


 
 تخلفنا الحضاري في مجال التعليم واإلعالم 

 والقضايا االجتماعية
 ودوره في تشكيل فهمنا للواقع اإلعالمي

 خايد بٔ عًٞ أبٛ ارترل د.
 ن١ًٝ ايدع٠ٛ يفأضتاذ َطاعد بكطِ اإلعالّ 

 داَع١ طٝب١ باملد١ٜٓ املٓٛز٠

 

عاشتّ مَِٓتا سٱمتت١َٝ٬ ؾتي٠  ًٜٛتت١ َتٔ سيتتكَٔ ُكٛت   نتتٍ        

َ سيٓٛ  يف شرم  ْسا١ْٝسٱ سسبغا سْ ّ ٗاَعاُٗا َٓا سّ يط٬ ٚناْ

ٚعُتترْ س٭ ض نُتتا ًٓتتّ سٱْستتإ يف سْستت٘اّ       .س٭ ض ٚغرًٗتتا 

ِ  ٚمل ، ٚ ٚٛٞ ٚعكًٞ عًُٞ ٜشٗد ُا ٜخ ٛغا ُٓا سْؿضاَاّ ًني سيًع

ّ ُرًعٓتا           ٚسيعكتٌ ٚسيترٚك نُتا شتٗدْ حيتو ٛغتا سْ موتر٣ ت ٜٚٛت

٭عترسم ٚس٭ ٜتإ   ع٢ً عرش سسبغا ٠ ناّْ ٜدْا َعطا٠ّ٤ زبُٝع س

ٓٓا مٚ س٫قِضا ١ٜ َضاسبٓا ُهٔ ٚمل  ماي١  م س٤ َٔ ميٓعاْا سيكَٛٞ مَ

سيترٚك   عًت٢  س٫ْهؿا٤ مٚ سيعكٌ ُشِّ َٔ سٱْسإ سِْشاٍ ٖٞ ىْسا١ْٝ

 . ًِ ًين ع٢ً عكٌ ٚقٛ ٙ  ٚك ٚٓا١ًمٚ عٌا ٠ سيعًِ ىىل َكٜٙ َٔ ع

غتا سْ ،  ٚيتٝ  حيتو غرٌٜتّا ؾهتتيو ٌُٓت٢ سسب     ، نٌ حيتو نتإ يف مَِٓتا    

ْ ًعد نٌ حيو سيعطا٤ سيطٌٜٛ يهٔ ـ عٔ  نٍ سسبغا س  ، سيتٟ ٜ٪مل مٕ ِْخً

ِّ س٭غرَ َٔ حيتو مٕ ْتك س  ربًؿتّا ؾ    ٓ ٞ  . ٚنتنٕ مل رتر عًٝٓتا َٜٛتّا ٛغتا ٠      ُٓست

َّت١ مَّٝت١ ُكٜتد يف ًعتط َٓتا ل سيعتامل سٱمت٬َٞ          ١َّ عًِت ىىل م نٝـ ذبٛيٓا َٔ م

ٕ    % و٬ٍ سيسٌعٝٓاْ س 09ٌَٔ مؾػاْسِإ عٔ  َّت١    ، (1)مل٬ٝ ٜت١ َتٔ ٖتتس سيكتر َٚتٔ م

َّت١ ُتر٣ يف نتٌ    ت شٗد هلا سيعامل ًنٕ ًد٤ نٔري َٔ سيعًّٛ نإ ع٢ً ٜدٜٗا  ىىل م

َّت١ عكتتٌ قتتا٥ِ عًت٢ ممتت  َٓٗ٘ٝتت١ يف       ّسشت٤ٞ عٓتتد سٯوتترٜٔ ٗدٜتد    عًٝٗتتا ، َٚتتٔ م

ت سيتِؿهري ٜهٖٓ٘ت ُرسٓٓتا يف سيهِتٍ ٚسمل٪يؿتاْ ٚسملٛسقتـ سيسٝامت١ٝ ٚسيعستهر١ٜ         

                                                                 

 ، غرل َٓػٛز٠ . ((دتُاعات اإلضال١َٝ ز ادٚز االتؿاٍ يف ْػأ٠ ٚاْتػا ))، زضاي١ دنتٛزاٙ  أبٛ ارترل (1)

 مقدمة
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 ١َّ َّت١ َِخٌطت١ ُتر٣ يف         ىىل م َسًِِٗه١ يهٌ ؾهتر ْتا ٣ ً٘ت شترقٞ مٚ غرًتٞ .. م

 . (1)سيدٚي١ سيٛسٛد٠ ٌُدٍ ٬ٖٓ مْظ١ُ مٝام١ٝ و٬ٍ مقٌ َٔ عكد َٔ سيكَإ

مٜغاّ مصٌٓا جبؿاف سيرٚك ١ِْ٘ٝ َا مٌل ، ؾُا عا   سؾع ٜدؾعٓا عبٛ سيًٜام 

٢ُّ ًتاملْٛ س    ، ًايرنٍ سسبغا ٟ  سبستٞ دبتاٙ   ُٚٛيد عٔ ٗؿاؾٓا سيرٚٛتٞ َتا ٜست

ِّ ٌُين  ٚ سيٝاًإ ضبط١ُ َٔ سسبرَ سيعامل١ٝ سئا١ْٝ ٓ ْ ت ؾ٬ ُٜٗٓا مٕ ربر سسبغا س

عكٛ  ؾكط ، ٖتس سملْٛ سيتتٟ   ١ْؿسٗا يِكٛ  سيعامل سقِضا ّٜا ٚصٓاعّٝا و٬ٍ ٬ٓٓ

ٌ سيكطا سْ سسبغا ١ٜ رر َٔ ٛٛيٓا ٫ٚ ِٜٜرى ؾٝٗا عغٛ ٫ٚ عغ١ً سيًِٗ ى٫ّ  ٗع

ْ س٫ْدٖاش يف س ٘ َٔ ربًـ ٛغا ٟ .عغ٬ ٔ صٛ ٠ َا ْعٝش  يٛٗ٘ ُرمِ يٰورٜ

ـ     عًُٝٝتت١ ٚسٱع٬َٝتت١   َٚتتا ممتتٌاً٘ يف س تتا٫ْ سيِ    ؟ نٝتتـ ًتتدم ٖتتتس سيِخًتت

 سيد سم١ سٱٗا١ً عًٝ٘ . ٖتٙ ٖتس َا مِٜاٍٚ ٚس٫ُِٗاع١ٝ ؟

 م٬ً ْتا سٱمت١َٝ٬ ًتد    سييت عاشِٗأَ سسبغا ٠ ًعد منٔر َٔ مثا١ْٝ قرٕٚ 

يف س٭ ر سملا ٜت١ ٚسملعٜٓٛت١ مؾترأْ مَِٓتا مثتر٠      ِٝ ع٢ً مَِٓا ؽبس٫عبسا  سسبغا ٟ 

  ٕ ٟ  ربًؿٗتتا يف ْٗاٜتت١ سيكتتر سملاعتتٞ ًٚدسٜتت١ ٖتتتس سيكتترٕ . ٫ٚمتتِعرسض ٖتتتس        سهل٘تتر

 : س٭ور٣ سيِخًـ عٓاصر ذبِٗا ُٓطٟٛ  ٥ٝس١ عٓاصر ١ٓ٬ٓ ىىل ُكسُٝ٘ ميهٔ سيِخًـ

 سيِخًـ س٫ُِٗاعٞ .سيِخًـ سيِعًُٝٞ ، سيِخًـ سٱع٬َٞ ، 

ُنمٝ  سيدٚي١ يف سملد١ٜٓ نإ َٔ  عٓدَا ًدم  مٍٛ سهلل 

سَ   مِٖ َا  ّنك عًٝ٘ ٗاٍْ سيِعًِٝ ت ؾهإ ؼبٕ ع٢ً  رم مًٛت

سيعًِ ٚسمِخدّ ممر٣ ًد  يكٜا ٠ ن١ٌِ سيهٍِ يف س٭١َ سيعر١ًٝ 

ّٕ مٜغتّا عًتت٢ سيِعًتِٝ ًعتتد سيتتِعًِ         ِّ ٛتت س٭َٝت١ يف حيتتو سيكَتإ ت ٓتت

١َّ س١ٌ سملِعًُنيأٜا ٠ ْ:  ُٖا ٖدؾني ًتيو يٜٝكل ٞ  ت يف س٭ ًٚايِاي

ٚسييت ُعين  نٗدف ٓإ ، أٜا ٠ ْس١ٌ سيرسغٌني يف ُعًِٝ سٯورٜٔ

سيرسغٌني يف ُػٝري صبُِعاُِٗ َٔ سزبٌٗ ىىل  : مبضطًٜآُا سيّٝٛ

 سيعًِ َٚٔ سيِخًّـ ىىل سيِكدّ .

ْ َٔ ٖتٙ س٭ٛا ٜٕ   سهلل  مٍٛ مشعًٗا سييت سيرٚك ٖتٙ : ٚسع١ٜ يف َكِطؿا

 . (2) ٚسٙ َسًِ (( ً٘  رٜل ىىل سزب١ٓ ي٘ سهلل مٌٗ عًُّا ؾٝ٘ ًُِٜ   رٜكّا مًو َٚٔ ))
                                                                 

ِّ غٝٛعٞ( . ، مجٗٛزٟ أفػاْطتإ خالٍ ايطتٝٓات )ْعاّ ًَهٞ (1)  ، ث

 . 17ف  77، ز يبٓإ، اجملًد ايتاضع - ، داز ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت ؾشٝح َطًِ بػسح ايٟٓٛٚ (2)

أوالً : التخلفففففف  

 : التعليمفففففففففففففففي
 



 115 والقضايا االجتماعية ... تخلفنا الحضاري في مجال التعليم واإلعالم
 . (1) ٚسٙ سيٌخا ٟ (( َٔ ٜر  سهلل ً٘ وريّس ٜؿك٘ يف سيدٜٔ )) : ٚقٛي٘ 

٫ ٛسد ى٫ يف سِٓٓني  ٌٗ هُاٙ سهلل َا٫ّ ؾسًط٘ ع٢ً ًٖهِ٘ت يف   )):  ٚقٛي٘ 

 . (2) ٚسٙ سيٌخا ٟ (( ٞ ًٗا ٜٚعًُٗاسسبل ٚ ٌٗ هُاٙ سهلل سسبه١ُ ؾٗٛ ٜكغ

هتتس مصتتٌمل سملستت٘د َد متت١ يًتتد   نُتا ٜعتته عٓت٘ت يف سيكتترٕٚ س٭ ًعتت١       ٖٚ

ٚيًُٓتاررسْ ٚسملٓاقشتاْ نُتا ٜعته عٓ٘ت يف سيكترْني سشبتاَ  ٚسيستا            ، س٭ٚىل

ْا سسبغا ٟ يف شك٘ سيعًُٞ قد ُنم  يف ٩ؾؿٞ سيكرٕٚ س٭ٚىل نإ ًٓا تسهل٘رٟ 

ِّ ُطٛ   ٚ  سملست٘د  سملساٗد ، ؾهٌ عًَٛٓ ا سييس١ٝٓ   مّ ْٚكًّ يف سملساٗد ت ٓ

، مٕ ٜهٕٛ َٛ ٔ سملٓاأ٫ْ سيع١ًُٝ  ىىل سئكاؾاْ ٚ وٍٛ رمسيِؿ سِْشا  ًعد سيِعًُٝٞ

ِ ٚمجعٗا ٚنٌ ؾرٜل ِٛ٘٘ ،  ٜطرك ـ ٚشرك َٓاٖ٘ٗ ْ ٯ س٤ سيسً ٔ سملٓاقشا  َٛ

ملر١ًٛ ٖٞ سملر١ًٛ ٗدٜد ٖٛ ْظاّ سملٛمٛعاْ ، ًٚتيو ُهٕٛ ٖتٙ س عًُٞ ْظاّ يف

 . عٞ سسبدٜٕسسبكٝك١ٝ يِنمٝ  سيٓظاّ سزباَ

ٖهتس نإ سملس٘د يف ٚٗٗ٘ سيعًُٞ ٚسيِعًُٝٞ ٢ِٛ ًدم ٖتدَٓا سيِعًُٝتٞ ت   

ْ َدس مٓا سيشرع١ٝ ٚسيؿهر١ٜ ٚسيع١ًُٝ َٔ سملساٗد ؾهُا ًدم َعٍٛ سهلدّ  ت ْشن

 يف س٫ِٗٗا  ًاَ ٢عً يٝكغٞ ت سملتٖيب سيِعضٍ ْشن ؾكد ت مٜغّا سملساٗد َٔ سئكايف

ٕ  ي٬َِتت٠  ًاِٖت١  صٛت سّ  سي٬ٛك١ سيكرٕٚ عًُا٤ َٔ ٚيٝ٘عٌ ت سيشرع١ٝ سيعًّٛ  سيكترٚ

خًـ حيو ُٛٚٚٴ ، سيساًك١ سِٗٗا   ٫ مٕ سيٌاَ حيو ع٢ً ٚمطر ، س٫ِٗٗا  ًاَ ًيغ٬م سِي

ّ     ،  ًعد سيّٝٛ سيؿك٘ت  حيتو ٭ٕ   تٖٚٛ َا ٜعين يف يػ١ عضترْا مٕ ٫ ٛغتا ٠ ًعتد سيٝٛت

ٚقد ُػّٝر سيؿ٣ِٛ حبستٍ  ، عاٜش١ مَٛ  سيٓا  ٚدبد  َا ٬ٜقْٛ٘ َٔ َسا٥ٌ ِْاٚ مل

٣     ت سيكَتإ ٚٛستتٍ سملهتتإ    ٣ َتتٔ َضتتدسق١ٝ متٛت ٚمل ٜهتتٔ هلتتتس سيتِػري يف سيؿِتٛت

ٍ سيغٛسًط سيشرع١ٝ ت ؾعٓدَا ٜػًل ُضٌمل سيؿ٣ِٛ  ًاَ س٫ِٗٗا  س٫ِٗٗا  َٚٔ و٬

 . ٚععّ ضبد ٠ يكَٔ َٚهإ ٚمشخاظ  مِٛ ّس ٫ ِٜػري سييت

ٔ ٖتس سئػر مٜغاّ  سئػر ٖتس َٔ َ ّ نُا  -ًدم ربًؿٓا ٭ٕ ًدس١ٜ ُكدَٓا ناْ

ؾٍِٜٛ  ٚ  سملعًِ  ، -  ٚ  سملس٘د يف ْشن٠ سيِعًِ ٚسيِعًِٝ عٔ سسبدٜٕ عٓد ممًؿٓا

ِ مٚ قا ٨ سيعًِ،  سملًكٔ ىىل ٞ سيعً ِ ىىل ُاي ٍ سيعً ٜٓا ،  ٚذبٍٛ  ٚ   اي ًٚتيو مصٌ
                                                                 

ٞ   ؾشٝح ايبدازٟ (1) ِ    ، غمسن١ د  ، غسح ٚحتكٝل ايػٝذ قاضِ ايػمُاعٞ ايسفماع ، بمرلٚت ،   از األزقمِ بٔم أبمٞ األزقم

 . 711 ف 7، اجملًد األٍٚ ز ٖم7178،  3، ط ٓإبي

 . 717 ، ف 7املؿدز ْفط٘ ز (2)
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١َّ سيِطٌٝك١ٝ  سيعًّٛ سمُِرْ سيكَٔ حيو يف . مٌكٖٛا ٔمم غريٖا مصبا  ع٢ً ُعٝش م

 ، سيعًُٞ سيِٛٗ٘ هلتس سشبًؿا٤ يدعِ ٚسيؿهر١ٜ سيشرع١ٝ سيعًّٛ ربًـ ًعد ُكدَٗا يف

١َّ ١ِْ٘ٝ سيِٛقـ سيؿهرٟ ٚسيشرعٞ ًدم  ٢ِٛ ىحس مرْ مح٢ سزبُٛ  ع٢ً  ٚك س٭

ّ سيِطٌٝك١ٝ ٜظٗرس٫عبسا  ع٢ً  سيعًُا٤ يف نٌ  ْٳعٴدمصٌٜٓا ٚ،  صؿِٜٓا يف سيعًٛ

ممسا٤  ١ًغع ى٫ّ ًكٞ َٚا . ٗٗد ىىل ذبِاٚ َسني١ عكد نٌ يف عدِٖ نإ مٕ ًعد ٕقر

 ْعًُٗا ٭ًٓا٥ٓا يعًُا٤ حيو سيكَٔ ناٱ  ٜسٞ ٚسًٔ مٝٓا ٚسيؿا سًٞ ٚغريِٖ .

ِّ عكؾٛس عٔ سيتِعًِ ِٛت٢   ،  ٌِِ٘ن١ِْ٘ٝ ملا مٌل عكف سيٓا  عٔ سيعًِ ٚعٔ  ٳ ٓ

ؾتاأ س ْ س٭َٝتت١ ِٛت٢ صتتا ْ رتتاٖر٠    ،  - ٠ ٚسيهِاًتت١سيكتترس٤ٚيٛت نتتإ مٜسترٙ    -

ٕ  سًِتدم  َٚا ، سٱم٬َٞ س ُِع يف ٚسع١ٜ ٟ  عشتر  سيرسًتع  سيكتر  ٚسيعتامل  ى٫ّ سهل٘تر

ّ ؾٝ٘ س٭١َٝ ًعد ُؿشٞ سزبٌٗ سٱم٬َٞ  ٚصا  سملا  ٫ ٜها  ٜضدم،  ٖشِٝ ُؿش

رْا ١ ٚغ ٚقر ١ٌ ٚ َشل ًػدس  ٗاَعاْ مٜٔ ؟ ٛغا ٠ مصٜاَ ٖ٪٤٫ منإ : ٜٚسنٍ

 ٚ شكٓد ٚخبا ٣ )ٚغريِٖ نٔري( .

ّٕ ٘ سيّٝٛ َٔ َشه٬ْ  سيِخًـ يف سيٛسقع ٖتس ى ٌ َا ْعاْٝ ٞ مما  يه سيِعًُٝ

َٚشه٬ْ ُؿسري١ٜ ملشه٬ُٓا سسبكٝك١ٝ . ؾًِت  ،  ؾ١ُٝٗ ملسري٠ سيعامل َٔ ٛٛيٓا

دٜد سزبٗت١ مٚ سيؿتي٠ سيكَٓٝت١ مٚ    ْعد ْسِطٝع يف نٔري َٔ ضباعرسُٓا ٚنٌِٓا ذب

 . س٭مام١ٝ يف ربًؿٓا سيِعًُٝٞ ٌسيعٛسَ

نتإ متٌٌّا يف ربٌطٓتا وت٬ٍ سيكترٕ سملاعتٞ ُٛٝٓتا ٛاٚيٓتا عت٬ٚ           َرٖتس س٭

ٔ سيس٬ ني  عٌد سيسًطإ ٛاٍٚ ؾًكد . سيِعًِٝ ْٚشر س٭١َٝ َشه١ً سسبُٝد ٚغريٙ َ

نتيو يف ْشر سيكرس٠٤ ٚسيهِا١ً  سشب٬ؾ١ مكٛط ًعد سسبهاّ ٚٛاٍٚ ، سيعُٔاْٝني

اِْشتترْ سيهِاُٝتتٍ ُعًلتِت سيكتترس٠٤   ، ؾ سيتتِعًِ عٓتتد سيشتتعَٛ سملستت١ًُ  ٚىػبتا   غٌتت١  

ِّ ، سيكرهٕ ُٚعًلِ ٚسيهِا١ً يف سيعٛسصِ  منٔر ًشهٌ سسبه١َٝٛ سملدس   سؾِِّٜ ٓ

مل ٜهتٔ ٖٓتاى َتٓٗٙ عًُتٞ ؽبترٚ َتٔ و٬ي٘ت سيطت٬َ         ٝتد مْ٘ت   ًٳٚسملدٕ سير٥ٝس١ٝ . 

ّٕ سملٓٗٙ سيِ عًُٝٞ سيتٟ ٌٜين سيطؿتٌ عًت٢   ًشخض١ٝ ُعه عٔ حيو سملٓٗٙ . ؾاملعًّٛ م

ٚمٕ ٫ متًطإ عًت٢ سٱْستإ ى٫ّ    ،  ٚمْٗا مما  س ُِعاْ،  ٍٛ سملًه١ٝ سيؿر ١ٜ

ٝٴ، ْؿس٘ت    خرٚ شخضت١ٝ عًُاْٝتت١  ممسايٝت١ نُتتا ٖٛت ٛتتا ٖ يف غترَ سيعتتامل .      متت

    ٔ ٚممتا   ،  ٚمْ٘ت متر سيٓ٘تاك   ،  ٚنتيو سسباٍ يف سملٓٗٙ سيكتا٥ِ عًت٢ عٌتا ٠ سيٛت 

ٙ شعٌّا عا٬َّ َغّٜٝا  عًٝ٘ ٜٓشن اعٓدَ ، َِكدّ صبُِع نٌ سيطؿٌ سيهٛ ٟ مِٝٓ

 ٛقِ٘ َٔ مٌٗ ٚ ٓ٘ .ً
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ّ  صبُِعآُا يف سيضٛ ٠ يهٔ َٓاٖٙ سيِعًِٝ يف سيػرَ وًطٓا ًني ؾكد ت سوًِؿ

ّ ٬ّٝٗ ًَِّْٛا ًنيٛسٕ َا      ؾدعا٠ سيِػرٍٜ  تٚسيشرم  ٚمنا  سًط ٜرًطٗا ؾنِْ٘

ِ  ِاّٗا  ٌٝعّٝا ملٔ ْشن ع٢ً سي٬َناْٛس ِْ ِّ منُتٌ   سمتِ٘ يف     ، ٓٗ٘ٝت١ يف سيِعًتٝ ٓت

ّ ىيٝٓا ٫ ٜر٣ سيشُ  ُشرم ى٫ّ َتٔ سيػترَ . ٚنتتيو سيرؾتام سيتتٜٔ      ِدؾَك، مٚ ًٚا 

س ىىل سيشترم ٱنُتاٍ   سمتِِٗ      ٚس يف َدس   سملعًَٛت١ ٚسيهِّت  نْش اَ عٓتدَا حٌٖٛت

 رٓٛس مْ٘ شرم ٫ ُػرَ عٓ٘ سيشُ  .

   ٛ مٕ ْستتتري متتتري٠  ...  ))يتت٘ت : ٚيتتتتس ٫ م سى ُع٘تتتٍ عٓتتتدَا ُكتتترم يطتت٘ت ٛستتتني ق

ٕ هلِت شتترنا٤ يف          ٕ هلِت مْتدس َس ، مٚ يٓهٛت س٭ٚ ًتٝني ، ْٚستًو  ترٜكِٗ ، ٚيٓهٛت

ُّسسبغا ٠ وريٖا ٚشرٖا ، ًٖٛٛا َٚرٖا ، َا ٜٴ ُٳت ٙ ، َٚتا ٜٴ هترٳ َٓٗا َٚا ٜٴ ٜ د ٜ

 . (1)!!((َٓٗا َٚا ٜعاَ ، َٚٔ أعِ يٓا غري حيو ؾٗٛ وا ع طبدٚع 

مٕ عٌتد سيؿِتاك ىمساعٝتٌ نتإ ِٜٓكتد ًعتط       ٚنتيو ٫ ُعٍ٘ عٓدَا ُستُع  

س   َا ن  ،قا ٠ س٫ذبا  سيسٛؾٝيت )ماًكّا( ٭ِْٗ مل ٜسِطٝعٛس ؾِٗ  ٚمل ميًهٛت

 سزبرم٠ ع٢ً ُطٌٝل مؾها ٙ نُا ٖٞ .

ٛ ١ٜ عرًٝت١  ٓؾًو مٕ ُكرم سيضٜـ سييت حنرْ مٕ  ٚي١  ورٚىٕ م  ْ َٔا٫ّ ه

. ٖتٙ منتاحٚ َتٔ قتا ٠    (2)اي١ٝمعًّٓ سسبدس  مٌع١ مٜاّ ع٢ً ٚؾا٠ أعِٝ نٛ ٜا سيشُ

سي١َٝ٘ٗٓ٬ يف سيِعًِٝ ممثترْ   مٕ  ٍٚ سيعامل سٱم٬َٞ ُٛعمل يفسيرمٟ ٚسيسٝام١ 

 ٚٗعًِٗا ؾرٜس١ مٟ قٝا ٠ ُد ى نٝـ ُكٛ ٖا .، ربٌطّا يف سيشخض١ٝ سيٓادب١ 

ٖٓتتتاى صبُٛعتتتت١ َتتتتٔ سيعٛسَتتتٌ سيتتتتيت متتتتاعدْ يف ربًؿٓتتتتا     

 ساًل ٖٚٞ :سيِعًُٝٞ ، ميهٔ سمِخ٬صٗا َٔ س٫مِكرس٤ سي

 اْعداّ ايسٚح : - 7

ٚمصٌمل ،  س٫ِٗٗا  ًاَ مغًل مٕ ًعد عدٜد٠ قرٕٚ َٓت حيو ًدم

١ ، ؾكط  يًكرس٠٤ ٚسيهِاَ ، عٌا ٠ َهإ سملس٘د ٚسيدؾي يًهًِا

عبضتتتر سًتتٌ  ، ٚمل ٜعتتد يف سي٬ٔٓتت١ ُؿتتتاع٬ّ ؽبتترٚ عًُتتّا      ، ؾكتتط 

 ْكٌ ع٢ً ٢ِٛ مّٓر سيتٟ س٭َر،  ؾكط سييسٖ حيو ٛؿظ يف  ٚ ِٖ

 ، ٘سيرغ١ٌ يف ُٛصٌٝ حيو سيعًِ ىىل  سغٌٝ ٖٓاى ُعد ؾًِ ، سملع١ًَٛ
                                                                 

 . 11 ط٘ سطني ، ايجكاف١ يف َؿس ف ْعسا (1)

 ٚفا٠ ايصعِٝ ايهٛزٟ نِٝ إٌٜ ْٜٛؼ .أعًٓت ضٛزٜا اذتداد ع٢ً  (2)

العوامفففففل التفففففي 

ففففففي سفففففاعد  
تخلفنففففففففففففففففففففففا 
 :التعليمففففففففففي 
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ّٗاٍ عد  أس ٚ ، سيعًِ ٖتس يف ٕٛسيرسغٌ مٜغّا سعبسر ًٚتيو  عٔ سيهِّاَ ٚسْؿّط سزب

 ىيٝ٘ ٜشا ٚ ، َِعًِ ي٘ ٜكاٍ ٚسهل٘ر سيكر٣ يف سيعر١ًٝ يٮٛرف سيكا ٨ ٚصا  ، ٬َُٝتٙ

ٚمٛ ّس َٔ سيكرهٕ  سيٌػدس ١ٜ سيكاعد٠ ِعًلٜٴ سيهِّاَ يف سيعًِ سعبسر سملدٕ ٚيف . ًايٌٓإ

ِّ ٜٓطًل سيؿ١ِٝ ٜعًُٛ، سيهرِٜ   ( . ؾضٓع١ يف سيٝد مَإ َٔ سيؿكر َع هًا٥ِٗ ) ٕٓ

 ستاٚي١ ايككا٤ ع٢ً تعًِٝ املسأ٠ : - 1

ِ . ؾاملرم٠  ؽبط٧ ـ س ُِع يف قغاٜا سيِعًٝ ٔ ٜظٔ مٕ سملرم٠ ْض وضٛصاّ  -َ

سيطؿتتٌ  ١سيِعًُٝتتٞ نتتا٬َّ يف سيٌٝتّ . ؾتتيحس ًتدمْ َعرؾتت     ُُِٜتتٌ سيتدٚ   - سيشترق١ٝ 

٘ )س٭ّ( مٝ٘د سيٓطل ٭جبدٜاْ ٘ َعًُِ ْ سسبرٚف ؾًٔ ،  مَاَ ٚىحس ًدم ُعًِ مجبدٜا

ٚنتيو سسباٍ يف َِاًع١   ٚم٘ و٬ٍ مٓٛسُ٘ سيد سم١ٝ س٫ًِدس٥ٝت١  ، ػبد ى٫ّ س٭ّ 

ٛ  - سيشرقٞ وضٛصّا -ٚسملِٛمط١ . ؾايرٌٗ  يٝاْ  سوتٌ ٛترّ   ٜعِه مٕ نٌ سملست٦

ٚيف  . ٚمٕ  ٚ ٙ سسبكٝكٞ وا ٚ سملٓتكٍ حبٔتّا عتٔ سيترأم    ، سملٓكٍ َٔ سوِضاظ سملرم٠ 

ٕ سملٓكٍ ٜٜٓضر  ٚ ٙ يف سٱ س ٠ سيعاَت١   سيتتٟ ًُ٘تن ىيٝ٘ت س٭ّ     (سيٌعٌتع )ٜشتهٌ   ٛٝت

يِخٜٛتـ مًٓا٥ٗتا َتٔ عضتاٙ ُٚنٌْٝاُ٘ت ًعتد مٕ ُؿشتٌ  رقٗتا يف عت٬ٚ سملشته٬ْ           

رقٝني ْطًتتل عًت٢ سيكٚٗتت١ َتٔ ًتتاَ سيٓهِتت١ ٚأس ٠     ٚيتتتيو ؾتٜٓٔ نشتت   ،سيدسوًٝت١  

ّ ًت٘ت يف سيشتت       ٕٚ ٪سيدسوًٝت١ ، يهٓٗتتا يف سسبكٝكتت١ ُعتتٌري عتتٔ ٚسقتتع سيتتدٚ  سيتتتٟ ُكتٛت

 سيدسو١ًٝ يًُٓكٍ سًِدس٤ٶ َٔ سيطٗٞ ىىل سيِعًِٝ ٚسيي١ًٝ .

 ٚيتس دبدْا نعرَ ْر   سيٌّٝ سيكا٥ٌ :

 ٝب األعسامأعددت غعبًا ط   اممممممددتٗمممم١ إذا أعممماألّ َدزض

 ؟ٖتٙ س٭ّ ؾنٟ شعٍ مٓهٕٛ  دَِّعٜضـ سيشاعر مٕ يٛ مل ْٴ مل ٫ٚ م  ٟ ملاحس

ٚسيٓارر سباٍ مَِٓا ٜر٣ مٕ ضباٚي١ قد ٛدّٓ و٬ٍ سيكرٕٚ سيكر١ٌٜ سملاع١ٝ معّ 

ؾٓس١ٌ س٭١َّٝ يف سحملٝط سيٓستا٥ٞ يف  ٚيٓتا ٚ ٍٚ    تٌ سملرم٠ ًٝهٌ َا ُسِطٝع يِ٘ٗ

ه ًهتٔري َتٔ ْست١ٌ س٭َّٝت١ يف سحملتٝط سيرٗتايٞ .       سيعامل سئايٕ ًشهٌ عتاّ منت  

سيعتتا سْ سيكرٜٚتت١ ٚسيٌدٜٚت١ يف سيٓظتتر٠ ىىل  ٚ  سملتترم٠ يف س ُِتتع قتتد      ؾتتيٕٚيٮمتـ  

سْعه  ع٢ً  ٚ ٖا يف سيِعًِٝ . ؾاملرم٠ يف ٖتس سيكإْٛ هلتا ٖتدف ٚسٛتد مٕ ٌُٜٕت     

ٍ سهلتدف ىىل ىمتعا  أٚٗٗتتا ٚودَِ٘ت ٚى        ِّ ىٕ متيْ ؾٜٝتٛت ُّتٔ ٜستيٖا ، ٓتت ظبتتاَ ع

س٭٫ٚ  . ٚيف ٖتتتٙ س ُِعتتاْ ٜهٔتتر سيينٝتتك عًتت٢ مٕ سشبتترٚٚ عتتٔ ٖتتتٙ سيتتدس٥ر٠      

 .ورٚٚ عٔ سيعؿ١ ٚعٔ  ٚ ٖا سيتٟ مْا ٗا ً٘ سٱم٬ّ 
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ٚمل ٜهتٔ عٌ٘تّا يف ًعتط قتر٣ َضتتر ٚيف َٓتا ل موتر٣ مٕ رٓتع سملترم٠ عتتٔ          

 ًٌ يتو مٕ ٫ ُِع٘تٍ مٕ ْعتٝش يف ًدسٜت١     ،َٓا س٠ أٚٗٗا ًامس٘ ًٌ ُسِخدّ مٝدٟ 

سيكرٕ سشباَ  عشر سهل٘رٟ ْٚٗا١ٜ سيعشرٜٔ سمل٬ٝ ٟ ٚعبٔ ْر٣ يف ًعط َٓا ل 

          ٞ ٍ عٓتد ٚ ٚ  حنتر أِٚٗ٘ت مٚ مَ٘ت عٌتا ٠ ُٛعتمل َتا حنرْتا ٖٚت  سيسعٛ ١ٜ َٔ ٜكٛت

( ٚننْٗا وٌٕ ٜسِعاح َٓ٘ . ؾهٝـ ىٕ نإ ًعتط ٖت٪٤٫ َتٔ     نّرَهِ سهلل )

  ٬َ سيدنِٛ سٙ يف ًرٜطاْٝا ٚمَرٜها .

رم٠ ؾعا٫ّ يف ىورسٚ شعٍ  ٍٝ س٭عترسم ٖٚٓتاى عٌتا ٠    نٝـ مٝهٕٛ  ٚ  سمل

ّ ُي   ع٢ً س٭يسٔ ُضؿٗا ًنْٗا م ٢ْ َٔ سسبد سيٌشرٟ ُٚدعٛ يًساَع ًنٕ  ٫ أسي

ِٖ ٚمْٔتاِٖ يف  رٳَنت ٜهّرَ٘ سهلل عٓٗا ، ٚسهلل مٌٜاْ٘ ُٚعاىل قتد نتّرّ ًٓت٢ ه ّ حٳ   

ّ   قٛي٘ت :   ٚ    ، (1) ٚيكتد نرَٓتتا ًٓت٢ ه  ّ  ّاعٓٛسْت ٖتتتٙ سيٓظتر٠ ناْتّ ىشتتا ٠  ملؿٗتٛت

َٴ  ٔ ١َّ َٓت ِّٗٛٳدبٌٗٝ سملرم٠ ٚٗعًٗا م س٠ ْاؾع١ شبد١َ سيرٌٗ ًد٫ّ َ ٘ يهٌ  ٗاٍ س٭

  ؿٛيِِٗ ٢ِٛٚ مٔ سيرٗٛي١ .

ٔ ٛكٗا يف سيِعًِ ماعد ٚقد ٕ سملرم٠ َ سيٌدسٜاْ  ، مٜغاّ ع٢ً ٌُّٔٝ ٌَدم ٛرَا

ٞ نٗد٣ شعرسٟٚ سملرم٠ ٚعع ع٢ً ئًا٥رسْ س٭ٚىل د ٚ يف س ُِع سيشرق م١َٓٝ سيسٝع

ٔ سملشه١ً ٚىمنا ؾِٜٔ  ، (2)ٔٚغريٖ ٛايّٝا سيسعدسٟٚ ْٚٛسٍ ، قدميّا ؾٗ٪٤٫ مل ؼبًً

ٔ سرباح سملرم٠ سيػر١ًٝ قد٠ٚ ، ٚسيِٜر   سسبٌ نإ ؾكد ت مور٣ َشه٬ْ يف محٖاْٗ

 ، ٖٚهتس مؾها  ٚه س٤ . (3)ًدس١ٜ سيِٜر  َٔ سيٛسقع سملر يًُرم٠ سسب٘اَ َٔ

ّٕ سيِعًِ م س ْ ملٔ ٬َّٔ مصٌٜٔ ًٚتيو َّطليف وٳ ُسري مٕ عًٝٗا م سيؿهرٟ قٌٌ  ٗ

     ٔ س سملترم٠ َت ِّ سزباَعاْ . ٚنتيو سسباٍ ًايٓست١ٌ ملتٔ ٛرَٛت  سيٛصٍٛ ىىل سملدس   ٓ

ؾكد سمِخدَٛس مناحٚ ٖد٣ شعرسٟٚ ٚغريٖا نس٬ك َٛٗ٘ت ملتٔ    تٛكٗا يف سيِعًِ 

 ْ سيِعُِّ سم  ٗا ىْٕم ٛس هلاع٢ً  ٜٓٗا ٚٛ٘اًٗا ٚقد نٌِ ضباؾظ١ ٖٚٞ سيِعًِ م س ْ

 . (4)ؾٗهتس مِهٕٛ
                                                                 

 . (71اإلضسا٤ آ١ٜ )ضٛز٠  (1)

 . 195-151 ف ، ٖم7117 ، ايطعٛد١ٜ ، دد٠ ، ٚايتٛشٜع يًٓػس املد١ٜٓ َؤضط١ ، املعاؾس ٚاقعٓا ، قطب ستُد ْعسا (2)

ٝم١  املسادع يف ايتٓؿرل ، اي١ًُٓ عًٞ ايدنتٛز ْعسا (3) ُمد  داَعم١ اإلَماّ    ، ايعسب ،  ، ايسٜما   بٔم ضمعٛد اإلضمال١َٝ   ست

 . 81، ف  ٖم7111،  ايطعٛد١ٜ

 . 35، ف  ٖم7111،  ، ايهٜٛت ، َهتب١ املٓاز اإلضال١َٝ ُازارتذات  ، َرنسات اْعس ستُد زغٝد ايعٜٛد (4)
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ٚمل ٜهٔ غرٌّٜا مٕ ِْخًـ ُعًُّٝٝا نُُِ٘عاْ شرق١ٝ ىٕ ناّْ َعًُآُتا  

٢ِٛ  سسبرف ْطل َٓت  ٔ ٕ سيِعًِٝ يف قا١ُ٥ مٚيٜٛاُٗ ْ ، ٫ ٜعِه ٢ِٛٚ سيًٌٛؽ ٗا٬ٖ

ٔ  سيعكٛ  يف صؿٛؾٗٔ ًني سيِعًِٝ ْشر سهلل ّٜسر سشبُس١ سملاع١ٝ ت ؾظٗرْ ىَهاْاُٗ

ٞ ٜر٣ ؾٝٗٔ شكا٥ل سيرٗاٍ ، ؾكد مٌكٔ سيرٗاٍ  قد سُٗٔ ًٚرأْ ، َٚا عا  سيشرق

ٍ سيٓ٘اك يف سئا١ْٜٛ سيعا١َ يف مجٝع  ؾاْظر ش٦ّ ٚىٕ ، سيِع١ًُٝٝ سملٓاؾس١ يف ىىل ْس

 سيدٍٚ سيعر١ًٝ ٚقا ٕ ًني ْس١ٌ ظباك س٭٫ٚ  ْٚس١ٌ ظباك سيٌٓاْ ؾسي٣ عٌّ٘ا !! .

 : ١ُٝطػٝإ َفّٗٛ ايفٛق١ٝ ايعً - 3

ّ ٖٚٛت      ٜطػ٢ ع٢ًٖٓاى َؿّٗٛ  سع سيعًٛت مجٝع سملِخضضني يف مٟ عًِ َتٔ مْٛت

ؾايطٌٝتٍ ٜتر٣ مٕ سيطتٍ ٖٛت      تسيؿٛق١ٝ سيع١ًُٝ هلتس سيعًِ ع٢ً ما٥ر سيعًّٛ س٭وتر٣  

 شؿ٢ سٱْسإ َٔ سملرض .ٜٴ -ًعد قد  سهلل  -٭ٕ ً٘  ت مًٛ سيعًّٛ

َّت١ ٚمتكٛط موتتر٣   ىىل سملتاٍ ُٚتتدٜٚرٙ ٚقٝتا   ٓظتر ٜٚسملِخضتط يف س٫قِضتا     ّ م

ّ سيشتترع١ٝ يف ىٜغتتاك مٕ     .  ً٘ستٌٌ  ٫ٚ ؽبتترٚ عتتٔ ٖتتتٙ سيتتدس٥ر٠ سملِخضتتط يف سيعًتٛت

ّ سيشترع١ٝ ؾٗتٞ قا٥دُ٘ت       ربط نٌ سيعًّٛ  سٱْسإ ٚودَِ٘ وت٬ٍ ٛٝاُ٘ت ى٫ّ سيعًٛت

 عٓد مماُ٘ . يف ٛٝاُ٘ ٚٛاَِٝ٘

ّ  ٠ عًُٝت١ ُت٪ ٟ ًضتاٌٛٗا ىىل سِْكتاظ س    رٳٝٵت ٚسيؿٛق١ٝ سيع١ًُٝ ُٛيد  س٥ُّا َغ يعًٛت

ىم٬َ٘  عٔ سيٓظر ًضرف ؾاٱْسإ . سشبطر َهُٔ ٖٚٓا ، عًُ٘ ٜسُٛ ٢ِٛ س٭ور٣

ؾا٫قِضا  ٚسيك سع١ ٚسهلٓدم١ ٚسيؿٝكٜا٤  تٛا١ٗ ىىل ٖتٙ سيعًّٛ نًٗا  يف نؿرٙ مٚ

   ٍ ّ سيًػتت١ ٚس٭ٛٝتتا٤ ٚسيطتت ّ سيتتدٜٔ ٚعًتٛت سخل َكَٛتتاْ ٛٝاُٝتت١ ٫ ميهتتٔ مٕ   ...  ٚعًتٛت

 ا .ُسري ٛٝاُ٘ ع٢ً ٖتس سيهٛنٍ ًدْٚٗ

ٚسمتتِخدسَٗا س٫متتِخدسّ س٭َٔتتٌ ٖتٛت سيطرٜتتل سيضتتٜٝمل سبٝتتا٠ مؾغتتٌ . ٚيتتتس      

مٜتّا   -ؾهٌ سملٓاأ٫ْ ٚسٱؾرسأسْ هلتٙ سيؿٛق١ٝ ٫ ربرٚ عٔ  س٥ر٠ سيتدؾاع عتٔ سيعًِت    

 دسَاْ .ُٚا ٜخ سيٌشر١ٜ ٤ًَٞ مبٌٔ ٖتٙ سيضِّ -ناّْ صٛ ُ٘ 

ٔ حيو يف نٍِ ُرسٓٓا و٬ سٱم١َٝ٬ مَِٓا ٚيف ٍ ؾي٠ سيٓٗغ١ قرمْا سيهٔري َ

ٟ نإ ؼبّٛ سيعًُٞ س٫ْس٘اّ يهٔ ، سيط١ًٜٛ ٛ سسبغا  ٍ ٖتٙ سيؿٛق١ٝ سيع١ًُٝ ٚسزب

٢ِٛ ٌّٜٔ نٌ عامل ًنٕ ربضض٘ ممشتٌ  ، ىىل سْدؾاع يًٌٜٕ يف مغٛس  نٌ عًِ 

ْ ْٗغِٓا ٚ حسى ٢ِٛ ، ٚمٚمع َِخضضٕٛ  َِٓٗ ْا مل ٌٜل م٣ٛ ق٩١ًّعًُا غاَمخد
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،  ؾع سيٓا  ىىل  وٍٛ سيعًِ َٔ ًاَ ربضضِٗ مع٢ ٖ٪٤٫ ىىل  ،يف عًّٛ سيدٜٔ 

ٔ ٚسيِؿاُ  مٚس ؾًُا ، يِخضض٘ ؽبًط مٕ سيعًِ م س  َٔ ٚٛٔٛس ٔ عًّٛ سيدٜ  ّاىٛ٘اَاّ ع

   ٛ ٕ ىىل عًّٛ سيدْٝا يف ًدس١ٜ سيكرٕ سهل٘رٟ سملاعٞ ًدم ٖ٪٤٫ سيعًُتا٤ سيٌٜٕت ٜهٖٓت

٘  مٕ سيعًِ ) يًٓا  ي سٙ ٫ ؽبتدّ ه    قاٍ سهلل قاٍ  مٛت سملستًِ ! ٖٚٓتا    ٠وتر ( ٚمٕ َتا مٛت

ّ نتإ يف ؾتي٠ ْٗغت١       َهُٔ سشبطر . ؾُا حنرٙ سيسًـ يف سيِؿاعٌ ًتني سيعًٛت

ِ  ٕٚ عًِت َتٔ   ًت شا١ًَ ٚٛغا ٠ ٗاَع١ ٜد ى و٬هلتا سيٓتا  مٕ ًُتو س٭ٚصتاف يع    

ًاَ سيِسٜٛل هلتس سيعًِ . مَا عٓدَا رْٛ سيرٚك ٌٜٚٓعٕ مٌَ دبدٜتد سسبغتا ٠ يف   

٘   يعًِ )سيعًّٛ نًٗا ُٛعع ٫ؾ١ِ ُكٍٛ س ي سُٖا     قاٍ سهلل قتاٍ  مٛت ( ىحٕ ؾتيٕ َتا مٛت

 يٝ  ًعًِ ًٌ َغٝع١ يٛقّ سٱْسإ ٚٛٝاُ٘ .

ٌ   ، ٖتس سملؿّٗٛ نإ َٔ ممٌاَ ربًؿٓا يف س اٍ سيِعًُٝتٞ    ؾت٬ ٜٓهتر عاقت

يهٔ صاٍٛ سملكٛي١ ،  قاٍ  مٛي٘ٚؾغ٬ّ عٔ مٕ ٜهٕٛ َسًُّا مٕ سيعًِ قاٍ سهلل 

ٚ م س  سيك سع١ مٚ نإ َٔ سيِ٘ا  ٓا٤  س  مٚ م س  ًَ م س  ىٕ ْؿس٘ ٘ م عرؾ١ ع١ًّ مصاًِ

ّٕ سيٌٜٕ يف ٖتٙ سيعًّٛ  ؾترض  ؾٗٛ ٜد ى مٜغّا مٕ ٖتٙ صبا٫ْ هلا عًُٗا ٚؾٓٗا ٚم

 . دّ ٛٝا٠ سيٓا نؿا١ٜ رب

َ ى٫ّ مْ٘ت ؽبتدّ       ٗاٌْتاّ ؾايِعًِٝ ع٢ً سيٓظاّ سسبدٜٕ َع نٌ َا ؾٝ٘ َتٔ عٝٛت

 سملعٝش١ٝ . ٛٝآُا ٗٛسٍْ َٔ نٌريّس

ٚٛضًّ ،  ىىل سيعًّٛ س٭ور٣ سيشٌاَ سدب٘ سملاعٞ سهل٘رٟ سيكرٕ ِٓضـَ يفٚ

ِ حٌٖٛس ىىل  ؾا ١ٛ وسا ٠ وسرْا ىح ٓا١ْٝ ْه١ٌ ْ غر١ًٝ٭ْٗ ُٗتَ ؾهرِٖ  ٗاَعا

ٚنإ َٔ ،  (1)عبٛ مؾها ٖا سي١ُٝٓٝٝ مٚ سيٝسا ١ٜ قٌٌ مٕ ُعطِٝٗ سملع١ًَٛ ُٚٛٗٗ٘

ٕ ِٜٖٛٗٗٛ ًايعًُا٤ س٭ٗد٣ ٢ِٛ  سملِخضضني ًايشرٜع١ م ّ س٭ور٣  ىىل   سم١ سيعًٛ

 ٫ ٜغطرٚس يد سمِٗا يف سيػرَ سيتٟ مٓر ُنٓريّس ًايػّا ع٢ً ؾهرِٖ ُِٚٛٗٗٗ .

 فؿٌ ايتعًِٝ عٔ ايعًِ : - 1

 ؟ سملسًُٕٛ سيٌٜٕ عٔ سيعًّٛ س٭ور٣ غري عًّٛ سيشرٜع١ ًدم سيِخًـ قرٕٚ ًعد

ٟ ًِٝٓٗ ًٚني عًُا٤ سملسًُني سملِخض ـ سسبغا  ضني يف سيطٍ ٚيهٔ ٛاٗك سيِخً
                                                                 

ٍ ايممدنتٛز طم٘م سطممني يف نتاب٘م َطممتكبٌ ايجكافمم١ يف َؿممس         (1) ٓمما        )) : ٜكٛم ًمم٢ أٟ ضتمٛم قممد أقُ ٓمدْا ع ًممِٝ ع ايتع

ـ            ًمم٢ ايٓشٛم األٚزبممٞ ارتماي ٓمر ايكممسٕ املاقمٞ ع َمما يف ذيمو غممو ٚال     ؾمسٚس٘ ٚٚقممعٓا َٓاٖذ٘م ٚبسازتم٘م َ  ،

 . 38ف  ((١ ٔ ْهٕٛ أبٓا٤ْا يف َدازضٓا األٚي١ٝ ٚايجا١ْٜٛ ٚايعاي١ٝ تهًٜٛٓا أٚزبًٝا ال تػٛب٘ غا٥ب، ضت ْصاع
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٤ ىىل     ّسٚسيهُٝٝا٤ ٚس٭ٛٝا٤ ٚغريٖا قد نإ نٌري ، يتتس سمِستٌٗ سملستًُٕٛ سيً٘ٛت

 سيػرَ ٚسيٌٓٗ َٔ َعا ؾ٘ يف ٖتٙ سيعًّٛ . 

س٫و٬ِف سيهٌري ًني ًعط َغاَني ٖتٙ سملٛس   ٚمصٌمل سشبطر قا٥ُّا ١ِْ٘ٝ

ٙ سملسًِ  ًٚني ـ مَاَٗا تَا ٜعِكد ،  ٜٔ مٚ عكٌ  ؾاملعرٚف مٕ سسبكا٥ل سيع١ًُٝ ٫ ٜك

،  ؾشًٗا ٌّٜٔ مٚ ٛكٝكِٗا ٌّٜٔ َٔ ٜنُٞ ٢ِٛ سيٓظرٟ ى ا ٖا يف ُظٌ سيٓظرٜاْ مٕ ى٫ّ

ٚيتس ؾٗٞ قا١ًً يًرؾط نُا ٖٞ قا١ًً يًِٛقع َٔ ٌُٓٛٗا . ٚسشبطر ٖٓا مْٓا موتتْا  

َ نً٘ ٛكا٥ك٘ ْٚظرٜاُ٘ صٜٜٝٗا ٚمقرًٗا ىىل سيض١ٜ ٚمكُٝٗا ٚمقرًٗا  َٔ سيػر

ٔ  ر َٔ حيو مْٗا قر ْ ىىل سيسكِ . ٚس٭وط  يف سملٓاٖٙ سيد سم١ٝ ملخًِـ سملرسٛتٌ َت

 س٫ًِدس١ٝ٥ ٢ِٛٚ سزباَع١ٝ .

َتٔ   ٚسيطؿٌ ٫ ٜد ى سيؿرم ًني سسبكا٥ل ٚسيٓظرٜاْ ، يتيو ؾهٌ َا ٜد م٘

ضا ّ ٜنُٞ ٖٚٓا ، ٛكا٥ل ْظرٙ ١ٗٗٚ  ُؿ٢ٓ ٫ سملا ٠ مٕ س٫ًِدس١ٝ٥ يف ٜد   ؾايطايٍ ، سِي

ٕ سملا ٠ : ىيف ٛني َد   َٛس  سيدٜٔ ٜكٍٛ ، َا ٠ سيعًّٛ يف  سيعدّ َٔ ُسِٜدٖ ٫ٚ

ّٕ س٫يٌِتا         ع ى٫ّ م ُؿ٢ٓ ٚمْٗا ُٓشن ًكتد ٠ سهلل . ًٚترغِ سشبت٬ف سيًؿظتٞ يف سملٛعٛت

ٔ  ، مِٜٗ ٜضدم ت سيتٟ ٜكع يف عكٌ سيطؿٌ  ِّ ُتنُٞ    ؟ ممِاح سيعًّٛ مّ ممتِاح سيتدٜ ٓت

ِّ ٜتنُٞ     سملر١ًٛ سملِٛمط١ ؾٝد   ْظر١ٜ  س ٜٚٔ يف سيعًّٛ ٚؾه ر٠ ُطٛت  سشبًتل ، ٓت

ٚىح قاٍ  ًّو ي٥٬ًُه١ ىِّٞ وايل ًشر َٔ  َد   سيدٜٔ ًِٜٚٛ قٍٛ سهلل ُٚعاىل : 

ف ُٚطٛت     (1)  ني ُٚنُٞ سملر١ًٛ سئا١ْٜٛ يٝد   يف سزبٛيٛٗٝا عٔ ىْسإ سيهٗٛت

س  سيتدٜٔ عهت  حيتو ، ِٛت٢ ىحس      ، سسبضإ ُٚػري شهٌ سٱْسإ  ٜٚد   يف َٛت

ع٢ً مْٗا سيِؿسري سسبكٝكٞ يٓؿس١ٝ ٖتتس   اْظر١ٜ ؾرٜٚد ٚغريٖ وٌ سزباَع١     

 سئكاؾ١ سٱم١َٝ٬ عه  حيو . يف َٛس  ٜٚد   ، ٚمًٛنٝاُ٘ ُٚضرؾاُ٘ سٱْسإ

ٖتس س٫ْؿضاّ يف ُكدِٜ َعًَِٛني َِٓاقغِني ىٛدسُٖا ُكّٛ ع٢ً ؾرعت١ٝ مل  

ملتٓٗٙ  ٌّٜٔ مٛد َٔ سيػرَ مٚ سيشرم صتِٜٗا يهٓٗتا ُتد َّ  عًت٢ مْٗتا ٗتك٤ َتٔ س       

ٛكا٥ل ، َتع َعًَٛت١  ٜٓٝت١     نً٘سيد سمٞ سملؿيض َٔ سيط٬َ مًؿّا سٱميإ ًنْ٘ 

٫ ُٓاقش ٖتٙ سيؿرعٝاْ ًشهٌ واظ ت ٚيهٔ ُكدّ صبُٛع١ َٔ سسبكا٥ل عتٔ  

ٍ ُؿسري هٜاْ سيهٕٛ يف سيكرهٕ ٚمٛا ٜٕ  مٍٛ سهلل   . سيهٕٛ ٚسسبٝا٠ َٔ و٬

                                                                 

 . (77ف آ١ٜ )ضٛز٠  (1)
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ٜٔ مل ٜتد   مٛتد َتِٓٗ َتا قتاٍ      ٖتس س٫ْؿضاّ ميِد ٭ماُت٠ سملٛس  مٜغتّا سيتت  

ىل سيتتر  عًٝ٘ت   ّس عًُٝتّا ، ؾايهتتٌ ٜؿتيت َتٔ عًُت٘ت ٚربضض٘ت ؾكتتط           ، سٯوتر ِٜٚٛت

ّٕ ٖتٙ مٚ ًُتو سيٓظرٜت١ قتد  ٛغتٗا     ٜٚنُٞ ًامِد٫٫ ُ٘ َٔ عًُ٘ ؾكط . ؾاملعرٚف م

ٞ مٕ ٜٓطًل َٔ  ؾع مصٌ سيٓظر١ٜ  ِ ٚمٕ سير  عًٝٗا ٌٜٓػ يهٔ  ،مٌٖ سيػرَ مْؿسٗ

َٚتد   َتا ٠    ،عرف مصًٗا ٚمل ٜد   َّٜٛا َٛقـ سيػرَ َٓٗتا  َد   سيدٜٔ ٫ ٜ

سمل٬ٝ ٟ  سيكرٕ ٖتس يف ٚسيٓٗغ١ سيِطٛ  عضر ى  سى يف سملِدٜٓني ًؿشٌ ٜسِشٗد سيعًّٛ

َ عٔ عًُا٤ سيدٜٔ  ؾٝغرَ ، سيدٜٔ َد   قٍٛ ًط٬ٕ يٌّٝٔ ٌ ًٗا سيط٬ م١ًَٔ يٝغً

 ٕٚ مٕ ٌّٜٔ ْؿس٘ ْظر١ٜ  ... يٝسّ نر١ٜٚ ٖٚهتس س٭ ض مٕ ٜظٕٓٛ أسيٛس ٫ سيتٜٔ

  س ٜٚٔ مٚ ؾرٜٚد مٚ غريٖا ىٌٓاُّا عًُّٝا .

ٜ٪َٔ ًاهلل ٜٚ٪َٔ ًؿرٜٚد ًٚدس ٜٚٔ  ّاهلتس وّرٚ يٓا ٖتس سيٓٛع َٔ سيِعًِٝ ىْساْ

ىْساّْا ٜد ى مٕ ن٬ّ سسبل ٛل ًٓؿ  سيكتد  سيتتٟ ٜتد ى ؾٝ٘ت مٕ ٜتدع       ،ٚغريِٖ 

 . (1)( هلل سخل... سيضٝاّ سيض٠٬ ٚ ( يكٝضر َٚا هلل ) سسبٝا٠ َا يكٝضر )

 ايالَٓٗذ١ٝ ايتع١ًُٝٝ : - 5

ممًؿٓا قٌٌ صؿٜاْ مٕ سي١َٝ٘ٗٓ٬ يف سيِعًِٝ يف ٬ً  سملسًُني قد مورٗتّ  

 ،ميهٔ ٭ٟ ْظاّ مٝامٞ ُٛٗٝٗ٘ يف سشبًط سيتٟ ٌِٜٓتاٙ  ، ٬ّٝٗ عًُاْٞ سيٓكع١ 

سيتُٝني عٓتدَا    ًننًُٗا ٍُِٜٛ َتٔ سيٝستا  ىىل   ٚيتس  مٜٓا يف عاملٓا سٱم٬َٞ  ٫ّٚ

ؾُضر س٫شيسن١ٝ سيٓاصر١ٜ ٍُِٜٛ ىىل َضر سيرممسايٝت١   تٗا ِٜٝػري ْظاّ ما٥س

 ٚغريٖا ًَٔٗا . ...سيسا س١ُٝ 

١َّ ُٛٗٝٗٗا َتٔ ًٴ  ٔٴهلُٳٖتس سيِسٍٝ سيؿهرٟ ٜٴ ٢ُّ    معدس٤ ٖتٙ س٭ عتد مبتا ٜست

ٞ يف مٟ  ٚي١ يٝػٝٚسييت ُكّٛ ع٢ً ُ ، ًعد عٔ سيِٜهِ ْظر١ٜ ّ سيسٝام كّٛ ري سيٓظا

(2)ًعد عٔ سملِٜهِ عبٛ سيدٚي١ سدباٙ ًِػٝري سزبدٜد سيٓظاّ
س٫ْك٬ًاْ  ؾؿًسؿ١ ٚيتس ، 

ٛدٖ  اسشيسنٝٶ اسيعسهر١ٜ مل ُٓ٘مل ى٫ّ يف  ٍٚ سيشرم ، ُٚضٛ  َعٞ مٕ سْك٬ًٶ

  ٞ ؾًكتد ٚصتٌ    ت٫ ميهتٔ   ؟ يف ؾرْسا ٌٖ مٝػري سيشعٍ سيرممستايٞ ىىل سشتيسن

 ٚمل ٜػريٚس ؾهٝـ ىحس ٗا٤ٚس ًك٠ٛ سيعسهر . س٫شيسنٕٝٛ عه صٓا ٜل س٫قيسع
                                                                 

 . 717، ف  ٖم7113،  ، َؿس ، ايكاٖس٠ ، داز ايػسٚم ، َراٖب فهس١ٜ َعاؾس٠ اْعس ستُد قطب (1)

 . 17، ف  ٖم7177،  ، ايطعٛد١ٜ ، ايسٜا  ، داز ايٛطٔ ؾس، زؤٜا إضال١َٝ ألسٛاٍ ايعامل املعا اْعس ستُد قطب (2)
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      ٛ  ىٕ سملسني١ َسني١ َٓٗٙ ٜي٢ً عًٝ٘ سيطؿتٌ سيػرًتٞ مٕ َتا ًٝتدٙ ًَه٘ت ىحّس ٖت

ٍ سيِضرف ٞ  َد ٚ  ًِنصٌٝ سملٓٛسٍ ٖتس ع٢ً ٜٚٓشن ؾٝ٘ صاٛ ٚ  ٬ّٗ  ممساي يِٝخر

 . (1)سيؿهر  ميٛقرس ٞ سيسٝام١

سملكتر سْ .   ُتد ٜ    رٜكت١  يف ٢ِٛ ًٌ سملٓٗٙ سوِٝا ْا يف ُٜٓضر مل ٚسي١َٝ٘ٗٓ٬

ًكني َٓٗٙ ع٢ً سيشرقٕٝٛ ْشن ؾًكد ٚسيشرٜع١  سيًػ١ عًّٛ ٚماعدْ ، سملع١ًَٛ ْكٌ يف سِي

ٙ سيِ٘ر١ً  يف سيػرَ ع٢ً سيٓٗغ١ عضر مّٓر ٛني يف ، سملٓٗٙ ٖتس ٌُّٔٝ ع٢ً مًٛى َٓٗ

ّ سيٓظرٜت١  ، ٚسيهٖإ يف سيعًّٛ سيِ٘ر١ٌٜٝ  ِّ ٬ُٖا يف سيعًٛت ٕ ا٘تإ  رٜكت  . ٚسملٓٗ (2)ٓ

 منٔر . ٫ سملع١ًَٛ ىىل ٜٛص٬ٕ

يهٔ سملشه١ً مْٓا يف عضر سيِخًـ يف سيكرٕٚ سيكر١ٌٜ سملاع١ٝ قتد سعبضتر   

ٔ  حيو يف ُد   سييت سيعًّٛ ْٛع١ٝ ًسٌٍ سيًِكني  رٜك١ ع٢ً سيِعًِٝ يف ممًًٛٓا ،  سيتكَ

ِّ ٘ سمِخدَٓا  رٜك١ سيًِكني يف ملا ٓ ِ سسبدٜٕ َٚدس م٘ ٚٗاَعاُ ُد ٜ   ٗا٤ سيِعًٝ

سيِ٘ر١ً ٚسيهٖإ ت ؾًكد   مٓا مجٝعّا مٕ سملا٤ عٌا ٠  ًطرٜك١ ُد   مٕ ٜؿيض عًّٛ

ٚنتيو   مٓا منٛ سيٌٓاُاْ ، ٚنتيو  ، نس٘نيٚم د٠ٛٚٚس ٖٝد ٚٗني ح ُٞ عٔ

ِّ ٜتنُٞ        قإْٛ سيطؿٛ .. ٚغريٖا نٔري ت يهٓٓتا مل ْٳد متِٗ ى٫ّ نُعًَٛت١ ذبؿتظ ٓت

مبع٢ٓ هور مْٓا مل ْد مٗا نِ٘ر١ً يف  ،اك س٫َِٜإ ؾِٴهٍِ ؾٝٴهٍِ يٓا سيٓ٘

ِّ مٛؿتظ   ، سملخِه  ٚمل ٜطًٍ َٓا مٕ ظبرًٗا يف َٓاأيٓا ، نٌ سيتٟ  ًٍ م    ٓت

ِّ ىٕ س٢ِْٗ س٫َِٜتإ   ِّ منٍِ َا ٛؿظّ . ٓ ٍ س٭متِاح ضبُتد قطتٍ       -ٓ نُتا ٜكٛت

 ميسمل سيطايٍ سيعرم عٔ ٌٗٝٓ٘ ٚميسمل َعٗا سملعًَٛاْ . (3)- يف ضباعرُ٘

مٕ قإْٛ سيطؿٛ سيتٟ   مٓاٙ  (4)سيعكٜك ىأَريٞ عٌد س٭مِاح يٞ حنر ٌسملكاً يف

ْ سيرٚع١ ً ٓاْٟٛ س٭ٍٚ سيضـ يف َ ٚ ايٌا ٙ يف مَرٜها ٜد   يط٬ مًَٛ نشاٖد

ٍ : حٌٖٓتا ىىل سيرٚعت١ َتع ًتاقٞ  ت٬َ سملاٗستِري يف سييًٝت١          دبرٜيب مجٌٝ ، ٜكٛت

مٛد س٭ ؿاٍ َسُا سّ  صػري ٚمعطّ َا٤ ٛٛض ٍٛٛ س٭ ؿاٍ ٚمجعّ سملع١ًُ ؾكاَّ

ٍ ٚٓائ ّ َِٓٗ مٕ ؼباؾظٛس ع٢ً َا ، دسوًٗا ٖٛس٤ ًنر٠  ّاٚهور قطع١ وش ًٌ  ِّ ٓ
                                                                 

 . 579، ف  ، َسدع ضابل ، َراٖب فهس١ٜ َعاؾس٠ اْعس ستُد قطب (1)

 . 777ف  ، ٖم7117 ، َؿس ، ايكاٖس٠ ، ٚايٓػس يًطباع١ ايٛفا٤ داز ، املعاؾس٠ ايفهس١ٜ االجتاٖات ، د. ع٢ً دسٜػ١ (2)

 ّ .7997اَع١ املًو عبد ايعصٜص ، دد٠ ، اإلضال١َٝ( ، د ستاقس٠ )َٓٗر ايذلب١ٝ ستُد قطب (3)

 بإداز٠ ايتعًِٝ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ .َٛد٘ إداز٠ َدزض١ٝ  (4)
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م سملتا٤ . ؾٓتتكٍ           عٓتدِٖ َػُٛت ّس ذبتتّ سملتا٤ ٚمٕ ٫ ٜستُٜٛس هلتتتٙ سيكطتع مٕ ُطؿٛت ؾتٛت

ْ  سيهتر٠  يهٔ سشبشٍ قطع١ ْكيّ ىصرس  ًٚعد سملسُا  ٌ  ٛتري ّ  سيطؿت ٬ًَس٘ت   ًًًٚت

ّ سيِ٘ر١ً ؾطًٌّ مٕ ؼباؾظ نٌ ،  ّ مطمل سملا٤ىًكا٥ٗا ذب ؼباٍٚ ٖٚٛ ِّ عهس ٓ

 . ٤ ؾع٘ك سيضيب سيتٟ ميسو ًاملسُا َِٓٗ ع٢ً قطعِ٘ ؾٛم سملا

َٶ ًعد ّ هلِ مٕ ٖٓاى مٗسا ٕ ُطؿٛ  اعد٠ ضبا٫ْٚ شرٛ ٔ م َٶ، ميه  اٚمٗسا

 . ٫ ميهٔ مٕ ُطؿٛ يٛٛدٖا

عتد٠  ا ًتتيو عًت٢ قا  ٓت ًٗتتٙ سيٌستا ١ شترّٛ قاْْٛتّا ٛؿظٓتاٙ ٚمل ظبرً٘ت ٚن      

سٛؿظ ٜا ًين ًٚهترٙ ىٕ   ) : مٛد  ٬ًِٗ ؾٝكٍٛ ي٘رٜني عٓدَا ٫ ٜؿِٗ أًٖعط س٭

 ( . شا٤ سهلل ُؿِٗ

قإْٛ  سمِخدسّ ع٢ً سملس١ًُ  ٚيٓا يف سيي١ًٝ ٚأس سْ ىصرس  َٔ ْعاْٞ أيٓا ٫ ٚيتس

ِّ ىٕ ٚصتٌ سيطايتٍ ىىل سزباَعت١ ٕٛٝت سيِ٘رًت١ ٜعتاْٞ        ، ٚسٛد يًِعًِٝ ٖٛ سيًِكني ٓ

 س٫ِْكاٍ ىىل سملٓٗٙ سزبدٜد . نٔريّس َٔ

 املٛت اذتطٞ : - 6

ِّ قتد   ، ٚقتد ٜعتيف ًتتيو    ، َٔ سيسٌٗ عًت٢ سٱْستإ مٕ ٜتد ى مْ٘ت طبطت٧       ٓت

١َّ ْتد ى مْٓتا ربًؿٓتا نتٔريّس يف      ٜسع٢ ىىل ُػري ٚعع٘ ُٚضٜٝمل َسا ٙ . ى٫ّ مْٓا م

ٜخ موتتر٣ مقتتٌ َٓتتا عتتد ّس ٚمل ٜهتتٔ هلتتا ُتتا      ّاٚمٕ مممتت، سيِعًتتِٝ عتتٔ ًتتاقٞ س٭َتِت   

ٟ نُا نإ يٓا قد ًدمْ ْٗغِٗا سسباي١ٝ ًعدْا ًعكٛ  ُٚكدَّ ٚمصًّٜ  ٛغا 

 َسا ٖا .

 ٔ نُا ذبرنّ ، ْٚضٌ نُا ٚصًّ ؟ٚسيس٪سٍ : ملاحس مل ِْٜرى عب

ٛٳ ّٕ قإْٛ سيِٓاؾ  ٜ ٚقتإْٛ سٱٌٛتاط ٜٛيتد     ، د  س٥ُّا ُكدَّا ٚيٛ نإ ًط٦ٝتاّ يلى

صٌّٝ ًيٌٛاط عٍ٘ٝ ٗعٌ عً٘ت١  ؾنَِٓا م ،ربًؿّا ُٚنورّس ٚيٛ نإ غري َشاٖد 

ٚعبٔ ْٓظر يف ، سيكَٔ ُسري ٚذبٌُ َعٗا  ٫ّٚ ٚشعًّٛا عبٛ ٛغا ٠ ُٚكدّ منٔر 

ٞ سئػر ٌُِا ن ًٓا مقدسَٓا  َ ؾاذب ؾايٝاًإ  تٜٚٓشٌ ًرٚع١ ُكدَِٗ عكًٓا ، سمِػرس

ٚنٛ ٜا ُٚاٜٛسٕ مناحٚ هلتس سيِكدّ سيسرٜع سملتٌٖ يف عامل سيضتٓاع١ ًترغِ سْعتدسّ    

َ  ،س٭مام١ٝ يًضٓاع١  ٚسملٛس  سيطٌٝع١ْٝ سئرٚس ٜٚنُٞ  ٚ ْا ؾٓٓظر ىىل ٖتٙ سيِ٘ا 

ًعني سٱع٘اَ ٚسٱنٌا  ْٚتنرٖا يف ضباعرسُٓا ٚنٌِٓا ْٚؿِمل ممٛسقٓا منٔتر  
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َٜٛاّ يف   سم١ دبرًِٗا ٚىَها١ْٝ ُطٌٝكٗا يف  ٚيٓا .  ْؿهر مل يهٔ ، هلا ؾننٔر

ْعٌن  مل ، مع٢ً م ٚس  ىىل سيٛصٍٛ يف ُِٗمًّ ْسِخدّ مٕ ميهٔ نٝـ َّٜٛا ْد   مل

ّٜا    ٕ   ، َّٜٛا مْٓا ِٖٚ قد ًتدمْا مٛت ًعتدْا ًستٓٛسْ  ًٛت١     ًتدم  مٚ مٕ ًعغتِٗ قتد نتا

ْ مل دبد َٓا م٣ٛ ٓػر َؿِٛك ٚسًِسا١َ سيرع٢  سيِعًِٝ ٚسيِٜٓٛر . نٌ ٖتٙ سي٬َا

 عٔ سٯورٜٔ .

ُعآُتا  مَاْ ؾٝٓتا ِٛت٢ سيرغٌت١ يف ُػتٝري صبِ    ، ىْ٘ َْٛ سٱٛسا  يف  سوًٓا 

ًُٚو ٖٞ س٭ ض ٚٓرٚسُٗا ، ٖٚ٪٤٫ سيعُاٍ  ، س٭َٛسٍ ٖتٙ ، ؟ سيِكدّ ىىل سيِخًـ َٔ

َتٔ سسبدٜتد ٚسملعتا ٕ َٛٗٛت ٠ يف عاملٓتا سٱمت٬َٞ ، ؾتنٜٔ سيترٚك سيتيت دبُتع ٖتتتٙ           

 سيعٓاصر يٓسعد ًػٍد مؾغٌ .

ٞ ٚسملسٌ٘ يف ْؿخر ىْٓا ٞ مٕ سيسٝا ٠ مَرٜه١ٝ ٚسيًِؿكٜٕٛ ٜاًاْ  عاملٓا سٱم٬َ

سخل ٖتس سيؿخر ًضٓاع١ سٯورٜٔ  ... ٚٚ مٌا١ْٝى سيّٓٛ ٚغرؾ١ ىٜطايٞ ٚسيهٍٓ ُاٜٛسْٞ

،  س٭َرٜه١ٝ ع٢ً ٚمؾغًِٝٗا س٭ملا١ْٝ سيسٝا ٠ عٔ ؾنٛا ٜٔٓا ، ٓا( ُٚٝٓ) َٔ ّسٗك٤ مصٌمل

،  مٌاْٞٚسيهٍٓ سٱٜطايٞ مؾغٌ َٔ سٱ،  سيهٛ ٟ َٔ مؾغٌ سيٝاًاْٞ ٚسيًِؿكٜٕٛ

١َّ ٚمٍٚ عٓضر يف قإْٛ  ْعاْٝ٘ٞ سيتٟ ُدٍ ع٢ً ٖتس سملْٛ سسبس ، ؾهٝـ ُكّٛ م

١َّ ٖٚتٞ ُؿختر مبتا عٓتد سٯوترٜٔ ؟ ، نٝتـ        سيِكدّ َؿكٛ  ؾٝٗا ؟ ، نٝـ ُكّٛ م

١َّ سسبدٜٕ ؾكط عٔ َا مظبكٙ غريٖا ؟ .  ُسِػرَ م

 ايعػ٢ ايعًُٞ : - 7

ٌّٗ ُٛأٜع سملع١ًَٛ عًت٢ َرسٛتٌ أَٓٝت١     ىٕ ْظاّ سيِعًِ ًِكسُٝاُ٘ سسباي١ٝ قد م

ِّ سيرٌٗ ، ٚنتيو سسباٍ ًايٓس١ٌ يًٓسا٤ .ُ ٍ َع عُر سيطؿٌ ٚسيؿ٢ِ سيٌايؼ ٓ  ِٓام

ٜٓطٟٛ ع٢ً ْظاّ سَِٜاْاْ ٜٓكٌ سيطايٍ مٚ سيطاي١ٌ َٔ َر١ًٛ ٖتس سيِكسِٝ 

ٖٓتا ؾتا٭َر  ٌٝعتٞ ٫ ؼبِتاٚ ىىل      ىىلٚ ،  سم١ٝ ىىل مور٣ ًِ٘تاٚأ حيتو س٫َِٜتإ    

ْ سيساًك١ يف سملٓا ؾغ٬ّ عٔ ، ٖٙ سيد سم١ٝ ٚ رم ُد ٜسٗا ُعًٝل ، ى٫ّ مٕ سيسًٌٝا

ٚسمتِخدسّ ممتًَٛ سيتًِكني يف سٱٗاًت١ عًت٢      ، ُٛمع سملكر سْ سيد سمت١ٝ ُٚغتا ًٗا   

ٍ         ، س٫َِٜاْاْ  مٚٗد ٖتدؾّا ىعتاؾّٝا يًِعًتِٝ ٜطًتل عًٝ٘ت دبتاٚأ سملرًٛت١ مٚ سسبضٛت

 ع٢ً سيشٗا ٠ .
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ٌ سيِعًِ ٜؿيض يف سيطايٍ ٚسملعًِ سْط٬قّا عبٛ مغ ِ َٔ مٗ ٛس  َا ٜد   ؾايعً

ػبِاأ سيطايٍ  مٕ ٖٛ ؾاهلدف سملر١ًٛ دباٚأ مصَٜا مَا ، ً٘ ِٜضٌ َا نٌ عٔ ٚحبّٔا

يف عكتٌ سيطايتٍ ًعتد     ١ًضرف سيٓظر عتٔ ِٛ٘ت سملعًَٛت١ سملٌِكٝت    ، س٫َِٜإ ًٓ٘اك 

ع سيد ٗت١ سسباصتٌ عًٝٗتا يف حيتو س٫َِٜتإ        ، س٫ِْٗا٤ َٔ س٫َِٜإ  ؾغ٬ّ عتٔ ْٛت

ٍ مٚ ٗٝتتد مٚ ممِتتا    س٤ َكٌتٛت ٭ٕ دباٚأٖتتا ٚمتت١ًٝ    تأ ، سملٗتِت مٕ ِٜ٘تتاٚأ سملرًٛتت١    متٛت

ًٜضٍٛ ع٢ً سيرأم ، ؾاسباصتٌ عًت٢ سئاْٜٛت١ ؾرصتِ٘ منته َتٔ سسباصتٌ عًت٢         ي

ٍ عًتت٢ ٚرٝؿتت١ ، ٚسسباصتتٌ عًتت٢ سزباَعتت١ ؾرصتتِ٘ منتته ،       سملِٛمتتط١ يف سسبضتٛت

 ٚنتيو سملاٗسِري ٚسيدنِٛ سٙ .

      ٔ مت٬مل ُٛصتٌ ىىل    َٔ ٖتس سملٓطًتل ُرمتخّ يف عكٛيٓتا مٕ سيِعًتِٝ عٌتا ٠ عت

ٚرا٥ـ حبسٍ  ٍٛ نٌ مًِ . ًٚتيو مصٌمل س٫َِٜتإ ٖٛت سيٌعٌتع س٭مترٟ سيتتٟ      

ٚمصٌّٜ ِْا٥ٙ سئا١ْٜٛ سيعا١َ ُعا ٍ ، ُعًٔ ؾٝ٘ ٛاي١ سيطٛس ٨ ع٢ً َد٣ مماًٝع 

 يف  ٍٚ سيػرَ .  ِْخاًاْٚما٥ٌ سٱع٬ّ ِْا٥ٙ س٫قٌٌ يف س٫ُِٖاّ ًٗا َٔ 

عًُٝتت١ سيِعًُٝٝتت١ مٚٗتتدْ يٓتتا رتتاٖر٠ سيعشتت٢    يسٖتتٙ سيعكًٝتت١ سملِخًؿتت١ يف ؾٗتِت   

س قتد ٛضتًٛس عًت٢          ،سيعًُٞ  ؾاسباصًٕٛ عًت٢ سيشتٗا سْ ٜؿتيض ؾتِٝٗ مٕ ٜهْٛٛت

سيعًِ سيتٟ مطرْ َٔ مًٗ٘ سيشٗا ٠ ، يهٔ سيٛسقع ٜظٗر ِٛ٘ سيغعـ سيهٌري 

 يف ٖ٪٤٫ سملِعًُني .

٤٬ ؟ ٖٚٛ ٫ ٜعرف سٱَ سزباَع١ ىىل  ايٍ ٚصٌ نٝـ م  ى مٕ ممِطٝع ٫ ىْين

سيًِٗ ى٫ّ َا قرمٙ  ، ضبٝط ربضض٘ يف ٜدٚ  َا ٜد ى ٫ ٗاَعٞ ممِاح ِٜخرٚ نٝـ

ٍ  نِٛ سٙ . نٝـ ٜعني َدٜرّس زباَع١ مل ميا   سيِد ٜ  َّٜٛا  عٓدَا نإ  اي

ْر٣ ًٗا يف ْٗتا  س٫َِٜتإ    ّأَ مٜاّ ٛٝاُ٘ ؟ . مم١ً٦ نٔري٠ ُٛعمل مْٓا منًو معٝٓ

ِّ ىٕ ٗا٤ يٌٝ سسبٝا٠ مبشه٬ُ ًٍ َٓا مبا يدٜٓا َٔ عًِ ٚشٗا سْ مٕ ٘ ٚه٫َ٘ ُٚ ٓ

ٌْضِّتر مَِٓتتا ىحس ًنًضتتا ْا ٜعًٖٛتا عشتت٢ ٜتتِٓ عتتٔ عتعـ ُهٜٛٓٓتتا سيعًُتتٞ ًتترغِ        

 سييت ْسطرٖا قٌٌ ممسا٥ٓا يِدٍ ع٢ً شٗا سُٓا . سيرَٛأ

 تػٝرل ايهتاب١ َٔ األسسف احمل١ًٝ إىل األسسف ايالت١ٝٓٝ : - 8

نُاٍ مُتاُٛ ى قترس  ىيػتا٤ سشب٬ؾت١      عٓدَا مصد  1024ًّعد ْهسِٓا عاّ 

ٔ عُٓٗا ُػٝري ٛرف سيهِا١ً َٔ  ٙ قرس سْ يِٜدٜٕ س ُِع ، نإ َ مصد  ًعد
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ىىل سسبرف سي٬ُٝين . ٚقد سمِطاع مٕ ٜؿرض  سيين١ٝ ًايًػ١ سملكر٤ٚ سيعرًٞ سسبرف

١ يف مغٛس  سملاعٞ سيهٝإ سسبغا ٟ سيينٞ سملُِد ىىل قرٕٚ  ًٜٛ يف سيِػٝري ٖتس

 . سيس٬ك ًك٠ٛ

ْ سيساًك١ ىىل سهلٓد نُا ّ ًِضدٜر سملهٌِاْ سيين١ٝ ًايًػا ٚقاّ مبٓع  ، قا

ٚمل ٜك  س٭َر ع٢ً عكدٜٔ ٢ِٛ ؾضٌ س٭ُرسى  ، سيكدمي١ ًايًػ١ سيهِا١ً مٚ سيطٌاع١

َٚا عا  ٜسِخدّ  ّٝا ،عًُاْ سٱم٬َٞ ُرنٝا ٚٗ٘ ٚمصٌمل ، يػِِٗ قٌٌ َاعِٝٗ عٔ

 ٔ سيتٜٔ مل ُطًِٗ مّح٢ سيِػٝري ٚمٕ٘ٛ مُاُٛ ى .سيين١ٝ سيكدمي١ ى٫ّ ق١ًّ َ

ٚيكد ُاًع مُاُٛ ى نٔريّس َٔ سيدٍٚ سٱم١َٝ٬ يف ُػٝري ٛرٚؾٗا ىىل سي١ُٝٓٝ٬ 

 . نيْدْٚٝسٝا َٚايٝكٜا ٚسيضَٛاٍ ْٚٝ٘ريٜا ٚغريٖا

ّٕ سشبطر ؾُٝا ؾعًّ ٖتتٙ سيتدٍٚ ٫ ٜعٛت  ىىل ُػتٝري ٛترف ىىل ٛترف ٚيهٓ٘ت         ى

ّٕ َتا  ؾضٌ ُا ٜخ ٚ ٜٔ ُٚرسٖ ٚٛ غا ٠ ٚسمٌِدسي٘ ًِا ٜخ ُٚرسٖ ٚٛغا ٠ مور٣ . ى

سيدٍٚ مل ٜهٍِ يف ّٜٛ مٚ م١ٓ مٚ قرٕ ًٌ ع٢ً َد٣  ٖتٙ يف سيكدمي١ ًايًػاْ نٍِ

، ؾٗٛ ًتيو نِ ٖا٥ٌ َٔ سييسٖ ٫ ميهٔ ىعتا ٠ نِاًِ٘ت ًتا٭ٛرف     قرٕٚ  ١ًٜٛ

ا ذبِاٗ٘ َٔ سيدٍٚ سِْكا٤ َ ٖتٙ سمِسًّٗ يتيو ، قرٕ مٚ مٓٛسْ مٚ مٜاّ يف سزبدٜد٠

 . ُرسٓٗا َٚٔ ُا ؽبٗا مبا ؽبدّ ُٛٗٗٗا سيعًُاْٞ سزبدٜد ٚنٌِِ٘ ًايًػ١ سزبدٜد٠

ِّ عامل سيػرَ يٝطٌع ًايًػ١ سزبدٜد٠ ٚسييت  يف ٗدٜد يهٌ سملطاًع عٓإ ؾِّٜ ٓ

ْ غر١ًٝ نُا ٖٞ ، ٚنِاًِٗا  سمِخدسّ ع٢ً ٚسععٖٛا ظٛر ْ َٚضطًٜا نًُا

ْٚشتنْ   ، ى٫ّ َٔ سيٛسؾد سئكتايف سزبدٜتد   ًا٭ٛرف سزبدٜد٠ . ًٚتيو وًّ سيسا١ٛ

، مٗٝتاٍ ٫ ُكترم يف َدس متتٗا ى٫ّ َتا نِتتٍ ًايًػت١ سزبدٜتتد٠ ، ٚصتد ْ سيضتتٜـ        

ٍ ًٗتٙ سيًػ١ ت ؾاْسًخ سيٓا  عٔ َاعِٝٗ قٌٌ يػِِٗ  ّ سيهٍِ سييت ُهِ ، ٚ ٌع

    ّٕ يػِ٘ت ُرنٝت١ سيٓته٠     ُٚشهٌ َسخ ًشرٟ َسًِ س٫مِت عًُتاْٞ سهلٜٛت١ ، نُتا م

 . غر١ًٝ سيشهٌ

 تدزٜظ ايعًّٛ بػرل ايًػات احمل١ًٝ : - 9

َٚكاصد  َعاْٞ مجٝع ٛدٜٔ٘ َٔ م  ى مٕ ممِطٝع عرًٞ ىْسإ َع مذبدٖ عٓدَا

سيهًُاْ  ٕٚ ٛا١ٗ ىىل ُٛقـ مٚ سمِد سى ملعٓت٢ نًُت١ ذبُتٌ يف سيًػت١ سيعرًٝت١      

ٍٕ يهتٔ سسبتاٍ    ،ؾايسٝام َٚٛسقع سيهًُتاْ ٦ٌٜٓتاْٞ ٭ٟ َعٓت٢ قضتد      ، عد٠ َعا
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ؾي  سنٞ ملا ٜكضد ؼبِاٚ ىىل  تدَا مذبدٖ َع هور ًًػ١ غري يساْٞ س٭ّ ِٜػري عٓ

ٕ َٛٗٛت ٠ يّف       ٠ّٛ يػتيت سئاْٝتت١   ٖتتٞ : سمتُِ٘اع عتد٠ َٗتا سْ ٜؿتتيض مٕ ُهٛت نكت

ٞ سييت ذبًُٗا نٌ ن١ًُ ٚمرع١ سمِٝعاًٞ .  ٚعد  سيهًُاْ مبعاْٞ ٚىملاَٞ سملعاْ

 يتس ؾا٫مِد سى يف ٖتٙ سحملا ٓاْ  س٥ِ ٚٚس   .

 ،ٚ رم ْكً٘ َٔ شخط ىىل هور ؽبغع مٜغاّ يًكاعد٠ سييت حنرْاٖا  ًِٚسيع

نتإ س٫متِٝعاَ منٔتر ٚسملعًَٛت١      ًًػ١ ٚسٛتد٠ نإ سملعًِ ٚسيطايٍ ِٜٜدٓإ  ؾيحس

ؾتاملعًِ ؼبتاٍٚ   ، سوًِؿّ سيًػ١ ًُٝٓٗتا أس  س٫متِد سى ًُٝٓٗتا    ٚىحس  ،سملعطا٠ منه 

ٌ َشاًٗاُٗايػ١ سيطا مٕ ِٜٛقع سييت سيهًُاْ مًسط ٜسِخدّ مٕ ٍ ذبُ ٚنتيو  ، ي

ٚموتر٣ ٱ  سى  ، سيطايٍ ٜسِخدّ عكً٘ َرُني مٓٓا٤ ٛدٜٕ سملعًِ ، َتر٠ يًيمجت١   

 سملع١ًَٛ ْؿسٗا .

      ّ ٚعٓدَا ًدمْ ؾي٠ سيِٜٓٛر يف ًدس١ٜ سيكترٕ سهل٘ترٟ سملاعتٞ يف ُتد ٜ  سيعًٛت

سيِ٘رٌٜٝتت١ يف سزباَعتتاْ ، ٚيضتتع١ًٛ سييمجتت١ سيهاًَتت١ سٯُٝتت١ ملرسٗتتع نتتٌ عًتِت      

،  سمِعُرُِٗ سييت سيدٍٚ ًًػ١ سيعًّٛ ٖتٙ ُد ٜ  سٱم٬َٞ سيعامل  ٍٚ َٔ نٔري  ْقر

ًٚاٱظبًٝكٜت١ يف َضتر ٚس٭  ٕ   ، ؾايطٍ ٜد   ًايؿرْست١ٝ يف  ٍٚ سملػترَ سيعرًتٞ    

 ًٚانسِإ َٚايٝكٜا ، ٚنتيو ًاقٞ سيعًّٛ .

هور ع٢ً سيطايتٍ ىعتاؾ١ ىىل مت١ٓ ناًَت١ قٌتٌ سيهًٝت١        ٤ٚيتيو معٝـ عٍ

ٚمٕ ، مٕ ٜتتد   ًًػتت١ موتتر٣ غتتري يػِت٘ت    ٖٚتٛت   سيًػتت١ سملكتتر  سيِتتد ٜ  ًٗتتا ،  يد سمتت١ 

١َّ َِخًؿت١  ، ٜؿهر ًًػ١ مور٣ غري يػِ٘  ٚمٕ مئِٜ ًًػ١ مور٣ غري يػِ٘ . ٚ٭ْٓا م

ؾًِ ْد   دبا َ سٯورٜٔ ، ؾنٚ ًٚا يتٝ  ًٗتا يػت١ ٚسٛتد٠ ، ٚيٝستّ نتٌ مٚ ًٚتا        

 ّسسحمل١ًٝ . ًٚتيو ربِضر ٗك٤نٌ  ٍٚ مٚ ًٚا ُد   ٖتٙ سيعًّٛ ًًػِٗا ٚ ، َِكد١َ

سحملاعرسْ  مٓٓا٤ يًيمج١ سملٛٗ٘ سيعكٌ ىٗٗا  َٔ ٗك٤ ُٛؾر حيو َٔ ٚمِٖ ، سيكَٔ َٔ

 . (1)مٚ سيكرس٤سْ سيع١ًُٝ ىىل سمِخدسَ٘ يف ش٤ٞ منٔر م١ُٖٝ

ّٕ ِ ىىل يػ١ مور٣ يٝسّ دبر١ً ٚيٝد٠  َسني١ ى ًٌ سيِا ٜخ سيٌشرٟ ، ُرمج١ سيعً

يٝٗا ، ٚمٚ ًٚا ىقد ُرمجٛس عًّٛ سيْٝٛإ ٚمعاؾٛس  ٚمٗدس ْا ، سملسني١ ٖتٙ ع٢ً قا٥ِ
                                                                 

ٝم١ ٚطممسم تدزٜطمٗا     اْعمس د. ْماٜم َعممسٚف    (1) ٜمب    ، خؿما٥ـ ايعسب ،  ، بممرلٚت  ، داز ايٓفما٥ظ  ، ايفؿمٌ ايجمماْٞ ايتعس

 . 87-71، ف  ٖم7115،  يبٓإ
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نسٛت ٜا ٚسيعترسم يف ُتد ٜ     ت ًٌ ىٕ دبر١ً  ٍٚ  ،يٝٗا ىُرمجّ عًَٛٓا ٚمعاؾّ 

ؾر سٱَهاْتتاْ س٭مامتت١ٝ         ّ ًايًػتت١ سيعرًٝت١ دبرًتت١  س٥تتد٠ ًتترغِ عتدّ ُتٛت ٖتتٙ سيعًتٛت

ٙ سييت ٜضد ٖا سملي  ٕٚ يف قغ١ٝ سييمج١  ، يًيمج١ امِٜاي١ ُرمج١ نت ٚسسب٘

٭ٕ ٖٓتاى دبتا َ    تسيدٚ ٜاْ ٚغريٖا نًتٗا قغتاٜا يٝستّ شتا٥ه١ مٚ َست١ًِٜٝ      

 ًشر١ٜ عٓد غريْا ميهٓٓا س٫مِؿا ٠ َٓٗا .

ْشتتتنْ ٚمتتتا٥ٌ سٱعتتت٬ّ سسبتتتدٜٕ نايضتتتٜاؾ١ ٚسٱحسعتتتت١      

سَِتد يف  ، ٚسيًِؿكٜٕٛ ٚسيسُٝٓا ٚسملسرك يف سيػترَ ًِتد ٚ ُطٛت ٟ    

ّ يف صٛ ُٗا سييت عًٝٗا ىىل قرٕٚ ٢ِٛ مصٌ سيٛما٥ٌ ٖتٙ ًعط ٜ

عكٛ  قًًٝت١ َتٔ سيتكَٔ     ٗا ىىلسٯٕ )سيضٜاؾ١( ، ٚسَِدْ يف ًعغ

ى٫ّ مٕ ن٬ سيِطٛ ٜٔ ، يِضٌمل يف شهًٗا سسبايٞ )ناٱحسع١( 

 ،مؾرس  س ُِع سيػرًٞ سيتتٟ ْشتنْ ؾٝ٘ت ٖتتٙ سيٛمتا٥ٌ       عاشُٗا

ٞ  سيضٜٝؿ١ ملؿّٗٛ ٫ٚ ٠ ننٍٚ سٱوٌا ١ٜ سيرما٥ٌ ًدمْ ؾعٓدَا سسباي

ِّ ىىل ًتاقٞ     يف سيكرٕ سيساًع عشر سمل٬ٝ ٟ يف َد١ٜٓ سيٌٓدقٝت١ ، ٓت

يٓتتا  ٖتتٙ سيٌدسٜتت١ مبتا ذبًُت٘ت َتٔ سُِٖتتاّ      س عتاش ، َتدٕ مٚ ًٚتتا  

ُٚرنٝتك عًتت٢ قغتاٜا ًستتٝط١ يف    ، ًنوٌتا  سيعتتامل وتا ٚ مٚ ًٚتتا    

ٕ سملطٌعت١ ٚ ٚ ٖتا يف ْكتٌ        ،س٭وٌتا  سيدسوًٝت١    ِّ عتاٜش س٭ٚ ًٚٝٛت ٓت

ِّ ، معتتدس ٖا ُٚهتتٔري سيضتتٜـ ٛ٘تِت ُهتٌري ٚ س ٓتت  ْشتتن٠ عاٜشتٛت

ٚنا٫ْ س٭ٌْا٤ ٚ ٚ ٖا يف ْكٌ سملع١ًَٛ َتٔ طبًِتـ ًكتاع سيعتامل     

َّ ٚنتيو  ،ا ٠ سيكا َني َٔ  ٍٚ ش٢ِ ًد٫ّ َٔ سِْظا  موٌا  سيٌ

ٚسمِخدسَ٘ يف ُٛصٌٝ ُكتا ٜر   (سملٛ  )عاٜش س٭ٚ ًٕٚٝٛ ًدسٜاْ 

ِّ سيًِؿٕٛ ، سملرسمًني يًضٜـ  ِّ ٚما٥ٌ س٫ُضاٍ سسب، ٓ  د١ٜٔ .ٓ

ٖتٙ سملعاٜش١ هلتس سملٛيٛ  سٱع٬َٞ ٗعٌ سيػرًٞ يف نٌ َر١ًٛ و٬ٍ سيكرٕٚ 

، ٜٚعاٜش ُطٛ  سملر١ًٛ سييت ٜعٝش ؾٝٗا ، سيضٜاؾ١  ًدسٜاْ ٜعرف سملاع١ٝ سشبُس١

ٌ سيضٜٝؿ١ ٫ٚ ىعاؾ١ سيضٛ  ىيٝٗا  مل ًٚتيو ، ٫ٚ ُٓٛع َٛعٛعاُٗا ، ٜهٔ شه

ّ ُنُٞ ًِد ٚ أَين  تَ سملسِػر ًايش٤ٞ سُِٖاَاُٗا ُػٝري ٫ٚ ْ ناْ ٕ ٖتٙ سيِػٝريس ٭

 ِٜٓامٍ َع ِٛ٘ سيِطٛ  سيتٟ ُشٗدٙ نٌ َر١ًٛ .

ثانًيفففا : التخلففف  

 : اإلعالمففففففففففففي
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ؾهًتٗا عتاش سيػرًتٞ    ، ٚنتيو سسباٍ ًايٓس١ٌ يًُٛسيٝد سٱع٬َٝت١ س٭وتر٣   

ِّ منٖٛا ىىل  مٕ مصٌّٜ يف شهًٗا سسبايٞ . ؾيسْ ٫ٚ ُٗا ٓ

ٖ يف سيشرم عا١َ ٚيف شرقٓا سملسًِ وا قد سيعه  يهٔ ٌ  تص١ ٛد ؾايٛما٥

ٖٚتتٞ يف ًٓٛٗتا سيٓٗتتا٥ٞ .    -عتدس سيضتٜاؾ١    -سٱع٬َٝت١ ٚصتًِٓا وتت٬ٍ ٖتتس سيكتترٕ     

ِّ  ، مبع٢ٓ مٕ سيرس ٜٛ قد ٚصتًٓا ًعتد سوتيسع َتا نْٛٞ يٓكتٌ سٱشتا ٠ ٫متًهّٝا         ٓت

ْ ٚسملٛمتٝك٢ َتٔ و٬ي٘ت ،       ُطٜٛرٙ َٔ قٌٌ عًُا٤ هورٜٔ ٢ِٛ مت ًتيو ْكتٌ سيضٛت

ِّ مل ْعتتاٜش ْكتتٌ سملٛمتٝك٢ ؾكتتط    ، كتتط ٚمل ْعتاٜش َرًٛتت١ ْكتٌ سٱشتتا ٠ ؾ    ِّ ، ٓت ٓتت

مٜغّا مل ْعاٜش ْكٌ سيضْٛ سيٌشرٟ ت يتس ؾكد مُاْتا ٗٗتاأ ِٜٜتدٖ ٜٚػتين ًًػتاْ      

ؾُتتا نتتإ َٓتتا ى٫ّ سيِضتتؿٝل هلتتتس سملٛيتٛت  سزبدٜتتد ٚسيرغٌتت١ يف سقِٓا٥ت٘ت  ٕٚ      ، عتتد٠ 

ٔ شو ًعط مٚس٥ٌ سملشاٖدٜ ؾغ٬ّ ، ىع٬َّٝا سمِخدسَ٘ ٚ رم ىَهاْاُ٘ َعرؾ١ ٔ ع

 ي٘ ًنٕ سزبإ ِٜٜدٕٓٛ َٔ  سوً٘ .

ٍ     -ٖتس س٫مِػرسَ َٔ ٖتس سيكا ّ  مٚٗتد ى ًانتّا    - سٱحسعت١ عًت٢ متٌٌٝ سملٔتا

سيٞ      ،عًت٢ مجٝتع سملستِٜٛاْ سيسٝامت١ٝ ٚس٫ُِٗاعٝتت١      ؾًِت ٜعتد سملٓتا ٟ مٚ ٗٓٛت  سيتٛت

 ،ذبِاٚ ىىل نٔري ٗٗد ٚٚقّ يًِٛأٜع  سيدٚي١ قرس سْ ُعد ٚمل ، سيًٌِٝؼ ًدٚ  ٜكَٕٛٛ

 .ا مٕ صْٛ سيكعِٝ يف ٖتٙ سيدٍٚ مصٌمل مغ١ٝٓ سيضٌاك ٚسملسا٤ نُ

ّ يف  ١ ٛؿتت٬ْ سيػٓتتا٤ سيتتيت ٜدوًتتٗا عًٝتت    مل ُعتتد ٚيف س تتاٍ س٫ُِٗتتاعٞ   سيكتٛت

ْ نٛنٍ ، صعايٝو سيٓا  يف ربؿِٝٗ ضبضٛ ٠ عًِٝٗ  مٚ مْدِِٜٗ ًٌ مصٌمل صٛ

ْ َتتٔ م ْت٢ سيدٚيت١ ىىل مقضتاٖا         ع ٚسعبستر ًرقتت ، سيشترم ٚسيػترَ ٜضتدك يف سيٌٝٛت

ِ مٚ َرسنكِٖ َٚٓعِِٗ سسبؿ٬ْ ٖتٙ ٛغٛ  رٓٛس سيتٜٔ مٚي٦و عٔ سشبٌ٘ ،  ُٛٗٗاُٗ

. ٚمل ُؿطٔ  ٚيٓا سيشرق١ٝ ىىل وطر سٱحسعت١   ؾٗتس سيٛسؾد ٜكدّ هلِ حيو يف وًُِٛٗ

 ى٫ّ َٔ و٬ٍ سشبطر سيعسهرٟ عٓدَا ُسِخدّ سٱحسعاْ سمل١ٗٗٛ عد  ٚيٓا .

ٚ ٚ ٖا  ٬ً ْا ع٢ً سملطٌك١ س٫مِعُا   ٍٚ رٌ يف ٌُٕ سييت سئكاؾ١ٝ س٭وطا  مَا

 حس ًاٍ عٓد سيسام١ . ُهٔ ؾًِ سملسِعُر ٚؾهر ٓكاؾ١ ُش٘ٝع يف

ًٚرغِ مٕ طبكْٚٓا س٭ ًٞ نٌري ٗدّس ى٫ّ مٕ سيٌدسٜاْ ٫مِخدسّ ٖتٙ سيٛمت١ًٝ  

ٛ  نكْ ع٢ً ُرمج١ َتا ٜطًتل عًٝ٘ت ُػرٜترّس س٭ َ سيعتاملٞ       يف ٛكٝكِ٘ت س٭ َ   ، ٖٚت

ُٚرمجتتّ معُتتاٍ ٚرًٔٝٝتتاْ  ، ّ َستترٛٝاْ شهستتٌري ٚغتتريٙ  س٭ٚ ًٚتتٞ . ؾيمجتت 
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ٚقتتدَّ ًًػتت١ ضبًٝتت١ ٚممتتًٔني ضبًتتٝني يٌِتتدم يٌٓتتاْ يف ُهٜٛٓٓتتا سئكتتايف     ، غرًٝت١  

مَا ، ؾاملٌُٔ ٖٛ سيشخط سيٛٛٝد سيشرقٞ سملٛٗٛ  يف سمِدٜٛ سئٌُِٝ  ، سملسِػرَ

ْ سمل٪مس١ يٲحسع١ َٔ مٚ ٔ سيشرنا ْ ؾهٌ ٖ٪٤٫ َ   ًٚا .سملخرٚ َٚٗٓد  سيضٛ

ٕ سيٓشن٠ ناّْ ٖتٙ ًدسٜاُٗا ؾكد سمُِر سٱ٬ٍٛ ًتاحملًٝني َهتإ   ىٕٚٛٝ 

سيػرًٝني يف سزباٍْ سيِكين ، يهٔ سيؿهر ٚس٫مِخدسّ هلتتٙ سيٛمت١ًٝ َتاأسٍ َٓتت     

هلا ىيٝٓتا ىىل سٯٕ غرًتٞ سملستا  ٚسملغتُٕٛ ٚىٕ نتإ سيشتهٌ ضبًٝتّا . ٜٚرٗتع           ٚصٛت

ٟ ىىل مٕ ٖتٙ سيٛما٥ٌ قد مُ ِٓا َٛيٛ ٠ نا١ًَ يف ًدس١ٜ ؾي٠ سيِٜٓٛر حيو يف سعِكا 

ٚسيهتٌ  ، يف  ٚيٓا ٕٛٝ سيهٌ َٓشتػٌ ًتايِعًِٝ سزبدٜتد يف سملتدس   ٚسزباَعتاْ      

عًّٛ سيشرٜع١ ٚسيًػ١ سيعر١ًٝ ىىل سيطٍ ٚسهلٓدم١ ٚسيعًّٛ .  عٔ س٭ًٓا٤ ؽبرٚ مٕ ٜرغٍ

 ،ؾٝت٘ت ٖتتس س٫ْشتػاٍ مٚٗتد ؾرسغتّا يف س تاٍ سٱع٬َتٞ ٕٛٝت سيتدٍٚ ُعِتهٙ م س٠ ُر         

ؾٝ٘ َٛ    أم نُا ٖٛ سسباٍ ًايٓس١ٌ يًطٍ ٚسهلٓدم١ . ٚيتس ُرى  ُر٣ ٫ ٚسيشعَٛ

ٖتس س اٍ ملٔ ٫ عٌُ ي٘ مٚ ٭ؾرس  َٔ س٭قًٝتاْ سيدٜٓٝت١ غتري سٱمت١َٝ٬ يف شترقٓا      

 سملسًِ .

ٚسيسُٝٓا  سيًِؿكٜٕٛ يف ٚسملخرٗني سيسُٝٓا٥ٝني ٚسيهِاَ سملًُٔني ٭ٚس٥ٌ ؾاملِنٌَ

ٜر٣ ممسا٤ سيرٚس  يف ٖتتس س تاٍ يًُستٜٝٝني ٚسيٝٗٛت       (1)يعامل سيعرًٞيف س ٚسملسرك

 ؾ٘تٛت ٚ مًتتٝط َٚتتا ٟ َٓٝتتٍ ٚٗتٛت ٚ متتٝدِٖ ٚعُتتر سيشتترٜـ يف َضتتر     تٚس٭ َتٔ  

   ٕ َٔتاٍ ًستٝط ملتا     ٚسيرٌٛاْٝإ ٚ شٝد ع١َ٬ َٚٝشاٍ ٓاًّ ٚ ميٕٛ َّٗتا ٠ َتٔ يٌٓتا

ؾًكتد ُعًِت    تُٛٛ٘ ٖتٙ سملرًٛت١ َتٔ شخضتٝاْ َٛٗٗت١ ٚيٝستّ شخضتٝاْ عؿٜٛت١        

ٗٝتٌ سيترٚس  سيضتٓع١ َتٔ سٱٜطتايٝني ٚسٱظبًٝتك ٚسيؿرْستٝني َتٔ وت٬ٍ سيشترناْ           

ٕ سيشتترن١ مٚ ًٚٝتت١ ٚ م   ىٚٛٝتٕت  ، (2)س٭ٚىل َتتٔ ٖتتتٙ سيتتدٍٚ سملٛٗتٛت ٠ يف ٬ً ْتتا  

(3)مٚ ١ًٝٚ مٜغّا ؾايكض١ مٚ ًٚٞ سملاٍ
ؾًٛ نّٓ َٔ ٖٛس٠ َشاٖد٠ س٭ؾ٬ّ سيكدمي١ ،  

٬ِٛظ مٕ نٔريّس َتٔ سيكضتط ُِشتاً٘ نتٔريّس ًتني      يف سيعامل سيعرًٞ ٚسيػرًٞ ؾس

نًٗا ُِٜدٖ عتٔ ٛهاٜتاْ    ،ؾًِٝ مٚ ًٚٞ مٚ مَرٜهٞ ٚؾًِٝ َضرٟ مٚ ُرنٞ 
                                                                 

 . 331، ف  7979ّ،  ، ايهٜٛت ، عامل املعسف١ يف املطسح املعاؾس ، املدسز ضعد أزدؽ (1)

زات رمس املتٛضم      ، تسمج١ إبساِٖٝ ايهٝالْٞ ٚفاٜص نمِ تفمتؼ   ، تازٜذ ايطُٝٓا يف ايعامل دٛزز ضادٍٚ (2) ، َٓػٛم

 . 573، ف  7968ّ،  ، يبٓإ ، برلٚت ٚعٜٛدات

 . 75، ف  7987ّ،  ، يبٓإ ، برلٚت ٓػس ٚايتٛشٜع، داز ايطًٝع١ يً ، يف ايطُٝٓا ايعسب١ٝ زلرل فسٜد (3)
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سيٛٛٝد سيش٤ٞ  ،ٚر٧ًِ ًا٭غاْٞ س٫مِعرسع١ٝ ٚمغاْٞ س٭ؾ٬ّ ، ٍٛ يف سيكضٛ  

ىعتتاؾ١ س٭مستتا٤ ٚس٭شتتهاٍ سيعرًٝتت١ مٚ سيينٝتت١ ضبتتٌ س٭مستتا٤       ٖتٛت  سيتتتٟ ٜتتِػري  

 . سيػر١ًٝ ٚس٭شهاٍ

ٌ  هوتر  اممتًًٛٶ  ٖٓاى مٕ ى٫ ، شٝٛعّا س٭نٔر نإ س٭مًَٛ ٖتس ،  مجاٖريٜتاّ  ؾشت

ٕ سزبًُٝت١ يف شترقٓا سملستتًِ ُعِتهٙ س٭متا          ُٚد مت٘ت ، ٚىٕ ناْتّ نًٝتاْ سيؿٓتٛت

ٚ ًايٓس١ٌ يط٬ًٗا  ٔ َشا ٜع سيِخر ٔ َٓاٖ٘ٗا ٜٚهٕٛ عُ ٖتس س٭مًَٛ ٖٛ  تعُ

ًٔٝتتٗا يف سملستترك ٚسيستتُٝٓا نُتتا ٖتتٞ     رٚ،  (1)ُرمجتت١ َستترٛٝاْ ٚمعُتتاٍ غرًٝتت١  

. ٚيهتتتٔ   (2)ٚسيِػتتتٝري ؾكتتتط مْٗتتتا ًًػتتت١ ضبًٝتتت١  ، ًنمسا٥ٗتتتا ٚمغاْٝٗتتتا َٚٛمتتتٝكاٖا  

ٗا سيكض١ ْؿستٗا  ًٌٝ ع َٚٝٛ ٚٗٛيّٝٝ ٚغريٖا ، ٚؾغَّ ٜسِسؼسزبُٗٛ  سحملًٞ مل 

 . (3)ًنمسا٤ ٚمشهاٍ َٚٛمٝك٢ ٚمغاْٞ ضب١ًٝ

ّ ؾ،  سملسًِ شرقٓا يف سٱع٬ّ ًدسٜاْ ٖتٙ ناّْ ًتس ربًؿٓا نٔريسّ يف سمِخدس

ّ  يف سيؿهر١ٜ ٖكميِٓا سيرٚس  ٌٗٝ ٚ ٖ ؾًكد ، س٭ٌَٔ س٫مِخدسّ سيٛم١ًٝ ٖتٙ سمِخدس

ٖٚهتتس ىىل مٕ ٗتا٤ عكتد سيستٌعٝٓاْ ٕٛٝت ًتدم       ، ٖتٙ سيٛما٥ٌ ىىل سزبٌٝ سيِتايٞ  

سٱِْاٚ سحملًٞ ٜنوتت  ٚ ٙ يف ُكتدِٜ معُتاٍ َٓطًكت١ َتٔ سيٛسقتع سحملًتٞ َٚتٔ وت٬ٍ          

٫ مٕ  ، ضبًٝني ًٚرممساٍ ضبًٞ . ٖٚتس يٛٛدٙ ٜعد ْضرّس يف ٖتتس س تاٍ   نِّاَ  يٛت
                                                                 

ٓممإ        (1) ٍ د. إبممساِٖٝ ايعممسٜظ عمٔم ايطممُٝٓا يف يب ًمم١ ايممسٚاد بممني     ))ٜكٛم ًمم١ ايممت أْتذممت     7951-7931َسس ٖممٞ املسس  ّ

ٝم١ ايػمه١ًٝ               َٔم ايٓاس ًم٢ يم  غمازيٞ غمابًٔ  ُمإ سمافالٕ باملػماَسات ؾمٓاعا ع ٗما فًٝ ٝم١ َٚٓ فٝٗا األفالّ ايجُاْ

 . 11، ف  7979ّ،  ، يبٓإ ، برلٚت ، داز ايفازابٞ ١ً يف ايطُٝٓا ايعسب١ٝزس (( ايبشت١

ُماٍ ضممًِٝ ناتممب فمًِٝ ) ايعص مم١           (2) زز ضمادٍٚ عمٔم ن ٍ دمٛم ز٠       )): ّ ( 7939ٜكٛم ُمماٍ ضمًِٝ َعذبممًا بؿمٛم نمإ ن

از              ٓمٛم ٝ٘م أٚدممإ زٜ ًممرل ٚنازْ ٝ٘م ن ٝممم ٜطمتدًـ تعممايِٝ زْ ٝمم١ ايػماعس١ٜ( ايفسْطمم١ٝ فعمسف ن ،  خاؾم١ )بايٛاقع

ٜمد٠ ي ٜطممايٝني ايممرٜٔ دمماؤ          يهم  ٝمم١ ادتد ٝممٌ ٚايممرٜٔ     ٚٔ أضممًٛب٘ نممإ أؾممٝاًل أغممب٘ بأضممًٛ  ايٛاقع َمٔم قً ا بعممد ش

ٖمممِ أٜكمممًا َتمممأثسٜٔ باملدزضممم١ ايفسْطممم١ٝ        ّ     ، نمماْٛا  ٝممٛم ( املطمممسس١ٝ ايػمممازع١ٝ   7913ٚاقتمممبظ يف فمممًِٝ )قكممم١ٝ اي

( ٚيف )ايبؤضما٤       ٝمو ٚشٚدم٘م ٜم١ فهمذل ٖٛدٛم ايػممٗرل٠     ّ( طمابل يف َؿمس اذتدٜجمم   7911ايفسْطم١ٝ )األضمتاذ دٚيف ١ زٚا

 . 571-516َسدع ضابل ف  (( بٓذاح

ز١ٜ خممالٍ ْكمممدٙ ملطمممسس١ٝ           (3) ًممم١ املعسفممم١ ايطممٛم ٝمممل ايؿمممبإ يف زت ٍ د. زف ٝممم١   )ٜكمٛم دتمممالٍ   (دشممما يف ايكمممس٣ األَاَ

ٝم١ ٚزغمِ إٔ ايطمٝد دمالٍ       ااملطمسس١ٝ حتُمٌ اضمِ دشم     )) : ارتٛزٟ )َٔ زٚاد اإلخمساز يف يبٓمإ(   يف ايكمس٣ األَاَ

َٔم تأيٝف٘م غمرل أْٓما أسططمٓا إٔ       ارتٛز ٟ قد نتب يف إعالْات٘ ٚيف املٓػٛزات ايت ؾاسبت املطسس١ٝ إٔ ايعُمٌ 

ٜممرٖب                ٓمدٟ غمافٝو  ٕ َطمٝطسًا يف بعمممب املػماٖد تطمسس١ٝ بس)مت املعسٚفمم١ )ادت تمأثسٙ نمإ بايػمًا ٜٚهمماد ٜهٛم

ٖمرا ايتمأثس مل ٜبمل أٜكمًا يف سمدٚد ايممٓـ بمٌ اَتمد إىل املف           ّ األضاضمٞ ٚايسؤٜما ايمت طممسح      إىل اذتمس ( بمٌ إٕ  ٗٛم

ٗمما     ز١ٜ    ((املدمسز املطمسس١ٝ ب ًم١ املعسفم١ ايطمٛم ٝٛم   715-711، ايعمدد   زت ،  ، ْكمماًل عٔم نتما  ضممعد أزدؽ     7971ّ، ْٜٛ

 . 356، ف  َسدع ضابل
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ًايضٝاغ١  سملِنٓر٠ سيرٚس  َد م١ َٔ ربرٗٛس ممٔ ٚسيِسٜٛكٞ سيؿين ٚسزبٗاأ اَسيهِّ

ٚسيتيت ُرُهتك    (1)سيػر١ًٝ ملؿّٗٛ سيؿًِٝ مٚ سملسر١ٝٛ مٚ سئًُِٝٝت١ سيًِؿاأٜت١ ٚسٱحسعٝت١   

ِّ، ع٢ً َعرؾ١  غٌاْ سزبُٗٛ   ذبكٝكٗا مٓٓا٤ سيعٌُ سيؿين ًي واهلا عُٔ مٝام  ٓ

ع سيتترقط مت٦ٌ عٓ٘ت مٛتد مشتتٗر سملُتًٔني سيعترَ ٖٚٛت   ٜتتد           تسيكضت١   ؾُت٬ّٔ َٛعٛت

معًِ مْ٘ م وٌ عًت٢   ))ٚعٔ ىقٜاَ٘ يف مٛد مظبمل مؾ٬َ٘ )سيِكرٜر( ؾكاٍ :  (2)سباّ

ّ منٔترٙ َتٔ مصتٜاَ سملٗتٔ سسبرؾٝت١ ٚسيتتٜ        ، سيؿًِٝ  ٔ يهٔ مجٗٛ  سيستُٝٓا سيٝٛت

 . ((ٜؿغًٕٛ ٖتس سيٓٛع َٔ سيرقط 

،  سزبُٗٛ   غ١ٌ ١ًٌُٝ َٓ٘ سهلدف نإ سيكض١ مٝام ع٢ً غرٍٜ ٗسِ ؾي واٍ ىحّس

س ٟ سيًًٝٝت١ ٚسيترقط سيشترقٞ        ٚسيظٗٛت   ، ٚيتس ٛؿًّ مؾ٬ّ سيستٌعٝٓاْ ًضٛت  سيٓٛت

 سيضا خ يشرَ سشبُر َٚا ٜدٚ  يف غرف سيّٓٛ .

ٜٓا  ، ضب١ًٝ قضط ىىل سيكضط ذبٌٜٛ يف ظبٜٓا مْٓا ؾضٜٝمل ٚصٜٝمل مْٓا ظب

ى٫ّ مٕ ٖتٙ س٭ٗساّ سيػر١ٌٜ عًت٢ سيكضتط   ، يف ُػٝري سملغُٕٛ ىىل َغُٕٛ ضبًٞ 

       ٕ مصتتٌّٜ َد متت١ ٗدٜتتد٠ ٫ ميهتتٔ ىِْتتاٚ عُتتٌ ىع٬َتتٞ  ْٚٗتتا مٚ نُتتا ٜكٛيتٛت

 )سزبُٗٛ  عاٚأ ندٙ( .

ْ ىىل َٛسنٌ ٚصًٓا ٚعٓدَا ٞ  ١يف مٚسور سئُاْٝٓا ٚ سٱع٬َٞ سيعامل  مٚ -سٱِْا
ٚٗد يف  ٚيٓا مؾ٬ّ ع١ٌٝ٘ يف  ٍٚ مل ٜهٔ َِٛقعّا يف ّٜٛ َتٔ س٭ٜتاّ مٕ    - ُكًٝدٙ

ْ سشباعع١  ٚ . ؾاملعرٚف مٕ  ٫ّٚ نينٝا ٚسزبُٗٛ ٜا ٜضد  عٓٗا ٌَٔ ٖتس سٱِْا

ْتِٙ ؾٝٗتا سيهتٔري َتٔ مؾت٬ّ سيعترٟ ٚسزبتٓ         قتد مُ  - ماًكّا -ي٬ذبا  سيسٛؾٝاُٞ 

 ٚعسانرٖا . سيدٚي١ قإْٛ ٚحبُا١ٜ ١ْٝع٬ سيسُٝٓا يف ُعرض ٚناّْ ، سملهشٛف

ٚىٕ ناّْ  -ِٜضٛ  ىِْاٚ ٌَٔ ٖتٙ س٭ؾ٬ّ ؾٝٗا  مٕ ميهٔ ٫ ٬َّٔ َضر مٕ ى٫ّ

ؾطٌٝعت١   ، - ٚىٕ نتإ مترٜاّ   -ُٚٛأٜعٗا ع٢ً َس٣ِٛ سيعامل سيعرًٞ  - ُِٓٙ مرّٜا

سهل١ُ٘ سيعًُا١ْٝ سييت َٛ مّ ع٢ً ُرنٝا ٚع٢ً سيشعَٛ سملس١ًُ يف رٌ سسبهِ 
                                                                 

ٝمم١ ٚدٚز ايمممسٚاد يف ذيمممو           (1) ٝممم١ اإلذاع ٜممم١ ايتُجًٝ ًمممد عمٔم بدا ٍ د. طمم٘م َك َممٔم املطمممسسٝات      )): ٜكمٛم ا ايهمممجرل  فذلمجمٛم

ّ بٓكمٌ               األدٓب ٗما يف َهمإ ٚاسمد ٚنمإ ايمساٟٚ يف ايػايمب ٜكٛم َما جتمسٟ سٛادث ٝم١ ذات ايفؿمٌ ايٛاسمد ٚخاؾم١ 

ٜمت يف    ٕ       7938ّٜٓماٜس   71املٓعٛز إىل َطُٛع فتُج١ًٝٝ )اشلص ١( ايمت أد ، َطمسس١ٝ ذات فؿمٌ ٚاسمد يًهاتمب دٛم

ٝم١ بمني َاقمٝٗا ٚساقم      (( خل... ا دًْٛٛزشٟ تسمج١ ايطٝد بمدٜس  ٝم١ اإلذاع ، ايكماٖس٠،   ، َهتبم١ ايػمبا    سٖاايتُجًٝ

 . 79، ف  7975ّ،  َؿس

 . ١ َع دزٜد ذتاّ يف زت١ً نٜٛت١َٝكابً (2)
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سيٓاصر  عٌد مجاٍ مٚ ؾا ٚم سملًو عًُا١ْٝ َع َكا ِْٗا ميهٔ ٫ سيسٛؾٝاُٞ ٛعٞسيشٝ

 ؾايشا ع سملضرٟ رٌ ضباؾظّا ع٢ً ِٖٜٛ٘ ًرغِ سيِػرٍٜ . ،مٚ َٔ ًعدٙ 

س٤ ٚعًت٢ غتري عًِت         : ىؾيٕ قاٍ قا٥ٌ  ٕ ٌَٔ ٖتتٙ س٭ؾت٬ّ ِٜٓ٘ٗتا مصتٜاَ س٭ٖٛت

ًتّ ؾٝ٘ت سملًُٔت١    ٣ ؾتًِٝ ََّ ؾت٬ م  ٟ َتا متٝكٛي٘ عٓتدَا ٜتر     ، َٔ سيدٍٚ سمل١ِ٘ٓ ؾٝٗا 

هٓتا  سسبهتتِٝ  ٚ  ؾِتا٠ ذبتتٍ ؾِتا٠ موتتر٣ ٌٛتّا ٗٓستتّٝا ُٚكًٌتٗا مٓٓتتا٤ سيؿتًِٝ ؾُٝتتا          

        ) ٜضطًمل ع٢ً ٖتٙ سيؿع١ً عٓد سملستًُني ًايستٜام )َٚتا رٗتر عٌتا ٠ عتٔ َكدَاُ٘ت

( ٖتتس سيشتتٚح سزبٓستٞ ٜضٛت  ع٬ْٝت١ يف ؾتًِٝ        Lizbians ٜٚطًتل عًٝٗتا يف سيػترَ )   

ٜٚتيى يًٓكتا  ىًتدس٤ ه س٥ِٗت يف مٕ َٔتٌ      ، اشتاْ سيستُٝٓاْ   َضرٟ ٜٚعرض ع٢ً ش

ٖتٙ س٭ؾ٬ّ ُضٛ  ٚسقعّا َٛٗٛ ّس ٖٚٛ ٚٗٛ  ؾِٝاْ ميا متٔ سزبتٓ  َتع ؾِٝتاْ يف     

ٜر ملترض َٛٗتٛت  نُتتا ٖتٛت سسبتتاٍ يف      ، صبُِعآُتا   ٚمٕ ٖتتتس سيؿتتًِٝ يتتٝ  ى٫ّ ُضتٛت

 . س٭ؾ٬ّ سييت ُِٜدٖ عٔ سملخد سْ ٚسيسرق١ ٚسيرش٠ٛ ٚسشبٝا١ْ سيك١ٝٗٚ

سيكٌ  سيه١ِٜٝٛ عٓدَا قدَّ  ٗرٜد٠  ُ٘صَّ سيعاملٞ سٱِْاٚ ٚ س٤ س٫ْسٝام ٖتس

ٜيت مٚ َتا ٜست٢ُ ًتازبٓ  سئايٕت .       ُكرٜرّس عٔ سيشاحٜٔ ٗٓسّٝا َٔ سيشٌاَ سيهٛت

نإ حيو ًعد سملظاٖر٠ سييت قاّ ًٗا ٖ٪٤٫ سيشٌاَ ملطاي١ٌ سسبهَٛت١ سيهِٜٛٝت١   

سزبرٜد٠ ِٖٚ ًٌٜسٕٛ ٬ًَت  سيٓستا٤   ؾًكد صٛ ُِٗ  ،حبكٛقٗٔ )مقضد ٛكٛقِٗ( 

ٚناْتّ سيضتٜٝؿ١ ُتهأ قغت١ٝ ٖت٪٤٫       ،سخل  ...ٜٚغعٕٛ سيٌا ٚن١ ٚممحر سيشتؿاٙ  

ع٢ً مِْٗ ؾ١٦ َٔ س ُِع سيهٜٛيت هلا َشه١ً ٚىٕ ناّْ سيضتٜٝؿ١ قتد ًايػتّ    

 يف نٔر٠ صٛ ِٖ ُٚٛعٝمل مَانٔ دبُعِٗ .

ًتٞ سملغتُٕٛ شتترقٞ   ىٕ ىع٬َٓتا يف سسبكٝكت١ ٜعتاْٞ َتتٔ مأَت١ سهلٜٛت١ . ؾٗتٛت غر      

سي١ً٘ٗ ، ٫ ٜد ى سيكا٥ُٕٛ عًٝ٘ ِٛ٘ سملس٦ٛي١ٝ سملًكا٠ ع٢ً عاُكِٗ  ضبًٞ سيشهٌ

١َّ َِخًؿ١  س        ،يف ُٛٗٝ٘ م ًِٗٛس ًاملٛسيٝد سٱع٬َٝت١ سيػرًٝت١ ًتٓؿ  سيكتد  سيتتٟ ًِٗٛت

مَاَِٗ قٝٛ  سُِٗاع١ٝ ًٚكاٜتا  ٜتٔ    ،ؾٝ٘ ًا٭شهاٍ ٚسملغاَني يف سٱِْاٚ سيػرًٞ 

ّٓ قًَٛ يف ٢ِٛ ، ا  سي ْ َاي١ٝ ُدعِ ىِْاٗٗا  ٞ َٚ٪مسا ٔ ًٝدِٖ  عِ ٛهَٛ يه

ؾتاملِٗ مٕ ُتدٚ  سيعً٘ت١ ٚمٕ ٜضتؿل سزبُٗٛت       ،  ٚىٕ نإ   ٦ٜتّا َتٔ سيٓاٛٝت١ سيؿٓٝت١    

 ًٚتيو ْغٝـ ىىل ٗٛسٍْ ربًؿٓا ٗاٌّْا ٗدٜدّس ٖٛ سيِخًـ سٱع٬َٞ .
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ّ نا١ًَ مل ْعاٜش ش٦ّٝا َٔ يكد ٚصًِٓا نٌ ٚما٥ٌ سٱع٬

 ،ْشنُٗا مٚ ُطٛ ٖا ؾغ٬ّ عٔ َستآُِٖا يف ُٛ ٜٔٗتا ُٚطٜٛرٖتا    

ٞ يٝكّٛ ًشرك  رٜك١  نٌ حيو م ٣ ىىل عرٚ ٠ ٚٗٛ  سملعًِ سيػرً

 ٌ ّ  سيتتيت ٚسيطترم  ٚىَهاْاُٗتا  سيٛمتتا٥ٌ ٖتتٙ  عُت  سيػتترَ يف ٗرًت

ٖٚهتتتس متتاعد ٚٗتٛت     ،ٚظبٜتتّ يف ُشتتػًٝٗا ٚس٫متتِؿا ٠ َٓٗتتا   

ٞ يف ْكٌ سيؿهر ٚسئكاؾ١ سيػرًٝت١ ٚسيٓظرٜتاْ ٚس٭ َ   سملعًِ سيػرً

سيػرًٞ َٔ و٬ٍ ُتد ٍٜ سزبٝتٌ س٭ٍٚ َتٔ  ٚس  سيؿتٔ ٚسٱعت٬ّ يف      

ٙ ملتتتٔ         شتترقٓا سملستتًِ . ًٚتتتتيو ٛؿتتظ ٗٝتتتٌ سيتترٚس  سيتتتد   ٚيّكٓتٛت

 . ًعدِٖ

ؾهتٌ َتا عًُ٘ت ٭ًٓا٥ٓتا     ، ٚمما ٜ٪مـ ي٘ مٕ سملعًِ سيػرًتٞ مل ٜهُتٌ   م٘ت    

مَا سيشل سيتِكين ؾًِت   ، ١ٜ عٌُ ٖتٙ سيٛما٥ٌ سٱع١َٝ٬ ٖٛ سيشل سيؿهرٟ يف ْظر

ٚيتيو رًًٓا عاي١ ع٢ً سيػرَ يف ُك١ٝٓ ٖتٙ ، ٜساِٖ حيو سملعًِ يف ُد ٌٜ٘ ٭ًٓا٥ٓا 

 سيٛما٥ٌ َٓت سنِشاؾٗا ٢ِٛٚ َٜٛٓا ٖتس .

١ٝٛ  مجٝع مٕ ٚسيػرٍٜ نًٝاْ سٱع٬ّ يف شرقٓا سملسًِ ُد   سٱع٬ّ َٔ سيٓا

١ًٝ سيؿٕٓٛ نًْٝا يف سخل ... ٚسٱعا٠٤ ناٱورسٚ سيِطٌٝكٞ ّسٱع٬ مٚ ، سيٓظر١ٜ ،  سزبُ

ؾ٬ معرف ٗاَع١ ٚسٛد٠ يف شرقٓا سملسًِ ُد   ٖتٙ سسبرؾ١ٝ ت سيِكين  سزباٍْ مَا

 ٚربّرٚ َٔ ٜسِطٝع سملسا١ُٖ يف ُطٜٛرٖا .

ٜر    ت ًٚتيو ربًؿٓا يف سزباٌْني سيِكين  ٕٛٝ مل ْستاِٖ يف سنِشتاف مٚ ُطٛت

ٛٝتتٕت مصتتتٌٜٓا َكًتتدٜٔ يهتتتٌ َتتا ٜٓشتتتر ٜٚضتتٛت      ت ٚسيؿهتترٟ  ، ٖتتتٙ سيٛمتتتا٥ٌ  

 ٜٚهٍِ .

سيضٜاؾ١ سيػر١ًٝ ًني مٚ سقٗا ؾٓ٘دٙ ًعد مٜاّ ٚقد ُرِٗ يف ٘ ؾاملضطًمل ُِٓاٚي

صتتٜاؾِٓا ًًػِٓتتا سحملًٝتت١، ٚسئًُِٝٝتتاْ ًهتتٌ مْٛسعٗتتا ٚمؾها ٖتتا ُعتترض عًٝٓتتا       

ٍ سهلل صت٢ً سهلل عًٝ٘ت        ٚمتًِّ  َد١ًً٘ مٚ َيمج١ ًشخضتٝاْ ضبًٝت١ . ٚصتدم  مٛت

ٍّ  ))ٕٛٝ قاٍ :   . (1)(( ٌُع٢ُِِِٖٛٛ يٛ  وًٛس ٜٗر ع
                                                                 

 . 761، ف 9ؾشٝح ايبدازٟ ، َؿدز ضابل ، ز (1)

العوامفففففل التفففففي 

سففففاعد  علفففف  
التخلفففففففففففففففففففففف  

 : اإلعالمففففففففففففي
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 دٌٝ ايسٚاد : - 1

ٗآٌْا عبٔ ٚيٝ  َٔ ٗاْتٍ س تاٍ   ِٖٚ مٚس٥ٌ َٔ  وٌ سزبٌٝ سٱع٬َٞ َٔ 

ْؿس٘ت ، ؾ٘ٝتٌ سيترٚس  يف سٱعت٬ّ يف ٬ً ْتتا َِتنورٜٔ أَٓٝتّا ًعتد٠ عكٛت  يف ًعتتط          

عٔ ٗٝتٌ سيترٚس     - نايضٜاؾ١ -ًٚعد٠ قرٕٚ  - نايًِؿكٜٕٛ ٚسٱحسع١ -سيٛما٥ٌ 

 يف سيػرَ ٚسيتٜٔ سنِشؿٛس ٖتٙ سيٛما٥ٌ ٚٗرًٖٛا .

ِّ ٜستِكٌ ًعتد حيتو     ، ٚعا ٠ َا ٜهٕٛ ٌٗٝ سيرٚس  ضبانٝتّا يف ًدسٜت١ س٭َتر     ٓت

. ًٚتيو ػبُع ٖتس سزبٌٝ ًني   (1)سملٓطًل َٔ ٦ًِٝ٘ ُٚرسٓ٘ ُٚا ؽب٘ سشباظ ًُٓٛحٗ٘

 ٗد٠ سيٛم١ًٝ ٚمصاي١ سملرمٌ .

يف شترقٓا سملستتًِ قتد متاُٖٛس يف ْكتتٌ ٖتتٙ سيٛمتا٥ٌ ىىل محٖتتإ        ٚٗٝتٌ سيترٚس   

ٍ شتعًٛٓا ضبتتانني يف حيتو سملعًُتني سيػتترًٝني ٚس٭ َ سيػرًتٞ        ٚقتد نتتإ   ،ٚعكٛت

ٕ ٖتتتٙ سحملانتتا٠ ؾتتي٠ ُتتد ٍٜ ؽبتترٚ ًعتتدٖا ٗٝتتٌ سيتترٚس  ًؿتتٔ        سملؿتترٚض مٕ ُهتٛت

ِّ ٜغتتٝؿٛس عًٝت٘ت ُا ؽبٓتت      ا ٚم ًٓتتا  سملستترك ٚسيستتُٝٓا ٚسيرس ٜتٛت ٚسيًِؿتتاأ ٚسيضتتٜٝؿ١ ٓتت

َّت١          ُٚرسٓٓا ، ؾِٜضٌ سي١ِ٘ٝٓ سملِٛقعت١ َتٔ سٱعت٬ّ سهلتا ف سيتتٟ ؽبتدّ قغتاٜا س٭

 َٚضريٖا .

ّ ٚأس  سيُِسو ًٗا  ٔ ؾي٠ سحملانا٠  اي ٢ِٛ مصٌّٜ َد م١ ٗدٜد٠ ، يه

ٖٚهتس يّكٔ ٗٝتٌ سيترٚس  س٭ٗٝتاٍ سيتيت ًعتدِٖ       .ضب١ًٝ سيشهٌ ، غر١ًٝ سملغُٕٛ 

ٚمٕ س٫متتًِكا٤ عًت٢ سيشتتا ٧   ، ًِ عٌتا ٠ عتتٔ رٔٝتٌ   مٕ ُقًٌت١ سيرٗتتٌ يًُترم٠ يف سيؿتتٝ   

ًتتٌ ِٛتت٢ سيؿتتًِٝ  ، ًاملتاٜٛٙ ٚسؾِعتتاٍ ٛرنتتاْ ٗٓستت١ٝ ٫ ؽبتترٚ عتٔ  س٥تتر٠ سئُِٝتتٌ      

          ٌ  ٜضٛت  يًُ٘ٗٛت  نٝتـ ِٜعتا ٢ سيشتٌاَ سملختد  ٚمٜتٔ ٜغتع سٱًتر٠ ، مٜغتّا رٔٝتت

ٞ مٕ ْعطٝ٘ منه َٔ ُٛ٘٘  ٫  ؾامل١ًُٔ ىْسا١ْ َِك١ٗٚ ضبي١َ ُكد  أٚٗٗا تٌٜٓػ

 . ى٫ّ شرك ٚسف ملا ٜدٚ  يف سيًٌْٝٛٝٗا سملٌُٔ َسملخرٚ مٚ سملِٓٙ َٚا ُكًٌٝٗا يك

ًٚتتيو   ،ٚيتس َا عا  ٜدوٌ ٖتس س اٍ َٔ ٜعرف سيكتِٝ ٚؼبتٍ سيتدؾاع عٓٗتا     

مصٌمل صباٍ سٱع٬ّ ًعٝدّس عٔ س٭ؾ٬ّ سهلا ؾ١ سييت دبُتع ًتني ٛتٍ سيٛت ٔ ُٚرسٓ٘ت      

 ٗٛ  .ُٚا ؽب٘ َع ذبدٜٕ ٚما٥ٌ س٫ُضاٍ ًازبُ
                                                                 

ًممل     (1) ٍ د. طم٘م َط ً  ))ٜكٛم ْممت ايتُجٝ ٝمم١ َذلمجمم١ َٚكتبطمم١        ٝم ٚإذا نا عات ادتُاع ٗمما تٛقٛم ٝمم١ بممدأت سٝات ١ اإلذاع

 َسدع ضابل . ((يك١َٝٛ ٚايٛط١ٝٓ.ٝا٠ ادتُاٖرل يف األعٝاد افإْٗا َا يبجت إٔ غازنت س
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سيّٝٛ ٚمؾ٬ّ سيّٝٛ دبدٖا ُدٚ  يف ى ا  سيد    ٚؾٓاْٞ سيّٝٛ صٜـ ىىل ٚسْظر

يكٓ٘ سملعًِ سيػرًٞ يًٌ٘ٝ س٭ٍٚ مٕ ؾرقٛس ًني سئٌُِٝ ٚسيهِا١ً يًُ٘ٗٛ   سيتٟ س٭ٍٚ

ْشنمت عًٝ٘ َٔ عا سْ ُٚكايٝد . ؾٗتتٙ   َٚا، ً٘ َٔ مؾها  ُٚرسٖ  ًٕٚني َا ُ٪َٓٛ

 مِخدسَٗا ُرمجٛٙ ىىل يػِهِ .س( نِايٛٚ ) سيٛما٥ٌ ٖٚتس 

 ادتاْب ايطٝاضٞ : - 3

ىٕ َٔ ٜؿضٌ ًني سٱع٬ّ ٚسيسٝام١ نُٔ ٜؿضٌ ًتني س٫قِضتا  ٚسيسٝامت١ .    

ّ سيسٝامٞ يًدٚي١  صا م ُعٌري سٱع٬َٞ ؾايٓظاّ ٔ سيٓظا ؾ٬ ميهٔ مٕ ُهٕٛ  ،ع

 نُا ٫ ميهٔ ،َِ ٪ىع٬َٗا َ ٜهٕٛٛر ٚ سقِضا ٖا ْٚظاّ (  ميٛقرس ١ٝ )  ٚي١

أع عًتتِٝٗ َتتٔ وتت٬ٍ        ٕ يكُتت١ سيعتتٝش ٚمَتتانٔ عُتتٌ سيشتتعٍ َٚرٌُاُت٘ت ُتٛت مٕ ُهٛت

سٱحسع١ ٚسيًِؿاأ . ٚسسبكَ سسبانِ ٚيف ْؿ  سيٛقّ ُٛأع َعٗا ٛر١ٜ يف سيضٜاؾ١ 

سيًِٗ ى٫ّ يف َدعٞ سيدميٛقرس ١ٝ سيتٜٔ مممٛس ، ؾٗتٙ سملعا ٫ْ غري قا١ًً يًهسر 

يف سملعا ي١ ٚيتس ٫ ميهٔ  ص١ٜٜٝ اصرعٓ يٝسٛس ؾٗ٪٤٫ ت ٚسٱحسع١ ٚسيًِؿاأ سيضٜـ

 سيكٝا  عًِٝٗ .

ٚ ٚيٓا سيعر١ًٝ ع٢ً مٌٌٝ سملٔاٍ قد ٛتا ْ يف َضتطًمل سٱعت٬ّ سيػرًتٞ سملٛيتد      

ٍ     Communication ؾت تنٝـ ٜيِٗ ىىل سيعر١ًٝ   ، (1)ُعتين ًاييمجت١ سسبرؾٝت١ سُضتا

٫ُضتتاٍ ى٫ّ ٚ متاي١ ٚٚمتت١ًٝ ، ٫ٚ ُتِِ عًُٝتت١ س    َٚستتِك٬ٌّ مبعٓت٢ مٕ ٖٓتتاى َرمت٬ّ  

ٚيتتس ٫ ٜست٢ُ سُضتا٫ّ نتا٬َّ ىٕ نتإ       ،ًاسبٛس  ًني سيطرؾني سملرمٌ ٚسملسِكٌٌ 

ىل عًُٝت١ سٱ متاٍ ؾكتط      ىل عًُٝت١      ، س٫ُضاٍ َٔ  رف ٚسٛتد ِٜٛت ٚ ترف هوتر ِٜٛت

 س٫مِكٌاٍ ؾكط ، ؾؿٞ ٖتٙ سسباي١ ٜس٢ُ سُضا٫ّ ْاقضّا مٚ ىوٌا  مٚ ىع٬ّ .

ع       ٕ مْظُِٓا سيسٝامت١ٝ يف ًدسٜت  ىٕٚٛٝ  ١ ٖتتس سيكترٕ سملت٬ٝ ٟ ناْتّ َتٔ سيٓٛت

س٭ٛتا ٟ س٫دبتتاٙ يف سربتتاح سيكتترس سْ ُٚٓؿٝتت سيسٝامتتاْ ؾهتتإ يكسَتتّا مٕ ُيٗتِت      

Communication     ٍؾتتايٛسقع سيسٝامتتٞ مل   ،ىىل ىعتت٬ّ مٚ َعًَٛتتاْ ًتتد٫ّ عتتٔ سُضتتا

ٚىٕ نتإ  مٟ سيشتتعٍ  ، ٜهتٔ ؼبُِتٌ قٝتاّ  مٟ هوتتر َتٔ وت٬ٍ ٚمتتا٥ٌ سٱعت٬ّ        

ٚىٕ ، ٠ ٚسيسٝام١ يف ُرنٝا ع٢ً مٌٌٝ سملٔاٍ َِكد١َ عبٛ سيعًُٓت١  ؾايكٝا  تْؿس٘ 

نًـ حيو م ٚسك ًغع١ ه٫ف َٔ سيعًُا٤ ٚسملؿهرٜٔ ، ٚنتيو سملستِعُر يعاملٓتا   

سيعرًتٞ ٫ ميهتٔ مٕ ٜٛسؾتتل عًت٢ ٚٗتٛت  ٚمتا٥ٌ ىعت٬ّ َستتِك١ً ميًهٗتا مؾتترس  مٚ         
                                                                 

 . 1111،  ، داز ايعًِ يًُالٜني ، برلٚت ، يبٓإ ، املٛزد َٓرل، بعًبهٞ  (1)
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قد ُوَر َعِٗ ٚ ،٢ِٛ ٫ ُساِٖ يف ىورسٗ٘ َٔ شرقٓا سيعكٜك ت َ٪مساْ شع١ٌٝ 

ٌ س٫متِعُا   سسبهاّ سيتٜٔ ناْٛس ؼبهُٕٛ سيشرم سيعرًٞ ذبّ س٫ِْتدسَ مٚ ُقت  

ٞ  مبٔا١ً س٭ًٛسمٖتٙ سيٛما٥ٌ صا ْ ًٚتيو ، سيهٜطاْٞ ٚسيؿرْسٞ  سيستًط١   ذبُت

 سيسٝام١ٝ .

ًٚرغِ مشهاٍ س٫ْك٬ًاْ ٚمشهاٍ سيعٓتاٜٚٔ سيتيت ُستطر قٌتٌ مٚ ًعتد سمِت       

ى٫ّ مٕ سٱعت٬ّ رتٌ ًَهتّا واصتّا     ، سيدٚيت١ سيشترق١ٝ نايدميٛقرس ٝت١ مٚ سيشتع١ٌٝ     

أس سْ        ،طر يًٓظاّ سيسٝامٞ يف نٌ ُق ُٚعِته ٚأس ٠ سٱعت٬ّ ٚٚأٜرٖتا َتٔ مِٖت سيٛت

دَا ُعترف مٕ نتٌ سْكت٬َ    ٫ٚ مرٓو ُعٍ٘ َتٔ مُِٖٝٗتا عٓت    ،يف سيدٍٚ سيشرق١ٝ 

يف  ٚيٓا سملشرق١ٝ ناّْ ُٓكسِت ؾٝ٘ت سيتدًاًاْ ىىل قستُني : قسِت ٜٗتاِٗ سيكضتر        

 ِٗ سٱحسع١ يٝعًٔ ٌْن س٫ْك٬َ .ٚسيكسِ سٯور ٜٗا، سزبُٗٛ ٟ 

ّ سملايو هلتٙ سيٛما٥ٌ قا  ّس ع٢ً ى٤٬َ َا ًد٣  ٘ يف  ٚيٓا ٗعً ؾنٛا ١ٜ سيِٛٗٝ

ُغخِٝ ِٛ٘ ٚما٥ٌ سٱع٬ّ َٔ و٬ٍ مٛا ٜت١   ٖتس سيِخًـ يف ، (1)ي٘ َٔ و٬هلا

ٌ  ؾكط سملكرًني ٗعٌ عًٝٗا سيسٝطر٠ ٞ َ٪ًٖني يكٝا ٠ ٖتٙ سيٛما٥ ّ سيسٝام َٔ سيٓظا

ؾتاملِٗ مٕ  ، ٚىٕ ناّْ وهُِٗ يف مقض٢ سيشرم ٖٚتٙ سيٛما٥ٌ يف مقض٢ سيػترَ  

  ّ ٚمٕ ٜتد ى سيٓتا  مٕ  ٚيتِِٗ مؾغتٌ َتا ٚٗتد عًت٢        ، ُظٗر صٛ ٠ سيكعِٝ نٌ ٜٛت

ًرغِ سيؿكر سيتٟ ُعاْٝ٘ ًعط ٖتتٙ سيتدٍٚ سٯمت١ٜٛٝ ٚسٱؾرٜكٝت١ .     ت يهٛنٍ ٖتس س

 ٫ٚ ِٜٗ مٕ ِٜهًُٛس مٚ ٜهٌِٛس .، ٚسملِٗ مٕ ٜسُع سيٓا  ٜٚكر٤ٚس 

ٖتتس س٭متًَٛ س ٜتتـ قِتٌ سملٛسٖتتٍ ٚنستـ مشٛت  سيؿهتتر ٚسملعرؾت١ عتتٔ         

ٔ و٬ٍ  ًٚا٥ع سهل٣ٛ ، ًٚتيو ربًؿٓا سيٛصٛيٞ يًُٓاؾل س اٍ ٚؾِمل ، سيٛما٥ٌ ٖتٙ َ

ٚذبٍٛ سيدٚ  سمل٪ٌَ َٔ سٱعت٬ّ ىىل  ، مٛا ١ٜ سيسٝام١ سييت ٚيدْ مٛا ١ٜ سٱع٬ّ 

ٚقد وسرْا ًتيو ٢ِٛ سشبه سيضتا م عتٔ  ٚيٓتا ؾغت٬ّ      ، ٚ  ُرؾٝٗٞ مٚ ُطًٌٝٞ 

عٔ ٗريسْٓا ًٚٛؿا٥ٓا ًسٌٍ ُدوٌ سيٓظاّ سيسٝامٞ يف سوِٝا  ْٛع١ٝ س٭وٌا  سيتيت  

أ    ، ُٓشتر   أ َٚتا ٫ ػبٛت ٍ سملُ     َٚتا ػبٛت ٌ سيسٛت ٟ   ٜتد سبتتاّ   ُِّت . ٚقتد صتدم ؾٝٓتا قٛت

 . (( يٓعرف َا ؼبدٖ عٓدْايٓدٕ ٢ً سؾِمل ع )):  (2)عٓدَا قاٍ يف ىٛد٣ َسرٛٝاُ٘

                                                                 

(1)    ٞ ًممٞ ايٓذعمم ٔ   اْعمس د. ع ٝمم١   ، ايفؿممٌ ايجمماَ اب  اإلعالَ ٘  ، ايكٛم ِ   ) ، يف نتابمم ٜمما ،   ( اإلعممالٕ ..م َفمماٖٝ ايس

 . 771، ف  ٖم7177،  ايطعٛد١ٜ

 َطسس١ٝ قٝع١ تػسٜٔ . (2)
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 زؤٚع األَٛاٍ : - 1

ىٕ نإ سملاٍ عٓد مٌٖ س٫قِضا  ٖٛ عضٍ سيِ٘ا ٠ ، ؾٗٛت يٲعت٬ّ ٚٚمتا٥ً٘    

 . ا ٫ ٜكّٛ ىع٬ّ ًدْٚٗيتسيرٚك سي

٠ عٔ مَٛسٍ ُٛرـ يٌِٜٜٛ ؾهر٠ ىىل َشٗد رًٔٝتٞ مٚ َكتاٍ   ىٕ سٱع٬ّ عٌا 

ّ مٗٗك٠ ٚه٫ْ غاي١ٝ سئُٔ  ، يف صٜٝؿ١ ٌ ٌٜٓػٞ سمِخدس ، ٢ِٛٚ ُِِ ع١ًُٝ سيُِٜٛ

ٚسمتِخدسّ مْظُت١ َعكتد٠ سيِهٓٛيٛٗٝتا ،     ، ًٚٓتا٤ َرسنتك ٚمًٓٝت١ نتٌري٠ سسبِ٘ت      

ّ نا   ًشرٟ نٌري يف نً٘ ٖٚتس ٍ يٝ  ًايهٌري َكا ١ْ ًامِخدس عد ٙ  يف ٗاْ

 ضبدٚ  يف ربضضاُ٘ .

ٕ مٚ       ًٚتايٓظر ىىل مٟ ؾتتًِٝ مٚ صتٜٝؿ١ مٚ نِتتاَ ُعرٜؿتتٞ عتٔ شتتٌه١ ًُؿكٜتٛت

ٚيتتس   ،ٚناي١ مٌْا٤ ميهٔ يٓا مٕ ْر٣ ِٛ٘ سيعاًَني يف ٖتٙ سملرسنتك سٱع٬َٝت١   

ؾهًُا ُٛؾر سملاٍ ذبسٔ سٱِْاٚ ٚٚصٌ ىىل َستاؾ١ مًعتد ُٚٴترِٗ ىىل يػتاْ منٔتر      

 . سملاٍ ما٤ سٱِْاٚٚسيعه  صٜٝمل ، ؾهًُا شمّل 

ٌٜٚدٚ مٕ َا قٌٝ عٔ سيٝٗٛ  ٚىصرس ِٖ ع٢ً س٬َِى ٖٛيٝٛت  َتٔ وت٬ٍ رٜٛتٌ     

 س٭ؾ٬ّ ٚس٬َِى شرناْ سٱِْاٚ سيهه٣ مَر صٜٝمل ٚىٕ ًٛيؼ ؾٝ٘ .

سيشرناْ  منه َٔ نيِسٓٓ ًشرس٤ ٚقاَٛس سيًع١ٌ قٛسعد سيٝاًإْٝٛ عرف ٚعٓدَا

( ًتتدم س٭َرٜهتتإ     ِْٜٛٛٛٝؿريمتتاٍ متت  نٛيٌَٛٝتتا ٜٚ  سيستتٌع سملِٓ٘تت١ يف ٖٛيٝتٛت  )  

 ِٜٜدٕٓٛ عٔ ّٖ٘ٛ ٓكايف ٜاًاْٞ قا ّ َٔ و٬ٍ ٖاُني سيشرنِٝني .

ٜٴ    خترٚ ؾهتر٠ ُاؾٗت١ ىىل ؾتًِٝ عظتِٝ ٫ ُِٜتدٖ       ؾايُِٜٛتٌ سيغتخِ ميهتٔ مٕ 

ٌ ، عٓ٘ مَرٜها ٚٛتدٖا   صتٜـ ًُٚؿكْٜٛتاْ سيعتامل ممجتع .      ىىل ٩ٙمصتدس ُضتٌ   ًت

عُِتتد شتتٗرُ٘ عًتت٢ ٛ٘تِت سملتتاٍ سملٓؿتتتل يف      ؾتتايؿًِٝ ٚسملػتتين ٚسيهاُتتٍ يف سيػتترَ ُ    

ٖٚهتس ٜضٌمل نِاَ سملػ١ٝٓ َا ْٚا )سزبٓ ( ٚسيتتٟ   ،سيدعا١ٜ ي٘ ٚسيهِا١ً عٓ٘ 

 ٫BBC1 ٜعدٚ صؿٜاْ َضٛ ٠ هلا يف مٚعاع عا ١ٜ راَتّا متٌٌّا يف مٕ ُ٪ٗتٌ قٓتا٠     

سيهٜطا١ْٝ ىقؿاٍ ًرسصبٗتا ملتد٠ متاع١ ٭ٕ سيهِتاَ متٝٛأع سيستاع١ سئاْٝت١ عشتر٠         

ْكا  يٌٝدٚس  مِٜٗت   -دباٚأّس  -ٚذبغر صبُٛع١ ممٔ ٜطًل عًِٝٗ  ،ـ ي٬ّٝ ٚسيٓض

 يف ٖتس سيهِاَ .
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ٌ يكٓا٠ ٌَٔ  ٞ  ٫ي١ ع٢ً م١ُٖٝ سملػ١ٝٓ ًايٓس١ٌ يًُ٘ٗٛ   BBC1ٖتس سيِنٗٝ ٜعط

ٔ حيو سبِ٘ سيدعا١ٜ سيغخِ سيتٟ ، ٚمُِٖٝٗا ًايٓس١ٌ يًكٓا٠ سيًِؿك١ْٜٝٛ  ٚس٭ِٖ َ

 ر .مٌل ْكٍٚ سيهِاَ يعد٠ مشٗ

مٕ  ٩ٚ  س٭َٛسٍ  ؾٓ٘د سملشرق١ٝ  ٚيٓا يف سٱع٬ّ صٓاع١ ًدسٜاْ ىىل ْظرْا ٚىٕ

ٚؾرْست١ٝ   (1)س٭ٚىل سييت ٚرؿّ يٮؾت٬ّ سيستُٝٓا١ٝ٥ ناْتّ َتٔ شترناْ ىٜطايٝت١      

(2)ًٚرٜطا١ْٝ
مَا يف صباٍ سٱحسع١ ٚسيًِؿاأ ؾكد ناّْ  ٩ٚ  س٭َٛسٍ ٛه١َٝٛ .  ، 

 . - ًعغٗا ى٫ّ - ٚس٭ٗٓيب سسبهَٛٞ يٌُِٜٛس عٔ ورّٗ سييت سيٛٛٝد٠ ٖٞ ٚسيضٜاؾ١

ٖٚهتس ًدم ىع٬َٓا سملر٥ٞ ٚسملسُٛع ٛهَٛٞ مٚ مٗتٓيب سيُِٜٛتٌ ٚمل ؽبترٚ    

ًتيو عٔ  ٚس٥ر سيِخًـ سيسايؿ١ سيتنر ت ؾيَا مٕ ٍِٜٜٛ ىىل ًٌػا٤ ًًػِٓتا سحملًٝت١   

َ سيػرَ ُٚرسٓ٘ ٚعا سُ٘  ٞ يٓا م  ْ ، ذبه ٚىَا مٕ ٜهٕٛ مساع١ ىعاؾ١ٝ يسُاعا

ٜر سٱقطتاع عًت٢ مْ٘ت          سمل ٕ ٜستِخدَ٘ سيٓظتاّ سيسٝامتٞ س٫شتيسنٞ يِضٛت ٝهرٚؾٛت

ٚمٕ سيرمح١ يف مٕ ِٜشا ى سيؿكرس٤ يف سيًك١ُ سيٛسٛد٠ سيتيت  ، مٌٍ سهل٬ى يًشعٍ 

ِّ ملا ِٜػري سيٓظتاّ س٫شتيسنٞ ىىل  ممستايٞ     ؼبضًٕٛ عًٝٗا َٔ  اًٛ  سزبُع١ٝ . ٓ

ٍ سيستتُاع١ يِطرًٓتتا ًتتدٜٕٛ سيػترَ سٱمنا٥ٝتت١     ٕ سيػتترَ س٫متتُِٔا ١ٜ  ،  ُِٜٛت ، ٚ ٜتٛت

 ٚ ٜٕٛ سيػرَ سي٬ْٗا١ٝ٥ ت َٚٔ ٖٓا ٜظٗر ععـ سهلدف يف ٖتٙ سيٛما٥ٌ .

٠ يف سيطترك   َسِكًني مَا ًايٓس١ٌ يًضٜاؾ١ سملُٛي١ َٔ مؾرس   ؾًكد شٗدْ قٛت

ٚٚ ٓٝتت١ يف سيؿهتتر ٚعُكتتّا يف سيِٓتتاٍٚ . يهتتٔ عتتعـ  م  سملتتاٍ سملستتِخدّ ٗعتتٌ      
                                                                 

ٝمم١ األٚىل            (1) ٜمم١ ايطممُٝٓا يف َؿممس خمالٍ اذتممس  ايعامل ٜممد عٔم بدا ٍ زلممرل فس ْٚتٝذم١ يًتٛقممم عمٔم اضممترلاد      )): ٜكٛم

ٝمم١ األٚىل ن يف اإلضممهٓدز١ٜ ٚايكمماٖس٠ عمماّ         ٓمما٤ اذتممس  ايعامل ، إْتمماز ضممت١ أفممالّ قؿممرل٠ َٛشلمما       7977ّاألفممالّ أث

 َسدع ضابل . ((ٕ ( ٚأخسدٗا إٜطايٝٛ)بٓو إٜطايٝا

ًممت ايطممُٝٓا َبهمسًا إىل ايعممامل ايعسبممٞ يف                (2) ٜمم١ ايطمُٝٓا يف ايعممامل ايعسبممٞ س يكمد دخ زز ضمادٍٚ عمٔم بدا ٍ دمٛم ٜكٛم

َٝرل )ايفسْطمم١ٝ( ادتصا٥مممس                َمٔم َؤضطممم١ يمٛم ٜممدٕٚ  زٕٚ عد َمٔم ايكمممسٕ ايتاضممع عػممس دممما  َؿمٛم ايطممٓٛات األخممرل٠ 

ٗمما بعػممس         ٓممإ ٚعممادٚا َٓ زٜا ٚيب ْظ َٚؿممس ٚفًطممطني ٚضمٛم ، سككممت   7971ّات ايًكطممات .. ٚبعممد سممس  ايعمماّ     ٚتمٛم

ٕ يف        ًٛم َمسٜهٝني سلمايٝني .. ٚأسؿم٢ باتماٟ ًَٚٝ أفالّ عدٜد٠ يف ايعامل ايعسبٞ َٔ قبٌ ضُٝٓا٥ٝني أٚزبمٝني أٚ أ

، ٚنسع يألفمالّ املمأخٛذ٠ يف املػمس      7956َّؤيفُٗا ارتاف بايطُٝٓا )َؿٛز٠ حتت ايػُظ( ٚايرٟ ْػس عاّ 

ايٞ   ٜ   51سٛم ُممًا طٛم َمٔم األفمالّ ايٓاطكمم١      7931ّ-7979اًل سككممت بمني   فًٝ يًطمٓٛات ايعػممس ايممت     ، ٚعممددًا ثماثاًل 

ٗما. ٚيهٔم بعمد ايعماّ          ضبكت اذتس . ٗمد ايطمُٝٓا ايؿماَت١ فسْطم١ٝ يف َععُ ًم٢ ع ،  7911ّناْت ٖرٙ املٓتذات ع

 . 571-573ف  ، َسدع ضابل (( اخل...  غٖٛد ٚؾٍٛ ضُٝٓا٥ٝني أَسٜهٝني ٚإصتًٝص ٚأملاْٝني ٚست٢ ٖٛيٓدٜني
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ًٚتتتيو مصتتٌّٜ  ، ٖتا سملايٝتت١ نتتٌري٠   ٤ٚمعٌا، دٚ  ُٚٛأٜعٗتتا ضبتت ، ٚ ٜكاُٗتا قًًٝتت١  

ٖتس سيكرٕ  َٔ ٚسشبُسٝٓٝاْ س٭ ًعٝٓٝاْ صٜاؾ١ ىىل ُٓظر مٕ ٚيو ، قضري٠ معُا ٖا

 سمل٬ٝ ٟ يي٣ صدم َا حنرْ .

شرنْا  ًيْشا٤ سسبهَْٛا ُدوًّ سيٌُِٜٛ حس١ُٝ سيضٜؿ١ٝ سيسا١ٛ يف ّقَّ ٚملا

ًٛ   ًٚتيو ، سا سمل سسبه١َٝٛ سيضٜـ يٌُِٜٛ سيعاّ سيكطاع ّ ىعاؾِٗا ىىل  ا عُٓ

ٚيف غريٖا ُرى يًُكرًني َٔ سيسًط١ ،  سٱع٬ّ سسبهَٛٞ يف سيدٍٚ س٫شيسن١ٝ

ٚ٭ٕ َضتا    ،سيسٝام١ٝ ٚنٌا   ٗاٍ س٭عُاٍ مٕ ميٛيٛس ٖتٙ سملشا ٜع سٱع١َٝ٬ 

 . سسبه١َٝٛ سيضٜـ َسا  سيضٜـ ٖتٙ ما ْ ، سيسٝامٞ ًايٓظاّ َرٌُط١ ٖ٪٤٫

 ت اإلعالّ :نًٝا - 5

ّ سٱع٬ّ ٦ْشُم عٓدَا ِّ ًاقٞ ، ّ مقسا ِّ نًٝاْ سٱع٬ّ يف َضر ُٚرنٝا ٓ ٓ

 ٍٚ سيعامل سٱم٬َٞ ، نإ سيدسؾع َٔ ٚ س٤ حيو ربرٜٙ نٛس   ٚ اقاْ ًشر١ٜ 

ٞ  يٌِٜ ضب١ًٝ ٌ سٱع٬ّ َٔ ، ضبٌ سملعًِ سيػرً ٞ سيتٟ م٢ُ َع ٚما٥ ٚسملٗٓد  سيػرً

 تٙ سيٛما٥ٌ يف ٬ً ْا .و٬ٍ عكٛ  سيشرناْ سملٓشن٠ هل

ؾًكتد  ت  يهٔ سشبطر سيتٟ م  ْا ىأسيِ٘ َتٔ ٬ً ْتا ٚقعٓتا ؾٝ٘ت ًٚضٛت ٠ موطتر      

نإ سهلدف ىورسٚ سيػرًٞ ٚى٬ٍٛ سملٛس ٔ ضبً٘ ، يهٔ ربًؿٓا سيِعًُٝٞ صريْا 

َ ًًػِٓا سحمل١ًٝ ت س٭َر  ىىل ْكٌ صٛ ٠ نا١ًَ ملا ٜد   يف نًٝاْ سٱع٬ّ يف سيػر

ْ ٫ ٜعرف عٔ سٱع٬ّ ى٫ّ َا   م٘ َٔ ْظرٜاْ ٔ َ سملِخرٚ ٗعٌ سيتٟ ٖتٙ سيهًٝا

ٚمٝاماْ ٚممايٍٝ ىع١َٝ٬ نٌِّ َٔ و٬ٍ َعاٜش١ س ُِع سيػرًٞ ٚيًُُِ٘تع  

 سيػرًٞ .

ْشنْ يف رتٌ رترٚف مٚ ًٚٝت١    ، ناملس٦ٛي١ٝ س٫ُِٗاع١ٝ ٚغريٖا ت ؾٓظرٜاْ 

ؾر ممتتٌاًٗا يف ٬ً ْتتا    ٌ     ،مل ُِتٛت ُٖٝٓتت١ سيِٝتتا     ٚسٱعتت٬ّ سسبتتر مٜغتتّا ْشتتن يف رتت

ًايتدٜٔ ِٚٛت٢    ّسًتد٤ ، سيعًُاْٞ سيدميٛقرس ٞ ٚسيتٟ ٜسع٢ يًٜر١ٜ َٔ نتٌ شت٤ٞ   

ّ سسبهِ ، ًٚتيو ٚصًٓا ىىل ١ِْ٘ٝ وطري٠ ،  ربرٜٙ معدس  َٔ سيهٛس   ٖٞ ْظا

 ٚسيػر١ًٝ سيؿهر ٚسيِعًِٝ ٚسيِضٛ  .، سحمل١ًٝ سيًػ١ ٚس٫مِ 

 ٬ًتّا ٗتاَعٝني   ّٗ ٖتتٙ سيهًٝتاْ   ٖٚهتس ٚع٢ً َد٣ عكٛ  َٔ سيكَٔ وّر

َ َاٗسِري  َٔ سٱع١َٝ٬ سيع١ًُٝ ميا مٕٛ ٍ ٖتٙ سملؿاِٖٝ سييت   مٖٛا . ٚ ٬ و٬
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ُٓا  و٬ٍ َٔ ٚسملؿاِٖٝ س٭ؾها  ٖتٙ صًٕٛ٪ٜ ٚ نِٛ سٙ ْ ع٢ً صبُِعا ىٗرس٤   سما

 ُ٪ند ٖتٙ سيٓظرٜاْ مٚ ُٓؿٝٗا .

ٕ مشد ربًؿاّ ت ؾًكد قاَّ ـ نا ـ مٕ ع٬ٗٓا هلتس سيِخً ّٕ َٔ سمل٪م ًعط  ٚى

ًيْشتا٤ مقستاّ    ٚٗاَع١ سٱَاّ ضبُد ًٔ معٛ  سٱمت١َٝ٬  ًا٭أٖر ّسسزباَعاْ ًد٤

ضباٚيني ًتيو مم١ًُ ٖتس س اٍ سيعًُٞ ُٚنصًٝ٘ َتٔ وت٬ٍ    ،سٱع٬ّ سٱم٬َٞ 

ٕ سملستتا١ُٖ سٱع٬َٝتت١ ناْتتّ وايٝتت١ َتتٔ    ىٚٛٝتٕت  ،سملٓظتٛت  سيشتترعٞ سٱمتت٬َٞ  

ْته٣ هلتتس س تاٍ    سٛع س٭م١ًُ ت ؾكتد  سملِخضضني يف ٖتس س اٍ ٚسملُِٜسني ملٛع

ْ سٱم١َٝ٬  ٖ٪٤٫ ٚسمِخدّ ، ٕٛسملُِٜس ٚسيدعا٠ ٕٛسيشرعٝ ، ْؿٛحِٖ يف سزباَعا

 ٚقر ٚس ُرنٝك سملعدٍ سيشرعٞ يف ِٛ٘ سملٛس  سملد م١ٝ يط٬َ سملر١ًٛ سزباَع١ٝ .

% يًُٛس  69% ٚ 49ًعط مقساّ سٱع٬ّ َعدٍ سملٛس  سيشرع١ٝ  يف مصٌمل ًٚتيو

 ٖٓا يف شكني : ٔٳُٴع١َٝ٬ َِٚطًٌاْ سزباَع١ ٚسيه١ًٝ ٚسيكسِ . ٚسيِخًـ َنسٱ

مٕ سملٛس  سيشرع١ٝ سيتيت قتر ْ عًت٢  ت٬َ سٱعت٬ّ يتٝ  هلتا مٟ ع٬قت١          األٍٚ :

ؾايطايٍ سيتٟ ٜد   سيؿك٘ سًِدس٤ٶ َٔ ًتاَ   ،ٌَاشر٠ مبٛعٛع سٱع٬ّ 

ِّ سيطٗا ٠ ٔ م ٓ ٞ ًٌاَ سزبٓا٥ك ٫ ميه ّ سيد سم ٕ ِٜػري ؾهرٙ ؽبِِ سيعا

س  سيتت    ، سٱع٬َٞ سيػرًتٞ   ٚنتتيو   ،% س٭وتر٣  69ٚسيتتٟ ٜد م٘ت يف َٛت

سيطايتتٍ سيتتتٟ ٜتتد   َضتتطًمل سسبتتدٜٕ ًٚتتدسٜاْ ْشتتن٠ عًتِت سيِؿستتري      

 مًِ ىع٬َّا غرًّٝا ٜد م٘ يف ضباعرسْ ُاي١ٝ .٪مٜغّا ٫ ميهٔ مٕ ٜ

٫ م  ٟ نٝـ ؾاْ ٖ٪٤٫ سيؿغ٤٬ سيتٜٔ معٛس يف َٛعٛع س٭م١ًُ مٕ 

س  سيشترع١ٝ ٫ ِٜٓامتتٍ       ٜتد ن  ٛس مٕ سملتٓٗٙ سملكتر  يطايتتٍ سيتدع٠ٛ يف سملٛت

ملتاحس مل ٜؿهتر ٖت٪٤٫ يف ُتد ٜ       ،َع سملٓٗٙ سملكر  ع٢ً  ايٍ سٱع٬ّ 

نظٗٛت  سملترم٠    تسيؿك٘ َٔ ٗاٍْ سملسا٥ٌ سييت ُِعًل ًاملسني١ سٱع١َٝ٬ 

ٚسملٛمٝك٢ ٚعٛسًط سيكتف ٚسُٗاّ سٯورٜٔ يف سيضٜاؾ١ َٚٛعٛع ْشر 

ٚسيِٜكٝكتاْ سيضتٜؿ١ٝ ٚ ٚ ٖتا يف سيتدوٍٛ يف     ، ١ ميت عتدّ ْشتر سزبر  مٚ 

 سخل ....  ٛٝا٠ سٯورٜٔ سشباص١ ٚسيضٛ  ٚٛهُٗا

ًتٌ ملتاحس مل ٜتِِ سيينٝتتك عًت٢ ميتـ ًتتا٤ سيؿهتر سٱمت٬َٞ َٚٓطًكاُت٘ت         

١ ملٓطل قاعد٠ ُهٕٛ ٢ِٛ ٚسسبد١ٜٔ سيكدمي١ ٚمما ماُ٘ َٚدس م٘ ،  س٭مًُ
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  سيشرع١ٝ ع٢ً قغ١ٝ سيغٛسًط سيشرع١ٝ مل ٜرنك يف ُد ٜ  سملٛس ملاحس

٫ٚأيّ ٫ م  ٟ ملتاحس ٫ ُتد   ْظتر٠     ؟ يف سيِعاٌَ َع سيٛم١ًٝ سٱع١َٝ٬

ٚسييؾٝ٘  ٚسيٓظر٠ ىىل سيسٝام١ ، ٚسيطؿٌ ٚسملرم٠ ٚسيرٌٗ يًُُِ٘ع سٱم٬ّ

ٚسملشته٬ْ سيعاملٝتت١ ٚسيكغتاٜا سيهْٛٝتت١ ٚغريٖتتا    ، ٚسيؿهتر ٚسسبرٜتت١  

 ٓظر١ٜ ىع١َٝ٬ ىم١َٝ٬ .يِهٕٛ ًتيو قاعد٠ مٚي١ٝ ي

مٕ ًعط سملُِٜسني ممٔ ربرٚ مٚ     يف ٖتٙ س٭قستاّ مصتٌمل يدٜ٘ت     ايجاْٞ :

٢ُّ سٱع٬ّ سٱم٬َٞ ؾٌدم ٖ٪٤٫ سيٌٜٕ عتٔ ُطٌٝكتاْ    ، (1)ٖاٗ  ٜس

ًٛس ٚيَّ،  يف عٗد  مٍٛ سهلل  ٚٗدْ ىع١َٝ٬ سٖٛا يٌا  سٱع٬ّ يٝ٘ع

ٚؾتي٠ سئُاْٝٓتاْ يف ٖتتس     ،َٓٗا ْكط١ س٫ ُهاأ يف سٱع٬ّ سٱم٬َٞ 

سيكترٕ سملتت٬ٝ ٟ شتتٗدْ عشترسْ َتتٔ ٖتتتٙ سيهِتٍ ٚ متتا٥ٌ سملاٗستتِري       

ْٚستٞ ٖت٪٤٫ مٕ سملستتني١    ،ٚسيتدنِٛ سٙ سيتيت ذبُتٌ َٔتٌ ٖتتٙ سيعٓتاٜٚٔ       

ٚيهٔ سملسني١ ُهُٔ يف سيٓظرٜاْ سييت ُٛٗد ، يٝسّ يف سيِطٌٝكاْ 

ٔ مم  سٱ ؾُا ت سيِطٌٝكاْ ٌ ع٢ً مٕ َ ع٬ّ سٱم٬َٞ سيؿا٥د٠ يف سيِديٝ

ّ سيرما٥ٌ  َا ٖٛ سيِػري سيتٟ  ؟قد سمِخدَٗا  ٚمٕ سيرمٍٛ  ؟سمِخدس

ٙ ٌَٔ ٖتٙ سملع١ًَٛ يف مًٛنٓا سٱع٬َٞ  ٔ مٕ ُٛٗد ٌ  ؟ميه ىٕ سيرما٥

قد سمِخدَّ َٓت نِا١ً سيِا ٜخ سيٌشرٟ ٚمِظٌ ُسِخدّ ، ٫ٚ ؾرم 

ِ  مٚ سهلل وًل وري سمِخدَٗا ىٕ ّٕ سملسني١ سسبكٝك١ٝ ٖ ،شرٖ ٞ َغُٕٛ ى

     ٕ سيرماي١ ٚيٝ   رٜك١ ى ماهلا ، ٖٚٛ سيش٤ٞ سيتتٟ غؿتٌ عٓ٘ت سيدس مٛت

ع س٭مت١ًُ    ٕ ملٛعتٛت ٚيتتتس ٚٗتتدْ سيهتٔري َتتٔ سييٖتتاْ يف     ،ٚسملُِٜسٛت

   ٍ نٍِ ٖ٪٤٫ ٚ ما٥ًِٗ ٌَٔ مِٜٗ ممشٌ سٱع٬ّ مّ سيدع٠ٛ ٖٚتٌ سيرمٛت

 ّ؟ (2) ٌٗ  ع٠ٛ مّ ىع٬ 

ًتٌ ٚعتعٛس   ، ٬َتّا ىمت٬َّٝا   ٚمما ٜ٪مـ ي٘ت مٕ نت٬ سيؿترٜكني مل ٜكتدَٛس ىع    

،  سيِطٌٝل ع٢ً مْ٘ مما  ْٚظر١ٜ ْٓاقش ٕٛٝ س٭نا ميٞ ربًؿٓا َٔ ٗدٜد٠ ّسصٛ 

ْٚٓاقش سيسًٛى سٱع٬َتٞ سيػرًتٞ يف ضباعترسْ سٱعت٬ّ ، يف ٛتني ْٓتاقش ًتاَ        
                                                                 

 اتٞ ايػٓكٝطٞ نأَج١ً ع٢ً َا ذنست .بطْٝٛٞ َؿطف٢ ٚنتب ضٝد ضاد ٢ٝاْعس َجاًل نتب حي (1)

 ُد ضٝد ستُد، نأَج١ً ع٢ً َا ذنست .ست -عبد ايًطٝم محص٠  اْعس نتب (2)
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ٜٚدوٌ ممِاح سٱع٬ّ يٝشرك مٕ سٱع٬ّ ٜكّٛ ع٢ً  ،سيطٗا ٠ يف ضباعرسْ سيؿك٘ 

س       ٕ ٚؾت٬ٕ َتتٔ مٚ ًٚتا ٚمَرٜهتتا   َتا قاي٘ت ؾتت٬ٕ ٚؾت٬    ِّ ٜتدوٌ ًعتتدٙ ممتِاح سملتٛت ، ٓت

  ٍ ٕ سسبتدٜٕ ٚسيؿكت٘ت ٚسيِؿستري قتتد مجتع يف عضتتر نتتس ٚعًتت٢ ٜتتد       ىسيشترع١ٝ يٝكتٛت

، غرًٞ َٚٛس  شرع١ٝ  ىع٬ّ ت س٭قساّ ٖتٙ يفٕ ًِٜكٝا ٫ َِٛسأٜإ وطإ ، ٚحسى ٖتس

ٚىيٝو ٖتٙ سسبا ١ٓ  ،يف َٝدسٕ سٱع٬ّ  سيِؿاعٌؾٝخرٚ سيطايٍ ًعٓاصر غري قا١ًً 

 عرف عُل سيِخًـ سيتٟ ٚقعٓا ؾٝ٘ :يِ

ًني عُٝد سملعٗد ٚ ٬َ قسِ سٱع٬ّ ٚسيدع٠ٛ يف سملعٗد سيعايٞ  َؿِٛك يكا٤ يف

ّٛ ٠ عاّ  ٜكتـ  ايتٍ يف سيست١ٓ سئاْٝت١ َتٔ      ،  ٖتت 1495يًدع٠ٛ سٱم١َٝ٬ ًاملد١ٜٓ سملٓ

ٛهِ سيِضٜٛر عٔ َر١ًٛ سملاٗسِري ربضط ىحسع١ ًُٚؿكٜٕٛ يٝسنٍ عُٝد سملعٗد 

 ٌٖ ٖٛ ٗا٥ك مّ ٫ ؟

ْظر ىيٝ٘ عُٝد سملعٗد ْظر٠ ٛسر٠ ، ٚقاٍ ي٘ مّْ سٯٕ ع٢ً ٚشو سيِخرٚ َتٔ  

مبع٢ٓ مْو َا مّ سيِضٜٛر عًت٢ س٭قتٌ   ، َر١ًٛ سملاٗسِري يف سٱحسع١ ٚسيًِؿكٜٕٛ 

ٜر ت نتإ َتٔ سملؿتترٚض مٕ            ِّ ُتنُٞ يِستنٍ سٯٕ عتتٔ ٛهِت سيِضٛت َتد٠ متِٓني ، ٓت

 سٍ قٌٌ  وٍٛ سملعٗد ىٕ نّٓ ٫ ُعرف سسبهِ .ُسنٍ ٖتس سيس٪

َٚٔ س٭وطا٤ سييت ٚقعّ ؾٝٗا ًعتط نًٝتاْ سٱعت٬ّ يف شترقٓا سملستًِ عتدّ       

ٟ  ٚسٱع٬ّ سيِطٌٝكٞ سٱع٬ّ ًني سيِؿرٜل َ ٖٓاى نًٝاْ ىع٬ّ  تسيِٓظري ؾؿٞ سيػر

ربرٚ َِخضضني يف ى س ٠ سمل٪مساْ سٱع١َٝ٬ ٚسيِخطٝط هلا ٚ مِ سيسٝامتاْ  

ٙ  ٚٚعتع  ٚنتتيو ٖٓتاى َعاٖتتد َِخضضت١ يف ربترٜٙ سملطتٌكني يًعًُٝتت١       ،  سيتهسَ

ٞ سٱعا٠٤ ٚسيضْٛ ٚسيدٜهٛ   ٚسملًُٔني ناملخرٗني سٱع١َٝ٬ ٚسملضٛ ٜٔ َٚٗٓدم

 سخل . ...

نُعٗتد سملسترك   ت يف ًعط سيدٍٚ نينٝا َٚضتر ٚٗتدْ َعاٖتد ُطٌٝكٝت١     

ٞ سيدٍٚ  ، يًُٛمٝك٢ سيعايٞ ٚسملعٗد ، ٚسيسُٝٓا ٔ يف ًاق ْ نًٝاْ سٱع٬ّ يه ما 

ٚمل ٜٛٗد هلا مٓد ُطٌٝكٞ َٔ سملعاٖد سملِخضض١ ت ؾاملِخرٚ َٔ نًٝاْ سٱع٬ّ 

ٖتٙ مل ٜطٌل سيِطٌٝل سيهايف يٝ٪ًٖ٘ يًعٌُ ٌَاشر٠ يف صٜٝؿ١ مٚ ىحسع١ مٚ ًُؿاأ 

ًٌ ٖٛ ٛاٌَ يكطرٙ َٔ نٌ عًِت ، ٗتك٤ ْظترٟ ٚمتاعاْ ُطٌٝكٝت١ يف      ، مٚ َسرك 

ٚٓاي١ٔ  ، سيهسصبٞ سيِخطٝط يف ٚمور٣ سٱحسعٞ سيِكدِٜ ٍٝمماي يف َٚا ٠ ،  ٜٛٛمِس٭

 .يف سٱورسٚ سيضٜؿٞ 
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ٍَٖٛ٪٤٫ سملِخرٗ رٌ ٚيتس  تيف سيضٜـ مٚ سٱحسع١ مٚ سيًِؿاأ  ًِٗ ٕ غري َرغٛ

س سيعًُٝت١ سٱع٬َٝت١    ٛؾايعاًَ ًضترف سيٓظتر    -ٕ يف ٖتٙ سيٛما٥ٌ َٔ سيتٜٔ َا مٛت

ٚرتٌ وترٜٙ نًٝتاْ سٱعت٬ّ      ، -٬ّ عٔ شٗا سُِٗ َٔ س٭قساّ س٭ور٣ غتري سٱعت  

ذبتّ سيِتد ٍٜ يف ٖتتٙ سمل٪مستاْ حبستٍ نؿتا٤ُِٗ ٚ غٌتِِٗ يف سيتِعًِ ٚحبستٍ          

 صه سيكا٥ُني ع٢ً ٖتٙ سمل٪مساْ عًِٝٗ .

 نًٝات ايفٕٓٛ ادت١ًُٝ : - 6

ٕ  ٫ّٚ ضبدٚ ٠ نُضر ُٚرنٝتا ٚيٌٓتإ ٚٗتدْ ًٗتا     ىنُا حنرْا قٌٌ قًٌٝ 

 ًدسٜاْ ناّْ ٚقد ، ٚسملٝدس١ْٝ سٱع١َٝ٬ س  سيهٛ يِخرٜٙ ُطٌٝك١ٝ َٚعاٖد نًٝاْ

ٖتٙ سيهًٝتاْ عًت٢ شتهٌ  غٌتاْ َتٔ مُتاُٛ ى ٚسشبتدٜٟٛ ٚغريِٖت يف ْكتٌ سيؿتٔ           

س   ضبًٝت١        ٚيتتس ؾٓ٘تد مٕ َعاٖتد سيٌايٝ٘ت      ،سيػرًتٞ ىىل سيشترم سملستًِ ًِتد ٍٜ نٛت

مٕ ذبتتاؾظ عًتت٢ سيتتيسٖ سيؿتتين سحملًتتٞ ،    ُعُتتٌ عًتت٢ َٚعاٖتد سملٛمتتٝك٢ مل ُهتتٔ   

ّ ًِد ٍٜ سيؿٓاْني ٚسيؿٓاْاْ ع٢ً سيرقط سيػرًتٞ يف سيشتهٌ ٚسملغتُٕٛ    ٚىمنا ُكٛ

ٞ ) ٚ (ًِٗٛؾٔ)ٚع٢ً َٛمٝك٢  يِخترٚ ًتتيو ؾٓتاْني     ِٚغريٖت  (ًتاخ ) ٚ (ُشٛشسته

س محٚسم سيطٌكت١ سيعًٝتا يف         قا  ٜٔ ع٢ً ضبانتا٠ سيؿٓتاْني سيػترًٝني ، نُٝتا ٜرعٛت

 . (1)س ُِع ٚسييت ُػرًّ ٢ِٛ يف سيؿٔ
                                                                 

ٍ ضمممعد أزدؽ يف نتابمم٘م املدمممسز يف املطممممسح املعاؾمممس        (1) ٝمممٌ األضمممماتر٠        )): ٜكممٛم ٖمممِ أزنمممإ د  يكمممد حتمممدثٓا عمممٔم أ

ٜمل َباغممس ٚغممرل                ٝمم١ بطس َمٔم أز  َؿمس إىل َععممِ األزاقمٞ ايعسب ٖممِ  َمٔم ارتمسدني ٚيكممد اَتمد دٚز ٚاملؤضطمني 

ٜماد٠ يف ٚقمع أضممظ فٔم املدممسز َٚطمسح املدمسز يف تممازٜذ املطمسح ايعسبممٞ ،                 ُمًا فكممٌ ايس َباغمس. ٚضمٝبك٢ شلممِ دا٥

ُمد عجُمإ دمالٍ يف     نُا ضذٌ ٖرا ايتازٜذ ايسٜاد٠ ملازٕٚ ٚضًِٝ ْكاؽ ٚأبمٞ خًٝمٌ ايكبماْٞ ٚأبمٞ      ْعماز٠ ٚست

ًمم٢ ستانمما٠                ًم٘م األٚىل ع ْم٘م إذا نممإ املطمسح ايعسبممٞ قممد قمماّ يف َساس َمٔم ايبممدٜٗٞ أ تأضمٝظ املطممسح ايعسبممٞ. ٚ

ًممع                  ٝم١ ايمت اط ْماقاًل عٔم املمدازع األٚزب َمٌ  ًم١ ٜعتممدل بػمهٌ نا ًمو املسس املطمسح األٚزبمٞ فمإٕ املدمسز أٜكمًا يف ت

َٔم ا       ًمم١  ٖممرا َسس ٔ عًٝٗما أٚ دزضممٗا ٚضممُٝتد  َمٔم زٚاد اإلخممساز          (( يممصَ ٝممٌ ايجمماْٞ  ٍ ضممعد أزدؽ عٔم ادت ثممِ ٜكمٛم

ٝمممٌ      ًمم٢ َساسممٌ ثالثمم١ َتكازبممم١        )): ٚايممرٜٔ ٜعتممدلٕٚ اسٕ أضمماتر٠ ادت ٝمممٌ ع ٖممرا ادت َمٔم أٚاخمممس     ٜػممتٌُ  ، تبممدأ 

 : األزبعٝٓٝات ٚتطتُس ست٢ ايطبعٝٓٝات

 : األٚىل املسس١ً

 باملعٗد ٚشتسدًا باملطسح ايكَٛٞ دًاّ َع7917ٝعاّ  ختسد٘ تذسد ُِّٝٔع ايصزقاْٞ ايسسِٝ عبد

 ٜعٌُ خالٍ ايطبعٝٓات خازز َؿس 7957-17 بعج١ إىل فسْطا محدٟ غٝح

 =      أضتاذ أناد ١ٝ ايفٕٓٛ احمل١ًٝ يف بػداد 7957-17 بعج١ إىل فسْطا ْبٌٝ األيفٞ
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   ّ ىيٝت٘ت مٕ عُتر ٖتتتٙ سملعاٖتتد  ٜٛتٌ يهٓٗتتا مل ربتترٚ      ٚسيتتٟ ٜ٪نتتد َتا حٌٖتت

َتٔ ؾتٔ سيشتا ع سملضترٟ مٚ سيينتٞ ًتٌ رتٌ         ّسًٓؿسٗا ىىل س ُِع ٚمل دبعً٘ ٗتك٤ 

ٌٛٝ  سيؿ١٦ سييت مٌِٛ٘ ٚمعّ ٱْشا٥٘ . ٚىٕ ناّْ َعاٖد سملٛمتٝك٢ قتد ظبٜتّ    

ُٛٝٓتتا وضضتتّ   سمتتاْ يًُٛمتتٝك٢ سحملًٝتت١ ٚ تترم ُطٜٛرٖتتا يف سسبؿتتار عًتت٢       

 ٛمٝكٞ سحملًٞ .سييسٖ سمل

ٖٚتٙ سملعاٖد نػريٖا مْشنٖا ٚقاّ ًايِد ٜ  ؾٝٗا َعًُٕٛ غرًٕٝٛ ىٜطايٕٝٛ 

ٚؾرْستتٕٝٛ ٚىظبًٝتتك ٚ ٚ  ٚغريٖتِت . ٚ٭ٕ ٖتتتٙ سملعاٖتتد َرٌُطتت١ َايٝتتّا َٚدعَٛتتت١        

َعٜٓٛتتّا َتتٔ سيٓظتتاّ سيسٝامتتٞ ٚوضٛصتتّا َتتٔ شتتخط سيتتر٥ٝ  ؾكتتد ُتترى هلتت٪٤٫        

ؾكتتد حنتر يتٞ مٛتد سشبترػبني َتتٔ       ،سملعًُتني ُتد ٜ  سيضتٓع١ ًايطرٜكت١ سيػرًٝت١      

ؾر َتٔ    1070ن١ًٝ سيؿٕٓٛ سزب١ًُٝ يف َضتر مٕ قسِت سيرمِت ِٛت٢ عتاّ       ّ نتإ ٜٛت

ٔ يف سملرمِ عا ١ٜ راَاّ يٝكّٛ  ْ ُكـ سيٛسٛد٠ َٓٗ ٔ ُد ٍٜ  مِ سٱْسإ ؾِٝا عُ
                                                                                                                                                         

 : املسس١ً ايجا١ْٝ=     

 يًفٕٓٛ املطسس١ٝ يف ايهٜٛتأضتاذ باملعٗد ايعايٞ  7967-57 بعج١ إىل إٜطايٝا ضعد أزدؽ

 7967-58 بعج١ إىل فسْطا نُاٍ ٜاضني

 أضتاذ بأناد ١ٝ ايفٕٓٛ ادت١ًُٝ ببػداد 7961-58 بعج١ إىل إٜطايٝا نسّ َطاٚع

 7961-58 بعج١ إىل فسْطا دالٍ ايػسقاٟٚ

 7961-58 بعج١ إىل فسْطا سطني مجع١

 7961-58 بعج١ إىل إصتًذلا فازٚم ايدَسداؽ

 7961-58 ١ إىل زٚضٝابعج صتٝب ضسٚز

 7961-59 بعج١ إىل فسْطا ستُد عبد ايعصٜص

ُٓا٥ٞ        7961-59 بعج١ إىل اجملس نُاٍ عٝد َمممممم١ يًُطممممممسح ايطمممممٝم َطتػممممماز فممممممل باملؤضطمممممم١ ايعا

 بطسابًظ يٝبٝا

 أضتاذ باملعٗد ايعايٞ يًفٕٓٛ املطسس١ٝ يف ايهٜٛت 7966-61 بعج١ إىل إصتًذلا اذتًِٝ أمحد عبد

 7966-61 سْطابعج١ إىل ف أمحد شنٞ

 : املسس١ً ايجايج١

 7967-61 بعج١ إىل فسْطا زلرل ايعؿفٛزٟ

 7968-61 بعج١ إىل إٜطايٝا ستُد َسدإ

 7968-61 بعج١ إىل إٜطايٝا ستُد زضتِ

ٝممًا                ٜممًا ٚتطبٝك ٝمم١ ْعس ٜممدٟ شتسدمٞ املممسسًتني األٚىل ٚايجاْ ًمم٢ أ ا ع ٜممد دزضمٛم ٝمٌ دد ًمم١ زابعمم١ عمٔم د ٓماى َسس ٖٚ

 . 316، ف  ، َسدع ضابل ػًٛا َهإ املدسز يف املطازح املؿس١ٜٚاضتشكٛا بايتذسب١ إٔ ٜػ
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مْت٘ت  (1)مٛتتد س٭صتتدقا٤ ٚيف يٌٓتتإ مٜغتتّا حنتتر يتتٞ    ،سيطتت٬َ ٚسيطايٌتتاْ ًرمسٗتتا  

ّ سيطت٬َ ًرمس٘ت    ٛغر َر٠  ٌٗ يٝكُٛم ؾًُتا ُعتر٣ ورٗتّ    ، ّ ًدٚ  )سملٛ ٍ( يٝكٛت

ّا سيطايٌاْ ًعط ْ  ملا ؽبرٗٔ مل نٔ ٚىٕ ، سِٛ٘ٗا ْ سيؿِٝا ّٴنٚملا م ،ُعر ورٜٙ  ي

سيه١ًٝ سملضر١ٜ سيساًل عٔ مٌٍ ٚٗٛ  ٖتٙ سيعا ٠ سيس١٦ٝ يف سيه١ًٝ ًرغِ ٚٗٛ  

ٓشتت٦ني سُ٭ٍٚ س٭متاُت٠ سملضتترٜني يف سيهًٝت١ ؾتتتنر يتٞ ًنْٗتتا عتا ٠ ٚٗتتدْ َتع سمل       

ِّ ىْٗا عاملّٝا َٛٗٛ ٠ يف سيدٍٚ سيػر١ًٝ .، يًه١ًٝ َٔ سٱٜطايٝني  ٓ 

ُضٛ  َعٞ نٝـ مِٝخرٚ  ماّ مٚ صبُٛعت١ َتٔ سيرمتاَني ُتد ًٛس عًت٢ مٕ      

س يرمِت ؾِتا٠ َتٔ ًٗتدُِٗ ُكتـ عا ٜت١ راَتّا مَتاَِٗ           ِّ ُطًتٍ َشتتا ٜع   ، ػبُِعٛت ٓت

ّ سيطايتتٍ ًامت٦ِ٘ا  ؾِت       س  ؾٝكٛت (   ؾر ٜت١ مٚ َشتا ٜع َٛت ا٠ ٜٚعرٜٗتا يف ًِٝ٘ت )َرمست٘ت

ًُُِ٘تع يريؾتع َتٔ    ينٝـ ميهٔ هل٪٤٫ مٕ ٜرمسٛس ؾّٓا متًُّٝا ؽبترٚ    ؟!يريمسٗا 

م ٗٛ مٕ ُِخٌٝ َعٞ ِٛ٘ سيِخًـ يف ُعًُٓا يًؿتٔ ًايطرٜكت١ سيػرًٝت١     ؟!حٚق٘ ٚؾٓ٘ 

 ٚنٝـ مٕ مماُتُٓا سحملًٝني صا ٚس ٜطٌكٕٛ سيٛصؿ١ ٢ِٛ يف سيِعرٟ .

ِ ٚسملٛمتٝك٢ ٜٓطٌتل عًت٢ َعاٖتد سملسترك ٚسيٜٓتّ       َٚا حنر عٔ َعاٖد سيرمت 

(2)ٚغريٖا ٚسيٌايٝ٘ سيشرقٞ ٚسيرقط ٚسيسُٝٓا
ـ مٕ  معُام َٔ ٗدٜد عُل ىْٗا ،  سيِخً

ٕ ى٫ّ          ٜضتٌ ربًؿٓتا ىىل سيؿتٔ سملِعًتل ًتتاسب  ٚسيشتؿاؾ١ٝ ٚسيتتٟ ٜؿتيض مٕ ٫ ٜهتٛت

َ       ُْعٌريّس صتا قّا عتٔ َهْٓٛتا    غتّ  سيتٓؿ  . ىْتين ٫ مذبتدٖ عتٔ ٛكٌت١ ُا ؽبٝت١ 

ٚمٛاٍٚ   سمِٗا ٚيهين مذبدٖ عٔ سَِدس  َاأسٍ ٗك٤ َٓ٘ ىىل سيّٝٛ ميا   ع٢ً 

 َرم٣ َٚسُع سملؿهرٜٔ ٚس٭ ًا٤ ٚسيٛ ٓٝني ٚسيسٝامٝني ٚ َٛأ سيِٛٗٝ٘ .

ًعتتتد مٕ   متتتٓا سيِخًتتتـ سيِعًُٝتتتٞ َٚستتتٌٌاُ٘ ٚهٓتتتا ٙ عًتتت٢     

ىعا ٠ ُشهٌٝ  يف ٚ ٚ ٙ سٱع٬َٞ سيِخًـ ِٓ ، سيشرق١ٝ صبُِعآُا

يشرقٞ يٝضٌمل غرًٞ سملغُٕٛ ٚسيشهٌ ، ميهٔ يٓا مٕ سيعكٌ س

يِخًتـ سيِعًُٝتٞ   ْد   سٯٕ سيِخًـ س٫ُِٗاعٞ سيتتٟ ْتِٙ عتٔ س   

 . ٚسيِخًـ سٱع٬َٞ

                                                                 

 . أبٛ ايٓذا األضتاذ فازٚم (1)

شاز٠ ايجكافم١،   ، ٜكٍٛ ضعد أزدؽ  (2) أناد ١ٝ ايفٕٓٛ اسٕ تكِ نٌ ٖرٙ املعاٖد ٖٚٞ إسد٣ املؤضطات ايع١ًُٝ يٛم

 . 319، ف  َسدع ضابل

: التخلفففف   ثالًثفففا

 : االجتمفففففففففاعي
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ٞ ُِهٕٛ ُرنٌِٝٓا سيسها١ْٝ َتٔ صبتُِعني ت ٛغترٟ    قىْٓا نُُِ٘ع شر

، ٚس ُِع سسبغرٟ سملِٓشر يف سملدٕ َٔ مقاصتٞ مْدْٚٝستٝا ىىل  ٓ٘ت١ يف     ًٚدٟٚ

َ عٌا ٠ عتٔ وًتٝط ًشترٟ ٜترٌُط سُِٗاعٝتّا ًا٭ٛٝتا٤ مٚ سسبتا سْ ٚسيتيت ُعتد          سملػر

نتإ عًت٢ شتهٌ قٌا٥تٌ     ممَا س ُِع سيٌدٟٚ ؾسٛس٤  ،سيٓٛس٠ يهٌ َد١ٜٓ شرق١ٝ 

ٚ ٚ  شٝخ سيك١ًٌٝ ، ًسٌٍ سيٓسٍ  ت ؾٗٛ منٔر ُرسًطّا َك١ُٝ مٚ قٌا٥ٌ مٚ ٖ٘ر  ٌٛ

 ٖٚٚٗٛٗا يف مجع ن١ًُ سيك١ًٌٝ .

ٔ سيد سم١ مٚ  سيينٝك ع٢ً مٓر سيِكستُٝني سيستاًكني عًت٢    ٚيف ٖتس سزبك٤ َ

١ٝ َٔ صبُِعآُا ٛا نٓري يف سشبٛض  ٕٚ س٫ُِٗاع١ٝ سٓي ني هلتٜٔ سيسٝامٞ سِي ،  سيِكسُٝ

 ا س ٌُاط مبٛعٛع سيد سم١ .ُٚمٝينك سيٌٜٕ ع٢ً ٗاٌْني هل

 تكطِٝ اجملتُعات املط١ًُ إىل إقًُٝٝات ٚيػات َٚا ضبب٘ ذيو َٔ ختًم : - 7

ؾهتٌ شتعَٛ سيعتامل     تيٝ  غرٌّٜا مٕ ُٓكسِ صبُِعآُا ىىل ٛغتر١ٜ ًٚدٜٚت١   

مٕ ْست١ٌ ٖتتس سيِكستِٝ يف ُرنٌِٝٓتا      ، ُعٝش ٖتس سيٓٛع َٔ سيِكسِٝ َع ؾا م َِٗ

، ىمنا سيػرٍٜ مٕ  سيسها١ْٝ منه ًهٔري َٔ ْس١ٌ ٚٗٛ ٙ يف س ُِعاْ سيػر١ًٝ

ٚمٕ ٜضتٌمل س٫ُِْتا٤ ىىل   ، ٟ مٚ سيٌتدٚ ، ِٜ٘ت  س٫ ٌُاط ًنٛد س ُِعني سسبغترٟ  

ٟ مٚ ٗػترسيف        ٚمل ٜظٗتر مٓتر ٖتتتس   ،  مٛتدُٖا ٜطػت٢ عًت٢ نتٌ سُِْتا٤  ٜتتين مٚ يػٛت

ظبرسف ىىل مٛد سيٛٛدُني ى٫ ًعد ًدس١ٜ سيكترٕ سهل٘ترٟ سملاعتٞ ًعتد مٕ عتعؿّ      س٫

 سيدٚي١ سيعُٔا١ْٝ .

ٚسيِا ٜخ قد حنر يٓا مناحٚ َٔ س٫ْؿضا٫ْ سيسٝامت١ٝ وت٬ٍ سيتدٍٚ س٭َٜٛت١     

ٌ َٓا ل م ناّْم مٛس٤ ت ٚسيعُٔا١ْٝ عٌام١ٝٚسي  ٍٚ ، يهٓٗا مل ُضُد ّ ع٢ً شه

ٞ َِٗ ٭ْٗا  نكْ ع٢ً َٛسقع مٝام١ٝ ُٚرنّ سي ٚمل ْ مٓر سُِٗاع ٢ ٌُٓهٔ حس

ؾايدٚي١ س٭َٜٛت١ يف س٭ْتدي     تس٫ُِٗاع١ٝ نُا ٖٞ َرٌُط١ ًيسٖ س٭١َ ٌَٚا ٥ٗا 

ْؿضا٫ّ مٝامّٝا ٚيٝ  ي٘ س ٚ ٍٚ سيطٛس٥ـ ٚغريٖا نٔري َا نإ سهلدف س٭مامٞ

ٗتٚ  سُِٗاع١ٝ ًؿهر س ُِع سسبغترٟ ٚسيٌتدٟٚ مٚ صبُِتع ٖتتٙ سيًػت١ ٚصبُِتع       

 ًُو سيًػ١ .

س٤ سيطٛ سْٝتت١           ٚؽبطت٧ سيتٌعط عٓتدَا ٜظتٔ مٕ نُتاٍ مُتاُٛ ى عٓتدَا  ؾتع يٛت

نإ ًدس١ٜ سيِكسِٝ س٫ُِٗاعٞ َٔ ٕٛٝ سيًػ١ ت ؾنُاُٛ ى قد نإ مثر٠ يشت٘ر٠  
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َتٔ سيِخًتـ ٚسيٌعتد عتٔ  ٚك سٱمت٬ّ ، ؾًكتد مٓتر سغبؿتاض         منّ ع٢ً َتد٣ قترٕٚ   

ع٢ً ؾِٗ سيٓا   سيعُٔا١ْٝ سيدٚي١ ٛهِ َٔ س٭وري٠ سيكرٕٚ و٬ٍ س٭١َٝ ٚأٜا ٠ سيِعًِٝ

نُا مٓر ؾشٌ سيدٚي١ سيعُٔا١ْٝ يف سعُِا  سيعر١ًٝ نًػ١  مسٝت١   ،يدِٜٓٗ ُٚرسِٓٗ 

ٞ سيينٞ ًني سيؿرم ُعُٝل ىىل يًدٚي١ ٞٞ ٚسيعرً ، سيعُْٔا اْٞ ٚسهلٓدٟ ، سيعُْٔا ،  سيعُٔ

 ٚسٱؾرٜكٞ سيعُٔاْٞ .

 ، ٚسيعٌامتت١ٝ  س٭َٜٛتت١ سيتتدٚيِني وتت٬ٍ سيرمسٝتت١  سيدٚيتت١ يػتت١ ناْتتّ ؾايعرًٝتت١

سيًػ١ يف صٝاغ١ سيشعٛ  مَر ٫ ٗدسٍ يف مْ٘ َٔ مِٖ سيعٓاصر  قغ١ٝ ع٢ً ٚسيينٝك

دٚيت١ سيتيت   ٢ س٫ُِٗاعٝت١ ُٚٓستٝل َؿاُٖٝٗتا ُٚٛٗٝ٘ت نٛس  ٖتا . ؾاي     ٌٓت يف دبُٝع سي

سيًػت١   مًٓتا٤  ٚعا سْ َٚؿاِٖٝ ُرسٖ مجٝع ُيِٗ مٕ ميهٔ ٫ يػاْ عد٠ ٖا٩مًٓا ِٜٛ ٖ

ؾٗٓاى ٛاٗك سييمج١ ٚٛاٗك سيِعتٌري عتٔ سملعتاْٞ ت     ،س٭ور٣  اْسيٛسٛد٠ ىىل سيًػ

يػ١ ممايٌٝٗا سيًؿظ١ٝ يف سيِعٌري عٔ سملعاْٞ . ٚيتس ٛرصّ مجٝع سيدٍٚ سييت  ؾًهٌ

 ػ١ ٚسٛد٠ يِهٕٛ ًِعٌريِٖ سيًػ١ سيرمس١ٝ يًدٚي١ .غكْ غريٖا ع٢ً ؾرض ي

َٚٔ و٬ٍ ؾترض سيًػت١ سيرمسٝت١ مت ىْشتا٤ عشترسْ ٦َٚتاْ سملعاٖتد ٚسملتدس           

ٍ مم يِعًِٝ ّ  ٍٚ ؾرض يػِٗا ِٚسيًػ١ سزبدٜد٠ ٚع٢ً َد٣ مٗٝا ّ مد٠ سمِطاع وؿك

 مور٣ يف حيو ٭مٌاَ سُِٗاع١ٝ مٚ عدس١ٝ٥ مٚ مٝام١ٝ .

١ًٝ ٝٛدٚ  سيضني ىىل ىشٌ َٔ سيرسنٍ مصٌمل مٕ ًُٕٛسملس عبٔ ؾٝ٘ ظبٜٓا ٚمما

 ،سيعرًٝتت١ مُٜٓتتا ٛتتٌ ٚ ٚمنتتا ٛاٗتت١ ىىل َيٗتِت     ِٜٜتتدٖ كسْٝآتتتُ ىىل سيٌٛمتت١ٓ َٚتتٔ

 ٚحسًّ سيعرقٝاْ ٚسيكًٌٝاْ يف ٖتس سيؿهر .، ًٚتيو ما  ؾهر ٚسٛد 

س مًٖتتٗا ًِػٝريٖتتا نُتتا ؾعتتٌ     ، ًتتؼ سملستتًُٕٛ سيًػتتاْ سحملًٝتت١    ٚمل ٜٴ ٚمل ًٜكَتٛت

ّ ٚسئكاؾت١ ٚسيؿهتر     ، يف سزبكس٥ر  سملسِعُر ًٌ ؾرعّ سيعر١ًٝ ْؿسٗا نًػت١ سيعًٛت

َ سملتٔكؿني َتٔ         ،يًُٛس ٔ يف  ٚيت١ سٱمت٬ّ    ًٚتتس نستٌّ َهاْت١ عظُٝت١ يف قًٛت

ْ  ًٝط١ً ٚىش١ًٌٝٝ ٚغرْا ١ ٚغريِٖ سيًٌد مًٓا٤ َ سيتٜٔ قدَٛس زباَعا ،  َٔ سيط٬

ْ سيعامل سملسني١ ميهٓو سٯٕ ٬َٛظ١ سنِساك سيًػ١ سٱ ٚيِكرٍٜ ظبًٝك١ٜ صبُِعا

ٕ  ٫ّٚ عتد٠ ُتد   ٗاَعاُٗتا سيطتٍ ٚسهلٓدمت١      ىيِضٌمل يػ١ سيعًّٛ ٚسئكاؾاْ ٢ِٛ 

ّ ًايًػت١ سٱظبًٝكٜتت١ ًترغِ م      سيًػتاْ سحملًٝتت١ ٫ ُرًطٗتا مٟ صتت١ً     ٕٚغريٖتا َتٔ سيعًتٛت

 قرس١ً ًاٱظبًٝك١ٜ مٚ مًٖٗا .
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ٝت١ ؾتِمل سيٌتاَ    ٚملا ؾشًّ سيدٚي١ سيعُٔا١ْٝ يف ؾرض يػ١ ٚسٛد٠ ُرنٝت١ مٚ عرً 

ٍ مًٓا٥ٗتا . ٚ٭ٕ ًعغتتٗا مل ٜستتِخدّ        َ ٚعكتٛت يًػتاْ سحملًٝتت١ يُِٓتٛت ُِٚ٘تت  يف قًتٛت

يؿتيسْ  ًٜٛتت١ وت٬ٍ سيتتدٚيِني س٭َٜٛتت١ ٚسيعٌامت١ٝ ؾكتتد ٛتتدٖ ىٛت٬ٍ يهتتٔري َتتٔ        

ٚمقرَ َٔاٍ يتيو سيًػاْ ، سملضطًٜاْ ٚسيِعٌريسْ َع ًكا٤ قٛسعد سيًػ١ ٚمصٛهلا 

ٚسيشٝشتتإ ٚيف سيتتتدٍٚ  ٭أًتتو ٚسيينُتتتإ  سملستتِخد١َ يف ٚمتتط همتتتٝا نًػتتاْ س   

 . (1)اٚغريٖ سٱم١َٝ٬ يف مؾرٜكٝا

ّ ٚٓكاؾت١ م  ٚ سٱٛت٬ٍ عًت٢ مْ٘ت          ٚعٓدَا ًدم ىٛٝا٤ ٖتتٙ سيًػتاْ نًػتاْ عًٛت

َ يػ١ ُس٢ُ ًامس٘ نا٭أًه١ٝ ، سيًػ١  َٔ ٗك٤ ٔ ٖتٙ سيشعٛ َ ٍ ٚصا  يهٌ شع

هْٚٗا هل٘اْ يهٓٗا ٚىٕ ناْٛس ؾُٝا ًِٝٓٗ ٜعِ، ٚسيينُا١ْٝ ٚسيين١ٝ ٚغريٖا 

ٚنًُا ًعدْ سملساؾ١ نًُا أس  سيؿا م ًني يػِني ، يف م ًٝاُِٗ ُطًل عًٝٗا يػاْ 

 مصًُٗا ٚسٛد .
                                                                 

ًمِٝ ايًػم١        ٜكٍٛ األَني ؾاحل أبٛ ايُٝٔ يف رج٘ )جتسب١  (1) ٝم١ املفتٛسم١ إلعمداد نتمب تع َعٗد ايدزاضمات ايتهًُٝ

دإ(         ٟ يف ايطممٛم ٓممماطل ايتمممداخٌ ايًػممٛم ٕ يف َ ٝمممر ٜعٝػممٛم ٝممم١ يتالَ الت تطمممرل يف اجتمممماٙ      ))ايعسب ٚطاملممما إٔ ايتشممٛم

ز يهممٞ                َمٛم ٜني يتؿمشٝح األ ُمما٤ ايًػمٛم ُممٞ ٚاضمتعاْٛا بايعً ٕ فكممد بممدؤٚا باألخمر بمماملٓٗر ايعً َعمانظ ملمما ٜسغبٛم

ّ( 7918الت ضتٛ أٖدافِٗ فعكدت عدت َؤمتسات نإ أُٖٗا َؤمتس )يػم١ ايسدماف ايمرٟ عكمد ضم١ٓ      تتذ٘ ايتشٛ

ز املممممؤمتس               ٟ ذتكممٛم ز ٚضمممذلَإ ايعمممامل ايًػممٛم ٝمممص ٚاضمممتدعٞ ايدلٚفٝطممٛم َممٔم اذتهممماّ اإلصتً ٚسكمممس املمممؤمتس عمممدد 

  ٘ َممماّ املممم     ،  َطتػمممازًا يممم ع ايمممرٟ طممممسح أ ٝممم١ ٚاْتػممم      ٚاملٛقممٛم ٜمممتًدـ يف إٜكممماف شسممممم ايًػممم١ ايعسب ازٖا بممممني  ؤمتس 

َمما                ٜم١ يف نمٌ  ٓماع ٚٚدٛم  اضممتعُاٍ ايًػم١ اإلصتًٝص َم١ اي ٝمم١ بمني عا اإلفمسٜكٝني ٚتػمذٝع اضمتعُاٍ ايًػمات احملً

 ي٘ عالق١ باألعُاٍ اذته١َٝٛ ْٚتر عٔ املؤمتس ؾدٚز ايكسازات است١ٝ :

ٝم١ يف َعمادتتِٗ يًُػمانٌ اي       - ؿمػرل٠ ٚايػم٦ٕٛ   إٔ ٜتٛقم زداٍ اإلداز٠ األ١ًٖٝ فٛزًا عٔم اضمتعُاٍ ايًػم١ ايعسب

 عًُٛا بداًل َٓٗا ايًػات احمل١ًٝ .ايعا١َ يًُٛاطٓني ٜٚطت

ٝمم١               - ٗما بماذتسٚف ايالتٝٓ ٖممرٙ ايًػمات ٚنتابت ُما٤ بسؾمد  ًمم ايعً ٝماز تطمع يػمات يتُجمٌ اجملُٛعمم١ األٚىل ٜه اخت

 ، شاْدٟ( ، غًو ، ْٛدس ، أْدْكٛ ، َٛزٚ ، يٛتٖٛٛ ، نسٜظ ، دْها ٚايعٌُ ع٢ً تطٜٛسٖا ٖٚٞ )بازاٜا

 يػ١ متجٌ اجملُٛع١ ايجا١ْٝ . 78از اختٝ -

 إلْتاز نتب تع١ًُٝٝ يتًو ايًػات . تكدِٜ َكذلسات -

ٖممرا املمممؤمتس بطممت ضممٓٛات أٟ يف ضممم١ٓ        ٝممًا فممال ٜٓتكمممٌ ضممهإ ايػمممُاٍ إىل         7931ٚبعممد  ٓممٛم  ززل ًمٔم قفممٌ ادت ّ أع

ًمم٢              ْمما ستافعمم١ ع ُمما ذنس ٓمٛم  بكؿممد ايتذمماز٠ أٚ خالفم٘م إال بممإذٕ خمماف َهتممٛم  ٚذيممو ن ايػدؿممم١ٝ  ادت

ٝمم١ يػممرل               ًممِٝ ايًػمم١ ايعسب ْممدٚات تع َم١ يف ٚقمما٥ع  َمٔم األرمماخ املكد ٓمٛم س  ٝمم١ يف ادت ٝم١ ٚايجكافممات احملً األفسٜك

ًمٝر    ٖم7117،  ، ايدٚس١ ، ايهٜٛت ايٓاطكني بٗا يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ،  ، ايسٜما   ، َهتب ايذلب١ٝ ايعسبمٞ يمدٍٚ ارت

 . 75-73ٖم، ف 7116،  ايطعٛد١ٜ
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ٖتس س٫ْكساّ س ُِعٞ ع٢ً مما  سيًػ١ ٜعِه مِٖ عٓاصر ربًؿٓا يف ًعتط  

َٓا ل سيعتامل سٱمت٬َٞ ت ؾتٌعط سيًػتاْ سحملًٝت١ ناْتّ يػتاْ َٓطٛقت١ ٚيٝستّ          

ٖتٙ سيًػ١ َتٔ َٓطٛقت١ ىىل    ٚسمِػٌ س٫مِعُا  حيو ؾٍٜٛهًر ، َه١ًِٛ نًػ١ سي

ٚ حسى ؾكد مصٌمل ُعًُٝٗا َطًٌّا  ٍ م َه١ًِٛ ًٚنٛرف ١ُٝٓٝ٫. ٚ٭ْٗا يػ١ ٖتس سيشع

ٚ ّٓٝا . ًٚتس ًدم يف ُد ٜسٗا يٮٗٝاٍ سزبدٜد٠ ٚؾضًّ ًتيو َٔ ُا ؽبٗا ُٚرسٓٗتا  

 ٠ .سٱم٬َٞ ٚمل ٜعد هلا م٣ٛ َا ُرِٗ ىىل يػِٗا سزبدٜد

ْ َِكا ١ً ، نإ ميهٔ مٕ دبُِع  سيشعَٛ ًعط مٕ نُا ٖ هل٘ا سييت ُِٜد

يف م ًِٝٗا ع٢ً يػ١ ٚسٛد٠ ُٚيى يًشعَٛ سمِخدسّ سيًٗ٘اْ يف سسبٝتا٠ سيَٝٛٝت١ ،   

نُا ظبٜٓا عبٔ سيعترَ يف سمتِخدسّ سيؿضت٢ٜ يف س٭ ًٝتاْ ٚسيعاَٝت١ يف سسبٝتا٠       

سعِتكسأ ًًػِٗتا   عَٛ ٚيتد يتدٜٗا   سيَٝٛٝت١ ، ى٫ مٕ دبتتٜر سيٛ ٓٝت١ يف ْؿٛت  ٖتتٙ سيشت      

ٕ ٖتتتٙ سيًػتتاْ مل ُستتِخدّ نًػتتاْ ٓكاؾتت١ ٚعًتتِت      ىٚٛٝتٕت   ،ٚ غٌتت١ يف ُنصتتًٝٗا   

ٚمصٌمل نتٌ  ، يؿيسْ  ١ًٜٛ ؾكد عكيّ ٖتٙ سيشعَٛ مٜغّا عٔ ُرسٓٗا سٱم٬َٞ 

 ٜ٪يـ مٚ ٜيِٗ ىىل ٖتٙ سيًػ١ ؼبِاٚ ىىل ٗٗد ًشرٟ َٚايٞ نٌري . ٤ٞش

ْ سٱم١َٝ٬ يف س٫ذبا  سيسٛؾٝيت سيتٜٔ أس ٚس سملسًُني يف ٚسيدعا٠  سزبُٗٛ ٜا

ٔ  ؾشعَٛ ت سملنما٠ ِٛ٘  مٚس ٬َٜني ُِٜدٖ يػ١ طبًِؿ١  ٫4 ٜكٜد عد  مهاْٗا ع

ٔ  مهاْٗا ٜكٜد صباٚ ٠ شعَٛ عٔ ٍ سيضػري ىىل ،  ًَٕٝٛ 39مٚ  29ع ٚ سيشع ٚؼبِا

ٜٚشتهٕٛ َتٔ مٕ   ،  سييت ُِٜدٖ عٔ ُا ؽب٘ ي٘ ًًػِ٘ ٚنٍِ سييسٖ عًّٛ َيمج١

 سيهٓا٥  قد ُرمجّ سٱظبٌٝ ىىل يػاُِٗ قٌٌ مكٛط س٫ذبا  سيسٛؾٝاُٞ .

ًننًُتٗا يف همتٝا ٚىؾرٜكٝتا     ّاٖٚهتتس ٖكَٓتا يف صبتاٍ سيًػت١ ٚوسترْا شتعًٛ      

عدٖا يػ١ سئكاؾ١ ٚسيعًّٛ ٚسيِؿاِٖ ًٝٓٓا ، ْمل عباؾظ ع٢ً يػ١ ٚسٛد٠  ٭ْٓا ، ٚمٚ ًا

سٱق١ًُٝٝ سيغٝك١ ٚسييت ُٛيدْ  َك ١ٗٚ يف َٝدسٕ سيًػ١ َٚٝدسٕ ٖكميِٓا ناّْ ٚقد

ؾٗت٪٤٫ عترَ    تعٔ سؾِخا  نٌ شعٍ ًًػِ٘ ٚسعِدس ٙ ًِا ؽب٘ ُٚرسٓ٘ قٌتٌ سٱمت٬ّ   

ٜؿخرٕٚ  ؾر  ٚمٚي٦و ، ٚىٜرسٕ سيعرسم ًني س٭ٚىل سشبًٝٙ ٛرَ مٓٓا٤ ًعرًِِٝٗ ٜؿخرٕٚ

 ًني سيدٚيِني ٜد   سيتٟ ٜكع ًٌ ىٕ سشبًٝٙ ،ؾا   سيكدِٜ  ُرسٖ َٔ ٚغريٙ ريٚأًٓاي

ٚسيعُٔإْٝٛ ٜد مٕٛ يف  ،يف مٛدٖا سشبًٝٙ سيعرًٞ ٚيف س٭ور٣ وًٝٙ ؾا    سمس٘

سيتٟ َر ع٢ً سملٓطك١  س٫مِعُا  مْٛسع مٛد مِْٗ ع٢ً سيِا ٜخ نٍِ يف سيعرَ َدس  
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صٛت   ...  ّاُ٘ت عٚسيعترَ ٜترٕٚ غريِٖت    ، ٚسيهًتر ٜترٕٚ سيعترَ َستِعُرٜٔ     ، سيعر١ًٝ 

؟ ٗا ٚمٜٔ ناْتّ َٓتت ؾتِمل ؾتا   ٚىؾرٜكٝت١      ؼبا  سسبًِٝ يف ؾُٗ، ٚمناحٚ َِخًؿ١ 

ٚىْٗتا ٛكتّا ربًتتـ   ، ىْٗتا ٛكتّا ٗاًٖٝت١     ،ٚنٝتـ ًعٔتّ ًعتد منٔتر َتٔ ميتـ عتاّ        

 سُِٗاعٞ .

ْ٘ا س٫عِدس  سَِدس  سيِخًـ ٖتس يف ٚس٭وطر ِ  ت سيٛسٛد٠ سيًػ١  سوٌ ًايًٗ ًٝ ؾاٱق

    ٟ ٜدؾع٘ت    سوٌ سيدٚي١ ٚسيتٟ ِٜٜدٖ هل١٘ َع١ٓٝ ٜٓظر ىىل هلِ٘٘ت ْظتر٠ سيؿختر سيتت

ًٚتس ٜضتٌ سيِؿِتّ    ،يًؿخر ًيقًُٝ٘ ًًٚدٙ ٚسِْكاظ س٭قايِٝ س٭ور٣ ٚسملدٕ س٭ور٣ 

ىىل سيعُل ؾُا ُعٛ  يػ١ مٚ هل٘ت١ مٚ  ٚيت١ مٕ دبُتع شتِآُا ًتٌ ٜضتٌمل نتٌ ٛتٞ يف         

نٌ ىقًِٝ يف نٌ شعٍ يف نٌ  ٚي١ ٜٓظر يٓؿس٘ مْ٘   ٠ سيهٕٛ ٚمتر سسبٝتا٠ ،   

    ٘ ٌ     ٚمٕ غتريٙ ٚىٕ نتتإ َتٔ ًٗدُت٘ت َٚتتٔ يػِت  َٓت٘ت َٚتتٔ شتعٌ٘ م ْتت٢ َٓت٘ت َرٌُت١ ٚمقتت

ِٓ ٖٓاى يف سسبغر س٭  ْتٝني  ، ؾؿٞ س٭  ٕ ٖٓاى سيٌدٚ ٖٚٓاى سسبغر  ، َها١ْ

ٓتتِت ٖٓتتتاى سيعتتترَ ٛغتتترِٖ ًٚتتتدِٖٚ ٖٚٓتتتاى       ، س٭قٜتتتاك ٖٚٓتتتاى سيؿًستتتطٝٓٝني   

 ٖٚهتس يف سيعرسم ٚيف َٛ ِٜاْٝا ٚسزبكس٥ر ٚغريٖا . ، سيشرسنس١ سيعِ٘ 

عرف طرٜؿِنيسي سسبا ِٓني ٖاُني ٚىيٝو  . ْعٝش٘ سيتٟ س٫ُِٗاعٞ سيِخًـ ِٛ٘ ِي

 نٍ مٛد سملٛس ٓني ٚسيتٟ ٜرٗع مصً٘ ىىل خبتا ٣ متٝا ٠ مٗتر٠ َتع  نتاَ      

ٙ حيو سيرٌٗ ،  ًدٚ ٞ عٔ ٗٓس١ٝ سيرناَ ؾٌا   ٍ سيشر  ٚعٓد ٛاٗك سيِؿِٝش من

 يف ْظرٙ يٝسٛس َٛس ٓني .   ًٚنٕ سيسٝا ٠ ُكٌ َٛس ٔ ١ٓ٬ٓٚ ًدٚ . ٚننٕ سيٌد

ٓتت١ س٭وتتر٣ ت ىَتتاّ َستت٘د ؼبتتدٖ سيٓتتا  عتتٔ سيعكٝتتد٠ ٚنٝتتـ عتتاع      ٚسسبا 

ٍ : يتتٝ    ملسملستًُٕٛ عٓتدَا ُرنٖٛتتا ، ِٓت ٌٜتتدم ًِضتٓٝـ سملستًُني يف سيعتتا       ؾٝكٛت

ًٌ مغًٍ سيعِ٘ ع٢ً ًدع ٚع٬ي١ ٚسيعترَ   ،ٖتس سملًٝا  سملٛٗٛ  َٔ سملسًُني َسًِ 

ٍ : يتٝ       نتٌ سيعترَ   ِٖ سيتٜٔ ميهٔ مٕ ٜكاٍ عِٓٗ َسًُٕٛ . ِٓت ٜستِد ى ؾٝكٛت

ٕ ى٫ يف ٖتتٙ         ؾهٔري َِٓٗ مٜغّا عًت٢ عت٬ي١ ٫ٚ مرتٔ مٕ ٖٓتاى َستًُٕٛ ٛكٝكٝٛت

سيًٌد . ِٓ ٜسِد ى مٜغاّ ؾٝكٍٛ : يٝ  نًِٗ مٜغاّ ؾٗٓاى ٌَِدع١ يف غرَ سي٬ٌ  

 ٌ ّ يف ىقًُٝ٘ ِٓ يف َدِٜٓ٘ ٢ِٛ ٜض ٚشرقٗا . ٖٚهتس ٜسُِر يف ربضٝط سٱم٬

َستًِ يٝ٘عً٘ت يف مٖتٌ ٛٝ٘ت      ٬مثا١٥ ًَٕٝٛىم٬ّ ًَٝا  ٚٓىىل ٛٝ٘ ، ؾٜٝضر ًتيو 

 سيتٜٔ ٫ ػباٚإٔٚ سيعشرسْ َٔ سيٌشر .



  154 مجلة مركز بحوث ودرادات المدينة المنورة
 إىل املسأ٠ ٚدٚزٖا يف ايتدًم : ٠ايٓعس - 1

، ٖتس سيهٛنٍ ٚسملترم٠ ُاًعت١ يًرٗتٌ يف نتٌ مَٛ ٖتا       ع٢ًَٓت ٚٗد سيٌشر 

مٝسٛ  ُِّٛا يف ْسا٥ٗا ،  سيهرّ  ٗاهلا ٜسٛ  سييت س ُِعاْ مٕ سيٌِع١ٝ ٖتٙ َٚٝك٠

ٚنتيو سيش٘اع١ ٚسيعؿ١ ٚسيعًِ ٚغري حيو نٔري . يهٔ يف سملكاًتٌ عٓتدَا ٜسٛت     

ٞ ٚسيٌخٌ ٚق١ً سيدٜٔ ٚق١ً سيعًِ ؾه سيؿسا  سيرٗاٍ صبُِع يف تيو مٝسٛ  س٭و٬ق

 . حيو يف صبُِع سيٓسا٤

ٚيتتس   ،ؾا ُِع سيٓسا٥ٞ ٜٓكٌ سيضٛت ٠ سيدسوًٝت١ يشتهٌ س ُِتع سيظتاٖرٟ      

١ ُسٛ  ؾٝٗا صؿ١ نرمي١ مٚ ح١َُٝ يف مشتخاظ مٚ  ؾ٬ ميهٔ ُعُِٝ ٛا٫ْ قًًٝ

عًت٢ مٕ حيتو نستر يكاعتد٠     ، عًُا٤ يف ٛني ٖتٙ سيضؿ١ غري َٛٗٛ ٠ يف ْسا٥ِٗ 

 سيٌِع١ٝ .

 تٌٗٗ ٚمَٝت١ يهتٔ حيتو يتٝ  س٭صتٌ       يف ؾضٜٝمل مٕ ٖٓاى عًُا٤ ٚأٚٗاُِٗ

ٔ ٌٗٝ ًعًِ  ٗاهلا سيِا ٜخ يف سملكدمٞ ؾعا١ً٥ ْ ع٢ً َد٣ منٔر َ ٞ سشِٗر  سٱم٬َ

ٚيف  ٍٚ سيػرَ شاٖد ،  ْٚسا٥ِٗ سيشٓاقط١ عًُا٤ يف سٯٕ سسباٍ ٚنتيو ، ْٚسا٥ٗا

 هور ع٢ً مٕ َعظِ سيٌاٛٔني أٚٗاُِٗ َساعدسْ هلِ يف سيٌٜٕ مٚ َشا ناْ .

٬ٛتظ ٖٛت   سملنٌ َا حنر مرٔ مْ٘ت َعترٚف ٬َٚٛتظ ، يهتٔ سشبطتر غتري       

 ٚٛغا ّٜا . ، ؿِّٝ س ُِع مًٛنّٝا ، ٚعًُّٝا ٚ  سملرم٠ يف ُهٜٛٔ مٚ ُ

س٤ يف مقاصتٞ سيٝاًتإ مّ     ٚىٕ سيرٌٗ ٖٛ سيرٌٗ مُٜٓا نإ  يف مُٜٓا ٛتٌ ، مٛت

س  َرنٌتتت١    ىصتتٜرس٤ ظبتتد مٚ يف ًٓتتتٙ متتٌٝريٜا مٚ يف م غتتتاٍ      ؾرٜكٝتتا مٚ ٖٓتتتاى ٗتٛت

ّ عًت٢ مٕ  ٚ ٙ ٫ ؽبترٚ عتٔ  س٥تر٠  ًتٍ سيترأم          ،سيؿغا٤ يف مَرٜها  ؾًستؿِ٘ ُكٛت

كٍ ، ًًعتٍ  تاّ عًت٢ سملكتُٝني  سوتٌ سملٓت    ُٚكدِٜ ممٌاَ ىظباَ س٭ًٓا٤ ٚسٱشرسف سيعت 

 ّسًتد٤ ت ٜٚر٣ مٜغّا مٕ ع٢ً سملرم٠ ع٤ٍ سيعٌُ  سوتٌ سملٓتكٍ    ، ٚ  سيشر ٞ يف سملٓكٍ 

َٔ سيٓظاؾ١ ٢ِٛٚ سمِكٌاٍ عتٝٛؾ٘ َٚتا ًتني حيتو َتٔ معٌتا٤ ، ٚىظبتاَ س٭ًٓتا٤ ِٓت          

 ُرًِِٝٗ ُٚعًُِٝٗ ٚمٕ ُهٕٛ َن٣ٚ ي٘ ٜٓؿ  ؾٝ٘ عٔ نٌ َا ٜهد ٙ يف سيعٌُ .

ٜٔ س ُِعتاْ سسبدٜٔت١    ٖت ؾتاسبرَ سيعاملٝت١    تٙ سيؿًسؿ١ هلا وطرٖا يف ُهٛت

ٕٚٛٝت   ،ؿّ يف مٚ ًا عشرسْ سمل٬ٜني َٔ س٭ سَتٌ ٚس٭ِٜتاّ   سئا١ْٝ ٚقًٌٗا س٭ٚىل وَّ

يف مٚ قِتتٌ قاَتتّ سملتترم٠ ٖٓتتاى ًًعتتٍ  ٚ ٜتتٔ يف ٚقتتّ ٚسٛتتد ت  ٚ            ىٕ سملعٝتتٌ قتتد ُتٛت
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.  ٗتا ٚ ٚ  سملترم٠ ًهتٌ ٚرا٥ؿ  ، م سيرٌٗ ًهٌ ُهايٝؿ٘ َٚتا ٜعاْٝ٘ت َتٔ  ًتٍ سيترأ     

ًٚتتاقٞ  ، ٛٝتٕت ْشتتن ٗٝتتٌ ٫ ٜتتر٣ س٭ّ ى٫ متتاعاْ ضبتتدٚ ٠    ت ٖٚٓتتا ٜظٗتتر سشبطتتر  

 . (1)مٚقاُ٘ ًِٜك٢ سيي١ًٝ ٚسيِٛٗٝ٘ َٔ سيشا ع

ّ  ٚيػٝاَ ٔ مٕ ٜغٌط  ؾيسْ  ١ًٜٛس٭ عٔ سملٓكٍ س٢ِْٗ  ٚ ٖا نشر ٞ ميه

ًعتد مٕ ؾكتد    ٤ٞهتٌ شت  ًٚتيو ْشن ٌٗٝ ِٜٓهتر ي  ،سيسًٛى س٭مرٟ  سوٌ سملٓكٍ 

ٖٚهتس ؾسدْ مٚ ًا عٓدَا  ،ٚقٌٌ حيو مل ًِٜل سيي١ًٝ ، ٚعاش سزبٛع ،  سسبٓإ

سْ    ،مْٗهّ سملرم٠ ًايكٝاّ ًدٚ ٜٔ يف ٚقّ ٚسٛد  ٚمل ٜهٔ غرٌّٜا مٕ ُٓتا ٟ مصٛت

م      عدٜد٠ َٓت سيٓٗغ١ سيضٓاع١ٝ يف مٚ ًا ٢ِٛٚ ًعتد سسبترًني س٭ٚىل ٚسئاْٝت١ حبكٛت

م      ت (2)سيرٗتتتٌسملتترم٠ ٚسملستتتاٚس٠ َتتع    ؾتتايظًِ سيتتتتٟ عاشتتِ٘ سملتتترم٠ سيػرًٝتت١ يف سسبكتتٛت

يهٔ سيػرٍٜ ٛكتّا مٕ ٜضتٌمل سشبطتن ؾًستؿ١      ،ٚسيٛسٌٗاْ مل ُعاْ٘ سملرم٠ سيشرق١ٝ 

س ع            ُِطٛت  يِضتٌمل ٖتدؾّا ُٚتك س  ُطٛت ّس يِضتٌمل شتعا ّس يًُ٘تاٖري ُعضتـ ً٘ت سيشتٛت

ْني سملاعتٝني  ؾُا ٛدٖ يًُرم٠ سيػر١ًٝ و٬ٍ سيكتر ت  ٢ِٛ ٜد ٚ عُٔ قٛسْني سيدٍٚ

ؾائٛ ٠ مٚ سيٓٗغ١ سيضٓاع١ٝ مؾكدْ س٭ٚ ًٞ  تيٝ  ٚععاّ  ٌٝعٝاّ ًٌ ٖٛ ٚعع شاح 

، س ُِتع   ١عُريٙ قٌٌ صٛسً٘ يف س٫ْط٬م عبٛ سٯي١ ٚسٱِْاٚ ٚىٕ ع٢ٜ ًينٌٝت 

   ّ سٍ سيٝٛت مؾترأْ حيتو    اٚسسبترَ ٬ًُٜٛٗت   ،ٚشػٌ سملرم٠ ٚسيطؿٌ يساعاْ  ١ًٜٛ  ٛت

 ًا سسبد١ٜٔ .ٚٚؾرض عًِٝٗ مٕ ٜعٝدٚس ًٓا٤ مٚ ، س٭ِٜاّ سيهِ سهلا٥ٌ َٔ س٭ سٌَ ٚ

نإ ميهٔ سِٛٛس٩ٙ ٚيٛ ع٢ً ؾي٠ عكٛ  َٔ سيكَٔ . ، شاح  ٚعع ٛدٖ َا ىٕ

ٔ ٬ْٜٚ سسبرَ س٭ٚىل ٚسئا١ْٝ  ؾٗتٙ ًٚايرغِ مما ُعاْٝ٘ ، سيٝاًإ ًرغِ َا عاِْ٘ َ

امه٘ نُا ٛدٖ ٜٓسًخ َٔ ُكايٝدٙ ٚر مل س ُِع مٕ ى٫ عخ١ُ صٓاع١ٝ ٓٛ ٠ َٔ

ًا ٚيف سيٝاًإ ٚسيضني مقٌ ًهٔري مما ُعاْٝ٘ مٚ  سٯٕ سسبا ٖ عبرسفٚس٫ ، مٚ ًا يف

 ًرغِ ُشاً٘ سيظرٚف ىىل ٛد َعكٍٛ .

ًا مٕ سشبطن مصٌمل قاّْْٛا مٚ شعا ّس مٚ عًت٢ س٭قتٌ ؾًستؿ١    ٚىٕ سملشهٌ يف مٚ 

ٛقتّ ٫ ميهتٔ مٕ   ؾكٝاّ سملرم٠ ًًعتٍ  ٚ  سيرٗتٌ ٚسملترم٠ يف ْؿت  سي     تًُكٔ يٮٗٝاٍ 

ٚنتيو يٛ قاّ سيرٌٗ ًًعٍ  ٚ  سملترم٠ ٚ ٚ ٙ ؾت٬ ميهتٔ مٜغتّا     ، ٜهٕٛ نا٬َّ 
                                                                 

 . 766ّ، ف 7961،  ، َؿس ، ايكاٖس٠ ، َهتب١ ٖٚب١ ١ًٖٝ ايكسٕ ايعػسٜٔ، دا ستُد قطب (1)

 . 798، ف  ، َسدع ضابل ، زؤٜا إضال١َٝ ألسٛاٍ ايعامل املعاؾس ستُد قطب (2)
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يهٔ سملرم٠ معّٜ حبهِ سسبا١ٗ ىىل حيو سيٛعع ِٓت   ،مٕ ٜهٕٛ حيو نا٬َّ 

 ٗاٍ ْٚسا٤ ٜٓشرٕٚ ْظر١ٜ سملرم٠ )سيسًٛر( ؾٛم سيعا ٠ ، ٖٚتٞ َتا ٜعته عٓٗتا      ٚأًر

ُكّٛ صٌاٛاّ ٚذبغر سٱؾطا  ِٓ ٧ُٝٗ س٭ًٓا٤ يًُدس   سييت  ًُو مٟ ، سيعا١ًَ ًاملرم٠

س ع ِٚٛت٢      ٤ِٞٓ ُكٛ  سيسٝا ٠ ىىل سيعٌُ ٖٚٓاى ُعُتٌ يف نتٌ شت    َتٔ ْظاؾت١ سيشٛت

كٍ ٭قترَ َطعِت يِنوتت غتدس٤ٖا ، ِٓت ُضتٌ       تَٓضٍ َدٜر عاّ ٚيف ؾي٠ سيػتدس٤ ُٓت  

سملترم٠   ىىل سملٓكٍ سيساع١ سشباَس١ ٚقد عا  س٭ًٓا٤ قًٌتٗا ًستاع١ ْٚضتـ يٌِتدم  ٚ     

يف دبٗٝك سيطعاّ ٚغسٌ سمل٬ًت  ْٚظاؾت١ سملٓتكٍ َٚرسٗعت١   ٚ  س٭ًٓتا٤ ٚسيتتٖاَ       

ًر   ّ يف          يًِسٛم َتٔ سيسٛت َا نتّ ، ِٓت ُتنُٞ سيعاشتر٠ ؾيرتٞ عًت٢ ؾرسشتٗا يِكٛت

 سيّٝٛ سيِايٞ ًٓؿ  سيدٚ  .

ٖتٙ سي١ًُِٝٝٔ سييت مقٓعّ ًٗا سملرم٠ س٭ٚ ١ًٝ ناّْ ُظٗتر يف سيشتا ع س٭ٚ ًتٞ    

سملسًس٬ْ  ٚعشرسْ ٚمجعٝاْ ٚضباعرسْ ٚنٍِ َٚ٪ررسْ ع٬ْاْى شهٌ ع٢ً

عٝتٍ ؾٝ٘ت    ٢ِٛ رّٓ سملرم٠ مٕ ٖتس سيتدٚ  سيتتٟ ممتٓد ىيٝٗتا ٫    ، سيًِؿاأ١ٜ ٚسٱحسع١ٝ 

ّ ً٘  ، ٫ٚ عري ْ ٖتس سيدٚ  ٢ِٛ رٗرْ سيهٔري  ،ًٌ ىْٗا قد وًكّ يِكٛ ؾامُِرم

ُٚطايٌٗتا ًتتاشبرٚٚ  ، د َتٔ س٭ؾت٬ّ سيٓستا١ٝ٥ ُٓهتر عًت٢ سملتترم٠ سيكا٥ُت١ ًتدٚ  ٚسٛت        

ُٚطٛ  س٭َر ٢ِٛ م  ٚ قتإْٛ يف مغًتٍ  ٍٚ مٚ ًتا     ،ٚسملشا ن١ يف َعرن١ سيٌٓا٤ 

س٤ ناْتتّ م ًَتت١ مٚ   Single Motherَرٜهتا ٜشتت٘ع ٚؼبُتتٞ )  مٚ ( س٭ّ ًتدٕٚ أٚٚ متٛت

ٚمِٖت َتا يف سيكتإْٛ     ،َطًك١ مٚ َٓؿض١ً عٔ أٚٗٗا مٚ س٭وطر مظبٌّ ًتدٕٚ أٚسٚ  

٪٤٫ س٭َٗتاْ  هلت ًعط سيٌد٫ْ ٚسَِٝاأ يف شػٌ سيٛرا٥ـ مٕ سيدٚي١ ُٛؾر سيسهٔ ٚ

ّ ٗك٤ ًٚتيو ، مأٚسٚ ًدٕٚ ٔ سيينٍٝ  ّسسِْشرْ راٖر٠ )س٭ّ ًدٕٚ أٚٚ( ٚمصٌٜ َ

ْ سيػر١ًٝ  س٫ُِٗاعٞ ٚمصٌٜٛس ، ٚمٓر حيو ع٢ً مًٛنٝاْ س٭ ؿاٍ  ،يف س ُِعا

ٍٍٚصا  عػط سسبٝا٠ ٜدؾع ًا٭ّ ، ؾرٜس١ سيشا ع ٚسيًِؿاأ   ،ننٔر ؾٔر من ىىل ًت

ٚمل ٜعتد ًعتتد ْشتتن٠ مٗٝتتاٍ عًتت٢ ٖتتس سيستتًٛى يًكتتِٝ  ٚ  يف ٛٝتتا٠ س٭ّ ؾغتت٬ّ عتتٔ       

ٚنتيو مًٓا٩ٖتا ًٚٓاُٗتا   ، ؾٜاٗاُٗا سزبٓس١ٝ ًٌُٝٗا  ٕٚ ٛا١ٗ ىىل أٚٚ  تس٭ًٓا٤ 

ُٚشٗد مٚ ًا يف ٖتس سيعكد منه ١َٗٛ َٔ سي٫ٛ سْ سملٌهر٠ يف  ، سملرسٖك١ مٔ يف

 ٔ َ مح١ً  ،يي١ًٝ ٚسيِٛٗٝ٘ عاَاّ ن١ِ٘ٝٓ يس٤ٛ س 14م ٚيٝ  غرٌّٜا مٕ ٜشٗد سيػر

ِٓ سٱصرس  ، كٍ تىؾرسأ  ٌٝعٞ ٫ْعدسّ سيِٛٗٝ٘ يف سملٓ ؾٗٞ ت ٚسيسٜاقٝاْ سيًٛس ٝني
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ِٓت ُؿترض مٚ ًتا قاْْٛتّا ٜستُمل يًرٗتٌ مٕ       ، ع٢ً ص١ٜ سشبطن ٚسملٓا س٠ ً٘ نسِا  

 ٚيًُرم٠ مٕ ُِكٚٚ َٔ سَرم٠ .، ِٜكٚٚ َٔ  ٌٗ 

ؿ١ٝ ُػٝري ٓكاؾ١ شعَٛ َٔ و٬ٍ سمِخدسّ ٚما٥ٌ سٱع٬ّ ٖتٙ صٛ ٠ عٔ نٝ

ٖٚٞ مٜغّا صٛت ٠ ُهتر ْ يف صبُِعٓتا سملستًِ      ،ٔ ٚسيسام١ ٜٚسيهِاَ ٚسملؿهر

ؾٌِع١ٝ سملرم٠ يًرٌٗ ٜؿُٗٗتا سيرٗتاٍ يف شترقٓا سملستًِ عًت٢       تٚيهٔ ًضٛ ٠ مور٣ 

كٍ ؾايرٗتتٌ متتٝد سيٌٝتتّ ٖٚتٛت سيكتتا٥ِ ًتتدٚ  سيرٗتتٌ وتتا ٚ سملٓتت          تمْٗتتا ٌُعٝتت١  اعتت١   

ٚحٚم سيرٌٗ يف سملننٌ ٚسملًٌ  ٚشهٌ سيٌّٝ ٖٛ سيتتٚم   ،ٚسيشر ٞ  سوٌ سملٓكٍ 

ٚي٘ نشر ٞ ٛل سيغرَ ٚسٱٖاْت١   ،سيتٟ ٌٜٓػٞ مٕ ٜسري عًٝ٘ نٌ مؾرس  سملٓكٍ 

 َٔ س٭ّ ٢ِٛٚ مصػر  ؿٌ . ّسًد٤، زبُٝع مؾرس  س٭مر٠ ىٕ موطنٚس 

ؾًًرٗتٌ قدسمتِ٘    تع٢ً ٖتٙ سيؿًسؿ١ ُرًتّ ٗتدُٞ ٚٗتد٠ سيشترقٝني سملستًُني      

ٚقد م ٣ ٖتس سيدٚ  يًرٌٗ يف سسبؿار ع٢ً  ،يًُرم٠ مٕ رسٗا  ٌٜٓػٞ ٫ ، َٚهاِْ٘

 ،ن١ْٛٓٝ ٚعا سْ س ُِع سيشرقٞ ًرغِ س٫متِعُا  ٚسيِػرٜتٍ ُٖٚ٘تاْ سٱعت٬ّ     

 -مّ  -سسبؿتار عًتت٢ س٭متر٠ ٚشتهًٗا س٭مامتتٞ )مَ     يف ٚقتد متاِٖ حيتتو مٜغتّا    
ِ حيو  نُا ، ُشِّ  ٕٚ مًٓا٤( مٜغاّ يف ًعد س ُِع عٔ س٭َرسض س٫ُِٗاع١ٝ ماٖ

 سييت ما ْ  ٍٚ مٚ ًا .

ى٫ مٕ حيو سيدٚ  سيكاٌُ يشخض١ٝ سملرم٠ نتإ متٌٌّا َتٔ مِٖت ممتٌاَ ربًؿٓتا       

 ٠س٫ُِٗاعٞ. ؾايِعًِٝ و٬ٍ قرٕٚ سيِخًـ س٭وري٠ سعبضر يف سيرٗتٌ ٚٛرَت١ سملترم   

ٕ س٭ًٓتا٤ ع     ،٘ َٓ ًت٢ ُترى سيعًِت ٚس٫دبتاٙ ىىل     ؾنِْٙ مٗٝاٍ ٬ّٝٗ َتٔ س٭َٗتاْ ٜرًٛت

، ٚس٭ّ ٗاًٖتتت١ ،  ًتتٍ سيتترأم. ؾايرٗتتٌ َٓشتتػٌ عتتتٔ ُرًٝتت١ س٭ًٓتتا٤ ًطًتتٍ سيتترأم         

ؾًتس مزب٦ّ س٭ّ ىىل  ؾع س٭ًٓا٤ ىىل سيٌٝع ٚسيشرس٤ مٚ سيعُتٌ  ، ٚس ُِع ٜسٛ ٙ ؾكر 

)نضٌٝإ( عٓد مٛد سملعًُني ؾضٓع١ يف سيٝد مَإ َٔ سيؿكر . ٚس٭َر يٛ ما  ع٢ً 

يهتٔ نُتا ٛتدٖ يف    ، شاح٠ يف ُا ؽبٓا سسبغا ٟ يهتإ س٭َتر مت٬ّٗ     مْ٘ ؾي٠

سشبطتن ِٛتت٢ صتتا  شتعا ّس ٓتِت مصتتٌمل عرؾتّا يف نتتٔري َتتٔ        ٨ًتا ، ؾكتتد سمتتُِر  ٚمٚ 

ٚسيعرف عٓدْا ٜعا ٍ سيكإْٛ عٓد س٭ٚ ًٝني ٚىٕ مل ُهٔ ي٘  ،صبُِعآُا سيشرق١ٝ 

 صؿ١ قا١ْْٝٛ .
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ْ ُ سيكرٕ َِٓضـ يف ؾظٗرْ ٞ صٜٝا ٍ ًعدّ ُعًِٝ سملرم٠ سهل٘رٟ سملاع ، طاي

ٟ َؿسد٠  َؿسد٠ سيِعًِٝ  ًٍ ىىل ورٚٗٗا ٚمٕ ٗد ٖ٪٤٫ ًٗد٣ شعرسٟٚ شٜٚسِ ،ٚم

ِٓ ٜؿًسـ ٖتس سشبطن ًنٕ سيِعًِٝ  ، ٚسيعا سْ سيكِٝ عٔ ْايًخا ٗ نُٓاحٚ ٚغريٖا

ٚسيعًِ يًرٗاٍ ٚمٕ يًُرم٠  عا١ٜ س٭ًٓا٤ ٚسيٌّٝ ، ٚيعُرٟ مٟ  عاٜت١ ُٚرًٝت١ ُكتدَٗا    

َ ٚسيِٓظٝـ  ًشر١ٜ هي١ شرقٓا يف سملرم٠ ؾنصٌّٜ ؟! وٌري مٚ عامل ًٓا٤٭ ٗا١ًٖ يٲظبا

ّ ع٢ً منِاف سيٓسا٤ . ٚملٔ ، سيرٌٗ  ٚملِع١ ٚسيطٌخ ٚس٢ِْٗ  ٚ ٖا يف ١٦ُٝٗ م١َ قاَ

يٞ ٖتتس ؾًٝٓظتر ىىل مَٗتاْ عًُا٥ٓتا         ًتإ عضٛت  ٛغتا ُٓا    ىم س  مٕ ِٜننتد َتٔ قٛت

نتٔ منٛحٗتّا صتا قّا    ت ٚغريٖتٔ ه٫ف  ٚسشبٓسا٤ ، ؾنّ سٱَاّ سيشاؾعٞ  تٚصبدْا 

ٚ س٤ نتٌ   ))يًدٚ  سيرٜا ٟ يًُترم٠ ىٕ مٛستٔ ُرًِٝٗتا ُٚعًُٝٗتا ٚصتدم سملٔتٌ سيكا٥تٌ        

 . (( عظِٝ سَرم٠

ٓٗا ٭ًٓا٥ٗتا عكا٥تدّٜا   ٝؾِٜضت ت ؾاملرم٠ ٖٞ وط سيدؾاع سسبكٝكتٞ  سوتٌ سملٓتكٍ    

ٗ  ّسٚمتتًٛنّٝا ٚصتتّٜٝا ٚ  سمتتّٝا ٚغتتتس٥ّٝا ُٓتتِٙ مؾتترس     ّ عًتتٝ ِ صبُِتتع  صتتاسبني ٜكتٛت

ٚسيِا ٜخ ٚسسبغا سْ سٱْسا١ْٝ منه شاٖد ع٢ً  ، ٚسيعه  صٜٝمل ،ٛغا ٟ 

ؾاسبًُت١ عًت٢ سملترم٠     تكٜٓا َٔ ٓػتر سملترم٠   ٔ حنر مْٓا يف شرقٓا ُغَٚصدم ، حيو 

، ؾ٬ عًِ ٫ٚ ُعًِٝ  ،ْسا٥ٗا ناّْ ٚس١ٖٝ   ؾاع ٚوطٛط ، شرم١ ناّْ سيشرق١ٝ

ُسٌِدٍ  ،ٚعا سْ غر١ًٝ ٛد١ٜٔ  دٜٕٛ غرًٞ ُعًِٝ َعّ سؾكُٛ ٚعا سْ ٌٗٗ ٚيهٔ

ٔ  ٚس١َ سزبٌٗ  ، سيٝد ًدٍ ًاملعًك١ س٭نٌ ٚ سملرم٠ َ ٕ ًدٍ سيعٌا٠٤ ٚربر ٚيٌ  سيؿسِا

 ىىل سيطٍ ٚسهلٓدم١ ٚسيؿٔ .

ٍ ْستا٥ٓا يف َِٓضتـ سيكترٕ سملاعتٞ          ٓتٛت ٠  ،ٖهتتس سوًِطتّ سيضٛت  يف عكٛت

مت  ْستا٤ْا   ٪ْ مل ،ع٢ً سزبٌٗ ٚسيِخًـ َع ٚٗٛ  ًدٌٜ ٚسٛد ٖٛ سيٌدٌٜ سيػرًتٞ  

ؾهتاْٛس ًتتيو عت١ٜٝ عتا سْ     ، ٚيهٔ ممستٓأٖ عًت٢ سيعتا سْ    ، ع٢ً سٱم٬ّ 

٘    ، ٚمل ْستتع يِعًتتُٝٗٔ   ، ٗدٜتد٠  َتتٔ  ت ؾهسترٚس ًتتاَ سيِعًتتِٝ ٚ وًتٔ نتتٌ مًٛسًتت

ِٚٛت٢  ، ٚ ٌٌٝتاْ ٚممتِاحسْ يف م قت٢ سزباَعتاْ     ، َٗٓدماْ يف سيطاق١ سيٜٓٛٚت١  

 ٭ور٣ .َد ًاْ يرقض١ ٖك سيٌطٔ ٚمْٛسع سيرقط سيشرقٞ س

ْ ػبد س٭ّ سحمل١ٌ٘ سييت مل ُد   مٚ ُِعًِ ٚ ىىل ٚسيٓارر ُكـ ْسا٥ٓا سيشرقٝا

نٝتـ ْشتنْ    تًتا  َٚعٗا سًِٓٗا سزباَع١ٝ ًؿستِاْٗا سملِٓكت٢ َتٔ هوتر َٛعتاْ مٚ      
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هلٔ       ٜر ٫وتت٬ِط سيضتٛت  يف عكتٛت ٚسيضتٛت ٠ يف  ،س٫ِٓٓتإ يف ًٝتتّ ٚسٛتتد ؟! ىْت٘ت ُضٛت

ؾا٭ّ سملِع١ًُ َتٔ ٗٝتٌ   ت ٣ َعهٛم١ عضر سيض٠ٜٛ سٱم١َٝ٬ سٯٕ ميهٔ مٕ ُر

ْ ٚسيسٌعٝٓاْ سمل٬ٝ ١ٜ ٛامر٠ عٔ َؿآُٗا  ُٚسري َعٗا سًِٓٗا سزباَع١ٝ ، سيسِٝٓا

 . ضب١ٌ٘ مٚ َٓك١ٌ

قٌتٌ قضت١ نتٌ سمتِعُا  ٖٓتاى قضت١        ))قاٍ َايو ًٔ ْيب : 

، ٚنتتيو سسبتاٍ يف ربًؿٓتا ت ؾتايػرَ      (( شعٍ قاًٌ ي٬مِعُا 

ّ هلِت ؾكتتط يف ٛتني مْٓتتا ْعتتٝش     ٚسيشترم ٫ ميهتتٔ مٕ ٜٛٗ٘ت سي   ًتٛت

 ،مهر٠ سيِخًـ يف صباٍ سيِعًِٝ ٚسٱع٬ّ ٚس اٍ س٫ُِٗتاعٞ  

ؾٗٓاى قض١ ٚ س٤ سيِخًـ سيتٟ عشٓاٙ يف سيكرٕ سهل٘ترٟ سملاعتٞ   

ٚعباٍٚ ضبٛ ًكاٜتاٙ َتٔ ىع٬َٓتا    ، ٚسيتٟ َا أيٓا ْعاْٞ َٔ هٓا ٙ 

 ىْٗتا قضت١ ًتدمْ َٓتت سيكترٕٚ س٭وتتري٠ يف      ،َٚدس متٓا ٚصبُِعٓتا   

 س تتا٫ْ سسبٝاُٝتت١   ٛٝتتا٠ سيدٚيتت١ سيعُٔاْٝتت١ ٚسَِتتدْ ٗتتتٚ ٖا يف    

 . ًهٌ مشهاهلا

ٚيف ٖتٙ سيد سم١  نكْا ع٢ً سزباٍْ سٱع٬َٞ ٚسيِعًُٝتٞ ٚسْعهام٘ت عًت٢    

ٚيهتٔ ٖٓتاى ٗٛسْتتٍ موتر٣ مٝامت١ٝ ٚسقِضتا ١ٜ ٚأ سعٝتت١        ،سزباْتٍ س٫ُِٗتاعٞ   

يف هيٝت١ ربًؿٓتا ،    ٚصٓاع١ٝ مل ُِطرم هلا سيد سمت١ ، ٚناْتّ مٜغتّا عٛسَتٌ ٖاَت١     

 يعدّ ُٓامٍ َٛعٛع سيد سم١ َع ٖتٙ سيعٓاصر .

ـ سيكرٕ سهل٘رٟ سملاعٞ ُنوت  رٜكٗا  ْ ضبا٫ْٚ سيِٜٓٛر يف َِٓض ٚيكد ًدم

٠ ٚسْتتدؾاع    ،ٚظبٜتتّ يف سِْشتتاٍ س٭َتت١ َتتٔ  س٥تتر٠ س٭َٝتت١ ىىل  س٥تتر٠ سيِعًتتِٝ        ، ًكتٛت

ٚ  ت ٚسمتِخدّ يف حيتتو نتتٌ َكتتد سْ س٭َتت١     س   ًشتتر١ٜ َٚعاٖتتد  ٗاَعتتاْ َتتٔ نتٛت

يهٔ سملشه١ً نُّٓ يف مٕ سْدؾاع سزبا٥ع عبٛت سيطعتاّ ٜؿكتدٙ     ،ٚٚما٥ٌ ىع٬ّ 

 ٕٚ  ؾًٓٗٓتا َتٔ َٓتاٖٙ ؾًستؿاْ سيػترَ ٚسيشتترم      ،ٜؿٝتدٙ   سوِٝتا  َتا ٜؿٝتدٙ ممتا ٫    

ؾنِْٙ يٓا ٖتس س٫ْدؾاع صٛ ّس ًشر١ٜ َٔ مًٓا٤ ًٗدُٓا ُضٛت  يٓتا    ،رٝك مٚ ُؿهري 

َ ٚسيشرم  َا ّ يف سيػر ٓا سيع٬ٚ َٔ ربًؿٓا سسبغا ٟ ع٢ً شهٌ ُٚكدّ ي،   م

سخل ، ِٓ ركٗ٘ َع َا   مّ َٔ ... َسِٜغرسْ عًُا١ْٝ ، سشيسن١ٝ ، ٜسا ١ٜ 

َتٔ ٦ًِٝٓتا    ّآَاٖٙ ٚمصٍٛ حبٕ عًُتٞ يِخترٚ يٓتا ُكتدَّا ٛغتا ّٜا شترقّٝا َٓطًكت       

 ِٜعا ض َع َٛ ٚٓآُا . يهًًٓ٘ٚػِٓا 
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    ْ سيِعًتتتِٝ ٚسٱعتتت٬ّ   ٚ نتتتكْ سيد سمتتت١ عًتتت٢ سزبٛسْتتتٍ سيِخًؿٝتتت١ يف صبتتتا٫

ٚسييت ٦ّٖٝ سيؿرص١ ٱػبا  سميسُٝ٘ٝاْ غر١ًٝ ذبهِ سيكٌغت١ عًت٢   ، ٚس ُِع 

شعَٛ سيشرم ٚسزبَٓٛ َٔ قٌٌ  ٍٚ سيشُاٍ . ٖتتٙ س٫متيسُٝ٘ٝاْ ٚٗتدْ ِْٝ٘ت١     

ٕ يف سيسٝامتتاْ سشبا ٗٝتت١           سمتتاْ َهٔؿتت١ قتتاّ ًٗتتا سملسِشتترقٕٛ ٓتِت سملخِضتٛت

أس سْ س٫متتتِعُا    ُ ىًتتٛت ا  يف سيكتتترْٝني سملاعتتتٝني . ًٚعتتتد وتتترٚٚ   ًتتتإ ؾتتتي٠ س٫متتتِع

ّ ًتدٚ  نتتٌري يف         س٫متِعُا  َتتا ُتكسٍ سملرسنتتك سئكاؾٝت١ يف سيستتؿا سْ سيػرًٝت١ ُكتٛت

  سمتت١ موتتر٣ ٚسهلل  يف  متتٓكدَٗاسيِننتتد َتتٔ ِْتتا٥ٙ ٖتتتٙ س٫متتيسُٝ٘ٝاْ ٚسيتتيت     

 . سملسِعإ

 

 

 

 

 

 

 
 


	د. خالد بن علي أبو الخير

