٓطٗا بين َٔ ايبعض َع ٚيهٓٗا ؾكٌب ايسدٌ

 .َع١ٓٝ َٛاقـ يتعصٜص لباذز ؾٝ٪خرٕ

 اىبسأ٠ أخبظ إٔ أزٜد ٫ بكٛي٘: َداخًت٘ ايكٛؼبٞ عبداهلل أ. ٚاختتِ

ٔ  اسبدل  ٖدرا  ًب أبايؼ إٔ ٫ٚ سكٗا ٟ  سكٗدا  أ٫ّٚ ٗدا ْعطٹ دعْٛدا  يهد  اىبعٓدٛ
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ٌ  ...ايٛاقدع  أز  عًد٢  اىبًُدٛع  ٚأعدين  اىبادٟ سكٗا قبٌ ِ  زدد  سكٗدا  ٜدتؿٗ

ٔ  ٚصبتُع .. َعٗا ٜكـ ٚأ  .. عًٝ٘  َٚد٪ثساّ  ؾداع٬ّ  عٓؿدساّ  بٛدٛدٖدا  ٜد٪َ

 .اٯخس ْؿؿ٘ ٚتًد اجملتُع ْؿـ ؾاىبسأ٠ ؾٝ٘

ـ  ؾُٝا اسبُٛد ؾا  بٔ اهلل عبد .د ٜٚعتكد  أْٓدا  اىبدسأ٠:  قكد١ٝ  ؽبد

 ندجريا  اٱضدٗاب  دٕٚ اىبدأٍَٛ،  ايتػٝري َسس١ً إفب ٜؿٌ تكِٜٛ إفب عبتاز

 ايٛقددٛ  عبددٛ ٜؿٝددد ايككدد١ٝ َٓاقػدد١ نددإ ٚإٕ ؾشطددب، ايتددُٓبري ًب

 ا٫غددرتاطات اسددرتاّ بعددد ٜكددـ بايؿعددٌ ا٭َددس ؾددإٕ ٚبسأٜدد٘ ،هلددا اىبطًددٛب

 :ايج٬ث١ ازبٛاْب تًو إفب اسبك١ ايد١ٜٝٓ

 اىبسأ٠. تٛع١ٝ -

 اجملتُع. تٛع١ٝ -

 اىبكبٍٛ. اٱْؿاف ايطٝاضٞ ايكساز -

 ؟أصاًل قضٗٛ ِن ِ٘ املرأٚ قضٗٛ

 يهٓٗددا أؾدد٬ّ قكدد١ٝ يٝطدد  اىبددسأ٠ قكدد١ٝ إٔ اسبسبددٞ ؾدداٜص٠ .أ تددس٣

ِ  خًك  ٕ  اىبدسأ٠  سكدٛم  ضدًب  برتاند ٌ  قكد١ٝ  يتهدٛ ٌ  قكداٜا،  بد  ؾا٭ؾد

 ٜٚددسنؾب ٜٚؿددتـب ٜٚطددايؾب ٜٓاقػددٔ ايؿددشابٝات ناْدد  ؾكددد اٱباسدد١،

 ٖٓداى  ٚيدٝظ  ازبسس٢ ٜٚطبؾب ٚػباٖدٕ عٗدٖٔ ًب اىبتٛؾس٠ اىبٛاؾ٬ت

ِ  ... ذيو سٍٛ ددا٫ت أٚ إغها٫ت  ايعؿدس  ًب اىبدسأ٠  عًد٢  ايكٝدٛد  َعُبد

 َعددـب يؿهددس َتعؿددب١ أٚ َتطسؾدد١ نباعددات خٝدداٍ ْطددر َددٔ اسبدددٜح

ِ  عاتكٗدا  عًد٢  ازبُاعدات  ٖدرٙ  هبًد   ٌ  ايتشدسٜ  ا٭ٖدٛا٤  حبطدب  ٚايتشًٝد

ِ  ٚاىبطتذدات ِ  نتشدسٜ ٍ  ٚبطاقدات  ايتعًدٝ  . ايؿكدا١ٝ٥  ٚايكٓدٛات  ا٭سدٛا

 اشبدددَات ٖددرٙ َددٔ اىبطددتؿٝدٜٔ أٚا٥ددٌ َددٔ دبدددِٖ ؾددرت٠ بعددد ثددِ خلإ...

 ٜ٪نددد َددا ٚايددتهؿري ايتشددسِٜ بعددد ٚؼبًًْٛٗددا هلددا ٜطددابكٕٛ ٚبددايعهظ

 ٫ٚ ايكددِٜٛ ايدددٜٔ عًدد٢ ٜطددتٓد ٫ ٖددؼ أضدداع عًدد٢ َبٓٝدد١ أسهدداّ اْٗددا

 ثاب . دٜين سبهِ ٜسدع

 ايطددؿس عٓددد يصاَٗدداٚإ اىبددسأ٠ ضددؿس قكدد١ٝ ايػددا٥ه١ ايككدداٜا َٚددٔ

 ا٭هبدل  ايػديب  أٚ ازباٌٖ ا٭َس ٚيٞ َع بٓا نٝـ ... ا٫َس ٚيٞ بتؿسٜح
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ٌ  أٚ اىببتص أٚ اىبدَٔ أٚ ٞ  ....اىبعكدد  أٚ اىبختد  اىبدسأ٠  زقبدا  اي٫ٜٛد١  ؾدؿ١  َداٖ

٘  َادّٜا ٚي١ٚاىبط٪ عك٬ّ ٚا٭زدح ايسدٌ ٚي١ٝ ٖٞ ِ  عٓد  بأَسٖدا  ٜدتشهِ  ثد

 ....طبٝبد١  أٚ طبرتعد١  أٚ ٚشٜس٠ بستب١ ناْ  يٛ ست٢ َٚسادعاتٗا ٚضؿسٖا

 ٚيدٝظ  ي٫ًٜٛد١  إطداز  ٚقدع  َٔ ٫بد ؟؟ ٖرا َٓطل أٟ ... ايطٔ ؾػري ٖٚٛ

 ٚأَصددد١ ربتًددـ ايعكددٍٛ ؾدددزدات يًُددسأ٠، اٱْطددا١ْٝ اسبكددٛم تُٗددٝؼ

 تستكدددٞ ٫ قدددد بعكًٝددد١ اىبدددسأ٠ سٝدددا٠ ْدددسبٌب ؾددد٬ ربتًدددـ، ايٓددداع ٚأٖدددٛا٤

 بعددض تعذددسف عًدد٢ ْٚطدداعد ايعًُددٞ أٚ ايددَٛبٝؿٞ أٚ ايعكًددٞ قبطددتٛاٖا

 يطدؿس  ؾاز١َ سدٚد ٚقع َٔ َاْع ٫ٚ ... ضبازَ٘ ع٢ً ايبططا٤ ايسداٍ

 .ٚإْاثّا ّاذنٛز اىبساؾكـب

 بإْؿددام َستبطدد١ اىبددسأ٠ عًدد٢ ايكٛاَدد١ إٔ ايسدٜعددإ خايددد .د ٚأٚقددح

٘  َؿدداقاّ  ايسدٌ ٍٴ اي{ :تعدافب  يكٛيد ٕٳ  سِّدٳدا َٴدٛ ٛٻا ُٳدا  ايِّطٳدا٤ٹ  عٳًَد٢  َق ٌٳ  بٹ  َؾكٻد

٘ٴ ِٵ ايَّدد ٗٴ ُٳددا بٳعٵددٍض عٳًَدد٢ بٳعٵكٳدد ْٵَؿُكددٛا ٚٳبٹ ٔٵ َأ ِٵ َٹدد ِٗ ٛٳايٹ َٵدد  َدداّاٱ طددبحبٚ ،}َأ

 زقبددا ٖٚددرا ..اىبددسأ٠ عًدد٢ قٛاَتدد٘ تطددكٌب قددد ٜٓؿددل ٫ َددٔ ؾددإٕ ايػدداؾعٞ

 َددٔ ٖٚددٔ دخددٍٛ ٚهلددٔ ََٛبؿددات ايٓطددا٤ ؾددبعض ايددصَٔ ٖددرا ًب َتشكددل

 .اىبطتذدات ٜٛانب َتذدد ؾك٘ َٔ ٫بد ..ا٭ضس٠ ع٢ً ٜٓؿكٔ

 ..ايسدددٌ قكدد١ٝ تكابًددٗا ٫ اىبددسأ٠ قكدد١ٝ إٔ اىبٛضدد٢ َطددؿس .أ ٚذنددس

ٌ  ًب ستد٢  ايطا٥د٠ ايجكاؾ١ ٚإلبا ٌ  ذبُد ٕ  ..يًُطد٪ٚيٝات  ايسدد  ايطدبب  ؾدإ

 إفب صبتُعٓددا ًب ايٓطددا٤ َددٔ ايهددجري سٛيدد  ايدد  ايجكاؾدد١ إؾددساشات ٖددٛ

 ايػري. ع٢ً َعتُد إْطإ

 يبعكدددِٗ َهُددد٬ٕ ٚاىبدددسأ٠ ايسددددٌ ايػدددٗساْٞ: يًٝددد٢ أ. ٚأقددداؾ 

ٍ  مبهٔ ٫ٚ ايبعض ٔ  حبدا ٍ  َد ٘  يدٮب  ْٓطد٢  إٔ ا٭سدٛا  ايرتبٝد١  ًب ؾكدً

 ندددربت إٔ إفب ،ٚديًدددٗا ،عًُٗدددا ،ابٓتددد٘ قًدددب بٗدددا غُدددس ايددد  ٚاسبدددب

ـٹ ٚمل ،ٚا٭ّ ايصٚد١ ٚأؾبش  ايؿػري٠ ٞ  بٌ بريو ٜهت ٘  بكد ٘  قًبد  ٚبٝتد

ٌ  ْٗاٜد١  ٚيؿػازٖا هلا َؿتٛسّا ّ  ٚمل اٱدداش٠  أغدٗس  ًب أٚ أضدبٛع  ند  ٜتدرب

 ٚا٭  ،ٚعازقدد٘ زأضدد٘ ايػددٝب غددص٣ يددٛ ستدد٢ ٚدٗٗددا ًب ٜعددبظ أٚ َٓٗددا

 ٚايطددٓد ايسؾٝددل ٖددٛ ،ٚقددعؿٗا اْهطددازٖا سبُبددات ًب ايكددٟٛ ضددٓدٖا

 سٝاتٗا. تؿاؾٌٝ نٌ ٜكامسٗا ايرٟ غسٜهٗا ٚايصٚز ،ٚايعص٠ٚ

 ايسدددٌ دٚز ًٜػددٞ ٫ ايٓطددا٤ يددبعض ا٫قددطٗاد سددا٫ت بعددض ٚدددٛد

 ٚاي٬َبدا٠٫  ايتكؿري َٔ سا٫ت ٚدٛد ٚباىبكابٌ ،اىبسأ٠ سٝا٠ ًب اٱػبابٞ
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 ايٓطدا٤  يبعض تؿسؾات ظبد قد ،ازبُٝع ع٢ً ٜعُِ ٫ ايٓطا٤ بعض َٔ

ٕ  ًٚب ،ٚادبدات  دٕٚ سكدٛم  بأْٗدا  يًشٝا٠ تُٓبس ؾبعكٗٔ ،تطام ٫  ايكدسآ

ٌ  إٔ مبهٔ ؾ٬ ،باىبعسٚف( عًٝٗٔ ايرٟ َجٌ )هلٔ  ٚشٚدٗدا  أضدستٗا  تُٗد

 عًدد٢ ٜٓطبددل ٚايهدد٬ّ ،ا٭ْاْٝدد١ َددٔ ؾٗددرٙ ؾكددٌب حبكٛقٗددا تطايددب ثددِ

 . أٜكّا ايسدٌ

 ٚايعٓددددـ ايُبًددددِ ؾهُٝدددد١ ،ا٭قددددعـ اسبًكدددد١ اىبددددسأ٠ إٔ ٚحبهددددِ

ضدبب   ٖرا ٚيعٌ ،أع٢ً اىبُب١ًَٝٛ ؾٛت دبعٌ عًٝٗا تكع اي  ٚايتُٗٝؼ

 ٚ)اضتٛؾدددٛا ٭ًٖددد٘( خريندددِ )خريندددِ ايٓبٜٛددد١ ايٛؾددداٜا تهدددساز ًب

٘  اهلل ؾ٢ً ٚٚؾٝت٘ (خريّا بايٓطا٤ ِ  عًٝد ِ  ٚضدً ٞ  )ايًدٗ  عًدٝهِ  أسدسز  إْد

 بايصٚاز شٚدت٘ إُٖاٍ ٜعاج قد ؾايسدٌ ،ٚاىبسأ٠( ايٝتِٝ ،ايكعٝؿـب سل

 ؾٝددد٘ اىببدددايؼ ايعٓدددـ ٜطدددتخدّ َدددٔ ٖٓددداى ا٭سدددٛاٍ بعدددض ًٚب ،عًٝٗدددا

 سٝددا٠ ؼبٝددٌ َددا ٖٚددٛ بدددْٞ أٚ يؿُبددٞ ايعٓددـ ٖددرا نددإ ضددٛا٤ ،يتأدٜبٗددا

 ٜطام! ٫ دشِٝ إفب ايٓطا٤ بعض

ٔ  ايهددسِٜ ٜػًددؾب ايٓطددا٤ ٔ  نددا٬َت يطددٔ ،اي٦ًددِٝ ٜٚػًددبٗ  يهددٓٗ

 يدٝظ  ايبٝد   ًب اشبادَد١  ؾٛددٛد  ،ٚأنجس اضتطاعتٗٔ ًب َا نٌ ٜبرئ

 ،ايبٝد   ضدٝد٠  شبد١َ ٚاٱَا٤ ازبٛازٟ ٖٓاى ايطابك١ ايعؿٛز ًب ،عٝبّا

 ٜطد٢ُ  َدا  ٖٓداى  ددداتٓا  عؿدس  ًٚب ،بٝٛتٓدا  قبطاس١ بٝٛتِٗ إٔ أَبٔ ٫ٚ

 َدع  دٓدب  إفب دٓبداّ  يتعٌُ أخس٣ قس١ٜ َٔ ايؿكري٠ اىبسأ٠ تأتٞ ،بايعا٬َت

 . عاّ نٌ ْٗا١ٜ ٚا٭غٓاّ اسببٛب َٔ ٚزاتبٗا ،اىبٝطٛز٠ ايعا٬٥ت بعض

 ٫ ؾٗددرا ،اشبادَدد١ عًدد٢ غدد٤ٞ نددٌ تددرتى ايٓطددا٤ بعددض ناْدد  إٕ

 ٚدبددات تعددد َطبخٗددا ًب اىبددسأ٠ دبددد ،ٖهددرا ايٓطددا٤ نبٝددع إٔ ٜعددين

 ٚادبددداتِٗ ٚتتدددابع تعًُٗدددِ أطؿاهلدددا َٚدددع ،شٚدٗدددا قدددٝٛف أٚ عا٥ًتٗدددا

 ايٓؿطددد١ٝ ٚاىبطتػددداز٠ ،ايعا٥ًددد١ أؾدددساد يهدددٌ ايطبٝبددد١ ٖدددٞ ،اىبدزضددد١ٝ

 زاتب. أٚ إداش٠ دٕٚ ايعاّ طٛاٍ ٚايعا١ًَ هلَُِٛٗ

ٔ  ٚدددت  إذا نبري٠ ٚبطاق١ بايػ١ بطعاد٠ اىبسأ٠ تؿعًٗا ا٭َٛز ٖرٙ  َد

٘  تكّٛ َا زٜكدٸ ٔ  بد ٌ  ،ٚؼبرتَٗدا  بؿكدًٗا  ٜعدرتف  َٚد ٞ  تعبٗدا  ؾهد  ايٓؿطد

 ٟ ٍ  ٚازبطدد ّ  ٜدصٚ ٛ  ٚؾدادق١.  ساْٝدد١ نًُد١  أَدا  ا٭غددٝا٤ ٖدرٙ  ٚدددت  ٚيد

 .تتُبًِ أٚ تترَس َٔ ظبد ؾًٔ
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 ٛد. محٗد املسرٔع :الٕرقٛ الرٟٗص  

 ايتُٓبُٝٝددد١ اي٥٬شددد١ بعٓدددٛإ: عُدددٌ ٚزقددد١ اىبدددصزٚع هبٝدددد .د عدددس 

 ٚددا٤  ايطدعٛد١ٜ،  ايعسبٝد١  باىبًُهد١  ايعسب١ٝ ايع١ًُٝ ايهؿا٤ات يتذٓٝظ

       ًٜٞ: نُا ْؿٗا

 اي٥٬شدد١ ٱعددداد أٚيددٞ تؿددٛز ٚقددعإفب  ايٛزقدد١ ٖددرٙ تٗدددف :متّٗففد

 ٚدبٓدٝظ  باضدتكطاب  اشباؾد١  ،(ٚايػدسٍٚب  اىبعداٜري ) قبٛادٖدا  ايتُٓب١ُٝٝ

 ايتخؿؿدددات زبُٝدددع ايعًٝدددا ايػددٗادات  هبًددد١ َدددٔ ايعسبٝددد١ ايهؿددا٤ات 

 يتعصٜدددص ايطدددعٛد١ٜ ايعسبٝددد١ اىبًُهددد١ ذبتادٗدددا ايددد  ايٓدددادز٠ٚ ايٓٛعٝددد١

ٞ  ٚازتكا٥ٗا ايت١ُٜٛٓ خططٗا ٔ  يتؿدبح ، ٚايعًُد ٔ  َد ٍ  قدُ  اىبتطدٛز٠  ايددٚ

ٔ  تكددز  ٫ ثدسٚات  ،ٚاىبتخؿؿدـب  ايعًُا٤ إٔ غو ٫ .ٚؾٓاعّٝا عًُّٝا  بدجُ

 ًب ٚايبشجٝدددد١ ايعًُٝدددد١ ايتٛدٗددددات قٝدددداد٠ ًب سٜٝٛدددد١ أدٚاز َددددٔ هلددددِ ىبددددا

ِ  داْدب  إفب ،ايبشدٛخ  َٚساندص  ازباَعات  قٝداد٠  ًب  ازبٖٛسٜد١  أُٖٝدتٗ

ِ  ،اىبتٓٛعددد١ ايؿددٓاع١ٝ ٚ ا٫قتؿدداد١ٜ  ايكطاعددات   زَدددٛشّا أٜكدداّ  ٚيهددْٛٗ

ٍ  إٔ ظبد يريو ،ٚايكاد١َ اسباي١ٝ يٮدٝاٍ إهلاّ َٚؿادز  ٢ايعُبُد  ايددٚ

ٍ  َٔ ايٓخب١ ٖرٙع٢ً  تتٗاؾ  ٔ  باعتبازٖدا  اىبٗدادس٠  ايعكدٛ  ايهؿدا٤ات  َد

 ٚدبٓٝطددٗا ٫ضددتكطابٗا اي٬شَدد١ احملؿددصات نبٝددع هلددا ٚتكدددّ ،ايعًُٝدد١

 .ايٛطٔ ًب ايت١ُٝٓ سسن١ ٚشبد١َ ايع١ًُٝ إَهاْاتٗا َٔ ي٬ضتؿاد٠

 عٗدد  َٚٓدر  ،١ايطدعٛدٜ  ايعسب١ٝ اىبًُه١ ًب ٚايكاد٠ اىبًٛى أدزى يكد

 ،ايعسبٝدد١ ايهؿددا٤ات دبٓددٝظ أُٖٝدد١ ثددساٙ اهلل طٝددب عبدددايعصٜص اىبًددو

 َعددايٞ أغددٗسِٖ ٚيعددٌ ،ٚدبًَٛاضددٝـب ٚأطبددا٤ َطتػددازٜٔ عًُددٛا سٝددح

 ٚأؾٓد   اىبًُه١ خدَ  اي  ايهؿا٤ات َٔ ٚايعدٜد ،ازبازٚدٟ ايطؿري

ٕ  ٚقد ،عصتٗا يسؾع سٝاتٗا  ايعسبٝد١  ايهؿدا٤ات  يتذٓدٝظ  قدساز  آخدس  ندا
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 أؾدددز سٝددح ،(ٖددد2488 ) عدداّ ثددساٙ اهلل طٝددب عبددداهلل اىبًددو عٗددد ًب

 ٚؾل ايعسب١ٝ ايهؿا٤ات َٔ عدد يتذٓٝظ ،ًَهّٝا َسضَّٛا ٚيٝظ قسازّا

 .ايؿرت٠ تًو ًب بٗا اىبعٍُٛ ايكٛابٌب

 َدا  َدع  تتكداطع  ٫ ٖٓدا  اىبكرتس١ ايتذٓٝظ ٥٫ش١ إٔإفب  اٱغاز٠ دبدز

ِ  ايؿدادز  ايطدعٛد١ٜ  ايعسبٝد١  ازبٓطد١ٝ  ُْباّ ًب ٚزد  ،:/826/42: بدسق

 ا٫ٖتُدداّ ضبددٌ اي٥٬شدد١ أٖددداف ٕإ سٝددح ٖددد،3596 ؾددؿس 44 تددازٜ ٚ

ِ  َدع  اىبُٝدص٠  ايعًُٝد١  ايهؿدا٤ات  ا٭ٍٚ باىبكاّ تطتٗدف ِ  عٛا٥ًدٗ  يتُٝدصٖ

 َ٪٬ٖتِٗ. حبهِ غريِٖ عٔ

 :العمىٗٛ الهفاٞات تعرٖف

 دزدددد١عًددد٢  ٚاسباؾددد٬ت اسباؾدددًٕٛ ايعًُٝددد١ بايهؿدددا٤ات ٜكؿدددد

 ًب اٱضدد١َٝ٬ أٚ ايعسبٝدد١ ايدددٍٚ َددٛاطين َددٔ اىبادطددتري أٚ ايدددنتٛزاٙ

 :ٖٚدددٞ ايعًُٝددد١ ايهؿدددا٤ات تعسٜدددـ ًب عًٝٗدددا اىبٓؿدددٛف ايتخؿؿدددات

ّ  ،اسباضدب  ،ايؿدٝدي١  ،اهلٓدضد١  ،ايطب) ٛ  تكٓٝد١  ،ايؿكدا٤  عًدٛ  ،ايٓداْ

 داَعددات َددٔ غددٗادتِٗ تهددٕٛ إٔ، ٚ(ا٭خددس٣ ٚايعًّٛ،ايرزٜدد١ ايطاقدد١

 َٚؿٓؿ١. بٗا َعرتف

 ؾكدددسات َٓٗدددا ٜتؿدددسع أضاضددد١ٝ َدددٛاد أزبدددع َدددٔ اي٥٬شددد١ ٚتتهدددٕٛ

ِ  َعدداٜري عددٔ عبداز٠  ؾعًٝددّا ٖٚددٞ ،تؿؿد١ًٝٝ   ٚذبدٜددد عًُٝددّا اىبتكدددّ يتكدٜٛ

 دزدددات َعٝدداز يهددٌ ٚقددع ٚقددد ،ايطددعٛد١ٜ يًذٓطدد١ٝ اضددتشكاق٘ دزددد١

ـ  اىبٛقدش١  ايعًُٝد١  ايتخؿؿدات  ٚإٔ نُدا  ٭ُٖٝت٘. ٚؾكّا  ددص٤  بدايتعسٜ

 : ناٯتٞ اي٥٬ش١ َٚٛاد اي٥٬ش١ َٔ ٫ٜتذصأ

 ا٫ضددددِ ،ٚايعٓددددٛإ ،ايػخؿدددد١ٝ ايبٝاْددددات ٚتػددددٌُ :ا٭ٚفب اىبدددداد٠ 

 اسبايٞ. ايعٓٛإ ،ا٫دتُاع١ٝ اسباي١ ،اسباي١ٝ ازبٓط١ٝ ،ايسباعٞ

  ايع١ًُٝ اىب٪٬ٖت ٚتػٌُ : ايجا١ْٝ اىباد٠ : 

 (   ) َادطتري (   ) دنتٛزاٙ :ايع١ًُٝ ايدزد١ _أ   ايؿكس٠: -

 (  ) َطاعد أ ،(  ) َػازى أضتاذ ،(  )أضتاذ :ايع١ًُٝ اىبستب١ -

 ............................................ :ازباَع١ اضِ _ب   ايؿكس٠: -

 ....................................................... ايدٚي١: _ز   ايؿكس٠: -

  ايػٗادات ؾٛز٠ _د   ايؿكس٠: -
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 اىبددد٪كبسات ،ايددددٚزات ايًػدددات، ٚتػدددٌُ (إثسا٥ٝددد١) :ايجايجددد١ اىبددداد٠ 

  ،ايبشج١ٝ ٚاىبػازٜع

 (        ) أخس٣ ،(      ) :ضاض١ٝا٭ ايًػ١ -أ   :ايؿكس٠ -

 :ايدٚزات-ب   :ايؿكس٠ -

 : اىب٪كبسات -ز :ايؿكس٠ -

 :ايبشج١ٝ اىبػازٜع -د   :ايؿكس٠ -

  ٚاير١ٖٝٓ ايؿش١ٝ اسباي١ ،ايعُس ٚتػٌُ :ايسابع١ اىباد٠ . 

 : ايعُس -أ   :ايؿكس٠ -

 (طيب تكسٜس تٛؾري:)ٚاير١ٖٝٓ ايؿش١ٝ اسباي١ -ب   :ايؿكس٠ -

 ،(ؾكدسات  +َعٝداز  ) اىبعداٜري عًد٢   ايدزدات تكطِٝ ٜهٕٛ إٔ ْٚكرت 

 :ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ

 دزد١ (72-ؾؿس :) ايجا١ْٝ اىباد٠ -

 . دزد١ (52-ؾؿس ) : ايجايج١ اىباد٠ -

 . دزد١ (42-ؾؿس:) ايسابع١ اىباد٠ -

 . دزد١ 322 : اجملُٛع -

 :ا٫دتٝاش غسٍٚب

 . %97 أنجس َٔع٢ً  اسبؿٍٛ -2

 . ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ اىبًُه١ داخٌ ايعٌُ -8

 ٚاسدددرتاّ ايطدددعٛد١ٜ ايعسبٝددد١ يًًُُهددد١ ٚايددد٤٫ٛ ا٫ْتُدددا٤ -3

 . أُْبُتٗا

 . ا٭١َٝٓ اىبٛاؾك١ع٢ً  اسبؿٍٛ -4

  : اىبػسؾ١ ازب١ٗ

 ٚشاز٠ َٚددٔ ،ايداخًٝدد١ ٚشاز٠ إغددساف ذبدد  وباضدد١ٝ زبٓدد١ تػددهٌ

 بتطبٝددل اىبتؿدد١ً اٱدددسا٤ات يتشدٜددد ،اىبدْٝدد١ ٚا٭سددٛاٍ ٚايتعًددِٝ ايرتبٝدد١

ـ  طدب حب باي٥٬ش١ اىبعتُد٠ ٚايػسٍٚب اىبٛاد نبٝع  ،ايع٬قد١  أٚ ايتخؿد

 .ٚاسد٠ ض١ٓ عٔ تتذاٚش ٫ ش١َٝٓ ؾرت٠ خ٬ٍ اىبتكدَـب بطًبات ٚايب 
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ٌ  أعد٬ٙ  ي٥٬شد١  ا٭ٚيٞ ايتؿٛز إٔ ايكٍٛ مبهٔ ٚأخريّا  ٱقداؾ١  قابد

 ايدزدات. تٛشٜع َعازب١ إَها١ْٝ ٚنريو ،أخسٟ ؾكسات أٚ َٛاد

 

  :أ. عبداهلل الضٕحي٘التعكٗب األٔه 

ٍ  اىبصزٚع هبٝد .د ٚزق١ ع٢ً ايكٛؼبٞ عبداهلل .أ عكب  اي٥٬شد١  سدٛ

 ايعسبٝدددد١ باىبًُهدددد١ ايعسبٝددد١  ايعًُٝدددد١ ايهؿدددا٤ات  يتذٓددددٝظ ايتُٓبُٝٝددد١ 

 ٚدبٓدددٝظ عَُٛددد٘ ًب ايتذٓدددٝظ إٔ إفب بداٜددد١ أغددداز سٝدددح ايطدددعٛد١ٜ،

 دص٤ ٚعبٔ ايعسبٞ عاىبٓا ًب َأيٛف غري اشبؿٛف ٚد٘ ع٢ً ايهؿا٤ات

 :يطببـب ايعامل ٖرا َٔ

 .ايتذٓٝظ يجكاؾ١ ْؿتكد أْٓا :ا٭ٍٚ -

 .يٛا٥ش٘ ٚؾعٛب١ ايبريٚقساط١ٝ :ايجاْٞ -

 ٫ٚ تٖٛدب  ٫ َكددع  سدل  أْٗدا  عًد٢  يًذٓطد١ٝ  ُٜٓبس َٔ ٖٓاى شاٍَا 

 تعدددين ٫ اىبٗٓٝددد١ ايهؿددا٠٤  ٚإٔ اضدددتجٓا١ٝ٥ أٚ ْددادز٠  سدددا٫ت ًب إ٫ تعطدد٢ 

ٍ  أًٖٝد١  ٟ  أْٗدا  أٚ عًٝٗدا  اسبؿدٛ ٘  تد٪د ٌ  ؾدسف  عًد٢  ىبصاهبتد  ٖٚدرا  .ايعُد

 قدد  يهٓٗدا  ايٛطٓٝد١  عًد٢  َكٝاضّا أٚ دي٬ّٝ يٝط  ؾازبٓط١ٝ ؾشٝح غري

 .ؾشٝح غري ٚايعهظ إيٝٗا ت٪دٟ

 ربددؼ ٫ ايطددها١ْٝ ايهجاؾدد١ ٚذات ْؿطددٗا َددٔ ايٛاثكدد١ اجملتُعددات

 ؾايهؿددا٤ات ٚايٓٗددٛ  ايتُٓٝدد١ عًدد٢ ٜطدداعدٖا عُددٔ تبشددح بددٌ ذيددو

 ايتُٜٓٛد١  ٚاىبٓاؾطد١  ا٫ضتكساز ٜٓػد بًد ٭ٟ اسبكٝك١ٝ ايجس٠ٚ ٖٞ ايع١ًُٝ

 ٭ٟ ٜتدٝح  تُٜٓٛد١  أضدظ  عًد٢  اىببين ايتذٓٝظ ؾطٝاض١ ايػاٌَ قبؿَٗٛٗا

٘  ٚتػدٝري  بٌ ايتػٝري ع٢ً ٚقادز٠ َ٪١ًٖ نؿا٤ات ع٢ً ٜطتشٛذ إٔ بًد  ٚدد

 .(ألبٛذدّا اىبتشد٠ اي٫ٜٛات) ا٭ؾكٌ عبٛ ايدٚي١

٘  ًٚب ايعدامل  ٖرا َٔ دص٤ ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ اىبًُه١ ًب ٚعبٔ  دزدتد

 دبٓدددٝظ ٜدددجري اّيدددأ ٜؿدددرت  ٚبايتدددايٞ ضدددها١ْٝ نجاؾددد١ ٚيددددٜٓا ايجايجددد١

٘  ُْٓبس إٔ عًٝٓا بٌ سطاض١ٝ أد٢ْ يدٜٓا ايهؿا٤ات ٞ  يٛدٗد  عًد٢  اٱػبداب

 ٫ ستدد٢ ٚتكٓٝٓدد٘ يدد٘ اسباددد١ َددد٣ ْساعددٞ إٔ ػبددب ْؿطدد٘ ايٛقدد  ًب أْٓددا

 ايدٚيدد١ عًدد٢ أعبددا٤ ٜكددٝـ آخددس داْددب َددٔ ؾددايتذٓٝظ عددب٤ إفب ٜتشددٍٛ
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 ؾعدد٬ّ عبددٔ ٖددٌ :اىبطددسٚ  ايطدد٪اٍ يهددٔ َٚتطًباتٗددا اىبٛاطٓدد١ نشكددٛم

ٍ  لبٗدد  ٌٖٚ ا٫دباٙ ٖرا ًب ْطري ٘  يًٛؾدٛ  ايهؿدا٤ات  دبٓدٝظ  ... ؟! إيٝد

 :طسٜكـب أسد ٜأخر عاد٠

 .ْؿطٗا ايهؿا٠٤ زغب١ :إَا -

 .تًو أٚ ايهؿا٠٤ ٖرٙ ًب ايدٚي١ زغب١ :أٚ -

ٔ  ٭ٟ مبٗدد  ٫ يددٜٓا  ايتذٓدٝظ  ٥٫ش١ ًب ايُٓبس ٕإ  يعدد٠  ايطدسٜكـب  َد

 :أبسشٖا َٔ يعٌ أضباب

 .ٚاٱض٬ّ بايعسٚب١ ايتذٓٝظ زبٌب .2

 .ضٓٛات 25 اىبًُه١ ًب اٱقا١َ .8

 .اىبطذد إَاّ َٔ غٗاد٠ .3

 .اشبرب٠ ٚيٝظ اىب٪ٌٖ .4

ٔ  أٚ ازبٓط١ٝ ًب ايساغب عًٝٗا ّٜطًع عٓدَا ٚغريٖا ايػسٍٚب ٖرٙ  َد

ٍ  اضتشاي١ َٚٔ ثٳِ عًٝ٘ تٓطبل ٫ أْٗا َطبكّا ٜدزى عًٝ٘ تعس   اسبؿدٛ

 .عٓٗا ايبشح ًب ْؿط٘ ٜتعب ٫ يريو عًٝٗا

 تعدددٌٜإفب  اددد١حب ؾإْٓددا ايهؿددا٤ات دبٓددٝظ ًب دددادٜٔ نٓددا ٚإذا

 :أبسشٖا َٚٔ ايعؿس زٚ  ٜٛانب قبا ٚتطٜٛسٖا اي٥٬ش١ بٓٛد بعض

ٌ  ٚايد   هبٝدد . د إيٝٗا أغاز أي  ايٓكاٍب تٛشٜع .2 ٍ  ت٪ٖد  يًشؿدٛ

 .ازبٓط١ٝ ع٢ً

 .اىبطذد إَاّ غٗاد٠ .8

 ايهؿددا٤ات)  إفب(  ٚاٱضدد١َٝ٬ ايعسبٝدد١ ايهؿددا٤ات)  تعدددٌٜ .3

 .( ايطعٛد١ٜ غري

4.  ّ ٌ  بدداشبرب٠  ا٫ٖتُددا  عددد٠  خددرب٠  َددع  َادطددتري  عًدد٢  ؾاسباؾدد

 َددٔ دٕٚ ؾكددٌب ايدددنتٛزاٙ عًدد٢ ساؾددٌ َددٔ أؾكددٌ ضددٓٛات

 .ايعهظ اي٥٬ش١ تس٣ سـب ًب خربات

 بددأَس ايهؿددا٤ات َددٔ عدددد دبٓددٝظ َددٔ 2488 عدداّ سؿددٌ َددا أَددا

 اضدتجٓا٤  ؾٗدرا  هبٝدد  .د أغداز  نُا اهلل زهب٘ عبداهلل اىبًو َٔ ًَهٞ
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 يبدا  ذيدو  ٜدزنٕٛ ٫ ازبٓط١ٝ ًب ٚايساغبٕٛ اي٥٬ش١ عًٝ٘ تٓطبل ٫ قد

٘  ٜطتًصّ ٌ  َعد ٕ  ا٭َدس  ْٗاٜد١  ًٚب اي٥٬شد١  تعددٜ  َدستبٌب  ازبٓطد١ٝ  َدٓح  ؾدإ

 .ايػسٍٚب ذبكك  يٛ ست٢ ٜساٙ َٚا ايكساز بؿاسب

 ًب ُْباَٝدد١ َدزضدد١ أٍٚ تأضطدد  سٝددح أُٖٝدد١ أنجددس ْكطدد١ ٖٓدداى

 زٚاٜدد١ ًٚب ٖددد2383 اىبٛاؾددل 7/28/2955 (ايؿدد٬  َدددازع) اىبًُهدد١

 يًخددازز ضددعٛد١ٜ بعجدد١ أٍٚ ٚضدداؾست 2874ّ ايؿددٛيت١ٝ اىبدزضدد١ أخددس٣

 َدددٔ عاَدددّا 95ٚ ايتعًدددِٝ َدددٔ ْٚٝدددـ قدددسٕ َدددد٣ ٚعًددد٢ ..2988/2346

 ٚتتددٛافب ددددازتٗا أثبتدد  ايدد  ايطددعٛد١ٜ ايكدددزات َددٔ ٚايعدٜددد ا٫بتعدداخ

 تطددٝري عًدد٢ ايكددادز٠ ايهؿددا٤ات تددٛؾري عددٔ عذصْددا ٖددٌ عاىبٝددّا ظباساتٗددا

 تددٛؾري َعٗدا  ٜؿدعب  بدزدد١  تتطدازع  يددٜٓا  ايتُٓٝد١  إٔ أّ ايتُٓٝد١  َُٓبَٛد١ 

 :أَسٜٔ أَاّ عبٔ ٖٚٓا ٚإعدادٖا ايهؿا٤ات ٖرٙ

 طعتْطد  مل ٚيهٓٓدا  ايهؿدا٤ات  ٖدرٙ  تدٛؾري  اضتطعٓا أْٓا :إَا -

 .ؾشٝش١ بؿٛز٠ َٓٗا ٚا٫ضتؿاد٠ تَٛبٝؿٗا

 .اسبٌ ٖٛ ايتذٓٝظ ؾإٕ َٔ ثٳِٚ ساد١ ًب شيٓا اَ أْٓا :أٚ -

ٔ  غ٢ٓ ٫ اسبايـب ن٬ ًٚب ٘  ايهؿدا٤ات  دبٓدٝظ  عد  ايتذٓدٝظ  يهٓد

 نإ َٚا تتػري ؾايُبسٚف ْؿكدٖا ٫ ست٢ بهؿا٤اتٓا ا٫ٖتُاّ َع اىبكٓٔ

 .ايػد ًب َطًٛبّا ٜهٕٛ قد با٭َظ ضبُبٛزّا

 

  :ٌ٘الٕاٖند. عبدالصالً التعكٗب الجا 

 ايبػددس١ٜ ايهؿددا٤ات إٔ إفب تعكٝبدد٘ ًب ايٛاٜددٌ عبدايطدد٬ّ .د أغدداز

 عًددد٢ تتٓددداؾظ ٚا٭َدددِ .ثدددس٠ٚ أسددددٖا، ايعًُٝددد١ ايهؿدددا٤اتٚ اىبُٝدددص٠،

 ؽبدددـ ؾُٝددداٚ .ايتٓددداؾظ بعكًٝددد١ اىبٛقدددٛع ٖدددرا ٜكدددازب يدددرا، .ايجدددسٚات

 يهٓدد٘ .ّاْادشد  ضددذ٬ّ يًًُُهد١  ؾددإٕ اضدتكطابٗا، ٚ ايعًُٝدد١ ايهؿدا٤ات 

 ،ذبدٜدددددّا ايدٜٓٝددد١  ايعًددددّٛ ًب عًُٝددد١  نؿدددا٤ات  عًدددد٢ ٜكتؿدددس  ٜهددداد 

ٞ  عبددايسشام  ايػٝ  نتذٓٝظ ٌ ٚ َدج٬ّ  عؿٝؿد ٘  تعاَد  َدع  بدايتذٓٝظ  أغدب

 َددِٓٗ ْددرنس ايدٜٓٝدد١، ايعًددّٛ ًب ايعًُٝدد١ ايهؿددا٤ات َددٔ ٚاضددع١ طا٥ؿدد١

 غدٝ   دعؿسٚ اسبُد غٝب١ٚ غد٠ أبٛٚ ايكطإ َٓاعٚ قطب ضبُد اىبػاٜ 
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 متٚ .ٚغريٖددددِ بٝدددد٘ بددددٔ عبددددداهللٚ ايسنددددابٞ ايعابدددددٜٔ شٜددددٔٚ إدزٜددددظ

ٔ  أعد٬ٙ  ا٭مسدا٤  اضتكطاب ٌ  َد ّ  َػدٗد  ؾدٝاغ١  ًب اىبػدازن١  أدد  ايعًدٛ

 أؾدػس،  بٛشٕنإ  إٕٚ يباث١ً، دبسب١ ٖٓاى إٔ نُا .إْتادٗاٚ ايد١ٜٝٓ

ٛ ٚ نايٓكد ا٭دب١ٝ ايعًّٛ أع٬ّ بعض َع ٔ  ايب٬غد١ ٚ ايٓشد  غدازنٛا  يبد

 .عكدددد٬ٕٝ ؾددددس  أهبدددددن عكددددٛد، قبددددٌ ا٭دبددددٞ اىبػددددٗد ؾددددٝاغ١ ًب

 َِٗ ايد١ٜٝٓ اىبعازف ًب ايع١ًُٝ ايهؿا٤ات اضتكطاب دبسب١ اضتشكازٚ

 ايطبٝعٝددد١ ايعًدددّٛ ًب ايعًُٝددد١ ايهؿدددا٤ات ؽبدددـ ؾُٝدددا عًٝددد٘ يًكٝددداع

 يددددٜٓا ا٫دتُاعٝددد١ٚ ايطبٝعٝددد١ ايعًدددّٛ سددداٍ ندددإ ٚيدددٛ .ا٫دتُاعٝددد١ٚ

ّ  قبػدٗد  غدبٝٗاّ  ٚاقعُٗدا ٚ  يهٓدا  ٚاقعُٗدا ٚ يددٜٓا  ٚا٭دبٝد١  ايدٜٓٝد١  ايعًدٛ

ّ  طدس   ًب تطسع زقبا ع١ًُٝ نؿا٤ات دبٓٝظ سا٫ت غٗدْا  خداف  ُْبدا

 اٱْتداز  ًب قعؿّا ٜػٗد ْعسف، نُا اسباٍ، يهٔ .ايؿ١٦ ٖرٙ بتذٓٝظ

 إْتداز  بٗدا  اىبٓدٍٛب  اىب٪ضطاتٚ .اٱْطا١ْٝ ايعًّٛٚ ايعًّٛ صبايٞ ًب ايعًُٞ

 ايعًُٝد١،  اىبعسؾد١  ٱْتداز  َؿد١ُُ  يٝط  ازباَعات، أٟ ايع١ًُٝ، اىبعسؾ١

ٔ  اشبدٛف  دا٥ُداّ  ضدُٝبٗس  يرا، .أضاضّا ايتدزٜظ سٍٛ َتُشٛز٠ ٖٞ بٌ  َد

 اىب٪ضطد١ٝ  ا٭طدس  تٛددد  إٔ دَٕٚدٔ   عًُٝد١  نؿا٤ات باضتكطاب اىبطايب١

 ًب اىبطدددتكطبٕٛ ؾايعًُدددا٤ .ايعًُدددٞ اٱْتددداز اضدددتُساز١ٜ يتدددأَـب اىبطًٛبددد١

ٞ  إطداز  ٚضٌب أْؿطِٗ ٚددٚا ايد١ٜٝٓ اجملا٫ت ِ  َ٪ضطد  يٲْتداز،  ٜددؾعٗ

 .خلإ...ايع١ًُٝ اجملاد٫تٚ اىبطادد ًب ايتدزٜظٚ نازباَعات

ّ  ؽبـ ٚؾُٝا ٔ  اىبكدرت   ايُٓبدا ٌ  َد ٘  اىبدصزٚع،  هبٝدد  .د قبد  ٜكدرت   ؾإْد

ـ  َعٝددددازاّ   ٚسددددددٖا، ايػددددٗاد٠  ؾشُدددددٌ ايػددددٗاد٠،  َعٝدددداز  عدددددٔ ؽبتًدددد

 ٜكددرت  يددرا، .ايٝددّٛ عددامل ًب نددرب٣ َٝددص٠ ٜعددد ٫ ،َددج٬ّ نايدددنتٛزاٙ

 َعدـب  زقِ ع٢ً اسبؿٍٛٚ ا٫خرتاع نربا٤ات أخس٣، َعاٜري عٔ ايبشح

ٍ ٚ ISIايدد  نػداؾات  ًب اىبٓػدٛز٠  يدٮٚزام  ا٫قتباضدات  َٔ  عًد٢  اسبؿدٛ

ٞ  اٱثددسا٤ ٚ عًُٝدد١  دددٛا٥ص ٟ ٚ ايعًُدد  ٖٚددرا  ايعًُٝدد١،  اجملددا٫ت  ًب ايُٓبددس

ٞ  أنجدس  ؽبتـ ا٭خري ّ  قبذداي ٕ  ْطداْٝات اٱٚ ا٫دتُاعٝد١  ايعًدٛ  حبطدبا

ِ  عداد٠  اجملايـب ٖرٜٔ ًب ايٓػس إٔ  قٛاعدد  تػطٝٗدا  ٫ ايد   ا٭ّ بايًػد١  ٜدت

   .ISIايد
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 احملأر: 

 :وا ب  التأٖٗد ٔاملعارضٛالتجٍٗض 

ٌ  يتذٓدٝظ  ايبداب  ؾدتح  َدع  أْا :ايسدٜعإ ًب َداخًت٘ خايد د.قاٍ   ند

 ذيدددو ًب قبدددا ايعًُٝددد١ َ٪٬ٖتددد٘ عدددٔ ايُٓبدددس بؿدددسف بًددددْا ٜؿٝدددد َدددٔ

 ايعسبٝدد١ اىبًُهدد١ اضددِ زؾددع مبهٓدد٘ َددٔ ٚنددٌ ٕٚايؿٓدداْٛ ٕٛايسٜاقددٝ

٘  إقا١َ ضٓٛات ايعػس غسٍب عٔ ايتخًٞ ذيو َع ًٜصّ ..ايطعٛد١ٜ  ٚخؿكد

 زباْددبإفب ا ُْٓبددس حبٝددح بطددعٛد١ٜ تددصٚز َددٔ ٚنددريو ..أقددٌ ؾددرت٠ إفب

ٕ  قكد١ٝ  دباٌٖ مبهٔ ٫ٚ .ا٭ضس تػت  َٔ يًشد اٱْطاْٞ ٞ  ايبددٚ  ؾٗد

ٔ  ازبٓطد١ٝ  قبدٓح  ٚذيو عاد١ً َعازب١ إفب ٚذبتاز ًَش١ ِ  ٜٓطبدل  ىبد  عًدٝٗ

 اىبًُه١. ًب ي٘ أقازب ٚدٛد أٚ اٱقا١َ غسٍب

 ؽبددـ ؾُٝددا عبدايطدد٬ّ د. ؾهددس٠ إفب مبٝددٌ أْدد٘نددريو  ذنددسٚ

 تًدو  ٚخاؾ١ ايهؿا٤ات بعض يتذٓٝظ ت٪ًٖٓا اي  ايتشت١ٝ ايب١ٝٓ بػٝاب

 غٝدداب ...ٚايٓدداْٛ ٚايددرز٠ نايؿٝصٜددا٤ اىبعكددد٠ ايعًُٝدد١ ايتخؿؿددات ذات

 ٔ  ...نددبريّا َعٛقددّا ٜعددد ؾٝٗددا ايعُددٌ هلدد٪٤٫ مبهددٔ ايدد  ايعًُٝدد١ احملاقد

٘  ٚداَعاتٓا َطتػؿٝاتٓا ع٢ً ٜٓطبل ٫ ايػسٍب ٖرا إٔ ؾشٝح  قدد  يهٓد

ٔ  اسبدد  إفب نريو مبٌٝ نُا ..ايتخؿؿات بعض ًب ٜتعرز  دبٓدٝظ  َد

ِ  حبادد١  يطدٓا  ؾٓشٔ ايػسع١ٝ ايتخؿؿات أؾشاب ٌ  ،هلد  دبٓدٝظ  إٕ بد

 ضٝاضدد١ٝ  أدٓدددات هلددِ ناْدد  َددٔ خاؾدد١ عًٝٓددا ٚبددا٫ّ نددإ بعكددِٗ

 غسٍب عًٝٗا ٜٓطبل ٫ ؾ٦ات اسباٍ بطبٝع١ ٖٓاى (.اىبطًُـب ناٱخٛإ)

 بددـب ٜعًُددٕٛ ٚيبددٔ ا٭عُدداٍ ٚزددداٍ ايتذدداز نددبعض ايعًُٝدد١ اىبدد٪٬ٖت

 ٚعًُٝدد١ نددبري٠ أَددٛاٍ ز٩ٚع يدددِٜٗ ؾبعكددِٗ ايٛاؾدددٜٔ َددٔ َبٗساْٝٓددا

ٔ  يًشدد  نبري اقتؿادٟ َسدٚد هلا ضٝهٕٛ دبٓٝطِٗ ٍ  خدسٚز  َد  ا٭َدٛا

 أخس٣. دٍٚ إفب

 اعتبددداز ًب ايٛاٜدددٌ عبدايطددد٬ّ .د َدددع ايكدددٛؼبٞ عبدددداهلل .أ ٚاتؿدددل

 ايعًُٝد١  ايهؿدا٤ات  يتذٓدٝظ  أضاضداّ  ضدابكاّ  ايدٜٓٝد١  ايهؿدا٤ات  دبٓدٝظ 

 ٚقدز٠ ْٚٛع١ٝ اسباد١ ٜساعٞ ايهؿا٤ات يتذٓٝظ خاف ُْباّ ٚقع ًٚب

 ًب ذيدو  تأخدر  ٫ اسباي١ٝ ايتذٓٝظ ؾ٥٬ش١ .إيٝ٘ اسباد١ َٚد٣ ايهؿا٠٤
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 ٜتعًل َا ...ايطٝاض١ٝ ايكٝاد٠ َٔ بكساز إ٫ دبٓٝطِٗ ٜؿعب يرا ؛ا٫عتباز

 هبٝد. .د َٔ َكرتسّا ٚيٝط  اي٥٬ش١ ًب َٛدٛد٠ ؾٗٞ بايػٗاد٠

ٞ  عبددددداهلل .أ ٚعًدددل   خايددددد د. طسسدددد٘ َدددا  عًدددد٢ نددددريو ايكدددٛؼب

 ًب ازبٓطددد١ٝ ٜطدددتعٝدٕٚ ؾٗدددِ طبتًدددـ ٚقدددعِٗ ايبددددٕٚ بدددإٔ ايسدٜعدددإ

ٌ  دبٓٝطددددِٗ ٚيددددٝظ  َعُبُٗددددِ ٍ  ايعػددددا٥س١ٜ  ؾٝٗددددا ٚتدددددخ  أٚ ٚا٭ؾددددٛ

٘  ًب هلدددددِ ٜتطدددددسم  مل هلدددددرا ازبدددددرٚز ٛ  ايتذددددداز ..تعكٝبددددد  ٕٚايسٜاقدددددٝ

 ضددٓٛات ايعػددس عددٔ ذبدددخ عٓدددَا قؿددد َددٔ ٖددِ ٚغريٖددِ ٕٚايؿٓدداْٛ

 كباَدددّا ٜتؿدددل ؾإْددد٘ هلدددرا .. ايػدددٗاد٠ َدددٔ بدددد٫ّ ٚاشبدددرب٠ اٱَددداّ ٚغدددٗاد٠

 ذيو. ًب خايد د. َع

 نُدا  قبدٍٛ،  ثكاؾد١  قكد١ٝ  ايككد١ٝ  إٔ إفب اىباٍ بٝ  هبص٠ .د ٚأغاز

ٔ  ايرٟ اىبسدٚد َا ايتطا٩ٍ ػبب  عبتداز  ٚزقبدا  .. يًبًدد؟  ٜتشكدل  إٔ مبهد

 أَدددٛز َدددٔ ندددجري شايددد  اؾُددد اٯٕ بعكدددٓا َدددع يًتؿدددا  ايٛقددد  يدددبعض

 ضددٝهٕٛ ؾهٝددـ اٯٕ ايطددعٛد١ٜ ازبٓطدد١ٝ ؼبُددٌ ىبددٔ قا٥ُدد١ ا٫قؿددا٤

 .ذز٠ عامل نإ يٛ ست٢ ازبدٜد ساًَٗا

 ٭ْددد٘ اي٥٬شددد١ ٜٓتكدددد مل أْددد٘ اىبدددصزٚع هبٝدددد .د أٚقدددح داْبددد٘ َٚدددٔ

 ٖٚددددٛ ا٭ضاضددددٞ اهلدددددف شبدَدددد١ ،هلددددا ا٭ٚيددددٞ ايتؿددددٛز ٚقددددع َددددٔ

 اىب٬سُبدددددات إٔ نُددددا  ،ٚدبٓٝطددددٗا  ايعسبٝدددد١  ايهؿددددا٤ات  اضددددتكطاب 

 ايٓٗدددددا٥ٞ. بايػدددددهٌ ؾدددددٝاغتٗا إعددددداد٠ غدددددأْٗا َدددددٔ اي٥٬شددددد١ عًددددد٢

 ّاَػددددسٚع ربدددددّ ،(َطددددٛد٠) اي٥٬شدددد١ إٔ نددددريو هبٝددددد .د ٚأٚقددددح

 قبكددداَـب غبتًدددـ ٚقدددد ،باىبًُهددد١ ايعًُٝددد١ اسبسنددد١ يددددعِ ّاٚطٓٝددد

 ،ايس٩ٜدددد١ شٚاٜددددا ٫خددددت٬ف طبٝعددددٞ أَددددس ٖٚددددرا ،ايػددددسٍٚب أٚ اىبعدددداٜري

 غدددهٌعًددد٢  ٜكددددّ تػدددسٜعٞ ُْبددداّ ٚبًدددٛز٠ ايككددد١ٝ دزاضددد١ ٖدددٛ ا٭ٖدددِ

 ٚاعتُادٙ. يدزاضت٘ ايكساز ٭ؾشاب يريؾع ٥٫ش١

 اىبددصزٚع هبٝددد .د طسسدد٘ ايددرٟ اىبٛقددٛع إٔ اىبٛضدد٢ َطددؿس .أ ٚقدداٍ

ٌ  ..نبري بػهٌ ٚتُٟٓٛ سٟٝٛ ٔ  داذبد١  ب٦ٝد١  اىبًُهد١  دعد  ًب يًُتُٝدصٜ

 َسسًدد١ إفب بايتأنٝددد ضددٝٓكًٓا اىبعددسًب ٚاٱْتدداز ايعًُٝدد١ ايبشددٛخ صبدداٍ

 عددٔ ٚعصهلددا اىبٓاضددب١ ايبشجٝدد١ ايب٦ٝدد١ تددٛؾري بػددسٍب ..اىبعددسًب ا٫قتؿدداد
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ٔ  ..اسبهَٛٝد١  ايبريٚقساطٝد١  ٌ  بايطدٛم  بسبطٗدا  إ٫ ذيدو  ٜتدأت٢  ٚيد  ٚاىبعُد

 زأمسايٝدد١ تٓاؾطدد١ٝ، ُْبددس ٚدٗدد١ َددٔ إيٝٗددا ُٜٓبددس ٚإٔ ..َباغددس٠ ٚاىبؿددٓع

 اىبػسٚع ٖرا ؾإٕ ..ذيو ؾعٌ اىبًُه١ اضتطاع  ٚإذا ..بسانبات١ٝ ْٚؿع١ٝ

 ٚداخدددٌ عددداّ بػدددهٌ اجملتُدددع داخدددٌ ثكاؾٝددد١ ٖدددص٠ إسدددداخ غدددأْ٘ َدددٔ

 ضددتهٕٛ إذ ..خدداف بػددهٌ ايبشجٝدد١ ٚاىبعاٖددد ا٭نادمبٝدد١ اىب٪ضطددات

 إْتادٗدا  ٚضدتٛد٘  ..طبتًـ بػهٌ اىبعسًب يٲْتاز اىب٪ضطات ٖرٙ ُْبس٠

ٕ  ..ازبدٜدد  ايطدٛم  ٖرا َع يٝتطل ايراتٞ ٕ  ايبداسجٛ  أٟ ًب ٚا٭ندادمبٝٛ

 ًب اىبعٝددداز ٜهدددٕٛ ٚإلبدددا ..ايتدددٛطـب ُْبدددس٠ تػدددًُِٗ ٫ ..ايعدددامل ًب بًدددد

 ايدد  اىبعدداٜري ؾددإٕ ..اىبعدداٜري ًب ْتشدددخ ٚ٭ْٓددا ..ّاتٓاؾطددٝ دا٥ُددّا اختٝددازِٖ

 اىبد٪كبسات  إٔ قبعٓد٢  ..ٚا٭نؿدأ  ا٭ؾدًح  بدـب  يًؿدسش  ناؾٝد١  غدري  ٚقعٗا

ٔ  ..ٚايتُٝدص  ايهؿدا٠٤  ىبدد٣  سكٝكٝدا  قٝاضّا تعطٞ ٫ قد ٚايدٚزات  ٚمبهد

ٕ  ازباْددب ٖدرا  ًب  ًب اشباؾدد١ اىب٪ضطددات تكدعٗا  ايدد  يًُعدداٜري ايسندٛ

ٌ  ..ايتكِٝٝ ٞ  اٱْتداز  َجد ٘  اٱسدا٫ت  ٚنُٝد١  ..ايعًُد  ا٫خدرتاع  ٚبدسا٤ات  ..يد

 .اىبعسًب باٱْتاز ايًؿٝك١ اىبعاٜري َٔ ٚعبٖٛا
 

 :تصاؤالت ومهٛالهفاٞات ٔجتٍٗض 

 سددٍٛ ُدد١ٗاىب ايتطددا٫٩ت َددٔ صبُٛعدد١ ندضدد٘ بددٔ عبددداهلل .أ طددس 

 بايٓكاؽ: تٓاٚهلا اىبِٗ َٔ إٔ ٜٚس٣ ايهؿا٤ات دبٓٝظ َٛقٛع

 ٚاىبخرتعـب؟ يًعًُا٤ داذب١ اىبًُه١ ب١٦ٝ ٌٖ -

ٔ  ؾبُداذا  َددادٟ طُدٛ   يًعًُدا٤  يدٝظ  عداد٠ّ  -  ذيددو تعدٜٛض  مبهد

 هلِ؟ داذب١ٝ أنجس بأَس

٘  ٖٓداى  - ّ  غدب ٞ  يًدددعِ اْعددا ٞ  يًبشدح  اىبداي  َسانددص ًٚب ايعًُد

 د٫ٚز ًَٝددداز ٧٧ تددددؾع زداٖازؾددد داَعددد١ .. ايعًُٝددد١ ا٭حبددداخ

ٌ  .. َٓٗا ٪٧٧ اشباف ايكطاع ٜٚدؾع ايعًُٞ يًبشح  يددٜٓا  ؾٗد

 اٜهْٛدددٛ ستددد٢ ايػدددسنات أٚ ازباَعدددات عٓدددد ايجكاؾددد١ ٖدددرٙ

 ٚاىبخرتعـب؟ ايعًُا٤ هل٪٤٫ ضباقٔ
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 يًعًُددا٤ ّاٖدددؾ تهددٕٛ ستدد٢ اىبًُهدد١ تكدددّ إٔ مبهددٔ َدداذا -

 اىبكداؾ١  ايك١ُٝ ٖٞ َا دٓطٝتٗا؟ ع٢ً ؼبؿًٛا إٔ ٚاىبخرتعـب

ٔ  ايعامل ٜتخ٢ً ست٢ ايطعٛد١ٜ يًذٓط١ٝ ٘  عد  دٓطد١ٝ  أٚ دٓطدٝت

ٌ  أخددس٣ ٌ  ؟ عًٝٗددا سؿدد ٔ  َددٔ ٖدد ٟ  ٜتخًدد٢ إٔ اىبُهدد  اىبؿددس

 ازبٓطد١ٝ  ع٢ً يًشؿٍٛ ا٭َسٜه١ٝ دٓطٝت٘ عٔ شٌٜٚ أهبدد.

 ايطعٛد١ٜ؟

 ًب اىبُٝددص٠ ايهددٛادز دبٓددٝظ أُٖٝدد١ عًدد٢ ايدددزٜظ شٜدداد .د :ٚأنددد

ٔ  سدـب  غبطد٧  ايؿدد: ٖرا ًب ٚأقاف اٱْطا١ْٝ، ايدزاضات صباٍ  ُْبد

 ) ايع١ًُٝ ايتخؿؿات ذٟٚ أنتاف ع٢ً تكّٛ أٚ قاَ  ا٭َِ ْٗك١ بإٔ

 ايعًددّٛ صبدداٍ َددٔ أؾدد٬ّ د٦دد  أْددٞ زغددِ .ا٭ٚفب بايدزددد١ ( ايتطبٝكٝدد١

 َ٪ضطات ٚإداز٠ ا٫دتُاع١ٝ ايب١ٝٓ تُٓبِٝ بإٔ أعٞ ينأْ إ٫ عًّٛ ٚخسٜر

ٞ  ايد   ٚايتكٓٝد١  ايعًُٝد١  يًٓذاسدات  ٚيبٗدّا أ٫ّٚ ٜأتٞ ايدٚي١  ٫سكدّا،  تدأت

ٟ  ٭سدد  غددا٥ع١ َكٛيد١  ٖٓداى  ناْد   ٚقدد   أَسٜهددا إٔ أَسٜهدا  َؿهدس

 عبددٛ ايطسٜددل خازطدد١ هلددا ؾددٓع ايددرٟ اٱدازٟ ايؿهددس بؿكددٌ ْٗكدد 

ٍ  َٔ ذيو ض٣ٛ ؾُٝا ايتؿٛم ٍ  ....اسبكدٛ ّ  آخدس  َجدا ٔ  أقدد ٛ  أقدسب  يهد  ٖد

 ٚقسطبددد١ بػددداد  :ايددج٬خ  عٛاؾدددُٗا ًب اٱضدد١َٝ٬  / ايعسبٝدد١  اسبكدداز٠ 

ٔ  ؾًب١ أزق١ٝ بٓا٤ ع٢ً با٭ضاع قاَ  ؾايٓٗك١ ٚمسسقٓد،  ايؿهدس  َد

ٔ  اٱْطاْٞ، ٍ  َد ٞ  ايؿهدس  دبٓدٝظ  خد٬ ٘  عدرب  ايْٝٛداْ ٘  تسنبتد  ٚتهٝٝؿد

 اي٥٬ش١ َػسٚع ًٜتؿ  إٔ اىبِٗ َٔ ...اٱض١َٝ٬ ايعسب١ٝ ايب١٦ٝ ٜٓاضب قبا

 اٱْطددا١ْٝ ايدزاضددات صبدداٍ ًب اىبددربٸشٜٔ ٚدبٓددٝظ اضددتكطاب أُٖٝدد١ إفب

 .ايع١ًُٝ ايهؿا٤ات اضتكطاب َع بايتصأَ اٱدازٟ ٚايتخطٌٝب

 :التجٍٗض قبن التأشٗض

ٟ  ؾاٜص .د شبـ ٕ  ايػدٗس ٘  َكدُٛ ٌ  ايتأضدٝظ  عٓدٛإ:  ًب َداخًتد  قبد

 يتعصٜددص براتدد٘ ٚطددين ٖدددف ٖددٛ ايتذٓددٝظ ٖددٌ تطددا٤ٍ سٝددح ايتذٓددٝظ؛

ٞ  ازباْدب  ٞ  ايعًُد ٔ  ٜٓددزز  اٱبدداعات  ٚتطدٜٛس  ٚايبشجد  غدا١ًَ  خطد١  قدُ

 استٝادددات َددٔ داْبددّا ٚاىبُٝددصٜٔ يًُبدددعـب ا٫ضددتكطاب ٜهددٕٛ حبٝددح

ِ  يصٜاد٠ ؾكٌب ايتذٓٝظ إٔ أّ .اشبط١ َدٔ   عدددٜاّ  ٚاىببددعـب  ايبداسجـب  زقد
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ٌ  عًد٢  ًَُدٛع  أثس دٕٚ ٟ  ايدٛطين  ايعطدا٤  صبُد ٔ  ايدر ٘  مبهد  مت ...قٝاضد

 ْطدُع  ْعد مل ْٚؿؿٗا اىباق١ٝ ايعكٛد ًب ايهؿا٤ات َٔ ايعدٜد دبٓٝظ

ٌ  ىبداذا  َع٘ ْٚطٝٓا ْٚطٞ ٚا٫ضتجُاز يًتذاز٠ ادب٘ َِٓٗ ٚقطِ عٓٗا  تأٖد

ٕٵ ....يًذٓط١ٝ ٔ  ايهؿدا٤ات  ٖدرٙ  َٔ ْسٜد ىبا ايتأضٝظ اىبِٗ َٔ إذٳ ِ  َٚد  ثد

 ز١ٜ٩ تكٛدٖا ع١ًُٝ ضباقٔ دَٕٚٔ  ٖ٪٤٫ اضتكطبٓا إٕ ؾٓشٔ ايتذٓٝظ

  .اىبٛاٖب ٖرٙ ؾطٓكٝع غا١ًَ

 إٔ قدسٚز٠  ٜدس٣  سٝح ؾاٜص، .د طسس٘ َا َع اىبسغد َطػس .أ ٚاتؿل

 اشبددددربات َددددٔ ي٬ضددددتؿاد٠ ٚاقددددش٘ ٚأٖددددداف خطددددٌب يدددددٜٓا تهددددٕٛ

 عددد٠  ًب تتؿددٛم  بددإٔ ّاٚخططدد  ّاأٖددداؾ  ٚقددع  قطددس  َددج٬ّ  ،اىبطددتكطب١

 ا٭ٍٚ ضبدددٛزٜٔ عًددد٢ ٚذبسنددد  ... ايسٜاقدددٞ ايٓػددداٍب قدددُٔ صبدددا٫ت

 أْؿطِٗ. ايسٜاقٝـب اضتكطاب ٚايجاْٞ ،ٚاشبربات اىبدزبـب اضتكطاب

 دبٓدٝظ  قدد  ْهٕٛ إٔ ايؿعب َٔ بكٛي٘: حبريٟ، سطاّ .ّ ٚعكب

ٕ  ٚإبداعٝد١  عًُٝد١  نؿا٤ات هلِ أْاع ٕ  يٓدا  با٫ْتُدا٤  ٜٚػدعسٚ  إٔ ٜٚسٜددٚ

 أٚ لبدٓح  إٔ ػبدب  أٜكداّ  أْٓا ٚأعتكد ٚسكازتٓا سٝاتٓا َٔ ّادص٤ اٜهْٛٛ

ِ  ْػدعس  ٭ْاع ازبٓط١ٝ ْعس  ِ  نؿدا٠٤ ذٚٚ  أْٗد  ًب إػبابٝد١  إقداؾ١  ٚهلد

 ايٛطٔ هلرا باي٤٫ٛ ٜٚدٜٕٓٛ اىبٛاطٓـب ٚذبؿـب ٚتك١ٜٛ ٚتعًِٝ ايٛطٔ بٓا٤

 َددٔ ّاأْاضدد استكددٓا نًُددا َٚٛاطٓٝٗددا ايددب٬د ضددتعِ ايؿا٥ددد٠ ؟عاىبدداْ ؾُددا

ٕ  أٚطاِْٗ ًب أِْٗ ٜػعسٕٚ ٚدعًٓاِٖ ايعامل بكاع ٕ  ٜٚعٝػدٛ  ٚضد٬ّ  بأَدا

ِ  َٚسسب َهؿٛي١ ٚسكٛقِٗ ٕ  ايٛقد   َدع ٚ بٗد ِ  إٔ ضٝػدعسٚ  ٖٓدا  سٝداتٗ

ِ  َٔ أؾكٌ ِ  ًب سٝداتٗ ٔ  ايُٓبدس  بػدض  ا٭ؾد١ًٝ  ب٬دٖد ِ  .َػسٜاتٗدا  عد  أٖد

ٌ  َٔ ايتكبٌ ٖٛ اىبٛقٛع ٖرا ًب ٤غٞ  ايطبكد١  ٖدرٙ  ٭ُٖٝد١  َٛاطٓٝٓدا  قبد

ٌ  َطاز زضِ ًب ايٓاع َٔ ٌ  ب٬دْدا  َطدتكب  َُٗد١  ٖٚدرٙ  ٚا٭قد٣ٛ  يٮؾكد

 ٚاٱع٬ّ. ايتعًِٝ

ِ  َددددددٔ إٔ نددددددريو  ْٓطدددددد٢ ٫ ايسدٜعددددددإ:  خايددددددد .دٚقدددددداٍ   ٜددددددت

 حبٝدددح ندددبري٠ بأعدددداد يٝطدددٛا ايهؿدددا٤ات أؾدددشاب َدددٔ دبٓٝطدددِٗ

 ٕ  ؾدددددػري٠ أعدددددداد عدددددٔ ْتشدددددخ  عبدددددٔ ..ضدددددها١ْٝ َػددددده١ً ؽبًكددددٛ

 .َٓٗا ا٫ضتؿاد٠ مبهٔ ٚغبب١
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ٞ  ايًٛا٤ د. ضعد ٚأغاز ٘  ًب ايػدٗساْ ٘  إفب َداخًتد  ٕأ ٜعتكدد  بداٜد١  أْد

ّ  ٭ٕ َٓاضدب  غدري  اي٥٬ش١ َؿّٗٛ ٞ  اىبؿٗدٛ  ذات ؾدٝاغات  ٜتطًدب  ايكداْْٛ

 تعددس  إٔ ا٭ؾكددٌ .. ايُٓبدداّ ًب َدداد٠ يهددٌ تؿطددرياتٚ ُْباَٝدد١ د٫٫ت

 يتعددددٌٜ با٭ؾدددح أٚ يتشددددٜح نُكدددرت  ايهؿدددا٤ات دبٓدددٝظ ؾهدددس٠

 ايؿهددس٠ ٫ضددتٝعاب ددٜددد ُْبدداّ إؾددداز أٚ ايُٓبدداّ َددٛاد بعددض تٛضددٝعٚ

  ايبدٕٚ. قك١ٝ َجٌ ايع٬ق١ ذات ايككاٜا سبٌ زقباٚ

ٔ  سددد٠ أنجددسٚ أٚضددع ٚ أعُددل اىبػدده١ً ٕإ  دبٓددٝظ  إٔ ُْبددٔ إٔ َدد

ٔ  بطدٝطاّ  يٛٚ أثسّا ضٝشدخ ايهؿا٤ات  ٚطٓٝد١  ١ددد ضرتاتٝذٝإ خطد١  غدري  َد

 ببًددْا  يًٓٗدٛ   ا٭خدري٠  زقبدا  ايؿسؾد١  ٫ْتٗداش  grand strategy غدا١ًَ 

 إٔ أَدا  َٓٗدا  دص٤ّا ايتذٓٝظ يٝهٔٚ اسبكٝكٞ ايتكدّ َطاز ع٢ً ٚقع٘ٚ

 غدري  َٔ اىب٪ًٖـب أزقاّ ًب شٜاد٠ صبسد ؾٝعين ضرتاتٝذٞإ ؾساؽ ًب ظبٓظ

 ٜرنس. أثس

 ست٢ ايتذٓٝظ، َٛقٛع َٔ ؾٛبٝا يدٜ٘ اجملتُع :ْكًٞ أضا١َ .أ ٚقاٍ

 اضدتكطابٗا  عدرب  بٓٝ  اسبكازات إٔ زغِ .. ٚدٓطت٘ دٝتظ بٌٝ أضًِ يٛ

 إٔ ذيددو َددٔ ٚا٭ٖددِ ٚيددٕٛ، ٚعددسم دددٓظ نددٌ َددٔ ٚاىبؿهددسٜٔ يًعًُددا٤

 ِ ٞ  بددـب تؿدسم  ٫ دٜٓٓدا  تعدايٝ ٞ  عسبد  ُٜبددٌ ذيدو  َٚدع  .. بددايتك٣ٛ إ٫ ٚأعذُد

 .ّاَتشؿُب اجملتُع

٘  َددا ؾددعل  طًشدد١ .د ٚأٜددت  ٍ  ايسدٜعددإ د. طسسد  ٫ ايدد  ايؿ٦ددات سدٛ

ٍ  ايتذاز َٔ ايػٗادات َٛقٛع عًٝٗا ٜٓطبل ٍ  ٚزددا ٔ  ا٭عُدا  دعُدٛا  يبد

 سددسب بعددد اٱطدداز: ٖددرا ًب طًشدد١ د. ٚقايدد  ،ايددٛطٔ اقتؿدداد ٜٚدددعُٛا

 اشبًددٝر يدددٍٚ اضددتجُازاتِٗ سٛيددٛا ّانددبري ّاعدددد خطددسْا ا٭ٚيددٞ اشبًددٝر

 أٜكداّ  ٚايعؿدا١َٝ  ٚاىبجكؿد١  اىبتع١ًُ ا٭دٝاٍ ٖٓاى - ذبدٜدّا ٚاٱَازات

 ٜػعس ٫ٚ ايطعٛد١ٜ أز  ع٢ً ٚعاؽ ٚيد يبٔ ٚايجايح ايجاْٞ ازبٌٝ َٔ

ٌ  ايد   ايطدعٛد١ٜ  ا٭ضدس  ايدبعض  ذندس  نُدا  أٜكداّ .. يػريٖدا  باْتُا٤  مبجد

 تػددًُِٗ إٔ ٫بددد ٖدد٪٤٫ ... أخددس٣ دٓطدد١ٝ (شٚددد١ أٚ شٚز) أقطابٗددا أسددد

 يًعدايدد١ اىبٓاؾٝدد١ ايكدمبدد١ ايًددٛا٥ح ًب ايُٓبددس ٜٚعدداد بددٌ ايتذٓددٝظ ٥٫شدد١

 اىبكدددرتٕ ) ٚايطدددعٛد١ٜ ايطدددعٛدٟ َدددع تعاًَدددٗا ًب خؿٛؾدددّا ا٫دتُاعٝددد١
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ٔ ...ّانبري ّادٚز ازبٓدز١ٜ ايتؿسق١ ؾٝٗا تًعب بطسٜك٘ ( أخس٣ جبٓط١ٝ  َٚد

 ايددبعض ذنددس نُددا يهددٔ َٗددِ ايهؿددا٤ات دبٓددٝظ َٛقددٛع ؾددإٕ ثددِ

  غبتازٖا؟ ٚيبٔ ْكٝطٗا نٝـ

ٌ  ايطدعٛد١ٜ  ًب ايب٦ٝد١  سٍٛ يًتطا٩ٍ بايٓطب١ٚ ٞ  ٖٚد  يًعًُدا٤  داذبد١  ٖد

 ٫ٚ اىب٪ضطدداتٞ ٫ٚ اىبددادٟ اىبطددت٣ٛ عًدد٢ ٫ ... ٫ يٮضددـ .. ٚاىبخرتعددـب؟

 ٞ ٔ  ... ٚا٭ُْبُدد١ بدايًٛا٥ح  اىبتعًددل ايتُٓبُٝد  ازبٓطدد١ٝ إٔ ٜعدين  ٫ ٖددرا يهد

 اسبدسَـب  ٭ز  ا٫ْتُدا٤  إغسا٤ ا٭قٌع٢ً  .. إغسا٤ات كبتًو ٫ ايطعٛد١ٜ

ٔ  ذيوع٢ً  تعٛدْا قد ايطعٛدٜـب عبٔ نٓا ٚإٕ ... ايػسٜؿـب  غريْدا  يهد

ٟ  يًتكش١ٝ َطتعد ٕ  غد٤ٞ  بدأ ٔ  قسٜبداّ  يٝهدٛ  ... اٱضد١َٝ٬  اىبكدضدات  َد

 غٝددداب َبدددٌ ًب ٜكددداٍ نُدددا خبدددصّا ٜطعدددِ ٫ يهٓددد٘ ندددبري إغدددسا٤ ٖدددرا

 ٖدددددف ٚاىبؿهددددسٜٔ ٚايبدددداسجـب يًعًُددددا٤ بايٓطددددب١ ...أخددددس٣ أضاضددددٝات

ٞ ) ا٫ضددتكطاب ٍ  ؾددح  إٕ (ايتذٓٝطدد ٞ  ايكددٛ  ًب ٚقددُاْٗا  اسبسٜددات  تددأت

ِ  ٚايعًُٝد١  ايؿهس١ٜ اسبس١ٜ : اىبكد١َ ٟ  ٚايددع ٞ  اىبداد  إقداؾ١  ٚاىب٪ضطدات

ٔ  ٚذبسزٖدا  ٚض٬ضدتٗا  اسبٝا٠ ْٛع١ٝ إفب  ٖٚٓداى  .. اىبسٖكد١  ايتعكٝددات  َد

 ػبدب  ايٓٗاٜد١  ًب ايتذٓدٝظ  َػدسٚع  إٔ ٖٚٞ إقاؾتٗا مبهٔ ١َُٗ ْكط١

 صبدددٓظ َدددٛاطٔ ٚيدددٝظ ... ضدددعٛدٟ َدددٛاطٔ إػبددداد ٖدؾددد٘ ٜهدددٕٛ إٔ

 ناْدد  إٕ أَددا قُٝتٗددا ايؿددسد ٜطتػددعس إٔ ػبددب ٖٜٛدد١ ٖددٞ ؾازبٓطدد١ٝ...

ٌ  قك١ٝ ؾٗرٙ تكًٝد َٚٛاطٔ أؾًٞ َٛاطٔ قك١ٝ ضتبكٞ  ايعًُٝد١  ضتٴؿػد

 إيٝٗددا أغدداز ندداي  ضددرتاتٝذ١ٝا ؼبتدداز ؾعدد٬ّ ذيددو إٔ ٜٚبدددٚ ... بسَتٗددا

 ايػٗساْٞ. ايًٛا٤ د. ضعد

 :العربٗٛ ٔالتجٍٗض المػٛ

 ايًػدد١ تعًددِ إقدداؾ١ َٓاضددبّا ٜهددٕٛ زقبددا :ضددًُٝإ أبددٛ َٓدد٢ .د قايدد 

 خايدددد .د يهدددٔ ايتذٓدددٝظ. عًُٝددد١ َدددٔ َِٗددد نذدددص٤ ٚايتدددازٜ  ايعسبٝددد١

 ىبددٓح غددسطّا ايًػدد١ تهددٕٛ إٔ خبؿددٛف َٛاؾكتدد٘ عدددّ أبددد٣ ايسدٜعددإ

ٕ  إٔ قدسٚز٠  ٜدس٣  سٝح ازبٓط١ٝ ُ  اجملدٓظ  ٜهدٛ  ؾٗدرا  َطد١ًُ  أٚ ّاَطدً

ٔ  أقًٝد١  ٚددٛد  َدأشم  ًب ْكدع  ٫ ست٢ َِٗ َعٝاز ٔ  َد  يبدا  اٱضد٬ّ  غدري  دٜد

 َددا ٜٚهؿددٞ ايعددامل دٍٚ عددٔ كبٝصٖددا خاؾدد١ٝ أٖددِ اىبًُهدد١ عددٔ ٜٓؿددٞ
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 ٚإدادتٗدا  ايًػد١  بتعًِ دباٚشٙ ؾُٝهٔ ايًػ١ عا٥ل أَا ..َراٖب َٔ عٓدْا

 .ايٛق  َسٚز َع

ٔ  ؾعد٬ّ  ايعسبٝد١  ايًػد١  بكٛهلددا: ذيدو  ؾددعل  طًشد١  د. ٚأٜددت   ايطددٌٗ َد

 يػددات َددٔ اىبطددًُـب ا٭نؿددا٤ ٚظبددٓظ ْطددتكطب ؾعدد٬ّ يٝتٓددا انتطددابٗا

 اجملتُدع  ،.... اجملتُدع  ًب ّاددرزٜ  ّاتػدٝري  ضٝشدخ ٖرا إٔ أتؿٛز .. أخس٣

 عدٜد٠ ٚيػات ّاأعساق قِ ايؿتٛسات ٚعؿس ا٭ٚفب عؿٛزٙ ًب ا٫ض٬َٞ

 ؾكٌب. يًتأٌَ لبٛذز ٖٛ ... اٱض١َٝ٬ ا٭١َ ١ٜٖٛ غهً 

 عددٔ طًشدد١ د. ايٝدد٘ أغددازت َددا خبؿددٛف ايسدٜعددإ خايددد .د ٚذنددس

 ثٓٝدات، ٚاٱ ا٭عدسام  ؾدٗست  ٚأْٗدا  ايكدمبد١  ايعؿدٛز  ًب ا٫ض١َٝ٬ ا٭١َ

 ٚاٱَدداّ ضددٝٓا ٚابددٔ ايؿددازابٞن اىبطددًُـب عًُددا٤ َددٔ نددبريّا عددددّا إٔ

ِ  بعكِٗ إٕ بٌ عسبّا ٜهْٛٛا مل ايػصايٞ  يػد١  نْٛٗدا  ٫سكداّ  ايعسبٝد١  تعًد

 .ايتذٓٝظ ًب عا٥كّا تعد ٫ ؾايًػ١ َٔ ثٳِٚ ايكسإٓ

 نْٛ٘ عٔ ٜٓؿو ٫ ايتذٓٝظ َٛقٛع إٔ إفب احملٝا َطاعد .د ٚذٖب

 .. اىبٗازٟ أٚ ايعًُٞ ٚأ اىبعسًب ايبعد َٔ أنجس ا٭َين بازباْب ع٬ق١ ذا

ِ  أسدد  ٫ ٚايباسجـب ايعًُا٤ َٔ دبٓٝطِٗ ٜتِ إٔ مبهٔ ايرٜٔ إٕ ذإ  َدٓٗ

 داذبد١  ب٦ٝد١  ٚايجكاؾٝد١  ٚايطٝاض١ٝ ٚاىبٓاخ١ٝ ازبػساؾ١ٝ اىبًُه١ ب١٦ٝ كبجٌ

 يدددٜٓا ٤غددٞ ٫ ... ٚايطٝاضدد١ٝ ا٫دتُاعٝدد١ تسبٝتدد٘ َددع تتؿددل ٫ سٝددح يدد٘

 دبدداٙ تسبٜٛدد١ ز٩ٜدد١ ؼبًُددٕٛ ايددرٜٔ أٚي٦ددو إ٫ داذبددّا ٜعددد هلدد٪٤٫ بايٓطددب١

 قبددا اىبًُهدد١ ًب ايعددٝؼ ؾسؾدد١ ػبدددٚا إٔ ٜٚتطًعددٕٛ أبٓددا٥ِٗ َطددتكبٌ

ٔ  عددداّ  زأٜٓدا  ٚيدرا  ضباؾُبد١...  َٔ ب٘ تتطِ ٕ  ٚايعًُدا٤  ا٭طبدا٤  َد  ٜتطًعدٛ

 ... أبٓا٥ِٗ َطتكبٌ ع٢ً ٚسسؾّا احملاؾُب١ دٛ ًب سبّا ايطعٛد١ٜ يًذٓط١ٝ

 ٚبـب بِٝٓٗ ْؿعٞ تبادٍ ذات تؿبح ايتذٓٝظ ع١ًُٝ إٔ ايٛاقح َٔ ٖ٪٤٫

ٔ  ايتأندد  بعد يتذٓٝطِٗ ْطع٢ إٔ ٜٓبػٞ َٔ ِٖ ٖ٪٤٫ َجٌ ... ايدٚي١  َد

 . ٚؾهسّٜا ٚأَّٓٝا ضٝاضّٝا ذيو َٓاضب١

 ًب يًدٚيد١  ايؿعًٝد١  ا٫ستٝادات ٚطبٝع١ ٜتطل ٫ ايتذٓٝظ َٛقٛع ٕإ

ٌ  ا٫تؿاٍ ٚضا٥ٌ تػريات ق٤ٛ ٌ  ٚإٔ .. ٚايتٛاؾد ٛ  ايبددٜ  ٖدرٙ  اضدتجُاز  ٖد

 َددٔ جملُٛعدد١ غددسنات َددع أٚ ايدٚيدد١ َددع َٚبٝؿٝدد١ عكددٛد ًب ايطاقددات
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ٌ  ا٭ددد٣  ٖٛ ؾٗرا ... ايطٓٛات ِ  أْؿطدٓا  ظبدد  ٫ ٚستد٢  ٚا٭ؾكد  ًب ْطدٗ

 ؾهددس٠ إٔ أَبددٔ ... َعٝٓدد١ دػساؾٝدد١ َٓدداطل ًب دمبددٛغساًب تػددٝري ؾددٓاع١

ٕ  َدا  ٚندجرياّ  يًُذتُدع  ٫ٚ يًدٚيد١  ايد٤٫ٛ  ذبكدل  ٫ ايتذٓٝظ ٟ  ٜهدٛ  ايدر

 ايطددٓٛات عٝػدد٘ ْتٝذدد١ ايطٝاضدد١ٝ اىب٪ضطدد١ سًددل ًب غؿدد١ دبٓٝطدد٘ ٜددتِ

 سكٛقددد٘ َدددٔ ندددجري عدددٔ ايتعدددبري يددد٘ تتدددٝح ضٝاضددد١ٝ ب٦ٝددد١ ًب ايطًٜٛددد١

 ْددتشؿِب دبعًٓددا ايسٜاقدد١ ًب ايتذٓددٝظ َددع قطددس دبسبدد١ إٕ ايطٝاضدد١ٝ...

 بددداي٤٫ٛ هلدددِ ع٬قددد١ ٫ أغدددخاف.. ايتذٓدددٝظ َدددٔ ايػاٜددد١ عًددد٢ ندددجريّا

ِ  مت ايرٜٔ باىبَٛبؿـب أغب٘ ِٖ ٚإلبا ا٫دتُاعٞ أٚ ايطٝاضٞ  اضدتدعا٩ٖ

ٔ  ايكددّ...  ندس٠  ًب َبدازا٠  يًٝعبٛا  أبٓا٤ْدا  ْطدتٛعب  إٔ أنجدس  عبتداز  عبد

 يبٝدص٠  ٚقددزات  ْادز٠ ربؿؿات ؼبًُٕٛ نجريٕٚ ،ٚطاقتٓا ٚنؿا٤اتٓا

ِ  أٚ َِٓٗ ٜؿٝد أسد ٫ َُٕٗػٛ ِٖٚ  إدازٜد١  ٚخطدٌب  بدساَر  ًب ٜطدتٛعبٗ

ِ  اجملٓطـب ٚاضتجُاز ٖرا بـب تٓاقض ٫ أْ٘ ؾشٝح ... ٚإلبا١ٝ٥  ٚتدَٛبٝؿٗ

 َطددتٛعب١ غددري ايب٦ٝدد١ ناْدد  إذا يهددٔ ... ٚبساصبٗددا ايدٚيدد١ خطددٌب ًب

 غدددا ستدد٢ ٚايطاقددات ايهؿددا٤ات َددٔ يهددجري َطددتجُس٠ ٚغددري ٭بٓا٥ٗددا

ِ  َسسبداّ  ايطعٛدٜـب َٔ نجري ٔ  عددد  ًب بٗد ٍ  َد  دٍٚ ًٚب ايعدامل  ًب ايددٚ

ٟ  أْٓدا  ٜعدين  ذيدو  ؾإٕ ... اشبًٝر ٟ  ايٛقد   ًب خازدٝداّ  َٓتذداّ  ضٓػدرت  ايدر

 ٚايهؿا٠٤. ازبٛد٠ ذات َٓتذاتٓا بعض عٔ ؾٝ٘ ْتخ٢ً

 يًعًُدددا٤ ازبٓطددد١ٝ َٛقدددٛع عًددد٢ تعًٝكدددّا :ايبعٝدددص إبدددساِٖٝ .د ٚقددداٍ

 ٖددددددرا ًب ايدددددددٍٚ أْػددددددٌب َددددددٖٔددددددٞ  أَسٜهددددددا إٔ فبإ أغددددددري إٔ أٚد

 َدددٔ عددددد َدددع اٱغدددها٫ت َدددٔ بعدددض ًب ذيدددو تطدددبب ٚقدددد ،اجملددداٍ

 ٚتعطدددِٝٗ ٔاىبتُٝدددصٜ ط٬بٗدددا تطدددتكطب ٭ْٗدددا (اهلٓدددد خاؾددد١) ايددددٍٚ

 ايعكدددٍٛ بٗذدددس٠ تعدددسف ناْددد  ايككددد١ٝ ايدا٥ُددد١ اٱقاَددد١ أٚ ازبٓطددد١ٝ

Brain Drain ؾ٦دددتـب إؾدددداز ًب أَسٜهدددا بددددأت ايكدددػٍٛب ٚبطدددبب 

 ٜطددددُح ٫ ا٭خددددري٠ ٖٚددددرٙ F1 ٚJ1ا٭داْددددب يًطدددد٬ب ايتأغددددريات َددددٔ

 بعدددد إ٫ يًدددٗذس٠ طًبددد٘ عًددد٢ ٜٛاؾدددل ٫ٚ ربسدددد٘ بعدددد بايبكدددا٤ يًطايدددب

 إٔ إفب اٱغددداز٠ دبددددز ... يددب٬دٙ  عٛدتددد٘ َدددٔ ضددٓٛات  7 عدددٔ ٜكدددٌ ٫ َددا 

 أَسٜهدددا ًب اهلٓدضددد١ ًب ٚايبددداسجـب ايعًُدددا٤ َدددٔ %87 إفب ٜؿدددٌ َدددا

  !!أَسٜها خازز َٕٛيٛدٚ
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ٞ  ي٢ًٝ .أ ٚقاي  ٌ  عٓددَا  :َدداخًتٗا  ًب ايػدٗساْ ٍ  ٖذدس٠  تتأَد  ايعكدٛ

ٍ  ٚاٱضد١َٝ٬  ايعسب١ٝ ٛ  أْٓدا  ٚتتُٓد٢  ،ا٭مل قًبدو  ٜعتؿدس  ايػسبٝد١  يًددٚ  يد

 ٫ ايرٟ اسبكٝكٞ ايٓؿٌب ؾٗٛ غ٤ٞ نٌ قبٌ ٚاٱْطإ ايعًِ ًب اضتجُسْا

 ناؾددد١ ًب ٚايتكددددّ ايتشكدددس ٜٓػدددد بًدددد يهدددٌ ايجدددس٠ٚ ٖٚدددٛ ٜٓكدددب

 يًهؿدا٤ات  طدازد٠  ب٦ٝدات  ٚاٱضد١َٝ٬  خاؾد١  ايعسبٝد١  ايب٦ٝات ،اجملا٫ت

 ازبٓطد١ٝ  َدٓح  ،ايسندب  عٔ يتخًؿٓا ايس٥ٝظ ايطبب ٖرا ٚيعٌ ،ايع١ًُٝ

 ... َٓٗدا  ٚا٫ضدتؿاد٠  ٚتٛطٝٓٗا ايعكٍٛ ًب اضتجُاز قبجاب١ ٖٛ ٜطتشكٗا ىبٔ

 أطٝدب  قكدٛا  ايرٜٔ اىبتخؿؿٕٛ أَا) : ٜكٍٛ اهلل زهب٘ ايكؿٝيب غاشٟ

ٍ  ؾُخهلِ ٚايدزاض١ ايدأب ًب عُسِٖ ضٓٛات  إفب ٖذدس٠  أٚ زٚتٝٓٝد١  أعُدا

 ٖددرٙ َددٔ بددد ٫ٚ نددإ إٕ . (َددِٓٗ ٚتطددتؿٝد قدددزِٖ سددل تكدددٸزِٖ بًددد

ِ  ٚاسبدٚد اسبٛادص ٚقع َٔ أؾكٌ بًدآْا ًب ؾتٛطٝٓٗا اهلذس٠  ،أَداَٗ

  . خربات َٔ ايبًد ذبتاد٘ َٚا ايٓادز٠ ايع١ًُٝ ايتخؿؿات خؿٛؾّا

ٔ  خايدد  .د ٚزنص ّ  ًب ايتاضدع١  اىبداد٠  عًد٢  دٖدٝؼ  بد  َدٓح  ٥٫شد١  ُْبدا

 أَدا  ،اي٥٬ش١ تكُٓتٗا قٛابٌب قبٛدب ازبٓط١ٝ كبٓح ْٚؿٗا: ازبٓط١ٝ

ٛ  ستد٢  ) ايدٛشزا٤  صبًظ ز٥ٝظ ٜساٙ َا ٚؾل ازبٓط١ٝ كبٓح ;4 اىباد٠  مل يد

ٔ  أِٖ إٔ ٜس٣ سٝح . ( ايػسٍٚب عًٝ٘ تٓطبل ِ  ازبٓطد١ٝ  مبدٓح  َد  أبٓدا٤  ٖد

ِ  ٚاشبدربات  ايعًُٝد١  اىب٪٬ٖت أؾشاب أَا . ضعٛد١ٜ أَِٗ َٔ ٚبٓات  ٚهلد

ٔ  قٜٛد١  تٛؾد١ٝ  َع يبٝص عًُٞ اخرتاع بسا٠٤ أٚ إْتاز ِ  َد ٔ  ز٩ضدا٥ٗ  تتكدُ

 ايػدددسٍٚب ٚبكٝددد١ أعدددٛاّ (32) ايطدددابك١ إقددداَتِٗ َدددد٠ يًدددٛطٔ ٖددد٤٫ِٚ

 اىبكرتس١.

ٌ  ددداّ  ٚسطداع  غدا٥و  َٛقٛع َٓاقػ١ ٜؿعب ٔ  ،ايتذٓدٝظ  َجد  ؾُد

 ٖدددرٙ َعازبددد١ ُٜٗٗدددِ ايعًُدددٞ ٚايبشدددح بدددايتعًِٝ ـبٝاىبعٓددد ُْبدددس ٚدٗددد١

 ٖٚدددٌ ؟ ؾكدددٌب ايؿ٦ددد١ ٖدددرٙإفب  سادددد١ ًب ايبًدددد ٖدددٌ ٚيهدددٔ ،ازبص٥ٝددد١

 دبعًٓدا  ايد   ٚاىبٛاؾدؿات  بايهجس٠ اضتكطابِٗ اىبساد ايعسب١ٝ ايهؿا٤ات

 تدددعِ ايدد  يٛا٥شٓددا تطددٜٛس ًب ْبشددح ٫ ىبدداذا ؟ دبٓٝطددِٗ عًدد٢ عبددسف

 اي  اىبٓاضب١ ايب١٦ٝ ت١٦ٝٗٚ ايطعٛد١ٜ ايع١ًُٝ ايهؿا٤ات بٓا٤ ع٢ً ٚتػذع

ٌ  ؟ اجملدا٫ت  ناؾد١  ًب ٚا٫خدرتاع  ايبشدح  عًد٢  تػذعِٗ  اىبًدو  َدٜٓد١  ٖد

 ازباَعددات ٚبكٝدد١ اهلل عبددد اىبًددو ٚداَعدد١ ٚايتكٓٝدد١ يًعًددّٛ ايعصٜددص عبددد
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 أيٝطدد  ؟ اىبٓاضددب١ اىبايٝدد١ َهاْدداتاٱ تددٛؾست ٖٚددٌ ايب٦ٝدد١ تًددو ٚؾددست

 ناؾ١ٝ ا٭حباخ َٚسانص ازباَعات بـب اىبعسًب ٚايتبادٍ ايتعإٚ أُْب١ُ

 (.أُٖٝت٘ َع) ايتذٓٝظ عٔ نبدٌٜ

 أؾدددبح ايدددسأٖ ايٛقدددع َبدددٌ ًٚب أْددد٘ ساَدددد آٍ عبدددداهلل .أ ٜٚدددس٣

 أثبدد   ايدد  ٚاىبٗددٔ ايتخؿؿددات َددٔ عدددد ًب ًَشدد١ قددسٚز٠ ايتذٓددٝظ

ٍ  ؾٝٗا، ايعذص ضد ع٢ً قدزت٘ عدّ اىبٛاطٔ  ؾُدج٬ّ  ْؿدّا:  عبدداهلل  أ. ٚقدا

ٟ  َٗداز٠  زغِ ايسٜاق١ َطت٣ٛ ع٢ً ٘  ايطدعٛد ّ  يهدس٠  ٚعػدك  إٔ إ٫ ايكدد

 ٜكددازع إٔ بٗددا مبهددٔ ٫ تػرٜتدد٘ ٚلبددٌب ْٚٛعٝدد١ ٚقاَتدد٘ دطددُ٘ تسنٝبدد١

 ايعطددهسٟ اىبطدت٣ٛ  عًدد٢ ..ٚايرتنٝد١  ايؿازضدد١ٝ ستد٢  أٚ ا٭ٚزبٝدد١ ايبٓٝد١ 

ٌ  ايبٓٝد١  َطدت٣ٛ  ع٢ً أذبدخ ... ايطٛدا١ْٝ ايكٛات غاٖد َٔ  ٫ٚ ٚايتشُد

ِ  أبٓا٥ٓدا  غدذاع١  ًب أقًٌ ٌ  ايد   ٚعكٝددتٗ  اسبكٝكٝد١  ايددؾاع  زنٝدص٠  كبجد

 ايكددٛات يط٥٬ددع اٱعدد٬ّ هبًددٗا ايدد  ايؿددٛز٠ ناْدد  يٮَاْدد١ ٚيهددٔ

ّ  ستد٢  َطدت٣ٛ  عًد٢  ..ّاطبٝؿ ايطٛدا١ْٝ ٔ  أمل ٚاهلٓدضد١  ايعًدٛ ِ  ْهد  ْطدً

 ذٖبددٛا أٜددٔ ايعاغددس ستدد٢ ا٭ٍٚ بايرتتٝددب َدازضددٓا ًب ايعددسب يٮغددكا٤

 دٓطدددٝتٓا هلدددِ ْكددددّ إٔ عٝبدددّا أندددإ ٖدددادسٚا؟ أٜدددٔ ايعبددداقس٠؟ ٖددد٪٤٫

 َددع ..داَعاتٓددا ًب قبكعددد إ٫ ذبًددِ تهددٔ مل ايدد  عكددٛهلِ َددٔ ْٚطددتؿٝد

 نددٌ تؿًددح ؾًددِ ٚدددد ٚإذا َبدددعّا ؽبًددل ٫ سٝاتٓددا ٚلبددٌب طبٝعدد١ ا٭ضددـ

٘  ضدرتاتٝذٝاتٓا ٚإ ٚبساصبٓدا  َ٪ضطاتٓا  ايدرات  دًدد  أَدازع  ٫ ..٫ستكداْ

ٍ  ايدصٚاز  ًب ايتعدد عٔ ضأٍ سُٝٓا ايكسْٞ ايػٝ  زد أعذبين ٚيهٔ  قدا

ٓٵبٳددٌ ابددٔ أسدددْا ضددٝٓذب ٖٚددٌ أنددرب اهلل  ٜٚكددٝع ا٭بٓددا٤ ًب ؾٝهدداثس سٳ

ٍ  أخدرياّ  !!ايؿد٠٬  عًد٢  ػباٖدِٖ ٖٚٛ عُسٙ ٔ  أقدٛ ٕ  ىبد  ضٝاضدات  ٜٓتكددٚ

 ترتبع اي  اىبتشد٠ اي٫ٜٛات ؾٓع َٔ إٕ ٚاىببدعـب،، يٮنؿا٤ ايتذٓٝظ

ِ  ايعدامل  ق١ُ ع٢ً ٕ  ٖد ٌ  َٛقؿداّ  ٚأتدرنس  !اىبٗدادسٚ  أسكدسْا  سٝدح  سؿد

 أيددـ 57 عددٔ ٜصٜددد ضددعسٖا ٚنددإ اىبتُٝددص٠ اىبس٥ددٞ ا٫تؿدداٍ ندداَريا

ـ  ٭ٟ ا٫دتُاع تٓكٌ نْٛٗا ٘  ايعدامل  َطدت٣ٛ  عًد٢  غدخ  ساقدس  ٚنأْد

 اىبعًَٛدات  تكٓٝد١  ًب ايطدعٛدٜـب  إخٛآْا إٔ يٮضـ ٚيهٔ زا٥ع١ بتكٓٝات

 َدددٔ غدددٗادتِٗ ٚبعكدددِٗ اسباضدددب ٚعًدددّٛ اسباضدددب ٖٓدضددد١ خسػبدددٞ

ٔ  عذدصٚا  أَسٜها ٌ  عد  سكدس  ٚأخدرياّ  ايجُٝٓد١  ايهداَريا  ٖدرٙ  َدع  ايتعاَد



7 

 

–5102  5102  
223 

ِ  - شيٓدا  اَٚد  ٚايػسبد١  ايػدتات  أمل ٜٚعاْٞ َتعاقد ،ؾًططٝين غاب  زغد

٘  ْهدابس  - ٚطٓدا  ايبًدد  ٖدرا  إ٫ ٜعسف ٫ أْ٘ ٌ  جبٓطدٝتٗا  عًٝد  ٚعددْا  بد

ٌ  اىبًو عًٝٗا ٚقـ بًد ًب ايدا١ُ٥ اٱقا١َ َٝص٠ َٔ يٓشسَ٘  يٝتُٓد٢  ؾٝؿد

 ٜٓٗددٞ إٔ حبسؾٝدد١ ٚأضددتطاع ،ٜدددْظ ا٭قؿدد٢ ٜددس٣ إٔ َددٔ خددري ايػددٗاد٠

 َددٔ ْطددخس عٓدددَا نٓٸددا ٚأخددريا ..زٜدداٍ آ٫ف 3 ٜتذدداٚش ٫ ٚبعكددد ا٭شَدد١

ٔ  نبداز  عًٝٓدا  ٜدسد  ا٭ز  عًد٢  دخٌٝ ٚأْ٘ أسدِٖ ْطب  " :بػكدب  ايطد

 !!!أسدّا ا٭ز  تٓب  مل أٟ "َٓٗا غطٞ أسد َا

ٕ  خايدد  .د ٚعًل ٘  َدا  عًد٢  ايسدٜعدا  بكٛيد٘:  ساَدد  آٍ عبدداهلل  .أ طسسد

ِ  مبٓع ّاخاؾ ّاٚقع يًؿًططٝٓٝـب إٔ أعتكد ِ  ايكدساز  ٖٚدرا  دبٓٝطدٗ  قددٜ

ٕ  َٓدع  بٗددف  ايعسب١ٝ ايدٍٚ داَع١ ٚاربرت٘  ًب ايؿًطدطٝين  ايػدعب  ذٚبدا

ٛ  ايعسبٝد١  ايدٍٚ ٌ إ تسٜددٙ  َدا  ٖٚد ِ  َدع  .ضدسا٥ٝ  ًب ايؿًطدطٝٓٝـب  إٔ ايتطدًٝ

ٌ  هلدا  اىبػٗٛد ايعسب١ٝ ايػعٛب َٔ ِٖ ايعُّٛ ٞ  بايتشؿدٝ  َٚٗدازات  ايعًُد

ٔ  قؿددت  ..ٚاٱظباش ايعٌُ ٕ  قدد  ايؿًطدطٝٓٝـب  دبٓدٝظ  إٔ ذيدو  َد  ٜهدٛ

ِ  بدايطبع  ا٭خس٣ ايدٍٚ ...ايؿًطط١ٝٓٝ يًكك١ٝ َكسّا ِ  دبٓطدٗ  ٚأعددادٖ

ٕ  مبتٗٔ ٚغايبّا نبري أٚزٚبا دٍٚ ًٚب ا٫َسٜهٞ اىبٗذس ًب  ايؿًطدطٝٓٝٛ

ٛٸ  َددِٓٗ ايددبعض  دعددٌ يبددا  ّا،عايٝدد  ّاتعًُٝدد تتطًددب  ّاَٗٓدد  َٛاقددع  ٩ٕٜٚتبدد

ٔ  أذنس .ازباَعٞ ايتعًِٝ ًب خاؾ١ َسَٛق١ ٌ  عًد٢  ٖد٪٤٫  َد ٍ  ضدبٝ  اىبجدا

ٛ  ٚإبساِٖٝ ؾسضٕٛ ٚمسٝح غسابٞ ٖػاّ ٛ  ٚيًٝد٢  يػدد  أبد ِ  يػدد  أبد  ٚغريٖد

 .نجريٕٚ

ٔ  ايسٜاقددد١ ستددد٢ :احملٝدددا  َطددداعد .د ٚأقددداف ٔ  ؾٝٗدددا دبدددد يددد  َددد

 ..ٚايٓطٝشدددددد١ ٚاىبرتدٜدددددد١ ٚاىبٛقددددددٛذ٠ اىبٓخٓكدددددد١ إ٫ بددددددايتذٓٝظ ضددددددٝكبٌ

 يدددٛ ْعدددِ ... ّاندددبري عُدددسٙ ٜهدددٕٛ َدددٔ ٚأنجدددسِٖ ٜؿٝددددْٚو ٫ ٖددد٪٤٫

 ًب ٚعددداؽ دزع إٔ بعدددد اٱَدددازات َدددع أبددددع ايدددرٟ عُدددٛزٟ َجدددٌ ٚددددد

ٞ  ٫عددب َجددٌ أٚ .. ايسٜددا  ّ  عددد٠ قبددٌ ؾددس   ايددرٟ ايطددَٛا ا٭ًٖدد  أٜددا

 بايتذٓٝظ. سغبت٘ب

 ٔ ٞ  عًٝدا٤  .أ قايد   داْبٗدا  َٚد  ..ايتذٓدٝظ  َٛقدٛع  خبؿدٛف  :ايبداشع

 نددإ بايسٜددا  أًٖٝدد١ َدزضدد١ ًب دزضدد ...ايػخؿدد١ٝ دبددسب  ضددأزٟٚ
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 ؾددادق  ..طبتًؿدد١ عسبٝدد١ دٓطددٝات َددٔ 25ٚ ضددعٛدٜات 5 ؾٝدد٘ ايؿددـ

 أخددر َددٔ َددِٓٗ...أضددبٛعـب نددٌ ًْتكددٞ شيٓددا َدداٚ ..ازبٓطددٝات طبتًددـ

 َٔ أنجس يًبًد ٤٫ٚ عٓدِٖ إٔ ٚايٛاقع....ٜأخرٖا مل َٔ َِٓٗٚ ازبٓط١ٝ

ٔ  ؾشٝح...أغٓٝا٤ َعُبُِٗ...ضعٛدٟ أؾًِٗ ْاع ٔ ...ايبًدد  خدريات  َد  يهد

 عًٝػدد١ٚ اىبًددص ًب نددبري٠ ؾًددٌ ْطددهٔ نٓددا...عًُددِٗٚ ددددِٖ َددٔ أٜكددّا

ـ  ٚ...ايٛقدع  اْكًب اٯٕ...اشبصإ ًب غكل ِٖٚ  بعدض  عًد٢  ندجرياّ  أتأضد

 ًب هلدددِ أَدددانٔ ٚددددٛد عددددّ بطدددبب ٖدددادست ايددد  ازبًُٝددد١ ايعكدددٍٛ

 ازباَعات.

 إٔ ٜٓبػددددددٞ ٫ ايتذٓددددددٝظ َٛقددددددٛع إٔ ْكًددددددٞ أضددددددا١َ .أ ٜٚعتكددددددد

 بددددٌ ،ايهؿددددا٤ات اضددددتكطاب عًدددد٢ باقتؿددددازٙ َٝهاؾًًٝٝددددّا ٜهددددٕٛ

 ْٚػددددأ ٚيددددد َددددٔ ٜساعددددٞ حبٝددددح أٜكددددّا إْطدددداّْٝا ٜهددددٕٛ إٔ ٜٓبػددددٞ

 َدددٔ يًتدددصاٚز بايٓطدددب١ ٚندددريو غدددريٙ، ٜعدددسف ٫ٚ ايدددٛطٔ ًب ٚتسعدددسع

 ْطددددا١ْٝاٱ اسبددددا٫ت َددددٔ ٚغددددريٙ .. ا٭ضددددس مشددددٌ مل بػددددس  اشبددددازز

 اسبٓٝـ. دٜٓٓا عًٝٗا ؼبجٓا اي 

ٕ  ايكٛؼبٞ عبداهلل .أ ٚعًل ٘  تطدسم  َدا  بدأ ٞ  أضدا١َ  .أ إيٝد  خدازز  ْكًد

 زقبا يهٔ .. بازبٓط١ٝ اشباؾ١ باي٥٬ش١ َٚػٍُٛ ا٭ضبٛع قك١ٝ ْطام

 عٓٗا. ايػسٍٚب ربؿٝـ أٚ َساعاتٗا اىبكؿٛد

ٔ  خايدد  .د ٚذنس ِ  ايتذٓدٝظ  َٛقدٛع  إٔ دٖدٝؼ  بد  ٚتٛضدٝع  ددداّ  َٗد

 َدددٔ ّاددددص٤ ايهؿدددا٤ات دبٓدددٝظ ٜٚهدددٕٛ ايككددد١ٝ ٜجدددسٟ ؾٝددد٘ ايٓكددداؽ

ٛ  َا ٖٓاى ٭ٕ ايكك١ٝ،  ،ايهؿدا٤ات  أؾدشاب  دبٓدٝظ  أُٖٝد١  بدٓؿظ  ٖد

ٌ  اىبكرتسد١  اي٥٬شد١  إٔ يٛسِب سٝح ٔ  تػدُ ِ  َد ِ  ٜدت ٌ  ٫ٚ اضدتكطابٗ  تػدُ

 ،(باىبًُه١ تعًُِٝٗ خ٬ٍ َٖٚٛبتِٗ بداعِٗإ َبٗس يبٔ) تبِٓٝٗ ٜتِ َٔ

ٔ  ؾٝٗدا  ايٓكداؽ  ٚضع يٛ باىبٓاقػ١ ٚددٜس٠ ١َُٗ ؾايكك١ٝ  دٛاْدب  عدد٠  َد

 ايبدددددٕٚ دبٓددددٝظ َٓاقػدددد١ ضددددبل سٝددددح ) اٱْطدددداْٞ ازباْددددب ٚأُٖٗددددا

ٔ  خايدد  .د ٜدس٣  يدرا  ،(اٱْطاْٞ ٌ  ايٓكداؽ  تٛضدع١  أُٖٝد١  دٖدٝؼ  بد  يٝػدُ

 َٚٓاقػدددتٗا ايتذٓدددٝظ يككددد١ٝ اٱبداعٝددد١ ٚاىبكرتسدددات ا٭ؾهددداز طدددس 

 ١َُٗ. دد ؾايكك١ٝ
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  :بٍظاً التجٍٗض التعجٗسٖٛ االٌتكاٟٗٛ

 اي٥٬شددددد١ َٛقدددددٛع: سدددددٍٛ َداخًتددددد٘ اسبدددددازثٞ خايدددددد .أ اضدددددتٌٗ

 ايعسبٝدددد١ باىبًُهدددد١ ايعسبٝددد١  ايعًُٝدددد١ ايهؿدددا٤ات  يتذٓددددٝظ ايتُٓبُٝٝددد١ 

 ايتعذٝصٜددد١ ا٫ْتكا٥ٝددد١ عًددد٢ ذبؿُبدددٞ تطدددذٌٝ أٚد بدددايكٍٛ: ايطدددعٛد١ٜ،

 ٚزا٤ٖدددا ا٫ظبدددساف عًددد٢ ٚذبؿُبدددٞ ايتذٓدددٝظ ُْبددداّ بٗدددا ٜؿدددطبؼ ايددد 

 َػددددده٬ت  يددددددٜٓا ...ايعاٖدددددات أٚ ايهؿدددددا٤ات  بتذٓدددددٝظ باىبطايبددددد١

 اسبًددددٍٛ َباغددددس٠ دٕٚ ايددددصَٔ عًٝٗددددا طدددداٍ إْطددددا١ْٝ َٚعاْددددا٠ نددددرب٣

 ٚا٭ؾازقدددددد١ ـبزٜددددددتريٜا٭ ٚأشَدددددد١ ايٓاشسدددددد١ ايكبا٥ددددددٌ أشَدددددد١ ًب تتُجددددددٌ

ٝ ٚاي ؾػددددإٚا٭ ايبٛزَدددا ٚ ٔ  اٯٕ ٚايطددددٛزٜـب ـببٓذ٬دغددد  ٜددددصاٍ ٫ ٚيهددد

٘  عًدددد٢  َؿتٛسدددداّ  ايبدددداب  يًعُايدددد١  اىبطددددسد٠  ايصٜدددداد٠  بطددددبب  َؿددددساعٝ

 اىبػدددددادز٠ ٚآيٝدددددات ايبكدددددا٤ َدددددد٠ ذبددددددد قدددددٛابٌب دَٕٚدددددٔ  ا٭دٓبٝددددد١

 ضدددٛم ٚقكددداٜا ايككددداٜا ٖدددرٙ بدددـب ايؿؿدددٌ .. ..! اٱدبدددازٟ ٚايرتسٝدددٌ

ٛ  ٚايتطددددرت ٚايبطايدددد١  ايعُددددٌ  اىبؿتكددددد  اىبدزضددددٞ"  "ايبدددداف قبجابدددد١  ٖدددد

 بكدددا٤ أثٓدددا٤ ايعُايددد١ يٓكدددٌ اضدددتخداَ٘ ٜٚدددتِ ٚايطددد١َ٬ ا٭َدددٔ ىبعددداٜري

 يٝذُددددع ايتٛقٝدددد  ٜتٛاؾددددل أخددددس٣ سددددا٫ت ًٚب اىبدزضدددد١ ًب ايت٬َٝددددر

 بددددداخت٬ٍب آبٗدددددـب غدددددري ٚاسدددددد٠ ْكدددددٌ هبٛيددددد١ ًب بايعُددددداٍ ايت٬َٝدددددر

 سٝدددا٠ عًددد٢ ٚاىبخددداطس ايتػدددػ١ًٝٝ ايبددداف سايددد١ ٫ٚ بايت٬َٝدددر ايعُددداٍ

  .ٚايت٬َٝر ايعُاٍ أضس ًب ٚاشبطا٥س ايسناب

 .أسدددد دبٓدددٝظ إفب سادددد١ًب  يدددٝظ ايؿدددسدٟ ٚا٫بتهددداز اىبعسؾددد١ إٕ

 َددٔ ٚيدددٜٓا ،اٯ٫ف عػددسات عددددِٖ ٜؿددٛم ايطددعٛدٜٕٛ ا٭نددادمبٕٝٛ

 ب٦ٝدد١ أٚ ا٫بتهدداز ب٦ٝدد١ ٜؿددٓع مل ذيددو نددٌ يهددٔ ،اىب٦ددات اىببتهددسٜٔ

 دبدٓظ  أَسٜهدا  ،ضبًٝد١  ٚب٦ٝد١  ذبتٝد١  ب١ٝٓ ٚا٫بتهاز ؾاىبعسؾ١ ...اىبعسؾ١

 ٫ٚ ،أَسٜهددا ًب اىبعسؾٝدد١ ايب٦ٝدد١ بؿكددٌ ايعًُددٞ ايتؿددٛم يصٜدداد٠ ايعًُددا٤

 ٔ  َسسًدد١ إفب يتدددخٌ ايعًُددا٤ دبددٓظ أَسٜهدا  إٔ ٜعتكددد أسددد َٓددا إٔ ُْبد

 أسددد ٜهددٕٛ ٚايتذٓددٝظ ...اىبعسؾدد١ ٚاقتؿدداد اىبعسؾدد١ ٚصبتُددع ا٫بتهدداز

 ْاشسدد١  قبا٥ددٌ َددٔ ايككدداٜا ٖددرٙ بتؿددؿ١ٝ  ٜبدددأ اىبعددسًب ايبٓددا٤ عٓاؾددس

 أٚ ن٬دددد٦ـب طبتًؿددد١ دٓطدددٝات َدددٔ ٭ؾدددساد دا٥ُددد١ ٚسًدددٍٛ يًتذٓدددٝظ

 ،ا٫دتُاعٝد١  ٚايسعا١ٜ ٚاشبدَات ايُٓباّ ًب ٚاعتباز سكٛم هلِ صبٓطـب
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 ٫ ستد٢  اىبتؿد١ً  ايبكدا٤  ىبدد٠  ؾاؾٌ ٚسد ي٬ضتكداّ ؾاز١َ آيٝات ٚٚقع

  اىبخضٞ. تتهسز

 ُْبدداّ بددـب ٚا٫تؿددام ا٫خددت٬ف أٚددد٘ َددا ايػسبددٞ: ضددعٛد .أ ٚتطددا٤ٍ

 اٯيٝددات ٖددرٙ َددٔ ٜطددتؿاد ٫ ٚىبدداذا ٚيدددٜٓا؟ ايػسبٝدد١ ايدددٍٚ ًب ايتذٓددٝظ

 أضددست٘ إفب مبتددد أّ ْؿطدد٘ اىببدددع ٖددٛ ايتذٓددٝظ ٖدددف ٖٚددٌ ٚايتذددازب؟

 ٘؟ٚأبٓا٥

 داذبددددّا بًدددددْا شاٍ اَدددد ٖددددٌ :نددددريو اسبهُددددٞ عًددددٞ .د ٚتطددددا٤ٍ

 نُجدداٍ... اهلٓددد يٓأخددر ... ايعددايٞ؟ اىبطددت٣ٛ ذات ٚاىبٛاٖددب يًهؿددا٤ات

ّ  ايعددامل  أعبددا٤  نبٝددع  ًب َطًٛبدد١  اٯٕ اهلٓدٜدد١  ايهؿددا٠٤   عًُٝدددّا اىبتكددد

ٞ  ؾًُداذا  أَسٜهددا، ٚخاؾد١  ٚتكٓٝداّ   َددٔ ٫ دداذبـب،  ْعدد  مل ... ٖٓددا؟ تدأت

 ػبب ...اىبتكد١َ نايدٍٚ َسؼب١ سٝا٠ تٛؾري َٔ ٫ٚ اىباد١ٜ، اىبصاٜا ْاس١ٝ

 .ايٛاقع بٗرا ْعرتف إٔ
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 (األجبدٖٛ احلرٔف صبحب (
 

  .َٴعٹدٸ عبدٙ إمساعٌٝ إبساِٖٝ د                                      ايتكسٜس( )

 ايبعٝص إبساِٖٝ .د 

 ْكًٞ أضا١َ أ. ايطؿري 

 ايػبٝهٞ ازباشٟ .د 

 ّ. ّحبريٟ سطا 

 .اسبهُٞ سطـب د 

 .اىبادد هبد د 

 اىبصزٚع هبٝد .د 

 ايسدٜعإ خايد .د 

 اىباٍ بٝ  هبص٠ .د 

 .ايٛابٌ خايد أ 

 دٖٝؼ بٔ خايد .د 

 اسبازثٞ خايد .أ 

 ايدزٜظ شٜاد .د 

 ّ. اىبسٟ ضامل 

 ايعُٛدٟ ضا١َٝ .د 

 ايػٗساْٞ ضعد .د ايًٛا٤ 

 ايػسبٞ ضعٛد .أ 

 ايصٖساْٞ ضعٝد .أ 

 ايصٖساْٞ مسري .أ 

 ؾدعل طًش١ .د 

 سذاشٟ عا٥ػ١ .د 

 ايعٓاد عبدايسهبٔ .د.أ 

 اهلديل عبدايسهبٔ .د 

 ايٛاٌٜ عبدايط٬ّ .د 

 ساَد آٍ عبداهلل .أ 

 ايعٜٛٔ عبدايًطٝـ .د 

 .أضباز( َٓتد٣ ع٢ً اٱغساؾ١ٝ ايًذ١ٓ )ز٥ٝظ اسبُٛد ْاؾس بٔ عبداهلل د 
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 اسبُٛد ؾا  بٔ اهلل عبد .د 

 ايػُسٟ عبداهلل .د 

 ايكٛؼبٞ عبداهلل .أ 

 ندض٘ بٔ عبداهلل .أ 

 اسبهُٞ عًٞ .د 

 عًٞ بٔ عبداهلل عًٞ .أ 

 ايباشعٞ عًٝا٤ .أ 

 ايػسٜـ ؾاط١ُ .أ 

 ايػٗسٟ ؾاٜص .د 

 .اسبسبٞ ؾاٜص٠ أ 

 .ايكسْٞ ؾاط١ُ د 

 اسبازثٞ ؾٗد .د 

 ا٭زبؼ نٛثس .أ 

 ايػٗساْٞ ي٢ًٝ .أ 

 ايطًُٞ ضبُد .د 

 احملٝا َطاعد .د 

 ايطًٛيٞ َطؿس .د 

 اىبٛض٢ َطؿس .أ 

 اىبسغد َطػس .أ 

 .عكٌٝ َٗا أ 

 اىبطريٟ َٓؿٛز .د 

 ضًُٝإ أبٛ ٢َٓ .د 

 طاٖس ْاٖد .د 

 ايؿشاف ْؿس .ّ.د 

 .ايعًٝاْٞ ٖادٟ أ 

 ايطًٗٞ ٖٝا .أ 

 ا٭َري ؼبٝٞ .أ 

 ايهًٜٛٝ  ٜٛضـ .أ 
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 445 يػد أبٛ إبساِٖٝ -

ٓٵبٳٌ ابٔ -  444 سٳ

 ;43 ضٝٓا ابٔ -

 432 غد٠ أبٛ -

 :33 مباْٞ شنٞأهبد  -

 437 شٌٜٚ أهبد -

 433 عك٬ٕٝ ؾس  أهبد -

 366 أزدٚغإ )ايس٥ٝظ( -

 ;35 ضعٛد آٍ -

 ;43 ايػصايٞ اٱَاّ -

 ;6 ايبابا -

 87 ايبػدادٟ -

 439 دٝتظ بٌٝ -

 427 ازبازٚدٟ )ايطؿري( -

 432  إدزٜظ غٝ  دعؿس -

 333 غٛبًس دٛشٜـ -

 365، 363، 337 سصب اهلل  -

 363 اهلل ْؿس سطٔ -

 364 ٛز اشغٓدٟبسطٔ زسِٝ  -

 44 اسبطـب -

 365، 337 اسبٛثٞ -

 357 ايؿٝؿٌ خايد -

 ::3، 395 خًٜٛد بٓ  خدػب١ -

 364، 363، 362، ;35 اشبُٝين -

 362 زؾطٓذاْٞ -

 364، 36 زٚساْٞ -

 433  ايسنابٞ ايعابدٜٔ شٜٔ -

 :6، 58 ايطادات -

 9; ايؿٝؿٌ )ا٭َري( ضعٛد -

 445  ؾسضٕٛ مسٝح -

 445 ايطَٛا -

 47 غابًٔ غازيٞ -

 :6 غاٙ -

 432  اسبُد غٝب١ -

 54 عجُٝـب ابٔ ايػٝ  -

 444 ايكسْٞ ايػٝ  -

  364 ؾداّ سطـب -

 ;33 ازببري عادٍ -

 ;39 غك١ أبٛ عبداسبًِٝ -

 432 عؿٝؿٞ عبدايسشام -

 96 دٜاب )ايربٚؾطٛز( عبدايعصٜص -

 445 بٝ٘ بٔ عبداهلل -

 48، 43 ايٛزدٟ عًٞ -

 367 ؾا  عًٞ -

 364 عًٞ ْٜٛطٞ  -

 445 عُٛزٟ -

 443 ايكؿٝيب غاشٟ -

 :33  ايػراَٞ -

 ;43 ايؿازابٞ -

 3:2  باغطح ؾٛش١ٜ -

 69  ؾريٚش -

 46  قساٜظ -

 56  يٛثس -

 8:  ٜٛ نٛإ يٞ -

 445 يػد أبٛ ي٢ًٝ -

 334  ايعُسٚ ضبُد -

 432  قطب ضبُد -

 73  باهلل اىبطتعؿِ -
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 96 َادد )ا٭َري( بٔ َػعٌ -

 367  سطـب اىبًو -

 88  اىبًو ضًُإ -

 443، 427  عبدايعصٜص اىبًو -

، ;42، 428، 84 عبداهلل اىبًو -

443 

 445  ؾٝؿٌ اىبًو -

 432  ايكطإ َٓاع -

 363 اىبٗدٟ اىبٓتُبس -

 46  ؾٛنٛ َٝػٌٝ -

 337  قطٝؼ ْدِٜ -

 ;7  ْعٝط١ ْكاٍ -

 333  ٖتًس -

 445  غسابٞ ٖػاّ -

 74  ٫ٖٛنٛ -

 367 عسؾات ٜاضس -

 44 )خٓدم( ٜصٜد -
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 :; أبَٛبيب -

 43 أذزبٝذإ -

 :6، :5 ا٭زدٕ -

 43 أزَٝٓٝا -

 447  أزٜتريٟ -

 325 اضرتايٝا -

، :33، 73، 72، 58 إضسا٥ٌٝ -

33; ،445 

 323 إضهٓدْاؾٝا -

 352، 59 آضٝا -

 357،447 ا٭ؾازق١ -

 :36، 59 إؾسٜكٝا -

 :33، 79، :6، 43 أؾػاْطتإ -

 ;33، 8;  أىباْٝا -

 445، 439، 9;3، 324 اٱَازات -

، 332، 329، 9;، :6 أَسٜها -

339 ،33; ،34; ،35; ،387 ،

437 ،442 ،444 ،447 ،448 

 :36، 59 إْدْٚٝطٝا -

، 335، 329، 9;، 69 أٚزٚبا -

445 

 58 أٚضًٛ -

، 74 _ :6، 62، 43، ;3 إٜسإ -

337 ،339 ،33: ،33; ،34; ،

357 ،358 ،35: - 366 

 69 بانطتإ -

 358 ايبشسٜٔ -

 335  بسٜطاْٝا -

، 364، 339، 333، 74 بػداد -

437 

 447 ؽبٓذ٬د -

 447  بٛزَا -

 79 ايبٛض١ٓ -

 ;6 بٛيٓدا -

 59، 58 اىبكدع بٝ  -

 337 بريٚت -

، ;33، 335، 72، 59 تسنٝا -

366 ،3:7 ،3:; 

 ;:3، 326، 77، :5 تْٛظ -

 57  ازبصا٥س -

 364 اسبذاش  -

، 2:، 74، 73، :5 اشبًٝر -

324 ،325 ،367 ،439 ،442 

، 353، ;32، 326، :; دبٞ -

433 

 ;33، 335، 73 زٚضٝا -

 395 ايسَٚإ -

، 434، 388، :33، 98 ايسٜا  -

445 

، 62، 57، 39، ;، : ايطعٛد١ٜ -

6: ،76 ،7: ،7; ،96 ،97 ،

99 ،:3 ،:4 ،:5 ،:9 ،;3 ،

326 ،333 ،335 ،337 ،338 ،

339 ،33: ،33; ،352 ،356 ،

358 ،35: ،362 ،363 ،364 ،



7

  –5102     232 

365 ،366 ،36; ،378 ،379 ،

384 ،388 ،397 ،398 ،3:9 ،

3:2 ،3:6 ،3:7 ،3:8 ،3:9 ،

3;6 ،3;9 ،425 ،427 - 

432 ،434 ،435 ،437، 439 ،

43: ،43; ،443 ،447 

 335، 8;، 8: ضٓػاؾٛز٠ -

 59 ايطٓػاٍ -

 444، 354، 326، 57 ايطٛدإ -

، 73، :6، 62، :5، 57 ضٛزٜا -

76 ،77 ،;9 ،326 ،358 

 ;6، :6 ايطٛؾٝٝ  -

 43 غرياش -

 337  ؾٓعا٤ -

 ;33، ;6 ايؿـب -

 335 طسٜـ -

 365، 363، :35، 342 طٗسإ -

، 74، :5، 57، 43  ايعسام -

337 ،339 ،364 ،367 

 ;6 ايؿاتٝهإ -

 ;33، 335  ؾسْطا -

، ;6، :6، 58، 57 ؾًططـب -

32; ،339 ،365 ،3;: ،445 

 88، ;4 ايكدٜح -

 442، 438، 324 قطس -

 332 ايكٓا٠ ايؿسْط١ٝ -

 ;32قٓا٠ إّ بٞ ضٞ  -

 ;32 (3)قٓا٠ دبٞ  -

 :6 نابٍٛ -

 365، 44 نسب٤٬ -

 75 نػُري  -

 335، 334 نٛزٜا -

 339، 334، 325، ;4 ايهٜٛ  -

 :33 يٓدٕ -

 :5  يٝبٝا -

 :36  َايٝصٜا -

 364 اىبد١ٜٓ اىبٓٛز٠ -

 365 طذد ا٭قؿ٢اىب -

، 72، :5، :5، 57،  35 َؿس -

87 ،326 ،352 ،3:; 

 365 اىبعٝؿِ -

 326، :5، 57 اىبػسب -

 362، 354، :34، 348 َه١ -

-366 

 365 ايٓذـ  -

 448، 442 اهلٓد -

 :6 ٚازضٛ -

 342، 339 ٚاغٓطٔ -

، 73، ;6، :6 اىبتشد٠ اي٫ٜٛات -

42: ،444 

 334، 8; ايٝابإ -

 358 ، 337، 9;، 62، 57ايُٝٔ -

 437، 395 ايْٝٛإ -
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 )رٟٗض المجٍٛ( د. عبداهلل احلىٕد-

 د. اجلازٙ العبٗه٘-

 د. محٗد املسرٔع-

 د. عاٟعٛ حجازٙ-

 د. عبد الرمحَ العٍاد أ.-

 د. عبد الرمحَ اهلدلل-

 د. عم٘ احلهى٘-

 د. فّد العراب٘ احلارث٘-

 أ. نٕثر األربغ-

 د. وصاعد احملٗا-

 وصفر املٕشٜأ. -

 
 

 المجٍٛ اإلظرافٗٛ-

 جلٍٛ التكارٖر العّرٖٛ-

 الهتاب الصٍٕٙجلٍٛ -

 المجٍٛ التهضريٖٛ لمكاٞ الصٍٕٙ  وٍتدٝ أشبار -

  وٍتدٝ أشبار األواٌٛ العاوٛ جلاٟسٚ -

 األواٌٛ العاوٛ لمىٍتدٝ-
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