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-  

 د. فود العرابٌ احلارثٌ

-  

 الرمحن بن محىد العناد أ. د. عبد

-  

 اهلل بن ناصر احلنىد د. عبد

-  

 د. خالد بن عنر الرديعان )رئًض اللجنة(

 د. إبراهًه عبده

 أ. مصفر املىشى

-  

 أ. فاطنة الشريف

-  

 الرحًه عايش أ. إبراهًه عبد

-  

 أ. مصطفى مسمل

 بشِ اهلل ايرمحٔ ايرسِٝ

 



1

–5112 
2 

 

 



1 

 

–5112 5112  
3 

 

 

 احملتويات

 الصفحة  الموضوع

 5متٗٝد
 

 7َٛاد١ٗ ايغًٛ ٚايتطرف
 

 "11ايتعاطف َع تٓظِٝ "داعع
 

 15أَرٜها ٚاشبًٝر
 

 ّ17عاػف١ اسبز
 

 ّ11اإلعالّ ٚعاػف١ اسبز
 

 ٟ17ايتذٓٝد اإلدبار
 

 11عٌُ املًشكٝات ايجكاف١ٝ ٚاالبتعاخ
 

 ٌ15َشتكبٌ ايُٝٔ ايكبا٥
 

 11سزب اهلل ٚقا١ُ٥ اإلرٖاب ايشعٛد١ٜ
 

 15املظارنٕٛ يف ْكاطات ايتكرٜر
 

 ّ17نظاف األعال
 

 ٔ17نظاف األَان
 



1

–5112 
4 

 

 

  



1 

 

–5112 5112  
5 

أطًل ر٥ٝص َرنز أسبار يًدراسات ٚايبشٛخ ٚاإلعالّ د. 

 فٗددد ايعرابددٞ اسبددارثٞ َٓتددد٣ ثكافٝدداق عًدد٢ تطبٝددل ايٛاتشدداب  

ّ  ٜٚـددِ 5105أبرٜددٌ  5باسددِ) نَٓتددد٣ أسددبارك  ٚ يددو يف  

طدؼددد١ٝ بدددارا٠ َدددٔ املدددجكف،  ٚاألنددداد ٝ،   01املٓتدددد٣ 

ٚاإلعالَددٝ،  ٚأػددشاب ايددرأٟ ٚاشبددف٠. ٜٚٗدددف املٓتددد٣     

َٓاقظددد١ قـددداٜا يف ايفهدددر ٚايشٝاسددد١ ٚايجكافددد١ ٚا تُدددع   

اَتداد ٚاملشتذدات احمل١ًٝ ٚاشبًٝذ١ٝ ٚايعرب١ٝ ٚايعامل١ٝ  ٖٚٛ 

يبعض ايًكا٤ات ايع١ًُٝ ٚايفهرٜد١ ايدي ٜعكددٖا املرندز بد،      

 ٚقت ٚآخر.

ٚيف ايظددٗر األٍٚ َددٔ ٖددجٙ ايتذربدد١ ط رسددت عددد٠ قـدداٜا      

َُٗدددد١ يًٓكدددداغ  َٚٓٗددددا) تدطدددد، َٓتددددد٣ أسددددبار ْفشدددد٘        

ٚاالسددتاتٝذٝات ايٛطٓٝدد١ املتعدددد٠ ملٛادٗدد١ ايغًددٛ ٚايتطددرف      

ثٝ،  ٚاسبايد١  َٚٛؿٛعات عاػف١ اسبزّ ٚ عاد٠ األٌَ ٚاسبٛ



1

–5112 
6 

ايرا١ٖٓ  ٚايبشٛخ ايع١ًُٝ مبٛؿٛعات ايغًٛ ٚايتطرف  اي١ُٝٓٝ

ٚاإلرٖاب  ٚايرساي١ اإلعال١َٝ ١َٝٓٗٚ اإلعالَٝ،  ٚايتذٓٝدد  

اإلدبارٟ  ٚايتدخٌ ايشعٛدٟ يف سٛرٜا  ٚتعاطٞ ايدٛارا٤ َدع   

ايؼددٛر٠  ٚايرادٜددٛ ايرقُددٞ  ٚ ارسددات اإلعددالّ املؼددرٟ      

 .ٚغريٖا َٔ املٛؿٛعات

 )تعرض ٖٓا بعض ٖجٙ ايكـاٜاٚسٓش

عبد اهلل اسبُدٛد االبتعداد عدٔ ندٌ َدا يدٝص        د.اقتح ٚقد 

ٖددداق   يف ايعَُٛٝدات ٚايٓهدت    ي٘ عالق١ بايفهر ٚايجكافد١  َز

خايدد   د.ٚاملكاطع ٚايؼدٛر  ات ايددالالت غدري ايفهرٜد١. ٚااد     

ٔ   ٚاملداد٠  "ايردٜعإ)  اٜداد   د.. بُٝٓدا ٚػدف   "تٓدتكؽ َدٔ ارخدرٜ

ػددا   د.  ٚاألسددتا  "ايكددرٚب ايٓدبددٟٛ"ايدددرٜص ا ُٛعدد١ بددد

فٗددد ايعرابددٞ   د.. ٚقدداٍ "ايٓافددج٠ ايفهرٜدد١ املُٝددز٠ "ايٓؼددار بددد 

نددِ أْددا سددعٝد بٗددجا املٓتددد٣. ٚاهلل  ْددٞ أتعًددِ َٓدد٘ "اسبددارثٞ) 

ندٌ َداد٠  ات طبٝعد١    "َشداعد احملٝدا)    د.. ٚأؿاف "نٌ ّٜٛ

ػدٛر٠ ٖدٛ َدا ٜٓبغدٞ إٔ     أٚ  ثكاف١ٝ أٚ فهر١ٜ أٚ سٝاس١ٝ ْؼداق 

 ."ْتداٚي٘ ٖٓا
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ايٛطٓٝددد١  سدددتاتٝذ١ٝاالَشددداعد احملٝدددا َٛؿدددٛ    د. أثدددار 

املٛسددد٠ ملٛادٗدد١ ايغًددٛ ٚايتطددرف  ايددي ٜعُددٌ عًٝٗددا َرنددز    

سددتاتٝذٝات الاملًددو عبددد ايعزٜددز يًشددٛار ايددٛط   ٚبعددض ا     

ٖٚددٌ  ايٛطٓٝدد١  األخددر٣ َتشددا٥الق عددٔ تعدددد االسددتاتٝذٝات     

 ٜؼب  يو يف َؼًش١ ػاْع ايكرار؟

ا إٔ اإلدار٠ اهلديل عًد٢  يدو َٛؿدش     ٔعبد ايرمحد. فعًل 

 سددددتاتٝذ١ٝاايعاَدددد١ ياَددددٔ ايفهددددرٟ بايداخًٝدددد١ أػدددددرت  

ملٛادٗدد١ ايغًددٛ ٚايتطددرف  ٚاملٗددِ ٖددٛ ايتنٝددز عًدد٢ ايتٓفٝددج  

 ٚيٝص تعدد االستاتٝذٝات.

ٚايتطدرف   ٚعٔ املؤمترات ٚايٓدٚات املتؼ١ً مبٛؿٛ  ايغًٛ

ٕد بعض املؤمترات تعٝدد  ْتداز   َشاعد احملٝا طعٛر د. أبد٣  ا بأ

دٕٚ إٔ تتدِ ايبشٛخ ٚاألٚرام َٔ ْدٚات َٚؤمترات سابك١  

ايعًُٝددد١ ازبٝدددد٠ ايدددي ػددددرت عٓٗدددا    بدددراَر عُدددٌ تٓكدددٌ   
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ا تُدع َٚؤسشددات٘ َددٔ ايهدالّ ايهددجري     ايعُددٌ ايكًٝددٌ   

 املتكٔ.

بدر ايعداَر فكدد  ٖدب    أبعدد َدٔ  يدو بدايكٍٛ إٔ         أ.أَا 

ٕد اإلرٖابٝ، ٚاملتطرف، مل  ٖجٙ املؤمترات رباطب ْفشٗا  ّٚأ

ػبددٚا أٟ أثددرب َباطددر هلددا. ٚأؿداف) نددجري َددٔ املعٓددٝ، بٗددجا   

ٜ ددددد دعٕٛ  يٝٗدددددا املٛؿدددددٛ  ال ٜعًُدددددٕٛ بٗدددددجٙ ايفعايٝدددددات  ٚال 

نـدددٝٛف أٚ َتشددددث،  ٜٚهدددٕٛ املشدددتفٝد األندددف ٖدددِ)     

 طابع  ٚدٚر اإلعالٕ ٚاإلعالّ.امل

عبددد ايددرمحٔ اهلددديل َددع َددا  نددرٙ ايعدداَر     د. ٚمتددا٢ٖ 

ا    إٔ َعظِ تٛػٝات تًو املدؤمترات َتظداب١ٗ  ٚأْدٗدا    َظري 

   ٚال تٓفج أٚ تطبل.زاألدراذبفظ يف 

ٕد ايظباب  أ.يهٔ  بدر ايعاَر عاد ٚأند َر٠ أخر٣ ع٢ً أ

٘ _ "ٜٓٗظددِٗ ايتدعظددٔ" يف األسٝددا٤  خؼٛػ دداٚ _عًدد٢ سددد قٛيدد

ايبعٝددد٠ ٚاملغًكدد١ يف ايرٜدداض نَجددٌ) ايٓشددِٝ  ٚايٓظددِٝك  ٚال      

ٜعرفٕٛ ٖجٙ املؤمترات  ٚال ٜشُعٕٛ عٓٗا  ٚال تُِٗٗ أػالق  

 ٚأْد٘ انتظف  يو عٔ طرٜل يكا٤ مجع٘ بِٗ.
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َشدداعد احملٝددا    عكددد   د. ٚعًدد٢ ػددعٝد َتؼددٌ  تطًّددع    

 ازبٛاْدددب املجًٖددد١ يف َٛؿدددٛ  اإلرٖددداب "سًكددد١ ْكددداغ يٓكدددد  

  َٚٓاقظددد١ ْتدددا٥ر ايدراسدددات    _نُدددا ٚػدددفٗا _ "ٚايتطدددرف

ٕد أسدد  طدهاالت ٖدجٙ    ٚاحملت٣ٛ اهلع يهجري َٓٗا  َعتف  ا أ

ايبشددٛخ) أْدد٘ يددٔ ٜ شددُو بددإٔ تهددٕٛ ْتا٥ذٗددا  جًدد١ يًٛاقددع.      

  ا أثبتدددت ايدراسددد١ املٝداْٝددد١ إٔ   "ٚاستظدددٗد باملجددداٍ ارتدددٞ)   

ك ؾن قٓدا٠  ٚإٔ  %01ازبُٗٛر ٜظاٖد ايفْاَر نضك بٓشدب١  

 ايٓتدا٥ر  ٖجٙ حبجف ايتٛدٝ٘ ٜتِ فإْ٘ عاي١ٝ  مبظاٖد٠ ذبظ٢

 ازبددٛ رؤٜدد١ َددع ايبشددح اتشددام ٖددٛ املٗددِ ٜٚهددٕٛ تعدًٜددٗا  أٚ

 بزَددداّ أخدددج املٛسددد٢ َشدددفرد.  يهدددٔ. "ٜددددٜرٖا ايدددجٟ ايعددداّ

ّ  أْٓدا  ٚاعتدف  املٛؿٛ   ّ  خدعد١ " أَدا ٛ  َٛؿدٛ   يف "األرقدا  ايغًد

 َتطرفدد١ فهددر٠ َددع يًتعدداطف ٪0ْشددب١ "  ٚايتطددرف  ٚقدداٍ)

 ٜكدارب  َدا  إٔ ا رد٠ باألرقاّ تع   ْٗا    ددًّا؛ نبري٠ تعتف

  كداعدددعن يدددد بايتعددداطف ٜٓتُدددٕٛ سدددعٛدٟ طددددؽ أيدددف 01

 ال ٚيهِٓٗ ْفشٗا ٚاملفاِٖٝ  اتٗا املبادئ ؼبًُٕٛ َٔ خبالف

ٝد١  ايٓٛع ياحبداخ  َاس١ ساد١ يف أْٓا    ٚخًؽ  ."ٜتعاطفٕٛ
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داعددعك َددٔ ايددداخٌ   نايهٝفٝدد١ك ايددي تدددرض بٓٝدد١ تٓظددِٝ ن   

 ٚدٚافع االْتُا٤ ي٘  ٚأسايٝب ايدع٠ٛ  يٝ٘.

خايد ايردٜعإ َا  ٖب  يٝ٘ د. املٛس٢      ندر  د. ٚٚافل 

إٔ تكدٜرات أسدد املعاٖدد يف ٚاطدٓطٔ قددرت ْشدب١ ايتعداطف       

 ايٓشددب ٚإٔ  %5َددع األفهددار املتطرفدد١ يف ايشددعٛد١ٜ بٓشددٛ  

تددْٛص َٚؼددر ٚغريٖددا.    َٓٗددا نددف ناْددت يف دٍٚ أخددر٣  األ

ا يف ايٛقددت  اتدد٘ عًدد٢ أْدد٘ ٜشددتًزّ    أردْددا إٔ ْفٗددِ      َؤنددد 

ظاٖر٠ نايدعظ١ٓك َدٔ خدالٍ ايبشدٛخ ايهٝفٝد١ نايٓٛعٝد١ك إٔ      

 _اٚيدٛ بعددد قًٝدٌ دددًّ    _تهٕٛ ايع١ٓٝ َٔ نايددٚاععك أْفشدِٗ   

 .ٚيٝص َٔ ازبُٗٛر
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محٝددددد املددددزرٚ  ٚدددددد٘ اسبدددددٜح يٝهددددٕٛ عددددٔ تٓظددددِٝ   د.

نداعدددعك ْفشددد٘  ٚقدددددر إٔ ٜهدددٕٛ تٓظُٝددداق ْظدددأ بٛاسدددط١       

اإلٜدددراْٝ، ٚايعًدددٜٛ، يًٛػدددٍٛ    َعاقدددٌ ازبدددٝع اسبدددر يف   

ايبداٜدددد١  ٚشبًدددد  األٚرام يدددددٟ ايغددددرب  ٚ ؿددددفا٤ ايطددددابع    

ٕد   اإلسالَٞ ع٢ً ازبٝع اسبرد يعدّ ايتعاطف َع٘. الفتداق    أ

ٖجا ايتشًٌٝ ٖٛ إٔ ظٗٛر داعع تزأَ َع ظٗدٛر   َا دفع٘   

ازبدددٝع اسبدددر  َٚدددع بداٜددد١ ذبكٝكددد٘ الْتؼدددارات ًَشٛظددد١.     

ٚتشددا٤ٍ) َددا ا نددإ ٜفعددٌ نداعددعك يف نٛبدداْٞ غددري املُٗدد١   

  أال ٜعددرف ايطرٜددل    دَظددل أٚ ستدد٢ بغددداد؟     اسددتاتٝذٝاق

ٚاْت٢ٗ    ايكٍٛ بإٔ  ٜرإ استددَت َٛؿٛ  داعع يتطٗري 

 يش١ٓ.ايعرام َٔ ا
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ٔد  خايد ايردٜعإ قاٍ بأْٓا ٖٓا ال ْشأٍ عٔ نٝفٝد١   د.يه

   ٍ ٖدددٛ) ملدددا ا   ْظددد٤ٛ ٖدددجا ايتٓظدددِٝ َٚدددٔ ٚرا٤ٙ  ٚ  دددا ايشدددؤا

ٓددا َددع نداعددعك َٚددا ايددجٟ ػبددجبِٗ  ٥ٜتعدداطف ايددبعض َددٔ أبٓا

 هلجا ايفؼٌٝ املتطرف؟!

ُٛا العتكادِٖ بدأِْٗ ػباٖددٕٚ يف   ـفأداب د. املزرٚ ) اْ

سبٌٝ اهلل  ٚحبج ا عٔ ايظٗاد٠  دٕٚ  دراى  ٚايددٚاعع غدري   

بعٝدٜٔ عِٓٗ  َع َفاتٝو ازب١ٓ ايي سًُت هلِ أٜاّ اشبُٝ . 

عًدٞ اسبهُدٞ  ٚااد عًٝد٘  باإلطدار٠    إٔ      د.ٚأندد  يدو   

ٚدددٛد َٓظَٛدد١ َددٔ ايعٛاَددٌ ايٓفشدد١ٝ ايظدؼدد١ٝ  ٚايعٛاَددٌ      

ٕد ا تُعٝدد١  ٚسدددٝ  ام األسدددداخ احملٝطددد١ بايظددددؽ. نُدددا أ

األسددتا  خايددد ايٛابددٌ ْكددٌ َكايدد١ بايًغدد١ اإلظبًٝزٜدد١ تظددري       

داعدع؛ ٚأٚهلدا      ١ أسباب دبعٌ ايظاب ايعربدٞ ٜٓـدِ   مخش

أراٖا "  َعًكاق) "ِٖ_ؿد_عبٔ"ْظاّ ايتعًِٝ ايعربٞ َٚؼطًو 

 . ٚٚؿع راب  املكاٍ)"َٓطك١ٝ ٚٚاقع١ٝ

http://nationalinterest.org/feature/the-ultimate-fatal-

attraction-5-reasons-people-join-isis-11625 



1 

 

–5112 5112  
13 

عبد ايرمحٔ اهلديل  نر أْ٘ َٔ خالٍ األحباخ  د.يهٔ 

يف َٛؿددٛ  ايغًددٛ ٚايتطددرف ٚاإلرٖدداب ٚدددد إٔ أفـددٌ ْظرٜدد١ 

تفشددر ٖددجٙ ايظدداٖر٠ ٖددٞ) نْظرٜدد١ اسبرَددإ ايٓشدد ك  ٚإٔ      

ارقات قددر٠ق عًد٢ ددجب بعدض ايظدباب ٖدٛ خطداب        أخطر املف

ٛدح بايشدؤاٍ ارتدٞ) ملدا ا ال اايدت خطابدات       داعع ايٛسظٞ. ٚي

ٚرسا٥ٌ داعع رغِ ٚسظٝتٗا دبجب ايظباب؟ َعًالق  يو بأْ٘ 

قد ٜهٕٛ أسد األسباب ٖٛ اشبطاب ايجٛرٟ ايعٓٝف ٚاملتًبص 

بايجدددأر يمسدددالّ ٚاملشدددًُ، ٚايدددجٟ ًٜكددد٢ رٚادددداق عٓدددد بعدددض  

 ."ب املتشُص ايجٟ ذبرن٘ ايعٛاطفايظبا

ٕد َددٔ أسددباب ايتشددام       ٚ ٖددب عددال٤ ايظددُا     ايكددٍٛ بددأ

ايظددباب بدددنداععك أٚ تعدداطفِٗ َعٗددا  ٖددٛ ايـدد٤ٛ اإلعالَددٞ   

اهلا٥ٌ ايي تًكاٙ َجدٌ ٖدجٙ ازبُاعدات  ٚايتظدٜٛل ٚاإلثدار٠ ملدا       

ٜكَٛددددٕٛ بدددد٘ َددددٔ أعُدددداٍ ٚعدددددّ اٖتُدددداّ أغًددددب املددددجكف،       

ايظدددباب  َٚعرفددد١ َدددا ٜددددٚر يف   ٚايشٝاسدددٝ، ايعدددرب بٛاقدددع  

 أٚساطِٗ.
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ٚأبد٣ األستا  عبد اهلل آٍ ساَد ٚد١ٗ ْظر تتٛافل َع َدا  

 نددددرٙ د. املددددزرٚ   ٚد. اسبهُددددٞ َفادٖددددا) إٔ اشبطدددداب     

األ ددددٞ  ٚسـددددٛر َالَددددو ايتددددارٜذ اإلسددددالَٞ يف َظدددداٖر  

ٚ ارسات ٖجٙ ازبُاعات ندنداععك  ػبعًٗا دا ب١ يفدت٠  

 قؼري٠ قبٌ إٔ ٜٓهظف اٜفٗا.
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َشدداعد احملٝددا تؼددرؼباق يبدداراى أٚباَددا يف َكابًتدد٘  د.ْكددٌ 

َع تَٛاض فرٜددَإ يف ػدشٝف١ ْٜٝٛدٛرى تدا ز قداٍ فٝد٘  ْد٘        

َدع سًفدا٤ ايٛالٜدات املتشدد٠ ايعدرب يف       "ػعباق سٛاراق"سٝذرٟ 

اشبًددٝر  ٚأْدد٘ سددٝعد خددالٍ االدتُددا  بتكدددِٜ دعددِ أَرٜهددٞ  

قٟٛ ؿد األعدا٤ اشباردٝ، ن..ك. ٚتشا٤ٍ د. احملٝدا) تدر٣ ٖدٌ    

ٖددجٙ ايًغدد١ َددٔ أٚباَددا ٖددٞ إلربدداى دٍٚ اشبًددٝر؟ فعًّددل د. فٗددد  

نالّ أٚباَا قدٟٛ  ٚيهدٔ مل ٜعدد يد٘ أٟ     "ايعرابٞ اسبارثٞ) 

١ فُٝددا ٜتعًددل بكًكدد٘ عًدد٢ ايد ٛقراطٝدد١ َٚشددتكبٌ      َؼددداقٝ

َظدددبب  د.. أَدددا "اسبرٜدددات  ٚاألديددد١ ندددجري٠) آخرٖدددا َؼدددر  

أسد ايرنا٥ز الْتداب اير٥ٝص أٚباَدا ٖدٞ   "ايكشطاْٞ فكاٍ) 

 طبايفدد١ سٝاسددات سددابك١ يف ايتدددخٌ املباطددر ٜٚبدددٚ ًَتزَدداق     

 ."بجيو
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ٚسظٝت َكايد١ يًهاتدب طدراد بدٔ سدعٝد ايعُدرٟ بعٓدٛإ)        

ػبددب إٔ تعتددجرك  ْكًددٗا األسددتا  أمحددد      …ٟ أٚباَددانعزٜددز

سامل ايزٖراْٞ  ٚمت تداٚهلا ع٢ً ْطام ٚاسدع يف ايٛاتشداب    

ٚبكٝددد١ ايظدددبهات االدتُاعٝددد١ باالٖتُددداّ  فهتدددب ايًدددٛا٤      

. أَا د. فٗد ايعرابٞ اسبدارثٞ فكداٍ)   "را٥ع١"سعد ايظٗراْٞ) د.

َكايدد١  تدداا٠  تعًُددت َٓٗددا  ٚيهٓددا يف ساددد١ دا٥ُدداق ملددٔ        "

سدددددعد د.  ايًدددددٛا٤ . فأؿددددداف"ٜدددددجّنر بددددداسبكٛم ٚايٛادبدددددات

. "ٖٚٞ أساض املٛاطٓد١ ٚايدٛال٤ ٚاالْتُدا٤ ٚاملشداٚا٠    "ايظٗراْٞ) 

 نُا مت تداٍٚ صبُٛع١ َٔ ايتشًٝالت ملكاب١ً أٚباَا.
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ب صبُٛع١ َٔ اررا٤ سٍٛ اسبٛث١ٝ يف الظبٝب غ د.نتب 

ٚبٓٝتد٘  َفٝدداق أْد٘ َٓدج     ايُٝٔ  سًٌ فٝٗدا ٚاقدع ٖدجا ايتٓظدِٝ     

تأسددٝص اسبرندد١ اسبٛثٝدد١ ٖٚددٞ يف سايدد١ سددرب دا٥ُدد١ َددع         

ايدٚي١ ٚا تُع  ٚإٔ  عالَٗا ٜدردد دا٥ُداق بدإٔ َظدرٚعِٗ يدٔ      

ٜٓتٗٞ  ال بايشٝطر٠ عًد٢ ايرٜداض  ٚ سدكان أْظُد١ اشبًدٝر       

ٕد  ظبدددااِٖ        ٚذبرٜددر ازبزٜددر٠ ايعربٝدد١. ٚخًددؽ    ايكددٍٛ بددأ

عددٔ ايعددامل  ٚاْفتشددٛا عًدد٢    ايٛسٝددد ٖددٛ أْٗددِ عزيددٛا ايددُٝٔ    

  ٜرإ.

ب باملشدؤٚي١ٝ يف تفهٝدو ايتٓظدِٝ اسبدٛثٞ      الٚأيك٢ د. غ

ٖددٞ "عًدد٢ أبٓددا٤ املددجٖب ايزٜدددٟ  ٚعًدد٢ نددٌ  دد   ٚقدداٍ)   

. ٚع٢ً ايعامل إٔ ٜشاعدْا يٓتُهٔ َدٔ  َشؤٚي١ٝ ايعرب أٜـاق

. َعتفاق إٔ اسبٛث١ٝ ٚندٝال  ضبًٝدا    "تفهٝهٗا بأقٌ اشبشا٥ر

الستالٍ إلٜراْٞ ٚاؿدو  ٚأْٗدا قاَدت بدأنف عًُٝد١ دبرٜدف       
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يعرٚب١ ايُٝٔ  ٚملؼاسب٘  ٚهلٜٛت٘ ايٛطٓٝد١  ٚتٛظٝفد٘ ٚطدعب٘    

يؼددا  َٓظَٛدد١ أدٓبٝدد١ َعادٜدد١. َٚبظددراق يف ايٛقددت  اتدد٘ بددإٔ 

سددًط١ اسبددٛثٞ سددتٓٗار  ٚال  هٓٗددا االسددتُرار يف غٝٗددا       

ٜد إٔ تكددّ اسبدد األدْد٢ َدٔ ايتٓدااالت َدٔ أددٌ        يهٓٗا ال تر

 ايظعب ايُٝ  فك .

سدعد ايظددٗراْٞ    د.ٚتعًٝكداق عًد٢ ٖدجٙ اررا٤ طايدب ايًدٛا٤      

بإٔ ٜؼٌ تٛػٝف د. غالب يٛاقع اسباٍ يف ايُٝٔ يهٌ  د   

مبا فِٝٗ ايغدالّ ايغدر املغدرٚر ٚزباْد٘ ايجٛرٜد١ ٚاألَٓٝد١ نٜعد )        

. عا٥ظ١ سذااٟ إٔ ٜعٞ نٌ عبداملًو اسبٛثٞك. بُٝٓا متٓت د

َٔ ٜكرأ ٖجا ايتشًٌٝ املفؼٌ سذِ َا ٜدٚر سٛيٓا  ٚيدٝص يف  

 ايُٝٔ فششب.

ْٚكٌ د. فٗد ايعرابٞ اسبارثٞ سدٜجاق شببري تدرٜب ايطريإ 

األَريندٞ بٝددٌ سدتٝٛارت فٝدد٘ ذبًٝدٌ طٜٛددٌ يعاػدف١ اسبددزّ      

اعتف فٝد٘ سدتٝٛارت بأْد٘ مل ٜٛادد٘ أملدع ٚال أ ند٢ ٚأنجدر        

َر٠ َدددٔ ايطٝدددارٜٔ ايشدددعٛدٜ،  ٚٚاػدددفاق ؿدددرب١  ددددرأ٠ َٚغدددا

يعبددد١ تًفزْٜٛٝددد١  أٚ طددد٤ٞ ٜظدددب٘ طًكدددات "عاػددف١ اسبدددزّ بدددد  
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  ٚإٔ ايشدددددعٛدٜ، تعًُدددددٛا َدددددٔ سدددددرٚب   "ايهالطدددددٓهٛف

َٓطكتِٗ ايط١ًٜٛ إٔ اسبرب ازب١ٜٛ ٖٞ األساض ٚايفاػدٌ يف  

 سشِ أٟ َعرن١  ٖٚجا َا نإ يف عاػف١ اسبزّ.

ٚسدددٍٛ َٛافكددد١ صبًدددص األَدددٔ عًددد٢ َكدددتح دٍٚ اشبًدددٝر    

عًدددددٞ اسبهُدددددٞ  يدددددو اْتؼددددداراق      د.بظدددددإٔ ايدددددُٝٔ عددددددد    

محٝدددد املدددزرٚ  أْددد٘ اْعهددداض   د.دبًَٛاسدددٝاق را٥عددداق  ٚاعتدددف  

يٓتدددا٥ر عاػدددف١ اسبدددزّ عًدددٞ األرض  ٚفُٝدددا ٜتعًدددل بددداملٛقف 

ايرٚسدددددددٞ فكدددددددد أدرى ايدددددددرٚض قدددددددرب ْٗاٜددددددد١ اسبدددددددٛثٞ    

ألسددددددتا  خايددددددد  ًَٚٝظددددددٝات عًددددددٞ ػددددددا . نُددددددا رأ٣ ا   

اسبدددارثٞ إٔ اسبدددزّ ايشدددعٛدٟ سدددٝغري املظدددٗد   ا متهٓدددت     

ايدبًَٛاسددددد١ٝ ايشدددددعٛد١ٜ َدددددٔ اعدددددتال٤ َهاْٗدددددا ايطبٝعدددددٞ  

ملددددددا متًهدددددد٘ َددددددٔ َددددددٛارد طبٝعٝدددددد١ ٚدٝٛسٝاسدددددد١ٝ  ٚفكدددددداق

اغبفدددداض أسددددعار ايددددبتٍٚ ٚتددددأثر    ٚاقتؼدددداد١ٜ  َعتددددفاق إٔ

 ٜدددرإ بدددجيو ٖدددٛ أٍٚ ايغٝدددح َدددٔ اسبدددزّ ايشدددعٛدٟ  ٚفكددداق     

أَدددا ايعُٝدددد راطدددد بدددٔ عٝـددد١     خايدددد ايردٜعدددإ.  د.إلطدددار٠ 

فأنددددد عًدددد٢ إٔ ٖددددجا ايكددددرار ٜدددددعِ بكدددد٠ٛ طددددرع١ٝ قددددرار    

 عاػف١ اسبزّ.
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َشدددداعد احملٝددددا    اسددددتجُار االْتؼددددار     د.بُٝٓددددا دعددددا  

ايدبًَٛاسددددٞ يًتشددددايف ٚذبكٝددددل اْتؼددددارات عًدددد٢ َشددددت٣ٛ   

ايـربات ازب١ٜٛ  ٚأْ٘ ٜٓبغدٞ أال ٜكدٛد  يدو يًراسد١ ٚايظدعٛر      

 د. خايدد رب َع اسبٛثٞ ًَٚٝٝظٝات ػا . ٚاعتدف  باْتٗا٤ اسب

ايردٜعإ إٔ اسبرب ازب١ٜٛ ئ تٓٗٞ اسبٛثٞ  ٚيهٓٗا سدتكًِ  

 ٜاٖدددا  أظدددافرٙ  ٚأْددد٘ عًٝٓدددا دبٓدددب ناسبدددرب ايفٜددد١ك ٚاػدددفاق

عًٞ اسبهُٞ    إٔ ايتكارٜر اإلعال١َٝ  د.. ٚيفت "املغاَر٠"بد

عددٔ عاػددف١ اسبددزّ خؼٛػدداق يف اشبددارز عددزات َددٔ َهاْدد١  

 ملًُه١ ٚأُٖٝتٗا.ا

ٕد أٖدِ َدا يف عاػدف١      د.ٚاستٓتر  عبداهلل ايشٝد ٚيد أبداٙ أ

اسبددزّ  ٖددٛ أْٗددا أطددعرت  ٜددرإ بتهًفدد١ ايتدددخٌ عًدد٢ نددٌ   

ازببٗات  ٚأْٗا باتت ارٕ َشتعد٠ يًتـش١ٝ بدايُٝٔ َدٔ أددٌ    

  ْكا  ايٛؿع املتداعٞ يف سٛرٜا.
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َشفر املٛس٢ اإلطدار اإلعالَدٞ يعاػدف١ اسبدزّ       د.تٓاٍٚ 

أطددر  عالَٝدد١ َٗدددد٠ ٖددٞ) املكارْدد١ َددع       3ٚ نددر إٔ ٖٓدداى  

أسكٝددات ايظددرعٝات ايشددابك١ ناإلعددالّ اإلخددٛاْٞك  ٚأػددٍٛ      

اسبددرب ايطا٥فٝدد١ بدد، ايشدد١ٓ ٚايظددٝع١ ناإلعددالّ ايطددا٥فٞ َددٔ   

ازبددداْب،ك  ٚاالعتددددا٤ عًدددد٢ سدددٝاد٠ ايددددُٝٔ ٚقتدددٌ املدددددْٝ،     

ملعددادٟك َتشددا٥الق) َددٔ ٜعٝددد يٓددا اإلطددار اإلعالَددٞ     ناإلعددالّ ا

اسبكٝكٞ ايجٟ ٜتب٢ٓ  عاد٠ ايظرع١ٝ يًُٝٔ ٚايشالّ يًُٓطك١؟ 

َٚددا ٖددٞ ايٛسدد١ًٝ اإلعالَٝدد١ ايكددادر٠ عًدد٢ تددب  ٖددجا ايؼددٛت   

 ؟ٚدٚيٝاق ٚ قًُٝٝاق داخًٝاق

ٚدٛد    َٔ اإلعالّ بتُٜٛدٌ  "َشاعد احملٝا)  د.ٚأؿاف 

قؼدد عًد٢ تفتٝدت ايتشدايف ٖدٛ      ضبًٞ  ٜعُدٌ بكؼدد أٚ بغدري    

 ".َتُُاق رأٜ٘ بايكٍٛ "َٔ أبرا املٗددات ي٘  عالَٝاق
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ٖددددجا ايددددُٓ  َددددٔ اإلعددددالّ سدددد، ٜشددددري بٗددددجا االدبدددداٙ      

ٜهدددٕٛ قدددد َـددد٢ بادبددداٙ تفتٝدددت ايتشدددايف عدددف  عدددالّ  ٟ  

ًَهٝددد١ ضبًٝددد١ ٜكددددّ ضبتددد٣ٛ ٜظدددههو يف داْدددب َٓددد٘      

ببٓٝددد١ ايتشدددايف َٚظدددرٚعٝت٘  َٚدددٔ أخطدددر َدددا قدددد ٜٛادددد٘      

ايتشدددددددددايف   ا اسدددددددددتُر يف ايبشدددددددددح عدددددددددٔ  سدددددددددكاطات  

 َظدؼدددد١ٓ  أٚ االستفددددا٤ بظدؼددددٝات غاٜدددد١ َددددا ذبددددب ٖددددٛ

 تؼف١ٝ سشابات سابك١ َع دٍٚ أٚ مجاعات.

َشددداعد احملٝددددا َشددددتا٤     د.٘  بدددددا ْفشددد ٚعًددد٢ ايؼدددعٝد   

َددددٔ َٛؿددددٛ  االردبدددداٍ يف اإلعددددداد يًددددفاَر اسبٛارٜدددد١ يف     

ايكٓدددٛات ايتًفزْٜٛٝددد١   ثدددر ايًكدددا٤ات املتعددددد٠ ايدددي تٓاٚيدددت     

عاػدددف١ اسبدددزّ  ٚطدددارى فٝٗدددا غببددد١ َدددٔ أعـدددا٤ َٓتدددد٣      

أسدددبار ٚقدددداٍ)  عالَٓددددا ال ٜٛاندددب نيف سذُدددد٘ ٚال ْٛعٝتدددد٘   

 ٚتٓشدددددٝكاق ٚ دار٠ ٚال نفا٤تددددد٘ عاػدددددف١ اسبدددددزّ ربطٝطددددداق   

  ٚأغًدددب َدددا ْكدَددد٘ ٖدددٞ نًُدددات ْعٝدددد ػدددٝاغتٗا   ٚ ْتادددداق

اسددددتاتٝذ١ٝ دٕٚ إٔ ٜهددددٕٛ يٓددددا أٖددددداف   َددددٔ ْٚهررٖددددا 

 ٕ  عالَٓددددددا ٜتعاَددددددٌ َددددددع األسددددددداخ    َٚرسًٝدددددد١. َعتددددددفاق أ
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ٚنأْٓددددا ْعددددٝع َٓاسددددب١ ثكافٝدددد١  ٚإٔ اسبًُدددد١ اإلعالَٝدددد١    

يدددٛاار٠ ايجكافددد١   املؼددداسب١ يعاػدددف١ اسبدددزّ أظٗدددرت سدددباتاق    

ٕد قٓدددا٠ ايعربٝددد١ بددددت ْفشددديف ايٛقدددت  فتددداقٚاإلعدددالّ. ال ٘    أ

أقدددٌ محاسددد١  دددا ندددإ املتٛقدددع َٓٗدددا  ٚمتٝدددٌ يًظددد١ًًٝ يف    

سدددددعد ايظدددددٗراْٞ  د.ندددددجري َدددددٔ اختٝاراتٗدددددا. أَدددددا ايًدددددٛا٤  

فدددداعتف أْٓددددا ال عبشددددٔ اسددددتدداّ سددددالح اإلعددددالّ  عًدددد٢     

 ايرغِ  ا ْٓفل عًٝ٘.

    ّ  نُددا يفددت د. َشدداعد احملٝددا    َددا متارسدد٘ قٓددا٠ ايٝددٛ

اي١ُٝٓٝ املرتبط١ بعًٞ عبد اهلل ػا   ٚقٓا٠ املشري٠ اسبٛث١ٝ  

َددٔ ايتـددًٌٝ ايهددجري عددف تكددارٜر تًفزْٜٛٝدد١ ًَفكدد١  ٚأُْٗددا     

يتٗٝددٝر املددٛاطٔ ايددُٝ   ٚاسددتغالٍ يكطددات      تتبٓٝددإ خطابدداق 

يدددبعض ازبرسددد٢  ٚاملٛاقدددع املددددَر٠ يف ػدددٓاع١ رأٟ َـدددًٌ    

راِٖٝ عٝشددد٢  عالَٝددداق. نُدددا ْبددد٘ د. احملٝدددا    اطدددتغاٍ  بددد  

ايدددي مبٗامجددد١ املًُهددد١ ايعربٝددد١ ايشدددعٛد١ٜ  ٚدٍٚ اشبًدددٝر    

ِ ظاي ِكد ًايع"ٚػفٗا بد  َؼدر     عًد٢ ايدرغِ َدٔ إٔ سدًطات    "ًد

سدداٜٚرض  إٔ تهددف   "إٔٚ تددٞ يف"طًبددت َددٔ ػدداسب قٓددا٠    

 ضبطت٘ عٔ َٗامج١ عاػف١ اسبزّ.
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ظبٝب غالب عٔ ٚدٛد َهتدب  عالَدٞ يعًدٞ     د.ٚنظف 

عبدددد اهلل ػدددا  ٚاسبٛثددد١ يف ايكددداٖر٠  ٚإٔ يددددِٜٗ عالقدددات 

باإلعالّ املؼرٟ اشباؾ َٓج ايؼدرا  َدع اإلخدٛإ يف ايدُٝٔ.     

 ؿاف١    استغالهلِ يًب١ٝٓ ايتشت١ٝ  ٚايعالقات ايشابك١ ست٢ 

 عرن١ ؿد ايتشايف ايعربٞ.املَع ايدبًَٛاسٝ، إلدار٠ 

د. احملٝدا بدإٔ ٖدجا ايشدًٛى اإلعالَدٞ يف َؼدر        ثِ أؿداف 

ذبدٜدداق ٖدٛ سايد١ ابتددزاا  ارسدٗا بعدض اإلعالَدٝ، رغبدد١ يف       

 سف أْٗا تتِ أَداّ أعد، ايكٝداد٠   َؼا  َعرٚف١  ٚإٔ َٔ املؤ

املؼر١ٜ. ٚقد مت تداٍٚ َٛاد  عال١َٝ َرتبطد١ بعاػدف١ اسبدزّ    

 ٚتٓاٍٚ اإلعالّ املعادٟ هلا.

تٓدداٍٚ َددٔ داْددب آخددر بعددد إٔ    ٚقددد عدداد ٖددجا املٛؿددٛ  يً  

عبدايرمحٔ اهلديل عٔ ايتٓداٍٚ اإلعالَدٞ ايشدعٛدٟ     د.تشا٤ٍ 

يعاػدددف١ اسبدددزّ ٖٚدددٌ ٖدددٛ غدددري َٗددد ؟ َٚدددا ايبددددا٥ٌ يدددجيو؟  

ٚنٝف ْطٛر  عالَٓا يف ظٌ ايظرٚف اسباي١ٝ ٚتٓاٍٚ عاػف١ 

؟ ٚنٝدف ٜهدٕٛ   ٚاإلٜراْٞاسبٛثٞ  اإلعالّاسبزّ يف َٛاد١ٗ 

ايتنٝدددز عًددد٢ ايتٛاػدددٌ َدددع ازبُددداٖري ايُٝٓٝددد١ يف ايدددُٝٔ؟    
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َشددفر املٛسدد٢  ػبدداد ب٦ٝدد١ يمعددالّ املر٥ددٞ خددارز       د.فدداقتح 

أسددٛار ٚاار٠ اإلعددالّ  ٚٚػددف ايتًفزٜددٕٛ ايشددعٛدٟ بأْدد٘ غددري 

قددادر عًدد٢ ايتفرٜددل بدد، أسددًٛب ايتغطٝدد١ اإلخبارٜدد١ ياسددداخ   

ٜدد١  ٚأْدد٘ عًدد٢ ايددفاَر ٚبدد، تكدددِٜ اشبدَدد١ اإلخبارٜدد١ ايتكًٝد

اسبٛار١ٜ أثٓا٤ األاَات إٔ تعتُد ع٢ً أسًٛب ايتشًٌٝ املشتُر 

ٌد ٖددٛ ربؼددٝؽ      د.يًُعًَٛددات. ٚرأ٣  خايددد ايردٜعددإ إٔ اسبدد

دٗددداا اإلعدددالّ. بُٝٓدددا رأ٣ األسدددتا  عبدددداهلل ايـدددٛؼبٞ إٔ      

براصبٓا اسبٛار١ٜ تعتُد ع٢ً االدتٗادات  ٚنجري َٔ ؿٝٛف 

ٜٛ اهلددٛا٤  ٖٚددٛ ال ٜعددرف َٛؿددٛ   اسبًكددات ٜؼددًٕٛ    اسددتد 

عبدددايرمحٔ اهلددديل أٚؿددو بددإٔ املٗددِ ٖددٛ      د.اسبًكدد١. يهددٔ  

نٝفٝددد١  دار٠ َعرنددد١ اإلعدددالّ َدددٔ داخدددٌ ايشددداس١ ايُٝٓٝددد١  

يًذُٗددٛر ايددُٝ . فددجنر د. املٛسدد٢ إٔ  يددو ٜددتِ َددٔ خددالٍ     

ايٛسدددا٥ٌ ايدددي ٜعتُددددٕٚ عًٝٗدددا يف اسدددتكا٤ املعًَٛدددات  َٚدددٔ 

ٝددددد١  ٚٚسدددددا٥ٌ ايتٛاػدددددٌ  ؿدددددُٓٗا) ٚسدددددا٥ٌ  عالَٗدددددِ احملً 

االدتُدددداعٞ. أَددددا د. ايردٜعددددإ فدددداعتف إٔ  يكددددا٤ ايطددددا٥رات   

ملٓظٛرات تٛؿو ٖدف اسبرب ٖٛ ايٛس١ًٝ األْشب  ٚعارؿ٘ 
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سا٥ٌ ايتٛاػدٌ تغد  عدٔ املٓظدٛرات  َـدٝفاق      ٚد. املٛس٢ بإٔ 

إٔ قٝددداّ ٖددددجٙ اسبدددرب عًدددد٢ اتفددددام بددد، قددددٛات ايتشددددايف     

 ّ أَراق سٗالق دداق.ٚايظرع١ٝ سٝذعٌ َٔ ايٓفٛ     اإلعال

 ٚعطفاق ع٢ً ايتؼرؼبات اإلٜرا١ْٝ  بإٔ املًُهد١ سدتٛقف  

َشداعد احملٝدا أْٗدا ددز٤ َدٔ       د.عًُٝات عاػف١ اسبزّ اعتف 

سددرب ْفشدد١ٝ  ٚإٔ املًُهدد١ سرٜؼدد١ عًدد٢ أال تهددٕٛ  ٜددرإ    

َددٔ َعاديدد١ اسبددٌ؛ ألْٗددا سدد، ذبؼددٌ عًدد٢  يددو فإْٗددا    اقدددز٤

 تهٕٛ قد سككت َهاسب هلا.
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ٚسددددٍٛ قـدددد١ٝ ايتذٓٝددددد اإلدبددددارٟ  ٚدعدددد٠ٛ َفددددي عدددداّ 

محٝدد املدزرٚ     د.املًُه١ يجيو يف  سد٣ خطب ازبُع١. عف 

عٔ إٔ ٖجا ايٓٛ  َٔ ايتذٓٝد َطبل يف دٚي١ اإلَدارات ايعربٝد١   

املتشدددد٠ َٓدددج سدددٛايٞ سددد١ٓ  ٖٚدددٛ َطًدددب سبُاٜددد١ ايدددٛطٔ       

 أْدد٘ َطًدب   عا٥ظد١ سذدااٟ      د.ٚيؼٓاع١ ايرداٍ. ٚأطدارت  

طددرعٞ  نددإ َددٔ املفددتض إٔ ٜددتِ َٓددج فددت٠ طًٜٛدد١. بُٝٓددا    

عًددٞ اسبهُددٞ بأْدد٘ ؿددرٚر٠ ٚطٓٝدد١  ٚفٝدد٘ فٛا٥ددد      د. نددر 

عشددهر١ٜ تعددٛد ايظددباب عًدد٢ ازبددٜدد١ ٚاالْـددبان. ٖٚددٛ َددا     

أندددٙ ايعُٝدددد راطددد بدددٔ عٝـددد١  ٚااد عًٝدد٘ بأْٗدددا تعًُٗدددِ    

 نايردٛي١ك  ٚتفٝدِٖ ٚصبتُعِٗ يف ٚقت ايشًِ.

ٕد دعددد٠ٛ املفدددي رمبدددا    د.أَدددا  محٝدددد املدددزرٚ  فدددجٖب    أ

تهٕٛ يت١٦ٝٗ ايرأٟ ايعداّ يف سداٍ استاددت املًُهد١ ايعربٝد١      
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ايشعٛد١ٜ يًتذٓٝد اإلدبارٟ. َشتدرناق بأْٗا يٝشت يف ساد١ 

أسد فٗٞ أرض اسبرَ،  ٖٚدٞ آَٓد١ بكددر أَاْد١ سهاَٗدا       

ٕد      ٚايشانٓ، فٝٗا. بُٝٓا  نر األسدتا  ضبُدٛد عبدد املدٓعِ أ

 ُ ٝددل ايددٛال٤ يًدددٜٔ  ٚيًددٛطٔ  ٚيًًُددو    َددٔ طددإٔ ايتذٓٝددد تع

ٚنشدددر ايدددٛال٤ات ايطا٥فٝددد١ ٚاملٓاطكٝددد١ ٚاملجٖبٝددد١. ٚأندددد      

ٖدددٛاٍ احملٝطددد١ بٓدددا ألاألسدددتا  أمحدددد سدددامل ايزٖراْدددٞ بدددإٔ ا

تكتـٞ ايتفهري ايعُٝل يف ايتعب٦د١ ايعاَد١ ٚيدٝص يف ايتذٓٝدد     

 دبارٟ فششب.إلا

ٕد  ٕد عدد٠ ايٝدّٛ    َشفر املٛس٢ عارض  يو  ٚقا د. ال أ ٍ بدأ

ٚعتادٙ ٖٛ يف ػدٓاع١ املعرفد١ أنجدر َدٔ أٟ طد٤ٞ آخدر  ٚإٔ       

 ٌ بتشكٝدددل  تفعٝدددٌ األْظدددط١ ايالَٓٗذٝددد١ يف ازباَعدددات نفٝددد

ٌّ ٚ     أٖداف ايتذٓٝد. فب، ن  د.َٔ ايعُٝدد راطدد بدٔ عٝـد١  

عا٥ظدد١ سذددااٟ بأْدد٘ ال تعددارض بدد، ايتذٓٝددد ٚبدد، ػددٓاع١        

املعرفدد١  ٚأْٓددا يف سادتُٗددا صبتُعددت،. َؤنددداق نأٟ ايعُٝددد  

راطددددددك بأْددددد٘  هدددددٔ ايتٛسدددددع يف ايكبدددددٍٛ يف ايهًٝدددددات    

ايعشهر١ٜ يتشكٝل  يو. ٚ ٖب األستا  سدعد ايدبالٍ    أْد٘    
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ػبب تفعٌٝ ايعٌُ ايتطٛعٞ  ٚتعًِٝ َٗارات اسبٝا٠ نُرس١ً 

 ٗٝد١ٜ قبٌ ايتذٓٝد اإلدبارٟ.مت

ٚأؿدداف األسددتا  خايددد بددٔ عبددد ايعزٜددز اسبددارثٞ    إٔ       

َفٗددّٛ ايتذٓٝددد اإلدبددارٟ بايٓشددب١ يٛؿددع املًُهدد١ ايعربٝدد١       

ايشعٛد١ٜ قد  تد يٝهٕٛ اشبدَد١ اإلدبارٜد١ ٜٚددخٌ ؿدُٓٗا     

ايتذٓٝددد ٚأٜـدداق اشبدَدد١ املدْٝدد١ يف ايؼددش١ ٚايتعًددِٝ ٚايعُددٌ    

ٛعب ايفتٝددات أٜـداق. ٚعًددل د. فٗددد  ايبًددٟ ٚغددريٙ  نُدا ٜشددت  

ٕد َٛؿٛ  ايتذٓٝد َٗدِ ددداق  ػبدب     ايعرابٞ اسبارثٞ بايكٍٛ أ

أال ٜددرتب  بايٛؿددع ايددرأٖ  ٚ  ددا بؼددف١ دا٥ُدد١ تتعًددل بتبٝدد١  

ٝدٔ   ايظدباب  ٚياسددباب ايددي  نرٖددا ايعُٝددد راطددد. نُددا بدد

سعد ايظدٗراْٞ بدإٔ ايكـد١ٝ أٚسدع ٚأعُدل بهدجري         د.ايًٛا٤ 

ازبٓشدد، ًَُٗددٕٛ  َٚتٚنددٕٛ ٚؼبتددادٕٛ    ٚإٔ ايظددباب َددٔ

يهٌ َا  نر سابكاق   ؿاف١    َبادرات تؤسص يًُشتكبٌ 

َجٌ  ْظدا٤ َددٕ يًٓظداطات ايظدباب١ٝ يف احملافظدات  ٚ ْظدا٤       

ٚاار٠ يًظدددباب  ٦ٖٝٚددد١ يًتطدددٛ  ٚخدَددد١ ا تُدددع. َعتدددفاق إٔ    

أفـٌ ايتذارب ايدٚي١ٝ يف ايدفا  ايٛط  املب  ع٢ً اشبدَد١  
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خايدد ايردٜعدإ    د.ٖٞ ايتذرب١ ايشٜٛشر١ٜ. ٚقدد ْبد٘    ١اإليزاَٝ

   إٔ عشددهر٠ ا تُددع قددد ال تهددٕٛ َفٝددد٠ أسٝاْدداق. بُٝٓددا   

عدددردف األسدددتا  عبدددداهلل آٍ ساَدددد بايٓظدددان ايهظدددفٞ يف      

 ازباَعددددات  ٚإٔ براصبُٗددددا ذبكددددل املدددددارض  ٚازبٛايدددد١ يف

َدٔ أٖددداف بٓدا٤ ايظدؼد١ٝ ٚذبُددٌ املشدؤٚي١ٝ ٚتُٓٝدد١      اقندجري 

ثكافدد١  "ايعشددهر١ٜ"ايددٛط  ٚا تُعددٞ  َٛؿدشاق إٔ   ايظدعٛر 

 قبٌ إٔ تهٕٛ تدرٜب ٚتٗجٜب.

ٚأطاٍ األعـا٤ يف ْكاغ ٖدجا املٛؿدٛ  َدا بد، َؤٜدد يد٘        

ٚبدد، َددٔ ٜددر٣ عدددّ أٚيٜٛتدد٘ يف ايٛقددت ايددرأٖ  َٚتطًبددات       

ايتذٓٝددد ٖددٌ ٖددٞ عشددهر١ٜ  أّ يتبٝدد١ ايظددباب عًدد٢ ازبددد     

    آخر  يو. …ٚايعٌُ؟ 
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خايدددد بدددٔ عبدددد ايعزٜدددز اسبدددارثٞ َٛؿدددٛ  عُدددٌ       أ.أثدددار 

املًشكٝددددات ايجكافٝدددد١ ايتابعدددد١ يًتعًددددِٝ يف َتابعدددد١ املبتعددددج،    

عًٞ اسبهُٞ أسباب  يدو      د.ٚتكؼريٖا يف  يو. فأردع 

إٔ األعدددداد ايهدددبري٠ َدددٔ املبتعدددج،  مل ٜؼدددشبٗا متهددد،    

رطداد األنداد ٞ بظدهٌ نداف .     يًًُشكٝات يف املتابعد١ ٚاإل 

َٛؿدددشاق إٔ َعظدددِ املًشكٝدددات تعددداْٞ َدددٔ ْكدددؽ املظدددرف،     

ٚاإلَهاْات. فاستدرى األستا  اسبارثٞ ع٢ً  يو بايكٍٛ إٔ 

 يددو ٜتطددرم يُٓددٛ ز اشبدَدد١ يف عُددٌ ازبٗدداا اسبهددَٛٞ       

ٚأعتكد إٔ ٖجا ازباْدب َٗدِ يتششد، طبرددات ايدٛاار٠ بعدد       

 ايدَر.

عتفت إٔ  َهاْددات ٚأسددًٛب   ددإ أبددٛ خـددري فددا د.أَددا 

عُدددٌ املًشكٝدددات ايجكافٝددد١ ال ٜتٓاسدددب َدددع أعدددداد املبتعدددج،    
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يف األدا٤   –بشدددبب  يدددو   –ٚأقدددرت بٛددددٛد ؿدددعف ندددبري   

 ٚتددأخري تكدددِٜ اشبدددَات يًطددالب. َٚـددت تكددٍٛ يف ايٛقددت     

بدإٔ غايبٝد١ املظدرف، األنداد ٝ، يف املًشكٝدات  ٖدِ        ْفش٘

ٕ ٕٛ سدعٛدٜ ٛٛدد أنداد ٝ َٔ غري ايشعٛدٜ،. َتشا١ً٥) أال ٜ

 ٜشتطٝعٕٛ ايكٝاّ بتًو ايٛظٝف١؟

خايدددددد اسبدددددارثٞ) أعتكدددددد إٔ األٚيٜٛددددد١ ٖدددددٞ  أ.ٚأؿددددداف 

يالٖتُدددداّ باإلطددددراف األندددداد ٞ ٚتٛطٝٓدددد٘  ثددددِ ايدددددخٍٛ  

يف تطدددددٜٛر املًشكٝدددددات ٚطبردددددددات االبتعددددداخ  فاألعددددددداد    

ايهددددددبري٠ يًُبتعددددددج، تددددددفر االسددددددتجُار يف رفددددددع ايرتبدددددد١     

ايتٓظُٝٝددد١ يًًُشكٝدددات نٛسددددات عُدددٌ ٚ عطا٥ٗدددا املزٜدددد      

 َٔ االستكالٍ ٚاملشؤٚيٝات.

عبددددددد اهلل آٍ ساَددددددد  ٕ ايتٛسددددددع يف املبدددددداْٞ    أ.ٚقدددددداٍ 

َعدددداٜري ازبددددٛد٠ ٚايهفددددا٠٤    ٚاألفددددراد ٚاملٝزاْٝدددد١ مل ٜددددرا   

 د.ٖٚدددددٛ َدددددا ٜعاْٝددددد٘ ايتعًدددددِٝ ٚبرْددددداَر االبتعددددداخ. ٚأردف      

  تطددددٛرتمحٝددددد املددددزرٚ ) اسددددتاتٝذ١ٝ االبتعدددداخ ػبددددب إٔ     

فُٝدددددددا ٜتؼدددددددٌ بايتدؼؼدددددددات املٗٓٝددددددد١  ٚيف     ؼٛػددددددداقخ
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ايكطدددددا  اشبددددداؾ يف  تكددددددٜرٟ ٖدددددجا َدددددا ؼبتادددددد٘ سايٝددددداق  

املًُهدددد١  ٚداَعاتٓددددا أغرقددددت سددددٛم ايعُددددٌ خبددددرػب، ال    

  ًهٕٛ ايتأٌٖٝ املٗ  املٓاسب.

سشددد، اسبهُدددٞ يتذربتددد٘ يف ايتعاَدددٌ َدددع      د.ٚعدددرض 

املًشكٝددددد١ ايجكافٝددددد١  ٚايدددددي اسدددددتٓتر َٓٗدددددا إٔ اٖتُاَدددددات    

املًشكٝدددات تؼددددب يف ادبدددداٙ ال ؽبددددّ املبتعددددح ٚال ايددددٛطٔ    

ظددددط١ ايطالبٝدددد١ املفٝددددد٠ ٚاملتُٝددددز٠   ٚإٔ دعددددِ ايددددفاَر ٚاألْ 

ؿددددعٝف  ٚتددددتِ ضباربتدددد٘ ٚذبذُٝدددد٘ يف ًَشكٝددددات بعددددض      

ايددددددٍٚ األخدددددر٣  بشدددددبب اشبدددددٛف  ٖٚدددددٛ َدددددا تشدددددبب يف   

دٕٚ  ػبدددداد بدددددا٥ٌ هلددددا.   َددددٔ  عاقدددد١ تٓفٝددددج تًددددو ايددددفاَر    

ٚأؿددددددداف) ٜٛددددددددد طدددددددباب َتُٝدددددددزٕٚ َٚبددددددددعٕٛ َدددددددٔ      

ُدظددددددددٛا بشدددددددبب إٔ أعُدددددددداهلِ ٚبددددددددراصبِٗ    ازبٓشددددددد،  ٖ

نددددٌ َددددٔ يف املًشكٝدددد١. ٚنظددددف  ٚتفهريٖددددِ تفددددٛم عًدددد٢

عدددددٔ إٔ أسدددددد ايعددددداًَ، يف املًشكٝددددد١ ايجكافٝددددد١ بفٜطاْٝدددددا    

 ندددر يددد٘ أْددد٘ مل ٜهدددٔ ٜظدددعر مبعاْدددا٠ املبتعدددج،   ال بعدددد    

 إٔ ابتعجت ابٓت٘  ٚعاغ املعاْا٠ َعٗا.
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ٌد         ٚاتفدددل ازبُٝدددع عًددد٢ ٚددددٛد َظددده١ً ذبتددداز    سددد

ٔ ٚخًؼٛا َٔ  يو    ؿرٚر٠ تطٜٛر املًشكٝدات ايجكافٝد١  َد   

خددالٍ أسددًٛب املظددارٜع املدددار٠  اتٝدداق  ٚتظددهٌٝ فددرم عُددٌ  

َٚددٓو نافدد١ ايؼددالسٝات  ٚايتكددِٜٛ ٚاحملاسددب١ املشددتُر٠        

ٚتطبٝددددل برْدددداَر املظددددرف املكددددِٝ ٚغريٖددددا َددددٔ األفهددددار     

 ايتطٜٛر١ٜ.
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ظبٝددددب غددددالب   . د دٞ اسبهُددددٞ سددددؤاالق يدددد  عًدددد  د.ٚددددد٘ 

يتظدددهٌٝ ددددٝع ٚطددد   ظبٝدددب ٖدددٌ ٖٓددداى ادبددداٙ د." ْؼددد٘)

فأدددداب  "ددٜدددد يف ايدددُٝٔ ٖٚدددٌ ؼبتددداز  يدددو يٛقدددت طٜٛدددٌ؟  

د. غدددددالب) َدددددٔ  جدددددٌ ايظدددددرع١ٝ ٜعُدددددٌ بدددددب ٤  ٚاألَدددددٛر   

يٝشدددددت ٚاؿدددددش١ عًددددد٢ األقدددددٌ بايٓشدددددب١ يدددددٞ نُراقدددددب     

. فعددداد د. "ٚايدددر٥ٝص ٖدددادٟ ػددداَت ٚنشدددٍٛ ٚبدددال فعايٝددد١     

اسبهُددددددٞ َعًكدددددداق) بدددددددٕٚ ٚؿددددددع قٝددددددادات عشددددددهر١ٜ      

َعًدددددددٔ السدددددددتكطاب   ٚاؿدددددددش١ عًددددددد٢ األرض  ٚبرْددددددداَر   

يًذٓددددٛد  ٚفددددل  طددددار َؤسشددددٞ سددددتهٕٛ عددددٛد٠ ايظددددرع١ٝ  

 ػعب١  ٚ ٕ عادت ستهٕٛ ٖظ١.

ٕد أنجدددر ايٓذاسدددات    د.أَدددا  َشددداعد احملٝدددا فأطدددار    أ

اسبايٝددد١ تعدددٛد يًكبا٥دددٌ ٚيًُذددداَٝع ايظدددعب١ٝ  ايدددي تتشدددرى     
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ٚفددددددل طبٝعدددددد١ ْفٛ ٖددددددا ازبغددددددرايف  ٚإٔ ايشددددددٝطر٠ عًدددددد٢  

تٛظٝدددددف ندددددٌ  األرض تتطًدددددب َظدددددرٚ  قٝددددداد٠ ٜدددددٓذو يف   

ايكددد٣ٛ  ٜٚٓظُٗدددا  ٜٚٓشدددل بٝٓٗدددا. َبددددٜاق ربٛفددد٘ َدددٔ عددددّ    

ربددد٘ عًددد٢  دار٠ َشدددتكبٌ ايدددُٝٔ   قددددر٠ ايدددر٥ٝص ٖدددادٟ عبدددد 

 املعكد.

ب عًددد٢ ؿدددرٚر٠ َعازبددد١ قؼدددٛر    ظبٝدددب غدددال  د.ٚأندددد 

عددددٔ طرٜددددل بٓددددا٤ات   ٗاٚتدددددعُٝ  ٚبٓددددا٤ ايظددددرع١ٝ  "ٖددددادٟ"

عًددددٞ اسبهُددددٞ)   د.تٛسددددع دا٥ددددر٠ ػددددٓاع١ ايكددددرار. ٚقدددداٍ    

هددددٕٛ ٖٓدددداى َرنددددز  عالَددددٞ  دددد  َددددٔ      ٜفددددتض إٔ ٜ"

ايدددددداخٌ  َُٗتددددد٘ ايكٝددددداد٠ اإلعالَٝددددد١  ٚ عطدددددا٤ تكدددددارٜر     

رمسٝدددد١ َتشددددك١ َددددع ايعُددددٌ اإلعالَددددٞ يعاػددددف١ اسبددددزّ        

ٚبٗدددجٙ ايطرٜكددد١ ٜبعدددح األَدددٌ يًُٝٓدددٝ، يف ايدددداخٌ  ٜٚدددفا     

 ."قٝادات ددٜد٠ َشتكب١ًٝ

ال بدددد َددددٔ اسبددددٜح يًُٝٓددددٝ، عدددٔ َشددددتكبٌ    "ٚأؿددداف)  

رع١ٝ  عدددددٔ طرٜدددددل املظدددددارن١   بًددددددِٖ بعدددددد عدددددٛد٠ ايظددددد  

اسبكٝكٝدددد١ ايفاعًدددد١ يف ػددددٓاع١ َشددددتكبٌ بًدددددِٖ  ٚايتُٓٝدددد١  
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املشدددددتدا١َ يف مجٝدددددع ا ددددداالت. فددددداملٛاطٔ ايعدددددادٟ ُٜٗددددد٘  

فكدددد  تًبٝدددد١ استٝاداتدددد٘ َددددٔ عُددددٌ ٚغددددريٙ  ٚٚدددددٛد أَددددٌ      

 ."مبشتكبٌ َظرم ألبٓا٥٘

َشددداعد  د.ٚيف ؿددد٤ٛ َدددا ددددر٣ ٚػبدددرٟ يف ايدددُٝٔ عددداد     

تتعًددددل بايكبا٥ددددٌ ايُٝٓٝدددد١    احملٝددددا يطددددرح تشدددداؤالت َُٗدددد١   

ٚأْٗددددا ناْددددت تبدددددٚ يف  انرتٓددددا أْٗددددا َفؼددددٌ اسبددددراى     

   ٔ  ايشٝاسددددٞ ٚايعشددددهرٟ  ٖٚددددٞ َددددٔ ؼبشددددِ ٚاقددددع ايددددُٝ

  يهدددددٔ األسدددددداخ أظٗدددددرت دٛاْدددددب أخدددددر٣     َ٘ٚشدددددتكبً

 ترادع فٝٗا تأثري ايكبا٥ٌ.

ب بدددإٔ ايكبًٝددد١ مل تعدددد بظدددهًٗا  الظبٝدددب غددد د.فأدددداب 

ايتكًٝددددٟ ٖدددٞ ايكددد٠ٛ ايفاعًددد١ يف ايدددُٝٔ  بدددٌ ٖدددٞ ايطاقددد١        

ٕد ايظدددٝذ ايكبًدددٞ ْتٝذددد١ طبٝعددد١      املٛظفددد١ يف ايؼدددراعات  ٚأ

اسبرنددددددددد١ اسبٛثٝددددددددد١ ٚدٚرٙ ايدددددددددجٟ تطدددددددددٛر يف ايعٗدددددددددد   

ازبُٗددددٛرٟ تتعددددارض َؼدددداسب٘ َددددع ايزسددددف األٜدددددٜٛيٛدٞ   

و ايدددجٟ ٜشدددع٢ يتعُدددِٝ ايكددد٠ٛ ملرندددز دٜددد  قبًدددٞ  ٚأػدددب      

أَدددداّ خٝددددارٜٔ)  َددددا إٔ ٜكدددداّٚ ايبٓٝدددد١ ايتٓظُٝٝدددد١ يًُددددجٖب    
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اسبدددددٛثٞ ملكاَٚددددد١ انتشددددداسٗا يًعكدددددٍٛ ٚاملهدددددإ  أٚ إٔ     

ٜٓددددددرن باسبرنددددد١ ٜٚفكدددددد قٛتددددد٘ ٖٚدددددجا األَدددددر ٜـدددددعف  

ايكبًٝدددد١ ٚسبُتٗددددا ايعؼددددب١ٝ ايتكًٝدٜدددد١ ٜٚٓددددتر ْددددزا  داخًددددٞ  

 ."ستٓتٗٞ يؼا  ايتٓظِٝ

ٕد خٝددددددار تددددددجٜٚب أُٖٝدددددد١    د.ٚرأ٣   عبددددددداهلل اسبُددددددٛد أ

ايبعدددد ايكبًدددٞ يف ا تُدددع اسبددددٜح عاَدددٌ ساسدددِ يف بٓدددا٤       

َددددٔ َدددداالت األسددددداخ يف   دٚيدددد١ سدٜجدددد١. ٚقدددداٍ)  ٕ نددددجرياق 

ظددٌ ايتهتددٌ ايكبًددٞ تٓددجر مبددداطر مجدد١ عًدد٢ ٚاقددع ايٓدداض       

ايدددددي اعتفٖدددددا –ٚاألطدددددٝا٤. َظدددددرياق    دبربددددد١ ايشدددددعٛد١ٜ 

يف تكًددددٝؽ ايبعددددد ايكبًددددٞ    سدددددٚد دْٝددددا َددددٔ     -دٝددددد٠

 ري األَٛر ايه١ًٝ ٚايتشهِ فٝٗا.سٝح عالقت٘ بتشٝ

خايددددد ايردٜعددددإ إٔ ايكبًٝدددد١ مل ٜددددتِ ايكـددددا٤    د.ٚاعتددددف 

مت  يف املًُهدددد١ ايعربٝدددد١ ايشددددعٛد١ٜ يهددددٔ    عًٝٗددددا  طالقدددداق 

ٚيف استٛاؤٖدددددا ؿدددددُٔ ْظددددداّ ٜـدددددُٔ ٚدٛدٖدددددا ٖٚٝبتٗدددددا      

 عدّ تٗدٜدٖا يب١ٝٓ ا تُع.ْفش٘ ايٛقت 
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ٚقدددد طددداٍ ايٓكددداغ يف ٖدددجا املٛؿدددٛ   ٚخًدددؽ د. غدددالب 

ٕد األٖدددِ ٖٓدددا ٖدددٛ إٔ عاػدددف١ اسبدددزّ ناْدددت ايؼدددد١َ       أ

األقدددد٣ٛ ايددددي سددددتدرز ايددددُٝٔ    تددددارٜذ طبتًددددف يؼددددا    

 ايظعب.
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عبدددددايرمحٔ اهلددددديل َٛؿددددٛ   دراز سددددزب اهلل    د.أثددددار 

ايشددددعٛد١ٜ  َتشددددا٥الق عددددٔ   اإلرٖددددابايًبٓدددداْٞ عًدددد٢ قا٥ُدددد١  

فٗدددد ايعرابدددٞ   د.األسدددباب  ٖٚدددٌ ْؤٜدددد أّ ْدددرفض؟ فأبدددد٣   

اسبارثٞ عدّ ذبُش٘ يجيو  ألْد٘ سدٝعكد عالقدات ايشدعٛد١ٜ     

ٕد األفـددٌ ٖددٛ ايعُددٌ املتٛاػددٌ عًدد٢     يف داخددٌ يبٓددإ  ٚرأ٣ أ

ٌد عالقتددد٘ بدددإٜرإ  َعتدددفاق  أْٗدددا َُٗددد١   ؿدددعاف اسبدددزب ٚطددد

خايدد ايردٜعدإ فدرأ٣     .دػعب١  يهٓٗا يٝشت َشدتش١ًٝ. أَدا   

ٌ إٔ دبرِٜ سزب اهلل قد ٜـعٓا يف خٓدم ٚاسدد َدع       سدرا٥ٝ

ٕد    د.َؤٜداق َا  ٖب  يٝ٘ د. ايعرابٞ. ٚيفدت   محٝدد املدزرٚ     أ

َٔ ايـرٚرٟ دبرِٜ ٚايتظٗري حبزب ايدع٠ٛ ٚعؼدا٥ب اسبدل   

يف ايعددرام ايددي تظددرف عًٝٗددا  ٜددرإ َباطددر٠. ٚ ٖددب األسددتا   
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ايكٍٛ بإٔ اعتبار اسبزب  رٖابٝاق سُٝٓع عبداهلل آٍ ساَد    

عًد٢   املًُه١ َٔ أٟ دٗد يًبٓا٤ يف يبٓإ  ٚسٝٓعهص سدًباق 

نتًدد١ املشددتكبٌ؛ ألْدد٘ َهددٕٛ أساسددٞ يف ايعًُٝدد١ ايشٝاسدد١ٝ   

 ايًبٓا١ْٝ  ٚيف استكرارٖا ٚبٓا٤ َشتكبًٗا.

َشدداعد احملٝددا عدددٔ َددا ا ٜتتددب عًدد٢ عًُٝددد١       د.ٚتشددا٤ٍ  

بٝددد١  َشدددتدعاق اسدددتبعاد     درادددد٘ ؿدددُٔ ازبُاعدددات اإلرٖا  

املًُه١ ايعرب١ٝ ايشعٛد١ٜ ي٘ َدٔ قا٥ُتٗدا اإلرٖابٝد١ قبدٌ فدت٠      

َددع قٓاعدد١ ازبُٝددع بأْدد٘ ٖددٛ َددٔ أسددص اإلرٖدداب يف املٓطكدد١    

ٚقاٍ) ٜٓبغٞ أال ٜهٕٛ يدٜٓا ثٓا١ٝ٥ أٚ ثٓا٥ٝدات يف ايتعاَدٌ َدع    

 ر٥ٝشدداق   ا نددإ سددزب اهلل َهْٛدداق "تًددو األسددزاب. ٚأؿدداف

 ٕ ايشٝاسدد١ٝ فددإٕ ْظدداّ ػددا  ٚاسبددٛثٝ،    َددٔ َهْٛددات يبٓددا

ٔ ايٝدّٛ ال ْعددِٖ   َدٔ َهْٛدات ايدُٝٔ  ٚعبد     َهْٛإ أٜـداق 

ٚا دٚيد١  ؤ ا صبرَ، اغتؼبٛا ايشًط١ ٚأْظ  رٖابٝ، فك  ٚ

داخٌ دٚي١ ٚيجا ْظٔ اسبرب عًِٝٗ يتعدٛد ايظدرع١ٝ يف ايدُٝٔ.    

يف َؼر فهٝف  ر٥ٝشاق َهْٛاق نُا أْٓا ظبد اإلخٛإ أٜـاق
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ض دعًدِٗ ؿدُٔ ازبُاعدات اإلرٖابٝد١  ٚال ٜتكبدٌ      ٜتكبدٌ ايدبع  

 ."إٔ ٜهٕٛ سزب اهلل ايجٟ أػبشت درا٥ُ٘ ظاٖر٠  رٖابٝاق

خايددد بددٔ عبدددايعزٜز اسبددارثٞ  فددرأ٣ إٔ  درادٗددا     أ.أَددا 

ع٢ً قا١ُ٥ املٓظُات اإلرٖابٝد١ سدٝزٜد َدٔ طدعبٝتٗا  ٜٚؼدبو      

 ٚسهَٛٝددددداق ازبٗددددد دٕٚ ددددددد٣ٚ  أَدددددا فـددددشٗا  عالَٝددددداق  

مبؼداق١ٝ عاي١ٝ َٚٗٓٝد١ رفٝعد١  ٚاسدتعراض تدارٜذ اإلسشدإ      

  ا تظبع املٛؿدٛ    ايجٟ قدّ هلا َكابٌ تارٜذ اإلسا٠٤  ٚالسكاق

تكدددّٛ َؤسشدددات َدْٝددد١ برفدددع دعدددا٣ٚ قـدددا١ٝ٥ يٓظدددر قدددٛا٥ِ  

املطًٛب، َٔ املٓتُ، هلِ املتٛرط، يف عًُٝات غشٌٝ األَٛاٍ 

ايعربٝددد١ ٚسذدددز ٚاملدددددرات ٚايعُدددٌ غدددري املظدددرٚ  يف ايددددٍٚ  

ٚذبٜٛدٌ َؤسشدات    أَٛاهلا ٚأَٛاٍ ايهدٛادر املالسكد١ قاْْٛٝداق   

ايعٌُ اشبريٟ املشتت٠ خًفٗا    أٚقاف تظرف عًٝٗدا ايدٚيد١   

يف األْظط١ ٚايؼرف ٚاملٛارد ٚايرقاب١ ٚتطبٝل سال١َ ايشذٌ 

 ايعديٞ ع٢ً ايكا٥ُ، عًٝٗا  فٗجا ٖٛ األفـٌ.
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