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 ٜكسض عٔ  ؾٗطٟ تكطٜط                  

-  

 د. فود العزابُ احلارثُ

-  

 الزمحن بن محٌد العناد د. عبد أ.

-  

 اهلل بن ناصز احلنٌد د. عبد

-  

 د. خالد بن عنز الزدٍعان )رَٖط اللجنْ(

 د. إبزاهَه عبدي

 أ. مضفز املٌصٓ

-  

 أ. فاطنْ الشزٍف

-  

 الزحَه عاٍش أ. إبزاهَه عبد

-  

 أ. مصطفٓ مشمل

 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ
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 احملتويات

 الصفحة  الموضوع

 9متٗٝس 

  ٌ31ايعاّاملسخ 

  ٌغددا ايٓؿةٝدد١خ تؿدددٝل ايٛاقددو اسبددايٞ ٚضقددس  اٱغددتاتٝذ١ٝايبددسا٥

 39ايتشسٜات املداطط/

  ٌ75غا ايٓؿة١ٝخ اٯيٝات املكتس١ اٱغتاتٝذ١ٝايبسا٥ 

 13ايكٓسٚم ايػٝازٟخ ٌٖ ٜهٕٛ اسبٌ ايعادٌ ٚايبسٌٜ يًٓؿط؟
 

 

 ّ97املسخٌ ايعا 

 301غٛم ا٭غِٗخ ْكاط ايهعـ اهلٝه١ًٝ ٚايتٓع١ُٝٝ 

 ِٗ331ايتأثاات ايٓؿػ١ٝ ع٢ً غًٛى املػتجُطٜٔ يف غٛم ا٭غ 

  321املتعاًَني يف غٛم ا٭غِٗايٛقاٜا ايعؿط سبُا١ٜ 

http://asbar.com/ar_lang/?page_id=7195#a1
http://asbar.com/ar_lang/?page_id=7195#a1
http://asbar.com/ar_lang/?page_id=7195#a1
http://asbar.com/ar_lang/?page_id=7195#a1
http://asbar.com/ar_lang/?page_id=7195#b1
http://asbar.com/ar_lang/?page_id=7195#b1
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 ّ311املسخٌ ايعا 

 343إع٬ّ ايػًة١ ٚغًة١ اٱع٬ّخ تعكٝبات َٚٓاقؿات ذب١ًًٝٝ
 

 

 

 391َػاض ايع٬قات ايػعٛز١ٜ ا٭َطٜه١ٝ يف ن٤ٛ ايبٝإ املؿتى 

    ا٭بعدددداز ايػٝاغدددد١ٝ يًعٜدددداض٠ املًهٝدددد١ يٛاؾددددٓةٔخ اْعهاغددددٗا عًدددد٢

 397ٛز١ٜ / ا٭َطٜه١ٝ ٚع٢ً ا٭ٚناع يف املٓةك١ايع٬قات ايػع

      ا٭بعددددددداز ا٫قتكددددددداز١ٜ يًعٜددددددداض٠ املًهٝددددددد١ يٛاؾدددددددٓةٔخ تٓؿدددددددٝط

ا٫غدددددتجُاض ٚؾدددددتة ْؿددددداط دبددددداض٠ ايتذع٥ددددد١ يًؿدددددطنات ا٭دٓبٝددددد١  

 239بايػٛم ايػعٛزٟ ٚقهاٜا شات ق١ً

      اشبةددددا  "ا٭بعدددداز ا٫تكدددداي١ٝ يًعٜدددداض٠ املًهٝدددد١ يٛاؾددددٓةٔخ بددددطٚظ

ٛٸٕ ايؿدددددددعي"ٚإزَددددددداز  "اٱقٓددددددداعٞ يف َعازيددددددد١ املكدددددددا   "املهددددددد

 245يًًُُه١ اٱغتاتٝذ١ٝ

 ٔ261َٛقـ ايًٛبٞ اٱٜطاْٞ يف أَطٜها َٔ ظٜاض٠ املًو غًُإ يٛاؾٓة 

         عًدددد٢ ٖدددداَـ ايعٜدددداض٠خ ا٭َددددط املًهددددٞ ب سبددددام ايساضغددددني عًدددد٢

 211بتعاخ اشباضدٞسػابِٗ اشبام يف أَطٜها با٫

http://asbar.com/ar_lang/?page_id=7195#c1
http://asbar.com/ar_lang/?page_id=7195#c1
http://asbar.com/ar_lang/?page_id=7195#d1
http://asbar.com/ar_lang/?page_id=7195#d1
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 215ايعٜاض٠ املًه١ٝخ تٛقٝات َػتكب١ًٝ 

 َٞ293تعًٝل ختا
 

 

 ّ297املسخٌ ايعا 

 107ايبسٕٚخ تعكٝبات َٚٓاقؿات ذب١ًًٝٝ سٍٛ ا٭غبا  ٚا٭بعاز املته١ُٓ 

 ٕٚ147َكتسات ملعازب١ قه١ٝ ايبس
 

 

 ّ163املسخٌ ايعا 

        اشبدددددددسَات ايةبٝددددددد١ ٚايتدددددددأَني ايةدددددددي يف املًُهددددددد١خ ايٛاقدددددددو

 151ٚاٱؾها٫ت ايطا١ٖٓ

   اشبددددسَات ايةبٝدددد١ ٚايتددددأَني  اسبًددددٍٛ املكتسدددد١ يتشػددددني َٓعَٛدددد١

 193ايةي يف املًُه١

 

 433املؿاضنٕٛ يف ْكاؾات ايتكطٜط 
 ّ437نؿاف ا٭ع٬ 
 ٔ435نؿاف ا٭َان 

http://asbar.com/ar_lang/?page_id=7195#e1
http://asbar.com/ar_lang/?page_id=7195#e1
http://asbar.com/ar_lang/?page_id=7195#h1
http://asbar.com/ar_lang/?page_id=7195#h1
http://asbar.com/ar_lang/?page_id=7195#h1
http://asbar.com/ar_lang/?page_id=7195#h1
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ّ 5108ْاقـ أعها٤ َٓتس٣ أغباض خد٬ٍ ؾدٗط غدبتُ     

ايعسٜس َٔ املٛنٛعات امل١ُٗ، ٚمشًت ايكهاٜا ايط٥ٝػد١ ايد    

مت ططسٗدددددا يًشدددددٛاض ازبددددداز عًددددد٢ َدددددساض ايؿدددددٗطخ ايبدددددسا٥ٌ 

غا ايٓؿة١ٝ يتععٜع ايدسخٌ ايدٛطيف يف املًُهد١     اٱغتاتٝذ١ٝ

خددد٬ٍ ايعؿدددطٜٔ عاَدددا، ايكازَددد١، ٚأزٚات ذبكٝكٗدددا، إنددداؾ١   

يًكه١ٝ املتعًك١ بأٚناع غٛم ا٭غِٗ َٚكتسات َعازبتٗا يف 

ند٤ٛ ْكداط ايهدعـ اهلٝهًٝد١ ٚايتٓعُٝٝد١، ٚندصيو قهدد١ٝ       

إع٬ّ ايػًة١ ٚغًة١ اٱع٬ّ بني ايتٛاؾل ٚاشبكاّ، جباْد   

يبسٕٚ مبا تٓةٟٛ عًٝ٘ َدٔ أبعداز َتعدسز٠، ؾهد٬، عدٔ      قه١ٝ ا

قهددد١ٝ اشبدددسَات ايةبٝددد١ ٚايتدددأَني ايةدددي يف املًُهددد١ َٚدددا 

تٓةددٟٛ عًٝدد٘ َددٔ إؾددها٫ت َٚددا مهددٔ تكسمدد٘ َددٔ سًددٍٛ   

 َكتس١.
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عاقؿ١ "ؾكس سعٝت ايعٜاض٠ املًه١ٝ إىل أَطٜها  ،أٜها،

ٚإٔ  كٛقدددا،باٖتُددداّ أعهدددا٤ املٓتدددس٣، خ "اسبدددعّ ايػٝاغددد١ٝ

املٓتس٣ نُٔ ايٛؾس  بٛدٛز بعض أعها٤ َٓتس٣ أغباض سعٞ 

ايػعٛزٟ املتدعأَ ٚظٜداض٠ خدازّ اسبدطَني ايؿدطٜؿني ي٫ًٜٛدات       

ِٖٚ ع٢ً غبٌٝ اسبكدطخ غدعاز٠ ايػدؿا     ،املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ

 ز. عًدددٞ اسبهُدددٞ،ٚ أ. َةؿدددط املطؾدددس،ٚ أ. أغدددا١َ ْكًدددٞ،

 ضبددـ،أ. نددٛثط ا٭ٚ ز. َٓدد٢ أبددٛ غددًُٝإ، ٚ ْاٖددس طدداٖط،ز.ٚ

ٜٛغدـ ايهًٜٛٝددت. ٚقدس ناْددت ٖدصٙ ؾطقدد١ َٛاتٝد١ ٱثدداض٠     أ.ٚ

ا٤ ؾددداضى ؾٝددد٘ أعهدددا٤ املٓتدددس٣ مبدددساخ٬ت َعُكددد١  سدددٛاض بٓٻددد

أَهدٔ بًٛضتٗدا يف ضبدداٚض ضبدسز٠ مشًددت ا٭بعدازخ ةايػٝاغدد١ٝ     

ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٫تكاي١ٝ ٚايتٓع١ُٝٝ( يًعٜاض٠ املًه١ٝ دٓبا، إىل 

 دٓ  َو أبعاز أخط٣ شات ق١ً.
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عددددط  أ. َةؿددددط املطؾددددس ٚضقدددد١ عُددددٌ سددددٍٛ ايبددددسا٥ٌ      

غا ايٓؿة١ٝ يتععٜع ايدسخٌ ايدٛطيف يف املًُهد١     اٱغتاتٝذ١ٝ

خدد٬ٍ ايعؿددطٜٔ عاَددا، ايكازَدد١، ٚأزٚات ذبكٝكٗددا. ٚتهددُٓت     

اٱؾددداض٠ إىل أْددد٘ ٚخددد٬ٍ ايعؿدددط٠ غدددٓٛات ا٭خدددا٠ سككدددت       

سٝدح   ،املًُه١ إٜطازات غدطٜع١ بػدب  اضتؿداع أغدعاض ايدٓؿط     

ّ 5107َٚٓتكددـ   5117ّتطانُددت ايؿددٛا٥ض َددا بددني عدداّ     

يطمس١ٝ بًؼ إمجايٞ ا٫ستٝاطٝدات مبدا ؾٝٗدا    ػ  ايتكاضٜط احبٚ

تطًٜٝدٕٛ ضٜداٍ. ٚبٗدصا أقدبة ا٫قتكداز ايػدعٛزٟ        ::57ايصٖ  

يف املطنددع ايجايددح بعددس ايكددني ٚايٝابددإ نددأن  اقتكدداز       

  ٛ ّ 5107ٍ ا٫ستٝاطٝدد١ بٓٗاٜدد١ ٜٛيٝدد٘   عدداملٞ يف إمجددايٞ ا٭قدد

أندعاف إمجدايٞ    >ٚيكس ربةت أقٍٛ املًُهد١ ا٫ستٝاطٝد١   .

عًُددا،  ،5107ّٝاطٝد١ ملٓةكد١ ايٝددٛضٚ ستد٢ ْٗاٜد١     ا٭قدٍٛ ا٫ست 

َددددٔ إمجددددايٞ ا٭قددددٍٛ    %96أْٗددددا ناْددددت تؿددددهٌ عبددددٛ    
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ا . أٜهٶد 5100ا٫ستٝاط١ٝ يسٍٚ ا٫ذباز ا٭ٚضٚبٞ يف ْٗاٜد١ عداّ   

ٜٔ ايعدداّ يتكدبة املًُهدد١ أقددٌ زٍٚ ايعددا  يف  مت ربؿدٝض ايددسٻ 

ْػب١ ايسٜٔ ايعداّ إىل إمجدايٞ ايٓداتر ا،ًدٞ، سٝدح اغبؿدض       

بايٓػددب١ ٱمجددايٞ ايٓدداتر ا،ًددٞ    %5إىل  %:>َددا ٜكدداض    إىل

 .5107بٓٗا١ٜ 

( عدٔ  Fitchّ أعًٓت ٚناي١ ؾٝدتـ ة 5107ٚيف ؾٗط َاضؽ 

_ضؾعٗا يًتكٓٝـ ايػٝازٟ يًًُُه١ َدٔ ة 
AAإىل ة )AA  َدو )

 ملاشا ايكًل؟ ٕإشٳ …ْعط٠ َػتكب١ًٝ َػتكط٠

اغدتُطاض اعتُداز ا٫قتكدداز ايدٛطيف بؿددهٌ ندبا عًدد٢      أًاًل:

ايدددسخٌ َدددٔ َبٝعدددات ايدددٓؿط َػدددتُط طدددٛاٍ اشبُدددؼ       

 َٔ ٚاضز ايكازضات(. %1> غ١ٓ املان١ٝ ةنيج٬ثايٚ

 ،ايٓؿط ٜعت  َٔ َٛاضز ايةاق١ غا املتذسز٠ أٚ ايٓانب١ ثانًَا:

ٖٚددصا حبددس شاتدد٘ أَددط َكًددل ضغددِ ندددا١َ استٝاطٝددات       

 املًُه١ َٔ ايٓؿط اشباّ.

ظٜاز٠ عسز ايػهإ بؿهٌ نبا ْٚػدب١ َدٔ ٖدِ زٕٚ     ثالجًا:

 >5َدٔ إمجدايٞ ايػدهإ     %95غد١ٓ ٜؿدهًٕٛ    58غٔ 

.ًَٕٛٝ 
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 َكطٚؾات ٚايتعاَات اي اَر ا٫دتُاع١ٝ تتعاٜس غٜٓٛا،. رابعًا:

ايكدددطف عًددد٢ َؿددداضٜو ايبٓٝددد١ ايتشتٝددد١ ٚتهدددايٝـ     خامضاااًا:

 تؿػًٝٗا ٚقٝاْتٗا.

اسبهدَٛٞ ايػددٞ، إ٫ إٔ َعدسٍ خًدل      اٱْؿامضغِ   صادصاًا: 

 ايٛظا٥ـ َٓدؿض.

اغتُطاض تعاٜس َكطٚؾات ا٭َدٔ ايكدَٛٞ نُؿدتٜات     صاابعًا: 

 ٚأخط٣ هلا ع٬ق١ با٭ٚناع ازبٝٛغٝاغ١ٝ. ،ايسؾاع

َٚددٔ ايٛانددة إٔ ا٫يتعاَددات يف بٓددس املكددطٚؾات غددتتعاٜس  

ايكازَد١، ٚيف املكابدٌ َدٔ     بؿهٌ نبا خ٬ٍ ايعؿطٜٔ عاَا،

تهٗٔ مبػدددتكبٌ أغددعاض ايدددٓؿط َٚددس٣ اغدددتُطاض   ايكددع  ايدد  

ايةًد  ايعداملٞ. ٚبٗددصا ٜكدبة َةًد  تٜٓٛددو َكدازض ايددسخٌ يف      

ػب  ذبكٝك٘ بأغطع ٚقت  غتاتٝذٝا،إا٫قتكاز ايٛطيف ٖسؾا 

 ؾُا ٖٞ ايبسا٥ٌ؟ …ممهٔ

ٚأناف أ. َةؿط املطؾدسخ مبدا أْٓدا ْتشدسخ عدٔ ايعؿدطٜٔ       

يف ايةطح ٚئ أتعُل باسبسٜح  غأنٕٛ ٚاقعٝا، ،ايكاز١َ ١غٓ

سٍٛ ا٫غتػٓا٤ عٔ زخٌ ايدٓؿط بايهاَدٌ َػدتبعسٜٔ ْهدٛب٘     



6

–5102 
16 

أٚ إػباز بسا٥ٌ ناؾ١ٝ بٗصٙ ايػطع١. بٌ غٝتِ ايتنٝدع عًد٢   

طددطح ْكدداط ضبددسز٠ ٚطبتكددط٠ سددٍٛ ضؾددو نؿددا٠٤ ا٭زا٤ يف       

 ا٫قتكاز ٚنٝؿ١ٝ ايتؾٝس ٚذبؿٝع َكازض ايسخٌ ا٭خط٣.

ٚتٓؿٝط غٛم ثاْٜٛد١ يةدطح    ْكة١ ايبسا١ٜ قس تهٕٛ إْؿا٤

ٚتساٍٚ ايكهٛى ٚايػٓسات، ٚتؿذٝو املؿداضٜو اسبهَٛٝد١   

َددٔ خدد٬ٍ ططٚسددات  ٚاشباقدد١ عًدد٢ متٜٛددٌ استٝاداتٗددا شاتٝددا، 

قهٛى ٚغدٓسات مبدسز طبتًؿد١. بٗدصا غبؿدـ أعبدا٤ املٛاظْد١        

ايتٛغدو  يف ايعا١َ ْٚعةٞ َػداس١ ناؾٝد١ يًُؿداضٜو ايٓادشد١     

  ٛ ات ا٭خدددط٣ املةًدددٛ   ٚمتٜٛدددٌ عًُٝاتٗدددا، َٚدددٔ أٖدددِ اشبةددد

 ارباشٖا َا ًٜٞخ

  ٌََو آؾ١ ايؿػداز ٚتكًٝكدٗا ٚضؾدو َػدتٜٛات      ايػطٜوايتعا

 ايؿؿاؾ١ٝ ٚاٱؾكاح.

       ِٝا٫غتجُاض يف ضأؽ املاٍ ايبؿدطٟ َدٔ خد٬ٍ تةدٜٛط ايتعًد

 ٚايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ.

  اسبهددَٛٞ ٚتطنٝددعٙ يف ادبدداٙ َؿدداضٜو    اٱْؿددامتطؾددٝس

 شبام.ربًل ؾطم ٚظٝؿ١ٝ بايتعإٚ َو ايكةاع ا
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       ٔضٜدداٍ  67:8ضؾددو قُٝدد١ غددعط اضتبدداط ايطٜدداٍ بايددس٫ٚض َدد

 َكابٌ ز٫ٚض. تضٜا٫ 6يهٌ ز٫ٚض يتكبة 

  ططم تكسِٜ ايسعِ يف قةاعات َجدٌ املدٛاز   يف إعاز٠ ايٓعط

 ايػصا١ٝ٥ ا٭غاغ١ٝ ٚايةاق١.

 .بٓا٤ قاعس٠ قٓاع١ٝ َتٓٛع١ ٫ تطتبط بكةاع ايٓؿط ٚايػاظ 

  ض ا٭دددٓي ٚدعًددٗا إعدداز٠ تكددٜٛ  غٝاغدد١ دددص  ا٫غددتجُا

خكٛقٶددددا يف  اٱغددددتاتٝذ١ٝتطنددددع عًدددد٢ ايؿددددطانات   

 ايكةاعات اشبس١َٝ.

     تؿدددذٝو ا٫غدددتجُاضات ٚايتُٜٛدددٌ يف امل٪غػدددات ايكدددػا٠

 ٚاملتٛغة١.

    ٟذبٜٛددٌ قددٓسٚم ا٫غددتجُاضات ايعاَدد١ إىل قددٓسٚم غددٝاز

َجٌ تٜٓٛو َكدازض   إغتاتٝذ١ٜٝػتجُط ٚؾل أٖساف  ،ؾعاٍ

 ايسخٌ ٚا٭َٔ ايػصا٥ٞ.
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اغتٌٗ أ. خايس اسباضثٞ تعكٝب٘ ع٢ً ٚضق١ أ. َةؿط املطؾس 

باٱؾاض٠ إىل بعض املؿاِٖٝ ايط٥ٝػد١ املتعًكد١ مبػدت٣ٛ ايتٓداٍٚ     

 ٚايةطح يف املٛنٛع ٚتؿٌُ ذبسٜسا،خ

 ."غتاتٝذٞاٱايتدةٝط "/  "اٱغتاتٝذ١ٝ"( 0

 خٚايؿطم بٝٓٗا ٚبني

 "اٱغتاتٝذ١ٝاٱزاض٠ "/"اٱغتاتٝذ١ٝإزاض٠ ايعًُٝات يف "( 5

سٝح إٕ املهدٕٛ ا٭ٍٚ ٜتعاَدٌ َدو زضاغد١ ايٛندو ايدطأٖ       

بٓدا٤   اٱغدتاتٝذ١ٝ ايبدسا٥ٌ   ايصٟ ٜؿدط  أٚ ٜكدتح اشبٝداضات/   

ٚاملهدددٕٛ ايجددداْٞ ٜتعاَدددٌ َدددو ةَٓدددتر    ،عًددد٢ املدددٛاضز املتاسددد١ 

املهٕٛ ا٭ٍٚ( ذبكٝدل ٖدصٙ ايةُٛسدات /اشبٝداضات/ ايبدسا٥ٌ      

 اي  ْٟٓٛ املهٞ ؾٝٗا ٚتةبٝكٗا ٚاعتُازٖا. اٱغتاتٝذ١ٝ
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ٚأٚنة أ. خايس اسباضثٞ أْٓا بكدسز املهدٕٛ ا٭ٍٚ ٚايدصٟ    

٫ ٜػددتػطم إْتاددد٘ ا٭ٚيددٞ ؾددت٠ طًٜٛدد١ ْػددب١ إىل طددٍٛ ايؿددت٠   

ٜػدددتػطقٗا املهدددٕٛ ايجددداْٞ، إنددداؾ١ إىل ا٫ضتبددداط بدددني ايددد  

املهْٛني يكٝا١ْ املػاضات اي  ذبكل اهلسف املككٛز ابتسا٤. 

ايتػدٝا املٓؿددٛز َددٔ اقتكدداز ٜعتُددس بؿددهٌ ناَددٌ عًدد٢ بٝددو  

ايددٓؿط إىل اقتكدداز َتٓددٛع اٱٜددطازات ٖددٛ ذبددٍٛ سدداز ٚندددِ    

ا،اغدب١ عًد٢    ،ٜٚةاٍ ناٌَ اهلٝهٌ امل٪غػدٞ يًشهَٛد١  

املجاٍ ٚايطقاب١ يٝػت بايػ١ ايتعكٝدس يف وٛشدٓدا اسبدايٞ     غبٌٝ

ٚتعتُس ع٢ً َطنع١ٜ ايكطاضات، ٚعُدّٛ ايُٓدٛشز اسبدايٞ ٖدٛ     

ودددٛشز َطندددعٟ مهدددٔ إزاضتددد٘ مبطنعٜددد١ ضغدددِ َػددداس١      

املًُهدد١ ٚعددسز ايػددهإ ٭ٕ املددٛضز ا٭ٖددِ ٖددٛ َددٛضز ٚاسددس      

ٚسٛي٘ َٚٓد٘ ٚيد٘ تطتهدع بكٝد١ ايدٓعِ ٚاٱددطا٤ات ٚايكدطاضات        

اغددات، ٖٚددٛ أغددٌٗ بهددجا َددٔ إزاض٠ ايُٓددٛشز املٓؿددٛز    ٚايػٝ

املتٓٛع، إش املداطط املكاسب١ ي٘ طباطط أنجط سس٠ ٚؾس٠ إشا 

ٖٚددصا  ،  تهددٔ أْعُدد١ ايطقابدد١ ٚا،اغددب١ َعكددس٠ ٚزقٝكدد١     

غب  إندايف ػبعدٌ تدبيف املبدازضات عبدٛٙ َهتٓدـ بايكدعٛب١        

يٝػدددت يف صبدددطز تدددبيف    اٱغدددتاتٝذ١ٝؾاشبٝددداضات ٚايبدددسا٥ٌ  

بددٌ ٖٓدداى بددسا٥ٌ أخددط٣ ٜتشددتِ    ،ددد٘ عبددٛ اقتكدداز َتٓددٛع ايتٛ
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اربددداش قدددطاضات بؿدددأْٗا يف اٱزاض٠ ٚا،اغدددب١ ٚايتكٓٝددد١. ممدددا   

ٚي١ٝ يف تُٓٝدد١ ٪َددٔ املػدد ا،نددبا ا،ؼبُددٌ ايٓددد  ايجكاؾٝدد١ داْبدد

ٚتعب٦دددد١ ايددددطأٟ ايعدددداّ بددددايٛعٞ ٚايٓكاؾددددات سددددٍٛ طبتًددددـ      

 املٛنددٛعات ٚايكهدداٜا يف ثٓاٜددا ٖددصا ايتشددٍٛ ايهددبا املٓؿددٛز 

، ذبكٝدددددل ٖدددددصٙ ٚاسبتُدددددٞ ي٬غدددددتكطاض ٚاملٓاؾػددددد١. عَُٛدددددا،

يف  ا،َػددتُط ا،ددداز ا،ايةُٛسددات يف سايدد١ تبٓٝٗددا ٜتةًدد  زعُدد    

يف قٝا١ْ ٚتكشٝة املػداضات يتٛيٝدس ب٦ٝد١     ا،داز َاايتٓؿٝص ٚزعُ

ٚضقابدددددد١ قدددددداض١َ   ،ْانددددددذ١ ةاهلددددددسف املٓؿددددددٛز ابتددددددسا٤(   

 .(Check&Balanceة

/ ايتشدسٜات(   ٚأناف أ. خايس اسباضثٞ عسز َٔ ةاملدداطط 

ايكا٥ُدد١ إىل ةاملددداطط / ايتشددسٜات( ايدد  شنطٖددا أ. َةؿددط    

 املطؾس ذبت عٓٛإ ملاشا ْكًل؟ دا٤ت ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞخ

اضتؿاع َعس٫ت ايبةاي١ يف أٚغاط ايؿبا  ايصٜٔ مجًدٕٛ   خأًاًل

َدددٔ  عدددسز ايػدددهإ،   %95 نُدددا شندددط أ. َةؿدددط 

ٖٚددٞ َعددس٫ت عايٝدد١    %:5إىل  %05 ٚتددتاٚح َددا بددني  

قٝاغا، بايٓعاّ ا٫قتكازٟ، ٚتطنٝب١ ايػٛم ايبسا١ٝ٥، 

ٚاملٛاضز اهلا١ً٥، ٚسذِ ايعُاي١ ا٭دٓبٝد١ املتهددِ ددسا،    
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 5ٕٛ ٚاؾدس َكابدٌ   ًَٝد  00 يف غٛم ايعٌُ ٚايد  تتذداٚظ  

 %;0ًَٕٝٛ غعٛزٟ ْػبتِٗ َٔ سذِ غٛم ايعُدٌ بدني   

 .زٕٚ استػا  ٚظا٥ـ ايكةاع ايعاّ %57 إىل

أظَدد١ اٱغددهإ ٚغدد٤٬ أغددعاض ايعكدداض ٚقُٝدد١ اٱػبدداض،  خثانَااًا

ػدِٗ يف تكداطو َؿده٬ت تدسْٞ ا٭ددٛض      ا٭َط ايدصٟ ٜٴ 

     ٍ  ،يف غدٛم ايعُدٌ َددو تباعدس أغدعاض ايعكدداض عدٔ املتٓدداٚ

ٖٚدددٞ أظَددد١ َطنبددد١ ٜٴػدددتبعس إٔ ٜدددتِ سًدددٗا بدددايةطم      

 ايتكًٝس١ٜ.

يػددٝةط٠  ؾٴددة ايؿدطم ا٫غددتجُاض١ٜ أَدداّ ايؿدبا  ْعددطا،   ثالجاًا: 

 اٱغتاتٝذ١ٝصبُٛعات استهاض١ٜ ن ٣ ع٢ً ايػًو 

َٚهْٛددات ايٓعدداّ ا٫قتكددازٟ نددايبٓٛى َٚ٪غػددات  

ٚغٝةط٠  ،(Employersٚنباض املػتدسَني ة ،ايتٌُٜٛ

ايعُايدد١ ا٭دٓبٝدد١ عًدد٢ ايؿددطم ايتذاضٜدد١ خدداضز ْةددام      

 ،اٱقاَدد١ ْٚعدداّ ا٫غددتجُاض ا٭دددٓي ْعداّ ا٫غددتكساّ/ 

تٛظٜدددو ايجدددط٠ٚ ٚؼبدددس َدددٔ     ممدددا ٜهدددط بؿعايٝددد١ آيٝدددات   

ٜٚعٜس َٔ ا٫ستكدإ يف أٚغداط    ،إْتادٝتٗا ٚق٬سٝتٗا

 ايؿبا  يؿة َكسض ايطظم ايهطِٜ.
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ٚنددشاي١   ،نددعـ ايكددسضات ايؿٓٝدد١ ٚاملٗٓٝدد١ ٚايتذطبدد١     رابعااًا:

َػتٜٛات ايعُل ٚايتانِ املعطيف ٚاشب اتٞ يف ناؾ١ 

ايكةاعات بساٜد١ َدٔ َطاندع ايبشدح ايعًُدٞ ٚاملعاَدٌ       

 ػت٣ٛ املٗاضٟ يًٝس ايعا١ًَ املباؾط٠.ٚست٢ امل

أَا ز.ّ. ْكط ايكشاف ؾكس بسأ تعكٝب٘ بايتأنٝس ع٢ً إٔ 

اشبطٚز َٔ ٖصٙ ا،١ٓ ئ ٜهٕٛ بايؿ٤ٞ ايػدٌٗ ٚؼبدتِ عًد٢    

ؾس اسبعاّ يف ايؿدت٠ ايكازَد١ يتذداٚظ أظَد١        اؾ١اجملتُو ن

٫ٚ ؾددو إٔ  ،تعدداع عًدد٢ ايٓشددٛ املةًددٛ  َٓددص عكددٛز طًٜٛدد١     

قتكاز١ٜ املتبع١ سايٝدا، تعتُدس عًد٢ تكدسٜط ايدٓؿط      ايػٝاغ١ ا٫

َدٔ ايدسخٌ ايعداّ ٚػبد  تعدسٌٜ       %5>اشباّ مبا ٜؿهٌ ْػب١ 

شيدو عًدد٢ املددس٣ ايةٜٛدٌ بأضقدداّ قابًدد١ يًتشكٝدل َجددٌ ربؿددٝض    

 نُطسًدد١ أٚيٝدد١ %81ٖددصٙ ايٓػددب١ املطتؿعدد١ إىل  ا٫عتُدداز َددٔ

أٜهدا، ؾد ٕ َدٔ    (. مهٔ ذبكٝكٗا يف ايعؿدط غدٓٛات ايكازَد١   ة

املٗددِ ايتٛغددو يف ايكددٓاعات املعتُددس٠ عًدد٢ ايددٓؿط بددس٫، َددٔ        

٫ غُٝا إٔ ايةً  ٜتعاٜدس عًد٢ ايدٓؿط    ة تكسٜطٙ نداّ ؾكط

 ؾ َٝددٌ ايددٓؿط اشبدداّ املبدداع ( بامل٦دد١ غددٜٓٛا، 7-6عاملٝددا، مبعددسٍ 

بػددعط ايٝددّٛ ٜعددٛز عًٝٓددا بعؿددطات ا٭نددعاف يػددعطٙ نُدداز٠     
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٬ز َكدددٓع١ َدددٔ ايػدددط  ةٖٚدددصا ؼبدددتِ إْؿدددا٤ َكددداْو يف ايدددب  

ٚتأٖٝددٌ ايعدداًَني َددٔ املددٛاطٓني ممددا ٜػددِٗ يف خؿددض ْػددب١      

ايبةايددد١ يف اجملتُدددو ٚظٜددداز٠ ايكُٝددد١ املهددداؾ١ يًػدددًو املكدددٓع١ 

ْاٖٝو عٔ ايؿدط ب ْتداز َػدتًٗو ضبًدٞ َٓداؾؼ يف ا٭غدٛام      

ععٜددع ايددسخٌ ايددٛطيف ؾكددس أؾدداض  ايعاملٝدد١(. أَددا عددٔ اسبًددٍٛ يت 

يف ا،دٛض  ْكط ايكشاف يبعض َٓٗا ٚغٛف ٜدتِ إٜطازٖدا   ز.ّ.

 ايتايٞ.

عًدد٢ _ إٜددطإٜٚددط٣ ز. خايددس ايطزٜعددإ إٔ ايؿددطم بٝٓٓددا ٚبددني 

أْٗا بٓت قاعس٠ قٓاع١ٝ ٚيسٜٗا َٛاضز اقتكداز١ٜ   _غبٌٝ املجاٍ

أخددط٣ غددا ايددٓؿط.. يف سددني إٔ اقتكددازْا ٜعتُددس عًدد٢ ايددٓؿط  

باغبؿددا  أغددعاض   ٚإٔ إٜددطإ غددتتأثط ستُددا،   بايسضددد١ ا٭ٚىل..

 ايٓؿة١ٝ. ١ايٓؿط ٚيهٔ ببط٤ َكاض١ْ بسٍٚ اشبًٝر ايعطبٝ

ٚتةدددطم ز. َػددداعس ا،ٝدددا إىل إٔ ايهدددػٛط ا٫قتكددداز١ٜ    

ايعاملٝدد١ تتعاٜددس عًدد٢ اقتكددازْا، ٜٚبددسٚ إٔ ٚاقعٓددا ا٫قتكددازٟ  

بطغِ َا ْتشسخ عٓ٘ َٔ ق٠ٛ َٚتاْد١ إ٫ أْد٘ ٜتٗدا٣ٚ أَداّ تًدو      

ٚمث١ دٛاْ  قس ْط٣ عسّ تٓاٚهلا ٖٓا ٫عتبداضات   …ايهػٛط 
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ٌ أخدددط٣ بدددطغِ نْٛٗدددا ٖدددٞ املؿددده١ً اسبكٝكٝددد١ يف َػدددتكب 

عدددٔ َدددس٣ قدددسض٠  املًُهددد١. ٚقددداٍ ز. ا،ٝددداخ أتػدددا٤ٍ ندددجاا،

ايهؿددددا٤ات ايدددد  تددددسٜط ايعسٜددددس َددددٔ امل٪غػددددات ٚخباقدددد١  

ٚبسٕٚ إق٬ح ٖدصا اشبًدٌ غدٝهٕٛ     …ا٫قتكاز١ٜ ٚاٱزاض١ٜ 

نددددٌ سددددسٜح عددددٔ اٱقدددد٬ح ٖددددٛ سددددسٜح أَٓٝددددات ٜددددطززٙ    

ا٫قتكددازٟ ٚاملؿهددط ٚيددٔ ٜهددٕٛ يددصيو أٟ اْعهدداؽ عًدد٢    

عًد٢ َػدتكبٌ أٟ َ٪غػد١ اقتكداز١ٜ ..     ايٛاقو ا٫قتكدازٟ ٫ٚ  

عبٔ عبتاز ايهؿا٤ات اٱزاض١ٜ اسبكٝك١ٝ ثِ عبتداز إضاز٠ قٜٛد١   

تكدددتشِ ندددٌ املٝددداٙ ايطاندددس٠ يتكدددـ بٓدددا عًددد٢ غددداسٌ ًَددد٤ٞ 

باشباات َٚػتكبٌ مجٌٝ يٓدا ٚ٭دٝايٓدا ٚيٓشداؾغ عًد٢ ندٌ      

 َكسضات ٖصا ايٛطٔ ايععِٝ.

ٚعًددددددل ز. ؾٗددددددس اسبدددددداضثٞ بكٛيدددددد٘ إٔ قهدددددد١ٝ ايبددددددسا٥ٌ   

غدددددا ايٓؿةٝددددد١ يتععٜدددددع ايدددددسخٌ ايدددددٛطيف يف   غدددددتاتٝذ١ٝاٱ

املًُهدد١، ٖددٞ قهدد١ٝ يف غاٜدد١ ا٭ُٖٝدد١ ملػددتكبًٓا َٚػددتكبٌ      

ا٭دٝاٍ ايكاز١َ. ٚقس أسدسثت ايتةدٛضات ا٭خدا٠ سدٍٛ أغدعاض      

ايٓؿط َٚا ٜتعط  ي٘ ا٫قتكداز ايدٛطيف َدٔ ٖدعات .. أسدسثت      

قددس١َ سكٝكٝدد١ يهددٌ ايؿعايٝددات ايطمسٝدد١ ٚغددا ايطمسٝدد١ َددا   



6

–5102 
26 

إٕ ؾددا٤ اهلل، إىل املهددٞ دددسٜا، يف ٚنددو ايتؿددطٜعات     ،وٜددسؾ

ٚإقا١َ ايب٢ٓ اي  تهؿٌ ملػتكبٌ ا٫قتكداز ايػدعٛزٟ ايجبدات    

 ؾاملهإ ٖٓا ٚايعَإ اٯٕ. ،ٚايك٠ٛ

ٚيف ايػدددٝام شاتددد٘ اٖدددتِ أ. َةؿدددط املطؾدددس بتٓددداٍٚ بعدددس       

آخدددط يٮظَددد١ ٜٚتعًدددل بط٩ٜددد١ قدددٓسٚم ايٓكدددس ايدددسٚيٞ يًٛندددو   

مجٝدددددٌ ح أؾددددداض إىل َكددددداٍ  ا٫قتكدددددازٟ باملًُهددددد١  سٝددددد  

ٜددددا قددددٓسٚم ايٓكددددس ايددددسٚيٞ تعددددٛش َددددٔ     "بعٓددددٛإخ  ؾاضغددددٞ

ٚاملٓؿددددٛض بكددددشٝؿ١  "ايؿددددٝةإ ٚتعًددددِ خكٛقدددد١ٝ ايتذطبدددد١ 

. ٚممدددددا 5108أغػدددددةؼ  >0 يهتْٚٝددددد١ بتددددداضٜذ أعبدددددا٤ اٱ

ٜػددددتشل ا٫ٖتُدددداّ باملكدددداٍ تأنٝددددس مجٝددددٌ ؾاضغددددٞ بددددإٔ       

ايٛنددددددو ا٫قتكددددددازٟ يف املًُهدددددد١ يددددددٝؼ بايػدددددد٤ٛ ايددددددصٟ 

بعددددض ايهتددددا  غددددا ا٫قتكددددازٜني ٚبعددددض ايعاَدددد١  ٙقددددٛض

 ٞ ؾددددايٛاقو إٔ  ،عٓددددس قددددسٚض تكطٜددددط قددددٓسٚم ايٓكددددس ايددددسٚي

ايتكطٜددددط   ٜددددصنط إٔ ايٛنددددو يف املًُهدددد١ بايػدددد٤ٛ ايددددصٟ 

ربًٝددد٘ بعدددض ممدددٔ نتددد . ٖٚدددٛ عًددد٢ سدددل ؾأظَدددات أنددد    

َددددٔ ٖددددصٙ َطضْددددا َٓٗددددا بػدددد٬ّ ٚيددددسٜٓا يف املًُهدددد١ نددددٌ    

 عٓاقط ايك٠ٛ .
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ط تكطٜددددط قددددٓسٚم ايٓكددددس  ٚأٚضز مجٝددددٌ ؾاضغددددٞ طبتكدددد 

ٝٸ  يف متٜٛددٌ املٝعاْٝدد١   ٔ أْٓددا غددٓٛاد٘ عذددعا، ايددسٚيٞ، ٚايددصٟ بدد

ٚاقتح ايػٓسات نشٌ ٚقس بدني ايعٝدٛ  ٚاملُٝدعات املتهد١ُٓ     

يف اقتكازْا ٚتؿٌُ ايعٝٛ  املتعًك١ با٫قتكاز ايػعٛزٟ ٚؾكا، 

 يط١ٜ٩ قٓسٚم ايٓكس ايسٚيٞ َا ًٜٞخ

 .ٞا٫عتُاز ع٢ً ايٓؿط بؿهٌ أغاغ 

 ايعاّ املبايؼ ؾٝ٘ اماٱْؿ. 

 .ا٫عتُاز ع٢ً ايكةاع ايعاّ أنجط 

 .ايبةاي١ املطتؿع١ 

 .ايُٓٛ ايػهاْٞ ايهبا 

 ايتٛتطات اٱق١ًُٝٝ اي  ٫ مهٔ ايتٓب٪ بٗا. 

ٚيف املكابدددٌ ؾكدددس تهدددُٔ تكطٜدددط قدددٓسٚم ايٓكدددس ايدددسٚيٞ    

 صبُٛع١ َٔ املُٝعات املته١ُٓ با٫قتكاز ايػعٛزٟ ٚتؿٌُخ

 أغاغا،.ٔ ايعاّ ٜٵق١ً ايسٻ 

 ق٠ٛ ايٓعاّ املكطيف ٚايطقاب١ املاي١ٝ. 
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ٚتهُٓت تٛقٝات قٓسٚم ايٓكس ايدسٚيٞ يتشػدني ٚندع١ٝ    

 ا٫قتكاز ايػعٛزٟ َا ًٜٞخ

 ا٫غتسا١ْ بايػٓسات. 

 .اغتُطاض ضبط ايطٜاٍ بايس٫ٚض 

 تعسٌٜ أغعاض ايةاق١. 

 .ّضؾو نؿا٠٤ ايكةاع ايعا 

 .ايػٝةط٠ ع٢ً اضتؿاع بٓس املطتبات اسبه١َٝٛ 

 .ٞاغتشساخ نطٜب١ اغت٬ٗى ٚنطٜب١ ا٭ضان 

أَا عٔ امل٬سعات ع٢ً تكطٜط قٓسٚم ايٓكس ايسٚيٞ سدٍٛ  

ا٫قتكاز ايػعٛزٟ، ٚؾكا، يتشًٌٝ مجٌٝ ؾاضغدٞ ؾتتهدُٔ َدا    

 ًٜٞخ

     أقددا  ايكددٓسٚم يف اٱؾدداز٠ مبتاْدد١ ازبٗدداظ املكددطيف

ؾاسبكٝك١ إٔ َ٪غػ١ ايٓكدس يف غاٜد١ ايكدطا١َ يف ٖدصا     

 ا٭َط.

   ايكددٓسٚم يًػددش  َددٔ استٝاطاتٓددا نددإ  عٓددس تعددط

ػب  تٛنٝة َكساض َتٛغط ايعا٥س عًٝٗدا خد٬ٍ عؿدط    

 .ٛغط وٛ ايكٓازٜل ايػٝاز١ٜ يًسٍٚغٓٛات َٚكساض َت
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        ٔايتكطٜط ضبط بدني عذدع املٛاظْد١ ٚأغدعاض ايدٓؿط ٚيهد

 78عذبددا نٝددـ يكددٓسٚم ايٓكددس أ٫ ٜددصنط أْٓددا َٓددص   

ْعُدٌ أٚ   عاَا، خةةٓا يتٜٓٛو َكازض ايسخٌ إ٫ أْٓا  

 .%5> ايٓػب١ ٚبكٝت ،ٓذةْ  

 0 ٜددسعْٛا يًتعذدد  ؾُددا ؾا٥ددس٠    ايعدداّ أسٝاْددا،  اٱْؿددام: 

 ا، ضٜانٝا، دسٜسا، يٓا اقتكازٜا،؟زإغتا

  ،اٱْؿدام َٓدار يٓٓداقـ    ا٭ِٖ َٔ شيوخ ٌٖ يسٜٓا عَُٛدا 

 إٔ ٖصا قطاض غا قا٥ ؟ اسبهَٛٞ ؾٓكٍٛ َج٬،

        ِاقتح ايكٓسٚم تعدسٌٜ تهًؿد١ ايةاقد١ ٖٚدصا أَدط َٗد

ْٓا ػب  إٔ ْٛقـ ايسعِ ايػًعٞ ٚعبٛيد٘ يدسعِ   إسٝح 

 ايسخٌ أٟ ْسعِ ايؿطز ٚيٝؼ ايػًع١ .

     َدٔ املداٍ ايعداّ     اٱْؿدام َٔ املِٗ إعداز٠ تطتٝد  أٚيٜٛدات

 ندة٠ٛ نطٚض١ٜ سبٌ نٌ َؿانًٓا ا٫قتكاز١ٜ.

 ايدطمحٔ ايطاؾدس   عبسٚأؾاض أ. ؼبٝٞ ا٭َا إىل َكاٍ َِٗ ي

َٓؿٛض جبطٜس٠ ايؿطم ا٭ٚغط بعٓٛإخ اشبدٛف َدٔ اغبؿدا     

َباؾط٠ بايكه١ٝ ايطا١ٖٓ، ٚممدا   أغعاض ايٓؿط  نْٛ٘ َتك٬،

إٔ ا٭خباض ايكشٝش١ َو اٱؾداعات ٚاملبايػدات   "تهُٓ٘ املكاٍ 
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تهاز تتؿل ع٢ً أْٓا ع٢ً بدا  َطسًد١ َايٝد١ قدعب١، ؾأغدعاض      

ٚقس تػتُط يف ا٫عبساض. ايٓؿط ٖٛت إىل أنجط َٔ ايٓكـ، 

ٖٚصٙ يٝػت املط٠ ا٭ٚىل ؾكس غبل يًًُُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ 

َٚا  9;>0يً ٌَٝ يف عاّ  إٔ َطت بكس١َ ا٫ثيف عؿط ز٫ٚضا،

ت٬ٖددا َددٔ غددٓٛات عذدداف. ٚضغددِ أْٓددا ْعددطف َٓددص قددطٕ إٔ         

َددسخٍٛ ايددٓؿط ظا٥ددٌ، ؾ ْٓددا عًدد٢ َددس٣ عكددٛز ْددطزز زعدد٣ٛ         

قداضت تًدو   «. عٔ َدساخٌٝ ايدٓؿط  َٛاضز بس١ًٜ »ايػعٞ يت١ُٝٓ 

املكٛيد١ صبددطز ؾددعاض بد٬ َعٓدد٢. ؾا٫عتُدداز عًد٢ أَددٛاٍ ايددٓؿط    

ظٌ ٜعزاز َو نٌ َٝعا١ْٝ دسٜس٠، ست٢ تٛقؿٓا عٔ ايدتؿها  

يف َعازبدد١ إزَآْددا ايددبتٍٚ يف أٟ ظَددٔ َكبددٌ. بٛدددٛز غددعط       

 ايددبتٍٚ ايػددايٞ ناْددت إزاض٠ َددٛاضز ايددٓؿط َُٗدد١ غدد١ًٗ دددسا،   

١ بابدددإ، اٱٜدددطازات ٚايٓؿكدددات. املٝعاْٝددد يًباٚقدددطاطٝني. ؾؿدددٞ

ذبتدداز إىل شنددا٤ ٫ٚ دٗددس، صبددطز تٛظٜددو يًُتٛقددو َددٔ ضٜددو   ٫

َبٝعات ايٓؿط َٚؿتكات٘، ٖصٙ يًُػتؿؿٝات، ٚتًو يًتعًدِٝ،  

ٚأخدط٣ يددسعِ ايكدٓاع١، ٚؾددطا٤ ايؿدعا ٚا٭عدد٬ف يًُٛاؾددٞ    

املػتٛضز٠، ٖٚصٙ يًكُة ي٬غت٬ٗى اٯزَٞ. ٚتسؾو اسبه١َٛ 

مسٓت، ٚاسبسٜس، ٚايبٓعٜٔ، ٚاملؿطٚبات ايػاظ١ٜ، َعْٛات يٲ
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ٚايهت  املسضغ١ٝ، ٚا٭ْس١ٜ ايطٜان١ٝ، َٚهاؾآت يًساضغني 

يف ازباَعدداتو ٚطاملددا إٔ ٖٓدداى َؿددتٜٔ يًددٓؿط ؾدد٬ ؼبتدداز       

ايباٚقطاطٝدددددٕٛ إىل إضٖدددددام أْؿػدددددِٗ بدددددايتؿها، املػدددددأي١ 

ضباغددب١ٝ ؾكددط. ٚنشدداٍ املددسَٓني، غددٝأتٞ ايٝددّٛ ايكددع ،   

تهؿٝدد٘ ازبطعدددات ايكًًٝدد١ ٚػبدددس املتعدداطٞ ْؿػددد٘    عٓددسَا ٫  

. ايٓؿط أغٌٗ ٚغ١ًٝ يًشكٍٛ ع٢ً املاٍ، ٚاملاٍ ايػٌٗ َطٜها،

ٜؿددت  أْدد٘ ٚغدد١ًٝ اغددتجُاض ٚيددٝؼ يٲْؿددام. ؾاٱْؿددام عًدد٢        

ٚؾتٝددات قددازضٜٔ عًدد٢ اٱْتدداز،     ايتعًددِٝ ازبٝددس ٜٓذدد  ؾددبابا،   

ٚذبكٝددددل َددددٛاضز يًددددب٬ز، أَددددا اشبطػبددددٕٛ غددددا املٓدددددتذني       

 ٛ ٕ َدددٔ َددٛاضز ايسٚيددد١ ٫ٚ ٜعْٝٓٛٗددا. ٖدددٌ ؾددداٖسمت   ؾٝػددتًٗه

َٓتذني نجأٜ مؿٕٛ عًد٢ أقدساَِٗ يف ؾدٛاضعٓا؟ ٜؿدت      

إٔ ٜػددتجُط املدداٍ ايددٛؾا يف بٓددا٤ قددٓاعات قابًدد١ يًشٝددا٠ بعددس      

اْكةاع َٛاضز ايٓؿط، يهٔ َععِ ايكٓاعات اسباي١ٝ ذبكٌ 

عًددد٢ نٗطبدددا٤ َٚدددا٤ ٚٚقدددٛز ٚنًدددٗا َعاْددد١، ٚتدددساض بعُايددد١    

ٝك١، ٖٚصٙ املكاْو غٝػًكٗا ٬َنٗا ؾٛض ٚقدـ  َػتٛضز٠ ضخ

املعْٛدددات عدددِٓٗ. ٚيف ظدددٌ اغبؿدددا  ايدددبتٍٚ يدددٔ ٜبكددد٢ ايبًدددس  

باشبسّ ٚايػا٥كني، ٖٚٞ ْتٝذ١ إػبابٝد١، ٭ٕ َععدِ    َهتعا،
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٫ تعدددددطف عدددددازات  ايدددددسٍٚ ا٭غٓددددد٢ َٓدددددا ٚا٭نجدددددط تكدددددسَا،

 ."ايهػاىل

إٔ ايتشددسٟ "ٚممددا شنددطٙ عبددسايطمحٔ ايطاؾددس نددصيو     

تٛد  عًٝٗددا إٔ ػدداسبهَٛدد١ أندد ، سٝددح ٜاسبكٝكددٞ عًدد٢ 

دبس َٛاضز َاي١ٝ إناؾ١ٝ. َُٗتٗا عػا٠، مما ٜعيف إٔ عًٝٗدا  

َبسعد١، ٚغدتشتاز إىل إزاض٠ دٝدس٠ قدازض٠ عًد٢       إٔ تعني عك٫ٛ،

خًل املعذعات، ربؿض ايٓؿكات ٚتػتهؿـ َٛاضز إنداؾ١ٝ.  

ٚاسبكٝكدد١ إٔ ايبًددس ٚاعددس، ؾددايبٓٛى َهتٓددع٠ بددأَٛاٍ ا٭ؾددطاز 

اي  ٫ ػبس أًٖٗا صبا٫ت ٫غتجُاضٖا. ٫ٚ ٜدعاٍ   ٚايؿطنات

يف دٝ  ايسٚي١ َا ٜهؿٞ َٔ املًٝداضات َدٔ ايدس٫ٚضات يتػدٝا     

اشبةددد١ ٚايعدددازات ايكسمددد١. ؾاستٝاطدددات اسبهَٛددد١ املايٝددد١     

ٚايجطٚات اشباق١ تسعٛ يًتؿا٩ٍ ٚيٝؼ يًتؿا٩ّ َُٗا تٓاقكت 

اف َساخٌٝ ايبتٍٚ يهٔ امل١ُٗ نبا٠. َٚٔ زٕٚ تعسٌٜ أٖدس 

ايتعًدددِٝ، ٚتٛدٝٗددد٘ يٓؿددداطات َٓتذددد١ ضبدددسز٠ ؾددد ٕ اشبُػددد١  

٬َٜني طاي  غٝكبشٕٛ عاي١ إوا ب٬ عا٥دٌ. َٚدٔ زٕٚ تػدٝا    

أغددًٛ  إزاض٠ َ٪غػددات ايسٚيدد١، ٚخددسَاتٗا ٚدبٜٛددسٖا، ؾدد ٕ   

ٖددصا ايؿٝددٌ ايهددبا، أٟ اسبهَٛدد١ ايباٚقطاطٝدد١، غددٝتع      
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إٔ  ا،أبدس  يٝؼ غد٦ٝا، ". ٚبطأٟ ايطاؾسخ "، ٚغٝذٛع ط٬ٜٛ،نجاا،

تددٓدؿض َددساخٌٝ ايددبتٍٚ، ٭ْٓددا يف ساددد١ إىل قددس١َ ستدد٢    

ْػددتؿٝل عًدد٢ اسبكٝكدد١، ْػددتبل ايكددس١َ ا٭ندد  ْٚكددشة       

 ."املػاضات، ٚايٛقت َٓاغ  اٯٕ

ٚأؾددداض ز. عبدددساهلل اسبُدددٛز إىل إٔ ايةؿدددط٠ ناْدددت ْعُددد١  

يهددٔ بعددض إزاضتٗددا نددإ ؾٝدد٘ ْعددط، َٚددٔ املٗددِ إٔ ػبتُددو    

َدٔ    عٔ تبآٜاتِٗ ٜٚتٓاظيٛا متاَا،ايٓاؽ ع٢ً َكًش١ ايٛطٔ، 

أدٌ ادتُاعِٗ. ؾايكازّ َٔ ا٭ٜاّ ٜػتسعٞ ايٛسس٠ ٚا٫دتُاع 

 يف َٛاد١ٗ ايتشسٜات.

ٚؾُٝا ؽبل ذبس٣ ٖبٛط أغعاض ايدبتٍٚ ٚعذدع املٛاظْد١،    

َٓؿددٛض  ايععٜددع قاغددِ عبددسأؾدداض ز. َػدداعس ا،ٝددا إىل َكدداٍ ي

بعٓٛإخ ٖدٌ   5108ّأغػةؼ  ;5جبطٜس٠ ايٛطٔ عسز ازبُع١ 

عبددٔ عًدد٢ ٚؾددو اٱؾدد٬ؽ؟، ٚايددصٟ ٜةايدد  يف صبًُدد٘ ٚظاض٠   

املايٝددد١ باٱٜهددداح سٝددداٍ عدددسّ اغدددتةاع١ ايسٚيددد١ زؾدددو ضٚاتددد   

َٛظؿٝٗا بػب  ايعذع ٖٚبٛط غعط ايبتٍٚ. َٚٔ أبطظ َا دا٤ 

إٕ ناْددت ٚظاض٠  د     إٔ غددهٛت ازبٗددات املػدد٪ٚي١ "املكدداٍ يف 

غدهٛت   د  كدـ بٓدا  املاي١ٝ أٚ غاٖا، سٝاٍ ايؿدا٥عات ايد  تع  
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غددا َدد ض، ٚاملعًَٛدد١ اٯٕ تتًكدد٢ َددٔ دٗددات عسٜددس٠، ٚنددجا  

َٓٗا َػط  يٮغـ ايؿسٜس. تسبر ايّٝٛ يف ايكدشـ ايػطبٝد١   

ٚايعطبٝدد١ تكدداضٜط تتددٛاىل عددٔ ا٭ٚنددداع املايٝدد١ ايدد  متددط بٗدددا        

ايػددعٛز١ٜ، ْٚؿادددأ بتشًدد٬ٝت تددصٖ  بٓددا مٓدد١ ٜٚػددط٠، ؼبدداض 

ات ٚقددًت إىل ايطٚاتدد  املددط٤ غددا املتدكددل ؾٝٗددا، ؾايؿددا٥ع 

ايدد  ٖددٞ عُدداز ايةبكدد١ ايٛغددة٢، ٚأغدداؽ َعٝؿددتٗا، ٚإٔ       

ايػددعٛز١ٜ يددٔ تػددتةٝو زؾددو ضٚاتدد  َٛظؿٝٗددا يف سايدد١ ٖبددٛط    

. يتها٤ ا٭ْدٛاض اسبُدطا٤ أَداّ ندجا َدٔ      ز٫ٚضا، 61ايٓؿط إىل 

املددددٛاطٓني ايددددصٜٔ نددددطبتِٗ اسبددددا٠. اسبكٝكدددد١ إٔ غددددهٛت   

يٝدد١ أٚ غاٖددا، سٝدداٍ  ازبٗددات املػدد٪ٚي١، إٕ ناْددت ٚظاض٠ املا 

 تعكدددـ بٓدددا ٖدددٛ غدددهٛت غدددا َددد ض.  ٖدددصٙ ايؿدددا٥عات ايددد 

ٜدسسض ندٌ ٖدصٙ ايتكداضٜط ٚايؿدا٥عات ايٝدّٛ غد٣ٛ ٚظاضتددٞ        ٫

بؿددهٌ زٚضٟ  –املايٝدد١ أٚ ايددبتٍٚ، عٓددسَا ٜٓدد ٟ َتشددسثٗا    

يف ايؿهدا٥ٝات ٚايكددشـ ٜٚدتهًِ حبكدا٥ل ٚأضقدداّ،     –ٚزا٥دِ  

ٜٚة٦ُٔ اجملتُو بأْٓا خبا إٕ ؾا٤ اهلل، أٚ ست٢ يٛ نإ مث١ 

 ٖبدددٛط أٚ تطاددددو يف ا٭زا٤ ا٫قتكدددازٟ، ٖٚدددٛ َتٛقدددو بػدددب 

، أٚ عٛز٠ إٜطإ يًتكسٜط، ٚبك١ٝ تًو ايُٝٔاسبط  ايعازي١ يف 

ا٭غبا . ػب  إٔ ٜٛنة شيو يًُذتُو بةطٜك١ بػٝة١ ٚغ١ًٗ 
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ايؿِٗ، حبٝح تتبدط ايؿا٥عات يتشٌ اسبكٝك١ ْاقع١، ْٚكةو 

ايةطٜل ع٢ً نٌ َػط  ٜطٜدس ايٛقٝعد١ بدني املدٛاطٔ ٚقٝازتد٘.      

ٚإٔ أَآَددا   إٔ َددا قٝددٌ يف تًددو ايتكدداضٜط قددشٝة،    تٚيددٓؿ

قدددعب١، ٚعٗدددس ايةؿدددط٠ اْتٗددد٢، ٚغدددٓأتٞ ملطسًددد١ ؾدددس   أٜاَدددا،

اسبددعاّ، ؾُددٔ سددل ايسٚيدد١ إٔ ٜددتؿِٗ املددٛاطٔ طبٝعدد١ املطسًدد١     

املكبًدد١، نددٞ ًٜددتشِ َعٗددا يف بطاصبٗددا ايتكؿددؿ١ٝ، ٚنددصيو   

ٛٸط َدددٔ اٯٕ، عددد    ندددٞ ٜتٗٝدددأ ٖدددصا املدددٛاطٔ يٰتدددٞ، ٜٚتشددد

ػدٝاس١ٝ  ا٫زخاض ٚعدسّ اٱغدطاف ٚايهُايٝدات ٚايػدؿطٜات اي    

 ."اي  أتت ع٢ً َسخطاتٓا

ٚشنددددطت ز. َٓدددد٢ أبددددٛ غددددًُٝإ ؾُٝددددا ٜتعًددددل بكهدددد١ٝ        

ا٫قتكدددازٟ  زاؾدددٛؽايدددٓؿط أْٗدددا عٓدددسَا ناْدددت يف َٓتدددس٣  

غددددددأيت أسددددددسِٖ َددددددٔ ؾددددددطن١  ،5117ايعدددددداملٞ يف عدددددداّ 

أضاَهدددددددٛ ٚغدددددددابو ايدددددددصٜٔ ؼبهدددددددطٕٚ ٖدددددددصا املٓتدددددددس٣     

ا٫قتكدددازٟ ندددٌ عددداّخ َددداشا ٜدددتعني عًددد٢ املًُهددد١ ايعطبٝددد١  

غدددُٝا َدددو ايتٛقدددو باغبؿدددا  أغدددعاض     ٕ تؿعدددٌ ٫ايػدددعٛز١ٜ أ

ايددددٓؿط ايكدددددطٟ، ٚناْددددت اٱدابدددد١ ايدددد  تًكتٗددددا أْدددد٘ ٫   

 زاعٞ يًكًل سٝاٍ ٖصا املٛنٛع.
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َٔ داْب٘ أنس ايًٛا٤ ز. غعس ايؿٗطاْٞ يف ططس٘ يط٩ٜتد٘  

 ع٢ً عس٠ َٓةًكات أغاغ١ٝخ

 ،ؾٗددٛ املكددسض  َعزٚدددا، ايددٓؿط ًٜعدد  يف املًُهدد١ زٚضا

ا،ددددطى ضمبددددا ٚ ازات ايعاَدددد١ايددددط٥ٝؼ يٲٜددددطٚ ا٭ٍٚ

َٔ د١ٗ أخدط٣ ٖدٛ املكدسض    ٚ ايٛسٝس يعذ١ً ا٫قتكاز

ايٛسٝس يًةاق١ ة ايطخٝك١وو ( يسٜٓا ٫ٚ ٜتؿداب٘ َعٓدا   

يف ٖصا أٟ اقتكداز آخدط يف ايعدا  ٚضمبدا يف ايتداضٜذ      

 Dependency.ع٢ً ا٭قٌ يف ْػ  ا٫عتُاز١ٜ 

        عُط ايتدةدٝط ايطمسدٞ يدسٜٓا ٜكدت  َدٔ اشبُػدني

ا ظيٓدددا ْدددعزاز اعتُازٜددد١ ٚإزَاْدددا عًددد٢ ٖدددصا َدددٚ عاَدددا،

 املكسض ايٓان .

 خالل هذي الضنٌات مزرنا بجالخ مزاحل:

     َطسًدد١ ايةؿدددط٠ ا٭ٚىل ايدد  أمسٖٛدددا يف ايػددط  ايكدددس١َ

اْتٗدت  ٚ ٚبدسأت يف أٚاغدط ايػدبعٝٓات    oil shockايٓؿةٝد١  

يف أٚاغدددددط ايجُاْٝٓدددددات َدددددٔ ايكدددددطٕ املددددد٬ٝزٟ املاندددددٞ 

ٚاغبؿهت ْؿكات ايسٚي١ َٔ أعًد٢ ضقدِ هلدا يف تًدو ايؿدت٠      
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ًَٝاض ضٜاٍ إىل أقدٌ َدٔ ْكدـ     611اي  بًػت َا ٜعٜس عٔ 

 :0719/071ٖصا ايطقِ ثِ باملٝعا١ْٝ ا٫ثيف عؿط١ٜ يف عاّ 

 تكطٜبا،.

 ٜذ بػدٓٛات عٓدسَا   املطس١ً ايجا١ْٝ بسأت ضمبا قبٌ ٖصا ايتاض

أغعاض ايٓؿط  بسأ ايةً  ايعاملٞ ع٢ً ايٓؿط ٜٓدؿض زاؾعا،

َعٗددا بددسأ ا٫قددتا  اسبهددَٛٞ ٜتعاٜددس هلددصا    ٚ إىل أغددؿٌ

يف سطب٘ َو إٜطإ ثِ سط  ذبطٜدط   يًعطاميسعُٓا ٚ ايػب 

َٔ ا٫ست٬ٍ ايعطاقٞ، ٚتعاٜدس ايدسٜٔ ايعداّ عًد٢      ايهٜٛت

َس٣ ٜعٜس عٔ عكسٜٔ ست٢ ٚقٌ إىل َدا ٜكدط  َدٔ ايٓداتر     

ٖصا خؿـ إىل سدس  ٚ نإ يف َععُ٘ زٜٔ زاخًٞٚ ايٛطيف

ع٢ً ضأغدٗا  ٚ نبا َٔ ا٫ضتٗإ يًُ٪غػات املاي١ٝ ايسٚي١ٝ

 قٓسٚم ايٓكس ايسٚيٞ ٚاملكاضف ايعامل١ٝ.

     ا أمسٝٓدداٙ ايةؿددط٠ ايجاْٝدد١ يف   املطسًدد١ ايجايجدد١ بددسأت َددو َدد

  ٞ ٖدددٞ ؾدددت٠ اْتٗدددت أٚ  ٚ ايٓكدددـ ا٭ٍٚ َدددٔ ايعكدددس املانددد

تؿدداضف عًدد٢ ايٓٗاٜدد١ ٚمتجددٌ ؾطقدد١ أخددا٠ يعًٓددا ْػددتسضى   

 .إْكاشٙؾٝٗا ْٚٓكص َا مهٔ 
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   ندددإ اهلدددسف املػدددتًٗو املتهدددطض سدددس املًدددٌ ٚايؿؿدددٌ يف

      ٌ عًد٢  ٚ ،خةةٓا ايتُٜٓٛد١ ايعؿدط ٖدٛ تٜٓٛدو َكدازض ايدسخ

اسات ايتُٜٓٛد١ ايهدبا٠ يف صبدا٫ت ايبٓٝد١     ايطغِ َٔ ايٓذ

َػتٜٛات املعٝؿ١ ٚاشبسَات ايعا١َ ٚغاٖدا إ٫  ٚ ا٭غاغ١ٝ

ذبكٝل تكسّ ًَشدٛظ يف ادبداٙ   ٚ إٔ ؾو ا٫ضتباط َو ايٓؿط

زٜٓداَٝهٞ   ٜهدٔ نُدا ٜٓبػدٞ     ٚ اقتكاز سسٜح َتٓٛع

 اٱؾدداض٠بددٌ ظازت ا٫عتُازٜدد١ نُددا غددبل   ،َٓدد٘ ٫ٚ قطٜبددا،

يدٝؼ ٖدصا    ،عدٔ ايدٓؿط   زض زخًٓدا بعٝدسا،  إيٝ٘ ٚ  ْٓٛع َكا

ؾكط بٌ أْٓا تعاٜؿٓا خ٬ٍ ايعكٛز املان١ٝ َو نٝؿني غدا  

ُٖا تٛأَإ َت٬ظَإ ناْدت  ٚ نطمنيخ ايبةاي١ ٚايؿكط،

ايػٝاغدد١ ا٫قتكدداز١ٜ بؿطٚعٗددا املايٝدد١ ٚايٓكسٜدد١ ٚايتٛظٜعٝدد١ 

ناْددددت نًددددٗا بدددد٬ اغددددتجٓا٤ سٛانددددٔ هلُددددا   ٚايتُٜٓٛدددد١

 إٕ داظ ايتعبا.َٚػ٪ٚي١ عٔ إْتادُٗا 

ًدددل باعتُازْدددا عًددد٢ ايدددٓؿط، أٚندددة    ندددصيو ٚؾُٝدددا ٜتع 

َػدداعس ا،ٝددا أْٓددا ْػددتٛضز نُٝددات نددبا٠ َددٔ ايبٓددعٜٔ      ز.

 بدايةبو ٚ …بػعط ايػٛم ثِ ٜتِ بٝع٘ بػعط أقٌ َٔ ايتهًؿ١ 

ٚغددب  ٖددصا ٖددٛ ْكددل    …ٖددصا يف عددسز َددٔ أٚقددات ايددصض٠ٚ     
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عبتدداز إٔ ْبٝددو َٓتذددات ايددٓؿط  عبددٔ ؾعدد٬، َعاَددٌ ايتهطٜددط..

َٔ ضغِ ع٢ً يف املكابٌ ٚ َهطض٠ يٝهٕٛ ايعا٥س عًٝٓا أن ..

ْكسض املا٤ ْٚبٝع٘ يف عدسز َدٔ   إ٫َّ إْٓا َا ظيٓا ؾة املٝاٙ يسٜٓا  

 ا٭غٛام خاضز املًُه١ .. ٖٚصٙ تعس َٔ املؿاضقات ايعذٝب١.

أٜهددا ٜددط٣ أ. َةؿددط املطؾددس أْدد٘ ٚؾُٝددا ؽبددل ا٭ٚندداع     

يف اسبكٝكد١ ٫ دسٜدس،    …١ٜ ٚاملدداطط املطتبةد١ بٗدا   ٫قتكازا

ضز٠ ؾعًٓددا   تددتػا ٚبكٝددت يػددٓٛات َطتبةدد١ مب٪ؾددط أغددعاض       

ٚسددني  ،سددني تطتؿددو ا٭غددعاض ْكددُت ْٚبددصر ْٚٓػدد٢   ،ايددٓؿط

تٗبط ا٭غعاض ْؿس ا٭سع١َ ٚتطتؿو ا٭قٛات ذبصض َدٔ غدطم   

غدد١ٓ  68 دوو يف نددٌ خةدد١  ػدد١ٝ عًدد٢ َددس٣ ايدد…ايػددؿ١ٓٝ 

ض شنددطٙ ٖٚددٛ تٜٓٛددو املاندد١ٝ ٖٓدداى ٖددسف إغددتاتٝذٞ ٜتهددط 

ٚمبذطز تعايف أغعاض ايٓؿط ٜتِ دباٌٖ ندٌ   ،َكازض ايسخٌ

اشبةدددٛات املةًٛبددد١ يتشكٝدددل أٖدددساف تٜٓٛدددو ايدددسخٌ. ٚبدددطأٟ    

أ.َةؿدددط ؾ ْددد٘ ٫ مهدددٔ يٓدددا أٚ ٭ٟ دٗددد١ أخدددط٣ تؿددددٝل  

املؿددده١ً ناًَددد١ بػدددب  ايهدددباب١ٝ ٚتؿدددابو ايكددد٬سٝات .. 

ْدددتُهٔ َدددٔ تكدددسِٜ َكتسدددات ؾعايددد١ ٚمهدددٔ   ٚبدددصيو يدددٔ 

خاقددد١ يف ظدددٌ عدددسّ ٚددددٛز خةددد١ ٚطٓٝددد١ ؾدددا١ًَ   ،تةبٝكٗدددا
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ٚاغدددتُطاض تؿدددابو ايكددد٬سٝات ٚغٝدددا    ،بأٖدددساف ٚاندددش١

ايتٓػٝل بني غبو دٗات تسٜط اقتكازْا ايٛطيف ةزٕٚ تٓػٝل(. 

دٗددات  :ٖٓدداى  ..صبًددؼ ا٫قتكدداز ٚايتُٓٝدد١ .إىل ؾباٱندداؾ١ 

تؿددداضى أٚ تٓػدددل َدددو بددداقٞ    ٚندددٌ دٗددد١ تعُدددٌ َٓؿدددطز٠ ٫ٚ  

نددٌ تًددو ازبٗددات يددٝؼ يددسِٜٗ    ٘ؿػددْ ايٛقددت ازبٗددات، ٚيف

تتذدد٘ عبددٛ أٖددساف إغددتاتٝذ١ٝ ضبددسز٠ ..   KPIsادبدداٙ ٚانددة 

ايػب  غٝا  اشبة١ ايٛط١ٝٓ ايؿا١ًَ، ٚعدسّ ٚددٛز َاٜػدتٚ    

يكٝاز٠ مجٝو تًو ازبٗات ٚضبةٗا مبػاضات ا٫ختكدام عبدٛ   

 ايػبو ٖٞخ ا٭ٖساف ايٛط١ٝٓ. ْٚؿا إٔ ازبٗات

 ٚظاض٠ املاي١ٝ. -

 ٚظاض٠ ا٫قتكاز ٚايتدةٝط. -

 َ٪غػ١ ايٓكس ايعطبٞ ايػعٛزٟ ةغاَا(. -

 ١٦ٖٝ غٛم املاٍ. -

 ١٦ٖٝ ا٫غتجُاض. -

 ٚظاض٠ ايتذاض٠. -

 أضاَهٛ ايػعٛز١ٜ. -
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ٚعًددل أ.ز. عبددسايطمحٔ ايعٓدداز عًدد٢ َددا ططسدد٘ أ. َةؿددط      

يهددٔ  ،بددايكٍٛ بددإٔخ اْعددساّ ايط٩ٜدد١ ٜعدديف اْعددساّ ايتدةددٝط    

يدددسٜٓا ٚظاض٠ يًتدةدددٝط ٚخةدددط تُٜٓٛددد١ َجايٝددد١ عًددد٢ ايدددٛضم، 

ؾؿددددًت اشبةددددط ٫ْعددددساّ ؾدددد٤ٞ ٚاسددددسخ ا،اغددددب١، ٖٚددددٞ    

ايكددد٬س١ٝ ايددد  تدددٓكل صبًدددؼ ايؿدددٛض٣ ٚذبتادٗدددا اٱزاض٠   

 ايػ١ًُٝ يًسٚي١.

 َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ أناف أ.ز. عبسايطمحٔ ايعٓاز أْ٘ أسٝاْا،

ػددٓٛات املاندد١ٝ ٫ ٜدط٣ َددا ٜددسعٛ يًددًٗو، ؾكددس تعٛزْددا خدد٬ٍ اي 

ع٢ً ؾٛا٥ض َاي١ٝ نبا٠ ٚ  ًُٜػٗا املٛاطٔ ٚ  تد٪ثط عًٝد٘   

بؿهٌ َباؾط إ٫ ؾُٝا ٜتعًل باضتؿاعات َٗٛي١ با٭غعاض ايد   

بسأت با٭ضظ ٚاْتٗت بطٚاتد  ٚضغدّٛ اغدتكساّ ايؿدػا٫ت ستد٢      

املؿدددداضٜو ايهددددبا٠ تعجددددطت أٚ تددددأخطت، يعددددٌ يف اغبؿددددا   

ٚ ايعا٥سات ايبتٚي١ٝ ؾا٥س٠ أن  ي يدٛطٔ   ؼبػدٔ   اًُدٛاطٓني 

ايتعاٌَ َو ؾٛا٥ه٘. ٚيعٌ ايع ٤ اٯخدط ٚايدصٟ ضمبدا غٝػدتُط     

يدددعَٔ ٖدددٛ تهدددايٝـ اجملٗدددٛز اسبطبدددٞ يف ايدددُٝٔ ؾتهتُدددٌ    

يتنٝو املًُهد١..    إٕ نإ ٖٓاى ٚاسس٠ …سًكات امل٪اَط٠
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ٚاغدت٦ٓاف إٜدطإ     َٔ ا٫تؿام اٱٜطاْٞ ٚاغبؿا  غدعط ايدٓؿط  

  بٝو ْؿةٗا ٚسط  ايُٝٔ.

عبسايطمحٔ أ. أغا١َ ْكًٞ َٔ ٚد١ٗ ْعط أ.ز. ظ ايػؿاٚعع

ايعٓدداز ب ؾدداضت٘ إىل َددا نؿددـ عٓدد٘ تكطٜددط سددسٜح بٛنايدد١     

ةبًددَٛباز( َددٔ إٔ أٚبددو غددتذيف َهاغدد  ايعدداّ املكبددٌ َددٔ   

َعطنتٗا اسباي١ٝ يف غٛم ايٓؿط، نُدا أٚندة ايتكطٜدط أْد٘     

يف ايٛقت ايصٟ تبسٚ ؾٝد٘ أٚبدو أْٗدا ؾؿدًت يف سطبٗدا ٫ْتدعاع       

هلا يف ايػٛم يف ظٌ تطادو غعط ايٓؿط اسبايٞ إىل أقٌ  سك١

ايعداّ   يً ٌَٝ، ؾكس تبسٚ ايكٛض٠ طبتًؿ١ دًٝدا،   ز٫ٚضا، 81َٔ 

املكبددٌ، ٚيؿددت ايتكطٜددط إىل أْدد٘ َددٔ املتٛقددو تطادددو إَددسازات       

يدـ  أ 511ايسٍٚ املٓتذ١ يًٓؿط غا ا٭عهدا٤ يف أٚبدو مبعدسٍ    

١، يف ايٛقت ايصٟ ، حبػ  ٚناي١ ايةاق١ ايسٚيٝبطٌَٝ َٜٛٝا،

. ٚتٛقددو ًَٝددٕٛ بطَٝددٌ َٜٛٝددا،   077غددُٝٓٛ ؾٝدد٘ ا٫غددت٬ٗى إىل   

ايتكطٜدددط إٔ تػدددتؿٝس املًُهددد١ ايعطبٝددد١ ايػدددعٛز١ٜ َدددٔ ٖدددصٙ      

ايتةددٛضات، ٚتكددّٛ بتٛغددٝو أغددٛاقٗا عًدد٢ سػددا  َٓاؾػددٝٗا     

 ايصٜٔ تهطضٚا َٔ تطادو غعط ايٓؿط.
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ٚاتؿددل ز. عًددٞ اسبهُددٞ َددو ضأٟ أ.ز. عبددسايطمحٔ ايعٓدداز  

ؽبل أْٓا غٓدطز َٔ ٖصٙ ا٭ظ١َ أق٣ٛ ٚأؾهٌ، ٚقداٍخ   ؾُٝا

. نُددددا ٜعتكدددس ز. عبسايػددد٬ّ ايٛاٜددددٌ إٔ   "ض  نددداض٠ ْاؾعددد١  "

املًُه١ قازض٠ يف ايػ١ٓ بعس ايكاز١َ ع٢ً تكًٝل املٝعا١ْٝ إىل 

يً َٝددٌ  ا،ز٫ٚض 71بٗددصا ؾدد ٕ غددعط   ٚ ًَٝدداض ضٜدداٍ.  711سددسٚز 

ًَٝاض عذع مهٔ متًٜٛ٘ عٔ ططٜدل   81َو  غٝهٕٛ ناؾٝا،

ْدد٘ َددٔ املُهددٔ أًَٝدداض ؾددٛا٥ض َتانُدد١. َددا ٜعدديف   5:11اٍ

 يػٓٛات ط١ًٜٛ. ا،ز٫ٚض 71ذبٌُ غعط 

يهٔ ز. َػاعس ا،ٝا تػا٤ٍخ نٝدـ مهدٔ إٔ تهدٕٛ    

ٜتعاٜدس ٚاملكدطؾات إٕ مت    اٱْؿامًَٝاض ..ؾشذِ  711 املٝعا١ْٝ 

ٛقؿددد٘. ٚأٚندددة ز.  تكًٝكدددٗا ؾدددصيو ٜعددديف ندددعـ ايُٓدددٛ أٚ ت   

بٓا٤  َػاعس إٔ َٝعا١ْٝ املًُه١ يف ايعاّ املانٞ ند١ُ دسا،

 ٕ عًد٢ ثكتٗدا بدإٔ     َ٪ؾدطا،   ع٢ً ٚدٛز َؿطٚعات ت١ُٜٛٓ ٚندا

أغعاض ايٓؿط غتعٛز إىل َػتٜٛات تسعِ أٟ ْؿكات َػتكب١ًٝ. 

املؿدده١ً أْٗددا ناْددت َبٓٝدد١ عًدد٢ أغددعاض تؿددٛم غددعط ايددٓؿط    

 اسبايٞ.
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٢ عًد٢ املػدت٣ٛ ايؿدكدٞ    ٚأناف ز. عًٞ اسبهُٞخ ستد 

بسضد١ نبا٠ ٚعبتاز  اغت٬ٗنٝا، ٚا٭غطٟ أقبشٓا صبتُعا،

إٔ ْتعٛز ع٢ً ا٫قتكاز ٚا٫زخاض. عبٔ ْؿدتٟ َدا عبتداز َٚدا     

٫ عبتاز.. ٫ بس َدٔ ندبة مجداح ٖدٛؽ ايؿدطا٤ ايدصٟ تأغدؼ        

 …يددسٜٓا بػددب  ايددٛؾط٠ املازٜدد١ ٚعٓددسٖا غددتٓدؿض ا٭غددعاض     

اغبؿهددت ستدد٢ غددؿطٜات٘  ;511  عدداّ اجملتُددو ا٭َطٜهددٞ يف

يف اٱددداظات زاخددٌ أَطٜهددا، ٚاغبؿهددت َددساخٌٝ قةاعددات  

 .عس٠، عبتاز ٖع٠ ق١ٜٛ يٓتعًِ َٓٗا

ٚاغتؿػطت ز. طًشد١ ؾدسعل عدٔ َٝعاْٝد١ ايسٚيد١ يًػدٓٛات       

املان١ٝ َكاض١ْ مبٝعا١ْٝ ايػ١ٓ اسباي١ٝ. ٚيف ٖصا ايؿإٔ أٚنة 

ًَٝدداض ضٜدداٍ  91;سددسزت بددد  5108ز. َػدداعس ا،ٝددا إٔ َٛاظْدد١ 

ًَٝداض ضٜداٍ ٚايٛاقدو     078ٚايعذع ندإ ٜتٛقدو إٔ ٜهدٕٛ عبدٛ     

 070إٔ ايعذع ٜعزاز .. بُٝٓا َكدطٚؾات ايعداّ املاندٞ ناْدت     

ًَٝددداض ضٜددداٍ. ٚأنددداف أ. َةؿدددط   578تطًٜٝدددٕٛ ضٜددداٍ ٚبعٜددداز٠ 

ناْدددت املٝعاْٝددد١ ايعاَددد١    5106-;511املطؾدددس أْددد٘ َدددا بدددني    

 ٔ ٕ  11> ايػددددد١ٜٛٓ َددددد زٕٚ استػدددددا  .. ة  ًَٝددددداض إىل تطًٜٝدددددٛ

إٕ اٱْؿدددام اسبهدددَٛٞ غدددا   (.  َكدددطٚؾات خددداضز املٝعاْٝددد١  
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املسضٚؽ ٚبايةطٜك١ اي  اتبعتٗا ٚظاض٠ املاي١ٝ، تػببت بأنطاض 

ٕ ْددط٣ تأثاٖددا .. ٖددِ تػددببٛا حبايدد١ ٜةًددل     دػدد١ُٝ بددسأْا اٯ 

. نُدا إٔ  crowding out the economyعًٝٗا خ ا٤ ا٫قتكاز 

يد  اتبعتٗدا ٚظاض٠ املايٝد١    اسبهَٛٞ ٚبايػدطع١ ا  اٱْؿامسذِ 

 أز٣ إىل خ

خددطٚز ض٩ٚؽ أَددٛاٍ ايكةدداع اشبددام ٚاملػددتجُطٜٔ     -

 ٠دع٤ َٔ َسخطات أؾدطاز اجملتُدو إىل أغدٛام صبداٚض    

طا٤ أبدددددطاز بدددددسبٞ ٚؾٓدددددازم يف ٚأخدددددط٣ بعٝدددددس٠ ةؾددددد

 خل(....إأٚضٚبا

ضؾدددو ايتهدددايٝـ ةايتهددددِ( أٜدددسٟ عاًَددد١ اضتؿعدددت      -

بٓدددا٤  تهايٝؿٗدددا ٚإمسٓدددت ٚسسٜدددس ٚآيٝدددات   َدددٛاز     

 ٚتؿٝٝس، َٚٛاز غصا١ٝ٥.

. أغدددا١َ ْكًدددٞ إٔ اقتكددداز ايدددسٍٚ  ٚبدددسٚضٙ ٜدددط٣ ايػدددؿا أ 

 .ٜكدداؽ حبذددِ ايٓكددس املتددٛؾط أٚ سذددِ ايددسٜٔ أٚ ايػددٓسات ..   ٫

ٍ    إ ؾشذدِ ايدسٜٔ    ،خل، بٌ ٜكاؽ مبا متًهد٘ ايدسٍٚ َدٔ أقدٛ

ًَٝدداض ز٫ٚض ٚ  ٜٓٗددط ا٫قتكدداز  811ا٭َطٜهددٞ دبدداٚظ َبًددؼ 

  .ا ؾٛم ا٭ض  ٚذبت ا٭ض ا٭َطٜهٞ، ٚا٭قٍٛ تؿٌُ َ
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ندددصيو ؾ ْددد٘ ٚعًددد٢ َدددط ايعكدددٛز، ؾدددٗس غدددعط ايدددبتٍٚ      

اغبؿانات ساز٠، بٌ ٚسطٚ  اغتٓعؾت ا٭خهط ٚايٝابؼ َٔ 

.. َدو شيدو   ٜٓٗدط        ذبطٜدط ايهٜٛدت  ا٫ستٝاطات َجدٌ سدط  

 ٕ ضمبدددا ايؿدددطم ايٛسٝدددس إٔ  …اقتكددداز ايسٚيددد١ نُدددا ٜععُدددٛ

  أ ؼٚٚاتدددد   ٜهددددٔ ٖٓدددداى تددددٜٛت ا٫غبؿانددددات ايػددددابك١

. ٚعًدل أ. َةؿدط املطؾدس    5108ٚؾٝػبٛى اي  ٜعزإ بٗا عداّ  

متاغدو أغدعاض ايدٓؿط ٚبادبداٙ     إىل بإٔ صبٌُ ايتٛقعات تؿدا  

 51097ا٫ضتؿاع خ٬ٍ ايٓكـ ا٭خا َٔ 

ٚأنس ز. عبسايطمحٔ اهلسيل ٚد١ٗ ايٓعدط تًدو َدٔ خد٬ٍ     

إؾاضت٘ زباْ  َٔ ذبًٌٝ ا،ًٌ ا٫قتكازٟ أ. ضاؾس ايؿٛظإ، 

ٚايسٚيد١   "قٟٛ َٚتُاغو "سٝح أٚنة إٔ ا٫قتكاز ايػعٛزٟ 

ٕ  75;يٝػت َس١ٜٓ ٚاستٝداطٞ ايدٓؿط    ٚعًد٢ سدس تعدبا    .. تطيٝدٛ

غددٓٛات  7 ملددس٠ز٫ٚضا،  71يددٛ بعٓددا ايددبتٍٚ بددد خ ضاؾددس ايؿددٛظإ.أ

َٚو أْ٘ يٝؼ يسٜٓا َكسض زخٌ َتٓٛع، . قاز١َ ئ عبتاز ؾ٦ٝا،

ٖٚددصٙ َؿدده١ً ايهددٌ ٜعطؾٗددا يهددٔ ٜعددٌ اقتكددازْا قٜٛددا،        

ًَٝدداضات، ٚيف ظددٌ ٖددصٙ ايعددطٚف     ٤ٚايددسيٌٝ َٜٛٝددا، ْتددساٍٚ   

 .ايطا١ٖٓ
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بددني اغددتٓعاف   ٚأٚنددة أ. خايددس اسبدداضثٞ إٔ ٖٓدداى ؾطقددا،    

.. ايٓتدا٥ر    يٝد١ ايؿدا١ًَ  املا ٚاٱقد٬سات ايؿٛا٥ض يػس ايعذع 

..ايٓتددا٥ر ضبهَٛدد١ بددايهجا  يف ادبدداٖني َتعانػددني متاَددا،

بددٌ يف أؾهددٌ   ،َددٔ ايعٛاَددٌ ايدد  ٫ مهددٔ ايددتشهِ ؾٝٗددا    

ٚيف ساي١ ا٫غدتُطاض   risk mitigationاسبا٫ت اسبس َٔ أثطٖا 

زٕٚ إق٬سات دصض١ٜ ؾايتٛقعات يٝػت َؿذع١ .. أٜها عبٔ 

 ٜٓب٧ عٔ ٖصٙ اٱق٬سات. ا،٫ ْط٣ سطان

ٚيف َعط  تعًٝك٘ عًد٢ ٚضقد١ أ. َةؿدط، أؾداض أ. عبدساهلل      

آٍ ساَس إىل إٔ مجٝو اشبٝاضات املتاس١ يتٜٓٛو َكازض ايسخٌ 

ئ تٓذة إ٫ باْتعاف ايػٝٛي١ ايٓكس١ٜ اسبه١َٝٛ ايكا١ُ٥ ع٢ً 

 ٍ نددصيو ايكةدداع اشبددام َؿددًٍٛ    ،أغددعاض ٚعا٥ددسات ايددبتٚ

عدددٔ ازباْددد    اسبهدددَٛٞ. ٚبعٝدددسا، زٕٚ ايدددسعِ َدددٔ ٚعدددادع 

ا٫قتكددازٟ زعٓددا ْٓعددط إىل ازباْدد  ا٫دتُدداعٞ ٚإٕ نددإ أ.  

   َ بُٝٓٗدا ؾػٝدا  ثكاؾد١ نػد       ا،عبساهلل ساَدس ٫ ٜدط٣ اْؿكدا

ايٝس ٚايٝس ايعاًَد١ ايٛطٓٝد١ ٜؿداقِ املؿده١ً ٚقدس خًدل ايٓعداّ        

يهٓد٘ عدادع    ،َسضنا، َجكؿا، َتعًُا، ايتعًُٝٞ ايكا٥ِ صبتُعا،

ح إسس٣ َكابٝة املٓعٍ اي  َٔ أدًٗا اْةًدل  ست٢ أَاّ إق٬



6

–5102 
48 

ايػا٥ل املٓعيٞ يٝشهط ايهٗطبدا٥ٞ املتدكدل يف ايػدبان١    

غتشهدددطٙ اشبازَددد١ املٓعيٝددد١ يدددب٬ط قددداسب١    ٚايػدددًِ ستُدددا،

ا٫قتكداز  "َٚٔ ندط  املجدٌ أقدٌ إىل سكٝكد١ تكدٍٛ       ،ازب٬ي١

ٚيدٛ اعتؾدت اسبهَٛد١ إٔ ثًدح      "املؿًٍٛ ْتٝذ١ صبتُو َعدام 
َدٔ َٛظؿٝٗدا ٜعٝؿدٕٛ بةايد١ َكٓعد١ ٚضٚاتددبِٗ       _ٚضمبدا أنجدط  _

أؾب٘ بايهُإ ا٫دتُاعٞ ايصٟ مٓة باجملإ ؾهٝـ غتٛؾط 

      ٚ  اَد ايٛظا٥ـ باقتكداز َؿدٛٙ ٚنٝدـ غدتٛاد٘ أظَد١ ايبةايد١ 

َٔ أبٓا٥ٗا يف غدٔ ايٛظٝؿد١ ٚايبشدح عٓٗدا أٚ قطٜبدا،       %>9ظاٍ 

 .دسا، ِٖ نصيو

آٍ ساَدس  ٚعًل أ. خايس اسباضثٞ ع٢ً َا ططس٘ أ. عبدساهلل  

بددإٔ َددا ٜبددسٚ أْدد٘ تددطف ناغددتدساّ ايػددباى ٚايهٗطبددا٥ٞ       

ا٭دٓي ٚايؿدػاي١ املٓعيٝد١ يدٝؼ إ٫ ْداتر طبٝعدٞ يهدعـ ْعدِ        

  ٟ ٚبُٝٓٗدا اضتبداط ٚاعتُازٜد١     ،ازبٛز٠ ْٚعِ ضأؽ املداٍ ايبؿدط

 تٛيسإ بعهُٗا ايبعضخ

نعـ غًػ١ً ندبط ددٛز٠ املكداٜٝؼ ٚاملٛاقدؿات يف      -

 ٛ از ايبٓدددا٤ ٚقةدددو َٛاقدددؿات املبددداْٞ ٚايتكددداَِٝ َٚددد
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ايػٝدددداض ٚايٝددددس ايعاًَدددد١. ٜددددسخٌ يف شيددددو ايتكدددداَِٝ   

ٚاملطاؾددل ٚاٱْدداض٠  ،َتٗددا يًب٦ٝدد٤١اهلٓسغدد١ٝ يًبٓددا٤ ٬َٚ

 ٚاملٛاقؿات ايكٝاغ١ٝ يًُٛاز ٚا٭زٚات املػتدس١َ.

اْٗٝاض املٓاؾػ١ يف غٛم ايعُدٌ يف ٚظدا٥ـ اٱْؿدا٤ات     -

ٚايبًسٜددد١ ٚايػدددٝاضات   اٱْؿدددا١ٝ٥ٚايكدددٝا١ْ بأْٛاعٗدددا  

يهتْٚٝدددات. عٓدددسَا تهدددعـ ازبدددٛز٠ ٚتتهدددطض   ٚاٱ

ا٭عةاٍ ٚتتٛؾط َٛاز مبٛاقؿات نعٝؿ١ تهٕٛ ايٝس 

يصيو. ازبٛز٠ ذبدسز غدعط املٓدتر     ايعا١ًَ ضخٝك١ تبعا،

 ٚاشبس١َ.

أَا أ. عبساهلل ايهٛؼبٞ ؾًددل ٚدٗد١ ْعدطٙ سدٍٛ قهد١ٝ      

 غا ايٓؿة١ٝ يف ايٓكاط ايتاي١ٝخ اٱغتاتٝذ١ٝايبسا٥ٌ 

 خكٛقدددا،_ يدددسٜٓا يف ندددجا َدددٔ ايكةاعدددات  إٔ ايعُدددٌ  أًاًل:

َ٪غػددداتٝا، ؾاملػددد٪ٍٚ ٜدددط٣  يدددٝؼ عُددد٬، _اسبهَٛٝددد١

أْددددد٘ َ٪قدددددت يدددددصيو ٜعُدددددٌ يٝكددددداٍ عٓدددددسَا ٜػدددددازض       

ايهطغددددٞ ةعُددددٌ ؾدددد٬ٕ( ٚيددددٝؼ ةعًُددددت ايددددٛظاض٠ أٚ 

عًددد٢  ازبٗددد١ ايؿ٬ْٝددد١( َٚدددٔ ٖٓدددا ؾٗدددٛ ٜعتُدددس ندددجاا، 



6

–5102 
50 

ض٩ٜتددد٘ ايؿدكددد١ٝ أنجدددط َدددٔ ض٣٩ اٯخدددطٜٔ خاقددد١      

٫ ٜٓػددددددد  ايٓذددددددداح   َدددددددٔ خددددددداضز ايكةددددددداع ستددددددد٢  

َٓدددص ْكدددـ قدددطٕ بدددسأت خةةٓدددا اشبُػددد١ٝ   …يػددداٙ

ٚيف ندددددٌ خةددددد١ ايتأنٝدددددس عًددددد٢ بدددددسا٥ٌ ايدددددبتٍٚ     

ٚطدددٛاٍ ْكدددـ قدددطٕ   تدددتػا ْػدددب١ اعتُازْدددا عًٝددد٘      

ٖددددٞ ايبددددسا٥ٌ ايدددد   َددددا ٕنُكددددسض زخددددٌ ض٥ددددٝؼ إشٳ

ٚنٝدددددـ ٜٓعدددددط ٚاندددددعٗا  وتتشدددددسخ عٓٗدددددا اشبةددددد١؟

يًُتًكدددٞ ٖٚدددٛ املدددٛاطٔ ٖٓدددا ٖٚدددٛ ٜهدددطض ايكدددٍٛ شاتددد٘  

 وٕ تػٝا؟زَٚٔ 

باٱؾددداض٠ يػدددٛم ايعُايددد١ ٚايتشددد٬ٜٛت املايٝددد١ نٝدددـ    ثانَاااًا:

عؿدط٠ أنددعاف َطتبدد٘   مهدٔ يعاَددٌ إٔ ؼبدٍٛ ؾددٗطٜا،  

زٕٚ َػدا٤ي١ َدٔ أٜدٔ يدو ٖدصا و؟ َٚدٔ املػدتؿٝس و؟        َدٔ  

َٚاشا عٔ ٖصٙ ايتش٬ٜٛت املاي١ٝ يٛ بكٝت زاخدٌ ايدٛطٔ   

ؾدد ٕ قددطاض ذبسٜددس غدداعات ايعُددٌ يف ا٭غددٛام  و؟ أٜهددا،

ٚاملطانددع ايتذاضٜدد١ ٚا،دد٬ت ايكددػا٠ ٚايددصٟ ؽبًددل      

عسٜس٠ يًؿبا  ايػعٛزٟ َٔ املػدتؿٝس َدٔ عدسّ     ؾطقا،

 ؟وإقطاضٙ
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 املعطٚف إٔ َكازض ايةاق١ ث٬ث١خ ثالجًا:

ايةاقدد١ اهلٝسضٚنطبْٛٝدد١ نددايبتٍٚ ٚايػدداظ ايةبٝعددٞ  -

 قابٌ يًٓؿاز.ٚايؿشِ ٖٚصا ايٓٛع َٔ املكازض 

ايةاق١ ايبس١ًٜ ٖٚٞ َتعدسز٠ َٚٓٗدا املا٥ٝد١ ٚايؿُػد١ٝ      -

زاَدت   ٖٚٞ َا ُٜٗٓا ٖٓا ٖٚصا ايٓدٛع َكدسض زا٥دِ َدا    

 ايػُٛات ٚا٭ض  ةغا ْاؾس(.

 ايةاق١ اي١ٜٚٛٓ. -

ٚنٌ ٖصا ا٭ْدٛاع ْػدتةٝو تٛظٝؿٗدا يهدٔ يدٓتى ايٜٓٛٚد١       

 ْٚتػا٤ٍخ

٘ َدداشا عددٔ ا٭ٚىل ٚملدداشا ْكددسض ايددبتٍٚ ْٚعددٛز ْػددتًٗه      

 ؟وبػعط أغ٢ً

 ؟وَاشا عٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايكٓاعات ٚملاشا ٫ ْتٛغو ؾٝ٘

أَا ايجا١ْٝ ؾًسٜٓا آ٫ف ا٭َٝاٍ َٔ ايؿٛاط٧ امل١ًُٗ ٚيسٜٓا 

زٕٚ َدٔ  مشؼ َؿطق١، ملاشا ٫ ْػدتؿٝس َدٔ ٖدصٜٔ املكدسضٜٔ     

 تؿكٌٝ يف ططم ا٫غتؿاز٠.
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ٕ بتاثٓدددا ايعطبدددٞ ةيٓدددا ايكدددسض زٕٚ ٜٚبدددسٚ أْٓدددا َتدددأثط رابعاااًا:

ٍ    ا أٚ  ،يعدداملني أٚ ايكدد ( ؾ َددا غٓدد٢ ؾدداسـ َددٔ ايددبتٚ

ضبط ا٭سع١َ ٚؾة يف املكطٚؾات ضغِ أْٓا أ١َ ٚغة١ٝ 

إ٫ يف ٖصا ازباْ . ْٚةبل غٝاغ١ ة أْؿل َا يف ازبٝ  

ٜأتٝددو َددا يف ايػٝدد  ( يددٝؼ ٖٓدداى تؿهددا أٚ ربةددٝط 

 يًُػتكبٌ ٚأقبة سايٓا َع٘ نُا قاٍ ْعاضخ

 ..ضمتٝٓا قت٢ً ع٢ً ْعًٝ٘ؾا    ٖذِ ايٓؿط َجٌ ش٥  عًٝٓا

ٚاختددددتِ أ. عبددددساهلل ايهددددٛؼبٞ ططسدددد٘ بايتػددددا٩ٍخ ٖددددٌ   

تعتكددسٕٚ أْٓددا ْددسؾو مثددٔ قددطاض إٜكدداف ايددٓؿط عددٔ ايػددط  يف     

مبع٢ٓخ ٌٖ اغتؿاز ايػط  َٓٗا ٚناْت  ؟و 6:سط  أنتٛبط 

ي٘ يٝدةط يًُػتكبٌ ٜٚبشح عٔ بسا٥ٌ يؿكسٙ ايجكد١ يف   ا،زضغ

ايددٓؿط ايعطبددٞ نُكددسض طاقدد١ ٖددصا َددٔ ْاسٝدد١ ..َٚددٔ ْاسٝدد١   

ؾددعاز ايةًدد  عًٝدد٘  أخددط٣ ؾددط  غٝاغددات ْددسؾو مثٓٗددا أٜهددا، 

يتدددسخٌ ايةؿدددط٠ ا٭ٚىل يٝعٝدددسْا يًُطبدددو ا٭ٍٚ بعدددسٖا بعؿدددط     

غددٓٛات ثددِ ٜددسخًٓا يف قددطاعات ٚسددطٚ  يٝػددتٓعف َددا تبكدد٢  

أخددط٣ قبددٌ عؿددط غددٓٛات يف طؿددط٠ ثاْٝدد١ ٖٚددا ٖددٛ   يٝعددٛز َددط٠
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ؼباٍٚ إعازتٓدا يًُطبدو ا٭ٍٚ َدٔ دسٜدس مماضغدا، َعٓدا غٝاغد١        

 ا٭ضْ  ٚازبعض٠ ٚعبٔ يف املسضز ْتؿطز.

ٚأؾاض ز. ؾاٜع ايؿٗطٟ إىل ضأٜ٘ املٓؿٛض نُٔ أسس َكايتد٘  

إٔ ْهتدد  اٯٕ عددٔ ظباسددات    ٚدددا٤ بدد٘خ أْدد٘   ٜعددس صبددسٜا،   

ٚإخؿاقدددات خةدددط ايتُٓٝددد١ ايتػدددو املانددد١ٝ يف إظاسددد١ ُٖدددّٛ   

ٖٚٛادؼ ا٫عتُاز ايهًّٞ ع٢ً ايٓؿط ٚتٜٓٛو َكازض ايدسخٌ.  

إٔ ْعسٸز نِ نتبٓدا ٚضدْٛدا َ٪غػدات ايسٚيد١      ٚ  ٜعس َُٗا،

ٚا٭دٗع٠ اسبهَٛٝٸ١ ايتٓؿٝصٜٸ١ ع  ايكشـ ٚٚغا٥ٌ اٱعد٬ّ  

َٸدد١ ٚعبددٔ عبددصٸض َددٔ إٔ ايةؿددط٠     ٚيف ايٓددسٚات اشباقدد١ ٚاي  عا

ٝٸدد١ َ٪قتدد١ ٫ٚ بددس َددٔ اغددتجُاض عٛا٥ددسٖا يف َؿددطٚعات    ايبتٚي

أنجدط مل٦دات    إْتاز سكٝك١ٝ تطؾس املٛاظْد١ ايعاَد١ ٚتٗٝد٧ ؾطقدا،    

اٯ٫ف َددددددددٔ ايؿددددددددبإ ٚايؿتٝددددددددات ايكددددددددازَني إىل غددددددددٛم   

ممددٔ ٜت٬َٚددٕٛ.   _إٕ ؾددا٤ اهلل_٫بددأؽ ٚيددٔ ْهددٕٛ  …ايعُددٌ

أْٓا ٫ ْؿِٗ نُا ٜؿُٗدٕٛ هلدصا   ٚنٕٛ بعض املدةةني ٜطٕٚ 

غأتٛد٘ يٮغط٠ ايػعٛزٜٸ١ بطغاي١ تصنا يًُبازض٠ يف تطؾٝس 

ا٫غدددت٬ٗى ٚايٓؿكدددات يعبدددٛض املطسًددد١ ايكازَددد١ َدددٔ تكًّبدددات      

ا٫قتكدداز ايعدداملٞ ايدد  ٖددٛت بأغددعاض ايددٓؿط بؿددهٌ َباؾددط. 
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يكدددس خدددسعٓا أْؿػدددٓا سدددني خدددسعْٛا ؾكدددايٛا اقدددطؾٛا َدددا يف   

تددا  اهلل آٜددات يًُتددسبطٜٔ ٚغددٛض٠   ازبٝدد ، يف سددني إٔ يف ن 

ٜٛغـ تعخط بدايع  ا٫قتكدازٜٸ١ ا٫زخاضٜٸد١. ٜٚهؿدٞ يًُتأَدٌ      

يف َ٪ؾطات اٱْؿام ايعاّ ٚاشبام إٔ ٜعطف إٔ أغعاض ايٓؿط 

تٗداٚت بؿدهٌ َةدطز َٓدص ؾدٗط       –َكسض ايسخٌ ايدط٥ٝؼ   –

 001َددٔ  سددني نددإ غددعط خدداّ بطْددت قطٜبددا،      5107ْٜٛٝددٛ 

ز٫ٚضا  71هٌ ندبا إىل ساؾد١   ز٫ٚضات يً ٌَٝ يٝٓشدسض بؿد  

يً َٝددٌ، ٚقددت نتابددد١ ٖددصا املكدداٍ أٟ بٓػدددب١ ٖبددٛط بًػدددت      

ٚبٗصا ايػعط ٜػذٸٌ ايٓؿط أز٢ْ َػت٣ٛ ي٘ َٓص . %96سٛايٞ 

ٝٸ١ ايع  ّ.;511املٝٸ١ يف ا٭ظ١َ املاي

ٚأنددددددداف ز. ؾددددددداٜع ايؿدددددددٗطٟخ يٓكدددددددٌ إٕ امل٪غػدددددددات    

غددددتاتٝذٝاتٗا ٚخةةٗددددا ٚؾددددل  إايطمسٝٸدددد١ غددددتبسأ يف ٚنددددو  

ٝدددات ازبسٜدددس٠  ٚيهدددٔ َددداشا عدددٔ ا٭غدددط٠ ايػدددعٛزٜٸ١؟      املعة

تكدددٍٛ بعدددض ايتشًددد٬ٝت إٕ َعدددسٸٍ اٱْؿدددام اسبدددايٞ يًةبكددد١    

ٝٸدددد١ قٝاغددددا،  ب ْتادٝٸدددد١ ايؿددددطز  ايٛغددددة٢ ٜؿددددٛم املعددددس٫ت ايعامل

َٚػدددددددداُٖت٘ يف غدددددددددٛم ايعُددددددددٌ. ٚيف تكطٜدددددددددط ملكدددددددددًش١   

ٝٸٔ إٔ َتٛغدددددط إْؿدددددام ا٭غدددددط٠       اٱسكدددددا٤ات ايعاَددددد١ ٜتبددددد
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يػدددًو ٚاشبدددسَات ا٫غدددت٬ٗنٝٸ١   ايػدددعٛزٜٸ١ ايؿدددٗطٟ عًددد٢ ا  

ضٜدددا٫،، أٟ  :0869ّ بًدددؼ 5106ٚغدددا ا٫غدددت٬ٗنٝٸ١ عددداّ   

ٚحبػدددد  . ّ:511 َكاضْدددد١ َددددو عدددداّ %09بعٜدددداز٠ ْػددددبتٗا 

٫زخددددداض يف املًُهددددد١ زضاغددددد١ َٓػدددددٛب١ يبٓدددددو ايتػدددددًٝـ ٚا 

ايةؿدددددطات ا٫قتكدددددازٜٸ١ ايددددد    "ؾكدددددس أظٗدددددطت ايٓتدددددا٥ر إٔ   

املاندددد١ٝ أزت إىل َددددطت عًدددد٢ ايػددددعٛزٜٸ١ يف ايددددج٬ثني عاَددددا،  

اختؿدددددا٤ ظددددداٖط٠ ا٫زخددددداض، ٚتػدددددببت يف غدددددٝاز٠ ايةدددددابو      

. ٚيف سددددددددٛاض أغددددددددطٟ سددددددددٍٛ ا٭ٚندددددددداع   "ا٫غددددددددت٬ٗنٞ

ا٫قتكدددازٜٸ١ ٚزٚض ا٭غدددط٠ َدددا ظيدددت أتدددصنط عبددداضات قاهلدددا      

أسدددس اجملدددطٸبني يف اسبٝدددا٠ سدددٍٛ ثكاؾددد١ ايعُدددٌ ٚا٫غدددت٬ٗى     

سٛاضْددداخ ٜدددا ٚيدددسٟ َٓدددص إٔ ْػدددتٝكغ      سدددني قددداٍ طبتكدددطا،  

٢ ْعددددٛز إىل َٓاظيٓددددا آخددددط ايًٝددددٌ ٫ ْٴدددددطز َددددٔ  ٚستدددد ؾذددددطا،

يٓكسَدددد٘ إىل َددددٛاطٔ غددددعٛزٟ.. نددددٌ  ا،ٚاسددددس دٝٛبٓددددا ضٜددددا٫،

ايتذدددداض٠ ٚاشبددددسَات بٝددددس غددددا املددددٛاطٓني ؾهٝددددـ ْعددددعٸظ       

ثكاؾددد١ ايعُدددٌ ْٚتٸكدددٞ ا٫غدددت٬ٗى؟ ٚستددد٢ ْٓذدددٛ َدددٔ ٚعجدددا٤     

ا٫قتكددداز ٚاندددةطابات٘ ضمبدددا عًٝٓدددا عًددد٢ املػدددت٣ٛ ا٭غدددطٟ   

ؾددددد١ ٖدددددسض املٝددددداٙ ٚايهٗطبدددددا٤   ٚندددددو تدددددسابا تطؾدددددٝس يجكا 
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ٚا٫عتُددداز املتعاٜدددس عًددد٢ املةددداعِ ٚاٱْؿدددام غدددا ايهدددطٚضٟ    

ٚا٫غدددتعطا  بايػدددؿط ٚاغتػدددٗاٍ   "ازبدددٛا٫ت"عًددد٢ ؾدددٛاتا  

 أخددددص ايكددددطٚ  ا٫غددددت٬ٗنٝٸ١. َٚددددٔ بددددا  ايتؾددددٝس أٜهددددا،

ٜٴؿهٸدددددٌ إٔ ْؿّهدددددط يف َددددد٪اظض٠ ندددددٌ َدددددٔ ٜكدددددطٸض تطؾدددددٝس   

 ٓاغبات.ا٫دتُاعٞ يف اي٥٫ِٛ ٚامل "اهلٝاط"َعاٖط 



6 

 

–5102 5102  
57 

ٜعتكس أ. خايس اسباضثٞ أْٓا يف سادد١ َاغد١، إٔ ْٓعدط إىل    

تػا ايب١٦ٝ ايةداضز٠ يًتٓدٛع ٚتًػدٞ     إغتاتٝذ١ٝبسا٥ٌ / خٝاضات 

ٚتبيف أضن١ٝ ٚقاعس٠ قًب١  ،َٛاضز تهطٜػٗا ٚإعاز٠ إْتادٗا

يب٦ٝددد١ دسٜدددس٠ داشبددد١ ٚزاعُددد١ يًتٓدددٛع ٚاٱْتادٝددد١ ٚا٫بتهددداض   

 ٚا٫غتسا١َ. ٖٚصٙ ٖٞ بعض املكتسات يف ٖصا اٱطاضخ

  إقددددساض سعَدددد١ تؿددددطٜعات تؿددددهٌ َٓعَٛدددد١ تددددٛطني

 املٗٓدددد١ ٚايهددددٛازض ٚايٛظددددا٥ـ ايدددد  تهددددٕٛ دػددددطا،   

ملؿدددددطٚعات اشبكدكددددد١ ٚايتٓدددددٛع ايكدددددٓاعٞ. ٖدددددصٙ  

املٓعَٛدددددد١ تؿددددددٌُ ضبددددددانِ ا٫ختكددددددام ٚآيٝددددددات  

ؾعايددددددد١ يًُشاغدددددددب١ ٚايطقابددددددد١ ٚإٜكددددددداع ايعكٛبدددددددات    

 ايطازع١ سبؿغ ايةُٛسات ايٛط١ٝٓ .
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 ػددد  ايسضاغدددات ا٭خدددا٠ ؾددد ٕ عٛا٥دددس اٱْؿدددام يف      حب

 %61-%51ايبشددددح ٚايتةددددٜٛط تهددددٝـ مبعددددسٍ ٜبًددددؼ 

، ٚيدتُهني  %71غٜٓٛا،، ٚتُٓٞ غكـ ا٭دٛض مبعدسٍ  

ايبشددح ايعًُددٞ َددٔ إٔ ٜهددٕٛ ضبطنددا، يف ا٫قتكدداز    

ايػعٛزٟ، ٚايتشٍٛ ٫قتكاز َعطيف ًٜعّ إقساض سع١َ 

َدددٔ ايتؿدددطٜعات ايددد  تدددبيف َٓعَٛددد١ ايبشدددح ايعًُدددٞ   

١ يف ندددازض ٚتُٓٝددد١ ايهدددٛازض َدددٔ َػدددتٜٛات طبتًؿددد    

َدددو  ايبشدددح ايعًُدددٞ ايددد  تهدددُٔ ا٫تكددداٍ املباؾدددط    

ٚذبؿٝع ايهٛازض ا٭نازم١ٝ ع٢ً  ،اجملتُعات ا،١ًٝ

ايبشددح ايعًُددٞ ٚاٱؾددطاف عًٝٗددا ٚإيػددا٤ ايعٛا٥ددل أَدداّ   

ا٭ندددازمٝني يف اٱؾدددطاف عًددد٢ املؿددداضٜو ٚا٭حبددداخ   

ٚايتذددداض  يف تةدددٜٛط ب٦ٝدددات ابتهددداض اسبًدددٍٛ ٚتُٓٝددد١  

 املبازضات ا،١ًٝ.

       تكدددٓني ٚسٛنُددد١ أْعُددد١ دباٜددد١ اٱٜدددطازات ٚأْعُدددد١

ٚمتهني زٜٛإ املطاقب١ ايعاَد١ َدٔ    ،ف ٚايٓؿكاتايكط

زٚضٙ ايطقددابٞ ٚضبددانِ اختكاقدد٘ ٚزبددإ ايتؿتددٝـ     

ٚايهددددبط ايكهدددددا١ٝ٥ ايددددد  متهدددددٔ َدددددٔ ايؿدددددؿاؾ١ٝ  
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ٚاغدددتُطاض آيٝدددد١ ايتةددددٜٛط ايدددصاتٞ يف أْعُدددد١ ايطقابدددد١   

 ٚتك١ٝٓ. ٚا،اغب١ ْعاَا،

     تأغددددٝؼ ا٭ْعُدددد١ ايهددددطٜب١ٝ ايدددد  متهددددٔ ايددددسٚض٠

اٱػبدددابٞ يًكُٝددد١ املهددداؾ١     ا٫قتكددداز١ٜ َدددٔ ايتُٝٝدددع  

 ٚاٱْتاد١ٝ ٚايتٛظٝـ ا٭َجٌ يًُُتًهات ٚاملعطؾ١ .

    ايتٛغددددو يف ا٫غددددتجُاضات ٚبٓددددا٤ اسبانددددٓات ٚايبٓدددد٢

ايتشت١ٝ ايساع١ُ ملؿاضٜو ايؿطان١ َو ايكةاع اشبدام  

يف ْكٌ ايتك١ٝٓ َو ضقابد١ غد١ٜٛٓ تعٗدط خاضطد١ ايتدٛطني      

يًدددددد ات ٚايتاندددددِ املٛيدددددس ي٬بتهددددداض يف ايػدددددٛم  

 ٚاملٓتذات.

أٜهددددددددا أٚنددددددددة أ. خايددددددددس اسبدددددددداضثٞ إٔ ايٓعطٜددددددددات    

ا٫قتكددددازٟ تتؿدددداٚت بددددني تددددسخٌ    اٱْعددددافا٫قتكدددداز١ٜ يف 

سهددددَٛٞ يهددددذ املعٜددددس َددددٔ ا٫غددددتجُاض يف ايبٓدددد٢ ايتشتٝدددد١ 

ي٬قتكددددداز ٚبدددددني تكًدددددٝل اٱْؿدددددام ٚايتدددددسخٌ اسبهدددددَٛٞ  

 ؼ ايتعكٝددس/دددددِ ٜبًددددددا يددددداملًتْٛٝدد١( .. اقتكازْ X ةايهٝٓعٜدد١

ٚا٫بتهدددداض  ،ايددددصٟ تتعاَددددٌ َعدددد٘ ٖددددصٙ ايٓعطٜددددات ايٓهددددر 
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َتةًدد  ض٥ٝػددٞ ٱسددساخ ايكُٝدد١ .. َٚددٔ ثددِ ؾ ْٓددا عبتدداز يف        

زٕٚ إٔ َدددددٔ ا٫قتكددددداز ايػدددددعٛزٟ إٔ ْتٛدددددد٘ يًدكدكددددد١  

اشباقدددددد١ مبطاعددددددا٠   اٱغددددددتاتٝذ١ْٝهػددددددط ا٫عتبدددددداضات  

نددددددعـ ايبٓدددددد٢ ايتشتٝدددددد١ يتنٝبدددددد١ ايػددددددٛم ا٫قتكدددددداز١ٜ  

عٛ إىل إْؿددددددا٤ ممددددددا ٜددددددس  ،ٚاملعطؾدددددد١ ايؿٓٝدددددد١  ،ٚايعُايٝدددددد١

ؾددددطنات َػددددا١ُٖ ندددد ٣ ؾددددب٘ سهَٛٝدددد١ عًدددد٢ غددددطاض   

ؾددطن١ غددابو ٚاٱبكددا٤ عًدد٢ سكدد١ َػددٝةط٠ يًسٚيدد١ ستدد٢        

ٜٓهدددددددر عةا٥ٗدددددددا ايعُدددددددايٞ ٚاملعدددددددطيف ٚتهدددددددٕٛ ٖدددددددصٙ      

ايؿدددطنات َدددو ؾدددطنا٤ زٚيدددٝني َدددٔ ؾ٦ددد١ قٝدددازات ايتكٓٝددد١    

إنددداؾ١ إىل إْؿدددا٤ ايتعاْٚٝدددات   ،يف صباهلدددا حبدددٛاؾع ندددبا٠ 

املؿدددددداضٜو ٚقددددددٓازٜل   ايع٬ُقدددددد١ املُٛيدددددد١ َددددددٔ قددددددهٛى  

ةخؿددددددض ْؿكددددددات ايسٚيدددددد١ املباؾددددددط٠ ٚتٛظٝددددددـ  اٱقددددددطا 

يف ايػدددددٛم ٚندددددُإ   ايتدددددٛاظٕايػدددددٝٛي١ املتدددددٛؾط٠( ملعازيددددد١   

ٚندددذ عدددسز ندددبا َدددٔ    ،ازبدددٛز٠ يكدددا  ايب٦ٝدددات ا،ًٝددد١  

 اسبٛاؾع َٔ ايؿ١٦ املُتاظ٠ يًؿبا .

ٚتٓدداٍٚ ز.ّ. ْكددط ايكددشاف بعددض اسبًددٍٛ يتععٜددع ايددسخٌ  

 َا ًٜٞخ ايٛطيف يًًُُه١ ٚتؿٌُ
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   ايطؾدددو ايؿدددٛضٟ يًدددسعِ اسبهدددَٛٞ عدددٔ املدددٛاز ا٭غاغددد١ٝ

ٚايةاقدد١ ممددا ٜػدداِٖ يف ايتؾددٝس املةًددٛ  ٚايددصٟ عذعْددا  

ز. ْاقط بٔ عٓ٘ نُذتُو ٖٚٓا مهٔ اٱؾاض٠ إىل تكطٜط 

ؾددض املٓاظعددات  ٚ ةاملطنددع ايسبًَٛاغددٞ يًسضاغددات  غٝددح

إٔ زعددِ ايةاقدد١ ٜؿددٛٙ ا٫قتكدداز مبددا  سٝددح أٚضز( 5108ّ

ٜدد٪ثط عًدد٢ ايهؿددا٠٤ اٱْتادٝدد١ يًؿددطنات ا،ًٝدد١ ٚظٜدداز٠   

زٕٚ ؾا٥دس٠ يًُدٛاطٓني خاقد١ ٚإٔ    َدٔ  ع ٤ املٛاظ١ْ ايعاَد١  

 َععِ املػتؿٝسٜٔ َٔ ايسعِ ِٖ ا٭داْ .

  تبددداط ايطٜددداٍ بايدددس٫ٚض نُدددا شندددط   ضؾدددو قُٝددد١ غدددعط اض

 َةؿط يف ططس٘ يًكه١ٝ.أ.

  كددػا٠ ٚاملتٛغددة١ تؿددطٜعٝا، ؾددُٝهٔ    تؿددذٝو املؿدداضٜو اي

متًٜٛددٗا َددٔ ايبٓددٛى ٚايكةدداع اشبددام سٝددح أْٗددا تٛاددد٘      

ايهجا َدٔ ايتشدسٜات ٚاملعٛقدات َٚدٔ أُٖٗدا عدسّ ٚددٛز        

ايتؿدددطٜعات ايكاْْٛٝددد١ ايٛاندددش١ ايددد  ذبُدددٞ امل٪غػدددات  

ايكػا٠ يبٓا٤ قاعس٠ اقتكاز١ٜ ٚط١ٝٓ َت١ٓٝ ٫ تعتُدس عًد٢   

ع ع٢ً ا٫قتكاز اشبدسَٞ  ايكٓاعات ايبتٚي١ٝ ٚإوا تطته
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ٖددٛ َعُددٍٛ بدد٘ يف نددجا َددٔ ايددسٍٚ    أغدد٠ٛ مبدداٚايػددٝاس١ 

ايؿكددا٠ بدداملٛاضز ايةبٝعٝدد١ ٚايػٓٝدد١ باملٛاٖدد  ايٛطٓٝدد١ ممددا     

ْٚدصنط  د ايدٛطيف يدسٜٓا      اٱبدساع ٜػداِٖ يف تؿدذٝو عاَدٌ    

ظبداح أسدس املدٛاطٓني    د ٖٓا ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٚيٝؼ اسبكط  

١ يف إْتداز ايهاؾٝداض   يف اغتجُاضٙ ايكػا َٓص عؿطٜٔ غدٓ 

بددأع٢ً املٛاقددؿات ٚتكددسٜط أنجددط َددٔ ثًددح إْتاددد٘ إىل      

 بًس ايهاؾٝاض(.ة  ضٚغٝا

      ٟعهؼ ا٭زٚاضخ بتؿعٌٝ عُدٌ ايكةداع اشبدام ا٫قتكداز

ع٢ً سػا  ايسٚض اسبهدَٛٞ بتكًدٝل ايدسٚض اسبهدَٛٞ     

َٚدددٓة ايكةددداع اشبدددام ؾطقددد١ أمشدددٌ يف إزاض٠ املؿددداضٜو    

ايبة٦ٝد١ ددسا، ٚايد  ٫    ايع٬ُق١ ٚتػطٜو ٚتدا٠ ايتدكدٝل   

تطق٢ إىل سػاغد١ٝ املطسًد١ املكبًد١ نُدا يف ْعدط ا،ًًدني       

ا٫قتكددازٜني ةٚمهددٔ ٖددصا يف ندد٤ٛ ايتػددٝاات ايٛظاضٜدد١    

 ا٭خا٠(.

    تععٜدددددع املٛاطٓددددد١خ بتأٖٝدددددٌ ايهدددددٛازض املةًٛبددددد١ يتُٓٝددددد١

ٓؿةٝددد١ أَددداّ ندددٌ ؾ٦دددات  ايايكةاعدددات ا٫قتكددداز١ٜ غدددا  
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تُع١ٝ ايس١ْٝٚ يًشطؾٝني ٚؾطا٥ة اجملتُو ٚتػٝا ايٓعط٠ اجمل

ةٚشيدو عد  بدطاَر تجكٝؿٝدد١ َهجؿد١ يًُذتُدو َتعآَد١ َددو       

بددطاَر تعًُٝٝدد١ يف املددساضؽ يف طبتًددـ املطاسددٌ ايتعًُٝٝدد١    

ؾهددددٌ عهددددٛ يف اجملتُددددو َٗددددِ ٚيددددٝؼ ؾكددددط ايةبٝدددد    

 ٚاملٗٓسؽ(.

     ّتدددٛطني ايٛظدددا٥ـ يطؾدددو َػدددت٣ٛ ايكُٝددد١ املهددداؾ١ ٚعدددس

 .ايطنٕٛ إىل ايعُاي١ ا٭دٓب١ٝ ايطخٝك١

   اسبهدددددَٛٞ عًدددد٢ قةددددداع تكٓٝددددد١   اٱْؿدددددامايتنٝددددع يف

املعًَٛات ٚايبشٛخ ايع١ًُٝ ٚايتةٜٛط ٖٚصٙ ايًب١ٓ ا٭غاغ١ٝ 

 (.5105ي٬قتكاز ايطقُٞ ةايعبسيٞ 

   إٔ ٜهددٕٛ ايتكددِٜٛ املػددتُط يًدةددط ايػددابك١ ٖددٛ ايؿددطط

َػددددتكب١ًٝ ٚتهددددٕٛ    إغددددتاتٝذ١ٝ ا٭غدددداؽ ٭ٟ خةددددط   

ٚؾل دسٍٚ ظَيف ضبدسز هلدا ةؼبكدل ا٭ٖدساف      اٱق٬سات

 املطغ١َٛ(.

    ايتٛغددو يف ايكددٓاعات ايػددا ْؿةٝدد١ َجددٌ املعددازٕ املتددٛاؾط٠

بدددايب٬ز. ؾٗٓددداى أحبددداخ ندددجا٠ َٓٗدددا حبدددح ز. عبدددساهلل   
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سٝح أثبت بٗا إٔ قٓاع١ ايٓؿط تعت   5115ايعةاؽ عاّ 

  وَبتٛض٠

نٝددـ؟ ٖددٞ قددٓاع١ ؾكددست َطنعٖددا نعٓكددط أغدداؽ    

ايتػددٝا  َعددا٬َت ا١َ عٓددس ا٭خددص يف ا٫عتبدداض يكددٓاع١ َػددتس

سٝح ٫ تػاِٖ ادتُاعٝا،  coefficients of variationيطٚابةٗا 

يف ايُٓٛ املػتساّ ٚيف ايتشًٌ ايتسضػبٞ َٓٗدا ٜكدشة اجملتُدو    

 د  َدج٬، د ٭ٕ ايكدٓاعات املبٓٝد١ عًد٢ اغدتدطاز املعدازٕ         َػداضٙ 

ذبكدل   متهٔ قٓاعات أخط٣ ضزٜؿ١ قس تهٕٛ قدػا٠ ٚإودا  

أندد  ٚقاعددس٠ اقتكدداز١ٜ أنجددط تٓٛعددا، ٫   ا،صبتُعٝدد تهدداؾ٬،

 ٜٗسزٖا عسّ اغتكطاض غًع١ ؾطٜس٠ بهٌ َع٢ٓ يًه١ًُ.

َٚددٔ داْبدد٘ اقددتح ز. خايددس ايطزٜعددإ ؾُٝددا ٜتعًددل بتٜٓٛددو       

ايددسخٌ ٫ٚ غددُٝا إٔ املًُهدد١ تعتُددس عًدد٢ ايددٓؿط نُكددسض    

 ٚسٝس َا ًٜٞخ

إٔ تتذددد٘ املًُهددد١ عبدددٛ ايتكدددٓٝو ايجكٝدددٌ ناملعددددسات       :ًاًلأ

ٚايػددٝاضات ٚاٯ٫ت ؾٗددٞ صبددا٫ت َُٗدد١ ٚربًددل ؾددطم  

ٚظٝؿٝدد١ بدداٯ٫ف ٜٚددتِ تطنٝددع تًددو ايكددٓاعات عًدد٢       
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ٕ ايػداسٌ ايػطبددٞ نُسٜٓدد١    نددباٚ ايًٝددحٚ ٜٓبددوٚ دٝدعا

شبًل ؾطم يف تًدو املٓداطل يػدهاْٗا. مهدٔ      سكٌٚ

املػدددأي١ إىل  إٔ تبدددسأ املػدددأي١ بتذُٝدددو اٯ٫ت ٚتتةدددٛض  

 قٓاع١ ضب١ًٝ خايك١.

ايتٛغدو يف ايكدٓاعات ايبتٚنُٝٝا٥ٝد١ طاملدا أْٓدا ْٓدتر        :ثانًَا

َٔ ايبتٚنُٝٝا٥ٝات نُدٛاز قدٓاع١ٝ    ٚاٱؾاز٠ايٓؿط 

 ٚذبًٜٛٗا إىل َٛاز اغت٬ٗن١ٝ مهٔ تكسٜطٖا.

يهتْٚٝدد١ ٚايطقددا٥ل نددطٚض٠ ايتٛغددو يف ايكددٓاعات اٱ  :ثالجااًا

يف املًُهدددد١ ٚايددددسٍٚ  ٠نددددبا ا،باعتبدددداض إٔ هلددددا غددددٛق

ٚظٝؿٝدد١   ا،ٖددصٙ ايكددٓاع١ ربًددل ؾطقدد    اجملدداٚض٠. أٜهددا، 

نددبا٠  ا،بدداٯ٫ف َٚكدداْعٗا قددػا٠ ٚتػددتكة  أعددساز

 َٔ خطػبٞ ٚخطػبات ازباَعات.

اشباق١ بهٌ َٓةك١ ع٢ً سس٠  اٱَهاْاتٜتِ زضاغ١  :رابعااً 

مهدٔ   َدج٬،  ايككِٝملعطؾ١ َا مهٔ إٔ تٓتذ٘  ؾؿٞ 

ايتنٝع ع٢ً املٓتذات ٚايكٓاعات ايػصا٥ٝد١ ٚيف َدسٕ   

ايػددٛاسٌ إْتدداز ا٭مسدداى ٚتعًٝبٗددا ٖٚددٞ غددٛم نددبا٠   
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ٚيف املددسٕ املكسغدد١ قددٓاع١ اهلددساٜا اشباقدد١ باسبذدداز    

 سػا٤ا٭ٚاشبسَات اشباق١ باملعتُطٜٔ ٚاسبذاز، ٚيف 

قددٓاعات غصا٥ٝدد١ نددصيو ٚيف َددسٕ ازبٓددٛ  قددٓاع١     

 صا.ايػٝاس١ َٚا ٜتبعٗا ٖٚه

 ندددطٚض٠ تكًدددٝل أعدددساز ايعُايددد١ ايٛاؾدددس٠ تدددسضػبٝا،    :خامضاااًا

َٓٗدددا َٚدددٔ ازبٓػدددني    ٚإسددد٬ٍ عُايددد١ غدددعٛز١ٜ بدددس٫،  

ؾهددجا َددٔ املكدداْو مهددٔ إٔ تددساض بةددٛاقِ غددعٛز١ٜ 

بعس سكٛهلا ع٢ً تدسضٜ  بػدٝط. ٫ ٜعكدٌ إٔ ْؿدتهٞ     

َددٔ ايبةايدد١ ٚتددطزٟ َددسخ٫ٛت ايسٚيدد١ يف سددني إٔ ثًددح  

س٠ ايددد  ذبدددٍٛ ًَٝددداضات ايػدددهإ َدددٔ ايعُايددد١ ايٛاؾددد 

 ايطٜا٫ت خاضز املًُه١ نٌ غ١ٓ.

ًٜعّ ا٫ٖتُاّ بكٓاع١ ذب١ًٝ املٝاٙ املاسبد١ َٚتةًباتٗدا    :صادصًا

َددٔ قةددو ايػٝدداض ٚايتٛغددو يف ايتشًٝدد١ ٭غددطا  ظضاعٝدد١  

نددددصيو عًدددد٢ إٔ تهددددٕٛ قهدددد١ٝ ايعضاعدددد١ َسضٚغدددد١  

يٛؾط٠ املا٤ مبع٢ٓ ذبسٜس َا ْدعضع َٚدا ٫    ٚضبسز٠ طبكا،

 ْعضع.
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ايتنٝع ع٢ً ظضاع١ ا٭عد٬ف يدسعِ ايجدط٠ٚ اسبٝٛاْٝد١      :بعًاصا

َددٔ بعددض املٓتذددات ايدد  مهددٔ اغددتاازٖا َددٔ    بددس٫،

 زٍٚ صباٚض٠.

ايتٛقددـ عددٔ تكددسٜط بعددض ايػددًو ايػددعٛز١ٜ ايدد  هلددا    :ثامنااًا

غٛم ضبًٞ ستد٢ ٫ ؼبدسخ ؾدة ٜدٓعهؼ عًد٢ اضتؿداع       

 أغعاضٖا بايٓػب١ يًُػتًٗو ا،ًٞ.

أدٗع٠ ايكةاع ايعاّ ٖٚٝهًتٗدا ؾٗدصا   خكدك١ بعض  :تاصعًا

أزع٢ يهٞ تدٓذة ٚيًشدس َدٔ ايؿػداز اٱزاضٟ ؾعٓدسَا      

تعٜس إْتادٝت٘ ٚتكٌ ؾطم ايؿػداز   ٜكبة ايكةاع ضحبٝا،

 ؾٝ٘.

ًٜعّ عٌُ مح١ً يتغٝذ ثكاؾ١ ايعُدٌ َدو ايتدصنا إٔ     :عاشازاً 

تددسْٞ ايددسخٍٛ ٚا٭ظَددات ا٫قتكدداز١ٜ نؿًٝدد١ ب سددساخ  

 عًٝ٘. اٱقباٍيًعٌُ َٚٔ ثِ تػاات دٖٛط١ٜ يف ايٓعط٠ 

ٜٚعتكس أ. خايدس اسبداضثٞ ؾُٝدا ؽبدل ايبدسا٥ٌ ا٫قتكداز١ٜ       

 املتاس١ غا ايٓؿط تؿٌُخ
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اقتكاز َبيف عًد٢ ايتذداض٠ ٚاشبدسَاتخ زبدٞ ندبا٠       -

 حبذِ املًُه١.

اقتكددداز َدددبيف عًددد٢ ايكدددٓاع١ ٚاٱْتدددازخ ايؿدددطن١     -

ايعطب١ٝ ا٭َطٜهٝد١ يًػدٝاضات يف َكدط ةنُجداٍ(       

 ايٓؿط. َكايف تهطٜط

بأغددددايٝ  ( 5ةٚ (0اقتكددداز َعدددطيف خ ازبُددددو بدددني ة    -

ٚاْتكا٥ٝد١ تعتُدس عًد٢ ايكُٝد١      اضا،أنجط تةٛضا، ٚابته

 ع٢ً اجملتُو بؿهٌ َتهاٌَ. ا٭نجط َطزٚزا،

يسضاغ١ خةد١ ا٫ْتكداٍ    ،بعس إقطاض أسس ٖصٙ ايبسا٥ٌ ْٓتكٌ

 ٚايتشٍٛ هلا.

ا٫قتكدداز١ٜ بُٝٓددا أؾدداض ز. محٝددس املددعضٚع إىل إٔ ايبددسا٥ٌ    

 املتاس١ غا ايٓؿط تتهُٔخ

ايبشط خاق١ ايجط٠ٚ ايػُه١ٝ ة ،ايكٓاعات ايػصا١ٝ٥ -

 ا٭محط(، ٖٚٞ َٔ املكازض املػتسا١َ.

 ايكٓاعات املعس١ْٝ ٚايؿٛغؿات. -

 قٓاع١ ايػؿٔ ٚاشبسَات املطتبة١ باملٛا٧ْ. -
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 ايٓكٌ ازبٟٛ ٚخسَات ايؿشٔ ٚايتاْعٜت. -

 زإٚ غتِٜ بتٚنُٝٝهٌ.. -

ٚمهددٔ  ،ٚتٛغدٝو بطْداَر اسبدر ٚايعُدط٠     ،ايػدٝاس١  -

بعدس   غدٜٓٛا،  ا،إٔ ْعٜس عسز املعتُطٜٔ إيٞ ث٬ثني ًَْٝٛد 

 اْتٗا٤ ايتٛغع١.

ٜٚط٣ ايًٛا٤ ز. غعس ايؿدٗطاْٞ إٔ املؿتداح ٫قتكداز سدسٜح     

َتٓددٛع ٜهُددٔ يف خةددط اقتكدداز١ٜ ْٛعٝدد١ دسٜددس٠ تػددتٗسف    

إْؿددددا٤ قةاعددددات ْٚؿدددداطات  ٚ اغددددتٓٗا  ايكةدددداع اشبددددام 

ؾددطانات  ٚ ١ سسٜجدد١ بأٜددس عاًَدد١ غددعٛز١ٜ   ٚخسَٝدد  قددٓاع١ٝ

 ٜهٕٛ َٔ أِٖ أٖساؾٗاخٚ اغتجُاض١ٜ َو َػتجُطٜٔ خاضدٝني

ؾددطم ٚظٝؿٝدد١ داشبدد١ يًػددعٛزٜني يتػددِٗ يف       إػبدداز -

 يف خؿددض ايبةايدد١ٚ تٜٓٛددو َكددازض ايددسخٍٛ اشباقدد١ 

 تٛغٝو سذِ ايةبك١ ايٛغة٢ ٚربؿٝـ سس٠ ايؿكط.ٚ

 يٓؿط.ايعا١َ يؿت٠ َا بعس ا اٱٜطازاتتٜٓٛو َكازض  -

عدس٠ أَدٛض    د  ز. غعس ايؿٗطاْٞايًٛا٤ ضأٟ د يف ٜٚتةً  ٖصا  

 َٓٗاخ



6

–5102 
70 

 ٌُٖٝهٌ ا٭ددٛض ايدصٟ   ٚ تكشٝة ايتؿٖٛات يف غٛم ايع

َٓدددص ايػدددٓٛات ا٭ٚىل يف خةةٓدددا ايتُٜٓٛددد١ يف   ٚ ٫ ٜدددعاٍ

، ٖٚددصا قددا  ا٭ٜددسٟ ايعاًَدد١ ا٭دٓبٝدد١ ايطخٝكدد١ أدددطا،  

قدِٝ  ٚ ايؿذدٛات يف ا٭ددٛض   ػًدل ٜتةً  بطاَر تكدشٝش١ٝ ي 

 غاٖا.ٚ ٚأخ٬قٝات ايعٌُ

        نُا تتةًد  ٖدصٙ اشبةدط ايٓٛعٝد١ ٚايكةاعٝد١ ازبسٜدس٠

إزاض٠ سسٜج١ َٚٝعاْٝات يف نٌ قةاع بدٌ يف ندٌ َكدٓو    

يًبشح ٚايتةٜٛط ستد٢ ْكدسّ َٓتذدات تٓاؾػد١ٝ باغدتُطاض      

يددٝؼ ؾكددط يتًبٝدد١ ايةًدد  ا،ًددٞ ةَددا عددطف يف ْعطٜددات    

يف أَطٜهدا  ٖدٛ َدا ثبدت ؾؿدً٘     ٚ ايت١ُٝٓ ببسا٥ٌ ا٫غدتااز 

ازبٓٛبٝدد١(، بددٌ يًُٓاؾػدد١ يف ا٭غددٛام ايعاملٝدد١ حبكددل      

ـ  زخدٍٛ عاَد١   ٚ غٛق١ٝ ْأخصٖا عٔ دساض٠ تٛيس يٓا ٚظدا٥

ٚخاقددد١.. يٓتدددصنط إٔ ا٫قتكدددازات ايٓادشددد١ ٖدددٞ ايددد   

 تكسض ٚتأخص سككٗا يف أغٛام ايسٍٚ ا٭خط٣.

 ،إىل ْعدداّ نددطٜي سددسٜح ٜةبددل تددسضػبٝا،   عبتدداز أٜهددا ..

َٔ غدا املُهدٔ   ٚ ٚي١ نطا٥  ٫ٚ ٜعكٌايسٚي١ املعاقط٠ ز
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إٔ تكدد  ا٭َددٛاٍ ايعاَدد١ يف َكدد  خددام ٫ ٜعددٛز َٓدد٘       

عبددٔ ْػددُٔ ةَددٔ ايػدد١ُٓ( ايكةدداع     ٚ ؾدد٤ٞ، َٓددص عكددٛز  

ست٢ أقٍٛ  اشبام بايسعِ ايصٟ ٫ َجٌٝ ٫ٚ ٜعٝس أسٝاْا،

ٖددصٙ ايكددطٚ ، ٚايكةدداع اشبددام يف ايعددا  نًدد٘ ٜددسؾو   

عا١َ ؾ ىل َتد٢  ٖٛ غا َسعّٛ َٔ املاي١ٝ ايٚ نطا٥  ست٢

ٚندجا َدٔ ايٓؿداطات ٫     نطا٥بٓا بسا١ٝ٥ َٚٓدؿه١ دسا،

نددطا٥  عًٝٗدداو ٚا٭ٖددِ إٔ ايكةدداع اشبددام ٫ ٜؿددػٌ إ٫    

 ايكًٌٝ َٔ املٛاطٓني.

  ،اٱقدددد٬حَددددٔ  ٫ بددددس َددددٔ إٔ تهددددٕٛ ايهددددطا٥  دددددع٤ا 

بةبٝع١ اسبداٍ ٫ بدس َدٔ ايؿدؿاؾ١ٝ ٚاملػدا٤ي١      ٚ ا٫قتكازٟ

غٝاغدد١ٝ أنجددط َٓٗددا  ٚا،اغددب١ ٖٚددصٙ إؾددهاي١ٝ ْطاٖددا   

 إزاض١ٜ أٚ قا١ْْٝٛ.

    اسبهددَٛٞ ٚتةددٜٛط اٱزاض٠   اٱْؿددامأٜهددا، ؾدد ٕخ تطؾددٝس

إعدداز٠ اهلٝهًدد١ ٚذبطٜددط بعددض ايٓؿدداطات     ٚ اسبهَٛٝدد١

ا٫قتكدددداز١ٜ َدددددٔ قٝدددددٛز اٱزاض٠ اسبهَٛٝددددد١، مجٝعٗدددددا  

َتةًبدددات أخدددط٣ َُٗددد١ يًٓٗدددٛ  ا٫قتكدددازٟ ٚا٫يتشدددام 

 با٫قتكازات اسبسٜج١.
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حبداٟخ تٜٓٛدو َكدازض ايدسخٌ َعٓاٖدا      بُٝٓا قداٍ ّ. سػداّ   

بددس َددٔ  إتكددإ قددٓاعات تكددسٜط١ٜ غددا ْؿةٝدد١ ٚيعُددٌ شيددو ٫ 

أَدؼ  يف تةٜٛط ٚتسضٜ  ا٭ٜسٟ ايعاًَد١ ا،ًٝد١ امل٪ًٖد١ ٚعبدٔ     

اسباد١ ٱْؿا٤ طبك١ شٟٚ ايٝاق١ ايعضقا٤ نُا ٜةًل عًِٝٗ أٚ 

ايعُاٍ ٚاسبطؾٝني ٚايؿٓٝني ٖٚٞ أِٖ طبك١ يف أٟ زٚي١ تػدع٢  

َكدداٜٝؼ  ٟاقتكددازٖا عددٔ ططٜددل تكددسٜط َٓتذددات ش   يتكٜٛدد١ 

ْػددتةٝو إٔ ْطنددع عًدد٢  ٚدددٛز٠ عايٝدد١ ٚبػددعط َٓدداؾؼ عاملٝددا،

ا َدددٔ إتكاْٗدددا  ٓٻدددايبدددس٤ بايتٛغدددو يف تكدددسٜط قدددٓاعات مته    

نؿددطنات ا٭يبددإ ايػددعٛز١ٜ َجددٌ ايكددايف ٚاملطاعددٞ ايددصٜٔ   

أتكٓددٛا ٖددصٙ ايكددٓاع١ ٜٚػددتةٝعٕٛ َٓاؾػدد١ أندد  ؾددطنات    

ٚؾطنات تكٓٝو َٛاز ايبٓا٤ ٚايعداز نأَج١ً ا٭يبإ ايعامل١ٝ 

أخط٣. ٖٓاى قٓاعات غعٛز١ٜ نجا٠ ْادش١ ٚيهٔ يٮغـ 

 ٫ ْددط٣ َػدداْس٠ َددٔ ايكةاعددات اسبهَٛٝدد١ يؿددطا٥ٗا، زا٥ُددا،  

نطاغددددات املٛاقددددؿات يف ايعكددددٛز تددددٓل عًدددد٢ َٛاقددددؿات   

َٚكدداٜٝؼ َٚددٛز٬ٜت أَطٜهٝدد١ ٚأٚضٚبٝدد١ ٜٚٓددسض ؾُٝددا ْددسض إٔ  

ت غدددعٛز١ٜ. ٖدددصٙ ايؿدددطنات   تدددط٣ اؾدددتاط تٛضٜدددس قدددٓاعا  

ايٓادشدد١ تػددتةٝو إٔ تٓتكددٌ َددٔ سكددل غددٛقِٗ ا،ًددٞ إىل    
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سكل ايػٛم اٱق١ًُٝٝ أٚ ايعاملٝد١ ٫ٚبدس َدٔ َػداْس٠ ايسٚيد١      

بكٛٙ أغ٠ٛ مبا تؿعً٘ ايسٍٚ ايكٓاع١ٝ ملػاعس٠ اْتؿاض ٚمحاٜد١  

 ا،تٓاؾػددٝ ا،ستدد٢ ٚإٕ أْتذددت َٓتذددد َٓتذداتِٗ ٭ٕ ايؿددطنات     

ػددداْس٠ زٚهلدددا يف ايدددسخٍٛ يف سكدددل ذبتددداز إىل َدددد  ا،ممتددداظ

ايػددٛم ايعاملٝدد١ ٚأٚهلددا اؾددتاط ايسٚيدد١ يف مجٝددو عكددٛز تٛضٜددس  

 .َتةًباتٗا ع٢ً تٛضٜس استٝاداتٗا َٔ ايكٓاعات ا،١ًٝ أ٫ٚ،

كددددٌ بتٜٓٛددددو َكددددازض ايددددسخٌ، تػددددا٤ٍ   أٜهددددا ٚؾُٝددددا ٜت

ٜٛغددددـ ايهًٜٛٝددددتخ َدددداشا غتهددددٝـ َسٜٓدددد١ ضأؽ اشبددددا    أ.

أٚنددددة أ. َةؿددددط املطؾددددس ايتعسٜٓٝدددد١ ي٬قتكدددداز ايددددٛطيف؟ ٚ

ضزا، عًددد٢ ٖدددصا ايتػدددا٩ٍ بأْددد٘ ٫ٚؾدددو ؾددد ٕ قةددداع ايتعدددسٜٔ      

َدددٔ ايٛظدددا٥ـ َٚعٜدددس َدددٔ ايُٓدددٛ  ا،يددد٘ ثكدددٌ ٚغٝهدددٝـ َعٜدددس

ٚايددددددصٖ   ٚا٭ملْٛٝددددددّٛيف ايٓدددددداتر ا،ًددددددٞ .. ؾايؿٛغددددددؿات   

ٚغاٖددددا َددددٔ املعددددازٕ غتػدددداعس عًدددد٢ تٜٓٛددددو اقتكددددازْا،       

ندددصيو ؾددد ٕ تٜٓٛدددو ايكاعدددس٠ ايكدددٓاع١ٝ ٚذبؿٝدددع قةاعدددات     

اقتكدددددداز١ٜ أخددددددط٣ ناشبددددددسَات .. ٜػدددددداعس عًدددددد٢ خًددددددل  

 عٔ ايٓؿط. ٚظا٥ـ ٜٚػاِٖ يف تٜٓٛو اقتكازْا بعٝسا،
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ٚأناف ز.ّ. ْكط ايكشاف أْ٘ ٜتؿل بؿس٠ َدو ايسضاغدات   

ا٭نازمٝددد١ املتدككددد١ ٚايددد  أثبتدددت إٔ قدددٓاع١ ايتعدددسٜٔ    

بايٓػب١ يًًُُه١ ٖٞ يف َٗسٖا بػب  ا٫عتُاز ايهًٞ عًد٢  

عهؼ قٓاع١ ايٓؿط ؾٗٞ متجٌ ايعٓكط قٓاع١ ايٓؿط ٚأْٗا ب

املطنددعٟ ناقتكدداز ضبًددٞ َػددتساّ. إشٕ ايهًُدد١ ا،ٛضٜدد١  

ٖٓددا ا٫غددتسا١َ ٚيٝػددت امل٪قتدد١ ستدد٢ يددٛ نددإ عٓكددط ايددعَٔ  

ٜكاؽ بعؿطات ايػٓني أٚ ضمبا ٦َات. ٚقٓاع١ ايتعدسٜٔ ذبكدل   

املٓؿددٛز بتٜٓٛددو َكددازض ايددسخٌ ٭ْٗددا تعتُددس عًدد٢ قددٓاعات        

عدٔ قدٓاع١ ايدٓؿط ٚتكًبدات ا٭غدعاض      أخط٣ َه١ًُ هلا بعٝسا، 

ٚبصيو تهط  أنجط َٔ عكؿٛض بٓؿؼ اسبذط إشا َدا أخدصْا   

 ايعسز ايهبا َٔ ايٛظا٥ـ املٛؾط٠ يًُٛاطٓني. سبػبإيف ا

ز. غددعس ايؿددٗطاْٞخ َدداشا ايًددٛا٤ َٚددٔ ْاسٝدد١ أخددط٣ تػددا٤ٍ 

عٔ بسا٥ٌ ايدٓؿط نُكدسض يًةاقد١؟ عبدٔ ْػدتًٗو َدا ٜكدط         

٫ٚ ْكددسضٙ ةٚ ٜددأتٞ َٓدد٘  زاخًٝددا،  َدٔ ثًددح إْتادٓددا َددٔ ايدٓؿط  

ٖٓا ٜأتٞ ازبسٍ ٚ بػعط ضخٝل ( زخٌ قًٌٝ ٭ْٓا ْبٝع٘ زاخًٝا،

ٜٚدطتبط باملٛندٛع    سٍٛ زعدِ ايةاقد١. ٖدصا َٛندٛع َٗدِ ددسا،      

ٜعُل ٜٚهطؽ ٚ ايط٥ٝؼ ايصٟ ْتٓاٚي٘ بٌ ٜعٜس ايكه١ٝ تعكٝسا،
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اي  ٜٛادٗٗا اقتكازْا يف املػتكبٌ. نصيو ٜد ظ   اٱؾهاي١ٝ

تػدددا٩ٍ آخدددط َٗدددِ خ ٖدددٌ اغدددتؿسْا َدددٔ دباضبٓدددا يف املطاسدددٌ    

ايػددابك١؟ ٚيعددٌ اٱدابدد١ تهُددٔ يف أْٓددا ٫ ْددعاٍ ْددسٜط أَٛضْددا    

ندإٔ املؿده١ً ايد  ْتشددسخ     اٱْهداض ْؿدؼ  ٚ بدٓؿؼ ايعكًٝد١  

عٓٗددا غددا َٛدددٛز٠.. قةاعٓددا اشبددام ٖددٛ سكددآْا ايددطابة..        

 بددس َددٔ سددٛاض صبتُعددٞ َػددتُط سددٍٛ زٚض ايكةدداع        ٚعًٝدد٘ ٫

      ٘ يف ٚ اشبدددام ٜكدددٛزٙ املتٓدددٛضٕٚ َدددٔ ايكةددداع اشبدددام ْؿػددد

ٌ َكددسَتِٗ  ٌ ٚ ابددٔ مجٝدد ٘ ٚ ابددٔ ايعاَدد َجًددِٗ نجددط  ٚ ابددٔ ؾكٝدد

َدددددٔ ٖدددددِ يف قاَتددددد٘ َدددددٔ املػددددد٪ٚيني ٚ ايطبٝعددددد١ٚاملاٜػدددددتٚ 

 اسبهَٛٝني.

أ. َةؿدددط املطؾدددس إٔ إْؿدددا٤ ٚتؿدددػٌٝ َكدددايف      ٚأٚندددة 

.. يف ظٌ ازبٗٛز ايعامل١ٝ يتٜٓٛو َكدازض  ا،ايتهطٜط َهًـ دس

ٚاغدددتدساّ تكٓٝدددات سسٜجددد١ مت تةٜٛطٖدددا يتدؿدددٝض   ،ايةاقددد١

قس ٜهٕٛ َٔ  ،اغت٬ٗى ايبٓعٜٔ ٚايسٜعٍ .. يف ظٌ نٌ ٖصا

ا٭دس٣ ايسخٍٛ يف ؾطانات يتٌُٜٛ بٓا٤ املكدايف اشباضدٝد١   

 ضبًٝدا،  ،َو َػتجُطٜٔ َٔ ايسٍٚ املػتًٗه١ ..يتٛظٜو املدداطط 

ؿدا٤ َكدايف يػدس استٝاددات ايةًد  ا،ًدٞ. ٚيؿدت        مهٔ إْ
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أ.َةؿدددددط ا٫ْتبددددداٙ إىل اغدددددتػ٬ٍ ا٭ظَدددددات يدددددسؾو ازبٗددددداظ   

اسبهَٛٞ عبدٛ قدطاضات يكدا  ند ٣ اجملُٛعدات ايعا٥ًٝد١       

ٜػتٗسؾٕٛ ؾطا٤ أقٍٛ سه١َٝٛ قطف  …  ٚضداٍ ا٭عُاٍ

..بُٝٓا ايتٛد٘ ػب  إٔ ٜهٕٛ  ا٭مثإعًٝٗا ًَٝاضات بأضخل 

PPP   ايكةددداعني ايعدددداّ ٚاشبدددام .. ٜٚددددتِ   ؾدددطان١ َدددا بددددني 

 .Green fieldايتنٝع ع٢ً املؿاضٜو ازبسٜس٠ 

ٚاتؿدددددل ّ. غدددددا  املدددددطٟ َدددددو ٚدٗددددد١ ْعدددددط أ. َةؿدددددط       

ٔ غٝػدددددتػًٕٛ ايٛندددددو ٜاملطؾدددددس، سٝدددددح ٜعتكدددددس إٔ ندددددجا

٫َدددت٬ى ايكةددداع ايعددداّ بأمثدددإ خبػددد٘. ٚايةطٜكددد١ ا٭ؾهدددٌ    

املؿددددداضن١ بدددددني ايسٚيددددد١ ٚاملدددددٛاطٔ يف ؾدددددطنات ندددددبا٠  

١ ٜةدددطح ْكدددـ ضأمساهلدددا ي٬نتتدددا  ايعددداّ ٜٚٓددداط   َػددداُٖ

بٗدددا َؿدددداضٜو ضبدددسز٠ تهددددُٔ ايسٚيددد١ ظباسٗددددا عدددٔ ططٜددددل     

ؾدددددطا٤ َٓتذٗدددددا بدددددسٍ املػدددددتٛضز أٚ بدددددأٟ ططٜكددددد١ أخدددددط٣.     

ٚمهدددٔ إٔ تدددٛؾط ٖدددصٙ ايةطٜكددد١ ايػدددٝٛي١ ملؿددداضٜو نددد ٣    

َجدددٌ غددده١ اسبسٜدددس ٚايكدددٓاعات ايبتٚيٝددد١ ٚايهُٝٝا٥ٝدددد١      

يكددددددٓاعات ايجكًٝدددددد١ ْٝددددددّٛ ٚايهٗطبددددددا٤ ٚايتشًٝدددددد١ ٚا ٛٚا٭مل

 ٚغاٖا.
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يتععٜدع زخدٌ    ظاٍ ٚاغدعا،  ٜٚط٣ ّ. غا  املطٟ إٔ اجملاٍ َدا 

ايطغِ َٔ ايعطٚف اي  تتعط  هلدا ايدب٬ز ْتٝذد١    ع٢ً ايسٚي١ 

٫غدددتٓعاف ايجدددط٠ٚ عًددد٢ َدددس٣ ايعكدددٛز املانددد١ٝ أثٓدددا٤ اضتؿددداع   

ايعا٥سات ايٓؿة١ٝ ثدِ اغبؿدا  غدعط بطَٝدٌ ايدٓؿط يف ايٛقدت       

 َٚٔ ططم تٜٓٛو ايسخٌخ ،اسبانط

     ٔتٛغددٝو قددسضات َهدد١ ٚاملسٜٓدد١ عًدد٢ اغددتٝعا  املعٜددس َدد

املعتُددددطٜٔ ٚاسبذدددداز ٚايتعاَددددٌ َددددو املٛنددددٛع بةطٜكدددد٘    

اقتكدداز١ٜ تدد٪َٔ بعددض ايددسخٌ يًسٚيدد١ َددو اسبؿدداظ عًدد٢      

ايك١ُٝ ايطٚس١ٝ هلدصٙ ايؿدعا٥ط َدٔ خد٬ٍ خةد١ ٫غدتٝعا        

أن  عسز ممهٔ َٔ املػًُني يف اسبر ٚايعُط٠ حبٝدح  

تكددبة املًُهدد١ أندد  بًددس غددٝاسٞ يف ايعددا  َددو ضؾددو       

 ْٛع١ٝ اشبسَات املكس١َ يًشذاز ٚاملعتُطٜٔ.

    ،عددٔ ططٜددل ايتكددٓٝو ا،ًددٞ      خؿددض ا٫غددتااز تددسضػبٝا

يًػددًو ٚاملعددسات ايجكًٝدد١ ٚاملتٛغددة١ ٚاشبؿٝؿدد١ عددٔ ططٜددل   

بدددني ايسٚيددد١ ٚاملدددٛاطٓني ٚؾدددطنات    طبتًةددد١ؾدددطنات 

تٛغة١ ٚايجكًٝد١ ٚتٛندو   أدٓب١ٝ إشا يعّ ا٭َط خاق١ يف امل

 ػ  سذِ ٚق١ُٝ ٖصٙ ايػًو.حبا٭ٚيٜٛات 
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        تععِٝ ايك١ُٝ املهداؾ١ ي َٝدٌ ايدٓؿط عدٔ ططٜدل تهطٜدط

ايبتٍٚ ٚتكٓٝو َهطضات ايبتٍٚ حبٝح تػتةٝو ايسٚيد١  

نػ  ايؿطم بني غعط اشباّ يف ايػٛم ٚايػعط املةًدٛ   

يًُٝعاْٝدددد١ ٚخؿددددض تكددددسٜط اشبدددداّ إىل أزْدددد٢ َػددددت٣ٛ    

 ممهٔ.

 ٝٓو َٔ أدٌ ايتكسٜط عٔ ططٜدل ؾدطنات طبتًةد١    ايتك

 بني ايسٚي١ ٚاملٛاطٔ ٚخ ات أدٓب١ٝخ

 ٛيًػًو املعتُس٠ ع٢ً ايةاق١ َجٌ ا٭مل.ّْٛٝ 

   )ٌايتٛغددو يف ايكددٓاعات املعتُددس٠ عًدد٢ ايػددًهٕٛ ةايطَدد

 َجٌ أؾباٙ املٛق٬ت ٚاٱيهتْٚٝات.

   خؿددددددض ا٫غددددددت٬ٗى ا،ًددددددٞ يًٛقددددددٛز يف املٛاقدددددد٬ت

 ملٝاٙ عٔ ططٜلخٚايهٗطبا٤ ٚذب١ًٝ ا

 .ايتٛغو يف ايةاق١ ايؿُػ١ٝ ٚايةاق١ اي١ٜٚٛٓ 

        ايتٛغو يف املٛاقد٬ت ايعاَد١ َجدٌ ايكةداضات ايد  تعتُدس

ع٢ً ايهٗطبدا٤ ٚذبٜٛدٌ ايؿدشٔ إىل ايكةداضات ٚتأغدٝؼ      

ٍٍ َددٔ ايٓٛعٝدد١ ٚاملٛثٛقٝدد١  ْعدداّ سدداؾ٬ت عًدد٢ َػددت٣ٛ عددا
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عًددد٢ املطنبدددات   َٚدددٔ ثدددِ ضؾدددو غدددعط ايٛقدددٛز تدددسضػبٝا،   

 اشباق١.

 ٚضبةُٗا بكةاض ؾشٔ غطٜو  ايسَاّٚ دس٠ٓؿٝط َٝٓا٥ٞ ت

 .ا،ٝط اهلٓسٟٚ ايػٜٛؼ٫ختكاض املػاؾ١ بني 

  اهلٓدددددس ٚبانػدددددتإ تكدددددسٜط ايةاقددددد١ ايهٗطبا٥ٝددددد١ إىل

 ٚأٚضٚبا. ٚأؾطٜكٝا َٚكط ٚا٭ضزٕ

       تٛظٝددددددـ ايعُايدددددد١ ايػددددددعٛز١ٜ يًكةدددددداع اشبددددددام ٚيف

اشبدددداضز عددددٔ ططٜددددل ؾددددطنات سهَٛٝدددد١ يف ايكةدددداع   

هدددددٕٛ َػددددد٪ٚي١ عدددددٔ قةددددداع ايٓكدددددٌ اشبدددددسَٞ َدددددج٬، ت

يًكةددداع اشبدددام ٚاشبدددداضز ٚغاٖدددا َدددٔ ايٓؿدددداطات يف     

 ايكةاع اشبام.

      ايتنٝددددددع عًدددددد٢ ايتدككددددددات ايؿٓٝدددددد١ املطغٛبدددددد١ يف

ازباَعدددات َجدددٌ ايةددد  ٚاهلٓسغددد١ ٚتٛظٝدددـ املدطددددات     

 يف ايساخٌ ٚاشباضز عٔ ططٜل ؾطنات سه١َٝٛ.

      ٕايتٛغو يف اغتدطاز ٚتكدٓٝو ٚتكدسٜط اشباَدات ٚاملعداز

 خط٣ املتٛؾط٠ يف املًُه١.ا٭
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َٚددددٔ ٚدٗدددد١ ْعددددط ز. ازبدددداظٟ ايؿددددبٝهٞ ؾدددد ٕ ايةددددطح   

ايدددددصٟ مت يف َٛندددددٛع تدددددأثا ايدددددٓؿط ٚاسبًدددددٍٛ ٚايبدددددسا٥ٌ      

ندددإ َدددٔ امل ؿدددت   ،املتاسدد١ يف ٖدددصا ايؿدددإٔ ٚاملؿددداض إيٝٗددا  

إٔ تهددددددٕٛ َددددددٔ أغددددددؼ َٚطتهددددددعات خةددددددط ايتُٓٝدددددد١     

ا٫قتكددددداز١ٜ يف ب٬زْدددددا َٓدددددص عؿدددددطات ايػدددددٓٛات املانددددد١ٝ  

ٚيهٓٶدددا ظًًٓدددا ْػدددُو عٓٗدددا ْٚكطأٖدددا يف بساٜددد١ ندددٌ خةددد١     

تُٜٓٛدددد١ خاقدددد١ ؾُٝددددا ٜتعًددددل ببددددسا٥ٌ ايددددٓؿط ٚايتٛغددددو يف       

٫ ٜتٓاغدددد   ثدددِ ٜهددددٕٛ ايتٓؿٝدددص بة٦ٝددددا،   ،ايتكدددٓٝو ٚغاٖددددا 

َٚددددددٔ ثٳددددددِ تٝادددددددات ا٫قتكدددددداز١ٜ امل ًٹشدددددد١ ايبتدددددد١ َددددددو ا٫س

تدددٓعهؼ اٯثددداض عًددد٢ ازبٛاْددد  ا٭خدددط٣ غدددا ا٫قتكددداز١ٜ       

 يٮغـ .
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أؾاض ز. ؾٗدس اسبداضثٞ يف ٖدصا اٱطداض إىل أْد٘ ايتكد٢ ضددٌ        

َػتكبٌ "ٚنإ اسبسٜح عٔ  باضٜؼأعُاٍ غعٛزٟ نبا يف 

ٚشندط    َدو ايتكًبدات ا٫قتكداز١ٜ اسبايٝد١ ٚاملٓتعدط٠      "ا٭دٝاٍ

بأْدد٘ ٜددط٣ ستُٝدد١ خًددل بددسا٥ٌ قددًب١ يتُٓٝدد١ َددٛاضز أخددط٣ غددا  

ٚشنط َٔ اسبًدٍٛ ايعادًد١ اٯٕ أْد٘ غدبل إٔ نتد        ،ايبتٍٚ

أنجط َٔ َط٠ إىل ٚظٜط املاي١ٝ عدٔ ندطٚض٠ اٱغدطاع يف إْؿدا٤     

ٚغاٖددا  ايٓددطٜٚردٝدداٍ نُددا سددازخ يف يٮ "قددٓسٚم غددٝازٟ"

ٚتهددٕٛ  ،ٜٚدتِ اغدتجُاض ٖددصا ايكدٓسٚم بةطٜكد١ َٗٓٝدد١ عايٝد١     

عٛا٥دددس ايكدددٓسٚم ٖدددٞ املهُدددٌ يعذدددع املٝعاْٝددد١ بؿدددهٌ أٚ   

ٖٚٛ  ،ٚذبذِٝ ايؿػاز ،بآخط، َو تطؾٝس اٱْؿام اسبهَٛٞ

ٓٳدا إىل ا٭غدٛأ ٭ٕ        ٜط٣ إٔ ايٛنو بػدا ٖدصٙ ايةطٜكد١ غٝػدا بٹ



6

–5102 
82 

ستٝدداطٞ ايهدددِ ستدد٢ ٜكددبة بعددس   ايػددش  غٝػددتُط َددٔ ا٫ 

أبددسا، ٚبايتددايٞ  "غددا ندددِ  "أضبددو أٚ  ددؼ أٚ عؿددط غددٓٛات 

ٜهٕٛ ا٫ْٗٝاض اسبكٝكٞ وو ٖٛ ٜط٣ إٔ ايكٓسٚم ايػٝازٟ ٖٛ 

 اٱغتاتٝذ١ٝأسس اسبًٍٛ ايعاد١ً يف ايةطٜل إىل خًل ايبسا٥ٌ 

إىل إٔ تدد٪تٞ ايبددسا٥ٌ   ٭ٕ ايٛقددت يددٔ مًٗٓددا نددجاا،    ،يًددٓؿط

عددٔ ضدددٌ ا٭عُدداٍ بددإٔ   نًددٗا . ٜكددٍٛ ز. ؾٗددس ْكدد٬، املكتسدد١ أ 

 ٚظٜط املاي١ٝ   ٜعبأ باملكتح و

ٚعًددل أ. َةؿددط املطؾددس بددإٔ ايكددٓسٚم ايػددٝازٟ َةًدد        

غتاتٝذٞ، نُا أْٓا ئ ْدتُهٔ َدٔ تٜٓٛدو َكدازض ايدسخٌ      إ

إ٫ َددٔ خدد٬ٍ تٛظٜددو اغددتجُاضات ايكددٓسٚم ايػددٝازٟ بؿددهٌ   

 عٔ قةاع ايٓؿط ٚايػاظ. َسضٚؽ ٚبعٝسا،

ٚتػددا٤ٍ ز. خايددس ايطزٜعددإخ َٚددا ايكٓددٛات ا٫غددتجُاض١ٜ أٚ     

اجملددا٫ت ا٫غددتجُاض١ٜ ايدد  غددتٛظـ ؾٝٗددا أَددٛاٍ ايكددٓسٚم      

 ؟؟…؟ قٓاع١، دباض٠ ايػٝازٟ؟ أغِٗ عامل١ٝ َج٬،

أَا ز. عبساهلل اسبُٛز ؾكدس أٚندة إٔ ايكدٓسٚم ايػدٝازٟ     

يدددٔ ٜتشكدددل بٗدددصٙ ايطَٚاْػددد١ٝ ٚإٕ ذبكدددل بػاٖدددا ؾًدددٔ ٜدددساض   



6 

 

–5102 5102  
83 

١ٝٓٗ أبسا، ٚأَدا ندطٚض٠ اسبدس َدٔ ايؿػداز ؾدايؿهط٠       بةطٜك١ َ

تتٓاؾ٢ َو إْؿدا٤ قدٓسٚم غدٝازٟ. ٚأنداف ز. اسبُدٛزخ       أق٬،

إشا اغدددتةاعت ْػدددا٩ْا إٔ ٜٓدددتذٔ بدددسا٥ٌ يٛددددٛز اشبازَدددات    

ٚأزضٕ ٖصٙ ايبسا٥ٌ مب١ٝٓٗ عايٝد١، ٚاغدتةاع ضدايٓدا املٛظؿدٕٛ     

 يف ايكةاع ايعاّ إٔ ٜٓتذٛا بسا٥ٌ يدسخٌ أغدطِٖ ٜٚدسٜطٚا ٖدصٙ    

ايبدسا٥ٌ مبٗٓٝد١ عايٝد١، ؾاضتكد  ايبدسا٥ٌ ايٛطٓٝد١ يًدسخٌ ايد          

تساض مب١ٝٓٗ عاي١ٝ.. يٝؼ قبٌ شيو. ٚؾػط ز. عبساهلل ضأٜ٘ بأْد٘  

ٜكدددع  قبدددٍٛ ؾهدددط٠ قدددٓسٚم اغدددتجُاضٟ غدددٝازٟ يف ب٦ٝددد١     

 ةضع١ٜٛ( َٚطنع١ٜ َةًك١.

ٚأٚنددة ز. ؾٗددس اسبدداضثٞ إٔ أَددٛاٍ ايكددٓسٚم يف اشبدداضز     

ؾددددد١ .. َجدددددٌ ايبٓدددددٛى  غدددددٝسٜطٖا أؾددددددام أٚ دٗدددددات ضبت 

ا٫غددتجُاض١ٜ ايهدد ٣ املعطٚؾدد١ حبطؾٝتٗددا ْٚتا٥ذٗددا ا،ككدد١      

 ع٢ً ا٭ض .

ٚعكددد  أ. َةؿدددط املطؾدددس عًددد٢ ٚدٗددد١ ْعدددط ز. عبدددساهلل     

اسبُددٛز بددإٔ ايكددٓازٜل ايػددٝاز١ٜ أغًدد  اغددتجُاضاتٗا َباؾددط٠   

َٚؿددداضنات ب ْؿدددا٤ نٝاْدددات قدددٓاع١ٝ ٚظضاعٝددد١ ٚقدددٓاع١    
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املهددداضب١ ٚايتعاَدددٌ يف  خل. نُدددا إٔ إ…ا٭زٜٚددد١ يف ايعدددا   

تكدددام ايكدددٓازٜل ايػدددٝاز١ٜ. ٚندددط   ا٭غدددِٗ يدددٝؼ َدددٔ اخ

عاَدا، ندإ زخدٌ ايدٓؿط     09َةؿط َجا٫، ضبسزا، بكٛي٘خ قبٌ أ.

 %;6أقددددبة  5107 ٚيف ْٗاٜدددد١ %6>يف أبددددٛظي ٜؿددددهٌ

ٛ ايكٓسٚم ايػٝازٟ ايتدابو ٭بدٛظي. ٚخد٬ٍ ايطبدو     ٚايػب  ٖ

ػددددٝازٟ ا٭ٍٚ َددددٔ ٖددددصا ايعدددداّ ربةددددت أضبدددداح ايكددددٓسٚم اي  

املطؾس ض٩ٜت٘ بأْٓا  َةؿط. ٚععظ أ  .ًَٝاض ز٫ٚض 86ايٓطٚػبٞ 

  ٚ ٚبايتدايٞ مهددٔ إٔ   ابٝهدٛض  ظبشٓدا يف قدٓسٚم أضاَهددٛ 

 ٟ ٚأٜهددا، ظبشٓددا يف ايبٓددٛى َددٔ   . ْددٓذة يف ايكددٓسٚم ايػددٝاز

ضات خعٜٓد١ تكدّٛ بد زاض٠ أقدٍٛ ايبٓدٛى عاملٝدا،. نُدا        خ٬ٍ إزا

عددٔ تأغددٝؼ   إٔ تأغددٝؼ قددٓسٚم غددٝازٟ ٫ ؽبتًددـ نددجاا،   

 َا ًٜٞخ ا٭خص يف اسبػبإَو  قةاع اشبع١ٜٓ يف أٟ بٓو ..

 .اٱغتاتٝذ١ٝاختٝاض  -

 ٚنو أطط ايطقاب١ ٚاٱؾطاف. -

 ٚيٝات.٪ذبسٜس املٗاّ ٚاملػ -

 ٚنو آيٝات َطاقب١ املداطط. -
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 زب١ٓ ا،اغب١ ٚايتسقٝل ايساخًٞ. -

 Front office & Back office ،ؾكٌ ا٭زٚاض -

ٍ َٚٔ ثِ اختٝاض ؾطٜل إز ػد   حبٚتٛظٜدو املٗداّ    ،اض٠ ا٭قدٛ

ايكدددٓسٚم  إغدددتاتٝذ١ٝا٭ٖدددساف ٚاملػددداضات ايددد  سدددسزتٗا    

ةا٭ٖدددساف بعٝدددس٠ املدددس٣   إزاض٠ ايتدددسؾكات ايٓكسٜددد١ قكدددا٠    

 ضأٟ أ. َةؿدط د يف املس٣(. نُا إٔ أِٖ إدطا٤ يف ٖصا اٱطاض  

ذبسٜس اهلسف َٔ إْؿا٤ ايكٓسٚم ايػٝازٟ، َٚٔ ثِ اختٝداض   د

يػٝاغدد١ ايكددٓسٚم يف تٛظٜددو ا٭قددٍٛ  اٱغددتاتٝذ١ٝا٭ٖددساف 

ػب  إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى دٗاظ َػاْس  ،ٚع٢ً ازباْ  اٯخط …

 يًعًُٝات ٚاٱؾطاف ٚايتسقٝل ٚاملتابع١.

إٔ تبكددد٢  _أ. َةؿدددط َدددا ظاٍ اسبدددسٜح عٓدددس _َٚدددٔ املٗدددِ 

غدٝاز١ٜ   اٱغدتاتٝذ١ٝ غٝاغ١ تٛظٜو ا٭قٍٛ ٚارباش ايكدطاضات  

ٚايتٓؿٝص غٝهٕٛ ع  ٚغدةا٤   …ٚبأٜسٟ ؾطٜل ٚطيف َ٪ٌٖ 

ٚقٓازٜل ذبدٛط عاملٝد١. ؾاهلدسف ايدط٥ٝؼ َدٔ إْؿدا٤ قدٓازٜل        

غٝاز١ٜ ٖٛ زبعًٗا تساض باغتك٬ي١ٝ تا١َ بعٝس٠ عٔ باٚقطاط١ٝ 

ٱعةا٥ٗدددا املطْٚددد١ يف تهدددٜٛٔ   ٚأٜهدددا، ،ازبٗددداظ اسبهدددَٛٞ

 ايؿطانات ٚإْؿا٤ ايهٝاْات.
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ايػٝاز١ٜ ٚاتؿل ز. عبساهلل اسبُٛز َو ايكٍٛ بإٔ ايكٓازٜل 

ٚظاض٠ املايٝدد١ خدد٬ٍ  أضازتْا نُددا ضيددٔ تددٓذة يف سدداٍ اغددتُط 

سٝح أسهُت غٝةطتٗا عًد٢ ناؾد١    ،ا٭ضبعني غ١ٓ املان١ٝ

 ٚذبهُت بػٝاغ١ تٛظٜو ا٭قٍٛ. …ايكٓازٜل اسبه١َٝٛ 

غددددبل ٚإٔ  ايكددددبإبُٝٓددددا شنددددط أ. َػددددؿط املٛغدددد٢ إٔ    

أنجددط َددٔ َددطٙ خدد٬ٍ   cnbc ٚbbcٚ اغتهدداؾت٘ غددهاٟ ْٝددٛظ

ٖصا ايعاّ ٚقبٌ تٛايٞ ا٭ظَات.. ٚنإ ٜ٪نس ع٢ً ايكدٓازٜل  

 ايػٝاز١ٜ.. يهٔ   ٜػتُو ي٘ أسس.

َدددٔ ايهدددطٚضٟ عٓدددس  ٘ز.ّ. ْكدددط ايكدددشاف ؾدددا٣ أْدد  أَددا 

ايصٟ أؾاض إيٝ٘ ز. ؾٗس اسباضثٞ  –تأغٝؼ ايكٓسٚم ايػٝازٟ 

إٔ ٜهددٕٛ نددباا، دددسا، ستدد٢ ٜهددٕٛ يدد٘ اعتبدداض مبعٓدد٢ إٔ    –

يف سذددِ ايتًْٜٝٛددات أَددا ايبددسا٥ٌ ا٭خددط٣ ٚا٭نجددط     ٜهددٕٛ

ٚاقع١ٝ تهُٔ يف تٜٓٛو َكازض ايسخٌ ٚتكًٝل ا٫عتُاز ع٢ً 

ايددددٓؿط نأغدددداؽ ؾددددب٘ ٚسٝددددس يًددددسخٌ ايددددٛطيف تددددسضػبٝا،.  

ٚتهطٜؼ ازبٗس يف قٓاع١ ايبتٚنُٝاٜٚات ع٢ً َهطضات 

ايبتٍٚ بس٫، َٔ تكسٜط ايٓؿط اشباّ ؾكط ٚقٓاعات ايتعسٜٔ 

ايكددددػا٠ ٚاملتٛغددددة١ املطازؾدددد١ ٚاملهًُدددد١ هلددددا   ٚايكددددٓاعات

 باٱناؾ١ إىل ايبسا٥ٌ ا٭خط٣ املؿاض إيٝٗا.
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َٔ داْب٘ ٜعتكس ايػؿا أ. أغا١َ ْكًٞ أْ٘ مت ؾكدٌ مجٝدو   

ايكددٓازٜل عددٔ ٚظاض٠ املايٝدد١، ٚذبٛيددت ٚظاض٠ املايٝدد١ إىل ٚظاض٠     

ؾكددٌ ا٫قتكدداز عٓٗددا    خعاْدد١، خكٛقددا، بعددس إٔ مت َػددبكا،   

تدةددٝط، َٚددٔ ايٛانددة إٔ صبًددؼ ايؿدد٪ٕٚ   ٚنددُ٘ يددٛظاض٠ اي 

ا٫قتكدداز١ٜ ٚايتُٓٝدد١ أقددبة اٯٕ ٖددٛ املؿددطف عًدد٢ ايكددٓازٜل 

 ٚع٢ً ؾ٪ٕٚ ا٫قتكاز ٚا٫غتجُاض بؿهٌ َباؾط.

ٜٚدددط٣ ّ. سػددداّ حبددداٟ إٔ ايكدددٓازٜل ايػدددٝاز١ٜ َةًددد      

أغاغدددٞ يهدددٌ زٚيددد٘ هلدددا ؾدددٛا٥ض َايٝددد١ ٚيهدددٔ تهٜٛٓٗدددا     

٠ َتةًبات أغاغ١ٝ ذبتاز إىل عس  ٚإزاضتٗا يٝؼ با٭َط ايػٌٗ

  ٌ ايؿددؿاؾ١ٝ  ،أٚهلددا ا٫ستاؾٝدد١ ٚايتدكددل يف اٱزاض٠ ٚايتعاَدد

املةًكددد١ يف اٱؾكددداح ٚاغدددتك٬ي١ٝ ناًَددد١ يف اربددداش ايكدددطاض    

ٚندو ٖدسف    عدٔ غدٝةط٠ ايػٝاغدٝني، أٜهدا،     ا،ٚايتكطف بعٝس

ٚانددة يًػٝاغدد١ ا٫غددتجُاض١ٜ املتبعدد١ ٚأٖساؾدد٘ نُجدداٍخ ٖددٌ      

ٝدد١ عاَدد١ أّ يف ايددسٍٚ   غددٝهٕٛ ا٫غددتجُاض يف ا٭غددٛام ايعامل  

ايٓاَٝدد١ أٚ ٖددٌ غددٝهٕٛ يف صبدداٍ َعددني نايتهٓٛيٛدٝددا أٚ   

 ١ايكدددددددددٓاع١ أٚ ايعكددددددددداضات أٚ ا٫غدددددددددتجُاض يف زٍٚ َعٝٓددددددددد 

ناٱغددد١َٝ٬ َدددج٬،. ٫ ؽبؿددد٢ إٔ ض٩غدددا٤ بعدددض ايكدددٓازٜل      
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 ددسا،  ا،قٜٛد  ا،ايػٝاز١ٜ ايٓادش١ حبهدِ عًُدِٗ متًهدٕٛ ْؿدٛش    

َددٔ إْؿددا٤   آٸددٜٚكددع  ؾكددًِٗ عددٔ ايػٝاغدد١ ستدد٢ ٚإٕ متهّ  

قددٓسٚم غددٝازٟ ٖددٌ غددٓتعاٌَ َعدد٘ بؿددؿاؾ١ٝ َةًكدد١؟؟ ٖددٌ       

عدددٔ ايكدددطاضات  متاَدددا، غدددتهٕٛ قطاضاتددد٘ َػدددتك١ً َٚؿكددد٫ٛ، 

ايػٝاغددد١ٝ؟؟ ٖٚٓدددا تهُدددٔ املؿددده١ً يف إْؿدددا٤ ايكددددٓازٜل      

 ايػٝاز١ٜ.

ٚتػا٤ٍ ز. خايس بٔ زٖٝـخ أيٝػت َ٪غػ١ ايٓكس ٖٞ َدٔ  

١ٜ ٜددسٜط ا٫غددتجُاضات اسبهَٛٝدد١ َددٔ خدد٬ٍ بٓددٛى اغددتجُاض      

أَطٜه١ٝ ٚغاٖا ٖٚٞ ة َ٪غػ١ ايٓكس ( اي  تسٜط ايكٓازٜل 

ايػدددٝاز١ٜ ايػدددعٛز١ٜ ؟ ٚأددددا  أ. َةؿدددط املطؾدددس بدددإٔ ٖدددصا     

عددٔ ايػٝاغدد١ ايٓكسٜدد١    قددشٝة ٚأندداف أْٗددا َػدد٪ٚي١ أٜهددا،   

خل، ٖٚٓددا ...إيًددب٬ز ٚاٱؾددطاف عًدد٢ قةدداع ايبٓددٛى ٚايتددأَني    

ػبدد  شنددط إٔ ايكددٓسٚم ايػددٝازٟ يددٔ ؼبددٌ ضبددٌ غدداَا يف     

اض٠ أقٍٛ ايسٚي١ املطتبة١ باملٛاظ١ْ ايعا١َ أٚ ؼبٌ ضبٌ ٚظاض٠ إز

ايتدةددٝط يف ايتدةددٝط يتهددٜٛٔ قاعددس٠ قددٓاع١ٝ يب٬زْددا..      

ٜددتِ تأغٝػددٗا ٚإٜددساع َبًددؼ َددايٞ َعددني   ؾايكددٓازٜل ايػددٝاز١ٜ

       ٘  ٜكػددددِ نددددطأؽ َدددداٍ تؿددددػًٝٞ ٚدددددع٤ آخددددط ٜددددتِ تٛظٜعدددد
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ٚعًددل ز. خايددس بددٔ زٖددٝـخ ٚيهددٔ غدداَا ٖددٞ  . ناغددتجُاضات

كددّٛ عًدد٢ ا٭قددٌ دع٥ٝددا، بعُددٌ ايكددٓسٚم ايػددٝازٟ أيددٝؼ  اٯٕ ت

نصيو ؟ ٚبدسٚضٙ أٚندة أ. َةؿدط املطؾدس إٔ مجٝدو ا٭قدٍٛ       

املػددتجُط٠ خاضدٝددا، تؿددطف عًٝٗددا غدداَا. ٚبكددؿ١ عاَدد١ ٜددط٣ أ. 

َةؿددط إٔ ايكددٓسٚم ايػددٝازٟ ٚدددٛزٙ َٗددِ ٚظباسدد٘ غددٝ٪زٟ   

يػطع١ ربؿٝض ا٫عتُاز عًد٢ ايدسخٌ ْؿدط . ٚمهدٔ ايٓعدط      

 ٌ إنايف.ي٘ نُكسض زخ

بددني  ا،َٚددٔ ٚدٗدد١ ْعددط أ. خايددس اسبدداضثٞ ؾدد ٕ ٖٓدداى ؾطقدد     

  ٞ يدٝؼ اغدِ    ايؿدطم طبعدا،   ،قٓسٚم ا٭دٝاٍ ٚايكدٓسٚم اسبداي

ايكدددٓسٚم ٚيهدددٔ ْدددٛع ٚعدددسز ايػٝاغدددات ٚا٭زٚات املايٝدددد١      

يتًددو  ٚتبعددا، ،املةبكدد١ ٚسذددِ أقددٍٛ ٚتعددا٬َت نددٌ غٝاغدد١  

يدس  ايػٝاغات تػُٞ ا٫غتجُاضات قدٓسٚقا،. ٚعًٝد٘ ٜ٪ٜدس أ. خا   

عدددٔ  اسبددداضثٞ إٔ ٜهدددٕٛ ٖٓددداى ةقدددٓسٚم يٮدٝددداٍ( بعٝدددسا،  

ٚيف ا٫غددددتجُاضات اٯَٓدددد١ ٚشات ايتٛددددد٘    ،املددددداطط ايعايٝدددد١ 

ٚقدٓسٚم   ،املػتكبًٞ َجدٌ ايةاقد١ املتذدسز٠ ٚايتكٓٝد١ املتكسَد١     

غٝهٕٛ بايةبو َتٛغط املداطط أنجدط َٓد٘    زخ٫ٛ، ضٸآخط ٜسٹ

عس عدس٠  ز. غد ايًٛا٤ ٚقٓسٚم آخط أؾاض ي٘  ،َٓدؿض املداطط
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( ؼبكددل إٜددطازات ٚعٛا٥ددس  ايٓطٚػبددٞ  َددطات ةقددٓسٚم ايددٓؿط 

ٜٚػددددتةٝو إٔ  ،ٚؼبؿددددغ ايجددددطٚات َددددٔ ايتعددددط  يًُددددداطط  

ٛٸ   ا،ٚاغددع ا،ٜػددتدسّ ْةاقدد  ط ٜٚكددطأ َددٔ ا٭زٚات املايٝدد١ ٚايتشدد

 َػتكبٌ ا٫غتجُاضات يبك١ٝ ايكٓازٜل .

ٚأندداف ايًددٛا٤ ز. غددعس ايؿددٗطاْٞ أْدد٘ يف زٚيدد١ ضٜعٝدد١ َجددٌ  

ٟ املًُهددد١ ٜهتػددد    قدددٓسٚم ٚ َؿَٗٛدددا ايكدددٓسٚم ايػدددٝاز

ا٭دٝدداٍ أُٖٝدد١ قكدد٣ٛ يف ظددٌ قكددٛض اشبةددط ايتُٜٓٛدد١ يف      

ذبكٝل ٖسؾٗا املعًٔخ تٜٓٛو َكازض ايدسخٌ. يدٛ أْٓدا ظبشٓدا يف     

غددا إٔ ا٭َددط  هلددإ ا٭َددط نددجاا، َتكددسَا، إٔ ْكددبة اقتكددازا،

 أْدد٘ ستدد٢ ايددسٍٚ ايٓادشدد١ ٚاملتكسَدد١ اقتكددازٜا،   إ٬َٜدداأنجددط 

 غددددٝاز١ٜ َػددددتك١ً عددددٔ ايػددددًة١ ايتٓؿٝصٜدددد١   يددددسٜٗا قددددٓازٜل 

أقدٍٛ    إٔ شضاعٗا املدايٞخ ٚظاض٠ املايٝد١ أٚ اشبعاْد١ عًُدا،      عٔٚ

َدٔ َكدسض ْاند  َجدٌ      ٖصٙ ايكٓازٜل يف ٖصٙ ايسٍٚ   تدأتٹ 

َددٔ ظباسٗددا ا٫قتكددازٟخ  تددأتٹبددٌ َددٔ ؾددٛا٥ض َايٝدد١   ايددٓؿط

قددٓسٚم إىل أؾهددٌ َجدداٍ. ايٓددطٜٚر يٝػددت يف ساددد١      ايكددني

قددٓسٚم أدٝدداٍ ؾٝهؿٝٗددا إٔ تددٛضخ أدٝاهلددا     إىل ٫ ٚ غددٝازٟ

َٚو شيدو يدسٜٗا    ْادشا، َتكسَا، اسبانط٠ ٚاملػتكب١ًٝ اقتكازا،
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قددٓسٚم أدٝدداٍ. عبددٔ يٮغددـ ايؿددسٜس   ْبددل َددٛضز ٭دٝدداٍ   

  ْددتى هلددِ ظباسددات ستدد٢ ٚيددٛ ناْددت ْػددب١ٝ       ٚ املػددتكبٌ

ز. غدعس ايؿدٗطاْٞخ ٫ أعًدِ ندِ     ايًدٛا٤  قداٍ   ،تة٦ُٓٓا. أٜهدا، 

 ٔ  ٫ نٝددـ أزٜددطت أٚ نٝددـ تددساض  ٚ ؾٛا٥هددٓا املايٝدد١  بكددٞ َدد

تطًٜٝددٕٛ. مهددٔ  5َددٔ  يهددٓيف اؾددت  أْٗددا ٫ تددعاٍ قطٜبددا، ٚ

 يًكا٥ُني ع٢ً ا٭َط اغتسضاى َا ؾات َٔ خ٬ٍخ

     ٘ا،اؾع١ ع٢ً سس أز٢ْ َٔ ٖصا ايؿدا٥ض املدايٞ ٚذبًٜٛد

إىل قدددٓسٚم غدددٝازٟ ةٚ ٖدددٛ بةبعددد٘ غدددٝهٕٛ قدددٓسٚم  

عًد٢  تػدٍٛ ٚظاض٠ املايٝد١    أدٝاٍ( ضبُٞ بكإْٛ َعًٔ مٓو

 ايطغِ َٔ ظطٚؾٓا املاي١ٝ اسباي١ٝ.

     ٔاٱٜددطازاتٜددتِ تععٜددع أقددٍٛ ٖددصا ايكددٓسٚم بٓػددب١ َدد 

تهددٕٛ ٖددصٙ  ٚ ايٓؿةٝدد١ ستدد٢ يف أسًددو ايعددطٚف املايٝدد١   

ايٓػدددب١ ضبدددسز٠ بايكدددإْٛ املؿددداض إيٝددد٘ ايدددصٟ يددد٘ طبٝعددد١  

 .إيعا١َٝ

  تعدعظ أقددٍٛ ايكددٓسٚم بعا٥ددسات اغددتجُاض أقددٛي٘ ْؿػددٗا 

بس َٔ ايًذ٤ٛ هلصٙ ايعا٥سات يسعِ املٛاظْد١   نإ ٫ٚإشا ٚ
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ايعا١َ ؾٝشسز اسبس ا٭ع٢ً يًٓػب١ ايد  مهدٔ ذبًٜٛدٗا    

نددد ٜطازات عاَددد١ يف أٟ غددد١ٓ َايٝددد١ َعٝٓددد١ َدددو ٚندددو     

 ؾطٚط َؿسز٠ يصيو .

 ضأٟيف  –إشا ٚدست َجٌ ٖصٙ ايػٝاغ١ َٚجٌ ٖدصا ايكدإْٛ   

يددس٣  ؾػددٝهٕٛ َطزٚزُٖددا ايػٝاغددٞ آْٝددا،   –ز. غددعس  ايًددٛا٤

 ٜٔعددٔ نُْٛٗددا ضاؾددس ايٓددد  ٚاملٗددتُني بايؿددإٔ ايعدداّ ؾهدد٬، 

٭ٟ غٝاغددات ٚخةددط دسٜددس٠ ْٚٛعٝدد١ يتٜٓٛددو َكددازض   نيَُٗدد

يًدددسخٌ   ا،ض٥ٝػددد ا،َكدددسضْٛددد٘ يدددٓؿط نعدددٔ ا ايدددسخٌ بدددس٬ٜ، 

 يعذ١ً ا٫قتكاز. ا،أٍٚ ٚٚسٝس ا،ٚضبطن

َٚددٔ دٗتدد٘ اتؿددل ز.ّ. ْكددط ايكددشاف َددو ايةددطح ايكا٥ددٌ      

غٝازٟ ٚيهٔ باٱناؾ١ إىل املػداضع١  بهطٚض٠ ٚدٛز قٓسٚم 

يف ططٜل خًل بك١ٝ اسبًٍٛ ازبصض١ٜ عٔ قٓاعد١ تاَد١ بأُٖٝتٗدا    

  ٚنطٚضاتٗا ايعكط١ٜ.
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ٛم ا٭غددِٗ مبكدداٍ َٗددِ ْددٛٙ إيٝدد٘     ْػددتٌٗ طددطح قهدد١ٝ غدد   

ٖددٛ غددٛم ا٭غددِٗ ايػددعٛزٟ؟ َػدداعس ا،ٝددا، بعٓددٛإخ ٖددصا ز.

ٔ  00ْٚؿط بكشٝؿ١ ايٛطٔ بتداضٜذ ا٭ضبعدا٤    اظٕ ايػسٜطٟمل  َد

ّ . سٝددح  5108غػددةؼ  َددٔ أ  59 –ٖددد   0769شٟ ايكعددس٠  

أؾاض ايػسٜطٟ إىل إٔ أغٛام ايعا  زخًت يف ضعد  اٱؾد٬ؽ   

ٚعٛز٠ ا٭ظ١َ ا٫قتكاز١ٜ بػب  تباط٪ ايُٓٛ ايكٝيف ٚاشبٛف 

نٛبدا، َدٔ املدا٤ عًد٢      أٚباَدا  َٔ إٔ ؽبب٧ ا٭غٛأ، ستد٢ أيكد٢  

 ض٩ٚؽ املػدددتجُطٜٔ يٝٓكدددصِٖ َدددٔ ندددٛابٝؼ اشبدددٛف ٚايددد٬     

َٓةل، ٜٚ٪نس إٔ ا٫قتكاز ا٭َانٞ أق٣ٛ مما نإ عاّ 

، قًدددل ايػدددٛم ا٭َاندددٞ ْػدددبٝا، خػدددا٥طٙ ٚبدددسأت    ;511

تٓشددددطف يف َػدددداض إػبددددابٞ خبدددد٬ف ايػددددٛم   آغددددٝاأغددددٛام 

َٓدص عداّ    تجُط يف ايػدٛم ايكدٝيف  ايكٝيف.. يًُعًَٛٝد١ َدٔ اغد   

مجٝو اشبػا٥ط اي   َٔ طغِع٢ً اي %71ٜعاٍ ضاحبا، بٓػب١ ٫
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ْاهلدددا ايػدددٛم ايكدددٝيف ستددد٢ اٯٕ، ٚايػدددب  ٖدددٛ تػددداضع ودددٛ 

، ٖدددصا ٜهؿدددٞ ٭ٕ ْكدددٍٛ إٕ %081ايػدددٛم ايكدددٝيف بٓػدددب١ 

ايػٛم نإ ؾكاع١، ٚيهٔ ٫ ٜهؿٞ ٭ٕ ْكٍٛ إٕ ا٫قتكاز 

َدددٔ   %58 ايكدددٝيف ٜٓٗددداض. ايػدددٛم ايػدددعٛزٟ خػدددط أٜهدددا،     

أغػددةؼ ٖددصا ايعدداّ،  57ٓتكددـ ؾددٗط ٜٛيٝددٛ ستدد٢ إغدد٬م  َ

ٚايػددب  بددسأ بتادددو أغددعاض ايددبتٍٚ، ٚبددسأ ايػددٛم تددسضػبٝا،     

ٜأخددص خكددَٛات َٓةكٝدد١ ستدد٢ ا٭غددبٛع املانددٞ زخددٌ ْٛبدد١      

خػا٥ط َتػاضع١ غا َٓةك١ٝ، َٚو اشبػا٥ط تهجط املدداٚف  

ٚاٱؾاعات ٚتتأندس ْعطٜد١ ايكةٝدو ٜٚػتػدًِ ايعكدٌ ملؿداعط       

ػ٪اٍخ ملاشا ٖصٙ ايكاب١ًٝ ايػطٜع١ يًدٛف يف ايػدٛم  اشبٛف. اي

ايػعٛزٟ؟ ازبٛا  ٖٛ تاضٜذ املػتجُطٜٔ اسبسٜح َو ايػدٛم،  

َدددو اضتؿددداع أغدددعاض ايدددبتٍٚ ستددد٢ تهددددٸِ     5116بدددسأ عددداّ  

، ثددِ اْٗدداض 5119َددط٠ عدداّ  81ٚدبدداٚظت َهددطضات ا٭ضبدداح 

بػب  ا٭ظَد١ املايٝد١،    ;511ع٢ً َطسًتني، ٚعاز يٝٓٗاض عاّ 

از ُٜٓددٛ بايتددسضٜر ٚ  ٜهددٔ غددطٜو ايتذدداٚ  َددو أغددعاض ثددِ عدد

ايكٝاغد١ٝ يًدبتٍٚ،    5105ٚ 5100ايبتٍٚ بسيٌٝ أغدعاض عداّ   

، ٚبسأ ايػٛم يف ا٫ضتؿاع املًشٛظ بعدس  5106إىل إٔ دا٤ عاّ 
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اضتؿاع زضد١ ٚعدٞ املتدساٚيني ٚاغبؿدا  املدداٚف ايد  ْؿدأٚا       

ا َدٔ  عًٝٗا.. بعس ٖصٙ ايػٓٛات ْهذت بٝدٛت اشبد ٠ ٚايهدج   

ايٛعٞ ا٫غتجُاضٟ، ٚاظزازت ق٠ٛ ١٦ٖٝ غٛم املاٍ، يهٔ ظدٌ  

ؾددد٤ٞ َدددٔ ايؿدددؿاؾ١ٝ َؿكدددٛزا، ٖٚدددٛ ٚندددٛح ايػٝاغددد١ املايٝددد١    

ٚنٝؿٝدد١ تعاًَددٗا َددو ايعذددع.. طايدد  قددٓسٚم ايٓكددس املًُهدد١  

بتشسٜددددس أٖددددساف املٝعاْٝدددد١ يعددددس٠ غددددٓٛات ٚا٭ٚيٜٛدددد١ بددددني       

املؿددطٚعات، ٚأعةدد٢ ودداشز َددٔ ايددسٍٚ َجددٌ ضٚغددٝا يتٛنددٝة   

غٝاغ١ اٱْؿام ٚا٫زخداض بؿدهٌ ٜهدٕٛ ٚاندشا، يًذُٝدو ٫ٚ      

 ٜتى ايٓاؽ يًُبايػ١ يف تكسٜط تآنٌ اٱْؿام اسبهَٛٞ.

ٚأؾدداض ز. ؾدداٜع ايؿددٗطٟ إىل َددا غددبل ٚططسدد٘ إبددإ أظَدد١      

ؾُٝا ؽبل ا٭غ١ً٦ سٍٛ َٓتسٜات ا٭غدِٗ املٛثدٛم بٗدا     5119

ٚبدددطاَر ايتشًٝدددٌ ايددد  مهدددٔ اعتُازٖدددا، إىل أْددد٘   ٜعدددس   

اعتُدداز بددطاَر ايتشًٝددٌ ٚغاٖددا يف قددطاضات ايتددساٍٚ       ٜا،صبددس

ٚا٫غتجُاض يف غٛم عبجٞ ٫ تٓتٗٞ عذا٥ب٘، نُا   ٜعس َٔ 

إٔ  ايػٌٗ ايتٛق١ٝ ب اَر أٚ َٓتسٜات بعٝٓٗدا إش ٜبدسٚ ٚاندشا،   

ت٬عدد  نبدداض املهدداضبني بهُٝددات ٚأغددعاض ا٭غددِٗ نؿٝددٌ    

بتهددددًٌٝ أؾهددددٌ بددددطاَر ايتشًٝددددٌ ٚايتٛقددددٝات، إندددداؾ١ إىل 
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اغتُطاض أغايٝ  إثاض٠ املٛندٛعات ٚايؿدا٥عات عد  املٓتدسٜات     

 ا٫يهت١ْٝٚ.

َدٔ املتؿدا٥ُني ٜدطٕٚ     ا،ضأٟ ز. ؾاٜع ايؿٗطٟ ؾد ٕ ؾطٜكد  يف ٚ

يف غدددٛم ا٭غدددِٗ ٜتذددداٚظ ايددد اَر    سخ( ٚؼبدددسخإٔ َدددا ةسددد 

ٚايتشًٝددٌ إىل َددا ٜؿددب٘ ايػددطق١ ا،هُدد١ ٭َددٛاٍ ةايكددػاض(     

ػددد١ٝ، ٫ٚ تػدددعؿِٗ ايدددصٜٔ ٫ متهدددِٓٗ ظدددطٚؾِٗ املايٝددد١ ٚايٓؿ

خددد اتِٗ يف صبددداضا٠ ةايهبددداض( ٚايكدددُٛز أٚقدددات اْٗٝددداضات    

ايػددٛم اسبكٝكٝدد١ أٚ املؿتعًدد١. ٚبٗددصا ؾدد ٕ ايدد اَر ٚاٱْتْددت       

يٝػتا ايػب  يف ٖصٙ ايؿٛن٢، خاقد١ إشا تأًَٓدا ؾُٝدا ٜدتزز     

عددٔ ايتػددطٜبات ٚدؿددو املهدداضبني َددو نددعـ بٓٝدد١ ايػددٛم،       

عًدددد٢ غُددددٛ   ٚاشبًددددٌ يف أزا٤ بعددددض ايؿددددطنات، عدددد٠ٚ٬ 

ايبٝاْدددات املايٝددد١، ٚعدددسّ ٚندددٛح ادباٖدددات ايُٓدددٛ، ظز عًٝٗدددا 

املٓاؾػدد١ املػددتكب١ًٝ املتٛقعدد١ يف نددٌ قةاعددات ايػددٛم. ٚيددٛ       

ؾٗددٌ مهددٔ ٚنددع٘ يف  …َهددٝٓا َددو غددٝٓاضٜٛ ايػددطق١ ٖددصا 

ٚددس ْؿػد٘ ٖٚدٛ     "َتؿدطز ؾكدا  "غٝام املكاضْات ْٚتدٌٝ ٚنو 

 –؟ ضمبا ا،مس ٜسٙ إىل دٝ  عابط غبٌٝ ثِ ْؿٌ ضبؿعت٘ طُع

يف مثٔ ٚدب١ زاؾ١٦؟ ربٝٸًٛا غٝٓاضٜٛ َا دط٣ يد٘ بعدس إٔ قداح    
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اسبكدددددْٛٞ.. يكدددددس غدددددطقٛا "ايطددددددٌ املػدددددطٚم ؾدددددُٝٔ سٛيددددد٘ 

ؾكددس  …أتددسضٕٚ.. ٫ زاعدٞ.. ٭ٕ تتدٝٸًددٛا املٓعدط   …"ضبؿعد  

مّشدددط ايػددداَعٕٛ عدددٔ أشضعٗدددِ ةٚغدددٝكاِْٗ( ٚمتهٓدددٛا َدددٔ      

ُػددُا١٥ اٱَػداى بٗدصا ايبددا٥ؼ ٚاغدتعاز٠ ا،ؿعدد١ َٚبًدؼ اشب    

َٸدا َدا سدسخ هلدصا       أثٓدا٤   "ايػداضم املداضم  "ضٜاٍو اي  ذبتٜٛٗدا. أ

   ٘ ابتددسا٤ َددٔ تددعاسِ    …ٚبعددس غاضتدد٘ املؿدد٪١َٚ ؾددأْتِ تعطؾْٛدد

ٌ "ايعاؾطٜٔ ب٘ ع٢ً  ِ "ٚ "ضند دػدسٙ ايٓشٝدٌ ستد٢ ْكًد٘      "يهد

ذبددددت ٚابددددٌ ايؿددددتا٥ِ ٚغددددط سطاغدددد١ َؿددددسز٠ إىل غددددٝاض٠      

أسٛايد٘   أٚ ،اٱغعاف، ٫ٚ زاعٞ يًتؿكٌٝ يف ظطٚف ايتشكٝل

يف ايػذٔ، َٚس٠ اسبهِ ايصٟ ةْاي٘( غدٝٓاي٘ ٖدصا ايتعدٝؼ،    

خاق١ إشا عًُٓا إٔ َػأي١ بكدا٤ نؿد٘ َتكد١ً مبعكدُ٘ ضمبدا      

تهٕٛ ضبٌ ْعط قها٥ٞ إٕ نإ ي٘ غذٌ يف ايػطق١ نُدا  

 ٜكتهٞ ايعسٍ.

ٜٚػتهٌُ ز. ؾاٜع ايؿٗطٟ ططس٘ بكٛي٘خ تأغٝػا، ع٢ً َا 

ػددطٚم يف غددٛم  تكددسّ تددط٣ ٖددٌ تٓةبددل أسهدداّ ايػدداضم ٚامل    

ا٭غددِٗ باعتبدداض َددا ٜسعٝدد٘ بعددض َددٔ خػددطٚا يف ايػددٛم َددٔ    

 ٖدددٛاَا"ٚددددٛز عًُٝدددات غدددطق١ َٓعُددد١ ،ددداؾعِٗ َدددٔ قبدددٌ 
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ذبت مسو ٚبكط ا٭دٗع٠ ايطمس١ٝ ٚغا ايطمس١ٝ؟ ٚيٛ  "ايػٛم

ندإ قدطض قبدٌ     "غدعٛز "قٛضْا املػأي١ يف قك١ َٛاطٔ امسد٘  

 سؾٛعا،أنجط َٔ عاّ إٔ ٜؿدتٟ ضبؿعد١ أغدِٗ ايهتْٚٝد١ َد     

بٓكٝش١ َٛظؿٞ ايبٓو ٚأسازٜدح ا،ًًدني يف ٚغدا٥ٌ اٱعد٬ّ     

عٔ َتا١ْ ا٫قتكاز ٚأضباح ايؿطنات. ايّٝٛ بعس إٔ اغبؿهت 

إىل أقٌ َٔ ايجًح ٌٖ مهٔ ايكٍٛ أْد٘   "غعٛز"ق١ُٝ ضبؿع١ 

 –املجكـ ايٛاعٞ  – "غعٛز"؟ َٚٔ ايػاضم؟ "غطق١"تعط  إىل 

ْ٘ قس غٴدطقم َٚدو ٖدصا    ٚيهٔ إسػاغ٘ ٜكٍٛ ي٘ أ ٫ ٜتِٗ أسسا،

 "ذبٜٛؿ١ ايعُط"ؾُا ظاٍ ًّٜٛ ْؿػ٘ نٌ ّٜٛ بعس إٔ زؾو نٌ 

يهتْٚٝد١، ؾهدٌ َدا    أيـ ضٜاٍ إىل ضبؿعتد٘ اٱ  611ايبايػ١ 

ٜتصنطٙ إٔ ازبُٝو أنسٚا ي٘ آْدصاى إٔ ا٫غدتجُاض يف أغدِٗ    

نؿٝدٌ بتككدا َدس٠ اَت٬ند٘ ملٓدعٍ ا٭غدط٠ اسبًدِ         "ايعٛا٥س"

غ١ٓ ٖٚٛ ايعَٔ ايتكطٜي يًشكٍٛ ع٢ً قط  قٓسٚم 05َٔ 

ايت١ُٝٓ، إىل غٓتني ٚضمبا أقدٌ. تدط٣ ٖدٌ متدت غدطق١ ضبؿعد١       

 غعٛز؟

ٚأٚنة ايًٛا٤ ز. غعس ايؿٗطاْٞ أْ٘ قدس ٜهدٕٛ َدٔ املؿٝدس     

ايتددصنا بددإٔ ايكددطاضات ا٫غددتجُاض١ٜ يًٛسددسات ا٫قتكددداز١ٜ      
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ملتعاَدددٌ يف غدددٛم ا٭غدددِٗ أسدددس ٖدددصٙ ايٛسدددسات( ربتًدددـ       ةا

 باخت٬ف ٖصٙ ايٛسسات عبٛ املداطط٠ ؾٗٓاى خ

 ٫ ؼب  املداطط٠ َٔ Risk  avers 

 ا،اٜس ؾكس ٜكسّ أٚ ؼبذِ ع٢ً املداطط٠ Risk neutral 

 ؼب  املداطط٠ َٔ Risk lover 

ٖٞ مبجاب١ غٛم عدايٞ   ا٭غِٗٚدبسض اٱؾاض٠ إىل إٔ غٛم 

با٭غددددٛام ا٭خددددط٣، ٚيددددصيو ؾايعا٥ددددسات     املددددداطط قٝاغددددا، 

املعًَٛات بسٚضٖا تًع  زٚضا،  نُا إٔ. ٚاشبػا٥ط نبا٠ أٜها،

 ضبٛضٜا، يف ٖدصا اٱطداض  ؾٗٓداى املعًَٛدات املتاسد١ إيهتْٚٝدا،      

ٖٚصٙ ربؿٞ ٚضا٤ٖا َعًَٛات نجا٠. ٖٚٓاى املعًَٛات املعًٓد١  

ًٔ َجدٌ املٝعاْٝدات ٚاملطاندع املايٝد١ ْٚػد       أٚ اي  ػب  إٔ تع

ايتًُو يًؿطنات ٚغاٖا ٖٚصٙ أٜها ربؿٞ ٚضا٤ٖا َعًَٛات 

ندددجا٠، َٚععدددِ ٖدددصٜٔ ايٓدددٛعني َدددٔ املعًَٛدددات غدددا َتددداح  

يف ايٛقدت املٓاغدد .  ٚ يًُتعداًَني يف ايػدٛم بايةطٜكد١ املٓاغدب١    

ٖٚٓاى َعًَٛات ٜعطؾٗا ايبعض حبهِ َطاندعِٖ ايٛظٝؿٝد١   

ٚايبٓددددٛى ٚا،دددداؾغ ٫ٚ ػبدددد  إٔ ٜعًٓٗددددا أٚ   يف ايؿددددطنات
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ٜػدددتؿٝس َٓٗدددا أٚ ٜػدددطبٗا ؾددد ٕ ؾعدددٌ ؾٗدددٛ ٜكدددو يف ا،دددصٚض       

ٚا،عددٛض ٚتعددس طبايؿدد١ نددبا٠ تعاقدد  عًٝٗددا نددٌ قددٛاْني      

ٖٓاى َٔ ٫ مًو إ٫ ٚ ا٭غٛام املاي١ٝ يف مجٝو أعبا٤ ايعا ،

 ايتدُٝٓات ٚايؿا٥عات ٖٚ٪٤٫ زُٖا٤ املتعاًَني.
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أؾاض ز. ؾاٜع ايؿدٗطٟ إىل إٔ غدٛم ا٭غدِٗ ٜتدأثط بايعسٜدس      

 َٔ ا٭ططاف أُٖٗاخ

 ايبٓٛى ايٛغٝة١ يًتساٍٚ ٚايتٌُٜٛ. -

 املػتجُط ةاملهاض (. -

 ظطٚف أزا٤ ايؿطنات يف غٛم املاٍ. -

 ا٭ٚناع ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ َٚا ٜتبعٗا. -

عٛاٌَ َتعًك١ بةبٝع١ نٌ زٚي١ َجٌ َػدت٣ٛ   ٖٚٓاى أٜها،

ايؿؿاؾ١ٝ ٚايؿػداز ٚقد٠ٛ املتابعد١ ةايطقابد١( َٚدس٣ تدأثا ايكد٣ٛ        

ا٫قتكدددداز١ٜ َٚػددددت٣ٛ تددددسخٌ ايسٚيدددد١ / ٚطبٝعدددد١ ايٓؿدددداط      

 ا٫قتكازٟ ٚايٓعاّ املايٞ ٚسط١ٜ ايتعاطٞ اٱع٬َٞ ٚغاٖا.

َٔ ٚدٗد١ ْعدط    –أَا أِٖ ذبسٜات غٛم ا٭غِٗ ايػعٛزٟ 

 ؾتتُجٌ يف اٯتٞخ –يؿٗطٟ ز. ؾاٜع ا
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    ،مبعددسٍ إْؿددام   ٚإػبابددا، إٔ َععددِ ايؿددطنات تتددأثط غددًبا

ٚإْؿام ايسٚي١ ٜتأثط بػعط ايٓؿط نُكسض ض٥دٝؼ   ،ايسٚي١

 يًسخٌ.

 .نعـ ٚعسّ تؿعٌٝ اٯيٝات ايطقاب١ٝ يف اسبػِ ايػطٜو 

      ايتشهِ يف ًَه١ٝ َععدِ ايؿدطنات ٚندصيو سطند١

 .َٔ قبٌ ؾ٦ات ضبسٚز٠ دسا، ايػٛم َهاضبٝا،

     ٔغٝددا  ايؿددؿاؾ١ٝ ٚاستهدداض ٚتػٝٝدد  املعًَٛددات املُٗدد١ َدد

 قبٌ ق١ً تػتةٝو تٛظٝـ ٖصٙ املعًَٛات ملكًشتٗا.

   ٚدددٛز تهددت٬ت َايٝدد١ ٚإزاضٜدد١ تػددتةٝو إٔ تٛددد٘ سطندد١

َٚا ٜٓذِ عٔ شاى َٔ قطاعات اغتشٛاش  ايػٛم َهاضبٝا،

 ٜتأثط بٗا ا٭ؾطاز.

  ٛع  ايؿدطنات اشباغدط٠ أٚ   عسّ ٚدٛز غٛم َٛاظٟ ٜػدت

ايدد  عًددد٢ ٚؾددو اشبػددداض٠ ٚا٭غددط  إٔ دبدددس ؾدددطنات    

 9خاغددط٠ ةيف ؾددٛض٠ املهدداضبات( تتذدداٚظ قُٝتٗددا ايػددٛق١ٝ   

 أنعاف قُٝتٗا ايسؾت١ٜ. 01إىل 

 زٕٚ قٝٛز  َٔ ايػُاح يٮؾطاز بايتساٍٚ ةاملباؾط( بأٟ َبًؼ

يٮسددساخ ٚايتكًبددات عًدد٢    َهدداعؿا، ٖٚددٛ َددا خًددل تددأثاا،  
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نصيو دعًِٗ نشاٜا ،تيف تٛدٝد٘ ايػدٛم َدٔ    ايػٛم ٚ

املهددددددداضبني َدددددددا أز٣ إىل ْؿددددددد٤ٛ ظددددددداٖط٠ ايتٛقدددددددٝات  

 ٚايتػطٜبات.

   عدددسّ ٚددددٛز ضباندددٔ ٚأٚعٝددد١ اغدددتجُاض١ٜ آَٓددد١ تػدددتٛع

زٕٚ ٚعددٞ َددٔ َددسخطات ا٭ؾددطاز َددا زؾعٗددِ يػددٛم ا٭غددِٗ 

 ناٌَ.

ٚأؾددداضت ز. ْاٖدددس طددداٖط إىل إٔ غدددٛم املددداٍ يف املًُهددد١  

عدٔ إٔ   هداضبات ٚعدسّ ايؿدؿاؾ١ٝ عٛندا،    نعٝـ ٚقا٥ِ ع٢ً امل

َععدددِ ايؿدددطنات املسضدددد١ تبٝدددو زْٜٛٗدددا يًُػدددتجُط ٚيدددٝؼ     

أقدٛهلا َٚدٔ ثدِ ؾ ْٓدا عبتداز أزٚات متٜٛدٌ طًٜٛد١ ا٭ددٌ َجدٌ          

 ايكهٛى اٱغ١َٝ٬ شات ا٭َس ايةٌٜٛ.

ٚبني أ. َةؿط املطؾس إٔ َا ؼبسخ ايّٝٛ يف ايػدٛم املدايٞ   

ْتٝذدد١  ٚأٜهددا، ،زٟٖددٛ غدد٤ٛ إزاض٠ َددٔ قبددٌ ايؿطٜددل ا٫قتكددا    

َباؾدددط٠ يًُبايػددد١ يف اهلًدددو ددددطا٤ ايتؿددددٝل غدددا ايدددسقٝل     

ػد  اعتكددازٙ ؾد ٕ سدداٍ اهلًدو ٖددصٙ يدٔ تػددتُط ٚغتػددتعٝس     حبٚ

أغددٛام  اضيف سدداٍ اغددتكط  خكٛقددا، ،ا٭غددِٗ عاؾٝتٗددا قطٜبددا، 

نُددا أؾدداض أ. َةؿددط املطؾددس إىل إٔ املؿدده١ً      …  ايددٓؿط
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ساعٗا يف اغددددتجُاضاتِٗ ٚإٜدددد قٝدددداّ ايددددبعض يف تٛظٜددددو  تيٝػدددد

.. اشبةددددط ا٭ندددد  ٖددددٛ قٝدددداّ نبدددداض املػددددتجُطٜٔ     اشبدددداضز

با٫قتا  َدٔ ايػدٛم ا،ًدٞ ةبٓدٛى / ٚقدٓازٜل سهَٛٝد١(       

يتُٜٛددٌ َؿدداضٜو بٓٝدد١ ذبتٝدد١ ٚعكددٛز سهَٛٝدد١ أخددط٣ َددٔ ثددِ    

 ايكٝاّ بتشٌٜٛ ا٭ضباح إىل اشباضز.

أَدددددا أ.ز. عبدددددسايطمحٔ ايعٓددددداز ؾأٚندددددة إٔ اْٗٝددددداضات أٚ 

  ِ سدددسثت يف زٍٚ عدددس٠ يف ا٭ٜددداّ    اغبؿاندددات أغدددٛام ا٭غدددٗ

     ٍ َٚٓٗددا   د     املاندد١ٝ، يهددٔ املددععر يف ا٭َددط إٔ بعددض ايددسٚ

اقتكازٖا نً٘ ٜٓٗاض أٚ ع٢ً ٚؾوووو َٚٔ أعطا  د املًُه١ 

شيوخ ايعذع ايهبا، اغبؿا  ايسخٌ ايعاّ، بس٤ ا٫قتا ، 

 ٚايػٓسات.

ٚاتؿل ز. َٓكٛض املةاٟ َدو ٚدٗد١ ْعدط أ.ز ايعٓداز  سٝدح      

يف ايعدا  َٓٗداض٠ ٜٚتٛاقدٌ     اأغٛام ا٭غِٗ نًٗأؾاض إىل إٔ 

اْٗٝاضٖدددا، بدددٌ إٕ بعدددض ا٭غدددٛام ا٭ٚضبٝددد١ تعطندددت ٭نددد   

 ٜٚككدددس ٜدددّٛ _ٚايٝدددّٛ ..  5100خػددداض٠ يف ٜدددّٛ ٚاسدددس َٓدددص  

.. أٜها، تتٛاقٌ اشبػا٥ط َاعسا غٛقٓا ٜطتؿو _ 5108/;/58

َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ ؾ ْ٘ ٚإشا نإ استٝاطٞ املًُه١ َٔ ايٓكس 
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شندددط  نُدددا –ع١ أندددعاف ا٫ستٝددداطٞ ا٭ٚضبدددٞ  ٜعدددازٍ تػددد

ؾايٛنددو يددٝؼ بٗددصا ايػدد٤ٛ ؾطمبددا تٓتٗددٞ اسبددط     –َةؿددط أ.

ضمبا ْكشٛ َٔ غؿًتٓدا  ، ٚتعٛز أغعاض ايٓؿط ي٬ضتؿاعٚ غطٜعا،

 َكازض زخًٓا.  ؾٓٓٛع

ؾُٝددا ٜتعًددل ٚاغدتهٌُ ز. َٓكددٛض املةدداٟ ططسدد٘ بكٛيدد٘خ  

يػدت  بدطغِ ندْٛٞ    –أغٛام ا٭غِٗ عٓسٟ قٓاعد١ ؾدكد١ٝ   ب

إٔ اسبٛغدددب١ ٚا٫عتُددداز عًددد٢    –َتدككدددا، عًددد٢ اٱطددد٬م   

ايهُبٝددٛتط يف تٓؿٝددص ايكددؿكات بهددػة١ ظض َددٔ أٟ َهددإ    

أسس ا٭غبا  ايط٥ٝػ١ يف ذبٜٛدٌ ايؿدعع ايٓداتر عدٔ خد  غد٤ٞ       

 ٗا٭ٕ ازبُٝدو ٜتكدطف يف ايًشعد١ ْؿػد     ،ناضثد١ ٚ إىل َأغا٠

بؿددهٌ غدد٤ٞ ٫ٚ ٜهًؿدد٘ ا٭َددط أنجددط َددٔ نددػة١ ظض.. َجددٌ  

ؿطات ا٭ؾدام عًد٢ املددطز ايٛسٝدس سُٝٓدا ٜكدطر      تساؾو ع

 أسسِٖ سطٜل ؾبسٍ ايٓذا٠ مٛت اهلاضبٕٛ َٔ ايعساّ.

ٚأؾدددداض أ. َةؿددددط املطؾددددس إىل ذبددددصٜطٙ ايػددددابل يف عدددداّ 

ٖددد َددٔ تددساعٝات غددكٛط ا٫قتكدداز ا٭َطٜهددٞ يف ؾددذ  0767

عًدد٢ ا٫قتكدداز ايػددعٛزٟ ٚاقتكددازات َٓةكدد١  "اهلاٜٚدد١ املايٝدد١"

إٔ ايػعٛز١ٜ تعدس أنجدط زٍٚ ايعدا      سا،اشبًٝر ايعطبٞ، َ٪ن
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اْهؿاؾا، ع٢ً ايػٛم ا٭َطٜه١ٝ ملا متًهد٘ َدٔ اغدتجُاضات    

ٚاستٝاطٝدددات يف ايػدددٓسات ٚايعًُددد١ ا٭َطٜهٝددد١ تعٜدددس عًددد٢     

تطًْٜٝٛٞ ز٫ٚض. ٚإٔ زٍٚ اشبًٝر ٖٞ أنجط زٍٚ ايعا  تهطضا، 

َددٔ ٚقددٛع أَطٜهددا يف اهلاٜٚدد١ املايٝدد١، سٝددح تتنددع َععددِ     

جُاضاتٗا ايسٚيٝد١ يف ايػددٛم ا٭َطٜهٝد١، يددٝؼ   ؾٛا٥هدٗا ٚاغددت 

ؾكددددط ٫َت٬نٗددددا سكدددد١ نددددد١ُ َددددٔ غددددٓسات اشبعاْدددد١     

ا٭َطٜهٝدد١، بددٌ ٭ٕ قددازضاتٗا ٚع٬ُتٗددا َكَٛدد١ بايددس٫ٚض،     

ٜعدديف شٖددا    "اهلاٜٚدد١"نُددا إٔ شٖددا  ا٭َددطٜهٝني إىل تًددو   

 ."اهلا١ٜٚ"ا٫غتجُاضات ايػعٛز١ٜ ٚاشبًٝذ١ٝ َعٗا إىل 

ؾددس إٔ َػددأي١ َعازبدد١ ايعذددع  نُددا أٚنددة أ. َةؿددط املط

، ٚندددٌ املػدددتجُطٜٔ أّ أدددد٬، ا٭َطٜهدددٞ غدددتشسخ عددداد٬، 

، "املدددا  ايكددع  "ايددسٚيٝني ؾددطعٛا يف ايتشددٛط َددٔ ٖددصا     

ع٢ً خؿض ضبؿعتٗا َٔ ايػدٓسات   سٝح عًُت ايكني أخاا،

يف املا٥ددد١، ٚططسدددت ايًٝدددٛإ نعًُددد١  >5ا٭َطٜهٝددد١ بٛاقدددو 

يػدددعٛز١ٜ يف تددساٍٚ يف َٓدداطل خدداضز ايكددني. نددصيو ؾدد ٕ ا      

يف تٛظٝددـ دددع٤ نددبا َددٔ ؾٛا٥هددٗا    ساددد١ إىل ايبددس٤ ؾددٛضا، 

املاي١ٝ، يف اغتجُاضات خاضز ْةام ايدس٫ٚض، يف صبداٍ ايةاقد١    

ايبس١ًٜ ٚاملتذسز٠، ٚا٭َٔ ايػصا٥ٞ، ٚاية  ٚايتهٓٛيٛدٝا إش 
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ضغبت يف ايتدؿٝـ َٔ نطب١ َٛدع١ ٫غدتجُاضاتٗا يف اشبداضز   

ندد ٣ يف ايعددا  إشا  قددس ذبددسخ يف أٟ ٚقددت.. ٖٓدداى ؾددطم    

 اغتةعٓا ؾكط إظاي١ املؿّٗٛ اشباط٧ مبشسٚز١ٜ ايؿطم بعٝدسا، 

 ا،َػدتجُط بٛقدؿٗا  عٔ ايس٫ٚض. ٚشنط أ. َةؿط إٔ ايػدعٛز١ٜ  

َددٔ  1>يف غددٛم ايػددٓسات ا٭َطٜهٝدد١، بددٌ إٕ عبددٛ    ا،ندددُ

، تعددس "أَطٜهٝدد١"اغددتجُاضاتٗا ٚاستٝاطاتٗددا يف اشبدداضز ٖددٞ    

٠ ٖٝه١ً زْٜٛٗا اشباضد١ٝ، أَاّ خةط إٔ تكّٛ ٚاؾٓةٔ ب عاز

يف إقدددساض ٚتػدددٌٝٝ ايػدددٓسات    أٚ إٔ تكدددبة أنجدددط تعكٝدددسا،  

ؾ ٕ ضبسٚز١ٜ ايؿطم ا٫غدتجُاض١ٜ يًػدٝٛي١    اسبه١َٝٛ. أٜها،

ايػعٛز١ٜ ٫ تٓشكط يف ا٭َدٛاٍ اسبهَٛٝد١، بدٌ ستد٢ أَدٛاٍ      

بكدٛض٠  ناْدت  ايكةاع اشبام اي  ٖٞ ا٭خدط٣ تتندع ٚإٕ   

يف ٖددصا اٱطدداض  ػددتٛد ٘ ٜأقددٌ يف ايػددٛم ا٭َطٜهٝدد١، ٚعًٝدد

ذبطٜو ايػٛم ايجا١ْٜٛ يًكهٛى ٚايػٓسات يف ايساخٌ، ع  

ٚنو دسٍٚ ظَيف يتٓؿٝط ٖصٙ ايػدٛم، ٚاٱبكدا٤ عًد٢ أَدٛاٍ     

املػتجُطٜٔ ا،ًٝني يف ايساخٌ محا١ٜ هلا َٔ ايتكًبات اسبداز٠  

يف ا٫قتكازات ايسٚي١ٝ يف ايٛقدت ايدطأٖ. ٚأنداف أ. َةؿدط     

ىل خدداضز ايددب٬ز، َٚددٔ ٖٓددا   إٔ ٖٓدداى غددٝٛي١ نددبا٠ ربددطز إ  

ػبدد  ٚبكددٛض٠ عادًدد١، إٔ تبددسأ ايددٛظاضات اشبسَٝدد١ يف ايددب٬ز  
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باعتُددداز أغدددًٛ  إقدددساض ايػدددٓسات ٚايكدددهٛى يًُؿددداضٜو     

املػتؿددددؿٝات ٚازباَعددددات، ٚاملةددددداضات،   َٓٗددددا   ،ايهددددد١ُ 

ٚامل٬عدد ، ٚايػددُاح يػددٝٛي١ ايكةدداع اشبددام ب ػبدداز َتددٓؿؼ 

 آخط غا غٛم ا٭غِٗ ٚايعكاضات.

ٜدددط٣ أ. َةؿدددط املطؾدددس إٔ ٖبدددٛط أغدددعاض غدددٛم  ٚإمجدددا٫،

ا٭غِٗ َتٛقو .. يدصيو ػبد  ا٫بتعداز عدٔ ايتشًٝدٌ ايعداطؿٞ،       

نُددا ػبدد  اربدداش إدددطا٤ات ؾعًٝدد١ تكٛزٖددا ازبٗددات ايطمسٝدد١  

 ٚتتعأَ َو تكطؼبات تٛنة ايٛنو ا٫قتكازٟ بؿؿاؾ١ٝ.

ٚشنط أ. خايس اسباضثٞ إٔ َا تكسضٙ ١٦ٖٝ غٛم املداٍ َدٔ   

ؾٝٗدددا َػددداسات ندددبا٠ َدددٔ سطٜددد١ اٱضاز٠  تؿدددطٜعات تطاعددد٢

ٚخكٛق١ٝ املعًَٛات يًُتعاًَني يف غدٛم ا٭غدِٗ حبذد١ أْٓدا     

غددٛم َؿتددٛح ٚاقتكدداز َؿتددٛح. تًددو املػدداسات تتعددس٣ سددسٚز    

 عاَدددا،051املػددداسات يف أغدددٛام أغدددِٗ ٜعٜدددس عُطٖدددا عدددٔ     

 يًػددٛم ايٓاظُدد١ ٚامل٪غػدد١ املايٝدد١ امل٪غػددات ؾٝٗددا انتػددبت

ٛم اشبدد ٠ ايسٚيٝدد١ يف امل٪غػددات   ؿددت ضبًٝدد١ َتانُدد١ خدد ٠

  ٌ عددٔ اشبدد ات   ؾهدد٬، ،املايٝدد١ ٚايبٓددٛى يف ايػددعٛز١ٜ مبطاسدد

ايسٚي١ٝ اي  تكٌ يعسز َٔ ايكطٕٚ بسأت ببٝو أغِٗ ؾطنات 
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ا٫غددتعُاض املتٓٛعدد١ ايٓؿدداط َددٔ اٱْؿددا٤ات ٚستدد٢ ا٫غددتااز   

ٚايتكسٜط ٚطبتًـ ا٭ْؿة١ ايكٓاع١ٝ ٚايتذاضٜد١ عد  ايبشداض    

١٦ٖٝ غدٛم املداٍ عدٔ غدٛم      َٔ ثٳِ سُٝٓا تتشسخٚٚا،ٝةات. 

٭ٕ تكددسٜكٗا  ،ٚاقتكداز َؿتدٛح ؾد ٕ ٖددصٙ ايعبداض٠ غدا زقٝكد١      

غددددٝشسز َػدددداض ٚقددددطا١َ ايتؿددددطٜعات ٚايهددددٛابط ايٓاظُدددد١ 

   ٘ ٚمهدٔ إٔ ؼبدسخ    ،سبطن١ ايػٛم ٚايدسخٍٛ ٚاشبدطٚز َٓد

نجا َٔ ايت٬ع  يف ظٌ ٖصٙ املػاسات املتتب١ ع٢ً ايعبداض٠  

 غا ايسقٝك١.

ٚأٚنددة أ. خايددس اسبدداضثٞ إٔ قددسق١ٝ ٚؾددؿاؾ١ٝ املعةٝددات    

اي  ٜتشسخ عٓٗدا ٖدٞ عًد٢ غدبٌٝ املجداٍخ إشا ناْدت َكدازض        

ايجدددط٠ٚ ٖددددٞ اٱْؿددددام اسبهدددَٛٞ ٚيٝػددددت ْادبدددد١ عددددٔ زٚض٠   

اقتكاز١ٜ َتها١ًَ ؾد ٕ ايػدًٛى املتٛقدو يدطأؽ املداٍ يف ٖدصٙ       

اسباي١ غٝدتًـ عدٔ غدًٛى ضأؽ َداٍ ْداتر عدٔ زٚض٠ أٚ عدسز       

 ٕ ٖدصا ايػدًٛى أٜهدا،   إضات ا٫قتكاز١ٜ املتها١ًَ. ثِ َٔ ايسٚ

ٜٚتأثط أٜها  ،غٝتأثط بتنٝب١ ا٫قتكاز ٚايكٓاع١ يف ايسٚي١

بٗٝهددددٌ املًهٝددددات خدددداضز غددددٛم ا٭غددددِٗ يكدددداز٠ قةاعددددات 

٭ٕ  ا،َؿتٛسدد ا،ا٫قتكدداز ةعاَدد١ أٚ خاقدد١(. عبددٔ يػددٓا غددٛق     

ا ٭ٕ اقتكدازْ  ا،َؿتٛسد  ا،ايسٚي١ متًدو ايجدطٚات. ٚيػدٓا اقتكداز    
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اغددتدطاز ايددٓؿط. ٚنددصيو اسبددداٍ عٓددسَا ٜددتِ ايتعاَددٌ َدددو       

امل٪ؾددطات ايكٝاغدد١ٝ ايسٚيٝدد١ ي٬قتكدداز ٚايػددهإ ٚاجملتُددو    

   ٔ  ،ٚايك٣ٛ ايعا١ًَ َجٌ خ ق٠ٛ ايعٌُ ٚايبةايد١ ًَٚهٝد١ ايػده

ٛٳزٳ٠ ٖدصٙ امل٪ؾدطات تكدبة ندطٚض٠     إ ...ٚتهًؿ١ املعٝؿ١ خل. غٳع

 تكددُِٝ يف ٭ٕ ٖٓدداى ؾددٛاضم ادتُاعٝدد١ ٚاقتكدداز١ٜ   تددطاعٳ    

امل٪ؾددط املػددتٛضز َددٔ قددٓسٚم ايٓكددس ايددسٚيٞ أٚ ٦ٖٝدد١ ا٭َددِ        

ٍٚ اسبهددَٛٞ ايتُٗدد١  ٪يددصا ٜتًكدد٢ املػدد    املتشددس٠ َٚٓعُاتٗددا 

٭ْدد٘ ٜتعاَددٌ َددو تكددُِٝ      َددا بايتعددايٞ ٖٚددٛ ٜػددتشكٗا ْٛعددا،   

اسبًددٍٛ بٗددصٙ ايػددةش١ٝ ٚنددإٔ ايعًددّٛ اٱزاضٜدد١ ٚا٫قتكدداز        

 قٛاي  إهل١ٝ أٚ سًٍٛ ٚاختاعات غشط١ٜ.

ْاس١ٝ أخط٣ أٚندة أ. َةؿدط املطؾدس إٔ عدسّ خدطٚز      َٚٔ 

دٗاتٓدددا ايطمسٝددد١ مبددد٪متطات قدددشؿ١ٝ يتػدددًٝط ايهددد٤ٛ عًددد٢  

ايٛندددو اسبكٝكدددٞ ٫قتكدددازْا ايدددٛطيف.. ٜؿدددتة اجملددداٍ عًددد٢      

َكددطاعٝ٘ يًتشًدد٬ٝت غددا ايسقٝكدد١ ٚايدد  أمساٖددا ذبًدد٬ٝت    

. ٚاتؿل ز. عًد٢ اسبهُدٞ َدو شيدو بكٛيد٘خ عبتداز       "ايتٝو أٟٚ"

إٔ ٜٓٗاض غدٛم ا٭غدِٗ ٫ٚ تكدسّ     يٝؼ َعك٫ٛ،ؾؿاؾ١ٝ أنجط، 

 أٟ د١ٗ َػ٪ٚي١ بتٛنٝة أٚ ؾطح سبكٝك١ َا ؼبسخ.
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َٔ ْاس١ٝ أخط٣، تٓاٍٚ ز. عًٞ اسبهُٞ بعض ايتدأثاات  

املػدددتجُطٜٔ يف غدددٛم ا٭غدددِٗ، ٖٚدددٞ  ايٓؿػددد١ٝ عًددد٢ غدددًٛى  
ًَددددل يدددبعض ا٭حبددداخ يف صبددداٍ    _نُدددا أؾددداض ز. عًددد٢ _

ٚعًدددِ ْؿدددؼ  Behavioral Economicsا٫قتكددداز ايػدددًٛنٞ 

 The Psychology of Judgment and ا٭سهاّ ٚارباش ايكدطاض 

Decision Making. 

 

تعًٝكا، ع٢ً ايتكًبات اسباز٠ اي  سسثت يف أغدٛام ا٭غدِٗ   

ايعاملٝد١ َد٪خطا،، ٚعدعٚ ندجا َدٔ ا،ًًدني ٚاملػدتجُطٜٔ شيددو        

إىل ايتبدداط٪ يف ا٫قتكدداز ايكددٝيف، ٜ٪نددس عددا  ا٫قتكدداز     

اسبددا٥ع عًدد٢ دددا٥ع٠ ْٛبددٌ يف     Robert Shiller ضٚبددطت ؾددًٝط 

طبٝعد١  ، إٔ Irrational Exuberanceا٫قتكداز َٚ٪يدـ نتدا    
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اٱْػإ ٚايعٛاَدٌ ايٓؿػد١ٝ ٖدٞ َدا ٜؿػدط َدا ؼبدسخ يف غدٛم         

ؾٗدددددٛ ٜدددددط٣ إٔ ؾكاعددددد١ املهددددداضب١  ا٭غدددددِٗ ٚيدددددٝؼ ايكدددددني.

Speculative Bubble   محدداؽ املهددداضبني "تطتؿدددو بٓددا٤ٶ عًددد٢" 

ٚتؿددددا٩هلِ املؿدددددطط، ٚعٓدددددسَا تػدددداٚضِٖ ايؿدددددهٛى سدددددٍٛ   

ٕ املػتكبٌ،  ايدتؿها يف ايبٝدو، ٚيهدِٓٗ ٜؿتكدسٕٚ     يف  ٜبدس٩ٚ

ٚعٓددددسَا  سددددٍٛ ايتٛقٝددددت املٓاغدددد  يًكٝدددداّ بددددصيو.   يًٛنددددٛح

يف ايػٛم، ٜتدٛؾٕٛ َدٔ إٔ اٯخدطٜٔ قدس     ا،ٜؿاٖسٕٚ اغبؿان

تهدٕٛ يدسِٜٗ ْؿدؼ ايؿددهٛى ندصيو، ؾٝدسخًٕٛ يف غددبام      

ٚيددصيو ؾدداهلبٛط اسبدداز ٭غددٛام     َعٗددِخ َددٔ ايددصٟ ٜبٝددو أ٫ٚ،.   

نُدا ٜؿدا ؾدًٝط إىل     ا٭غِٗ قس ؼبسخ بكٛض٠ غدطٜع١ ددسا،.  

طٜٔ ا٭شنٝدا٤ نداْٛا ٜؿدتٕٚ أثٓدا٤ ايؿكاعد١      أْ٘ ست٢ املػتجُ

زٕٚ إعةددا٤ ا٫ٖتُدداّ ايهددايف   َددٔ املهدداضب١ٝ بأغددعاض عايٝدد١   

 يٮخةاض املُه١ٓ.

 

ت٪ثط ايعٛاٌَ ايعاطؿ١ٝ ةسبٓدا أٚ نطاٖٝتٓدا أٚ ربٛؾٓدا َدٔ     

ؾ٤ٞ َعني( ع٢ً ايكطاضات اي  ْتددصٖا يف طبتًدـ اجملدا٫ت    



6 

 

–5102 5102  
115 

ؾؿدٞ   ٚاملٓاؾو َٔ اشبٝاضات املدتًؿد١. ٚع٢ً إزضانٓا يًُداطط 

( ٚدس 7>>0ة غًٛؾٝوٚ اسبهُٞ( 0ٚ>>0زضاغ١ يًشهُٞ ة

إٔ ايعٛاَدددٌ ايعاطؿٝددد١ تددد٪ثط بؿدددهٌ َباؾدددط عًددد٢ تكدددسٜطْا     

يٮخةدداض ٚاملٓدداؾو، سٝددح تٛدددس ع٬قدد١ عهػدد١ٝ بددني إزضاى   

املداطط ٚإزضاى املٓاؾو، ؾعٓسَا ْٓعط إىل خٝاض َعني ع٢ً أْ٘ 

ا ْٓددعع يًتكًٝددٌ َددٔ أخةدداضٙ، ٚايعهددؼ   َطتؿددو املٓدداؾو، ؾ ْٓدد 

٫ٚ ٜعدٛز ٖدصا ٭غدبا  عك٬ْٝد١ تعتُدس عًد٢ ايبٝاْدات         قشٝة.

ؾعٓددسَا  ٚاملعةٝددات، بددٌ تًعدد  ايعاطؿدد١ زٚضا، نددباا، يف شيددو. 

عب  أٚ ْؿهٌ أسس اشبٝاضات، وٌٝ إىل ايتكًٝدٌ َدٔ أخةداضٙ    

ٖٚهصا. بٌ إٔ تكسِٜ َعًَٛات إػباب١ٝ عٔ خٝداض َدا    َٙٚهاض

عًُدد٘ املهدداضبٕٛ أثٓددا ذبًدد٬ٝتِٗ ٭غددِٗ َعٝٓدد١، أٚ   ةَجددٌ َددا ٜ

ٜ٪ثط عًد٢ تؿهد٬ٝت ايٓداؽ ٚتكدسٜطِٖ      أغًٛ  َعني يًتساٍٚ(

ٚقددس قدداّ بعددض ايبدداسجني بتةبٝددل ايٓعطٜددات ايدد      يًُددداطط.

تطبط بني ايعاطؿ١ ٚإزضاى املداطط ٚاملٓداؾو إىل ايتعدا٬َت يف   

ط غددٛم ا٭غددِٗ، ٚٚدددس بايؿعددٌ إٔ ايتؿهدد٬ٝت ايعاطؿٝدد١ تدد٪ث  

َٚدٔ ٖٓدا،    ع٢ً قطاضات ايؿطا٤ ٚايبٝو بعٝسا، عدٔ ا٭غاغدٝات.  

ايدددطغِ َدددٔ اعتكددداز ايهدددجأٜ إٔ ْؿددداط غدددٛم  عًددد٢ ؾ ْددد٘ ٚ
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ا٭غدددِٗ ٖدددٛ عك٬ْدددٞ َٚٓةكدددٞ ٚقدددا٥ِ عًددد٢ ايتشًٝدددٌ، إ٫ إٔ 

ا٭حبدداخ اسبسٜجدد١ يف صبدداٍ ا٫قتكدداز ايػددًٛنٞ تؿددا إىل      

عددسّ قددش١ شيددو ٚإىل ايتددأثا ايهددبا يًعٛاطددـ ٚا٫ْؿعددا٫ت  

 ع٢ً شيو.

 

يف ايعددددا  املجددددايٞ، ٚٚؾكددددا، يًُٓدددداشز املعٝاضٜدددد١ يف اربدددداش  

ايكددطاض، ؾدد ٕ َػددت٣ٛ ثكتٓددا يف قددٛا  أسهآَددا ٚقطاضاتٓددا      

ػب  إٔ تتةابل متاَا، َو قٛا  تًو ايكطاضات ٚا٭سهاّ يف 

 71ؾدد شا نٓددا، عًدد٢ غددبٌٝ املجدداٍ، قددس أدبٓددا عًدد٢      ايٛاقددو.

غدد٪ا٫، عطنددت عًٝٓددا،  81بؿددهٌ قددشٝة َددٔ أقددٌ  غدد٪ا٫،

ؾدد ٕ َعٓدد٢ شيددو َػددت٣ٛ ثكتٓددا يف قددش١ أسهآَددا ػبدد  إٔ    

ٚيهٔ إشا نإ َػت٣ٛ ثكتٓدا، أعًد٢ َدٔ ْػدب١      .%1;ٜهٕٛ 

إداباتٓا ايكشٝش١، ؾ ٕ شيو ٜدسٍ عًد٢ إٔ يدسٜٓا ثكد١ َؿططد١      

ٚقس ٚدست ا٭حبداخ   يف قش١ أسهآَا، ٚايعهؼ قشٝة.

ا٫ستُايٝددد١ َٛددددٛز٠ إٔ ظددداٖط٠ ايجكددد١ املؿططددد١ يف ا٭سهددداّ 

بايؿعٌ يف طبتًدـ ايجكاؾدات سدٍٛ ايعدا  ٚإٕ ناْدت تتؿداٚت       

 يف زضدتٗا ع  ايجكاؾات.
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، إٔ ايجك١ املؿطط١ ٚدست ست٢ يس٣ ٚدسٜط بايصنط أٜها،

اشبددد ا٤ يف صبدددا٫ت ؾدددت٢ ةاقتكددداز١ٜ ٖٚٓسغددد١ٝ، ٚطبٝددد١،    

ٚعًُٝدد١ ٚإزاضٜدد١ ٚغٝاغدد١ٝ ٚغاٖددا(، ؾؿددٞ بعددض ايسضاغددات     

املٗٓسغني ٜكعٕٛ نش١ٝ يًجكد١ املؿططد١ يف تكدسٜطاتِٗ    ٚدس إٔ 

ملتةًبددات َؿددطٚع إْؿددا٥ٞ أٚ املددس٠ ايعَٓٝدد١ ايدد  مهددٔ إٔ       

 ٜٓذع ؾٝٗا.

ٚيف أغددٛام ا٭غددِٗ، تدد٪ثط ايجكدد١ املؿططدد١ عًدد٢ تكددسٜطات      

املػتجُطٜٔ ٚا،ًًدني ةأؾدطازا، َٚ٪غػدات( ٚعًد٢ قدطاضاتِٗ أٚ      

بددددايػٕٛ يف ؾٗددددِ ٜ تٛقددددٝاتِٗ يًبٝددددو ٚايؿددددطا٤ ْتٝذدددد١ يددددصيو.

اعتكددازِٖ إٔ يددسِٜٗ ايكددسض٠ عًدد٢ قددطا٠٤ املعةٝددات ٚايبٝاْددات     

ا٫قتكاز١ٜ ٚغاٖدا ٚتٛظٝؿٗدا بؿدهٌ ؾعداٍ يف أسهداَِٗ،      

بُٝٓدا يف ايٛاقدو ْٚعدطا، ٭ْٗدِ ٜتعدإًَٛ َدو زضددات عايٝد١ َدٔ          

( ؾددد ٕ شيدددو ؼبدددس َدددٔ زقددد١  Uncertaintyسايددد١ عدددسّ ايدددٝكني ة

سايدد١ عددسّ ايتأنددس ٚعًدد٢ ايددطغِ َدٔ إٔ   تٓبد٪اتِٗ املػددتكب١ًٝ. 

ت٪ثط يف أسهآَا ا٫ستُاي١ٝ ةَٚٓٗا تٓب٪اتٓا بأغعاض ا٭غدِٗ(  

بسضددد١ أٚ أخددط٣، إ٫ إٔ َػددت٣ٛ ثكتٓددا يف تًددو ا٭سهدداّ ٫    

 ٜأخص شيو يف اسبػبإ.
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تؿدددا ا٭حبددداخ يف صبددداٍ عًدددِ ايدددٓؿؼ املعدددطيف إىل تدددأثط    

زضاى، ٚا٫ْتبدددداٙ ايعًُٝددددات ايعكًٝدددد١ يددددس٣ اٱْػددددإ ةندددداٱ   

ٚايدددصانط٠، ٚا٫غدددتس٫ٍ ٚا٫غدددتٓتاز ٚغاٖدددا َدددٔ عًُٝدددات    

ايددتؿها مبػدددتٜٛاتٗا املدتًؿددد١( بٓةددام ٚاغدددو َدددٔ ا٭خةدددا٤   

 ضٚؽٚ ْٝعبدددت ، شبكدددٗاErrors and Biasesٚايتشٝدددعات، 

Nisbett and Ross 1980   ٔيف نتابُٗددا ايه٬غددٝهٞ عدد

ٔ أٖدِ  َٚد  أٚد٘ ايككٛض ٚايتشٝعات يف ا٫غتس٫ٍ ٚايدتؿها. 

ايعًُٝات ايد  تد٪زٟ ٭خةدا٤ يف ايدتؿها ا٫ْتبداٙ ا٫ختٝداضٟ       

Selective attention  ،ٚايصٟ ؼبسخ عٓسَا ْٛاد٘ نُا، َتعسزا

َددٔ املعًَٛددات ْٚٓتبدد٘ زبددع٤ َٓٗددا ْٚتذاٖددٌ أدددعا٤ أخددط٣ قددس   

ٖٚدددصا ٜعدددٛز، بؿدددهٌ ض٥دددٝؼ، إىل     تهدددٕٛ أنجدددط أُٖٝددد١.  

عًَٛددات، ضبسٚزٜدد١ قددسض٠ اٱْػددإ عًدد٢ ايتعاَددٌ َددو تًددو امل      

ٖٚددصا َددا    ٚا٫غددتؿاز٠ َٓٗددا يًٛقددٍٛ ٫غددتٓتادات قددشٝش١.    

ؼبكددٌ يف أغددٛام املدداٍ، ؾاملعًَٛددات شات َكددازض َتعددسز٠،      

ٚأقبشت َو ٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ اسبسٜج١ تكٌ بػطع١ ٫ مهٔ 

ايتعاَددٌ َعٗددا بؿددهٌ ناَددٌ، ؾٝددتِ ا٫ْتبدداٙ يبعهددٗا، ٚقددس   
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 ٜهددٕٛ أقددٌ أُٖٝدد١، ٚدباٖددٌ املعًَٛددات ا٭خددط٣، ممددا ٜدد٪زٟ

 ٭سهاّ خاط١٦ َٚتشٝع٠.

َٔ أِٖ ايتشٝعات  Confirmation bias ٜٚعت  ذبٝع اٱثبات

ايدد  تكددٛز أسهآَددا ٚقطاضاتٓددا يًدةددأ، سٝددح ٜٓددعع اٱْػددإ 

يًبشح عدٔ املعًَٛدات ايد  ت٪ندس ٚتجبدت أؾهداضٙ املػدبك١،        

ٜتذاٖدٌ املعًَٛدات ايد  تٓاقهدٗا. ٬ٜٚسدغ       ٘ٚيف ايٛقت ْؿػد 

ٖصا ايتشٝع يف غدًٛى املتعداًَني يف ا٭غدٛام املايٝد١ مبدا ؾدِٝٗ       

ٕ ٚاشبددد ا٤، ؾٗدددِ ٜٓععدددٕٛ يف ايػايددد  يًبشدددح عدددٔ      ٛا،ًًددد

املعًَٛددات ايدد  ت٪نددس أؾهدداضِٖ املػددبك١ ٚت٪ٜددس تٛدٗدداتِٗ    

غٛا٤ يف َٓتسٜات ا٭غِٗ، أٚ ؾدبهات ايتٛاقدٌ ا٫دتُداعٞ    

بُٝٓدددددا ٜتذٓبدددددٕٛ املكدددددازض ايددددد  قدددددس تتعددددداض    ٚغاٖدددددا، 

عًدد٢ َتابعدد١ قٓددٛات تًؿعْٜٛٝدد١ أٚ     ٜٚٓةبددل ٖددصا أٜهددا،   َعٗددا.

 ضبًًني َعٝٓني.

َٚدددٔ ايعٛاَدددٌ ايٓؿػددد١ٝ شات ايع٬قددد١ بايعًُٝدددات ايعكًٝددد١    

املدد٪ثط٠ عًدد٢ ايكددطاضات ٚإزضاى ا٭خةدداض ةَٚٓٗددا بددايةبو تًددو    

ٕ املتعًك١ بػٛم ا٭غِٗ(، َا أطًل عًٝ٘  ٞ تؿٚ ناُْٝدا  طغده
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، ٖٚٞ The Availability Heuristic اغِ اغتاتٝذ١ٝ اٱتاس١،

ٖا َددٔ ٩تعدديف إٔ ا٭سددساخ ايبدداضظ٠ يف سٝاتٓددا ٜػددٌٗ اغددتسعا   

ايددصانط٠ ٚخاقدد١ يف ايػددٝاقات شات ايع٬قدد١، ٚبايتددايٞ ؾٗددٞ 

تدد٪ثط عًدد٢ أسهآَددا ٚقطاضاتٓددا ستدد٢ يددٛ ناْددت استُددا٫ت       

ت أغددٛام  ؾأثٓددا٤ َتابعتٓددا ٫غبؿانددا    سددسٚثٗا نددعٝؿ١ دددسا،.  

يددصٖٔ َباؾددط٠ ا٫ْٗٝدداضات ايدد  سكددًت إىل اا٭غددِٗ، ٜتبددازض 

، ٚشيددددددو ٭ْٗددددددا ناْددددددت اْٗٝدددددداضات    ;511ٚ 5116عدددددداَٞ 

زضاَاتٝه١ٝ ٚقاغد١ٝ، ٚبايتدايٞ ؾد ٕ تدصنطْا يتًدو ا٭سدساخ       

بػددٗٛي١ ٜعددعظ َددٔ تٛقعاتٓددا إٔ اْٗٝدداضات َؿدداب١ٗ غددتشسخ ٫     

غدٝات  ضباي١، بايطغِ َٔ اخت٬ف ايعٛاٌَ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٭غا

ٚبايتدايٞ ؼبدسخ اهلدطٚ      اٯٕ عٓٗا يف ايؿتتدني املؿداض إيُٝٗدا.   

ازبُاعٞ َٔ ايػدٛم بٓدا٤ٶ عًد٢ تٛقعدات َػدتكب١ًٝ غدا زقٝكد١        

اعتُست ع٢ً أسساخ غابك١ ةا٫ْٗٝاضٜٔ( ٚدباًٖدت املعًَٛدات   

 اسباي١ٝ.

ٚعًل ز. محٝدس املدعضٚع عًد٢ َدا ططسد٘ ز. عًد٢ اسبهُدٞ        

٢ َعٓدد ٜددسضنٕٛ ٫ ا٭غددِٗ بػددٛم املتعدداًَني َددٔ%8>بكٛيدد٘خ 

 ٚبايتدددددايٞ املايٝددددد١، ا٭ٚضام تكٝدددددِٝ َعددددداٜا ٫ٚ ا٫غدددددتجُاض،
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 ٖٚٞ املٓتسٜات، ٚتٛقٝات ايؿيف بايتشًٌٝ ٜعطف ملا اغتػًُٛا

يددصيو دبددسِٖ    "اَااهلددٛ" اشبسَدد١ بتٛدٗاتدد٘ تكدداز َددا غايبددا،

ٜتأثطٕٚ بةطٜك١ د١ْٝٛٓ ٭زا٤ ايػِٗ ايٝدَٛٞ ٜٚتندٕٛ قُٝتد٘    

اسبكٝك١ٝ اي  ذبسزٖا َا ٜعطف مبهدطض ايػدِٗ ٚأؾدام ودٛٙ     

ٚهلددصا ايػددب  ًٜعدد  ازبٗددٌ ٚايعاَددٌ ايٓؿػددٞ يف     ،املػددتكبًٞ

ُددداعٞ يف اربددداش  ادبددداٙ ايػدددٛم ٚتتذًدددٞ مسددد١ ايػدددًٛى ازب    

إيدٞ ايتصبدص     زٟ، اي  نُا ٬ْسدغ تد٪  ايكطاضات املؿتن١

، غددٛا٤ با٫ضتؿاعددات أٚ ا٫غبؿانددات غددا٠    ايعددايٞ با٭غددعاض 

 ،يًؿددطنات، ٫ ؾددو إٔ تؿعٝددٌ اسبٛنُدد١ ايساخًٝدد١    ض٠املدد

 ،، غٝععظ َدو ايٛقدت تدٛاظٕ ايػٸدٛم    ٚتةٛض أزا٤ ؾطن١ تساٍٚ

َددا  ٜٚٴككددس ٖٓددا ايكددطاضات ايعك٬ْٝدد١ بددايبٝو ٚايؿددطا٤، عَُٛددا، 

 ظيٓا ْكٓـ نُٔ ا٭غٛام ايٓاؾ١٦.

صيو ؾكس أؾاض ز. َػاعس ا،ٝا إىل إٔ ايعاٌَ ايٓؿػٞ ن

ٖٛ َا ٜسعٛ يًتساؾو يًبٝو يف أنجط ا٭سٛاٍ ..يهدٔ َدٔ املٗدِ    

َددا ٜػددتجُطٕٚ تًددو  ايتأنٝددس عًدد٢ إٔ قددٓاع ا٭غددٛام نددجاا،

اسبا٫ت ايٓؿػ١ٝ َٔ خ٬ٍ ت٬عبِٗ بهٌ امل٪ثطات اي  تكدٛز  

 …يػًٛى املػتجُطٜٔ ٚاملهاضبني ٚتكٛزِٖ عبدٛ ادبداٙ َعدني    
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ٚيف أنجددط ا٭سددٛاٍ ٜػددتجُط يف ٖددصا نددذ عددسز َددٔ ا٭خبدداض    

ٚاملعًَٛدددات ايػدددًب١ٝ عددد  طبتًدددـ ٚغدددا٥ٌ اٱعددد٬ّ َدددو زعدددِ  

ٛزٕٚ ٖددددصا ا٫دبدددداٙ أٚ يًعسٜددددس َددددٔ آضا٤ ا،ًًددددني ايددددصٜٔ ٜكدددد

ٜؿاضنٕٛ ؾٝ٘ .. ٚعًكت ز. عا٥ؿد١ سذداظٟ بكٛهلداخ اْٗٝداضات     

اظاٍ بعدض ندشاٜا   َد غٛم ا٭غِٗ تًٝٗا اْٗٝاضات ْؿػ١ٝ ساز٠ 

ا٭ظ١َ ايػابك١ َٛزعني يف املكشات ٚخػطٚا َا تبكد٢ يدسِٜٗ   

 يف ايع٬ز.

ٚاتؿددددل ز. عًددددٞ اسبهُددددٞ َددددو ز. محٝددددس املددددعضٚع يف إٔ  

ت املٓتددسٜات ربددسّ تٛدٗددات َعٝٓدد١ يف ايتشًٝددٌ ايؿدديف ٚتٛقددٝا

ايػددٛم ٚبايتددايٞ املتهددطض ٖددِ قددػاض املػددتجُطٜٔ، ٖٚٓددا ٜددأتٞ  

زٚض تساٍٚ يف تكسِٜ َعًَٛات قدشٝش١ ٚتتذداٚ  َباؾدط٠ َدو     

عًد٢ َدا شٖد  إيٝد٘      أٚناع ايػٛم ٚتكًبات٘. نُا أنس أٜهدا، 

ز. َػاعس َٔ إٔ ٖٓاى َٔ ٜػتؿٝس َٔ بح ساي١ ايطعد  يدس٣   

تددأثا سكٝكددٞ عًدد٢  يددٝؼ هلددا ساّ َعًَٛدداتاملػددتجُطٜٔ باغددتد

 ق١ُٝ ايػِٗ ايعازي١.
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اقتح ز. ؾٗس اسباضثٞ ذباٚض أعها٤ َٓتس٣ أغباض سٍٛ َا 

يتشذدددِٝ أَدددطا  ايػدددٛم ٚبايتدددايٞ  "ايٛقددداٜا ايعؿدددط"أمسددداٙ 

 ٔ َدو ايٛندو يف ا٫عتبداض إٔ ٖٓايدو َدا ٖدٛ        ،محا١ٜ املػدتجُطٜ

خاضز عٔ إضاز٠ ايػٛم َجٌ ايتأثط با٭غٛام ايعامل١ٝ ع٢ً غدبٌٝ  

املجدداٍ ٚيددٝؼ اسبكددط. ٚيف ٖددصا اٱطدداض ؾكددس سددسز ز.ّ. ْكددط     

ايكشاف ايٛقاٜا ايعؿدط سبُاٜد١ املتعداًَني يف غدٛم ا٭غدِٗ      

 ؾُٝا ًٜٞخ

       ّغٝددا  ايتكددطٜة ايعًدديف يًُػدد٪ٚيني إَددا عددٔ دٗددٌ ٚعددس

ختكدددام ةَدددو أْٗدددِ يف َطاندددع ذبدددتِ ا٫ختكدددام يف  ا

املٛانٝو املاي١ٝ/ ا٫قتكاز/ ايػٛم( أٚ اي٬َبا٠٫ ةباعتباض 

املػأي١ بطَتٗا غ١ُٝ ٚتعٍٚ( غب  أغاؽ يف َٛدد١ ايدصعط   

ٚاهلًددو ايدد  أقددابت املػدداُٖني ٚيهددٔ إٔ تػددتُط اسبايدد١  
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نصيو ٚيؿت٠ تعت  ط١ًٜٛ مبكٝاؽ ايػٛم ؾٗصا مما ٜعدعظ  

 اط٪ املػ٪ٚيني باْتٗاظ١ٜ ايعطف يػط  َا.ؾهط٠ تٛ

  ايؿؿاؾ١ٝ املعس١َٚ يف ايػٛم ٫ تؿٝس غ٣ٛ ؾ١٦ ضبسز٠ ع٢ً

 سػا  ازبُٝو.

     ْعددداّ ايهٝدددٌ مبهٝدددايني ٫ ٜؿٝدددس ايػدددٛم أٚ ا٫قتكددداز

ايددٛطيف إوددا ٜػدداِٖ يف تكًددٝل ايةبكدد١ ايٛغددة٢ بددٛتا٠    

 أغطع .

   ٖدطٚ  ض٩ٚؽ ا٭َددٛاٍ إىل أغددٛام أخددط٣ ضمبددا شات عٛا٥ددس

ٌ إ٫ أْٗددا أضسددِ ٚمتهددٔ املػددتجُط بأخددص ايكددطاض عددٔ      أقدد

َعدداز٫ت ضٜاندد١ٝ أثبتددت قٛتٗددا عدد  غددٓني َددٔ ايٓذاسددات   

 ٚيٝػت ٚيٝس٠ ايكسؾ١ أٚ تابع١ يٓعٚات غا َسضٚغ١.

 .اغتك٬ٍ ا٭دٗع٠ ايطقاب١ٝ 

         ِٗٓتٝ٘ ايبٓدٛى ا،ًٝد١ يف ايتعداطٞ َدو ؾ٦د١ َعٝٓد١ ٚمتهٝد

عُٝت بكا٥طِٖ  َٔ تػ٬ٝٗت ِٖ أق٬، ٫ ٜؿكْٗٛٗا ٚإوا

بػددب  ازبؿددو ؾكددط ٚإشا ْددعٍ ايػددٛم غدداضعٛا يف تكددؿ١ٝ  

 ضباؾغ ع٤٬ُِٖ غا ا،عٛظني ؾكطووو
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    تٓدداقض ا٭زٚاض يف امل٪غػددات املعٓٝدد١ يسضددد١ ايٛقددٍٛ إىل
acting conflict of interest 

       غُددٛ  ٚعتُدد١ زٚض ا،دداؾغ ايػددٝاز١ٜ يف ٖددصٙ ا٭ظَددات

 سٝإ َؿتع١ً ووٚاي  قس تهٕٛ ةيٝؼ اٯٕ( يف بعض ا٭

    ٟإسذدداّ أقددشا  ايددطأٟ ايػددسٜس ٚايٓددأٟ عددٔ إبددسا٤ ايددطأ

 يػب  َا وو

         ٔازبٌٗ املةًل بكٛاعدس ايًعبد١ َدٔ قبدٌ ؾدطؼب١ ندبا٠ َد

املػدداُٖني ايكددػاض ممددا ٜؿددهٌ ؾطٜػدد١ غدد١ًٗ ملددا ٜػدد٢ُ   

بددداهلٛاَا يف غٝدددا  ايطقابددد١ املٗٓٝددد١ املػددد٪ٚي١ يف َتابعددد١     

س شاتٗدددا اسبطندددات ايددد  قدددس ٫ تهدددٕٛ َؿدددب١ٖٛ يف سددد  

ٚيهٓٗا باجملٌُ ٚعًد٢ املدس٣ يدٝؼ بايةٜٛدٌ تد٪تٞ أنًدٗا       

زٕٚ أٟ َ٪ٖدددٌ ؾٝػددداضع ةعاَددد١  َدددٔ يف ضؾدددو غدددِٗ َعدددني  

( بايؿددطا٤ نتجبٝددت يعدداٖط٠ ايكةٝددو املٓةبكدد١    نياملػدداُٖ

ايطغِ َدٔ ا٫ْتهاغدات املتتايٝد١    ع٢ً ست٢ اٯٕ يف ايػٛم 

يف أقدٌ َددٔ عكدس ظَدديف ٚاسددس ممدا ٜعدديف ؾد٤ٞ ٚاسددس ٖٚددٛ     

ٌ املػددتجُط ايكددػا/ املتهددطض ا٭ندد . ٖٓددا     تأنٝددس دٗدد 

 تهٕٛ املػ٪ٚي١ٝ أن  ع٢ً املػ٪ٚينيووو
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أَا ايٛقاٜا ايعؿط يتشذِٝ طباطط غدٛم ا٭غدِٗ ٚمحاٜد١    

 ضأٟ أ. خايس اسباضثٞ ؾتتهُٔ َا ًٜٞخيف املػتجُطٜٔ 

         إْؿا٤ ٦ٖٝد١ ايطقابد١ املايٝد١ ٚايد  تهدٕٛ َُٗتٗدا ايتؿتدٝـ

املطٜبد١ يف غدٛم املداٍ أٚ    ٚايتشطٟ ٚايتدسقٝل يف ايٓؿداطات   

 خاضز ايٓعاّ ايبٓهٞ.

        ٍٚتٛغددٝو ايددسٚض ايطقددابٞ ٚايعكٛبددات عًدد٢ سطندد١ ايتددسا

ايٓؿددة١ يف ا٭غددِٗ ايدد  ٫ متًددو َدد٪٬ٖت ايٓؿدداط غددا    

 ايعازٟ.

   َتابعدد١ َكددازض ايػددٝٛي١ يف ا،دداؾغ املتٛغددة١ ٚايهددبا٠

 ٚايتأنس َٔ قش١ بٝاْات اٱؾكاح.

    يد  ذبدسخ خداضز ايٓعدداّ    َتابعد١ عًُٝدات غػدٌٝ ا٭َددٛاٍ ا

 ايبٓهٞ. ٚإٜكاع أقػ٢ ايعكٛبات ع٢ً مجٝو ا٭ططاف.

  ِٗتكػِٝ غٛم ا٭غِٗ إىل عس٠ أقػاّ َٔ سٝح عسز ا٭غ

 ٚايهؿا٠٤ ايتؿػ١ًٝٝ ٚامل٠٤٬ املاي١ٝ.

       غطع١ إْؿا٤ غدٛم ايكدهٛى ٚايػدٓسات ٚأْعُد١ ايطقابد١

 اشباق١ ب٘ اي  تسقل ٚتطاق  َكازض ايػٝٛي١.
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    يًشددس َددٔ املهدداضبات عايٝدد١ املددداطط     غددٔ سعَدد١ أْعُدد١

 ٚايت٬ع .

  ٚ ايكدددددٓازٜل إىل  َدددددسٜطٟذبٜٛدددددٌ َ٪غػدددددات ايٛغددددداط١ 

ؾطنات َػدا١ُٖ عاَد١ ٜكدع  متًدو سكدل َػدٝةط٠       

ؾٝٗددا ٚخانددع١ ٭عًدد٢ َعدداٜا اسبٛنُدد١ اٱزاضٜدد١ ٚاملايٝدد١    

 ٚايطقاب١.

  َطادعددد١ أْعُددد١ ايكدددطٚ  ايؿدكددد١ٝ ٚايكدددطٚ  املكسَددد١

 املاي١ٝ زٕٚ طباطط عاي١ٝ.يٮؾطاز يتأنٝس َػت٣ٛ امل٠٤٬ 

  تأغٝؼ ؾطنات تعا١ْٝٚ ع٬ُق١ َاي١ٝ ٚقٓاع١ٝ ٚدباض١ٜ

تعازٍ ايهػط يف ايػدٛم ايػدعٛزٟ ٚتٗدص  سدس٠ ايتٓداؾؼ      

 ايؿطؽ ٚؾطا١ٖ ا٫ستهاضات.

ٚأندداف ز. محٝددس املددعضٚع ملددا أؾدداض بدد٘ أ. خايددس اسبدداضثٞ      

 ايٛق١ٝ اسباز١ٜ عؿط٠ ٚتتُجٌ يفخ

    ٚقكدددطٖا عًدددٞ   ،يٮؾدددطازإٜكددداف ايتػددد٬ٝٗت ايبٓهٝددد١

ا تعٜدس قُٝد١ ايتػد٬ٝٗت    ا،اؾغ املطخك١ عًٞ أّيد  ٜطَٟس

 .َٓك١ُٝا،ؿع١%58عٔ 
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ٚطددطح ايًددٛا٤ ز. غددعس ايؿددٗطاْٞ ايٛقدداٜا ايعؿددط سبُاٜدد١     

 املتعاًَني يف غٛم ا٭غِٗ ٚتهُٓت َا ًٜٞخ

 .ِٗابتعاز َٔ ٫ ؼب  املداطط٠ عٔ ايسخٍٛ بػٛم ا٭غ 

  ِ أْدددد٘ غددددٛم عددددايٞ  إٔ ٜددددسضى َددددٔ ٜددددسخٌ غددددٛم ا٭غددددٗ

َؿاد٦ددددد١ ٚإٔ ٚ أْددددد٘ ٜؿدددددٗس تكًبدددددات غدددددطٜع١ ٚ املدددددداطط

ايعددددددس٣ٚ َددددددٔ غددددددٛم إىل غددددددٛم عدددددد  ايعددددددا  ٚعدددددد     

يددددصيو ٚ ايكةاعددددات سكٝكدددد١ َددددٔ سكددددا٥ل ٖددددصا ايػددددٛم   

ؾدددد ٕ عًدددد٢ املتعاَددددٌ ؾٝدددد٘ إٔ ٜعددددطف أْدددد٘ يف سبعدددد١ َددددٔ  

سبعددات ايتكًددد  قدددس ٜتعدددط  شبػدددا٥ط ندددبا٠ ٚأْددد٘ قدددس  

 ٜس.٫ ٜػتةٝو اشبطٚز يف ايٛقت ايصٟ ٜط

 ،إخدطاز ٖدصٙ ا٭ضبداح أٚ    ٚ قٝاّ املتعاًَني جبيف ا٭ضباح َٜٛٝا

دع٤ َٓٗا َٔ ايػٛم ٭ٕ ٖصا ؽبؿـ َٔ اٱسػداؽ بدا٭    

 َٔ أٟ خػا٥ط ٫سك١.

 ايعاٌَ ايٓؿػٞ َِٗ يف غٛم ا٭غِٗ ؾػطا  ايطبة ايػطٜو 

اشبٛف َٔ اشبػا٥ط تسؾو املتعاٌَ ٫رباش أٚ عدسّ اربداش   ٚ

 ٗا َػتكب٬،.قطاضات ١َُٗ قس ٜٓسّ عًٝ
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    ٕعسّ اشبطٚز َٔ ايػٛم إشا ناْت اشبػدا٥ط ندبا٠   ٭

 …يٛ بعس ؾدت٠ طًٜٛد١  ٚ ايػٛم غٝعاٚز ايكعٛز َط٠ أخط٣

ٚمبعٓدد٢ آخددط إٔ ٜعُددٌ املتعددإًَٛ يف غددٛم ا٭غددِٗ ٚؾكددا،      

ملكٛيدد١خ أخددطز ٫سكددا، ٚسددصاض أ٫ ربددطز يف ايٛقددت املٓاغدد    

 يف ضبة أنجط أٚ خػا٥ط أقٌ. عٓس ايكعٛز طُعا،

      املتعاَدددٌ بػدددٛم ا٭غدددِٗ ٖدددٛ املػددد٪ٍٚ َػددد٪ٚي١ٝ خاقددد١

عددددٔ قطاضاتدددد٘ ٚاسبددددسٜح عددددٔ املػدددد٪ٚي١ٝ ايعاَدددد١ هل٦ٝدددد١      

غددددددٛم املدددددداٍ أٚ غاٖددددددا يددددددٔ ٜؿٝددددددسٙ عًدددددد٢ املػددددددت٣ٛ     

َدددددٔ ٜتددددددص ايكدددددطاض بايدددددسخٍٛ ٖدددددٛ ايؿدكدددددٞ نْٛددددد٘ 

 يًػٛم ٚايبٝو ٚايؿطا٤ ٚاشبطٚز.

       ػبددد  أ٫ ٜٓددددسع املتعاَدددٌ بػدددٛم ا٭غدددِٗ ٜٚٓػدددام ٚضا٤

 ايؿا٥عات.

 ايهددطٚضٟ إٔ ؼبددتؿغ املتعاَددٌ بػددٛم ا٭غددِٗ بٓػددب١    َدد ٔ

 .دٝس٠ يف ا٭غِٗ ايكٝاز١ٜ ٚتًو اي  تٛظع أضباسا،

        َٚطاعددا٠ أ٫ ٜأخددص املتعاَددٌ بػددٛم ا٭غددِٗ أٜدد١ قددطٚ  أ

 تػد٬ٝٗت ي٬غددتجُاض يف غددٛم ا٭غدِٗ َددا   ٜهددٔ ضببددا،  
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، َددو عددسّ يًُددداطط٠ ٜٚعًددِ أْدد٘ غددٝتشٌُ ْتا٥ذٗددا ْؿػددٝا، 

اؾغ املط١ْٖٛ يًبٓٛى ٚاي  مهٔ إٔ ايعٌُ َٔ خ٬ٍ ا،

 تكّٛ بتػًٝٝٗا َو ذبٌُٝ املتعاٌَ ْؿػ٘ اشبػا٥ط.

  ٍقًًٝد١ أٚ ندجا٠    –ػب  عسّ ا٫ستؿاظ بهاٌَ ا٭َٛا– 

يف غ١ً غٛم ا٭غِٗ، َٚٔ املِٗ ا٫ستؿاظ بازبع٤ ا٭ن  

 يف اغتجُاضات ٚأقٍٛ أخط٣.
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عط  ز. عبس اهلل اسبُٛز ٚضق١ عٌُ سدٍٛ غدًة١ اٱعد٬ّ    

ٚإعددد٬ّ ايػدددًة١ بدددني ايتٛاؾدددل ٚاشبكددداّ، ٚأزٚات ذبكٝكٗدددا. 

. دسٜسا، ٚاغتًٗٗا باٱؾاض٠ إىل إٔ ٖصٙ ايكه١ٝ ٫ تٓاقـ سسثا،

بددٌ دسيٝدد١ عُٝكدد١ يف ايتدداضٜذ دبدداٚظ عُطٖددا  ػدد١ قددطٕٚ،      

سٝح بسأت دصٚتٗا ا٭ٚىل َو اختاع املةبعد١ َٓتكدـ ايكدطٕ    

اشباَؼ عؿط امل٬ٝزٟ. ؾُٓص شيو ايتاضٜذ، بسأت ايع٬ق١ بني 

 ؾؿد٦ٝا،  تأخص َآخص َتعسز٠، تعكدست ؾد٦ٝا،   "ايٓاؽ" ٚ"ايػًة١"

أٚ بدددني  "ايٓددداؽ"َدددو ندددٌ تةدددٛض ٜةددداٍ قدددٓاع١ ا٫تكددداٍ بدددد  

 ."ايٓاؽ"

 

اَدت٬ى املعًَٛد١   "تتًدل ازبسي١ٝ يف َا مهٔ إٔ أمسٝ٘ 

. ٚندإ املٝدٌ   "أٚ ايطأٟ، ٚاَت٬ى ايكسض٠ ع٢ً ايٓؿط ٚايتعك 
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عبٛ استهاض املعًَٛات ٚاٯضا٤ اي  تط٣  "ايػًة١"ايتكًٝسٟ يد 

٤٬ََتٗا يًدانعني يٓؿٛشٖدا، َدٔ داْد ، ٚاملٝدٌ ايؿةدطٟ يدد       

زٕٚ قٝدددٛز َدددٔ داْددد  آخدددط، داْبدددإ َدددٔ ي٬تكددداٍ  "ايٓددداؽ"

مج٬ٕ قةبا ازبسي١ٝ َٚٓاط تعكسٖا عًد٢ َدط ايتداضٜذ. ٜٚكدّٛ     

أقددددٌ ازبددددسٍ بددددني ايػددددًة١ ٚايٓدددداؽ يف َٛنددددٛع اٱعدددد٬ّ   

ندٌ طدطف َدٔ اٯخدط. ؾؿدٞ       "اضتٝدا  "ٚ "ؾدو "ٚا٫تكاٍ ع٢ً 

ايٛقت ايصٟ تػع٢ ؾٝ٘ ايػًة١ يًتشهِ يف دٗدس اٱع٬َدٝني   

 ع٢ اٱع٬َٕٝٛ يًتشطض َٔ قٝٛز ايػًة١.ٚا٫تكايٝني، ٜػ

 

يددددد ٚظ املؿددددداِٖٝ أٚ   "اٱعددددد٬ّ –ايػدددددًة١ "أزت دسيٝددددد١ 

ايٓعطٜات ا٭ضبو ايط٥ٝػ١ يف ايتاضٜذ ايد  ؾػدطت ايع٬قد١ بدني     

بعدس ظٗدٛض ايكدشاؾ١ يف     ايػًة١ ٚٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، ٚخكٛقا،

أٚضبددددا يف ايكددددطٕٚ ايٛغددددة٢، ٚتةددددٛض اجملتُعددددات ٚأْعُدددد١     

 "اسبهددِ، ٚأٜهددا ٚغددا٥ٌ اٱعدد٬ّ، تددسضػبٝا. ٖٚددٞ ْعطٜددات  

ايػددددًة١، ؾاسبطٜدددد١، ؾاملػدددد٪ٚي١ٝ ا٫دتُاعٝدددد١، إندددداؾ١ إىل 

ايٓعط١ٜ ايؿٝٛع١ٝ. ٚيهٌ َٔ ٖصٙ ايٓعطٜات ا٭ضبو تؿكٌٝ ٫ 
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تعهدددؼ جبددد٤٬   ٜتػدددو املكددداّ يدددصنطٙ، غدددا إٔ َػدددُٝاتٗا  

 ضبتٛاٖا ٚطبٝع١ ايع٬ق١ بني ايػًة١ ٚٚغا٥ٌ اٱع٬ّ.

َٚدددٔ ازبدددسٜط شندددطٙ ٖٓدددا، إٔ ايدددسٍٚ ايٓاَٝددد١ ناْدددت،    

يهعؿٗا، يف َععٍ عٔ نٌ تًو ايتةٛضات، ؾًِ ت ظ دبداض   

ْاندددذ١ ربكدددٗا يف صبددداٍ ايع٬قددد١ بدددني ايػدددًة١ ٚاٱعددد٬ّ.   

، ا٫،يف ايددسٍٚ ايٓاَٝدد١ إمجدد  "ايػددًة١ املةًكدد١ "يةبٝعدد١  ْٚعددطا،

ؾكس دبػست ؾٝٗا أزبٝات ٚمماضغات ايٓعط١ٜ ايػًة١ٜٛ اي  

متتًددو خ٬هلددا ايػددًة١ ايػٝاغدد١ٝ ناؾدد١ ايكددطاضات املتعًكدد١       

ٌٴ ا٭َدددط َدددٔ َعددداٖط  بايعُدددٌ اٱع٬َدددٞ ٚا٫تكدددايٞ. ٚ  ؽبددد

سػدددبت يف بعدددض اسبدددا٫ت َػددد٪ٚي١ٝ ادتُاعٝددد١، أٚ ضمبدددا،   

٬ّ. َٚدٔ  َٔ املُاضغ١ اسبدط٠ يٲعد   ، ْٛعا،بٓػ  ضبسٚز٠ دسا،

ايٓعطٜد١  "، أٚ "ايٓعطٜد١ ايتُٜٓٛد١  "ٖٓا، أطًل ايباسجٕٛ َػد٢ُ  

 ، يف ضباٚي١ يتؿػا َا ػبطٟ يف ايسٍٚ ايٓا١َٝ."املدتًة١

 

 "ايػدددًة١"اسبايددد١ ايطآٖددد١ ايٝدددّٛ يف طبٝعددد١ ايع٬قددد١ بدددني   

ٚ" ّ . ؾكددس تةدٛضت ٚغددا٥ٌ  يف َؿددتم طدطم ساغددِ ددسا،   "اٱعد٬
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 "ايػددًة١"ٛعددت بكددسض نددبا. ٚؾكددست   اٱعدد٬ّ ٚا٫تكدداٍ ٚتٓ 

ايتكًٝس١ٜ قسضتٗا ع٢ً ايتشهِ بأٟ قسض يف ايتسؾل اٱع٬َدٞ  

ٚا٫تكددايٞ، ايددصٟ دبدداٚظ امل٪غػددات ايدد  ناْددت تهبًددٗا      

َٔ  "ا٭ؾطاز"ايتكاضٜة ايطمس١ٝ، إىل ؾها٤ اٱْتْت، ٚاْعتام 

تكًٝسٟ، ٚعذعت ايسٍٚ ايٓا١َٝ، يهعؿٗا  "غًةٟٛ"أٟ ايتعاّ 

، ٚؾددددٗس ايٛاقددددو اٱع٬َددددٞ املػددددتُط، عددددٔ إٔ تؿعددددٌ ؾدددد٦ٝا،

اٱع٬َٝد١ ٖدٞ ا٭خدط٣،     "امل٪غػدات "ا٫تكايٞ ؾٝٗدا اْؿد٬ت   

سدٍٛ   ؾاختًط نٌ ؾ٤ٞ. ٖٚصا َا ٜؿػط ازبسٍ ايكدا٥ِ سايٝدا،  

، أٚ ؾهطٜددددا، َٓعَٛدددد١ َددددٔ ايؿهددددا٥ٝات امل٪ززبدددد١ غٝاغددددٝا،  

ايتذاضٜددد١، إنددداؾ١ يًؿ٦ٜٛددد١ ٚاملٓاطكٝددد١   ٚايؿهدددا٥ٝات ايٓؿعٝددد١

ٚاسبعب١ٝ ٚغاٖا. ٚضمبا َٔ داْ  آخط، مهٔ ايٓعدط يدصيو   

ايد    "املؿداضن١ ايسمٛقطاطٝد١  "نأسس َ٪ؾطات ق٠ٛ ْعطٜد١  

غددع٢ بعددض ايبدداسجني يتددسٜٚٓٗا يتكددـ اسبددطاى ايؿددعي يف      

 .ٚاتكايٝا، املؿاضن١ إع٬َٝا،

 

تكس١َ ايتعاٜـ بؿهٌ ٫ يف ايسٍٚ امل "ايػًة١"اغتةاعت 

يتغدذ قدِٝ ايعُدٌ     بأؽ ب٘ َو طؿط٠ ا٫تكداٍ ايطآٖد١، ْعدطا،   
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اٱع٬َدددٞ، ٚٚندددٛح ايع٬قددد١ بدددني ايػدددًةات يف اجملتُعدددات    

املتكسَدد١، ٚٚدددٛز ٚاضتؿدداع أُٖٝدد١ ٚتةبٝددل ايكددٛاْني. ٚبكٝددت       

. يهٓٗا عذدعت، يف  يف ايسٍٚ ايٓا١َٝ َتشؿع١ دسا، "ايػًة١"

ايددصٟ تطٜددسٙ. َٚددو ا٫ْؿدد٬ت    سددا٫ت نددجا٠، عددٔ ايددتشهِ    

ايٓػدددي يًُ٪غػدددات اٱع٬َٝددد١ غدددا ايطمسٝددد١ َدددٔ ُٖٝٓددد١       

َتشدطضٜٔ   "ا٭ؾطاز"يف ايسٍٚ ايٓا١َٝ، ٜهاز ٜهٕٛ  "ايػًة١"

َدددٔ أٟ ُٖٝٓددد١. ٖٚدددٛ ا٭َدددط ايدددصٟ ٜددد ض غدددة٠ٛ َٛاقدددو    ددددسا،

ايتٛاقددددٌ ا٫دتُدددداعٞ، ٚايكًددددل ايهددددبا يددددس٣ امل٪غػددددات    

  ٘ تًدو املٛاقدو، أٚ ٖدٛ     ايطمس١ٝ َٔ َػت٣ٛ ايٓكس ايدصٟ متاضغد

 .ٚاقعا، باعتباضٖا أَطا، "غًة١ اٱع٬ّ"

 

َدٔ قبدٌ    ضبَُٛدا،  ؾٗست ايػدٓٛات ايكًًٝد١ املاند١ٝ تٛدٗدا،    

امل٪غػدددات ايطمسٝددد١ يف ايدددسٍٚ ايٓاَٝددد١، ٚبدددطظ شيدددو ايتٛدددد٘  

غددتاتٝذٝات اٱ"بؿددهٌ ًَشددٛظ يف ايددسٍٚ ايعطبٝدد١، ٱعددساز  

. ٖٚددددٛ اعددددتاف نددددُيف َٗددددِ بددددإٔ   "ٚا٫تكدددداي١ٝاٱع٬َٝدددد١ 

قدددس باتدددت تٛادددد٘   "َ٪غػدددات ايػدددًة١"امل٪غػدددات ايطمسٝددد١ 
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ٍ  "ذبسٜات ندبا٠ َدٔ    ايدصٟ   تعدس متًدو     "اٱعد٬ّ ٚا٫تكدا

 "ايٓداؽ "َع٘ َٚدو   "ايًني"اهل١ُٓٝ عًٝ٘، ؾطاست تػع٢ يًتعاٌَ 

غددتاتٝذٝاتٗا اٱع٬َٝدد١ ٚا٫تكدداي١ٝ. غددا إٔ ٖددصا   إعدد  بٓددا٤  

يٝؼ ع٢ً إط٬قد٘، إش ؾدٗست عدسز َدٔ ايدسٍٚ ايٓاَٝد١        "ايًني"

سذددد  ٚتعةٝدددٌ ايعسٜدددس َدددٔ املٛاقدددو ٚاشبدددسَات اٱع٬َٝددد١     

ا٫تكاي١ٝ يف ب١٦ٝ اٱع٬ّ ازبسٜس، إناؾ١ إىل ضباغب١ أؾدطاز  

 أِْٗ دباٚظٚا خةٛطٗا اسبُطا٤. "ايػًة١"َٚ٪غػات تعتكس 

 

ؾُٝددا َهدد٢ متددٓة أٚ ٫ متددٓة اٱعدد٬ّ      "ايػددًة١"ناْددت 

. ٚناْددت ايددسٍٚ ايٓاَٝدد١ قاطبدد١ تؿددٗس املٓددو   "غددًةت٘ ايطابعدد١"

. يهٔ َا َهد٢ أَدط، ٚايدطأٖ أَدط غداٙ.        ٚايتذطِٜ أٜها،

تعددس ايػددًة١ قددازض٠ عًدد٢ اهلُٝٓدد١، عًدد٢ ايددطغِ َددٔ سددا٫ت         

، ٖٚٞ يف ايٛقت ْؿػ٘، اي  متاضغ٘ أسٝاْا، "ايتسخٌ ايعٓٝـ"

ا٤ اسباٍ ع٢ً َا ٖٛ عًٝد٘ بايٓػدب١ يػدًة١ اٱعد٬ّ     ئ تكبٌ بك

 ٚمماضغد١ َٚؿَٗٛدا،   تتٓاؾ٢ ٚاقعا، "غًة١ اٱع٬ّ"ازبسٜس. ٭ٕ 

ِ  . "ُٖٝٓد١ ايػدًة١  "َدو   ٫ أعتكدس إٔ ٜهدٕٛ مثد١ تٛاؾدل      َٚدٔ ثٳد
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ٟ "، بددني قةددي ايددتشهِ يف   أبددسا، " ايػددًة١"خ "املعًَٛدد١ ٚايددطأ

"ٚ ٍ عددٔ  ادعا،عدد "إعدد٬ّ ايػددًة١ ". ٚغددٝبك٢ "اٱعدد٬ّ ٚا٫تكددا

. ٚبايتدددايٞ ؾددد ٕ ايع٬قددد١ "غدددًة١ اٱعددد٬ّ"اَدددت٬ى أٚ صبددداضا٠ 

 َطؾش١ يف ْعطٟ ملعٜس َٔ اشبكاّ.

 

بدددٌ ٚاغدددتشايت٘ بدددني   ،عًددد٢ ايدددطغِ َدددٔ قدددعٛب١ ايتٛاؾدددل  

ازبدداْبني، إ٫ أْدد٘ مهددٔ ذبكٝددل قددسض دٝددس َددٔ ايتكدداض ،       

َدددٔ  "ايػدددًة١ ٚإعددد٬ّ ايػدددًة١"يتكًدددٝل سذدددِ ايؿذددد٠ٛ بدددني 

 َٔ داْ  آخطخ "غًة١ اٱع٬ّٚ" داْ ،

     بٓا٤ َؿطٚع ٚطيف ٚقَٛٞ تتؿل عًٝ٘ ندٌ َطاندع ايكد٣ٛ

ع٢ً َػت٣ٛ ايٛطٔ ٚاملٓةك١، ٚتًتعّ بايتعبا عٓ٘ ٚايدسؾاع  

 عٓ٘.

  ٌبددإٔ استهدداض املعًَٛدد١  "ايػددًة١"اٱمددإ ايعُٝددل َددٔ قبدد

 .ٚايطأٟ   ٜعس صبسٜا،

  َ ٝدد١، ٚا٭ؾددطاز اٱمددإ ايعُٝددل َددٔ قبددٌ امل٪غػددات اٱع٬

خ٬ٍ تؿاع٬تِٗ َو ٚغا٥ط اٱع٬ّ ازبسٜس بإٔ املكدًش١  
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ايه١ًٝ ايعًٝا يًب٬ز ٚيًُٓةك١ َكس١َ عًد٢ ندٌ ايٓععدات    

 ايؿ١ٜٛ٦ ٚا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ ٚعبُٖٛا.

     ٚنددو ايتٓعُٝددات ٚايكددٛاْني ايكدداض١َ املٓبجكدد١ َددٔ طبٝعدد١

ايب٦ٝدد١ ازبسٜددس٠ يٲعدد٬ّ ٚا٫تكدداٍ، ٚاملطاعٝدد١ يًُكددا     

 ؾها٤ سدط ٜهؿدٌ تٓداظٍ ايػدًةات عدٔ عدسز       ايه١ًٝ، يف

َدددٔ تكايٝدددسٖا يف اهلُٝٓددد١، ٚتٓددداظٍ اٱع٬َدددٝني ْٚؿدددةا٤    

 ا٫تكاٍ عٔ غكـ اسبط١ٜ اي٬ضبسٚز ايصٟ ٜٓؿسْٚ٘.
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ز. عبددددس اهلل  عكدددد  أ.ز. عبددددسايطمحٔ ايعٓدددداز عًدددد٢ ٚضقدددد١ 

اسبُدددٛز ب ؾددداضت٘ إىل إٔ ز. عبدددساهلل ٜتٓددداٍٚ تعطٜدددـ أمشدددٌ      

يٲعدددد٬ّ ٜتهددددُٔ ٚغددددا٥ٌ اٱعدددد٬ّ ٚايتٛاقددددٌ ازبسٜددددس٠،     

ٚيددٛ نددإ ا٭َددط يدد٘ ٭غددتبعس اسبددسٜح عددٔ ٚغددا٥ٌ اٱعدد٬ّ      

ٚٚغدددددددا٥ٌ ا٫تكددددددداٍ ٚايتٛاقدددددددٌ اسبسٜجددددددد١ ٭ٕ ع٬قتٗدددددددا    

اظايدددت قٝدددس ايتؿدددهٌ، ٖٚدددٞ   تدددسخٌ بؿدددهٌ َبايػدددًة١ 

نددددُٔ ا٭زٚات ايطمسٝدددد١  –اٯٕ عًدددد٢ ا٭قددددٌ ستدددد٢  –قددددٟٛ 

ٱعددددد٬ّ ايػدددددًة١، ٚيهٓٗدددددا متًدددددو، يف املكابدددددٌ، غدددددًة١  

إع٬َٝدددد١ قٜٛدددد١ ٚخةددددا٠ ٜٚبددددسٚ أْٗددددا غددددتهٕٛ ا٭نجددددط       

عًدددد٢ ايػددددًة١ َددددٔ خدددد٬ٍ تأثااتٗددددا عًدددد٢ تٛدٗددددات   تددددأثاا،

 ايطأٟ ايعاّ املتٛقو ظٜازتٗا يف قازّ ا٭ٜاّ.
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ع٬ق١ اسبسٜج١ بني ٚيف تكسٜط أ.ز. عبسايطمحٔ ايعٓاز ؾ ٕ اي

اٱعددددد٬ّ بٛغدددددا٥ً٘ ايتكًٝسٜددددد١ ٚايػدددددًة١ أعدددددازت تؿدددددهٌٝ 

ايٓعطٜددددات املعٝاضٜدددد١ يٲعدددد٬ّ، ؾايع٬قدددد١ تةددددٛضت إىل سددددس  

ا٫ْسَاز ٚايتهاٌَ ٚايتدآَط عًد٢ ازبُٗدٛض، ٚأقدبة اٱعد٬ّ      

ايتكًٝسٟ ٚايػًة١ َتهداًَني، ستد٢ ٚإٔ بدس٣ يًدبعض أُْٗدا      

يتكًٝددسٟ ذبددٍٛ َتهددازإ، ٚايػددب  يف شيددو ٖددٛ إٔ اٱعدد٬ّ ا 

. ٚايػدًة١  …إىل دباض٠ أٚ قدٓاع١ تبشدح عدٔ املداٍ ٚا٭ضبداح      

٫ٚ  د    ذبتدداز اٱعدد٬ّ ٚمتًددو املدداٍ، ٚنددإ اٱعدد٬ّ ايتكًٝددسٟ

حباد١ يًتػ٬ٝٗت ٚايتاخدٝل ايد  متٓشٗدا ايػدًةات      د  ٜعاٍ

باٱناؾ١ إىل ايسعِ املازٟ ايصٟ ٜبشح عٓ٘ ٚؼبكدٌ عًٝد٘ يف   

ّ ايػايدددد ، ٚايػددددًة١ َددددٔ ازباْدددد  اٯ  ، خددددط ذبتدددداز اٱعدددد٬

شيدددو ايدددصٟ ٜدددٓذة يف إٜٗددداّ َتابعٝددد٘ باملٛثٛقٝددد١      ٚخكٛقٶدددا

ٚاملكددساق١ٝ ٚاملٛنددٛع١ٝ، ؾتعُددٌ ايػددًة١ عًدد٢ نػددب٘ إىل      

 داْبٗا أٚ ذبٝٝسٙ يف أقٌ ا٭سٛاٍ.

ْ٘ إ. سٝح …ٚٚاقو اسباٍ أْ٘ ٫ ٜٛدس اٯٕ إع٬ّ َػتكٌ 

ست٢ يف ساي١ اٱع٬ّ اشبدام ذبدٍٛ إىل إعد٬ّ ْؿعدٞ دبداضٟ      

ٚمددداضؽ ايكدددا٥ُٕٛ عًٝددد٘ دبددداض٠ إع٬َٝددد١   ،تكدددط  يًػدددًة١ٜ
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سٝدددددح ٜعًُدددددٕٛ ملكددددداسبِٗ   ؾػدددددازا، َهؿدددددٛؾ١، ٚأسٝاْدددددا،

سسٜح اٱعد٬ّ  َٔ طغِ ع٢ً ايايؿدك١ٝ ٚملٔ ٜسؾو أنجط، ٚ

اٱع٬َدددددٝني  إ٫ إٔعدددددٔ ايؿػددددداز يف امل٪غػدددددات ايطمسٝددددد١   
َددٔ أندد  َػددتًٗهٞ ايؿػدداز ٚمماضغددٝ٘ سٝددح      _بددايعُّٛ_

ٜبٝعددٕٛ نددُا٥طِٖ ٜٚتكانددٕٛ ايطؾددا٣ٚ ٚايعُدد٫ٛت ٚاهلددساٜا     

ٚغاٖا، ٚهلصا ؾد ٕ اٱعد٬ّ ايٓاقدس يٓعداّ غٝاغدٞ       …ٚاملٓة 

 يٓعاّ غٝاغٞ آخط. ٫ إٔ ٜهٕٛ تابعا،إَا ٫ مهٔ 

خ٬قدد١ ايكددٍٛ َددٔ ٚدٗدد١ ْعددط أ.ز. عبددسايطمحٔ ايعٓدداز إٕ 

ايػًة١ ؾ٤ٞ َجايٞ   ٜعس ي٘ ٚدٛز يف ٚغا٥ٌ ا٫غتك٬ٍ عٔ 

اٱعدد٬ّ ايتكًٝسٜدد١، ؾًددِ ٜعددس يٲعدد٬ّ ايتكًٝددسٟ غددًة١ ْعٜٗدد١  

نُا   ٜعس يس٣ ايػدًةات إعد٬ّ ْعٜد٘، ٖٚدصا ٖدٛ َدا ٜعدعظ        

ا٭زٚاض ايددد  مهدددٔ إٔ ًٜعبٗدددا اٱعددد٬ّ ٚٚغدددا٥ٌ ا٫تكددداٍ      

 ٚايتٛاقٌ اسبسٜج١.

عبددس اهلل َددٔ دٗتدد٘ عكدد  ز. َػدداعس ا،ٝددا عًدد٢ ٚضقدد١ ز.   

اسبُٛز بدإٔ ايع٬قد١ بدني ايػدًة١ ٚاٱعد٬ّ ع٬قد١ ؾدا٥ه١ ..        

٫ٚ مهٔ إٔ ذبػِ يكا  ططف َدٔ ا٭طدطاف .. ؾايػدًة١    
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 تػع٢ ٚضا٤ اٱع٬ّ إَا ٫غتكةاب٘ أٚ قُعد٘ .. ٚاٱعد٬ّ زا٥ُدا،   

يسٜددد٘ ايػدددًة١ ا٭قددد٣ٛ ٚايهآَددد١ يف قسضتددد٘ بايتدددأثا عًددد٢       

 ازبُٗٛض.

بايػًة١ َٔ أِٖ ايعٛاٌَ اي  َٚٔ ٖٓا ؾ ٕ ع٬ق١ اٱع٬ّ 

أعاقددت تةددٛض ايكددٓاع١ اٱع٬َٝدد١ إش إٕ طبٝعدد١ ايع٬قدد١ ايدد    

 ذبطم عًٝٗا ايػًة١ َو ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ٖٞ إٔ تهٕٛ قٛتا،

يًذٗددداظ اسبهدددَٛٞ ٚبايتدددايٞ ؾٗدددٞ ع٬قددد١ تبعٝددد١ ٚتٛظٝدددـ     

ٚاغددتدساّ ٚتددطٜٚر يكطاضاتٗدددا ٚت ٜطٖددا ٖٚددصا َدددا ٜكًددٌ ثكددد١      

ت َها١ْ ايؿبهات ا٫دتُاعٝد١ أٚ  ازبُٗٛض بٗا .. ٚيصا ْؿة

ٚخباق١ يف ايب٦ٝدات ايد  ٫ تتُتدو     اٱع٬ّ ا٫دتُاعٞ َ٪خطا،

ؾٝٗا ايٛغا٥ٌ حبط١ٜ ناؾ١ٝ .. يكدس اغدتُطأت ٚغدا٥ٌ اٱعد٬ّ     

يسٜٓا إٔ تهٕٛ ٚظٝؿتٗا ٖٞ ايتعباعٔ ٚد١ٗ ْعط امل٪غػات 

اسبه١َٝٛ ٚايسؾاع عدٔ َٛاقدـ املػد٪ٚيني ٚاملبايػد١ يف ايجٓدا٤      

عًدد٢ عبددٛ ٜتٓدداقض َددو ايٛاقددو ايددصٟ ٜعٝؿدد٘ ايٓدداؽ يف   عًددِٝٗ 

ب٦ٝتِٗ ا٫دتُاع١ٝ ا٭َط ايصٟ دعٌ ازبُٗٛض ايصٟ ٜؿدت  إٔ  

بٛغا٥ٌ إع٬َ٘ ايٛطٓٝد١ ٜدط٣ أْٗدا ٫ تٓتُدٞ إيٝد٘       ٜهٕٛ سؿٝا،
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٫ٚ تع  عٔ َُٖٛ٘ بٌ أنش٢ ٜتعاٌَ َعٗدا عًد٢ أْٗدا ٚغدا٥ٌ     

 يتٜٚر ايهص  اسبهَٛٞ.

يػدددًة١ سدددني دبعدددٌ ٚغدددا٥ٌ ٜٚدددط٣ ز. َػددداعس ا،ٝدددا إٔ ا

اٱعددد٬ّ ٚاٱع٬َدددٝني يف َػددداض ايتبعٝددد١ هلدددا تؿكدددس إَهاْٝددد١ 

قددددٓاع١ قددددشاؾٝني َٗٓددددٝني ؾٗدددد٪٤٫ ٫ ٜٛيددددسٕٚ إ٫ يف ب٦ٝدددد١  

ٖٚٓددا  ،تؿددذعِٗ عًدد٢ اسبطٜدد١ ٚا٫بددساع ٫ ايتكددؿٝل ٚايتةبٝددٌ

  ماضغدٕٛ عُد٬،  نيٜكبة اٱع٬َٕٝٛ غا َٗٓٝني ٚإوا َدٛظؿ 

َددٔ ايهددص  ٚايددسدٌ .. أَددا سددني  ٫ ؽبًددٛ َددٔ نددجا  ضٚتٝٓٝددا،

ٜتاح ٭ٟ إع٬َٞ ايعٌُ يف ب١٦ٝ إع٬َٝد١ متٓشد٘ املٓدار ايٛاغدو     

َددٔ اسبطٜدد١ ٚايكًٝددٌ َددٔ ايػددًة١ اسبهَٛٝدد١ ؾُددٔ املتٛقددو إٔ  

ٜهدددٕٛ يف َػدددت٣ٛ اٱع٬َدددٝني املتُٝدددعٜٔ ايعدددط  ٚايدددسٚيٝني 

ٚعًد٢   …ٚايؿٛاٖس يف ٖصا عسٜس٠ َٔ ايهؿدا٤ات ايػدعٛز١ٜ   

زٕٚ إٔ ٜددتِ إْٗددا٤ َددٔ ١ اٱعدد٬ّ يددسٜٓا ٖددصا ؾًددٔ تتةددٛض قددٓاع

ٖدددصا ا٫ضتبدددداط ايػددددًي بدددني ايكددددشاؾ١ ٚضبةددددات اٱشاعدددد١   

ٚايتًٝؿعٜٕٛ ٚبني َػ٪ٚيٞ ايػًة١ .. ٖٚصا ا٭َط َدٔ ازبداْبني   

ٚعًدد٢ سددس قددٍٛ    – َددٔ ايكددشؿٞ َٚددٔ املػدد٪ٍٚ.. هلددصا َددج٬،    
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  اغتػدددددؼ إٔ ٜهدددددٕٛ ايكدددددشؿٕٝٛ    –ز.َػددددداعس ا،ٝدددددا  

يؿدك١ٝ باضظ٠ إٔ  قشؿٝا، متطا،ايػعٛزٜٕٛ ايصٟ ؼبهطٕٚ َ٪

َدٔ ٚادبد٘    ٜكَٛٛا بايتكدؿٝل سدني ٜكدٍٛ نًُدات متجدٌ ددع٤ا،      

يكدس عٓٝدت ايعسٜدس     …ٚٚظٝؿت٘ ..إِْٗ ٜتشٛيٕٛ ملٛظؿني ؾكط 

َٔ ايػًةات با٫غتشٛاش عًد٢ ندٌ أيدٛإ ٚأغدايٝ  ٚٚغدا٥ٌ      

اٱعدد٬ّ ايدد  متهٓٗددا َددٔ ؾددط  غددٝةطتٗا عًدد٢ ازبُٗددٛض      

طبتًدددـ ٚغدددا٥ٌ اٱعددد٬ّ بدددٌ   ٚعًددد٢ ا٭زٚات اٱع٬َٝددد١ عددد 

أقددبشت ايػددًة١ تكددٓو اٱع٬َددٞ ٚقددس تؿددتٟ َٛاقؿدد٘ ٚيددصا 

يف نجا َٔ ؾدكدٝات ايػدًة١    مٛت بعض اٱع٬َٝني سبا،

ٜٚدددساؾو بكٓاعددد١ ٚبددد٬ قٓاعددد١ ٚمبٓاغدددب١ ٚبػدددا َٓاغدددب١ عدددٔ     

َٛاقؿِٗ ٚا٭غٛأ سني تعٌُ ايػًة١ ع٢ً ؾطا٤ ايٛغ١ًٝ ٚتبتاع 

 َٛاقؿٗا .. 

أسس ٜتٛقو إٔ تكّٛ ايٛغ١ًٝ اٱع٬َٝد١ أٚ   َٚٔ ٖٓا ؾًِ ٜعس

٭زا٤ دٗدداظ سهددَٛٞ أٚ أزا٤  ايكددشؿٞ بٛظٝؿدد١ املطاقبدد١ َددج٬،

َػ٪ٍٚ سني ٜهدٕٛ تعدٝني ض٥دٝؼ ذبطٜدط ايكدشٝؿ١ أٚ ايكٓدا٠       

ٜكطضٙ املػ٪ٍٚ يف ايػًة١ ٖٚٓا تهٕٛ طبٝع١ ايع٬ق١ ٖٞ بني 
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َسٜط َٚٛظدـ ٜٚػدتشٌٝ إٔ تتشدٍٛ إىل مماضغد١ َٗٓٝد١ بعٝدس٠       

 تأثاات.عٔ أٟ 

 ٜٚهددٝـ ز. َػدداعس ا،ٝددا إٔ ايكهدد١ٝ ٚإٕ ناْددت قددسما، 

ٚايتٗسٜدددس ستددد٢ ممدددٔ ٫  ٚاٱٜكدددافملٓدددو ٚاسبذددد  إىل اتكدددٌ 

ندٌ طدطف    ،غًة١ هلِ عًد٢ ايٛغد١ًٝ إ٫ أْٗدا غدتبك٢ دسيٝد١     

يف  ٚتبك٢ غًة١ املاٍ ٖٞ َُٗد١ أٜهدا،   ،ٖا إيٝ٘ؼباٍٚ إٔ ٜؿسٸ

ؾُددٔ مًددو    تػددٝا املٛاقددـ َٚددس٣ إَهاْٝدد١ اغددتك٬ٍ اٯضا٤   

املدداٍ يف نددجا َددٔ ا٭سٝددإ ٜػددتةٝو إٔ ٜتشددطى يف ٚغددا٥ً٘     

اٱع٬َٝدد١ غددا َٓتعددط ايددسعِ َددٔ أٟ غددًة١ ..مثدد١ إع٬َٝددٕٛ   

ٚنتدا  ٜكدسَٕٛ أْؿػدِٗ يًذُٗدٛض عًد٢ أْٗدِ ٖدِ َدٔ ؼبُدٌ          

ُّٖٛ اجملتُو ٚقهاٜاٙ ٜٚساؾو عٓٗا يهٓد٘ سدني ٜةعدِ بعدض     

عكبٝد٘  اسب٣ًٛ ٜتػٍٛ ايٓاؽ ٜٚػدط حباداتِٗ ٜٚٓهل عًد٢  

ا٭َط ايصٟ ػبعٌ اٱع٬َدٞ ايٓعٜد٘ ٚايؿدطٜـ ٖدٛ أسدس ايدصٜٔ       

ٜٓبػددٞ إٔ تكددسّ هلددِ دددٛا٥ع َػددتك١ً ٚخاقدد١ ..ٚتػددٝا َٛاقددـ   

ملددا تددطاٙ ايػددًة١ ٖددٛ ْؿػدد٘ نتػددٝا َٛاقددـ   اٱع٬َددٝني تبعددا،

ايبعض سدني ٜتٛيدٕٛ املػد٪ٚيٝات َٚدٔ ٖٓدا ددا٤ت َكٛيد١ أسدس         

اي٬عد  غدا   "قاٍ  املػ٪ٚيني سني مت تعٝٝٓ٘ ٚتػات َٛاقؿ٘ إش

 ."املتؿطز
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َٔ داْ  آخط ٜعتكس ز. َػاعس ا،ٝا أْ٘ مث١ َدٔ ٜدط٣ إٔ   

اشبكدد١َٛ أٚ ايكددطاع بددني ايػددًة١ ٚٚغددا٥ٌ اٱعدد٬ّ ٖددٞ يف     

يف ْؿددددط  اسبكٝكددد١ ٖٚدددِ إش ايٛغددددا٥ٌ ٫ تكدددّٛ بددددسٚض ندددافٺ    

ايصٜٔ متًهٕٛ أٚ ؼبتهطٕٚ ٚغدا٥ٌ   أَطٜهااسبكٝك١ ؾؿٞ 

زبٓػددٝات هلددا أدٓددستٗا اٱعدد٬ّ ٖددِ بهددو ؾددطنات َتعددسز٠ ا

ايػٝاغددد١ٝ ٚبٝدددِٓٗ ٚبدددني ازبٗددداظ اسبهدددَٛٞ ايهدددجا َدددٔ       

   ّ يدصا    املكا  اي  َٔ خ٬هلا ؼبسزٕٚ أدٓدس٠ ٚغدا٥ٌ اٱعد٬

ٜط٣ أسس ضَدٛظ اٱعد٬ّ ا٭َدطٜهٝني إٔ أَطٜهدا تتشدٍٛ إىل      

زٚي١ زٜهتاتٛض١ٜ مشٛي١ٝ تػدٝةط ؾٝٗدا ٖدصٙ ايؿدطنات عًد٢      

ت ندٛظاض٠ إعد٬ّ   ازبُٗٛض ا٭َطٜهدٞ ٚتعُدٌ ٖدصٙ ايؿدطنا    

٭َطٜها ٚيًطأمساي١ٝ ايعامل١ٝ، ٚإٔ عًُٗا ٫ ؽبتًـ عٔ عُدٌ  

ٚظاضات اٱعدددد٬ّ يف ايددددسٍٚ ايسٜهتاتٛضٜدددد١ ايؿددددُٛي١ٝ. يكددددس    

أظٗطت سط  ذبطٜط ايهٜٛت ثِ سط  است٬ٍ ايعطام جب٤٬ 

إٔ ٚغدددا٥ٌ اٱعددد٬ّ ايػطبٝددد١ ٚا٭َطٜهٝددد١ خاقددد١   تهدددٔ    

ٕ ايع٬قدد١ بددني َػددتك١ً عددٔ ايكددطاض ايعػددهطٟ ٚايػٝاغددٞ ٚأ 

ايػًة١ يف ايػط  ٚٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ناْت قٜٛد١ ٚظداٖط٠ ٖٚدٛ    

املؿدده١ً إٔ ٖددصا  ؾٝتٓدداّزٚض ؽبتًددـ عددٔ زٚضٖددا إبددإ سددط    
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ا٭وددٛشز ايدد  ذبتصٜدد٘ ايٝددّٛ ٚغددا٥ٌ إعدد٬ّ إخباضٜدد١ أخددط٣        

  ٔ ِ  ،أقددبة ٖددٛ املٗددُٝ ايؿددهٌ املجددايٞ يًع٬قدد١ بددني     َٚددٔ ثٳدد

إ٫ يف ض٩ٚؽ  ايػدددددًة١ ٚٚغدددددا٥ٌ اٱعددددد٬ّ   ٜعدددددس َٛددددددٛزا،

 ايتذطٜسٜني ٚاملجايٝني ايصٟ تعس يسِٜٗ ٖصٙ أَٓٝات ؾكط.

ضأٟ ز. َػاعس ا،ٝدا ؾد ٕ ايٛاقدو ازبسٜدس يف اٱعد٬ّ      يف ٚ

أقك٢ ايٓد  ٚأشٕ بعٗس دسٜس أقبة ايٓداؽ ؾٝد٘ ٜؿدتنٕٛ    

ندإ   5107يف إْتاز املعطؾ١ ٚاملعًَٛد١ ٚاشبد ، َٚدو إٔ عداّ     

ايكددددشؿٝني ٫ ٜعايددددٕٛ ٖددددٛ ا٭غددددٛأ عًدددد٢ ايكددددشؿٝني إ٫ إٔ 

ؼبتؿًٕٛ بايّٝٛ ايعاملٞ سبط١ٜ ايكدشاؾ١، ايدصٟ ٜٛاؾدل ايجايدح     

َددٔ َدداٜٛ َددٔ نددٌ عدداّ، ٫غددُٝا َددو اغددتُطاض ا٫عتددسا٤ات        

ؾؿددٞ ايكطٜدد  قددسضت    ،ٚايتهددٝٝل ٚايكُددو نددس اٱع٬َددٝني   

ظبًٝعٜد١ َٚدٔ   أسهاّ بايػذٔ ع٢ً قشؿٝٞ قٓا٠ ازبعٜدط٠ اٱ 

ٖٓددا دددا٤ت ايعسٜددس َددٔ ازبددٛا٥ع ذبؿددع سبطٜدد١ اٱع٬َددٞ َجددٌ   

دا٥ع٠ ايْٝٛػهٛ سبطٜد١ ايكدشاؾ١ .. إٔ أٖدِ ايتشدسٜات ايد       

ػب  إٔ ْٛادٗٗا بؿذاع١ ٖٞ ايبشح نُا أؾداض ز عبدس اهلل   

عددٔ ؾددهٌ دسٜددس يًع٬قدد١ بددني اٱعدد٬ّ ٚايػددًة١، ؾايع٬قدد١   

ايكدٓاع١ اٱع٬َٝد١   ايػًب١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايتبع١ٝ أعاقت تةٛض 
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يف صبتُعٓا ست٢ أقبشٓا ب٦ٝد١ طداضز٠ يب٦ٝدات إع٬َٝد١ أخدط٣      

داشب١ .إْٓا عبتاز يع٬ق١ ٫ تتدص ؾهٌ اشبك١َٛ ٚاشبد٬ف  

ٚإوا ايتهاٌَ ٚايبٓا٤ يف ب١٦ٝ إع٬َٝد١ ضؾدٝس٠ ٚغدسٜس٠ ٜدٓعِ     

ٜكٍٛ املؿهط ايؿطْػدٞ   …بآثاضٖا ايٛطٔ ٚاملٛاطٔ ٚاملػ٪ٍٚ 

ٜػدٛم ايٓداؽ إىل اسبطٜد١ بعٓدـ .. َجدٌ       َدا ضأٜدت ؾد٦ٝا،   " ؾٛيتا

ٜكددٍٛ إٕ ايددسٚض ايط٥ٝػددٞ يٲعدد٬ّ،  غاْددسٟنددإ ٚ ."ايةػٝددإ

 ٖٛ إٔ ٜؿِٗ ٜٚع  عٔ ايطأٟ ايعاّ ايػا٥س .. ٚإٔ ؽبًدل ؾهدطا،  

ندٌ   _ ٚبد٬ خدٛف   _يس٣ ازبُاٖا .. ثدِ ٜؿهدة    َعٝٓا، أٚ ضأٜا،

 ."ا٭خةا٤ وو

٘ ٚاتؿكدددددددت أ. ؾددددددداٜع٠ اسبطبدددددددٞ َدددددددو َدددددددا شٖددددددد  إيٝددددددد 

عبدددددددسايطمحٔ ايعٓددددددداز بكٛهلددددددداخ بايؿعدددددددٌ إٕ اٱعددددددد٬ّ     أ.ز.

يهددددٔ  ،ايتكًٝددددسٟ َكٝددددس بدددداملعًٔ ٚاسبهَٛددددات ايػٝاغدددد١ٝ

اٱعدددددد٬ّ ازبسٜددددددس متددددددطز عًدددددد٢ ٖددددددصٙ ايػددددددًة١ٜٛ ٚضغددددددِ 

ا،دددا٫ٚت يعطقًددد١ سطٜتددد٘ َٚكدددازضتٗا إ٫ إٔ ايٛندددو خددداضز    

عدددٔ ايػدددٝةط٠ يدددصيو ٫بدددس إٔ تتكدددا  ايػدددًة١ ايػٝاغددد١ٝ     

   ٘ نُددددا ؾعًددددت ايددددسٍٚ   َددددو غددددًة١ اٱعدددد٬ّ ٚتتعدددداٜـ َعدددد

 املتكس١َ.
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ٚيف شات ايػٝام أؾاضت ز. غا١َٝ ايعُٛزٟ نصيو إىل إٔ 

أسس٣ إؾهايٝاتٓا ٖٞ زٚض اٱع٬ّ ؾاملعًَٛدات ػبد  إٔ تد ظ    

ٚاملٓذعات ػب  إٔ ٜدتِ ٚندعٗا ذبدت اجملٗدط بٗهدصا ٜتشكدل       

 اهلسف ٚتتهة ايط١ٜ٩.

َٚددٔ دٗتدد٘ شنددط ايػددؿا أ. أغددا١َ ْكًددٞ بعددض ا٭َجًدد١        

ٖددصا اٱطدداض، سٝددح قدداٍ َددا ْكدد٘خ أْدد٘ يف ايعدداّ       ايعًُٝدد١ يف

 بٝت َو ادتُعت ٚاؾٓةٔ، يف ايػؿاض٠ يف عًُٞ خ1ٍ٬>>0

 يف ا٭َطٜهٝدددد١ ايددددسؾاع بددددٛظاض٠ ايطمسددددٞ املتشددددسخ ًٜٚٝدددداَع

تددٛزٜعٞ إىل ايبددا . ٚيف   عًدد٢ أقددط خطٚدٓددا ٚعٓددس َهتبدد٘،

ٜٓتعط بٝت، سٝح  CNNَطاغٌ  ٚٚيـ بًٝتعضايةطٜل قازؾٓا 

ي٘   غٝس بٝت ٖصا تكطٜطٟ ايصٟ غأطًو ؾٝ٘ ع٢ً  أٚقؿ٘ قا٬٥،

 ٚاطًدو  ايتكطٜط بٝت أخص( إداظت٘ة  زقا٥ل،أضد01ٛاهلٛا٤ بعس 

ٝٸددد ٚغدددًُ٘ ايتكطٜدددط، ؾكدددطات بعدددض بكًُددد٘ عًٝ٘،ٚؾدددة   ٘إي

. اغتٛقؿيف اسبسخ ٚغأيت بٝت    أندٔ  ططٜكٓا يف َٚهٝٓا

ربهو يطقاب١ ٚظاض٠ ايسؾاع، أدابيف    CNNأتكٛض إٔ تكاضٜط 

مجٝو ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ٚيٝؼ غٞ إ إ ؾكط. قًت يد٘  ٚيهدٔ   

 خأددا   ،يكدإْٛ سطٜد١ ايكدشاؾ١    ب َهاْ٘ ْؿط تكطٜطٙ طبكدا، 
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 denying him the، ٚب َهآْددا أٜهددا،ب َهاْدد٘ شيددو ؾعدد٬،

access،     ٔٚقددشؿٞ َددٔ زٕٚ َكددسض ٜؿكددس قُٝتدد٘، ٚنددِ َدد

ٖددصٙ  gone with the windايكددشؿٝني شٖبددٛا أزضاز ايطٜدداح  

 ايككدد١ نددإ هلددا زضٚؽ َػددتؿاز٠ بايٓػددب١ يددٞ، ٚخكٛقددا،      

 ."سط١ٜ اٱع٬ّ ٚنٝؿ١ٝ ا٫يتؿاف عًٝٗا

َٚٔ ٚد١ٗ ْعط ز. ؾاٜع ايؿٗطٟ ؾ ْ٘ ٚبؿهٌ عاّ مهٔ 

 "إع٬ّ ايػًة١ "ّ ايكٍٛ إٕ أنجط َٔ أغطف يف تٛظٝـ َؿٗٛ

ٖددٞ املسضغدد١ ايًٝ ايٝدد١ ايػطبٝدد١ نددُٔ املٓانؿدد١ َددو        سددسٜجا،

اٱع٬ّ املاضنػٞ ٚايؿدٝٛعٞ بؿدهٌ عداّ. ٚبدصات املؿداِٖٝ      

ٚظددـ ا٭َطٜهٝددٕٛ ٚا٭ٚضٚبددٝني ٖددصا ايتُٓددٝط يف اغددتٗساف   

َ٪غػات اسبهِ ايعطب١ٝ نُٔ َؿداِٖٝ اسبطٜد١ ٚاغدتك٬ي١ٝ    

١ اٱعددددد٬ّ ؾددددد ٕ اٱعددددد٬ّ. يف ايػدددددط  َٚدددددو اٱمدددددإ حبطٜددددد

تؿدطؾإ ٚتدسٜطإ    ١ٝ ذبسٜدسا، ؿطْػد ٚاي  ٜةا١ْٝاسبهَٛتني اي

أٖدددددِ امل٪غػدددددات اٱع٬َٝددددد١ خاقددددد١ يف صبدددددايٞ اٱشاعددددد١   

٫ تبتعس عٔ َؿٗدّٛ إعد٬ّ    CNNٚايتًؿعٜٕٛ. نُا إٔ ؾبه١ 

ْاٖٝدو عدٔ    USA Todayَجًدٗا َجدٌ قدشٝؿ١     ايػدًة١ ندجاا،  

ط ؾهددط قددٛت أَطٜهددا ٚقٓددا٠ اسبددط٠ ٚإشاعدد١ غددٛا ايدد  تٓؿدد  
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ايػدددًة١ ا٭َطٜهٝددد١ بايتٓاقهدددات نًدددٗا ضغدددِ إٔ ايكدددإْٛ      

ا٭َطٜهددٞ ؼبددس َددٔ شيددو. ٚإعدد٬ّ ايػددًة١   مددت بددٌ عدداز  

بكٛض٠ دسٜس٠ َٔ خد٬ٍ تدبيف ضبةدات ٚؾدكدٝات إع٬َٝد١      

ٚبطاَر بعٝٓٗا. ٚيف صبداٍ اٱعد٬ّ ازبسٜدس سدسخ حبدطز ٚبد٬       

سددطز ؾددأْـ ايػددًةات يف نددٌ َ٪غػددات اٱعدد٬ّ ازبسٜددس      

 اٱع٬ّ ايبسٌٜ.ذبت ِٖٚ 

َٔ د١ٗ أخط٣ أٚنة ز. ؾاٜع ايؿٗطٟ طاملا إٔ اٱع٬ّ يد٘  

إٔ ٜهٕٛ يًػًة١ أزٚاتٗا اٱع١َٝ٬  ق٠ٛ ٚتأثا نإ نطٚضٜا،

يتشكٝددل ايتددٛاظٕ ايؿهددطٟ ٚا٫غددتكطاض ا٫دتُدداعٞ. ٫ ٜٛدددس    

إع٬ّ يف نٌ ايعا  ٫ ٜدطتبط بػدًة١ غٝاغد١ٝ أٚ اقتكداز١ٜ     

ٱعدد٬ّ خطاؾدد١ ٫ ٜكددسقٗا  أٚ عػددهط١ٜ ٚقهدد١ٝ اغددتك٬ي١ٝ ا 

ست٢ َٔ ٜطٚدٗا َٔ ايػطبٝني. نصيو ؾكس تبدسيت ا٭زٚاض َدو   

اٱع٬ّ ازبسٜس ٚيهٔ ٌٖ ايتػا إػبابٞ أّ يف خا١َ ايػًب١ٝ. 

ٌٖ مهٔ ايكدٍٛ إٕ إعد٬ّ ةغدًة١ ازبُداٖا( أنجدط ضمحد١       

ٚعسايدد١ َددٔ إعدد٬ّ ايػددًة١ ايتكًٝسٜدد١. ٖٚددٌ ايددسٚض ايتٓددٜٛطٟ      

 ا٫دباٙ ايكشٝة. َٚٔ ٚد١ٗ ْعدط ز.  يٲع٬ّ ازبسٜس ٜػا يف

ؾدداٜع ؾددد ٕ اٱعدد٬ّ املددد٪ثط ةٚيددٝؼ املجدددايٞ( ٖددٛ شاى املدددطتبط     
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بايػدددددًة١ أٜددددددا ناْددددددت ةغٝاغدددددد١ٝ اقتكدددددداز١ٜ ادتُاعٝدددددد١  

٭ْدد٘ ٜػددتُس َٓٗددا اسبُاٜدد١ ٚا٭ٖددِ ايددسعِ. ٚإشا      عػددهط١ٜ(

قددددايٛا يددددو عددددٔ إعدددد٬ّ َػددددتكٌ ؾكددددس سددددسثٛى عددددٔ ضابددددو     

 املػتش٬ٝت.

ايعٖطاْدددٞ تعًٝكدددا، عًددد٢ ٚضقددد١ ز. عبدددساهلل  ٜٚدددط٣ أ. غدددعٝس 

اسبُددٛز سددٍٛخ غددًة١ اٱعدد٬ّ ٚإعدد٬ّ ايػددًة١، إٔ ايتكددسِٜ     

ٚايتدددأخا يف ايعٓدددٛإ أعددد٬ٙ َككدددٛز ٚؾدددل ثٓا٥ٝددد١ اٱظاسدددد١       

ٚاٱسدد٬ٍ إش ٜتكددسّ َكددةًة ةغددًة١ اٱعدد٬ّ( عًدد٢ ةإعدد٬ّ      

ايػًة١( حبػ  ساي١ ايطأٖ ٚايكا٥ِ ايّٝٛ اي  تٓش٢ بادبداٙ  

ٜتدأخط ايجداْٞ ايدصٟ ندإ يف ايػدابل أ٫ٚ، ٚٚسٝدسا،       ا٭ٍٚ ؾُٝا 

يهتْٚٝدد١ ايػددا٥س٠  .. ٚشيددو بؿعددٌ ايب٦ٝدد١ ا٫تكدداي١ٝ اٱ   أٜهددا،

 .أٚيؿني تٛيطايّٝٛ.. إْ٘ عكط املٛد١ اسبهاض١ٜ ايجايج١ ٚؾل 

ٚأؾدداض أ. غددعٝس ايعٖطاْددٞ إىل إٔ ز. اسبُددٛز قددس اْتٗدد٢ يف  

ٚضقت٘ إىل تٛقدٝات تٗدسف إىل خًدل َؿدطٚع تكداض  ؾُٝدا بدني        

ايػًةتني.. ٖٚٛ أَط إػبدابٞ يهٓد٘ يف سكٝكد١ ا٭َدط طٛبداٟٚ      

ٚغدددا ممهدددٔ ايتشكدددل با٫غدددتٓاز إىل أَجًددد١ ز. ايؿدددٗطٟ ٚز.   
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عسٚ زعٛات ا،ٝا.. ؾشت٢ ايُٓاشز ايسمٛقطاط١ٝ يف ايعا  ٫ ت

اسبط١ٜ اٱع١َٝ٬ ؾٝٗا عٔ نْٛٗا ؾعاضات ١ْْٝٛٝ بطاق١ َعدس٠  

مل٤ٌ ايؿطاغات ايكابًد١ ي٬غدت٬ٗى ايػدطٜو.. ْاٖٝدو عدٔ ز٫يد١       

املكٛي١ ايؿٗا٠ ة٫ إع٬ّ بد٬ أٜدسٜٛيٛدٝا( غٝاغد١ٝ اقتكداز١ٜ     

إخل.. ٖٚٓددددا غٝٴكدددبٹة اسبددددسٜح عدددٔ سطٜدددد١ ٚسٝدددداز    ... زٜٓٝددد١ 

 ٜ٘.َٚٛنٛع١ٝ ضقِ ب٬ خا١ْ ذبتٛ

ٚاختًـ أ. غعٝس ايعٖطاْٞ َو َا شندطٙ أ.ز. عبدسايطمحٔ   

ايعٓددداز بدددإٔ اٱعددد٬ّ ايتكًٝدددسٟ ٫ ؼبتددداز إىل حبدددح أقددد٬، ..   

قهٝت٘ ضبػ١َٛ غًؿا، ٫ٚ ذبتاز إىل َعٜس َٔ ايتؿدٝل ٭ٕ 

عًد٢ نآبد١ اسبداٍ ٚغد٤ٛ املٓكًد  يف أزا٥د٘        ا،عاَد  ا،ٖٓاى اتؿاق

ايعٖطاْدددٞ عًددد٢   ٚطٓٝدددا، َٚٗٓٝدددا، ٚأخ٬قٝدددا،.. ٜٚدددط٣ أ. غدددعٝس    

ايعهؼ َٔ ٖصا متاَدا، إٔ َكدةًة غدًة١ اٱعد٬ّ يد٫ٛ ب٦ٝد١       

ا٫تكدداٍ اٱيهتْٚددٞ ٚاٱعدد٬ّ ايطقُددٞ يهددإ يف عددساز َددٔ 

   ٜٛيس بعس.. ٚيهٓا يف إطاض َكةًة إع٬ّ ايػًة١ ؾكط.

ٚبايعٛز٠ إىل ب١٦ٝ ا٫تكداٍ ٚاٱعد٬ّ اٱيهتْٚٝد١، ٜدط٣ أ.     

سدِ اشبكدٛب١ يد٫ٛز٠    غعٝس ايعٖطاْٞ إٔ تًدو ايد  ؾدهًت ض   
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َكددةًة ةغددًة١ اٱعدد٬ّ( مبؿاُٖٝدد٘ ايساّيدد١.. ٚايػدد٪اٍ خ ٖددٌ   

ٖددٞ ا٭خددط٣ قددازض٠ عًدد٢ خًددل أضندد١ٝ آَٓدد١ سبُاٜدد١ اسبطٜدد١        

املكسغددد١؟.. ْؿدددو يف ٖدددصا.. ٚيٓبدددسأ َدددٔ يبٓددد١ ايػدددٝةط٠ عًددد٢  

اٱعددددد٬ّ ايتكًٝدددددسٟ جبُٝدددددو أؾدددددهاي٘ ٚغدددددٓذس إٔ ْعددددداّ   

ةط ةامل٪غػددد١( ٖدددٛ َدددٔ غدددٌٗ ايةطٜدددل يًػدددًة١ يهدددٞ تػدددٝ  

ٚتُٗٝٔ ع٢ً َهاَني ٚغٝاغات امل٪غػ١ اٱع١َٝ٬.. ٚبايتايٞ 

تددتشهِ يف دددٌ طبطداتٗددا ٚإْتادٗددا.. بةبٝعدد١ اسبدداٍ عبددٔ      

ْتشسخ عٔ إع٬ّ تكًٝدسٟ/مجاٖاٟ ٫ ٜدٓٗض إ٫ ٚؾدل ْعداّ     

َ٪غػددددٞ.. ٖٚددددٛ ا٭َددددط غددددا املتشكددددل يف ايب٦ٝدددد١ ا٫تكدددداي١ٝ 

هلٜٛات.. اٱيهت١ْٝٚ اي  شابت ؾٝٗا اسبسٚز ٚتٗاٚت نُٓٗا ا

ٚنأْٓا أَاّ َعازي١ دسٜس٠ ططؾٗا ايجابت اٱع٬ّ ؾُٝا ذبٍٛ 

ططؾٗا اٯخط َدٔ ةمجٗدٛض( إىل ةَػدتدسَني(.. ٖٚٓدا َهُدٔ      

ٚٵٕ عسّ قسض٠ ايػًة١ ةأٟ غدًة١( عًد٢ ايػدٝةط٠     ايِٖٛ ملٔ ٜٳطٳ

 ٚاهل١ُٓٝ ع٢ً ايب١٦ٝ اٱيهت١ْٝٚ.

ٚيف تكددسٜط أ. غددعٝس ايعٖطاْددٞ ؾدد ٕ ْعدداّ امل٪غػدد١ ايددصٟ     

ايػددددًة١ َددددٔ ايػددددٝةط٠ عًدددد٢ َ٪غػددددات اٱعدددد٬ّ     َهددددٔ

ايتكًٝددسٟ.. َٛدددٛز ستدد٢ يف ايب٦ٝدد١ اٱيهتْٚٝدد١ ايدد  ْتددِٖٛ     



6 

 

–5102 5102  
157 

اغدددتشاي١ غدددٝةط٠ ايػدددًة١ عًٝٗدددا.. ؾؿدددٞ ايٛاقدددو عبدددٔ أَددداّ    

أؾددهاٍ دسٜددس٠ َددٔ ا٭ْع١ُ/ا٭بٓٝدد١ امل٪غػدد١ٝ .. ايدد  تتددٝة   

يًػدددًة١ ايػدددٝةط٠ عًددد٢ ايب٦ٝددد١ اٱيهتْٚٝددد١.. مسٗدددا َدددج٬،      

يهتْٚٝدددد١( َجاهلددددا ؾتاندددد١ٝ أٚ ايبسًٜدددد١ أٚ اٱةامل٪غػدددد١ ا٫

َٓتدددسٜات ايدددٛاتؼ ٚاجملددداَٝو اي ٜسٜددد١ ٚصبُٛعدددات ايؿدددٝؼ      

أنجدط زقد١ ٖٚدٛ اغدتدساّ أدٗدع٠       ا،ؾعًٝ ٚاهلاؾتام.. خص َجا٫،

املددابطات ٚا٭َدٔ ٚايتٝداضات ايؿهطٜد١ ٚايػٝاغد١ٝ يتةبٝكدات       

ايب١٦ٝ ا٫تكاي١ٝ ا٫يهتْٚٝد١.. ٖدصٙ يف صبًُدٗا تهؿدـ عدٔ      

بٓٝدد١ َ٪غػدد١ٝ َددٔ املُهددٔ اختاقٗددا ٚبايتددايٞ اهلُٝٓدد١ عًدد٢   أ

ؾددهٌ ٚيددٕٛ ٚطعددِ ٚضا٥شدد١ َددا ٜددتِ تساٚيدد٘ ٚذبكٝددل ايػاٜدد١        

املػتٗسؾ١.. بةبٝعد١ اسبداٍ ٚستد٢ ٚؾدل ايُٓدٛشز املكدتح أعد٬ٙ        

يًُ٪غػددد١ ايبسًٜددد١ أٚ ا٫ؾتانددد١ٝ.. غدددٝهٕٛ سذدددِ اهلُٝٓددد١   

صا ايػًة١ٜٛ أخـ ٚطأ٠ ٚأقٌ زق١ َٔ سٝح ايتٛدٝ٘.. يهٔ ٖ

٫ ًٜػٞ إٔ غا١ٜ ايػٝةط٠ ٚاهل١ُٓٝ يس٣ ق٣ٛ ايتدأثا ٚاملكدا    

يددٔ متددٛت بددٌ غددتتشٍٛ َددٔ ؾددهٌ إىل آخددط َٚددٔ قددٝػ١ إىل    

أخددط٣.. ٖٚٓددا ٜدد ظ عاَددٌ ايددعَٔ ةايػددطع١( ايددصٟ ٖددٛ ؾددطط     

ا٭ٖددِ عًدد٢ اٱطدد٬م.. َددٔ غٝشهددط يف      ايب٦ٝدد١ اٱيهتْٚٝدد١ 

 ايٛقت املٓاغ  غٝشػِ يكا  َٔ تهٕٛ اهل١ُٓٝ.
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أ. ؾاطُددد١ ايؿدددطٜـ إٔ املٓعدددٛض ايتددداضؽبٞ هلدددصا   ٚأنددداؾت

ايكددطاع قددس ظٗددط َٓددص ايكددسّ سٝددح ظٗددط ايتددٛدؼ ٚايطٜبدد١        

ٚايؿدعٛض بداشبٛف ايددصٟ أبستد٘ ايػدًة١ دبدداٙ ايٓؿدط ايعداّ َددو       

ظٗددٛض ايهتابدد١ ْؿػددٗا ؾبددايعٛز٠ إىل ايتدداضٜذ ظبددس إٔ خؿدد١ٝ     

  تهددٔ يف اعتكددازٟ َددو   –ايسٜٓٝدد١ / ايػٝاغدد١ٝ   –ايػددًة١ 

سٝدح مت   ،ع١ بٌ ناْدت َدو ٫ٚز٠ ايهتابد١ ْؿػدٗا    ٫ٚز٠ املةب

اعتُدداز تػدد١ُٝ َكسغدد١ عًدد٢ ايهتابدد١ أٟ نتابدد١ .. ؾبدد ط٬م  

َػدد٢ُ ة اهلاٚغًٝؿٝدد١ ( عًدد٢ ايهتابدد١ ٚايدد  تعٓدد٢ ايددٓكـ       

املكسؽ نإ ضباٚيد١ ٱندؿا٤ ؾدهٌ َدٔ أؾدهاٍ ايكساغد١       

ذبطمدد٘ عًدد٢ ايعاَدد١ .. ٖددٛ َددا سددسخ   ٚايددصٟ بددسٚضٙ ٜدد٪زٟ إىل

مت ذبطِٜ تعًِ ايهتاب١ إ٫ يًه١ٓٗ ٚايكدا٥ُني  بايؿعٌ .. سٝح 

عًدد٢ املعبددس .. إشٕ ٖددصا ؾٝدد٘ ؾٗددِ َبهددط يًكدد٠ٛ ايدد  تتٝشٗددا      

ٖٚددصا َددا دعددٌ ايهتابدد١ عًدد٢ َددط      ،ايهتابدد١ ملددٔ متًهٗددا  

ايعكٛض إَا ضبط١َ نُا سسخ يف ايبسا١ٜ أٚ َطاقبد١ بؿدهٌ   

ٖصا َا مهٔ ؾِٗ سا٫ت املكازض٠ ٚاسبدطم ٚاملٓدو   ، ٚناٌَ

ٚسا٫ت ايكتٌ ٚاٱعساّ اي  تعط  هلدا   ،ايهت  يًهجا َٔ

تةددٛض ا٭َددط بددايةبو  …َؿهددطٜٔ ٚنتددا  عًدد٢ َددط ايتدداضٜذ 
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ٚأقدبة أَدط َطاقبتد٘ أنجدط قدعٛب١ بايٓػدب١        ،بعٗٛض املةبع١

ايتًكددٞ ٚ ٚسددسثت ثددٛض٠ ٖا٥ًدد١ يف اٱْتدداز    ،يًػددًة١ ايػٝاغدد١ٝ 

ٜٖٛإ ضٚزٚيـ ًٜٚدل  ،ٚتبازٍ ا٭ؾهاض ع٢ً َػت٣ٛ ايعا 

ٖصا اشبٛف ايصٟ تؿدعط بد٘ ايػدًة١ دبداٙ ايٓؿدط       َطزٸ غٛتًٝ 

عٔ قدطا٠٤   إشا   ٜٓتر زا٥ُا، "بكٛي٘خ  ٚايهت  ٚايكطا٠٤ عَُٛا،

ؾ ْٗا تكٓو غداخةني َٚتُدطزٜٔ    ،ايهت  ٚبكٛض٠ د١ًٝ ثٛض٠

ٜٓعددددطٕٚ بعٝددددٕٛ ساقددددس٠ ٚغانددددب١ إىل َ٪غػددددات ايػددددًة١    

٢ً َا ٜهْٕٛٛ غا ضانني ع ايتؿطٜع١ٝ ٚايتٓؿٝص١ٜ. ِٖٚ غايبا،

ٖٛ ا٭َدط ايدصٟ مهدٔ    ٚ .. "زغتٛض ايب٬ز اي  ٜٓتػبٕٛ إيٝٗا 

دٛظٜددـ  زٚيددـ ٖتًددط ؾٗددِ َكٛيدد١ ٚظٜددط ايسعاٜدد١ ايػٝاغدد١ٝ ٭    

عًد٢   "نًُا مسعت ن١ًُ َجكـ ذبػػت َػسغٞ  " غٛبًع

غددٝةط٠ ٚ أغاغد٘ .. إشا ندإ ا٭َدط يف عُكد٘ ٖدٛ قدطاع بكدا٤       

يعاَد١  تٛاد٘ ب٘ ايػًة١ ايػٝاغد١ٝ أَدط ايهتابد١ ٚايٓؿدط بدني ا     

١ُٗ بهٌ َدا ٜعٓٝد٘ ٜٚد٪زٟ إيٝد٘     ٚاٱع٬ّ أسس تًو ايٛغا٥ٌ امل

َددا ذبدداٍٚ  تبكددط سددٍٛ اسبكددا٥ل ايدد  زا٥ُددا،ٚ ؾٗددِٚ َددٔ ٚعددٞ

ٖا أٚ ايػٝةط٠ عًٝٗدا .. بدايةبو   ٜػدتُط ٖدصا     ٤ايػًة١ إخؿا

بدٌ أخدص يف    ،ايكطاع ع٢ً ْؿؼ ايسضدد١ َدٔ اسبدس٠ ٚاملٛادٗد١    
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١ ٜتاح ؾٝٗا يًؿع  قٍٛ َو ظٗٛض ْٴعِ زمكطاطٝ ايتٛاضٟ ق٬ًٝ،

ـٹ، ٚنًُت٘ إش ٫ ٚددٛز يػدًة١ زمكطاطٝد١     ْٗا٥ٝدا،  إٕ   ؽبت

َٚتػدداضب١ بدداملةًل . ٚاغددتُط َددٔ دٗدد١ أخددط٣ ٖددصا ايكددطاع     

ٚاملٛاد١ٗ بني ايػًة١ ٚأَط ايٓؿط يف تًو ايٓعِ ايد    تتبدو   

ٚنددإ شيددو أٚنددة َددا ٜهددٕٛ بؿدداع١    ،ايددٓٗر ايددسمكطاطٞ

ايؿددددٝٛع١ٝ ( ٚايسٜهتاتٛضٜدددد١ ٚقُعددددا يف ايددددٓعِ ايؿددددُٛي١ٝ ة  

ةايعػهط١ٜ( ٖٚٓاى عؿطات ايككل سدٍٛ أؾدهاٍ َطٜعد١    

إىل ٚقتٓا اسبايٞ ة ايٓعاّ  ايصٟ ٫ ٜعاٍ قا٥ُا، ،َٔ ٖصا ايكُو

( .. يهددٔ َٚددو ايتةددٛض املتػدداضع ٚبعٗددٛض    ايهددٛضٟ ايؿددُايٞ

ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ ٚإَها١ْٝ ايٓؿط ايعداّ ٚغدا ا،هدّٛ    

ػًبت يف ْعطٟ عًد٢ ٚغدا٥ٌ اٱعد٬ّ    بطقاب١ َ٪غػات١ٝ ٚاي  ت

اظايدددت يف َععُٗدددا ذبدددت غدددٝةط٠ ٚضقابددد١  َايتكًٝسٜددد١ ٚايددد  

ٕ ناْددت بؿدددهٌ َباؾددط ٚعًدديف أٚ غدددا    إايددسٍٚ ٚا٭ْعُدد١   

ٚتطاخدددت قبهددد١ ايػدددًة١ إىل سدددس بعٝدددس َدددو ظٗدددٛض   ،َباؾدددط

َدا   ، إش ندجاا، اٱع٬ّ اسبدسٜح ٚإٕ   ٜهدٔ بداملةًل أٜهدا،    

ضا٤ َٓؿددٛض٠ آْددط٣ ٬َسكددات ٚأسهدداّ بايػددذٔ عًدد٢ خًؿٝدد١   

ايتةدٛض  يف بؿهٌ ؾدكٞ غا َ٪غػٞ .. إ٫ إٔ ا٭َط أخدص  
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يددٔ مددط ٚقددت طٜٛددٌ ستدد٢ تعًددٔ ايهتابدد١ َددٔ   ، ٚإىل ا٭ؾهددٌ

خ٬ٍ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اسبسٜج١ اْتكاضٖا ايٓٗدا٥ٞ ٚيدٛ بؿدهٌ    

ٖط دع٥ٞ ع٢ً ايػًة١ يف ٖصا ايكطاع ايتاضؽبٞ املطٜط. إٕ دٛ

ايكددطاع اسبكٝكددٞ ٖدددٛ ا٫ْتكدداٍ َددٔ ايتددداضٜذ ايؿددؿٟٛ ايدددصٟ      

 إ٫ ايدٓكـ ٚايهتابد١ ايد  تكدبة أَدطا،      دمهٔ ايتعسٌٜ عًٝ٘  

إىل ا،ؿددٛظ عددٔ ططٜددل  دَددٔ ا،ؿددٛظ يف ايددصانط٠     تاضؽبٝددا،

 ايهتاب١.

ٚشبددل أ. عبددساهلل آٍ ساَددس ٚدٗدد١ ْعددطٙ بكٛيدد٘خ ٜتؿاعددٌ    

 ّ   ايطمسددٞ ٖٚددٛ َٗددِ اجملتُدو اٯٕ َددو ث٬ثدد١ أْددٛاع َددٔ اٱعدد٬

ٚستد٢ ٚإٕ   ٚخاضدٝدا،  يعهؼ خةا  ايسٚي١ ٚتٛدٗاتٗا زاخًٝا،

، ٚإعد٬ّ امل٪غػدات املعًٓدد١   ٙ أٚ ذبذُٝد٘ ادتُاعٝدا،  ٩مت إقكدا 

بهٌ أؾهاي٘ ٚتكدٓٝؿات٘، ٚإعد٬ّ ايعدٌ ايدصٟ ٜدساض بعكدٍٛ       

َددو املُٓددٛع َددٔ قددإْٛ    ٚأٜددس خؿٝدد١ ٖٚددٛ زا٥ُددا مجددٌ قددساَا،   

ُددو. ٖٚٓددا أعتكددس إٔ ا٭ٍٚ   ايػددًة١ أٚ َػددًُات ايددسٜٔ ٚاجملت  

ٚايجددداْٞ ٜدددساض بدددأَٛاٍ ٚإضاز٠ ٚتػددد٬ٝٗت ايػدددًة١ ٚأقدددشا    

ايٓؿددٛش بؿددهٌ َباؾددط أٚ غددا َباؾددط ٫ٚ مهددٔ إٔ ٜهددٕٛ  

ٚإ٫ ٚددس اٱٜكداف ٚضمبدا اٱؾد٬ؽ ٚايتعةٝدٌ ٚنًُدا        ضباٜسا،
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اقتبدددت َدددٔ زٚا٥دددط قدددٓاع١ ايكدددطاض سكدددًت عًددد٢ اَتٝددداظات   

 ا،ٓو املعًدٔ َٚٓشدت ددع٤   ا٭خباض ٚايتكاضٜط اسبكط١ٜ ٚتكط  َ

َٔ نعهد١ ايػدًة١. أَدا إعد٬ّ ايعدٌ أٚ ايٓؿداط اٱع٬َدٞ        

 ْاطكدا،  ا،سٝد  ٚندُاا،  سكٝكٝدا،  ايػطٟ ؾٗٛ إَا إٔ ٜهٕٛ قدٛتا، 

ع٢ً املػ٪ٍٚ ٜٚسؾو بادبداٙ اٱقد٬ح ٚايتٓدٜٛط     ا،ٜؿهٌ نػة

أٚ إٔ ٜهدددٕٛ صبدددطز تكدددؿ١ٝ يًشػدددابات ٚتدددطٜٚر ا٭ؾهددداض     

ٚضغدِ شيدو اغدتةاعت     ،ٔايهاي١ ٚايؿاش٠ عدٔ غدٝاقات ايدٛط   

ايػًة١ ظٜاز٠ ؾاع١ًٝ ايػدٝةط٠ عًٝٗدا ٚتٛدٝٗٗدا. بٓدا٤ عًد٢ َدا       

٫ عًددد٢ إغدددبل، مهدددٔ ايكةدددو بأْددد٘ يدددٝؼ يٲعددد٬ّ غدددًة١  

 ايػًة١ املٓكػ١ُووو

    ٘ يف ايدٛطٔ   ٜٚعتكس أ. عبساهلل آٍ ساَس َدٔ دٗد١ أخدط٣ أْد

ايعطبدددٞ ٜٛدددد٘ عًٝٓدددا ايٝدددّٛ غدددًة١ إعددد٬ّ ايدددسٍٚ ايهددد ٣      

ٍ َٔ ٚطٓٝتٓا ٚزٜٓٓا ٚتطب١ٝ أبٓا٥ٓا، ٜٚػٛم ٚبهجاؾ١، مما ٜٓا

يكٛض٠ َؿ١ٖٛ عٓا ٜكٓعٓا بٗا قبٌ إٔ ٜٓكًٗا يًعا ، ٚيٮغدـ  

غٝبتٓا سطبٓدا اٱع٬َٝد١ بٝٓٓدا ٚدباشباتٗدا َدو ايػدًة١ ٚاٯخدط        

زٕٚ تكٜٛدد١ دبٗدد١ إع٬َٝدد١ زاخًٝدد١ قددازض٠ عًدد٢ ايٛقددٛف يف  َددٔ 

ٖٚصٙ تبك٢  ٚد٘ اٯي١ اٱع١َٝ٬ ايػطب١ٝ غا املٓكؿ١ يكهاٜاْا
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ايػًة١ اٱع١َٝ٬ اسبكٝك١ٝ ايباق١ٝ ع٢ً ا٭قٌ ٫ٚ ٜهعؿٗا إ٫ 

 َكا  زٚهلا َعٓا.

ٚأنددس ز. عبددسايطمحٔ اهلددسيل عًدد٢ إٔ زٚض اٱعدد٬ّ َٗددِ    

ُٝدا ٜبدسٚ يد٘ َدٔ     ؾٚ ،يف ْؿدط ايدٛعٞ ٚايجكاؾد١ ا٫ْتدابٝد١     دسا،

خ٬ٍ املتابع١ ٚايطقس ؾد ٕ ايكدشاؾ١ ايػطبٝد١ أنجدط اٖتُاَدا،      

يهتْٚٝدد١ َددٔ غاٖددا إىل داْدد  بعددض ايكددشـ اٱ  ْٚؿدداطا، 

 شات ا٫دباٙ ايًٝ ايٞ َكاض١ْ بايكشـ ا،اؾع١.

ٚعًل ايًٛا٤ ز. غعس ايؿٗطاْٞ ع٢ً َساخ١ً غدعاز٠ ايػدؿا   

ضآٙ سٍٛ ٚاقدو ايع٬قد١ بدني ايػدًة١     ٚ َا مسع٘ٚ أ. أغا١َ ْكًٞ

ٚاٱعددد٬ّ يف اي٫ٜٛدددات املتشدددس٠ ايددد  تػدددٛم عًددد٢ أْٗدددا قًعددد١  

بدإٔ سطٜد١    ٱع٬ّ اسبط ٖٚصا ٜ٪ٜس َدا ْعطؾد٘ مجٝعدا،   اسبط١ٜ ٚا

اٱع٬ّ ٚا٫زعا٤ بإٔ ايػًةات ايطمس١ٝ ايػطب١ٝ ٫ تتدسخٌ ٖدٛ   

ٖددصا ٫ ٜعدديف أْدد٘ ٫ تٛدددس  ٚ أَددط غددا قددشٝة عًدد٢ ا٫طدد٬م . 

يهٓٗددا سطٜدد١ َتؿددل  ٚ ٖددٞ َٛدددٛز٠  ،سطٜدد١ إعدد٬ّ يف ايػددط  

ذبهِ  عًٝٗا بني ايػًةتني باملٛاز ايسغتٛض١ٜ ٚبايكٛاْني اي 

سكٛم نٌ َُٓٗا ع٢ً اٯخط ٚسكٛم عاَد١  ٚ سسٚز ايػًةتني
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عددٔ اضتكددا٤ ايددٛعٞ َٚٓعَٛدد١ اسبكددٛم     ايٓدداؽ عًُٝٗددا ؾهدد٬،  

ٖصا بطأٜ٘ ٜٓػش  ع٢ً اٱع٬ّ بٓٛعٝ٘ ايتكًٝسٟ ٚ ٚايٛادبات.

 ٚازبسٜس يف ايػط .

ضأٟ ايًدددٛا٤ ز. غدددعس ايؿدددٗطاْٞ ؾ ْددد٘ ٫ ٜٛددددس إعددد٬ّ  يف ٚ

إٕ ٚددس ؾ ْد٘   ٚ ٝد١ زٍٚ ايعدا   ضمسٞ يف ايػط  نُا ٖٛ يف بك

   ٍ ٚ bbc قس ٜتؿٛم ع٢ً اٱعد٬ّ اشبدام ٚاملجدا  ppsيف بطٜةاْٝدا 

غكـ اسبط١ٜ  يف أَطٜها، َا مٝع اٱع٬ّ يف ايػط  ٖٛ أ٫ٚ،

 املطتؿددو ٚسطٜدد١ ايٓكددس املتاسدد١ يًذُٝددو ٚاملُاضغدد١ َددٔ ازبُٝددو   

 ٚاٱع٬َددٝني ؾكددط ٚا٭ٖددِ إٔ اٱعدد٬ّ ٖٓدداى  يددٝؼ يٲعدد٬ّٚ

ّ  ضقابٝددا َُٗددا،  مدداضؽ زٚضا، عًدد٢ املددٛظؿني  ٚ عًدد٢ ا٭زا٤ ايعددا

يف  عاَدددددا، َدددددٔ ؼبتدددددٌ َطندددددعا، ٚ ايػٝاغدددددٝنيٚ ايعُدددددَٛٝني

ٖددصإ ا٭َددطإ ُٖددا َددا مٝددع     ٚ امل٪غػددات ايعاَدد١ ٚاشباقدد١  

اٱع٬ّ ايػطبٞ. أَا عٓدسَا ٜٛادد٘ ايػدط  ايعدا  ؾٗدٛ ٜػدٝةط       

  ّ ايٓكدس ٚايهؿدـ   ٚ ع٢ً اٱع٬ّ ٜٚٛدٗ٘ أٟ إٔ سطٜد١ اٱعد٬

ْتدصنط  ٚ down the drainاملػتكٌ تدصٖ   ٚ اسبٝازٟ ٚايتشًٌٝ

أٟ املطاغددٌ ايددصٟ   embedded َددا أمسددٛٙ يف سددطٚبِٗ ا٭خددا٠  

ِ   ٜكبة دع٤ا، ٫ ٜطغدٌ إ٫ َدا ٜكدطٙ    ٚ َٔ ايهتٝب١ ؾٗدٛ ٜدطاؾكٗ
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يٮَا١ْ ؾد ٕ ٖٓداى ندُا٥ط سٝد١ َٛددٛز٠ يف اٱعد٬ّ       ٚ ايطقٝ 

اٱعددد٬ّ خددداضز  …َدددا ماثًدددٗاٚ ايدددسيٌٝ أبدددٛ غطٜددد ٚ ايػطبدددٞ

يف ازباْ  ايػًي َٔ ا٭َٛض تػع٢ ايػًة١ ٚ ملٓع١َٛ ايػطب١ٝا

ثدددِ َدددٔ خددد٬ٍ    ايطمسٝددد١ َدددٔ خددد٬ٍ ةإعددد٬ّ ايػدددًة١( أ٫ٚ،    

باغدتدساّ أزٚات أخدط٣   ٚ ايطقابد١ ايؿدسٜس٠  ٚ ايكُوٚ ايتشهِ

ايتشهِ ؾُٝا ٜكٌ إيٝ٘ َٔ َعًَٛات ٚ إىل تٛدٝ٘ ايطأٟ ايعاّ

 يفٚ ؾػددازٖاٚ ؾؿددًٗاٚ ربؿددٞ قكددٛضٖاٚ ستدد٢ ذبُددٞ ْؿػددٗا 

أسػددٔ ا٭سددٛاٍ عٓددسَا ربدداف ايػددًة١ َددٔ اٯثدداض ايعهػدد١ٝ  

ايػددًة١ ايطمسٝدد١    نبددت اسبطٜددات أٚ عٓددسَا تتبٓدد٢    ٚ يًكُددو

تػُة مبتٓؿؼ ٖٞ ٚ ؾكس ربؿـ َٔ قٝٛزٖا إق٬سٝا، َٓعٛضا،

نددٌ َددٔ  صبدد ٠ عًٝدد٘ يف ظددٌ اْؿدد٬ت اسببددٌ بعددس إٔ أقددبة  

 َععُِٗ غا َعطٚف اهل١ٜٛ. َطاغ٬، مًو دٗاظا،

ي٢ًٝ ايؿٗطاْٞ إٔ ايع٬ق١ بني ايػدًة١ ٚاٱعد٬ّ   ٚتعتكس أ. 

ؾُا تؿػسٙ ايػًة١ ٜطقعد٘   ،يف ايعا  ايعطبٞ ع٬ق١ تها١ًَٝ

اٱعدد٬ّ ستدد٢ يف أنجددط ايددسٍٚ ايعطبٝدد١ سطٜدد١. ؾدداٱع٬ّ ؾٝٗددا  

 ،ٜبتعس عٔ ايتكطٜة أٚ ستد٢ صبدطز ايتًُدٝة ٭خةدا٤ ايػدًة١     

يف اسبطٜد١ املٛددٛز٠   "ٜكٍٛ ايهات  ٜٛغـ ازضٜؼ ضمحد٘ اهلل  
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ٚبدايٓعط   "ايٛطٔ ايعطبٞ نً٘ ٫ تهؿٞ يهات  عطبدٞ ٚاسدس  

سددداٍ غدددكـ اسبطٜدددات يف ايدددب٬ز ايعطبٝددد١ ٖٓددداى تهدددٝٝل إىل 

 َٚكددددازض٠ يددددبعض اٯضا٤ املعتسيدددد١ ؾتددددتِ ٬َسكددددتِٗ قاْْٛٝددددا، 

ٚغٝاغد١ سذد  بعدض املكددا٫ت أٚ     ،َٚهداٜكتِٗ بداملٓو أسٝاْدا،   

   ٍ  ،نجددط٠ ايككككدد١ ٭دٓشتٗددا يف بعددض ايكددشـ خددا َجددا

َددو زخددٍٛ اٱعدد٬ّ ازبسٜددس بددسأت تددتػا بعددض ا٭َددٛض    يهددٔ 

 ٖٚددصا اْعهددؼ إػبابددا، ،ٚبددسأْا ْددط٣ َٚددٝض َػدداس١ يًتددٓؿؼ

ع٢ً بعض اٯضا٤ ايد  ندإ َدٔ ا،داٍ َٓاقؿدتٗا يػددْٛتٗا       

ؾأقددددبة َددددٔ املُهددددٔ ايتةددددطم هلددددا يف بعددددض املكددددا٫ت أٚ   

اسبٛاضات ٚإٕ ناْت تعٗط ع٢ً اغتشٝا٤ ٚبأططٚسات سدصض٠  

 ي٤.١خؿ١ٝ املػا

َٚددٔ ٚدٗدد١ ْعددط أ. يًٝدد٢ ايؿددٗطاْٞ ٜػددتةٝو اٱعدد٬ّ إٔ       

ؾبٓددا٤ اٱْػددإ ٜبددسأ َددٔ    ،ٜهددٕٛ عددني ايػددًة١ ٚيددٝؼ ٜددسٖا  

ؾٗددٛ سًكدد١ ايٛقددٌ بددني ايػددًة١ ٚايؿددع .      ،اٱعدد٬ّ ايٓددادة 

  ٘ ٭ْٗدا   ،تعداْٞ ندجاا،   ،ايسٍٚ اي  تعتُس ع٢ً اٱعد٬ّ املٛدد

٘ ٜػدتةٝو تٛدٝٗد٘ ندٌ َدٔ ٜةعُد      ،دا٥عا، َجٌ َٔ ٜطبٞ تٓٝٓا،

ٜٚعٗدددط شيدددو يف إعددد٬ّ بعدددض ايدددسٍٚ بعدددس ايطبٝدددو      ،أنجدددط
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ٚنٝدددـ تتكًددد  املٛاقدددـ ٚاٯضا٤ يدددسِٜٗ بؿدددهٌ ٫   ،ايعطبدددٞ

َدددٔ  ؽبةدددط عًددد٢ ايبددداٍ بدددٌ يًسضدددد١ ايددد  دبعًدددو َسٖٛؾدددا،  

ساد١ إىل إعد٬ّ دداز   يف تٓاقهات ٖصا اٱع٬ّ ايبا٥ؼ. عبٔ 

 ،ْٚعٝـ ٜعًٞ َدٔ ؾدإٔ ايهًُد١ ايكدازق١ ٚاسبطٜد١ املػد٪ٚي١      

تػته٤ٞ ب٘ يف ططٜكٗا يٲقد٬ح   يًػًة١ ْٚٛضا، ْٛا،ٜٚهٕٛ ع

 ٚايت١ُٝٓ ٚايطقٞ بؿعٛبٗا.

َددٔ ْاسٝدد١ أخددط٣، أٚنددة ّ. غددا  املددطٟ يف تعًٝكدد٘ عًدد٢   

ٚضق١ ز. عبس اهلل اسبُدٛز ؾُٝدا ؽبدل إعد٬ّ ايػدًة١ ٚغدًة١       

اٱع٬ّ أْد٘ ٫ ٜدط٣ عًد٢ أض  ايٛاقدو ذبكدل أٟ َدٔ ايؿدطٚط        

يؿدو ا٫ؾدتباى بدني ايػدًة١     ضبع١ اي  اؾتندٗا ز. اسبُدٛز   ا٭

ٚإع٬َٗا َٔ د١ٗ ٚغًة١ اٱع٬ّ َٔ د١ٗ أخط٣ ةع٢ً ا٭قدٌ  

 يف زٚيٓا ايعطب١ٝ ٚاشبًٝذ١ٝ(.

ٚاتؿل ّ. غا  املطٟ َو أ.ز عبس ايطمحٔ ايعٓاز بإٔ ٖٓداى  

يف املكدا  بدني اٱعد٬ّ ايتكًٝدسٟ ٚايػدًة١ يف       ا،ٚثٝكد  تساخ٬،

ايدددسٍٚ ايٓاَٝددد١ َٚٓٗدددا زٚيٓدددا ايعطبٝددد١ ٚاشبًٝذٝددد١ أَدددا غدددًة١   

ْؿٛشٙ ع٢ً ازبُداٖا ؾد٬ مهدٔ إٔ تهدٕٛ أنجدط      ٚ اٱع٬ّ
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ممددددا ٖددددٞ عًٝدددد١ يف ثددددٛضات ايطبٝددددو ايعطبددددٞ سٝددددح  ٚنددددٛسا،

اغددتةاعت ازبعٜددط٠ إغددكاط ث٬ثدد١ أْعُدد١ عطبٝدد١ ٚساٚيددت يف  

بعددض ايتددسخ٬ت اٱقًُٝٝدد١ ٚايسٚيٝدد١ املهدداز٠،   اٯخددطٜٔ يدد٫ٛ 

َددو ز. َػدداعس ا،ٝددا عًدد٢ أْدد٘ ثبددت يٓددا يف   نُددا اتؿددل أٜهددا،

أسساخ ا٭َؼ ايكطٜ  إٔ اٱع٬ّ ا٭َطٜهٞ خاق١ ٚايػطبدٞ  

بؿهٌ عاّ غا َػتكٌ عٔ ايػًة١ بايطغِ َدٔ زمٛقطاطٝد١   

ايددسٍٚ ايػطبٝدد١ ٖٚددصا ٜجبددت ندد٬ّ أ.ز ايعٓدداز عددٔ ا٫ضتبدداط         

ني ايػدددًة١ ٚاٱعددد٬ّ ايتكًٝدددسٟ. ٚيدددصيو ؾ ْددد٘ َدددٔ   ايٛثٝدددل بددد

َكًش١ ايػًة١ إٔ ٜهدٕٛ ٖٓداى َػداؾ١ َعٝٓد١ بدني املػد٪ٍٚ       

اسبهددَٛٞ ٚاٱعدد٬ّ ستدد٢ ٫ ٜؿكددس ايٓدداؽ ايجكدد١ يف اٱعدد٬ّ    

 ٜٚطبةٕٛ بٝٓ٘ ٚبني أخةا٤ ايػًة١ ايتٓؿٝص١ٜ.

 ا،ٚيف اٱطاض شات٘، أٚنة ز. خايس ايطزٜعإ إٔ ٖٓداى ططؾد  

٘ ٚضقددد١ ز. عبدددساهلل اسبُدددٛز ٖٚدددٛ املتًكدددٞ أٚ      تتٓاٚيددد ا،ثايجددد

 ٗددا صبدداظا،ٝمسأازبُٗددٛض. ٖددصا املتًكددٞ ٜؿددهٌ غددًة١ أخددط٣   

ٖٚٞ غدًة١ يف غاٜد١ ا٭ُٖٝد١.. قدشٝة أْٗدا ٫       "غًة١ املتًكٞ"

متاضؽ ايكٗدط عًد٢ ضددٌ اٱعد٬ّ أٚ ستد٢ ايػٝاغدٞ ٚيهٓٗدا        

عٓدسَا ؼبداٍٚ    متاضؽ ايؿطظ ٚايتسقٝل ٚسطم اٱع٬َدٞ َٗٓٝدا،  



6 

 

–5102 5102  
169 

أٚ مماي٦دد١ ايػددًة١ ايػٝاغدد١ٝ عًدد٢ سػددا  اسبكٝكدد١    تهددًًٝٗا

اي  ٜؿت  إٔ ٜهطغٗا اٱع٬ّ ٜٚدساؾو عٓٗدا. َتًكدٞ ايٝدّٛ     

يدددٝؼ نُتًكدددٞ ا٭َدددؼ  ؾاملعًَٛددد١ تكدددً٘ َدددٔ عدددس٠ َكدددازض 

ٜٚػتةٝو ايؿطظ ٚايتشكل بٓؿػد٘ َدٔ قدسم َدا ٜكدٌ إيٝد٘ َدٔ        

َعًَٛات.. ٚيصيو مٌٝ ز. خايس ايطزٜعإ إىل ايكٍٛ أْ٘ جباْ  

ايػٝاغ١ ايكٗط١ٜ ٖٓداى غدًة١ املتًكدٞ ايد  ٜؿدت  إٔ       غًة١

ٜهددعٗا اٱع٬َددٞ يف َكسَدد١ اٖتُاَاتدد٘. ٖددصا ايٛنددو ٜكددع   

َددٔ َُٗدد١ اٱع٬َددٞ ٚػبعًدد٘ بددني ؾهددٞ نُاؾدد١خ ايػددًة١      

ايػٝاغدد١ٝ َددٔ دٗدد١ ٚازبُٗددٛض َددٔ دٗدد١ أخددط٣. ٚنًُددا ظاز      

ا٫غدتبساز ايػٝاغدٞ ٚايؿهدطٟ أقدبشت َُٗد١ اٱع٬َدٞ يف       

ٌ َػدتش١ًٝ يف سدني إٔ ازبُٗدٛض ٫ ٜطٜدس َٓد٘      غا١ٜ ايكعٛب١ بد 

غددددد٣ٛ ازبٗدددددط باسبكٝكددددد١.. ٚاشب٬قددددد١ إٔ َُٗددددد١ اٱعددددد٬ّ  

 ٚاٱع٬َٝني يٝػت بايػٗٛي١ اي  ْتكٛضٖا.

ٚعًل ز. َػاعس ا،ٝا ع٢ً تٛنٝة ز. خايدس ايطزٜعدإ بدإٔ    

ٖصٙ املػأي١ هلا َٝسإ آخط دسٜط بإٔ ٜتِ تٓاٚي٘ .. ٖٚدٞ يدسٜٓا   

ط١ٜ يٛيبٝد١ ايكدُت ٚهلدا تؿػداات َتعدسز٠      بٓع ْع  عٓٗا َج٬،

َٓٗددا إٔ ٚغددا٥ٌ اٱعدد٬ّ قددس ربتدداض اسبددسٜح يف َٛنددٛعات      



6

–5102 
170 

َع١ٓٝ ٫ٚ دبدط٩ عًد٢ َٛندٛعات أخدط٣ إشا ناْدت تعتكدس إٔ       

ٖددددصا ايددددطأٟ ٫ ت٪ٜددددسٙ ا٭نجطٜدددد١ يف سددددني أْٗددددا غددددتس       

ؾدداشبٛف َدددٔ ضؾدددض   …باملٛنددٛعات ايددد  ت٪ٜددسٖا ايػايبٝددد١  

َددٞ ٚػبعًدد٘ غددا قددازض عًدد٢   اجملتُددو قددس ٜػددٝةط عًدد٢ اٱع٬ 

 ايبٛح بطأٜ٘ يف ب١٦ٝ صبتُع١ٝ تطؾض ٖصا ايتٓاٍٚ.

ٚبدددسٚضٙ أؾددداض ز. خايدددس ايطزٜعدددإ إىل إٔ َدددا ٜككدددسٙ ٖدددٛ   

 ،اٱعدد٬ّ ،تٛغددٝو املؿٗددّٛ يٝؿددٌُ ث٬ثدد١ أطددطافخ ةايػددًة١     

ازبُٗددٛض(. سٝددح ٜددط٣ إٔ غددًة١ ازبُٗددٛض املتًكددٞ أؾددس َددٔ      

 …٬َدددٞغدددًة١ ايػٝاغدددٞ يف ظدددٌ َدددا ْدددطاٙ َدددٔ اْؿتددداح إع    

ٜػدددتةٝو اٱع٬َدددٞ إٔ ٜدددسأٖ ايػٝاغدددٞ يهٓددد٘ ٫ ٜػدددتةٝو 

 َسا١ٖٓ ازبُٗٛض.

َٚٔ دسٜس عكد  ز. َػداعس ا،ٝدا بكٛيد٘خ ايٝدّٛ عدسز َدٔ        

ايعًُددا٤ ٚاملػدد٪ٚيني ٚاٱع٬َددٝني هلددِ آضا٤ َٚٛاقددـ ٫ ػبددط٩      

قكددا٩ٙ َددٔ إَددٔ إٔ ٜددتِ تُٗٝؿدد٘ ٚ بعهددِٗ إٔ ٜةطسٗددا خٛؾددا،

 .ا٭نجط قب٫ٛ،ازبُٗٛض .. ٚيصا ٜع  عٔ املٛاقـ 

أَا ز. ؾٗس اسباضثٞ ؾتٓاٍٚ غًة١ اٱع٬ّ ٚإعد٬ّ ايػدًة١   

َٔ ظا١ٜٚ ضبسز٠ ٖٚٞ ايتػدًِٝ غدًؿا، بدإٔ ٫ صبداٍ يًبشدح يف      
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طددطم أٚ نٝؿٝدد١ ذبطٜددط إعدد٬ّ ايػددًة١ َددٔ طبايدد  ايػددًة١    

اشبؿدد١ٓ أٚ اسبطٜطٜدد١ ؾٗددصا نددس ٚدددٛزٙ َددٔ ا٭قددٌ ٚتػددُٝت٘  

إعد٬ّ   اٱعد٬ّ زا٥ُدا،  ٜكابدٌ ٖدصا    "إعد٬ّ ايػدًة١    "تسٍ عًٝد٘  

ٜط٣  ض٫ٕٚ باضتٚقس ٚنعت ايه١ًُ بني قٛغني ٭ٕ  "ضباٜس"

.. ٖٚدصا اٱعد٬ّ   ْدل ضباٜدس َةًكدا،   خةدا  أٚ  إٔ يٝؼ ٖٓداى  

ا،اٜس اتػدو ؾهدا٩ٙ ايٝدّٛ ٚتعدسزت ٚغدا٥ً٘ ٚتؿداقِ مجٗدٛضٙ        

ق١ٜٛ دسا، نإ َدٔ أبدطظ ْتا٥ذٗدا     "غًة١  "ٖٚٛ َا ؾهٌ ي٘ 

َهاعؿ١ ايٖٛٔ ايصٟ ٜعداْٞ َٓد٘ إعد٬ّ ايػدًة١ ؾد٬ ٖٚدر إ٫       

ٖٚذددد٘ عًددد٢ ايدددطغِ َدددٔ ندددٌ َدددا ٜكددداٍ عٓددد٘ َدددٔ ؾٛنددد٢        

 ٚانةطا  ٚتًبٝذ و

ٚأندداف ز. ؾٗددس اسبدداضثٞخ أدددٌ ايٝددّٛ بايددصات مهددٔ إٔ   

ّ "ْدددتهًِ عدددٔ   ٖٚدددٞ َطسًددد١ اْتكًدددت ايٝٗدددا     "غدددًة١ اٱعددد٬

ْؿذاض اهلا٥دٌ يف أزٚات قدٓاع١ املعطؾد١    اجملتُعات بعس ٖصا ا٫

تؿددداع٬،. ٚ .. غدددطع١ ٚتكدددسٜطا، ٚيف ٚغدددا٥ٌ تدددساٚهلا خ إْتاددددا،  

ايػًة١ ْؿػٗا أخصت ذبػ  ي٘ أيدـ سػدا  ؾٗدٛ ٜكدٌ قبدٌ      

ٜٛددو  ٚ ٖٚدٛ ٜػدتًٗو أنجدط ٜٚد٪ثط أنجدط      ،إٔ ٜكٌ إع٬َٗا

أنجددط. ٫ بددٌ إٕ ايػددًة١ ْؿػددٗا قدداضت تتٛغٸددً٘ يف اتكدداهلا     
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ٛٸٍ عًٝٗددا. ٖٚهددصا  ؾتُٗددٌ ٚغد  ،بايٓداؽ  ا٥ًٗا ا٭خددط٣ أٚ ٫ تعد

 ع٢ً ضقب١ ايػدًة١  أنشت غٝؿا، َػًةا، "غًة١ اٱع٬ّ "ؾ ٕ 

أَددا ايػددًة١ ؾكددس قابًددت شيددو  ،نددصيو عًدد٢ ضقبدد١ إع٬َٗدداٚ

ٚأَدددا اٱعددد٬ّ ايتكًٝدددسٟ ؾكدددس ٚادددد٘  ،با٫َتجددداٍ ٚا٫غدددتذاب١

عددٔ  ،َكدداٙ ازبسٜددس بايؿددطٚع يف ضباٚيدد١ اغددت٬ف ايةاقدد١   

ػ٘ ٚايبشح عدٔ َػدصٜات دسٜدس٠ ملٓتذاتد٘ بدٌ      ططٜل تةٜٛط ْؿ

  ٜعدددس ٜدددتزز يف ا٫تهدددا٤ عًددد٢ ٚغدددا٥ٌ اٱعددد٬ّ ازبسٜدددس       

ٖٚٛ ٫ ٜػتةٝو إٔ ٜٓهط إٔ َٔ ؾها٥ٌ ٖصا اٱع٬ّ  ،ْؿػٗا

ؾذعً٘ ٜكٍٛ َدا   ٜهدٔ    ،عًٝ٘ أْ٘ ٚغٸو نجاا َٔ نا٥كات٘

بٌ ٫ ٜكت  َٓد٘، صبدطز اقدتا  وو     ،ػبط٩ ع٢ً قٛي٘ َٔ قبٌ

اِٖ يف تٓعٝددـ بعددض املُددطات َددٔ ايهددصابني     نُددا أْدد٘ غدد  

ٚؾاقدددسٟ ايهدددُا ٚعدددسمٞ املٗٓٝددد١. ؾكدددطْا ْكدددٍٛ هلددد٪٤٫ خ     

ؾدد شا   ٜهدددٔ   ،ايعددطف اٱع٬َددٞ ازبسٜددس   ٜعدددس ٜػددُة    

تطٜس إٔ تكٛي٘ ؾٓٓكشو بايكُت. ٖهصا  "َِٗ  "يسٜو ؾ٤ٞ 

ؾكس ٚقًت إىل نٌ ٖصٙ ايتددّٛ   "غًة١ اٱع٬ّ  "اَتسازات 

 بهٌ اقتساض.
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ّ  "َٚٔ ٚد١ٗ ْعط ز. ؾٗس اسباضثٞ ؾد ٕ   ٖدٞ   "غدًة١ اٱعد٬

ْدداتر َددبٗر يتبازيٝدد١ املٓدداؾو بددني اٱعدد٬ّ ْؿػدد٘ ٚازبُٗددٛض،        

يف غداس١   ؾايٛغا٥ٌ ازبسٜس٠ أؾػشت يًذُٗدٛض َهاْدا، ضسبدا،   

يف قٓاع١ املػتكبٌ بؿهٌ أٚ  اٱع٬ّ ٚدعًت٘ ؾطٜها، ؾعًٝا،

٘ ايعدايٞ  بآخط. ٚازبُٗٛض أَدسٸ غدًة١ اٱعد٬ّ ازبسٜدس٠ بكدٛت     

ؾٗٛ َٓتر ٖصا اٱع٬ّ يف قدٝػت٘ ازبسٜدس٠    ،ٚبكبهت٘ ايكًب١

ٖٚدددٛ َػدددتًٗه٘. غدددًة١ اٱعددد٬ّ َّهٓدددت ازبُٗدددٛض َدددٔ إٔ  

ٚازبُٗددٛض استهددٔ   ،ٜددتهًِ ٜٚٓدداقـ ٜٚكددطر ؾدداظزاز ْؿددٛشٙ  

ٖصا اٱع٬ّ ٚٚنع٘ يف سعاَ٘ ٚيف دٝب٘ ٚذبدت ٚغدازت٘ ؾكدس    

ىل ا٭َاّ مما زؾو بػًة١ اٱع٬ّ إ "اشبٌ ايٛيف "سكل َعذع٠ 

. ازبُٗٛض اغتُس غدًةت٘ َدٔ غدًة١ اٱعد٬ّ ٚايعهدؼ      أٜها،

 ٖٛ عني ايكشٝة.

َٚٔ ظا١ٜٚ طبتًؿ١، تةطم أ. خايس اسباضثٞ إىل ٚد١ٗ ْعدط  

ٚايؿهددط٠ ايعُايٝدد١  ،ايعًددّٛ اٱزاضٜدد١ يف ٚاقددو اٱعدد٬ّ ايعطبددٞ

سٝح أؾاض إىل إٔ َٗٓد١ ايكدشاؾ١ ٫ؾدو     ،يًكشؿٞ ا،تف

إشا َدددا اغدددتٛعبتٗا زٚض اٱعددد٬ّ ٚأْٗدددا ذبُدددٌ ضغددداي١ نددد ٣ 

يف قد٬سٝتٗا   skeptic aboutٖٚصا َا ػبعً٘ ٜؿو  ،ٚايكشاؾ١
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عًدد٢ َػددت٣ٛ امل٪غػدد١ يف ايعددا  ايعطبددٞ إشا   تتشددطض َددٔ       

ٕ ايكددطاض اٱزاضٟ بٝددس  إإش  ،املًهٝدد١ اشباقدد١ ًَٚهٝدد١ ايكًدد١  

اي ددددٛاظٟ يف أسػدددٔ ا٭سدددٛاٍ. يف ايعدددا  ايػطبدددٞ ربتًدددـ     

 نُا شنط ا٭غاتص٠ َػبكا، ،ًـ ايؿطٚطاملعازي١ ٚيصيو ربت

ؾتدددداضٜذ ايكددددشاؾ١ تطاؾددددل َددددو تةددددٛض ايٓعطٜدددد١ ايًٝ ايٝدددد١       

ايه٬غٝه١ٝ ْٚعطٜدات ايتعًدِٝ ايًٝ ايدٞ ٚايتعًدِٝ ايعًُداْٞ      

ٚايتعًِٝ ا٫دتُاعٞ ٖٚٞ سانط٠ َٓص شيدو اسبدني بأغداتصتٗا    

َٚطٜسٜٗا يف تًو اجملتُعات. ؾ٬ ساد١ يًُ٪غػات اٱع١َٝ٬ 

زاضٜدددد١ يهددددُإ سٝازٖددددا ايٓػددددي املعكددددٍٛ ٭ٕ يًشٛنُدددد١ اٱ

ايبددسٜٗٝات ايدد  تكددٛز ايػددًٛى ا٫دتُدداعٞ نؿًٝدد١ بتشُٝددٌ       

امل٪غػ١ اٱع٬َٝد١ خػدا٥ط ؾازسد١ ٚإؾد٬ؽ سداز إشا ت٬عبدت       

بتًو ايبسٜٗٝات َٔ ؾطز١ٜ ٚغًة١ ايكدإْٛ ٚايؿدو يف ايػدًة١    

خل. ايكددشاؾ١ نددد َٗٓدد١ أؾددطاز إَٚ٪غػددات اجملتُددو املددسْٞ .. 

ٗا ايك١ُٝ اٱْػا١ْٝ ايعًٝا اي  ؼبًُٗا ايؿطز َدٔ ددس   تتذ٢ً ؾٝ

خل، ٚتعٗدددط إٚادتٗددداز ٚتعددد  ْٚهدددطإ ايدددصات ٚتهدددش١ٝ ..     

بٛنددٛح يف َٛاقددـ ايكددشؿٞ ا،ددتف ٚتؿاعًدد٘ َددو قهدداٜا       

صبتُع٘ ٚتٛثٝك٘ ملا تكتؾد٘ امل٪غػدات ايػٝاغد١ٝ ٚاي دٛاظٜد١     
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ٚايسٜٓٝدد١ يف سدددل ا٭ؾددطاز ٚاجملتُدددو َدددٔ تػددٍٛ ندددس اٱْػدددإ    

ٚاملُٗؿني بهاؾ١ ؾ٦اتِٗ. ٚرببٛ ؾعاي١ٝ ٚق٠ٛ ٖصٙ ايكِٝ ايعًٝا 

 عٓددس ايتشاقدد٘ بامل٪غػددات اٱع٬َٝدد١ يف ايؿددطم ايعطبددٞ ْعددطا،

يتددسخٌ املكددا  ايهددٝك١ يًُ٪غػددات اٱع٬َٝدد١ عًدد٢ خددط       

اٱع٬َددٞ ايددٛطيف ستدد٢ ٫ ٜٴعددطف يدد٘ ؾُٝددا بعددس ٖٜٛدد١ إشا َددا     

ايطبٝدو تدطزز    اْػام ٚضا٤ٖا. ٚقدس ؾدٗس ايعدا  ايعطبدٞ يف ؾدت٠     

ايهددجا َددٔ امل٪غػددات اٱع٬َٝدد١ يف ْكددٌ ا٭خبدداض ٚزضاغدد١       

 ٘ ٚا٫ستؿدا٤   ،ايٛقا٥و ٚايتعاٌَ َو اسبسخ ايتاضؽبٞ مبا ًٜٝل بد

ٚظًدت ايهدجا َدٔ َ٪غػدات      ،بكاْو ايطبٝو اٱْػإ ايعطبٞ

نس آخدط َدٔ أطدطاف ايكدطاع ايػٝاغدٞ       اٱع٬ّ تأخص ططؾا،

عددددٔ  ٚبعٝددددسا، ٚتطنددددت قهدددد١ٝ اٱْػددددإ ايعطبددددٞ املٓهددددٛ  

ايتنٝددع عًدد٢ ايؿهددط٠ ايط٥ٝػدد١ ٚظٜدداز٠ ايددٛعٞ سٛهلددا ٚؾددتة   

اسبددٛاضات َددو ايعًُددا٤ ٚاشبدد ا٤ ٚتػددًٝط ايهدد٤ٛ عًدد٢ ايٛاقددو   

املطٜددط بهددٌ أؾددهاي٘ يف صبتُعددات ايعددا  ايعطبددٞ. قددس ٫       

عًدد٢ ؾددبه١ ازبعٜددط٠ ايدد  متٝددعت  ٜٓةبددل ٖددصا ايددطأٟ متاَددا،

٬َدددؼ ٫ٖتُددداّ  قبدددٌ ايطبٝدددو بايعُدددٌ ايجكدددايف ٚاٱع٬َدددٞ امل   

 ٞ ٖٚددٛ يددٝؼ إ٫ ز٫يدد١ عًدد٢ اٱزاض٠ ا٫ستاؾٝدد١  ،اٱْػدإ ايعطبدد
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مما مسة  ،َٔ اٱع٬َٝني املدهطَني املدٛيني بارباش ايكطاض

هلددا عدد  عكددسٜٔ َددٔ ايددعَٔ ببٓددا٤ ايكاعددس٠ يٓبتدد١ ايطبٝددو ايدد      

تهاًَدددت َدددو ٚقدددٍٛ قٛاعدددس ايبٝاْدددات ٚاملعًَٛدددات ايعاملٝددد١    

ّ ايعطبددٞ ايددصٟ اغددتؿاز ؾُٝددا بعددس ْتْددت( إىل ٜددس املػددتدسةاٱ

َٔ ؾبهات ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٝد١. ثدِ أخدصت َهاْٗدا      أٜها،

يف ايكطاع  بني بك١ٝ ايؿبهات اٱع١َٝ٬ يف إٔ تهٕٛ ططؾا،

ايػٝاغددٞ ٚتهدداز تةػدد٢ تًددو اسبُاغدد١ اٯْٝدد١ عًدد٢ ضغددايتٗا  

يٲْػإ ايعطبٞ. ٖٚصا ز٫يد١ ندعـ إزاضٟ اْتابٗدا َدٔ ؾدهٌ      

زٕٚ زضاغد١ يهدٔ ضمبدا    َدٔ  ةدو بد٘   َا يدٝؼ َدٔ اسبهُد١ ايك   

إىل نددعـ أزا٤ ٚٚظٝؿدد١ ٚسددس٠   ٜهددٕٛ أسددس ا٭غددبا  عا٥ددسا،  

 غتاتٝذ١ٝ يًؿبه١.ايسضاغات ٚا٭حباخ ايتابع١ يٲزاض٠ اٱ

ٚأٚنة أ. خايس اسبداضثٞ أْد٘   تؿًدة يف ْعدطٙ ندجا َدٔ       

امل٪غػات يف تٛظٝـ ايطبٝو يكدا  اٱْػدإ ايعطبدٞ ستد٢ ٫     

ط٠ أخددط٣. ٫ ٜددعاٍ اٱع٬َددٞ ايؿددطز أٚ ٜعددٛز ا٫غددتبساز إيٝدد٘ َدد

املػدددتكٌ ايعطبدددٞ غدددا َطغدددٛ  بددد٘ يف ندددجا َدددٔ َ٪غػدددات 

ٛ    مما ػبعًد٘ ضباقدطا،   ،اٱع٬ّ ؾط ٚغدا٥ٌ ايهػد    ايعدسّ تد

املدددازٟ َدددٔ ايعُدددٌ ا،ددددتف املػدددتكٌ عدددٔ ضأٟ امل٪غػددددات      
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مما ٜسؾع٘ إىل ا٫ؾتػاٍ باملٛنٛعات ايبعٝس٠ عدٔ   ،املصنٛض٠

ًة١ ٚاي دٛاظٜدد١ يف بعددض ا٭سٝددإ.  اسبػاغدد١ٝ أٚ تًُٝددو ايػدد 

َٔ ٚد١ٗ ْعط إزاض١ٜ إٔ ةغًة١  ٜٚعتكس أ. خايس اسباضثٞ أٜها،

اٱع٬ّ( يف ايعا  ايعطبٞ قعب١ ايتشكٝل ع٢ً ٜس اٱع٬َدٝني  

زٕٚ ايتشدايـ َدو املػدتكًني    َٔ ا٭سطاض ٚاملػتكًني ا،تؾني 

ٗدا َجدٌ ايعًدّٛ    ٥َٔ قةاعات ع١ًُٝ أخط٣ بأنازمٝٝٗا ٚخ ا

اٱْػا١ْٝ َٔ عًدّٛ ادتُداع سسٜجد١ ٚقدإْٛ ٚغٝاغد١ ٚاقتكداز       

ٚإزاض٠ يتؿهٝدددو خطاؾدددات ٚأغددداطا ٚسكدددا١ْ اي دٛاظٜدددات   

ايعطبٝددد١ ايددد  تتػدددص٣ عًددد٢ عدددطم ٚنطاَددد١ اٱْػدددإ ايعطبدددٞ  

ٚتتهػددد  بددد٘ عًددد٢ َٛا٥دددس ايػدددًة١ ٚامل٪غػددد١       ،ٚسكٛقددد٘

 ايػٝاغ١ٝ.

أَا ز. ازباظٟ ايؿبٝهٞ ؾت٣ أْ٘ مما ٫ؾو ؾٝ٘ بٌ َٚدٔ  

ا ٜهٕٛ يًػًة١ غٴدًة١ عًد٢ اٱعد٬ّ ٫ٚ يًػٝاغد١     ملؿت  أيَّا

َٚا ْطاٙ َٔ  ،تػٝٝؼ ي٘ إ٫ يف سسٚز املكًش١ ايعًٝا يًُذتُو

ذبددددٍٛ ايعُددددٌ اٱع٬َددددٞ يف بعددددض ايكٓددددٛات ايؿهددددا١ٝ٥ إىل  

غاسات بطملا١ْٝ ٚسعب١ٝ ٚؾل أٜسٚيٛدٝات َٚكا  َع١ٓٝ ٜعدس  

 .ٛعٞ ا،اٜددسسبكٝكددٞ يٲعدد٬ّ املٛندددددسا، عددٔ ايددسٚض ا بعٝددسا،
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اٱع٬ّ ٜٓبػٞ إٔ ٜدٛعٞ ايٓداؽ ٜٚٛندة هلدِ اسبكدا٥ل ٚايكدٛض       

اجملتُعٝدد١ ٚايػٝاغدد١ٝ نُددا ٖددٞ ٚايٓدداؽ بددسٚضِٖ ؽبتدداضٕٚ      

 ايكطاضات ٚا٭ؾدام ا٭قًة.

بدني إعد٬ّ    ا،ٚأناف ايػؿا أ. أغدا١َ ْكًدٞ إٔ ٖٓداى ؾطقد    

اشب ، ٚإع٬ّ ايطأٟ، نُدا إٔ ٖٓايدو تػدا٫٩ت عدٔ َاٖٝد١      

ًٝسٟ( َٚا ٖٛ اٱع٬ّ املكابدٌ يد٘. ٜٚكدٍٛ ايػدؿا     ةاٱع٬ّ ايتك

املكدددةًة ايؿدددا٥و ة اٱعددد٬ّ  أ. أغدددا١َ ْكًدددٞخ اغدددتٛقيف ًَٝدددا،

بايتأنٝددس اٱعدد٬ّ  ،ايتكًٝددسٟ يف َٛادٗدد١ اٱعدد٬ّ ازبسٜددس ( 

 ٍٍ َدددٔ ايكٝدددٛز ٚايطقابددد١ عًددد٢ عهدددؼ اٱعددد٬ّ     ازبسٜدددس خدددا

باملٗٓٝددد١  ايتكًٝدددسٟ، غدددا إٔ اٱعددد٬ّ ايتكًٝدددسٟ ٜعدددٌ َتُتعدددا،

املةًٛبدد١ غددٛا٤ يف ْكددٌ اشبدد  بعددس ايتأنددس َٓدد٘ ٚؾددل أقددٍٛ     

اٱع٬ّ املعتُس٠، أٚ نتاب١ ايطأٟ ٚؾل أخ٬قٝدات املٗٓد١ ايد     

ايددصٚم ايعدداّ ايددصٟ ذبددسزٙ ايعددازات ٚايتكايٝددس       تطاعددٞ زا٥ُددا، 

اجملتُعٝدد١. ٖٚددصا ا٭َددط يٮغددـ ٫ ظبددسٙ يف اٱعدد٬ّ ازبسٜددس   

ٗٓٝدد١ يف ظددٌ غددعٝ٘ ايددسا٥ِ  ايددصٟ دبدداٚظ سددسٚز املكددساق١ٝ ٚامل 

عبدددٛ اٱثددداض٠. َٚدددٔ ٖدددصا املٓةًدددل أؾهدددٌ تػدددُٝت٘ بددداٱع٬ّ      

اسبكٝكددٞ عددٔ تػددُٝت٘ بدداٱع٬ّ ايتكًٝددسٟ، ٚغددتعٌ غددةٛت٘    
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، َٚددٔ ٚاقددو تةددٛض أزٚاتدد٘    قا٥ُدد١، َددٔ ٚاقددو َكددساقٝت٘ أ٫ٚ،   

باغتدساّ ْؿدؼ َٛاقدو ايتٛاقدٌ ا٫دتُداعٞ يف ْؿدط ضغدايت٘       

ٕ  ثاْٝددا، ٚغددا٥ٌ ايتٛاقددٌ ا٫دتُدداعٞ    ، ٚقددس ٫ أبددايؼ بددايكٍٛ أ

أقددبشت أنجددط َكددساق١ٝ باْهددُاّ اٱعدد٬ّ ةاسبكٝكددٞ( إىل  

ضنابٗددا. أَددا عددٔ سطٜدد١ ايددطأٟ ؾػددٛف تعددٌ ْػددب١ٝ ٚيٝػددت     

َةًكددد١ يف مجٝدددو زٍٚ ايعدددا ، ٚقدددس أٚضزت قكددد١ املتشدددسخ   

ايطمسٞ يٛظاض٠ ايدسؾاع ا٭َطٜهٝد١ ٚايػدٞ إ إ بهدٌ دبدطز      

بعدددض ا٭ْعُددد١  يًتدددسيٌٝ عًددد٢ ٖدددصا ا٭َدددط. ؾددد شا َدددا ناْدددت  

ايؿُٛي١ٝ متاضؽ ايكُو نس اٱع٬َٝني يػط  خس١َ اٱع٬ّ 

ا٭ْعُددد١ املتشدددطض٠ تػدددع٢ يدددٓؿؼ اهلدددسف   يػدددًةتٗا، ؾأٜهدددا،

 ٚيهٔ بأغًٛ  آخط.

ٚأؾددداض ز. عبدددساهلل اسبُدددٛز إىل إٔ اٱعددد٬ّ ٜعدددس مبجابددد١      

ايػًة١ ايطابع١  ؾعٓدسَا ٜؿداضى اٱعد٬ّ امل٪غػدٞ ايػدًةات      

هددددا١ٝ٥ ٚايتٓؿٝصٜدددد١ يف أٟ صبتُددددو، ايددددج٬خ ايتؿددددطٜع١ٝ ٚايك

باعتباضٙ ايػًة١ ايطقاب١ٝ، ؾأقٌ َا يف ا٭َط إٔ ٜكدّٛ اجملتُدو   

َدددٔ ث٬ثددد١. ٚإٔ ٜهدددٕٛ َدددٔ بدددني  عًددد٢ أضبعددد١ أضندددإ، بدددس٫،

ايػددًةات َددا ؾددأْ٘ ايطقابدد١ عًدد٢ ايػددًةات ايددج٬خ ا٭خددط٣.    
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ٚسٝٓٗدا مهددٔ اسبددسٜح عددٔ زٚض سٝددٟٛ يٲعدد٬ّ. ٚنددط  ز.  

ٖددصا املجدداٍ  ايف ٖددصا ايػددٝام بكٛيدد٘خ خددصٚ اسبُددٛز َجددا٫، َُٗددا،

يف  نبددونددٌ َددٔ عدداف يف َكاطعدد١    ايددصٟ ٜسضندد٘ دٝددسا،  

 َٓتكـ ايتػعٝٓات امل٬ٝز١ٜ املان١ٝخ نٓسا

ٚتتبعد٘ بتكطٜدط    تبدح خد ا،   RDFقٓدا٠   ايجايج١ عكدط ا٭سدسخ  

إخبدددداضٟ عددددٔ ؾػدددداز نددددبا يف إسددددس٣ ؾددددطنات خددددسَات 

ض٠ ٚنبددداض ا٫تكدددا٫ت ٚاتٗاَدددات قٜٛددد١ َباؾدددط٠ جملًدددؼ اٱزا 

 اٱزاضٜني.

خ اتكا٫ت َتبازيد١ بدني ايٓداؽ ملتابعد١ اشبد       ايطابع١ عكطا،

 املِٗ.

ؽبطز يف عس٠ قٓٛات  ايػازغ١ َػا٤خ ض٥ٝؼ صبًؼ اٱزاض٠

مبشانُتٗا قباح ّٜٛ غدس   RDFأخط٣ ٜهص  اشب  ٜٚٗسز 

 ثٓني.اٱ

تعدس َؿداٖسٜٗا بتكطٜدط     RDFايجا١ْٝ عؿط٠ َٔ ظٗط ايػدسخ  

 َؿكٌ عٓس ايجايج١.

خ ٜٓؿط ايتكطٜط يتؿاقٌٝ قهاٜا ايؿػداز، َدو   ايجايج١ عكطا،

تكددٜٛط يًٝددٞ ناَددٌ يًًٝدد١ ايباضسدد١ ؾٝدد٘ أضبددو عطبددات تكددٜٛط    



6 

 

–5102 5102  
181 

يًٝددٞخ ٚاسددس٠ عٓددس َكددط ايؿددطن١ ٚاثٓتددإ تتبعددإ ايؿدداسٓات    

اي  تٗط  بايٛثا٥ل يتدؿٝٗا ٚايطابع١ خداضز املسٜٓد١ يف َهدإ    

تعدطف ؾد٦ٝا    إخؿا٤ ا٭زي١ ٚايٛثا٥ل ٚ  تهدٔ ايؿدطن١ طبعدا،   

 عٔ ايتكٜٛط.

ايجايج١ ٚايٓكـخ املصٜع١ تكٍٛ طباطبد١ ايػدًةات ٖدصا ٖدٛ     

اسبدداٍ بايتؿكددٌٝ ٖٚددصا ٖددٛ ايعٓددٛإ ايددصٟ مجعددت يهددِ ؾٝدد٘   

 ايؿطن١ ٚثا٥ل إزاْتٗا.

 خ مت تةٜٛل َهإ تٗطٜ  ايٛثا٥ل.ايطابع١ عكطا،

خ ٜعًٔ خ  اغتكاي١ صبًؼ اٱزاض٠ ٚإسايت٘ ايػازغ١ عكطا،

 يًُشان١ُ.

.تع  …ز. َػاعس ا،ٝا بإٔ تًو قك١ خ ١ٜ َع ٠ ٚعًل 

عددددٔ غددددًة١ اٱعدددد٬ّ سددددني ٜطاقدددد  أزا٤ امل٪غػددددات      ؾعدددد٬،

ٚايؿطنات. ٚبسٚضٙ قاٍ ز. َػاعس ا،ٝا غأْكٌ قك١ أخط٣ 

شات ٜدددّٛ ندددإ ٖٓددداى بطْددداَر   …تعددد  عدددٔ غدددًة١ أخدددط٣  

تًؿعٜدْٛٞ سددٛاضٟ يف ايكٓددا٠ ا٭ٚىل قطابدد١ اسبازٜدد١ عؿددط َػددا٤  

  81املصٜو َو نٝؿٝ٘ اسبٛاض ايصٟ غٝػتػطم َس٠ ٚبعس إٔ بسأ 

ًدد  َٓدد٘ إٔ ٜة غدداع١ ثًددح بعددس املدددطز إٔ املددصٜو ٚدددس زقٝكدد١
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ددا٤ بٗدصا ايكدسز ..املدصٜو      ؽبتِ اي ْاَر .. ٚإٔ ٖٓداى اتكدا٫،  

قٝدٌ تػدب  يف    اغتػط  ثِ قًل ..املصٜو تٛقو إٔ ٖٓاى ن٬َدا، 

طًدد  إٜكدداف اي ْدداَر ..ٚبعددس إٔ اختددتِ املددصٜو اسبًكدد١ تٛددد٘     

يػطؾددد١ ايدددتشهِ يٝهتؿدددـ إٔ ؾدكددد١ٝ َدددا اتكدددًت عًددد٢    

ا،ة١ ٚطً  إٔ ٜتِ إٜكاف اي ْاَر ٚإْعاٍ أغ١ٝٓ َع١ٓٝ عًد٢  

ندددٌ شيدددو ؾكدددط يٝػدددتُتو ٖدددصا   …اهلدددٛا٤ .. ٚقدددس مت شيدددو  

 ايؿا .

املػدددط  ِ يف َٚدددٔ داْبددد٘ أؾددداض ز. ؾٗدددس اسبددداضثٞ إىل أْٗددد 

يًع٬قددد١ املطٜبددد١ املطتابددد١ بدددني إعددد٬ّ   تٓبٗدددٛا َبهدددطا، ايعطبدددٞ

ايػًة١ ٚغًة١ اٱع٬ّ ؾاْةًكٛا ٫ ًٜدٕٛٚ عًد٢ ؾد٤ٞ َٗٝد٦ني     

   ّ ٚأٍٚ تًدو ا،اندٔ    ،با،انٔ اي  تػدتكبٌ ايهدٝـ ايكداز

مبدا ٜهؿدٌ ايُٓدٛ     ناْت ايتؿدطٜعات املٓعُد١ يًٛاقدو ذبسٜدسا،    

َدٔ   ٜدط ا٫تكداٍ املػطبدٞ عدسزا،    ايةبٝعٞ املتٛاظٕ . ٚقس عكس ٚظ

ا٫دتُاعات ٚاي  نُت ندٌ ايؿعايٝدات املد٪ثط٠ يًُؿداضن١     

يف إعساز ايكٛاعس ا٭خ٬ق١ٝ ٚاملٗٓٝد١ ٚايػٝاغد١ٝ ايد  تهدبط     

ا٭زا٤ .. ؾأقدددددشا  املٗٓددددد١ أْؿػدددددِٗ ٜهتبدددددٕٛ ايتعاَددددداتِٗ    

ا٭خ٬قٝددد١ ٚايػٝاغددد١ٝ مبدددا ٜهدددُٔ غددد١َ٬ اجملتُدددو املػطبدددٞ 
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  ٟ ٜدٓعِ عُدٌ ازبُٝدو ٚمبدا ٜهؿدٌ       ؾتهٕٛ ٖٞ ايتؿدطٜو ايدص

اسبط١ٜ املػ٪ٚي١ يًذُٝو ٚمبا ٜدسؾو إىل تُٓٝد١ ايٓؿداط ٚتُٓٝد١     

َٓػدددٛبٝ٘ َدددٔ خددد٬ٍ ايتهدددٜٛٔ ةايتدددسضٜ (. أَدددا َدددٔ ايدددصٟ     

غااق  تةبٝل َكدؿٛؾ١ ايكٛاعدس ٚايهدٛابط ؾُذًدؼ أعًد٢      

َػددتكٌ غددٝٓتد  َددٔ بددني ايكددشؿٝني ٚاٱع٬َددٝني . ٖٚدددصا       

َددٔ ٜكددطض تةبٝكٗددا. دبطبدد١  اجملًددؼ ٜٓعددط يف املدايؿددات ٖٚددٛ  

دسٜدددس٠ يف عاملٓدددا ٚاملػاضبددد١ سؿٝدددٕٛ بٗدددا. املػاضبددد١   ٜكددداَٚٛا 

٘  ،املكددتشِ ايعٓٝددـ ٚ  ٜتُٗددٛٙ مبددا   ٜكددٌ   ،ٚ  ٜتبكددٛا يدد

بٌ ضسبٛا ب٘ ٚأدًػٛٙ يف َهاْد٘ يٝؿدطع يف    ،َايو يف اشبُط

 ايبٛح.

ٚشندددط أ. مسدددا ايعٖطاْدددٞ ٚاقعددد١ سدددسثت َعددد٘ ؾدكدددٝا،  

يددد١ ٚظاض٠ ايتعًدددِٝ يًُبددداْٞ املسضغددد١ٝ    عٓدددسَا تٛدددد٘ إىل ٚنا 

٫غددتهُاٍ ذبكٝددل قددشؿٞ عددٔ َبدداْٞ ايددٛظاض٠ املسضغدد١ٝ،       

ٜٚكٍٛ أ. مسا ايعٖطاْٞخ ساٚيت سذدع َٛعدس ملكابًد١ َػد٪ٍٚ     

َددا، ٚعذبددا، نٓددت نُددٔ ؼبدداٍٚ سددطخ ايبشددط، َددو عًُددٞ      

املػبل باغتشاي١ إظباظ امل١ُٗ.. ٖٓدا مهدٓيف ٚقدـ َدا أقدّٛ      

ع ايػًة١، ٭سكٌ عًد٢ خد  ؽبدل    ب٘ ..أتٛغٌ شضاعا، َٔ أشض
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ايػدددًة١، ٭ْؿدددطٙ يف قدددشٝؿ١ تػتؿدددطف خةدددٛط ايػدددًة١     

اسبُدددطا٤ قبدددٌ إٔ تٴطغدددِ أقددد٬، ..َدددٔ خددد٬ٍ ٖدددصٙ ايدددسا٥ط٠        

ا،ه١ُ ْسضى ايع٬ق١ ايػشط١ٜ بني ايػًة١ ٚاٱعد٬ّ، ؾد٬   

ٚ  َٔ ٚدٛز يٲع٬ّ  عًٝد٘، عهدؼ    "تٓؿدل "زٕٚ غدًة١ ذبُٝد٘ 

ـٹ بدٛظاضات إع٬   َٗدا ايعتٝدس٠، ؾأْؿدأت    ايػًة١ اي    تهتد

قٓٛاتٗا اٱع١َٝ٬ ا،تؾ١ نايعطب١ٝ ٚازبعٜط٠ ٚغهاٟ ْٝٛظ 

 "ثددٛض٠"٫ بددس إٔ ٜٓهػددط، ؾهاْددت  "ايكٝددس"ٚغاٖددا .. يهددٔ 

ايتٛاقددٌ ا٫دتُدداعٞ، ٚعبجددا، سدداٍٚ إعدد٬ّ ايػددًة١ ايٛقددٛف     

أَدداّ تٝدداضٙ، يٝددسضى غددطٜعا، خةددأ َٛقؿدد٘ ؾأقددبشت َةٝتدد٘       

ٞ خبًٝددد٘ ٚضدًددد٘ ٚستددد٢  املؿهددد١ً َٛاقدددو ايتٛاقدددٌ ا٫دتُددداع 

 غٗاَ٘.

ٚاٖتِ أ. عبساهلل بٔ نسغ٘ بايتٜٓٛد٘ إىل إٔ ايػدًة١ عًد٢    

اٱعدد٬ّ ماضغددٗا أقددشا  ايػددًة١ يف سددسٚز املهددإ ايددصٜٔ  

   ٘ يف ٖدددصا  ٜػدددٝةطٕٚ عًٝددد٘ .. ٜٚكدددٍٛ أ. عبدددساهلل بدددٔ نسغددد

اٱطاضخ يعًدٞ ٖٓدا أتدسضز َدٔ ايػدًة١ ايهًٝد١ يًكدشاؾ١ عًد٢         

كددو زاخددٌ سددسٚز ا٭ض  ايدد   ٕ املةبعدد١ تإغددبٌٝ املجدداٍ سٝددح 

عًد٢ ندٌ َدا     ١َُٓٝٗتكبة ايػًة١  َٔ ثٳِ ذبهُٗا ايػًة١
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ٜتِ طباعت٘ ْٚؿطٙ .. تةٛض املٛنٛع إىل ٚدٛز قٓٛات تًؿع١ْٜٝٛ 

ٝ  ا،تبددح بجدد  ٜٚكددو َطنددع ايبددح زاخددٌ سددسٚز ايػددًة١       ا،أضندد

ٚؾدهطا، يًعًدِ ايدصٟ أخطدٓدا      "نصيو .. َٚو ايتةٛض ايدتكيف  

أتددت ايؿهددا٥ٝات ٚأمسعتٓددا َددا نٓددا  "َددٔ ايعًُددات إىل ايٓددٛض 

ْتشسخ بد٘ يف صبايػدٓا عًد٢ اغدتشٝا٤ .. أٚ َدا نٓدا ْطٜدس إٔ        

ْػددُع٘ .. ايٝددّٛ ٫ تػددتةٝو ايػددًة١ َُٗددا ناْددت إٔ تتذدداٚظ   

سدددسٚز َهاْٗدددا يف ايػدددٝةط٠ عًددد٢ اٱعددد٬ّ أٚ با٭قدددة يف     

ايػٝةط٠ ع٢ً ا،ت٣ٛ املٛدٛز يف ٖصا اٱع٬ّ .. قٓا٠ ازبعٜط٠ 

٘ نس املًُه١   تػتةو املًُه١ إٜكاؾٗدا ..  ضغِ نٌ َا بجت

ٚنصيو نٌ إع٬ّ طبايـ ٜبح أٚ ٜكسض َٔ اشباضز .. ٚإشا 

ػبددددص   ا،َٚٓاؾػدددد ا،َػطٜدددد ا،كددددبة إعدددد٬ّ ايػددددًة١ إع٬َدددد ملٝ

ٖٚدصا ٫ ٜهدٕٛ إ٫ بطؾدو اشبةدٛط اسبُدطا٤ .. أٚ      ةاملؿاٖسٜٔ 

ؾ ٕ ازبُٗٛض غٝتذ٘ يٲع٬ّ اٯخدط ايدصٟ ٜكدو     (ست٢ َػشٗا

٠ ايػًة١ ٜٚتأثط ب٘ ٖٚٓا تهُدٔ خةدٛض٠ غدٝةط٠    خاضز غٝةط

ايسٚيدد١ عًدد٢ تؿددهٌٝ ايددٛعٞ ٚايكددِٝ ٚاملبدداز٨ ٚايٛطٓٝدد١ يددس٣   

ايٓدداؽ .. أض٣ بددإٔ ايٓدداؽ تٓذددص  يٮَددانٔ ا٭نجددط سطٜدد١ .. 

ٚسطٜدد١ .. ٖددصٙ ايؿةددط٠ اٱْػددا١ْٝ ٫    ا،يًُذددايؼ ا٭نجددط ْكددس 
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غدددٝذس  ،تػدددتةٝو قُعٗدددا بأْعُددد١ ٚقدددٛاْني تػدددٓٗا ايػدددًة١   

بددسٌٜ ستدد٢ مدداضؽ ٖددصا اسبددل يف مسدداع َددا ٜؿددا٤    اٱْػددإ اي

ٚقدددٍٛ َدددا ٜؿدددا٤ .. ٚيعدددٌ ايتةدددٛض ايعًُدددٞ يف صبددداٍ اٱعددد٬ّ    

    ٝ ٝ  ٦ا،ٚا٫تكداٍ ٜػدش  ايبػداط ؾد َدٔ إعد٬ّ ايػددًة١ ..    ٦ا،ؾؿد

قباٍ ع٢ً ٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ٚق٠ٛ ايتأثا بٗا ٚيعٌ اٱ

 ع٢ً ايكطاض ايػٝاغٞ خا َجاٍ ع٢ً شيو.

يهددددٛؼبٞ إٔ ايع٬قدددد١ بددددني ايػددددًة١   ٜٚددددط٣ أ. عبددددساهلل ا 

 ٚاٱع٬ّ هلا ٚدٗإخ

 اشبك١َٛ. -

 ايتبع١ٝ. -

ٚيف ظٓدد٘ ؾدد ٕ ا٭قددٌ ؾٝٗددا ٖددٛ اشبكدد١َٛ ٚإٔ ايػددًة١ ة أٜددا     

 ناْت ( اغتةاعت ذبًٜٛٗا إىل تبع١ٝ يف داْ  آخط َٓٗا.

 ْع٢ً نؿدـ أٜد١    ٚتعيف إٔ اٱع٬ّ ٜعٌُ زا٥ُا، خاخلصٌم

أخةا٤ أٚ اعبطاؾدات يف مماضغد١ ايػدًةات يدسٚضٖا أٚ أٜد١      

قطاضات تتدصٖا قس ٫ تهٕٛ يف قدا  املتًكدٞ ةاجملتُدو(    

ندإ أٚ مجاعدد١. ٚباعتكداز أ. عبدساهلل ايهددٛؼبٞ إٔ     ؾدطزا، 
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ايع٬قدد١ بُٝٓٗددا ْؿددأت َددو بددس٤ تهددٜٛٔ اشبًٝكدد١ يف قكدد١   

٥هدد١ ٛقددـ امل٬٬ؾ٘ يف ا٭ض  َٚدخًددل غددٝسْا آزّ ٚاغددت

 ّ ( ثدِ ٚغٛغد١ ايؿدٝةإ ةتٛاقدٌ إعد٬ّ ( ٚإخطادد٘       ةإعد٬

ٯزّ ٚظٚد٘ َٔ ازب١ٓ .. نإ ب َهاْد٘ غدبشاْ٘ إٔ ٜكدٍٛ    

ة نددٔ ؾٝهددٕٛ ( يهٓدد٘ أضاز بٗددصا تٛدٝدد٘ ضغدداي١ يٓددا بدديف 

ايبؿط عٔ أ١ُٖٝ اسبٛاض ٚإٔ ايع٬ق١ بني ايػًة١ ٚاٱعد٬ّ  

ع٬قدد١ أظيٝدد١ ٚإٔ ا٭قددٌ ؾٝٗددا اشبكدد١َٛ. ٚعٓددسَا أيكددت      

يف  ٖاٚؾددُٝاٚ ظبدداظانٜٞهددا ايكٓبًدد١ ايصضٜدد١ عًدد٢    أَط

ٝدد١ ٚاددد٘ ايددط٥ٝؼ ا٭َطٜهددٞ آْددصاى   اسبددط  ايعاملٝدد١ ايجاْ

ٕ ة ( عاقددؿ١ َددٔ ايٓكددس ٚة اشبكدد١َٛ ( َددٔ      ٖدداضٟ تطَٚددا

َدٔ ايكدشاؾ١ ٚبعدض     غدًبٝا،  اٱع٬ّ ؾكطض إٔ ٜتدص َٛقؿدا، 

ايكشؿٝني ؾٓكش٘ َػتؿداضٚٙ قدا٥ًني ةنٝدـ تعدازٟ َدٔ      

 ازب١ًُ(.ٜؿتٟ ايٛضم ٚاسب  ب

 :ْٖٚددٞ ا٭خةددط ٚيف تطاثٓددا ايعطبددٞ نددإ ايؿدداعط   التبعَاا

ٚظٜدددط إعددد٬ّ ايػدددًة١ ة ايكبًٝددد١ ( ٚأزا٠ بٝدددسٖا ٚيف قكددد١   

اسبة٦ٝدد١ َددو ة بٓددٛ أْددـ ايٓاقدد١ ( ٚنٝددـ اعتددعت ايكبًٝدد١    

ا٫ذبددداز ببٝدددت ؾدددعط بعدددس إٔ ناْدددت شيًٝددد١ قبًددد٘. ٜٚعتددد   
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أٍٚ زٚيد١ تػدتدسّ اٱعد٬ّ يف اغدتدساّ بدطاَر       ايػٛؾٝ 

ع١َٝ٬ يف ايتأثا ع٢ً ازبُاٖا ٚتػٜٛل ايجدٛض٠ ايبًؿدؿ١ٝ   إ

ة إٕ ايطازٜٛ َا ٖٛ إ٫ قشٝؿ١ بدسٕٚ ٚضم ٫ٚ   يٝٓنيَٚكٛي١ 

يف  ٖتًددطٚظٜددط إعدد٬ّ   دًددٛبعَةبعدد١ ٫ٚ سددسٚز ( َٚكٛيدد١   

اسبددط  ايعاملٝدد١ ايجاْٝدد١ ةانددص  انددص  ستدد٢ ٜكددسقو      

قبدٌ بدس٤ املعطند١(. ٚيف     ايٓاؽ( ٚةاسبط  ذبػِ إع٬َٝدا، 

شات ايػٝام ناْت ايكشاؾ١ ا٭ٚضٚب١ٝ ربؿٞ ايهجا َدٔ  

ا٭خباض عٔ املصابة ايد  اضتهبٗدا ا٫غدتعُاض ا٭ٚضٚبدٞ يف     

ايدددسٍٚ املػدددتعُط٠ بدددٌ ٚت ضٖدددا يف بعدددض ا٭سٝدددإ ٚتدددطٚز  

يٮؾهاض ا٫غتعُاض١ٜ. يهٔ ا٭خةط َا ؼبسخ يف ايعكط 

شهِ ؾٝدددد٘ اسبددددسٜح ٚذبددددٍٛ اٱعدددد٬ّ إىل قددددٓاع١ تددددت    

ؾطنات ضبسٚز٠ َطتبة١ مبكا  َو أقشا  ايكطاض بٌ 

ٚتطغددِ أدٓستدد٘ نُددا سكددٌ يف غددعٚ ايهٜٛددت ٚذبطٜددطٙ   

سٝدددح أخؿدددت ايهدددجا َدددٔ اسبكدددا٥ل ٚ  متددداضؽ زٚضٖدددا  

اسبكٝكددٞ َٚٗٓٝتٗددا اٱع٬َٝدد١ يف ايهؿددـ عٓٗددا. أٚ َددا      

ؼبكددٌ يف ظددٌ ا٫ْؿتدداح اٱع٬َددٞ ٚإَهاْٝدد١ نددٌ ؾددطز     

٧ قٓددا٠ أٚ قددشٝؿ١ ٜٚكددبة   َُٗددا ناْددت قسضاتدد٘ إٔ ٜٓؿدد  
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ض٥ددٝؼ ذبطٜددط ٜٚٓكددس ٚمددطض غٝاغددات َعٝٓدد١ ٚقددس تددتػا        

 تٛدٗات٘ بني ّٜٛ ٚي١ًٝ ٚؾل َكاسب٘ ايؿدك١ٝ.

ضأٟ أ. عبددساهلل ايهددٛؼبٞخ يف ظددٌ ٖددصا   يف ايػدد٪اٍ املٗددِ  

ا٫ْؿتاح َٚٛاقو ايتٛاقدٌ ٚعدسّ قدسض٠ ايػدًة١ ايػدٝةط٠ عًد٢       

ٜددٔ عبددٔ  اٱعدد٬ّ ٚتػددا غددًة١ اٱعدد٬ّ ٚؾددل َكدداسب١ إىل أ     

غا٥طٕٚ و؟ اٱع٬ّ يف قطاع زا٥ِ َو نٌ ايػًةات ٚأطٝاف 

  ٚ ا٭َددٔ ٚغاٖددا( يدصا ؾٗددٛ يف ْعددطٙ  اجملتُدو ةايتبٝدد١ ٚايكدش١ 

ٚبايتددايٞ ٜعتكددس أ.   ،( ايػاٜدد١ يسٜدد٘ تدد ض ايٛغدد١ًٝ  َٝهٝدداؾًٝٞة

عبددساهلل إٔ َددٔ ايكددع  ٚنددو َعدداٜا ضبددسز٠ ٱقدد٬س٘ أٚ       

 تٛاؾك٘ َو ايػًةات.
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قددسض بٝددإ َؿددتى تهددُٔ اٱؾدداض٠ إىل أْدد٘ بددسع٠ٛ َددٔ        

ايددط٥ٝؼ بدداضاى أٚباَددا قدداّ خددازّ اسبددطَني ايؿددطٜؿني املًددو       

بعٜددداض٠ ي٫ًٜٛدددات املتشدددس٠ غدددًُإ بدددٔ عبدددسايععٜع آٍ غدددعٛز، 

غددددددبتُ   7ٖددددددد املٛاؾددددددل 0769/ 00/ 51ا٭َطٜهٝدددددد١ يف 

ّ، ادتُدددو خ٬هلدددا بدددايط٥ٝؼ بددداضاى أٚباَدددا يف ايبٝدددت   5108

ا٭بددٝض، ٚعٳَكددس ايععُٝددإ دًػدد١ َباسجددات إػبابٝدد١ َٚجُددط٠    

ت اغتعطنٳددا خ٬هلددا ايع٬قددات املتٝٓدد١ بددني ايبًددسٜٔ  سٝددح مّتدد  

ُٸكددت خد٬ٍ ايػدبع     ١ عكددٛز املاند١ٝ يف مجٝددو  ٖدصٙ ايع٬قد١ ٚتع

ايػٝاغ١ٝ، ٚا٫قتكاز١ٜ، ٚايعػدهط١ٜ، ٚا٭َٓٝد١،    خاجملا٫ت

ٚايجكاؾٝدد١، ٚغاٖدددا َدددٔ اجملدددا٫ت شات املكدددا  املؿدددتن١.  

ٚاغتٓازا، ملا مت اٱع٬ٕ عٓ٘ ؾكس ضغٳِ ايبٝدإ املؿدتى خاضطد١    

ططٜددل دسٜددس٠ ملػدداض ايع٬قددات ايػددعٛز١ٜ ا٭َطٜهٝدد١، ؼبددسز 
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غتاتٝذ١ٝ دسٜدس٠ يًكدطٕ اسبدازٟ    إَٔ خ٬ي٘ ٬ََة ؾطان١ 

ٚايعؿطٜٔ بني ايػعٛز١ٜ ٚأَطٜها، ٜٚعسز ؾٝد٘ ايكهداٜا ايد     

تٓاٚيتٗدددا ايكُددد١ ايػدددعٛز١ٜ ا٭َطٜهٝددد١ ْٚكددداط ا٫تؿدددام بدددني    

ايددسٚيتني، ٚضنددع ايبٝددإ املؿددتى عًدد٢ ع٬قددات ايؿددطان١     

ظ ٚايتشايـ اي  دبُو ايةطؾني ايػدعٛزٟ ٚا٭َاندٞ، ٚأبدط   

بٛنٛح ايتدعاّ أَاندا ايكداطو حبُاٜد١ أَدٔ املًُهد١ َدٔ أٟ        

تٗسٜسات ٚاٱضٖا   َؿسزا، ع٢ً ٚسس٠ ٚغ١َ٬ أضاندٝٗا. ٚيف  

َٓاقؿدد١ ايتػددطٜو يف اٱَددسازات  تضغدداي١ قٜٛدد١ إىل إٜددطإ، متدد

ايعػهط١ٜ إىل املًُه١، ٚتععٜع ايتعإٚ يف صباٍ َهاؾشد١  

ٚايدسؾاع ندس   اٱضٖا ، ٚا٭َٔ ايبشطٟ، ٚا٭َدٔ ايػدٝ اْٞ،   

 ايكٛاضٜذ ايبايػت١ٝ.
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أٚنددة ايػددؿا أ. أغددا١َ ْكًددٞ إٔ أؾهددٌ ٚقددـ يًعٜدداض٠       

ٚقداٍ غدعاز٠    ،املًه١ٝ يٛاؾٓةٔ ةذبايـ قسِٜ مبٓٗر دسٜس(

ايػؿاخ يف ايعٜاضات ايػابك١ يًًُدو عبدساهلل ٭َطٜهدا ٚايد      

تؿدددددطؾت بٛددددددٛزٟ ؾٝٗدددددا، ناْدددددت ايع٬قدددددات ايػدددددعٛز١ٜ    

  غبتُ ،ٚناْت00ا٭َطٜه١ٝ متط بأظ١َ سطد١ بعس أسساخ 

ي١ ع٢ً َػت٣ٛ ايكٝاز٠ تٗسف إىل دباٚظ ا٭ظ١َ املتباز ايعٜاضات

ٚتععٜدددع ايتعدددإٚ املؿدددتى يف َهاؾشددد١ اٱضٖدددا . يف ٖدددصٙ      

ايعٜدداض٠ ايع٬قددات بددني ايبًددسٜٔ تعددٝـ َطسًدد١ تددٛاظٕ طبٝعٝدد١،   

ا٭َددط ايددصٟ أتدداح يًبًددسٜٔ ايددتؿها اهلدداز٨ يف إعدداز٠ قددٝاغ١   

ايع٬قددد١ بؿدددهٌ َتةدددٛض ؽبدددسّ املكدددا  املتبازيددد١، ٜٚعدددعظ     

يف ايعسٜدددس َدددٔ اجملدددا٫ت ا٫قتكددداز١ٜ ٚايتُٜٓٛددد١     ايؿدددطان١

يكهدداٜا ًَشدد١ َجددٌ ايكددش١ ٚاٱْؿددا٤ات، ٚيعددٌ ٚدددٛز ٚظٜددط       
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قددطاض املًُهدد١ يتةددٜٛط إايكددش١ نددُٔ ايٛؾددس ايطمسددٞ زيٝددٌ 

ٖددصا ايكةدداع ٚعًدد٢ أعًدد٢ املعدداٜا َددو ن ٜددات ايؿددطنات       

ا٭َطٜه١ٝ، ٚقؼ ع٢ً شيو بك١ٝ ايكةاعات. ٚدبدسض اٱؾداض٠   

ي ٚتٛندددٍٛ ا٭َطٜهدددٞ، ؾددد ٕ ا٫غدددتكباٍ  ػددد  احبإىل أْددد٘ 

ايطمسددٞ يًهددٝـ ٜدددتِ يف ايبٝددت ا٭بدددٝض ا٭َطٜهددٞ ٚيدددٝؼ     

املةدداض. نُددا ٜكتهددٞ اي ٚتٛنددٍٛ إٔ َددٔ ٜكددّٛ باغددتكباٍ       

ايكٝازات يف املةاض ٖٛ ض٥ٝؼ اي ٚتٛنٍٛ يف ٚظاض٠ اشباضدٝد١  

ا٭َطٜهٝدد١، إ٫ أْدد٘ يددٛسغ قٝدداّ ٚظٜددط اشباضدٝدد١ باغددتكباٍ     

ط بطٚتٛنٛيد٘، ٖٚدصا ٜدسٍ عًد٢ اٖتُداّ      عدٔ َدسٜ   املًو عٛنا،

 ازباْ  ا٭َطٜهٞ بايعٜاض٠ املًه١ٝ.

َٚٔ دٗت٘ اتؿل ز. ؾٗدس اسبداضثٞ َدو َدا تؿهدٌ بد٘ ايػدؿا        

أغددددا١َ ؾُٝددددا ٜتعًددددل بددددايٛاقو ايكددددسِٜ / ازبسٜددددس يًع٬قدددد١      

باعتبددداض إٔ ٖدددصا ٖدددٛ َدددا ػبددد  إٔ   ،/ ا٭َطٜهٝددد١ز١ٜايػدددعٛ

ف يف بعدض  تهٕٛ عًٝ٘ تًو ايع٬ق١ َُٗا بًدؼ َػدت٣ٛ اشبد٬   

ٚدٗددات ايٓعددط سددٍٛ َػددتكبٌ أَددٔ املٓةكدد١ ٚاملٗددسزات ايدد        

تتبل ب٘. ٜٚكٍٛ ز. ؾٗس يف ٖصا ايؿإٔ خ عبٔ يسٜٓا ذبؿعات 

ؾسٜس٠ ع٢ً غٝاغات أٚباَا ؾُٝا ٜتعًل بأَٔ اشبًٝر ٚاملٓةك١ 
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 إٜدددطإإٔ ظبعدددٌ  ٚيهدددٔ ٫ ٜٓبػدددٞ أبدددسا،  ،َدددٔ ٚدٗددد١ ْعطْدددا 

َ   ة َج٬، إغطا٥ٌٝٚ عٗدا . أَطٜهدا َٛددٛز٠    ( ٜٓؿدطزإ بداسبٛاض 

يف َٓةكتٓا بطغبتٓا ٚبسٕٚ ضغبتٓا ٚايتكايٝس ايػٝاغد١ٝ ايعاقًد١   

تؿددط  ايتٛاقددٌ املػدددتُط َعٗددا ٱعددداز٠ عذدد٬ت ايعطبددد١ إىل     

ْةاقٗددا ايكددشٝة ايددصٟ ٜكددٛز إىل ايػدد١َ٬ ٚايُٓددٛ . ٖٚددصا ٖددٛ 

اهلددددسف ا٭ندددد  يعٜدددداض٠ املًددددو غددددًُإ يًسٚيدددد١ ايععُدددد٢ .     

 ٛ ٕ ا،دداٚض ايكددٟٛ ٫ٚ ٜددأبٕٗٛ  ٚا٭َطٜهددإ أٚ غاٖددِ ؼبتَدد

 يًُٓػشبني ايصٜٔ ٜتٛاضٕٚ حبذ١ ا٫خت٬ف أٚ ست٢ اشب٬ف.

َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ أؾداض ز. ؾٗدس اسبداضثٞ إىل إٔ ايؿعايٝدات     

ايدد  ربًًددت ايعٜدداض٠ املًهٝدد١ ي٫ًٜٛددات املتشددس٠ ا٭َطٜهٝدد١       

تهعٓا أَاّ ْتٝذ١ بٝٸ١ٓ ٖٚٞ أْ٘ قدس أعدسٸ هلدصٙ ايعٜداض٠ إعدسازا،      

عًٓدددا ْعدددٛز إىل تدددصّنط ٚقدددـ ٚظٜدددط اشباضدٝددد١    َدددا د دٝدددسا،

ٚعبػدد  إٔ  ،ايػددعٛزٟ هلددا بأْٗددا يٝػددت ظٜدداض٠ بطٚتٛنٛيٝدد١   

عًد٢ أقدٌ    ناَد  زٜؿٝدس  اٱعساز هلصٙ ايعٜاض٠ قس بسأ َٔ يكا٤ 

تكدددسٜط . ٚ  ْهدددٔ ْؿٗدددِ يف بساٜددد١ ا٭َدددط ملددداشا ٖدددصا ايعدددسز    

ايهددددبا يف ايٛؾددددس املطاؾددددل ٫ٚغددددُٝا بددددني ضددددداٍ ا٭عُدددداٍ   

اع اشبدام ٚيهدٔ َدٔ تتبعٓدا يًكدا٤ات ٚيًعدسز       َٚٓػٛبٞ ايكةد 
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ايهددبا َددٔ ا٫تؿاقٝددات املٛقعدد١ َددو ايؿددطنات ٚايكةاعددات    

املدتًؿدد١ أزضنٓددا إٔ ندددا١َ عددسز ايٛؾددس َدد ض٠ ٚ  ٜهددٔ      

ٌّ  ؾُٝا ؽبك٘ . املككٛز بٗا ا٫غتعطا  بٌ اٱظباظ .. ن

ٚأٚنة ز. ؾا٥ع ايؿٗطٟ أْ٘ ٚع٢ً ايكعٝس ايػٝاغٞ تٛدس 

غدد١ٝ يف ايبٝددإ اشبتدداَٞ يًعٜدداض٠ خ أُٖٝدد١     ث٬ثدد١ َؿاقددٌ أغا 

زٕٚ ا٭غددس . ٚأُٖٝدد١ إػبدداز سددٌ  َددٔ تػدد١ٜٛ ايٛنددو ايػددٛضٟ  

     ٔ ٚنددددطٚض٠ ايتدددددٝكغ   ،غددددًُٞ ملددددا دددددط٣ ٚػبددددطٟ يف ايددددُٝ

َا ٜهٕٛ ٖسؾٗا  يًتشطنات اٱٜطا١ْٝ يف املٓةك١ ٚاي  غايبا،

ظععع١ ا٭َدٔ . ٚأنداف ز. ؾٗدس اسبداضثٞ َدٔ دٗتد٘ خ تأنٝدس        

ايسٚيتني ع٢ً زٚض نٌ َُٓٗا يف ضباضبد١ اٱضٖدا  يف املٓةكد١    

ٚايعددا . ٜٚددط٣ ز. ؾٗددس إٔ َجددٌ ٖددصٙ ا٭ؾهدداض ٚاملٛاقددـ ايدد    

عهػددٗا ايبٝددإ اشبتدداَٞ تًتدد٦ِ نًددٗا سددٍٛ ؾهددط٠ ٚانددش١  

   ٛ ٍ َػدددا٥ٌ أٚ ٖٚدددٞ إٔ ٚدٗدددات ايٓعدددط ناْدددت َتةابكددد١ سددد

ٖٚددٞ  ،َؿدده٬ت أغاغدد١ٝ تُٗٓددا يف ٖددصا ازبددع٤ َددٔ ايعددا   

 ،ايددُٝٔ ،غددٛضٜانًددٗا تًتكددٞ َددو َٛاقددـ املًُهدد١ املعًٓدد١ خ    

اٱضٖددددا . ٚبكددددؿ١ عاَدددد١ ؾدددد ٕ ايعٜدددداض٠ أعددددازت إىل  ،إٜددددطإ

ايع٬قات بني ايبًسٜٔ َٓةكٗا ايتاضؽبٞ َٚٓةكٗا اي اغُاتٞ، 
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املٛاقدددـ ؾدددٓشٔ ًْتكدددٞ َدددو ايسٚيددد١ ايععُددد٢ سدددٍٛ عدددسز َدددٔ  

َٚٓعَٛد١ َدٔ املٓداؾو اٯْٝد١ ٚاملػدتكب١ًٝ، ٚاشبد٬ف        ايتاضؽب١ٝ

يف ٚدٗددات ايٓعددط أسٝاْددا، ٜكددٛز إىل َددا ٖددٛ نددطٚضٟ ٫ٚظّ َددٔ 

ايتكددِٜٛ ٚإعدداز٠ تطتٝدد  ا٭ؾهدداض ٚتٓعددِٝ ايػددًٛى. ٚعًدد٢ سددس 

قٍٛ ز. ؾٗسخ ايًكدا٤ ايػدعٛزٟ ا٭َطٜهدٞ ازبسٜدس غٝػده       

ابٞ يًُٓةكدد١ سٛيدد٘ نددجا َددٔ اسبدد  و ٖٚددٛ يف صبًُدد٘ إػبدد      

 ٚايعا  .

ٚعًل ز. َػاعس ا،ٝا ع٢ً َا شنطٙ ز. ؾٗس، بأْ٘ ٜتُٓد٢  

ٕ  ا تإٔ ٜهٕٛ َا مت  …ٱؾاض٠ إيٝ٘ ٖٛ َا نإ َٚدا غدٝهٛ

يعطام اسٝح مٌٝ ز. ا،ٝا إىل إٔ ا٭َطٜهٝني َٓص است٬هلِ 

قددس سعَددٛا أَددطِٖ ٚبدداعٛا زٍٚ اشبًددٝر بٛقددؿٗا    أؾػاْػددتإٚ

ٜبتدداعٕٛ إيددِٝٗ بعددض    ثاْٜٛددا، ؿددا،ٚدعًددِٖٛ سًٝ ٚسٝددسا، سًٝؿددا،

املٛاقددـ بددجُٔ نددبا ٚابتددعاظات َػددتُط٠. ٜٚكددٍٛ ز. ا،ٝددا خ     

أظٔ إٔ ايٓدبٜٛني ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ ْعطاتِٗ أمشدٌ َٚدٛاقؿِٗ   

تكددّٛ عًددد٢ ايتشًٝددٌ ايعُٝدددل ايدددصٟ ٜػتشهددط ندددٌ املٛاقدددـ    

أضددددددٛ إٔ ْدددددط٣ َدددددٔ   ؾدكدددددٝا،…ٜٚهدددددعٗا يف غدددددٝاقاتٗا  

يهيف أض٣ إٔ ايتؿا٩ٍ املؿطط ا٭َطٜهٝني َا ػبعًٓا ْتؿا٤ٍ ..

 نايتؿا٩ّ املؿطط . خةأ متاَا،
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ٚبسٚضٙ عك  ز. َٓكٛض املةاٟ ع٢ً ٚد١ٗ ْعط ز. َػاعس 

ا،ٝدا سٝددح أٚندة أْدد٘ ٜتؿددل َعد٘ متاَددا، ؾُٝدا ٜكددٍٛ، يهٓدد٘     

ٜعتكس أْ٘   ٜهٔ أَداّ املًُهد١ يف َٛادٗد١ استُداٍ ايععيد١      

غتاتٝذٞ اٱتكتح ؾه٬، َٔ أؾهاٍ ايتعإٚ ٚ إ٫ إٔ تبازض

يف ظٔ ز. َٓكدٛض ؾد ٕ املًُهد١ ذبداٍٚ تكدسِٜ      ٚ بني ايبًسٜٔ ..

غددطا٤ات اقتكدداز١ٜ يٮَطٜهددإ يف ضباٚيدد١ يددطبط ا٫قتكدداز  إ

ايػددعٛزٟ بؿددهٌ أعُددل يٮَطٜهددإ يعًددِٗ ٜددسعٕٛ ايؿددإٔ     

ايػٝاغدددٞ يف املٓةكددد١ ٭ًٖددد٘ مبعٓددد٢ ٚقدددـ ايدددسعِ اسباقدددٌ   

ٕ تهدٕٛ ٖدصٙ   ندٌ َدا ٜتُٓداٙ أ   ٚ ٚاملتٛقو ٱٜطإ أٚ ربؿٝؿد٘ .. 

إٔ تتذددد٘ دٗددد١ تةدددٜٛط ايبٓٝددد١    ٚ اهلطٚيددد١ ٭َطٜهدددا َسضٚغددد١  

ايتشت١ٝ ٚايتػًٝة ٚاشب ٠ اٱزاض١ٜ ٚايتػاندٞ عدٔ ظٜداز٠ سذدِ     

ازبدددٝـ ايػدددعٛزٟ. ٚيف ظدددٔ ز. َٓكدددٛض املةددداٟ إٔ ٖٓددداى      

ايػب  ٚ اْسؾاع١ غعٛز١ٜ دباٙ أَطٜها ٚيصيو أمساٖا ٖطٚي١

ٟٛٚ َددو إٜددطإ .. ٜعددٛز إىل خٛؾٗددا َددٔ ايععيدد١ بعددس ا٫تؿددام ايٓدد  

يهٓدد٘ ٜتُٓدد٢ تععٜددع    ٚأٚنددة ز. َٓكددٛض أْدد٘ يددٝؼ َتؿددا٥ُا،    

ٜددسعٛ يدد٘ بؿددس٠ يهددٔ عًدد٢ ٚ ايع٬قدات ايػددعٛز١ٜ ا٭َطٜهٝدد١ 

 أغؼ ٚانش١ ٚغ١ًُٝ ؾكط.
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ٚبدددسٚضٙ عًدددل ز. محٝدددس املدددعضٚع بدددإٔ ايػٝاغددد١ اشباضدٝددد١   

 ،َددو ؾطْػددا  ،ْؿددة١ يف مجٝددو ا٫دباٖددات   يًًُُهدد١ سايٝددا، 

٫ٚ ٜعدددطف ملددداشا ْػدددُٞ تععٜدددع   ضٚغدددٝا ٚأَطٜهدددا ٚغاٖدددا،  

ايع٬قات باهلطٚيد١ و ٚأؾداضت ز. غدا١َٝ ايعُدٛزٟ إىل إٔ املًدو      

سؿع٘ اهلل بٗصٙ ايطس١ً ايتاضؽب١ٝ قًد  ايسؾد١ ٚٚندو ايبٛقد١ً     

 ٚأض٣ ايعا  َٔ عبٔ.

َٚدددٔ دٗتددد٘ طدددطح أ. ٜٛغدددـ ايهًٜٛٝدددت ذبًًٝددد٘ يًعٜددداض٠     

    ٕ  املًهٝدد١ ذبددت عٓددٛإ اٱطدداض ٚاملعٓدد٢ يف ظٜدداض٠ املًددو غددًُا

٭َطٜهدددا  ٚتهدددُٓت اٱؾددداض٠ إىل أْددد٘ ٫ ػبدددٛظ املبايػددد١ يف      

ايتؿا٩ٍ ٚايتؿدا٩ّ يف ايع٬قدات ايسٚيٝد١، إش ندٌ طدطف ٜدبيف       

غتاتٝذٝت٘ ٚعكٝست٘ ع٢ً ايعا٥س َدٔ املهاغد  ٚاشبػدا٥ط،    إ

ؿني َٜٚٔ ٖصا املٓةل مهٔ قٝاؽ ظٜاض٠ خازّ اسبطَني ايؿط

 املًدددو غدددًُإ ٭َطٜهدددا ٚؾدددل ٖدددصٙ ايدددط٣٩ ٚاملكدددا  بدددني      

ايبًددسٜٔ، َٚددو إٔ اشبٝدداضات َددو ايددسٍٚ ايععُدد٢ تهددٝل إ٫ إٔ  

ٖاَـ املٓاٚض٠ ؼبهط ٚخاق١ يف َٓةكتٓدا املهدةطب١. ٚيدصيو    

ؾأَطٜها تسضى أْ٘ خاضز ايسٍٚ اٱقًُٝٝد١ ايدج٬خ، تطنٝدا،    

ٚإغطا٥ٌٝ، ٚإٜطإ، ٫ ٜٛددس َدٔ ٜٓداؾؼ املًُهد١ يف َطندع      

 ايجكٌ ايػٝاغٞ ٚا٫قتكازٟ ٫ٚسك،ا ايعػهطٟ.
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٣ أ. ٜٛغـ ايهًٜٛٝت إٔ املػأي١ ايػٝاغ١ٝ تبكد٢ شات  ٜٚط

َٳسعا٠ يًتدأ٬ٜٚت بػدب  ايتبآٜدات يف َٛاقدـ      دسي١ٝ غاخ١ٓ ٚ

ايبًددسٜٔ، ٚعًدد٢ غددبٌٝ املجدداٍ ؾكددس تتكدداض  اٯضا٤ بددني ضٚغددٝا     

ٚأَطٜها سٍٛ غٛضٜا أنجط َٔ تكاض  املًُه١ َو أَطٜهدا  

ٚستددد٢ بٛددددٛز تةدددابل يف َهاؾشددد١ اٱضٖدددا ، ؾددد ٕ اسبدددٌ      

غٞ َٔ قبٌ أَطٜها ت٪ٜدسٙ أنجدط َدٔ زعدِ عػدهطٟ      ايػٝا

يبعض ايؿكا٥ٌ بُٝٓا ٚد١ٗ ْعط املًُه١ بأْ٘ ٫ ٜتِ أٟ سٛاض 

َدددو ايٓعددداّ إ٫ بتعدددازٍ ايكددد٠ٛ بدددني ايةدددطؾني ايػدددٛضٜني، أَدددا  

ايػُٛ  سٍٛ ا٫تؿام َو إٜطإ ؾٗٛ َجاض يًؿدو ستد٢ َدٔ بدني     

أعها٤ ايهٛظبطؽ ٚإغطا٥ٌٝ أٚ ايدساخٌ اٱٜطاْدٞ َٚدو شيدو     

اى ضبا٫ٚت طُأ١ْ َٔ أَطٜها بؿإٔ محا١ٜ أَدٔ اشبًدٝر   ٖٓ

 –ايعطبدددددٞ، ٚقدددددس ظًدددددت اشبةدددددٛط يف اسبدددددٛاض ايػدددددعٛزٟ   

ا٭َطٜهدددٞ ؾدددب٘ َتٛقؿددد١ يسضدددد١ إٔ ايعٜددداضات املتبازيددد١ بدددني 

املًُه١ ٚنٌ َٔ ؾطْػا ٚضٚغٝا، ضمبا تطنت عٓس ايةطف 

ا٭َطٜهدددٞ بعدددض ايتػدددا٩ٍ يف ؾكدددسإ سًؿدددا٤ غٝاغدددٝني يف   

ٜبددسٚ إٔ ايتشهددا ازبٝددس يعٜدداض٠ خددازّ  َٓةكدد١ اشبًددٝر يهددٔ

اسبطَني ايؿطٜؿني ٭َطٜها، ٚخاق١ إٔ َععدِ َدٔ ٜدسٜطٕٚ    
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أدٗددع٠ ايسٚيدد١ َٚػتؿدداضٜٗا ٚضددداٍ أعُاهلددا، َععُٗددِ َددٔ       

زضؽ يف أَطٜهددا ٚتبددازٍ َعٗددا َكددا  اقتكدداز١ٜ ٚستدد٢ َددو  

ايكٍٛ إٕ ايتٛقٝت دا٤ غا َتةدابل َدو ا٭سدساخ ٭ٕ ايدط٥ٝؼ     

يبٝددت ا٭بددٝض ٫ ٜػددا َددٔ  اتندد٘ يخددا٠ أٚباَددا يف ؾددٗٛضٙ ا٭

ايػٝاغات ٚإ٫ يكًٓا إٕ ا٫تؿام ايٟٓٛٚ َو إٜطإ عطن١ يًتػا 

ؾٗدددٞ زٚيددد١ َ٪غػدددات زٚض ايدددط٥ٝؼ ؾٝٗدددا يدددٝؼ نُدددا   أٜهدددا،

ْتكدددٛض أْددد٘ قددداس  ايػدددًة١ ايعًٝدددا يف ايكدددطاض، ٚإغدددطا٥ٌٝ    

ٚب٬ ؾو، إٔ املًدو غدًُإ    …وٛشدٶا يتٛاؾل ايط٩غا٤ سٛهلا

ْٚتا٥ذٗدا تًدو ايطٚتٝٓٝد١ ايد  ؽبدطز بٗدا ايبٝدإ         دباٚظ بعٜاضت٘

املؿددتى، بددٌ إٕ ايطغددا٥ٌ ايدد  أٚقددًتٗا املًُهدد١ بطؾهددٗا      

إ قُددد١ عهددد١ٜٛ صبًدددؼ ا٭َدددٔ ثدددِ عدددسّ سهدددٛض املًدددو غدددًُ

دسٜدسٶا ملطسًد١ أخدط٣ ٫ ذبتُدٌ      ةناَ  زٜؿٝس( أطَّطت عُد٬، 

اجملا٬َت. ٚست٢ عاقؿ١ اسبعّ اي  أٜستٗا أَطٜها، دا٤ت 

َٚععٚيدد١ عددٔ  اقتكددازٜا، إٔ املًُهدد١ يٝػددت ٫عبددا،ندطز عًدد٢  

آخدط يعُدٌ    ضبٝةٗا ٚأَٓٗا. ٚبايتايٞ أعةت ٖصٙ املٛاقـ زٚضا،

َؿددتى زاؾعدد٘ إٔ املًُهدد١   تددصٖ  ٭َطٜهددا ٫غددتذسا٤      

َٛاقدددـ أٚ َعْٛدددات َازٜددد١، أٚ بٝدددو شاتٗدددا يتنددد١ٝ اسبًٝدددـ    
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ا٭ندد ، ٚإوددا ؾددتة ايعٝددٕٛ عًدد٢ ض٩ٜدد١ ٚانددش١ عددٔ اشباغددط  

َٔ أٟ تٛتط يف ع٬قاتُٗا. ٖٚٓدا ددا٤ت ا٫تؿاقدات    ٚايهاغ  

َٛنددٛع١ٝ غددٛا٤ عًدد٢ ايكددعٝس ايددساخًٞ أٚ ايعطبددٞ، ٚخاقدد١  

 . ٚعَُٛددا،عاملٝدا،  بٓدس َهاؾشدد١ اٱضٖدا  ايددصٟ أقدبة ٖادػددا،   

ؾُجًُددددا تٛدددددس تبآٜددددات ٚدددددست دباٖٗددددا َٛاقددددـ ؾددددذاع١  

 ٫تؿاقات أنجط دس٣ٚ َٚٓؿع١ يًبًسٜٔ.

ذبًًٝ٘ يًعٜاض٠ املًه١ٝ ٚبسٚضٙ أٚنة ز. عًٞ اسبهُٞ يف 

يٛاؾددٓةٔ إٔ ٖددصٙ ايعٜدداض٠ تددأتٞ يف تٛقٝددت َٗددِ دددسا، ْعددطا،        

يًعطٚف ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ اي  ٜعٝؿدٗا ايعدا ، ٚنُدا    

أؾددداض خدددازّ اسبدددطَني ايؿدددطٜؿني ؾددد ٕ ايع٬قدددات ايػدددعٛز١ٜ    

ا٭َطٜه١ٝ يٝػت ١َُٗ يًبًسٜٔ ؾكط، ٚإوا ٖٞ ١َُٗ يًعا  

  ٞ ايبًدددس ا٭قددد٣ٛ غٝاغدددٝا،   أمجدددو. ؾأَطٜهدددا ٚإٕ ناْدددت ٖددد

ٚاقتكدازٜا، ٚعػددهطٜا،، ؾدد ٕ قدد٠ٛ املًُهدد١ ٖددٞ يف َهاْتٗددا  

ايعاملٝدددد١ ٚاٱغدددد١َٝ٬ ٚاٱقًُٝٝدددد١، باٱندددداؾ١ إىل غٝاغددددتٗا    

املعتسيدد١ ٚاملهددةطز٠ ٚنددٕٛ اقتكددازٖا َددٔ أندد  عؿددطٜٔ       

 اقتكاز يف ايعا .
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ٚشبل ز. عًدٞ اسبهُدٞ أٖدِ امل٬سعدات ايد  تهتٓدـ       

 ا ًٜٞخٖصٙ ايعٜاض٠ بطأٜ٘ ؾُٝ

  آخدددط إىل بدددايطغِ َدددٔ ا٭قدددٛات ايددد  ْػدددُعٗا َدددٔ ٚقدددت

يف اٱعددد٬ّ ا٭َطٜهدددٞ ةٚخاقددد١ َدددٔ ايكٓدددٛات ايُٝٝٓٝددد١   

املتةطؾددد١ َجدددٌ قٓدددا٠ ؾدددٛنؼ ٚغاٖدددا(، إ٫ إٔ املًُهددد١   

ذبعدددد٢ بددددا٫ستاّ ٚايتكددددسٜط َددددٔ ايهددددجا َددددٔ ؾ٦ددددات      

اجملتُددددو ا٭َطٜهددددٞ َٚ٪غػددددات٘ ايؿاعًدددد١. ٚيددددصيو َددددٔ  

ايؿددددددع  ا٭َطٜهددددددٞ   املٗددددددِ إٔ ْعددددددعظ تٛاقددددددًٓا َددددددو  

َٚ٪غػدددات٘ ٚايؿدكدددٝات املددد٪ثط٠ ؾٝددد٘، ٜٚهدددٕٛ شيدددو      

غددددتاتٝذٝات َٓتعُدددد١ َٚػددددتسا١َ ٚبا٫عتُدددداز إجبٗددددٛز ٚ

عًدددددد٢ نؿددددددا٤ات غددددددعٛز١ٜ َتُٝددددددع٠، ٜددددددتِ إعددددددسازٖا     

ٚتأًٖٝدددددددٗا ٚزعُٗدددددددا يتعُدددددددٌ يف املٓعُدددددددات ايعاملٝددددددد١،   

َٚطاندددع ا٭حبدددداخ ٚازباَعددددات ٚايؿددددطنات ايهدددد ٣  

نددددداؾ١ إىل ندددددطٚض٠  ٚامل٪غػدددددات اٱع٬َٝددددد١. ٖدددددصا باٱ  

تأغددددٝؼ َطانددددع أحبدددداخ َٚ٪غػددددات ثكاؾٝدددد١ تٗددددسف     

إىل تكددددسِٜ املًُهدددد١ بكددددٛض٠ إػبابٝدددد١ تعهددددؼ ايٛاقددددو   

 ايؿعًٞ يٛطٓٓا ٚتكسَ٘.
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        إٔ َدددٔ أٖدددِ ْكددداط ايهدددعـ يف ع٬قاتٓدددا ايجكاؾٝددد١ َدددو

أَطٜهددا، ٖددٛ ْددسض٠ ايؿدكددٝات ايػددعٛز١ٜ شات اسبهددٛض 

 ايؿاعدددٌ عًددد٢ املػدددت٣ٛ اٱع٬َدددٞ ٚايجكدددايف ٚايعًُدددٞ يف     

 ٞ بُٝٓددا ظبددس إٔ إٜددطإ، عًدد٢ غددبٌٝ      ،ايددساخٌ ا٭َطٜهدد

املجاٍ، تعتُس ع٢ً ؾبه١ نبا٠ َٔ ا،ًًني ايػٝاغدٝني  

ٚايبدداسجني ٚأغدداتص٠ ازباَعدد١ اٱٜددطاْٝني ايددصٜٔ اغددتةاعٛا   

اسبكددٍٛ عًدد٢ َطانددع َُٗدد١ يف ايكةاعددات ا٭نازمٝدد١  

ٚدددٛز إىل ٚاٱع٬َٝدد١ ٚايػٝاغدد١ٝ ا٭َطٜهٝدد١، باٱندداؾ١  

ٜهتددد  ٜٚعًدددل يف ايكدددشـ َدددٔ ٜٔ َدددِٓٗ ا  َتُٝدددعنتٸددد

ٚاجمل٬ت ٚايٛغا٥ٌ اٱع١َٝ٬ املدتًؿ١. ٜكابدٌ ٖدصا قًد١ بدٌ     

ْسض٠ ايػعٛزٜني ايدصٜٔ ٜكَٛدٕٛ بٗدصا ايدسٚض. ٚاغتشهدط ز.      

ؾا  غعٛزٟ َتُٝدع،   قك١ ع٢ً اسبهُٞ يف ٖصا اٱطاض

سكدٌ عًد٢ ايدسنتٛضاٙ َدٔ داَعد١       ،قابً٘ يف ٖصٙ ايطس١ً

ؾٝٗددا، ٚيهددٔ  َػدداعسا، ا،أَطٜهٝدد١ ٚعددني َباؾددط٠ أغددتاش 

داَعت٘ اي  ابتعجت٘ تةاي  بطدٛع٘ ؾدٛضا، يًًُُهد١، ٚيدٔ    

تتهددطض ازباَعدد١ يف تكددسٜطٙ يددٛ أتاسددت ؾطقدد١ ايعُددٌ يدد٘       

يبهو غٓٛات ٖٓاى نْٛ٘ غٝػدتؿٝس خد ٠ ندبا٠ نُدا     
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يف تععٜددع اسبهددٛض ايجكددايف   غٝكدد  تٛادددسٙ ٖٓدداى أٜهددا، 

 يًًُُه١ ٖٓاى.

   ٛ ضٜتٗدددددا يف ٚددددددٛز  أُٖٝددددد١ ايع٬قدددددات ا٫قتكددددداز١ٜ ٚضب

ع٬قددددددددات قٜٛدددددددد١ ٚاغددددددددتُطاضٖاخ ؾطددددددددداٍ ا٭عُدددددددداٍ   

َٚددددا ظاٍ اسبددددسٜح َددددو   –ا٭َطٜهددددإ ايددددصٜٔ ايتكٝددددتِٗ  

يف ٖدددددددصٙ ايطسًددددددد١ ٚيف مجٝدددددددو   –عًددددددد٢ اسبهُدددددددٞ ز.

املؿددداضنات ايدددج٬خ ايػدددابك١ ايددد  ؾددداضنت ؾٝٗدددا يف      

املٓتدددددس٣ ا٫قتكدددددازٟ ايػدددددعٛزٟ ا٭َطٜهدددددٞ ٜعتددددد ٕٚ    

تِٗ، ا٫غدددددددددتجُاض يف املًُهددددددددد١ َدددددددددٔ أٖدددددددددِ أٚيٜٛدددددددددا 

ٚؼبطقددددددٕٛ عًدددددد٢ إٔ ٜهددددددٕٛ يؿددددددطناتِٗ تٛادددددددسا،     

ؾدددداع٬، يف ايػددددٛم ايػددددعٛزٟ، ٚنُددددا ْعًددددِ إٔ ضددددداٍ     

ا٭عُدددداٍ هلددددِ تددددأثا نددددبا عًدددد٢ تٛدٗددددات ايػٝاغدددد١       

نددددددددددد١ُ يف  "يٛبٝددددددددددات"ٚمًهددددددددددٕٛ  ،ا٭َطٜهٝدددددددددد١

ٚاؾدددددٓةٔ، ٚيدددددصيو ؾددددد ٕ اغدددددتُطاض ايع٬قدددددات َعٗدددددِ      

ٚتُٓٝددددد١ ايؿدددددطان١ ا٫قتكددددداز١ٜ ٫ ؽبدددددسّ ايتُٓٝددددد١ يف      

ؾكدددددط جبُٝدددددو قةاعاتٗدددددا، ٚإودددددا ٜػدددددِٗ يف املًُهددددد١ 

 تععٜع َها١ْ املًُه١ ايػٝاغ١ٝ اٱق١ًُٝٝ ٚايعامل١ٝ.
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أَدددا ّ. سػددداّ حبددداٟ ؾٝعتكدددس إٔ َدددٔ ايٛاندددة إٔ ٖٓددداى 

املٛاقددـ بٝٓٓددا ٚا٭َطٜهددإ يف عددس٠ أَددٛض ٚيهددٔ يف  ا،اخت٬ؾدد

بعهؼ ا٭َطٜهإ ٜٛدس يدسٜٓا ايكدسض٠ ٚايجبدات يف اغدتُطاض     

تًددـ املًؿددات اٱقًُٝٝدد١ بُٝٓددا ٖددِ ٫    غٝاغددتٓا اسبايٝدد١ يف طب 

 زتبدداع أٟ غٝاغدد١ َػددتُط٠ َػددتكب١ًٝ بػددب  ْؿددا  اٜػددتةٝعٕٛ 

ؾؿدٌ غٝاغدتِٗ يف املٓةكد١    ٚ ٚقٛز غًةتِٗ ايتٓؿٝص١ٜ َٔ دٗد١ 

نإ ٫بس َٔ إٔ ْتكطف بةطٜكتٓا ؾا٤ٚا أٚ  ،َٔ د١ٗ أخط٣

ضؾهٛا، ٚاسبكٝك١ يٝؼ يسِٜٗ أٟ اختٝاضات غا إٔ ٜػاْسْٚا. 

ًٝكدددات يف ْٗاٜددد١ َكددداٍ ا٫ٜهَْٛٛػدددت ٖدددٞ  ٚخبكدددٛم ايتع

نايعددداز٠ يف اٱعددد٬ّ ا٭َطٜهدددٞ ٦ًَٝددد١ بدددايهطٙ ٚاسبكدددس      

ٚايػددبا  ٚعًدد٢ ايددطغِ َددٔ اخددت٬ف ايهدد٬ّ ٚيهددٔ ٖٓدداى    

بٝٓٗددا نتنٝددع املعًكددني عًدد٢   ا،َؿددتن ا،تعًٝكددات أٚ ؾهددط

ازعددا٤ إٔ املًُهدد١ أندد  َػدداْس يٲضٖددا  بػددب  َعتكددسٖا    

ـ   خل َدددٔ ...إ ايدددسٜيف ٚأْٗدددا زٚيددد١ َتدًؿددد١ ٚزٚيددد١ غٓدددا٤ ؾددداس

َاشا ٜػصٟ اٱعد٬ّ ا٭َطٜهدٞ    دسا، ا،ايػًبٝات. أقبة ٚانش

َؿاٖسٜ٘ عٔ ايػدعٛز١ٜ ٚاٱغد٬ّ ٚايٖٛابٝد١ بؿدهٌ َػدتُط      

ػٝاغ١ ايهطٙ ٚايعدسا٤  ١َٝٛ د ٚبكؿ١ ٜ –ا،ٜهاز ٜهٕٛ ٚانش
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اي  ٜتبعٗدا إع٬َٗدِ ندسْا نػدعٛزٜني َٚػدًُني. ٜٚكدٍٛ ّ.       

سػاّ حباٟ أِْٗ ماضغدٕٛ ندسْا ْؿدؼ اتٗاَداتِٗ يٓدا بأْٓدا       

ْٓؿط ايهدطٙ ندس ايػدطبٝني أٚ إٔ زٜٓٓدا ؼبدض عًد٢ اٱضٖدا         

ٚع٬ْٝدد١ َددٔ قبددٌ اٱعدد٬ّ    مدداضؽ َٜٛٝددا،  ٦ا،ٖٚددصا أقددبة ؾددٝ 

ٚ ا٭َطٜهٞ ٚايػطبدٞ عاَد١    زٕٚ اغدتشٝا٤ ٖٚدصا ٫   َدٔ  ندسْا 

 ٛ أْؿػددِٗ أعددسا٤ يٓددا ٚ٭َتٓددا يهددٔ ايددصٟ    اٜددأمليف ٭ْٗددِ ْكددب

ٖٛ َس٣ نشاي١ ٚربًـ ٚدٌٗ ايػدٛاز ا٭ععدِ    ٜ٪مليف نجاا،

َٔ اٱع٬َٝني ايػعٛزٜني ٚايصٜٔ يٝؼ هلِ أٟ قسض٠ ع٢ً ؾٗدِ  

ٚاغتٝعا  ٚصباضا٠ ٚايطز عًد٢ ندص  ْٚؿدام اٱعد٬ّ ايػطبدٞ      

عٓس سسٙ ٚؾهة َعاٜا ا٫ظزٚاد١ٝ ٚايعٓكط١ٜ جملابٗت٘ ٚٚقؿ٘ 

اٱع١َٝ٬ ايد  ماضغدْٛٗا ندسْا َتٓاغدٝني تداضؽبِٗ ا٭غدٛز       

مماضغددد١ ايٓؿدددام  ٚ يف اسبدددطٚ  ٚؾدددٔ قتدددٌ ٚاغدددتعباز ايبؿدددط    

ايػٝاغددٞ ٚايدددصٟ أقدددبة مسددد١ َددٔ مسددداتِٗ غدددٛا٤ ندددإ يف   

املانددٞ أٚ اسبانددط. َجدداٍ بػددٝط سكٝكدد١ ايددسعِ ايعػددهطٟ  

صٟ ٜكسّ يًهٝإ ايكْٗٝٛٞ اجملطّ ع٢ً ٚاملازٟ اي٬ضبسٚز اي

ايددطغِ َددٔ َػدداْس٠ ايكددٗا١ٜٓ ا٭قًٝدد١ نددس ايعددط  ٚاملػددًُني    

ا٭غًبٝدد١ ايهددد١ُ باملكاضْدد١ ٜعتدد  نددس نددٌ َكددا  زٚهلددِ      
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ا٫قتكددداز١ٜ ٚايعػدددهط١ٜ ٚايػٝاغددد١ٝ ٖٚدددصا بدددسٜٗٞ ٚيهدددٔ  

ايدددسٍٚ ايػطبٝددد١ املػددداْس٠ يًكدددٗا١ٜٓ نأَطٜهدددا ٚبطٜةاْٝدددا     

بطٚتػددتاْت١ٝ َػدداْستٗا يًهٝددإ   ٖٚٛيٓددسا ٖددٞ زٍٚ َػددٝش١ٝ   

ايكددْٗٝٛٞ يددٝؼ يدد٘ يف ايػٝاغدد١ ٚا٫قتكدداز ؾدد٤ٞ ٖددٛ ٚاددد   

 ٕ٘ اي ٚتػدددتاْت ٜدددإَٔٓٛ أْدددٛزٜددديف سهددداضٟ حبدددت. املػدددٝشٝ

 "ؾدع  اهلل املدتداض  "ايٝٗدٛز   ٱزضاى ْٗا١ٜ ايعا  ٫بس إٔ ػبُدو 

 ٛ باملػددٝش١ٝ ٚإشا ضؾهددٛا   ايف أض  إغددطا٥ٌٝ ٚؽبدداٚا إٔ ٜددأَٓ

ضصبسٕٚ. ٚانة ٚنٛح أٗا١ٝ٥ ٚاي  تػ٢ُ غتكّٛ املعطن١ ايٓ

نسْا ي٘ أنجدط   ا،سهاضٜ ا،زٜٓٝ ا،ايؿُؼ أِْٗ ماضغٕٛ قطاع

ٍ  غ١ٓ 91َٔ  ٛ  ٚايػد٪ا ٞ  أيٝػدت  دٗدازِٖ؟؟  ٖدصا  أيدٝؼ  ٖد  ٖد

عًٝٓدا َدٔ قبًدِٗ ٜٚتُْٗٛٓدا بأْٓدا       َعًٓد١  غدا  قدصض٠  زٜٓٝد١  سط 

ْٓؿددددط ازبٗدددداز ٚايعٓددددـ ٚايتةددددطف ثددددِ ٜتعددددصضٕٚ مبػدددداْس٠   

زمكطاطٝد١ ايكدٗا١ٜٓ ايٓاظٜد١؟؟ ملدداشا ْػدهت عًدِٝٗ ٚغبؿدد٢      

املٛادٗددد١؟؟ ٖدددٌ ٜدددسضى إع٬َٓدددا ٖدددصٙ اسبكٝكددد١ ٜٚتٛخاٖدددا أّ  

غٝٛادٗٗا؟؟ أغ١ً٦ نجا٠ ٫ مهٔ إٔ ظبدس إدابدات هلدا ٭ٕ    

ٚمدداضؽ غٝاغدد١ ايٓعاَدد١ يف   اَددا،اٱعدد٬ّ ايػددعٛزٟ َػٝدد  مت 

ايطز ع٢ً ايػط  يٮغـ غٓتًك٢ ايكؿعات اٱع١َٝ٬ بؿهٌ 
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زٕٚ إٔ ٜهٕٛ يٓا أٟ قسض٠ ع٢ً ايطز أٚ ايدسؾاع أٚ  َٔ َػتُط 

 قً  املٛاظٜٔ عًِٝٗ ع٢ً ايطغِ َٔ اْهؿاؾِٗ.

ٚاعتدد  ايًددٛا٤ ز. غددعس ايؿددٗطاْٞ يف تعًٝكدد٘ عًدد٢ ايعٜدداض٠      

يطغِ َٔ نٌ ؾ٤ٞ ؾد ٕ ايعٜداض٠   اع٢ً املًه١ٝ يٛاؾٓةٔ أْ٘ ٚ

٭غبا  َتعسز٠ أقًٗا إٔ عدسّ ايعٜداض٠ ٖدٛ     ناْت ْادش١ دسا،

خٝددداض غدددا َكبدددٍٛ يف ٖدددصٙ ايًشعددد١ ايتاضؽبٝددد١ ايددد  ؾدددٗست 

 ٚذبدد٫ٛت عًدد٢ املػددتٜٛات ايٛطٓٝدد١ ٚاٱقًُٝٝدد١ ٚتؿددٗس أسددساثا،

٘ ٝد يإايسٚي١ٝ . ٖٞ ظٜاض٠ نإ ػب  إٔ تتِ بايطغِ مما أؾداض  ٚ

١ٜ٫ٚ أٚباَا ؾشتد٢ َٓتكدـ ايػد١ٓ ايكازَد١      ايبعض سٍٛ ْٗا١ٜ

يف غددبات بدددني  ٚ غددتهٕٛ ايػٝاغدد١ اشباضدٝدد١ غددا ٚانددش١     

ض٥ددٝؼ دسٜددس. غددا إٔ ٖددصا َددا نددإ ػبدد  إٔ  ٚ ض٥ددٝؼ َػددازض

٭ُٖٝدد١ ايًشعدد١ ايتاضؽبٝدد١ ايؿاضقدد١ يف تدداضٜذ    ٜٓعددط يدد٘ قٝاغددا، 

يف ايع٬قددد١ ايتاضؽبٝددد١ بدددني ايكددد٠ٛ ايععُددد٢ ٚ املٓةكددد١ ٚايعدددا 

 بددددٌ ايسٚيدددد١ ايعطبٝدددد١ ا٭نجددددط اغددددتكطاضا،  ٚ عددددا ا٭ٚىل يف اي

اغتك٬ي١ٝ ٫عتباضات ٚعٛاٌَ ٚأسساخ َتعسز٠ َٔ أُٖٗدا َدا   ٚ

 ًٜٞخ
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ايطبٝدددددو ايعطبدددددٞ ٚخًؿٝاتددددد٘ بؿٛنددددداٙ ا٭َطٜهٝددددد١     -

 تساعٝات نٌ شيو.ٚ اي٬خ٬ق١

 عسّ ٚنٛح املٛقـ ا٭َطٜهٞ.ٚ ايٛنو يف غٛضٜا -

 َػتكبً٘.ٚ اسبط  يف ايُٝٔ -

ٜعاْٝدد٘ ايعددط  ايػدد١ٓ دددطا٤   َددا ٚ ا٭ٚندداع يف ايعددطام  -

 ايتٛاط٪ ا٭َطٜهٞ اٱٜطاْٞ.

ٍ  ٚ اٱضٖددا  - زاعددـ يف  ٚ ايكاعددس٠ ٚ زاعددـ يف ايؿددُا

 ايُٝٔ.

ا٫تؿدددام ايٓدددٟٛٚ ا٭َطٜهدددٞ اٱٜطاْدددٞ ٚأثدددطٙ عًدددد٢       -

 ايتٛاظْات اٱق١ًُٝٝ.

ايتسخٌ يف ايؿ٪ٕٚ ايساخًٝد١ يًدسٍٚ   ٚ ايتُسز اٱٜطاْٞ -

 ايعطب١ٝ.

ٚغاٖددددا ةجباْدددد  املػددددأي١    ٫ بددددس إٔ ٖددددصٙ املٛنددددٛعات  

ٞ  ايؿًػة١ٝٓٝ  ( ناْت ع٢ً دسٍٚ ا٭عُاٍ يف ايؿدإٔ ايػٝاغد

 غتاتٝذٞ بني ايسٚيتني.ايتٓػٝل اٱٚ ايع٬ق١ٚ
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ٜٚتؿل ايًٛا٤ ز. غعس ايؿدٗطاْٞ َدو قدطا٠٤ ز. ؾٗدس اسبداضثٞ      

٭بعددداز ايعٜددداض٠، ٚأنددداف َدددٔ دٗتددد٘ إٔ ع٬قدددات املًُهددد١      

ٝد١ ةٚ َدو غاٖدا َدٔ     ايتاضؽبٝد١ َدو اي٫ٜٛدات املتشدس٠ ا٭َطٜه    

ػبد  إٔ تهدٕٛ َبٓٝد١ عًد٢ أغداؽ َدٔ         ايسٍٚ( ع٢ً أُٖٝتٗا

ايٛاقعٝدد١ ٚا٫غددتك٬ي١ٝ ةيف ٚ اي اغُاتٝدد١ٚ املكددا  املؿددتن١

ـ ٚ إٓ ٚاسس( ٫ ػبد  إٔ ٜأخدصْا ٫   ٚ ايك٠ٛ ٚايٛنٛح يف املٛاقد

٫ أٟ طدطف آخدط عًد٢ أْٓدا ْعُدٌ بدطز       ٚ ا٭ؾكا٤ ٫ٚ ا٭قسقا٤

 ؾددددطا٤ َٛاقددددـ ايددددسٍٚ باملدددداٍٚ ؾوايددددسٚ ايؿعددددٌ ٚاجملددددا٬َت

بدداملٛاقـ املا٥عددد١ َدددٔ قهدداٜاْا ٫ٚ ػبددد  إٔ ت٪خدددص َٛاقؿٓدددا   ٚ

خددا٠ تددِٓ عددٔ َٛاقددـ املًُهدد١ ا٭ ..for grantedُات نُػددًّ

د عبتدداز       سددعّ ٚعددعّ ..ٚ  َبددازض٠ٚ قدد٠ٛ ضبػددٛب١ٚ اغددتك٬ي١ٝ

 ٞ إىل تٛاقدددٌ أنجدددط بدددني   د      بدددطأٟ ايًدددٛا٤ ز. غدددعس ايؿدددٗطاْ

طباطبددد١ ٚ َهْٛدددات اجملتُدددو ٚاقدددتا  املػددد٪ٍٚ َدددٔ ايٓددداؽ

ظٜدددداز٠ ٚ ايددددساخٌ بؿددددؿاؾ١ٝ بٗددددسف تكٜٛدددد١ ازببٗدددد١ ايساخًٝدددد١ 

َٔ غا ٚ متاغهٗا خًـ ايكٝاز٠ ايػٝاغ١ٝ، ع٢ً غبٌٝ املجاٍ

اٱع٬َدددٝني بدددٌ ٚ عبتددداز َدددٔ ايدددٛظضا٤ ٚضدددداٍ ا٭عُددداٍ  َددسح 

َٚدا   َدا يدٝؼ غدطٜا،   ٚايسٜبًَٛاغٝني إٕ أَهٔ ؾطح ٚتٛندٝة  
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هلددصٙ ايعٜدداض٠ ايدد  متجددٌ   َددا ٖددٛ املتٛقددو َددٔ ْتددا٥رٚ ٖددٛ َؿٝددس

ايتػددا٫٩ت يف أعكددا  ٚ ْكةدد١ ذبددٍٛ يف ع٬قدد١ ؾددابٗا ايؿتددٛض 

 ٚايطبٝو ايعطبٞ ٚخكٛقا اسبدايتني ايُٝٓٝد١ ٚايػدٛض١ٜ    >/ 00

غاٖدددا َدددٔ ٚ ا٫تؿدددام َدددو إٜدددطإٚ َدددتػاات أغدددٛام ايةاقددد١ٚ

 ايعٛاٌَ.

َٔ املِٗ ا٫غدتُطاض   ٘غعس ايؿٗطاْٞ أْ أٜها ٜط٣ ايًٛا٤ ز.

ايعُدٌ  ٚ يف تٜٓٛو ٚتعُٝل ايع٬قدات َدو ايكد٣ٛ ايعاملٝد١ ا٭خدط٣     

اسددتاّ ايؿددعٛ  قبددٌ ٚ َٛثٛقٝدد١ٚ عًدد٢ إٔ ْهػدد  َكددساق١ٝ

 ٫ بدددددس إٔ ْعدددددعظ َكدددددازض ايكددددد٠ٛ ايػٝاغددددد١ٝ ٚ اسبهَٛدددددات

إىل دٓدد  َددو ايكدد٠ٛ   غاٖددا دٓبددا، ٚ ا٫دتُاعٝدد١ٚ ا٫قتكدداز١ٜٚ

َدٔ اغدتدساّ َدا وًهد٘ َدٔ ٖدصٙ ايكدد٣ٛ        ٫ بدس ٚ ايعػدهط١ٜ 

مهددٔ إٔ ؼبكددل ايهددجا َددٔ أٖددساؾٓا ٚ ٖددٛ نددجاٚ ايٓاعُدد١

عًدددد٢ املػددددتٜٛات ايساخًٝدددد١ ٚاشباضدٝدددد١ .. اي٫ٜٛددددات املتشددددس٠ 

غتػددتُط يف املددس٣ املٓعددٛض ايكدد٠ٛ ا٭ٚىل ٚاملُٗٝٓدد١ يف ايٓعدداّ    

أقددٍٛ بددإٔ  َددا ظيددتٚ ايددسٚيٞ املعاقددط. ٜٚكددٍٛ ز. غددعسخ نٓددت

ذبايؿٓا َو ايةطف ا٭ق٣ٛ ايصٟ اْتكط يف اسبط  ايباضز٠ ٖدٛ  

يهٔ ٖٓداى  ٚ إٕ نإ اشبٝاض ايٛسٝس يف سٝٓ٘ٚ ذبايـ ْادة
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تتؿددهٌ َٚٓٗددا صبُٛعدد١ ايدد ٜهؼ   ٚ قدد٣ٛ عاملٝدد١ تؿددهًت 

بددس َددٔ ؾددتة آؾددام يع٬قددات قٜٛدد١ َٚتٝٓدد١ َعٗددا.. غتػددتُط      ٫ٚ

ًد٢ أغداؽ   يهدٔ ع ٚ ايع٬ق١ بني ايسٚيتني املًُهد١ ٚأَطٜهدا  

املكدا  املؿدتن١ نُدا أندس عًٝٗدا      ٚ َٔ ا٫ستاّ املتبازٍ

بٛنٛح خازّ اسبطَني ايؿطٜؿني يف سسٜجد١ ٭ٚباَدا ٚيٲعد٬ّ    

ـ ٚ َٔ ايبٝت ا٭بٝض.. ايجك١ يف ايٓؿؼ  اٱقد٬ح ٚ تٛسٝس ايكد

ايٛندددٛح يف املٛاقدددـ  ٚ املٛثٛقٝددد١ ٚا٫غدددتك٬ي١ٝ ٚ املكدددساق١ٝٚ

 ٓا َو اٯخط.نًُات َؿتاس١ٝ يف َػتكبًٓا ٚع٬قات

ٚبكدؿ١ عاَدد١ ؾدد ٕ ٖدصٙ ظٜدداض٠ َُٗدد١ يدٝؼ ؾكددط يًًُُهدد١    

ػدددًُني ٚايعدددا  . ٜٚدددط٣ ايًدددٛا٤ املٚ ٚيهدددٔ يًُٓةكددد١ ٚايعدددط 

ٍ  ا،غعس ايؿٗطاْٞ أْ٘ َتأنس َدٔ إٔ ندجا  ز. ظعُدا٤  ٚ َدٔ زٚ

ٜددسضنٕٛ أُٖٝدد١ املًُهدد١    أْؿػددِٗنيايعددا  بددٌ ٚا٭َددطٜهٝ

ثكد١ يف  ٚ ي١ٝٚؼبتَٕٛ قٝازتٗا ايػٝاغ١ٝ اي  أظٗدطت اغدتك٬  

ايٓؿؼ أَاّ ايتشسٜات ؾٗٞ عٓسَا تٗسزت َكاسبٗا َٚكا  

ايدسٍٚ اشبًٝذٝد١ ٚايعطبٝدد١ اربدصت قددطاضات غاٜد١ يف ايؿددذاع١     

ٚازبطأ٠. نُا نإ ػب  إٔ تٛنو ا٭ٚضام ع٢ً ايةاٚيد١ َدو   

ا٭َطٜهدددإ يف ٖدددصٙ ايًشعددد١ ايتاضؽبٝددد١ يتأنٝدددس ايع٬قددد١      
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سٚيتني ٖٚدٛ َدا مت ٚيدٛ    ا٫غتاتٝذ١ٝ ٚا٫سدتاّ املتبدازٍ بدني ايد    

بسضد١ ْػب١ٝ. ٖٞ ظٜاض٠ ًَهٝد١ بهدٌ َدا تعٓٝد٘ ايهًُد١ َدٔ       

َع٢ٓ ٚاملًو غًُإ ٖٛ غط ظباسٗا. يهٔ ايٓذاح يف ايع٬قد١  

عبدٔ املعٓٝدٕٛ بؿدأْٓا    ٚ َو ايعا  ٜب٢ٓ ع٢ً ايٓذاح يف ايساخٌ

 ؾؿددًٓا يف ا٫قتكددازٚ عبددٔ املػدد٪ٚيٕٛ عددٔ ظباسٓددا ٚ ايددساخًٞ

قدد٠ٛ اختاقٓددا َددا   ْددتى هلددا ايجػددط٠ يف غدداٙ. ٚيددٔ تػددتةٝو ٚ

 ايدد  تٓؿددص َٓٗددا ٚغددٓهٕٛ أٍٚ نددشاٜاٖا إشا نٓددا نددعؿا٤     

ايك٠ٛ يٝػت ايك٠ٛ ايكًب١ ؾشػ  بٌ ايك٠ٛ يف ت٬سدِ ايكٝداز٠   ٚ

   ٍ يف اغدتدساّ َٛاضزْدا   ٚ ٚايؿع  ٚا٭زا٤ ازبٝدس يف ندٌ صبدا

 بطؾاز.

     ٘ اهلل(  ٚأنددداف ّ. غدددا  املدددطٟ إٔ ظٜددداض٠ املًدددو ةؼبؿعددد

املتشس٠ ناْدت َٛؾكد١ ٚأنداؾت ايعسٜدس َدٔ ايٓكداط       ي٫ًٜٛات 

يًًُُه١ ع٢ً قدعٝس ايػٝاغد١ اشباضدٝد١ ٚا٫قتكداز ٚيهدٔ      

َٚددو شيددو غددتبك٢ ايع٬قددات ايػددعٛز١ٜ ا٭َطٜهٝدد١ املعاقددط٠   

ايع٬قدات   ٤عٓدس بدس   ٠تعاْٞ َٔ َعه١ً أظي١ٝ   تهدٔ َٛددٛز  

ضمحدددد٘ اهلل. ٫ٚ  املًددددو عبددددس ايععٜددددع غددددتاتٝذ١ٝ يف ظَددددٔ اٱ

شًدد١ ٖددصٙ املعهدد١ً أٟ َددٔ ًَددٛى ايػددعٛز١ٜ ٫ٚ أٟ ٜػددتةٝو سً
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َٔ ض٩غا٤ أَطٜهدا عًد٢ املدس٣ املٓعدٛض. ؾٗدصٙ ايع٬قد١ ذبُدٌ        

غدتاتٝذٞ  ٜعطقٌ ؾاعًٝتٗدا بػدب  ا٫ضتبداط اٱ    عُٝكا، تٓاقها،

ي٫ًٜٛددات املتشددس٠ بددأَٔ إغددطا٥ٌٝ عًدد٢ سػددا  اسبددل ايعطبددٞ     

ايددصٟ دعًددٗا تددط٣ يف أٟ قدد٠ٛ أٚ تكددسّ ٭ٟ زٚيدد١      ؿًػددةٝيفاي

 غددتاتٝذٝا،إ طبٝد١ أٚ إغدد١َٝ٬ ةسًٝؿدد١ أٚ غددا سًٝؿدد١( خةددطا، ع

َٚددٔ داْدد  آخددط ذبُددٌ املًُهدد١   ،تٛد  عًٝٗددا َٛادٗتدد٘ػددٜ

بايبعسٜٔ ايعطبٞ ٚاٱغ٬َٞ ػبعٌ َٔ ايكدع    عُٝكا، اضتباطا،

غدددتاتٝذٝات ايددد  تتبعٗدددا   عًٝٗدددا ايتٛاؾدددل اسبكٝكدددٞ َدددو اٱ   

ملدا تػدبب٘ هلدا    اي٫ٜٛات املتشس٠ يف ايعداملني ايعطبدٞ ٚاٱغد٬َٞ    

َٔ سطز ٚخػاض٠ يف ؾعبٝتٗا ع٢ً ايكدعٝس ايدساخًٞ ٚايعطبدٞ    

غدددتاتٝذ١ٝ إٚاٱغددد٬َٞ ٖٚدددصا ٜتٓددداقض َدددو قٝددداّ ع٬قدددات   

سكٝك١ٝ بدني ايبًدسٜٔ ٚايؿدٛاٖس ٚاندش١ عًد٢ أض  ايٛاقدو يف       

غتاتٝذٞ يف ع٬قات املًُه١ ايكهاٜا املعاقط٠. ؾايتشٍٛ اٱ

 بًؿددٛضإ بػددب  ٚعددس َددٔ بطٜةاْٝددا إىل اي٫ٜٛددات املتشددس٠ ندد  

َٚٛقـ بطٜةاْٝا َٔ قٝاّ إغطا٥ٌٝ ٚغٝاغاتٗا ا٫غتعُاض١ٜ يف 

ايعا  ايعطبٞ ٚ  ٜهدٔ ؾكدط بػدب  انتؿداف ايؿدطنات      

ا٭َطٜهٝدد١ يًددبتٍٚ ٚيددصيو ؾ ْدد٘ ٫ خٝدداض يددس٣ املًُهدد١ َددٔ    
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ا٫عتُددداز عًددد٢ ايكددد٠ٛ ايصاتٝددد١ ٚتٜٓٛدددو ايتشايؿدددات َدددو ايدددسٍٚ  

ا٫غدتُطاض يف ضباٚيد١    ايه ٣ سبُا١ٜ َكداسبٗا بدايةبو َدو   

نػددد  ٚز اي٫ٜٛدددات املتشدددس٠. ٚمهدددٔ ايتُجٝدددٌ عًددد٢ سايددد١   

َدو ا٫ذبداز ا٭ٚضٚبدٞ َدو      تطنٝدا املًُه١ َو أَطٜها حبايد١  

 بعض ايؿاضم يكا  ا٭خا٠ بػب  سًـ ايٓاتٛ؟؟

   ٚ ٔ  طغِعًدد٢ ايدد ٚأٚنددة ز. خايددس ايطزٜعددإ أْدد٘  أُٖٝدد١   َدد

حبددسٚخ ذبددٍٛ  نددجاا، ايعٜدداض٠ ٚتٛقٝتٗددا إ٫ أْدد٘ يددٝؼ َتؿددا٬٥،

اي٫ٜٛات املتشس٠ تبشح عدٔ   …دصضٟ يف املٛاقـ ا٭َطٜه١ٝ

َكدداسبٗا ٚغبؿدد٢ أْٗددا ٖددٞ املػددتؿٝس ا٭ندد  َددٔ ايعٜدداض٠       

ٕ "دٚايعكٛز ايتذاض١ٜ اي  ٚقعدت ٚأْٗدِ ٜتعدإًَٛ َعٓدا ند       "ظبدٛ

ٚيددٝؼ نؿددطٜو غٝاغدددٞ. ٚأندداف ز. خايدددس ايطزٜعددإخ بددد٬     

ٛ سدسخ بٝٓٓدا   َٛاضب١ عبٔ غبؿ٢ ربًٞ ا٭َطٜهإ عٓا ؾُٝا ي

ٚأَطٜهدا   …ٚبني إٜطإ غ٤ٛ تؿاِٖ قاز إىل ْدٛع َدٔ ايكدطاع   

٫ مهددٔ ايطنددٕٛ إيٝٗددا ؾُكدداسبٗا اٯٕ تطاٖددا َددو إٜددطإ      

أنجط َٓا.. ٖٚدٞ تعدطف أْٓدا غدٓبٝو ْؿةٓدا بدأٟ ططٜكد١ ٚأْٗدا         

زٕٚ عٓدددا٤ ٜدددصنط َدددٔ ايػدددٛم َدددٔ تػدددتةٝو اسبكدددٍٛ عًٝددد٘ 

 ايعامل١ٝ.
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أؾدداض ايػددؿا أ. أغددا١َ ْكًددٞ إىل نًُدد١ خددازّ اسبددطَني      

ايؿطٜؿني مبٓتس٣ ا٫غتجُاض حبهٛض عدسز َدٔ ض٩غدا٤ ند ٣     

ايؿددطنات ا٭َطٜهٝدد١ َٚددٔ أبددطظ َددا قايدد٘ خددازّ اسبددطَني       

إٔ ايع٬قددات ايػددعٛز١ٜ ا٭َطٜهٝدد١ ٖددٞ ع٬قددات  ايؿددطٜؿني خ

غتاتٝذ١ٝ َٓص إٔ أضغ٢ أغػدٗا د٬يد١ املػؿدٛض يد٘     إتاضؽب١ٝ ٚ
ؾدددطاْهًني املًدددو عبدددسايععٜع ٚؾداَددد١ ايدددط٥ٝؼ    _بددد شٕ اهلل_

. ٚقس عًُٓا َعدا، دٓبدا، إىل دٓد  خد٬ٍ ايػدبعني عاَدا،       ضٚظؾًت

ٚا٫غدتكطاض  املان١ٝ ملٛاد١ٗ ناؾ١ ايتشسٜات اي  تٗسز ا٭َٔ 

ٚيتععٜددع َػددا٠ ايتعددإٚ ايجٓددا٥ٞ ملددا ؾٝدد٘ َكددًش١  ،يف املٓةكدد١

ايبًددسٜٔ ايكددسٜكني ٚزؾددو ايُٓددٛ ا٫قتكددازٟ ايعدداملٞ . ٚتددأتٞ      

ظٜاضتٓا ايّٝٛ يبشدح ٚتةدٜٛط ايع٬قدات بدني ايبًدسٜٔ يف ناؾد١       
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ٚيكس غدطْا َدا ملػدٓاٙ َدٔ تٛاؾدل       ،اجملا٫ت َٚٓاقؿ١ قهاٜاْا

غدددتاتٝذ١ٝ إىل كدددٌ ع٬قتٓدددا اٱ يف اٯضا٤ عبدددٛ ايعُدددٌ عًددد٢ ْ  

َػدددتٜٛات أضسددد  . ٚقدددس ععَٓدددا عًددد٢ ٚندددو اٱطددداض ايؿددداٌَ 

غددتاتٝذ١ٝ بددني ايبًددسٜٔ ٚتٛطٝددسٖا يف   يتغددٝذ ايؿددطان١ اٱ 

، آخدددصٜٔ يف _بددد شٕ اهلل_ طبتًدددـ اجملدددا٫ت يًعكدددٛز ايكازَددد١  

ا٫عتبدداض إٔ اي٫ٜٛددات املتشددس٠ ا٭َطٜهٝدد١ ٖددٞ أندد  ؾددطٜو   

ٕ ا٭َطٜهٝدددٕٛ َدددٔ أٚا٥دددٌ   ٚاملػدددتجُطٚ ،دبددداضٟ يًًُُهددد١ 

ٚأندد  املػددتجُطٜٔ يف ب٬زْددا . إٕ سهَٛدد١ املًُهدد١ تػددع٢   

ٚغتٛاقدددٌ  ،إىل تععٜدددع َػدددا٠ ايتُٓٝددد١ املػدددتسا١َ ٚاملتٛاظْددد١ 

تكٜٛدددد١ اقتكددددازٖا ٚتععٜددددع اغددددتكطاضٙ ٚتٓاؾػددددٝت٘ ٚداشبٝتدددد٘  

ٜٚدددسعِ شيدددو َدددا ٜتُتدددو بددد٘      ،ي٬غدددتجُاض ا،ًدددٞ ٚا٭ددددٓي  

َٛادٗدددد١ ايعددددطٚف اقتكددددازْا َددددٔ َكَٛددددات ٜػددددتةٝو بٗددددا   

َٚدٔ أُٖٗدا ايتػًد      ،ا٫قتكاز١ٜ ٚا٭ظَات اٱق١ًُٝٝ ٚايسٚيٝد١ 

عًدد٢ ايتشددسٜات ايدد  ٜؿطنددٗا اغبؿددا  أغددعاض ايددٓؿط عًدد٢     

اقتكازْا . إٕ املعاٜدا ٚايجدطٚات ايةبٝعٝد١ ايد  سباٖدا اهلل عدع       

ٚدددٌ يًًُُهدد١ تددٛؾط ؾطقددا، اقتكدداز١ٜ ٚاغددتجُاض١ٜ ندد ٣.     

هٝد١ ايعاملٝد١ بؿاعًٝد١ يف    ْٚتةًو ملؿداضن١ ايؿدطنات ا٭َطٜ  
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ايددسخٍٛ يف ٖددصٙ ايؿددطم يف طبتًددـ اجملددا٫ت مبددا يف شيددو       

ا٫قتكاز١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚاملكدطؾ١ٝ ٚايتذاضٜد١ ٚايكدٓاع١ٝ ٚايةاقد١     

غدتاتٝذ١ٝ  ٚايتعسٜٔ ٚايب١ٝٓ ايتشت١ٝ اي  غتععظ ؾدطانتٓا اٱ 

ٚتٓكًٗا إىل آؾام أمشدٌ ٚأٚغدو . ٚ،ٛضٜد١ ايدبتٍٚ يف َكدازض      

 ،ٝدد١ ٚأُٖٝتدد٘ يُٓددٛ ا٫قتكدداز ايعدداملٞ ٚاغددتكطاضٙ ايةاقدد١ ايسٚي

ٚإزضاندددا، يدددسٚض املًُهددد١ يف شيدددو باعتباضٖدددا َٓتذدددا، ض٥ٝػدددا،  

اسبددطم عًدد٢  د ٫ٚ تددعاٍ     د ؾدد ٕ غٝاغددتٓا ناْددت       ،يًددبتٍٚ

اغدددتكطاض ا٫قتكددداز ايعددداملٞ ٚودددٛٙ مبدددا ٜدددٛاظٕ بدددني َكدددا    

املػدتًٗهني ٚاملٓدتذني ٜٚعدعظ ا٫غدتجُاض يف قةاعدات ايةاقد١       

 ًؿ١ .املدت

 ٞٚأنددداف خدددازّ اسبدددطَني ايؿدددطٜؿني إٔ املًُهددد١ تدددٛي      

ا٫ٖتُاّ ٚايطعا١ٜ ايها١ًَ يًكةاع اشبام باعتباضٙ ؾدطٜها،  

َٚا ٚقٌ إيٝ٘ ٖصا  ،نا٬َ، يف َػا٠ ايت١ُٝٓ تٓعُٝا، ٚتٓؿٝصا،

ايكةاع َٔ وٛ ٚتةٛض ٚإغٗاّ َتعاٜس يف ايٓاتر ا،ًٞ َبعدح  

ْٚ٪نس سطقدٓا ٚغدعٝٓا املػدتُط يتشػدني      ،ؾدط ٚاعتعاظ يٓا

ب٦ٝدد١ ا٫غددتجُاض يف املًُهدد١ . ٚيف ٖددصا اٱطدداض ؾكددس أقددسضْا     

تٛدٝٗاتٓا يٛظاض٠ ايتذداض٠ ٚايكدٓاع١ ٚاهل٦ٝد١ ايعاَد١ ي٬غدتجُاض      
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بسضاغ١ ناؾ١ ا٭ْع١ُ ايتذاضٜد١ ٚا٫غدتجُاض١ٜ بػدط  تػدٌٗٝ     

عُددٌ ايؿددطنات ايعاملٝدد١ ٚتكددسِٜ اسبددٛاؾع مبددا ؾٝٗددا ايعُددٌ       

اؾددط يف ا٭غددٛام ايػددعٛز١ٜ ملددٔ ٜطغدد  َٓٗددا ا٫غددتجُاض يف   املب

املًُه١ ٚتتهُٔ عطٚنٗا خةط تكدٓٝو أٚ اغدتجُاض بد اَر    

 ،ظ١َٝٓ ضبدسز٠ ْٚكدٌ يًتكٓٝد١ ٚايتٛظٝدـ ٚايتدسضٜ  يًُدٛاطٓني      

 ٚمبا ؼبكل املكا  املؿتن١ يًذاْبني .

ٚتٓدددداٍٚ أ. َةؿددددط املطؾددددس أبعدددداز ايعٜدددداض٠ املًهٝدددد١ إىل     

ْعددددطٙ ٫غددددُٝا ؾُٝددددا ؽبددددل املددددطزٚز ٚاؾددددٓةٔ َددددٔ ٚدٗدددد١ 

ا٫قتكازٟ، سٝح قداٍخ حبهدِ ا٫ختكدام ٚأٜهدا ندْٛٞ      

أعُددددٌ يدددددس٣ بٓددددو اٚف أَطٜهدددددا َاًٜددددٓـ أٖدددددِ َٓؿدددددأ٠    

َاي١ٝ/اقتكددداز١ٜ يف اي٫ٜٛدددات املتشدددس٠ ا٭َطٜهٝددد١ بأقدددٍٛ     

ٔ  58تتدةدد٢  أيددـ  811تطًٜٝددٕٛ ز٫ٚض ٚقدد٣ٛ بؿددط١ٜ تعٜددس عدد

َٛظددددـ ٚطبددددتل ، أٜهددددا نددددْٛٞ شٖبددددت ٚاستههددددت     

َطٜهددإ َٓددص إٔ نٓددت بػددٔ اشباَػدد١ عؿددط٠ يسضاغدد١      با٭

اٱعساز١ٜ ٚايجا١ْٜٛ ٚأنًُدت ايسضاغد١ ازباَعٝد١ ٖٓداى، ممدا      

ػبعًددديف أعتكدددس أْددديف أغدددتةٝو ؾٗدددِ ايصٖٓٝددد١ ا٭َطٜهٝددد١ ..   

املًهٝدد١ َددٔ َٓةًددل     ٚغددأساٍٚ ايتنٝددع يف تٓدداٍٚ ايعٜدداض٠   
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َكدددا  َؿدددتن١ عًددد٢ املدددس٣ ايبعٝدددس ٚتعدددإٚ اقتكدددازٟ       

 اغتاتٝذٞ .

ايبساٜدددد١ ػبدددد  ايتددددصنا بأْدددد٘ َٚٓددددص اْٗٝدددداض ايػددددتاض  يف

اسبسٜددسٟ ذبٛيددت اسبددط  ايبدداضز٠ َددٔ غددبام تػددًة ٚدبػددؼ   

اغددتدباضاتٞ أَدديف / عػددهطٟ إىل سددط  اقتكدداز١ٜ ٚغددبام   

ٚيددصيو  …تُٓددٟٛ ٚدبػددؼ اغددتدباضاتٞ اقتكددازٟ / َددايٞ   

بدددددطظت أُٖٝددددد١ ايتهدددددت٬ت ا٫قتكددددداز١ٜ ايٓاؾتدددددا ٚايٝدددددٛضٚ    

إٔ ايٓاؾتدددا أَطٜهدددا ٚنٓدددسا    ٚايددد ٜهؼ ٚاٯغدددٝإ.. ٚمبدددا  

بٝٓٗدددا ٚبدددني َٓةكددد١ ايٝدددٛضٚ ٚبطٜةاْٝدددا ذبدددايـ     املهػدددٝوٚ

ب َهآْدددا تكدددٓٝؿِٗ ازباْددد  ايػطبدددٞ .. ٚيف   ،ٚتؿددداِٖ ٚثكددد٘

ٚضٚغددٝا  ي اظٜددٌاملكابددٌ ٖٓدداى تهتددٌ زٍٚ ايدد ٜهؼ ٖٚددٞ ا  

ٚمهددٔ اعتبدداض نددجا َددٔ   ،ٚدٓددٛ  أؾطٜكٝدداٚايكددني  اهلٓددس

يتشدددددايـ َدددددو زٍٚ زٍٚ ايتهتدددددٌ اٯغدددددٟٝٛ متٝدددددٌ بادبددددداٙ ا

اي ٜهؼ ٚمهٔ تكٓٝؿِٗ بازباْ  ايؿطقٞ ..٫ٚ ؽبؿ٢ َا 

سددسخ خدد٬ٍ َٓتكددـ ايتػددعٝٓٝات امل٬ٝزٜدد١ يف أغددٛام َدداٍ      

عٓسَا مت اغتٗساف ايُٓٛض  ،ٚع٬ُت ايُٓٛض اٯغ١ٜٛٝ ٚضٚغٝا

ٚاْٗاضت ع٬ُتِٗ ٚأغعاض أقٍٛ َكاْعِٗ  اٯغ١ٜٛٝ اقتكازٜا،
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ٚتؿههدددت  ٚؾدددطناتِٗ ْٚؿدددؼ ايؿدددٞ تهدددطض يف ضٚغدددٝا    

ٚيكددس متهٓددت  ،ندد ٣ ؾددطناتِٗ ٚنٝاْدداتِٗ ا٫قتكدداز١ٜ 

ايهت١ً ايػطب١ٝ بكٝاز٠ قٓازٜل اغدتجُاض أَطٜهٝد١ ٚبطٜةاْٝد١    

 غددٓػاؾٛض٠ٚ إْسْٚٝػددٝاٚ تآًٜددسٚ نٛضٜدداَددٔ ؾددطا٤ أقددٍٛ يف  

ٚقاّ بعض امل٪ثطٜٔ َٔ ٜٗدٛز ضٚغدٝا ٚضدداٍ     ،مثإبأضخل ا٭

املاؾٝددا ايطٚغدد١ٝ ٚبددسعِ َددٔ ايػددط  بايػددٝةط٠ عًدد٢ نٝاْددات   

 قٓاع١ٝ ٚدباض١ٜ ندُ٘ َٔ خ٬ٍ بطْاَر اشبكدك١.

ٚيف ظددٌ أظَدد١ ايُٓددٛض اٯغدد١ٜٛٝ تٓبٗددت ايكددني ٚضٚغددٝا ملددا   

ؼبسخ ، ٚاربصت ايكني إددطا٤ات يتشدس َدٔ أٟ تدأثا غدًي      

أثٓا٤ ايتشدٍٛ َدٔ ايٓعداّ ا٫ؾدتانٞ إىل ايطأمسايٝد١ ٚاتبعدت       

ا غًٛ  ايتشٍٛ ايتسضػبٞ ، ٚقاّ بٛتٔ بارباش إدطا٤ات ؾطغ١ 

 حبل ضَٛظ بطْداَر ايتدكدٝل ٚغدذٔ أبدطظِٖ ، ثدِ عهؿدت      

ايكني ٚبايتعإٚ َو ايطٚؽ يعضع ْٛا٠ تهتدٌ ايد ٜهؼ .. يف   

تًددو ا٭ثٓددا٤ ضاقبٓددا ايتذاشبددات املػددتُط٠ يف ادتُاعددات ايددسٍٚ  

 0   :ايكٓاع١ٝ ، يف ايبسا١ٜ ناْت ايسٍٚ ايػبو ثِ ذبٛيدت  

، ٖٚدددصا ايتذُدددو  51دُٛعددد١ زٍٚ ايددد إىل إٔ ٚقدددًت ايٝدددّٛ صب 
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ا تةطقٓددا . ٚمبددا أْٓدد ٜددصنطْٞ مبذًددؼ ا٭َددٔ ْٚعدداّ ايؿٝتددٛ .  

، زعْٛا ْسخٌ بكدً  املٛندٛع ْٚعدٛز ٫دتُداع     يسٍٚ ايعؿطٜٔ

 5105ضٚغددٝا، عدداّ   –زٍٚ ايعؿددطٜٔ يف غدداْت بٝةطغددبام  

، سبُطا٤ اي  تٛعس بٗا بؿاض غٛضٜاإبإ ايػا٤ خةٛط أٚباَا ا

أٜها يف تًو ايؿت٠ نإ ايعدا  ٜتٛقدو قدط  ندطب١ َعزٚدد١      

ٚأَطٜهدددا تػدددتٗسف بؿددداض ٚبدددٓؿؼ ايٛقدددت تكدددّٛ إغدددطا٥ٌٝ     

باغتٗساف يهط  َٛاقو ايٟٓٛٚ اٱٜطاْدٞ .. إشا نٝدـ اْكًد     

سدداٍ ا٭َطٜهددإ ٚمت إيػددا٤ ؾهددط٠ تٛدٝدد٘ نددطبات ٚذبٛيددت   

ادتُاعددات ايعؿددطٜٔ يف غدداْت بٝةطغددبام إىل سؿددٌ تكدداض    

 أَطٜهٞ إٜطاْٞوو

َٚٔ ٚد١ٗ ْعط أ. َةؿط املطؾس ؾكس نإ اسبسخ ا٭ٖدِ  

غطاع يف ايتكداض  َدو   ٚايصٟ أضبو ا٭َطٜهإ ٚزؾعِٗ عبٛ اٱ

إٜطإ ٖٛ إع٬ٕ زٍٚ اي ٜهؼ قبٌ غداعات َدٔ بدس٤ ادتُداع     

ايعؿطٜٔ ْٝتٗا إْؿا٤ قٓسٚم ْكس ٚبٓو خام بِٗ ٚا٫ْؿكاٍ 

عٔ ايبٓو ٚقٓسٚم ايٓكس ايسٚيٝإ ٚبصيو اعتُاز عًُ٘ دباض٠ 

خاقددد١ بٗدددِ ةايددد ٜهؼ ٜؿدددهًٕٛ ْكدددـ غدددهإ ايعدددا    
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ٞ    %78َددٔ  ٚأنجددط يددسٍٚ ايعددا    َددٔ إمجددايٞ ايٓدداتر ا،ًدد

بػدداْت بٝةطغددبام  51دصبتُعدد١( .. نددصيو أثٓددا٤ ادتُدداع ايدد

أعًٓت اي ٜهؼ ضغبتٗا َس خط أْابٝ  غاظ ْٚؿط عد  حبدط   

بكددعٜٚٔ ةبددٓؿؼ ايٛقددت   يددطبط ضٚغددٝا ٚايكددني َددطٚضا،   قددعٜٚٔ

نددإ ٖٓدداى استهدداى بددني ايكددني ٚايٝابددإ سددٍٛ صبُٛعدد١     

ٕ  دعض َتٓاظع عًٝٗا ٚبٗا طبعْٚات  َٚعدطٚف إٔ   ،(غداظ َٚعداز

إٜطإ يسٜٗا تأثا بايؼ ا٭١ُٖٝ ع٢ً زٍٚ َٓةك١ قدعٜٚٔ ٚيدسٜٗا   

أطٍٛ سدسٚز َةًد١ عًد٢ حبدط قدعٜٚٔ .. ٚندٌ تًدو ايتةدٛضات         

ٚاٱع٬ْدددات َدددٔ قبدددٌ ايددد ٜهؼ باعتكددداز أ. َةؿدددط بعجدددطت 

أٚضام ا٭َطٜهإ ٚأد تِٗ ع٢ً نؿدـ اشبةد١   ملٓةكتٓدا    

ايعطبدٞ ٚستد٢   يدصا ظبدس إٔ املٛقدـ     ،قبٌ َٛعسٖا املدةط ي٘

 ا،ٖصٙ ايًشع١ غا َكتٓو ٚ  ٜتكبٌ أٚ ٜكسم إٔ ٖٓداى ذبايؿد  

 .ا،إٜطاْٝ ا،أَطٜهٝ

اظيٓددا ْؿهددط يف زاخددٌ َٚهلددصا ٜددط٣ أ. َةؿددط املطؾددس أْٓددا 

غتاتٝذٞ خاضز ايكٓسٚم ٚ  غبطز بتؿهاْا ٚربةٝةٓا اٱ

عبددٔ ْددط٣ نددٌ ؾدد٤ٞ ٚغبةددط يهددٌ ؾدد٤ٞ بٓددا٤   ،ايكددٓسٚم

ٞ عًدد٢ اعتبدداضات غٝاغدد١ٝ إقًُٝ  ،ٝدد١ ٚتٓدداسط زبًَٛاغددٞ إقًُٝدد
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ٚتتُاؾد٢ َدو ايتشدٍٛ ايعداملٞ      ٠ٚ  ْأخص أٟ خةٛات َبتهدط 

عبدددٔ  …يف غدددٝام اسبدددط  ا٫قتكددداز١ٜ ٚايػدددبام ايتُٓدددٟٛ    

ٚبهددٌ غددٗٛي١   ْػددتٓعف قددسضاتٓا ا٫قتكدداز١ٜ ْٚتددأخط تُٜٓٛددا،  

 ٔ وووٜعًٝٓا بأٜسٟ اٯخط ا،َػًة ا،ْكسّ َسخطاتٓا يتكبة غٝؿ

 ،إٔ ا٭بددطظ يف ايعٜدداض٠ املًهٝدد١ٜٚهددٝـ أ. َةؿددط املطؾددس 

ٚبددسٕٚ صباًَدد١  ،نددإ ظٗددٛض ًَٝهٓددا ٚقا٥ددسْا بأسػددٔ سدداٍ

ق٣ٛ نإ سبهٛض ٚنًُات خازّ اسبطَني ايؿطؾني ا٭ثط ا٭

ايدددصٟ أْكدددص املٛقدددـ ٚغددداعس عًددد٢ عدددسّ اْٗٝددداض ثكددد١ ايعدددا     

باقتكددازْا ٚا٭ٖددِ مبػددتكبًٓا نشًٝددـ يدد٘ ثكددٌ.. ٚضغددِ شيددو   

ٖدصٙ ايعٜداض٠ َدٔ سٝدح تٛاددس       أعتكس أْٓدا   ْٛؾدل يف تٛقٝدت   

ض٥ٝؼ ٜعت  اٯٕ مبطس١ً ايبة١ ايعطدا٤ ة ا٭ؾٗط ا٭خدا٠ َدٔ   

ؾت٠ ايط٥اغ١ ايجا١ْٝ يط٩غا٤ اي٫ٜٛات املتشس٠ ٜةًل عًٝٗا ؾت٠ 

ٚيف ٖصٙ ايؿت٠ نٌ َا ٜكٛي٘ أٚ   ( lame duckايبة١ ايعطدا٤ 

ْا ٤يددصيو تعُددس ا٭َطٜهددإ إضنددا ،ٜؿعًدد٘ ايددط٥ٝؼ غددا صبددسٺ

تٛندد٫ٛت مجًٝدد٘ ٚضْاْدد١ .. ٖٚددصا يددٔ ٜؿٝددسْا عًدد٢ املددس٣     ب ٚ

بٌ أز٣ إىل قٝآَدا ب عةدا٥ِٗ املعٜدس َدٔ خد٬ٍ ٚعدٛز        ،ايبعٝس

بتٛقٝدددو ؾدددطانات َتعدددسز٠ ا٫ختكاقدددات .. ٖٚٓدددا أٚندددة أ. 
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َةؿط ملاشا ٜط٣ إٔ نًُات ٚسهدٛض خدازّ اسبدطَني أْكدصت     

املٛقددـ، سٝددح قدداٍخ بهددٌ قددسم يكددس شًٖددت َٚعددٞ بعددض       

َطٜهدإ ٚايػدعٛزٜني بػدب  اضتبداى ٚندعـ      اسبهٛض َٔ ا٭

سذ١ ايؿطٜل ايتٓؿٝدصٟ املطاؾدل ٚبايتشسٜدس ٚظاض٠ املايٝد١ ٚٚظاض٠     

ؾباغددتجٓا٤ ٦ٖٝدد١  ،ايتذدداض٠ َٚ٪غػدد١ ايٓكددس ٚأضاَهددٛ ٚغددابو

ا٫غتجُاض ٚبايتشسٜدس ضباؾعٗدا ايٓؿدط ٚامل٪ٖدٌ عبدسايًةٝـ      

بػددددب  ٚنددددٛح ض٩ٜتدددد٘   ا،ٙ َكٓعدددد٩ايعجُددددإ ايددددصٟ نددددإ أزا 

ٝددس.. أغددتةٝو ايكددٍٛ إٔ بدداقٞ ايددٛظضا٤ ٚأعهددا٤  ٚايتشهددا ازب

ايؿطٜددددل ايتٓؿٝددددصٟ يف ازباْدددد  ا٫قتكددددازٟ   ٜكددددسَٛا أٟ     

يف بددٌ إٕ اسبهددٛض َددٔ ا٭َطٜهددإ اغتؿددعطٚا إْٓددا        دسٜددس

جبسٜددددس ٜددددطدة نؿتٓددددا نؿددددطٜو     خةددددط ٚأْٓددددا   ْددددأتٹ  

 غتاتٝذٞ َٓاؾؼ ٱٜطإ ٚإغطا٥ٌٝ.إ

ٚأٜدددس أ. خايدددس اسبددداضثٞ ٚدٗددد١ ْعدددط أ. َةؿدددط ٚقددداٍخ إٕ   

أٜددسٙ ةسهددٛض غددٝسٟ خددازّ اسبددطَني ايؿددطٜؿني املًددو غددًُإ 

بؿددذاعت٘ ٚإقساَدد٘ ا٭زا٤ ايهددعٝـ  دبدداٚظايددصٟ  (اهلل بٓكددطٙ

يهددددٌ َددددٔ نانػددددت ٚؾددددطنات ايتددددٛاظٕ ا٫قتكددددازٟ      

ٚأضاَهٛ ٚغابو ٚٚظاض٠ ايعٌُ ٚٚظاض٠ ايتدةٝط ٚٚظاض٠ املاي١ٝ 
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أَدداّ ذبددسٜات َددٔ ْددٛع   ٜهددعِٗ مجٝعددا، ا،دسٜددس ا،ٚؾددط  ٚاقعدد

َٚػددت٣ٛ دسٜددس سددٍٛ ْؿددؼ ايكهدداٜا ايدد  ؾؿددًٛا يف سًددٗا أٚ  

َكاضبتٗا ٖٚٞ ْكٌ ايتك١ٝٓ ٚتٛطني َٚطان١ُ اشب ات ٚسًدٍٛ  

أيػددت  ،ايبةايد١ ٚاٱغدهإ ٚايؿكدط. ٖدصٙ اشبةد٠ٛ ا٫غدتباق١ٝ      

ايعٗددٛض اشبذددٍٛ ٚاملتٛانددو ٚايٓتددا٥ر ايهددعٝؿ١ يتًددو ا٭دٗددع٠  

ا٭ٖساف ايةُٛسد١ املعًٓد١ َدٔ قٝداز٠ ايدب٬ز. ٚايد  تجبدت        أَاّ 

تأخط قاز٠ تًو ا٭دٗع٠ يف ايٛؾا٤ بايةُٛسات املٛن١ً  صبسزا،

بػدددب  اْكدددٝاعِٗ إىل املكدددا  ايهدددٝك١ ٚا٫ْكٝددداز ٚضا٤   هلدددِ

عددٔ ايبػدداي١ ٚازبددطأ٠ ايدد  ضأٜٓددا   بددس٫،  ايباٚقطاطٝدد١ ايبة٦ٝدد١

 ٫ تدعاٍ صبدطز ْهٗد١    َٓٗا يس٣ ز. تٛؾٝل ايطبٝعد١ ٚايد    داْبا،

 ٘ َدو ايٓبدٌ املتٓداٖٞ ايدصٟ اعتدسْاٙ       ،مما عبتاد٘ ْٚتشسخ عٓد

َدددددٔ ًَدددددٛى ايدددددب٬ز يف ضباغدددددب١ تككدددددا ايدددددٛظضا٤ ذبدددددت     

يًُذتٗددس املكددٝ  أدددطإ ٚيًُدةدد٧ أدددط إ٫ إٔ َجددٌ     ظدد٬ٍ

ٚاٯٕ َددٔ املًددو  املًددو عبددساهللٖددصا ايتشددطى ايددصٟ أيؿٓدداٙ َددٔ 

ٖٚددٛ ز٫يدد١ عًدد٢  ،غددًُإ ٜتذدداٚظ ا٭زا٤ اسبهددَٛٞ ايهددعٝـ

ٚنددٛح اهلددسف َٚعطؾدد١ اٱدددطا٤ات ايتكددشٝش١ٝ عٓددس تككددا   

 ٘ ٚعػدد٢ إٔ تهددٕٛ ٖددصٙ اشبةدد٠ٛ    ،ايؿطٜددل ايعاَددٌ أٚ إخؿاقدد

 يًذُٝو . زضغا،
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٘  ٚعًددل ز. سػددني اسبهُددٞ يف اٱطدداض    بكٛيدد٘خ َددٔ   ْؿػدد

ايػطٜدد  إٔ ذبكددٌ َجددٌ تًددو ايػددًبٝات َددٔ ايددٛظضا٤ َٚددٔ يف      

ٛؾددس املطاؾدل ممدٔ يدد٘   َكداَِٗ َٚدٔ ضددداٍ ا٭عُداٍ ٚأعهدا٤ اي    

قددٛت َددو ٚدددٛز أدٓددس٠ َعددس٠ َػددبكا، و أ٫ ؼبكددٌ إٔ ٜكددّٛ      

املػتؿداضٕٚ ٚاشبد ا٤ يف ندٌ صبداٍ بسضاغد١ ايٛندو ايددطأٖ       

ْٚكاط ايك٠ٛ ٚايهعـ َٚا املطاز يف املػدتكبٌ َٚدا ٖدٞ خةدط     

ٚحبػ   ،َٚؿطٚعات َٔ غتتِ َكابًتِٗ؟ يف ظيف ْعِ. يهٔ

ْؿِٗ نٝـ تدساض ا٭َدٛض   ٜعٗط أْٓا َا ظيٓا ٫  ،ططح أ. َةؿط

بايؿددهٌ ايددصٟ ػبعًٓددا غبددطز بددأن  قددسض َددٔ املهاغدد .      

ٜؿددت  إٔ ٭ٟ ظٜدداض٠ ؾددب١ٗٝ أٚ يكددا٤ ٖددسف أغاغددٞ نددبا       

  ٞ ٚايهدددٌ ٜعُدددٌ   ،ٚأٖدددساف ؾطعٝددد١ ذبكدددل اهلدددسف ا٭غاغددد

عًد٢ ندٌ    ،يتشكٝل شيو اهلسف. يًدةدا  قد٠ٛ ٚيًهًُد١ أثدط    

َػددد٪ٍٚ إٔ ٜعدددطف إٔ يهدددٌ نًُددد١ ٜكٛهلدددا َػدددع٣ ٖٚدددسف     

ٜٚعددددطف نٝددددـ َٚتدددد٢ ٜكٛهلددددا ٜٚهددددو يف ا٫عتبدددداض نٝددددـ  

غدددددٝؿُٗٗا املتًكدددددٞ. ستددددد٢ ا٭سازٜدددددح ازباْبٝددددد١ يف أٚقدددددات 

ا٫غدددتاسات ت٪خدددص يف ا٫عتبددداض َدددٔ خددد٬ٍ إضغددداٍ ضغدددا٥ٌ    

 ،يًُتًكدددٞ. بايتأنٝدددس ناْدددت ٖٓددداى خةددد١ َتعًكددد١ بايعٜددداض٠
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ٕ تكّٛ نٌ د١ٗ بًع  زٚضٖدا بايؿدهٌ   ٚنإ َٔ املؿت  أ

ايكددشٝة. ايٛؾددس ٜؿددب٘ ايؿطٜدددل، نددٌ ؾدددل ٜكددّٛ مبٗددداّ       

ضبددسز٠ حبٝددح ٜتشكددل يف ايٓٗاٜدد١ أندد  قددسض َددٔ ا٭ٖددساف.     

ايعدد ٤ يددٝؼ عًدد٢ املٗددادِ ؾكددط يٝػددذٌ ا٭ٖددساف بددٌ ٜتعددساٙ  

يبك١ٝ اشبةدٛط.. َدا ايؿا٥دس٠ إٕ غدذٌ املٗدادِ عؿدط٠ أٖدساف        

 ؾا،.يهٔ َط٢َ ايؿطٜل تًك٢ غتٕٛ ٖس

ٚشنددط ايػددؿا أ. أغددا١َ ْكًددٞ إٔ غددهاٟ ْٝددٛظ شبكددت    

 ؾطم ا٫غتجُاض اي  أٚدست خ٬ٍ ظٜاض٠ املًوخ

  : التعدٍن 

ايؿٛغددددؿات ٚايبٛنػدددداٜت ٚايػددددًٝها ٚعطنددددتٗا ٦ٖٝدددد١ 

املػدداس١ ازبٝٛيٛدٝدد١ ايػددعٛز١ٜ عًدد٢ ايؿددطنات ا٭َطٜهٝدد١  

 ايه ٣.

  :البرتًل ًالغاس 

ز٫ٚض خدددد٬ٍ ًَٝدددداض  611تػددددتٗسف املًُهدددد١ اغددددتجُاض   

اشبُددددددؼ غددددددٓٛات ايكازَدددددد١ يف قةاعددددددات ايعٜددددددت اشبدددددداّ 

 ٚايػاظ.
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  :ُالقطاع الصح 

اغددتجُاضات غددعٛز١ٜ دسٜددس٠ مبؿدداضن١ ايكةدداع اشبددام     

ٚا٫غددددتؿاز٠ َددددٔ خدددد ات ؾددددطنات  ،ٚايؿددددطنات ايعاملٝدددد١

 ايتأَني ايكشٞ ا٭َطٜه١ٝ.

  :ْٖالتجش 

ًَٝددٕٛ ز٫ٚض يف  81:غددٝبًؼ سذددِ قةدداع ايتذع٥دد١ سددٛايٞ  

ايكازَد١ ٚغتكدُِ ايػدعٛز١ٜ بدطاَر ضبؿدع٠       (01ايددة  ايػٓٛات

 يؿطنات ايتذع١٥ ايعامل١ٝ ٚا٭َطٜه١ٝ.

  :الرتفَى 

غتدكددل ايػددعٛز١ٜ َبددايؼ نددبا٠ ي٬غددتجُاض يف صبدداٍ   

ايتؾٝ٘ مبؿاضن١ ؾاع١ً َدٔ ؾدطنات أَطٜهٝد١ َتدككد١     

 َجٌ زٜعْٞ ْٜٚٛؿاغاٍ غتٛزٜٛظ.

  :َْالبنَْ التحت 

ٛاقد٬ت ٚاملٓداطل اسبدط٠    اغتجُاضات دسٜس٠ يف ايةطم ٚامل

ازبسٜددس٠ ٚغددٝتِ اغددتدساّ ؾددطنات اٱْؿددا٤ات ا٭َطٜهٝدد١   

 ٚإزاض٠ املؿاضٜو يصيو.
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  :التنٌٍل الضكين 

أيـ طً  قط  يًُٓاظٍ بايػعٛز١ٜ ٖٚٛ غدٛم   11:ٖٓاى 

دددددصا  يؿددددطنات ايتُٜٛددددٌ ا٭َطٜهٝدددد١ ٜتٛقددددو إٔ ٜكددددٌ     

 ًَٝاض ز٫ٚض. 011ؾطانت٘ يد 

  ايكةاع املكطيفخ 

إٔ ٜكطح يًبٓٛى ا٭َطٜه١ٝ يًسخٍٛ مبذدا٫ت  َٔ املتٛقو 

ْٛعٝددددد١ شبسَددددد١ قةاعدددددات دباضٜددددد١ ناملٓؿددددد٦ات ايكدددددػا٠ 

 ٚاملتٛغة١.

  :َْخدمات التقن 

تعتعّ ايػعٛز١ٜ إط٬م َطاندع تكٓٝد١ ٚتةدٜٛط قدط٣ تكٓٝد١      

عًدد٢ غددطاض ةغددًٝهٕٛ ؾددايٞ( تتةًدد  املعطؾدد١ ٚا٫غددتجُاض َددٔ  

 ؾطنات أَطٜه١ٝ عطٜك١.

غدتاتٝذٞ  ايعٜٛٔ أْ٘ َٚٔ املٓعدٛض اٱ ٜٚط٣ ز. عبسايًةٝـ 

َدا يف قدطاضات    ا،ؾ ٕ ٖصٙ ا٫تؿاقٝدات قدس دبعدٌ يًًُُهد١ أثدط     

َػددتكب١ًٝ بددني ايبًددسٜٔ َددٔ خدد٬ٍ ايؿددطنات ايدد  ُٜٗٗددا إٔ   

 ذباؾغ ع٢ً َكاسبٗا يف نٌ َهإ.
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ٜٚددددط٣ ايًددددٛا٤ ز. غددددعس ايؿددددٗطاْٞ خبكددددٛم ايع٬قددددات   

٭ْٗدا ٖدٞ    ا،ا٫قتكاز١ٜ أْ٘ ٫ٚ ؾدو أْٗدا َُٗد١ بدٌ َُٚٗد١ ددس      

تعُددددل ايع٬قدددد١ عًدددد٢  ٚ ا٭خددددط٣ تعددددعظ املكددددا  املؿددددتن١ 

ٞ َػتٜٛات أخط٣ َُٗد١ غدا املػدت٣ٛ ايػٝاغدٞ ٚاٱ      غدتاتٝذ

قس بني أ. َةؿط نجا َٔ أبعازٖا . ٜٚعتكس ز. غعس إٔ املِٗ ٚ

َدددو غاٖدددا َدددٔ ايدددسٍٚ  ٚ إٔ ٜهدددٕٛ تطنٝعْدددا َدددو أَطٜهدددا 

غدت٬ٗن١ٝ  املتكس١َ ع٢ً نٝؿ١ٝ ْكٌ ا٫قتكداز َدٔ سايتد٘ ا٫   

ايطٜع١ٝ غا اٱْتاد١ٝ ايطا١ٖٓ إىل اقتكاز َٓتر بطداٍ أعُداٍ  

ايطابدو َدٔ   ٚ دسز َٔ ضٚاز ا٭عُاٍ ايؿبا  َدٔ ازبٝدٌ ايجايدح   

ٖد٪٤٫  ٚأبٓا٤ َٔ ْٓعط هلِ يف اجملتُو ع٢ً أِْٗ ضداٍ أعُاٍ ة

ؼبتادٕٛ خةد١ يٛسدسِٖ َدٔ أددٌ إٔ ؽبطددٛا َدٔ عكًٝد١ َدٔ         

ًٝد١ ا٫عتُداز عًد٢ إعاْدات     عكٚ عك١ًٝ ايطبة ايػدطٜو ٚ غبكِٖٛ

 أٜس عاًَد١ ٚطٓٝد١ َٓتذد١   ٚ بةبك١ عُاي١ٝٚ ايسٚي١ َٚؿاضٜعٗاو(

 مبٓتذددات تٓدداؾؼ عًدد٢ سكددل َتعاٜددس٠ يف ا٭غددٛام ايعاملٝدد١ٚ

بكةدداع أعُدداٍ ٜٓؿددل بػدددا٤ عًدد٢ ايبشددح ٚايتةددٜٛط. أَددا َددا   ٚ

ضدداٍ ا٭عُداٍ َدٔ عدسّ اضتكدا٤      ٚ يٛسغ ع٢ً بعض املػد٪ٚيني 

٠ املًه١ٝ ؾطمبا إٔ شيو ٜعدٛز إىل َدا   أزا٥ِٗ إىل َػت٣ٛ ايعٜاض

عدٔ إٔ ٚظٜدط    يًعٜداض٠ ؾهد٬،   أؾا إيٝ٘ َٔ أِْٗ   ٜعسٚا دٝسا،



6 

 

–5102 5102  
235 

ضبددداؾغ امل٪غػددد١ يٝػدددا َهدددةطٜٔ يٲؾكددداح عدددٔ    ٚ املايٝددد١

 غٝاغ١ املًُه١ ا٫قتكداز١ٜ ؾُٗدا َعٓٝدإ بايػٝاغدتني املايٝد١     

ٍ ٚ ايٓكس١ٜ اي  ٖٞ ؾإٔ زاخًٞ أ٫ٚ،ٶٚ ضمبدا إٔ  ٚ ؾٝٗا َا ٫ ٜكدا

إٕ نإ زٚضُٖدا ٜػدتًعّ تةُدني    ٚ َةًٛ ٚ ايػُٛ  َككٛز

عددددٔ سايدددد١  قةدددداع ا٭عُدددداٍ ا٭َطٜهددددٞ ثاْٝددددا،ٚ ايعددددا  أ٫ٚ،

 ا٫قتكددداز ايػدددعٛزٟ يف ظدددطٚف اغبؿدددا  إٜدددطازات ايدددٓؿط    

اسبددط  يف ايددُٝٔ. أَددا ضبدداؾغ ٦ٖٝدد١ ا٫غددتجُاض ؾٗددٛ املعدديف    ٚ

 ٘ نددإ ػبدد  إٔ ٜػددٗ  ٜٚؿددطح غٝاغدد١    ٚ ا٭ٍٚ بةبٝعدد١ عًُدد

ا٫غدددددددتجُاضات ٚ اغدددددددتكةا  ض٩ٚؽ ا٭َدددددددٛاٍاملًُهددددددد١ يف 

 ا٭َطٜه١ٝ.

ٚأٚنة أ. َةؿط املطؾس أْ٘ ٜتؿل َو ايكٍٛ بدإٔ ايع٬قدات   

.. ٚيف سدداٍ مت اغددتدساَٗا بايؿددهٌ   ا٫قتكدداز١ٜ َُٗدد١ دددسا،  

عايٞ  ا،غٝهٕٛ هلا تأثا بايؼ ا٭١ُٖٝ ٚتكبة ٚقٛز ،ايكشٝة

ػدددد  قطا٤تدددد٘ يصٖٓٝدددد١ ايددددطأٟ حبٚ …ازبددددٛز٠ يسبًَٛاغددددٝتٓا

ا٭َطٜهددٞ َٚددٔ خدد٬ٍ سسٜجدد٘ يعددسز َددٔ ا٭َطٜهددإ     ايعدداّ

ايددددصٜٔ سهددددطٚا ٚؾدددداضنٛا بًكددددا٤ات داْبٝدددد٘ خدددد٬ٍ ظٜدددداض٠  

 ططح ايٓكاط ايتاي١ٝخ ،ٚاؾٓةٔ
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   ايؿدداضع  ،ضغددِ ايتًْٜٝٛددات َددٔ ايطٜددا٫ت املػددتجُط٠ ٖٓدداى

ا٭َطٜهٞ ٫ ٜط٣ ٫ٚ ٜػُو بٗا ٚبؿا٥دستٗا ٚأْٗدا غدب  يف    

 ِ  …بكددددا٤ نددددجا َددددٔ املددددٛاطٓني ا٭َطٜهددددإ بٛظددددا٥ؿٗ

 ةَػ٪ٚي١ٝ ٚظٜط املاي١ٝ ٚضباؾغ َ٪غػ١ ايٓكس(.

   بػب  أٚناع غٛم ايٓؿط ٚايتكطؼبات املتتاي١ٝ َٔ أٚبدو

 ٞ ايؿدددداضع ا٭َطٜهددددٞ ٜطاْددددا   ،ٚبايددددصات ٚظٜطْددددا ايٓعُٝدددد

كددداسب٘ ْٚٓددداؾؼ قدددٓاع١ ايكددددطٟ  نأعدددسا٤ عبددداض  َ

 ةَػ٪ٚي١ٝ ٚظاض٠ ايبتٍٚ ٚأٜها اشباضد١ٝ(.

       ٞؾطاناتٓا ايتذاضٜد١ ٚا٫قتكداز١ٜ َدو ازباْد  ا٭َطٜهد

بساٜدد١ َددٔ أضاَهددٛ إىل إٔ ْكددٌ ايٝددّٛ     _ غدد1١ٓ:سددٛايٞ 

ٖٚددددٌ أَٓددددا داْدددد  ا٭َطٜهددددإ َٜٛددددا   …ؾددددطن١ ابددددٌ 

ٚقددٛؾِٗ إىل داْبٓددا يف اسبددطٚ  ٚغاٖددا َددسؾٛع      ٚاسددس؟ 

َٚطتبط بؿٛاتا دسٜس٠ ٚإناؾ١ٝ ٫ٚ تعةٞ ربؿدٝض  ايجُٔ 

اضٜدددد١ ايكا٥ُدددد١ َٓددددص  َكابددددٌ ايع٬قددددات ا٫قتكدددداز١ٜ ٚايتذ 

إشا ٖٓاى خًٌ ٚتككا َٔ ططؾٓا يعسّ ضبط ثكًٓا …عكٛز

ا٫قتكدددازٟ ٚايتذدددداضٟ مبػددداض زبًَٛاغددددٝتٓا َٚكدددداسبٓا   
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غتاتٝذ١ٝ، ٚايهٌ ٜعًِ بإٔ ضبط املػاضٜٔ ا٫قتكدازٟ  اٱ

 ٌ املةًٛ  ي٘ ؾٛا٥س عسٜس٠.ٚايسبًَٛاغٞ بايؿه

َددا أٚنددش٘   ٚبددسٚضٙ عًددل ايًددٛا٤ ز. غددعس ايؿددٗطاْٞ عًدد٢    

َدو  ٚ اٱؾداض٠ إيٝٗدا،   تَةؿط بإٔ ٖصٙ ْكاط َُٗد١ ايد  متد   أ.

إشا ٚ بعدس ايعٜداض٠  ٚ شيو ؾٗصٙ ا٭َٛض امل١ُٗ َةًٛب١ قبٌ ايعٜداض٠ 

مهٔ عًُ٘ ؾ٬ ٜدعاٍ يف ا٭َدط َتػدو    ٚ نإ ٖٓاى َا ػب 

يف املطس١ً ايكاز١َ. ضمبا إشا ندإ ٖٓداى    ٓا٥أزاٚ يتةٜٛط ض٩اْا

بعدض املػد٪ٚيني خد٬ٍ ايعٜداض٠       ْٛع َٔ أْٛاع ايككٛض يف أزا٤

 ايتٓػدٝل املػدبل يتشسٜدس ا٭زٚاض   ٚ ؾٗٛ ٜعٛز إىل عسّ ايتشها

ازبٛاْد . أَدا ايؿدٛا٥ض املٛزعد١      اشبٝداضات يف ٖدصٙ  ٚ املٛاقـٚ
ٖٓددداى ؾا٭قدددٌ إٔ ٜهدددٕٛ يدددسٜٓا خةددد١   _ٚيدددٝؼ املػدددتجُط٠_

اقتكاز١ٜ َٔ ْٛع طبتًـ ستد٢ ْؿهدط يف اغدتجُاضٖا ٖٓدا يف     

قةاعات َٓتذ١ أٚ خة١ تٜٓٛو اغتجُاضٟ عًد٢ َػدت٣ٛ ايعدا     

إ٫ ؾُجددٌ َددا أؾدداض  ٚ ستدد٢ ْػددتدسَٗا نٛضقدد١ يف َؿاٚندداتٓا 

إٔ ٚ يف َكددًشتٓاٚ إيٝدد٘ ز. خايددس ٖددِ ٜعطؾددٕٛ إٔ ٖددصا قطاضْددا   

ة ا٫غتجُاض (و عًُا إٔ ٖصا غًٛى َدايٞ  ٖصا آَٔ مجٝو أْٛاع 

قسِٜ اْتٗذت٘ املًُه١ َٓدص ايةؿدط٠ ا٭ٚىل َدٔ خد٬ٍ َةايبد١      
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املؿاٚندددات خًدددـ ٚ ا٭َطٜهدددإ ب عددداز٠ تدددسٜٚط ايدددبتٚ ز٫ٚض 

بػا َا ٜكاٍ يف ٚ ا٭بٛا  املػًك١ قس تهٕٛ دطت بػا َا ْعًِ

 َٔ ظا١ٜٚ أخدط٣ عبدٔ ْطٜدس يف   ٚ اٱع١َٝ٬.ٚ ايًكا٤ات ازباْب١ٝ

ا٫ضتبدداط أنجددط خكٛقددا يف ٚ ٖددصٙ املطسًدد١ تددطَِٝ ايع٬قددات

املكددا  ا٫قتكدداز١ٜ ؾددطغِ إٔ ٖٓدداى خٝدداضات أنجددط ؾكددس ٫  

ٜهددٕٛ ٚقددت ايعٜدداض٠ ايككددا ٖددٛ ايٛقددت املٓاغدد  يًتؿدداٚ       

 يهددٔ ٫ تتدددص قددطاضات ضبددسز٠   ٚ ؾأْددت ت٪غددؼ   املكدداسبٞ

َدددو شيدددو ٚ .قابًددد١ يًتٓؿٝدددص بدددٌ ٜدددتى شيدددو يًُٓؿدددصٜٔ ٫سكدددا،ٚ

٫ ؾدو  ٚ ايػٝاغد١ٝ ٚ غدتاتٝذ١ٝ ض٠ ْادش١ يف أبعازٖا اٱؾايعٜا

مهدٔ اغددتدساَ٘ نٛضقدد١  ٚ إٔ ا٫قتكداز أسددس أٖددِ ا٭زٚات 

يف املؿاٚنات ايتٓؿٝص١ٜ َٔ غا تٗسٜس َباؾدط أٚ غدا َباؾدط    

ـ      سددٍٛ ايؿددٛا٥ض أٚ ايددٓؿط أٚ غاُٖددا َددا   تػددتذس َٛاقدد

 تةٛضات غًب١ٝ يف ايع٬قات.ٚ

ا٭َدطٜهٝني باي امجاتٝد١   ٜٚعتكس ز.ّ. ْكدط ايكدشاف إٔ   

٭ْعُددد١ اسبطٜدددات ٚا،اغدددب١  تبعدددا، ايددد  ؼبًُْٛٗدددا ٚددددساْٝا،

ٜكدددع  إقٓددداعِٗ بؿدددهٌ غدددةشٞ إٔ ْكدددٝبٓا يف غدددٓسات      

اشبعٜٓدد١ املكددسض مبددا ٜعٜددس عددٔ تطًٜٝددٕٛ ز٫ٚض ٖددٛ يف قدداسبِٗ  
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زٕٚ انةطاضْا يصيو ؾٗدِ ٜؿُٗدٕٛ ٖدصا ايٓدٛع َدٔ ا٫ندةطاض       

نُا ؼباضبٕٛ شيو َٔ  أسٝاْا، ٚايةُو ٚايصٟ ؼباضبْٛ٘ ؾعبٝا،

 .ايكني َج٬،

ٚتعًٝكدددا، عًددد٢ ايتٛدٝٗدددات املتعآَددد١ َدددو ايعٜددداض٠ املًهٝددد١   

٭َطٜهددا بؿددتة اجملدداٍ أَدداّ ايؿددطنات ا٭دٓبٝدد١ ايعاًَدد١ يف   

، %011دباض٠ ايتذع١٥ ٚازب١ًُ بايعٌُ يف املًُه١ مبًهٝد١  

مبددا َددٔ ؾددأْ٘ اغددتكةا  تًددو ايؿددطنات ٚتؿددذٝعٗا عًدد٢       

ٗددددا يف ايػددددعٛز١ٜ ٚبٝعٗددددا بةطٜكدددد١ َباؾددددط٠     تكددددٓٝو َٓتذات

يًُػدددتًٗو ٚاغدددتؿازت٘ َدددٔ خسَددد١ َدددا بعدددس ايبٝدددو. ٜدددط٣ ز.        

عبسايػد٬ّ ايٛاٜددٌ إٔ ؾدتة ْؿدداط دبداض٠ ايتذع٥دد١ يًؿددطنات    

ا٭دٓب١ٝ خة٠ٛ ١َُٗ دسا، يف غدبٌٝ ايكهدا٤ عًد٢ ا٫ستهداض.     

ٜٚعتكددددس أ. َةؿددددط املطؾددددس إٔ ٖددددصا قددددشٝة نُددددا أْٗددددِ      

نات عسٜددسٙ َددو ؾددطنا٤  غٝػددتُطٕٚ بددٓؿؼ أغددًٛبِٗ ؾددطا 

ٖٚصا أؾهٌ َٔ ا٫ستهداض يٛنٝدٌ ٚاسدس ٚقدس      …غعٛزٜني 

 …أٚ ايطٜدا    ٠يف ددس  ا،تأتٞ ايؿطنات ايعاملٝد١ ٚتؿدتة َكدط   

يهدٔ أ. َةؿدط ٜتٛقدو أْٗدِ غدٝبشجٕٛ عدٔ ؾدطنا٤ َدٛظعني         

 ي٬ْتؿاض ةْعاّ ايؿطٜٓؿاٜع(.
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أَددا ز. محٝددس املددعضٚع ؾددا٣ إٔ أٖددِ إػبابٝددات ٖددصا ايكددطاض 

 ًٞختتهُٔ َا ٜ

 ايكها٤ عًٞ ايتػت. -

 ظٜاز٠ زخٌ َكًش١ ايعنا٠. -

 ربؿٝض ا٭غعاض يًُػتًٗو ٚخس١َ َا بعس ايبٝو. -

 ظٜاز٠ ايتٛظٝـ يًػعٛزٜني. -

 ظٜاز٠ املٓاؾػ١ ايتذاض١ٜ. -

يف سني ٜعتكس أ. خايس ايٛابٌ أْ٘ ٚع٢ً املس٣ ايةٜٛدٌ ضمبدا   

قه٢ ٖصا ايكطاض ع٢ً ايكٓاع١ ا،١ًٝ  يٝػدت ايكهد١ٝ ؾكدط    

ضبتهط. ٚضمبدا غداِٖ يف اضتؿداع أغدعاض ايػدًو نُدا       ٚنٌٝ 

 ٜط٣ ز. خايس ايطزٜعإ.

ٚأناف أ. َةؿدط املطؾدس إٔ ايٛاقدو ٜهؿدـ يٮغدـ إٔ      

َددٔ املكدداْو ايكددػا٠ يف ب٬زْددا متًهٗددا ٜٚددسٜطٖا       ا،نددجا

يف سداٍ زخًدت ايؿدطنات ايعاملٝد١     ٚ ٚعًٝ٘ …أداْ  بايتػت

ع عًدد٢ ٚتٛغًددت يف ايػددٛم ػبدد  إٔ ٜددتِ اربدداش خةددٛات ذبؿدد   

. نُددا أْدد٘ ٚيف سدداٍ   تتدددص  تكددٓٝو بعددض املٓتذددات ضبًٝددا، 
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ازبٗات ايطمس١ٝ ة ٚظاض٠ ايتذاض٠ ٦ٖٝٚد١ ا٫غدتجُاض ( إددطا٤ات    

يتشؿٝددددع ايؿددددطنات ٚاملكدددداْو ايعاملٝدددد١ عًدددد٢ ْكددددٌ ايتكٓٝدددد١  

 ملٓتؿعني دسز. ١ٚاملعطؾ١.. غٝهٕٛ ٖصا ايكطاض صبطز ؾطق

ّ ايؿطْؿدداٜع ٜٚددط٣ ز. عبسايػدد٬ّ ايٛاٜددٌ إٔ ا٫ْتكدداٍ يٓعددا 

 خٝدداض غٝاغددٞ ؾُٝددا ٜبددسٚ زبعددٌ املكددا  ا٫قتكدداز١ٜ أندد   

 . إٕ نددإ متددتني ايع٬قدد١ َددو أَطٜهددا خٝدداضا، أنجددط تعكٝددسا،ٚ

٫ ٜٛدددس قددٓاع١ ضبًٝدد١   ٚ ؾدداشبة٠ٛ ربددسّ ٖددصا.   غددتاتٝذٝا،إ

ُٝهداٍ ستد٢ ٜد٪ثط عًٝٗدا     ٝنٚايبتٚ سكٝك١ٝ باغتجٓا٤ ايدٓؿط 

ٚاؾددس٠. إْٗددا ضبًٝدد١ بددطأؽ ايكددطاض. ايكددٓاع١ املٛدددٛز٠ عُايتٗددا 

ْعددداّ ايؿطْؿددداٜع غٝٛغدددو َدددٔ قاعدددس٠ ضدددداٍ    ٚ املددداٍ ؾكدددط. 

ٜؿددتة ؾددطم دسٜددس٠. ٚأندداف ز. عبسايػدد٬ّ إٔ َددا  ٚ ا٭عُدداٍ

َٔ َٓعَٛد١ يهدبة َبدسأ     ا،ٜتُٓاٙ إٔ تهٕٛ ٖصٙ اشبة٠ٛ دع٤

 أٚباَا يف ْكٌ ذبايـ أَطٜها يًهؿ١ ايؿطق١ٝ َٔ اشبًٝر.

يتذددداض٠ ايتذع٥ددد١ إٔ ٜٚعتكدددس ز. َٓكدددٛض املةددداٟ بايٓػدددب١ 

ْعددداّ ايؿطاْؿددداٜع ة ا٫َتٝددداظ ايتذددداضٟ ( ٖدددٛ ايٓعددداّ ايدددصٟ     

ٖٚدددددٛ ْعددددداّ بةبٝعتددددد٘ ٫ ٜهًدددددـ ايؿدددددطنات    ٚ غٝػدددددٛز
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ا٭َطٜهٝدد١ أٟ تهددايٝـ سٝددح غددٝتشٌُ ايؿطاْؿدداٜعٟ نددٌ 

   ٟ أغدًٛ  ايعُدٌ أٟ املعطؾد١    ٚ ايتهايٝـ َكابدٌ ا٫غدِ ايتذداض

َطٜهدٞ يف  َٔ ٖٓا ٜتٛقو اْتؿداض يًدُٓط ايجكدايف ا٭   ٚ ايؿ١ٝٓ ..

ٖدددٛ َدددا ٚ اعبػددداض يًدكٛقددد١ٝ ايػدددعٛز١ٜٚ قدددازّ ايػدددٓٛات ..

أمسددددداٙ عبدددددسايٖٛا  املػددددداٟ ة ايهٛنًددددد١ ..( ْػدددددب١ إىل   

إػبابٝددات يف ٖددصا  ٚ ايهٛنددان٫ٛ .. طبعددا، ٖٓدداى غددًبٝات   

ا٭غدددًٛ  .. َدددٔ اٱػبابٝدددات ا٭َدددٌ يف اْتكددداٍ ثكاؾددد١ ازبدددس      

 ابعددد١ٚايٓعددداّ إيٝٓدددا ..ٚ َدددٔ ايػدددًبٝات إٔ ْتشدددٍٛ إىل زٚيددد١ ت   

بدداملطنع ا٭َطٜهددٞ ٚإٔ ْؿتكددس ا٫غددتك٬ي١ٝ  َطتبةد١ متاَددا، ٚ

 إٔ ْؿتكددددس املبددددازضات ايكددددٓاع١ٝ  ٚ املةًٛبدددد١ يف نددددٌ بًددددس .. 

اٱْتاد١ٝ عَُٛا، يعسّ قسضتٗا ع٢ً املٓاؾػ١ ..غٝػتؿٝس ضداٍ ٚ

غددددددتعزاز ايٓععدددددد١ ٚ غددددددٝعزاز ْؿددددددٛشِٖ،ٚ ا٭عُدددددداٍ ؾكددددددط

عدددداّ ا٫غددددت٬ٗن١ٝ يف اجملتُددددو ايػددددعٛزٟ .. يددددٝؼ يددددسٜٓا ْ 

.. ل عًٝ٘ ْعاّ ايٛنا٫تإوا ٜةبٚ يًؿطاْؿاٜع ع٢ً سس عًُٞ

 ٫ ؾطع دباضٟ.ٚ ا بُٝٓٗا ؾٗٛ يٝؼ ٚناي١بٚؾطم ن

ٚأناف ز. َٓكٛض املةداٟخ ْعداّ ايؿطاْؿداٜع ْعداّ ٜكدّٛ      

ٚايهددطا٥  غددٝسؾعٗا  …زٕٚ أٟ تهددايٝـ َددٔ عًدد٢ ايتٛغددو 
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اّ ٖدصا ٜعديف أْد٘ ٫ بدس يف ٖدصا ايٓعد      ٚ املػتجُط ا،ًٞ ؾكط ..

َدددٔ َايدددو غدددعٛزٟ يًُشدددٌ ..يدددٔ ٜؿدددتة ا٭َطٜهدددإ ؾطٚعدددا،     

٦دددد١ .. بددددٌ غددددًٝذإٔٚ هلددددصا ايٓعدددداّ    ممًٛندددد١ هلددددِ ٦َدددد١ بامل  

ٖددٛ ْعدداّ َؿٝددس ٦َدد١ بامل٦دد١ يكدداس  ايع٬َدد١      ٚ ايؿطاْؿدداٜع(ة

ٟ ٚ ايتذاضٜدد١ أٟ يٮَطٜهددإ.. قددس ٚ قددس ٜػددتؿٝس َٓدد٘ ايػددعٛز

 ٜػتؿٝس َجً٘ يف ٖصا َجٌ أٟ َؿطٚع دسٜس ٜسخٌ ؾٝ٘.٫

ٚعًددل ز. َػدداعس ا،ٝددا بددإٔ ؾددتة صبدداٍ دبدداض٠ ايتذع٥دد١       

أَددداّ ا٭داْددد  َددٔ ؾدددأْ٘ إٔ ٜطبدددو املػدددتجُط   %011بٓػددب١  

ا،ًددٞ، نُددا أْدد٘ ٜعتكددس إٔ َددٔ ايكددع  تكددٛض إٔ املددٛاطٔ    

غدددٝهٕٛ ايهاغددد  ٚاملػدددتؿٝس .. يًًٖٛددد١ ا٭ٚىل ؾددد ٕ ٖدددصا      

غٝشكل َكا  ملٝعاْٝد١ ايسٚيد١ َدٔ خد٬ٍ ندطا٥  قدس تكدٌ        

ٓي ٚبايتددايٞ املػددتجُط غددٝأخص ٖددصا اهلدداَـ  عًدد٢ ا٭ددد 51%

يًعًِ املػتجُط ا،ًٞ ٫ ٜسؾو ندطا٥   …  َٔ املؿتٟ ا،ًٞ

 .ٚؼبكٌ ع٢ً زعِ ٚمجاضى ق١ًًٝ دسا،

َٚددٔ دٗتٗددا قايددت أ. نددٛثط ا٭ضبددـ بددإٔ ٖددصا غددٝشس َددٔ  

دؿددو ايتددادط. أيددٝؼ نددصيو؟ ٚأدددا  ز. َػدداعس ا،ٝددا بددإٔ  
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ا َد عبٔ …ب٬ ضمح١ ٚ ايتادط ا٭دٓي غٝهٕٛ أنجط دؿعا،

ظيٓدددا زٚيددد١ ضٜعٝددد١ ٚأٟ تػدددا غدددابو املدددٛاطٔ ٚخباقددد١ شٟٚ     

 ايسخٍٛ املتٛغة١ ٚايؿكا٠.

طؾدددددسخ ملددددداشا ٫ ْؿهدددددط خددددداضز    ٚتػدددددا٤ٍ أ. َةؿدددددط امل 

ٚمبددا أْٓددا اعددطف باستٝادددات املػددتًٗو ا،ًددٞ    …ايكددٓسٚم

ملاشا ٫ ْبسأ بؿطا٤ َكاْو َع١ٓٝ غدصا٤   ،ٚيسٜٓا ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ

َدج٬   …ٚزٚا٤ َٚٓتذات أخط٣ .. اغدتشٛاش ناَدٌ أٚ دع٥دٞ    

خل.. إَددٔ ؾددطن١ َٚعضعدد١ ضظ بػددُ  باهلٓددس ..      %81ؾددطا٤ 

 ْهتؿدٞ شاتٝدا،   … ٗدِ ددسا،  َٚبٗصا ٜكبة ايكٓسٚم ايػدٝازٟ  

يًػددعٛزٜني يف اشبدداضز ْٚٓكددٌ اشبدد ٠     ١ٚغبًددل ؾددطم ٚظٝؿٝدد  

 .ٚاملعطؾ١ بؿهٌ أؾهٌ

َٚددٔ داْبدد٘ شنددط أ. َػددؿط املٛغدد٢ إٔ أغًدد  ايهتابددات    

ايدد  تٓاٚيددت ادبدداٙ املًُهدد١ عبددٛ ا٫غددتجُاض ا٭دددٓي ناْددت 

تطؾددو ايكبعدد١ اشبهددطا٤.. ضنددعت عًدد٢ اٱػبابٝددات ٖٚددٛ أَددط    

.. َددو شيددو.. ؾدد ٕ   .. ٚػبعًٓددا أنجددط تؿددا٫٩،  َبؿددط يٓددا مجٝعددا،  

      ٖ ُا ا٫غتكطاض يف ايدطأٟ ٫بدس إٔ ٜتذاشبد٘ طدطيف قدطاع.. أسدس
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َ٪ٜس ٚاٯخط طبتًـ.. ٚ٭ٕ ازبُٝو َ٪ٜس،، ؾ٬ بس َدٔ تٓداٍٚ   

 بعض ايٓكاط َٓٗاخ

 اٯثاض ايػًب١ٝ اي  قس ؼبسثٗا ٖصا ا٫دباٙ. -

 نٝـ ْػتةٝو اسبس َٔ ٖصٙ اٯثاض. -

يف املكابٌ، نٝـ ْػتةٝو تععِٝ ايؿا٥س٠ ي٬غتجُاض  -

 ا٭دٓي.

َا ٖٞ ايكٛاْني املٓع١ُ يًػٛم املتٛقدو تبٓٝٗدا قبدٌ إٔ     -

 ٜػطٟ تٓؿٝص ٖصا ايكطاض.

ٚأنداف   ،ٚاتؿل أ. َةؿط املطؾدس َدو َدا ططسد٘ أ. َػدؿط     

ايعا٥دس٠ با٭غداؽ يٛددٛز     –ػبابٝدات  أْ٘ ٚيف اسبكٝك١ ضغدِ اٱ 

ؾدد ٕ ازبٗدداظ ايتٓؿٝددصٟ    –املًددو عًدد٢ ضأؽ ايٛؾددس ايػددعٛزٟ 

ٜعٗددط بدداملعٗط املةًددٛ  .. يددصيو ستدد٢ يف ازباْدد  ا٭َطٜهددٞ 

. …ا٫تؿاقٝدات ٚايكدؿكات ا،تًُد١    ٜتِ ايتنٝع ؾكط عًد٢  

ٖددِ ٩أزا _باغدتجٓا٤ ضبدداؾغ ٦ٖٝد١ ا٫غددتجُاض  _ْددا ٩يٮغدـ ٚظضا 

نددإ أقدددٌ بهدددجا َدددٔ املتٛقددو ٚيػدددب  أٚ آخدددط ٜبدددسٚ أْٗدددِ   

زٕٚ أٟ أدٓددس٠ أٚ أٖددساف يةطسٗددا عًدد٢ غدداس١   َددٔ سهددطٚا 

 ٚؾاقس ايجك١.  ٚظٗطٚا مبعٗط َٗعٚظ ،أِٖ اقتكاز عاملٞ
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ططح ز. عبساهلل اسبُٛز ض١ٜ٩ ضبسز٠ يف ٖصا اٱطاض ٚذبت 

ٚتهددُٓت اٱؾدداض٠ إىل أْدد٘ ٫ مهددٔ اسبددسٜح   ٘ايعٓددٛإ ْؿػدد

غتاتٝذ١ٝ يًًُُهد١  قتكاز١ٜ اٱعٔ املهاغ  ايػٝاغ١ٝ ٚا٫

ايعطبٝد١ ايػدعٛز١ٜ دددطا٤ ايعٜداض٠ ايد  قدداّ بٗدا خدازّ اسبددطَني       

ايؿددطٜؿني املًددو غددًُإ بددٔ عبددس ايععٜددع ضعدداٙ اهلل يٛاؾددٓةٔ    

إداب١ يسع٠ٛ ايط٥ٝؼ ا٭َطٜهٞ باضى أٚباَا، يف ّٜٛ ازبُع١ 

ّ، َٔ خ٬ٍ ايٓعط إىل ايعٛا٥س 5108ايطابو َٔ ؾٗط غبتُ  

أٚ ا٫قتكددددداز١ٜ ا،هددددد١. ؾايع٬قددددد١ ايػٝاغددددد١ٝ    ايػٝاغددددد١ٝ

ٚا٫قتكدداز١ٜ بددني املًُهدد١ ٚاي٫ٜٛددات املتشددس٠، ع٬قدد١ ممتددس٠ 

يف ايتدداضٜذ املعاقددط. ؾُٓددص تأغددٝؼ املًُهدد١ عًدد٢ ٜددس املًددو      

ايطاسٌ عبس ايععٜع بٔ عبس ايطمحٔ ضمحد٘ اهلل، ٚستد٢ ايٝدّٛ    
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غدددتاتٝذ١ٝ َتٝٓددد١، أبدددطظ ز٥٫ًدددٗا  إْؿدددأت ٚتطغددددت ع٬قددد١  

ٕٚ ايعػهطٟ ٚا٭َيف ٚايػٝاغٞ ٚا٫قتكازٟ، ٚتكطٜ  ايتعا

ٚدٗات ايٓعط سٝاٍ ايتُٓٝد١ ٚايػد٬ّ يف ايؿدطم ا٭ٚغدط ٚيف     

ايعا . ٚقس عبٳطت تًو ايع٬ق١ َا ٜطبدٛ عًد٢ غدبع١ عكدٛز َدٔ      

َدٔ ايتقد ، بدطظت     ايعَإ، ٚؾٗست يف ضبةات َُٗد١ ؾد٦ٝا،  

 ات ايكدددطٕ املددد٬ٝزٟ املٓتٗدددٞ،ٝات ٚغدددبعَٝٓٝعددداٖطٙ يف غدددتٝٓ

ٚخباقدددد١ عٓددددسَا ٜهددددٕٛ ا٫سددددت٬ٍ اٱغددددطا٥ًٝٞ َٛنددددٛع     

ايع٬ق١، أٚ ايتؿده٬ت ايعطبٝد١، ازبسٜدس٠ سٝٓٗدا، املتشدطض٠      

َٔ ا٫ست٬ٍ أٚ ايٛقا١ٜ ايػطب١ٝ. ٚؾٗست ايع٬ق١ يف ضبةات 

، نُا سسخ أثٓا٤ اسبدط   عُٝكني دسا، ٚتعاْٚا، أخط٣ ذبايؿا،

ايكدددطٕ ات َدددٔ ٝدددايػدددٛؾٝٝت١ٝ عًددد٢ أؾػاْػدددتإ خددد٬ٍ ايجُاْٝٓ

ّ، أثٓددا٤ سددط   0>>0املدد٬ٝزٟ املانددٞ، ٚنددصيو يف ايعدداّ    

اشبًٝر ايجا١ْٝ ٚذبطٜط ايهٜٛت. ٚتعس اي٫ٜٛات املتشس٠ أند   

ؾددطٜو غٝاغددٞ ٚاقتكددازٟ يًًُُهدد١ عًدد٢ َػددت٣ٛ ايعددا ،   

نُددا تعددس املًُهدد١ أندد  غددٛم يًكددازضات ا٭َطٜهٝدد١ يف     

( 561ايؿددطم ا٭ٚغددط، بكُٝدد١ تعددا٬َت دباضٜدد١ ظازت عددٔ ة   

ّ. نُا تؿدا إسكدا٤ات اهل٦ٝد١    5107ٝاض ضٜاٍ خ٬ٍ ايعاّ ًَ

 ايعا١َ ي٬غتجُاض.
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ٚأندداف ز. عبددساهلل اسبُددٛزخ ٜكددٛزْٞ ٖددصا املددسخٌ يكددطا٠٤  

طبتًؿ١ هلصٙ ايعٜاض٠ املًه١ٝ يٛاؾٓةٔ. ؾع٢ً ايطغِ َٔ أ١ُٖٝ 

ايتٛاؾددل ايػٝاغددٞ املتشكددل بؿددإٔ ا٭ٚندداع يف غددٛضٜا ٚايددُٝٔ  

ع ا٭خدط٣ يف املٓةكد١، ٚعًد٢    ٚإٜطإ، ٚعسز َٔ َٓاطل ايكطا

َدددٔ املؿدددطٚعات ا٫قتكددداز١ٜ ٚايتُٜٓٛددد١ املُٗددد١   ايدددطغِ أٜهدددا،

ٚايهددددبا٠ ايدددد  مت اٱعدددد٬ٕ عٓٗددددا، ٚايدددد  تٛقعددددت زٚا٥ددددط  

ًٝددْٛٞ ز٫ٚض يف ايػددٓٛات اشبُددؼ   ٜاقتكدداز١ٜ إٔ تكددٌ إىل تط 

ايكازَدد١، إ٫ أْدديف أعتكددس إٔ ضبددٛض ا٫ضتهدداظ هلددصٙ ايعٜدداض٠       

اٱط٬م. ؾٗصٙ ايعٜاض٠ غًٛى اتكايٞ ايتاضؽب١ٝ يٝؼ ٖٓا ع٢ً 

إقٓدددداعٞ َددددٔ ايسضددددد١ ا٭ٚىل. ٚبايتددددايٞ، ؾددددصٖا  املًُهدددد١  

يٛاؾٓةٔ يٝؼ يتٛقٝو َعٜس َٔ عكٛز ايتباز٫ت ايتذاض١ٜ، ٫ٚ 

، دبدددداٙ قهدددداٜا َكددددا١ٜ يف يتٛسٝددددس ض٩ٜدددد١، َٛسددددس٠ غددددًؿا،

املٓةك١، ٚيهٔ ٱقٓاع نجأٜ يف َٓةكتٓا ٚيف ايعدا ، أْٓدا   

، َٚد٪ثطٜٔ، َٚدتشهُني يف َؿاقدٌ ايػدٝاز٠     ا ظيٓا ؾداعًني َ

َدٔ  يف َٓةكتٓا. ٚأْٓا َانٕٛ يف ؾعًٓا ٖصا، ب شٕ اهلل تعاىل، 

زٕٚ تٓددداظ٫ت ٜعٓٗدددا ايدددبعض أٚ َدددٔ زٕٚ َٛاضبددد١ أٚ ٖدددٛاز٠، ٚ

ٜتُٓاٖددا. ٚستدد٢ مهددٔ تكددٛض َددا أعٓٝدد٘، ٖٓددا، ٫ بددس َددٔ         

ٞ  "ا٫تؿدددام عًددد٢ إٔ   ، يف عًدددِ "اشبةدددا  ايػٝاغدددٞ اٱقٓددداع
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ػدداْٞ، ٜعدديف اغددتدساّ ايًػدد١ ٚأٟ ضَددٛظ أخددط٣     ا٫تكدداٍ اٱْ

زاع١ُ يًػٝام ايًػٟٛ يًتعبا عٔ ق١ُٝ غٝاغ١ٝ، َو ايتنٝدع  

عًدد٢ ايتٓعدددِٝ املعدددطيف اٱقٓدداعٞ يٮسدددساخ ٚٚقدددؿٗا. ٚيؿٗدددِ   

ا،تددد٣ٛ اٱقٓددداعٞ شبةدددا  ايكددداز٠ ايػٝاغدددٝني ًٜدددعّ ذبًٝدددٌ  

اشبةددا  ايكددا٥ِ عًدد٢ اغددتدساَات ايًػدد١، َٚددا ٜطاؾكٗددا َددٔ      

ا٭َدددط ايدددصٟ ت٪ندددسٙ َععدددِ زضاغدددات ذبًٝدددٌ    ضَدددٛظ، ٖٚدددٛ  

اشبةا  ايػٝاغٞ. نُا إٔ اشبةدا  ايػٝاغدٞ ٜعتُدس عداز٠     

َددٔ طددطف ازبُٗددٛض املػددتٗسف، ٭ٕ  "ا٫قتٓدداع ايةددٛعٞ"عًدد٢ 

ايكددداز٠ ايػٝاغدددٝني عٓدددسَا ٜتشدددسثٕٛ بػدددط  إقٓددداع ايٓددداؽ،   

ٚدددٛز ضغددا٥ٌ إقٓاعٝدد١ أخددط٣ َهدداز٠ غددٛف   ٜددسضنٕٛ أٜهددا،

ؿطزات اشبةا  شات٘ أٚ ع٢ً تته٧ ع٢ً نجا َٔ عٓاقط َٚ

يف ذبكٝددل َهاغدد   غدداٙ ممددا ٜكشُدد٘ اشبكددّٛ عٓدد٠ٛ طُعددا،

إقٓاعٝددد١ َهددداز٠ يًطغددداي١ ايػٝاغددد١ٝ ا٭قدددٌ، ٚملٛندددٛعٗا،   

 ٚملػتكبٌ تأثاٖا ع٢ً ازبُاٖا.

َٔ ٖٓا، مهٓيف ايتأنٝس ع٢ً إٔ يف تؿاقدٌٝ اشبةدا    

ممدا   ايػٝاغٞ شبازّ اسبطَني ايؿطٜؿني أثٓا٤ ايعٜداض٠ ندجاا،  

مهٔ ذبًًٝ٘. ؾُٓص ايًشعدات ا٭ٚىل يًعٜداض٠ بدطظت ايػدُات     
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ا٫تكاي١ٝ ايٓٛع١ٝ شبازّ اسبطَني ايؿطٜؿني املًدو غدًُإ بدٔ    

عبدددس ايععٜدددع سؿعددد٘ اهلل، ٚنؿدددؿت َساخًتٴددد٘ أثٓدددا٤ يكا٥ددد٘    

بدددايط٥ٝؼ ا٭َطٜهدددٞ أٚباَدددا، عدددٔ ض٩ٜددد١ ٚاندددش١ ٭غدددطا    

ايعٜاض٠، ٖٚٞ أغدطا  عد  عٓٗدا املًدو بهًُدات شات ز٫٫ت      

اتكاي١ٝ ق١ٜٛ ٚٚانش١. ؾكس اغتٌٗ خازّ اسبدطَني ايؿدطٜؿني   

٘     "سسٜجدد٘ بأْدد٘   ْعددطا  "خددل اي٫ٜٛددات املتشددس٠ بددأٍٚ ظٜدداض٠ يدد

يًع٬قات ايتاضؽب١ٝ ايعطٜك١ بدني ايبًدسٜٔ. ٖٚدصٙ يف ْعدطٟ أٍٚ     

ضغداي١ َٓةٛقد١ مت متطٜطٖددا جبدٛز٠ عايٝد١ يف ايًشعددات ا٭ٚىل     

يًؿدطان١ ايؿعًٝد١   يًعٜاض٠، يف غدبٌٝ اٱقٓداع بأًٖٝد١ املًُهد١     

َو ايسٚي١ ايعع٢ُ يتشكٝل َكا  املٓةك١ ٚايعا ، ٚإٔ ٖصٙ 

ايع٬ق١ يٝػدت طاض٥د١، ٚإودا ممتدس٠ يف ايتداضٜذ املعاقدط. َدٔ        

٘  يف ايٛقت َٚباؾطا، ٖٓا٤ دا٤ ايٓل قطؼبا، بدإٔ ع٬قد١    ْؿػد

ع٬قد١ َؿٝدس٠ يًعدا ، َٚؿٝدس٠     "املًُه١ َو اي٫ٜٛدات املتشدس٠   

٬قدد١ زا٥ُدد١ ٜددطاز هلددا، نُددا أنددس  ٖٚددٞ ع "ملٓةكتٓددا نددصيو

 ."يف اجملا٫ت ناؾ١"املًو، إٔ تهٕٛ 
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ٚبعس إٔ ٚقًت ايطغايتإ ا٭ٚيٝإ بؿهٌ ٚانة يًعا ، 

ٚخباقددد١ يًةددداَعني يف اقتٓدددام املطسًددد١ يف َٓةكتٓدددا، بدددطظ    

ا،ت٣ٛ ا٫تكدايٞ بؿدهٌ ندبا عٓدسَا ّٚظدـ املًدو طبٝعد١        

يطمسٝددد١ بدددإٔ ا٫قتكددداز املؿتدددٛح يف ايبًدددسٜٔ، يٝكدددسّ زعٛتددد٘ ا

ٜهٕٛ ٖٓاى تعإٚ بني أبٓا٤ ايبًدسٜٔ يف ندٌ ا٭عُداٍ ستد٢     "

. ٚنددإ "ٜهددٕٛ ٖٓدداى َكددا  َؿددتن١ ٚتعددإٚ َؿددتى     

مهددٔ إٔ متددط ٖددصٙ ايددسع٠ٛ بؿددهٌ تًكددا٥ٞ، يهٓدد٘، ضعدداٙ  

اهلل، اغتسضى ٚأنس إٔ ٖصا ايتعدإٚ ةايؿدعي( ايدصٟ ٜٓدازٟ     

ٜعٗدط،  . ٖٚٓدا  "إناؾ١ يًتعإٚ ايػٝاغدٞ َدو ايسٚيد١   "ب٘، ٜأتٞ 

جبدد٤٬، إٔ املطسًدد١ املكبًدد١ َددٔ ايتعددإٚ بددني ايبًددسٜٔ تهددٝـ      

إىل دٓددد  َدددو ةايطمسدددٞ   ةايؿدددعي( بٛندددٛح ناَدددٌ، دٓبدددا،  

ٔٷ َٗدِ       اسبهَٛٞ(، ٚبكسض ٚاغو ددسا،  ٖدصٙ املدط٠. ٖٚدصا َدٛط

دسا، يف تععِٝ ايع٬قد١ بدني ايبًدسٜٔ، ٚتعُٝكٗدا، أَداّ ندٌ       

ايةدداَعني. ٖٚددٛ نددصيو، إزَددازٷ سكٝكددٞ يًجكددٌ ايؿددعي يف       

، غددتاتٝذٝا،إ اي٫ٜٛددات املتشددس٠ ا٭َطٜهٝدد١ يٝهددٕٛ ؾددطٜها،

ٖددٛ اٯخددط، يف ايع٬قدد١ بددني ايددسٚيتني ايكددسٜكتني. َٚددٔ ٖٓددا،  
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ػ  ايتاضؽبٞ يًع٬ق١ املتذسز٠ بدني  ٫مهٔ تكٛض ٖصا امله

املًُهددد١ ٚاي٫ٜٛدددات املتشدددس٠، َدددٔ خددد٬ٍ عكدددٛز ايؿدددطان١    

ا٫قتكددداز١ٜ ا،هددد١، أٚ عددد  ايتبددداز٫ت ايتذاضٜددد١ ٚسػددد ، 

ٚإوا ؾُٝا ٜعٓٝ٘ شيو َٔ ؾدطان١ ؾدعب١ٝ سكٝكٝد١، َٚكدا      

َكدددا١ٜ تتؿدددهٌ بدددني َدددٛاطيف ايدددسٚيتني. ٚيف شيدددو تدددسعِٝ 

بًدسٜٔ نًُٝٗدا، ٚملكداسبُٗا    سا٥ط محا١ٜ ٚقس َِٗ ددسا يً 

 غتاتٝذ١ٝ يف املٓةك١ ٚيف ايعا .اٱ

ٚيف َعط  ايطغا٥ٌ ا٫تكاي١ٝ تًو اي  غٝةطت ع٢ً دٌ 

ٚقت املساخًتني ايط٥ٝػتني يًكا٥سٜٔ يف َػتٌٗ ايعٜاض٠، تجبدت  

املًُهدد١ أْٗددا دبٝددس ايػددٝةط٠ عًدد٢ ا٭ؾهدداض ايتهتٝهٝدد١      

ٚايػدًٛى ايتهتٝهدٞ بايكدسض ايدصٟ أددازت ٚدبٝدس ؾٝد٘ بٓددا٤        

ايع٬قدددد١ ا٫غددددتاتٝذ١ٝ َددددو اي٫ٜٛددددات املتشددددس٠. ؾبتٛظٝددددـ      

نأغًٛ  اتكايٞ قسٜط َِٚٗ يف َٛانع٘، أندس   "يتهطاضا"

خددازّ اسبددطَني ايؿددطٜؿني َددط٠ أخددط٣ يف ْٗاٜدد١ ن٬َدد٘ عًدد٢  

أٚاقددط ايكددساق١ ايدد  دبُددو بددني ايبًددسٜٔ. يهٓدد٘   ٜتٛقددـ   

ٜؿٝدس  "عٓس شيو، بٌ ضبط تًدو ايكدساق١ بدإٔ ٜتتد  عًٝٗدا َدا       



6

–5102 
254 

. نُدددا بدددطظت ايطٜددداز٠ يف قٝددداز٠ ا٭سدددساخ يف "ايػدددًِ ايعددداملٞ

 ةكتٓدددا عٓدددسَا خكدددٗا املًدددو بكٛيددد٘ إٕ يف املٓةكددد١ أسدددساثا،َٓ

ذبددسخ ٚإٔ ايددصٟ ْػددع٢ إيٝدد٘ ٖددٛ ذبكٝددل ا٫غددتكطاض يهاؾدد١    

 ؾدددعٛ  املٓةكددد١، بعدددس إٔ أندددس إٔ يدددس٣ املًُهددد١ تعاْٚدددا،      

، َٔ أدٌ شيدو. ٚتدأتٞ ٖدصٙ ايتأنٝدسات عًد٢ ايدطغِ       َػتُطا،

يف بًددسْا "َددٔ أْٓددا يف املًُهدد١ نُددا قدداٍ املًددو سؿعدد٘ اهلل     

، ا٭َط ايصٟ نإ ٜؿػٌ شٖٔ ٕ. إشٳ"اهلل يػٓا يف ساد١ حبُس

املًدددو يف ٖدددصٙ ايًشعدددات ايددد  ٜتشدددسخ خ٬هلدددا َدددو ايدددط٥ٝؼ  

ا٭َطٜهدددٞ ٖدددٛ أَدددٔ املٓةكددد١، عددد  ذبٝٝدددس مجٝدددٌ يًدددصات،  

ٚإع٬ٕ غٝاغٞ غٝازٟ َِٗ يًعٓا١ٜ بؿ٪ٕٚ ا٭ؾكا٤ ٚازبداإ  

       ٘  يف املٓةك١. ٚيف ٖدصا املػداض ايدصٟ شٖد  إيٝد٘ املًدو يف خةابد

عدددٔ سذدددِ ٚٚظٕ  َعدددإ عُٝكددد١ ٚغدددًٛى اتكدددايٞ َعددد  ددددسا، 

 املًُه١ نسٚي١ ضبٛض١ٜ.

يكددس ظبشددت ايعٜدداض٠ حبُددس اهلل، ٚظبددة املًددو يف إٜكدداٍ      

ضغدددداي١ ا٭َدددد١ يًعددددا ، ٚأعتكددددس أْٓددددا يف ظددددٌ ٖددددصا ايٓذدددداح 

ةا٫تكدددايٞ( ايهدددبا يًعٜددداض٠، ٚيًًُُهددد١، عًددد٢ َؿددداضف     

 َهاغ  نجا٠ أبطظٖاخ
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 يًٓٝدٌ     ناْت تػع٢ زا٥ُا،غهٛت نجا َٔ ا٭ق٬ّ اي

ٛٸٕ َددٔ دٗددٛز املًُهدد١،  َددٔ املًُهدد١ قٝدداز٠ ٚؾددعبا،  ، ٚتٗدد

َٚددٔ ع٬قاتٗددا، َٚددٔ أًٖٝتٗددا ٫غددتُطاض قٝازتٗددا يكهدداٜا    

 ا٭َٔ ٚايػ٬ّ يف املٓةك١، ٚيف نجا َٔ َٓاطل ايعا .

     ٚنددٛح سكٝكدد١ َُٗدد١، ٖٚددٞ إٔ ضبددا٫ٚت ايةدداَعني ؾٝٓددا

ٓٛات املاندد١ٝ، ٚايةدداضبني يف اخددتام قددؿٓا خدد٬ٍ ايػدد    

ٚغعِٝٗ يًتٜٚر بإٔ املٛاقـ ا٭َطٜه١ٝ غا َٓػذ١ُ َدو  

املًُه١، ضبا٫ٚت غا شات دس٣ٚ، ٚغعٞ غا ضبُٛز، 

 ٚإٔ املٛاقـ ٚاٱدطا٤ات ا٭َطٜه١ٝ ا٫ستاظ١ٜ يٝػت أبسا،

َٓا٥ٚدددد١ يًسٚيدددد١ ٫ٚ يًؿددددع  يف املًُهدددد١، ٚيهددددٔ نددددس  

 .مجاعات َٓشطؾ١ َاضق١ اتؿل ايعا  نً٘ ع٢ً دطَٗا

  ،نػ  َعٜس َٔ ايٛقت. ؾبايتأنٝس غتهػ  املًُه١

َددٔ ايٛقددت  (، َعٜددسا،بعددس ٖددصٙ ايعٜدداض٠ ايٓادشدد١ ةاتكددايٝا، 

يتعٝددس سػدداباتٗا يف َطادعدد١ ًَؿددات نددجا٠ َػددتذس٠ يف    

املٓةك١، ٚتط٣ نٝـ تٛاقٌ قٝازتٗدا هلدصٙ املًؿدات بٓذداح     

يف ظدددٌ َكددداسبٗا املؿدددتن١، َٚػددد٪ٚيٝتٗا يف ذبكٝدددل     

املٓةك١  أُٖٗدا املًدـ ايدُٝيف، ٚاٱٜطاْدٞ     ا٭َٔ ٚايػًِ يف 

 ٚايػٛضٟ، ٚايًبٓاْٞ، ٚايتنٞ، ٚايًٝي، اْتٗا٤ مبكط.
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       تػطٜو سػِ ا٭سدساخ يف ايدُٝٔ، يكدا  ايؿدطع١ٝ، بعدس

إٔ دبًت املٛاقدـ ٚذبدسزت املػداقات ٚٚندة جبد٤٬ إٔ ٫      

خٝدداض أَدداّ املعتددسٜٔ اسبددٛثٝني ٚأْكدداضِٖ يف إٜددطإ غددا       

و ٚايتادددو يكددا  خٝدداضات ايؿددع    اٱقددطاض بددا٭َط ايٛاقدد 

ايُٝيف، ٖٚٞ اشبٝاضات اي  باتت َسع١َٛ ايّٝٛ، بؿهٌ 

، بددداملٛقـ املؿدددتى ا،دددسٸخ    ٚٚندددٛسا،  أنجدددط ذبسٜدددسا، 

يًسٚيتني ا،ٛضٜتني يف زعِ ايؿدطع١ٝ يف ايدُٝٔ، املًُهد١    

 ٚاي٫ٜٛات املتشس٠.

     ذبكٝل َعٜس َٔ ايتكاض  بني زٍٚ صبًدؼ ايتعدإٚ. ؾشٝدح

ٗط املاندد١ٝ تصبددصبات يف َٛاقددـ زٍٚ اشبًددٝر  ؾددٗست ا٭ؾدد

ايعطبدددٞ دبددداٙ عدددسز َدددٔ املًؿدددات ٚايكهددداٜا، تبدددسٚ ا٭ٜددداّ  

ايكازَددد١ سبًددد٢ باْؿطاددددات َُٗددد١ تكٛزٖدددا ايسبًَٛاغددد١ٝ      

 ايػعٛز١ٜ ازبسٜس٠.

  بٓا٤ ؾطنا٤ دسز َٔ ايساخٌ ا٭َطٜهٞ، ع  َس دػٛض

ايتباز٫ت ايتذاض١ٜ ٚغاٖدا يف ناؾد١ اجملدا٫ت املُهٓد١،     

ٖصا، غا ايعٛا٥س ا٫قتكاز١ٜ، َس ؾعي زاعِ يٓدا يف  ٚيف 

يف ايػٝاغدددات ايددد    ايدددساخٌ ا٭َطٜهدددٞ، َٚددد٪ثط ددددسا،   

 تتدصٖا اسبه١َٛ ا٭َطٜه١ٝ، ٚامل٪ثط٠ ع٢ً َٓةكتٓا.
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        ظٜدداز٠ ايددٛعٞ ايؿددعي زاخددٌ اي٫ٜٛددات املتشددس٠ بكهدداٜاْا

َٚٛاقؿٓدددا َدددٔ ا٭سدددساخ ٚا٭ؾدددٝا٤. ؾددد٬ مهدددٔ تكدددٛض      

زٕٚ  َددٔ يؿددعب١ٝ املتٛقعدد١ َػددتكب٬،  ايتعددا٬َت ايتذاضٜدد١ ا 

عٛا٥دددسٖا ا٭ٖدددِ يف صبددداٍ ايتؿددداِٖ املؿدددتى ٚا٫سدددتاّ     

عدٔ   املتبازٍ، ٚاملعطؾد١ ايكدشٝش١ حبكدا٥ل ا٭ؾدٝا٤ عٛندا،     

ا٫تهددا٤ عًدد٢ ايكددٛض ايدد  تددطٚز هلددا ٚغددا٥ٌ إعدد٬ّ غددا      

َٛثٛقدد١، أٚ تًددو ايكددٛض ايدد  تتؿددهٌ يف ؾهددا٤ات غددا    

 طبٝع١ٝ تعٛظٖا املع١ًَٛ ٚتٓككٗا املطدع١ٝ.

      ٌَطادعددددد١ ناؾددددد١ ايعٓاقدددددط املٓؿدددددػ١ً بٓدددددا يف ايدددددساخ

ا٭َطٜهدددٞ ملٛاقؿٗدددا ٚإع٬ْاتٗدددا دبآٖدددا، غدددٛا٤ زاخدددٌ     

املتشدددس٠ أٚ يف اهل٦ٝدددات  َ٪غػدددات اسبهدددِ يف اي٫ٜٛدددات   

ٚاملٓعُددددات ايدددد  دعًددددت َددددٔ املًُهدددد١ َدددداز٠ َٓتعُدددد١    

يتكاضٜطٖا ٚض٩اٖدا. ؾُدٔ املتٛقدو إٔ تكدبة تًدو امل٪غػدات       

عًددد٢ تدددٛخٞ ايسقددد١   ٚاملٓعُدددات ٚاهل٦ٝدددات أنجدددط سطقدددا، 

ٚاملكساق١ٝ، ٭غبا  نجا٠ َٔ أبطظٖا ٚدٛز ؾطنا٤ يٓا 

دددددسز، نددددجإٚ ٖددددصٙ املددددط٠، يف ايٓػددددٝر ا٫دتُدددداعٞ     

 َطٜهٞ.ا٭
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ٚاختتِ ز. عبساهلل اسبُٛز ططس٘ يف ٖصا اٱطاض بكٛي٘خ إٕ 

ب٬زْا، ٚقس ع ت ايّٝٛ بٓذاح ًَشٛظ ضبةد١ تاضؽبٝد١ َُٗد١    

يف  مجد٬ٝ،  ، يف عُطٖدا املسٜدس بد شٕ اهلل، ٚأثبتدت ظباسدا،     دسا،

خةابٗدددا ا٭ممدددٞ، َدددسع٠ٛ يتػدددطٜو تؿعٝدددٌ ايتعدددا٬َت ايددد     

سض اٱَهإ، َو تهُٓٗا اشبةا ، ٚتٝػاٖا، ٚتهجاٖا ق

زعِ ايبٓٝد١ ايكاْْٛٝد١ هلدا بايكدسض ايدصٟ ؼبُٝٗدا ٜٚكٜٛٗدا حبدٍٛ         

 اهلل تعاىل.

ا أ. أغددا١َ ْكًددٞ إىل َددا ططسدد٘ َٚددٔ داْبدد٘ أندداف ايػددؿ

عبساهلل اسبُٛز َٔ ذبًٌٝ َعُل، إٔ ايؿطان١ ا٫قتكاز١ٜ ز.

يف تٛثٝددل عددط٣ ايع٬قددات بددني ايددسٍٚ. أَددا     تعددس أنجددط عُكددا، 

، غٛا٤ ػٝاغ١ٝ ؾتعت  ايعٓكط املتػا زا٥ُا،بايٓػب١ يًكهاٜا اي

َددٔ ْاسٝدد١ َػددتذسات ٖددصٙ ايكهدداٜا، أٚ املددتػاات ايػٝاغدد١ٝ  

زاخددٌ ايددسٍٚ ايدد  تددٓعهؼ عًدد٢ تػددا َٛاقؿٗددا، ٖٚددٛ أَددط       

بددسٜٗٞ يف عًددِ ايػٝاغدد١، ٜتةًدد  زا٥ُددا ايتٓػددٝل ٚايتؿدداٚض       

 املػتُط.

ٚعًل ز. َػاعس ا،ٝا بأْد٘ ٜتؿدل َدو ندجا َدٔ ازبٛاْد        

تهُٓتٗا قطا٠٤ ز. عبساهلل اسبُٛز سدٍٛ ايبعدس ا٫تكدايٞ     اي 
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يف ايعٜاض٠ املًه١ٝ ٭َطٜها بكٛي٘خ َا أٚز ا٫ؾاض٠ إيٝ٘ ٖٛ إٔ 

ٚيف تٛقٝت َِٗ اغدتدسَت   َُٗا، غٝاغٝا، ايعٜاض٠ تعس سطانا،

نددددٌ أزٚات ظباسٗددددا ا٫قتكدددداز١ٜ ٚايتذاضٜدددد١. ٚأندددداف ز.     

اقدد١ يف َػدداعسخ يػددت ممددٔ ٜددط٣ إٔ ايع٬قددات ايسٚيٝدد١ ٚخب   

يعب١ املكا  ٜكًة َعٗا أغايٝ  ايكس ٚاهلذدطإ ..عبدٔ قبدٌ    

ٚؾا٠ املًو عبس اهلل ناْدت ع٬قتٓدا َدو ا٭َدطٜهٝني ٜؿدٛبٗا      

ؾًػددةني أٚ عبددٛٙ   يف طٟؾتددٛض ًَشددٛظ ٫ أظددٔ غددبب٘ َددا ػبدد   

ٚإودددا ٜبدددسٚ إٔ املًُهددد١ ٚددددست ا٭َدددطٜهٝني أْؿػدددِٗ َدددو   

يصا ٚسدني مت  … ايتػاات يف املٓةك١ ايعطب١ٝ ٖٚصا َكًل طبعا،

ا٫تؿددام َددو إٜددطإ بؿددإٔ بطْاصبٗددا ايٓددٟٛٚ أبددس٣ املًددو عددسّ     

.َدٔ ٖٓدا تدأتٞ    …ضغبت٘ يف سهٛض ايًكا٤ ايصٟ زعا يد٘ أٚباَدا   

ٜػددتجُط ندددٌ   ؾعددا٫،  ْٗددا اتكددا٫،  إأُٖٝدد١ ايعٜدداض٠ َددٔ سٝددح     

ا٭ٚضام املتاس١ ٜٚٓٗٞ أٚ ٜكًٌ َدٔ ؾدت٠ ايؿتدٛض يف ايع٬قد١ بدني      

.. يهددٔ ايتػددا٫٩ت ايدد  ػبددسض   ايبًددسٜٔ ٜٚعٝددس اسبددطاى هلددا   

 ططسٗا ٖٓاخ

       ٕٖٚددٌ غتػددِٗ ظٜدداض٠ املًددو يف دعددٌ ا٭َددطٜهٝني ٜعٝددس

َددٔ سػدداباتِٗ ايدد  ْطاٖددا عبددٔ خاط٦دد١ ٜٚطْٚٗددا    نددجاا،

 قٛابا بؿإٔ إٜطإ؟
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    ٖدددٌ غدددٝتػا ؾددد٤ٞ عًددد٢ ا٭ض  َكابدددٌ ٖدددصٙ ا٫تؿاقدددات

 ايتذاض١ٜ ٚا٫قتكاز١ٜ َٚصنطات ايتؿاِٖ؟

  ِٖٚ ٕٛٝأقشا  قسض٠ ٖا١ً٥ عًد٢  ٌٖ غٝهٕٛ ا٭َطٜه

ايتًدددٕٛ ٚايدددتػا اي امجددداتٞ ٖدددٌ غدددٝعًُٕٛ عًددد٢ ذبٜٛدددٌ   

.. أّ إٔ نددٌ اتؿدداقِٗ َددو إٜددطإ إىل سايدد١ غددهٕٛ َددج٬،    

املهاغددد  ايددد  غدددٓذٓٝٗا ٖدددٞ أْٓدددا ظبشٓدددا يف تٗس٥ددد١      

ٖطٚيتِٗ دباٙ إٜطإ يٝهْٛٛا يف إطاض املطاٚس١ تداض٠ َعٓدا   

 ٚتاض٠ َو غاْا؟

مٝددددٌ إىل إٔ  ؾدكددددٝا،ٚأندددداف ز. َػدددداعس ا،ٝددددا أْدددد٘ 

ٚؽبةةددٕٛ بؿعايٝدد١ َٚددا   ا٭َددطٜهٝني شٟٚ ْؿددؼ طٜٛددٌ دددسا، 

َدددددٔ خةددددد١   تدددددطاٙ ايٝدددددّٛ ٜتهدددددة ؾُٝدددددا بعدددددس أْددددد٘ ددددددع٤ا،    

ٜطٜسٕٚ إٔ تتشدٍٛ إيٝٗدا املٓةكد١ .. َٚدٔ ثدِ ؾ ْٓدا         غتاتٝذ١ٝإ

غددددتاتٝذ١ٝ ايػٝاغدددد١ٝ ايدددد  عبتدددداز ملجددددٌ ٖددددصٙ اشبةددددط اٱ

يف ذبكٝدددل تػدددتٛع  يف زاخًدددٗا بعدددض ايدددتػا يهٓٗدددا تػدددا 

ٜٚهؿٞ إٔ ٬ْسغ إٔ ذب٬ًٝت ندجا َدٔ ايٓدد     …ٖسؾٗا 

ٚايهتا  سني ادبٗت املًُه١ قبٌ أؾٗط يؿطْػا ثِ يطٚغدٝا  

غدددتاتٝذ١ٝ دسٜدددس٠  ناْدددت تٓشدددٛ بادبددداٙ تٛظٝدددـ شيدددو ن 
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ٚأنجدط َدٔ    يًًُُه١ ٚإٔ ٜهٕٛ اتكداهلا بٗدصٙ ايكد٣ٛ ؾعدا٫،    

.يف غددتاتٝذٞ .شٟ قبددٌ ..ايٝددّٛ ذبٛيددت ايًػدد١ إىل اسبًٝددـ اٱ   

ن٤ٛ ٖصا نٌ ضبًٌ مًو ض١ٜ٩ شات عُل غٝسضى أْٓا عبتاز 

إٔ ْدسضى   تطاتٝذ١ٝ ..نُدا أْٓدا عبتداز ؾعدٲ     قٓاع١ ٖدصٙ ايػد  

إٔ ايعُددٌ عًدد٢ بٓددا٤ ايؿددطز يف ايددساخٌ ٚإعدداز٠ بٓددا٤ َ٪غػددات   

ايسٚي١ ٚايعٌُ ع٢ً إؾطاى املٛاطٔ يف أٟ قطاض َكاٟ ٖٛ َا 

٘ عبدٛ اسبدٌ   ػبعٌ نٌ املًؿدات ايػداخ١ٓ ٚا٭قدٌ غدد١ْٛ تتذد     

نُا إٔ ايعا  غٝتعاط٢ َو ايسٚي١ ع٢ً أْٗدا شات َ٪غػدات   

 غتاتٝذٝاتٗا.إزغتٛض١ٜ َٚس١ْٝ تكطض َػتكبًٗا ٚ

ٚبدددسٚضٙ أؾددداض ز. عبدددساهلل اسبُدددٛز إىل إٔ ايتنٝدددع عًددد٢ 

، َا ٜتبو شيو َٔ قًدل بؿدإٔ   إؾهاي١ٝ ايبة١ ايعطدا٤. ٚأٜها،

، ٚنأْٓدا  أبدسا، ١َ٤٬َ تٛقٝت ايعٜاض٠. نأْٓا ٫ ْطٜس إٔ ْؿطح 

٫ ْكتات إ٫ َٔ ايتؿدهٝو يف ندجا َدٔ ا٭َدٛض. ٚأنداف ز.      

ٚايعٜدداض٠ …عبددساهلل اسبُددٛزخ عبددٔ ظبشٓددا.. املًُهدد١ ظبشددت 

، محددٌ َعدد٘  دددسا، ظبشددت.. اشبةددا  املًهددٞ نددإ مجدد٬ٝ،    

ٚاغددتٌٗ ايعٜدداض٠ بهدد٬ّ مجٝددٌ     ناضٜعَددا ايكٝدداز٠ ايٛاثكدد١، 

٠ بؿددهٌ َدٛظٕٚ ٚٚانددة ايس٫يدد١. سهددطت املًُهد١ ٖددصٙ املددط  
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َتُٝددع. ٚضاؾددل اشبةددا  َٓعَٛدد١ َددٔ املؿددطٚعات ٚا٭ؾهدداض    

ايتُٜٓٛددد١ ايطا٥دددس٠. أعٝدددس بٓدددا٤ ايجكددد١. ٚأعٝدددس ا٭َدددٌ يٓؿدددٛؽ      

نددددجأٜ َٓددددا. ٚظٗددددط يًدكددددّٛ أْٓددددا دٝددددسٕٚ، ٚاثكددددٕٛ،      

ايكًددل إشا؟ َددا  ِٳَدد٪ثطٕٚ، ٚقددازضٕٚ عًدد٢ املٓدداٚض٠. يٹدد  ؾدداعًٕٛ،

.. ذبسٜدسا، قٌٝ سٍٛ ايتدةٝط غا زقٝل يف ظيف بؿإ ايعٜاض٠ 

. َٚددا قٝددٌ بؿددإٔ  ؾايعٜدداض٠ ظٗددطت بؿددهٌ طبةددط يدد٘ دٝددسا،   

ايبةددددد١ ايعطددددددا٤ ؾبددددد٘ ْعدددددط. أقًددددد٘ إٔ بةدددددتِٗ ايعطددددددا٤       

تهؿٝٓدددا ملدددس٣ ظَددديف َٗدددِ، ٚيهدددٌ سدددازخ سدددسٜح.    ٖدددصٙ،

، ستد٢  ناْت املبازض٠ بٗصٙ ايعٜاض٠ يف ٖدصا ايٛقدت َُٗد١ ددسا،    

ٚقدس ٚقدًتٗا     يٛ َٔ زٕٚ بط ٫ٚ محا٥ِ. يهٔ ايبة١ ٖٓداى، 

، غاي١، ٚاغتٛعبتٗا ع٢ً َا ؾٝٗا َٔ عطز. ٚاسبُا٥ِ أٜها،ايط

ندداْٛا ٖٓدداى. أَطٜهددا غددتبك٢ أَطٜهددا َددٔ ضٚظؾًددت ستدد٢    

ٚعبدددٔ   .آخدددط بةددد١ تعدددطز عٓدددسِٖ. يدددٔ ذببٓدددا أَطٜهدددا أبدددسا، 

ا دددددددديهددددٔ خددددا يٓددددا إٔ عبددددتّ بعهٓ    و ٫ عبددددبِٗ.ينددددص

، ٖٚصا َا ؾعًت٘ أٚ ٖٞ غعت زقٝكا،   يبعهٓا سػابا،دددددٚعبػ

اّ، ددددددددددايعٜدددداض٠. زعْٛددددا اٯٕ ؾكددددط ْٓعددددط يف قابددددٌ ا٭ٜ إيٝدددد٘

 ٚغبةط هلا.
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تٓاٍٚ ز. ضبُس ايػًُٞ بايتشًٌٝ َٛقـ ايًٛبٞ اٱٜطاْٞ يف 

أَطٜها َٔ ظٜاض٠ املًو غًُإ يٛاؾٓةٔ، سٝح أؾاض إىل أْ٘ 

ٜٛدددس يف اي٫ٜٛدددات املتشدددس٠ ا٭َطٜهٝددد١ قددد٠ٛ ندددػط ةيدددٛبٞ(  

إٜطاْددٞ تأغػددت قبددٌ بهددو غددٓٛات بؿددهٌ َ٪غػددٞ ٚعُددٌ    

ايدددصٟ  "ايتشدددايـ ايػدددازض"َدددٓعِ. نًٓدددا مسعٓدددا عدددٔ نتدددا   

ايع٬قات بني أَطٜها ٚإٜطإ ٚإغطا٥ٌٝ، ٚقدس مت   ٜتشسخ عٔ

تطمجت٘ يًعطب١ٝ ٚطاضت ب٘ ايطنبإ ٚمت اغتهداؾ١ امل٪يدـ يف   

عددس٠ زٍٚ خًٝذٝدد١. امل٪يددـ ٖددٛ اٱٜطاْددٞ ا٭قددٌ ايددصٟ ؼبُددٌ     

ازبٓػ١ٝ ايػٜٛس١ٜ ٚنصيو ؼبٌُ ايكطٜٔ نداضز ا٭َطٜهدٞ   

ٞ ايعضازؾ  ةاجملٛغٞ(  . تطٜتدا ضددٌ أعُداٍ أٜهدا     تطٜتا باضغد

يًُذًددددؼ ايددددٛطيف اٱٜطاْددددٞ   ٌ ؾددددت٠ مت تعٝٝٓدددد٘ ض٥ٝػددددا، ٚقبدددد

ا٭َطٜهدددٞ عًددد٢ ايدددطغِ َدددٔ اعتاندددات ٚاغدددع١ َدددٔ قبدددٌ      

 ا٭َطٜهٝني َٔ أقٍٛ إٜطا١ْٝ.
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 تَٛاْددداتبعددس ْؿدددط ايهتدددا  املؿددداض إيٝدد٘ أعددد٬ٙ ٚقدددًت   

ٚبددددسأت املطاغدددد٬ت بٝٓدددد٘ ٚبددددني بعددددض    باضغددددٞامل٬يددددٞ إىل 

ـ  ٚيني َٔ بِٝٓٗ ٚظٜط اشباضدٝد١ اسبدايٞ   ٪املػ ٚمت  ددٛاز ظطٜد

ؾهددة بعددض تًددو املطاغدد٬ت ٖٚٓدداى قهدداٜا َطؾٛعدد١ ندددس        

باضغٞ ٚبعهٗا سٴهِ ؾٝٗدا ندسٙ ٚبعهدٗا ٫ تدعاٍ، ٚمجٝعدا      

 َطتبة١ بٓؿاط٘ ٖصا.

بؿهٌ عاّ، يس٣ باضغٞ عكس٠ َٔ نٌ ؾ٤ٞ عطبٞ ٚقس 

 ْتْدت عٓدسَا ندإ طايبدا،    نإ ٜهت  يف املٓتسٜات عًد٢ اٱ 

اؾتِٗ ٚعددازاتِٗ َٛنددٛعات نددس ايعددط  ٚتدداضٜذ ايعددط  ٚثكدد     

ٚتكايٝددسِٖ. ٚ٭ْدد٘ ضدددٌ أعُدداٍ ٚؾددتة قٓددا٠ اتكدداٍ َددو ايٓعدداّ  

عُددٌ باضغددٞ بؿددهٌ نددبا عًدد٢ إػبدداز قٓددٛات        ،اٱٜطاْددٞ

اتكددداٍ بدددني اٱزاض٠ ا٭َطٜهٝددد١ اسبايٝددد١ ٚايػاغددد١ يف إٜدددطإ  

يهطٚض٠ بٓدا٤ ع٬قد١ ٚدبداٚظ اشب٬ؾدات. إ٫      ٚأقبة ٜطٚز عًٓا،

عُدددٌ َكابدددٌ ٜؿدددٝةٔ  أْددد٘ أزضى إٔ ٖدددصٙ ايع٬قددد١ ذبتددداز إىل

خكدّٛ إٜدطإ ٚسًؿدا٤ أَطٜهددا يف املٓةكد١ ستد٢ ٜكتٓدو قدداْو       

   ٚ ِ  ايكدطاض ا٭َطٜهدٞ بدايؿهط٠ ازبسٜددس٠  أٚددس باضغددٞ   َدٔ ثٳد

َدٔ ا٭َدطٜهٝني َدٔ أقددٍٛ إٜطاْٝد١ ايدصٜٔ ٜتؿكدٕٛ َددو        ؾطٜكدا، 

تٛدٗاتدد٘ ٖددصٙ ٚأقددبة ُٖٗددِ ا٭ٍٚ تهدددِٝ أٟ ْكدداط غددًب١ٝ    
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ٝدسٟ ٱٜدطإ يف املٓةكد١    نس ايػعٛز١ٜ باعتباضٖا املٓاؾؼ ايتكً

عًدد٢ ازبٛاْدد  اسبكٛقٝدد١ َٚددا ٜٓؿددط سددٍٛ    ٚايتنٝددع نددجاا،

يف  "املؿددداٜذ"بعدددض ايؿتدددا٣ٚ ايؿددداش٠ ايددد  ربدددطز َدددٔ بعدددض  

ايػددعٛز١ٜ ٚتكددسمٗا نُٓددٛشز مجددٌ ٚاقددو ايددساخٌ ايػددعٛزٟ    

بؿهٌ عاّ ٚيف املكابٌ بسأ دبٓ  اسبسٜح عٔ قهاٜا سكدٛم  

عِ طٗطإ يٲضٖدا  ٚيف  اٱْػإ ٚسكٛم ا٭قًٝات يف إٜطإ ٚز

ايٛقددت شاتدد٘ ٜكًددٌ َددٔ أُٖٝدد١ ايتكددطؼبات ايعسٚاْٝدد١ ايكددازض٠ 

 َٔ ايساخٌ اٱٜطاْٞ.

ع٢ً قعٝس آخط، نٕٛ باضغٞ ع٬ق١ َو ؾدطؼب١ َتٓؿدص٠   

يف اٱزاض٠ ا٭َطٜهٝددد١ ٚطٝدددس٠ َدددو ايبٝدددت ا٭بدددٝض ٚأٚقدددٌ      

َددٛظؿني َددٔ أقددٍٛ إٜطاْٝدد١ إىل ٚظددا٥ـ َطَٛقدد١ يف َهتدد    

ٔ نجاا ع٢ً سٌ ا٫خت٬ف بني طٗطإ ايط٥ٝؼ أٚباَا، ٚضاٖ

ٚٚاؾٓةٔ عد  ندطٚض٠ َعازبد١ املًدـ ايٓدٟٛٚ َٚدٔ تدابو َدس٣         

اٖتُدددداّ باضغددددٞ بٗددددصا املًددددـ ٚتٛادددددسٙ يف َععددددِ أَددددانٔ  

ٕ  0+8ا٫دتُاعات بني صبُٛع١   أطًكٗدا  ايد   ٚايؿطسد١  ٚإٜدطا

ٌ  عٓدس  ٞ  ي٬تؿدام  ايتٛقد  شيدو  َٚٓدص  5106ْدٛؾُ   يف املبدس٥

ٍ  يًػدعٛز١ٜ  اْتكازات٘ تطٜتا ناعـ ايتاضٜذ  يف ايػدعٛز١ٜ  ٚإزخدا
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 نتابا ٚخباق١ غطب١ٝ ؾدك١ٝ أٟ تةًكٗا تػطٜس٠ أٚ ْكاف أٟ

 .امل٬يٞ غٝاغ١ أٚ إٜطإ يف ا٭ٚناع ؾٝٗا تٓتكس يطأٟ

عٓسَا اعتصض املًو غًُإ عٔ سهٛض قُد١ ناَد  زٜؿٝدس    

دٓدس باضغددٞ ؾطٜكدد٘ يؿددٝة١ٓ ايػدعٛز١ٜ ٚايكددٍٛ بددإٔ ايػددعٛز١ٜ   

ٚاؾدٓةٔ سًٝؿٗدا ا٭ٖدِ يف املٓةكد١ ضؾدض زعد٠ٛ       ايد  تعت ٖدا   

 اٱزاض٠ ا٭َطٜه١ٝ بعدس إٔ ندإ قدس أعًدٔ عدٔ قبٛهلدا ةطبعدا،       

غا قشٝة( نُا ساٍٚ ضبدط اٱضٖدا  بايػدعٛز١ٜ ٚإٔ إٜدطإ     

 متجٌ اسبًٝـ ا٭َجٌ يًػط  يًكها٤ ع٢ً زاعـ.

ٚقبٌٝ شٖا  املًو غدًُإ يٛاؾدٓةٔ أطًدل باضغدٞ ايعسٜدس      

ٖددادِ ؾٝٗددا بؿددهٌ َباؾددط أٚ غددا    َددٔ ايتػطٜددسات ٚايددطزٚز 

َباؾط ايػدعٛز١ٜ ٚندإ ُٖد٘ املعٜدس َدٔ ايتدٛتط يف ايع٬قدات        

  يف قدا  تكدسّ   ايطٜدا  ٚٚاؾدٓةٔ ٭ْد٘ ٜدط٣ شيدو ٜٳكد      بني 

تٓدداغِ ٖددصا ازبٗددس َددو   ايع٬قدد١ بددني ٚاؾددٓةٔ ٚطٗددطإ. طبعددا، 

ضغبدد١ يدددس٣ ايدددط٥ٝؼ ا٭َطٜهدددٞ يف اشبدددطٚز باْتكددداض ٚاسدددس  

٠ َكعددس ايط٥اغدد١ ٚخباقدد١ أْدد٘   ٜػددذٌ يف تاضؽبدد٘ قبددٌ َػددازض  

ؾؿدددٌ يف ذبكٝدددل أٟ ظبددداح ٜدددصنط يف ايكهددداٜا ا،ٛضٜددد١ يف  

 املٓةك١.
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ٚيف اجملُددٌ ؾدد ٕ ز. ضبُددس ايػددًُٞ ٜعتكددس إٔ ْتددا٥ر ظٜدداض٠   

املًو غًُإ يٛاؾٓةٔ   تطم يًٛبٞ اٱٜطاْٞ ٚيصيو ٫ ٜعايٕٛ 

 ايكدُت ٚ  ٜعًكدٛا عًد٢ ايعٜداض٠ ْٚتا٥ذٗدا ٚانتؿد٢       نيًَتعَ

١ُٝ اْتكدس ؾٝٗدا قٝداّ ايػدعٛز١ٜ حبذدع مجٝدو غدطف        بتػطٜس٠ ٜت

 ؾٓسم ايؿٛضغٝعٕٚ يًًُو ٚايٛؾس ايػعٛزٟ.

ٚعًل ز. ؾٗس اسبداضثٞ عًد٢ َدا أٚندش٘ ز. ضبُدس ايػدًُٞ       

٫  بكٛيدد٘خ نُددا أْددو ٫ تػددتةٝو اختٝدداض ٚايددسٜو ؾأْددت أٜهددا، 

ٚقس ؾا٤ اهلل إٔ تهٕٛ إٜطإ َٔ  ،تػتةٝو إٔ ربتاض دااْو

نُددا ؾددا٤ غددبشاْ٘ ٚتعدداىل إٔ  ،ملٓةكدد١بدني داآْددا يف ٖددصٙ ا 

ْهددٕٛ عًدد٢ خدد٬ف عُٝددل َعٗددا يف نددجا َددٔ أَددٛض ايددسْٝا      

ٚخ٬ؾٓددا َددو إٜددطإ ٖددٛ َددٔ ايعُددل حبٝددح ٜكددع       ،ٚاٯخددط٠

 تكددسٜط املددس٣ ايددعَيف ايددصٟ غٝػددتػطق٘ نُددا ٫ مهددٔ أبددسا، 

قٝاؽ سذِ ا٭نطاض اي  قس تٓذِ عدٔ شيدو اشبد٬ف. ٚعًٝد٘     

تباعٗددا َددو ٖهددصا ددداض ٖددٞ  اؾدد ٕ ايػٝاغدد١ ايدد  ٫ َؿددط َددٔ 

غٝاغددد١ اسبدددصض ٚايٝكعددد١ ٚاملٛادٗددد١ نًُدددا استددداز ا٭َدددط .       

َازٜدد١ أٚ سػدد١ٝ ؾكددس تهددٕٛ َعٜٓٛدد١    ٚاملٛادٗدد١ يٝػددت زا٥ُددا، 

ٚؾهط١ٜ ٚثكاؾ١ٝ .إٜطإ ْؿدة١ ددسا، عًد٢ ندٌ ازببٗدات ٚيف      
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٫ٚ أظٔ إْٓا اغتةعٓا إىل ايّٝٛ  ،َػتٜٛات املٛاد١ٗ َعٓا نٌ

 إٔ ْكابٌ ْؿاطٗا بٓؿاطات مماث١ً .

ٚأندداف ز. ؾٗددس اسبدداضثٞ إٔ ز. ضبُددس ايػددًُٞ عددط  يف  

َٔ أٚد٘ ايٓؿاط اٱٜطاْٞ يف ٚاسس٠ َٔ  ؾاع٬، َساخًت٘ ٚدٗا،

   ٕ َدو   "سطبٓدا "َدا ػبعًٓدا ْدسضى إٔ     ،غاسات ايكدطاع َدو إٜدطا

ٓٝس ايؿطؽ يٝػدت سطبدا، قكدا٠ أٚ َطسًٝد١ بدٌ      ٖصا ازباض ايع

ٚاملةًدٛ  ٖدٛ َٛادٗد١     ،ؾٗدصا قدسضٙ ٚقدسضْا    ،َػتُط٠ ٚزا٥ُد١ 

اسبكا٥ل نُا ٖٞ ٚيٝؼ نُا ْتُٖٛٗا أٚ ْتُٓاٖا، ٫ٚبس إٔ 

ْػازض اسباي١ ايطَٚاْػ١ٝ يف تكطؾاتٓا يف ٖصٙ املٓةكد١ املًتٗبد١   

١ ا٭خدا٠  .. َٚٔ ثِ ْػتعس يًُػتكبٌ .. املتع  و ايعٜاض٠ املًهٝ

إىل أَطٜها ناْت عاقؿ١ سدعّ غٝاغد١ٝ ٚزبًَٛاغد١ٝ َُٗد١     

 يف ٖصا ا٫دباٙ .. ؾًٓٛاقٌ .. ٚيٓبيف عًٝٗا و

ٚتأنٝددسا ملددا شنددطٙ ز. ؾٗددس ؾكددس أؾدداض تكطٜددط بجتدد٘ قٓددا٠     

 ايعطبٝد١ اسبدسخ إىل إٔ َددا ٜكداض  ايددج٬ثني ًَٝداض ز٫ٚض غددٜٓٛا،    

ّ دا٤ت يف تكطؾٗا إٜطإ ع٢ً أشضعٗا يف املٓةك١، ٖصٙ ا٭ضقا

تكطٜددط أَطٜهددٞ دسٜددس أعددسٙ َعٗددس زضاغددات أَطٜهددٞ ٚؾددل  
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َكدداٍ ْؿددطت٘ قددشٝؿ١ ٚاؾددٓةٔ تددامع بعٓددٛإخ إٜددطإ تكددطف  

ًَٝددداضات ايدددس٫ٚضات غدددٜٓٛا عًددد٢ ضٚاتددد  إضٖدددابٝني حبػددد       

ايتكطٜط. ا٭ضقاّ اي  أؾداض إيٝٗدا ايتكطٜدط ا٭َطٜهدٞ اشبدام      

ني ًَٝداض  ْٚتشسخ عٔ َبًؼ ٜتاٚح بني أضبع١ عؿدط ًَٝداض ٚث٬ثد   

 ز٫ٚض أَطٜهددٞ إوددا ٖددٛ اسبددس ا٭زْدد٢ َددٔ زعددِ إٜددطإ َايٝددا،   

زبُاعات َكٓؿ١ إضٖاب١ٝ، ؾٛاؾدٓةٔ تدامع تٓكدٌ عدٔ خد ا٤      

أَطٜهٝني تأنٝسِٖ ايٓعاّ اٱٜطاْدٞ املدايٞ ٜتدةد٢ بهدجا     

 ٖصٙ ا٭ضقاّ ٚشيو يػببنيخ ا٭ٍٚ ٖدٛ إٔ إٜدطإ َتهتُد١ ددسا،    

طٟ ٚايجداْٞ ٖدٛ أْٗدا    بؿإٔ املكاضٜـ املتعًك١ بايسؾاع ايعػده 

٫ تكطح باملبايؼ اي  تدسؾعٗا َكابدٌ املعًَٛدات ا٫غدتدباضات١ٝ     

ٚزعِ ازبُاعدات غدا ايٓعاَٝد١. ٚبدايعٛز٠ إىل ا٭ضقداّ حبػد        

َددا ْؿددطت قددشٝؿ١ ٚاؾددٓةٔ تددامع ؾدد ٕخ َددا بددني ٦َدد١ َٚدد٦     

تصٖ  إىل سع  اهلل، ٚبدني ث٬ثد١ ٚ ػد١     ًَٕٝٛ ز٫ٚض غٜٓٛا،

هددٞ إىل ْعدداّ ا٭غددس، َٚددا بددني اثدديف  عؿددط ًَٝدداض ز٫ٚض أَطٜ

عؿط ًَٕٝٛ ٚ ػ١ عؿط ًَٕٝٛ ز٫ٚض إىل املًٝؿٝات ايؿدٝع١ٝ  

املكاتًدد١ يف غددٛضٜا ٚايعددطام، َددا بددني عؿددط٠ ٚعؿددطٜٔ ًَٝددٕٛ      

ز٫ٚض تصٖ  إىل ًَٝؿٝات اسبٛثٞ، ؾُٝا عؿطات امل٬ٜدني إىل  



6

–5102 
270 

محاؽ. ٜٚؿا ايتكطٜط بٗصا ايكدسز إىل أَجًد١ تتعًدل مبطتبدات     

ؿٞ غدٛضٜا َدج٬، ؾد ٕ املًٝؿدٝات املسعَٛد١ َدٔ إٜدطإ        ؾٗط١ٜ، ؾ

. ١٦َ ٚأيـ ز٫ٚض أَطٜهٞ ؾٗطٜا، ٜكبض عٓاقطٖا بني  ؼ

ٚتبك٢ ٖصٙ ا٭ضقاّ غا َبايؼ بٗا حبػ  ايتكطٜط، باعتبداض إٔ  

تكاضٜط غابك١ تؿدا إىل إٔ زعدِ إٜدطإ يًشدطؽ ايجدٛضٟ ٚؾًٝدل       

ٝد١ إٜدطإ   ايكسؽ ٜتدةد٢ بهدجا املبدايؼ املؿداض إيٝٗدا يف َٝعاْ     

 ايعا١َ ايػ١ٜٛٓ.

ٚيف ايػددٝام شاتدد٘ ؾكددس أؾدداض ز. ضبُددس ايػددًُٞ يف تكطٜددطٙ  

هلصا ايؿٗط مبذ١ً آضا٤ بعٓٛإخ ايك١َٝٛ ٚاملصٖبٝد١ يف ايػٝاغد١   

( إىل أْد٘ ٚعًد٢ املػدت٣ٛ اشبداضدٞ     ٚخاضدٝدا،  اٱٜطا١ْٝ ةزاخًٝدا، 

زٍٚ ازبددٛاض ايعطبددٞ ٚتكددسَٗا  "عًدد٢ ؾددٝة١ٓ"ؾدد ٕ إٜددطإ تعُددٌ 

َكابدٌ ضغدِ قدٛض٠ َهد١٦ٝ يًٓعداّ اسبدانِ يف        بكٛض٠ غًب١ٝ

، طٗطإ. ٚقبٌ اْتكاض ايجٛض٠ ناْت إٜطإ زٚيد١ ؾدٝع١ٝ أٜهدا،   

يف ايػٝاغد١ اشباضدٝد١    إ٫ إٔ ايبعس املصٖي   ٜهٔ سانطا،

، بٌ اعتُس ع٢ً ازباْ  ايكَٛٞ ايؿآٖؿاٖٞيًٓعاّ ايبًٟٗٛ 

، ٚٚقدددٍٛ امل٬يدددٞ إىل ضأؽ اهلدددطّ   >:>0ؾكدددط. بعدددس ثدددٛض٠   

غددٞ ٚايددسٜيف يف ايددب٬ز، اغددتشٛش ايبعددس املددصٖي عًدد٢     ايػٝا
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ازبُٗٛض١ٜ "ايكبػ١ ايعا١َ ٱٜطإ اسبسٜج١، ٚمت إط٬م َػ٢ُ 

ايؿد٤ٞ ايٛسٝدس ايدصٟ        بس٬ٜ يًًُه١ٝ ايب١ًٜٛٗ. "اٱغ١َٝ٬

ٜةددطأ عًٝددد٘ أٟ تػدددٝا ٜتُجددٌ يف اغدددتُطاض املؿدددطٚع ايتٛغدددعٞ   

اٱٜطاْٞ يف املٓةك١، إ٫ إٔ املع١ً ايعاَد١ ذبٛيدت َدٔ ازباْد      

، >:>0ايكَٛٞ إىل املصٖي ؾكدط. ؾُٓدص اْتكداض ايجدٛض٠ عداّ      

أخددصت إٜددطإ تددطٚز ٚتعُددٌ عًدد٢ َؿددطٚع تكددسٜط َددا ٜػدد٢ُ       

إىل زٍٚ ازبدددٛاض ايعطبددٞ، يددٝؼ خسَددد١    "ايجددٛض٠ اٱغدد١َٝ٬  "بددد 

يًُدددصٖ  ايؿدددٝعٞ بكدددسض َدددا ٖدددٛ إخؿدددا٤ يًُؿدددطٚع ايػٝاغدددٞ 

ايتٛغعٞ ذبت عبا٠٤ املصٖبٝد١، َٚدا ٜعدطف يف أزبٝدات ايٓعداّ      

يف ايعدددا ، ٚتعددديف بدددصيو   "محاٜددد١ املػتهدددعؿني"اٱٜطاْدددٞ بدددد

ا٭قًٝدددات ايؿدددٝع١ٝ عًددد٢ ٚدددد٘ اشبكدددٛم، ٚزْٚدددت شيدددو يف   

َددٔ ٖٓدا، مسشددت   ".087"تٛض اٱٜطاْدٞ ذبددت املداز٠ ضقدِ    ايسغد 

إٜددددطإ يٓؿػددددٗا، ٚيف إطدددداضق زغددددتٛضٟ، بايتددددسخٌ يف ايؿددددإٔ 

ايساخًٞ يسٍٚ املٓةك١، إ٫ إٔ اهلسف ايط٥ٝؼ يٝؼ ايسؾاع عٔ 

املهٕٛ ايؿٝعٞ أٚ خس١َ املدصٖ  بكدسض َدا ٖدٛ اغدتجُاض ٖدصٙ       

شيو،  ايٛضق١ يتكسّ طُٛساتٗا ايتٛغع١ٝ يف املٓةك١. إىل داْ 

ايدد  تؿددهٌ ْددٛا٠ ازباْدد      "ايسٚيدد١ املٗسٜٚدد١ "ٖٓدداى ؾهددط٠  
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ٚتعتُددس ٖددصٙ ايؿهددط٠ عًدد٢      ا٭ٜددسٜٛيٛدٞ يًٓعدداّ اٱٜطاْددٞ.  

ايدتدًل َدٔ   "ايتدًل مما تةًل عًٝد٘ بعدض أزبٝدات املدصٖ      

يف ايسٚي١ املٗسٜٚد١ ذبدت ضاٜد١     "ايةػا٠ ٚإس٬ٍ ايعسٍ ٚاملػاٚا٠

ٛ   اٱَدداّ ايػا٥دد .  ظٝددـ ٖددصا ازباْدد   قدداّ ايٓعدداّ اٱٜطاْددٞ بت

ؽبسّ َؿطٚع٘ ايتٛغعٞ، َٔ خ٬ٍ اسبدسٜح   املصٖي تٛظٝؿا،

عددٔ أُٖٝدد١ بعددض زٍٚ املٓةكدد١، خاقدد١ ايددُٝٔ ٚايعددطام، يف      

َٔ ٖٓا، ٜطنٔ ايٓعداّ اٱٜطاْدٞ إىل    تؿهٌ ايسٚي١ املٗس١ٜٚ.

ٖددصا ايبعددس املددصٖي يًٛقددٍٛ إىل أٖساؾدد٘ ايػٝاغدد١ٝ، ٚيهددٔ  

 ٜٛدس يف ايٛقت ايدطأٖ  ذبت عبا٠٤ ايةا٥ؿ١ٝ ايهٝك١. ٚ٭ْ٘ ٫

اَتساز قَٛٞ ٱٜطإ يف ايساخٌ ايعطبٞ، ٚنٞ ٫ تُٗدٌ ايبعدس   

ايكدددَٛٞ ٭ٖدددساف زاخًٝددد١ حبتددد١، تدددطٚز املانٝٓددد١ اٱع٬َٝددد١  

اٱٜطا١ْٝ ملعاعِ إٔ ايُٝٔ ٚأددعا٤ َدٔ املٓةكد١ ايعطبٝد١ ناْدت      

ذبت َع١ً اٱَ اطٛض١ٜ ايؿاضغ١ٝ، ٚتٓدبـ يف املٛاقدو ا٭ثطٜد١    

يطأٟ ايعاّ ا،ًٞ يتؿهٌ َعاددا، قَٛٝدا، زاعُدا،    عُا تكٓو ب٘ ا

 ملؿاضٜو إٜطإ يف املٓةك١، خاق١ إٔ ٖصا ايٓعداّ ٜدسضى دٝدسا،   

ق٠ٛ ايٓعع١ ايك١َٝٛ يف اهل١ٜٛ اٱٜطا١ْٝ يف ايعكط اسبسٜح. َدٔ  

ٖٓا، ٜهجدـ ايػاغد١ ٚايكداز٠ ايعػدهطٜٕٛ ٖٓداى مح٬تٗدِ       
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ٕ ايتدسخٌ  اٱع١َٝ٬ اي  تػع٢ إىل إقٓداع ايؿداضع اٱٜطاْدٞ بدأ    

يف ايعددطام ٚغددٛض١ٜ ٚايددُٝٔ يددٝؼ تددسخ٬، يف ايؿددإٔ ايددساخًٞ      

يتًو ايسٍٚ، بكدسض َدا ٖدٛ سبُاٜد١ ا٭َدٔ ايكدَٛٞ اٱٜطاْدٞ يف        

 املكاّ ا٭ٍٚ.

ملداشا ٫ ٜهدٕٛ يٓدا يدٛبٞو؟      ٚتػا٤ٍ أ. عبساهلل ايهدٛؼبٞخ  

ٜٓاؾة عٔ قهاٜاْا ٜٚتبٓاٖدا و؟ ٚأددا  ز. ضبُدس ايػدًُٞ بدإٔ      

شبًٝذددٞ ٫ مهددٔ تهٜٛٓدد٘ بددني عؿدد١ٝ  ايًددٛبٞ ايػددعٛزٟ أٚ ا

ٚنددشاٖا. املجكؿددٕٛ اٱٜطاْٝددٕٛ َتٛغًددٕٛ يف املطانددع ايبشجٝدد١  

ٚٚغددا٥ٌ اٱعدد٬ّ املدتًؿدد١ يف     غددتاتٝذ١ٝ ٚبٝددٛت اشبدد ٠  ٚاٱ

زَػدد١ ةايعكددٍٛ( َددٔ إٜددطإ ايػددط  َٓددص أضبعدد١ عكددٛز ٖٚذددط٠ ا٭

تددعاٍ َػددتُط٠ ٚايػددط  ؼبتهددٓٗا ٚبعددس شيددو تػددتؿٝس إٜددطإ  ٫

أٚ بأخط٣ َٔ خد٬ٍ ايعدعف عًد٢ ايدٛتط ايكدَٛٞ       َِٓٗ بةطٜك١

ٚيٝؼ ايسٜيف ٚنصيو سكٝك١ ايٓعدط٠ ايعسا٥ٝد١ دبداٙ ندٌ َدا      

 ٖٛ عطبٞ.

ٜٚعتكددس ز. ضبُددس ايػددًُٞ أْٓددا عبتدداز إىل عُددٌ َ٪غػددٞ    

بايسضدددد١ ا٭ٚىل، َدددٔ خددد٬ٍ تكٜٛددد١ ع٬قاتٓدددا َدددو املطاندددع     
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ايبشج١ٝ يف ايػط  ْٚبسأ بتكسِٜ بعدض ايبداسجني املتُٝدعٜٔ َدٔ     

هلددِ بؿددهٌ   اشبًٝذددٝني ٚخباقدد١ املبتعددجني يٝذددسٚا َهاْددا،    

َ٪قددت ةظا٥ددط( أٚ زا٥ددِ يف تًددو امل٪غػددات ايبشجٝدد١ ٚنددصيو     

ٓا املبتعجني ٚاملكدُٝني يف ايػدط  عًد٢ ايهتابد١ يف     ٥تؿذٝو أبٓا

ايكشـ ايػطب١ٝ عدٔ قهداٜا املٓةكد١ ستد٢ ٚإٕ بدسأٚا بٛغدا٥ٌ       

تِٗ إع٬َٝدد١ أقددٌ ؾددٗط٠ َٚددٔ ثددِ ٜتددسضدٕٛ َددو تُٓٝدد١ َٗدداضا       

ٚتدطانِ اشبد ٠ يدسِٜٗ. إٕ بددسأْا ايٝدّٛ ؾعًٝٓدا اْتعداض ايٓتددا٥ر       

 طدد٬ٜٛ، بعددس عؿددط٠ غددٓٛات عًدد٢ أقددٌ تكددسٜط ٖٚددصا يددٝؼ ٚقتددا، 

ٚخباق١ إٔ ايكه١ٝ يٝػت آ١ْٝ أٚ َطس١ًٝ بٌ َػتُط٠  إط٬قا،

 يعكٛز َػتكب١ًٝ.

َٚددٔ دٗتدد٘ ٜددط٣ أ. عبددساهلل آٍ ساَددس إٔ ايًددٛبٞ ايػددعٛزٟ  

ؽ ٖٚٓددداى أؾددددام ٚأقدددٛات  َٛددددٛز َٚددد٪ثط يف ايهدددْٛػط 

ظايت متجٌ ايط١ٜ٩ ايػعٛز١ٜ زاخًٗا ٚيهٓد٘ ٜعتكدس    اَناْت ٚ

إٔ غٝدددا  ايؿدكدددٝات ايػدددعٛز١ٜ املددد٪ثط٠ ٚايددد  اغدددتةاعت    

خ٬ٍ ايعكٛز املان١ٝ بٓا٤ قساقات ٚع٬قات َٚكدا  زاخدٌ   

اي٫ٜٛات املتشدس٠ قدس ٜهدعـ ٖدصا ايًدٛبٞ ٚقدس ؽبٓدل ايكدٛت         

يدصٟ ٜهدِ ندٛيف ايدصٟ     ايػعٛزٟ ٖٓاى َٚدٔ ٜعدطف املةعدِ ا   
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،اٚي١ ا٫غتٝاٍ يف ٚاؾدٓةٔ ندإ ػبًدؼ     ازبباتعط  ؾٝ٘ 

ًٜٚتكٞ ب٘ ايهجا َٔ املٗدتُني بايؿدإٔ ايػدعٛزٟ     ٖٓاى زا٥ُا،

 ي٘ زٚض يف نجا َٔ ايًكا٤ات. نإ ْاٌٜنصيو ؾكٝك٘ 

ٜٚددط٣ ز. َٓكددٛض املةدداٟ إٔ ٖٓدداى َػددأي١ تتعًددل بددايك٣ٛ    

ٕ املٓاؾػ١ أٚ املعاز١ٜ يف ٖدصٙ   نٝؿٝد١ ذبٝٝدسٖا ؾدٓشٔ    ٚ ايبًدسا

يهٓٓددا ٫ ْؿعددٌ .. ٚ ْػددتةٝو نػدد  ايهددجا َددٔ ٖددصٙ ايكدد٣ٛ

يعددسّ َعطؾدد١ َددا وًددو َددٔ أٚضام َدد٪ثط٠      ٚ يػٝددا  ايتدةددٝط 

بعهددؼ إٜددطإ ايدد  اغددتةاعت خًددل يددٛبٞ إٜطاْددٞ َٓاقددط        

يكهددداٜاٖا يف َطاندددع ايكددد٣ٛ ا٭َطٜهٝددد١. ٜٚدددط٣ أ. َةؿدددط  

ٟ أاملطؾس أْ٘ ػب   عدٔ   ايعداّ بعٝدسا،   ٕ ْعٌُ ع٢ً نػ  ايدطأ

 ايبٝت ا٭بٝض َٚٔ ؾٝ٘.

يهٔ ز. عبسايػد٬ّ ايٛاٜدٌ ٜدط٣ إٔ بٓدا٤ ع٬قدات َدا ٚضا٤       

سه١َٝٛ َو ا٭َطٜهدإ يد٘ َكتهدٝات قدعب١ تتُشدٛض سدٍٛ       

 إط٬م ايعٌُ املسْٞ. ؾايصٟ غٝشكٌ ٖٛ ع٬ق١ ؾدع  بؿدع   

ع٬قدد١ َجددٌ ٖددصٙ تددتِ عدداز٠ َددٔ   ٚ يددٝؼ سهَٛدد١ حبهَٛدد١. ٚ

ايتداضٜذ  ٚ ٌ غٝا  ع٬قات ايًػد١ خ٬ٍ َ٪غػات َس١ْٝ، يف ظ

 املؿتى.
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أَا ز. خايس ايطزٜعدإ ؾدا٣ أْٓدا ْعتكدس إٔ َؿده٬تٓا َدو       

يف ايبٝت ا٭بٝض ْٚٓػ٢ أعها٤  أَطٜها مهٔ سًٗا مجٝعا،

ايهددٛظبطؽ َٚطانددع قددٓو ايكددطاض ٚازباَعددات ٚايتذُعددات  

عبددٔ ٫ ْكددازم ايًٛبٝددات ايدد   …ٖددٞ عكًٝدد١ عطبٝدد١ املسْٝد١..  

ايدطأٟ ايعداّ ْٚعتكدس إٔ ايط٩غدا٤ ٖدِ َدٔ ٜكدّٛ        تػتةٝو تػدٝا  

َدددد٪ثط٠ ْٚتذدددد٘ يًددددطأؽ  ا،ْٓػدددد٢ إٔ ٖٓدددداى أططاؾدددد …بددددصيو

 َباؾط٠.. عك١ًٝ عطب١ٝ َط٠ أخط٣.

ٚأٚنة ز. ظٜاز ايسضٜؼ أْٓدا ٫ ْعداْٞ َدٔ ؾٴدة يف ندطٚت      

ايك٠ٛ، يهٓٓا ْعاْٞ َٔ عسّ اغتدساَٗا نُا ٜٓبػٞ ..بدٌ إٕ  

 نطٚت قٛتٓا تٴػتدسّ أسٝاْا، نسْا.

نط ز. عبسايطمحٔ اهلسيل أْ٘ َٚٔ خ٬ٍ َتابعت٘ يًٛبٞ ٚش

ٜط٣ أْ٘  ،اٱٜطاْٞ ٚايصٟ ٜعت  َٔ ايًٛبٝات ايك١ٜٛ يف زٟ غٞ

٫ مهددٔ ايتعٜٛددٌ عًٝدد٘ ؾددايؿهط ايؿاضغددٞ املعددازٟ يًعددط        

ا ظايددت تػددٝةط ٚتدد٪ثط عًددد٢    َدددايتاضؽبٝدد١ يًؿددطؽ     ٚا٭طُدداع 

 تٛدٗات ايًٛبٞ اٱٜطاْٞ.

اٱعددد٬ّ املٛدددد٘ َدددٔ اشبددداضز  ٜٚدددط٣ ز. محٝدددس املدددعضٚع إٔ  

يًددساخٌ اٱٜطاْددٞ غددٝهٕٛ أؾهددٌ ٚأغددطع ايٛغددا٥ٌ يتأغددٝؼ   
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 ٕ ايؿهدا٥ٝات   ،دٌٝ ٜ٪َٔ حبٝا٠ بعٝس٠ عٔ ايٛقا١ٜ زاخٌ إٜدطا

اسبسٜج١ َٚا مهدٔ إٔ تٓكًد٘ َدٔ ضبتدٟٛ مهدٔ إٔ تػداعس       

سكدددٛم ايؿدددبا  بدددايتعًِٝ ٚايعُدددٌ غدددتبكٞ   ،بؿدددهٌ َباؾدددط

أغبا  نا١َٓ يتػا ايٓعداّ. ٚأٚندة ز. محٝدس إٔ َدا ٜككدسٙ      

 باعتبدداضِٖ غدد١ٓ،;0-05ٖددٛ ايؿهددا٥ٝات املٛدٗدد١ يًؿددبا   

 ِ ٌ  يتأغدٝؼ  ا٭ٖد ٟ  دٝد ٔ  عكدط  ٚايتُٓٝد١  اسبٝدا٠  حبد   ٜد٪َ

 ١ ا٫دتُاع١ٝ.ٚايعساي

ٚأناف ز. عبسايطمحٔ اهلدسيل إٔ أٖدِ ايكٓدٛات ايؿهدا١ٝ٥     

٪ثط٠ ُٖا اّ بٞ غٞ ؾاضغٞ ٚاسبط٠ ؾاضغٞ ٚيهٔ ا٭نجدط  امل

تأثاا، ٚقاٍ سل ٚٚقاٍ ؾاضغٞ ةايتٛسٝدس( يسضدد١ إٔ نبداض    

املطادددو اٱٜطاْٝدد١ ٚايعطاقٝدد١ تتشددسخ عددٔ ٚقدداٍ ٚذبددصض َٓٗددا   

 زَٚا،.

بُٝٓا قاٍ أ. خايس ايٛابدٌخ يٝتٓدا ًْتؿدت ٭ْؿػدٓا يف ايدساخٌ      

إىل تععٜدع ايًشُد١    ٫ٚ ْتٛضط بايؿ٪ٕٚ ايساخ١ًٝ يًسٍٚ  عبتداز 

ايٛطٓٝدددد١ يف ايددددساخٌ ٚا٫ٖتُدددداّ بطؾاٖٝدددد١ املددددٛاطٔ ٚٚعٝدددد٘     

سدس  يف َٚؿاضنت٘ ايػٝاغد١ٝ يف ذبسٜدس َػدتكبٌ بًدسٙ ٖٚدصا      

 شات٘ قازض ع٢ً ٖعم١ نٌ عسٚ.
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ٚشنددطت ز. ازبدداظٟ ايؿددبٝهٞ أْٗددا تؿددعط بددإٔ ايٝٗددٛز       

ٚاٱٜطاْٝني يسِٜٗ ْؿؼ طٌٜٛ ٚض١ٜ٩ بعٝس٠ املس٣ يتدةٝةداتِٗ  

عبٔ يٝؼ يدسٜٓا ٖدصا ايتٛدد٘ ٫ عًد٢      ،دٌٝ بعس دٌٜٝٴهًُٗا 

ٍِ  ،َػددت٣ٛ ا٫قدد٬سٝني ٫ٚ عًدد٢ َػددت٣ٛ املػدد٪ٚيني  نددٌ ٖدد

  يؿدددت٠ ْؿددداط٘ َععُٓدددا ذبكٝدددل ْتدددا٥ر آْٝددد١ غدددطٜع١ تٴشػددد  

 . اٱق٬سٞ أٚ َٓكب٘ اسبهَٛٞ

ٚأؾاضت أ. ي٢ًٝ ايؿٗطاْٞ إىل إٔ َدٔ ٜتأَدٌ غٝاغد١ إٜدطإ     

س عًد٢ أغدايٝ  املهدط    يف ايتعاٌَ َدو اشبًدٝر ػبدس أْٗدا تعتُد     

ٚيددددسٜٗا ْؿددددؼ طٜٛددددٌ يف ضغددددِ اشبةددددط ٚدبٓٝددددس ا٭تبدددداع       

غؿاضاتٗا يف ايسٍٚ اشبًٝذ١ٝ تكدّٛ   ،ٚازبٛاغٝؼ زاخٌ ايسٍٚ

بددأزٚاض خؿٝدد١   تعٗددط بؿددهٌ ٚانددة إ٫ بعددس أسددساخ زٚاض     

يف اٱَاضات ايعطب١ٝ ٖٚدٞ َدٔ شاقدت     ،ٚخ١ًٝ ايعبسيٞ ،ايً٪ي٪٠

   ٛ ٜعُددٌ  ،ٕ إٜطاْددَٞددط ا٫سددت٬ٍ ٜعددٝـ َددا ٜكدداض  ْكددـ ًَٝدد

قس ٜكً  أٟ  ٖٚٛ عسز نبا دسا، ،أغًبِٗ يف ايتذاض٠ ٚايعكاض

يف ايهٜٛددت ٚقددٌ   ،َعازيدد١ يف ايتنٝبدد١ ا٭َٓٝدد١ ٭ٟ زٚيدد١   

املتذٓػددٕٛ اٱٜطاْٝددٕٛ ملٓاقدد  سهَٛٝدد١ ٚيعددٌ تًددو ا٭مسددا٤   

اي  نُتٗا قا١ُ٥ ايعداض يف خًٝد١ سدع  اهلل تؿدتة يف ا٭شٖدإ      

 ْاؾص٠ َٔ اسبصض ٚايبكا٠ مبا ؽبةط ي٘ ٖ٪٤٫.
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ٚأناؾت أ. ي٢ًٝ ايؿٗطاْٞ إٔ ايٝٗٛز غٝةطٚا عًد٢ ايعدا    

ٕ إٜدددطإ تؿعدددٌ بػددد٬سني ةاٱعددد٬ّ ٚايتذددداض٠( َٚدددا غبؿددداٙ أ 

ايدطغِ َدٔ َعاْاتٗدا ا٫قتكداز١ٜ     ع٢ً بٓا ايّٝٛ، ؾ ْؿػ٘ ايؿ٤ٞ

ؾتذددددسِٖ ؼبطقددددٕٛ عًدددد٢ ؾددددطا٤  ،إ٫ أْٗدددا تددددسعِ أتباعٗددددا 

ايعكاضات ايعاز١ٜ بأغ٢ً ا٭غعاض ٜٚػٝةط بعهدِٗ عًد٢ دبداض٠    

قٓددا٠  81ٚقٓٛاتٗددا اٱع٬َٝدد١ دبدداٚظت   ،ايددصٖ  ٚاجملددٖٛطات

أقُدداض عطبٝدد١،   تبؿددا١ٜ ٖذَٛٝدد١ ٚاملهددشو أْٗددا تبددح عًدد٢    

َػأي١ ايتعداٜـ ٚايػد٬ّ َدو إٜدطإ ٖدٞ سًدٍٛ ٚقتٝد١ تعةدِٝٗ         

ٕ ؾطقدد١ أندد  يً  ٚٚقددـ ٖددصا املددس ٜهددٕٛ    ،تػًػددٌ يف ايبًددسا

 قٜٛدا،  ايكٓٛات اٱع١َٝ٬ ػب  إٔ ٜكابًدٗا إع٬َدا،   ،بػ٬ح َجً٘

ايتكددط  َددٔ ايبًددسإ ايدد  تٛاددد٘   ،ٜؿٓددس أناشٜبٗددا ٚؼبذُٗددا

ٟ ا٭خةبددٛط ايؿاضغددٞ  خةددط ايتؿددٝو ستدد٢ ٫ متتددس هلددا أٜددس    

نُا ؾعٌ َو سٛث١ٝ ايدُٝٔ   ،ٚتكبة بٝسٙ ٜٛدٗٗا َت٢ َا أضاز

ٚقبًددِٗ َددو دٓددٛ  يبٓددإ ٚدٓددٛ  غددٛضٜا بعددس إٔ ت٬عدد  يف        

ٚأِٖ َٔ ٖصا نً٘ ٚسس٠ خًٝذ١ٝ  ،ايتنٝب١ ايػها١ْٝ ؾٝٗا

زضع ازبعٜط٠ ٚعاقؿ١ اسبدعّ أظٗدطت    ،عػهط١ٜ ٚاقتكاز١ٜ

 نٝـ ٜهٕٛ يف ٚسس٠ املٛاقـ ق٠ٛ.
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اض ز. محددس املادددس إىل َكايدد٘ يف ٖددصا ايؿددإٔ جبطٜددس٠   ٚأؾدد

بعٓٛإخ اسبسٜس اٱٜطاْدٞ ٜؿًد٘    :0595ايؿطم ا٭ٚغط ايعسز 

سسٜددس َجًدد٘، َٚددٔ أبددطظ َددا تهددُٓ٘ املكدداٍ ايكددٍٛ بددإٔخ سسٜددس  

ا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ اٱٜطا١ْٝ سني اْسيعت ثدٛض٠ إٜدطإ، قابًتد٘ نتًد١     

عطندد١ َددٔ ايكةددٔ ايعطبددٞ ا٭ٜددسٜٛيٛدٞ ايٓدداعِ، ؾهاْددت امل  

ٝٵ س اْدس٫ع  غا َتهاؾ١٦، يف ايكطاع ايصٟ استسّ َو إٜطإ بع

 ببعجٝت٘ املتٗايهد١ خكدُا،   قساّ سػنيايجٛض٠ اٱٜطا١ْٝ نإ 

يف َعطنت٘ َدو إٜدطإ، ؾعًد٢ ازببٗد١      ٤أٜسٜٛيٛدٝا غا نـ

اٱٜطا١ْٝ ناْت ضٚح ز١ٜٝٓ َتٛقس٠، ٚيف ازبب١ٗ ايعطاقٝد١ َٚدو   

 طٜا،إٔ ددددددددٝـ قدددددددساّ قدددددددس غددددددداْست٘ أَاندددددددا عػددددددده

، ٚؾتة ي٘ عسز َٔ ايسٍٚ ايعطب١ٝ خعا٥ٓٗا املايٝد١  ٚاغتدباضاتٝا،

ٚبدد٬ غددكـ، ؾدد ٕ إٜدددطإ متاغددهت ٚتعاؾددت، ثددِ اْةًكدددت       

 ٚ غددتاتٝذٝاتٗا يف ايعددا  ايػدديف.  إتٛاقددٌ تٓؿٝددص طبةةاتٗددا 

ٚيف يبٓدددإ متدددسز ا٭خةبدددٛط ا٭ٜدددسٜٛيٛدٞ اٱٜطاْدددٞ ْٚٗدددض   

ايعددا  بددازبٓٛ  ايؿددٝعٞ، ٚضاسددت إٜددطإ ذبددت مسددو ٚبكددط    

َدٔ   َٚتُاغدها،  قٜٛدا،  أٜسٜٛيٛدٝا، ايػيف تبيف يب١ٓ يب١ٓ نٝاْا،

٫ د ايٓاس١ٝ ا٫قتكاز١ٜ ٚايعػهط١ٜ، ؾأغػت َدو سدع  اهلل    

 استاؾٝددا، بددٌ أعددست دٝؿددا، دْكددٍٛ ًَٝٝؿددٝات عػددهط١ٜ ق١ٜٛدد 
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، ٚبهددٌ ، أقددبة بعددسزٙ ايددصٟ ٜتذدداٚظ ايػددبعني أيؿددا،    َددسضبا،

َددٔ  ٌ ٜؿددٛم عددسزا، املكدداٜٝؼ، أقدد٣ٛ َددٔ ازبددٝـ ايًبٓدداْٞ، بدد   

دٝدددٛف ايدددسٍٚ يف املٓةكددد١، ٚيف املكابدددٌ   ٜهدددٔ يًػددد١ٓ يف  

يبٓإ ةبػب  ٖؿاؾ١ ايباعح ا٭ٜسٜٛيٛدٞ( يف ايعدا  ايػديف   

َٔ ٜٗتِ ملٝعإ ايك٣ٛ يف ٖصا ايبًس ايدصٟ اختقد٘ ندٌ ايدسٍٚ     

هلددصا اٱُٖدداٍ يًػدد١ٓ يف   قدداضخا، ٚايتٛدٗددات، ٚضأٜٓددا ؾدداٖسا، 

 بددداٚتسدددع  اهلل بػدددٗٛي١ إٜدددطإ سدددني ادتاسدددت ًَٝٝؿدددٝات 

شات ايهجاؾددد١ ايػدددها١ْٝ ايػددد١ٝٓ ايعايٝددد١، غدددٗٛي١    ايػطبٝددد١

بكٝدداز٠ ٖتًددط، ؾدد٬   ًُٓػدداشنطتٓددا بادتٝدداح ايكددٛات ايٓاظٜدد١ ي  

َكاَٚدد١ تددصنط ٫ٚ ستدد٢ ًَٝٝؿددٝات ذبُددِٝٗ ٖٚددِ ا٭نجددط       

 .عسزا،

ٚأناف ز. محس املادسخ يٓتهًِ بهٌ ؾؿاؾ١ٝ ٚقطاس١، 

عٞ بهددٌ َٗٓٝدد١ ٚاستاؾٝدد١، إٜددطإ قددازت ٚتكددٛز ايعددا  ايؿددٝ 

غددتاتٝذ١ٝ شات َػدداضٜٔ، أسددسُٖا   إٚضمسددت ٭ٜددسٜٛيٛدٝتٗا  

تػدددٜٛكٞ ٚايجددداْٞ عػدددهطٟ، ٚامل٪غدددـ إٔ ايعدددا  ايعطبدددٞ    

بدني   َتؿدٓذا،  ايػيف يف املكابدٌ ندإ ٫ٚ ٜدعاٍ ٜعدٝـ قدطاعا،     

َدٔ اسبهَٛدات    تٝاضٜ٘ اٱغ٬َٞ ٚايًٝ ايٞ، مما دعٌ عسزا،

َدٔ   ع٬قد١ بايدسٜٔ  خٛؾدا،   ايعطب١ٝ تتشػؼ َدٔ ندٌ ؾد٤ٞ يد٘     
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تك١ٜٛ َٛقو اٱغ٬َٝني، مما أقا  ازبب١ٗ ا٭ٜسٜٛيٛدٝد١ َدو   

إٜدددطإ بددداهلعاٍ، ٚيدددٛ إٔ اسبهَٛدددات ايعطبٝددد١ تكددداسبت َدددو 

َبددداز٨ ايؿدددطٜع١ يف أْعُتٗدددا ٚقٛاْٝٓٗدددا ٚتعًُٝٗدددا ٚإع٬َٗدددا   

سبككددت اْتكدداضٜٔ، ا٭ٍٚ عًدد٢ دبٗدد١ َٓاؾػددتٗا َددو ايتٝدداضات 

بٗدد١ قددطاعٗا اشبةددا َددو إٜددطإ   اٱغدد١َٝ٬، ٚايجدداْٞ عًدد٢ د 

 ايصٟ بًؼ شضٚت٘ يف غٛضٜا.
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أؾددداض ز. ظٜددداز ايدددسضٜؼ إىل داْددد  آخدددط يًعٜددداض٠ املًهٝددد١  

٭َطٜها ٚاملتُجٌ يف أَط خازّ اسبطَني املًو غًُإ ب سبدام  

ايساضغني ع٢ً سػابِٗ اشبام يف أَطٜها ب ْاَر ا٫بتعاخ 

اشبدداضدٞ، ٚذبُددٌ ايسٚيدد١ ْؿكددات ايعدد٬ز يًُددٛاطٓني ايددصٜٔ      

باي٫ٜٛدات املتشدس٠. ؾٛؾكدا، ملدا شنطتد٘ قدشٝؿ١        ٜعازبٕٛ سايٝا،

ٖددد ؾ ْدد٘ ٚسطقددا، َددٔ   0769شٟ ايكعددس٠  50ايطٜددا  بتدداضٜذ  

يععٜع آٍ َكاّ خازّ اسبطَني ايؿطٜؿني املًو غًُإ بدٔ عبدسا  

غدعٛز د سؿعد٘ اهلل د عًد٢ تًُدؼ استٝاددات أبٓا٥د٘ املدٛاطٓني            

ٚاملٛاطٓدددات ، ٚا٫ٖتُددداّ بكهددداٜاِٖ أثٓدددا٤ ظٜاضتددد٘ اسبايٝدددد١      

مبددا  _سؿعدد٘ اهلل_ؾكددس أَددط   ي٫ًٜٛددات املتشددس٠ ا٭َطٜهٝدد١ ، 

 ًٜٞخ



6

–5102 
284 

        ِٗإسبدام ايةًبد١ ٚايةايبدات ايساضغدني سايٝدا، عًد٢ سػدداب

ا٭َطٜه١ٝ بايبعجد١ ايتعًُٝٝد١   اشبام يف اي٫ٜٛات املتشس٠ 

نددددُٔ بطْدددداَر خددددازّ اسبددددطَني ايؿددددطٜؿني ي٬بتعدددداخ    

اشبدددداضدٞ ، ممددددٔ اغددددتٛؾ٢ ؾددددطٚط ٚنددددٛابط إسبددددام  

 اية٬  ايساضغني ع٢ً سػابِٗ يف اشباضز.

        ذبٌُ ايسٚي١ اعتبداضا، َدٔ تاضؽبد٘ ْؿكدات عد٬ز املدٛاطٓني

ٚاملٛاطٓات ايصٜٔ ٜعازبٕٛ سايٝا، َٔ أَدطا  َػتعكد١ٝ د    

اهلل د عًد٢ ْؿكدتِٗ اشباقد١ يف اي٫ٜٛدات املتشدس٠        ؾدؿاِٖ  

 ا٭َطٜه١ٝ.

باض عًدددد٢ ٚداٖدددد١ ايكددددطاض،   ٚاتؿددددل أعهددددا٤ َٓتددددس٣ أغدددد  

َػداعس ا،ٝدا إىل أُٖٝد١ إٔ تؿدٌُ ندٌ ايساضغدني       ز.  ٚأؾاض

ٚا،تادني َٔ املطن٢ ..ٚع٢ً سدس قٛيد٘خ املؿده١ً سدني ٜدتِ      

ٜؿددٌُ تةبٝددل شيددو إ٫ ؾ٦دد١    أ٫ٚنددو تٓعُٝددات ايككددس َٓٗددا   

 ق١ًًٝ.

ٜٚط٣ أ. عبساهلل ايهٛؼبٞ إٔ ايكطاض أْكص نجأٜ ٚسؿغ 

َػددتكبًِٗ بعددس إٔ ندداْٛا عًدد٢ دددطف ٖدداض ٚزخًددٛا َطسًدد١        

 اي٬عٛز٠ يهٝل اسب١ًٝ ٚقعٛب١ َٛاق١ً املؿٛاض.
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ممدددٔ اغدددتٛؾٛا  "ٚأٚندددة ز. سػدددني اسبهُدددٞ إٔ عبددداض٠   

إ٫ َدٔ أْٗدٛا    تعيف أْ٘ يدٔ ٜػدتؿٝس   "ؾطٚط ٚنٛابط اٱسبام 

زضاغ١ ايًػ١   ؾكٌ زضاغٞ. ٚشندط أ. عبدساهلل ايهدٛؼبٞ إٔ    

املؿددطٚ  إٔ ٜؿددٌُ ايػددابكني ٚايٓعدداّ ازبسٜددس ٜةبددل عًدد٢        

ازبسز. ٚأٜس أ. عبساهلل آٍ ساَس شيو ٚتػا٤ٍخ َا ايؿا٥دس٠ َدٔ   

ايكطاض، ا٫غتجٓا٤ ػب  إٔ ؽبهو ايٓعاّ ٫ ايعهؼ. ٚتػا٤ٍ 

ٙ ايؿدطٚسات غدا ايٓبًٝد١    ز. ظٜاز ايسضٜؼخ َدٔ ايدصٟ ٜهدو ٖدص    

 يف ايكطاضات املًه١ٝ ايٓب١ًٝ ؟و

 9810ٚأؾددداض ز. َػددداعس ا،ٝدددا إىل إٔ ا٭َدددط ايػددداَٞ     

 ٌ ٌ  نؿد ٘  عًدد٢ زاضؽ يهد ِ  إٔ اشبددام سػداب  إسباقدد٘ ٜدت

طٚط ٖدددددٞخ إٔ اغدددددتٛؾ٢ ايؿدددددطٚط ٖٚدددددصٙ ايؿددددد  إشا بايبعجددددد١

غددددداع١ زضاغددددد١ٝ أنازمٝددددد١، ٚأ٫ ٜكدددددٌ َعسيددددد٘   61ٜٓٗدددددٞ 

، ٚإٔ تهدددددٕٛ زضاغدددددت٘ يف 7َدددددٔ  81 خ 5ايتانُدددددٞ عدددددٔ

أسدددددس ايتدككدددددات ايددددد  سدددددسزتٗا ٚظاض٠ ايتعًدددددِٝ، َٚدددددٔ    

بٗدددددا يًسضاغددددد١ ٚبٗدددددصا يدددددٝؼ ٖٓايدددددو زاٍع    داَعددددد١ َٛقددددد٢

 ظاض سددددني َػدددداعس.ٚأندددداف ز .ٱطدددد٬م َهطَدددد١ ًَهٝدددد١  
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س بدددٔ غدددًُإ قدددسض قدددطاض    ٚضبُددد ْددداٜـ بدددٔ ضبُدددس ا٭َدددا

بٗدددصا ايؿدددهٌ ٚ  ٜدددتِ ندددِ أسدددس غدددا َػدددتٛيف يًؿدددطٚط    

َػددداعس بعدددض   . ٜٚ٪ٜدددس ز.. طايددد  811  إ٫ باغدددتجٓا٤ قطابددد١ 

ايؿددطٚط ايعًُٝدد١ ايدد  تدد ظ َددس٣ دسٜدد١ ايةايدد  َجددٌ عددس٠         

غددداعات يف ايًػددد١ ٚيدددتهٔ ؾكددد٬، زضاغدددٝا، غدددا شيدددو ٖدددٛ ٫   

 .ؼبكل ية٬بٓا ؾ٦ٝا بطأٜ٘
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شنددددط أ. َةؿددددط املطؾددددس صبُٛعدددد١ َددددٔ ايتٛقددددٝات أٚ    

 ا٭َٓٝات املػتكب١ًٝ ٚتتهُٔ َا ًٜٞخ

       ايتشهددا املػددبلخ مبعدديف نددطٚض٠ إٔ ٜػددبل نددٌ ظٜدداض٠

عًُٝددد١ ذبهدددا يًٛؾدددس املطاؾدددل    ،يًًُدددو أٚ ٚيدددٞ ايعٗدددس 

سددٍٛ  briefingٚاط٬عدد٘ عًدد٢ أٖددساف ايعٜدداض٠ ٚإعةددا٩ٙ    

أبددطظ ايٓكدداط ايدد  ػبدد  ايتنٝددع عًٝٗددا ٚربددل ب٬زْددا   

ٚإبطاظٖدددا يًدددطأٟ ايعددداّ   ٚادتُاعٝدددا، ٚغٝاغدددٝا، اقتكدددازٜا،

 ايعاملٞ.

        ٘إيعاّ نٌ ٚظٜط عًد٢ تأٖٝدٌ ؾددل أٚ اثٓدإ َدٔ ٚظاضتد

يةطح َا مت  panel discussionيًُؿاضن١ حبًكات ْكاف 

 شنطٙ بايٓكة١ ايػابك١.

 ػب  عسّ  ،ٍ ٚايؿطناتضغِ أ١ُٖٝ ٚدٛز ضساٍ ا٭عُا

ضبةٗددا بؿددهٌ َباؾددط بددأٟ ظٜدداضٙ غددٝاز١ٜ ة املًددو ٚٚيددٞ    
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ايعٗددس ( ٚمهددٔ إدددطا٤ ظٜدداضات ايٛؾددٛز ايتذاضٜدد١ ٚضددداٍ 

ا٭عُاٍ ذبدت َعًد١ ٚظٜدط ايتذداض٠ / ٚظٜدط املايٝد١ / ٦ٖٝد١        

 ٟ خاقددد١ ٚإٔ  ،ا٫غدددتجُاض زٕٚ ضبةٗدددا باسبدددسخ ايػدددٝاز

 ندجا  يف –َدو ا٫سدتاّ ٚايتكدسٜط هلدِ      –ضداٍ ا٭عُداٍ  

تكدسض َدٔ بععٗددِ    َدٔ ا٭سٝدإ أغدا٤ٚا يًع٬قددات ٚأٜهدا،    

ٚأٜهدددا يدددٝؼ  ،تكدددطؾات غدددا َٓهدددبة١ تؿدددٛٙ ايكدددٛض٠ 

نُدا   ،يسِٜٗ أٖساف ٚط١ٝٓ دبُعٗدِ بادبداٙ عداّ َٓػدل    

 ٖٛ ساٍ ضداٍ ا٭عُاٍ ايػطبٝني .

ٚاتؿل ز. َػداعس ا،ٝدا َدو َدا ططسد٘ أ. َةؿدط املطؾدس،        

غددتاتٝذ١ٝ دسٜددس٠ إ سٝدح ٜددط٣ أْدد٘ َدٔ ايٛانددة أْٓددا ٫ وًدو   

حبٝدددح ٜدددتِ ْكًدددٗا يهدددٌ    بؿدددإٔ َدددا غدددٝتِ ؾعًددد٘ َػدددتكب٬،   

 …يف أزا٥ٗدددا املؿددداضنني بٛندددٛح يٝهدددٕٛ ازبُٝدددو َػدددُٗا،

ٚيعٌ شيو ٜعس أسس أغدبا  ندعـ أٚ غدًب١ٝ َؿداضن١ ضدداٍ      

ا٭عُاٍ .. َدو إٔ ضدداٍ ا٭عُداٍ ٖدِ َدٔ تكدّٛ عًدِٝٗ ظٜداضات         

ٞ ايدط٥ٝؼ  سدني ظاضْدا    ض٩غا٤ ايسٍٚ ايّٝٛ ..َج٬، ندإ   ايؿطْػد

َدا ٜٗدِ ٖدٛ ايٓتدا٥ر      ..أغً  ٚؾدسٙ َدٔ ضدداٍ ا٭عُداٍ ٖٚهدصا     
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عًدددد٢ ا٭ض  ٚامل٪غددددـ إٔ ْهددددٕٛ نُددددا أؾدددداض أ َةؿددددط    

ْػتٓعف قسضاتٓا ا٫قتكاز١ٜ ْٚتدأخط تُٜٓٛدا ْٚكدسّ َدسخطاتٓا     

 عًٝٓا بأٜسٟ اٯخطٜٔ. َػًةا، يتكبة غٝؿا،

        ا٫بتعاز عٔ َعداٖط اٱؾدطاط يف ايبدصر َجدٌ عدسز ْٚدٛع

 ...أْددٛاع ايددٛضٚز ٚاملددأن٫ٛت  املٛندد  ٚأٜهددا،غددٝاضات 

 خل .. ٚقس تهٕٛ ْكة١ ايبسا١ٜ تكًٝل عسز املطاؾكني.إ

أٜها أناف ز. ع٢ً اسبهُٞ أْٓا عبتاز بكدؿ١ عاَد١ ملدا    

 ًٜٞخ

      املعٜدددس َدددٔ ايعُدددٌ ٚا٭حبددداخ ملعطؾددد١ نٝدددـ ٜؿهدددط

ايعكدددددٌ ا٭َطٜهدددددٞ غٝاغدددددٝا، ٚاقتكدددددازٜا، ٚعًُٝدددددا،،   

     ٘ أنجدددط تددددأثاا،   ستددد٢ ٜهدددٕٛ خةابٓدددا ٚسٛاضْدددا َعددد

ٚإقٓاعدددددا،، سٝدددددح يف ْعدددددطٙ إٔ ا٭َطٜهدددددإ ؾدددددع    

بطاغُدددداتٞ، ٜٚكددددسّ املكددددًش١ يف مجٝددددو تعا٬َتدددد٘،     

ٚعبتدددداز إٔ ْتعددددطف عًدددد٢ ازبٛاْدددد  ايدددد  تدددد٪ثط ؾٝدددد٘  

 أنجط.
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      إٔ ْةدددٛض َٗددداضات اسبدددٛاض ٚاٱيكدددا٤ يدددس٣ ايػدددعٛزٜني

املؿددداضنني يف َجدددٌ ٖدددصٙ ايٛؾدددٛز َدددٔ ضدددداٍ ْٚػدددا٤    

تددددسضٜ  عًدددد٢   أعُدددداٍ ٚإعدددد٬ّ ٚغاٖددددِ، ٚنددددصيو   

املٓاغدددد  يف ا٫دتُاعددددات ٚاسبؿدددد٬ت،   "اٱتٝهٝددددت"

َؿددداب٘ ملدددا ؼبكدددٌ عًٝددد٘ ايسبًَٛاغدددٝني َدددٔ بدددطاَر       

تسضٜبٝدددد١ يف اي تٛنددددٍٛ، سٝددددح إٕ أٟ تكددددطؾات ٫    

تتػدددل َدددو اٱتٝهٝدددت املٓاغددد  يهدددٌ َٓاغدددب١ ٜددد٪ثط    

 ع٢ً ْعط٠ اٯخطٜٔ يٓا.
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إٔ َددا نتبدد٘ يف َساخًدد١ ختاَٝدد١ أٚنددة ز. ؾٗددس اسبدداضثٞ  

غُٝا املؿاضنني نُٔ ايٛؾدس سدٍٛ    ايع٤٬َ مبٓتس٣ أغباض ٫

ايعٜاض٠ املًه١ٝ نؿـ عٔ ظٚاٜا ١َُٗ يف ايتشدطى ايػدعٛزٟ   

َٚا قدس ٜعٗدط َدٔ     ،ازبسٜس عبٛ اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ

بعددض اشبدد٬ف يف ايٓعددط إىل ؾدد٪ٕٚ ايعٜدداض٠ ٚدبًٝاتٗددا أَددط       

شا نددإ ايددبعض  طبٝعددٞ ٚضبؿددع عًدد٢ ايتأَددٌ ٚايددتؿها. ٚإ    

ٜكددٍٛ بددإٔ ٫ تؿددا٩ٍ أٚ تؿددا٩ّ يف ايع٬قددات ايسٚيٝدد١ ؾُٝهٓدد٘  

ايكٍٛ َٔ دٗت٘ بإٔ يٝؼ ٖٓاى قٛا  أٚ خةأ يف ؾٗدِ بعدض   

ايػددًٛنٝات أٚ ايتكددطؾات ايػٝاغدد١ٝ بددٌ ٖٓدداى ذبًٝددٌ ٜكددّٛ  

عًدد٢ َعةدد٢ ٚاسددس ٚيهددٔ َٓدداٖر ايتشًٝددٌ املدتًؿدد١ تعٗددطٙ       

اسبدداضثٞ إٔ  بٛدٖٛدد٘ املتعددسز٠. ٚبكددؿ١ إمجايٝدد١ ٜددط٣ ز. ؾٗددس   

ٖصٙ ايعٜداض٠ تبدسٚ مبدصام ؽبتًدـ عدٔ ندٌ ايعٜداضات ا٭خدط٣         

٫ٚغُٝا َٔ سٝح تطنٝعٖا َٚدٔ سٝدح اٱعدساز ازبٝدس هلدا .      
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نُا إٔ تٛايٞ ايتعًٝكات ع٢ً ؾعايٝات ايعٜداض٠ دبعًد٘ ٜ٪ندس    

َددا غددبل إٔ قدداٍ أٜهددا َددٔ إٔ ايتذٗٝددع هلددصٙ ايعٜدداض٠ بددسأ َددٔ   

غددا عًدد٢ سذددِ   ادتُدداع ناَدد  زٜؿٝددس ٚضمبددا قبددٌ شيددو قٝا     

 ايٓؿدداط ٚسذددِ ايٓتددا٥ر . نُددا إٔ ايعٜدداض٠ تؿددهٌ َٓعةؿددا،    

ٚأتؿل ز. ؾٗس نصيو َدو َدا    ،يف ع٬ق١ ايبًسٜٔ َُٗا، إػبابٝا،

شنطٙ ز. اسبهُدٞ َدٔ إٔ تٛطٝدس ايع٬قدات َدو ايؿدطنات       

يف تةدددٜٛط  َُٗدددا، ٚضدددداٍ ا٭عُددداٍ َدددٔ ؾدددأْ٘ إٔ ًٜعددد  زٚضا،  

 املٛاقـ ا٭َطٜه١ٝ شاتٗا.
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قسّ ز. خايس ايطزٜعإ ٚضق١ عُدٌ سدٍٛ ايبدسٕٚ، ٚاغدتًٗٗا     

اي  تعس قهٝتِٗ  "ايبسٕٚ"بأْ٘ ًٜعّ يف ايبسا١ٜ تعطٜـ َٔ ِٖ 

إْػا١ْٝ يف املكاّ ا٭ٍٚ ٚقا١ْْٝٛ ٚأخ٬ق١ٝ ٚغها١ْٝ يف املكاّ 

ايجدداْٞ. ؾايبددسٕٚ ٖددِ أؾددطاز ْعسددٛا إىل بًددس َددا نايػددعٛز١ٜ       

ٚايهٜٛت بػب  ظطٚف غٝاغ١ٝ أٚ أٜهٛيٛد١ٝ ٚأقاَٛا ؾٝد٘  

ِ ؾٝد٘ اَتدسازات قطابٝد١  يهدِٓٗ     ٚبعهِٗ ضمبا ٚيسٚا ؾٝد٘ ٚهلد  

ٞ مت سطَدداِْٗ َددٔ سكددٛم املٛاطٓدد١  ؼبًُددٕٛ دٓػددٝت٘ ٚبايتدداي٫

ٚسكٛم أخط٣ ضغِ إٔ بعهِٗ خسّ ايبًس املهٝـ ٚضمبدا عُدٌ   

يف قةاعات ١َُٗ ؾٝ٘ ٚسػاغ١ ندازبٝـ ٚاسبدطؽ ايدٛطيف    

 ٚمحا١ٜ َٓؿآت٘ نؿطنات ايٓؿط.

ٖددددٛ  ٚأٖددددِ غددددب  يٛدددددٛز ايبددددسٕٚ يف املًُهدددد١ ذبسٜددددسا،

ا٫َتددسازات ايكبًٝدد١ ٚايعؿددا٥ط١ٜ يًكبا٥ددٌ ايعطبٝدد١ ايدد  أغددِٗ      

ضغِ سسٚز ايسٚي١ ايٛط١ٝٓ أٚ ايكةطٜد١ يف اْكػداَِٗ، إنداؾ١    
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إىل سدددطانِٗ املعتددداز نكبا٥دددٌ ضعٜٛددد١ دبدددطٟ خًدددـ املدددا٤       

ٚايهٮ سػ  َتةًبات سٝٛاْداتِٗ ايد  ٜعدسْٚٗا ضأؽ َداهلِ     

ازبُدٌ ؾكدس    اسبكٝكٞ.. َٚو تٓداقل أُٖٝد١ اسبٝدٛإ ٚذبسٜدسا،    

ٚدسٚا أْؿػِٗ بعدس َدطٚض عدس٠ عكدٛز ؾ٦د١ ٖاَؿد١ٝ ٚضبطَٚد١        

َٔ نجا َٔ اسبكدٛم. ٜٚكةدٔ ايبدسٕٚ أسٝدا٤ َعٝٓد١ يف املدسٕ       

اي  ٜكُٕٝٛ بٗا نشٞ ايٓػِٝ يف َس١ٜٓ ايطٜا  ايصٟ ٜكةٓ٘ 

بعددض أبٓددا٤ ايكبا٥ددٌ، ٚسددٞ ايبًددٛف قددط  َػتؿددؿ٢ ايعًددٞ يف 

 ايطٜا .

 

نددإ ٖٓدداى َطْٚدد١ يف َددٓشِٗ ازبٓػدد١ٝ يف ايػددبعٝٓٝات      

َِٓٗ   ٜهدٔ   ا،نبا ا،َٔ ايكطٕ املانٞ يهٔ دع٤امل٬ٝز١ٜ 

يًذٓػدددد١ٝ يف سٝٓدددد٘ بػددددب  سددددطانِٗ املهدددداْٞ    َتشُػددددا،

ٚتٓك٬تِٗ املػتُط٠ سػ  إؾاز٠ أسس ؾدٝٛر ايػدبع١ َدٔ قبًٝد١     

 عٓع٠.

َٚددٔ ا٭غددبا  ا٭خددط٣ ٖددٛ ٚدددٛز ؾددهٛى أْٗددِ ؼبًُددٕٛ   

دٓػددٝات زٍٚ أخددط٣ ٚأْٗددِ ؼبًُددٕٛ ٚثددا٥ل يف شيددو يهددِٓٗ     
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 اسبكددٍٛ عًدد٢ ازبٓػدد١ٝ ايػددعٛز١ٜ. ْٚؿددا يف ؽبؿْٛٗددا طُعددا،

َدٔ   ا،نبا ا،بٗصا اشبكٛم إٔ زٚي١ ايهٜٛت اي  تهِ عسز

 إٔ بعددس ؾدددل 7911ؾ٦دد١ ايبددسٕٚ قددس عددسيت أٚندداع عبددٛ    

ا إيٝد٘ إٔ  شٖبٓد  َدا  ٜ٪ندس  َدا  ايػعٛز١ٜ دٛاظاتِٗ عٔ نؿؿٛا

 بعهِٗ ؽبؿٞ دٓػٝت٘ ة ٚناي١ نْٛا(.

 

يػ٤ٛ اسبغ ٫ ٜتٛؾط إسكدا٤ات ضمسٝد١ ٚإٕ ناْدت ا٭َدِ     

يدـ ْػد١ُ يهدٔ    أ 1:املتشس٠ قسضتِٗ يف ايعا  ايعطبٞ بٓشدٛ  

 .بعض ايٓاؾةني ٜ٪نس إٔ ايطقِ أن  َٔ شاى بهجا

 

سؿدددط ايبددداطٔ  ٜتندددع َععُٗدددِ يف مشددداٍ املًُهددد١ يف    

، ْٚؿا بٗصا اشبكدٛم إٔ  ٚعطعط ٚازبٛف ٚايكطٜات ٚتبٛى

َععددِ ٖدد٪٤٫ َددٔ قبا٥ددٌ عٓددع٠ ٚمشددط ٚبٓددٛ خايددس ٚا٭غدداعس٠     

ٚايعؿدددا ايكبا٥دددٌ ايددد  هلدددا اَتدددسازات يف ايهٜٛدددت ٚايعدددطام  

 دٝددعإ ٚظبددطإٚغدٛضٜا. أَددا يف ازبٓددٛ  ؾٝتنددع ايبددسٕٚ يف  
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ٚاملٓاطل ا،اشٜد١ يًدُٝٔ.. نُدا تتندع ازبايٝد١ اي َاٜٚد١ يف       

إىل ازبايٝدددات ا٭خدددط٣ ايددد   َهددد١ املهطَددد١ ٚددددسٙ إنددداؾ١

 غٓؿا هلا بعس قًٌٝ.

 

ؼبًُٕٛ بةاق١ تؿب٘ بةاق١ اٱقا١َ ٜٚتِ دبسٜسٖا نٌ  ؼ 

 غٓٛات.

 

سػ  بعض ايتكٓٝؿات ايؿا٥ع١ ؾد ٕ ايبدسٕٚ ٜٓكػدُٕٛ     –

 إىل أضبو ؾ٦ات ٖٞخ

عٓعٙ ٚمشط ٚبٓٛ خايس ٚايعؿدا  ايكبا٥ٌ ايٓاظس١خ ٚتؿٌُ  -0

 ٚا٭غاعس٠ ةؾطع َٔ عتٝب١(.

 سًؿا٤ ايكبا٥ٌ ايٓاظس١ املصنٛض٠ أع٬ٙ. -5

ايبدددددسٕٚ اشبًدددددل ٚتؿدددددٌُخ ايبًدددددٛف، ٚاي َاٜٚددددد١ ،      -6

ٚا٭ؾاضقددد١، ٚايبدددداضٜني، ٚا٭ْسْٚٝػدددٝني. ٖٚددد٪٤٫ عددداز٠ 

ممدددٔ ٚؾدددسٚا يًشدددر َٚدددٔ ثدددِ َهجدددٛا ٚ  ٜػدددازضٚا إىل     
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ِٗ أنجددط َددٔ دٝددٌ بعهددِٗ    ٚٚيددس َددٓ  بًددساِْٗ ا٭قدد١ًٝ 

ٜعطف إ٫ ايػعٛز١ٜ ٚ  ٜػازضٖدا َةًكدا بدٌ إٔ بعهدِٗ     ٫

 ٫ ٜعطف إ٫ ايًػ١ ايعطب١ٝ.

قبا٥ٌ ازبٓٛ  ا،اشٜد١ يًشدسٚز ايػدعٛز١ٜ ايُٝٓٝد١خ ٖٚدِ       -7

بددسٚ ضسددٌ َددِٓٗ املكددعبٝني ةَؿطزٖددا َكددعي( ٚبعددض       

ايعٛايل ٚخًٝؿ١ ٚايهدط  ُٖٚداّ ٚبًشداضخ ٚايدبعض َدٔ      

 سإ.قبا٥ٌ قشةإ ُٖٚ

ٚؼبُدددٌ ايبدددسٕٚ بةاقددد١ تٓكدددٌ ٚعُدددٌ دبدددسز ندددٌ  دددؼ  

غددددٓٛات نُددددا شنطْددددا ربددددٛهلِ بعددددض املُٝددددعات َٚٓٗددددا       

اسبكدددٍٛ عًددد٢ بعدددض ٚيدددٝؼ ندددٌ اسبكدددٛم نشدددل ايعددد٬ز   

يف اسبددددا٫ت ايةاض٥دددد١ يف املػتؿددددؿٝات اسبهَٛٝدددد١ سػدددد    

ٚسدددددل تؿدددددػًِٝٗ يف  0767ا٭َدددددط املًهدددددٞ ايكدددددازض عددددداّ 

ْعدددداّ  ايكةدددداع اشبددددام نذددددع٤ َددددٔ غددددعٛز٠ املٓؿددددأ٠ يف    

ْةاقدددات، ة ٜعدددإًَٛ ٖٓدددا نٛاؾدددس خدددام( ٚتعًدددِٝ أبٓدددا٥ِٗ    

يف املددددددساضؽ اسبهَٛٝدددددد١ ايعاَدددددد١ ةإىل املطسًدددددد١ ايجاْٜٛدددددد١   

 ؾكط(.
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عددسا شيددو ؾدد ٕ ايبددسٕٚ ٜددتِ سطَدداِْٗ َددٔ سكددٛم نددجا٠      

ندددايتٛظٝـ يف اسبهَٛددد١ ٚايعددد٬ز عدددسا اسبدددا٫ت ايةاض٥ددد١ 

نُددا شنطْددا، ٚسطَدداِْٗ َددٔ ايتٓكددٌ بايةددا٥طات ٚايتعًددِٝ       

ٞ إ٫ يف ْةام ندٝل ٚعدسّ قدسضتِٗ عًد٢ ؾدطا٤ ٚاَدت٬ى       ايعاي

املػددانٔ ٚاغددتدطاز ايػددذ٬ت ايتذاضٜدد١. ٜٚددطز أزْدداٙ عددط   

 ؾاٌَ مبا ٜتِ سطَاِْٗ َٓ٘خ

أبٓددا٤ِٖ ٚبٓدداتِٗ بةددطم قاْْٛٝدد١   عددسّ ايكددسض٠ عًدد٢ تددعٜٚر  .0

( ٖٚٛ ظٚاز قشٝة "ًَه١ ايعط "ًٜذأ بعهِٗ ملا ٜػ٢ُ ة

 ضمس١ٝ.َهتٌُ ا٭ضنإ يهٓ٘ غا َٛثل بكٛض٠ 

 تعاًَِٗ ا،انِ ايػعٛز١ٜ نأداْ . .5

ربهدددو املػددداعسات املكسَددد١ هلدددِ َدددٔ ٚظاض٠ ايؿددد٪ٕٚ إىل   .6

قدد٬س١ٝ ايددٛظاض٠ إش ٫ ٜٛدددس ْعدداّ ٚانددة ؾُٝددا ؽبددل       

اغتشكام ايهُإ ا٫دتُاعٞ َدو اغدتجٓا٤ات قًًٝد١ تتعًدل     

 باملكعسٜٔ َٚٔ تعٚدٔ َٔ غعٛزٜني ٚيسٜٗٔ أبٓا٤ َِٓٗ.

7.   ٚ َدٔ ثدِ عدسّ قدسضتِٗ عًد٢      عسّ َٓشِٗ غدذ٬ت دباضٜد١ 

 مماضغ١ ايتذاض٠ بةطم َؿطٚع١.

 ٫ تكبٌ ازباَعات أبٓا٤ِٖ ٚبٓاتِٗ يًسضاغ١. .8
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٫ مهِٓٗ ضنٛ  ايةا٥طات ٚايتٓكدٌ زاخدٌ املًُهد١ أٚ     .9

خاضدٗددا يعددسّ محًددِٗ دددٛاظات غددؿط أٚ ٚثددا٥ل ناؾٝدد١.       

ٖٓاى ساي١ يةبٝ  بسٕٚ ٜكِٝ يف سؿط ايبداطٔ   ٜػدتةو   

ٜٛددت َٓددص أضبددو غددٓٛات سػدد    ض٩ٜدد١ أَدد٘ املكُٝدد١ يف ايه 

 ذبكٝل قشٝؿ١ غبل ايصٟ قاَت ب٘ ايعاّ املانٞ.

٫ مهدددِٓٗ ؾدددتة سػدددابات بٓهٝددد١ َٚدددٔ ثدددِ ٜتعدددإًَٛ      .:

 بايهاف ؾكط.

٫ مهِٓٗ اَت٬ى أٚ ؾطا٤ َػانٔ أٚ عكاضات َٚٔ ثِ  .;

ٜهةطٕٚ يتػدذٌٝ ممتًهداتِٗ بأمسدا٤ أقداض  غدعٛزٜني      

قاْْٛٝد١  أٚ أقسقا٤ ممدا ؽبًدل هلدِ َؿده٬ت ٚتعكٝدسات      

يف سايدد١ ايٛؾددا٠ ٚاملددااخ ا٭َددط ايددصٟ ٜعةددٌ قهدداٜاِٖ يف  

 ا،انِ.

 ٜٛادٕٗٛ َؿه٬ت يف ساي١ ايٛؾا٠ ٚايسؾٔ يف املكابط. .>

ٚقس تهٕٛ أٖدِ َؿده١ً تدٛادِٗٗ ٖدٞ تهداثطِٖ بؿعدٌ        .01

اي٫ٛز٠ ٚظٜداز٠ عدسزِٖ ٚتعكدس َؿده٬ت أبٓدا٤ِٖ مبدطٚض       

ايٛقددت زٕٚ إٔ ٜهددٕٛ ٖٓدداى أؾددل سبددٌ َؿدده١ً ايبددسٕٚ   

 ادصضٜ
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مدداضؽ ايبددسٕٚ اقتكدداز ايعددٌ أٚ ا٫قتكدداز غددا ايطمسددٞ   

ؾؿددٞ مشدداٍ املًُهدد١ ماضغددٕٛ ايبٝددو بددايتذٍٛ ٚبٝددو ا٭غٓدداّ     

ٚايبػةات ٚبٝو اسبة  ٚاشبهاض ٜٚعًُدٕٛ غدا٥كٞ ؾداسٓات    

ٚنساز٠ َو قعٛبات يف املٗٓتني ا٭خاتني بػدب  عدسّ تدٛؾط    

 ضخل ايكٝاز٠ يف ايػاي .

 

ًٜذأ ق١ً َِٓٗ ٭عُاٍ غدا َؿدطٚع١ يتدٛؾا يكُد١ ايعدٝـ       

نايػددطق١ ٚدبدداض٠ املدددسضات ٚايبػددا٤ نُددا أؾدداض إىل شيددو       

يف ايتشكٝددل ايددصٟ   عبددسايععٜع ايؿدداٜع ا٭خكددا٥ٞ ا٫دتُدداعٞ  

 قاَت ب٘ قشٝؿ١ غبل.

 

ػددإ جبٗددٛز َهجؿدد١ قاَددت ازبُعٝدد١ ايٛطٓٝدد١ سبكددٛم اٱْ 

يتػددًٝط ايهدد٤ٛ عًدد٢ قهدد١ٝ ايبددسٕٚ ٚضؾعددت عددس٠ تكدداضٜط عددٔ  



6 

 

–5102 5102  
303 

أٚنددداعِٗ اٱْػدددا١ْٝ ٚندددطٚض٠ اربددداش قدددطاض ٜعددداع ٚندددعِٗ    

ٚبٗدددددصا اشبكدددددٛم قدددددطح ايدددددسنتٛض َؿًدددددة  …اٱْػددددداْٞ

 يف بة٦ددددا، ٖٓدددداى إٔم 5108ؾ اٜددددط 07ايكشةدددداْٞ بتدددداضٜذ  

 ظٜداز٠  َدو  َػدتكب٬،  تدعزاز  غدٛف  ا٫ؾدها٫ت  ٚإٔ اٱدطا٤ات

عػبدددات عًُدددا إٔ ٚظاض٠  ٚاي املكددداٖط٠ ْتٝذددد١ ايبدددسٕٚ أعدددساز

 ايساخ١ًٝ ٚدٗت مبعازب١ سا٫ت ايبسٕٚ زٕٚ إبةا٤.

ٜكهدٞ بعدسّ    ا،ٚقس ططح ايسنتٛض َؿًة ايكشةاْٞ َكتس

َعازب١ سا٫ت ايبسٕٚ بكٛض٠ ؾطزٜد١ نُدا ٖدٛ َعُدٍٛ بد٘ بدٌ       

ٜددتِ بؿددهٌ مجدداعٞ حبٝددح ٜكددّٛ َؿدداٜذ ايكبا٥ددٌ بددايتعطٜـ   

مبدٔ ٜٓتُدٕٛ هلدِ َٚدٔ ثدِ َعازبد١ أٚنداعِٗ ملدٓشِٗ ازبٓػدد١ٝ         

 ايػعٛز١ٜ.

ٚأؾاض ايكشةاْٞ إىل إٔ أِٖ ايعكبدات ايد  تٛادد٘ ايبدسٕٚ     

٬تِٗ َٚدٓعِٗ َدٔ   ٖٞ تكسّ بعهِٗ يف ايػدٔ زٕٚ سدٌ َؿده   

ايتعًِٝ ٚايعٚاز ٚايسؾٔ يف املكدابط ٚسطَداِْٗ َدٔ تٛثٝدل عكدٛز      

ظٚادٗدددددِ ٚٚدددددددٛز أ٫ٚز َدددددٔ زٕٚ أٚضام ثبٛتٝدددددد١.. ٚؽبؿدددددد٢   

ايكشةاْٞ َٔ اغدتػ٬هلِ يف أْؿدة١ إدطاَٝد١ بػدب  تدطانِ      

 ٖصٙ املؿه٬ت ا٭َط ايصٟ ؼبتِ سػِ ًَـ ايبسٕٚ غطٜعا..
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  ٕ َؿدده١ً ايبددسٕٚ   ٚشنددط ز. خايددس ايطزٜعددإ يف اشبتدداّ أ

تعٌ َؿه١ً ًَش١ ٭ْٗا إْػا١ْٝ، ٚ٭ٕ اغتُطاضٖا ٜػ٤ٞ إىل 

يف ٚقت ٖٞ أسدٛز َدا    غذٌ املًُه١ يف سكٛم اٱْػإ عاملٝا،

تهٕٛ ؾٝ٘ إىل تكسِٜ قٛض٠ إػبابٝد١ يف ايتعاَدٌ َدو ا٭قًٝدات     

ٚسكددٛم اٱْػددإ ٚاملٛاطٓدد١ ٫ٚ غددُٝا أْٗددا َػددتٗسؾ١ َددٔ عددس٠ 

يدددٝؼ بدددامل٬ٜني ايددد  ربدددٌ   إٔ عدددسز ايبدددسٕٚ أطدددطاف، عًُدددا،

 بتنٝبتٗا ايػها١ْٝ ؾُٝا يٛ َٓشتِٗ ازبٓػ١ٝ ايػعٛز١ٜ.
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عكدد  ز.ّ. ْكددط ايكددشاف عًدد٢ ٚضقدد١ ز. خايددس ايطزٜعددإ      

سدددٍٛ ايبدددسٕٚ، بدددإٔ قهددد١ٝ ايبدددسٕٚ ٫ تدددعاٍ زٕٚ تػدددٝا َٓدددص   

ايكطٕ املٓكطّ ٚئ تٓتٗٞ َا زاّ املٛنٛع ٜٓعط ايػبعٝٓات َٔ 

إيٝ٘ َٔ ظا١ٜٚ ٚاسس٠ تتِ َعازبتٗا ع٢ً أغاؽ ؾطزٟوو اسبػِ 

يف سٌ َؿه١ً ايبسٕٚ دصض١ٜ َٚةً  إْػاْٞ ٚيهٓ٘ يف ظٌ 

ايعطٚف اي  متط بٗا املًُه١ ؾ ْٗا تأخص طابعدا، أَٓٝدا، َُٗدا،    

اجملتُو  أٜها ٫ستٛا٤ َٔ قس ٜػطض ب٘ يًُؿاضٜو اٱضٖاب١ٝ نس

 َٔ َٓةًل ْبص اجملتُو ي٘ يف ا٭غاؽو

اسبددٌ يددٝؼ بايبػددٝط ٚخاقدد١ إشا َددا أخددصْا يف ا٫عتبدداض      

ٚيهٔ َا  ،نٌ املػاضات اي  عطنٗا ز. ايطزٜعإ يف ططس٘

َددٔ َؿدده١ً تػتعكددٞ أٚ بددسٕٚ سددٌ إ٫ إشا   ٜهددٔ ٖٓايددو 

١ْٝ سبًٗا يف ا٭قٌو ٚيهٔ نٝـ مهٔ شيدو ٖٚدٞ قهد١ٝ    
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ٝددو ْٛاسٝدد٘؟؟ يف َكابًدد١ ؾدكدد١ٝ َددو    متددؼ اجملتُددو َددٔ مج  

َػددد٪ٍٚ ندددبا غدددابل ٚيف غدددٝام زؾاعددد٘ عدددٔ عدددسّ دبٓدددٝؼ 

ايبسٕٚ َا عسا َٔ ؼبكٌ ع٢ً َٝع٠ ايتعطٜـ َٔ قبدٌ َؿداٜذ   

ايكبا٥ٌ أؾاز أْد٘   تهدٔ املؿده١ً بٗدصا اسبذدِ ٫ٚ مهدٔ       

غدددعٛز٠ َدددٔ ٖدددِ يف عدددساز املدددتدًؿني بعدددس أزا٥ٗدددِ يًعُدددط٠ أٚ   

٠ طًٜٛدد١ أٚ نْٛددٛا أغددط  يؿطٜهدد١ اسبددر ستدد٢ يددٛ َهددت ؾددت   

ندصيو يٓأخدص َعةٝدات ايٛندو نُدا يف        ٭نجط َٔ دٌٝوو

طددطح ايددسنتٛض ايطزٜعددإ نؿطنددٝات سكٝكٝدد١ غددٛا٤ غددًب١ٝ    

ةدباض٠ ايعٌ ٚاملُٓٛعدات ٚايػدطقات( أٚ إػبابٝد١ ةاملٛظدـ يف     

قةددداع اشبسَٝددد١ أٚ اسبدددطؾٝني(. ايهدددٌ ةمبدددا ؾدددِٝٗ نبددداض       

ُٝدد١ إػبدداز اسبًددٍٛ املػدد٪ٚيني يف ٚظاض٠ ايساخًٝدد١ ( ٜعددتف بأٖ

ازبصضٜددد١ هلدددصٙ املؿددده١ً ا٫دتُاعٝددد١ ٚيهدددٔ َدددا ٖدددٞ ٖدددصٙ   

اسبًٍٛ ازبصض١ٜ؟ ٌٖ ٖٞ ايتكطؼبات املعتداز٠ بدني ندٌ ؾٝٓد١     

ٚأخددط٣ بددإٔ اسبددٌ قطٜبددا، ؟؟ ٚمتهددٞ ا٭ٜدداّ ٚايػددٓني ٚتتؿدداقِ  

املؿدده١ً يٝعددٛز َػدد٪ٍٚ آخددط بتزٜددس ْؿددؼ ايٛعددٛز ٚبةطٜكدد١   

 ربسٜط١ٜ مماث١ً ٖٚهصا.
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كط ايكشاف إٔ َؿه١ً ايبسٕٚ تعزاز َٜٛا، ٜٚعتكس ز.ّ. ْ

بعددس ٜددّٛ أٜهددا بػددب  ايةطٜكدد١ غددا ايعًُٝدد١ يف ايتعاَددٌ َددو      

طبٝع١ ايكه١ٝ. ٚشيو مبعازب١ ايكه١ٝ بكٛض٠ ؾطز١ٜ نُا ٖٛ 

َعٍُٛ ب٘ بٌ إٔ ٜتِ بؿدهٌ مجداعٞ نُدا اقدتح املدتكدٕٛ      

ةز. ايكشةدداْٞ(و عٓددسَا ٜػتعكددٞ اسبددٌ يف قهدد١ٝ َددٔ ٖددصا     

عط يف ططم أخط٣ أنجط َط١ْٚ ٱػباز سٌ ايٓٛع ٜػتٛد  ايٓ

نٝددـ؟؟ بددإٔ ةٜكددّٛ    Blanket Solutionَطنددٞ َددٔ خدد٬ٍ   

َؿدداٜذ ايكبا٥ددٌ بددايتعطٜـ مبددٔ ٜٓتُددٕٛ هلددِ َٚددٔ ثددِ َعازبدد١     

أٚنددداعِٗ ملدددٓشِٗ ازبٓػددد١ٝ ايػدددعٛز١ٜ( ٚندددصيو بتشسٜدددس     

َتةًبات زْٝا ملٓة ازبٓػ١ٝ ملٔ ٫ ٜٓةبل عًِٝٗ ايتعطٜـخ َٓٗا 

يٝؼ اسبكطخ غعٛزٜٛ املٛيس، ايػدٔ، املدس٠   ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٚ

ايع١َٝٓ اي  قهاٖا يف املًُه١ ٚبؿدهٌ َتٛاقدٌ، تعنٝد١    

ايعُس٠ أٚ أٟ ؾدكد١ٝ َعتد ٠ با٫غدتكا١َ، اغدتؿاز٠ اجملتُدو      

ٛٸْدٛا ازبٝدٌ       َٓ٘ مل١ٓٗ َا أٚ سطؾ١ٝ َع١ٓٝ، َدو َطاعدا٠ َدٔ ٜه

ايجدداْٞ َددٔ ايبددسٕٚ. نُددا أْدد٘ ٫ تٛدددس إسكددا٥ٝات أٚ أضقدداّ     

سبذِ املؿه١ً يف املًُهد١ ٭ْد٘ ٚببػداط١ ْؿتكدط يف      سكٝك١ٝ

املًُهدد١ ٚاملٓةكدد١ بؿددهٌ عدداّ إيددٞ اٱسكددا٥ٝات بأْٛاعٗددا      
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ٚا٭ضقاّ املتساٚي١ هلصٙ ايكه١ٝ ٫ تعسٚ ايتدُني ندأضبعني إىل  

غدددبعني أيدددـ ٚبعدددض ايتكدددسٜطات تؿدددا إىل أنجدددط َدددٔ شيدددو 

بهددجاو ٚيهددٔ يف عتُدد١ ايٛنددو ايددطأٖ ٚيًطغبدد١ ازبدداز٠ يف  

از اسبٌ ازبصضٟ أقتح إٔ أضؾو ايطقِ إىل ا٭ع٢ً ٚا٭عًد٢  إػب

بهددجا ٚبددصيو تهددٕٛ ا،اٚيدد١ دسٜدد١ ٚيددٝؼ بٗددا أٟ طبدداطط  

ؾتذؿٌ ازب١ٗ املػد٪ٚي١   "أع٢ً بهجا"بعس إٔ ٜتهة إٔ ايطقِ 

٦َد١ أيدـ بدسٕٚو ٫     عٔ تةبٝك٘. ؾًٓؿت  إٔ ايطقِ ٖٛ  دؼ 

١ً مهٔ إٔ ٜهٕٛ أنجط؟ أَدا ؾٛا٥دس ايتػدطٜو حبدٌ املؿده     

دصضٜا، ؾٗٞ نجا٠ َٚٓٗا إػباز ؾطم عٌُ يًبدسٕٚ باغدتبساٍ   

عددسز نددبا َددٔ ايعُايدد١ ايٛاؾددس٠ ٚإسدد٬ٍ اجملٓػددٕٛ ازبددسز       

يؿددػٌ ايٛظددا٥ـ ايسْٚٝدد١ ٚبددصيو ٜهددٕٛ هلددصا اٱدددطا٤ بعددسا،       

اقتكددازٜا يف تكًددٝل ذبدد٬ٜٛت ايعًُدد١ ايكددعب١ إىل اشبدداضز.      

ِ نصيو ؾ ٕ أسس أِٖ َػببات املؿه١ً ٚتؿاقُٗدا ٖدٛ َٛغد   

ايعُددط٠ املؿتددٛح ممددا ٜٛددد  َطادعدد١ َعُكدد١ يػٝاغدد١ ايبددا         

املؿتددٛح يًعُددط٠ طددٛاٍ ايعدداّ ٭ٟ دٓػدد١ٝ بعٝٓٗددا عًدد٢ سػددا      

 غاٖا.
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ٚأؾددداض ّ. غدددا  املددددطٟ يف تعكٝبددد٘ عًدددد٢ ٚضقددد١ ز. خايددددس     

ايطزٜعإ سٍٛ ايبدسٕٚ بأْد٘ ٜدط٣ بساٜد١ إٔ نًُد١ ايبدسٕٚ غدا        

َٓاغددب١ يٛقددـ سايدد١ ٖدد٪٤٫ اٱخدد٠ٛ َٚددٔ ا٭ؾهددٌ اغددتبساهلا   

ا٭ؾدددام ايددصٜٔ ٫  "بهًُدد١ أخددط٣ ذبؿددغ نددطاَتِٗ َجددٌ    

ٚنُدا شندط ايدسنتٛض خايدس مهدٔ       "ؼبًُٕٛ أٚضاقا ثبٛتٝد١ 

 املًُه١ إىل ؾ٦تني ايؿ١٦ ا٭ٚىل عط  ْاظسٕٛ َٔ تكػُِٝٗ يف

أبٓددا٤ قبا٥ددٌ ازبعٜددط٠ ايعطبٝدد١ شات ا٫َتددسازات زاخددٌ ٚخدداضز     

سددسٚز املًُهدد١ ٚايؿ٦دد١ ايجاْٝدد١ َددٔ أبٓددا٤ ازبايٝددات اٱغدد١َٝ٬  

املدتًؿ١ ٚقًٛا يًًُُه١ يًشر أٚ ايعُط٠ ٚ  ٜعٛزٚا يبًساِْٗ 

ُٛعدد١ يف ا٭قدد١ًٝ ٚمهددٔ تكػددِٝ ايعددط  إىل صبُددٛعتني صب

مشدداٍ املًُهدد١ ٚأغًبٝددتِٗ أبٓددا٤ قبا٥ددٌ عطبٝدد١ هلددا دددصٚض يف      

عٓددع٠ ٚمشددط ٚبدديف خايددس  مشدداٍ ٚٚغددط ازبعٜددط٠ ايعطبٝدد١ َجددٌ

عتٝب١ ٚغاِٖ ٚصبُٛع١ ثاْٝد١ تٓتُدٞ يف غايبٗدا إىل    ٚ ٚايعؿا

بعض قبا٥ٌ دٓٛ  ازبعٜط٠ ايعطب١ٝ َٔ ايبسٚ ايطسٌ ايٓداظسني  

دام ايددصٜٔ ٫ ؼبًُددٕٛ َددٔ ايددُٝٔ أَددا ايؿ٦دد١ ايجاْٝدد١ َددٔ ا٭ؾدد

أٚضام ثبٛتٝدد١ يف املًُهدد١ ؾٗددِ َددٔ أبٓددا٤ ازبايٝددات اٱغدد١َٝ٬  

ا٭ؾاضقدددد١ ٚايبددددداضٜٕٛ  ٚ اي َاٜٚدددد١ٚ املدتًؿدددد١ َجددددٌ ايبًددددٛف  
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ٚاٱْسْٚٝػدددٕٝٛ ٚغدددايبٝتِٗ يف املٓةكددد١ ايػطبٝددد١. َٚدددو ايٛقدددت   

تددعزاز أعددساز ا٭ؾدددام ايددصٜٔ ٫ ؼبًُددٕٛ أٚضام ثبٛتٝدد١ َددو      

سَات ٚاسبكٛم مما ػبعًِٗ ؾطٜػد١  اغتُطاض سطَاِْٗ َٔ اشب

 ."يًذطم١، ٚايػطقات، ٚبٝو املدسضات ٚايسعاض٠ ٚاٱضٖا 

ٜٚعتكددس ز. عبددساهلل اسبُددٛز ؾُٝددا ؽبددل قهدد١ٝ ايبددسٕٚ إٔ 

 ايٛطٔ، أٟ ٚطٔ، ٜؿتة يف ْػك٘ ةايبسْٚات ا٭ضبع١(خ

 بسٕٚ اْتُا٤ =  بسٕٚ ٚطٔ 

 بسٕٚ َػ٪ٚي١ٝ =  بسٕٚ ١ٜٖٛ 

 ٚادباتبسٕٚ  =  بسٕٚ سكٛم 

 بسٕٚ ايتعاّ أخ٬قٞ بسٕٚ عكس ادتُاعٞ = 

ٚطددطح أ. عًددٞ بددٔ عًددٞ ٚدٗدد١ ْعددطٙ سددٍٛ قهدد١ٝ ايبددسٕٚ      

 بؿهٌ ضبسز تهُٔ اٱؾاض٠ إىل َا ًٜٞخ

 

ًٕ مالحظات منوجَْ:أًاًل  : ابتدا

ٖٓاى بعض امل٬سعات املٓٗذ١ٝ ؾُٝا تهُٓت٘ ايٛضق١ سٍٛ 

 ايبسٕٚ َٔ أبطظٖا َا ًٜٞخ
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    ايهٜٛددت ٚايػددعٛز١ٜ عًدد٢ أْٗددا    طددطح قهدد١ٝ ايبددسٕٚ يف

قه١ٝ ٚاسدس٠، ٚيف اسبكٝكد١ ٖٓداى تبدأٜ تداّ بدني قهد١ٝ        

ايبسٕٚ يف ايهٜٛت، ٚقه١ٝ املكُٝني َٔ ايكبا٥ٌ ايٓاظس١ 

أٚ ازبايٝات يف ايػعٛز١ٜ، ٚزَدر ايكهدٝتني َدو بعهدُٗا     

ؾٝ٘ خًط غطٜ ، يعدس٠ أغدبا خ يعدٌ َدٔ أُٖٗدا إٔ ْؿدأ٠       

 ا٭غدداؽ  قهدد١ٝ ايبددسٕٚ يف ايهٜٛددت نددإ َطتبةددا يف    

باٱسكددا٤ات ايػددها١ْٝ، أَددا يف ايػددعٛز١ٜ ؾٗددٛ َددطتبط  

بعٛاَددٌ َتعددسز٠ تعددٛز بؿددهٌ ؾددب٘ تدداّ إىل ا٭ؾدددام       

أْؿػِٗ يف ظٌ َطس١ً غازٖا ايععٚف عٔ اسبكٍٛ عًد٢  

ازبٓػ١ٝ اي  ناْت ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ تؿذو عًٝٗدا ؾُٝدا   

 عطف ةبايتابع١ٝ( أٚ ةسؿا٥غ ايٓؿٛؽ(.

 بعض غا اسباقًني ع٢ً  تعُِٝ ن١ًُ ايبسٕٚ ع٢ً ٚنو

ازبٓػ١ٝ يف ايػعٛز١ٜ ؾٝ٘ خًط يٮٚضام، ٭ٕ ايكهد١ٝ يف  

ايػعٛز١ٜ ٫ ٜٛدس هلا خكٛق١ٝ خاق١ بٌ ٖٞ تطتبط يف 

َععُٗدددا بعدددسّ تدددٛاؾط ؾدددطٚط اسبكدددٍٛ عًددد٢ ازبٓػددد١ٝ 

ٖٚٓدداى أَجًدد١ نددجا٠ هلددا يف عسٜددس َددٔ زٍٚ ايعددا  َجددٌ    

 ، املػددط ( ٚبأعددساز أندد   َٛضٜتاْٝددا، ازبعا٥ددط ،َكددطة
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بهددددجا َددددٔ ا٭عددددساز املٛدددددٛز٠ يف املًُهدددد١ ايعطبٝدددد١      

 ايػعٛز١ٜ.

    مت تكسِٜ ايكه١ٝ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ عًد٢ أْٗدا

بدد٬ سددٌ، ٖٚددصا إغددكاط يف غددا ضبًدد٘ سٝددح إٕ ٖٓدداى       

خددد٬ٍ ايعكدددٛز  ايعسٜدددس َدددٔ ايًذدددإ املؿددده١ً خكٝكدددا، 

ايج٬ثدد١ املاندد١ٝ ٚمت َددٔ خ٬هلددا َددٓة ازبٓػدد١ٝ يعؿددطات     

 ا٭ؾدام ٚايعا٬٥ت.اٯ٫ف َٔ 
 

 : يف مبدأ أعنال الضَادّ:ثانًَا

املؿّٗٛ َٔ ايٛضق١ املةطٚس١ أْٗدا تٗدسف إىل ددص  ا٫ْتبداٙ     

إىل ٖصا املٛنٛع بدإٔ ٜدتِ َدٓة ازبٓػد١ٝ ايػدعٛز١ٜ يؿ٦دات َدٔ        

ايػهإ بؿهٌ مجاعٞ، ٖٚصا ا٭َط َدٔ ايٓاسٝد١ ايكاْْٛٝد١    

ٜعس َدٔ أعُداٍ ايػدٝاز٠، ٚاملككدٛز بٗدا ا٭عُداٍ أٚ ا٭ْؿدة١        

ْؿددددا٤ ايدددد  متاضغددددٗا ايسٚيدددد١ بكددددؿتٗا ايػٝاغدددد١ٝ، َجددددٌ ةإ 

ايع٬قدددددددات ايسبًَٛاغددددددد١ٝ، إعددددددد٬ٕ اسبدددددددط ، تؿدددددددهٌٝ  

اسبهَٛددات ٚسًددٗا( ٚاملعٝدداض يف ذبسٜددس أعُدداٍ ايػددٝاز٠ ٖددٛ    

نْٛدد٘ مماضغدد١ تكددسض عددٔ ايسٚيدد١ بٛقددؿٗا غددًة١ غٝاغدد١ٝ، 
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ٕ َٓة ازبٓػ١ٝ بؿهٌ مجاعٞ ٖٛ إددطا٤ ٜد٪ثط عًد٢    إٚسٝح 

١ٜٖٛ اجملتُو ٚتطنٝبت٘ ايػدها١ْٝ َٚهْٛاتد٘ ا٫دتُاعٝد١،    

اضغ١ غٝاغ١ٝ أقد١ًٝ، ٚبايتدايٞ ؾ ْد٘ يف ا٭غداؽ     ؾ ْ٘ ٜعس مم

 ؽبطز عٔ زا٥ط٠ ايتكِٝٝ ايكاْْٛٞ ٚعٔ ضقاب١ ايكها٤.

 

 : اخللط بشأن املصدر القانٌنُ للنشكلْ:ثالجًا

ٖٓددداى خًدددط بدددني َؿددده١ً ايبدددسٕٚ يف ايهٜٛدددت ٚبدددني       

َؿه١ً بعض املكدُٝني يف املًُهد١ ايعطبٝد١ ايػدعٛز١ٜ، شيدو      

دددا٤ت ْتٝذدد١ يكددطاض غٝاغددٞ  إٔ ْؿددأ٠ املؿدده١ً يف ايهٜٛددت 

، ٖٚددٛ قكددط ازبٓػدد١ٝ ايهٜٛتٝدد١ عًدد٢  قاْْٛٝددا، اربددص ؾدده٬،

ّ 98>0نددٌ َددٔ مت سكددطٙ نُددٛاطٔ نددٜٛ  يف إسكددا٤    

ٚؾددطٚعِٗ، ٚبايتددايٞ ؾدد ٕ نددٌ َددٔ ٫ ٜعًددٛ بايٓػدد  إىل ٖددصا    

اٱسكددا٤ ٫ ؼبكددٌ عًدد٢ ازبٓػدد١ٝ ٚيددٛ تددٛاؾطت ؾٝدد٘ مجٝددو       

ازبٓػد١ٝ، ٚعًد٢    يًشكدٍٛ عًد٢   املعاٜا املتعاضف عًٝٗا عاملٝدا، 

ايعهؼ َٔ شيو، ؾ ٕ ْعاّ ازبٓػ١ٝ ايػعٛزٟ ايكدازض عداّ   

ّ نإ ٜؿذو ع٢ً اسبكٍٛ ع٢ً ازبٓػ١ٝ ايػدعٛز١ٜ،  8:>0

َٚٔ خ٬ي٘ دط٣ دبٓٝؼ ٦َات اٯ٫ف َٔ ا٭ؾددام ٚايدصٜٔ   
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ٗدِ زاخدٌ املًُهد١، ٜٚٓتُدٕٛ إىل     َأقبة يًهجا َدِٓٗ ؾدإٔ   

املؿهًتني يف طبتًـ ب٬ز ايعا  اٱغ٬َٞ، ٚبايتايٞ ؾسَر 

 َؿه١ً ٚاسس٠ ؾٝٗا خًط تاّ يٮٚضام.

 

 : خلط املصادر الداخلَْ للنشكلْ:رابعًا

خبكٛم ٚدٛز سا٫ت يدبعض املكدُٝني ايدصٜٔ ٜكُٝدٕٛ يف     

املًُه١ بؿهٌ ْعاَٞ، ٚيهٔ ٫ ؼبكًٕٛ ع٢ً دٛاظ غؿط 

غعٛزٟ، شيو إٔ َؿه١ً ايكبا٥ٌ ايٓاظسد١ ربتًدـ متاَدا عدٔ     

عددددض تددددابعٞ ايكبا٥ددددٌ ايُٝٓٝدددد١، ازبايٝدددات اي َاٜٚدددد١ ٚعددددٔ ب 

ؾُٛنددٛع ايكبا٥ددٌ ايٓاظسدد١ ٜعددٛز يف ا٭غدداؽ إىل ا٫ضتباطددات     

ايعؿدددا٥ط١ٜ ٚايكبًٝددد١ ٚا٫َتدددسازات اشباقددد١ بدددبعض ايكبا٥دددٌ      

ٚاملتعسٜدد١ يًشددسٚز َجددٌ مشددط ٚعٓددع٠ َٚةددا ٚايعؿددا، ٖٚددصٙ     

اسبا٫ت ٜتِ سدٌ ايهدجا َٓٗدا تًكا٥ٝدا عد  ايكٛاعدس اشباقد١        

ٜجبت أْ٘ غعٛزٟ ا٭قٌ ٚعاف أًٖ٘ أٚ باغتزاز ازبٓػ١ٝ ملٔ 

ا٭ضزٕ(، نُا  –غٛضٜا  –آبا٩ٙ أٚ أدسازٙ يف اشباضز ةايعطام 

أْ٘ ػبطٟ سًٗا بؿهٌ َتدسضز عد  ايًذٓد١ املطنعٜد١ سبؿدغ      

ايٓؿٛؽ ٚاي  سكٌ َٔ خ٬هلا عؿطات اٯ٫ف ع٢ً ازبٓػ١ٝ 
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ايػدددعٛز١ٜ، ٚبايتدددايٞ ٫ ع٬قددد١ يددد٘ ٫ٚ ؾدددب٘ ٫ٚ تكددداطو َدددو     

 ٚ ٕ يف ايهٜٛدت. أَدا َٛندٛع ازبايٝد١ اي َاٜٚد١      َؿه١ً ايبدس

ؾٗٛ يف ا٭غداؽ َدطتبط بكٝداّ املًُهد١ باغتهداؾ١ اي٬دد٦ني       

( َٓص أنجط َدٔ غدبع١ عكدٛز عٓدسَا     َٔ بٛضَا ةَٝاواض سايٝا،

، تعطنددٛا يعًُٝددات انددةٗاز ؾددب١ٗٝ مبددا ٜتعطنددٕٛ يدد٘ سايٝددا،  

ٚبايتأنٝدددس ؾ ْددد٘ ؾُٝدددا ٜتعًدددل مبدددٔ ٚؾدددسٚا يًشدددر ٚبكدددٛا يف     

ؾًٔ ٜهٕٛ َدٔ املُهدٔ َدٓشِٗ ازبٓػد١ٝ، ٚإ٫ مت      املًُه١،

تأغٝؼ َبسأ قس ٜ٪زٟ يبكدا٤ مجٝدو اسبذداز يف املًُهد١ زٕٚ     

 َػازض٠.

ٚعًل ز. ؾٗس اسباضثٞ َٔ ْاس١ٝ أْ٘ ٚإشا َا أخدص باملٓٗذٝد١   

ايدد  ٜكتسٗددا أ. عًددٞ يف ايؿكددٌ بددني ايؿ٦ددات ايدد  ٚضزت يف     

ٜؿُٗد٘ ٖدٛ إٔ   املساخ١ً ايط٥ٝػ١ يدس. ايطزٜعدإ ؾد ٕ ممدا ٫ ٚيدٔ      

 "غدعٛزٜني   "أقسقا٤ يٓا ٚأْاؽ َا عطؾٓاِٖ إ٫ ٚ ٖٓاى ظ٤٬َ

يٓهتؿـ ؾذأ٠ أِْٗ يٝػٛا نصيو ٫ٚغُٝا بعس ايتؿسٜس يف 

ٛٳزٳ٠ ايٛظا٥ـ وو يكس ٚيس آبا٩ِٖ ٚٚيدسٚا ٖدِ عًد٢      َٛنٛع غٳع

ٚتعًُددددٛا يف َ٪غػدددداتٓا   ،ٖٚددددِ تطبددددٛا بٝٓٓددددا   ،ٖددددصٙ ا٭ض 

ٝدددت َعٗدددِ أغدددط  ٚبٓ ،ٚسكدددًت َعٗدددِ َكددداٖطات  ،ايتبٜٛددد١
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ِ     ،بهاًَددٗا ثددِ ٫ مٓشددٕٛ   ،ٖٚددِ ٫ ٜعطؾددٕٛ ٚطٓددا آخددط هلدد

     ٘ ٫ٚ ٜعدٔ ز. ؾٗددس   ،ازبٓػد١ٝ وو ٖدصا أَدط ٫ ْػدتةٝو إٔ ْؿُٗد

 أْ٘ َٛدٛز يف أٟ بًس يف ايسْٝا.

ٚشنطت ز. عا٥ؿ١ سذاظٟ إٔ ًَدـ أٚ قهد١ٝ ايبدسٕٚ َدٔ     

املًؿدددات ايؿدددا٥ه١ عٓدددس عدددس٠ زٍٚ خًٝذٝددد١ َٚٓٗدددا املًُهددد١   

ا٫ْتُا٤ يٛطٔ نطٚض٠ ٚساد١ ًَش١ َٔ ناؾد١  ٚباعتكازٖا إٔ 

ازبٛاْد  ٚخاقد١ ايٓؿػد١ٝ ؾُددٔ َٓدا ٜػدتةٝو إٔ ٜهدٕٛ ؾددٛم       

أض  ٜٚؿددعط با٫غددتكطاض ايٓؿػددٞ زٕٚ إٔ ٜهددٕٛ يسٜدد١ ٚثٝكدد١  

تػٌٗ عًٝ٘ اسبٝدا٠ .مجعٝد١ سكدٛم اٱْػدإ ؾتشدت ٖدصا املًدـ        

َٓددص ؾددت٠ َددو ايساخًٝدد١ ٚشنددطت ب سكددا٤اتٗا ؾ٦ددات طبتًؿدد١    

 بسٕٚ.ممٔ ٜةًل عًِٝٗ 

ٚعًددل أ. َةؿددط املطؾددس عًدد٢ َددا تٓاٚيدد٘ أ. عًددٞ بددٔ عًددٞ      

 باٱؾاض٠ إىل امل٬سعات ايتاي١ٝخ

   ٙمت يف املًُهددد١ إقدددساض أٚاَدددط ًَهٝددد٘ عدددس٠ سبدددٌ ٖدددص

ٜكهددددٞ مبددددٓة ايكبا٥ددددٌ   0751اّ عدددد 6/;91 ،ايكهدددد١ٝ

أدطٜدددت تعدددس٬ٜت عًددد٢ تٛدٝٗدددات  ة املدددصنٛض٠ ازبٓػددد١ٝ

 (.ًَه١ٝ ٚأبةٌ َؿعٛي٘
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  ٓػد١ٝ بٓدا٤ عًد٢ ا٭َدط ايػداَٞ      زبيٮغـ َٔ مت َدٓشِٗ ا

اْؿذاض ايٛنو يٝؼ َٔ قبدٌ   ٜعايٕٛ ٜعإْٛ ْٚتٛقو قطٜبا،٫

ايبسٕٚ أٚ مج١ً ايبةاقات بٌ َٔ قبٌ ايدصٜٔ مت دبٓٝػدِٗ   

ِ بػب  ا٫ٖاْات ٚايتع ( كٝسات اي  تٴُاضؽ حبكِٗ ةايٛؾد

 أٜهددا، ،أثٓددا٤ ؾكددٌ أٚ إندداؾ١ أسددس ا٭بٓددا٤ بددسؾت ايعا٥ًدد١  

سطَددٛا َددٔ اشبسَدد١ ايعػددهط١ٜ ضغددِ إٔ ايهددجا َددِٓٗ      

آبدددا٥ِٗ خدددسَٛا يف ازبدددٝـ ٚاسبدددطؽ ايدددٛطيف ٚاسبدددطؽ   

 املًهٞ َٓص أٜاّ املًو غعٛز.

      ٔبؿهٌ عاّ ؾدكه١ٝ ايبسٕٚ بايهٜٛدت ةأؾدطاز ٚأغدط َد

ايعددطام ٚغددٛضٜا ٚبانػددتإ ٚإٜددطإ( ربتًددـ عددٔ قهدد١ٝ     

ا ْػؿدددٌ إٔ طدددٍٛ َدددس٠ يهدددٔ ػبددد  أيَّددد ،ايكبا٥دددٌ ايٓاظسددد١

دددطا٤ات يف املًُهدد١ أز٣ إىل شٖددا  بعددض أؾددطاز أغددط اٱ

ايكبا٥دٌ ايٓاظسدد١ إىل ايهٜٛدت يًعُددٌ ٚزخدٍٛ ايعػددهط١ٜ    

نبسٕٚ .. ٚاٯٕ بعس أضبعني غ١ٓ ظبدس إٔ عؿدطات ا٭غدط    

ا٭  ٚا٭ّ ٚعسز َٔ ا٭ؾدكا٤ يف املًُهد١ ٚأسدس ا٭ؾدكا٤     

أٜهدا ٖٓداى آبدا٤ يف ايهٜٛدت بددسٕٚ      ،بدسٕٚ يف ايهٜٛدت  

ٚأغدددط  …يف املًُهددد١ مت دبٓٝػدددِٗ   ِٖ ٚبٓدددات٩ِٗٚأبٓدددا

أخط٣ ْكـ أؾطازٖا بسٕٚ يف ايػدعٛز١ٜ ٚايٓكدـ اٯخدط    
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 ،بدسٕٚ يف ايهٜٛددت .. نٝددـ غدٝتِ   مشددٌ تًددو ا٭غددط  

ٚنددو ضبددعٕ ٚطبددعٟ ٚايػددب  ايددط٥ٝؼ ٖددٛ باٚقطاطٝدد١     

 .غ78١ٓٚطٍٛ َس٠ َعازب١ ٖصا املًـ 

    ضغددددِ اتؿاقٓددددا عًدددد٢  …ْٚكةدددد٘ أخدددداٙ بايػدددد١ ا٭ُٖٝدددد١

 َ ًددددـ ايبددددسٕٚ يف ايهٜٛددددت ًَٚددددـ  عددددسّ اشبًددددط بددددني 

إ٫ إٔ ايًذٓدددددددددد١  ،ايكبا٥ددددددددددٌ ايٓاظسدددددددددد١ يف املًُهدددددددددد١ 

املطنعٜددد١ ايددد  أْدددٝط بٗدددا سدددٌ ٖدددصا املًدددـ أقدددبشت        

َٚٓددددص  ددددؼ غددددٓٛات تكتؿددددٞ أثددددط ايًذٓدددد١ املطنعٜدددد١    

 ;ٚقبددددددٌ  …بايهٜٛددددددت ٚتتدددددددص ْؿددددددؼ اٱدددددددطا٤ات   

مت تكددددسِٜ تكطٜددددط يػددددُٛ ٚيددددٞ ايعٗددددس َددددٔ أسددددس  أؾددددٗط

   ٛ ز١ٜ بعددس إٔ أَهدد٢ َددس٠   أؾددطاز ايًذٓدد١ املطنعٜدد١ ايػددع

اْتددسا  بايهٜٛدددت ملددس٠ ؾدددٗطٜٔ، يٮغددـ تهدددُٔ شيدددو    

ايتكطٜددددط عًدددد٢ َعًَٛددددات َػًٛطدددد١ ٚتٗددددِ َكتبػدددد١ َددددٔ    

املًدددددـ ٚاٱددددددطا٤ات يف ايهٜٛدددددت، ٫ٚ تٓةبدددددل عًدددددد٢     

ب٬زْددددا .. نٝددددـ عطؾٓددددا ضبتدددد٣ٛ ايتكطٜددددط      اسبايدددد١ يف

املكددددسّ ة ٖددددصا ايؿدددددل ٜتبددددا٢ٖ يف صبددددايؼ قبًٝتدددد٘      

 ٗا (.بأْ٘ ٚنو عطاقٌٝ ٚشنط بعه
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ٚاتؿددل أ.ز. عبددسايطمحٔ ايعٓدداز َددو ايٓكدداط ايدد  أثاضٖددا أ.    

عًددٞ بددٔ عًددٞ، نْٛٗددا َُٗدد١ يًػاٜدد١ ٚؾٝٗددا تكددشٝة يددبعض       

َؿاُٖٝٓددا َٚددٔ شيددو َددج٬ أْدد٘ ؾدكددٝا، نددإ َددٔ املةددايبني    

بتذٓددٝؼ ازبايٝدد١ اي َاٜٚدد١ يهٓدد٘ يؿددت اْتباٖدد٘ إٔ َجددٌ ٖددصا  

اٱدددطا٤ قددس ٜؿددطعٔ أغددٌٗ ايةددطم يًشكددٍٛ عًدد٢ ازبٓػدد١ٝ     

ايػددعٛز١ٜ ٚقددس ٜؿددتة بابددا ملعٜددس َددٔ اسبذدداز املددتدًؿني بأَددٌ     

 اسبكٍٛ ع٢ً ازبٓػ١ٝ.

يهددددٛؼبٞ تعًٝكددددا عًدددد٢   َٚددددٔ داْبدددد٘ قدددداٍ أ. عبددددساهلل ا  

(خ نٓدددت أمسدددو عدددٔ ةايبدددسٕٚ( نػددداٟ ٚ    ٚضقددد١ ةايبدددسٕٚ

أنددددٔ أتكددددٛض سذددددِ املؿدددده١ً ٫ َددددٔ ايٓاسٝدددد١ ايػٝاغدددد١ٝ 

أٚ ازبػطاؾٝددددد١ يهدددددٔ َدددددٔ ازباْددددد  اٱْػددددداْٞ ايبشدددددت. ٫   

هددددإ ٜعدددداع ؾٝدددد٘ ..٫ٚ َٓددددعٍ ٜددددأٟٚ إيٝدددد٘ ..٫ٚ ٚظٝؿددددد١       َ

سهَٛٝددد١ تكبًددد٘ ..٫ٚ َٛندددو ٜدددٛزع ؾٝددد٘ َايددد٘ ..ستددد٢ بعدددس       

٘     ايٛؾدددا٠ ٫ مدددٛت   .. سدددطا نطمدددا ٫ٚ ػبدددس قددد ا ٜدددسؾٔ ؾٝددد

باختكدددددداض .. ٜعددددددٝـ عًدددددد٢ ٖدددددداَـ اجملتُددددددو ْٚطٜددددددسٙ إٔ   

 ٜهٕٛ عهٛا ؾاع٬ يف اجملتُو .. َعازي١ قعب١.
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ٚأناف أ. عبساهلل ايهٛؼبٞ إٔ ايبسٕٚ نُدا مت اٱؾداض٠   

َؿدددده١ً عاملٝدددد١ .. ٚإٕ اختًددددـ املػدددد٢ُ ةتعددددسزت ا٭مسددددا٤   

ٚايبددسٕٚ ٚاسددس( ٚقددس اغددتةاعت بعددض ايددسٍٚ سددٌ املؿدده١ً    

ٚايتعاَددٌ َعٗددا نددأَط ٚاقددو يهٓٓددا يف اشبًددٝر ٚذبسٜددسا يف    

ا ظيٓا ٫ ْعتف أٚ بدا٭سط٣ ْدطؾض ٖدصا    َايهٜٛت ٚاملًُه١ 

ايصٟ ٜعزاز َٜٛا بعدس ٜدّٛ زٕٚ سدٌ ًٜدٛح يف ا٭ؾدل. ٚإشا      ايٛاقو 

ناْت املؿٛن١ٝ ايعًٝا يؿ٪ٕٚ اي٬د٦ني ايتابع١ يٮَِ املتشدس٠  

٬َٜددني ؾٗددصا ٜددٛسٞ بددإٔ    01قددسضت عددسزِٖ سددٍٛ ايعددا  بددد   

أيؿددا ٖٚددٛ ايددطقِ ايددصٟ تؿددا  1:عددسزِٖ يف َٓةكتٓددا ٜتذدداٚظ 

 ِ ٚايٛنددو  إيٝدد٘ بعددض ايتكددسٜطات غددا املٛثكدد١. ٖددصٙ ايٓعددط٠ هلدد

ايددصٟ ٖددِ عًٝدد٘ ٜدد٪زٟ إىل ايعسٜددس َددٔ املؿدده٬ت يعددٌ َددٔ        

 أبطظٖا ث٬خخ

     ايؿعٛض بايٓبص َٔ اجملتُو مما ٜٛيس ضز ؾعدٌ عهػدٞ قدس

ٜدد٪زٟ إىل ايٓكُدد١ عًدد٢ اجملتُددو نُددا أؾدداض ز. خايددس يف      

 ٚضقت٘.

    عددسّ ٚدددٛز ا٭ٚضام ايجبٛتٝدد١ ٜدد٪زٟ إىل اخددت٬ط ا٭ْػددا

نٌ ثٓا٥ٝد١ أٚ ؾطزٜد١   ٚاملٛاضٜح ٚا٭٬َى ٖٚصا ٜ٪زٟ ملؿدا 

 أٚ عا١ًٝ٥ ؾُٝا بِٝٓٗ.
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  ظٜاز٠ ايتٓاغٌ ؾُٝا بِٝٓٗ يعٜاز٠ أعسازِٖ بٗسف َهاعؿ١

املؿدده١ً ٚقددعٛب١ سًددٗا ٚتتشددٍٛ إىل قٓبًدد١ َٛقٛتدد٘ قابًدد١  

 ي٬ْؿذاض يف أٟ سبع١.

ٚشنطت أ. ؾاٜع٠ اسبطبٞ أْٗا تٓاقؿدت غدابكا َدو َػد٦ٍٛ     

يهٓدد٘  سددٍٛ قهدد١ٝ ايبددسٕٚ ٚأبددست ضغبتٗددا بةطسٗددا إع٬َٝددا 

أٚنة إٔ أغً  ايبسٕٚ غا َتعًُني ٚهلِ َؿانٌ نجا٠ قس 

تكٌ إىل دطا٥ِ عٓس ايبعض ٚنُِٗ نُدٛاطٓني ٜهدط ايبًدس    

٫ٚ ٜٓؿعٗدددا ٚندددجا َدددِٓٗ َدددٔ ايدددُٝٔ ٚأؾطٜكٝدددا ٫ ٜعتؾدددٕٛ      

بددب٬زِٖ ٫ٚ ٜطغبددٕٛ بددايعٛز٠ هلددا َددٔ ؾددس٠ ايؿكددط ؾتذددسِٖ        

ط٧، َددا ًٜكدٕٛ بددأٚضاقِٗ ايجبٛتٝد١ بددايبشط قبدٌ ٚقددٛهلِ يًؿدٛا    

دعًٗا تكطف ايٓعط عٔ َٓاقؿتٗا ٚططسٗا ضغِ املآغٞ ايد   

ٜعٝؿْٛٗا َٔ سطَدإ َدٔ ايتعًدِٝ ٚايدعٚاز ايطمسدٞ ٚغداٙ َدٔ        

 نطٚضات اسبٝا٠.

بدني صبٗدٍٛ    ا،أَا أ. يًٝد٢ ايؿدٗطاْٞ ؾتعتكدس إٔ ٖٓداى ؾطقد     

اهلٜٛددد١ ممدددٔ ٜهدددٕٛ بٜٗٛددد١ ٚأٚضام يف بًدددسٙ ثدددِ ٜتدًددد٢ عٓٗدددا  

١ ايبسٕٚ ٚبعهدِٗ َدٔ قبا٥دٌ    يٝشكٌ ع٢ً ازبٓػ١ٝ ٚبني قهٝ

 ،َعطٚؾ١ ٚيسٚا ٚعاؾدٛا عًد٢ ٖدصٙ ا٭ض  ٫ٚ ٜعطؾدٕٛ غاٖدا     
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ٚنٝـ ٜتعًِ ايبسٕٚ ٖٚٛ ٫ ؼبٌُ أٚضاقدا ثبٛتٝد١ ٫ٚ ٜػدتةٝو    

    ٞ ٚنٝددـ  ،إٔ ٜدسخٌ املدساضؽ ٚمدداضؽ سٝاتد٘ بؿددهٌ طبٝعد

 –عبهِ أِْٗ ب١٦ٝ إدطاّ ؾكط و ٚخبكٛم ند٬ّ املػد٦ٍٛ   

ٍٚ سكٝكد١ ٫ٚ  ٪٬ّ غدا َػد  ٖٛ ن –ايصٟ أؾاضت ي٘ أ. ؾاٜع٠ 

خًط قه١ٝ بأخط٣ أٚ أْ٘ يٝؼ يسٜد٘ تكدٛض عدٔ قهد١ٝ      ،ٜكٓو

 ايبسٕٚ.

ٚعًددل ّ. سػدداّ حبدداٟ بكٛيدد٘خ خبكددٛم قهدد١ٝ ايبددسٕٚ     

ايػدد٪اٍ ايددصٟ أٚزٸ ططسدد٘ ٖددٛ َددا ٖددٛ َٛقددـ ايسٚيدد١ يهددٌ          

ؾدددل ؼبُددٌ ازبٓػدد١ٝ ايػددعٛز١ٜ ٖددٌ ايتذٓددٝؼ عبدد٧ عًدد٢     

سٚيدد١ َكدداضٜـ أّ  ايسٚيدد١ ٭ٕ املددٛاطٔ ٚاملٛاطٓدد١ ٜهًؿددٕٛ اي   

ايعهدددؼ املدددٛاطٓني ٜؿدددهًٕٛ َكدددسض زخدددٌ يًسٚيددد١؟؟ ٖدددصا  

َٓعددٛض َٗددِ يًتذٓددٝؼ. أَطٜهددا عٓددسٖا َؿدده١ً نددبا٠ يف   

عسز املٗادطٜٔ ايػا ؾطعٝني ٖٚٓداى آضا٤ تكدٍٛ إٔ دبٓٝػدِٗ    

أٚ َدٓشِٗ إقاَد١ ْعاَٝد١ غددٝعٛز بدسخٌ نددِ شبعٜٓد١ ايسٚيدد١       

تشكد١ً  ٭ِْٗ غٝسؾعٕٛ ايهطا٥  َٚتٛغط ق١ُٝ ايهدطا٥  امل 

َدٔ ايددسخٌ ايػدٟٓٛ يهددٌ َدٛاطٔ أَطٜهددٞ أٚ     %01تعدازٍ  

 ٞ ٚملعطؾد١ ؾا٥ددس٠ أٚ ندطض دبٓددٝؼ أعدساز نددبا٠    . َكدِٝ ْعدداَ
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َددٔ ايبددسٕٚ ٫ بددس إٔ ْعددطف ايؿٛا٥ددس أٚ ا٭نددطاض ا٫قتكدداز١ٜ    

ٖٚصا غدٝشسز َٛقؿٓدا بكدٛض٠ أٚندة.      اي  غتعٛز ع٢ً ايب٬ز

َايٝد١  عبٔ ْعٝـ ايّٝٛ يف صبتُعات َس١ْٝ اغدت٬ٗن١ٝ ضأؽ  

ا٫قتكددداز ٖدددٛ ايعاَدددٌ ا٭ٖدددِ يف اربددداش ايكدددطاضات ٫ٚصبددداٍ    

يًعٛاطددـ. اعتكددازٟ أْدد٘ طاملددا ايؿدددل املةايدد  بددايتذٓٝؼ      

إْػإ َتعًِ َٓدتر ؾ٬بدس َدٔ دبٓٝػد٘ ٭ْد٘ يف ا٭خدا إْتادد٘        

غٝعٛز ع٢ً خع١ٜٓ ايسٚيد١ بداشبا. يف ايدسٍٚ اسبسٜجد١ املدٛاطٔ      

 يعهؼ.ا٭ؾهٌ ٖٛ ايصٟ ٜسض زخٌ شبعٜٓتٗا ٚيٝؼ ا

ٚعك  ز. خايس ايطزٜعدإ عًد٢ َدا ططسد٘ ّ. سػداّ حبداٟ       

بإٔ ْعاّ املًُه١ نػدا٥ط زٍٚ اشبًدٝر ايعطبٝد١ ْعداّ ايسٚيد١      

ايطٜعٝدد١ ايدد  تٓؿددل عًدد٢ َٛاطٓٝٗددا ٚبايتددايٞ ؾدد ٕ املكاضْدد١ َددو     

ايٓعاّ ا٭َطٜهٞ ٫ ربسّ قه١ٝ ايبسٕٚ يف ازباْ  ايدصٟ مت  

َ  …يددد٘ اٱؾددداض٠  جدددٌ بكٝددد١ ايبدددسٕٚ غدددٝهْٕٛٛ عددد ٤ َدددايٞ 

 املٛاطٓني إٕ داظ قٍٛ شيو.

ٚبددسٚضٙ اتؿددل ّ. سػدداّ حبدداٟ َددو ز. خايددس ايطزٜعددإ يف       

ٚدٗدد١ ْعددطٙ سٝددح قدداٍخ ؾعدد٬ املددٛاطٔ اشبًٝذددٞ عاَدد١ ٜعتدد    
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عايد١ عًدد٢ ايسٚيدد١ ٚأقددبة َكددسض ٖددسض أنجددط َددٔ إٔ ٜهددٕٛ  

َكددسض زخددٌ ٚدبٓددٝؼ ايبددسٕٚ غددٝعٜس ايعدد ٤ املددايٞ عًددِٝٗ.      

َدٔ   ةاع١ إٔ تػدتؿٝس اقتكدازٜا،  ايسٍٚ اشبًٝذ١ٝ عٓسٖا ا٫غدت 

َٛاطٓٝٗددددا ٚيهددددٔ ٫ تػددددتةٝو ؾعددددٌ شيددددو ٭ٕ ايٝددددّٛ ايددددصٟ 

غٝؿط  ع٢ً املٛاطٔ اشبًٝذٞ زؾو نطا٥  غٝهٕٛ ي٘ سدل  

ي١ عدددٔ نٝؿٝددد١ إْؿدددام ٚقدددطف ٖدددصٙ ا٭َدددٛاٍ ٚايدددسٍٚ  ٤املػدددا

اشبًٝذ١ٝ ئ تػُة بصيو ؾاملؿه١ً غتهٕٛ غٝاغ١ٝ أنجط 

َٔ اقتكاز١ٜ. ٚبطأٟ ّ. سػاّ ؾد ٕ ايدعَٔ ايدصٟ تػدتةٝو ؾٝد٘      

ايسٍٚ اشبًٝذ١ٝ اٱْؿام َٔ زخٌ ايبتٍٚ ؾكط بسٕٚ ا٫عتُداز  

عًدد٢ زخددٌ املددٛاطٔ ٜت٬ؾدد٢ تددسضػبٝا إشا ناْددت املٝعاْٝددات      

تددإٔ ذبددت نددػط أغددعاض ايددبتٍٚ ؾُدداشا غددٝؿعًٕٛ بعددس     ايٝددّٛ

عؿطٜٔ غ١ٓ عٓدسَا تهدٕٛ املكداضٜـ املةًٛبد١ يتكدسِٜ ْؿدؼ       

اشبسَات ا٭غاغ١ٝ يًُٛاطٓني غتهٕٛ أنجط َٔ ايهعـ؟؟ 

ايٛقددت يدددٝؼ بكددداسبٓا طاملدددا   عبػدددٔ اقتكدددازْا ٚوددداضؽ  

ايؿددؿاؾ١ٝ املةًكدد١ يف قددطف ا٭َددٛاٍ ٖٚددصا بددسٚضٙ غددٝشٌ يٓددا   

١ٝ َٚس١ْٝ ندجا٠ ْعداْٞ َٓٗدا ايٝدّٛ َطتبةد١      َؿانٌ ادتُاع

اضتباط ٚثٝل بايٛنو ا٫قتكازٟ يًبًدس. يدٛ ناْدت يدسٜٓا ٖدصٙ      
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ايؿؿاؾ١ٝ يهٓا ْعطْا ْعطٙ طبتًؿ١ عٔ دبٓٝؼ ايبسٕٚ ٭ِْٗ 

ٜهْٛٛا َكسض زخٌ َطتك  َٚٔ َكدًش١ ايسٚيد١ إٔ متدٓشِٗ    

ازبٓػددد١ٝ ٭ٕ ٖٓددداى ؾا٥دددس٠ اقتكددداز١ٜ يف دبٓٝػدددِٗ أَدددا يف    

 We cant afford themايٞ ؾددازبٛا  غددٝهٕٛ ايٛنددو اسبدد

 يٮغـ.

ٚشنددط أ. َةؿددط املطؾددس غددطزا، تاضؽبٝددا، ضبددسزا، يددبعض       

 ايٓكاط امل١ُٗ يف ٖصا اٱطاض تهُٓت َا ًٜٞخ

       ٌقبا٥ددٌ ظبسٜدد١ ٚمت إزخاهلددا عًدد٢ ٖددصا ا٭غدداؽ نكبا٥دد

ٖددد إىل أَددط 7>06عا٥ددس٠ ٚؾددل أَددط املًددو ؾٝكددٌ يف عدداّ  

 غ٬ح اسبسٚز.

  ِنُذُٛعات ع  َٓاؾص غ٬ح اسبسٚز.مت إزخاهل 

   ّٖدد مت عُدٌ إسكدا٤    0715ٖدد إىل عداّ   :>06َا بني عدا

هلِ ٚايبك١ُ ا٭َٓٝد١ يهدٌ أؾدطاز ايكبا٥دٌ َدٔ قبدٌ زبدإ        

 ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ.

    91أثٓا٤ ع١ًُٝ اٱسكا٤ ٚبػب  ذبسٜس َػداؾ١ ايتشدطى 

نًٝٛ سٍٛ ضباؾع١ سؿط ايباطٔ عدا٢ْ ايدبعض ندٝل يف    
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نةطاض بعدض ا٭غدط ٱضغداٍ بعدض     ايعٝـ مما أز٣ إىل ا

 أؾطازٖا يًهٜٛت ٚايبشطٜٔ طًبا، يًطظم.

  ّٖد مت قطف أٍٚ بةاقد١ قبا٥دٌ تٓكدٌ ٚعُدٌ     0718يف عا

غدددٓٛات ٚشيدددو بعدددس إسكدددا٥ِٗ ٚأخدددص بكدددُاتِٗ    8ملدددس٠ 

 ٚاغتهُاٍ ناؾ١ اٱدطا٤ات ا٭١َٝٓ اشباق١ بصيو.

  ّٖد مت تؿهٌٝ زبٓد١ أَٓٝد١ َؿدتن١ َدٔ     0701ٚيف عا

ٝددد١ ٚاٱَدددداض٠ ٚاملباسدددح ٚمت دبسٜددددس بةاقدددد١   ٚظاض٠ ايساخً

ايكبا٥ٌ ٚإناؾ١ ن١ًُ ةْاظس١( ٚأخدص ايبكدُات ٚتةبٝدل    

مجٝددو اٱدددطا٤ات ا٭َٓٝدد١ اشباقدد١ بددصيو باٱندداؾ١ إىل      

ارباش إدطا٤ َػتػط  ٖٚٛ تٛقٝو تعٗدس بدأِْٗ زخًدٛا عد      

َٓاؾددص ازبددٛاظات ٚيددٝؼ َٓاؾددص اسبددسٚز عًدد٢ ايددطغِ َددٔ    

 أخط٣. أِْٗ ٫ ؼبًُٕٛ دٛاظات بًسإ

  ّٖد خ٬ٍ ايتذسٜس ايجاْٞ يبةاقات ايكبا٥ٌ 0709ٚيف عا

مت تكددسِٜ نؿددٛؾات َددٔ قبددٌ َؿدداٜذ ايكبا٥ددٌ َٚعطؾٝٗددا   

بأمسا٤ اسبًؿدا٤ ايدصٜٔ زخًدٛا َدو تًدو ايكبا٥دٌ ٚمت شندط        

 نٌ سًٝـ بامس٘ ايهاٌَ ٚمت ايتذسٜس يًهٌ.
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  ٖدددد قدددسض ا٭َدددط ايػددداَٞ ضقدددِ 0/05/0751ٚيف تددداضٜذ

يػدددعٛز١ٜ سبددداًَٞ ايبةاقدددات   مبدددٓة ازبٓػددد١ٝ ا  ;/916

ناؾدد١. ٚيهددٔ اغددتُط ايتذسٜددس شبُددؼ غددٓٛات أخددط٣     

يًُط٠ ايجايجد١. إ٫ إٔ ايًذدإ خد٬ٍ ٖدصا ايتذسٜدس أنداؾٛا       

 ٚسطَٛا ؾ٦ات نجا٠ َٔ ايتذسٜس.

  ّٖد اغتُط دبسٜس ايبةاقات يًُدط٠ ايطابعد١   0758ٚيف عا

 ٖد.0751شبُؼ غٓٛات أخط٣ خب٬ف ا٭َط ايػاَٞ 

  ّمت إٜكدداف عُددٌ زبددإ ايتذٓددٝؼ ستدد٢ ٖددد >075ٚيف عددا

 إؾعاض آخط.

  ّٖد مت دبسٜس ايبةاقات يًُط٠ اشباَػ0760.١ٚيف عا 

  ّٖددددد مت ْكددددٌ أعُدددداٍ ايًذٓدددد١ املطنعٜدددد١  0768ٚيف عددددا

 اشباق١ بايتذٓٝؼ إىل ٚناي١ ا٭سٛاٍ املس١ْٝ.

  ّٖد مت قسٚض أَط دبسٜس ايبةاقات املٓت١ٝٗ 0769ٚيف عا

تعذٝعٜد١ أُٖٗدا    ٖد ؾكدط َدو ٚندو ؾدطٚط    0768يف عاّ 

ايةًددد  َدددٔ املتكدددسَني يًتذسٜدددس بتٛقٝدددو تعٗدددس ب سهددداض   

دٓػٝات ب٬ز أخط٣ ضغدِ إٔ أغًد  سداًَٞ ايبةاقدات       
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ٜتُهٓٛا َٔ اشبطٚز إىل خداضز املًُهد١ خد٬ٍ ا٭ضبعدٕٛ     

 غ١ٓ املان١ٝ.

ٚؾُٝددا ؽبددل ٚقددـ ايٛنددو اسبددايٞ أٚنددة أ. َةؿددط إٔ   

تذددس يف ايعٛا٥ددٌ ٚا٭غددط اْكػددُت إىل عددس٠ ؾددطا٥ة ٚؾ٦ددات ؾ    

 ا٭غط٠ ايٛاسس٠خ

 .َٞسكٌ ع٢ً ازبٓػ١ٝ ايػعٛز١ٜ سػ  ا٭َط ايػا َٔ 

 0701َددٔ ؼبُددٌ بةاقددات قبا٥ددٌ َٓتٗٝدد١ عًدد٢ ؾددتات ة –

0708 – 0751 – 0758 – 0761 – 0768 .) 

       ٫ ؼبًُددٕٛ أٟ إثبددات يعددسّ إندداؾتِٗ َددو آبددا٥ِٗ ٫ْتٗددا٤

بةاقدددات اٯبدددا٤. ٚندددٌ َدددٔ اْتٗدددت بةاقددداتِٗ ٚممدددٔ ٫    

ثبات ٫ ٜتُهٓدٕٛ َدٔ ايعدٝـ ايهدطِٜ ؾٗدِ      ؼبًُٕٛ أٟ إ

٫ ؼبكًٕٛ ع٢ً ايعد٬ز ٫ٚ ايتعًدِٝ ٫ٚ ٜػدتةٝعٕٛ ايعُدٌ     

ٚنصيو ٫ ٜػتةٝعٕٛ ؾتة سػابات بٓه١ٝ، ؾِٗ ٜعإْٛ 

 يف مجٝو أَٛضِٖ اسبٝات١ٝ.

   ّ0758يٮغدددـ ستددد٢ َدددٔ مت دبٓٝػدددِٗ عدددا
_

 ٖدددد0769

َاظايٛا ٜعإْٛ ا٭َطٜٔ بػدب  اٱددطا٤ات ايتعػدؿ١ٝ ٚغدا     
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بٓدا٤ َدٔ زؾدت    املٓةك١ٝ يف إناؾ١ َٛيدٛز أٚ ؾكدٌ أسدس ا٭   

ا٭غط٠ .. نصيو ٜتِ سطَاِْٗ َٔ بعض ايتدككدات يف  

ازباَعدات نايةدد  ٚأٜهدا ٫ تكبًددِٗ ايعػدهط١ٜ.. نددٌ    

ٖدددصٙ اٱددددطا٤ات هلدددا ٚاقدددو غدددًي ٚتؿدددل قدددـ ايًشُددد١    

ايٛطٓٝددد١ ٚدبعدددٌ أبٓدددا٤ تًدددو ايكبا٥دددٌ ٜؿدددعطٕٚ ٚندددأِْٗ   

 َٛاطٓني زضد٘ ثايج١.

سٝددح  ا،أ. َةؿددط املطؾددس بأْدد٘ ٜبددسٚ إٔ ٖٓدداى خًةدد ٚعًددل 

 ػب  تكػِٝ ًَـ ايبسٕٚ إىل ايؿ٦ات ايتاي١ٝخ

 صبٗٛيٞ اهل١ٜٛ. -

ؼبًُدددددددٕٛ دٓػدددددددٝات زٍٚ أخدددددددط٣ ٚربًؿدددددددٛا أٚ مت   -

 اغتهاؾتِٗ نشاٍ اي َاٜٚني.

بٗدددصٙ  ٚعكا٥دددسٜا، بدددسٚ ضسدددٌ ٚقبا٥دددٌ َطتبةددد١ عطقٝدددا،  -

ايدددب٬ز ٚخدددسَت يف ايعػدددهط١ٜ ٚيف عدددس٠ صبدددا٫ت    

 أخط٣.

ُدددا ؽبدددل ايؿ٦دددتني ا٭ٚىل ٚايجاْٝددد١ ؾكدددس مت تكدددشٝة     ٚؾٝ

 أٚناعٗا أَا ايؿ١٦ ايجايج١ ؾ٬ ٜعايٕٛ ٜعإْٛ.
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ٚتػا٤ٍ أ.ز. عبسايطمحٔ ايعٓاز بايٓػب١ يًؿ٦د١ ايجايجد١خ َتد٢    

ٚأٜددٔ ندداْٛا   …دددا٤ٚا يًًُُهدد١ ٚنٝددـ؟ ٖددٌ بايتٗطٜدد ؟    

 ٌٖٚ   ٜهٔ يسِٜٗ دٓػٝات غابك١؟

ِٗ قبا٥ددٌ ضسددٌ  ؿددط املطؾددس إٔ أغًددب  ٚبددسٚضٙ أٚنددة أ. َة 

يف املًُه١ ٚغدط    اسبُاز( تٓكًٛا َا بني َٓةك١ مشط ٚعٓعٙة

ٚدبددس بٝددِٓٗ أغددط يف تًددو   ،إىل غددٛضٜا ا٭ضزٕايعددطام ٚؾددطم 

سا٥ددٌ  ،عطعددطا٭ٜدداّ هلددا أبٓددا٤ اغددتٛطٓٛا بػددب  ايٛظددا٥ـ يف  

أَا تداضٜذ عٛزتد٘ ؾاددو إىل     … اشبؿذٞ ،ايسَاّ ،ٚايككِٝ

ايػتٝٓٝات امل٬ٝزٜد١ خد٬ٍ بدساٜات سدع  ايبعدح ٚادٗدت تًدو        

ايكبا٥ٌ نػٛط َٚهاٜكات يف غٛضٜا ٚايعطام بػب  اْتُدا٥ِٗ  

ٚدددصٚضِٖ ايٓذسٜدد١ .. ٚأٜهددا بػددب  ايعٜدداضات ايسٚضٜدد١ بٝددِٓٗ    

ٚبددني اسبهَٛدد١ ايػددعٛز١ٜ ب ؾددطاف املًددو عبددسايععٜع ة هلددِ      

ْٗا َٔ غؿاضات املًُهد١ بػدساز ٚزَؿدل    عازات غ١ٜٛٓ ٜتػًُٛ

ٚأٜها ٜأتِٝٗ ضداٍ املًو عبدسايععٜع زبباٜد١ ظندا٠      ٚعُإ (

يصا سني مت اغتٗساف تًدو ايكبا٥دٌ َدٔ قبدٌ سدع        …ا٭ْعاّ 

ٌ  قداّ   ،ايبعح ب ضغداٍ خةابدات يػدؿطا٤ املًُهد١      املًدو ؾٝكد

يف ايعدددطام ٚغدددٛضٜا بتػدددٌٗٝ عدددٛزتِٗ ٚٚدددد٘ غددد٬ح اسبدددسٚز    
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 …خدداهلِ إىل زاخددٌ ا٭ضانددٞ ايػددعٛز١ٜ   َٓةكدد١ ايؿددُاٍ ب ز 

ٚطًدد  َددِٓٗ ايبكددا٤ يف َٓةكدد١    7>06ٚبايؿعددٌ مت شيددو عدداّ  

َطبددددددددو ٜػددددددددُٝٗا  نًٝددددددددَٛت 91X91 َعٝٓدددددددد١ ٚحبددددددددسٚز

ٍ ة  بععِٗ إىل سدني ٜدتِ إسكدا٥ِٗ    –ايػدب   (ناضْتٝٓا ايؿدُا

 91X91ٚبايؿعددٌ مت شيددو َٚٓشددٛا تكددطٜة…ٚأخددص بكددُاتِٗ

اتددطزت سددايتِٗ  غددٓني، خ٬يدد٘  :اسبدداٍ ٭نجددط َددٔ   ٚاغددتُط

ا اندةط ا٭غدط سبدح أسدس     ممد  ازبٛع ٚايؿكط املعٝؿ١ٝ ٚاْتؿط

 ايهٜٛت إىل بايتػًٌ غ07١ٓا٭بٓا٤ ايصٜٔ تعٜس أعُاضِٖ عٔ 

 ٜطغددً٘ زخددٌ عًدد٢ ٚاسبكددٍٛ ايعػددهط١ٜ يددسخٍٛ ٚايبشددطٜٔ

 .املًُه١ مشاٍ يف ٭غطت٘

ٚأؾاض أ. َةؿط املطؾس إىل اتؿاقد٘ سدٍٛ عدسّ خًدط ًَدـ      

ايكبا٥دٌ ايٓاظسد١ يف املًُهد١ .. يهدٔ     بسٕٚ ايهٜٛدت ٚقهد١ٝ   

يٮغـ ايًذإ املطنع١ٜ يف ب٬زْدا تةبدل إددطا٤ات تعتُدسٖا     

أ. َةؿددط املطؾددس  ايًذددإ ا٭َٓٝدد١ يف ايهٜٛددت. ٚعًٝدد٘ ضنددع 

ع٢ً ططح ًَـ ايكبا٥ٌ ايٓاظس١. ٚع٢ً عبٛ ضبسز ؾ ٕ أغدبا   

 تؿاقِ َأغا٠ ايكبا٥ٌ ة ايٓاظس١ ( بطأٜ٘ تهُٔ يفخ
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  غ١ٓ ٫ٜٚعاٍ 78طٍٛ اٱدطا٤ات. 

       طٍٛ َس٠ اْتسا  ْؿدؼ املدٛظؿني زٕٚ إددطا٤ تدٓك٬ت ممدا

خًل باٚقطاط١ٝ.. ٚيتػة١ٝ ايتككا مت زؽ َعًَٛدات غدا   

 زقٝك٘ يف املًـ.

     ايعٓكط١ٜ ايكب١ًٝ يبعض َدٛظؿٞ ٚظاض٠ ايساخًٝد١ ايدصٜٔ مت

اختٝدداضِٖ نأعهددا٤ زبددإ دبٓددٝؼ ايكبا٥ددٌ يف بددساٜات      

تػددببت بتعكٝددس ٖددصا املًددـ ٚمت زؽ نددجا َددٔ       ،ا٭ظَدد١

ٚبددايٓعط يًُعاْددا٠ ٚاملٗاْدد١    …املعًَٛددات ايػددا قددشٝش١   

غٓ٘ املان١ٝ، ٫ ْعتكس إٔ خٝداض بكدا٥ِٗ بٝٓٓدا    78طٛاٍ اٍ 

مبشض إضازتِٗ، أٚ غبب٘ سبِٗ يف ايبكدا٤ بٝٓٓدا، يهدِٓٗ    

٫ٜعطؾٕٛ غ٣ٛ ٖصٙ ايب٬ز ٚيٝؼ يدسِٜٗ ددٛاظات أٚ أٚضام   

َٚدد٪خطا، ٚنايدد١ ا٫سددٛاٍ تهدددػط    ..  خددط٣ ثبٛتٝدد١ زٚيدد١ أ  

اضِٖ عًد٢ ؾدطا٤   اٙ إدبد نُا ؾعًت ايهٜٛدت غدابكا بادبد   

 بددددٓذ٬زٜـ ٚايػددددٛزإ ٚؾٓددددع٬ٜٚدددددٛاظات زٍٚ أخددددط٣ ة

(، زبٓدد١ ايهٜٛددت تددطبةِٗ بٛغددةا٤   ٚغددٛضٜا ٚا٭ضزٕ اخل

٫ف زٜٓددداض آ 8بٝدددو ٚؾدددطا٤ ددددٛاظات زٍٚ أخدددط٣ ٚتدددسؾو     

 .نٜٛ  ملٔ ٜكبٌ ؾطا٤ دٛاظ زٚي١ أخط٣
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يـ أ 711ٚأٚنة أ. َةؿط املطؾس أْ٘ مت تكشٝة أٚناع 

ٕ ماضغددددٕٛ سٝدددداتِٗ ايَٝٛٝدددد١ نُكددددُٝني  بطَدددداٟٚ ٖٚددددِ اٯ

  ٍ ٜتٛظؿدٕٛ ٚتكدسض هلدِ ؾدٗاز٠ َد٬ٝز       ،ب قاَات غداض١ٜ املؿعدٛ

 ٔ ظٜداض٠ ايةبٝد     ،عكدس ظٚاز َٛثدل   ،ٚؾاٖس٠ ٚؾا٠ ٚإشٕ بايدسؾ

اخل. ٚنصيو مت تكشٝة أٚناع اٱخ٠ٛ ايُٝٓٝني َٔ صبٗٛيٞ 

ٚمت َٓشِٗ بةاق١ إقاَد١   ،اهل١ٜٛ ٚاملتػًًني ٚأقشا  ايػٛابل

بدددٓؿؼ اسبكدددٛم ٚايٛادبدددات ايددد  مت تةبٝكٗدددا عًددد٢       ،ظا٥دددط

اي َدداٜٚني ..أَددا ايكبا٥ددٌ ايٓاظسدد١ ؾكددس اْتٗددت بةاقدداتِٗ َٓددص    

ٕ  ا،ؾددددددٗط00 ِ ٫ت..  ا٭َددددددطٜٔ ٜٚعدددددداْٛ ـ  كبًددددددٗ  ٫ٚ ايٛظددددددا٥

 ..بايسؾٔ إشٕ ٫ٚ ٚؾا٠ ؾٗاز٠ أٚ ٬َٝز ؾٗاز٠ ٫ املػتٛقؿات،

ِ  تطغد   ٫ ب٬زْا ناْت إشاخ ايػ٪اٍ ٜبك٢ ٚعًٝ٘ ٫ تٓدٟٛ  ٚ بٗد

ملدددداشا تبكددددِٝٗ عًدددد٢ أضانددددٝٗا ٚدبعًددددِٗ  ،تكددددشٝة ٚنددددعِٗ

ضغدِ تٛاددسِٖ مبٓداطل     ،ٜتصٚقٕٛ ا٭َطٜٔ ٜٚعإْٛ َدٔ ايػدؾب  

أسدددسِٖ  ،أقدددبشٛا ،سسٚزٜددد١ ..ا٭ؾدددكا٤ يف ا٭غدددط٠ ايٛاسدددس٠

–06بٌ ٖٓاى ؾ١٦ أعُاضِٖ َا بني  …َتذٓؼ ٚاٯخط بسٕٚ 

ِ أخص بكُات هلِ .. ٜت ٚ  ثبٛت١ٝ أٚضام أٟ ٫ؼبًُٕٛ غ68١ٓ

 ممهٔ اغتػ٬هلِ بػٗٛي١.
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ٚأنددداف أ. َةؿدددط املطؾدددس إٕ َعاْدددا٠ ايبدددسٕٚ ٫ تٛقدددـ  

 ٗ َعاًَد١   …ِ بٝٓٓدا أغدٛأ َدٔ بدسٕٚ ايهٜٛدت      ٚيٮغـ ٚندع

ايهٜٛت يًبسٕٚ ضغِ أْٗا غد١٦ٝ إ٫ أْد٘ مت تدٛظٝؿِٗ يعؿدطات     

ايػٓني يف ايعػهط١ٜ ٚا٭َدٔ ة ا٭َدٔ ايكدَٛٞ ( ٚطدٛاٍ ؾدت٠      

خدددسَتِٗ ٜػدددتةٝعٕٛ ايدددصٖا  يًذاَعدددات ٚاملدددساضؽ ٚظٜددداض٠    

ٚإقدساض ددٛاظ غدؿط     ،ايةبٝ  ٚؾطا٤ غٝاض٠ ٚتػذًٝٗا بامس٘

ٚدددسْا إٔ َددٔ بددني أؾددطاز ايكبا٥ددٌ ايٓاظسدد١     . يددصيو …َ٪قددت

 ٚخدددطٜر َٚٗٓدددسؽ طٝددد  بدددني َدددا 609 ايدددصٜٔ أسكدددٝٓاِٖ.. 

( ؾكددط شنددٛضة إيهتْٚٝددات ٖٚٓسغدد١ قددٝسي١ بهددايٛضٜٛؽ

 اٱْاخ. َٔ َكاض  عسز ٖٓاى إٔ ٜكاٍ

ٚأؾددداض ز. خايددددس ايطزٜعدددإ إىل إٔ قهدددد١ٝ ضغدددِ اسبددددسٚز    

ايدد  ايػٝاغدد١ٝ بددني ايددسٍٚ ضمبددا تهددٕٛ أسددس أٖددِ ا٭غددبا     

ددددطا٤ ندددطٚضٟ خًكدددت َؿددده١ً ايبدددسٕٚ.. ٚضغدددِ إٔ ٖدددصا اٱ 

يتععٜع غٝاز٠ نٌ زٚي١ إ٫ إٔ أِٖ تساعٝات٘ ايػًب١ٝ أْ٘ أغِٗ 

يف تؿةا ايكبا٥ٌ ايعطب١ٝ يف مشاٍ ازبعٜط٠ َجدٌ مشدط ٚعٓدعٙ    

ٚايطٚي١ ٚست٢ بعض ايكبا٥ٌ ايكػا٠ تعطندت هلدصا ايتؿدعٞ..    

 %1:قٌ َو عبٛ ؾُؿٝد١ مشط ع٢ً غبٌٝ املجاٍ تكِٝ يف املٛ
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َددددٔ مشددددط ٜكُٝددددٕٛ يف  %61َددددٔ مشددددط يف عُددددّٛ ايعددددطام ٚ

ايػددعٛز١ٜ سػدد  بعددض ايتكددسٜطات. أٜهددا ايطٚيدد١ دددع٤ نددبا 

َددِٓٗ يف زَؿددل َٚددا سٛهلددا ٚيف َٓةكدد١ ايطٜؿدد١ ذبسٜددسا ٚيف     

ٜكُٝددددٕٛ يف املٓدددداطل َددددٔ   …ٚبعهددددِٗ يف ايػددددعٛز١ٜ ا٭ضزٕ 

ـ  أبٓدددا٤ ا٫غدددط٠  . ٚايتؿدددةا ٜةدداٍ أسٝاْدددا،  ازبدددٛفإىل  ططٜدد

ايٛاسس٠ ؾتذس أسسِٖ ؼبٌُ ازبٓػد١ٝ ايعطاقٝد١ ٚأخدٛٙ ؼبُدٌ     

ٚأناف ز. خايدس ايطزٜعدإخ ٫    …ازبٓػ١ٝ ايػعٛز١ٜ ٖٚهصا

ْٓػدد٢ نددصيو قهدد١ٝ ايتػددًٌ َددٔ اسبددسٚز ؾكددس ناْددت ؾددب٘  

َؿتٛسدد١ يف غددٓٛات غددابك١ بػددب  طٛهلددا ٚقددعٛب١ ايػددٝةط٠     

ددع٤ َٓٗدا   عًٝٗا.. ٚتعٛز غٝاغد١ تدٛطني ايبدسٚ يف املًُهد١ يف     

 إىل أٖساف غٝاغ١ٝ نايطغب١ يف تجبٝت اسبسٚز.

ٚشنددط ز. ؾدداٜع ايؿددٗطٟ إٔ َددا ٜعٜددس املؿدده١ً تعكٝددسا، إٔ  

قػددُا َُٗددا َددٔ ايبددسٕٚ ٫ ٜٛدددس هلددِ غددذ٬ت أٚ ٖٜٛدد١ يف        

َ٪غػات ايسٚي١. ٚسني مٛت أسس ٖد٪٤٫ ٫ ٜعطؾد٘ أسدس. ٚيف    

ٝٸ١   ؾدد٬ مهددٔ إٔ ٜعددطف  "ايبددسٕٚ"سايدد١ َددا بددات ٜعددطف بكهدد

تُدددو اشبًٝذدددٞ اهلدددس٤ٚ، ٫ٚ مهدددٔ إٔ ْتٛقدددو اغدددتسا١َ    اجمل

ايػ٬ّ ا٫دتُاعٞ ٖٚصٙ املًؿدات تتةداٜط إثداض٠ ٚاغدتػ٬ي،ا بدني      
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ايدددسٍٚ ٚاملٓعُدددات خاقددد١ ٚإٔ بعدددض املكدددازض تكدددسض عدددسز       

يف زٍٚ اشبًدددٝر بأضقددداّ قدددس تعٜدددس أٚ تدددٓكل عدددٔ       "ايبدددسٕٚ"

ث٬مثا٥دد١ ايددـ إْػددإ. ٫ ٜعكددٌ إٔ ٜعددٌ عؿددطات اٯ٫ف َددٔ       

ماضغددٕٛ سٝدداتِٗ عًدد٢ ٖدداَـ ا٭ْعُدد١ ٚاجملتُعددات،    ٖدد٪٤٫

ٚيف ظ٬ٍ ا٫غتجٓا٤ات ٚايًذإ، ٚضمبا ٜكٓو ٖصا ايٛنو ْػب١ 

ٕ "َع١ٓٝ َدٔ ؾدٝٛر ازبٝدٌ ا٭ٍٚ َدٔ ؾ٦د١       ايدصٜٔ عاؾدٛا    "ايبدسٚ

سٝاتِٗ يف ؾعـ ايعٝـ ٚايتساٍ ٜٚطٜسٕٚ قها٤ بكٝٸ١ ايعُط 

ًدو  يف ٖس٤ٚ ٚغه١ٓٝ، ٚيهدٔ ا٭دٝداٍ ازبسٜدس٠ بٝدِٓٗ ٫ مت    

قدد  ايؿددٝٛر ٚأَاَٗددا ؾاؾددات اٱْتْددت ٚايؿهددا٥ٝات ٚأٜددسٺ      

ٝٸ١ ضؾدو قدٛت٘ حبدل       خؿٝٸ١ تتاقل ططبا َو نٌ قداس  قهد

 أٚ بباطٌ.

أَا ايًٛا٤ ز. غعس ايؿٗطاْٞ ؾأؾاض إىل إٔ ٖٓاى ز٫ي١ غا 

َددٔ َددا ٚ ٖددٛ أْٗددِ بددسٕٚ سكددٛم ناًَدد١ٚ دٝددس٠ ٫غددِ ةبددسٕٚ(

ايكبا٥ددٌ ؾددٝٛر ٚ املعددطؾني –ٚيددٝؼ نددٌ   -مسعدد٘ إٔ بعددض 

َٔ َػ٪ٚي١ٝ ٚندو ايكبا٥دٌ ايٓاظسد١     ٜتشًُٕٛ ع٢ً ا٭قٌ دع٤ا،

ؾكددس أٚيددتِٗ ايسٚيدد١ َٚٓشددتِٗ ايجكدد١ يف      ضمبددا دٓٛبددا، ٚ مشددا٫،

بعهددِٗ أخددصٖا دبدداض٠ بايبؿددط ٚدبدداٚظٚا ايتعطٜددـ   ٚ ايتعطٜددـ
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ممٔ   ٜسؾو ٚممٔ تٓةبدل عًٝد٘ ايؿدطٚط ٚأعةاٖدا ملدٔ زؾدو       

قدبة َجدٌ ايؿهدٝش١    ٖٚٛ ٫ تٓةبل عًٝد٘ ايؿدطٚط .. إٕ ٖدصا أ   

بٌ ٚخٝا١ْ ا٭َا١ْ. ٚإ٫ ؾٓشٔ ْعطف إٔ نٌ قب١ًٝ َدٔ ايكبا٥دٌ   

ايعطبٝدد١ نًددٗا بدد٬ اغددتجٓا٤ تعتدد  ٚسددس٠ غددها١ْٝ بددٌ عطقٝدد١   

َا ٜكسم ع٢ً ؾطز ٜكدسم عًد٢ اٯخدط ْٚعدطف أٜهدا      ٚ ٚاسس٠

إٔ أؾطازا نجأٜ ضمبا ملهاْتِٗ عٓس ايسٚي١ ٜتشطنٕٛ بدني  

 إٕ بعهِٗ َعزٚز ازبٓػ١ٝ صبُٛع١ زٍٚ ضبٝة١ باملًُه١ بٌ

مبعطؾ١ ايسٚيد١ يف ايٛقدت ايدصٟ ٫ ؼبكدٌ عًٝٗدا َدٔ       ٚ أنجطٚ

ٜػتشكٗا َدٔ ٖد٪٤٫ ايبدسٕٚ. ٖد٪٤٫ يٝػدٛا بدسٕٚ بدٌ َعدسَٚٞ         

غددا دددا٥ع يف ْعددط ايكددإْٛ ايددسٚيٞ. ٚ ٖددصا طبددايـٚ ازبٓػدد١ٝ

ست٢ املٛقـ ايؿعي يف بعض دبًٝاتد٘ َٛقدـ َٓداٖض هلد٪٤٫     

 بٌ عٓكطٟ أسٝاْا .

عتكس أ. خايس اسبداضثٞ إٔ قكدط اغدتدساّ َكدةًة     بُٝٓا ٜ

أٚىل َددٔ نددِ    ٚدٓٛبددا،  ايبددسٕٚ عًدد٢ ايكبا٥ددٌ ايٓاظسدد١ مشددا٫،     

ْعطا  ..  ٭ْع١ُ اٱقا١َ ٚايعٌُ يًُكةًةاملتدًؿني ٚاملدايؿني

يًؿددداضم يف ا٫ْتُدددا٤ ٚا٭ض  ٚا٭ًٖٝددد١ ٚتككدددا ايػدددًةات يف  

ايكٝاّ بايٛادد  ا٭غاغدٞ عبدِٖٛ نُدا يدٛ ضؾهدت أَطٜهدا        
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عةدددا٤ ددددٛاظ غدددؿط هلٓدددسٟ أمحدددط .. نُدددا ضؾهدددت إعةدددا٤    إ

. ٚشنددط أ. خايددس اسبدداضثٞ أْدد٘   نددٛبْٞدداظح أٚ  َهػددٝهٞ

ٚأثٓددا٤ عًُدد٘ يف ايكةدداع اشبددام ناْددت تٛادٗدد٘ َؿدده٬ت   

ٚاملؿددطؾني  سٜطٜٔع٬قددات املددٛظؿني ايدد  أغاغددٗا تعددسٟ املدد    

ا٭داْ  ٚبعض ايػدعٛزٜني عًد٢ سكدٛم ايبدسٕٚ ٜٚعتد ٕٚ َدٔ       

أَٛاهلِ ٚسكٛقِٗ .. ْٚازضا َا ٜؿٗدِ املدسضا٤   املباس١ أعطانِٗ ٚ

َعٓدد٢ سكددٛقِٗ بايؿددهٌ ايددٛزٟ ٚبايتددايٞ ٜددتِ اربدداش قددطاضات  

ازاض١ٜ تدٛضخ بعدض ا٭سٝدإ أسكدازا ندس ايبدسٕٚ ٚقدس ٜػدتُط         

 ايٛنو أؾٗطا قبٌ عٛز٠ اهلس٤ٚ ٚايػ٬ّ.

ٚأٚنة ز. ظٜاز ايسضٜؼ أْ٘ يف نٌ أٚ َععِ بًسإ ايعدا   

   ِ بددسٕٚ دٓػدد١ٝ ة بكددٛض٠ غددا     تٛدددس ؾ٦دد١ َددٔ ايػددهإ تكددٝ

ٜهجددط ٖددصا بددايةبو يف ايبًددسإ ازباشبدد١ ٜٚكددٌ أٚ     ،ْعاَٝدد١ (

ٜٓعسّ يف ايبًسإ ايةداضز٠. ٖدصا اسبداٍ ٜدٓعهؼ عًد٢ ايٛندو       

ا٫دتُدداعٞ ٚايددٛظٝؿٞ ٚا٭َدديف . يف ؾطْػددا نُجدداٍ ٜتهدداثط  

بعس آخط املكُٕٝٛ بكٛض٠ زا٥ُد١ ٚغدا ْعاَٝد١ َدٔ خد٬ٍ       َٜٛا،

، ٚاٯٕ َددددٔ أٚضٚبددددا ا٭ؾطٜكٝدددد١ِْٗ ْددددعٚح اهلدددداضبني َددددٔ بًددددسا

ايؿددطق١ٝ. يهددٔ ايؿدداضم ٜهُددٔ يف إٔ اسبهَٛدد١ ايؿطْػدد١ٝ     



6 

 

–5102 5102  
339 

دبدددطٟ تعدددس٬ٜت يف قٛاْٝٓٗدددا َدددٔ سدددني ٯخدددط ملٛادٗددد١ ٖدددصٙ  

املؿدده١ً أٚ تكًٝددٌ أعطانددٗا ٚأنددطاضٖا بػددب  تعددصض سًددٗا      

بايهاَددٌ. املؿدده١ً عٓددسْا إٔ زٜٓاَٝهٝدد١ تعددسٌٜ ٚتهٝٝددـ   

ايسٚيد١ اسبسٜجد١ بة٦ٝد١ .     ايكٛاْني ملٛاد١ٗ َػتذسات َؿانٌ

ٖصا بؿإٔ ايعُّٛ، أَا بؿإٔ أبٓا٤ ايكبا٥ٌ املعطٚؾ١ بػد٫٬تٗا  

يف ازبعٜدددط٠ ايعطبٝددد١ ؾددد٬ ْػدددتةٝو ؾٗدددِ ايتدددأخط يف َدددٓشِٗ    

 ازبٓػ١ٝ ِٖٚ َٔ ْبٵت ٖصٙ ا٭ض  املباضن١ و؟

َٚددٔ داْبدد٘ أٚنددة ز. خايددس بددٔ زٖددٝـ أْدد٘ متددت َعازبدد١    

املًُهددد١ عًددد٢  ٚندددو اي َددداٜٚني بكدددؿتِٗ ٫دددد٦ني ٚاؾكدددت    

اغددددتكباهلِ يف عٗددددس املًددددو ؾٝكددددٌ، ٚسددددٌ ٚنددددعِٗ ٚؾددددل       

ٖٚدٞ   ،ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ اي  ٚقعتٗا املًُه١ با٭َِ املتشس٠

تهُٔ تكسِٜ ناؾ١ اشبسَات اي  تكسّ ٭بٓدا٤ ايدٛطٔ، ٚقدس    

 ؾتة َساضؽ ٭بٓا٥ِٗ با٭سٝا٤ اي  ٜكُٕٝٛ بٗا يف َه١. مت 

ٚشٖ  ز. خايس ايطزٜعإ إىل أْ٘ ٚمبا إٔ عسز ايبسٕٚ نُا 

يددـ ؾدد ٕ ٖددصا ايددطقِ يددٝؼ بددايهبا ٫ٚ  أ 98 أؾدداض أ.َةؿددط 

 > دٖصا ايعسز ٫ ؾ٤ٞ َكاض١ْ بد  …ؽبٌ بايتنٝب١ ايػها١ْٝ

 !!!! َؿاضق١ غطٜب١ …ًَٕٝٛ ٚاؾس ٜعًُٕٛ يف ايبًس
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اشا تت٬عد  ايًذدإ يف ٖدصا    ٚتػا٤ٍ ز. َٓكدٛض املةداٟخ ملد   

أٖٛز ؟ خكٛقدا  ٚ ؟ ٌٖٚ ٖٛ ت٬ع  أّ صبطز ضأٟ أعٛزًـامل

دبدداٙ ايددبعض َددٔ ايبددسٕٚ ..ٚدددا٤ ٖددصا ايتػددا٩ٍ ضزا، عًدد٢ َددا      

      ٘  شنددطٙ أ. َةؿددط إٔ ايت٬عدد  َددٔ قبددٌ ايًذددإ أز٣ إىل أْدد

مت َددٓشِٗ   ،بددسٍ إ ؼبكددًٛا عًدد٢ سددل اغددتزاز ازبٓػدد١ٝ     ٚ

ايتذددٓؼ مبددداز٠ سدددطَتِٗ َددٔ اشبسَددد١ ايعػدددهط١ٜ ٚٚندددعت   

 عطاق١ٝ ٚايؿطٚط ِٖٚ ست٢ اٯٕ ٜعإْٛ َٓٗا.ايهجا َٔ اي

 ٕ  ٚأنددداف ايًدددٛا٤ ز. غدددعس ايؿدددٗطاْٞخ إشا أخطددددت ايًذدددا

ٚنددعت ايكهد١ٝ أَداّ ايكٝدداز٠ يف   ٚ ايباٚقطاطٝد١ َدٔ ايكدٛض٠   ٚ

أططٖا ايػٝاغ١ٝ ٚا٭١َٝٓ ٚاسبكٛق١ٝ ايكشٝش١ ؾ٬ أعتكس إٔ 

ايكٝددداز٠ غدددتتأخط يف اربددداش قدددطاضات دط٦ٜددد١ تعةدددٞ أقدددشا  

 ذبؿغ يًٛطٔ أَٓ٘ ٚاغتكطاضٙ.ٚ سكٛقٗااسبكٛم 

ٚبدسٚضٙ اعتدد  ز. َٓكددٛض املةداٟ إٔ َددٔ أغددط  ا٭َددٛض إٔ   

ٜعط  ع٢ً ايبسٕٚ إٔ ؼبكًٛا ع٢ً دٓػ١ٝ أخدط٣ نذٓػد١ٝ   

دعض ايكُط متٗٝدسا سبكدٛهلِ عًد٢ دٓػد١ٝ ايبًدس ايدصٟ ٚيدسٚا        

سكدددٌ ٖدددصا يف اٱَددداضات .. ٚأنددداف ز. َٓكدددٛض َدددا  …ؾٝددد٘ 

 ٕ ايكبا٥دٌ ايعا٥دس٠ َدٔ ازبٓػد١ٝ ..    ْك٘خ ٫ أغتةٝو ؾِٗ سطَدا 
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٫ أزضٟ َددا ٖدددٞ املدددداٚف ٚضا٤ ٖددصا ايدددتزز .. ضمبدددا ناْدددت   ٚ

املداٚف ا٭١َٝٓ ايػٝاغ١ٝ يف ايػابل تسٚض سٍٛ خؿ١ٝ ٥٫ِٚٗ 

َددو أْٗدا خؿدد١ٝ  ٚ غدٛضٜا .. ٚ ٭سدعا  ايبعددح ايعطبدٞ يف ايعددطام  

َددد ض هلددددا ..يهددددٔ اٯٕ َددددا ٖددددٞ املددددداٚف ؾهددددٌ ايبعددددح  ٫

إٔ تٓعددِٝ ايسٚيدد١ ٜطسدد  باْهددُاَِٗ إىل    اختؿ٢؟ووو..مسعددت 

 ٫ أزضٟ عٔ قش١ شيو .ٚ زٚي١ اشب٬ؾ١ ..

صبُدددٌ َدددا تكدددسّ بكٛيددد٘خ   ٚعًدددل أ. َةؿدددط املطؾدددس عًددد٢   

تٛقدددو املػددد٦ٛيني ا٭َٓدددٝني إٔ    ،خ أخةدددا٤ أَٓٝددد١ يف ايبدددساٜات

إعةدددا٤ املػددد٦ٛي١ٝ ملدددٛظؿني ٜٓتُدددٕٛ يًكبا٥دددٌ غدددٛا٤ َدددٔ بكدددٞ   

 ،جملدددداٚض٠ هلدددداَددددٔ عٓددددعٙ ٚمشددددط أٚ َددددٔ ايكبا٥ددددٌ ا٭خددددط٣ ا 

يهددددٞ ٜتعطؾددددٕٛ عًددددِٝٗ ٚعًدددد٢ هلذدددداتِٗ َٚٓددددو تػددددًٌ أٟ      

ايهاضثدددد١ ايدددد    ٜتٛقعٗددددا  …ؾدددددل ٫ ٜػددددتشل بٝددددِٓٗ 

 ٗ ا ٫ٚ ٜددددعاٍ دددددددأسددددس ٖددددٞ إٔ ايعٓكددددط١ٜ ايكبًٝدددد١ ايدددد  َاضغ

س ددددددددددذددددددددإ ا٭َٓٝدددددددد١ أزت إىل تعكٝماضغددددددددٗا أعهددددددددا٤ ايً

َٚٓدددص ث٬ثدددني غددد١ٓ ٖٚدددِ ٜت٬عبدددٕٛ بتًدددو ايكبا٥دددٌ    …املًدددـ

ٚػبعًدددددددٕٛ  ،سَٕٛ غٝاغددددددد١ ؾددددددطم تػدددددددس حبٝددددددح ٜػدددددددتد 

املتػددددًكني ؾددددٝٛر َٚعددددطؾني ٚبعددددس غددددٓتني ٜددددجاِْٚٗ نددددس     

 بعض.. إخل.
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ٜٚددط٣ ز. خايددس بددٔ زٖددٝـ إٔ أبٓددا٤ ايكبا٥ددٌ ايعطبٝدد١ ايددصٜٔ   

عاؾددٛا يف املٓةكدد١ اسبسٚزٜدد١ بددني ايػددعٛز١ٜ ٚايعددطام ٚا٭ضزٕ    

    ِ ٚيهدٔ ايباٚقطاطٝد١    ،ٚايهٜٛت أسدل بازبٓػد١ٝ َدٔ غاٖد

ٜٚصنط  ،سطَِٗ َٓ٘ ط١ًٝ ايػٓٛات املان١ٝٚايتدٛف ا٭َيف 

ز. خايددس بددٔ زٖددٝـ إٔ ا٭غدداعس٠ ايددصٜٔ عاؾددٛا باملٓةكدد١ َددٔ   

قب١ًٝ عتٝب١ بعس َدٓة بعهدِٗ ازبٓػد١ٝ غدشبت َدِٓٗ ٭غدبا        

يعٌ ا٭سساخ اسباي١ٝ ٚايعٗس ازبسٜس تعذٌ حبٌ  ،غا َعطٚؾ١

َٚٔ عًٝ٘ ٬َسعدات ٫ مٓشٗدا ستد٢ ٜهدُٔ سػدٔ       ،ٚنعِٗ

 غًٛن٘.

ازبددداظٟ ايؿدددبٝهٞ ؾتُٝدددٌ إىل تؿػدددا َؿددده١ً     أَدددا ز.

ايبسٕٚ بعٝسا، عٔ املداٚف ا٭١َٝٓ سٝدح تدط٣ إٔ ًَدـ ايبدسٕٚ     

ٜسخٌ نُٔ غاٙ َٔ املًؿدات ايد  ًٜعد  ايدبط٤ ايباٚقطاطدٞ      

اٱزاضٟ ؾٝٗدددا زٚضا، ندددباا، إىل داْددد  أْددد٘ ٫ ٜؿدددهٌ قهددد١ٝ  

نددبا٠ أٚ استٝدداز نددطٚضٟ يددس٣ ض٩غددا٤ ايًذددإ أٚ امل هًؿددني  

انٌ ايبددسٕٚ ٭ْٗددِ بهددٌ تأنٝددس يٝػددٛا ة بددسٕٚ (. حبددٌ َؿدد

ٚتعتكس ز. ازباظٟ إٔ قه١ٝ ايبسٕٚ أؾدب٘ بكهد١ٝ قٝداز٠ املدطأ٠     

يًػددٝاض٠ َددو ؾددطم إٔ ا٭خددا٠   تٴؿدده،ٌ هلددا زبددإ يسضاغددتٗا  
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عؿطٕٚ عاَا ٚاملًـ   ٜتشطى ٚ  ٜتكسّ  ،ةع٢ً سس عًُٗا(

٥ٓدا  َو إٔ اسباد١ تػتسعٝ٘ ٚايتٓاقض ايصٟ ْعٝؿد٘ عبدٔ ٚأبٓا  

َددو ايػددا٥كني ٫ مهددٔ ذبًُدد٘ ٚيهددٔ ٫ أسددس َددٔ نبدداض        

املػددد٪ٚيني ٜدددتشُؼ و ٫ٚ ٜٛددددس أٟ َددد ض إْػددداْٞ ٚأخ٬قدددٞ  

ٚٚطيف يعسّ أخص ًَـ ايبسٕٚ بازبس١ٜ املةًٛبد١ ٚزضاغدت٘ َدٔ    

 مجٝو أبعازٙ ٚارباش اٱدطا٤ات اي٬ظ١َ ي٬ْتٗا٤ َٓ٘ إػبابا،.

ٚشبدددددل ز. َػددددداعس ا،ٝدددددا ٚدٗددددد١ ْعدددددطٙ يف قهددددد١ٝ       

ايبددددسٕٚ بكٛيدددد٘خ ٫ أدددددس ٖٓددددا غدددد٣ٛ ددددداْبني ٜجدددداض سٛهلُددددا   

 بعض ايتػا٫٩تخ

 :َددٔ اٯضا٤ تٓاٚيددت ازباْدد    ٖددٛ إٔ نددجاا، اجلانااا الًل

اٱْػاْٞ يف املٛنٛع يهٔ ٖصا ايبعدس ٜبدسٚ أْد٘ ٜكدةسّ     

باهلادؼ ا٭َيف ايصٟ ٜتعاظِ ٜٚكدع  ايتكًٝدٌ َدٔ ؾدأْ٘     

.. يػددت ممددٔ ٜددط٣ تُٗددٝـ ايبعددس اٱْػدداْٞ يهددٔ ايسٚيدد١ 

 خٓذدطا،  ٜبسٚ ذبتاز إٔ تة٦ُٔ إٔ ٖ٪٤٫ ئ ٜهْٛدٛا َٜٛدا،  

بؿددإٔ ؾػدداز  َددا أؾدداض إيٝدد٘ أ. َةؿددط     …يف خاقددطتٗا 

ايًذدددإ ٚضبددداٚيتِٗ إٔ تػدددا ا٭َدددٛض نُدددا ؼببدددٕٛ َٚدددا  
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أنددٝـ َددٔ ططٚسددات اطًعددت عًٝدد٘ يهددٔ عبددٔ ٫ وًددو  

ايدطأٟ اسبكٝكددٞ ايدصٟ ٜددسؾو ايسٚيد١ يًتٛقددـ يف ايتذٓددٝؼ    

َددا أخؿدداٙ إٔ ٖٓدداى سكددا٥ل َٚعًَٛددات تؿددا إىل إٔ     …

بعددض ٖدد٪٤٫ ٜٓتُددٕٛ زبٗددات أخددط٣ ٚبايتددايٞ ماضغددٕٛ       

 ٖدصا ا٭َدط عبتداز إٔ ْعطؾد٘ ؾعد٬،      …أزٚاضا اغتدباضات١ٝ 

ست٢ ٫ تهٕٛ آضا٩ْا عاطؿ١ٝ َٔ د١ٗ ٚست٢ ْتُهٔ َٔ 

طددطح اسبًددٍٛ ا٭ظبددو ٚا٭ْػدد  نددٞ ْتذٓدد  إٔ تهدد        

 نط٠ ايجًر ٚست٢ ٫ تتسسطز ع٢ً ب٬زْا.

 :ُٖددٛ ايبعددس ا٭خ٬قددٞ َٚددا ٜددطتبط بدد٘ َددٔ   اجلانااا الجااان

 ِ ؾاملعًَٛدات تتشددسخ عدٔ ب٦ٝدد١ ساندد١ٓ    ،طبدسضات ٚدددطا٥

هٌ شيو ٫غُٝا َو ندعـ ايتعًدِٝ أٚ ا٭َٝد١ ٚازبٗدٌ ..     ي

ِٖ ٤ٖٚددصا ا٭َددط ػبعًٓددا ْتدددٛف أنجددط إٔ ٖدد٪٤٫ ٚأبٓددا      

  ْػدداضع يف ٚنددو اسبدددٌ ..    غٝكددع  اغتكدد٬سِٗ َددا   

 يهٔ اسبٌ ٜٓبػٞ إٔ تكٛزٙ اسبكٝك١ ٫ ايعاطؿ١.
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سبددٌ َؿدده١ً اقددتح أ. َةؿددط املطؾددس اٱدددطا٤ات ايتايٝدد١ 

 ايبسٕٚخ

    ـ غددٛا٤ َددٔ   ،اختٝدداض زَددا٤ دسٜددس٠ يًعُددٌ عًدد٢ ٖددصا املًدد

     ٍ  ،داْدد  ازبٗددات ايطمسٝدد١ ٚخاقدد١ ازبددٛاظات ٚا٫سددٛا

ٚشيدو يًدتدًل َدٔ     …َدٔ داْد  ايكبا٥دٌ ْؿػدٗا      ٚأٜها،

 ايؿػاز َٚٔ بِٗ عٓكط١ٜ َٔ املٛظؿني نس ؾ١٦ َع١ٓٝ.

      ملددٔ مت دبٓٝػددِٗ ايتٛدٝدد٘ مبعدداًَتِٗ َعاًَدد١ ايػددعٛزٜني

أٜهدا ػبد  إػبداز     ،ٚقبٍٛ َدٔ ٜطغد  َدِٓٗ بايعػدهط١ٜ    

سٌ ملػأي١ إدطا٤ات ؾكٌ ٚإناؾ١ ا٭بٓا٤ يف زؾدت ايعا٥ًد١   

ة اٯٕ تػدددتػطم عدددس٠ غدددٓٛات ممدددا ٜهدددٝو ايهدددجا َدددٔ     

 ايؿطم عًِٝٗ (.

 ،يبددس٤ إدددطا٤ات يتذٓٝػددِٗ ٜددتِ إقددساض بةاقددات       متٗٝددسا

َ٪قت١ هلدِ يتُهدِٓٗ َدٔ ايتٓكدٌ ٚظٜداض٠ ايةبٝد  ٚايعدٝـ        

 ِٜ.ايهط
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   / دبٓددٝؼ َددٔ ٜػددتشل َددٔ محًدد١ بةاقدد١ ايكبا٥ددٌ ايٓاظسدد١

ايبةاقدددات امل٪قتددد١ بعدددس أخدددص مجٝدددو اٱددددطا٤ات ا٭َٓٝددد١   

 اشباق١ بصيو َٔ بك١ُ ٚغاٖا.

 ،ؾكس ْب٘ أ. َةؿدط املطؾدس إىل إٔ ْػدب١ ندبا٠ َدٔ       أٜها

املعًَٛات ٚايتكاضٜط ايد  ادتٗدس ٚٚندعٗا نبداض َدٛظؿٞ      

ًَدـ ايكبا٥دٌ ايٓاظسد١     ا٭سٛاٍ ٚزبإ دبٓدٝؼ ايكبا٥دٌ يف  

١ سدٍٛ املدداطط ا٭َٓٝد١    ٖٚٓداى تعُدس باملبايػد    ،غا زقٝك١

يهدددٞ ٜػدددتُط ايٛندددو َعًدددل   يت ٜدددط ايتدددأخا ( ٚأٜهدددا، ة

ٜٚتػدد٢ٓ يًؿاغددسٜٔ َددٔ ايةددطؾني اغددتػ٬ٍ ايهددعؿا٤.. إشا  

نٝددـ ْددبيف قددطاضات عًدد٢ َعًَٛددات غددا قددشٝش١ ٜٚددتِ    

تددساٚهلا َٓددص عكددٛز ؟ َٚددٔ ثددِ ؾٗٓدداى نددطٚض٠ ٭ٕ ٜتددٛىل     

دٗدداظ املباسددح نذددع٤ َددٔ املٓعَٛدد١ َُٗدد١ ايتأنددس َددٔ   

 شيو.

سا، بكٛي٘خ ٚعًل ز. َػاعس ا،ٝا ع٢ً ايٓكة١ ا٭خا٠ ذبسٜ

يف َٛنٛع نٗصا ٫ أظٔ املباسح غا٥ب١ بٌ أٜكٔ أْٗا َٔ أِٖ 

اٱزاضات ايدد  تبٓدد٢ عًدد٢ تكاضٜطٖددا َٛاقددـ ٚقددطاضات تتعًددل       

بايبددسٕٚ. ٚبددسٚضٙ أٚنددة أ. َةؿددط املطؾددس أْدد٘   ٜددتِ إزخدداٍ  
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ؾددٗٛض، بعددس ايؿددها٣ٚ    9دٗدداظ املباسددح إ٫ َدد٪خطا، ة قبددٌ   

 (.املٛظؿني بعض ؾػاز املتهطض٠ بػب 

ٜهُٔ اسبٌ بطأٟ ز.ّ. ْكط ايكشاف يف تكػِٝ ايبدسٕٚ  ٚ

ع٢ً ؾ٦تنيخ ا٭ٚىل ايؿ١٦ شات ا٫َتساز ايكبًٞ َٔ ايبسٚ ايطسدٌ  

أٚ َددٔ هلددِ َعدددطؾني ٚايددصٜٔ بددسأت َؿدددهًتِٗ عٓددس تطغدددِٝ      

اسبسٚز ايؿُاي١ٝ يًًُُه١ يف ايػبعٝٓٝات امل٬ٝزٜد١ ٚندصيو   

١ْٝ تهِ املتعٚدٕٛ َٔ غعٛزٜني ٚاملٛيٛزٕٚ يف املًُه١، ٚايجا

نٌ َا عسا شيو. نصيو ؾ ٕ َٔ أبعاز اسبٌ ايٛعٞ خبةٛض٠ 

ايٛنو إشا تطى نُا ٖٛ عًٝ٘ ٚايطغب١ ايكازق١ بايعٌُ ازباز 

 ٚايتٛد٘ ايكشٝة ٚتبسأ بارباش قطاض دط٤ٟ ٚغا َػبٛمخ

 .بتشسٜس َس٠ ظ١َٝٓ َٓاغب١ ملٓة ازبٓػ١ٝ 

 .حبكط أعساز ايبسٕٚ َٔ نٌ ايؿ٦ات املصنٛض٠ 

 ًؿ٦دد١ ا٭ٚىل بعددس ايتشكددل َددٔ ٚنددعِٗ  َددٓة ازبٓػدد١ٝ ي

 ؾٛضا ٚبسٕٚ قٝس أٚ ؾطط.

      َٓة ازبٓػ١ٝ يًؿ١٦ ايجا١ْٝ ملدٔ تتدٛاؾط يدسِٜٗ املد ضات

املعكٛيدد١ عًدد٢ ندد٤ٛ َددا مهددٔ إٔ ٜكسَدد٘ نؿا٥ددس٠      

 َهاؾ١ يًُذتُو.
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   َطادعدد١ قددٛاْني ازبٓػدد١ٝ ايػددعٛز١ٜ مبددا ٜتٓاغدد  َددو

ايعطف ايدٛطيف حبٝدح ٫ ٜهدٕٛ ايٓعداّ املعُدٍٛ بد٘       

 ا، يًُؿه١ً َػتكب٬،.ضبؿع

أَددددا ّ. غددددا  املددددطٟ ؾددددا٣ إٔ َددددٔ ايهددددطٚضٟ استددددٛا٤     

ايبددددددددسٕٚ يف اجملتُددددددددو، ٚا٫غددددددددتؿاز٠ َددددددددِٓٗ خاقدددددددد١ إٕ  

املًُهدددد١ تػددددتكسّ امل٬ٜددددني َددددٔ ايعُدددداٍ ا٭داْدددد  غددددٜٓٛا     

     ٌ ٚتدددعزاز   ٚ٭ٕ املؿددده١ً تدددعزاز تعكٝدددسا نًُدددا تدددأخط اسبددد

َدددددددددو ايٛقدددددددددت املعاْدددددددددا٠ اٱْػدددددددددا١ْٝ ٜٚكدددددددددع  إثبدددددددددات  

 أبٓا٥ِٗ ٚيصيو أقتح ايتايٞخ أْػا 

    تعًددٔ ايسٚيدد١ تهؿًددٗا نًؿدد١ ايػددؿط ملددٔ ٜٛاؾددل عًدد٢

ايعٛز٠ إىل ب٬زٙ ا٭ق١ًٝ َو َػاعس٠ َاي١ٝ عٔ ايؿت٠ 

ايددد  قهددداٖا يف املًُهددد١ تػددداعسٙ عًددد٢ بدددسأ سٝدددا٠ 

 دسٜس٠ يف بًسٙ.

      َدددددٓة ازبٓػددددد١ٝ ايػدددددعٛز١ٜ يهدددددٌ َدددددٔ خدددددسّ يف

ٚ ايعػددددددهط١ٜ ايػددددددعٛز١ٜ ةازبددددددٝـ أٚ اسبددددددطؽ أ  

ايساخًٝدد١(  ددؼ غددٓٛات َباؾددط٠ أٚ عؿددط غددٓٛات     

 بةطٜك١ غا َباؾط٠.
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     َددٓة ازبٓػدد١ٝ يهددٌ َددٔ تعٚدددت بػددعٛزٟ ٚأظببددت

.َ٘ٓ 

 .َٓة مجٝو َٔ ٚيس َِٓٗ يف ايػعٛز١ٜ ازبٓػ١ٝ 

    قدددطاض إْػددداْٞ عاددددٌ مبدددٓة َدددٔ يدددٝؼ يسٜددد٘ بةاقددد١

ةتعطٜدددـ( ٚدبسٜدددس ايبةاقدددات املٛددددٛز٠ ملدددس٠  دددؼ 

 يف ٖصٙ ايؿت٠. غٓٛات ع٢ً إٔ ٜتِ سٌ املؿه١ً

     ِٗٓتةٜٛط ق٬سٝات بةاقات ايتعطٜدـ حبٝدح متهد

َدددٔ مماضغددد١ سٝدددداتِٗ بةدددطم عازٜدددد١ ٜٚتًكدددٕٛ بٗددددا     

اشبسَات ا٭غاغ١ٝ ايد  ٜتًكاٖدا املٛاطٓدٕٛ يف تعًدِٝ     

أبٓددا٥ِٗ ٚايعدد٬ز ٚايعُددٌ ٚايتٓكددٌ ايددساخًٞ ٚايتًُددو      

ٚؾددددتة سػددددا  بٓهددددٞ ٚايددددسؾٔ يف املكددددابط ٚإيػددددا٤   

َو بكا٥ِٗ بكؿ١ ةةؾددل   "أدٓي"تكٝٝسِٖ مبػ٢ُ 

 ٫ مًو أٚضام ثبٛت١ٝ((.

     ٌإعددداز٠ َٛندددٛع َدددٔ ٜدددسعٞ اْتُا٥ددد٘ ٭ٟ َدددٔ قبا٥ددد

املًُه١ إىل ؾٝٛر ايكبا٥ٌ ايد  ٜدسعٕٛ أْٗدِ ٜٓتُدٕٛ     

إيٝٗا يف املًُه١ ٚإْٗدا٤ َعدا٬َتِٗ بؿدهٌ مجداعٞ     

 ٚيٝؼ بؿهٌ ؾطزٟ يًتعذٌٝ باملٛنٛع.
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       7ؼبكٌ نٌ َدٔ يسٜد٘ أبٓدا٤ ٜٓةبدل عًدِٝٗ ايبٓدس ة) 

 ع٢ً إقا١َ زا١ُ٥ يف املًُه١.

  ٜتِ دبسٜس ايبةاقات شبُؼ غٓٛات أخط٣ ملٔ ٜتبك٢

ٚإعةا٤ إقا١َ زا١ُ٥ ملٔ ؼبكٌ عًد٢ ٚظٝؿد١ زا٥ُد١ أٚ    

 عٌُ سط ٜهؿٌ إعاؾت٘.

     ٜددتِ دبسٜددس بةاقددات َددٔ ٜتبكدد٢ ملددس٠  ددؼ غددٓٛات

قابًددد١ يًتذسٜدددس ٜٚهددداف َدددٔ   ٜػدددتةو ايعُدددٌ إىل  

 ْعاّ ايهُإ ا٫دتُاعٞ.

   املػدددتُط٠ ٱدددطا٤ات ندددبط املددتدًؿني َدددٔ   املطادعدد١

 اسبر ٚايعُط٠ ٚتةٜٛطٖا.

ٚاتؿل ّ. غا  املطٟ َو اٯضا٤ املةايب١ بهطٚض٠ إْٗا٤ ًَـ 

ا٫ؾدام ايصٜٔ يٝؼ يسِٜٗ أٚضام ثبٛت١ٝ ٚغًك٘ بأغدطع ٚقدت   

ممهٔ، ؾؿٞ ضأٜ٘ إٔ ؾ١٦ ايعط  َٔ ايكبا٥ٌ ايٓاظس١ ممهدٔ  

١ َه١ْٛ َدٔ ضتد    ايبت يف َععِ سا٫تِٗ بػٗٛي١ َٔ أٟ زبٓ

عًٝدددا ٜطأغدددٗا َػددد٪ٍٚ عٓدددسٙ قددد٬سٝات ايبدددت يف املٛندددٛع.   

ٚبايٓػب١ يً َاٜٚني ٖدِ ؾ٦دتني ؾ٦د٘ قدسض هلدِ قدطاضات ضمسٝد١        
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باغتهاؾتِٗ ٖٚ٪٤٫ أَطِٖ غٌٗ إىل سس َا. أَا ؾُٝدا ؽبدل   

املددتدًؿني عددٔ اسبددر ٚايعُددط٠ َددٔ ازبٓػددٝات اٱغدد١َٝ٬ ؾٗددٛ   

إٔ تػددطع يف سددٌ   تككددا َددٔ ٚظاض٠ ايساخًٝدد١ َٚددٔ املؿددت     

 املؿه١ً ايكا١ُ٥ ٚمتٓو تهطاضٖا.

ٚعًل ز.ّ. ْكط ايكشاف عًد٢ ٖدصٙ ايٓكةد١ ا٭خدا٠ ايد       

أؾاض إيٝٗا ّ. غا  املطٟ بكٛي٘خ هلصا ايػب  اقتست دبٓدٝؼ  

نددٌ ايؿ٦ددات ٚإغدد٬م املًددـ ٚبؿددطط إٔ تكؿددٌ نددٌ ا٭بددٛا      

املػددبب١ يًُؿدده١ً يف ا٭غدداؽ ٚبٗددصا ٜهددٕٛ ايعدد ٤ ا٭ندد   

ٚظاض٠ ايساخًٝدددد١ يعددددسّ تهددددطاض املؿدددده١ً َػددددتكب٬،      عًدددد٢  

ؾايهطٜب١ نبا٠ ٚعاز٠ ٫ تٛيدس اسبًدٍٛ ايٓادعد١ إ٫ َدٔ ضسدِ      

ايهًؿدد١ ايباٖعدد١ ايددجُٔ ٖٚدددٞ دبٓددٝؼ ايبددسٕٚ ناؾدد١ بعدددس       

 سكطِٖ ٚزصبِٗ يف اجملتُو.

َٚٔ داْب٘ ٜط٣ ز. ؾٗس اسباضثٞ أْٓا بايؿعٌ أَاّ َؿه١ً 

 ،طف غدددطٜو ٚؾعددداٍإْػدددا١ْٝ ٚٚطٓٝددد١ ٚأَٓٝددد١ ذبتددداز إىل تكددد 

ٚايتًهدددددد٪ أٚ ايتبدددددداط٪ يف َعازبتٗددددددا غددددددٝؿاقِ ذبددددددسٜاتٗا  

.  ٚتٗسٜساتٗا نُدا إٔ اسبدٛاض سٛهلدا غدٝهٕٛ ْؿدةا، ٚسٜٝٛدا،      
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ٚيف تكٛض ز. ؾٗدس ؾ ْد٘ تٛددس يدسٜٓا ث٬ثد١ أْدٛاع َدٔ َؿده١ً         

 ايبسٕٚ خ

 َددٔ ٜٓتػددبٕٛ إىل قبا٥ددٌ ايػددعٛز١ٜ أٚ ازبعٜددط٠     ا٭ٍٚ خ

 ايعطب١ٝ.

 ايٝات ايعطبٝد١ ايدصٜٔ ٚؾدسٚا إىل    بعض أبٓا٤ ازب ايجاْٞ خ

ٚعاؾددٛا َعٓددا أبددا، عددٔ   ،ب٬زْددا مبٛاؾكتٓددا ؾاستهددٓاِٖ

 َٓا. ا،دس ٚغاُٖٛا َعٓا يف ايبٓا٤ ٚأقبشٛا دع٤

 َتدًّؿددٛ اسبددر ٚايعُددط٠ أٚ ايددصٜٔ زخًددٛا إىل      ايجايددح خ

 ايب٬ز ٚبكٛا ؾٝٗا بةطٜك١ غا َؿطٚع١.

    َ عد٘ مبدا   ٚنٌ ْٛع َٔ ٖصٙ ا٭ْدٛاع ايج٬ثد١ ٜٓبػدٞ ايتعاَدٌ 

َددٔ َددٓة ازبٓػدد١ٝ    أبددسا، ٜػددتشل. ٚبايٓػددب١ يدد٘ ٫ ٜددط٣ َاْعددا،   

يًٓٛعني ا٭ٚيني ٚب٬ تطزز. أَا ايٓٛع ايجايدح ؾد ٕ ز. ؾٗدس مٝدٌ     

أٚ عًد٢ ا٭قددٌ َدو إظٗداض بعددض ايتؿدسز ؾٝدد٘      ،إىل ضأٟ أ. عًد٢ 

يددازع َددٔ ٜؿهددط يف ايبكددا٤ بعددس أزا٤ َُٗتدد٘. ٚضمبددا ٜهددٕٛ      

ايٓعددط يف ؾددطٚط َددٓة  َٓاغددبا، نددصيو بددطأٟ ز. ؾٗددس إعدداز٠    

 ازبٓػ١ٝ بايهاٌَ.



6 

 

–5102 5102  
353 

يف سني تعتكس ز. عا٥ؿ١ سذاظٟ إٔ َا متط ب٘ املٓةكد١ َدٔ   

ذب٫ٛت ٚتػاات غٝاغ١ٝ ٚاقتكاز١ٜ َٗسز٠ أقدبشت اسبادد١   

ًَشدد١ ٱغدد٬م ًَؿددات عسٜددس٠ َددٔ نددُٓٗا ايبددسٕٚ ٚتكددشٝة       

مجٝدددو أٚنددداعِٗ ؾؿعددد٬ ٖدددٞ قٓبًددد١ َٛقٛتددد١ ٫بدددس إٔ ذبدددٌ      

قبٌ اْؿذاضٙ.. ؾٝٛر ايكبا٥ٌ ٚندٌ  ٕ ايٛنو ٜٛٚتساضى املػ٪ٚي

بددس َددٔ تددٛعٝتِٗ ٚتعددسٌٜ ثكاؾدد١     ٫ ا،َددٔ بٝددسٙ إٔ ٜهددٕٛ عْٛدد  

ٓاغددد  ٚاْتٗدددا٤ املبساٜددد١ بتػدددٝا ٖدددصا املكدددةًة غدددا   ايبدددسٕٚ

زٕٚ ؾدعٛض بددا٭َٔ  َدٔ  إٕ اسبٝددا٠ …بتعدسٌٜ مجٝدو أٚنداعِٗ    

 ايٓؿػٞ ٚا٫ْتُا٤ يٮض  ناضث١ إْػا١ْٝ.

 ؾ ْٓدا تأخطْدا ندجاا،   َٚٔ ٚد١ٗ ْعط أ. عبساهلل ايهٛؼبٞ 

. ٚإشا يف سدٌ املؿده١ً ٚنًُددا تأخطْدا أنجدط اظزازت تعكٝددسا،    

بكددددطاضات ًَعَدددد١ يف  نٓددددا أخةأْددددا يف عددددسّ سًددددٗا دددددصضٜا، 

ايػدددبعٝٓٝات ؾ ْٓدددا غبةددد٧ اٯٕ أنجدددط يف تدددأخا اسبدددٌ ٚإشا   

( عًدد٢  ( ؾ ْٓددا ٖٚددِ ة ْددطاٙ بعٝددسا،  نددإ املػدد٪ٍٚ ةٜددطاٙ قطٜبددا، 

 ٌ َػاضٜٔ َتٛاظٜنيخن٤ٛ َا ػبطٟ. ٚػب  إٔ ٜأخص اسب
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 ٞٸ ا٭ٍٚخ ٚعادٌخ ب عةا٥ِٗ بعض اسبكدٛم ايد  تهدُٔ     آْ

نطاَتِٗ ٚإْػاْٝتِٗ نايع٬ز ٚايسضاغ١ ازباَع١ٝ ٚؾتة 

 . إخل..اسبػابات ٚايٛظٝؿ١ ٚايعٚاز املٛثل ٚايسؾٔ .

 إسايدد١ ًَؿٗددِ إىل ؾطٜددل عُددٌ َددٔ ازبٗددات شات       ايجدداْٞخ

َٚدٔ  ٕ ٕٛ ادتُاعِٝٛٗ اختكاقٝٝيإا٫ختكام ٜٚهاف 

مهدددٔ ا٫غدددتؿاز٠ َدددِٓٗ عًددد٢ إٔ ٜطؾدددو ض٩ٜتددد٘ يًشدددٌ يف 

إىل ٚظٜددط ايساخًٝدد١ َٚددٔ ثددِ إىل    ١َٛعددس ٫ ٜعٜددس عددٔ غددٓ  

 نياملكاّ ايػداَٞ يًبدت ؾٝد٘. ٚبايٓػدب١ إىل املؿداٜذ ٚاملعدطؾ      

ٚايعُس  ؾُو ا٫ستاّ ٚايتكدسٜط يبعهدِٗ إ٫ إٔ ايع٬قدات    

ٚاملكا  ايؿدك١ٝ ت٪ثط يف ايبعض اٯخط ؾتعة٢ سكٛم 

ٔ ٫ ٜػددتشكٗا ٚؼبددطّ َٓٗددا َػددتشكٖٛا .. ٚقددس ٫سعٓددا  ملدد

بعض ؾٝٛر ايكبا٥ٌ مٓة قدو ايكبًٝد١ ٯخدطٜٔ بٓدا٤ عًد٢      

 َكا  خاق١ أٚ َكا  ايكب١ًٝ.

ٚأنددداف ز.ّ. ْكدددط ايكدددشاف إٔ اسبدددٌ ٫ ٜهدددٕٛ بعدددسّ   

دبٓدٝؼ ٖدد٪٤٫ ايدصٜٔ أَهددٛا طدٛاٍ سٝدداتِٗ مبعاْدا٠ يٛنددعِٗ     

ل إْػدددداْٞ املأغددداٟٚ ٚيهدددٔ مبدددٓشِٗ ازبٓػددد١ٝ َدددٔ َٓةًددد      

 زٕٚ تهطاضٙ . شًٝٛي١َٚعازب١ ا٭َط َػتكب٬، يً
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ٚبدددسٚضٙ أٚندددة أ.ز. عبدددسايطمحٔ ايعٓددداز أْددد٘ َدددو دبٓدددٝؼ  

ايكددسَا٤ َددِٓٗ، ٚايددصٜٔ زبددأٚا يًًُُهدد١ َٓددص غددبع١ عكددٛز،    

َدٔ   …يهٓ٘ يٝؼ َو دبٓٝؼ ندٌ َدٔ ربًدـ َدٔ اسبذداز      

 أؾاضق١ ٚآغٜٝٛني ٚغاِٖ.

 ٚاتؿدددددددل ز.ّ. ْكدددددددط ايكدددددددشاف َدددددددو َدددددددا شندددددددطٙ أ.ز.

 عبدددددسايطمحٔ ايعٓددددداز َدددددو ايتٛندددددٝة بدددددإٔ ٖٓددددداى دددددد٬ٝ،       

َددددٔ املددددتدًؿني ٫ٚ تٴعددددطف أعددددسازِٖ ٜٚؿددددهًٕٛ      نددددا٬َ،

َدددٔ ندددٌ ايٓدددٛاسٞ مبدددا ؾٝٗدددا      اؾددد١عًددد٢ اجملتُدددو ن  ٦دددا،عب

تكدددددددددشة أٚنددددددددداعِٗ مبكٝددددددددداؽ َدددددددددسضٚؽ     ٚ ا٭َٓٝددددددددد١ 

نا٫غدددددتؿاز٠ ايهآَددددد١ َٓددددد٘ نعهدددددٛ بٓدددددا٤ يف اجملتُدددددو  

ٖددددددصا بايٓػددددددب١ يًُددددددتدًؿني َددددددٔ   …مبددددددٓشِٗ ازبٓػدددددد١ٝ  

عؿددطٜٔ غدد١ٓ ٚأنجددط عًدد٢ غددبٌٝ املجدداٍ أَددا ايؿ٦ددات ا٭ٚىل        

ػدددددد  تكػددددددِٝ ز ؾٗددددددس ؾٝذدددددد  اٱغددددددطاع يف    حبٚايجاْٝدددددد١ 

 …َددددس٠ ضبددددسز٠ ٫ تعٜددددس عددددٔ غدددد١ٓ ٚاسددددس٠    دبٓٝػددددِٗ يف

ٚإعددداز٠ ايٓعدددط يف َػدددببات املؿددده١ً ٚزضاغدددتٗا بعُدددل َدددٔ    

قبددددٌ ؾطٜددددل عُددددٌ َػدددد٪ٍٚ َٚجكددددـ بهددددٌ أبعدددداز ايكهدددد١ٝ  
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ٚيٝػدددت خاندددع١ يٮٖدددٛا٤ أٚ يًددددطٚز بٓتدددا٥ر قابًددد١ يًتةبٝدددل 

 ايعٓكط١ٜ املكٝت١.

أَددددا ٚدٗدددد١ ْعددددط ز. ؾدددداٜع ايؿددددٗطٟ خبكددددٛم قهدددد١ٝ      

 ايبسٕٚ ؾتٓةٟٛ ع٢ً أبعاز ث٬ث١ ضبسز٠خ

 :ُالًل: البعد اإلنضان 

ٖٚدددصا ؼبتدددداز إىل إٔ ْتذددداٚظ َعدددد٘ تكدددٓٝـ ايٓدددداؽ إىل     

غدددددس سدددددادتِٗ ٚاغدددددتٝعابِٗ ٚؾدددددل تٓعدددددِٝ ٜهؿدددددٌ اسبدددددس   

     ٛ غطايف أٚ ايعطقدددددددٞ املعكددددددٍٛ َددددددٔ عددددددسّ ايتددددددأثا ايددددددسم

 .ذبسٜسا،

 :الجانُ: البعد المين 

ٖٚددٛ ٚنددٛح اشبؿدد١ٝ َددٔ إندداؾ١ عٓاقددط قددس ٫ تهددٕٛ        

َ٪ًٖددد١ يًُٛاطٓددد١ َدددٔ سٝدددح ايتعًدددِٝ ٚايػدددذٌ ازبٓدددا٥ٞ أٚ       

ستدد٢ تعٜٚددط اهلٜٛدد١ ا٭قدد١ًٝ. ٖٚددصا ؼبتدداز إىل ٚنددو َعدداٜا        

ضبدددسز٠ ربؿدددـ َدددٔ ٖدددصا اهلدددادؼ ٫ٚ ذبدددطّ املػدددتشكني أٚ   

 ا،تادني يًتٛطني.
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 :ُالجالح: البعد القانٌنُ احلقٌق 

ذبسٜدددس ايٛندددو   بدددس َدددٔ حبدددح ٚسػدددِ َػدددأي١  ٖٚٓدددا ٫ 

ايكدداْْٛٞ ةايددٛطيف ٚايددسٚيٞ( ملددٔ ٜػددهٔ عًدد٢ أض  ايددٛطٔ     

تهددُٔ ٚنددع٘  ٙ ايكددؿ١ ايدد  تهؿددٌ سكٛقدد٘ ٚأٜهددا،  ٩ٚإعةددا

ايكددداْْٛٞ ملدددا مهدددٔ إٔ ٜتتددد  عًددد٢ ْؿددداطات٘ َدددٔ سكدددٛم     

 ٚٚادبات. ٫ٚ ْٓػ٢ إٔ َؿه١ً ايبسٕٚ يف زٍٚ اشبًٝر عَُٛا،

َٔ املؿده٬ت ايهآَد١ ايد  قدس تجدٛض يف أٟ ٚقدت ٚتهدٕٛ        

هلددا اغددتشكاقاتٗا ايػٝاغدد١ٝ ٚا٭َٓٝدد١ ايدد  قددس تتذدداٚظ سددسٚز   

 ايػٝةط٠.

اسبكٛقٞ   إٔ ازباْ  ٚأنس ايًٛا٤ ز. غعس ايؿٗطاْٞ ع٢ً

٫ ػبددد  إٔ ٚ ةسكدددٛم اٱْػدددإ عددد  ايػٝاغددد١ٝ ( َٗدددِ ددددسا،    

ٟ      ٜٓتكل َُٗدا تدأخط َدٔ سٝدح     ٚ َُٗدا ندإ ايكدطاض ايػدٝاز

َددٓة ازبٓػدد١ٝ َددٔ عسَدد٘. ٚأندداف نددصيو تعًٝكددا، عًدد٢ َددا       

ططس٘ أ. َةؿط أْٓا ْطٜس بكا٤ َٔ ٜػدتشل َدِٓٗ ْٚطٜدسِٖ إٔ    

غددبب٘ سددبِٗ هلددصٙ  إٔ ٜهددٕٛ ٖددصا ايبكددا٤ٚ ؼببددٛا ايبكددا٤ بٝٓٓددا

أّ اسب  ػب   ايب٬ز يهٔ ايػ٪اٍ ٖٛخ ٌٖ اسبكٛم تأتٞ أ٫ٚ،
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إٔ ٜػبل َدٓة اسبكدٛم، ٚبدسٚضٙ أددا  بأْد٘ مٝدٌ إىل إٔ َدٓة        

ٔ  ٚ اسبكددٛم ٖددٛ َددا ػبًدد    ا٫ْتكددام َددٔ  ٚ ٜػددطؽ سدد  ايددٛط

اسبكٛم ػبً  ايعهؼ. نُدا عًدل ايًدٛا٤ ز. غدعس ايؿدٗطاْٞ      

 تٓددددٟٛ تكددددشٝة ٫ٚ عًدددد٢ ايكددددٍٛ ةإشا ب٬زْددددا ٫ تطغدددد  بٗددددِ

أٚناعِٗ ملاشا تبكِٝٗ ع٢ً أضانٝٗا( سٝدح ٜدط٣ إٔ َجدٌ ٖدصا     

املٓةددل ٜػدداعس يف اسبددٌ ثددِ إشا ندداْٛا ٫ ٜعطؾددٕٛ غددا ٖددصٙ     

  ايب٬ز إىل أٜٔ مهٔ يًًُُه١ إٔ تطسًِٗو
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عطندددت ز. غدددا١َٝ ايعُدددٛزٟ ٚضقددد١ عُدددٌ سدددٍٛ قهددد١ٝخ       

اشبددسَات ايةبٝدد١ ٚايتددأَني ايةددي يف املًُهدد١ اٱؾددها٫ت   

ٚاسبًدددٍٛ. ٚيف ايبساٜددد١، أؾدددداضت ز. غدددا١َٝ ايعُددددٛزٟ إىل إٔ    

تعددطٸف  79>0َكسَدد١ تؿددطٜو َٓعُدد١ ايكددش١ ايعاملٝدد١ يًعدداّ      

سايدد١ َددٔ انتُدداٍ ايػدد١َ٬ "ايكدش١ بكددٛض٠ عاَدد١ عًدد٢ أْٗدا   

ايبس١ْٝ ٚايعك١ًٝ ٚايطؾاٙ ا٫دتُاعٞ ٚيٝؼ صبطز غٝا  املط  

. نُدددا ٜعٸدددطف ايتؿدددطٜو اسبدددل ايكدددشٞ عًددد٢ أْددد٘ "أٚ ايعذدددع

" ٘ . نُدا  "ا٫غتُتاع بأع٢ً َػت٣ٛ َٔ ايكش١ مهٔ ذبكٝكد

إٔ َباز٨ ايؿطٜع١ ٚقدِٝ ايكدإْٛ اٱغد٬َٞ ت٪ندس عًد٢ سدل       

ع٬ْددددات ايتُتددددو بايكددددش١ باٱندددداؾ١ إىل إٔ املعاٖددددسات ٚاٱ  

ايعامل١ٝ قس أٚيت اٖتُاَا خاقا، حبل ايٓاؽ يف اسبكٍٛ عًد٢  

ايطعاٜدد١ ايكددش١ٝ. ٚنذددع٤ َددٔ ايٓعدداّ ا٭غاغددٞ يًًُُهدد١     

 1>ايكدددازض بدددا٭َط املًهدددٞ ضقدددِ أ /  –ايعطبٝددد١ ايػدددعٛز١ٜ، 
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َٓددد٘ إىل سدددل   60أؾددداضت املددداز٠    ٖدددد0706/;/:5ٚتددداضٜذ 

إٔ ايسٚيدد١ تطعدد٢   "اسبكددٍٛ عًدد٢ ايطعاٜدد١ ايكددش١ٝ ٚأعًٓددت      

ٔ ؾ٪ٕٚ ا . ٜٚتهدة  "يكش١ ٚتٛؾط ايطعا١ٜ ايكش١ٝ يهٌ َدٛاط

ٖصا ا٫ٖتُاّ ايهبا بايطعاٜد١ ايكدش١ٝ نأٚيٜٛد١ ند ٣ يف     

ظٜدداز٠ طبككددات ٚظاض٠ ايكددش١ َددٔ َٝعاْٝدد١ ايسٚيدد١، ٚايدد      

%( َٔ َٝعاْٝد١  :( ًَٝاض ضٜاٍ ٖٚٛ َا ٜعازٍ ة88بًػت سٛايٞ ة

 ٖد.0767ايسٚي١ يعاّ 

ٛزٟ ٚايد  تٓاٚيدت   ٚؾُٝا ًٜٞ َهُٕٛ ٚضق١ ز. غدا١َٝ ايعُد  

ؾٝٗا اشبدسَات ايةبٝد١ ٚايتدأَني ايةدي يف املًُهد١ َدٔ عدس٠        

 ظٚاٜا دسٜط٠ با٫ٖتُاّ.

 

ٖددددٛ ْعدددداّ ٚطدددديف يتكددددسِٜ خددددسَات ايطعاٜدددد١ ايكددددش١ٝ     

اجملاْٝددددد١ يًُدددددٛاطٓني َدددددٔ خددددد٬ٍ عدددددسز َدددددٔ ايٛندددددا٫ت     

اسبهَٛٝدددد١ َددددو تٓدددداَٞ زٚض َٚؿدددداضن١ ايكةدددداع اشبددددام    

سايٝدددددا،. ٖٚٓددددداى عدددددس٠ قةاعدددددات َعٓٝددددد١ بتكدددددسِٜ ايطعاٜددددد١   

 ايكش١ٝ يف املًُه١، َجٌخ
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 ٚظاض٠ ايكش١ -

ايكةاعدددات ا٭َٓٝددد١ ةٚظاض٠ اسبدددطؽ ايدددٛطيف، ٚظاض٠     -

 ايسؾاع، ٚا٭َٔ ايساخًٞ(

 ازباَعات -

 ايكةاع اشبام -

( َػتؿدؿ٢،  768ٖد ة0766بًؼ عسز املػتؿؿٝات يف عاّ 

َدٔ إمجدايٞ عدسز    %( 90ٜٚػاِٖ قةاع ٚظاض٠ ايكدش١ بٓػدب١ ة  

%(، ٚايكةاعددات 60املػتؿددؿٝات، ٚايكةدداع اشبددام بٓػددب١ ة 

 %(.;اسبه١َٝٛ ا٭خط٣ بٓػب١ سٛايٞ ة

 

ايتشدددسٜات ايددد  تٛادٗٗدددا ايطعاٜددد١ ايكدددش١ٝ يف املًُهددد١   

نبا٠ ٖٚٞ ْتاز تطانُٞ يعكٛز َٚٔ ثِ أقبشت حباد١ إىل 

 سًٍٛ ع٢ً قسض ٖصٙ ايتشسٜات، ٚقس اغتةاع ايكةاع ايكشٞ

ايتػً  ع٢ً بعض ايتشسٜات مما ْتر عٓ٘ ايػٝةط٠ ع٢ً َعسٍ 

اْتؿاض ا٭َطا  املعسٜد١، ٚؾدػًت املًُهد١ زٚضا، َتكدسَا، بدني      
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ايددسٍٚ يف إزضاز ايتشكددٝٓات، ٚذبتددٌ اٯٕ املًُهدد١ املطنددع    

ايتاغو عاملٝا، َٔ سٝح ْػب١ ايتػة١ٝ بايتةعِٝ، َٔ أِٖ ٖدصٙ  

 ايعطبدٞ نهدٌ   ايتشسٜات ٚاي  ٖٞ ذبسٜات ٜٛادٗٗا ايعا 

ٚخاقدددددد١ يف ندددددد٤ٛ املددددددتػاات ا٫دتُاعٝدددددد١ ٚا٫قتكدددددداز١ٜ   

 ٚايػٝاغ١ٝ ايطا١ٖٓخ

ايعٜددددداز٠ املةدددددطز٠ يف تهًؿددددد١ ايطعاٜددددد١ ايكدددددش١ٝ،   -

 ٚذبسٜات نُإ ازبٛز٠.

 ايعٜاز٠ يف عسز ايػهإ. -

 اضتؿاع ْػب١ املٛاطٓني املػٓني. -

 ايتػٝا املػتُط يف وط ا٭َطا . -

ٚبا١ٝ٥ َجدٌ ايػدهطٟ   اْتؿاض ا٭َطا  املع١َٓ ٚايػا  -

 ٚأَطا  ايكً  ٚا٭ٚضاّ.

 َطنع١ٜ ايكطاض. -

عاٌَ ايك٣ٛ ايبؿط١ٜ امل٪١ًٖ ٖٚصا عاٌَ ض٥دٝؼ إش إٔ   -

ٖٓدداى ْددسض٠ يف املددٛاضز ايكددش١ٝ ايبؿددط١ٜ َددٔ أطبددا٤، 
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ٚقددٝازي١، ٚمتددطٜض ضغددِ َددطٚض َددا ٜعٜددس عًدد٢ أضبعدد١ 

 عكٛز َٔ إْؿا٤ ايهًٝات ايةب١ٝ.

ايٛقاٜدد١ َٚددا اشبًددٌ يف ايتددٛاظٕ بددني َددا ٜكددطف عًدد٢    -

ٜكددطف عًدد٢ ايعدد٬ز يهددعـ َؿٗددّٛ ايٛقاٜدد١، ٖٚددصا    

 َكشٛ  باضتؿاع ٚعٞ اجملتُو ٚثكاؾت٘ ايكش١ٝ.

آخط مجٌ عب٦ا، ٚذبسٜا، يًًُُه١ زْٚا، عٔ  ٖٓاى ذبسٍّ -

بكٝددد١ ايدددسٍٚ ٖٚدددٛ ايتدددعاّ املًُهددد١ بتكدددسِٜ خدددسَات 

 قش١ٝ يعسز ندِ َٔ اسبذاز ٚاملعتُطٜٔ.

 

سًددٍٛ ث٬ثدد١ ض٥ٝػدد١ يتشػددني  تتنددع ازبٗددٛز عًدد٢ إػبدداز  

ايٛنددو ٚشيددو بايعُددٌ عًدد٢ إػبدداز سددٌ يةددٍٛ ؾددت٠ ا٫ْتعدداض       

 ٚايٓكل يف عسز ا٭غط٠ ٚايتؿاٚت يف َػت٣ٛ اشبس١َ.

ايطعاٜددد١ "ٚشبدددل أ.ز ظٖدددا ايػدددباعٞ اسبًدددٍٛ يف نتابددد٘ 

 ٚتؿٌُ َا ًٜٞخ ".. ْعط٠ َػتكب١ًٝ  ايكش١ٝ

 ايتدةٝط ايكشٞ املبيف ع٢ً اٱسكا٤ اسبٟٝٛ. -0
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 يتدًل َٔ املطنع١ٜ.ا -5

 تأٌٖٝ ايك٣ٛ ايبؿط١ٜ ايكش١ٝ. -6

ٜٚط٣ أ.ز ظٖا ايػباعٞ يف نتاب٘ املدصنٛض ٖٚدٛ اشبدبا     

املتدكددل، إٔ ايتدةددٝط ايكددشٞ ٜٓبػددٞ إٔ تكدداؽ أٖساؾدد٘   

بٓدددا٤ عًددد٢ اٱسكدددا٤ اسبٝدددٟٛ ٚخباقددد١ َعدددس٫ت ا٭َدددطا      

ٚايٛؾٝات، َٚجاٍ ع٢ً شيو ا٫غبؿا  مبعسٍ ٚؾٝات ا٭طؿاٍ 

ٚؾٝددددات ا٭َٗددددات اسبٛاَددددٌ أٚ َعددددسٍ اٱقدددداب١     ايطنددددو أٚ 

با٭َطا  َجٌ ايػٌ ٚايبًٗاضغٝا أٚ ايػططإ أٚ ايػهطٟ أٚ 

نددػط ايددسّ ٚسددٛازخ ايةددطم، ٚعددسّ ا٫عتُدداز ؾكددط عًدد٢        

املٛاضز ايكش١ٝ َجٌ عدسز املػتؿدؿٝات، ٚا٭غدط٠، ٚا٭طبدا٤،     

َٚٝعاْٝدد١ ايكددش١، ؾذُٝعٗددا َ٪ؾددطات يًُػددت٣ٛ ايكددشٞ أٚ   

 ًِٝ.قاعس٠ يًتدةٝط ايػ

ٚأؾاضت ز. غا١َٝ ايعُٛزٟ إىل أْٗدا غدبل ٚإٔ اقتسدت يف    

تػطٜس٠ هلا إٔ ٜتِ تكػِٝ ع ٤ ٚظاض٠ ايكش١ ع٢ً عس٠ صبايؼ 

ٜٚهٕٛ ا٫ضتبداط بدايٛظٜط يف ايػٝاغدات ايعاَد١ ٜٚعةد٢ ندٌ       

ػدد  استٝدداز نددٌ  حبصبًددؼ قدد٬سٝات ناًَدد١ َٚٝعاْٝددات   
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َٓةكددد١. ٚقايدددت ز. غدددا١َٝخ ٚيطمبدددا ؼبهدددطْٞ ٖٓدددا اقدددتاح ز. 

ػدد  املٓدداطل اٱزاضٜدد١    حبازبدداظٟ بتٛظٜددو بعددض املػدد٪ٚيٝات    

ٖددصا ايتؿهٝددو ٜكًددٌ املطنعٜدد١   ،يف املًُهدد١ ٠ايج٬ثدد١ عؿددط

ٜٚعٜددس ايتنٝددع ٜٚطؾددو ازبددٛز٠ ٚاملٓاؾػدد١ ٚايٓدداتر غددٝهٕٛ      

أنجددط قددسض٠ يف طبطداتدد٘ ايكددش١ٝ عًدد٢ اغددتٝعا  ذبددسٜات     

ندددٌ َٓةكددد١ ٚتٓاٚهلدددا بؿدددهٌ َٓؿدددطز ممدددا ٜػدددٌٗ ايعًُٝددد١    

 ملا غبل ٚتطانِ َٔ َؿه٬ت ع٢ً َس٣ عكٛز.اٱق٬س١ٝ 

 

ايتددأَني ايكددشٞ ٖددٛ ٚغدد١ًٝ ٚأزا٠ يتشٜٛددٌ اٱْؿددام املددازٟ    

ايصٟ ٜأتٞ َٔ ممدٛيٞ اشبسَد١ ايكدش١ٝ ةايسٚيد١، ايؿدطنات      

ٚأضبا  ايعٌُ يف ايكةاع اشبام، ٚا٭ؾطاز( إىل خس١َ قش١ٝ 

اسٝدد١، أٚ يًُطندد٢ ةغددٛا٤ نددإ شيددو يف ؾددهٌ عًُٝدد١ دط    

ظٜدداض٠ يًعٝدداز٠ اشباضدٝدد١ أٚ ايةددٛاض٨، أٚ عُددٌ ؾشٛقددات أٚ     

 أؾعات أٚ ذبايٌٝ إخل( .

بسأ ايتأَني ايكشٞ يف املًُه١ َٔ غٓٛات ق١ًًٝ يتدؿٝـ 

ايهػط ع٢ً املػتؿؿٝات اسبه١َٝٛ، ٚقسض ا٭َط ايهدطِٜ  
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ْعددداّ "ٖدددد باملٛاؾكددد١ عًددد٢  0/8/0751( بتددداضٜذ 01ضقدددِ ةّ/

َٚٛاؾكدد١ صبًددؼ ايددٛظضا٤ املددٛقط  ،"ايهددُإ ايكددشٞ ايتعدداْٚٞ

 ّ.>>>0/;/00ٖد املٛاؾل 7/0751/:5( ٚتاضٜذ 0:ضقِ ة

ٜتٛقو إٔ ٜكدٌ سذدِ غدٛم ايتدأَني ايكدشٞ يف ايػدعٛز١ٜ       

ًَٝدداض ضٜدداٍ غددعٛزٟ بٓٗاٜدد١ ايعدداّ املدد٬ٝزٟ   50إىل أنجددط َددٔ 

اسبددددايٞ، َٚددددٔ ايددددج٬ثني ًَٝددددٕٛ ْػدددد١ُ ايددددصٜٔ ٜعٝؿددددٕٛ يف  

جًدددح ايْػددد١ُ ٖدددِ ة ٬َٜدددني ;املًُهددد١، ٖٓددداى أنجدددط َدددٔ  

 جًجإ َكُٕٝٛ( َؿتنٕٛ يف ايهُإ ايكشٞ.ايَٛاطٕٓٛ ٚ

ٟ   ٚنُا ٜكدؿ٘ ايهاتد     خدبا ازبدٛز٠    ز. عبدس اٱيد٘ اهلٛغداٚ

ايكدددش١ٝ َٚٗدددتِ با٭ْعُددد١ ايكدددش١ٝ ٚايتُٜٛدددٌ ايكدددشٞ ؾددد ٕ  

ايتددأَني ٜهددٕٛ أزا٠ إػبابٝدد١ إشا اغددتعٌُ نٛغدد١ًٝ يتشػددني    

َات ازبدددٛز٠ ٚشيدددو عدددٔ ططٜدددل ضبدددط تعدددٜٛض َكدددسَٞ اشبدددس

ايكش١ٝ ةَػتؿؿٝات ٚغاٖدا( باملدطددات ايكدش١ٝ يًشدا٫ت     

ايددد  ٜعازبْٛٗدددا، ٚإشا اغدددتدسّ ايتدددأَني نٛغددد١ًٝ يعٜددداز٠      

ايؿعاي١ٝ ٚايتكًٝدٌ َدٔ اهلدسض ٜٚهدٕٛ ايتدأَني ةأزا٠ غدًب١ٝ( إشا       

 تطت  عًٝ٘ ظٜاز٠ اٱْؿام ايػٟٓٛ ع٢ً اشبسَات ايكش١ٝ.
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بٝكدد٘ ٚاددد٘ ْعدداّ ايهددُإ ايكددشٞ ايتعدداْٚٞ يف بساٜدد١ تة   

عس٠ َعٛقات ٚذبسٜات َجٌ عدسّ نؿاٜد١ ايبٓٝد١ ايتشتٝد١ يدس٣      

َكددسَٞ اشبددسَات ايكددش١ٝ، جباْددد  تددسْٞ َػددت٣ٛ ايدددٛعٞ      

ايتأَٝيف ٖٚصا َا نٓا ْٛادٗ٘ نأطبا٤ مماضغدني عًد٢ ضأؽ   

ايعُددٌ. إ٫ إٔ صبًددؼ ايهددُإ ايكددشٞ ايتعدداْٚٞ قدداّ بايعُددٌ   

ع٢ً ايتػً  ع٢ً ٖدصٙ املعٛقدات ٚٚندو خةدط ايعُدٌ اي٬ظَد١       

 ّ.5119/:/08يًبس٤ بايتةبٝل ٚايصٟ بسأ ؾعًٝا، يف 

َددٔ املكدددُٝني يف   %91ٜٚبًددؼ عددسز املدد٪َٔ عًدددِٝٗ تكطٜبددا،     

٬َٜددني، ٚندصيو عددسز   ;ايدب٬ز املكدسض عددسزِٖ بدأنجط َدٔ     

َدٔ ايػدعٛزٜني يف    %78امل٪َٔ عًدِٝٗ َدٔ ايػدعٛزٜني تكطٜبدا،     

 ايكةاع اشبام ٚممٔ ٜعٛيِْٛٗ.

ُٗد١ َٓٗداخ   بعدض ا٭َدٛض امل  ٜتهة َٔ دبطب١ ايتأَني عٓدسْا  

عسّ مشٛي١ٝ ايتأَني ؾهجا َٔ اسبا٫ت ٫ ٜتِ تػةٝتٗدا ممدا   

٫ ٜؿدٞ باستٝاددات املددٛاطٔ، نُدا إٔ غددكـ ايتػةٝد١ ضبددسز     

إشا بًؼ املٛاطٔ ٖصا ايػكـ عاز إىل اغدتدساّ َطاؾدل    َٚٔ ثٳِ

ايسٚي١ اسبه١َٝٛ، ٖٚصا ٜهاعـ نًؿ١ اشبس١َ ٚمتس ٖدصا  



6

–5102 
370 

ا٭َدطا  املػتعكد١ٝ، ٚايد  ٖدٞ      أنجط َا ٜهٕٛ إىل عد٬ز 

أقدد٬، شات تهددايٝـ عايٝدد١، أٜهددا، ٖٓدداى ؾدده٣ٛ َكددسَٞ     

ايطعاٜددد١ ايكدددش١ٝ َدددٔ تدددأخط ؾدددطنات ايتدددأَني يف تػددد١ٜٛ      

املةايبدات ايتأَٝٓٝد١، ممدا ٜد٪ثط عًد٢ أزا٤ املػتؿدؿٝات ٚمجددٌ       

عب٦ددا، عًٝٗددا، نُددا أْٓددا َددٔ دباضبٓددا يف ايعُددٌ باملػتؿددؿٝات   

١ ايكدش١ٝ مٝدعٕٚ يف تكدسِٜ    ٬ْسغ إٔ بعدض َكدسَٞ ايطعاٜد   

اشبسَدد١، ٚتعةدد٢ أؾهدد١ًٝ يددساؾعٞ ايٓكددس َددٔ ا٭ؾددطاز عًدد٢        

 ساًَٞ ٚثا٥ل ايتأَني.

ٜدددط٣ ايدددبعض إٔ اسبدددٌ ٖدددٛ يف ايتدددأَني ايؿددداٌَ زبُٝدددو     

ا٭ؾطاز، خاق١ ممٔ   ٜؿدًُِٗ ايتدأَني َدٔ قبدٌ َجدٌ ؾ٦دات       

اشبسَدددد١ املسْٝدددد١، ٚاملتكاعددددسٜٔ ٚاملػددددتؿٝسٜٔ َددددٔ    َٞددددٛظؿ

ايهددددُإ ا٫دتُدددداعٞ، بُٝٓددددا ٜددددط٣ بعددددض اشبدددد ا٤ َجددددٌ ز.  

اهلٛغددداٟٚ إٔ اسبدددٌ يف ايتُٜٛدددٌ ايكدددشٞ، ٚيدددٝؼ ايتددددأَني      

تؿددٌُ اغددتسضاض    ،ايكددشٞ، ٖٚددٞ عًُٝدد١ شات ضبدداٚض ث٬ثدد١    

اٱٜدددطازات اي٬ظَددد١ يًكدددش١، دبُٝدددو املدددٛاضز َدددٔ َكدددازضٖا   

 ا٤ اشبسَات ايكش١ٝ.ٚأخاا، ؾط ،املدتًؿ١
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ختاَدددا، تعدددٌ ايطعاٜددد١ ايكدددش١ٝ يف املًُهددد١ حبادددد١ إىل      

َعازبدد١ دصضٜددد١، ٜٚتهدددة إٔ َػددت٣ٛ ايكدددش١ يف اجملتُدددو ٫   

ٜعتُس ع٢ً عسز ا٭طبا٤ ٚا٭غط٠ َٚٝعاْٝد١ ايكدش١، بكدسض َدا     

ٜعتُس ع٢ً أغًٛ  إزاض٠ ايطعا١ٜ ايكش١ٝ، ٚاٱؾاز٠ املجًد٢ َدٔ   

ًِ ا٭ٚيٜٛددات، َٚددس٣  املددٛاضز ايكددش١ٝ، ٚنٝؿٝدد١ ذبسٜددس غدد    

ذبكٝل ايتٛاظٕ بني َا ٜكطف ع٢ً ايطعا١ٜ ايع٬د١ٝ ٚايطعاٜد١  

 ايٛقا١ٝ٥.
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املدددساخ٬ت سدددٍٛ َدددا تهدددُٓت٘ ٚضقددد١ ْاقؿدددت ايتعكٝبدددات ٚ

بٛاقددو غددا١َٝ ايعُددٛزٟ ايعسٜددس َددٔ اٱؾددها٫ت املطتبةدد١      ز.

اشبسَات ايةب١ٝ ٚايتأَني ايةي يف املًُه١. ٚيف ٖصا اٱطاض 

عكبددت ز. عا٥ؿدد١ سذدداظٟ بكٛهلدداخ ؾددهًت ايتُٓٝدد١ ايكددش١ٝ     

َددٔ ضبدداٚض اٖتُدداّ ايسٚيدد١ يف مجٝددو خةةٗددا    ا،نددبا ا،ضبددٛض

ايتُٜٓٛددد١ ٚ  ٜهدددٔ شيدددو َدددٔ عٗدددس قطٜددد  ؾُٓدددص تأغدددٝؼ      

املًُهدد١   ٜهددٔ ٖٓدداى َطاؾددل قددش١ٝ بدداملؿّٗٛ ايكددشٝة      

أَددط  اسبذدداظإىل  سَا زخددٌ املًددو عبددسايععٜع ضمحدد٘ اهلل  ٚعٓدد

ّ ، ٚمت 59>0ب ْؿدا٤ زا٥دط٠ ايكدش١ يف َهد١ املهطَد١ عدداّ      

تػٝا املػ٢ُ بعس شيدو إىل َسٜطٜد١ ايكدش١ ايعاَد١ ٚاٱغدعاف      

عددد٬ز  –ٚقدددسض عٓٗدددا عدددس٠ أْعُددد١ َجدددٌخ ةتدددطخٝل ا٭زٜٚددد١ 



6

–5102 
374 

ا٫سكا٥ٝات ايعاَد١ ايد  تؿدٌُ ؾد٪ٕٚ      –ايٛؾٝات  –املطن٢ 

 (.املطن٢ بهٌ َا ؾٝٗا

َٚٓدددص شيدددو اسبدددني سطقدددت املًُهددد١ عًددد٢ اشبدددسَات       

ايكش١ٝ ٚتُٓٝتٗا َو ظٗدٛض عدس٠ َدتػاات َد٪ثطٙ َجدٌخ ةظٜداز٠       

ظٜاز٠ ظٗٛض  –اضتؿاع َػت٣ٛ ايٛعٞ ايكشٞ  –عسز ايػهإ 

ظٜازٙ تهايٝـ ايطعا١ٜ ايكش١ٝ ٚايهجا  –ا٭َطا  ايٛبا١ٝ٥ 

 َٔ املتػاات ا٭خط٣( .

ايعسٜددس َددٔ ايسضاغددات ٚا٭حبدداخ اشبددسَات   ٚقددس تٓاٚيددت 

ايكددددش١ٝ يف املًُهدددد١ ٚأثطٖددددا عًدددد٢ ا٫قتكدددداز ايػددددعٛزٟ     

ٚتٓاٚيتٗا ايعسٜدس َدٔ ايٓكاؾدات يف َطندع اسبدٛاض ٚيف أغًد        

املًتكٝات ايع١ًُٝ ٚايؿهطٜد١ خاقد١ إٔ َٝعاْٝد١ ايكدش١ تعتد       

َٔ أن  املٝعاْٝات ع٢ً َػت٣ٛ مجٝو ايٛظاضات يف املًُه١. 

َددٔ شيددو ظبددس أْٗددا تعدداْٞ َددٔ عددسّ ا٫غددتكطاض     ايددطغِعًدد٢ ٚ

 ٚتٛادٗٗا ذبسٜات نبا٠.

ٚأؾاضت ز. عا٥ؿ١ سذداظٟ إىل إٔ ايكةداع ايةدي اشبدام     

أقبة دباض٠ ضاحب١ نْٛٗا تعتُس ع٢ً نازض طي غا َ٪ٌٖ 
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ٜٚسٜطٖا أمسا٤ ٫َع١ بسٕٚ أٟ خًؿ١ٝ إزاض١ٜ أٚ إْػا١ْٝ. نُدا  

عٝازات ايةبٝد١ غدٝض   إٔ َا ْطاٙ يف املػتؿؿٝات ٚاملطانع ٚاي

َٔ ؾٝض ..مما ٜٛدس يف ايعٝازات ٚاملػتؿؿٝات ايٓؿػ١ٝ ممدٔ  

 ٫ ٜػتةٝعٛا إٔ ٜساؾعٛا عٔ أبػط سكٛقِٗ.

ٚتعتكس أ. ؾاطُد١ ايؿدطٜـ إٔ ٖٓداى اؾدهاي١ٝ يف ايكةداع      

ايكشٞ تتهة يًذُٝو ٖٚٞخ اضتؿاع تهًؿد١ ايعد٬ز يف َععدِ    

ا٭سٝدإ  َػتؿؿٝات ايكةاع اشبام ٚاي  قس تعع٣ يف بعدض  

ايتةددٛض ايتهٓٛيددٛدٞ ، ٚإىل اضتؿدداع غددعط ايعُايدد١ املتدككدد١

ايػطٜو ٚضغب١ تًو ازبٗات يف اسبكٍٛ عًد٢ ا٭دٗدع٠ ايةبٝد١    

اسبسٜجدد١ بتهددايٝـ باٖعدد١ تعددٛز عًدد٢ اضتؿدداع أغددعاض ايعدد٬ز     

ٚقس تػداِٖ   ،ٚاشبس١َ املكس١َ يًُطٜض ٚايطبة املازٟ ايػطٜو

 ،و ايتهًؿددد١ؾددطنات ايتدداَني يف اسبددس ٚيددٛ قًدد٬ٝ َددٔ تًدد       

٬ٜٚسغ عسّ ٚددٛز ايهدجا َدٔ املطاندع املتدككد١ نُدا       

يف اي٫ٜٛدددددات املتشدددددس٠ ٚنٓدددددسا ٚايعدددددا  املتكدددددسّ نبدددددسٌٜ 

يًُػتؿؿٝات اشباق١. ؾداملطنع املتدكدل تٓؿد٦٘ يف ايعداز٠     

صبُٛعدد١ َددٔ ايهؿددا٤ات ايةبٝدد١ يف ربكددل ٚاسددس حبٝددح      

ٝٶا ٚع٬دٝٶدا ممدا قددس ٜعدعظ ايهؿددا٠٤       ٜهدٕٛ املطندع تؿدٝكدد
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ٚتبكد٢   ،١َ املكس١َ يًُطٜض ٜٚكًٌ َٔ ا٭خةدا٤ ايةبٝد١  ٚاشبس

ْكةددد١ أخددددط٣ َُٗددد١ ٖٚددددٞ إٔ غايبٝددد١ ا٭َددددطا  املعَٓدددد١ أٚ    

املػتعكدد١ٝ اسبسٜجدد١ ٫ تٛدددس هلددا أقػدداّ يف املػتؿددؿٝات أٚ      

َطانددع َتدككدد١ باغددتجٓا٤ ازبُعٝددات اشباٜدد١ ايدد  تكددسّ   

ُطنددد٢ عًددد٢ غدددبٌٝ املجددداٍ ٫ اسبكدددط     ايدددسعِ ٚاملػددداْس٠ يً 

ايتٛسدددس( ٚغاٖدددا ندددجا َدددٔ  ،إعاقددد١ ا٭طؿددداٍ ،ايعٖدددامطة

ازبُعٝات اي  تأغػت ٚتٓشكدط خدسَات ايدبعض َٓٗدا عًد٢      

 مح٬ت ايتٛع١ٝ ؾكط .

ٚتددط٣ أ. ؾاطُدد١ ايؿددطٜـ نددصيو إٔ أغًدد  املػتؿددؿٝات     

قبٌ ا٭طبا٤، ِٖٚ غدا    اسبه١َٝٛ أٚ اشباق١ تساض عاز٠ َٔ

٢ عًدد٢ أزا٤ املػتؿددؿ  ٖٚددصا ٜددٓعهؼ غددًبا،   ،َدد٪ًٖني ازاضٜددا، 

َٚػت٣ٛ اشبسَات املكس١َ ؾٝ٘ ٚع٢ً اشبةط املػتكب١ًٝ ايد   

تهعٗا تًدو اٱزاض٠ نُدا تدٓعهؼ عًد٢ ا٭طبدا٤ ايعداًَني يف       

تًو ايب١٦ٝ مما ػبعًٗا ب١٦ٝ عُدٌ طداضز٠ هلدِ. ٚقايدت ز. غدا١َٝ      

ايعُٛزٟ اٱؾدهاي١ٝ أْٗدِ إَدا أطبدا٤ بد٬ خد ات أٚ ًَهدات        

ْػؿدٌ زٚض ايتدكدل     ٕ بسٕٚ خًؿ١ٝ طب١ٝ ..ٛإزاض١ٜ ٚإَا إزاضٜ

ٖٓددددددداى خطػبدددددددٛ إزاض٠ َػتؿدددددددؿٝات ٚخددددددد ا٤ ربةدددددددٝط     
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غتاتٝذٝات طب١ٝ ملاشا ٫ ٜػتؿاز َِٓٗ ٚملاشا ٫ ْؿدذو ٖدصٙ   إٚ

أَؼ اسباددد١ هلددا. ٚبددسٚضٖا عكبددت  ايتدككددات ايدد  عبددٔ بدد 

ربكددل إزاض٠ املػتؿددؿٝات   ؾاطُدد١ ايؿددطٜـ بكٛهلدداخ ؾعدد٬،  أ.

 ١ٝ.ازبٗات ايكش ٜطٟيف اختٝاض َس ٜػؿٌ عٓ٘ متاَا،

ٚأؾدداض ز. عبسايػدد٬ّ ايٛاٜددٌ إىل أْدد٘ ٚؾُٝددا ؽبددل تأٖٝددٌ   

املددٛاضز ايبؿددط١ٜ يف ايكةدداع ايكددشٞ، َددٔ ايػطٜدد  أْدد٘ ستدد٢      

  ٜهددٔ يف املًُهدد١ إ٫ نًٝدد١ قددٝسي١ ٚاسددس٠. َددٔ      5117

ضبددا٫ٚت إقدد٬س٘ ٚ ايٛانددة إٔ ايكةدداع ايكددشٞ َعكددس دددسا،

 تتعجط باغتُطاض.

ايعُدددٛزٟ  ٚعًددل ز. َػددؿط ايػددًٛيٞ عًددد٢ ٚضقدد١ ز. غددا١َٝ     

بكٛي٘خ متٓٝت يٛ تةطقت ايٛضقد١ يُٓداشز َدٔ ا٭ْعُد١ ايكدش١ٝ      

ٚنٝدـ تػًبدت ٖدصٙ ا٭ْعُد١      أٚ عاملٝدا،  املتةٛض٠ غدٛا٤ إقًُٝٝدا،  

عًدد٢ املؿدده٬ت ايكددش١ٝ. ٖٚددٌ ايتددأَني ايكددشٞ يًُددٛاطٔ      

 َٛدٛز يف مجٝو أٚ َععِ ايبًسإ املتكس١َ؟

ٚتةطقددددت أ. يًٝدددد٢ ايؿددددٗطاْٞ إىل إٔ ٚظاض٠ ايكددددش١ َددددٔ    

ظاضات املجكًدد١ بددا٭َطا  اٱزاضٜدد١ ٚايتٓعُٝٝدد١ ٚتعدداْٞ َددٔ     ايددٛ



6

–5102 
378 

َت٬ظ١َ ا٭خةا٤ ايةب١ٝ املتهطض٠ بؿهٌ ٫ؾت يف ايػدٓٛات  

ا٭خدا٠ . عٓددسَا ْٓعددط يتٛظٜددو املػتؿددؿٝات ايهددبا٠ ظبددس إٔ  

َٓاطل ا٭ططاف تعاْٞ َٔ بعض اٱُٖاٍ بُٝٓا ِٖ أنجط َدٔ  

ٚ ستددد٢ ٜكةدددو ا٭َٝددداٍ بايػدددؿط يًدددصٖا  ملٛاعٝدددس أغدددبٛع١ٝ أ 

ؾددددٗط١ٜ. َٚددددٔ ْاسٝدددد١ أخددددط٣ ؾدددد ٕ َتٛغددددط أعُدددداض أغًدددد    

َٚددو تعاٜددس املددس  ،اشبُػددني عاَددا،َٚػتؿددؿٝاتٓا بددني ا٭ضبعددني 

ايػددهاْٞ   تعددس ذبتُددٌ ظٜدداز٠ عددسز املددطادعني ٚاملطادعددات  

مما أز٣ إىل تهسغِٗ يف قا٫ت ا٫ْتعاض يٓكـ ّٜٛ ٚتأخط 

   ِ ٚقدددس  ،َٛاعٝدددسِٖ ايع٬دٝددد١ ممدددا أثدددط عًددد٢ قدددش١ بعهدددٗ

اٚظٖا َٔ مًو املاٍ يًصٖا  يًُػتؿؿٝات اشباق١ ٚايد   ٜتذ

أقددبشت ٫ ربتًددـ عددٔ اسبهَٛٝدد١ بهجددط٠ ايعسدداّ ٚطددٍٛ      

 ٔ يهدٔ غد٤ٛ    ،ا٫ْتعاض. ايع٬ز ٚايتعًِٝ سل َٔ سكٛم املدٛاط

اشبس١َ ٚغ٤ٛ ا٭َاْد١ دعًدت ٖدصا املدٛاطٔ ايبػدٝط ٜػدتذسٟ       

ٚشاى ٜةًدددد  ْكدددد٬  ،ٖددددصا ٜةًدددد  غددددطٜط ،ايعدددد٬ز يف بًددددسٙ

ٚتًو أضٖكتٗا أزٜٚد١ ايهدػط ٚايػدهط     ،ملػتؿؿ٢ َتدكل

ٚايكً  ٚاي  تؿتٟ بعهٗا بػب  تباعس َٛاعٝسٖا . يف عٗس 

ندإ اسبدسٜح عدٔ َدسٕ طبٝد١ يف       ،املًو عبدساهلل ضمحد٘ اهلل  
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ناْت بؿط٣ ضا٥ع١ ٚقتٗا يهٔ أٜٔ ٖٞ ؟  ،ايؿُاٍ ٚازبٓٛ 

يًهؿا٤ات ايةب١ٝ  املػتؿؿٝات اسبه١َٝٛ   تعس ب١٦ٝ داشب١

ؾتذددس إٔ  ،بددٌ أقددبة َععددِ ا٭طبددا٤ هلددِ عٝددازاتِٗ اشباقدد١   

َٛعدددسى ايدددصٟ ٜػدددتػطم غددد١ٓ َدددو ٖدددصا ايةبٝددد  أٚ شاى قدددس  

ٜهٕٛ بعس ّٜٛ أٚ َٜٛني يف عٝازت٘ و بعض املػتؿؿٝات تعاْٞ 

ٚضأٜٓددا بأعٝٓٓددا  ،يف ايتعاَددٌ َددو املطندد٢ ٚ إُٖدداٍ يف ايٓعاؾدد١

اؾدد١ أٜددٔ شٖبددت بٓددا    ايؿ٦ددطإ ٚاسبؿددطات ايهدداض٠ ٚغدد٤ٛ ايٓع   

 ةنٛضْٚا َجاٍ( .

ٚأٚندددة ّ. سػددداّ حبددداٟ يف َساخًتددد٘ أْددد٘ َٚدددٔ ٚاقدددو       

ّ ْعددددط٠ ايكةدددداع اشبددددام يًكةدددداع ايةددددي    يف  بؿددددهٌ عددددا

ايػدددعٛز١ٜ ؾددد ٕ ايكةاعدددات ايةبٝددد١ تٓكػدددِ إىل ث٬ثددد١ أقػددداّ  

 ض٥ٝػ١خ

 :ٖدٛ ايكةداع ايةدي اسبهدَٛٞ ٜٚطَدع إيٝد٘        القضه الًل

ايكددسض٠ َددٔ ْاسٝدد١  ٖٚددٛ ٜعتدد  َتٛغددط   MOHزا٥ُددا بدداٍ  

ْٛع١ٝ ايهازض ايةي ٚايتذٗٝعات ايةب١ٝ املٛدٛز٠ ٚعا١َ 

 ٜٛدس يسٜ٘ ْكل َايٞ َػتسِٜ.
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 :ُايكةداع ايةدي ايعػدهطٟ ٖٚدٞ ايد        القضه الجان ٖٛ

تتبدددو امل٪غػدددات ايعػدددهط١ٜ ٖٚدددٞ أؾهدددٌ ايكةاعدددات     

ايكدددش١ٝ َدددٔ ْاسٝددد١ ايتذٗٝدددع ٚتأٖٝدددٌ ايهدددازض ايةدددي    

ٜٛدددس  ٚيهددٔ زا٥ُددا،  َددايٞ "ؾددة"ٚتسضٜبدد٘، عدداز٠ يددسِٜٗ  

يددسِٜٗ َٝعاْٝدد١ يٲْؿددام عًدد٢ ؾددطا٤ أدٗددع٠ طبٝدد١ َتكسَدد١  

ٚتكسِٜ خدسَات طبٝد١ عايٝد١ املػدت٣ٛ ٚندٛازضٙ ايكدش١ٝ       

ذبتددٟٛ عًدد٢ أؾهددٌ أطبددا٤ ٚؾٓددٝني ٚطبتكددني يف ايكةدداع 

 ايةي ايػعٛزٟ.

 :ايكةداع ايةدي اشبدام ٖٚدٞ تتهدٕٛ       القضه الجالح ٖٛ

َػتؿدددؿٝات َدددٔ مجٝدددو ايكةاعدددات ايةبٝددد١ ا٭ًٖٝددد١ َدددٔ 

ٖٚٛ ا٭غٛأ عا١َ َٔ ْاس١ٝ أ١ًٖٝ  PRIVETَٚػتٛقؿات 

ايهددٛازض ايةبٝدد١ ٚايتذٗٝددعات ايةبٝدد١ ٖٚددٛ عاَدد١ ؾكددا،   

ٖا َػتدس١َ ٚتعداْٞ َدٔ   ٩َععِ أدٗعتِٗ ايةب١ٝ مت ؾطا

اؾتكاض ايتهٓٛيٛدٝا اسبسٜجد١ ٚندٛازضِٖ ايةبٝد١ غد١٦ٝ،     

ٚبايهاز تهٕٛ َ٪١ًٖ، ٚيهٔ ٖٓاى َ٪غػدات قدش١ٝ   

 ا٫غتجٓا٤. ٚيهِٓٗ زا٥ُا،خاق١ َطَٛق١ 
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َٚددٔ ٚدٗدد١ ْعددط ّ. سػدداّ حبدداٟ ؾدد ٕ املؿدده١ً ايط٥ٝػدد١ 

ٖٚددٛ ا٭ٖددِ   MOHتهُددٔ يف ايكةدداع ايةددي اسبهددَٛٞ اٍ   

بػددب  َػدد٪ٚيٝات٘ ٚٚادبدد٘ عبددٛ املددٛاطٓني ايػددعٛزٜني يتكددسِٜ  

خسَات طبٝد١ صباْٝد١ َٓاغدب١ ٖٚدٛ نذٗداظ سهدَٛٞ عاَد١        

َسٜٓدد١ أقددبة نايسٜٓاقددٛض بػددب  ندد ٙ ٚتؿددعب٘ يف نددٌ     

ٚقطٜد١ ٚنجددط٠ َػدد٪ٚيٝات٘ ٚسادتدد٘ ايسا٥ُدد١ يتٛظٝددـ نددٛازض  

طب١ٝ زا٥ُدا تهدٕٛ أدٓبٝد١ ٫ؾتكداض ايكدسضات ايٛطٓٝد١ بأعدساز        

َٓاغب١ تؿٞ باسباد١ خكٛقا يف ا٭قايِٝ ايكػا٠ ٖٚصا أَط 

يٛدددٛز ؾددة عدداملٞ يف بعددض ايتدككددات ايةبٝدد١  قددع  دددسا،

ٚيٮغدـ  نأطبا٤ ا٭عكا  أٚ ا٭ٚضاّ أٚ ايتدسٜط نأَج١ً، 

عددسّ ؾددتة اجملدداٍ يًٓػددا٤ يًددسخٍٛ يف صبدداٍ ايتُددطٜض يػددٓني  

غِٗ يف تؿاقِ َؿه١ً ايدٓكل املػدتُط يف   أط١ًٜٛ يف املانٞ 

 MOHتٛؾا ايهٛازض ايةبٝد١ املةًٛبد١. ٫ ؽبؿد٢ إٔ قةداع اٍ     

ٜعاْٞ َعاْا٠ َػتُط٠ َٔ ضبسٚز١ٜ َٝعاْٝتد٘ ْٚككداْٗا ٚايد     

ةبٝدد١ ايهددطٚض١ٜ  ٫ تهدداز تهؿددٞ ايٝددّٛ يتكددسِٜ اشبددسَات اي  

 يطبو غهإ املًُه١ ٚيٝؼ بأنًُٗا.
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ٚأناف ّ. سػداّ حبداٟ يف ٖدصا اٱطداض أْد٘ ٜٛددس يدسٜٓا        

املانددد١ٝ ٫ٚ  ١ْػدددب١ ودددٛ غدددهاْٞ ندددبا٠ يف ايعؿدددطٜٔ غدددٓ 

مهددٔ ا٫غددتُطاض يف تكددسِٜ خددسَات طبٝدد١ أغاغدد١ٝ صباْٝدد١   

يًُٛاطٓني ٚا،اؾع١ ع٢ً ْؿؼ املعاٜا ايةب١ٝ ايهطٚض١ٜ اي  

٫بدددس إٔ تكدددسّ ٭ٟ َدددطٜض يف ْؿدددؼ ايٛقدددت ٭ْٗدددا أقدددبشت   

َػددأي١ سػددابات ضٜاندد١ٝ بسا٥ٝدد١ ٚيددٝؼ َػددأي١ إزاض٠، ؾًددصيو 

ايتدددأَني ايةدددي  إٔ تبدددسأ ايسٚيددد١ يف عًُٝددد١    َدددٔ املٗدددِ ددددسا،  

يًُٛاطٓني ٭ْٗدا أقدبشت ندطٚض٠ ستُٝد١. ٚظاض٠ ايكدش١ يدٝؼ       

عٓسٖا ايكسض٠ ع٢ً تكدسِٜ اشبدسَات ايةبٝد١ زبُٝدو املدٛاطٓني      

ؾًددددصيو ٫بددددس َددددٔ ايسٚيدددد١ إٔ تًددددعّ مجٝددددو أدٗددددع٠ ايسٚيدددد١     

َٚ٪غػدددداتٗا ٚايكةدددداع اشبددددام بايتددددأَني ايةددددي ملٛظؿٝٗددددا 

ٕ تػدتُط يف  يتدؿٝـ ايع ٤ عٔ ٚظاض٠ ايكدش١ ٚاملػدا١ُٖ يف أ  

تكدددسِٜ خدددسَات طبٝددد١ َٓاغدددب١ يًؿ٦دددات ايػدددها١ْٝ ايددد  ٫      

ٜؿًُٗا ايتأَني اسبهَٛٞ أٚ اشبدام ٖٚدٞ ْػدب١ ٫ ٜػدتٗإ     

بٗا َٔ املدٛاطٓني، إشا ذبكدل ٖدصا ا٭َدط ؾػدٝهٕٛ يد٘ ؾٛا٥دس        

اقتكاز١ٜ نبا٠ يف نذ أَٛاٍ يًكةداع ايكدشٞ غدٛا٤ ندإ     

ايكدشٞ  اسبهَٛٞ أٚ اشبام ٭ٕ ايكػِ ايجايح َٔ ايكةداع  

ٕ سذدِ َدٛظؿٞ ايكةداع اشبدام     إسٝدح   غٝػتؿٝس اقتكدازٜا، 
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ًَٝددٕٛ ؾدددل ٚمبتٛغددط   7 املدد٪َٔ ؾكددط ٜكددسض بددأنجط َددٔ    

ًَٝدداض ضٜدداٍ، عًدد٢ ا٭قددٌ يف خعٜٓدد١   50ضٜدداٍ غددٜٓٛا =  6111

َػتؿددؿٝات ايكةدداع اشبددام ؾكددط. ٖٚددصا ٜعتدد  سذددِ غددٛم    

ندددددِ باملكاضْدددد١ َددددو زٍٚ نددددجا٠ بايعددددا  إشا سػددددبٓا إٔ      

يدد١ املًعَدد١ بتددأَني َٛظؿٝٗددا املكددسض عددسزِٖ    َ٪غػددات ايسٚ

ضٜاٍ غدٜٓٛا   6111ْكـ ًَٕٝٛ َٛظـ ع٢ً ا٭قٌ ٚمبتٛغط 

ًَٝدداض ضٜدداٍ إنددايف   078عًدد٢ ا٭قددٌ ؾٗددصا غددٝسض َبًددؼ قددسضٙ    

شبعٜٓددد١ ٚظاض٠ ايكدددش١ ٚمهٓٗدددا َدددٔ تكدددسِٜ خدددسَات طبٝددد١  

َٓاغددب١ ٫ٚ َدداْو َددٔ إٔ تكددسّ ٚظاض٠ ايكددش١ خسَدد١ ايتددأَني      

ايةدددي يًعددد٬ز يف َػتؿدددؿٝاتٗا خكٛقدددا يف املدددسٕ ايةبٝددد١    

املتكسَدد١ َجددٌ َسٜٓدد١ املًددو ؾٗددس ايةبٝدد١ بايطٜددا  نُجدداٍ. إٕ 

ٍ ناؾٝد١ يتكدسِٜ   املؿه١ً ايط٥ٝػ١ ٖٞ أْد٘ يدٝؼ ٖٓداى أَدٛا    

خسَات طب١ٝ صبا١ْٝ زبُٝو املٛاطٓني، ٫ٚبدس إٔ ددع٤ ندبا    

َددٔ املػدد٪ٚي١ٝ ًٜكدد٢ عًدد٢ عدداتل أدٗددع٠ أخددط٣ يف ايكةدداعني      

اشبدددام ٚاسبهدددَٛٞ، ؾددد٬ اختٝددداض يدددٛظاض٠ ايكدددش١ إ٫ إٔ      

 outsource يف ذبكٝل زخٍٛ َاي١ٝ إناؾ١ٝ أٚ Creative تهٕٛ

 ..خسَاتٗا يًكةاعات ا٭خط٣
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١َٝ ايعُدددٛزٟ عًددد٢ صبُدددٌ َدددا تكدددسّ َدددٔ    ٚعًكدددت ز. غدددا 

 ا،َساخ٬ت بكٛهلاخ نُا ت٬سعٕٛ قةاع ايكش١ ؼبٌُ َُٖٛ

أؾدداض إيٝدد٘ ز. خايددس ايطزٜعددإ،  أَددا ؾُٝددا ٜتعًددل مبدا ، ا،ٚؾدذْٛ 

ؾ ٕ ظٜاز٠ تعساز ايػهإ بايؿعٌ تعس قهد١ٝ دٖٛطٜد١ نْٛٗدا    

تددددٓعهؼ عًدددد٢ اغددددت٬ٗى َددددٛاضز ايكددددش١ ٚتؿددددهٌ عب٦ددددا،  

ٓدددسَا عطندددت ايٛثٝكددد١ ايػدددها١ْٝ  ٚادتُاعٝدددا، ٚع اقتكدددازٜا،

ْٚٛقـ بعض أٚد٘ تٓعِٝ عسز ايػهإ َٚٓدو اسبُدٌ ٚيدٝؼ    

ؾددا٭ٍٚ َبدداح َٚاضغدد٘   ٚؾددطعٝا، ايتعكددِٝ ٖٚددصا طبتًددـ طبٝددا،  

ايكشاب١ ٚايجاْٞ ٖٛ ا،طّ، َٚدو ٖدصا ثداضت ثدا٥ط٠ املٓداؾشني      

ٖٚامجٛا ست٢ ايسٚي١ عٔ دٌٗ ٚأقشُٛا ض٩ٜاِٖ اشباقد١ ؾدتِ   

 ا،قددددشٝ ٦ددددا،عب ٛازخ أٜهددددا،تعةًٝددددٗا، نُددددا تؿددددهٌ اسبدددد  

 ؼبتاز إىل َٛاد١ٗ ؾعاي١. ا،ٚاقتكازٜ

نُددا تتؿددل ز. غددا١َٝ ايعُددٛزٟ َددو َددا شنددطٙ ّ. سػدداّ       

حبدداٟ يهٓٗددا تددط٣ إٔ تعًٝددل ا٭َددط دًدد٘ عًدد٢ املٝعاْٝدد١ غددا    

طبطداتٗدددا يدددٰٕ  َٓةكدددٞ سٝدددح قايدددتخ ٖدددٞ َٝعاْٝددد١   ْدددطٳ 

ط٣ ٚاملًُه١ نبا٠ َتا١َٝ ا٭ططاف ٚ  ٜدتِ ا٫ٖتُداّ بدايك   

ؾًددددٝؼ ٖٓدددداى عسايدددد١ يف تٛظٜددددو   ْؿػدددد٘ ٚا٭طددددطاف بايكددددسض
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ػددد  استٝاداتٗدددا بدددٌ   حباشبدددسَات ايكدددش١ٝ عًددد٢ املٓددداطل    

تطنددعت يف املددسٕ ايط٥ٝػدد١. ٚبايٓػددب١ يًُددٛاضز ايبؿددط١ٜ ؾ ْٗددا 

ظاٍ ا٭طبدا٤ ايػدعٛزٜٕٛ    اَ  ؾطغِ املٝعاْٝات اهلا١ً٥ ا،متجٌ يػع

يف  ٜؿهًٕٛ ْػب١ ند١ًٝ٦ ٚندصا ايتُدطٜض ممدا ٜعديف ندعؿا،      

ايتدةدددٝط ٚيدددٝؼ يف املايٝددد١. ٚأٜدددست ٖدددصا ايةدددطح ز. عا٥ؿددد١   

سذاظٟ بكٛهلاخ ْعِ ايٛظاض٠ ذبتاز ربةٝط ٚاغو ٜؿٌُ مجٝو 

ازبٛاْددد .. ؾأظَتٗدددا يٝػدددت َايٝددد١ ٚيهدددٔ ٖٓددداى غدددعاض٠ يف     

 ايتٌُٜٛ ٚغ٤ٛ يف ايتٛظٜو ٚايتدةٝط.

َٚددٔ داْبدد٘ عكدد  ايًددٛا٤ ز. غددعس ايؿددٗطاْٞ عًدد٢ ٚضقدد١ ز.   

ايتشددسٜات ٚ ا، أْٗددا عطنددت املٛنددٛع غددا١َٝ ايعُددٛزٟ َ٪نددس 

   ٞ ايكهدداٜا املتعًكدد١ بايتدددأَني   ٚ ايدد  ٜٛادٗٗددا ايكةدداع ايكدددش

  ٚ دٝدسا،  ٚتاضؽبٝدا،  َٛنٛعٝا، ايكشٞ ْٚػ  ايتػة١ٝ عطنا،

ْكدـ ايهدأؽ املُتًد٧، سٝدح أؾداضت إىل      ٚ ظباظاتتػؿٌ اٱ

إٔ املًُه١ سككت َطانع َتكسَد١ يف بعدض دٛاْد  ايتُٓٝد١     

ا٫ؾها٫ت اي  ٜعاْٞ َٓٗا ٖصا ايكةاع ايكش١ٝ نُا بٝٓت 

ايدددصٟ ٫ عدددصض يٓدددا يف إٔ ْهدددٕٛ يف َكددداف ايدددسٍٚ      ٚ املٗدددِ

 املتكس١َ ؾٝ٘ بايٓعط إىل املٛاضز املاي١ٝ املتاس١.
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ٜٚعتكددس ايًددٛا٤ ز. غددعس ايؿددٗطاْٞ بساٜدد١ إٔ تٛظٜددو ايٓػدد      

ايكةددداع ٚ ٭عدددساز املػتؿدددؿٝات بدددني َدددا ٜتبدددو ٚظاض٠ ايكدددش١    

ػدددهط١ٜ ٫ تعةدددٞ قدددٛض٠ زقٝكددد١  املػتؿدددؿٝات ايعٚ اشبدددام

ْؿددام يهددٌ غددطٜط  اٱٚ عددسز ا٭غددط٠ يًُكاضْدد١ ٚيددٛ أخددص َددج٬، 

ْؿام ايكشٞ ايعاّ يهٌ َٛاطٔ أٚ شبطدٓا بٓػ  طبتًؿ١. اٱ

ست٢ يهٌ ؾطز َٔ صبُٛع ايػهإ ةأٟ يهٌ ؾطز َٔ عدسز  

ٖددٛ ا٭قددة ٜعتدد  َددٔ أعًدد٢ َعددس٫ت     ٚ املددٛاطٓني ٚاملكددُٝني( 

ؿدددام ايهدددبا بهدددٌ املكددداٜٝؼ   ْْؿدددام يف ايعدددا . ٖدددصا اٱ اٱ

مهٔ إٔ ٜساض بةطٜك١ أؾهٌ يٓشكل َػتٜٛات أضق٢ ٚأؾهٌ 

مجداع  ٚأمشٌ َٔ اشبسَات ايكش١ٝ. ٚيعدٌ ٖٓداى َدا ٜؿدب٘ اٱ    

املٗدتُني عًد٢ إٔ تةدٜٛط ايتدأَني ايكدشٞ ٖدٛ       ٚ بني املدتكدني 

 ايػبٌٝ إىل شيو.

ٚأؾداض ز. خايدس بدٔ زٖدٝـ يف تعًٝكد٘ عًد٢ ٚضقد١ ز. غددا١َٝ        

أْددد٘ ٚبدددايطدٛع ٭سدددس املكدددازض عدددٔ اشبدددسَات    ايعُدددٛزٟ إىل 

ٚنٝدٌ   ايسنتٛض عجُإ ايطبٝعد١ ايكش١ٝ باملًُه١ َٔ إعساز 

غدددتاتٝذ١ٝ إٚظاض٠ ايكدددش١ غدددابكا،، ٚددددس إٔ ٖٓددداى بايؿعدددٌ    

يًطعاٜددددد١ ايكدددددش١ٝ َعتُدددددس٠ َدددددٔ صبًدددددؼ ايدددددٛظضا٤ بتددددداضٜذ  
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 نددٌ يف سددسز أغاغددا، عؿددط تهددُٓت اثٓدد٢ هــ  0761/>/>0

 تؿعٌٝ مت ٌٖخ ايػ٪اٍ ايتٓؿٝص، ٚآيٝات ٚغٝاغات اهلسف َٓٗا

َا خةدط   ٚؾل ْؿص يٛ امل٪غػٞ ايعٌُ ٭ٕ ا٫غتاتٝذ١ٝ؟ ٖصٙ

 ،ؾٓعآَا ايكشٞ خبا –نُا ٜط٣ ز. خايس بٔ زٖٝـ  –ي٘ 

 ٖٚصا َا ْأًَ٘.

ٚضزا، ع٢ً ٖصا ايتػا٩ٍ، أٚنشت ز. غا١َٝ ايعُدٛزٟ أْٗدا   

يٝؼ يسٜٗا عًدِ تداّ بٗدصا ا٭َدط، ٚضمبدا ٭ٕ عًُدٗا أندازمٞ        

ِ  ٚ ،عٔ ٚظاض٠ ايكش١ ٚايؿد٪ٕٚ اٱزاضٜد١   بعٝسا، ٫ متتًدو   َدٔ ثٳد

َعًَٛددات ضبددسز٠.. ٚيهددٔ َددٔ خدد٬ٍ ايعُددٌ ٚاملُاضغدد١ ؾ ْٗددا  

دبددس إٔ بعددض َددا نتدد    ٜددتِ تؿعًٝدد٘ ٚنُجدداٍ َددا ٜتعًددل      

بايطعاٜدد١ ايع٬دٝدد١ ٚايتأًٖٝٝدد١ ٚتٛؾاٖددا يف ناؾدد١ املٓدداطل،     

س املتعًل ٖصا ايبٓس غا َؿعٌ ع٢ً أض  ايٛاقو، ٚنصيو ايبٓ

بعسايد١ ايتٛظٜدو غدا َٛدددٛز٠  ؾاشبدسَات َطندع٠ يف املٓدداطل      

ايط٥ٝػ١خ ةايطٜا ، ايؿطق١ٝ، دس٠، َه١، ٚاملس١ٜٓ(، أٜها، 

ؾ ٕ تٛؾا ايك٣ٛ ايعا١ًَ ٚغعٛز٠ ايٛظا٥ـ غا ساقٌ، ٚتدط٣  

 غدت١  مبعٓد٢ هـ   0761ز. غا١َٝ إٔ ٖصٙ ا٫غتاتٝذ١ٝ َٔ عاّ 

خ ٚتةبٝكا،،ٚأندداؾت ا،ؾطقدد يٓددط٣ بايكًًٝدد١ يٝػددت ٖٚددٞ أعددٛاّ
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 َددا ٚدددٛز عددسّ ندد٤ٛ يف يهددٔ دددسا، َٗددِ اغددتاتٝذ١ٝ ٚدددٛز

ًكددٞ ايطعاٜدد١ ندسَدد١ سكٝكٝدد١ عًدد٢ أض  ايٛاقددو     َت ًُٜػدد٘

ؾٗددصا ٜؿددا إىل بددط٤ أٚ خًددٌ َددا، َددو ايٛنددو يف ا٫عتبدداض إٔ    

ٖٓددداى ْكددداط قددد٠ٛ سككتٗدددا ايدددٛظاض٠ َجدددٌ بطْددداَر ايتشكدددني    

ٚذبػدددني خدددسَات  ٚايكهدددا٤ عًددد٢ ايٛبا٥ٝدددات     ٚايتةعُٝدددات

 ايكش١ اٱظباب١ٝ ٚغاٖا.

ٚتةدددطم أ. خايدددس اسبددداضثٞ يٛدٗددد١ ْعدددط ايعًدددّٛ اٱزاضٜددد١     

ٚازباْدددددددددد  ا٫غتؿدددددددددداضٟ اٱزاضٟ يتةددددددددددٜٛط املٓعَٛدددددددددد١    

ايكددددش١ٝ، ٚخكٛقددددا ا٫ختكاقددددات ايؿٓٝدددد١ غددددا ايةبٝدددد١  

ايددد  تتهاَدددٌ َدددو ايةددد  ٚايعًدددّٛ ايةبٝددد١ ٱْتددداز َٓعَٛددد١     

ايتدةدددٝط يكةددداع ايطعاٜددد١ ايكدددش١ٝ. ٚبساٜددد١ ؾٗدددٛ ٜعتكدددس إٔ  

ايطعاٜدددد١ ايكددددش١ٝ ٜؿتكددددس ٫غددددتٝعا  ايب٦ٝدددد١ ايدددد  ٜتعاَددددٌ    

َعٗددددا بكددددؿتٓا زٚيدددد١ ْاَٝدددد١ ٚوًددددو ؾددددٛا٥ض َايٝدددد١ ٚعددددسز   

غدددهإ َتٓددداَٞ، ٚعًددد٢ ايدددطغِ َدددٔ ٖدددصٙ ايتشدددسٜات ؾددد٬      

ٚيف ظددددٌ غٝددددا  ٖددددصٙ   ،تددددعاٍ يددددسٜٓا ؾددددطم ٜددددتِ إٖددددساضٖا 

اسبػددددابات ٜهددددٕٛ ايتدةددددٝط ضبُددددٌ بأثكدددداٍ ايؿطنددددٝات  

عدددٔ ٚاقددددو ايٓددداؽ. عًددد٢ غدددبٌٝ املجدددداٍ خ      ايٓعطٜددد١ ٚايبعٝدددس٠  
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َػددددداٚا٠ طًبددددد١ ايةددددد  بػاٖدددددِ َدددددٔ طًبددددد١ ازباَعددددد١ يف       

املهاؾددددددآت ٚاسبددددددٛاؾع ٚا٫َتٝدددددداظات ٖٚددددددصا ٫ ٜعهددددددؼ     

ٖٚدددصا ٜٓةبدددل عًددد٢    ،اسبادددد١ املاغددد١ ايددد  عبدددٔ بكدددسزٖا   

ايتُددددددددطٜض ٚاملػددددددددعؿني ٚايعًددددددددّٛ ايةبٝدددددددد١ ٚاملدتدددددددد ات   

ٚايكددددددٝسي١. َجدددددداٍ آخددددددطخ ٫ ٜددددددعاٍ ايتكددددددٛض يف طبةددددددط  

عاٜدد١ ايكددش١ٝ اسبددايٞ ٖددٛ طبةددط غددس اسباددد١ باسبدددس        ايط

 ٚمتٝددددعا، ا٭زْددد٢ ٚيدددٝؼ ربةدددٝط املٓعَٛدددد١ ا٭نجدددط تكدددسَا،     

ٖٚدددصا حبدددس شاتددد٘ بدددا  يًؿؿدددٌ ْدددسخٌ ؾٝددد٘ ابتدددسا٤. ٖٓددداى         

َٗددددٔ يف قةدددداع ايطعاٜدددد١ ايكددددش١ٝ نايتدككددددات     أٜهددددا،

اهلٓسغددددد١ٝ اشباقددددد١ بأْعُددددد١ بٓدددددا٤ املػتؿدددددؿٝات ٚأْعُددددد١   

ض اٱزاض٠ ٚا،اغددددددب١ ٚنددددددٛاز ،ايعددددددعٍ يف ايبٓدددددد٢ ايتشتٝدددددد١

ٚايػدددددددهطتاض١ٜ ايةبٝددددددد١ ٚإزاض٠ املػتؿدددددددؿٝات ٚا٭ْعُددددددد١    

اٱيهتْٚٝددد١ ٚندددازض ايتعكدددِٝ ٚايتٓعٝدددـ ٚا٭َدددٔ ٚندددازض      

عددددددٔ ا٫ستػددددددا  يف  ٖٚددددددٞ َػددددددتبعس٠ متاَددددددا،  ،ايكددددددٝا١ْ

 ٞ ٚيٝػددددت أظَددددد١ خطػبددددٞ املعاٖدددددس    ،ايتدةددددٝط ايتهددددداًَ

ايكدددش١ٝ عٓدددا ببعٝدددس ٚسدددا٠ ايدددٛظضا٤ يف اغدددتٝعابِٗ ٚٚندددو      

ّ بدددددطاَر ٚ أَدددددا عٓدددددسَا  ،بدددددسا٥ٌ هلدددددِ. ٖدددددصا بؿدددددهٌ عدددددا
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ْتعدددددط  يًتدددددأَني ايكدددددشٞ ٚٚظدددددا٥ـ ٚندددددٛازض ايتدددددأَني    

املدتًؿدددد١ ؾٗددددٞ تعدددداْٞ بؿددددهٌ أنجددددط غدددد٤ٛ َددددٔ ايطعاٜدددد١  

َددددٔ  ، ٚساهلددددا يددددٝؼ بأسػددددٔ سددددا٫،بكددددؿ١ عاَدددد١ايكددددش١ٝ 

ايكةدددداع ايكددددشٞ يف ايكةدددداع اشبددددام ايددددصٟ تػٝدددد  عٓدددد٘      

ايطقابدددد١ َددددٔ نددددٌ املػددددتٜٛات يسضددددد١ ا٭َددددٔ َددددٔ ايعكٛبدددد١  

 ؿهٌ ٫ ٜكسم.ب



6 

 

–5102 5102  
391 

تٓٛعت املكتسات ٚاسبًٍٛ املكس١َ بػط  ذبػني َٓع١َٛ 

إىل اشبسَات ايةب١ٝ ٚايتأَني ايةي يف املًُه١، ؾباٱناؾ١ 

 نتٛض٠سًددسبًددٍٛ ٚاملكتسددات املتهدد١ُٓ يف ايٛضقدد١ ايط٥ٝػدد١ ي  ا

غددا١َٝ ايعُددٛزٟ، أؾدداضت ز. عا٥ؿدد١ سذدداظٟ إىل املكتسددات    

 ٚاسبًٍٛ ايتاي١ٝخ

      إعدددداز٠ ايٓعددددط يف أٖددددساف ٚأغددددًٛ  إزاض٠ املػتؿددددؿٝات

 اسبه١َٝٛ ٚبطاصبٗا.

    ّإعدداز٠ تٓعددِٝ َعدداٜا دددٛز٠ اشبددسَات ايكددش١ٝ ٚا٫ٖتُددا

 باملطاؾل ٚا٭دٗع٠.

 .تأٌٖٝ ايهازض ايةي ٚؾل أع٢ً املػتٜٛات 

  ايكدددش١ٝ ٚتةٜٛطٖدددا عًددد٢ َػدددت٣ٛ    ا٫ٖتُددداّ باشبدددسَات

 املساضؽ ٚاملطانع.



6

–5102 
392 

  ا٫ٖتُددداّ باشبدددسَات ايكدددش١ٝ املػددداْس٠ يتأٖٝدددٌ املطنددد٢

ايٓؿػني ٚايعكًٝني ٱعاز٠ تهٝؿِٗ َدو اجملتُدو ٚشيدو َدٔ     

خ٬ٍ إْؿا٤ املطاندع املتدككد١ يف ٖدصا اجملداٍ ٚزعُٗدا      

 بايهٛازض املٓاغب١.

  ٝادددات ا٫ٖتُدداّ باشبددسَات ايكددش١ٝ املكسَدد١ يددصٟٚ ا٫ست

 اشباق١ ٚاي  ٫ تعاٍ قاقط٠ يف طبتًـ دٛاْبٗا.

   تةددٜٛط َطانددع ايطعاٜدد١ ايكددش١ٝ يهبدداض ايػددٔ ٚايطعاٜدد١

 املٓعي١ٝ ملٔ ؼبتادٗا.

  تدعاٍ ايهدجا َدٔ     ا٫ٖتُاّ با٭دٗع٠ ايةب١ٝ ٚتٛؾاٖا ؾد٬

 املػتؿؿٝات تعاْٞ َٔ ْكل ساز يف ا٭دٗع٠ ايهطٚض١ٜ.

 ايكشٞ. ت١٦ٝٗ َٓار ٥٬َِ يعٌُ ؾطنات ايتأَني 

أَددا بٓػددب٘ يًتددأَني ايةددي ؾٓذددس أْدد٘ ٜؿددهٌ أسددس أٖددِ     

ايبدددسا٥ٌ املتاسددد١ ٫ستدددٛا٤ ايتهدددايٝـ املتكددداعس٠ يًددددسَات    

ايةبٝدد١ ٚمتٜٛددٌ ٖددصٙ اشبددسَات. ٚايهددجا َددٔ خةددط ايتُٓٝدد١   

أؾدداضت إىل نددطٚض٠ تةبٝددل أغددًٛ  َٓاغدد  يًتددأَني ايةددي      

ٚاسبددددطم عًدددد٢ تةددددٜٛط أٖساؾدددد٘ يددددسعِ اشبددددسَات ايةبٝدددد١  

 َٚٔ ٖصٙ ا٭ٖساف خ َٚػاْستٗا
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اٱغددٗاّ يف تةددٜٛط اشبددسَات ايكددش١ٝ ٚتٓعُٝٗددا يف    -

 املًُه١ .

 ربؿٝـ ايع ٤ عٔ املطاؾل اسبه١َٝٛ . -

سدددٌ َؿدددهً٘ غددد٤ٛ اغدددتدساّ اشبدددسَات اجملاْٝددد١       -

 املتاس١.

 تؿعٌٝ زٚض ايطعا١ٜ ايكش١ٝ ا٭ٚي١ٝ. -

تةددددٜٛط ايكةدددداع ايكددددشٞ اشبددددام ٚخًددددل ؾددددطم       -

 اغتجُاض١ٜ ٚاغع١.

 خًل ؾطم ٚظٝؿ١ٝ. -

 ذبػني املػت٣ٛ ايكشٞ يػهإ املًُه١. -

 ايتشسٜات املػتكب١ًٝ يٓعاّ ايتأَني ايةيخ ٚتتهُٔخ

َددددس٣ ايتددددعاّ ؾددددطنات ايتددددأَني مببددددسأ ايتددددأَني      -

 ايتعاْٚٞ.

 َس٣ دباٚ  ا٭ؾطاز ٚامل٪غػات يًتأَني ايةي. -
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ا٫يتددعاّ مبعدداٜا نددُإ ازبددٛز٠ يف تكددسِٜ خددسَات       -

 ايتأَني ايةي.

 ت يف عًّٛ ايتأَني ايةي.تٛؾط ايهؿا٤ات ٚاشب ا -

 عٛاٌَ َػاعسٙ ٱظباح ْعاّ ايتأَني ايةيخ ٚتتهُٔخ

ذبسٜددس ْددٛع ايؿددطؼب١ ايػددها١ْٝ ايدد  غددٛف ٜةبددل    -

 عًٝٗا ايٓعاّ.

 ٚدٛز ٚثٝك٘ َٛسس٠ يًتأَني ايةي. -

ؾدددطاف ٚايددد اَر ايطقابٝدددد١ املايٝددد١ ٚايؿٓٝددد١ عًدددد٢     اٱ -

 ؾطنات ايتأَني َٚكسَٞ اشبسَات ايةب١ٝ.

 ا٫غتجُاض يف ايكةاع ايكشٞ اشبام.تٛغٝو  -

نطٚض٠ ٚؾا٤ ؾطنات ايتأَني بٛادباتٗا دباٙ امل٪َٔ  -

 عًِٝٗ .

ٚدددا٤ تعكٝدد  أ.ز. عبددسايطمحٔ ايعٓدداز عًدد٢ ٚضقدد١ ز. غددا١َٝ 

ايعُدددددٛزٟ َتهدددددُٓا، اٱؾددددداض٠ إىل صبُٛعددددد١ َدددددٔ اسبًدددددٍٛ     

 ٚاملكتسات ايع١ًُٝ ٚتؿٌُ َا ًٜٞخ



6 

 

–5102 5102  
395 

 ًهًٝدات ايةبٝد١   ايتنٝع ع٢ً ظٜاز٠ ايةاق١ ا٫غتٝعاب١ٝ ي

ٚايعًّٛ ايةب١ٝ يف ظدٌ طًد  ندبا عًد٢ ايدسخٍٛ هلدا َدٔ        

قبدددٌ ايةددد٬  ٚايةايبدددات ٚتكددداعؼ َ٪غػدددات ايتعًدددِٝ     

 ايعايٞ عٔ ايعٌُ ازباز يتشكٝل شيو.

   ايتأنٝددددس عًدددد٢ أُٖٝدددد١ املًددددـ ايةددددي، َددددو إَهاْٝدددد١

   ٞ يٝهددٕٛ ٖددٛ ْؿػدد٘ ضقددِ     اغددتدساّ ضقددِ ايػددذٌ املددسْ

 ايػذٌ ايةي زٕٚ اسباد١ يطقِ دسٜس.

       تهاٌَ عٌُ امل٪غػدات ايةبٝد١ ٚايتٓػدٝل بٝٓٗدا بةطٜكد١

َددٔ   نددباا،  أٚ بددأخط٣، ٚعًدد٢ غددبٌٝ املجدداٍ ؾدد ٕ عددسزا،     

َطادعٞ املػتؿدؿ٢ ايتدككدٞ ٜدأتٕٛ َدٔ َٓداطل بعٝدس٠       

يف ظٜاضات ضٚت١ٝٓٝ زٚضٜد١ عازٜد١ عًد٢ سػدا  ايسٚيد١، ٫ٚ      

ؼبسخ خ٬ٍ ٖصٙ املطادعات ايةب١ٝ غد٣ٛ دبسٜدس قدطف    

ملطادعني ٜصنط إٔ ايةبٝ  ٜػأي٘ ايسٚا٤ ْؿػ٘، ٚبعض ا

عٔ ايسٚا٤ ايصٟ ٜأخصٙ يٝعٝس قطؾ٘ يد٘، ٖٚدصٙ ايعٜداضات    

مهددددٔ إٔ تددددتِ ملػتؿددددؿٝات أٚ َطانددددع ضعاٜدددد١ أٚيٝدددد١  

سه١َٝٛ أخط٣ يف املٓاطل يٛ مت ايطبط باغتدساّ املًدـ  

 ايةي ٚايتك١ٝٓ اسبسٜج١ ٚقًٌٝ َٔ ايتٓػٝل.



6

–5102 
396 

  اي  ًٜذأ ا٫ٖتُاّ باشبسَات ايةب١ٝ يف َٓاطل ا٭ططاف

غهاْٗا يةً  ايع٬ز يف ايسٍٚ اجملداٚض٠ ٚعًد٢ سػدابِٗ    

 اشبام.

     أ١ُٖٝ َطادع١ ؾطٚط َٚتةًبات ؾدتة َطاندع اشبدسَات

ايكددش١ٝ ا٭ًٖٝدد١ ٚزعُٗددا بددايكطٚ  ٚا٭ضانددٞ ٚتػددٌٗٝ    

َددٓة ايتاخددٝل َددو ظٜدداز٠ ايتؿددسٜس يف إدددطا٤ات املتابعدد١    

 ٚايطقاب١.

 تأَني ايةدي  ضمبا ٜهٕٛ َٔ املٓاغ  ايتسضز يف تةبٝل اي

ع٢ً َٛظؿٞ ايسٚي١ ٜٚهٕٛ شيو َٔ خد٬ٍ تةبٝكد٘ عًد٢    

، ؾاملسضغددٕٛ َٓػددٛبٞ أسددس ايكةاعددات نددايتعًِٝ َددج٬،    

ٚاملسضغدددات مجًدددٕٛ ْػدددب١ نددد ٣ َدددٔ َدددٛظؿٞ ايسٚيددد١    

ٚغددددٝ٪زٟ تػةٝددددتِٗ بايتددددأَني يتدؿٝددددـ ايهددددػط عًدددد٢   

 امل٪غػات ايةب١ٝ اسبه١َٝٛ.

  أ١ُٖٝ ايتدكٝل ايتدسضػب  ٚ  …يٝد١ ٞ ملطاندع ايطعاٜد١ ا٭

ٕ عًُددٗا بةطٜكدد١ استاؾٝدد١ غددٝدؿـ َددٔ ايهددػط إ سٝددح

عًددد٢ املػتؿدددؿٝات، نُدددا مهدددٔ إٔ تدددتِ َدددٔ خ٬هلدددا   

املطادعددددات ايسٚضٜدددد١ يف سدددداٍ اغددددتدساّ املًددددـ ايةددددي   
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املٛسس، ٬ٜٚسغ إٔ ططٜك١ عًُٗا سه١َٝٛ باٚقطاطٝد١  

٫ تتٓاغدد  َددو طبٝعدد١ ايعُددٌ ايةددي، نُددا إٔ ايعدداًَني   

  ٛ ظؿني بدد٬ محدداؽ ٫ٚ ضٚح، ٚايعدا٬َت بٗددا ٜعًُددٕٛ نُد

ٖٚدصا َددٔ أغددبا  زبدد٤ٛ ندجا َددٔ املددٛاطٓني ٚاملٛاطٓددات   

يًُػتٛقددددؿات ٚاملطانددددع ٚايعٝددددازات ايةبٝدددد١ اشباقدددد١ 

ٚطً  ايع٬ز مبكابٌ َازٟ سبدا٫ت بػدٝة١ ندا٭ْؿًْٛعا    

 ٚاضتؿاع اسبطاض٠ ٚغاٖا.

  ا٫عددددتاف ٚاٱؾدددداز٠ باشبددددسَات ايةبٝدددد١ ايدددد  تكددددسَٗا

ٚايعػهط١ٜ ٚازباَعات ٚايد  خؿؿدت   ايكةاعات ا٭١َٝٓ 

عًدد٢ ٚظاض٠ ايكددش١ ايهددجا، نُددا قددسَت خسَدد١ طبٝدد١    

ضاق١ٝ تؿٛقت َٔ سٝح َػت٣ٛ ازبٛز٠ ع٢ً خسَات ٚظاض٠ 

ايكدددش١، ٚايتأنٝدددس عًددد٢ ندددطٚض٠ ايتشػدددني املػدددتُط     

 ملػت٣ٛ اشبس١َ املكس١َ يف ٖصا اٱطاض.

َٚدددٔ داْبددد٘ أؾددداض ز. خايدددس ايطزٜعدددإ إىل صبُٛعددد١ َدددٔ     

ايع١ًُٝ َٔ خ٬ٍ ضقسٙ يبعض املعٛقات اي  ذبس َٔ اسبًٍٛ 

أغددبا  اضتؿدداع تهًؿدد١ ٚ تكددسِٜ ايطعاٜدد١ ايكددش١ٝ يف املًُهدد١

َددٔ َٝعاْٝدد١ ايسٚيدد١،   %:ٖددصا ايكةدداع ايددصٟ ٜػددتشٛش عًدد٢   

 خايتايٞ ٖٚٞ ع٢ً ايٓشٛ
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   ظٜدددداز٠ عددددسز ايػددددهإ املتكدددداعس٠ مبددددا ٫ ٜتددددٛاظ٣ َددددو

دددٛز٠  اشبددسَات ايكددش١ٝ املكسَدد١ ا٭َددط ايددصٟ ٜدد٪ثط عًدد٢

ٚنشدددٌ  …اشبدددسَات ٚأسٝاْدددا قدددعٛب١ ايٛقدددٍٛ إيٝٗدددا  

ٚقددددا٥ٞ ادتُدددداعٞ مهددددٔ يًسٚيدددد١ إٔ تؿددددذو ؾهددددط٠     

" ٞ ٫ٚ ْكدٍٛ اسبدس َدٔ     family planning "ايتدةٝط ايعدا٥ً

 ٘ ٚعًٝد٘   …ايٓػٌ يٛدٛز داْ  ؾطعٞ ٫ ْٛز اشبٛ  ؾٝد

َٔ ايهدطٚضٟ إٔ ٜهدٕٛ ضؾدو ايدٛعٞ بدايتدةٝط ايعدا٥ًٞ       

كددش١ ايػدعٛز١ٜ ٚٚنددو خةدد١  يدٛظاض٠ اي  غددتاتٝذٝا،إ ٖدسؾا، 

عؿط١ٜ يصيو حبٝح مهٔ يًٛظاض٠ ايتٓب٪ بعسز ايػهإ 

ٚتكدددسِٜ خدددسَاتٗا بٓدددا٤ عًددد٢ عدددسز ايػدددهإ بؿدددطط إٔ 

تهٕٛ اشبسَات َٛاؾك١ يًُعاٜا ايعامل١ٝ يف عسز ا٭طبا٤ 

يًُطندددد٢ ٚنددددصيو عددددسز ا٭غددددط٠ ٚايؿٓددددٝني ٚايؿٓٝددددات  

ايعددداًَني يف ايكةددداع ايكدددشٞ.. َٚدددٔ ثدددِ ؾددد ٕ ايػدددٝةط٠   

ع١ًُٝ عًد٢ عدسز ايػدهإ يًٛقدٍٛ إىل عدسز َعدني َدٔ        اي

ايػهإ غٛف ٜػٌٗ ١َُٗ ايسٚيد١ يف ايطقدٞ باشبدسَات    

 .ايةب١ٝ ٚايتدةٝط هلا دٝسا،
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  ،ٚأْٗدِ   مبا إٔ عسز املكابني يف سٛازخ ايػا نبا ددسا

ؼبتًدٕٛ أغدط٠ املػتؿدؿٝات ممدا ؼبدس َدٔ تكدسِٜ اشبسَد١         

َدٔ ايهدطٚضٟ ٚندو خةد١ ٚطٓٝد١       ْ٘ يًُطن٢ اٯخطٜٔ ؾ

ؾدددا١ًَ يًتدؿٝدددـ َدددٔ سدددٛازخ ايػدددا ٚأعدددساز املعددداقني    

بػدددببٗا  حبٝدددح ْكًدددل ْؿكدددات اسبدددٛازخ عًددد٢ ايكةددداع  

عبٔ بصيو غٓٛؾط أضٚاح ايهجأٜ ٚعبُدِٝٗ   …ايكشٞ

َٔ اٱقابات املهًؿ١ نُا أْٓا غٓٛؾط ٬َٜني ايطٜدا٫ت  

ايددد  تكدددطف عًددد٢ َكدددابٞ اسبدددٛازخ ٚايددد  مهدددٔ       

 يًتٛغو يف اشبسَات ايةب١ٝ. تٛدٝٗٗا

  ٘اهلسض يف ا٭ز١ٜٚ.. ؾايػًٛى ا٫دتُاعٞ ايصٟ ْطاٙ ًُْٚػ

يف اغدددتدساّ ا٭زٜٚددد١ ايددد   ا،ندددبا ا،ٖدددٛ إٔ ٖٓددداى ٖدددسض

ًٜعّ إٔ ٜهدٕٛ   َٔ ثٳِتٛؾطٖا ايسٚي١ مب٬ٜني ايطٜا٫ت، ٚ

ٖٓاى تطؾٝس قٟٛ ٚقاضّ يف قطف أز١ٜٚ املطن٢ حبٝح 

َددداْو َدددٔ عدددس  ٫ٚ  …ْكدددطف يًُدددطٜض سادتددد٘ ؾكدددط  

اسببددٛ  ٚايعكدداقا ا٭خددط٣ ٚتكددٓني قددطؾٗا نُددا تؿعددٌ    

بٓؿؼ  َػتؿؿٝات ايػط  ٚإٔ تهٕٛ ا٭ز١ٜٚ َعبأ٠ ضبًٝا،

 قدددٝسي١ٝ املػتؿددددؿ٢ يتددددٛؾا ا٭زٜٚددد١ ايدددد  ٜددددتِ أسٝاْددددا،  
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ايتدًل َٓٗا بعس إٔ ٜؿؿ٢ املطٜض.. ٖصا اٱدطا٤ غٝٛؾط 

 ٬َٜني ايطٜا٫ت اي  تٛد٘ شبسَات طب١ٝ أخط٣.

 ٕ68عسز َطند٢ ايػدهط يف املًُهد١ ندبا ة     مبا أ %

ؾطمبددا ٜهددٕٛ ٥٬َُددا، ربكددٝل عٝددازات ( َددٔ ايػددهإ

.. خاقددد١ ملطنددد٢ ايػدددهطٟ تؿكدددٌ عدددٔ املػتؿددددؿٝات     

ٚؽبكدددل أقػددداّ َٓٗدددا يهبددداض ايػدددٔ يتكدددسِٜ ايطعاٜددد١ 

اي٬ظ١َ هلدِ يف َجدٌ ٖدصٙ ايػدٔ ايد  تدعزاز ؾٝٗدا اسبادد١         

 .يًطعا١ٜ ايةب١ٝ

     نعٜد١ ٚظاض٠ ايكدش١   ايتأنٝس عًد٢ ؾهدط٠ اسبدس َدٔ َط

ْؿددام عًدد٢ املٓدداطل ٚإٔ ؽبكددل يهددٌ     ؾُٝددا ؽبددل اٱ 

ػددد  حب َٓةكددد١ َٝعاْٝددد١ َػدددتك١ً تػدددتؿٝس َٓٗدددا قدددشٝا، 

سادتٗددا َددو َطاقبدد١ ايددٛظاض٠ يددصيو  ؾاي٬َطنعٜدد١ تعددس      

يًكها٤ ع٢ً باٚقطاطٝد١ ايدٛظاض٠ ٚيتػدطٜو     أغاغٝا، َةًبا،

 تكسِٜ اشبسَات.

تػدًِٝ ايكةداع   ٚتػا٤ٍ أ. عبساهلل بٔ نسغد٘خ َداشا يدٛ مت    

ايكشٞ بايهاٌَ يًكةاع اشبام ٚأقبة ٖٓاى تأَني يهدٌ  
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ايػددعٛزٜني ٚاملكددُٝني .. ٚتػددًِ نددٌ َػتؿددؿٝات اسبهَٛدد١    

يؿطنات تؿػٌٝ قش١ٝ ٜٚتِ تؿدذٝو ضدداٍ ا٭عُداٍ ب ْؿدا٤     

َػتؿؿٝات ب عةا٥ِٗ قطٚ  أٚ َدا ؾداب٘ ٜٚٴؿدتة ايبدا  ملعٜدس      

أٚ  َٔ ؾطنات ايتأَني ٚنٌ َ٪غػ١ سه١َٝٛ غدٛا٤ ٚظاض٠ 

١٦ٖٝ أٚ داَع١ تتشٌُ تهدايٝـ ايتدأَني يًُدٛظؿني ٚشٜٚٗدِ ..     

ايكةاع اشبام ٖٛ َٔ غٝةٛض ايكةاع ايكشٞ .. ٜٚكبة زٚض 

 ايٛظاض٠ زٚض ضقابٞ ع٢ً أزا٤ املػتؿؿٝات ٚدٛز٠ عًُ٘.

ٚعًدددل أ. عبدددساهلل آٍ ساَدددس عًددد٢ تػدددا٩ٍ أ. عبدددساهلل بدددٔ   

 طا،نسغ٘ بكٛي٘خ غبل ٚمسعت ضز ز. ايطبٝع١ عٓسَا نإ ٚظٜد 

  ٍ ٘  يًكش١ عًد٢ ايػد٪ا ٭سدس اٱع٬َدٝني بدايكٍٛ إٕ ٖدصا      ْؿػد

ا٭ددددطا٤ غددداؾو َدددٔ أغدددعاض ٚتهدددايٝـ ايتذٗٝدددعات ٚاملدددٛاز   

 املٗٓددسؽ ايؿددا بتعددٝني  ايكددش١ٝ.. ضغددِ أْٓددا أغتبؿددطْا خدداا، 

 نْٛٗا ضغاي١ يتٛد٘ ايسٚي١ عبٛ اشبكدك١.

ٚتدط٣ أ. يًٝد٢ ايؿددٗطاْٞ أٜهدا، إٔ اشبكدكدد١ قدس تهددٕٛ     

ؾهُدا ْعًدِ    ،ْت ذبت إؾطاف ايٛظاض٠ َٚتابعتٗدا إشا نا س٬،

إٔ ايدددبعض ٜٓعدددط يًةددد  نتذددداض٠ ٚيدددٝؼ نُٗٓددد١ إْػدددا١ْٝ   
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     ٘ ٚيعددٌ  ،ؾٝذًدد  ملؿددطٚع٘ ايةددي َددا ضخددل مثٓدد٘ ٚظاز ضحبدد

 ،أنجط ايؿٗازات ايةب١ٝ املعٚض٠ ٖٞ يف َػتؿؿٝاتٓا اشباق١

أٜهددا ا٭غددعاض املبددايؼ ؾٝٗددا بساٜدد١ َددٔ عدد٬ز ا٭غددٓإ اْتٗددا٤       

 بايعًُٝات ايه ٣، َٔ أٜٔ ٜسؾو ؾكا اسباٍ ؟

ٚاقددتح أ. خايددس ايٛابددٌ قٝدداّ ٚظاض٠ ايكددش١ بدد قطاض ايػددذٌ  

ايةي املٛسس  باعتباض إٔ ٖصا غٝكهدٞ عًد٢ ت٬عد  ا٭طبدا٤     

ٚتٓكٌ املطٜض َٔ طبٝ  ٯخط، ٖٚصا حبس شات٘ ٜطؾدو َػدت٣ٛ   

اشبدددسَات ايكدددش١ٝ  ؾهددد٬، عدددٔ ندددطٚض٠ ا٫ٖتُددداّ بايةددد     

 ايٛقا٥ٞ ٚاسبٛازخ املطٚض١ٜ ٚذبػني أزا٤ املطٚض.

ٚأٜدددست ز. غدددا١َٝ ايعُدددٛزٟ َكدددتح أ. خايدددس ايٛابدددٌ ؾُٝدددا  

ؽبدددل اسبدددٛازخ املطٜٚددد١ ٚاسبادددد١ إىل تععٜدددع َؿٗدددّٛ ايةددد   

ايٛقا٥ٞ، ٚأؾاضت يف ٖصا ايكسز إىل أْٗدا َد٪خطا، ناْدت يف    

بددسع٠ٛ َددٔ َٓعُدد١ ايكددش١ ايعاملٝدد١ ٚنددإ  اٖط٠ايكددظٜدداض٠ إىل 

ا٫دباٙ يف ايتشٍٛ َٔ ا٫نتؿاف املبهط إىل َؿٗدّٛ ايٛقاٜد١   

 ايؿا١ًَ.
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َٚددٔ ٚدٗدد١ ْعددط ز. ازبدداظٟ ايؿددبٝهٞ ؾدد ٕ ايكددش١ يف       

 املًُه١ حباد١ إىل َا ًٜٞخ

  ربةٝط غًِٝ ٜت٫ٛٙ غبب١ َٔ املتدككني ايكشٝني

ٜػدتٓسٕٚ ؾٝد٘   جباْ  َتدككني يف اٱزاض٠ ايكش١ٝ 

إىل َعًَٛددددات زمٛغطاؾٝدددد١ زقٝكدددد١ ٚؾددددا١ًَ نُددددا    

تؿهددًتٹ ز. غددا١َٝ ٚنُددا أؾدداضت بعددض املددساخ٬ت    

ايػدددايؿ١، عدددٔ ندددٌ َدددا ٜتعًدددل حبذدددِ ٚتطنٝبدددد١       

ايػددهإ ٚتددٛظٜعِٗ ٚطبٝعدد١ ا٭َددطا  ايدد  ٜتعددط   

َٴػتؿٝسٜٔ َٔ ا٭حباخ  هلا ايٓاؽ يف املٓاطل املدتًؿ١ 

يف نًٝدددات ٚايسضاغدددات ايكدددش١ٝ ايددد  مت تةبٝكٗدددا 

َٴػتٓأٜ بايتذاض  امل ُاث١ً  اية  ٚاملطانع ايع١ًُٝ ٚ

 عطبٝا، ٚإقًُٝٝا، ٚعاملٝا،.

    َعازبدد١ َؿدده١ً ْكددل ايهددٛازض ايةبٝدد١ ٚايكددش١ٝ

ب عةا٤ ايؿطق١ يًذاَعدات ايعاملٝد١ املتدككد١ بؿدتة     

ؾطٚع هلدا يف املًُهد١ ٚتؿدذٝو ايؿدطنات ايهد ٣      

يف ايكةدداع اشبددام ٚايكةدداع ؾددب٘ اسبهددَٛٞ َجددٌ     
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غابو ٚا٫تكا٫ت ٚايبٓٛى ع٢ً متٌٜٛ املٓة ايتع١ًُٝٝ 

يؿددبابٓا ٚؾدداباتٓا ٚذبؿٝددعِٖ ة أٟ ايكةدداع اشبددام ( 

َددٔ قبددٌ ايسٚيدد١ بتػدد٬ٝٗت ٚزعددِ يٛدػدد  ٚدددٛا٥ع    

عًددد٢ غدددبٌٝ  ،تٓاؾػددد١ٝ غددد١ٜٛٓ عًددد٢ َػدددت٣ٛ ايسٚيددد١

خ َٓة ٚغاّ أٚ ق٬ز٠ ٚط١ٝٓ ٭نجط ايبٓٛى ايد   املجاٍ

 ٓا ٚبٓاتٓا.٥ٓاقسَت َٓشا، تع١ًُٝٝ طب١ٝ ٭ب

      تةبٝددل ايدد اَر ايٛقا٥ٝدد١ بؿددهٌ قددشٝة َٚددسضٚؽ

ٚٚاقعدددددٞ َٚػدددددتُط ةَٓاغددددد  يةبٝعددددد١ اٖتُاَدددددات   

ٚتٛدٗدددات املدددٛاطٓني( ٚمبدددا ٜٴؿدددت  إٔ ٜدددٛؾط عًددد٢     

َٝعاْٝدد١ ايسٚيدد١ ايهددجا َددٔ ا٫ْؿددام عًدد٢ ازبٛاْدد       

 ايكش١ٝ.

      ربؿٝددـ املطنعٜدد١ ٚايعُددٌ عًدد٢ اغددتك٬ي١ٝ املٓدداطل

ٝدح اشبدسَات ايد  متدؼ     اٱزاض١ٜ يف املًُهد١ َدٔ س  

أٚيٜٛددددات ايٓدددداؽ َٚددددٔ أُٖٗددددا بددددايةبو اشبددددسَات     

 ايكش١ٝ.
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ٚاتؿكدددت ز. غدددا١َٝ ايعُدددٛزٟ َدددو ز. ازبددداظٟ ؾُٝدددا ٜتعًدددل   

بتدؿٝدددـ املطنعٜددد١ ٚتٛظٜدددو املػددد٪ٚيٝات نْٛٓدددا حبادددد١ إىل 

 تؿهٝو اٱضخ اٱزاضٟ املتانِ ع٢ً َس٣ عكٛز.

 أٜهدددا، ؾددد ٕ َدددٔ ايكهددداٜا املُٗددد١ يف ضأٟ ايًدددٛا٤ ز. غدددعس     

ايؿٗطاْٞ نطٚض٠ تٛسٝس املًؿات ايةب١ٝ ؾٗٓاى َدٔ يد٘ ًَؿدات    

َتعددسز٠ يف َػتؿددؿٝات َتعددسز٠ بددٌ ٖٓدداى َددٔ ٜتًكدد٢ اشبسَدد١  

ٜأخددص أٚيٜٛدد١ ستدد٢ بددسٕٚ ٚدددٛز ضقددِ طددي يدد٘ بػددب   ٚ ايةبٝدد١

مجدٛع  ٚ باملكابٌ ٖٓاى َٔ ٜتػٍٛ اشبسَد١ ، ٚايٛاغة١ٚ ايٓؿٛش

ؿٝات ايبػدةا٤ ايدصٜٔ تهدٝل بٗدِ ضزٖدات املػتؿد      ٚ َٔ ايؿكطا٤

 غدد٤ٛ تٛظٜددو املددٛاضزٚ ايبٓدد٢ ا٭غاغدد١ٝٚ تعدداْٞ َددٔ غدد٤ٛ اٱزاض٠

ايتذٗٝددعات ٚاٱْؿددام. ضمبددا يددٛ مت تةددٜٛط     ٚ ا٭زٜٚدد١ٚ ا٭غددط٠ٚ

ٚتٓعِٝ ٚتكٓني ايتأَني ايكشٞ ثِ أعةٞ نٌ َٛاطٔ ْكٝب٘ 

  ّ تددطى ٜتددسبط أَددطٙ سبكددًٓا عًدد٢   ٚ َددٔ اٱْؿددام ايكددشٞ ايعددا

    ِ  –ماثًدُٗا   ايكدش١ َٚدا  ٚ خس١َ قدش١ٝ أؾهدٌ. اسبدٌ يًتعًدٝ

ْعدِ  ٚ قٛاْنيٚ ٜهُٔ يف قةاع خام َتةٛض –بطأٟ ز. غعس 

خكدك١ َا متًه٘ ايسٚيد١ َدٔ   ٚ اسبكٛمٚ ذبهِ ايع٬قات

بٓد٢ أغاغدد١ٝ أْؿدل عًٝٗددا ايتًْٜٝٛدات خدد٬ٍ ايعكدٛز املاندد١ٝ،     
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سٝددح تكددسّ يف أسٝددإ ندددجا٠ خددسَات ضز٦ٜدد١ زٕٚ املػدددت٣ٛ      

 املةًٛ .

  ٝ بددس َددٔ    ٫نيتٚأٚنددة ز. َٓكددٛض املةدداٟ إٔ ٖٓدداى قهدد

 شنطُٖا يف ٖصا اشبكٛمخ

 :ناؾد١ تتعًل بايٓعاّ ايكشٞ يف املًُه١  القضَْ الًىل 

.. سٝدددح ٜدددط٣ ز. َٓكدددٛض إٔ تتبٓددد٢ ْعاَدددا، طبتًةدددا، بدددني     

صبا١ْٝ ايكش١.. مبع٢ٓ إٔ تبك٢ ايطعا١ٜ ايكدش١ٝ  ٚ ايتأَني

اجملا١ْٝ ٚيهٔ ٜكًل سذُٗدا مبدا ٜهؿدٞ ايعدادعٜٔ عدٔ      

٣ ايبعٝددددس٠ عددددٔ املطانددددع   ايػددددانٓني يف ايكددددط ٚ ايددددسؾو

اسبهط١ٜ ايهد ٣، َدو ايتأنٝدس عًد٢ عدسّ ايتؿدطٜط يف       

َددا عددسا شيددو مهددٔ ايتٛغددو يف    ٚ دددٛز٠ ٖددصٙ ايطعاٜدد١ ..  

ايتددأَني ايةددي ايتعدداْٚٞ َددو غددٔ ايتؿددطٜعات ايدد  ذبُددٞ  

دبعً٘ يف َطنع قاْْٛٞ أق٣ٛ َٔ ؾطن١ ايتأَني ٚ امل٪َٔ

ض٠ تٛسٝس عٓس اسباد١ يًع٬ز .. نُا ٜط٣ ز. املةاٟ نطٚ

 َعاٜا بٓا٤ املٓؿأ٠ ايكش١ٝ ايكػا٠ خكٛقدا، يف ا٭ضٜداف  

 ؾهًٗا ٚاسس.ٚ املٓاطل ايٓا١ٝ٥ حبٝح تهٕٛ دٛزتٗاٚ
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  :َْػددأي١ ايتعًددِٝ ايكددشٞ ..اٖددتِ ايتعًددِٝ     القضااَْ الجانَاا

 املًدددو غدددعٛز ايكدددشٞ يف ازباَعدددات ايعطٜكددد١ نذاَعددد١   

 يٛ أْٗاٚ ايهٝـ يف طبطداتٗاٚ ٚاملًو عبسايععٜع بازبٛز٠

قكددطت يف ايهددِ .. يهددٔ ايهاضثدد١ اسبكٝكٝدد١ تتُجددٌ يف    

غايبٝددد١ َ٪غػدددات ايتعًدددِٝ ا٭ًٖدددٞ ثدددِ بعدددض ازباَعدددات    

ايٓاؾدد١٦ ..ؾكددس اٖتُددت نددجاا، دددسا، بددايهِ عًدد٢ سػددا     

ايهٝـ.. ٜٚهٝـ ز. َٓكدٛض قٛيد٘خ أتٛقدو َأغدا٠     ٚ ازبٛز٠

سكٝكٝدددد١ قازَدددد١ يف نؿددددا٠٤ طبطداتدددد٘ َددددٔ املُاضغددددني     

. تكددٛضٚا إٔ داَعدد١ املًددو ايةبٝددبني جبُٝددو ربككدداتِٗ .

إَهاْاتٗدددا تكبدددٌ يف نًٝددد١ طددد     ٚ غدددعٛز َدددو عطاقتٗدددا  

 يف أًٖٝدد١ نًٝدد١ بُٝٓددا ٚطايبدد١ طايدد 051 ا٭غددٓإ َددج٬، 

..  ٚطايبددد١ طايددد 611َػدددتأدط تكبدددٌ قطٜبدددا، َدددٔ    َبٓددد٢

 ايتعًُٝٝد١  ا٫ستٝاددات  تدٛؾا  يهطٚض٠ دسا ٖاّ ٖٓا ٚايعسز

 َٚهاتددد  ٚأزٚات َعاَدددٌ َدددٔ طايددد  يهدددٌ ٚايسضاغددد١ٝ

 طايدد  نددٌ ؼبتادٗددا ايدد  ايػددطٜط١ٜ اسبددا٫ت إىل إندداؾ١

 …ايعددسز ٖددصا ملجددٌ تٛؾاٖددا املػددتشٌٝ َددٔ ٚايدد  يًتدددطز

 وو املأغا٠ اْتعطٚا
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ٚتط٣ ز. غا١َٝ ايعُٛزٟ إٔ ٖصٙ ا٭ضقاّ طبٝؿ١ خاقد١ َدو   

ايٛنددو يف ا٫عتبدداض إٔ نًٝددات ا٭غددٓإ ذبسٜددسا، ربتًددـ عددٔ  

َددطٜض  ايبؿددطٟ سٝددح مهددٔ تددسضٜ  عؿددطٜٔ طايدد  عًدد٢     

   ٞ أَددا طايدد  طدد  ا٭غددٓإ      ،ٚاسددس ٭ْدد٘ ؾشددل إنًٝٓٝهدد

ؾٝشتدداز نددٌ طايدد  َكعددس ؾشددل ا٭غددٓإ يدد٘ ٚسددسٙ ٭ْٗددا       

َعددددسات ٚتددددساخ٬ت  ٚ٭ْٗددددا َهًؿدددد١ تهتؿددددٞ ازباَعددددات   

اسبه١َٝٛ بعسز طًب١ أغدٓإ ٚؾكدا، يعدسز ايهطاغدٞ املتاسد١.      

ٚعًٝ٘ تػا٤يت ز. غا١َٝخ نٝدـ ْأَدٌ يف غدس أؾهدٌ ٚاسبداٍ      

 ٙ ايهًٝات؟ٜتز٣ ٚأٜٔ اهل١٦ٝ ايػعٛز١ٜ ٚايٛظاضات عٔ ٖص

غدددتاتٝذٞ ٚقددداٍ ز. عبدددسايًةٝـ ايعدددٜٛٔخ َدددٔ املٓعدددٛض اٱ

اقدددتاح ايتةدددٜٛط مهدددٔ إٔ ٜبشدددح عًددد٢ غدددبٌٝ املجددداٍ عدددسز  

املتكاعسٜٔ َدٔ املدٛاطٓني ْٚػدب١ ظٜدازتِٗ ْٚدٛع ٚندِ ايطعاٜد١        

 ايكش١ٝ اي  ؼبتادْٛٗا.

ٚاٖدددتِ ايًدددٛا٤ ز. غدددعس ايؿدددٗطاْٞ بايكهدددا٤ عًددد٢ ايؿػددداز  

َو ندطٚض٠ إٔ ٜهدٕٛ    ،١ ٚا،ػٛب١ٝاٱزاضٟ يف تكسِٜ اشبسَ

ٖٓاى ًَـ طي ٚاسس ؾكط يهٌ َٛاطٔ حبٝح ٫ ٜدتِ تًكد٢   
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أضقداّ طبٝدد١ َتعدسز٠ نُددا   ٚ ايعد٬ز أٚ قدطف ا٭زٜٚدد١ مبًؿدات   

ٜددتِ ايتشٜٛدددٌ َدددٔ َػتؿدددؿ٢ إىل آخددط إ٫ َدددٔ خددد٬ٍ ْعددداّ   ٫

  مب ضات طب١ٝ ٚانش١.ٚ إيٝهتْٚٞ زقٝل

ؽبددل نددطٚض٠ ٚاتؿددل ز. خايددس ايطزٜعددإ َددو ز. غددعس ؾُٝددا 

ايكهددا٤ عًدد٢ ايؿػدداز اٱزاضٟ ٚا،ػددٛب١ٝ يف تكددسِٜ اشبسَدد١    

ايكش١ٝ ٚنصيو َا ٜتعًل بهطٚض٠ ٚدٛز املًـ ايةي املٛسس 

َو تةبٝل ايتك١ٝٓ يف تكسِٜ اشبس١َ ملٓدو ايعٓكدط ايبؿدطٟ َدٔ     

إؾػاز ايٛنو. ٚأناف أ.ز. عبسايطمحٔ ايعٓاز نطٚض٠ ايتػًد   

 ز باشباضز.يًع٬ "ايٛاغة١"ع٢ً َػأي١ اْتؿاض 
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 (ضا احلزً  الدجدٍْحب (
 

 َٴعٹسٸ ايتكطٜطإبطا. ز  (ِٖٝ إمساعٌٝ عبسٙ ة

 ًٞايػؿا أ. أغا١َ ْك 

 ٞز. ازباظٟ ايؿبٝه 

 ٟسػاّ حبا .ّ 

 ُٞز. سػني اسبه 

 ز. محس املادس 

 ز. محٝس املعضٚع 

 ٕز. خايس ايطزٜعا 

 ٌأ. خايس ايٛاب 

  .خايس بٔ زٖٝـز 

 ٞأ. خايس اسباضث 

 ز. ظٜاز ايسضٜؼ 

 ٟغا  املط .ّ 

 ٟز. غا١َٝ ايعُٛز 

 ْٞايًٛا٤ ز. غعس ايؿٗطا 

 ْٞأ. غعٝس ايعٖطا 
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 ْٞأ. مسا ايعٖطا 

 ز. طًش١ ؾسعل 

 ٟز. عا٥ؿ١ سذاظ 

 أ.ز. عبسايطمحٔ ايعٓاز 

 ز. عبسايطمحٔ اهلسيل 

 ٌٜز. عبسايػ٬ّ ايٛا 

 أ. عبساهلل آٍ ساَس 

 عٜٛٔز. عبسايًةٝـ اي 

  ةض٥ٝؼ ايًذ١ٓ اٱؾطاؾ١ٝ ع٢ً َٓتس٣ أغباض(ز. عبساهلل اسبُٛز 

 ٞأ. عبساهلل ايهٛؼب 

 ٘أ. عبساهلل بٔ نسغ 

 ُٞز. عًٞ اسبه 

 ًٞأ. عًٞ عبساهلل بٔ ع 

 أ. ؾاط١ُ ايؿطٜـ 

 ٟز. ؾاٜع ايؿٗط 

 ٞأ. ؾاٜع٠ اسبطب 

 ْٞز. ؾاط١ُ ايكط 

 ٞز. ؾٗس اسباضث 
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 أ. نٛثط ا٭ضبـ 

 ْٞأ. ي٢ًٝ ايؿٗطا 

  ايػًُٞز. ضبُس 

 ز. َػاعس ا،ٝا 

 ٞز. َػؿط ايػًٛي 

 أ. َػؿط املٛغ٢ 

 أ. َةؿط املطؾس 

 ٟز. َٓكٛض املةا 

 ٕز. ٢َٓ أبٛ غًُٝا 

 ز. ْاٖس طاٖط 

 ز.ّ. ْكط ايكشاف 

 ْٞأ. ٖازٟ ايعًٝا 

 أ. ؼبٝٞ ا٭َا 

 أ. ٜٛغـ ايهًٜٛٝت 
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 52 ابٔ ايعاٌَ -

 52ابٔ مجٌٝ  -

 52ابٔ ؾكٝ٘  -

، 511، 056، 051، 52 اٚباَا -

500 ،502 ،552 ،540 ،545 ،

520 ،525 ،562 

 024 أٚيؿني تٛيط -

 505 بًؿٛض -

 554 بٛتٔ -

 020 بٝت ًٜٚٝاَع -

 561 تطٜتا باضغٞ -

 564تَٛاْات  -

 552 ازببا  -

 011 دًٛبع  -

 51، 55، 56 مجٌٝ ؾاضغٞ -

 564دٛاز ظطٜـ  -

 002 اسبهُٞ ٚغًٛؾٝو -

 52ةاملاٜػتٚ(  ايطبٝع١ -

 001 ضٚبطت ؾًٝط -

 050 ض٫ٕٚ باضت -

 511 ايط٥ٝؼ ايؿطْػٞ -

 551 ايؿآٖؿاٖٞ -

 16 ايكبإ -

 511 قساّ سػني -

 161عبس اٱي٘ اهلٛغاٟٚ  -

 55 عبس ايطمحٔ ايطاؾس -

 11ايععٜع قاغِ  عبس -

 115 عبسايععٜع ايؿاٜع -

 551 عبسايًةٝـ ايعجُإ -

 116 عجُإ ايطبٝع١ -

 021غاْسٟ  -

 025غٛبًع  -

 025غٛتًٝ   -

 505 ؾطاْهًني -

 021ؾٛيتا  -

 005 ناُْٝإ ٚتؿطغهٞ -

 025 ٭زٚيـ ٖتًط -

 011 يٝٓني  -

 52 َاظٕ ايػسٜطٟ -

 415، 105 املًو غعٛز -

ةخازّ اسبطَني  املًو غًُإ -

، 510، 055، 051 ايؿطٜؿني(
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511 ،506 ،551 ،555 ،545 ،

520 ،561 ،566 ،565 ،511 

، 505، 506 املًو عبسايععٜع -

111 ،151 ،415 

 151، 555 املًو عبساهلل -

 115، 111، 152 املًو ؾٝكٌ -

 015 َٝهٝاؾًٝٞ  -

 60 ْاقط بٔ غٝح -

 552ْاٌٜ  -

 001 ْٝعبت ٚضٚؽ -

 015 ٖاضٟ تطَٚإ  -

 025 دٛظٜـ ٖتًط -

 020 ٚٚيـ بًٝتعض -

 >08 ٜٖٛإ ضٚزٚيـ -
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 011، 015 ا٫ذباز ايػٛؾٝ   -

 66 سػا٤ا٭ -

، 115، 111، 104، 55ا٭ضزٕ  -

112 ،145 

، 515، 510، 055 إغطا٥ٌٝ -

511 ،501 ،505 ،552 ،551 ،

541 ،561 

 52 آغٝا -

 150، 551، 55 أؾطٜكٝا  -

 541، 055 أؾػاْػتإ -

، 011، 51، 44، 01 أَطٜها -

041 ،025 ،064 ،015 ،050 ،

054 ،052 ،055 ،511 ،510 ،

515 ،511 ،516 ،515 ،511 ،

501 ،502 ،505 ،501 ،555 ،

551 ،552 ،551 ،514 ،512 ،

515 ،540 ،525 ،565 ،561 ،

564 ،561 ،556 ،511 ،155 ،

115 

 554 إْسْٚٝػٝا -

 111، 55، 42 أٚضٚبا -

، 054، 45، 15، 14، 54 ٜطإإ -

055 ،051 ،511 ،510 ،515 ،

511 ،516 ،504 ،501 ،552 ،

556 ،551 ،545 ،526 ،525 ،

561 ،561 _ 551 ،552 ،555_ 

515 

 10 باضٜؼ  -

 105، 55 بانػتإ  -

 551 اي اظٌٜ -

 551، 505، 501، 064 بطٜةاْٝا -

 115بٓذ٬زٜـ  -

 510 باٚت  -

 554 تآًٜس -

 555 تبٛى -

 501، 510 تطنٝا -

 115، 515، 55 دس٠  -

 100 ازبعا٥ط -

 112، 555 ازبٛف -

 555، 62 دٝعإ  -

 111 سا٥ٌ  -

 151 اسبذاظ -

 152، 110، 555 سؿط ايباطٔ  -

 62 سكٌ -

 111 اسبُاز  -

 111 اشبؿذٞ  -
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 12 زاؾٛؽ  -

 111، 55 ايسَاّ  -

، 515، 510، 55، 65 ضٚغٝا -

551 ،554 ،552 ،556 ،561 

 554 غٓػاؾٛض٠  -

 115 ايػٛزإ  -

، 552، 505، 515، 051 غٛضٜا -

545 ،565 ،551 ،555 ،515 ،

555 ،104 ،105 ،111 ،115 ،

140  

 55 ايػٜٛؼ  -

، 011، 56، 51، 01 ايكني -

001 ،004 ،551 ،554 ،556 ،

515 

  62 نبا -

 112 ططٜـ -

، 505، 055، 041 يعطام ا -

565 ،555 ،551 ،555 ،104 ،

105 ،111 ،112 ،141 ،140 ،

145 

 111، 555 عطعط -

 111، 561، 515، 510 ؾطْػا -

 115 ؾٓع٬ٜٚ  -

 041 ؾٝتٓاّ  -

 415 ايكاٖط٠  -

 555 ايكطٜات  -

 556 قعٜٚٔ -

 111، 62 ايككِٝ -

، 566، 511، 055 ناَ  زٜؿٝس -

555  

 011 نبو  -

 152، 551، 011 نٓسا  -

 111 نٛبٞ -

 554نٛضٜا  -

، 011، 041، 46، 15ايهٜٛت  -

541 ،551 ،552 ،555 ،110 ،

100 ،101 ،102 ،105 ،101 ،

151 ،110 ،115 ،114 ،145 

 62 ايًٝح  -

 55 ا،ٝط اهلٓسٟ -

 100، 522، 55، 61 َكط  -

 015 ػط  ايعطبٞامل -

 111، 551 املهػٝو -

 ةاملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ(املًُه١  -

5 ،00 ،01 ،04 ،51 ،52 ،

56 ،12 ،16 ،15 ،40 ،45 ،
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41 ،22 ،64 ،62 ،66 ،61 ،

55 ،55 ،51 ،55 ،012 ،

016 ،012 ،054 ،056 ،051 ،

511 ،510 ،515 ،511 ،514 ،

512 ،515 ،511 ،501 ،502 ،

505 ،501 ،551 ،550 ،555 ،

510 ،512 ،515 ،515 ،544 ،

545 ،520 ،521 – 560 ،

552 ،555 ،110 ،115 ،114 ،

112 ،115 ،115 ،105_101 ،

151 ،151 ،111 ،110 ،112 ،

115 ،115 ،145 _ 121  ،

125 ،162 ،165 ،161 ،150 ،

151 ،154 ،155 ،110 ،114 ،

116 ،150 ،155 ،411 ،411 ،

414 ،416 

 100 َٛضٜتاْٝا -

 015 ظباظانٞ  -

 555 ظبطإ -

 51، 14، 10 ايٓطٜٚر -

 510 يُٓػا ا -

 544، 551، 55 اهلٓس  -

 015 ٖاٚؾُٝا  -

 556، 01 ايٝابإ  -

، 051، 45، 40، 14 ايُٝٔ -

505 ،512 ،545 ،522 ،526 ،

555 ،551 ،555 ،555 ،115 ،

104 ،150 ،111 

 98 ٜٓبو -
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