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ْـــاقـ أعهـــا٤ َٓحـــس٣ أغـــةاض خـــ٬ٍ ؾـــٗط أ ػـــطؼ       

ٚ  ايّ ايعسٜس َٔ اىبٛنٛعاد 5212 مشًـخ  قـس  ةايغـ١ ا٭ُٖٝـ١و 

َساض  ٗا يًعٛاض اىبٛنٛعٞ ع٢ًظايكهاٜا احملٛض١ٜ اييت مت طط

ايؿٗط: َػحكةٌ ايع٬ق١ بـب إٜطإ ٚزٍٚ صبًؼ ايحعـإٚ يـسٍٚ   

اشبًٝض ايعطب١ٝو ٚايكٛض ايص١ٖٝٓ اىبحةازيـ١ يًُصحُـع ايػـعٛزٟ    

ــ١ ٚٚغــا٥ٌب ا٫جكــاٍ ايؿدكــٞو      عــا ايؿــةهاد ا٫شحُاعٝ

ٚزٚض اىبةـاز٨ ٚايكـِٝ ايٓةًٝـ١     وقهـ١ٝ اٯزاث ايعاَـ١  إفب إناف١ 

ٚٚغـا٥ٌ جععٜعٖـا ًب    وٛىًٗا ًب ايفهط ٚا٫دباٙ ٚايػًًب كبرٸ

اجملحُعو ٚنصيو قه١ٝ جُٓبِٝ ايعنا٠ باعحةاضٖـا أظـس أٖـِ    

 ضٚافس َعازب١ ايفكط ًب اجملحُع ايػعٛزٟ اىبعاقط.
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نُــا فـــطري جفصـــري ايطـــٛاض٨ اٱضٖـــابٞ َٓاقؿـــ١ أبعـــاز  

ــ١ يًحفػـــري ٚايفٗـــِ اىبٛنـــٛعٞ ٚايعك٬ْـــٞ    ايكهـــ١ٝ ًب ضباٚيـ

ٜٚحهــُٔ  بعٝــسًا عــٔ ا٫نحفــا٤ با٫غــحٓهاض ٚايؿــصت فكــٌب. 

ايحكطٜــط نــصيو ْكاؾــًا َُٗــًا ظــٍٛ اسبهــٛض ايٓػــا٥ٞ ىبةــاضا٠  

 ايػٛبط ًب يٓسٕ َٚا ٜحعًل بطزٚز ايفعٌ اىبحةا١ٜٓ بؿأْ٘.

أٜهًا ٜحهُٔ ايحكطٜط )ًب َةعز َػـحكٌ( ًَدكـًا يًكـا٤    

ــاضٜذ اٱ    ــس بحــــ ــصٟ عكــــ ــةاض ايــــ ــس٣ أغــــ ــاًب ىبٓحــــ ــٓـب ايركــــ ذــــ

ّ قبكـــــط َطنـــــع أغـــــةاض بعٓـــــٛإ: َػـــــحكةٌ  12/8/5212

كاز ايعاىبٞ ٚجأذرياج٘ ع٢ً اىبٓطك١و حبهـٛض اياٚفٝػـٛض   ا٫قح

ايةانػـــحاْٞ خايـــس َايـــو )اىبحعـــسس ايـــط٥ٝؼ( ٚقبؿـــاضن١ 

 غبة١ َٔ أعها٤ اىبٓحس٣.

ُٸ  ٓٗا ايحكطٜــط ٚقــس ظُبٝــخ نبٝــع ٖــصٙ ايكهــاٜا ايــيت جهــ

ــ٬ٝد بٓٸـــ     ــط٠ ٚذبًـ ــاد َرُـ ــةاض بٓكاؾـ ــس٣ أغـ ــاَؼ ىبٓحـ ا٠٤ اشبـ

فه٬ً عٔ ضباٚيـ١   ٚشاز٠و جباْت ايطقا١ْ ٚايعُل اي٬ظَـبو

جفٓٝس ا٭بعاز اىبحه١ُٓ ًب إطاض نٌ قه١ٝ َٔ ايكهاٜا اىبراض٠ 

 َٓٗا. ًٚب ن٤ٛ خكٛق١ٝ نٌ ٠ع٢ً ظس
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ايع٬قـ١  ططح ز. ضبُس ايػًُٞ ٚضق١ عُـٌ ظـٍٛ َػـحكةٌ    

ــٝض ايعطبٝــ١. ٚقــس      بـــب إٜــطإ ٚزٍٚ صبًــؼ ايحعــإٚ يــسٍٚ اشبً

ٚشـــس إٔ َـــٔ ا٭ُٖٝـــ١ قبهـــإ قةـــٌ اغـــحعطاري ايع٬قـــاد       

اىبػــحكة١ًٝ بـــب ازبــاْةـب ايحعــطٜض غــطٜعًا عًــ٢ طةٝعــ١ ايع٬قــ١  

   ٕ ــطا ــٔ إٜ ــًا ٚاىبٛقــف اشبًٝصــٞ َ ــطإ    وظايٝ ٖٚــٌ جؿــهٌ طٗ

 جٗسٜسًا هلصٙ ايسٍٚ أّ ٫؟

يػـًُٞ أْـ٘ ٫ ٜٛشـس اجفـام خًٝصـٞ      بسا١ٜ ٜـط٣ ز. ضبُـس ا  

َٛظس )ْكط١ نـعف خًٝصٝـ١ ٚانـع١( ظـٍٛ نٝفٝـ١ ايحعاَـٌ       

َع إٜطإو بٌ إٕ زٍٚ اشبًٝض مبهٔ جكػُٝٗا ًب ٖصا ايكسز 

 إفب قػُـب ض٥ٝػـب:

 :زٍٚ هلـــا ع٬قـــاد َحـــٛجط٠ َـــع إٜـــطإو )اٱَـــاضادو  أ٫ًٚ

ــ٘.     وايةعــطٜٔٚ ــٛجط أغــةاب٘ َٚاضاج ٚايػــعٛز١ٜ( ٚهلــصا ايح

ــاٜطإ  ــص أٚاخـــط عـــاّ      فـ ــ٬س شـــعض إَاضاجٝـــ١ َٓـ ذبحـــٌ ذـ
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ّو ٚجـــطفه طٗـــطإ ظـــٌ ٖـــصا اشبـــ٬ف بـــايططم  1972

حملهُـ١ ايسٚيٝـ١.    افبإايسبًَٛاغ١ٝ نُا جطفه ايًصـ٤ٛ  

ض ِ شيو فٗٓاى ع٬قاد اقحكاز١ٜ شٝس٠ بـب إَاض٠ زبٞ ٚ

ٚإٜطإ. َٔ شاْةٗاو جعاْٞ يبًه١ ايةعطٜٔ َٔ جسخ٬د 

ــ١ َحهــطض٠ ًب ؾــ٪ْٚٗا ايساخً   ــ١ َــٔ خــ٬ٍ زعــِ    إٜطاْٝ ٝ

ٚجــسضٜت  وٚجٗطٜــت اىبحفصــطاد وَــرريٟ ايؿــغت ًب ايــة٬ز

ٚايحٗسٜـــساد اىبحهـــطض٠ بهـــِ ايةعـــطٜٔ إفب  واٱضٖـــابٝـب

-ٚ ري شيو. أَا فُٝا ٜحعًل بايع٬قاد ايػعٛز١ٜ وإٜطإ

اٱٜطا١ْٝو فٗٓاى ع٬ق١ جٓافػ١ٝ بـب ايةًسٜٔ عًـ٢ ايٓفـٛش   

ٜــط٣ بعــه ٚ و٭ُْٗــا كبــر٬ٕ أنــا زٚيــحـب  ؛ًب اىبٓطكــ١

اىبــطاقةـب إٔ نــ٬ً َــٔ ٖــاجـب ايــسٚيحـب ذبــاٍٚ إٔ جكــٟٛ   

ْفٛشٖـــا عًـــ٢ ظػـــاث ا٭خـــط٣. إ٫ إٔ ازباْـــت اٱٜطاْـــٞ 

دباٚظ شيو إفب ايحسخٌ ًب ايؿإٔ ايساخًٞ ايػعٛزٟ عـا  

ٚضباٚي١ ايحغطٜط بةعه  وايرتنٝع ع٢ً ايعٓكط ايطا٥فٞ

ــ١    ايؿـــٝع١ ًب ايـــساخٌ ايػـــعٛزٟ يًكٝـــاّ بعًُٝـــاد إضٖابٝـ

ــا ٔ   ٚإذ ــ ٚنــصيو ظض   وض٠ ايؿــغت ٚاغــحٗساف ضشــاٍ ا٭َ

اشب٬ٜا ايحصػػ١ٝ ًب اىبًُه١. ٚمبهٔ ايكٍٛ إٕ ٖٓـاى  
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 ٛقـاً خك وْٛعًا َٔ اسبطث ايةاضز٠ بـب طٗطإ ٚايطٜـاري 

ٞ »َٓص اْط٬م َا ٜعطف بـ ّ. 5211ًب عـاّ  « ايطبٝع ايعطبـ

أَا فُٝا ٜحعًل بايع٬ق١ َع اٱَـاضاد فٗـٞ عسا٥ٝـ١ ْػـةًٝا     

 وعض اٱَاضاج١ٝ اير٬س اييت ذبحًٗا إٜطإبػةت قه١ٝ ازب

إ٫ إٔ شيو مل مبٓع إَاض٠ زبٞ زٕٚ  ريٖا َٔ بٓـا٤ ع٬قـ١   

 اقحكاز١ٜ نةري٠ َع إٜطإ.

 :زٍٚ كبحًــــو ع٬قــــاد ؾــــة٘ طةٝعٝــــ١ َــــع إٜــــطإ   ذاْٝــــًا

قطط(. فايع٬قـاد بــب ٖـصٙ ايـسٍٚ     ٚ وعُإٚ)ايهٜٛخو 

ايــر٬س ٚإٜــطإ شٝــس٠ إفب ظــس نــةريو ظحــ٢ ٚإٕ ناْــخ  

ــٛز بعـــه اشب٬فـــاد ظـــٍٛ   ب ــاٚد ٚض ـــِ ٚشـ ؿـــهٌ َحفـ

ـــب      ــط بـ ــاد ايُٓبـ ــ٬ف ًب ٚشٗـ ــٌ اشبـ ــ١ َرـ ــاٜا إقًُٝٝـ قهـ

ايسٚظـ١ ٚطٗــطإ ظــٍٛ ا٭ظَـ١ ايػــٛض١ٜ. إٕ طةٝعــ١ ع٬قــ١   

 ؛َػكٌب بطٗطإ طبحًف١ كباًَا عٔ بك١ٝ ايـسٍٚ اشبًٝصٝـ١  

ــ١ شــساً   ــسٜٔ َحٝٓ ــط٣ ًب   وفايع٬قــاد بـــب ايةً ٚعُــإ ٫ ج

 اىبٓطك١ ايعطب١ٝ. إٜطإ جٗسٜسًا ظكٝكًٝا ع٢ً

ٚفُٝا ؽبـل ايع٬قـ١ اىبػـحكة١ًٝ ٜعحـا ز. ضبُـس ايػـًُٞ       

ا٫جفام بـب إٜطإ ٚايك٣ٛ ايعُب٢ُ ظـٍٛ بطْـاَض إٜـطإ ايٓـٟٛٚ     
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ــًا ىبــس٣      ــ٢ إٜــطإ اخحةــاضًا ظكٝكٝ ــاح ايغطبــٞ احملحُــٌ عً ٚا٫ْفح

 كباغو زٍٚ اشبًٝض أَاّ ايهغٍٛب ايغطب١ٝ يًحكاضث َع إٜطإ:

 بؿهٌ َهرف ايرتنٝع ع٢ً َٔ شاْةٗا ذباٍٚ طٗطا ٕ

 وجفحٝخ اىبُٓب١َٛ اشبًٝص١ٝ ٚايًعت ع٢ً ايع٬قاد ايرٓا١ٝ٥

ــًا     ــاض٠ َبطٜــف ا٭خــري٠ يًهٜٛــخ ٚايسٚظــ١ ٚقطٜة ٚجــأجٞ ظٜ

ىبػـكٌب ٚضقبـا أبـٛ َبـه ًب ٖـصا اٱطـاض ٚاهلـسف ا٭نــا        

يًػاغــ١ ًب إٜــطإ شعــٌ ايػــعٛز١ٜ جٛاشــ٘ ععيــ١ غٝاغــ١ٝ    

 ٞ ــ ــاض اشبًٝصـ ــا ايطٜـــ  ؛ظحـــ٢ ًب اٱطـ ــ٢ نـــٞ دبـ اري عًـ

ا٫ْفحاح ع٢ً طٗطإ زٕٚ أٟ جٓاظ٫د ظكٝك١ٝ َٔ ازباْت 

اقــ١ ٚخب واٱٜطاْــٞ عــٔ َٛقفــ٘ دبــاٙ ايكهــاٜا اٱقًُٝٝــ١ 

ايُٝٔ ٚايعطام ٚايةعـطٜٔ ٚيةٓـإ ٚإذـاض٠ ايك٬قـٌ ًب ؾـطم      

 ايػعٛز١ٜ.

     ٜةسٚ إٔ ايسٚظ١ ٚايهٜٛخ غـححكاضبإ بؿـهٌ أنـا ًب

 ٕ ص١ُ أَــا َػــكٌب فٗــٞ َٓػــ  وا٭ٜــاّ ايكازَــ١ َــع طٗــطا

ط ظكٝكٞ نرريًا َع ايُٓباّ اٱٜطاْٞ ٚبايحايٞ ئ ٜططأ جغٝٸ

ٚقـــــس ْؿـــــٗس اىبعٜـــــس َـــــٔ   وًب ع٬قحٗـــــا َـــــع طٗـــــطإ

ًب صبــــاٍ  كٛقــــًاا٫غــــحرُاضاد اٱٜطاْٝــــ١ ًب عُــــإ خ
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ٚنصيو جٛقٝع اىبعٜـس َـٔ عكـٛز     وايطاق١ ٚاية١ٝٓ ايحعح١ٝ

  ٞ ــ ــا٤ غــه١   وإَــساز ايػــًط١ٓ بايغــاظ اٱٜطاْ ٚنــصيو بٓ

 ايةًسٜٔ. بـب ١ جطبٌبٜظسٜس

     ٞبايٓػة١ ىبػحكةٌ ايع٬قاد بـب اٱَاضاد ٚإٜـطإ فـإ زبـ

ئ جفطٍب ًب ايحةازٍ ا٫قحكازٟ َع إٜـطإ خاقـ١ ًب َبـٌ    

ا٫ْفحاح ايحصاضٟ ايغطبـٞ َـع طٗـطإو إ٫ إٔ أبـَٛبه قـس      

ٚغحعاٍٚ  وجرتٜز ًب ذبػـب ايع٬ق١ ايػٝاغ١ٝ َع إٜطإ

جهحفـٞ  ٚقـس   واىبٛاظ١ْ ظفاَبًا ع٢ً ع٬قحٗا َـع ايطٜـاري  

 َ٪قحًا بع٬ق١ َحع١ْ ْػةًٝا َع طٗطإ.

  فُٝا ٜحعًل قبػحكةٌ ايع٬قاد ايػعٛز١ٜ اٱٜطا١ْٝو ٜعحكس

ز. ضبُس ايػًُٞ إٔ ايػعٛز١ٜ يـٔ جٓـسفع عبـٛ طٗـطإ ًب     

ــٌ ــ٬    وايكطٜـــت ايعاشـ ــسًا يهـ ــ١ شـ ــةاث َكٓعـ ــاى أغـ ٖٚٓـ

بٌ  وعسّ ايحكاضث ًب َبٌ ايُبطٚف ايطا١ٖٓ ظٍٛايططفـب 

ع٬ق١ بـب ازباْةـب قس جحعكـس أنرـط   مبهٓٓا ايكٍٛ إٕ اي

ٚقس ٜهٕٛ شيو بؿهٌ َحػاض  شسًا  وًب ا٭ٜاّ ايكاز١َ

)ايةعطٜٔ غحهٕٛ َٓػص١ُ كباًَا َع اىبٛقف ايػعٛزٟ(. 

َٔ ٖٓا قس جعٌُ اىبًُه١ غطٜعًا ع٢ً جطَِٝ ع٬قحٗا َـع  
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ٚجعٜــٌ ظــا٫د ايغُــٛري  واقــ١ جطنٝــاٚخببعــه ايــسٍٚ 

ــف١ ا    ــٔ عاقـ ــحاْٞ َـ ــف ايةانػـ ــٔ اىبٛقـ ــاً َـ ــعّ. أٜهـ  سبـ

إفب مبهٔ قطا٠٤ ظٜاض٠ ا٭َـري ضبُـس بـٔ غـًُإ ا٭خـري٠      

إٔ  ٛقــاً خك ونبٗٛضٜــ١ َكــط ايعطبٝــ١ ًب ٖــصا اٱطــاض     

ــإٚ    ايةٝـــإ اشبحـــاَٞ اىبؿـــرتى يًعٜـــاض٠ أنـــس عًـــ٢ ايحعـ

 ايعػهطٟ ٚبٓا٤ ايك٠ٛ ايعػهط١ٜ ايعطب١ٝ اىبؿرتن١.

      ــامل اٱغــ٬َٞو ــطإ ًب ايع ــ١ ٱٜ ــس َــٔ ايععي ــل اىبعٜ ٚشبً

 وذبحــاط ايػــعٛز١ٜ اىبعٜــس َــٔ ازبٗــٛز ايسبًَٛاغــ١ٝ  ضقبــا 

َــع  ٛقــًاٚنـصيو َــا ٜعــطف بايسبًَٛاغــ١ٝ ايؿــعة١ٝ خك 

عـ٠ٚ٬ عًـ٢    وزٍٚ َرٌ ايةانػـحإ ٚإْسْٚٝػـٝا َٚايٝعٜـا   

بٓا٤ ع٬قاد شٝـس٠ َـع زٍٚ آغـٝا ايٛغـط٢ ايـيت جعحاٖـا       

ــرتاث َٓٗـــا.       ــا ٫ٚ ٜٓةغـــٞ ا٫قـ ــ١ اشبًفٝـــ١ هلـ ــطإ ايةاظـ إٜـ

ًا اقرتاح دبُٝس عه١ٜٛ إٜطإ ًب مبهٔ يًًُُه١ ٫ظكٚ

اق١ إٕ اغحُطد ٚخببعه اىبُٓبُاد ٚاهل٦ٝاد اٱغ١َٝ٬ 

ــٞ    ــساخٌ ايعطبـــ ــ١ٝ ًب ايـــ ــسجٗا ايػٝاغـــ ــطإ ًب عطبـــ طٗـــ

يعـــسّ نـــُإ  ؛ٖٚـــصا َٛقـــف ضقبـــا ٜحـــأخط وٚاٱغـــ٬َٞ

يهـٔ   وْحا٥ص٘ ٚخؿ١ٝ اىبعٜس َٔ ا٫ْكػاَاد اٱغـ١َٝ٬ 
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 مبهـــٔ يًطٜـــاري اغـــحكطا٤ اىبٛاقـــف بؿـــهٌ ذٓـــا٥ٞ َـــع 

ٚنُإ جأٜٝسٖا قةٌ  وايسٍٚ اٱغ١َٝ٬ ايها٣ ٚاىب٪ذط٠

ٚقس ٜهٕٛ َٔ ا٭فهـٌ ططظـ٘ َـٔ قةـٌ      وططظ٘ ع١ْٝ٬

 َٚٔ ذِ ٜحِ زعُ٘ بك٠ٛ. وزٚي١  ري اىبًُه١ أٜهًا

ًٚب ايػٝام شاج٘و أؾاض ز. ضبُس ايػًُٞ إفب جكطٜطٙ هلصا 

ايؿٗط ًب صب١ً "آضا٤ ظٍٛ اشبًـٝض" بعٓـٛإ: إٜـطإ ٚظـعث اهلل     

ايحكطٜـط  ًب قف َٔ ايكطا  ًب غٛضٜاو َٚٔ أبـطظ َـا شـا٤    ٚاىبٛ

ايكٍٛ بإٔ ايـحغرياد ايػٝاغـ١ٝ ايـيت عكـفخ باىبٓطكـ١ ايعطبٝـ١       

ّو أٚ َا ٜعطف بــ "ايطبٝـع ايعطبـٞ" ز٫يـ١     5212َٓص ْٗا١ٜ عاّ 

ع٢ً اضجةاى اىبٛقـف اٱٜطاْـٞ خـ٬ٍ جًـو ايفـرت٠و ظٝـز أٜـسد        

ٚيهـٔ َـا    وطٗطإ بعه ٖصٙ ايحغرياد ايػٝاغ١ٝ ٚضظةخ بٗا

ٕ ٚقًخ َٛش١ ايحغٝري إفب ظًٝفٗا ايػٛضٟ ظح٢ جغري اىبٛقـف  إ

ٚعًُـخ عًــ٢ ايفكــٌ بــب نبٝــع ايرــٛضاد ايعطبٝـ١ َــٔ شاْــتو    

َٔ اىبعًّٛ إٔ غٛضٜا جؿـهٌ  ٚٚايرٛض٠ ايػٛض١ٜ َٔ شاْت آخط. 

أ١ُٖٝ اغـرتاجٝص١ٝ يًُٓبـاّ اٱٜطاْـٞو يـٝؼ بػـةت قـ٠ٛ ايُٓبـاّ        

ايٛذٝل بـب ايُٓبـاَـب   ٚيهٔ ٭ٕ فكسإ ٖصا اسبًف وايػٛضٟ

فكس طٗطإ نـرريًا َـٔ ا٭ٚضام ا٭غاغـ١ٝ ايـيت كبحًهٗـا ًب      ٜٴ
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اىبٓطكـ١. يكــس ادبٗــخ طٗـطإ عبــٛ نــذ نـٌ ايــسٸعِ اىبطًــٛث    

ٱبكا٥ـــ٘ ظٝـــًا  ؛ٚخاقـــ١ اىبـــايٞ ٚايعػـــهطٟ يًُٓبـــاّ ايػٸـــٛضٟ

َٚحُاغــهًا. ٚيبــا ٫ ؾــو فٝــ٘ إٔ إٜــطإ ًب ظاشــ١ ٚشٛزٜــ١      

ٜؿـهٌ بايٓػـة١ هلـا بٛابـ١     ٭ْـ٘   ؛سبهِ ظًٝـف هلـا ًب غـٛضٜا   

ض٥ٝػ١ ٚيبطًا ظًٜٝٛا عبٛ يةٓإ ظٝز ظعث اهلل ايًةٓاْٞو أظـس  

ــصًا       ــس َٓف ــا ٜع ــ١و نُ ــطإ ايعػــهط١ٜ ًب اىبٓطك أٖــِ أشض  إٜ

ًُٗا إفب ايكاض٠ ا٭ٚضٚب١ٝ ٚايسٍٚ ايعطبٝـ١. ٚفكـسإ إٜـطإ هلـصٙ     َ

 وايةٛابــ١ اىبكــري١ٜ ٜعــة ضباقــط٠ إٜــطإ كباَــًا بـــب خكــَٛٗا 

ٗسٜـــسًا ظكٝكٝـــًا يًٓفـــٛش اٱٜطاْـــٞ ًب ايـــساخٌ نُــا ٜؿـــهٌ ج 

ًب ايعـــطام ٚايــُٝٔ ٚيةٓـــإ.   ٛقــاً خكٚايعطبــٞ بؿــهٌ عـــاّ   

ٚيهــُإ ذبكــل ٖــصا اهلــسف ا٫غــرتاجٝصٞو زافعــخ طٗــطإ      

ٚجعٌُ ًب ايٛقخ ايطأٖ  وبهٌ نطا٠ٚ عٔ ُْباّ بؿاض ا٭غس

أٜهًا عًـ٢ إقٓـا  ايـسٍٚ ايغطبٝـ١ بكـع١ َٛقفٗـا َـٔ ا٭ظـساس         

ٚجػــٛم يــصيو بػــةٌ  وكــ١ ايؿــطم ا٭ٚغــٌبايــيت جعكــف قبٓط

َحعسز٠ ٚٚغا٥ٌ َحٓٛع١و ٜٚةسٚ إٔ ٖـصٙ اشبطـ٠ٛ اٱٜطاْٝـ١ قـس     

 نةري. ظبعخ إفب ظسٺ
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ٚعٓــسَا اْطًكـــخ ؾـــطاض٠ َـــا ٜػــ٢ُ بــــ "ايطبٝـــع ايعطبـــٞ"   

ٚأطاظــخ با٭ُْبُــ١ ًب جــْٛؼ َٚكــط ٚايــُٝٔ ٚيٝةٝــاو بــسأد      

ــ١   ــحغرياد عًــــ٢ ايػــــاظ١ ايعطبٝــ  وإٜــــطإ بايرتظٝــــت بٗــــصٙ ايــ

ٚأْـ٘ "غـٛف ٜـأجٞ ٜـّٛ      واجٗا "َحعًك١ بهطاَـ١ ايؿـعٛث"  ٚاعح

جعاٍ ْاضٖا ذبـخ ايطَـاز"و )جعـة     ٚجؿحعٌ ٖصٙ ايةًسإ اييت ٫

بــصيو بطةٝعــ١ اسبــاٍ زٍٚ اشبًــٝض ايعطبــٞ(و ٚعــازد نبٝــع       

ذبطناجِٗ بايهطا١َ ايكَٛٝـ١ ٚايعسايـ١ ا٫شحُاعٝـ١ ٚاسبطٜـ١     

 ّ(. ٚقــا4/6/5211ٍٚنبٝعٗــا ذبــخ َبــٌ ايــسٜٔ اٱغــ٬َٞ ) 

ٕ "ايؿ٤ٞ ايـصٟ شـصبِٗ )ؾـعٛث    إاىبطؾس ا٭ع٢ً عًٞ خا٦َٓٞ 

زٍٚ "ايطبٝــــع ايعطبــــٞ"( بهــــٌ ٚنــــٛح ٖــــٞ قهــــ١ٝ ايعــــع٠       

ــاّ       ــ٪٤٫ اسبّهـ ــس ٖـ ــخ ٜـ ــس شطظـ ــا١ْٝو فكـ ــ١ اٱْػـ ٚايهطاَـ

ــعت" )   ــ١ ايؿـــ ــاىبـب نطاَـــ ــف ٚ(. 51/9/5211ّايُبـــ مل ٜكـــ

ايرتظٝت اٱٜطاْٞ ايهةري بٗصٙ ايحغرياد ع٢ً ايػاظ١ ايعطبٝـ١  

ــس  ــصا اسبـ ــس ٖـ ــع٠ٛ    عٓـ ـــ "ايكـ ــاٙ بـ ــا أوـ ــو قبـ ــٌب شيـ ــٌ ضبـ و بـ

ــ١َٝ٬" ــا     واٱغـ ــحًُٗخ ظٹطانٗـ ــس اغـ ــٛضاد قـ ــصٙ ايحطـ ٚإٔ ٖـ

ّو ٚإٔ "ايكـع٠ٛ  1979ايػٝاغٞ َٔ ايرٛض٠ اٱٜطاْٝـ١ ًب عـاّ   

ــس ايؿــعٛث       ــ١ ٚاىبحأقــ١ًو ٚجطٜ ــ١ ايرابح اٱغــ١َٝ٬ ٖــٞ ايهًُ
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ٚنصيو ٜطٜـسٕٚ   واٱغ١َٝ٬ ايعساي١ ٚاسبط١ٜ ٚايسمبٛقطاط١ٝ

ِٗ اٱْػا١ْٝ ايـيت ٜطْٚٗـا ًب ايـسٜٔ اٱغـ٬َٞو     ا٫ٖحُاّ بٜٗٛح

ٚيٝػـــخ ًب اىبـــساضؽ ا٭خـــط٣"و ٚؾـــسٸز ٚيـــٞ ايفكٝـــ٘ عًـــ٢ إٔ 

اىبٛاقــع اٱيهرتْٚٝــ١ ايــيت جٓكــٌ ا٭خةــاض ا٭شٓةٝــ١ زا٥ُــًا َــا        

جحعـــسس عـــٔ ْفـــٛش إٜـــطإ ٚغـــٝططجٗا ٚظهـــٛضٖا ًب قهـــاٜا  

اىبٓطك١و يهِٓٗ ٫ ٜعرتفٕٛ "زٚافعِٗ اىبغطن١"و ع٢ً ظـس َـا   

ضنع ٚيٞ ايفكٝ٘ ًب جكطؼباج٘ ٖـصٙ عًـ٢ قـِٝ    ٚخا٦َٓٞ.  ٜطاٙ

َٚفاِٖٝ جس سغ اىبؿاعط يـس٣ اىبحًكـٞ ايعطبـٞ َرـٌ "ايعسايـ١"و      

"اسبطٜـــ١"و "ايسمبكطاطٝــــ١" َٚــــا أطًــــل عًٝــــ٘ أٜهــــًا "اهلٜٛــــ١  

اٱْػــا١ْٝ"و ايــيت جحٛافــل نبٝعٗـــا َــع قــِٝ َٚفــاِٖٝ ايـــسٜٔ       

 اٱغ٬َٞ.

غٛضٜاو ذبـسس  ٚعٓسَا ٚقًخ َٛش١ ايرٛضاد ايعطب١ٝ إفب 

اىبطؾس ا٭ع٢ً ًب إٜطإ عًٞ خا٦َٓٞ عٔ شيو ٚظعِ إٔ طةٝع١ 

ا٭ٚنــا  ًب غــٛضٜا ربحًــف عٓٗــا ًب بكٝــ١ ايــسٍٚ ايعطبٝــ١ َرــٌ  

 _ َٔ ٚش١ٗ ُْبطٙ_ جْٛؼو َكطو يٝةٝاو ٚايُٝٔو فحًو ايسٍٚ

ــا نــس أَطٜهــا ٚنــس ايكــ١ْٝٛٝٗ     ــخ ذٛضجٗ يهــٔ ًب  و"ناْ

ا١ٜٓ ٜحةعـٕٛ ٖـصٙ   غٛضٜا فإ ٜس أَطٜها ٚانع١ ٚش١ًٝ ٚايكٗ
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ايكه١ٝو فـٓعٔ ٫ ٜٓةغـٞ إٔ غبطـ٧ ٫ٚ ٜٓةغـٞ إٔ ْٓػـ٢ ٖـصا       

اىبعٝــاضو ٚإٔ جًــو ايرــٛض٠ ٖــٞ ذــٛض٠ ؾــعة١ٝ أقــ١ًٝ قاَــخ نــس    

ــعاضاد ًب غـــٛضٜا جعـــس   ــ١ْٝٛٝٗو ٚإٔ ٖـــصٙ ايؿـ أَطٜهـــا ٚايكـ

ٚعبـٔ غـٛف    ..ىبكًع١ أَطٜها ٚإغطا٥ٌٝ ٚأْٗا ذٛض٠ َؿـة١ٖٛ 

ـــ    ــإ ٖٚـ ــصا ايةٝــ ــل ٖٚــ ــصا اىبٓطــ ــ٢ ٖــ ــافِب عًــ ــٜٛط" عبــ صا ايحٓــ

ــا    ّٚ(. 92/6/5211) ــٌ اعح ــصيو ب ــف خــا٦َٓٞ ب إٔ مل ٜهح

ظكٝك١ ا٭ظ١َ ايػٛض١ٜ "ظطث بايٛناي١" َٔ قةـٌ بعـه ايـسٍٚ    

َـــٔ أشـــٌ جـــٛفري  ؛بععاَــ١ أَطٜهـــا ٚبعـــه ايكـــٛاد ا٭خـــط٣ 

َكــاا ايُٓبــاّ ايكــْٗٝٛٞ ٚاٱنــطاض باىبكاَٚــ١ ًب اىبٓطكــ١و    

 (.55/8/5215ّ) ع٢ً ظس ظعُ٘

ــً   ــس ايػـ ــاض ز. ضبُـ ــام ْـــٛفُا    ٚأؾـ ــس اجفـ ــ٘ بعـ ُٞ إفب أْـ

ظٍٛ اىبًـف ايٓـٟٛٚ    1+2اىبةس٥ٞ بـب إٜطإ ٚصبُٛع١  5219ّ

طد إٜطإ "ايعسغ١" اييت ناْـخ جُٓبـط َـٔ خ٬هلـا     اٱٜطاْٞ  ٝٸ

إفب طةٝعـ١ ا٭ٚنـا  ًب غـٛضٜا. يكـس ذبٛيـخ طٗـطإ َـٔ إيكـا٤         

   ٛ ــّٛ عًــ٢ "قــ٣ٛ ا٫غــحهةاض ايعــاىبٞ" ٚاىبدططــاد "ايكــٗٝ  ايً

يعـــعف عًـــ٢ ْغُـــ١ "اٱضٖـــاث ايعـــاىبٞ" ايـــيت أَطٜهٝـــ١" إفب ا_

ٚاي٫ٜٛـــــاد اىبحعـــــس٠  _جحٛافـــــل ٖٚـــــٛاشؼ ايكـــــ٣ٛ ايعُبُـــــ٢ 
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دبـاٙ ا٭ظـساس ًب اىبٓطكـ١.     _ا٭َطٜه١ٝ ع٢ً ٚش٘ اشبكـٛم 

ضنعد إٜطإ نـرريًا عًـ٢ خطـط ازبُاعـاد اٱضٖابٝـ١ ايـيت       ٚ

ٚظاٚيـخ إٔ جعُـل َـعاعِ إٔ ٖــصا     وجٓؿـٌب ًب غـٛضٜا ٚايعـطام   

اىبًُهــ١ َٚٓٗــا َــٔ قةـٌ زٍٚ إقًُٝٝــ١  اٱضٖـاث قــازّ َٚــسعّٛ  

ايعطبٝـ١ ايػـعٛز١ٜ ٚقطـط ٚجطنٝــاو ٚإٕ نـإ ايرتنٝـع عًــ٢      

ا٭ٚفب ٖٛ ا٭نرـط بـطٚظًا ٚجهـطاضًا. ُٜٚبٗـط ايـحغري ًب ايكـطا٠٤       

اٱٜطاْٝـــ١ يٮظَـــ١ ايػـــٛض١ٜ َـــٔ خـــ٬ٍ جكـــطؼباد عـــسز َـــٔ   

اىبػــ٪ٚيـب ًب اسبهَٛــ١ اٱٜطاْٝــ١. ففــٞ يكــا٤ نبعــ٘ بــا٭َـب   

و بإ نٞ َّٕٛو 5214ىبحعس٠ ًب ؾٗط غةحُا ايعاّ يٮَِ ا

ٕ إٜــطإ جػــع٢ زا٥ُــًا  إقــاٍ ايــط٥ٝؼ اٱٜطاْــٞ ظػــٔ ضٚظــاْٞ   

ــًا إٕ    ــاٍ أٜهـ ــ٠ٛ. ٚقـ ــ١ بهـــٌ قـ ــ١ اٱضٖـــاث ًب اىبٓطكـ ىبهافعـ

اٱضٖــاث ٚايعٓــف ٜؿـــه٬ٕ خطــطًا ظكٝكٝـــًا عًٝٓــا نبٝعـــًاو     

ٜٚٓةغٞ ايكٝاّ حبطث نـطٚؽ نـس ٖـصٙ ازبُاعـاد. ًٚب يكـا٤      

ٕ بــٞ غــٞ" ا٭َطٜهٝــ١ أؾــاض ضٚظــاْٞ إفب  إ" أشطجــ٘ َعــ٘ قٓــا٠

ــ١   ــ١ ًب اىبٓطكـ ــاد اٱضٖابٝـ ــ١ ازبُاعـ ــطٚض٠ َهافعـ ــ٘  ونـ ٚإْـ

ٜٓةغــــــٞ إٔ جهــــــٕٛ َهــــــافعحِٗ عــــــٔ ططٜــــــل ايؿــــــعت      

يٮغــــف ْؿــــٗس ايٝــــّٛ ًب َٓطكحٓــــا   :ٚاسبهَٛــــادو ٚقــــاٍ
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ٚؾـطٸزٚا   ونباعاد إضٖاب١ٝ غًةخ اهلـس٤ٚ ٚايطاظـ١ َـٔ ايٓـاؽ    

ا٭بطٜـا٤ بهـٌ ٚظؿـ١ٝ    ٚقحًٛا  و٬َٜـب ا٭ؾدام َٔ َٓاظهلِ

ُٖٚصٝــ١و َ٪نــسًا أْــ٘ ٚعًــ٢ َــس٣ قــطٕٚ نــإ اىبػــًُٕٛ        

ٚايٝٗــٛز ٚاىبػــٝعٕٝٛ ٚأجةــا  أزٜــإ َٚعحكــساد أخــط٣ ٜعٝؿــٕٛ  

ــإ.    ــًا إفب شٓـــت ًب غـــٛضٜا ٚايعـــطام بهـــٌ ضاظـــ١ ٚاط٦ُٓـ شٓةـ

ــا٤ ؾــطان١       ــطإ َــٔ ٚضا٤ ٖــصٙ ايحكــطؼباد إفب بٓ ٚجػــع٢ إٜ

 و٢ اٱضٖـاث شسٜس٠ َع ايك٣ٛ ايها٣ ذبخ َُب١ً اسبطث عًـ 

َٔ خ٬ٍ ايحػـٜٛل ىبـعاعِ إٔ اٱضٖـاث ٜػـحٗسف إٜـطإ نُـا       

ٚأْ٘ غٛف ٜكٌ إفب أٚضٚبا ٚايغطث بؿهٌ  وٜػحٗسف ايغطث

 عاّ بعس إٔ ٜكهٞ ع٢ً ايؿٝع١ ًب اىبٓطك١.

ــ٘   ًب ٚ ــًُٞ فاْــ ــس ايػــ ــصٙ   _ضأٟ ز. ضبُــ ــ٢ ٖــ ــًا عًــ عطفــ

ايحغرياد اىبح٬ظك١ ًب اىبٛقف اٱٜطاْٞ َٔ ا٭ٚنا  ًب اىبٓطك١ 

َـٔ  ـري اىبػـحةعس إٔ     _سباي١ ايػٛض١ٜ عًـ٢ ٚشـ٘ اشبكـٛم   ٚا

ْط٣ جغريًا شسٜـسًا ًب ايكـطا٠٤ اٱٜطاْٝـ١ بعـس جٓفٝـص ا٫جفـام بــب        

ظــٍٛ اياْــاَض ايٓــٟٛٚ اٱٜطاْــٞ. فُرــٌ   1+2إٜــطإ ٚصبُٛعــ١ 

ٖصا ا٫جفام ٚاىبًفاد ايػٝاغ١ٝ اىبطجةط١ بـ٘ ًب َٓطكـ١ ايؿـطم    

ٕ دباٙ زٍٚ ازبٛاض ا٭ٚغٌب غحًكٞ بُب٬هلا ع٢ً جكطفاد إٜطا
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 ٞ ــ ًب غـــٛضٜا  ٛقـــًاخك وَٚٓـــاطل ايكـــطا  ًب ايـــساخٌ ايعطبـ

ٚايُٝٔ ٚايعطام ٚيةٓإو ٚبايحايٞ ع٢ً زٍٚ اىبٓطكـ١ ا٫غـحعساز   

شٝــسًا يــصيوا نُــا إٔ َــٔ اىبٗــِ اٱؾــاض٠ إفب إٔ إٜــطإ جٛاشــ٘ 

قــــطاضاد قــــعة١ ًب َبــــٌ اغــــحُطاض اغــــحٓعاف ظــــعث اهلل ًب  

٢ً زعِ اسبعث ًب َُٗح٘ ًب فاَا اٱبكا٤ ع واىبػحٓكع ايػٛضٟ

ِ  وغــٛضٜا  يبـــا ٜعــة خػـــاض٠ َعزٚشـــ١ ًب   وأٚ جكًـــٝل ايــسع

غــٛضٜا ٚيةٓــإ عًــ٢ ظــس غــٛا٤. نُــا إٔ اغــحُطاض ٖــسض اىبــاٍ   

اٱٜطاْٞ ع٢ً اىبًٝؿٝاد ًب اشباضط َع عسّ ا٫نرتاس َٔ قةٌ 

ايُٓباّ اٱٜطاْـٞ با٭ٚنـا  اىبعٝؿـ١ٝ ايةا٥ػـ١ ايـيت ٜعـاْٞ َٓٗـا        

ّ    اىبٛاطٔ ًب ايساخٌ   وغحعٜس َٔ ايغهـت ايؿـعه عًـ٢ ايُٓبـا

ٚقس ٜحػةت شيو ًب ظطاى ؾعه ًب ايساخٌ اٱٜطاْٞ َحـ٢ َـا   

ــاض     ــ١ غــــاعب١ يًصــــ٤ٛ يًؿــ ضأ٣ ايؿــــعت اٱٜطاْــــٞ إٔ ايفطقــ

 ٚايحعةري عٔ اغحٝا٥٘ َٔ جكطفاد ايُٓباّ اسباي١ٝ.
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ّ. ظػاّ حبريٟ بعهًا َـٔ اشبًـٌب ايكـا٥ِ ًب إزاض٠     أٚنح

ــّٛ ٖــٞ        ــطإ ايٝ ــ٘ إٕ إٜ ــٝض بكٛي ــطإ ٚزٍٚ اشبً ـــب إٜ ايكــطا  ب

ــ١ ايػــعٛز١ٜ ٚزٍٚ     ــسٚ ايحهحٝهــٞ ا٭ٍٚ يًًُُهــ١ ايعطبٝ ايع

هلـا ٚىبػـحكةًٗا ًب اىبٓطكـ١.     ًاَةاؾـط  ًاٚجؿهٌ جٗسٜـس  واشبًٝض

ٝـ   ٚ ٛٻ   ًاقطاعٓا َع إٜـطإ يـٝؼ طا٥ف طا  ايكـ فض يٓـاو  نُـا ٜكـ

بانـ١ٝ  أٚ اٱ وايطا٥فٞ ٜكـع بــب طٛا٥ـف َرـٌ ايؿـٝع١ ٚايـسضٚظ      

ٗـِ  إْ ؛أٌٖ ايػ١ٓ ٚازبُاع١ يٝػٛا بطا٥فـ١ ٚٚايؿٝع١ نُراٍو 

فايكــطا  َــع إٜــطإ ٖــٛ أٜــسٜٛيٛشٞ عطقــٞ  وا٭َــ١ اٱغــ١َٝ٬

ٕ ٖٛٚٛ قطا  بـب ايكف١ٜٛ اٱٜطا١ْٝ ٚايعـطثو ايكـفٜٛ   وحبخ

ـٖـ  ًعــطث ٚذكــافحِٗ شــسًا ي ًانــةري ًاٚاظحكــاض ًادبــس يــسِٜٗ نط

ٚأْـ٘   وٜٚ٪َٕٓٛ بُٓبط١ٜ ايحفٛم ايعطقٞ ع٢ً ايعطث وٚجاضؽبِٗ

  ِ ــٔ جطــٜٛعٗ ــس َ ــا ايعطقــٞ     إٜــطإٚ و٫ ب ــل جفٛقٗ جػــع٢ يحعك
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ــحغ٬ٍ    ــا عًـــ٢ ايعـــطث ٚ ريٖـــِ َـــٔ خـــ٬ٍ اغـ ٚبػـــٌب ْفٛشٖـ

ػــحدسّ نعكــإ طــطٚاز٠ اىبــصٖت ايؿــٝعٞ ايــصٟ زا٥ُــًا َــا ٜٴ

ــ١ ش  ــاد ايعطبٝـ ــرتام اجملحُعـ ــاد ايؿـــ  اد٫خـ ــٔ  وٝع١ٝا٭قًٝـ َٚـ

ــ٘ ٜةــس  ًب جؿــهٌٝ ٚجهــٜٛٔ أظــعاث أٚ فكــا٥ٌ أٚ     ٩ٕٚخ٬ي

خ٬ٜا َٛاي١ٝ يًُٓباّ اٱٜطاْٞ ظػت ٚنـع نـٌ بًـس ٜحعـإًَٛ     

ــ٘ ــحدسَٜٚ وَعـ ــٜٛٔ    اْٗٛػـ ــٔ ايحهـ ــاجِٗ َـ ــل غٝاغـ ًب ذبكٝـ

ــحٗسف  ــس اىبػــ ــساخًٞ يًةًــ ــاضعٕٛ ًب إزاض٠   وايــ ــٕٛ بــ ٚاٱٜطاْٝــ

ٕ ْٚػــحطٝع أ وايحُٓبُٝــاد ٚجؿــهًٝٗا ًب طبحًــف َػــحٜٛاجٗا 

ْـــط٣ شيـــو ًب ايعـــطام ٚيةٓـــإ ٚايةعـــطٜٔ ٚايهٜٛـــخ ٚغـــٛضٜا   

 و ظٝـز عطب١ٝ ٜٛشس يـسٜٗا طا٥فـ١ ؾـٝع١ٝ    ١ٚنٌ زٚي وٚايُٝٔ

َــٔ ايحُٓبُٝــاد ايعػــهط١ٜ ٚاىبسْٝــ١ ٚايسٜٓٝــ١  ًاٜــسٜطٕٚ خًٝطــ

اخرتاقٗـــِ ٚضباٚيـــ١ دبٓٝـــس ٚٚايػٝاغـــ١ٝ ظػـــت نـــٌ زٚيـــ١. 

ٜٔ ايطٛا٥ف ايؿٝع١ٝ ايعطب١ٝ غٛا٤ نإ ًب ايػعٛز١ٜ أٚ ايةعط

ــ٢ أْٗــِ ٜػــحدسَٕٛ غٝاغــ١      ٜعــس وأٚ  ريٖــا ــٌ عً أنــا زيٝ

٭ِْٗ ٜػـحدسَٕٛ ايعـطث ايؿـٝع١ ًب ظـطٚث ايٛنايـ١       ؛عطق١ٝ

ــاو     ــطاعِٗ ًب َٓطكحٓـ ــريإ قـ ــحُطاض ْـ ــت ٫غـ ــًا ٚنعطـ زا٥ُـ

ــرُٔ ٖٚــِ ضبكــٕٓٛ.     ــسفع اي ــٞ ٜ غــ١ٓ ٖٚــِ   92اىبــٛاطٔ ايعطب
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 .خلإ .ٜــسعٕٛ َكاَٚــ١ ايكــٗا١ٜٓ يحعطٜــط ايكــسؽ ٚاىبــٛد هلــِ..  

ايّٝٛ مل ٜكحٌ إٜطاْـٞ ٚاظـس عًـٞ أٟ شةٗـ١ َٛاشٗـ١ َـع        ٚظح٢

بــٌ بــايعهؼ اجهــح يٓــا إٔ ٖٓــاى عــس٠  وايهٝــإ ايكــْٗٝٛٞ

 واجكــا٫د َٚفاُٖــاد َــع ايكــٗا١ٜٓ عًــ٢ َــس٣ غــٓـب طًٜٛــ١ 

ٝـ  ٕ زاخـٌ إٜـطإ   ٛٚاىبعا١ًَ ايطا٥ع١ اييت ٜعاٌَ بٗا ايٝٗٛز اٱٜطاْ

      ٔ قةـٌ   َٔ ظفِب نبٝـع ظكـٛقِٗ ايسٜٓٝـ١ ٚايحصاضٜـ١ ٚاىبسْٝـ١ َـ

 ايُٓباّ ايكفٟٛ أنا َراٍ ع٢ً شيو.

ٚخبكــــٛم َُٓبَٛــــ١ زٍٚ صبًــــؼ ايحعــــإٚ اشبًٝصــــٞ     

ٚع٬قحٗــا َــع إٜــطإ َٚػــحكةًٗا ٜحفــل ّ. ظػــاّ حبــريٟ َــع ز   

ضبُس ايػًُٞ ًب إٔ عـسّ ٚشـٛز اغـرتاجٝص١ٝ َٛظـس٠ جملابٗـ١      

إٜـــطإ ايكـــف١ٜٛ ٖـــٞ أنـــا َؿـــه١ً جعرتٜٓـــا ًب إزاض٠ ٖـــصا  

ٚي١ خًٝص١ٝ جحعاٌَ َع إٜـطإ  ٚأغةاث شيو إٔ نٌ ز وايكطا 

ٚع٬ق١ إٜطإ َع اٱَاضاد نُا  وٚفل َكاسبٗا اشباق١ بٗا

ــو    ــ٢ شي ــاٍ عً ــطإ   ومت ايحٛنــٝح أنــا َر ــز إٕ إٜ ــٌ ذبظٝ ح

 ٖٚصا عٌُ َعازٺ وفطري ُٖٝٓحٗا عًٝٗاجإَاضاج١ٝ بايك٠ٛ ٚ ًاشعض

ٚيهـٔ َكـاا إَـاض٠ زبـٞ جكحهـٞ       ويسٚي١ اٱَاضاد نسٚيـ١ 

 اٖٚـص  وهلا َكاا دباض١ٜ نةري٠ َعٗا ٭ٕ ؛ايحعاٌَ َع إٜطإ
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ؾ٤ٞ طبصٌ َٚٗعي١ ٚربةٌب غٝاغٞ َٔ قةـٌ زٚيـ١    _ضأٜ٘ ًب _

٘ ايــيت اٱَــاضاد  ٜٚحهــطض ايػــٝٓاضٜٛ ٖــصا   وجحعُــٌ َػــ٪ٚيٝح

ــسٚيح و ُٖٚــاُــإ ٚايهٜٛــخ بكــٛض٠ أخــط٣ ًب غــًط١ٓ عٴ  ٕ ااي

ايسخٍٛ َع أٟ َٛاش١ٗ َع إٜطإ َُٗا ناْخ  ٕٕ ٫ جطٜسااايًح

أٜهًا ٭غةابِٗ اشباق١ ًب ظاي١ غًط١ٓ  واش١ٗطةٝع١ ٖصٙ اىبٛ

 _اعحكــازًٙب _ٚايــيت  وأٚ ايػــاشش١ ًب ظايــ١ ايهٜٛــخ وُــإعٴ

٭ْٗا غٝاغ١ أؾدام ع٢ً ضأؽ ايػًط١ ئ جطـٍٛ   ؛ٚقح١ٝ جعسٸ

أقـةح  ٚأنرط َٔ غٝاغ١ زٍٚ جسٜط َساضؽ غٝاغ١ٝ ضبرتف١. 

اٯٕ إٔ ايػـــــعٛز١ٜ غـــــححعٌُ إزاض٠ ٖـــــصا ايكـــــطا    ٚانـــــعًا

ُـ  ٚ وطٜةًاقبفطزٖا جك  ائ ْصنط ايةعطٜٔ ٚقطط بحفاقـٌٝ ٭ْٗ

ــا أٟ زٚض ًب   –ضأٟ ّ. ظػــاّ حبــريٟ  ًب  – أقــغط َــٔ إٔ ًٜعة

ايةعطٜٔ باخحكــاض َطجةطــ١ بايػــعٛز١ٜ  فــإزاض٠ ٖــصا ايكــطا ؛  

 و٫ٚ َفط هلا َٔ جٛظٝس َٛاقفٗا َع ايػعٛز١ٜ نا٬ًَ ًااضجةاط

ا بُٝٓــا قطــط غحػــحدسّ إٜــطإ يحعكٝــل جــٛاظٕ ًب ع٬قحٗــا إش   

ٚيــصيو َــٔ اىبٗــِ إٔ جحكــاضث     واؾــحس خ٬فٗــا َــع ايػــعٛز١ٜ   

ــةة ذبايفــ   ــع قطــط  ًاَػــحُط ًاايػــعٛز١ٜ ٚج ٖٚــصا يبهــٔ   وَ

 ٖا يكاسبٓا.٩ذبكٝك٘و فكطط زٚي١ مبهٔ اظحٛا
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ٜٚعحكس ّ. ظػاّ حبـريٟ إٔ ايكـطا  اىبػـحكةًٞ َـع إٜـطإ      

ايٝــّٛ زخًٓــا َطظًــ١ شسٜــس٠ َــٔ    إْٓــابــٌ  وغــٝعحس ٜٚحكــاعس

شٖةــخ أٜــاّ ايؿــصت ٚا٫غــحٓهاض   ؛ ظٝــزٕايكــطا  َــع إٜــطا 

ايعٌُ اىبٝساْٞ ايفعًٞ ًب َٛاش١ٗ اىبس اٱٜطاْٞ ًب َٓاطل  أٚبس

 ٞ ٚايـُٝٔ ٚغـٛضٜا أنـا َرـاٍ عًـ٢       وايكطا  ًب ايعامل ايعطبـ

فٞ غٛضٜا عػهطًٜا ايحٛاظٕ ايكحايٞ اْحكٌ يكـاسبٓاو  فشيوو 

ٚغكٍٛب ايُٓباّ ايػٛضٟ أقةح َػـأي١ ٚقـخ يـٝؼ إ٫. ٜٚعحكـس     

ػــاّ أٜهــًا إٔ ايػــعٛز١ٜ اٯٕ بــسأد جعــس ىبطظًــ١ َــا بعــس    ّ. ظ

ٓػـحطٝع إٔ ْـط٣ اسبـٛذٝـب اٯٕ ًب جطاشـع     فأَـا ايـُٝٔ    وبؿـاض 

ــٔ      ــحُط ٚيــ ــا٥طِٖ غحػــ ــسافع ٚخػــ ــف اىبــ ــةعٛا ًب َٛقــ ٚأقــ

غــكٛطِٗ ٚ وٜػــحطٝعٛا جعٜٛهــٗا بــأٟ ؾــهٌ َــٔ ا٭ؾــهاٍ

ٚيهـٔ ظحـ٢ إشا اْٗعَـٛا غـٝهٕٛ      وأٜهًا أقةح َػأي١ ٚقخ

ــِ   ــٛز زا٥ــ ــل  وًب ايــــُٝٔهلــــِ ٚشــ ــسض قًــ  وٚغٝؿــــهًٕٛ َكــ

ــا غٝػــحُط   ــ٢ أَٓٓ ــس ٖــعمبحِٗ    وٚخطــطِٖ عً ــٔ ٜكــفٛ عٓ ٚي

 ٕ َػـحكة١ًٝ   دَؿـه٬  ٣غـٓط ٚ وٚاْػعابِٗ َٔ قٓعا٤ ٚعـس

 ١ٖـصإ ايعـا٬َٕ ٜؿـه٬ٕ ْهػـ    َٚعِٗ ٖٚصا ؾة٘ َ٪نس. 

هعف ايٓفٛش اٱٜطاْٞ ًب ٭ٕ غكٍٛب غٛضٜا غٝٴ ؛نةري٠ ٱٜطإ
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عًـــ٢ اىبـــس٣ ايطٜٛـــٌ  هـــعف جـــسضػبًٝاٚظـــعث اهلل غٝٳ ويةٓـــإ

عبـٔ اٯٕ ًب ٚنـع يبحـاظ ًب    ٚبفكساْ٘ ظًٝفـ٘ ا٭قـ٣ٛ غـٛضٜا.    

 ٕ ٚا٫جفــام ايٓــٟٛٚ بـــب إٜــطإ ٚايغــطث مل    وقــطاعٓا َــع إٜــطا

   ٕ ــطا ــأجٞ ًب ٚقــخ أفهــٌ َــٔ اٯٕ ٱٜ ٭ْٗــِ ًب ٖــصا   ؛ٜهــٔ ٜ

اسباشـ١ يطفـع    أَـؼٸ ًب ايٛقخ بايصاد ٚذبخ ايُبطٚف اسباي١ٝ 

ٍ ٚأغًع١ ًب أَانٔ ايكطا  ايعكٛباد ا٫قحكاز١ٜ يهذ أَٛا

اسبايٞ ٚظٜاز٠ ضقعـ١ ايكـطا  ٫غـحٓعاف ايػـعٛز١ٜ ٚإنـعافٗا.      

غـــحصس ايػـــعٛز١ٜ ْفػـــٗا ٚظٝـــس٠ ًب قـــطاعٗا َـــع إٜـــطإ       ٚ

٫ٚ مبهٔ ا٫غحعا١ْ بـايك٣ٛ اٱقًُٝٝـ١ ايػـ١ٝٓ ًب     واىبػحكةًٞ

ــط   ــا َٚكـ ــحإ ٚجطنٝـ ــٞ بانػـ ــا ٖٚـ ــ١   وَٓطكحٓـ ــٌ زٚيـ ٚيهـ

 أغةابٗا اىبدحًف١.

ــط٣ ّ.   ــًا ٜـ ــ١    أٜهـ ــطث عاَـ ــٔ ايعـ ــا عبـ ــريٟ أْٓـ ــاّ حبـ ظػـ

ــع    ــا اٯٕ ًب ايحعاَـــٌ َـ ــٓٝع١ ْٚـــسفع مثٓٗـ ــا٤ ؾـ اضجهةٓـــا أخطـ

ٖٚـصا   وا٭قًٝاد ايس١ٜٝٓ ايعطب١ٝ ًب نبٝع أعبا٤ ايعامل ايعطبٞ

بــسأ ًب قــطاعٓا َــع ايهٝــإ ايكــْٗٝٛٞ ًب أضبعٝٓٝــاد ايكــطٕ  

نبٝـــع ا٭قًٝـــاد ايسٜٓٝـــ١ ًب ايعـــامل ايعطبـــٞ جؿـــعط  ٚاىبانـــٞ. 

 ًاعطبٝــ  ًاُعٓــ٢ إٔ جهــٕٛ َٛاطٓــ   فٛف ايٝــّٛو  بــاشبطط ٚاشبــ 
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ٓٸ  وٜٗـــٛز ايعـــطث ٖطبـــٛا يًكـــٗا١ٚ١ٜٓ فكـــٌبو اعبكـــط ًب ايػـــ

ٚؾــٝع١ ايعــطث ادبٗــٛا  وايعــطث ادبٗــٛا إفب ايغــطث َٛٚػــٝعٝ

ٱٜطإو ٚأفهٌ غٝاغ١ ْحةعٗا ٖـٞ اغـرتشا  مشٛيٝـ١ ايعطٚبـ١     

٭ٕ َعطنحٓا ايكاز١َ َع  ١؛يهٌ ايٓاطكـب بٗا بسٕٚ أٟ جفطق

ٚايسٍٚ اٱغ١َٝ٬ ا٭خط٣ ئ  وَعطن١ عطب١ٝ حبح١ إٜطإ ٖٞ

جٓكــاز هلــا إ٫ ًب ظايــ١ ٚاظــس٠ فكــٌب ٖٚــٞ هباٜــ١ اىبكسغــاد       

ٞ   _٭ٕ ايعامل نً٘  ؛اٱغ١َٝ٬  _غٛا٤ إغـ٬َٞ أٚ  ـري إغـ٬َ

ــ١  ــري     ٦غــ ــ١ بػــةت غٝاغــاد ناضذٝ ِ قــطاعاجٓا  ــري اىبٓحٗٝ

 َسضٚغ١ ٫ جساض َٔ قةٌ طبحكـب ٚضبرتفـب.

ــع   ــس اىب ــط٣ ز. هبٝ ــ١ ز. ضبُــس ايػــًُٞ عــٔ    ٜٚ ضٚ  إٔ ٚضق

َػحكةٌ ايع٬قاد اشبًٝص١ٝ اٱٜطا١ْٝ قس بٓٝـخ زٕٚ ؾـو عًـ٢    

نـــ٤ٛ ايحطـــٛضاد ايػٝاغـــ١ٝ اسبايٝـــ١ ٚطُـــٛح إٜـــطإ ايٛانـــح 

ــٔ جطغــٝذ ىبؿــطٚعٗا        ــ٘ َ ــا ذبًُ ــ١ َٚ ــٛض٠ اٱٜطاْٝ بحكــسٜط اير

ايطـــا٥فٞ ًب اىبٓطكـــ١و ٚظحـــ٢ جـــحُهٔ زٍٚ صبًـــؼ ايحعـــإٚ  

ايٓفــٛش عًٝٗــا أٜهــًا إٔ جةــازض    اشبًٝصــٞ َــٔ اسبــس َــٔ ٖــصا     

َـع   ٚخكٛقًابحععٜع ع٬قحٗا َع اسبه١َٛ ايعطاق١ٝ اسباي١ٝ 

ايكٝــازاد أقــعاث ايكــطاض ايػــٝازٟو نُــا جحعــإٚ َــع ضَــٛظ  
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َهْٛاد ايؿعت ايعطاقٞ جبُٝع أطٝاف٘ )ايػـ١ٓو ا٭نـطازو   

اهلسف َٔ شيو ٖـٛ  ٚايؿٝع١ ايعطثو ٚاىبركفـب بؿهٌ عاّ(و 

اىبٓطكـ١و  ًب ١ٝ جكًـٌ َـٔ ْفـٛش إٜـطإ     ايحأغٝؼ ىبطظًـ١ َػـحكةً  

ــصٟ     ــطام ايـ ــٝاز١ٜ يًعـ ــايكطاضاد ايػـ ــا بـ ــٔ اْفطازٖـ ــصيو َـ ٚنـ

 وجطبطٓا ب٘ ازبغطافٝا ٚايعؿـا٥ط ايعطبٝـ١ ٚاىبكـاا اىبؿـرتن١    

ــيت َــٔ ظــل اىبًُهــ١ ٚزٍٚ صبًــؼ ايحعــإٚ اشبًٝصــٞ إٔ       ٚاي

ــا  ــا     ؛ذبــافِب عًٝٗ ــًا ٫غــحكطاضٖا َٚػــحكةٌ أَٓٗ ــو ذبكٝك ٚشي

 ٟ.ايػٝاغٞ ٚا٫قحكاز

ــ ــيت ٜطاٖــا    ٚعًّ ــ٘ إٕ ايكــٛض٠ اي ل ز. َٓكــٛض اىبطــريٟ بكٛي

جحًدل ًب إٔ ايعُايك١ ؽبططٕٛ ٜٚطوٕٛ اىبؿٗس اىبػـحكةًٞ  

نُا ؼبةٕٛ ذِ ٜأَطٕٚ.. ٜٚةك٢ َـس٣ قـسضجٓا عًـ٢ ايـطفه أٚ     

اىبٓاٚض٠ ٚايحُٓع إشا ناْخ ا٭َٛض ع٢ً  ـري َـا ْؿـحٗٞ.. ٖٚـصا     

بٗـا.. ٚإشا نٓـا   ٜعحُس ع٢ً َا عٓسْا َٔ أٚضام ْػحطٝع ايًعت 

٫ لبًو أٚضاقًا شاد ق١ُٝ فٗـصٙ ايـسٍٚ ايهـا٣ َٚعٗـا ايكـ٣ٛ      

 اٱق١ًُٝٝ اىبحعايف١ َعٗا غحًعت بٓا نُا جؿا٤.

ٚأؾــاض ز. فــاٜع ايؿــٗطٟ إفب إٔ إٜــطإ جةكــ٢ أغــري٠ ذ٬ذــ١   

 ظةٛؽ:
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 :ٍٚظةؼ ايرٛض٠ ايـصٟ قهـ٢ عًـ٢ َفٗـّٛ      اسبةؼ ا٭

طع١ٝ هلـا إ٫  إٔ ٫ ؾـ  ايسٚي١ ٚإٜطإ اىب٬يٞ جعًـِ ٜكٝٓـاً  

 بحسٜٚط َكطًعاد ايرٛض٠ ٚجكسٜطٖا.

 :ْٖٞـــٛ اىبـــصٖت ايـــصٟ قهـــِ )ايـــسٜٔ(  اسبـــةؼ ايرـــا

ٚاخحكطٙ بؿهٌ ٫ ٜػُح ي٘ باسبٝا٠ ًب ضٚح ايؿعت 

ٛٸ    يـــخ ايؿــٝع١ ايعــطث َـــٔ   اٱٜطاْــٞ. ٖٚــصٙ ايٛضطــ١ ظ

َٛاطٓـب هلِ َـصٖةِٗ إفب أقًٝـاد جـحعـب ايفطقـ١ ًب     

 صض.ٞ ٜرتبل ٚؼْبضبٌٝب غٓٸ

 كاا ظةؼ ايك١َٝٛ ايفاضغ١ٝ اييت جٳ ز:اسبةؼ ايراي

 وَعٗــا اىب٬يــٞ ٚخــسَٖٛا ٚأظٝــٛا جاضؽبٗــا ٚأعٝازٖــا  

ُٸ  % َٔ ايكَٛٝاد ايؿطٜه١ ًب ايٛطٔ.62ؿٛا ٖٚ

ٚعطري ز. فاٜع ايؿٗطٟ ٚش١ٗ ُْبطٙ ظٍٛ ا٫جفـام ايٓـٟٛٚ   

َٚؿــطٚ  ايؿــطم ا٭ٚغــٌب ازبسٜــس باٱؾــاض٠ إفب َكايــ١ يــ٘ ًب   

ــ١ ًب ٖــصا اشبكــٛم شنــط فٝٗــا إٔ بعــه ايحع   ٝٸ ًــ٬ٝد ايعطب

َٛنــٛ  َــا ٚضا٤ ا٫جفــام ايٓــٟٛٚ بـــب ايغــطث ٚإٜــطإ شٖةــخٵ        

ةعه ايططٚظــاد كبًهحٗــا ا٭َٓٝــاد ٚضقبــا  فــَــصاٖت ؾــح٢. 

ظايـ١ ايحؿـفٞ أنرـط َـٔ نْٛٗـا قـطا٠٤ يًٛقـا٥ع اىبححابعـ١. أَـا          
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ايحع٬ًٝد ًب اىبؿٗس اشبًٝصٞ فهاْخ ًب َعُبُٗا ْٛعـًا َـٔ   

  ٛ ــ١ اىبػـــه ــعٓاد ايعاطفٝٸـ ــل ايؿـ ــ١  جفطٜـ ــٔ خٝاْـ ــ١ َـ ١ْ باشبٝةـ

)ايكسٜل( ا٭َرينٞ يًعطث. ٚشٖت بعه احملًًّـب ايعطث إفب 

ــ١     ــٛضٜـب ٚاىب٪غػـ ــس ازبُٗـ ــ٢ ٜـ ــام عًـ ــاض ا٫جفـ ــع اْٗٝـ ــس جٛقـ ظـ

ايحؿطٜعٝٸ١ ا٭َرينٝٸ١ ًب قطا٠٤ عص٢ً يًُُاظهاد ايػٝاغٝٸ١ 

َٳــ  ٔ َــٔ قةــٌ ازبُٗــٛضٜـب ٚاٱعــ٬ّ احملػــٛث عًــِٝٗ. ٚيهــٔ 

  ٕ ــف أ ــٛض٠ ٜهحؿـ ــٌ ايكـ ــس صبُـ ـــب   ٜطقـ ــٝـب اىبُٗـ ا٭َرينـ

ٚاىبٗــحُـب مل ؽبحًفــٛا نــرريًا عًــ٢ َةــسأ ا٫جفــام ٚإٕ اخحًــف   

 _حبػـت بعـه ا٭قـٛاد   _بعهِٗ َـع جٛقٝحـ٘ ايـصٟ قـس ٜعٝـل      

جػـــــطٜع ايػٝاغـــــ١ ا٭َرينٝٸـــــ١ ازبسٜـــــس٠ ايساعُـــــ١ يحغـــــٝري 

ٝٸ١ ًب اىبٓطكـ١. ٜٚةـسٚ       ايحعايفاد َٚعـاز٫د ازبغطافٝـا ايػٝاغـ

ٝٸـاً  ا٫ْػصاّ ا٭َرينٞ ايعاّ َع ض ًب ططٚظـاد   ٚح ا٫جفـام شً

ــ٢ إٔ إزاض٠       ــل عًـ ــيت جحفـ ــز ايـ ــع ايةعـ ــت َٚطانـ ــه ايٓدـ بعـ

ــأظِٜ     ــاد ايحـ ــحرُاض ًَفـ ــ١ اغـ ــصا غٝاغـ ــعٸظ بٗـ ــا جعـ ــا" ضبٸُـ "أٚباَـ

ــطٕ      ــعاد ايكــ ــع َطجهــ ــامل يحععٜــ ــ١ ٚايعــ ــ١ ًب اىبٓطكــ اىبفحٛظــ

ا٭َرينـــٞ ازبسٜـــس. ٖٚـــصا ا٫دبـــاٙ مبهـــٔ اغـــحٓحاش٘ يبـــا  

بعس  –َرينٝٸ١ َع نٛبا نحت عٔ اجفام جطةٝع ايع٬قاد ا٭
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ٚبـايطةع ا٫جفـام َـع إٜـطإ ٚنـصيو       –عاًَا َٔ ايكطٝع١  22

ٝٸ١  ا٭َرينٝـ١ اىبحٛاقـ١ً غـطًا ٚعًٓـًا      –غًػ١ً احملازذاد ايغطب

ٝٸ١ ٚاييت َا اْفهـخ جكـطسّ ًب نـٌ َـطٸ٠      َع نٛضٜا ايؿُاي

ــإ      ــت ازبُٗٛضٜ بػــٛض ايكـــب ايعُبــِٝ. ًٚب ٖــصا ايػــٝام نح

ــٝٓصط )   ــطٟ نػــ ــ٬ٕ ٖٓــ ــٛيحع   95ايهٗــ ــٛضط ؾــ ــا( ٚشــ عاَــ

ُٸـــ١ )ٍٚٚ غـــرتٜخ شٛضْـــاٍ 92)  7عاَـــا( َكايـــ١ َؿـــرتن١ َٗ

ُٸـ  ا بعـس ا٫جفـام ايٓـٟٛٚ. ٚعًـ٢ ايـط ِ َـٔ إٔ ايطـابع        أبطٌٜ( ع

ايعاّ يًُكاي١ نإ أقطث إفب اىبعاضنـ١ إ٫ أُْٗـا ضّنـعا عًـ٢     

جكـسِٜ اىبكرتظـاد. ٚا٭ٖـِ إٔ "نٝػـٓصط" ٚ"ؾـٛيحع" ٜطٜــإ إٔ      

ــطا ا٫جفــام "فطقــ١ زبــطٸ  ٕ إفب ططٜــل ذبكٝــل ا٫غــحكطاض ًب  إٜ

ــ١    ــ١ ا٭َرينٝٸـ ــٜٛل ايػٝاغـ ــاٍ جػـ ــٌب". ًٚب صبـ ــطم ا٭ٚغـ ايؿـ

ــ١ َُٗــ١و       ٝٸ ــ١ ٚطٓ ــطإ زٚي ٕٸ "إٜ ــا ايػٝاغــ١ إ ايكازَــ١ ٜكــٍٛ ذعًة

ٚيسٜٗا ذكاف١ ٚجاضٜذ عطٜلو ٖٜٚٛٸ١ ٚطٓٝٸ١و ٚغهإ َحعًُٕٛ؛ 

ٚغــحهٕٛ عــٛز٠ َبٗٛضٖــا نؿــطٜو ظــسذًا مبهــٔ ا٫عحُــاز    

  ٚ ٔ  _غـٌب  عًٝ٘" نـٕٛ ايؿـطم ا٭ "٫ ٜػـحطٝع   _حبػـت ايـٛظٜطٜ

ــٛاظٕ ايكــ٣ٛ فــطري       ــٔ ٜػــحطٝع ج ــت ا٫غــحكطاض يٓفػــ٘و ٚي شً
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ٝٸـــ١ )ايؿـــٝعٝٸ١(   ْفػـــ٘ بؿـــهٌ طةٝعـــٞ خـــاضط اىبٓافػـــ١ اٱٜطاْ

ٝٸ١".  ايػٓ

ٜٚط٣ ز. فاٜع ايؿـٗطٟ باخحكـاض إٔ ايػٝاغـ١ ا٭َرينٝٸـ١     

ازبسٜــــس٠ ًب اىبٓطكـــــ١ جعٝـــــس ضغـــــِ ايحعايفـــــاد ٚاشبـــــطا٥ٌب  

ٝٸ١ ٚايكَٛٝٸــ١   ٝٸـــ١ بؿــهٌ ؽبحًـــف عــٔ ٚاقعٗـــا    ايػٝاغــ ٚاىبصٖة

ايّٝٛ. ْعِ ايػٝاغ١ ا٭َرينٝٸ١ ًب ايؿطم ا٭ٚغـٌب جحغٝٸـط بعـس    

إٔ ناْـــخ عًـــ٢ َـــس٣ عكـــٛز جطجهـــع عًـــ٢ أَـــطٜٔ: أَـــٔ        

ٚنــُإ َــٛاضز ايــٓفٌب. ٚيهــٔ ٖــصٜٔ اىبطجهــعٜٔ    وإغــطا٥ٌٝ

فاغطا٥ٌٝ باجخ قٜٛٸ١ قبا ٜهفـٞ   ؛اٯٕ مل ٜعٛزا بصاد ا٭ٚيٜٛٸ١

ىبكػٸِ ٚغٛض١ٜ اىبحٓاظط٠و أَا إٜـطإ "ايرـٛض٠"   ٚآ١َٓ َٔ ايعطام ا

فحفاُٖــاد ايغــطف ايػــطٜٸ١ َــع ايغــطث أذةحــخ إٔ ؾــعاض "اىبــٛد  

ٌٸ فاضغ اىبهُٕٛ ط١ًٝ عُط ازبُٗٛضٜٸ١ اٱغ٬َٝٸ١.  ٱغطا٥ٌٝ" َب

ــسا٥ٌ.      ــا َػــأي١ ايطاقــ١ فكــس جغــريد اسباشــاد َٚبٗــطد اية َٸ أ

ٚهلــصا مل ٜهــٔ َــٔ بــاث اىبكــازف١ إطــ٬م َكــطًح "ايؿــطم    

ّ عًـ٢  5226٭ٚغٌب ازبسٜس" ٭ٍٚ َط٠ ًب جٌ أبٝت ًب ْٜٛٝٛ ا

َٸــا        يػــإ ٚظٜــط٠ اشباضشٝٸــ١ ا٭َرينٝٸــ١ نْٛــسٚيٝعا ضاٜــؼ. أ

ٝٸـاً  إٜطإ َا بعس ا٫جفام فكس انحٌُ جأًٖٝـٗا أَرينٝٸـاً    ٚأٚضٚب
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ًب اغـــرتاجٝصٝٸ١ ايفٛنـــ٢   –يـــسٚضٖا ازبسٜـــس بعـــس ظباظٗـــا    

َٗا اسبطًب بكٛاعس ًب ايعطام ٚغٛض١ٜ ٚايُٝٔ ٚايحعا –اق١ اشبًّ

 ايًعة١ ًب يةٓإ.

ٚبؿـــهٌ عـــاّ ٜـــط٣ ز. فـــاٜع ايؿـــٗطٟ إٔ إٜـــطإ )ايرـــٛض٠  

اٱغ١َٝ٬( ئ جهػت ًب ايػٓٛاد ايكطٜةـ١ َـٔ ٖـصا ا٫جفـام     

ــٞ.       ــ٢ ايطنــا ايغطب ــطاى َػــحٓس٠ عً ــطث ٚا٭ج ــ١ ايع إ٫ َٓانف

ٚيـٔ ٜعـٛز قبكـسٚض     وٚيهٔ جةعاد ا٫ْفحاح ع٢ً ايغطث غحٗتٸ

عٛىب١ قبكطًعاد ايؿٝطإ ا٭نا أٚ ق٣ٛ اي اىب٬يٞ ٚقف َسٸ

نْٛٗا اٯٕ )ٚايٞ(  ؛ٚاجٗاّ زٍٚ اشبًٝض بايعُاي١ وا٫غحهةاض

ا٫غــحهةاض َٓــص جػــًِ ايعــطام َــٔ ا٭َطٜهــإ ٚايعةــز ًب       

 غٛضٜا ٚايُٝٔ ذبخ ايُٓبط ا٭َطٜهٞ.

ًب  –ٚعًـل ز. ضبُـس ايػـًُٞ بــإٔ ايؿـعت اٱٜطاْـٞ ٜٗــحِ      

ٚايــحدًل َــٔ  وعٝؿــٞبحعػــٔ َػــحٛاٙ اىب - ايسضشــ١ ا٭ٚفب

 حبٝــا٠  ٜــٓعِ ٚإٔ ّو1979ا٫ْغــ٬م ايــصٟ ٜعٝؿــ٘ َٓــص ذــٛض٠     

ٚخباقـ١ إٔ إٜـطإ    وهاٖٞ اىبػح٣ٛ اىبعٝؿـٞ ًب زٍٚ ازبـٛاض  ج

ــ١    ــ١ ٚا٭ضانـــٞ ايعضاعٝـ كبًـــو ايهـــرري َـــٔ ايرـــطٚاد ايطةٝعٝـ

اشبكة١ ٚٚفـط٠ اىبٝـاٙ عـ٠ٚ٬ عًـ٢ ايغـاظ ٚايـٓفٌبو ٚنـٌ شيـو         
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ــةاث ا  ــا٠ أفهـــٌ يًؿـ ــٛحٜفـــرتري إٔ ٜـــٛفط ظٝـ  وٱٜطاْـــٞ ايطُـ

ٚا٭خطط ع٢ً ايُٓبـاّ عٓـسَا ٜكـّٛ ايؿـةاث اٱٜطاْـٞ باىبكاضْـ١       

٫ ٜهـــرتس اىبـــٛاطٔ ٚحبٝـــا٠ صبـــحُعِٗ قةـــٌ ايرـــٛض٠ ٚبعـــسٖا. 

اٱٜطاْٞ باياْاَض ايٟٓٛٚ ٚاظحفا٫ج٘ بعس اٱع٬ٕ عٔ ايحٛقٌ 

إ٫ إٔ  و٫جفــام ٜٓطًــل َــٔ َٓطًكــاد َعٝؿــ١ٝ بايسضشــ١ ا٭ٚفب 

ــل َهاغــت   ايُٓبــاّ ظــاٍٚ اغــحغ٬ٍ   ــو ا٫ظحفــا٫د يحعكٝ جً

غٝاغ١ٝ ًب ايساخٌ ٚاشباضط َعًا. ٜكٍٛ أظس ايؿةاث اٱٜطاْٝـب 

ىبطاغٌ ايٜٓٝٛٛضى جامبع: "نـٌ َـا أكبٓـاٙ ٖـٛ إٔ أكبهـٔ َـٔ       

اغــحدساّ بطاقــ١ ايكــطف اٯيــٞ ايةٓهٝــ١ اشباقــ١ بــٞ ًب أٟ 

ٜؿــعط اىبــٛاطٔ قبــس٣ ٖــصٙ اىبعاْــا٠    زٚيــ١ أغــافط إيٝٗــا". طةعــاً 

 وزبــٞ أٚ جطنٝــا فبإٜٔ عٓــس ايػــفط ظحــ٢ ٭َــطٸظٝــز ٜعــاْٞ ا

ٜٚهــطط سبُــٌ ْكــٛز قــس جعطنــ٘ يًدطــط ٚنــٌ شيــو بػــةت   

ٖـــصا اىبرـــاٍ ٜكـــسّ قـــٛض٠ شًٝـــ١ ىبطايـــت ايؿـــاض    ٚايعكٛبـــاد. 

ٚٸ     ــط ــيت ٜ ــ١ اي ــ١ ٚيٝػــخ ايُٖٛٝ ــٞ اسبكٝكٝ ط هلــا ايُٓبــاّ.  اٱٜطاْ

عٓسَا ٜحِ ضفع ايعكٛباد ئ ػبـس ايُٓبـاّ عـصضًا أَـاّ ايؿـاض       ٚ

ٚإٕ مل ٜحعػٔ اىبػح٣ٛ اىبعٝؿـٞ يًُـٛاطٔ اٱٜطاْـٞ     واٱٜطاْٞ

فــإ ايغهــت اىبهةــٛد قــس ٜٓفصــط ًب ٚشــ٘ اىب٬يــٞ عٓــس أٍٚ    
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ايُٓباّ اٱٜطاْٞ غٝحعطري يهـغٍٛب خاضشٝـ١   ٚفطق١ يبه١ٓ. 

أٜهًا ئ ٜحُهٔ َٔ ايكُٛز أَاَٗـا إشا ظـسس ا٫ْفحـاح عًـ٢     

ــطث ــ٢ َكـــطاعٝ٘      ؛ايغـ ــاث عًـ ــاح غـــٝفحح ايةـ ــو ا٫ْفحـ ٭ٕ شيـ

ٚغـٝحِ فهـح    وغطبٞ ٚاهل٦ٝاد اسبكٛق١ٝ ٚعبٛ شيـو يٲع٬ّ اي

َــا ظــاٍٚ ايُٓبــاّ اٱٜطاْــٞ ايحهــحِ عًٝــ٘ بــٌ ٚخٓكــ٘ يػــٓٛاد   

 ط١ًٜٛ.

نصيو فكس أٚنح ز. ضبُس ايػًُٞ أْ٘  ـري قـعٝح إٔ   

فكس  %؛99إٜطإ جعحُس ًب َٝعاْٝحٗا ايعا١َ ع٢ً ايٓفٌب بٓػة١ 

قسَحــ٘ ظهَٛــ١ ضٚظــاْٞ عٓــسَا قــسَخ    نــإ ٖــصا َكرتظــاً 

ناْـخ أٜهـًا قـس ٚنـعخ غـعط      ١ْٝٚ اىبكرتظ١ هلصا ايعـاّ.  اىبٝعا

يًاَٝـٌ. نـٌ ٖـصٙ أَٓٝـاد يـٝؼ إ٫و       ز٫ٚضًا 42ايٓفٌب قطاب١ 

ز٫ٚض ناْخ إٜطإ جعحُس  122عٓسَا نإ غعط ايٓفٌب فٛم 

ٚنـإ ٖٓـاى    %82-82ع٢ً قازضاجٗا ايٓفط١ٝ بٓػة١ بــب  

 عصع ًب َٝعاْٝحٗاو أنف إفب شيو إٔ إٜطإ ضفعـخ َٝعاْٝحٗـا  

ٍ  %16هلــصا ايعــاّ بٓػــة١  ايــٓفٌب  :جكطٜةــًا ٖٚــصا ػبعــٌ ايػــ٪ا

فُا ٖٛ ايسخٌ ايكَٛٞ ازبسٜس ايصٟ  ز٫ٚضًاو 22اٯٕ ًب حبط 

قاّ بحغطٝـ١ ٖـصا ايةـٕٛ ايؿاغـع؟ اياىبـإ اٱٜطاْـٞ اقـرتح ضفـع         
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َــا عــسا شيــو فــا٭َط  ًاوز٫ٚض 62غــعط اياَٝــٌ يٝهــٕٛ فــٛم 

 ًؿعت.ي٬غح٬ٗى احملًٞ َٚغاظي١ َٔ اسبه١َٛ ي

ٚأنـاف ز. خايــس ايطزٜعــإ إٔ ايؿـةاث اٱٜطاْــٞ ايــصٟ مل   

ــٛض٠   ــط ذـــ ــا َـــــٔ     1979ّٜعاقـــ ــة١ ا٭نـــ ــهًٕٛ ايٓػـــ ٜؿـــ

ــٛض٠ اٱغـــ١َٝ٬    …ايػـــهإ ــطزاد ايرـ ــِٝٗ َفـ ــ٪٤٫ ٫ جعٓـ ٖٚـ

    ّ َؿــــه٬د إٜــــطإ  ٚ .نــــرريًا فكــــس ؾــــةعٛا َــــٔ ايهــــ٬

ا٫شحُاعٝــ١ جهُــٔ ًب ايؿــةاث َٚحطًةــاجِٗ سبٝــا٠ نطمبــ١و  

عطقٝاد اييت جةسٚ نايكٓة١ً اىبٛقٛجـ١ ايـيت   ٚقه١ٝ ا٭قًٝاد ٚاي

غًٛى إٜطإ اشبـاضشٞ ٖـٛ ٖـطٚث َـٔ     .. ٚعطف َح٢ جٓفصط٫ ٜٴ

خًل عسٚ خاضشٞ ٚإؾغاٍ ايؿعت بـ٘  ٚ وَٛاش١ٗ ٖصٙ ايكهاٜا

ٖٛ ظ١ًٝ غٝاغ١ٝ كباضغـٗا زٍٚ نـرري٠ بٗـسف جٛظٝـس ازبةٗـ١      

 ايساخ١ًٝ.

ٚاجفل ز. هبٝس اىبـعضٚ  َـع ز. ضبُـس ايػـًُٞ ًب اٱؾـاض٠      

فب إٔ اىبٛاطٔ اٱٜطاْـٞ ٚظـيت ايعطاقـٞ ؼبحـاط ايـٞ اشبـسَاد       إ

ٚبٛازض ا٫غحٝا٤ َٔ غ٤ٛ اشبسَاد  واىبكاّ ا٭ًٍٚب ٚايَٛبا٥ف 

ٍ  ٢)ايهٗطبـــا٤ عًـــ   بـــسأد جُبٗـــط ٚجحعـــٍٛ إفب   (غـــةٌٝ اىبرـــا

ايعاق١ُ بغساز َـٔ ٚقـخ قطٜـتو    ًب َُباٖطادو نُا ظكٌ 
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اد يٝؼ ٱٜـطإ َؿـطٚ  ٚطـة قابـٌ يًحٓفٝـص ًٜٚـه ا٫ظحٝاشـ       ٚ

ــعٛب١ ٭ٟ      ــٔ ايكـ ــ٘ َـ ــا أْـ ــٞو نُـ ــعت اٱٜطاْـ ــ١ٝ يًؿـ ا٭غاغـ

ظهَٛــ١ َعاقــط٠ إٔ جــٓصح با٫غــحُطاض ٖٚــٞ دبُــع َــا بـــب    

ايػــًط١ ايسٜٓٝــ١ ٚاىبسْٝــ١ اىبعاقــط٠و يــصيو فــإ ا٫نــططاباد  

غـٝعزاز جـسضػبًٝا َـع     Social Unrest ـايػٝاغ١ أٚ َا ٜعطف بـ 

 .ضفع اسبكاض ايصٹٟ ناْخ جحعصض ب٘ اسبه١َٛ اٱٜطا١ْٝ

ًب ظـب جٛقع ز. َؿةت ايكعطاْٞ إٔ ايع٬قاد َـع إٜـطإ   

غحهٕٛ أفهٌ َٔ اٯٕ ًب َبٌ اْفحاظٗا ع٢ً ايعـامل ٚجٓاظهلـا   

عٔ طُٛظٗا ايٟٓٛٚ. ٚاهلطٚي١ َٔ زٍٚ اشبًٝض قا١ُ٥ ٚاْفطاز١ٜ 

افب  ١اٜطإ حباشـ فـ َٚاض٠ إفب ظس َا ًب َبٌ نـعف ايحٓػـٝل.   

ػــــب ًَـــف   ايحعحٝـــ١ ٚذب  ١ًَٝـــاض ز٫ٚض يحعػــــب ايةٓٝـــ   922

ٙ اظحٝاطاجٗــا َــٔ ايٓكــس َٚــٔ  ا٫قحكــازو ا٭َــط ايــصٟ ٫ ٜػــسٸ 

عٛا٥ــس ايــٓفٌب يػــٓٛاد خكٛقـــًا إٔ أغــعاض ايــٓفٌب غـــححأذط      

بصيو. ٚحبػت َا شنطٙ نريٟ فإ َ٪ٜسٚ ا٫جفام ًب إٜـطإ  

ــ 92ٜةًغــٕٛ  ــ١ َحطًعــ١ يحعػـــب    شًّ ًاًَْٝٛ ٗــِ َــٔ ف٦ــاد عُطٜ

 ٞ ــ ــا اىبعٝؿـ ــاَب    وٚاقعٗـ ــ١ يًعفـ ــحهٕٛ شةٗـــ١ زاخًٝـ عًـــ٢  ٚغـ

 ١َهحػــةاد ا٫جفــام. إنــاف١ إفب شيــو غــٝهٕٛ َــٔ َكــًع  
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بــٌ إٕ ا٫ْفحــاح ػباٖــا   وإٜــطإ ايحكًٝــٌ َــٔ ْععحٗــا ايعسا٥ٝــ١  

بايهطٚض٠ ع٢ً ايحدًٞ عٔ طُٛظاد اهل١ُٓٝ ٚايٓفٛش. ٚايكطا٠٤ 

ــ١     ــحكةٌ بٛاقعٝــ ــع اىبػــ ــححعاٌَ َــ ــٝض غــ ــ١ إٔ زٍٚ اشبًــ ايعاشًــ

 ْٚح٢ُٓ إٔ جهٕٛ اغرتاجٝص١ٝ. وٚبطنباج١ٝ

. خايـــس ايطزٜعـــإ فًـــِ ٜةحعـــس نـــرريًا عـــٔ طـــطح ز. أَـــا ز

َؿــةت ايكعطــاْٞ؛ باعحةــاض إٔ إٜــطإ ًب قــازّ ا٭ٜــاّ غــحٛاش٘ 

اغـحعكاقاد َُٗـ١ يًغاٜـ١ جحعًــل بايـساخٌ اٱٜطاْـٞ أنرـط َــٔ       

بعــس ٖــصٙ   ٛقــًاؿــعةٗا ٜٓحُبــط َٓٗــا ايهــرري خك   فاشبــاضط.. 

ايػٓٛاد ايط١ًٜٛ َٔ اىبفاٚنـاد اىبهـ١ٝٓ َـع ايغـطث ٚايرتقـت      

ايؿـعت اٱٜطاْـٞ   ٚ ..عه ىبا غح٪ٍٚ إيٝ٘ ا٭َٛض بعس ا٫جفـام ايؿ

  ري َعة بايعطام أٚ َهٝل ٖطَع أٚ ايةعطٜٔ أٚ ايػعٛز١ٜ َا

جـٛفطد يـ٘ َكَٛـاد اسبٝـا٠ ايهطمبـ١ ٚايعُـٌ ٚايطفـاٙ         زاّ قس

ٖٚــٞ ا٭َــٛض ايــيت ٜطبطٗــا ايفــطز اٱٜطاْــٞ بطفــع   وا٫شحُــاعٞ

ُبـط َٓٗـا إٔ جكـّٛ    ايعكٛباد نُا ٚعسج٘ ظهَٛح٘.. أٚ َـا ٜٓح 

 فبإبـ٘ َـٔ أشًـ٘.. ٜٚعحكـس ز. خايـس إٔ ظهَٛـ١ إٜـطإ غــحًصأ        

جغٝري بعه غًٛنٝاجٗا ًب َكةـٌ ا٭ٜـاّ بػـةت ا٫غـحعكاقاد     

ٚغٛف جفحح قفع١ شسٜس٠ ٚإٕ نـإ بـةٌب٤ َـع     وا٫قحكاز١ٜ
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َــا جكــّٛ بــ٘ إٜــطإ خــاضط ظــسٚزٖا ٖــٛ   . ٚزٍٚ اشبًــٝض ايعطبٝــ١

ٌ  عت٤ اقحكـازٟ عًٝٗـا غـحعاٍٚ جطؾـٝسٙ ب     يـصيو   ؛هـٌ ايػـة

ــ١     ــحكةٌ ايع٬قـ ــا٥ًُا َـــٔ َػـ ــس ٜكـــٍٛ: يػـــخ َحؿـ ــإ ز. خايـ فـ

ػبـٓح عبـٛ    ًافٗٞ غـحأخص َٓعـ٢ شسٜـس    ؛اٱٜطا١ْٝ –ايػعٛز١ٜ 

 ّ ــا ــاز اٱٜطاْـــٞ إفب ا٭َـ ــ١ يًـــسفع با٫قحكـ ٖٓـــاى ٚ .اياانباجٝـ

أٜهًا َػأي١ اسبصاط اٱٜطاْٝـب اييت جهعٗا إٜطإ نـصيو ًب  

ــ١ بايــسٍٚ ا٭خــط٣  فٗــٞ هلــا ظكــ١ يبٝــع٠ َك    ؛اسبػــةإ  واضْ

ٚبايحايٞ أعحكس إٔ اٱٜطاْٝـب يٝػٛا أ ةٝـا٤ ًب ايُٓبـط إفب ٖـصا    

ًٜعّ نـصيو ظػـِ اىبًـف ايـُٝة ٚإْٗـا٤ اسبـطث ًب       . ٚازباْت

اٱٜطاْٞ..  –أقطث فطق١ شبًل ب١٦ٝ َٓاغة١ يًحكاضث ايػعٛزٟ 

ٚعًٝ٘ فإ قازّ ا٭ٜاّ ضقبا ٜهؿف يٓـا قـٛض٠ َغـاٜط٠ ٱٜـطإ     

 ًب قاا ازبُٝع.ْح٢ُٓ إٔ جهٕٛ 

ٚشٖت أ. غعٝس ايعٖطاْٞ إفب إٔ ايعاٌَ اىبؿرتى ًب جٓاٍٚ 

ايكهــ١ٝ نُــا ٚضز ًب شــٌ ايحعًــ٬ٝد ٜحُعــٛض ظــٍٛ ايــسٍٚ       

ايعُب٢ُ.. بٛقفٗا )ضَا١ْ ا٫جعإ( اييت ذبهِ َػـاض ايع٬قـ١   

َٳ ٔ جهـٕٛ ضشاظـ١ ايهفـ١.. فايؿـٛاٖس عًـ٢      ٚبايحايٞ يكاا 

ىبٛنـــٛ  يًٓكـــاف ٚيـــٝؼ أزٍ َـــٔ بـــطٚظ ٖـــصا ا  وٖـــصا نـــرري٠
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ٚايةعز ٚايحساٍٚ ع٢ً نٌ اىبػحٜٛاد.. ٜأجٞ ٖصا بعس إٔ نض 

ــ٢ إذــط ا٫جفــام اٱٜطاْــٞ ٚايــسٍٚ     ــٝض ٚايػــعٛز١ٜ عً َطقــس اشبً

طَا١ْ ا٫جعإ إفب ي ايها٣ ايصٟ ٜعس ًب إظس٣ قطا٤اج٘ ذب٫ًٛ

ايهفــ١ اٱٜطاْٝــ١ عًــ٢ طبحًــف اىبػــحٜٛاد ظحــ٢ ٚيــٛ مل ٜعًــٔ   

ــصا  ــسس  –ٖـ ــطٜةاد جحعـ ــاى جػـ ــ١   ٖٓـ ــاد أَطٜهٝـ ــٔ جفاُٖـ عـ

إٜطاْٝــ١ ٚاغــع١ جؿــٌُ قهــاٜا اىبٓطكــ١ ٚيــٝؼ صبــطز عكٛبــاد    

.. ًٚب ازب١ٗ اىبكاب١ً اضربـا٤ قةهـ١    –اقحكاز١ٜ ٚبطْاَض ْٟٛٚ 

 اىبكافع١ فُٝا بـب ايٝس ايػعٛز١ٜ ٜٚس ايسٍٚ ايعُب٢ُ.

ــ٘      ــ١ طبحًفــ١و اغــحٌٗ ز. عةــساهلل اسبُــٛز ذبًًٝ َٚــٔ ظاٜٚ

ٕ ٚزٍٚ اشبًـٝض بكٛيـ٘: ٜةـسٚ    يكه١ٝ َػحكةٌ ايع٬قـ١ بــب إٜـطا   

بـب اىبركف ٚايػٝاغـٞ ًب أقـٌ اشبًكـ١. ٖٚـٛ      إٔ مث١ إؾها٫ً

ٙ َهإ أٚ ظَإ. ففـٞ  إؾهاٍ َرتغذ عا ايحاضٜذو ٫ٚ ؼبسٸ

ايٛقــخ ايــصٟ ٫ ٜعًــٔ فٝــ٘ ايػٝاغــٞ إ٫ َــا ػبــت إع٬ْــ٘و ٫    

ٜػهخ اىبركف إ٫ عٔ َا ػبت ايػهٛد عٓ٘. ٖٚـصا ًب ظـل   

ٝــإ ٚاىبعحــس٫ٕ أٜهــًا؛ ٭ٕ ايػٝاغــٞ  ايػٝاغــٞ ٚاىبركــف ايٛاع

ا٭هبل ٚاىبركف ا٭هبل ٜأجٝإ بايعصا٥ت ْحٝص١ ْؿٛظُٖا عٔ 

اىبركف إْػإ َفعِ باىبع٢ٓ ايـطأٖو بعـا عٓـ٘    فأقٌ اشبًك١. 
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ــٌ     ــطح نـ ــ١و ٜٚطـ ــطٙ باغحفانـ ــ٘ ٜٚفػـ ــطظ٘ ٚؼبًًـ ــ٠ٛ ٜٚؿـ بكـ

خٝاضاد اىبآ٫د بؿـفاف١ٝ عايٝـ١ شـسًاو ٜٚهـاز ٜكـطر يٝكػـِ       

نإ ايحٝـاض ايفهـطٟ ٚاىبسضغـ١     أًٜا وقبا ٜكٛي٘أْ٘ ٜ٪َٔ شسًا 

ٕ ؼبطناْـ٘. أَـا ايػٝاغـٞ فعٝٓـ٘ عًـ٢ اىبـآ٫د       اايركاف١ٝ ايًـص 

أنرــطو ٚيـــصيو ٜكــسّ خٝـــاضاد اىبػـــحكةٌ زا٥ُــًا عًـــ٢ ا٭َـــط    

ايـطأٖ. َٚـٔ ٖٓـاو مبهـٔ فٗـِ ايكـسض ايهـةري َـٔ ايحهــًٌٝ         

ايــصٟ جــطنٔ إيٝــ٘ ايــسٚا٥ط ايػٝاغــ١ٝ ظــٍٛ ايعــاملو ٚخٛفٗــا   

َٔ نؿف غٝاقاجٗا ايطا١ٖٓ بؿهٌ عاّو ٚضنْٛٗـا  ايعُٝل 

ٌٸ َــا جــطاٙ ٚجحدــصٙ َــٔ َٛاقــفو ٚاغحعانــحٗا   يًحػــرت عًــ٢ شــ

 باع٬ٕ أٟ ؾ٤ٞ آخط غ٣ٛ اسبكٝك١ ايطا١ٖٓ.

ٚأؾــاض ز. عةــساهلل اسبُــٛز إفب إٔ ٖــصٙ اىبكسَــ١ اىبؿــه١ً 

َُٗـ١ ًب فٗـِ َـا ٜفعًـ٘ ايغــطث ٚجفعًـ٘ إٜـطإ َـٔ أشـٌ َــآ٫د         

ٚيصيو عٓسَا ؼبًٌ نٌ َٔ نٝػٓصط ا٭ظساس ًب َٓطكحٓا. 

ــس    ــا ٜة ــطأٖو فُٗ ــف اي ــُٗا نُــركفـب  آٚؾــٛيحع اىبٛق ٕ ذبًًٝ

ظايًٝاو يهٔ َكٌ ايػٝاغ١ ٫ ظاٍ ًب ايطعاٍو فػطعإ َـا  

ــٌب        ــِ اشبً ــا مبهــٔ فٗ ــٔ ٖٓ ــإ. َٚ ــسُٖا ايَٛبٝفح ربــحًٌب عٓ

ــطإ عًــ٢         ــا شبطــط إٜ ــ٘ عٓــس جكُُٝٝٗ ــا فٝ ــصٟ ٚقع ايهــةري اي
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ٟ  إغطا٥ٌٝو بعس إٔ مت ذبصِٝ اشب ًب _ ططٜٔ ايعطاقـٞ ٚايػـٛض

انـــططث ايع٬ُقـــإو عٓـــسَا أضازا ذبًٝـــٌ  ظٝـــز  _ُْبطُٖـــا

ايحٗسٜس اٱٜطاْٞ )ايطأٖ( ٱغطا٥ٌٝو بايكسض ايص٣ ٜعاإ فٝ٘ 

عــٔ َــآ٫د غٝاغــ١ٝ صبسٚيــ١ بـــب ايغــطث ٚإٜــطإ. فًــِ ٜهــٔ    

ايركاًب ٖٓا ًب ٥ٚاّ َـع ايػٝاغـٞ.. َٚبٗـط ا٫ضجةـاى ًب ايط٩ٜـ١      

 ؛ٖــــٛ يــــٝؼ اضجةــــاى نــــعف بايحأنٝــــسًٚب ايحعــــةري عٓٗــــا. ٚ

ُٗا َـٔ ايكـ٠ٛ َـا جٓـ٤ٛ بـ٘ ايعكـة١ َـٔ ايطشـاٍو يهـٔ          ٝفًهً

قبٓاقؿـ١ ايـطأٖ ٚفُٗـ٘     ؼ ايركاًب ايهٝل يـسُٜٗا اىبعـةٸ  ايَٓف

 ٚإع٬ْ٘و ْا٤ حبٌُ ازباٚد ايػٝاغٞ اىبهـب يسُٜٗا اىبعـةٸ 

باىبآ٫دو ٚاىبحػرت ٚضا٤ ايحهًٌٝ. ٖٚٓـا جكـسَخ ايػٝاغـ١ بكـ٠ٛ     

ــخ ا ــ١فكُعـ ــطإ مل    ويركافـ ــإٔ إٜـ ــا بـ ــطٜح ًب ض٩ٜحُٗـ ٚمت ايحكـ

 جٗسز إغطا٥ٌٝ.  إٔجػحطع خ٬ٍ ايػٓٛاد اىبان١ٝ 

طةعــًا ايع٬ُقــإ ٜطٜــسإ َٓــا قةــٍٛ ٖــصٙ ايفطٜــ١ ايحعًًٝٝــ١ 

ايطآٖــ١و ٚأٜهــًا عــسّ ايــحفهري ًب َــا ٚضا٤ شيــو َــٔ ض٩ٜــ١        

ىبآ٫د ا٭ظساس ًب اىبٓطك١و ٚايعكس ا٭ظيٞ اىبحصسز بـب ايغطث 

ٜةسٚ إٔ جطبع إٜطإ ع٢ً ططف ايعطف ا٭َطٜهٞ ًب ٚإ. ٚإٜط
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اىبٓطكـــ١ نعًٝـــف اغـــرتاجٝصٞ قـــس أقـــةح أَـــطًا ضآٖـــًا. أَـــا  

  ٖصا.ـباىبآ٫د فٗٞ ًب َا بعس جطبع اٱٜطاْٝ

ٚعًكـخ ز. ازبـاظٟ ايؿـةٝهٞ بحأنٝــسٖا عًـ٢ أْـ٘ يــٝؼ      

ــطح ز.     ــا٤ ًب طـ ــا شـ ــ٘ َـ ــل عًٝـ ــف ٜٓطةـ ــٞ أٚ َركـ ــٌ غٝاغـ نـ

إ َٓاغـةًا اغـحسضاى ز. عةـساهلل    عةساهلل اسبُٛزو ٚيـصيو نـ  

جبًُــ١ )ٖٚــصا ًب ظــل ايػٝاغــٞ ٚاىبركــف ايٛاعٝــإ اىبعحــس٫ٕ(  

ٚأنـافخ ز. ازبــاظٟ عًـ٢ شيــو )ايكـازقإ َــع أْفػـُٗا َٚــع     

 صبحُعاجُٗا(.

أَا أ. عةساهلل ايهٛؼبٞ فأفهخ قطا٤ج٘ يٛضقـ١ ز. ضبُـس   

ايػًُٞ ظٍٛ َػحكةٌ ايع٬ق١ بـب إٜطإ ٚزٍٚ اشبًٝض يكٝا ١ 

 ٫د ضبسز٠ جهُٓخ َا ًٜٞ:جػا٩

 :ــ١ ) ــعٚ       أ٫ًٚ ــٝض ايراْٝ ــٍٛ إٕ ظــطث اشبً ٖــٌ مبهــٔ ايك

ــاث عًــ٢ َكــطاعٝ٘ يــسخٍٛ إٜــطإ       ــخ( فحعــخ اية ايهٜٛ

يًساض اشبًٝص١ٝ بعس إٔ ططقخ ايةاث ًب اسبطث ا٭ٚفب َـع  

 ايعطام؟ا

 :ــًا شــا٤ ًب ٚضقــ١ ز. ضبُــس ايػــًُٞ: إٔ إٜــطإ جٗــسف     ذاْٝ

ٍ ع٬قاد ذٓا١ٝ٥ دبعـٌ  يحفحٝخ اىبُٓب١َٛ اشبًٝص١ٝ َٔ خ٬
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ايػعٛز١ٜ ًب ععي١ ٱشةاضٖا ع٢ً إقا١َ ع٬قاد َع إٜـطإ  

ــف زٍٚ صبًـــؼ      ــا: إٔ ْكـ ــا شـــا٤ فٝٗـ ــطٍٚب. نُـ زٕٚ ؾـ

ايحعــإٚ يــ٘ ع٬قــاد طٝةــ١ َعٗــا ٚايٓكــف اٯخــط ع٬قحــ٘   

َحٛجط٠. ٖٓا ٜراض جػا٩ٍ: ٖـٌ مبهـٔ قطـع ايططٜـل عًٝٗـا      

ٕٛ ٚإشةاضٖا ٖٞ َٔ خ٬ٍ ٖصٜٔ ايفـطٜكـب: فاَـا إٔ ٜهـ   

 ٞ أٚ إٔ ٜػــعة٘  وايفطٜــل ا٭ٍٚ ضغــٍٛ غــ٬ّ يًفطٜــل ايرــاْ

ايفطٜل ايراْٞ إفب قف٘ فٝؿهٌ َع٘ ٚضق١ نغٌب دباٖا 

 ع٢ً شيو.

 :ــًا ــطإ    ذايرــ ــ١َٝ٬ ًب طٗــ ــٛض٠ اٱغــ ــط ايرــ ــا يعُــ إشا ُْبطْــ

ٓصس إٔ ازبٝــــــٌ اسبــــــايٞ مل ٜعاٜؿــــــٗا ٚمل غــــــ 1979ّ

     ٘ ٚبايحــايٞ ٖــٌ مبهـــٔ    وػبــٔ َٓٗــا َــا ؼبكــل طُٛظاجــ

 ِ ــًٝ ــاض جػـ ــسٖا    اعحةـ ــ٬م ٜـ ــطإ ٚإطـ ــطام ٱٜـ ــا ايعـ أَطٜهـ

ًب غــــــٛضٜا َٚةاضنحٗــــــا ًب ايــــــُٝٔ َٚــــــٔ ذــــــِ جٛقٝــــــع  

ا٫جفــــام ايٓــــٟٛٚ.. ٖــــٌ مبهــــٔ ايُٓبــــط هلــــصا عًــــ٢ أْــــ٘  

ــ٢     ــطإ عًـ ــحح إٜـ ــا إٔ جٓفـ ــكـب: إَـ ــٔ ؾـ ــٝٓاضٜٛ َـ ــس يػـ مبٗـ

ــامل ــٝري    وايعــ ــسس ايحغــ ــا ٚؼبــ ــةابٗا عًٝٗــ ــحح ؾــ أٚ إٔ ٜٓفــ

 ؟أَ ايساخٌ
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 :اشبًـٝض اىبرـٌ ايؿـعه    ٜـطإ ٚزٍٚ  ٖـٌ ٜٓطةـل عًـ٢ إ    ضابعًا
_ ٘ ٚايـصٟ ٜؿـري إفب ض ةـ١ نـٌ َُٓٗـا ًب       _زٕٚ شنط ْكـ

 اٯخط يهٔ مبٓع٘ اسبٝا٤ ٖٚٓا كبٓع٘ عع٠ ايٓفؼ؟ا

 :ــًا ٕ   خاَػـ ــاٚ ــؼ ايحعـ ــِ.. صبًـ ــصا َٗـ ــٞ ٖٚـ ــأ  اشبًٝصـ ْؿـ

ٖٚٞ ٚظطبٗـا َـع    وَحعآًَا َع قٝاّ ايرٛض٠ اٱٜطا١ْٝ جكطٜةًا

 ايعطام أظس أغةاث قٝاَ٘.

 ُا ٖٛ زٚضٙ؟اف

 نإ ٜعٌُ طٛاٍ جًو ايػٓٛاد؟ا َٚاشا

ــاجٗا     ــ١ ٚزضاغـ ــٌٝب باىبٓطكـ ــا ؼبـ ــاّ قبـ ــ٘ إىبـ ــٔ يسٜـ أمل ٜهـ

 اىبػحكة١ًٝ؟ا

َٚٝرـام ايعُـٌ   و َٚاشا عٔ زٚضٙ ًب جٛظٝس ايطأٟ اشبًٝصٞ

 فٝ٘؟ا

 ٚأغ١ً٦ نرري٠ ٫ ٜحػع اىبكاّ يصنطٖا؟ا

ًٚب اٱطــاض شاجــ٘و أؾــاض ز. َػــاعس احملٝــا إفب إٔ اىبعــاٜري  

 ق١ اىبًُه١ باٜطإ جطجةٌب بعس٠ ْكاٍب:اييت ذبسز طةٝع١ ع٬

 ٕإش ٖـٞ غـًط١ ٫ جحُـا٢ٖ َـع      ؛غًط١ ١ٜ٫ٚ ايفكٝ٘ ًب إٜطا

َٓٗض اىبًُه١ َٓص أٜاَٗا ا٭ٚفب يًرـٛض٠.. ٚيـصا فكـس نـإ     
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ٖصا ايُٓباّ ؼبرتف قٓاع١ ايعسا٠ٚ َع اىبًُه١ َٓـص ذـٛض٠   

ــطإ      واشبُــٝة ــخ إٜ ــف ناْ ــصنط نٝ ــع ٜح ــٌ ازبُٝ ٚيع

ـــ   ــ١ ذٛضٜ ــض إفب ب٦ٝـ ــٍٛ اسبـ ــا   ذبـ ــاٖطاد َـ ــ٬ٍ َُبـ ــٔ خـ ١ َـ

ظٝز ضاح نـع١ٝ شيـو عـسز َـٔ      وٜػُْٛٗا باع٬ٕ اياا٠٤

ٜهــاف يـــصيو َــا مت انحؿـــاف٘ ًب    وازبٓــٛز ٚاىبـــٛاطٓـب 

 وجــٞ ؾـسٜس٠ ا٫ْفصــاض  إٕجـٞ   ٠ظكا٥ـت اٱٜـطاْٝـب َــٔ َـاز   

 .َٚا شط٣ ًب ْفل اىبعٝكِ َٔ َآٍؽ

 ناْـــــخ  ٙإٔ ع٬قـــــ١ اىبًُهـــــ١ َـــــع إٜـــــطإ أٜـــــاّ ايؿـــــا

ــس٠ ــٌ إٕ اىبًُ وشٝــ ــ١   بــ ــايرٛض٠ اٱٜطاْٝــ ــرتف بــ ــ١ مل جعــ هــ

 .ٙٚإلبا َبًخ ج٪ٜس ايؿطع١ٝ بعس خطٚط ايؿا

       يعـٌ أفهـٌ ؾــ٤ٞ قاَـخ بــ٘ اىبًُهـ١ ٚخــ٬ٍ غـٓٛاد بٓــا٤

ْٗهحٗا أْٗا ْأد بٓفػٗا عٔ إٔ جحٛضٍب ًب أٟ َؿه٬د 

ّ  وجػــحٓعف َكــسضاجٗا  وٖٚــصا َــا أنــا  ايعــطام َــع قــسا

ــس  ــع ا٭غـ ــٛضٜا َـ ــصاًب  وٚغـ ــع ايكـ ــا َـ ــع   وٚيٝةٝـ ــُٝٔ َـ ٚايـ

ٚيـصا ناْـخ اىبًُهـ١ جـسعِ ٚمل جةاؾـط اسبـطث        ...ااقـ 

   ّ ض ةــ١ ًب نـــةح نبــاح ايُٓبـــاّ    ؛َــع ايعــطام نـــس قــسا

 اٱٜطاْٞ.
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 :َا َس٣ قسضجٓا ايّٝٛ إٔ ْةة ع٬ق١ شسٜـس٠   الشؤال املوه

ــ٢ عــسّ ايحكــًت ًب اىبٛاقــف     ــطإ جكــّٛ عً حبٝــز  وَــع إٜ

ْػحكٞ فٝٗا اىبػاض َـٔ شيـو اىبـٓٗض ايـصٟ ٜكـّٛ عًـ٢ عـسّ        

ــاٍ  ــطث افحعـ ــطا  أٚ ظـ ــف َـــع     وقـ ــ١ جحهٝـ ــٔ بط٩ٜـ ٚيهـ

خفاقاد ايـيت جعطنـخ هلـا    اىبعطٝاد ازبسٜس٠ ًٚب ن٤ٛ اٱ

ًب ايـُٝٔ ٚظـعث اهلل ُْٚبـاّ بؿـاض ًب      ٝـبإٜطإ عا اسبٛذ

 غٛضٜا.

ٚعًــل ز. ضبُــس ايػــًُٞ عًــ٢ شيــو بكٛيــ٘ إٕ اىبًــو خايــس  

ــ٢      ــ٘ عً ــطإ ًب جكــطؼباد ي ــايحغٝري ايــصٟ ظــسس ًب إٜ ضظــت ب

 ١ اييت عكسد ًب ازبعا٥ط.ٖاَـ ايك١ُ ايعطبٝ

أٜهًا أناف ايًٛا٤ ز. غعس ايؿٗطاْٞ إٔ ازبُٝع ًب بسا١ٜ 

     ٔ ٚمل  وايرٛض٠ اٱٜطا١ْٝ اغحةؿطٚا خـريًا ٭ْٗـا ضفعـخ ضاٜـ١ ايـسٜ

ٜهـــٔ أظـــس ًب ايهـــف١ ا٭خـــط٣ ٜـــسضى اىبصٖةٝـــ١ ايةغٝهـــ١       

ــ١  ــسًا      وٚايكــف١ٜٛ ايهآَ ــو نــإ ُْبــاّ ايؿــاٙ َ٪ٜ ٚفــٛم شي

 وٛم ْفػــ٘ نؿــططٞ يًدًــٝض َٚعرتفــًا باغــطا٥ٌٝ ٚنــإ ٜػــ 

   ِ ــٝ نُــا  وٚاظحــٌ ازبــعض ايــر٬س بايحٓػــٝل َــع اىبػــحعُط اي٦ً

خــسعٓا اشبُــٝة بطــطز ايػــفري اٱغــطا٥ًٝٞ ٚإعطــا٤ ايػــفاض٠  



5

–5105 
52 

يًفًػـــطٝٓٝـب. ٚيـــصيو نـــإ َٛقـــف اىبًـــو خايـــس ٚاىبًُهـــ١  

 ري إٔ ايكٓـا  َـا يةـز     وَٚٛقف ايعطث نبٝعًا َطظةًا بايحغٝري

عٓــسَا ضنــت اٱٜــطاْٝـب  إٔ نؿــف عــٔ اىبدفــٞ ٚخكٛقــًا  

بحكـسٜط   اٚا ايعامل نً٘ ٚاغحعسٚا شرياِْٗ ْٚازٚايغطٚض ٚعازٳ

ايرــٛض٠. ٚظــسٙ قــساّ ظػـــب أزضى اشبطــط. ٚقــاٍ ز. غــعس: مل 

ضهبـ٘  )ٚيهٓـ٘   –ٜككس قساّ ظػــب   –أنٔ أطٝل شنطٙ 

ٚيهـٔ زخًـ٘ ايغـطٚض     وٚقف أَاّ اىبس ايكفٟٛ بؿـصاع١  (اهلل

 ح١ ايؿصا .ٝايط ِ َٔ أْ٘ َاد َع٢ً ٫ظكًا 

ٚعكت ز. َػاعس احملٝا بكٛي٘: ايؿاٖس ٖٛ إٔ ُْباّ ٫ٜٚـ١  

ــع َــٓٗض اىبًُهــ١ َٚكــاسبٗا      ــل َ ــ٘ ُْبــاّ ٫ ٜحف ــٔ  وايفكٝ َٚ

غــُٝا َــع ٚشــٛز   ايكــعت إٔ جهــٕٛ ٖٓــاى ع٬قــاد شٝــس٠ ٫ 

 نرري َٔ اىبٓغكاد اييت كباضغٗا إٜطإ.

ــٛا٤ ز. غـــعس ايؿـــٗطاْٞ إفب إٔ ٖـــصا قـــعٝح   وٚأؾـــاض ايًـ

ع١ ا٭َٛض َع ايؿطع١ٝ ُْٚبِ اسبهِ ايكا٥ُـ١..  ٚاىبًُه١ بطةٝ

ٚمبهـٔ ايحُٝٝـع بــب ذـ٬س فـرتاد ًب ع٬قـ١ اىبًُهـ١ بُٓبــاّ        

اىب٬يــٞ: ايفــرت٠ ا٭ٚفب قكــري٠ ٚناْــخ اىبًُهــ١ فٝٗــا جٓحُبــط   

إ٫ إٔ ٖصٙ ايفرت٠  وَآٍ ا٭َٛض ٚناْخ َع ؾطع١ٝ ُْباّ ايؿاٙ
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 فــرت٠ قكــري٠ أخــط٣أعكةحٗــا ذـِ   واْحٗـخ بــاظرتام ٚضقــ١ ايؿــاٙ 

 ذــِ وظاٚيــخ فٝٗــا اىبًُهــ١ َــس ازبػــٛض َــع ايُٓبــاّ ازبسٜــس   

فرت٠ ط١ًٜٛ اَحسد ظح٢ اٯٕ ربًًـٗا فـرتاد جـأظّ َحعـسز٠      جًحٗا

ٚربًًٗا جٛافل ٖٚس٤ٚ ْػه أٜاّ ظهِ ضافػـٓصاْٞ ٚخـاكبٞ.   

ٖٚــــصٙ  وَــــٛض ٖٓــــاى اٯٕاىبحؿــــسزٕٚ مبػــــهٕٛ بعَــــاّ ا٭ٚ

 ِ بعــس ٚ٭ْٗــِ ٜكــسضٕٚ َؿــانًِٗ يًدــاضط.    ؛َؿــهًحٓا َعٗــ

ٛد ؾعاضِٖ "اىبٛد ٭َطٜها ٚٱغطا٥ٌٝ" ٚأنصٚب١ "ضباضب١ َ

 ايؿٝطإ ا٭نا" قس ٜأجٞ شٌٝ غٝاغٞ أنرط عك١ْٝ٬.
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ــعضٚ  إٔ جعحُــس ا٫غــرتاجٝص١ٝ      ــس اىب ــطأٟ ز. هبٝ ٜفــرتري ب

 َع إٜطإ ع٢ً َا ًٜٞ:اشبًٝص١ٝ اىبػحكة١ًٝ 

       اسبصض َـٔ ايحعطنـاد اٱٜطاْٝـ١ باىبٓطكـ١ ٚنؿـفٗا

 أ٫ًٚ بأٍٚ ٚارباش َا ًٜعّ ىبعازبحٗا.

     جععٜــع ايع٬قــاد ايػٝاغــ١ٝ ٚا٫قحكــاز١ٜ َــع ايعــطام

 وَٚػــحكة٬ً َــع غــٛضٜا يحعُبــِٝ اىبكــاا اىبؿــرتن١   

 ًاٚيــٝهٔ اسبهــٛض ايػٝاغــٞ ٚا٫قحكــازٟ َحٛاشــس    

 ٖصٙ ايسٍٚ. ًب٪ٚيـب بؿهٌ زا٥ِ ًب أشٖإ اىبػ

        فحح قٓٛاد اجكـاٍ َـع ايكـ٣ٛ اىبعحسيـ١ ًب إٜـطإ ايـيت

 ج٪َٔ بايفهط ايحُٟٓٛ ٚاظرتاّ ايكإْٛ ايسٚيٞ.

  جٛذٝــــل ًَــــف شٓــــا٥ٞ جبُٝــــع ازبــــطا٥ِ ايــــيت جرةــــخ

كبٗٝـسًا يحكـسمبٗا إيـٞ     ؛ٖـا ٤ايحعكٝكاد بإٔ إٜـطإ ٚضا 

 ضبه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ.
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ٝـاضاد ايٝـّٛ  ـري    ٜٚعحكس ّ. ظػاّ حبـريٟ أْـ٘ يـٝؼ يٓـا خ    

 ٕ ٫ٚ بــس َــٔ إٔ ْػــحُط ًب   واغــحدساّ ايكــ٠ٛ ًب َٛاشٗــ١ إٜــطا

ٚاغـحدساّ ْفـؼ    وجٛغٝع ضقع١ ايكطا  نس إٜطإ َٚٛاشٗحٗـا 

غٝاغ١ ا٫خرتام اييت ٜحةعْٛٗـا نـسْا؛ ٭ٕ إٜـطإ أٜهـًا ٜٛشـس      

ــا ىبػــاْسجٗا ًب قــطاعٗا َــع     ــاد َهــطٗس٠ جٓحُبطْ يــسٜٗا أقًٝ

٫ بس ٚيحفاد هلِ َٚػاْسجِٗ.. ايُٓباّ اٱٜطاْٞ ٚظإ ايٛقخ ي٬

إٔ جعٞ إٜطإ إٔ قطاعٗا ًب اىبٓطك١ ئ ٜهٕٛ نس ايػعٛز١ٜ 

فكــٌب ٚيهــٔ ايعــامل ايعطبــٞ نهــٌ زاخــٌ إٜــطإ ٚخاضشٗــا   

يــٝؼ هلــا أٟ   _ُــإ اىبغٝةــ١ باغــحرٓا٤ غــًط١ٓ عٴ _ٚزٍٚ اشبًــٝض 

٭ْـ٘ ٫ ٜٛشـس يـسِٜٗ     ؛أبـخ  ّاخحٝاض  ري إٔ جكف َعٓـا ؾـا٤د أ  

ٚايػعٛز١ٜ ئ جٗـت يٓصـسجِٗ نـٌ َـط٠      وأٟ عُل اغرتاجٝصٞ

ٖـِ  ٚ وفٝٗا غٝاغاد أظاز١ٜ فاؾ١ً َٓاٖه١ يػٝاغحٓا ٕٜحةعٛ

ٚيٝػٛا غاز٠ قطاضاجِٗ  وأنعف َٔ إٔ ٜحدصٚا قطاضاد أظاز١ٜ

ا٫غـحك٬ي١ٝ ًب ايكـطاض فًٝحعًُـٛا     اإشا أضازًٚٚب ٖصا ايكطا . 

ايػــعٛز١ٜ قــازض٠ عًــ٢ إزاض٠ ٖــصا ايكــطا  ْٚحٝصــ١ غٝاغــاجِٗ.. 

ٛ  ؛طزٖــاقبف جٛظٝــس ٚ٘ يٓــاو ْ٭ْــ٘ يــٝؼ يــسِٜٗ أٟ ؾــ٤ٞ ٜهــٝف

 وغٝاغـــحِٗ َـــع ايػـــعٛز١ٜ ٜكـــت ًب َكـــًعحِٗ أ٫ًٚ ٚأخـــرياً 



5 

 

–5105 5105  
57 

ٚغٝاغ١ إٜطإ َع  وعبٔ يػٓا حباشحِٗ بكسض َا ِٖ حباشحٓاٚ

ــافط٠    ــر٬س ٚجـــسخ٬جٗا ايػـ ــعض ايـ ــ١ٝ ازبـ ــاضاد ًب قهـ ًب اٱَـ

ايهٜٛـخ زيٝــٌ  ًب ايةعـطٜٔ ٚبٓــا٤ أظـعاث غٝاغــ١ٝ َٛايٝـ١ هلــا    

ظبــاح قــطاعٓا ٚعًــ٢ غٝاغــ١ اهلُٝٓــ١ اىبحةعــ١ َــٔ قةــٌ إٜــطإ.   

غـٝأجٞ  بـٌ   واىبػحكةًٞ نس إٜطإ ئ ٜأجٞ ع٢ً طةل َٔ فه١

٫ َٚــٔ خــ٬ٍ َٛاشٗــ١ إٜــطإ َةاؾــط٠ ًب نــٌ َعكــٌ عطبــٞ.    

أٜـــسِٜٗ ٜؿـــهٌ يٓـــا ناضذـــ١    ًب ْٓػـــ٢ إٔ غـــكٍٛب ايعـــطام   

ــ١ ــ٘  ؛ظكٝكٝــ ــطام   ًب ٭ْــ ــحدساّ ايعــ ــحطٝعٕٛ اغــ ــخ ٜػــ أٟ ٚقــ

ــخ    نُٓكــ١ إطــ٬  ــس٠. إٕ ايٛق م نــس ايػــعٛز١ٜ ٚبأٚشــ٘ عسٜ

 إٜٔــسآُٖا ٫ٚ بــس َــٔ اٱغــطا  ًب ايحكــعٝس نــس إٜــطإ قةــٌ 

 جًحكٌب أْفاؽ ظباظٗا ا٫قحكازٟ ٚجػحدسَ٘ نسْا.

ٜٚــــط٣ ز. خايــــس ايطزٜعــــإ أْــــ٘ ظحــــ٢ ٜــــحِ ايعُــــٌ عًــــ٢  

ــٞ      ــع ايطةٝعـ ــا إفب ايٛنـ ــطإ ٚإعازجٗـ ــع إٜـ ــاد َـ ــ١ ايع٬قـ جُٓٝـ

ــف خًٝصــــ    ــاى َٛقــ ــٕٛ ٖٓــ ــعّ إٔ ٜهــ ــسًٜــ ــز  وٞ َٛظــ حبٝــ

ــًط١ٓ عٴ  ــّٛ غـــ ــل    جكـــ ــس ايططٜـــ ــٟٛ ًب كبٗٝـــ ــسٚض ظٝـــ ــإ بـــ ُـــ

يع٬قــاد بٓــا٠٤ َــع إٜــطإ جأخــص ًب ا٫عحةــاض َكــاا نبٝــع        

 ايسٍٚ ع٢ً نفيت اشبًٝض.
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ٜٚحفل أ. غعٝس ايعٖطاْـٞ َـع ز. خايـس ايطزٜعـإ ٜٚ٪نـس عًـ٢       

إٔ مث١ جكاضٜط إع١َٝ٬ غٝاغ١ٝ نرري٠ جٛقـٞ حبحُٝـ١ جٛظٝـس    

َٔ ايحؿُبٞ )عُإ ٚايهٜٛخ ٚقطـط(..   اىبٛقف اشبًٝصٞ بس٫ً

ٚا٭ِٖ َٔ ٖصا إٔ جسؾٔ ايػعٛز١ٜ َطظًـ١ زبًَٛاغـ١ٝ شسٜـس٠    

 بط٣٩ ٚاغرتاجٝصٝاد قازض٠ ع٢ً قًت َٛاظٜٔ ايًعة١.

أٜهًا ٜط٣ ز. خايس بٔ زٖٝـ أْ٘ إشا مل جحعس زٍٚ اشبًٝض 

ايعطبــٞ بؿــهٌ أقــ٣ٛ ٚأٚغــع ًب نافــ١ اجملــا٫د ايػٝاغــ١ٝ   

٫قحكـاز١ٜ فًــٔ جهـٕٛ قـ٠ٛ جػــحعل إٔ    ٚايسفاعٝـ١ ٚا٭َٓٝـ١ ٚا  

ؼبػــت هلــا ظػــاث ًب َٛاشٗــ١ َطانــع ايكــ٣ٛ ا٭خـــط٣ ًب       

َرــٌ إٜـطإ ايــيت هلـا َطــاَع َعطٚفـ١ بــٌ َٚعًٓـ١ عبــٛ      ؛اىبٓطكـ١ 

 ٔ ــا. فةكــا٤    ويبًهــ١ ايةعــطٜ ٚعسا٥ٝــ١ َعطٚفــ١ دبــاٙ يبًهحٓ

١ٜ٫ٚ ايفكٝـ٘ ًب إٜـطإ عًـ٢ ضأؽ اهلـطّ غـحةكٞ غٝاغـ١ إٜـطإ        

١ نس أٟ جكاضث يبهٔ َع زٍٚ اشبًٝض شاد ا٭طُا  ايحٛغعٝ

ايعطبٞ ايػاع١ٝ إفب أَٓٗا ٚاغحكطاضٖا ٚاظزٖاضٖاو ٚبـ٬ ؾـو   

فإ ا٭ضقـس٠ ايٓكسٜـ١ ايعا٥ـس٠ ٱٜـطإ بعـس ا٫جفـام ايٓـٟٛٚ َـع         

ايغطث غٝهٕٛ هلا زٚض زاعـِ يػٝاغـ١ إٜـطإ ايحٛغـع١ٝو ٚقـس      

أعًٔ شيو خا٦َة ًب خطاب٘ بعس ا٫جفام ايٓـٟٛٚ. يـصيو يـٝؼ    
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َٛاش١ٗ ا٭طُا  اٱٜطاْٝـ١  ٢ ًع –نسٍٚ اشبًٝض  -سض٠ يٓا ق

     ٕ ــطا ــاشح َــع إٜ ــ٢ أٟ جكــاضث ْ  ؛َــا مل ْحعــس زٕٚ إٔ ْعــٍٛ عً

ٚيـــٔ ٜـــٓصح ايحكـــاضث  وفايحصـــاضث ايػـــابك١ مل جهـــٔ ْاشعـــ١

ايكازّ ًب َبٌ بكا٤ َٓطل ١ٜ٫ٚ ايفكٝ٘و فا٫ذبـاز قـ٠ٛو ٚضظـِ    

ٕٚ بــب  اهلل اىبًو عةساهلل ايصٟ طايـت با٫ذبـاز بـس٫ً َـٔ ايحعـا     

 زٍٚ اشبًٝض ايعطبٞ.

ــع     ــ١ جطةٝـ ــٗطاْٞ إفب إَهاْٝـ ــعس ايؿـ ــٛا٤ ز. غـ ــاض ايًـ ٚأؾـ

ايع٬قاد َع إٜطإ َٔ خ٬ٍ َٛقف عطبٞ خًٝصـٞ ٫ ٜػـحرة   

إخٛآْا ايـصٜٔ ٜغـطزٕٚ خـاضط ايػـطث اشبًٝصـٞ )عُـإ ٚقطـط        

ٚايهٜٛخ َٚٔ اىبِٗ جطٜٚهِٗ باظرتاّا( ٜٚهِ َكط ٚا٭ضزٕ 

عطبٝــــ١ أخــــط٣ بسبًَٛاغــــ١ٝ  ٚاىبغـــطث ٚايػــــٛزإ ٚضقبــــا ز٫ًٚ 

ٚاهلـــسف إٔ جكـــٌ ايطغـــاي١  وغـــعٛز١ٜ زٜٓاَٝهٝـــ١ ٫ جحٛقـــف

ــٌُٓب َــٔ         ــًا ٖــصا اي ــٛا إط٬ق ــٔ ٜكةً ــطث ي ــطإ ٚانــع١: ايع ٱٜ

ــ١   ــ١ ايعطبٝــ ــٞ ًب اىبٓطكــ ــًٛى اٱٜطاْــ ــٔ   وايػــ ــطث َــ ــ٬ َٗــ فــ

ــاضب١ أٚ      ــاا اىبحهـ ــٔ اىبكـ ــ١ ٫ٚ َـ ــٔ اىبصٖةٝـ ــا ٫ٚ َـ ازبغطافٝـ

٫ ًْـّٛ  ٚاا نٌ ا٭طـطاف.  اىبحةازي١ ٚأٟ أفل آخط يٝؼ ًب ق

ــحدساّ     ــا ًب شيـــو اغـ ــاسبِٗ قبـ ــٕٛ ىبكـ ــِ ٜعًُـ ــطاْٝـب أْٗـ اٱٜـ
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  ٔ  ؛اىبــصٖت ٚدبػــري ايع٬قــ١ َــع ايغــطثو بــٌ ًْــّٛ أْفػــٓا عبــ

٭ِْٗ ٚايغطث أٜهًا ًٜعةـٕٛ ًب ٬َعةٓـا ايـيت ٖٝأْاٖـا هلـِ َـٔ       

ــا َــع إٜــطإ     ــا ي٬خــرتام. ًب ع٬قاجٓ خــ٬ٍ جٓاقهــاجٓا ٚقابًٝحٓ

ــ ْٳــ  سخا٭فهــٌ أ٫ ْٴ سخٌ َــع ٌ ايغــطث ًب ايكــٛض٠و ٚػبــت أ٫ 

إٜطإ ًب جٓافؼ ٱضنـا٤ ايغـطث إ٫ ًب ظـسٚز َـا ٖـٛ نـطٚضٟ       

ٚجفاُٖاجٓا ا٫غرتاجٝص١ٝ  وٚبٓا٤ ايساخٌ وَكاسبٓاإٕ َٚفٝس. 

ايكٜٛـــ١ ايـــيت ٫ يـــةؼ ٫ٚ نـــعف فٝٗـــا َـــع ايـــسٍٚ ايعطبٝــــ١        

اىبطنع١ٜ ٚايسٍٚ اٱق١ًُٝٝ ايفاع١ً َٚع ايك٣ٛ ايها٣ ؾطقًا 

ٚايٛنـٛح ٚاسبـعّ    وٚزبًَٛاغٝحٓا اىبةازض٠ اييت ٫ جٗسأ وًاٚ طب

ٖـصا جفهـري   ٚنٌ شيو نفٝـٌ قبٛاشٗـ١ إٜـطإ.     وًب اىبٛاقف

ٚنــٌ ايع٬قــاد ايسٚيٝــ١ جعــٛز إفب  وض ةــاجٞ ٚيهٓــ٘ يبهــٔ

ٖـصا َُٗــا اَحـس ايكــطا  ٚايحٓـافؼ. نــصيو فـإ ظــٌ قهــاٜا     

ــع    ــإ )ٖٚـــٞ َٓـــاطل ايحُـــاؽ َـ ايـــُٝٔ ٚغـــٛضٜا ٚايعـــطام ٚيةٓـ

َا مبهٔ  _َا إفب ظسٺ_ًه١( َٚا ػبطٟ ًب ايسٚظ١ ذبسز اىبُ

 إٔ ؼبسس يًع٬قاد اشبًٝص١ٝ اٱٜطا١ْٝ.

ــاض ايعــٛز٠      ــاض َٗــِ ٖٚــٛ خٝ ــٌ إفب خٝ ــس ايٛاب ٚأؾــاض أ. خاي

ٚ  ويًؿعٛث جفـل ز. َػـاعس   اٚإٔ جحكاا ا٭ُْب١ُ َع ؾـعٛبٗا. 
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احملٝــا َــع شيــو بكٛيــ٘ إٕ َــا ٜكًــل ٖــٛ أْٓــا ٫ ظبــس أَآَــا          

ا٫قحكازٜٕٛ ٚايػٝاغٕٝٛ  ا َٔ ٖصا ايٓفل..َؿطٚعاد ربطشٓ

ٖـٞ جحدًـ٢ عٓـو    ٚبأَطٜها..  ٚاىبركفٕٛ ٫ ٜعايٕٛ ُٜٕٗٝٛ ظةًا

ــطٟٚ      َــع بعــه ايحكــسٜط يــو.. يهٓــو ٫ دبــس ايةــسٌٜ ايــصٟ ٜ

بُٝٓــا  وٜةــسٚ إٔ أَطٜهــا بايٓػــة١ يٓــا نــاحملطى ٚعطؿــو.. 

٫ جفٝـسى  ٚ وايسٍٚ ا٭خط٣ ٖـٞ صبُٛعـ١ َـٔ ايكطـع ا٭خـط٣     

ٚيـصا ٜحأنـس َٜٛـًا بعـس ٜـّٛ       ع بـسٕٚ احملـطى..  نٌ ٖـصٙ ايكطـ  

ايعُــٌ قبرــٌ َــا قــاٍ أ. خايــس ايٛابــٌ ايعــٛز٠ يًؿــعٛث.. يهــٔ     

ٖـٛ   _ضأٟ ز. َػـاعس احملٝـا  ًب _ازباْت ا٭ِٖ ًب ٖصٙ ايع٬ق١ 

َٚـــس٣ ظـــطم  وَـــس٣ قـــ٠ٛ اْحُـــا٤ ؾـــعٛث اشبًـــٝض ٭ٚطاْٗـــا

ــا٤      ــطجةٌب ا٫ْحُــ ــاز٠ ٜــ ــو.. ٚعــ ــ١ شيــ ــ٢ جكٜٛــ ــاد عًــ اسبهَٛــ

اغــ١ٝ ٚايعسايــ١ ا٫شحُاعٝــ١.. ٚاسبكــٍٛ عًــ٢ باىبؿــاضن١ ايػٝ

 نٌ اسبكٛم َع ايٛفا٤ بهٌ ايٛاشةاد.

بُٝٓــــــا أٚنــــــح أ. خايــــــس اسبــــــاضذٞ أْٓــــــا ًب ٚنــــــع ٫  

مبهـــٔ َعـــ٘ اغـــحدساّ عةـــاض٠ أ. خايـــس ايٛابـــٌ اىبحعًكـــ١ بـــإٔ   

ــعٛبٗا   ــٝض إفب ؾـ ــٛز زٍٚ اشبًـ ــةاث    ؛جعـ ــٔ ا٭غـ ــسز َـ ــو يعـ ٚشيـ

 ٜعس َٔ أبطظٖا:
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   يطةكـ١ ايػٝاغـ١ٝ ٚايطةكـ١    إٔ اىبكاا ايهٝك١ يهـٌ َـٔ ا

اياشٛاظ١ٜ ًب ايعامل ايعطبٞ جحطًت إبكـا٤ ايؿـعٛث يحعـٝـ    

 ًب فرت٠ جاضؽب١ٝ غابك١ ىبػحصساد ايكطٕ ايعؿطٜٔ.

    إٔ اىب٪غػـ١ ايسٜٓٝــ١ ًب ايعــامل ايعطبـٞ جهــطؽ ايعــٝـ ًب

فرت٠ ظ١َٝٓ غابك١ بكطٕٚ ع٢ً ايفـرت٠ ايـيت ٜـطاز إٔ جعٝؿـٗا     

 ايؿعٛث.

 ٝاغــ١ٝ ًب جــٛفري ؾــةه١ ا٭َــإ ا٫ظةــاٍب عٓــس ايطةكــ١ ايػ

 .ًاًَُٛغ ًااييت ذبفِب َٓصعاجٗا ًب ايػابل ٚجكسّ جغٝري

     ــعٛث ــت ايؿــ ــل َطايــ ــٞ ًب ذبكٝــ ــع ايعطبــ ــٌ ايطبٝــ إٔ فؿــ

ــ١ ًب    ــ١ ٚخباقــ ــا٥ط يبهٓــ ــٌ خػــ ــًُٞ ٚبأقــ بؿــــهٌ غــ

ـــ  ــٝري َطجةطـ ــٌ ايحغــ ــٔ   ًاا٭ضٚاحو شعــ ــ٘ ٚعــ ــ٪ٚي١ٝ عٓــ باىبػــ

ــصٟ      ــايٞ ايـ ــٌ اسبـ ــعٕٚ ايفؿـ ــاف إفب طبـ ــ٘و ٚغٝهـ ظباظـ

 ٜٓحض خريًا.قس ٫ 

    إٔ فؿــٌ اىبــركفـب ًب ٖــصٙ ايؿــعٛث ًب جكــسِٜ ض٣٩ غــ١ًُٝ

يًحطـــٜٛط ا٫شحُـــاعٞ ٚا٫قحكــــازٟ بعٝـــسًا عـــٔ اىبطايــــت     

ايػٝاغ١ٝ ٖٛ أنرـط ا٭غـةاث اىبـ٪ذط٠ ايـيت كبـؼ جطًعـاد       

 ايؿعٛث ٚايطةك١ ايػٝاغ١ٝ بايصاد.
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عٛنـًا  _ٕ ًب ظـب أٚنـح ز. عةـساهلل اسبُـٛز إٔ زٚضْـا إش    

ٌ   عٔ جةانٞ َا فكـسْا  إٔ ْـحكٔ ذكافٝـًا    _ٙو ٚقـس فكـسْاٙ بايفعـ

زضاغـــ١ ٚفٗـــِ ا٭َـــط ايـــطأٖو ٚإٔ ْهؿـــف بهـــٌ ؾـــفاف١ٝ   

فهط١ٜ ٚذكاف١ٝ نٌ اىبـآ٫د اىبُهٓـ١و ٚنٝـف مبهٓٓـا إٔ     

ْهٕٛ خ٬هلا أفهٌ. أَا غٝاغًٝا فةصاد اهلـاشؼ ايحعًًٝـٞو   

جاظ أَآَا صبُٛع١ َٔ ايحػا٫٩دو اىبُٗـ١ ٚايعُٝكـ١ شـسًا ًب    

 َر٬ً: وغ١ٝغٝاقاجٗا ايػٝا

      ــ١ ــر٬س.. ًب ضغــِ ايع٬ق ٖــٌ مبهــٔ إٔ جهــٕٛ ازبــعض اي

ــا        ــٛز َهــخو ٖــٞ شاجٗ ــطإو يعك ــاضاد ٚإٜ ـــب اٱَ ــ١ ب اىبعًٓ

ايؿعاض اىبعًـٔ بــب إٜـطإ َـٔ شاْـتو ٚإغـطا٥ٌٝ ٚأَطٜهـا        

َــٔ شاْــت آخــطو )اىبــٛد ٱغــطا٥ٌٝ. اىبــٛد ٭َطٜهــا(؟ااا    

نٝف مبهٔ اٱشاب١ غٝاغـًٝا عـٔ ٖـصا ايحػـا٩ٍ.. ٚيـٝؼ      

 فًٝا؟ذكا

     أٜهًا إشا ناْخ ايهرري َٔ اىبٛاقـف ايطآٖـ١ ًب اشبًـٝضو

جعس ًب ُْبـط ز. عةـساهلل اسبُـٛز َـآ٫د ىبـا أعًـٔ عٓـ٘ قةـٌ         

عكٛز ًب ٖصا اٱطاضو فهٝف مبهٔ فٗـِ جعكـس اىبٛاقـف    

ايطآٖـــ١ ًب اشبًـــٝض ًٚب اىبٓطكـــ١و ْٚفـــؼ ايعـــسا٤ ايعطبـــٞ  
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ايعطبٞ اىبحفـاقِ ًب َبـٌ جكـطؼباد  طبٝـ١ غٝاغـ١ٝ جكـف       

 ػًٛى ايغطبٞ بكاطط٠ ا٭َٔ ٚا٫غحكطاض.اي

 َٳــ ٔ ٜــحِ جععٜــع ا٫غــحكطاث ايطــا٥فٞ ٚايعطقــٞ ًب ىبكــًع١ 

َٹـ  َٳـ  زٚيٓا؟ ٚنٝف ٜهٕٛ  ٙ شيـو ٜٚ٪شصـ٘؟   ٔ ٜػـطٸ ٔ بٝٓٓـا 

َٹـ     َٳ ٔ بٝٓٓـا؟ عٓـسَا مل ٜهـٔ    ٔ ٖـ٪٤٫ ايـصٜٔ ٜفعًـٕٛ شيـو 

ــازبعٜط٠ بكهٸــ      ــسٜٓا إعــ٬ّ َفػــس )غٝاغــًٝا(و شــ٤ٞ ب ٗا ي

٢ ظككـخ أٖـسافٗاو ٚاٯٕ مل   ٚقهٝهٗا ٚزعُـخ بكـ٠ٛ ظحـ   

ٜعس مث١ ظاش١ يةسٌٜ إع٬َٞ غٝاغٞ يًصعٜط٠ بعس أفٛهلـا.  

ــصٜٔ اغــحةسيٛا ايكاعــس٠ بــساعـ     ٜٚ٪نــس ز. اسبُــٛز إٔ اي

 ٛ ازبعٜـــط٠ بكٓـــا٠  اغٝاغــًٝاو سبـــطث اىبـــآ٫دو يـــٔ ٜػـــحةسي

ــطأٖو    ــس غـــكٌب ايـ ــطث ايـــطأٖ. يكـ أخـــط٣ غٝاغـــ١ٝو سبـ

 .ٚبكٝخ َٓطكحٓا ظة٢ً قبآ٫د ا٭َٛض وٚانططث

 –ٚاجفل أ. خايس اسباضذٞ َع َا أؾـاضد إيٝـ٘ بعـه اٯضا٤    

خ ع٢ً ايٓٗٛري ٚاييت ْكٸ –َٚٓٗا َا شنطٙ ز. َػاعس احملٝا 

َٔ ظاي١ ا٫غرتخا٤؛ ٫غُٝا فُٝا ٜحعًل بهـطٚض٠ إعطـا٤ ظخـِ    

ٍٍ شسًا يًح١ُٝٓ ا٫شحُاع١ٝ ٚا٫قحكاز١ٜ يًؿعٛث اىبة١ٝٓ ع٢ً  عا

ــإ ٚاي  فـــطزو ظٝـــز إٕ جٛشـــ٘ ازبٗـــس اسبهـــَٛٞ عبـــٛ اٱْػـ
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ٖٚــصا ٫  واىبٛقــف ايػٝاغــٞ ٜحطًــت أزٚاد ظكٝكٝــ١ يًحفــاٚري 

ــا     ــا٤ شاجٗـ ــحُطاض ًب بٓـ ــ٘ با٫غـ ــ١ إْحاشـ ــ١ ايسٚيـ ــٔ ىب٪غػـ مبهـ

ٚجهطٜؼ ْطشػـٝحٗاو ٖٚـصٙ ا٫غـحعاي١ َٛشـٛز٠ ًب ْكـٛم      

ايٛذا٥ل اسبه١َٝٛ ا٭خري٠ )اغرتاجٝص١ٝ ايحعـٍٛ عبـٛ صبحُـع    

 جٓصعٙ ايسٚيـ١ قةـٌ   د بإٔ اقحكاز اىبعطف١ ٫اييت أقطٸ واىبعطف١(

ٚشيو اجملحُع ٖٛ ايصٟ ٜٓصع اقحكـاز   وايحعٍٛ جملحُع اىبعطف١

ــ١ ٫ٚ اىب٪غػــ١. أَــا بــسٕٚ ٖــصٙ اسبكــا٥ل      اىبعطفــ١ ٚيــٝؼ ايسٚي

ٚذٛابخ ايعًِ فاسبسٜز عٔ ايػٝاغ١ ٜؿة٘ نرريًا اسبهٛاجٞ 

 ًب اىبك٢ٗ ايعطبٞ ٚضٚاٜاد عٓرت ٚأبٛ ظٜس.

اغـرتاجٝص١ٝ ٚانـع١   ٜٚعحكس ّ. غامل اىبطٟ إٔ  ٝاث ض١ٜ٩ 

ــعف    ــِ أزٸ٣ إفب نـ ــةت َٗـ ــ١ جـــاظ نػـ ــ١ اشباضشٝـ ًب ايػٝاغـ

َٛقــف اىبًُهــ١ اسبــايٞ َــٔ ا٭ٚنــا  اٱقًُٝٝــ١ اىبحــسٖٛض٠ ًب  

ٚ ًــت َٛاقــف َٚكــاا إٜــطإ ٚخٝٸــت آَــاٍ   واىبؿــطم ايعطبــٞ

ٚعبــٔ ايٝــّٛ ًب َٛقــع   وظًفــا٤ اىبًُهــ١ ًب ايــساخٌ ٚاشبــاضط  

ؼبـحِ عًٝٓـا َطاشعـ١    يّبـا   وَػ٪ٚي١ٝ إق١ًُٝٝ أنرط َـٔ  ريْـا  

سبُاٜــ١  ؛أزا٤ ايػٝاغــ١ اشباضشٝــ١ ٚا٫غــرتاجٝص١ٝ ٚجكــعٝعٗا 

َٚٔ ز٥٫ٌ قكٛض ايػٝاغـ١ اشباضشٝـ١    .ا٭َٔ ايٛطة ٚايكَٛٞ

 ًب ايػٓٛاد اىبان١ٝ َا ًٜٞ:
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   إٔ جأذري اىبًُه١ ع٢ً ايػٝاغ١ ا٭َرين١ٝ دباٙ ايكهـاٜا

ايــيت كبــؼ اىبكــًع١ ايٛطٓٝــ١ ايػــعٛز١ٜ ٚايكَٛٝــ١ ايعطبٝــ١  

ٔ   ضب بـٌ   وسٚزو ٫ٚ ٜحٓاغت َع ظصِ اىبكـاا بــب ايةًـسٜ

إٕ اىبًُهــ١ ربػــط َــٔ وعحٗــا َٚكــاسبٗا بػــةت ٖــصٙ   

ٚأنا زيٌٝ إٔ ٚاؾـٓطٔ مل جأخـص ًب اعحةاضٖـا     وايع٬ق١

ــٛش ًب    ــِ ايٓفـ ــأد يحكاغـ ــا جٛاطـ ــ١و ظُٝٓـ ــاا اىبًُهـ َكـ

  ٕ نُـا مل جأخـص اىبكـًع١ ايػـعٛز١ٜ ًب      وايعطام َـع إٜـطا

 ٚا٭َر١ً  ري شيو نرري٠ا ويػٛض١ٜظػاباجٗا ًب ايكه١ٝ ا

    اْحٗخ ايػٝاغ١ ايػعٛز١ٜ ًب ايعطام بهاضذ١  ـعٚ ايعـطام

يًهٜٛــخو ذــِ اظــح٬ٍ أَرينــا يًعــطامو ٚأخــريًا جكاغــِ   

ذـِ عصـعد اىبًُهـ١ عـٔ      ايٓفٛش فٝ٘ بـب إٜـطإ ٚأَرينـا.  

ا٫غحفاز٠ َٔ غـكٍٛب ظهَٛـ١ اىبـايهٞو ٚمل جـٓصح َـع      

ــاٖط بعسا٥ٝحـــ    ــصٟ ػبـ ــازٟ ايـ ــ١ ايعةـ ــ١ظهَٛـ  و٘ يًًُُهـ

ٚاعرتري ع٢ً َؿاضنحٗا ًب ايحعايف نس زاعـ ٚضظت 

 باٜطإ.

    قكطد ايػٝاغ١ اشباضش١ٝ َع ايٛنع ًب غـٛض١ٜ ٚيةٓـإو

َٚٔ ْحا٥ض شيو قٝـاّ ذبـايف طـا٥فٞ بــب ايُٓبـاّ ايػـٛضٟ       
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ٚإٜـــطإ ٚا حٝـــاٍ اسبطٜـــطٟو ٚبـــطٚظ ظـــعث اهلل نكـــ٠ٛ      

عػهط١ٜ ناضب١ جابع١ ٱٜطإ زٕٚ َٓـافؼ غـة ظكٝكـٞ    

إ. نُا فؿًخ ٖصٙ ايػٝاغ١ ًب ايهؿـف عـٔ إٔ   ًب يةٓ

ٜعسٸ ٚ وايُٓباّ ايػٛضٟ ٜؿهٌ خططًا نةريًا ع٢ً اىبٓطك١

 َا ٜسعٞ. خب٬فظًٝفًا خطريًا يٲٜطاْٝـب 

  ايفؿـــٌ ايـــصضٜع اىبؿـــرتى َـــع ايـــسٍٚ ايعطبٝـــ١ ا٭خـــط٣ ًب

   ٞ بـــٌ ٚأظٝاْـــًا   وإزاض٠ ًَـــف ايكـــطا  ايعطبـــٞ اٱغـــطا٥ًٝ

بُٝٓـــا  وشيـــو ًب اىبكـــًع١ ا إٔا٫بحعـــاز ٚايحفـــطط َبٓـــًا َٓٸـــ

ــساخٌ      ــٛض ًب ايـ ــاّ ازبُٗـ ــا أَـ ــا ٚوعحٓـ ــط َٛذٛقٝحٓـ غبػـ

يبــــا أعطـــ٢ إٜــــطإ فطقـــ١ اىبعاٜــــس٠ بفطٜــــل    وٚاشبـــاضط 

 اىبُاْع١ ٚاىبكا١َٚ.

 

ــٛضٜٔ    وواخلالصةةةة ــاى ضبـ ــطٟ إٔ ٖٓـ ــامل اىبـ ــس ّ. غـ ٜعحكـ

أغاغـــٝـب ػبـــت َٓاقؿـــ١ َػـــحكةٌ ايع٬قـــ١ بــــب إٜـــطإ ٚزٍٚ  

 ُٗا:٥اشبًٝض ًب نٛ

 :ــ١ ٚا٫غــرتاجٝص١ٝ    َطا أ٫ًٚ ــ١ أزا٤ ايػٝاغــ١ اشباضشٝ شع

اىبحةع١ دباٙ إٜطإ ٚقهـاٜا اىبؿـطم ايعطبـٞ ًب ايػـٓٛاد     
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ىبعطف١ َا نإ مبهٔ ج٬فٝ٘ يحصٓـت ايٛنـع    ؛اىبان١ٝ

 ايطأٖ َع إٜطإ.

 :ــًا ٘   ذاْٝــ ــ ــٔ عًُــ ــا مبهــ ــ١ قبــ ــرتاجٝص١ٝ اىبكرتظــ  ؛ا٫غــ

  ٔ ــطاٖ ــع ايـ ــًحٓا يًٛنـ ــيت أٚقـ ــًةٝاد ايـ ــعٝح ايػـ  ويحكـ

شٗــــ١ ْاشعــــ١ َــــع إٜــــطإ ًب ايػــــٓٛاد  ٚايحأغــــٝؼ ىبٛا

 ايكاز١َ.

ٚأنــاف ّ. غــامل اىبــطٟ أْــ٘ ْٚحٝصــ١ ىبٛاقفٓــا ايػٝاغــ١ٝ      

ايػًة١ٝ يّبا ػبـطٟ ظٛيٓـا َـٔ أظـساس يػـٓٛاد طًٜٛـ١ طـٛضد        

إٜــطإ ْفٛشٖــا ٚأقـــةعخ احملــاٚض ايــط٥ٝؼ َـــع ايغــطث ظـــٍٛ      

َػحفٝس٠ َٔ جسخًٗا ا٫غحعُاضٟ ًب  وَػحكةٌ اىبؿطم ايعطبٞ

َـــطٚضًا بػـــٛض١ٜ ٚ وبـــس٤ًا َـــٔ يةٓـــإ ..ٓطكـــ١نـــرري َـــٔ زٍٚ اىب

ٚق٫ًٛ إفب فًػـطـب. ٚاىبحٛقـع إٔ   ٚ وٚايعطام ٚايُٝٔ ٚايةعطٜٔ

ايحكــاضث ا٭َطٜهــٞ اٱٜطاْــٞ اىبٓطكــ١ ًب قــطا  ٜٓــحض    ٜــسخٌ

ــ٘ ذبــسٜاد شػــ١ُٝ يًًُُهــ١    ــو    وعٓ ــ١ جً ٫ٚ مبهــٔ َٛاشٗ

ايحعسٜاد ٚدباٚظٖا إ٫ باغرتاجٝص١ٝ فعاي١ جأخص ًب اسبػـةإ  

 َا ًٜٞ:
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 دإظٝــــا٤ ضبــــٛضٟ ايعــــطام ٚأفغاْػــــحإ ٚخًــــل اىبؿــــه٬ 

ــاعسد زٍٚ     ــز غـ ــسٚزٖا ظٝـ ــ٢ ظـ ــ١ عًـ ــ١ اٱٜطاْٝـ يًعهَٛـ

ــٝض  ــٞ(    –اشبًــ ــا بــــسٕٚ ٚعــ ــٓطٔ ًب ذبكٝــــل   –)ضقبــ ٚاؾــ

اغرتاجٝص١ٝ إٜطإ ًب اهل١ُٓٝ اٱق١ًُٝٝ ًب اىبٓطك١ عٔ ططٜل 

ــاّ    ايـــحدًل َـــٔ قـــساّ ُْٚباَـــ٘ ًب ايعـــطام ٚإغـــكاٍب ُْبـ

إ ايُٓباَـــإ ناْـــا عـــسٜٚٔ ٖٚـــص وطايةـــإ ًب أفغاْػـــحإ

ٚعًٝ٘ ػبت ايػعٞ ٱظٝا٤  ويسٚزٜٔ يًُٓباّ اٱٜطاْٞ اسبايٞ

ٱٜطإ ع٢ً ظـسٚزٖا عـٔ    دٖصٜٔ احملٛضٜٔ ٚخًل اىبؿه٬

 ططٜل:

     ضباٚي١ جطٜٚه طايةإ ٚجٗصٜت غٝاغـاجٗا َٚكـاسبحٗا َـع

َٚٔ ذِ إعـاز٠ اىبعحـسيـب َـِٓٗ َـط٠ أخـط٣ يًعهـِ        وايغطث

ٕ أٚ اىبؿاضن١ ًب اسبهـِ ًب أ  ٚذبؿـٝسٖا نـس    وفغاْػـحا

 غٝاغاد إٜطإ ايطا٥ف١ٝ.

      ــ١ ــ١ٝٓ ايعطبٝــ ــاد ايػــ ــٛا٤ ايحُٓبُٝــ ــطٜٚه ٚاظحــ ــ١ جــ ضباٚيــ

ــ١ ًب ايعــطام ٚزعُٗــا  حبٝــز ٜهــٕٛ يًًُُهــ١   وٚايهطزٜ

ٚاشبًٝض ظهـٛض قـٟٛ ًب ايػـاظ١ ايعطاقٝـ١ َكابـٌ اسبهـٛض       
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 ٞ ٚايحٓػــٝل َــع ازباْــت ايغطبــٞ ٱػبــاز اسبًــٍٛ        واٱٜطاْــ

  ايغطب١ٝ يس٣ ٖصٙ ايحُٓبُٝاد.ايعازي١ ٚضعا١ٜ اىبكاا

        ضعا١ٜ ا٭طـطاف ايؿـٝع١ٝ ايعطبٝـ١ شاد اىبٛاقـف اىبدحًفـ١ َـع

 اٱٜطاْٝـب ٚزعُٗا ٚإبطاظ أزٚاضٖا إع٬ًَٝا.

    اغــحُاي١ بانػــحإ ٚأشضبٝصــإ نــس ايػٝاغــاد ايحٛغــع١ٝ

 اٱٜطا١ْٝ ٚجٛذٝل ايع٬قاد َع ٖاجـب ايسٚيحـب.

  ٜ١؛ ظٝــز نــإ إعــاز٠ ايُٓبــط ًب اىبٛقــف َــٔ ا٭ظَــ١ ايػــٛض

ــاٙ ايـــسٚض ا٭َطٜهـــٞ ايػـــًه ًب   يرتاخـــٞ زٍٚ اشبًـــٝض دبـ

ــا      ــ١ غــٛضٜا زٚض نــةري ًب ٚقــٍٛ ا٭ٚنــا  إفب َ ــ١ أظَ بساٜ

ٚجعـــاَبِ ايـــسٚض اٱٜطاْـــٞ ًب  وٚبكـــا٤ ا٭غـــس وٚقـــًخ إيٝـــ٘

ٚايحكـــاضث  .َٚبٗـــٛض اىبُٓبُـــاد ايطا٥فٝـــ١ اىبحططفـــ١ وغـــٛضٜا

ا٭َطٜهـــٞ اٱٜطاْـــٞ اسبـــايٞ ػبعـــٌ َـــٔ ايهـــطٚضٟ عًـــ٢  

ًه١ إعـاز٠ ايُٓبـط ًب َٛقفٗـا َـٔ ا٭ظَـ١ ايػـٛض١ٜ عًـ٢        اىبُ

 ايٓعٛ ايحايٞ:

 ؛جكسِٜ اىبعٜس َٔ ا٭غًع١ اىبحطٛض٠ يًُعاضنـ١ ايػـٛض١ٜ   

 يهٞ جغري جٛاظٕ ايك٣ٛ ع٢ً ا٭ضري.
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ايعٌُ َع جطنٝا ٚا٭ضزٕ ع٢ً فـطري ظُبـط شـٟٛ عًـ٢      

ٚايهغٌب عًـ٢ ايـسٍٚ ايهـا٣ بـايكةٍٛ      وطريإ ا٭غس

 أٚ احملاٜس٠.

ٚضباٚي١ ٚنـع   وحُٓبُٝاد ايػ١ٝٓ ٚجٗصٜةٗااغحكطاث اي 

ــ٢ غــكٍٛب ُْبــاّ       ــا ايحكــاض  ظح ــٗا ػبٓةٗ ــاد يعًُ أٚيٜٛ

 ا٭غس.

اغحكطاث ٚزعِ ايحُٓبُٝاد ا٭خـط٣ اىبعحسيـ١ اىبعاضنـ١     

يًُٓبـاّ ايـيت دبُـع طبحًـف ايطٛا٥ـف ٚا٭زٜـإ ٚجػــع٢       

ــ١       ــاد ايكَٛٝ ــٌ ايحُٓبُٝ ــ١ غــٛض١ٜ َٛظــس٠ َر ــ١ زٚي ٱقاَ

 ٚايًٝااي١ٝ.

ــسٍٚ ا    _اقــ١ ضٚغــٝا ٚايكـــب  ٚخب_يهــا٣ اغــحُاي١ اي

ٚضباٚيــ١ نػــت ظٝــازِٖ َـــٔ َػــأي١ غــكٍٛب ُْبـــاّ      

 ا٭غس.

        ِظــٍٛ  5516اٱقـطاض عًـ٢ جٓفٝـص قــطاض صبًـؼ ا٭َـٔ ضقـ

 ايُٝٔ.

    ٕ ــاٚ ــؼ ايحع ــ٢ كباغــو زٍٚ صبً ــاَب عً ــٍٛ   واسبف ٚعــسّ قة

ــ١   ــ١ َُٗٝٓـ ــ٠ٛ إقًُٝٝـ ــطإ نكـ ــ١   وإٜـ ــٛر ىبٛافكـ ــسّ ايطنـ ٚعـ
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ــطإ أزٚا    ــا٤ إٜـ ــ٢ إعطـ ــس٠ عًـ ــاد اىبحعـ ضًا َحعاٜـــس٠ ًب اي٫ٜٛـ

   ٔ  وًَفــاد اىبؿــطم ايعطبــٞ نُــا ًب غــٛضٜا ٚايعــطام ٚايــُٝ

ــ١ جٗــــسف إفب ايكةــــٍٛ   ٚعــــسّ قةــــٍٛ أٟ نــــغٍٛب أَطٜهٝــ

 ٛقـــًاخكٚ -قبؿـــاضن١ إٜـــطإ ًب ظـــٌ جًـــو ا٭ظَـــاد     

ــ١    ــٛض١ٜ ٚايُٝٓٝـ ــحـب ايػـ ــطًا   -ا٭ظَـ ــر٬ٕ خطـ ــا كبـ نُْٛٗـ

فازظـــًا عًـــ٢ ا٭َـــٔ ٚا٫غـــحكطاض ًب َٓطكـــ١ اشبًـــٝض؛ ٭ٕ      

 ٕ ًب اسبًــٍٛ غٝفطنـــٗا نفاعــٌ إقًُٝـــٞ    َؿــاضن١ إٜـــطا

نــــُٔ َُٓبَٛــــ١ أَٓٝــــ١ خًٝصٝــــ١ شسٜــــس٠ ٚبسًٜــــ١ جملًــــؼ  

ٚغٝحةع شيـو طبـاطط أَٓٝـ١ ٚغٝاغـ١ٝ ٚاقحكـاز١ٜ       وايحعإٚ

ظٝــز غــٝعزاز عُــٌ إٜــطإ اسبــايٞ نــس  ؛عًــ٢ زٍٚ اشبًــٝض

ٚظس٠ اىبٛقف اشبًٝصٞو يّبا غـٝٗسٸز كباغـو َُٓبَٛـ١ زٍٚ    

 صبًؼ ايحعإٚ.

 

 

ا٫عحُــاز عًــ٢ ايــٓفؼ ًب َٛاشٗــ١ ايكهــاٜا ايسفاعٝــ١  -

ٚعسّ ا٫عحُاز ايهًٞ ع٢ً ايسٍٚ ايغطب١ٝو فُٔ  ري 

اىبهُٕٛ قٝاّ اي٫ٜٛاد اىبحعـس٠ بايـسفا  عٓـا نـس أٟ     
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ايط ِ َٔ ا٫جفاقٝـاد  ع٢ً  وعسٚإ إٜطاْٞ أٚ عطاقٞ

ــٞ    ــاضث اٱٜطاْـــ ــٌ ايحكـــ ــ١ ًب َبـــ ايعػـــــهط١ٜ ايرٓا٥ٝـــ

 ت:ٖٚصا ٜحطً وا٭َطٜهٞ

قبـا ًب شيـو    واسبفاَب ع٢ً شٝـ قٟٛ ايعحـاز ٚايعـسز   -

 ِ.ايُٓبط ًب غٔ خس١َ ايعًَ

يحدفٝـف   ؛غٔ ايحؿطٜعاد ٚارباش اٱشـطا٤اد اي٬ظَـ١   -

ٚدبطِٜ أعُـاٍ ايحفطقـ١    ايساخًٞو ايطا٥فٞ ظحكإالا

 بـب اىبٛاطٓـب.

ــ١  - ــٔ اىبـــــصاٖت اىبدحًفـــ  ونػـــــت ٤٫ٚ اىبـــــٛاطٓـب َـــ

 ٚاغحدساَِٗ ًب اىبٛاش١ٗ.

ــ١ اىبحطـــ  - ــٝع١  ضباضبـ ــٔ ايػـــ١ٓ ٚايؿـ ٚدبـــطِٜ  وطفـب َـ

ايرتٜٚـــــض يًُُٓبُـــــاد اٱضٖابٝـــــ١ ايػـــــ١ٝٓ ٚايؿـــــٝع١ٝ 

 .ايفكٝ٘ ١ٜالاق١ أجةا  ٚخبٚ

ُــؼ يًُطاشــع َٓــع اىبــٛاطٓـب ايؿــٝع١ َــٔ إضغــاٍ اشبخ  -

ــ١ ــاد    واٱٜطاْٝــ ــطفٗا ًب اجملحُعــ ــٔ قــ ــس َــ ٚايحأنــ

 ايؿٝع١ٝ احمل١ًٝ.
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جطــٜٛط ٚجؿــصٝع قٝــاّ َطاشــع ؾــٝع١ٝ ضبًٝــ١ ٚعطبٝــ١    -

 ي١ٝ أٚ ضباٜس٠.ٚخًٝص١ٝ َٛا

 

 

ا٫غحفاز٠ َٔ ا٭َا١ْ ايعا١َ جملًـؼ ايحعـإٚ ًب ٚنـع     -

ــس      ــٝض ٚجٛظٝ ــسٍٚ اشبً ــ١ ي ــاد يًػٝاغــ١ اشباضشٝ أٚيٜٛ

 اىبٛاقف.

خفه ايع٬ق١ ايسبًَٛاغـ١ٝ َـع إٜـطإ ٚضبـٌب ايع٬قـ١       -

َع ظًفا٤ إٜطإ ايعطث قبـس٣ قـطبِٗ ٚبعـسِٖ ايفعًـٞ     

 غاد إٜطإ.َٔ غٝا

اغحدساّ شاَع١ ايسٍٚ ايعطبٝـ١ يًهـغٌب ايسبًَٛاغـٞ     -

 ع٢ً إٜطإ ٚخفه كبرًٝٗا ًب زٍٚ ازباَع١.

ايُٓبط عٔ  جك١ٜٛ زٚض َكط نعًٝف عطبٞ َِٗ بغهٸ -

 ُْباّ اسبهِ.
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قسّ ز. فاٜع ايؿٗطٟ ٚضق١ حبر١ٝ جهـُٓخ ذبًـ٬ًٝ ضبـسزًا    

ظٍٛ َٛنٛ  ايكٛض ايص١ٖٝٓ اىبحةازي١ يًُصحُـع ايػـعٛزٟ عـا    

ايؿــةهاد ا٫شحُاعٝــ١ ٚٚغــا٥ٌب ا٫جكــاٍ ايؿدكــٞ. ٚقــس      

ــ٣ٛ بعــه ظػــاباد       أٚنــح ًب ٖــصا ايػــٝام إٔ ايطاقــس حملح

ٕ َرــٌ "جــٜٛرت" ٖٛا ايػــعٛزٜايؿــةهاد ا٫شحُاعٝــ١ ايــيت ٜــسٜط

ٚنـصيو ًب ضبحـ٣ٛ ٚغـا٥ٌب ا٫جكـاٍ      وٚ"ٜٛجٝـٛث" ُْٚبا٥طٖـا  

ــٌ   ــٞ َرـ ــا٥ٌ  Whatsappايؿدكـ ــ١  SMSٚضغـ ــِب نرافـ و ٬ٜظـ

ايكــٛض ايػــًة١ٝ اىبحةازيــ١ عــٔ ايػــعٛزٜـب بٛاغــط١ ايػــعٛزٜـب   

ظػاث نبـاٖريٟ   52أْفػِٗ. ٚع٢ً غةٌٝ اىبراٍ ٜٛشس قطاب١ 

َـ   ٔ ايٓػـا٤ ٚايطشـاٍ   ندِ ع٢ً جٜٛرت ربككخ ًب ايػـدط١ٜ 

ايػــعٛزٜـب ٚططٜكــ١ ظٝــاجِٗ ٚظٜٗــِ ٚعــازاجِٗ. نُــا ٬ٜظــِب   

ايطاقس شيـو ايػـٌٝ ايٝـَٛٞ ازبـاضف َـٔ ايططا٥ـف ايػـاخط٠        

اييت جػـحٗسف نـٌ َـا مبرـٌ اجملحُـع ايػـعٛزٟ عـا طبحًـف         

 ايٛغا٥ٌب اٱيهرت١ْٝٚ.



5

–5105 
78 

ٚبؿهٌ عاّ مبهٔ جكػِٝ ٖصٙ اسبػاباد ٚا٫دباٖاد 

 إفب ذ٬س صبُٛعاد:

 عة األوىل:اجملنى .1

ٖٚــــــٞ جًــــــو ايــــــيت جكــــــٛض )اىبهــــــإ( قبعٓــــــ٢ آخــــــط  

ــٔ       ــ١ َـ ــِ اىبًُهـ ــا جهـ ــٌ َـ ــاخط يهـ ــف ايػـ ــف ايٛقـ جهرٝـ

ــاخط٠      ــٛزا١ٜٚ غـــ ــٛض٠ غـــ ــا ًب قـــ ــع ٚجأطريٖـــ ــسٕ َٚٛانـــ َـــ

ــٌب     ــًا اىبٓاؾـــــ ــ١ أٜهـــــ ــصٙ اجملُٛعـــــ ــِ ٖـــــ ــ١. ٚجطغـــــ ٚن٦ٝةـــــ

ــ١ بؿــــــهٌ    ــعة١ٝ ٚايٛطٓٝــــ ــاد ايؿــــ ــا٫د ٚايحصُعــــ ٚا٫ظحفــــ

أٚ إنــاف١   غــاخط َــٔ خــ٬ٍ اىبكاضْــاد َــع ايةًــسإ ا٭خــط٣      

يكطــاد غــاخط٠. ٜٚٓػــعت شيــو عًــ٢ ايػــدط١ٜ َــٔ أوــا٤        

 اىبسٕ ٚايطةٝع١ ازبغطاف١ٝ ٚعبٛ شيو.

 اجملنىعة الثانًة: .2

ٖٚصٙ ربككخ ًب ايػدط١ٜ َٔ )اٱْػـإ( ايػـعٛزٟ ًب   

نٌ أظٛايـ٘. ٖٚـصٙ اجملُٛعـ١ جكـٛض اىبـطأ٠ ٚايطشـٌ ايػـعٛزٟ        

ــٛ  وط. ٚؼبهــط ًب ايــصٖٔ: ايطنــت ايػــٛزا٤  بؿــهٌ َٓفـّـ  ٚأب

 ٚعبٛ شيو. وٚاٱغةاْٞ وٚاٍ ٚف١ًٝٓغط
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 اجملنىعة الثالثة: .3

ايكةا٥ًٝـ١   :ٖٚصٙ جطٚط يركاف١ ايػـدط١ٜ ايعٓكـط١ٜ بؿـكٝٗا   

فحصس عا ايٛغـا٥ٌب اىبحعـسز٠ لبـاشط ايػـدط١ٜ بــب       .ٚاىبٓاطك١ٝ

ــٓٝفاجٗا  ــ١ ٚجكــ ــط ٚاىبٓاطكٝــ ــطٜٚض  وايةــــسٚ ٚاسبهــ ــاط ٚجــ ٚإْحــ

.. ٟٚاظـس َطـري   ..ايططا٥ف ايػاخط٠ َٔ ؾان١ً: فٝ٘ ظٖطاْٞ

ــ٘ ظــٛطٞ.. طــطف حبــط..     ..قــفط غــةع١ .. قكــُٓصٞ نــإ فٝ

 ٚعبٛ شيو.

ــٌ ٖــصٙ ايُبــٛاٖط ٚؾــةٝٗاجٗا        ــٔ ٚشــٛز َر ــ٢ ايــط ِ َ ٚعً

ؾـها٫ً ظـاز٠ فٝٗـا قػـ٠ٛ ايحُٝٝـع      أعطبًٝا إ٫ أْٗا يسٜٓا جأخـص  

 ْٚط٣ ْٚطقس أذطٖا ًب اسبٝا٠ ايعا١َ. وٚايحٌُٓٝب

ٚجأغٝػــًا عًــ٢ َــا جكــسّ طــطح ز. فــاٜع ايؿــٗطٟ صبُٛعــ١ 

 ٔ ايحػا٫٩د نُفاجٝح ىبٓاقؿ١ اىبٛنٛ  ع٢ً ايٓعٛ اٯجٞ:َ

َا اشبكا٥ل ٚأٜهًا ايسٚافع ايٓفػ١ٝ ٚا٫شحُاع١ٝ  -1

 ايؿاضظ١ هلصٙ ايُباٖط٠؟

ــا٤       -5 ــ١ ًب بٓـ ــصٙ ايركافـ ــ١ ٖـ ــأذري نباٖريٜـ ــس٣ جـ ــا َـ َـ

ايؿدكــ١ٝ ايفطزٜــ١ ٚاجملحُعٝــ١ يٮشٝــاٍ ازبسٜــس٠     

 )جكسٜط ايصاد ايفطز١ٜ ٚازبُع١ٝ(؟
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صٙ ايُبٛاٖط عـٔ خًـٌ أّ عـٔ ظكٝكـ١     ٌٖ جهؿف ٖ -9

اىبُٓبَٛـــ١ ايكُٝٝـــ١ ٚقـــٛض٠ ايـــصاد ٚازبُاعـــ١ يـــس٣  

 أفطاز اجملحُع؟

نٝف مبهـٔ اىبٛاظْـ١ بــب إؾـاع١ ذكافـ١ اىبـطح َـٔ         -4

شٗــ١ َٚــٔ شٗــ١ أخــط٣ قــٝا١ْ َهْٛــاد ؾدكــ١ٝ    

ــ٪زٟ إفب جععٜــع      ــٔ ا٫بحــصاٍ اىب ــع ايػــعٛزٟ َ اجملحُ

ــ١    ــعاظ ايركـ ــًة١ٝ ضاغـــد١ عـــٔ ايـــصاد ٚاٖحـ قـــٛض٠ غـ

 جملحُع أَاّ اٯخط؟با
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عكت أ. عةـساهلل بـٔ نسغـ٘ عًـ٢ ٚضقـ١ ز. فـاٜع ايؿـٗطٟ        

ؾـــو إٔ ايحطـــٛض ايـــحكة ٖٚـــصا ا٫ْفحـــاح ا٫جكـــايٞ  بكٛيــ٘: ٫ 

اسباقٌ اٯٕ وح يًفطز ايػـعٛزٟ إٔ ٜـط٣ نـٌ ؾـ٤ٞ خـاضط      

ــ٘و ٚباي    ــصٟ ٜعــٝـ فٝ ــ٘ اي ــ١  ظــسٚز َهاْ ــايٞ أقــةعخ عًُٝ ح

اىبكاض١ْ َٛشٛز٠ ٜٚكّٛ بٗا ايهرري َـٔ ايٓـاؽو ٚبغـه ايُٓبـط     

عٔ اهلسف َٔ ْؿط ٖصٙ ايكٛض اييت جكاضٕ بــب ٚاقـع اجملحُـع    

ايػعٛزٟ ٚاجملحُعاد ا٭خط٣و ظبس أْٗا  ايةـًا جٓحكـس َبـٛاٖط    

اشحُاعٝــ١ جػــحعل ايٓكــس ٚايــحفهري ٚايحكــِٜٛو عًــ٢ غــةٌٝ        

ٌ َةايغ١ ًب ن١ُٝ ايطعاّ اىبكـسّ  اىبراٍ قٛض اي٥٫ِٛ اييت ذبُ

ــاّ ًب زٍٚ أٚضبـــا أٚ      ــ١ طعـ ــٛض٠ يطاٚيـ ــا بكـ ــٝف َٚكاضْحٗـ يًهـ

أَطٜها ػبعٌ ازبُٗـٛض ٜفهـط ًَٝـًا ظـٍٛ قـع١ َـا ٜكَٛـٕٛ        

ب٘و بٌ ٜٚكٛض ٖصٙ ايعاز٠ عًـ٢ أْٗـا غـًة١ٝ حبٝـز ٜـطفه أٟ      
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ــٛعٝحِٗ       ــس ْكــسِٖ ٚج ــاؽ بع ؾــدل إٔ ٜهــٕٛ ضبــٌ ْكــس ايٓ

بــإٔ ٖــصا ا٭َــط إػبــابٞ  خبطــأ ٖــصا اىبٛنــٛ و َٚــٔ ٖٓــا ٜــط٣

 ُبٗطْا بططٜك١ غًة١ٝ.اهلسف ٚيٛ نإ ٜٴ

ٜٚعحكس أ. عةساهلل بـٔ نسغـ٘ نـصيو إٔ غـٗٛي١ اْحكـاٍ      

اىبعًَٛـ١ ٖٚــصا ايحطــٛض ايطٖٝــت ًب جكٓٝــ١ ا٫جكــا٫د وــح يٓــا  

ناْـخ ٖٓـاى عـازاد ٚجكايٝـس     ٚقس بايحعطري ىبرٌ ٖصا ايٓكسو 

بٗا بايط ِ ٚأعطاف غ١٦ٝ ْٓحكسٖا ًب صبايػٓا اشباق١ ْٚكّٛ 

يهٓ٘ اجملحُع ايصٟ ٜفـطري عًٝٓـا ٖـصٙ     ؤَ عسّ قٓاعحٓا بٗا

ٝ   وا٭َــٛض َــٔ  ٦ًاٚيعــٌ ٖــصا ايٓكــس ايــصٟ ْــطاٙ ٭فعايٓــا ٜغــري ؾــ

 بعه ٖصٙ ايػًٛنٝاد ايػًة١ٝ ٚاىبةايغ١ ًب نرري َٔ ا٭َٛض.

ــإٔ      ٚاجفــل أ. عةــساهلل بــٔ نسغــ٘ َــع ز. فــاٜع ايؿــٗطٟ ب

 وا٭َٛض بططٜك١ غًة١ٝ ٖٓاى َةايغ١ ًب ايٓكس ٚض١ٜ٩ نرري َٔ

يهــٔ ٖــصا نــطٜة١ ٚشــٛز غــاظ١ ظــط٠ يًحعــةري. نُــا ٜعحكــس     

ــٔ    ــصٟ ابحعـــز ٦َـــاد اٯ٫ف َـ ــاَض ا٫بحعـــاس ايـ أخـــريًا إٔ بطْـ

ايطــــ٬ث ٚايطايةــــاد نــــإ أظــــس ا٭غــــةاث ٫ْحؿــــاض ٖــــصٙ   

ايُباٖط٠. فعٓسَا ٜعٝـ ايطايت ايػعٛزٟ ًب زٍٚ ايعامل ا٭ٍٚ 

 وأنُــٌ ٚشــ٘ ظٝــز جحــٛفط نــٌ اشبــسَاد ايــيت جكــسّ عًــ٢  
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ٜٚهــطط ٭ٕ ٜحــأقًِ َــع ذكافــ١ اىبهــإ ايــيت ذبــرتّ ايُٓبــاّ        

ٚأغًٛث اسبٝا٠ ايةػـٌٝب اسبهـاضٟو نـٌ ٖـصا ػبعًـ٘ ٜكـٓع       

  ٘ ــ ٭ْــ٘ عــاف ذكافــ١ أخــط٣    ؛ايهــرري َــٔ اىبكاضْــاد بعــس عٛزج

أجاظخ ي٘ ظٝا٠ نب١ًٝ ٚبػٝط١ ٜح٢ُٓ إٔ ٜطةكٗـا بٓكـس ايٛاقـع    

 ايصٟ ٜعٝؿ٘.

َـــا شٖـــت إيٝـــ٘ ز.   أٜهـــًا ٜحفـــل ز. عًـــٞ اسبهُـــٞ َـــع     

فـــــــاٜع ايؿـــــــٗطٟ فُٝـــــــا ؽبـــــــل جكـــــــٓٝف اسبػـــــــاباد      

ٚا٫دباٖــــاد إفب صبُٛعــــاد ذــــ٬س بٓــــا٤ٶ عًــــ٢ ضبحٛاٖــــا.      

يهٓــــ٘ ضأ٣ إَهاْٝــــ١ إنــــاف١ جكــــٓٝف َــــٔ ظاٜٚــــ١ أخــــط٣   

ــرتح      ــٓٝفاد. ٚاقــ ــصٙ ايحكــ ــ١ ٖــ ــطع١ٝ ٚقاْْٛٝــ ــس٣ ؾــ ــٞ َــ ٖٚــ

ــُٝ٘    ــاٜع جكػــ ــع٘ ز. فــ ــٓٝف ٚنــ ــٌ جكــ ــ١ ٫ : فبإيهــ يباضغــ

ٚيباضغــــ١ طبايفـــ١ ؾــــطعًا أٚ   وطبايفـــ١ ؾــــطع١ٝ أٚ قاْْٛٝـــ١  

قاْْٛــــًا؛ فــــايطخطف ايــــيت جحةــــازٍ عــــٔ ايطشــــٌ أٚ اىبــــطأ٠ قــــس  

ــا٠٤ أٚ دبـــــطٜح..       ــا إغـــ ــٕٛ فٝٗـــ ــس ٜهـــ ــ١ ٚقـــ ــٕٛ عازٜـــ جهـــ

ٚايحعًٝكــاد عًـــ٢ اىبٓــاطل ا٭خـــط٣ أٜهــًا قـــس جهــٕٛ عازٜـــ١     

ــط١ٜ..  ــٕٛ عٓكــــــ ــس جهــــــ ــسٜٓا   ٚقــــــ ــةح يــــــ ــصا ٜكــــــ ٖٚهــــــ

 (.َػحٜٛاد X 5 جكٓٝفاد 9"َاجطٜهؼ" )
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ٞ فكــس جػــا٤ٍ: ٖــٌ ٜكحكــط َــسيٍٛ أَــا أ. غــعٝس ايعٖطاْــ

ايكــٛض٠ ايصٖٓٝــ١ جملحُــع َــا عًــ٢ ازباْــت ايػــًه فكــٌب؟ ًٚب 

ــح ٚاظــس فكــٌب؟ ٖٚــٌ ايكــٛض٠ ايصٖٓٝــ١ خاقــ١ بازباْــت        ًَُ

ايػاخط فكٌب؟. ٚأؾاض إفب إٔ ٖصٙ أغ١ً٦ اغحفٗا١َٝ ٫ ْكس١ٜ.. 

ففٞ غـٝام ٚضقـ١ ز. فـاٜع ايـيت اقحكـطد عًـ٢ جٛقـٝف غـًة١ٝ         

 إيهرتًْٚٝا ٚفل احملسزاد اير٬ذ١ اسبهٛض ايػاخط يًػعٛزٜـب

اييت جهـُٓحٗا ايٛضقـ١.. ٜـاظ شاْـت ايفطا٥عٝـ١ ايـيت ج٪ؾـط إفب        

ــ١ بــس٤ًا        ــخ ايكسضٜ ــ٢ صبُٛعــاد ايهة ــا٥ط٠ عً ــ١ اير ــو اسباي جً

  ٟ َٚـطٚضًا بحعـايِٝ ايكةًٝـ١ ايكـاض١َ      وباشبطاث ايـسٜة ايكةـٛض

ٚاْحٗــــا٤ٶ با٭ٚشــــا   وٚايــــُٓبِ ا٫شحُاعٝــــ١ اىبٛغــــ١َٛ بايعٝــــت

ــٝ ــصا  ايؿدكـ ــ١.. ٖٚـ ــً٘ب _١ اشباقـ ــو   _ضأٜـ ــاَٞ جًـ أز٣ إفب جٓـ

 اسباي١ ايػاخط٠ ٚبطٚظٖا بكٛض٠ ٫فح١.

ــٛض٠    ــإ َكـــطًح )ايكـ ًٚب جكـــسٜط أ. غـــعٝس ايعٖطاْـــٞ فـ

٫ٚ ٜكحكـط   ؾا٬ًَ ًاعس جعةريٜ _ٚفل ٖصٙ ايحػا٫٩د_ايص١ٖٝٓ( 

ع٢ً َػاض أٚ َػـام ٚاظـس فكـٌب.. َـٔ ٖٓـا ٜعحكـس إٔ ايكـٛض٠        

ًْٚٝا جحًدل ًب )ا٫ْفعايٝـ١(.. اْفعـاٍ   ايػعٛز١ٜ ايص١ٖٝٓ إيهرت

ــطظ..      ايًعُبــ١ ٚعــسّ ٚشــٛز نــٓرتٍٚ عك٬ْــٞ ٖــٛ ايعٓــٛإ ا٭ب
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ٚا٫ْفعاٍ ًب ايغايـت غـًٛى عـاطفٞ.. ٚيٓحأَـٌ َرـا٫ً؛ ايحفاعـٌ       

ــ١ َـــٔ ايككـــام   ــ١  _َـــع جاعـــاد عحـــل ضقةـ ظـــطٚث  –اىبًْٝٛٝـ

 خل.إ …َكطًح ايسضع١ُ –ازبُاٖري ْكط٠ً يطَٛظٖا 

ىبطٟ ع٢ً َا ططظ٘ ز. فاٜع ايؿٗطٟ بُٝٓا عكت ّ. غامل ا

ًب ٚضقح٘ ظٍٛ ايكٛض ايص١ٖٝٓ اىبحةازي١ يًُصحُع ايػعٛزٟ عا 

ايؿةهاد ا٫شحُاع١ٝ ٚٚغا٥ٌب ا٫جكاٍ ايؿدكٞ بكٛي٘: ًب 

ٜعـس  َبة فإ نراف١ اغحدساّ ايػعٛزٜـب يؿـةه١ ايحٛاقـٌ   

 و٫ٚ ٜعــة أْٗــا  ــري طةٝعٝــ١ وأظـس أغــةاث بــطٚظ ٖــصٙ ايكــٛض 

يٓاجض عٔ ايةطاي١ ٚعـسّ ايطنـ٢ عـٔ ايٛاقـع.     ٚنصيو ايفطاغ ا

ٚيهٔ َعُبِ ايكٛض جـأجٞ ًب غـٝام ْهحـ١ غـاخط٠ ٚيـٝؼ ًب      

ؾهٌ كبٝٝع عٓكطٟ ظاقس. ٫ٚ ٜط٣ ّ. غامل ًب اسبكٝك١ َـا  

ٜرةــخ عًُٝــًا إٔ ايكــٛض ايػــًة١ٝ عــٔ ايػــعٛزٜـب ًب ؾـــةه١       

 ٍ َكاضْـ١   وايحٛاقٌ ا٫شحُاعٞ نرٝف٘ ٚجكع فٛم اسبس اىبكةـٛ

 عاد ا٭خط٣.َر٬ً باجملحُ

ًب ظـب أٚنح أ. عةساهلل ايهٛؼبٞ ًب جعكٝة٘ أْـ٘ ٜعحكـس   

إٔ َــا أؾــاض إيٝــ٘ ز. فــاٜع ايؿــٗطٟ نــإ َٛشــٛزًا ًب اجملحُــع  

يهـــٔ ٚغـــا٥ٌب ايحٛاقـــٌ ا٫شحُـــاعٞ أَبٗطجـــ٘ إفب ايػـــطح      
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بــٌ ْٚكًحــ٘ إفب اشبــاضط  وٚأغــُٗخ ًب ْؿــطٙ عًــ٢ ْطــام ٚاغــع

ضط ٚأعطـ٢ ايفطقـ١ يًـةعه َـٔ خـا      ويبا ناعف َٔ ظصُٗا

اسبــــسٚز يًــــسخٍٛ قبعطفــــاد غــــعٛز١ٜ ٚجعنٝحٗــــا ٭ٖــــساف  

 ويًحـــأذري عًــ٢ ٚظـــس٠ ايــٛطٔ ٚايةٓٝـــ١ ايساخًٝـــ١   ؛شٝٛغٝاغــ١ٝ 

خاق١ ًب ٖصٙ اىبطظ١ً. ٜٚط٣ أ. عةساهلل ايهٛؼبٞ أْ٘ مبهٔ 

 جكٓٝفِٗ إفب ذ٬س ف٦اد:

جأخــــصٖا عًــــ٢ غــــةٌٝ ايٓهحــــ١ زٕٚ إزضاى      ا٭ٚفب: .1

س ٖٚــــ٪٤٫ َعُبُٗــــِ َــــٔ ازبٝــــٌ ازبسٜــــ و٭بعازٖــــا

 ٚايؿةاث.

 -إٕ شـاظد ايحػـ١ُٝ    -ْٛ  َـٔ ايحعـطف    ايرا١ْٝ: .5

خاق١ َٔ ايؿةاث ٱذـاض٠ ايةٓـاد ٚضباٚيـ١ فـحح ظـٛاض      

ــسز"  َٔعٗـــ ــابعـب شـ ــت "َحـ ــٔ  وٚنػـ ــ٘ ضزٚز َـ ٜكابًـ

ايةٓــاد ٚيــٛ َــٔ بــاث ا٫ْحكــاض يًــصاد ٚيــٝؼ اسبــٛاض   

 ٚايحصاٚث.

َا مت اٱؾاض٠ إيٝ٘ ًب اىبكسَـ١ َـٔ ف٦ـ١ جٗـسف      ايراير١: .9

ــ٘     يععععــ١ اير ــ٘ َٚٓاطك ــطاز اجملحُــع ٚف٦اج ـــب أف ــ١ ب ك

اىبدحًفــ١و ٚايــيت جــ٪ذط بــٌ ٚربًــل ذكافــ١ شسٜــس٠ يــس٣   
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ٚنُـا مت اٱؾـاض٠ فكـس     وٖٚٓا اشبطـٛض٠  وشٌٝ ايّٝٛ

أغـــُٗخ َٛاقـــع ايحٛاقـــٌ ًب ْؿـــطٖا بـــٌ ٚإنــــاف١      

 َحفاعًـب َعٗا.

ٚأؾــاضد أ. يًٝــ٢ ايؿــٗطاْٞ إفب أُٖٝــ١ ايٓكــاف اىبرُــط       

١ نُؿه١ً نٓا ْعاْٞ َٓٗا ًب ظٍٛ َٛنٛ  ايكٛض٠ ايصٖٓٝ

ايٛاقــع ذــِ اْحكًــخ ىبٛاقــع ايحٛاقــٌ فأقــةعخ أنرــط ٚنــٛظًا  

فـٞ ايػـابل نٓـا    فٚجػةت ايكًل ىبٔ ُٜٗ٘ قٛض٠ ب٬زٙ ٚأًٖ٘.. 

ْعصت َـٔ اٱْػـإ اىبكـطٟ ٖٚـٛ ًب نـٌ ْهحـ١ أٚ َكايـ١ أٚ        

بً٘ أٚ ظطاَٞ أٚ َسَٔ َطاقل أفًِٝ ُٜبٗط فٝٗا اىبكطٟ إَا )

و فاضجةطخ ٖصٙ ًب (إَا ضقاق١ أٚ خاز١َ)َٚٛاخري( ٚاىبكط١ٜ 

ــسعاد      ــسعـب ٚاىبةـ ــسْا إٔ اىبةـ ــا ٚشـ ــسَا ناْـ ــإو ٚعٓـ ا٭شٖـ

 ٝةٛاو ٚظٌ ضبًـِٗ لبـاشط ؾـٖٛخ ايكـٛض٠ ايعاَـ١ هلـِ. ْفـؼ        

ؼبـت شًـس شاجـ٘ ٚإَبٗـاض      ًاايؿ٤ٞ ؼبكـٌ َعٓـاو مل ْـط صبحُعـ    

ْهــدِ َــا ؼبكــٌ عٓــسْا ظحــ٢ فــٓعٔ عٝٛبــ٘ َرــٌ صبحُعٓــاو 

ــا )أبايػــ١(و    ــُٓبٔ أْٓ ــابع )اهلؿــحاقاد( ٬ٜظــِب    ي ــٌ َــٔ ٜح ٚيع

ــاخط بحطةٝكٓـــا يحعـــايِٝ       ــٔ َباٖطٜـــًا ْفـ ــِ اىبؿـــه١ًو عبـ ظصـ

يهــٔ ًب اسبكٝكــ١ أْــ٘ جــحعهِ فٝٓــا عــازاد بايٝــ١   واٱغــ٬ّ
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جٛشٗٓــا يًحعــايٞ ٚايعٓكــط١ٜ ٚايحفــاخط اىبُكــٛدو فُــٔ غــدف  

ــخ     ــأيٝف ايٓهـ ــحِ جـ ــدط١ٜو ٜٚـ ــ١ يًػـ ــٌ جَٛبٝـــف اىبٓاطكٝـ ايعكـ

ــاد ًب صبايػــ   ــامل عــا    ايػــُص١ ٚايحعًٝك ــِ جكــسٜطٖا يًع ٓا ذ

ــطاَض ايحٛاقـــٌو   ُؿـــهًحٓا َٓـــا ٚفٝٓـــاو ٚايٝٛجٝـــٛث    فٕ إشبـ

ٚبــطاَض ايحٛاقــٌ َــاٖٞ إ٫ َــطآ٠ يًــٛعٞ اىبغٝــت ٫ ْؿــاٖس ًب  

َعُبُٗا إ٫ ازباْت اىبُبًِو ٚهلصا أبطظ يٓا ظبًَٛا ُٖٚٝـ١ جٓـحض   

ــ١ ٚايػـــطع١ٝ ــٛض٠   وايحفاٖـ ــ١ ٚايكـ ــ١ اسبكٝكٝـ ــت ايٓصَٛٝـ ٚ ٝـ

ٜـــحِ جُٗٝؿـــ٘. ْعـــِ عبـــٔ يٓـــا عٝـــٛث  اىبؿـــطق١ يًصاْـــت ايـــصٟ 

ٚأخطا٤ نهٌ ايعامل ظٛيٓاو يهٓٗا يٝػخ بٗصٙ ايهـدا١َ  

ٚايػٛزا١ٜٚ اييت ْطاٖاو ٖٚصا ايُبًِ اىبةايل فٝ٘ يكٛض٠ ايطشـٌ  

 ايػعٛزٟ ٚاىبطأ٠ ايػعٛز١ٜ.

ٚأؾــــــاض ز. عًــــــٞ اسبهُـــــــٞ إفب إٔ نبٝــــــع ؾـــــــعٛث    

ٖـــصا ٚايعـــامل جعحكـــس أْٗـــا أفهـــٌ َـــٔ ايؿـــعٛث ا٭خـــط٣و       

اىبؿــــه١ً ٖــــٞ إٔ ؼبصــــت عٓــــو ٖــــصا     ٚ ؾــــعٛض طةٝعــــٞو 

ايؿــــــعٛض اسبكٝكــــــ١ َٚٛقعــــــو ايفعًــــــٞ بـــــــب ا٭َــــــِ عًــــــ٢ 

ــسَٕٛ    ــِ ًب عكـــــطْا اسبانـــــطو فٝحكـــ اىب٪ؾـــــطاد ايـــــيت جٗـــ

 ٚجةك٢ ًب َهاْو.
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ــٞو       ــطٙ ز اسبهُـ ــا شنـ ــع َـ ــسضٜؼ َـ ــاز ايـ ــل ز. ظٜـ ٚاجفـ

ــس    ــ١و جعٜـ ــٛفْٛٝحٗا اشباقـ ــسٜٗا ؾـ ــعٛث يـ ــٌ ايؿـ ٚأنـــاف نـ

 ٚجٓكل َٔ بًس ٯخط:

 عحكــسٕٚ بــأِْٗ ا٭نرــط جفٛقــًا بـــب  اىبكــطٜٕٛ ٜ عطبٝــًاو

ــ١و      ــ١ ٚايفٓٝ ــ١ ٚا٭زبٝ ايعــطث ًب نافــ١ اجملــا٫د ايعًُٝ

ــةريو   ــس نـ ــعٝح إفب ظـ ــصا قـ ــٛ  ٖٚٚـ ــعٝح ٖـ ــري ايكـ  ـ

 ٫ أظس مبهٓ٘ إٔ ٜحفٛم عًِٝٗا ٘اعحكازِٖ بأْ

 ــًاو ــط     طبٝـ ــٞ عكـ ــِٗ َ٪غػـ ــطٕٚ أْفػـ ــٕٝٛ ٜـ ايفطْػـ

ايٓٗه١و قبػاْس٠ "طفٝف١" َٔ إظبًرتا ٚأىباْٝا. ٚنًُـا  

ذــٛض٠ ًب أٟ ظاٜٚــ١ قكــ١ٝ َــٔ ا٭ضري قــايٛا إْٗــا    قاَــخ

 ٚٴيسد َٔ ضظِ ايرٛض٠ ايفطْػ١ٝا

ٖــصا اٱعصــاث بــايٓفؼ ٜكابًــ٘ ظخــِ َــٛاٍظ َــٔ ايػــدط١ٜ  ٚ

ٟٸ     بايــصادو يهٓٗــا غــدط١ٜ َؿــطٚط١و إش ٫ ٜػــُح ٖــ٪٤٫ ٭

نـــإ إٔ ٜػـــدط َـــِٓٗو ٖـــِ فكـــٌب ٜػـــدطٕٚ َـــٔ أْفػـــِٗ.  

شـا٤ٙ غـعٛزٟ   فاىبكطٟ ايصٟ ٜٗاشِ ٚطٓ٘ ٚؾعة٘ يٌٝ ْٗاض يـٛ  

اسباٍ ْفػ٘ ٜٚػدط ٭ٚقف٘ فٛضًا بكٛيحِٗ ايؿٗري٠: "إ٫ َكط". 

بـــاد ٜٓطةــــل عًـــ٢ ايػــــعٛزٜـب اٯٕ بؿـــهٌ ٚانــــحو فٗــــِ    

يهٔ يٛ خـطط أظـس    وٜٴكصعٕٛ ًب شّ أْفػِٗ ٚأًِٖٝٗ ٚٚطِٓٗ
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خ  ري غعٛزٟ ٚقاٍ نًُـ١ غـ٤ٛ عـٔ أٟ ؾـ٤ٞ غـعٛزٟ يهـصٸ      

 وٚيةًـسٙ  َٛاقع ايحٛاقٌ حبؿس شٝٛف ايؿحِ ٚايحػفٝ٘ يًكا٥ٌ

ٖـٛ: "إ٫ ايػـعٛز١ٜ"ا ٜةكـ٢ إٔ     ٚنأِْٗ اربصٚا ؾـعاضًا يبـاذ٬ً  

ــصٟ ٜـــسفع       ــت( ايـ ــًا فـــذ )ايحهػٸـ ــا زَٚـ ــط ًب أشٖآْـ ْػحعهـ

ــٛاٍ قــس ٫        ــةة أق ــاٍ ٚج ــع ايحٛاقــٌ يًكٝــاّ بأفع ــازٟ َٛاق َطج

ــ١    ــا    وجهــٕٛ َٓػــص١ُ َــع قٓاعــاجِٗ ايساخًٝ ــِ أْٗ يهــٔ اىبٗ

 ٚ ــًا  ــٛضظ(و  اَطحبــ١.. َطحبــ١ َايٝ ــًا )فٛي ــسِٖ  جةاعٝ َــا ٜعــة عٓ

فاىبعٜس َٔ ايطًت.  وفاىبعٜس َٔ اىبؿاٖس٠ واىبعٜس َٔ ا٫ْحؿاض

 إْ٘ لبٌب شسٜس َٔ فدار ايطأواي١ٝا

ٚشنــــط أ. خايــــس اسبــــاضذٞ جعًٝكــــًا عًــــ٢ ٚضقــــ١ ز. فــــاٜع  

ايؿٗطٟو أْ٘ ٜعحكس إٔ َٔ أبـطظ اشبكـا٥ل ايـيت جحكـف بٗـا      

ــِٝ ايسٜٓٝــ١       ايُبــاٖط٠ ٖــٞ ايػــدط١ٜ اشباضشــ١ عــٔ ا٭زث ٚايك

ــا  ٚا ــاضف عًٝٗــ ــ١ اىبحعــ ــاَب    و٫شحُاعٝــ ــٌ ًب ا٭يفــ ــيت جحُرــ ٚايــ

ٚأشعا٤ ازبػس احملطَـ١ َـٔ ايحـساٍٚ ا٫شحُـاعٞ      واىبػحدس١َ

ايعاّو أٜهًا ٖٓاى قسض نةري َٔ نؿف ايعـٛضاد ٚايحعـطري   

 وهلــا جبــطأ٠ ٖعيٝــ١ غــاخط٠ يحُٝٝــع اسبــطط بــسع٣ٛ ايفهاٖــ١   

نُــا ًب ايطنــت ايػــٛزا٤ ٚايػــطٚاٍ ٚايفًٓٝــ١ َٚــا ؾــاب٘و        

غًـت ايحُٓـٌٝب بحعُـِٝ ٚجرةٝـخ ايػـًٛى ايطةٝعـٞ يٝةـسٚ        نُا ٜ
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ــٞ بــاشبطٚفو       ــٌ ايطاق ــا ًب ٚقــف ايًطــف ٚايحعاَ ــًا نُ عٝة

ــ١     ٜٚحعــس٣ شيــو إفب ٚقــف اىبــسافع عــٔ قــِٝ ايٛطٓٝــ١ بايعةٛزٜ

ــٛظ ايسٜٓٝـــ١       ــٔ ايطَـ ــسفا  عـ ــؾبو ٚايـ ــا٤ أٚ ازبـ ــ١ ايعُٝـ ٚايحةعٝـ

إفب زضش١ أقـةعخ   وبايحدًف ٚايطشع١ٝ ٚجكسٜؼ ايؿدكٝاد

ه اىبفطزاد عٝةًا ٚجُٗـ١ َرـٌ أْـخ شـاَٞ أٚ ٖٚـابٞ أٚ      فٝٗا بع

غــًفٞ أٚ ؾــٝعٞ أٚ قــًٛبو ٚأٜهــًا بايٛقــف اىبعــانؼ عٓــس  

اسبسٜز عٔ اسبساذ١ أٚ ايفًػف١ أٚ ايعًّٛ ٜٛقف بأْٗا ع١ًُٓ 

 ظساذٞ جعحا ج١ُٗ ٚفهطًا َعٝةًا.يفُب١ ٚظح٢  وأٚ يٝااي١ٝ

ٜٚطشــع أ. خايــس اسبــاضذٞ شيـــو يًحغــٝرياد ايــيت أقـــابخ      

غـــٛا٤ ًب اىبـــسٕ أٚ  وَٝـــاد اجملحُعـــاد ايػـــعٛز١ٜ ايكـــغري٠ ٜٛ

ــاط١    ايكــــط٣ ٚايةــــٛازٟ ايــــيت ناْــــخ جحػــــِ باهلــــس٤ٚ ٚايةػــ

 وٚاسبهٛض ايكٟٛ يٰبا٤ ٚاىبطبـب ًب َٜٛٝاد ا٭غط٠ وٚايحٛاظٕ

ٚايع٬قــاد بـــب ازبــريإ ٚا٭قــاضث ُْبــطًا يحــٛفط ايٛقــخ ايــصٟ    

اد ًب جٴُاضؽ فٝ٘ جًو ا٭زٚاضو ٚظٝز مل ٜكاظت جًو ايـحغري 

ايَٝٛٝــاد َــٔ ا٫ْؿــغاٍ ايهــةري ٚاظزظــاّ اياْــاَض ايٝــَٛٞ       

ــٔ        ــًا َ ــ٘ خٛف بأْؿــط١ جحُعــٛض ظــٍٛ ايهػــت ٚاىبٓافػــ١ عًٝ

ــ١       ــط١ ايرتبٝـ ــإ أْؿـ ــخ َهـ ــطمو ٚظًـ ــٝا  ايفـ ــساد نـ جٗسٜـ

ٚع٬قاد ا٭غـط٠ بةعهـٗا ٚقبعٝطٗـا ا٫شحُـاعٞ ٚا٫خـح٬ٍب      
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ــ١ ا٭غــط٠    ــاٯخطٜٔ ذبــخ ضقاب ــس     وب ــٟٛ عٓ ــ١ اىبعصــِ ايًغ ٚجُٓٝ

ــ ــ١    ٤ٓـايـــ ــ١ ايسٜٓٝـــ ــةط١ بايكُٝـــ ــ١ ٚاىبٓهـــ ــاىبفطزاد اىبٗصبـــ بـــ

ــٞ  ــ١و ٚايحأغـــ ــ١  بٚا٭خ٬قٝـــ ــ١ ٚاىب٬ظَـــ ــٝاد ايكطٜةـــ ايؿدكـــ

ناشحُـا  ا٭ث ًب   ؛يَٝٛٝاجِٗ زٕٚ ظٛاشع نكسٚاد قاسب١

ــاض      ــ١ ٚازبــ ــاظت ايةكايــ ــصس ٚقــ ــاّ اىبػــ ــِ إَــ ــؼ ٜهــ  وصبًــ

 وٚايعا٠ َٔ ايككل اىبحساٚي١ ًب اجملًؼ وٚايفها١ٖ ايا١٦ٜ

ــ٢ ًب صبح ــٝا اد   ٚظحـ ــري٠ ٚايكـ ــٓفؼ ايػـ ــع ا٭ّ بـ ــس  …ُـ يكـ

ٔ ُٖؿـــ٘ َٳـــبُبٗـــٛض وعـــخ ؾـــةهاد ايحٛقـــٌ ا٫شحُاعٝـــ١ 

ٚاغحةعسٙ اجملحُـع ظـصضًا َـٔ بـز وَٛـ٘ ًب ايٛغـٌب ا٭غـطٟ        

ٚا٫شحُاعٞ َٚٓعحِٗ ا٭غط َٔ ا٫خح٬ٍب بأبٓا٥ِٗو باٱناف١ 

افب آخطٜٔ ظطنحِٗ إَا  ٝاث ايطقابـ١ ًب ؾـةهاد ايحٛاقـٌ    

أٚ ايطقاب١ ايطو١ٝ  -بعه ا٭ظٛاٍ نُا ًب  -َٔ ا٭غط٠ 

أٚ ا٭شٗــــع٠  - ًب أظــــٛاٍ أخــــط٣ -ناىبسضغــــ١ ٚايٓــــاؽ 

ايهةط١ٝ ًب أظٛاٍ ذاير١و ٚايكسض٠ ع٢ً ا٫غححاض خًـف أوـا٤   

ــسف      ــابطاد زٍٚ جٗـ ــع٠ طبـ ــا أشٗـ ــٕٛ ٚضا٤ٖـ ــس ٜهـ ــ١ قـ صبٗٛيـ

يحػطٝح فهـط ايؿـةاث ايػـعٛزٟ ٚدبطٜـف ٚعٝـ٘ ٖٚـسّ قـِٝ        

ــ١ ايكـــ    ــٝـ َُٓبَٛـ ــ٘ ٚجُٗـ ــاض يسٜـ ــا   ا٫عحةـ ــّٛ عًٝٗـ ــيت ٜكـ ِٝ ايـ

 .صبحُع٘
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ــٝام إفب عـــسز َـــٔ    ــا ًب ٖـــصا ايػـ ــاض ز. َػـــاعس احملٝـ أؾـ

 ايٓكاٍب اهلا١َ ٚاىبطنع٠ نُا ًٜٞ:

       نراف١ ايكٛض٠ ايػـًة١ٝ عـا ايؿـةهاد ا٫شحُاعٝـ١ ايـيت

ــا فعــ٬ً ًب إطــاض َــٔ ايػــدط١ٜ ًب ُْبــط أْفػــ     ٓا ًٚب شعًحٓ

إش ظُٝٓا ْةايل ًب قـٓاع١ ايكـٛض٠ ايصٖٓٝـ١     وُْبط اٯخطٜٔ

ــعظ       ــا ْع ــطأ٠ ايػــعٛز١ٜ فآْ ايػــًة١ٝ يًطشــٌ ايػــعٛزٟ أٚ اىب

ايةعـــس ايػـــًه يـــسٜٓا ٚيـــس٣ ؾـــةابٓا ٚفحٝاجٓـــا ْٚغطغـــ٘..       

قـٓاع١ قـٛض٠ غـًة١ٝ     عًـ٢ ٚبايحايٞ ْعٌُ ٚبهفـا٠٤ عايٝـ١   

إْٗـا   .دباٙ صبحُعٓا ع٢ً عبٛ ٫ غبـاٍ أظـسًا ٜكـٓع٘ َرًٓـا.    

شع٤ َٔ ذكاف١ ضب١ًٝ باَحٝاظ.. فايةعه ٜكف صبحُعٓـا ًب  

طةٝعح٘ ايٓكسٜـ١ بأْٓـا صبحُـع ْكـاز ًب طةعـ٘.. إش ٫ ٜعصةٓـا       

 ؾ٤ٞ ٚضقبا نإ ٖصا يس٣ ايعطث عا١َ.
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 ؛ًب أقٛايٓــا ٚأظهآَــا عبــٔ ْكػــٛ عًــ٢ اٯخــطٜٔ نــرريًا 

نٌ شيو ٭ٕ َعاٜريْا ٖٞ َا ْكحٓع ب٘ ايّٝٛ ٖٚـصٙ اىبعـاٜري   

فهٌ َا ْ٪َٔ ب٘ ايٝـّٛ   ونايػهـب.. ٫ غع١ فٝٗاظس١ٜ 

ٚإشا  ريْا آضا٤ْا  سًا ػبت إٔ  وػبت إٔ ٜ٪َٔ ب٘ اٯخطٕٚ

ٜغــري اٯخــطٕٚ آضا٤ٖــِ.. ٚقبــا إٔ ايؿــةهاد ا٫شحُاعٝــ١      

ٚقبا إٔ ٖصا  وأقةعخ ايّٝٛ َٓكاد يًُػحدسَـب نبٝعًا

فكــس  وايػــًٛى َٛشــٛز يــس٣ ازبُٝــع بـــب َكــٌ َٚهرــط      

ٚنـــٌ ازبٛاْـــت  وعـــٔ شيـــو كباَـــًا أقـــةح َـــا ْـــطاٙ ٜعـــا

ايٓفػ١ٝ ٚا٫شحُاع١ٝ يـسٜٓا جكـّٛ عًـ٢ ٖـصا ايحؿـدٝل ًب      

فأْخ جط٣ إٔ ٖصا خبٌٝ ٭ْ٘ مل ٜكٓع َـا   وجكِٜٛ اٯخطٜٔ

 وبُٝٓا جط٣ شاى َػطف ٭ْ٘ مل ٜكٓع َا قـٓعخ  وقٓعخ

ًب ظـب أْو  سًا قس كبحًو َا٫ً نـرريًا َرـٌ َايـ٘ فحكـٓع     

ــِ ٫ جــط٣ ْفػــو ظٝٓــصاى    ــ٘ ذ ــو َػــطف  َرً ــٌ جغــري   وأْ ب

 َعاٜريى حبٝز جط٣ ايٓاؽ قابه١ ٜسٖا ٭ْو بػطحٗا.

   ايؿــةهاد ا٫شحُاعٝــ١ نؿــفحٓا أنرــط ٚغــًطخ ايهــ٤ٛ

 ع٢ً َا نٓا لباضغ٘ ًب خًٛاجٓا ًٚب صبحُعاجٓـا ايكـغري٠..  

طْـا عـٔ شيـو أّ    ٓعٔ ْط٣ أْٓا ايكس٠ٚ ٚا٭لبـٛشط غـٛا٤ عةٸ  ف
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ٓـا ٚجُبٗـطٙ   ٖٚـصا شاْـت ٜػـٝطط عًٝٓـا ًب ظٛاضاج     وطمل ْعةٸ

جبـــ٤٬ ٖـــصٙ ايؿـــةهاد.. يـــصا ْـــط٣ أْٓـــا اىبكٝـــاؽ يهـــٌ  

َٚـٔ   وفُٔ ٜٓفل َرًُـا ْٓفـل فٗـٛ ايطشـٌ ايكـاا      وايٓاؽ

ٌ   وظاز عًٝٓا فٗٛ َػطف أظـسِٖ   .َٚٔ ْكل عٓا فٗـٛ خبٝـ

ٍ آنإ ٜػهٔ بٝحًا شسٜـسًا يـ٘ قـاٍ يـٞ إْـة أعحـت عًـ٢        

ــٕٛ     ــِ ٜكٛيـ ــ٬ث عًـ ــ٪٤٫ طـ ــ٬ٕ فٗـ ــس٠  إفـ ــٛجِٗ ازبسٜـ ٕ بٝـ

ــا ــٛ فٝٗـ ٞ  ٜهػـ ــ ــٗا ٚا٭ضانـ ــسضإ نًـ ــاّ ازبـ ٚإٔ  وايطخـ

. .اىبغاغٌ ٚبعه ا٭ذاس شًةٛٙ َٔ زٚي١ نصا قبةايل نـصا. 

ــساً   فإخل.  ــ٘ شسٜـ ــإ بٝحـ ــ٘ ٚنـ ــخ يـ ــع    :كًـ ــخ جهـ ــاشا أْـ ٚىبـ

ــ١و      ــ١ ازبًُٝ ايةٛضغــ٬ٕ ٚجػــحدسّ ٖــصٙ اىبغاغــٌ ايعشاشٝ

أْـخ ٜـا    ..نإ مبهٔ إٔ جهع نُا ٚنع ايٓاؽ َٔ قةٌ

َٳ ٚأْـخ جـط٣ َـٔ ٖـِ      ؤ ِٖ زْٚو َػطفععٜعٟ ًب ُْبط 

ٚأَبٓـو يـٛ ًَهـخ َرـٌ َـا ًَهـٛا        وأ ٢ٓ َٓو َػـطفـب 

يكٓعخ َا جعسٙ ايّٝٛ إغطافًا.. أْخ جٓحكس فكٌب.. اىبؿه١ً 

ًْٚةؼ شيو  وٯخطٜٔايحكِٜٛ  ًاأْٓا ظبعٌ ظايٓا ايّٝٛ َعٝاض

 وْٚعحكس إٔ َا ْ٪َٔ ب٘ ٖٛ اىبؿطٚ  ظكـًا زٕٚ  ـريٙ   واسبل

ٝـ١ فـإ اىب٪غـف أْٓـا     ٚإشا نإ ٖصا ًب ازبٛاْـت ا٫شحُاع 
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   ٞ ٚقـس ُْٓبـط ىبـٔ ٜكـٓع نُـا       وًْةؼ شيـو ايًةـاؽ ايؿـطع

َٚــٔ  وْكــٓع ًب ا٫يحــعاّ ٚايةــصٍ ٚايعةــازاد فٗــٛ اىبكــٝت  

ٜككط ٚإٕ نإ قس أج٢ بايٛاشةـاد فٗـٛ َفـطٍب َػـهـب     

 طبط٧.

 ْكـاف ٚاعحةـاض   ًْعِب أْٓا عا ٖصٙ ايؿةهاد ٫ لبًو اٱ

ازبُــٌ  فٓكػــٛ ْٚػــحدسّ   ..ضأٟ اٯخــطٜٔ ضبــرتّ َٚكــسض  

ٚضقبا ْسعٛ ع٢ً ف٬ٕ بإٔ ٜٓـحكِ اهلل َٓـ٘ ٚإٔ    وقكا١ٝ٥اٱ

نـٌ شيـو ٭ْـ٘ قـاٍ      ..ٜطٜٓا فٝ٘ ًَٜٛا أغٛز ٚعصا٥ت قسضج٘

عبٔ زا٥ًُا ْط٣ أْٓا ايٛغـٌب ٚإٔ   سبايٓا ايّٝٛ.. ًاطبايف ًاضأٜ

ايٛغط١ٝ جسٚض َعٓا ظٝـز ْـسٚض.. ٚإٔ اىبعٝـاض اسبـل ٖـٛ َـا       

 ْ٪َٔ ب٘ ايّٝٛ َٚا ْعحكسٙ.

  َٕٚٓا عا ٖصٙ ايؿةهاد غًةٕٝٛ ٚمبًٕٝٛ يًػـًة١ٝ  نرري

ٚيصا ٜهدُٕٛ نٌ عٌُ غًه أٚ خطـأ   وٚؼبةٕٛ ايػًة١ٝ

ٖــصا ايحهــدِٝ ٫ ٜػــاعسْا ًب فٗــِ اىبؿــه١ً ٫ٚ  ٚ ٜػــري..

إش اىبكـٝة١ أْٓـا    ؛ًب ايةعز عٔ اسبًٍٛ ػبعًٓا أنرط ٚعًٝا

بـٌ   وقس ْط٣ أْفػٓا ع٢ً قـٛاث ٚلبحًـو ْاقـ١ٝ اسبكٝكـ١    

ٕ خ٬ّقٕٛ ظـب ْكٓف اٯخـطٜٔ ْٚةـايل ًب   ْط٣ أْٓا َةسعٛ
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ٖٚصا فعـ٬ً ٜػـِٗ ًب    وٚنع ايٓػت اييت جككِٝٗ ٚجحُِٗٗ

َــٓعِٗ قُٝــ١ َٚهاْــ١ ٚنباٖريٜــ١ مل ْهــٔ ْحٛقعٗــا.. إٕ  

نـٌ شٗـس ْكـّٛ بـ٘ ًب جهـدِٝ ايػـًةٝاد ًٚب َٓعٗـا قـ٠ٛ         

 وأنا ٖٛ ايصٟ مبٓعٗا فطق١ أطٍٛ ًب إٔ جةك٢ ٚجحصصض

حــاط إٔ ٫ غبــٛف ايٓــاؽ   ٚايططٜــل ىبٛاشٗــ١ نــٌ شيــو ؼب   

   ٘ ٚيـصا نـإ َـٔ ْعُـ١      وْٚطعةِٗ َٔ عـسٚ أٚ ْهـدِ ؾـأْ

ٚٳِإشٵ  اهلل ع٢ً عةازٙ إٔ ٖٕٛ هلِ أَط عسِٖٚ ًب قٛي٘ جعافب "

ِٵ فٹــٞ       ٜٴَكًًْخهخـ ٚٳ ِٵ َقًٹـ٬ًٝ  ٝٴــٓٹهخ ِٵ فٹـٞ َأعٵ ٝٵـحٴ ِٵ ِإشٹ اْيحٳَك ٖٴ ُٴـٛ ٜٴِطٜهخ

َٳْفعٴــ     ٕٳ  َٵـطًا َنـا ٘ٴ َأ ٞٳ ايًُــ ٝٳْكهٹـ ِٵ يٹ ِٗ ٓٹ ٝٴـ ٘ٹ  ٚٳِإَيـ٢  ٫ًٛۗ َأعٵ  جٴطٵشٳــعٴ ايًُـ

َٴٛضٴ  َكٜٛـــًا اىبؿـــطنـب قًـــ١ اىبػـــًُـب ربٝـــٌ فهـــإ". اْيـــأخ

 فعُبِو عِٓٗ يًطعت َٚع٬ًٜو يؿصاعحِٗ ٚظا٥سًاو يكًٛبِٗ

 .ايًكا٤ عٓس بأغِٗ بصيو

أٜهًا شنط ز. َػـاعس احملٝـا إٔ ز. فـاٜع قـس قـٓف ٖـصٙ       

ا ٖـصٙ  اىبٛاقف ايػًة١ٝ اييت ذبحفٞ بايػدط١ٜ ًب صبحُعٓـا عـ  

ايؿــةهاد إفب ذــ٬س أقــٓاف َٓٗــا َــا ٜــطجةٌب باىبهــإ أٚ       

اٱْػــإ أٚ ايعٓكــط١ٜ ايكةا٥ًٝــ١ أٚ اىبٓاطكٝــ١ أٚ ايطا٥فٝــ١. ًٚب  

نؿفخ  –ضأٟ ز. َػاعس ًب  –اسبكٝك١ فإ ٖصٙ ايؿةهاد 
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طبعًْٚا ٖا٬ً٥ يسٜٓا َٔ ايعٓكط١ٜ ٚاظحكاض اٯخطٜٔ ٚاظزضا٥ِٗ 

ــطٙ عًـــ٢ ضٚح   ــٌ إٜكـــّٛ أنرـ ــا١ٝ٥ جحُرـ إش  وًب قـــٛض عـــس٠قكـ

اغـحطاعخ ٖــصٙ ايؿــةهاد قبــا أجاظحـ٘ َــٔ فــطم ْكــٌ نــٌ   

شيو اىبدعٕٚ اهلا٥ٌ َٔ ايػدطٜاد ٚقبا َٓعح٘ يًػاخطٜٔ َٔ 

 ٘سبُبـ َـا أ إذةاد يصٚاجِٗ ع٢ً أِْٗ ؾـعت اهلل اىبدحـاض.. ٖٚـصا    

 وعٕٛ يًط١ٜ٩ ايًٝااي١ٝٚاىبسٸ وفاحملافُبٕٛ ؛طٝافيس٣ نٌ ا٭

َٳـ  أنرـطِٖ مبحطــٞ أغــًٛث  ٔ ٖــِ ٚغــٌب بــب ٖــ٪٤٫ ٚأٚي٦ــو  ٚ

٫ ٚ ٜٚطةـل شيـو ٚفكـًا يرتانُاجـ٘ ٚذطٚجـ٘ ايًغٜٛـ١..       وايػدط١ٜ

َٳ -ظبس  َٔ ٜٓكف طبايفٝ٘ ٜٚحـٛض  عـٔ    - ٔ ضظِ اهللإ٫ 

أْٓا حباشـ١   َٔ ط ِع٢ً اي واغحدساّ ا٭يفاَب ا٭نرط جٗصٜةًا

ٚإٔ ًْـب َع إخٛآْا َٚٔ ػبُعٓا َعٗـِ نـٌ    ويًحعإٚ ٚايحآظض

ٖـصٙ ايطهبـ١   ٚ اٍ اهلل "ضهبـا٤ بٝـِٓٗ"..  نُـا قـ   أٚاقط اسبت..

َٓحععــ١ َــٔ خطابٓــا ًب نــرري َــٔ ا٭ظٝــإ ٚيــصا ْكػــٛ عًــ٢   

اٯخط.. عبٔ عبحاط إٔ ْسضى إٔ َٔ غبحًف َعٗـِ ٖـِ قطٜةـٕٛ    

ٚإٔ عٛاَــٌ أخــط٣ جهــدِ خطــطِٖ ٚنــطضِٖ بــٌ ضقبــا    وَٓــا

ْػـــكٌب ْكٛقـــًا ربـــحل بايهفـــاض عًـــِٝٗ فٓطجهـــت خطـــأ  

 أنا.
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  ــا    مل ٜهــٔ يًؿــةهاد ا٫شحُاع ــ١ غــ٣ٛ أْٗ ــ١ َــٔ َٚبٝف ٝ

ٚا ٜٚعطفــٛا َــا ٜكٛيــ٘ ايٓــاؽ َٚــا     ٩أجاظــخ يًٓــاؽ إٔ ٜكــط  

ٜعــإٚ عٓــ٘ َــٔ آضا٤ َٚكــ٫ٛد نــاْٛا ٫ ٜةٛظــٕٛ بٗــا إ٫    

ايّٝٛ أجاظخ ايؿةهاد هلِ ا٫خحفا٤ ٚايحعةري فشباقحِٗ.. 

ٚبايحايٞ فايةعس ا٫فرتانٞ ًب ع١ًُٝ إْحاط ٚبـز   وعٔ شيو

 اىبٛاز شعًِٗ ؼبطقٕٛ ع٢ً شيو.

  يكس نٓا َرايٝـب ًب َا ْكسّ عا ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ايحكًٝس١ٜ

ٖٚصٙ اىبراي١ٝ جٓا ُخ َع ض١ٜ٩ َٔ ٜـط٣ إٔ عًُٝـ١ ايٓكـس ىبـا     

ــ٘ أٚ يًُ٪غػــ١    ــ٘ فــ٬ٕ ٖــٛ اْحكــام ي ــخ   وٜكٛي ــصا ناْ ٚي

 مل ْحعٌُ ٚشٛزٙ. طد يسٜٓا َاايؿةهاد َٓك١ فصٸ

نصيو فكس أٚنح ز. َػاعس احملٝا إٔ ز. فاٜع قس جٓاٍٚ 

ٚزٕٚ  وح٘ شٛاْت َٔ آذـاض جًـو ايؿـةهاد ا٫شحُاعٝـ١    ًب ٚضق

ؾــو فــإ ايحعــ٫ٛد ايــيت عاؾــحٗا صبحُعاجٓــا شعًحٓــا َْٛبــف    

نٌ َـا  َٔ ط ِ ع٢ً ايايهرري َٔ ايكٛض ًب ا٫دباٙ ايػًه 

مبهــٔ إٔ ْكسَــ٘ َــٔ قــٛض٠ إػبابٝــ١.. إش نــرريًا َــا ًْعــِب     

ــاَب  ــت با٭يفـ ــ٤ٛ إفب ايح٬عـ ــٛم   وايًصـ ــه ايٓكـ ــف بعـ ٚجَٛبٝـ

ــ١ ذــِ ايحعًٝــل      اىبكــاظة١ ي ــس ضقــس غــًٛنٝاد َعٝٓ ًكــٛض عٓ
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ٚاىب٪غف جَٛبٝف شيو شبسَـ١  اٜـاد    وعًٝٗا ع٢ً عبٛ غاخط

ٜٚـعزاز ا٭َـط    وغ١٦ٝ أٚ جؿٜٛ٘ وع١ ؾدكٝاد أٚ َ٪غػـاد 

غ٤ًٛا ظـب ٜحعُـس ؾـدل إٔ ٜهـع قـٛضًا أخـط٣ ٜٚـسعٞ أْٗـا        

ــا     ــ١ ايــيت ٜحعــسس عٓٗ ــس افــرت٣     وهلــصٙ اسبازذ ٖٚٓــا ٜهــٕٛ ق

 ٚنصث.

 كٛض عا ايؿةهاد ا٫شحُاع١ٝ ًب ايغايت َع إٔ َٚبٝف١ اي

ٖٛ ذبسٜس اىبعاْٞ ايٛاضز٠ ًب أٟ ْل يفُبـٞ نـٞ ٫ جفٗـِ    

ــةعه َٜٛبفٗــا َحعُــسًا يحهــٕٛ    وبططٜكــ١ خاط٦ــ١  إ٫ إٔ اي

 شاد ضبح٣ٛ غًه.

     ْحٝصـ١ يٲفــطاٍب يـسٜٓا ًب ا٫غــحدساَاد ايػـًة١ٝ أقــةعخ

ــا٢َ     ــاد جحٓــ ــةاث ٚايفحٝــ ــٔ ايؿــ ــرري َــ ــحدساَاد ايهــ اغــ

 كٛز ٱؾها٫د ٚطبايفاد قا١ْْٝٛ.بادباٖاد قس ج

  ايؿةهاد ا٫شحُاع١ٝ ٚاقع افرتانٞ يهٓ٘ مبحًو طةٝع١

َعزٚشــ١و فٗــٛ ٚاقــع شسٜــس ٜحــساخٌ َــع ايٛاقــع اسبكٝكــٞ    

ٚاغحدساَاجٓا يًٛاقع ا٫فرتانٞ قس دبعـٌ ازبٝـٌ ازبسٜـس    

ــ١ ا٫فرتانــ١ٝ اسباىبــ١   ــصا ٜكــةح  اضقــًا ًب   وٜعــٝـ اية٦ٝ ٚي

ــ٘ إز   ــٔ خ٬يـ ــحطٝع َـ ــاٍ ٫ ٜػـ ــٞ  خٝـ ــع ا٫فرتانـ ضاى ايٛاقـ

 ٚخاضطح٘ ازبسٜس٠.
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    ايؿــةهاد ا٫شحُاعٝــ١ بٗــصا ايحٓــاٍٚ ايػــًه أغــُٗخ ًب

  ٘ بـٌ ظٛيحـ٘ إفب    وجؿُبٞ اجملحُع ٚزعُخ جفطقـ٘ ٚجكـٓٝفاج

ــ٢ ْفػــٗا      وصبُٛعــ١ َــٔ ازبُاعــاد ايكــغري٠ اىبٓغًكــ١ عً

ٔ  ط ِعًـ٢ ايـ  _ٚا٭غـٛأ إٔ ٖـ٪٤٫    اْحُـا٥ِٗ يـٛطٔ ٚاظـس     َـ

أقــةعٛا ًب ب٦ٝــ١ َحكــاضع١  _ٚزٜــٔ ٚاظــس َٚػــحكةٌ ٚاظــس

ــ١     ــ١ َٚٓاطكٝـــــ ــ١ٝ ٚفهطٜـــــ ــام غٝاغـــــ ــا أْػـــــ ذبطنٗـــــ

َع ظٛاضاد ٜغٝت فٝٗا اسبٛاض اىبحعكٌ ايكا٥ِ  وٚإٜسٜٛيٛش١ٝ

 ٘ ــ  وعًــــ٢ ا٫ظــــرتاّ اىبحةــــازٍ ٚاٱْكــــاد يٰخــــط ٚاظرتاَــ

ٚبايحايٞ فٗٞ ظٛاضاد ٫ جكّٛ ع٢ً َعاٜري َؿرتن١ جٛقٌ 

 إفب أٟ اجفام أٚ جفِٗ ططف يططف.

  ــ١ ــٛض اهلا٥ًــ ــةهاد    ايكــ ــحدسَٛ ايؿــ ــٝفٗا َػــ ــيت ٜهــ ايــ

ا٫شحُاعٝـــ١ ايػـــعٛزٜٕٛ أنـــعخ جكـــّٛ بَٛبٝفـــ١ َُٗـــ١ ًب 

ــ١     ــةه١ ا٫شحُاعٝــــ ــصٙ ايؿــــ ــاي١ٝ ًب ٖــــ ــ١ ا٫جكــــ ايعًُٝــــ

ٚبايحايٞ فٗٞ ْافص٠ ١َُٗ يًحعطٜـف قبصحُعٓـا    وا٫فرتان١ٝ

٫ غــُٝا ٚأْــ٘ ٜحعــطري ايٝــّٛ  وايػــعٛزٟ ٚقــٛضج٘ اىبؿــطق١

بٝٓـــ٘ ٚبــــب يًحؿـــٜٛ٘ بػـــةت نرافـــ١ ايكـــٛض٠ ايـــيت جـــطبٌب 

ايحُٓبُٝــاد اٱضٖابٝــ١ ٚزاعـــو َــٔ ٖٓــا ٜٓةغــٞ إٔ ْؿــصع   
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فع٬ً نـٌ ايُٓـاشط اٱػبابٝـ١ ايـيت جَٛبـف ايكـٛض٠ ًب ْكـٌ        

ٖٚـصا ٜحطًـت    وايهرري َٔ ايكـٛض ايطا٥عـ١ ٚايٛاقـع ازبٝـس    

ــ١ ايكــا٥ِ با٫جكــاٍ      ــ١ َٚبٝف ــ١ ٚضبٛضٜ ــ٢ أُٖٝ ايحأنٝــس عً

 ٚاعًٝا. ايصٟ ٜٓحض ايكٛض٠و ٜٚةرٗا َٜٚٛبفٗا جَٛبٝفًا عك٬ًْٝا

َــٔ شاْةــ٘ أنــس أ. َطؿــط اىبطؾــس عًــ٢ إٔ َــا ٜكًــل ٖــٛ  

ٜٚكـةح   وجػطث ٖـصٙ ايصٖٓٝـ١ افب أضٚقـ١ اىب٪غػـاد ايطوٝـ١     

اربـاش ايكــطاضاد َـٔ عسَــ٘ بٓـا٤ عًــ٢ قـٛض٠ / لبــٌب َعـــب مت     

نُـا ًب  .. ضو٘ ًب طب١ًٝ اىبػ٪ٍٚ ظـٍٛ ف٦ـ١ صبحُعٝـ١ َعٝٓـ١    

أٚ يًــصٜٔ ٖــِ َــٔ أقــٍٛ أفطٜكٝــ١      stereo typeايغــطث َــٔ  

ــ١ ــ١    إ ...٫جٝٓٝ ــإ إٔ َؿــطٚ  هباٜ ــس ايطزٜع خل. ٚأنــاف ز. خاي

 ايٛظس٠ ايٛط١ٝٓ ٜعاجل ٖصٙ ايرغط٠.

ٚجػا٤ٍ ز. َػاعس احملٝا: ٌٖ إٔ ظصِ اىباز٠ ايػـًة١ٝ عـٔ   

اجملحُــع ايػــعٛزٟ عــا ايؿــةهاد ا٫شحُاعٝــ١ ٜحصــاٚظ ايٓكــس 

اىبطًــٛث إفب إٔ ٜكــةح َبــاٖط٠ غــًٛى َحعُــس٠ يًحؿــٜٛ٘ أّ إٔ   

 حاط َةايل فٝ٘؟ٖصا ا٫غحٓ

ٚأشاث ز. خايس ايطزٜعإ بكٛي٘: أُْبط إفب ايكٛض ايػـًة١ٝ  

اييت ْطٚشٗا عٔ صبحُعٓا َٚٓاطكٓا ٚقةا٥ًٓـا إفب عـس٠ أغـةاث    
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ٜــأجٞ عًــ٢ ضأغــٗا نــعف ا٫ْحُــا٤ ايــٛطة.. ٚنــعف ايطابطــ١   

ــةعه    ــطاز إفب بعهــــــِٗ ايــــ ــ١ ايــــــيت جؿــــــس ا٭فــــ ا٫شحُاعٝــــ

عبٔ ْعٝس إْحاط  .."نػعٛزٜـب" ٚيٝؼ نأبٓا٤ َٓاطل أٚ قةا٥ٌ

ايةسا٠ٚ اييت جكـّٛ ًب شـع٤ َٓٗـا عًـ٢ ايحُـاٜع ٚا٫خـح٬ف بــب        

َٔ ايرتنٝع ع٢ً ايػُاد اىبؿرتن١ ايـيت جـطبٌب    ا٭فطاز بس٫ً

ًب إشاب١  stateبٓا بةعه.. يٮغف مل جٓصح فهط٠ "ايسٚي١" أٚ 

ــا ٚجكــٗطْا ًب ايةٛجكــ١ ايٛطٓٝــ١..      ٫عبــٔ ايفــٛاضم اسبــاز٠ بٝٓٓ

ٓعٔ فـ ٓافط٠ ا٭يٛإ ًب ضقع١ ايٛطٔ ٚبايحايٞ ْعاٍ فػٝفػا٤ َح

ٍٔ يحعُٝل اْكٗاضْا ٚخًل ا٫ْحُا٤  حباش١ إفب عٌُ طٌٜٛ َٚه

 ٘ ــ ــإ ايــــصٟ ْعــــٝـ فٛقــ ــ١ ٚ …اىبطًــــٛث هلــــصا ايهٝــ ايٓهحــ

ٖــٞ  هلــا ْٚهــطؽ ٖــاايعٓكــط١ٜ ٚايكــٛض ايُٓطٝــ١ ايــيت ْطزز  

ٖٚـٞ عَُٛـًا َبـاٖط٠ غـًة١ٝ َٚ٪ؾـط       ..صبطز جعةري عـٔ جٓافطْـا  

.. اْحُا٤ْــا يًــٛطٔ ٜؿــٛب٘ ايهــرري  . إ٤ٕ نــرري٠ٜكــٍٛ يٓــا أؾــٝا

ش٦ٓــا اىبــسٕ ٚغــهٓاٖا ٚعبــٔ عبُــٌ عًــ٢ نآًٖــا إضس   فكــس

ــ١ إٔ     ــاد ايكــغط٣و ٚمل جػــحطع اىبسٜٓ ايفــطٚم ايركافٝــ١ ٚاهلٜٛ

إٔ شيو أظس ؾطٍٚب اىبسٜٓـ١ ٚايحعهـط    َٔ ط ِع٢ً ايجطٛعٓا 

َـــسْٓا صبـــطز قـــط٣ .. إٕ ايـــصٟ ٜػـــحٛشت ايحهـــأَ ايعهـــٟٛ

 نةري٠.



5

–5105 
104 

. فاٜع ايؿٗطٟ ع٢ً جعًٝل ز. خايس ايطزٜعإ؛ ظٝز ٚعًل ز

  ٕ  وضأ٣ إٔ ٖـصا َــسخٌ َٗــِ ٜٚعــة بـ٘ نــعف ا٫ْحُــا٤ يًهٝــا

ٚيهٔ ٜةك٢ ايػ٪اٍ ىباشا فٝٓا َٚٓا ٖصٙ ايٓػة١ ايٛانـع١ َـٔ   

ــٛض..   ــصٙ ايكـ ــط ٖـ ــٔ  ٚاىبحطـــٛعـب يٓؿـ ــا عـ ــط ضبعٗـ ــٔ ٫ ْٓؿـ عبـ

 اااشبكّٛ ا٭عسا٤؟

بـسعًا ًب ٖـصٙ    ٚبسٚضٙ أٚنح ز. خايـس ايطزٜعـإ أْٓـا يػـٓا    

ــٗا       ــ١ ٜٚفعًـ ــسٍٚ ايعطبٝـ ــِ ايـ ــٛز٠ ًب َعُبـ ــٞ َٛشـ ــاٖط٠ فٗـ ايُبـ

ــل       ــٌ هبـ ــع أٖـ ــٛضٜٕٛ َـ ــعٝس ٚايػـ ــٌ ايكـ ــع أٖـ ــطٜٕٛ َـ اىبكـ

ٖٞ َ٪ؾـط يفؿـٌ عًُٝـ١ اىبٛاطٓـ١.. ٚايـصٜٔ ٜـطززٕٚ       ٚ ..ٚ ريِٖ

ٖصٙ ايكٛض ِٖ أٚي٦و ايصٜٔ ٫ ٜعايٕٛ َؿـسٚزٜٔ إفب ٖٜٛـاجِٗ   

اىبرـاٍ ايـصٟ ٜـطز    ٚو يصٜٔ ٫ ٜحكةًٕٛ  ريِٖ بػٗٛي١.. اايكغط٣

  ٞ ــ ــع ايعطاقـ ــٛ اجملحُـ ــصٖٔ ٖـ ــ١   ؛إفب ايـ ــكطخ ايسٚيـ ــسَا غـ فعٓـ

ايعطاقٝـــ١ عـــاز ازبُٝـــع إفب عؿـــا٥طِٖ ٚطـــٛا٥فِٗ َٚٓـــاطكِٗ  

ْٚػــٛا خُٝــ١ ايــٛطٔ ايــيت َعقٖٛــا  ــري عــاب٦ـب باىبػــحكةٌ..       

ٖٚ٪٤٫ ايصٜٔ ٜطززٕٚ ايكـٛض ايُٓطٝـ١ ٜٚٓؿـطْٚٗا ػبـسٕٚ َـٔ      

ْكطيت ٚػاِٖ بٓؿطٖا.. ٜحكةًٗا ٜٚػُعٗا بٌ ٜٚطززٖا َرًِٗ ٜٚ

. نُا Melting potاىبطنع١ٜ ٖٞ فؿٌ ع١ًُٝ ايكٗط ايٛطة 
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أؾــاض ز. خايــس ايطزٜعــإ إفب إٔ ٖٓــاى شع٥ٝــ١ قــغري٠ جحعًــل       

مبهـــٔ  ٙبايكـــٛض ايُٓطٝـــ١ ايـــيت ْهطغـــٗا عـــٔ اىبـــطأ٠ ٖٚـــص

 جفػريٖا َٔ َُٓبٛض ع٬قاد ازبٓسض.

 ــطام ايػــًه يًكــٛض  ٚشٖــت ز. َػــاعس احملٝــا إفب إٔ اٱ 

 ز يحأذرياد جطان١ُٝ جٌُٓب ايكٛض٠ عٔ ايُبـاٖط٠ اىبُٓطـ١..  ٜكٛ

ٚايحؿٜٛ٘ يًُصحُـع ٚايـٛطٔ    فكط ا٫ْحُا٤ ايٛطة ٖٛ أظسٖا..ف

 ٖٛ أٜهًا أظسٖا.

ٚأؾاض ز. خايس ايطزٜعإ إفب إٔ ٖصا ايحٌُٓٝب قـس ٜكـّٛ بـ٘    

فٗـِ   وَركفٕٛ أظٝاًْا َِٚٓٗ ضغاَٛ ايهاضٜهاجري ًب قعفٓا

ٚيـــسٜٓا زضاغـــ١  وُبـــِ ضغـــَِٜٛٗكـــٛضٕٚ اىبـــطأ٠ بػـــًة١ٝ ًب َع

 أنازمب١ٝ قاَخ بٗا غٝس٠ أذةحخ فٝٗا شيو.

ًٚب شاد ايػــٝام أٚنــح أ. ٜٛغــف ايهًٜٛٝــخ إٔ َبــاٖط٠  

ايكــٛض ايُٓطٝــ١ ايػــًة١ٝ ٚيٝــس٠ ذكافــ١ شًــس ايــصاد ٚاظزٚاشٝــ١  

ْٓــا إايــط٣٩ ٚذبــطِٜ أٟ ْكــس ٚض٩ٜــ١ اشبــسا  ايــصاجٞ ٭ْفػــٓا..   

اييت نؿفخ بعـسٖا  ا٭ٚقٝا٤ ع٢ً ايسٜٔ ٚظطاؽ اىبرٌ ايعًٝا 

َٚٓع أٟ ْٛ  َٔ ايطفاٙ ايعاّ ٚض١ٜ٩ ايفاغـس ٜرـطٟ    وعٔ ٚاقعٓا

ٚايــصٖاث يًةعــطٜٔ أٚ  وبطــطم  ــري َؿــطٚع١ زٕٚ ضقابــ١ ٚضز  
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زٍٚ خًٝصٝــ١ أخــط٣ ىبؿــاٖس٠ فــًِٝ أٚ ايــصٖاث حملــطّ.. ٖــصا       

ايٛاقــع ا٫شحُــاعٞ فهــو عكــس٠ ايكــُخ فصــا٤ اهلصــا٤ ظــازًا 

إ ايةسٌٜ إٔ ْعهؼ فه ودباٚظٖاعٔ ع٢ً غًةٝاد عصعْا 

 قٛضجٓا بحهدِٝ ؾهًٗا ايهاضٜهاجٛضٟ اسباز ايػدط١ٜ.

ــف      ــ٘ أ. ٜٛغــ ــا ططظــ ــ٢ َــ ــا عًــ ــاعس احملٝــ ــل ز. َػــ ٚعًــ

ايهًٜٛٝخ بإٔ ايٓكـس َٗـِ ٚنـطٚضٟ ظحـ٢ ٚيـٛ نـإ قاغـًٝا..        

يهـــٔ إ ـــطام ايؿـــةهاد بايكـــٛض ايػـــًة١ٝ اىبحٓاَٝـــ١ ؼبُـــٌ  

ة٬ً ادباًٖا َ٪ذطًا ًب ضغِ قٛض٠ ش١ٖٝٓ ٜكعت ٜٚػحعٌٝ َػحك

 ٖٚصا يٝؼ َٔ َكًع١ ايٛطٔ أٚ اجملحُع... جغٝريٖا

ــو باٱؾــاض٠      ــ٢ شي ــخ عً ــسٚضٙ عكــت أ. ٜٛغــف ايهًٜٛٝ ٚب
ــاٍ_ ــ١ عــٔ اٱُْبــاض جطــطح ًب ضبــانِ     _نُر يُبــاٖط٠ َحٛاضٜ

عطبٝـ١ ٚآغـ١ٜٛٝ ٖٚـٞ ظٚاط ٚإظبـاث بـٓـب ٚبٓـاد يػـعٛزٜـب مل        

ٜعرتفٛا بِٗ فكاضد ًُٖا ؾا ٬ً يػفاضاجٓاو ٚؾٛاٖسٖا َرري٠ 

جحٓاٚهلــا ٚغــا٥ٌ اٱعــ٬ّ ٚجهــعٓا ًب َكــاف ايٛظــٛف       ظـــب

يًصٓؼ ٚاْعساّ اٱْػـا١ْٝ.. نُـا إٔ اىبٛنـٛ  ٜحعـس٣ ازباْـت      

ٚباْعـساّ ظـل ايٓكـس زبـأ      وايكـٛض َٛشـٛز٠  ٖٚـصٙ  ايؿدكٞو 

آخــط َٓٗــا  ًايهــٔ ىبــاشا ٫ ْــط٣ شاْةــ  واىبــٛاطٔ يكًــت ايكــٛض٠
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 عٚ ايهٜٛخ أٚ إع٬ٕ عاقف١ اسبعّ فهـإ ٖٓـاى   مت ظـب 

 ؟اف ٚجهأَ ٚطة  ري َػةٛمايحف

أَا ايًٛا٤ ز. غعس ايؿٗطاْٞ فري٣ إٔ َٛنـٛ  أذـط َـا ٜـحِ     

جةازي٘ ع٢ً ايؿةهاد ا٫شحُاع١ٝ َٔ ْهاد ٚغدطٜاد ع٢ً 

ــعٛزٜـب   ــا نػـ ــ١ يٓـ ــٛض٠ ايُٓطٝـ ــًا   ..ايكـ ــٛضًا ٚإْاذـ ــطازًا شنـ أفـ

َٹـ     وَٛنٛ  َـ٪مل  ..ٚصبحُعًا ٚزٚي١ ٔ ٚا٭نرـط أىبـًا إٔ نـرريًا 

ــ ٘   ٔ ٜٓؿــط ٜٚػــاِٖ ًب َٳ ــ ٖٚــِ  وٖــصا ٫ ٜــسضى َــا ْحعــسس عٓ

ــخ     ــإ. إٕ ايهةـ ــس اٱزَـ ــ١ إفب ظـ ــصٙ اىبُاضغـ ــٕٛ ًب ٖـ َٓغُػـ

ا٫شحُاعٞ ٚايحابٖٛاد ٚاىبُٓٛعاد ٚغكٛف اسبط١ٜ اىبٓدفه١ 

ٚذكاف١ ايعٝت ًب  ري ضبٌ ايعٝت ايصٟ ٜعاْٞ َٓ٘ ايهرري َـٔ  

ٖصا ايهةخ ًب ضأٜ٘ ٖٛ  ..ايهةاض ٚايكغاض ٚايصنٛض ٚاٱْاس

ىب١ُٗ ًب جفػري ٖصٙ ايُبـاٖط٠. ايحٓهٝـخ ٚاىبـطح    أظس ايعٛاٌَ ا

ــ١ َـــٔ خـــ٬ٍ       ــصاد ٚايطقابـــ١ ا٫شحُاعٝـ ــإ ٚاْحكـــاز ايـ َطًٛبـ

ايػدط١ٜ ٚايٓهح١ عًـ٢ اىبَٛبـف ايعـاّ ٚاىب٪غػـاد ايعاَـ١ بـٌ       

ع٢ً ايػًٛنٝاد ايفطز١ٜ ٚا٫شحُاع١ٝ )عٓسَا ٫ جحصاٚظ ٖصٙ 

ٚجعحـا   وٖٞ َطًٛبـ١ ٚ وايٓهاد ٚايػدط١ٜ ا٭خ٬م ٚاٯزاث(

ٞ     خا ٖٚـٞ جٓفــع   وقـ١ٝ إػبابٝـ١ يؿـةهاد ايحٛاقـٌ ا٫شحُـاع

 ٖٚصا ؽبطشٗا َٔ َٛنٛعٓا. وأنرط يبا جهطٸ
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ازباْت اٯخط ايصٟ ٜـطاٙ ايًـٛا٤ ز. غـعس ايؿـٗطاْٞ ٜفػـط      

ٚايحػــْٛاَٞ  ونــٌ ايػــًةٝاد ايــيت أجــخ ٚجــأجٞ َــع ٖــصا اىبــس  

ؾدكـ١ٝ جفاعًٝـ١    : يهـٌ فـطز  ـبا٫جكايٞ ٖٛ ٚشٛز ؾدكٝح

ــطز ٫ٚ ٜٜٗٴ ــا ايفـ ــا ُبٗطٖـ ــٞ أٟ شاْـــت َٓٗـ ــ٘ إٔ ؽبفـ ــٞ  وُـ ٖٚـ

ؾدك١ٝ إػباب١ٝ إفب ظس نةري ٫ٚ ٜحهطض َٓٗا ٖٛ ْفػـ٘ ٫ٚ  

فٗـٞ ؾدكـ١ٝ َحٛافكـ١     ؛ؼباغة٘ اجملحُع ع٢ً أٟ شاْت َٓٗـا 

ٚفٝٗـا نـٌ َـا     وٚؾدك١ٝ أخط٣ ؽبفٝٗـا ايفـطز   وَع اجملحُع

 ٜعحكس إٔ اجملحُع ٜطفه٘ ٚقس ؼباغة٘ عًٝ٘ يٛ اْهؿف.

يًٓهحـ١ عًـ٢ ايكـٛض٠ ايصٖٓٝـ١و     ٚجأنٝسًا يًحأذري ايػًه 

شنط ز. خايس ايطزٜعإ أْ٘ ًب إظس٣ اىبطاد أضغـٌ قـسٜل يـ٘    

ــ١ 222 ــٗا جحعــسس عــٔ غــهإ    ٚاظــس٠ ضغــاي١ ًب ْهح ٚنً

ٚناْخ َٔ ايٓهخ ايؿا٥ع١ اييت  وَٓطك١ ٚاظس٠ ًب اىبًُه١

ظبس َا مباذًٗا ًب زٍٚ أخط٣؛ بٌ إٕ بعهٗا ٫ ٜٓحُٞ يًُٓطك١ 

ــٛز٠ ــحٛض   ؛اىبككـ ــإ َػـ ــس نـ ــاضط فكـ ــٔ اشبـ ــٔ مت  وزًا َـ ٚيهـ

ــو ايٓهــخ يحكــةح غــعٛز١ٜ    ــٛطـب" جً ــٌ ٖــصا ايٓهــخ   و "ج َر

ٜحًكفٗـــا ايكـــغاض ٜٚطززْٚٗـــا ًب َساضغـــِٗ ٜٚكـــُٕٛ بعهـــِٗ 

يبــا ٜكــعت َــٔ ايعًُٝــ١ ايرتبٜٛــ١ حبٝــز       وايــةعه قبرايةٗــا 

 جكةح اىبسضغ١ َهاًْا يًفطظ اىبٓاطكٞ ٚايكةا٥ًٞ.
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ٚربــطط ٚاعحـا ز. َػـاعس احملٝـا إٔ ٖـصٙ ايٓهـخ جحطـٛض       

َٔ إطاض ايططف١ اييت كبحعط بركاف١ ؾـعة١ٝ جحكةًـٗا أٚ كبطضٖـا    

إفب ظاي١ َٔ اهلصّٛ  ري اىباض ع٢ً َٓطك١ أٚ ف١٦ اْط٬قًا َٔ 

 ايؿعٛض بايفٛق١ٝ يٰخط.

ــ١ بــــب    ــا شٖـــت أ. عةـــساهلل ايهـــٛؼبٞ إفب إٔ ايٓهحـ بُٝٓـ

ظحـ٢ ٚإٕ ناْـخ نُـا أؾـاض هلـا ز. خايـس ايطزٜعـإ        _ايهةاض 
بعه اىبٓحُـب هلصٙ اىبـسٕ   إٕ ظح٢ وا جحصاٚظ شيو٫ ٜعحكس أْٗ_

٘ ًب _أٚ اىبٓاطل ٜٓهحٕٛ عًـ٢ أْفػـِٗ. يهـٔ اىبؿـه١ً       _ضأٜـ

 جهُٔ ًب ْاظٝحـب:

 :عٓسَا ٜحِ ططظٗـا أَـاّ ايكـغاض ٜٚحـساٚيْٛٗا      ا٭ٚفب

ــ١     ــط٠ زْٚٝـ ــسِٜٗ ُْبـ ــؼ يـ ــ١ ج٪غـ ــا نركافـ ــِ ٜحةْٓٛٗـ ذـ

 يٰخط.

 :عٓــسَا ٜــحِ ْكًــٗا يٛغــا٥ٌب ا٫جكــاٍ َٚٛاقــع  ايراْٝــ١ 

بـــٌ ٚجحعـــس٣  وايحٛاقـــٌ ٜٚحًكاٖـــا طبحًـــف ايركافـــاد

اسبــسٚز َٚــٔ ذــِ جهــٜٛٔ ُْبــط٠ غــًة١ٝ عــٔ اجملحُــع    

 ايػعٛزٟ.
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ٚاعحـــــا ز. َٓكـــــٛض اىبطـــــريٟ إٔ ٖـــــصٙ ايُبـــــاٖط٠ جـــــسٍ  

ــعاّ بــا٭خ٬م ايــيت ْــ٪َٔ        ــ٢ ٚشــٛز خًــٌ ًب ايحدًــل ٚا٫يح عً

ــاد إ٫ إٔ     ــٌ اجملحُعـ ــس ًب نـ ــٌ ٜٛشـ ــصا اشبًـ ــع إٔ ٖـ ــا. َٚـ بٗـ

٭ْـــــ٘ ٜكـــــع ًب  ؛ ـــــري َـــــاض أخ٬قٝـــــًا ٚشـــــٛزٙ ًب صبحُعٓـــــا

ٗٳــا          ٜټ خــ٬ف قــطٜح َــع َــا ْــ٪َٔ بــ٘ ْٚــطززٙ باغــحُطاض )ٜٳــا َأ

ٕٵ ٜٳهخْٛٴـــٛا         ــ٢ َأ ٍّ عٳػٳـ ٛٵ ــ ٔٵ َقـ َٹـــ ّٷ  ــٛ ــدٳطٵ َقـ ــٛا َيـــا ٜٳػٵـ ٓٴـ َٳ ٔٳ َآ ــصٹٜ اُيـ

ٝٵــــطًا      ٔٻ خٳ ٕٵ ٜٳهخــــ ٔٵ ْٹػٳــــا٤ٺ عٳػٳـــ٢ َأ َٹـــ ٚٳَيـــا ْٹػٳــــا٤ٷ  ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹــــ ٝٵـــطًا  خٳ

ُٹــــعٴٚا َأ ًْ ٚٳَيــــا جٳ ٔٻ  ٗٴ ٓٵ ٓٳــــابٳعٴٚا بٹاْيَأْيَكــــاثٹ بٹــــ٦ٵؼٳ َٹــــ ٚٳَيــــا جٳ ِٵ  ْٵفخػٳــــهخ

ِٴ          ٖٴــــ ِٵ ٜٳحٴـــتٵ َفأخَٚي٦ٹـــَو  ٔٵ َيـــ َٳـــ ٚٳ  ِٕ ِٴ اْيفخػٴـــٛمٴ بٳعٵـــسٳ اْيِامبٳـــا ايٹاغٵـــ

ــٔ    ــِٝ ٜغٝــــت عــ ــٞ ايعُبــ ــ٘ ا٭خ٬قــ ــصا ايحٛشٝــ ٕٳ(. ٖــ ُٴٛ ــايٹ ايُُبــ

ظٝــز جــاظ   ؛اسبهــٛض عٓــس بعــه ايٓــاؽ ًب سبُبــاد َعٝٓــ١     

 َٓٗا. يسِٜٗ ذكاف١ َغاٜط٠ ٜحكطفٕٛ بٛظٞ

ٚايػــدط١ٜ ٚا٫غــحٗعا٤ نُــا مباضغــ٘ ايػــعٛزٜٕٛ ْٛعــإ  

 ًب ُْبط ز. َٓكٛض اىبطريٟ:

 :ٍٚايػــدط١ٜ بايــصاد ازبُعٝــ١ ٚشَٗــا.. ٜٚعــة ٖــصا إٔ     ا٭

ْفػـ٘ أٜهـًا َـٔ    َـٔ  أًٖـ٘ ٚقَٛـ٘ ٜػـدط    َـٔ  ايصٟ ٜػـدط  

 ظٝز ٫ ٜؿعط.. ٚغةت ٖصٙ ايػدط١ٜ:
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قــــس ٜهــــٕٛ بػــــةت َفــــاضقحِٗ ًب ايــــطأٟ ٚا٫عحكــــاز   –

ط َـــٔ قةـــٌ ايػـــاخط. َٚـــٔ ٖـــصا ايةـــاث ايػـــًٛنٝاد ٚايفهـــ

 ايٓؿاظ اييت اضجةطـخ بـاشب٬ف ا٭ٜـسٜٛيٛشٞ ايـصٟ اؾـحس بعـس      

ظٝــز اغــحدسّ ايــةعه   واسبــازٟ عؿــط َــٔ غــةحُا  أظــساس

اهلُع ٚايًُع نس ا٭فهاض ٚايػُاد ذِ ٚقـٌ إفب ا٭ؾـدام   

ٚاىب٪غػاد. ٜٚصنط ز. اىبطريٟ أْ٘ ضأ٣ َؿـٗسًا كبرًٝٝـًا ٜكـّٛ    

ــ٘ أظــس ا  ــ٘     فٝ ىبُــرًـب اىبؿــاٖري بحُرٝــٌ ضشــٌ ٜأنــٌ َــع ظٚشح

ذــِ ٜكــٛض ططٜكــ١ أنًــٗا   واىبٓكةــ١ ًب أظــس اىبطــاعِ اىبفحٛظــ١ 

بكٛض٠ قةٝعـ١ شـسًا. ٚنـإ ا٫ْطةـا  ا٭خـري ايـصٟ ٜرتغـذ ًب        

شٖٔ اىبؿـاٖس إٔ ٖـصا ايًةـاؽ قُـ١ ايحدًـف.. ٚقـس جطجـت عًـ٢         

ٖـصا ٚشـٛز بعـه ايؿدكــٝاد ًب ايطـطف اىبكابـٌ ايـيت جحةٓــ٢       

ٜكّٛ ع٢ً ايغًُب١ ٚايؿس٠ ٚايػدط١ٜ اىبخط٠ ًب ايٓكس نس  أغًٛبًا

ٖـــ٪٤٫ باعحةـــاضِٖ صبُٛعـــ١ َـــٔ اىبٓـــافكـب )ٚأ ًـــِب عًـــِٝٗ(   

 ٚنإ ٖصا ايحٛش٘ عٔ قٓاع١ جا١َ.

ٚقس ٜهٕٛ بػةت ايط ة١ ًب ْكس ايعٝٛث ٚاسبـز عًـ٢    –

ايهُاٍ حبٝز ؼباٍٚ ٖـصا ايػـاخط ذبطٜـو صبحُعـ٘ إفب َـا      

عٝٛبِٗ ٚذبكري غًٛنِٗ ظحـ٢  بحهدِٝ  ٜطاٙ فه١ًٝ ٚنُا٫ً

 ٜحدًكٛا َٓٗا.
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 :ْٞغدط١ٜ بعه ا٭فطاز َٔ بعـه ٚبعـه ازبُاعـاد     ايرا

َـٔ بعــه.. ٚغــدط١ٜ ايفــطز َـٔ ايفــطز َؿــه١ً ٚشْــت بــ٬   

  ّ فٗــٞ  ..ؾــوو ٚيهٓٗــا جٗــٕٛ َــع غــدط١ٜ ايكــّٛ َــٔ ايكــٛ

ٍٍ ٚجطفـع ٚجهـا ٚفٝٗـا ض ةـ١        ؛اىبكٝة١ ٭ْٗا ْادب١ عـٔ جعـا

ٌ ٚايكسض َٔ اٯخط..  َٔ ظٌّب  وٜهطث ايةعه اىبرٌ بايكةا٥ـ

٭ٕ  ؛إ٫ إٔ ز. اىبطريٟ ٜعحكس إٔ ايحُرٌٝ بايكةا٥ٌ َةايل فٝ٘

ٖٚـــٛ جعـــساز اىبٓاقـــت  ؛َؿـــه١ً ايكةا٥ـــٌ جحُرـــٌ ًب ايفدـــط

ٚإشا شا٤ٚا إفب شنط ايكةا٥ٌ ا٭خط٣ أذٓٛا عًـِٝٗ   وايصاج١ٝ

بإٔ ايؿصاع١ ٚايهطّ ٚايٓد٠ٛ يهـٌ قةًٝـ١ َٓٗـا ْكـٝت..     

صا ايػــًٛى إٔ اىبفــاخط٠ جكــٛز إفب يهــٔ اٱؾــهاي١ٝ ًب ٖــ

    ٕ ٭ٕ ا٭فعـاٍ   ؛ا٫ْحكام َٔ اٯخـطٜٔ َـٔ ظٝـز ٫ ٜؿـعطٚ

ايــيت جعـــسزٖا ايكةا٥ــٌ جـــطجةٌب عــاز٠ بايؿـــصاع١ ٚاىبعـــاضى    

 وٖٚٞ ًب ايٛاقع ٫ جهٕٛ إ٫ َع ايكةا٥ٌ ا٭خط٣ وٚايكحاٍ

يبا ٜرري اسبفُٝبـ١ بػـةت ٖـصا ايفدـط.. يهـٔ اسبكٝكـ١ إٔ       

  َ حةازيـ١ بــب اسبانـط٠ ٚايةازٜـ١     ٖٓاى قٛض٠ لبطٝـ١ غـًة١ٝ 

 وهلــا بعــس جــاضؽبٞ ٜعــٛز إفب أٜــاّ  ٝــاث ايكــإْٛ ٚايػــًط١  

 :ٚيهٓٗــا قــٛض٠ ًب ُْبــطٙ بــسأد جحٗؿــِ ٚجهــعف يػــةةـب 
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ٚجـأذري لبـٌب اىبعٝؿـ١ اىبـسْٞ      وجأذري اهل١ٜٛ ايسٜٓٝـ١ ازباَعـ١  

ايصٟ قاضث بـب ايٓاؽ ًب ايػه٢ٓ ٚايعٌُ ٚايسضاغ١ ٚ ري 

ػــًة١ٝ ًب اٱْرتْــخ ٚٚغــا٥ٌ  شيــو.. َٚبٗــٛض ٖــصٙ ايكــٛض٠ اي 

ايحٛاقٌ ا٫شحُاعٞ خطط شسًاو ٜٚؿهٌ جٗسٜسًا ظكٝكٝـًا  

يًٛظس٠ ايٛط١ٝٓ.. ٚقس ضأ٣ أظس اسبػـاباد اىبٗحُـ١ بحكـاضٜط    

اىبػحؿطقـب ٜطنع ع٢ً إذاض٠ َرٌ ٖـصٙ ا٭َـٛض.. ًٚب ُْبـطٙ    

 أْ٘ ظػاث َغطري ٜحصاٚث َع٘ بعه ازب١ًٗ.

يػــــدط١ٜ ٚأٚنــــح ز. َٓكــــٛض اىبطــــريٟ إٔ ا٫غــــحٗعا٤ ٚا

بٓٛعٝــ٘ ايػــابكـب لبــٌب غــًٛنٞ غــطعٞ  ــري عُٝــل ٚيــٝؼ   

ْادبًا عـٔ اعحكـازاد بـٌ ٖـٛ ْـاجض عـٔ نـعاي١ ًب ايحعاَـٌ َـع          

عاٍ ٜحعاٌَ َع َا ٖـٛ خـاضط بٝحـ٘    ٜنرري َٓا ٫ ٚاجملاٍ ايعاّ.. 

ٜطَـٞ ايٓفاٜـاد ًب ايؿـاض     ظٝـز  ٚأًٖ٘ بٓٛ  َٔ عسّ اىبةـا٠٫..  

اّ َـــع نـــٝف٘ ٜـــحهًِ بهـــٌ اظـــرتٚيهٓـــ٘ ُْبٝـــف ًب بٝحـــ٘.. 

ٚقــسٜك٘ ٚأًٖــ٘ يهٓــ٘ ٜطَــٞ أقــعت ايهًُــاد ٚأغــٛأٖا ًب 

ٖٛ ٚغا٥ٌ ايحٛاقٌ ا٫شحُاعٞ ىبٔ ٫ ٜعطفِٗ.. ٚأظس ا٭غةاث 

 ٝاث ذكاف١ ايُٓباّ ايعاّ ٚظكٍٛ ايحصاٚظ ًب ايؿإٔ ايعاّ َـٔ  

ــع ٚخكٛقــًا َــٔ اىبػــ٪ٚيـب َٚــٔ ٜفــرتري فٝــ٘ ظفــِب        ازبُٝ
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ــدام ايط ةــــ     ــه ا٭ؾــ ــس بعــ ــس عٓــ ــصا ٜٛيــ ــاّ.. ٖٚــ ١ ًب ايُٓبــ

   ٘ ٖٚـٛ بـصيو ٜحعاَـٌ َـع اجملـاٍ       وا٫غحدفاف قبـٔ اغـحدف بـ

ظكٌ اغـحدفاف بحطةٝـل ايُٓبـاّ     يكس ايعاّ نهٝإ َٛظس..

 ٘ ــ ــ١ عًٝـ ــ١     وٚاحملافُبـ ــٛز ا٭ضبعـ ــ٬ٍ ايعكـ ــاٚظاد خـ ــا دبـ ٚضأٜٓـ

َرـٌ  ٚاىبان١ٝ خًكـخ َٝـعاد يًـةعه ٚظطَـخ ايـةعه اٯخـط..       

ٖــصٙ ايحصــاٚظاد ًب نــٌ َٓــاطل اىبًُهــ١ ًٚب نــٌ ايــسٚا٥ط   

ى صبا٫ً يًُطاض٠ نُا جرتى صبـا٫ً يًػـدط١ٜ ٚا٫غـحٗعا٤..    جرت

َٔ ْاظ١ٝ أخط٣ فإ ٖصٙ ايػًٛنٝاد َـٔ اىبُهـٔ إٔ ربًـل    

قٛض٠ لبطٝـ١ ضاغـد١ ٚنـاض٠ إشا  ٝةـخ ايكـِٝ اسبكٝكٝـ١ ايـيت        

ْ٪َٔ بٗا نكِٝ اسبل ٚايعـسٍ ٚايـا ٚايحكـ٣ٛ ٚازبُاعـ١ ْٚةـص      

اجملحُـع  ايفطق١ عٔ ايٛاقع.. ٚيهٔ قبصطز جطغـٝدٗا َـٔ قةـٌ    

أٚ ظح٢ َٔ قةٌ ايؿدل ايفطز ًب ظسٚز ْؿـاط٘ ٚقـ٬ظٝاج٘   

سفٔ نٌ ايػـًةٝاد ًب جًـو اسبـسٚز ٚدبـاٙ     يفإ ٖصا ٜهفٞ 

َٳـ   ٜٔطٜجًو ايؿدك١ٝ.. ٚقـس ضأٜٓـا َـٔ اىبـس     ٔ اغـحطا   ٚايكـاز٠ 

بػــًٛن٘ نػــت ايطنــا ايعــاّ َــٔ نــٌ َــٔ ؼبــٌٝب بــ٘ عًــ٢ 

ــا أٜهــاً   ــة   اخــح٬ف َؿــاضبِٗ.. ٚضأٜٓ عه اهلُــع ٚايًُــع نــس اي

ٚشيو ٭ْ٘ اعحُس ايحُٝٝع ًب غٝاغح٘. َٚٔ ْاظ١ٝ ذايرـ١   ؛اٯخط
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ظاش١ يًػدط١ٜ ٚايٓهح١ زٕٚ ٚشٛز َٛقف ًا أٜهًا: ٖٓاى زا٥ُ

ٚيــصيو ٜحــٛضٍب بعــه ايٓــاؽ ًب   واظحكــاض أٚ اغــحٗعا٤ ظكٝكــٞ

ٖٚصا ْاجض عٔ شٌٗ قبآ٫د ٖـصا   وإيكاقٗا بفطز أٚ قبصُٛع١

إؾــةا  ٖــصٙ  جُٓٝــ١ ذكافــ١  ٖــٛ ٚنــٌ َــا عبحاشــ٘    وا٭غــًٛث

فعــٌ  :اسباشــ١ بايكــاقٗا قبصٗــٍٛ.. نُــا نــإ ٜكــاٍ قــسمباً  

فحًكـل نـٌ ايػـًةٝاد جبعـا.. ٚمبهـٔ       وٚقـاٍ شعـا   وشعا

اخح٬م َس١ٜٓ افرتان١ٝ يًٓكل بٗا نٌ ؾ٤ٞ غًه َرٌ شعض 

 ايٛام ٚام.. ٖٚهصا.

ــا ٜٛشــس ًب ٚغــا٥ٌ      ــاز إٔ َ ــسايطهبٔ ايعٓ ــا أ. ز. عة ٚاعح

ــا طبحًفــ١  ايحٛاقــٌ ا٫شحُــاعٞ ٜعهــؼ ٚاقعــاً   ــ٢ ٚ وقبطاٜ عً

ــ ــ١ ٚشٚاد     َــٔ ط ِاي إٔ بعــه اسبػــاباد ضقبــا جهــٕٛ َٛشٗ

إ٫ أْـ٘   وأشٓساد جػحٗسف اىبًُه١ ٚجطاذٗا ٚقٛضجٗا ايص١ٖٝٓ

ٜعحكس إٔ ايغاية١ٝ جعهؼ ٚشٗـاد ُْبـط أقـعابٗا عُـا ٜٛشـس      

ٚاقعـــــــــًا ًب صبحُعٓـــــــــا اىبًـــــــــ٤ٞ باىبحٓاقهـــــــــاد ٚايكـــــــــٛض 

ٜةـسٚ ٯخـطٜٔ َـٔ     َٚا ٜطاٙ أظـسِٖ إػبابٝـاً   ..ايهاضٜهاجٛض١ٜ

ٜعهـؼ جٓـٛ    ا٭َـط ايـصٟ    وْفؼ اجملحُع غًةًٝا أٚ َهعهًا

ــٛز     ــِب ٚشـ ــٞ إٔ ًْعـ ــٌ ٜٓةغـ ــرياد. ًب اىبكابـ ــاد ٚايحفػـ اىبٓطًكـ
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ظػاباد أخط٣ نرري٠ جطنع فكٌب ع٢ً اٱػبـابٞ َـٔ ٚشٗـ١    

 .ٖٚـــٞ ٚشٗـــاد ُْبـــط َ٪ززبـــ١ ًب ايغايـــت     وُْبـــط أقـــعابٗا 

 ْٛٝحِٗٚايػـــعٛزٜٕٛ ٚايػـــعٛزٜاد اؾـــحٗطٚا ًب ايػـــابل بؿـــٛف 

يعًـِٗ َـٔ خـ٬ٍ ايٓكـس ايـصاجٞ      ٚ ..فهٌ ايةؿـط أاىبحعاي١ٝ ٚأِْٗ 

سٕٚ شيو ايحعايٞ ٜٚعطفٕٛ َٛقعِٗ ٚظصُِٗ ايطةٝعٞ بـب ٜطؾٸ

 ا٭َِ ٚايؿعٛث.
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   ٌ  شٖت ايًٛا٤ ز. غعس ايؿـٗطاْٞ إفب إٔ ؾـةهاد ايحٛاقـ

ا٫شحُــاعٞ أجاظــخ يًؿدكــ١ٝ اىبهةٛجــ١ اىبدفٝــ١ يهــرري َــٔ  

ــ٘       ــسأ ٜحصـ ــ١ٝ بـ ــصٙ ايؿدكـ ــٔ ٖـ ــع٤ َـ ــطو ٚشـ ــطاز إٔ جُبٗـ ا٭فـ

يًحٓهٝخ ا٫شحُـاعٞ ٚبـسٕٚ إخفـا٤ يًؿدكـ١ٝ ٚخاقـ١ يبـٔ       

ٖٚـــــصا ايحٓهٝـــــخ  وٜٛقـــــفٕٛ بايعٝـــــاضٜٔ )ًَـــــح اجملـــــايؼ(

ٚايحكٜٛط ايػًه اىبعُِ ع٢ً ايطشاٍ ٚايٓػا٤ ٚايؿةاث ٚنـٌ  

َـــٔ اىبػـــ٪ٚيـب ٚايحصـــاض ٚاىبعًُــــب ٚايطـــ٬ث ضَـــع اشحُـــاعٞ 

ٚاىبَٛبفـب اىبسْٝـب ٚايعػهطٜـبو فه٬ً عـٔ ايحٓهٝـخ عًـ٢    

نـٌ ٖـصا أَبٗـط     ..ايف٦اد ا٫شحُاع١ٝ ٚع٢ً اىبٓاطل ٚاىبـصاٖت 

ــٝـ     ــ١ ٚايحُٗـ ــ١ ٚاىبٓاطكٝـ ــط١ٜ ٚايطا٥فٝـ ــٔ ايعٓكـ ــٛد َـ اىبهةـ

    ٞ ــ١ ٚايككــٛض ايحُٓــٟٛ ٚاشبــسَٞ ايطوــ  .ٚاٱظػــاؽ بايسْٚٝ

ــ ــ١ أقــ ــحع١ًٝفايطقابــ ــري   وةعخ َػــ ــة١  ــ ــا٤ي١ ٚاحملاغــ ٚاىبػــ

ًب نــٌ ٖــصا ايــعخِ شٛاْــت َكةٛيــ١ ٚإػبابٝــ١ بــ٬   َٚٛشــٛز٠. 
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ايػــــًه فٝٗــــا ٖــــٛ ايحعُــــِٝ َــــٔ ايكًــــ١ ٚا٭ظــــساس  ٚ وؾــــو

ٚاىبُاضغـــاد ايفطزٜـــ١ عًـــ٢ بكٝــــ١ ا٭فـــطاز ٚاجملحُـــع ٚايف٦ــــ١      

ــا ــ١ ٚ ريٖـ ــطز    وٚاىبٓطكـ ــ١ ٚيًفـ ــٜٛط اشبـــاط٧ يًسٚيـ َٚـــٔ ايحكـ

ًٝ٘ مبهٔ إٔ ْػـِٗ ًب جععٜـع قـٛضجٓا    ٚاجملحُع ايػعٛزٟ. ٚع

يسٜٓا أ٫ًٚ ذِ يس٣ اٯخط َٔ خ٬ٍ ْؿط أنبٌ َا فٝٓا نعطث 

ٚنسٚي١ ٚٚطٔ ؼبحٌ َعُبِ شعٜط٠ ايعطث  وَػًُـب غعٛزٜـب

ٜٚحؿــــطف خبسَــــ١ اسبــــطَـب ايؿــــطٜفـب ٚخسَــــ١ اٱغــــ٬ّ      

 .ٚاىبػًُـب ٚايعطث ٚقهاٜاِٖ نًُا اغحطعٓا إفب شيو غة٬ًٝ

 :فهــطٕٚ عًــِٝٗ زٚض نــةري ًب ايحكــسٟ اىبركفــٕٛ ٚاىب أ٫ًٚ

ــا ًٚب   هلــــصٙ ايُبــــاٖط٠ ًب اجملُٛعــــاد ايــــيت ْؿــــرتى فٝٗــ

٫ٚ ػبــت إٔ ْػــهخ ًب أٟ صبًــؼ أٚ ضبفــٌ   وصبايػــٓا

       ٘ خكٛقـًا   وْػُع فٝـ٘ َرـٌ ٖـصا ايغرـا٤ ايـصٟ ْـحهًِ عٓـ

ايحكــٜٛط ايػــًه يؿــةابٓا ٚؾــاباجٓا ٚضَــٛظ صبحُعٓــا َُٗــا  

 اجٓا ايفان٬د.ٚأَٗاجٓا ٚأخٛاجٓا ٚظٚش واخحًفٓا َعِٗ

 :ُبٗـط أنبـٌ َـا    إع٬َٓا ايطوٞ ٚاشبام ػبـت إٔ ٜٴ  ذاًْٝا

ــ١    ٖٚــٞ نــرري٠   وًب غــًٛنٝاجٓا َــٔ خــ٬ٍ لبــاشط ظكٝكٝ

شــسًا ٚبعهــٗا َٛشــٛز ًب ؾــةهاد ايحٛاقــٌ ٜٚــحِ جــساٚهلا 

ــط٠ ــٔ  ــري ايػــعٛزٜـب     وبهر ــأجٞ بؿــٗازاد َ  وٚبعهــٗا ٜ
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ُـ     ػبـت   افٓعٔ ؾعت ضبت يًدري ٚايكـِٝ ايعًٝـا أقـ٬ً. ن

حٛقف ٖصا اٱع٬ّ عٔ بز َرٌ ٖصٙ ايػًةٝاد اىبعُُـ١  إٔ ٜ

بٌ ػبت إٔ ٜػِٗ ًب جكسِٜ ايكٛض٠  ويبا ْحعسس عٓ٘ ٖٓا

اسبكٝك١ٝ ٚا٭نبٌ يٓا نـأفطاز ٚصبحُـع ٚزٚيـ١ بعٝـسًا عـٔ      

ٚػبــت أ٫ ػبعــٌ ا٭ ةٝــا٤    وايحطةٝــٌ ٚايحكًٝسٜــ١ ٚايطجابــ١  

 أنرط ؾٗط٠ ع٢ً ظػابٓا.

 :َـٔ خـ٬ٍ ا٭عهـا٤     مبهـٔ ايةـس٤ ًب َٓحـس٣ أغـةاض     ذايرًا

ا٭نرــــط ؾــــٗط٠ ْٚؿــــاطًا َٚعطفــــ١ بؿــــةهاد ايحٛاقــــٌ 

ا٫شحُــاعٞ يٛنــع َعطفــاد ٖٚاؾــحاقاد ذبــاضث ٚجٓــافؼ   

 وٖصٙ ايػـًٛنٝاد ا٫جكـاي١ٝ ايػـًة١ٝ ايـيت ْحعـسس عٓٗـا      

َر٬ً: )ٖاؾحام ايطشـٌ ايػـعٛزٟ ايفانـٌ/ ٖاؾـحام اىبـطأ٠      

ايػعٛز١ٜ ايفان١ً/ ا٭ث/ ا٭ّ/ ايعٚش١/ ايعٚط/ ا٭خـخ/  

 خل(.إ …ايؿاث اىبٓحض

ٚأٚنــعخ أ. يًٝـــ٢ ايؿــٗطاْٞ إٔ اسبـــٌ ٜهُــٔ ًب زعـــِ    

ٚإْحاط بطاَض إع١َٝ٬  وٚإبطاظ ايكٛض اىبؿطف١ وايؿةاث اىبةس 

يٓؿط ايٛعٞ بـب اىبػحدسَـب ٚاىبػحدسَاد هلـصٙ اىبٛاقـعو ٫ٚ   

ــاً   ــ١ ظايٝـ ــ٢ طةٝعٝـ ــا فٛنـ ــ٢ أْٗـ ــاد   ؛ْٓػـ ــا صبحُعـ ــةت أْٓـ بػـ

١ ٚايةٝـخ بـٌ ٚظحـ٢ ايؿـاض و     اْحكاز١ٜ جكازض ايـطأٟ ًب اىبسضغـ  
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ذِ شا٤د ايحك١ٝٓ فطآٖا ايةعه فطق١ غاعب١ يًفهفه١ ٖطبًا 

َٔ نغٍٛب اسبٝا٠و ٚ ايةًا جعٜس ايٓهحـ١ عًـ٢ قـسض َـا ٜعاْٝـ٘      

ايؿـــدل َـــٔ إظةـــاٍب. ظضعٓـــا ًب ٖـــصا ازبٝـــٌ إٔ خفـــ١ ايـــسّ 

ُٗــِ إٔ ٖٓــاى ؾــعط٠ ٚايٓهحــ١ دبــصث ايٓــاؽ ظٛيــوو ٚمل ْعًّ

   ٚ ــ١  ــطح ٚايططفـ ــ١ ٚايفـ ـــب ايةٗصـ ــحُبطاف بـ ـــب ا٫غـ ــٛط  بـ اىبُصـ

فا٭ٚفب طةٝعٝـ١ ٚفٝٗـا ظٝـا٠ يًةٝـٛد ٚايكًـٛث       ؛ٚايحٗطٜض ايحاف٘

بس٫ً َٔ ظٝا٠ ايـحصِٗو أَـا ايراْٝـ١ فـ٬ جعٜـس َـٔ مباضغـٗا إ٫        

َــٔ ايػــكٍٛب ٚا٫َحٗــإو فًــٔ ؼبكــٌ ايؿــدل عًــ٢     َعٜــسًا

أًٖـ٘ ٚصبحُعـ٘ ٜٚٗــب ْفػـ٘ يٝهـعو       فبإايحكسٜط ٖٚٛ ٜػ٤ٞ 

 ايٓاؽ عًٝ٘.

ــس أ ــٌ   ٜٚعحكـ ــٔ ًب عُـ ــٍٛ جهُـ ــاضذٞ إٔ اسبًـ ــس اسبـ . خايـ

فـــٓعٔ ٫ ْحعـــسس عـــٔ ظـــا٫د فطزٜـــ١ ضبـــسٚز٠       واىبُٓبَٛـــ١

َٚععٚيــ١و بــٌ عــٔ َبــاٖط٠ ؾــا٥ع١ جــٛضٍب فٝٗــا ٚايحةػــخ ظحــ٢   

ع٢ً ايهةاضو ٜٚككس بعٌُ اىبُٓب١َٛ ايعٌُ اٱع٬َٞ ٚايعٌُ 

ــسٟ ٚا٭ْؿــط١ ا٫شحُاعٝــ١ ايــيت جطعاٖــا ٚجؿــطف عًٝٗــا       ايةً

ٚأٜهــًا ا٭ْؿــط١ اىبسضغــ١ٝ خــاضط   واعٝــ١ٚظاض٠ ايؿــ٪ٕٚ ا٫شحُ

 ٞ ٚايـيت مبهـٔ إٔ جػـاِٖ فٝٗـا ٚظاض٠      وأٚقاد ايسٚاّ اىبسضغـ

 ايكع١ ٚضعا١ٜ ايؿةاث.
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ــس٣ أغــةاض      ــع أعهــا٤ َٓح ــس فكــس اغــحٓهط نبٝ بايحأنٝ

يع١ًُٝ اٱضٖاب١ٝ ايس١٦ْٝو يهٔ غٓعاٍٚ ٖٓـا جػـًٌٝب ايهـ٤ٛ    ا

يفٗــِ ٚجفػــري ٖــصا اسبــازس َــٔ    ؛عًــ٢ أبــطظ ايــط٣٩ ايحعًًٝٝــ١ 

 طبحًف أبعازٙ: ايُباٖط٠ ٚاىبػحرت٠ ع٢ً ظس غٛا٤.
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اغحٓازًا ىبا قطح ب٘ اىبحعسس ا٭َة بٛظاض٠ ايساخًٝـ١ عًـ٢   

( https://www.moi.gov.saٛقع ايطوٞ يـٛظاض٠ ايساخًٝـ١ )  اىب

فاْ٘ أذٓا٤ قٝاّ صبُٛع١ َٔ َٓػٛبٞ قٛاد ايطـٛاض٨ اشباقـ١   

ــّٛ اشبُــٝؼ      ًب  ــط نباعــ١ ٜ ــأزا٤ قــ٠٬ ايُبٗ َٓطكــ١ عػــري ب

ــل  ــسس    51/12/1496اىبٛافـ ــ٠ٛو ظـ ــط ايكـ ــصس َكـ ـــ ًب َػـ ٖـ

ـبو يبا ْحض عٓ٘ اغحؿٗاز وبػ١ عؿط جفصري ًب نبٛ  اىبكً

َكًًٝاو وبػ١ َِٓٗ َٔ ضشـاٍ ا٭َـٔ ايعـاًَـب بـاىبكطو ٚغـح١      

َحــسضبـب َــٔ اىبًــحعكـب بايــسٚضاد اشباقــ١ بأعُــاٍ اسبـــضو       

ــاًَـب ًب اىبٛقــع َــٔ ازبٓػــ١ٝ ايةٓص٬زٜؿــ١ٝو      ٚأضبعــ١ َــٔ ايع

ٚايعرــٛض ًب اىبٛقــع عًــ٢ أؾــ٤٬ ٜعحكــس أْٗــا ْادبــ١ عــٔ جفصــري    

ــف  ــ١ ْاغــ ــا   بأظعَــ ــ١ إشطا٤اجٗــ ــاد اىبدحكــ ــط٠ ازبٗــ ١. ٚقبةاؾــ

ايحعكٝك١ٝ ًب ٖصٙ ازبطمب١ ايٓهطا٤و جةـب إٔ اسبـازس نـإ   

https://www.moi.gov.sa/
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شطا٤ إقساّ ؾدل اْحعاضٟ ع٢ً جفصـري ْفػـ٘ حبـعاّ ْاغـف     

ًب نبٛ  اىبكًـب أذٓا٤ أزا٥ِٗ ق٠٬ ايُبٗطو نُا اجهـح َـٔ   

ــ١ اٯمثــ١        ــص ازبطمبــ١ اٱضٖابٝ ــ١ َٓف ــخ َــٔ ٖٜٛ إشــطا٤اد ايحرة

َٓطك١ عػـريو أْـ٘ ٜـسع٢/    ًب يطٛاض٨ اشباق١ قبػصس ق٠ٛ ا

ٜٛغف بٔ غـًُٝإ عةـساهلل ايػـًُٝإ غـعٛزٟ ازبٓػـ١ٝو َـٔ       

 ٖـ.1412َٛايٝس 
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ًب ٖــــصا اٱطــــاض شنــــط أ. خايــــس اسبــــاضذٞ إٔ زاعـــــ      

ٚيٝؼ  ري شيو.. ٚعًٝـ٘   جػحٗسف ايػعٛز١ٜ نهٝإ غٝاغٞ

ــًا يٝػــخ فكــٌب بايحٛنــٝح       ــإ نػــط قاعــس٠ زاعـــ فهطٜ ف

 وايؿطعٞو بٌ بايحٛنٝح اىبػحفٝه اىبكطٕٚ با٭زي١ ٚايؿٛاٖس

 ٚايحغط١ٝ ايسا١ُ٥ يًٗسف ايػٝاغٞ.

ٚأٚنح ز. خايس ايطزٜعإ إٔ اىبكٝة١ ايها٣ أْٗـِ ٜـطٕٚ   

ٟٸ ٛٸ فك٘ ٖصا ايـصٟ ٜ  ٖصٙ ايعًُٝاد ا٫ْغُاغ١ٝ اغحؿٗاز.. أ غ ػـ

ٕ إ :ٚاجفل َع شيـو أ. خايـس اسبـاضذٞ ٚأنـاف     ؟اهلِ نٌ شيو

ايٓاؽ عًـ٢ قـسض فكٗٗـِ ٚجعًُٗـِ ٚذبـطضِٖ َـٔ إطـاض قسغـ١ٝ         

اشبطــاث ايؿـــطعٞ ٚايـــحفهري ايٓكـــسٟ.. َٚـــٔ ٜكَٛـــٕٛ بٗـــصٙ  

 ا٭فعاٍ ٫ ٜفكٕٗٛ ٖصا أٚ َهططٕٚ ي٘ يغا١ٜ غٝاغ١ٝ.
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ٌٖ ج٬ظُبٕٛ إٔ  ..ٚقاٍ ز. فاٜع ايؿٗطٟ: جطاٚزْٞ خاطط٠

يسٚاعـ مل ُٜبٗطٚا عًٝٓا )عًُٝاد اىبًُه١( إ٫ بعـس ا٭ظَـ١   ا

 ؟ايػٝاغ١ٝ َع إٜطإ َٚٔ ذِ ايعػهط١ٜ ًب ايُٝٔ

 فبإٚأؾـاض   وٚاجفل َع ٚش١ٗ ايُٓبـط جًـو أ. َػـفط اىبٛغـ٢    

ــس      ــصيو ز. خايـ ــسازو ٚنـ ــاشس ًب بغـ ــري اىبػـ ــ١ جفصـ ــٌ ذكافـ ْكـ

 ّ ٚأنـاف   وايطزٜعإ باعحةاض ٬َظُب١ ز. فاٜع شسٜط٠ با٫ٖحُـا

يـــسٚاعـ ٜحُـــاٖٕٛ َـــع إٜـــطإ بكـــٛض٠  طٜةـــ١.. ٚنأْٗـــا  إٔ ا

 ٝـبفاٜع ايؿـٗطٟ بكٛيـ٘: ٫ جٓػـٛا إٔ اسبـٛذ     طِٖ. ٚعًل ز.جػٝٸ

ــاضاد    ــ١ اشبٝـ َٓـــص بـــس٤ عًُٝـــاد ذبطٜـــط عـــسٕ ٜـــطززٕٚ نًُـ

 ا٫غرتاجٝص١ٝ.

ٚشنــط ّ. غــامل اىبــطٟ إٔ َعُبــِ ا٫ْحعــاضٜـب َــٔ قــغاض   

ٔ طًـــٛث جٓػـــٝل هبًـــ١ ًب اىبـــساضؽ ٚاىبػـــاشس َـــ اىبٚ وايػـــٔ

نةـاض ايعًُـا٤ ٚاىبؿــاٜذ اىبؿـٗٛضٜٔ ايـصٜٔ ٜحكانــٕٛ َـٔ اىبــاٍ      

 ىبٛاش١ٗ ٖصا ايفهط ايسَٟٛ. ؛ايعاّ أَٛا٫ً طا١ً٥

 الٚأؾاض ز. خايـس بـٔ زٖـٝـ ْكـ٬ً عـٔ أظـس اىبكـازض أْـ٘         

ــحٗسف ــاشس ٜػـ ــ الإ اىبػـ ــطاّ   َٳـ ــفاد اٱشـ ــ٘ قـ ــخ فٝـ ٔ اشحُعـ

فِٗ بأِْٗ ١ ٚايسْا٠٤ ٚاسبُل ٚاسبكس ٚازبؾبو فٌٗ ْكٹػٸٚاشبٹ

 ض بِٗ؟َغطٻ



5 

 

–5105 5105  
127 

ٜٚــط٣ ز. خايــس ايطزٜعــإ إٔ ٖــ٪٤٫ يــسِٜٗ ْكــٛم زٜٓٝــ١    

ٍ  فٜحه٦ـٕٛ عًٝٗـا.. ٚا٫     :هٝــف ٜهـعٕٛ بـأضٚاظِٗ؟؟ ٚجػــا٤

ىباشا ٫ ٜحِ نبع ايٓكٛم اييت عًٝٗا خ٬ف َٚـٔ ذـِ عطنـٗا    

 ٚؾطظٗا؟

ل ز. َٓكــٛض اىبطــريٟ بــإٔ ٖٓــاى َٓٗصٝــ١ قــعٝع١      ٚعًّــ

ــط يًكــــ     ــاٖض ٫ جٓعكــ ــاى َٓــ ــٛم.. ٖٚٓــ ــطا٠٤ ايٓكــ طا٤اد يكــ

اشباط١٦.. فايحغطٜط ؼبكٌ ًب ايةسا١ٜ ذِ ؼبكـٌ ا٫قحٓـا  بعـس    

ــًا َـــٔ ايػـــٌٗ    شيـــو.. فٗـــٛ إشا نـــإ قـــغريًا شـــا٬ًٖ َحعُػـ

 ايحغطٜط ب٘ ٚخساع٘.

ٚأٚنح ز. عًٞ اسبهُٞ إٔ إظـس٣ ا٫غـرتاجٝصٝاد ايـيت    

ٜػــحدسَٗا اىبحططفــٕٛ ٫غــحكطاث ايؿــةاث ٖــٞ إؾــعاضِٖ إٔ  

ت إٔ ٫ ٜؿعطٚا با٫ْحُا٤ صبحُعِٗ شاًٖٞ أٚ نافط ٚأِْٗ ػب

يــــ٘و ٚإٔ جُٓبُٝــــاجِٗ اىبحططفــــ١ جكــــسّ هلــــِ فطقــــ١ ا٫ْحُــــا٤  

سس ظايـ١ ا٫ ـرتاث يـس٣ ايؿـاث     ذبٚبايحايٞ  واسبكٝكٞ يًسٜٔ

ٗـِ ايحٓةـ٘ إفب ٖـصٙ ا٫غـرتاجٝص١ٝ ايـيت      فُـٔ اىب ٚايؿاب١. ٚيصيو 

جٗــسف إفب فكــٌ ايؿــاث عــٔ صبحُعــ٘ فكــ٬ً ؾــعٛضًٜا ػبعًــ٘   

 ا٭فهاض ٚاىبُاضغاد اىبحططف١.فطٜػ١ غ١ًٗ ي٬قحٓا  ب
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ٚشنــط ز. هبــس اىباشــس إٔ أ ًــت اىبكــطًعاد ايؿــطع١ٝ    

َرٌ ايغطب١ ٚازبٗاز ٚايحهفري ظٛضٖا اىبحؿسزٕٚ ٚاٱضٖـابٕٝٛ  

 ِ ــسجٗ ــاا أشٓـ ــف     ويكـ ــ١ أْـ ــٌ عٓٝفـ ــطز٠ فعـ ــٌ ٚنـ ًٚب اىبكابـ

 ٚاغحٓهف َٓٗا َحؿسزٚ ايحٝاض ايًٝاايٞ.

يفاد َـٔ  َٚ٪ ًإ ٖٓاى شٗٛزإٚأناف ز. َٓكٛض اىبطريٟ 

ــازٍ   ظَـــٔ ايكاعـــس٠ إفب اٯٕ.. ٚيهٓٗـــا يٝػـــخ نافٝـــ١ ٫ٚ جعـ

ظصـِ جــطٜٚض ٖـصٙ اىبُٓبُــاد ىبعحكـسٖا.. ٚأَــا اسبصـض ا٭قــ١ًٝ     

ٚيهــٔ اىبؿــه١ً ًب جفػــري ايٛاقــع..    وفُــٔ ايػــٌٗ ظكــطٖا 

قاٍ بعسٖا ايػعٛز١ٜ  وفاشا قاٍ َر٬ً إٕ اىبٛا٠٫ يًهفاض نفط

ٛا٠٫ اىبهفـط٠.. أخـطط   جٛايٞ ايكٗا١ٜٓ.. فاشا بٝٓخ يـ٘ َعٓـ٢ اىبـ   

يــــو َــــر٬ً قــــٛض٠ جطنــــٞ ايفٝكــــٌ َــــع ض٥ــــٝؼ اىبدــــابطاد  

اٱغــطا٥ًٝٞ.. ذــِ قــاٍ ٖــصٙ َــٛا٠٫.. ٚبٗــصا ٜفػــط ٚاقعــ١ َعٝٓــ١   

ــا      ٜٚطٚشٗــا عًــ٢ أْٗــا َــٛا٠٫ َهفــط٠ بعٝــسًا عــٔ ايــٓل.. ٖٚٓ

ٚإ٫ فـإ   –نُـا أٚنـح    –ٜؿطح ز. اىبطريٟ َٓٗصٝحِٗ فكـٌب  

 ايفٗــِ مبهــٔ إٔ   اسبُــ٬د اىبُٓبُــ١ نــس ٖــصٙ ايططٜكــ١ ًب    

ج٪زٟ َع ازبٗٛز ا٭١َٝٓ ٚازبٗٛز ايسٚي١ٝ ًب إْٗا٤ ايكـطاعاد  

بٗـــصا ايؿـــهٌ ٖٚـــِ ًب َٓاطكٗـــا إفب جطاشـــع ٖـــصا ايفهـــط.. 

 ٜ٪ذطٕٚ شسًا ًب ايكغاض ٚاىبحعُػـب بعٝسًا عٔ اسبص١ ايع١ًُٝ.
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ٔ َٳــ وٚجػـا٤ٍ أ. خايـس ايٛابـٌ: بعـس نـٌ ٖـصٙ ايـحفصرياد       

اث ّ. غامل اىبطٟ: بايحأنٝس ِٖ عبٔ أّ ِٖ؟ ٚأش ..اىبخغطض بِٗ

ٚإ٫ ٖــٌ مبهـٔ ىبــٛاطٔ   وَغـطض بٗــِ َٚعُبُٗـِ أْــاؽ بػـطا٤   

ٕٛ ًب َػًِ عاقٌ إٔ ٜكحٌ ْفػـ٘ ٜٚكحـٌ َػـًُـب آخـطٜٔ ٜكـًّ     

َـ١ َـٔ ازبٓـ١؟    ٜٚحكطث بٗـصٙ ايـسَا٤ احملطٸ   وبٝخ َٔ بٝٛد اهلل

 اا٫ ؾو أْ٘ ٜعحكس شاظًَا إٔ َا ٜفعً٘ ٖٛ ايكٛاث

ــٛز   ــا١َٝ ايعُـ ــاضد ز. غـ َٳـــ ٚأؾـ ــاى  ــل ٟ إفب إٔ ٖٓـ ٔ اعحٓـ

  ِ َٳـ   وايفهط ايساعؿٞ ٜٚكـعت إقٓـاعٗ ٔ ٜحفـل َعٗـِ   ٖٚٓـاى 

   ّ َٳــ  ويهــٔ زٕٚ ايــحفهري ًب ا٫ْهــُا ٔ ٜــ٪َٔ بٗـــِ  ٖٚٓـــاى 

فــإ َرــٌ ٖــصٙ اشبطــت   ٕٜٚــحعـب ايفــطم ي٬يحعــام بٗــِو إش 

خطة١ ازبُع١ َٔ اىبػـصس اسبـطاّ    فبإًب إؾاض٠  –ٚاسب٬ُد 

  ٛ ض قـاا بـٔ عةـساهلل    يٲَاّ ٚاشبطٝت َعايٞ ايؿـٝذ ايـسنح

ــس ظــٍٛ زاعـــ    ــٔ هبٝ ــٕٛ    –ب ــِٗ ٜطاشع غــرتز  ٖــ٪٤٫ ٚدبعً

 ٚنً٘ َهػت نُٔ ا٫غرتاجٝص١ٝ ايعا١َ. وأْفػِٗ

أَـا ز. َػـاعس احملٝـا فكــاٍ: ايػـ٪اٍ اٯخـط: ىبـاشا مل ٜــحِ       

ٔ قـــسض ًب ظكٗـــِ َٳـــًب جٓفٝـــص أٟ ظهـــِ إعـــساّ ظحـــ٢ اٯٕ 

 ِ ٖـٌ ٖـٛ جهحٝـو أَـة أّ ضباٚيـ١ ٫َحكـام       ؟ أظهاّ َـٓٗ
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أ٫ مبهٔ إٔ ٜهٕٛ جأخري شيو أظـس أغـةاث    ؟اقاد أؾسهب

كبازٟ ايؿةاث بـا٫غبطاٍب ًب زا٥ـط٠ ٖـصا ايحُٓبـِٝ ايةؿـع؟ َـع       

بكــا٤ ا٫ٖحُــاّ بحٛعٝــ١ ايؿــةاث ايــصٜٔ مل ٜةاؾــطٚا أٚ ٜحٛضطــٛا 

 .بأٟ شطمب١ َعِٗ

 _ظحــ٢ ًب اىبكــطًعاد  _ٚشٖــت أ. خايــس ايٛابــٌ إفب أْٓــا    

ْكٍٛ إضٖـابٝـب؟   ىباشا ٫يسٜٓا خكٛق١ٝ فٓكٍٛ ايف١٦ ايهاي١اا 

 َااا ًاٚنأْٓا ظباٌَ أظس

َٔ شاْة٘ جػا٤ٍ أ. عًـٞ بـٔ عًـٞ: ٖـٌ عبُـٞ ايـٛطٔ َـٔ        

سضٟ نٝـف مت  ْـ "ا٭عسا٤"؟ أّ عبُٝ٘ َـٔ "ا٭بٓـا٤"؟.. عكـٍٛ ٫    

 ااإقٓاعٗا إٔ ازبٓٸ١ فٛم شرز ا٭بطٜا٤

أَــا ز. غــا١َٝ ايعُــٛزٟ فحػــا٤يخ: ٖــٌ ٖــٞ زعــ٠ٛ هلصــط     

ــاشا  ــاشس أّ َـ ــس ا ؟اىبػـ ــاً يكـ ــسعٛا زٜٓـ ــاٙ   بحـ ــصٟ عطفٓـ ــري ايـ  ا ـ

 فبإٚانحفــ٢ أ. ؼبٝــٞ ايكعطــاْٞ ًب ٖــصا ايكــسز باٱؾــاض٠      

٘ٹ َإٔ ٜٴـصٵَنطٳ     ا َٳػٳـاشٹسٳ ايًُـ ٓٳـعٳ  َٻ ُٻٔ  َٹ ِٴ  ٔٵ َأَْبًَ َٳ ٚٳ ٯ١ٜ ايهطمب١: )

ٚٳغٳـــعٳ٢ ٘ٴ  ُٴ ٗٳـــا اغٵـــ ٗٳـــا فٹـــٞ ٰفٹٝ ٍٳ ۚ خٳطٳابٹ ٕٳ َٳـــا ٥ٹـــَوٰأخٚ ِٵ َنـــا ــ ٗٴـ  َإٔ َي

ٖٳا ِٵ فٹـبٳخٳــا٥ٹ ِإُيــا ٜٳــسٵخٴًخٛ ٗٴــ ٝٳا فٹــٞ َي ْٵ ٟٷ ايــسټ ِٵ خٹــعٵ ٗٴــ  اْيــآخٹطٳ٠ٹ فٹــٞ ٚٳَي

ِٷ(.عٳ  صٳاثٷ عٳُبٹٝ
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ــ١      ــٌ شطمبـ ــا ظكـ ــاضذٞ إٔ َـ ــس اسبـ ــس. ضاؾـ ــا ايعُٝـ ٚاعحـ

ٚػبــت إٔ جهــٕٛ ٖٓــاى   ود نــٌ َــٛاطْٔهــطا٤ أيُٝــ١ ٖــعٸ 

ــع )إعــ٬ّو َــركفـبو        ــطاز اجملحُ ــت نــٌ أف ــٔ شاْ ــ١ َ َٛاشٗ

هٌ فـطز  ف ..عًُا٤و زعا٠و خطةا٤ َػاشسو َعًُـبو ا٭غط(

 وَٓا عًٝ٘ َػ٪ٚي١ٝ نس ٖصا ايفهـط ايهـاٍ اجملـطّ اشبطـري    

َٚع ظباح ازبٗاد ا٭َٓٝـ١ بؿـهٌ نـةري إ٫ إٔ ا٭َـط ؼبحـاط      

يعٜــاز٠ اٱشــطا٤ادو ٖــصا ًب ايــساخٌ ٖٚــٛ ا٭ٖــِ. ًٚب اشبــاضط   

ــٛز   ــس إٔ ٖٓــاى شٗ نــةري٠ ًب َعازبــ١ ا٭خطــاض ٚقطــع     ًاْعحك

ٖسفٗا ٚجهفٝٓـا  ْٚأٌَ إٔ ذبكل  وايػةٌ َٔ ايٌٓٝ َٔ ايٛطٔ

 ؾطٚض َٚآغٞ اسبطٚث.

ــاض     ــا ًب ْفـــؼ اٱطـ ــاٍ هلـ ــٛذط ا٭ضبــــ ىبكـ ــاضد أ. نـ ٚأؾـ

ــاضٜذ اٱ  ــط٠ بحـ ــعٝف١ ازبعٜـ ــٓـببكـ ــطؼ 17 ذـ و 5212ّ ا ػـ

ــُٓ٘   ــا جهـ ــ١    –ٚيبـ ــ١ٝ اسبايٝـ ــا٫ً بايكهـ ــ٘ ٚظُٝٓـــا   –اجكـ أْـ

ــةعه إٔ     اغــحٗسف اْحعــاضٜٛ زاعـــ َػــاشس ايؿــٝع١و بــسا يً

ايةػطا٤ فكٌب َـٔ  ٚٞ. اىبػحٗسف ٖٛ اىبصٖت اٱغ٬َٞ ايؿٝع

وعٓـا ٚضأٜٓـا ظـا٫د     ٚقس اعحكسٚا بصيو ٚذبسٜسًا ايطا٥فٕٝٛ.

جؿفٍّ ٚاغع١ بِٝٓٗ. وٸاِٖ ايةعه: زٚاعـ ايساخٌا ضقبا ِٖ 
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ــٌ      نــصيو. مل ٜهــعٛا إبٗــاَِٗ عًــ٢ عــطم ايــٛطٔ ايٓــاظفو ب

ظطقـــٛا عًـــ٢ ايفهـــط٠ أنرـــط َـــٔ     ٚذبػػـــٛا َـــصاٖةِٗ.  

ا ع٢ً ايط٤٬ قةٌ ظطقٛ .ظطقِٗ ع٢ً ايسَاغ ايصٟ ؼبحٜٛٗا.

إٔ ٜط٦ُٓٛا ع٢ً ؾطٚر ازبسضإ. نٝف مبهٔ إٔ جطًٞ بٝحـًا  

ٌ  آ٬ًٜ يًػكٍٛب؟ ِٖ ٫ ُِٜٗٗ ايةٝخ ٚغكٛط٘و ُٜٗٗـِ فكـٌب    بـ

ــا ؼبفــِب ٖــٜٛحِٗو    ؛ايطــ٤٬ ــٛ َ ِ ٚفٗ ــِ  ؛ؼبُــٞ جكــٓٝفٗ ٭ْٗ

ــ١    ..خــا٥فٕٛ ــٔ إٔ ٜؿــةٗٛا ايةكٝ نــٌ ايطــا٥فٝـب  ٚ ..خــا٥فٕٛ َ

ْٗهــخ َُبًَٛٝحــ٘  نــصيو. ايطــا٥فٞ اٯخــط قــسٸم اشبسٜعــ١و

ايحاضؽبٝــ١و ْاظــخ ًب شٛفــ٘و طايــتٳ حبكٛقــ٘و طايــت بكــإْٛ  

ٓا ايطــا٥فٕٝٛ َــا بـــب ؼبُٝــ٘و طايــت قبطاقةــ١ اىبٓــاٖض. فٛنــعٳ 

جؿــفٺ َُٚبًَٛٝــ١ ٚجهػٸــت بايكهــ١ٝ. ٚنــاعخ ايكهــ١ٝ ايــيت  

ــيت ضاح       ــٛاد ا٭َــٔ ًب عػــريو ٚاي ــخ ًب جفصــري َػــصس ق دبً

 .. ْكـــٍٛاٯٕٚ نــعٝحٗا.. َـــٔ ضشــاٍ ا٭َـــٔ ؾــٗسا٤ بـــاشٕ اهلل.   

يًُحؿفـب ٚاىبحُبًُـب: ٌٖ غـحسْٞ ضقةحـو َـٔ قاجـٌ خكـُو؟      

ٖـــٌ غـــحعحا اٱضٖـــاث فطقـــ١ يطفـــع ايؿـــعاضاد اىبصٖةٝـــ١و أٚ 

٫ ٜٛشــس ًب اٱضٖــاث ٚزبُـع ايغٓــا٥ِو ْٚعــة يػـطز اىبطايــت؟   

٘ٷ نبٌٝو اٱضٖاث نً٘ قةح.  ٚش
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ــحفصري      ــس اسبــاضذٞ إفب إٔ ٚقــٍٛ اي نــصيو شٖــت أ. خاي

ــةعه    يًُػــاشس زٕٚ اعح ــاض ؾــٝعٞ أٚ غــة ايــصٟ أُٖٚــخ اي ة

 َٔ فطعـب: زاعـ بٗاو ٜططح جػا٫ً٩

 :ٍَٚــا َــس٣ َــا أظبعْــا عًــ٢ ٖــصٙ ازبةٗــ١؟   ايحػــا٩ٍ ا٭

شةٗــ١ ايكٓاعـــ١ ايفطزٜـــ١ ٚايــٛعٞ ايفـــطزٟ عًـــ٢ اىبػـــح٣ٛ   

 ايؿطعٞا

 :ْٞيًُٛد َٔ أشٌ  ًاَػحعس ًاٌٖ ْٛاش٘ فطز ايحػا٩ٍ ايرا

غانـ٢ عٓـ٘و   قٓاعاج٘و زٕٚ إٔ ٬ٜظِب غـًٛن٘ أظـس ٜٚح  

أّ ْٛاشـــ٘ ايحغانـــٞ اىبـــطجةٌب بكٓاعـــاد َـــٔ عـــسز َـــٔ       

ُٸ ٘ َا ؼبسس َٔ خطاثو اىبػحٜٛاد جةسأ َٔ غاخٌب ٫ ٜٗ

ُٸــــ ٘ اىبــــآ٫دو إفب َــــ٪َٔ بــــإٔ اجملحُــــع إفب ٜــــا٥ؼ ٫ جٗ

ــطٸ   ــا ؼبـــسسو إفب ضبـ ــ١ ًب نـــ٬ٍ ٚجػـــحعل َـ ري ٚايسٚيـ

 س  ريٙ يًُٛد عٓ٘؟ؼبٌُ فهط اٱضٖاث ٚػبٓٸ

أعـاز ايحـصنري قبـا قايـ٘ ابـٔ      أَا ز. خايس بٔ زٖٝـ فكـس  

بعـس جفصـري ايعًٝـا: )ايٝـّٛ     ٖــ  1412غ١ٓ  _ضهب٘ اهلل_ عرُٝـب

 ٜكاجًٕٛ أٌٖ ايص١َو ٚ سًا ٜكحًٕٛ أٌٖ ايكة١ً(.
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بُٝٓا جػا٤يخ ز. فاط١ُ ايكطْٞ: أٜٔ إع٬َٓـا )اىبٝـخ( َـٔ    

نِ َٔ َـط٠   ؟نٌ ٖصا؟ ٚأٜٔ شٗٛز ٚظاض٠ ايؿ٪ٕٚ اٱغ١َٝ٬

ــِٝ  )َـــٔ خـــ٬ٍ قٓـــٛاد غـــعٛز١ٜ أٚ   ــ١ يػـــعٛزٜـب( مت جُٓبـ جابعـ

س يـــصيو أغـــابٝع يٓكـــط٠ إخٛآْـــا ًب نـــٌ بكـــا  ا٭ضري ٚشٓٸـــ 

ٞٸ  ايهـــرري َـــٔ اٱع٬َـــٝـب ٚايـــسعا٠ ٚاىبؿـــاٜذ ًب جٛاقـــٌ ظـــ

أ٫ ٜػحعل ايساخٌ اىبػحٗسف  …؟ا54/54َػحُط َع ايٓاؽ 

 بؿطاغ١ َرٌ جًو ازبٗٛز ٚأنرط بهرري؟ااااا

ؼبًًـــٕٛ  ٚعًـــل أ. عةـــساهلل آٍ ظاَـــس إٔ احملًًــــب نـــاْٛا

فُــا اسبهــِ اٯٕ ًب َػــصس بكًــت   وجفصــري َػــاشس ايؿــٝع١

ــٞ اسبهُــٞ فأشــاث عــ    جػــا٩ٍ ز. فاطُــ١   ٔأبٗــا؟. أَــا ز. عً

عاٍ زاخــٌ أعُــام ايكــٓسٚم. ٜــ ايكطْــٞ بــإٔ إع٬َٓــا احملًــٞ ٫

أبػــٌب قٛاعــس اشبطــاث اٱع٬َــٞ ٖــٛ إٔ جعــطف ْفػــٝاد       ٚ

ــاض       ــأذط بأفهـ ــِٓٗ يًحـ ــ١ َـ ــط عطنـ ــ١ ا٭نرـ ــحًكـبو ٚخاقـ اىبـ

ـــ ــاجِٗ   زاعــ ــسس يحؿــــهٝهِٗ ًب قٓاعــ ــف اسبــ و ٚإٔ َٜٛبــ

ٕ ٚأقــعاث ايؿــعة١ٝ ٚأٜٔ اىبــ٪ذط. فــٖٚــسَٗا بأغــًٛث اظــرتاًب

َٹـ    ٘ ٔ ا٫غـحفاز٠ َـِٓٗ ًب ايطـطح اٱع٬َـٞ اىبٛشٸـ     بــب ايؿـةاث 

َا ٖـٞ ا٫غـرتاجٝص١ٝ اٱع٬َٝـ١؟.. جغـٝري ا٫دباٖـاد       ؟يًؿةاث
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ٚجٛشٝٗٗا عًِ ٚيٝؼ ن٬ّ ٜكٛي٘ َعًل ع٢ً ظازس ٜػـحٓهط  

عبحـــــاط َـــــا ٜػـــــ٢ُ ًب عًـــــِ ايـــــٓفؼ إظـــــساس ٚتو ٜٚؿـــــص

Cognitive dissonanceأٟ إظـساس جٓـافط َعـطًب ًب فهـط      ؛

اىبحعــاطفـب َــع زاعـــو ٚشيــو باذــاض٠ ايؿــو يــسِٜٗ ًب قــع١   

 َعحكساجِٗ.

ًٚب ايػــــٝام شاجــــ٘و أؾــــاض ز. هبــــس اىباشــــس إفب َكايحــــ٘  

 52 –شطٜـــس٠ ايؿـــطم ا٭ٚغـــٌب بحـــاضٜذ اير٬ذـــا٤  ًب اىبٓؿـــٛض٠ 

اٱْـصاض اشبطـطو ٚشـا٤     ..ٖـ بعٓٛإ: جفصري عػـري 1496ؾٛاٍ 

فٝٗــا: يبــا ٜــسٍ عًــ٢ عُــل َؿــه١ً ظطنــاد ايغًــٛ ٚايعٓــف  

ــاو  ايـــيت أعًٓـــخ َػـــ٪ٚيٝحٗا عـــٔ جفصـــري  « زاعــــ»ٚخطٛضجٗـ

ايطــٛاض٨ ًب عػــريو ٚايــيت جحكــطف ناسبطنــاد ايةاطٓٝــ١   

ــري١ٜ     ــ٘ اىبكــ ــا ً٘ ًب َعاضنــ ــٛطٔ ٚجؿــ ــٌ ايــ ــازض٠ فحداجــ ايغــ

ــٌ اٱٜ  ــع ايحغًغــ ــ٘ َــ ــسٙ  نُعطنحــ ــا ٚجٗسٜــ ــٞ ًب َٓاطكٓــ طاْــ

أغـري جٓـِٜٛ    يهٝآْاو َٚع شيو َا بطح بعـه ايؿـةاث ايغـهٸ   

ـ » ٜحكـــاططٕٚ عًـــ٢ َعاقًــــِٗ    ..اىبغٓاطٝػـــٞ اشبطـــري  « زاعـــ

 واىب١َٖٛٛو ٜٚٓـافعٕٛ عـٔ أخطا٥ٗـا   « اشب٬ف١»ي٬ْهُاّ إفب 

و «زاعـ»ٜٚاضٕٚ نٌ شطا٥ُٗا. ٖصا ًب َعػهط اىبحأذطٜٔ بـ
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َٚــع ايحكــسٜط  و«زاعـــ»ٓــا٥ٚـب يـــأَــا ًب َعػــهط اىبــركفـب اىب

ــإ نايػــٓإ ًب      يهــٌ ا٭قــ٬ّ ايكــازق١ ايــيت جػــحدسّ ايةٓ

َعطنـــ١ ايؿـــطف َـــع ٖـــصا ايفهـــط ايـــحهفريٟ اٱضٖـــابٞ       

اىبحؿسزو فـإ ٖٓـاى أق٬َـًا أخـط٣ َـا بطظـخ جؿـا ٌ ايـٛطٔ         

ٖــٞ أٜهــًا ًب اغــحغ٬ٍ أظَاجــ٘ يحعكٝــل ْكــاٍب يكــاسبٗا ًب       

 قطاعاجٗا ايفهط١ٜ.

بٗا ايٛطٔو َٚع نٌ طعٓـ١ ٜحًكاٖـا ًب   ًب نٌ أظ١َ مبط 

خاقطج٘و ٜػعت ٖ٪٤٫ اىبـأظَٕٚٛ ًَـف اىبهاٜـساد َـٔ زضط     

ــاضادو      ــحِٗ ٖٚــٞ شاد ايعة ــ١و ٖــٞ شاد اي اشبكــَٛاد ايعسَٝ

اىبٓــاٖض  «: ْػــذ ٚيكــل »فايعًُٝــ١ ٫ جهًفٗــِ ؾــ٦ٝٶا.. عًُٝــ١    

ايحع١ًُٝٝو ظًل ذبفِٝب ايكطإٓو اىبطانع ايكـٝف١ٝو ايـسعا٠و   

حعفِٝب ايكـطإٓ ايهـطِٜو ايػـًف١ٝو اٱغـ٬ّ     ايسٚض ايٓػا١ٝ٥ ي

ــاضاد اٱغــ١َٝ٬و ٚنٓــا      ــ١ يًحٝ ــت ايفهطٜ ايػٝاغــٞو ايهح

غٓٗهُٗا ْٚـسعٗا جعـا عًـ٢ أْٗـا َُبٗـط طةٝعـٞ َـٔ َُبـاٖط         

اىبعــــاضى ايفهطٜــــ١ ايــــيت ٫ ؽبًــــٛ َٓٗــــا ظَــــإ ٫ٚ َهــــإ. 

ٚاشبطٛض٠ إٔ ٖصٙ ايحِٗ قس جحػـةت ًب ا٫دبـاٙ حبـٌ     ١اىبؿهً

يططٜــل اشبطــأو َرــٌ ايطةٝــت    اسز إفب أظَــ١ اٱضٖــاث ٚايحؿــ  
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فحفٝــسٙ  وايــصٟ ٜعــاْٞ َطٜهــ٘ َــٔ َؿــه١ً َعَٓــ١ ًب اىبعــس٠  

ــه١ً ًب     ــع١ إٔ اىبؿـــ ــٛف ٚا٭ؾـــ ــ١ ٚايهؿـــ ــاضٜط ا٭ٚيٝـــ ايحكـــ

ــسأ ايعــ٬ط اشبطــأ ًب اىبهــإ اشبطــأ باىبةهــع       ــٕٛو فٝة ايكٛي

 اشبطأ با٭ز١ٜٚ اشبطأ.

ظازس جفصري َكط ايطٛاض٨ ػبت إٔ ٜهٕٛ ضبط١ جٛقف 

نٞ ٜهع ايٛطٔ بٗس٤ٚ اىبةهـع عًـ٢ ازبـطح ايٓـاظف      ؛يًصُٝع

اسبكٝكــــــٞ. إٓ ا٭ٚإ إٔ ْهــــــطث ايكــــــفح عــــــٔ ايُبٓــــــٕٛ     

ٚايحدةطــاد ٚايحدطقــاد ٚاىبهاٜــساد ٚاىبٓاظعــاد ايفهطٜــ١  

ــ٪ٚي  ــو اىبػــ ــيت جطبــ ــل  ـبايــ ــًٌ ايحعكٝــ ــخ  إٕ  ..ٚجهــ ــصا ٚقــ ٖــ

 وايسضاغـــاد اىبٝساْٝـــ١ ازبـــاز٠ ايـــيت جـــسضؽ ايعٝٓـــاد اىبكـــاب١ 

ٚطــــطم ايعــــ٬ط. ٫ بــــس إٔ ٜحصــــ٘  ٚجــــحًُؼ أغــــةاث اٱقــــاب١

ــ١ ايحؿــسز     ــ١ َــٔ أقــابحِٗ يٛذ ــاظرٕٛ ٚاىبحدككــٕٛ ىبكابً  واية

ــ٠ٛ عًُٝـــ١       ــ١و فٗـــصٙ خطـ ــِٓٗ اٯٕ ًب ظـــٛظ٠ ايسٚيـ ــرري َـ ٚنـ

قعٝع١ أٚيٝـ١ جكـٛز إفب ايحؿـدٝل ايػـًِٝ ذـِ جكـسِٜ ايعـ٬ط        

اىبٓاغـــت. نُــــا إٓ ا٭ٚإ إٔ ٜــــسخٌ ازبُٝــــع ٚنــــٌ أيــــٛإ  

ــا    ــه١ً ٚبـ ــٌ َؿـ ــطٟ ًب ظـ ــف ايفهـ ــطري  ايطٝـ ــسز َٚـ ٤ ايحؿـ

ع٢ً ٚش٘ ايحعسٜسو فإ أغٛأ ْحا٥ض ٖصٙ اىبهاٜساد « زاعـ»
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ــطف      ــٔ ايطـ ــٌ َـ ــطاف ٫ ٜكةـ ــس ا٭طـ ــط٠ إٔ أظـ ــ١ اىبهـ ايفهطٜـ

ــط ــإ مل     واٯخــ ــلو فــ ــا٤ اسبطٜــ ــا١ُٖ ًب إطفــ ــ٢ اىبػــ ٫ٚ ظحــ

ٜحهًُٛا عٔ ا٭ظ١َ قٌٝ خٓػٛا ٚمل ٜحهًُـٛاو ٚإٕ جهًُـٛا   

ِ أْـحِ أقـٌ   ٚظصضٚا ْٚةٗـٛا ٚٚشٗـٛا ايـٓـ٤ ي٬عحـساٍ قٝـٌ هلـ      

 ٘ ــ ــاض      ؛اٱضٖــاث َٚٓةع ــ٘و بُٝٓــا ايٓ فــأْحِ آخــط َــٔ ٜــحهًِ عٓ

 جعزاز اؾحعا٫ً ٚجٛؾو إٔ جًحِٗ ايةٝخ قبا فٝ٘ َٚٔ فٝ٘.

أَـا أ. ز. عةــسايطهبٔ ايعٓــاز فــصٖت إفب إٔ ظــطث زاعـــ  

ــٔ بٝٛجٓــا زاعؿــٞ أٚ         ــا بــإٔ ًب نــٌ بٝــخ َ ــسأ َــٔ اعرتافٓ جة

 واجملحُع فايساعؿ١ٝ ْػة١ٝ ٖٚٞ َٓحؿط٠ ًب وَؿطٚ  زاعؿٞ

ــطث      ــ١ ظـ ــسض عًُٝـ ــا ٚؽبـ ــ٘ ٚبٓـ ــطض بٓفػـ ــصا ٜغـ ــط ٖـ ــٔ ٜٓهـ َٚـ

ايساعؿ١ٝ ٚاشحراذٗا. ٚأناف: ٫ أٖحِ بايسٚاعـ احملاضبـب ًب 

ــطام  ــٛضٜا ٚايعــ ــا  وغــ ــةَــ ــِ ُٜٗــ ــسٚاعـ اٱ ٖــ ــابايــ ٕ ٛٝضٖــ

ٚاحملـــحًُـب بٝٓٓـــا ًب بٝٛجٓـــا ًٚب َػـــاشسْا ًٚب َساضغـــٓا ًٚب 

 اجملحُع.ًب نٌ َهإ 

هٛؼبٞ أْ٘ يٛ ٫ظُبٓا إٔ َعُبِ بُٝٓا شنط أ. عةساهلل اي

ا٫ْحعــاضٜـب َٚٓفــصٟ ايــحفصرياد     -نــٌ  ٜهــٔ إٕ مل  -

ٖصا ٜعة أِْٗ جًكٛا جعًُِٝٗ ًب اىبساضؽ بعـس  ٚ وزٕٚ ايعؿطٜٔ
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ــسٜرٗا  ــاٖض ٚذبـ ــاٖض   وجطـــٜٛط اىبٓـ ــٌ يًُٓـ ــا ٜعـــة إٔ ٫ زخـ يبـ

ايسٜٓٝـــ١ ًب ج٦ٝٗـــحِٗ.. اىبؿـــه١ً ًب ايفهـــط ايـــصٟ ٜــــٛشِٗٗ      

ايكـطإٓ   ٚخاضط ظًكاد ايحعفـِٝب.. ٜٚكٓعِٗ َٔ خاضط اىبساضؽ 

اىبؿـه١ً أٜهــًا: ًب اىبعًـِ ٚاىبٛشــ٘   ٚ ٜٗـصث ايـٓفؼ ٜٚطٗطٖــا..  

 ٚايساع١ٝ ٚاىبفػٸط.

ــا١َٝ ايعُـــٛزٟ إفب إٔ ذبطٜـــف ايٓكـــٛم    ــاضد ز. غـ ٚأؾـ

ٚايؿعٔ اىبةايل فٝ٘ نس ايسٚي١ ٚنس اجملحُع شعٌ َٔ ايةعه 

 عص١ٓٝ َٗٝأ٠ يٲضٖاث.

ــا ضأٟ ز. َػـــاعس احملٝـــا إٔ ٖـــ٪٤٫    ايـــصٜٔ ٜكٓعـــٕٛ   بُٝٓـ

بفهــط زاعـــ أٚ اىبحُــاٖـب َعــ٘ ٖــِ يبــٔ ٜكــفٕٛ ايعًُــا٤       

بعًُا٤ ايػًط١ ٚاىبسآٖـب. ٚبايحايٞ فأٟ شٗس ٜةـصٍ فـ٬ قُٝـ١    

     ِ . ٚاقع١ٝ ي٘.. ٖٚصا ٜفػط يٓا عـسّ ٚقـٍٛ ضغـا٥ٌ ايعًُـا٤ إيـٝٗ

إشا مل ٜػـُعو أظـس فأْـخ مل جكـٌ      :ٚايكاعس٠ اٱع١َٝ٬ جكٍٛ

 ؾ٦ًٝا.

ــا  ــس ايطزٜع ــل ز. خاي ــِٗ   ٚعً ــإٔ ايعًُــا٤ مل ٜكَٛــٛا بعًُ ٕ ب

ِٗ ؼبكًٕٛ ع٢ً اَحٝاظاد نـرري٠ ٚشٗـسِٖ   إْ …نُا ػبت

ٕ بكهاٜا ايٓهاح ٚاىبػٝاض ٚفحـا٣ٚ ايعاَـ١   َٛؿغٛي ِٖٚ قًٌٝ..

 ٖٚهصا. ..ٚفهٌ ا٫غحغفاض ٚعسز ايحػةٝعاد
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ــا    ــاز إٔ نــرري َــٔ عًُا٥ٓ  ٚأنــاف أ. ز. عةــسايطهبٔ ايعٓ

ـــ  -يٮغـــــف  - ــّٛ اىبحطـــــطفـب ٚاىبــ ــٕٛ ٖصـــ  ٪ززبـبؽبؿـــ

 ٚايسٚاعـ عًِٝٗ أنرط َٔ خؿٝحِٗ ع٢ً ايٛطٔ.

ٚجػا٤ٍ أ. عةساهلل ايهـٛؼبٞ: ٖـٌ مبهـٔ إٔ جكـّٛ شٗـ١      

ــٜٛرت        ــ١ َــٔ خــ٬ٍ ج ــ١ بٛنــع زضاغــ١ زقٝك ــ١( ضوٝ َــا )أٟ شٗ

خاق١ يبٔ هلِ جٛشٗـاد   وَٚٛاقع ايحٛاقٌ عٔ نٌ اىبغطزٜٔ

جهـٕٛ زضاغـ١ َكاضْـ١ جـةـب      و حبٝزَع١ٓٝ َٚ٪ذطٜٔ ًب ايٓـ٤

ٔ نــــٌ ايــــحفصرياد ايــــيت ظــــسذخ ًب اىبًُهــــ١ َــــٛاقفِٗ َــــ

ــا ٚع٬قـــ١ ايحغطٜـــساد ٚاٯضا٤ بأَـــانٔ ايـــحفصري     وٚأَانٓٗـ

ــٛ  ضقبــا جهــٕٛ     إٕ  ٚأٖــسافٗا اىبةاؾــط٠..  زضاغــ١ َــٔ ٖــصا ايٓ

ــساس     ــع ا٭ظـ ــٌ َـ ــ١ يًحعاَـ ــ٪ٚي١ ٚايطوٝـ ــاد اىبػـ ــس٠ يًصٗـ َفٝـ

ُٸ  ؼ بعه اشبٍٝٛب.ٚجً

بُٝٓــا أؾــاض ّ. غــامل اىبــطٟ إٔ  ًــل اسبػــاباد يــٔ ؼبــٌ     

 فٛشٛز اىبع١ًَٛ َٚحابعحٗا أفهٌ بهرري َٔ  ٝابٗا. ؛ىبؿه١ًا

ــاّ بس    ــ٘ أٜ جُٓبــِٝ  اٜــ١ًب ظـــب أٚنــح ز. َػــاعس احملٝــا أْ

يـصا ناْـخ اىبكـسض     وايكاعس٠ مل ٜهٔ ٖٓـاى غـ٣ٛ ايهحـت   

ٜٚعــة بٗــا ايهحــت ايــيت     وا٭ٖــِ ًب جغصٜــ١ فهــط ايحطــطف   
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ــاث     ــٌ نحـ ــس٠ َرـ ــٞ يًكاعـ ــازض جٓحُـ ــٔ َكـ ــت َـ ناْـــخ جهحـ

ْرتْـخ قـاضد اىبٓحـسٜاد صبـا٫ً     بعس اٱٚ و"……"ايهٛاؾف 

ٝـ   .. أَـا بعـس ايؿـةهاد ا٫شحُاعٝـ١     ١ضظةًا هلصا ايفهـط َٚٓحُ

َٚــع بعــه ايحطةٝكــاد ايعاَــ١ ٚاىبغًكــ١ أقــةعٓا أَــاّ َكــازض  

 ند١ُ جغصٟ نٌ إؾةاعاد ٖ٪٤٫.

إٔ قهــ١ٝ اٱضٖــاث   _ْكــ٬ً _ٚاعحــا ز. خايــس بــٔ زٖــٝـ    

فكـس أقـةعخ    ؛دبـاٚظد َطظًـ١ ايحدُٝٓـاد ٚاسبًـٍٛ اىبةػـرت٠     

ٍ    َٚبــاٖط٠و  ــاٚ  ٖــصٙ ػبــت إْؿــا٤ َطنــع زضاغــاد عًُــٞ ٜحٓ

ايُبـاٖط٠ َـٔ نبٝـع شٛاْةٗــا ايسٜٓٝـ١ ٚايػٝاغـ١ٝ ٚا٫شحُاعٝــ١      

َٚـٔ   ويًحعـطف عًـ٢ أغـةابٗا اسبكٝكٝـ١     ؛ٚا٫قحكاز١ٜ ٚا٭١َٝٓ

 .هلا ذِ إػباز اسبًٍٛ ايٓاشع١

ٚأؾاضد ز. طًع١ فسعل إفب إٔ قه١ٝ زاعـ ٚأفهاضٖـا  

يغــ١  ..َكٓعــ١ يًؿــةاث  ١بططٜكــ جفهٝــو..إفب  اىبٓعطفــ١ ذبحــاط 

 ِ .. اشبطاث َٚ٪غػاج٘.. ذكاف١ ايؿةاث َُِٖٚٛٗ َٚؿـه٬جٗ

ايٛعِب فـ .. ًاقةٌ إٔ ٜهٕٛ عاطفٝ ًاعكًٝ ايؿةاث ؼبحاط اظحٛا٤ٶ

 ٫ ٜهفٞ. ٚظسٙ

ٚقــاٍ أ. خايــس ايٛابــٌ: إشا نــإ فهــط زاعـــ قـــٓاع١       

ضب١ًٝ فحًـو َكـٝة١اا ٚإشا ناْـخ إٜـطإ قـازض٠ عًـ٢ جَٛبٝـف        

 أ٫ٚزْا عٔ بٴعس فاىبكٝة١ أعُبِاا
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بُٝٓا ٜط٣ ز. عةسايػ٬ّ ايٛاٌٜ إٔ َهافع١ زاعــ جةـسأ   

ْهــاض ٖــصٙ. ٚأؾــاض نــصيو إفب إٔ قــ٠ٛ   ظـــب جٓحٗــٞ ظايــ١ اٱ 

ــسٜزاعــــ ايعػـــهط١ٜ ٫ جؿـــهّ  ــا ذبـ ــ١ًٝ٦. ًاٌ يٓـ ــحُبٌ نـ . غـ

 ٓا.٥ًب اغحسعاف أبٓا ١اىبؿهً

ــ٪اٍ      ــاظ غـ ــاّ ٜـ ــ٘ عـ ــ٘ بٛشـ ــٞ أْـ ــعٝس ايعٖطاْـ ــط٣ أ. غـ ٜٚـ

نٝـف   :ٟ ٚاظـس ظـٍٛ ٖـصٙ اسبـاٍ.. ٖٚـٛ غـ٪اٍ ايحـأذري       شٖٛط

ــِٝٗ      ــأذري عً ــا٤ ايــٛطٔ ٚايح اغــحطاعخ زاعـــ ايٛقــٍٛ إفب أبٓ

ــ٢ نــٌ اىبػــحٜٛاد؟ ٖــصا       يحٓفٝــص ٖــصٙ ا٭عُــاٍ اىبطفٛنــ١ عً

شٌ ايكـطا٤اد ٚايٓكاؾـاد    ٖٛ يختٸ –َٔ ٚش١ٗ ُْبطٙ  –ايػ٪اٍ 

 ٚايحع٬ًٝد.

ٛز٠ ًٚب جكــسٜط أ. غــعٝس ايعٖطاْــٞ فــإ ٖٓــاى ظًكــ١ َفكــ  

ع٢ً اىبػح٣ٛ ايطوٞ.. َٚػ٪ٚي١ٝ فكسإ ٖصٙ اسبًك١ جكع ع٢ً 

اىب٪غػ١ ا٭١َٝٓ اييت قاَخ بسٚضٖا ا٭َة ع٢ً أنٌُ ٚشـ٘..  

ــ٢ عٓاقــط       ــحعفِب عً ــ١ ج ــِ إٔ اىب٪غػــ١ ا٭َٓٝ يهــٔ ظـــب ْعً

َٓدطط١ نُٔ ٖصٙ ايف١٦ ٚظكًخ َـٔ خ٬هلـا عًـ٢ َعًَٛـاد     

ٛضٟ أعـ٬ٙ..  نرري٠ َٓٗا َا ٜكٛز إفب اٱشاب١ عٔ ايػـ٪اٍ احملـ  

ــو     فآْــا ًب اىبكابــٌ ٫ ظبــس أٟ َؿــطٚ  أٚ ذبــطى يحصفٝــف جً
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اىبٓابع اييت ْفـصد َـٔ خ٬هلـا زاعــ إفب أبٓـا٤ ايـٛطٔ ٚأذـطد        

 ِ ٚبايحـايٞ أقـةعٛا خٓـاشط َػـ١َُٛ      وعًِٝٗ ٚ ػًخ أزَغـحٗ

ًب أٚضز٠ ايــٛطٔ.. اىب٪غػــ١ ا٭َٓٝــ١ كبًــو اىبعًَٛــاد اشباقــ١    

ــايططا٥ل ٚا٭زٚاد ٚا٭غــا   ــايفهط ٚب ــ٢   ويٝتب ــا إٔ جحةٓ ٚعًٝٗ

إط٬م َؿطٚ  ٚطة ناٌَ ْػاِٖ فٝ٘ نبٝعًا سبُا١ٜ ايٛطٔ 

َٔ ٜٚـ٬د ٖـصا ايحُٓبـِٝ.. قـعٝح إٔ اىب٪غػـ١ ا٭َٓٝـ١        ٥٘ٚأبٓا

اغـحرُطد َــا يــسٜٗا َــٔ َعًَٛــاد ظكــًخ عًٝٗــا َــٔ عٓاقــط  

ــاد ٚؾــٝه١..     ــاٍب عًُٝ َحسعؿــ١ٓ أٚ ًب طــٛض ايحسعؿــٔ ٱظة

كٛض٠ ؾا١ًَ ع٢ً ايٓعـٛ  يهٓٗا ًب شاد اسبـب مل جػحرُطٖا ب

أع٬ٙ.. ٖٚـصا ًب جكـسٜطٙ َـا مبرـٌ اسبًكـ١ اىبفكـٛز٠ ًب َٛاشٗـ١        

م ًب ٛػــة َري ــظــسًا  ايــيت بًغــخ  اسبايــ١ ايساعؿــ١ٝ ايةا٥ػــ١  

 اية٪ؽ.

 ١ٚأناف أ. َػفط اىبٛغ٢: قـغاض ايػـٔ ٖـِ قٓةًـ١ َٛقٛجـ     

ٚخطـــط نـــةري يـــٔ ؽبحًـــف عاقـــٌ ًب شيـــو.. ٚيهـــٔ جةػـــٌٝب 

ـ  ــ ــاٖط٠ زاعــ ــ١ شطٸ وَبــ ــا يٚضباٚيــ ــ١  ٖــ ــطاعاد ايفهطٜــ ًكــ

ئ ٜفٝـسْا يفٗـِ ايُبـاٖط٠.. عبـٔ ْكـطأ زاعــ بـٓفؼ         وايطا١ٖٓ

ــٛذط    ــِٝ ايكاعـــس٠. ٚاجفكـــخ أ. نـ ــا جُٓبـ ــطأ بٗـ ا٭زٚاد ايـــيت ْكـ
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ا٭ضبـ َع َا شٖت إيٝ٘ أ. َػـفط اىبٛغـ٢ ٚأنـافخ: عًٝٓـا إٔ     

 ْعطف إٔ ٖ٪٤٫ يٝػٛا أ ةٝا٤.

ــإ     ــ١ نـ ــاى ططفـ ــٛز إفب إٔ ٖٓـ ــساهلل اسبُـ ــاض ز. عةـ ٚأؾـ

ــ١    ٖــا ز٩ٜكط َٚــًا نُصــطز ططفــ١و يهــٔ ًب ايُبــطٚف ايطآٖ

قطأٖــا نط٩ٜــ١ غٝاغــ١ٝ عُبُٝــ١ ًب ظــل اغــحكطاث زاعـــ       

ٕ اَطأ٠ اؾحهخ ظاٍ ظٚشٗا يًطةٝت إ٭بٓا٥ٓا.. جكٍٛ ايططف١: 

إٔ ظٚشٗا ٜحعسس نرريًا ٖٚٛ ْا٥ِ. فكـاٍ هلـا ايطةٝـت أعطٝـ٘     

عًـ٢   –فطق١ ٜحعسس ٖٚٛ َػحٝكِب. ٚعًٝ٘ ٜعحكس ز. عةـساهلل  

يــٛ أْٓــا ذبــسذٓا َــع أبٓا٥ٓــا ٖٚــِ    –َــع ايفــاضم ْفــؼ ايكٝــاؽ 

ــطفِٗ    ــِ ًب  ـ ــا اغـــحطاعخ زاعــــ إٔ جحعـــسس َعٗـ ــاو َـ بٝٓٓـ

اىبغًكــ١. ٜٚعــة ٖٓــاو ا٭غــط٠و ٚاىبسضغــ١و ٚاىبػــصس. ٚأٜهــًاو   

ــ١ قكــطٸ     ْا زٕٚ إْؿــا٥ٗا عــسزًا نــةريًا َــٔ َ٪غػــاد صبحُعٝ

عٓسْا يٓعحٟٛ عاٖا ؾةابٓا ٚؾاباجٓا. عبٔ غبطـ٧ نـرريًا ًب   

ًـ     ٖصا ا٭َ ًب اسبـسٜز   ١ط. عبٔ صبحُـع يـٝؼ يسٜـ٘ قٓـٛاد فاع

 اهلٝه١ً اجملحُع١ٝ عٓسْا ؾة٘ َٓعس١َ. ..َع بعه٘ ايةعه

ــساهلل       ــ٘ ز. عة ــا أؾــاض إيٝ ــع َ ـــ َ ــ١ زضٜٚ ٚاجفكــخ أ. ٖساٜ

َٳــ ٔ اسبُــٛز بايحأنٝــس عًــ٢ جطاشــع زٚض ا٭غــط٠ َٚــٔ ذــِ شــا٤ 
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ــطاغو   َٳــ  كــسٸفمبــٮ ايف ــاط  َــٔ ٚٔ ٜػــُع٘ ّ ْفػــ٘ يؿــةاث ؼبح

ٝصسٙ ظٛي٘ أُٜٓا شٖت عـا  ف وجػا٫٩ج٘ ٔػبٝت عٜٓكخ ي٘ ٚ

عًٝٓا إٔ ْعـرتف بككـٛض نـرري    .. ػ٤ٛايَٛاقع ايحٛاقٌ ٚضفام 

 َٔ ا٭غط ًب اظحٛا٤ ا٭بٓا٤.

َٳـ   ِٳٚقايخ ز. غا١َٝ ايعُٛزٟ: يٹ ٔ ظـٍٛ اٱضٖـابٞ   ٫ ْهـع 

ــ١   ؟ط ذبــــخ اجملٗــــطاىبفصٸــــ فــــسا٥ط٠ ايعا٥ًــــ١ ٚا٭قــــسقا٤ َُٗــ

ــٍٛ     ــاعس يًٛقــ ــس جػــ ــٍٛب قــ ــأططاف خٝــ ــٌ  نــ ــريٙ قةــ إفب  ــ

َا قسضجٓا ع٢ً  ؟َا زٚضْا :اضجهابِٗ زبطا٥ُِٗو ٜٚةك٢ ا٭ِٖ

ــحٓفاض   ؟ايحغـــٝري ــاط اغـ ــِ ؾـــاث َحأٖـــت يٝفصـــط؟.. عبحـ ًب  ًانـ

َٚـــٔ ضشـــا٫د ا٫شحُـــا  ٚايـــٓفؼ  واىبـــساضؽ قةـــٌ ازباَعـــاد

 ٚايحعًِٝ ٚاجملحُع قةٌ ا٭َٔ.

ًب ظـب ٜعحكس أ. خايس اسباضذٞ إٔ اجٗآَا يٰبا٤ ٚا٭غـط٠  

كــــٌ عــــٔ نــــةري٠ إٕ مل جهــــٔ زٜٓٝــــ١ أٚ أخ٬قٝــــ١ فٗــــٞ ٫ ٜ

ْا اٱقــطاض عًــ٢ ايــٛعِب  ساشحُاعٝــ١و ْكرتفٗــا بعــس إٔ اغــحٓف 

ٌٸ  قبععٍ عٔ جغٝري ٚاقع اجملحُع ٚايؿةاث. نع

ــ١ ٚاجملحُــع     ــ١ أبــٛ خايــس قبػــ٪ٚي١ٝ ايسٚي ٚاٖحُــخ ز. فٛظٜ

قعٝف١ ازبعٜط٠ بايعٓٛإ ًب دباٙ ايؿةاث باٱؾاض٠ إفب َكاهلا 
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بـطظ َـا نحةحـ٘ ز. فٛظٜـ١ ًب ٖـصا اٱطـاض ضزًا عًـ٢        َٚٔ أ ٘وشاج

يعـــسز َـــٔ « زاعــــ»غـــ٪اٍ: نٝـــف جُٓبـــطٜٔ إفب اغـــحكطاث  

ٌٖٚ ؾةاث اىبًُه١ ا٭نرط اغحٗسافًا َٔ  ؟ايؿةاث ايػعٛزٟ

ٚأٜــٔ اشبًــٌ ًب ايػــعٛز١ٜ ايــصٟ  ؟قةــٌ ٖــصا ايحُٓبــِٝ اٱضٖــابٞ

ػبعٌ ايؿةاث يك١ُ غا٥غ١ ىبرٌ ٖصا ا٫غحكطاث؟.. قس ٜكاٍ ًب 

ــطٜض    اٱش ــُٓبري ٚايحدـ ــسز٠و إضس ايحـ ــِٝ اىبحؿـ ــاٖض ايحعًـ ــ١ َٓـ ابـ

ايفكٗـــٞ ايحعكـــهو ا٭ظكـــاز ايحاضؽبٝـــ١ بةعـــسٖا ايـــسٜة أٚ      

ــ٬د     ــاٍ: اْفــ ــس ٜكــ ــاٜذو ٚقــ ــٛ اىبؿــ ــَٛٞو  ًــ ــٞ أٚ ايكــ ايعطقــ

اٱْرتْـــخو عـــسّ ايكطٝعـــ١ اىبعطفٝـــ١ َـــع ايحةاغـــاد ايحــــاضٜذ       

اض ايػٝاغــٞ ٚايــسٜة. إ٫ أْٓــا ًب بغحــ١ ا٫ْٗٝــاضاد اىبطٜعــ١ ٚأْٗــ

ــا َــٔ عــسٚ خــاضشٞ      ايــسّ ايــيت مل جعــس جطجهــت نــس أٚطآْ

َٳــ  و «نــاْٛا َٓــا ٚفٝٓــا»ٔ فكــٌبو بــٌ قــاض َــٔ ٜحدــصْا عــسًٚا 

ــطا٤اد      ــاٖع٠ ٚقـ ــاد شـ ــط  ٱشابـ ــٌ ْٚٗـ ــ١ ايعكـ ــٔ ْعُـ ــصٌٖ عـ ْـ

ٌٸ يٝؼ عًٝٓا  ٘ٚنأْ واىبعه١ً َؿصة١ٝ ٫ جؿفٞ ايغًٌٝ ٫ٚ ذب

 إٔ ْحع٢ً بةكري٠ ٚقا يٓفعل ايرتب١ ْٚفٗـِ ا٭غـةاث. عًـ٢   

إٔ ايهؿف عٔ شسيٝـ١ ع٬قـ١ ظانـطْا قبػـحكةًٓا قبانـٝٓا      

إيٝــ٘ َــٔ خــطاث بأٜــسٜٓا ٚأٜــسٟ غــٛاْا  يفٗـِ ضباٚيــ١ َــا ْٓصــطٸ 
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َٶا. ٚيـٔ         َعٶاو ٜحطًت ض٩ٜـ١ َٛنـٛع١ٝ زقٝكـ١ ْٚكـسًا شاجٝـًا قـاض

ــري ؾــصاع١ ا٫عــرتاف قبػــ٪ٚيٝحٓا      ــو بغ ــا شي ــ١  ..ٜحػــ٢ٓ يٓ زٚي

ُٸا ؼبسس ٭ٚطآْا َٚـا ٜحـٛضٍب    ٝـ ٚصبحُعًا ع ٚ ٜٛضطٓـا فٝـ٘   ٘ أف

ــاض      ــ١ اظحهـ ــطز أٚ غبةـ ــٝؼ يفـ ــ١ يـ ــصٙ َُٗـ ــةابٓا. ٖٚـ ــه ؾـ بعـ

 ٍب ًب ؾطف احملاٚي١.ٚيهٔ يهٌ َٓا اسبل أ٫ ٜفطٸ وجُٗحٗا

َٔ ايٛانح إٔ اىبٓطك١ جكـف   :ٚأنافخ ز. فٛظ١ٜ أبٛ خايس

ــٌ ًب     ــ١ ٖــٞ  »أَــاّ ذبــسٺ غٝاغــٞ ٚعػــهطٟ نــةري ٜحُر ظاي

ٟ   وَعٜض َٔ اْهػـاضاجٓا ايصاجٝـ١   عـسٚاجٓا  ٚ وٚجعايكٓـا اىبانـٛ

َــع ايهــرري َــٔ اْعــساّ      وٚأطُــا  اٯخــطٜٔ بٓــا    وايحاضؽبٝــ١

ــاٍ اشبـــ٬م ــحدةاضاجٞ    واشبٝـ ــٔ ايحـــسخٌ ا٫غـ ــري ايكًٝـــٌ َـ ٚ ـ

ٚاشبـٛف اىبطنـٞ َـٔ     وٚايفكط اىبسقع إفب ض١ٜ٩ ْكس١ٜ واىبحعسز

اٱقــــ٬ح ايػٝاغــــٞ ازبــــاز َٚــــٔ ايحعــــسز ٚجــــساٍٚ ايػــــًط١ 

اشبطــط َٚــا ٜطفــع َــٔ َعــسٍ ٖــصا ايحعــسٟ ىبػــح٣ٛ «. ايػــًُٞ

ا٭َة ع٢ً ايػًِ ا٭ًٖٞ ٚع٢ً اىبكري ايٛطة إٔ جًو اسبايـ١  

ٛٸ ٍ ع٢ً اغحدساّ أنرط ايك٣ٛ ا٫شحُاع١ٝ قس أْحصخ عسًٚا ٜع

ظ١ٜٛٝ ٖٚـِ ايؿـةاثو ٚأؾـس ايعٛاطـف قابًٝـ١ ي٬ؾـحعاٍ ٖٚـٞ        

ايعاطف١ ايسٜٓٝـ١. ٚشيـو بايعُـٌ عًـ٢ جًـٜٛٔ أشٓسجـ٘ ايػٝاغـ١ٝ        
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ــٝـ ايع    ــ٢ دبٝ ــ١ جكــّٛ عً ــأيٛإ َصٖةٝ ــ١ ب ــ٢  واطفــ١ ايسٜٓٝ ٚعً

 ٌ ــ ــ١ ايعكـــ ــ١ٝ    وإٖاْـــ ــاد ايػٝاغـــ ــحغ٬ٍ ايحٓاقهـــ ــ٢ اغـــ ٚعًـــ

ٚا٫شحُاعٝــ١ زاخــٌ ايةٓــ٢ ايػٝاغــ١ٝ ٚا٫شحُاعٝــ١ ايــيت ٜطٜــس   

فعًـ٢  «. َطظًـ١ ا٭ْكـاري  »جفحٝحٗا يةًـٛغ َـا مبهـٔ إٔ ْػـُٝ٘     

ــاجِٗ     ــح٬ف ٖٜٛـ ــ٢ اخـ ــسا٤ عًـ ــٔ يٮعـ ــاري ٫ مبهـ ــري ا٭ْكـ  ـ

ــا   ــ١ٝ إعــ ــاجِٗ ايػٝاغــ ــسافِٗ ٚجٓاقهــ ــاضث أٖــ ــِٝ ٚجكــ ز٠ جطغــ

ٚذبٌٜٛ أٟ بكٝل حبًـِ   وٚجغٝري اىبػاض ايحاضؽبٞ وازبغطاًب

ــساَؼ    ــ١ إفب نـــٛابٝؼ ًب َبـــٌ ايُبـــ٬ّ ايـ ــ١ ٚايهطاَـ اسبطٜـ

٭عحــ٢ أؾــهاٍ ا٫غــحةساز اىبحُرًــ١ يــٝؼ فكــٌب ًب ا٫غــحفطاز  

بايػـــًط١ بـــٌ ٚا٫غـــحفطاز بـــايفهط ٚايـــسٜٔ ٚبأقـــساض اسبٝـــا٠  

ــا  ــٛد. فُـ ــ« زاعــــ»ٚاىبـ ــةاثَٹـ ــةاث اي ..ٔ زٕٚ ايؿـ ــادو ؾـ حؿـ

 وٚؾـــةاث ا٭يعـــاث اٱيهرتْٚٝـــ١ ايعسٚاْٝـــ١ وٚؾـــةاث ايػـــٝا

 وٚؾـــةاث ايػـــدٌب اىبهةـــٛد وٚؾــةاث ا٫غـــرتاظاد اىبغًكـــ١ 

 ٞ ــ ــٝـ ايػٝاغـ ــةاث ايحُٗـ ــٛطة  وٚؾـ ــرتاث ايـ ــةاث ا٫ ـ  وٚؾـ

ٚؾـةاث شٍ ايحطةٝـع    وٚؾةاث اغحفعاظ ق٣ٛ اهلُٝٓـ١ اشباضشٝـ١  

  ٞ ٚؾــةاث ايطاعــ١   وٚؾــةاث ا٫ضجــعام  وَــع ايعــسٚ اٱغــطا٥ًٝ

ــا٤ايع ــ١ وُٝـ ــةاث ايةطايـ ــ١ أٚ   وٚؾـ ــةاث ايةعـــز عـــٔ بطٛيـ ٚؾـ
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ٞ    وقــس٠ٚ ــ ــع ايعطب ــ١ ايطبٝ ــ٬    وٚؾــةاث خٝة ــطاغ ٚاي ٚؾــةاث ايف

ٚؾـةاث   وٚؾةاث ايحعكت ايكةًـٞ ٚاىبٓـاطكٞ ٚايـسٜة    وقه١ٝ

  ٞ ٞ    وايحـأشٝض ايطـا٥ف ٚؾـةاث َعــازا٠   وٚؾـةاث ايحُـاٜع ايطةكـ

ٚؾــةاث ا٭خًٝــ١ ايغٝةٝــ١ ٚفؿــٌ اشبٝــاٍ ا٫شحُــاعٞ       وايعكــٌ

غٞ اشب٬م. ٖٚصٙ ايع١ٓٝ َٔ ايؿةاث اىبدحطف نطٖـًا  ٚايػٝا

ٚإٕ شـــا٤د َحٛايٝـــ١ شـــطا٥ِ اىبػـــاشس ًب ايػـــعٛز١ٜ  وأٚ ض ةــ١ 

 ِ فٗــِ َحٓــاذطٕٚ عًــ٢  وٚايهٜٛــخ ا٭خــري٠ بأٜــسٺ غــعٛز١ٜ َــٓٗ

اجػا  اشبطٜط١ ايسٚي١ٝ ىبدحًف ايـسٍٚ َٚـٔ طبحًـف ايكـاضاد.     

عـٔ   ِٖٚ ِإش ؽبحًفٕٛ ًب ايحهٜٛٔ ٚا٭ٖـساف ٚايٛعـا٤ اىبعـطًب   

ــ١      ــ٢ ؾطاغـ ــطز٠ عًـ ــ١ اىبحُـ ــةاب١ٝ ايعطٜهـ ــٝعاد ايؿـ ــو ايكـ جًـ

ــ١     ــا ٚأَطٜهــا ايؿــُاي١ٝ ْٗاٜ ايطأوايٝــ١ ايــيت ضاشــخ ًب أٚضٚب

ايػحٝٓٝاد ٚايػـةعٝٓٝاد نكـٝع١ اهلٝةٝـعو فـاِْٗ ٜحؿـابٕٗٛ      

ًب جؿـــطشَِٗ ٚاشحرـــاذِٗ َـــٔ غـــٝام ايطؾـــس ايعـــاّ َـــع أَرًـــ١ 

ٌب َحططفــ١ يًحعكــت ايػٝاغــٞ ٚايعطقــٞ ٚايــسٜة يبــا ٫ ٜٓؿــ 

جاضؽبًٝا إ٫ ًب َطاظٌ ا٫غحةساز ٚايُب٬ّ نايفاؾ١ٝ ٚايٓاظٜـ١.  

ع٢ً إٔ َٓػٛث ْكـٝت ايؿـةاث اىبدحطـف َـٔ جعكٝـساد جًـو       

ؽبحًــف َــٔ بًــس « زاعـــ»ا٭ٚنــا  ايــيت زفعــخ بٗــِ ٭ظهــإ 



5

–5105 
150 

ٯخط بٌ َٚٔ ؾاث ٯخطو قبا ػبعـٌ يهـٌ صبحُـع ظهاٜحـ٘     

ــةاث      ــط٣ ًب ا٭غـ ــاد أخـ ــع صبحُعـ ــخ َـ ــًا إٕ جكاطعـ ٚخكٛقـ

ــسٚ ٞ   وافعٚاي ًٚب ظانــ١ٓ  وًٚب ايٛاقــع ايػٝاغــٞ ٚا٫شحُــاع

ايفهط ٚايػا٥س ايركاًب ٚايػٝام ايحـاضؽبٞ ايـصٟ ٖٝـأ يٛشـٛز     

أٚ يًحعــٍٛ إفب ظطــت ًب   و«زاعـــ»ٌ َٝــٌ أٚ اغــحعساز يحكةٸــ  

 ظطا٥كٗا.

ٚأؾاضد ز. فٛظ١ٜ أبٛ خايس إفب إٔ غ٪اٍ ؾـطؼب١ ايؿـةاث   

ــل     ــهاٍ ايكًـ ــٔ أؾـ ــه٬ً َـ ــ١ ؾـ ــا  ايعازٜـ ٜؿـــهٌ ًب ا٭ٚنـ

ــ١     ا ــٔ ايسٚيـ ــٌ َـ ــاشؼ نـ ــٕٛ ٖـ ــس إٔ ٜهـ ــصٟ ٫ بـ ــطٚ  ايـ ىبؿـ

ظـس أٖـِ ايكـ٣ٛ    أعحةـاض إٔ ايؿـةاث   ٫ا ا٭خص ًبَع  وٚاجملحُع

ٚإٕ أضازد جغــٝريًا ىبــا   وا٫شحُاعٝــ١ يٮٚطــإ إٕ أضازد جكــسَاً 

     ٟ  ..قس جعاْٞ َٓ٘ َٔ ايحدًـف ٚإعاقـاد ايُٓـٛ ايفهـطٟ ٚاىبـاز

ٜعُـٌ   خطط بٛاٍحٚشٛز فهٝف جهٕٛ قػ٠ٛ ايػ٪اٍ ًب ظاي١ 

ــ١     ــةاث إفب قٓةًـ ــطؼب١ ايؿـ ــٌ ؾـ ــ٢ ذبٜٛـ ــا٤ عًـ ــٔ ٚاشبفـ ًب ايعًـ

َٛقٛجــــ١ ٱذــــاض٠ ايكــــطاعاد ٚايفــــؿب بـــــب طبحًــــف ايكــــ٣ٛ       

ا٫شحُاعٝـــ١ يحـــسَري ايـــٛطٔ ًب ع٬قحـــ٘ بصاجـــ٘ ًٚب ع٬قحـــ٘      

ــازٍ ا٫جٗاَــاد        ــ٘ َــٔ  ــري اجملــسٟ جة ــازبٛاض؟ا ًٚب ضأٜٗــا أْ ب
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 ايحٝـاضاد  بـبفُٝا أٚ  واىبةط١ٓ أٚ ايػافط٠ بـب ايسٚي١ ٚاجملحُع

ا٭خـط٣  ايف٦ـ١  ظٝز جٓعٞ نٌ ف١٦ باي٥٬ُـ١ عًـ٢    وايػٝاغ١ٝ

ًب َػـــ٪ٚي١ٝ ربطـــف شيـــو ايهـــ٤ٛ ايـــصٟ اوـــ٘ ايؿـــةاثو       

يٝكةح ظطٜكًا أٚ ٚقٛزًا قـاج٬ً أٚ عحُـ١    وبعس شٖاب٘ ًاٛقخكٚ

ُٸ ٚقـــس نـــإ بأٜـــسٜٓا فًـــِ عبػـــٔ  وٓـــا نبٝعـــًا بٝـــس  ريْـــاجع

٘  وا٫غحهــا٠٤ بــ٘ َــع اغــحُطاض  وَٚــا ظيٓــا ْػــ٤ٞ ا٫غــحٓاض٠ بــ

عــسّ ايكــسض٠ عًــ٢ إػبــاز أضنــ١ٝ َؿــرتن١ بـــب ايسٚيــ١ ٚبـــب    

 اجملحُع ٚبـب ايؿةاث.

ٚعًل أ. َػفط اىبٛغ٢ بكٛيـ٘ إٕ زاعــ نحُٓبـِٝ َبـاٖط٠     

حبػــت - عــسز َكــاجًِٝٗ ًب غــٛضٜا ٚايعــطام ٚ َعكــس٠ شــسًا..

 ٫92 ٜحصاٚظ  -ٚناي١ ا٫غحدةاضاد اىبطنع١ٜ ا٭َطٜه١ٝ 

ــ ـــب    ًاأيفــ ــا بــ ــرتاٚح َــ ــ 82ٚ 92)أٚ ٜــ ــح ز.   ًاأيفــ ــا أٚنــ نُــ

ــٌ(  ــٛاد   –عةسايػــــ٬ّ ايٛاٜــ ــٓحـب ٚقــ ــٛايٞ ايػــ ــا ظــ ٚاٯٕ يٓــ

 ٚجحُسز. ٠ايحعايف جهطبٗا يٌٝ ْٗاض.. ٫ٚ جعاٍ قاَس

ــٛا     ــسٚاعـ يٝػـ ــريٟ إفب إٔ ايـ ــاّ حبـ ــاض ّ. ظػـ ــا أؾـ بُٝٓـ

ــ٢ ٚإٕ   ــسٜٔ ٚطةٸ اعــٛزٸاقبػــًُـب ظح كــٛا ا٭ُْبُــ١ ايؿــطع١ٝ   اي

ٓـ  ٖٚـٛ َـا ٜٴ   وع٢ً اجملحُعـاد  أعُـاهلِ جحٓـاف٢   ٚاؽ.. ُبٗطْٚـ٘ يً
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كباًَا َـع جعـايِٝ ايـسٜٔ ٚغـفو ايـسَا٤ ايـصٟ مباضغـْٛ٘ َٜٛٝـًا         

عٓــس بساٜــ١  ٚ٘ يًُػــًُـب عاَــ١ ٚأٖــٌ ايػــ١ٓ بايــصاد.     ٛشٻــٚاىب

ــاّ   ــٛضِٖ ًب عـ ــُِٝٗو ًٚب عـــاّ    5226َّبٗـ ــحدففٓا بحُٓبـ اغـ

عٓسَا أقـةعٛا جُٓبُٝـًا بـاضظًا عًـ٢ ايػـاظ١ اعحكـسْا        5212ّ

ــسٚز  ــاضط ظــ ــٝهٕٛ خــ ــطاعِٗ غــ ــةعٛا  ْٚاو إٔ قــ ــّٛ أقــ ايٝــ

ــع إٔ      ــٔ اىبحٛقـ ــاشسْاو َٚـ ــا ًٚب َػـ ــط زاضْـ ــا ًب عكـ ٜٗانبْٛٓـ

اٯٕ  ًاجهــٕٛ ٖصُــاجِٗ اىبػــحكة١ًٝ أقــ٣ٛ؛ ٭ْــ٘ أقــةح ٚانــع  

 مل ْحدـص عُـ٬ً   َٚـا  وٚشٛز ب١ٝٓ قٜٛـ١ يحُٓبـُِٝٗ زاخـٌ ايـة٬ز    

ٚ  ًاشــصضٜ ــ٢ ٚأؾــسٸ   ٕيحــسَريِٖ غٝػــحُط ــٛجري٠ أعً ــاهلصّٛ ب  وب

 ْافصٜٔ. ٜٚػحٗسفٕٛ َٛاقع ظػاغ١ ٚأؾدام

ــٛا      ــسٚاعـ يٝػـ ــٌ إٔ ايـ ــ٬ّ ايٛاٜـ ــط٣ ز. عةسايػـ ــا ٜـ بُٝٓـ

أَـا   وطٕٚ ع٢ً ايهةري٠ٜهّف - ضأًٜ٘ب  –خٛاضط. فاشبٛاضط 

١ بايعْــا٠ ٚؾــاضبٞ ٬ جفعــٌ ٖــصاو فػــصِْٛٗ َهحُّبــفــزاعـــ 

طٕٚ ٖــــ٪٤٫ اشبُــــط َٚفطــــطٟ ضَهــــإ. ٚيــــٛ نــــاْٛا ٜهّفــــ

 ٭عسَِٖٛ بسٍ جععٜطِٖ أٚ جطةٝل اسبسٚز عًِٝٗ.

ز. َٓكـــٛض اىبطـــريٟ عًـــ٢ َـــا شنـــطٙ ز.      ًب ظــــب عًـــل 

ــأخطًا..      ــط َح ــ٘: َكــطًح اشبــٛاضط َبٗ ــٌ بكٛي عةسايػــ٬ّ ايٛاٜ
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ٜٳ     هفــط بـايهةري٠ نــإ  نُـا إٔ جعطٜـف اشبــٛاضط بـأِْٗ َـٔ 

ٚقفًا يطٛض َٔ أطٛاض ٖصا اىبصٖت.. ٚإ٫ فـإ ا٭ظازٜـز ايـيت    

َٳـــ ظـــصٸ ٔ اْطةكـــخ عًٝـــ٘ أخـــص  ضد َـــِٓٗ جـــسٍ عًـــ٢ أٚقـــاف 

ــط    ــٛ مل ٜهفــ ــ٢ يــ ــِ ظحــ ــايهةري٠.. ظهُٗــ ــصٙ  ٚبــ ــٗط ٖــ أؾــ

ٕٚ ايكـطإٓ  ٩ٚأْٗـِ شًٗـ١ ٜكـط    وٜكحًٕٛ أٌٖ اٱغ٬ّ :ا٭ٚقاف

 ِ ــاشطٖ ٕ   و٫ ػبــاٚظ ظٓ ــِ ظــسذا٤ ا٭غــٓا ٚغــفٗا٤  ونُــا أْٗ

 ا٭ظ٬ّ.. أٟ قغاض ايػـٔ ٚنـعاف ايفٗـِ ًب ايؿـط  ٚايٛاقـع..     

ٚيــٝؼ بايهــطٚض٠ ٚشــٛز ايــحهفري بــايهةري٠ يهــٞ ٜهْٛــٛا    

ايهـةري٠ نُـا ٜفعًـٕٛ     خٛاضط.. بٌ قس ٜهـٕٛ ايـحهفري بغـري   

اٯٕ.. فِٗ ٜهفطٕٚ بأقٌ َـٔ ايهـةري٠ ٜٚعحكـسٕٚ أْـ٘ ْـاقه      

يٲغــ٬ّ.. نــازبًٛؽ َــع ا٭َطٜهــإ أٚ ظحــ٢ َــع ايهــةاٍب   

ايػــعٛزٜـب ٭ْــ٘ ؾــهٌ َــٔ أؾــهاٍ اىبــٛا٠٫ عٓــسِٖ.. ٚعًــ٢  

نٌ ظـاٍ زاعــ ٚايكاعـس٠ ػبحٗـسٕٚ أؾـس ا٫شحٗـاز ًب ْفـٞ        

ٛاضط اىبٛشٛز ًب قف١ اشبٛاضط عِٓٗ َعحُسٜٔ ع٢ً جعطٜف اشب

نإ  ًابعه ايهحت.. ٚايعًُا٤ إلبا شنطٚا ًب ايحعطٜف قٓف

ٜهفـــط بـــايهةري٠ ٚمل ؼبكـــطٚا نـــٌ أقـــٓاف اشبـــٛاضط ًب  

فٛشــٛز ايــحهفري ٚاغــحع٬ٍ ايــسّ اسبــطاّ ػبعًــِٗ  ايحعطٜــف..

 ٫ ؾو ٫ٚ ضٜت. خٛاضطٳ
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ٚاجفل ايًٛا٤ ز. غعس ايؿٗطاْٞ َع َا أؾاض إيٝ٘ ز. َٓكٛض 

ــٛا  ــِ خـ ــاف: ٖـ ــٛاضطٚأنـ ــطِٖ   وضط اشبـ ــاٚظِٖٚ بفهـ ــٌ دبـ بـ

ُٳٚ .ٚأفعاهلِ  ا؟ٜهْٕٛٛ شأ َٚاإٕ مل ٜهْٛٛا خٛاضط ف

عــسز  ًب ٚاعحــا أ. َطؿــط اىبطؾــس إٔ قــ٠ٛ زاعـــ يــٝؼ      

بـٌ اشبطـط    واٱضٖاث ايصٟ مباضغًْٛ٘ب َكاجًٝٗا اسبايٝـب أٚ 

ا٭نــــا ٖــــٛ جعاٜــــس أعــــساز احملــــةطـب ًب اجملحُعــــاد ايــــيت 

حِٗ ػبت إٔ جأخص عـس٠ أؾـهاٍ   ٜػحٗسفْٛٗاو يصا فإ ضباضب

ٚع٢ً عس٠ شةٗادو أُٖٗا ذبكــب ايـساخٌ َٚٛاشٗـ١ َكـازض     

ــ١  ٚ ..اٱظةــاٍب ٚاٱقكــا٤ ٚايعٓكــط١ٜ  اٱظةــاٍب عةــاض٠ عــٔ بساٜ

َٳ  ١ؤ ٜعـاْٞ َٓـ٘ إفب قٓةًـ١ َٛقٛجـ    فريٚؽو غطعإ َا ٜحعٍٛ 

َـ   ٚخب قـغاض ايػـٔ   ٌ .. ٚاق١ شٌٝ ايؿةاثو ٚايـصٜٔ فكـسٚا ا٭

ٚاىبـ٪ززبـب ٚأقـعاث    وٜـٌ ا٭فعـ٢  ٕ ٖـِ عةـاض٠ عـٔ ش   ٛاحملةط

ايؿـةاث جطفـع َـٔ َعٜٓٛـاجِٗ اٱظبـاظاد      ٚايفهط ِٖ ايـطأؽ.  

ٚنًٗا  واية١ٝٓ ايحعح١ٝو ايٓصاظاد ايٛط١ٝٓ اىبدحًف١ وايٛط١ٝٓ

جـــأجٞ بـــٓفؼ َػـــح٣ٛ أُٖٝـــ١ َٓـــافعِٗ ايؿدكـــ١ٝو بطايـــ١       

 غفـــٌ أُٖٝـــ١ ايٛنـــع ايـــساخًٞػبـــت إٔ ٫ ْٴ. ٚخل... إ ٚغـــهٔ

ــ١ َٛاشٗــ١ زاعــ   ــًاو بكــسض أُٖٝ ــاط زبٗــٛز عبــٛ   ٚـ خاضشٝ عبح
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َـٔ خطـٛض٠ ايحُٓبـِٝ زاخًٝـًا. نُـا ػبـت ا٫ْحةـاٙ         بـطاَض ذبـسٸ  

ٜٚػـــحكطت   ًاْرتْـــخ ٜػـــحسضط أجةاعـــ  إفب إٔ ايحُٓبـــِٝ عـــا اٱ 

اْحعاضٜـب ٚبػٗٛي١ َٔ زاخٌ بٝٛجٓااا ٚنـصيو ػبـت إٔ ْحٓةـ٘    

يحعطناد ايحُٓبِٝ ع٢ً ظسٚزْا ايؿـُاي١ٝ ٚخاقـ١ ًب ايكـط٣    

سٚزْا.. جًــــو ايكــــط٣ أقــــةعخ اٯٕ   سبــــ١ ٜــــاشاحملايعطاقٝــــ١ 

ــاً   ــ١ إٜطاْٝ ــا ًَٝؿــٝاد َسعَٛ ــا   أٚ جحكاوٗ خــط٣ جػــٝطط عًٝٗ

 زاعـ.

َٚٔ شاْةٗـا اجفكـخ أ. ٖساٜـ١ زضٜٚــ َـع ذبًٝـٌ ز. فٛظٜـ١        

ــ١    ــًا ٖــــٛ ض٩ٜــ ــ٘ ظايٝــ ــا عبحاشــ ــاضد إفب إٔ َــ أبــــٛ خايــــس ٚأؾــ

َٛنٛع١ٝو عك١ْٝ٬و جهعٓا بٗس٤ٚ أَاّ أْفػٓاو ٚغٌب ظايـ١  

ايـٛطٔو نًٓـا ْةعـز عـٔ اشبـطٚط َـٔ        أقابحٓا باشبٛف عًٞ

أظَــ١ ْعٝؿــٗا ٚجعٝؿــٗا عــسز َــٔ ايعٛاقــِ ايعطبٝــ١ ٚج٬ظــل        

ا٭ظـــساس أضبهحٓـــا نُحـــابعـبو ايـــٛطٔ ؼبحـــاط َٓـــا اهلـــس٤ٚ  

 ٚاىبؿاضن١ ٫ ايحُٓبري فكٌب.

أَا ز. فاط١ُ ايكطْٞ فكايخ: َػـأي١ إٔ ًب نـٌ بٝـخ َـٔ     

بٝٛجٓــا زاعؿــًٝا أٚ َــٔ ٖــٛ قابــٌ ٭ٕ ٜهــٕٛ نــصيو جعُُٝٝــ١   

 ٍٕ ــ١ ًب آ ــ١ شــسٜط   ٚاظــس. إٕ  شــا٥ط٠ ٚخاط٦ ــ٘ ز. فٛظٜ ــا شنطج َ
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ٚنصيو َا شنطٙ ز. اسبُٛز َٔ إٔ فٝٓـا َـٔ ٜـرتى     وبايحأٌَ

ــاٍ ايرتفٝٗــــٞ      – ــا٤ أٚ اجملــ ــٌ َــــع ا٭بٓــ ــاٍ ايحٛاقــ  –ًب صبــ

ــ٘ غــٛاْا ًب       ــصٟ ٜػــحغٌ جعة٦ح ــطاغ اي ــٔ ايف َػــاظاد ٚاغــع١ َ

ٓـا َـٔ   ايغطف اىبغًك١ ٖٛ ٚاقع اسباٍ.. أبٓا٤ زاعـ َٚ٪ٜـسٚٙ بٝٓ 

قــغاض ايػــٔ ج٬َٝــص يحــٜٛرت ٚ ــريٙ َــٔ َٛاقــع ايحٛاقــٌ عًــ٢    

َػـح٣ٛ ايحًكــٞ ٚاىبحابعــ١ ٚا٫قحـسا٤. ٚأؾــاضد ز. فاطُــ١ إفب إٔ   

َٚــا  وأغــطجٗا يبحــس٠ ًب ازبٓــٛث ٚايؿــُاٍ ٖٚٓــا ًب ايطٜــاري  

ىبػخ َِٓٗ إ٫ ايطفه ٚاٱْهاض.. ٚنصيو أغـط نـرري يبـٔ    

ــاطل اىبًُهــ١..   ــا اىبػــأي١ اخــ  ٚجعــطف َــٔ طبحًــف َٓ حًٌب فٝٗ

ايػٝاغــٞ بايــسٜة ظحــ٢ جطًػــُخ ٬َضبٗــا.. جــأًَٛا فــُٝٔ       

ٜسضث ايؿةاث ًٚب شٓػـٝاجِٗ.. مل ْـا٨ نـٌ ايـسْٝا ْٚػـحُط      

ــٌ      ــسٜٓا خً ــس اىبعؿــٞ يٮبكــاض ٚايةكــا٥ط.. ْعــِ ي ًب ٖــصا ازبً

ــ١ ٖــٞ احملطنــ١       ٚيهــٔ َكــازض اغــحٗساف ؾــةابٓا اشباضشٝ

 شبٍٝٛب ايًعة١.

ًب ظـــب أٚنــح ز. َٓكــٛض اىبطــريٟ إٔ اىبكٛيــ١ ايــيت جكــٍٛ  

)ًب نٌ بٝخ غعٛزٟ زاعؿـٞ( ٖـٞ َكايـ١ دبـاٚظد ًب ايُبًـِ      

ٚمل  بـصاجٗا غـاقط١..  ٖٚـٞ   اىبس٣.. نُـا أْٗـا شاجٝـ١ ايػـكٍٛب..    
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ٜػــحطع إٔ ػبــس هلــا َػــٛ ًا عًُٝــًا ٫ٚ َٓطكٝــًا.. ٚبعٝــسًا عــٔ    

ايؿدكـــ١ٓو فاْـــ٘ ػبـــس إٔ ايـــةعه ٜعُـــٌ عًـــ٢ زعـــِ َٝٛيـــ٘   

ايفهط١ٜ عٓـس ظـسٚس َكـٝة١ َـٔ ٖـصا ايٓـٛ  بحعٜٛـٌ بٛقـ١ً         

ــازٟ       ــإ ٜعـ ــاشا نـ ــ٘.. فـ ــٌ إيٝـ ــا مبٝـ ــسس إفب َـ ــاّ باسبـ ا٫ٖحُـ

اٱغ٬َٝـب َر٬ً فاْ٘ ؼبطف بٛق١ً اسبسس يٝٛش٘ ايًّٛ إيِٝٗ 

ٚيًٝةػــِٗ يةــٛؽ اٱضٖــاث كباٖٝــًا َــع اسبًُــ١ ايعاىبٝــ١ ايــيت        

قـس ٜٓكـت   جطاضز اٱغ٬َٝـب بهٌ أطٝافِٗ بح١ُٗ اٱضٖاث.. ٚ

ًب ايحاضٜذ ٚظٛازذ٘ ايغابط٠ يٝرةخ أْٓا زٚاعـ..  ٜٚحعإَٛ عـٔ  

َا ٜكّٛ ب٘ ايعًُا٤ ٚايسعا٠ أَاّ أعٝٓٓا َـٔ ايحعـصٜط ٚايحٛشٝـ٘    

نس ٖصا ايحُٓبـِٝ ٚ ـريٙ َٓـص إٔ اْهؿـفخ ظكـا٥ل ايحُٓبـِٝ..       

ٚقس ٜحعا٢َ بػةت ٖصا اىبٍٝٛ عـٔ ايفـطم بــب ؾـدل ٜـطفه      

ط ْا ٖٚــــٛ يــــصيو ٜهّفــــ٫ٚ ٜعــــرتف باىبٓــــاٖض ايؿــــطع١ٝ عٓــــس

ٚبـب ٬َٜـب ايٓاؽ اييت زضغخ ٖصٙ اىبٓاٖض ٚيصيو  واىبػًُـب

ٖٞ ٫ جهفط.. َٔ اىب٪غف ظكًا إٔ ْحعسس عٔ أخطـط أَٛضْـا   

ةـا٭َؼ اغـحٓهط ايـسعا٠ ٚايعًُـا٤ عًـ٢ َـٔ       فبٗصا ايؿـهٌ..  

ضبٌب بـب فحح فكٍٛ يحعًِٝ ايكـطإٓ ٚايحطـطف فـاجُِٗٗ ٖـ٪٤٫     

ٜٛيٛشٞ إفب غـــاظ١ ايحعًـــِٝو بـــأِْٗ ٜػـــحسعٕٛ ايكـــطا  ا٭ٜـــس
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ٚايّٝٛ جهاٍ ايحِٗ يًـسعا٠ ٚايعًُـا٤ عًـ٢ ظـسس ٜػـحٓهطْٚ٘      

نٌ ّٜٛ َٔ قةٌ ٖ٪٤٫ بسافع َٔ جًو اىبٍٝٛ.. ٖٚهـصا جٓػـ٢   

اىبأغا٠ ٚآ٫َٗـا ٜٚٓػـ٢ ايفاعـٌ اسبكٝكـٞو ٚجٓػـ٢ اىبؿـاضن١       

ًب جٛشٝ٘ ايـطأٟ ايعـاّ ٚشٗـ١ جهـُس ازبـطاح ٚجطفـع اىبعٜٓٛـاد        

٠ زافعـ١ نـس اىبعحـسٟ.. ٜٓػـ٢ نـٌ شيـو       ٚدبعٌ َٔ اىبأغا٠ قٛ

٭شٌ زعِ جًو اىبٍٝٛ ايفهط١ٜ.. َ٪مل شسًا ٖصا ايـصٟ ؼبـسس   

 َٔ نٌ ايٓٛاظٞ.

َٚٔ ٚش١ٗ ُْبط ز. ازباظٟ ايؿةٝهٞ فإ َا أٚقًٓا هلصا 

٘ ًب ايٛنع ٖٛ عس٠ عٛاٌَ غاُٖخ   وصبُٛعٗا َعًا ًب إظساذـ

َـ       ٌ ٚايحسخٌ اىبخٓاغـت يًعـٌ ٜفـرتري اٱشـطا٤ ايؿـُٛيٞ اىبخحها

بــس٤ًا بٓكطــ١ ايكــفط ايــيت    وبـــب نــٌ ا٭طــطاف شاد ايع٬قــ١  

 وٜعحكس أ ًت اىبحدككـب حبٝاز١ٜ أْٗا ناْـخ بساٜـ١ ايحغـٝري   

ــٌ جــسخٌ       ــو بأق ــٓهٔ قــطظا٤ ٚؾــفافٕٛ ٚقــازقٕٛ ًب شي ٚي

فعًـ٢ غـةٌٝ    .ٓـا ٥يبهٔ َٔ جٛشٗاجٓا ايفهط١ٜ َٚٝٛيٓا ٚأٖٛا

د اىبرــاٍ ٖــٌ نٓــا صبحُعــًا أقــطث يًحصــاْؼ ٚايكةــٍٛ بــايحغريا  

اييت ظسذخ جملحُعٓا ًب جٛاقً٘ ٚاْفحاظ٘ َع ايعامل اشباضشٞ 

قةٌ ظازذ١ شُٗٝإ؟ أّ إٔ ْكط١ ايكفط اييت  ريجٓـا ٚهًبػـخ   



5 

 

–5105 5105  
159 

 ٕ أّ إٔ ظــطث اشبًــٝض  ؟ؾــةابٓا ٖــٞ قهــاٜا ازبٗــاز َــع ا٭فغــا

َٚــا ايكــ٣ٛ  ؟شٓةٝــ١ ٖــٞ ْكطــ١ ايكــفط ٚا٫غــحعا١ْ بــايكٛاد ا٭

َٚػــ٪ٚيـب  اىبــ٪ذط٠ ًب نــٌ شيــو َــٔ عًُــا٤ زٜــٔ َحطــطفـب       

ٚٚظضا٤ َ٪غػــــاد ٖاَــــ١ ًب ايسٚيــــ١ مل ٜهْٛــــٛا قبػــــح٣ٛ     

ٚضشــاٍ أعُــاٍ نــإ زٚضٖــِ أقــٌ َــٔ اىبحٛقــعو أّ  واىبػــ٪ٚي١ٝ

ىبعازبـ١   ؛َاشا؟ ٖصا ؼبحاط إفب َعطف١ ازبصٚض ٚجطٛض ا٭ظـساس 

ايٛاقع  ري اىبطنٞ أبسًا يػًٛى ؾةابٓا اٱضٖابٞ اىبحططف َـٔ  

    ٌ ظحـ٢ يـٛ    وشيـو  خ٬ٍ زضاغاد عًُٝـ١ اشحُاعٝـ١ زقٝكـ١ يهـ

فايٛنع ا٭َة ٚظٝا٠ ايةؿط  ؛أخصد َٓا ايٛقخ ٚازبٗس ٚاىباٍ

 َٔ شٓٛزْا ٚضشاٍ أَٓٓا جػحعل َٓا أنرط َٔ شيو.

ــاظٟو      ــ٘ ز. ازبـ ــا شنطجـ ــع َـ ــاضذٞ َـ ــس اسبـ ــل أ. خايـ ٚاجفـ

ٚأنــاف أْــ٘ ػبــت إٔ ٫ جؿــغًٓا ٚإٔ ٫ جهــٕٛ أٖــسافٓا فكــٌب 

ـ   ــساع ــٛطٔ     وٖــٞ ايحكــسٟ ي ــٌ إٔ غبطــٌب يعُــطإ ٖــصا اي ب

ْٚعٝس يـ٘   وزبٌُٝ ْٚةٓٝ٘ يُٓٮ ظٝاجٓا بايفدط بحكسَ٘ ٚكبٝعٙا

ــةعه ٚفؿــٌ       ــ١ ٚجككــري اي ــا فؿــٌ خطــٌب ايحُٓٝ َــا غــطق٘ َٓ

ايكطا  اشبام ًب هبـٌ َػـ٪ٚيٝاج٘ ايٛطٓٝـ١ بـسٕٚ جؿـطٜعاد      

بـس٫ً َــٔ   و٥٘ـ جهـةٌب َػـاضاد جطــٛضٙ ٚمثـط٠ عٛا٥ـسٙ عًــ٢ أبٓا    

 ٘ نُكسض زخٌ يًعُاي١ ا٭شٓة١ٝ ٚاىبحػرتٜٔ.٥بٓا
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اظٝــ١ أخــط٣و أؾــاض ز. عةــسايطهبٔ اهلــسيل إفب إٔ   َٚــٔ ْ

ايطاقــس ٚاىبحــابع سبــاٍ ايحطــطف ايعٓٝــف ًب ايغــطث ٬ٜظــِب       

ٚبهـــٌ ٚنـــٛح إٔ اجملحُعـــاد ايغطبٝـــ١ جعـــاْٞ نـــرريًا َـــٔ        

عًـ٢   واغبطاٍب بعه ؾـةابٗا شنـٛضًا ٚإْاذـًا ًب ٖـصٙ ايُبـاٖط٠     

اْحؿاض ذكاف١ ايحعسز ٚاظرتاّ ايـطأٟ اٯخـط اىبدحًـف     َٔ ط ِاي

ــو ــ١ ًب ايعًُٝـــ١      ًب جًـ ــاٖض ايسٜٓٝـ ــ١ اىبٓـ ــاد ٚضبسٚزٜـ اجملحُعـ

ايرتبٜٛــ١. ٚعًـــ٢ ايـــط ِ َــٔ إٔ جًـــو ايـــسٍٚ جٓفــص اىب٦ـــاد َـــٔ    

ــ٢    ــٌ عًـ ــ٪كبطاد ٚٚضف ايعُـ ــس اىبـ ــاس ٚجعكـ ــاد ٚا٭حبـ ايسضاغـ

اىبػــح٣ٛ ايــسٚيٞ ٚبؿــهٌ أغــةٛعٞ يسضاغــ١ َبــاٖط٠ ايحطــطف 

إ٫ أْٗا مل جحٛقٌ إفب ٚقف١ غعط١ٜ ض ِ نـٌ جًـو    وايعٓٝف

يبــا ٜ٪نــس عًــ٢ أْٓــا أَــاّ   وزبةــاض٠ ايــيت جكــّٛ بٗــاازبٗــٛز ا

َبــاٖط٠ َعكــس٠ شــسًا مل ٜحٛقــٌ اجملحُــع ايــسٚيٞ بأغــط٠ إفب       

جفهٝـــو بٓٝحٗـــا أٚ إنـــعاف كبـــسزٖا ٚاْحؿـــاضٖا. َٚـــع شيـــو  

ــصٙ اٱؾـــهاي١ٝ إشا     ــٌ ٖـ ــٌ ًب ظـ ــ٘ َحفا٥ـ ــسيل أْـ ــح ز. اهلـ أٚنـ

َٚٔ نـُٓٗا شٗٛزْـا احملًٝـ١    -اغحُطد ٖصٙ ازبٗٛز ايسٚي١ٝ 

ٍ    ًب إػبـاز  – َـع ازبسٜـ١ ًب جٓفٝـصٖا عًـ٢      واىبعٜـس َـٔ اسبًـٛ

ــٛافط ايُبــطٚف اىبٓاغــة١ ايــيت جػــاعس     وأضري ايٛاقــع بؿــطٍب ج
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ــةاث    ــإ ايٓػـــه يـــس٣ ايؿـ عًـــ٢ ايحكًٝـــٌ َـــٔ َؿـــاعط اسبطَـ

ٖٚـــصا بـــسٚضٙ غٝػـــاعس عًـــ٢ ربفٝـــف أٟ  وْاذـــًا(إٚ )شنـــٛضًا

اظحكاْاد يسِٜٗ. إنـاف١ إفب شيـو ٜـط٣ إٔ ظًعًـ١ ايكـطاعاد      

اد غٝاغــ١ عازيــ١ بعٝــسًا عــٔ اسبــطٚث ٚايعٓــف   اٱقًُٝٝــ١ بآيٝــ

ظٝـز جعحـا ايكــطاعاد    ؛غٝهـعف َـٔ اْحؿـاض ٖــصٙ ايُبـاٖط٠    

ايعٓٝفــ١ اية٦ٝــ١ ٚاسبانــ١ٓ اىبٓاغــة١ يةكــا٤ ٚكبــسز ٚلبــٛ َبــاٖط٠  

ٚاييت جفاخط بٗا زاعـ ٚجعًٓٗا بؿـهٌ زا٥ـِ بأْٗـا     وايحططف

 "باق١ٝ ٚجحُسز".
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أؾاض ز. فٗس اسباضذٞ إفب إٔ جفصري َػصس طٛاض٨ عػـري  

عٌُ شةـإ ٚنطٜـ٘ ٫ٚ ٜكـّٛ بـ٘ أٚ ٜ٪ٜـسٙ أٚ ٜػـاعس عًٝـ٘ إ٫        

صبطّ ٚخا٥ٔ يسٜٓ٘ ٚٚطٓ٘ ٚأَح٘. ٚايعًُٝاد اٱضٖاب١ٝ ا٭خـري٠  

ًب ايسايٛٙ ٚايسَاّ ٚايهٜٛخ ذِ أخـريًا ًب عػـري جعـس جسؾـًٝٓا     

 .ضٖاث اىبُٓبِ ٖٞ َطظ١ً جفصـري اىبػـاشس  ىبطظ١ً شسٜس٠ َٔ اٱ

ــسٚزٖا    ــا ظـــ ــعٛز١ٜ عـــ ــاشِ ايػـــ ــحطٝع إٔ جٗـــ زاعــــــ ٫ جػـــ

ــص٥ت اىبٓفــطز   وقبصُٛعــاد َُٓبُــ١  ــو اي  وفاغــحدسَخ جهحٝ

اهلل أعًـِ  ًا ٚ س وفهطبخ ًب ايؿطم ٚاٯٕ جهطث ًب ازبٓٛث

ــطث.. ــٔ غحهـ ــّٛ ًب    أٜـ ــصض ؼبـ ـــ فـــريٚؽ قـ ٫ٚ ؾـــو إٔ زاعـ

ــا٥ٓا حبطٸ ــ١ فهـ ــ١ جاَـ ٝ  وٜـ ــ ــٔ إٔ ٜكـ ــس ًب أٟ ٚمبهـ ت أٟ أظـ

ري" بـٌ ًب َٛاشٗـ١   َهإو ٚاسبٌ يٝؼ فكـٌب ًب عـ٬ط "ايعـطٳ   

 "اىبطري".
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ٚأناف ز. فٗس اسباضذٞ ْكًا: أظػت إٔ ايٛقخ قـس ظـإ   

عطبٝـ١ جػـحٗسف    –خًٝصٝـ١  -يعاقف١ ظـعّ شسٜـس٠ غـعٛز١ٜ    

ــط زاضٖــا   ــ١ يًحعــايف     وزاعـــ ًب عك فــ٬ ْــرتى َكــري اىبٓطك

أٚ أْ٘ ٫ ٜطٜس هلـا إٔ  ايسٚيٞ ايصٟ فؿٌ فؿ٬ً شضٜعًا ًب َُٗح٘ 

فهًُا َطٸ ّٜٛ شسٜس اغحفعٌ خطط زاعـ ٚاْحؿـطد   وجٓصح

ــا ــطٚضٖا ٚآذاَٗــ ــ وؾــ ــا  ٌٳفٝصــــت إٔ ٫ ْهٹــ ــا إفب  ريْــ أَطٖــ

 فافب عاقف١ ظعّ شسٜس٠. ..ع٢ً ايطاقع" "ٜحػع ايؿلٸــف

نصيو فكس أٚنح ز. فٗس اسباضذٞ ًب ٖصا ايػٝامو أْٓا 

ٕ ضباضبــ١ غــُٓبٌ ْحصــازٍ ظــٍٛ فهــط زاعـــ ٚعبــٔ ْــسضى أ  

ايفهــط زا٥ُــًا َــا جهــٕٛ طًٜٛــ١ ْٚحا٥صٗــا بط٦ٝــ١ ٚنػــٛي١و  

ــ١ زاعـــ ْفػــٗا بكــفحٗا نٝاْــ     ــا اٯٕ قبعاضب  ًاَٛشــٛز ًاعًٝٓ

ُٜٚٓــٛ ٜٚحُــسز بػــطع١. ٚيــصيو أنــس ز. فٗــس أْــ٘ َــع ذبــايف   

عطبـٞ ي٬ْكهـاري عًٝٗـا ًب َٛاقعٗـا.. فايحعـايف       -غعٛزٟ

ٜـ       ٓصح فٝٗــاو ايـسٚيٞ فؿـٌ كباَـًا ًب َُٗحــ٘ أٚ أْـ٘ ٫ ٜطٜـس إٔ 

ٖصٙ ظطث ٫ خٝاض يٓا فٝٗا ٫ٚ ٜٓةغـٞ إٔ ْٓحُبـط إفب إٔ جحفصـط    

ا٭ضري َٔ ذبحٓاا زاعـ جحٛ ٌ ًب أضنٓا ٚٚطٓٓا ب٬ شٝٛف.. 

ايكهـا٤ عًـ٢ زاعــ عػـهطًٜا غـٝٗعّ أغـطٛضجٗا ًب خٝـاٍ        ٚ
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٭ٕ يبــا  ؛ٚٚشــسإ ايؿــةاثو ٖٚــصا ًب ظــس شاجــ٘ إظبــاظ نــةري

اث ٖـٛ َـا ذبككـ٘    ٜسعِ فهط٠ ا٫يحعـام بـايحُٓبِٝ يـس٣ ايؿـة    

ــٔ "اْحكــاضاد"   ــ١    و ٚزاعـــ َ اسبــطث ايعػــهط١ٜ ٖــٞ ايعًُٝ

ازبطاظ١ٝ ايػطٜع١و بعس شيو ْفهط ًب ا٭زٜٚـ١ ا٭خـط٣ ايـيت    

 جػاعس ع٢ً اخحفا٤ اىبطري أٚ ذبصِٝ أنطاضٙ ع٢ً ا٭قٌ.

ٚأخــريًا فكــس شبــل ز. فٗــس اسبــاضذٞ اىبػــأي١ بكٛيـــ٘: ٫       

ــإ ذبا  ــِ.. ظحـــ٢ ٚإٕ نـ ــٛا َكـــرينِ إفب  رينـ ــًا جرتنـ يفـ

زٚيٝــًاو نُــا أنــس أْــ٘ ٫ ػبــت إٔ ٜــرتى نــٌ ٖــصا ايفــطاغ    

يساعـو ظح٢ إشا جهاذطد ايص٥اث ٚايهـ٬ث زبأْـا إفب ضز٠   

َحــأخط٠.. فهًُــا نــاد زاعـــ َــا جــأجٞ ايفعــٌ ايــيت زا٥ُــًا 

اُْٗط عًٝٗا اىبطٜـسٕٚ ٚا٭ٚيٝـا٤ ٚاىبٓحُـٕٛ ٚاىبغفًـٕٛ ٚاسبـاىبٕٛ      

 عٛا زاعـ جها.بّٝٛ اشب٬ف١ا ف٬ جسٳ

فــل أ. خايــس اسبــاضذٞ َــع َــا شٖــت إيٝــ٘ ز. فٗــس ٚقــاٍ    ٚاج

عبحـــاط إفب عاقـــف١ ظـــعّ جعيـــعٍ ا٭ضري َـــٔ ذبـــحِٗ ظحـــ٢       

دبحرِٗو مل ْػُع بساعؿٞ ٚاظـس ٫ٚ ش٥ـت َٓفـطز ًب إٜـطإو     

٭ْــ٘ ْــاجض إٜــطإ ايــيت ج٪ٜــسٖا  ؛فاسبــٌ نــطبٗا ًب عكــط زاضٖــا

 أَطٜها ٚأٚضٚبا اٯٕ يهطث اغحكطاض ايػعٛز١ٜ.
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ٜٸ يًٛا٤ ز. غعس ايؿٗطاْٞ َـا ططظـ٘ ز. فٗـس    س اأٜهًا فكس أ

ٔ ظـــطث ٫ ٖـــٛاز٠ فٝٗـــا بهـــٌ اسبـــاضذٞ ٚقـــاٍ: ػبـــت إٔ جعًَـــ

ٚٸ   ــط َٚط ــصا ايفهــ ــ٢ ٖــ ــا٥ٌ عًــ ــ٘ ا٭زٚاد ٚايٛغــ ــ٘ ٚشٝــ زعاجــ

بس َٔ اغحٓٗاري اجملحُع  َٚطٜسٜ٘ ٚايحُٓبُٝاد اىبٓةرك١ َٓ٘. ٫

ــًا  وٚا٫غـــرتاجٝصٝاد ٚاىبـــٛاضز َٛشـــٛز٠  ويًسٚيـــ١ يٝهـــٕٛ عْٛـ

ــحٚاٱ ــا  ٚايـ ــ٘. نبـ ــًا ٚعبـــٔ ٬ظِ ًب أعًـــ٢ زضشاجـ ْطٜـــس خطابـ

 غٝاغًٝا ٜٓاغت ٖصا ايحعسٟ اشبطري.

نصيو فكس اجفل ز. خايـس ايطزٜعـإ َـع ز. فٗـس اسبـاضذٞ      

     ِ ــٌ غــطٜع ٚظاغــ ــا ٜحعًــل بهــطٚض٠ ايكٝــاّ بعُ فــاشبطط  ؛فُٝ

ــا  ــسم بٓـ ــ١   وؼبـ ــٔ ًب أظَـ ــسًب  –ٚعبـ ــ٘  - ضأٟ ز. خايـ يهٓـ

هـٔ  جمل  أناف: قس ٜهـٕٛ اهلصـّٛ عًـ٢ زاعــ َحعـصضًا َـا      

 فٗٞ ًب ايعطام ٚغٛضٜا. ؛ٖٓاى إضاز٠ زٚي١ٝ

قحٓــع حبــطث أأٜهــًا قــاٍ أ. ز. عةــسايطهبٔ ايعٓــاز: بــسأد  

ــ١ َٛشعــ١ هلــ    ــ١   ازاعـــ ٚيهــٔ بهــطباد شٜٛ بعــس نــٌ عًُٝ

ٖٚــٛ  َػــحُط٠.. ًاجحةٓاٖــا ٚجعًــٔ َػــ٪ٚيٝحٗا عٓٗــا ٚيــٝؼ ظطبــ   

غطا٥ٌٝ ايصٟ اغحدسَح٘ ظح٢ قـاضد ايفكـا٥ٌ   إْفؼ أغًٛث 

 غطا٥ٌٝ.إٞ ذِ جٛقفخ ايعًُٝاد نس إضٖابعٌُ  جحاأ َٔ أٟ
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ٚشنـــط ّ. ظػـــاّ حبـــريٟ إٔ زاعــــ َُٓبُـــ١ َٗٛٚغـــ١      

بأعُاٍ ايكحٌ ٚايٓٗت ٚايػًت ٜٚحفٕٓٛ ًب نف١ٝ قحٌ ٚجعـصٜت  

بس يٓا َٔ ضز فعٌ قٟٛ ػبعٌ زاعــ جفهـط أيـف     ٫ٚا٭بطٜا٤. 

 مبهٔ اغحٗسافَٚط٠ قةٌ إٔ جػحٗسف ايػعٛز١ٜ َط٠ أخط٣. 

ًــ٢ َٓــاطل كبطنــع قــٛاجِٗ ايعػــهط١ٜ   زاعـــ ٚايرتنٝــع ع

ــس شٜٛــاً    ــسَريٖا عــٔ بع ــابعِٗ ا٫قحكــاز١ٜ    وٚج ٚاغــحٗساف َٓ

ٚايًٛشػح١ٝ شًٜٛا أٜهًا ظٝز إْٗا أٖساف َٔ ايػـٌٗ ضقـسٖا   

ايعًُٝـاد ازبٜٛـ١ جحـعأَ َـع اْطـ٬م عًُٝـ١ بطٜـ١        ٚٚجسَريٖا. 

َٔ ازبٝـ ٚآيٝاجـ٘   ١ضبسٚز٠ َٚك١ٓٓ َه١ْٛ َٔ ق٠ٛ َؿرتن

ٚٚظـساد   وحُحع بحسضٜع قـٟٛ ٚقـ٠ٛ ْـريإ ٖا٥ًـ١    اجملٓعض٠ اييت ج

٭ٕ آيٝــاد  ؛َــٔ اسبــطؽ ايــٛطة ايــيت جحُحــع بػــطع١ ا٫ْحؿــاض

ــٌ ايػــطع١ ٚاىبةا حــ١ ًب       ــٛفط عاَ ــ١ ٚج ــٛطة َسٚية اسبــطؽ اي

ــصاد    ــاجِٗ ًب ا٭ضانــٞ ايكــعطا١ٜٚ باي ٚاؾــرتاى  واْحؿــاض آيٝ

ٚظساد َٔ ايكٛاد اشباق١ اىبسضب١ ع٢ً ايعًُٝاد ايا١ٜ ٖٚـٞ  

ــ١    ًٚب ط٠ يــسٜٓا. َحــٛف ــحِ جكــسِٜ َػــاْس٠ شٜٛ ــا٤ ايعًُٝــاد ٜ أذٓ

زبُٝــع ايٛظــساد اياٜــ١ جطنــع عًــ٢ ايةعــز ٚايحــسَري ًب أٟ  

ٜحٛاشس فٝٗا عٓاقط أٚ َٚٓطك١ بط١ٜ جحاخِ ظسٚزْا َع ايعطام 
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خــاضط  فٗــٞ اىبٓــاطل ايػــ١ٝٓ ًب ا٭ْةــاض أَــا َطانــع يــساعـ. 

ــ١   ــف١ٜٛ احملًٝـ ــ١ ايكـ ــٝطط٠ اسبهَٛـ ــةعخ  وغـ ــهٌ ٚأقـ جؿـ

٫ ْـ٬ّ  عبـٔ  ٚ وع٢ً أَٓٓـا ٚغـ٬َحٓا   ًاَٚةاؾط ًاٚانع ًاٜسجٗس

ـ   فًب ايسفا  عٔ أْفػٓا.   واٱضٖاث اىبٗٛٚؽ أقـةح يغـ١ زاعـ

 ا فعًٛٙ بأبٓا٥ٓا.شعا٤ٶ ىببس َٔ إضٖاث اٱضٖابٝـب  ٫ٚ

ٚعًٝــ٘ فكــس اجفــل ّ. ظػــاّ حبــريٟ َــع َــا ططظــ٘ ز. فٗــس 

ٔٸ    ــطجةٌب بؿــ ــا ٜ ــ١ عػــهط١ٜ نــس زاعـــ.     اسبــاضذٞ فُٝ عًُٝ

ٝـ  ًاجطنٝ ًاقٜٛ ًاط إٔ ٖٓاى ٖصَٛٚشن ٍ   ًاأَطٜه  وَـٔ ايؿـُا

ٚقس ْةسأ شة١ٗ شٓٛب١ٝ فٗٞ ع٢ً ا٭قٌ غحهعف شة١ٗ زاعــ  

ايؿــُاي١ٝ ٫نــططاضٖا إٔ كبطنــع قــٛاد زفاعٝــ١ ًب شةٗحٗــا    

ــ١.  اْحكــاضاد زاعـــ ظكــًخ بػــةت فؿــٌ ازبــٝـ      ٚازبٓٛبٝ

  ِ ٖٚـصا ٫ ٜعـة    وايكفٟٛ ايعطاقٞ ايفاؾٌ ًب ايٛقـٛف نـسٖ

يــٝؼ هلــِ أٟ زفــا   ٚ وحكــٛضْٗــِ أنــعف يبــا  ف ؛ا٤أْٗــِ أقٜٛــ

َعُبُٗـــــا قـــــعطا١ٜٚ  ٕ كباَــــًا ًب أضاريٍ ٛشــــٟٛ َٚٓهؿـــــف 

 َٓةػط١.

ٚعًل ز. َػاعس احملٝا بإٔ فهـط٠ ز. فٗـس اسبـاضذٞ ظـٍٛ     

 ّ ــا ــا شـــسٜط٠ با٫ٖحُـ ــ١  .نـــطث ضأؽ ا٭فعـــ٢ أٚ قًةٗـ فاىب٪غػـ
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ا٭١َٝٓ يسٜٗا َعًَٛاد ذط١ٜ ظٍٛ ايحُٓبـِٝ ٚمبهـٔ إٔ جهـٕٛ    

.. فكــٌب ْكحٓــع بفهــط٠ اسبــطث قبعٓــ٢ إٔ ْعًــٔ  اسبــطث ْٛعٝــ١

ٚبــس٫ً َـــٔ   واغــحدساّ ظايــ١ اهلصــّٛ بــس٫ً َــٔ ظايــ١ ايــسفا        

 ًاذبايف زٚيٞ ٫ ُٜبٓ٘ ٜهطث زاعـ فع٬ً. نُا إٔ مث١ ططقـ 

ــا..     ــا ًب زاعــــ ٚ ريٖـ ــ٢ أٚ قًةٗـ ــطث ضأؽ ا٭فعـ ــسز٠ يهـ َحعـ

ٚاىب٪غػ١ ا٭١َٝٓ ٚايعػهط١ٜ يسٜٓا قازض٠ ع٢ً نطباد ْٛع١ٝ 

عبـٔ اٯٕ شـع٤ َـٔ    ٚ فكـًا يًُعًَٛـاد اىبحاظـ١ يـسٜٗا..    َٚٛشع١ ٚ

ٖصا ايحعايف ْػـحطٝع إٔ ْهـٕٛ   ٚ وذبايف زٚيٞ نس زاعـ

َ٪ذطٜٔ فٝ٘ حبٝز ٜحِ جَٛبٝف٘ يهطث ايطٝف أٚ ازبٓاح ايصٟ 

 ٜعٌُ ًب زاعـ نس اىبًُه١.

ــل     ــط  ططٜـ ــٌ ٚأغـ ــإ إٔ أفهـ ــس ايطزٜعـ ــا ضأ٣ ز. خايـ بُٝٓـ

ايعـطام ٚزعُٗـا   يًكها٤ ع٢ً زاعـ ٖٛ ايحٓػٝل َع ظهَٛـ١  

َايًٝا ٱظباظ ٖصٙ اىب١ُٗ َٔ خـ٬ٍ عًُٝـ١ بطٜـ١ ٚاغـع١ ايٓطـام      

 ٜكّٛ بٗا ازبٝـ ايعطاقٞ.

ًب ظـــــب ٜعحكــــس أ. ٜٛغــــف ايهًٜٛٝــــخ أْــــ٘ يــــٛ زخًــــخ   

ايػعٛز١ٜ ًب نطث زاعـ ًب غٛضٜا أٚ ايعطام ٚبـسٕٚ َٛافكـ١   

َٔ اسبه١َٛ ايعطاق١ٝ غـحاض باعحـسا٤ عًـ٢ غـٝاز٠ بًـسو أَـا       
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ِ ٜةسأ ايٝـّٛ عًـ٢ ا٭نـطاز فكـس ظـسذخ أٜـاّ       جسخٌ جطنٝا فً

قساّ ٚ ريٙو ذِ غةت آخط َاشا يٛ فحعخ إٜطإ َعطنـ١ َـٔ   

أيــٝؼ ًب شيــو طبــاطط٠ ٚاغــحٓعاف   ..ظــسٚز ايعــطام ازبٓٛبٝــ١ 

 ايعطاقٞ ٚايػٛضٟ؟ :ٕاجةعز عٓ٘ إٜطإ ٚظح٢ ايُٓباَ

بُٝٓا أؾاض ز. َٓكٛض اىبطريٟ إفب إٔ ايكها٤ ع٢ً زاعــ  

ٍّ ٫ٚ ؾـــو.  ــا ــاز٠  َطًـــت غـ ــٛ إعـ . ٚيهـــٔ اىبطًـــت ا٭وـــ٢ ٖـ

ٚإٔ جهفٝٓا ايكـ٣ٛ   وا٫غحكطاض إفب ايةًسإ ايعطب١ٝ اىبهططب١

ف٫ًٖٛـا ىبـا    وفٗـٞ غـةت نـٌ ٖـصا ايـة٤٬      ؛ايعُب٢ُ جسخ٬جٗا

عٓا ٚي٫ٖٛـا يػـًّ   وٚىبا جسخًخ إٜطإ قبًٝؿـٝاجٗا  واْٗاض ايعطام

غـةت زمبَٛـ١   ٚازبٝـ اسبط ٚأغـكطٓا ُْبـاّ ايطا ٝـ١ بؿـاض..     

ِٖ أقعاث ايعٕٝٛ ايعضقا٤.. َٚـٔ ْاظٝـ١ أخـط٣ فـإ     ايفٛن٢ 

إضغاٍ قٛاد غعٛز١ٜ إفب أضري زاعـ زع٠ٛ ٱظطاقِٗ ٚقحًـِٗ  

ؾــط قحًــ١ أَــاّ جُٓبُٝــاد كبطغــخ ًب ايكحــاٍ ًب ٖــصٙ اىبٓطكــ١   

ــًا.. ًٚب ضأٟ ز. اىبطــريٟ ػبــت إٔ      ــط َــٔ اذــة عؿــط عاَ ٭نر

ــا إ٫    جةكــــ٢ قٛاجٓــــا ٜكُبــــ١ شــــسًا عًــــ٢ اسبــــسٚز ٫ٚ جحصاٚظٖــ

هةسٖا بعه إفب نُا٥ٔ جٴ صطٸَع اسبطم إٔ ٫ جٴ وض٠يًهطٚ

ــا٥ط.. ــف١ٜٛ     اشبػــ ــٝا ايكــ ــا اىبًٝؿــ ـــ ٫ جٓٗٝٗــ ــا إٔ زاعــ نُــ
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فٗٞ إٕ غـٝططد يـٔ جػـٝطط إ٫ قبػـاعس٠      ؛اٱٜطا١ْٝ اسباقس٠

ــٌ      ــس ايػــٝطط٠ ٫ جك ــا بع ايطــريإ ا٭َطٜهــٞ ٚ ــريٙ.. ٚيهٓٗ

اسبٌ ًب ذبطٜـو ايكةا٥ـٌ ايػـ١ٝٓ    ٚخطٛضجٗا عًٝٓا عٔ زاعـ.. 

اىبؿـاضن١ ايفاعًـ١    س إعطا٥ٗا عٗٛزًا ٚٚعٛزًا قازق١ ربـلٸ بع

 واسبكٝكٝــ١ ٚقبــا ٜٓاغــت ظصُٗــِ ٚزٚضٖــِ ًب ظهــِ ايعــطام  

ٚجعٜٚـــسِٖ بايػـــ٬ح ٚزعُٗـــِ بـــايطريإ.. ٜٚحـــعأَ َـــع شيـــو  

ــا    وذبطٜــو ايةؿــُطن١ ٚجػــًٝعٗا  ــ٢ ظعُا٥ٗ َــع ايهــغٌب عً

بعسّ اىبػاؽ بايعطث.. ٜٚحعأَ َـع شيـو أٜهـًا زعـِ ايفكـا٥ٌ      

١ٜ اٱغ١َٝ٬ اىبكاج١ً ٚاىبعحسي١ بعس ربًٝكٗا َـٔ ايُٓبـاّ   ايػٛض

اىبحـٛظـ.. ٜٚحـعأَ َـع شيــو نًـ٘ قكـف بـايطريإ ايرتنــٞ       

 ٚا٭ضزْٞ ٚايػعٛزٟ ٚ ريٙ.

أَــا ّ. غــامل اىبــطٟ فــري٣ إٔ َؿــهًحٓا اسبكٝكٝــ١ يٝػــخ  

ٚيــٛ مت ايكهــا٤ عًــ٢ زاعـــ  ــسًا ًب  اازاعـــ ٚيهــٔ أْفػــٓا

طؼب١ ٚاغع١ َـٔ ؾـةابٓا ٖـِ    ٭ٕ ؾ ؛ُبٗط يٓا اغِ آخطيايعطام 

ــ١ َٗٝــ  ــسٜة اىبحٛاقــٌ ًب    أعصٝٓ ٠ يٲضٖــاث بػــةت ايؿــعٔ اي

ٚيصيو فإ ٖصا ايفهط ٫ مبهٔ َكاضعحـ٘ إ٫   ونٌ َهإ

ــٔ شــصٚضٙ   ــا٤ ٚاىبؿــاٜذ     وباقح٬عــ٘ َ ــسفع بايعًُ ــٔ اي ــس َ ٫ٚ ب
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ٚنـــٌ َـــٔ ٜحكانـــ٢ َـــٔ ايسٚيـــ١ أشـــطًا يعُـــٌ زٜـــة ًب ٖـــصٙ  

ظس٠ ايؿعٔ ايـسٜة ًب  ًٜٚعّ ربفٝف  واىبٛاش١ٗ نس اٱضٖاث

ٚجٓؿــٌٝب نــٌ فهــط مبهٓــ٘ ضباشصــ١ أفهــاض       واجملحُــع

 اىبُٓبُاد ايساع١ٝ يٲضٖاث باغِ ايسٜٔ.
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ز. عةسايػـــ٬ّ ايٛاٜـــٌ ٚضقـــ١ حبرٝـــ١ ظـــٍٛ اٯزاث   عـــطري

ايعاَــــ١ ٚزٚض اىبةــــاز٨ ٚايكــــِٝ ايٓةًٝــــ١ ًب كبرًــــٗا ًب ايفهــــط 

ٚٚغـا٥ٌ جععٜعٖـا ًب اجملحُـع. ٚنُـسخٌ      وٚا٫دباٙ ٚايػًٛى

يًكه١ٝو فكس بسأ بططح بعه َفاِٖٝ ايعًّٛ ا٫شحُاع١ٝ شاد 

دبــاٙ ايع٬قــ١و ٖٚــٞ ذبسٜــسًا: اىبعحكــساد ٚايكــِٝ ٚاىبعــاٜري ٚا٫ 

ـَـ   ايكــِٝ ٚاىبعــاٜري  اٚايػــًٛى. فُــٔ ٚشٗــ١ ُْبــطٙ ٜحــساخٌ َفٗٛ

نرريًا. ٚمبهٔ ضقس جطاس ناٌَ َٔ ا٫خح٬ف ًب نٝفٝـ١  

ــاض إٔ    ــاّو مبهـــٔ اعحةـ ــٔ بؿـــهٌ عـ ــا. ٚيهـ ايحفطٜـــل بُٝٓٗـ

ُـا َفٗـّٛ   ٓٝبَفّٗٛ "ايكِٝ" دبطٜسٟو نكُٝـ١ ايهـطّ َـر٬ً.    

اد َع "اىبعاٜري" ؼبٌٝ إفب ططم ٚآيٝاد يكٝاؽ جٛافل ايػًٛنٝ

ايكـــِٝ أٚ ابحعازٖـــا عٓٗـــا. فُـــر٬ًو ايهـــطّ قُٝـــ١. ٚا٫ظحفـــا٤  

ــطّ أٚ       ــ١ ايهـ ــل قُٝـ ــاٜري يحعكـ ــ٘ َعـ ــطث َٓـ ــٝف أٚ ايحٗـ بايهـ

 وٗا. ٚبٓا٤ ع٢ً اىبعـاٜريو مبهـٔ اسبهـِ عًـ٢ ايػـًٛى     ٥اْحفا
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قطٜــت َـــٔ ايكُٝــ١ اجملـــطز٠. فُــٔ ؼبحفـــٞ     ّٖٚــٌ ٖــٛ بعٝـــس أ  

    ٕ جكـسِٜ   أٚ وغًٛنًٝا بايهـٝف )نعُـٌ ايٛيُٝـ١ ًب ظايٓـا اٯ

س ايكُٝـ١ اجملـطز٠   ايؿاٟ فكٌب ًب صبحُـع بػـٌٝب َازٜـًا( ػبػٸـ    

  ّ َٚـٔ ٜهــٕٛ غـًٛن٘ ايعهـؼ ٫ ؼبكــل     وفٝٛقـف بـايهط

ــعاث      ــه أقـ ــةة بعـ ــٌ. ٜٚـ ــًٛن٘ بايةدـ ــف غـ ــ١ فٝٛقـ ايكُٝـ

اىبسضغ١ ايػًٛن١ٝ غًػ١ً َفا١ُٖٝٝ جةـسأ باىبعحكـساد ٚجٓحٗـٞ    

ــًٛى ــساد"و     وبايػـ ــٞ: "اىبعحكـ ــاِٖٝ ٖـ ــ١ َفـ ـــب أضبعـ ـــب بـ ضابطـ

َعحــأٜ إٔ نــٌ َفٗــّٛ  ِٚ"و "ا٫دباٖــاد"و "ايػــًٛى". "ايكــٝ

 ِ ٖٚــــصٙ جٛشــــ٘  وٜٛشــــ٘ َــــا قةًــــ٘و فاىبعحكــــساد جٛشــــ٘ ايكــــٝ

ا٫دباٖاد اييت بسٚضٖا جـ٪ذط عًـ٢ ايػـًٛى. فاعحكـاز )ؽ( إٔ     

ــسٚ شــصابًا       ــسخـب ٫ ٜهــط قــعًٝا ٚ ــري ضبــطّ ؾــطعًٝا ٜٚة ايح

ُٸٞ ق١ُٝ إػباب١ٝ عٓ٘ جـٓعهؼ   ٜٚعطٞ ؾعٛضًا َطؼبًا ػبعً٘ ٜٓ

أٚ ٜحةٓــ٢  ودبعًــ٘ إَــا ٜــسخٔ وػبــابٞ ظٝايــ٘إ قــٛض٠ ادبــاٙ ًب

غــًٛنٝاد جحكةــٌ ايحــسخـب. يهــٔ اعحكــاز )ؽ( إٔ ايحــسخـب   

كــٛزٙ يحُٓٝــ١ قــِٝ غــًة١ٝ ظٝايــ٘   ٜنــاض قــعًٝا أٚ ضبــطّ زٜٓٝــًا  

جحؿــهٌ عًــ٢ قــٛض٠ ادبــاٙ غــًه ظٝــاٍ ايحــسخـب ٚاىبــسخٓـب   

 ٕ ٜكطٸٚأ ودبعً٘ إَا ٫ ٜسخٔ أٚ ٫ ؼبةص ىبٔ ؼبةِٗ إٔ ٜسخٓٛا
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ٔ  _ زاخٌ ْفػ٘  ـري   أْـ٘ مبـاضؽ غـًٛناً    _ًب ظاٍ نـإ ٜـسخ

 ػبابٞ.إ

٬ٜٚظــِب إٔ اجملحُعــاد جحفــاٚد شــسًا ًب ُْبُٗــا اىبعٝاضٜــ١  

يةعه ايكِٝ اييت جحفل عًٝٗاو فُعٝـاض ايهـطّ ًب صبحُـع قـس     

ٜهٕٛ َعٝاضًا يٲغطاف ًب صبحُع آخط. نُـا جحفـاٚد أٜهـًا    

كـــٞ" َُٗــــ١ ًب  فكُٝـــ١ "ايفهـــا٤ ايؿد   ؛ًب ُْبُٗـــا ايكُٝٝـــ١  

اىبُٓب١َٛ ايك١ُٝٝ ايغطب١ٝ ٚمبهٔ َعاٜطجٗـا ٚبايحـايٞ ٬َظُبـ١    

ذبككٗـــا ًب ايػـــًٛى ايفـــطزٟو فُٝـــا ٖـــٞ  ا٥ةـــ١ عـــٔ بعـــه   

 اىبُٓبَٛاد ايك١ُٝٝ ا٭خط٣.

بـــب َفــاِٖٝ  ًاٚبٓــا٤ عًــ٢ اىبكسَــ١ أعــ٬ٙو فــإ مثــ١ جطابطــ

اىبعحكــساد ٚايكــِٝ ٚاىبعــاٜري ٚا٫دبــاٙ ٚايػــًٛى. ٚفُٝــا ؽبــل   

ٛٸ اٯزاث اي ضد عًــ٢ ايــسٚاّ عاَــ١و فــإ اجملحُعــاد ايةؿــط١ٜ طــ

ٗــا ا٫شحُــاعٞ ٥صبُٛعــ١ َــٔ اٯزاث اعحاجٗــا أٖــِ زعــا٥ِ بٓا 

ٚأغًٛث قٝاْح٘ ٚاغحُطاضٙ. ٚفُٝـا ؽبـل اجملحُعـاد ايعطبٝـ١     

اسبسٜر١و فاْ٘ ٬ٜظِب ٖصا ايحٓاقه ايعحٝس بـب ايكِٝ ايطفٝعـ١  

ــط ايػــًٛن      ـــب كبُبٗ ــ١ ٚب ــاد ايعطبٝ ــيت جحةٓاٖــا اجملحُع ٝاد اي

ــ١ ًب ايفهــا٤ ايعــاّ نُــا ٖــٞ َحعككــ١ ًب ايٛاقــعو أٚ      ايفطزٜ
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  ٌ ــ ــٌ عُـ ــ١". ٚيعـ ــٗري ظًـــِٝ    "اٯزاث ايعاَـ ــٝٛيٛشٞ ايؿـ ايػٛغـ

ــٞ   ــع ايعطبـــ ــح٘ ايه٬غـــــٝه١ٝ "اجملحُـــ بطنـــــاد ًٚب زضاغـــ

ــسِٜ       ــ٢ جك اىبعاقــط: حبــز اغــحط٬عٞ اشحُــاعٞ" ٜػــاعس عً

ؾطح ُْبطٟ هلصا ايٛاقع. إش ٜفـطم بطنـاد بــب ذ٬ذـ١ "أُْبُـ١"      

ًب اجملحُــع ايعطبــٞ َطجةطــ١ بأغــًٛث ظٝــا٠ ازبُاعــ١        قُٝٝــ١

 ٖصٙ ا٭ُْب١ُ ٖٞ:ٚٚخاجٗا. 

  :ٟٚــس ٛٸٕ ايةــسٚ َــٔ خــ٬ٍ    ايُٓبــاّ ايكُٝــٞ اية ظٝــز نــ

جفاعًِٗ َع ب٦ٝحِٗ ايكـعطا١ٜٚ ايكاغـ١ٝ وبـؼ ادباٖـاد     

 ق١ُٝٝ ض٥ٝػ١ ٖٞ:

ــُٔ:  ــة١ٝ ٚجحهـ ــساخًٞو   ايعكـ ــو ايـ ــأَو ايحُاغـ ايحهـ

اّ ا٭ٖـــٌو ْكـــط٠ ايكطٜـــتو ا٫فحدـــاض بايٓػـــتو اظـــرت 

 ايرأضو ايؿطف.

ايفطٚغـــ١ٝ: ايؿـــصاع١و ايةـــأؽو ايةػـــاي١ ٚاٱقـــساّو       

 ايؿٗا١َ. وا٫عحعاظو ايطشٛي١و اٱبا٤

ايهٝاف١: ايهطّو اىبط٠٤ٚو ايٓصس٠و هبا١ٜ اىبػـحصريو   

 ايٛشا١ٖ.
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اسبطٜــــ١ ايفطزٜــــ١: ا٭َاْــــ١و ايكــــسمو ايحعــــايٞ عًــــ٢   

 ا٫غحدساّو اٱبا٤ ايٓفػٞ.

٠و اشبؿ١ْٛو قفا٤ ايـٓفؼو  اىبعٝؿ١: ايةػاط١و ايفطط 

 ايحعففو اسبؿ١ُ.

 :ٞٚنع يًطٜف غخ قِٝ أٜهًا ٖٞ: ايُٓباّ ايكُٝٞ ايطٜف 

ا٭ضري: ضبةــ١ ايطةٝعــ١و اشبكــتو ازبُــاٍو ايرةــادو   

 ايكاو ا٭ٌَو ايعف١ٜٛ.

ٛٸ٠و ايحهــاجفو     ٛٸ٠ ٚا٭خــ ايكــِٝ ايعا٥ًٝــ١: ا٭ََٛــ١ ٚا٭بــ

 ايؿطفو ايرأضو ايعف١ ٚاسبؿ١ُو ايٓػت.

اىبرابط٠ ٚايكاو ازبـري٠ ٚايحعـإٚ ٚايحُحـع     قِٝ اىبعٝؿ١: 

 باىبعؿطو اىبػاىب١ ٚايةػاط١.

ــٞو     ــاْٞ اسبػـــ ــاْٞ ايؿدكـــ ــ١: اٱمبـــ ــ١ ايسٜٓٝـــ ايكُٝـــ

 ايطكٛغ١ٝو ايطهب١و ايان١ ٚايٓصض.

 ايكِٝ ايطةك١ٝ: ايٛشا١ٖو ايهطّو ايحٓافؼ. 

قــِٝ ايــعَٔ: ايفكــٍٛو ايحعُــٌ ٚايكــطا  َــع ايــعَٔو     

 ايحعطض َٔ ايٛقخ.
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 جحػــِ بحُعٛضٖــا ظــٍٛ ايرتاجــت ايطةكــٞ  ١ٜ:ايكــِٝ اسبهــط

ــحِ بكـــِٝ      ــ١ جٗـ ــاد اياشٛاظٜـ ــطٟ. فايطةكـ ــع اسبهـ يًُصحُـ

ايٓصــــاح ٚايػــــعٞ ٚايــــطبح ٚايهػــــت اىبــــازٟ ٚايطفاٖٝــــ١  

ــٛح ٚا٫غــح٬ٗى  ــاد ايهازظــ١ جٗــحِ    بٝٓ وٚايطُ ــا ايطةك ُ

ــا    ــري٠ ٚايكــ ــ١ ٚازبــ ــ١ٝ ٚايعا٥ًــ ــاد ايؿدكــ ــِٝ ايع٬قــ بكــ

 مبإ.ٚاٱ

رتظــ١ أعــ٬ٙ بٛاغــط١ ظًــِٝ    ٚاىبفــرتري إٔ اىبدطٛطــ١ اىبك 

ٜؿــطح ايػــًٛنٝاد ًب  ًاعاَــ ًاُْبطٜــ ًابطنــاد جؿــهٌ إطــاض 

ٜؿــــطح ٚايفهــــا٤ ايعــــاّو أٚ اٯزاث ايعاَــــ١. بؿــــهٌ أزمو    

جٓاقهٗا ٚجعسزٖا ٚجٓٛعٗـا ٚغـٌب اجملحُـع ايعـاّو فعكٝكـ١ إٔ      

ــاد      اجملحُــع ا٭نــا  ــري َحصــاْؼ عــاز٠ ٜٚحهــٕٛ َــٔ خًفٝ

١" طبحًف١ َٚحٓاقهـ١و  رتشِ إفب "آزاث عاَجاشحُاع١ٝ طبحًف١ 

 بٌ ٚضبري٠.

ٚيعـــامل ا٫شحُـــا  ايعطاقـــٞ ايؿـــٗري عًـــٞ ايـــٛضزٟ جـــُٓبري 

ــاّ.     ــف عــٔ َكــازض ايػــًٛى ًب ايفهــا٤ ايع ٛٸض  ظٝــز طبحً طــ

ايٛضزٟ "ُْبطٜح٘" عا أعُاي٘ ًب وبػـٝٓٝاد ٚغـحٝٓٝاد ايكـطٕ    

ــس٤  ــصا٥ع ايكــٝخ "ٚعــاَب ايػــ٬طـب"     ًاايعؿــطٜٔو ب ــ٘ اي بهحاب
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ــ١    ــ٘ "زضاغــ ــًا بهحابٝــ ــع ايعطاقــــٞ"   ٚجحٛػبــ ــ١ اجملحُــ ًب طةٝعــ

ًب  (أٟ ايُٓبطٜــ١)واٖــا أٚ"ؾدكــ١ٝ ايفــطز ايعطاقــٞ"و ٚايــيت 

ُْبطٜــ١ ايــٛضزٟ جًــو ٚايعًُـــب ا٭خريٜــٔ "ايحٓاؾــع اسبهــاضٟ". 

جكّٛ ع٢ً اعحةاض إٔ اٱْػإ ايعطبٞ ؽبهع يُٓبـاَـب قُٝـٝـب:   

ــسُٖا زٜـــة  ــةٟٛ.   وأظـ ايُٓبـــاّ ايكُٝـــٞ  فٚاٯخـــط قةًٞ/عكـ

ٜطنـع عًـ٢ قـِٝ    ٢ٚ إزاَحـ٘ ايٛعـاَبو   ايسٜةو ٚايصٟ ٜكّٛ عً

ُا ايُٓباّ اٯخطو ايصٟ بٝٓايحػاَح ٚايحطٗط ٚايحعفف ٚايعٖس. 

ؽبهع ي٘ ايفطز حبهِ جٓؿ٦ح٘ ٚٚاقعـ٘ اىبعـافو ٜطنـع عًـ٢     

قــِٝ ايفدــط ٚايعكــة١ٝ ٚاىبهاْــ١ ايفطزٜــ١. ٚإٔ غــًٛى ايفــطزو   

ــاقه )أٟ ــاط هلــصٜٔ ايُٓبــاَـب ايكُٝــٝـب      اىبحٓ ايػــًٛى( ٖــٛ ْح

اىبحعاٜؿـب. فـايفطز ؽبهـع ىبٛعُبـ١ اٱَـاّ ٚجـسَع      اىبحٓاقهـب ٚ

ُبًـِ  ٕ ؽبطط َٔ اىبػصس ٜٚؿاٖس ابٔ عِ يـ٘ ٜٳ إَٚا  وعٝٓاٙ هلا

َع ابٔ عُ٘ فعع١ ي٘ ْٚكط٠. يصاو فـإ اٯزاث   آخط ظح٢ ٜٗتٸ

 ًبايعا١َ نُـا ٖـٞ ٚاقـع َحعكـل مبهـٔ ضقـسٙ ٬َٚظُبحـ٘        

َـٔ   جحٓاقه َع َا ٜطززٙ أفطاز ٖصا اجملحُـع إ٫ أْٗا  وحُعاجمل

 قٝل يفُب١ٝ َراي١ٝ.
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ٜٚط٣ بعـه ا٭ْرطٚبٛيـٛشٝـب إٔ إؾـهاي١ٝ اٯزاث ايعاَـ١     

ــاد مل     ــصٙ اجملحُعـ ــٛ إٔ ٖـ ــ١ ٖـ ــاد ا٫ْحكايٝـ ــه اجملحُعـ ًب بعـ

ــس اىبٛا  ــ١ ٚايــُٓبِ     ٤جػــحطع بع ــ١ ايحكًٝسٜ ــا ايكُٝٝ ــ١ بـــب ُْبُٗ َ

ــصٙ       ــ١. فٗــ ــ١ ايغطبٝــ ــٔ اسبساذــ ــ١ عــ ــ١ ٚايٓادبــ ــ١ ايطاض٥ــ ايكُٝٝــ

ق١ُٝٝ َحصاْػ١ َٚرتابطـ١.   اجملحُعاد مل جػحكط ع٢ً َُٓب١َٛ

ًٚب ٚاقعٓــا احملًــٞ ٜحصػــس ٖــصا ايحــُٓبري ًب غــًٛى ايػــا٥كـب  

ــاض٠ اىبـــطٚض  ــع إؾـ ــر٬ً. فكطـ ــ١ًٝ  وَـ ــا٤ ا٭فهـ أٚ  وأٚ عـــسّ إعطـ

ربطٞ اٯخطٜٔ أَاّ اٱؾاضاد قس ٫ ٜؿعط ايػا٥ل باضجهابـ٘  

٭ٕ اىبُٓبَٛــــ١ ايكُٝٝــــ١ ايػــــا٥س٠و قبعاٜريٖــــاو مل  ؛"خط٦ٝــــ١"

آمثـًا.   اىبُاضغـاد باعحةاضٖـا غـًٛناً   جحُهٔ َٔ جػـ١ُٝ ٖـصٙ   

ٚمبهٔ ٬َظُب١ ؾ٤ٞ َٔ ٖصا ًب غًٛى بعه اىبكًـب ظــب  

ٜكفًٕٛ ايؿٛاض  بػـٝاضاجِٗ َـٔ أشـٌ ايًعـام بكـ٠٬ ازبُاعـ١       

ــًٛاد  ًٚب اىبػــــصس.  ــ١ ًب قــ ــًٛىو خاقــ جهــــطاض ٖــــصا ايػــ

ازبُــعو عًــ٢ َــط ايػــٓٛاد َٚــٔ غــا٥كـب طبــحًفـب ًب ايعُــط   

ػبعٌ َٔ ايؿـطعٞ جػـصًٝ٘    و١ٚشٟٚ خًفٝاد اشحُاع١ٝ َحةآٜ

ؼبٝـــٌ ٖـــصا ايػـــًٛى إفب َعهـــ١ً  بٛقـــف٘ "٬َظُبـــ١ عًُٝـــ١".

 ؛فُعٝاض ايحسٜٔ .جكازّ ا٭قًـب ايسٜة ٚاىبسْٞ يٰزاث ايعا١َ
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أٟ سبــام ايكــ٠٬ نباعــ١و ٜحكــازّ َــع َعٝــاض اظــرتاّ ظكــٛم  

ايططٜل أَاّ ايػٝاضاد ايعـابط٠.   اٯخطٜٔو ٚايصٟ ٖٛ عسّ غسٸ

ِ ىبعٝـاض ايحـسٜٔ عًـ٢ َعـاٜط اظـرتاّ ظكـٛم       ايحغًٝت ؾة٘ ايسا٥ٚ

اٯخــطٜٔ قــس ٜؿــطح َعهــ١ً غــ٤ٛ غــًٛى ؾــطا٥ح ٚاغــع١ َــٔ      

ٌٸ     اْحٗـاى اىبعـاٜري    ايٓاؽ ًب ايفها٤ ايعـاّ. ٚبحعـةري آخـطو غـٝك

َـ١  ٤َـٔ اىبٛا  ًااىبس١ْٝ ًب ايفها٤ ايعاّ ظـب ٜٓصع اجملحُع َعٜـس 

 ٚا٫ْػصاّ ىبُٓبَٛح٘ ايك١ُٝٝ.

كــٛم اٯخــطٜٔ َــٔ قةــٌ إش كبرــٌ َعهــ١ً نــعف اظــرتاّ ظ

ــُٓبِ      ــٌ ًب "اي ــٞ أٚنــح كبُبٗــط شبً ــا احملً ايػــا٥كـب ًب ٚاقعٓ

ٝٓــا َُٓبــٛض ايكُٝٝــ١" ٚجهــاضبٗا ٚاخــح٬ف َؿــاضبٗاو غــٛا٤ جةٓٸ 

ــه ا٭ْرطٚبٛيـــــــــــٛشٝـب     ــاد أٚ ايـــــــــــٛضزٟ أٚ بعـــــــــ بطنـــــــــ

ــطبٝـب. ــ١ صبحُعـــاد ؾـــة١ٗٝ ذكافٝـــًا       ايغـ ٚبايكٝـــاؽ عًـــ٢ ظايـ

أٟ  ؛ٛنــٛ ٚاقحكــازًٜاو ناجملحُعــاد اشبًٝصٝــ١ ًب ْفــؼ اىب   

اْهـةاٍب ايػــا٥كـب ٚاظرتاَٗـِ سبكــٛم اٯخـطٜٔ ٚجغــري غــًٛى    

ْفؼ ايػا٥كـب بــب اىبٓاَـ١ ٚايطٜـاري َـر٬ًو مبهـٔ ٬َظُبـ١       

إٔ ْفاش ٚق٠ٛ اىب٪غػاد ايطو١ٝ ًب جطةٝـل ايعكٛبـاد ٚجفعٝـٌ    

ؾـدام  ا٭ُْب١ُ ٖـٛ ايعاَـٌ ا٭بـطظ ًب قـٓاع١ غـًٛنٝاد ا٭     
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ٜرـ١و نـاىبطٚض ًب   ًب ايفها٤ ايعاّ. قبع٢ٓ إٔ اىب٪غػـاد اسبس 

اىبرــاٍ أعــ٬ٙو عًٝٗــا عــت٤ ضجــل ايفصــ٠ٛ بـــب اىبُٓبَٛــ١ ايكُٝٝــ١ 

جةك٢ َعه١ً ُْبط١ٜ َُٗـ١: ىبـاشا   ٚايحكًٝس١ٜ ُْٚبطٜحٗا اسبسٜر١. 

ــاّ        ــ١ فٝكــٓع ايػــًٛى ايع ــطٚض ايُٓبــاّ ًب اىبٓاَ ــل ضشــٌ اىب ٜطة

ٚمبحٓع ُْبريٙ ايػعٛزٟ عٔ فعٌ شاد ايؿ٤ٞ؟ بكٝا ١ أخط٣و 

طٚض ًب شعـٌ نازضٖـا ظـا٬ًَ يكُٝٗـا     ىباشا جـٓصح "َ٪غػـ١" اىبـ   

َطةكًا يكُٝٗـا ًب اىبٓاَـ١ ٚجفؿـٌ ُْبريجٗـا ًب ايطٜـاري؟ شـٛاث       

ٖصا ًب َةعز اوـ٘ "ذكافـ١ اىب٪غػـ١"و ٖٚـٛ َةعـز طبحًـف       

 كباًَا.

ــٞ     ــ٘ ٚيهـ ــاّو أْـ ــٌ ًب اشبحـ ــ٬ّ ايٛاٜـ ــط ز. عةسايػـ ٚشنـ

   ٞ ــاي ــع اْحك ــ١ جملحُ ــ٘ اىب وجحعػــٔ اٯزاث ايعاَ ـــب  ٤اًٜٛعَ ــ١ ب َ

ــ١ ًب قــٓع ايػــًٛى ايٝــَٛٞ    َُٓبَٛحــ٘ ايك ــط فاعًٝ ــ١ ا٭نر ُٝٝ

ٚبـب َعاٜري ايركاف١ اىباز١ٜ اييت ططأد عًٝ٘. فايػٝاض٠ نُٓحض 

َـــازٟ هلـــا َعاٜريٖـــا اشباقـــ١و نـــإٔ ٜهـــٕٛ عـــسّ ربطـــٞ  

 ٫ٕ بـس إش  اٯخطٜٔ أَاّ اٱؾاضاد َعٝاضًا يكُٝـ١ عـسّ ايحعـسٟ.   

ــاٜري     ــ٢ إٔ َعـ ــس عًـ ــصا اجملحُـــع يح٪نـ ــِٝ" ٖـ ــٝري ًب "قـ َـــٔ جغـ

 صاد اىباز١ٜ ازبسٜس٠ شع٤ َٔ قِٝ ٖصا اجملحُع.اىبٓح
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اغـــــحٌٗ ز. ظػــــــب اسبهُـــــٞ جعكٝةـــــ٘ عًـــــ٢ ٚضقـــــ١ ز.  

ــيت قــسَٗا      ــ١ اي ــُٓبِ ايكُٝٝ ــٌ باٱؾــاض٠ إفب اي عةسايػــ٬ّ ايٛاٜ

ــٞ    ــاد إفب بـــسٟٚ ٚضٜفـ ــِٝ بطنـــادو ظٝـــز قػـــِ اجملحُعـ ظًـ

جحؿاضى َع قِٝ اجملحُعاد  ٫ ًاٚٚنع يهٌ َٓٗا قُٝ وَٚسْٞ

ٖٚٓا غًت قًُٝا جملحُع فكٌب يٝهعٗا نكِٝ جملحُع  وا٭خط٣

ــإ ٖٓـــاى جكاطعـــاد نـــرري٠ ًب  ًب آخـــط. ٚ ضأٟ ز. ظػــــبو فـ

فايهطّ َر٬ً يٝؼ ظكـطًا عًـ٢    ؛ايكِٝ بـب اجملحُعاد اير٬ذ١

ــٍٛ   ــسَا ٜكـ ــط. ٚعٓـ ــع زٕٚ آخـ ــ١ ًب  إصبحُـ ــ١ اياشٛاظٜـ ٕ ايطةكـ

ــع٢ يًٓ  ــسْٞ جػـ ــع اىبـ ـــ اجملحُـ ــ٘ ؼبصٸ ــاح فاْـ ــاح  صـ ــ٢ ايٓصـ ِ َعٓـ

ايٓصـاح عٓـس اجملحُـع اىبـسْٞ قـس ؽبحًـف ًب       فٜٚكًك٘ نـرريًا.  

بعه شٛاْة٘ عٔ اجملحُعـب ايطٜفٞ ٚايةسٟٚ يهٓ٘ بايحأنٝس 

 ٫ ًٜغٞ غعٞ أفطازُٖا يًٓصاح.
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َٚٔ ذِ فإ ايُٓباَـب ايًصٜٔ ٚنعُٗا ايـٛضزٟ ًب ُْبطٜحـ٘   

هــــٔ عكــــةٟٛ مب ايــــسٜة ٚايكةًــــٞ/ :"ايحُــــاٜع اسبهــــاضٟ"

إغكاطٗا ع٢ً صبحُعٓا ايػعٛزٟ إفب ظس َا. ظٝز إْٓا ْٴطشـع  

َــٔ قُٝٓــا إفب ايــسٜٔ. فحصــسْا "ْحعــسس" عــٔ ايكــسم     ًانــرري

خل. إ …ٚا٭َاْــ١ ٚظػــٔ اىبعاًَــ١ ٚإَاطــ١ ا٭ش٣ عــٔ ايططٜــل   

( ًأَ أبٓا٤ اجملحُع جطةل )غًٛن ًادبس عسز ٘ايٛقخ ْفػًب ٚ

اع٘ يٰخـطٜٔ بأْـ٘   يهٌ شيو. فٝاض ايةعه خس ًاطبايف ًاعًُٝ

 وشٜتو ٚإٔ جعسٜ٘ ع٢ً اٯخطٜٔ ٚغًةِٗ َا مبًهٕٛ ؾـصاع١ 

 ٚإغطاف٘ نطّ ٚفدط.

ٕ ايكِٝ ايس١ٜٝٓ ٚنرري َـٔ ايكةًٝـ١ إػبـابٞ ٚنبٝـٌ     إظح٢ 

َٚسعا٠ يًحطةٝلو اىبؿهٌ ٖٛ إٔ ايػًٛى ايحطةٝكٞ ًب بعه 

اىبٛاقف ؽبايف جًو ايكِٝ خكٛقًا عٓسَا ٜهـٕٛ ٖٓـاى ْـٛ     

فٝطغ٢ شـب ايصٜت )اسبٝٛإ(  ويٓكٌ ايكطا َٔ ايحٓافػ١ٝ أٚ 

عًــ٢ شـــب اٱْػــإو فــ٬ ٜفهــط ايؿــدل إ٫ ًب َكــًعح٘       

 ٚ"َٔ بعسٙ ايطٛفإ".

ــاث    ــ١ ٫ ٜعـــة  ٝـ ــًٛنٝاد اشباط٦ـ ــإ ْكـــس ايػـ ــًا فـ أٜهـ

ا٫ْحكاز ٖٓا خام بصيو فايػًٛنٝاد ايكعٝع١ ٚاٱػباب١ٝ. 
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ايحٓاقه اىبٛشٛز ًب صبحُع َػًِ ي٘ جطاس نةري ٚؾـاٌَ َـٔ   

َ   ا بهـرري َٓٗـا    ٓـا يكِٝ ٚايعازاد ايعطب١ٝ ا٭قـ١ًٝ ايـيت يـٛ ايحع

ــص٣ ٚظبُــ   ــر٬ً ؼبح ــإ.    ًا٭قــةعٓا َ ــ٘ بايةٓ ًب ايػــُا٤ ٜؿــاض ي

ٝػــافط أظــسْا إفب بعــه ايــسٍٚ اىبحعهــط٠ فٝحــصنط ٜٚــطزز    ف

ٚبهـــٌ ظػـــط٠ "ٚشـــسد إغـــ٬ًَا بـــ٬ َػـــًُـب". يـــٝؼ ٭ْٗـــِ 

ــٌ ٭ْٗــِ ايحعَــٛا جبــع٤ َــٔ قــِٝ اٱغــ٬      ــ١ ب ّ صبحُعــاد َرايٝ

ٚطةكٖٛـا عًُٝـًا فُبٗـطد عًـ٢ غـًٛنِٗ. ٖٚٓـا إؾـهاي١ٝ ًب        

اْحكا١ٝ٥ ايةعهو فٗٛ ٜعصت بأنبٌ َـا يـسِٜٗ ٜٚكاضْـ٘ بأغـٛأ     

َا يسٜٓا. َٚـٔ اىبٓاغـت ًب ٖـصا ايػـٝام جٛنـٝح ْكطـ١ َُٗـ١و        

ٖٚٞ إٔ نٌ ؾدل أعطف بعٝٛب٘ َٔ  ريٙو ٚأفطاز اجملحُـع  

غًٛى  أعًِ بعٝٛث صبحُعِٗ َٔ ايغطبا٤؛ يصيو َُٗا ٚشس َٔ

َٳ ٔ ٜكًٌ َٓ٘ أٚ ٜكف٘ قبا يٝؼ فٝ٘ ٚأْـ٘ "ٖٝـاٍب"   إػبابٞ دبس 

ــس ايــصاد اٱعصــاث        ــٌ أٚ نــصثو فكــٌب َــٔ بــاث شً أٚ دبُ

باٯخطو فٗٛ ٫ ٜط٣ إ٫ إػبابٝاد ٚظػٓاد ٚجطـٛض اٯخـط زٕٚ   

 إٔ ٜطنع ع٢ً أخطا٥ِٗ ٚغًةٝاجِٗ.

ٚأؾاض ز. ظػـب اسبهُٞ إفب إظس٣ َؿاٖساج٘ ايٛاقعٝـ١  

َكطـع فٝـسٜٛ    _إٕ مل ٜهٔ نًٓـا _نرطْا ظٝز قاٍ: ؾاٖس أ
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ْــ٘ ًب اىبػــصس ايٓةــٟٛ ايؿــطٜف ٚنٝــف مت   إًب ضَهــإ قٝــٌ 

نبع طعاّ طٝت ًب غفط٠ ٚضَٝ٘. بعسٖا بةهع١ أٜاّ نٓخ أْا 

ؾدكًٝا ًب اىبس١ٜٓ اىبٓٛض٠ ٫ٚظُبخ ايحُٓبِٝ ايفـا٥ل ٚا٫ٖحُـاّ   

ٚنٝــــف ٜفعــــٌ ايكــــا٥ُٕٛ عًٝــــ٘  وايهـــةري بٛشةــــ١ اٱفطــــاض 

ٚنبـع   وًب نبـع بكاٜـا ايطعـاّ قةـٌ اٱقاَـ١      ٚايططٜك١ اىبُٓب١ُ

يـٛ  نٌ ْٛ  َٔ ايطعاّ بؿهٌ َطجت ٚنبٌٝو نٓـخ أكبٓـ٢   

 قٛضد َا ظكٌ أٚ أْة بكٝخ يّٝٛ آخط ٭قٛضٙ.

ٚايٛاقع إٔ يـسٜٓا غـًٛنٝاد خاط٦ـ١ ععظجٗـا بعـه ايكـِٝ       

ــ١ أٚ ايحفػــري اشبــاط٧ يكــِٝ ظػــ١ٓ. فٛقــٌ بةعهــِٗ      اشباط٦

٢ ايغــــري ًــــايحعــــسٟ عايهــــطّ إفب اٱغــــطاف ٚايؿــــصاع١ إفب 

ٚايـــسٖا٤ إفب اشبسٜعـــ١. يـــسٜٓا اْحكا٥ٝـــ١ ًب ْؿـــط ايػـــًٛنٝاد 

فػطٜعًا َا ٜٓحؿط اشبطـأ َٓـا ٚبــب ف٦ـ١ نـةري٠.       واشباق١ بٓا

ٚأظٝاْــًا ْكــّٛ بٓكــس غــًٛنٝاد أبٓــا٤ صبحُعٓــا فكــٌب ٭ْٗــا ٫  

جعصةٓا ٚيٝؼ ٭ْٗا خطأ. َر٬ًو اْحؿطد أخطا٤ ايػعٛزٜـب ًب 

جِٗو ٚقــاّ ايــةعه باْحكــاز شًــٛؽ  ايُٓػــا ٚمل ْػــُع حبػــٓا 

ــ١   ــعٙ غـــ٬ّ أٚ ًب ضٚنـ ْػـــا٥ٓا ًب اسبـــسا٥ل ٚنـــأِْٗ ًب َحٓـ

ٚشــٌ َــا  وخــطِٜ ٚنــأْٗٔ قــس خــطقٔ قاْْٛــًا أٚ فعًــٔ ضبطَــًا
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٘ جًو ايٓػ٠ٛ أْٗٔ َاضغٔ عازاجٗٔ ٚجكايٝسٖٔ ًب صبحُـع  حفعً

 أٚضبٞ ٫ ٜعاضري َرٌ ٖصٙ ايػًٛنٝاد.

ُـ      يًػـعٛزٜـب   ًاٚشنط ز. ظػــب اسبهُـٞ إٔ َـا ْـطاٙ َبً

ِ  ًْـ أٜهـًا ٖـٛ شٳ   فعٓـسَا ؽبطـ٧ خًٝصــٞ    ؛سِٖ قبـا ٜفعًــ٘  ريٖـ

ــا عبــٔ َــٔ أخطــأ        ؼبــٍٛ ايٓكــس غــطٜعًا إفب صبحُعٓــا ٚنأْٓ

 ايـصٜٔ اقـطازٚا ايةطـ١ ٚشحبٖٛـا(و     ـب)َراٍ: ظازذ١ ايهـٜٛحٝ 

ٚعٓسَا ٜكّٛ عطبـٞ بػـًٛى خـاط٧ ٜـحغري َػـاض اسبـسٜز إفب       

ٛزٜـب ًب ايعطث ٚيٝؼ َٔ أٟ بًس ٖٛ حبٝز ًْحكٞ َع٘ نػـع 

ايعطٚبـ١ ٜٚــطجةٌب اشبطــأ بٓــا ْٚةــسأ جبًــس شٚاجٓــاو ٚايٓحٝصــ١ إٔ  

جرتانــِ ايػــًةٝاد ٚايػــًٛنٝاد اشباط٦ــ١ اىبطجةطــ١ بٓــا فــ٬   

ــا ايةــاطٔ إ٫ ٖــٞ. إٕ جهــطاض شنــط ايػــًةٝاد     ٜةكــ٢ ًب عكًٓ

ٚايرتنٝع عًٝٗا ٚجُٗٝـ غًٛنٝاجٓا اسبػ١ٓ ٚضبطٗـا بكُٝٓـا   

صٙ ايفهط٠ ْٚٓؿطٖاو ٚزٜٓٓا ػبعًٓا َٔ ظٝز ٫ ْؿعط ْععظ ٖ

ظح٢ اىبركف قـس ٜٓصـطف يـصيو بػـةت طغٝـإ ايعكـٌ ازبُعـٞ        

ــاضط      ــ١ ٚخـ ــحفهري حبهُـ ــحطٝع ايـ ــ٬ ٜػـ ــع" فـ ــط ايكطٝـ "فهـ

ايكٓسٚم. فهـٌ َـا ٜػـُع ٜٚـط٣ ٜٚكـطأ ٜعـعظ ايط٩ٜـ١ ايػـًة١ٝ         

ٜٚٴغٝت اٱػبابٝاد. ٜٚٓحض عٔ شيو ظايـ١ َـٔ اٱظةـاٍب ٚايٝـأؽ     
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ٖـ  صا ظحـ٢ يـٛ نـإ    ٜٚح٢ُٓ ايؿدل يٛ أْ٘ ٜعٝـ ًب بًس  ري 

ًب ب٬ز نفط ١٦ًَٝ باىبعاقٞ ٚاىبغطٜـاد ٚاىبًـٗٝاد ٚايػـًةٝاد    

ٝـ  ًااييت ٜطْٚٗا ِٖ أَط نـايحعطٟ ٚايعْـا ٚايطبـا ٚايكُـاض      ًاطةٝع

ٚاٱسباز ٚايغـ ٚايكطٝع١ ٚعكٛم ايٛايسٜٔو ٚ ريٖـا ايهـرري   

 اىبرري.

ظبس ًب ْفؼ ايٛقخ جًو اجملحُعاد جٓـازٟ بـاظرتاّ اىبـطأ٠    

ٕ ظكــٛم اىبــطأ٠ إٗــا فحػــاٜٚٗا بايطشــٌو ظٝــز  ٚجعطٝٗــا ظكٛق

 ٌ فٗــِ ٜعطــٕٛ ايطشــٌ ظكــ٘ ٚاىبــطأ٠ ظكٗــا     ؛ربحًــف عــٔ ايطشــ

ٚبــصيو جهــٕٛ اىبػــاٚا٠و ٚنــأِْٗ ٜطةكــٕٛ "ايٓػــا٤ ؾــكا٥ل    

ٖــٞ ظػــ١ٓ يــسِٜٗ يهٓٗــا يٝػــخ ناًَــ١ فٗٓــاى   ٚ وايطشــاٍ"

شيـو فـطزٟ يهـٔ فعًـ٘     ٚاغحرٓا٤ادو فٝٛشس َِٓٗ َٔ ٜحعـس٣  

ــًا بؿــهٌ عــ  ــًا ٖٚــصا َــا  َػــحٓهط صبحُعٝ اّ َٚعاقــت قاْْٛٝ

. يٝؼ َٓا َٔ مل ٜطظِ قغريْا ٜٚعطف ظل نةريْـاو  .ٜطزعِٗ

َٔ ايفها٥ٌ ايـيت ْٓـازٟ بٗـا قُٝـ١ ٚفهـ١ًٝ ْطاٖـا ًب نـرري        ٚ

َٔ ايٓاؽو يهٔ بايط ِ َٔ شيو ظبـس َـٔ ٜعانػـٗا جبٗـٌ     

 ٘ فُٝـاظح ايطفـٌ    وٚهباق١ بساعٞ ايهعو ٚايطكطك١ ٚايرتفٝـ

ايًفُبـٞ ٚايٓفػـٞ ٚضقبـا ايةـسْٞ.     ظح٢ ٜكٌ اىبـعاح إفب ايعٓـف   
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ٚدبــس أظــسِٖ ٜكًــٌ َــٔ ضأٟ ؾــٝذ نــةري ٜٚػــفٗ٘ ٜٚكــف        

 ايؿٝذ بعةاضاد ٚأيفاَب ٫ ٜطن٢ إٔ ٜكٛهلا أظسِٖ يٛايسٙ.

َٚٔ ٚشٗـ١ ُْبـط ز. ظػــب اسبهُـٞ فـإ يًـ٠ٛٗ ايركافٝـ١        

أذطٖا ايهةري ع٢ً صبحُعٓـا ٚاجملحُعـاد ايؿـة١ٗٝ بـ٘و يهـٔ      

ًٝكـٗا بؿـهٌ أنـا ًٚب    ٖصا ٫ ٜعة أْ٘ يٝؼ باٱَهإ جك

ُــا ْـطاٙ ًب اٱَـاضاد َــر٬ً َـٔ ايحـعاّ بــايكٛاْـب     فٚقـخ أغـط .   

ػبعًٓــا ْحػــا٤ٍ: َــا ايفــطم بـــب ايةــسٟٚ اٱَــاضاجٞ ٚايةــسٟٚ        

ا بُبطٚف َحؿاب١ٗ بؿهٌ نةري ٚهلُا ايػعٛزٟ ُٖٚا قس َطٸ

ؼبـطم ٖـصا عًـ٢    ىبـاشا  اشبًف١ٝ ايركاف١ٝ اييت جهـاز جحطـابل؟   

 ا؟م ع٢ً عسّ جطةٝل ايُٓباّجطةٝل ايُٓباّ ٚشاى ؼبط

َــٔ شاْةٗــا أٚنــعخ أ. يًٝــ٢ ايؿــٗطاْٞ ًب جعكٝةٗــا عًــ٢   

ٚضقــ١ ز. عةسايػــ٬ّ ايٛاٜــٌ إٔ ا٭زٜــإ ايػــُا١ٜٚ قاطةــ١ قــس       

ــ٘ ايكــ٠٬       ــٓه عًٝ ــا قــاٍ اي اٖحُــخ قبهــاضّ ا٭خــ٬مو نُ

ــٛ      ٚايػــ٬ّ )إلبــا بعرــخ ٭كبــِ َهــاضّ ا٭خــ٬م(و بــٌ ٫ ربً

ــسع٠ٛ إفب  ــٔ ايـ ــ١ َـ ــإ ايٛذٓٝـ ــس   ا٭زٜـ ــاضّ ا٭خـــ٬م ٚايحكٝـ َهـ

ــاٯزاث ايعاَــ١و   ــٌ    ٚب ــ١ قة ــاضٜذ أٖــٌ ازباًٖٝ ــو ًب ج ٜحهــح شي

فٗـصا ظـامت ايطـا٥ٞ ٫ ظاٍ َهـطث اىبرـٌ ًب ايهـطّ        ؛اٱغ٬ّ



5

–5105 
192 

إفب َٜٛٓــا ٖــصاو ٚإشا شنــطد ايؿــصاع١ شٴنــط عــٓرت٠و ٚإشا      

شنط ازبٛز شنط عةـساهلل بـٔ شـسعإ. بـٌ إٕ بعـه ا٭َرـاٍ       

ايغا١ٜ ًب ٖصٙ ايكِٝ ظح٢ قٝـٌ  ايعطب١ٝ غططد أوا٤ َٔ بًغٛا 

)أٚف٢ َٔ ايػُٛأٍ( ٚ)أقسم َٔ أب٢ شض ايغفاضٟ( ٚ)أظًِ َٔ 

ــف بـــــٔ قـــــٝؼ(. ًٚب ايؿـــــعط ناْـــــخ هلـــــصٙ ايكـــــِٝ       ا٭ظٓـــ

ٚايػًٛنٝاد ايٓةًٝـ١ َػـاظ١ ًب قكـا٥س اىبـسح نُـا شـا٤ ًب       

 أبٝاد أبٞ كباّ ًب َسح اىبعحكِ:

ٍٚ ًب واظ١ ظامٍت       شنا٤ إٜاؽًب ظًِ أظٓف ًب.:.    إقساّ عُط

ٚا٭قـــٌ ًب ايكـــِٝ ايػـــا١َٝ ٚاىبةـــاز٨ اسبػـــ١ٓ أْٗـــا قـــِٝ 

َطًك١ ٚيٝػخ ْػة١ٝو قبع٢ٓ إٔ اٱْػإ ٫ ٜحد٢ً عٓٗـا َحـ٢   

ؾا٤ ٜٚػحعًُٗا َح٢ ؾا٤. ٚا٫عبطاف عٔ ٖـصٙ ايكـِٝ ايػـا١َٝ    

َٳ ٔ ٜٛيس غًٛنٝاد ٚاعبطافاد ًب ايفهط ٚايػًٛىو فُر٬ً: 

َٳ ٔ ُٜٓبط ىبفٗـّٛ اسبطٜـ١   ٜػحدسّ ايسٜٔ ٭ طاري اْحٗاظ١ٜو أٚ 

عبــٔ ْكــف  ٕبأْــ٘ ٫ ؼبهُٗــا قٝــٛز ٫ٚ جكــف عٓــس ظــسٚز. إش 

ــٓا    ــ١ َـــٔ ايكـــِٝ ٚاىبةـــاز٨و يهـــٔ ٜٓككـ عًـــ٢ أغاغـــٝاد قٜٛـ

  ٛ ــا ْـــسع ــع َـ ــ٢ َـ ــ٘و  اجَٛبٝـــف ٖـــصٙ ايػـــًٛنٝاد يححُاؾـ إيٝـ

فحهـــٕٛ جطةٝكـــًا عًُٝـــًا ًب ظٝاجٓـــا ٚيٝػـــخ صبـــطز خطـــت       
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 ًاخ شـع٤ ٚعُب١ٝو أٚ َكا٫د جٛع١ٜٛو بٌ جكةح َـع َـطٚض ايٛقـ   

 ٫ ٜحصعأ َٔ جعا٬َجٓا اي١َٝٛٝ.

أَــا ايًــٛا٤ ز. غــعس ايؿــٗطا٢ْ فكــس أؾــاض ًب جعكٝةــ٘ عًــ٢  

ٚضق١ ز. عةسايػ٬ّ ايٛاٜـٌ إفب أْـ٘ قـس جةـازض إفب شٖٓـ٘ ُْبطٜـ١       

ا٫دباٖــاد ايــيت اغــحدسَٗا ًب حبــز غــابل عــٔ ادباٖــاد       

نؿـــدل  ـــري -ٚٚشـــس  وايؿـــةاث عبـــٛ ايكهـــ١ٝ اىبطٚضٜـــ١

إٔ ٖصٙ ايُٓبط١ٜ ١َُٗ شسًا ًب  -  َحدكل ًب عًِ ا٫شحُا

فِٗ ايُبـٛاٖط ايػـًٛن١ٝ ايعاَـ١ ًٚب جغـٝري ا٫دباٖـاد. جكـٍٛ       

 ٖصٙ ايُٓبط١ٜ بإٔ ي٬دباٖاد ذ٬ذ١ َهْٛاد:

 ًٚب ضأٜ٘ فإ ٖصا ٜؿـٌُ ايعكا٥ـس ٚايكـِٝ     واىبهٕٛ اىبعطًب

 ٗا ز. عةسايػ٬ّ.ٝيإاييت أؾاض 

       ٘اىبهـــٕٛ ايٛشـــساْٞ ٚايعـــاطفٞ ايـــساخًٞ ايـــصٟ ؽبحعْـــ

 ْػإ عٔ ْفػ٘ ٚضبٝط٘ ٚب٦ٝح٘.اٱ

     ــ١ ــو اىبعطفـ ــاؽ جًـ ــٌ ًب اْعهـ ــًٛنٞ ٜٚحُرـ ــٕٛ ايػـ اىبهـ

 ٚأذطٖا ايٓفػٞ ٚايعاطفٞ ع٢ً ايػًٛى.

ــِ       ــاٍ؛ ظبــس أْٗ ــطٚضٟ نُر إشا أخــصْا غــًٛى ايؿــةاث اىب

اخحعْــٛا َعــاضف َٚعًَٛــاد جحُرــٌ ًب غــًٛى  ريٖــِ ايــصٟ ٫   
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ىبؿـا٠  ؼبرتّ ايكـإْٛ ٫ٚ ؼبـرتّ ظـل  ـريٙ ًب ايكٝـاز٠ ٫ٚ ظـل ا      

 ٕ فهــ٬ً  و٫ٚ ظــل ايؿــاض  ٚمل ٜعاقــت أظــس ٚمل ٜطةــل ايكــاْٛ

عــٔ نــعف ٖٝةــ١ ايسٚيــ١ يبرًــ١ ًب نــعف ٖٝةــ١ ضشــاٍ اىبــطٚض    

ٖٚصا ايػـًٛى   وأْفػِٗ ايصٟ ؽبايف نرري َِٓٗ ُْباّ اىبطٚض

ا٭خري ٬ٜظِب يٮغف ايؿـسٜس عًـ٢ نـرري َـٔ ايعػـهطٜـب      

ٚضقبـــا ٫ظـــِب بعهـــٓا غـــًٛنِٗ اىبـــطٚضٟ عٓـــسَا ٜغـــازضٕٚ       

ٓــاجِٗ ٜٚطنةــٕٛ َطنةــاجِٗ. ٖــصٙ اىبعطفــ١ نْٛــخ يــس٣    ذه

ــطٚض ٫ٚ       ــًا ٫ ؼبــرتّ ضشــٌ اىب ــًا زاخًٝ نــرري َــٔ ايؿــةاث َٛقف

 ايػًط١ اىبطٚض١ٜ يبا اْعهؼ ًب غًٛنِٗ اىبطٚضٟ ايػًه.

ــاٍ      ــ١ ٖٚــصا اىبر نُــا  –َــط٠ أخــط٣ ظبــس ًب ٖــصٙ ايُٓبطٜ

َــا ٜفػــط ايحٓــاقه ايــصٟ   –ٜٛنــح ايًــٛا٤ ز. غــعس ايؿــٗطا٢ْ  

ايعكا٥ــس ٚايكــِٝ ٚايػــًٛى ايػــًه ًب ايفهــا٤ ايعــاّ.   ْــطاٙ بـــب

ٚنُرــاٍ فــإ  وٜٚعحــا إٔ جطةٝــل ايكــإْٛ ايكــاضّ َٗــِ شــساً 

عٓسَا نإ ٚ …ط َٔ غًٛنٝاجٓا ٚيٛ شع٥ًٝاجطةٝل غاٖط  ٝٸ

ضشــاٍ اىبــطٚض ؽبــايفٕٛ عًــ٢ ضبــٌب اسبــعاّ اْهــةٌب نــرري َٓــا  

شٌ يٝؼ يًُدايف١ ٚايغطا١َ بٌ ي٬٦ ْةسٚ  ري ًَحعَـب ٜٚةسٟ ض

 اىبطٚض عًٝٓا ٬َظُبح٘.
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 role modelsفب زٚض اىبخرٴٌ ايعًٝا إأَا أ. َٗا عكٌٝ فأؾاضد 

 ٌ  ؟ٙاَٚــاشا ٜعًُــ٘ ٚايــس  وًب ظٝــا٠ ايؿــدل ٚخاقــ١ ٖٚــٛ طفــ

ٖٚـٌ أقـٛاهلِ جطــابل أفعـاهلِ ًب ايرتبٝـ١ ٚجعــعظ ايكـِٝ ٚاىبةــاز٨      

ٚبعس شيو اىبسضغ١ ٚغًٛى اىبعًِ ٚططٜك١  ؟ٚا٭خ٬م ايهطمب١

َٳـــإ ...ًةـــ١َعاًَحـــ٘ يًط ُـــٕٛ َٚـــاشا ٜعًّ ؟ٔ ٖـــِ اىبخرٴـــٌ ايعًٝـــاخل. 

 ايٓؿأ؟

ٚاٖحِ ز. فاٜع ايؿٗطٟ ًب جعًٝك٘ ع٢ً ٚضق١ ز. عةسايػ٬ّ 

ايٛاٌٜ بايحٜٓٛ٘ با٫غحؿـٗاز قبكـ٫ٛد عًـٞ ايـٛضزٟ. فؿدكـ١ٝ      

ــٞ      ــحض عطاقـ ــٞ َٓـ ــصاٖت ٖـ ــع اىبـ ــِٝ َـ ــاد ايكـ ــٛضزٟ ٚجٓاقهـ ايـ

ى نٝـف َبٗـطد   ازضهـٔ إ َٚٔ ؾدكـ١ٝ ايـٛضزٟ مب   وخايل

 اٯضا٤. ٖصٙ

 ضأٟ ز. فاٜع فإ َُٓب١َٛ ايكِٝ اىبر٢ً جعٝـ ًب َبٌ:ًب ٚ    

 .نرط٠ ايُٓاشط ٚقٓاعحٗا بأزٚاضٖا 

 .ِٝقطا١َ ايكإْٛ ايػاٖط ع٢ً جٛاظٕ ايك 

     ٚشــٛز َُٓبَٛـــ١ غــ٬ّ ٚاْػـــصاّ اشحُــاعٞ ٚاغـــحكطاض

 اقحكازٟ ٜػحسعٞ َٔ ايهٌ ايحٓا ِ َع٘.
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يٛشـسْا   ٚيٛ طةكٓا ٖصٙ ايؿطٍٚب ًب صبحُع غـًةًا ٚإػبابـاً  

 ايكِٝ جكعس ٚجٗٝت جةعًا.

ٚعًل ّ. غامل اىبطٟ ع٢ً ٚضق١ ز. عةسايػـ٬ّ ايٛاٜـٌ بأْـ٘    

يـٝؼ يسٜـ٘ ؾــو ًب إٔ ايؿدكـ١ٝ اٱْػــا١ْٝ يغايةٝـ١ اىبــٛاطٓـب     

ايػعٛزٜـب ٖٞ ذبـخ جـأذري قـٟٛ َـٔ ايكـِٝ ايسٜٓٝـ١ اٱغـ١َٝ٬        

ــ١و ٖٚــصا ٜحٛافــل بؿــهٌ      ــ١ ايةسٜٚ ٚايعــازاد ٚايحكايٝــس ايعطبٝ

ضاغ١ أغةاض ظٍٛ ايطأٟ ايعـاّ ًب َؿـاضن١ اىبـطأ٠    ناٌَ َع ز

ــا٤    ــ١ ًب ايةٓـــ ــ١ ايسٜٓٝـــ ــِٝ ايرتبٜٛـــ ًب ا٫ْحدابـــــاد. ٚأٖـــــِ ايكـــ

ايؿدكـٞ يٲْػــإ ايــصٟ مت جطغــٝد٘ بؿــس٠ ًب اىبًُهــ١ ٖــٛ  

ٚاغِ  وجطشٝح ا٭َٛض اىبحعًك١ باٯخط٠ ع٢ً جًو اىبحعًك١ بايسْٝا

ٍ خـــ٬ٚاىبـــ٪َٔ ٫ ٜػــحطٝع اٱ  و)زْٝــا( أٖــِ زيٝـــٌ عًــ٢ شيــو    

    ٔ  ..حبكٛم اهلل عًٝ٘ فٗٛ ذبخ ضقابح٘ عـع ٚشـٌ ًب ايػـط ٚايعًـ

ــ١ أٚ     فةايحأنٝــس ٚقــخ ايكــ٠٬ أٖــِ عٓــسٙ َــٔ طبايفــ١ َطٚضٜ

ظعاط َٛاطٔ آخط ظصع غٝاضج٘ قبٛقف٘ اشبـاط٧ يػـٝاضج٘ ًب   إ

 وٚايًعام بايك٠٬ أِٖ َـٔ ٚنـع ظصا٥ـ٘ ًب ايـس٫ٚث     اايؿاض 

ٓكـاف  ايُٓبـط عـٔ أُٖٝـ١ اي    نصيو ايحٛقف عٔ اشحُـا  بغـهٸ  

  ٘ ــ ــة١ يـ ــِ بايٓػـ ــ٠٬ أٖـ ــصٖاث ٭زا٤ ايكـ ـــ  وٚايـ ــا ايغطبٝ ٕ ٛبُٝٓـ

نـــصيو ج٬ظـــل ايكـــ٠٬ ًب اىبغـــطث  اغٝٓسٖؿـــٕٛ ٜٚحٓـــسضٕٚ
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يٮْؿــط١ ا٫قحكــاز١ٜ   ٚايعؿــا٤ ٚعــسّ ايػــُاح بٛقــخ نــافٺ  

ٍٸ  أٚقـاد ايكــ٠٬ َـع إٔ َعُبــِ ايعـاًَـب أظٝاْــًا     ٚإ ـ٬م احملــا

طأ٠. ٚايكـعٛباد ايؿـسٜس٠ ايـيت جٛاشـ٘ عُـٌ اىبـ       و ري َػـًُـب 

ٔ ٜطغــذ جًــو ايػــًٛنٝاد اىبؿــاض إيٝٗــا ٜٚؿــط  هلــا أظٝاْــًا  َٳــ

ـًّـ بايحأنٝــس مل ٜغًّــ ت أَــٛض اٯخــط٠. َٚــٔ ت أَــٛض ايــسْٝا بــٌ  

قا١ُ٥ ع٢ً جكٓٝاد ٚعًّٛ  ٠ْاظ١ٝ أخط٣ عبٔ َٓغُػٕٛ ًب ظٝا

ٚأُْبُــ١ فٓٝــ١ َعكــس٠ قــٓعحٗا اسبهــاض٠ ايغطبٝــ١ ايــيت جكــّٛ        

 ٢ً أَٛض اٯخط٠.فًػفحٗا ع٢ً جغًٝت أَٛض ايسْٝا بؿس٠ ع

 ؛ٚأنس ّ. غامل اىبطٟ أْ٘ ػبت أ٫ ٜػا٤ فِٗ ٖصا ايطـطح 

ٚيهٔ َا ٜعحكسٙ إٔ َا ْعـاْٞ َٓـ٘    وفٗٛ يٝؼ نس ايسٜٔ أبسًا

ٜحًدل ًب شطعاد ز١ٜٝٓ ظا٥ـس٠ ًب بعـه ا٭َـٛض ٜطافكـ٘ خًـٌ      

ــاز٠    وجُٓبُٝــٞ ٚإزاضٟ ــعّ ايحدفٝــف َــٔ شطعــاد ا٭ٍٚ ٚظٜ ًٜٚ

ّٛ عًــ٢ ٖــصا اىبــٛاطٔ ايًــ ٚايحٛقــف عــٔ قــتٸ وشطعــاد اٯخــط

 ااىبػهـب )فهٌ إْا٤ قبا فٝ٘ ٜٓهح(

ٚقــاٍ ز. هبٝــس اىبــعضٚ : باخحكــاض ؾــسٜس؛ ايكــِٝ اىبعطفٝــ١ 

 ًاغٛا٤ ناْخ ز١ٜٝٓ أٚ أخ٬ق١ٝ ٚايـيت ٫ كبـاضؽ ٚجكـةح شـع٤    

 َٔ غًٛى اٱْػإ ايَٝٛٞو ٫ ق١ُٝ هلا.
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ٚأؾاض ايػفري أ. أغا١َ ْكًٞ إفب ٬َظُبـ١ َُٗـ١ ٖٚـٞ إٔ    

ا١َٝ ا٭ططافو ذط١ٜ بايحٓٛ  ايركـاًب بــب اىبٓـاطل    ايػعٛز١ٜ َرت

ــع٠   – ــصٙ َٝـ ــًٛى ٜٓةغـــٞ إٔ ٫     –ٖٚـ ــسزاد ايػـ نُـــا إٔ ضبـ

ــ١       ــا ا٭ُْبُـ ــا ج٪ططٖـ ــٌ ضقبـ ــٞو بـ ــاز ايؿدكـ ــع ي٬شحٗـ ربهـ

ٚايحؿطٜعاد.. فُا ٖٛ عٝت ًب َٓطك١ ضقبا ٫ ٜهـٕٛ نـصيو   

ــط٣  ــ١ أخـ ــت إٔ  وًب َٓطكـ ــٜٚػبـ ــل   ٢طاعـ ــإ.. ٚظـ ــل اٱْػـ ظـ

ٍ ا٭خـط٣ ايـيت جعـاْٞ َـٔ يباضغـاد ٫      اجملحُع.. ٚظكٛم ايسٚ

 جحفل ٚذكافحٗا.

ٚأنس ز. عةسايًطٝف ايعٜٛٔ ع٢ً أْ٘ يـٝؼ ٖٓـاى ع٬قـ١    

بـب خكٛقٝحٓا ٚبـب اىبؿـاٖساد ايـيت شنـطد غـٛا٤ ناْـخ      

جعةريًا فطزًٜا أٚ نبعًٝاو ٫ٚ ٜعة إٔ جهٕٛ ٖٓاى غـًٛنٝاد  

 ـري َكةٛيــ١ جملحُـع َــا يــةعه أفـطازٙ أٚ غــًٛنٝاد ٫ ٜكحٓــع    

 فطفكًا ..٦ًاا ايةعه إٔ جهٕٛ شضٜع١ ٭ٕ ٜهٕٛ صبحُعٓا غٝبٗ

ــا.. ــ١     قبصحُعٓـ ــ١ ٚايعًُٝـ ــسضاجٓا ايعكًٝـ ــ١ قـ ــ١ يهافـ ــا حباشـ إْٓـ

ا قبعحعاظ ٫ٚايعَا١ْٝ يططح ض٣٩ ايحطٜٛط ٚيٝؼ زبًس ايصاد با

ظح٢ ايغري يٛ كبعٓا ًب شًسٙ غٓصس َا ٜؿـٛف  ٭ْ٘  ؛يس٣ ايغري

   ٛ ــا٤ ج ــ٢ أذٓ ــة٬ز  قــٛضج٘ غــٛا٤ ًب ب٬زٖــِ أٚ ظح اشــسِٖ ًب اي

 ايعطب١ٝ.
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ٚاجفــل أ. خايــس اسبــاضذٞ َــع َــا شنــطٙ ز. عةــسايًطٝفو    

ــاو      ــحِٗ طبحًفــ١ ٫ جًٝــل قبصحُعٓ ــحِٗ اجملحُــع ب ــا ْ ــاض أْٓ باعحة

ٓكـس  ْفب اىبػـ٤ٞ بعٝٓـ٘و أٚ   إْٚحعاؾ٢ إٔ ْٛش٘ ايًّٛ أٚ ايعحت 

ايػًٛى اشباط٧و بٌ ْعُِ ع٢ً صبحُعٓا ايصٟ ٜحًك٢ جًُٗا ٖٛ 

و ٖصٙ ايػًٛنٝاد  ري ايػ١ٜٛ ايـيت ٜكـّٛ   َٓٗا بط٤ٟو عًَُٛا

ــا بعــه ايػــا٥عـب ٚايػــا٥عاد ايػــعٛزٜـب ٖــٞ جكــطفاد      بٗ

 َكعظ٠ ٚجسٍ ع٢ً ا٫نططاث ايصٟ جعاْٝ٘ ٖصٙ ايؿدكٝاد.

ــطٙ ز. عةـــسايًطٝف    ــا شنـ ــإ عًـــ٢ َـ ٚعًـــل خايـــس ايطزٜعـ

ايعــٜٛٔ بــإٔ جؿــدٝل اىبؿــه٬د ٚايػــًٛنٝاد ا٫شحُاعٝــ١  

س ايــصاد أٚ ًْــككــس َٓــ٘ شٳاي ٫ٚ اشباط٦ــ١ يــٝؼ َــٔ ايهــطٚضٟ

ٚيهٔ قس جهٕٛ ايةسا١ٜ ًب َعازب١ جًو  وجحةع أٚش٘ ايككٛض

ّ       …اىبؿه٬د ٚإٔ يـسٜٓا   وإٔ ْكـٍٛ نـٌ ؾـ٤ٞ عًـ٢ َـا ٜـطا

ٓعٔ صبحُــع ظــٞ  فــنــصا ٚنــصا يــٔ ٜكــسّ ؾــ٤ٞ يًُصحُــع..    

ٜٚعحُــٌ بــ٘ ايهــرري َــٔ اىبؿــه٬د طةكــًا يطةٝعحٓــا ايةؿــط١ٜ  

ٔ ْـــةـب َٛانـــع َٚـــٔ ظـــل اجملحُـــع عًٝٓـــا إٔ ٫ ْغؿـــ٘ ٚيهـــ 

 ايككٛض يًةعز عٔ ع٬ط هلا.

ٚبسٚضٙ أؾاض ز. عةسايًطٝف ايعٜٛٔ إفب أْ٘ ظُٝٓـا ْفهـط   

ــع٢     ــٌ ْػـ ــٛح ٚأَـ ــ٘ طُـ ــ٢ أْـ ــٛ  عًـ ــطح اىبٛنـ ــرتاجٝصًٝا ْطـ اغـ
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حعسٜــس يْحهــاجف ٚباَهاْاجٓــا نبٝعــًا ذبــخ َُبًــ١ ٚاظــس٠     

ٖـــصا ٜحطًـــت إٔ ْػـــحرُط نافـــ١ ٚ وٚذبكٝـــل عٛاَـــٌ ظباظـــ٘

ٜهفٞ َٔ اىبؿه١ً أْٗـا َٛشـٛز٠   شٗسْا ٚٚقحٓا ًب ايٛقٍٛ ٚ

 ف٬ جؿغًٓا عٔ ايحطٜٛط.

ٚاجفل ز. خايس ايطزٜعإ َع ٖصا ايطـطحو يهٓـ٘ ٜـط٣ أْـ٘     

ًٜــعّ إٔ عبـــٌٝب باىبؿــه١ً َـــٔ نبٝـــع شٛاْةٗــا فٗـــسا أزعـــ٢    

يفُٗٗــا ٚايحعاَــٌ َعٗــا بٗــسف جطــٜٛط اجملحُــع ٚايطقــٞ بــ٘..        

صبحُعٓـــا بـــ٘ ايهـــرري َـــٔ اٱػبابٝـــاد يهـــٔ جعـــسازٖا يـــٔ  ٚ

 ٬ً َفٝسًا إ٫ إشا نإ اهلسف ربسٜط اجملحُع.ٜهٕٛ عُ

ظاط١ باىبؿه١ً أَط ٚأناف ز. عةسايًطٝف ايعٜٛٔ إٔ اٱ

ــا   وَٗـــــِ ــا ٚجعُُٝٗـــ ــحُط ًب ططظٗـــ يهـــــٔ ٫ ٜعـــــة إٔ ْػـــ

فعًــ٢ غــةٌٝ  وٚجهــدُٝٗا ْٚهــطض شيــو ًب نــٌ ظــسٜز يٓــا  

ٌ ٗـٌ ْ فاىبراٍ يٛ اجفكٓـا عًـ٢ إٔ يـسٜٓا َؿـه١ً )أ(      ْعٝـسٖا   ُبـ

 ؟ْفهط ًب ظًٗا ّنٌ ّٜٛ ْٚعُُٗا أ

َٚــٔ شسٜــس أٚنــح ز. خايــس ايطزٜعــإ إٔ اىبركــف  ايةــًا ٫ 

إش ٜهفــٞ إٔ ٜؿــري افب َٛانــع اشبًــٌ. إ٫ إٔ ز.   ٜكــسّ ظًــ٫ًٛ

 ـبعةسايًطٝف ايعٜٛٔ مل ٜحفـل َـع شيـو؛ ظٝـز ٜـط٣ إٔ اىبـركف      
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ِٖ أنرط قسض٠ َٚعطف١ ع٢ً ايٓكس باىبفّٗٛ ايعًُٞ ايصٟ ٜكّٛ 

 ٝاد ٚايةسا٥ٌ.ع٢ً جٛنٝح اٱػبابٝاد ٚايػًة

أزد ايـيت  ٚأؾاض أ. خايس اسبـاضذٞ إفب عـسز َـٔ ا٭غـةاث     
ــً٘ب _ ــرتزٟ    _ ضأٜـ ــعف ٚايـ ــٔ ايهـ ــ١ َـ ــا٠ اٯزاث ايعاَـ إفب َعاْـ

 :و َٚٓٗااىبحعسز٠ اىبُباٖط

  ايحعــايٞ ايطــا ٞ ًب يغــ١ نــرري َــٔ اىبــركفـب ٚاىبــطبـب

ٚإْهاض ٚإيغـا٤ ايحـاضٜذ ايكـسِٜ     وع٢ً ايكِٝ اٱْػا١ْٝ

َـٔ هبـٛضابٞ   ًا  يًعٝا٠ ايعاَـ١ بـس٤  يًؿعٛث ًب ايحكٓـب

ٚاْحٗـــا٤ باىبـــسْٚاد ا٭خـــري٠ ايـــيت أْحصحٗـــا اسبهـــاض٠  

 ايةؿط١ٜ.

        ْػــة١ ايؿــطف ٚايفهــ١ًٝ اىبطًكــ١ يًُػــًُـب ْٚػــة١

 ايفػاز ٚايؿط اىبطًل يغري اىبػًُـب.

  ْــًٛى اىبـــسْٞ ؾـــأ ــ ًااٱقـــطاض عًـــ٢ اعحةـــاض ايػـ  ًازٜٓٝـ

ــطعٝ ــ ًاٚؾــ ــا١ْٝ     ًاوحبحــ ــّٛ اٱْػــ ــ١ ايعًــ ــٞ ع٬قــ ْٚفــ

 باخحكاقٗا اىبكسّ ع٢ً ايؿطٜع١.

    فؿٌ ايسعا٠ ٚايٛعاَب ًب نطث اىبرٌ ا٭عًـ٢ ٚايكـس٠ٚ

يًحهـاز ٚايحٓـاقه ايُبـاٖط ًب     ؛اسبػ١ٓ أَاّ اجملحُع
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ايػــــًٛى َــــٔ نبــــع ايرــــطٚاد ٚاغــــحدساّ اىبهاْــــ١  

 ٚاىبٓاقت يٲذطا٤  ري اىبؿطٚ .

      ــ١ ــ٢ ايعُــٌ شبسَ ــاّ يًؿــٛاٖس عً ــاض ايفهــا٤ ايع افحك

دكـــٝاد ايعاَـــ١و َٚبٗــــٛض   ايكـــاا ايعـــاّ َــــٔ ايؿ  

ــا٠٫ أٚ     ــ١ٝ زٕٚ َةــــ ــاا ايؿدكــــ ــحغاٍ باىبكــــ ا٫ؾــــ

 انرتاس.

       ٝـــاث ايطقابـــ١ ٚآيٝـــاد احملاغـــة١ عـــٔ ايفعايٝـــ١ ًب 

ايحعاَـــٌ َــــع قهـــاٜا ايٓعاٖــــ١ ٚا٭َاْـــ١ ٚايٛاشةــــاد    

 ٚاسبكٛم.

َٚــٔ ٚشٗـــ١ ُْبـــط أ. خايـــس اسبـــاضذٞ فـــإ ٖـــصٙ ا٭غـــةاث  

 بؿـــهٌ عـــاّ أعطـــخ اْطةاعـــًا عاَـــًا يًؿـــةاث بـــإٔ اٯزاث      

 ايعا١َ:

    ٞ ٚجطنـ٘ ٫   وايكٝـاّ بـ٘ قـسق١    ؛ؾـإٔ زٜـة ٚؾدكـ

إٔ ٜهٕٛ َٔ ايًُِ إٕ عٔ  _ًب أغٛأ اسبا٫د_ ؽبطط

 مل ٜهٔ َةاظًا.

      ٍإٔ اىبػحٜٛاد ايعًٝا َـٔ اٯزاث ايعاَـ١ نعفـِب اىبـا

ــاد     ــا اْحٗانـ ــ١ جعرتٜٗـ ــ١ ايعاَـ ــطف اشبسَـ ــاّ ٚؾـ ايعـ
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ٚانــع١ أقــةعخ َؿــه١ً ًب اسبٝــا٠ ايعاَــ١ ٚجــطزٟ  

يبــــا شعــــٌ اٯزاث ايعاَــــ١ َــــٔ     اشبسَــــ١ ايعاَــــ١و 

ــٌو    ــٌٝ ظاقـــ ــ١ نحعكـــ ــٌ َٓحٗهـــ ــحٜٛاد أقـــ َػـــ

 ٚاىبطاية١ بٗا ْٛ  َٔ اهلططك١.

      ٚاْعـــساّ ٚشـــٛز اسبــــافع يًحعًـــٞ بـــاٯزاث ايعاَــــ١ أ

ايحكــسٜط ا٫شحُــاعٞ َكاضْــ١ بعــسّ َةــا٠٫ اجملحُــع ًب  

 ضباغة١ اىبدايفـب هلا ًب َٝعإ ايحكسٜط ا٫شحُاعٞ.

  جعــــسٚ إٔ جهــــٕٛ   إٔ َٛنــــٛعاد اٯزاث ايعاَــــ١ ٫

شسيٝاد ُْبط١ٜو ٚإٔ ايحؿسز فٝٗا ٖٛ أَط َةـايل فٝـ٘   

 ٚ ري َٓطكٞ.

     ْٕٛــا ــع١ يكـ ــٌ خانـ ــ١ نهـ ــ١ اٯزاث ايعاَـ إٔ ُْبطٜـ

ٖٚـٞ جػـحدسّ حبػـت اسباشـ١      وايغا١ٜ جـاض ايٛغـ١ًٝ  

 ٚعٓس ايهطٚض٠.

َـع َـا    _إفب ظـس نـةري   _ٚاجفل ايًـٛا٤ ز. غـعس ايؿـٗطاْٞ    

  ٞ ض٠ جكـسِٜ ايعًـّٛ   أَـا خبكـٛم عةـا    وططظ٘ أ. خايـس اسبـاضذ

٘ ًب ا٫شحُاعٝــ١ عًــ٢ ايؿـــطٜع١ فًــٝؼ هلـــا زا      ٚيٝػـــخ  وضأٜــ

ــٝا٤     ــ٢ ا٭ؾـ ــس ايـــصٟ وـ ــٌ ازبٝـ ــصا ايحعًٝـ ــُٔ ٖـ نـــطٚض١ٜ نـ
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٫  _عبٔ اىبػًُـب _َٚا ٜعاضري ذٛابخ ايسٜٔ عٓسْا  وبأوا٥ٗا

 ْأخص ب٘ ٚبايحايٞ ٫ جعاضري.

َــٔ شاْةــ٘ عًــل أ. خايــس اسبــاضذٞ عًــ٢ ٬َظُبــ١ ز. غــعس  

ٕ ايعًـــّٛ ا٫شحُاعٝـــ١ جهـــع جًـــو ايكٛاعـــس َـــٔ  بأْـــ٘ ٜعحكـــس أ

ايةعز ايعًُٞ ٚبٓا٤ ايُٓبطٜاد بايحصطٜت ٚاىب٬ظُب١ ٚاغـحٓحاط  

ا٫ضجةاٍب ايفًػفٞ يحٛنٝح ايحكٛض ايهًـٞ يحًـو ايكٛاعـس ًب    

اٯزاث ايعا١َ ع٢ً غةٌٝ اىبراٍو ًب ظـب إٔ ايؿطٜع١ ٖـٞ أَـط   

 وْٚٗٞ َٔ ايػُا٤ ٚيٝؼ بايهطٚض٠ إٔ ٜهٕٛ ي٘ َٓطل ْفُٗ٘

ففٞ بعه ا٭ظٝإ ٜهٕٛ ْػهًا جعةسًٜا. عًَُٛا ٖصا يٝؼ ي٘ 

زخـــٌ أبـــسًا ًب َهاْـــ١ ايعًـــّٛ ايؿـــطٜع١ ٚؾـــطفٗا عًـــ٢ بكٝـــ١  

ايعًّٛو ٚإلبـا قكـس بـ٘ ا٫خحكـام ٚايحدككـ١ٝ. ٚاىبككـٛز       

أٜهًاو إٔ ا٭قٌ ايؿطعٞ يكه١ٝ َا ٖـٛ اخحكـام ؾـطعٞو    

ٕ إايفكٗــا٤ ٜكٛيــٕٛ يٓــا  فأَــا ايحــأطري فٗــٛ اخحكــام عًُــٞ..  

يطبا ضبطّو فٝأخص عًُـا٤ ا٫قحكـاز ٚاىبايٝـ١ ٚاىبكـطف١ٝ ٖـصا      ا

ــصيو   ايحٛشٝــ٘ ايٛانــح ٜٚٴ  ــ١ اشبانــع١ ي ٓحصــٕٛ ايُٓبطٜــ١ ايعًُٝ

 ا٭َط أٚ ايٓٗٞ.
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ٚاٖحُخ ز. فاطُـ١ ايكطْـٞ ًب َساخًـ١ أٚيٝـ١ باٱؾـاض٠ إفب      

ــًا إفب      ــا ْٓحُــٞ نبٝع َػــأي١ ايحعُــِٝ ظٝــز شنــطد ْكــًا: أْٓ

فاىبًُه١ برتاَٞ  ؛خ٬ف شيو شصٚض ٚب١٦ٝ بس١ٜٚ َع إٔ ايٛاقع

أططافٗــا ٚجةــأٜ ظُبٗــا َــٔ اىبسْٝــ١ ٚايحعهــط جعهــؼ قــٛضًا 

فٗـِ اغـحسضانٞ ٖـصا أْـ٘ اْحكـام      َغاٜط٠ هلصا ايحعُِٝو ٫ٚ ٜٴ

َٔ ايةسا٠ٚ ٚقُٝٗا ٚجكايٝسٖا ٚإلبا ٖٞ إؾاض٠ جععظ َا شنـطٙ  

ايػـفري أ. أغـا١َ َــٔ نـٕٛ َـا ٖــٛ َكةـٍٛ ًب َٓطكـ١ ضقبــا ٫       

َٓطك١ أخـط٣و ٫ٚ ؾـو إٔ ىبػـح٣ٛ اىبسْٝـ١     ؼبُب٢ بايكةٍٛ ًب 

 ٚايحعهط ٚايعهؼ زٚضٖا اىب٪ذط ٖٓا.

ًٚب َساخًــ١ ٫ظكــ١ ىبــساخًحٗا ا٭ٚفبو ضنــعد ز. فاطُــ١  

ايكطْٞ ع٢ً جحةع ٬ََـح َـٔ اىبؿـٗس ًب ا٭ٚغـاٍب ايٓدةٜٛـ١ أٚ      

ٚعًــــ٢ ٚشــــ٘ ايحعسٜــــس ًب اجملــــاٍ  وايــــيت ْكــــٓفٗا نــــصيو

 ٞ ــ ــازمبٞ ٚاٱع٬َـ ــٔ اىب  ؛ا٭نـ ــا عبـ ــأٟ بٝٓٓـ ــ١ٝ ُّٓبـ طٜٔ يًكهـ

غٛا٤ أناْٛا ط٬بًا  ؛ٗـب يػًٛنٝاد اٯخطٜٔٚاىبححةعـب اىبٛشٸ

أٚ ناْٛا َٔ  –ٚأُٖٗا ازباَعٞ  –ًب طبحًف َطاظٌ ايحعًِٝ 

عاَــ١ اىبــحًكـب َــٔ َحــابعٞ قٓــٛاد اٱعــ٬ّ ٚٚغــا٥ط٘ اىبدحًفــ١  

ففــٞ ٖــصٜٔ اجملــايـب جحُرــٌ شض٠ٚ ايحٓــاقه  قــسمبٗا ٚظــسٜرٗا..
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َٓــا ٚبـــب َــا ٜحُرًــ٘ ٚاقعــًاو ٚيٮذــط   بـــب َــا ٜٓــازٟ بــ٘ نــرري   

ٝٸ فػــكٍٛب ايُٓــٛشط/ ايكــس٠ٚ نــأَ  ؛ٔ ٖٓــاايػــًه خطــطٙ ايةــ

ــا       ــاد ا٭جةـ ــٛض ٚقٓاعـ ــاٜري ًب جكـ ــ١ اىبعـ ــِٝ ٚخًدًـ ــ١ ايكـ يعيعيـ

ــسٜٔ ــطزٸ    واىبكًـ ــو ًب جـ ــٓعهؼ شيـ ــِ ٜـ ــٔ ذـ ــًٛنٝاد َٚـ ٟ ايػـ

اجملػس٠ ٚاىبععظ٠ هلا ًب خام ضبٌٝب ٖصٜٔ اجملايـب ًٚب عـاّ  

 ج٘اادحًف طةكاج٘ ٚف٦ايٛغٌب ا٫شحُاعٞ قب

ٚقايـــــخ ز. فاطُــــــ١ ايكطْـــــٞ: ًب اجملــــــاٍ ا٭نــــــازمبٞ   

)ازباَعٞ( َـر٬ً أنـاز أشـعّ إٔ نـررئٜ ٚنـررياد َـٓهِ       

عاٜؿٛا بـٌ نابـسٚا عـسزًا َـٔ اسبـطٚث ايطاظٓـ١ ًب صبـايؼ        

و ا٭قػــاّ ٚاجملــايؼ ايعًُٝــ١ يبــا ٜحصــاٚظ نــٌ َٓطــل ٚجاٜــط

 َــٔ ايكــِٝ عًــ٢ نــرري –َــٔ زاؽ  –ؽ ٚٵٚجحةعــٛا َؿــاٖس ايــسٻ

ــصا   ــ١ ًب ٖـ ــ١ ٚاىبُٗـ ــايٓةًٝـ ــٌ   اجملـ ــ١ ٚايعُـ ــ١ ايعًُٝـ اٍ نا٭َاْـ

. .ايحعاْٚٞ ع٢ً اىبػح٣ٛ ايةعرٞ ٚظػٔ ايحعاَـٌ ٚاٱخـ٬م ٚ.  

ٚنــٌ ٖــصا ؼبــسس عًــ٢ َــطأ٣ َــٔ ايطــ٬ث ٚعًــ٢ ٚشــ٘   و..ٚ.

ًب ظـب أْٓـا   واشبكٛم ط٬ث ايسضاغاد ايعًٝا َٔ ايةاظرـب

قةـٌ ٖـصٙ اىبطظًـ١     أَهٝٓا َا ٜكـاضث غـح١ عؿـط عاَـًا زضاغـٝاً     

ِٓٗ ٚعبؿـــٛا عكـــٛهلِ قبـــا ٜعـــانؼ ٖـــصا ايـــرتزٟ ٚعبـــٔ ًّْكـــ
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كباًَااا أنٝف إفب ٖصا اشبًٌ اىبطبو ٚاىبؿٛف يًط٬ث شاْةـًا  

ٌٸ  وجـأذريًا عٓـ٘ بـٌ ٜحـساخٌ َعـ٘ بؿـهٌ أٚ بـآخط        ٫ أظػة٘ ٜك

ٚايــصٟ ٜــاظ ًب َةايغــ١ بعــه أغــاجص٠ ٚأغــحاشاد ازباَعــ١ ًب     

فٗـا َـا ٫ ٜطـام    ِٗ ًب قٛايـت ٜغًّ ١ُٓ( ؾدكـٝاج غٵـ ٚظ٠( ٚ)ضٳطٵ)بٳـ 

ــايٞ اىبَ   ــ١ ٚايحعـ ــ١ ايعا٥فـ ــٔ اىبرايٝـ ــحسعٞ   َـ ــا ٜػـ ــٌ فُٝـ ــخ.. بـ كٝـ

ايػدط١ٜ بايفعٌ َٔ ظعِ "ايحطٗط" َٔ نٌ َا مبهٔ إٔ مبط 

ب٘ نٌ إْػإ َٔ عرـطاد أٚ ظحـ٢ أظـ٬ّ ٚطُٛظـاد ٫ ربًـٛ      

َــٔ عةرٝــ١ ًب َطاظــٌ اىبطاٖكــ١ أٚ ايكــةا بــٌ ضقبــا َــا مبحــس         

ــ١ أٜهــاً   ٟٸ  ااا ٖــصىبطاظــٌ جايٝ ــٛ ــايل ًب  ايحػــاَٞ "ايغ ــصٟ ٜة " اي

ايحؿةز ب٘ بعهٓا ؽبًل بٝٓ٘ ٚبـب ط٬ب٘ َـا ٫ مبهـٔ ٖسَـ٘    

٫  ِٳ٫ٚ ضزَـ٘ َـٔ أغـٛاض ٚفصـٛاد.. ٚدبـسٙ بعـس شيـو ٜعصـت يٹـ         

٫ ػبس َِٓٗ اىبطزٚز ايعًُٞ  ِٳكةٌ ايط٬ث ع٢ً ضبانطاج٘ ٚيٹٜٴ

 ًب بًٛ ٘ ٚذبكٝك٘؟اا ٚايػًٛنٞ ايصٟ شسٸ

١ُ ايكطْٞ ططح ٚش١ٗ ُْبطٖـا بكٛهلـا: أَـا    ٚجٛاقٌ ز. فاط

با٭نـــازمبٝـب ـــــ  ًب اجملـــاٍ اٱع٬َـــٞ ـــــ ٖٚـــٛ  ـــام  أٜهـــاً 

ــسٸ   ــٔ قـ ــرري يبـ ــاز٨   فهـ ــٍٛ اىبةـ ـــ"ايحفػًػف" ظـ ــ٘ بــ عْٛا فٝـ

كسم عًِٝٗ ٚقف اىبعحًّـب بــ"فح١ٓ اىبٓا"؛ يبـٔ  ٚا٭خ٬قٝاد ٜٳ
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ُٳ حـٵــــِٗ "اىبٓـــابط" ٚاغـــحساَخ إقـــاَحِٗ عًٝٗـــا ظحـــ٢ فكـــس       ْٳـصٻـ

اٙ" ؾـفحاٙ ُٖػـًا أٚ   ٓٵايػٝطط٠ ع٢ً َا "جٳ _أٚ ناز_أنرطِٖ 

غــٛا٤ أنــإ َٓــا َػــصس أٚ   وقــطاخًا أَــاّ نبــٛ  اىبحــابعـب 

ــ١ جًٝفعٜـــٕٛ جرتاظـــت    ــ١ أٚ ؾاؾـ ــ١ أٚ أخـــط٣ عًُٝـ قاعـــ١ ذكافٝـ

ــا    ــاعًا ٚأبًغٗـ ــاضح اجػـ ــا اىبػـ ٘ٴ عًـــ٢ أنـ ـــطٳَف يحهـــٕٛ َػحـٳـؿٵـ

١ اىبٓـــا ٖـــصٙ جـــأذريًا.. َٓـــاظٍ ايٓـــاؽ.. نـــٌ ايٓـــاؽ..ا.. ٚيغٛاٜـــ 

 أضنإ ذ٬ذ١ جععظ غطٛجٗا ٚطغٝإ جأذريٖا:

 ًَّ      ٌاى نرري َٔ اىب٪غػـاد اٱع٬َٝـ١ ٚقـاز٠ ايـطأٟ بـ

ّٷ ٫ جكسِٖ عٔ ؾطا١ٖ ايهػـت   اىباٍ فٝٗا.. َِٚٓٗ قٛ

رٓـِٝٗ عـٔ اىبكـاَط٠ بـايكِٝ ٚاىبةـاز٨ ٚأٜهـًا       ٫ٚ ٜٴ وجك٣ٛ

ٍ  ٫ٚ ش١َا.  بُّٗٛ ايٓاؽ ٚآ٫َِٗ إ

 ٛــ ْــــٕٛ بــــصٚاجِٗ اىبحهــــد١ُ..أٚي٦ــــو ايٓصــــّٛ اىبفح ٔ َٹــ

َٛغــٛعٝٞ "ايغفًــ١" ايــصٟ ْــحض "طٝؿــاِْٗ" ًب قــعف      

ــايُبٗٛض اىبحهــطض      ــعاّ اىبحدكــل َــِٓٗ ب ــِ عــٔ ايح ايعً

حبٝــز انــطط إفب  وٚاىبؿــاضناد اىبحؿــعة١ اىبػــحسمب١

َحصـاٚظًا  ٚغعًٝا يًحصسٜس ٚاٱبٗـاض   ؛"ايةعةع١" ٚ"ايحٜٓٛع"

 وفاحملًــٌ ايطٜانــٞ ٜغــسٚ غٝاغــٝاً    صبــاٍ ربككــ٘.. 
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ٚا٭زٜـــت ضبًـــ٬ً  وٚايساعٝـــ١ َـــسضبًا يًاصبـــ١ ايعكـــة١ٝ

ٚنـٌ   .ٚ.. وٚاىبعاجل ايٓفػٞ ٚاعُبًا َٚفحٝـاً  واقحكازًٜا

ظح٢ مبٮ أٚي٦ـو   و٫ ؽبطط َٔ فٔ ٚعًِ َا ؽبطط َٚا

ــٛضٚا   ــطاصبِٗ ٜٚٓـ ــاعاد بـ ــ٬ً _غـ ـــ  _ جطفـ ــا دبًّ ِٝٗ ظٚاٜـ

 ايهاسب١ا

 ..اىبكــــفكٕٛ ٚاىبػــــحعرٕٛ ٭ٚي٦ــــو  ازبُٗــــٛض.. اهلحٸٝفــــ١

ٚإٕ  وصّٛ يهٞ ٜكٛيٛا ٚػبٛيٛا بـٌ ٜٚطٛيـٛا أٜهـاً   ايٓ

نــإ َكــاّ بعهــِٗ  اٜــ١ ًب ايكعاَــ١ ٚض٩ٜحــ٘ ْٗاٜــ١ ًب  

 ايسَا١َاا

َٹــ    َٳــ ٚجؿــري ز. فاطُــ١ ايكطْــٞ إفب إٔ  ٔ ٜةــايل ًب ٔ بٝٓٓــا 

ــاد    ــع ايٓصاظــ ــاظاد َٚحٛانــ ــازٟ اٱظبــ ــ١ عــ ــاض قبحابعــ ا٫ْةٗــ

ٚغـطعٞ ايٓحـا٥ض ٫ يؿــ٤ٞ غـ٣ٛ نْٛٗـا بــسضد َـٔ )ؽ( َــٔ      

ِٗ غعط اٱبسا  َـط٠ أٚ َـطجـب ذـِ خةـا اجكـازٙ      ٔ َػٸيّبايٓاؽ 

يهٓ٘ نإ َٔ بطاع١ اٱقطاض ٚظطفٓـ١ ا٫غـحعطاري    وايعابط

حبٝز قٓف ايٓاؽ نٌ َا ٜكسض عٓـ٘ شسٜـسًا خ٬قـًا ٚنـٌ     

زعـ٢ ايسٖؿـ١ قبـا    ابٌ نِ َٓـا َـٔ    ااَا ٜعطن٘ فاع٬ً َ٪ذطًا

ــاؽ فكــٌب يهــٕٛ ٖــصا ايــ      ــٔ ايٓ ــ٘ )م( َ )م( خكــًُٝا ـمبرً

 ؽبحًف َع٘ ٖصا اىبٓسٖـ ٚؼبٓل عًٝ٘اا يؿدل َا
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ٚأخريًاو جط٣ ز. فاط١ُ ايكطْٞ إٔ ٖصٙ ايكٛض٠ بٌ ايكـٛض  

 دٖحــعافــإ  اىبهــططب١ غــاقخ ٚجػــٛم إفب ٚخــِٝ ايعٛاقــت..    

اىبكـــساق١ٝ بــــب ا٭غـــحاش ٚط٬بـــ٘و ايطةٝـــت  خايركـــ١ ٚجطاشعـــ

حًـــو ٖـــٞ أقػـــ٢ عكٛبـــ١ .. فَٚطاشعٝـــ٘و اٱع٬َـــٞ َٚحابعٝـــ٘

بٗــا )اىبٓاٜــٕٛ( اىبفحْٛــٕٛ بٗــصٙ ايعًــ١  ٚأفــسح خػــاض٠ قــس مبٓــ٢

 ًٚب طبحًف اجملا٫د اييت ٜحكسضْٚٗا.

َٚــٔ شاْةــ٘ ٜــط٣ أ. ز. عةــسايطهبٔ ايعٓــاز إٔ َــٔ اىب٥٬ــِ   

ــُٓبِ    ــطري ايــ ــٔ فــ ــسٜز عــ ــا ًب  Enforcementاسبــ ٚجطةٝكٗــ

ــًٛنٝاد   ــٝري ايػـ ــاّ يحغـ ــا٤ ايعـ ــاً  وايفهـ ــٝؼ َُٗـ ــساس  ٚيـ إظـ

ــٝرياد اٱ ُ ايحغـ ــ١ أ٫ًٚ ٚخباقـــ١ ًب صبح ــاد َحدًفـــ١  زضانٝـ عـ

ــ١ ايركافــ١  ــسٌٜ    ؛ ٚبسٜٚ ــ٪زٟ إفب جع فحعــسٌٜ ايػــًٛى بايكــإْٛ ٜ

أٟ أْٓـــا ٫ ْٓحُبـــط اقحٓـــا  ايٓـــاؽ با٭ُْبُـــ١ نـــٞ   ؛ايكٓاعـــاد

ْطةكٗا ٚإلبا ْغري غـًٛنٝاجِٗ نـٞ ٜكحٓعـٛا ٖٚـصا ا٭غـًٛث      

ٖٛ اىبعٍُٛ ب٘ ًب أُْب١ُ اىبطٚض َر٬ً. ٜٚكرتث ٖصا ا٭غًٛث َٔ 

ٞ   ٓـا  بـاٱنط  قأٚ اٱ و ػٌٝ اىبـذ  ٖٚـٛ   واٙ عًـ٢ لبـٌب غـًٛن

ٍ   يــٝؼ زخــ٬ًٝ  ــا اٱغــ١َٝ٬ ايــيت جكــٛ ــ٢ ذكافحٓ انــطبِٖٛ  :عً

ــط شـــاِٖٚ عًـــ٢  أ جغـــٝري ايػـــًٛى..  ..قٓعـــِٖٛأٚيـــٝؼ  ويعؿـ

 يحغٝري ايكٓاعاد ٚاىبعحكس. ..ايك٠٬
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ــٌ    ــ١ ز. عةسايػـــ٬ّ ايٛاٜـ ــٞ ا٭َـــري إٔ ٚضقـ ٜٚعحكـــس أ. ؼبٝـ

ٔ جطــطح أغــ١ً٦ ؾــا٥ه١.. َرــٌ: ىبــاشا جــسٜٓخ ايكــِٝ ٚربًــخ عــ   

ايؿـعط ايؿـعه   فبعسٖا ايركاًب يحهحػت بعـسًا زٜٓٝـًا ؾـعةًٝا..    

ٚايؿــ٬ٝد بٛقــفٗا ظٛاَــٌ يًكــِٝ ا٫شحُاعٝــ١ أقــةعخ جكــسّ 

لبٛششًا ي٬ذباز ايصٟ ؾٗسج٘ ايكِٝ ايركاف١ٝ ايعا١َ َع ايس١ٜٝٓ 

ْحض عٔ ٖصا إٔ ايؿعه ايركاًب غٝطط ع٢ً اىبعط٢ ٚ ايؿعة١ٝ..

    ٕ َُٗٝٓـًا عًٝـ٘. ٚجأغٝػـًا     ايـسٜة ايـصٟ أضاز إٔ ٜٛشٗـ٘ ٜٚهـٛ

ٖـٞ ايع٬قـ١    َـا ع٢ً شيو ططح أ. ؼبٝٞ ا٭َري غ٪ا٫ً ضبـسزًا:  

أٜٔ ٜكع ايفاقٌ ًب  ؟بـب ايكِٝ ا٫شحُاع١ٝ ٚبـب ايعاٌَ ايسٜة

 ٚاحملطّ زًٜٓٝا؟ ّ اشحُاعًٝاذكافحٓا بـب احملطٸ

ٚضنـــــع ز. َػـــــفط ايػـــــًٛيٞ جعًٝكـــــ٘ عًـــــ٢ اىبعحكـــــساد 

ظٝــز ٜعحكــس إٔ أٟ غــًٛى  ٚا٫دباٖــاد ٚزٚضٖــا ًب ايػــًٛى..

 ٕمبـاضؽ ٖـٛ ْحــاط ادباٖـاد َةٓٝـ١ عًــ٢ َعحكـساد ضاغــد١. إش     

شنـط ز. عةسايػـ٬ّ ايٛاٜـٌ    ايـيت  ؽ ٚايػًٛنٝاد اييت كباضٳف

أَر١ً هلا ًب ٚضقح٘ َةٓٝـ١ عًـ٢ َعحكـساد جؿـهًخ خـ٬ٍ َـس٠       

ٚقــاٍ ز. َػـفط: نٓــخ عًـ٢ اقحٓــا  بـإٔ عكٝــس٠     ظَٓٝـ١ طًٜٛـ١.  

ٚيهــــٔ  وٌٗ جغٝريٖـــا ايؿـــدل ٚادباٖاجـــ٘ يــــٝؼ َـــٔ ايػــــ   
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ــساد      ــٛاٖط إٔ اىبعحكـــ ــٔ ايُبـــ ــرري َـــ ــّٛ ًب نـــ ــِب ايٝـــ اىب٬ظـــ

ٚضقبا  وٜٓفص ٚبٗصٙ ايػطع١ ًاٚا٫دباٖاد جحغري ٚجكةح غًٛن

ٝـ  َٳـ   ًانإ ٖصا ايػًٛى ناضذ ٗـٌ  ف اط ْفػـ٘( ٔ ٜفصٸـ )ًب ظـاٍ 

ايُٓبـاّ ٚجطةٝكـ٘ نفٝـٌ باظـساس ايحغـٝري؟ ٖـٌ ذكافـ١ اجملحُـع         

قـف اىبععصـ١ يًهـرري    َـٔ أنرـط اىبٛا   ٖٞ اىبػ٪ٚي١ عـٔ شيـو؟  

ؼباٍٚ  ًآَا عٓسَا جهٕٛ ًب قف جٓحُبط زٚضى ٚدبس ؾدك

ع٢ً ٖصا ايكـف بـأٟ ططٜكـ١. ٖـٌ ٖـصٙ اىبُاضغـ١ هلـا         إٔ ًٜحفٸ

ــاٍ آخــط ٖٚــٛ ًب بعــه       ــس ايؿــدل؟ َر ــ١ بادبــاٙ َٚعحك ع٬ق

ا٭غٛام ؼبسس َٔ بعه ايٓػا٤ أَـاّ ايكـطاف اٯيـٞ خاقـ١     

إشا نـاْٛا   دباٚظاد ع٢ً ايكف ٚجحصـاٚظ اىبـطأ٠ نـٌ ايكـف    

ٌٗ ٖصا ايػًٛى َطجةٌب بادبـاٙ أٚ  فحبص١ اظرتاّ اىبطأ٠.  ضشا٫ً

 اَعحكس؟

ــ٬ّ    ــ١ ز. عةسايػـ ــ٢ ٚضقـ ــٛؼبٞ عًـ ــساهلل ايهـ ــل أ. عةـ ٚعًـ

ظٝـز أؾـاض إفب    وايٛاٌٜ ٚصبٌُ َا جهُٓح٘ اىبـساخ٬د ظٛهلـا  

 َا ًٜٞ:

 :ٜكٍٛ ز. عةسايػ٬ّ: )إٔ اجملحُعـاد جحفـاٚد شـسًا ًب     أ٫ًٚ

 .ٖٚــصا ٜعــة إٔ ايُٓبــط٠ هلــا ٖٓــا ْػــة١ٝ  وُْبُٗــا اىبعٝاضٜــ١(
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فٌٗ اىبعٝاض١ٜ ٚش٘ آخط يًٓػة١ٝ؟ا أّ أْٗـا ايٓػـة١ٝ بـصاجٗا؟ا    

 ٌٖٚ ٖٓاى ْكاٍب جكاطع أّ جطابل بُٝٓٗا؟ا

 :إؾــاضج٘ يُٓبطٜــ١ )ايحٓاؾــع اسبهــاضٟ( يعًــٞ ايــٛضزٟ   ذاْٝــًا

ٕ ايػًٛى اىبحٓاقه يًفطز ٖٛ ْحاط يُٓبـاَـب قُٝـٝـب   إٜكٍٛ 

ٖــصا ٜــسفعٓا يطــطح  ٚ وٜــة ٚقةًــٞز :َحٓاقهـــب َحعاٜؿـــب

جػا٩ٍ َِٗ: ىباشا مل ٜـ٪ذط فٝٓـا ايـسٜٔ ٜٚٗـصث غـًٛنٝاجٓا      

ع٢ً ا٭قٌ ًب أَـٛض عازٜـ١ ٚبػـٝط١ نايحكـطف ٚايُٓبافـ١      

 . إخل؟.ٚاظرتاّ اٯخط.

 :ــًا ــطٚض    ذايرـ ــا٥كـب ٚاىبـ ــًٛنٝاد ايػـ ــةعه غـ ــريٙ يـ ًب جفػـ

ــو إفب )ذكافــ١ اىب٪غػــ١( ٖٚــصا قــعٝح    يهــٔ  وٜٓػــت شي

أ٫ مبهــٔ يًعكٛبــاد )فــطري ايكــإْٛ( إٔ   : ٖٓــاى جػــا٫٩ً 

 اقـ١ ا٭َطٜهٝـ١  ٚخب-جكٓع ايكِٝ؟ا اجملحُعاد ايغطبٝـ١  

سد ظهـــاض١ٜ ًَٚحعَــــ١ با٭ُْبُـــ١؟ا ايكــــإْٛ   ٖـــٌ ٚيٹــــ  -

شعًحِٗ ًٜحعَـٕٛ َٚـٔ ذـِ جحعـٍٛ     يسِٜٗ ايكاضّ ٚايعكٛباد 

ــًٛن١ٝ. ٚايـــسيٌٝ إٔ      ــ١ غـ ــ١ إفب ذكافـ ــصٙ اىبُاضغـ ــسِٜٗ ٖـ يـ

 سَا ٜعٝؿٕٛ بٝٓٓا؟ابعهِٗ مباضؽ غًٛنٝاد خاط١٦ عٓ



5

–5105 
214 

 :ــ ضابعـــًا ٕ خبكـــٛم َـــا ططظحـــ٘ أ. يًٝـــ٢ آٖـــاى ًَعَٛبحـ

 ايؿٗطاْٞ:

)ٚا٭قــٌ ًب ايكــِٝ ايػــا١َٝ ٚاىبةــاز٨  َبــ١ ا٭ٚفب:ٛاىبًع 

قبعٓـــ٢ إٔ  ؛اسبػــ١ٓ أْٗـــا قـــِٝ َطًكــ١ ٚيٝػـــخ ْػـــة١ٝ  

ــ٢     ــحعًُٗا َحـ ــا٤ ٜٚػـ ــ٢ ؾـ ــا َحـ ــ٢ عٓٗـ ــإ ٫ ٜحدًـ اٱْػـ

ظٝــز ٜحفــل أ. عةــساهلل َــع ايكــٍٛ بــإٔ )نــٌ        وؾــا٤(

يهٔ ازبع٥ٝـ١ ايراْٝـ١ َـٔ     وإْػإ ٜٛيس ع٢ً ايفطط٠..(

 اىبكٛي١ ٜط٣ أْٗا أقةعخ بسٕٚ )٫(ا

َا شنطج٘ أ. ي٢ًٝ بإٔ )بٓـا٤ اٱْػـإ    َب١ ايرا١ْٝ:ٛاىبًع 

غــري ًب بعــه غــًٛنٝاد ايٓــاؽ(  ٜٚٚشــٛز ايحُٓٝــ١ قــس  

َٚٓ٘ اْطًل أ. عةساهلل عبـٛ   وَػحؿٗس٠ بعًٞ بٔ ازبِٗ

٤ اٱْػإ ٚٚشٛز ايحُٓٝـ١؟ا  ايحػا٩ٍ: ٌٖ اية١٦ٝ جعة بٓا

ٚقاٍ ًب ٖصا اشبكٛم: أفِٗ َٔ ٖصا َٚٔ ا٫غـحس٫ٍ  

بابٔ ازبِٗ إٔ جأذري ايح١ُٝٓ ع٢ً غـًٛى ايفـطز ٚذكافحـ٘    

إش يٝؼ ؾططًا إٔ  ؛يهٔ ايٛاقع ٫ ٜكٍٛ بصيو وإػبابٞ

 ٜهٕٛ جأذريٖا إػبابًٝا فًٗا جأذريٖا ايػًه أٜهًا.
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 :َا شنطٙ ز. ظػـب ٜحفل أ. عةساهلل ايهٛؼبٞ َع  خاَػًا

  عًٝ٘:ـباسبهُٞو يهٔ ي٘ ًَعَٛبح

ـــب فآْـــا      َبـــ١ ا٭ٚفب:ٛاىبًع  ــا قـــاٍ ز. ظػـ ــسًا ىبـ جأنٝـ

نػــعٛزٜـب عٓــسَا لبــاضؽ غــًٛنًا خاط٦ــًا ٚعبــٔ ًب  

ِٸ  ؛قبُاضغح٘ ْسعٞ أْٓا َٔ شٓػـ١ٝ أخـط٣   اشباضط أٚ ْٗ

 زي٬ًٝ ع٢ً اعرتافٓا بحعُس يباضغ١ اشبطأ.

ــ١: ٛاىبًع  ــ١ ايراْٝـ ـــب   َبـ ــطم بـ ــاضاجٞ  ًب ايفـ ــسٟٚ اٱَـ ايةـ

ٚايةسٟٚ ايػعٛزٟ ًب اسبطم ع٢ً جطةٝل ايُٓباّ ٜكٍٛ 

أ. عةــساهلل: بــٌ ايفــطم بـــب ايةــسٟٚ اٱَــاضاجٞ ٚاىبركــف    

 ايػعٛزٟ )ايةعه( ٚيٝؼ ايةسٟٚ فكٌب.

 :ــًا ــ١    غازغـ ــًٛنٝاد اشباط٦ـ ــطض ايػـ ــطٟ بـ ــامل اىبـ إٔ ّ. غـ

يـــةعه اىبكــــًـب ناٜكــــاف غــــٝاضاجِٗ ٚٚنــــع أظــــصٜحِٗ  

ْحٝصــ١ اغــحعصاهلِ يًعــام بايكــ٠٬و  هــِ اهلل( بأْٗــا )أشًّ

ٖٚٓــا ٜكــٍٛ أ. عةــساهلل ايهــٛؼبٞ إٔ ٖــ٪٤٫ مل ٜػحؿــعطٚا  

ايك٠٬ نكُٝـ١ ٚنرتبٝـ١ فٗـٞ عٓـسِٖ عةـاز٠ فكـٌبا ٚإ٫       

َؿٛا ٚعًـٝهِ ايػـه١ٓٝ فُـا أزضنـحِ     افأٜٔ ٖ٪٤٫ َٔ )
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ــًّ ــأكبّ فكـ ــاجهِ فـ ــا فـ ــس إفب  ٛا َٚـ ــإ ٜعُـ ــ٘ إشا نـ ٛا( ٚأْـ

 ايك٠٬ فٗٛ ًب ق٠٬.

 :أ. َٗـا عكٝـٌ إفب اىبرـٌ ايعًٝـا      أؾاضد غابعًاrole models 

فطشـٌ اىبـطٚض ٜكـف بػـٝاضج٘ عًـ٢ ايطقـٝف أٚ        ؛ٖٚصا ٚاقع

ــ٢      ــ١ ايفٛنـ ــٔ َحابعـ ــازبٛاٍ عـ ــغٌ بـ ــعزٚط ٜٚٓؿـ ــف َـ َٛقـ

ٜٚطًت َٔ ايػا٥ل ٚباىباٜو إٔ ٜٓعٍ إيٝ٘ بس٫ً َٔ  واىبطٚض١ٜ

بــٌ ٜٚطفــع قــٛج٘  وٖٚــٛ َــا ٜــٓل عًٝــ٘ ايُٓبــاّ وايعهــؼ

ٚاىبعًـِ ٫ ٜٗـحِ بٛاشةـاد     وأشٓةٝـاً خاق١ إشا نإ ايػا٥ل 

ٜٚؿــصع٘ عًــ٢ أزا٤ بعــه ا٭عُــاٍ يــس٣ خطــاٍب   وايحًُٝــص

 ٌ  وبــس٫ً َــٔ ا٫عحُــاز عًــ٢ ْفػــ٘ ٚمبٓعــ٘ ايسضشــ١ ا٭فهــ

ٚبعهِٗ ٜعٝٓ٘ ع٢ً ايغـ ًب ا٫خحةـاض.. ٚاىبركـف )ايـةعه(    

َٚــا ؼبــسس ًب َٛاقــع   وَرــايٞ ايحــُٓبري َحٓــاقه ايحطةٝــل 

 ايحٛاقٌ خري َراٍ.

 :يًـٛضا٤   ٣ أ. عةساهلل ايهٛؼبٞ أْ٘ يٛ عسْا عكـٛزاً ٜط ذآًَا

١ نٓا أنرط ضبافُب١ ع٢ً ايكِٝ عٓسَا نإ اىبحعًُٕٛ قًّ

اٯٕ ٚ ٚيباضغــ١ ايػــًٛى ٚنــإ آبا٩ْــا ٚصبحُعٓــا ايكــس٠ٚ. 

بعس جطٛض ايحعًِٝ ٚايحك١ٝٓ ٚظٜاز٠ اىبحعًُـب ٚا٫بحعاس ظسس 
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يبا ٜكٛز يططح غ٪اٍ َِٗ: أٜٔ جعًُٝٓا َٔ ٖصا  وايعهؼ

ً٘؟ا َٚا ٖٛ زٚضٙ؟ا باخحكاض: ٖـٌ اىبطًـٛث َـٔ ايحعًـِٝ     ن

 أّ ٜهحفٞ بحعًُٝ٘؟ا ٓحض َٛاطًٓاإٔ ٜٴ

ٚعًل ز. َٓكٛض اىبطريٟ عًـ٢ ٚضقـ١ ز. عةسايػـ٬ّ ايٛاٜـٌ     

ــِٝ بطنــاد          ــخ َــٔ لبــاشط ظً ــٛ أْٗــا خً ــ٘ نــإ ٜحُٓــ٢ ي بأْ

ٚايـٛضزٟ ٭ْٗـا لبـاشط َهـ١ًً ًب ضأٜـ٘و ٚقـس أؾـاض إفب شيــو ز.        

كٝة٘و ٚز. فاٜع ًب إىباَح٘ ايػطٜع١ ع٢ً ظػـب اسبهُٞ ًب جع

ــٛ  ــ٘    واىبٛنـ ــطٙ عطنـ ــٞ ز. عةسايػـــ٬ّ ًب ُْبـ ــإ ٜهفـ ٚنـ

يحػًػٌ َُٓب١َٛ اٯزاث ذِ ايحٛغع ًب ا٭َرًـ١. ٚكبعـٛض جعًٝـل    

ز. َٓكــٛض اىبطــريٟ ظــٍٛ )ايــسٜة ٚاىبــسْٞ( ايــيت شنــطد ًب    

ــ١ ــحٸ   ٚ وا٭َرًـ ــِٝ ٫ ٜكـ ــٌ ٚايحكػـ ــصا ايفكـ ــطٙ إٔ ٖـ ًب  ًب ُْبـ

يػةت ٚانـح ٖـٛ إٔ نـٌ أفعـاٍ      ؛١ اٱغ١َٝ٬اىبُٓب١َٛ ايكُٝٝ

اىبػًِ عةاز٠و ففٞ اىبراٍ ايـصٟ شٴنـط ًب ايٛضقـ١ ٖٚـٛ: إٜكـاف      

ايػٝاض٠ ع٢ً ا٭بٛاث ٚغس ايؿٛاض  يًعام بايك٠٬.. يٝؼ فٝـ٘  

َٴصــطٻّ ؾــطعًا ظٝــز  َػــأي١ جٓــاقه ايــسٜة ٚاىبــسْٞ.. بــٌ ٖــصا 

 ٘  ايٓٗــٞ ذابــخ عــٔ اٱٜــصا٤و ٚا٭َــط ذابــخ باعطــا٤ ايططٜــل ظكــ

ٚباجكــا٤ َػــاخٌب ايٓــاؽ ٬َٚعــِٓٗ. فايككــٛض اسباقــٌ يــٝؼ 
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    ٞ بــٌ فٝــ٘ جفــطٌٜب ٚانــح ًب     وفٝــ٘ جٓــاظ  بـــب ايــسٜة ٚاىبــسْ

ازباْــت ايــسٜةو ٖٚــصا ٫ ؽبفــ٢ عًــ٢ قــاظت ايػــٝاض٠ ايــصٟ 

غاض  إفب اىبػصس زٕٚ انرتاس بكاظت اىبٓـعٍ. ٖٚٓـا ٜهـٕٛ    

ىباشا ؼبكٌ ٖصا ايحفطٌٜب؟ ٚقـس أؾـاض نـٌ     :ايػ٪اٍ َؿطٚعًا

ــ٢ غــطٜعًا إفب      َــٔ ــس ايػــ٬ّ ٚز. ظػـــب ٚنــصيو أ. يًٝ ز. عة

سٜــ١  ًازبــٛاث بأَرًــ١ ناْهــةاٍب ؾــطط١ ايةعــطٜٔ ٚايحــعاّ ب      

ٜٚعة ٖصا إٔ ازبٛاث ٜهُـٔ ًب   واشبًٝض ٚ ريٖا َٔ ا٭َر١ً

قكٛض ايحٓؿ١٦ ا٫شحُاع١ٝو إناف١ إفب  ٝاث ازبعا٤ ٚايعكاث 

ٛم عٓــسْا.. فٗٓــاى جفــطٌٜب ًب شاْــت ايرتبٝــ١ عًــ٢ أزا٤ اسبكــ      

جكــع َػــ٪ٚي١ٝ ٖــصا   ٚايعاَــ١ ٚعًــ٢ ا٫ٖحُــاّ بــاسبٝع ايعــاّو     

ايحفطٌٜب ع٢ً نبٝع َ٪غػاد اجملحُع ٚعًـ٢ ضأغـٗا اىب٪غػـ١    

ايػٝاغ١ٝو ٚاىب٪غػ١ ايرتب١ٜٛ بهاف١ أزٚاجٗاو ٚيٝؼ ي٘ زخـٌ  

 بحعاضري قِٝ َس١ْٝ ٚقِٝ ز١ٜٝٓ.

ٜٚحفــل ز. َٓكــٛض اىبطــريٟ َــع ايحػًػــٌ ايــصٟ شنــطٙ ز.   

بايعكا٥ــــس ذــــِ ايكــــِٝ ٚاىبعــــاٜري ذــــِ   عةسايػــــ٬ّ ايــــصٟ ٜةــــسأ

ٚىبهاْـــــ١ ايعكٝـــــس٠ ًب اٱغـــــ٬ّ  .ا٫دباٖـــــاد ذـــــِ ايػـــــًٛى

ٚاضجةاطٗــا بايعُــٌ؛ ففــٞ ضأٜــ٘ ٫ ٚشــٛز يكــِٝ َسْٝــ١ ًب عــامل    
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ُٸ ــ ــ١ً  اٱغـــ٬ّ مبهـــٔ إٔ جػـ ــِٝ ايفانـ ــًا بـــٌ نـــٌ ايكـ ٢ قُٝـ

إغ١َٝ٬.. يهـٔ ٜٛشـس غـًٛى ٜحٛافـل َـع اٱغـ٬ّ أٚ ؽبحًـف        

إٔ ايكــِٝ ايهــا٣ ٫ مبهــٔ إٔ   َعــ٘ ٜٚعاضنــ٘.. ٜٚعــة ٖــصا 

ــِ أٚ ٜٓهــط      ــع ايُبً ٜعًــٔ اىبػــًِ ضفهــٗا فــ٬ مبهٓــ٘ إٔ ػبٝ

١و ٚيهٓـ٘ مبهـٔ ٚاقعٝـًا إٔ ٜهـٕٛ ًب غـًٛن٘ َـا ٖـٛ        ايعّف

ٚشيـو ٭ٕ ايكُٝـ١ جحُرـٌ ًب ايػـًٛى      ؛َبًِ أٚ َا ؽبـايف ايعفـ١  

ايصٟ ؾطعخ َٔ أشٌ قٝا ح٘ صبُٛع١ نـةري٠ َٚحٓٛعـ١ َـٔ    

أظهـاّ  ـه ايةكـط ٚأظهـاّ      فُـر٬ً  ؛ا٭ظهاّ ايحفكـ١ًٝٝ 

ــا    ايػـــفط يًُـــطأ٠ ٚاسبصـــاث ٚذبـــطِٜ اشبًـــ٠ٛ ذـــِ ذبـــطِٜ ايعْـ

ــ٢       ــعٚاط ٚنــصيو اسبــز عً ــازض٠ يً ــ٢ اىبة ٚنــصيو اسبــز عً

ًب إؾـاع١ خٴًـل    نًٗا أظهاّ جكتٸ وجؿصٝع ايعٚاط ٚ ريٖا

ــًا إٔ ٜفــطٍب ًب      ٚقُٝــ١ ايعفــ١و ٖٚــصٙ ايحفاقــٌٝ مبهــٔ ٚاقعٝ

فٝٗــا ظكــٌ  بعهــٗا بعــه اىبػــًُـبو ٚنًُــا ظكــٌ جفــطٌٜب 

اْحكام َٔ ٖـصٙ ايكُٝـ١.. ٖٚٓـا ٜكـع بعـه اىبػـًُـب ًب َـأظم        

نةري ظُٝٓا ٜعرتنٕٛ عًـ٢ بعـه ٖـصٙ ا٭ظهـاّ ايحفكـ١ًٝٝ      

زٚضٖــا ًب إؾــاع١  جــأذطًا بؿــٝٛعٗا ًب ايكــِٝ ايغطبٝــ١ َٚحٓاغـــب

ٚنصيو بـاقٞ ايكـِٝ ٫ مبهـٔ إٔ جحُرـٌ      وٖصا اشبًل ايكِٜٛ
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١ ازبع٥ٝـ١ ايـيت قـس    ًب ايػًٛى بعٝسًا عـٔ ا٭ظهـاّ ايحفكـًٝٝ   

ــٕٛ ٚاشةـــاد  ٚقـــس جهـــٕٛ   وٚقـــس جهـــٕٛ َػـــحعةاد   وجهـ

 ٚقس جهٕٛ َهطٖٚاد. وَادضبطٻ

َٚٔ ٚش١ٗ ُْبط ز. َٓكٛض اىبطريٟ فإ أنا ق١ُٝ ٜـ٪َٔ  

بٗــا اىبػــًُٕٛ عَُٛــًا ٚايعــطث خكٛقــًا ٫ٚ ٜطةكْٛٗــا عًــ٢       

ٚشيــــو يةعــــسٖا  ؛اٱطــــ٬م ٖــــٞ قُٝــــ١ ايعــــسٍ ٚعــــسّ ايُبًــــِ

ػٝاغٞ اىبػحةس ذِ جحابعخ اىبُبامل فأٍٚ َبامل ٖٛ اي .ايػٝاغٞ

َــٔ ازبُٝــعو ٚايػــةت  ٝــاث احملاغــة١ ٚاىبطاقةــ١ يًػٝاغــٞ       

ُٸـ   ؛اىبػحةس ٚجعايٝ٘ ع٢ً أٟ ٚغ١ًٝ يًُعاغة١ ع نـٌ  ٚشيـو يحص

أزٚاد ايػــًط١ ٚايكٗــط بٝــسٙ.. َٚــٔ ٖٓــا ٜــط٣ ايهــٛانه إٔ   

ا٫غــحةساز ٖــٛ آفــ١ اٯفــاد فٗــٛ ايــصٟ ٜٛيــس نــٌ ايطشا٥ــٌ َــٔ  

ٚاْحٗاظٜـــ١ َٚبًـــِ ٚجكـــسض اىبـــحًُكـب ْفـــام ٚغـــطقاد ٚنـــصث 

ٚ ٝاث اىبةسعـب ٖٚهصا.. َٚـٔ ْاظٝـ١ أخـط٣ فُٓبـطًا ٫ضجةـاٍب      

اقـ١  خبٚ - ايكـِٝ ٚايػـًٛى بايعكٝـس٠ فـإ اىبـ٪ذطاد ايعكسٜـ١      

ــ١  ــاد    -ايغطبٝـ ــٔ صبحُعـ ــريٙ َـ ــعٛزٟ ٚ ـ ــع ايػـ ــ٢ اجملحُـ عًـ

اىبػــًُـب ايــيت ذبــسس عًــ٢ ؾــهٌ جٝــاض شــاضف بادبــاٙ ٚاظــس 

إفب ظٜـــاز٠  -بٗـــصا ايؿـــهٌ شا اغـــحُط ايٛنـــع إ-غـــح٪زٟ 
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ــع   ــ١ ًب اجملحُـ ــاد ا٭خ٬قٝـ ــ١   وا٭ظَـ ــ٢ ًب اىبُٓبَٛـ ٚإفب فٛنـ

ٚشيو ٫ْكػاّ ٚجٓاقه َكازض ايكِٝ ٫ْٚكػاّ  ؛ايك١ُٝٝ يسٜٓا

 يصيو. غًٛنٝاد اجملحُع جةعًا

ٚجٓــاٍٚ ز. عةسايػــ٬ّ ايٛاٜــٌ ٬َظُبــاد ز. َٓكــٛض ظــٍٛ  

ظٝـــز شنـــط إٔ ْكـــس ا٭ٚضام ايعًُٝـــ١ أَـــط يبحـــاظ       وٚضقحـــ٘

َـــٔ  ًاأغـــًٛث شـــٖٛطٟ يحطـــٛض اىبعطفـــ١. يهـــٔ يًٓكـــس أغػـــ ٚ

ٚكبـة عـسّ ا٫جهـا٤     ويٝٗاإنُٓٗا عسّ ْفٞ اىبعطف١ اىبػحٓس 

 لبـٛشط ٚعًٝٗا أٚ اغحعطانٗا بـٌ ْكـسٖا ٚبٝـإ خًًـٗا َعطفٝـًا.      

ٕ ًب ٕ ٖـــــــا٬٥ابطنـــــــاد ٚايـــــــٛضزٟ لبٛششـــــــ نـــــــٌ َـــــــٔ

 ًانـــةري ْٚكـــسُٖا غـــٝهٕٛ عُـــ٬ً وايػٛغـــٝٛيٛشٝا ايعطبٝـــ١

ٕ ٖٛ اجهأ ع٢ً أٟ َٔ ايرتاس ايٛاغـع يًعًـّٛ   ٚضبٌ جطظٝت إ

 ا٫شحُاعٝــ١. أَــا كبــة عــسّ اغــحدساَُٗا فٗــٛ َٛقــف َعــازٺ    

فاىبعطفــ١ جُٓــٛ بايٓكــس ٚاىبطاشعــ١ ٚايرتانــِ   ؛يًُعطفــ١ ايعًُٝــ١

 ٚيٝؼ بايحصاٌٖ ٚعسّ ا٫غحدساّ.

ٚأناف ز. خايس ايطزٜعإ إٔ أٟ عٌُ ٫ ٜػحٓس ع٢ً إطاض 

ــًا ًب اهلــٛا٤ ٜػــٌٗ غــكٛط٘.   ُْبــطٟ ُٜبــٌ عُــ٬ً ْاقكــًا َٚعً   ك

طـاض ْٚكهـ٘   ٚاغحهٌُ ز. عةسايػ٬ّ: ٚمبهـٔ ْكـس ٖـصا اٱ   

 ٜطازٙ.إٚيهٔ يٝؼ ايحٛق١ٝ بعسّ 
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ٚبسٚضٙ أٚنح ز. َٓكٛض اىبطريٟ إٔ أَٓٝح٘ ناْخ ربل 

بٓٝــ١ ٚضقــ١ ز. عةسايػــ٬ّ ٭ْــ٘ ٜطاٖــا أنُــٌ ٚأنبــٌ بــسٕٚ        

خ ايُٓــٛششـب. ٚقــاٍ ايًــٛا٤ ز. غــعس ايؿــٗطاْٞ: باىبٓاغــة١ عطفــ

بطناد َعطفـ١ عـٔ بعـس ًب شاَعـ١ شـٛضط جـإٚ ظٝـز نٓـخ         

أزضؽ ٚنإ َع٘ َسضغـٕٛ عـطث آخـطٕٚو أَـا بطنـاد فًـِ       

 ٞ ٜٚهفـٞ َرـٌ    وٜةٗطْٞ نؿدل ٚمل ٜعصةة إْحاش٘ ايعًُـ

ٖ٪٤٫ إٔ ٜػًطٛا أق٬َِٗ ع٢ً غًةٝاد اجملحُعاد ا٫غـ١َٝ٬  

ُٸ عِٗ. ٚأناف ز. خايـس ايطزٜعـإ:   ٚايعطب١ٝ يٝحًكفِٗ ايغطث ًٜٚ

س ٜعٝــت بطنــاد جَٛبٝفــ٘ يًكــطا  ايطةكــٞ ًب ذٓاٜــا ذبًًٝــ٘  قــ

 يهٔ ٖصٙ َسضغ١ َٔ اىبساضؽ.

أٜهًا ًٚب غٝام ايحعًٝل ع٢ً ٚضق١ ز. عةسايػـ٬ّ ايٛاٜـٌو   

ــ٢    ــٛ َٓعـــ ــ١ جٓعـــ ــ١ ذبًًٝٝـــ ــإ ض٩ٜـــ ــس ايطزٜعـــ عـــــطري ز. خايـــ

ــٝٛيٛشٝ ــًا   ًاغٛغـ ــ١ عَُٛـ ــاد ايعطبٝـ ــس إٔ اجملحُعـ ــز ٜعحكـ ؛ ظٝـ

فٝٗــا إٔ غــًٛى ايفــطز قبعٓــ٢  ؛egalitarianصبحُعــاد نًٝــ١ 

ــحصاب١      ــٛ اغـ ــت؛ فٗـ ــ١ٝ ًب ايغايـ ــ١ ؾدكـ ــٔ ض ةـ ــًا َـ ــٝؼ ْابعـ يـ

يحٛقعاد ازبُاع١ َٔ ظٛي٘و َٚٔ ذِ جصٚث ايـصاد ايفطزٜـ١ ًب   

ــ١ عاقًــ١   ٭ٕ ظطٜحٗــا  ؛اجملُــٛ  ايهًــٞ ٫ٚ جــاظ نــصاد فاعً
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جحكًل إفب زضش١ نـةري٠ ًب ضباٚيـ١ َٓٗـا يًحُـاٖٞ َـع ايـطٚح       

َــٔ  يًــصاد ايعطبٝــ١ بــٌ ٚذبــسٸس٠ ازبُاعٝـ١.. ٖٚــصٙ ايػــ١ُ َكٝ ــ 

اْط٬قحٗـــا عًـــ٢ غـــصٝحٗا ظحـــ٢ يـــٛ أضازد إٔ جـــٓٗض غـــًٛنًا  

َع ا٭خص ًب ا٫عحةاض ْػة١ٝ َا ٖٛ عك٬ْـٞ   وعك٬ًْٝا ٚضؾٝسًا

 ٚضؾٝس.

م ز. خايــس ايطزٜعــإ إفب ايعكًٝــ١ ازبُاعٝــ١ َٚــا إشا  ٚجطــطٸ

ٖـٞ اىبعـاٜري ايـيت     أّ  ري شيـو.. َٚـا   ًانإ َا كباضغ٘ عك٬ْٝ

ظٝــز مبٝـٌ بٗــصا اشبكــٛم إفب   …ًٛى ازبُاعـ١ ذبهـِ غــ 

ــ١ٜٛ ٫     ــ١ َانـ ــّٛ بعكًٝـ ــٞ ضبهـ ــًٛنٓا ازبُعـ ــط٠ إٔ غـ فهـ

٘ إجحٓاغت ايةح١ َـع َػـح٣ٛ ايحعـسٜز ايـصٟ ٚقـًٓا       ٓعٔ فـ  .يٝـ

ًب ظــــب إٔ  وػـــكٌب اىبانـــٞ بهـــٌ دبًٝاجـــ٘ عًـــ٢ اسبانـــطْٴ

اىبانــٞ باىبانــٞ ٚيــٝؼ  اىبطًــٛث َٓــا ٖــٛ قطــع ايكــ١ً بــةعه

عكًٝــــ١ جٓاغــــت ؾــــطٚط٘.   ٚايحفاعــــٌ َــــع ايعكــــط ب   ٘ونًــــ

ٚ ٞ ــ ــهاي١ٝ اىبانــ ــ١    -إؾــ ــسٜٓا اظزٚاشٝــ ــخ يــ ــط خًكــ اسبانــ

ــا    ــا ٚادباٖاجٓـ ــرري َـــٔ َٛاقفٓـ ــًٛن١ٝ اْعهػـــخ عًـــ٢ نـ غـ

ــا أَعٓٸــــ     ــأ٠ اسبايــــ١ نًُــ ــعزاز ٚطــ ــز جــ ا ًب ايحعــــسٜز حبٝــ

ــسٕ     ــٓا ًب اىبـ ــ١ عٝؿـ ــط إفب ططٜكـ ــٔ إٔ ُْٓبـ ــط١ْ. ٚمبهـ ٚايعكـ
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غــٓصس  وٚجعآًَــا َــع  ريْــا ُْٚبــط٠ اٯخــطٜٔ يٓــا ُْٚبطجٓــا هلــِ

ايػًةٝاد جحفٛم ع٢ً اٱػبابٝـاد َـع عـسّ إْهـاض ا٭خـري٠ ًب      

عبــٔ بهًُــ١ أخــط٣ ْكــطسّ َــع ايعكــط ًب    بعــه اىبٓــاظٞ..

بعــه ؾــطٚط٘ زٕٚ إٔ ْهــٕٛ فــاعًـب فٝــ٘ أٚ قــازضٜٔ عًــ٢       

جطٜٛعــــ٘ بكــــٛض٠ دبعًٓــــا ْعــــٝـ قبػــــح٣ٛ َكةــــٍٛ. ٚيٝػــــخ 

اىبؿـه١ً اٯٕ فكـس ْػـحطٝع دبــاٚظ بعـه ايعكةـاد قبـا يــسٜٓا       

ٌ     َٔ إَهاْـاد    ؛َازٜـ١؛ ٚيهـٔ اىبؿـه١ً جهُـٔ ًب اىبػـحكة

ــ١     ــٌ إفب َطظًـ ــس ْكـ ــرًض ٚقـ ــط٠ ايـ ــدِ نهـ ــًحٓا جحهـ فُعهـ

ٜكــعت فٝٗــا ايػــٝطط٠ عًــ٢ نــٌ ؾــ٤ٞ يحهــٕٛ ايٓٗاٜــ١ عًــ٢ 

ٚيــ٘ ؾــطٚط٘ ٫ٚ  ايحــاضٜذ قــاٍؽٚ ــري َــا ْطٜــس أٚ غبطــٌب يــ٘..  

فاَــــا إٔ ْػــــاٜطٙ  ؛مبهــــٔ ايــــحعهِ قبصطٜاجــــ٘ ًب ايغايــــت

ٚإ٫ فًٓٓحُبـــط ٚقـــٛ   واٯٕٚعبـــاٍٚ جطٜٛـــع َـــا ْػـــحطٝع َٓـــ٘  

 ايهاضذ١.

ــٛح      ــ٘: بٛنـ ــ٘ بكٛيـ ــإ ططظـ ــس ايطزٜعـ ــحهٌُ ز. خايـ ٚاغـ

أنرط فإ صبحُعٓا ؼبحهٔ ف٦حـب ُٖا أؾة٘ بكٓةًحـب قابًحـب 

 %72ي٬ْفصاض ًب أٟ ٚقخ: ايؿةاث ايـصٜٔ مبرًـٕٛ أنرـط َـٔ     

ٖاجـــإ ٚايـــيت كبرـــٌ ْكـــف اجملحُـــع.  ٚاىبـــطأ٠ وَـــٔ ايػـــهإ
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َٳـ  ٓـ  ايف٦حإ ُٖا  كًـل ًب اىبػـحكةٌ بػـةت ٚطـأ٠     ايا ٔ غٝػـةت ي

ٚقــس   …ايعٛىبــ١ ٚقــعٛب١ جــٛفري َحطًةاجُٗــا بكــٛض٠ نافٝــ١     

يهٓٓا أ ًكٓا أَاَٗا  وفحعٓا ايةاث يًُطأ٠ فُٝا ٜحعًل بايحعًِٝ

َــٔ فــطم ايعُــٌ ايؿــطٜف يبــا ظاز َــٔ ْػــة١ بطايــ١     ًانــرري

ــ١  ــٛض٠ ًَعَٛبـ ــطأ٠ بكـ ــسا٥ٌ    واىبـ ــا بـ ــسّ هلـ ــا مل ْكـ ـــب أْٓـ ًب ظـ

عاشًــ١  ه١ً ػبــت إٔ ْٛشــس هلــا ظًــ٫ًٖٛــصٙ اىبؿــٚ …َٓاغــة١

ظحـ٢ ٫ جحفــاقِ بكــٛض٠ ٜكــعت ايػــٝطط٠ عًٝٗــا.. أَــا ايؿــةاث  

فاِْٗ ٚبفعٌ َحطًةـاد اسبٝـا٠ ٜكـطسَٕٛ حبـا٥ٌب وٝـو َـٔ       

ا٭َـــط ايـــصٟ  وايعكةـــاد ايـــيت جعطقـــٌ اغبـــطاطِٗ ًب اجملحُـــع 

ٖٚــصا يــٔ ٜهــٕٛ ًب َكــًع١  وغــٝعٜس َــٔ ٜأغــِٗ ٚإظةــاطِٗ

. إٕ أبػٌب َراٍ مبهٔ إٔ ْػـٛق٘  صبحُعِٗ ًب ْٗا١ٜ اىبطاف.

ًب ٖـــصا ازباْـــت ٖـــٛ قهـــ١ٝ ا٫خحٝـــاض يًـــعٚاط ايـــصٟ ُٜبـــٌ        

ضبهًَٛا قبُٓبَٛـ١ َـٔ اىبحٛانـعاد ا٫شحُاعٝـ١ ايـيت جكًـل       

خٝاضاد ايططفـب ايؿاث ٚايفحا٠. ايؿةاث َحفاعٌ َع اسبانط 

َهةـٌ بكٝـٛز اىبانـٞ ٚشٝـٌ اٯبـا٤ ًب       ٘ايٛقخ ْفػًب يهٓ٘ 

ٚظـري٠.. إْـ٘ ٜعـاْٞ َـٔ ٖـ٠ٛ       ًاٜـ٘ قًكـ  س يسبعه اىبٓاظٞ يبا ٚيّـ 

ٜـٓكل ايؿـةاث   ٚ .ضزَٗـا  بـب اىبانٞ ٚاسبانط ٜكـعت أظٝاْـاً  

اىبةــازض٠ ٚاسبطٜــ١ ايهافٝــ١ ايــيت ٫ جٛفطٖــا يــ٘ ذكافــ١ اجملحُــع   
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اييت ٜةسٚ أْٗا عك١ٝ ع٢ً ايحغٝري أٚ أْٗـا جـحغري بـةٌب٤ ؾـسٜس..     

٘        ايؿاث عٓـسْا ف  وًٜحفـخ مبٝٓـًا ٚمشـا٫ً ٜٚـط٣  ـريٙ أفهـٌ َٓـ

ٖٓا جهُٔ اىبؿه١ً عٓسَا مت اٱؾـاض٠ إفب ٚشـٛز َعهـًحـب    ٚ

 ايؿةاث ٚاىبطأ٠. :قس ْٛاشُٗٗا َػحكة٬ً

 وٚاجفــل ايًــٛا٤ ز. غــعس ايؿــٗطاْٞ َــع َــا ططظــ٘ ز. خايــس 

ٚأناف أْ٘ َٗحِ بكه١ٝ اىبػاٚا٠ بــب ا٭شٝـاٍ ظٝـز غـةل إٔ     

ٜٚعحكس  وغ١ٓ 92نحت عٓٗا ًب غٝام ضغاي١ ايسنحٛضاٙ قةٌ 

ٜعة بةػـاط١   –ايصٟ شنطٙ ز. خايس  – egalitarianإٔ جعةري 

ــ٢ ا٭قــٌ ًب غــٝاق٘ ا٫قحكــازٟ يٛقــف غــًٛى أٚ صبحُــع      عً

ــٌ    ــ١ ايػــــها١ْٝ ذبحــ ــٌ ايرتنٝةــ ــاٚا٠. ًٚب ذبًٝــ َعـــــب: اىبػــ

َٔ ايػهإ ع٢ً  %82 ٢ًايف٦حإ: اىبطأ٠ ٚايؿةاث َا ٜعٜس ع

ا٭َـط نًـ٘ أٚ   ٖٚٚصا ٜـرتى ايؿـ٪ٕٚ ايعاَـ١ ٚاشباقـ١      وا٭قٌ

ا٭قًٝـــ١ ايػـــها١ْٝ َـــٔ َحٛغـــطٞ ا٭عُـــاض َـــٔ  شًـــ٘ ًب ٜـــس 

ايصنٛض ٚايكًٌٝ َٔ نةاض ايػٔ يبٔ ِٖ ًب عُط ايعٌُ َٚٔ 

ٜعاٍ َحؿةرًا بايػًط١ ا٭بٜٛـ١ بهـٌ َعاْٝٗـا     دباٚظٙ ٚيهٔ ٫

يًػـًط١ ًب ٜـس    ًاؾـسٜس  ًاايعا١َ ٚاشباق١. بٌ إٕ ٖٓاى جطنٝـع 

 ونةاض ايػٔ َٔ ايصنٛض ايصٜٔ دباٚظٚا عُط ايعُـٌ بهـرري  

أقٌ ايف٦ـاد ايػـها١ْٝ قـسض٠ عًـ٢ ايحغـٝري ٚإزاض٠ ايحغـٝري       ِٖٚ 
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٭غةاث ٚانع١. ٫ٚ ؾو إٔ اظرتاّ نةاض ايػـٔ ًب صبحُعٓـا   

ــيت ؼبــت إٔ جطغــذ  ــري إٔ        ــِٝ ايعًٝــا اي ــٔ ايك ــسجٓا َ ًٚب عكٝ

ايفعـٌ   ايكهاٜا ايٛط١ٝٓ أَط ٫ ؼبحٌُ ا٫ْحُباض أٚ اسبًـٍٛ بـطزٸ  

مبهٔ إٔ ٜٓصع ٚقس فاجٓا ايهرري يبا نإ  وٚيٝؼ باىبةازض٠

ــ١     ــ٪ٚي١ٝ ايعاَـ ــسٍ ٚاىبػـ ــاٚا٠ ٚايعـ ــعس٠. ٚاىبػـ ــٌ ا٭قـ عًـــ٢ نـ

ٚاشباق١ ٚايكطاضاد اىبكري١ٜ )قبا فٝٗا اىبػاٚا٠ بـب ا٭شٝـاٍ(  

َرتنــع٠ ًب أٜــسٟ ٖــ٪٤٫ َــع نــٌ ا٫ظــرتاّ ايٛاشــت. ٖٓــاى    

جطنٝـــع ؾـــسٜس ًب ايػـــًط١ ػبـــت إٔ ٜكابًـــ٘ بطةٝعـــ١ اسبـــاٍ  

ط١ قـٟٛ ٚاىبػـا٤ي١   جعاَبِ ًب اىبػ٪ٚي١ٝ. يٮغـف جطنٝـع ايػـً   

 نعٝف١.

ز. غعس ايؿٗطاْٞ إٔ قهاٜا اىبطأ٠ ٚايؿةاث ايًٛا٤ ٚأٚنح 

جؿهٌ َعُبـِ قهـاٜاْا ايػٝاغـ١ٝ ٚا٫شحُاعٝـ١ ٚا٫قحكـاز١ٜ      

عبحــاط إفب غٝاغــاد شسٜــس٠ جكــّٛ عًــ٢ اىبؿــاضن١  ٚٚا٭َٓٝــ١. 

ــ١   ــ١ ايفاعًـ ــ٣ٛ ا٫شحُاعٝـ ــحٓٗاري ايكـ ــٌٝب   وٚاغـ ــٌ ٚجٓؿـ ٚجفعٝـ

ــة١ اىب٪غػـــاد اي  ــا٤ي١ ٚضباغـ ــ١ ًب  َٚػـ ــ١ ٚ ـــري ايطوٝـ طوٝـ

صباٍ جفٜٛهٗا َٚٚبا٥فٗا ايـيت أٚشـسد َـٔ أشًـٗا. ًٚب غـٝام      

ــع عًــ٢ عــاجل ٖــصٙ ايف٦ــ١         ايكهــ١ٝ اىبططٚظــ١ يًعــٛاض فاْــ٘ ٜك

ــٌ     ــاضن١ بهــ ــٌ اىبؿــ ــا٣ ًب جفعٝــ ــ٪ٚي١ٝ نــ ــ١ا( َػــ )ايٓدةــ
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فهـــ٬ً عـــٔ َػـــ٪ٚيٝحٗا دبـــاٙ نـــٌ ايكهـــاٜا ٚيـــٔ  وأبعازٖـــا

ــسٖا أ٫ًٚ   ــا ٚظـ ــاّ بٗـ ــحطٝع ايكٝـ ــاف١ إ وجػـ ــا ًب إنـ فب إخفاقٗـ

ايػابل يطةٝع١ ايػًط١ ٚايحؿةز بٗا ٚخكا٥ل نةـاض ايػـٔ   

ايؿدك١ٝ. ٜٚكع ذبخ ٖصا ايحعًٌٝ قبـا يـ٘ َٚـا عًٝـ٘ إخفاقٓـا      

ٓا ع٢ً ايػًٛى ايػٟٛ ايعاّ َع أْفػِٗ ٥ًب جطب١ٝ أْفػٓا ٚأبٓا

ــ١ ًب ايفهــا٤      َٚــع اٯخــط َٚــع ضبٝطــ٘ ا٫شحُــاعٞ َٚــع اية٦ٝ

 ٚا٭َانٔ ايعا١َ.

ــس أ  ــسٚضٙ أنـ ــةاث    ٚبـ ــ٢ إٔ ايؿـ ــٛؼبٞ عًـ ــساهلل ايهـ . عةـ

ٚاىبــطأ٠ مبرًــٕٛ ايغايةٝــ١ ايعُبُــ٢ َــٔ صبحُعٓــا نُــا أؾــاض ز.   

َٚـــع شيـــو فٗـــِ ا٭بعـــس عـــٔ   و%82ٜؿـــهًٕٛ  ؛ ظٝـــزغـــعس

ايكــطاضاد ايــيت جحعًــل قبكــريِٖ ٚايحدطــٌٝب ىبػــحكةًِٗ.. فكــس 

ٛٸ هلصا ذبسس نرري  ويٛا إفب صبطز جٓفٝصٜـب هلصٙ ايكطاضادذب

 ا )ا٭ق١ًٝ ربطٌب ٚايغاية١ٝ جٓفص(.َٔ اٱؾهايٝاد يسٜٓ

ٚاجفكــــخ ز. غــــا١َٝ ايعُــــٛزٟ َــــع َــــا شنــــطٙ ز. خايــــس  

ٔ  ايطزٜعإ َٔ إٔ َعهً ٖـ    ١ نـٌ َـ اىبفحـاح.   ٞايؿـةاث ٚاىبـطأ٠ 

ز. غعس ايؿٗطاْٞ ٚأ.  ايًٛا٤ نُا أٜسد َا شٖت إيٝ٘ نٌ َٔ

عةساهلل ايهـٛؼبٞ ظـٍٛ شاد ايكهـ١ٝو ٚأنـافخ قٛهلـا: يٝـخ       

 يٝحهِ جغطزٕٚ بٗا َطاضًا. ك١..اجملحُع ٜسضى ٖصٙ اسبكٝ
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أَا ز. َػاعس احملٝا فٝحفل َع صبٌُ َـا ططظـ٘ ز. خايـس    

ٚز. غعسو يهٓـ٘ ٜـط٣ فُٝـا ؽبـل َػـأي١ ايهةـاض ٚايكـغاض        

ايصٜٔ ٜسٜطٕٚ قٓاع١ ايكطاض أْ٘ ًب نرري َٔ ايـسٍٚ اىبحكسَـ١   

َٳ ٔ ٜـسٜط ايكـطاض فٝٗـا ٖـِ َـٔ ف٦ـاد نـةري٠ ًب ايػـٔو          ايت 

 ٖ ٓــا اىبككــٛز بــ٘ أٚي٦ــو ايــصٜٔ ٜكــٓعٕٛ   ٚطةعــًا ا٭نــا غــًٓا 

نةــاض اىبػــ٪ٚيـب ٚأعهــا٤  ايفــطم.. ٜٚكــٍٛ ز. َػــاعس: ٫ظــِْب

ــاْٝـب َٚــس    ــسٍٚ   ٟطٜصبــايؼ ايؿــٝٛر ٚاياىب ايؿــطناد ًب اي

غـــحصس إٔ  ـــايةٝحِٗ َـــٔ ايف٦ـــ١ ايعُطٜـــ١   وايغطبٝـــ١ ًٚب آغـــٝا

إش ِٖ ا٭نرط خا٠ ْٚهصًا.. طةعًا ٫ ٜعـة ٖـصا إٔ    ؛ايهةري٠

 واىبٗاّ ٜفرتري إٔ ج٪ٍٚ يًف١٦ ايعُط١ٜ ا٭نانٌ ايَٛبا٥ف ٚ

ٛٸ ٚضقبــا نــإ  وٍ عًٝــ٘ ايهفــا٠٤ ًب ْٗاٜــ١ اىبطــاف ٚإلبــا اىبعــ

ؾاث أٚ فحا٠ ًب عُط اير٬ذـب أنرط قسض٠ ع٢ً إزاض٠ عٌُ َٔ 

 وبػٝة أٚ غحٝة.

ــ٢ ٬َظُبــ١ ز.    ٚبــسٚضٙ عًّــ  ــٛا٤ ز. غــعس ايؿــٗطاْٞ عً ل ايً

اعٞ عًــ٢ إٔ َػــاعس بكٛيــ٘: يكــس ظطقــخ ًب ازباْــت ا٫شحُــ

أظفِب يهةاض ايػـٔ )ٚأْـا ٚاظـس َـِٓٗا( َكـاَِٗ َٚهـاْحِٗ       

أْٗــِ آبا٩ْــا ايــصٜٔ هلــِ اسبــل ايٛاشــت  ٫ٚ٢ ْٓػــ وا٫شحُاعٝــ١

ِ  ؛ؾطعًا ٚعطفًا ٚهلِ أُٖٝحِٗ ٫ٚ مبهـٔ   وشبااجِٗ ٚقـسضاجٗ
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ضقبــا إٔ َــا طغــ٢ عًــ٢ َــساخًيت ٖــٛ      ٚ .ا٫ْحكــام َــٔ شيــو  

٭شٝــاٍ ًب  ايفهــط ايهــأَ يــسٟ خبكــٛم اىبػــاٚا٠ بـــب ا     

ٗٓـا اىبػــ٪ٚي١ٝ ٚايكــطاض  ف وشاْةٗـا ايعــاّ اىبحعًـل بــاىبٛاضز ايعاَــ١  

 و)ًب ٖصا ايؿـإٔ َٚـا مباذًـ٘( َطنـعإ بؿـهٌ نـةري شـساً       

ــ١    ٜٚكـــــاؽ عًٝـــــ٘ َػـــــأي١ جطؾـــــٝس ايٓفكـــــاد ايعاَـــــ١ ٚاية٦ٝـــ

ٚاىبُحًهاد ايعا١َ ٚ ريٖا. ٚغٝةك٢ نةاض ايػٔ ًب صبحُعٓا 

ٚبطةٝعــ١  وٕ اهللًب َهاْــ١ أفهــٌ َــٔ بكٝــ١ زٍٚ ايعــامل بــاش   

ا٭َـــٛض غـــٝةك٢ هلـــِ ْكـــٝت ا٭غـــس ًب إزاض٠ ايؿـــ٪ٕٚ ايعاَـــ١  

 ٚاشباق١ ًب اجملحُع.

َٚٔ شاْة٘ أناف أ. عةـساهلل ايهـٛؼبٞ: ٫ غبحًـف عًـ٢     

  ِ ــاْحٗ ــسٜطِٖ َٚهــ ــٔ ٚجكــ ــاض ايػــ ــا  وظــــل نةــ ــا نٓــ ٚضقبــ

ايٛظٝسٜٔ ايصٟ ؼبفِب هلِ ٖصٙ ايك١ُٝ اشحُاعًٝا أٚ ع٢ً ا٭قٌ 

يهـٔ ًب ايٛقـخ ْفػـ٘ ٫ بـس إٔ      وأنرط َٔ ؼبفـِب هلـِ شيـو   

ــام َػـــحكةً٘      ــٌٝب ٚضغـــِ آفـ ــٕٛ يًؿـــةاث زٚضٙ ًب ايحدطـ ٜهـ

ْطٜــس َــعط اشبــا٠ بــايطُٛح ٚإٔ ٫ ٜطغــ٢      ٚقــٓاع١ ايكــطاض.. 

 أظسُٖا ع٢ً اٯخط.
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ْـ    َـٔ ايهـطٚضٟ إٔ ْغـري    ٘أؾاض ز. ظػـب اسبهُـٞ إفب أ

ــاظ       ــًاو ٚإٔ ْ ــل ظايٝ ــسٟ اىبطة َــٔ أغــًٛث  ــطؽ ايكــِٝ ايحكًٝ

ــط ْٚؿــــــصع  ــ١ أنرــــ ــاشط اٱػبابٝــــ ــاض  ٗاايُٓــــ ــ٘ اْحؿــــ يٓٛاشــــ

ايػــًٛنٝاد اشباط٦ــ١و جباْــت َعاقةــ١ اىبدطــ٧ ٚايحؿــٗري بــ٘ 

ٚايرتنٝع عًـ٢ غـًٛنٝاج٘ ْٚكـسٖا ْٚكـس فاعًـٗا. نـٌ شيـو        

ــ١ َػـــحُط٠ ٚيٝػـــخ ىبـــس٠    ػبـــت إٔ ٜهـــٕٛ ًب هبًـــ١ صبحُعٝـ

هبًـــ١ اىبـــطٚض أٚ  ريٖـــا. ًٚب ٖـــصا اٱطـــاضو  ًبأغـــةٛ  نُـــا 

مبهــٔ جكػــِٝ اجملحُعــاد عُطٜــًا إفب ذــ٬س َطاظــٌ: َــا قةــٌ  

ايؿةاثو ؾةاثو َا بعـس ايؿـةاث. ٚايرتنٝـع ٜهـٕٛ حبػـت      

 وَحٛغـٌب يًؿـةاث  ٚجًو اىبطاظـٌو َهرـف ىبـا قةـٌ ايؿـةاثو      

ٚبػٌٝب ىبٔ ِٖ ًب َطظ١ً َا بعس ايؿةاث. ػبـت إٔ ْفهـط ًب   

َٳ ِٖ ًب َطظ١ً َا قةٌ ايؿةاث عٓسَا  ٔنٝف ٜهٕٛ غًٛى 
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ٚنٝـــف غـــُٝٓبطٕٚ  وٕٛ أطفـــاهلِٚنٝـــف غـــريبٸ وٜهـــإٚ

ٚنٝــف ٜحعــإًَٛ َعٗــا.   ويًػــًٛنٝاد اشباط٦ــ١ ًب اجملحُــع 

إنــاف١ إفب  ــطؽ اٱػبابٝــاد َٚعاقةــ١ ايػــًٛنٝاد اىبدايفــ١  

ــ١   ــري اىبكةٛيـ ــ١ ٚ ـ ــع     وٚاشبازؾـ ــ٢ ازبُٝـ ــ١ عًـ ــل ايعكٛبـ ٚجطةٝـ

مبهٔ يٓـا ايُٓبـط إفب َـا    قغريِٖ ٚنةريِٖ ٚأَريِٖ. نُا 

ــ١      ــ١ َكاضْــ ــ١ اسبسٜرــ ــ١ اىبسْٝــ ــٞ ايسٚيــ ــاضادو ٖٚــ ــ٘ اٱَــ فعًحــ

ُــإو َــٔ أشــٌ نــةٌب غــًٛى َــا فعًحــ٘ عٴ بايػــعٛز١ٜو ٚأٜهــًا

 اىبٛاطٔ ٚاجػاق٘ َع ايكِٝ اٱغ١َٝ٬ ٚايعطب١ٝ ٚايعاىب١ٝ.

َٚـٔ ٚشٗــ١ ُْبـط أ. يًٝــ٢ ايؿـٗطاْٞ فــإ ا٭قـٌ ًب جععٜــع     

 ٚ ٫ ٜهحفـٞ اىبطبـٞ فكـٌب    ٖصٙ ايػًٛنٝاد ٜةسأ َٔ ايكـغطو 

بحٛشٝ٘ ا٭ٚاَط بٌ ٜهٕٛ قس٠ٚو َٚا ظٛاض ْةٝٓا عًٝـ٘ ايكـ٠٬   

ٚايػـ٬ّ َــع ايطفــٌ ايــصٟ جطــٝـ ٜــسٙ ًب قــعٔ ا٭نــٌو إ٫  

زضغـًا ًب فـٔ آزاث ازبًـٛؽ عًـ٢ اىبا٥ـس٠ أٚ قبـا ٜػـ٢ُ عٓــسْا        

        ِ  ايّٝٛ بــ "فـٔ اٱجٝهٝـخ"و اخحكـطٖا ًب ذـ٬س نًُـاد )غـ

ًٚب ٖـصا زضؽ عًُــٞ   وًٜٝــو( ٌ يبـا ٌ بُٝٝٓـوو نخــ اهللو نخـ 

يًطفٌ يرياعٞ اٯزاث ايعا١َ ٚؼبرتّ َٔ ظٛي٘ ظح٢ يٛ ناْـخ  

ًب ططٜكــ١ ا٭نــٌ. أٜهــًا ًب َػــأي١ ا٫غــح٦صإو ًب ايكــطإٓ      
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ايهطِٜ جٓةٝ٘ ع٢ً ظفِب خكٛقٝاد ايٓاؽ ًب بٝٛجِٗ ٚعسّ 

زخٛهلا إ٫ باشٕو ًٚب ايحعا٬َد اي١َٝٛٝ ٖٓـاى ْٗـٞ عـٔ نـٌ     

ِ نإ أٚ  ـري َػـًِو ٚايحٓةٝـ٘ عًـ٢     ٠ يةؿط َػًَا فٝ٘ َهطٸ

َطاعــا٠ ظكــٛم ايٓــاؽ ًب ازبــري٠ ٚايػــهٔ ٚايططٜــل ٚاىبٓــافع  

ٖـــصٙ ايػـــًٛنٝاد مبهـــٔ جععٜعٖـــا بايرتبٝـــ١     ٚاىبؿـــرتن١. 

ــط١ٜ ــا     ؛ا٭غـ ــإو ٚجععٜعٖـ ــٌ إْػـ ــ١ٓ يهـ ــ١ اسبانـ ــا اية٦ٝـ ٭ْٗـ

 ّ ــ١ ٚايُٓبــا ــايكٛاْـب ٚايحُٓٝ ــٌ ًب ٖــصا قــس ٜكــٓع    ؛ب ٭ٕ أٟ خً

إظػاؽ باىبػ٪ٚي١ٝ ازبُاع١ٝ ٚجغًٝـت  فٛن٢ ٫ٚ َةا٠٫ ٚعسّ 

ــٛز    ــإ ٚٚشـ ــا٤ اٱْػـ ــ٤ٞ. ٚايٛانـــح إٔ بٓـ ــ١ ًب نـــٌ ؾـ ايفطزٜـ

ايح١ُٝٓ قس جغري ًب بعه غًٛنٝاد ايٓاؽو ٚيعـٌ قكـ١ عًـٞ    

 :ًب اشبًٝف١ اىبحٛنٌ بٔ ازبِٗ ٚقكٝسج٘ ايؿٗري٠

 أْخ نايهًت ًب ظفاَبو يًٛز

 ٚنايحٝؼ ًب قطا  اشبطٛث

 ى زيًٛا ٓاأْخ نايسيٛ ٫ عسَ

 نةاض ايس٫ نرري ايصْٛث َٔ

ٚنٝــف جغــريد أيفــاَب ٖــصا ا٭عطابــٞ ازبًــف ٚجطقكــخ        

 طةاع٘ يحدطط قكٝس٠:
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 عٕٝٛ اىبٗا بـب ايطقاف١ ٚازبػط

 شًؾب اهل٣ٛ َٔ ظٝز أزضٟ ٫ٚ أزضٟ

 أعسٕ يٞ ايؿٛم ايكسِٜ ٚمل أنٔ

 غًٛد ٚيهٔ ظزٕ نبطًا ع٢ً نبط 

ــِٝ ٚاىبةــاز٨      ٕإش ــسٜٓا ٚغــا٥ٌ نــرري٠ يحععٜــع ٖــصٙ ايك  وي

ٖٞ يٝػخ باىبػحع٬ٝدو َٚا ٜٓككٓا فكٌب ٖٛ ايٓٝـ١ ازبـاز٠   ٚ

 يًحهاجف ٚجغٝري َا مبهٔ جغٝريٙ ًب أْفػٓا قةٌ  ريْا.

ٜٚط٣ ايًـٛا٤ ز. غـعس ايؿـٗطاْٞ نـطٚض٠ إٔ عبـاضث بؿـح٢       

ــا٤اد    ــًة١ٝ ًب ا٭َــــانٔ ٚايفهــ ــًٛنٝاد ايػــ ــا٥ٌ ايػــ ايٛغــ

ــ١ ــيت      وايعاَ ــا اي ــِٝ ايعًٝ ــ٢ بايػــًٛنٝاد ْٚطغــذ ايك ٚإٔ ْطق

ٌ ذبــرتّ  ٭ْٗــا غحعػــٔ  ؛اٱْػــإ ٚاية٦ٝــ١ ٚايكــإْٛ ًب ايــساخ

نُـا   وغًٛنٓا اشبـاضشٞ بـٌ ٚقـٛضجٓا ايُٓطٝـ١ يـس٣ اٯخـط      

مبهٔ إعساز نحٝةاد جٛعٜٛـ١ جعطـ٢ يًػـٝاح عٓـس خـطٚشِٗ      

 َٔ َطاضاجٓا ايسٚي١ٝ بكٝغ١ اعٌُ ٫ جعٌُ.

ٚأنس أ. خايس اسبـاضذٞ عًـ٢ أُٖٝـ١ ايحؿـطٜعاد ٚجطةٝـل      

 وٚجفعٝـــٌ احملاغـــة١ زٕٚ ضبابـــا٠  ايكـــإْٛ حبـــل اىبدـــايفـبو   

ــا٤و ٚنــــطٚض٠ جطــــٜٛط    ــ١ أٚ ايرٓــ َٚػــــاٚا٠ ازبُٝــــع ًب ايعكٛبــ
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اىب٪غػاد ايطو١ٝ ٚا٭١ًٖٝ اييت جكّٛ ع٢ً ضعا١ٜ ايؿإٔ ايعاّ 

ٚاٯزاث ايعاَــ١ بايؿــهٌ ايــصٟ ٜهفــٌ جطــٜٛط اسبٝــا٠ ايعاَــ١ 

ــسٜٔ      ــصاد إٔ اي ٚآزابٗــا ٚايعطــا٤ اٱْػــاْٞ اىبحٛقــع َٓٗــاو ٚباي

شعــٌ يًحهــأَ ٚايحهافــٌ َهاْــ١ نــةري٠ ًب  اٱغــ٬َٞ قــس 

َػح٣ٛ اىبفّٗٛ ٚايحطةٝل. َع شيو فكس فكسد ٖصٙ ا٫عحةاضاد 

ٚ ريٖا أذطٖا ًب ظٝا٠ اىبػًُـب ٚأقةعخ ظص١ عًٝٓا ٚيٝػـخ  

يٓاو خكٛقًا إٔ ايٛعِب أقةح زٕٚ َكساق١ٝ ٚزٕٚ جٛانـعو  

ــٛبٝذ اجملحُــع يبــٔ ٫      ــاؽ ٚج ــٌ أقــةح ايغــطٚض ٚاغــحغفاٍ ايٓ ب

  ٝ سًا َـٔ ايٓعاٖــ١ ٚايحصـطز ٚايحٛانـع بـٌ ٜحــاشطٕٚ     ؼبًُـٕٛ ضقـ

ــةٕٛ ايؿــــٗط٠ ٚاىبهاْــــ١ َــــٔ ايغٓــــا٤ عًــــ٢ آ٫َٗــــِ       ٜٚهػــ

 َٚؿاعطِٖ.
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ــاضا٠ ايػـــٛبط ًب يٓـــسٕ بــــب    ــا٥ٞ ىبةـ ــٛض ايٓػـ ظُبـــٞ اسبهـ

كٞ اهل٬ٍ ٚايٓكـط بكػـٌب ٚافـط َـٔ ازبـسٍ ٚايٓكـاف بــب        فطٜ

ٚأزفب نـٌ بـسيٛٙ قبـا ٜعهـؼ ٚشٗـ١       وأعها٤ َٓحـس٣ أغـةاض  

ُْبــطٙ. ٚعبــاٍٚ ًب ٖــصا اىبةعــز اٱىبــاّ بــأِٖ َــا ٚضز َــٔ آضا٤   

 ٚذب٬ًٝد َٚا أذري َٔ قهاٜا فطع١ٝ ًب ٖصا ايؿإٔ.

بسا١ٜ ٜعحكـس ايػـفري أ. أغـا١َ ْكًـٞ إٔ ضزٚز ايفعـٌ بؿـإٔ       

يٓػـــا٤ ىبةـــاضا٠ ايػـــٛبط ًب يٓـــسٕو مبهـــٔ اعحةاضٖـــا ظهـــٛض ا

ــسخٍٛ       ــًا ي ــع ٦َٝٗ ــا إشا نــإ اجملحُ ــ١ اغــحط٬  ضأٟ عُ قبراب

اىبطأ٠ اىب٬عت ًب ايػعٛز١ٜ.. ٜٚةـسٚ يـ٘ إٔ اجملحُـع يـٝؼ ٦َٝٗـًا      

بعـسو َـٔ ٚاقـع ايحطـطٸف ًب َعاضنـح٘ يسضشـ١ ٚقـف٘ بايفػـل         

ا ٚايفصٛضو ٖٚـصا ًب ضأٜـ٘ َـاض يًعهَٛـ١ ًب جأخطٖـا ًب ٖـص      

ايكــطاض.. ٚعَُٛــًا ض ــِ  طابــ١ ايحصطبــ١و إ٫ إٔ أ. أغــا١َ ْكًــٞ   
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غعٝس بٗا نكـطٕٚ اغحؿـعاض يكهـاٜا صبحُعٝـ١ َُٗـ١و ٚعًـ٢       

ــ٠ٛ     ــٔ قػـ ــعٛز١ٜ َـ ــطأ٠ ايػـ ــٕٛ اىبـ ــإ اهلل ًب عـ ــ٘: نـ ــس قٛيـ ظـ

ايعازاد ٚايحكايٝس اييت ٫ ظايخ جػٝطط ع٢ً ايعكٍٛ اييت جعحا 

 اىبطأ٠ )ضأؽ ظطبحٗا(.

ا: أٌَٝ إفب إٔ ؾغف اىبـطأ٠ حبهـٛض   ٚقاٍ ز. َػاعس احملٝ

َـٔ ٬َظُبـيت   ٚ …اىبةاضٜاد َٔ باث إٔ نٌ يبٓٛ  َط ٛث 

ــاد        ــ١ بحٛقع ــ٬ًٝ شــسًا َكاضْ ــسٕ قً نــإ ظهــٛض ايٓػــا٤ ًب يٓ

 فب ظهٛض ْػا٥ٞ نباٖريٟ.إناْخ جؿري 

ٚعًل ز. خايس ايطزٜعإ بكٛي٘ يٓفحح ايةاث ٚغٝكةح ا٭َط 

عس احملٝا َط٠ أخـط٣  أقٌ َٔ عازٟ شسًا.. ٚبسٚضٙ أؾاض ز. َػا

إفب إٔ ايؿــةاث ٚايفحٝــاد يبــٔ ٜــصٖةٕٛ إفب يٓــسٕ  ــري أٚي٦ــو  

ٕ ايــصٜٔ اعحــازٚا ايػــفط إإش  ؛يبـٔ مل جــحح هلــِ ايفطقــ١ يـصيو  

ــ١ ايغطبٝــ١ ؽبحًفــٕٛ نــرريًا عــٔ     ٚاْــحُبِ غــًٛنِٗ ٚفكــًا يًة٦ٝ

 ايصٜٔ مل ٜحطةعٛا بٗصا ايػًٛى.

اىبحعًل أَا ز. عةسايػ٬ّ ايٛاٌٜ فُٝٓبط يًصاْت اٱػبابٞ ٚ

    ٞ ــ ــس زٕٚ إٔ ٜػـ ــإ ٚاظـ ــةاث ًب َهـ ــاباد ٚايؿـ ــ١ ايؿـ  ٤بط٩ٜـ

. ًانـاض١ٜ ٚيٝػـٛا بؿـط    ًانإٔ أبٓا٤ْا ٚظٛؾـ  وايؿةاث يًفحٝاد
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ــت اسبٝـــا٠      ـــ: ٚعبـــٔ عبـ ــٗس بكـــٍٛ زضٜٚـ إشا َـــا  …ٚاغحؿـ

 اغحطعٓا إيٝٗا غة٬ًٝ.

ٚاجفكــخ ز. غــا١َٝ ايعُــٛزٟ َــع ٖــصا ايــطأٟ ظٝــز قايــخ:  

 ..طٛا ناؾفاد َٚٓكةاداخحً ..شٖةٛا اشحُعٛا ؾةاث ٚؾاباد

 أٜٔ اشبًٌ إشٕ؟ ..٫ ؾ٤ٞ ؟َاشا ظسس

ــٗسًا    ــإْٛ َػحؿـ ــ٢ زٚض ايكـ ــ٢ عًـ ــفط اىبٛغـ ــس أ. َػـ ٚأنـ

با٫ْهةاٍب ايصٟ ٜةسٜـ٘ ايؿـةاث ظحـ٢ ًب أغـٛام زبـٞ.. ٚعًٝـ٘       

فايكإْٛ ٖـٛ احملـو. ٚأنـاف ز. عًـٞ اسبهُـٞ: ٫ اْهـةاٍب       

ٕٛ بسٕٚ قإْٛ قاضّ. ٚعكت ز. خايس ايطزٜعإ بأْ٘ يٝؼ ايكـاْ 

 فكٌب ٚيهٔ اظرتاَ٘.. ٚا٫ْكٝا  ي٘.

ٚجػـــا٤ٍ ز. َػـــاعس احملٝـــا: ٖـــٌ ج٪ٜـــسٕٚ خـــطٚط ايٓػـــا٤ 

ــةعه       ــس٣ اي ــط ي ــصٟ َبٗ ــاط اي ــصا ايح ايػــعٛزٜاد اىبػــًُاد بٗ

َــٓٗٔ ًب َةــاضا٠ ايػــٛبط بًٓــسٕ؟ ٚأنــاف: أْــا ٫ أذبــسس عــٔ   

أَـا أْـا    ومل أشس أظسًا ٜػحٓهط ٖصا اىبٓكةاد ٫ٚ احملصةاد..

ٚأغـأٍ هلـٔ اهلساٜـ١ ٚإٔ ٜؿـًُٗٔ      وط ٖـصا غحٓهأف٬ أخصٌ ٚ

 بعفٛٙ.اهلل 
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ــٔ ٜهــٕٛ      ــٌ مل ٚي ــإٔ ايحًٗٝ ٚعًكــخ ز. غــا١َٝ ايعُــٛزٟ ب

ظهـــٛض ايعا٥ًـــ١ ي٬ًُعـــت. نـــصيو  ٘فايٓكـــاف قـــًة ؛يًحـــاط

ٖٓــا ٫ٚ  أٚنـعخ ز. عا٥ؿـ١ ظصـاظٟ أْٗـا يٝػـخ َـع ايحـاط ٫       

ــاى ــا مبهــٔ َٓاقؿــح٘ بؿــهٌ َٛنــٛعٞ ٖــٛ       وٖٓ يهــٔ َ

ًٚب ٖــصا اٱطــاض أؾــاض ز. عةسايػــ٬ّ  ظهــٛض ايعا٥ًــ١ يًًُعــت.

إٔ َــا عبحاشــ٘ ٖــٛ قــإْٛ ٜطةــل بكــطا١َ ٚيــٝؼ        إفب ايٛاٜــٌ

 ٖا.٤ظصت اىبطأ٠ ٚإقكا

أَا أ. ي٢ًٝ ايؿٗطاْٞ فكايخ: ئ أعًـل عًـ٢ ضزٚز ا٭فعـاٍ    

ــاد ايةؿــع١ ايــيت        ــ٢ ظهــٛض ايٓػــا٤ ٚايهًُ ــ١ شــسًا عً ايعٓٝف

َٚـٔ   فٗصٙ جحهطض زا٥ًُا َٔ بعـه اىبـأظَٚـب فهطٜـًاو    ؛قًٝخ

ذِ ٜرتزز قساٖا ًب جغطٜساد بعه اسبػاباد اييت ٫ مبهـٔ  

ايحٓة٪ بٗسفٗا أٚ َٔ ٜسٜطٖاو ٖٚٞ ًب ايغايت جػحدسّ يؿـعٔ  

ا٭ططاف ٚنـطث اٯضا٤ بعهـٗا بـةعه. َـا ظكـٌ ًب يٓـسٕ ٫       

مبهــٔ إٔ ْكــٍٛ عٓــ٘ دبطبــ١ ْاشعــ١ مبهــٔ جطةٝكٗــا ٖٓــاو    

إٔ ٫ ػبــت ٚفُرًُــا ْــ٪َٔ بــايحغٝري اٱػبــابٞ ٚظطٜــ١ ايٓــاؽو   

ْٓػ٢ أْٓا صبحُع بفططج٘ َحسٜٔو ٚذبهُ٘ أخ٬م َٚةاز٨و 

َٚا مت ايرتنٝع عًٝ٘ ًب اىبةاضا٠و مل جهٔ جًو ايعا١ً٥ ايعاز١ٜ 
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بٌ قٛض أؾة٘ َا جهٕٛ بعهٗا يعاضناد أظٜـا٤ أٚ يبـر٬دو   

ٚظحــ٢ يــٛ ناْــخ ظكٝكــ١ يًــةؼ بعــه ايػــعٛزٜاد ًب اشبــاضط  

خٌو ٚيٓهع أْفػٓا ف٬ ظبعٌ َٓٗا َاز٠ اغحفعاظ١ٜ ىبٔ ًب ايسا

َهــإ اىبعاضنـــب ْٚــحفِٗ ربــٛفِٗو فــافب اٯٕ مل ٜكــسّ هلــِ   

ــةعه        ــطاٙ ٖــٛ قــسَِٗ ب َؿــطٚ  جغــٝري َٓهــةٌبو نــٌ َــا ْ

ِْٗ َحدًفٕٛ ضشعٝـٕٛ  إايحكطفاد ايفطز١ٜ َٚٔ ذِ ْكٍٛ عِٓٗ 

.. يٮغـــف اىبـــطأ٠ ًب بـــ٬زٟ ٖـــٞ ايهـــط٠ ايـــيت      ااَحؿـــسزٕٚ

 ٕ ٜهــٕٛ ًب فطٜــل ٜــط٣ إٔ أنــا طُٛظٗــا    :ٜحكاشفٗــا فطٜكــا

ذبطضٖــا بايهاَــٌو ٚفطٜــل ٜطٜــس ظةػــٗا ًب قُكــِو يــصيو       

اىبعطن١ َػحُط٠ ٚيٮغـف أْٗـا باقٝـ١ ٚجحُـسز ٚجحؿـعت نـٌ       

 عاّ.

ــ٢       ــ٘ أ. يًٝـ ــا شنطجـ ــ٢ َـ ــٛزٟ عًـ ــا١َٝ ايعُـ ــخ ز. غـ ٚعًكـ

 وايؿٗطاْٞ بإٔ ٖٓاى أَٛضًا اشحٗاز١ٜ ٫ جرتى يف١٦ زٕٚ أخـط٣ 

 ا٭ُْب١ُ ٚايكٛاْـب مبٓعٓا ظل ا٫خحٝاض. ٔٸٚغٳ

ــا ٫ جكــٍٛ بــإٔ      ٚ ــ٢ ايؿــٗطاْٞ أْٗ ــسٚضٖا أٚنــعخ أ. يًٝ ب

ٜفــطري نــٌ إْػــإ ض٩ٜحــ٘ أٚ ططٜكــ١ إزاضجــ٘ سبٝاجــ٘ أٚ ظحــ٢    

زضش١ ٚضع٘ ٚجسٜٓ٘ ع٢ً اٯخطٜٔو زٜٓٓا زٜٔ ٜػط َٚةسأ )افعٌ 
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 _عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ _ضبُس ْةٝٓا ٫ٚ ظطط( َاري َٔ عٗس 

هــًا إفب َٜٛٓــا ٖــصاو ٚايحؿــسز ًب نــٌ ا٭َــٛض يــٝؼ شٝــسًا ٚأٜ 

ٚخري ا٭َـٛض أٚغـطٗاو َٚـا ْـطاٙ ايٝـّٛ جطـطف َـٔ         وايحػاٌٖ

ــعو ضقبــا عبــٔ حباشــ١ زبطعــ١ ٖــس٤ٚ ٚجػــاَح ٚغــ٬ّ        ازبُٝ

ــٛض       ــٔ ا٭َـ ــرري َـ ــحفهري ًب نـ ــحطٝع ايـ ــِ ْػـ ــٔ ذـ ــٞ َٚـ زاخًـ

ــ١ ــخ اىبٝــــٍٛ      ؛بعك٬ْٝــ ــت ٚاظــــس ٚإٕ اخحًفــ فــــٓعٔ ًب َطنــ

 ٚاىبؿاضث.

ٚاجفكــخ ز. عا٥ؿــ١ ظصــاظٟ َــع ٖــصا ايطــطح َــٔ شاْــت أ.  

ــ٢  ايؿــٗطاْٞو ٚأنــافخ إٔ ايحطــطف أقــةح َــٔ ازبٗــحـب    يًٝ

 ًب ايحعًٌ. ًاًب ايحؿسز ٚإفطاط ًاإفطاط

ًب ظـــب ٜــط٣ ز. عةسايػــ٬ّ ايٛاٜــٌ إٔ ايط٩ٜــ١ بــإٔ ٖٓــاى   

ًب ايحعًٌ جحهُٔ َُٓبٛضًا َعٝاضًٜا  ًاًب ايحؿسز ٚإفطاط ًاإفطاط

ايةــسٌٜ ٖــٛ ايحٛقــف عــٔ ْكــس   ٜٚفــطري ْفػــ٘ بٛقــف٘ ا٭َرــٌ.  

ظــل أْفػــِٗ نًــةؼ ٚعبــٛٙ. ًب زاّ أْــ٘ جكــطف اٯخــطٜٔ َــا 

َٳ َٳـ  ًب ٔ جًـةؼ عةاٜـ١ ضأؽ   بةػاط١ اسبهِ ع٢ً  ٔ اىبةـاضا٠ أٚ 

يٝؼ َـٔ ؾـإٔ أظـس  ـري اىبـطأ٠ ٚأًٖـٗا.  ـري         ًاٚنعخ َهٝاش

 خطٜٔ ٚجػًٌب عًِٝٗ.شيو ٖٛ جسخٌ ًب ؾ٪ٕٚ اٯ
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َــٔ شاْةــ٘ أؾــاض ايػــفري أ. أغــا١َ ْكًــٞ إفب إٔ ايحطــطٸف   

٭ٕ ايحطــطٸف  ؛ف ايــسٜةايفهــطٟ أؾــس َهانــ١ َــٔ ايحطــطٸ  

ــ١      ــع بهافـ ــاد اجملحُـ ــٌ ف٦ـ ــٌُ نـ ــٔ إٔ ٜؿـ ــطٟ مبهـ ايفهـ

جٝاضاجــ٘و بُٝٓــا ايــسٜة ٜكحكــط عًــ٢ ؾــطؼب١ َــٔ ف٦ــ١ ٚاظــس٠.   

 وٚأناف ز. عةسايػ٬ّ ايٛاٜـٌ: إشا نـٌ اجملحُـع ف٦ـ١ ٚاظـس٠     

 ِٗ نبٝعًا أذط ايحططف ايسٜة.فكس َػٸ

ٚعًــل ز. عًــٞ اسبهُــٞ عًــ٢ ٚشٗــ١ ُْبــط ز. عةسايػــ٬ّ  

ــاضًا    ايٛاٜــــٌ ــع َعٝــ ــ١ إٔ جهــ ــل ايسٚيــ ــٔ ظــ ــ٘ ٜعحكــــس إٔ َــ بأْــ

فـٞ أَطٜهـا   فيًػًٛنٝاد ا٫شحُاع١ٝ اىبكةٛي١ َٚٓٗا ايًةؼ.. 

ٚظحـ٢ بعـه    وٖٓاى قٛاْـب جفطري يةػـًا ًب ا٭َـانٔ ايعاَـ١   

يًــةؼ خــام بٗــا. ٚقــس    codeاىبطــاعِ ٚايفٓــازم ٖٓــاى جهــع   

َٳ  .ًاضوٝ ًأ ًٜةؼ ؾٛضد ٚجؿرتٍب يةػجطفه إزخاٍ 

ز. َٓكــٛض اىبطــريٟ بــإٔ اسبــسٜز عــٔ      َٚــٔ شٗحــ٘ عًــل  

ــايعُّٛ َؿــــهً  ــطأ٠ بــ ــ١ٝ اىبــ ــطٙ ١قهــ ٭ٕ ايغا٥ــــت ًب  ؛ًب ُْبــ

اسبــسٜز ٖــٛ ايُٓــٛشط اىبط ــٛث فٗــٛ  ــري ضبــسز ًب ظــسٜز        

٬عــ٘ فــإ أنرــط  أنرــط َــٔ ٜٓحكــس ٚنــع اىبــطأ٠.. ٚظػــت اطّ  

ايكــطار ًب ٖــصا ازباْــت ٜــأجٞ َــٔ بعــه أْكــاض اسبطنــ١        
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ز أقٛاجٗٔ بعه ايػعٛزٜـب ( يريزfeminismا٭ْر١ٜٛ ايعاىب١ٝ )

ــ١ ٚاٱع٬َٝـــ١ ٚايػـــعٛزٜاد زٕٚ قكـــس  – ًب ايػـــاظ١ ايركافٝـ

ٚاىبعــطٚف إٔ  –اٱؾــاض٠ إفب أٟ أظــس بعٝٓــ٘ ًب ٖــصٙ اجملُٛعــ١ 

ــ١ شــساً     ــ١ جططفــخ ٚأقــةعخ ضازٜهايٝ  ٖــصٙ اسبطنــ١ ا٭ْرٜٛ

 وطد ع٢ً َٛقع ايطشٌ جأذريًا شعـٌ َهاْـ١ ايطشـٌ جرتاشـع    ٚأذٸ

يغطبٞ حبرخ أذط ٖصٙ ايُباٖط٠ ع٢ً فٗٓاى زضاغاد ًب ايعامل ا

ٖٚصٙ اسبطن١ جكف َٛقفـًا َكـازًَا شـسًا ٭ظهـاّ      ايطشاٍ..

ؾطع١ٝ قطؼب١ َـٔ َرـٌ: قٛاَـ١ ايطشـٌو إضس اىبـطأ٠و ظصـاث       

 اىبــطأ٠و طاعــ١ ايــعٚطو ٫ٜٚــ١ ايــعٚاطو ٚايػــفط قبعــطّ.. فهــ٬ً

عٔ ايكهاٜا ازبسي١ٝ اييت جحصاشبٗا ايحٝاضاد ايفهطٜـ١ عٓـسْا   

٠ يًػٝاض٠ ٚ ريٖا.. ٚيصيو عًـ٢ أٟ َركـف َػـًِ    نكٝاز٠ اىبطأ

قبع٢ٓ  ؛إٔ ٜهٕٛ قطؼبًا ًب َٛقف٘ َٔ ٖصٙ ايكهاٜا ٚ ريٖا

إٔ ؼبـــسز بايهـــةٌب ايكهـــ١ٝ ايـــيت ٜعازبٗـــا َٚـــٔ أٟ َٓطًـــل  

 ٜعازبٗا.

ٚأنــاف ز. َٓكــٛض اىبطــريٟ: بايٓػــة١ يًُــطأ٠ ايػــعٛز١ٜ      

اسبطنــــ١ ا٭ْرٜٛــــ١ ايعاىبٝــــ١ عًــــ٢ جكــــٜٛطٖا بكــــٛض٠   جكــــطٸ

ــ١      ايهــع١ٝ.. ــ١ يةاظر ٚاسبكٝكــ١ أْــة أشنــط أْــة قــطأد َكاي
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ٖٛيٓس١ٜ شنطد إٔ اىبطأ٠ ايػعٛز١ٜ أنرط ْػا٤ ايعـامل ز٫ً٫..  

فعٓا١ٜ ايعٚط بعٚشح٘ ًب ب٦ٝيت  ؛ٖٚصا ٖٛ َا أؾاٖسٙ َٔ ظٛيٞ

ٚاىب٪نــس أْٗــا ٫ ربحًــف نــرريًا عــٔ ب٦ٝــ١ _ايــيت أعــٝـ فٝٗــا 

ــةاض  ــ١ ٖـــٞ زٜـــسٕ ايغا _ايـــع٤٬َ ٚايـــع٬َٝد ًب َٓحـــس٣ أغـ يةٝـ

ايعُب٢ُ َـٔ ايٓـاؽ.. ٖٚـٛ اسبهـِ ايـصٟ ٜػـحعك٘ اجملحُـع ٫        

اسبـــٛازس ايؿـــاش٠.. ٚاسبكٝكـــ١ إٔ ا٭َرًـــ١ ايطا٥عـــ١ ًب ايحعاَـــٌ 

ــساً  ــرري٠ شـ ــٝاً   نـ ــا ؾدكـ ــ٪٤٫.. ٚأْـ ــًٛى ٖـ ــخ   ًب غـ ــا جعًُـ َـ

ا٫ٖحُــاّ بايعٚشــ١ ٚايحــٛزز إيٝٗــا إ٫ َــٔ ٚايــسٟ ايــصٟ ٜحصــاٚظ   

ٌ عٝـس ٖٚـٛ   ايحػعـب َـٔ عُـطٙ اٯٕ.. ظٝـز نٓـا ْـطاٙ ًب نـ      

بهاٌَ ظٜٓح٘ ٜعـاْل ايٛايـس٠ ٚجحًكـاٙ ايٛايـس٠ بهـٌ جطظـاث ًب       

َؿــٗس ضَٚاْػــٞ ٫ مبهــٔ إٔ ُٜٓعــٞ َــٔ ايــصانط٠.. ظحــ٢    

ــخ..  إ ــٞ ٫ٚ ظيـ ــس ظٚاشـ ــصافريٙ بعـ ــ٘ حبـ )ٚأزعـــٛنِ  ْـــة طةكحـ

 يحطةٝك٘ أٟ أَاّ ا٭بٓا٤ ٚايةٓاد(.

ْٴـ    سخٌ نـٌ  أٜهًا ٜط٣ ز. َٓكٛض اىبطريٟ أْـ٘ مبهـٔ إٔ 

١ً اىبحعًك١ باىبطأ٠ )نكٝـاز٠ ايػـٝاض٠ ٚايـسخٍٛ    قهاٜاْا اىبؿه

ــا    وإفب اىب٬عــت ٚا٫خــح٬ٍب(  ــاٯزاث ايعاَــ١ نُ ــ١ ب أٚ اىبحعًك

طــطح ز. عةسايػــ٬ّ.. َٚــٔ َُٓبــٛض ذكــاًب ًٚب ضأٜــ٘ ايؿدكــٞ 

 ْفحكس ازبس١ٜ ٚايحُٓبِٝ ًب ْكاف قهاٜاْا.
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      فــأ٫ًٚ ػبــت إٔ ٜهــٕٛ اسبــٛاض ايعــاّ ظــٍٛ ٖــصٙ ايكهــاٜا

ٚقـازقًا( إٔ ٜهـٕٛ اىبركـف     ٓـ٢ )شـازاً  شازًا ٚقـازقًا.. َٚع 

َٓطًكًا َٔ اىبةاز٨ ايعًٝا اييت ٜ٪َٔ بٗا ْٚـ٪َٔ بٗـا نبٝعـًا    

٫ إٔ ٜكع ًب جٓاقه َعٗا.. فُر٬ً )نُرـاٍ( َبٗـٛض ايٓػـا٤    

 ري اىبحعصةاد ًب َةاضا٠ ايػٛبط إشا نإ صبا٫ً يًعسٜز 

فٝصت إٔ ٜػٝطط عًـ٢ اىبركـف ازبـاز َٓطـل ايحػـا٩ٍ عـٔ       

يٮظهــاّ ايؿــطع١ٝ ٚايحػــاٌٖ ًب َعكــ١ٝ    غــط اىبدايفــ١  

اهلل.. ٫ إٔ ٜػٝطط عًٝ٘ َٓطل ايحاٜط ٚايفـطح بُبٗـٛض َرـٌ    

ٖصا ايٛنعو ٚئ ٬ّٜ بعس شيو ًب أٟ ْحٝصـ١ ٜكـٌ إيٝٗـا..    

فكس ٜحعًُٗا اجملحُع ٚقس جحعًُٗا ا٭غط٠ أٚ اىبـطأ٠ ْفػـٗا   

 أٚ  ري شيو حبػت َا ٜطاٙ ٖصا اىبركف..

 ٛض إٔ ايٓكاؾـاد عٓـسْا جحًكفٗـا    ٚأَا ايحُٓبِٝ فري٣ ز. َٓك

ا٭ٜــسٜٛيٛشٝاد اىبدحًفــ١ يححكــاض  ظٛهلــا ٚيحؿــهٌ بــصيو  

 ٜهُٔ اغحُطاض اىبحكاضعـب ٜٚـععض اىبحـابعـب ٜٚؿـلٸ    ٚقٛزًا

ــطع١ إفب    ــٌ بػـــ ــاف ٜٓحكـــ ــطٚري إٔ ايٓكـــ ــاِٖ.. ٚاىبفـــ عكـــ

ــساً   ــ١ يحأخــصٙ بعٝ عــٔ غــاظ١ ايكــطا  إفب   اىب٪غػــاد اىبعٓٝ

ٌٸغاظ١ قٓع ا٭ُْب١ُ أٚ ايكطاضاد اييت عًـ٢   ١اىبؿـهً   ذب
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نــ٤ٛ ايفًػــف١ ا٭خ٬قٝــ١ اىبكةٛيــ١ يــس٣ اجملحُــع )ٜٚككــس    

ــ١     ــٛاضو ٦ٖٝٚـ ــٛ  اسبـ ــ١ قبٛنـ ــاد اىبعٓٝـ ــاد: ازبٗـ باىب٪غػـ

 نةاض ايعًُا٤و ٚصبًؼ ايؿٛض٣ ٚ ريٙ(.

َٚٔ ٚش١ٗ ُْبط ز. َٓكٛض اىبطريٟ ٚجعًٝكًا ع٢ً َا ططظ٘ 

لبـا  أبـسًا ٚإ  ز. عةسايػ٬ّ فـإ ا٭فهـاض يـسٜٓا ٫ جًـس َؿـاضٜعٳ     

جصٖت يحُٛد ٚجسفٔ ًب َكا٠ َا.. أٚ جٛنـع ًب طبـعٕ ٚجكفـٌ    

ركافحٓـــا اٱزاضٜـــ١ يٝػـــخ ظٜٝٛـــ١ ٜٚكُبـــ١  ف …عًٝٗـــا ا٭بـــٛاث 

ــط٣       ــٛي١ جـ ــٞ نػـ ــٌ ٖـ ــطٚعًا.. بـ ــحض َؿـ ــاض يحٓـ ــحكٌب ا٭فهـ جًـ

ايفهط٠ ازبًُٝـ١ فحرتنٗـا يًُكـا٠.. ٖٚـصا ٜعـة ًب ُْبـطٙ إٔ       

بــسأ ايكــِٝ يــسٜٓا ٫ جــسفعٓا يًعُــٌ بايؿــهٌ ايهــاًب.. نُــا   

ــ٪خطاً  ــط َـ ــاض.     ُٜبٗـ ــاظٟ ايرطذـ ــصٚث ا٫ْحٗـ ــف ايهـ ــسٜٓا اىبركـ يـ

ٜٚصنط ز. َٓكٛض اىبطريٟ أْ٘ نإ ًب صبًؼ ٜحابع بطْاصبًا 

َـٔ   ظٍٛ ايحعًِٝ ًب ايػعٛز١ٜ قةٌ غٓٛاد ًب قٓا٠ جةزٸ ظٛاضًٜا

يةٓــإ ٚنــإ أظــس ايهــٝٛف ايػــعٛزٜـب )ٖــٛ َؿــٗٛض اٯٕ(       

 ٚظـاد اىبرايٝـ١..  ٜٓحكس ايحعًِٝ ًب ايػعٛز١ٜ ٜٚططح بعـه ا٭طط 

ٔٸ ٱظـس٣ اىبـساضؽ    شٕٓٛ أظس اسبانـطٜٔ ٚنـإ ٚنـ٬ًٝ    فص

ايرا١ْٜٛ ًب ايطٜاري ٚأخـص ٜرتشـ٢ اسبهـٛض إٔ ٜحكـًٛا بايكٓـا٠      
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ٜطٜس إٔ ٜحساخٌ َع ايهٝٛف.. ٚيٮغف مل ٜحُهٔ َٔ شيوو 

ــ٘..      ــع ز. َٓكــٛض يػــ٪اي٘ عــٔ غــةت ٖٝصاْ ــاٍفَــا زف ٖــصا  :ك

ــاّ َسضٸ  اىبحعــسس نــإ َٜٛــاً   ــٔ ا٭ٜ ًب َسضغــيت ٚأخــص  غــًا َ

ؼبًــف بــاهلل أْــ٘ شٖــت عــس٠ َــطاد إفب فكــً٘ يٝصــسٙ َحُــسزًا   

ٝعحصض بأْ٘ ٜػٗط ٫ٚ ٜٓـاّ..  فْا٥ًُا ًب ايفكٌ فٝهطط ٱٜكاَب٘ 

 ؟اافهإ ٜكٍٛ نٝف ٜحعسس َرٌ ٖصا عٔ إق٬ح ايحعًِٝ

ًٚب ايػـــــٝام شاجـــــ٘و أٚنـــــح أ. عةـــــساهلل ايهـــــٛؼبٞ إٔ 

ٚضقبا  وٛقفاسبسٜز عٔ غٛبط يٓسٕ ٜطٍٛ ٚشٚ ؾصٕٛ ٚئ ٜح

ٛٸ ــطأ٠   ذبــــ ــط٠ فٝــــ٘ ٖــــٞ "اىبــ ــاضٜٔ ٚايهــ ــاضا٠ بـــــب جٝــ ٍ إفب َةــ

ايةعه خطط عٔ اهلسف ايط٥ٝؼ َٓ٘ إفب ذبسٜـسٙ  ٚ ..ايػعٛز١ٜ"

ــاد      بحغطٜــت اىبــطأ٠ ٚزخٛهلــا اىب٬عــت عًُــًا أْٗــا ذبهــط َةاضٜ

ًعت ًب اشبًٝض ٚمل ؼبكٌ اىبٓحدت ٚا٭ْس١ٜ ايػعٛز١ٜ عٓسَا جٴ

  ٌ ــ ــحِ  ٚاي٥٬ــٞ  وَــا ظكــٌ َــٔ ضزٚز ايفع ــاضا٠ مل ٜ ظهــطٕ اىبة

ْكًــٗٔ َــٔ ٖٓــا إيٝٗــا يحكــٍٛ شيــو.. ٖــٔ أغاغــًا َٛشــٛزاد ًب    

أٚضٚبا ٚبايكٛض٠ اييت َبٗطٕ فٝٗـا ًب اىبةـاضا٠ غـٛا٤ َحعصةـاد     

أٚ  ــري َحعصةــاد. نًٓــا َــع اىبٓطــل ٚايؿــط  ٚنــس ايحــاط        

ٚايػفٛض. َٚع ٖصا جػا٤ٍ أ. عةساهلل ايهٛؼبٞ: ؾطعًا َـا ٖـٛ   
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٠ٛ إٔ ٜـطأٖ ا٭شاْـت أٚ ايعـطث أٚ    ايفطم ًب ٚنع ٖ٪٤٫ ايٓػ

ــاْعًٜٝعٜ٘    ــٛاضز ضٚز ٚايؿــ ــاضى ٚأػبــ ــس بــ ــعٛزٜٕٛ ًب اهلاٜــ ايػــ

ٚ ريٖا ٚايُٓػا أٚ إٔ ٜطِْٚٗ ًب ايحًفعٜـٕٛ؟ا.. أّ إٔ ايفهـط٠   

 ٖٞ إٔ ٫ ٜٴطٜٔ ٖٓا َٔ قةٌ ايػعٛزٜـب ًٚب ايحًفعٜٕٛ؟ا

أَا ّ. غامل اىبطٟ فري٣ إٔ "َٗعي١" ْكـٌ اىبةـاضا٠ إفب يٓـسٕ    

إفب "َٗعي١" أخط٣ عبٔ أبعس َا ْهٕٛ ًب اسباش١ هلـا  ذبٛيخ 

َٳــ       ٔ ًب ايٛقــخ اسبانــط ٖٚــٞ َػــأي١ "قــطا  ايسٜهــ١" بـــب 

    ٘ ــاد َٚــٔ ٜعاضنــْٛ ــطأ٠ يًُةاضٜ  وٜٓاقــطٕٚ َػــأي١ ظهــٛض اىب

 اٚنإٔ ٯضا٥ِٗ أ١ُٖٝ

ــامل      ــطٙ ّ. غــ ــا شنــ ــ٢ َــ ــإ عًــ ــس ايطزٜعــ ــل ز. خايــ ٚعًــ

  ٔ  اىبــــطٟ بــــإٔ اهلــــسف َــــٔ إقاَــــ١ اىبةــــاضا٠ ًب ضأٜــــ٘ مل ٜهــــ

ــطأ٠    ــ٢ اىب ــل قــطا  فهــطٟ عً ــًا بػــةت    …خً ــ٢ ٫ظك ٖــصا أج

 جؿٓصٓا ٚجططفٓا.

 mbcإٔ  ٚأنـــاف ز. عةسايػـــ٬ّ ايٛاٜـــٌ: إٕ نـــإ ظكـــاً 

ُْبُخ اىبةاضا٠ ًب يٓسٕ بككس إَبٗاض أْ٘ مبهـٔ نبـع فحٝاجٓـا    

فـإ َـٔ ٚاشةٓـا ضفـع ايكةعـ١       وٚؾةآْا بسٕٚ َهاٜك١ ٚذبـطف 

 فكس ظبعخ ًب إذةاد فطنٝحٗا. ؛هلا
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ــ عةـــساهلل ايهـــٛؼبٞ عًـــ٢ ٖـــصا ايـــطأٟ ا٭خـــري   ت أ. ٚعّكـ

عةسايػ٬ّ بأْـ٘ ٫ ٜعحكـس إٔ ايكٓـا٠ ايٓاقًـ١ فطنـخ       نحٛضسًي

جعًُٝاد َع١ٓٝ ع٢ً ازبُـاٖري.. ْعـِ ضقبـا نـإ ٖٓـاى جٛشٝـ٘       

يهـٔ اىب٪نـس إٔ ٖـ٪٤٫ ٜـسضنٕٛ أْٗـِ       …عاّ با٫ْهـةاٍب  

َٳـ    ٔ ٜطٜـس إٔ  ذبخ اىبطاقة١ غٛا٤ ايكإْٛ أٚ ايٓكـٌ ايحًفعٜـْٛٞ.. 

طف غٝكٌ ٚغٝصس أنرـط َـٔ ايحعـطف ًب ؾـٛاض  يٓـسٕ      ٜحع

ْـ   ظـٍٛ   ًاَهحٛبـ  ًاٚأَانٔ  ري اىبًعت. نصيو فإ يـسٜٓا قاْٛ

ٍّ يهٔ فكٌب قبطاشعـ١ ايـسٚا٥ط اسبهَٛٝـ١     وايًةؼ ٚبأَط غا

ــفٝاد ٚبعـــه     ــع شيـــو ٜـــسخًٕٛ اىبػحؿـ ــٞ.. َٚـ ــايًةؼ ايطوـ بـ

 ا٭َانٔ قب٬بؼ ايّٓٛ.

طفاد يهـــٔ ّ. غـــامل اىبـــطٟ ٜعحكـــس إٔ َرـــٌ ٖـــصٙ ايحكـــ  

ايػــاشش١ ايــيت ٫ جهــع اٖحُــاّ ازبُــاٖري ٚنطاَــ١ ايٓــاؽ ًب 

ــ١        ــةابٓا عطنـ ــٌ ؾـ ــٛؽ ٚدبعـ ــرري ايٓفـ ــيت جـ ــٞ ايـ ــةإ ٖـ اسبػـ

 .هعف ضٚابطِٗ بايٛطٔايفهط١ٜ ٚجٴ ضٖاثٱ طا٤اد اٱ

ظكـــا٥ٝاد ٚؾــهو أ. عةــساهلل ايهــٛؼبٞ ًب إظــس٣ اٱ    

 16 َكابٌ اىبًعت ًب يًفحٝاد يكط١ 114اييت جكٍٛ: )مت اْحكا٤ 

.. نإ ٖٓاى ٖطٚيـ١ ؾـسٜس٠ يٓكـٌ    اىبةاضا٠ خ٬ٍ يًؿةاث يكط١
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( أَـا عـٔ أغـةاث ايحؿـهو ًب ٖـصٙ اٱظكـا١ٝ٥       …ا٭لبٛشط 

 شع يػةةـب:رتبطأٟ أ. عةساهلل ف

 :إٔ ايًكطاد ًب َعُبُٗا عا١َ. أ٫ًٚ 

 :يكطـــ١ ٚإشا أنـــفٓا هلـــا  192صبُـــٛ  ايًكطـــاد  ذاْٝـــًا

 ايًكطاد ايعا١َ نـِ غـٝحةك٢ َـٔ ايٛقـخ يٓكـٌ اىبةـاضا٠      

زقٝكـ١؟ا ٚعًٝـ٘ ٜةـسٚ إٔ اٱظكـا١ٝ٥      92اييت ٫ جحصاٚظ 

 جػٜٛك١ٝ ٭فهاض َع١ٓٝ ٚجغًٝت فهط٠.

َٚٔ ْاظ١ٝ أخط٣ اعحا ايػفري أ. أغـا١َ ْكًـٞ إٔ ازبـسٍ    

ايسا٥ط ًب َٛاقع ايحٛاقٌ عٔ َةاضا٠ ايػٛبط َٚا قـاظةٗا َـٔ   

ظهٛض ْػـا٥ٞ.. ٜعحـا ًب عـطف اٱعـ٬ّ زعاٜـ١ صباْٝـ١ يًكٓـا٠        

أناف ز. خايس ايطزٜعإ إٔ اىبػأي١ قس جهٕٛ هلا ٚبطاصبٗا. ٚ

 أٜهًا شٛاْت أ١َٝٓ ٫ ربف٢ ع٢ً اسبكٝف.

أَا ايًـٛا٤ ز. غـعس ايؿـٗطاْٞ فـري٣ أْـ٘ ٚبعٝـسًا عـٔ اىبـطأ٠         

ٚظهــٛضٖا ٚا٫ْهــةاٍب ازبُــاٖريٟ فــإ إقاَــ١ اىبةــاضا٠ ًب أٟ  

َسٜٓــ١ غــعٛز١ٜ أنرــط فا٥ــس٠ ٫غــُٝا َــٔ ظٝــز ظــل ايؿــةاث   

عٞ ايٓـــازٜـب ايهـــةرئٜ ايـــصٜٔ ٫    ٚضبـــه ايطٜانـــ١ َٚؿـــص   
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ٜػحطٝعٕٛ ظهـٛضٖا خـاضط اىبًُهـ١ ًب اسبهـٛض ٚاىبؿـاٖس٠.      

ٚأنس ز. غعس أْ٘ أٜهًا َع ظهٛض ايعٛا٥ٌ ًب شع٤ خام َٔ 

ٚنصيو فٗٛ َع ايهطث بٝس َٔ ظسٜس ع٢ً َـٔ   ونٌ َسضط

ٌٸ  با٭زث ٚايُٓباّ ًب اىبٓاغةاد ٚا٭َانٔ ايعا١َ. ؽب

شا افرتنٓا جهاضث ايػًٛى أَا أ. َػفط اىبٛغ٢ فٝكٍٛ: إ

ازبُاٖريٟ بـب قِٝ اجملحُع ٚايكِٝ اييت َبٗطد ًب اىبسضشاد.. 

فٗــٌ ٖــصا ٜعــة إٔ شــٌ َؿــطٚ  ا٭َــط بــاىبعطٚف ٚايٓٗــٞ عــٔ     

 اىبٓهط مل ٜػحطع  طؽ ايكِٝ اييت ٜطٜسٖا؟.. ٌٖ ٜعة أٜهـاً 

َٔ ا٫قٓا ؟..  أْ٘ نطؽ َفّٗٛ ايطقاب١ اىبةاؾط٠ ٚايعكاث بس٫ً

ظكــًا ضبــافِب بايكــٛض٠ ايُٓطٝــ١ ايــيت ْهطضٖــا ٖــٌ صبحُعٓــا 

 ٜٚهطضٖا اشبطاث ايسٜة؟

ٚأؾـــاض ز. خايـــس بـــٔ زٖـــٝـ إفب َكايـــ١ َُٗـــ١ حملُـــس آٍ  

ايؿٝذ بعٓٛإ: عٔ َةـاضا٠ ايػـٛبط ًب يٓـسٕ.. أظـسذهِا ٚشـا٤      

ــيت      فٝ ــاضا٠ )ايػــٛبط( بـــب اهلــ٬ٍ ٚايٓكــطو اي ــا: إٔ ظبــاح َة ٗ

٤ ٚايطشــاٍ أقُٝــخ ًب يٓــسٕو ٚظهــطٖا ايػــعٛزٜٕٛ َــٔ ايٓػــا

َعــًاو غــحسفع بــاىبُٓبُـب ىبرــٌ جًــو اىبةــاضا٠و ٚا٭ْسٜــ١ ذاْٝــًاو       

ــ١و      ــًاو يحهــطاض ايحصطب ٚا٫ذبــاز ايػــعٛزٟ يهــط٠ ايكــسّ ذاير
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ٚإقاَــ١ َرــٌ ٖــصٙ اىبةاضٜــاد ًب اشبــاضط َــطاد َٚــطاد؛ فُرًُــا  

ــاد      ــ١و فاىبةاضٜـ ــاضط اىبًُهـ ــ١ إفب خـ ــا ايغٓا٥ٝـ ــصٖت حبف٬جٓـ ْـ

ــصٖت أٜ   ــٛف ْـــ ــ٢؛ ٚغـــ ــحٓعٛ شاد اىبٓعـــ ــاد  غـــ ــًا باىبةاضٜـــ هـــ

نــٞ ذبهــطٖا )اىبــطأ٠(و   ؛ٚاىبػــابكاد ايطٜانــ١ٝ إفب اشبــاضط 

 –َرًُا ؼبكٌ ًب نٌ بكـا  ا٭ضري ًب ايعـامل أنبـع. فـٓعٔ     

ــ١      –يٮغــف  ْطاعــٞ ٚظباَــٌو ْٚحعاؾــ٢ ايكــساّو َــع ذكاف

َحدًفــ١و ٚضشــاٍ َحؿــسزٜٔ َٚحــعَحـبو ٚغبــاف )إ هــابِٗ(    

حـاث ٚايػـ١ٓو   خٛفًا َطنًٝا  ري َاض ٫ ؾطعًا بسيٌٝ َـٔ ايه 

٫ٚ أخ٬قًٝا باظحُا٫د جسعْٛا إفب َٓع اىبطأ٠ َـٔ ظهـٛض َرـٌ    

ٖصٙ ا٫ظحفا٫د ايطٜان١ٝ ايةٗٝص١؛ ايًـِٗ إ٫ )ايحعـٍٛب(و أزا٠   

اىبحعَحـبو اىبغطقـ١ ًب ايحؿـسز ٚايٛغٛغـ١و ايـيت َـا أْـعٍ اهلل       

بٗــا َــٔ غــًطإ؛ فٗــصٙ ايركافــ١ ايــيت ْطاعٝٗــاو ٚلبٓــع بػــةةٗا  

ةاضٜــادو ذكافــ١ جهــطٙ ايرتفٝــ٘و ٚجــةغه  اىبــطأ٠ َــٔ ظهــٛض اىب

ا٫بحػا١َو ٚجٓفط َٔ اىبٛغٝك٢ ٚايفٓـٕٛ ازبًُٝـ١ بأؾـهاهلاو    

ٚجٓٛعاجٗــــاو ٚبايــــصاد )ايطــــطث ٚايغٓــــا٤(و َــــٔ قةــــٌ أْــــاؽ  

ــ١ٝ      ــِٗ ايٓفػــ ــا عًًــ ــٕٛ عًٝٓــ ــٓغًكـبو ٜفطنــ ـــبو َــ َحهًػــ

ٚجكايٝسِٖ ا٫شحُاع١ٝ ايعابػـ١ اىبحصُٗـ١؛ ٚنـأِْٗ ٖـِ فكـٌب      
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٭ضري  ريٖـِ )طـاسبٕٛ(؛ ٚظُٝٓـا    )ايكاسبٕٛ(و ٚنـٌ أَـِ ا  

جػــأهلِ عــٔ َٓطًكــاد ذبــطمبِٗ هلــصٙ ايُبــٛاٖط زٚلبــا زيٝــٌو  

ؽبرتعٕٛ أزي١ ٚقٝاغاد ٚربٛفاد افرتان١ٝ بعٝـس٠ اسبـسٚسو   

ٜٚهعٕٛ َٓٗا زي٬ًٝ قطعًٝاو َٔ ؾـهو فٝـ٘و أٚ ًب ز٫٫جـ٘و    

أٚ اضجةاط٘ حبط١َ ٖصٙ اىبُاضغاد ايا١٦ٜ أٚ جًوو أقاَٛا عًٝ٘ 

ــسْٝاو ٚظطنــ  ــس٠    اي ــ١ ظاق ــ١ نٝسٜ ــاؽو ًب ضباٚي ــ٘ ايٓ ٛا عًٝ

ــٌ ٚغــ١َ٬      ــ١؛ ب ــ٘ ا٫شحُاعٝ ــ٘و ٚبػــُعح٘و ٚبكُٝح يٲنــطاض ب

 زٜاْح٘.

َـٔ   ًاَٚٔ ٚش١ٗ ُْبـط ضبُـس آٍ ايؿـٝذ فـإ ٖٓـاى نـرري      

)ا٭نــــطاض( ٚايحةعــــاد ايػــــًة١ٝو ايــــيت جٓــــحض عــــٔ صباًَحٓــــا 

 يًُحعَحـب:

 إٔ َطاعاجٓا هل٪٤٫و جهًفٓا ٚجهًف ايٛطٔ  :الضرر األول

ــ٬م    خ ــ٢ اٱطـ ــا عًـ ــسز٠؛ أُٖٗـ ــحٜٛاد َحعـ ــ٢ َػـ ــا٥ط عًـ ػـ

ــاضْا يًُٓاؾــــٌب   ــاًب(؛ فعكــ ــح٣ٛ ا٫شحُــــاعٞ ٚايركــ )اىبػــ

ايرتف١ٝٗٝو ٚجهٝٝكٓا ع٢ً ايفٕٓٛ ٚايطـطثو ٚعًـ٢ ايةٗصـ١    

 ٛقـــًاخك _ قبدحًـــف أْٛاعٗـــا ٚأؾـــهاهلاو ػبعـــٌ ايفـــطز

ــصاد  ــاث بايـ ــ٘و    _ايؿـ ــاْٞو ٚاْسفاعـ ــ٘ اٱْػـ ــطٸغ هباغـ ٜٴفـ



5 

 

–5105 5105  
257 

يرتفٝـ٘ ٚاٱبـسا  ايفـةو ٚإلبـا     ٚقةٛج٘ ايفطط١ٜو يٝؼ ًب ا

ًب اٱضٖــاثو أٚ ًب ايحفعــٌٝبو َرــٌ َــا ٜفعــٌ )ايسضباٜٚــ١(   

َٔ ؾةابٓا. ٚباىبٓاغة١ فًٝؼ يسٟ أز٢ْ ؾو إٔ مثـ١ ع٬قـ١   

قٜٛــ١و ٚعهػــ١ٝو بـــب اٱضٖــاث ٚجغٝٝــت ايةٗصــ١ ٚايحُحــع   

ــوو     ــصٙ )ظازد( جًــ ــ٢ ٖــ ــٝكٓا( عًــ ــا )نــ ــا٠؛ فهًُــ باسبٝــ

ٱضٖاث جهـطٙ  ٚايعهؼ قعٝح. يصيو ظبس إٔ أغاطـب ا

٭ٕ َـــٔ ؾـــإٔ ٖـــصٙ اىبُاضغـــاد قـــطف   ؛ايفٓـــٕٛ ٚكبكحٗـــا

 ايؿةاث عِٓٗو ٚعٔ َعػهطاجِٗ ٚضبانِٓٗ اٱضٖاب١ٝ.

 ٌــط   الضةةةةرر الثةةةةان ــِ خػــ ــازٟ حبــــخ. فهــ ــطض اقحكــ : نــ

ــٝٝك   ــ١ جهـــ ــعٛزٟ ْحٝصـــ ــاز ايػـــ ــ١  ٓا٫قحكـــ ــ٢ ايةٗصـــ ا عًـــ

ٚايرتفٝــــ١ ٚايػــــٝاظ١و ٚنــــِ ضبــــح اٯخــــطٕٚ ًب اشبــــاضط  

ـــ  ــرري شـ ــرري ٚايهــ ــو؟.. ايهــ ــ١  وسًاَــــٔ شيــ ــري إٔ شٖٓٝــ  ــ

ًب اجملحُعـــــاد شاد ا٫قحكـــــازٜاد  كٛقـــــًاخ_ اىبحؿـــــسز

ــاً  _ايطٜعٝــــ١ و شٖٓٝــــ١ ٫ جكــــِٝ يًُكــــًع١ ا٫قحكــــاز١ٜ ٚظْــ

ــازاد     ــٔ ايعــــ ــاىبٛضٚس َــــ ــةز بــــ ــا بايحؿــــ ــسض اٖحُاَٗــــ قــــ

ٚايحكايٝــــــسو ظحــــــ٢ ٚإٕ أيكــــــخ بــــــاجملحُع ًب َؿــــــانٌ 

 اقحكاز١ٜ ٚبطاي١ ٚنٝل فطم ايعٌُ.
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 :فهًٓا ْعطف إٔ مث١ نطض غٝاغٞ ضبه؛  الضرر الثالث

سبطَـــإ اىبًُهـــ١ َـــٔ اىبؿـــاضن١ ًب اىبػـــابكاد  ًاادباٖـــ

ايطٜان١ٝ ايعاىب١ٝو ٚايػةت جغٝٝةٓا يًُطأ٠ عٔ اىبؿـاضناد  

ايسٚي١ٝ؛ ٖٚصا فُٝـا يـٛ اغـحُط زٕٚ عـ٬ط ظاغـِو فػـٛف       

ٜحِ قطعًا ظطَإ اىبًُه١ َٔ ٖصٙ اىبٓاؾٌب ايعاىبٝـ١و ايـيت   

نُا  –حهافحٗا ذبطم عًٝٗا ايسٍٚو ٚجةصٍ ايهرري ٫غ

ىبــا ًب شيــو َــٔ َــطزٚزاد يــٝؼ عًــ٢    –فعًــخ قطــط َــر٬ً  

ايحطٛض ايطٜانٞ فعػتو ٚإلبا ع٢ً ا٫قحكـاز ٚايػٝاغـ١   

 باىبع٢ٓ ايٛاغع هلصٙ اىبكطًعاد.

  : نــطض قــاْْٛٞ. فُــاضاد اىبحؿــسزٜٔ ظـــب      الضةةرر الرابةة

ــاد ايطٜانــ١ٝو جحهــ٧      ٜكفــٕٛ نــس ظهــٛض اىبــطأ٠ يًُةاضٜ

ع٢ً ظهٛض اىبـطأ٠ هلـصٙ اىبٓاؾـٌبو     ع٢ً َٓع َا )قس( ٜرتجت

َـــٔ طبايفـــاد ؾـــطع١ٝ )اظحُايٝـــ١( نُـــا ٜـــاضٕٚ. ٖٚـــصٙ  

ايٓكطــ١ بايــصاد )جــسِٜٓٗ( ًب ظـــب ُٜبٓــٕٛ أْٗــا )ج٪ٜــسِٖ(؛  

ٖٚـــٞ ٫ جٴطةـــل  _ فهٝـــف اغـــحطاعخ زٚيـــ١ َرـــٌ إظبًـــرتا

جُٓبِٝ ٖصٙ اىبػابكاد ٖٓاىو ٚظهٛض اىبـطأ٠ هلـا    _ايؿطٜع١

 يـيت جطةـل ايؿـطٜع١   ا -بأَإو ًب ظـب )جعصع( اىبًُهـ١  
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عٔ جأَـب اىبطأ٠ ٖٓا؟.. إْـ٘ ربـةٌب اىبحؿـسزٜٔو فعٓـسَا      -

ّ ٖــصٙ اىبُاضغــادو ًٜصــ٪ٕٚ ٜفحكــطٕٚ إفب زيٝــٌ قــاطع ؼبــطٸ

 ري إٔ جؿةرِٗ بايصضا٥ع ٖٓـا مل ؼبكـل    وإفب )غس ايصضا٥ع(

هلِ اىبـطازو فٗـا ٖـٞ َةـاضا٠ ايػـٛبط أقُٝـخ ًب يٓـسٕو بــب         

   ٕ و إْاذـًا ٚشنـٛضًاو   ْازٜـب غـعٛزٜـبو ٚظهـطٖا ايػـعٛزٜٛ

 ٚ ُطجِٗ ايةٗص١ ٚايػطٚضو )َٚا ؾافٛا ؾط(ا

ٚأخريًا ٜـط٣ ضبُـس آٍ ايؿـٝذ إٔ َةـاضا٠ ايػـٛبط ًب يٓـسٕ       

فطٸ خ نـٌ ربٛفـاد ذكافـ١ ايحؿـسز ٚا٫ْغـ٬م َـٔ ضبحٛاٖـا؛        

ٚإشا مل ْٓحٗع ٖصٙ ايفطق١ ْٚهطض َا ظكٌ ًب يٓسٕ ًب َسٕ 

     ٝ ؼ مثـ١ إ٫  اىبًُه١و ْٚٛاشـ٘ ذكافـ١ ايحؿـسز ٚطبطشاجٗـاو فًـ

جهطٜؼ ايحؿسزو ٚاٱ طام ًب ذبسٟ اىبٓطلو ايصٟ ج٪نـسٙ  

 اسبصض اييت مت اغحعطانٗا.

ٚاعحــا أ. عًــٞ بــٔ عًــٞ إٔ جٛشــ٘ ضبُــس آٍ ايؿــٝذ يــٝؼ   

جبسٜس. ٚعًل أ. عةساهلل ايهٛؼبٞ بإٔ ضبُس آٍ ايؿـٝذ أخـص   

اىبػــأي١ َــٔ شاْــت ٚاظــس فكــٌب بعٝــس نــٌ ايةعــس عــٔ اهلــسف   

 .ا٭غاؽ ٚنس ايحٝاض اٯخط
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ــٞ اسبهُــٞ إٔ ازبــسٍ      ــ١ أخــط٣ أٚنــح ز. عً َٚــٔ ْاظٝ

ــٝٓا    ايـــصٟ ْـــحض عـــٔ َةـــاضا٠ ايػـــٛبط ايةاضظـــ١ ػبـــت إٔ ٫ ٜٓػـ

َؿه١ً ض٥ٝػ١ ٜعاْٞ َٓٗا صبحُعٓـا ٖٚـٞ قًـ١ َٓافـص ايرتٜٚـح      

ايـيت ٫   ا٭غـط فًب اجملحُع ٚفطقـ٘ يًؿـةاث ٚا٭غـط نـصيو.     

 ِ  وجحُهٔ َٔ ايػفط ًب ايكٝف ٫ دبس إ٫ ا٭غٛام ٚاىبطـاع

ــاشث ٜةكـــ٢ قًـــ٬ًٝ   ــا يهـــٔ ايرتٜٚـــح اىبحٓـــٛ  ٚازبـ . ٚيـــٛ ٫ظُبٓـ

َٗطشإ شس٠ ايحاضؽب١ٝ ظبس إٔ اٱقةاٍ عًٝ٘ نرٝف يطٚعح٘و 

 ٚيهٔ يٮغف اْحؿاض َرٌ ٖصٙ ايفعايٝاد ضبسٚز.

   ٚ َػـةح  ٚاقرتح ز. خايس ايطزٜعإ إٔ ٜـحِ ٚنـع نبٓٝعٜـّٛ 

 ٞ ٖــٌ ٖــصا قــعت؟؟  :ٚجػــا٤ٍ …ٚقــاي١ ضٜانــ١ٝ ًب نــٌ ظــ

ٚأناف ز. خايس: يٝخ ؾةابٓا ٜحصـ٘ يًطٜانـ١ بـس٫ً َـٔ ايٛقـٛ       

ايطٜانـ١ جٗـصث ايعكـٌ    ؛ فًب بطاذٔ اىبدسضاد ٚايحططف ايسٜة

 ٚازبػِ.
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عــطري ايًــٛا٤ ز. غــعس ايؿــٗطاْٞ ٚضقــ١ عُــٌ ظــٍٛ جُٓبــِٝ  

ايعنا٠ باعحةاضٖا أظس أِٖ ضٚافـس َعازبـ١ ايفكـط ًب اجملحُـع     

ــ١ َــــٔ       ــطح صبُٛعــ ــحًٗٗا بطــ ــس اغــ ــط. ٚقــ ــعٛزٟ اىبعاقــ ايػــ

 ايحػا٫٩د احملٛض١ٜ نُا ًٜٞ:

 نٌ َهًف ٜسفع َا ػبت عًٝ٘ َٔ ظنا٠؟ ٌٖ 

 يسٚي١ )ٚيٞ ا٭َط( إٔ جًعّ نٌ َهًف ٌٖ ػبت ع٢ً ا

 بسفع ايعنا٠ اىبػحعك١ عًٝ٘؟

 ٜٳ دـطط فعـ٬ً َـٔ ظنـا٠ ًب اىبًُهـ١ ٜكـرتث يبـا        ٌٖ َا 

أٟ ٖـٌ   ؛مبهٔ إٔ ٜهـٕٛ عًٝـ٘ أٚ َـا ػبـت إٔ ػبةـ٢     

 جحِ شةا١ٜ ايعنا٠ بهفا٠٤ ٚفاع١ًٝ؟

    ٍٜٛحِ جٛظٜع ايعنا٠ بفاع١ًٝ ٚنفـا٠٤؟ )زٕٚ ايـسخ ٌٖ

ــ١ ٚايهفــا٠٤ ًب شــسٍ ظــٍٛ َفٗــَٛٞ ايفاعً  ٚايفــطم  وٝ

ايًغٟٛ ًب اىبع٢ٓ بـب ايفاع١ًٝ ٚايفعاي١ٝ ظٝـز جػـحدسّ   

 ٖٓا باىبع٢ٓ ايػا٥س ًب أزبٝاد اٱزاض٠(.



5

–5105 
264 

          نـٌ َـٔ جـسفع يـ٘ ايعنـا٠ أٚ ٜطًةٗـا َػـحعل هلـا ٌٖ

 ؟فع٬ً

 جكٌ ايعنا٠ يهٌ َػحعل هلا؟ ٌٖ 

         مبهـٔ إعـاز٠ جُٓبـِٝ شةاٜـ١ ايعنـا٠ ٚجٛظٜعٗـا قبـا ٌٖ

  ٛ ٣ َــــٔ ٖـــصٙ ايفطٜهــــ١ ًب  ٜهفـــٌ ا٫غــــحفاز٠ ايككـــ

 َعازب١ ايفكط؟

ٚنـإ ػبـت عًـ٢ اٱزاض٠     وٖصٙ جػا٫٩د ١َُٗ ٚأغاغ١ٝ

ــل يرتؾــٝس شةاٜــ١       ــا نُٓطً ــا ًب اىبًُهــ١ ططظٗ ــ١ ايعًٝ اىبايٝ

خكٛقًا َع جعاٜس ايرطٚاد ايعا١َ ٚاشباقـ١   وٚجٛظٜع ايعنا٠

ــ٘      ــصٟ جعاٜــسد فٝ ــايطفط٠ ا٭ٚفب ًب ايٛقــخ اي َٓــص َــا عــطف ب

 َباٖط٠ ايفكط.

 ٓٝــًا أٚ عًــ٢ ا٭قــٌ َحٛغــٌب  عــسٸكــري اىبًُهــ١ قــس ٜٴْعــِ ف

اسباٍ قٝاغًا يسٍٚ ٚصبحُعاد نرري٠ ًب ٖصا ايعاملو  ري إٔ 

ايفكط َػأي١ ْػة١ٝ ًب ايُٓبط١ٜ ٚايٛاقـع. فُـر٬ً ايـصٟ ٫ مبًـو     

ػبـاض ٖٚـٛ َطُـ٦ٔ أْـ٘ غـٝحُهٔ      غهًٓا ٫ٚ ٜػحطٝع زفـع اٱ 

 أٚ َـــٔ ٜعـــاْٞ َعاْـــا٠ وَـــٔ ايكـــطف عًـــ٢ َحطًةـــاد اسبٝـــا٠ 

ــ١       ــ١ ايسضاغـ ــاز ٚبساٜـ ــ١ ًب ا٭عٝـ ــغٍٛب اىبايٝـ ــٔ ايهـ ــ١ َـ ظكٝكٝـ



5 

 

–5105 5105  
265 

أٚ َـــٔ ٫ مبًـــو ٚغـــ١ًٝ َٛاقـــ٬د  وٚاىبٓاغـــةاد ا٫شحُاعٝـــ١

)زعو َٔ ظصِ ا٭غط٠ ٚاٱعاي١ ٚاىبطًكاد ٚا٭ضاٌَ ٚاىبعاقـب 

ٖـٛ فكـري ًب اجملحُـع ايػـعٛزٟ      وإخل(. ٚاىبُٗؿـب ٚايعـاطًـب.. 

 ظح٢ ٚإٕ نإ زخً٘ باٯ٫ف.

ٞ ٭زا٤ فطٜهــ١ ايعنــا٠ ٖٓــاى ظنـــا٠    ًب ايٛنــع اسبــاي  

ــ٘       ــٛث عٓـ ــٔ ٜٓـ ــحعل أٚ َـ ــط٠ يًُػـ ــف َةاؾـ ــٔ اىبهًـ ــسفع َـ جـ

 ونازبُعٝاد اشبري١ٜ َٔ  ري جـسخٌ يًسٚيـ١ )خـام خـام(    

ٖٚصا ٫ لبًو عٓ٘ أٟ َعًَٛاد أٚ إظكا٥ٝاد إط٬قـًا )ايـطقِ   

ِ ٫ٚ ْعًــِ َــٔ ايــصٟ ٜــسفع أٚ ٫ غــٛزا( ٖٚــٛ أَــط  ــري َــُُٓبا٭

٫ٚ َا إشا نـإ   واىبػحعل نً٘ ٜسفع٫ٚ َا إشا نإ  وٜسفع

 ٚ جسفع ي٘ َػحعل هلا أّ ٫.أَٔ ٜطًةٗا 

ــيت        ــ١ اي ــسفع َــٔ اىبهًفـــب يًسٚي ــيت ج ــاى ايعنــا٠ اي ٖٓٚ

ٖٚٓــا ٜــسخٌ ايحُٓبــِٝ ايعــاّ ًب   وجــسفعٗا بــسٚضٖا يًُػــحعكـب 

 ايكٛض٠:

  َكًع١ ايعنا٠ ٚايسخٌ ٚٚظاض٠ ايؿ٪ٕٚ ا٫شحُاع١ٝ يبر١ً

ٖٚـصا يـسٜٓا    وّ خـام( ًب ايهُإ ا٫شحُـاعٞ )خـام عـا   

فٝـ٘ إظكــا٥ٝاد ظٝــز ٜـرتاٚح َــا ػبةــ٢ َـٔ ايعنــا٠ عًــ٢    
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ٍ   12إفب  15عطٚري ايحصاض٠ ٚا٭َٛاٍ َـا بــب     وًَٝـاض ضٜـا

ــا ٜفـــٞ       ــاعٞ َـ ــٓسٚم ايهـــُإ ا٫شحُـ ــسفع يكـ ــ١ جـ ٚايسٚيـ

ًَٝـــاض  52قبـــسفٛعاد ايهـــُإ ا٫شحُـــاعٞ ايـــيت جكـــاضث 

 ضٜاٍ.

  ُٗــا جُٓبــِٝ شةاٜــ١ إٜــطازاد اىبًُهــ١ َــٔ ايهــطا٥ت )َٚعُب

َٔ إٜطازاد ايهطا٥ت ع٢ً ؾطناد ايـةرتٍٚ ٖٚـٞ قب٦ـاد    

اىبًٝاضاد َٔ ايطٜا٫د( )خام عاّ( ٖٚصا يـٝؼ َٛنـٛعٓا   

 إ٫ ًب َا ي٘ ع٬ق١ باىبكرتح اىبكسّ ًب ْٗا١ٜ ٖصٙ ايط١ٜ٩.

  ٍٚجُٓبـــِٝ شةاٜـــ١ ايعنـــا٠ عًـــ٢ عـــطٚري ايحصـــاض٠ ٚا٭َـــٛا

)اىبػحعك١ ع٢ً اىب٪غػاد اىبػص١ً ٚاىبطخكـ١ ايـيت ذبحـاط    

 از٠ أْٗا زفعخ ايعنا٠( )ا٭قٌ فٝ٘ أْ٘ خام خام(.ؾٗ

ــإ ًب جُٓبــِٝ َكــًع١ ايعنــا٠      ــإ صبحُع ٖــصإ ايحُٓبُٝ

ٚايسخٌ. ْٚعًِ نبٝعًا إٔ يًعنا٠ ُْباَٗا ٚيًهـطا٥ت ُْباَٗـا.   

ٚقـس إٓ ا٭ٚإ أ٫ًٚ يفــو ا٫ضجةــاٍب بـــب جُٓبــِٝ إٜــطازاد ايسٚيــ١  

ٚشيو هلـسف ض٥ـٝؼ    ؛َٔ ايهطا٥ت ٚإٜطازاد ايعنا٠ ايؿطع١ٝ

يحػِٗ  ؛ٖٛ ضفع َػح٣ٛ نفا٠٤ ٚفاع١ًٝ شةا١ٜ ٚجٛظٜع ايعنا٠

 بسٚض أنا ًب َعازب١ َباٖط٠ ايفكط.
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 ٜكّٛ اىبكرتح ع٢ً َا ًٜٞ:

ــ١ َكــًع١ ايعنــا٠ ٚايــسخٌ قبــا ٜــ٪زٟ     - إعــاز٠ ٖٝهً

يًفكٌ ايحُٓبُٝٞ بـب ايهطا٥ت نُكسض يٲٜـطازاد  

ايعاَــ١ )خــام عــاّ( ٚبـــب ايعنــا٠ نُكــسض ض٥ــٝؼ  

كط ٚيكٓسٚم ايهـُإ ا٫شحُـاعٞ )خـام    ىبعازب١ ايف

ــاٜطازاد    وخـــام( ــام بـ ــِٝ اشبـ ــ٢ ايحُٓبـ ــز ٜةكـ حبٝـ

بــــٛظاض٠ اىبايٝــــ١ ٜٚػــــحكٌ جُٓبــــِٝ  ًاايهـــطا٥ت َطجةطــــ 

 ايعنا٠ عٔ أٟ شٗاظ ظهَٛٞ.

ــا عاَــ١ ٫ جعــة ا٫ضجةــاٍب بــأٟ      - جٓؿــأ ٦ٖٝــ١ عاَــ١ )ٖٓ

ٜٚهٕٛ اغـحك٬هلا   وشٗاظ عاّ آخط( َػحك١ً يًعنا٠

ــحك٫ً٬ إزاضٜـــ  ــا٬ًَ ًااغـ ــطجةٌب إ٫ باىبًـــو ٫ٚ   نـ ٫ٚ جـ

ع٬قــ١ هلــا باىبايٝــ١ ايعاَـــ١ إ٫ َــا ػبــت عًــ٢ اىبايٝـــ١       

ايعا١َ زفع٘ يسعِ إٜطازاجٗا أٚ َا ٜػحعل ع٢ً ايسٚي١ 

 ؾطعًا أٚ ُْباًَا.

ٜهــٕٛ هلــصٙ اهل٦ٝــ١ ض٩ٜحٗــا ٚضغــايحٗا ٚقُٝٗــا َرــٌ أٟ  -

 جُٓبِٝ ظسٜز ؽباطت ايعكط.
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اضٟ ٜهٕٛ هلصٙ اهل١٦ٝ صبًؼ إزاض٠ َػحكٌ ٚجُٓبِٝ إز -

جٓفٝصٟ ظسٜز ٦ٖٝٚـ١ ؾـطع١ٝ ُْٚبـاّ ضباغـه زقٝـل      

   ٞ ٚربهــع اهل٦ٝــ١   وَٚطاقــت زاخًــٞ َٚطاقــت خــاضش

 أٜهًا ٭شٗع٠ ايطقاب١ ايعا١َ.

ــ١ َكــط ض٥ــٝؼ بطةٝعــ١ اسبــاٍ ٚفــطٚ  ًب     - ٜهــٕٛ ي٦ًٝٗ

ــٌ ًٚب احملافُبــاد     ــ١ ب ــاطل اىبًُهــ١ اٱزاضٜ نبٝــع َٓ

ــسز      ــع عـ ــٞ َـ ــِٝ فطعـ ــٌ جُٓبـ ــت نـ ــا٣ ٜٚحٓاغـ ايهـ

 ايػهإ.

فـــ١ اهل٦ٝـــ١ ايط٥ٝػـــ١ ًب شةاٜـــ١ ايعنـــا٠     جحعـــسز َٚبٝ -

ايؿطع١ٝ َٔ نٌ اىبهًفــب )نـٌ اىبهًفــب قٝاغـًا     

ع٢ً شةاٜـ١ ايهـطا٥ت( ٚقـطفٗا ٚجٛظٜعٗـا ًب أٚشٗٗـا      

 َٚكاضفٗا ٚىبػحعكٝٗا.

ٜهــٕٛ هلــا ُْبــاّ َعًَٛــاجٞ ظــسٜز ٚزقٝــل ٜٚهــٕٛ     -

يهــٌ َــٛاطٔ أٚ َكــِٝ ٚيهــٌ َ٪غػــ١ َطخكــ١ أٚ    

 ؛اهل١٦َٝػص١ً بٌ يهٌ ؾدك١ٝ َع١ٜٛٓ ظػاث يس٣ 

 وفُِٓٗ اىبهًفٕٛ َِٚٓٗ اىبػحعكٕٛ َِٚٓٗ  ري شيـو 

ــّٛ      ــف ايٝـ ــٌ اىبهًـ ــس دبعـ ــا٠ قـ ــاد اسبٝـ ــٔ جكًةـ ٚيهـ
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ٚ ـــري شيـــو قـــس  وَػـــحعل ٚاىبػـــحعل َهًـــف  ـــسًا

 ٜهٕٛ َهًفًا أٚ َػحعكًا  سًا.

ز. غــــعس ايؿــــٗطاْٞ ًب ايٓٗاٜــــ١ عًــــ٢ إٔ ايًــــٛا٤ ٚأنــــس 

عنـا٠  َػ٪ٚي١ٝ ٚيٞ ا٭َط)ايسٚي١( ًب نُإ زفع اىبهًفــب يً 

اىبػـحعك١ عًـِٝٗ ًٚب ٚقــٍٛ ايعنـا٠ ىبػـحعكٝٗا ٚقــطفٗا ًب     

ٚيٓحــصنط  وَكــاضفٗا ايؿــطع١ٝ ٖــٞ َػــ٪ٚي١ٝ ذابحــ١ ٚأقــ١ًٝ  

٘   -َكٛي١ اشبًٝف١ ايطاؾس ا٭ٍٚ   :ٜٔيًُطجـسٸ  – ضنـٞ اهلل عٓـ

ــ٘ يطغــٍٛ اهلل      ــٛ َٓعــْٛٞ عكــاٍ بعــري نــاْٛا ٜ٪زْٚ  -ٚاهلل ي

 سباضبحِٗ عًٝ٘. - ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ
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ز. غـعس  ايًـٛا٤  أناف ّ. غامل اىبطٟ ًب جعكٝة٘ ع٢ً ٚضق١ 

ايؿــٗطاْٞ إٔ عًُٝــ١ ايحُٓبــِٝ اىبطدبــا٠ عًٝٗــا إٔ جطاعــٞ أضبعــ١  

 شٛاْت نايحايٞ:

 ـــب    :اجلانةةةةةل األول ــطأٖ يًُهًفـــ ــع ايـــ ــ١ ايٛنـــ َطاشعـــ

ــ١ ع   ــ٘ خاقــ١ َــٔ ْاظٝ ٬قــحِٗ قبكــًع١ ايعنــا٠  َٚعازبح

ٚايـــسخٌ. ففــــٞ ايٛقــــخ اسبانــــط ٫ جحــــابع اىبكــــًع١ َــــع  

ٚإشا أجــ٢ اىبهًــف بٓفػـــ٘    واىبهًفـــب ًب ايٛقــخ احملـــسز  

ٜطٜس زفـع َـا عًٝـ٘ نصبحـ٘ ٚطًةـخ أعًـ٢ يبـا ؼبـسزٙ َـٔ          

ــا٠ ــطناد     وظنـ ــع ايؿـ ــ١ َٚـ ــاد ايفطزٜـ ــع اىب٪غػـ ــصا َـ ٖـ

ٜٚٓطةــل عًــِٝٗ اىبرــٌ ايؿــعه ))ؾـــب   وايٛطٓٝــ١ ٚاىبدحًطــ١

ف٬ ِٖ أضغًٛا َعكةِٝٗ ٚضباغةِٝٗ يًحـسقٝل   ؛٠ٛ عـب((ٚق

ــٓ   ــٌ غـ ـــب نـ ــ٢ اىبهًفـ ــسز  ١عًـ ــاز احملـ ــِ  وًب اىبٝعـ ٫ٚ ٖـ
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ــسٸ ٞ  قـ ــاْْٛ ــة٘ ايكـ ــف ٚضباغـ ــ٢  وقٛا اىبهًـ ــه إظحـ ٕ بعـ

َكـــًع١ ايعنـــا٠  اىب٪غػـــاد ايكـــغري٠ ٚاىبحٛغـــط١ جكـــطٸ 

باىب٦ـ١ بـايط ِ    5.2شةا١ٜ ايعنا٠ َٓٗا بٛاقـع  ع٢ً ٚايسخٌ 

ط جٓـعٍ بايٛعـا٤ ايعنـٟٛ إفب َـا     َٔ جػصٌٝ بعهٗا خػا٥

َٚع شيو إَـا إٔ ٜـسفع هلـِ قـاظت اىب٪غػـ١       وزٕٚ ايكفط

ِ  ٦ًاؾٝ أٚ  وَا ظػت جكسٜطِٖ أٚ )ٜسبط ظاي٘( َع َـَٛبفٝٗ

كسض ي٘ ؾٗازجٗا اىبطًٛب١ ٭ٕ اىبكًع١ ئ جٴ ؛جحعطٌ أعُاي٘

ًب َعُبــــــِ اىبعــــــا٬َد َــــــع ازبٗــــــاد اسبهَٛٝــــــ١ ًٚب  

ــا  ــاد ٚ ريٖـ ــسفع باىب  واىبٓاقكـ ــصا ٜـ ــ١  ٖٚـ ــاد ايفطزٜـ ٪غػـ

ــ وفــ٬ؽايكــغري٠ إفب اٱ ٖٚــصٙ  وس عُــٌ ايؿــطناد ٜٚعّك

ط يبــا عطـــٌ ا٭عُــاٍ ًب اىبًُهــ١ ّْٚفـــ    واىبعاْــا٠ يًصُٝــع  

ٌب ططٜكـًا آخـط سبـٌ    ْٚؿٸـ  وا٫غحرُاضاد ايٛط١ٝٓ ٚا٭شٓة١ٝ

ــعّ ظــٌ َؿــانٌ      ــصيو ًٜ ٖــصٙ اىبؿــانٌ ٖٚــٛ ايفػــاز. ٚي

اىبهًفـب َٔ َ٪غػاد فطز١ٜ ٚؾطناد ٚنػـت ذكـحِٗ   

 ٖ ِ نُكــسض زخــٌ َػــحكةًٞ عــٔ ططٜــل بعــه       ٚجطــٜٛط

اٱشـــطا٤اد ايـــيت ربفـــف َـــٔ ايحعكٝـــساد  ـــري ايهـــطٚض١ٜ  
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ٚاييت يـٝؼ هلـا    واىبفطٚن١ ع٢ً قطا  ا٭عُاٍ ًب اىبًُه١

 ق١ُٝ إناف١ٝ نُا ًٜٞ:

ايحكسٜل ع٢ً َا ٜكٛي٘ اىبهًف إشا أج٢ طٛعًا بٓفػـ٘   

يًُكــًع١ ٚايحــسقٝل اىبفــاش٧ ٫ظكــًا ٚجطةٝــل عكٛبــاد  

 اىبدايفـب. طا١َٝ ع٢ً 

ـــب ٚايحــــسقٝل عًــــ٢        ــاز٠ عــــسز اىبــــَٛبفـب اىبدحكــ ظٜــ

 ايؿطناد ايها٣ باْحُباّ.

إيغا٤ ؾٗازاد اىبكًع١ اىبطًٛب١ ع٢ً أقعاث ا٭عُاٍ  

َاعسا جًو اىبطًٛب١ يحعكٌٝ اىبػحدًكاد عٓس جٓفٝـص  

 ايعكٛز ٚاىبكا٫ٚد.

ا٫عحُــــاز عًــــ٢ َــــا ٜــــسيٞ بــــ٘ أقــــعاث اىب٪غػــــاد  

ٚجكــــسٜكِٗ إ٫ ًب ايفطزٜــــ١ ايكــــغري٠ َــــٔ َعًَٛــــاد 

ٚعــــسّ  وظــــاٍ إذةــــاد ايعهــــؼ َــــٔ قةــــٌ اىبكــــًع١

َطايةــــ١ أقــــعاث اىب٪غػــــاد ايفطزٜــــ١ اشباغــــط٠ أٚ 

ــٌ    ــةت فؿــــ ــص٬جِٗ بػــــ ــسٕٚ إ ــــــ٬م غــــ ــٔ ٜطٜــــ َــــ

 اىب٪غػ١ بايعنا٠.
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 ٌــطٚض٠    :اجلانةةةل الثةةةان ــاى نـ ــط ز. غـــعسو ٖٓـ ــا شنـ نُـ

ــ١      ــسخٌ ًب اىبًُهــ ــا٠ ٚايــ ــًع١ ايعنــ ــٌ َكــ ــِٜٛ عُــ يحكــ

ٚجٛفري ايعـسز   وناٌَ ٚذبسٜرٗا ٚإعاز٠ ٖٝهًحٗا بؿهٌ

    ِ ــسضٜةٗ ــِٗ ٚج ــ٢  ؛ايهــاًب َــٔ اىبــَٛبفـب ٚذبػـــب زخً ظح

جػـــحطٝع اىبكـــًع١ ايكٝـــاّ بٛاشةٗـــا عًـــ٢ ايٛشـــ٘ اىبطًـــٛث 

ٚمبهٔ ا٫عحُاز عًٝٗـا ًب َعازبـ١    وٚجهػت ذك١ ايٓاؽ

 قه١ٝ ١َُٗ ًب اجملحُع نايفكط.

 َطاشعــ١ ايًــٛا٥ح ٚا٭ُْبُــ١ ايــيت ذبهــِ    :اجلانةةل الثالةةث

ـٝـ  ا ٚإعــاز٠ قــٝا حٗا ًب ُْبــاّ يًعنــا٠   عُــٌ اىبكــًع١ ظاي

ٚٚنـــع  وٚايــسخٌ ٜهــٕٛ أنرــط ٚنـــٛظًا ٚظػــًُا ٚزقــ١     

ــٟٛ      ــا٤ ايعنـ ــاث ايٛعـ ــا ظػـ ــٌٗ َعٗـ ــع١ ٜػـ ــس ٚانـ قٛاعـ

ــ١ ٚايؿــطناد  ــٌ ٚجهــٝٝل   ؛يًُ٪غػــاد ايفطزٜ ــع ايحعاٜ ىبٓ

 اشب٬ف اسباقٌ ظٍٛ َكساض ايعنا٠.

   ــُإ    :اجلانةةةةةل الرابةةةةة ــٔ ايهـــ ــحفٝسٜٔ َـــ ــ١ اىبػـــ َطاشعـــ

سٜــس اىبػــحعكـب يًعنــا٠ َــٔ قــٛا٥ِ ا٫شحُــاعٞ ظايٝــًا ٚذب

ــ١   ــا بسق ــاد    وايهــُإ ٚخاضشٗ ــ١ اٱعاْ ٚكبعــٝل َٚطاشع

ــُإ     ــطٍٚب ايهــ ــت ؾــ ــاو فةعػــ ــٔ نفاٜحٗــ ــس َــ ٚايحأنــ
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٠ ًب ٚظاض٠ ايؿــ٪ٕٚ ا٫شحُاعٝــ١ ٜػــحعل   ا٫شحُــاعٞ اىبكــطٸ 

 يًحػصٌٝ ًب ايهُإ ا٫شحُاعٞ ايف٦اد ايحاي١ٝ:

عاَــًا َٚــا فــٛمو   62نــةري ايػــٔ: ايةــايل َــٔ ايعُــط    

عـــٍٛ أغـــطج٘ ٚيـــٝؼ يسٜـــ٘ زخـــٌ ٜهفـــٞ يحغطٝـــ١       ٜٚ

 َكاضٜف أغطج٘.

ايعــاشع ايــسا٥ِ: ٖٚــٛ ايــصٟ ٜعصــع عــٔ ايعُــٌ بؿــهٌ   

ــ٘      ــِ يُبــطٚف قــع١ٝو ٜٚعــٍٛ أغــط٠ ٫ٚ ٜٛشــس يسٜ زا٥

 َكسض زخٌ ٜهفٞ يحغط١ٝ َكاضٜف أغطج٘.

 ايعاشع اىب٪قخ: ٖٚٛ ايعاشع عٔ ايعٌُ بؿهٌ َ٪قخ. 

سض ٭غـةاث قـع١ٝ ٜٚعـٍٛ أغـطج٘ ٫ٚ ٜٛشـس يسٜـ٘ َكــ       

 زخٌ ٜهفٞ يٝغطٞ َكاضٜف أغطج٘.

ايــيت ضًَــ١ ا٭أٚ  واىبــطأ٠ ايــيت ٫ عا٥ــٌ هلــا: ناىبطًكــ١  

يٝؼ يسٜٗا أث أٚ ابٔ قـازض عًـ٢ إعايحٗـا ٚيـٝؼ يـسٜٗا      

 َكسض آخط يًسخٌ ٜهفٞ يحغط١ٝ َكاضٜفٗا.

أَــا ز. ازبــاظٟ ايؿــةٝهٞ فكــس أؾــاضد ًب جعكٝةٗــا عًــ٢  

حٗــا ًب صبــاٍ ز. غــعس ايؿــٗطاْٞ َٚــٔ ٚاقــع دبطب ايًــٛا٤ ٚضقــ١ 
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بــايطةع  –ايعُــٌ اشبــريٟ إفب أْٓــا ٚعــسز قًٝــٌ َــٔ اجملحُعــاد 

ــع   ــطف ازبُٝـ ــا ٜعـ ــًا   –ٚنُـ ــا٠ ظهَٛٝـ ــ١ ايعنـ ــل شةاٜـ ْطةـ

ٚعبــطم عًٝٗــا قبــا ٜحٛافــل َــع جعــايِٝ زٜٓٓــا اٱغــ٬َٞ ايــصٟ  

ُْبــِ عًُٝــ١ ايحهافــٌ ا٫شحُــاعٞ بـــب ايٓــاؽ ٚشعــٌ ايعنــا٠ 

ٛضق١و إ٫ أْٓا أظس أِٖ أزٚاجٗا )ٚيٝؼ ضٚافسٖا( نُا شا٤ باي

ٚنُـــا ٖـــٛ زأبٓـــا ًب ايعسٜـــس َـــٔ قهـــاٜا ايحُٜٓٛـــ١ ايـــيت   -

جػحسعٞ دبسٜس ٚجطٜٛط ا٭ُْب١ُ قبا ٜحٛانت َع اىبػحصساد 

ــحغرياد اجملحُعٝـــ١ اسبسٜرـــ١ ضبًٝـــًا ٚعاىبٝـــاً     مل ْعـــٌبٹ  - ٚايـ

ىبٛنٛ  جُٓبِٝ شةا١ٜ ايعنا٠ ٚجٛظٜعٗـا ا٫ٖحُـاّ اىبطًـٛث َـٔ     

٘    ظٝز ايسضاغ١ ايع١ًُٝ ايؿا١ًَ يٛا  وقـع زخـٌ ايعنـا٠ ٚجٛظٜعـ

ٚايــيت َـــٔ اىبفـــرتري أ٫ جكحكـــط عًـــ٢ ا٫خحكـــام ايؿـــطعٞ  

فكـــــٌبو بـــــٌ ٜؿـــــرتى فٝٗـــــا َعٗـــــِ اشبـــــاا٤ ا٫شحُـــــاعٕٝٛ  

ٚا٫قحكـــــازٜٕٛ ٚايكـــــإْْٛٝٛ ٚ ريٖـــــِ َـــــٔ ايحدككـــــاد     

ــ٘    ــُٔ فكـ ــاظٟ إٔ ٖـــصا ٜـــسخٌ نـ ــس ز. ازبـ ايهـــطٚض١ٜو ٚجعحكـ

 ايٛاقع.

ب٬زْـا   ٚجط٣ ز. ازباظٟ ايؿـةٝهٞ إٔ ذـطٚاد ا٭ ٓٝـا٤ ًب   

ًب جعاٜس نةري ٜكابًٗا ع٢ً ْفؼ اىبػح٣ٛ جعاٜس فكط ايفكـطا٤.  
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َخ زضاغ١ َٓص عس٠ غٓٛاد َٔ أظس اىبحدككـب جةـب ٚقس قخسٸ

َٔ ْحا٥صٗا أْٓا يٛ طةكٓـا بؿـهٌ قـعٝح جعـايِٝ ايـسٜٔ فُٝـا       

خ إفب ظس نةري أعساز ايفكطا٤. ٫ٚ ٜككـس  ؽبل ايعنا٠ يكًّ

ٚيهـٔ اىبؿـاضٜع ايحُٜٓٛـ١     وبصيو ايعطا٤ اىبازٟ اىبةاؾـط فكـٌب  

عصِ نرري َٔ ايٓـاؽ عٓٗـا َهـحفـب بايعطـا٤     يًفكطا٤ اييت ٜٴ

 اىبازٟ اىبةاؾط.

ــاض٠ إفب    ــا باٱؾـ ــةٝهٞ جعكٝةٗـ ــاظٟ ايؿـ ــخ ز. ازبـ ٚاخححُـ

دبطبــ١ ؾدكــ١ٝ ٚاقعٝــ١ ًب نبعٝــ١ ايٓٗهــ١ ايٓػــا١ٝ٥ اشبريٜــ١  

جةاعـًا يحعًُٝـاد إعطـا٤    اقةٌ عس٠ غٓٛاد؛ ظٝـز إٕ ازبُعٝـ١ )  

ع١ٝ( ناْـخ جعطـٞ ايٓػـا٤ َةـايل ؾـطا٤ اىبٓـاظٍ       ايعنا٠ ايؿـط 

 ٠ٚيهٔ ايـصٟ ظكـٌ ًب أنرـط َـٔ َـط      ويٝكُٔ بؿطا٤ اىبٓاظٍ

ٜٚكّٛ بعه ا٭بٓا٤ اىبطاٖكٕٛ ايصٜٔ ًب غـٔ   وإٔ ايؿطا٤ ٫ ٜحِ

ذِ جأجٞ ا٭ّ ٚجؿحهٞ َـٔ   وايسضاغ١ بأخص ا٭َٛاٍ ٚجهٝٝعٗا

ِٸ ًـ١  اٱػبـاض َـط٠ أخـط٣و َـا انـططْا بازبُعٝـ١ ىبكاب       ايك١ً ٖٚ

ٚؾطح ا٭َـط َـٔ ظٝـز     _ ضهب٘ اهلل_ايؿٝذ عةسايععٜع بٔ باظ 

ْٓا ٫ ْػـحطٝع إعطـا٤ َةًـل ايؿـطا٤ يٮغـط٠ ًب أٜـسِٜٗ خٛفـًا        إ

َٸ ٓـب )ظاًَـب يٮَا١ْ( َٔ قةٌ اىبحـاعـب  َٔ نٝاع٘ ٚعبٔ َ٪
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ًب بعه جاعاجِٗ اىبؿطٚط١و فكاٍ ضهب٘ اهلل: ًب ٖصٙ اسباي١ 

صيو )أخــاٚا اىبحــاعـب( أْــحِ ٚنــ٤٬ اىبحــاعـبو أخــاِٖٚ بــ 

فٛا بايؿطا٤ أٚ بغـريٙ َـٔ اظحٝاشـاد ا٭غـط٠ بأْفػـهِ      ٚجكطٸ

ٚيهٔ بعًِ اىبحاعـب. ٚنحت يٓا فح٣ٛ بصيو. ٫ٚ ؽبفـ٢ عًـ٢   

إلبـا  } {ًٚب غةٌٝ اهلل}ازبُٝع إٔ أظس َكاضف ايعنا٠ ٖٛ 

ايكسقاد يًفكطا٤ ٚاىبػانـب ٚايعاًَـب عًٝٗا ٚاىب٪يف١ قًٛبِٗ 

ٌ  ًٚب ايطقاث ٚايغا ٚيهـٔ   و{ضَـب ًٚب غةٌٝ اهلل ٚابـٔ ايػـةٝ

٫ ٜػحفاز ًب ايغايت َٔ ٖصا ايةاث ايٛاغـع اىبـطٕ ايـصٟ ٜـسخٌ     

٫ مبهٔ ظكطٙ َٔ أٚش٘ ايعطا٤ يًفكطا٤ بآي١ٝ غ١ًُٝ  فٝ٘ َا

َٴدطـٌب هلـا ايحدطـٌٝب ا٫قحكـازٟ       َٴػـحسا١َ  َٚؿاضٜع ج١ُٜٛٓ 

 ا٫شحُاعٞ اىبخ٥٬ِ.

ْؿـــطج٘ ٚظاض٠ ٚشنـــط أ. غـــعٝس ايعٖطاْـــٞ أْـــ٘ ًب إعـــ٬ٕ 

ايؿـ٪ٕٚ ا٫شحُاعٝــ١ ًب عـسز َــٔ ايكـعف أٚاخــط عٗـس اىبًــو     

ــساهلل  ــ٘ اهلل  –عةـــ ــُإ   –ضهبـــ ــ١ ايهـــ أٚنـــــعخ إٔ َٝعاْٝـــ

.. قفـعد إفب  ًَٝـاضاد  9ا٫شحُاعٞ ناْـخ ظُٝٓـا جـٛفب اىبًـو     

ــاضًا 57 ٌٸ   ٚ.. ًَٝ ــاض٠ )شــ َكــطٚفاد  جهــُٔ اٱعــ٬ٕ ٖــصٙ ايعة

إفب ظطَحٗـا  ايهُإ ا٫شحُاعٞ َٔ أَٛاٍ ايعنا٠( ًب إؾاض٠ 
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ايػ٪اٍ: يٛ ظسس إٔ جطاشعخ ٚإٕ مل جهٔ َٔ أٌٖ ايعنا٠.. 

أضباح ايؿطناد ٚبايحايٞ ظصِ اىبسفٛ  ظنا٠ً.. ٌٖ غـححكًل  

عًــ٢ إذطٖــا خــسَاد ايهــُإ ا٫شحُــاعٞ ايــيت جكــسَٗا إفب        

 اىبػحفٝسٜٔ؟

ل أ. ز. عةسايطهبٔ ايعٓـاز عًـ٢ َـا شنـطٙ أ.     َٔ شاْة٘ عًّ

٠ يسٜ٘ إٔ أَٛاٍ ايعنا٠ ٫ جغطـٞ  غعٝس بإٔ اىبعًَٛاد اىبحٛافط

ٖٚـصا   …جهايٝف ايهُإ ٚايسٚي١ جسفع ايفاضم َـٔ اىبٝعاْٝـ١  

ٜعــة إٔ ظصــِ اىبٓكــطف َــٔ خــ٬ٍ ايؿــ٪ٕٚ ا٫شحُاعٝــ١ ٫       

ٜحأذط بحصبصباد احملكٌ َٔ ايعنا٠. ٚاجفـل أ. ز. عةـسايطهبٔ   

ٕ اايعٓاز َع صبٌُ َا جهُٓح٘ ٚضق١ ز. غعس ٚنـصيو ايحعكٝةـ  

فُٝا عسا نْٛ٘ ٫ ٜط٣ أ١ُٖٝ فكـٌ ايعنـا٠    ٕ عًٝٗاواايحايٝ

ٚقـــس ٜهـــٕٛ  وعـــٔ ايهـــطا٥ت َـــا زاَـــخ َفكـــٛي١ ضباغـــةًٝا

ٚإٔ جــرتى  وايحطــٜٛط أشــس٣ َــع بكــا٤ َٚبٝفحٗــا ازبةاٜــ١ فكــٌب   

ــس ٚظاض٠      ــٞ عٓـ ــا ٖـ ــحعكـب نُـ ــا٠ يًُػـ ــع ايعنـ ــأي١ جٛظٜـ َػـ

 ايؿ٪ٕٚ ا٫شحُاع١ٝ.

نصيو اجفل أ. ز. عةسايطهبٔ ايعٓاز نرريًا َع َٛقف ّ. 

بهطٚض٠ جكسٜل أقعاث اىب٪غػاد ٚإٔ جعٌُ اىبكًع١ غامل 
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ــ٢       ــا يحػــحدسّ َــر٬ً اٱقــطاض ايعنــٟٛ عً ــ٢ جطــٜٛط أزٚاجٗ عً

ةـٌ اىبهًـف ٚجًحـعّ    ٜعةـأ َـٔ قٹ  ٚ …ؾان١ً اٱقطاض ايهطٜه 

ٚهلـا ايحأنـس َـٔ قـع١ ايةٝاْـاد اىبكسَـ١ فُٝـا         …بحكسٜك٘ 

بعس.. فإ ذةخ عسّ قـعحٗا جهـٕٛ اىبدايفـ١ )جٗـطث ظنـٟٛ(      

ٜٚعاقت اىبدـايف ٚفـل ُْبـاّ زقٝـل      و)جٗطث نطٜه( ع٢ً ٚظٕ

َعًٔ َٚعطٚف. أٜهًا ضأ٣ أ. ز. عةسايطهبٔ نطٚض٠ فحح صباٍ 

ٚايُٓبـط ًب   وَُٓبِ يٮفطاز يـسفع ظنـٛاجِٗ طٛعٝـًا يًُكـًع١    

ظنـا٠ اىبؿــاضٜع ٚاىبةـاْٞ ايعكاضٜــ١ اىبـ٪شط٠ ٚنــصيو ا٭ضانــٞ    

 ايةٝها٤.

ــسٸ ــل    ٚقـــــ ــا ؽبـــــ ــٝعًا فُٝـــــ ــطٟ جٛنـــــ ــامل اىبـــــ ّ ّ. غـــــ

 ع٢ً ايٓعٛ ايحايٞ: َكًع١ ايعنا٠ ٚايسخٌ دإٜطازا

  ٜــحِ إٜـــسا  اٱ  ٔ أٚ َـــا  ايعنـــا٠ ٜــطازاد اىبحعكـــ١ً َــ

ٌ  ايحصاض٠ عطٚري ٜػ٢ُ إٜطازاد ٞ  بؿـه ًب  أغـةٛع

 بُٝٓــا وا٫شحُــاعٞ سبػــاث ايهــُإ ايٓكــس َ٪غػــ١

يًس ايعا١َ اشبع١ٜٓ سبػاث ايهطا٥ت إٜطازاد جصٖت

 ٚي١.
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 عٔ اىبكًع١ بًغخ إٜطازاد  ّ ٞ  ايعـا ٖــ  1494 /99 اىبـاي

ًَٝاض ضٜاٍ  15.62َٓٗا  ًَٝاض ضٜاٍ 54.62 (5215ّ)

ايةرتٚيٝــ١ )شٖةــخ   ٚاىب٪غػــاد  ــري  َــٔ ايؿــطناد 

( 11) ايحصـاض٠  إٜـطازاد عـطٚري   أَا ويًدع١ٜٓ ايعا١َ(

 ضٜاٍ فصٖةخ يًهُإ ا٫شحُاعٞ. ًَٝاض

 ــطازاد  ٖـــ1494/1492 اىبــايٞ ايعــاّ ًب ع١اىبكــً إٜ

%6 َكساضٖا ز٠بعٜا ضٜاٍ ًَٝاض 52.1 ّ(بًغخ5219)

ّ  إٜطازاد عٔ ٞ  ايعـا ايـع  ظكـ١ًٝ  بًغـخ  ظٝـز  واىبانـ

ــاض 15.8 عبــٛ ايحصــاض٠ عــطٚري عًــ٢ نــا٠ ــاٍ  ًَٝ ضٜ

ضٜاٍ َٔ ايؿطناد ٚاىب٪غػاد  ًَٝاض 15.9 ٚظٛايٞ

  ري ايةرتٚي١ٝ.

 ــطازادإ ــاّ ٜــ ــايٞ  ايعــ ـــ )1492/1496اىبــ  (5214ّٖــ

ايػابل جعع٣ إفب  % عٔ ايعا11.2ّ بعٜاز٠ ًَٝاض 58.5

 14.5 ( َٓٗـــــــاSAP )غـــــــاث ُبُـــــــ١أْ جطةٝكـــــــاد

إٜـــطازاد  ًاًَٝـــاض 14ٚ ايحصـــاض٠ عـــطٚري عًـــ٢ ًاًَٝـــاض

 ايهطا٥ت.
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ز. ايًـٛا٤  ٚاغحٌٗ أ. عةـساهلل ايهـٛؼبٞ جعًٝكـ٘ عًـ٢ ٚضقـ١      

غــعس ايؿــٗطاْٞ بكٛيــ٘: أْـــ٘ ٜةــسٚ يًًٖٛــ١ ا٭ٚفب إٔ ايكهـــ١ٝ      

اىبحعًكـــ١ بايعنـــا٠ ٚزٚضٖـــا ًب َعازبـــ١ ايفكـــط غـــ١ًٗ ايحٓـــاٍٚ   

ــري  ــ١  ـ ــا ًب اسبكٝكـ ــو يهٓٗـ ــاز   ؛شيـ ــعة١ ٚشاد أبعـ ــٞ َحؿـ فٗـ

ــ١ٝ       ــ٢ ضٜانـ ــ١ ٚظحـ ــاز١ٜ ٚاشحُاعٝـ ــ١ ٚاقحكـ ــٔ زٜٓٝـ ــ١ َـ طبحًفـ

ــ١.  ــسٸٚٚفٝعٜا٥ٝــ ــسأٖا   قــ ــط٠ بــ ــ١ ٚطبحكــ ــ١  ٓٝــ ــعس ٚضقــ ّ ز. غــ

بحػــا٫٩د ٖٚــٞ َــسخٌ شٝــس يحعطٜــو ايعكــٌ ٚإذــاض٠ ايفهــط.   

أغــ١ً٦ ٚيــٛ أنــاف هلــا ٚاظــسًا يعازيــخ   7نُــا طــطح ز. غــعس 

ٕ َعُبـــِ إشاباجٗـــا ا٭قــٓاف اىبػـــحعكـب يًعنـــا٠. ٚظػــه أ  

جكــرتث يًٓفــٞ ٚإٕ اخحًفــخ َهــاَٝٓ٘ ٚأغــةاب٘. فُٝــا ٫َــؼ ّ. 

ــا٠ ٚايـــسخٌ       ــًع١ ايعنـ ــ١ َكـ ــ٘ ع٬قـ ــطٟ ًب جعكٝةـ ــامل اىبـ غـ

بايكطـا  اشبــام ْٚٛعٝــ١ ٖــصٙ ايع٬قــ١ ايــيت جحصــاٚظ ًب بعــه  

ا٭ظٝــإ ا٭طــط ايكاْْٛٝــ١ َٓكــفًا اىب٪غػــاد ايكــغري٠. أَــا ز.  

جحعًل ا٭ٚفب بأ١ُٖٝ  ؛ـبُٗحَازباظٟ فكس أؾاضد إفب ْكطحـب 

َؿــاضن١ خــاا٤ اقحكــازٜـب ٚاشحُــاعٝـب ٚقــاْْٛٝـب ٚ ريٖــِ  

ٚايراْٝــ١ بعــسّ  وًب ا٫ٖحُــاّ بايسضاغــ١ ايعًُٝــ١ يٛاقــع ايعنــا٠

ــخ َةــايل نــةري٠      ٥إعطا ــا ْكــسًا ىبػــحعكٝٗا خاقــ١ إشا ناْ ٗ
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ٚاغحةساهلا بايع١ٓٝ ٚفل فح٣ٛ ؾطع١ٝ. َٚٔ خ٬ٍ ٚضق١ ز. غعس 

 ازباظٟ مبهٔ ايكٍٛ قبا ًٜٞ: ٚجعكٝت ّ. غامل ٚز.

 :ايكعت ع٢ً ايسٚي١ أٚ ٚيٞ ا٭َط إٔ ًٜعّ اىبهًـف   أ٫ًٚ َٔ

 َٔ ا٭فطاز بسفع ايعنا٠ يػةةـب:

أْٗـا عةـاز٠ ٖٚـٛ ظــط ًب يباضغـحٗا نايكـ٠٬ ٚاسبــض       

ٚإٔ َــٔ غٝعاغــة٘ عًــ٢ ايحككــري   وٚايكــٝاّ ٚ ريٖــا

ٚبايحــايٞ إشا مل ؽبطشٗــا عــٔ قٓاعــ١ ٚإمبــإ  وٖــٛ اهلل

 ٜ٪شط عًٝٗا. فاْ٘ ٫

ٚايةعه ٜط٣ أْ٘ ا٭زض٣ ًب  وأْٗا عةاز٠ بـب اىبط٤ ٚضب٘ 

 أٚش٘ قطفٗا يٝهُٔ ٚقٛهلا ىبػحعكٝٗا.

 :ذاْٝــًا  ٌ  وٜكــرتح ز. غــعس فــو ا٫ضجةــاٍب بـــب ايعنــا٠ ٚايــسخ

فُٝــا أنـــس ز. ايعٓـــاز عًـــ٢ إٔ شيــو قـــا٥ِ َايٝـــًا ٚاىبٗـــِ إٔ   

ٝٸ   ٓـ١ َـٔ ٖـصا ا٭َـط ظحـ٢      ٜهٕٛ اىبحعاٌَ َع اىبكـًع١ عًـ٢ ب

 جحععظ ذكح٘ بٗا.

 :ٖٓاى ََٛبفٕٛ َٔ ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ ػبٛبٕٛ اىبٓـاطل ًب   ذايرًا

نـٌ عــاّ زبةاٜــ١ ايعنــا٠ عًــ٢ اىباؾــ١ٝ.. ٖــصٙ ايعنــا٠ ٖــٌ  
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جكت ًب قـٓسٚم اىبكـًع١ أّ خعاْـ١ ايسٚيـ١ )اىبايٝـ١( َٚـاشا       

 عٓٗا ظٝز مل جحِ اٱؾاض٠ إيٝٗا.

 :نــِ ْػــة١ ايفكــطا٤ ًب اىبًُهــ١ إفب عــسز ايػــهإ   ضابعــًا

ــا ْحعاَــٌ َــع ا٭عــساز     ا ــع؟ا ٖٚٓ ــٕٛ ايطب ٭قــًٝـب؟ا ٖــٌ مبرً

نأغط ٚيٝؼ أفطاز ٚبع١ًُٝ ظػـاب١ٝ ْػـحطٝع َعطفـ١ نـِ     

 اٜػحعكٕٛا

 :إٔ اىبٛاطٔ أٚ اىب٪غػـاد ذبصـِ عـٔ زفـع ظناجٗـا       خاَػًا

ــ١ أٚ اىبكــًع١ ٚجفهــٌ قــطفٗا قبعطفحٗــا     يًصُعٝــاد اشبريٜ

اشباق١ )خام شبام( نُا قاٍ ز. غعس ٭ْٗـا ًب ُْبـط أ.   

فــةعه  ؛عةـساهلل ايهـٛؼبٞ فكـسد ايركـ١ ًب ٖـصٙ ا٭طـطاف      

ازبُعٝــاد فٝٗــا فػــاز َــايٞ ٚإزاضٟ نــةري َٚبٗــط شيــو ًب   

    ٞ ظٝــز مت  وٚغــا٥ٌ اٱعــ٬ّ ٚنــصيو ايهــُإ ا٫شحُــاع

أيــــف ظايــــ١ َػـــص١ً ًب ايهــــُإ ٚجػــــحًِ   62انحؿـــاف  

َٚٔ  وإعاْاد ٖٚٞ ََٛبف١ ٚيسٜٗا زخٍٛ جفٝه عٔ ظاشحٗا

ٚإزاضٟ قـاضّ ٜعـعظ ايركـ١ بــب      ٖٓا ٫ بس َٔ ُْبـاّ ضباغـه  

 ايططفـب.
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 :ْحعسس عٔ ايفكط ٚقطف ايعنا٠ يًفكطا٤ ْٚٓػـ٢   غازغًا

فٗــٌ  وكــطف ٭قــٓاف مثاْٝــ١ أٚهلــا ايفكــطا٤    إٔ ايعنــا٠ جٴ

٫ظايخ ايػةع١ ايةاق١ٝ َٛشٛز٠ أّ ظاٍ بعهٗا بػةت جغـرياد  

 كطف هلِ؟ااجملحُع؟ا ٌٖٚ جٴ

 :ايعنـا٠؟ا  َٔ ٖٛ ايفكـري ايـصٟ ٜػـحعل إٔ جـسفع يـ      غابعًا ٘

ٜط٣ فه١ًٝ ايؿٝذ عةسايععٜع بٔ بـاظ إٔ َـٔ نـإ يـ٘ زخـٌ      

ــاّ ٚايؿــطاث ٚايػــهٔ )مل ؼبــسز ًَهــًا أٚ      ــ٘ يًطع ٜهفٝ

إػبــاضًا( ٫ ٜعحــا فكــريًا ٫ٚ ذبــل يــ٘ ايعنــا٠. ذــِ.. َــاشا عــٔ  

ٚكبٓعِٗ نطاَحِٗ  اىبحعففـب ايصٜٔ ٫ ٜػأيٕٛ ايٓاؽ إسبافًا

   ٞ يبــٔ ٜٓطةــل   إٔ ٜػــصًٛا أْفػــِٗ ًب ايهــُإ ا٫شحُــاع

عًــِٝٗ )خــام شبــام(؟ا إشا نــإ غــٝحِ جكــٓـب َكــازض       

ايعنا٠ ٚجكٓٝٓٗاا ٖٚٓاى جػا٩ٍ َٗـِ ٭ْـ٘ اىبٓطًـل: َـٔ ٖـٛ      

 ايفكري؟؟ ٚنٝف ْكٌ إيٝ٘؟ا

ٚاجفكــخ ز. ازبــاظٟ ايؿــةٝهٞ َــع َــا قــاٍ بــ٘ أ. عةــساهلل 

ًـــعّ  ايهـــٛؼبٞو ٚأنـــافخ أْـــ٘ بايفعـــٌ ٜكـــعت عًٝٓـــا إٔ ْٴ     

ٔٶ ايـصٟ يـٔ ٜكـعت      اىبهًفـب َٔ ا٭فطاز بـسفع اي  عنـا٠ ٚيهـ

عًٝٓا ٖٛ ايحٛع١ٝ ٚاٱٜهاح ٚايحةكري هلِ. ٚشنطد زي٬ًٝ ع٢ً 
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شيـــو إٔ إظـــس٣ ايػـــٝساد ايهـــةرياد ًب ايػـــٔ شاد ايعطـــا٤ 

قٓاعٗــا بــةعه اىبؿــاضٜع إايحكًٝــسٟ اىبــايٞ اىبةاؾــط اىبػــحُط مت  

ايكــغري٠ يٮغــط ظحــ٢ جػــحكٌ بــصاجٗا ٚجعحُــس عًــ٢ ْفػــٗا ٫ٚ 

 خ.جعٛز يًػ٪اٍ فاقحٓع

أٜهــًا ٜــط٣ أ. ز. عةــسايطهبٔ ايعٓــاز عــسّ إيــعاّ اىبهًــف  

َــٔ ا٭فــطاز بــسفع ايعنــا٠ يًُكــًع١و ٚيهٓــ٘ زعــا إفب فــحح   

َٳ  ٔاجملاٍ ىبٔ ٜط ت طٛعًا إٔ ٜعطٞ ظناج٘ يًُكًع١.. ٖٓاى 

ــٕٛ ــاد     جهـــ ــٕٛ بازبُعٝـــ ــاىب٬ٜـب ٫ٚ ٜركـــ ــٛاجِٗ بـــ  …ظنـــ

َـٔ شاْـت    …اىبفرتري إٔ جػحكةٌ ظنـٛاجِٗ ٱبـطا٤ شيبٗـِ    ٚ

ــط ــ٪ٚي١ٝ ٚظاض٠      آخـ ــٞ َػـ ــا٠ ٖـ ــحعكٞ ايعنـ ــس َػـ ــإ ذبسٜـ فـ

    ِ ٖٚـصا ٖـٛ    وايؿ٪ٕٚ ا٫شحُاعٝـ١ ٚإٔ َػـحعكٞ ايهـُإ َـٓٗ

 ايكا٥ِ ٚاىبعٍُٛ ب٘ اٯٕ.

َٚــٔ ٚشٗــ١ ُْبــط ز. خايــس ايطزٜعــإ فــإ ذبسٜــس َــٔ ٖــٛ    

فٗـصا مبهـٔ قٝاغـ٘     ؛اىبػحعل يًعنـا٠ يـٝؼ بـا٭َط ايكـعت    

ُٸ ١ ٝــــًا بايــــسخٌ ايؿــــٗطٟ ٚعــــسز أفــــطاز ا٭غــــط٠ ًَٚهٝــــ ن

اىبػــهٔ َٚــس٣ ٚشــٛز َكــازض زخــٌ أخــط٣ يًفــطز. ٚقــس قــاّ   

بعــه ايــع٤٬َ نايــسنحٛض ضاؾــس ايةــاظ َــٔ شاَعــ١ اٱَــاّ       
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ــع    ــعٛز بٛنـ ــ١ اىبًـــو غـ ٚايـــسنحٛض غـــاَٞ ايـــساَل َـــٔ شاَعـ

َ٪ؾطاد ن١ُٝ مبهٔ ا٫ٖحسا٤ بٗا يحعسٜـس َـٔ ٖـٛ ايفكـري.     

أَـا ايفكــري اىبحعفـف فــُٝهٔ نــصيو َعطفحـ٘ ٚايٛقــٍٛ إيٝــ٘    

ظٝا٤ ٚايعُس َٚٔ ٜحكسّ بؿٗاز٠ جفٝـس بـصيو   ا٭ َٔ خ٬ٍ أ١ُ٥

حبٝـز مبهـٔ ايحعكـل َـٔ َعطفـ١ اىبـحعففـب        ؤَ أٌٖ اشبـري 

بعس َكابًحِٗ َٔ قةٌ أخكا٥ٝـب اشحُاعٝـب َٔ ٚظاض٠ ايؿ٪ٕٚ 

 ا٫شحُاع١ٝ.

ــ١       ــةعه ايحعــسٜاد اىبحعًك ــاٖحِ ب ــا أ. َطؿــط اىبطؾــس ف أَ

 بحُٓبِٝ ايعنا٠ َٚٔ أبطظٖا:

 .ذغطاد ازبةا١ٜ 

 يحسفكاد ايٓكس١ٜ يسخٌ ايعنا٠.إزاض٠ ا 

       اغحرُاض أَٛاٍ ايعنـا٠ ًب بـطاَض اشحُاعٝـ١ ٜػـحفٝس َٓٗـا

ــ١     ٚشٚ ــٛاز  صا٥ٝـ ــِ َـ ــأَـب طـــهو زعـ ــسٚز )جـ ايـــسخٌ احملـ

أغاغ١ٝ( ظٝز إٕ ٖٓاى اىب٬ٜـب َٔ أَٛاٍ ايعنا٠ ٚأٜهًا 

أقٍٛ ا٭ٚقاف ٫ ٜحِ ا٫غحفاز٠ َٓٗا ٚجُٓٝحٗا.. َر٬ً إْؿا٤ 

ٓحٗـــٞ بايحًُٝـــوو  ٜ ًاا جـــأشري َؿـــاضٜع غـــه١ٝٓ ٚجأشريٖـــ  

 خل.. إَؿاضٜع جٛيٝس طاق١ نٗطبا١ٝ٥و شاَعاد..
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ٚأناف أ. خايس اسباضذٞ إٔ جػا٫٩د ز. غعس جكسّ اسبٌ 

ــصٟ      ــهٌ ايـ ــاّ بايؿـ ــُِٝ ايُٓبـ ــسخ٬ً يحكـ ــا َـ ــ٬ً باعحةاضٖـ فعـ

َـ١. ٚاجفـل أ. خايـس َـع َكـرتح نـطٚض٠       ٤ٜهفٌ ايهفا١ٜ ٚاىب٬

حك٬هلا َايًٝا ٚإزاضٜـًا  فكٌ ايعنا٠ عٔ غٛاٖا فك٬ً جاًَا ٚاغ

ــو.    ــا َةاؾــط٠ باىبً ٙ ا٫غــحك٬ي١ٝ زٚض نــةري ًب  صهلــٚٚاضجةاطٗ

ْفام ٚٚعٞ ايكا٥ُـب عًٝٗـا  ذبكٝل اهلسف َٔ ٚضا٤ ازبةا١ٜ ٚاٱ

ــ١.    ــ٪ٚي١ٝ ٚا٭َاْـ ــ١ ٚاىبػـ ــصٙ ايَٛبٝفـ ــ١ ٖـ ــٔ  ٚجب٬يـ ــا٠ زٜـ ايعنـ

بكفحٗا ضنٔ َٔ أضنإ اٱغ٬ّ ٚهلا ُْبـاّ شةاٜـ١ ضبـسز ٫    

َــع جكــازّ ايعٗــس ٚجطــٛض ايــعَٔو ٚازبـــسٜط      ٜــحغري ٫ٚ ٜحةــسٍ   

بايحطةٝل فع٬ً ٖٛ جٛيٞ اٱزاض٠ اىبػحك١ً ناف١ أعُاٍ ازبةاٜـ١  

ٜـحِ جعٝٝـِٓٗ ٚجعـٝـب     و ظٝزايعن١ٜٛ ٚايكطف ظح٢ يٮقاضث

 واسبك١/اسبصِ اىبٓاغت ْػـة١ إفب اسبصـِ اشبانـع يًصةاٜـ١    

ٚجكّٛ اٱزاض٠ بكطف اىبػحعكاد زٕٚ إٔ ٜهططٚا إفب جػٛهلا 

ٖٚٓــاى ايعسٜــس َــٔ اىبعــاٜري اىبطجةطــ١ بايعنــا٠ ٚزفعٗــا    َــِٓٗ.

ــصٟ جحدــصٙ ٖــصٙ اٱشــطا٤اد َــٔ جٛانــع ظػــت        ٚايؿــهٌ اي

ــطٸ  ــيت ذبــ ــٛم ايــ ــ١  ايٓكــ ــٕٛ ايطقابــ ــٔ ٚا٭ش٣و ٚإٔ جهــ ّ اىبــ

ٚايعكٛبــاد غــطٜع١ ٚؾــا١ًَ ٚضازعــ١ ٚقٜٛــ١. نــصيو فاْــ٘ ًب       
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 ٝاث اٱظكا٤اد اييت جعطـٞ ظصـِ ايعنـا٠ اىبػـحعك١ فعًٝـًا      

 عّ بكسض٠ ايعنا٠ ع٢ً ايحغًت ع٢ً ايفكط.٫ مبهٔ ازب

ٜٚعحكس أ. خايس اسباضذٞ إٔ ظباح ايعنا٠ ًب ايحغًت عًـ٢  

ايفكط َـطجةٌب بأٜهٛيٛشٝـ١ اٱغـ٬ّ ٚأزا٤ نافـ١ اىبهْٛـاد.      

كـ١ عًـ٢ ايحٗـطث    ايعكٛبـاد اىبطةٻ  خبكٛمٚيعٌ َٔ ايهطٚضٟ 

إٔ جهــٕٛ  - نُــا شنــط ز ايعٓــاز ّٚ. غــامل -ايعنــٟٛ 

جكٌ إفب َةايل ٜكـعت عًـ٢ أظـس اىبغـاَط٠     ٚايغطاَاد  وضازع١

ــسَٗا     ــا ٜكــ ــاد نُــ ــس ايةٝاْــ ــٟٛو ٚإٔ جعحُــ ــايحٗطث ايعنــ بــ

ــف ــ١ ٱزاض٠ ايعنــا٠    آٚجهــٕٛ  واىبهً ــاد ايفعــل ٚايطقاب يٝ

ٚايحفحٝـ ٖٞ اىبػ٪ٚي١ عٔ ايحعكل َٔ قسق١ٝ جًـو ايةٝاْـاد.   

نُـا ٜـط٣ إٔ ٖـصٙ اىبٗـاّ غـحغري زٚض ايعنـا٠ اسبـايٞ ٚجطقـ٢         

ري با٫عحةــــاض غــــٝهٕٛ أزا٤ ْٚعاٖــــ١ ٚإٕ أخــــصد اىبعــــاٜ وبــــ٘

 َهطث اىبرٌ يةك١ٝ ا٭شٗع٠ اسبه١َٝٛ ٚقس٠ٚ ظػ١ٓ.

ز. غعس ايؿٗطاْٞ ع٢ً َا جكسّ َٔ جعكٝةاد ايًٛا٤ ت ٚعّك

 ٬َٚظُباد َٔ خ٬ٍ ططح ايحػا٩يـب اٱنافٝـب ايحايٝـب:

   ٘ظٜاز٠ اٜطازاد ايعنا٠ بؿهٌ نةري عٔ َا ٖٞ عًٝـ ٌٖ

ــ١ ُــاعٞ ٚغٝاغــٞ  ٖٚــٌ ٖــصا ٖــسف ؾــطعٞ ٚاشح   ؟يبهٓ
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ل عًٝــ٘ بٝٓٓــا عبــٔ نعٝٓــ١ َــٔ صبحُــع ٜٛاشــ٘  َفــٚإزاضٟ َحٻ

َباٖطجٞ ايككٛض اٱزاضٟ َـٔ شٗـ١ ٚايفكـط )ضقبـا اىبحعاٜـس(      

 َعًا؟

      ــحكل شــطا٤ ٖــٌ يًُػــحعكـب يًعنــا٠ ظــل َٗهــّٛ أٚ َٓ

ــف     ــاّ ًب ايحأنــس َــٔ إٔ نــٌ َهً ايككــٛض اٱزاضٟ ايع

ٚإٔ نــٌ َػــحعل اغــحًِ ظكــ٘   وأز٣ َــا عًٝــ٘ َــٔ ظنــا٠ 

ٔ ٫ أنرط َٔ ظك٘ َٔ ايعنا٠؟ )ي٬ٓظِب إٔ ن١ًُ ٚيه

َٹــ ٚإٔ نًُــ١ )نــٌ(  ؤ اغــحعل اسبــلاىبػــحعكـب شــا٤د 

ــ٢ ايهُــاٍ ٚايهًٝــ١   ــا ٫ جــسٍ عً فــٓعٔ بؿــط ْٓؿــس   وٖٓ

 ايهُاٍ ٫ٚ ْكً٘(.

ــ١    ــح٪زٟ إفب أزا٤ فطٜهــ ــ١ غــ ــاز٠ اهلٝهًــ ــخ إعــ إشا ناْــ

ايعنا٠ بؿهٌ أفهٌ قبا ٜػـِٗ ًب َعازبـ١ أفهـٌ يُبـاٖط٠     

 ا.ايفكط فًِ ٫
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اعحاد ز. ازباظٟ ايؿةٝهٞ إٔ ايحػا٫٩د اييت ططظٗـا  

ز. غـــعس نـــُٔ ٚضقحـــ٘ ًب ايةساٜـــ١ ٫ٚظكـــًا ًب ايحعكٝـــت ظـــٍٛ  

قهــ١ٝ جُٓبــِٝ ايعنــا٠ شــسٜط٠ با٫ٖحُــاّ ٚايسضاغــ١ ٚايةعــز    

  َ ــ٬ٍ ازبا ــٔ خـ ــًا َـ ــط جعُكـ ــ١و  ا٭نرـ ــع ايعًُٝـ ــاد ٚاىبطانـ عـ

ٚاقرتظــخ إٔ ٜــحِ شيــو َــٔ خــ٬ٍ ربككــاد طبحًفــ١ ذــِ ٜــحِ  

نبع ايٓحا٥ض َٚكاضْحٗا َٚٔ ذِ عطنـٗا َٚٓاقؿـحٗا َـٔ خـ٬ٍ     

 اىبٓحس٣ ٚجكسمبٗا يًصٗاد شاد ايع٬ق١ بايسٚي١.

ــس٠    ــاض٠ إفب عــ ــا اٱؾــ ــاعس احملٝــ ٚجهــــُٔ جعكٝــــت ز. َػــ

ــ١ ايع٬قــ      ــ٢ طةٝع ــ٘ عً ـــب َكرتظــاد شــا٤د ًب غــٝام جعًٝك ١ ب

ٚبـب ايؿـطناد   وايسٚي١ بٛقفٗا ش١ٗ شاب١ٝ َٚٛظع١ يًعنا٠

بٛقفٗا قاظة١ ظل ًب ذبسٜس ٚاخحٝاض ازبٗاد أٚ اىبػحعكـب 

 يًعنا٠ ٱعطا٥ِٗ َٓٗا:



5

–5105 
292 

 :عبٔ ظايٝـًا ٫ لبًـو جُٓبُٝـًا ٜحـٝح يًؿـطن١ إٔ جـسفع        أ٫ًٚ

ٚظــب جكـّٛ    وىبٔ ؾا٤د َٔ اىب٪غػاد ظناجٗـا أٚ بعهـٗا  

ـــ   ــع ايعنـ ــٔ زفــ ــ٢ َــ ــصيو جعفــ ــطٜة١بــ ــر٬ً  …ا٠ أٚ ايهــ َــ

ازباَعاد ا٭َطٜه١ٝ ًب نبًحٗا جكـّٛ عًـ٢ َـا جحًكـاٙ َـٔ      

ٚايصٜٔ ٜسفعٕٛ هلصٙ ازباَعاد نطا٥ةِٗ  وأَٛاٍ ايهطا٥ت

 …ؼبكًٕٛ ع٢ً إعفا٤ َٔ زفعٗا زب١ٗ ذبكٌٝ ايهطٜة١ 

عبحــاط فعــ٬ً ىبرــٌ ٖــصا ايحُٓبــِٝ حبٝــز ٜحــاح ٭ٟ ؾــدل    ٚ

ٝـــ١ َــــٔ  ٜفـــرتري إٔ ٜــــسفع ايعنـــا٠ إٔ ٜكــــسَٗا ٭ٟ نبع  

ازبُعٝاد اشبري١ٜ ٚعا جُٓبِٝ َايٞ زقٝل جكٌ اىبعًَٛـاد  

ٚإٔ ٖصا ايؿدل أٚ جًـو ايؿـطن١ قـس     وىبكًع١ ايعنا٠

زفعــخ َــا عًٝٗــا َــٔ ظنــا٠ فٗــٛ أٚ ٖــٞ َعفٝــإ َــٔ زفــع    

 ايعنا٠ ٚايهطٜة١.

 :ٚفكًا يطةٝع١ ازبٗٛز ايحػٜٛك١ٝ اييت جكـّٛ بٗـا بعـه     ذاًْٝا

٠ شـسًا ًب ظــب   ازبُعٝاد ذبكٌ بعهٗا ع٢ً َةايل نـةري 

ٖٚـصا ا٭َـط قـس ػبعـٌ      …جُبٌ بعهـٗا فكـري٠ إفب ظـس َـا     

َــٔ اىبٓاغــت طــطح اقــرتاح ٜكــّٛ عًــ٢ ذبكٝــل ٚيــٛ بعــه        

ايعساي١ ًب اسبكـٍٛ عًـ٢ كبٜٛـٌ َٓاغـت َـٔ خـ٬ٍ إجاظـ١        
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ايفطق١ جبعٌ ْػة١ َـٔ ايـسخٌ ايعنـٟٛ هلـصٙ ازبُعٝـاد      

ع٢ً عبٛ أنا.. قبع٢ٓ إٔ جهٕٛ ٖٓـاى َعًَٛـاد زقٝكـ١    

١ َكًع١ ايعنا٠ بؿـإٔ زخـٌ ازبُعٝـاد اشبريٜـ١     يس٣ شٗ

بأْٛاعٗـا َٚـٔ ذــِ جكـّٛ بٓــا٤ عًٝٗـا باعـاز٠ جٛظٜــع َـا يــسٜٗا       

حبٝز كبٓح ازبُعٝاد ا٭قـٌ زخـ٬ً كبـ٬ًٜٛ أنرـط.. ٚجكًـٌ      

شيــو أٚ جٛقفــ٘ يًصُعٝــاد ايــيت ذبكــٌ عًــ٢ زعــِ شٝــس        

 ٚناف.

 :َٳـ   ذايرًا ٔ ٖـِ ايـصٜٔ ػبـت إٔ    َا ٜحعًل بايٛعا٤ ايعنـٟٛ ٚ

َـ  ِٓٗ ايعنـا٠.. عبـٔ يـسٜٓا أذطٜـا٤ ٫ مبهـٔ جكـٛض       ج٪خص 

ٚشٛز فكـري بـايُٓبط يرـطٚاجِٗ.. إش يـٛ زفـع ٖـ٪٤٫ ظنـٛاجِٗ        

ىبػحعكٝٗا يهاْخ ناف١ٝ ًب غس اظحٝاشاد نـٌ فكـري..   

يهٔ اىبؿه١ً إٔ دباض٠ ٖ٪٤٫ َحعطض٠ َٔ إٔ جكٌ إيٝٗـا  

ٜــس ايطقٝــت أٚ أْٗــا َعفــا٠ َــٔ نــٌ ؾــ٤ٞ َرــٌ ايعكــاضاد     

 ٞ إش مبًــو نــرريٕٚ َــٔ ايؿدكــٝاد   ؛ْٚعــة بٗــا ا٭ضانــ

ٖــ٪٤٫  ٚا٫عحةاضٜــ١ ٚدبــاض "ايــرتاث" أضاري ؾاغــع١ شــسًا..     

ٜعًُٕٛ بفح٣ٛ ٫ جًـعَِٗ بايعنـا٠ ٚيـصا فـإ عًُٝـ١ فـطري       

ضغّٛ ع٢ً ٖصٙ ا٭ضاري "اىبؿةه١" غـٝحٝح فطقـ١ نـةري٠    
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شــسًا ٱػبــاز ضأؽ َــاٍ شٝــس مبهــٔ إٔ ٜهــاف يكــٓسٚم   

 ايعنا٠.

ــعضٚ  إٔ ج  ــس اىبـ ــرتح ز. هبٝـ ــا٠   ٚاقـ ــًع١ ايعنـ ــط َكـ فهـ

جأغــٝؼ قػــِ ي٬غــحرُاضو حبٝــز ربكــل َــا      ًب ٚايــسخٌ 

ٚشيو  ا٫غحرُاض؛ يكٓسٚم ايػٟٓٛ زخًٗا َٔ %5 – 1ح٘ ةْػ

ـًـ   ــٗا اىبايٝــ١و ع إٔ جػــحدسّ ا٭ضبــاح ٚقــخ   ٢يحعــعظ َــٔ َساخًٝ

 ا٭ظَاد.

ل أ. ز. عةسايطهبٔ ايعٓاز ع٢ً َكرتح ز. هبٝس بأْ٘ ٫ ٚعًّ

أَــٛاٍ ايعنــا٠ ٚإلبــا ًٜــعّ     ُٜبــٔ أْــ٘ شــا٥ع ؾــطعًا اغــحرُاض    

جٛظٜعٗا يًُػحعكـب ظاٍ شةاٜحٗـا. ٚأٜـس أ. عةـساهلل ايهـٛؼبٞ     

ــسٚضٙ أٚنــح ز.        ــطري يًدػــاض٠. ٚب ــس جحع ــا ق ــو َٛنــعًا أْٗ شي

هبٝس اىبـعضٚ  أْـ٘ ٜككـس اغـحرُاض ايفـٛا٥ه اىبايٝـ١ يًُكـًع١        

 ٚإٔ ٜهٕٛ ا٫غحرُاض بايكهٛى اٱغ١َٝ٬ اىبه١ُْٛ.

ــٞ إٔ ٜٴ  ــٞ اسبهُـ ــط٣ ز. عًـ ــطٜٚـ ــٛاٍ   كـ ــٔ أَـ ــع٤ َـ ف شـ

ــحِٗو      ــاٍ زضاغـ ــ٢ إنُـ ــطا٤ عًـ ــا٤ ايفكـ ــاعس٠ أبٓـ ــا٠ ىبػـ ايعنـ

ــط       ٛقــًاخك ــِٝ بػــةت ايفك ــٔ ايحعً ــس ٜحػــطث َ إٔ بعهــِٗ ق

ٖٳ      س ٚإٕ مل جهـــــٔ  ٚظاشـــــ١ أغـــــطج٘ يعًُـــــ٘و ٖٚـــــصا َؿـــــا
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ــٛفري       ــا٫د ٚجـ ــصٙ اسبـ ــٌ ٖـ ــ١ َرـ ــٛفط٠. فسضاغـ ــا٤اد َحـ اٱظكـ

طبككاد هلا َِٗ شسًا يهٞ ْكًٌ ْػت ايحػطث َٔ شٗـ١و  

كـــٛهلِ عًـــ٢ َـــ٪٬ٖد عًُٝـــ١ جعٜـــس َـــٔ فـــطم   ٚيهـــُإ ظ

ظكـٛهلِ عًــ٢ َٚبــا٥ف َٓاغــة١ َػــحكة٬ً. ٚيــس٣ ٚظاض٠ ايرتبٝــ١  

ــٌ اٯٕ       ــس اْفكـ ــٌو ٚقـ ــ٢ُ جهافـ ــخ َػـ ــًا ذبـ ــًا ضا٥عـ بطْاصبـ

ٜٚكـــسّ  وعٓـــ٢ بـــايط٬ث احملحـــاشـب  نُ٪غػـــ١ َػـــحك١ًو ٜٴ 

اىبػاعساد ايعٝٓٝـ١ ٚاىبازٜـ١و ٚقـس ٜٛغـع ْطـام عُـٌ اياْـاَض        

نـب ٭خطاض جطى ايسضاغ١ قةـٌ إنُـاٍ   يٝؿٌُ ايط٬ث اىبعطٻ

 اىبطظ١ً ايرا١ْٜٛ.

ــ١ َـــٔ       ــإ صبُٛعـ ــس ايطزٜعـ ــرتح ز. خايـ ــس اقـ ــصيو فكـ نـ

 اىبكرتظاد ايةٓا٠٤ ٚجؿٌُ:

      ــس ــل بحعسٜ جطةٝــل ُْبــاّ ٜؿــة٘ ُْبــاّ ايهــطا٥ت فُٝــا ٜحعً

َٹــ     ــع ايح٬عــت  ــ١ زخــٌ ايحصــاض ىبٓ ــِٗ َــٔ خــ٬ٍ   ةٳٔ قٹنُٝ ً

ٝكـ١.. َـع   فـايةٓٛى يـسٜٗا َعًَٛـاد زق    ؛ظػاباجِٗ ايةٓهٝـ١ 

يــعاّ دبــاض ايحصع٥ــ١ ٚاسبٛاْٝــخ ايكــغري٠ بحطةٝــل ُْبــاّ       إ

ــٛ    ــا ٖـ ــاجِٗ نُـ ــ١ ايـــيت جػـــصٌ َةٝعـ ايهاؾـــري ٚاىبانٝٓـ

ــ٘ ًب ايغــطث   ــٍٛ ب نــصيو َــٔ   عــسٸٖــصا اٱشــطا٤ ٜٳ ٚ وَعُ
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ــٗا ايةاعـــ١ ايٛافـــس  ٕ يبـــٔ ٚا٫خح٬غـــاد ايـــيت قـــس مباضغـ

 ٜعًُٕٛ ًب ايةٝع.

   ــغاض ــٛظعـب ايكـ ــسٚبٞ اىبةٝعـــاد ٚاىبـ ــاّ ىبٓـ ــاز ُْبـ ــٔ  اػبـ يبـ

فٗــــ٪٤٫ ٜعًُــــٕٛ خــــاضط ُْبــــاّ  ؛ٜحعــــإًَٛ َــــع اسبٛاْٝــــخ

ٌٸ عـــسٸبـــٌ إٕ اقحكـــازِٖ ٜٴ ـا٫قحكـــاز ايطوٝـــ . اقحكـــاز َبـــ

ايُٓباّ اىبككٛز ٖٛ يحعسٜـس زخـٛهلِ ايؿـٗط١ٜ أٚ ايػـ١ٜٛٓ     ٚ

ِ ىبعطف١ َكساض ايعنا٠ اىبػحعُك ٚظحـ٢ ٫ ٜحٗطبـٕٛ    و١ عًـٝٗ

ٛٸ ٛقـــًاَـــٔ زفعٗـــا ٚخك يـــٕٛ ًَٝـــاضاد ايٛافـــسٜٔ يبـــٔ ؼب

ٕ َـــع ٚػـــحر٢ٓ اىبحعاقـــسيًدـــاضط.. طةعـــًا ٜٴ ٜـــا٫د غـــًٜٓٛاايط

 ايسٚي١ َٔ اىبَٛبفـب فٗ٪٤٫ ٫ ٜٓطةل عًِٝٗ ضنٔ ايعنا٠.

  ٕحــٛفط قاعــس٠ َعًَٛــاد زقٝكــ١ عــٔ ظصــِ ض٩ٚؽ   جػبــت أ

ٖٚصا عٌُ ٜكع ع٢ً ناٖـٌ   وا٭َٛاٍ اييت جسٚض ًب ايػٛم

 ٚفب.ايةٓٛى بايسضش١ ا٭

    ٞ ــاض ؾدكــ ــا  وايعنــا٠ يٝػــخ َػــأي١ خٝ ــٍٛ إْٗــا  ايأَ ك

٘  _ظاضث أبـٛ بهـط   فكس  عةاز٠ فكٌب بعـه   _ضنـٞ اهلل عٓـ

ٚيصيو ػبت إٔ  وايكةا٥ٌ بػةت اَحٓاعِٗ عٔ أزا٤ ايعنا٠

َٹـــجهـــٕٛ ايعنـــا٠ ايعاَٝـــ١ ٚجٴ َٳـــصةـــ٢  ٔ مبـــاضؽ ٔ نـــٌ 

 عطٚري ايحصاض٠.
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ل ز. غعس عًـ٢ ايكـٍٛ بـإٔ ايعنـا٠ عةـاز٠ بــب       نصيو عًّ

: اىبػحعكـب غفٌ أقعاث اسبلاىبط٤ ٚضب٘ بايحصنري بإٔ ٖصا ٜٴ

ٚأٟ إعـاز٠   وفك٘ ايعنـا٠ ٜـسخٌ ًب فكـ٘ اىبعـا٬َد    ٚيًعنا٠ا 

ٖٝهًــ١ ػبــت إٔ جهــُٔ ٚقــٍٛ ٖــصا اسبــل َــٔ اىبهًفـــب        

نُـا إٔ أٟ   وفِٝٗ ا٭فـطاز  ٔنبٝعًا إفب اىبػحعكـب نبٝعًا قب

ــ١ غــرتفع َــٔ ذكــ١ اىبهًفـــب ا٭فــطاز    ٚغــحُٓع  وإعــاز٠ ٖٝهً

 اسباش١.اغح٬ّ َٔ ٜطًت ايعنا٠ ٭نرط يبا ٜطفع عٓ٘ 

ز. غــعس ايؿــٗطاْٞ إَهاْٝــ١ ايًــٛا٤ ًٚب ايٛقــخ شاجــ٘ ٜــط٣ 

جــطى شــع٤ َــٔ ايعنــا٠ اىبػــحعك١ يٝــسفعٗا اىبهًــف قبعطفحــ٘ 

ٚيهــٔ ػبــت إٔ جعــطف ازبٗــ١ اىبػــ٪ٚي١ عــٔ أزا٤    وـبيٮقــطب

 -فطٜه١ ايعنا٠ ظصِ جهًٝف٘ ٚنِ زفـع َٓـ٘ ٚىبـٔ؛ ٭ْـ٘     

َٳ -نُا ْعطف  ٔ ٫ ؽبطط ايعنـا٠ أقـ٬ً   قس ٜهٕٛ ٖٓاى 

ٖٚٓاى َٔ ٜطًـت ايعنـا٠ َـٔ نـرري      وَٓٗا ًادطط شع٤أٚ ٫ ٜٴ

َـــٔ َعـــاضفِٗ َٚـــٔ ا٭ ٓٝـــا٤ ٚيـــ٘ طبككـــاد َـــٔ ايهـــُإ   

ٖٚٓـاى   وا٫شحُاعٞ ٜٚأخـص َـٔ ايعنـا٠ أنرـط يبـا ٜػـحعل      

سبافـــًا ٚعبػـــةِٗ أ ٓٝـــا٤ َـــٔ إباىبكابـــٌ َـــٔ ٫ ٜػـــأٍ ايٓـــاؽ 

٫ٚ ٜػحًِ ضقبا إ٫ ايٓعض ايٝػري َٔ ظك٘ ايؿطعٞ ًب  وايحعفف

 يعنا٠.ا
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ًب إطاض ايًكا٤اد ايركاف١ٝ ايسٚض١ٜ ىبٓحـس٣ أغـةاضو عٴكـسد    

ــاضٜذ اٱ ــٓـب بحـ ــس٠ٚ  12/8/5212ذـ ــةاض ْـ ــع أغـ ــط َطنـ ّ قبكـ

 وٞو ٚجأذرياجــ٘ عًــ٢ اىبٓطكــ١بعٓــٛإ: َػــحكةٌ ا٫قحكــاز ايعــاىب

حبهٛض اياٚفٝػٛض ايةانػحاْٞ أ. ز. خايـس َايـو )اىبحعـسس    

ٚقبؿاضن١ غبة١ َـٔ أعهـا٤ اىبٓحـس٣. ٚأزاض ايًكـا٤      وايط٥ٝؼ(

 ز. عةساهلل اسبُٛز ض٥ٝؼ َٓحس٣ أغةاض.
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عطري أ. َطؿط اىبطؾس ْةص٠ َٛشع٠ يًُحعسس ايـط٥ٝؼ أ.  

و ٖٚٛ خةري اقحكازٟ بانػحاْٞ يسٜ٘ عسز َٔ ز. خايس َايو

ــةع     ــٞ غـ ــا أَهـ ــادو نُـ ــ١ اجملحُعـ ــاٍ جُٓٝـ ــاد ًب صبـ اىب٪يفـ

ايكـــب نُُرــٌ يٮَــِ اىبحعــس٠ َٚــاظاٍ ًب ا٭َــِ    ًب غــٓٛاد 

ٚشــع٤ َــٔ َٗاَــ٘ ايط٥ٝػــ١ ٖــٛ جُٓٝــ١       وْٜٝٛــٛضىًب اىبحعــس٠ 

اجملحُعادو ٖٚٛ اٯٕ ٜعٚض اىبًُه١ بغطري ايحؿـاٚض َـع ٚظاض٠   

اض٠ اىبايٝـ١ ٚبعـه ازبٗـاد ا٭خـط٣ َرـٌ َطنـع       اشباضش١ٝ ٚٚظ

اىبًو غًُإ يٮعُاٍ اشبري١ٜ ٚاٱْػـا١ْٝ ٱبـطاظ زٚض اىبًُهـ١    

ًب اجملــاٍ اٱ ــاذٞ ٚايعُــٌ اٱْػــاْٞ ٚظحــ٢ اىبػــاعساد ايــيت   

 جكسَٗا اىبًُه١ يًسٍٚ اٱغ١َٝ٬ ٚ ري اٱغ١َٝ٬.

ٛ ـــــ ١ ايهاًَـــــــ ٚفُٝا ًٜٞ ضابٌب يًػري٠ ايصاجٝ ض ١ يًاٚفٝػـ

 أ. ز. خايس َايو: 
https://jicari.jica.go.jp/event/assets/Bio_Malik_Erev.pdf 
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ٌب أ. ز. خايـس َايـو ايهـ٤ٛ عًـ٢ إٔ ايعـامل      ًب ايةسا١ٜ غـًّ 

عًـ٢ ظػـت   _ٚإٔ ٖـصا ايحغـٝري    وٜحغري قبعس٫د َحػاضع١ شسًا

َٓطكـ١  ٜؿٌُ اىبٓطك١ ازبٓٛب١ٝ َٔ ايعامل أٚ با٭قـح   _َا ٜط٣

ٖٚصا ٫ ٜعة عسّ ظسٚس جطٛض باىبٓطكـ١ ايؿـُاي١ٝ َـٔ     وآغٝا

يهـٔ ايحطـٛض اىبًعـَٛب     وايعامل نُٓطكـ١ ايٝـٛضٚ أٚ أَطٜهـا   

ــاى    ــُٝا ايكــــب ٚاهلٓـــسو ٖٚٓـ ــ١ ازبٓٛبٝـــ١ ٫غـ ــط باىبٓطكـ أنرـ

هٕٛ عبـــٛ ذًرـــٞ ايطةكـــ١ ٝغـــ 5292ّجٛقعـــاد بأْـــ٘ ًب عـــاّ 

    ٚ اٯٕ فـإ  ايٛغط٢ ًب ايعامل ًب اىبٓـاطل ازبٓٛبٝـ١ َـٔ آغـٝا.. 

 ايكـب جعس ا٫قحكاز ايراْٞ ع٢ً اىبػح٣ٛ ايعاىبٞ.

َٚـــٔ ٬َظُبـــاد أ. ز. خايـــس َايـــو ا٭ٚيٝـــ١ َـــٔ خـــ٬ٍ       

َطاشعح٘ يةعه ايةٝاْاد اشباق١ باىبًُه١ ايعطبٝـ١ ايػـعٛز١ٜ   

٘ اغـــرتاجٝصٞ عبـــٛ ٚنـــصيو زٍٚ اشبًـــٝض أْـــ٘ ٫ ٜٛشـــس جٛشٸـــ

ٍ   ظٝز إٕ نـٌ ايحٛشٗـاد جكـتٸ    ؛ازبٓٛث َٚـٔ   وعبـٛ ايؿـُا

ــِ ف ــ١ ايػــعٛز١ٜ ٫   ذ ــط٣ إٔ اىبًُهــ١ ايعطبٝ ــ٘ ٜ ــس إٔ جحدــص   اْ ب

ٜحُرــٌ ًب ا٫يحفــاد عبــٛ ايحطــٛض ايػــطٜع      ًآَعــ٢ اغــرتاجٝصٝ 

 اسباقٌ ًب آغٝا ٚضباٚي١ اٱفاز٠ َٓ٘.
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ــاٍٚ أ. ــِ    .ز جٓـــــ ــٛض أٖـــــ ــصا احملـــــ ــو ًب ٖـــــ ــس َايـــــ خايـــــ

ًُهــــ١ ايعطبٝــــ١ ايػــــعٛز١ٜ ٚزٍٚ ايحعــــسٜاد ايــــيت جٛاشــــ٘ اىب

ــصا      ــاض إٔ ٖـ ــصا اٱطـ ــط٣ ًب ٖـ ــز ٜـ ــ١؛ ظٝـ ــف١ عاَـ ــٝض بكـ اشبًـ

ٜحطًــــت ايٛنــــع ًب ا٫عحةــــاض َــــا ظــــسس ًب ايعــــامل ايعطبــــٞ  

ــٞ       ــع ايعطبــ ــُٝا إٔ ايطبٝــ ــٞ؛ ٫غــ ــايطبٝع ايعطبــ ــطف بــ ــا ٜعــ َٚــ

ٓٻ ف أْٗــــا َــــٔ بـــــب ايــــسٍٚ ظــــسس ًب ايــــسٍٚ ايــــيت قــــس جكــــ

 ْٛؼ.ا٭نرط جكسًَا ع٢ً ايكعٝس ايعطبٞ نُكط ٚج

ــو إفب ايحطــٛض       ــ٘ ٜٴطشــع ظــسٚس شي ــ٘ فاْ َٚــٔ خــ٬ٍ خاج

ايؿـةاث نـٕٛ َعُبُٗـِ اشحـاظٚا اىبطاظـٌ       ايٓٛعٞ فُٝا ؽبلٸ

ازباَع١ٝ يهٔ ًب ْفؼ ايٛقخ مل ٜهٔ ٖٓاى َٚبا٥ف جكابـٌ  

ٚبايحايٞ نـإ إٔ آيـخ ا٭َـٛض إفب َـا ٖـٞ عًٝـ٘        وٖصا ايحطٛض

 ٫ظكًا.
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ضبعـــ١ خايـــس َايـــو إٔ ٖٓـــاى أ .ز ٚبكـــف١ عاَـــ١ ٜعحكـــس أ.

 ذبسٜاد ض٥ٝػ١ جٛاش٘ اىبًُه١ ٚزٍٚ اشبًٝض:

 ــا    :التحةةةةدٍ األول ــٌ أٚشٗٗــ ــاٚا٠ بهــ ــل باىبػــ ٜٚحعًــ

ــِٝو     ــاٚا٠ ًب ايحعًــــ ــ١و ٚاىبػــــ ــاٚا٠ ا٫شحُاعٝــــ )اىبػــــ

 خل(.إ … وٚاىبػاٚا٠ ًب ارباش ايكطاض

   ٌ ٜٚحعًـــل باية٦ٝـــ١ ؛ ظٝـــز ٜـــط٣ إٔ      :التحةةةدٍ الثةةةان

اية٦ٝـــ١ ٜـــ٪ذط أ٫ًٚ ًب  ايحـــسٖٛض اسباقـــٌ فُٝـــا ؽبـــلٸ

 يفكطا٤ أنرط َٔ  ريِٖ.ا

   ٜٚحعًــل بــايحغٝرياد ايسمبٛ طافٝــ١     :التحةةدٍ الثالةةث

ٚظٜاز٠ ْػـة١ ايؿـةاث؛ ظٝـز ٜـط٣ إٔ ايٓػـة١ ا٭نـا       

ــ١    ــعٛز١ٜ َٚٓطكــ ــ١ ايػــــها١ْٝ ًب ايػــ َــــٔ ايرتنٝةــ

ــٝض عَُٛــًا َــٔ ايؿــةاث؛ ٖٚــٛ ا٭َــط ايــصٟ جــسٍ      اشبً

 عًٝ٘ ناف١ اٱظكا٤اد اىبحٛافط٠ ًب ٖصا ايؿإٔ.

  ٜٚػـــُٝ٘ اىبؿـــاضن١ اسبهُٝـــ١ أٚ  :التحةةةدٍ الرابةةة

 اسبٛن١ُ نُا جؿري إيٝـ٘ ا٭َـِ اىبحعـس٠. ٖٚـٛ ذبـسٺ     

ــازٙ       ــٍٛ أبعـ ــٛاض ظـ ــ١ ٚاسبـ ــٔ اىبٓاقؿـ ــس َـ ــسٜط قبعٜـ شـ

ُٻ  ١ٓ.اىبحه
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جكطٜةًا َٔ اقحكاز  %95خايس َايو إٔ عبٛ  .ز ٬ٜظِب أ.

ًه١ ٜعحُس ع٢ً ايةرتٍٚ؛ َٚٔ ذِ فاْ٘ ٜط٣ نطٚض٠ إظساس اىبُ

ٚعًــ٢ اىبًُهــ١ إٔ دبــس َكــازض  وْــٛ  َــٔ ايحٓــٛ  ا٫قحكــازٟ

أخــط٣ زٕٚ ا٫عحُــاز نًٝــًا عًــ٢ ايــةرتٍٚو َــع أُٖٝــ١ خًــل        

َٚبـــــا٥ف يًؿـــــةاثو جباْـــــت اسباشـــــ١ إفب جُٓٝـــــ١ ايكـــــسضاد  

ٚاغحؿٗس بااَض زعِ اجملحُعاد ًب ايااظٜـٌ ايـيت    واٱْحاش١ٝ

كــخ ظباظــًا ًب ضفــع َػــح٣ٛ نــرري َــٔ ايفكــطا٤ يًطةكــ١        ظك

 اىبحٛغط١.

 

؛ خايس َايو إفب قه١ٝ اٱضٖاث َٔ عـس٠ ْـٛاحٍ   .ز جططم أ.

ظٝــز أؾــاض إفب إٔ جكــاضٜط ايحُٓٝــ١ ايةؿــط١ٜ ًب ا٭َــِ اىبحعــس٠   

عد عًـــ٢ قهـــ١ٝ ا٭َـــٔ اٱْػـــاْٞ فُٝـــا ؽبـــل شـــاْةـب  ضّنـــ

 :أغاغٝـب ُٖا
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 .ظط١ٜ اسباشاد أٚ ايحٛقعاد 

 .ايؿعٛض با٭َإ بعٝسًا عٔ اشبٛف 

ــو إفب إٔ ا٭ظَــ١ ا٫قحكــاز١ٜ جعــس     .ز ٚأؾــاض أ. خايــس َاي

أظس ا٭غةاث اىب٪ز١ٜ ٱفطاظ اٱضٖاثو نصيو فكس أٚنـح إٔ  

عسّ فاع١ًٝ اىب٪غػاد ايعا١ًَ ًب ايسٚيـ١ َـٔ ؾـأْ٘ أظٝاْـًا إٔ     

إ بؿهٌ  ري َةاؾط. ٧ٜٝٗ اىبٓار ياٚظ اٱضٖاث ظح٢ ٚإٕ ن

نُا ٜعحكس إٔ َٔ ايهطٚضٟ نُإ ٚشٛز قٟٛ َٔ ايػًطاد 

 ا٭١َٝٓ ىبٛاش١ٗ ايحٗسٜساد اٱضٖاب١ٝ.

 

خايــس َايــو أُٖٝــ١ خاقــ١ قبؿــاضن١ ايؿــةاث   .ز أٚفب أ.

ِٗ عٓا١ٜ فا٥ك١ ٚزعُٗـِ ٚجٓـٜٛطِٖ يًحكـسٟ يٲضٖـاث.     ٥ٚإعطا

 ٚنـطث َرـا٫ً   وشحُاعٝـ١ نُا أؾاض إفب أُٖٝـ١ اىبؿـاضن١ ا٫  

ــع      ــحطا  ايحُٝــ ــٞ اغــ ــاث ايغطبــ ــف إٔ ايةٓصــ ــاث ٚنٝــ بايةٓصــ

اعحُازًا ع٢ً إظساس ْـٛ    ؛اقحكازًٜا َكاض١ْ بايةٓصاث ايؿطقٞ

بُٝٓــــا ظــــسذخ نــــٌ  وَــــٔ اىبؿــــاضن١ ا٫شحُاعٝــــ١ ايفعايــــ١

 اسبٛازس اٱضٖاب١ٝ ًب اىبكابٌ َٔ شاْت ايةٓصاث ايؿطقٞ.

 

إٔ َٔ اىبِٗ ا٫عحُاز ع٢ً عاٌَ خايس َايو ع٢ً  .أنس أ.ز

 .ًاضبٛضٜ ايحعًِٝ ًب َٛاش١ٗ ايحعسٜاد ا٫قحكاز١ٜ بٛقف٘ عا٬ًَ
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اغحٌٗ أ. َطؿط اىبطؾس ايحعًٝكاد بحعًٝل جٛنٝعٞ أؾـاض  

فٝ٘ إفب إٔ ا٭َِ اىبحعس٠ جكػِ ايعامل فُٝـا ؽبـل ايحصُعـاد    

ظٝــز جعــس  ؛ُاٍا٫قحكــاز١ٜ إفب قػــُـب ُٖــا: ازبٓــٛث ٚايؿــ  

أَــا ايــسٍٚ اىبحكسَــ١   وايــسٍٚ ايٓاَٝــ١ نــُٔ اىبٓطكــ١ ازبٓٛبٝــ١ 

بكٝاز٠ ايسٍٚ ايكٓاع١ٝ ايػةع ٚصبُٛع١ ايعؿطٜٔ فٗـٞ نـُٔ   

 اىبٓطك١ ايؿُاي١ٝ.

خايـس   .ز ٚأنس ز. عةساهلل اسبُـٛز عًـ٢ َـا أؾـاض إيٝـ٘ أ.     

 5222َّايو َٔ أْ٘ قس ظسذخ جغرياد نةري٠ فُٝا بعس عاّ 

ــاط    عُــا نــإ غــا٥سًا   فُٝــا قةــٌ شيــوو ٚإٕ نــإ ا٭َــط ؼبح

 َٔ ايٓكاف ٚايحٛنٝح. ًاَعٜس

ٚاٖحِ ز. عًـ٢ اسبهُـٞ قبـا أذـري ظـٍٛ قهـ١ٝ اٱضٖـاث؛        

ــز إٕ   ًب ظٝــز شنــط إٔ ٚنــعٓا   ــ٘ خكٛقــ١ٝ؛ ظٝ اىبٓطكــ١ ي

ٍ _َــٔ اٱضٖــابٝـب  ًانــرري يــسِٜٗ َعحكــساد  _عًــ٢ غــةٌٝ اىبرــا



5

–5105 
308 

و ضاغد١ بإٔ َا ٜفعًْٛ٘ ٖـٛ ايكـعٝح ٖٚـِ عًـ٢ قٓاعـ١ بـصيو      

 ٖٚصٙ َػأي١ ػبسض ا٫ْحةاٙ إيٝٗا.

ــٔ     ــساهلل بـ ــٗطٟو أ. عةـ ــاٜع ايؿـ ــساخ٬د )ز. فـ ــخ َـ ٚاجفكـ

 .ز نسغــــ٘و أ. خايـــــس اسبــــاضذٞو أ. فٝكـــــٌ ايعٖطاْـــــٞو أ.  

عةسايطهبٔ ايعٓـازو ز. ضبُـس ايػـًُٞو ز. َٓكـٛض اىبطـريٟ(      

ًب صبًُٗا ع٢ً أ١ُٖٝ ايكه١ٝ َٛنـٛ  ايٓكـاف ٚشسٜـ١ َـا مت     

اىبـساخ٬د ايحػـا٩ٍ ظـٍٛ زٚض    ططظ٘و َٚٔ أبـطظ َـا جهـُٓح٘    

ــ١   ــاز اٱغــــ٬َٞ ٚايط٩ٜــ ايكطــــا  اشبــــامو َٚػــــأي١ ا٫قحكــ

 ا٫غرتاجٝص١ٝ اىبحعًك١ بصيو.

 .ز أَا أ. فـاٜع٠ اسبطبـٞ فعًكـخ عًـ٢ بعـه يبـا ططظـ٘ أ.       

خايس َايو؛ ظٝز أؾاضد فُٝا ؽبل ايحٜٓٛـع ا٫قحكـازٟ إفب   

أْٗــا َػــأي١ ظاقــ١ً بايفعــٌ ًب ضأٜٗــاو ٚفُٝــا ؽبــل جــٛفري        

ف يًؿـــةاث فاْٗـــا َحـــٛافط٠ نـــصيوو يهـــٔ اىبؿـــه١ً َٚبـــا٥

جهُٔ ًب ذكاف١ اجملحُع ٚايرتبٝـ١ ايـيت دبعـٌ بعـه ايَٛبـا٥ف      

كةـٌ عًٝٗـا ايؿـةاث؛ َٚـٔ ذـِ فـإ اىبؿـه١ً         ـري َط ٛبـ١ ٫ٚ ٜٴ  

يٝػــــخ ًب قكــــٛض زٚض ايسٚيــــ١ ًب خًــــل ايَٛبــــا٥فو ٚإلبــــا      

كةــٌ عًٝٗــا اىبؿـه١ً ا٭نرــط ٚنــٛظًا ٖــٞ ٚشـٛز َٚبــا٥ف ٫ ٜٴ  
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ــٞ ظــٍٛ نــطٚض٠ إٔ جحدــص     ايؿــةاث. ٚجػــ  ــاٜع٠ اسبطب ا٤يخ أ. ف

يحٛانت ايحطٛض ايعاىبٞو فُا ٖٛ  ًاايػعٛز١ٜ َٓع٢ اغرتاجٝصٝ

 ايحكٛض ايعاّ أٚ ايحٛشٗاد احملٛض١ٜ ًب ٖصا ايؿإٔ؟

خايس َايو ع٢ً صبٌُ اىبساخ٬د بإٔ ايػ٪اٍ  .ز ٚعًل أ.

ايصٟ ٜططح ْفػ٘ ٚيـٔ ػبٝـت عًٝـ٘ غـ٣ٛ ايػـعٛزٜـب أْفػـِٗ       

جملحُــع ايــصٟ ٜطٜسْٚــ٘؟ ٚنٝــف ٜــطٕٚ َػــحكةٌ  ٖــٛ: َــا ْــٛ  ا

 غ١ٓ َٔ ـبٔ أٚ ذ٬ذٜاىبًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ بعس عبٛ عؿط

اٱطـاض ايـصٟ ػبـت     –َٔ ٚش١ٗ ُْبطٙ  -ٌ اٯٕ؟ ٖٚصا ٜؿّه

ــاض ظٛيــ٘ ايٓكاؾــاد بعُــل ؾــسٜس ٚبُٓبــطاد اغــرتاجٝص١ٝ     إٔ جر

ــ١       ــاض قهــ١ٝ ايةطاي ضبــسز٠. َــع َطاعــا٠ إٔ ٜ٪خــص بعـــب ا٫عحة

 ازبحٗا بط١ٜ٩ ٚانع١.ٚأ١ُٖٝ َع

خايس .ز ٚجعًٝكًا ع٢ً َا أذاضٙ ز. ع٢ً اسبهُٞو جػا٤ٍ أ.

ــصا ايؿــهٌ ًب        ــ١ بٗ ــخ َبــاٖط٠ اٱضٖــاث ًَفح ــاشا باج ــو: ىب َاي

 ٞ ــ٘ – َــا ٜؿــري  وايٛقــخ اسبــاي إفب زٚض َــ٪ذط يًعاَــٌ   - بطأٜ

َٳــ    ٔ ٜٓحُــٕٛ ا٫قحكــازٟ نُعفــع أغاغــٞ؛ ظٝــز إٕ َعُبــِ 

ٕٛ اقحكازًٜاو نُا إٔ يًصُاعاد اٱضٖاب١ٝ ِٖ با٭غاؽ ٜعاْ

 ٛٙ ٜةك٢ قاقطًا بططٜك١ َا.ايحعًِٝ ايصٟ جًّك
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ٚفُٝا ؽبل اىبساخ٬د اييت جٓاٚيخ ا٫قحكاز ا٫غ٬َٞ؛ 

خايس َايو ٚش١ٗ ُْبطٙ بإٔ اىبٛنٛ  ؼبحاط ْكاؾاد  .ز ططح أ.

َٛغــع١.. ٚباػبــاظ فاْــ٘ ٜــط٣ إٔ ا٫قحكــاز اٱغــ٬َٞ بكــف١       

اغــ١ٝو َٚـٔ أبـطظ َــا   عاَـ١ ٜػـحٓس عًــ٢ ايكـِٝ اٱغـ١َٝ٬ ا٭غ    

 ٜٓطٟٛ عًٝ٘ فهط٠ َؿاضن١ اىبداطط.

ز. خايـــــس َايــــو عًـــــ٢ َساخًـــــ١ أ.   ٚبايٓػــــة١ يحعًٝـــــل أ. 

ــٌ       ــاّ نـ ــ٘ أَـ ــاض٠ إفب أْـ ــُٓخ اٱؾـ ــس جهـ ــٞ فكـ ــاٜع٠ اسبطبـ فـ

ايــــسٍٚ ٚيــــٝؼ ايػــــعٛز١ٜ فعػــــت ذبــــسٜاد ا٭ذــــط اىبحعــــسٟ  

ــُٓبِ    ــ١ ايػٝاغــــاد ٚايــ ــاٍ َعـــــب إفب بكٝــ يًػٝاغــــاد ًب صبــ

ــا  ًب اجملـــــــا٫د ا٭خـــــــط٣و  ٚايػـــــــعٛز١ٜ بايـــــــصاد جٛاشٗٗـــــ

يبـــا ػبعــــٌ   وذبـــسٜاد نـــا٣ َــــٔ ف٦ـــ١ ايحعـــٍٛ ٚايحغــــٝري    

ــص      ــت إٔ جٴحدـ ــعة١ ػبـ ــطاضاد قـ ــ٘ قـ ــاد جٛاشـ ــٓاع١ ايػٝاغـ قـ

ًب َٛاشٗــــ١ صبُٛعــــاد َػــــحفٝس٠ َــــٔ ا٭ٚنــــا  ايكا٥ُــــ١و  

ــ١ بعــــه    ــاّ ايؿــــةاث ٚعــــسّ شاشبٝــ ٚبايٓػــــة١ يًحعــــسٜاد أَــ

ــا٥ف ٚفـــــطم اٱْحـــــاط هلـــــِو فٗـــــصا ؽبهـــــع أٜهـــــًا       ايَٛبـــ

س ايػـــــًٛى اد اسبهُٝـــــ١ ٚايطؾـــــٝس٠ ايـــــيت جطؾٸـــــًػٝاغـــــي

ــصْا     ــا أخـ ــعٝح إشا َـ ــاٙ ايكـ ــٛ ا٫دبـ ــ٘ عبـ ــاض ًب ٚجٛشٗـ ا٫عحةـ
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٠. أظًــــ٫ًٛ صبحــــع خإٔ اسبًــــٍٛ جــــأجٞ بؿــــهٌ ؾــــاٌَ ٚيٝػــــ

ــاّ إٔ     ــا  ايعـ ــٔ خـــ٬ٍ ايكطـ ــحطٝع َـ ــ١ ٫ جػـ قـــعٝح إٔ ايسٚيـ

جــــــٛفط َٚبــــــا٥ف يهــــــٌ ايؿــــــةاثو بــــــٌ َُٗحٗــــــا إقــــــساض 

ــام    ــا  اشبــ ــٌ ايكطــ ــيت دبعــ ــطٜعاد ايــ ــت  ايحؿــ ــصابًا ظػــ شــ

 َعاٜري َٚكاٜٝؼ ايؿةاث ٚجطًعاجِٗ.

ــاض أ.  ــا٫ً أؾـــ ــسٜاد   ز ٚإنبـــ ــو إفب إٔ ايحعـــ ــس َايـــ . خايـــ

ــًا ٖــ        ــاىبٞ ظايٝ ــ٢ ايكــعٝس ايع ــسٍٚ عً ــيت جٛاشــ٘ َعُبــِ اي  ٞاي

ـــب      ــٌ بـــ ــٔ ايحهاَـــ ــٛ  َـــ ــساس ْـــ ــ١ إظـــ ــل بهٝفٝـــ ــا ٜحعًـــ َـــ

ًب ٕ ٛايػٝاغــــــاد اىبدحًفــــــ١ ًب بٛجكــــــ١ ٚاظــــــس٠؛ فاىبدحكــــــ

ـــ  –اية٦ٝــــ١  ــةٌٝ اىبرــــاٍ ٚيـ ــط عًــــ٢ غــ ــًا  –ٝؼ اسبكــ ــا زا٥ُــ َــ

ٚنــــصيو اىبدحكــــٕٛ ًب  وٜطنــــعٕٚ عًــــ٢ ازباْــــت اية٦ٝــــٞ

ــت      ــو ازبٛاْـ ــ٢ جًـ ــعٕٚ عًـ ــس ٜطنـ ــط٣ قـ ــت أخـ ــا  وشٛاْـ بُٝٓـ

بــــاد َطًٛبــــًا ظايٝــــًا ٚنــــع غٝاغــــاد ؾــــا١ًَ جٗــــحِ بهــــٌ  

ايػٝاغــــــاد باجــــــخ أزا٠ ٚايكطاعــــــاد عًــــــ٢ ظــــــس غــــــٛا٤و 

ــٌ    ؛يًحغـــٝري ــِٝ بـــٌ ٚنـ ــًٛى ٚايكـ ــٝري ايػـ ــس جػـــاعس ًب جغـ فكـ

 ازاد اجملحُع.َا ٜطجةٌب ٚع
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ــاٙ إفب إٔ     ــو ا٫ْحةـــ ــس َايـــ ــخ أ.ز. خايـــ ــاّو يفـــ ًٚب اشبحـــ

ــا٥ف     ــاز ايَٛبـــ ــ٢ إػبـــ ــٌ عًـــ ــٌب ايعُـــ ــٝؼ فكـــ ــ١ يـــ زٚض ايسٚيـــ

ــ١ ًب      ــ٢ ايسٚيـ ــٞ عًـ ــاز ايهًـ ــٕٛ ا٫عحُـ ــز ٜهـ ــةاث حبٝـ يًؿـ

جــــأَـب ايَٛبــــا٥ف؛ ظٝــــز ػبــــت إٔ ًٜعــــت ايكطــــا  اشبــــام  

ــ٢     ــس عًــ ــا ػبــــت ايحأنٝــ ــاض. نُــ ــصا اٱطــ ــًا ًب ٖــ زٚضًا َُٗــ

ــا  ــا  اشبـــ ــطٚض٠ ًب  زٚض ايكطـــ ــاضنح٘ بايهـــ ــ١ َؿـــ م ٚأُٖٝـــ

 ع١ًُٝ ايح١ُٝٓ نُػأي١ أغاغ١ٝ.
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 (شل احلرو  األدجديةحب (
 

 َٴعٹسٸ ايحكطٜط  (ز. إبطاِٖٝ إواعٌٝ عةسٙ )

 ًٞأ. أغا١َ ْك 

 ٞز. ازباظٟ ايؿةٝه 

 ٟظػاّ حبري .ّ 

 ُٞز. ظػـب اسبه 

 ز. هبس اىباشس 

  ٚز. هبٝس اىبعض 

  .خايس ايطزٜعإز 

 ٌأ. خايس ايٛاب 

 ز. خايس بٔ زٖٝـ 

 ٞأ. خايس اسباضذ 

 ٞايعُٝس. ضاؾس اسباضذ 

 ز. ظٜاز ايسضٜؼ 

 ٟغامل اىبط .ّ 

 ٟز. غا١َٝ ايعُٛز 

 ْٞايًٛا٤ ز. غعس ايؿٗطا 
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 ْٞأ. غعٝس ايعٖطا 

 ز. طًع١ فسعل 

 ٟز. عا٥ؿ١ ظصاظ 

 أ.ز. عةسايطهبٔ ايعٓاز 

 ز. عةسايطهبٔ اهلسيل 

 ٌٜز. عةسايػ٬ّ ايٛا 

 أ. عةساهلل آٍ ظاَس 

 ٜٔٛز. عةسايًطٝف ايع 

 )ز. عةساهلل اسبُٛز )ض٥ٝؼ َٓحس٣ أغةاض 

 ٞأ. عةساهلل ايهٛؼب 

 ٘أ. عةساهلل بٔ نسغ 

 ُٞز. عًٞ اسبه 

 ًٞأ. عًٞ عةساهلل بٔ ع 

 أ. فاط١ُ ايؿطٜف 

 ْٞز. فاط١ُ ايكط 

 ٟز. فاٜع ايؿٗط 

 ٞأ. فاٜع٠ اسبطب 

 ٞز. فٗس اسباضذ 
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 ز. فٛظ١ٜ أبٛ خايس 

  ٌايعٖطاْٞأ. فٝك 

 أ. نٛذط ا٭ضبـ 

 ْٞأ. ي٢ًٝ ايؿٗطا 

 ًُٞز. ضبُس ايػ 

 ز. َػاعس احملٝا 

 ٞز. َػفط ايػًٛي 

 أ. َػفط اىبٛغ٢ 

 ْٞز. َؿةت ايكعطا 

 أ. َطؿط اىبطؾس 

 ٟز. َٓكٛض اىبطري 

 ٌٝأ. َٗا عك 

 ْٞأ. ٖازٟ ايعًٝا 

 أ. ٖسا١ٜ زضٜٚـ 

 أ. ؼبٝٞ ا٭َري 

 أ. ٜٛغف ايهًٜٛٝخ 
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 _٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّعًٝ_ضبُس  -

191 ،595 ،544 

 692 _ضنٞ اهلل عٓ٘_أبٛ بهط  -

 311 ابٔ عرُٝـب -

 13 أٚباَا -

 66بإ نٞ َٕٛ  -

 172، 21، 59، 18 بؿاض ا٭غس -

 331و 331 جُٓبِٝ ايكاعس٠ -

 13 شٛضط ؾٛيحع -

 666شٛضط جإٚ  -

 66 ظػٔ ضٚظاْٞ -

، 182، 182، 178 ظًِٝ بطناد -

517 

 31 خاكبٞ -

 33و 31 اشبُٝة -

، 152، 121، 66، 64       زاعـ -

159 ،191 ،199 - 199 ،141  ،

145  ،149  ،144  ،146  ،

148-  126  ،129  ،161  ، 

169  ،164 –171 

 31 ضافػٓصاْٞ  -

 36 قساّ ظػـب -

 29 طايةإ -

 33 َبطٜف -

 631و 393و 381 عًٞ ايٛضزٟ -

 61و 39 عًٞ خا٦َٓٞ -

 661 ايهٛانه -

 12 نْٛسٚيٝعا ضاٜؼ -

 33 نريٟ )شٕٛ( -

 32 ضبُس بٔ غًُإ -

 36و 33 اىبًو خايس -

 682 اىبًو غعٛز -

)خازّ اسبطَـب  اىبًو غًُإ -

 113ايؿطٜفـب( 

 628و 39 اىبًو عةساهلل -

 13 ٖٓطٟ نػٝٓصط -
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 313 أبٗا -

 33  أبٛ َبه -

 21 أشضبٝصإ -

 323و 23و 39 ا٫ضزٕ -

، 29، 21، 46، 96، 51 اغطا٥ٌٝ -

69 ،166 

 925، 559، 16 آغٝا -

 29 أفغاْػحإ -

، 58، 57، 12، 19، 11 اٱَاضاد -

27 ،69 ،191 ،512 ،595 

، 61، 29، 48، 51، 52 أَطٜها -

69 ،81 ،149 ،129 ،162 ،

542 ،925 

 638و 89 اظبًرتا -

 32 أْسْٚٝػٝا -

 522، 162، 149، 59 اٚضٚبا -

 633 أػبٛاضز ضٚز  -

، 25 – 92، 99 – 11، 9، 7 اٜطإ -

22 – 62 ،69 ،62 – 74 ،156 ،

141 ،162 ،172 

 32 بانػحإ -

، 56، 12، 14، 15، 11 ايةعطٜٔ -

58 ،45 ،27 ،28 ،68 ،518 

 362و 31 بغساز -

 112 ايةٓصاث -

، 71، 98، 92، 55، 16 جطنٝا -

168 ،172 

 111و 61و 39 جْٛؼ -

، 19، 17، 14، 11، 9، 7 اشبًٝض -

52 ،57 ،97 ،41 ،45 ،49 ،44 ،

47 ،49 ،26 ،27 ،28 ،29 ،62 ،

61 ،69 ،67 ،69 ،72 ،75 ،74 ،

129 ،518 ،522 ،925 ،929 ،924 

 321 ايسايٛٙ -

 321 ايسَاّ -

 21و 33و 31 ايسٚظ١ -

 23 ضٚغٝا -

 388 ضٚن١ خطِٜ -

و 332و 33و 33و 31 ايطٜاري -

 639و 383و 381

 32و 32و 68 غًط١ٓ عٴُإ -

 39 ايػٛزإ -

و 66و 63و 61و 38و 32 غٛضٜا -

و 12و 11و 69و 62و 63و 61

و 21و 21و 33و 33و 31و 38

 329و 322و 333و 318و 26

 633 ايؿاْعًٜٝعٜ٘  -

 116و 113و 23و 13 ايكـب -
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و 33و 33و 31و 36و  33 طٗطإ -

 38و 63و 38و 32و 32

و 63و 61و 66و 38و 33 ايعطام -

و 38و 32و 36و 12و 12و 62

و 29و 28و 22و 21و 31و 39

و 329و 322و 322و 333و 318

 323و 321

 393و 311 ايعًٝا -

 39و 38و 68و 33و 31 عُإ -

و 39و 38و 68و 66و 31 قطط -

638 

 نٛبا -

 13 ا ايؿُاي١ٝنٛضٜ -

و 68و 62و 33و 31 ايهٜٛخ -

و 339و 312و 39و 38و 32و 32

321 

و 11و 62و 63و 38و 33 يةٓإ -

و 382و 312و 28و 22و 22و 21

639 

و 631و 619و 612و 8 يٓسٕ -

و 636و 633و 631و 636و 633

 639و 633

 31و 61و 39 يٝةٝا -

 32 َايٝعٜا -

 369 اىبػصس اسبطاّ -

 33و 31 َػكٌب -

و 19و 11و 61و 39و 32 َكط -

 111و 89و 23و 39و 32

 36 َهٝل ٖطَع -

 392و 39 اىبغطث -

و 66 اىبًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ -

 119و 111و 116

 383و 381 اىبٓا١َ -

 388 غ٬ّ َحٓعٙ -

 363و 361 َٓطك١ عػري -

 633و 388 ايُٓػا -

 113و 18 ْٜٝٛٛضى -

 633 اهلاٜس باضى  -

 116 اهلٓس -

و 63 اي٫ٜٛاد اىبحعس٠ ا٭َطٜه١ٝ  -
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