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ّ 5105ْاااقـ أعهااا٤ َٓتااس٣ أغااباض خاا٬ٍ ؾااٗط ٜٛيٝااٛ   

َٛناااٛعات َتعاااسز٠, ٚناااإ ٖٓااااى عاااس٠ قهااااٜا ض٥ٝػااا١   

ططسٗااا يًٓكاااف عًاا٢ َااساض ايؿااٗط اًاات: قهاا١ٝ ايتڀااطف       

ٚاٱضٖاااب ٚايااي سعٝاات بكػاامم ٚافااط ٚحتاات َاأ ايتشًاا٬ٝت   

ايع١ًُٝ ايطق١ٓٝ. نُا   ططح قها١ٝ ا٭ٜاسٜٛيٛدٝا ٚا٭زؾا١    

 ٘ َاأ إؾااها٫ت فهطٜاا١ َٚفاُٖٝٝاا١.   بهااٌ َااا تٓڀااٟٛ عًٝاا

ٜٚهاااف إذ شيااو قهاا١ٝ ايتشااطف اؾٓػااٞ ٚايااي تهاآُت       

 ايعسٜس َٔ ا٭بعاز اؾسٜط٠ بايتشًٌٝ.



4

–5102 
6 

أٜهاااف فكااس أفهاات املػااتذسات عًاا٢ ايكااعٝسٜٔ احملًااٞ     

ٚايااسٚيٞ إذ َٓاقؿاا١ قهاااٜا إناااف١ٝ أخااط٣ ٫ تكااٌ أُٖٝاا١       

فعًاا٢ ايكااعٝس احملًااٞ سعٝاات ٚفااا٠ قاااسب ايػااُٛ املًهااٞ    

َري غعٛز ايفٝكٌ يف اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ باٖتُااّ  ا٭

بايغ َٔ أعها٤ املٓتس٣, ٚتبًٛضت يف ٖصا ايؿإٔ آضا٤ تعهؼ 

َها١ْ ٚزٚض ا٭َري غعٛز ايفٝكٌ َٚا قسَ٘ َأ إغاٗاَات ٫   

ساااسٚز لاااا يًًُُهااا١ ٚيٮَاااتني ايعطبٝااا١ ٚاٱغااا١َٝ٬. ٚعًااا٢   

ايٟٓٛٚ بني با٫تفام ٫فت ايكعٝس ايسٚيٞ نإ ٖٓاى اٖتُاّ 

إٜااطإ ٚايغااطب ٚأبعااازٙ ٚز٫٫تاا٘ ٚاْعهاغااات٘ املباؾااط٠ ٚ ااري    

 املباؾط٠ ع٢ً املًُه١ ٚاٯيٝات املٓاغب١ يًتعاطٞ َع٘.

ٚعًٝااا٘ فكاااس ؼاااسزت ايكهااااٜا احملٛضٜااا١ اياااي ٜتهااآُٗا  

ايتكطٜااط ايطاباات ملٓتااس٣ أغااباض يف تًااو ايكهاااٜا املؿاااض إيٝٗااا,   

ٙ, فهاا٬ف عاأ متٝااعٙ  ٚايااي اتػااِ ايٓكاااف سٛلااا بتٓااٛ  أبعاااز  

باؾس١ٜ ٚايعُل ايٛانشني  ا٭َط ايصٟ ٜبسٚ دًٝااف َأ ؼًٝاٌ    

 قت٣ٛ املساخ٬ت املته١ُٓ يف إطاض نٌ قه١ٝ ع٢ً سسٙ.
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تٓٛعت َاساخ٬ت ٚؼًا٬ٝت أعهاا٤ َٓتاس٣ أغاباض ساٍٛ       

ظاااٖط٠ ايتڀااطف ٚاٱضٖاااب. ٚيف ٖااصا اٱطاااض قااسّ ز. عًااٞ باأ  

قاااسٜل اؿهُاااٞ ٚضقااا١ عجٝااا١ تهااآُت ؼًااا٬ٝف يعااااٖط٠       

ايتڀاااطف ٚاٱضٖااااب ٚنٝفٝااا١ ٚقاٜااا١ ايااآـ٤ َااأ ايٛقاااٛ  يف    

بطاثُٓٗااا بأغااايٝب عًُٝاا١ َٓاغااب١ تطنااع عًاا٢ ايٛقاٜاا١ ايااي     

ل أغااؼ عًُٝاا١ َٓتعُاا١ ٚيٝػاات دٗااٛزاف    تكااُِ بطافٗااا ٚفاا  

َؿتت١ ٫ تٛظف أغايٝب اٱقٓا  ٚايتأثري ٚايتٓؿ١٦ ا٫دتُاعٝا١  

املٓاغااب١ ٜٚؿاااضى اجملتُاات يفٝعاااف يف تٓفٝااصٖا. ٚنُااا ٜكااٍٛ    

املجٌ اٱفطٜكٞ "ؼتاز بًس٠ نا١ًَ يتٓؿا١٦ طفاٌ ٚاساس" فآشٔ     

متاااز اجملتُاات َ٪غػااات ٚأفااطازاف يًعُااٌ ٚفاال تٛداا٘ ٚاسااس       

يٓـ٤ َٔ ا٫مطاف ٚايتڀطف. إٕ فِٗ ا٭غاايٝب اياي   يٛقا١ٜ ا

ٜػااتدسَٗا املتڀطفاإٛ يتغااٝري اػاٖااات اياآـ٤ ٚاغااتكڀابِٗ    

َسخٌ َِٗ يتكُِٝ بطاَر ايٛقا١ٜ ٚملػاعستٓا يًتعاَاٌ ايفعااٍ   
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َعٗااا. ٚأؾاااض ز. اؿهُااٞ ياابعس تًااو ا٭غااايٝب ٚايؿااعاضات  

 ٚنٝف ميهٔ ايتعاٌَ َعٗا:

     ٗ ّ , ٚاٯخاطٕٚ ًٜا ٕٛ: ٖاصٙ ا٫غارتاتٝذ١ٝ   تعٝـ لاسف غاا

تػااتٗسف ايفااطاذ ايااصٟ ٜعٝؿاا٘ بعااس اياآـ٤ بعااسّ ٚدااٛز  

أٖساف ؿٝااتِٗ ٜػاعٕٛ يتشكٝكٗاا. ٖٓاا ٜهإٛ َأ أٖاِ        

أغؼ ايٛقا١ٜ تطب١ٝ ايٓـ٤ يٝهإٛ يا٘ أٖاساف يف اؿٝاا٠     

ٜهطؽ يفٝت دٗٛزٙ ٚتفهريٙ ٚطاقتا٘ َأ أدًاٗا. فُأ     

يسٜ٘ ٖسف ٚتعًِ نٝف وكك٘ غٝػتُط يف ططٜل شيو, 

زٕٚ ٖاااسف فٗاااصا ٜػاااٌٗ اختڀافااا٘  َااأ ٔ ٜعاااٝـ أَاااا َااا

يتشكٝااال أٖاااساف اٯخاااطٜٔ ٚايتهاااش١ٝ عٝاتااا٘ "ٚسٝااااا٠      

 اٯخطٜٔ" مثٓاف يصيو.

  اْااتكِ: ٜػااتدسّ املتڀطفاإٛ أغااًٛب      ٕٵأْاات  هاابإ, إشٳ

إثااااض٠ ضٚح ايغهاااب ياااس٣ ايااآـ٤ ساااٍٛ كتًاااف دٛاْاااب    

سٝاااااتِٗ ٚسٝااااا٠ فااااتُعِٗ ٚزفاااات قاااااسبٗا ي٬ْتكاااااّ.      

ٚقاٜاا١ اياآـ٤ َاأ شيااو بااإٔ  اَااطبني    ْٛٓااا نا ْٚػااتڀٝت    

ْعًُٗااِ إٔ ٜفطقااٛا بااني ايغهااب ٚايػااًٛى ايااصٟ قااس ٜٓااتر  



4 

 

–5102 5102  
11 

عٓ٘, فُٔ ايڀبٝعٞ إٔ ٜغهب اٱْػإ, ٚيهٔ يٝؼ َأ  

ايڀبٝعاٞ إٔ ٜٓاتكِ بٓفػا٘, أٚ إٔ ٜػاُح ملؿااعط ايغهااب      

إٔ تتشاااٍٛ يهطاٖٝااا١ متٓعااا٘ َااأ ايتُٝٝاااع باااني ايكاااٛاب  

ٚاـڀاااأ. إٕ تطبٝااا١ ايااآـ٤ عًااا٢ اياااتشهِ يف ايغهاااب      

تاساا١ ايفااطم لااِ يتشًٜٛاا٘ قاا٠ٛ إهابٝاا١ تااسفعِٗ يًعُااٌ  ٚإ

ْتاز ٖٛ َٔ أِٖ املػ٪ٚيٝات ايي هب إٔ تتكس٣ لا ٚاٱ

 ا٭غط٠ ٚاملسضغ١ ٚاجملتُت احملًٞ.

       مٔ ِٖٚ: ايتكٓٝف أساس أٖاِ ايٛغاا٥ٌ اياي ٜػاتدسَٗا

املتڀطفٕٛ ٫غتكڀاب ايآـ٤ ٭فهااضِٖ أٚ يفاعااتِٗ,    

ْفػ١ٝ أغاغا١ٝ ياس٣ يفٝات    ٖٚصا ٜعتُس ع٢ً ٚدٛز ساد١ 

ايٓاؽ: اؿاد١ ي٬ْتُا٤. ٚتػتغٌ ٖصٙ اؿاد١ عٓس بعاس  

 ِ ايؿباب, فٝٛفطٖا لاِ املتڀطفإٛ, فٝكابح ايؿااب َٓات     

يهٝاإ, يا٘ أفهااضٙ ٚأٖسافا٘ ايٛاناش١, نٝاإ ٜؿاعط        

أتباعاا٘ أْٗااِ "أفهااٌ ٚأنُااٌ ٚأْكاا٢" َاأ اٯخااطٜٔ, ٚإٔ  

كٕٛ فٗاااِ ٫ ٜػاااتش َٚااأ ثٳاااِاٯخاااطٜٔ ٫ قُٝااا١ ؿٝااااتِٗ. 

ايعااٝـ ْاٖٝااو عاأ ايتعاااٜـ. ٖٓااا تهاإٛ ٚقاٜاا١ ايؿااباب   
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بغطؽ ا٫ْتُا٤ يسِٜٗ يسِٜٓٗ اؿٓٝف ٚيٛطِٓٗ ٚفتُعِٗ 

َٓص َطس١ً عُطٜا١ َبهاط٠, ٚتاٛفري َ٪غػاات فتُعٝا١      

تؿبت ياسِٜٗ ٖاصٙ اؿادا١ َجاٌ َطاناع ا٭سٝاا٤ ٚا٭ْسٜا١        

ايي تكسّ أْؿڀ١ َتٓٛع١ ٚظٜااز٠ متاغاو اجملتُات احملًاٞ     

 ٚاؾريإ.

       اتبعين, َعكٛب ايعٝآني: ٖاصٙ اغارتاتٝذ١ٝ أخاط٣ َُٗا١

ٜػتدسَٗا املتڀطفٕٛ, اتبعين أٚقاًو ايڀطٜال ايكاشٝح    

يتشكٝاال "أٖااسافو", يااٝؼ ٖٓاااى زا  , أٜٗااا ايؿاااب, ٭ٕ   

تفهااط باغااتك٬ي١ٝ فاآشٔ ْفهااط ْٝاباا١ عٓااو. ٚبايتااايٞ      

طُؼ ايتفطز ٚا٫غاتك٬ي١ٝ يسٜا٘ ٚدعًا٘ ٜتشاطى ٚفكااف ملاا       

ؿايا١, تتشكال ايٛقاٜا١ برتبٝتا٘ يٝهإٛ      ٜطٜسٕٚ. يف ٖصٙ ا

َػتك٬ف يف تفهريٙ ٜكسض عٛاقب أفعاي٘ ع٢ً ْفػ٘ ٚع٢ً 

اٯخااطٜٔ. إٕ ايب٦ٝاا١ ا٭غااط١ٜ ٚاملسضغاا١ٝ ٚاجملتُعٝاا١ ايااي     

تؿااذت ايتػااا٩ٍ ٫ٚ تهبتاا٘, ٚتااسعِ اؿااٛاض اؿكٝكااٞ,   

ٖااٞ ايااي ىااطز َٓٗااا دٝااٌ ٜػااري يف زضٚب اؿٝااا٠ بجكاا١      

 تكًني.َٚػ٪ٚي١ٝ ٚؾدك١ٝ ٚتفهري َػ
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  ٕمنٗااس يااو ايػاابٌٝ يتكاابح بڀاا٬ف: ٜتڀًاات اياآـ٤ عاااز٠ ٭

ٜهْٛٛا أبڀا٫ف ٜؿاض لِ بايبٓإ. ٜٚػتغٌ املتڀطفٕٛ ٖاصٙ  

اؿاد١ عٓسَا ٜؿعطٕٚ ايؿاب بأْ٘ ٖاٛ أٜهااف ميهأ إٔ    

ٜهااإٛ بڀااا٬ف عااأ طاااطٜكِٗ ٚفكااااف ملفٗاااَِٛٗ املٓشاااطف      

يًبڀٛياا١. ٚيًٛقاٜاا١ َاأ اغااتغ٬ٍ شيااو, فإْٓااا عاداا١ إذ    

ٜااااط" َفٗااااّٛ ايبڀٛياااا١ عٓااااس ايؿااااباب ٚإقٓاااااعِٗ إٔ  "ؼط

قٛضٖااا ا٭غاااؽ ٖااٛ عُااٌ اـااري ْٚبااص ايؿااط, ٚأْٗااا ٫    

تتشكل بايكتاٌ ٚإؿاام ايهاطض. إٕ َأ ايهاطٚضٟ إٔ ْعًاِ       

أطفايٓا ٚؾبابٓا إٔ ْكط٠ ايسٜٔ ٫ تهإٛ بالاسّ ٚايكتاٌ    

ٚاٱضٖاب, ٚإمنا تهٕٛ بايعًِ ٚايعٌُ ٚايبٓا٤ ٚاحملافعا١  

َٚتُاغهاف ٚآَٓااف, ٚإتاسا١ ايفاطم لاِ      ع٢ً ايٛطٔ قٜٛاف

٭ٕ ٜهْٛااٛا أبڀااا٫ف سكٝكااٝني َاأ خاا٬ٍ تااٛفري َؿاااضٜت    

إْتادٝااا١ تتاااٝح لاااِ إظٗااااض طاقااااتِٗ ايهآَااا١ ٚؼتفاااٞ    

 بإلاظاتِٗ.
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عكباات أ. فاطُاا١ ايؿااطٜف بااإٔ ايتڀااطف ٜكااشب زا٥ُاااف       

املٓكًبا١ عًا٢ أفهااض  قسميا١ بايٝا١, فتٴباايغ       ا٭فهاض اؾسٜس٠ 

يف تكااسٜؼ اؾسٜااس, نااطز فعااٌ اْتكاااَٞ َاأ ايكااسِٜ ايااصٟ     

فايجٛض٠ ايبًؿفٝٻ١, َج٬ف, قاَت با٭غاؽ يٓاع    ,نإ َكسغاف

ايكساغاا١ عاأ امل٪غػااات ايسٜٓٝاا١ ايااي ناْاات أٖااِ ضنااا٥ع      

ٚضَااٛظ ايٓعاااّ ايطأ،ااايٞ, ثااِ اْتٗاا٢ بٗااا املڀاااف إذ إغااباذ   

جاااااط تڀطفااااااف, عًااااا٢ ضَاااااٛظ ايجاااااٛض٠ ٚؾاااااعاضاتٗا  قساغااااا١ أن

ٚأفهاضٖا, إذ سس املػاضع١ يف إعاساّ ناٌ َأ ٜاتِ فاطز      

ايؿاااو يف ٥٫ٚااا٘ يتًاااو ايطَاااٛظ ٚتًاااو ايؿاااعاضات ٚا٭فهااااض.   

فؿاٗست غااٝبريٜا َكاااض  َععااِ قاااز٠ ايجااٛض٠ ايبًؿاافٝٻ١, عًاا٢  

أٜسٟ ظ٤٬َ لِ, جملطز اٱسػاؽ باإٔ ٤٫ٖٚاِ يًجاٛض٠ ع ٜعاس     
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ىتًااف نًٝاااف عًاا٢ ايتٝاااضات ايػٝاغاا١ٝ شات      نااا٬َف ٖٚااصا 

 ايٓٗر اٱغ٬َٞ ٚىتًف عٔ َفّٗٛ ا٭ٜسٜٛيٛدٞ.

أَا ز. فٗاس ايعطاباٞ اؿااضثٞ فكاس يفات ْعاطٙ يف طاطح ز.        

عًااٞ اؿهُااٞ اغااتغ٬ٍ تڀًاات ايؿااباب إذ ايبڀٛياا١, ٚض ااا   

ـ   َاج٬ف, ٚشياو ياٝؼ     ػ٢ً شيو يف أِٖ عٛاٌَ اؾاصب ياساع

يس٣ بعس ايؿباب فكمم ٚإمنا يس٣ بعس ايؿابات نصيو يف 

َٓڀكتٓاااا ٚيف ايعاااااع. ٫باااس إشٕ َاااأ تسؾاااني قٓااااٛات َُٗاااا١    

٫غتٝعاب طاقات ايؿباب ٚتًبٝا١ تڀًعااتِٗ ٱظٗااض بڀا٫ٛتِٗ.     

ٚض ا ٜهٕٛ ايتذٓٝاس أساس ايفعايٝاات املُٗا١ يف ٖاصا ايكاسز.       

عأ   ع ٜاصنط ؾا٦ٝاف   نصيو ضأ٣ ز. اؿاضثٞ إٕ ز. اؿهُٞ

باني ايؿاباب َاا ٜٗٝا٧ يتُاثاٌ       اٱسباطمح٬ت ايت٦ٝٝؼ ْٚؿط 

اْػااسازات ا٭فاال يف ٚدااٛٙ اياآـ٤. فاآشٔ يف ساداا١ إذ ْؿااط   

ثكافااا١ ايتفاااا٩ٍ ٚزعاااِ ايكاااٛض اٱهابٝااا١ يًُػاااتكبٌ. ٖٚاااصٙ       

َػ٪ٚي١ٝ يفٝات َ٪غػاات اجملتُات ٚفعايٝاتا٘. مأ يف سادا١       

عاِ اٱمياإ بايهٝاإ    نصيو إذ تععٜع ايجكا١ يف اؿاناط ٚز  

ٚايااا٤٫ٛ يااا٘ : ثكافٝااااف ٚغٝاغاااٝاف ٚإع٬َٝااااف . ياااٝؼ عااأ ططٜااال   
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ايسعاٜاا١ املُذٛداا١ ٚإمنااا ٚفاال َٓتذااات َٓٗذٝاا١ شنٝاا١ ٚشات  

 تأثري.

بُٝٓا ٜط٣ ز. عبساهلل اؿُاٛز إٔ َاا ْكٛيا٘ َأ إٔ زاعاـ      

ٚايكاعس٠ يفاعتإ َتڀطفتإ متٝٝت يٛاقعُٗا. َٚا ْسعٝا٘ َأ   

١ َااأ خكااااٍ ايتڀاااطف, تػاااٝٝؼ إٔ اياااتهفري ،ااا١ ٚخكاااً

يًُكاااڀًح, ٚؼٝٝاااس يااا٘ عااأ سكٝكتااا٘ يف ايفهاااط ٚايػاااًٛى  

ـ   ايٝػاااااٛ ا٫دتُااااااعٝني. إٕ اياااااتهفرئٜ ٚايكاعاااااس٠ ٚزاعااااا

َتڀاطفني بااٌ فطَإٛ خاااضدٕٛ عأ ايكااإْٛ. ٚلا٪٤٫ َٓاااٖر     

خاقااا١ يف ايتعاَاااٌ َعٗاااِ َٚاااٛادٗتِٗ ٚمحاٜااا١ اجملتُعااااات      

عكٛيٓاا فٝا٘,    ٚا٭فطاز َٔ ؾطِٖ. أَا ايتڀطف فٗٛ َاا سااضت  

ٚقكطت زٕٚ اٱقساّ عًا٢ تعطٜفا٘, َات ٜكاني ناجري َٓاا با٘,        

َٚعااااطفتِٗ يهٓٗاااا٘, َٚعاٜؿااااتِٗ ٭قااااشاب٘, ٚانتااااٛا٥ِٗ    

ظشُٝاا٘. َٚااا شيااو إ٫ ٭ْاا٘ اخااتًمم بعاااز٠, أٚ اَتااعز بعباااز٠,  

ٚتػااًمم عًاا٢ فااطز أٚ يفاعاا١. ايتڀااطف يااٝؼ دطمياا١ ظاااٖط٠    

نُاااا تفعاااٌ زاعاااـ ٚايكاعاااس٠ ٚنُاااا ٜفعاااٌ ايتهفريٜااإٛ.     

ايتڀااطف فهااط ٚغااًٛى خڀااريإ ٜتًبػااإ َااا اعتااازٙ ايٓاااؽ    
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ٚأيفٛٙ َٔ تسٜٔ, أٚ ؼطض, فٝٛ ٬ٕ يف اٱقكا٤ عأ َطناع   

ايااسا٥ط٠, ٜٚڀٛقاااإ أتباعُٗاااا بػاااٝاز َااأ ايعفااا١ املععَٛااا١ أٚ  

ايتك٣ٛ املهصٚب١, أٚ ايتٜٓٛط املتدٌٝ أٚ اؿط١ٜ املأفْٛا١. ففاٞ   

تكاا٣ٛ ٖااٛ  فتُعٓااا ايٝااّٛ غااڀ٠ٛ ايتڀااطف املػااٝر بايعفاا١ ٚاي    

املتُاااطز عًٝٓاااا أنجااااط. َٚٛادٗتااا٘ ٖاااٞ ا٭ٚذ, زٕٚ إ فاااااٍ     

 يؿكٝك٘.

ٚشنطت ز. غا١َٝ ايعُٛزٟ إٔ ٖٓااى أٜهااف عًُٝا١ ت٦ٝٗا١     

َباؾاااط٠ ٚ اااري َباؾاااط٠ عااا  ؼطٜاااف ضغااااي١ ايتعًاااِٝ ٚاملعًاااِ 

ٚؼهري ايكغاض تسضهٝاف ع  إزخاٍ عٓاقط دصب َجٌ ايفٛظ 

ًااا٢ ايهاااايني يف باؾٓااا١ ٚساااٛض ايعاااني ٚاـًاااٛز ٚا٫ْتكااااض ع  

اجملتُاات فتكاابح ٖااصٙ عٛاَااٌ دااصب ٚإ ااطا٤ فاآشٔ ْعااطف إٔ   

املاٍ يٝؼ السف يًُتڀطف ا٫ْتشاضٟ ٖٚٓااى ؾاش١ٓ ايغهاب    

َٔ َعاٖط ايتغطٜب ايي ٜكٛضْٚٗا لاِ َجاٌ غٝاغاات ايسٚيا١     

ايي تػُح  ؿاضن١ املاطأ٠ يف ايتُٓٝا١ أٚ ا٫ْفتااح اٱع٬َاٞ     

ٌ يف ْعااطِٖ َٓهااطاف ٚايع٬قاا١ َاات ايااسٍٚ ايهااافط٠ حااا ميجاا 

ٟپ ٔ  سط ياصا فاإٕ اياسعا٠ يًتڀاطف       بِٗ فاٖست٘ اْتكاضاف يًاسٜ
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قطنني ملؿاعط ا٫ْتكاض يًسٜٔ ٚايكاِٝ ٚايفها١ًٝ يهأ يف    

ا٫ػاٙ اـڀأ ٚاجملتُت ٚايبٝت ٜغفٌ, ٚزٚض ا٭غط٠ ٚاناح يف  

عاااسّ ايتكااااط ٖاااصٙ امل٪ؾاااطات يف باااساٜاتٗا ٚع ْاااسضى ٖاااصٙ     

بٌ سكاٍٛ ٖاصا املاس ايفهاطٟ     ا٭خڀاض َبهطاف  ا ٜهفٞ ق

 ٚايعكسٟ عٓسِٖ.

ٚعًل أ. خايس اؿاضثٞ ع٢ً َاا ططسا٘ ز. عًا٢ اؿهُاٞ     

ّ   شٖب إذ إٔ تفطٜغ اؿٝا٠ َٔ  ففُٝا ىل ايعٝـ لسف غا

الااسف ايػاااَٞ ايااصٟ ٜبكااطٙ ايؿااباب أتاا٢ َاأ عااس٠ تكايٝااس     

تطنااااع عًاااا٢ ا٫ْكااااٝا  يًُذُااااٛ , ٚعااااسّ تااااٛفط املػاااااس١  

١ٜ ٚعجٗا يتڀٜٛط َبازضات َات آخاطٜٔ.   ٫غتٝعاب اٱضاز٠ ايفطز

ٚفُٝا ٜتعًل بايتعبري عٔ ايغهب  ضأ٣ إٔ  ٝاب آيٝاات ايتعابري   

ػِٗ يف نبت ايغهاب ٚا٫ستكاإ ياس٣    عٔ ايغهب ايػ١ًُٝ ٜٴ

ايؿباب, ٖٚٛ َا ٜاسعْٛا يتابين َباازضات يف املاساضؽ يٛقفاات      

ايغهب يف ايڀابٛض ايكباسٞ َج٬ف, ٚايتڀٛ  يغطؽ ؾذط٠ أٚ 

ٟ آخاط. ٚبايٓػاب١ يآشٔ / ٖاِ  ٜعتكاس أ. اؿااضثٞ إٔ       عٌُ بًاس 

يتفهااااو ايااااطابمم   ا٫ْتُااااا٤ أٜهاااااف ْفتكااااسٙ نااااجرياف ْعااااطاف    
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بعس, ٚبصيو ٜكعب با٫دتُاعٞ ايصٟ ٜهِ ايؿباب بعهِٗ 

فكااس   يااصا عًاا٢ فُٗٗااِ اغااتٝعاب ا٫ْتُااا٤ ايااٛطين ايهاابري     

اقااارتح أ. اؿااااضثٞ إٔ تؿاااتٌُ فاااايؼ ا٭سٝاااا٤ عًااا٢ ْؿااااط  

ت بؿهٌ َٜٛٞ أٚ َطتني أغبٛعٝاف ع٢ً ا٭قاٌ  َؿرتى ٚسٛاضا

 ايػًب١ٝ. "مٔ ٚ ِٖ ا "ْٗا اَتكام ايؿعٛض بأَٔ ؾ

بُٝٓا تٛفكت أ. ي٢ًٝ ايؿٗطاْٞ عٓس دع١ٝ٥ ايغهب  سٝاح  

تاط٣ أْٗاا َُٗا١ داساف ٚيعًاٗا ايؿاطاض٠ ا٭ٚذ اياي ؼاطم نااٌ         

ؾاا٤ٞ يفٝااٌ يف زاخااٌ اٱْػااإ ٚتعُٝاا٘ ٚتااسفت باا٘ إذ ايغًااٛ       

ٍ عًٝ٘ ايكا٠٬ ٚايػا٬ّ نطضٖاا َاطاضاف  ٫     ٚايتڀطف, ايطغٛ

تغهاابو ٚاـڀاااب املٛداا٘ ؾٝااٌ ايٝااّٛ ٜغًااب عًٝاا٘ اؿسٜاا١        

ٚايغهب ٚاختٝاض أعٓاف ايعبااضات يًتاأثري عًاِٝٗ, ٚيٓأخاص َاا       

وكاااٌ يف ايؿااابه١ ايعٓهبٛتٝااا١ أنااا  َجااااٍ, يف ايػاااابل 

ناْااات تػاااتفعْا بعاااس نتاباااات ايكاااشف, ٚاياااي ناْااات 

َٛٝااا١, ٚبػاااببٗا ؼٛيااات   عبااااض٠ عااأ َكاااا٫ت نٝسٜااا١ ٖٚذ   

ايٓكاؾااااات ٚايهتابااااات يف ٖااااصٙ املٛاقاااات إذ زفااااا  ٖٚذااااّٛ 

ٚاختفت املكا٫ت ا٭زب١ٝ ٚا٭ؾعاض ٚ ريٖا َٔ ايهتابات ايي 
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ػصب ايؿباب ٚايؿابات, ثِ دا٤ت َٛاقت ايتٛاقٌ يتعٜس َٔ 

ٖصٙ املؿانٌ, أقبح ايتأثري ع٢ً ايعكٍٛ أغاٌٗ بهاجري حاا    

م ايااي ناْاات تڀباات ٚتااٛظ  يف  نااإ يف ايػااابل, تًااو ا٭ٚضا

اـفااا٤ يًتأيٝااب عًاا٢ سهَٛااات أٚ يًتشااطٜس عًاا٢ اٱضٖاااب  

 اغااتغٌ, سطفاااف 041اختفاات ٚسااٌ قًااٗا تغطٜااس٠ ٫ تتذاااٚظ    

 َااأ ايعطبٝااا١ اياااسٍٚ بعاااس يف اـاْكااا١ ا٭ٚناااا  املتڀطفااإٛ

 اياابعس ٚبااسأو ٚ ريٖااا, ايعاااّ يًُاااٍ ٖٚااسض, ٚفكااط, بڀاياا١ 

ِ  فرتاٙ, ،َٛ٘ ٜٓفح ٌ  ٜهاد , ٜٚتغانا٢  خڀاأ  أٚ غاًب١ٝ  نا

أٚ با٭قح ٜسفٔ اٱهابٝات, فأقبح بعاس ايؿاباب َٗاٛٚؽ    

 ػااأي١ ايكاا٠ٛ يف ايٓكااس ٚؾااذاع١ ايهًُاا١, ستاا٢ يااٛ ناْاات   

يهِ,  تغطٜس٠ عاز١ٜ يهٔ ْ تٗا عاي١ٝ نإٔ ٜهٝف لا  تباف

قاااتًهِ اهلل, ٚبعااس ايؿااتا٥ِ ايااي ٜػااتدسّ فٝٗااا اياابعس      

ط بٗا ايطنبإ ٚناإٔ  عه٬ت يػاْ٘ ٜٚعڀٌ عكً٘و ثِ تتڀاٜ

ناتبٗااا انتؿااف ايااصض٠, ٜٚبااسأ َؿااٛاض ايتڀااطف بااايٓفذ يف    

ْػاإ ايغاناب,   بايٕٛ ايؿذاع١ املعع١َٛ, َٚٔ ٖٓا ٜكآت اٱ 

املعڀٌ عكًٝاف ٚاملػري يفاٖريٜااف, ٚايعا٬ز ياٝؼ باإ ٬م تاٜٛرت      
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أٚ إٔ ْتُٗ٘ بأْ٘ ب٪ض٠ ؾصب ايؿباب يًتڀطف, بٌ إٔ ٜػاتغً٘  

شاااطض ايعكاااٍٛ َااأ ايتبعٝااا١ املكٝتااا١ ٚإٔ املااا٪ثط يٝاااعض  ٚعٝااااف ٚيٝ

هصب ٖصا اؾٌٝ يًفها٤ ا٭ضساب يٝتآفؼ اٱهابٝا١ ٚاؿاب     

 ٚايطمح١.

ٚعكب ز. عبسايطمحٔ السيل ع٢ً ٚضق١ ز. ع٢ً اؿهُٞ 

بأْٗا تڀطقت يف أٚلا ٭١ُٖٝ زٚض ايٛقا١ٜ ثِ ؼٛيت ٚضناعت  

بؿااهٌ ناابري عًاا٢ ا٭غااايٝب ايااي ٜػااتدسَٗا املتڀطفاإٛ      

ٖات ايؿباب نُسخٌ يتكاُِٝ باطاَر ايٛقاٜا١ إ٫    يتغٝري اػا

فكااس خطداات عاأ قااًب املٛنااٛ  سٝااح      –فُٝااا بعااس   –أْاا٘ 

ؼاااسثت عااأ ايٛغاااا٥ٌ ٚايطغاااا٥ٌ اياااي تطغاااًٗا اؾُاعاااات     

املتڀطفاا١ يتذٓٝااس ايؿاااباب ٚع ٜتڀااطم فعًٝااااف يٛغااا٥ٌ ٚقاٜااا١     

ايؿباب َٔ ايتڀطف. ٜٚتفل ز. السيل َت ز. اؿهُاٞ يف أْا٘   

ضغا٥ٌ املتڀطفني يهٔ يف ايٛقت ْفؼ َٔ هب فِٗ ٚغا٥ٌ ٚ

املِٗ َعطف١ ٚاقت ايؿباب املتًكٞ لصٙ ايطغاا٥ٌ ستا٢ ْاتُهٔ    

َٔ ؼكٝٓ٘ ٚٚقاٜتا٘ َأ ا٭فهااض املتڀطفا١. ٜٚاط٣ ز. الاسيل       

عًا٢ املتڀاطفني    أدطٜتأْ٘ َٚٔ خ٬ٍ ايسضاغات ايع١ًُٝ ايي 
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ٚٚاقت ايؿباب يف فتُعٓا فإٕ بعس ايؿباب ٜعٝـ سايا١ َأ   

باط ايٓػايب تا٪زٟ بٗاِ إذ ايكٗاط ٚايغهاب حاا هعًاِٗ        اٱس

قٝساف غ٬ٗف يًُتڀطفني يتذٓٝسٙ ٚقس شناط ايعااع يف ايعٓاف    

ايػٝاغااٞ "تٝااس قااٛض" يف نتاباتاا٘ ايعسٜااس٠ َاأ ايعٛاَااٌ ايااي    

تااااا٪زٟ إذ اٱسبااااااط ٖٚاااااٞ عٛاَاااااٌ غٝاغااااا١ٝ ٚاقتكااااااز١ٜ   

خل. َٚاأ خاا٬ٍ ٖااصٙ ايسضاغااات       إ…ٚادتُاعٝاا١ ٚثكافٝاا١  

و ٖٚااٞ عباااض٠ M’s3ذ اغاارتاتٝذ١ٝ أطًكاات عًٝٗااا  ايتٛقااٌ إ

عٓاقااط َتااا٢ َااا ادتُعااات َاات بعهاااٗا اياابعس فُااأ      3عاأ  

امل٪ناااس إٔ تهااإٛ ايٓتٝذااا١ ٚقاااٛ  بعاااس أعُااااٍ اٱضٖااااب     

 ٚايعٓف ٚايتڀطف, ٖٚصٙ ايعٓاقط ايج٬خ :

 "" .Menٚدٛز ؾباب غاخمم َٚٓعِ -0

 " .Moneyتٛافط ايكسض٠ املاز١ٜ "-5

 " .Mindsetفهط َٓشطف عٓٝف" -3

ٚشٖااب ز. فاااٜع ايؿااٗطٟ يف َساخًتاا٘ إذ أْاا٘ ٫ بااس َاأ       

اٱقااطاض بساٜاا١ بااإٔ ايتڀااطف يف ايفهااط ٚايػااًٛى دااع٤ َاأ        
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سكاااا٥ل اجملتُعاااات ايبؿاااط١ٜ قاااسمياف ٚساااسٜجاف. ٜٚباااسأ ؼاااسٟ     

َٛادٗااا١ ايتڀاااطف َااأ َااات٬ظَي ْفٝااا٘ أٚ ايتكاااٛض اـٝاااايٞ   

ٕ بايكسض٠ ع٢ً  ايكها٤ عًٝ٘و. ٚعا  زضاغاات ايتڀاطف لاس أ    

ايعاٖط٠ تكبح َؿاه١ً نُااف ْٚٛعااف ساني تتكااطت ايعاطٚف       

ايٓفػاا١ٝ ٚايب٦ٝٝاا١ يًفااطز ايكابااٌ يًتڀااطف َاات أٚنااا  غٝاغاا١ٝ   

ٚفتُعٝاا١ ٫ تػااتٛعب َؿااه٬تٗا بؿااهٌ غااطٜت أٚ تػااتبل 

ايعاٖط٠ باؿًٍٛ. فايتڀطف يٝؼ ساي١ فطز١ٜ َععٚي١ بٌ َٓاتر  

فتُعااٞ تؿااهً٘ ايعااطٚف ٚتاا ظٙ ا٭سااساخ ايهاا ٣. َٚاأ    

ا٫ت َٛادٗاا١ ايتڀااطف يف ايعكااٛز ا٭خااري٠ إٔ ايفهااط    إؾااه

ٚايػااًٛى املتڀااطف ع ٜعااس فااطز يفاعااات أٚ أفااطاز تااأتٞ       

تڀطفاااا١ عفٜٛاااا١ عاطفٝاااا١ ت٪دذٗااااا  ضزات فعًااااِٗ ايعٓٝفاااا١ ٚامل

. باٌ أقابح َٓعُاات َٚكاات تػاتجُط فٝا٘ اياسٍٚ        …أسساخ

 نُٔ أزٚات ايكطا  اـفٞ.

َٚٔ ٚد١ٗ ْعاط ز. خاياس ايطزٜعاإ فاإٕ  ايبٝا١ املتڀاطفني       

ٜٓشااسضٕٚ َاأ ايڀبكاا١ ايٛغااڀ٢ َاات ٚدااٛز اغااتجٓا٤ات قًًٝاا١..    

ٚايڀبك١ ايٛغڀ٢ يف فتُعٓا ايػاعٛزٟ يٝػات بعٝاس٠ ناجرياف     
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عاأ طبكااات ايكااا  ا٫دتُاااعٞ يااصيو فااإٕ َاأ ايهااطٚضٟ سااٌ  

املؿاااه٬ت ا٫قتكااااز١ٜ يًؿاااباب ٚعاااسّ ا٫غاااتٗا١ْ بكهااا١ٝ    

فااال أَااااّ ايؿااااب أٚ ٜؿاااعط أْااا٘ عٓاااسَا ٜٓػاااس ا٭ …١ايبڀايااا

نصيو فإْ٘ ٜكبح نش١ٝ قت١ًُ إَا يًُدسضات أٚ ا٫ضمتاا٤  

بأسهإ اؾُاعات املؿب١ٖٛ. ٚاتفل ز. السيل َت ٖصا ايڀطح 

ايغايب١ٝ طبك١ ٚغڀ٢ َت ٚدٛز أقًٝات َٔ ايڀبك١  بكٛي٘: فع٬ف

 ايسْٝا ٚايعًٝا.

ا  الٜٛات َؿهٌ َٔ داْب٘ ٜط٣ ز. ظٜاز ايسضٜؼ إٔ قط

نبري عٓس ايؿباب املعاقاط, ا٭َاط اياصٟ ملػا٘ عٓاس ايؿاباب       

املػًِ يف فطْػا بسضد١ أن   فِٗ ٜعٝؿإٛ يف بًاس ٜعتكاسٕٚ    

بهفااطٙ ٚنفااط سهَٛتاا٘ فهٝااف غااٝتععظ عٓااسِٖ اياا٤٫ٛ      

يًكٝاااز٠ ايػٝاغاا١ٝ ؟ ٖااصا إشا نٓٸااا غاآتٓاٍٚ ايؿااباب املػااًِ      

اب ايػاعٛزٟ فكامم   , أَا إٕ ناْات َعاؾتٓاا عأ ايؿاب    عاملٝاف

 ؿػٔ اؿغ! فايٛنت أقٌ تعكٝساف

ٚبًاااٛضت ز. اؾااااظٟ ايؿااابٝهٞ ض٩ٜتٗاااا بايتأنٝاااس بأْااا٘   

٫ؾو إٔ َا تهُٓت٘ ٚضق١ ز. ع٢ً اؿهُٞ َٔ أغباب ١َُٗ 
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دااساف, يهاأ ايػاا٪اٍ ايهااطٚضٟ زا٥ُاااف ٖااٛ عاأ أغااباب تااأثط     

   ٛ درياْٗااِ َاأ   ٕبعااس اياآـ٤ ٚعااسّ تااأثط آخااطٜٔ قااس ٜهْٛاا

ٚتكطٜبااف ٜتعًُإٛ يف   ٗا, ْفػا  ا٫دتُاع١ٝٚايڀبك١ ٘ اؿٞ ْفػ

َسضغاا١ ٚاسااس٠ بهااٌ إهابٝاتٗااا ٚغااًبٝاتٗا َٚاات شيااو ًٜتشاال  

أسسِٖ بطنب املتڀطفني ٚاٱضٖابٝني ٚاملدطبني ٚدااضٙ اياصٟ   

٬ٜقال بٝتاا٘ ٫ ٜفعااٌ. ٖٓاا َاأ ٚدٗاا١ ْعاط ز. ايؿاابٝهٞ ٜاا ظ    

بٛنٛح زٚض ا٭غط٠ يف ايتٓؿ١٦ ا٫دتُاع١ٝ, فا٭غط٠ املرتابڀ١ 

تفكااا١ عًااا٢ ايرتبٝااا١ ايػااا١ًُٝ ايكطٜبااا١ َااأ أبٓا٥ٗاااا امل ؿبااااع١    امل

٫ستٝاداااااتِٗ ايغاضغاااا١ بٗااااِ تعًُٝاااااف ٚقااااس٠ٚف قااااِٝ ا٫عتااااساٍ  

ٚايٛغڀ١ٝ امل ععظ٠ ٭غًٛب اؿٛاض ا٭غطٟ ٚا٫دتُاعٞ اياسا٥ِ  

ٚامل تٝش١ لِ قسض َٔ اؿط١ٜ يف خٝاضاتِٗ ايؿدكا١ٝ بهاٛابمم   

َٴتفل عًٝٗا, ٖٞ ا٭غط٠ ايي يف ا يغايب تكاٌ إَهاْٝا١   َط١ْ ٚ

 ٌَٝ أبٓا٥ٗا يًتڀطف.

أٜهااااااف فكاااااس عكبااااات ز. ايؿااااابٝهٞ عًااااا٢ َساخًااااا١ ز.    

عبسايطمحٔ الاسيل سُٝٓاا قااٍ عأ ايعٓاقاط اياج٬خ املا٪ثط٠:        

ؾباب غاخمم ٚقسض٠ َايٝا١ ٚفهاط َٓشاطف, أْٓاا ميهأ إٔ      
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ْهٝف ٖٓا ٚبك٠ٛ ٚناٝا  أغاطٟ ْتٝذا١ تٓؿا١٦ ادتُاعٝا١  اري       

َٴدڀامم     غ١ًُٝ باٱنااف١ إذ  ٝااب    قٓاٛات استاٛا٤ ادتُاعٝا١ 

لاااا ؽڀٝڀااااف دٝاااساف َٛانبااا١ ٫ٖتُاَاااات ايؿاااباب ٚداشبااا١    

 َٚفٝس٠ لِ.

ٚأنست َساخ١ً ز. خايس بٔ زٖٝـ يف تعكٝب٘ عًا٢ ٚضقا١   

ز عًٞ اؿهُٞ عًا٢ إٔ َعطفا١ ا٭غاباب ٖاٛ ايػابٌٝ ملعطفا١       

, فايكه١ٝ نُاا شناط ايابعس أؾابعت     ٗاآيٝات ايٛقا١ٜ ٚغبً

ٓااى َأ ايتٛقاٝات َاا ٜهأُ ايٛقاٜا١ إشا       زضاغ١ف ْٚكاؾاف, ٖٚ

تااٛفطت اٱزاض٠ ٚاٱضاز٠, ٚايسٚياا١ ٚهلل اؿُااس قااسَت ايهااجري  

يًٛقا١ٜ ٚبكاٞ ا٭نجاط يًٛقاٜا١ باسيٌٝ إٔ ٖاصا ايفهاط ٫ ٜاعاٍ        

ٜٓتؿااط, ٚايسٚياا١ ٖااٞ َاأ ميًااو املدااعٕٚ ايااٛافط َاأ قانااط  

ايتشكٝكااااات َاااات َاااأ اعتٓكااااٛا ايفهااااط ايااااتهفريٟ أٚ َاااات   

ُني لِ, َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايتشكٝكاات ْتعاطف   احملطنني ٚايساع

ع٢ً ا٭غباب ايي غٛف تكٛزْا اذ ايٛقٍٛ إذ غبٌ ٚآيٝاات  

ايٛقا١ٜ, ٚيهٔ ٜٓككٓا تكٓٝفٗا َٔ سٝح ا٭ُٖٝا١ ٚا٭ٚيٜٛا١   

خل و ٚيف إ..…ٚاملكسض   املٓااٖر, ا٭غاط٠, اـڀااب اياسٜين     
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أٟ املٓاطل اؾغطاف١ٝ ٜٓتؿط ٖصا ايفهط, ٚا٭ِٖ نٝف ٜاتِ  

فٝص ايفاعٌ ٚفال ا٫غارتاتٝذٝات املعتُاس٠ أٚ اياي يف طاٛض      ايتٓ

ٕ ؾاااا٤ اهلل إٔ تكاااّٛ اغااارتاتٝذ١ٝ ثكافااا١  إايسضاغااا١, ٚامل٪َاااٌ 

اؾٝااٌ بااسٚض ناابري إشا تااٛفط لااا سٴػاأ اٱؾااطاف ٚايتٓفٝااص        

 ٚا٫يتعاّ املازٟ ٚاملعٟٓٛ فٗٞ َؿطٚ  ٚطين شٚ أ١ُٖٝ قك٣ٛ.

اٖا٘ اعتكااز   ٚأؾاض ز. َٓكٛض املڀريٟ إذ أْ٘ قس يفت اْتب

ايااابعس إٔ اياااسع٠ٛ اٱقااا٬س١ٝ اياااي ظٗاااطت يف لاااس زعااا٠ٛ  

َتڀطفاا١.. نُااا ٜكااٍٛ عٓٗااا أعااسا٩ٖا بايهاابمم .. ٚ ٜػااتسيٕٛ  

عًاا٢ شيااو بعٗااٛض دُٗٝااإ ٚ إخااٛإ َاأ طااا  اهلل ٚيفاعاا١        

اؿُٝس ٚ  ريِٖ .. ٖٚٓاى عس٠ ٬َسعات هب تٛنٝشٗا يف 

 ٖصا ايؿإٔ:

 ٠ٛاياااااسع ٖاااااصٙ إذ املٓػاااااٛب١ اؿطناااااات ٖاااااصٙ ناااااٌ .0

 ٜٚبسأ..  عًُا٥ٗا يػإ ع٢ً ايسع٠ٛ ٚتٓتكسٖا تػتٓهطٖا

 .تتڀطف عٓسَا ا٫غتٓهاض

ات ايتڀطف أٚ تٝاضات ايتڀطف   َجًٗا َجٌ  ريٖاا  سطن .5

َٔ اؿطنات ٚ ايتٝاضات و َطبٛطا١ بتفاعًاٗا َات ايٛاقات     
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بأبعاااازٙ املدتًفااا١ ٚ خاقااا١ ايػٝاغاااٞ .. فٗٓااااى زٚافااات      

يااصيو فااإٕ  يًتڀااطف يف نااٌ سااني ٚ يف نااٌ ٚقاات .. ٚ    

اؿهِ ع٢ً إٔ ايػبب يف ظٗاٛض ٖاصٙ أٚ تًاو اؿطنا١     

املتڀطف١ ايفهط ايصٟ ٜطفهٗا, ٭ٕ ايفهط املاتِٗ أْاتر   

ا٭نجطٜاااا١ ايػاااااسك١  ااااري املتڀطفاااا١ ٚ ٭ْاااا٘ ٜػااااتٓهط  

 ايتڀطف ٖصا قبٌ  ريٙ َٔ املٓهطٜٔ.

ٌ  ع ايتفاطٜمم  ٚ اٱفاطاط  عسٜ٘ ايتڀطف .3 ٘  ؽا  اؿٝاا٠  َٓا

 اياي  ايعٛاقاف  َجٌ إْ٘..  َػتكب٬ف َٓ٘ ؽًٛ ئ ٚ غابكاف

س قاا ٚ.. ٖهااصا ٚ تٓتٗااٞ ٚ أخااط٣ تجااٛض ثااِ تٓتٗااٞ ثااِ تجااٛض

  ِ إذ شيااو  نًُااا   أؾاااض ايطغااٍٛ قاا٢ً اهلل عًٝاا٘ ٚ غااً

  ٕ و يف إؾااااض٠ إذ اـاااٛاضز .. ٭ْااا٘  شٖاااب قاااطٕ ظٗاااط قاااط

َطبااٛط بصٖٓٝاا١ اٱْػااإ ٚ ْفػااٝت٘ ٚأطُاعاا٘ ٚ آَاياا٘ ٚ     

 أبساف.آ٫َ٘ .. يهٔ فُٛ  ا٭١َ ئ ٜتڀطف 

 يًاآل َااج٬ املدايفاا١ بعكٝااستٗا تٴعااطٳف املتڀطفاا١ اؾُاعاا١ .4

.. أٚ املعتكااس٠ يٮفهاا١ًٝ ايعطقٝاا١ ٖٚااٛ    ايهًااٞ ايؿااطعٞ

 ا٭ٚنح.
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ايتڀطف ٖٛ ايٛقٛف يف ططف بعٝسٺ عٔ ايٛغمم ايصٟ ٖاٛ   .5

اؿااااال   ٚناااااصيو دعًٓاااااانِ أَااااا١ ٚغاااااڀاف و فا٭َااااا١ 

اٱغاا١َٝ٬ اشا اتبعاات اٱغاا٬ّ سكاااف فٗااٞ أَاا١ ٚغاامم أٚ      

عسٍ .. ٚ يصيو اؿهِ ع٢ً ايفاطز أٚ اؾُاعا١ ٫ باس إٔ    

ٜػااابك٘ تكاااٛض يًشااال ٚ ٫ باااس إٔ ٜهااإٛ ٖاااصا ايتكاااٛض    

ايتڀاااطف إ٫ إشا  "خاْااا١" قاااشٝشاف .. ٚ ٫ ٜكااات املٛقاااف يف

نااإ اـاا٬ف يف أقااٌ اعتكااازٟ َجااٌ ايكااٍٛ بااايتهفري 

أسس َٔ ايٓاؽ  اري ا٭ْبٝاا٤ ..    باملعك١ٝ أٚ اعتكاز عك١ُ

ع٢ً ٖصا فًٝؼ اـ٬ف ايفكٗٞ بني ايعًُا٤ تڀطفاف ٭ْا٘  ٚ

 .طبٝعٞ ٚيف أَٛض ٫ تغري َٔ ا٭قٌ ؾ٦ٝاف

متٝاااعت اياااسع٠ٛ اٱقااا٬س١ٝ باااأَط َٗاااِ ٚ ٖاااٛ اعتُااااز       .6

َطدعٝتٗا ع٢ً ايسيٌٝ ايؿطعٞ ٚ ضفهت َعاضنت٘ .. ٚع 

يعاااع َااج٬ف ٖااٞ اؿااس ايفاقااٌ بااني اؿاال ٚ  تهاات أقااٛا٫ف

ايباطٌ .. بٌ دعًات اياسيٌٝ نُاا فُٗا٘ ايػاًف ٚ ٜككاس       

بِٗ ايكاشاب١ ٚ ايتاابعني ٚ َأ تابعِٗ يف ططٜكا١ فُٗٗاِ..       

ٚدعًت ٖصا سهُاف وهِ ست٢ أقٛالاا اياي تكاٍٛ بٗاا     

لا أْٗاا كڀ٦ا١ َتُجًا١ باصيو َآٗر ايعًُاا٤       َت٢ َا تبني 
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ٔ قٛي٘ ٚ نٌ ٜ٪خص َايصٟ ٜكٛيٕٛ  ا٭ٚا٥ٌ َٔ املػًُني 

و.. أٟ ٜ٪خص قٛي٘ بايسيٌٝ ٚ ٜاطز  ٜطز إ٫ قاسب ٖصا ايك 

 بايسيٌٝ.

ٚضنااع أ. خاياااس اؿااااضثٞ يف تعًٝكااا٘ عًااا٢ َاااا ططسااا٘ ز.  

 َٓكٛض املڀريٟ ع٢ً إثاض٠ ايٓكاط ايتاي١ٝ:

بٝع١ ايتڀطف ٫ ٜتٛافل َات إْهااض ْٚٗاٞ    أ٫ٚف: ايتػًِٝ بڀ

ايٓيب عٓ٘, فٗٛ يٝؼ طبٝعاٞ ٫ٚ ٜكباٌ عًُٝااف أٜهااف     

 .افإٔ ٜهٕٛ طبٝعٝ

ثاْٝاااف: إٓ ا٭ٚإ ملطادعاا١ أخڀااا٤ ايااسع٠ٛ ايااي نااإ فٝٗااا 

ْعاااااط٠ تهفريٜااااا١, ٚايعاااااٛز٠ يف اؿااااال أٚذ َااااأ   

 ا٫غتُطاض ع٢ً تٓعٜ٘ ايصات.

١ٝ ُٖٚٝاا١ ثايجاااف: ٚقااف املطدعٝاا١ بايػااًف١ٝ ٜهاافٞ قسغاا    

ٚ ااري َٓٗذٝاا١ ٭ٕ ايااصٟ ٜػااتسٍ بهاا٬ّ ايكااشاب١   

إمنااا اغااتسٍ بفُٗاا٘ ٖااٛ ٚيف ظااطف ٚظَااإ كتًااف    

ٚع ٜكف عًا٢ ضأٟ ايكاشاب١ يف ٖاصا ايعَاإ ٭ْٗاِ      

 ؿكٛا بايطفٝل ا٭ع٢ً.
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نُا أناف أ. اؿاضثٞ ن٬ُسع١ عا١َ ؽل ايٓكااف  

سااٍٛ ايٛقاٜاا١ يًؿااباب َاأ اٱضٖاااب ٚتتعًاال بطأٜاا٘ يف إقااطاض     

نجط حاا  أس يف املبايغ١ يف زٚض ايعٓكط ايسٜين ٚإعڀا٥٘ ايبع

تػااتشل بكٝاا١ ايعٓاقااط ٖااٛ ناٱقااطاض عًاا٢ ضناأ اؿاار يف  

اٱغاا٬ّ ٚتااطى بكٝاا١ ا٭ضنااإ ٚتكًٝااٌ أُٖٝاا١ ايؿااٗاز٠ ٚبكٝاا١   

ا٭ضناااإ, ايب٦ٝااا١ اٱٜهٛيٛدٝااا١ ؼُاااٌ عٓاقاااطٖا فتُعااا١ 

أُٖٝااا١ أعًااا٢ يف اؿاااس َااأ قااا٠ٛ ٚفعايٝااا١ ايعٓكاااط اياااسٜين,    

ٜكاااعب اغاااتسضادِٗ يًتهاااش١ٝ باااايٓفؼ إشا تاااٛفطت  ايؿاااباب 

ياااسِٜٗ َكَٛاااات ٚاناااش١ يًعاااٝـ ايهاااطِٜ ٚزٕٚ قاااعٛبات      

ٚعطقًاا١, اؽاااش ايكااطاضات عٓااس ايؿااباب يااٝؼ َفكاا٫ٛف عاأ      

 ا٭ٌَ ٚايٝأؽ.

ٚأٚناااح ز. خاياااس ايطزٜعاااإ إٔ ايتؿاااسز ٜكاااٛز يًتڀاااطف      

يسٜٓا تؿسز يف نجري َٔ املػاا٥ٌ اياي    …ٚايتڀطف يٲضٖاب

 َ ععاِ فكٗاا٤ ايػا١ٓ َٚٓٗاا قها١ٝ اؿذااب عًا٢        نايف فٝٗاا 

غااابٌٝ املجااااٍ ٫ اؿكاااط.. ٖٚٓااااى أغاااباب تاضىٝااا١ ٚستاااا٢       

اٜهٛيٛد١ٝ يتفػري تؿسزْا.. َٚت شيو ٫ ْٓاتكل َأ اياسع٠ٛ    
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ايٖٛاب١ٝ أِٖ َآثطٖا ٖٚٞ ؽًٝل ايسٜٔ َٔ بعس ايبس  ايي 

تجكٌ ناٌٖ املتسٜٔ.. نعٜااض٠ ا٭ناطس١ ٚبٓاا٤ ايكبااب عًٝٗاا      

با٭ٚيٝاا٤ ٚأْٗاِ ٚاغاڀ١ هلل نُاا تفعاٌ بعاس فاطم         ٚا٫عتكاز

ايػاا١ٓ ٚايؿااٝع١ نااصيو.. َاات شيااو تٛغااعت ايااسع٠ٛ  ػااأي١      

 ايبسع١ بكٛض٠ دعًت َععِ َا ٜػتذس بس .

ٚاٖااتِ ز. َٓكااٛض املڀااريٟ بايتعكٝااب عًاا٢ َااا ططساا٘ ز.      

ايطزٜعإ بكٛي٘: إشا نإ ايتؿسز ايصٟ ٜككسٙ ٖٛ ايتٛغات يف  

قاعاااس٠ غاااس اياااصضا٥ت فٗاااصا بعاااس ايكٛاعاااس ايفكٗٝااا١ نُجاااٌ 

قشٝح ٜسضن٘ فكٗا٤ ايسع٠ٛ أْفػِٗ ٚ ٜتٓاقؿٕٛ فٝ٘ .. ٖٚاٛ  

أَط ٖني ٜصٚب َت تٛغت اؿٛاض ٚ اْهؿاف دٛاْب املٛناٛ   

يًفكٝ٘ .. بٌ إٕ ايب١٦ٝ ْفػاٗا اياي ٜٓؿاأ فٝٗاا ايفكٝا٘ تغاريت ٚ       

تٛغااعت ٚ اْفتشاات فاااْعهؼ شيااو عًاا٢ نااجري َاأ ايفكٗااا٤    

َا ٜعتا  ايٓكاااب تؿاسزاف عًُاااف   ايؿاباب .. يهأ املؿااه١ً عٓاس   

بإٔ عٌُ املػًُني قاطب١ غٓتِٗ ٚ ؾٝعتِٗ ع٢ً ٖصا ا٭َط إذ 

ٖٓاى َٔ قًسٙ نأتاتٛضى ٚ بٛضقٝب١ .. ٚإٔ زخٌ ا٫غتعُاض ثِ 

َكاطت فٝسٜٛ َٛدٛز٠ ٜعٌٜ بٛضقٝب١ اؿذاب بٝسٙ .. ٫ ميهٔ 
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إٔ ٜكف ٖصا باملتؿسز َٔ ٜؿِ ضا٥ش١ ايفك٘ .. ٚ إمنا ٖٛ قٍٛ 

ب٘ أنجط َٔ قاٍ بايطأٟ اٯخاط ٚ عًا٢ املػا١ًُ إٔ تتاٛق٢     قاٍ 

يٓفػٗا .. فكس ْفٗاِ إٔ ٜهإٛ َٓات قٝااز٠ تؿاسزاف يهأ ٖاصا        

 ػاٚظ ايفكٗا٤ اٯٕ إذ اعتباضات أخط٣ َٓٗا ايعساّ.

ٚأؾاض ز. عبساهلل اؿُٛز إٔ اٱؾهاٍ ايصٟ ْعذاع ستا٢   

اٯٕ عااأ َٛادٗتااا٘, ٖاااٛ َعٓااا٢ ايتڀاااطف, ٚايتؿاااسز. تاااطى      

يًُتڀااطفني, ازعااا٤ وتاااز بٝٓاا١. ٫ٚ بٝٓاا١ زٕٚ َعٓاا٢  املػااادس 

ٜفُٗاا٘ ايٓاااؽ. ايتڀااطف ايااصٟ ْبشااح عٓاا٘ ٫ منًااو اؾااطأ٠        

يتعطٜت٘, ست٢ ٜتذاٚظ تڀطف ا٫ػاٙ إذ ايػًٛى, ٖٚٓا مأ  

يف اؿكٝكااا١ ٫ ْٛادااا٘ ايتڀاااطف, يهٓٓاااا ْٛادااا٘ اؾطميااا١.      

ٚاؾطمياا١ ٫ ؼتاااز ْباٖاا١ يف َعٓاٖااا. ماأ ٫ لااط٩ أبااساف إٔ    

كٍٛ  ملتڀطفو َس  يًعًِ ؾطعٞ, آش٣ ايٓاؽ بازعا٥ا٘, أْاو   ْ

طف فأقُت. غٛا٤ نإ شياو يف املػاذس أٚ يف املسضغا١    ڀَت

أٚ يف ايبٝت. َٚٔ احملعٕ, إٔ نجرياف َٓاف عٛناف عأ إٔ ٜأخاص   

ع٢ً ٜس املتڀطف, ىؿاٙ تاسٜٓاف أٚ يعًا١ ادتُاعٝا١. فكامم ٭ْا٘      

َٔ خ٬يا٘ َأ    يٝؼ مث١ ٚعٞ ناف عٓس أٟ َٓاف.. مسز ٜكٝٓاف
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ٖٛ املتڀاطف. ياصيو .. ايتڀاطف غٝػاتُط ٜعباح بٓاا ضزسااف َأ         

اياااعَٔ. َاااا زاّ فٝٓاااا َااأ سسثتااا٘ ْفػااا٘ اٯٕ حااأ قاااطأ ٖاااصٙ 

 ٫ ٜطٚم ي٘ حا قطأ. ايػڀٛض, ٚقايت ي٘ ؾ٦ٝاف

ٚأٚنااح ز. فاااٜع ايؿااٗطٟ إٔ ٖٓاااى َػااأي١ َُٗاا١ يف ٖااصا  

عًاا٢ ايٓكاااف إناااف١ٝ ٜااٛز ايتٓبٝاا٘ إيٝٗااا فُٝااا ٜتكااٌ بتأثريٖااا  

اؾاْااب ايٛقااا٥ٞ َاأ ايتڀااطف, ٖٚااصٙ املػااأي١ تتعًاال بإ فاااٍ    

ايتٛعٝاا١ بايٓتااا٥ر اؾٓا٥ٝاا١ أٚ َااا ٜػاا٢ُ باملػاا٪ٚي١ٝ اؾٓا٥ٝاا١     

يًؿباب املٓدططني يف تٓعُٝاات ايعٓاف. فبهاٌ أغاف َععاِ      

أططٚساتٓا ت ٜط١ٜ ٭فعاٍ ايؿباب املٓدطط يف ايعٓاف باسع٣ٛ   

"اـڀااب اياٛععٞ"   "ايتغطٜط" تاض٠ ٚأخاط٣ بػابب "املٓااٖر" أٚ    

ٚماااٛ شاى. ٖٚاااصا ا٫ػااااٙ ا٫عتاااصاضٟ ٫ ٬َٜاااؼ أٚ واااطى    

ايهااُري اٱْػاااْٞ أٚ اـؿاا١ٝ َاأ ايعٛاقااب يًفااطز املتااٛضط يف  

ا. ادااطا٥ِ ايعٓااف غااٛا٤ املبؿااط بٗااا أٚ املٓعااط لااا أٚ َطتهبٗاا   

       ٖ صا ااااااٚيعااٌ دااطا٥ِ ايعٓااف ٖااٞ ايٛسٝااس٠ ايااي تعاَااٌ  جااٌ 

. ٚخڀٛض٠ ٖاصا املٓشا٢ يف داطا٥ِ ايعٓاف      soft approachااي

٬ٜسغ شياو َات َتعاايف املداسضات عٝاح ٜاتِ تكاٜٛط         ٚأٜهاف
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ايٛنت يف اـڀاب ايتٛعٟٛ ايػا٥س بكٛض٠ ايهاش١ٝ املػاًٛب   

ٍٚ. ٚبٗااصا اياآٗر ٜااتِ عااعٍ أٖااِ قاا٣ٛ ايااطز       ٪ٚاجملتُاات املػاا 

ايٓفػاا١ٝ ٚايؿااعٛض بايااصْب َٚااا ٜتباات شيااو َاأ ؽفٝااف ٚطااأ٠     

 .stigmaايطزعٞ ايٛق١ُ ايعٝب ٚايتأثري 

ٚقسَت أ. فاٜع٠ اؿطبٞ ؼًٝٗا يعاٖط٠ ايتڀطف َٛناٛ   

ايٓكااااف َااأ خااا٬ٍ عطناااٗا ملكالاااا ظطٜاااس٠ اؾعٜاااط٠ عاااسز   

ّ بعٓاااااٛإ: " ناااااست إٔ أنااااإٛ   5105ٜٛيٝاااااٛ  7ايج٬ثاااااا٤ 

ٚيهٔ", ٚدا٤ فٝ٘ َا ْك٘: "نٓات يف َاطاٖكي    …زاعؿ١ٝ

١, سٝاااح أٚ يف عُاااط ايعٖاااٛض ٚؼسٜاااساف يف املطسًااا١ املتٛغاااڀ  

ٜكاضب عُطٟ مخػ١ عؿط عاَااف, أسًاِ باإٔ أ،ا٢ ٖاسف يف      

سٝاتٞ, ٖٛ إٔ أنُس داطاح اجملاٖاسٜٔ يف أفغاْػاتإ إذ إٔ    

أغتؿااٗس ٚأيكاا٢ ضبااٞ ؾااٗٝس٠, سكٝكاا١ ناْاات ٖااصٙ ا٭َٓٝاا١       

تػااااااااٝڀط عًاااااااا٢ فهااااااااطٟ ٚػػااااااااس أناااااااا  ُٖااااااااَٛٞ   

نٓاات أعااٝـ قااطاعات يف زاخًااٞ َاات ْفػااٞ       …ٚأس٬َااٞ

اؿل, ٚنٌ َٔ ساٛيٞ ًٜإٗٛ   ٚأًٖٞ, أضٜس ايػ٬ّ ٚاٱغ٬ّ 

ٚميطساإٛ باا٬ ٖااسف ٜػااُٛ بااأضٚاسِٗ يتعاااْل ايػااُا٤ ٖااصٙ        
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طبعااااف يفٝااات أفاااطاز عاااا٥ًي ٫ ٜٓتُااإٛ …ْعطتاااٞ ملااأ ساااٛيٞ

يًتڀطف ايسٜين ِٖٚ َتٛغڀٕٛ زٜٓٝااف, يهأ بعاس ظ٬َٝتاٞ     

باملسضغااااا١ ٚبااااااؿٞ ٚقااااا٠٬ ايرتاٜٚاااااح  ػاااااذسْا ػُعٓاااااا   

ت يتٓعُٝٗا ناْت ٚاؾُعٝات اـري١ٜ ٚا٫ستفا٫ت ايي لتُ

تػااُٛ بٗااسفٓا َاأ خاا٬ٍ ايرتنٝااع عًاا٢ َؿاااعطْا با٭ْاؾااٝس   

اٱغاا١َٝ٬, ٖٚااٞ تهاااطب بكاا٠ٛ عًاا٢ أٚتااااض قًٛبٓااا ٚعكٛيٓاااا      

ايفاض ١ يف  ف١ً َٔ ا٭ٌٖ ساٍٛ َاا وااى سٛيٓاا ٚا٫ط٦ُٓاإ      

.ع أنٔ أعًِ َا …ايتاّ يتٛادسْا بني أٌٖ ايسٜٔ حٔ سٛيٓا

ٚ ايساعؿ١ٝ أٚ ست٢ ايتٝااض  ٖٞ املٓعُات ايفهط١ٜ  ايكاعس١ٜ أ

و ناااْٛا ٜط،اإٛ يااٞ أس٬َااٞ ايهاابري٠ يف ظااٌ  …ايكاافٟٛ

ٍ  ٬َٜٚػٕٛ  فطا ٞ ايتدڀٝڀٞ ؿٝاتٞ ٜٚط،ْٛٗا بڀُٛح عا

ؾااغفٞ ؿٝااا٠ أفهااٌ ٚض بااات داقاا١ ٱثبااات ايااصات بايااسْٝا    

نااِ ناْاات اؿٝااا٠ يفًٝاا١ َعٗااِ يؿااعٛضٟ     …ٚاٯخااط٠ َعاااف 

ٚهلل  –ايٓطدػ١ٝ  بايتشًٝل ٚايتػاَٞ, خطدت َٔ ٖصٙ اؿٝا٠

زٕٚ خػاا٥ط, ٚتٛقفات عأ أفهااضِٖ َبهاطاف      َٔ  -اؿُس

يف ايػاآٛات ا٭ٚذ َاأ ؾاابابٞ, يهاأ ٖااِ ع ٜتٛقفااٛا عاأ      



4

–5102 
38 

ؽڀٝڀااااتِٗ َٚاااا ظاياااٛا ٜػاااتٓعفٕٛ عكاااٍٛ ؾااابابٓا ٜٚط،ااإٛ 

    ِ  أس٬َِٗ, َٚا ظايٛا ٜڀاٛضٕٚ أغاايٝبِٗ ٜٚڀاٛضٕٚ اغاتُا٫تٗ

ا عًا٢ شياو بتػادري    اٱقٓاع١ٝ ايعك١ًٝ ٚايعاطف١ٝ َعاف, بٌ ظازٚ

ايتكٓٝااات اؿسٜجاا١ ٚأزٚات اٱعاا٬ّ اؾسٜااس٠ ملكاااؿِٗ ايااي    

َااأ ْااااسٝتني.. ا٭ٚذ: يتٛقاااٌٝ أفهااااضِٖ  خاااسَتِٗ ناااجرياف

ٚغطع١ ايٛقٍٛ يًف٦ات املػتٗسف١ بهٌ ٚقت ٚظَإ َٚهإ 

َت ق٠ٛ ايتكٓٝات اؿسٜج١, ايجا١ْٝ: اتػا  ايفذا٠ٛ باني ايؿاباب    

َٔ  آبا٤ َٚطبنيو ايصٜٔ ٜفرتض  ٚا٭طفاٍ َت اؾٗات ايرتب١ٜٛ

 إٔ ٜهْٛٛا َكازض ايرتب١ٝ ٚايتٛدٝ٘ ا٭غاغ١ٝ يًؿباب.

ٚشناطت أ. فااٜع٠ اؿطبااٞ إٔ سكٝكا١ ايتٝااضات ايفهطٜاا١     

اؾٗازٜاا١ املتڀطفاا١  طغاات عًاا٢ َااط غاآٛات طًٜٛاا١ ظاااٖط٠       

اْتشاض١ٜ ٜكعب ػاًٖٗا أٚ ست٢ ايتغانٞ عٓٗا يف أبٓا٥ٓا ٚيف 

١ ساظَا١ ْتڀًات فٝٗاا ٱْؿاا٤ َطناع      يصا ًٜعَٓا ٚقفا   فتُعٓا

اغااارتاتٝذٞ عجاااٞ ٜٓااااقـ ٖاااصٙ ايعااااٖط٠ بهاااٌ أططافٗاااا,  

ٜٚبشااح يف أغااباب ْؿااأتٗا ٚطااطم َعاؾتٗااا ٚايتكااسٟ لااا        

ٚايٛقاٜاا١ َٓٗااا, ٜٚطنااع عًاا٢ ايف٦ااات ايؿااباب١ٝ ٚايرتبٜٛاا١ يف      
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َطس١ً ايع٬ز ٚايتٛع١ٝ, ٫ٚ ٜغفٌ ْٗا٥ٝااف عأ ف٦ا١ ا٭طفااٍ باٌ      

١ تٛع١ٜٛ فهط١ٜ تهٕٛ سكٓاف ٚقا٥ٝااف  ٜععظِٖ غڀٛات ٚقا٥ٝ

لااِ َاأ الذُااات ايفهطٜاا١ بهااٌ َػااُٝاتٗا ايعكُٝاا١ ايااي      

 تعٗط يٓا  ػ٢ُ دسٜس نٌ فرت٠ يهٔ ا٭فعاٍ َتؿاب١ٗ".

ٚتهُٔ ؼًٌٝ ز. َػاعس احملٝا يكه١ٝ ايتڀطف يف نا٤ٛ  

َا ططستا٘ ٚضقا١ ز. اؿهُاٞ اٱؾااض٠ إذ إٔ ايغُاٛض اياصٟ       

أضض ٚاقات املٓعُاات اٱضٖابٝا١     ٜهتٓف نجرياف حا ٜتِ عًا٢ 

ٚقٓاع١ اٱضٖاب يعٌ أسس أغباب٘ ا٭غاغا١ٝ نإٛ ايٓداب ٫    

تااعاٍ تااسٚض يف سًكااات بعهااٗا َفط اااف ٚبعهااٗا تهااطض فٝاا٘        

ططٚساتٗا بؿإٔ أغاباب الاصاب ايؿاباب ياسٜٓا ماٛ زاعاـ       أ

ٚاملٓعُاااات ايكطٜبااا١ َٓٗاااا ..فااآشٔ منكااات زاعاااـ ْٚاااط٣ أْٗاااا 

ٔ إٔ ٜتكبًٗا ْكاف عاقاٌ   متاضؽ غًٛنٝات ٚدطا٥ِ ٫ ميه

ياصا مأ ٫ ْتٛقاف أنجاط       فه٬ف عٔ ؾاب َهتُاٌ ا٭ًٖٝا١  

عٓااس ٖااصا املعٓاا٢ تااط٣ ملااا ٜٓذااصب ايؿاااب لااصٙ املٓعُاا١ شات      

ايكٛض٠ ايكامت١ يسٜٓا .. َٔ ٖٓا مٔ ْػتغطب .. ْٚتعذب ساني  

ْعًاااِ باْهااااُاّ فتااا٢ أٚ ستاااا٢ فتاااا٠ لااااصا ايتٓعاااِٝ أٚ سااااني     
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ط٢ َاأ ض٩ٜتٓااا لااصٙ ايعاااٖط٠  ٜتعاااطفٕٛ َعاا٘ ..ٖٓااا ماأ ْتعااا 

إٔ اياااصٟ هاااطٟ خااااضز ايتكاااٛض ٚمهاااِ عًٝٗاااا ثاااِ ْكاااطض بااا

بُٝٓاااا ساااني مااااٍٚ فعااا٬ف إٔ ْفػاااط َاااا هاااطٟ        …ٚايعكاااٌ

.. جملُٛع١ َٔ املعڀٝاات  غٓهتؿف إٔ شيو ٖٛ ْتٝذ١ طبٝع١ٝ

ٚيعٌ أنجط َا ٜعٝٓٓا ع٢ً فِٗ ٖصا ايٛاقت ٖٛ إٔ ٖصا ايتٓعِٝ 

 ٓاطل يف ايعطام ٚغٛضٜا .هس سٛانٔ ؾعب١ٝ ي٘ يف بعس امل

ٚشنااط ز. احملٝااا أْاا٘ َٚاأ خاا٬ٍ تتبعاا٘ ملااا ٜهتباا٘ بعااس  

ايعااطاقٝني ٚايػااٛضٜني عًاا٢ ايفٝػاابٛى أٚ عًاا٢ تااٜٛرت ٚ ريٖااا   

ٚغاق١ ايصٟ انتاٛٚا َأ املًٝٝؿاٝات ايؿاٝع١ٝ يف ايعاطام أٚ      

سعب اهلل يف غٛضٜا ٚدسِٖ ٜؿعطٕٚ بإٔ زاعـ ٚأفطازٖا ِٖ 

  ٗ ِ دااطا٥ِ إباااز٠ ناْاات غااتتِ   َاأ اغااتڀاعٛا إٔ ٜااسض٩ٚا عاآ

بؿاااأِْٗ. ٚ ٜهااااف ياااصيو املٛقاااف اياااسٚيٞ املداااابطاتٞ اياااصٟ  

هطٟ بتٓػٝل قهِ ٜٛانبا٘ ناذ إع٬َاٞ ٚاغات ٚؼاايف      

عػااهطٟ ٚأَااين زٚيااٞ نااس ايتٓعُٝااات اؾٗازٜاا١ ٚتؿااٜٛ٘       

قااٛضتٗا عاال ٚبباطااٌ ٚإٔ َااا هااطٟ ٜؿااٛٙ قااٛض٠ اٱغاا٬ّ       

ط خاضدٝتا٘  ٚض ا ؾاضى يف قٍٛ شيو ايط٥ٝؼ ا٭َطٜهٞ ٚٚظٜ
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ٕ شياااو نًااا٘ تڀاااطف يف ساااني أٚض٥اااٝؼ اياااٛظضا٤ اي ٜڀااااْٞ ٚ

داطاّ  ػس إٔ املٓعُات ٚاملًٝٝؿٝات ايؿٝع١ٝ ايي متاضؽ اٱ٫

عل ايػ١ٓ ٚعل تًو املٓعُات ٫ ػس إ٫ ايسعِ ايعػاهطٟ  

ٚايًٛدػي ٖٚٛ ٜعين ٚداٛز ؾاعٛض قاتاٌ باإٔ اياسٍٚ ايها ٣       

ًٝؿٝات ..ٖاصا املٛقاف   ٚاٱق١ًُٝٝ ؼاضب ٖ٪٤٫ ْكط٠ يتًو املٝ

ٜتِ تػٜٛك٘ عا  ناجري َأ ايٓداب ٚاملاجكفني يكآاع١ َٛقاف        

ٜكااااٍٛ يًؿااااباب بااااأْهِ عًاااا٢ خڀااااأ سااااني تٓهاااإُٛ يتًااااو  

خباض١ٜ نًٗا تكاٍٛ  اؾُاعات يف سني إٔ املعًَٛات ٚاملٛاز اٱ

ل٪٤٫ ايؿباب باإٔ إخاٛاِْٗ َأ أٖاٌ ايػا١ٓ ٜاصعٕٛ ٜٚباازٕٚ        

ٛض ا٭طفاٍ ٖٚاِ ٜاصعٕٛ   ع٢ً أٜسٟ تًو املًٝٝؿٝات ٚترتزز ق

عطاناٗٔ ..ٖاصٙ اؿًُا١ اياي تؿأ عًا٢       أٚايٓػا٤ ٖٚٔ تٓتٗو 

ٖصٙ ايتٓعُٝات أقبح لا فُٝا ٜبسٚ ْتٝذ١ ٱٜغااٍ تًاو اياسٍٚ    

ٚكابطاتٗا يف قٓاع١ ايفٛن٢ يف املٓڀك١, أقابح لاا ْتٝذا١    

َعانػ١ ٚض ا أقبشت ٖٞ بعس ايٛقٛز ايصٟ وٌُ ٖا٪٤٫  

سفا  عاأ إخااٛاِْٗ ٫ غااُٝا ٖٚااِ  ايؿااباب يتذٓٝااس أْفػااِٗ يًاا 

هسٕٚ َٔ ضداٍ ٖصا ايتٓعِٝ بعاس َاا ٜؿافٞ قاسٚضِٖ َأ      
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ايٓكط ٚايغًب١ ع٢ً تًو املًٝٝؿٝات ٚقسض٠ ايتٓعِٝ "ايعاٖطٜا١"  

ع٢ً َٛاد١ٗ ايسٍٚ ايه ٣ ٚع٢ً َٛادٗا١ داٝـ َآعِ َجاٌ     

اؾااٝـ ايعطاقااٞ ٚايػااٛضٟ, إش ماأ ًْشااغ منااٛاف يف أعااساز      

َٚاا ٜكًال أنجاط ٖاٛ خڀااب      …ِ ايصٟ ٜٓهإُٛ لاصا ايتٓعاٝ   

ايبغسازٟ ا٭خري ايصٟ ؾطعٔ فٝ٘ لا٪٤٫ ايؿاباب إٔ ٜبكاٛا يف    

    ِ مأ فعا٬ف متااز إٔ    …ب٬زِٖ ٚإٔ ٜكَٛاٛا  اا ٜٛناٌ إياٝٗ

ا ظاٍ ٖٓااى ؾاو   َْهٕٛ أنجط ٚاقع١ٝ يف قطا٤تٓا ملا هطٟ ٚ

يف إٔ ايااسٍٚ ايهاا ٣ ٚبعااس ايااسٍٚ اٱقًُٝٝاا١ ٫ تطٜااس لااصا     

َاأ ايااسعِ ٭ْاا٘   اففعاا٬ف ٚض ااا تااٛفط نااجري  ٞايتٓعااِٝ إٔ ٜٓتٗاا

َاأ املهاغااب ٚض ااا ؾااطع١ٓ ايعسٜااس َاأ     افوكاال لااا نااجري 

املٛاقااف ايػٝاغاا١ٝ ٚتكااف١ٝ اؿػااابات عًاا٢ املػاات٣ٛ احملًااٞ  

ٚاٱقًُٝٞ ٚايسٚيٞ ..ٚيعٌ َا ٜععظ شيو إٔ عسزاف َأ ايكاطا٤ات   

ايغطبٝا١ ٚا٭َطٜهٝا١ خاقا١ ؽٝفٓاا ايٝاّٛ بتٛقعاات تؿاري إذ        

ٓڀكاا١ غااتبك٢ يف ساياا١ عااسّ اغااتكطاض خاا٬ٍ ايػاآٛات       إٔ امل

ايج٬ثني املكب١ً ٚإٔ نٌ َا ٜباصٍ بؿاإٔ ايػٝاغا١ الازفا١ إذ     

إعااااز٠ ا٫غاااتكطاض ٚإسٝاااا٤ ٖاااصٙ اياااسٍٚ يااأ تهااإٛ فسٜااا١.     
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فايٛقا٥ت ع٢ً ا٭ضض تٛسٞ  اا ٖاٛ أغاٛأ حاا ْعٝؿا٘ ايٝاّٛ,       

 ٚاملًُه١ ٖسف ض٥ٝؼ بعس ايعطام ٚغٛضٜا ..ٖصا املس٣ ايعَين

ايااصٟ ٜتٛقاات اغااتُطاض ايفٛناا٢ ٖٚااصا املااس٣ اؾغااطايف ايااصٟ     

ٜبتغاااٞ ايٛقاااٍٛ يًًُُهااا١ ٜٛداااب عًٝٓاااا إٔ ْهااإٛ أنجاااط    

إزضاناااف ؿذااِ اـڀااط ٚإٔ املػاا٪ٚي١ٝ ناابري٠ عًاا٢ اؾُٝاات     

ٚغاق١ ع٢ً ايسٚي١ َأ خا٬ٍ َ٪غػااتٗا املعٓٝا١ يف َٛادٗا١      

ٖصا اـڀط ايٛاغات ٚايهابري, ٚإٔ شياو ٜتڀًاب ايهاجري َأ       

ايكااطاض ملااا ْػااُٝ٘ استااٛا٤ ٖااصا ايفهااط ٚاستااٛا٤ ٖاا٪٤٫  قاااْت 

 ا٭فطاز يف إطاض َٛادٗت٘ َٚٛادٗتِٗ.

ٜٚهاااٝف ز. َػااااعس احملٝاااا إٔ ايكاااٛض٠ نُاااا ناْااات      

ؼااايف اغااتدباضٟ زٚيااٞ ٜكاآت ٜٚٛظااف ايفٛناا٢ ٜٚٗٝاا٧ لااا  

سٛانٔ يتػتكط ٚتعؿعـ يػٓٛات طٛاٍ ٜٚكسّ ياصيو اياسعِ   

تأثطاف بٗصٙ املٗا١ْ ايي  ٚايتأٜٝس فُٔ ايڀبٝعٞ إٔ ػس َٔ ِٜٗٝ

ٜعٝؿٗا أٚي٦و ايصٟ ٜتعااطف َعٗاِ, َٚأ ثاِ تتٓاا ِ تڀًعاتا٘       

يٝسافت عِٓٗ ٫ غُٝا ٚإٔ ٖٓاى َٔ ٜػتٓكطٙ يف اياسٜٔ فاري٣   

ٖٚا٪٤٫ ٜكآعٕٛ شياو  اري آبٗاني      …فتٗساف إٔ عًٝا٘ ايٓكاط   
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ياطأٟ نبااض ايعًُاا٤ ٚايااسعا٠ اياصٜٔ وجاِْٛٗ يف ناٌ َٛقااف       

ٚ ىطدااٛا  َٚٓاغااب١ أ٫َّ بأْفػااِٗ  اإذ َٛاقاات ايكااطا  ٚإٔ ٜٓااأ

عٔ زاعـ ٚمٖٛا, ٚتًو قٛض٠ ت٪ناس إٔ ٖا٪٤٫ ايؿاباب ٫    

ٜػااتُعٕٛ يًااسعا٠ ٫ٚ يًعًُااا٤ ايااصٜٔ نااالِ ٖااِ َاأ وااطض     

ايؿباب ع٢ً ايصٖاب يًكتاٍ ..ٚامل٪غاف إٔ َجاٌ ٖاصٙ اؿكٝكا١     

٫ ٜطٜس ايبعس إٔ ٜطاٖا ٫ٚ ست٢ إٔ ٜفهط بٗاا ٭ْٗاا تتكااطت    

 ػ١َٛ يسٜ٘ يف تٛقٝف ايعاٖط٠.َت ض١ٜ٩ ق

ٚأؾاض ز. احملٝا إذ أْ٘ ساٍٚ إٔ وًاٌ ناٌ ايؿدكاٝات    

ايؿااباب١ٝ ايااي   ايكاابس عًااِٝٗ يف ايعااطام أٚ غااٛضٜا ٚبجاات       

َكاطعِٗ  فٛدس إٔ  ايبٝتِٗ ٫ وًُٕٛ عًُااف ؾاطعٝاف ظااٖطاف    

ٚ ِ ع هااسِٖ َاأ املتؿااسزٜٔ يف َػااا٥ٌ عًُٝاا١ فكٗٝاا١     َاأ ثٳاا

٤ داساف .. باٌ ؼاسخ ٖا٪٤٫ باإٔ ياسِٜٗ       نُا ْتٛقعِٗ بٌ بػڀا

محٝاا١ ٚإٔ ساابِٗ يًااسفا  عاأ أعااطاض املػااًُني ايااي ٜطاٖااا       

تٓتٗااو ٖاااٛ اياااصٟ دعًاا٘ ٜٓتكاااٌ ملٓااااطل ايكتاااٍ ٜٚٓهاااِ يتًاااو    

نٌ شياو ٜاتِ بتغصٜا١ َأ اـًڀاا٤       إٔ اؾُاعات.. ٚزٕٚ ؾو

َٚااأ ؾدكاااٝات قٝازٜااا١ يف أضض غاااٛضٜا ٚايعاااطام أقااابشٛا    
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ٜاااطِْٚٗ ضَاااٛظاف لاااِ ٚمنااااشز ؼتاااص٣ ٚتڀاااا  عااا  ؾااابهات     

ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ خاق١ ٚإٔ ٖ٪٤٫ ٜػتدسَٕٛ نجرياف َأ  

أغااايٝب ا٫غااتُا٫ت ايعاطفٝاا١ ٚايعكًٝاا١ ٜٚااسعُْٛٗا بايٛثااا٥ل   

ٚايكااٛض ايكااشٝش١ ٚاملف ناا١. متاااز فعاا٬ف إٔ ْتكااٛض ٖااصا    

 ٕ بٗاصٙ   ايٛاقت املأغاٟٚ ٚإٔ ْتبني غبٌٝ اجملطَني ايصٟ ٜطٜاسٚ

اؾغطافٝاااا ناااجرياف َااأ ا٭ع ٚا٭غااا٢ يتٓهفااا٧ عًااا٢ شاتٗاااا   

عًااا٢ …ٚتٓؿاااغٌ  أغااااتٗا ٫ٚ ٜكاااّٛ ٭ًٖاااٗا ٫ٚ لاااا أٟ زٚض 

املػاات٣ٛ ايػٝاغااٞ متاااز إٔ ْكااٍٛ يًعاااع بااأْهِ تهااصبٕٛ   

عًٝٓا فأْتِ ساني تكٛيإٛ يٓاا باأْهِ ؼااضبٕٛ تًاو املٓعُاات        

طى .. ٚإٔ فإْهِ متٓشْٛٗا َؿطٚع١ٝ ايبكا٤ ٚيٛدػتٝات ايتش

ٜهٕٛ يٓا َٛاقف أنجط ٚنٛساف يف إقٓا  اياطأٟ ايعااملٞ عا     

دٗااس زبًَٛاغااٞ ٚاغاات ٚثااطٟ بااإٔ املٓڀكاا١ تتآنااٌ ٚأْٗااِ َاأ  

غاااٝهتٟٛ بٓااااض شياااو قطٜبااااف يٝهفاااٛا عااأ حاضغااا١ اياااسدٌ   

 ٚايهصب يف قاضب١ ٖصٙ املٓعُات.

أَاا عًا٢ املػات٣ٛ احملًاٞ فهاجرياف َاا ٜاسٚض تػاا٩ٍ ساٍٛ          

ايا اَر اياي ميهأ ا٫ٖتُااّ بٗاا ملكاَٚا١        َا١ٖٝ اؾٛاْب أٚ
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 …ٖااصا ايتعاااطف أٚ ا٫ْهااُاّ يتًااو اجملُٛعااات املتڀطفاا١      

ٚمثاااا١ غااااٌٝ َاااأ املكرتسااااات ٚاٯضا٤ ايااااي ططستٗااااا عااااٛخ   

ٚزضاغااات َٚكااا٫ت َٚاا٪متطات نًااٗا أؾاااضت بااايهجري َاأ     

اي اَر ٚا٭فهاض ايي أخاص بعهاٗا ططٜكا٘ يًتٓفٝاص ٚبعهاٗا      

تڀبٝك٘ ..َٚا ميهٔ تٓاٚي٘ ٖٓا ٖٛ أْٓاا  ٜبسٚ   ايتشفغ ع٢ً 

يف املًُهااا١ إشا نٓاااا ْؿاااعط بأْٓاااا َػاااتٗسفٕٛ فااآشٔ ايٝاااّٛ 

فايٓاؽ َأ سٛيٓاا ٜتدڀفإٛ ٚايتٗسٜاسات       أنجط ؾعٛضاف بٗصا

املعًٓاااا١ ٚ ااااري املعًٓاااا١ ٜكاااآًا ؾااااطضٖا نااااٌ ٜااااّٛ .. ٚايعكااااٌ   

ٚاؿهُاا١ تتڀًبااإ اؿااسٜح بؿاا٤ٞ َاأ ايكااطاس١ ٚايٛنااٛح  

بٝاب ساني ىا  املاطٜس بڀبٝعا١ املاطض       نُا ٜفعٌ ايڀ متاَاف

يًُفادااأ٠ .. ٚيٓهاإٛ أقااطب يف فٗااِ بعااس    يٝهاإٛ َػااتعساف 

ا٭غااباب اـفٝاا١ ايااي قااس تػااِٗ يف دعااٌ ايفااطز ب٦ٝاا١ خكااب١   

 يتكبٌ َجٌ تًو ا٭فهاض ايي قس تٛضزٙ املٗايو.

ٚتػااا٤ٍ ز. خايااس ايطزٜعااإ َاأ ٖااٛ ايؿاااب ايااصٟ ٜٓدااطط 

     ٌ ٖاِ ا٭َا١ ٫ٚؾاو يف     بساعـ؟ ٖاٛ  ايبااف َػاٝؼ ٜعاين وُا

شيو.. ٖٚٛ ٜاط٣ إخفاقاات ايععُاا٤ ايعاطب يف ساٌ َؿاه٬ت       
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دصض١ٜ فٗصٟ قه١ٝ فًػڀني ْػُت عٓٗا َٓاص غاتني عاَااف ٫ٚ    

ٖٚاصٙ ايعاطام    …ٜٛدس يف ا٭فال َاا ٜؿاري إذ ساٌ داصضٟ لاا      

   ٕ ٖٚااصٙ  …ٚقااس   اغااتباستٗا َاأ قبااٌ ا٭َطٜهااإ ثااِ إٜااطا

. ٖٚااصٟ ايػااٛزإ  غااٛضٜا تتفتاات أَآَااا ٚيااٝؼ بأٜااسٜٓا ؾاا٤ٞ.   

أَآَا ٚقاس اْؿاڀطت غاٛزاْني.. ٖٚاا ٖاٞ ايكاَٛاٍ اقابشت        

ٖٚاا   …أضبت قاَٛا٫ت.. ٖٚٓاا يٝبٝاا ٚقاس تؿاعت باني قبا٥ًاٗا       

يفٝت ٖصٙ اٱخفاقات تعڀٞ ضغاي١  …ٖٞ َكط  ري َػتكط٠

٘  …ٚاسااس٠: إشٕ َااا  …فؿااٌ ايٓعاااّ ايعطبااٞ ايػٝاغااٞ بطَتاا

ب قاس ٜفهاط   ايبسٌٜ يًدطٚز َٔ ٖصا املاأظم ايتااضىٞ؟ ايؿابا   

   ٞ  …ٖهصا َٚٔ ثِ ٜأخص ا٭َط بٝسٙ بػبب َا ٜاطاٙ َأ َآغا

زاعـ ٖاٞ إخفاقاتٓاا املتهاطض٠ يف ساٌ قهااٜاْا املًشا١ ٖٚاٞ        

 اؿٌ بٓعط نٌ ؾاب َػٝؼ.

أٜهاااف فاااإٕ مثااا١ بعاااس آخااط ٜتعًااال بااااٱع٬ّ  أؾااااض يااا٘ ز.   

ايطزٜعااإ بتٛنااٝش٘ إٔ اٱعاا٬ّ ايااسٜين طااا٥فٞ يٮغااف فٗااٛ    

ٚايطافهااٞ ٚبعٝااس عاأ طااطح يااب    ٜطنااع عًاا٢ املااس ايكاافٟٛ   

نٌ َاا ٜتشاسخ عٓا٘     …املؿه١ً أٚ َٓاقؿتٗا بكٛض٠ َكٓع١
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ٖٛ ايٛغڀ١ٝ ايي ٫ تعاٍ َفَٗٛااف نابابٝاف يف أشٖاإ ايٓاؾا١٦..     

ففٞ قه١ٝ ايُٝٔ نإ داٌ ايرتنٝاع ٖاٛ عًا٢ املاس ايكافٟٛ       

ست٢ فُٝا …ٖٚٓاى فطم بني ا٫ثٓني …ٚع ٜكٌ املس اٱٜطاْٞ

 افْطنااع عًاا٢ قهاا١ٝ إٔ ٖٓاااى ؾااعب  ٜااسٚض يف غااٛضٜا ماأ ع 

ٜطٜااس اؿطٜاا١ ٚايهطاَاا١ بااٌ نااإ ايرتنٝااع إٔ ٖٓاااى ف٦اا١       

ع١ًٜٛ أٚ ْكري١ٜ ؼهِ أ ًب١ٝ غ١ٝٓ.. ٚبڀطٜكا١  اري َباؾاط٠    

 زٕٚ ٚعٞ.َٔ غُٗٓا يف ايرتٜٚر يًڀا٥ف١ٝ ٚاؾٗاز أ

ٚأناااس ّ. غااااع املاااطٟ عًااا٢ إٔ َااأ أٖاااِ أغاااباب ٖاااصٙ  

   ٚ تعًُٝٓاا سٝاح ٜتٓااقس    ايعٛاٖط ايؿاشٔ يف ثكافتٓاا ٚتطبٝتٓاا 

نًٝاف ٚبؿس٠ َت َا ٜطاٙ ايفطز يف فتُعٓا ٜٚٛادٗا٘ يف ٚاقعا٘   

.. حاَكٓااات أٚ ؾاااطح أٚ تٛنٝااا  زٕٚ غاااببَااأ ايعااااّ ٚاـاااام 

 :فُج٬ف

  ّتطاثٓا ًٜكٓٓا بإٔ ايغطب عسْٚا تاضىٝاف سٝح  عاْا ٖٚس

سهاااضتٓا ايااي ناْاات تاآري ايعاااع  بُٝٓااا ماأ سكٝكاا١    

طظح يف ايتدًف ؼت اؿهِ عٓسَا  عاْا ايغطب نٓا ْ

ايعجُااااْٞ أٚ يف فٛنااا٢ ُٖذٝااا١ ْٗاااسّ ايكباااٛض ْٚكڀااات      
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ا٭ؾااذاض ْٚتشاااضب بايػااٝٛف عًاا٢ ايااسٚاب ٚايعاااع يف      

شيو ايٛقت ٜكٓت ايڀا٥ط٠ ٚايكڀااض ٚايػاف١ٓٝ ايبداضٜا١ ٚ    

 املسفت ٚايبٓسق١ٝو.

       ٚع٢ً املػت٣ٛ احملًٞ ًٜعآِٗ اـڀباا٤ عًا٢ املٓاابط بُٝٓاا

ؼايفاتٓا ٚ ًَبػٓا ٚ َأنًٓا نً٘ غٝاغتٓا اـاضد١ٝ ٚ 

َعٗاااِ باااط ِ َااأ ؾاااٝڀٓتِٗ, ٚ ٖاااصا ٜااآعهؼ يٝكااابح  

 بڀبٝع١ اؿاٍ ؾٝڀ١ٓ" يٓا.

 ع٢ً إٔ َا ْطاٙ ٖاٛ ايڀطٜال    افؾسٜس افنصيو ػس إؿاس

زٕٚ اعتباااض يًُدتًااف, بُٝٓااا يف   َاأ ايكااشٝح ايٛسٝااس  

ٚاقاات اؿاااٍ فتُعٓااا احملًااٞ ٚايعطبااٞ ٚ اٱغاا٬َٞ باا٘      

 ملعتكسات.كتًف املصاٖب ٚا

      ًٜكٔ ايفطز عٓسْا بأْٓا زعاا٠ اياسٜٔ ٚ محاتا٘ ٚ يف ايٛقات

سٝااااٍ إخٛتااا٘ يف ايعكٝاااس٠ يف   ٦افرياْا ٫ ْفعاااٌ ؾاااٝ ْٗفػااا

ايؿااااّ ٚ ايعاااطام ٚ ريُٖاااا اياااصٜٔ ٜكتًااإٛ َااأ قباااٌ َااأ 

 ؾٝڀٓاِٖ.



4

–5102 
50 

       ٘ع٢ً املػت٣ٛ ايؿدكٞ : ناجري َأ ايؿاباب ياٝؼ يسٜا

ػابب  عٌُ أٚ َا ٜؿغٌ با٘ فطا ا٘ ٚ  اري َػاتكط ْفػاٝاف ب     

ٓاغاب سٝاح ٜاط٣ أْا٘     املايفطاذ أٚ ايبڀايا١ أٚ ايعُاٌ  اري    

 ٜػتشل أنجط حا هس.

ْػااإ ايعااازٟ ٚ  ٚ نااٌ ٖااصا ٜكااعب ؼًُاا٘ َاأ قبااٌ اٱ    

ياااصيو فإْااا٘ َاااا ع ْاااتُهٔ َااأ إهااااز عااا٬ز داااصضٟ لاااصٙ   

املؿه١ً هٓب ايفطز ايبػٝمم ٖاصٙ ايتٓاقهاات فاإٕ ايهاجري     

ٚ ؼٛيااا٘ َااأ أفاااطاز اجملتُااات ميهااأ ؼٛيااا٘ ياااص٥ب َٓفاااطز أ 

يساعؿٞ أٚ أٟ فهاط آخاط حاثاٌ يف املػاتكبٌ ٚ يف أٟ ٚقات      

 َٔ ا٭ٚقات زٕٚ َكسَات.

َٚااأ دٗتااا٘ تػاااا٤ٍ أ. غاااعٝس ايعٖطاْاااٞ: ٖاااٌ متااااز إذ 

ايتصنري أ٫ٚف بإٔ نٌ َا ٜكاٍ ساٍٛ ؼسٜاس ايػابب اياط٥ٝؼ     

ي٬نطاط يف ّؾ١ ايتڀطٸف ئ ٜهٕٛ غا٣ٛ قاا٫ٚت يكاطا٠٤    

ًٝااا٘ فًااأ تهااإٛ َكرتساااات ط٬غاااِ نتبااات باااسّ ًَعااإٛ.. ع

ايتشكااني ٚايتهااُني أٜهاااف غاا٣ٛ تُٖٛااات تا٥اا٘ يف قااشطا٤      

ٜتتبت ا٭ْٛا٤ ٚا٭ؾٝا٤.. ض ا نٳٌ ٚض ا  ا٣ٛ.. َٚات ٖاصا تبكا٢     
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ق١ُٝ ايفعٌ ٚايعٌُ بس٫ف َٔ ايفطد١ ايكا١ُ٥ ٚايكاز١َ.. َٔ ٖٓاا  

ٜاا ظ غاا٪اٍ ايفاأ.. ايفاأ ايااصٟ ٖااٛ نااٌ ؾاا٤ٞ.. يااٝؼ املعٓاا٢      

ًفاأ.. ٚأزب َٚٛغااٝك٢ ٚتؿااهٌٝ ٚضقاال  اجملااطز أٚ ايكاقااط ي

ٔ  قٚمٖٛا ..باٌ املككاٛز    ٚقُٝا١ ايفأ ٚضٚح ايفأ يف     ,ُٝا١ ايفا

نٌ ؾ٤ٞ.. ايفٔ يف أزا٤ ايٛادب.. ايفٔ يف ايتعاَاٌ َات اياصات    

َت ايطع١ٝ.. ايفٔ ست٢ يف ايطٜان١.. بٌ ٚست٢ يف ايعباز٠.. مٔ 

َأ شباح َعٓا٢ ايفأ َأ ايٛضٜاس إذ ايٛضٜاس..        ا ٚمٔ يٮغاف   ا 

ؼ إٕ ؼٛياات أْاات نُااا ٦ثكافٝاااف ٚغااًٛنٝاف ٚزٜٓٝاااف .. فاا٬ تبتاا

غا٥ط ا٭ؾٝا٤ َأ سٛياو إذ قڀعا١ خؿاب١ٝ ٫ تٓكاٌ اؿاطاض٠..       

باااٌ تكباااٌ إٔ تػاااتشٌٝ إذ ؾاااطاض٠ ؼاااطم ايبٝاااٛت ٚا٭سااا٬ّ..  

ٝٸااب ايفاأ فٝٗااا إذ إٔ   ٌٷ ٭َاا١ عٴ ٚاختااتِ أ. ايعٖطاْااٞ بكٛياا٘: ٜٚاا

ٝٹٸب.    

فأؾاض إذ أ١ُٖٝ "ايكاس٠ٚ " يف اجملتُات    أَا أ. غعس ايب٬ٍ

نأَط ناطٚضٟ . فُأ ٖاٛ ايكاس٠ٚ املعاقاط٠ يف ٚاقعٓاا ؟ ٚإشا       

نإ َٛدٛز فع٬ف فاأٜٔ ٖاٛ َأ إع٬َٓاا ؟ ايهاجري ٫ ٜعاطف       

عبااسايطمحٔ ايػااُٝمم إ٫ بعااس َٛتاا٘  فااط اهلل ياا٘ ٚيٛايااسٜٓا.       
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سايٝاااف َٚاات اٱعاا٬ّ اؾسٜااس تػاااقڀت أٚضام ايتااٛت يتدااطز       

عتاا ٕٚ أْفػااِٗ قااس٠ٚ يًذٝااٌ اؾسٜااس َاأ خاا٬ٍ    غاا٠٤ٛ َاأ ٜ 

ُٸا ىاطبِْٛٗ فٝا٘ .أساسِٖ ٜػاطم     حاضغات ٚٚاقت كتًف ع

ٝٸس ايعُااااضات َٚااأ ػااااض   نتابااااف ٚاٯخاااط ٜاااأَط بايعٖاااس ٜٚؿااا

, نًٓااا ضا  َٚػاا٪ٍٚ عاأ ضعٝتاا٘ يف فتُعاا٘     ٕٵا٭ضانااٞ. إشٳ

و ندڀاا٠ٛ أٚذ ٚا٭َااٌ إٔ ْٓتكااٌ يًُطسًاا١    ا٭غااط٠ايكااغري  

 قسقا٤ .حملٝمم اؿٞ ٚا٭ايجا١ْٝ يف ا

َٚٔ ظا١ٜٚ أخط٣, ضنع أ. عبساهلل آٍ ساَاس عًا٢ داْاب    

َٗاااِ َااأ أغاااباب ٚقاااٛ  ايؿاااباب ناااش١ٝ يًتڀاااطف يف نااا٬  

ا٫ػااااٖني ٖٚاااٛ ايڀاقاااات املٗاااسض٠ ٚسذاااِ املًاااٌ ٚاٱسبااااط     

 املطغّٛ يف تفاقٌٝ سٝاتِٗ ٚقس ـكٗا يف أغباب:

ِ  بااااني  املكاااااٖط٠  .0  ا٫دتُاعٝااااا١ بايعااااازات  ايسٜٓٝاااا١  ايكااااٝ

ًٝااا١ يٝكااآت فتُعااااف داَاااساف تغٝاااب عٓااا٘    ايكب ٚا٭عاااطاف

ا٫بتػا١َ ٜٚكتٌ فٝ٘ ا٭بسا  ٚضٚح املبازض٠ ٜٚتِ َأ خ٬يا٘   

تهااااٝٝل املػاااااس١ املتاساااا١ يًؿااااباب يًتعاااابري ٚا٫ْڀاااا٬م   

 ٚاملؿاضن١ يف ا٭زٚاض ايٛط١ٝٓ.
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 احملانط٠ قاع١ أٚ ايكف قاع١ يف ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ سكط .5

 افح ٚايتشًٝاٌ ٚإٔ ٜهإٛ داع٤   زٕٚ املؿاضن١ يف ايبشَٔ 

َٔ  فطٜل عٌُ زضاغا١, ظٜااض٠, ابتهااض َؿاطٚ , عاطض      

َط٥ااٞو ٖٚهااصا حااا ٜاابين ايؿدكاا١ٝ ٜٚعااعظ اٱسػاااؽ     

 بايهٝإ ايؿدكٞ.

ْهااااضٙ فااااٯ٫ف َااأ إايبڀايااا١ املكٓعااا١ بٛاقااات ٫ ميهااأ  .3

زٕٚ َٗاااّ ٚانااش١ ٫ٚ ْتاااز َاأ ايؿااباب ٜؿااغًٕٛ ٚظااا٥ف 

 .سكٝكٞ ٜٛيس ايؿعٛض بايٝأؽ ٚايفؿٌ

يفػاااااز ٚاحملػااااٛب١ٝ ايااااي ىتااااٌ َعٗااااا َٝااااعإ ايعااااسٍ   ا .4

ٚاٱخفام يف َٓح ايفطم املتػا١ٜٚ يًتعًِٝ ٚايعٌُ ٚاؿٝا٠ 

ميتعز باْاسفا  ايؿاباب    ٜٛيس فتُعاف ساقساف ْاقُاف قبڀاف

 ٚمحاغِٗ فتهٕٛ ايٓتا٥ر ناضث١ٝ.

ٜٚااااط٣ أ. عبااااساهلل آٍ ساَااااس بكااااف١ عاَاااا١ إٔ ايؿااااباب   

يف فتُعاا٘  افط إٔ ياا٘ أثااط هُعٗااِ ٖااسف ٚاسااس ٖااٛ إٔ ٜؿااع    

ٚٚطٓاا٘ ٫ٚ ُٜٗااـ ٜٚااط٣ مثااط٠ خڀٛاتاا٘ ايڀٝباا١ عًاا٢ ا٭ضض       

نُاااا ٜؿاااعط ايؿااااب أْااا٘ عٓاااسَا ٜكاااٌ إذ َطسًااا١ اياااٛعٞ     

ايهاَااٌ إٔ ٚطٓاا٘ قايااب َاأ ايهٝااو ٚاملااٛاطٓني َتػااابكني     
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ع٢ً ايتٗاَ٘ ٚايصنا٤ ملٔ هس ايٛغ١ًٝ ا٭غط  يتكٌ ٜاسٙ اذ  

 ايڀبل.

ٖااٌ ْػااتڀٝت إٔ ْكااٍٛ إٔ   ٚتػااا٤يت أ. فاطُاا١ ايؿااطٜف:   

يًتڀاااطف ياااس٣ ايؿاااباب أٜهااااف أغاااباب بٝٛيٛدٝااا١ تػاااتسعٞ      

 ايسضاغ١ ٚا٫ٖتُاّ َجٌ:

   ٔاؿطَااإ َاأ ضعاٜاا١ أسااس ا٭بااٜٛٔ أٚ ن٬ُٖااا يف غاا

 َبهط٠.

 .ٞاؿطَإ ا٫دتُاع 

 .ايكس١َ ايٓفػ١ٝ ايؿسٜس٠ خاق١ يف ايڀفٛي١ 

 .ٕايع٬ق١ املهڀطب١ با٭قطا 

     ٌٚٚايااسٙ أٚ بااني ايڀفااٌ   انااڀطاب ايع٬قاا١ بااني ايڀفاا

ٚضَٛظ ايػًڀ١ يف ا٭غط٠ أٚ يف املسضغ١ أٚ يف املػذس, 

حاااا ٜاااٛزٟ إٔ ٜهااا  ايكاااطا  ٜٚكااابح ايؿااادل يف     

ا٫دتُاعٞ أٚ  ٣املػتٛ ٢قطا  َت أٟ ضَٛظ يًػًڀ١ عً

 ايػٝاغٞ.
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نُا إٔ َٔ املفٝس ايٓعط إذ اؿايا١ ايٓفػا١ٝ أٜهااف ياس٣     

ؾاب َعني ػعٌ  املتڀطف فكس تهٕٛ ٖٓاى بٛازض أٚي١ٝ يس٣

فهااااط٠ ايتڀااااطف َكبٛياااا١ يسٜااااا٘ أنجااااط َاااأ  ااااريٙ َجاااااٌ       

ا٫ناااڀطابات ايٓفػااا١ٝ ناااايكًل ٚا٫نت٦ااااب  ففاااٞ قاٚيااا١ 

ايؿدل يًدطٚز َٔ زا٥ط٠ ايكًل أٚ ا٫نت٦اب ًٜذاأ إياٞ ْكاٌ    

فاااٍ ايكااطا  َاأ زاخااٌ اياآفؼ إيااٞ اـاااضز سٝااح ٜكاابح       

أقاٌ  ٜكبح ايكطا  َٔ ثٳِ ايكطا  زا٥طاف بني ايٓفؼ ٚاجملتُت ٚ

إ٬َٜاف يًؿدل ٚأنجط قب٫ٛف َٓ٘ سٝح ٜؿعطٙ أْ٘ ٜكّٛ باسٚض  

 َا .

ٚعًاال ز. عبااسايطمحٔ الااسيل بااإٔ َااا شنطتاا٘ أ. فاطُاا١     

ايؿااطٜف ٜااسخٌ ناأُ ا٭غااباب ا٫دتُاعٝاا١ ٖٚااٛ قااشٝح يف   

فًُ٘ ٫ٚ ٜعتكس أْٗاا شات بعاس بٝٛياٛدٞ. ٚأناافت أ. فاطُا١      

ٕ ٚضدٛعاف اذ َا شناط ز. خاياس ايطز   ,ايؿطٜف بأْ٘ ٕ إفا  ,ٜعاا

ا٫دتُاااعٞ ٚا٫قتكااازٟ يًفااطز ًٜعااب زٚضاف  ٣انفاااض املػااتٛ

٭ٕ ا٭غااط٠ ايفكااري٠ ٫ تػااتڀٝت إٔ تااسعِ أفطازٖااا ٚإٔ     ٖاَاااف

تعٚزِٖ  ٗااضات ايتهٝاف اـاقا١ يف ٚقات ا٭ظَاات. نُاا       
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هاااب ايتأنٝاااس عًااا٢ أُٖٝااا١ اياااسٜٔ ٚتكسميااا٘ ٚايتعطٜاااف بااا٘  

٢ آفااا١ بؿاااهً٘ ايكاااشٝح ايٛغاااڀٞ املعتاااسٍ يف ايكهاااا٤ عًااا  

ٖٓااى خًامم باني اياسٜٔ      ايتڀطف ٚ ريٖاا, يهأ ٜبكا٢ زا٥ُااف    

 ٚاـڀاب ايسٜين.

يف سااني أؾاااض أ. وٝااٞ ا٭َااري إذ إٔ ٖٓاااى ايعسٜااس َاأ     

ايسضاغااات ٚايٓااسٚات ٚاحملانااطات ٚاملاا٪متطات ايااي ْاقؿاات    

فت اٱضٖاب ٚايتڀطف ٚنٝف١ٝ محا١ٜ ايٓـ٤ َٓ٘   يهٔ اي٬

أْٗا بعس نٌ تًو ايػٓٛات  فتيٝؼ أْٗا ع تكسّ ؾ٦ٝاف. . اي٬

٘  ٚبايكااَٛؽ  عٝٓٗاا  تعٝس تٓااٍٚ ايكها١ٝ بايڀطٜكا١    َأ  ..  ْفػا

 ٚ  نيزٕٚ داااااس٣ٚ أٜهاااااف. نُااااا إٔ ايرتباااااٜٛ  َاااأ  زٕٚ نًااااٌ 

 ني ٚاملاااااجكفني ٚايٓفػاااااٝني/ ايٛعااااااظ ٚا٫دتُااااااعٝٚايفكٗاااااا٤

ٚايهتاب. . نًِٗ تُٓڀٛا أَاّ ٖصٙ ايكه١ٝ ٚأقبح خڀابِٗ 

 زٕٚ دس٣ٚ أٜهاف.َٔ ٕ تغٝري ٚزَٚٔ خڀاباف ٜعٝس إْتاز ْفػ٘ ..

ٚاتفكااات أ. فاطُااا١ ايؿاااطٜف َااات شياااو باااٌ ٚأناااافت إٔ    

ا٭نجط سعْاف يٝػت ا٭غا١ً٦ اياي ٫ تاعاٍ َڀطٚسا١ فكامم باٌ       

ايتڀطف ايصٟ ٜعزاز ٜٚعٗط بأؾهاٍ ٚأيٛإ ٚتٓعُٝاات عاس٠   
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تفتااو با٭خهااط ٚايٝااابؼ. بُٝٓااا اختًااف أ. خايااس اؿاااضثٞ َاات 

سضاغاات قاس أْتذات سكااض     شيو ايڀطح  سٝح شٖب إذ إٔ اي

ايعاااٖط٠ ٚتعطٜتٗااا ادتُاعٝاااف ٚإع٬َٝاااف ٚستاا٢ تعًُٝٝاااف ٚبٓااا٤      

املٓعَٛات ايي ٜكح أْٗا ع تتهاٌَ بعس يف نٌ أدعا٥ٗاا,  

ٚيهٔ اؾع٤ ا٭َين عًا٢ ا٭قاٌ يف طاٛض نابري َأ ايٓذااح,       

٫ٚ ميهاأ ايكااٍٛ بااإٔ املڀًااٛب ٖااٛ إٔ ْبااسأ َاأ دسٜااس نااٌ   

ت٢ ايّٝٛ, بٌ ْبين عًٝا٘. ٚأٜاس ز.   ؾ٤ٞ ْٚتغافٌ عُا ألعْاٙ س

السيل ٖصا ايطأٟ  سٝح قاٍ بأْ٘ ياٛ ع ٜكاِ ٖا٪٤٫ باأزٚاضِٖ     

يطأٜٓااا ٚناات ايػااعٛز١ٜ نػااٛضٜا ٚايعااطام  فاآشٔ ٫ ْكااٍٛ إٔ   

ٌ  عًا٢  ْكٍٛ يهٔ %011اٱضٖاب ٚايتڀطف ظاٍ  ٘  ا٭قا  ٫ أْا

 ّ.4112-4114تعاٜس َكاضْ٘ با٭عٛاّ ٜ

أَااا ز. َٓكااٛض املڀااريٟ فكااس يفاات اْتباٖاا٘ ضأٟ أ.ز ايعٓاااز 

ٚايصٟ ٜعتكس إٔ ايتسٜٔ ٖٛ ايػبب ٚ إٔ اؿٌ ٖٛ تكًٌٝ دطعا١  

ايتسٜٔ ٚ تهجٝف دطع١ سب اؿٝا٠. ٚشٖب ز. املڀريٟ إذ إٔ 

اؿكٝك١ إٔ ايتسٜٔ ٖٛ اؿٝا٠ اؿكٝكٝا١.. ٚض اا سكاٌ ايًابؼ     

ْ٘ تڀطف زٜاين  أ َٔ إٔ ايتڀطف املٛدٛز سايٝاف "تسٜٔ" يف سني
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.. ٚ ايصٟ سسز أْ٘ تڀطف أٚ  ًٛ ٖٛ ايسٜٔ ْفػ٘ .. فاملؿه١ً 

يف ايغًٛ ٚ يٝؼ يف ايتسٜٔ .. ٚع٬ز ٖاصا ايغًاٛ ٜباسأ َأ اياسٜٔ      

ْفػااا٘ أٟ بتٛنااااٝح املفاااااِٖٝ ايااااي ايتبػاااات عًاااا٢ ايغاااا٠٬ ٚ  

املتڀطفني .. ٚ قبٌ شيو ٜهٕٛ بع٬ز ايب٦ٝا١ اياي أْتذات ٖاصا     

٦اا١ غٝاغاا١ٝ .. فااايغًٛ ٚ ايتڀااطف قاٚياا١ ايغًاٛ ٚ ٖااصٙ ايب٦ٝاا١ بٝ 

 ٜا٥ػ١ يع٬ز أٚنا  َعكس٠.

ٚعكب أ.ز. عبسايطمحٔ ايعٓااز عًا٢ َاا ططسا٘ ز. َٓكاٛض      

املڀااريٟ بكٛياا٘ يااٝهٔ ايغًااٛ  ٚيهاأ أٜهاااف املبايغاا١ يف تااسٜٔ    

اجملتُت ٚا٫ٖتُاّ باملعاٖط ايس١ٜٝٓ أنجاط َأ اؾاٖٛط عاَاٌ     

ٖااِ أأسااس َٗااِ. َٚاأ دٗاا١ أخااط٣ فااإٕ منااٛشز نااساعـ ٜعااس  

إفطاظات ايتڀطف ٚأِٖ أزٚات حاضغا١ ايعٓاف. َٚأ ثاِ أؾااض      

ز. عبسايطمحٔ السيل إذ أْ٘ ٚإشا ناإ ايتاسٜٔ أٚ اياسٜٔ ٖاٛ     

ايػاابب ملاااشا ْااط٣ اْتؿاااض ايتڀااطف ٚاٱضٖاااب يف اجملتُعااات      

ايعطب١ٝ ايعًُا١ْٝ ايي ٜهٕٛ فٝٗا ايتسٜٔ قاسٚز. ٚأنااف ز.   

ايغًااٛ .. بااٌ ؼاااضب ايغًااٛ   َٓكااٛض املڀااريٟ إٔ ب٦ٝتٓااا ٫ تااعض    

املتُجااٌ يف ايااتهفري ٚايكتاااٍ .. ٚ أناا  اٱزاْااات دااا٤ت َاأ    
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ايعًُا٤ ٚ ايسعا٠ .. ٚ أنجط َا وطز ٖ٪٤٫ ايغ٠٬ ٖٛ تطنٝاع  

ايعًُاااا٤ عًااا٢ َكااا٫ٛتِٗ املطنعٜااا١. نُاااا ْٖٛااات أ. فاطُااا١    

ايؿااااطٜف إذ إٔ ايغًااااٛ ٚايتڀااااطف بعٝااااس متاَاااااف عاااأ ايااااسٜٔ  

يًشٝا٠ ايبؿط١ٜ بسْٚ٘. ٚايتسٜٔ فعٌ ايكشٝح ايصٟ ٫ اغتكا١َ 

بؿطٟ وكٌ فٝ٘ اـڀأ ٚايكٛاب ٚىهت يًٓكس إشا خطز أٚ 

داااٚظ أقااٍٛ ايااسٜٔ ايكااشٝش١ َاأ ايهتاااب ٚايػاا١ٓ. أَااا أ.      

وٝااٞ ا٭َااري فكاااٍ يف ٖااصا ايؿااإٔ : يٓااأتٞ أ٫ٚف يًتااسٜٔ .. َاات   

أ١ُٖٝ ايتفطٜل طبعاف بني ايتسٜٔ ٚايسٜٔ. . فايتسٜٔ ٖاٛ ايتفعٝاٌ   

ٟ يًااسٜٔ ٖٚااصا ياا٘ غااٝاقات٘ ا٫دتُاعٝاا١ ٚايجكافٝاا١ ايااي  ايبؿااط

ت٪ثط فٝ٘. ٚعكب أ.ز. ايعٓاز بإٔ فتُعٓا ٜسفت ايؿباب عػأ  

ْٝااا١ ماااٛ ايتاااسٜٔ أٚ ايتعااااٖط بايتاااسٜٔ يٝذاااسٚا ا٫سااارتاّ ثاااِ  

 ٜعزازٕٚ متػها فغًٛاف ٚتڀطفاف.

ٚضنع أ. خايس اؿاضثٞ ع٢ً إٔ قاا٫ٚت إْؿاا٤ ايع٬قا١    

ٖاب ٖٞ قاا٫ٚت غٝاغا١ٝ تػاتٗسف ياٝؼ     بني اٱغ٬ّ ٚاٱض

ايسٜٔ بٌ ايهٝاْات ايػٝاغ١ٝ ايي ٜػهٓٗا املػإًُٛ.. َٚأ   

ثااِ فًٓفااتـ عاأ املػااتفٝس َاأ ضباامم اٱغاا٬ّ َٚااصٖب ايػاا١ٓ    
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باٱضٖاااب. بُٝٓااا شٖااب ز. عبااسايطمحٔ الااسيل إذ إٔ ايب٦ٝاا١       

ايي ٜٓتؿط فٝٗا اؾٌٗ ايسٜين تهٕٛ أنجاط عطنا١ ٫ْتؿااض    

سَا ٜػتٗسفٗا املتڀطفإٛ. املتڀطفإٛ عٓاسَا    ايتڀطف فٝٗا عٓ

ىتاااضٕٚ أٖااسافِٗ يف ايتذٓٝااس ٜبشجاإٛ عاأ قااسٚزٟ ايعًااِ      

يهأ ٜبكا٢ ٖٓااى َأ      …ايؿطعٞ يٝػٌٗ ايت٬عب بعكاٛلِ  

 ٜؿص عٔ شيو.

ٚيف ٖااصا ايػااٝام شنااط ز. خايااس ايطزٜعااإ بعااس ا٭َجًاا١   

ات ٓٝاااعًااا٢ ايتؿاااسز  َٚااأ شياااو أْااا٘ ٚستااا٢ َٓتكاااف ايجُاْٝ  

ٕ و 0841الذط١ٜ   ٔ  ناا ٛ  ميتًاو  َا ٫ ٜػاتڀٝت ،اعا٘    ضازٜا

إ٫ ٚقٛت٘ َٓدفس ٚيف َٓعي٘ ٚنأْ٘ ٜػاطم خٛفااف َأ ٦ٖٝا١     

ٖٚٓاااى أَجًاا١ نااجري٠ …َااط باااملعطٚف ٚايٓٗااٞ عاأ املٓهااط ا٭

 ع٢ً تؿسزْا يف أَٛض بػٝڀ١ يٝؼ املكاّ ٖٓا يعطنٗا.

َٚٔ داْبا٘ قااٍ ز. عبسايػا٬ّ ايٛاٜاٌ:  ٓاغاب١ اؿاسٜح       

ٕ ا٭ضض, عباااسايهطِٜ اؿُٝاااس أساااس   عااأ ايتڀاااطف ٚ زٚضا 

ايعٖاااااز املؿااااٗٛضٜٔ ٜااااطفس ْعطٜاااا١ زٚضإ ا٭ضض ٚ نااااإ     

ٜػهٔ بٝتاف َٔ ايڀني ب٬ نٗطبا٤ ٚ ٜطفس ضنٛب ايػاٝاض٠  
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أٚ ستاا٢ تڀعااِٝ أ٫ٚزٙ ٚ َاات شيااو ياا٘ نتاااب بعٓااٛإ: "ايٛعٝااس 

ع٢ً أٌٖ ايغًٛ ٚايتؿسٜس". ٚعكبت ز. عا٥ؿ١ سذااظٟ باإٔ َأ    

 ٔ أًٖاا٘ ٚيهاأ ٜعتكااس أْاا٘ َعتااسٍ   ٜااصّ ايغًااٛ ٚايتڀااطف ٖااٛ َاا

 نجري٠ يف سٝاتٓا لس أؾدام وًُإٛ فهاطاف   ١ٖٚٓاى أَجً

خط ٜٚاااصَٕٛ ايٓااااؽ عًااا٢ تڀاااطفِٗ.   آبؿاااهٌ أٚ بااا  َتڀطفااااف

يًسٜٔ ف٬ ٜػُح بأٟ َٛادٗا١   افٚايهجري ٜعت  ْكس ايتسٜٔ ْكس

 يًسٜٔ. افأٚ ٚد١ٗ ْعط عُٔ ٜعت ِٖ ضَٛظ
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ضأٟ ز. عباسايطمحٔ  يف تكتهٞ َٛاد١ٗ ايفهط املتڀاطف  

الاااسيل ٚنااات اغااارتاتٝذ١ٝ فطعٝااا١ أطًااال عًٝٗاااا  ٚتاااطو ٖاااٞ     

اختكاض يهًُات ثا٬خ  ٚقاٜا١, تأٖٝاٌ, ضعاٜا١و ُٜٚٗٓاا ٖٓاا       

ايعٓكااط ا٭ٍٚ ٖٚااٛ عٓكااط ايٛقاٜاا١ ٚايااصٟ   اؽاااش عااسز َاأ 

ايؿااباب َاأ ا٭فهاااض املتڀطفاا١    ايتااسابري ايٛقا٥ٝاا١ يتشكااني   

 َٚٓٗا:

زعِ يفٝت اؾٗٛز ايي تكّٛ بتٛعٝا١ اجملتُات غڀاٛض٠     .0

ا٭فهاااض ايهاااي١ ٚاملٓشطفاا١ ٚتؿااذٝت ْؿااط ايفهااط ايٛغااڀٞ  

املعتااسٍ َٚفاااِٖٝ ايتػاااَح ٚتكااشٝح املفاااِٖٝ اـاط٦اا١ َاأ      

 خ٬ٍ ايتايٞ:

    تؿاااذٝت إقاَااا١ ايٓاااسٚات ٚإيكاااا٤ احملاناااطات ٚعكاااس

 امل٪متطات.
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 اؾٗااات املدتكاا١ يتااأيٝف ايهتااب ٚإقااساض   تؿااذٝت

ا٭ؾطط١ املتدكك١ يف ْؿط ايفهط ايٛغڀٞ ٚاياطز  

 ع٢ً ايؿبٗات.

       زعاااِ ايااا اَر اٱع٬َٝااا١ اياااي تٗاااسف إذ تٛناااٝح

خڀااااٛض٠ ايفهااااط ايهاااااٍ ْٚؿااااط املفاااااِٖٝ ايسٜٓٝاااا١  

 ايكشٝش١ املعتسي١.

  ايتأنٝاااس عًااا٢ عاااسّ ٚداااٛز أٟ تعااااضض باااني الٜٛااا١

 ١ٝ.اٱغ١َٝ٬ ٚال١ٜٛ ايٛطٓ

      سااح ايكااا٥ُني عًاا٢ َ٪غػااات ايتٓؿاا١٦ ا٫دتُاعٝاا١

 املػذس, املسضغ١, ا٭غط٠, اٱع٬ّو بإقا١َ اي اَر 

املفٝااااس٠ يًُؿاااااضن١ يف َٛادٗاااا١ ايفهااااط ايهاااااٍ     

ٚايتشصٜط َٓ٘ ٚتطغاٝذ قاِٝ ايتػااَح يٛقاٜا١ ايڀا٬ب      

 ٚؼكِٝٓٗ َٔ ايتڀطف.

   ّإقااساض ايفتااا٣ٚ ملٛادٗاا١ اٱضٖاااب ٚايتڀااطف ٚايكٝااا

 ع١ٜٛ َهجف١ يف املسٕ ٚايكط٣.ع٬ُت تٛ
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 .ٟٛايعٌُ ع٢ً تڀٜٛط اـڀاب ايسع 

   تٓفٝااص بااطاَر ملٛادٗاا١ ايتڀااطف يف أٚغاااط اؾايٝااات

 يًتڀطف يف ايػعٛز١ٜ. ١ػعٛز١ٜ ا٭نجط عطناي ري 

ْرتْت نٛغ١ًٝ يًتٛع١ٝ ٚؼكني ايؿباب اغتدساّ اٱ .5

َٔ ا٭فهاض ايهاي١ ٚايطز ع٢ً زعا٣ٚ ٚؾبٗات ايف١٦ ايهااي١  

ّ يف شيااو, َٚاأ أٖااِ  اغااٗح يفٝاات أفااطاز اجملتُاات يٲ َاات ساا

ا٭ْؿااااڀ١ ٚاؾٗااااٛز يف فاااااٍ اٱْرتْاااات ٚٚغااااا٥ٌ ا٫تكاااااٍ   

 ا٫دتُاعٞ َا ًٜٞ:

      ٌايطقااس ايااسا٥ِ يًُٛاقاات املتڀطفاا١ ٚٚغااا٥ٌ ايتٛاقاا

 ا٫دتُاعٞ, خاق١ املٛاقت ايؿعب١ٝ َٓٗا.

  ٜٔتعكب املؿاضنني ٚاحملطنني ع٢ً ايعٓف ٚايٓاؾط

ْرتْاات َٚٛاقاات  عًاا٢ ؾاابه١ اٱ يٮفهاااض املتڀطفاا١  

 ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ٚتكسميِٗ يًُشان١ُ.

 ْرتْااات املتڀطفااا١ َااأ خااا٬ٍ ْعااااّ  سذاااب َٛاقااات اٱ

 ايرتؾٝح.
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    ْرتْات  تجكٝف اؾُٗٛض بؿإٔ اٯثااض ايػاًب١ٝ ملٛاقات اٱ

َٚٓكااات ايتٛاقااٌ ا٫دتُاااعٞ ايااي تػااتدسّ يٓؿااط  

 ايتڀطف.

     ّايتٛاقٌ َت ا٭غط ٚتؿذٝعٗا عًا٢ تطؾاٝس اغاتدسا

 أبٓا٥ِٗ ٚبٓاتِٗ يٲْرتْت.

   تؿاااذٝت إْؿاااا٤ املٛاقااات عًااا٢ ايؿااابه١ ايعٓهبٛتٝااا١

ٚايكٓٛات املط١ٝ٥ ع٢ً ؾابهات ايتٛاقاٌ ا٫دتُااعٞ    

يسسس ا٭فهاض املتڀطف١ ٚايطز ع٢ً أٟ فِٗ خااط٧  

 يٲغ٬ّ.

      تؿااذٝت املتڀااٛعني بأٚقاااتِٗ ٚعًُٗااِ َاأ املعتااسيني

ايعاااااضفني بايااااسٜٔ اٱغاااا٬َٞ ٱدااااطا٤ اؿااااٛاض َاااات    

تڀاااطفني ياااسسس أفهااااضِٖ يف املٛاقااات املتڀطفااا١  امل

اياااي ٜعٚضْٚٗاااا خاقااا١  اااطف ايسضزؾااا١ ٚاملٓتاااسٜات   

ايعاَاا١ ٚبااطاَر ايتٛاقااٌ ا٫دتُاااعٞ   ٜٛدااس ٦َااات     

 ا٭ؾدامو.
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ٚشنط ز. ايطزٜعإ يف تعكٝب٘ بعهاف َأ غابٌ ايٛقاٜا١ َأ     

 ٚقٛ  ايٓـ٤ فطٜػ١ يًتڀطف ٚاٱضٖاب ٚتتهُٔ:

ٌ  ايؿباب َت سٛاض فتح .0 ٌ  قٓاٛات  ٚعُا ِ  تٛاقا  يًتعابري  َعٗا

ؾبابٓا ٜٓؿاأ يف   …عاتِٗ فٗصا نطٚضٟٚتڀً َُِٖٛٗ عٔ

ب٦ٝاااا١ قُاااات تبااااسأ با٭غااااط٠ ٚاملسضغاااا١ ٚتٓتٗااااٞ بايٓعاااااّ     

 ا٫دتُاعٞ بطَت٘ ايصٟ ٫ ٜػُت قٛتِٗ.

ٌ  خًل .5 ِ  أَا ٌ  عٓاسٖ ٌ  ٚاعاس   ػاتكب "فاطم   بج٬ثٝا١  ٜٚتُجا

ايتعًااِٝ ٚفااطم ايعُااٌ ٚايااعٚاز".. ايؿاااب ٜااط٣ إٔ ا٭فاال      

َغًل أَاَ٘ يف ٖصٙ ايج٬ث١ٝ ع٢ً ا٭قٌ قػاِ نابري َآِٗ    

 ٚيٝؼ نًِٗ.

 بهااٌ يًااٛطٔ ٚا٫ْتُااا٤ ايػٝاغاا١ٝ يًكٝاااز٠ اياا٤٫ٛ تعُٝاال .3

 .املُه١ٓ ايڀطم

ٌ  اجملتُات  يف ايفػاز قاضب١ .4  ٜاط٣  ايؿااب  ٭ٕ قاٛضٙ  بها

ز املاااااايٞ ٚاٱزاضٟ ايفػاااااا خااااا٬ٍ َااااأ اجملتُااااات فػااااااز

  حا ٜسفع٘ يًهفط بايٓعاّ ٚباجملتُت.نياملػتؿطٜ
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سٌ املؿه٬ت ايت١ُٜٛٓ ٚاؿاداات ا٫قتكااز١ٜ, ٚباصيو     .5

قاااس ْاااآذح يف ايتدفٝااااف َااأ  ًااااٛا٤ ايتڀااااطف.. فًٓبااااسأ   

باؾاْب املازٟ ا٫قتكازٟ فآشٔ زٚيا١  ٓٝا١ ٚقاسضاتٓا يف     

 ٖصا اؾاْب ٫ ؽف٢ ع٢ً اؾُٝت.

ؿااطٜف عًاا٢ شيااو بكٛلااا إٔ ايٛقاٜاا١    ٚعًكاات أ. فاطُاا١ اي 

تهاإٛ يف ْعااطٟ بااعض  اٱغاا٬ّ ايكااشٝح يف ْفااٛؽ ايؿااباب  

َاأ ا٭غااط٠ ٚتٓتٗااٞ   أٚاياآـ٤ عاأ ططٜاال بااطاَر سكٝكٝاا١ تبااس  

عًااا٢ َاااس٣  –بااااجملتُت فاٱغااا٬ّ, ٚايكاااطإٓ ايععاااِٝ, َجٻاااٌ  

أععااِ سااادع  يف ٚداا٘ ايتڀااطټف, ٚأقااسم ناؾااف ا ايتاااضٜذ    

يٛقاٛ  فٝا٘, ٚ دعاٌ ايتٛغټامم     ٭خڀاضٙ, ٚأسهاِ قاصٿض  َأ ا   

ؾااططاف ٫ظَاااف يهاإٛ املااط٤ َػااًُاف ٚناإٛ ا٭َاا١ أَاا١ َػاا١ًُ:  

َٻ١ف ٚغڀاف يتهْٛاٛا ؾاٗسا٤ عًا٢ ايٓااؽ       ٚنصيو دعًٓانِ أ

ٜٚهٕٛ ايطغٍٛ عًٝهِ ؾٗٝسافو ٚضَع١ٜ ايتٛغامم ٖٓاا, اياي    

تتاٝح "ايؿااٗاز٠" عًاا٢ ايٓاااؽ, تٴفٝااس ايتٛغټاامم ٚايعًااٛ., فهاإٛ  

ايٛقت شات٘ نْٛٗا أعًا٢ َكاَااف, ٚأقاسض     ا٭١َ ٚغڀاف ٜفٝس يف

عًاا٢ ايط١ٜ٩/ايؿااٗاز٠, عًاا٢ َااا سٛلااا, ايتٛغاامم, بطَعٜاتاا٘    
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ايعسٜااس٠ يف اـڀاااب ايكطآْااٞ, تٛغټاامم  َهاااْٞ, ٚظَاااْٞ,      

ٚفهااطٟ, ٚغااًٛنٞ, ٚاعتكااازٟ, ٚؾااعا٥طٟ, ٚادتُاااعٞ,   

ٚاقتكازٟ ٖٚٛ َا هب ظضع٘ يف عكاٍٛ ٚقًاٛب ا٭طفااٍ قباٌ     

ٞپ َ تػاااااَحٷ َاااات طبااااا٥ت ا٭ؾااااٝا٤ ايؿااااباب نُٛقااااف إْػاااااْ

ٔٴ ايتڀطټف,  زٕٚ إٔ ٜتڀطف أٚ ٜغًاٛ  َٔ ٚاـ٥٬ل, َٛقفٷ ٜٴسٜ

يف َٛادٗاا١ ايتڀااطف, نُااا إٔ ايتٛغاامم يف ايفهااط ٖااٛ َااا     

 –أْتر ْٗه١ اؿهااض٠ اٱغا١َٝ٬ شياو إٔ ايفهاط املتڀاطٿف      

َُٗااا تٛغٻااٌ بتعُااِٝ خڀاباا٘, ناٱساياا١ إذ َكااًش١ ا٭َاا١      

 اف, عادعافؾشٝش افٜبك٢ فهط اإخل ...ٚزٜٔ ا٭١َ ٚعكٝس٠ ا٭١َ 

١ يف ْعاطٟ ٖاٞ ايعاٛز٠    ٝعٔ ايٓعط خاضز شات٘, ايٛقا١ٜ اؿكٝك

٭قااٌ ايااسٜٔ ايٛغااڀٞ ٚتكسمياا٘ َاأ خاا٬ٍ بااطاَر َٚبااازضات   

نػاااًٛى سهااااضٟ َٚفٗاااّٛ ْٚعااااّ ؾااااٌَ ٚناَاااٌ يًشٝاااا٠  

 ا٫ْػا١ْٝ.

يف ساااني سكاااطت ز. غاااا١َٝ ايعُاااٛزٟ إذ إٔ اـڀااااب     

َاٌ اياي ٫ ٜٓبغاٞ إ فالاا  ٚياصا ٜهإٛ       ايسٜين ٜعس أسس ايعٛا

َٔ املٓاغب تكشٝح اـڀاب اياسٜين ٚاؽااش خڀاٛات ساظَا١     
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سكٝكٝااا١ يٛقاااف اـڀااااب احملاااطض ناااس ايسٚيااا١ ٚاجملتُااات      

فايؿااباب ٚاقاات ؼاات غااٝڀط٠ ٖااصا ايفهااط ٚياأ ْاآذح بااسٕٚ    

ؼطٜاااطٙ َااأ غاااڀ٠ٛ ٖاااصا ايفهاااط أَاااا بكٝااا١ اٱقااا٬سات        

 غتػاعس يهٔ ئ تهفٞ.

تاا٘ أنااافت أ. فاطُاا١ ايؿااطٜف سًااٍٛ عااس٠   ٚيف اٱطاااض شا

تكًااٌ َاأ سااس٠ ايتڀااطف ٚتتهاأُ: ايتٓؿاا١٦ ا٭غااط١ٜ ايسٜٓٝاا١     

ايٛغڀ١ٝ ايكشٝش١, اـڀاب ايسٜين املعتسٍ, تُٓٝا١ ايجكافا١   

ضسااااب ؾُٝاااات ايفٓاااإٛ  أٚايفٓاااإٛ ٚا٫بااااسا  ٚفااااتح فااااا٫ت   

ٚايٓؿاااطات ايجكافٝاا١ املدتًفاا١, تُٓٝاا١ ايٓؿاااطات ايطٜانااا١ٝ      

سكااااطٖا يف نااااط٠ ايكااااسّ, بااااطاَر  بؿاااات٢ أْٛاعٗااااا ٚعااااسّ

 َٚبازضات ت١ُٜٛٓ ؽسّ ايؿباب.

ٜٚتفل ز. عبسايطمحٔ السيل َت َاا داا٤ نأُ َساخًا١ ز     

اؾااااااظٟ ايؿااااابٝهٞ ٚأ. فاطُااااا١ ايؿاااااطٜف باااااإٔ ايتاااااسابري   

ٚاٱدااااطا٤ات ايٛقا٥ٝاااا١ بايتأنٝااااس تٓڀااااٟٛ عًاااا٢ أُٖٝاااا١ زٚض 

َ٪غػات ايتٓؿا١٦ ا٫دتُاعٝا١ نا٭غاط٠ ٚاملػاذس ٚاملسضغا١      

اٱؾاض٠ إيٝ٘. فٗٓاى عسز ٫ بأؽ ب٘ َٔ  ت  ٖٚٛ َا مت ٚ ريٖا
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املتڀطفني   ػٓٝسِٖ بػبب ٚاقت ا٭غاط٠ إَاا ؾٗاٌ ا٭باٜٛٔ     

ّ أٚ يفػاز ا٭غط٠ ا٭خ٬قاٞ  أٚ ـ٬فات أغط١ٜ بني ا٭ب ٚا٭

حا أ هب ٖ٪٤٫ ايؿباب ٚزفت بِٗ ي٬ضمتا٤ يف أسهإ تًو 

ات املتڀطفااا١ اؾُاعاااات ٖطٚبااااف يًٛاقااات. ايغطٜاااب إٔ اؾُاعااا  

دٓستِٗ بسع٣ٛ إٔ قٝاَِٗ باؾٗاز ٖٛ ضمحا١ يًٛاياسٜٔ عذا١    

 يٛايسٜ٘. أْ٘ إشا   اغتؿٗازِٖ ٜهٕٛ ؾفٝعاف

ٚاٖتِ أ. َػفط املٛغ٢ يف تعكٝب٘ ع٢ً ٚضقا١ ز. اؿهُاٞ   

بااإٔ ٖٓاااى أَااطٜٔ ٜعتكااس أُْٗااا غٝػاااعسإ يف ايٛقاٜاا١ َاأ        

 ايتڀطف ٚاٱضٖاب:

   ايعًُٝاا١ ايااي تتٛقااٌ    ا٭ٍٚ: ؾاافاف١ٝ املعًَٛااات ٚايٓتااا٥ر

إيٝٗااااا اؾٗاااااات ايبشجٝااااا١ ملهافشااااا١ اٱضٖااااااب ٚا٭َااااأ  

ايفهااطٟ.. أضباااب ا٭غااط هااب إٔ ٜتعطفااٛا بهااٌ داا٤٬     

ٚٚناااٛح ٚبػاااٗٛي١ عًااا٢ أٖاااِ قانااأ اٱضٖااااب ٚعًااا٢     

ا٭غااايٝب ٚايڀااطم ايااي ٜااتِ َاأ خ٬لااا دااصب ايؿااباب      

 ٚايفتٝات إذ ٖصا ايفهط املتڀطف.
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   الٛاٜاات َٓاص املطاساٌ ا٭ٚيٝا١     ايجاْٞ: فتح آفام ٚفاا٫ت

يف ايتعًااااِٝ.. ٚسااااح ايٝااااافعني ي٬نااااطاط فٝٗااااا ٚتٛدٝاااا٘ 

تفهريٖاااِ مٖٛاااا.. ففاااٞ ايػااآٛات ا٭خاااري٠ أقااابشت       

َاأ  افقاآاع١ ا٭فاا٬ّ ٚايتكااٜٛط ايهاا٥ٛٞ ػااصب نااجري     

ايؿااباب ٚايفتٝااات ملُاضغااتٗا نٗٛاٜاا١.. ٚيهاأ اـڀاااب   

غًمم املتڀطف اغتڀا  إٔ وس َٔ تكسّ ٖصٙ الٛا١ٜ, بٌ 

عًِٝٗ امل٪غػ١ اؿه١َٝٛ ٚدعاٌ َٓٗاا َ٪غػاات غاًب١ٝ     

 ٫ تػتڀٝت َٛاد١ٗ ٖصا اـڀاب.

َٚاأ داْباا٘ أٚنااح ايًااٛا٤ ز. غااعس ايؿااٗطاْٞ إٔ َٛنااٛ    

ايتڀطف نإ ٫ٚ ٜعاٍ ؾغٌ ايسٚيا١ ٚاجملتُات ٚاملٗاتُني عًا٢     

ا٭قااٌ يًعكااسٜٔ ا٭خريٜاأ ٚنااإ ٖٓاااى دٗااٛز تطناااعت يف       

ٚناعت اغارتاتٝذٝات َتعاسز٠     ايع٬ز أنجط َٓٗا يف ايٛقا١ٜ ٚ

ٚناْت ْكڀ١ ايهاعف املتفال عًٝٗاا باني املٗاتُني ترتناع يف       

ايتٓفٝص ٚعسّ املتابع١ ٚاملػا٤ي١. إٕ َععِ ٖصٙ ا٫غارتاتٝذٝات  

ع تٓعٍ ع٢ً ا٭ضض يًتڀبٝل ٚ يف نجري َٔ ٖاصٙ اؾٗاٛز َاا    

ميهٔ إٔ ٜهٕٛ أغاغاف ؾٗٛز ض،١ٝ ٚادتُاع١ٝ َتهاًَا١  



4 

 

–5102 5102  
73 

ٛبااا٤ ايااصٟ ٜػااتفشٌ بااايط ِ َاأ املٛقااف     يًٛقاٜاا١ َاأ ٖااصا اي  

 ايكٟٛ ٚاملعًٔ يًسٚي١.

ٚأناف أ. خايس اؿاضثٞ إٔ املؿاضنات املتٓٛع١ ايي   

اغتعطانٗا, أعڀت دػساف نبرياف يًعٌُ اٱع٬َٞ ٚايتٛعٟٛ 

ٚاٱضؾاز ايسٜين ٚا٭ْؿڀ١ ا٫دتُاع١ٝ, إ٫ إٔ يف شيو َبايغا١  

اؿٝااا٠ ٚٚظٕ  تتٓاااقس َاات ٚاقاات –ػااب اعتكااازٙ ع –ناابري٠ 

ايعٛاَاااٌ املااا٪ثط٠ يف املٝاااٍٛ ٚايػااادمم ٚايطناااا, ناااٌ تًاااو       

ايعٛاٌَ ٫ عٛا٥س َاز١ٜ لا, باٌ تعٜاس َأ سذاِ املڀاياب عًا٢       

بٛطٓٝاا١ أنجااط    افايؿااباب  فٗااٛ بتًااو ايعٛاَااٌ ٜكاابح َڀايباا     

ٚتٛغاامم أنجااط ٚٚعااٞ أنجااط ٚٚقاات أنجااط ٚتفهااري أنجااط   

زٕٚ َكاباااٌ, ٚيعاااٌ شياااو ٜعٜاااس َااأ ٚتاااري٠    َااأ ٚزٚض أنجاااط 

ايتڀطف. ٜٚتفل أ. اؿاضثٞ َت َا قايا٘ ز. ايطزٜعاإ َأ أُٖٝا١     

سااٌ املؿااه٬ت ايتُٜٓٛاا١ ٚاؿادااات ا٫قتكاااز١ٜ, فاا٬ لاااح 

ملٓعَٛاا١ تعتُااس عًاا٢ اٱعاا٬ّ ٚايتٛعٝاا١ ٚاٱضؾاااز ٚايٓؿاااطات  

ايتڀٛعٝا١ ٚايطٜانا١ٝ يف ساني إٔ ايؿاباب ٜعاإْٛ َأ ايبڀاياا١       

ب ايفاطم  بػبب عسّ تهاف٪ ايفطم َكاباٌ ا٭داْاب, ٚ ٝاا   

ايتذاض١ٜ بػبب ايتػرت ٚاغتشاي١ تٛطني املٗٔ ٚتٛطني ايفطم 
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ايتذاضٜاا١, ٚقااعٛب١ بٓااا٤ أغااط٠ املػااتكبٌ يف ظااٌ عااسّ ٚاقعٝاا١  

قبٍٛ ايعا٬٥ت بايعٚاز ب٘. نُا اتفل أ. اؿاضثٞ أٜهاف َات َاا   

ز. غاااعس ايؿاااٗطاْٞ, َااأ إٔ اؿًاااٍٛ عبااااض٠ عااأ ايًاااٛا٤ قايااا٘ 

 ٬ََٚػ١ ايؿباب. زضاغات, ٚايتڀبٝل بعٝس عٔ ايٛاقت

بُٝٓااا اختًااف ز. الااسيل َاات ايااطأٟ بااإٔ ا٫غاارتاتٝذٝات       

املٛنااٛع١ ٫ ت٬َااؼ ٚاقاات ايؿااباب  ض ااا أْٗااا يٝػاات بااصيو     

َااأ عٓاقاااطٖا ت٬َاااؼ   افايهُااااٍ يهااأ ٫ؾاااو إٔ ناااجري  

ٚاقعٗااِ. ٚعكااب أ. خايااس اؿاااضثٞ عًاا٢ شيااو بااإٔ ايككااس ٖااٛ   

فٝٗاا  ايتڀبٝل ايفاؾاٌ ٚياٝؼ ايسضاغاات  فايسضاغاات ٜؿااضى      

قاااف٠ٛ ايٓداااب ٫ٚ  بااااض عًٝٗاااا, أَاااا ايتڀبٝااال ٜتعاَاااٌ َااات      

ايسضاغات عػاغ١ٝ ناعٝف١, ٜٚغفاٌ عأ إٔ ناٌ َاا نتاب       

َككااٛز ٚوُااٌ أُٖٝاا١, ٖٚااٞ  ذُااٛ  املهتااٛب متجااٌ بٓااا٤   

١َ ٖصٙ اؾٗا١ أٚ  ٤ػب ٬َعَٓع١َٛ اؿٌ, ٚيٝؼ كتاضات 

 تًو.

َٚااأ ْاسٝااا١ أخاااط٣ ْبااا٘ ز. محٝاااس املاااعضٚ  إذ إٔ سعَااا١  

ا٤ات ايٛقا٥ٝاا١ ايااٛاضز٠ يف ا٫غاارتاتٝذ١ٝ تعااا  بؿااهٌ   اٱدااط
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َتاااٛاظٕ ا٫ماااطاف ايفهاااطٟ عًااا٢ َػاااتٟٛ اياااٛطٔ, يهٓااا٘ 

نإ ٜتُين إٔ تطنع بٓفؼ ايكسض ع٢ً اٱداطا٤ات اٱقًُٝٝا١   

ٚايسٚي١ٝ, ٭ٕ اٱضٖاب قس تٓٛعت أغباب٘, ٚبعهٗا غٝاغاٞ,  

ٚعًٝااااا٘ اقااااارتح ز. املاااااعضٚ  بٗاااااصا اـكاااااٛم إٔ تتهااااأُ      

 ايٛقا١ٝ٥ َهاَني شات بعس زٚيٞ. ا٫غرتاتٝذ١ٝ

َأ   ٘بُٝٓا اْڀًل أ.ز. عبسايطمحٔ ايعٓاز يف ؼًًٝ٘ َٔ أْا 

ايٛاناااح إٔ ايتاااسٜٔ املباااايغ فٝااا٘ ٖاااٛ ايكاغاااِ املؿااارتى باااني      

ٚعًٝٓاا أ٫ ْعاا  َؿاانٌ داْبٝا١      …املتڀطفني ٚاٱضٖاابٝني  

ٚإمناا   …نتًو املؿانٌ ا٫قتكاز١ٜ يٓشٌ َؿه١ً ايتسٜٔ 

اؾااط٠ يًٗااسف ٚاؿًااٍٛ ايبسٜٗٝاا١ تهاإٛ يف    عًٝٓااا ا٫ػاااٙ َب 

تكًٝااٌ اؾطعااات ايسٜٓٝاا١ يًاآـ٤ يف ايبٝاات ٚاملسضغاا١ ٚاملػااذس 

ٚظٜااااز٠ دطعاااات اؿاااب ٚايفااأ ٚايرتٜٚاااح ٚساااب اؿٝاااا٠.      …

ٚعػب ضأٟ أ.ز ايعٓاز فإْ٘ ياٛ ناإ ايفكاط َؿاه١ً قفاع٠      

فعااااا٬ف يٛداااااست أنجاااااط املتڀاااااطفني َااااأ اياااااسٍٚ ايفكاااااري٠      

فإٕ ايٛقا١ٜ تهٕٛ بتكًٌٝ اؾطع١ نبٓغ٬زٜـ ٚالٓس. ٚعًٝ٘ 

ايس١ٜٝٓ ٚظٜاز٠ دطع١ اؿب ٚاؿٝا٠ عٓس ايٓـ٤. ٚعًل أ. خايس 
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اؿاضثٞ ع٢ً ٖصا بإٔ ْؿااط املٓعُاات اٱضٖابٝا١ ٖاٛ ايػابب      

يف ادتااصاب ايؿاااباب اياااصٜٔ ٫ ميهاأ ادتاااصابِٗ يف ظاااطٚف   

ايعٝـ ايهطِٜ ٚاؿٝاا٠ املتٛاظْا١, إشا قاًشت ٖاصٙ ايعاطٚف      

 ا٫غتُاي١.ؽف ق٠ٛ اؾصب ٚ

ٚيف شات ايػااٝام  طااطح ز. َٓكااٛض املڀااريٟ ض٩ٜتاا٘ سااٍٛ     

ٚضقااا١ ز. عًااا٢ اؿهُاااٞ ٚاغاااتًٗٗا بتعطٜاااف املتڀاااطف بأْااا٘    

املتذاٚظ يًشس ايؿطعٞ ٚايكاْْٛٞ ٚ ميهأ إٔ ْكاٍٛ ٚ ساسٚز    

املكااًش١ ايعاَاا١ .. ٚ ٖااٛ ْٛعااإ تڀااطف فااطزٟ ىاال ايفااطز      

زٕٚ إٔ ٜتعاااس٣ َااأ ْفػااا٘ يف ضأٜااا٘ ٚ يف غاااًٛن٘ ايؿدكاااٞ 

ڀطفاا٘ إذ  ااريٙ .. ٚ تڀااطف َٓعُاا١ أٚ تٓعااِٝ ٖٚااٛ ايتڀااطف   ت

اـڀااط دااساف عًُاااف بااإٔ ايتڀااطف ايفااطزٟ قااس ٜكااٛز إذ ٚدااٛز  

 ايتٓعِٝ, ٚاملٛاقف املتڀطف١ تؿتٌُ ع٢ً عٓاقط :

 .ايب١٦ٝ ايي ظٗط فٝٗا ايتڀطف 

  ٓأٚ   يًتڀاااطف غاااٛا٤ نااااْٛا أتباعااااف  نيا٭فاااطاز املتبااا

 قٝازٜني.

   ِٝا٭ٜااسٜٛيٛدٝا ٚ فُااٛ  ايكٝاااز٠ ٚ ا٭فااطاز ٚ ايتٓعاا

 و.اؿطن١
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 .ا٭ٜسٜٛيٛدٝا 

 .ِٝالسف ا٫غرتاتٝذٞ يًتٓع 

عٓااس  اؿػاابإٚنااٌ ٖااصٙ ايعٓاقااط هااب إٔ ت٪خااص يف    

ٚنت غٝاغ١ يًٛقاٜا١. َٚأ ْاسٝا١ أخاط٣ هاب ا٫ْتبااٙ إذ إٔ       

ٚ َٔ ٖٓا ٫ …ايتڀطف ٚ َا ًٜشك٘ َٔ إضٖاب َتعسز ايعٛاٌَ 

ٜاا١ عًاا٢ ايٓاسٝاا١ ايرتبٜٛاا١ ٚايٓفػاا١ٝ. نُااا ميهاأ قكااط ايٛقا

هب ا٫ْتباٙ إذ أَٛض َع١ٓٝ سني ٚنت بطاَر ايٛقا١ٜ ٚايعا٬ز  

 ٚتتهُٔ:

اؿااصض َاأ ايٓعااط٠ ايعسا٥ٝاا١ املٓڀًكاا١ َاأ ايعاطفاا١ ٚايااي    .0

ؽًااٛ َاأ ايعُاال ٚتتذاااٚظ املٓڀاال ايعًُااٞ  ٭ٕ َجااٌ ٖااصٙ     

 ايٓعط٠ متٓت ايفِٗ ايسقٝل يًسٚافت ٚا٭ٖساف  ٚيصيو فإٕ

ايفٗااِ ايعُٝاال ٜتڀًااب قاٚياا١ فٗااِ أفعاااٍ ايتڀااطف َاأ       

 ٚد١ٗ ْعط املتڀطفني.

ملاطض ْفػاٞ   َاج٬ف و     افَٔ اـڀأ اعتبااض ايتڀاطف إفاطاظ    .5

عٓس ا٭فاطاز اياصٜٔ فؿاًٛا يف إؾابا  اؿاداات ا٭غاغا١ٝ       

يتشكٝاال ايااصات. فٗااِ يٝػااٛا ناااملٓتشطٜٔ نُااا أْٗااِ ٫     
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ٓفػاا١ٝ ٜبااسٕٚ أٟ ع٬َاا١ عًاا٢ ا٫نت٦اااب أٚ ا٭َااطاض اي   

 ٜبااسٕٚ نياملتڀااطففااإٕ ٚا٫دتُاعٝاا١, بااٌ عًاا٢ ايعهااؼ   

ِٗ ؾعٛض قٟٛ بإٔ لاِ  يسٜإسػاغاف عايٝاف بايغا١ٜ ٚالسف  

ِٗ ياسٜ ٖسفاف, ٚوػٕٛ بك٠ٛ ا٫ْتُا٤ ٚاي٤٫ٛ يًُذُٛع١, ٚ

 ٍ  ع٢ً امل١ُٗ ٚايٛادب نُا ٜطْٚٗاو. تطنٝع عا

املتڀطفٕٛ ٜعتكسٕٚ  ؿطٚع١ٝ تكطفِٗ, ٚإٔ َا ٜكَٛإٛ   .3

٬قااٞ َٚؿااطٚ , ٚإٔ قاااز٠ ايااطأٟ املٓكاافني ٜتبٓاإٛ   باا٘ أخ

ٚد١ٗ ْعطِٖ. ٚاملتڀاطف ٜٓػاب تكاطف٘ إذ أٖاساف  اري      

شاتٝاا١ ٚإمنااا ؽاال اؾُاعاا١ ايااي ٜٓتُااٞ إيٝٗااا, فٗااٛ ٫      

 وكل َهػباف شاتٝاف ٚإمنا ٜكّٛ غس١َ اؾُاع١.

َاأ ا٭خڀااا٤ ا٫عتكاااز إٔ ا٭فااطاز املتڀااطفني ٜبشجاإٛ عاأ  .4

عتٓكٕٛ اٯضا٤ املتڀطف١ نتعبري عأ  ١ٜٖٛ. ٚاؿكٝك١ أِْٗ ٜ

ال١ٜٛ ايي طٛضٖٚا ٚسسزٖٚا َػابكاف. ناٌ املتڀاطفني يف    

نٌ َهإ َٔ ايعاع ناْٛا ٚانشني دساف فُٝا ىال  

 ملاشا تٛضطٛا يف ايعٓف؟



4 

 

–5102 5102  
79 

ٖااصٙ ا٭َااٛض ا٭ضبعاا١ تػاااعسْا عًاا٢ ايرتنٝااع عًاا٢ املبااسأ   

ا٭غاااااؽ املتعًااااال بتكًٝااااٌ ٚؼذاااااِٝ داشبٝاااا١ ا٭ٜسٜٛيٛدٝااااا١    

طفاا١, ٚشيااو بااإٔ ْكااسّ فطقاااف سكٝكٝاا١ ٜااط٣ َاأ خ٬لااا    املتڀ

املتڀطف بسا٥ٌ ٚغب٬ف أفهٌ ٚأنجط داشب١ٝ ٚقابًٝا١ يًتڀبٝال   

 َٔ اـٝاض ايصٟ اختاضٙ املتڀطف يٓفػ٘.

ايتڀطف املٛدٛز اؿايٞ ٫ ميهأ َعاؾتا٘ ٫ٚ ايٛقاٜا١    ٚ

َأ  زٕٚ َعطف١ غٝاق٘ ايتاضىٞ ايكطٜب ٚ ايبعٝس, ٫ٚ َٔ َٓ٘ 

ٜسٜٛيٛدٝتااا٘ نُاااا ٖاااٞ ٫ نُاااا ماااب مااأ إٔ  زٕٚ إزضاى أ

ْعطنٗا, ٚقبٌ شيو ايب٦ٝا١ اياي ْؿاأ فٝٗاا, ٚ ٫ طبٝعا١ عُاٌ       

ايتٓعُٝات ايي تتب٢ٓ ايتڀاطف, ٚ ٫ أٖاسافٗا .. ٚ ياصيو فاإٕ     

ايٛقاٜااا١ اؿكٝكٝااا١ هاااب إٔ تٓكاااب عًااا٢ ا٭بعااااز ايتايٝااا١ :       

١ ايػٝاغٞ .. ايسٜين ..اٱع٬َٞ ..أَا ايرتب١ٝ ٚ ايٓٛاسٞ ايٓفػٝ

 فٗٞ ١َُٗ ٚ يهٓٗا تأتٞ َتأخط٠ عٔ ا٭بعاز ايػابك١.

ٚيف اٱطاااض شاتاا٘ شٖااب ايًااٛا٤ ز. غااعس ايؿااٗطاْٞ إذ إٔ      

ايتڀطف ٚايغًٛ دٓؼ ٚاسس ٚنتاب فٝا٘ ايهاجري  أَاا ايتاسٜٔ      

فأْٛا  ٚ َػتٜٛات أخڀطٖا ٚأبعسٖا عأ قاشٝح اياسٜٔ ايغًاٛ     
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ٚايتڀااطف, ٚعٓااسَا ٜكااٌ ايفااطز إذ شيااو فكااس ابتعااس نااجرياف  

عأ زا٥اط٠ ايااسٜٔ ايكاشٝح فٗااٛ خااضدٞ َٚاااضم ٚياٝؼ َتااسٜٓاف      

ٚإٕ تًبؼ بايسٜٔ ٚإٕ اغتدسّ نتاب اهلل ٚغا١ٓ ْبٝا٘ ايكٛيٝا١    

أٚ ايفع١ًٝ. فٓشٔ ؾعب َتسٜٔ ٚئ ْكبٌ َٔ ٜٓهط عًٝٓا شياو  

أٚ ٜعاٜس عًٝٓا أٚ ٜػُح يًتڀطف إٔ ىتڀف أبٓا٤ْا ٜٚاٛظفِٗ  

ٚأَتااِٝٗ نااس زٜاآِٗ ٚ أْفػااِٗ ٚأغااطِٖ ٚفااتُعِٗ ٚٚطاآِٗ  

ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬. أَا اـڀاب ايسٜين فٗٛ خڀاباإ خڀااب   

ٚغااڀٞ َعتااسٍ ٜعااعظ ايااسٜٔ يف ْفٛغاآا ٜٚفااتح اٯفااام يًتُٓٝاا١   

ٚايتكاسّ ايػٝاغااٞ ٚا٫دتُاااعٞ ٚا٫قتكاازٟ ٫ٚ ٜعااازٟ نااٌ   

ٝٸ ل عًاا٢ ايٓاااؽ ٚاغااعاف ٚهُاات ٫ٚ ٜفااطم ٜٚعااعظ  دسٜااس ٫ٚ ٜهاا

ڀاااب احملااطض ايٓاااقِ ا٫ْتُااا٤ يًااٛطٔ . ٚايٓااٛ  ايجاااْٞ ٖااٛ اـ

املتؿااسز ٚاملؿااسز عًاا٢ ايٓاااؽ ايااصٟ ٜٓاااظ  ايػااًڀإ سكاا٘ ٚ       

ٜهفااط ٚهٗااٌ اجملتُاات ٚوكااط ضَااٛظٙ ٜٚفااطم يفعاا٘ ٜٚػااٝؼ 

ايسٜٔ تػٝٝػاف َتدًفاف ٜٗسز ا٭َٔ ٚا٫غاتكطاض ٜٚؿاٝت اـاٛف    

ٚ ايصعط ٜٚػٛذ يًعٓف بٌ ٖٛ أبٛ ايعٓاف. نٝاف ْعاعظ ايتاسٜٔ     

ٚيٝؼ ايسٜين فكمم ٚنٝف ايٛغڀٞ ٚاـڀاب املعتسٍ عَُٛاف 
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ماقط ايتڀطف ٚايغًٛ ٚاـڀاب ايصٟ ٜػاٛذ يا٘ َُٗاا ناإ     

ٟ زٜٓٝاف أّ  ري زٜين, َت ا٫ستفاظ بأن  قسض َٔ سطٜا١    اياطأ

املػ٪ٚي١؟. نٌ ا٭زٚات املتاسا١ يًُذتُات ٚ ايسٚيا١ ٚ َععُٗاا     

َٓٗااا َعڀااٌ يٮغااف  افٚاؿُااس هلل أزٚات ْاعُاا١ إ٫ إٔ نااجري

ؿًااٍٛ ا٭َٓٝاا١ ٚايسفاعٝاا١ ايااي ٜااتِ     ايؿااسٜس  ْػااتجين ٖٓااا ا  

ايًذ٤ٛ لا يف املٛادٗات َت اـااضدني عًا٢ ايسٚيا١ ٚاجملتُاتو     

ناااٌ ٖاااصٙ ا٭زٚات هاااب إٔ تػاااتٓٗس يف دٗاااٛز َتهاًَااا١  

َٚٓػك١ مٛ ٖسف ٚاسس : قاقط٠ ايتڀطف ٚايغًٛ ٚايكها٤ 

ٖٚاصٙ َػا٪ٚيٝتٓا ٚؼات     ا٭ٚذع٢ً أغباب٘ ايساخ١ًٝ بايسضد١ 

اؾٗااٛز عًاا٢ املػااتٜٛات ايعطبٝاا١ ٚاٱغاا١َٝ٬ غااٝازتٓا ثااِ بااصٍ 

ٚايسٚيٝااا١ يًكهاااا٤ عًااا٢ أغاااباب اٱضٖااااب اـاضدٝااا١ يف ب٦ٝااا١  

إق١ًُٝٝ ٚ زٚي١ٝ  ري قازق١ ٫ٚ قسٜك١ بٌ قطن١ ع٢ً ايغًاٛ  

ٚميهااأ   ٚايتؿاااسز ٚاٱضٖااااب يغاٜاااات يف أْفاااؼ ايٝعاقبااا١.     

٭زٚاتٓا ايساخًٝا١ ايػاٝاز١ٜ احملها١ إٔ تهإٛ فاعًا١ داساف يف       

٠ ٖااصٙ ايعاااٖط٠ املعكااس٠ ٚايااي قااس تبااسٚ َػتعكاا١ٝ.    قاقااط

نٌ أزٚات ايسٚي١ ٚاجملتُت ايػٝاغا١ٝ ٚ ايسٜٓٝا١ ٚا٫قتكااز١ٜ    
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ايٓفػ١ٝ ٚايرتب١ٜٛ ٚاٱع١َٝ٬ ٚ ريٖا هاب إٔ  -ٚا٫دتُاع١ٝ

تػاااتٓٗس ٚ يف اؾٗاااٛز ايػاااابك١ خكٛقااااف ا٫غااارتاتٝذٝات     

ز, فٝٗاا  ا٭خري٠ احملسث١ غٛا٤ املعتُس٠ أٚ ايي يف طٛض ا٫عتُا

َا ٜهفٞ ملٛاد١ٗ ٖصٙ ايعاٖط٠  ففٝٗاا ايتؿادٝل يٮٚناا     

ايطآٖاا١ ْٚكاااط ايكاا٠ٛ ٚايهااعف ٚا٭ٖااساف ايفطعٝاا١ قكااري٠      

املااس٣ ٚ ايغاٜااات ٚا٭ٖااساف بعٝااس٠ املااس٣ ٚ يف بعهااٗا ؼسٜااس  

يًذٗااات املػاا٪ٚي١ ٚ أزٚاضٖااا ٚانااش١ َٚااا ٜٓككاآا إ٫ ا٭َااط      

  َ ٌ ملفٗااّٛ يهااٌ دٗاا١ ٚ يهااٌ َ٪غػاا١ باااملع٢ٓ ايٛاغاات ايؿااا

ادتُاعٝاا١  ااا يف شيااو ايكڀااا     ّامل٪غػاا١, ض،ٝاا١ ناْاات أ 

ا٭ًٖاااٞ ٚاـاااام بتڀاااٜٛط خڀڀٗاااا ايتٓفٝصٜااا١ ؼااات َعًااا١      

ا٫غرتاتٝذ١ٝ ايعًٝا يًسٚي١  ٖٚاٞ َٛداٛز٠ و ٚ ٚنات َ٪ؾاطات     

لاظ ٚاملتابعا١ ٚايطقابا١ ٚ ايتكاِٜٛ اـاقا١ بهاٌ      ايتٓفٝص ٚ اٱ

ًٝا. َٚأ املٗاِ إٔ   د١ٗ ؼت ضقاب١ َٚتابع١ َٔ ؾ١ٓ أٚ ؾإ ع

تهاإٛ ٖااصٙ اؾٗااٛز َػااتُط٠ ٭ٕ ايعاااٖط٠ تاضىٝاا١ نًُااا      

إزضاى إٔ  خباات أطًاات بطأغااٗا َاأ دسٜااس. َٚاأ املٗااِ أٜهاااف     

اغتدساّ ا٭زٚات ايكا١ْْٝٛ ٚاؿًٍٛ ا٭١َٝٓ لا زٚضٖا ايٛقا٥ٞ 
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املػا٤ي١ ٚايتٛقٝف ٚاحملاغب١ ٚايتؿطٜت ٚايتكسِٜ با٫غتٝكاف ٚ

 يًكها٤.

ْٞ ضأ٣ أ.َػاااافط املٛغاااا٢ سااااٍٛ املااااسٕ  ٚأٜااااس ز. ايؿااااٗطا

يف شيااو  افقااسمي افايجكافٝاا١, نُااا يفاات ا٫ْتباااٙ إذ إٔ ياا٘ ضأٜاا  

 01عٓسَا تطانُت ايفٛا٥س املاي١ٝ يًسٚي١ َٓص َا ٜعٜس ع٢ً 

غاآٛات ٚ ااا ياا٘ ع٬قاا١ بايعاااٖط٠ قااٌ اؿااٛاض ٚ بايؿااباب       

ٚتُٗٝؿٓا لِ ٚإُٖايٓا ؿكاٛقِٗ ٚاستٝادااتِٗ ٚخكٛقااف َات     

اْفذااض ا٭ٚناا  َات َاا ،ااٞ باايطبٝت ايعطباٞ. ٜٚطتهاع ٖااصا        

ٌ يف ناااٌ اياااطأٟ ياااٝؼ فكااامم يف املٓااااطل اياااج٬خ عؿاااط٠ بااا   

احملافعااات ٚتػاا٢ُ املااسٕ ايؿااباب١ٝ فٝاا٘ نااٌ َااا ٖااٛ ثكااايف      

سسٜح ٚ دااشب يًؿاباب َأ اؾٓػاني بايهاٛابمم ايؿاطع١ٝ,       

ناااٌ قافعااا١ عػاااب عاااسز غاااهاْٗا ٖاااصا ا٭َاااط َتڀًاااب 

سهاااضٟ ٚغٝاغااٞ ٚ ادتُاااعٞ َُٚٗااا ناْاات تهايٝفاا٘ فااإٕ 

فٛا٥ااسٙ أناا  بهااجري. َٚاأ املٗااِ إٔ ٜهاإٛ ايؿااباب ٖااِ يف   

فٗٛ  اٱزاض٠فهاض إذ ايتكُِٝ إذ ايتٓفٝص إذ ايكٛض٠ َٔ ا٭

َؿااطٚعِٗ. َؿااطٚ  بٗااصا اؿذااِ قااس ٜهاإٛ  جاباا١ ايبٓٝاا١        

 ا٭غاغ١ٝ ايط٥ٝػ١ ٫غرتاتٝذ١ٝ ايؿباب املٓتعط٠!
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ز. ايًااااٛا٤ ٚاتفكاااات ز. غااااا١َٝ ايعُااااٛزٟ َاااات َااااا ططساااا٘ 

ايؿااٗطاْٞ ٚأنااافت يًتااسيٌٝ عًاا٢ قااش١ ايڀااطح نُجاااٍ بااإٔ 

يسٚياا١ بعااسّ خااٛض اـڀبااا٤ يف  ٖٓاااى تعًُٝااات َؿااسز٠ َاأ ا 

املػادس يف ايػٝاغ١ ٚيف ايعٓكط١ٜ َٚت ٖاصا ْػاُت عُأ ٖاٛ     

ٕ  ,َػاااتُط أٜهااااف ٫ ْػاااُت عااأ َعااااقبتِٗ    ؟أٜااأ املتابعااا١ إش

ٕ, ٚيعاٌ َاا ٜٓككآا َاا تفهاًت با٘       ٚيصا ِٖ َػاتُط   ٚٚقفِٗ

ؾٓااا١ َتابعااا١ ٚتككاااٞ يهاااُإ ايتغاااٝري ٖٚاااصا ٜٓڀبااال عًااا٢     

َٔ املِٗ إٔ تهٕٛ اياسع٠ٛ   اـڀاب اجملتُعٞ ايعاّ. نُا إٔ

لاااصٙ املاااسٕ ايجكافٝااا١ يًؿاااباب َااأ اؾٓػاااني فاااسٚض املاااطأ٠ يف  

 ايتڀطف ٫ ميهٔ إ فاي٘ َٜٛٓا ٖصا.

ٚيف َساخًتاا٘ تػااا٤ٍ أ. عبااساهلل ايهااٛوٞ ٖااٌ املككااٛز   

فُٝااا تهاآُت٘ ٚضقاا١ ز. عًاا٢ اؿهُااٞ ٚقاٜاا١ اياآـ٤ فكاامم !؟ 

َٚااااشا عااأ ايهبااااض اياااصٜٔ ٜاااسفعِْٛٗ بڀطٜااال  اااري َباؾاااط     

 ااملعًُٕٛ ايسعا٠ .. ٚ ريِٖ !؟  ع٢ٓ إعساز ٖا٪٤٫ يٝهْٛاٛا ش  

ظاٍ  اَا تأثري إهابٞ ع٢ً ايؿباب. ٚشٖب أ. ايهٛوٞ إذ أْا٘  

عٓس ضأٟ ططس٘ أنجط َٔ َط٠ َفازٙ إٔ تٛفري ايب١٦ٝ املسضغ١ٝ 
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 ا فٝٗا إعساز املعًِ اٱعساز ايكشٝح عاٌَ َٗاِ ٚأغااؽ يف   

َٓاا ٫ ٜاسضى    افاف فإٕ نجريايٛقا١ٜ َٔ اٱضٖاب ٚايتڀطف. أٜه

يف  "ْعاااِ".. ع ْعاااٛز أبٓا٤ْاااا عًٝٗاااا .. تعاااٛزٚا عًااا٢  "٫"أُٖٝااا١ 

املسضغااا١ ٚاملٓاااعٍ ٚيف املػاااذس ٚاـڀااااب ايرتباااٟٛ ٚاياااسٜين..   

َاآِٗ ٜتدااطز َاأ اؾاَعاا١ يااٝؼ يسٜاا٘   افٚاختكاااضاف فااإٕ نااجري

ايكااسض٠ عًاا٢ اؽاااش ايكااطاض. ٜٚتفاال أ. ايهااٛوٞ َاات َااا دااا٤       

ل, يهٓ٘ ٜ٪نس أٜهااف عًا٢ باطاَر ايٝٛتٝاٛب     بتعكٝب ز. السي

ٚٚغااا٥ٌ ايتٛاقااٌ ا٫دتُاااعٞ فٗااٞ ا٭قااطب يًٛقااٍٛ يصٖٓٝاا١   

ايؿاااب اٯٕ ٚنااصيو اياا اَر ايكااٝف١ٝ يًؿااباب ٚايتٛغاات يف   

املٓاؾمم ٚاملطانع ايكٝف١ٝ. ٚفُٝا ىال تعًٝال أ. ايهاٛوٞ    

ع٢ً َا شناطٙ ز. َٓكاٛض املڀاريٟ فكاس أؾااض إذ ٬َسعاتني       

 َُٗتني:

 افشاتٝاااا افسعاااا١ ا٭ٚذ: إٔ املتڀااااطف ٫ وكاااال َهػااااب  امل٬ 

ٜٚٓػب شيو يًذُاع١ .. إخل فاؾُاع١ ٚظفت٘ ملهاغبٗا َٔ 

خ٬ٍ ؼكٝل َهاغب شات١ٝ   ا٫غتؿاٗاز .. اؿاٛض ايعاني ..    

 ٚ ريٖا َٔ َهاغب ز١ْٜٛٝ و.
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        ٜٔامل٬سعاا١ ايجاْٝاا١: ايتأنٝااس عًاا٢ ث٬ثٝاا١ ايػٝاغاا١ ٚايااس

 ب١ٝ.ٚاٱع٬ّ َت عسّ اغتبعاز ايرت

أَاا غكاٛم اؿًااٍٛ أٚناح ز. َػااعس احملٝااا أْا٘ ٫بااس      

َٔ تٓاٍٚ قاٚض عا١َ َت بعس ايتفاقٌٝ إش متاز إٔ مناضؽ 

ْعٝؿا٘ يف املُاضغا١    سح اـڀ٢ إيٝٗاا ناٞ تهإٛ غاًٛناف    

غُٝا ٚإٔ ايتش٫ٛت ايهابري٠ اياي ٜعٝؿاٗا ايعااع      ايٛاقع١ٝ ٫

اؾٝااٌ  ٚبايتااايٞ املًُهاا١ تفااطض عًٝٓااا َٛانباا١ شيااو, إش إٔ

ٕٚ اٯٕ يف ظطٚف كتًفا١  ٪اؾسٜس َٔ ايؿباب ٚايفتٝات ٜٓؿ

٫ ميهٔ َعٗا إٔ تتِ إزاض٠ اؿٝا٠ َٔ سٛلِ با٭غايٝب اياي  

َٚااا  …اَتكااٗا اؾٝااٌ ايػااابل ٚتعاااط٢ َعٗااا ٚفاال ظطٚفٗااا  

ٜعٓٝ٘ ٫ ًٜعّ َٓ٘ ا٭فاطاز اياصٜٔ ٜٓدططإٛ يف زاعاـ ٚمٖٛاا      

   ٛ سااا٘ ٚٚاقعااا٘  فكااامم ٚإمناااا مااأ أَااااّ دٝاااٌ كتًاااف يف طُ

 ٚقسضات٘.

 

َٓٗا سكٛم ا٭َأ اياٛظٝفٞ إش نٝاف ميهأ إٔ ْڀاياب       - أ

ايؿاااب إٔ ٜهاإٛ قتفٝاااف بسٚيتاا٘ ٖٚااٛ ٫ هااس ٚظٝفاا١       
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َطَٛقاا١ ياا٘ ٚسكٛقاا٘ يف اؿكااٍٛ عًاا٢ غااهٔ َٓاغااب      

 ٚعٝـ ض ٝس.

اؿكٛم ايػٝاغ١ٝ إش نٝاف ْڀاياب ايؿااب بااي٤٫ٛ ٖٚاٛ       - ب

٫ ٜؿعط بأْ٘ داع٤ َأ أٟ قاطاض ٜكاسض؟, فكامم ناٌ َاا        

ٜكّٛ ب٘ ٖٛ إٔ ٜٓتعاط أَااّ ايؿاؾا١ يٝكاطض يا٘  اريٙ ناٌ        

ؾ٤ٞ ْٚعين بٗصا َا مياضغ٘ ايعاع املتكسّ َأ سكاٛم يف   

قاآاع١ اؿٝااا٠ ا٫دتُاعٝاا١ ٚا٫قتكاااز١ٜ ٚايجكافٝاا١ حااا   

ٜتعًل بؿا٪ٕٚ املاٛاطٔ ٚساداتا٘, نٝاف ْڀايبا٘ بايكٝااّ       

س٠ ٚمٔ ع ْكسّ ي٘ سكٛق٘ ايي وكٌ  ػ٪ٚيٝات عسٜ

عًٝٗا نٌ فطز يف أٟ زٚي١ َتكس١َ يف اغتدساّ ا٭زٚات 

ايػٝاغ١ٝ, فايؿاب ٫ ىتاض أعها٤ فًؼ ايؿاٛض٣ ٫ٚ  

هس غب٬ٝف يف ا٭فل املػسٚز أَاَ٘ يٝع  َٔ خ٬يا٘ عأ   

 عسّ ضناٙ عٔ أزا٤ َػ٪ٍٚ أٚ فػاز .

 

إش نٝف ْتڀًت ملػتكبًٓا ٚ اا وفٓاا َأ كااطط ٚمأ      

مناااضؽ َاات نااجري َاأ ؾاابابٓا نااٌ أغااايٝب ايٛقااا١ٜ ؟ ماأ  
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ْكاااااٍٛ لاااااِ ٫ تػاااااًُٛا عكاااااٛيهِ يغريناااااِ فاااااإٕ ٖااااا٪٤٫   

غااٝٛضزْٚهِ املٗايااو. يهٓٓااا يف ايٛقاات ْفػاا٘ ْڀااايبِٗ بااإٔ   

ٚشياو يعُاطٟ    ٜػًُْٛا عكٛلِ ٚإٔ ٜكتٓعٛا  ا ْكٍٛ َٚاا ْاط٣  

ُٸ ٔ ٜكسض ضأِٜٗ ٚوتفاٞ  ؾعٛض بايفٛق١ٝ ايي ػعًِٗ ٜبشجٕٛ ع

 بكسضاتِٗ ٜٚفعٌ نجرياف َٔ إَهاْاتِٗ.

 

متاز إٔ ْعٌُ ع٢ً إٔ تتٛقف قٓٛاتٓا ٚقشفٓا عأ ناٌ   

أغايٝب ا٫غتفعاظ اجملتُعاٞ إش إٔ شياو أساس أغاباب ؾاطع١ٓ      

س َاااا ًٜكااا٢ يف ضٚ  ٖااا٪٤٫ ػااااٙ ايسٚيااا١ ٚػااااٙ قٝازاتٗاااا بعااا

ٚعًُا٥ٗااا ٚاجملتُاات عاَاا١, إش نااجرياف َاأ أغااايٝب ا٫غااتفعاظ  

ا تععظ ياسِٜٗ عاسّ ايجكا١ بايكٝاازات ايػٝاغا١ٝ بٛقافٗا ؼكال         

  ٕ يًاسٍٚ ايغطبٝا١ َكااؿٗا ٚايكٝاازات ايسٜٓٝا١       ا  نُاا ٜعتكاسٚ

ايسٚياا١ بٛقاافٗا ٫ متتًااو ،ااات ايعاااع املتذااطز عاأ غااًڀ١     

"ٜػااُِْٛٗ عًُااا٤ ايػااًڀ١" أٚ ايعًُااا٤ ٚايااسعا٠ ايااصٟ خااصيٛا      

إخٛاِْٗ ٚع ٜتبٓٛا قهاٜا املػًُني " طبعاف نُا ٜطاٖا ٖا٪٤٫  

ايؿباب " ا٭َط اياصٟ دعًاِٗ يفٝعاا خااضز زا٥اط٠ ايتاأثري عًا٢        
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أٚي٦اااو ايؿاااباب .. ٚإٔ تطتكاااٞ ٚغاااا٥ًٓا اٱع٬َٝااا١ غڀابٗاااا     

 يعًٝا.يٝتػل َت ض١ٜ٩ ايسٚي١ َٚكاؿٗا ا

 

 اٱقاااااا٬ساتمتاااااااز إٔ ْعُااااااٌ ظااااااس مااااااٛ ؼكٝاااااال 

ٚايعسايااااا١ عًااااا٢ نااااااٌ املػاااااتٜٛات ٚيف َكاااااسَتٗا اجملاااااااٍ     

ايػٝاغاااٞ ٚايكهاااا٤ عًااا٢ ايفػااااز املاااايٞ ٚاٱزاضٟ بٛقاااف      

شيااو أسااس أزٚات اَتكااام ا٫ستكااإ َٚاأ ثااِ إؾاابا  عااسز       

َاااأ اؿادااااات ايااااي ػعااااٌ ايؿاااااب ٫ ٜعااااٝـ إسباطاتاااا٘       

ايػٝاغااااا١ٝ ٚا٫دتُاعٝااااا١ فٝذاااااس َااااأ ٜػاااااتجُطٖا أضنااااااف      

 ط.خكب١ ٫غتٓبات ايهطا١ٖٝ ٚايؿ

 

ايػذٕٛ ٖٞ أسس َٛاقس ٖصا ايفتٌٝ َٚت إٔ نٌ َٛقٛف 

أٚ غذني قس اقرتف إمثاف فتِ غذٓ٘ إ٫ إٔ ٖصا ايػذٔ أقبح 

ٜكٓت ايهجري َٔ ا٭فاطاز اياصٜٔ ٜتعااطفٕٛ َات تًاو ايتٝااضات       

أبٓااا٤ ٖااا٪٤٫ املػااذْٛني ٚبٓااااتِٗ ٚض ااا ْػاااا٩ِٖ     ٚخكٛقاااف 

 اضبِٗ.ٚبعس أق
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ٚأخااارياف ٜاااصنط ز. احملٝاااا أْااا٘ َٚااأ خااا٬ٍ تتبااات بعاااس      

سػابات أبٓا٤ أٚي٦و املعتكًني ٜتبني نٝاف إٔ أطفاا٫ف قاغاضاف    

أقاابشٛا اٯٕ قٓابااٌ َٛقٛتاا١ ٫ ناااٍ تًااو ايتٓعُٝااات تتعااب      

نااجرياف يف ػٓٝااسِٖ  فٗااِ ْتٝذاا١ غااذٔ ٚايااسِٖ أٚ قااطٜبِٗ       

ساز ٚيػاآٛات عسٜاااس٠ أقاابشٛا يف ب٦ٝااا١ تغااطؽ فاااِٝٗ ا٫غاااتع   

ي٬ْتكاااّ .. ٚبٝاْااات ايساخًٝاا١ ا٭خااري٠ ضقااست بعااس ٖاا٪٤٫       

ا٭بٓا٤ بٌ إٕ ايصٟ فذط َػذس ايكسٜح ٖٛ َجاٍ يصيو.. متاز 

فع٬ف إٔ متٟٛ أٚي٦و ا٭بٓا٤ ٚإٔ ْعٌُ عًا٢ باطاَر ادتُاعٝا١    

ٚتطب١ٜٛ ؽطدِٗ َأ عباا٠٤ ايؿاعٛض باملعًَٛٝا١ إذ إٔ ٜتبٝٓاٛا      

عساي١ ٚسػٔ ايتعاٌَ َعِٗ اؿل ٚغاق١ سني هسٕٚ فع٬ف اي

َٚت َٔ ٜتعاطفٕٛ َع٘ َأ ايػاذٓا٤ .. ٚإ٫ فآشٔ أَااّ داٝـ      

َاأ ايؿااباب ٚايفتٝااات ياأ ٜٗٓاااأ يبعهااِٗ باااٍ ستاا٢ ٜكهاااٛا        

ٚايااتفذري  اٱفػااازَهااذت اجملتُاات ٜٚٓتكُااٛا َاأ ايسٚياا١ عاا   

ٚايكتٌ. نٌ تًو اؾٛاْب ٖٞ ٬ََح عاَا١ يابعس َاا متااز     

زض٤اف مفااغ باا٘ أَاأ اجملتُاات ايتعاااطٞ َعاا٘ بإهابٝاا١ يتهاإٛ 

ٚيتٛانااب نااٌ اؾٗااٛز ا٭َٓٝاا١ املبصٚياا١ .. يعااٌ شيااو ٜهاإٛ   
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 …غبباف يف ؾعٛض ٖ٪٤٫ با٫ْتُاا٤ يًاٛطٔ ٚملكسضاتا٘ ٚ قٝازتا٘     

َٚت شيو نً٘ ٚفٛم شيو نً٘ ٫بس َٔ ايتاصنري عكٝكا١ إٔ   

الساٜاا١ َاأ اهلل "إْااو ٫ تٗااسٟ َاأ أسبباات ٚيهاأ اهلل ٜٗااسٟ  

ايٛايسإ ٚاملعًِ ٚٚغا٥ٌ ايتٓؿا١٦ فكاس ٫    َٔ ٜؿا٤" فُُٗا بصٍ

ٜٗتاااسٟ ٖاااصا ا٫بااأ أٚ ايؿااااب يًشااال فٝعاااٝـ عًااا٢ نااا٬ي٘      

ٚقكل ايكطإٓ ؾٛاٖس ع٢ً ٖاصا فٗاصا ابأ ْاٛح ناإ عُا٬ف       

 ري قات ٜكٍٛ يا٘ ٚاياسٙ ٜاا باين اضناب َعٓاا فٝكاٍٛ غاآٟٚ         

إذ دبٌ فٝكٍٛ ٚايسٙ ٫ عاقِ ايّٝٛ َٔ أَاط اهلل فهاإ َأ    

خط ايصٟ عل ٚايسٜ٘ ثِ قاٍ لُا أف يهُاا أٟ  املغطقني .. ٚاٯ

تباف يهُاا ٚٚاياساٙ ٜػاتغٝجإ اهلل ًٜٚاو آَأ إٕ ٚعاس اهلل سال        

فااريز عًُٝٗااا َػااتٗع٥ا َااا ٖااصا إ٫ أغاااطري ا٭ٚيااني, فٗاا٪٤٫    

يهااأ …حااأ سااال عًاااِٝٗ ايكاااٍٛ أْٗاااِ نااااْٛا خاغاااطٜٔ     

َػاا٪ٚيٝتٓا إٔ ْعُااٌ ٚلتٗااس ْٚبااصٍ ْٚااصيٌ ْٚتفااا٢ْ َاأ أدااٌ  

سِٗ ٚإٔ ٜهْٛاٛا أعهاا٤ قااؿني يف فتُعٓاا     أبٓا٥ٓا ٚق٬

ع تتهافط نٌ ايٛغا٥ٌ ايرتبٜٛا١ ٚايجكافٝا١ ٚا٫دتُاعٝا١     َٚا

ٚا٫قتكاااز١ٜ ٚايػٝاغاا١ٝ يف قاآاع١ َػااتكبٌ أبٓا٥ٓااا ٚٚطٓٓااا    
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فاآشٔ حاأ ٜااسفت بٗاا٪٤٫ ا٭بٓااا٤ ٚايبٓااات ي٬ْفذاااض َٜٛاااف َااا     

 ٚسٝٓٗا ْٓسّ ٫ٚت سني َٓام.

يتأنٝس ع٢ً أْا٘ ًٜاعّ ناصيو    ٚاٖتِ ز. خايس ايطزٜعإ با

أٜأ ٜاصٖبٕٛ؟ َٚااشا ٜؿااٖسٕٚ؟      …ا٫يتفات ٚبك٠ٛ إذ أبٓا٥ٓا

ٚإٔ ْٓاقؿااِٗ يف  ؟ٚنٝااف ٜكهاإٛ ٚقاات فااطا ِٗ َٚاات َاأ..    

اٖتُاَاتِٗ ٚقٓاعاتِٗ ايس١ٜٝٓ ٚإٔ ْٛنح لِ ٚبكٛض٠ َهجف١ 

 خڀٛض٠ اؾُاعات اٱضٖاب١ٝ ٚبڀطم شن١ٝ.

ٛ طافٝاااا١ ثٓإٚأنااااس ز. محٝااااس املااااعضٚ  عًاااا٢ إٔ زضاغاااا١ 

ٕ غااتهٕٛ َفٝااس٠ يٛناات ٛيًُٛاقاات ايااي ٜعٗااط َٓٗااا اٱضٖااابٝ

اٱدطا٤ات ايٛقا١ٝ٥ َٔ اٱضٖاب بؿهٌ أقطب. ٚأؾاض أ. خايس 

اؿاضثٞ إذ أْٓا متاز يًتعطف ع٢ً ا٭ثط ايصٟ ٜرتن٘ زضاغ١ 

ايعاٖط٠ َٔ ٚدٗا١ ْعاط ايعًاّٛ ا٫دتُاعٝا١ ايتدككا١ٝ اياي       

ٝكٗاا عًا٢ فتُات    تسضؽ خكاا٥ل اجملُٛعاات املُٗؿا١ بتڀب   

ايػعٛز١ٜ ٚيٝؼ ا٫نتفا٤ بايٓعط١ٜ ٚتڀبٝكٗا ع٢ً اجملتُعاات  

ا٭ٚضٚب١ٝ املدتًف١ عٓا غٝاغٝاف ٚثكافٝاف.. إٕ شيو قس ٜارتى أثاطاف   

يف ْعطْااا يٮفااطاز بؿااهٌ خااام ٜٚعٜااٌ عٓااا  َٝهافًٝٝاا١ ٫  
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َككٛز٠و مناضغٗا زٕٚ ٚعٞ بتٛدٗٓا بايػٝاغات ٚاملعاؾاات  

٠و ٚياٝؼ  ايفااطز نٛساس٠و ٜٚعاا    يتؿاهٌٝ  اجملتُات نٛسااس  

بٓا بأثط أن  ع٢ً تكشٝح ايػعاض اؾُاعٞ ٚايؿغف باملٛت 

 عٓس ايؿباب ٚايبشح عٔ َ ضات ز١ٜٝٓ َعٜف١ يًُٛت.

شنااط ز. خايااس ايطزٜعااإ أْاا٘ ميهاأ    ٘ٚيف ايػااٝام ْفػاا

زضاغ١ ؼًٌٝ َهُٕٛ يع١ٓٝ َٔ ايتغطٜسات يعٌُ َ٪ؾاط   إدطا٤

َا أؾاض يا٘ ز. عبسايػا٬ّ   سٍٛ ْػب١ املػتسعؿني. ففٞ ن٤ٛ 

ايٛاٜااٌ فااإٕ ٖٓاااى بعااس اـكااا٥ل ايفهطٜاا١ ايعاَاا١ يااس٣      

َػتكڀيب زاعـ. َجٌ اٱسػاؽ اؿاز بايعاسا٤ سٝااٍ ايغاطب    

ٚايؿاااٝع١. ض اااا ٖاااصا ٖاااٛ اؾااااَت املؿااارتى. ؼتااا٘ ؽتًاااف       

اـكاااا٥ل ٚ ايػاااُات عػاااب ثكافااا١ اجملتُااات ٚ ايتهاااٜٛٔ   

ز. َػااعس احملٝاا ياٛ    ايفطزٟ ٚ ا٭قطإ ٚاؿاي١ ايعك١ًٝ. ٚتڀًت 

إٔ َ٪غػاا١ ايسٚياا١ ا٭َٓٝاا١ اػٗاات لااصا ايٓااٛ  َاأ ايسضاغااات  

اياصٟ ٜكاّٛ عًا٢ زضاغا١ سايا١ ؿػاابات ناٌ ؾااب ٚقات َٓاا٘          

ٖااصا ايػااًٛى أٚ تعاااطف َعاا٘ أٚ زعُاا٘ َاأ خاا٬ٍ ؾاابهات     

ايتٛاقٌ ا٫دتُااعٞ ٭غاِٗ ٖاصا يف قاٚيا١ اـًاٛم يٓتاا٥ر       

 .أٚنحاقت َٓٗذ١ٝ زقٝك١ ا٭َط ايصٟ غٝذعًٓا أَاّ ٚ
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ٚتػا٤ٍ ز. عًٞ اؿهُٞ: َت٢ ٜعٞ امل٪ثطٕٚ يف فتُعٓا 

أْٓا يف َٛاد١ٗ إضٖاب ٜتڀًب إٔ ْٛسس يفٝت دٗٛزْا يًكهاا٤  

عًٝ٘ ٚاغت٦كاي٘, ياٝؼ ايٛقات اٯٕ ٚقات خ٬فاات أٚ تكاف١ٝ      

 سػابات, إمنا ٚقت ايعٌُ َعاف.

 ٞ إذ إٔ ايٛناات اؿااايٞ يف  ٚشٖباات ز. اؾاااظٟ ايؿاابٝه

ب٬زْااا ٜتڀًاااب دٗاااٛز تهاًَٝااا١ شات اػااااٙ دسٜاااس ٚكتًاااف  

َٴاسخ٬ت قاشٝش١ ٚزقٝكا١ ٚؾافاف١       َطتهع٠ ع٢ً َعڀٝاات ٚ

بااني نااٌ َاأ امل٪غػااات ا٭َٓٝاا١ ٚايتعًُٝٝاا١  بؿااكٝٗا ايعاااّ       

ٚاؾااااَعٞو ٚامل٪غػاااات اياااي تٴعٓااا٢ بايؿاااباب ٚ ريٖاااا َااأ    

ات ايفهطٜاا١ ايااي  امل٪غػااات شات ايع٬قاا١ ملٛادٗاا١ املػااتذس  

 اؿػااابإتٴٛدااا٘ ا٭عُااااٍ اٱدطاَٝااا١ يًُتڀاااطفني آخاااص٠ يف     

املااا٪ثطات املدتًفااا١ اـاضدٝااا١ ٚايساخًٝااا١. ٫ٚ هاااب إٔ ٜعُاااٌ   

اجملًػااني ا٫قتكااازٟ ايتُٓااٟٛ ٚايػٝاغااٞ ا٭َااين يف فًااؼ   

 ايٛظضا٤  ععٍ عٔ بعهُٗا ايبعس يف ايتدڀٝمم ٚايعٌُ.

ُٝا ىل ناطٚض٠  ٚاتفل أ. خايس اؿاضثٞ َت ز. اؾاظٟ ف

تهافط اؾٗاٛز باني اؾُٝات عًا٢ ايٓشاٛ اياصٟ ٜهاٝل اـٓاام         
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عًاا٢ ايكااشب١ ايػاا١٦ٝ ٜٚكاابح ايفهااط ايااتهفريٟ ٚايااسَٟٛ    

ٚايعٓااف َػااتٓهطاف بؿااهٌ أٚغاات ٚهعااٌ ايااطأٟ ٚايفهااط       

ايػًِٝ ٖٛ اؿكاض ا٭ٍٚ نس ايتڀطف عٓس ايؿباب ي٬٦ هس 

 .ضٚاداف ٚآخطٜٔ مياي٦ٕٛ عًٝ٘ ست٢ ىطز عٔ ايػٝڀط٠

ٕ ا َٔ املِٗ ا٫يتفات   ٘نُا أْ  نُا ٜط٣ ز. خايس ايطزٜعاا

إذ ا٭غاااباب ايساخًٝااا١ عٓاااسْا ٚاياااي تاااسفت بايؿاااباب إذ      اااا

ايتڀطف ٚاٱضٖاب ٚايتٛقف عٔ ايكٍٛ إٔ ايعاٌَ اـاضدٞ ٖٛ 

ا٭غااااؽ ٚايتٛقاااف عااأ ْعطٜااا١ املااا٪اَط٠ ٚإيكاااا٤ ايًاااّٛ عًااا٢     

ٞ يااسٜٓا َؿااه١ً َاات ؾاابابٓا ٖٚٓاااى ؾااشٔ زاخًاا  …اٯخااطٜٔ

ٖٚٓاى يغ١ طا٥ف١ٝ ٖٚٓاى َٓاٖر ٚفك٘ عاد١ إذ ْكس ملعطفا١  

نٝااف ٜكاابح ايؿاااب ٖؿاااف أَاااّ تااأثري ايعاَااٌ اـاااضدٞ يف     

    ٍ  …سايااا١ أْااا٘ َااا٪ثط أغاغاااٞ نُاااا ٜطٜاااس ايااابعس إٔ ٜكاااٛ

ايتشكااني ٜبااسأ َاأ ايااساخٌ َاأ ٖٓااا ٚاملؿااه١ً ٖٓااا ٚيٝػاات    

 ٖٓاى.
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أؾاض ز. قُس ايػًُٞ يف ٖصا ايػٝام إذ َكاي٘ املٓؿاٛض  

ٚاياااصٟ داااا٤ بعٓاااٛإ:    6/7/5105ظطٜاااس٠ اياااٛطٔ بتااااضٜذ   

"ا٫تفااام ايٓااٟٛٚ.. خڀاا١ أّ ٚضطاا١؟"  سٝااح شنااط إٔ تٓاااظ٫ت    

قت١, غتؿاذعٗا  ٪ٚإٕ ناْت َإٜطإ سٝاٍ بطْافٗا ايٟٓٛٚ, 

يف ايغايب ع٢ً َعٜس َٔ ايتسخ٬ت يف ايؿ٪ٕٚ ايساخ١ًٝ يسٍٚ 

املٓڀكاا١, فذُٝاات أشض  طٗااطإ تٓتعااط سكااتٗا َاأ امل٦اا١ ًَٝاااض  

ز٫ٚض أٚ ٜعٜس ايي غٝتِ اٱفطاز عٓٗا. ٚغٝهٕٛ ٖٓاى اتفام 

َٓفكٌ بؿإٔ َٛقت "باضتؿني" يف إٜطإ, ٖٚصا ٜعين إٔ إٜاطإ  

بعااس خڀٛطٗااا اؿُااطا٤ املتُجًاا١ يف عااسّ    قااس تطادعاات عاأ  

ايػااُاح بتفتااٝـ املٛاقاات ايعػااهط١ٜ. نااصيو واال يًٛناياا١  

ايسٚي١ٝ َكاب١ً َأ تؿاا٤ َتا٢ ٚنٝفُاا أضازت ٚغاٝتِ تفتاٝـ       
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يفٝت املٛاقت اي١ٜٚٛٓ اٱٜطا١ْٝ ٚيهأ ياٝؼ بؿاهٌ َفااد٧,     

بٌ باتفام بني ايڀطفني عًا٢ ٚقات ايتفتاٝـ عٝاح ٜاتِ خا٬ٍ       

َاأ تكااسِٜ ايڀًااب, ٚإشا َااا   َكاضْاا١ ٖااصا أضبعاا١ عؿااط َٜٛاااف 

بايتكطوات ايػابك١ َٔ اؾاْبني اٱٜطاْٞ ٚايغطبٞ فإٕ ٖاصا  

ٜعااين "ا٫يتكااا٤ َٓتكااف ايڀطٜاال". ٚظٜااط اـاضدٝاا١ اٱٜطاْااٞ       

قُس دٛاز ظطٜف ٚقاف ا٫تفاام بأْا٘ "ياٝؼ َجايٝااف ٚيهٓا٘       

ٜفااتح قاافش١ دسٜااس٠ يف ايع٬قااات". ٚا٭َااط شاتاا٘ تهااطض يف       

٥ٝؼ ضٚساااْٞ, ٖٚااصا قااشٝح فاآشٔ ْؿااٗس ؼاا٫ٛف  نًُاا١ ايااط

تاضىٝاف يف ايع٬قات ايسٚي١ٝ خاقا١ باني طٗاطإ ٚايعااع. أَاا      

فُٝااا ٜتعًاال بايؿاااض  اٱٜطاْااٞ فإْاا٘ غااٝشتفٌ خاا٬ٍ ا٭ؾااٗط      

ايكازَاا١ بايتٛقااٌ ٫تفااام ٚيهاأ ٖااصا ا٫ستفاااٍ يااٝؼ بػاابب   

اؿكااٛم ايٜٓٛٚاا١ أٚ تفاقااٌٝ اي ْاااَر ايٓااٟٛٚ اٱٜطاْااٞ ايااي      

ز لااا ايٓعاااّ, بااٌ ٭ْاا٘ ٜأَااٌ سكٝكاا١ يف ؼػاأ ٚنااعِٗ     ٜااطٚ

املعٝؿٞ ٚاؿكٍٛ عًا٢ ٚظٝفا١ ٚانفااض ْػاب ايتهادِ يف      

ا٭غااعاض ٚتااسْٞ ا٭دااٛض.. إخل, ٫ٚ ؾااو إٔ ايؿااعب اٱٜطاْااٞ     

ٜػااتشل ايعااٝـ يف ظااطٚف أفهااٌ إ٫ إٔ ايٓعاااّ ايػٝاغااٞ,     
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َٚاات ا٭غااف ايؿااسٜس, ياأ ٜهاارتخ نااجرياف بڀُٛسااات ٖااصا     

ٚئ ٜٓعهؼ ضفت ايعكٛبات ٚٚقٍٛ ا٭َاٛاٍ   ايؿعب ٚتڀًعات٘

اجملُس٠ إذ اـع١ٜٓ اٱٜطاْٝا١ عًا٢ سٝاا٠ املاٛاطٓني, ٚبايتاايٞ      

قس هس املٛاطٔ ايبػٝمم أْ٘ نُاا ٜكاٍٛ املجاٌ ايؿااَٞ "خاطز      

َٔ املٛيس ب٬ محل". ٜكٍٛ أساس اٱٜاطاْٝني ملطاغاٌ "ْٜٝٛاٛضى     

 تااااميع" ا٭َرينٝااا١ يف طٗاااطإ: "تفاقاااٌٝ ا٫تفاااام ٫ تُٗاااين  

ناااجرياف, ا٭ٖاااِ إٔ أًَاااو بڀاقااا١ قاااطاف بٓهٝااا١ ميهااآين  

اغاااتدساَٗا خااااضز إٜاااطإ". ٖاااصا ايتكاااطٜح ٜعهاااؼ سكٝكااا١   

تڀًعااات ايؿاااض  اٱٜطاْااٞ. ٖٚااصا ض ااا ٜعاا  بٛنااٛح عاأ آَاااٍ 

اٱٜطاْٝني َٔ فرت٠ َا بعس ا٫تفام. أَا ع٢ً ايػاس١ ايػٝاغا١ٝ  

بعاس   اٱٜطا١ْٝ غٝبسأ ايكاطا  ا٭ٜاسٜٛيٛدٞ ٚايػٝاغاٞ غاطٜعاف    

َاأ ا٫ْتكااازات ي٬تفااام يف  ٖااس٤ٚ ايعاقااف١ ٚغٓؿااٗس نااجرياف 

ايساخٌ اٱٜطاْٞ, فٗٓاى ق٣ٛ يف ايساخٌ اٱٜطاْٞ لا ثكًٗا بٌ 

تعس أقا٣ٛ َأ اؿهَٛا١ اٱٜطاْٝا١ ايطآٖا١ غتدػاط ايهاجري        

تط٣ ا٫ْفتاح ع٢ً ايغطب ٜؿهٌ خڀاطاف سكٝكٝااف عًا٢     َٔ ثٳِٚ

   ٚ ض اااا اغاااتُطاضٜت٘, قااٛض٠ ايٓعااااّ ٚثٛابتاا٘ ٚأغػااا٘ ايجٛضٜاا١ 
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نااصيو غااٝهٕٛ اؿااطؽ ايجااٛضٟ أؾااس املتهااطضٜٔ ـػاااض٠   

أٖااِ َااٛاضزٙ املايٝاا١ املتُجًاا١ يف تٗطٜااب اياآفمم ٚايبهااا٥ت َاأ       

. ٚعًاا٢ اؾاْااب ا٭َرينااٞ, تتذاا٘ ا٭ْعاااض إذ    ٝٗاااإٜااطإ ٚإي

َٛقااف ايهااٛلطؽ َاأ ا٫تفااام ٖٚااٌ غااٝ٪ٜس شيااو أٚ ٜكااٍٛ    

    ُ ٗاٛضٟ ٫  نًُت٘ يف ٖاصا اـكاٛم, خاقا١ إٔ اؿاعب اؾ

ٜ٪ٜس ايڀطٜك١ ايي تتعاٌَ بٗا إزاض٠ أٚباَا َت اؿاي١ اٱٜطاْٝا١  

ٚتط٣ يف شيو اْسفاعاف أَرينٝاف  ري َ ض مٛ إٜاطإ. اياط٥ٝؼ   

أٚباَااا نااإ قااطواف يف نًُتاا٘ بعااس إعاا٬ٕ ا٫تفااام بأْاا٘        

غٝػااتدسّ ساال اياآكس نااس أٟ قااا٫ٚت َاأ ايهااٛلطؽ  

    ٘ َتفااا٬٥ف بؿااإٔ   يااطفس ا٫تفااام, بُٝٓااا لااس ٚظٜااط خاضدٝتاا

َٛقاااف إهاااابٞ َااأ ايهاااٛلطؽ. ٚفُٝاااا ٜتعًااال بإَهاْٝااا١   

تڀبٝااال ا٫تفاااام بؿاااهٌ زقٝااال, غاااتٛاد٘ ايٛنايااا١ ايسٚيٝااا١  

يًڀاقاا١ ايصضٜاا١ قااعٛبات ناابري٠ يف َطاقباا١ ا٭ْؿااڀ١ ايٜٓٛٚاا١   

اٱٜطاْٝااا١ ْعاااطاف ملػااااس١ اياااب٬ز ايؿاغاااع١ ٚمتاااطؽ ايٓعااااّ       

ٚاياتًُل َٓٗاا.    اٱٜطاْٞ يف خطم ا٫تفاقاات ٚاملٛاثٝال ايسٚيٝا١   

ْعِ ٜكاٍٛ اياط٥ٝؼ ا٭َريناٞ إْٓاا ًَتعَإٛ  طاقبا١ ايٓؿااط        
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اٱٜطاْٞ ٚإٕ يفٝت اـٝااضات غاتهٕٛ عًا٢ ايڀاٚيا١ يف سااٍ      

% 98خطقت إٜطإ ٖصا ا٫تفام ٚؼسخ عٔ ػطٜاس إٜاطإ َأ    

حااا متًهاا٘ َاأ ايٝٛضاْٝااّٛ املدكااب ٚنااصيو ٚناات قٝااٛز      

ُٝااس ؽكاااٝب  قاغاا١ٝ عًاا٢ املٓؿااآت ايٜٓٛٚااا١ اٱٜطاْٝاا١ نتذ    

عاَااف, ٚناصيو    05ايٝٛضاّْٝٛ يف َٛقت "فاٛضزٚ" ايٓاٟٛٚ ملاس٠    

يًُاس٠ شاتٗاا,    %3.6سكط ايتدكٝب يف َٛقت "ْڀٓع" بٓػب١ 

ٚناصيو قكااط ايتدكاٝب عًاا٢ أدٗاع٠ ايڀااطز املطناعٟ َاأ     

ٖٚااٞ قسمياا١ دااساف. نااصيو ؽفااٝس عااسز أدٗااع٠      IR1ْااٛ  

ايڀاااطز املطناااعٟ بٛاقااات ايجًاااجني طًٝااا١ َاااس٠ ا٫تفاااام. ٖاااصٙ       

ايتفاقااٌٝ ت٪نااس عًاا٢ إٔ ٖااسف اٱزاض٠ ا٭َرينٝاا١ ػُٝااس    

ا٭ْؿڀ١ اي١ٜٚٛٓ اٱٜطا١ْٝ ايي قس تػِٗ يف ايٛقاٍٛ إذ إْتااز   

عاَاااف, ٚبعااس شيااو ٜهاإٛ ايڀطٜاال     05ايػاا٬ح ايٓااٟٛٚ ملااس٠   

َفتٛساااف أَاااّ إٜااطإ ٫غاات٦ٓاف َؿااطٚعٗا مااٛ إْتاااز ايػاا٬ح   

 ؼكٝكٗاا  احملعٛض. َٔ املهاغب امل١ُٗ ايي غتٓذح إٜطإ يف

عٓس تٓفٝص ا٫تفام إيغا٤ ايعكٛباات ايكاازض٠ ناسٖا َأ ا٭َاِ      

املتشس٠ ٚفًاؼ ا٭َأ اياسٚيٞ, ؼات ايفكاٌ ايػاابت, ٖٚاٞ        
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بايتااايٞ تااطأٖ عًاا٢ قااعٛب١ إعاااز٠ فطنااٗا فااسزاف ستاا٢ ٚإٕ   

قاَت غطم ا٫تفام, ْعطاف يًعطٚف ايػٝاغا١ٝ اياي ٜؿاٗسٖا    

  ٚ ٚاؾاآڀٔ, َااا قااس  ايعاااع ٚايتااٛتط يف ايع٬قاا١ بااني َٛغااهٛ 

ٜكٛز يف املػتكبٌ إذ اغتدساّ ضٚغٝا ٚض ا ايكني أٜها سل 

اياآكس "فٝتااٛ" نااس أٟ َؿااطٚ   طبااٞ يفااطض عكٛبااات عًاا٢    

 إٜطإ ؼت ايبٓس ايػابت.

َااأ داْبااا٘ أٚناااح ّ. غااااع املاااطٟ إٔ ايااابرتٍٚ اٱٜطاْاااٞ   

َٛدٛز يف ايػاٛم أقا٬ف بڀاطم كتًفا١ ٚإٜاطإ تٓاتر بڀاقتٗاا        

١ فعًٝاف قبٌ ا٫تفام ٚيصيو فػاٛم ايآفمم يأ    املُهٓ اٱْتاد١ٝ

ٜتأثط نجرياف ع٢ً َا ٜعٔ فكمم فرت٠ َ٪قت١ ثِ تتهاح ايكاٛض٠   

ٜٚعٛز يڀبٝعت٘ اؿاي١ٝ. أَا غكٛم ايك٣ٛ ايؿاٝع١ٝ ٚايػا١ٝٓ   

فُهػااب إٜااطإ أْٗااا زخًاات َاات أَطٜهااا يف سااطب ايعااطام     

زٕٚ أٟ اتفااام َأ  باتفاام بُٝٓاا املًُها١ ٚزٍٚ اـًااٝر زخًاٛا     

ٌ ساقااٌ ٖٚااصا ميهاأ تساضناا٘ بإعاااز٠ َٓاقؿاا١     نتشكااٝ

ؾاااطٚط ايتشايفاااات َااات ايكااا٣ٛ ايغطبٝااا١ فايػاااعٛز١ٜ ٚاياااسٍٚ    

ايعطب١ٝ يسٜٗا ْفٛش َِٗ ٚقاٟٛ داساف يف املٓڀكا١. ٚميهأ زعاِ      
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املٛقف ايتفاٚنٞ َت ايسٍٚ ايغطب١ٝ ٚتععٜعٙ عٔ ططٜل استٛا٤ 

ايتٓعُٝات ايػ١ٝٓ يف ايعااع ايعطباٞ بكاسض املػاتڀا  ٚتًڀٝاف      

خڀابٗا ػاٙ ايغطب ٚتٛسٝسٖا نس إٜطإ. نُا ميهأ   سس٠

ايسخٍٛ بعُل ٚع١ًٝٓ ٚدس١ٜ يف زعِ املعاضن١ اٱٜطاْٝا١ ٚخًال   

ٚادٗااات زٚيٝاا١ َ٪ٜااس٠ لااا يف ايعاااع ٚفااتح دبٗااات خاضدٝاا١       

ٚزاخًٝاا١ نااس إٜااطإ. نااصيو ميهاأ زعااِ ٚإبااطاظ ا٭قااٛات    

ايؿاااٝع١ٝ ايعطبٝاااا١ املٓاٖهاااا١ ٱٜاااطإ ٚتٓعااااِٝ ٚبٓااااا٤ قااااسضات   

١ٜ لاااا َٚاااسٖا باملااااٍ ٚايػااا٬ح ناااٞ تكااااض  ايكااا٣ٛ   عػاااهط

ايؿااٝع١ٝ امل٪ٜااس٠ ٱٜااطإ. ٚميهاأ زعااِ املطاداات ايؿااٝع١ٝ ايااي  

ؼااااااااٍٚ ا٫غاااااااتك٬ٍ إع٬َٝااااااااف ٚباٱَهاْٝاااااااات ٚٚنااااااات    

 اغرتاتٝذٝات ط١ًٜٛ املس٣ بٗصا ايؿإٔ.

بُٝٓاااا يفااات ز. َػااااعس احملٝاااا ايٓعاااط إذ إٔ َاااا ٜكًااال       

٭َاااااٛاٍ ٚبايتاااااايٞ  ٖاااااٛ إيغاااااا٤ ايعكٛباااااات ٚإيغاااااا٤ ػُٝاااااس ا  

إطااا٬م ٜاااس إٜاااطإ يتهااإٛ ؾاااططٞ املٓڀكااا١ ٫غاااُٝا ٚأْٗاااا      

أزاضت ا٭ظَااا١ يف ايعاااطام بهفاااا٠٤ تتػااال َٚاااا ٜطٜاااس ايغاااطب    

 ؼكٝك٘.
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ٚفػط ز. قُس ايػًُٞ ا٫تفاام ايٓاٟٛٚ املعًأ بأْا٘ ٜعاين      

ػُٝاااس بطْااااَر إٜاااطإ ايٓاااٟٛٚ اياااصٟ قاااس ٜكاااٌ إذ ايػااا٬ح  

َااات إٜاااطإ ٚناْااات ايٛنايااا١ ايتع إشا غااا١ٓ 01ايٓاااٟٛٚ ملاااس٠ 

ٕ  َطاقبا١  يف دااز٠  0+1ايسٚي١ٝ يًڀاق١ ايصض١ٜ ٚفُٛع١   إٜاطا

ِ  ع أخاط٣  ٚض اا  املع١ًٓ اي١ٜٚٛٓ َٛاقعٗا ْٚؿاط  ايهؿاف  ٜات

 َا ع٢ً غتشكٌ إٜطإ ْعِ ا٫قتكازٟ, ايبعس ع٢ً. بعس عٓٗا

 بػااابب اجملُاااس٠ أَٛالاااا ٖٚاااٞ ز٫ٚض ًَٝااااض 011 عااأ ٜعٜاااس

اْٝااا١ غاااٛف تٓفاااتح عًااا٢ ايؿاااطنات اٱٜط ٚايػاااٛم ايعكٛباااات

ايعاملٝاا١, يهاأ نااِ غااٝهٕٛ ْكااٝب املااٛاطٔ اٱٜطاْااٞ َاأ   

شياااو ٖٚاااٌ غاااٝٓعهؼ عًااا٢ سٝاتااا٘ املعٝؿااا١ٝ ايػااا١٦ٝ داااساف     

ٚنصيو َػتٜٛات ايبڀاي١ ٚايتهدِ ا٫قتكازٟ ٚماٛ شياو؟   

عسّ اْعهاؽ ا٫تفام ع٢ً سٝا٠ املٛاطٔ اٱٜطاْٞ غاٝعٜس َأ   

ع٢ً ٖاصا ا٫تفاام    ٭س٬ّٚاايغهب ايؿعيب ايصٟ ضبمم اٯَاٍ 

ٚضفاات ايعكٛباااات اياااي ظاااٌ ايٓعاااّ ٜػاااتدسَٗا ااعااا١ أَااااّ   

َڀايااب ايؿاااعب. املكاااَط٠ ايهااا ٣ يًٓعاااّ اٱٜطاْاااٞ ٖاااٛ إٔ    

ا٫ْفتاااح عًاا٢ ايغااطب غااٝهٕٛ خڀاارياف عًاا٢ أغااؼ ايٓعاااّ        
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ايجاااٛضٟ ٚثٛابتااا٘ ٚغاااٝ٪ثط عًااا٢ قاااٛض٠ إٜاااطإ أَااااّ أتباعٗاااا      

إ٫ نصبااا١ ٖاااٞ  ٜٚهؿاااف إٔ ؾاااعاضات املاااٛت ٭َريناااا َاااا 

ن ٣ دعًت بعس املدسٚعني بإٜطإ ٜٓكازٕٚ خًفٗا. ا٭َٛاٍ 

املفااطز عٓٗااا غااٝهٕٛ يٓعاااّ ا٭غااس ٚسااعب اهلل ْكااٝباف َٓٗااا  

ٖٚٓا اـڀٛض٠. ع٢ً املػت٣ٛ ايػٝاغٞ, إٜطإ غتؿاعط بٓؿا٠ٛ   

غٝاغاا١ٝ َٚاأ احملتُااٌ  خاقاا١ إشا نااإ َاأ بااني ايبٓااٛز  ااري 

ٓڀكا١ ٚغاٝهٕٛ ايغاطب    املع١ًٓ بػمم ٜس ايٓعاّ اٱٜطاْاٞ يف امل 

 ٛقف ا٫ْهؿااف أَااّ اؾُٝات ٖٚاٌ فعا٬ف غاتهٕٛ إٜاطإ        

دااع٤ َاأ املٓفااصٜٔ ملؿااطٚ  ايؿااطم ايٛغاامم اؾسٜااس؟و إٔ ْااط٣  

تسخ٬ت إٜطا١ْٝ غافط٠ يف ؾ٪ٕٚ زٍٚ اؾٛاض ايعطبٞ ٖٚصا قس 

ٜكٛز إذ املعٜس َٔ ا٫ستكإ ايڀاا٥فٞ يف املٓڀكا١. ٖٓاا ؼتااز     

اياااتفهري يف إعااااز٠ ايٓعاااط يف زٍٚ املٓڀكااا١ ٚاـًاااٝر خاقااا١ 

 املؿطٚ . ٚإفؿاٍاغرتاتٝذ١ٝ ايتعاٌَ َت إٜطإ 

ٚشنط ز. َٓكٛض املڀريٟ إٔ املؿاه١ً اؿكٝكٝا١ ٖاٞ يف    

ايبعاااس ايػٝاغاااٞ .. أٟ ٖاااٌ غريغاااِ ٖاااصا ا٫تفاااام َػاااتكبٌ     

املٓڀكاا١ ايػٝاغااٞ ؟ ٖااٌ ٜعااين إٔ ْفااٛش إٜااطإ غااٝعزاز ْتٝذاا١   
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ٱط٬م ٜسٖا يف ايتكاطف َأ قباٌ ايغاطب ؟. َٓاص إٔ تاسخًت       

أَطٜهاااا يف ايعاااطام ٚ ايٓفاااٛش اٱٜطاْاااٞ ٜاااعزاز ٚ يف املكاباااٌ      

ٜااتكًل زٚض املًُهاا١ ْٚفٛشٖااا. ٚيف ٖااصا ايػااٝام فااإٕ اتفااام     

ايغااطب َاات إٜااطإ َاأ ايٓاسٝاا١ ايػٝاغاا١ٝ َاا٪زاٙ يف ْعااطٙ إذ     

 :أَطٜٔ

 ؿهِ يف اياب٬ز  ا٭ٍٚ: تك١ٜٛ ا٭قًٝات ٚ زفعٗا ٫غت٬ّ ا

 ايعطب١ٝ خكٛقاف.

  ايجااااْٞ: ؼكٝااال َاااا شناااطٙ  باضغاااٞو يف نتابااا٘  سًاااف

املكاااااات املؿااااارتن١و َااااأ إٔ َااااأ ثٛابااااات ايػٝاغااااا١    

اٱغطا١ًٝٝ٥ قاٚي١ ٚنت قسّ لا خًاف املٓڀكا١ ايعطبٝا١      

َت إٜطإ أٚ أثٝٛبٝاو ٭ْٗا تعتكس إٔ اـڀاط عًا٢ ٚدٛزٖاا    

٬ف أّ آد٬ف.. ٚ ٜهٕٛ ٜأتٞ َٔ املٓڀك١ ايعطب١ٝ ايػ١ٝٓ عاد

 بتأثري تٝاضات إغ١َٝ٬ أٚ ق١َٝٛ.

َٚٔ ظا١ٜٚ كتًف١ شنط ّ. غااع املاطٟ إٔ ا٫تفاام ٜاسعٛ     

ملطادعا١ غٝاغا١ ٚناات ايباٝس نًا٘ يف غاا١ً أَطٜهاا ٚوجٓااا      

عًاا٢ بٓااا٤ قااسض٠ ايااسفا  عاأ أْفػاآا َٚاات شيااو ا٫تفااام يااٝؼ      
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هابٝاا١ ٱٜااطإ َٚاأ  إَفادااأ٠ ٭سااس ْٚتا٥ذاا٘ يٝػاات يفٝعٗااا   

 ٜسٚض يف فًهٗا:

   ٜكٝس إٜطإ ٜٚعڀٞ ايغطب سل ايتسخٌ يف تفاقٌٝ غاتعٝل

تكااسّ بطافٗااا ٚهعًااٗا ؼاات ضمحااتِٗ. ٚعااٛز٠ ا٭َااٛاٍ      

 اجملُس٠ يٝؼ بػٗٛي١ ػُٝسٖا؟

    ِٗغااًٝعّ إٜااطإ بًذااِ طُٛسااات أتباعٗااا ٚتااطٜٚس ثااٛضٜت

 إضنا٤ يًغطبا٤ ٚايتدًٞ عٔ بعهِٗ.

 05 ااياا     ٛ ٟ عًاا٢ غاا١ٓ نفًٝاا٘ بتأغااٝؼ بطْاااَر ْااٟٛٚ قاا

اؾاْااب اٯخااط َاأ اـًااٝر ٚض ااا زٍٚ عطبٝاا١ أخااط٣ َجااٌ  

 َكط ٚاملغطب ٚاؾعا٥ط.

     اغااتغ٬ٍ إٜااطإ يٓفٛشٖااا يف ايااب٬ز ايعطبٝاا١ ٱبااطاظ قٛتٗااا

ٚتػذٌٝ ْكاط يف املفاٚنات ع٢ً سػاب ايعطب نؿف 

ايٓٛاٜا يًشًفا٤ ايعطب ٚأٜكغ املٓافػني ايٓٝاّ ٚفتح ايعٕٝٛ 

اؿذط. ٚؾاااشص ايكااا٣ٛ عًااا٢ ايبٝااات ايعداااادٞ يًطاَاااٞ بااا

ٚالُِ يف املٛاد١ٗ أٚي٘ عاقف١ اؿعّ ٜٚبسٚ أْ٘ غٝػتُط 

يف غاٛضٜا ٚايعاطام ٚيبٓاإ ٚقاس ٫ تػاًِ ايػااس١ اٱٜطاْٝاا١       

 َٔ َتڀاٜط ايؿطض.
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ٚشٖب ايًٛا٤ ز. غعس ايؿٗطاْٞ إذ إٔ إٜطإ اٯٕ تتشاسخ  

ٚ نأْٗا ق٠ٛ عع٢ُ تفاٚنت بٓذاح َت ق٣ٛ عع٢ُ. اؿعاط  

ات انتفاااا٤ شاتاااٞ ٚتؿاااذٝت ايكااآاعات   ساااتِ عًٝٗاااا غٝاغااا 

ايٛط١ٝٓ ٚؼاؼ أْٗاا قا٠ٛ إقًُٝٝا١ سككات لاساات يف ايعاطام        

ٚيبٓإ ٚ تكاتٌ يف غٛضٜا ٚ ي٫ٛ اؾغطافٝا يهاْات تكاتاٌ اٯٕ   

يف ايُٝٔ بػًُٝاْٞ ٚ يٝؼ بطعا  اؿٛثٞ ٚعفاف. أئ تهٕٛ 

إٜطإ بعس ا٫تفام أق٣ٛ غٝاغاٝاف ٚاقتكاازٜاف ٚعػاهطٜاف َٓٗاا     

ًَٝااض ز٫ٚض املبًاغ اياصٟ     041عأ   اٱفاطاز . أ٫ ٜهفٝٗا قبً٘!.

ع ٜتٛفط ٱٜطإ قبٌ ٖصا ايتاضٜذ ؟ أ٫ ٜهفٝٗا اْفتاسٗا عًا٢  

ايغااطب ٚ ايعاااع َاأ َٛقاات ايٓسٜاا١ ٫ َاأ َٛقاات ايتااابت؟ ايغااطب  

 يف ٚداا٘ أٟ قاا٠ٛ عطبٝاا١ َُٗااا   نيٜطٜااس إٜااطإ ٚ إغااطا٥ٌٝ قااٜٛت  

ز٫ف أٚ عًا٢ ا٭قاٌ   نإ ؾهًٗا ٚقطٜباف قاس ْاط٣ اعرتافااف َتباا    

قب٫ٛف  ري َعًٔ بني إغطا٥ٌٝ ٚإٜاطإ. تأخطْاا يف َٛانبا١ قا٠ٛ     

إغطا٥ٌٝ ٖٚاا مأ ؽًفٓاا يف َٛانبا١ قا٠ٛ إٜاطإ. ْعاِ ياسٜٗا         

َؿااانٌ ٚسهَٛتٗااا زنتاتٛضٜاا١ ثٝٛقطاطٝاا١ َعُُاا١ ٚيااسٜٗا   

َؿانٌ اقتكاز١ٜ ٚ بڀاي١ ٚيهٔ يسٜٗا قا٠ٛ عاًَا١ ٚطاقاات    
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عْٛا َِٓٗ, َاشا عٓاا مأ؟   بؿط١ٜ ميهٔ إٔ تٓٗس بإٜطإ. ز

َاااشا ماأ فاااعًٕٛ؟ أٜاأ ػُٝعٓااا ملكااازض قٛتٓااا ٖٚااٞ يٝػاات    

ق١ًًٝ ٚيهٔ َٔ أِٖ َكاازض ايكا٠ٛ: ايتٓعاِٝ ٚؼسٜاساف تٓعاِٝ      

 ايك٠ٛ  ٖٚصا وتاز ٱزاض٠ قه١َٛ بإضاز٠  ق١ٜٛ ٚساظ١َو.

بُٝٓااااا ٜااااط٣ ز. عبسايػاااا٬ّ ايٛاٜااااٌ إٔ ا٫تفااااام ٜاااابني إٔ 

ؿاِ ايغاطب اْتٗات. ايٝاّٛ َجًاِٗ      تكٛضات امل٬يٞ عٔ نػط خ

َجٌ قساّ ٜاّٛ ٚافال عًا٢ ايتفتاٝـ. ٚافكاٛا عًا٢ فاتح بًاسِٖ         

بؿهٌ ناٌَ يًتفتٝـ. ي٫ٛ ايعكٛباات َاا ضنادٛا. ايػا٪اٍ:     

ٌٖ ٜتشٍٛ ٖصا ا٫ْهػاض يف أٜسٜٛيٛدٝا ايسٚيا١ اٱٜطاْٝا١ إذ   

َهػااب لااا؟ ٖااٌ تهااطض منااٛشز َٗعَٚااٞ اؿااطب ايعاملٝاا١        

اباإ ٚإٜڀايٝااو اياصٜٔ اغاتأْفٛا زضب ايكا٠ٛ      ايجا١ْٝ  أملاْٝا ٚ ايٝ

بااط ِ العمياا١ ا٭ٜسٜٛيٛدٝاا١؟ أؾااو يف شيااو. ٭ٕ ٖااصٙ ايااسٍٚ    

اْتعُت يف غًو ايك٣ٛ ايغطب١ٝ ٚ اْكًبت بؿهٌ ناٌَ ع٢ً 

أٜااسٜٛيٛدٝاتٗا ايػااابك١. إٜااطإ يٝػاات َػااتعس٠ يفعااٌ شيااو. إٕ  

ٕ ايػا١ٓ هاب إٔ   ٛا٫ْهػاض ا٭ٜسٜٛيٛدٞ ٚاناح. ٚاٱغا٬َٝ  

إٔ ٖااصا ٜڀااالِ ٖااِ أٜهاااف. َٓاطشاا١ ايغااطب قااس    ٜااسضنٛا
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ٕ ٜطٜاسٕٚ  ٖٛطا٤ ٫ هًب إ٫ اي٬ٜٛت ع٢ً أقاشاب٘. اٱغا٬َٝ  

ايكااااطا  بااااني  يف إٜااااطإ ٚ يااااٝؼ  يف إٔ وكااااطٚا املٛنااااٛ   

اٱغ١َٜٛ٬ ٚايغطب. اٯٕ, ٌٖ ٜفتح ا٫تفاام يتشاٍٛ يف ايسٚيا١    

 اٱٜطاْٝااا١ يتػاااتٛعب ايكاااَٛٝني ٚ ايعًُااااْٝني اٱٜاااطاْٝني؟ مثااا١ 

َ٪ؾطات إذ عٛز٠ ايك٣ٛ ايعًُا١ْٝ اٱٜطا١ْٝ إذ سهٔ ايسٚيا١  

 اٱٜطا١ْٝ ايس١ٜٝٓ.

ٚعًاال ز. َػاااعس احملٝااا عًاا٢ شيااو بااإٔ املهاغااب ايااي     

سككتٗا إٜاطإ ٚغاتشككٗا ٖاٞ اْتكااض يعبا١ املكاات تكتهاٞ        

تكااسِٜ تٓاااظ٫ت َكابااٌ مثاأ أناا  ٫غااُٝا ٚإٔ ايغااطب أقاابح  

ْٗاا خطدات َأ ْفال َعًاِ      ٜٗطٍٚ مٖٛا ..ٚاملعاٍٛ عًٝا٘ ٖاٛ أ   

قااس تطغااِ َأ خ٬ياا٘ اغاارتاتٝذ١ٝ ػعًااٗا يف   َهاا٤ٞإذ ْفال  

َٛقت أق٣ٛ .. ٫ٚ ْػتبعس إٔ ٜعٌُ ايغاطب ٚا٭َطٜهٝإٛ عًا٢    

َٓشٗااا ناا٤ٛاف أناا  يتشكٝاال ٚدااٛزاف أناا  يف ب٦ٝتٓااا ايعطبٝاا١  

ٚاـًٝذ١ٝ, خاق١ ٚأْٓا يف اـًٝر ٫ منًو ض١ٜ٩ َٛسس٠ ػاٙ 

ضغاتٗا بعٝساف عٔ ايبٝاْات ايط،١ٝ ايي املٛقف َٔ إٜطإ ٚحا

 قس ٫ ػػس َا هطٟ ع٢ً ا٭ضض.
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ٚأؾااااض أ. خاياااس اؿااااضثٞ إذ أْااا٘ إشا ناااإ ٖٓااااى َااأ   

ٜكسم اْتكاض إٜاطإ عًا٢ زٍٚ ايعااع ا٭ٍٚ فتُعا١ ض اِ إٔ      

أَٛالاااااا قتذاااااع٠ عٓاااااسِٖ ٜٚتذاٖاااااٌ قاااااسضاتِٗ ايعًُٝااااا١      

 ٚا٫قتكااااز١ٜ ٚايعػاااهط١ٜ ظٝااااٛف ؼهاااِ عااااض ايعاااااع    

ٚأدٛا٥ٗا فٗصا قسض َٔ ايتٌٜٗٛ اٱٜطاْٞ ٫ ميهأ اغاتٝعاب٘,   

فاعاااح عااأ أغاااباب ٚزٚاعاااٞ فاااتح ٖاااصا ايبااااب َااأ اياااسٍٚ    

املتفاٚن١ َت إٜطإ ملػااض تتڀاٛض با٘ ا٭ساساخ يف املٓڀكا١ َأ       

زٕٚ َطآٖاا١ ظا٥فاا١ عًاا٢ َكاا٫ٛت نتغااٝري  ا٫تفااامدااطا٤ ٖااصا 

ايػٝاغاا١ٝ ْعاااّ امل٬يااٞ أٚ ايتٓاااظٍ عاأ ايٓفااٛش َٚهتػااباتٗا   

 ايي ؼككت يف املٓڀك١ .

ٚشٖااب ز. قُااس ايػااًُٞ إذ إٔ ايػاا٪اٍ ايااصٟ ع ٜڀااطح  

بعاااس: نٝاااف غاااٝهٕٛ َٛقاااف ايػاغااا١ يف إٜاااطإ ٚاؿاااطؽ  

ايجٛضٟ يٛ قسض اهلل َٚات خا٦َٓٞ قباٌ تٓفٝاص ا٫تفاام بؿاهٌ     

املؿااه١ً أْاا٘ ٫   …ناَااٌ؟!! غااٝهٕٛ ايٛناات َااجريا سكاااف    

ٌ إٔ ايتهٗٓاات ساٍٛ   ٜٛدس اتفام ع٢ً َٔ غٝدًف خا٦َٓٞ ب

ٖااصا املٛنااٛ  نااجري٠ ٚاؿااطؽ ايجااٛضٟ ياأ ٜكااُت ٚايتٝاااض        

 املعتسٍ ئ ٜفطط يف ٖصٙ املهاغب.
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ٚتػااا٤ٍ أ.ز. عبااسايطمحٔ ايعٓاااز. َٓتااس٣ أغااباض: نٝااف     

ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖصا ْكطاف ٱٜاطإ؟ ٚتؿاٌُ ايبٓاٛز ايط٥ٝػا١     

 يف ا٫تفام ايصٟ ٚقت يف فٝٝٓا ع٢ً َا ًٜٞ:

       تكٝٝااس اي ْاااَر ايٓااٟٛٚ اٱٜطاْااٞ عًاا٢ املااس٣ ايڀٜٛااٌ َاات

يف  3.67ٚناات سااس يتدكااٝب ايٝٛضاْٝااّٛ ٫ ٜتذاااٚظ عتباا١   

امل٦اااا١. ٚؼٜٛااااٌ َفاعااااٌ فااااٛضزٚ ٖٚااااٛ املٓؿااااأ٠ ايط٥ٝػاااا١ٝ    

يتدكاااااٝب ايٝٛضاْٝاااااّٛ إذ َطناااااع ٭عااااااخ ايفٝعٜاااااا٤     

 ٚايتهٓٛيٛدٝا اي١ٜٚٛٓ.

   خفااس عااسز أدٗااع٠ ايڀااطز املطنااعٟ  كااساض ايجًااجني إذ 

 دٗاظ فكمم. 5161

    ايػااُاح بااسخٍٛ َفتؿااٞ ايٛناياا١ ايسٚيٝاا١ يًڀاقاا١ ايصضٜاا١

يهااٌ املٛاقاات اٱٜطاْٝاا١ املؿااتب٘ بٗااا, ٜٚؿااٌُ شيااو َٛاقاات    

عػاااهط١ٜ ٜاااتِ ايٛقاااٍٛ إيٝٗاااا بايتٓػاااٝل َااات اؿهَٛااا١ 

 اٱٜطا١ْٝ.

     ّمتتٓت إٜطإ عٔ بٓا٤ َفاع٬ت تعٌُ باملٝااٙ ايجكًٝا١, ٚعاس

 عاَاف. 05 أخط٣ ملس٠ ْكٌ املعسات َٔ َٓؿأ٠ ١ْٜٚٛ إذ
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     ٕسعط اغترياز أدعا٤ ميهٔ اغاتدساَٗا يف بطْااَر إٜاطا

غٓٛات, نُا وعط اغاترياز   8يًكٛاضٜذ ايبايٝػت١ٝ ملس٠ 

 غٓٛات. 5ا٭غًش١ ملس٠ 

      ٍَٜٛااف إشا   65ٜػُح ا٫تفام بإعااز٠ فاطض ايعكٛباات خا٬

 ع تًتعّ طٗطإ با٫تفام.

ٛبااات ايسٚيٝاا١ ٚغتشكااٌ إٜااطإ يف املكابااٌ عًاا٢ ضفاات يًعك 

املفطٚناا١ عًاا٢ إٜاااطإ بؿااهٌ تااسضهٞ باااايتعأَ َاات ٚفاااا٤      

طٗااطإ بايتعاَاتٗااا يف ا٫تفااام ايٓااٟٛٚ. ٜٚعااين شيااو اغااتُطاض    

غٓٛات, ٚاغاتُطاض   8ػُٝس ا٭قٍٛ اٱٜطا١ْٝ يف اـاضز ملس٠ 

سعط ايػفط عًا٢ َععاِ ا٭فاطاز ٚال٦ٝاات اياي ؾااضنت يف       

غاااٝتِ تكًٝاااٌ ٖاااصٙ  غااآٛات. يهااأ  5اي ْااااَر ايٓاااٟٛٚ ملاااس٠  

ايفرتات يف سايا١ تأناس ايٛنايا١ ايسٚيٝا١ يًڀاقا١ ايصضٜا١ َأ        

ايڀبٝع١ ايػ١ًُٝ يً ْاَر ايٟٓٛٚ. ٚغٝتِ ضفت ايعكٛبات ْٗا٥ٝااف  

يف سايا١ ايٛفااا٤ ايتاااّ بهافاا١ ا٫يتعاَااات املٓكااٛم عًٝٗااا يف  

ا٫تفااام ايٓااٟٛٚ. نُااا غااتتُهٔ إٜااطإ َاأ َعاااٚز٠ تكااسٜط    

تادٝااا١ فااٛض باااس٤ تٓفٝاااص ا٫تفاااام.  اياآفمم بهاَاااٌ طاقتٗاااا اٱْ 
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ٜٚٓل ا٫تفام أٜهاف ع٢ً ايتعاإٚ باني اياسٍٚ ايها ٣ ٚإٜاطإ      

 يف فا٫ت ايڀاق١ ٚايتهٓٛيٛدٝا.

ٚاعت  ز. قُس ايػًُٞ إٔ ايعكٛبات ايي ٜاتِ َٓاقؿاتٗا   

سايٝاف غٝتِ ضفعٗا بػبب اي ْاَر ايٓاٟٛٚ اٱٜطاْاٞ فكامم ٚقاس     

ٝاا١ عاأ قٝاااّ طٗااطإ  بااسأت بعااس إٔ نؿاافت املعاضناا١ اٱٜطاْ 

بتڀٜٛط بطْافٗا ايٟٓٛٚ ْٚؿطت قٛضاف دٜٛا١ يًُٛاقات ٚناإ    

أقااط فًاااؼ   4112ّتكطٜباااف ٚيف عاااّ    4114ّشيااو يف عاااّ   

ا٭َٔ ايسٚيٞ أٍٚ عكٛبات زٚي١ٝ ع٢ً إٜطإ بػابب ايٓؿااطات   

فااإٕ قاافك١ ضفاات ايعكٛبااات ٫ تؿااٌُ ايعكٛبااات      يااصا  ايٜٓٛٚاا١.

 %51املفطٚن١ ع٢ً إٜطإ بػابب اٱضٖااب ٚسكاٛم ا٫ْػاإ.     

 ا٫تفاام  ٜؿاًُٗا  ٫ إٜطإ نس ا٭َطٜه١ٝ ايعكٛبات َٔ تكطٜباف

 تعاٍ فاع٫ٚ.١ً  اؾسٜس

ٚاـ٬ق١ ا٭ِٖ, يف ْعط ز. قُس ايػًُٞ, يٝػت بٓٛز 

ياي يف ايٛاقات ت٪ناس    ا٫تفام ايي   ْؿطٖا ع٢ً اٱْرتْات ٚا 

ػُٝس اي ْاَر ايٟٓٛٚ اٱٜطاْٞ بؿهٌ أٚ بآخط, ٚيهأ َاا   

ع ٜٓؿط ٚض اا يأ ٜٓؿاط َڀًكااف َأ تفاقاٌٝ سكٝكا١ ا٫تفاام         
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ايااي غااتهٕٛ ا٭ٜاااّ ايكازَاا١ نفًٝاا١ بإبطاظٖااا عًاا٢ ايٛاقاات.    

ا٫تفام قس ٜهٕٛ فطق١ سكٝك١ٝ ملػتكبٌ أفهٌ يف املٓڀك١, 

ْاَر ايٓاٟٛٚ ٚؼاٍٛ ايٓعااّ يف    خاق١ إشا َا نُٔ غ١ًُٝ اي 

طٗااطإ َاأ غااًٛى ايجااٛض٠ إذ مناامم ايسٚياا١ ايڀبٝعٝاا١, إ٫ إٔ    

امل٪ؾااطات تكااٛز إذ ٚاقاات إٔ تٓاااظ٫ت إٜااطإ سٝاااٍ بطْافٗااا     

قت١, غتؿذعٗا يف ايغاياب عًا٢ َعٜاس    ٪ايٟٓٛٚ, ٚإٕ ناْت َ

َٔ ايتسخ٬ت يف ايؿ٪ٕٚ ايساخ١ًٝ يسٍٚ املٓڀك١ ٚغاتعٜس َأ   

ٓعاااّ ايػااٛضٟ ٚسااعب اهلل ٚ ريٖااا, فذُٝاات    زعُٗااا املااايٞ يً 

أشض  إٜطإ يف املٓڀكا١ تٓتعاط سكاتٗا َأ املًٝااضات ايس٫ٚضٜا١       

ايي غاٝتِ اٱفاطاز عٓٗاا, ٫ٚ باس عًا٢ زٍٚ املٓڀكا١ اياتفهري        

داااسٜاف يف ايتكااااسٟ ٭ٟ تٗااااٛض إٜطاْاااٞ قتُااااٌ يف املػااااتكبٌ   

ايكطٜب, َٚت شيو نً٘ قس تكاٛز ايٓؿا٠ٛ اٱٜطاْٝا١ إذ ناجري     

ملكاااعب عًاا٢ املػاات٣ٛ ايااساخًٞ, خاقاا١ إشا َااا نااإ    َاأ ا

ٖٓاى اْفتاح نبري ع٢ً ايعاع ايغطبٞ, ٚا٭ٜاّ ايكاز١َ سبًا٢  

 باملفادآت.
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يهٔ ز. خايس ايطزٜعإ أؾاض إذ إٔ اٱٜطاْٝني غٝكابٕٛ 

بايكس١َ عٓسَا ٜتهح لِ أِْٗ ئ ٜػتًُٛا أَٛالِ احملذاٛظ٠  

سهاَٛتِٗ   …نُا تٛقعٛا ٚبايػٗٛي١ ايي ناْٛا ٜتكٛضٕٚ

نااااصبت عًااااِٝٗ غكااااٛم ا٫تفااااام ٚع تعڀٗااااِ اؿكااااا٥ل   

ٚعًاااا٢ ناااا٤ٛ شيااااو غٝكاااااب ايؿاااااض  اٱٜطاْااااٞ   …ناًَاااا١

ٚقااس ْتٛقاات َفادااآت  …ايتًُُااٌ إذٝكٛز باٱسباااط ايااصٟ غاا

عٓااسَا تتهااح اؿكااا٥ل ناًَاا١ أَاااّ اٱٜااطاْٝني خاقاا١ بعااس     

ٚقس ٜباسأ ايؿاعب اٱٜطاْاٞ     …٥٘أثٓايف ٚقٍٛ فطم ايتفتٝـ ٚ

     ٞ يف ايفاارت٠  …َٚععُاا٘ ؾااباب َٓاقؿاا١ دااس٣ٚ ْعاااّ امل٬ياا

املاناا١ٝ ع ٜهْٛااٛا قااازضٜٔ عًاا٢ طااطح ٖااصا املٛنااٛ  يهٓاا٘  

 ت ايكاز١َ.غٝڀطح بك٠ٛ يف ايػٓٛا

ٚأؾاااض ز. َػاااعس احملٝااا إذ إٔ ايؿااهٛى زا٥ُاااف تااسٚض      

سٍٛ قسض٠ ٖصا ا٫تفام ع٢ً ايكُٛز َت ٚدٛز دٗاات ٫ تطٜاس   

إٔ متهٞ فٝ٘ .. ا٫تفام ٜٓل ع٢ً عٛز٠ ايعكٛبات إٕ ع تًتعّ 

إٜطإ با٫تفام ٚطبعاف سعط ا٭غًش١ ع٢ً إٜطإ غٝػاتُط ملاس٠   

   َ بٝعااات ايكااٛاضٜذ  مخااؼ غاآٛات, ٚاغااتُطاض اؿعااط عًاا٢ 
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يجُااإ غاآٛات. املكًاال إٔ ا٫تفااام ٜاآل عًاا٢ إيغااا٤ ايعكٛبااات    

ْااا٘ ساااني ٜتااااح ٱٜاااطإ املٓٗهااا١  إ إشٚإيغاااا٤ ػُٝاااس ا٭َاااٛاٍ  

اقتكاااازٜا اؿكاااٍٛ عًااا٢ َبايغٗاااا اجملُاااس٠ قاااس تعُاااٌ عًااا٢   

تٛظٝاااف بعهاااٗا يف ا٭ساااساخ اؾٝٛغٝاغااا١ٝ اياااي تعٝؿاااٗا      

ساات ٜباسٚ إٔ   املٓڀك١ يًُهٞ يف ؼكٝل طُٛساتٗا ٖٚٞ طُٛ

 ايغطب ميٓشٗا يغ١ املٛافك١ املبڀ١ٓ.

ٚعًل ز. خايس ايطزٜعإ باإٔ إٜاطإ يأ تػاتڀٝت ايفهااى      

َاأ ا٫تفااام املٛقاات َاات ايغااطب ٭ٕ شيااو قااس ٜهاإٛ فاظفاا١      

أَااااا ايًغاااا١  …ناااابري٠ يف ظااااٌ ٚدااااٛز إغااااطا٥ٌٝ ٚكاٚفٗااااا 

"اـؿااب١ٝ" ايااي ٜػااتدسَٗا خااا٦َٓٞ يٲوااا٤ بااإٔ إٜااطإ نااس 

ٕ شيو اـڀاب ي٬غت٬ٗى احملًاٞ ٚؿفاغ   ايغطب فكس ٜهٛ

 ٘ إٜااطإ غااًُت ضقبتٗااا يًغااطب غكااٛم ٖااصا       …َااا٤ ايٛداا

ا٫تفام طُعاف يف ضفت اؿعط عأ أَٛالاا ٚٱْعااف اقتكاازٖا     

يهاااأ إٜااااطإ غااااتٛاد٘  …٭ٕ اـٝاااااضات أَاَٗااااا قااااسٚز٠ 

َؿاااه٬ت ناااجري٠ َػاااتكب٬ف بعاااس ٚقاااٍٛ فاااطم ايتفتاااٝـ       

ْعًااِ نٝااف  ٚغااٝشسخ حاسهااات نااجري٠ ٚؾااس ٚدااصب ٫   

ٚتػا٤ٍ ز. خايس: َا َع٢ٓ إٔ تاأتٞ فاطم تفتاٝـ إذ     …ٜٓتٗٞ
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بًسى يتفتـ َكاْعو َٚعاًَو َٚٓؿآتو اؿطب١ٝ؟ غتهٕٛ 

ايعًُٝا١ َصيا١ ٱٜاطإ  اطٚض ايٛقات ٚغاتدًل ْكُا١ عًا٢ ْعاااّ         

ياأ ٜتشػاأ بااني يًٝاا١  اٱٜطاْااٞامل٬يااٞ ٫ٚ غااُٝا إٔ ا٫قتكاااز 

  ا٭سساخ.ٚنشاٖا.. عًٝٓا إٔ ْٓتعط ْٚط٣ نٝف تػري

يف سني ٜاط٣ أ. عباساهلل آٍ ساَاس إٔ املبايغا١ يف اؿاسٜح      

عااأ اقتكااااز إٜطاْاااٞ غاااٝٓتعـ فذاااأ٠ ٚغاااطٜعاف نُاااا أٚضزت  

اٱٜهَْٛٛٝػت  ري قشٝح فاياساخٌ اٱٜطاْاٞ قڀاِ متاَااف     

َٚجكااٌ بااسٜٕٛ نااد١ُ ٚاقتكاااز ٖااـ ٚزخااٌ ايفااطز يف أغااٛأ     

ـ    َػااتٜٛات٘ َٚااا ناْاات تػااتڀٝت إٔ تفعًاا٘ يف غاآٛات ايڀااٝ

ايػٝاغٞ ايٝاّٛ أنجاط قاعٛب١ فكاس تهااعف عاسز ايػاهإ        

ٚظازت بااا٪ض ايتاااٛتط نُاااا إٔ ايػاااٛم ايبرتٚيٝااا١ متاااط بأٚناااا   

قعب١ ٫ٚ ْٓػا٢ ٖذاط٠ ايعكاٍٛ اٱٜطاْٝا١ عٛنااف عأ إٔ ْعااّ        

ايفكٝ٘ ٖٛ ْعاّ زٜين أقاٛيٞ ٜكاّٛ عًا٢ فهاط٠ ْؿاط ايتؿاٝت       

ٚاؿكس ع٢ً ايعطب ٚنٌ ٖصٙ اؾٗٛز ٚا٭َٛاٍ ئ تهٕٛ يف 

١َ َؿاطٚ  اقتكاازٟ باٌ َؿاطٚ  زٜاين يأ ىاسّ املؿاطٚ          خس

ايغطباااٞ ٚغٝتكاااازّ َااات املؿاااطٚ  ايعطباااٞ اياااطافس يًذػاااس    

 ايغطٜب نُا نإ اؿاٍ َت تطنٝا.
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شنطت أ. َٗاا عكٝاٌ إٔ ايػا٪اٍ املًاح غكاٛم ا٫تفاام       

َاااااشا  ملاااااشا سطقاااات أَطٜهااااا عًاااا٢ إمتاااااّ ٖااااصا ا٫تفااااام؟ 

غتػتفٝس؟ َا ايصٟ تطٜسٙ َٔ إٜطإ؟ َا ايصٟ تطٜسٖا إٔ تكّٛ 

باا٘ أٚ ٫ تكااّٛ باا٘ باٱناااف١ إذ الااسف املعًاأ ٖٚااٛ َٓعٗااا َاأ  

َت نٌ اؿسٜح عأ خڀاط إٜاطإ    …تڀٜٛط غ٬سٗا ايٟٓٛٚ؟

ٚايع٬قااااات "املكڀٛعاااا١" بااااني إٜااااطإ ٚأَطٜهااااا ٚاملكااااات      

 اـفاااا٤ َٓاااص يف افٚتعاْٚااا اف"املتهااااضب١" ٜباااسٚ إٔ ٖٓااااى تكاضبااا 

 .افغٓٛات ٚاٯٕ أقبح َهؿٛف

ٚاْت٢ٗ أ. َڀؿط املطؾس إذ إٔ ا٫تفام ايٟٓٛٚ باني إٜاطإ   

ٚايغااطب دااا٤ يف إطاااض اؿااطم عًاا٢ إبكااا٤ ايتفااٛم ي٬قتكاااز   

ا٭َطٜهاااااٞ أَااااااّ ظٗاااااٛض ايتهااااات٬ت ا٫قتكااااااز١ٜ َجاااااٌ     
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اي ٜهؼ, سٝح إٕ ا٭َطٜهإ أزضناٛا بعاس ساطب ايعاطام     

َٔ أظ١َ َايٝا١ / اقتكااز١ٜ ٜعااْٞ َٓٗاا     َٚا تبعٗا  ٚأفغاْػتإ

ايغاااطب ستااا٢ ٚقتٓاااا ٖاااصا بأْااا٘ هاااب اؿاااس َااأ ايتاااسخ٬ت    

اـاضد١ٝ املهًف١ ٚ خاقا١ َأ خا٬ٍ تاسخٌ َباؾاط يًذاٝـ       

يااصا ٖااِ اٯٕ غااٝتبعٕٛ اغاارتاتٝذ١ٝ املٓاااطل       …ا٭َطٜهااٞ 

Zones  ِٚيف ناااٌ َٓڀكااا١ ٜتؿااااضنٕٛ َااات ا٭قٜٛاااا٤ َٚااأ ثااا

ٚاااٍ إفطٜكٝاا إغاطا٥ٌٝ    ايتشهِ عٔ بعس, ايؿاطم ا٭ٚغامم   

.ٚبايٓػاااااب١ يًدًاااااٝر ٜاااااطٕٚ إٔ ايفٛنااااا٢ ٚعاااااسّ  …ٚإٜاااااطإ 

ا٫غتكطاض قازّ ٫ قاي١, بػبب ايفاضم ايؿاغات باني طبكاات    

اجملتُاات ٚتآنااٌ ايڀبكاا١ ايٛغااڀ٢, ٚأٜهاااف ٜااط٣ ا٭َطٜهااإ  

بأِْٗ لشٛا يف تكًٝل أ١ُٖٝ ْفمم زٍٚ اـًٝر بعس ايػٝڀط٠ 

ًٝااف   تطادعاات ْػاااب١   عًاا٢ ايعااطام ٚاٯٕ اؽاااش إٜااطإ نش    

 ناْت إٔ بعس %04ٚاضزاتِٗ َٔ ْفمم ايػعٛز١ٜ إذ أقٌ َٔ 

ٍ  َٚتو ايٓفڀ١ٝ ٚاضزاتِٗ فٌُ َٔ 43%  داسز  َٓاتذني  زخاٛ

 عاأ ايتاااّ ا٫غااتغٓا٤ بإَهاااِْٗ غااٝهٕٛ ٚإٜااطإ فٝتٓاااّ َجااٌ

ٛز١ٜ, ٚأٜهاااف أقاابح ا٭َطٜهااإ ٜااسضنٕٛ بااإٔ     ايػااع ْفاامم
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 َطنع فكست ٚقاقطتٗا غبتُ  00املًُه١ ٚبعس أسساخ 

 يًؿاااعٛب ا٭ُٖٝااا١ باااصاى تعاااس ٚع اٱغااا٬َٞ ايعااااع قٝااااز٠

/  اٱغاا١َٝ٬ ايسٚياا١ زاعااـ تػاا١ُٝ   ايعاااع سااٍٛ اٱغاا١َٝ٬

 غتتآنٌ اـًٝر ٚزٍٚ ٚقت َػاي١ أْٗا ٜطٕٚ ِٖو ..  اـ٬ف١

ازٟ ٜتبعااا٘ تفهاااو ادتُااااعٞ  اااااااااااْٗٝااااض اقتك اياااساخٌ َااأ

 ١يف ايعاااطام .. ٚأٟ فُٛعااا   ضا٭ْباااا ٚفٛنااا٢ تؿاااب٘ َٓڀكااا١    

س غااتفعٌ َااا اااااااااغتػااٝڀط عًاا٢ َٓااابت اياآفمم ٚايغاااظ بايتأنٝ

فعًت٘ زاعـ أٟ بٝت ايٓفمم ٚايغااظ بأغاعاض ضخٝكا١ َأ خا٬ٍ      

طإ غاااٝدسّ اااااااا ٚغااڀا٤ .. يااصيو ايتكااااضب َاأ ا٭قٜٛاااا٤ نإٜ   

اغااارتاتٝذٝتِٗ اياااي ٚناااعٗا احملاااافعٕٛ اؾاااسز   ايفٛنااا٢   

اف َأ ضناع   اااااااا ايهبري و ِٖٚ أٜه اـ٬ق١ / ايؿطم ا٭ٚغمم

١ ااااااااعًاا٢ اؽاااش إدااطا٤ات ؼااس َاأ َهاْاا١ املًُهاا١ بايٓػب   

 ّ 4110يًعاع اٱغ٬َٞ .. ٚايهٌ ٜط٣ نٝف تكٛقعٓا َٓاص  

 ٚيف, ٚاٱضؾااااز اياااسع٠ٛ خاقااا١ املػاااتٜٛات تااااااااايفٝ ٚعًااا٢

 إذسعّٛ إٜطاْٝاااف َاأ إفطٜكٝااا  املاا تاااااااااااايتؿٝ اْتؿااط ٌااااااااملكاب

 ايفًبني.
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ٚأٜااس أ. خايااس اؿاااضثٞ ٖااصا ايڀااطح ايػااابل ٚأناااف إٔ     

ايػٝاغاا١ٝ ا٭َطٜهٝاا١ ٚا٭ٚضٚبٝاا١ تفهااٌ نااجرياف ايتعاَااٌ َاات   

إٜطإ عٔ ايتعاٌَ َت ايعطب, يٮْجطٚبٛيٛدٝاا ٚتااضٜذ ايكاطا     

ٚايتشايفاااات َااات ايفاااطؽ ٚتااااضٜذ ايكاااطا  ٚايتشايفاااات َااات       

 ٛ َاغااٞ ٱٜااطإ  ايعااطب, إناااف١ إذ ايٓؿاااط ايػٝاغااٞ ٚايسبً

 ٚايٓفٛش امل٪ثط ع٢ً ٚاقت ا٭ضض يف أسساخ ايؿطم ا٭ٚغمم.

ٚعًل ز. عبسايػا٬ّ ايٛاٜاٌ باإٔ خڀامم أٚباَاا ي٬غاتغٓا٤       

عٔ ْفمم ايعطب داع٤ َأ َػاع٢ بعٝاس املاس٣ ؾعاٌ ايػاعٛز١ٜ        

 اااري شات أُٖٝااا١ ي٬قتكااااز ايعااااملٞ. تبكااا٢ ا٭ُٖٝااا١ ايسٜٓٝااا١   

ّ. غااع املاطٟ:   يًًُُه١ ٚ تأثريٖاا اٱغا٬َٞ. نُاا تػاا٤ٍ     

ملاشا ْعٍٛ ع٢ً أُٖٝتٓا ي٬قتكاز ايعااملٞ ٚمااٍٚ إثباات شياو     

ٚيٛ ع٢ً سػاب ايتفطٜمم يف َكسضاتٓا؟ ٚيف ايٓٗاٜا١ َأ غاٛف    

ٜعڀٝٓا ايغصا٤ أٚ املا٤ إشا ْهب برتٚيٓا؟ إٕ ٖصٙ ايػٝاغ١ س١ًٝ 

َاأ سٝااٌ ايؿااطنات ايهاا ٣ ايااي ناْاات متًااو اياابرتٍٚ        

٠ٛ تهُاأ يف ا٫عتُاااز عًاا٢   ٚاْڀًاات عًٝٓااا ٚقااسقٓاٖا؟ ايكاا  

قااآاع١ٝ ٚطٓٝااا١ َتڀاااٛض٠ ٚقااا٠ٛ زفاااا    قاعاااس٠اياااصات يف بٓاااا٤ 
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َكتااسض٠ ٚغٝاغااات برتٚيٝاا١ تطاعااٞ َكاااؿٓا فكاامم ٚعٓااسٖا     

 غٝشرتَٓا سًفا٩ْا ٜٚكطٕٚ عكٛقٓا ا٫غرتاتٝذ١ٝ.

ٚأٚنح أ. َڀؿط املطؾس إٔ ْٗا١ٜ اؿطب ايبااضز٠ ناْات   

بل بني ايسٍٚ بػبب تهتٝو اقتكازٟ, ٚايّٝٛ اؿطب ٚايتػا

اقتكازٟ تُٟٓٛ عت .. ٚنٌ َا ٜسٚض َٔ سٛيٓا غٓهتؿف 

اقتكااااز١ٜ تُٜٓٛااا١, غٝاغااا١ اياااسٍٚ يف ايٛقااات  افإٔ يااا٘ أٖاااساف

اؿايٞ ؼاسزٖا خڀاٛات ايتذُعاات ا٫قتكااز١ٜ َجاٌ َٓڀكا١       

ايٝٛضٚ ٚزٍٚ اي ٜهػٛايٓافتا اخل. ٚشناط ز. عًاٞ اؿهُاٞ    

اَاٌ يبٓٝتٗاا   إٔ أَطٜها بايفعٌ تعٝـ اٯٕ َطس١ً ؼاسٜح ن 

ا٭غاغاااا١ٝ املٗرت٥اااا١.  ٖٚااااٞ يف ططٜكٗااااا ٫غااااتعاز٠ ُٖٝٓتٗااااا   

ا٫قتكاااااز١ٜ ٫ٖتُاَٗااااا أ٫ٚف باٱبااااسا  ٚا٫بتهاااااض ٚايبشااااح  

ايعًُااٞ. عٓااسَا ْٓعااط ٫ٖتُاااّ أَطٜهااا باغااتكڀاب املبااسعني 

ٚاملتفااٛقني ا٭داْااب بااٌ ٚخطهااٞ داَعاتٗااا َاآِٗ بااسأت يف       

ٛقٗاا, ٚغاط تغًغاٌ    ايتٛد٘ ملٓشِٗ إقاَات زا٥ُا١ ْعاطف غاط تف   

ْفٛشٖااا يف ايهااجري َاأ زٍٚ ايعاااع. ٚأؾاااض أ. َڀؿااط املطؾااس 

إذ إٔ قڀاااط عًااا٢ غااابٌٝ املجااااٍ ساٚيااات متاااعز باااني اـڀاااني  
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ايسبًَٛاغٞ ٚا٫قتكازٟ ساني ناإ ٚظٜاط خاضدٝتٗاا ايػاابل      

هُاااات بااااني َُٗتاااا٘ ايسبًَٛاغاااا١ٝ ٚض٥اغاااات٘ يكاااآسٚم قڀااااط 

تهااادِٝ ايػاااٝازٟ ..ٚلاااح ٚظٜاااط خاضدٝااا١ قڀاااط ايػاااابل يف    

َها١ْ قڀط ٚدعٌ لا ثكٌ زبًَٛاغٞ ٚٚنعٗا عًا٢ اـاضطا١   

ايسٚيٝااا١ .. ناااٌ ٖاااصا بػااابب يفعااا٘ باااني عًُااا١ ايسبًَٛاغاااٞ  

أَطٜهااا تعااٝـ ساياا١   …ٚض٥اغاات٘ يكاآسٚم قڀااط ايػااٝازٟ    

ضعاااب ا،ٗاااا تٓااااَٞ ايكاااٛٙ ا٫قتكااااز١ٜ ياااسٍٚ ايااا ٜهؼ,     

ٚا٭َطٜهااإ ٜعاإٛ بااإٔ ٖاااصا ايتذُاات ٜؿااهٌ ْكااف عاااسز       

 ايٓاااتر إيفااايٞ َاأ %41جااٌ أنجااط َاأ  غااهإ ايعاااع ٚمي

 َٚهاْااا١  اياااس٫ٚض َػاااتكبٌ عًااا٢  خڀاااط..  ايعااااملٞ ايكاااَٛٞ

 .ا٭َطٜهٞ ا٫قتكاز

ٚعًااا٢ اياااط ِ َااأ َٛافكااا١ ز. عًاااٞ اؿهُاااٞ عًااا٢ إٔ     

أَطٜها تعٝـ ساي١ ضعب  إ٫ أْ٘ أنس ع٢ً أْٗا تٛاد٘ ٖاصٙ  

اؿاي١ ٚتػع٢ يتكًٌٝ أثطٖا أٚ ايتفٛم عًٝٗاا. ٚاتفال أ. َڀؿاط    

س َاات ٖااصا ايااطأٟ باعتباااض إٔ أَطٜهااا تػااابل ايااعَٔ        املطؾاا 

يتذسٜااس ايااسَا٤ ٚؼااسٜح ايكااسض٠ ا٫بتهاضٜاا١ .. فالااسف ٖااٛ    

 ا٫قتكاز١ٜ يًعِ غاّ. اٱَ اطٛض١ٜإطاي١ أَس 
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أٚنااشت أ. يًٝاا٢ ايؿااٗطاْٞ إٔ املعااطٚف عاأ إغااطا٥ٌٝ إٔ  

َٔ أٚيٜٛاتٗا اؿصض ايؿسٜس َٔ ا٭خڀااض ايكاغري٠ اياي تٗاسز     

نٝاْٗاااا فهااا٬ف عااأ ٚداااٛز أخڀااااض نااابري٠, َجاااٌ ايػااا٬ح    

ايٓاٟٛٚ, ٚعااطف عٓٗااا أْٗااا زٚيا١ اغااتباق١ٝ َبااازض٠ يف ايكهااا٤   

ع٢ً َا ٜؿهٌ ناطضاف عًٝٗاا, ٚأقاطب َجااٍ ناطبٗا يًُفاعاٌ       

ٟٚ ايعطاقاااٞ ٖٚاااٛ يف بساٜاتااا٘, ٚزٚض املٛغااااز ايبااااضظ يف    ايٓاااٛ

عًُٝات ا تٝاٍ يعًُا٤ شض٠, نٌ ٖصا هعًٓا لعّ باإٔ ا٭َاط   

فاااطز َػاااطس١ٝ غٝاغااا١ٝ نااابري٠, ٚأْااا٘ ٫ ٜٛداااس  هاااب      

إغطا٥ًٝٞ ٫ٚ ق٠ٛ إٜطا١ْٝ, نٌ َاا ٖٓاياو إٔ َكاات ايغاطب     

 ظٗاطٚا  اري َاا   أٚإغطا٥ٌٝ َت بكا٤ ايبعبت اٱٜطاْاٞ, ستا٢ ٚإٕ   

ٜبڀٓاإٛ, فهااٌ َااا فعًتاا٘ إٜااطإ ٚتفعًاا٘ يف املٓڀكاا١ ٜكااب يف 

 َكًش١ إغطا٥ٌٝ.
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َٚااأ داْبااا٘ شناااط ز. عباااساهلل اؿُاااٛز أْااا٘ ٫ ميهااأ    

تكٛض إٔ ايكاٛتني ايهابريتني يف املٓڀكا١ ٜتفكاإ عًا٢ تفاٛم       اي

أسسُٖا اغرتاتٝذٝاف ٚعػهطٜاف. فٗاصا يف ْعاطٙ َباسأ غاٝازٟ     

ت٘ يًكٍٛ بإٔ إٜطإ َِٗ. ٚا٭َط نصيو, فإٕ َٔ تكٛزٙ ؼ٬ًٝ

تااطبح يف ٖااصٙ ا٫تفاقٝاا١ عًاا٢ املااس٣ املتٛغاامم ٚايبعٝااس, فاا٬       

ميهٔ َت شيو ايكٍٛ بإٔ املٛقف اٱغطا٥ًٝٞ املعًأ ايغاناب   

َٔ ا٫تفاق١ٝ إمنا ٖٛ َٔ قبٌٝ ايتهاًٌٝ, باٌ تهإٛ إغاطا٥ٌٝ     

يف ٖصٙ اؿاي١  انب١ دساف. أَا َٔ تكٛزٙ ؼ٬ًٝت٘ يًكٍٛ باإٔ  

س٣ ْفػااا٘, فاااإٕ ايؿاااعٛض اٱغاااطا٥ًٝٞ إٜاااطإ ؽػاااط عًااا٢ املااا

اؿكٝكٞ املتٛقت ٖٛ ايطنا, ٚبايتايٞ ٜهٕٛ غادمم إغاطا٥ٌٝ   

املعًاأ َاأ قبٝااٌ املهااط. اٯٕ, إشا ناْاات إٜااطإ ضاعاا١ فٗااصا  

ٜعين خػاض٠ إغاطا٥ٌٝ. ٚإشا ناْات إٜاطإ خاغاط٠ فٗاسا ٜعاين       

ضعا نبرياف ٱغطا٥ٌٝ. َا ٜكٛز إيٝ٘ ٖصا ايكٍٛ, إٔ َا ٜتداصٙ  

ًًني َٔ غعِٝٗ اؿجٝح يٲقٓاا  باإٔ إٜاطإ ضعات,     بعس احمل

ٚيف ْفاااؼ ا٭غاااڀط ايتأنٝاااس عًااا٢ إٔ ايػااادمم اٱغاااطا٥ًٝٞ  

َفتعٌ.. ض١ٜ٩ ؼًًٝٝا١ ٜكاعب فُٗٗاا. ٚإشا ثبات أَآَاا ٚاقعااف,       
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إٔ ْتٓٝاٖٛ نإ غاخڀاف, ف٬ ميهٔ أبساف إٔ ٜهٕٛ غدڀ٘ 

َفتع٬ف, يػبب بػٝمم أْ٘ ٫ ميهأ تكاٛض إٔ تعًأ إغاطا٥ٌٝ     

ا ٚتهُط ضناٖا باإٔ ضعات إٜاطإ ايطٖاإ. اـ٬قا١      غدڀٗ

إشٕ, إٜاااطإ تاااطبح بايفعاااٌ, ٚإغاااطا٥ٌٝ تغهاااب بايفعاااٌ. ٚباااني 

ايااطبح اٱٜطاْااٞ ٚايغهااب اٱغااطا٥ًٝٞ تكاات َٓڀكتٓااا املهًَٛاا١ 

زا٥ُاااف, ٖٚٓااا َااطبمم ايفااطؽ, يف إعاااز٠ ايٓعااط يف سػاااباتٓا      

 يًُكات املػتكب١ًٝ َت اؾاضٜٔ ايهبرئٜ, َٚت غٝسُٖا.

ٚيفت أ. عبساهلل ايهاٛوٞ ايٓعاط إذ أْا٘ ٫ ميهأ ٭ٟ     

اتفااام يف ايؿااطم ا٭ٚغاامم بطعاٜاا١ أَطٜهٝاا١ ٫ تٛافاال عًٝاا٘      

إغااطا٥ٌٝ ٫بااس إٔ ٜهاإٛ لااا ضأٜٗااا ٚبكااُتٗا عًٝاا٘. ْٚااٛٙ ز.       

قااااض١َ يًتشكٝااال  افمحٝاااس املاااعضٚ  إٔ ا٫تفاااام ٚنااات ؾاااطٚط  

ٚايتفتااٝـ ؾُٝاات املٛاقاات املؿااب١ٖٛ ٖٚااصا ٜعٜااس َاأ اْتٗاااى       

يػااٝاز٠ اٱٜطاْٝاا١ عًااٞ َٓؿااآتٗا, إٜااطإ تعاااْٞ َاأ َؿااانٌ   ا

اقتكاااااز١ٜ زاخًٝاااا١ َتٓٛعاااا١ ستُاااااف غتػاااابب لااااا َؿااااانٌ   

ادتُاع١ٝ, نُاا ٚإٔ ايؿاطنات ا٭دٓبٝا١ ٚخاقا١ ايبرتٚيٝا١      

ئ تغاَط با٫غتجُاض َت داٝـ ايباغاٝر اياصٟ ٜاسٜط ا٫قتكااز      



4

–5102 
130 

اٱٜطاْاااٞ َااأ ْاسٝااا١, ٚإَهاْٝااا١ ضداااٛ  ايعكٛباااات نُاااا يف 

 إشا َا أخًت إٜطإ ببٓٛز ا٫تفاق١ٝ َٔ ْاس١ٝ أخط٣. ايػابل

ٚيف ايػااٝام شاتاا٘ أٚنااح ز. خايااس ايطزٜعااإ إٔ إغااطا٥ٌٝ     

قًكاا١ َاأ إٜااطإ ٖٚااٛ قًاال َؿااطٚ  ٭ْٗااا تااط٣ يف إٜااطإ قاا٠ٛ        

ٜكًكٗاا فكامم    …ٖٞ ٫ تكًل َٔ ايعاطب  …إق١ًُٝٝ يف املٓڀك١

ٕ: تطنٝاااااا ٚإٜاااااطإ.. َٚاعاااااسا شياااااو  جاااااا٤ نغجاااااا٤  ازٚيتااااا

ٞ  ايه…ايػااٌٝ  -اضثاا١ ايكازَاا١ ٚاحملتًُاا١: ٖااٞ اتفااام إٜطاْاا

ٚ ٬ٜساااغ إٔ …إغاااطا٥ًٝٞ ٖٚاااٛ قتُاااٌ ٚبطعاٜااا١ أَطٜهٝااا١

َاااشا ٜعااين إٔ مُااٌ ماأ   …َجااٌ قًاال إغااطا٥ٌٝ افعٓااسْا قًكاا

.. ٖصا قس ٜعذٌ َٔ ا٫قاڀفاف َات   ٗاٚإغطا٥ٌٝ املداٚف ْفػ

إغطا٥ٌٝ بػابب ايهاطٚض٠.. ايػا٪اٍ ٖاٛ َااشا غآفعٌ؟ ايطٖاإ        

َاأ ايااساخٌ خاغااط فٗااصٙ زٚياا١ تػااتڀٝت إٔ   عًاا٢ تفتاات إٜااطإ

 تسٜط َؿه٬تٗا ايساخ١ًٝ بٓفػٗا.

أَااااا أ. ٜٛغااااف ايهًٜٛٝاااات فٝعتكااااس إٔ ايٓٛاٜااااا يًكاااا٣ٛ     

ايه ٣ ٫ تتهح إ٫ بعس غٓٛات, أَا إغطا٥ٌٝ فٗاٞ اي٬عاب   

َأ خڀڀٗاا ايااي    افاـفاٞ َٚاا تٓهاطٙ اٯٕ غآطاٙ  ااساف داع٤     
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ٔ  نَٛا١  ِٖ 23ض،تٗا َٓص أظ١َٓ ط١ًٜٛ بإٔ عطب َا بعس   َا

ـ  أْفػاِٗ. ٚأنااس ز. عًااٞ اؿهُااٞ   بؿااطاض غااٝشرتقٕٛ ايكا

عًاا٢ أْاا٘ ٫ ًٜااعّ يف ايػٝاغاا١ إٔ ٜهاإٛ َٛقفااو املعًاأ ٖااٛ       

أعُايو ع٢ً ا٭ضض, ٫ بس إٔ ْٓتعط ْٚطاقاب. امل٪ؾاط ٖاٛ َاا     

 هطٟ يف ايعطام ٚغٛضٜا ٚايُٝٔ ٚيبٓإ.

ا تهاإٛ إٜااطإ  ٚشٖااب ز. عبااساهلل اؿُااٛز إذ َػااأي١ أّياا  

سانااط٠ ٱغااطا٥ٌٝ ٖااصا ساال. يهٓاا٘ َاأ باااب َكٛياا١        عااس٠ٚ 

سػين َباضى إبإ سطب اـًٝر ايجا١ْٝ أؼايف َات ايؿاٝڀإ   

سّ عااسا٠ٚ إغااطا٥ٌٝ يف اؿانااط.. ؿُاٜاا١ َكاااؿٞ. يهاأ عاا

ٟٚ ٜٛعين إٔ إغطا٥ٌٝ قسٜك١. ٫ٚ ٜعين أْ٘ ٜػاطٖا تػاًٝح ْا   ٫

 ٭ٟ أسس َٔ سٛلا. املكاات اٱٜطاْٝا١.. اٱغاطا١ًٝٝ٥ تًتكاٞ يف    

عااسا٥ُٗا يًعااطب َاأ سٛلُااا, ٖٚااٛ عااسا٤ عطقااٞ أنجااط َٓاا٘    

عكااسٟ بايتأنٝااس. يهاأ اؾاااْبني كتًفااإ عكااسٜاف, ٚدااصٚض 

ايكًاال املتبااازٍ بُٝٓٗااا عُٝكاا١ دااساف, ستاا٢ يااٛ طُطتٗااا آْٝااااف         

اؿُاٛز: "مأ    املكاات ايعطقٝا١, ٚا٫غارتاتٝذ١ٝ. ٚأنااف ز.    

ًْتكاٞ   َج٬ يف اـًٝر ٚيف ايعسٜس َٔ زٍٚ ايعااع اٱغا٬َٞ,  



4

–5102 
132 

َاااات أَطٜهااااا ٚايغااااطب يف خٝاااااضات َكااااًش١ٝ ٚاغاااارتاتٝذ١ٝ 

نجري٠. مٔ يػٓا أعسا٤ يًغطب ع٢ً املػت٣ٛ ايط،ٞ, يهٔ 

ايصٖٓٝاا١ ايعكسٜاا١ عٓااسْا ٚايفهااا٤ ايااسٜين ٚايجكااايف يااٝؼ أبااساف  

حاا ْٓعات باا٘    عًا٢ شات ايسضدا١ َأ ايكباٍٛ. ٖااصا قطٜاب داساف      

 ايع٬ق١ اٱٜطا١ْٝ اٱغطا١ًٝٝ٥".

يااس اؿاااضثٞ إذ إٔ َاأ َكااًش١ إغااطا٥ٌٝ إٔ ٚأؾاااض أ. خا

ٚدبٗاااات  َٚؿاااتع٬ف افٜبكااا٢ قاااطا  إٜاااطإ َااات ايعاااطب َتٛقاااس 

عػهط١ٜ إشا نإ ٖصا حهٓاف, َٚكات أَطٜها ٚأٚضٚبا 

و إٔ ٜهاإٛ ايؿااطم "سهاااضٜاف"ٚ "ثكافٝاااف"غٝاغااٝاف  بعٝااساف عاأ  

 ايعطبٞ َتأخطاف ٚ َفتتاف, ٖصا طبٝعٞ ٚبسٜٗٞ دساف.

غااباب ايااي ػعااٌ إغااطا٥ٌٝ ؽؿاا٢     ٚفػااط ز. ايٛاٜااٌ ا٭ 

 إذ:ا٫تفام بني إٜطإ ٚايغطب َٔ ْاس١ٝ إٔ ا٫تفام غٝ٪زٟ 

 .تععٜع َها١ْ طٗطإ اٱق١ًُٝٝ 

 ٛزٟ بتؿاهٌٝ قاٛض غاين ٜهاِ تطنٝاا      ضز فعٌ غع

 بانػتإ ٚ ض ا َكط.ٚ
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 .ٌٝاحملٛض ايػين غٝكڀسّ ستُا بإغطا٥ 

    احملٛض ايػين أخڀط ع٢ً إغطا٥ٌٝ َٔ قاٛض املُاْعا١

 ايصٟ تطعاٙ إٜطإ.

يهاااأ أ.ز. عبااااسايطمحٔ ايعٓاااااز اعتاااا  إٔ ٖااااصا ؼًٝااااٌ  

افرتانٞ  فايٛاقت إٔ إغطا٥ٌٝ ٫ تطٜس إٔ تعًأ فطسٗاا يهاٞ    

٫ تتهح سكٝك١ إٔ املفاٚنات ناْت أق٬ف تتِ َٔ قبًٗا ٚإٔ 

 فطز أزٚات بٝسٜٗا. 5+0
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َاأ ٚدٗاا١ ْعااط أ. عبااساهلل آٍ ساَااس فااإٕ ا٫تفااام ايٓااٟٛٚ 

عًا٢ املكاات ايػاعٛز١ٜ َأ سٝاح إٕ       افاٱٜطاْٞ ٜؿهٌ تاأثري 

اؿك١ ايبرتٚي١ٝ اؾسٜس٠ ٱٜطإ يف أٚباو غات٪زٟ إذ ايتاأثري    

عًاا٢ اؿكاال ايبرتٚيٝاا١ يًااسٍٚ ا٭عهااا٤ ٚنااصيو ا٫تفااام      

املٓڀكا١ ٚتأدٝاٌ    غٝكسّ دٛاظ غفط يًٓفٛش ٚايسٚض اٱٜطاْاٞ يف 

اؾااسٍ فااسعْٛا   ٚاْتٗاا٢اؿػااِ يف ايااُٝٔ ٚيهاأ ا٫تفااام    

ؾاْب اٱهابٞ  سٝاح ٜعتكاس أ. عباساهلل إٔ إٜاطإ     إذ آْعط 

غاااتدٝب ظااأ ا٭َاااطٜهٝني يف تكًاااٝل ٚدٛزٖاااا يف املٓڀكااا١  

ٚغتؿااهٌ خڀااطاف عًاا٢ املكااات ا٭َطٜهٝاا١ يف َكابااٌ زٚض     

يكاا٣ٛ ايععُااٞ  أناا  يطٚغااٝا ٚايكااني ٚعااٛز٠ ايتااٛاظٕ بااني ا    

ٚفكااٌ دسٜااس َاأ اؿااطب ايباااضز٠ أضنااٝتٗا ايؿااطم ا٭ٚغاامم   
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غااتعٝس أَطٜهااا خاا٬ٍ اـُااؼ غاآٛات ايكازَاا١ إذ اـٝاااض    

ايػاااعٛزٟ اياااصٟ غاااٝفطض ؾاااطٚط٘ بؿاااطط قاااسض٠ ايػٝاغااا١   

ايػاااااعٛز١ٜ يف زعاااااِ غااااا١ً سًاااااٍٛ يتدفٝاااااف ٚطاااااأ٠ ايٛنااااات 

ا٫قتكاااازٟ اياااصٟ غاااٝٛاد٘ ؼاااسٜات اغاااتجٓا١ٝ٥ نُاااا ٜباااسٚ 

ذ شيااو غتٓهااِ إٜااطإ بكاا٠ٛ يف ٚداا٘ املااس ايساعؿااٞ   إ١ إناااف

أن  بهجري فتڀطف إٜطاْاٞ خارياف أياف     افايصٟ ٜؿهٌ خڀط

َط٠ َٔ ايتڀطٸف ايساعؿٞ باٱنااف١ إذ إٔ اؾُاٛح اٱٜطاْاٞ    

مٛ قٝاز٠ املٓڀك١ غٝٛضطٗا يف َػتٓكت ٫ ٜٓتٗاٞ ٚأخارياف فعاٌ    

َاأ املٓاغااب اغااتدساّ غٝاغاا١ ا٫نتفااا٤ بااطز ايفعااٌ ٚيااٝؼ      

يفعاٌ َات املًاف اٱٜطاْاٞ ٚا٫غاتُطاض يف تاطى ايع٬قاات عٓاس         ا

َػاات٣ٛ  ايٓااعا و ٚعااسّ تڀٜٛطٖااا ٚزعااِ ا٭طااطاف ايطافهاا١      

يًٛدٛز ايفاضغٞ يف اؾػس ايعطبٞ َُٗاا ناْات. ٚغكاٛم    

سكاال أٚبااو فااإٕ إٜااطإ قااس متاااضؽ غٝاغااات اغااتفعاظ١ٜ       

ٱدباض املًُه١ ع٢ً ايطنٛر يؿطٚط اتفاام ٜهفاٌ سكاٛلا    

نا  عًاا٢ سػااب ايػااعٛز١ٜ.. فايػاعٛز١ٜ تعاااْٞ    عًا٢ سكاا١ أ 

َاأ نااغٛط متٓعٗااا َاأ اغااتدساّ ٚضقاا١ أٚبااو بؿااهٌ قااٟٛ..  
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ٚتفػااري شيااو إٔ ايكاا٣ٛ ايااي تااٛايٞ إٜااطإ أقاا٣ٛ َاأ ايكاا٣ٛ        

املٛايٝاا١ يًػااعٛز١ٜ يف املٓڀكاا١. نُااا أْاا٘ ٚ٭ٍٚ َااط٠ تتكاااطت       

َكااًش١ اي٫ٜٛااات املتشااس٠ ٚضٚغااٝا ٚايكااني ـفااس اٱْتاااز       

ٌپ  ي٘ أغباب٘. ايػعٛزٟ ٚن

بُٝٓاااا تٛقااات ز. محٝاااس املاااعضٚ  إٔ املًُهااا١ يااأ ؽفاااس   

إْتادٗااا بعااس تغااٝري اغاارتاتٝذٝتٗا ايااي تعتُااس عًااٞ احملافعاا١   

عًٞ سكتٗا ايػٛق١ٝ, نُا إٔ ضفات اٱْتااز اٱٜطاْاٞ غٝهاط     

أٜهاف عًٝاف إٜاطإ بؿاهٌ َباؾاط, ٜٚككاس باصيو ضٚغاٝا,        

ٌ أُٖٝا١  أٚبو ٚبعس تعاٜس إْتاز ايآفمم ايكادطٟ أقابشت أقا    

َٔ ْاس١ٝ تطدٝح أغعاض ايڀاق١, ٖٚصا ٜعاس َأ أغاباب تغاٝري     

 ايع٬قات َا بني املًُه١ ٚأَطٜها.

ٚأؾاااض ز. عبسايػاا٬ّ ايٛاٜااٌ إذ ؼااصٜط "َطنااع أعاااخ  

ا٭َاأ ايكااَٛٞ" اٱغااطا٥ًٝٞ َاأ إٔ ايػااعٛز١ٜ ميهاأ إٔ تااطز   

ع٢ً تػًِٝ اي٫ٜٛات املتشس٠ بتعااظِ اياسٚض اٱقًُٝاٞ اٱٜطاْاٞ     

ٚي١ بٓا٤ قٛض غين ٜهاِ نا٬ف َأ تطنٝاا ٚبانػاتإ       شا

 َٚكط.
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ٚأنس ز. َٓكٛض املڀريٟ إٔ َاا متادا٘ فعا٬ف ٖاٛ َاا        

شنطٙ َٔ نطٚض٠ ٚدٛز اغرتاتٝذ١ٝ ؾاا١ًَ لاا ٖاسف ٚاناح     

ٜسٚض سٍٛ اغتدساّ نٌ اٱَهاْات املتاسا١ يف تععٜاع ايكا٠ٛ    

 ايصاتٝا١ ٚ ا٫عتُااز عًا٢ ايآفؼ َات اؿاصض َأ ايٛقاٛ  يف فااذ        

عااسا٠ٚ ايكاا٣ٛ ايععُاا٢ .. عًاا٢ إٔ تطاعااٞ ٖااصٙ ا٫غاارتاتٝذ١ٝ     

كتًف دٛاْب اؿٝا٠ باس٤اف بتععٜاع الٜٛا١ ايٛطٓٝا١ اٱغا١َٝ٬      

 ايػ١ًُٝ املتفاع١ً َت ايعاع ٚ يٝػت املتكاضع١ َع٘.

بُٝٓا أؾااض أ. َڀؿاط املطؾاس إذ إٔ ا٫تفاام باني إٜاطإ ٚ       

ت ايغااااطب عًاااا٢ ايػااااُاح بااااايتفتٝـ َكابااااٌ ٚقااااف ايعكٛبااااا    

ا٫قتكاز١ٜ  ٜعين بٝات ايآفمم اٱٜطاْاٞ ٚ ظٜااز٠ ايعاطض, َٚأ       

ثِ تطادت أغعاض ايآفمم ٚ اياي باسأت يف ايٓاعٍٚ َأ اٯٕ, َاا       

ٜعين بسٚضٙ ايهاغمم عًا٢ َٝعاْٝا١ اياسٍٚ ايبرتٚيٝا١, باٌ أٜهااف        

تكًاااٝل سكااا١ املًُهااا١ يف قاااازضات أٚباااو .. إشا اـٝااااضات  

    ٖ بااٛط أغااعاض  املتاساا١ َااط٠,,,, فًٓػااتعس لااا. ٚقااس ٜتػاابب 

   ُ  عًاا٢ نياياآفمم ٚتطاداات فااٛا٥س زخااٌ اياآفمم إذ زفاات ايكااا٥

ايػٝاغاا١ املايٝاا١ / ا٫قتكاااز١ٜ يف ب٬زْااا إذ اؽاااش قااطاضات      
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دط٦ٜاا١. ٚيف ساااٍ تعآًَااا َاات ايتڀااٛضات اؾسٜااس٠ بايؿااهٌ       

املڀًاااٛب  اااا يف شياااو ؾاااس ا٭سعَااا١ ٚتكااآني املكااااضٜف أٟ    

ٔ عًا٢ ايتعااٜـ   ٜا٫بتعاز عٔ السض املاايٞ غاٝذعًٓا ٖاصا قاازض    

 ٚيفَاات أغااعاض ْفاامم َٓدفهاا١ يفاارتات طًٜٛاا١ َاأ ايااعَٔ ..        

٘  ايٛقت غاٝسفعٓا ماٛ ايرتنٝاع عًا٢ اٱغاطا  يف تٜٓٛات        ْفػا

َكازض ايسخٌ ٚتكًٝل ا٫عتُاز ع٢ً ا٭ٜسٟ ايعا١ًَ ايٛافاس٠   

ٕ  ٧ٕ يسٜٓا يف ب٬زْا أنجاط َأ   إسٝح  ٘  ًَٝاٛ ٕ  ْػاُ  ٜكاسضٚ

 ْفػااا٘ ايٛقااات ٚيف أَاااٛاٍ ناااد١ُ, ٫ ٜٓفكااإٛ زاخًٝااااف ض٩ٚؽ

 ...ٜػتفٝسٕٚ َٔ ايسعِ اؿهَٛٞ يًُٝاٙ ٚايهٗطباا٤ ٚاـباع  

خاق١ يف ظٌ  ٝااب   افخڀري افاقتكازٜ خل. ٖٚٛ َا ميجٌ خ٬ًفإ

خڀاا١ ٚطٓٝاا١ ؾااا١ًَ   َاغاارت باا٬ٕ و تهاإٛ املعًاا١ ايااي ٜااتِ   

ؼتٗا نٌ ايكطاضات ٚايتٓػٝل ا٫قتكازٟ. ْٚٛٙ أ. َڀؿط إذ 

اياآفمم غااٝهٕٛ تطادعٗااا ضز٠ فعااٌ  أْاا٘ ٚفُٝااا ٜتعًاال بأغااعاض  

أٚيٝااا١, َٚااأ ثاااِ غاااٝسضنٕٛ إٔ عاااٛز٠ ايكاااازضات اٱٜطاْٝااا١   

 ز٫ٚض 14, يصيو غٝتُاغو غعط بطْات َاا باني    افغٝشتاز ٚقت

٬ٍ خاا ا٭غااِٗ أغااٛام عًٝاا٘ تعااٛزت ْڀااام ٖٚااصا ز٫ٚض 14 ٚ
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أؾٗط املانا١ٝ .. انفااض ايتاسا٫ٚت يف غاٛم ا٭غاِٗ       ١ا٭ضبع

غااٝ٪زٟ يرتادعااات طفٝفاا١ با٭غااعاض, ٚض ااا تهاإٛ تااسا٫ٚت  

أ ػااڀؼ ْؿااڀ١ بػاابب تغااٝري املطانااع عٝااح ٜااتِ ايتشااٛط    

يرتادعاااات أغاااعاض ايااآفمم أٟ اـاااطٚز َااأ ايبرتٚنُٝاٜٚاااات  

ٚا٫ْتكاااٍ يكڀاعااات تتااأثط بٓٹػٳااب أقااٌ دااطا٤ تطاداات أغااعاض        

اؿهَٛٞ ..قس ْؿٗس زخٍٛ غاٝٛي١   اٱْفاماض ايٓفمم ٚانف

دسٜااس٠ يف قڀااا  ايبٓااو ٚقڀااا  ايتذع٥اا١ ٚاـااسَات .. ايتااأثري  

ايهبري ع٢ً َ٪ؾط ا٭غاِٗ غاٝهٕٛ بٓٗاٜا١ ايعااّ َات إعا٬ٕ       

 املٝعا١ْٝ.

يف سااني يفاات ز. َػاااعس احملٝااا ايٓعااط إذ أْاا٘ ٜتٓااا٢َ يف 

تكاٍٛ  ٖصٙ ا٭ٜاّ ٚداٛز َكاا٫ت ٚؼًا٬ٝت غاٛزا٤ فااقت يْٛٗاا       

يٓا إٔ ا٭غٛأ ستُاف ٖٛ ايكازّ ٚإٔ عًٝٓاا فكامم اْتعااض ساسٚخ     

ٚباااط ِ إٔ أفااال ا٫ستُاااا٫ت  …شياااو خااا٬ٍ ا٭ٜااااّ ايكازَااا١ 

ٜٓبغاااٞ إٔ ٜهااإٛ َفتٛسااااف يهاااٌ ؾااا٤ٞ, ٚباااط ِ إٔ سذاااِ     

املعًَٛات ايي ْعطفٗا عٔ ٚاقت ايع٬ق١ ٚغاق١ َات أَطٜهاا   

أ٫ تػااٝڀط ٫ تتذاااٚظ َااا ٜبااح ٖٓااا أٚ ٖٓاااى ..إ٫ أْٓااا ٜٓبغااٞ    
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عًٝٓا ضٚح ايصٍٖٛ ٚايكس١َ فٓتب٢ٓ ا٭غٛأ يف ايڀاطح ٚايتٛقات   

..ٚتًو إؾاهاي١ٝ تكاٛز يف تكاسٜط ز. احملٝاا يًككاٛض يف ؼًٝاٌ       

فطٜاااات ا٭ساااساخ إش تكاااّٛ عًااا٢ سذاااِ َعًَٛاااات َكاااسضٙ    

ؽُٝٓااات ٚتٛقعااات .. ٜٚبااسٚ إٔ نااٌ ايااط٣٩ ايااي تكااّٛ عًاا٢    

ٞ ايفٛنا٢ فٝٗاا   ت باْٗٝاض زٍٚ اـًٝر ٚتفههٗا ٚتٓاَ٪اتٓب

ٖٞ أقطب يط بٜٛات نتاب ٚدٗات لا َٛاقف غًب١ٝ َٔ زٍٚ 

اـًٝر أنجط َٓٗا ؼًٌٝ اغرتاتٝذٞ عُٝل ..هب إٔ ْهإٛ  

أنجااط ثكاا١ بكااسضاتٓا ايعػااهط١ٜ ٚا٫قتكاااز١ٜ ٚايجكافٝاا١ ..٫ٚ  

ايطنٕٛ لصا ايٛاقت ٚأْ٘ غٝٓذح يف ػااٚظ   إط٬قاٜعين شيو 

اّ ٖٓاا ٖاٛ إٔ ْهإٛ أنجاط     ايتشسٜات بٌ إٕ اؾسٜط با٫ٖتُا 

ؾاافاف١ٝ يف تٓاااٍٚ َهااأَ ايككااٛض .. فاملػااتكبٌ قااس ٜهاإٛ   

غاا٦ٝاف دااساف إشا ع ْعُااٌ عًاا٢ قاآاع١ ٚاقاات أفهااٌ َٚػااتكبٌ    

ٚاعس ىطدٓا َٔ تًو ا٭ظَات ع  تغٝريات ٚنفاا٤ات قاازض٠   

إٔ تتذاٚظ بٓا تًو احملأ ملهاْا١ أفهاٌ تفاطض عًا٢ اؾُٝات       

 تٓا.باملٓڀك١ ٚايعاع قٛتٓا ٚض٩ٜ
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ٚاتفل أ. َڀؿط املطؾس َت شيو ايڀطح ايصٟ أؾاض إيٝ٘ ز. 

ا ٜػااٝڀط عًٝٓااا احملٝااا باعتباااض أْٓااا هااب إٔ ْجاال بكااسضاتٓا ٚأّياا

قاااطاضات إذ سادااا١ يف ايتؿاااا٩ّ ٚا٫ْٗعاَٝااا١ .. ٚياااصيو مااأ  

ؾذاع١ َٚبٓٝا١ عًا٢ َعطفا١ تاَا١  اا ٜاسٚض َأ سٛيٓاا زاخًٝااف          

عاأ اْڀ٬قاا١ عاقااف١    اٱعاا٬ٕٚعاملٝاااف ..َٚااا ؾااعطْا باا٘ فااٛض    

سادتٓاا يكاطاضات   ْفػا٘  ايٛقات   يفاؿعّ ٖٛ زيٌٝ ع٢ً قًكٓا ٚ

 ؾذاع١ تعٝس ايجك١ يٓا ٚتععظ َها١ْ ب٬زْا.

ٚاختتِ ز. عبسايػ٬ّ ايٛاٌٜ ايٓكاف سٍٛ َٛنٛ  ا٫تفام 

ايٟٓٛٚ بني إٜاطإ ٚايغاطب بكٛيا٘: مأ أَااّ ؼاسٜات نابري٠        

ػات٣ٛ. ٫ ْككاط   دساف. اغتذابتٓا هب إٔ تهٕٛ ع٢ً ْفؼ امل

عًُٓااا عًاا٢ إزاض٠ ايٛاقاات ايٝااَٛٞ. مثاا١ غااٝٓاضٜٖٛات هااب إٔ     

تڀطح بهاٌ قاسم ٚ إٔ تٓااقـ بهاٌ دسٜا١. ع ٜهأ أساس        

ٜتكٛض إٔ وسخ َا سسخ يف با٬ز عطبٝا١ أخاط٣. ميهأ يٓاا      

ِٖ ؾ٤ٞ إٔ ْهت تكٛضات يًُػتكبٌ ػٓب َا سكٌ يغريْا. أ

 ٌ أَآَا.٫ ْككط إزاضتٓا يًؿإٔ ايَٝٛٞ اؿانط املاثٚ
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يهٔ ز. عًٞ اؿهُٞ قااٍ: أْاا يػات قًكااف َأ ا٫تفاام       

نصيو, باٌ باايعهؼ, ٖاٛ قفاع يًًُُها١ يٛنات ٚتٓفٝاص        

اغااارتاتٝذ١ٝ دسٜاااس٠ يتععٜاااع زٚضٖاااا اٱقًُٝاااٞ ٚايعااااملٞ. ٚيف    

ايٓٗا١ٜ ٫ ٜكاح إ٫ ايكاشٝح. ٚقاس لشات املًُها١ غاابكاف يف       

ظخاِ   ايتعاٌَ َت ؼاسٜات نابري٠, ٚيعًٓاا ْتاصنط ايٛنات يف     

 00ايجااٛض٠ اٱٜطاْٝاا١ يف ايجُاْٝٓااات ٚأظَاا١ ايهٜٛاات ٚأسااساخ   

ٔ  ٜتٓافػإ, بًسٜٔ أٟ َجٌ ببػاط١ إٜطإ َت َجًٓا غبتُ   َٚا

ٌ  إٔ املتٛقات  ٌ  ٜعُا ٘  يتععٜاع  طاطف  نا  ٖٚاصا . ايتٓافػا١ٝ  قسضاتا

ٞ  ؾ٤ٞ ٟ  َٚاا . طبٝعا ٔ  اٯٕ هاط  ناْتكااض  ا٫تفاام  تكاٜٛط  َا

ٜٚكب يف َكاًش١  ٜطإ ٚأْٗا غتهتػح املٓڀك١ ٫ ىسَٓا ٱ

ا ْهدِ اـڀط َٔ إٜاطإ ٫ٚ ْػاتٗني   ٗا. املِٗ أّي٥إٜطإ ٚسًفا

 ب٘.

فإْ٘ يٝؼ  افعطبٝبٛقف٘ نُا أنس ز. خايس ايطزٜعإ أْ٘ 

قًكاااف َاأ ٖااصا ا٫تفااام بعااس إٔ تبٝٓاات َعاملاا٘. َاات ٬َسعاا١ إٔ   

ٖٚٛ ايصٟ قس ٜكٛزْا إذ  …تهدِٝ خڀط إٜطإ ٖٛ املؿه١ً

ٞ اؽاااش قااطاضات خاط٦اا١ نُااا    فًٓتعاَااٌ َاات   …ٜكااٍٛ ز. عًاا
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ا٭َط بٛاقع١ٝ: ْكًح َٔ ؾأْٓا اياساخًٞ زٕٚ إٔ ْػاتٗني باأٟ    

ا٫قتكااااز َٗاااِ داااساف ٚايعااااع ٜتذااا٘ ماااٛ ايتٓاااافؼ    …زٚيااا١

 ا٫قتكازٟ.

ٚاتفل أ. َڀؿط املطؾس َت ايكٍٛ بإٔ باغتڀاعتٓا ػاٚظ  

ايكاااعٛبات, ٚياااسٜٓا ايهاااجري َااأ اٱَهاْٝاااات يتذااااٚظ َاااا    

ا٭ٖاااِ نٝاااف ْػاااتفٝس َااأ تًاااو    …ْٛادٗااا٘ َااأ ؼاااسٜات  

ايتذاااضب َٚااا ٖااٞ اٱدااطا٤ات ايااي غاآتدصٖا يتكٜٛاا١ اؾبٗاا١  

 ايساخ١ًٝ ادتُاعٝا+ اقتكازٜا/ تُٜٓٛا ؟

يف سااني شٖااب ز. َػاااعس احملٝااا إذ أْٓااا نڀاا٧ نااجرياف   

إٜاطإ زٚيا١ شات    …سني ْٕٗٛ َٔ ا٫تفام باني إٜاطإ ٚايغاطب    

اغارتاتٝذٝاتٗا  أٖساف عكس١ٜ ٚتبصٍ ايهجري َٔ أداٌ ؼكٝال   

ٚإشا ناْاات خاا٬ٍ فاارت٠ اؿكاااض قااس سكااست نااٌ   …تًااو 

ٖااصا ايتُااسز ٚايااتُهٔ يف دغطافٝااا ايااسٍٚ ايعطبٝاا١ فهٝااف     

غٝهٕٛ سالا ٚقس َٓشٗا ايغطب ن٤ٛاف أخهط إٔ متتس ٜسٖا 

بهاٌ ٜػاط ٚبػااط١ ياٛ ناإ      …ع تڀًا٘ َأ قباٌ     يتڀاٍ َا

ساف ا٭َااط ٫ ٜااسعٛ يًكًاال ملاااشا ماأ يف زٍٚ اـًااٝر قًكاإٛ داا     
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ْٚتذاا٘ ٫ؽاااش غٝاغااات َاات ضٚغااٝا ٚفطْػااا ٚايكااني ـًاال       

ؾدكااٝاف أض٣ أْٓااا  …بعااس ايتااٛاظٕ ْٚؿااعط باؿػااط٠ ٚا٭ع 

باإٔ ا٭َاط يااٝؼ    أْفػاآامنااضؽ عُا٬ف ناضثٝاااف إٕ نٓاا ْكٓات     

 بصٟ خڀط عًٝٓا.

أَااا ز. قُااس ايػااًُٞ فأنااس إٔ ا٫تفااام ايٓااٟٛٚ يف سااس 

يف ايتأنس َٔ  شات٘ يٝؼ خڀطاف ٫ٚ َؿه١ً بٌ ايهٌ ٜط ب

. ايكه١ٝ ايط٥ٝػا١ ٖاٞ َاا غاُٝٗس يا٘      اٱٜطاْٞغ١ًُٝ اي ْاَر 

ا٫تفام أٚ َطس١ً َا بعاس ا٫تفاام. َٚأ ٖٓاا متااز إٔ ْهإٛ       

ع٢ً أٖب١ ا٫غاتعساز يهافا١ ايػاٝٓاضٜٖٛات ض اِ ايتڀُٝٓاات      

ايي ٫ ٜكسقٗا َڀًكاف. ا٭ِٖ نٝف غٓتعاٌَ َت  ا٭َطٜه١ٝ

اٜا١ زٚيٓاا ٚؾاعٛب املٓڀكا١.     املػتذسات يهُإ َكاؿٓا ٚمح

الطٚي١ ايغطبٝا١ ػااٙ إٜاطإ ياٝؼ باسٚافت اقتكااز١ٜ عتا١ ٚإٕ        

ناْت ١َُٗ بٌ ٖٓاى َؿاضٜت غٝاغا١ٝ غاتعٗط يف ٚقتٗاا ٫ٚ    

 عتكس أْٗا بعٝس٠ دساف.أ

عًا٢  ٚاتفل أ. عبساهلل ايهاٛوٞ َات أ. َڀؿاط يف قٛيا٘: "    

٫  ايااط ِ َاأ إٔ املًُهاا١ َاأ أنجااط ايااسٍٚ املاماا١ إ٫ أْٓااا     
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ْػتفٝس َٔ شيو ٚايػبب ٜعٛز يتٓعُٝٓا لصٙ ايٓؿاطات ٚعسّ 

تػٝٝػاااٗا ٚاْتكاااا٤ ايكاااا٥ُني عًٝٗاااا بعٓاٜااا١". ٚأنااااف: أْٓاااا       

ْهػب ايكٝازات ٚنػط ايؿعٛب  ؾعٛب اياسٍٚ اياي ْكاسّ    

لا املػاعسات ٚاملٓح ض ا ٫ تعًِ أْٓا َكسضٖا ٚض ا ٫ تكٌ 

احملًاٞ فكامم.. بعاس    إيٝٗا ٚأنجط َٔ ٜعًِ عٓٗا مٔ ٚإع٬َٓاا  

غااابتُ  ٚؼٝٝاااسْا خطدٓاااا أٚ   إخطادٓاااا َااأ    00أساااساخ 

املؿااٗس نسٚياا١ تطعاا٢ اٱغاا٬ّ إذ زٚياا١ تطعاا٢ اٱضٖاااب ثااِ   

اْؿغًٓا يٓفٞ ٖصٙ ايتُٗا١ ٚع ْػاتڀت ستا٢ اٯٕ عًا٢ سػااب      

 ضعا١ٜ اٱغ٬ّ ٚإظٗاض قٛضت٘ اؿكٝك١ٝ يًعاع.

 ٚغكٛم غعٞ ايػاعٛز١ٜ ٫َات٬ى غا٬ح ْاٟٛٚ ٜاط٣ ّ.     

يهأ   افٚقتا  غاع املطٟ أْا٘ َٚات اٱقاطاض باإٔ املٛناٛ  وتااز      

املػاااااأي١ تباااااسأ بااااااَت٬ى ايتكٓٝااااا١ ايٜٓٛٚااااا١ ٱْتااااااز ايڀاقااااا١   

ايهٗطبا١ٝ٥ ٖٚصٙ نطٚض١ٜ يًًُُه١ ع٢ً أ١ٜ ساٍ نُكاسض  

َِٗ يًڀاق١ بعس ايٓفمم ٚيٝؼ َأ ايكاعب تؿاغٌٝ ٚإزاض٠ ٖاصٙ     

ض غا١ٓ نافٝا٘ يتڀاٜٛط َؿاطٚ  عًا٢ قاس      05ااحملڀات ٚفرت٠ ايا 

َٔ ا٭ُٖٝا١. ٚٚداٛز زٚياتني عاسٚتني ياسُٜٗا ايكاسضات ايٜٓٛٚا١        
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يف املٓڀك١ وتِ عًا٢ املًُها١ تڀاٜٛط بطْافااف حااث٬ف ـًال       

ؾاا٤ٞ َاأ ايتاااٛاظٕ ٚايٓسٜاا١ ٜٚهفااٞ اؿكاااٍٛ عًاا٢ ايتكٓٝااا١      

ايٜٓٛٚااا١ املسْٝااا١ يٝهااإٛ ٖٓااااى ضاز  َااأ اغاااتدساّ ايػااا٬ح   

اْٝا١  ايٟٓٛٚ نعاٌَ نغمم يف ايػٝاغ١ إشا عطف ايعاسٚ إَه 

 سكٛيٓا ع٢ً ْفؼ ايػ٬ح.

أَا ز. فٛظ١ٜ أبٛ خايس فصٖبت إذ أْٗا ٫ تعتكس بإٔ ناٌ  

ٖاااصا ا٫ٖتُااااّ بااااملٛقف ا٭َطٜهاااٞ َااأ إٜاااطإ ٚايغاااٛم يف  

املٛقف اٱٜطاْٞ فكٗٝااف ٚغٝاغاٝاف ناإ هاب إٔ ٜهإٛ عًا٢       

سػاااب َػاا٪ٚي١ٝ ايتٛقااف زقٝكاا١ ٚاسااس٠ يكااٍٛ نًُاا١ ساال يف  

يعٌَٝ جملطز أْ٘ أقاسّ عًا٢ ايتعابري    ؾإٔ ا٫عتكاٍ أٚ ايتٛقٝف 

عاأ ضأٟ غااٛا٤ ْتفاال أٚ نتًااف َاات ططساا٘ أٚ ستاا٢ أغااًٛب       

ايڀطح طاملاا أْا٘ ٜؿاٗط قًُااف أٚ َفااتٝح ٚياٝؼ ؾا٤ٞ آخاط, إش         

ايٓكاااس اياااٛطين ٜهااإٛ يٲقااا٬ح ستااا٢ ٚإٕ ع ٜهااأ ناااٌ   

فتٗس َكٝب. ٚايؿافاف١ٝ ٖٓاا َباسأ ٜػاتشل ٚهاب ايٛقاٛف       

َعٗااِ َٚاأ ٜعذبٓااا أٚ ٫   ظاْباا٘ يف ساال َاأ نتًااف أٚ ْتفاال  

 ٜعذبٓا أغًٛب٘ طاملا ايتعّ ايػ١ًُٝ.
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ٚسصض ز. َػاعس احملٝا َٔ إٔ إٜطإ قس تهٕٛ ايهطبااز  

ٚايبعبااات اياااصٟ ٜٛظاااف ٫غااات٬ب ٚاغاااتٓعاف املااااٍ اـًٝذاااٞ  

..امل٪غااف إٔ نااٌ اـٝاااضات املتاساا١ أَاااّ زٍٚ اـًااٝر ٖااٞ       

جاط َأ   خٝاضات املػتفٝس َٓٗا ايسٍٚ ايي ْتشايف َعٗاا .. أن 

يف إزاض٠ ا٭ظَاااا١  افزٍٚ اـًااااٝر .. ٜبااااسٚ أْٓااااا قكااااطْا نااااجري  

ٚعؿاآا عًاا٢ َااا َٓشتٓااا إٜاااٙ بعااس ايااسٍٚ َجااٌ فطْػااا إٔ   …

 !!……ا٫تفام ئ ٜتِ 

ٚؾسز أ. عًٞ عبساهلل بٔ عًٞ ع٢ً ناطٚض٠ ايرتٜاح يف ضز   

ايفعٌ سٝاح ٜاط٣ إٔ ايبعاس عأ ايعٓرتٜاات اٱع٬َٝا١ ٖاٛ عاني         

أشْابٗاااا فاااطسني بٗاااصا ا٫تفاااام  ايتعكاااٌ, ٚإشا ناْااات إٜاااطإ ٚ

 اٱع٬َٞ  يصا فايطز هب إٔ ٜهٕٛ فع٬ف ٫ ق٫ٛف.

ٚاتفااال ز.ّ. ْكاااط ايكاااشاف َااات شياااو سٝاااح أٚناااح إٔ    

ايكاااُت ايتااااّ إع٬َٝااااف يف ٖاااصا ايٛقااات َڀًاااب َٗاااِ ستااا٢      

هاااااأ ايااااااطز ٫سكاااااااف عٓااااااسَا تهاااااإٛ ميتتبًااااااٛض ايط٩ٜااااااا ٚ

   ٘ اٯٕ َاااأ  اـٝاااااضات أنجااااط ٚنااااٛساف يف ظااااٌ َااااا ْٛادٗاااا

 ؼسٜات َٔ نٌ داْب.
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يف ساااني شٖاااب ز. َػااااعس احملٝاااا إذ أْااا٘ ياااٛ تاااأخط ملاااا    

اغتڀا  أٟ َػا٪ٍٚ أٚ إع٬َاٞ أٚ ناتاب إٔ ٜعا  عأ ٚدٗا١       

ايٓعط ايي تسعِ ٚتعاعظ َٛقاف املًُها١ .. ٚأنااف ياٛ ناإ       

ايكاااُت خااارياف ٫ختاضتااا٘ اياااسٍٚ ايهااا ٣. فااآشٔ ْتڀًااات إذ  

١ ػااٙ ناٌ َاا واسخ     َتشسخ َٜٛٞ ٜع  عٔ َٛقف املًُها 

 حا ي٘ ع٬ق١ باملًُه١.

ٚتػااا٤ٍ ّ. غاااع املااطٟ: أ٫ ميهاأ تااطٜٚس أٚ ا٫تفااام     

تهتٝهٝاااااف َاااات زاعااااـ ٚ ريٖااااا َاااأ اجملُٛعااااات ايػاااا١ٝٓ   

اٱضٖاب١ٝ ٚتًڀٝف خڀابٗا ناس أَطٜهاا ٚايغاطب ٚا٫غاتفاز٠     

َٓٗا نُا تفعٌ إٜطإ َت اجملُٛعاات ايؿاٝع١ٝ اٱضٖابٝا١ َجاٌ     

ب ٚبااسض ٚ ريٖااا؟ ثااِ ايتكااطف َعٗااا بعااس  سااعب اهلل ٚايعكااا٥

 ال٤٬ ايغ١ُ؟ ٚؼذِٝ ايٓفٛش اٱٜطاْٞ؟.

ٚأداااب ز. َػاااعس احملٝااا بااإٔ ٖااصا غااٝهٕٛ يعااب بايٓاااض 

غااٛا٤ يااس٣ ايغااطب أّ يااس٣ ا٭ْعُاا١ ايعطبٝاا١ ايااي غااتهٕٛ        

س٦ٓٝص َتشايف١ َت املٓعُات اٱضٖاب١ٝ .. َا ميهٔ ٖٛ استٛا٤ 

ايتاأثري ايهابري يف ايب٦ٝا١     اؾُاعات ٚاجملُٛعات ايػ١ٝٓ شات
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ايعطبٝاا١ حاأ ٫ ميًهاإٛ تٓعُٝااات َػااًش١. ٚعًاال ّ. غاااع    

ـ  ٚباني  بٝٓٗاا  فاطم  الاملطٟ بإٔ املٓعُاات ايتابعا١ ٱٜاطإ      زاعا

ٜ٪َٕٓٛ بايعٓف يٓؿاط   فذُٝعِٗ ايػ١ٝٓ ايتٓعُٝات َٔ ٚ ريٖا

ايٓفٛش ٚقتٌ اـكّٛ ططٜك١ يٲقٓاا . إٕ  ٝااب ايٓفاٛش ايعاقاٌ     

ايػا١ٝٓ ٖاٛ َاا دعًاٗا بٗاصٙ اؿاس٠ ٚاـڀاٛض٠        ع٢ً ايتٓعُٝات 

ْٚؿااط ايفٛناا٢ يف ايااب٬ز ايعطبٝاا١ َٚاأ اؿهُاا١ إٔ ٜهاإٛ    

يًسٍٚ ايهبري٠ َٚطدعٝات ايػا١ٓ َجاٌ املًُها١ بعاس ايٓفاٛش      

 عًٝٗا ٚميهٔ إٔ ٜتِ شيو بتفاُٖات َت اؿًفا٤ ايغطبٝني.

ٚأناااف أ. خايااس اؿاااضثٞ إٔ تػااا٩ٍ ّ. غاااع املااطٟ قااس   

نطٙ  ٛاقفات ايًبٓاْٝني َت دبٗا١ ايٓكاط٠   أثاض إعذاب٘, ٚش

عاا  َؿااااٜذ ايػاا١ٓ ايػاااًف١ٝ, ض اااِ بعااس ا٫َتعااااض املكٓااات    

ٚيهاأ أظَاا١ ضٖااا٥ٔ اؾااٝـ غااًٗت تڀااٜٛط ايٛناات, يف بكٝاا١  

ايؿااطم ا٭ٚغاامم ٫ تٛدااس أضناا١ٝ ميهاأ َعٗااا ايتعاَااٌ َاات      

ايتڀااااطف ايؿااااٝعٞ نبڀااااٌ ؾااااعيب إ٫ يف َٓاااااطل ايٓفااااٛش      

ٗااٛ َتُااطز ٫ٚ َطدعٝاا١ َاأ   اٱٜطاْااٞ, أَااا ايتڀااطف ايػااين ف  

ايسٍٚ ايػ١ٝٓ ؼهُ٘ ست٢ يف َٓاطل ايٓفاٛش ايػاين ٚع ٜاتِ    
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ٙ بااآفؼ ايؿاااهٌ اياااصٟ فعًتااا٘ إٜاااطإ َااات َتڀاااطيف     ٩استاااٛا

ايؿاااٝع١, إٜاااطإ عًُااات ايهاااجري عًااا٢ َاااس٣ عكاااٛز ياااتٗذني    

ٚتاااطٜٚس اٱضٖااااب ايؿاااٝعٞ يكااااؿٗا ٚؼااات قٝازتٗاااا ستااا٢ 

يعااطب فؿااًٛا يف أقابح ٜتباات لااا ض،ٝاااف ٚتتفااٚض باا٘ زٚيٝاااف, ا  

نااٌ شيااو ستاا٢ خطداات زاعااـ يًٛدااٛز ايااي ٫ ْعًااِ نٝااف   

 !غٓتدًل َٓٗا َٚت٢

ٚأؾاااض ز. َٓكااٛض املڀااريٟ إذ أْٓااا عاداا١ إذ َطادعاا١      

ايتشًاا٬ٝت ايااي تٓاٚياات ا٫تفااام اٱٜطاْااٞ َاات ايغااطب.. فٗٓاااى  

ضٚباطت فػاو يف   …أقٛات تهتاب ٚ نأْٗاا قبهات اياجُٔ     

 طٗاااطإ .. ٜهتاااب  اٱْسبٓاااسْت ٜهتاااب ٚ نأْااا٘ َٛياااٛز يف   

ٚ وهِ غػاض٠ ايػعٛز١ٜ ٖٚعميتٗاا ٚأفاٍٛ   …دص٫ٕ فِطساف

زٚضٖا بٗصا ا٫تفام َجً٘ َجٌ عبس ايباضٟ عڀٛإ  ٖٓاى ْكاط 

يف ايتشًٌٝ غ١ًُٝو. ٚقاٍ ز.املڀريٟ "َٚت أْين نتبت باملٓتس٣ 

غابكاف إٔ ا٭ٜاّ ايكازَا١ قاعب١ عًا٢ ايػاعٛز١ٜ غٝاغاٝاف سٝاح       

ٜسٖا  إط٬ماغٞ قبهت٘ إٜطإ ٜتُجٌ يف ٕ ا٫تفام ي٘ مثٔ غٝإ

ٚ زعُٗاااا يف ؼٜٛاااٌ ا٭ٚناااا  يف غاااٛضٜا ٚ ايعاااطام يكااااؿٗا 
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ٚقاات إغااطا٥ٌٝ ..تهاإٛ ا٭ٚناا  يف قاااؿٗا إشا متهٓاات   

ايك٣ٛ املٛاي١ٝ لا يف ايػٝڀط٠ َج٬ف ع٢ً بعاس اياس٬ٜٚت اياي    

غتٓؿااااأ يف َٓڀكاااا١ ايؿاااااّ ٚايعااااطام ..ٚ تهاااإٛ يف قااااات    

ت املٓڀكاا١ نُااا ٖااٛ كڀاامم ياا٘ ٚ نُااا    إغااطا٥ٌٝ إشا ػااعأ 

طبعا أْاا أض٣ إٔ إغاطا٥ٌٝ ناشبا١    …ٜڀبل أَاّ ْاظطٜٓا اٯٕ 

يف زع٣ٛ عسّ ضناٖا با٫تفاام .. ٖاٞ َٓتؿا١ٝ ستا٢ ايجُايا١ ..      

ٚيف ضأٜٞ إٔ ايسميٛقطاطٝني غٝفٛظٕٚ با٫ْتدابات ايكاز١َ يف 

أَطٜهاا باسعِ َاأ ايًاٛبٞ ايكاْٗٝٛٞ ٚ اٯياا١ اٱع٬َٝا١ ايااي      

ْٗاااا ٚشياااو ض بااا١ يف تطغاااٝذ ا٫تفاااام ٚعاااسّ ْكهااا٘       ميًهٛ

يًًُُهااا١ ٭ٕ  ..املؿاااه١ً يف ْعاااطٟ أقااابشت عٜٛكااا١ داااساف

املؿه١ً تهُٔ يف إٔ ايفتا٢ ايػا٧ٝ ٚايهابري ا٭َطٜهاٞ ٚ     

َع٘ ايغاطب عَُٛااف قاس تكاسَٛا خڀا٠ٛ بٗاصا ا٫تفاام يف تٓفٝاص         

ِ  تػًِٝ ٖٛ ٚ غبتُ  00َؿطٚعِٗ ايصٟ أطًكٛٙ بعس   اؿها

 تطدٝح َت ا٫غتػ٬ّ عسّ ٖٛ اؿٌ … ايػ١ٝٓ  ري يٮقًٝات

قآاع١ ايكا٠ٛ    إذ ا٫يتفات..  ايصات ٚتك١ٜٛ ايسبًَٛاغٞ ايعٌُ

ايصات١ٝ يف نٌ اجملا٫ت .. باملٓاغب١ أعذبين ايبٝإ ايػاعٛزٟ  

 غكٛم ا٫تفام".
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استًت ٚفا٠ قاسب ايػُٛ املًهٞ ا٭َري غعٛز ايفٝكاٌ  

يف اي٫ٜٛااات املتشااس٠ ا٭َطٜهٝاا١ َهاْاا١ باااضظ٠ يف اٖتُاَااات  

ّ. ٚيف ٖااصا 5105أعهااا٤ َٓتااس٣ أغااباض خاا٬ٍ ؾااٗط ٜٛيٝااٛ     

اٱطاض أؾاض ز. فٗس اؿاضثٞ إذ إٔ ايهاضٜعَا ايي متتت بٗاا  

ٌٸ إٔ   غااعٛز ايفٝ كااٌ يف ا٭ٚغاااط ايػٝاغاا١ٝ ٚايسبًَٛاغاا١ٝ قاا

ٜٛدس لا ْعري, ؾدك١ٝ َهت١ًُ: ثكاف١, ٚشناا٤, ٚخا ٠,   

ٚٚغا١َ, ٚداٙ عطٜل : أَريٷ دسٙ ًَو, ٚأبٛٙ ًَاو, ٚأعُاَا٘   

ًَٛى, ٚفٛم شيو نً٘ غ٬غا١ ٚأْاقا١ يف ال٦ٝا١ ٚيف ايتعابري.     

 ٚقااااٍ ز. اؿااااضثٞ يف ٖاااصا ايكاااسز: عهاااِ عًُاااٞ ض٥ٝػااااف     

يًتشطٜااط ضافكاات ايكٝااازات ايػااعٛز١ٜ يف ظٜاااضتِٗ ايط،ٝاا١ يف    

اـاااضز ٫ٚغااُٝا املًااو فٗااس ٚاملًااو عبااساهلل, نااإ غااعٛز        
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ايفٝكااٌ يف نااٌ بًااس يف ايااسْٝا ٖااٛ لااِ ايٓذااّٛ يًُهااٝفني     

ٚيٲع٬َٝني ٚيهاَريات ايتًٝفعٜإٛ ! فاإشا تهًاِ فٗاٛ غاٝس      

 ايه٬ّ ٚأَريٙ : فهطاف ٚعُكا ٚيغ١.

غعس ايؿٗطاْٞ َا ْك٘: "غاعٛز ايفٝكاٌ    ٚشنط ايًٛا٤ ز.

َأ ضَاٛظ    افضَاع  ا  ٚغاٝبك٢ ا ستا٢ ٚ إٕ  ااب عأ زْٝاْاا ناإ       

يًسبًَٛاغاااا١ٝ ٚايػٝاغاااا١ ايػااااعٛز١ٜ    افٖااااصا ايااااٛطٔ ْٚ اغاااا  

اـاضدٝا١. َجاٌ غاعٛز ايفٝكاٌ ٖاٛ َأ ْفتداط با٘ يف احملافااٌ         

ايسٚيٝاا١ نطَااع ٚحجااٌ يًؿدكاا١ٝ ايعطبٝاا١ بأْفتاا٘ ٚسهُتاا٘   

 اقٝت٘.ٚسٓهت٘ ٚيباقت٘ َٚكس

َاأ أفهااٌ إٕ ع   ٚقاااٍ ّ. سػاااّ عااريٟ: "فكااسْا ضداا٬ف   

عاااع ايعطبااٞ يًٜهإٛ ا٭فهااٌ َاأ ضداااٍ عكاطٙ ٫ٚ ميهاأ   

تعٜٛه٘ اٯٕ فع٬ف تغري ٭ْا٘ ناإ قًعا١ عطٚبٝا١ متهٓات َأ       

نااابح يفااااح ايغاااطب َٚڀاَعااا٘ يف َٓڀكتٓاااا. ناااإ ٜاااسضى     

ْٛاٜاااِٖ دٝااساف ٜٚعااطف نٝااف ٜتعاَااٌ َعٗااِ يكااات ٚطٓااا.        

 ٕ ساااٍ ايػٝاغاا١ ايػااعٛز١ٜ بعااس ضسًٝاا٘ ٖااٌ        نٝااف غااٝهٛ

غتػااتُط يف ْفااؼ ايااٛتري٠ ايكٜٛاا١ أّ غااٝهٕٛ ٖٓاااى َٓٗذٝاا١  
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دسٜااس٠ يًتعاَااٌ َاات املٓڀكاا١ َٚؿااانًٗا اـڀااري٠. ضمحاا١ اهلل 

 ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬ ا٭َري غعٛز ايفٝكٌ". ١َع٢ً فكٝس ا٭

أَااا أ. عبااساهلل باأ نسغاا٘ فعاا  عاأ أَٓٝتاا٘ بااإٔ ٜهاإٛ 

ايفٝكٌ ضمح٘ اهلل قس نتب َصنطات٘ أٚ ستا٢  ا٭َري غعٛز 

َٓٗااا .. فٗٓاااى َٛاقااف ٚأسااساخ عاملٝاا١ ع ٜڀًاات عًٝٗااا    افدااع٤

 اااريٙ ٖٚاااٞ ضقاااٝس خااا ٠ تهاااٝف يًكااااض٨ عُااال أنااا  يف       

 ايػٝاغ١ ٚزٖايٝعٖا.

ٚقاياات أ. يًٝاا٢ ايؿااٗطاْٞ إٕ ضسًٝاا٘ َٛداات, خااِٝ اؿااعٕ   

عًاا٢ نااجري َاأ ايكًااٛب, تٓاقااٌ ايٓاااؽ خاا  ايٛفااا٠ بااصٍٖٛ        

ِٗ سااٍٚ إٔ ٜكٓات ْفػا٘ أْٗاا ٫ تاعاٍ ؾاا٥ع١, ياٝؼ ٭ٕ        ٚبعه

ايٓاؽ كًسٕٚ يف ٖصٙ اياسْٝا فهًٓاا َٝتإٛ, يهأ ملهاْا١      

ٖاااصا ايطداااٌ ضمحااا٘ اهلل, ،عٓاااا َااأ أٖايٝٓاااا إٔ ٜاااّٛ ٚفاااا٠     

ايفٝكٌ ضمح٘ اهلل نإ فادع١, ٚايٝاّٛ ٜتهاطض شات اؿاعٕ    

بٛفااا٠ ا٭َااري غااعٛز, ؿاال بٛايااسٙ ٚتااطى شات ا٭ثااط ٚاؿااعٕ      

 اف.أٜه
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َااأ داْبااا٘ شناااط ز. َػااااعس احملٝاااا إٔ غاااعٛز ايفٝكاااٌ 

ضمحاا٘ اهلل يف ايػاآٛات ا٭خااري٠ ٖااسٙ ٚأعٝاااٙ املااطض يهٓاا٘       

نإ ٜتشاٌَ ع٢ً ْفػ٘ ٜٚتشٌُ أعباا٤ ايػافط ٚا٫دتُاعاات    

حا ٫ ٜػتڀٝع٘ ضدٌ ؾاب ..نٓت أؾفل عًٝا٘ ساني ٜتشاسخ    

ز. احملٝاا   ٚسني ميؿٞ .. ٫ٚ أخاٍ أسسا ؼٌُ نتشًُ٘. ْٚاٛٙ 

 ْعااٞ ٦ٖٝاا١ نباااض ايعًُااا٤ ٚايااصٟ تهاأُ اٱؾاااض٠ إذ إٔ      إذ

ا٭َري غعٛز ايفٝكٌ قاس ناطٸؽ سٝاتا٘ ـسَا١ قهااٜا ا٭َا١       

 املكري١ٜ  ٚع ٜسخط دٗسٶا يف ْكط٠ ا٭١َ ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬.

تأثطاف ٜؿب٘ ايتأثط  أَا ز. اؾاظٟ ايؿبٝهٞ فكايت: ع أضٳ

ايتٛاقاٌ   ٛت ًَو َجاٌ َاا ضأٜات َأ تطنٝاع أ ًاب ٚغاا٥ٌ        

ا٫دتُاااعٞ ٚايكطٚبااات ايعا٥ًٝاا١ ٚقطٚبااات ا٭قااسقا٤ ٚايعُااٌ     

عًاا٢ ٚفااا٠ ا٭َااري غااعٛز ايفٝكااٌ ضمحاا٘ اهلل. َااا أععُاا٘ َاأ    

 ؾدك١ٝ, ٚنِ ٖٛ بايفعٌ فكٝس٠ ٚطٔ ٚأ١َ بٌ فكٝس٠ عاع.

ٚنتبت أ. ٖسا١ٜ زضٜٚـ: ٚزاعاف ملٔ غهٔ ايكًٛب ٚزاعاف 

ساْو ُٖااّٛ َاأ محًاات يف ٚداا  أٜكْٛاا١ ايسبًَٛاغاا١ٝ ٚزاعاااف ٜااا 

تكٟٛ عًٞ محًٗا اؾباٍ. ..ا٭١َ نًاٗا تبهاٞ ايٝاّٛ غاعٛز     ٫

 ايفٝكٌ.
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ٚقايااات ز. فاطُااا١ ايكطْاااٞ: ناااإ غاااعٛز ايفٝكاااٌ أٍٚ      

 …أغاااتصتٞ يف ايًغاا١ ايفكااش٢ َٓااص إٔ نٓاات يف ا٫بتااسا٥ٞ  

ٚغتعٌ َٔ ْازض  عباضات٘ ٚتعًٝكات٘ اؾاَع١ املاْع١ ناْت سكاف

  ايػشط اؿ٬ٍو.

ايؿااٗطاْٞ بكٛلااا: أسػاأ اهلل عااعا٤ ٚاغااتهًُت أ. يًٝاا٢ 

ايااٛطٔ ٚايؿااعب فٝاا٘, ناْاات ؿعاا١ سعٜٓاا١ ٜااّٛ إٔ تطدااٌ        

ايفاضؽ عٔ نطغٞ ايٛظاض٠, ٚايّٝٛ ٜٛزعٓا. ٚقايات ز. غاا١َٝ   

ايعُٛزٟ: فكس ايٛطٔ أسس ضَٛظٙ ايي َٔ ايكاعب إٔ تتهاطض   

 ضمح٘ اهلل ٚأغهٓ٘ ايفطزٚؽ ا٭ع٢ً َٔ اؾ١ٓ.
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أٚنح أ. عبساهلل بٔ نسغ٘ أْ٘ سُٝٓا ْػرتدت لاسات 

املطسااّٛ بااإشٕ اهلل غااعٛز ايفٝكااٌ, لااس إٔ يف نااٌ عٗااس ياا٘ 

بك١ُ .. يهٔ ٜبسٚ إٔ أبطظٖا نإ يف عٗس املًو فٗس ضمح٘ 

اهلل .. اتفااام ايڀااا٥ف ٚ ايتهتااٌ ايعطبااٞ يف سااطب اـًااٝر ..      

 .املٛاقف َٔ ٚ ريٖا 00/5اـطٚز َٔ َأظم 

ظا١ٜٚ كتًف١ أؾاز أ. وٝٞ ا٭َري بسبًَٛاغ١ٝ ا٭َري َٚٔ 

غاااعٛز ايفٝكاااٌ ٚاياااي ٚادٗااات ناااٌ ؼطناااات إٜاااطإ يف      

املٓڀك١, نُا عاقط ا٭َري غعٛز ايفٝكٌ كتًف ا٭ساساخ  

ايي َطت بايعاع ٚاملٓڀكا١ .. ناإ قاازضاف عًا٢ تغاٝري َٛاقاف       

 ايعاع  ا ًٜيب َكات ب٬زٙ: سطب اـًٝر, است٬ٍ ايعطام,

أسااساخ َااا ٜػاا٢ُ ايطبٝاات ايعطبااٞ ٚ ريٖااا نااجري. ٚأناااف أ.   

 افناابري افعبااساهلل ايهااٛوٞ: أٜهااا ٫ ْٓػاا٢ أْاا٘ عاقااط عااسز
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َاأ ايط٩غااا٤ ا٭َااطٜهٝني َاآِٗ:  ناااضتط, ضهااإ, بااٛف       

, أٚباَاااو, ٚض٩غااا٤ غااٛفٝٝت,  ا٫باأا٭ب, نًٝٓتاإٛ, بااٛف 

 نُا عاقط فرت٠ تفهو زٍٚ املعػهط ايؿطقٞ.

اؿاضثٞ إٔ ايطدٌ يٝؼ يف ساد١ ٭ٟ  بُٝٓا أنس أ. خايس

      ٍ ضفٝاات دااٖٛطاف   َبايغاا١ يف ايتفدااِٝ فٗااٛ فدااِ َاأ طااطاظ عااا

ٚعُااا٬ف َٚػاااري٠ ٚ،عااا١, اختااااضٙ اهلل يف ٜاااّٛ تعاااطض فٝااا٘       

ا٭عُاااٍ عًاا٢ اهلل ٚيًٝاا١ يفعاا١ ٚعؿااط أٚاخااط َاأ ضَهااإ,      

ٚقًٛب تًٗر بايسعا٤ ي٘ ٚأف٦س٠ ؼب٘, عفٝف عٔ أَٛاٍ ايٓاؽ 

بٗااِ, َتفااإ َااتكٔ كًاال قاارتف      ٚعاأ أشاٖااِ ٚاٱنااطاض  

َػااتُٝت وُااٌ َباااز٨ تٓاا٤ٛ  فتاسٗااا ايعكااب١ أٚيااٛ ايكاا٠ٛ,    

 ٜٚػتشل عٔ دساض٠ نٌ إؾاز٠ ٚتأبني َٚسح.
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شنااط ايػاافري. أغااا١َ ْكًااٞ سااٛاضاف زاض بٝٓاا٘ ٚبااني أسااس       

ايكشفٝني عٓسَا غأي٘   َت٢ نإ ٜغهب غاعٛز ايفٝكاٌ ؟   

ٕ إٕ َٔ أِٖ قفات ٚظٜط اـاضد١ٝ, فأداب٘    ٖاز٥ااف   أْ٘ ناا

َتعْاف يف نٌ ا٭ٚقات, ٫ٚ ٜس  َؿاعطٙ ايؿدكا١ٝ تاتشهِ   

يف اْفعا٫تااا٘, ستااا٢ ٜػاااتڀٝت اياااتفهري بهاااٌ َٛناااٛع١ٝ ..   

غاعٛز ايفٝكاٌ نااإ َأ بااني ايك٥٬اٌ ايااصٜٔ هٝاسٕٚ ايكٝاااّ      

بٗااصا ايااسٚض ٚباَتٝاااظ, ستاا٢ أْااين نٓاات أخاااٍ  هااب٘ َكاآٔ   

١ ٖاسف قاسز, ياصيو ٚداسْاٙ زا٥ُااف ٜٓاتفس       ٜٗسف إذ خسَ

عٓااس املػاااؽ باملًُهاا١ أٚ ايكهاااٜا ايعطبٝاا١ ٚاٱغاا١َٝ٬, إذ 

ايسضد١ ايي ػعٌ اـكّٛ ٜرتادعٕٛ. ٚشنط ايػفري. أغاا١َ  

ْكًٞ َا ْك٘: "نٓت أقٍٛ يٮَري غعٛز ايفٝكٌ ضمح٘ اهلل   

ٖصا ا٭َط َأ ايكاعب قٛيا٘ أٚ ايتكاطٜح با٘, ٚناإ هٝاب         
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اختٝااااض ايهًُاااات  أسػااآت٫ ميهااأ قٛيااا٘ إشا  َاااا٫ٜٛداااس 

ٚيٝؼ  اٱقٓا إٔ ٖسفو  ٚايعباضات املٓاغب١ يًُٛقف, ٫ٚ تٓؼٳ

 اغتعسا٤ اٯخطٜٔ".

ٚأنااااف ز. فٗاااس ايعطاباااٞ اؿااااضثٞ عااأ  هاااب غاااعٛز    

ايفٝكٌ, َٚأ شياو َاا ؾاٗسْا نًٓاا يف ؾاطّ ايؿاٝذ عٓاسَا         

حا  اْ ٣ يًُؿاضن١ ايطٚغ١ٝ فكاٍ فٝٗا ٚيف املٛقف ايطٚغٞ

ٖٞ قُٝٓا١ با٘ َأ ايتكطٜات . فايسبًَٛاغا١ٝ       هطٟ يف غٛضٜا َا

يٝػت غا٥غ١ يف نٌ سني ! ٚاجملا٬َت  ري َط ٛب١ يف ناٌ  

ٚقااات . ٚعٓاااسَا دااا٤ٞ بطٚغاااٝا اذ املااا٪متط ع ٜهااأ لاااصا       

ايتكااااطف إ٫ ؾاااادل عذااااِ غااااعٛز ايفٝكااااٌ. ٚأناااااف ز.  

اؿااضثٞ : ،عٓااا عاأ َٛاقاف نااجري٠ ياا٘ َات بؿاااض ا٭غااس يف    

اتُٗا ٚدٗا يٛد٘ إذ زضد١ إٔ فكس ايٛز بُٝٓٗا, ع تهٔ يكا٤

تطٚم يػعٛز فٝكٌ تكطفات بؿاض, ٚنإ ٜط٣ فٝا٘ أْا٘ ٚياس    

باطـ َٚتغڀطؽ ٫ٚ ٜفِٗ يف ايػٝاغ١ . ٚقٌ ٖصا إذ زضد١ 

ايكڀٝعاا١ فهااإ ٜكااّٛ باملُٗااات ايسبًَٛاغاا١ٝ َاات بؿاااض  ااري      

غعٛز ايفٝكٌ, ثِ بعس ايجاٛض٠ ناإ ايفٝكاٌ أؾاطؽ خكاّٛ      

 غس يف نٌ احملافٌ.ا٭
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ٚقاٍ ز. عبسايطمحٔ السيل: َٔ ايصنطٜات َت ،اٛٙ يف  

ٖااصا ايػااٝام  نٓاات َعاا٘ ناأُ ٚفااس نبااٟٛ يف ظٜاااض٠ أسااس     

ايسٍٚ ايه ٣ فغاب ٚظٜط خاضدٝا١ تًاو ايسٚيا١ فذاأ٠ يعاطف      

َاااا ٚأْااااب ٚنااا٬ٝف عٓااا٘ َااأ ٚظاض٠ اـاضدٝااا١  طتبااا١ ٚظٜاااط    

ٚأْااااب فتشطنااات ايعاااع٠ ايػاااعٛز١ٜ عٓاااس ،اااٛٙ ضمحااا٘ اهلل    

 ايػفري ايػعٛزٟ عٓ٘ يف ا٫دتُا .
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عًل ّ. سػاّ عريٟ ع٢ً تٓاٍٚ ايكشاف١ احمل١ًٝ يًشسخ 

بكٛي٘: يٮغف َجٌ ٖصٙ ا٭سساخ امل١ُٗ تفهح َس٣ غاڀش١ٝ  

ٚنشاي١ ايكشاف١ احمل١ًٝ  ٭ِْٗ يف ايغايب١ٝ فطز أق٬ّ تغطز 

َٛد٘. يف ايكشاف١ ايغطب١ٝ ساسخ نابري َجاٌ     يف غطب ٚاسس

ٚفا٠ ضدٌ زٚي١ َأ ٚظٕ ا٭َاري ايطاساٌ يا٘ أغاًٛب قارتف يف       

ٖٚاٞ   obituaries اايتعاٌَ َع٘ ٜٚا ظ عٓاسِٖ فأ نتابا١ ايا     

١َُٗ داساف ٭ْٗاِ ٜ٪ضخإٛ يف عكًٝا١ ايكااض٨ نٝاف غاٝصنط        

 ٖصا ايؿدل ٚملاشا؟

أ٫ٚف: ٚعكب أ. َػفط املٛغ٢ بإٔ ايعٌُ ايكشايف ٜتڀًب: 

هٝااس  افْبٝٗاا افيًُعًَٛااات, ٚثاْٝاااف قااشافٝ افَتدككاا افَطنااع

قٓاع١ ايفهط٠ ٚفطظ املعًَٛات ٚؼًًٝاٗا  عاسا شياو.. غآعٌ     
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متفااااٌ بااااإٔ غااااعٛز ايفٝكااااٌ خااااطٜر داَعاااا١ أَطٜهٝاااا١ يف  

ايبهاااايٛضٜٛؽ.. ٚهٝاااس ايًغااا١ ايع ٜااا١.. فااا٬ ٜٛداااس قاااشٝف١  

ًَٛااات غااعٛز١ٜ أٚ قٓااا٠ تًفعْٜٛٝاا١ غااعٛز١ٜ يااسٜٗا َطنااع يًُع 

ػااب ا٭عااطاف ايكااشاف١ٝ   عبهااٌ َااا ٜعٓٝاا٘ ٖااصا املطنااع     

فُٝااا عااسا قااشٝف١ ايااٛطٔ.. ٚيٮغااف أُٖااٌ ٖااصا    …ايعاملٝاا١

املطنع ست٢ ؼٍٛ إذ َهتب أضؾٝف َتٛانت, إٕ قشاف١ 

 ٚ زْٚٗاا  َأ  ايبٝاْات ٖٞ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ٭ٟ َ٪غػ١ إع٬َٝا١.. 

غاااتهٕٛ ايكاااشٝف١  جابااا١ ايعطبااا١ اياااي تًشااال باؿكاااإ       

 تُتو. اجمل
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أٚنح ايًٛا٤ ز. غعس ايؿٗطاْٞ إٔ غعٛز ايفٝكٌ ٜػتشل 

إٔ ٜهطّ بهٌ َا ًٜٝال با٘ ٚ غسَتا٘ يٛطٓا٘ ٚض اا إٔ أقًاٗا       

تػ١ُٝ َعٗس ايسضاغات ايسبًَٛاغ١ٝ با،٘ فه٬ف عٔ تسضٜؼ 

أغااًٛب٘ يف ايسبًَٛاغاا١ٝ يف َكااطضات املعٗااس". ٚأٜااس ز. قُااس     

ـ     اضدٝاا١ ايػااًُٞ تػاا١ُٝ املعٗااس ايسبًَٛاغااٞ ايتااابت يااٛظاض٠ ا

ماٛ  باغِ "َطنع غعٛز ايفٝكٌ يًسضاغات ايسبًَٛاغا١ٝ" أٚ  

باعتبااااض إٔ ا٭ٖاااِ ؽًٝاااس ا،ااا٘ يف َ٪غػااا١ َتعًكاااا١       شياااو 

 بايػٝاغ١.
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…

. عباااسايطمحٔ ايعٓااااز إذ إٔ أقاااعب ؾااا٤ٞ ٖاااٛ  أؾااااض أ.ز

     ٌ ٚا٭فهاٌ   …نتاب١ غري٠ َفكا١ً يكاَا١ َجاٌ غاعٛز ايفٝكا

اختكاضٖا يف ايكٍٛ بأْ٘: عٌُ يف نٌ ؾ٤ٞ ٚؾاضى يف نٌ 

ؾ٤ٞ ي٘ ع٬ق١ بكٓاع١ ايػٝاغا١ ايػاعٛز١ٜ ٚايعطبٝا١ ٚايعاملٝا١     

عاَااااف. ٚعًااال ز. خاياااس ايطزٜعاااإ بكٛيااا٘: إٕ عاااسّ     41خااا٬ٍ 

ت ٜعس أسس املآخاص عًا٢ ايػاغا١ ايعاطب ٚقاس      نتاب١ املصنطا

ٜفِٗ شيو بػبب غط١ٜ املعًَٛات أٚ سػاغٝتٗا َٚٔ ثِ ٜفهٌ 

ٖٓااا تؿااتغٌ ؽطقااات  …ايسبًَٛاغااٞ عااسّ تااسٜٚٔ أٟ ؾاا٤ٞ  

ٚتهٗٓاااات بعاااس ايهتااااب يتاااسٜٚٔ َاااا ميهااأ تسٜٚٓااا٘ أٚ     

ؾطس٘.. ٚاقرتح ز. ايطزٜعإ اغتهتاب نٌ َٔ يا٘ ػطبا١ َات    

وطضٙ ؾدل ٚاسس. ٚأٚنح  ايطاسٌ ٚإقساض نتاب َؿرتى
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ز. محس املادس إٔ نتاب١ املصنطات وتِ إٔ ٜهتب املػ٪ٍٚ 

نااٌ ؾاا٤ٞ نُااا ٜفعااٌ ايغطبٝاإٛ ٖٚااصا َػااتشٌٝ يف عاملٓااا       

ضٜااح ٚا٭قااٌ  ايجايااح أٚ ٫ ٜهتباإٛ أٟ ؾاا٤ٞ ٖٚااصا اـٝاااض ا٭  

ٚدعاف يًطأؽ ٚلصا فكسْا نٓٛظاف َأ ايتااضٜذ ٚٚضٟ ايجاط٣ َات     

 اِٖ ٚفكسْا َصنطاتِٗ.ضدا٫ت ايسٚي١ ايصٜٔ فكسْ

ٚيف ايػٝام شات٘ أؾاض ز. محس املاداس إذ َكايتا٘ بعٓاٛإ:    

"َااصنطات غااعٛز ايفٝكااٌ" ٚايااي أٚضز فٝٗااا إٔ َااصنطات      

غعٛز ايفٝكٌ ٖٛ يف اؿكٝك١ عٓٛإ ٭١َٝٓ نبري٠ تًٝل بٗاصا  

ايٛظٜط "ا٭ضبعٝين" َٔ عُاطٙ ايسبًَٛاغاٞ ايڀٜٛاٌ ضمحا٘ اهلل,     

س قاااااٛضٟ غٝاغاااااٝاف ٚزٜٓٝااااااف أضبعاااإٛ غااااا١ٓ يف خاضدٝااااا١ بًاااا  

ٚاقتكازٜاف, نٌ ّٜٛ أَهاٙ ٖصا "ايفًت١ ايػٝاغا١ٝ" يف ايعُاٌ   

ايسبًَٛاغٞ ٜػتشل َكاي١ ٚنٌ ؾاٗط ٜػاتشل نتابااف ٚناٌ     

غ١ٓ فًس.. أٜٔ ٖٞ خ٬قا١ ػطبتا٘ ٚعكااض٠ خ تا٘ َٚاٛدع      

قڀاتاا٘ ايسبًَٛاغاا١ٝ؟ أٜاأ ٖااٞ ا٭سااساخ ايااي ع تطقااسٖا    

كًاٗا َاصٜا ؟ أٜأ ٖاٞ ْكااط      ناَريا ٫ٚ  ڀتٗا قاشٝف١ ٫ٚ ْ 

ايتُاؽ ايػاخ١ٓ ايي ٚادٗٗا ضمحا٘ اهلل َأ خا٬ٍ قازثاتا٘     
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سٍٛ املًفات اـاضد١ٝ ايؿاا٥ه١؟ أٜأ ٖاٞ قطا٤تا٘ يٮساساخ      

ايػٝاغا١ٝ املفكاا١ًٝ ٚفال قٛاعااس ايطقااس ايتااضىٞ ٚيااٝؼ َاأ    

خاا٬ٍ بطٚتٛناا٫ٛت املاا٪متطات ايكااشف١ٝ ايااي تڀغاا٢ عًٝٗااا   

ًِ غااعات ٫ٚ تكاٍٛ ؾا٦ٝاف"؟, أٜأ     ايًغ١ ايسبًَٛاغ١ٝ "إٔ تاته 

َااا زاض خًااف ايهااٛايٝؼ يف يكا٤اتاا٘ بععُااا٤ ايعاااع عااطبِٗ      

ٚعذُِٗ؟ ع٬قت٘  سضغا١ فٝكاٌ ايػٝاغا١ٝ, نٝاف ْؿاأت      

ٚتطعطعاات؟ ٚأٜاأ سٛاضاتاا٘ َعاا٘, َٚاات املًااٛى ايج٬ثاا١ ايااصٜٔ       

عاقطِٖ؟ ضمحِٗ اهلل يفٝعااف, ٖاصا اٱضخ ايتااضىٞ املعاطيف     

دااٌ ٚتػااتشك٘ ا٭دٝاااٍ ٜٚػااتشك٘ ايهاادِ ٜػااتشك٘ تاااضٜذ ايط

نٝإ ايٛطٔ ٚتاضىا٘ ٜٚػاتشك٘ ايبااسجٕٛ ٚناٌ امل٪غػاات      

املتدككاا١. إٕ أَٓٝاا١ نتاباا١ املااصنطات تٓػااشب عًاا٢ نااٌ  

ايطَااٛظ ايػٝاغاا١ٝ ٚايعًُٝاا١ ٚايؿااطع١ٝ ٚايفهطٜاا١ ٚايتعًُٝٝاا١    

ٚا٫قتكاز١ٜ, ٚاؿٝجٝات ٚامل ضات ٖٞ شاتٗا اياي   اٱؾااض٠   

عأ ا٭َاري غاعٛز ايفٝكاٌ ضمحا٘ اهلل,      إيٝٗا آْفا يف اؿسٜح 

فاا٬ تااعاٍ َااصنطات املػاا٪ٚيني املاا٪ثطٜٔ ْااازض٠ ٚاغااتجٓا٤ات       

نتًااو ايااي نتبٗااا ز.  اااظٟ ايككااٝيب ضمحاا٘ اهلل "سٝااا٠ يف  
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اٱزاض٠" ٚ "ايااٛظٜط املطافاال" ٚإٕ ع تهاأ نتًااو املااصنطات    

اياااي نتبٗاااا املػااا٪ٚيٕٛ ايغطبٝااإٛ َااأ سٝاااح ثاااطا٤ املعًَٛااا١  

فُٝا نتب٘  اظٟ ايككاٝيب أْا٘ سااٍٚ إٔ     ٚنُٝتٗا. ٚاي٬فت

ٜهػط اؿادع ايٓفػٞ ٚايتشفغ ايؿسٜس ٚاحملاشٜط بأْٛاعٗا 

ايااي تتغؿاا٢ املػاا٪ٍٚ ٚتؿااغٌ ٖادػاا٘, َٚاات شيااو ع ٜػااًِ      

نتابااا٘ "سٝاااا٠ يف اٱزاض٠" َااأ عكباااات ٖاااصٙ احملااااشٜط فُٓااات    

نتاب٘ فرت٠ َٔ ايعَٔ ست٢ قاٍ شات َط٠ : أْ٘ ٜهااز ٜهإٛ   

صٟ متٓت بعس نتب٘ َٔ ايتاساٍٚ يف با٬زٙ,   ايػفري ايٛسٝس اي

ثااِ فػااح ايهتاااب, ٖٚااصا ايفػااح فػااح يغااري ايككااٝيب إٔ        

ٜهتااب املااصنطات ٜٚهػااط بعااس اؿااٛادع ايااي قاآعتٗا      

 ايطقاب١ ايصات١ٝ.

ٚأناس ز. املاداس أْا٘ ٜاسضى دٝاساف إٔ قآاع١ املاصنطات        

يف عاملٓااا ايعطبااٞ ٫ ميهاأ إٔ تهاإٛ َااا بااني  ُهاا١ عااني      

و اياااي ٜٓؿاااطٖا ايغطبٝااإٛ, ٚايفاااطم ٖٓاااا     ٚاْتباٖتٗاااا نتًااا 

نايفاضم اؿهااضٟ ايهابري بٝٓٓاا ٚبٝآِٗ, ْٚاسضى أٜهااف إٔ       

بعس احملاشٜط ايي متٓات ْؿاط ناٌ ؾا٤ٞ ٚأٟ ؾا٤ٞ َٓڀكٝا١       
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ٚٚاقعٝاااا١, فاااابعس ا٭سااااساخ ٚاؿااااٛاضات َٚااااا ٜااااسٚض خًااااف  

ايهااٛايٝؼ فٝٗااا زضداا١ عايٝاا١ َاأ اـكٛقاا١ٝ ٚاؿػاغاا١ٝ     

ٜٓٝااا١, ٚستااا٢ ايغطبٝااإٛ اياااصٜٔ اجملتُعٝااا١ أٚ ايػٝاغااا١ٝ أٚ ايس

نتباااٛا َاااصنطاتِٗ ٜػاااتشٌٝ إٔ ٜهتباااٛا أٟ ؾااا٤ٞ, فٗاااصٙ   

اؿهَٛاااات ايغطبٝااا١, ٚعًااا٢ اياااط ِ َااأ غاااكف اؿطٜاااات     

ايطفٝاات, تااتشفغ عًاا٢ نااجري َاأ ايٛثااا٥ل ايتاضىٝاا١ إ٫ بعااس     

َااطٚض عؿااطٜٔ عاَاااف أٚ أنجااط, ٚبعهااٗا ٜااتشفغ عًٝٗااا ستاا٢ 

ا٭َاأ ايكااَٛٞ  بعااس َااطٚض ٖااصٙ املااس٠ إشا نااإ لااا تااأثري عًاا٢ 

َٚكات ايب٬ز ايعًٝا. نٌ ٖصا َفّٗٛ, يهٔ ٖاصٙ احملااشٜط   

ايػٝاغ١ٝ ٚايس١ٜٝٓ ٚاجملتُع١ٝ هب أ٫ ػعاٌ ضَٛظْاا ايٛطٓٝا١    

ايػٝاغ١ٝ ٚايس١ٜٝٓ ٚايفهطٜا١ باني خٝااضٟ ا٭غاٛز ٚا٭باٝس,      

إَا إٔ ٜهتبٛا نٌ ؾ٤ٞ أٚ ٫ ٜهتبٕٛ أٟ ؾا٤ٞ, باٌ ٖٓااى    

عياا١ ٚغااڀ١ٝ ػعااٌ املػاا٪ٍٚ    َٓعياا١ بااني ٖاااتني املٓااعيتني, َٓ   

ٚاملفهط ٚايعاع ٜهتب َطاعٝاف يًُشاشٜط يهٔ َت ؾ٤ٞ َٔ 

اؾااطأ٠ "املعكٛياا١", َجًُااا فعااٌ  اااظٟ ايككااٝيب ضمحااا٘ اهلل.       

نُا هب ايتأنٝس ع٢ً ناطٚض٠ ايهتابا١ ٚايتاسٜٚٔ ستا٢ ٫     
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ٜااسفٔ َاات ضَٛظْااا ايٛطٓٝاا١ إضثاااف تاضىٝاااف َُٗاااف نااصاى اٱضخ    

غاٞ ايهابري ا٭َاري غاعٛز ايفٝكاٌ      ايصٟ زفٔ َت ايطَع ايػٝا

 ضمح٘ اهلل, ٚقبً٘ نجري َٔ ضَٛظ ايٛطٔ.

ٚأؾااااض ز. فٗاااس ايعطاباااٞ اؿااااضثٞ إذ أْااا٘ ٚفُٝاااا ٜتعًااال   

باملكرتسات ايي ططست سٍٛ َا ميهأ تكسميا٘ فُٝاا ىال     

ايفكٝااس ايهاابري ا٭َااري غااعٛز ايفٝكااٌ, فااإٕ َطنااع أغااباض    

ا٭َااط ٚيف ٢ أٟ فهااط٠ ٜطاٖااا أعهااا٤ املٓتااس٣ يف ٖااصا  غااٝتبٓٸ

 ٚاٱباسا   ريٙ.. فكمم املڀًٛب إٔ تهٕٛ ايفهط٠ َٔ ا٭قااي١  

 اااا ٜطقااا٢ إذ املػااات٣ٛ املٓتعاااط َااأ ايٓدبااا١ زاخاااٌ املٓتاااس٣   

ٚخاضداا٘. َٚاأ داْباا٘ ْااٛٙ ايػاافري. أغااا١َ ْكًااٞ إذ أْاا٘ فعاا٬ف  

بكسز نتاب١ َ٪يف عٔ ػطبت٘ ايؿدك١ٝ َت ايطاساٌ غاعٛز   

 ٌ َااا ؼًُاا٘ َاأ  ايفٝكااٌ ضمحاا٘ اهلل, ٖٚااٞ ػطباا١ ثطٜاا١ بهاا

 َعإ, ٚيهٔ ا٭َط وتاز بعس ايٛقت.

ٚيف يفٝاات ا٭سااٛاٍ ٜبكاا٢ َُٗاااف نُااا أٚنااح ز. لٝااب       

 ٬ب إٔ ٜتِ تكسِٜ قطا٠٤ يًػٝاغ١ اـاضد١ٝ ايػعٛز١ٜ خا٬ٍ  

أضبعني غ١ٓ ٚفل َٓاٖر كتًف١ ٚزٚض ٚظٜط اـاضدٝا١ ٚع٬قتا٘   
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بايكا٥اااس  اااا ٜااا٪ضر يًػٝاغااا١ اـاضدٝااا١ ايػاااعٛز١ٜ ٚنٝفٝااا١   

ًٗا َت كتًف ايكهاٜا يتهٕٛ ايسضاغ١ تأغٝؼ ايتكايٝس تعاَ

ايااي سهُتٗاااا ٚايتشااا٫ٛت يف َػااااضٖا خااا٬ٍ ٖاااصٙ ايعكاااٛز  

ا٭ضبع١ ٖٚصا َِٗ ٫غتؿطاف َػتكبٌ ايػٝاغ١ٝ اـاضد١ٝ يف 

ظٌ ٖصٙ ايتش٫ٛت ٚايسضاغ١ ١َُٗ يف فِٗ زٜٓاَٝهٝا١ اياٛظٜط   

ٚ بٓا٤ ٚتعاًَ٘ َت املتغريات. ٚباٱَهإ ٚنت َٓاٖر َعطٚف١ أ

َٓٗر َتعسز ا٭بعاز  ا ٜ٪ضر ملطس١ً ١َُٗ ٜٚهؿف تفاع٬ت 

ايػٝاغاا١ اـاضدٝاا١  ااا ٜػااِٗ يف تااسعِٝ ايط٩ٜاا١ املػااتكب١ًٝ      

يًػٝاغاااا١ اـاضدٝاااا١ ايػااااعٛز١ٜ يف ظااااٌ كاااااطط ٚؼااااسٜات 

نااجري٠. َٚاأ املٗااِ ا٫عتُاااز عًاا٢ خڀابااات املًااٛى ٚايااٛظٜط       

١ ايػٝاغا١  ٚؼًًٝٗا َٚٔ خ٬ٍ َٓاٖر َتعاضف عًٝٗا يف زضاغ

 اـاضد١ٝ.
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فكاس تعاسزت    فُٝا ىال َٛناٛ  ا٭ٜاسٜٛيٛدٝا ٚا٭زؾا١    

املؿاااضنات ايفهطٜاا١ ٭عهااا٤ املٓتااس٣. ٜٚبااسٚ َاأ امل٥٬ااِ       

ايبس٤  فّٗٛ ا٭ٜسٜٛيٛدٝا شات٘  سٝاح شٖاب ز. فااٜع ايؿاٗطٟ     

إذ ايكٍٛ بأْ٘ ٚعػب قاَٛؽ املعاْٞ فاإٕ ا٭ٜاسٜٛيٛدٝا ٖاٞ    

 جاب١ ططٜك٘ ايتفهري املُٝع يفطز أٚ يفاع١ أٚ ثكاف١ فهط  

سٚيٛدٝاا١ فتتعًاال  ذُٛعاا٘  عكٝااس٠  أَااا ٚناات ايٓعطٜااات ا٭ٜ 

ْعاَٝاا١ َاأ املفاااِٖٝ يف َٛنااٛ  اؿٝااا٠ أٚ ايجكافاا١ ايبؿااط١ٜ.    

بُٝٓا أؾاض ز. عبسايطمحٔ السيل إذ إٔ ٖٓاى يف ايٛاقت عاس٠  

تعطٜفات ملكڀًح ا٭ٜاسٜٛيٛدٝا ٚاياصٟ ٜعاين يف َعٓااٙ املباؾاط      

ٚنًُا١   Idea عًِ ا٭فهااضو سٝاح إْٗاا تٓكػاِ إذ نًُا١      

ology  َِااأ أْػاااب ايتعطٜفاااات اياااي ميهااأ    ٚ …أٟ عًااا

 ايتڀطم إيٝٗا:
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 Ideology   ,"نًُاااا١ الًٝعٜاااا١ َعٓاٖااااا اؿااااطيف "عكا٥ااااس

ٚتعطٜفٗاااا باٱلًٝعٜااا١: َٓعَٛااا١ ايتكاااٛضات ٚا٫عتكاااازات 

ٚايٓعطٜاااات اياااي تبٓااا٢ عًٝٗاااا سٝاااا٠ ا٭فاااطاز ٚاجملتُعاااات 

 ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ.

    ٚايػٝاغاا١ٝ ٚا٫قتكاااز١ٜ  ْعاااّ َاأ ا٭فهاااض ا٫دتُاعٝاا١

ٚايفًػف١ٝ ٚايف١ٝٓ ٚايس١ٜٝٓ ايي تعهاؼ ع٬قاات اجملتُات    

ايبؿطٟ ايي ؼسزٖا املكات املتهاضب١ يف شياو اجملتُات.   

فٗٞ ْاتر ع١ًُٝ تهٜٛٔ ْػل فهطٟ عاّ ٜفػاط ايڀبٝعا١   

ٚاجملتُااات ٚايفاااطز, ٚواااسز َٛقاااف فهاااطٟ َعاااني ٜاااطبمم 

اغااااا١ٝ ا٭فهااااااض يف كتًاااااف املٝاااااازٜٔ ايفهطٜااااا١ ٚايػٝ 

 ٚا٭خ٬ق١ٝ ٚايفًػف١ٝ.

    نُاااا ٜعاااطفMacridis:4:1980  و ا٭ٜاااسٜٛيٛدٝا: بأْٗاااا

"ْعاّ َتهاٌَ َٔ ا٭فهاض ٚاملعتكسات ايي ْتُهٔ َٔ 

خ٬لا َٔ فِٗ ايعااع اـااضدٞ باٌ ْٚتكاٛف َأ َٓڀًال       

َا منًو َٔ َعًَٛات. إْٗا ايٛغ١ًٝ ايي ماٍٚ َٔ خ٬لا 

تعت  ا٭ٜاسٜٛيٛدٝات   فِٗ ايعاع اـاضدٞ. أنجط َٔ شيو
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زافعاف يًفعٌ, ٚشيو ٭ٕ ا٭فطاز أٚ اؾُاعات ايي تؿارتى  

يف إطاااض أٜااسٜٛيٛدٞ ٚاسااس تتااأثط بااصيو اٱطاااض يتعُااٌ يف    

 اْػذاّ ٱلاظ أعُاٍ   ؼسٜسٖا غًفاف.

ٚأٚناااااح ز. َٓكاااااٛض املڀاااااريٟ إٔ َااااأ أناااااف٢ عًااااا٢      

غًبٝاف ٖاِ املاضنػإٝٛ ٭ْٗاِ ٜعتكاسٕٚ إٔ      ٢ا٭ٜسٜٛيٛدٝا َعٓٶ

ايعكا٥اااس تػاااتدسّ يف اٱناااطاض باٱْػاااإ فٗاااٞ أزا٠ ايڀبكااا١    

املػااٝڀط٠ ٱخهااا  ايڀبكااات املػااتغ١َّ ٚ اغااتغ٬لا .. ٚ يهاأ 

ٖصا املع٢ٓ ايػًيب ؾا  بعس شيو ٚ اغتدسّ نس املاضنػٝني 

ٚ ا٫ؾاارتانٝني بؿااهٌ عاااّ يػااٝڀط٠ ْعطٜاا١ ٚاسااس٠ عًاا٢        

 فطن١ٝ قطا  ايڀبكات. عكٛلِ ٚ ٖٞ

ٚيفاات أ. خايااس اؿاااضثٞ ايٓعااط إذ إٔ َفااطز٠ أٜااسٜٛيٛدٝا  

ػاب ايػااٝام فٓكاٍٛ إٔ ضَعٜاا١   عٚتكاطٜفاتٗا املدتًفا١ تڀااطح   

ايعًاااااِ ايػاااااعٛزٟ يًُػاااااًُني يف أماااااا٤ ايعًاااااِ ْابعااااا١ َااااأ   

ا٭ٜسٜٛيٛدٝا, ٖٚصا َاا هعاٌ  اري املػاًِ ٫ تتشاطى عاطفتا٘       

فٗاٛ ٫ ٜتاصنط اؿار ٚايعُاط٠     باؿٓني أٚ ا٭َاْٞ يط١ٜ٩ ايعًِ 

ٚايعٜاض٠ ايٓب١ٜٛ, ٚتأتٞ يف غٝام تعًٝل َٓٗذٞ ع٢ً املغايڀات 
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و عٓااسَا ٜعاارتض أسااس بااطأٟ  logical fallaciesاملٓڀكٝاا١  

فكٗٞ أٚ تكايٝسٟ يف ْكاف عًُٞ أٚ ثكايف, أٚ عٓسَا تكآف  

املفطزات بؿهٌ َتٓاقس نإٔ تكابٌ َفطز٠ عًُااْٞ بػاًب١ٝ   

 إهاب١ٝ ملفطز٠ ا٭ٜسٜٛيٛدٞ. ٜٚڀًب يف ْفؼ ايٛقت

َااأ داْبااا٘ أؾااااض ز. عبسايػااا٬ّ ايٛاٜاااٌ إذ إٔ َفٗاااّٛ      

ا٭ٜسٜٛيٛدٝا تڀٛض نجرياف َٓص إط٬ق٘ قبٌ َا ٜعٜس عٔ ايكطٕ 

ٚ ْكااف. يف ايبساٜاا١ ٚ عًاا٢ ٜااس َاااضنؼ نااإ املكااڀًح ٚ      

قُٝاف خايكاف. َتأز  = ٜعٜف ايٛعٞ أٚ ٚعٝا٘ ٖاٛ ظا٥اف. َات     

املاضنػا١ٝ إذ أٜاسٜٛيٛدٝا. فهُاا    ايعَٔ تڀاٛض. يٝآني ساٍٛ    

إٔ يًطأ،ايٝني ايًٝ اي١ٝ نأٜسٜٛيٛدٝا, مٔ يٓا املاضنػا١ٝ  

نأٜااسٜٛيٛدٝا. عًاا٢ ٜااس َٓٗاااِٜ قاااضت ا٭ٜااسٜٛيٛدٝا َطازفاا١  

 يًت ٜط.
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 أٚنااح أ. خايااس اؿاااضثٞ إٔ املاا٪ز  شيااو ايااصٟ ٜبااايغ يف  

تفػااريات اٱْػااإ ٚايهاإٛ ٚاؿٝااا٠ َاأ َٓعااٛض أٜسٚيٛدٝتاا٘  

ٜٚػكمم شيو املفٗاّٛ عًا٢ اٯخاطٜٔ, ٖٚاصا عهاؼ إٔ ٜٓعاط       

زٕٚ َاأ يٲْػااإ ٚايهاإٛ ٚاؿٝااا٠ َاأ َٓعااٛض أٜسٚيٛدٝتاا٘    

إغكاطات, ٚا٭ٜسٜٛيٛدٝا زٕٚ خ٬ف ٖٞ ايفهط ايصٟ ٜتبع٘ 

أسااس َااا, يهٓٗااا تتشااٍٛ إذ آياا١ سااطب إشا متجًاات اٱغااكاط    

ايبؿااط, فتبااسأ اجملاااظض ٚايكتااٌ عًاا٢ الٜٛاا١ ايفهطٜاا١/       عًاا٢

 افقاسمي  افا٭ٜسٚيٛد١ٝ. ٜٚعتكس أ. خايس إٔ ايتأز  أقبح َفَٗٛا 

َٔ ايكطٕ ايتاغات عؿاط أَااّ اؿساثا١, فايهاتاب املا٪ز  أٚ       

ٖاااٛ ؾااادل عٓكاااطٟ يف ْعاااطٙ, أقااابشت املعطفااا١  املتاااأز 

 َتاس١ يًذُٝت ٚبكا٤ أسس ؼت خ١ُٝ أٜسٜٛيٛدٝا َجري يًطٜب١.
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ٜٚااط٣ ز. خايااس ايطزٜعااإ إٔ املاا٪ز  ٖااٛ املتشٝااع نااصيو   

َٚٔ واٍٚ فطض ٚد١ٗ ْعطٙ ٚاغتبعاز ٚدٗات ْعط اٯخطٜٔ 

َُٗااا ناْاات ٚدٝٗاا١ َٚفٝااس٠.. اٱغاا٬َٞ َاا٪ز  ٚايٝػاااضٟ     

و ٚاملؿه١ً تهُأ عٓاسَا ٜاط٣ ناٌ َآِٗ      ٚايًٝ ايٞ نصي

ٚتكاابح املؿااه١ً أنجااط  …أْاا٘ ٖااٛ ايكااشٝح ٚ ااريٙ ٫ ٜفٗااِ

ٚنااٛساف عٓااس ايتڀبٝاال ٚشيااو عٓااسَا ٜفااطض اٱغاا٬َٞ َااج٬ف   

 تٛدٗ٘ زٕٚ أخص أفهاض اٯخطٜٔ با٫عتباض.

أَا ز. فٗس ايعطابٞ اؿاضثٞ فڀطح فهط٠ إٔ ايعكٝس٠ ٖٞ 

ٚ امل٪ز  ٖاٛ ا٭عُا٢   …ايبكري٠ أَا ا٭ٜسٜٛيٛدٝا فٗٞ ايع٢ُ

.ٚاملا٪ز  ٖاٛ اياصٟ ٫ ٜػاُت     …ايصٟ ٫ ٜط٣ ع٢ً اؿل غٛاٙ 

غاا٣ٛ قااٛت٘, ٫ٚ ٜطٜااس إٔ ٜااط٣ ايٓاااؽ إ٫ َااا ٜااط٣ ٖااٛ.. أَااا     

قاااسب ايعكٝااس٠ املبكااط فٗااٛ املاا٪َٔ اؿاال .. فاا٬ ٜؿااٛب٘ أٟ    

٣ٖٛ أٚ سػابات َٔ أٟ ْٛ . ٚبكٍٛ آخط: ٖٓاى َا٪َٔ َبكاط   

اى َا٪ز  أعُا٢ ٫ ٜبتغاٞ إ٫    ٜبتغٞ اؿال َٚطناا٠ اهلل ٚ ٖٓا   

ؼكٝل أٖساف٘ ٖٛ, ٖٚٛ ٜػكڀٗا عًا٢ َكا٫ٛت اؿال نًُاا     

ٖااصا ٖااٛ ايفااطم بااني قاااسب ايعكٝااس٠ ايسٜٓٝاا١ املاا٪َٔ,  …أضاز
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ٚشاى امل٪ز  املٓاناٌ اياصٟ ٜطٜاس إعااز٠ اـًال عًا٢ قاٛضت٘.        

فا٭ٜسٜٛيٛدٝا ٖاٞ ايعكٝاس٠   أٜاا ناْات ٖاصٙ ايعكٝاس٠ و ظا٥اس        

١ٓ ٚتٛغٸٌ ايٓكا٤ ٚايڀٗط ٚ ازعا٤ سٝاظ٠ ايع٢ُ ٚايتعكب ٚالُٝ

نٌ اؿًٍٛ. ٚيفت ز. فٗاس اؿااضثٞ ايٓعاط إذ أْا٘ مثا١ خًامم       

بني ا٭زؾا١ ٚا٫ْتُاا٤ املٓٗذاٞ إذ ثكافا١ أٚ زٜأ.. فاإشا ناإ        

نٌ َٔ ٜٓتُٞ إذ ثكاف١ أٚ فهط أٚ زٜٔ َ٪ز  فإٕ ايبؿط١ٜ 

 ع٢ً َاطٸ ايتااضٜذ نًاٗا َ٪زؾا١, ٚبايتاايٞ ٫ ٜكابح يٮزؾا١       

أٟ َع٢ٓ. ٖٚٓااى خًامم ناصيو باني اٱقاساض عأ َهْٛاات        

لاَااات ثكافٝاا١ َعٝٓاا١ ٚبااني ازعااا٤ات املٛنااٛع١ٝ   إَٚٛسٝااات ٚ

ٚعسَٗا ف٬ َهإ يًشسٜح عٔ اؿٝاز أٚ املٛنٛع١ٝ ٖٓاا أٚ  

 يف َهإ.

ْفػاا٘,  أيااعّٚأٚنااح ز. فاااٜع ايؿااٗطٟ إٔ املًتااعّ = َاأ    

= َاأ ْفػاا٘ ٚقٝڀاا٘, بُٝٓااا املاا٪ز    أيااعّٚاملتعكااب = َاأ 

سٍٛ َٓٗذ٘ إذ بطْاَر عٌُ. يف سني شنط أ. َػافط املٛغا٢   

إٔ ا٭سهااااّ املػااابك١ ٖاااٞ قاااف١ املااا٪زؾني.. ٖٚاااصٙ ايكاااف١  

تتعاضض َت قٛاعس املٓٗر ايعًُٞ. ٚع٢ً غبٌٝ املجاٍ فإٕ ناٌ  
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نتاباتٓا عٔ تأْٝح احمل٬ت ايٓػا١ٝ٥ ع ٜهتبٗا اقتكازٜٕٛ 

 ٕٛ فكمم.أٚ َٗتُٕٛ بكهاٜا ايبڀاي١.. نتبٗا امل٪زؾ

ٜٚط٣ ز. َٓكٛض املڀريٟ أْ٘ ٫ ىًٛ إْػإ َأ عكٝاس٠ أٚ   

ْعاّ َرتابامم َأ ا٭فهااض ٜٛدٗا٘ ٚ ٜؿاهٌ ض٩اٙ .. ٚ ايعٝاب       

سُٝٓا ٜهٕٛ ٖصا ايٓعاّ املرتابمم خڀاأ ٫ ٜڀاابل ايٛاقات ٚ ٫    

ٜػتڀٝت امل٪ز  ض١ٜ٩ اـڀأ فٝ٘ ٚ ٜػتُط يف ايٓعط َٔ خ٬ٍ 

أخاااط٣ قاااس تهااإٛ   ٖاااصا املٓعااااض املغؿاااٛف .. َٚااأ ْاسٝااا١     

ا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ خاق١ ٚ يٝػت عاَا١ ..  عٓا٢ إٔ فهاط٠ َعٝٓا١     

ؼهِ ايٓعط٠ إذ أَط َعني .. َجٌ : ا٫عتكاز إٔ قٝااز٠ املاطأ٠   

يًػااٝاض٠ تاا٪زٟ إذ ايع٬قااات احملطَاا١ ثااِ اؿهااِ عًاا٢ ٖااصٙ    

أٚ ا٫عتكااااز إٔ ْاقاااط   …املػاااأي١ َااأ خااا٬ٍ ٖاااصا املٓعااااض   

ع٢ً َا ٜعُاٌ َأ ٖاصا    ايككيب ٜكّٛ بسٚض إق٬سٞ فأسهِ 

زٕٚ اعتباض ؾٛاْب ايٛاقت املتؿعب١ ٚ املدتًف١ يف َٔ املٓعاض .. 

 املٛنٛعني.

ٜٚعتكااس ز. َػااااعس احملٝاااا إٔ تٛظٝفٓااا إع٬َٝااااف ٚثكافٝااااف   

ملكااڀًح ا٭زؾاا١ يف ا٫ػاااٙ ايػااًيب ٖااٛ ايااصٟ دعًااٗا تُٗاا١      
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ا تًكاال باا٘. يهاأ َاأ سٝااح ايٛاقاات    ٖااصا أٚ شاى أّياا  وااطم

  ٖاٛ اياصٟ ٜٓتُاٞ يعكٝستا٘ ٚتتؿاهٌ ض٩اٙ ٚفكااف      ايطدٌ امل٪ز 

يًشٝاا٠   يرتانُات٘ ايجكاف١ٝ َٚعاٜريٙ اياي اضتهااٖا يا٘ َٓٗذااف    

غٛا٤ قطح باصيو أّ ع ٜكاطح ٚغاٛا٤ عًاِ بهاٌ شياو أّ ع       

ٜعًِ ٚغٛا٤ قبٌ بصيو أّ ع ٜكبٌ .. ٚعًٝ٘ فا٭زؾ١ ،١ نٌ 

َجكف َٚفهاط يهأ ايتٛظٝفاات ايػاًب١ٝ لاا دعًات ايابعس        

ٚعَُٛاااف ٫ َؿاااس١ يف اٱقاا٬ح إشا    …لااا غااًب١ٝ فعاا٬ف   ىا

نإ ايككس ٖٛ إٔ ٫ ْهٕٛ َتڀطفني يف ايٓػال اياصٟ ْعا     

فٝ٘ عٔ ض٩اْاا ايفهطٜا١. يهأ ناجرياف َاا ٜػاتدسّ َكاڀًح        

..  ٚاٱقكاااا٤ ا٭زؾااا١ يف ٚقاااف اٯخاااطٜٔ بغاااطض ايتؿاااٜٛ٘     

ٚاغاااتدساّ ٖاااصا ايٛقاااف بطأٜااا٘ ٖاااٛ ٖاااطٚب َااأ اغاااتدساّ    

ٍ عٝا١  فباس٫ف َأ إٔ    أٚقاف أنجط ٚاق ياو أْاو ًَتاعّ أٚ     أقاٛ

قكا٥ٞ ٚيهاٞ أٖٚاِ   قافغ اغتدسّ يفغ ا٭زؾ١ يبعسٙ اٱ

ْفػااٞ بااأْٞ أْعتااو  ااا أسااب ٫  ااا ؼااب. ٜٚعتكااس ز. احملٝااا    

ٕٛ ستااا٢ ااااااااأعتكاااس إٔ ناااٌ ايًٝااا ايٝني ٚايٝػااااضٜني َ٪زؾ   

 ايٓدا .
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ٖاٛ داع٤ َأ     ٚشٖب ز. عبسايطمحٔ السيل إذ إٔ امل٪ز 

يفاعاا١ ؼُاااٌ فُٛعااا١ َااأ املعتكااسات ؼاااسز فُٗااا٘ يٛاقااات   

اؿٝا٠. ٚأؾاض ز. عًٞ اؿهُٞ إذ أْ٘ ٚعهِ ؽكك٘ يف 

عًاااِ ْفاااؼ اياااتفهري ٚاؽااااش ايكاااطاض, ٜػاااتڀٝت ايكاااٍٛ باااإٔ   

اٱْػإ ٫ ميهٔ إٔ ٜكاسض قاطاضاف َاا ٫ ٜتاأثط فٝا٘  ؿااعطٙ       

ثطِٖ ٚأفهاااضٙ املػاابك١, ٚيهاأ ىتًااف ايٓاااؽ يف زضداا١ تااأ  

ٚٚفكاف يًٛنت ايصٟ ٜهْٕٛٛ فٝ٘. ايٛسٝاس اياصٟ "ٜفهاط" زٕٚ    

 َؿاعط ٖٛ اؿاغب اٯيٞ.

ٚأٚنااح ز. عبسايػاا٬ّ ايٛاٜااٌ إٔ أقااشاب ايػااًڀ١ ٖااِ      

املتااأزؾٕٛ ٭ْٗااِ ٜاا ضٕٚ ايٛاقاات, أٜاااف ناااْٛا ضأ،ااايٝني أٚ      

اؾارتانٝني. ؼاٍٛ املكاڀًح يط٩ٜا١ يًعااع. ياصا َأ ايڀطٜاف         

أْ٘ َتأز . ٫ أسس  ري َتاأز .  ض١ٜ٩ ناتب ٜكف إغ٬َٞ ب

ٚ عًٝااا٘, َااأ سااال ايكاااطا٤ عًااا٢ ايهاتاااب إٔ ٜعًااأ ؼٝعاتااا٘    

ٚأٜسٜٛيٛدٝت٘ نٞ ٜسضى ايكاض٨ َٓڀًكات أسهاَ٘ ٚ نٓا٘  

 َكاٜٝػ٘ ايي ٜػتدسَٗا ملكاضب١ ايٛاقت.
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ٚعًكت ز. فاط١ُ ايكطْاٞ عًا٢ َاا شناطٙ أ.َػافط بكٛلاا       

ٚايعهؼ.. …ٜٔإٔ املعه١ً تتُجٌ يف ت٬ظ١َٝ .. َ٪ز  = َتس

ٖصا َا ٜكطضٙ ايًٝ ايٕٝٛ ٚايعًُإْٝٛ نس أٟ طاطح أٚ فهاط٠   

ٜطفهْٛٗا َأ اؾٗا١ املكابًا١ ٫ ٜفطقإٛ يف شياو باني زاعؿاٞ        

 ااٟٛ ٚبااني ٚغااڀٞ َعتااسٍ.. ٜٚكااطٕٚ ٖٚااِ ٜهطغاإٛ لااصٙ      

املُاضغ١ إٔ ٫ أزؾ١ َػبك١ تػري أفهاضِٖ ٚتب٢ٓ يف ن٥ٛٗا 

 أسهاَِٗ !!

إذ إٔ نٌ اي اَر اؿٛاض١ٜ  ٚأؾاض أ. عبساهلل ايهٛوٞ

٫ تػااتكڀب إ٫ ايتٝاااضٜٔ املتكااابًني أٜااسٜٛيٛدٝا ..شيااو ٭ْٗاااِ      

 ٜبشجٕٛ عٔ اٱثاض٠ ٫ٚ ٜبشجٕٛ عٔ اؿًٍٛ.
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  ٕ ياااٝؼ فكااامم   ا       أناااس ز. عبسايػااا٬ّ ايٛاٜاااٌ إٔ إعااا٬

ٚ ؼٝعات٘ سل يًكااض٨   َٓڀًكات٘ ا  ايهاتب بٌ ٚ ست٢ ايباسح

َٔ ْاس١ٝ ٚ أزا٠ ملطاقب١ ايباسح ٚايهاتب يٓفػ٘ ٚ ملا ٜهتب 

   ٘ فاملٛناٛع١ٝ خطافا١. يهأ     …حا ٜػااعس يف تكًٝاٌ ؼٝعاتا

إعا٬ٕ ايتشٝاع ٚ ْٛعٝتا٘ ٜػااعس عًا٢ تكًٝاٌ أثاطٙ. أَاا نتُا٘          

 ٚايتشسخ باغِ املٛنٛع١ٝ ٜفاقِ املؿه١ً.

    ٚ املٛناٛع١ٝ يف  يف سني ٜاط٣ أ. خاياس اؿااضثٞ إٔ اؿٝااز 

املٓاٖر ٖٛ ايفطم باني ايكاح ٚاـڀاأ, أَاا ايتاأثط باملعتكاس أٚ       

با٫ختٝاااضات ٚايتفهاا٬ٝت يف اؿٝااا٠ فٗااصا طبٝعااٞ يف ايااطأٟ    

ٚياااٝؼ يف ايعًاااِ ٚايكاااح ٚاـڀاااأ, املااا٪ز  ٖاااٛ اياااصٟ ٜتبااات   

املغايڀات ٚورتفٗاا بككاس أٚ بغاري قكاس ستا٢ تاصٖب فا٥اس٠        

  ٘ يًهاإٛ ٚاؿٝااا٠  ايڀااطح ٚايتشااسٜح ٚنااٌ َااا ٜعاااضض ض٩ٜتاا
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اياااي ٫ ٜاااط٣  ريٖاااا ٫ٚ ٜطٜاااس يغاااريٙ إٔ ٜاااط٣  ريٖاااا. ٖٓااااى  

َػتٜٛإ يًُفاِٖٝ, املػت٣ٛ املڀًل نإٔ ْكاٍٛ ا٭ٜاسٜٛيٛدٝا   

َاأ أفهاااض ٚػاااضب ٚقااطا٤ات   اٱْػااإٖااٞ نااٌ َااا وًُاا٘  

ٕ ٍَٚٝٛ ٚاػاٖات يف ٚعاٞ ٚشاناط٠    . ٖٚاصا اغاتدساّ   اٱْػاا

فٞ. ٚاملػااات٣ٛ قكاااٛض عًااا٢ املٓااااٖر ٚعًااا٢ املػااات٣ٛ ايفًػااا 

ايٓػاايب َجااٌ ايٓكاااف اؿااايٞ نااإٔ ْكااٍٛ تااأثري ا٭ٜااسٜٛيٛدٝا  

عًاا٢ املٛنااٛ  ايف٬ْااٞ ٚايع٬ْااٞ, ٚأٜسٚيٛدٝتاا٘ متًااٞ عًٝاا٘       

نصا ٚنصا, أَا اـًمم باني املفااِٖٝ املڀًكا١ ٚباني ايتشًٝاٌ      

يًٛقااا٥ت ٚا٭سااساخ ٚايػااًٛى ٚايؿدكااٝات فٗااٛ ياابؼ ٜعاارتٟ    

 ٫ ؽتًمم ا٭ٚضام.اؿٛاضات ٖٚٓا ٫بس َٔ ا٫ْتباٙ ست٢ 

ٚأٚناااح ز. فٗاااس ايعطاباااٞ اؿااااضثٞ إٔ ايباساااح عٓاااسَا     

ٜهٕٛ َ٪زؾاف ٜفكس َٓٗذٝتا٘   فًاٝؼ َأ ايكاشٝح إٔ ٜكااٍ      

هااب عًاا٢ ايباسااح إٔ ٜعًاأ عاأ أٜسٜٛيٛدٝتاا٘ يااتفِٗ أزٚاتاا٘,  

٭ٕ ايكشٝح َٓٗذٝاف ٖٛ أْ٘ عٓسَا ٜهت قبعا١ ايباساح ٜٓبغاٞ    

تهااًً٘, ٚبايتااايٞ  إٔ ٜتدًاا٢ متاَاااف عاأ أٜسٜٛيٛدٝتاا٘ فٗااٞ غ    
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غٝهًًٓا. َت ايٛنت يف ا٫عتبااض إٔ ايتدًاٞ عأ ا٭ٜاسٜٛيٛدٝا     

يٝؼ ايتدًٞ عٔ اياسٜٔ. شيهاِ َفٗاّٛ خااط٧ متاَااف. فاياسٜٔ       

يٝؼ ا٭ٜسٜٛيٛدٝا. ٚأؾاض ز. اؿاضثٞ إذ أْ٘ ٜارتزز ناجرياف يف   

تػااااا١ُٝ ايًٝ ايٝااااا١ ايفهطٜااااا١ با٭ٜاااااسٜٛيٛدٝا .. ٭ٕ َبااااااز٨  

َات ؾاطٚط ٚظاطٚف ا٭ٜاسٜٛيٛدٝا باٌ       ايًٝ اي١ٝ  اري َٓػاذ١ُ  

تهااااااز تٓاقهاااااٗا. ا٭ٜاااااسٜٛيٛدٝا تٓڀبااااال عًااااا٢ ايؿاااااٝٛع١ٝ  

ٚا٫ؾااارتان١ٝ ٚايسميكطاطٝااا١ املػاااٝش١ٝ ..ايًٝ ايٝااا١ سطنااا١   

 أنجط َٓٗا إٜسٜٛيٛدٝا.

ٚشٖااب ز. َٓكااٛض املڀااريٟ إذ إٔ ا٭ٜااسٜٛيٛدٝا تطيفٗااا    

بعهااِٗ باملصٖبٝاا١ ..ٚ ٖااٞ ٚاغااع١ .. َٓٗااا َااا ٜعاااب ٚ ٜٓتكااس         

قاااسبٗا ٚ ٖااٞ تًااو ايفهااط٠ اـاط٦اا١ املػااٝڀط٠ عًاا٢ ض٩ٜاا١    

ايفطز أٚ ايباسح .. فإشا ْٛقـ أٚ تٛذ ؼًٌٝ أَط َا ضزى إذ 

 افٖصٙ ايفهط٠ اـاط١٦ .. ٖصا اـڀأ ٜهٕٛ يف ايعاز٠ عٜٛكا 

ٚ قااعب ا٫نتؿاااف ٚ إ٫ ملااا ؼااٍٛ إذ فهااط٠ َػااٝڀط٠ ..     

غاٛا٤   ٚايتڀطف عني ا٭ٜسٜٛيٛدٝا ٫عتُازٙ ع٢ً فهط٠ خڀاأ 
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ناْااات زٜٓٝااا١ أٚ غٝاغااا١ٝ .. نفهاااط٠ اياااتهفري أٚ فهاااط٠ 

ايتدااٜٛٔ .. ٚ ٖااٞ عاااز٠ تٴبٓاا٢ عًاا٢ َٛقااف َعااني َاأ سااسخ أٚ   

اػاااٙ أٚ غٝاغاا١ َٛدااٛز٠ عًاا٢ أضض ايٛاقاات .. ٖااصٙ ايفهااط٠   

ؼهااِ َٛقااف ايفااطز ػاااٙ ايٛاقاات ..ٚ اٱغاا٬َٞ ايػٝاغااٞ       

َٛقف٘ طبٝعٞ دساف إ٫ إشا تبٓا٢ أٜاسٜٛيٛدٝا خاط٦ا١ ؼهُات     

 يف َٛاقف٘ َجٌ ايكاعس٠.

ٚأناااااست أ. فاطُااااا١ ايؿاااااطٜف إٔ ا٭ْعُااااا١ املتڀطفااااا١   

ناااااساعـ ٚ ريٖاااااا فُٝاااااا ىااااال بٓٝتٗاااااا ا٭ٜسٜٛيٛدٝااااا١      

ايفهطٜااا١ ٚايفكٗٝااا١, َٚاااا اْبجااال عٓٗاااا َااأ غاااًٛى زَاااٟٛ      

عٓاااا٘. فأفهاااااض  دااااا٤ يف ايػااااٝام ايااااطأٖ, ٚيااااٝؼ خاضداااااف 

ٖاااااصا ايتٓعاااااِٝ َٓبجكااااا١ َااااأ َااااارياخ فكٗاااااٞ, تااااااضىٞ,       

ٚخڀاااااب ثكااااايف, َااااسعّٛ, َٚتااااساٍٚ, ٜكااااّٛ عًاااا٢ َٓڀاااال   

عاااسّ ا٫عااارتاف بايتعسزٜااا١ ايػٝاغااا١ٝ ٚاؿعبٝااا١ ٚايڀا٥فٝااا١      

ٚايسٜٓٝااااااا١, ٚتهفاااااااري أٚ ؽاااااااٜٛٔ ٚتهاااااااًٌٝ املداااااااايف يف  

 ايطأٟ. أٟ: ثكاف١ أساز١ٜ اؾاْب, غًڀ١ٜٛ.
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ا تكاسّ بكٛيا٘ إٔ املا٪ز  ٖاٛ     ٚـل ز. خاياس ايطزٜعاإ َا   

ؾدل ٜٓتُٞ إذ َسضغ١ ٚاسس٠ ٫ وٝاس عٓٗاا غاٛا٤ ناْات     

زٜاأ أٚ  ااريٙ َٚاأ ثااِ واااٍٚ إٔ ٜػااكمم َفاُٖٝٗااا عًاا٢ نااٌ 

زٕٚ َأ  ؾ٤ٞ يف اؿٝا٠ بكطف ايٓعط عٔ قشتٗا أٚ خڀأٖا 

 ايٓعط إذ اـٝاضات ٚاملساضؽ ا٭خط٣ ايي قس ٜػتفٝس َٓٗا.

ايؿٗطاْٞ إٔ املؿه١ً تهُٔ بُٝٓا أٚنح ايًٛا٤ ز. غعس 

يف املتڀاااطف عٓاااسَا ٜهااإٛ قاااٛت٘ عايٝااااف ٚ ٖاااٛ يف ا٭قًٝااا١    

ا٫دتُاع١ٝ ميٝٓاف أٚ ٜػاضاف. َجاٌ ٖاصا املا٪ز  ٜطٜاس إٔ ٜاسخًٓا      

يفٝعاف يف دشط نب٘ ٚ بفٛق١ٝ ظا٥فا١ ٚنأْا٘ ا٭نجاط ٚعٝااف ٚ     

 َف١َٝٛٗو ٚ مٔ َطٜسٕٚ تابعٕٛ.. ففٞ فتُعٓا املػًِ هاب  

ڀ١ٝ بهاٌ َعاْٝٗاا.. أَاا أقاشاب ا٫غاتكڀاب      إٔ تػٛز ايٛغا 

ايفهااااطٟ ٚا٭ٜااااسٜٛيٛدٞ ٚ ا٭قااااٛات ايعايٝاااا١ يف ايڀااااطفني  

ٜعااااسٕٚ عًاااا٢ ا٭قااااابت ٚأسٝاْاااااف ٜرتاؾااااكٕٛ بأقااااص  ايااااتِٗ ٚ  

ا٭ٚقااااف ٚعااأ بعاااس ٚياااٝؼ عًااا٢ املٓاااابط ا٫دتُاعٝااا١ َعااااف.     

ا٭خڀااط أْٗااِ ٜػااتعسٕٚ اجملتُاات ٚايسٚياا١ عًاا٢ بعهااِٗ بتًااو    
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ٔ إٔ اجملتُااااات ٚ ايسٚيااااا١  ـؿااااا١ٝ َااااا ا٭ٚقااااااف ٚاياااااتِٗ. ٚا 

و عًِٝٗ ٚيػإ اؿاٍ ٜكاٍٛ بًٗذا١ أٖاٌ ايؿااّ فاطز      ٜتفطدٕٛ 

اهلل نطبِٗ: فداض ٜهػط بعه٘. إشا ناْت ايًغ١ َٛنٛع١ٝ 

 ري اتٗا١َٝ داشبا١ ٫ َٓفاط٠ فاإٕ ٖا٪٤٫ املا٪زؾني ميهأ إٔ       

ٜهْٛااٛا أزٚات إقاا٬ح فاعًاا١ فًااسِٜٗ أفهاااض ٚض٣٩ َتكسَاا١ 

  َ هاْٗاااا ٚ هاااب إٔ وعاااٛا باااا٫سرتاّ     تٓؿاااس ايتغاااٝري لاااا 

ٚايتؿذٝت َٔ اجملتُت ٚايسٚي١ ٚ ايٓداب ٚقااز٠ اياطأٟ. ٚيهأ     

عًِٝٗ إٔ ٜسضنٛا إٔ ٖٓاى ٚعٝاف ادتُاعٝاف قس ٜهٕٛ نعٝفاف 

َٚػتعكاااٝاف يف ساااا٫ت ناااجري٠ إ٫ أْااا٘ ٜتٓاااا٢َ ٖٚاااصا ميجاااٌ    

سكاااا١ْ قٜٛااا١ ناااس ا٭زؾااا١ املتڀطفااا١. ٚايغطٜاااب إٔ ٖااا٪٤٫      

ني غٝاغااااٝاف ٜػااااتعسْٚٓا عًاااا٢ أْفػااااآا    املتڀااااطفني املاااا٪زؾ  

ٜٚػتكڀبٕٛ ٜٚكٓفٕٛ ٜٚٛظعٕٛ ايتِٗ ٜٚجريٕٚ قهاٜا سػاغ١ 

ناااأِْٗ ا٭داااطأ ٚ ا٭ؾاااذت ٚا٭فٗاااِ ٚ ا٭قاااسض ٚاؿكٝكااا١ إٔ   

بعهااف َآِٗ َٚاأ أفهااضِٖ تتػابب يف فاال ٫ قباٌ يًُذتُاات      

ٚايسٚي١ بٗا. ٚإشا قبًٓاا َكاڀًح ا٭زؾا١  عٓااٙ ايػٝاغاٞ أٟ      

املػااٝؼ فإْٓااا ْكااٍٛ بأْاا٘ ميجااٌ اـڀاا٠ٛ     ايتڀااطف ايفهااطٟ  
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املتكسَاا١ ٚاؿذااط ا٭غاااؽ املػااٛذ يًعٓااف ٚاٱضٖاااب ٚظعععاا١  

ٚ املٓازا٠ أاجملتُت. ٫ٚ ٜعين ٖصا بايهطٚض٠ َكازض٠ سل ٖ٪٤٫ 

بأٟ إقكا٤. املڀًٛب إٔ ٜتٛانت ٖ٪٤٫ قًا٬ٝف ٜٚكاسَٛا آضا٤ٖاِ    

يًُذتُاات بًغاا١ ضاقٝاا١ َُٗااا ناْاات ٖااصٙ اٯضا٤ إ٫ إٔ تهاإٛ     

اضد١ عٔ ثٛابت ايسٜٔ أٚ إٔ تهٕٛ َٗسز٠ ٭َٓٓا اياٛطين أٚ  خ

نٝآْا ايػٝاغٞ فسٕٚ شيو خطط ايكتاٍ. ٚيصيو فاإٕ عًاِٝٗ   

إٔ ٜهْٛاااٛا َعٓااااا ٚيف ٚغاااڀٓا ٫ فٛقٓااااا بعٜاااف فهااااطٟ أٚ    

غٝاغٞ فا٭ ًب١ٝ ايكاَت١ ع تعاس قااَت١. ٖٓااى عاٛز٠ ٚعاٞ      

 إشا اغتعطْا عٓٛإ تٛفٝل اؿهِٝ.

ٝا َت َا شناطٙ ز غاعس ٚأنااف إٔ    ٚاتفل ز. َػاعس احمل

ايتڀااطف ٖااٛ املٓبااٛش ٖٚااٛ املكااڀًح ا٭ْػااب يف ايتعاَااٌ َاات       

يهااأ اغاااتدساّ َكاااڀًح ا٭زؾااا١ …ناااجري َااأ ايكهااااٜا 

إش …يكاااق٘ بڀٝااف َعااني ٖااٛ أسااس َؿااه٬تٓا ايفهطٜاا١  إٚ

ٜٓاااع  ايااابعس إذ ا٫عتكااااز باااإٔ ض٩ٜتااا٘ املتشاااطض٠ َااأ ايكاااِٝ    

ٓٗر ايااصٟ هااب إٔ ٖااٞ املاا –ٚاؿااسٜح ٖٓااا عاااّ  –ٚا٭خاا٬م 

ٜػري عًٝا٘ ايٓااؽ ٚستا٢ ٜكٓات اٯخاطٜٔ ٜػاتدسّ اغارتاتٝذ١ٝ        
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ا٫تٗاّ با٭زؾ١ إش ٖٛ تٛظٝف غاًيب ٜبتغاٞ إقٓاا  اٯخاط بأْا٘      

ٖٛ َٔ ميًو املؿطٚ  ا٭قًح ٚا٭قح. ٚيف ٖصا ايػاٝام ٜؿاري   

ز. احملٝااا إذ َكٛياا١ نًٝٓتاإٛ "إٔ أَطٜهااا تاا٪َٔ بااإٔ قُٝٗااا  

ٚأْٓا ْػتؿعط إٔ عًٝٓا ايتعاَااف  قاؿ١ يهٌ اؾٓؼ ايبؿطٟ 

َكسغاف يتشٌٜٛ ايعاع يكٛضتٓا " ٚياصا ٜػاتدسّ ا٭َطٜهٝإٛ    

ٱقكا٤ َؿطٚعات غٝاغ١ٝ ٚثكافٝا١   َكڀًح اٱضٖاب نجرياف

 تتبأٜ َت َؿطٚعِٗ ايجكايف ٚايػٝاغٞ.
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ايطزٜعإ ٚضق١ عٌُ سٍٛ ايتشطف اؾٓػاٞ  ططح ز. خايس 

َااأ  بااااملطأ٠. ٚاغاااتًٗٗا بتعطٜاااف ايتشاااطف باعتبااااضٙ ؾاااه٬ف   

أؾااااااااهاٍ ايعٓااااااااف املٛداااااااا٘ يًُااااااااطأ٠ ٚأْاااااااا٘ ٜااااااااعزاز يف    

ا٫دتُاعٝااا١ اياااي ٜغًاااب عًٝٗاااا ايٓععااا١ ايصنٛضٜااا١     ايب٦ٝاااات

ميهأ ايكاٍٛ إٔ    ٚإدطا٥ٝاا  …ٚاجملتُعات ايي تُٗاـ املاطأ٠  

ايتشطف ٖٛ: "غًٛى شٚ طبٝع١ دٓػ١ٝ هعٌ املطأ٠ تؿعط بعسّ 

ا٭َإ ٜٚؿٌُ ايًفعٞ ٚايبسْٞ ٚيغا١ دػاس   امياا٤اتو ؼُاٌ     

َهااَني دٓػا١ٝ.. ٚقااس ظٗاط ٫سكاااف َاا ٜػاا٢ُ ا٫بتاعاظ سٝااح      

 تهٕٛ تكٓٝات ايتٛاقٌ أزا٠ ١َُٗ يف حاضغت٘".

عاملٝاا١ ٚيػاآا ٚأؾاااض ز. ايطزٜعااإ إذ إٔ ايعاااٖط٠ عَُٛاااف  

ٔ  %44اغتجٓا٤ ففٞ اي٫ٜٛاات املتشاس٠    ايتشاطف     ايٓػاا٤  َا

ػب زضاغ١ أعاستٗا ؾٓا١ ْعااّ    ع %83بٗٔ.. ٚيف َػح آخط 

ضاغا١ إغاطا١ًٝٝ٥   ز ٚيفو. 4114اؾساض٠ ٚا٫غتشكام  عبااز٠,  
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 تابني  عاًَا١  غاٝس٠  211أدطتٗا غًڀ١ ضفت َها١ْ املطأ٠ ع٢ً 

ػا٪ٍٚ املباؾاط يف   ًا٢ ٜاس امل  ع يًتشاطف  تعطنٔ% 81 مٛ إٔ

١ َكاط١ٜ  زضاغ ٚيف. نباض َػ٪ٚيني أٜسٟ ع٢ً% 40ايعٌُ ٚ

 ايٓػااا٤ َاأ%24و أٚنااشت ايٓتااا٥ر إٔ ظٖااا٤   4114 فااطز  

ايعُاااٌ. ٚيف زضاغااا١   قاااٝمم يف يًتشاااطف تعطنااأ ايعاااا٬َت

ٔ % 88ٕٚ ٫ٜٔو بٝٓت ايٓتاا٥ر إٔ ماٛ   أأضز١ْٝ  إغ٬ّ   تعطنا

 َاأ أدااعا٤ ملااؼ أٚ دػااسٟ يتشااطف% 44ٚ يفعااٞ يتشااطف

ٕ  يف عَُٛااف  ايٓػاب١  ٚتبًاغ . اؾػس  إٔ ٜ٪ناس  َاا % 81 ايٝاباا

اٖط٠ عامل١ٝ. ٚيف زضاغا١ قًٝا١  ضغااي١ َادػاتريو أعاستٗا      ايع

 َسٜٓاا١  يف غااٝس٠  411 عًاا٢ و 0481ْااٛض٠ غااعٝس ايعٖطاْااٞ    

ٔ  ايطٜاااض  ٕ  حاا ٔ  عًاا٢  ٜاارتزز  إٔ تااابني فكااس  ايعاَاا١  ا٭َااان

 إدطا٥ٝاا  ايتشاطف  تعطٜاف  ٚيغاطض  ..َػتؿطٟ باملطأ٠ ايتشطف

فكااس قػااُت٘ ايباسجاا١ إذ مخػاا١ أمناااط ؾااا٥ع١ عًاا٢ ايٓشااٛ       

 ايتايٞ:

 .أيفاظ  عٍ ٚإططا٤ 

 .قاٚي١ تطقِٝ  أخص ضقِ ايتًفٕٛو 

 .ايٓعط ٚايتشسٜل بؿس٠ 
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 .تعبريات دٓػ١ٝ عسٚا١ْٝ 

 .ملؼ أدعا٤ َٔ اؾػس 

 ٚقس بٝٓت ْتا٥ر ايباسج١ َا ًٜٞ:

 95% ٔفتُعٓااا يف باظزٜاااز ايتشااطف إٔ قًاأ ايعٝٓاا١ َاا 

 .غٓٛات عس٠ قبٌ عًٝ٘ اؿاٍ نإ  ا َكاض١ْ

 78% ٔاؾٓػٞ. يًتشطف تعطن 

 ايٓػاااب١ َااأ %44ٚغكاااٛم أْاااٛا  ايتشاااطف تااابني إٔ 

ٔ  ايػااابك١  ٞ  يتشاااطف تعطناا ٔ  %04 ٚ يفعاا  يتشاااطف تعطناا

ٍ  ايتشطف َطات عسز عٔ ٚبػ٪الٔ. دػسٟ ٔ  غا١ٓ  خا٬  فاإْٗ

 :قًٔ

  َٔ0 - 4 47 َطات% 

  َٔ5 - 8 51 َطات% 

  َٔ 35ات َط 9انجط% 

 لاأ غاابب ياا٘ تعطناأ َااا إٔ ايعٝٓاا١ َاأ %21ٚقااس أؾاااض

. ٚعٓاس ايػا٪اٍ َأ ٖاٞ اياي ٜاتِ ايتشاطف بٗاا         ْفػا١ٝ  أنطاض

ٞ  املت د١ %84فإٕ املبشٛثات قًٔ إٔ:  ٔ  فكامم  ٖا  تتعاطض  َا
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 تتعاطض  املت دا١  ٚ اري  املت دا١  إٔ قًٔ %13 َكابٌ يًتشطف

 إدااابتٗٔ دااا٤ت فكااس بهاأ ؼااطف َاأ ٚبػاا٪الٔ. يًتشااطف

 :ايتايٞ ايٓشٛ ع٢ً

 55% شنٛض بٗٔ ؼطف 

 5% اْاخ بٗٔ ؼطف 

 43% ٔيًتشطف َٔ ن٬ اؾٓػني تعطن 

 أَا أَانٔ ايتشطف فكس دا٤ت ٚفل ايرتتٝب ايتايٞ:

 ا٭غٛام 

 املػتؿفٝات ٚايعٝازات 

 ٚغا٥ٌ املٛاق٬ت  ايػا٥ل ٚاملاض٠و 

 اؿسا٥ل ايعا١َ 

 أَاّ املساضؽ ٚاؾاَعات 

 املكاعس 

  ٌُاملدتًڀ١فأَانٔ ايع 

 ّأَانٔ حاضغ١ ايطٜان١ ناملُؿ٢ ايعا 

 ٚملعطف١ ا٭غباب ايي تسفت باملتشطف ملُاضغ١ ايتشطف:
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 خطٚز املطأ٠  فطزٖا 

 ططٜك١ ايه٬ّ ْٚ ٠ ايكٛت 

 ٍٚدٛزٖا يف َهإ َٓعع 

 ايت ز ٚعسّ استؿاّ املًبؼ 

ٚملعطفاااا١ أغااااباب ظٜاااااز٠ ٚتااااري٠ ايتشااااطف فكااااس أفااااازت     

 اب ٖٚٞ ع٢ً ايرتتٝب ايتايٞ:املبشٛثات إٔ ٖٓاى عس٠ أغب

 . ٝاب ايكإْٛ ايطاز  

 .امل٬بؼ ايي تعٗط َفاتٔ اؾػس 

 .املانٝاز ايكاضر 

 .ا٫خت٬ط بني اؾٓػني 

 .دطأ٠ ايفتا٠ يف اؿسٜح 

 .ّتأثري ٚغا٥ٌ ا٫ع٬ 

ٚقس اْتٗت ايسضاغ١ إذ عسز َٔ ايتٛقٝات نإ أُٖٗا: 

ٚمتهااني نااطٚض٠ إقااساض ْعاااّ ميٓاات ايتشااطف أٚ وااس َٓاا٘, 

 املطأ٠ َٔ تكسِٜ ايؿه٣ٛ يًذٗات املدتك١.
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ٚعكب ز. عبسايطمحٔ السيل بإٔ َطنع اؿاٛاض اياٛطين   

عٌُ زضاغ١ ؾب١ٗٝ بٗصٙ ايسضاغ١ يهٓٗا اااٌ سٝاح ناْات    

ايعٝٓاا١ أناا  ٚنااصيو اجملاااٍ املهاااْٞ أٚغاات ؾااا١ًَ يفٝاات   

بااني ايسضاغااتني بؿااإٔ أٖااِ   افَٓاااطل املًُهاا١. ٚٚدااست تكاضباا 

يًسضاغا١ ياتعِ ايفا٥اس٠ ْٚتٛقاٌ      افٞ أططح ًَدكا٭غباب ٚيعً

يفٗااِ أاااٌ لااصٙ ايعاااٖط٠ املععذاا١. ٚأظٗااطت ٖااصٙ ايسضاغاا١    

% َاأ  90اؿسٜجاا١ ايااي قاااّ بٗااا َطنااع اؿااٛاض ايااٛطين إٔ   

املؿااااضنني فٝٗاااا ٜاااطٕٚ إٔ ناااعف اياااٛاظ  اياااسٜين ٖاااٛ أساااس  

% َٔ 76ا٭غباب ايط٥ٝػ١ يًتشطف اؾٓػٞ يف اجملتُت, ٚإٔ 

طٕٚ إٔ عاااسّ ٚداااٛز ا٭ْعُااا١ اياااي ؼاااس َااأ   املؿااااضنني ٜااا

ايتشااطف ٜاا٪زٟ إذ اظزٜاااز اؿااا٫ت يف اجملتُاات, ٚأْاا٘ يااٝؼ     

ٖٓاى عكٛب١ تععٜطٜا١ َٓكاٛم عًٝٗاا ٚٚاناش١ ؼاسز َكاساض       

عكاب أٚ دعا٤ نٌ تكطف أٚ غًٛى خاط٧ قس ًٜشل ايهطض 

باٯخطٜٔ. نُا   ؼسٜاس َفٗاّٛ ايتشاطف اؾٓػاٞ يف ٖاصٙ      

ٌُ أٚ غًٛى أٚ ْؿاط أٚ قاٍٛ أٚ فعاٌ   ايسضاغ١: ع٢ً أْ٘ أٟ ع

ٚا   َٚككاااٛز ٜاااتِ بأغاااايٝب ،اعٝااا١, بكاااط١ٜ, ضَعٜااا١, أٚ   



4 

 

–5102 5102  
207 

و 995دػاااس١ٜ بٗاااسف اٱثااااض٠ اؾٓػااا١ٝ. ٚاًااات ايسضاغااا١    

ؾدكاااف َاأ ايااصنٛض ٚاٱْاااخ ميجًاإٛ عٝٓاا١ عؿااٛا١ٝ٥ حجًاا١     

يًعُااط ٚاؾاآؼ ٚاملٛقاات اؾغااطايف َاأ املااٛاطٓني َاأ يفٝاات       

ٓڀكا١, ٚناْات ْػاب١ ٖااَـ     َ 03َٓاطل املًُه١ ٚعاسزٖا  

و ٚعٓااااس َػاااات٣ٛ ثكاااا١  5.3± اـڀااااأ يف ٖااااصا ا٫غااااتڀ٬   

و, ٚبًغااات ْػاااب١ اياااصنٛض املؿااااضنني يف ايسضاغااا١     95% 

و, ٚ  %55.3و, يف ساااني بًغااات ْػاااب١ اٱْااااخ     % 47.7 

 فُا فٛم. 08إدطا٤ ايسضاغ١ يًف٦ات ايعُط١ٜ َٔ غٔ 

أْٗااا  ٚفُٝااا ىاال ْتااا٥ر ٖااصٙ ايسضاغاا١ شنااط ز. الااسيل   

أٚنااشت إٔ اجملتُاات ايػااعٛزٟ ٜااط٣ إٔ نااعف آيٝاا١ تڀبٝاال       

ايعكٛب١ تعٜس َأ ساا٫ت ايتشاطف, ٫ غاُٝا عٓاس عاسّ ٚداٛز        

ْل ؾطعٞ قطٜح وسز سذاِ َٚكاساض اؾاعا٤ يهاٌ سايا١,      

إنااااف١ف إذ ايتاااساخ٬ت أٚ ايكاااًح قباااٌ ٚقاااٍٛ ايكهااا١ٝ إذ   

قااٝمم احملهُاا١, ٚسااٍٛ ضأٟ ايعٝٓاا١ املؿاااضن١ بااإٔ "عااسّ      

ْعُاا١ أز٣ إذ ايتشااطف اؾٓػااٞ", ناْاات ْػااب١     تڀبٝاال ا٭

و %05.8و, يف سني إٔ ْػب١  %81.8امل٪ٜسٜٔ لصٙ ايعباض٠  
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٫ ت٪ٜااااسٖا, نُااااا أؾاااااضت ْتااااا٥ر ايسضاغاااا١ إذ إٔ ْػااااب١      

و َااأ أفاااطاز ايعٝٓااا١ تاااط٣ إٔ تعُاااس بعاااس ايفتٝاااات   85.5% 

سااا٫ت  يف اظزٜاااز افض٥ٝػاا إغااٗاَافػااِٗ ايعٜٓاا١ ٜٴاٱثاااض٠ ٚإبااسا٤ 

و َااأ %81.6ؾٓػاااٞ, ٚناااصيو تعتكاااس ْػاااب١   ايتشاااطف ا

املؿااااضنني ٚاملؿااااضنات يف ايسضاغااا١ إٔ ناااعف املػااا٪ٚي١ٝ 

غااِٗ أا٫دتُاعٝاا١ ػاااٙ أفااطاز اجملتُاات بعهااِٗ مااٛ بعااس      

يف ظٗاااٛض ساااا٫ت ايتشاااطف. ٚأفاااازت ْتاااا٥ر   افنااابري إغاااٗاَاف

و َأ ايػاعٛزٜني ٜاطٕٚ إٔ نااعف    %75.5ايسضاغا١ إٔ ْػاب١    

١ ياا٘ زٚض ناابري يف ظٗااٛض سااا٫ت  ايتٛعٝاا١ يف ا٭َااانٔ ايعاَاا 

ايتشااطف, ٜٚتذًاا٢ شيااو ٚانااشاف يف ْااسض٠ ٚدااٛز ٫فتااات يف       

ا٭َاااانٔ ايعاَااا١, نا٭غاااٛام, ٚاؿاااسا٥ل, ٚاملتٓعٖاااات,     

ٚأَاااانٔ ا٫ستفاااا٫ت, تجكاااف اجملتُااات ساااٍٛ ايػاااًٛنٝات    

اـاط٦ااا١, ٚا٭ْعُااا١ املتعًكااا١ عكاااٛم اٯخاااطٜٔ, أٚ ايػاااًٛى 

املدايفني, ٚؼٌُ اجملتُت ايعاّ, ٚايعكٛبات ايتععٜط١ٜ يف سل 

َػ٪ٚيٝت٘ يٲبا٬ذ عأ أٟ غاًٛنٝات خاط٦ا١ ٫ َػا٪ٚي١ َأ       

 قبٌ بعس ايؿبإ أٚ ايفتٝات.
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 ٌ عًاااااا٢ َااااااا ططساااااا١ ز.   عكااااااب ز. عبسايػاااااا٬ّ ايٛاٜاااااا

ايطزٜعااااإ بكٛياااا٘: فُٝااااا ىاااال زضاغاااا١ ْااااٛض٠ ايعٖطاْااااٞ,      

ٜتااابني اخااات٬ف ثكاااايف يف تعطٜاااف ايتشاااطف إدطا٥ٝااااف. فكاااس       

أزخاااٌ فٝااا٘ ايغاااعٍ. فُٝاااا ٫ ٜعاااس ايغاااعٍ ؼطؾااااف يف ب٦ٝاااات        

أخاااط٣ َاااازاّ أْااا٘ ع ٜكاااٌ يهًُاااات ْابٝااا١ أٚ َهااااٜك١ ٚ       

تهاااااطاض ايهااااا٬ّ. أٜهااااااف ٜتهاااااح إٔ املبشٛثاااااات ٜٓڀاااااٜٛٔ   

شات املٓعاااااااٛض احملاااااااافغ: املاااااااطأ٠ املت دااااااا١ غااااااابب  عًااااااا٢

يًتشاااااطف. ٚ عَُٛااااااف ض اااااا ٜعاااااس ناااااعف ػػاااااس ايسٚيااااا١     

اؿسٜجااا١ نُشتهاااط يًعٓاااف ٚ فااااضض يًكاااإْٛ ٖاااٛ ايفااااضم   

بااااااني اجملتُعااااااات ايااااااي تااااااأَٔ املااااااطأ٠ عًاااااا٢ ْفػااااااٗا يف     

ايفهاااا٤ات ايعاَااا١ أٜااااف ناااإ َعٗطٖاااا ٚ باااني تًاااو اياااي ٫     

 تٛفط ٖصا ا٭َٔ.
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ٝا ع٢ً تعكٝب ز عباس ايػا٬ّ ايٛاٜاٌ    ٚعًل ز. َػاعس احمل

سٝح ٜط٣ إٔ ا٫خات٬ف ايجكاايف طبٝعتا٘ َٚفَٗٛا٘ ٚقسزاتا٘      

دٛاْب ٫بس َٔ ا٫ٖتُاّ بٗا يف أٟ زضاغ١ تتٓاٍٚ ايع٬قا١ باني   

سٝح ٬ٜسغ َاج٬ف يف   …ايطدٌ ٚاملطأ٠  ا يف شيو ايتشطف 

ايغطب إٔ ايعْا يٝؼ دطمي١ ساني ٜرتانا٢ ايڀطفاإ يهأ إٔ     

اب إٔ ٜكبااٌ فتااا٠ عٓاا٠ٛ ٜعااس ؼطؾاااف ٜعاقااب عًٝاا٘      واااٍٚ ؾاا 

ايكااإْٛ ..بُٝٓااا يف ب٦ٝتٓااا املػاا١ًُ ترتتااب أسهاااّ ؾااسٜس٠ َاأ  

أُٖٗا سس ايعْا ٖٚٛ ١٦َ دًس٠ ٫ٚ تأخصنِ باايعاْٞ ٚايعاْٝا١   

ضأف١ يف زٜٔ اهلل يف سني إٔ َأ ٜتشاطف بفتاا٠ غاتًك٢ عكٛبا١      

 تععٜط١ٜ يف نٌ ا٭سٛاٍ غتهٕٛ أقٌ َٔ عكٛب١ ايع٢ْ.

ٚعكب ز. عًٞ اؿهُٞ ع٢ً َا ططس٘ ز. خايس ايطزٜعإ 

يف ٚضقت٘ سٍٛ ايتشطف اؾٓػٞ باملطأ٠, ٚاْڀًال يف شياو َأ    

إٔ ز. خايس ٚنات تعطٜفااف قاسزاف يًتشاطف ٖٚاٛ أْا٘ غاًٛى شٚ        

ٔ ااااااااطبٝعاا١ دٓػااا١ٝ هعااٌ املاااطأ٠ تؿااعط بعاااسّ ا٭َااإ.. ٚيه    

٘    ااااااابع  س ايتعًٝكااات خًڀاات بااني ايتشااطف اؾٓػااٞ ٚتطيفتاا

Sexual Harassment  ٚSexual Abuse  ٚBullying  ٚأ
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ايتُٓط, ٖٚاصا اـًامم  اري قاشٝح ٫ َأ ايٓاسٝا١ ايعًُٝا١ ٫ٚ        

 ايكا١ْْٝٛ, فتشطٜط املكڀًح َِٗ.

ز. عًاا٢ بتعطٜااف   ٟٚعًاال ز. عبااسايطمحٔ الااسيل عًاا٢ ضأ  

ايتشطف اؾٓػٞ ع٢ً أْ٘ أٟ عٌُ أٚ غًٛى أٚ ْؿاط أٚ قٍٛ 

أغايٝب ،اعٝا١, بكاط١ٜ, ضَعٜا١,    أٚ فعٌ ٚا   َٚككٛز ٜتِ ب

أٚ دػااس١ٜ بٗااسف اٱثاااض٠ اؾٓػاا١ٝ. ٚاعتاا  ز. عًااٞ, إٔ ٖااصا   

ايتعطٜااف دٝااس يهاأ َاات ايٛقااٛف عٓااس دػااس١ٜ  فاا٬ زاعااٞ      

هب  …يصنط السف ٭ْ٘ سسز ايتشطف يف اٱثاض٠ اؾٓػ١ٝ

طبٝعاا١ دٓػاا١ٝ, ٚستاا٢ ٜهاإٛ ٖٓاااى    اإٔ ٜهاإٛ ايػااًٛى ش 

شااطف اؾٓػااٞ" ٚيااٝؼ ؼسٜاس أفهااٌ عاأ املٛنااٛ  ْكااٍٛ "ايت 

 فكمم ايتشطف ٭ٕ ايتشطف اؾٓػٞ ٖٛ أسس أْٛا  ايتشطف.

ٚأناف ز. َٓكاٛض املڀاريٟ إٔ ايتشاطف اؾٓػاٞ َفاطز٠      

و. sexual harassmentسسٜج١ ٚ ٖٞ تطيف١ ملا شنطٙ ز. عًٞ  

ايفكٗا٤ املػًُٕٛ ٜٴسخًٕٛ نٌ َا ٜتعًل بعٓاقط ٖصا املٛنٛ  

حملافعااا١ هاااب إٔ ؼااات  اؿفااااظ عًااا٢ ايعاااطضو .. ٚ ٖاااصٙ ا

تكسض َٔ ايؿدل ْفػ٘ ٚ َٔ أًٖ٘ .. ٚ ٜؿٌُ ٖاصا املٛناٛ    
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ٛب فٝ٘ تًڀف ٚ ٫ ٜكاسب٘ ؽٜٛف املطاٚز٠ ايصٟ ٜهٕٛ بأغً

٫ تعااسٟ ٫ٚ تٗسٜااس .. ٚ َعطفاا١ ْعااط٠ ايؿااط  لااصا املٛنااٛ       ٚ

نااطٚض١ٜ يتشسٜاااسٙ ٚغااأ ايعكٛباااات املٓاغاااب١ يااا٘.. ٭ٕ عكٛبااا١  

َكااسض٠ ٚ  ااري قااسز٠ ..   ١ أٟ  ااري ايتشااطف اؾٓػااٞ تععٜطٜاا  

ميٝااٌ ز. َٓكااٛض إذ نااطٚض٠ ٚدااٛز عٓكااط ايككااس ٚ ايعُااس   ٚ

٫  ٘ايصٟ أؾاض إيٝ٘ ز. عبسايطمحٔ الاسيل .. ٚ يف ايٛقات ْفػا   

ٜتفاال َاات ايعٓكااط ايااصٟ دااا٤ يف ايتعطٜااف ايااصٟ أٚضزٙ ز. عًااٞ  

 unwelcome sexual advances  ٛو بٌ أٟ ؼطف دٓػٞ ٚ يا

  ٚ أساسُٖا, ٚ ميهأ يًؿاٗٛز     نإ َطسباف ب٘ َأ ايڀاطفني أ

إٔ ٜجبتاااٛٙ ٜاااسخٌ يف ايتشاااطف.. ٚأنااااف ز. َٓكاااٛض تعطٜفااااف     

يًتشاااطف اؾٓػاااٞ َهاااُْٛ٘ َاااا ًٜاااٞ:  أقاااٛاٍ أٚ أفعااااٍ أٚ     

إميااا٤ات ؼُااٌ ز٫٫ت دٓػاا١ٝ تكااسض َاأ أؾاادام ضاؾااسٜٔ  

عًااا٢ ٚدااا٘ اٱ اااٛا٤ أٚ اٱ اااطا٤ أٚ ايتٗسٜاااس بككاااس اغاااتُاي١    

  ٘ و.. ٚ يف ٖاصا اؾاْاب   اٯخطٜٔ ملُاضغ١ ايعْا َعٗاِ أٚ َكسَاتا

ا تاارتى ٖااصٙ ا٭قااٛاٍ ٚ ا٭فعاااٍ ٚ اٱميااا٤ات فااا٫ف      هااب أّياا 
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ؿًُااٗا عًاا٢  ااري ايتشااطف .. نااإٔ ٜػاا٧ املااعاح َاات ظًَٝتاا٘      

 نُا سكٌ يف بعس املػتؿفٝات..

َٔ داْبا٘ عًال ز. خاياس ايطزٜعاإ عًا٢ َاا ططسا٘ ز عًاٞ         

بكٛياا٘: يٓدااطز ايتُٓااط َاأ املٛنااٛ  ٭ْاا٘ ٜااطتبمم باملااساضؽ أٚ     

ػااًمم ايت٬َٝااص ا٭قٜٛااا٤ عًاا٢ ا٭نااعف بٓٝاا١ ٖٚااٛ َعااطٚف        ت

   ٘ فٗااٛ أبعااس َااأ    sexual abuseأَااا  …ٚغاابل ايهتاباا١ عٓاا

ايتشطف ٜٚتذاٚظٙ إذ حاضغ١ اؾٓؼ بعس٠ ططم.. يف سني إٔ 

ايتشطف اؾٓػٞ أقٌ َأ شياو ٚإٕ ناإ ٜؿاٌُ ملاؼ أداعا٤       

َٔ دػس ايهش١ٝ.. َٚٔ ثاِ ٜاط٣ ز. ايطزٜعاإ إٔ َاا ططسا٘ ز.      

دااااساف نتعطٜااااف.. ٚأناااااف    افٔ الااااسيل َٓاغااااب عبااااسايطمح

Bullying       ايتُٓط ٖٚاٞ باٱلًٝعٜا١ َػاتُس٠ َأ نًُا١Bull 

 أٚ ثٛض ٚتعين ا٫غتكٛا٤ ع٢ً ا٭نعف.

نصيو عًل ز. ايطزٜعإ ع٢ً َا أؾاض إيٝ٘ ز. عبسايػا٬ّ  

      ٞ  …َٔ إٔ ايغاعٍ ٚاٱطاطا٤ ٫ ٜاسخٌ نأُ ايتشاطف اؾٓػا

يهٔ جملتُعٓا خكٛقا١ٝ   باعتباض إٔ ٖصا ايطأٟ ٚدٝ٘ بايڀبت

 ػعٌ ٖصا ايػًٛى إشا ٚضز َٔ  طٜب ْٛعاف َٔ ايتشطف.
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شٖااب ز. َٓكااٛض املڀااريٟ إذ إٔ ٖٓاااى ْكڀاا١ ع ٜػااتڀت  

 ٜتعطناأ ايٓػااا٤ َاأ %34اغااتٝعابٗا أبااساف ٚ ٖااٞ ايكااٍٛ بااإٔ 

ٍ  اياي  ايسضاغا١  إٔ ٜط٣ سٝح..  يًتشطف  عٝاب  فٝٗاا  ٖاصا  تكاٛ

حاأ ٜغؿاا٢ ا٭غااٛام ٚ   ماأ ٭ْٓااا ضٜااب ٫ ٚ ؾااو ٫ َٓٗذااٞ

اؿسا٥ل ٚ ا٭َانٔ ايعا١َ عَُٛاف ٚ ٬ْساغ َجاٌ َاا ٬ٜساغ     

اٯخااطٕٚ .. سااا٫ت ايتشااطف قًًٝاا١ ٚ َػااتٓهط٠ َاأ ايٓاااؽ ٫ 

ميهااأ إٔ تكاااٌ إذ ٖاااصٙ ايٓػاااب١ ٚ ٫ ْكااافٗا ٚ ٫ ضبعٗاااا ..  

ايتشااااطف َٛدااااٛز ٫ أسااااس ٜٓهااااطٙ يهاااأ ايكهاااا١ٝ ايااااي      

ٓهطٖا ٖٞ ايٓػب١ املصنٛض٠ إشا نإ ايككس تعُُٝٗا .. اغت

فط ا ْفهط يف قبٛلا ْٛعاف َا إشا قٌٝ إٕ ٖصٙ ايع١ٓٝ يفتٝاات  

ٜغؿني ؾاض  ايتش١ًٝ يًٝا١ اؾُعا١ بعاس ايػااع١ اؿازٜا١ عؿاط       

َػااا٤ٶ .. أٚ يفتٝااات ٜاارتززٕ عًاا٢ أغااٛام ايطاؾااس يف ايعٗااطإ    
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٢ يف ٖااااتني َػاااا٤ اـُاااٝؼ يف املػاااا٤ أٜهااااف .. ض اااا تهفااا  

ٔ يف ا٭غااااااٛام ايعاَاااااا١ ٚ  يهاااااا..  َااااااج٬ف %41اؿااااااايتني 

 املػتؿفٝات تكٌ قطاب١ مثاْني بامل١٦ ٖصا أَط َػتغطب.

ٚيف تعًٝكاا٘ شنااط أ. عبااساهلل ايهااٛوٞ إٔ َااا تهاآُت٘     

ٚضقاا١ ز. خايااس َاأ إسكااا٥ٝات ت٪نااس إٔ ايٛناات قااس ػاااٚظ     

املكبااٍٛ َٚاأ ثااِ ٫ بااس َاأ إهاااز سااٌ ْااادت ياا٘. ٫ٚسااغ أ.          

عبساهلل إٔ ايسضاغ١ تؿري إذ إٔ ايتشطف ٜاعزاز يف ا٭َاانٔ   

ايعا١َ ٚتطادت ا٫خت٬ط إذ املطنع ايػابت ٖٚٛ َاا ٜتٓااقس   

َاات َااا ٜطٚداا٘ اياابعس عاأ ا٫خاات٬ط نػاابب ض٥ااٝؼ. نُااا   

أؾااضت ايسضاغا١ إذ إٔ املاطأ٠ تاسفت ْفػاٗا يًتشاطف بت دٗاا        

و ٜٚعتكااس إٔ بعهااٗٔ بككااس ٚاياابعس اٯخااط ٫ تااسضى إٔ شياا   

ٜعطنااٗا ياا٘ ٖٚااصٙ يٝػاات َؿااهًتٗا ٚإمنااا َؿااه١ً اجملتُاات  

فاهلل غبشاْ٘ ٚتعااذ ٜكاٍٛ   ٚقاٌ يًُا٪َٓني ٜغهاٛا       ,ٚايطدٌ

حٔ  %93َٔ أبكاضِٖ و فبسأ بايطدٌ قبٌ املطأ٠. أٜهاف فإٕ 

ٖٔ خٛفااااف َااأ ايفهاااٝش١ ٤ٜتعطنااأ يًتشاااطف ٫ ٜااابًغٔ أٚيٝاااا

  سًك١ غًٝفٞو ٖٚصٙ َؿاه١ً ْتٝذا١ فتُات شناٛضٟ ٫ ٜجال     
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و ٖٚاااِ ا٭نجاااط َااأ اٯباااا٤ يف تُٗتٗاااا     بايفتاااا٠ ٚ٭ٕ  أخاٖاااا 

ٜسخًٕٛ ا٭غٛام ٚض ا ٜتشطؾٕٛ فٝعتكسٕٚ إٔ ايبٓات نًٗٔ 

 نصيو.

ٚعًال أ. عبااساهلل أٜهاااف عًاا٢ زضاغاا١ َطنااع اؿااٛاض ايااي  

بػبب ايٛاظ  اياسٜين  سٝاح ٜاط٣ إٔ     %90أؾاض لا ز. السيل 

فتُعااف  َؿهًتٓا تعًٝل ناٌ ؾا٤ٞ عًا٢ اياسٜٔ فآشٔ يػآا       

٥٬َهٝاف ٌٖٚ ْطٜس اجملتُت نًا٘ ًَتعَااف زٜٓٝااف ٚستا٢ ٖا٪٤٫      

ايتشااطف ٜااطتبمم بااأَٛض   ,ٖٓاااى َاأ ٜتشااطف ٚإٕ ناااْٛا قًاا١ 

أخااط٣  ااري ايااسٜٔ. أَااا إؾاااض٠ أ. َػاافط إذ اضتهاااب بعااس      

املتعٚدني يًتشطف فط ا ٜهُٔ ايتفػاري يف ططٜكا١ ظٚادٗاِ    

ط٣ سااٍٛ إخل. ْٚكڀاا١ أخاا  …ايتكًٝااسٟ أٚ ع٬قااتِٗ ايعٚدٝاا١  

ايتاا ز ففااٞ فاارت٠ غااابك١ نااإ اياابعس ٜعتاا  ايٓكاااب ٚعبااا٠٤   

ايهتف ت داف ٫ٚ بس َٔ تغڀ١ٝ ايٛد٘ ٚعبا٤ ايطأؽ ..اٯٕ ٌٖ 

 ؟!ٖصا ت دا ٜعت 

ٚعكااب ز. َٓكااٛض املڀااريٟ بكٛياا٘ قااسم اهلل غاابشاْ٘ ٚ      

تعااااذ .. ٚ ناااصب َااأ ٜكاااٍٛ  اااري ٖاااصا  ٚ ٫ تااا دٔ تااا ز       
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تهؼ ايفڀااط٠ ٜفكااس اٱْػااإ   اؾاًٖٝاا١ ا٭ٚذ و.. عٓااسَا تٓاا  

ايكسض٠ ع٢ً اؿهِ ع٢ً ا٭َٛض بؿهٌ غًِٝ ٚ ؽتًمم عًٝا٘  

عٝاااح ٫ ٜػاااتڀٝت إٔ ٜفاااطم باااني ايكاااات ٚ ايفاغاااس ..ففاااٞ   

َٓاظط٠ تًفع١ْٜٝٛ بني فُٛع١ َٔ ايؿاشٜٔ ٚ بني َأ ٜعااضض   

ايؿااصٚش .. ع ٜػااتڀت املعاضناإٛ إقٓااا  ٚ ٫ ٖعمياا١ ايؿاااشٜٔ    

ايؿاشٕٚ إقٓاا  اؿهاٛض بكاٛاب    غڀأ تكطفِٗ.. بٌ اغتڀا  

َاا ناإ    …ضأِٜٗ ٚ ظٗط شيو َٔ خ٬ٍ تكٜٛت اؿانطٜٔ 

سانطاف يٝؼ ايعكاٌ ٚ ٫ املكاًش١ .. اؿاناط ناإ ايؿا٠ٛٗ ٚ      

 نإ ايصٖٔ ايصٟ ٜأب٢ ا٫عرتاف بايهاض ٚ ايٓافت.

 -افثكافٝاا افٚأؾاااض ز. خايااس ايطزٜعااإ إذ إٔ ٖٓاااى داْباا   

ٔ إبطاظٙ َٔ دػِ املطأ٠ َٚاا  ملفّٗٛ ايعٛض٠ َٚا ميه افادتُاعٝ

ٙ ٚلس شيو ٚانشاف يف اجملتُت الٓسٟ ع٢ً غابٌٝ  ٩ًٜعّ إخفا

املجاٍ فعٗٛض غام املطأ٠ أٚ ايفدص عٓاسِٖ عاٛض٠ يهأ إظٗااض     

َاا ٜعاين   …دساف افعازٜ افدع٤ َٔ ايبڀٔ ٚأغفٌ ايعٗط ٜعس أَط

 إٔ ٖٓاى قسزات ثكاف١ٝ إناف١ إذ احملسزات ايس١ٜٝٓ.
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ايعُااٛزٟ إذ إٔ ٖٓاااى ٬َسعاا١ عًاا٢   ْٖٚٛاات ز. غااا١َٝ  

اٱسكااا٥ٝات سٝااح إٕ ٖٓاااى ثكافاا١ ايعٝااب ايػااا٥س٠ ٖٚٓاااى      

ثكافاا١ ايتعتااِٝ يااصيو ت٪خااص أضقآَااا عااصض ْتٝذاا١ يعااسّ تٛثٝاال  

 يفٝت اؿا٫ت ض ِ نجطتٗا.

ٚعكب ز. خايس ايطزٜعإ ع٢ً َاا شنطتا٘ ز غاا١َٝ سٝاح     

أٚناااح أْااا٘ تااابني يف زضاغااا١ أدطٜااات يف تاااْٛؼ عًااا٢ بعاااس      

ٔ  فكامم  %4فات أغاطٜاف إٔ  املعٓ ٔ  َآٗ  ض،ٝا١  بؿاه٣ٛ  تكاسَ

 ٜعااين ٖااصا.. بؿااه٣ٛ ايتكااسّ عاأ ايباقٝااات أسذُاات سااني يف

اـاقاا١ بااايتشطف ٚايعٓااف   اٱسكااا٥ٝات إذ ايطناإٛ عااسّ

فٗٓاى َا ٜػ٢ُ با٭ضقاّ ايػٛزا٤.. ٚنٌ َا ميهٔ اؿكٍٛ 

 عًٝ٘ ٖٛ تكسٜطات.

ْكاا٬ف عاأ أسااس املكااازض إٔ   ٚأٚضز ز. عبااسايطمحٔ الااسيل

 5797إسكااا٥ٝات سسٜجااا١ نؿاافت عااأ تػااذٌٝ ايػاااعٛز١ٜ    

قهاااا١ٝ ؼااااطف دٓػااااٞ يف َٓاطكٗااااا نافاااا١ خاااا٬ٍ ايفاااارت٠ 

املانااا١ٝ, ا٭َاااط اياااصٟ زعاااا ًَتكااا٢ ايؿاااباب  ٓڀكااا١ َهااا١  

املهطَااا١ بايتعاااإٚ َااات ٦ٖٝااا١ ا٭َاااط بااااملعطٚف ٚايٓٗاااٞ عااأ     
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إذ املٓهااط, إذ تٓعااِٝ محًاا١ "أًٖااٞ أًٖااو", ٚايااي تٗااسف     

ايتٛع١ٝ غڀٛض٠ ايتشطف اؾٓػٞ. ٚٚفكاف ملا أٚنش٘ املؿاطف  

ايعااّ عًاا٢ اٱعا٬ّ اؾسٜااس ملًتكا٢ ايؿااباب, أْاؼ ايغاَااسٟ,     

فاااإٕ محًااا١ "أًٖاااٞ أًٖاااو" ٫قااات قاااس٣ ٚتفااااع٬ف نااابرياف يف  

كتًاااف َٛاقااات ايتٛاقاااٌ ا٫دتُااااعٞ, إش اغاااتكبٌ ٖاؾاااتام   

ت اؿًُاا١ عًاا٢ َٛقاات ايتٛاقااٌ ا٫دتُاااعٞ "تااٜٛرت" َؿاااضنا  

عس٠ َٔ قبٌ املغطزٜٔ. باسٚضٙ, أٚناح َاسٜط ايؿا٪ٕٚ املٝساْٝا١      

ب٦ٝٗاا١ ا٭َااط باااملعطٚف ٚايٓٗااٞ عاأ املٓهااط  شافعاا١ دااس٠,     

غًُٝإ عًٛ, أْ٘ غعٝس دساف ملؿاضنتِٗ َت ؾباب املًتك٢ يف 

إطاا٬م ٖااصٙ اؿًُاا١, ٫ غااُٝا أْٗااا تكااب يف خسَاا١ ايااٛطٔ      

٦ٝاا١ عًاا٢  ٚقااات املااٛاطٓني ٚاملكااُٝني, َ٪نااساف إٔ دٗاااظ ال  

اغاااتعساز تااااّ يًُؿااااضن١ يف ايفعايٝاااات املكبًااا١. ٚأنااااف إٔ  

ِپ ادتُااااعٞ ٜتڀًاااب َااأ يفٝااات أفاااطاز   ايتشاااطف اؾٓػاااٞ ٖااا

اجملتُت ايعٌُ بهٌ ايٛغا٥ٌ اياي ؽًكآا َٓٗاا. ٚأؾااض عًاٛ      

إذ إٔ أعهاااا٤ ال٦ٝااا١ ٜٗاااسفٕٛ أثٓاااا٤ دااا٫ٛتِٗ إذ كايڀااا١     

   ٚ ايتعاَااٌ ايؿااباب, َٚعطفاا١ ُٖااَِٛٗ, ٚتااٛدِٝٗٗ با٭غااًٛب 
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ايصٟ ٜتٛانب َت ف٦اتِٗ ايعُط١ٜ ٚططم تفهريِٖ. َٔ ْاس١ٝ 

أخااط٣, أنااس املؿااطف ايعاااّ عًاا٢ أقااسقا٤ ًَتكاا٢ ايؿااباب     

 ٓڀك١ َه١ املهط١َ ٜٛغاف ايعاٜاسٟ, إٔ اؿًُا١ تػاتكبٌ     

سًااا٫ٛف َااأ املؿااااضنني ملعاؾااا١ املؿاااه٬ت عًااا٢ َٛقعٗاااا     

اٱيهرتْٚااٞ, إش غااٝٓاٍ أقااشاب أفهااٌ أضبعاا١ سًااٍٛ دااٛا٥ع  

١ُٝ, َت تڀبٝل أفهٌ سٌ يهٌ قٛض بايتعإٚ َت اؾٗاات  ق

 املع١ٝٓ.

ٚعًل ز. خايس بأ زٖاٝـ بأْا٘ ناإ ٜاتُين ياٛ إٔ زضاغا١        

ايباسج١ ا٭غتاش٠ ْاٛضٙ ايعٖطاْاٞ, اؾاتًُت عًا٢ عُاٌ َكاضْا١       

بني ايسضاغات ايي اغتعطنتٗا ايسضاغ١ عٔ ظاٖط٠ ايتشاطف  

فا١ أٜأ مأ    يف تًو ايسٍٚ ٚزضاغتٗا عٔ َس١ٜٓ ايطٜااض, ملعط 

ٖاٞ اؿًاٍٛ اياي اؽاصٖٚا ملعاؾا١ ٖاصٙ        َٔ تًو ايسٍٚ ؟ َٚا

 ايعاٖط٠ ؟ ٌٖٚ يسِٜٗ قإْٛ ملهافش١ ايتشطف؟

يف سني ٚدست ز. اؾاظٟ ايؿبٝهٞ إٔ املًفت يًٓعاط يف  

َٛنٛ  ايسضاغ١ ايي اغتٓس ايٝٗا ز. خايس ايطزٜعاإ إٔ ٖٓااى   

 اااري قًًٝااا١ َااأ ايتشاااطف اؾٓػاااٞ يف اياااسٍٚ ايغطبٝااا١    افْػاااب
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املتشااطض٠  ااري املٓغًكاا١ َاات إٔ ز. خايااس بااسأ ططساا٘ بكٛياا٘ إٔ        

ايتشااطف ٜااعزاز عاااز٠ يف اجملتُعااات ايااي ٜغًااب عًٝٗااا ايٓععاا١ 

ايصنٛض١ٜ ٚاجملتُعات ايي تُٗـ املطأ٠. ٚاياصٟ متٝاٌ إيٝا٘ ز.    

املٝاٌ  اؾاظٟ يف َٛنٛ  ظاٖط٠ ايتشطف اؾٓػٞ, إٔ  طٜع٠ 

مااٛ ايڀااطف اٯخااط  طٜااع٠ طبٝعٝاا١ ٖااصبتٗا ْٚعُتٗااا ا٭زٜااإ   

ايػُا١ٜٚ بع٬ق١ ايعٚاز يهٔ سسٚخ ا٫مطافات عٔ ايڀطٜل 

ايػٟٛ يف ايع٬ق١ بني ايطدٌ ٚاملطأ٠ َٚٓٗاا ايتشاطف اؾٓػاٞ    

تعااٛز يعٛاَااٌ ادتُاعٝاا١ َتعااسز٠, َٓٗااا ايتٓؿاا١٦ ا٫دتُاعٝاا١      

ي ٫ تٴعااري اٖتُاَاااف امل تػاا١ُ با٫ظزٚادٝاا١ يااس٣ بعااس ا٭غااط اياا 

يكٝاّ أبٓا٥ٗا اياصنٛض باايتشطف بايفتٝاات ٚايٓػاا٤ ا٭خطٜاات      

بُٝٓااا ٫ تكبًاا٘ عًاا٢ اٱطاا٬م عًاا٢ بٓاااتٗٔ ْٚػااا٥ٗٔ. ايعاَااٌ      

ايجاْٞ ٜٚتُجٌ يف ايفكٌ اؿاز امل بايغ فٝ٘ بني ايٓػا٤ ٚايطداٍ 

يف اجملتُاات. أَااا ايعاَااٌ ايجايااح فٝااسٚض سااٍٛ  ٝاااب ايكااٛاْني     

ناااف١ إذ عاَااٌ ايتشااسٟ ٚإثبااات ايطدٛياا١ يااس٣     ايطازعاا١ باٱ

 بعس املطاٖكني َٔ خ٬ٍ ايكٝاّ بايتشطف.

ٚعًل ز. خايس ايطزٜعإ ع٢ً َا شنطت٘ ز اؾااظٟ بكٛيا٘:   

يف اجملتُعات ايؿطق١ٝ عَُٛاف ٚايعطبٝا١ عًا٢ ٚدا٘ اـكاٛم     
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ٜتِ تؿ٧ٝ املطأ٠ ٚاختعالا نٛعاا٤ دٓػاٞ.. ٚقاس تهإٛ ٖاصٙ      

ٖاٞ َاا تاسفت ايؿااب ملعانػا١ املاطأ٠       ايكٛض٠ ايػاًب١ٝ يًُاطأ٠   

ٖٛ ٜطاٖا ٖهصا.. ٚيف أفهٌ ا٭سٛاٍ  …بٗا اٱٜكا ٚقاٚي١ 

ٖٚااٞ بايتأنٝااس ْعااط٠  ااري  اٱلااابؽتااعٍ ٚظٝفاا١ املااطأ٠ يف 

 …قشٝش١ ٚتتٓااف٢ َات ْعاط٠ ا٫غا٬ّ يًُاطأ٠ اياي نطَٗاا       

ايبعس ٫ ٜعاٍ ٜكٍٛ "سط١َ" ٜٚتبعٗا بعباض٠ "أعاعى اهلل". فٗاٌ   

غا٣ٛ ايكاٍٛ باإٔ ايجكافا١ تؿا٧ٝ املاطأ٠ ٚػعًاٗا يف        يصيو ز٫ي١ 

َطتب١ َتسْٝا١ يًغاٜا١. ٚأنااف إٔ ٚقاا٥ت ايتشاطف اؾٓػاٞ يف       

َاْٗاتٔ عًا٢ غابٌٝ املجااٍ ٚاملٛداٛز٠ عا  ايٝٛتٝاٛب تٛناح إٔ        

املؿااه١ً عاملٝاا١ نااصيو. ٖااصا ٫ ٜعااين أْاا٘ ٫ ٜٛدااس قااٛاْني      

 …ضازع١ يف تًو ايسٍٚ فٗٓاى زا٥ُااف َأ ٜهػاطٕٚ ايكاٛاْني    

ٚأٟ غٝس٠ يف تًو اجملتُعات تتكسّ بؿه٣ٛ فػاٝتِ ايتعاَاٌ   

َعٗا ٚإْكافٗا ستا٢ ياٛ ناإ ض٥اٝؼ ايسٚيا١ نُاا يف سازثا١        

َْٛٝهااا يٜٛٓػااهٞ ٚايااط٥ٝؼ نًٝٓتاإٛ, ٚنااصيو ايااط٥ٝؼ  

اٱغااطا٥ًٝٞ ناتػاااف ايااصٟ متاات إزاْتاا٘ بااايتشطف اؾٓػااٞ  

 ٘ َااا ٜبكاا٢ َڀًباااف أغاغااٝاف ٖااٛ     … ٛظفاا١ عًُاات يف َهتباا

ايتشاااطف اؾٓػاااٞ إدطا٥ٝااااف ٚعُاااٌ عكٛباااات   ؼسٜاااس َفٗاااّٛ
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َٓاغب١ ملطتهبٝ٘ ؼُاٞ املاطأ٠ يف ايفهاا٤ ايعااّ ٚيف أَاانٔ      

ايعُاااٌ ستااا٢ ْػااااعسٖا عًاااا٢ أزا٤ زٚضٖاااا بؿاااهٌ وفااااغ      

نطاَتٗا ٚوس َٔ تػًمم ايطدٌ عًٝٗا َٚعاًَتٗا بكٛض٠  ري 

 إْػا١ْٝ.

ٚعًل ز. عبساهلل اؿُٛز ع٢ً ٚقاا٥ت ايتشاطف يف َاْٗااتٔ    

إْٛ يف أَطٜهاا ؾا٤ٞ.. ٚايكاإْٛ يف َٓٗااتٔ ؾا٤ٞ      بكٍٛ: "ايكا 

آخط.. َٓٗاتٔ تعاْٞ إؾها٫ت ٖٞ أقطب يًعااع ايجاياح َٓٗاا    

 ٭َطٜها".

ٚشنااطت أ. َٗااا عكٝااٌ إٔ ايتشااطف اؾٓػااٞ وكااٌ يف   

نٌ بًس غٛا٤ يف ايغطب أٚ الٓس أٚ َكط ٚ ريٖاِ َأ اياسٍٚ    

يعس٠ أغباب   شنطٖا ٖٓا ٖٚٓااى أغاباب ؽال فتُعٓاا.     

ِٗ نٝف ٜتِ ايتعاٌَ َت ايكهاٜا ٚاؿا٫ت ايي ٜتِ ايتبًٝغ امل

عٓٗااا َٚ٪نااس إٔ َااا خفااٞ نااإ أععااِ. عًٝٓااا إٔ ْٓاااقـ        

املٛناااٛ  ظسٜااا١ ٚؾااافاف١ٝ عًااا٢ أعًااا٢ َػااات٣ٛ ٚاياااتعًِ َااأ  

ػاااضب ايااسٍٚ ا٭خااط٣ ٚا٭خااص  ااا لااح ٜٚتُاؾاا٢ َاات زٜٓٓااا   

 ْٚعآَا ٚفتُعٓا.



4 

 

–5102 5102  
225 

اعتاا ت ز. فاطُاا١ ايكطْااٞ إٔ يف ايسضاغاا١ ايااي تهاآُت    

ٚضق١ ز. ايطزٜعإ ًَدكاف لا ايهجري حا ٜػتشل ايتٛقاف  إ٫  

إٔ ٖٓاى َػأي١ ٫فت١ تتعًل باْكڀا  ايك١ً إذ سس نبري بني 

أغباب ٚعٛاَاٌ ْؿا٤ٛ ٖاصٙ ايعااٖط٠ ٚايتٛقاٝات اياي اْتٗات        

غااااكٛط تًااااو  إيٝٗااااا ايسضاغاااا١ ٚيعااااٌ اختكاااااض ايعااااطض ٚضا٤

فكااااس طااااطح يف فًااااؼ ايؿااااٛض٣   …ايتٛقااااٝات زٕٚ قكااااس

ا َٛنٛ  إقاساض قاإْٛ ايعكٛباات اـاام باايتشطف ٚنٓات        

 حٔ أٜسٚا إدطا٤ نٗصا. َٚا ظيت ا

ٚتااط٣ أ. فاطُاا١ ايؿااطٜف إٔ أغااباب ايتشااطف اؾٓػااٞ      

 :إذتٓكػِ 

 غاااآ٘, قاااافات٘, اااااااتشطف ْفػأغااااباب تتعًاااال بااااامل  ٘

 و.تعًُٝ٘



4

–5102 
226 

  ٌنايٛناات ا٭غااطٟ ٚايع٬قااات أغااباب تتعًاال با٭ٖاا  

 فٝٗا ٚمنمم ايرتب١ٝ و.

أَااا أ. خايااس ايٛابااٌ فكااس شٖااب إذ إٔ املًفاات يف َٛنااٛ    

ايتشااااطف اؾٓػااااٞ إٔ  ايبٝاااا١ ايسضاغااااات تعااااعٚ ايتشااااطف    

 اؾٓػٞ إذ:

 نعف ايٛاظ  ايسٜين 

 تعُس بعس ايفتٝات اٱثاض٠ ٚ إبسا٤ ايع١ٜٓ 

 نعف آي١ٝ تڀبٝل ايعكٛب١ 

اَاااااف َاااات ايٛناااات ايػااااا٥س  ٖٚااااصٙ ا٭غااااباب تتٓاااااقس مت 

ٚاملعاطٚف عاأ فتُعٓااا بأْاا٘ فتُات َتااسٜٔ ٚقااافغ ٚاملااطأ٠   

ٓا يف قػا٠ٛ ايعكٛباات  ٚقااٍ أ.    ٥قتؿ١ُ َٚا عاطف عأ قهاا   

خايااس أْاا٘ ٫ ٜفٗااِ نٝااف تااأتٞ ايػااعٛز١ٜ يف املطتباا١ ايجايجاا١       

عاملٝااااف يف ْػاااب١ ايتشاااطف ٖٚاااٞ أعًااا٢ بهاااجري َااأ اي٫ٜٛاااات 

يػاٜٛس ٚأملاْٝاا "زضاغا١ ضٜٚارت",     املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ٚفطْػا ٚا

ض ِ ؼطضٖاا ٚناعف ٚض اا  ٝااب اياٛاظ  اياسٜين. نُاا أْٓاا         

 ْتشااسخ عاأ ايااٛاظ  ايااسٜين ض ااِ نجافاا١ اـڀاااب ايااسٜين,     
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فٌٗ فع٬ف اجملتُات املٓغًال   …ٚإبسا٤ ايع١ٜٓ يًفتا٠ ض ِ ايعبا٤ات

فتُت َٓافل؟ ٚقس ٜهٕٛ َٔ املٓڀل َا أؾاض إيٝ٘ خ ا٤ عًِ 

تهٕٛ َؿاعط ايغڀطغ١ ٚايفٛق١ٝ ايي تطب٢ عًٝٗاا  ايٓفؼ إٔ 

اياصنٛض يف عاملٓااا ايعطباٞ ٚايٓعااط٠ ايسْٚٝاا١ يًُاطأ٠ ٚاسااس َاأ    

ٖااصٙ ا٭غااباب  نُااا أؾاااضٚا إذ إٔ نًفاا١ عااسّ ا٫خاات٬ط    

بااسٚضٖا دااا٤ت بٓتٝذاا١ عهػاا١ٝ باعتباضٖااا تغااطؽ يف ْفااٛؽ   

ايااصنٛض ايفهااٍٛ ٚػعااٌ تكااطفاتِٗ يف نااجري َاأ ا٭سٝااإ   

١ْٛ ٚايغًع١ يف ايتعاٌَ َت اؾٓؼ ايٓاعِ ٖٚٛ َڀبٛع١ باـؿ

 َا ٜسفعِٗ إذ اٱقساّ ع٢ً ايتشطف.

ٚشنطت ز. غا١َٝ ايعُٛزٟ أْ٘ ٚعهِ عًُٗا يف اجملاٍ 

ايڀيب ت٬سغ تاطزز بعاس اؿاا٫ت اياي ؼاطف بٗاا ؾادل        

َااأ ا٭قااااضب أٚ احملااااضّ يهااأ ثكافااا١ ايعٝاااب عٓاااسْا تڀغااا٢   

 ٕ ا٭ر ٜعتاسٟ فٝٗاا    بؿهٌ  طٜب.. بٌ إٕ إسس٣ اؿا٫ت ناا

ٜٚتشااطف بأختاا٘ ٚاتهااح إٔ ا٭ّ تعااطف بااا٭َط ٚعٓااس غاا٪الا    

داٛاب تكؿاعط    اٯخطٜٔنإ ضزٖا أفهٌ َٔ إٔ ٜفهشٓا َت 

ياا٘ ا٭بااسإ. ٜٚهاااف يااصيو َاأ املؿاااٖسات ايعًُٝاا١ ايتشااطف   
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باملعاقات ٖٚصٙ سا٫ت نجري٠  فإسس٣ ا٭َٗات ناْت تعاْٞ 

 تػاتڀٝت اـاطٚز إ٫   ٚقايت إٔ سٝاتٗا اْتٗت َػذ١ْٛ َعٗا ٫

بٗا نْٛٗاا ؽااف عًٝٗاا َأ يفٝات َأ يف ايبٝات. ٚاْتٗات ز.         

غا١َٝ إذ إٔ اؾطع١ ايسٜٓٝا١ عٓاسْا ٖؿا١ تعتُاس ناِ داع٤اف       

سفعت َٔ ايكاطإٓ ٫ ناِ فُٗات ٚناِ تاسبطت. أٜهااف ًٜعاب        

يف باطٚظ ايػاًٛنٝات املٓشطفا١.     ايهبت ٚاؿطَإ زٚضاف َُٗاف

أ٠ ٚنااصيو عٓااسَا ٜااأَٔ    نُااا تًعااب ايٓعااط٠ ايسْٚٝاا١ يًُااط    

املتشااااطف إٔ ٫ ْعاااااّ ٫ٚ عكٛباااا١ يف ظٜاااااز٠ ٚتااااري٠ ايتشااااطف 

ٚا٫مطافات ا٭خ٬ق١ٝ. َٔ املِٗ دساف ايٛقا١ٜ بتجكٝف ايكغاض 

ٚبٓا٤ ؾذاع١ املٛاد١ٗ ٚإعڀاا٩ِٖ ا٭َاإ ستا٢ ٜتشاسثٛا َعٓاا      

 زٕٚ خٛف َٔ ايعكاب.َٔ 

َٚاأ داْباا٘ أٚنااح أ. خايااس اؿاااضثٞ إٔ يسٜاا٘ تػااا٫٩ت     

ط َٔ إدابات ٜٚٛز ططسٗا   فُت ٖاصٙ ايٓػاب ايعايٝا١ َاا     أنج

ع٬قاا١ ايااٛاظ  ايااسٜين يف فتُاات َتااسٜٔ أعااساز املااآشٕ تكاااضب  

أعساز املٓاظٍ, ٚز٫ي١ ايك١ُٝ ايه ٣ يًسٜٔ يف اجملتُات, ٖاٌ   

ٖصا ٜبشح ٜٚٓاقـ َػات٣ٛ تاسٜٔ اجملتُات يف ايػاًٛى املاسْٞ      



4 

 

–5102 5102  
229 

يف ايػاااًٛى   ا٫خااات٬طو, أٚ َكاااساض ا٫عتبااااض يًكاااِٝ ايسٜٓٝااا١

ايفطزٟ ٚا٫دتُاعٞ ايصٟ متجٌ يف ايعاٖط٠؟  ع٢ٓ ٌٖ ٖٓاى 

ع٬ق١ بني تعطٜف ايػاًٛى َٚكابًا١ ناسٙ؟ ٖٚاٌ تٛداس أُٖٝا١       

يبشح غاٝهٛيٛد١ٝ ايػاًٛى ٚفُٗٗاا ٚزضاغاتٗا دٝاساف, ٖٚاٌ       

ميهٔ تكٓٝف٘ منڀٝاف يرتقسٙ إدطا٤ات ايهبمم قباٌ ساسٚخ   

 ا٭ش٣؟

بعس َاأ إٔ ٚيفاات ْعااط ز. َػاااعس احملٝااا اغااتغطاب اياا     

ٜهٕٛ أسس أغباب ايتشطف ٖاٛ ناعف اياٛاظ  اياسٜين, ففاٞ      

ضأٜ٘ إٔ ايؿدل ايصٟ ٜتشطف باَطأ٠ ٖٚٛ يف ؿع١ ايتشطف 

٫ ىاف اهلل أٚ ٜتكٝ٘, ٚأؾاض ٖٓا إذ قٍٛ املكڀف٢ ٫ ٜعْاٞ  

ايعاْٞ سني ٜعْٞ ٖٚٛ َ٪َٔ  ع٢ٓ إٔ َٔ ٜطتهاب َجاٌ ٖاصا    

إذ زضدا١ ايكافط    عٓسٙ ؿع١ ايعْا اٱميإايفعٌ تٗبمم زضد١ 

ثِ بعس  اٱميإ.. فٗٛ يف ؿع١ اضتهاب٘ شيو تٓتفٞ َٓ٘ قف١ 

شيو قس ٜ٪ٚب ٜٚتٛب ٜٚػتغفط ..نُا إٔ ايبعس ٜػتغطب َٔ 

ٚدٛز نعف ايٛاظ  َت نجط٠ املٛاعغ يف فتُعٓاا ٫ٚ ْعاطف   

ع ا٫غتغطاب فُٔ امل٪نس إٔ ايهعف َٛدٛز يس٣ َأ ٜكاّٛ   
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ميهٔ إٔ ٜكٓف َٔ اياصٜٔ   جٌ تًو ا٭خڀا٤ ٚٚانح أْ٘ ٫ 

 ٜػتفٝسٕٚ َٔ تًو املٛاعغ.

ٚاتفااال ز. عًاااٞ اؿهُاااٞ َااات ز. َػااااعس يف إٔ اياااٛاظ     

ايسٜين ٜعس َٔ أِٖ ايعٛاَاٌ اياي متٓات ايؿادل َأ اٱقاساّ       

ع٢ً أٟ غًٛى قطّ َجٌ ايتشاطف اؾٓػاٞ ٚ اريٙ. ٜٚهفاٞ     

إٔ َٔ أِٖ آثاض ايك٠٬ أْٗاا تٓٗا٢ عأ ايفشؿاا٤ ٚاملٓهاط. إٕ      

بني ايعبازات ٚا٭خ٬م ياس٣ ايهاجرئٜ. ٖٚاصا     افكآَٖاى اْف

بػبب تطنٝع ايرتب١ٝ ع٢ً ايعبازات ٚايعكا٥س ٚإُٖاٍ اؾاْاب  

 افايػًٛنٞ ٚا٭خ٬قٞ. فأقابح تأثريُٖاا عًا٢ سٝاتٓاا ناعٝف     

داساف.. ٚستا٢ يف تطبٝتٓاا ٭بٓا٥ٓااا ٚبٓاتٓاا ْطناع عًا٢ ايؿااهٌ       

خا٬م  ٌُْٚٗ املهإُٛ. ُْٗاٌ قاِٝ َجاٌ ا٭َاْا١ ٚايكاسم ٚاٱ      

ايااي ٖااٞ أغاااؽ ايعبااازات ٚاملعااا٬َت. فأقاابح بعااس ا٭بٓااا٤  

ٜتعاااٖطٕٚ ؾااه٬ف أَاااّ آبااا٥ِٗ ٚأَٗاااتِٗ اتكااا٤ٶ ٫ْتكااازِٖ,    

 ٛ َٛدااٛزٜٔ ٜتشٛياإٛ يؿدكااٝات أخااط٣.    ٕٚعٓااسَا ٫ ٜهْٛاا

ماأ أسٝاْاااف ْعااعظ بٗااصٙ املُاضغاا١ ا٫ظزٚادٝاا١ يف ايؿدكاا١ٝ       

 يسِٜٗ.
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ًاال بااسٚض  نااصيو فكااس أٜااس أ. عبااساهلل آٍ ساَااس َااا ٜتع     

ايااٛاظ  ايااسٜين ٚتعُٝاال كافاا١ اهلل َاأ ايٛقااٛ  يف َجااٌ ٖااصا       

اؾااطّ ٚيهٓاا٘ اٖااتِ بايتأنٝااس عًاا٢ إٔ املكاااٖط٠ بااني ايكااِٝ 

إذ ايسٜٓٝا١ ٚايعاازات ا٫دتُاعٝا١ ٚا٭عاطاف ايكبًٝا١ قاس تكااٛز       

إْػااإ َجااايٞ يااٝؼ ياا٘ ٚدااٛز َٚاأ ثااِ تٛغااٝت ضقعاا١ ايعااٛاع       

 ايػف١ًٝ يف فتُعاتٓا.

يطمحٔ ايعٓااز عًا٢ ناطٚض٠ ايتفطٜال باني      ٚأنس أ.ز. عبسا

ايغعٍ ٚايتشطف ٚنصيو ايتفطٜال باني ايتشاطف خااضز املٓاعٍ      

َٚٓاا٘  ا٭غااطٟٚزاخااٌ املٓااعٍ فااا٭خري ٜااسخٌ يف باااب اٱٜااصا٤    

ا٫عتااسا٤ أٚ ا٫غااتغ٬ٍ  ٚيااٝؼ ايتشااطفو اؾٓػااٞ ٖٚااٛ َااا      

٥٫ٚشت٘ ايتٓفٝصٜا١. َٚأ املٗاِ     اٱٜصا٤ٜؿًُ٘ ْعاّ اؿُا١ٜ َٔ 

. ٚايٓعاط  …أغباب عسّ ايتعآَا غاًٛنٝا باياسٜٔ    ايبشح يف

يف ايتٓؿاا١٦ ايفٛقٝاا١ يًااصنٛض ٚايسْٚٝاا١ يٲْاااخ نأسااس أٖااِ     

ايعٛاَااٌ املؿااذع١ عًاا٢ ا٫فاارتاؽ  َفٗااّٛ ايااص٥ب ٚايڀطٜااس٠و.   

٫ٚ  …نُا ٫ ىف٢ إٔ ايعٓف ا٭غطٟ أٜهاف ٫ ٜعس ؼطؾااف  

 ظْا احملاضّ فصيو دطمي١ ٚاعتسا٤ ٚيٝؼ ؼطؾاف.
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ػااافط ايػاااًٛيٞ أْااا٘ يعاااٌ َااأ املٓاغاااب عٓاااس    ٚأؾااااض ز. َ

َٓاقؿ١ َٛنٛ  ايتشطف َٚكاض١ْ غًٛى ٖصا اجملتُت  املتسٜٔ 

ظاٖطٜافو باجملتُعات ا٭خط٣ إٔ ْبتعس عٔ اجملتُعاات ايغطبٝا١   

ايااي تؿااطعٔ ايكااساقات ٚ ريٖااا. ايااسافت يًتشااطف يف نااٌ    

ا٭سٛاٍ ٖٛ ايغطٜع٠ اؾٓػا١ٝ, ٚبايتاايٞ ايؿااب ايغطباٞ اياصٟ      

ٜك١ َٓاص املطسًاا١ ايجاْٜٛا١ ٚ طٜعتاا٘ اؾٓػا١ٝ َؿاابع١    يسٜا٘ قااس 

ٖٚاصا ع   –َٔ  ري املطدح إٔ ٜتشطف بأٟ فتاا٠. يف فتُعٓاا   

ٜٚط٣ ز. َػفط إٔ  -ٜتهح َٔ ايسضاغات ايي   ايتڀطم لا

أنجط املتشطؾني ِٖ ف١٦ ايؿباب  ري املتاعٚز   اري احملكأو    

. ٫ٚ ٜػااتبعس إٔ ٜهاإٛ عااسز َاأ املتشطؾااني َتااعٚدني أٜهاااف 

نُا إٔ ا٭غباب امل٪ز١ٜ يًتشطف ٚاياي شناطت يف ايسضاغا١    

ضنعت ع٢ً املعاٖط َجٌ ايت ز, املهٝاز, إٔ تهإٛ املاطأ٠   

ٖا ٚ ريٖا ٚع تتڀاطم ياسٚض ا٭غاط٠ ٚايرتبٝا١ ٚظض  قاِٝ       فطز

 ا٫ْهباط يف ا٭بٓا٤.

ٚافتااتح ز. ظٜاااز ايااسضٜؼ تعكٝباا٘ بكٛياا٘: َكااازف١ ظطٜفاا١    

سكاف إٔ أْتٗاٞ اٯٕ فكامم َأ َؿااٖس٠ ايفاًِٝ املكاطٟ اياصا٥ت        
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ا  فأدااس أٍٚ ضغاااي١ تااٛادٗين فٝاا٘ ٚضقاا١ ز.  اْكڀاا بعااس املٓتااس٣

خايااس ايؿااا١ًَ عاأ ايتشااطف اؾٓػااٞ. أَااا تعًٝكااٞ فٗااٛ أْااٞ     

أخؿ٢ إٔ ْػتًٗو ٚقتٓا ٚدٗسْا يف تكاشف ناط٠ ا٫تٗااّ باني    

تٛدٗاتٓا املدتًف١ نُا فعًٓا عٓاس َٓاقؿا١ ظااٖط٠ ايتڀاطٸف :     

غٝذعٌ ايبعس ايٛاظ  ايسٜين ٖٛ املؿه١ً ٖٚٛ اؿٌ ٫ٚ ساٌ  

غٛاٙ, آخطٕٚ غٝهعٕٛ ايًّٛ ع٢ً أغاباب ادتُاعٝا١ عتا١ ٫    

ملؿااه١ً إذ ع٬قا١ لاا بااملهٕٛ اياسٜين, ف٦ا١ ثايجا١ غارتدت ا       

 ٝاااب ايكااٛاْني ٚايتؿااطٜعات ايكاااض١َ ٚايطازعاا١. ٚايٛاقاات أْاا٘  

َٚااأ خااا٬ٍ َاااا أؾااااضت إيٝااا٘ ٚضقااا١ ز. ايطزٜعاااإ ٚايبشاااٛخ       

ٚايسضاغات ا٭خط٣ ايي أؾري إيٝٗا يف ثٓاٜاا ايتعًٝكاات ٜتهاح    

يٓااا إٔ ايتشااطف اؾٓػااٞ ظاااٖط٠ عاملٝاا١ َٛدااٛز٠ يف كتًااف    

  ٚ ايًٝ ايٝااا١ .. ايسٜٓٝااا١  أْاااٛا  اياااسٍٚ ٚاجملتُعاااات   احملافعااا١ 

ٚاملس١ْٝ .. املٓهابڀ١ ٚايفٛنا١ٜٛ  يف ايػاعٛز١ٜ ٚإٜاطإ َٚكاط      

اط اااااااٚأَطٜهاااا ٚفطْػاااا ٚايٝاباااإو. َاااا ميّهٓٓاااا َااأ اغتٓب  

 ايتايٞ:
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  ٖٛ يٝؼ ايتسٜٔ   اؿؿ١ُ و أٚ ْكل ايتسٜٔ   ايت ز و

ايػاابب ايٛسٝااس أٚ اؿااٌ ايٛسٝااس, قااس تهاإٛ ايععياا١   

فٛم َا ؾطع٘ ايسٜٔ غبباف يف  املبايغ فٝٗا بني اؾٓػني

 ظٜاز٠ ايٓػب١ ٚقس ٜهٕٛ ايت ز أٜها غبباف يف ايعٜاز٠.

     يٝػااات ايصنٛضٜااا١ ايعطبٝااا١ ٖاااٞ ايعًااا١ ٚساااسٖا, قاااس

تهاإٛ غاابباف يف ظٜاااز٠ ايٓػااب١ فكاامم, يهٓٗااا بااصاتٗا   

 أٜهاف قس تهٕٛ غبباف يف ْكل ايٓػب١.

ٚأؾااضت ز. عا٥ؿاا١ سذااظٟ إذ إٔ َٛنااٛ  ايتشاطف َاأ    

ملعاقاااط٠ ٚايؿاااا٥ه١ ٚاياااي   تٓاٚلاااا َااأ عاااس٠    املٛاناااٝت ا

دٗااات. ٚيعااٌ أٖااِ َااا ٜجاااض عٓااس اؿااسٜح عاأ ٖااصا املٛنااٛ      

املاا ضات ايؿااا٥ع١ ؿااٛازخ ا٫عتااسا٤ ٚايتشااطف اؾٓػااٞ ٖااٛ     

ؼٌُٝ املطأ٠ املػ٪ٚي١ٝ بػبب اضتسا٤ ٬َبؼ ناؾف١ َٚجري٠, 

ٖٚااٛ ت ٜااط ميجااٌ إٖاْاا١ يًطدااٌ ايااصٟ ٜااطززٙ. ٜٚكااٛضٙ ٚنأْاا٘  

نبح يفااح ض باتا٘. ٚناصيو َا ض ناعف اياٛاظ        عادع عٔ 

ايسٜين. ٖٚصإ امل ضإ عًا٢ اياط ِ َأ شنطٖاا املتٛاقاٌ يف      

نااااٌ سااااسٜح عاااأ ايتشااااطف إ٫ أُْٗااااا ٜٓتفٝااااإ يف بعااااس     
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 اٱسكاااا٥ٝاتاجملتُعااات احملافعااا١ ٚباااايط ِ َااأ شياااو تااابني  

اْتؿاضٙ بؿهٌ نابري فٝٗاا. ٖٚٓاا ت٪ناس ز. عا٥ؿا١ عًا٢ َاا        

يف بساٜا١ ايڀاطح َأ تػاا٫٩ت. ناصيو      ططس٘ أ. خايس ايٛابٌ 

ٖٓاى ْٛ  َٔ ايتشطف ظٗاط يف اٯْٚا١ ا٭خاري٠ أ،ااٙ ايابعس      

بااايتشطف ايػٝاغااٞ ٚاياااصٟ ظٗااط َااات ايجااٛضات يف عاااس٠ زٍٚ     

ٚاملككس َٓ٘ ايتعطض يًُطأ٠ نُشاٚي١ ضزعٗا عٔ ايسخٍٛ يف 

املعااارتى ايػٝاغاااٞ ٚناااصيو اغاااتجاض٠ اياااطأٟ ايعااااّ ٚإقشااااّ   

يف  ااري َٛاطٓٗااا. نااصيو فااإٕ   ايؿااطف ٚايعااطض ٚايهطاَاا١ 

غٝهٛيٛد١ٝ املتشطف ؼتاز إذ ٚقف١ ٚزضاغ١ فٗاٛ ٜعأ أْا٘    

 نش١ٝ ٖٚٛ اجملطّ.

ٜٚاااط٣ ّ. غااااع املاااطٟ إٔ ايتشاااطف يف ا٭َاااانٔ ايعاَااا١ 

ظاٍ ا٫ستؿاااّ ٚا٫يتااعاّ باااٯزاب ايعاَاا١ ٖااٛ     َبااايغ فٝاا٘ فُااا  

ايڀااا ٞ يف املًُهاا١. ٚيهٓاا٘ ٜتٛقاات إٔ املؿااه١ً ايهاا ٣      

 ٘ املااطأ٠ َااا قااس تتعااطض ياا٘ َاأ ؼااطف يف ايعُااٌ       ايااي تٛاداا

ٚخاقاااا١ َاااأ َػاااا٪ٚيني أعًاااا٢ َٓٗااااا يف بعااااس ايكڀاعااااات   

اؿهَٛٝاا١ ٚ يف ايكڀااا  اـااام بؿااهٌ عاااّ. ٖٚااصا أسااس      
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ٍ َعٛقاات اناطاط املاطأ٠ يف     . ٚاملؿاه١ً ا٭خاط٣ ايااي   ا٭عُاا

تٛادا٘ املاطأ٠ املتشااطف بٗاا اـااٛف َأ ايفهااٝش١ أَااّ ا٭ٖااٌ      

ُااٌ ٚض ااا فكااسإ ايٛظٝفاا١ ٚيااصيو َاأ  ٚا٭قااسقا٤ ٚظَاا٤٬ ايع

املفاارتض إٔ تعااا  ٖااصٙ ايكهاااٜا بػااط١ٜ تاَاا١ ٚبااسٕٚ تؿااٗري    

باااملطأ٠. َٚاأ ايهااطٚضٟ غاأ ْعاااّ هااطّ ٜٚعاقااب املتشطؾااني   

ٜٚتهاأُ عااسّ اٱعاا٬ٕ عاأ اغااِ املااطأ٠ املتكسَاا١ بؿااه٣ٛ        

 ؼطف ٜٚعا  ا٭َط بػط١ٜ.

ٚعاا ت ز. َٓاا٢ أبااٛ غااًُٝإ عاأ إٔ ايتشااطف يف تعاٜااس       

ضد١ أْٗا ؾدكٝاف تٛاد٘ ايتشطف ٚ املهاٜك١ عٓاس حاضغا١   يس

 ضٜان١ املؿٞ يف ايطٜاض.

ٚتهُٔ تعكٝب ز. َػاعس احملٝا ع٢ً َا أثري َٔ ْكاؾات 

 بؿإٔ ايتشطف اؾٓػٞ امل٬سعات ايتاي١ٝ:

أ٫ٚف: إٔ ايتشااطف ٖااٛ غااًٛى ٜااطتبمم بهااٌ ب٦ٝاا١.. يهاأ ماأ 

ياصا  فع٬ف ْػتهجط ٚدٛزٙ ٭ْٓا فتُت َػًِ ٚقافغ ٚ

ْبايغ يف تكٛض ايٓكا٤ .. أَا ا٭ضقاّ ايي أؾاض لا ز خايس 
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تكاااٍٛ إٔ قطابااا١ ْكاااف ايٓػاااا٤ ايعاااا٬َت يف أَطٜهاااا  

تعطنٔ يًتشاطف ..أيٝػات ٖاصٙ ايٓػاب١ نابري٠ داساف يف       

فتُت ٜتاح فٝا٘ يًطداٌ ٚاملاطأ٠ إٔ مياضغاا َاا ٜطٜاسإ ..       

ٜبشح ايطدٌ عٔ ٖصٙ املطأ٠ ٜٚتشطف بٗا بط ِ  ٕٵملاشا إشٳ

 ؟!ا٭ْع١ُ ٚايكٛاْني ايكاض١َ

ثاْٝاف: ٭ٕ ايطدٌ ميٌٝ يًُطأ٠ ٚايعهؼ فإٕ عًا٢ ناٌ َُٓٗاا    

إٔ ٜهاإٛ يف ٦ٖٝاا١ ٫ تتااٝح يٰخااط إٔ ٜعتااسٟ عًٝاا٘ يف      

ُٗا.. قٌ ٜايٛقت ايصٟ ٜٓبغٞ إٔ ٜغس ايطدٌ ٚاملطأ٠ بكط

ٚقٌ يًُ٪َٓات ٜغههٔ..  ا َٔ أبكاضِٖيًُ٪َٓني ٜغهٛ

ا تتا ز ..٫ٚ  ٌ املاطأ٠ أّيا  ٚيف ايٛقت ْفػ٘ أَط اهلل عع ٚدا 

ْعااطف ملاااشا اياابعس ٜكااٛض ْفػاا٘ ٥٬َهٝاااف خايكاااف ٫     

ٜٓذاااصب يًُاااطأ٠ ٫ٚ تاااسعٛٙ ْفػااا٘ إٔ ٜڀًااال ْعطاتااا٘..      

ٚاؿكٝك١ إٔ ٖصٙ ٖٞ ساٍ نٌ ايبؿاط إ٫ اياصٜٔ ياسِٜٗ    

خاٛف َأ اهلل ميآعِٗ َأ شياو ..أٚ َاط٠٤ٚ ٚؾاٗا١َ ..أٚ        

 اعتاز ع٢ً تًو املٓاظط ست٢ أيفٗا ٚؾبت َٓٗا.
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ثايجاف: ٖٓااى قاٛض يعاسز َأ ايؿاباب ايغاطبٝني ٖٚاِ مياضغإٛ         

نااااٌ أؾااااهاٍ ايتشااااطف ..يف سااااني إٔ ايعسٜااااس َاااأ     

َأ ط٬بٓاا    افأٚ ؾاباب  ايػعٛزٜني َج٬ف غٛا٤ أناْٛا آباا٤ٶ 

ٚتًااو َاأ    …املبتعااجني ٜٗتُاإٛ بغااس ايبكااط نااجرياف     

 قٛضْا اؾ١ًُٝ ٚاملؿطق١ ايي ٜٓبغٞ إٔ ْؿٝس بٗا.

ايعٖطاْاٞ اياي أؾااض لاا ز خاياس ٚؼاسثت       ضابعاف: زضاغا١ ْاٛض٠   

عٔ بعس ايٓتا٥ر َٓٗا إٔ ْػب١ ايًٛاتٞ تعطنٔ يًتشطف 

 َفٗااّٛ غااببٗا َهاا١ًً ْتااا٥ر ؼُااٌ ٖااٞ ,٪٠٨قطاباا١ 

 افٓاااااى ؾااااهٖ إٔ عاااأ فهاااا٬ف ايسضاغاااا١ يف ايتشااااطف

 ٓٗذ١ٝ أٟ زضاغ١ تعڀٞ ْتا٥ر َبايغ فٝٗاا. ٜٚهفاٞ إٔ   

ٚياااٛ ْاااسضى إٔ "ايبشًكااا١" ٖاااٞ َااأ َ٪ؾاااطات ايتشاااطف  

اغتدسّ ٖصا امل٪ؾط يف أٟ ب٦ٝا١  طبٝا١ يهاْات ايٓتاا٥ر     

 ٜبااسٚ فُٝااا عٝٓتٗااا اختٝاااض إٔ نُااا ,%51تعٜااس عاأ  

ٌ  عٝاح  َٓٗذ١ٝ  ري بڀطٜك١   ض ا ٕ  إٔ ٜػاتشٝ  تهاٛ

 يًُذتُت. حج١ً ايع١ٓٝ ٖصٙ
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خاَػاف: يػت َات َأ ٜكاٛض زباٞ أٚ ايبشاطٜٔ َاج٬ف عًا٢ أْٗاا         

ايهابري٠ ناٌ َاا     ب١٦ٝ خاي١ٝ َٔ ايتشطف ..ففٞ امل٫ٛت

ميهاأ إزضاداا٘ ؼاات ايتشااطف باااملفّٗٛ ايااصٟ ْتشااسخ   

ٜفاااٞ عاااسٚز  عٓااا٘.. َااات إٔ ايب٦ٝااا١ ٖٓااااى ٫ تهااات ساااساف

ٚإشا ،شاات يف قٝڀااو …ا٫ستؿاااّ تًااعّ باا٘ ايػااٝاح 

إٔ ٜاااتِ ناااٌ ؾااا٤ٞ بهاااٌ غاااٗٛي١ ٜٚػاااط فًااأ وتااااز    

نجريٕٚ يًتشطف َات إٔ ايآفؼ ايبؿاط١ٜ تتاٛم يًُُٓاٛ       

٭ضقاااّ  تُعااات ايغطبٝاا١ ٚفكاااف  ٚيااصا ظازت ايٓػااب١ يف اجمل 

 ٚضق١ ز خايس.

ٚفٓس ز. خاياس ايطزٜعاإ ٬َسعاات ز. َػااعس َأ خا٬ٍ       

 ايٓكاط ايتاي١ٝ:

  َطٜه١ٝ أٚ  ري أَطٜه١ٝ تكاسَت بؿاه٣ٛ   أيٛ نٌ اَطأ٠

ا بسع٣ٛ إٔ ؾدل َا ؼطف بٗا يتِ غذٔ َٚعاقبا١ َععاِ    

 ايطداٍ ايصٜٔ ٜعًُٕٛ َعٗا. ا إٕ ع ٜهٔ يفٝت

 َاا ْعاط إيٝاو     اففًاٛ إٔ ؾدكا   افبكاطٜ  افؼطؾ "ايبشًك١" تعس

يفارت٠ طًٜٛا١  ؼاسٜل طٜٛاٌ َٚاتفشلو       إذ أغفٌ أع٢ًَٔ 

 يتهاٜكت ٚض ا انڀطضت يرتى املهإ.
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  َٔ ع١ٓٝ ايباسج١ ْٛض٠ ايعٖطاْٞ ناْت عؿٛا١ٝ٥ ٚاختاضتٗا

عاااس٠ دٗاااات يف َسٜٓااا١ ايطٜااااض اًااات عاااا٬َت ٚ اااري       

َادػااتري عااا٬َت ٚطايبااات. ٚايبشااح عباااض٠ عاأ ضغاااي١     

أؾطفت عًٝٗاا, َٚأ ثاِ أداظتٗاا ؾٓا١ َٓاقؿا١ ناإ َأ         

نُٓٗا ز. ععٜع٠ ايٓعِٝ ٖٚٞ زقٝك١ دساف ٚنًٝع١ يف َػأي١ 

 سكا١ٝ٥.ايع١ٓٝ ٚا٭غايٝب ايه١ُٝ ٚا٫ختباضات اٱ

         ايػٝس٠ ايػاعٛز١ٜ تتشاطز فعا٬ف َأ تكاسِٜ ؾاه٣ٛ بػابب

طااطا٤ أٚ  ااعٍ طاملااا ع   إ"ؼااسٜل" َاأ ؾاادل أٚ نًُاا١    

ا٫عتباااضات ا٫دتُاعٝاا١  …إذ أبعااس َاأ شيااو ٜكااٌ ا٭َااط

َأ   ؼتِ أسٝاْااف ايػاهٛت ستا٢ َات ٚداٛز ايهاطض خٛفااف       

   نطض أؾس َٔ ا٭ٍٚ.ٛٚق

    ٕ4  اٱؾاض٠ يف َساخًا١ غاابك١ أ%  ٔ  أغاطٜاف  املعٓفاات  َا

 َاا  تْٛػا١ٝ  يسضاغا١  طبكاف ض،١ٝ بؿها٣ٚ ٜتكسَٔ عَُٛاف

 .ايكُت ٜفهًٔ ايهجريات ٖٓاى إٔ ٜ٪نس

  ٚايؿاااب ايػااعٛزٟ نبكٝاا١ ايطداااٍ ٜتشااطف إشا    ايطدااٌ أ

 .افٚدس ايفطق١ فٗٛ يٝؼ ٬َن
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        غاابب إسذاااّ نااجري َاأ ايػااعٛزٜات عاأ ايعُااٌ يف ب٦ٝاا١

كتًڀ١ ٖٛ خٛفٗٔ َٔ ايتشطف يف ظٌ  ٝااب قاإْٛ ضاز    

 ٭ضباب ايعٌُ ٚاملٛظفني وس َٔ ؼطؾِٗ.

 .ٚأؾاض ز. خايس ايطزٜعإ إذ إٔ ايسضاغ١ ايي عطض لا ز

ٚاـاقااا١  طناااع اؿاااٛاض اياااٛطين ؾاااا١ًَ ؾُٝااات     الاااسيل

َٓاطل املًُه١ بع١ٓٝ بًغت ظٖا٤ أيف َفطز٠ ْٚتا٥ذٗا َكاضبا١  

دااساف يسضاغاا١ ْااٛض٠ ايعٖطاْااٞ فًُاااشا ايتؿااهٝو يف َٓٗذٝاا١     

ٚتػاشب بڀاطم عًُٝا١     افٚاغاع  افايبشح.. ايعٝٓات متجاٌ فتُعا  

زضاغاا١ ايعٖطاْااٞ إٕ فااَٚاأ ثٳااِ …ؿكااٍٛ ايتُجٝااٌ اجملتُعااٞ

َ٪ؾااطات َفٝااس٠ يٛدااٛز املؿااه١ً حااا ٜػااتًعّ ايبشااح  تكااسّ 

قااإْٛ ٚيهاأ ٖٓاااى   يف عاأ سًااٍٛ لااا.. ٚاؿااٌ يااٝؼ فكاامم     

 ا٭غاط١ٜ أخط٣ ًٜاعّ ا٫يتفاات لاا عًا٢ ضأغاٗا ايتٓؿا١٦        افدٗٛز

َٚتابعاااا١ ا٭بٓااااا٤ َٚاااات َاااأ ىطداااإٛ ٚإذ أٜاااأ إناااااف١ إذ   

ايتدفٝااف َاأ  ًااٛا٤ ايكااٛض٠ ايُٓڀٝاا١ يًُااطأ٠ ايااي وًُااٗا         

ضأغااا٘ عااأ املاااطأ٠  فٗاااٞ يف ايٓٗاٜااا١ أختااا٘ ٚأَااا٘      ايؿااااب يف 

ٚقطٜبتااا٘.. ياااسٜٓا َؿاااه١ً ؼاااطف ٚأٍٚ ططٜااال يف سًاااٗا ٖاااٛ  

 ا٫عرتاف بٛدٛزٖا.
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ٚغكااٛم ايعٝٓااات تبٓاا٢ ز. خايااس ٚدٗاا١ ْعااط أ.ز ايعٓاااز  

ْاو  إفٗٛ ٜكٍٛ أْو يهٞ تفشال َػات٣ٛ ايػاهط يف اياسّ ف    

بؿاطط إٔ تػاشبٗا َأ    …٫ تػشب يرت زّ ٚيهٔ عس٠ ْكاط

َٚجااٌ شيااو عٝٓاا١    …ايكااشٝح ٚيف ايٛقاات ايكااشٝح  املهااإ 

ايبشااح إش يااٝؼ َاأ ايهااطٚضٟ إٔ تهاإٛ ناابري٠  ياارت زّو       

ٚيهٔ ٜهتفا٢ بعاسز قاغري ؾاطٜڀ١ إٔ ٜاتِ غاشبٗا بڀطٜكا١        

ٚنُجاٍ فإٕ َعٗاس  اايٛب ٫غاتڀ٬عات اياطأٟ      …قشٝش١

 فااطز 0411قٛاَٗااا  ١ايعاااّ يف اي٫ٜٛااات املتشااس٠ ٜػااشب عٝٓاا  

.. ْػا١ُ  ًَٕٝٛ 841 مٛ ٜبًغ يصٟا ا٭َطٜهٞ اجملتُت يتُجٌٝ

ٛ  غابل  ٚقس سكاا٥ٝاف  إ٠ تعاس عٝٓا١ َٓاغاب١    َفاطز  844ٍ إٔ ايكا

 ٚيعٜاااز٠ ْػاا١ُ أياف  011إشا ناإ عااسز ايػاهإ ٜعٜااس عاأ   

 .َفطز٠ 211 إذ تطفت املكساق١ٝ

ٚعكااب ز. َػاااعس احملٝااا عًاا٢ َااا شنااطٙ ز. خايااس بااإٔ       

ايفاااطٚم ايفطزٜااا١ باااني أفاااطاز اجملتُااات ٖاااٞ أغااااؽ َؿاااه١ً    

ا٭خڀااا٤ يف اختٝاااض ايعٝٓاا١.. أَااا َااا ٜكااّٛ باا٘ َعٗااس  ااايٛب         

فاااااا٬ ميهاااااأ إٔ تهاااااإٛ حجًاااااا١ يًُذتُاااااات ا٭َطٜهااااااٞ 
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فااااااااااأنجط ا٫ْتدابااااااااااات تااااااااااأتٞ ْتا٥ذٗااااااااااا بعهاااااااااااؼ     

َ٪ؾااااطات اغاااتڀ٬عاتِٗ ..ٖاااٞ فكااامم اغاااتڀ٬عات تعڀاااٞ      

 …يهااأ هاااب عاااسّ ايكٝااااّ باااأٟ غٝاغاااات َبٓٝااا١ عًٝٗاااا      

نُاااا إٔ َااأ ا٭خڀاااا٤ املُٗااا١ يف ٖاااصا ايكاااسز ايٛقاااٛ  يف       

ايعُاااٌ  تعُااِٝ ْتاااا٥ر ايسضاغااا١ عًااا٢ اجملتُاات إش ٜٓبغاااٞ زا٥ُااااف  

عًااا٢ إٔ ٖاااصٙ ايٓتاااا٥ر متجاااٌ ايعٝٓااا١ فكااامم ٫ غاااُٝا ٚأْٗاااا ع  

تػاااتهٌُ ؾاااطٚط متجٝاااٌ اجملتُااات .. فايكهااااٜا اجملتُعٝااا١       

ري٠ ؼتاااااز فعاااا٬ف يسضاغااااات عًُٝاااا١ َٛغااااع١ ٚؾااااا١ًَ  ايهااااب

يهااااٌ َٓاااااطل املًُهاااا١ ٫خاااات٬ف ايعااااطٚف ا٫دتُاعٝاااا١    

 اؿهاض١ٜ ٚايب١ٝ٦ٝ.

ٚعًااال ز. خاياااس ايطزٜعاااإ: إشٕ ٜاااتِ غاااشب عٝٓااا١ طبكٝااا١  

يٛدٛز ا٫خت٬فات املصنٛض٠ ٖٚٞ ع١ٓٝ ؾاا٥ع١ َٚعطٚفا١ ٚلاا    

طااطم غااشب خاقاا١ بٗااا.. ٚبايٓػااب١ ملعٗااس  ااايٛب فإْاا٘ ٜكااّٛ    

باغااااتڀ٬عات نااااجري٠  ااااري ا٫ْتدابااااات عًُاااااف إٔ ايػااااًٛى  

ضا٥ٗاِ عأ   ا٫ْتدابٞ قعب تٛقع٘ بػبب غطع١ تغٝري ايٓاؽ ٯ

 املطؾح ٚأسٝاْاف يف ايًشعات ا٭خري٠.
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ٚاتفل أ.ز. عبسايطمحٔ ايعٓاز َت َا شٖب إيٝ٘ ز. ايطزٜعإ 

َاأ أْاا٘ ٫ ع٬قاا١ إط٬قاااف بااني سذااِ ايعٝٓاا١ ٚسذااِ فتُاات         

 %5ؼكاال  384ُعااات املفتٛساا١, سٝااح إٕ   ايبشااح يف اجملت

ؼكاال  0511َعٜٓٛاا١, ٚعٝٓااات  ااايٛب   %95زضداا١ ثكاا١ ب  

.. ٚطبعاف ٖاصٙ ا٭سذااّ   %95بٓفؼ َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ  %3مٛ 

قاسز٠ عًا٢ افارتاض أقكاا٢ زضداات عاسّ ايتذااْؼ ٚنًُااا       

ظاز ايتذاْؼ قٌ اؿذاِ املڀًاٛب, ٚاملعااز٫ت املؿااض يٛاساس٠      

ٜٚهاات ايباساااح ْػاااب١ ايتذااااْؼ   َٓٗااا تأخاااص با٫عتبااااض ٖاااصا 

ٚ  51احملتًُااا١ ٚيف سايااا١ عاااسّ َعطفتااا٘ ٜهااات أقكااا٢ زضدااا١ 

ٚقااااٍ ز. خاياااس ايطزٜعاااإ: ستااا٢ ٫ ْاااسخٌ يف تفاقاااٌٝ  51%

َٓاااٖر ايبشااح فااإٕ ٖٓاااى عٝٓااات ٫ متجااٌ إ٫ ْفػااٗا ٖٚااٞ        

ايعٝٓااات  ااري ا٫ستُايٝاا١ ايااي ْڀبكٗااا يف ايبشااح ايهٝفااٞ       

ع١ٓٝ قكس١ٜ أٚ عُسٜا١    ايٓٛعٞو َٚٓٗا ع١ٓٝ نط٠ ايجًر ٖٚٞ

 ٚع١ٓٝ اـ ا٤.. ٚايه٬ّ يف شيو ٜڀٍٛ.

أَا ز. عًٞ اؿهُاٞ فأؾااض إذ إٔ ايعٝٓا١ سذُٗاا ياٝؼ      

ا٭غاؽ  فاملِٗ أ٫ٚف ؼسٜس فتُات ايسضاغا١, ٚغاشب ايعٝٓا١     
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باملٓٗذ١ٝ املٓاغب١, ٚيف ايٓٗا١ٜ املِٗ ٖاٛ ايتعُاِٝ اياصٟ ٜكاسض     

فكامم.. َجااٍ: إشا   َٔ ايباسح, ٚايتعُِٝ ىل فتُات ايعٝٓا١   

غاشبت عٝٓا١ حجًاا١ َأ طا٬ب ايڀااب يف داَعا١ املًاو غااعٛز       

فايتعُِٝ ٜكتكط ع٢ً شيو اجملتُت فكمم ٫ٚ ميٓات إٔ ٜػاتفٝس   

 ايباسجٕٛ َٔ ْتا٥ر ايسضاغ١ نُ٪ؾط فكمم.

َٚٔ ظا١ٜٚ أخط٣ شٖب أ.ز. عبسايطمحٔ ايعٓااز إذ إٔ َأ   

       ٛ  املٓاغااب عااسّ إ فاااٍ َااا اعتاا ٙ أغااٛأ أْااٛا  ايتشااطف ٖٚاا

ايتشااطف املجًااٞ بأطفاااٍ املااساضؽ َاأ بعااس املسضغااني َٚاأ       

ايڀاااا٬ب ا٭ناااا  غاااآاف ٚوااااسخ ٖااااصا زاخااااٌ املسضغاااا١ ٚيف  

ا٭تٛبٝػااات ٚخاا٬ٍ ا٭ْؿااڀ١ اي٬قااف١ٝ.. ٚامل٬سااغ إٔ بعااس  

ايهاااشاٜا ىؿااإٛ إبااا٬ذ أٖاااايِٝٗ أٚ َسضغاااِٝٗ إَاااا بػااابب    

 ايتٗسٜس أٚ اـٛف فكمم.

عباسايطمحٔ   ٚأنس ز. خايس ايطزٜعإ ع٢ً َا ططسا٘ أ.ز. 

ايعٓاااز باٱؾاااض٠ إذ زضاغاا١ يًڀايااب عبساجملٝااس ال٬يااٞ عاأ     

ا٫ٜااصا٤ يف َااساضؽ ايُٓااام املتٛغااڀ١ بٝٓاات ْتا٥ذٗااا إٔ مااٛ   

 ٚايطغاي١ املعًُني َٔ املجًٞ يًتشطف تعطنٛا عٝٓت٘ َٔ 08%
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 طااا٬ب باااإٔ عًُااااف.. غاااعٛز املًاااو داَعااا١ َهتبااا١ يف َٛزعااا١

 ٚغااشب طايااب 0311 عااسزِٖ ايُٓااام يف املتٛغااڀ١ املطسًاا١

 عااس٠ َاأ أخااصٖا طايااب 031 مااٛ أٟ% 01 َاآِٗ ايباسااح

ايتُجٝااٌ اجملتُعااٞ   يٝهاإٛ ايكاافٛف كتًااف َٚاأ َااساضؽ

.. أَاااا َاااا ططسااا٘ أ.ز عباااسايطمحٔ فاااُٝهٔ   افٚزقٝكااا افقاااازق

. عباسايطمحٔ  . ٚعًال أ.ز abuse اٱٜاصا٤ إزضاد٘ ؼات َػا٢ُ   

ع٢ً شياو بأْا٘ ٫ ٜاسخٌ نأُ ْعااّ اؿُاٜا١ َأ ا٫ٜاصا٤ ٭ٕ         

شيو ٜكتكط ع٢ً إٜاصا٤ يًؿادل حأ يا٘ ٫ٜٚا١ أغاط١ٜ عًٝا٘.        

ٚبسٚضٙ قاٍ ز. خايس ايطزٜعاإ إٔ َاا ٜاتِ زاخاٌ ا٭غاط٠ ٜػا٢ُ       

Domestic violence ٚيعااااٌ أنجااااط َؿااااه١ً لااااسٖا يف .

ُ   Bullyingاملساضؽ ٖٞ ايتُٓط  ٝاص قاٟٛ عًا٢     عاين تػاًمم تً

 نعٝف.

يهاأ أ. عبااساهلل آٍ ساَااس قاااٍ: أؾااعط بااا٭ع عًاا٢ َااا      

تٓاٚيتااا٘ بعاااس املاااساخ٬ت عااأ َٛناااٛ  ايتشاااطف اؾٓػاااٞ     

ٚقاٚياا١ اٱغااكاط عًاا٢ املعًُااني ٚاٱغااا٠٤ لااِ ٚإقشاااَِٗ يف  

املٛنااٛ  نتذاااض بؿااط ٚيكااٛم يٝااٌ ٚايٓٝااٌ َاآِٗ ٖااٛ إغااا٠٤ 
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يًااٛطٔ ٚايؿااطفا٤ ا٭َٓااا٤ ا٭ْكٝااا٤ ٚاؿااا٫ت ايفطزٜاا١ ٫ تاا ض     

تؿٜٛ٘ ٖ٪٤٫ اؾٓٛز اؿكٝكٝني املسافعني عٔ َػتكبٌ اياٛطٔ  

ٚإْاااٞ ٚاهلل أعًاااِ َااأ ٖااا٪٤٫ ايٓاااب٤٬ َااأ أظاٍ ا٭ش٣ بٝسٜااا٘      

ايڀاٖط٠ عٔ ط٬با٘ يف ايكافٛف ا٭ٚذ ٭ٕ أَا٘ َؿاغٛي١ عأ      

اـاز١َ املٓعيٝا١ عًا٢   تعًُٝ٘ يف ظٜاضتٗا ٚا٭ب ٜٓعط يف تٜٛرت ٚ

ٖاصا عٛزتا٘. ٚختاَااا قااٍ أ. عباساهلل: إٕ َاأ نااز إٔ ٜهاإٛ      

ْبٝاف فٛم ايٓكس ايعًين ٚاؾطح ميهاٞ ععُٝااف ٚؾاطف ايتعًاِٝ     

تاز ع٢ً ضأغ٘ َٓعٸٖا عٔ نٌ غٗاّ املطدفني ٚسطٜااف  ٓتاس٣   

 عذِ ٖصا املٓتس٣ ٚأع٬َ٘ إٔ ٜٛقطٚا يًُعًِ فهً٘ ٚقسضٙ.

عبساهلل آٍ ساَس, أٚنح ز. خاياس   ٚضزاف ع٢ً َا شنطٙ أ.

ايطزٜعإ أْ٘ ٫ ٜٛدس تعُِٝ فُٝا ىل املعًُاني يٛداٛز ْػاب١    

َِٓٗ  ري َ٪ًٖني يًعٌُ ايرتبٟٛ ٚإمنا أخصٚا ايعٌُ نُكسض 

ـ  أٜهااا …فااطم بااني املطبااٞ ٚطايااب ايٛظٝفاا١    …يًكُاا١ ايعااٝ

فاملعًِ يٝؼ ٬َنااف ٚيأ ٜهإٛ ْبٝااف فبعهاِٗ َفاطط ٚض اا        

ٚغاابب  …صا َٛدااٛز يف نااٌ ايف٦ااات َٓشااطف غااًٛنٝاف ٖٚاا 

امساض َػت٣ٛ ايڀ٬ب تطبٜٛااف ٚقٝااَِٗ باايتشطف ٖاٛ بػابب      

 َٓٗا. اففؿٌ ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ ايي ٜعس املعًِ دع٤
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اؿهُاااٞ يف تعًٝكااا٘ عًااا٢ َاااا شناااطٙ   ٚأناااس ز. عًاااٞ  

عبساهلل آٍ ساَس بكٛي٘: عٓاسَا تٓااٍٚ ايتشاطف اؾٓػاٞ يف     أ.

ؿااه١ً ٚيااٝؼ فٝاا٘ إغااا٠٤ املااساضؽ فٗااصا يًتٓبٝاا٘ عاأ ٚدااٛز امل

 …يًُعًُااني أٚ املعًُااات ساؾاااِٖ ٫ٚ تااعض ٚاظض٠ ٚظض أخااط٣     

ايتشطف َٛدٛز يف نٌ ايب٦ٝات, بسٕٚ اغتجٓا٤, زضاغاتٓا يا٘   

تعٝٓٓااا عًاا٢ ايتعاَااٌ َعاا٘ ٚٚقاٜاا١ اؾُٝاات َاأ ؾااطٙ ..هااب إٔ   

   ٚ زٕٚ تٜٗٛااٌ لااا أٚ   َاأ  ْٓاااقـ يفٝاات َؿااه٬تٓا بعك٬ْٝاا١ 

ا ٬ْسااغ إٔ ايتشااطف  ٖااص َاأ ط ِ عًاا٢ اياا ف …تٗااٜٛٔ َٓٗااا 

هٝاف ياٛ ؼاسثٓا    ف ,اؾٓػٞ ٖٛ ا٫عتسا٤ "ا٭بػمم" ؾاه٬ف 

 !عٔ ا٫ تكاب أٚ ظْا احملاضّ أٚ اٱٜصا٤ اؾٓػٞ يٮطفاٍ

ٚاتفل أ. عبساهلل ايهٛوٞ َت َا قاي٘ أ. عبساهلل اؿاَس 

ٚتكااسٜطٙ يااسٚض املعًااِ يهٓاا٘ َٚاأ خاا٬ٍ ػطبتاا٘ ايؿدكاا١ٝ       

تًااف متاَاااف عاأ َعًااِ    أٚنااح إٔ َعًااِ ا٭َااؼ ٚيف دًٝٓااا ى   

فشػب أ. عبساهلل ايهاٛوٞ فاإٕ َعًاِ ا٭َاؼ داا٤       …ايّٝٛ

يًتعًِٝ ن١ُٓٗ ٚبعس َعًُٞ ايّٝٛ دا٤ إيٝٗا نٛظٝف١ طُعاف 

يف املاز٠ أٚ ٭ْٗا خٝاضٙ ايٛسٝس .. بعس َعًُٞ ايّٝٛ َاطاٖكني  
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ٖٚاااصٙ سكٝكااا١ ٚنُاااا أؾااااضت أ. فااااٜع٠ عااأ بعاااس املعًُاااات  

ٝكاا١ ٫ ْٗااتِ  عًااِ املطسًاا١  ٚايڀايبااات. نُااا أٚنااح أْٓااا سك 

ا٫بتسا٥ٝاا١ َٚعًااِ ايكاافٛف ا٫بتسا٥ٝاا١ عًاا٢ ٚداا٘ اـكااٛم     

 ٖٚٞ املطس١ً ا٭خڀط ٚا٭ِٖ يف تهٜٛٔ ايؿدك١ٝ.

ز. عًاااٞ اؿهُاااٞ إٔ املٓعَٛااا١   ٣ٚعًااا٢ نااا٤ٛ شياااو ضأ 

نًاااٗا ؼتااااز َطادعااا١ َااأ تٛثٝااال اؿاااا٫ت يف املػتؿااافٝات 

ٛٙ, أٚ ما  افٚتكٓٝفٗا بؿهٌ قاشٝح ٚعاسّ اعتباضٖاا غاكٛط    

إذ ايتشكٝااال َااات املعٓاااٝني يف ا٭غاااط٠ باؿاااازخ اياااصٟ ٚقااات      

إخل. ٚقباٌ ٖاصا ا٭ْعُا١     ..يًڀفٌ, إذ ايتٓاٍٚ ا٭َين ٚايعسيٞ

ٚايتؿطٜعات. نُا هب ٬َسعا١ إٔ َععاِ ساا٫ت ا٫عتاسا٤     

ع٢ً ا٭طفاٍ ٖٞ َٔ أؾدام تجال فاِٝٗ ا٭غاط٠ ٚأسٝاْااف َأ      

 أفطاز ا٭غط٠ ْفػٗا.

ٕ عًاا٢ ٬َسعاا١ ز. عًاا٢ بكٛياا٘:   ٚأنااس ز. خايااس ايطزٜعااا 

ٖٓاى ساي١ يؿاب١   ا٫عتسا٤ عًٝٗاا َأ قباٌ أخٝٗاا َأ ا٭ب      

ايفتااا٠ أٚزعاات يف زاض ضعاٜاا١  …ٚمحًاات َٓاا٘ غاافاساف ٚألباات

٘  ٚأطًال  ؾٗٛض 8ايفتٝات ٚأخٖٛا   غذٓ٘   ٚايفتاا٠  …غاطاس
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ناا١ َاأ أغااطتٗا ٚتااطفس اغااتكبالا.. اؿاياا١ َجبتاا١   َطفٛ اٯٕ

اؾاَعٝاات يف قػآُا َكابًتٗاا ٚتاسٜٚٔ     ٚ  ٱسس٣ ايباسجاات  

 تفاقًٝٗا.

ٜٚااط٣ ز. َػاااعس احملٝااا أْٓااا ماأ فعاا٬ف متاااز إٔ ْكااٛز     

عٛثٓا مٛ ايعٛاٖط ا٫دتُاع١ٝ أَا اؿا٫ت ايؿااش٠ ٚايكًًٝا١   

يف فتُات ناابري فُأ اـڀااأ إٔ تهاإٛ ب٦ٝا١ عجٝاا١ عاَاا١ ..    

ْعااِ ميهاأ ؾٗاا١ َااا نايؿاا٪ٕٚ ا٫دتُاعٝاا١ أٚ ايساخًٝاا١ إٔ 

سضؽ ٖاااصٙ اؿاااا٫ت أَاااا ايسضاغاااات ايعاَااا١ ٚا٭نازميٝااا١   تااا

فُٝٝاااٌ ز. احملٝاااا إذ إٔ تهااإٛ ب٦ٝتٗاااا ايبشجٝااا١ يف ايعاااٛاٖط  

ٚأؾاااض إذ أْٓااا نڀاا٧ إع٬َٝاااف ٚزضاَٝاااف  …ا٫دتُاعٝاا١ عاَاا١

َج٬ف سني ْتب٢ٓ َؿه١ً ْٚٓؿط عٓٗا نإٔ ٜكتٌ ضدٌ ٚايستا٘  

ا ٜٚكااب عًاا٢ ضأغااٗا ا٭غااٝس ٖااصٙ ساياا١ ؾاااش٠ ٚأٟ تٓاااٍٚ لاا    

 هعٌ اجملتُت ٜأيفٗا.

ٚأٚضز ز. عًٞ اؿهُٞ َكا٫ف ي٘   ْؿطٙ قبٌ غآٛات يف  

فًاا١ بطٜااس املعًااِ, ٖٚااٛ شٚ ع٬قاا١  ٛنااٛ  ايٓكاااف بعٓااٛإ:  

"ؾدكااٝات َعزٚداا١" ٚقاااٍ فٝاا٘: يف سٝاتٓااا ايَٝٛٝاا١ ٜطتااسٟ       
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ؽفااٞ ٚضا٤ٖااا ؾدكااٝاتِٗ اؿكٝكٝاا١.     اياابعس أقٓعاا١ َعٜفاا١  

ٚ َعاٖط تتؿهٌ بايب١٦ٝ ٜٚهٕٛ ٖصا بػًٛنٝات أٚ أقٛاٍ أ

زٕٚ تٛفط قٓاعاات ٚقاِٝ تعتُاس عًٝٗاا, ٚعٓاس      َٔ احملٝڀ١ بٗا 

ايتشٍٛ حملٝمم آخط ػس ؾدكٝات أخط٣ كتًفا١ متاَااف. قاس    

تهٕٛ ايرتب١ٝ ايي تعاطض لاا ٖا٪٤٫ يف َطاساٌ َبهاط٠ َأ       

فهاجري   سٝاتِٗ غٛا٤ٶ يف ايبٝت أٚ املسضغ١ َػ٪ٚي١ عٔ شيو!!

ؿذت أبٓا٤ْا أٚ ط٬بٓا إٔ تهإٛ لاِ   َٔ حاضغاتٓا ايرتب١ٜٛ ت

ؾدكٝات َعزٚد١, فآشٔ قاس ْطناع عًا٢ دٛاْاب ظاٖطٜا١       

َاأ ايؿدكاا١ٝ ٜتعًاال َععُٗااا بايؿااهٌ ٚايتكااطفات ايعاَاا١  

ْٚغفٌ أغاغٝات َجٌ ايكسم ٚا٭َا١ْ ٚايطقاب١ ايصات١ٝ ٖٞ يب 

نُا ْطغِ قٛض٠ َجايٝا١   ؾدك١ٝ اٱْػإ ٚقُٝت٘ اؿكٝك١ٝ.

ْا أٚ ط٬بٓا ٫ٚ تأخص ٩ٜهٕٛ عًٝ٘ أبٓا َبايغ فٝٗا ملا هب إٔ

ٖااصٙ ايكااٛض٠ يف اؿػاابإ طبٝعاا١ َطسًاا١ ايڀفٛياا١ ٚاملطاٖكاا١    

ٚساداتٗااا ْٚعٚاتٗااا ثااِ ْعُااٌ داٖااسٜٔ عًاا٢ إٔ ٜهْٛااٛا ٚفاال  

تًااو ايكااٛض٠, بطقاباا١ َباؾااط٠ أٚ  ااري َباؾااط٠. ْٚتعاَااٌ َاات     

ايڀفٌ أٚ املطاٖل بكطا١َ يهٞ ٜتٛافل َت َاا ض،ٓااٙ يا٘ باٌ     
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 َ ح َاات ا٭خڀاا٤ ايكااغري٠ اياي قااس تكاسض َٓاا٘. بٗااصا    ٫ٚ ْتػاا

ا٭غااًٛب ٜرتباا٢ ايڀفااٌ عًاا٢ ْفااام ٖااٛ ا٭غاااؽ يؿدكااٝات     

َهڀطب١ تفهط زا٥ُاف نٝاف ٜٓعاط اٯخاطٕٚ لاا ٚؼااٍٚ إٔ      

تعٗااط باااملعٗط املكبااٍٛ ادتُاعٝاااف بُٝٓااا سكٝكتٗااا كتًفاا١ عاأ  

َِٗ دساف إٔ ْطباٞ أْفػآا ٚأبٓا٤ْاا ٚط٬بٓاا تطبٝا١ تا٪زٟ        شيو.

ؾدكااٝات أقاا١ًٝ تتُتاات بكااِٝ ضاغااد١ ٚاػاٖااات غاا١ًُٝ   إذ

ٚأخاا٬م فاناا١ً ستاا٢ يااٛ ناْاات فٝٗااا بعااس ايعٝااٛب ٭ٕ َاأ   

املُهأ ت٬فٝٗاا َٜٛااف َاا, ٚيٝػات ؾدكاٝات ٜكابح ايٓفااام        

 فٝٗا أغًٛب سٝا٠ ٫ ميهٔ ايتدًل َٓ٘ أبساف.

ٚيف ايػٝام شات٘ عًل ز. عبساهلل اؿُٛز ع٢ً أسس َكاطت 

ٓت ؼاااطف يفااااعٞ بفتااااتني يف أساااس ايٝٛتٝاااٛب ٚاياااي تهاااُ

َتٓعٖااات دااس٠ بكٛياا٘: "َجااٌ ٖااصا املكڀاات.. عاااض عًٝٓااا إشا ع     

ْكڀت زابطٙ". ٚشناط ز. عبسايػا٬ّ ايٛاٜاٌ إٔ ايتعًٝكاات عًا٢      

املكڀت تبني زٚض املٓعٛضات يف ت١٦ٝٗ ايكاب١ًٝ يًتشطف. ٚفػط أ. 

َػفط املٛغ٢ املككٛز بكاٍٛ ز. عبسايػا٬ّ بأْا٘ ض اا ٜككاس      

 تعًٝكات مّحًت ايبٓات غبب ايتشطف اؾُاعٞ.إٔ اي
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يهااأ ز. عباااساهلل اؿُاااٛز عكاااب بأْااا٘ ٫ ؾااا٤ٞ ٜػاااُح    

باااايتشطف ستااا٢ ياااٛ غااااضت ايفتاااا٠ عاضٜااا١. ايتشاااطف اعتاااسا٤    

ٚدطمياا١ هااب إٔ ٜٓعُٗااا ايكااإْٛ ٜٚؿااط  عكٛبتٗااا, ٚهااب     

تڀبٝكٗااا بكااطا١َ ؿُاٜاا١ اجملتُاات. أَااا ٚناات املااطأ٠ املتشااطف 

غاااٝاق٘ ايكااااْْٛٞ أٜهاااا فٝااآعِ   بٗاااا, فٝذاااب إٔ ٜهااإٛ يف  

ايكااإْٛ َااا ٖااٛ َؿااطٚ  َٚااا ٖااٛ  ااري شيااو بعباااضات تكٓٝٓٝاا١       

ٚانااش١, ٚيااٝؼ ٚقاافاف ٜفػااطٙ  َاأ ٖااب ٚزبو. فااإشا ٚقعاات     

اَاطأ٠ َااا يف دٓشاا١ أٚ دطمياا١ َاأ ٖااصا ايٓااٛ  تعاقااب بكااطا١َ  

أٜهااا ؿُاٜاا١ اجملتُاات. أضأٜاات يااٛ إٔ اَااطأ٠ غاااضت يف ؾاااط٧   

ملعاااطٚفتني, ٚؼاااطف بٗاااا   طباااٞ ٫ تطتاااسٟ  اااري ايكڀعاااتني ا  

خًعت ْفػٗا َٔ نإو يعٛقب بايكإْٛ. ٚيٛ إٔ املطأ٠   نا٥ٓاف

ايكڀعاااتني أٚ إساااساُٖا ٚؼاااطف أٚ ع ٜتشاااطف بٗاااا أساااس,     

 , ٚبكطا١َ.يعٛقبت بايكإْٛ أٜهاف

ٚضأ٣ ز. خايس ايطزٜعإ إٔ َجٌ ٖصٙ ايكاٛض يًتشاطف تعاس    

 يهأ ٖٓااى َأ ٜطٜاس     …َعٝب١ ٚكذ١ً ٫ٚ تِٓ عأ إْػاا١ْٝ  

ايتكٜٛط  ايتكاط قٛضو نصيو ٖٚٞ َؿه١ً أخاط٣ عادا١   



4

–5102 
254 

أَاااانٔ َجاااٌ ناااٛضْٝـ داااس٠ تػاااتًعّ ٚداااٛز   …إذ عااا٬ز

ؾااطط١ ضادًاا١ ملطاقباا١ املهااإ ٚيااٝؼ ؾااطط١ غااٝاضات دٝااٛب    

حٔ ٜكهٕٛ ٚقت ايعُاٌ يف قازثاات ٖاتفٝا١. ٖٚٓااى قها١ٝ      

أخاااااااط٣ ٖٚاااااااٞ غاااااااًٛى اؿؿاااااااس يف ا٭َاااااااانٔ ايعاَااااااا١   

تاا٣ٛ َاأ املتدككااني يف ٚغااٝهٛيٛدٝت٘.. ٖٚااٞ عاداا١ إذ ف

 عًِ ايٓفؼ ا٫دتُاعٞ.

أَا ز. فاط١ُ ايكطْٞ فعًكت ع٢ً فٝاسٜٛ ايتشاطف بفتااتٞ    

ايبٓاتني تاضناات   " :دس٠ سٝح قايت: عصضاف .. غاأعًل بايعاَٝا١  

َااا ضسٸااب اهلل لااِ َااأ َػاااس١ ايتٓااعٙ َػااتُتعات بأقاااٛات       

التٸٝفااا١ ٚاملكااافكني عًااا٢ اـُػاااات ايًاااٞ ناااطضٚا ض،ٗاااا      

٠ يف املٛقت ْفػ٘ ضٚس١ ٚد١ٝ َات تكااشف ايعكااٍ    بايسباب  ٗاض

ٚايكااطخات بٝاآِٗ ٚبااني يفٗااٛضِٖ املػااتٳسضٳز .. ثااِ ٜعٗااط يف     

فٝااسٜٛ ايتشااطف أْٗااِ ْعيااٛا يف ْفااؼ املٛقاات  ؿاا١ٝ َرتاخٝاا١     

ْٚفاااؼ ايًاااف ٚاياااسٚضإ .. ٖاااٌ ٜاااسٍ ٖاااصا عًااا٢ ناااٝل ٚتااا ّ    

..نااإ بإَهاااِْٗ بعااس َااا أْٗااٛا دااٛيتِٗ  "بااايتذُٗط سااٛلِ؟!

١ٝ ايفطاض باياسباب إذ َٛقات آخاط أقاطب ملأ َعٗاِ       ا٫غتعطان
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َاأ أغااطِٖ إٕ نااإ َعٗااِ أسااس.. ٚيهاأ ٖااصا ع وااسخ!!    

قااسعٓا ايعاااع باملڀايباا١ باملػاااٚا٠ بااني ايطدااٌ ٚاملااطأ٠ .. بااٌ       

ايعاسٍ بُٝٓٗااا ٚيهاأ سااني ْكااٌ يًعكٛبااات تبااسأ خكٛقااٝتٓا  

ايػاااعٛز١ٜ يف ايااا ٚظ ٚايتهااادِ ٚايػاااٝڀط٠!! ٭ٟ َااآهِ إٔ   

ٌٖ غٝتكبٌ تكطفٗا؟! اـڀأ …٣ ٖاتني قطٜب١ يٜ٘تدٌٝ إسس

َؿاارتى بااني ايڀااطفني فتٝاااات ٚؾااباب .. ٚن٬ُٖااا عادااا١      

يهاأ نًٓااا ْعًااِ إٔ َاأ قاابس عًٝاا٘ َاأ      … يكطقاا١ أشٕو

ايؿباب غًٝك٢ َا ٖٛ أن  َٔ شيو بهجري خاق١ بعاس ٖاصا   

! ٚباملٓاغاااااب١ …ايتٜٗٛااااٌ اٱع٬َاااااٞ ٚا٫دتُاااااعٞ يًُٛقاااااف  

ٛناٛ  زفات ايؿاباب يًتشاطف     ايؿهٌ اـاضدٞ ٫ ق١ً ي٘  

بٌ إٕ َػأي١ تغڀ١ٝ ايٛدا٘ َٓشات فطقا١ ملأ      …أٚ ايعهؼ 

 يٮغف..!…تطٜس ايعبح يف ايتذاٚظ ب٬ خٛف

ٚعًل أ. خايس اؿاضثٞ بأْ٘ يٝؼ َٔ ايكعٛب١  هاإ إٔ  

٬ٜساااغ أساااسْا, إٔ ناااشاٜا ايتشاااطف يف فتُعٓاااا ٬َٜااإٛ   

بكًٝاٌ, يف  ٚوانُٕٛ ٜٚسإْٛ ع٢ً أفعاٍ ؼت خمم املكبٍٛ 

ٔ  سني ٜبك٢ املعتسٕٚ أساطاضاف طًكاا٤   زٕٚ عكااب ٜٚتفااخطٕٚ    َا
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بأفعااالِ بااني أقااطاِْٗ ٜٚتٓافػاإٛ يف اقاارتاف اؾااطا٥ِ, ٖااٌ     

ٖٓاااااى ع٬قاااا١ بااااني ٖااااصٙ اؿازثاااا١ يًفتاااااتني يف دااااس٠ ٚبااااني  

ا٫عرتاض ع٢ً ْعاّ َهافش١ ايتشطف؟ ٚأٚنشت ز. فاط١ُ 

إٔ يهٌ سازث١  ايكطْٞ تعًٝكاف ع٢ً َا شنطٙ أ. خايس اؿاضثٞ

ٚإٕ نااإ  …ظطٚفٗااا يف ؼسٜااس َاأ اؾاااْٞ َٚاأ ايهااش١ٝ   

ايڀطفاااإ ٜتذاشباااإ ايٓػاااب١ َااأ سٝاااح ايتعاااسٟ ٚايتهاااطض يف  

 نجري َٔ اؿا٫ت.

ٚبااسٚضٙ عًاال أ. خايااس اؿاااضثٞ عًاا٢ شيااو بتأنٝااسٙ عًاا٢   

اتفاق٘ َت َا شٖبات إيٝا٘ ز. فاطُا١ يف أْٓاا يػآا بكاسز ت ٥ا١        

٢ املػات٣ٛ ايعاطف ٚايتكايٝاس ٫ٚ    املتذاٚظات َٔ ايفتٝاات ٫ عًا  

, ٚنطضٙ اف٠, فايتشطف ٜعت  دٓا٤ٚٝ٥ع٢ً َػت٣ٛ اؿصض ٚاملط

ًَُاااٛؽ َازٜااااف َٚعٜٓٛااااف ٜٚتعاااس٣ أثاااطٙ اياااعَٔ ٚايؿااادل إذ  

آخااطٜٔ, أَااا أفعاااٍ ايفتٝااات َاأ اؾااطأ٠ أٚ اٱثاااض٠ أٚ ايتُااطز   

فًٝؼ ناصيو, ٚقباٍٛ ايابعس َأ فتُعٓاا ايتُٗا١ يًهاش١ٝ        

ُٔ بڀطٜكاااا١  ااااري َباؾااااط٠ يف غااااعاض غااااٗأٚاستػاااااب أْٗاااأ 

املعتاااسٜٔ, ٖاااٛ يف اعتكاااازٙ قباااٍٛ بتٓكاااٝب املعتاااسٜٔ قهاااا٠     
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زٕٚ عااٛز٠ َاأ ٚد٬زٜاأ ٚسطاغاااف عًاا٢ ايفهاا١ًٝ ٚا٭خاا٬م,    

يًػااًڀات, ٚػااا٬ٖف يهااٌ سكااٛم املااتِٗ, ٚقبااٍٛ ايتشااطف      

 نٓٛ  َٔ أْٛا  ايعكٛبات.

يف سااني شنااط ز. خايااس ايطزٜعااإ إٔ َااا ٜااجري ايتػااا٩ٍ يف 

فتاااتٞ دااس٠ ٖااٛ ٬َسعاا١  ٝاااب املااط٠٤ٚ عٓااس بعااس      َٛنااٛ 

ايؿباب ٖٚٛ خًٌ ٚانح يف ايتٓؿ١٦ ا٫دتُاع١ٝ بكطف ايٓعط 

     ٔ أٜااأ …إٕ ناااإ ٖٓااااى قاااإْٛ ملٓااات ايتشاااطف أٚ ع ٜهااا

ايفه١ًٝ يف َٛنٛ  ايتعاٌَ َت املطأ٠ ايي ساس عًٝٗاا اياسٜٔ    

ٚععظتٗاااا ا٭خااا٬م ايعطبٝااا١؟ ٖٓااااى خًاااٌ نااابري يف ايٓػااال      

غاااااٛا٤ زٚض ايبٝااااات أٚ املسضغااااا١ أٚ اؾٗااااااظ ايرتباااااٟٛ بطَتااااا٘ 

ٚا٭خري ٜتشٌُ َػ٪ٚي١ٝ نبري٠ فٗٛ ىًل قٛض  …اٱع٬َٞ

منڀ١ٝ غًب١ٝ يًُطأ٠. إٕ  ٝاب املط٠٤ٚ ٜعٛز يف دع٤ َٓ٘ يڀبٝع١ 

املسٕ املهتع١ بايػهإ ٚؼًاٌ ا٭فاطاز َأ ايكاِٝ ايتكًٝسٜا١      

ايااي لااسٖا يف ايطٜااف ٚايتذُعااات ايكااغري٠ سٝااح ايهاابمم     

بهااجري َاأ قااٛاْني املسٜٓاا١     أقاا٣ٛ عٞ  ااري ايط،ااٞ   ا٫دتُااا

 ايطخ٠ٛ.
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ٚاتفاال ز. َػااااعس احملٝاااا َاات ضأٟ ز. ايطزٜعاااإ ٚقااااٍ: يف   

أ اااس طاااطيف إٕ باااست ياااٞ   اٱغااا١َٝ٬ثكافتٓاااا ايعطبٝااا١ قباااٌ 

داضتٞ.. أَا يف اٱغ٬ّ فكٌ يًُا٪َٓني ٜغهاٛا َأ أبكااضِٖ..     

 ٖصا السٟ ٜغٝب عٔ ايبعس.

يٝػت َات ت ٜاط ايتشاطف     ٚأنست ز. فاط١ُ ايكطْٞ أْٗا

ٚاعتباضٙ "ضز٠ فعٌ َغفٛض٠ ايصْب" ؼت أ١ٜ شضٜع١ .. يهٓٗا يف 

املكابٌ ػاس َأ ايعًاِ ايابني إٔ ٜغاس ايڀاطف عأ ػااٚظات         

ايفتٝات  ايبًٗا٤و ايي تػتسضز بعس ايؿاباب يًتڀااٍٚ عًاٝٗٔ    

.. ثاااِ ٜٓتٗاااٞ ا٭َاااط بهاااٝا  َػاااتكبٌ املتشاااطف َااآِٗ ؼااات     

لا ٫ٚ قٝااؽ .. ٚأؾااضت ز. فاطُا١    أسهاّ تععٜط١ٜ ٫ نابمم 

أْٗااا عًُاات يف فاااٍ ايتعًااِٝ اؾاااَعٞ يف أنجااط َاأ َٓڀكاا١  

باملًُه١ ٚقسض لا إٔ تهٕٛ عهٛاف يف بعاس ؾاإ ايتشكٝال    

يف عسز َٔ ايكهاٜا ا٭خ٬قٝا١ اياي تكات فٝٗاا بعاس ايفتٝاات       

ٚنااإ ايكاغااِ املؿاارتى باااني نااجري َٓٗااا "تڀٓااٝـ" ا٭ٖاااٌ       

ا٭ٚذ عٝح اغتُطأت أٚي٦و املطاٖكات ٚاجملتُت عٔ ايع٫ت 

 شيو ست٢ ٚقعٔ فُٝا ٫ ميهٔ د ٙ !!.
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ٚشٖبت أ. ي٢ًٝ ايؿٗطاْٞ إذ أْ٘ ٚيٮغف اؾٝاٌ اؿاايٞ   

أنجط متطزاف َٔ ا٭دٝااٍ ايػاابك١, ٖٚٓااى تٗاإٚ نابري َأ       

ا٭غط يف َتابع١ ا٭بٓا٤ ٚايبٓات ع٢ً سس غاٛا٤, َٚات ا٫ْفتااح    

ُِٝٗ أبػمم املبااز٨ ٚا٭خا٬م, قاس    ٚايتڀٛض ٚايعًِ تطنٓا تعً

لس بعس ايتكطفات َكبٛي١ يف ب٦ٝا١ َعٝٓا١ ٚيف َهاإ آخاط     

٫. َٚٔ ثِ تط٣ أ. ي٢ًٝ أْٗاا حأ ٜاط٣ خڀاأ ايبٓاات ٚايؿاباب       

أن  ع٢ً أٌٖ ايبٓاات برتنٗأ ٚغامم     أع٢ً سس غٛا٤ ٚخڀ

ٖااااصا اؿؿااااس ايهاااابري ٜػااااُعٕٛ َاااآِٗ أبؿاااات ايهًُااااات     

ٝاااا٤ َٚطاعاااا٠ اياااصٚم ايعااااّ ٚايًُػاااات, ياااٛ عًُٓاااا بٓاتٓاااا اؿ

ٚاؿؿ١ُ ملا خفٓا َٔ ٖهصا سازث١, ٚيٛ عًُت نٌ أّ ابٓٗا 

غااٛا٤ نااإ  إٔ ايفتٝااات يف نااٌ َهااإ يٝػااٛا قااٝسا غاا٬ٗف

, قرتَاا١ أٚ  ااري قرتَاا١, ياا٘  افأٚ َػااترت افؿُٗاأ َهؿااٛف

 س بكطٙ ٚناف أشاٙ ٚايتعاَاٌ  اط٠٤ٚ فًٝػات َأ أخا٬م       

تشطؾااني أٚ ْاا ض لااِ ٭ٕ   ا ْتػاااٌٖ َاات امل ايطداااٍ, املٗااِ أّياا  

ايبعس َِٓٗ ٜعاٝـ زٚض ايهاش١ٝ ستا٢ ٜأيفا٘ ٚناٌ َاا ْفعًا٘        

أْٓا ْعٜس عسزِٖ بس٫ف َٔ إٜكافِٗ, ْٖٚٛت أ. يًٝٞ إذ َكڀات  
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  تساٚياا٘ يف ايجُاَاا١ قبااٌ أعااٛاّ يػااٝس٠ َاأ دٓػاا١ٝ عطبٝاا١      

ٚنٝف متات َڀاضزتٗاا َأ قباٌ ايهاجري َأ ايؿاباب يهأ         

    ٚ ٖاااِ ٜبعاااسٕٚ عٓٗاااا   ناااإ يًااابعس َااآِٗ َٛاقاااف َؿاااطف١ 

 املتذُٗطٜٔ سٛلا ٖٚٞ تكطر.

ٚتػاااا٤ٍ أ. خاياااس ايٛاباااٌ: َااأ واااٌ املعازيااا١؟   بعاااسوو   

ؾاابابٓا َاأ تڀااطف زٜااين ٜكابًاا٘ َاأ ايڀااطف اٯخااط تفػاااذ         

 !!! َاٖٞ ْٛع١ٝ ايب١٦ٝ ؟ أخ٬قٞ

ٚأداب ايعُٝس. ضاؾاس بأ عٝها١ اؿااضثٞ بأْا٘ مثا١ أَاٛض        

   ٔ ا٭غاط ٚاملسضغا١,    نجري٠ َٓٗا اـًٌ يف ايرتبٝا١ ٚايتٛدٝا٘ َا

   ٚ تباا   اإناف١ يعسّ فِٗ ايسٜٔ ايفِٗ ايكاشٝح ٚايٛغاڀ١ٝ فٝا٘ 

ٚتڀبٝل َباز٥ا٘ ايػاُش١ يف ايعبااز٠ ٚاملعاا٬َت ٖٚاصٙ ا٭ٖاِ,       

فه٬ف عٔ  ٝاب ايكس٠ٚ ٚأثطٙ ايفاعٌ يف نٌ فااٍ, ظاْاب   

ايفااطاذ ٚايبڀاياا١ ٚايفكااط ٚتأثريٖااا اـڀااري, ٚنااصيو املاااز٠      

   ٌ , ٚأٜهاااف ا٫ْغاا٬م ٚايفكااٌ  ٚاياارتف عٓااس اياابعس َاات اؾٗاا

 ١ايهبري بني اؾٓػني َٚا ٜتبع٘ َٔ َؿانٌ أخ٬ق١ٝ ْٚفػٝ

 ٚايتكًٌٝ َٔ فطم ايعٚاز يف غٔ َبهط.
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َٚااأ ٚدٗااا١ ْعاااطٙ ٜعتكاااس ّ. سػااااّ عاااريٟ إٔ اْتؿااااض     

ايتشطف يف اجملتُعات ٜعتُس ع٢ً َػت٣ٛ ا٭خ٬قٝات ايعا١َ 

َٚااس٣ تڀبٝاال ايكااٛاْني ايااي متاااضؽ يف نااٌ فتُاات. ففااٞ      

اجملتُعااات ايغطبٝاا١ ستاا٢ ٚإٕ نااإ عٓااسِٖ اماا٬ٍ ٚ ٝاااب     

ػاااب آضا٤ ايااابعس ٚيهااأ ٫ تاااط٣ ؾاااباب   عاياااٛاظ  اياااسٜين 

ٜٚهاٜكِْٛٗ َجٌ َا وكٌ يف زٚيٓاا ايعطبٝا١    ٬ٜسكٕٛ ايٓػا٤

ٚزٍٚ آغااا١ٜٛٝ أخاااط٣ الٓاااس َاااج٬ف. يف ايغاااطب ٖٓااااى قاااٛاْني     

 َ نااس ايتشااطف ظُٝاات أْٛاعاا٘ ٚخكٛقاااف بأَاااانٔ       ١قاااض

ايعُااٌ ٚاٯٕ تڀااٛض ايكااإْٛ يٝفااطم بااني َتشااطف بااايه٬ّ أٚ   

طف. اااااا ؼ ؼااااا ٞ ٚيٝاااااا ايفعٌ ٚايصٟ ٜعت  ايفعاٌ اعتاسا٤ دٓػ  

سٟ اااااااٌ املعتااااااااٞ ٜػذااااااااسا٤ دٓػاااااااٜطتهااب اعتأٟ ؾاادل 

ٜؿااٗط باا٘ ٜٚڀًااب َٓاا٘ تػااذٌٝ ْفػاا٘ يف   Sex offender اناا

      ٛ نااإ  أقػاااّ ايؿااطط١ يف أٟ َٓڀكاا٘ ٜػااهٔ بٗااا ستاا٢ ياا

 يفرت٠ بػٝڀ١ يًعٌُ َج٬ف. افَػافط

ٚأنااااف أ. عباااساهلل ايهاااٛوٞ َؿاااهًتٓا أْتاااا ْٓعاااط       

    ٞ ٍ   ٭ْفػااآا أْٓاااا فتُااات َجااااي يعٝاااٛب ْعتكاااس إٔ   َااأ ا  خاااا
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ا٫عرتاف باؿكٝك١ َٚٛادٗتٗا ٜعٝب ٖصا اجملتُت.. ْط٣ أْا٘ ٫  

ٜٛدس ؼطف ..٫ ٜٛدس ضؾ٠ٛ ..٫ ٜٛدس تػٝب .. ٫ ٜٛدس ْفام 

ٚمتعٗط بايسٜٔ .. ٫ ْطٜس إٔ ْعرتف بإٔ ايعَٔ تغري ٚأْٓا دع٤ 

 َٔ ٖصا ايعاع.

ٚعكاب أ. غااعٝس ايسسٝاا٘ ايعٖطاْااٞ بااإٔ ايغطٜااع٠ اؾٓػاا١ٝ  

ستُاااااٞ ٚايتشاااااطف ٚغااااا١ًٝ َطفٛنااااا١ ٱؾاااااباعٗا..  َهااااإٛ

يف اؿاياا١ ايصٚقٝاا١ عٓااس    افا٫خاات٬ف يف ْعااطٙ ٜعااٌ قكااٛض  

حاضغ١ ٖصا ايػًٛى. ٚزعا أ. غعٝس إذ ايعاٛز٠ إذ ايتهاٜٛٔ   

 –ٖٚٛ ايبعس ايصٟ ع تؿاط إيٝا٘ ٚضقا١ ز خاياس      –ايجكايف يسٜٓا 

ٜٚعٓاا٘ أ. غااعٝس ٚضز يف نتااب اياارتاخ  ػااُٝات أخااط٣ َجااٌ   

.. أٜهااااف املاااٛضٚخ  {فطاٚزتااا٘ اياااي ٖاااٛ يف بٝتٗاااا   }ٚز٠و  املاااطا

ا٭زبااٞ.. أ٫ ٜعااس ؾااعط ايغااعٍ ؼطؾاااف َكباا٫ٛف؟ بايتأنٝااس ْعااِ  

   ٚ ِ ٚايػابب ٭ْاا٘ ؼًا٢ بٓااٛ  َأ  ايصٚقٝاا١و  اغااتشاٍ إذ  َأ ثٳاا

قُٝاا١ يفايٝاا١ ٜٓاااٍ قاااسبٗا ٖاياا١ ؾااطف١ٝ َاات أْاا٘ يف سكٝكاا١     

٫ ٜعاس  ا٭َط  ؼطفو َعًأ ٚقااضر. ٚعًا٢ اؾاْاب اياسٜين.. أ     

غاًٛى ايكااشابٞ ايااصٟ نااإ َات ضغااٍٛ اهلل قاا٢ً اهلل عًٝاا٘   
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ٚغًِ يف اؿر  ؼطؾافو عٓاسَا ناْات املاطأ٠ تػاأٍ ايطغاٍٛ      

ٚشيو ايكشابٞ ٜٓعط إيٝٗا ٚايطغٍٛ ٜكطف ٚدٗ٘ عٔ ايٓعط 

.. ٫ساااغ افزٕٚ إٔ ٜتداااص عكااا٘ إداااطا٤ عكابٝاااَااأ إيٝٗاااا بٝاااسٙ 

سهااٛض ايتشااطف ايبكااطٟ ٖٚااٛ ايااصٟ قااس ٜعااس أخااف أْااٛا         

ايتشطف إٕ داظ نُ٘ نُٔ َطاسٌ أٚ َطاتاب ايتشاطف.. ٚيف   

تكسٜط أ. غعٝس فإٕ ايتشطف ع١ًُٝ اتكاٍ بٗاسف دٓػاٞ باني    

ططفني أسس ا٭ططاف ٜطفهٗا.. َٚا ع تطفس َٔ ططف فٗٞ 

يٝػت ؼطف يع١ً ايكبٍٛ املؿرتى.. ٚيف ٖصٙ اؿاٍ ْٓتكاٌ إذ  

ا قهاا١ٝ أخااط٣ تعاقااب عًٝٗااا اجملتُعااات ايسٜٓٝاا١ ٫ٚ تٓهطٖاا   

ايااآعِ ا٭خاااط٣.. ٖٚاااٞ قهااا١ٝ ٫ تاااسخٌ يف قاااًب ْكاؾااآا..     

خ٬ق١ ا٭َط أْٓا ْسٚض يف إطاض َا ميهٔ تػُٝت٘ ب  تصٜٚل 

ايعًُٝااا١ ا٫تكااااي١ٝ بٗاااسف دٓػاااٞ باااني   –إٕ دااااظ ايتعااابري  –

.. َات  ططفنيو فُت٢ َا ضفهٗا أسس ا٭ططاف أقبشت ؼطؾاف

ايتأنٝااس عًاا٢ ضفااس دااٌ أؾااهاٍ ايتشااطف ٚاملڀايباا١ بػاأ   

َاأ ؾااأْٗا سفااغ نطاَاا١ ايٓاااؽ ٚأعطانااِٗ     ١ني ضازعااقااٛاْ

ٚإٜكاا  ايعكٛبا١ بهاٌ َاأ ٜػاتٗسف إٜاصا٤ َكاسضاتِٗ ايٓفػاا١ٝ       

 ٚايك١ُٝٝ ٚايؿطف١ٝ.
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ٚعًاال أ. خايااس اؿاااضثٞ عًاا٢ َساخًاا١ أ. غااعٝس ايسسٝاا٘       

ايعٖطاْٞ بإٔ ايتعُِٝ  فطز٠ ايتشاطف أٚ َكاڀًح "ايتشاطف    

ا تعُاِٝ  اؾٓػٞ" يٝكٌ إٔ ٜهٕٛ يفٝات ايبؿاط اقرتفاٛٙ فٗاص    

ٚاغت  اري َٓڀكاٞ ٫ٚ َعكاٍٛ ٫ٚ ٜكاح ا٭خاص با٘ أٚ اعتبااضٙ.        

ايٓعط يٰخطٜٔ يٝؼ ؼطؾاف ٚايتٛاقٌ املدتًف ا٭ؾهاٍ َت 

اٯخااطٜٔ َاأ اؾٓػااني يااٝؼ ؼطؾاااف, اؾاآؼ يااٝؼ قااٛض       

ايػااًٛى عٓااس اٱْػااإ. نُااا إٔ ْعطٜاا١ فطٜٚااس يف ايتفػااري       

ٛى اؾٓػاٞ بؿاهًٗا املڀًال ٫ ٜكااح إٔ تػاشب يتفػاري غااً     

ايكااشاب١ يف ايعكااط ايٓبااٟٛ, غااٝسْا ايعباااؽ ضنااٞ اهلل ْعااط 

ايػااٝس٠, ٚايٓعااط إذ ايٓػااا٤ ا٭دٓبٝااات َٛناات ْٗااٞ يف       إذ

اٱغاا٬ّ يااٝؼ ٖٓااا َٛناات تفكااٌٝ فًػاافت٘ ٚإطاااضٙ ٚسااسٚزٙ,  

ٚايآيب قاا٢ً اهلل عًٝاا٘ ٚغاًِ ْٗاا٢ غااٝسْا ايعبااؽ عاأ ايٓعااط    

ى ٚيٝؼ ايتشطف. ٜٚط٣ أ. خايس أْ٘ ٫ ميهأ إٔ ٜهإٛ ٖٓاا   

"ساي١ شٚق١ٝ" عٓس اقرتاف دطميا١ ايتشاطف, ٚأخاصٖا يف ٖاصا     

ايػٝام ٜتعاضض َت َباز٨ أغاغ١ٝ يف قاِٝ اجملتُات ايػاعٛزٟ    

ايصٟ وطّ ايٓعط بؿ٠ٛٗ ملٔ ٫ وٌ ايٓعط لٔ/  اٱغ٬ّأٚلا 
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لااِ شيااو. ٚثاْٝٗااا إٔ ايعااطب َاااز٠ ٚأقااٌ املهاإٛ ايػااعٛزٟ     

ٕٛ بكااسض ايااصٟ ؾااهٌ ثكافاا١ اجملتُعااات ايػااعٛز١ٜ ٚوتفعاا    

ّ نبري َٔ ايغري٠ ايي غبكت  ّ ٚأقطٖاا   اٱغا٬ ٚثبتٗاا   اٱغا٬

: ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يٓفػ٘ ٚيطب٘ ٚيػعس ٚ٭َت٘, ثايجاف

نٝااف ميهاأ تكااسِٜ سًااٍٛ تطبٜٛاا١ يًُذتُاات ايػااعٛزٟ يف       

ايتشااطف اؾٓػااٞ",,,    سهااٛض ايفهااط٠ ايكا٥ًاا١ بااا "تااصٜٚل    

اؿًااٍٛ تؿااطٜعٝاف ٚتطبٜٛاااف ٚثكافٝاااف ٚعُايٝاااف ٚادتُاعٝاااف ٚستاا٢    

اقتكازٜاف تٓبت َٔ قِٝ اجملتُعات املػتٗسف١ باؿاٌ .. اجملتُات   

ايػااعٛزٟ "فتُاات عفاا١" بإغاا٬َ٘ ٚقااِٝ فتُعاتاا٘ املدتًفاا١      

ٚثكافت٘ ايؿاا٥ع١ يف املًابؼ ٚاملعٗاط ايعااّ يف أْؿاڀ١ اجملتُات       

ٗسٴ بايفطم ايصٟ شنطٙ ز. خايس يف عسّ تٛافل غتؿأناف١, ٚ

َجاااٍ فٝااسٜٛ ؼااطف َٓٗاااتٔ َاات َااا ْكٛياا٘ ٖٓااا, ٖٚااصا ٜكٛزْااا  

أٜهاااف إٔ مػاأ اختٝاااض املػاات٣ٛ امل٥٬ااِ ملهافشاا١ ايتشااطف   

ست٢ ٫ ٜعاضض َٔ ٫ ٜفِٗ َككس املڀاايبني. ا٫خات٬ف بٝٓٓاا    

ٚبااني "فتُعااات املٛاعااس٠" ٜتُعٗااط يف املًاابؼ بؿااهٌ عاااّ,  

اؿكٝك١ إٔ ا٫خت٬ف يف املباز٨ ايفطز١ٜ ٚطبٝع١ َٚس٣ يهٔ 
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ايع٬قاااات, ٚطبٝعااا١ َٚاااس٣ ا٭َااأ ا٫دتُااااعٞ املٓؿاااٛز عٓاااس 

فتُعٞ  عف١, َٛاعس٠و ٖٚصا ٜكٛز ي٬عتبااض ايٛداساْٞ عٓاس    

إْػااإ ناا٬ َاأ اجملااتُعني, ٚايكااِٝ املتكاا١ً ايااي تؿااهٌ      

 املكبٍٛ ٚ ري املكبٍٛ يف اجملتُت.

ا ىااال َػاااببات ايتشاااطف   َٚااأ ظاٜٚااا١ أخاااط٣, ٚفُٝااا 

أؾااااضت أ. يًٝااا٢ ايؿاااٗطاْٞ أْااا٘ يف أؾاااعاض ايغاااعٍ اؾااااًٖٞ      

ٚاؿااسٜح ض ااا لااس َبايغاا١ يف ٚقااف َهااأَ اؾُاااٍ يف     

املطأ٠ بؿهٌ عاّ, ٚيٝؼ فكمم اؿبٝب١, ٖٚاصا ٜفػاط نجاط٠    

ايككا٥س ايغعي١ٝ يف تطاثٓا ايعطباٞ, ْعاِ ٖٓااى تؿاٜٛ٘ َتعُاس      

 ٖ ا يف  ايكااااس, يًُااااطأ٠ َاااأ بعااااس ايؿااااعطا٤ عٓااااسَا وكااااط

ٚايڀٍٛ, ٚعٝإٛ املٗااو فٓاط٣ يف قكاٝست٘ دػاس املاطأ٠ ٚياٝؼ        

ضٚسٗااا ٚعكًااٗا حااا ٜكًااٌ َاأ اسرتاَٗااا, ٚيهاأ ٫ ْٓػاا٢ إٔ  

ايؿعط قس ٜٛظف يًدري ٚايؿط, فهُا إٔ يف بعس ْكٛقآا  

ايؿااعط١ٜ َااا ٜااتِ تٛظٝفاا٘ يًتشااطف ايًفعااٞ, فٗٓاااى ْكااٛم   

هااا٢ تػاااتشل إٔ تهااإٛ ساناااط٠ يف ْاااسٚاتٓا َٚكا٫تٓاااا ٚؼ

 ٭بٓا٥ٓا.
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 عٓرت٠ ايكا٥ٌ :

 ٌ َااين ٚبااٝس الٓااس   *** ٚيكااس شنطتااو ٚايطَاااح ْٛاٖاا

 تكڀط َٔ زَٞ

ملعاات نباااضم ثغااطى   ***فااٛززت تكبٝااٌ ايػااٝٛف ٭ْٗااا 

 املتبػِ

 ٖٛ ْفػ٘ ايكا٥ٌ :

 ٚأ س ططيف َا بست يٞ داضتٞ

 ست٢ ٜٛاضٟ داضتٞ َأٚاٖا

 إْٞ اَط٩ ،ح اـًٝك١ َادس

 ٫ أتبت ايٓفؼ ايًذٛز ٖٛاٖا

َٚاأ ٚدٗاا١ ْعااط أ. يًٝاا٢ ايؿااٗطاْٞ فإْٓااا ْتعاَااٌ  جايٝاا١   

ؾسٜس٠ َات َاا ٖاٛ طبٝعا١ فڀطٜا١ يف اٱْػاإ ٚباني َاا ٜٓعُا٘          

ايااسٜٔ ٚتٗصباا٘ ا٭خاا٬م, ٚايتشااطف ياا٘ َػااببات نااجري٠, ٫ٚ  

ميهااأ إٔ ْكاااٍٛ إٔ ايفكاااٌ باااني اؾٓػاااني ٚايهبااات ٖاااٛ      

ايػاابب, ٭ْاا٘ يااٛ نااإ نااصيو ملااا ؾااأت بعااس ايااسٍٚ يػاأ 
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٠ ع٢ً املتشطؾني ٚـًت فتُعاتِٗ َٔ دطا٥ِ عكٛبات ؾسٜس

ا٫ تكاب َٚاا ٜتبعٗاا. ا٫عارتاف باملؿاه١ً داع٤ َأ اؿاٌ,        

ٚمٔ دع٤ َٔ ٖصا ايعاع املفتٛح, ٜتِ  عٚ عكٍٛ ٖصا اؾٌٝ 

 ٛاز إع١َٝ٬ ؽاطب  طا٥عٙ اؿٝٛا١ْٝ,  ا٭فا٬ّ اٱباسٝا١,   

ملاطأ٠  ايفٝسٜٛ نًٝب ايعاضٟ, اٱع٬ْات ايتذاض١ٜ ايي تكاٛض ا 

قٝساف غ٬ٗف ملٔ ٜهات ايعڀاط ايف٬ْاٞ أٚ ستا٢ َعٜاٌ ايعاطم !و       

املدااسضات ٚا٭زٜٚاا١ اؾٓػاا١ٝ نًااٗا عٛاَااٌ تعٜااس َاأ ْػااب       

املتشطؾااني, ْعااِ ماأ عاداا١ يكااإْٛ ضاز  ٚعاداا١ يتععٜااع      

ايكااِٝ ا٭خ٬قٝاا١ يف اٱعاا٬ّ ايعطبااٞ املٓفًاات ٚ ااري املٓهاابمم, 

 ٚعاد١ يًكطب َٔ سٝا٠ ا٭بٓا٤ ٚايبٓات.

قاااٍ ز. فاااٜع ايؿااٗطٟ: ٖااٌ تكااسقٕٛ إشا قًاات يهااِ إٔ   ٚ

ايتشطف باملطأ٠ يسٜٓا ٖاٛ ْتااز ثكافا١ ؾاعب١ٝ ٚنبٜٛا١ ضاغاد١.       

ْعِ ايؿعط ايؿعيب يف َععاِ قكاا٥سٙ ايغعيٝا١ ٜؿاطح ٜٚفكاٌ      

قه١ٝ َڀاضز٠ ايصنط يٮْج٢ يف نٌ  غه١ ٚؾااض و ٚأظأ   

َععُهااِ وفااغ قكااا٥س ٚأ اااْٞ يف ٖااصا ا٫ػاااٙ. ٚايؿااعط   

يفكاااٝح وفاااٌ بايككاااا٥س ٚاملغااااَطات َٓاااص ايؿاااعط   ايعطباااٞ ا
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اؾاااًٖٞ َااطٚضاف بعُاااط باأ أباااٞ ضبٝعاا١ ٚاْتٗاااا٤ بٓااعاض قبااااْٞ.      

ايجكافاا١ ايصنٛضٜاا١ ايعطبٝاا١ ،شاات يًااصنط إٔ ٜتغااعٍ سػااٝاف  

يٮْجاا٢ يف سااني ٚقااُت شيااو عًاا٢ ا٭ْجاا٢ ٚخًااست قكاال        

ٚأؾعاض املتشطف ايصنط. ٫سعٛا اٯٕ أ اْٞ ايفٝسٜٛ نًٝاب  

ًَدكاااف ٚانااشاف يجكافاا١ ايتشااطف ٬َٚسكاا١    املكااٛض٠ أيٝػاات 

 ا٭ْج٢ املتُٓع١ ست٢ تػتػًِ آخط املكڀت.

أَااا ز. فاطُاا١ ايكطْااٞ فكااس يفاات ْعطٖااا يف نااجري حااا     

طااطح ايرتنٝااع عًاا٢ ؼااطف ايطدااٌ باااملطأ٠ ٚإ فاااٍ اؾاْااب     

املعانؼ أٟ ؼطف املطأ٠ أٚ ايفتا٠ بايؿاب َٚؿه١ً اعتبااض  

 اياااتذين عًااا٢ ايؿاااباب  ايفتاااا٠ ناااش١ٝ زا٥ُااااف أْٗاااا تااا٪زٟ إذ 

ايااصنٛض يف ا٫تٗاااّ ابتااسا٤ ثااِ ايتذااطِٜ ثااِ ايعكٛباا١ املغًعاا١        

املسَط٠ نُاا ساسخ يف قها١ٝ ْفال ايٓٗها١ اياي ٫ ْا ٨ َأ         

ؾاااضنٛا فٝٗااا يهاأ تكااسٜط ايكانااٞ يًعكٛبااات فٝٗااا ػاااٚظ   

 …!نٌ َٓڀل 

ٚقاياات أ. نااٛثط ا٭ضبااـ: يف بساٜاا١ نتااابي ايكااشف١ٝ      

ٚايفٝؼ بٛى. اقرتح عًٞ ناجري َأ   ْٚؿاطٞ ايجكايف يف تٜٛرت 



4

–5102 
270 

سكااٛم املااطأ٠. َٚااا أظاٍ ستاا٢ ايٝااّٛ ؼاات   أتبٓاا٢ا٭قااسقا٤ إٔ 

اْتكاز ايبعس عذ١ أْين َككاط٠ َات املاطأ٠. َاا أْاا َتأناس٠       

َٓ٘ أْٓا يف ظَٔ غؼ اٱْػإ سكا٘ يف اجملُاٌ, ٚاملاطأ٠ داع٤     

َاأ ٖااصٙ اٱْػااا١ْٝ املػااتًب١. اٱْػااإ يف ٖااصا ايااعَٔ َػااتًب   

نهٝاْاا٘  ًاا٘ يف قااطا  َاات املدااتڀفني متاَاااف    نكُٝاا١, عك

املٗسز بايكُت ٚايتكف١ٝ ٚايفكط ٚ ريٖا. اقڀ٬ح سكٛم املطأ٠ 

ٖاااٛ إَعاااإ يف ععلاااا أنجاااط. ٚيهااأ ٖاااصا ٫ ٜعاااين تُٗاااٝـ   

َؿاااه٬تٗا ايٓػااا١ٜٛ يهااأ ٫ ٜعاااين ٖاااصا إٔ ًْااإٛ اؿكاااٛم  

باؾٓػ١ٜٛ املٛ ١ً. اؿل ٫ دٓؼ ي٘ ٫ٚ تكآٝف ٫ٚ عاطم ٫ٚ   

ِٔ اٱْػإايي فطنت سكٛم  يٕٛ. ايسٍٚ  املطأ٠. ع تػتج
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ٚفُٝاااااا ىااااال ايعااااا٬ز أٚ ايٛقاٜااااا١ أؾااااااضت أ. فاطُااااا١  

ايؿاااطٜف إذ أْٗااااا تعتكاااس إٔ ايتشااااطف اؾٓػاااٞ ٖااااٛ خًااااٌ    

ْفػااااااٞ بايسضداااااا١ ا٭ٚذ ٚقاااااااسب٘ هااااااب إٔ ٜعااااااا  ٭ٕ    

ٜفٝاااس يهااأ باااسضدات َتفاٚتااا١ إنااااف١    ايعكااااب ٚساااسٙ قاااس  

اذ تؿاااااااطٜت ٚداااااااٛز عكااااااااب ٚقاااااااإْٛ ضاز  أَاااااااا ايعااااااا٬ز  

ا٫دتُااااعٞ ٚايتٛعاااٟٛ يعااااٖط٠ ايتشاااطف اؾٓػاااٞ أٚ عًااا٢    

ا٭قاااٌ ايتكًٝاااٌ َااأ ساااسٚثٗا فٝباااسأ با٭غاااط٠ أ٫ٚف ٚزٚضٖاااا يف   

تٛعٝااااا١ أبٓاااااا٥ِٗ َٓاااااص ايكاااااغط بايرتبٝااااا١ ايسٜٓٝااااا١ ايػااااا١ًُٝ   

    ِ فُٝاااا ٜكَٛااإٛ   ٚبڀطٜكااا١ تهااإٛ َبػاااڀ١ داااساف َٚاااطاقبتٗ

بااااا٘ َااااأ أعُااااااٍ, ٚعاااااسّ ايٓعاااااط بسْٚٝااااا١ يًُاااااطأ٠ ابتاااااسا٤   

 باحملٝمم ا٭غطٟ ٚاْتٗا٤ باجملتُت.
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ٚأؾاااض ايًااٛا٤ ز. غااعس ايؿااٗطاْٞ إذ إٔ قهاا١ٝ ايتشااطف    

قسَت سٛلا زضاغاات دااز٠ ٚ خككات لاا ْاسٚات لاا طاابت        

عًُٞ ٚ ْٛقؿات إع٬َٝااف َأ سٝاح طبٝعتٗاا ٚأغابابٗا ٚغابٌ        

بكا٢ ايكهاا١ٝ بٓعاطٙ أعُاال ٚأنجاط حااا    ع٬دٗاا, َٚات ٖااصا ت  

ْكاافٗا باا٘ ٚ ٫ ٜعٗااط َٓٗااا إ٫ ضأؽ دبااٌ ايااجًر نُااا ٜكاااٍ.     

اـٛف َٔ ايفهاٝش١ ٚ ايعٝاب ٚ ا٫ػااٙ ايعااّ ٚاـاام ماٛ       

فهااا١ًٝ ايػااارت ٚ احملافعااا١ عًااا٢ ،عااا١ بٓاتٓاااا ٚأغاااطْا أَاااٛض 

تفااطض ْفػااٗا. َٚاات شيااو فُاأ ظاٜٚاا١ ادتُاعٝاا١ ٚ تٛعٜٛاا١ ٚ      

 ٕ غاااًٛى ا٭بٓااا٤ اياااصنٛض َٗاااِ يف ٖاااصٙ   تطبٜٛاا١ ٚيًكٓاعااا١ باااأ

ايكه١ٝ عهِ اؿط١ٜ  ري املػ٪ٚي١ ايي ٜتُتعٕٛ بٗاا قٝاغااف   

عٞ يبٓاتٓا فإٕ تطبٝتٓا يف املٓعٍ ٚاملسضغ١ ٚيف ايفهاا٤ ا٫دتُاا  

هب إٔ تٓكب ٚتطنع ع٢ً  وايعاّ  ٖٚصا أِٖ عاٌَ يف ضأٜٞ

 اٯتٞ:

   ٕبايٓػب١ يٮ٫ٚز ايصنٛض: هب إٔ ٜعًِ املطاٖل ايؿااب أ

شنٛضٜتاا٘ ٫ تعااين ضدٛيتاا٘ ٫ٚ تعڀٝاا٘ أٟ ساال يف اْتٗاااى     

ايكااٛاْني املهتٛباا١ ٚا٫عاااطاف ٚايعااازات ٚ ٫ َهااااضّ ا٫    



4 

 

–5102 5102  
273 

خاااا٬م ٫ٚ متٓشاااا٘ اؿاااال يف اْتٗاااااى سكااااٛم اٯخاااااطٜٔ      

ٚخكٛقاااف املااطأ٠ إ٫ إشا أنًُااٗا ٚ نًُااٗا بااايكِٝ ايعًٝااا    

ا١ْ عفااااف املاااطأ٠ ٚ اسرتاَٗاااا َٚعطفااا١ قاااسضٖا  َٚٓٗاااا قاااٝ

ْػاااا١ْٝ ايطفٝعااا١ اياااي َٓشٗاااا اهلل يف اياااسٜٔ   َٚٓعيتٗاااا اٱ

غ٬َٞ ٚيف ايؿطا٥ت ٚأ،اٖا ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًا٘  اٱ

ٚ   ٚ غاًِ  َهااضّ ا٭   عًا٢ ايااط ِ  خا٬مو. يٮغاف ايؿاسٜس 

اـاااري إ٫ إٔ بعاااس أبٓا٥ٓاااا   فاااِٝٗ َااآِٗ  افناااجري َااأ إٔ

ٝاطني عٓااسَا ٜااط٣ املااطأ٠ أٚ ستاا٢   ايااصنٛض تااطنبِٗ ايؿاا 

ؾابح ايػااٛاز ٚايغطٜااب أْاا٘ ٜتًاابؼ يباااؽ املتشهااط ايااٛاعٞ  

عٓااسَا ٜااط٣ اَااطأ٠  ااري َػاا١ًُ أٚ عٓااسَا ٜهاإٛ خاااضز        

املًُه١. ٖٚصا ي٘ تفػريات٘ ايي يهٌ َٓاا ضأٜا٘ فٝا٘. ٖاصا     

ايػاااًٛى ايعااااّ يااا٘ ع٬قااا١ باااايعٓف ٚايتعٓٝاااف يف ايفهاااا٤  

غااطٟو نٝااف  ف ا٭ا٫دتُاااعٞ  ا٭ٚغاات َاأ زا٥ااط٠ ايعٓاا    

 ْعسي٘؟

نٌ اٯبا٤ ٚ ا٭َٗات ٚاٱخ٠ٛ ٚا٭خٛات ايهبااض َعٓٝإٛ   

برتب١ٝ أبٓا٥ٓا ايصنٛض َٓص ْعَٛا١ أظفااضِٖ ٚ ناٌ املعًُاني ٚ     
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املعًُاااااات ٚأعهاااااا٤ ٦ٖٝاااااات ايتاااااسضٜؼ ٚ أ٥ُااااا١ املػاااااادس      

اٱع٬َاااٝني ٚايهتااااب ٚاملفهاااطٜٔ ٚ قااااز٠ اياااطأٟ َعٓٝااإٛ   ٚ

ًا٢ اؿكاٛم ايعاَا١ ٚيف    اياصنٛض ع  ا٭بٓا٤باؿس َٔ ػاٚظات 

َكسَتٗا سكٛم املاطأ٠ يف ايفهاا٤ ايعااّ ٚ يف ايفهاا٤ اـاام      

زاخاااٌ املٓاااعٍ ٭ْااا٘ إشا ناااإ غاااًٛن٘ زاخاااٌ أغاااٛاض املٓاااعٍ   

قرتَاااف ففااٞ أ ًااب ا٭سٝااإ غااٝٓعهؼ شيااو عًاا٢ غااًٛن٘  

ايعاّ. ٜٚهٌُ ٖصا ايكاإْٛ. أٜهااف فاإٕ ٦ٖٝا١ ا٭َاط بااملعطٚف       

دااساف يف ٖااصا ٚايؿااٛاٖس  ٗااَِٚايٓٗااٞ عاأ املٓهااط تكااّٛ بااسٚض 

نجري٠ . ْعِ ٖٓاى ٬َسعات ع٢ً نٝفٝا١ أزا٥ٗاِ يٛادبااتِٗ    

ٚع٢ً غًٛى بعس َٓػٛبٝٗا ٚ يهٔ ايٛنت ؼػأ ٜٚتشػأ   

 أخرياف.

   أَا بايٓػب١ يًبٓات: فري٣ ز. غعس أْ٘ ٜكسم عًٝٗٔ ناجري

حاااا شناااط غاااابكاف َااأ سٝاااح أُٖٝااا١ ايرتبٝااا١ ٚ يهااآٗٔ   

ايهااشاٜا إذ سااس ناابري يػااًٛى ايؿااباب املٓفًاات  زٚمنااا   

َأ املػا٪ٚي١ٝ ٜكات عًا٢ ايفتٝاات ٚ       افإٔ ٖٓاى دع٤بػاٌٖ 

إٔ ٖٓاى نشاٜا َٔ ا٭٫ٚز قغاض ايػٔو. ا٭ِٖ يًبٓات إٔ 
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ع٢ً ايجك١ بايٓفؼ ٚ إزضاى إٔ نُاٍ ؾدكٝتٗا ٚ ْطبٝٗٔ 

سكٛقٗا ٫ تكٌ عٔ ايطدٌ إط٬قاف إ٫ يف َا ؾطع٘ اهلل َأ  

اخت٬ف عهٟٛ ٚأزٚاض ادتُاع١ٝ َتها١ًَ ٚأْٗا بكسض َاا  

ؼرتّ ايطدٌ ٚ اجملتُت ٜتِ اسرتاَٗا ٚ إٔ ايسٜٔ ٚا٭غٜٛا٤ 

يف اجملتُت َعٗا ٚياٝؼ ناسٖا ٚأْٗاا إشا تعطنات ملاا ٜٗاني       

اَتٗا يف ايفهاا٤ ايعااّ فاإٕ أًٖاٗا ٚ اجملتُات ٚ ايسٚيا١       نط

َعٗا ٚ ئ ؽاصٍ ٚإٔ عًٝٗاا إٔ تهإٛ   يبا٪٠ و لاا أْٝااب       

ٚأظافط ٚ كايب عٓسَا ٜتعس٣ عًٝٗا نا٥ٓاف َٔ ناإ يف  

ايفها٤ ايعاّ ٚإٔ لا اؿال ناٌ اؿال يف املڀايبا١ عكٗاا      

يف إٔ متاضؽ سكٛقٗا يف ايفها٤ ايعاّ َٔ  اري َهااٜك١ ٚ   

 ٫ خٛف ٚ ٫ نغٛط بؿطط إٔ تهٕٛ ٖٞ قرت١َ.

      بكف١ عا١َ فإٕ قه١ٝ ايتشطف َجاٌ َععاِ قهااٜاْا اياي

 لا أبعاز غًٛن١ٝ يف ايفها٤ ايعاّ, ؼتاز:

 .تطب١ٝ دسٜس٠ ع٢ً نٌ ا٭قعس٠ 

 .ّقإْٛ ٚانح ٚ تڀبٝل ساظ 

 .َٛقف ادتُاعٞ َتهاٌَ يطفهٗا 

 .َٛقف ساظّ َٔ ايسٚي١ ٚأزٚاتٗا ايتٓفٝص١ٜ 
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ٍ ز. عبااسايطمحٔ الااسيل: أ٫ ٜٛدااس ٖاااتف فاااْٞ ٚتػااا٤

ميهاأ يًهااش١ٝ ا٫تكاااٍ باا٘ ٚا٫غااتفاز٠ َاأ أٟ زعااِ ْفػااٞ 

ٚادتُاااعٞ ٚقاااْْٛٞ ملػاااعس٠ نااشاٜا ايتشااطف اؾٓػااٞ. يف    

ساي١ عسّ ٚداٛز ضقاِ خاام ٜهإٛ َأ املٗاِ إهاازٙ ٚإهااز         

 املتدككني يًطز ع٢ً َهاملات امل تشطف بٗٔ أٚ بِٗ.

ٟ إذ إٔ ٖٓاى ساد١ َاغ١ يتڀبٝال  ٚشٖب ّ. سػاّ عري

ٚتفعٝااٌ قااٛاْني خاقاا١ نااس ايتشااطف اؾٓػااٞ ٚبايااصات يف       

أَانٔ ايعٌُ. ٚهب إٔ تهٕٛ قٛاْني ايتشاطف اؾٓػاٞ يف   

ا٭َااانٔ ايعاَاا١ كتًفاا١ عاأ قااٛاْني َكاااض ايعُااٌ ٚشيااو ٭ٕ    

ا٭َانٔ ايعا١َ لاا أْعُا١ ؾاطع١ٝ ٚقاْْٛٝا١ ناجري٠ َٛداٛز٠       

أٚ أٟ عُااٌ ىاسف اؿٝااا٤ ايعاااّ  تتعاَاٌ َاات أعُااٍ ايتشااطف   

ٚيهاأ أَهٓاا١ ايعُااٌ كتًفاا١, ٖٚااٞ بااطأٟ ّ. سػاااّ أغااٛأ    

نجرياف ٭ٕ اٱغا٠٤ قس تهٕٛ َػترت٠ ٚ َػتُط٠ يفارت٠ طًٜٛا١   

٫ٚ ٜٛداس خٝااضات يًهاش١ٝ يًتعاَاٌ َعٗاا يف ظاٌ عاسّ ٚدااٛز        

أْعُاا١ ٚقااٛاْني ٚانااش١ ؼُااٞ ا٭ؾاادام. املااطأ٠ ايػااعٛز١ٜ     

 اـااام ٚايعاااّ ٫ٚبااس َاأ    بااسأت تااسخٌ بكاا٠ٛ يف ايكڀاااعني   
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قااٛاْني يًشُاٜاا١ َاأ تػااًمم ظ٥٬َٗااِ يف َهااإ ايعُااٌ. ثكافاا١ 

ٖاٞ   ايتعاٌَ َت املطأ٠ يف بًسْا ٫بس إٔ تعًاِ ٚتاسضب, َجااٍ َاا    

ايڀطٜك١ ايكشٝش١ يًتعاٌَ َت املطأ٠ عا١َ أٚ يف َهإ ايعٌُ 

يف بًسْا؟ َا ٖٛ املكباٍٛ ٚ اري املكباٍٛ يف ايتعاَاٌ َعٗاا؟ َااشا       

 اإٔ تكاااااٍٛ أٚ ٫ تكاااااٍٛ يف سهاااااٛضٖا َااااااٖٞ ايااااا    تػاااااتڀٝت 

boundaries     يًتعاٌَ. اؿٌ ئ ٜهٕٛ يف تڀبٝال عاَاٌ ٚاساس

نػاأ قااٛاْني ؼااس َاأ ايتشااطف ٚيهاأ ٫بااس َاأ تااسضٜب       

ا٭دٝاٍ عٔ ثكاف١ ايتعاٌَ َات املاطأ٠ غاٛا٤ ناإ يف ايعُاٌ أٚ      

ايعاَااا١ ْٚؿاااط ثكافااا١ ا٫سااارتاّ يف ايتعاَاااٌ َااات   ا٭َاااانٔيف 

َا١ ٚتاسضٜب ا٭دٝااٍ عًٝٗاا. هاب إٔ تاسضؽ       اؾٓؼ اٯخاط عا 

ٖاااصٙ ايجكافااا١ يف املاااساضؽ ٚباياااصات يڀًبااا١ املطسًااا١ ايجاْٜٛااا١     

ٚاملتٛغااااڀ١. اغااااتشساخ قااااٛاْني تععٜطٜاااا١ ٚانااااش١ ٚقااااسز٠ 

يًتعاَااٌ َاات ايتشااطف يف فتُعٓااا أقاابح أَااط َڀًااٛب. ماأ    

أٜهاااااف ٫ ْطٜااااس ادتٗااااازات بعااااس ايكهااااا٠ ايااااصٜٔ تأخااااصِٖ  

نػذٔ املتشطف  َغًع١ٕ عكٛبات اؿُاغ١ ٚايغري٠ ٜٚكسضٚ

 َاأ َػااتُس٠ ٚانااش١ أطااط َاأ ٫بااس ٚقااًب٘ قتًاا٘ أٚ غاا١ٓ 81
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ٔ  َكبٛيا١  اٱغا١َٝ٬  تؿطٜعاتٓا  يف بؿافاف١ٝ  ٚتتُتات  اجملتُات  َا

 .ايتڀبٝل

ٜٚتفال ز. عًاٞ اؿهُاٞ َات اياطأٟ ايكا٥اٌ باإٔ ايتشااطف        

اؾٓػٞ ٫ ميهٔ اؿس َٓ٘ إ٫ بكاإْٛ قااضّ ٜٛناح أمنااط     

ايػًٛى ايصٟ ٜعت  ؼطؾاف ٚايعكٛبات املرتتب١ عًا٢ شياو. َٚات    

ايكااإْٛ تعطٜااف اجملتُاات  ااا ٜعتاا  ؼطؾاااف ٚايعكٛبااات. أَااا       

و ٜ٪ٜااس ايتٛعٝاا١ يٛسااسٖا فكااس ٫ تاا٪ثط ايتااأثري املڀًااٛب. نااصي

ايػفري. أغا١َ ْكًٞ ٚدٗا١ ايٓعاط تًاو   سٝاح ٜاط٣ إٔ  ٝااب       

ٚبكااٛض٠  ا٭عُاااٍقااإْٛ قاااضّ يًتشااطف ٜاا٪زٟ إذ َجااٌ ٖااصٙ  

زٕٚ ٚاظ  َٔ نُري أٚ أخ٬م. ٚأباس٣  َٔ فذ١ يف َهإ عاّ 

ز. عبسايطمحٔ السيل اْسٖاؾ٘ َٔ عسّ قاسٚض قاإْٛ قااضّ    

 َٓفطز هطّ ايتشطف اؾٓػٞ بٛنٛح ست٢ تاضى٘.

َٚااأ داْبااا٘ ٜاااط٣ ز. فااااٜع ايؿاااٗطٟ إٔ أُٖٝااا١ ايكاااإْٛ     

تهُاأ يف ايااسٍٚ ايااي ؼهااِ بايسغااتٛض ٚقااإْٛ عكٛبااات       

َهتااٛب ٭ٕ احملاااَني ٖٓاااى ميهاآِٗ إخااطاز املااتِٗ بط٦ٜاااف      

ع ٜهٔ ايكاإْٛ ٚاناشاف َٚفكا٬ف.     ٚأسٝاْاف إزا١ْ ايهش١ٝ َا
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ٚيف املًُها١ ٫ ميهاأ ايااسفت باايفطاذ ايتؿااطٜعٞ ٭ٕ ادتٗاااز   

كانٞ املػتٓري سل أقٌٝ ٖٚٛ أن  َٔ ايكإْٛ املهتاٛب.  اي

ٚيااسٜٓا غااٛابل قهااا١ٝ٥ َجااٌ قهاا١ٝ ْفاال ؾاااض  ايٓٗهاا١ قبااٌ      

غاآٛات ٚناْاات ايعكٛباا١ َغًعاا١ دااساف ناإٛ اؿاياا١ ٚثكاات        

  ظٛاٍ ايباْساو ٚأقبشت قه١ٝ ضأٟ عاّ.

ٚعًل ايًٛا٤ ز. غاعس ايؿاٗطاْٞ بأْا٘ يسٜا٘ قٓاعا١ إٔ ياسٜٓا       

َٓاسٞ نجري٠ ٚ يٝؼ أزٍ ع٢ً شيو َأ إٔ  فطا اف تؿطٜعٝاف يف 

 اٱغاا١َٝ٬ٖٓاااى نااطٚض٠ يتكاآني نااجري حااا ػًُاا٘ ايؿااطٜع١ 

ؼاات باااب ايتعاااظٜط ٖٚٓاااى َٓااازا٠ بااصيو َاأ غاآني طًٜٛاا١         

ٖٚٓاى دٗٛز يف اػاٙ املسْٚات ايكها١ٝ٥. ٚإناف١ ياصيو فاإٕ   

ٚ ٚظااا٥ف   اٱْػاااْٞاؿٝااا٠ اؿسٜجاا١ َٚػااتذساتٗا ٚايتااسافت    

ط٠ تكتهاااٞ إهااااز َٓعَٛااا١ تؿاااطٜع١ٝ سسٜجااا١   ايسٚيااا١ املعاقااا

خكٛقاااف يف اؾاْااب اؿكااٛقٞ. ٚ يٓتااصنط أْاا٘ نااإ ٖٓاااى  

َاأ ٜااطفس نااجرياف َاأ ا٭ْعُاا١ ٚ ايتؿااطٜعات ا٭خااري٠ َجااٌ      

ٚ املطافعااات ٚاٱدااطا ض ااا ٫ ٤ات اؾعا٥ٝاا١ ٚاحملاَااا٠ ٚ ريٖااا  

ٜااعاٍو ستاا٢ أقااطت زٍٚ ايعاااع عًاا٢ ؼااسٜح ٚ اغااتهُاٍ      
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يهاااٞ تاااتُهٔ املًُهااا١ َااأ زخاااٍٛ   َٓعَٛتٓاااا ايتؿاااطٜع١ٝ 

َٓع١ُ ايتذاض٠ ايسٚي١ٝ. ف٬ ٜهفٞ قاض َػتٓري ٚ ٫ سانِ 

عازٍ فه٬ُٖا ٫ ٜكَٛإ َكاّ ايٓكٛم ايٓعاَٝا١ ياتشهِ   

ٞ غًٛنُٗا زعو َٔ ْسض٠ ٚدٛزُٖا يف ايتاضٜذ  ٚ إشا  اٱْػااْ

ٚدسا َاشا عٔ َٔ ٜؿٛب غًٛن٘ ؾا٦ٝاف َأ ا٫ْغا٬م ٚايعًاِ     

ٚإشا ٚدااس ٖااصإ ايٓٛعااإ َاأ ايكهااا٠   ٚاي٬َبااا٠٫ ٚايتككااري.

تؿاااااطٜع١ٝ ٚاناااااش١  ٚاؿهااااااّ فُٗاااااا وتاداااااإ ْكٛقااااااف 

تػاااعسُٖا عًاا٢ أزا٤ ٚظا٥فُٗااا ٚ تفكااٌ يف اؿكااٛم ٚ متٓاات   

ا٫ْتٗانات ٚ تعاسٟ ايػاًڀ١ ٚ ايف٦اات ا٫دتُاعٝا١ ٚ ا٭فاطاز      

عًااا٢ بعهاااٗا فهااا٬ف عااأ ناااطٚض٠ ٖاااصٙ ايٓكاااٛم ملعاؾااا١      

ت. يأ ْتكاسّ يف ؼاسٜح ٚ    ايتككري يف أزا٤ اؿكاٛم ٚ ايٛدباا  

اغااتهُاٍ َٓعَٛتٓااا ايتؿااطٜع١ٝ اؿسٜجاا١ ٚ ٖٓاااى َاأ ٜاا ض      

ايٛاقاات أٚ ٜهااغمم ملكاااؿ٘ ايهااٝك١ أٚ ٜتٗااطب َاأ ايٛنااٛح      

ٚايؿفاف١ٝ ٚ املػا٤ي١. ٫ ٜٓازٟ أٟ َٓا بتكٓني ناٌ ؾا٤ٞ ففاٞ    

ٖااصا باا٬ ؾااو تهااٝٝل عًاا٢ اجملتُاات ٚ ايسٚياا١ ٚ يهاأ هااب     

     ٘ فكااس تأخطْااا يف أَااٛض    تكاآني َااا هااب إٔ ٜكاآٔ ٖٚااصا ٚقتاا
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نجري٠. ض ا أقبح َٔ ايهطٚضٟ عًا٢ ا٭قاٌ إزخااٍ ْكاٛم     

دسٜااس٠ يف ْعاااّ ايعُااٌ ػااطّ غااًٛنٝات َعٝٓاا١ تٓااسضز ؼاات  

ايتشاااطف يف ب٦ٝااا١ ايعُاااٌ ٚ ؼاااسز عكٛباتٗاااا ٚ ا٫ختكاااام      

ايكها٥ٞ .أَا ايتشطف يف ايفها٤ ايعاّ ٚا٭َانٔ ايعا١َ فٗٛ 

 وتاز اذ ْعاّ ٚاغت ٜؿٌُ ايتشطف.

أؾاض ز. السيل إذ ايتكطٜط ايصٟ عطنت٘ تٗااْٞ ايٓاقاط   ٚ

ٚدا٤ فٝ٘ أْ٘ ٚبعس مخػ١ أؾاٗط َأ عطنا٘ َٚٓاقؿات٘, قاطٸض      

فًؼ ايؿٛض٣ ايػاعٛزٟ غاشب قاإْٛ َهافشا١ ايتشاطف,      

َٴعًًني بإٔ املؿاطٚ    ٚشيو بٓا٤ ع٢ً ضفس بعس ا٭ؾدام ي٘ 

بااني اؾٓػااني يف اجملتُاات. # َفٗااّٛ ا٫خاات٬ط$غااٝععظ ٜٚٗٝاا٧ 

ٝٽا     ٚنااا  ٕ املؿااطٚ  املعااطٚض ٜكهاااٞ بعكٛباا١ املتشااطف دٓػااا

ػااب ْاال عبايػااذٔ عاااّ ٚبغطاَاا١ تكااٌ إذ ٦َاا١ أيااف ضٜاااٍ  

ٝٽا        ايفكااط٠ ا٭ٚذ َاأ املؿااطٚ . ٜٚعتاا  ايػااًٛى ؼطٸؾٶااا دٓػاا

ّ    –َعاقبٶا عًٝا٘   ناٌ قاٍٛ أٚ عُاٌ أٚ     - ٛداب ٖاصا ايٓعاا

إؾاااض٠ أٚ َاأ اؽااص َٛقففااا ٫ تااس  ظااطٚف اؿاااٍ ؾااه ا يف       

٘ عًاا٢ ايط باا١ يف اٱٜكااا  اؾٓػااٞ بااايڀطف اٯخااط, أٚ    ز٫يتاا
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إٖاْت٘ أٚ اغاتفعاظٙ أٚ ؼكاريٙ بػابب دٓػا٘ أٚ فاطز خاسف       

ػااب ايفكااط٠ ع _سٝااا٤ ا٭شٕ أٚ خااسف سٝااا٤ ايعااني. ٜٚػااتٟٛ  

ٝٽا       _ايجا١ْٝ َٔ املاز٠ شاتٗاا  يف ز٫يا١ ايكاٍٛ املعتا  ؼطؾٶاا دٓػا

٦اف َتا٢  إٔ تهٕٛ قطو١ أٚ ن١ُٝٓ, ٚغٛا٤ نإ ايكاٍٛ باصٜ  

قكس ب٘ ؾ٤ٞ حا شنط يف ايفكط٠ ا٭ٚذ. ٚيف فاٍ ايعُاٌ,  

فػااطت املاااز٠ ايجاْٝاا١ ايتشااطف اؾٓػااٞ بأْاا٘ ايػااًٛى ايااصٟ      

ٜٓڀباال عًٝاا٘ ايٛقااف اٱدطاَااٞ. ٚسااسزت املاااز٠ ايػازغاا١ يف   

أضباات فكااطات ايعكٛبااات املرتتباا١ عًاا٢ ايتشااطف ٚايٛاقعاا١ عًاا٢     

٫ تكااٌ  املتشااطف ٚقاااسب ايعُااٌ سٝااح ٜعاقااب باااؿبؼ َااس٠ 

عٔ غت١ أؾاٗط ٫ٚ تعٜاس عًا٢ غا١ٓ ٚبغطاَا١ َايٝا١ ٫ تكاٌ عأ         

عؿااطٜٔ أيااف ضٜاااٍ ٫ٚ تتذاااٚظ مخػااني أيااف ضٜاااٍ أٚ بإسااس٣  

ايعكٛبتني نٌ َٔ اضتهب فعًفا َٔ ا٭فعااٍ املٓكاٛم عًٝٗاا    

يف املااااز٠ ا٭ٚذ َااأ ٖاااصا ايٓعااااّ ٚيف سااااٍ ايعاااٛز٠ تهااااعف 

ا أٚ قاااسب ايعكٛباا١. نُااا ٜعاقااب ض٥ااٝؼ امل٪غػاا١ أٚ َااسٜطٖ

ػب ا٭ساٛاٍ بغطاَا١ ٫ تكاٌ عأ مخػاني أياف ضٜااٍ        عايعٌُ 

٫ٚ تتذاااااٚظ ٦َاااا١ أيااااف ضٜاااااٍ إشا أخااااٌ بايتعاَاتاااا٘ اـاقاااا١   
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 هافشااا١ ايتشاااطف اؾٓػاااٞ املٓكاااٛم. ٚناااإ يػاااشب     

فًؼ ايؿٛض٣ قإْٛ َهافش١ ايتشاطف قاس٣ باني أٚغااط     

املغطزٜٔ ع٢ً َٛقات ايتٛاقاٌ ا٫دتُااعٞ تاٜٛرت, ٚاياي  ًبات       

ِ خٝب١ أٌَ َأ قاطاضات اجملًاؼ ٚتعُاس ػاٖاٌ ايكهااٜا       عًٝٗ

١ ايي تٛاد٘ اجملتُت, ٚبني َٔ ٜاط٣ إٔ ٖاصا ايػاشب    ٝاؿكٝك

 اْتكاضاف ٚمثط٠ ا٫ستػاب.

ٚيف ن٤ٛ شيو تػاا٤ٍ ز. عباسايطمحٔ الاسيل: ملااشا ٜعتا       

ْعاّ ملهافشا١ ايتشاطف اؾٓػاٞ َعاعظاف ي٬خات٬ط؟       إقساض

ٞ    أَط ا٭َاري فكااٍ أْا٘ ٚنًُاا داا٤        ري َفٗاّٛ!!! أَاا أ. وٝا

ْكاف ساٍٛ ايتشاطف اؾٓػاٞ تاصنطت شياو اياطأٟ اـڀاري        

ايفًت١ ايععِٝ.. إٕ ٚداٛز قاإْٛ ملهافشا١ ايتشاطف َأ ؾاأْ٘       

 إٔ ٜؿطعٔ ا٫خت٬ط.

َٚاااا يبجااات ز. غااااا١َٝ ايعُاااٛزٟ إٔ ْبٗااات إذ إٔ عكااااس٠     

ا٫خاات٬ط ٚا٫خاات٬ط فٛبٝااا تعااٌ غاابباف ض٥ٝػاااف يهااجري َاأ       

ُعٝاا١ ٚايتٓؿاا١٦ اـاقاا١ ملٛنااٛ  ا٫خاات٬ط   َؿااه٬تٓا اجملت

َٚفَٗٛ٘ أٚدست ؾطو١ تعٔ إٔ ٚقٛف ايطداٌ ظاْاب املاطأ٠    
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يًٛقاااٛ  يف احملاااطّ فهاْااات ايٓتٝذااا١    ٚسسٜجااا٘ َعٗاااا ناااافٺ 

عكًٝااات ٭ْاااؽ ٜفاارتض أْٗااِ ايكااف٠ٛ َٚاآِٗ َاأ يف فًااؼ     

ايؿاااٛض٣ حااأ ٚقفاااٛا ناااس ْعااااّ ايتشاااطف ٚتغًٝااابِٗ يعكاااس٠  

خاات٬ط نُااا ٜكٛياإٛ. ايػاا٪اٍ   ا٫خاات٬ط فٛبٝااا ٚؾااطع١ٓ ا٫ 

َٚاشا يٛ سسخ اخت٬ط أ٫ ْتشسخ ْٚتشااٚض يف َٓتاس٣ أغاباض    

أيااٝؼ ٖااصا اخت٬طاااف باااٯخط أ٫ أقااف َاات ايااع٤٬َ يف قاعااات   

املاا٪متطات ٚأطبااب يف  ااطف ايعًُٝااات ٚقااؼ عًاا٢ شيااو ٦َااات 

ا٭َج١ً. ايسٍٚ املتشهط٠ ؼٛيت َأ سٝاا٠ ايغااب سٝاح ايغًبا١      

سْٝاا١ ٚاملتشهاط٠ ايااي ؼهُٗااا أْعُاا١  يٮقا٣ٛ إذ اؿٝااا٠ امل 

ٚقٛاْني. يف ٚطٓٓا ايتشطف ٜڀاٍ املٓكب١ ٚاحملذب١ ٚايهاؾف١ 

ٖصا عكط ايغاب سٝح ٖٓاى ايص٥ب ٖٚٓااى اؿُاٌ. إذ َتا٢    

ٖااصا ٖااٛ ايػاا٪اٍ. ٚقاياات ز. غااا١َٝ أخؿاا٢ َاأ ثااٛض٠ ايٓػااا٤..   

بٓاتٓا أقبشٔ أنجط ٚعٝاف ٚأنجط ْهذاف ٚاْفتاساف ٜٚعطفٔ إٔ 

ٕ بهاُاْٗا لأ   ٛإْػاا١ْٝ ٚنطاَا١ مأ َڀاايب     افٖٓاى سكٛقا 

نُذتُت ٚأعتكس إٔ بعس أفطاز فًؼ ايؿاٛض٣ عادا١ إذ   

سٛاض يٝتشًُٛا َػا٪ٚيٝتِٗ ايتاضىٝا١ أٚ إٔ ٜكاسض ايكاطاض َأ      
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قاْت ايكطاض يًشفااظ عًا٢ ا٭َأ اجملتُعاٞ ٚيف عٗاس اؿػاِ       

 ٚاؿعّ اٯَاٍ تعاْل ايػُا٤.

ٔ اياااطأٟ ٚاملٛقاااف ٚتعذاااب ايًاااٛا٤ ز. غاااعس ايؿاااٗطاْٞ َااا 

ايكا٥ٌ بإٔ ْعاَاف يًشُا١ٜ َٔ ايتشطف ٜؿطعٔ ا٫خت٬ط ع٢ً 

أْ٘ َٛقف ٚضأٟ سانِ َٚتفٛم ع٢ً اٯضا٤ ا٭خط٣ ٚإٔ ا٭َط 

قػّٛ يكات َأ قااٍ با٘ ٚ أْٗاِ أ ًبٝا١ يف اجملتُات أٚ باني        

ايعًُا٤. ٚشٖب ز. غعس أْ٘ ٜٓعاط إذ ا٫خات٬ط بأْا٘ اخات٬ط     

٬ط املٛاظٟ أٚ املا٪زٟ ي٬خات٤٬  اري    َٔ ْٛ  ٚاسس ٚ ٖٛ ا٫خت

ا٫خات٬ط.. َأ قااٍ با٘      اٱْػاا١ْٝ ايؿطعٞ فا٭قٌ يف اؿٝا٠ 

  ٛ  ايف اجملًؼ ٚعڀٌ َؿطٚ  ٖصا ايكإْٛ ٫ ميهأ إٔ ٜهْٛا

 !؟أ ًب١ٝ.. أٜٔ ٚظٕ بك١ٝ ا٭عها٤ احملرتَني

ٖاٛ اٯخاط اغاتغطاب٘ َأ      أٜهاف أبس٣ ز. عبسايػ٬ّ ايٛاٌٜ

َٛقف اجملًؼ َٔ قإْٛ ايتشطف. يف سني تػا٤ٍ ز. خايس بأ  

زٖااٝـ: ٖااٌ ْكااف َهتااٛيف ا٭ٜااسٟ إظا٤ ضفااس إهاااز ْعاااّ؟  

ايبااااسٌٜ محًاااا١ َٓعُاااا١ تتبٓاٖااااا اؾٗااااات ايط،ٝاااا١ املعٓٝاااا١     

ٚاٱعاا٬ّ, ظاْااب َٓعُااات    اٱغاا١َٝ٬نااايتعًِٝ ٚايؿاا٪ٕٚ  
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س يٛغاااا٥مم ايتٛعٝااا١ اجملتُاات املاااسْٞ, ؾاااطٜڀ١ اٱعااساز اؾٝااا  

ٚايتٛدٝااا٘ ملٛادٗااا١ ايتشاااطف اؾٓػاااٞ ْٚػاااتفٝس َااأ ػااااضب 

 ايسٍٚ  ا ٜٓاغب تڀبٝك٘ يف فتُعٓا.

بُٝٓاااا أؾااااض ز. َػااااعس احملٝاااا إذ إٔ فًاااؼ ايؿاااٛض٣    

أٚنااح إٔ ْعاااّ َهافشاا١ ايتشااطف ٫ ٜااعاٍ ىهاات يًسضاغاا١ 

ٚاملٓاقؿا١ يف اجملًاؼ, ٚع ٜاتِ غااشب٘ أٚ ضفها٘ ٚفال َاا ٜااتِ       

بعس ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ. ٚامل٬سغ إٔ ٖاصا املؿاطٚ  ٫    تساٚي٘ يف

ٜسعُاا٘ اٯٕ أسااس َاأ َ٪غػاا١ ٦ٖٝاا١ نباااض ايعًُااا٤ يااسٜٓا ..      

ٚناااٌ اياااصٜٔ زعُاااٛٙ خااااضز اجملًاااؼ ٖاااِ نتااااب ٜاااتشفغ      

نجريٕٚ عًا٢ ططٚسااتِٗ .. ٜٚباسٚ إٔ َؿاطٚعاف نٗاصا ناإ       

 ٜفرتض إٔ ٜػٛم إع٬َٝاف ٚفتُعٝاف بڀطٜك١ أفهٌ.

ػااب َعًَٛاتاا٘ ع املااطٟ أْاا٘ ٚأٜهاااف فكااس أٚنااح ّ. غاااع

فااإٕ ايٓعاااّ ع ٜااطفس َاأ اجملًااؼ ٚيهاأ أتاا٢ طًااب بهااِ     

ٚقااس ٜٓااااٍ   إدطا٥ٝاا١ َٛنااٛ  ا٫بتااعاظ ٚيااصيو تااأخط ٭غااباب      

ا٭ ًب١ٝ إشا ساظ ع٢ً تكسِٜ دٝاس َأ قباٌ ا٭عهاا٤ امل٪ٜاسٜٔ.      

ٚقس غبل ٚضفس َؿاطٚ  ْعااّ ساٍٛ َٛناٛ  ايتشاطف طبعااف       
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َػ١و ٚيهٔ أعٝس تكسمي٘ َأ  يف ايسٚض٠ املان١ٝ  ايسٚض٠ اـا

دسٜس ٚبؿهٌ أفهٌ ٖصٙ املط٠ ٚقبٌ تكسميا٘ يًتكاٜٛت عًا٢    

امل١ُ٥٬ دا٤ اجملًؼ طًب َٔ اؿه١َٛ بإضفام َٛنٛ  آخاط  

 ب٘ فتأخط ططس٘.

ٚبكااف١ عاَاا١ فااإٕ املٗااِ يف ضأٟ ّ. غاااع املااطٟ نٝفٝاا١     

إقٓااااا  َاااأ ٜعتكااااس إٔ غاااأ ْعاااااّ يف ٖااااصا ايؿااااإٔ تؿااااطٜت    

ٕ ٜهإٛ ايٓعااّ ؾااٌَ ؾُٝات أْاٛا       ي٬خت٬ط؟ َٚأ املٗاِ أ  

ايتشااطف اؾٓػااٞ يف اجملتُاات ٜٚطنااع عًاا٢ أُٖاا٘ َجااٌ َااا       

وكٌ يف املساضؽ َٚا وكاٌ يف أَاانٔ ايعُاٌ يًُاطأ٠ ٚإٔ     

تهٕٛ ايعكٛبات ؾسٜس٠ يًتشاطف اياصٟ ٜكاسض َأ َػا٪ٚيني      

 أع٢ً َطتب١ َٔ ايهش١ٝ.

ٚعًل ز. خايس ايطزٜعإ باإٔ اياصٜٔ أغاا٤ٚا يًٓعااّ ٚأثاطٚا      

فًؼ ايؿاٛض٣ يف عاسّ َٓاقؿات٘ َاط٠ أخاط٣ ٖاِ بعاس        ع٢ً 

املتداااٛفني ٚقاااس تٓااااٚيٛا شياااو يف باااطاَر تًفعْٜٛٝااا١ يف بعاااس   

ايكٓااٛات َٚاأ ثااِ نطغااٛا يااس٣ ايٓاااؽ إٔ ايكااإْٛ غااٝهٕٛ    

ٖهاااصا   فُٗااا٘   …نااااضاف ٚأْااا٘ سًٝااا١ يؿاااطع١ٓ ا٫خااات٬ط  
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 …مٔ ْكٍٛ ًٜعّ ٚنت عكٛب١ تععٜط١ٜ ملٔ ٜتشطف…يٮغف

إٕ َؿااه١ً ايكهاااٜا ا٫دتُاعٝاا١ ايااي   أٜاأ ا٫خاات٬ط ٖٓااا؟   

تهااإٛ املااااطأ٠ ططفااااف فٝٗااااا أْٗاااا ؽًاااال اْكػااااّ ادتُاااااعٞ     

  ٞ ٜاتِ   …ٚاقڀفاف فٝتِ تكٓٝف ايٓاؽ إذ قاافغ ٚيٝ ايا

ٔ تػااٝٝؼ نااٌ قهاا١ٝ متااؼ املااطأ٠ ٖٚٓااا    زٕٚ  اٱؾااهاي١ٝ َاا

 ايسخٍٛ يف يب املؿه١ً َٚعاؾتٗا.

يهااأ َٚااأ ٚدٗااا١ ْعاااط أ. يًٝااا٢ ايؿاااٗطاْٞ فاااإٕ تفعٝاااٌ  

ٛاْني ٚتڀبٝكٗاا عاعّ, أفهاٌ َأ ايتاٛدؼ َٓٗاا ٚضبڀٗااا       ايكا 

باابعس ا٫تفاقٝااات ايسٚيٝاا١, ٚبعااس َاأ ضفااس ٖااصا ايكااإْٛ     

ناْت سذت٘ أْ٘ ٜؿطعٔ ا٫خت٬ط, ٚأْٓاا ٫ متادا٘ بػابب    

استهآَا يًؿطٜع١ ٚٚداٛز ا٫ستػااب َتُاج٬ف يف ٦ٖٝا١ ا٭َاط      

باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط, يهٔ َا ايصٟ ميٓت إٔ ٜهإٛ  

ا ايكإْٛ َػاْساف لا, ايتشطف ايّٝٛ ع ٜكتكاط عًا٢ تًاو    ٖص

املت د١ بععُِٗ, بٌ ست٢ احملذب١ ٚايكاقاط ٚا٭طفااٍ أٜهااف    

ع ٜػًُٛا َٔ شيو, ٫ٚ ػس أ. ي٢ًٝ َ ضاف ـٛف ايبعس َأ  

قااإْٛ ايتشااطف فذُٝاات ايكااٛاْني ايااي فٝٗااا محاٜاا١ تهاإٛ        
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٘ ناااطٚض٠ خكٛقااااف يف ٚقتٓاااا اؿاااايٞ, َؿاااه١ً ايااابعس أْااا

ٜكااٝؼ ظَاأ ايػااًف ٚايكاااؿني عًاا٢ ظَٓٓااا ٖااصا, هااب إٔ      

ْااسعِ َجااٌ ٖااصٙ ايكااٛاْني ٫ٚ ْٓعااط يهااٌ َااا ٜػااتذس عًاا٢        

اؿٝاا٠ بأْا٘ َاا٪اَط٠, فاامل٪اَط٠ إٔ أعڀااٌ ناٌ َااا فٝا٘ ايٓفاات      

يًبًس ٚيًبؿط بػبب خٛف ٫ َ ض ي٘. أَا اياطفس يهاٌ قاطاض    

 إنطاضاففٝ٘ َكًش١ عذ١ أْ٘ قس ٜؿطعٔ ا٫خت٬ط ٚ إٔ فٝ٘ 

نبري٠, ْعِ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ْعُت سٝاا٠ ايفاطز ٚاجملتُات    

ٚيهٔ ٌٖ طبكت نُاا ٜٓبغاٞ؟ أقابشٓا يف ظَأ ىااف فٝا٘       

ايٓاااؽ َاأ غااٛط ايػااًڀإ أنجااط َاأ خااٛفِٗ حااا دااا٤ باا٘     

زٕٚ ايطداااٌ,  َااأ ايكاااطإٓ, ايتشاااطف ٫ ٜكتكاااط عًااا٢ املاااطأ٠ 

فٗٓاى ؼطف ْاعِ ٚنٝسٟ أٜهاف َٔ بعس ايٓػا٤ يًطدااٍ,  

تشطف با٭طفاٍ ٚؽٜٛفِٗ فٝه  ايڀفٌ بؿدك١ٝ ٖٚٓاى اي

َٗعٚظ٠ ٚض ا ستا٢ َٓشطفا١ ٚقاس ٜفػاطٙ باطٚظ ْٛعٝاات قًبات        

ايفڀااط٠ َاأ اٱْاااخ ٚايااصنٛض, ٖٚٓاااى ايتشااطف باـازَااات   

ٖٚااٛ ايٓااٛ  املػااهٛت عٓاا٘ ٚنااأْٗٔ باا٬ سكااٛم, ٚنااِ َاأ   

قهاااٜا تهاإٛ فٝٗااا اـازَاا١ نااش١ٝ ْااع٠ٚ نفًٝااٗا أٚ أسااس     
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ع تػتڀت إٜكاف ايتشطؾات يف ايبساٜا١   ا٭بٓا٤, ٚايػبب أْٗا

بكإْٛ وُٞ إْػااْٝتٗا ٚوفاغ سكٛقٗاا, ٚداٛز قاإْٛ ناس       

ايتشاااطف ٫ ْكاااٍٛ أْااا٘ غاااٝٛقف٘ يهااأ غاااٝشس َٓااا٘, ٚاياااصٟ 

نؿاااٙ فكاامم َٓاا٘ ٖااٛ إٔ تتشااٍٛ بعااس اـ٬فااات أٚ املٛاقااف 

 إذ ؾه٣ٛ نٝس١ٜ.

ٚيف تكااسٜط ز. محٝااس املااعضٚ  فااإٕ سًااٍٛ ا٭َااؼ ٚاملتكاا١ً  

يتشااطف يٝػاات بايهااطٚض٠ ْافعاا١ أٚ َفٝااس٠ ٭غااباب      بااأْٛا  ا

ٚع٬ز ايتشاطف بأْٛاعا٘ ايػاا٥س سايٝااف, مأ ْعاٝـ يف ظَأ        

تتبااسٍ فٝاا٘ ايكااِٝ, ْٚتعاااٜـ َاات دٓػااٝات كتًفاا١ لااا قااِٝ        

ايٓفػا١ٝ, ٚعًٝا٘ ميٝاٌ ز.     ٚآثااضٙ َتبا١ٜٓ ػاٙ َفٗاّٛ ايتشاطف   

محٝااس إيااٞ ٚدااٛز أْعُاا١ ٚانااش١ ٚمحاا٬ت تٛعٜٛاا١ َػااتُط٠    

 عٝات َتدكك١, يعًٗا تكًٌ ٚتعا  ٖصٙ ايعاٖط٠.تتبٓاٖا يف

ٜٚط٣ ز. ظٜااز اياسضٜؼ إٔ ايكاٛاْني ٚايتؿاطٜعات ايتأزٜبٝا١      

ايكاااض١َ غااتذسٟ باا٬ ؾااو يف تكًااٝل ايٓػااب١ يهاأ ٖااصا ٫ 

ميٓات َاأ إقطاضْااا بااإٔ سًاٍٛ تكًااٝل ْػااب١ ايتشااطف اؾٓػااٞ   

 تهُٔ يف ث٬ث١ زٚافت تطز  املتشطف قبٌ اٱقساّ ع٢ً شيو:
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  ايسٜين باـٛف َٔ اهلل. ايٛاظ 

 .ايٛاظ  اٱْػاْٞ باؿٝا٤ َٔ ايصات ٚاجملتُت 

 .ايٛاظ  ايتؿطٜعٞ باـٛف َٔ ايكٛاْني ايعكاب١ٝ 

ٚؿػاأ اؿااغ إٔ طبااا٥ت فتُعٓااا ميهاأ إٔ تػااتٛعب   

ٚتػتذٝب يًطٚاز  ايج٬ث١, ست٢ ٚإٕ نعفت اغاتذاب١ بعهاٗا   

 زٕٚ اٯخط.َٔ 

إٔ ايهاجري ٜاط٣    ٚشٖبت أ. َٗا عكٌٝ إذ أْ٘ َٔ ايٛاناح 

أ١ُٖٝ ٚنطٚض٠ ٚنت قاٛاْني قااض١َ يف ا٭َاانٔ ايعاَا١ ٚيف     

ايعٌُ.. ٚاغاتٓازاف إذ ػطبتٗاا ايؿدكا١ٝ قايات: أْاا أعُاٌ يف       

َهإ كتًمم ٫ٚسعت إٔ َا تعت ٙ بعس ايفتٝاات ؼاطف,   

 ٚ .. "عااازٟ"خااط٣ تااطاٙ أَااج٬ نااإٔ ٜكاااٍ لااا عباٜتااو يفًٝاا١, 

ػب َا فػطت٘ أٚ ؾعطت عفُت٢ ٜڀبل ايكإْٛ ٚايعكاب. ٌٖ 

ػااب َااا اعتكااسٙ ايطدااٌ بأْاا٘ قااٍٛ عااازٟ أّ      عباا٘ ايفتااا٠ أّ  

ٜعطض املٛنٛ  ع٢ً ؾ١ٓ أٚ عسز َٔ ايع٤٬َ ٫ؽااش املٛقاف   

املٓاغااب.. اتفاال أْاا٘ قااس ٜػااا٤ اغااتدساّ ايكااإْٛ يف قهاااٜا         
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نٝس١ٜ أٚ فطز غا٤ٛ فٗاِ ٚعاسّ سػأ ايتكاطف أٚ ايكاٍٛ..       

اضّ يف ا٭َاانٔ ايعاَا١.   ٚيهٓٓا عاد١ إذ قاإْٛ ْٚعااّ قا   

ٚيف ايعٌُ أٜهاف ٚتٛنت آي١ٝ َٓاغب١ يًتعاٌَ َت نٌ ؾه٣ٛ 

أٚ ساي١. باٱناف١ إذ ظٜاز٠ ايٛعٞ ٚتجكٝف ايؿاباب ٚايفتٝاات   

عٔ ايتكطف ٚاؿسٜح ٚاملًبؼ اي٥٬ال خااضز املٓاعٍ غاٛا٤ يف     

ايػاااٛم أٚ ايعُاااٌ.. أَاااا  ٝااااب اياااٛاظ  اياااسٜين فٝباااسٚ أَاااطاف       

أنجااط بًااس ٜااسضؽ فٝٗااا ايااسٜٔ. ٚيهاأ   َػااتغطباف سكاااف ٚماأ

ٜبااسٚ إٔ ططٜكاا١ تسضٜػاا٘ ٚتڀبٝكاا٘ َٚااا ايااصٟ ٜااسضؽ َٓاا٘ ٖااٛ   

املؿه١ً.. نصيو فإٕ ايفكٌ ايتاّ بني اؾٓػني ٜعٝال ايُٓاٛ   

 أٟ ايڀبٝعااااٞ يًع٬قاااا١ ايٛزٜاااا١ احملرتَاااا١ بٝاااآِٗ ٜٚٓشكاااااط      

ٚغاٝ٪زٟ إذ َاا ٫ ؼُاس     افبٝآِٗ يف نْٛا٘ سطاَا    وخت٬طا٫

 عكباٙ.

ط١ُ ايكطْٞ: نٓت ٚع أظٍ َت إقطاض قاٛاْني  ٚقايت ز. فا

عكٛبات ملعاؾ١ َؿاه١ً ايتشاطف ٚناصيو ا٫بتاعاظ ٚيهأ      

َااااات ايتأنٝاااااس عًااااا٢ إٔ ٜؿااااااضى يف قاااااٝا تٗا كتكااااإٛ  

ٚكتكات يف عًِ ايٓفؼ ٚا٫دتُا  ٚ ري شيو حاا يا٘ تعاايل    
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بؿااهٌ أٚ بااآخط يف فٗااِ ٖااصٙ ايعاااٖط٠ ٚتفػااريٖا ٚايٛقااٛف   

ع٢ً نطٚض٠ إٔ ٜهإٛ يًعكٛباات    ع٢ً أغبابٗا َ٪نس٠ أٜهاف

بٝٓا ٖٓا ٚشياو زض٤اف   ايبس١ًٜ شات ايك١ً غس١َ اجملتُت َهاْاف

ملااا ٜكاات فٝاا٘ نااجري َاأ ايكهااا٠ َاأ غاا٤ٛ ايتكااسٜط يًعكٛباا١          

ايتععٜطٜاا١ ايااي ٜكطضْٚٗااا ..أخاارياف .. أدااس إٔ ٚدااٛز املااطأ٠ يف       

كتًااف ايكٓااٛات ايااي متااط ع ٖااا إدااطا٤ات قهاااٜا ايتشااطف  

ٝكاااف ..ٚتكااسٜط ٚ إقااطاض عكٛباا١.. َٚتابعاا١ نااطٚض٠   ناابڀاف.. ٚؼك

ًَشاا١ يتشكٝاال ايعساياا١ ٚنااصيو يتشكٝاال ايغاٜاا١ َاأ ايعكٛباا١     

 َعاؾ١ ٚتكٛمياف يًػًٛى.

ٚيف اٱطاااض شاتاا٘ أؾاااض ز. فٗااس ايعطابااٞ اؿاااضثٞ إذ أْاا٘    

ٛا ناااجرياف عًااا٢ ػاااطِٜ ايتشاااطف ٚفاااطض    ناااإ حااأ أؿ ااا 

 نااجري َاأ عكٛبااات تععٜطٜاا١ ضازعاا١ ياا٘, ٖٚااصا َعُااٍٛ باا٘ يف  

بًسإ ايعاع, َٔ أَطٜها إذ زبٞ ايكطٜب١ َٓا. ٚنٕٛ املاطأ٠  

يف١ًٝ أٚ نإ ٚدٗٗا َهؿٛفاف فٗصا ٫ ٜ ض إٔ ٜتشاطف بٗاا   

غفٝ٘ أٚ ضقٝت. ٚ زا٥ُااف غاٝهٕٛ ٖٓااى َا ض يفعاٌ ْاعم ٜكاّٛ        

ضدٌ ب٬ َط٠٤ٚ. ٚأناف ز. فٗس يف بعس ايبًسإ يٝػات املاطأ٠   
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يعاَا١ ٚا٭غاٛام َطاقبا١    َهڀط٠ يتكسِٜ ؾه٣ٛ فا٭َانٔ ا

زٕٚ عًاِ ايفتاا٠ أسٝاْااف.    َأ  ٜٚتِ ايكابس عًا٢ املتشاطف ستا٢     

مٔ يف ساد١ إذ قإْٛ أٚ تٓعِٝ ٜاطز  املػاتٗرتٜٔ ٚايػافٗا٤    

ٚعاااسميٞ املػااا٪ٚي١ٝ. ٚ باااس٫ف َااأ َٓااات ايؿاااباب َااأ زخاااٍٛ        

ا٭غااٛام, ٖٚااٛ ايفعااٌ ايااصٟ هعااٌ ايعاااع نًاا٘ ٜهااشو َٓااا  

ػااطّ َجااٌ ٖااصا ا٭فعاااٍ ٚ ياأ  ٚعًٝٓااا, فًٓهاات ايكااٛاْني ايااي

 ْط٣ ؾاباف ٚاسساف ٜكّٛ  جٌ ٖصٙ ا٭فعاٍ املؿ١ٓٝ.

ٜٚعتكس أ. خايس اؿاضثٞ فُٝاا ىال املعاضنا١ َأ بعاس      

ايف٦ااات ايٓافااص٠ ايااصٜٔ ٜعاضناإٛ ْعاااّ َهافشاا١ ٚعكٛبااات      

ايتشطف اؾٓػٞ, أْٓا اْؿغًٓا نجرياف بتٛناٝح أُٖٝا١ ٚداٛز    

ض بؿاعاضات نا ٣ زٕٚ   ايٓعاّ ٚتطنٓا د١ٗ املعاضنا١ تعااض  

تفٓٝااس ٫ٚ ْعااط إذ سذذٗااِ ٚبطٖاااِْٗ, ٖٚااصا دعااٌ ٚقااٛلِ 

يًُاا٪ثطٜٔ يف قاآاع١ ايكااطاض ٚقاا٫ٛف فطزٜاااف اغااتأثط باؿذاا١       

زٕٚ َكاب١ً شيو بايٓكس املكابٌ. ٜٚط٣ أ. خاياس شياو    َٔ َٓفطزاف

٭ٕ اؿذاار يااس٣ شيااو ايڀااطف يٝػاات سذذاااف ميهاأ ايبٓااا٤    

ايعااٖط٠ بايتٛعٝا١ ايسٜٓٝا١,    عًٝٗا, فٗٞ تصٖب إذ َعاؾاات  
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ٚ ااطؽ ا٭خااا٬م, َٚاااا إذ شياااو, أٚ تاااطى ا٭َاااط بطَتااا٘ إذ  

ايكهااا٤, ٖٚااصٙ ٫ تكااٌ إذ َطسًاا١ ايهاابمم اؾٓااا٥ٞ ايااصٟ      

ٜتٓاغاااب َااات اؿايااا١ املٛقاااٛف١  ايتشاااطف اؾٓػاااٞو ٚإثباااات 

ايتًبؼ ٚ ريٙ, ٚأٜهاف أْٗا تفرتض ٚداٛز دٗااظ ٚدٗا١ ٚسٝاس٠     

ط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط تتعاٌَ َت املًف ٖٚٞ ١٦ٖٝ ا٭َ

ػااب ا٭ْعُاا١, عايااي ٖااٞ بااسٚضٖا دٗاااظ  ااري ًَتااعّ بااسٚضٙ   

نُا إٔ أْعُت٘ َڀاط١ دساف ٚميهٔ ايت٬عب بٗاا يف يفٝات   

ا٫ػاٖات. َٚٔ ٚدٗا١ ْعاط أ. خاياس اؿااضثٞ فاإٕ تػاًٝمم ز.       

ايطزٜعااإ ايهاا٤ٛ عًاا٢ ايعاااٖط٠ أظٗااط أٜهاااف أُٖٝاا١ تااساضى        

ٚتأثريٙ ع٢ً بك١ٝ أْؿڀ١ اجملتُت  اْف٬ت ٖصا ايػًٛى املطنٞ

ٚع٬قاتاااا٘ ببعهاااا٘ اياااابعس, ٚنااااطٚض٠ زخٛياااا٘ يف َطسًاااا١      

ايتؿاااطٜعات غاااطٜعاف عااأ ططٜااال عاااح اؿًاااٍٛ اياااي ؼٝاااس      

 املعاضنني َٔ ايتسخٌ ملٓع٘ أٜهاف.

أَااا ز. اؾاااظٟ ايؿاابٝهٞ فتهااٝف إذ أُٖٝاا١ ايكااٛاْني    

ايطازعاا١ أَاااطاف أخاااط  سٝااح تاااط٣ إٔ أفهاااٌ عاا٬ز ملجاااٌ ٖاااصٙ    

ط٠ ٖٛ املٛقف ايرتبٟٛ ايصٟ عًفُٓا إٜاٙ غٝس اـًل عًٝا٘  ايعاٖ
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ايكاا٠٬ ٚايػاا٬ّ ملاأ طًااب َٓاا٘ اٱشٕ بايعْااا سُٝٓااا قاااٍ ياا٘:     

إخل. باٱنااف١ إذ ايرتبٝا١   …أتطناٙ ٭َاو, أتطنااٙ ٭ختاو    

ايػاا١ًُٝ امل تُجًاا١ يف أُٖٝاا١ اساارتاّ اٱْاااخ َٓااص ايكااغط ٚعااسّ  

 ايتعسٟ عًٝٗٔ بأٟ ؾهٌ َٔ أؾهاٍ ايتعسٟ.

نااست ز. غااا١َٝ ايعُااٛزٟ عًاا٢ نااطٚض٠ بٓااا٤ ايجكاا١ َاات    ٚأ

بٓاتٓا َٔ قاغطٖٔ ٚتععٜاع بٓاا٤ ايؿدكا١ٝ يريفهأ ايتشاطف       

زٕٚ خاٛف َأ إيكاا٤ ايًاّٛ     َٔ ٚيٝؿعطٕ با٭َإ ٜٚبًغٔ ا٭ٌٖ 

عًااٝٗٔ ففااٞ ايتشااطف يااٝؼ ٖٓاااى أٟ َاا ض يًُتشااطف َُٗااا    

ايػاًٛى فٗاصا    ٤ٞنإ َعٗط املطأ٠ ٖٚصا ىتًف عٔ َأ تػا  

ايڀطفني ٚيٝؼ باعتسا٤ ْٚت٢ُٓ يٛ ٜتِ ايتؿٗري  ٔ  بني تطاض 

 ٜفعً٘ يٝهٕٛ ع ٠ يغريٙ.
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 (ش  احلرف  ابأدجديةحب (

 

 َٴعٹسٸ ايتكطٜطو  ز. إبطاِٖٝ إ،اعٌٝ عبسٙ  

 ًٞأ. أغا١َ ايٓك 

 ٞز. اؾاظٟ ايؿبٝه 

 ٟسػاّ عري .ّ 

 ز. محس املادس 

  ٚز. محٝس املعض 

  .خايس ايطزٜعإز 

 ٌأ. خايس ايٛاب 

 ز. خايس بٔ زٖٝـ 

 ٞأ. خايس بٔ عبسايععٜع اؿاضث 

 ٞايعُٝس. ضاؾس بٔ عٝه١ اؿاضث 

 ز. ظٜاز ايسضٜؼ 

 ٟغاع املط .ّ 

 ٟز. غا١َٝ ايعُٛز 

 ٍأ. غعس ايب٬ 

 ْٞايًٛا٤ ز. غعس ايؿٗطا 
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 ْٞأ. غعٝس ايسسٝ٘ ايعٖطا 

 ٟز. عا٥ؿ١ سذاظ 

 أ.ز. عبسايطمحٔ ايعٓاز 

 ز. عبسايطمحٔ السيل 

 ٌٜز. عبسايػ٬ّ ايٛا 

 أ. عبساهلل آٍ ساَس 

 ز. عبساهلل اؿُٛز  ض٥ٝؼ َٓتس٣ أغباضو 

 ٞأ. عبساهلل ايهٛو 

 ٘أ. عبساهلل بٔ نسغ 

 ُٞز. عًٞ قسٜل اؿه 

 ًٞأ. عًٞ عبساهلل بٔ ع 

 أ. فاط١ُ ايؿطٜف 

 ْٞز. فاط١ُ ايكط 

 ٟز. فاٜع ايؿٗط 

 ٞأ. فاٜع٠ قػٔ اؿطب 

  ايعطابٞ اؿاضثٞز. فٗس 

 ز. فٛظ١ٜ أبٛ خايس 

 أ. نٛثط ا٭ضبـ 

 ْٞأ. ي٢ًٝ ايؿٗطا 
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 ًُٞز. قُس ايػ 

 ز. َػاعس احملٝا 

 ٞز. َػفط ايػًٛي 

 أ. َػفط املٛغ٢ 

 أ. َڀؿط املطؾس 

 ٟز. َٓكٛض املڀري 

 ٕز. ٢َٓ أبٛ غًُٝا 

 ٌٝأ. َٗا عك 

 ز. لٝب  ٬ب 

 ز.ّ. ْكط ايكشاف 

 أ. ٖسا١ٜ زضٜٚـ 

 أ. وٝٞ ا٭َري 

 أ. ٜٛغف ايهًٜٛٝت 
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، 41 _ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ_ايطغٍٛ  -

45 ،24 ،428 

 90 _عًٝ٘ ايػ٬ّ_ْٛح  -

 564 غٝسْا ايعباؽ -

، 018، 2  ا٭َري غعٛز ايفٝكٌ -

011 ،012 ،013 ،014 ،015 ،

020 ،028 ،024 ،022 ،023 ،

024 ،025 ،031 ،030 ،034 

 018 باضغٞ -

 064 بؿاض ا٭غس -

 065 بٛف ا٭ب  -

 065 ا٫بٔبٛف   -

 097 تٛفٝل اؿهِٝ -

 53 تٝس قٛض -

 58 يفاع١ اؿُٝس -

 58 دُٗٝإ -

 030 سػين َباضى -

 009, 003 خا٦َٓٞ -

, 075, 070  اظٟ ايككٝيب ز. -

073 

 065 ضهإ -

 065, 054, 015 ايط٥ٝؼ أٚباَا -

 011 ايط٥ٝؼ ضٚساْٞ -

 40 اض٥ٝؼ ٚظضا٤ بطٜڀاْٝ -

, 074, 063 ايػفري أغا١َ ْكًٞ -

578 

 050 عبس ايباضٟ عڀٛإ -

 50 عبسايطمحٔ ايػُٝمم -

 545 عبساجملٝس ال٬يٞ -

 569 عُط بٔ أبٞ ضبٝع١  -

 567 عٓرت٠ -

 065 ناضتط -

 553, 098, 065 نًٝٓتٕٛ  -

 085 يٝٓني -

 085 َاضنؼ -

 546, 545 املًو غعٛز -

 055 املًو عبساهلل -

 060, 055 املًو فٗس  -

 085 َٓٗاِٜ -

 553 َْٛٝها يٜٛٓػهٞ -

 569 ْعاض قباْٞ -

 056 ايػابل ٚظٜط خاضد١ٝ قڀط -

 550 ٜٛغف ايعاٜسٟ -
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 018 أثٝٛبٝا -

 515 ا٭ضزٕ -

، 044، 005، 001 إغطا٥ٌٝ -

043– 088 ،083 ،014 

 053, 055 إفطٜكٝا -

 055, 36 أفغاْػتإ -

 556, 000 أملاْٝا -

، 044 – 55، 2،43،44،53 إٜطإ -

043 – 085 ،044 – 041 ،

043– 010 ،020 ،448 

 000 إٜڀايٝا -

 037, 035 بانػتإ -

 055 اي ٜهػٛايٓافتا -

 037, 035, 031, 051 تطنٝا -

 019 اؾعا٥ط  -

، 004، 015، 013، 014 اـًٝر -

044 ،048 ،080 ،040 ،044 ،

044 ،020 

، 041، 083، 081، 014 ضٚغٝا -

024 

 441، 482، 440، 414 ايطٜاض -

 47 ايػٛزإ -

، 13، 44، 43، 44، 48، 41 غٛضٜا -

015 ،001 ،080 ،010 ،024 

 052،  014، 45 ايؿاّ -

 47 ايكَٛاٍ -

 041، 083، 081، 014 ايكني -

، 001، 010، 011، 55 طٗطإ -

002 ،003 ،084 ،010 

، 45، 43، 44، 48، 41 ايعطام -

13 ،011 ،014 ،015 ،001 ،

044 ،048 ،080 ،010  ،014 ،

020 

، 442، 044، 041، 41 فطْػا -

488 

 053 ايفًبني -

 91 ايكسٜح -

 056, 055 قڀط -

 051, 030, 001, 019 يبٓإ -

 47 يٝبٝا -

، 083، 084، 015، 43 َكط -

444 ،488 

 019 املغطب -

 550, 509 َه١ املهط١َ -

، 21، 13 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ -

54 ،014 ،044 ،044 ،081 ،
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082 ،083 ،042 ،010 ،011 ،

012 ،021 ،025 ،034 ،031 ،

405 ،442 ،488 ،441 ،411 ،

421 

 014 َٛغهٛ  -

 014 ٚاؾٓڀٔ -

،  2  اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ -

083 ،011 ،410 ،442 ،444 

 533, 515, 000 ايٝابإ -

 035, 030, 001, 48 ايُٝٔ -
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