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 رمافت اٌؽفً اٌؼشبٟ فٟ ػصش اٌؼٌّٛت

أ.د. ػٍٟ أعّذ ِذوٛس 


 

 ِمذِت :
٠ؼيي١ا اٌؽفييً اٌؼشبييٟ ا ١ٌييَٛ ػصييش اٌؼٌّٛييت اٌّخٛعاييت ك ٚعخ١ّخٙييا اٌخىٌٕٛٛص١ييت     
اٌضاسفت اٌخٟ حؼٌّٛيٗ ك ٚحي١يش ِيٓ ٠ٛ٘خيٗ ك ٚرمافخيٗ ك ٚب١ٕخيٗ ايصخّاػ١يت ... ٚي بيذ ِيٓ          

 .اٌّماِٚت اإل٠ضاب١ت ٌٙزٖ اٌؼبز١ت اٌّخضا٠ذة 

  فّا اٌّمصٛد باٌزمافت ؟ 

 ِٚا اٌّمصٛد باٌؼٌّٛت ؟ 

      ًِٚا ِظا٘ش اٌؼٌّٛت ا١ِٛ١ٌت كِٚا صٛس اٌعيٛغ اٌخيٟ حّياسط ػٍيٝ اٌؽفي
 اٌؼشبٟ ِٓ وً صأب ؟ 

      ِٚييا اٌغييب١ً اٌييٝ أمييار اٌؽفييً اٌؼشبييٟ ٚاٌاييبال اٌؼشبييٟ وييٟ ٠ظييً ِغخفظييا
 باخص١خٗ اٌؼشب١ت اإلعال١ِت ؟ 

 ِٓ خالي ٘زٖ اٌٛسلت ك ٚباهلل اٌخٛف١ك ٘زا ِا عٕغاٚي اٌماء اٌعٛء ػ١ٍٗ 

 ِا اٌّمصٛد باٌزمافت ؟ 
ػييشإ ادٚاسد حييا٠ٍٛس اٌزمافييت فييٟ أٚاخييش اٌمييشْ اٌخاعييغ ػاييش بؤٔٙييا " وييً ِشوييب    
٠اخًّ ػٍٝ اٌّؼشفت ٚاٌّؼخمذاث ٚاٌفْٕٛ ٚاألخالق  ٚ اٌمأْٛ ٚاٌؼيشإ ٚي١يش رٌيه ِيٓ     

 ِضخّغ . اإلِىأاث أٚ اٌؼاداث اٌخٟ ٠ىخغبٙا باػخباسٖ ػعًٛا  فٟ
ٚبّٕالات ٘ز٠ٓ اٌخؼيش٠ف١١ٓ ٠خبي١ٓ ٌٕيا أْ اٌزمافيت حايخًّ ػٍيٝ ػٕصيش٠ٓ س:١غي١١ٓ :         
ػٕصش ِؼ١ياسٞ ٠خّزيً فيٟ اٌخغ١يضاث اٌزماف١يت ِيٓ ِؼخميذاث ٚلي١ُ ٚأخيالق ِايخشوت بي١ٓ            
إٌيياط ك ٚػٕصييش ِييا دٞ ٠خّزييً فييٟ اٌؼالليياث ايصخّاػ١ييت  ٚأّٔيياغ اٌغ١يياة ٚأعييا١ٌبٙا          

 اٌّخخٍفت ٚاٌّخي١شة .
ٓ اٌؼٕصش٠ٓ ارْ حخىْٛ اٌزمافت ك ٚي شه أْ اٌؼٕصش اٌّؼ١اسٞ ٠خّزيً فيٟ   ِٓ ٘ز٠

حصييٛس اٌّضخّييغ ٌي١ٌ٘ٛييت ٚاٌىييْٛ ٚاإلٔغيياْ ٚاٌغ١يياة ك فىييً ِضخّييغ ٌييٗ حصييٛسٖ اٌؼيياَ      
ٌي١ٌ٘ٛت ٚاٌىْٛ ٚاإلٔغاْ ٚاٌغ١اة ك اٌّاخك ِٓ د٠ٕٗ أٚ ِٓ فٍغيفخٗ ايصخّاػ١يت اٌاياٍِت    

 –حًا ِؽٍمًا أٚ ٔغب١ًا فٟ أٞ رمافت ك ٚ٘زا اٌؼٕصيش  ك ٚ٘زا اٌؼٕصش ٘ٛ  اٌؼٕصش اٌزابج ربا
ٕصيش ٘يٛ اٌيزٞ ١ّ٠يض     ٘ٛ اٌّٛصٗ ٌٍؼٕصش اٌّادٞ اٌّخي١ش ألٞ رمافت ك ٚ٘زا اٌؼ –باٌخاٌٟ 

 ك ٚرمافت ػٓ رمافت ك ِٚزمفًا فٟ ِضخّغ ِا ػٓ ِزمف فٟ ِضخّغ أخش .ِضخّؼًا ػٓ أخش
ادٞ ٌٍّضخّييغ ك بّييا  ٚ٘ييزا اٌؼٕصييش ِؼ١يياسٞ ألٔييٗ ٠اييًّ اٌضأييب اٌفٍغييفٟ ٚايػخميي   

٠غٍّيييٗ ِيييٓ أصيييٛي ايػخمييياد ك ٚأصيييٛي اٌميييأْٛ ٚاٌغىيييُ ٚاٌخايييش٠غ ك ٚأصيييٛي اٌؼٍيييُ   
ٚاٌّؼشفت ك ٚأصٛي األخالق ٚاٌغٍٛن . فٙزا اٌؼٕصش ارْ بّزابت اٌّٛصٗ ٌغٍٛن األفشاد 
ٚاٌضّاػاث ك ٚإٌظُ ٚاٌّئعغاث ك ٚ٘ٛ اٌشل١يب اٌيزٞ ٠ميف أِيا َ ائغشافياث ك ٠ٚؼ١يذ       

ث اٌٝ اٌّغياس اٌؼياَ ٌٍزمافيت . ٚفيٟ ٘يزا اٌؼٕصيش حىّيٓ خؽيٛغ اٌّماِٚيت          حٛص١ٗ اٌغٍٛو١ا
 ٚإٌّاػت ك ِٕٚٗ حاخك ِؼا١٠ش اٌغىُ ٚايخخ١اس ٚاحخار اٌمشاس .

                                                 
  صاِؼت اٌما٘شة.  –ِؼٙذ اٌذساعاث اٌخشب٠ٛت  –س:١ظ لغُ س٠اض األؼفاي ٚاٌخؼ١ٍُ ايبخذا:ٟ أعخار ِغاػذ 
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فٟ ظٛء إٌّالات اٌغابمت ٔغخؽ١غ أْ ٔمٛي " أْ اٌزمافت بّؼٕا٘ا اٌؼاَ ٘يٟ اٌغيٍٛن   
 ىْٛ ٚاإلٔغاْ ٚاٌغ١اة . اٌىٍٟ ٌغ١اة اٌّضخّغ اٌزٞ ٠خغك ِغ حصٛسٖ اٌؼاَ ٌي١ٌ٘ٛت ٚاٌ

ِٚييٓ ٔافٍييت اٌمييٛي أْ اٌؼالليياث ٚايسحباؼيياث بيي١ٓ اٌؼٕصييش٠ٓ اٌّؼ١يياسٞ ٚاٌّييادٞ    
ٌٍزمافت ي ٠ؼٕٟ صّٛد اٌغ١ياة أٚ صّيٛد عيٍٛو١اث اٌغ١ياة ػٍيٝ ّٔيػ ٚاعيذ ك بيً ٠ٕبييٟ أْ          

 حخؼذد ٚحخؽٛس ٚحخٕٛع عٍٛو١اث اٌغ١اة فٟ ظٛء اٌم١ُ اٌّؼ١اس٠ت ٌٍزمافت .
 اٌضأب١١ٓ اٌّؼ١اسٞ ٚاٌّادٞ   ِٛلف اٌزمافاث ِٓ

وّيا ٘يٛا ٌغياي     –ٚباٌؽبغ وٍّا واْ اٌؼٕصش اٌّؼ١اسٞ أوزش شّٛي ٚعؼت ِٚشٚٔت 
فٟ اٌخصٛس اإلعالِٟ ك وٍّا صاءث اٌخصٛساث ٚاٌغيٍٛو١اث ايصخّاػ١يت ٚأّٔياغ اٌغ١ياة     

 ايصخّاػ١ت أوزش عؼت ٚشًّٛي ٚحؽٛسًا ك اٌؼىظ باٌؼىظ.
اٌّؼؽيياة بضؼييً اٌمييذٚة  ٚاأل١ّ٘ييتدسصيياث اٌخشو١ييض ٌىييٓ اٌزمافيياث حخخٍييف بيياخخالإ 

ٌٍضأييب اٌّؼ١يياسٞ اٌّخّزييً فييٟ أصييٛي األخييالق ٚاٌغييٍٛن ك فاٌضأييب اٌّؼ١يياسٞ ٠عييفٟ   
 اٌاشػ١ت ػٍٝ  اٌضأب اٌخؽب١مٟ اٌّادٞ اٌغٍٛوٟ .

ٚػيياٌُ ايصخّيياع األٌّييأٟ ِيياوظ ف١بييش ٠فخييشض أْ وييً ِضخّييغ ٠ٕمغييُ اٌييٝ شييشا:ظ  
اث اٌّىأت ك ٌٚىيً صّاػيت رمافخٙيا ّٚٔيػ ع١احٙيا اٌخيا        اصخّاػ١ت ِخؼذدة ٠غ١ّٙا صّاػ

بٙا ك ٚسإ٠خٙا ٌٍٛصٛد ٚاٌؼاٌُ ك ِٚٓ رُ حاىً وً صّاػت عٍٛن أفشاد٘ا ٚسإ٠خُٙ ٌٍغ١اة 
ك وّييا حخاييىً ليي١ُ األشيي١اء فييٟ ٔظييشُ٘ عغييب أ١ّ٘خٙييا . ٚ٘ييٛ ي ٠فصييً بيي١ٓ اٌضٛأييب       

شٜ ك ع١يذ حؼّيً اٌمي١ُ فيٟ     اٌّؼ١اس٠ت واٌم١ُ ك ٚب١ٓ اٌضٛأب اٌغيٍٛو١ت ٚاٌّئعغي١ت األخي   
ٔظيييشٖ ػٍيييٝ اظيييفاء اٌايييشػ١ت ػٍيييٝ اٌخٕظ١ّييياث ايصخّاػ١يييت ٚأّٔييياغ اٌغيييٍٛن اٌفشد٠يييت   

 ٚاٌضّؼ١ت .
أدٚاث  –ٚػٍييٝ اٌؼىييظ ِييٓ رٌييه أػؽييٝ ويياسي ِييا سوييظ اٌضأييب اٌّييادٞ ٌٍزمافييت   

األ١ّ٘ت اٌىبشٜ ك بغ١ذ ٘يٟ اٌخيٟ حّزيً اٌب١ٕيت اٌفٛل١يت اٌم١ّ١يت        –اإلٔخاس أٚ لٜٛ اإلٔخاس 
 .مافت اٌبشاصّاح١ت ٚرمافت اٌغذارتؼ١اس٠ت ٚاٌما١ٔٛٔت ك ٚػٍٝ ٘زا إٌغٛ حمش٠بًا عاسث اٌزٚاٌّ

ٌىٓ اػؽياء األ٠ٌٛٚيت ٌٍميٜٛ اٌّاد٠يت ليذ ٠ىيْٛ أِيشًا ِعيٍاًل ك فاٌخمأياث ِيزاًل حيؤحٟ            
ٚحز٘ب ك ٌٚىٓ اٌؼم١ذة ٚإٌّٙش ٚاٌم١ُ ٟ٘ اٌخٟ حعيفٟ اٌّؼيأٟ ػٍيٝ اٌخمأياث ك وّيا أْ      

 ٚاٌباشٞ ٘ٛ اٌزٞ ٠ضب أْ ٠خغىُ ٠ٚٛصٗ اٌؼٕاصش اٌّاد٠ت .اٌؼٕصش اإلٔغأٟ 
ٚفيييٟ ظيييٛء ِيييا عيييبك ٠ّىيييٓ اػخبييياس اٌؼٌّٛيييت ٚح١ّٕٕٙيييا اٌخىٌٕٛٛص١يييت ِٚظا٘ش٘يييا  
اٌّخخٍفت ِٓ اٌّخي١شاث اٌخٟ ٠ٕبيٟ أْ حغ١ش ٚفيك اٌضأيب اٌّؼ١ياسٞ فيٟ اٌزمافيت اٌؼشب١يت       

ٚويً ِيا ػيذا٘ا حيابغ     اإلعال١ِت ك ٚعغب حٛص١ٙٗ . ٌىٕٙا حؼخبيش ٘يٟ اٌغاوّيت ٚاٌّٛصٙيت     
 ٌٙا فٟ اٌخصٛس اٌّادٞ اٌغٍٛوٟ .

 باٌؼٌّٛت ؟ دِا اٌّمصٛ
 حؼٕٟ اٌؼٌّٛت فٟ ِفِٙٛٙا اٌّزاٌٟ : 

بٕيياء ػيياٌُ ٚاعييذ ك أعاعييٗ حٛع١ييذ اٌّؼييا١٠ش اٌى١ٔٛييت ك ٚحغش٠ييش اٌؼالليياث اٌذ١ٌٚييت ك   
اٌغ١اعيي١ت ٚايلخصيياد٠ت ك كٚ حمش٠ييب اٌزمافيياث كٚٔاييش اٌّؼٍِٛيياث ٚاٌّؼيياسإ ك ٚػا١ٌّييت   
اإلٔخاس اٌّخبادي ك ٚحبادي اٌخمذَ اٌخىٌٕٛٛصٟ ٚاحاعخيٗ بي١ٓ دٚي اٌؼياٌُ ك ٚػا١ٌّيت اإلػيالَ      

 ... اٌخ 
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ٚ٘زا اٌّفَٙٛ ي ٠ّىٓ أْ ٠خُ اي بي١ٓ اٌميٜٛ اٌّخىاف يت ع١اعي١ا ٚالخصياد٠ا ٚرماف١يا ك       
بغ١يذ ي ٠غيخؽ١غ ؼيشإ فييشض اٌخي١يش ػٍيٝ اٌؽيشإ األخييش ك ٚبيزٌه ٠غي١ش اٌخي١يش فييٟ          

 ٓ احضاٖ ٚاعذ ك ٚ٘زا ي ٠غذد اي ب١ٓ األل٠ٛاء.احضا١٘ٓ بذي ِ
 

فٟٙ ػ١ٍّت اٌغال١ت أخما:١ت ك حمغيُ   –وّا ٟ٘ ِؽبمت فٟ ػاٌُ اٌٛالغ  –أِا اٌؼٌّٛت 
اٌؼاٌُ اٌٝ ػا١ٌّٓ : ػاٌُ اٌمٜٛ اٌىبشٜ  راث اٌّصاٌظ اٌّخبادٌيت ٚاٌّئعغياث اٌؼا١ٌّيت ك    

ت . ٚاٌؼيياٌُ اٌزييأٟ ػ١ٍييٗ أْ ٠مبييً ٚاٌاييشواث اٌؼّاللييت ك ٚػيياٌُ اٌييذٚي إٌا١ِييت أٚ اٌعييؼ١ف
دٚس اٌخابغ  ٌٍؼاٌُ األٚي ك ٚعخٝ ؼالخٗ اٌخىٌٕٛٛص١ت اٌم١ٍٍت اٌخٟ ؼٛسث باك األٔفظ ٠يخُ  

 اعخٕضافٙا ٚ ايعخ١الء ػ١ٍٙا بٛاعؽت دٚي اٌؼاٌُ األٚي !
ٚبيزٌه فيبْ اٌؼٌّٛيت فيٟ ِفِٙٛٙيا ايلخصيادٞ ِؼٕا٘يا الصياء اٌّغخعيؼف١ٓ ٔٙا:١يياً           

 ٟ ١ِيياد٠ٓ اٌخٕييافظ ٚافغيياط اٌّضيياي ٌٍاييشواث ػييابشة اٌميياساث ٌىييٟ     ػييٓ أٞ ِايياسوت فيي
حفييشض لٛا١ٕٔٙييا ٚأعييؼاس٘ا ٚشييشٚؼٙا ػٍييٝ أصييغال اٌى١أيياث ايلخصيياد٠ت اٌٙاييت ِييٓ    
اٌفمييشاء ٚاٌّؽغيي١ٔٛٓ ك دْٚ أٞ اػخبيياس إلٔغييا١ٔت اإلٔغيياْ ك ٚإٌخ١ضييت  ِؼشٚفييت عييٍفًا ك     

 ٔخظاس اٌّٛث أٚ ائخغاس! ٟٚ٘ أْ ٠بمٝ اٌعؼفاء فش٠غت ٌضاغ اٌىباس ك ٚالف١ٓ فٟ أ
ٚاٌؼٌّٛييت فييٟ ِفِٙٛٙييا األخاللييٟ حؼٕييٟ اؼييالق اٌؼٕيياْ بييال ل١ييٛد ٌٕييٛاصع اٌضييٕظ ك 
ٚاٌغظ اٌي١ٍظ ك كاٌخغًٍ األخالليٟ ك ٚحيذ١ِش اٌمي١ُ اإلٔغيا١ٔت اٌبال١يت ك ٚحيذ١ِش األعيشة ك        

 ٚاشاػت اٌازٚر!
ٌىٕخىييت " ٚ " ٚفييٟ ِفِٙٛٙييا اٌزمييافٟ حؼٕييٝ عيي١ادة " اٌب١غغييت " ٚ" اٌىٛوٍييت " ٚ " ا  

" ٚ " اٌضىٕغت " ك وّا ٠مٛي اٌذوخٛس عاِاد ػّاس ك ٚأخضاع أصيغال اٌيذ٠ٓ ِيٓ    ٌّىذٔتا
ل١ُّٙ ٚحما١ٌذُ٘ ٚرميافخُٙ اٌيٝ ع١يذ ٠ىٛٔيْٛ ِغيخا ِايٛ٘ا ك ي  اٌيٝ ٘يئيء ك ٚي  اٌيٝ          
٘ٛيء ك  ٚوّا ٠مٛي اٌذوخٛس ػبذ اٌصبٛس ِشصٚق ك وّيا حؼٕيٟ اٌخيذفك اٌّؼشفيٟ اٌٙا:يً      

 اعذ ! فٟ احضاٖ ٚ
ٚفٟ ِفِٙٛٙا اٌغ١اعٟ حؼٕٝ ١ّٕ٘ت اٌّؼٌُٛ ) بىغش اٌالَ ( ك فٙيٛ صياعب اٌغي١ادة    
ك ٚاٌمٛي اٌفصيً ك ي ساد ٌّيا ٠ش٠يذ ك ٚي صيٛث ٠ؼٍيٛ ػٍيٝ صيٛحٗ ك ٚ٘يٛ ِزيً ساػيٟ           

 اٌمؽ١غ ك ػصاٖ صا٘ضة ألٞ شاة شاسدة ! 
ٚباألدٚاث  ٚفٟ ِفِٙٛٙا اٌخىٌٕٛٛصٟ حؼٕٟ اعخزاس اٌّؼ١ٌّٛٓ باٌخىٌٕٛٛص١ا اٌفا:مت ك

اٌخىٌٕٛٛص١ييت كٚباٌمييذسة ػٍييٝ اعييخخذاِٙا ٌخغم١ييك ِصيياٌغُٙ ك ٚفييشض شييشاء األدٚاث ا    
ٌخىٌٕٛٛص١ييت دْٚ أعييشاس٘ا ػٍييٝ اٌّؼيي١ٌّٛٓ ك ٚفييشض اعييخخذاِٙا فييٟ األيييشاض اٌخييٟ     

 حغمك ِصاٌظ اٌّؼ١ٌّٛٓ فمػ ! 

 اٌّظا٘ش ا١ِٛ١ٌت اٌّغ١ؽت باٌؽفً اٌؼشبٟ :
ٌٕٛٛص١يييا بصيييفت ػاِيييت ٚحىٌٕٛٛص١يييا   حؼخبيييش اٌخى –أ٠عيييًا  –فيييٟ ظيييٛء ِيييا عيييبك   

ايحصايث ٚاٌخضاسة فٟ اٌّؼٍِٛاث أخؽش عالط حاٙشٖ اٌيذٚي اٌّخمذِيت صيٕاػ١ا بصيفت     
ػاِت ٚاٌٛي٠اث اٌّخغذة األِش٠ى١ت بصفت خاصت فٟ ٚصٗ اٌذٚي األخشٜ ٚخاصت اٌيبالد  
غىُ إٌا١ِت ك وّا أصبظ اعخىاس ا يخخشاػاث اٌخىٌٕٛٛص١ت ٚحغ٠ٛمٙا ِٓ أوبش ٚعيا:ً اٌيخ  

 فٟ اٌّضخّؼاث اٌعؼ١فت ٚإٌا١ِت .
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٠ٚؼذ اإلػالَ بصفت ػاِيت ٚاٌبيشاِش اٌخٍفض١ٔٛ٠يت بصيفت خاصيت ك ِيٓ أ٘يُ ٚأخؽيش         
اٌٛعا:ً اٌخٟ حؼخّذ٘ا اٌذٚي اٌّخمذِت ٌٍخغىُ فٟ اٌؼاٌُ ٚاٌغ١ؽشة ػ١ٍٗ ك ٚحي١١يش رمافخيٗ ك   

 ٚ اٌخؤر١ش فٟ ا٠ٌٛٙت اٌم١ِٛت ٌٍذٚي اٌّغخعؼفت .
حؤخييز ؼابؼيييا و١ٔٛييياك ٚحعييغ ٌٙيييا أ٘ييذافًا ٌٍغييي١ؽشة اٌزماف١يييت    إٔييا أِييياَ عاٌييت بيييذاث   

ٚاٌخخؽ١ؽٟ اٌزمافٟ اٌى١١ٔٛٓ ك ٚٔؼٕيٟ بٙيزا " أِشويت اٌؼياٌُ رماف١يًا " . فؤِش٠ىيا ٘يٟ اٌخيٟ         
حفشض ١ّٕ٘خٙا بٛعا:ً ايعخ١ؼال ٚايعخمؽال ي١ش اٌّباشش اٌّخّزٍت فٟ اإلػالَ ك فٙزٖ 

ٍػ ٚاٌمٙيش بياٌمٛة اٌّباشيشة ك ألٔٙيا أٚعيغ      اٌٛعا:ً بذأث حغً حذس٠ض١ًا ِغً ػ١ٍّاث اٌخغي 
 أخااسًا ٚأػّك حيٍياًل ك ٚأصؼب ِماِٚت ِٓ اٌمّغ اٌّباشش.  

ٚباٌشيُ ِٓ أْ دٚي أٚسٚبا دلج ٔيالٛط اٌخؽيش ِيٓ اٌييضٚ األِش٠ىيٟ وّيا عيذد        
فٟ فشٔغا ٚ أٌّا١ٔا ٚبؼط دٚي أٚسٚبا األخيشٜ ك فيبْ األِيش ليذ أخيز ِٕغيٝ فيٟ ِؼظيُ         

ٚي إٌا١ِييت اٌخييٟ حغىييُ عيي١ؽشحٙا ػٍييٝ ٚعييا:ً اإلػييالَ ٚايحصيياي ك  اٌييذٚي اٌؼشب١ييت ٚاٌييذ
ع١ذ اٌخذص١ٓ اإلػالِيٟ ٚاٌخّٕي١ػ اٌزميافٟ ِٚغيخ ا٠ٌٛٙيت ك ليذ ٚصيذ اعيخضابت ِيٓ بؼيط           
اٌاشا:ظ اٌّشحبؽت أ٠ذٌٚٛص١ا ٚالخصاد٠ا باٌّغخؼّش اٌخم١ٍذٞ ك وّيا أٔيٗ وياْ ٠غميك بؼيط      

 اٌّصاٌظ ٌٍٕظُ اٌغاوّت راحٙا !
ػٓ األسباط اٌؽا:ٍت عٌٛج اٌاشواث اٌّخؼذ٠ت اٌماساث اٌؼاٌُ اٌٝ ٚفٟ عب١ً اٌبغذ 

عٛق حضاس٠ت ػا١ٌّت ٚاعذة ك حٕخفٟ ِؼٗ اٌغ١اداث اٌٛؼ١ٕت ك ٚا٠ٌٛٙاث اٌزماف١ت اٌّغ١ٍيت ك  
 ٠ٚخُ اٌخبادي اٌغش ٌٍغٍغ ٚاٌّؼٍِٛاث ٚاٌم١ُ .

ٚػٍّج ٘يزٖ اٌايشواث ػٍيٝ صي١ايت بشاِضٙيا ٚفيك ِيا ٠خيذَ ِصياٌغٙا ك فغٍّيج           
ػٍٝ أْ ٠غٍّيٛا األعيالَ ٔفغيٙا ٚػٍيٝ أْ حّٕيٛ       –خاصت فٟ اٌبالد إٌا١ِت  –٘ذ٠ٓ اٌّاا

فٟ ٔفٛعيُٙ اٌشيبياث ايعيخٙالو١ت ٔفغيٙا ك ٚػٍيٝ أْ ٠ؼ١ايٛا األعيذاد اٌخيٟ ٠ايا٘ذٚٔٙا          
 بٕفظ اإلعغاط بيط إٌظش ػٓ أخّاءاحُٙ اٌزماف١ت ٚاٌذ١ٕ٠ت .

د اٌؼشب١ييت ػٍييٝ ٚصييٗ  ٚ٘ىييزا حؼييشض اٌؽفييً فييٟ اٌييذٚي إٌا١ِييت ػِّٛيياً  ٚفييٟ اٌييبال   
اٌخصٛ  اٌٝ ظيٛغ ِخٛاصٍت بٙذإ ا صاعخٗ حيذس٠ض١ًا ػيٓ ٠ٛ٘خيٗ ٚأصياٌخٗ ك فعياًل      
ػٓ حاي٠ٛٗ ععياسحٗ ك ٚصيٛي اٌيٝ دفؼيت اٌيٝ اٌخيشٚس ػيٓ ِؼيا١٠شٖ ٚل١ّيٗ اٌغيا:ذ فيٟ             
ِضخّؼييٗ ك بييً ٚدفؼخييٗ اٌييٝ اٌاييه فييٟ لذسحييٗ ػٍييٝ اٌخمييذَ ِييٓ خالٌٙييا ك حٛؼ ييت إلػييادة       

ميافٟ ِؼي١ٓ ك ٠ضؼٍيٗ فيٟ اٌخغ١ٍيً األخ١يش سلّيًا فيٟ اٌّؼادٌيت          ص١ايخٗ ػٍٝ ّٔػ ويٟٛٔ ٚر 
 اٌغ١اع١ت ٚايلخصاد٠ت ٠خُ اظافخٗ ٚعزفٗ وٍّا الخعٝ األِش رٌه .

 حؼاْٚ األعشة ِغ اٌخٍفض٠ْٛ ٚاإلٔخشٔج ظذ األؼفاي : 
ٌمذ ٘ذفج ٘زٖ اٌٙضّيت اٌيٝ ييضٚ عشِيت األعيشة ٚاٌب١ يت  األعيش٠ت ك ٚحي١١يش ب١ٕخٙيا          

٠ك اإلراسة ٚاٌّخؼيت ٚاٌخغي١ٍت ٚايعيخغٛار ك ِٚيٓ خيالي اٌصيٛث ٚ       ٚٚظا:فٙا  . فؼٓ ؼش
اٌصٛسة ٚاٌٍْٛ ٚاٌغشوت ك حُ عغب اٌبغاغ ِٓ حغيج أليذاَ ايبياء ك ٚأصيبغج األعيشة      
فييٟ صييشاع ك اٌصييياس ٠غبييْٛ اٌخٍفض٠ييْٛ ٚاٌىبيياس ٠ىش٘ٛٔييٗ ك كأفٍخييج ِما١ٌييذ اٌخٕايي ت          

ٚاٌخيش٠يب ٚاٌيُٛ٘ ٚاألعيالَ    ايصخّاػ١ت ِيٓ أ٠يذ٠ُٙ ك ١ٌغيمػ اٌصيياس فيٟ بيشارٓ اٌييضٚ        
اٌّصؽٕؼت اٌخٟ ٠ئرذ بٙا اٌخٍفض٠ْٛ فعاء اٌب١يج ك ٠ٚيذعط بيزٌه ويً ِيا ٠ؼٍّيٗ ا٢بياء        

 ألبٕا:ُٙ !
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ٌمذ عٍج ٚعا:ً اإلػالَ ػٍٝ سأعٙا اٌخٍفض٠ْٛ ارْ ِغيً اٌٛاٌيذ٠ٓ ٚاٌّذسعي١ٓ فيٟ     
ٌصييٛس حشب١ييت األبٕيياء ك ٚػييٓ ؼش٠ييك اٌّخؼييت ٚاٌّييياِشة ٚاٌخغيي١ٍت ٚاألٌييٛاْ اٌّبٙييشة ك ٚا  

اٌخادػيييت حّىيييٓ اٌخٍفض٠يييْٛ ِيييٓ أْ ٠بيييذ ِيييا ٠اييياء ِيييٓ اٌغيييٍٛو١اث اٌؼذٚا١ٔيييت ك ٚاٌمييي١ُ   
ايعخٙالو١ت ك ٚحغم١ش اٌزاث ك ٚاعخيالي اٌيشا:ض اٌضٕغ١ت فٟ اٌؼذٚاْ ا١ٌِٟٛ ػٍٝ ٔظاَ 
األعشة ك ٌٚيعف ٠خُ رٌيه دْٚ ِماِٚيت حيزوش ِيٓ داخيً األؼيشاإ اٌفاػٍيت فيٟ األعيشة          

 غ اٌّذٟٔ . بً ٚفٟ اإلػالَ اٌشعّٟ راحٗ !ٚاٌّذسعت ِٚئعغاث اٌّضخّ
ففٟ ِغيشع١ت ٌىاحيب ١ٔض١يشٞ ك صيشط اٌبؽيً ليا:ال ٚاٌيذِٛع فيٟ ػ١ٕ١يٗ : " إٔيٟ           
أسعب باٌع١ٛإ ك ٌٚىٓ ٌٍع١افت أدال ك فال أعذ ٠غخؽ١غ أْ ٠ؼ١ا بّؼضي ػٓ إٌاط ك 

ك ٌمييذ عييشق صٚصخييٟ أِيياَ ٌٚىييٓ اٌّؤعيياة أْ األِييٛس اخخٍؽييج ك فاٌعيي١ف ٌييُ ٠ؼييذ ظيي١فا  
 ك ٚعشق أؼفاٌٟ ك ٚر٘ب ١ٌم١ُ فٟ يشفت ِٟٔٛ " . ّؼٟ ٚبصشٞع

ا ْ اٌمذٚة اٌخٟ واْ ٠ّزٍٙا ا ألباء فٟ اٌخٛص١ت اٌخشبٛٞ اٌغي١ٍُ حؤع١غيًا ػٍيٝ ا٠ٌٛٙيت     
ٚأصيبظ   –وّا ٠ميٛي  ػبيذ اٌيشعّٓ اٌيش٠يب      –اٌؼشب١ت اإلعال١ِت لذ حعاءٌج ٔض١ِٛخٙا 

     ٟ ك ٚاٌّيز٠غ ك ٚيػيب اٌىيشة .... اٌيخ      اٌبؽً فيٟ اٌفي١ٍُ اٌغي١ّٕا:ٟ أٚ اٌّغٍغيً اٌخٍفض٠يٛٔ
 ٘ٛا ٌمذٚة . 

اْ اٌخٍفض٠ييْٛ لييذ أخخييشق اٌخّاعييه األعييشٞ ك ٚي١ييش اٌّشصؼ١ييت اٌزماف١ييت ٌيعييشة         
اٌؼشب١ت ِٓ اٌزمافت اٌؼشب١ت اإلعال١ِت اٌٝ اٌزمافيت اٌيشب١يت ػِّٛيًا . ٚٔايش ّٔيارس ي حخفيك       

 ِغ اٌزمافت اٌؼشب١ت .
رم١ٍييت اٌييذَ ك ٚحييذػٛ اٌييٝ اٌٍّييً ٚاٌشحابييت  -زالِيي –فيياٌّشاة اٌفاظييٍت اٌؽييا٘شة إٌم١ييت 

٠ٚع١ك بٙا اٌبؽً رسػاك أِيا اٌّيشاة اٌٍؼيٛل راث اٌّاظيٟ اٌؼيش٠ط اٌخيٟ حخيشس ػٍيٝ         
اٌخما١ٌيذ ك ٚحغيٍه عيٍٛو١اث خاسصيت ػيٓ اٌّيؤٌٛإ فٙيٟ صزابيت ٚعياعشة ٠ٚضيب أْ حخخيز            

 ِزاي ٚلذٚة .
ٌخييٟ ٠مييَٛ اٌخمييذَ   اْ اٌخٍفض٠ييْٛ لييذ لٍييب ِؼادٌييت اٌصييبش ٚاٌىفيياط ٚاٌىييذ ٚاٌىييذط ا      

ايلخصييادٞ ٚاٌغعيياسٞ ػٍييٝ دػا:ّٙييا ك اٌييٝ ِؼادٌييت حمييَٛ ػٍييٝ اإلػالٔيياث اٌىاربيييت          
ٚاٌّباٌيييت ٚاٌخ٠ٛٙييً ٚاٌيييا ٚٚصييفج األشيي١اء بّييا ٌيي١ظ ف١ٙييا ... ٚوييً ِييا٠بشص صٛأييب     
اٌغ١يياة اٌغييٍٙت ك ٚظييشباث اٌغييظ ٚاٌخبؽيياث اٌؼاييٛا:١ت اٌخييٟ حغييٛي اٌفمييش اٌييٝ يٕييٝ ك      

اٌيٝ عم١ميت ِيٓ     –عخيٝ اٌيٝ اٌغيش ٚاٌؼّيشة      –حغٛي األعيالَ  ك ٚصّايٚحغٛي اٌمبظ اٌٝ 
 خالي ظشبت عظ أٚ ِىاٌّت ح١ٍف١ٔٛت ! 

فيٟ أداء ٘يزا اٌيذٚس اٌّيذِش .      –ٌيعيف   –ٌمذ عاػذث األعيشة اٌضذ٠يذة اٌخٍفض٠يْٛ    
فاٌٛاٌذاْ إٌّٙىاْ فٟ اٌؼًّ ؼٛاي ا١ٌَٛ ك ٚاألَ اٌخٟ فعٍج اٌؼًّ ػٓ حشب١يت األبٕياء ك   

ض٠ْٛ بذ٠اًل ٌٙا ك فمعٝ األؼفاي ِؼظُ أٚلاحُٙ أِاِٗ ك ٚلاَ اٌخٍفض٠ْٛ لذ صؼٍج ِٓ اٌخٍف
فيٟ صيشاع    ا٢بياء ٚاألبٕاء ك ٚادخيً لي١ُ    ا٢باءباٌذٚس اٌّشاد ٌٗ ك  ٚٚعغ ِٓ اٌٙٛة ب١ٓ 

ِغ ل١ُ األبٕاء ك ٚلٍص اٌؼاللاث األعش٠ت ك ٚلعٝ ػٍيٝ وز١يش ِيٓ ايعخيشاَ ٚ اٌغ١ّّيت      
اسعيت اٌّايخشوت خيالي اٌغ١ياة ا١ِٛ١ٌيت ك ٚ٘ىيزا ٚصيذ        اٌخٟ وأج حىخغب ِٓ  خالٌٙا اٌّّ

فٟ أداء دٚسٖ اٌٙذاَ . اْ اٌضشرِٛت ي حؼفٓ ِٕؽمت ػعي٠ٛت ك   ا٢باءاٌخٍفض٠ْٛ ػًٛٔا ِٓ 
 ِا ٌُ حضذ ٌٕفغٙا ششٚؼا ب١ٌٛٛص١ت ٚب١ ١ت ِٕاعبت !
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ٌمذ حضا٠ذث اٌّغؽاث اٌفعا:١ت عخٝ واد اٌفعياء ٠عي١ك بٙيا ػٍيٝ احغياػٗ . ٚ٘يٟ       
ِٓ اٌّٛاد اإلػال١ِت ٚاإلػال١ٔت ٚاٌزماف١ت ِّخٍ ت باٌم١ُ ٚاٌغٍٛو١اث ٚاٌّٛاد حصب بال١٠ٓ 

اٌيش٠بت ػٍٝ اٌزمافت اٌؼشب١ت اإلعال١ِت ٚٔغٓ ِا ٔضاي فيايشٞ ا ألفيٛاٖ ك ٌيُ ٔخضياٚص بؼيذ      
 األٌٚٝ اٌخٟ داّ٘خٕا لبً لشْٚ ! اٌغذارتػمذٖ 

ٌٚىيٓ اٌغيف١ٕت    –وّيا ٠ميٛي ػبيذ اٌٛاعيذ ػٍيٛأٟ       –أٗ ؼٛفاْ ِّارً ٌؽٛفاْ ٔٛط 
اٌٛع١ذة اٌخٟ ٠شاد ٌٙا أْ حٕضٛ ٟ٘ عف١ٕت إٌّػ األِش٠ىٟ ٌٍزمافت ٚاٌغ١ياة . ٚ٘يٛ ؼٛفياْ    
ي ٠ّىٓ بغاي ِٓ األعٛاي أْ ٠ذع ٌٕا ٚصٛدا عم١م١ًا ٔابؼيا ِيٓ حضشبخٕيا ٚحصيٛسٔا ٌٍىيْٛ      

 ٚاإلٔغاْ ٚاٌغ١اة .
ت اإلٔغياْ ك ٚي  اْ ّٔٛرس اٌؼٌّٛت اٌزٞ ٠ىخغظ ع١احٕا ا١ٌيَٛ ي ٠غيافظ ػٍيٝ أغيا١ٔ    

٠غخفٟ بياٌم١ُ ٚاألخالل١ياث اإلٔغيا١ٔت اٌخيٟ وشعيج األد٠ياْ صٙٛد٘يا ػٍيٝ ِيذٜ ػايشاث           
ٝ ِٓ اٌغي١ٕٓ ٌخؤصي١ٍٙا ٚحشعي١خٙا ك أيٗ حيذ١ِش ٌٍخياس٠خ اإلٔغيأٟ ٚحغ٠ٛيً ٌيٗ           ا٢يإ  اٌي

 حاس٠خ ؼب١ؼٟ ي ٠خخٍف ف١ٗ اإلٔغاْ ػٓ اٌغ١ٛاْ .
ٌٍّغيي١ؽش ػ١ٍييٗ باٌىاِييً ِييٓ لبييً  اْ ِييا ٠ييذػٛ ٌٍغييضْ اٌاييذ٠ذ أْ اإلػييالَ اٌؼشبييٟ  

اٌذٚي ٚاٌغىِٛاث ك ٚاٌزٞ ٠خضا٠ذ وً ٠َٛ ك ٠غُٙ فٟ عٍّت اٌخا٠ٛٗ ٘زٖ بىً ليٛة . ففيٟ   
اٌؼٍييٛأٟ يعييخؼشاض اٌاخصيي١اث اٌّغٛس٠ييت فييٟ أوزييش ِييٓ  ذػبييذ اٌٛاعييدساعيت ليياَ بٙييا  

خّظ ٚرالر١ٓ ِغٍغال ػشب١ا ِٓ اٌّغٍغالث اٌخٟ ٠اا٘ذ٘ا اٌىباس ٚاٌصياس ِؼيا ك ٚصيذ   
أْ اٌّالِظ األعاع١ت اٌخٟ ح١ّض اٌبؽيً فيٟ ٘يزٖ اٌّغٍغيالث ٘يٟ ائخٙاص٠يت ٚائٙضا١ِيت        

   ٛ ١ٌت ٚصيفاث أخيشٜ فيٟ يا٠يت     ٚاٌخٛاء اٌفىشٞ ٚاٌؼبز١ت ك ٚاٌالِبياية ٚاٌخٙيش٠ش ٚاٌٛصي
 اٌغٍب١ت .

ٓ ِٓ ١ًٌ أٚ ٔٙاس ب١ٓ أوزيش ِيٓ   ٠ٚىفٟ اٌماسة أْ ٠ٕخمً فٟ ظشإ عاػت أٚ عاػخ١
:خ١ٓ ِٓ اٌّغؽاث اٌؼشب١ت ١ٌضذ ِؼظّٙا ٠بذ بشاِش األيأٟ اٌصياخبت ٚاٌشل١ؼيت اٌخيٟ    ِا

٠خضييً ِييٓ ٌذ٠ييٗ أٞ لييذس ِييٓ اٌغ١يياء ِييٓ ِخابؼخٙييا . اظييافت اٌييٝ اٌّغٍغييالث اٌفم١ييشة          
عيٜٛ لخيً اٌٛليج ك     اػخباس٘يا ّعّْٛ ك ٚبشاِش اٌخشف١ٗ ٚإٌّٛػاث اٌخٟ ي حعغ فيٟ  اٌ

ٚلج اٌّاا٘ذ٠ٓ ك ٚحيؽ١ت ٚليج اٌبيذ ك ٚباعيخزٕاء لٕيٛاث ػشب١يت حؼيذ ػٍيٝ أصيابغ ا١ٌيذ          
اٌٛاعذة حٍخضَ ٔٙضا ٠شعٟ اٌخؤو١ذ ػٍٝ أعظ ا٠ٌٛٙت ٚائخّاء ك فبْ اٌبيالٟ ٠ٕايش ِفيا١ُ٘    

ٚصٕغ١ت خاؼ ت ١ٌمعٝ األؼفاي ٚاٌّشا٘مْٛ ِؼظُ ٚلخُٙ  ع١اع١ت ٚالخصاد٠ت ٚاصخّاػ١ت
 فٟ ِخابؼخٙا .

ِٚٓ أُ٘ اٌّظا٘ش اٌخٟ حخغُ بٙا فعا:١اث اٌؼٌّٛت ٚأصٙضة اٌّؼٍِٛاح١ت ٚاإلٔخشٔيج  
اٌخٟ باحج حغ١ؽش ػٍٝ حاى١ً اٌؼمً اٌغذ٠ذ ك اٌؼٕف اٌايذ٠ذ اٌيزٞ ٠ميَٛ ػٍيٝ أْ اٌيا٠يت      

ميخغُ ك ٠ٚغيخؽ١غ  أْ ٠فخيه بؤػذا:يٗ ك ٚي     حبشس اٌٛع١ٍت ك فاٌبؽً لٛٞ ٚسش١ك ٚروٟ ِٚ
بيؤط ِييٓ عيشلخُٙ ك رييُ حٛص٠ييغ اٌيٕيا:ُ بؼييذ رٌييه ػٍيٝ اٌفمييشاء ك وّييا ٠فؼيً سٚبييٓ ٘ييٛد ك      

 اٌٍص إٌّٛرصٟ اٌزٞ حفغش أػّاٌٗ اٌشإ٠ت اٌؼم١ٍت ايعخؼّاس٠ت ٌٍيشل.
اْ ِؼظُ األٌؼال فٟ اإلٔخشٔج اٌخٟ ٠معٝ األٚيد ِؼظُ أٚلاحُٙ أِاِٙا حمَٛ ػٍٝ 

أ اٌخٙييٛس ٚاٌغييشػت ٚائفؼيياي ٚاٌخييٛحش اٌاييذ٠ذ ٚاٌّخيياؼشة ٚاٌّييياِشة ك عييٛاء وأييج ِبييذ
 عبالاث ظذ اٌضِٓ ك أٚ اٌغشػت فٟ ظشل اٌخصُ أٚ حضاٚصٖ أٚ عبمٗ .
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ٌميذ بياث ِؼظيُ األؼفياي ٌيذ٠ٕا عيش٠ؼٟ ائفؼياي ك عيش٠ؼٟ اٌيعيب ك ي ؼاليت ٌٙيُ            
شػت ك ٚي ؼاليت ٌٙيُ ػٍيٝ    ػٍٝ اٌصبش أٚ اٌخغًّ ك فُٙ ٠ؤوٍْٛ بغشػت ك ٠ٚذسعْٛ بغي 
ك ٠ٚفعيٍْٛ اٌّييٛاد اٌؼ١ٕفييت   آبييا:ُٙاألٔياة ِييٓ أصيً ايعييخ١ؼال ك ي ٠ؽ١مييْٛ اٌضٍيٛط ِييغ    
اٚي اٌؽؼياَ ػٍيٝ ؼش٠ميت " اٌخ١يه     ٚاٌغيش٠ؼت  ػٍيٝ اٌّيٛاد األعيش٠ت اٌٙاد:يت ك ٠ٚغبيْٛ حٕي       

 أٞ " ! ٚلذ أعذد رٌه خٍال فٟ اٌخ١ّٕت اٌضساػ١يت ٚاٌصيٕاػ١ت ٚاٌخضاس٠يت ٚفيٟ اإلبيذاع     أٚ
ٚايبخىاس ٚفٟ اٌخ١ّٕت اإلٔغا١ٔت اٌااٍِت ػِّٛا ك ألْ وً رٌه ٠خؽٍيب األٔياة ك ٚاٌضذ٠يت ك    

 ٚعغٓ اٌخفى١ش .

 صٕاػت اٌّؼٍِٛاث ٚأعٛاق اٌؼاٌُ اٌؼشبٟ :
اْ اٌخييذفك اٌّؼشفييٟ اٌٙا:ييً لييذ أوييذ أْ ِييٓ ٠ٍّييه صييٕاػت اٌّؼٍِٛيياث ٠ٚغٌٛييٗ اٌييٝ  

٠خبييغ ٘ييزا اٌخاييى١ً ِييٓ ليي١ُ     ِؼشفييت ٠ٍّييه اٌغيي١ؽشة ػٍييٝ حاييى١ً اٌؼمييً اٌغييذ٠ذ ك ِٚييا    
 ٚعٍٛو١اث ٚأخالل١اث ك ٚ٘زا ا١ٌّذاْ ِٓ ألٜٛ ١ِاد٠ٓ اٌؼٌّٛت حؤر١شا .

اْ أٞ بشٔاِش ٌٍّا٠ىشٚعٛفج ٠غًّ فٟ رٕا٠اٖ عيٍٛو١اث ٚأخالل١ياث ٚل١ّيا ك شيؤٔٗ     
شييؤْ أٞ ِييادة أٚ صٙيياص أٚ أداة . فاٌّصييٕٛػاث حغّييً ليي١ُ ِٕخض١ٙييا فييٟ أعييٍٛل أدا:ٙييا      

 ِٚضايث اعخخذاِٙا .
ٚاٌّئوذ أْ ٕ٘ان حؼب ت شاٍِت ِٓ أصً حغ٠ًٛ بيالد اٌؼيشل ٚاٌّغي١ٍّٓ اٌيٝ ِضيشد      
أعٛاق ٌىً ِٕخضاث اٌؼٌّٛت . ٚحذػُ ػ١ٍّت اٌخؼب ت ٘زٖ ػذة أِٛس ِٕٙا اٌخؽٛساث ٘ا:ٍيت  
فييٟ ٘ييزا اٌّضيياي عخييت اْ اٌالعييك ِٕٙييا ٠ىيياد ٠ييشٜ اٌغييابك . ٚاٌصييياس ٚاٌىبيياس ٠ضييذْٚ     

ث ِٚٛاوبخٙييا ك ػٍييٝ أػخبيياس أْ اٌخمييذَ اٌخىٌٕٛييٛصٟ  أٔفغييُٙ ِٕغييال١ٓ ٚساء ٘ييزٖ اٌخؽييٛسا
ِؼ١اس اٌشلٟ اإلٔغأٟ ك ٚأٔٗ لذس ي فىان ِٕٗ . ٚػ١ٍٕا أْ ٔخمبٍٗ بآراسٖ اٌضأب١ت . ٚػٍيٝ  
اٌّضخّيغ بؤعييشٖ أْ ٠غييؼٝ دِٚييا اٌيٝ حغم١مييٗ ك ٌيي١ظ ظييّأا يصد٘ياسٖ  فمييػ ك بييً ٌبما:ييٗ    

 أ٠عا !!!
اييىً ِخضا٠ييذ ػٍييٝ حييٛف١ش أصٙييضة   ٚبٕيياء ػٍييٝ ِييا حمييذَ حغييش  األعييش اٌؼشب١ييت ٚب  

اٌّؼٍِٛاح١ييت ألبٕا:ٙييا . ٌٚىٕٙييا ٌيعييف ي ٠ٛاوييب ٘ييزا اٌغييش  بغييش  ِّارييً ٌٍخييذس٠ب  
 ػٍٝ ايعخخذاَ األِزً ٌٙزٖ  األصٙضة.

فيياألصٙضة فييٟ يشفييت األؼفيياي ٚاٌّييشا٘م١ٓ ِخصييٍت بىييً بميياع األسض . ِٚميياٟ٘      
  ٞ اٌّيذْ اٌؼشب١يت . ٚإٌخ١ضيت     ائخشٔج ِٚغالث األٌؼال اٌىّب١ٛحش٠ت حّال شيٛاسع ٚٔيٛاد

ط . سٚأ١ٌٚياء األِيٛس ٚاٌّيذا    ا٢بياء أْ ٘زٖ األصٙضة لذ أصبغج حشبٟ األبٕياء أوزيش ِيٓ    
وّا أٔٙا لذ أوغبج شبال ا١ٌَٛ ٚٔاش خٗ ِضاصا ٠خغُ باٌخٛحش اٌايذ٠ذ ٚاٌؼٕيف ك ٚاٌخؽيشإ    

فيشد ٚفيك   ك ٚائؼضاي ك ٚخّٛد اٌشٚابػ اٌغ١ّّت ب١ٓ أفشاد األعشة ك ػالٚة ػٍيٝ بٕياء اٌ  
ّٔؽ١ييت يش٠بييت ك ٚػٍييٝ اٌخييؤر١ش اٌغييٍبٟ ػٍييٝ اٌصييغت اٌبذ١ٔييت بغييبب ايعييخيشاق اٌىٍييٟ       

 لاث ؼ٠ٍٛت فٟ اٌٍؼب ٚاٌخضٛاي فٟ اٌفعاء اإلٌىخشٟٚٔ .ٚأل
ٌمذ اعخخذِج أصٙيضة اٌّؼٍِٛاح١يت ٚائخشٔيج فيٟ حعيخ١ُ اٌغٍيُ األِش٠ىيٟ ٚاٌضٕيت         

ؼيُ ٌميذ عياػذث اٌب١ يت ي١يش اٌّٛاح١يت       األِش٠ى١ت عخٝ ٘اصش ا١ٌٙا ِؼظُ أبٕا:ٕا إٌياب١ٙٓ ك ٔ 
أْ حبيج فيٟ سٚع    اعيخؽاػج فٟ اٌّضخّؼاث اٌؼشب١ت ػٍٝ رٌه ك ٌىٓ أصٙضة اٌؼٌّٛيت ليذ   

األؼفيياي فييٟ صّييغ أسصيياء اٌؼيياٌُ أْ اٌّغييٍُ أٚ اٌؼشبييٟ اس٘ييابٟ ك ِخييادع ك ٌِٛييغ بغييفه  
ٌىيشة  اٌذِاء ك ٚلزس ٠ضب اٌغ١اة فٟ األٚواس ك ٠ّٚاسط ع١ياة د١ٔ يت ك ٚوؤٔيٗ ػاٌيٗ ػٍيٝ ا     
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األسظيي١ت ٠ضييب اٌييخخٍص ِٕييٗ ! ٚأعييذ أشييٙش األٌؼييال عا١ٌييا ٠مييَٛ ػٍييٝ حصييف١ت اٌبؽييً       
ٌّضّٛػت ) اس٘اب١ت ( ٌبٕا١ٔت حعغ ػصياباث ػٍيٝ سأعيٙا فيٟ اشياسة ٚاظيغت ٌٍّماِٚيت        
اٌٛؼ١ٕيييت فيييٟ اٌضٕيييٛل اٌٍبٕيييأٟ ك ٚوز١يييش ِيييٓ األػيييذاء ايفخشاظييي١١ٓ ٘يييُ ِيييٓ اٌؼيييشل     

 ٚاٌّغ١ٍّٓ باٌذسصت األٌٚٝ .
ِش٠ىا ِؼظيُ أدٚاث اٌّؼٍِٛاح١يت ٚائخشٔيج فيال يشابيت أْ حؽيشط ٘يزٖ        ٌمذ أٔخضج أ

األدٚاث ّٔؽ١ت ِيٓ اٌخفى١يش ٚأٔٛاػيا ِيٓ اٌاخصي١ت حىيشط األخيالق األِش٠ى١يت ٚاٌزمافيت          
األِش٠ى١ت اٌّؼاصشة بخٕٛػاحٙا ٚحٕالعاحٙا ٚحفاػالحٙا لص١شة إٌظش اٌخيٟ حيذػٛ ٌّؼياداة    

ػبشث  ػٕٗ اٌغ١اعت األِش٠ى١ت اٌضذ٠يذة :  أٞ حصٛس أخش ي١ش اٌخصٛس ا ألِش٠ىٟ اٌزٞ 
ِٓ ١ٌظ ِؼٕا فٙٛ ػ١ٍٕا ك ِٚٓ ٔاه فٟ ِؼاداحٗ ٚصٕٙيا ا١ٌيٗ ظيشبت  اعيخبال١ت حٙيذس ويً       

 ؼالاحٗ ! 
وّيا   –٠ٚبذٚ أْ شخصا ِزً ب١ً ص١خظ لذ أرش فيٟ اٌبايش٠ت فيٟ اٌؼميذ٠ٓ ا٢خيش٠ٓ      

حي١١يشٖ ّٔؽ١يٗ اٌخفى١يش    حؤرشا ِماسبا ٌخؤر١ش األٔب١ياء ِيٓ ع١يذ     –ػٍٛأٟ  ذػبذ اٌٛاع٠مٛي 
ٚفيك ب١يً ص١يخظ ك     ا٢ْٚحغىّٗ فٟ ع١ش٘ا ٚأدٚاحٙيا ٚٔظّٙيا ك فاٌبايش٠ت لاؼبيت ك حفىيش      

سيُ أٔٗ ٠ؼ١ا ٚفك لٛا١ٔٓ أِش٠ى١ت حمٛدٖ فٟ احضا٘اث ِشعِٛت ك ٚفك أ٘يذاإ أِش٠ى١يت   
ٟ ِخؽػ ٌٙا ١ٌىْٛ فٟ اٌّغصٍت فيٟ خذِيت ا ١ٌّٕٙيت األِش٠ى١يت ٚعي١ادة اٌيّٕػ         اٌشأعيّاٌ

 ػٍٝ اٌغ١اة باىً ػاَ .اٌيشبٟ 

 األيز٠ت ٚاألٌبغت ٌٚؼب األؼفاي :
اٌغيٍغ اٌخضاس٠ييت ِيٓ ِىييا:ٓ ٚأصٙييضة    –أ٠عييا  –ِٚيٓ أوزييش ٚعيا:ً اٌؼٌّٛييت حيؤر١شا    

ٚأيز٠يت ٌٚؼيب أؼفياي ٚاٌبغيت ٚي١ش٘يا . فٙييزٖ األشي١اء ٚاْ وأيج حبيذٚ ٌٕيا فيٟ ظا٘ش٘ييا           
اي خصييبا ٌٍخبؼ١ييت  بش:١ييت ك اي أٔٙييا حغّييً فييٟ باؼٕٙييا ِخيياؼش خب١ ييت . وّييا حاييىً ِضيي      

ٚائغييشاإ ٚساء اٌؽييابغ اٌخضيياسٞ ايعييخٙالوٟ . اٌييزٞ ٠شِييٟ اٌييٝ حغ٠ٛييً اٌّضخّؼيياث   
اٌفم١شة إٌا١ِت ٚاٌّضخّؼاث اٌؼشب١ت ػٍٝ ٚصيٗ اٌخصيٛ  اٌيٝ ِضيشد أعيٛاق ٌخصيش٠ف       

 إٌّخضاث بؼذ أْ وأج لذ عٌٛخٙا اٌٝ ِصادس يعخٕضاإ  اٌّٛاد اٌخاَ .
إٌييا ِٕييز ٔغييٛ ػمييذ٠ٓ ِييٓ اٌضِيياْ . ػٍييٝ اٌميي١ُ       فٍؼبييت بيياسبٟ اٌايي١ٙشة حشبييٟ أؼف   

١يٗ . ٚاٌّغّيٛي أصيبظ شي١ؽأا     األِش٠ى١يت ك ٚأذعيج بي١ٓ اٌؽفٍيت ٚأِٙيا ٚبي١ٓ اٌؽفيً ٚأب       
ك ٠يييضٚن ع١زّييا وٕييج ك عييٛاء أسدث أٚ ٌييُ حييشد ك ٚأظيياع اٌبم١ييت ِييٓ اٌٙييذٚء        صييي١شا

 ٚاٌخصٛص١ت  اظافت اٌٝ ا١ٌّضا١ٔت اٌاٙش٠ت .
عٍٛو١اث أخشٜ ١ٌظ ألٍٙا اٌغشػت ك اٌخخّيت ك  ِٚغالث اٌٛصباث اٌغش٠ؼت وشعج 

 ٚاٌفشد٠ت ك ٚاألٔا١ٔت ك ٚلعج ػٍٝ اصخّاع األعشة ػٍٝ اٌؽؼاَ ِشة أٚ ِشح١ٓ ١ِٛ٠ا .
ِٚا حخضٗ ِٓ ِٛظاث ٚصشػاث اظافت اٌٝ اٌض١ٕض لذ لعج ػٍيٝ   األص٠اءٚدٚس 

اٌيخغىُ فيٟ   أرٚالٕا اٌض١ٍّت فٟ اٌٍباط ك ِٚىٕج ب١ٛث األص٠ياء إٌّخضيت ٌٙيزٖ األص٠ياء ِيٓ      
 ِالبغٕا ٚأشىإٌا ! 

اْ اٌغيييي١اسة ٚاٌٙيييياحف ٚ اٌّغّييييٛي ٚاٌخٍفض٠ييييْٛ ٚائخشٔييييج أدٚاث ػظ١ّييييت ارا     
اعيييخخذِج ٌصييياٌظ اٌخميييذَ اٌبايييشٞ ك ٌىيييٓ إٌّؽ١يييت ا يعيييخٙالو١ت ٌٙيييا ٚػيييذَ اٌيييٛػٟ      
باٌخىٌٕٛٛص١ا اٌخٟ ٚساء٘ا ك ٚبى١ف١اث اعخؼّاٌٙا ك لذ عٌٛخٙيا اٌيٝ أدٚاث ِٙيذسة ٌييدٚاس     

ك ٚاظيياػت اٌٛليج ك  ٚاصػيياس إٌيياط ٚعشِيأُٙ ِييٓ اٌشاعيت ٚحغيي٠ٍُٛٙ اٌييٝ     اٌغعياس٠ت 
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اٌخشف١ٗ اٌفاسؽ ك ٚاٌؼضٌت ٚحفىه األعيشة ك ٚظيؼف األٚاصيش ايصخّاػ١يت ك ٚا١ٌّيً اٌيٝ       
 ايعخٙالن اٌخشفٟ اٌزٞ ٠خذَ ِصاٌظ ششواث اٌؼٌّٛت اٌّخؼذ٠ت اٌضٕغ١اث .  

فٟ صٕاػت اٌزمافت ٚ اإلػالَ  ٚ٘ىزا اعخخذِج اٌؼٌّٛت ِٕضضث اٌخمذَ ا ٌخىٌٕٛٛصٟ
ٚاٌخؤر١ش فٟ ِضًّ  ايحضا٘اث اٌفىش٠ت فٟ اٌؼاٌُ إٌاِٟ بصفت ػاِت ٚفيٟ اٌؼياٌُ اٌؼشبيٟ    
بصفت خاصيت . ِٚيا  حيضاي حغياٚي فيٟ حغم١يك أ٘يُ أ٘يذافٙا ٚ٘يٛ الصياء اٌخصٛصي١اث            

 اٌزماف١ت ػٓ ؼش٠ك أّاء ايعخٙالن فٟ عذٚد عٍغ ٚخذِاث رماف١ت ِؼ١ٕت .
سة اٌباٌيت ٌٙزٖ اٌّغاٚيث فيٟ وٛٔٙيا حيخُ فيٟ ي١بيت اٌٛويايث اٌزماف١يت        ٚحبذٚ اٌخؽٛ

اٌش:١غييي١ت فيييٟ اٌؼييياٌُ اٌؼشبيييٟ ك أي ٚ٘يييٟ األعيييشة ٚاٌّذسعيييت ٚٚعيييا:ً اإلػيييالَ ك بيييً     
 ٠ّٚغاػذحٙا فٟ حغم١ك أ٘ذافٙا .

فاألعييشة اٌؼشب١ييت اٌغا١ٌييت حغييُٙ بغييٍٛو١احٙا ا١ِٛ١ٌييت فييٟ حييشن ا١ٌّييذاْ فاسيييا ِييٓ      
 زٌٙا اٌؼٌّٛت فٟ حغم١ك أ٘ذافٙا ػٓ ؼش٠ك األؼفاي ٚاٌابال .اٌّغاٚيث اٌخٟ حب

ٚاٌّذسعت اٌؼشب١ت اٌغا١ٌت ٌُ حغخؽ١غ أْ حّٕٟ اٌم١ُ اٌؼشب١يت ٚاإلعيال١ِت األصي١ٍت ك    
وّييا ٌييُ حغييخؽغ ح١ّٕييت ِٙيياساث اٌخفى١ييش ٚاإلبييذاع ٚاٌمييذسة ػٍييٝ ايخخ١يياس ٚحغم١ييك اٌييزاث  

 ٚاعخخذاَ اٌّؼشفت فٟ اإلٔخاس ٚايبخىاس.

 

 ٝ خشٚس ِٓ عب١ً ؟ ً٘ اٌ
أٗ ي عب١ً اٌٝ اخشاس أؼفإٌا ٚشبابٕا ِيٓ ٘يزٖ اٌذٚاِيت اٌخيٟ حٍفٙيُ ٚحؽي٠ُٛٙ ؼ١يا        

 ايبؤِٛس أّ٘ٙا ٠ؤحٟ :
حؼييياْٚ اٌب١يييج ٚاٌّذسعيييت ٚٚعيييا:ً اإلػيييالَ فيييٟ حشعييي١خ ا ٌخصيييٛس    -1

 اٌؼشبٟ اإلعالِٟ ٌي١ٌ٘ٛت ٚاٌىْٛ ٚاإلٔغاْ ٚاٌغ١اة .
 ٚاٌذ٠ّمشاؼ١ت . ٚح١ّٕت ل١ُ ٚأخالل١اث ٚعٍٛو١اث اٌغش٠ت -2

ٚح١ّٕييت ليي١ُ ِٚٙيياساث اٌخؼاِييً اٌييزوٟ ِييغ ٚعييا:ً اإلػييالَ ٚاإلػييالْ   -3
 ٚػٍٝ سأعٙا اٌخٍفض٠ْٛ ٚائخشٔج .

حبٕييٟ ع١اعييت صذ٠ييذة ٌٍخؽييال اٌٍيييٛٞ ٚاإلػالِييٟ فييٟ اٌؼيياٌُ اٌؼشبييٟ   -4
 ٠غُٙ فٟ بٕاء اٌاخص١ت اٌؼشب١ت اٌّغٍّت .

 

 

 إلٔغاْ ٚاٌغ١اة :اٌخٕا ت ػٍٝ أعاط اٌخصٛس اٌؼشبٟ ٚاإلعالِٟ ٌٍىْٛ ٚا
اٌّضخّغ اٌؼشبيٟ ِضخّيغ ِيئِٓ بياهلل . ٚػٍيٝ ٘يزا األعياط ي بيذ ٌهٔغياْ ف١يٗ ِيٓ            
حفغيي١ش شيياًِ ٌٍٛصييٛد ٠خؼاِييً  ػٍييٝ أعاعييٗ ِييغ ٘ييزا اٌٛصييٛد . ٚ٘ييزا صييٛ٘ش اٌفٍغييفت ا       

 يصخّاػ١ت .فالبذ 
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ٚاٌّمخشط اٌّغذد ٕ٘ا ٘يٛ ظيشٚسة ِصياعبت األؼفياي أرٕياء اٌّايا٘ذة ك ٚظيشٚسة        
ذ٠ُ اٌييذػُ ٌيؼفيياي ِييٓ ؼييشإ األبيياء فييٟ اٌب١ييج ك ِٚييٓ ؼييشإ اٌّذسعيي١ٓ ك ٚخاصييت  حميي

ِذسعٟ األدل ك ٚاٌٍيت ك ٚاٌذساعاث ايصخّاػ١ت ك ٚاٌّٛاد اٌف١ٕت ك فىً ٘زٖ ب١ ت خصبت 
ِٕٚاعييبت ك ٌّٕالاييت ِييا ٠اييا٘ذٚٔٗ ِييٓ بييشاِش ِٚييٛاد رماف١ييت ك ٚأفييالَ ك ِٚغٍغييالث ك         

 فاي ٚاٌابال .ٌّٕٚالات األع ٍت اٌخٟ ٠ؽشعٙا األؼ
اْ ِٕالايييت األبييياء ٚاٌّؼٍّييي١ٓ ٌيؼفييياي ٚاٌايييبال ك ٚاٌيييشد ػٍيييٝ األعييي ٍت اٌخيييٟ        
٠ؽشعٛٔٙا ك عخغُٙ فٟ حى٠ٛٓ ا يحضا٘اث ٚاٌّٛاليف اٌخغ١ٍ١ٍيت ٚإٌمذ٠يت اي١ٌٚيت ٌيذ٠ُٙ ك      
اْ اػؽاء بؼط اٌاشٚعاث اٌبغ١ؽت ٌيؼفاي ٚاٌابال عٛي أ١ٌاث اٌخؽيال اٌخٍفض٠يٟٛٔ   

اٌشعيياٌت اإلػال١ِييت ك ٚبزٙييا ك ٚحٍم١ٙييا " عييٛإ ٠غييُٙ فييٟ ِييٕغُٙ     ِزييً أخيياس –ِييزاًل  –
ِغييافت ظييشٚس٠ت وييٟ ي ٠غييمؽٛا فييٟ اٌخؼب ييت ا ٌى١ٍييت بؼييٛاؼفُٙ ك ٚفييٟ اِىا١ٔييت اٌخ١١ّييض    
ٚعغٓ ايخخ١ياس . وّيا ٠مخعيٟ ا يِيش أ٠عيا اػؽيا:ُٙ بؼيط اٌّؼٍِٛياث اٌخىٌٕٛٛص١يت ك          

ِٓ ػٛاًِ اإلرياسة ٚاٌخبؼ١يت ك ألْ   إلصاٌت اٌيااٚة اٌغغش٠ت ٌٛظؼ١ت اٌّاا٘ذة ك ٚاٌخغًٍ 
 اعخضابت اٌؽفً ٌٍااشت حشحبػ باٌٛظؼ١ت اٌخٟ ٠ٛصذ ف١ٙا ك أوزش ِٓ ِعا١ِٓ اٌبشاِش .
بإٌغبت ٌٍخٍفض٠ْٛ األوزش ر٠ٛػا ٚأخااسا ك فميذ أػؽيٝ أعيذ اٌؼٍّياء بؼيط اٌمٛاػيذ       

ٚحم١ٍيً  ِٓ ؼشإ أ١ٌٚاء األِيٛس ك بايؤْ ِايا٘ذة األؼفياي ٌٍبيشاِش ك       احباػٙااٌخٟ ٠غًٙ 
 اٌضٛأب اٌغٍب١ت ٌٙا . ِٚٓ أُ٘ ٘زٖ اٌمٛاػذ ِا ٠ؤحٟ :

وٛٔٛا ِخؤوذ٠ٓ دِٚا بؤْ ٌذٜ أؼفاٌىُ عببا ص١ذًا ِٚغيذدًا ٌّايا٘ذة ِيا     -1
 ٠شيبْٛ فٟ ِاا٘ذحٗ ك ٚارا ٌُ ٠ىٓ ٌذ٠ُٙ رٌه ... فبادسٚا اٌٝ ايالق اٌضٙاص.

٠ٕبيٟ أْ حصشٚا ػٍٝ أْ ٠اا٘ذ أؼفاٌىُ بشٔاِضا ٚاعذا فيٟ اٌضٍغيت    -2
 اٌٛاعذة .

حذخٍٛا ٌٍغيذ ِيٓ اٌّايا٘ذة اٌخٍما:١يت ... ٚخؽؽيٛا ٌضٍغياث اٌّايا٘ذة         -3
 ٌىً أفشاد اٌؼا:ٍت ِغبما .

ً ٠ٕبيٟ أْ ٠ىْٛ ٕ٘ان ٚاعيذ ػٍيٝ    -4 ١ٌصيغب   األِيٛس ِيٓ أ١ٌٚياء    األلي
أؼفاٌييٗ أرٕيياء اٌّاييا٘ذة ... ٚ٘ييزٖ اٌماػييذة ٚعييذ٘ا حّزييً رييٛسة فييٟ ػيياٌُ ِاييا٘ذة األؼفيياي   

 ٌٍخٍفض٠ْٛ .

ِا ٠اا٘ذٖ أبٕياإوُ ... ٚوٛٔيٛا ا٠ضياب١١ٓ باٌخيذخً ارا ٌيضَ      سالبٛا ص١ذا  -5
 رٌه . األِش

 ي حغخؼٍّٛا ِاا٘ذة اٌخٍفض٠ْٛ ػمابا أٚ رٛابا . -6

 وٛٔٛا لذٚة عغٕت ألبٕا:ىُ ... ٚسالبٛا أٔفغىُ ف١ّا حاا٘ذْٚ . -7

شضؼٛا ِصّّٟ إٌّا٘ش ِٚؼٍّٟ اٌّذاسط ػٍٝ فىشة حذس٠ظ بؼط  -8
ٛ     ِٛاد اإلػالَ ك ٚبؼط بشاِش اٌخٍف اد اٌذساعي١ت ك ٚاألٔايؽت   ض٠يْٛ ِيٓ خيالي بؼيط اٌّي

 ك ٚاٌخؼب١ش اٌٍيٛٞ ٚاٌىخابٟ .اٌّذسع١ت

 ٚباهلل اٌخٛف١ك
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 اٌّشاصغ :
فضٞك اٌى٠ٛيجكداس اٌفىيش اٌؼشبيٟك    اإلػالَ اإلراػٟ ٚاٌخٍابشا١ُ٘ اِاَ:-1

 2غ

صٛصاي ػبذاٌشع١ُ : ِٕاشػ اٌش٠اظي١اث ٌؽفيً اٌش٠ياض ك اٌميا٘شة ك     -2
 .1991 -198ك  ٚصاسة اٌخشب١ت ٚاٌخؼ١ٍُ

ع١ّييذ اٌغالعييٟ : ِاييا٘ذ اٌؼٕييف ٚاإلصييشاَ فييٟ اٌخٍفييضة ٚأرش٘ييا ػٍييٝ -3
اٌغييٍٛن اٌؼييذٚأٟ ػٕييذ اٌؽفييً ك بغييذ ١ٌٕييً دبٍييَٛ  اٌذساعيياث اٌؼ١ٍييا ك و١ٍييت ػٍييَٛ   

 اٌخشب١ت اٌشباغ .
عيي١ذ أعّييذ ػزّيياْ : اٌّغيي ١ٌٛت ايصخّاػ١ييت ٚاٌاخصيي١ت اٌّغييٍّت ك       -4

 َ .1979 -٘ـ 1399اٌما٘شة ك ِىخبت ائضٍٛ اٌّصش٠ت ك    

ع١ذ لؽب : ِمِٛاث اٌخصيٛس اإلعيالِٟ ك اٌميا٘شة ك داس اٌايشٚق ك     -5
 َ .1988 -٘ـ -1418

ػبذ اٌشعّٓ اٌيش٠ب : اشىا١ٌت ا٠ٌٛٙت ب١ٓ اإلػالَ اٌخٍفيضٞ ٚاٌخٕاي ت   -6
األعيييش٠ت ٌٍؽفيييً اٌؼشبيييٟ ك ِضٍيييت اٌؽفٌٛيييت ٚاٌخ١ّٕيييت ك اٌّضٍيييظ اٌؼشبيييٟ ٌٍؽفٌٛيييت 

 .2111( ك ص١ف 2ٚاٌخ١ّٕت ك اٌؼذد )

ػبييذ اٌٛاعييذ ػٍييٛأٟ : أؼفإٌييا فييٟ ظييً اٌؼٌّٛييت ك ِضٍييت اٌؽفٌٛيييت         -7
 . 2111( ك ص١ف 2ٚاٌخ١ّٕت ك اٌؼذد )
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 َ .2111 -٘ـ 1421ما٘شة ك داس اٌفىش اٌؼشبٟ ك اٌخشب٠ٛت ك اٌ
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