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 اٌغبثؼخ إٌذٚح

 ؽٛاس ِفزٛػ ؽٛي لنب٠ب اٌؾجبة

 (٘ـ19/12/1422) 9/1/2002َ

 ؾجبةاٌن١ٛف/ ِغّٛػخ ِٓ اٌ

اٌخجبص ثٓ صوٟ األعزبر ِؾّذ/ ِذ٠ش إٌذٚح

 

 

 اىضيوف:

 هبٌت ِجزؼش ٌٍٛال٠بد اٌّزؾذح األ١ِشو١خ.    ع١ٍظ  ثٓ أؽّذ ١ٌٚذاٌطبٌت 

 ربسٚد اٌضب٠ٛٔخ.هبٌت فٟ ِذسط       اٌخجبص ثٓ صوٟ ػٍٟاٌطبٌت 

 هبٌت فٟ و١ٍخ اٌطت فٟ عّبػخ اٌٍّه ف١قً.    اٌخجبصثٓ صوٟ ؽغ١ٓ اٌطبٌت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
مهندس وناشط اجتماعي 
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 :مقذمت مذير اىنذوة

ثغُ هللا اٌشؽّٓ اٌشؽ١ُ، ٚاٌقالح ٚاٌغالَ ػٍٝ أفنً األٔج١بء ٚاٌّشع١ٍٓ ِؾّذ ٚآٌٗ اٌط١ج١ٓ اٌطب٘ش٠ٓ، ٚوً ػبَ      

 ٔزُ ثخ١ش.أٚ

ػٓ ٕب ٔفن١ٛفٕب ِغّٛػخ ِٓ اٌؾجبة إٌبؽو اعزّبػ١ب. ع١ؾذصٛ ؛، عزىْٛ ١ِّضح ئْ ؽبء هللا١ٌٍزٕب ِؼىُ، ٚثىُ      

اٌؾٛاس ٌٍخشٚط ثبٌفبئذح اٌّشعٛح ٘زا ٚوٍٟ أًِ أْ رغبّ٘ٛا ِؼٕب فٟ ئصشاء أغٍجىُ ٕ٘ب، ِّض١ٍٓ  ،ُِّ٘ٛٙ ٚلنب٠بُ٘

.ِٕٗ 

ً، ٚاألؿ ػٍٟ اٌخجبص، هبٌت فٟ ِذسعخ ِؼٕب األؿ ؽغ١ٓ اٌخجبص، هبٌت فٟ و١ٍخ اٌطت فٟ عبِؼخ اٌٍّه ف١ق     

ربسٚد اٌضب٠ٛٔخ، ٚاألؿ ١ٌٚذ ع١ٍظ، ٚ٘ٛ هبٌت ِجزؼش ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب فٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح األِش٠ى١خ فٟ ٚال٠خ 

 .أٚال ٌٚٗ عأعٍُ صِبَ اٌؾذ٠ش ،أٚوالِ٘ٛب

 وىيذ سييس:اىطبىب 

زح، ٚخقٛفب أعزبرٞ اٌذوزٛس ػجذ اٌؼض٠ض فٟ اٌجذء، ال ٠ٛعذ ٌذٞ ؽٟء ألذِٗ فٟ ِؾنش اٌّضمف١ٓ ٚاألعبر     

 اٌّقطفٝ اٌزٞ وٕذ هبٌجب ث١ٓ ٠ذ٠ٗ، األِش اٌزٞ ٠خغٍٕٟ ٚالؼب، فٙٛ ا٢ْ ٠غزّغ ٌٟ ثؼذ أْ وٕذ أٔب اٌّغزّغ ٌٗ.

اٌؼبٌُ  إٚاٍِٚال ِضمفب، ٚال سثو ٌٟ ثٙإالء ع١ّؼب، وً ِب أػشفٗ ػُٕٙ أُٔٙ  ،ٚال ِإٌفب ،ٚال وبرجب ،أٔب ٌغذ ِٕظشا     

ثزٕظ١شارُٙ ِٚإٌفبرُٙ ٚؽىب٠برُٙ ػٓ ِشؽٍخ اٌؾجبة، ٚوبٔٛا فٟ ِؼظُ ِب ٠مٌٛٛٔٗ عضء ِٓ رقٛس رٕٟ٘، ال ٚعٛد ٌٗ 

 َ.2100ٚال ٚالؼ١خ، ئٔٙب أؽالَ ِجؼضشح، ٌٚؼً ِب وزجٖٛ ٌُ ٠ىٓ ٌضِبٕٔب، ٚسثّب وبٔذ رٕجإاد ٌغ١ً ؽجبة 

أؽذ أُ٘ األعجبة  -فٟ رقٛسٞ-ثأْ ِٓ أؽشد ٌُٙ ٚأع١ت  ؾذ٠ضٟ ثّب ثذأد،ٌْٛ ػٓ عجت ثذا٠زٟ ٌبءغرزسثّب      

اٌزٟ عؼٍذ اٌؾجبة ٠قً ٌّب ٚفً ئ١ٌٗ ِٓ ر١ٗ فىشٞ ٚؽ١برٟ. ٌٚٛ عإٌٔب أ٠ُٙ ػّب لذَ فؼ١ٍب ٌٍؾجبة ِّب لذَ ثمٍّٗ 

 ٌىبٔذ اإلعبثخ ِفبسلخ ِؾضٔخ. 

فى١ش ثؾ١برٗ، ػٓ هش٠ك ٠زؼٍك ثٗ، ٚلذٚح اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ، ٚف١ٙب ٠جذأ اٌؾبة فٟ اٌزرجذأ ِشؽٍخ اٌؾجبة ِغ ثذا٠خ      

٠ٕزٙظ ؽ١برٙب، ػٓ ػمً ساعؼ ٠غبػذٖ ػٍٝ رؾذ٠ذ أ٘ذافٗ ١ٌِٚٛٗ ٚلشاسارٗ اٌزٟ عززٛلف ػ١ٍٙب ؽ١برٗ اٌّغزمج١ٍخ ف١ّب 

ثؼذ، ٌىٕٗ ال ٠غذ ِٓ ٠غبػذٖ فٟ وً رٌه ف١زخجو ث١ٓ اٌٛالغ ٚاٌّفشٚك، ٠ٚمشس دساعخ ال رٕبعت ١ٌِٛٗ، أٚ رخققب 

ألٔٗ ثزٌه ٠ؼشك ٔفغٗ ٌمجٛي ٔزبئظ اخز١بسٖ، ٚفٟ وض١ش ِٓ األؽ١بْ ال  ؛ىبٔبرٗ اٌفىش٠خ، ٕٚ٘ب ِىّٓ اٌخًٍال ٠ٕبعت ئِ

 رغبػذٖ ظشٚفٗ اٌّؾ١طخ ثٗ ف١فؾً.

ا١ٌَٛ ثؾبعخ ئٌٝ رٛف١ش سػب٠خ ِٛعٙخ ٌٗ ١ٌخو ِغزمجٍٗ ِمذسا دٚس اٌّغزّغ فٟ سػب٠زٗ ٚا٘زّبِٗ ثٗ، األِش  اٌؾبة     

ِب ٠ؾض فٟ ٔفغٟ ٠ٚإٌّٕٟ ٘ٛ ِؼبٔبح ؽجبثٕب ِٓ اٌجطبٌخ ٚ اٌزٞ ٠خٍك ؽشوخ اٌزىبرف االعزّبػٟ فٟ ِخزٍف أه١بفٗ.

ْٚ ثٙب ؽ١برُٙ، ؤسغُ هبلزُٙ اٌّزأعغخ اٌزٟ ٠جذ ،٠زُٙإٌّٙىخ اٌزٟ ثبرذ رٕٙؼ ئسادرُٙ ٚؽّبعُٙ ٌٍؾ١بح ٚرفمذُ٘ ٘ٛ

ٚسغُ رٕبٚي اٌّضمف١ٓ ٌٙزٖ  .ٚاٌزٟ وبْ ثبإلِىبْ اٌّؾبفظخ ػٍٝ ِغزٛا٘ب، ثً رؼض٠ض٘ب ٌزؼٛد ػٍٝ اٌٛهٓ ثبٌخ١ش اٌىض١ش

 ئال أُٔٙ ٌُ ٠طشؽٛا ؽٍٛال لبثٍخ ٌٍزٕف١ز. ،اٌّؾىٍخ فٟ اٌقؾبفخ ٚاإلػالَ
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ٌٛمغ ثؼل  ،أسٜ أؽذ ؽجبثٕب اٌزٞ ٌّظ ِؼبٔبح اٌؾجبة ِغ اٌجطبٌخ فؼ١ٍب فٟ اٌؾبسع ٠فىش ثزوبء ،ٚفٟ اٌّمبثً     

 اٌؾٍٛي اٌّّىٕخ ٠ٚجبؽش فٟ رٕف١ز٘ب ِؾممب ٔزبئظ ه١جخ.

فٟ ٠ؼًّ اٌزٞ ٌٗ ِٓ اعّٗ ٔق١ت وج١ش، ؽبة فٟ اٌغبثؼخ ٚاٌؼؾش٠ٓ ِٓ ػّشٖ، ٚ٘ٛ ِٕٙذط األؿ ٔبفغ اٌش٠ٚؼٟ      

أ١ً٘ فٟ عّؼ١خ ربسٚد اٌخ١ش٠خ، اعزطبع فؼ١ٍب أْ ٠ٛظف ِب ٠ض٠ذ ػٍٝ األٌف ؽبة فٟ ٚظبئف صبثزخ ٌغٕخ اٌزذس٠ت ٚاٌز

ػمذ ِغ ؽجبة دْٚ  210سط اٌخو األ١ٍ٘خ اٌزٟ رُ رٛل١غ افٟ ِذ بآخش٘، وبْ ِٓ خالي ػذح ٍِزم١بد رٛظ١ف ٔظّٙب

 اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ.

ٌغشػ ػٓ لشة، فٟ األصلخ ٚاٌطشلبد، ثً ؽزٝ فٟ األؽٛاػ ش، ثً ٔضي ئٌٝ اٌؾبسع، ٘ٛ فمو الِظ أبفغ ٌُ ٠ٕظ       

اٌزٟ ٠غزّغ ف١ٙب اٌؼبهٍْٛ، ٚػ١ٍُٙ وبْ ٠ٛصع ئػالٔبد اٌٛظبئف، ٠ٚذػُٛ٘ ٌؾنٛس اٌٍّزم١بد، ٚاعزطبع فؼال أْ 

 فٍٗ أٌف رؾ١خ. ؛٠غبػذُ٘ ػٍٝ رغبٚص ُِّ٘ٛٙ

 عيي اىخببز:اىطبىب 

لبي األؿ ١ٌٚذ، فأٗ ٠خغٍٕٟ أْ أرؾذس ثؾنٛس ٘زا اٌؾؾذ اٌٙبئً ِٓ ٠غؼذٟٔ فٟ ٘زٖ ا١ٌٍٍخ أْ أوْٛ ث١ٕىُ، ٚوّب      

 ٌىٓ ف١ٍؼزسٟٚٔ ػٍٝ لقٛسٞ. ،اٌّضمف١ٓ ٚاٌىزبة

أصش رٌه فٟ اٌجطبٌخ اٌزٟ ثبرذ ِؾىٍخ ٚ ،رطشق أخٟ ١ٌٚذ ئٌٝ ِؾىٍخ اٌؾجبة فٟ رؾذ٠ذ ١ٌُِٛٙ ٚاٌزخط١و ٌّغزمجٍُٙ     

 ،ًٍ، ٚاٌزٞ ٠ذفغ ثؾجبثٕب ٌؾبٌخ ِٓ اٌّاٌزم١ٍذ٠خمؼف دٚس اٌّإعغخ  اٌؾجبة اٌّش٠شح. ٚأٔب ثذٚسٞ عأرطشق ٌٍؾذ٠ش ػٓ

صُ اٌؼضٚف ػٍٝ أصش اإلؽجبه وٕز١غخ هج١ؼ١خ ٌغ١بة اٌزٛػ١خ ٚاٌزٛع١ٗ سغُ ٚعٛد اٌشغجخ اٌؾم١م١خ ٌذٜ اٌىض١ش ُِٕٙ فٟ 

 أْ ٠ىْٛ ػٕقشا فؼبال فٟ اٌّغزّغ. 

 ؛وبٌّإعغخ اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ، رشثو اٌؾبة ثّغزّؼٗٚؽ١ٓ أروش اٌّإعغخ اٌزم١ٍذ٠خ، فأٔب أػٕٟ وً ِإعغخ      

 ٟٚ٘ ِب عأسوض ػ١ٍٗ ؽذ٠ضٟ.

ٌٓ ألذػ فٟ ٔظبَ اٌزؼ١ٍُ أٚ اٌٛصاسح ٕ٘ب، أٔب عأسعُ فمو فٛسح اٌّذسعخ اٌّضب١ٌخ اٌزٟ أرّٕب٘ب أطاللب ِٓ سؤٜ      

 اعزخٍقزٙب وطبٌت، ٚأسٜ أْ اٌّذسعخ اٌّضب١ٌخ اٌزٟ أرّٕب٘ب ٠غت أْ رزٛفش ف١ٙب ثؼل اٌؼٕبفش ِٕٙب: 

 :أٚال/ اٌذ٠ّمشاه١خ

ٟ٘ رٕٛع ثؾشٞ ٠خزٍف فٟ ّٔو رفى١شٖ ٚرؼج١شٖ، ٚ بزٞ ٠نّٙب، ٚف١ٙاٌّذسعخ فٛسح ِقغشح ٌٍّغزّغ اٌىج١ش اٌ     

ٌزىْٛ  ؛دْٚ ؽغبع١خ أٚ ؽشطوبْ رٛعٙٗ ٚرفى١شٖ ا٢خش أ٠ب اٌشأٞ ِغإٌٚخ ػٓ رٛف١ش عٛ ِٓ اٌذ٠ّمشاه١خ ف١ٙب ثزمجً 

 ِضبال ٠ؾززٜ فٟ ٔجز اٌزؼقت ٚاٌفشلخ. 

ػبداد اٌّغزّغ ٚرمب١ٌذٖ ٚاالسرمبء ثبٌطبٌت فٟ  وزٌه أسٜ أْ اٌّذسعخ ِغإٌٚخ ثذسعخ وج١شح فٟ اٌؾفبظ ػٍٝ     

رط٠ٛش٘ب ثّب ٠زٕبعت ِٚزغ١شاد اٌؼقش، ٚػذَ االلزقبس ػٍٝ ا٢ثبء ٚاألعذاد اٌز٠ٓ لذ ال رزأرٝ ظشٚفُٙ ٌّٛاوجخ ٘زٖ 

 اٌزغ١شاد. 
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ٚصسع اٌّذسعخ اٌزٟ أرّٕب٘ب، ِذسعخ رغبػذ اٌطبٌت فٟ سعُ ؽخق١زٗ ثقمً اٌؾ١ّذ ِٓ ففبرٗ ٚرؾج١جٗ ف١ٗ،      

خقٛفب فٟ ِشؽٍخ اٌّشا٘مخ ٚأػزمذ أْ رٌه أِش ثبٌغ األ١ّ٘خ، وبٌّضبثشح  ؛اٌفنبئً ٚاٌقفبد اإل٠غبث١خ فٟ ٔفغٗ

 ٚاإلرمبْ، ٚاٌزفبػً اإل٠غبثٟ ِغ األِٛس، ِٚشٚٔخ اٌزفى١ش.

 صب١ٔب/ اٌزؾغ١غ:

إلؽبساد اٌغٍج١خ اٌزٟ ٠زٍمب٘ب لبِذ ثٙب ئؽذٜ اٌغبِؼبد رزوش أْ ٔغجخ ا ؽم١مخ ٕ٘بن ئؽقبئ١خ ال أػٍُ ِذٜ فؾزٙب     

% فمو، ِٚغ اخزالف األِٛس اال٠غبث١خ فٟ 10%،  ف١ّب ٠زٍمٝ ِٓ اإلؽبساد اإل٠غبث١خ ِب ٔغجزٗ 90اإلٔغبْ ١ِٛ٠ب ٟ٘ 

 %.10ؽ١بح وً ِٕب أرغبءي ػٓ ٔغجخ اٌزؾغ١غ اٌزٟ ٠زٍمب٘ب اٌطبٌت فٟ اٌّذسعخ ِٓ ِغًّ رٍه اٌـ 

 صبٌضب/ اٌّؾشٚع اٌخبؿ:

أخشاهٟ فٟ إٌؾبه اٌّذسعٟ، ٚعذد أْ ٌىض١ش ِٓ اٌطالة رٛعٙبد ٚأفىبس ِٓ ؽأٔٙب ئٔزبط ِؾشٚع ِٓ خالي      

ٚعذد أْ رجٕٟ ع١ّغ اٌطبلبد ِٓ لجً اٌّذسعخ أِش فؼت عذا  ٠ٟغبُ٘ فٟ سفغ ِغزٜٛ اٌطبٌت اٌفىشٞ، ث١ذ أٔ

 ٌّؼٛل١ٓ:

ِبٌٙب اٌشئ١ظ، ٚ٘ٛ ثطج١ؼخ اٌؾبي غ١ش  اٌذػُ اٌّبٌٟ، ٚاٌّؼٍَٛ أْ ِمقف وً ِذسعخ ٘ٛ ِقذس /اٌّؼٛق األٚي     

وبف ٌزٕف١ز أفىبس ع١ّغ اٌطالة. ٌٚزا ٔؾٓ فٟ ؽبعخ ئٌٝ ؽشوبد ِٚإعغبد رذػُ أٔؾطخ اٌطالة ٌزشرمٟ ثّغزٜٛ 

 اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌجالد.

٠نطش ٌٍزغ١ت ػٓ ثؼل ؽققٗ ف١فٛد ٠ؼًّ ػٍٝ رٕف١ز ِؾشٚػٗ، اٌٛلذ، فبٌطبٌت ؽ١ٓ  /اٌّؼٛق اٌضبٟٔ     

 ِّب ١ٌظ فٟ فبٌؾٗ. دسٚعٙب، ٚ٘زا

ٓ أرّٕٝ أْ رّبسعب دٚسّ٘ب فٟ ١٠٘زٖ ٟ٘ فٛسح اٌّذسعخ اٌزٟ أرّٕب٘ب، ٚأٔزمً ثؼذ٘ب ٌّإعغز١ٓ رم١ٍذ٠ز١ٓ أخش     

ِغزّؼٕب ِغ اٌؾجبة ثّب ٠شرمٟ ثُٙ، ّٚ٘ب اٌّإعغخ اٌضمبف١خ اٌزٟ رىبد رٕؼذَ فٟ ِغزّؼٕب، ؽ١ش ال ٠ٛعذ ؽزٝ ا٢ْ ٔبٍد 

 شع١ّخبف١خ ٚاألدث١خ إٌبؽئخ، ِٚغٍظ ؽٛسٜ ؽجبثٟ ٌٍشثو ث١ٓ ِغب١ِغ اٌؾجبة ٚث١ٓ اٌغٙبد اٌصمبفٟ ٠زجٕٝ اٌّٛا٘ت اٌضم

 .ُ ف١ّب ٠ؼضص ؽبٌخ اٌّؾبسوخ اٌّغزّؼ١خ فٟ ِغزّغ ٚاعٍ آ١ٌخ رطج١ك ِمزشؽبرٕٙ٘بن األخشٜ، ٚأْ رىْٛ 

 حسين اىخببز:اىطبىب 

اٌزٞ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ِؾب٘ذ ِزؼذدح  أدػٛوُ ٌّؾب٘ذح ٘زا اٌؼشك اٌزّض١ٍٟ ،ٚلجً أْ أرؾذس ،ِشؽجب ثىُ ع١ّؼب. ثذا٠خ     

 ٌؾجبة ٠قبثْٛ ثبإلؽجبه ٔز١غخ لٍخ اٌفشؿ اٌّزبؽخ أِبُِٙ ٚعٛء اٌؼاللخ ث١ُٕٙ ٚث١ٓ أعشُ٘.

ػ١ٍٗ أْ ٠زؼبًِ ِؼٙب ثا٠غبث١خ  ؛ فاٌْىً ئٔغبْ اؽز١بعبرٗ اٌزٟ رزضا٠ذ ثزضا٠ذ ػّشٖ. ٚؽزٝ ٠ٍجٟ ٘زٖ االؽز١بعبد     

ٟٔ أخزٍف فمو ِغ األؿ ١ٌٚذ فٟ وٕٛٔب ٍٍِٕب اٌزٕظ١ش ثؼ١ذا ػٓ رفمذ ِغ األخ٠ٛٓ ف١ّب هشؽب، ئال ئٌٚئٓ ا ِٚشٚٔخ.

رشعّزٗ ٚالؼب، ٚألٛي ئٕٔب ثؾبعخ ٌٍزٕظ١ش فؼال، ٌٚىٕٕب فٟ اٌّمبثً ثؾبعخ ئٌٝ ؽٍمخ ٚفً ث١ٓ إٌّظش ٚاٌّغزّغ ٟٚ٘ ِب 

 ٔفزمذٖ.

 فإٔب ثؾبعخ ئٌٝ أِش٠ٓ:زٍج١خ ؽبعبد اٌّغزّغ ٚأغٍجُٙ ؽجبة ٌٚ
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أٚال/ رفؼ١ً دٚس اٌّإعغبد ٚاٌٍغبْ اٌّٛعٛدح ؽب١ٌب، فٍذ٠ٕب اٌىض١ش ِٓ اٌّإعغبد ٚاٌٍغبْ اٌخبٍِخ، ٌٚٛ فؼٍذ      

ألٔزغذ أصشا ئ٠غبث١ب ٍِّٛعب ٚعبّ٘ذ فٟ رؼض٠ض إٌظشح اإل٠غبث١خ ٌألِٛس. ألٛي رٌه ِجزذئب ثّإعغخ األعشح، ِشٚسا 

ٌقٍؼ ؽبٌٕب، ّؼ١بد اٌخ١ش٠خ، ٚأزٙبء ثبٌّإعغبد اٌؾى١ِٛخ اٌزٟ ٌٛ رشعّذ ِب رؾٍّٗ ِٓ اعُ ثبٌّغغذ ٚاٌؾغ١ٕ١خ ٚاٌغ

 أ١ٌظ ٌذ٠ٕب ٚصاسح ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ، ٚأخشٜ ٌٍضمبفخ ٚغ١ش٘ب اٌىض١ش!

ٚرفؼ١ً دٚس ٘زٖ اٌّإعغبد ٠ىْٛ ئِب ِٓ داخٍٙب ػجش ِٓ ٠زؾٍّْٛ ِغإ١ٌٚزٙب ِٓ ِٛظف١ٓ، أٚ ِٓ اٌخبسط ػجش      

 اٌّٛاه١ٕٓ ِؼٙب ٚئْ ثزٛع١ٗ إٌمذ ٚاٌّالؽظبد ٚاٌغؼٟ ٌٍٛفٛي ثٙب ٔؾٛ اٌزىبًِ دْٚ ًٍِ.رؼبْٚ 

رؼًّ صب١ٔب/ ئ٠غبد ٌغبْ ِٚإعغبد عذ٠ذح، فىض١ش ِٓ اؽز١بعبد اٌّغزّغ اٌّزٕبعجخ ِغ رغ١شاد اٌؼقش رؾزبط ٌٍغبْ      

ي، ٚسثّب ٠ىْٛ اٌغذ٠ذ ف١ٗ أْ ٠طشػ ػٍٝ ِغّغ أٔب ػٍٝ ٠م١ٓ أٔىُ ع١ّؼب ػٍٝ ػٍُ ثّب ألٛػٍٝ رٍج١زٙب ثبٌمذس اٌّّىٓ، ٚ

 فٕبع اٌمشاس، ١ٌفشك اٌغإاي ٔفغٗ ؽٛي ِٓ ٘ٛ فبٔغ اٌمشاس األُ٘ ؽٌٟٛ؟

سة جب، ِٛظفب وٕذ أَ ٌسة أعشح وٕذ أَ هبٔذ وأغبْ أ٠ّٕب وٕذ؛ اٌؾم١مخ أٟٔ ٌُ أعذ فبٔؼب ٌٍمشاس أفنً ِٕه أ     

ٝ ارخبر لشاس ٠غبُ٘ فٟ رمذَ اٌّغزّغ سغُ ثغبهزٗ، وأْ رمشس ، سئ١غب وٕذ أَ ِشؤٚعب. الثذ ٚأٔه لبدس ػٍػًّ

 اٌزطٛع فٟ اٌّإعغبد اٌخ١ش٠خ ٚاالعزّبػ١خ.

ٚئرا اعزطبع اٌفشد ِٕب أْ ٠زؼشف ػٍٝ خ١بساد ٘زا اٌغبٔت،  ؛ِٚؾشوبرٗ أٔجً ،اٌؼًّ اٌزطٛػٟ ٔؾبه ٔج١ً     

بئظ ِب ٠ؼٛد ػ١ٍٗ ِٚغزّؼٗ ثّب ال ٠ؼذ ٚال ٠ؾقٝ فأٗ ع١ؾمك ؽزّب ِٓ إٌز ٗ،ٚاوزؾبف لذسارٗ، ِٚجبؽشح االٔخشاه ف١

 ٠ٚؼٓ ٌٟ ٕ٘ب أْ أروش ثؼل ا٢صبس اإل٠غبث١خ ِٕٚٙب: .ِٓ ا٢صبس

 ص٠بدح ٚػٟ اإلٔغبْ ثّؾ١طٗ االعزّبػٟ. -

 ػٍٝ ا٢خش٠ٓ ثّالِغخ رغبسثُٙ، ٚثٕبء ػاللبد ئٔغب١ٔخ ِخزٍفخ األثؼبد. ٔفزبػاال -

 ػٓ ؽقٛي األعش.اعزؾؼبس عؼبدح اٌؼطبء ِٓ أعً اٌؼطبء، فنال  -

 رط٠ٛش اٌّٙبساد اٌؾخق١خ، ٚٚعٛدٔب ث١ٕىُ ا٢ْ ٠زوشٔب و١ف وبٔذ اٌجذا٠بد. -

 رؼض٠ض اٌؼاللبد األعش٠خ فٟ األعش اٌزٟ ٠زؾبسن أفشاد٘ب َّ٘ٛ اٌؼًّ اٌزطٛػٟ. -

١ظ وزٌه؛ وفزشح اٌؾجبة ِضال، ٚاٌؾم١مخ أْ األِش ٌ ،ٚثبٌّٕبعجخ، لذ ٠ؼزمذ اٌجؼل أْ اٌؼًّ اٌزطٛػٟ ٠ؾىّٗ عٓ ِب     

 فؾزٝ أهفبٌٕب ٠غزط١ؼْٛ رمذ٠ُ اٌىض١ش ثؾٟء ِٓ اٌزٛع١ٗ. 

ٚلجً أْ أٟٔٙ ؽذ٠ضٟ، ٚػٛدا ػٍٝ ثذء، أسٜ أْ اؽز١بعبد اإلٔغبْ لبثٍخ ٌزٍج١زٙب، ٌٚىٓ ثبٌٕظشح اإل٠غبث١خ ٌٙب،      

 ثبٌزؼبْٚ ػ١ٍٙب، ٚأخ١شا ثؾفع رغشثزٙب ٌالعزفبدح اٌّغزمج١ٍخ ِٕٙب.  

 :األسئيت واىمذاخالث

 اىذمتور عبذ اىعسيس اىمصطفى )عضو هيئت اىتذريس بجبمعت اىميل فيصو(:

سغُ ِب فٟ رٌه ِٓ  ،، ٚوٕذ أرّٕٝ ٌٛ ٌُ رؼذٚا ٚسلخأ٠ٙب اٌؾجبة أؽت أْ أؽىشوُ ػٍٝ ِب لذِزّٖٛ، فٟ اٌٛالغ     

 ر١ّض، ئال ئٟٔ أعذ اٌزٍمبئ١خ فٟ رجبدي اٌَّٙٛ ثؼ١ذا ػٓ اٌزٕظ١ش أفنً. 
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، ٌُٚ ٠زقٛس أؽذ ِخشعبد لنب٠بُ٘ ِٚؾبوٍُٙ ؽٛي ِؾبوً اٌؾجبة٘ـ( 1422) 2002ََ أعش٠ذ دساعخ ػب     

 .ئدِبٔب ٚرش٠ٚغب ،فنال ػٓ لنب٠ب االٔزؾبس ٚأزؾبس اٌّخذساد ،جطبٌخ ٚاٌغش٠ّخ ثّخزٍف أؽىبٌٙباسرفبع ِؼذي إٌِٚٙب 

أرّٕٝ ِٓ وً ؽبة ِشاعؼخ ؽغبثبرٗ ٚئٔزبعٗ  .فٟ اٌغٕخ ٠ِٛب 123 طٍجخفٟ ٚهٕٕب اٌؾج١ت، ٠جٍغ ِغّٛع ئعبصح اٌ     

فٟ ٘زٖ اٌفزشح، ِز١ّٕب ٌؾجبثٕب اعز١ؼبة ؽشط اٌّشؽٍخ اٌزٟ ٠ؼ١ؾٛٔٙب ٚأ١ّ٘زٙب فٟ رؾذ٠ذ ِغزمجٍُٙ ثبٌٛعٗ اٌزٞ ٠مشسٖٚ 

 .ُ٘ 

عٓ  اٌّشا٘مخ ؽم١مخ ئٌٝ صالس ِشاؽً، األِش اٌزٞ ٠غٍٙٗ اٌىض١ش ِٓ إٌبط، رجذأ األٌٚٝ ف١ٙب ِٓ فزشحٚرٕمغُ      

اٌؾبد٠خ ػؾشح ئٌٝ اٌشاثؼخ ػؾشح، صُ رجذأ اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ ِٓ عٓ اٌخبِغخ ػؾشح ؽزٝ اٌغبثؼخ ػؾشح، ٟٚ٘ ِشؽٍخ 

١ٍِئخ ثبٌزٕبلنبد اٌزٟ ٔشٜ آصبس٘ب فٟ اٌؾبسع ِٓ عٍٛو١بد غ١ش ِشم١خ، ٌزّزذ اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ عٓ اٌضبِٕخ ػؾشح 

ػذَ اعز١ؼبة اٌّشا٘ك ٌٍّشؽٍخ اٌزٟ ٠ّش ف١ٙب ٠ٕزظ ٌٗ اٌىض١ش ٌٗ ِٓ ٚ ؽزٝ اٌضبٌضخ ٚاٌؼؾش٠ٓ، ٚلذ رطٛي ٘زٖ األخ١شح.

، ٚػٍٝ ِٓ ِّزٍىبرٗ اٌؾخق١خ اٌزٟ ال ٠ؾك ألؽذ اٌزذخً ف١ٙبثزٌه ١ؼزجش٘ب ؛ فِٕٙب رؾٛػ ِفَٙٛ اٌؾش٠خ ٌذ٠ٗ ،اٌّؾبوً

ٗ، ؽزٝ أٔٗ لذ ١زغبٚص ؽذٚد ػاللبرٗ ِغ ر٠ٚف٠مقش فٟ ٚاعجبرٗ، ٠ٚفؾً فٟ رؾذ٠ذ اٌزخقـ اٌزٞ ٠ش٠ذ، أصش رٌه 

 ٠نشة ٚاٌذ٠ٗ.

غّٛػخ ِٓ اٌّؾبمشاد فٟ ِذاسط ِخزٍفخ، ٚعأٌذ ػذدا وج١شا ِٓ هالة اٌضب٠ٛٔخ اٌؼبِخ ػٓ ِلجً فزشح لذِذ      

ٚال ٠ٍّىْٛ رقٛسا ِغزمج١ٍب  ،% ُِٕٙ ال ٠ؼشفْٛ اإلعبثخ20 أْ ِب ٔغجزٗ اٌزخققبد اٌزٟ ٠ش٠ذْٚ دساعزٙب، ٚٚعذد

ٚفٟ أعٛأ اٌظشٚف، ٚعذد هالثب ٠خزبسْٚ رخققبد رخبٌف ١ٌُِٛٙ  .ٟ اٌغبِؼخ٠ؼبٌغْٛ ثٗ ؽبي ػذَ لجٌُٛٙ ف

 ٚا٘زّبِبُ٘ ألعجبة ِخزٍفخ. 

ٌّٙبسح ال اأْ  ِٖٚٓ ع١ًّ ِب عّؼذ ف١ّب رمذَ، ؽذ٠ش اٌؾجبة ػٓ رط٠ٛش اٌؾبة ٌّٙبسارٗ، ٚأم١ف ػٍٝ ِب روش     

ٌٗ األؿ ؽغ١ٓ اٌخجبص ِٓ اٌؾذ٠ش ؽٛي اٌؼًّ  رّٕؼ ٚال رؾزشٜ، ثً رىزغت. ٚأسٜ أْ أؽذ ٚعبئً اوزغبثٙب ِب رطشق

 ؼْٛ أ١ّ٘خ ٘زا اٌغبٔت فٟ ؽ١برٕب.فؼذد وج١ش ِٓ اٌؾجبة ال ٠ ؛اٌزطٛػٟ، ٚأؽىشٖ عض٠ال ػٍٝ ٌفززٗ رٍه

ألوً ٚإٌَٛ ٚاٌغٙش دْٚ ئمبفخ ِب فٟ ااٌىض١ش ِٓ اٌؾجبة  ن١ؼٙبوزٌه ساق ٌٟ ؽذ٠ضٗ ػٓ اإلعبصح اٌق١ف١خ اٌزٟ ٠     

ِٚغّٛػخ ِٓ اٌجبؽض١ٓ دساعخ ػٍٝ ؽجبة  ّغ، ٚثّٕبعجخ اٌؾذ٠ش ػٓ اإلعبصح اٌق١ف١خ، فمذ ػٍّذ  ٠ضشٞ سف١ذ اٌّغز

ا٘زّبِبرُٙ فٟ االٔزشٔذ، ٚخشعٕب ِؼُٙ ثأسثؼخ ِؾبٚس رقذس٘ب  ٌزؾذ٠ذإٌّطمخ اٌؾشل١خ ثقفخ ػبِخ ٚاخزشٔب ِغّٛػخ 

 اٌزش٠ٚؼ ٚاٌفٓ ٚاٌغٕظ، ف١ّب عبءد اٌضمبفخ آخش اٌمبئّخ.

ٚلذ لّٕب ؛ وً اٌجؼذ ػٓ رذاػ١بد اٌؼبٌُ صمبف١ب ٚع١بع١ب ٠ٓأغٍجُٙ أٔبعب ثؼ١ذ ثٕب فٟ ٘جٛه هشدٞ خٍمذ ِٓبفخ ؽجبصم     

فغبءد ٔغجخ عًٙ اٌؾجبة اٌغؼٛدٞ ٌٗ  ،ثؼًّ دساعخ ػٍٝ ِغزٜٛ ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ ؽٛي ِفَٙٛ اٌؼٌّٛخ

24.2 %. 

ٟ رقٛسُ٘، فٍُ رزغبٚص إٌز١غخ رىٌٕٛٛع١ب فؾبعبد اٌفٟ اٌذساعخ هشؽذ عإاال ػٍٝ اٌؾجبة ؽٛي ِقبدس ئؽجبع      

ٚؽزٝ فٟ ِؼبٌغخ اٌّؾبوً، ٌُ رؼىظ ١ُ، اٌزٍفبص، اٌزطؼ١ظ، ٚاألفذلبء، االٔزشٔذ، ل١بدح اٌغ١بسح، اٌٙبرف إٌمبي، اٌزٕغ

فمذ الزقشد ػٍٝ هٍت اٌّغبػذح ِٓ فذ٠ك، اٌزٙشة ِٓ  ؛اعزشار١غ١برُٙ ٚػ١ب ٚئدساوب ِفزشم١ٓ ِٓ ؽجبة ٠بفغ

 بوً، االرىبي ػٍٝ اٌّغزّغ ٚااللزقبؿ ِٕٗ ثّب ٔشٜ ِٓ ؽٛادس ١ِٛ٠خ ػٍٝ اٌغبؽخ. اٌّؾ
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ٕجٕٟ ِغزّؼٕب ثؼذَ االوزفبء ثضمبفخ أٔفغٕب ٌٕؾبعجٙب ٌِشآح ْ ٔمف أِبَ ٔىْٛ فبدل١ٓ ِغ أٔفغٕب، ٚأ ْأخ١شا، أرّٕٝ أ     

ػبَ ؽت ٚعؼبدح ٚؽنٛس  ٘ـ(1422َ )2002اٌّذسعخ اٌزٟ رخٍمٙب ٌٕب إٌّب٘ظ اٌّغزٍٙىخ. وً إٌّٝ أْ ٠ىْٛ ػبَ 

 ٌٍغ١ّغ.

 : (أديب ومبتب) األستبر حسن اىساير

 .ٚثٗ ،عّؼذ ؽزٝ ا٢ْ ِب ٠ضٍظ اٌقذس ِٓ ؽجبة ٚاػذ فجبسن هللا ف١ٗ

ٟٚ٘ أْ  ؛األؿ ػٍٟ اٌخجبص روش ِب ٠ٕجغٟ أْ رمذِٗ اٌّذسعخ ٌطالثٙب، ٚأم١ف ٕ٘ب ٔمطخ أسا٘ب ِّٙخ     

اٌؼٍَٛ اٌؾ١بر١خ اٌزٟ ال غٕٝ ٌٕب ع١ّؼب ػٕٙب، وّب فٟ اٌغٍٛن ٚاالعزٙالن. فٟ ِٕب٘غٕب اٌذساع١خ رفزمش ئٌٝ 

َٔٛ ، رإوذ ػٍٝ أ١ّ٘خ اػزّبد ٘زٖ إٌّب٘ظ، ِٕٙب أٔه رغذ ِٓ ٠جٕٟ ِٕضال ثؼؾش٠ٓ غشفخ ،ِغزّؼٕب ّٔبرط ال رؼذ

٘ٛارف ٔمبٌخ ال أٚ رغذ ِٓ ٠ؾزشٞ ٌخّغخ ٌضالس غشف فمو ػٍٝ اٌّذٜ اٌجؼ١ذ عذا، ف١ٗ فٟ اٌؾ١ٓ اٌزٞ ٠ؾزبط 

 ٠ىبد ٠غزؼًّ غ١ش ٚاؽذ ِٕٙب فمو، ال ٌؾٟء، عٜٛ ٌمقٛس ئدساوٗ، ف١جمٝ ثزٌه ِجؼضشا.

 :(مفنر ومبتب) اىذمتور توفيق اىسيف

ٌزا  ،أؽ١ذ ثبإلخٛح اٌضالصخ اٌٍز٠ٓ رؾذصٛا ثّب فبعأٟٔ ؽم١مخ، فّب لذِٛا وبْ أوضش ثىض١ش ِّب وٕذ أرٛلغ     

زٞ لذ ٠زقٛسٖ ثؼل إٌبط ٌأؽىشُ٘ ػٍٝ رٌه. ٌىٕٟ ال أخفٟ ِفبعأرٟ ثن١ك ثؼنُٙ ِٓ لن١خ اٌزٕظ١ش ا

فٙٛ رفغ١ش األؽ١بء ِٚؾبٌٚخ اٌٛفٛي ألعشاس٘ب ٚاعزخشاط اٌمٛا١ٔٓ  ؛مشثب ِٓ اٌفٍغفخ، ٚأعذٖ مذ اٌغفغفخ

 .٘مٛح سِٕٙب، ٚ٘زا ِب ٠ٕمقٕب ؽمب، ٌٚٛ وبْ ٌذ٠ٕب رٕظ١ش ألٔزغٕب ػٍّب ٠ٕزظ ثذٚ

ِٓ عبٔت آخش، الؽظذ ع١طشح لن١خ اٌجطبٌخ ػٍٝ ر١ٕ٘خ اٌؾجبة، ٚأرغبءي ػٓ عجت رٌه ثذال ِٓ      

رؼش٠فب ثأٔفغُٙ وّّض١ٍٓ ٌضمبفخ ِب. فاٌٝ أٞ  ٌُٙٚىُ ر١ّٕذ أْ أعّغ ِٕ ،اٌؾذ٠ش ػٓ ؽٍٛي ثذ٠ٍخ ثبٌٕظش ٌألِبَ

ػقش ٚئٌٝ أٞ صمبفخ ؽم١م١خ ٠ٕزّْٛ؟ ً٘ ئٌٝ صمبفزٕب ا١ٌٍّئخ ثبٌخشافبد ٚاألعبه١ش، ٚاٌزٟ ٔقذس٘ب ٌٍخبسط، أَ 

 ئٌٝ صمبفخ أً٘ اٌؼٍُ ٚاٌفىش اٌزٟ فذس٘ب ٌٕب أٍ٘ٙب؟

ٚفٟ اٌّمبثً،  .أِبَ ؽبؽبد االٔزشٔذ ٌمذ رؾذس اٌذوزٛس ػجذ اٌؼض٠ض اٌّقطفٝ ػٓ ؽجبة ٠مزٍْٛ أٚلبرُٙ     

ٕ٘بن ِال١٠ٓ ِٓ ؽجبة اٌؼبٌُ ٠غبفشْٚ ع٠ٕٛب ثغشك اوزؾبف اٌجالد، اوزؾفٛا أفش٠م١ب، آع١ب، ٚاوزغجٛا ثزٌه 

ٚعبّ٘ٛا فٟ ؽً ِؾىٍخ اٌجطبٌخ ثخٍمُٙ عغشا ٠شثو ث١ٓ إٌبط فٟ اٌذ١ٔب ٚث١ٓ اٌمذساد  ،ػٍّب لذِٖٛ ٌٍؼبٌُ

 زٌه؟اٌّزبؽخ. فٙال وبْ ؽجبثٕب و

 حسين اىخببز:اىطبىب 

رٌه  ٚلذ ٠ىْٛف١ّب ٠خـ والَ اٌذوزٛس ػجذ اٌؼض٠ض اٌّقطفٝ، ألٛي أٔٗ سثّب رؾذصٕب ثٍغز١ٓ ِخزٍفز١ٓ،      

أِب اٌذوزٛس  أٚ فغأم١غ ِب رشغت فٟ ئ٠قبٌٗ ٌٟ. ،فٟ أْ ال ٔفُٙ ثؼنٕب، دػٕٟ أؽؼش ثّب رمٌٛٗ ألفّٙٗ بعجج

ٚؽ١ٓ روشرٙب فألؤوذ ؽبعزٕب  ،ػٓ رٍج١خ اؽز١بعبد ذاٌجطبٌخ ثمذس ِب رؾذصرٛف١ك اٌغ١ف، فأٔب ٌُ أرؾذس ػٓ 

 ٌٍزؼبهٟ ِؼٙب ثٛالؼ١خ ِٕٚطك.
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 وىيذ سييس:اىطبىب 

ً٘ رٕجغ ِؾبوً ٚٚأرغبءي،  .أؽت أْ أػمت ػٍٝ ِذاخٍخ اٌذوزٛس رٛف١ك ؽٛي رشو١ضٔب ػٍٝ لن١خ اٌجطبٌخ     

 اٌؾجبة ع١ّؼب عٜٛ ِٓ اٌجطبٌخ؟ 

 :(في جبمعت اىبتروه طبىب) مؤيذ اىخببز

ا١ٌَٛ ٔضٌذ ِٓ عبِؼخ اٌجزشٚي ٌغجج١ٓ، أّّ٘ٙب أٟٔ ٚػذد أخٟ ؽغ١ٓ اٌخجبص ثبٌّؾبسوخ، ِٚب أسغت فٟ      

ٙب رغبُ٘ فٟ ئلقبئٕب ثؾىً ٔمطز١ٓ. أٚالّ٘ب ٟ٘ أْ ل١بدرٕب االعزّبػ١خ فٟ إٌّطمخ ِٛعٛدح، ٌىٕهشؽٗ ٕ٘ب ٘ٛ 

عخ ٌٛعٛد أؽضاة رخذَ اٌّغزّغ، ٚال أػٕٟ األؽضاة اٌغ١بع١خ، ٕٔب ثؾبٚإٌمطخ اٌضب١ٔخ ٟ٘ أ ٍِّٛط ٚٚامؼ.

فٟ رط٠ٛشٖ ٚاالسرمبء ثٗ، فّب أؽٛعٕب ٌؾضة رط٠ٛش، ٚوُ أرّٕٝ رغبُ٘ ثً رٍه اٌزٟ رغبُ٘ فٟ خذِخ اٌّغزّغ ٚ

 أْ ٠ىْٛ ٌذ٠ٕب ؽضة د٠ٕٟ ٚاؽذ ٠ٍٍُّ ؽًّ فشلزٕب ث١ٓ ِخزٍف رٛعٙبرٕب اٌذ١ٕ٠خ.

 :)صحفي( األستبر منير اىنمر

ٌٍّإعغخ أٔب أعذ أْ  ؽم١مخ اؽىش اٌؾجبة ػٍٝ ِؾبمشرُٙ اٌم١ّخ، ٚفؼال ٠جذٚ أُٔٙ اعزؼذٚا ٌٙب ثؾىً ع١ذ.     

ِٚٓ اٌّّىٓ أْ ٠ىْٛ ٘زا اٌىالَ ثؼ١ذا رّبِب ػٓ عبدح اٌزفى١ش اٌؾش،  .اٌذ١ٕ٠خ ا١ٌذ اٌطٌٛٝ فٟ أؾشاف اٌؾجبة

رزخز -ٚال أخـ ثىالِٟ ٕ٘ب ؽخقب ِؼ١ٕب-ٌىٕٟ أسٜ اٌّإعغخ اٌذ١ٕ٠خ، ِغ اؽزشاِٟ اٌؾذ٠ذ ٌٍؼمً اٌزٞ ٠ذ٠ش٘ب

 ٌٙب لّخ فٟ اإلٔغبص، صُ ال رذع اٌؾجبة ٠زغْٙٛ ئٌٝ أفىبس عذ٠ذح ئثذاػ١خ.

األفنً أْ ال ٔقبدس أرفك ِغ اٌذوزٛس رٛف١ك ف١ّب هشؽٗ، ٚأم١ف إٔٔب ِٓ ؽٛي ِؾىٍخ اٌزٕظ١ش، ٚ     

 ٔؾبٚي أْ ٔجذع فٟ ِغبالرٕب أ٠ب وبٔذ دْٚ االعزٙبٔخ ثذٚس٘ب ٚأصش٘ب. ا٢خش٠ٓ، ٚأْ

رؾذس األؿ ِإ٠ذ اٌخجبص ػٓ ٔمذ إٌخجخ، ٚأٔب أرفك ِؼٗ رّبِب ف١ّب لبي، ئال أٟٔ أم١ف خطأ رؼ١ُّ إٌمذ، ٌمذ      

ٚفٟ اٌّمبثً، ٕ٘بن ٔخت ال رؼٕٝ ئال ثبٌزٕظ١ش، ٟٚ٘ اٌفئخ اٌّغزؾمخ  .خجخ فبػٍخ فٟ ِخزٍف اٌّغز٠ٛبدفٕٙبن ٔ

 ٌٍٕمذ فؼال.

 مشبرك من اىحضور:

أٔب أػزمذ أْ ٕ٘بن رٛعٙب ػبِب ٌذٜ اٌّإعغبد اٌزشث٠ٛخ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ ٌجٕبء اٌّٙبساد ٚرفؼ١ً دٚس اٌؾجبة فٟ      

رغشثزٟ فٟ اٌؼًّ وّؾشف هالثٟ فٟ  يٌىٓ صّخ ِؾىٍخ ٌّغزٙب ِٓ خال اٌؼًّ االعزّبػٟ ٚاٌؼًّ اٌزطٛػٟ،

عبِؼخ اٌجزشٚي ػٍٝ األٔؾطخ اٌطالث١خ، ٚلذ اؽزىىذ ثمطبع ٚاعغ ِٓ اٌؾجبة، ٚ٘زٖ اٌّؾىٍخ رزغٍٝ فٟ ػذَ 

ٚعٛد ِمذسح فؼ١ٍخ ٌزٕف١ز اٌخطخ، ٌٚزا ألزشػ أْ ٔؾبسن فٟ رؾم١ك اٌٙذف ثبالؽزىبن ثبٌّإعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 غبّ٘خ فٟ ئلٕبع أفؾبة اٌمشاس ثزفؼ١ً ٘زا اٌّؾشٚع.ٚاٌّ

ػزمذ أُٔٙ الثذ ٚأْ ٠ىٛٔٛا أفؾبة اٌّجبدسح، ٚأْ ٠ؾمٛا أإٌمطخ اٌضب١ٔخ ف١ّب ٠زؼٍك ثذٚس اٌؾجبة، أٔب      

هش٠مُٙ ثٛػٟ، ٚأػزمذ أْ اٌّإعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌزشث٠ٛخ ثٛمؼٙب اٌؾبٌٟ عٛف رّٕؾُٙ اٌىض١ش فٟ ٘زا 

، ؾبمش٠ٓ ِؼٕبأوبد أعضَ أْ اٌؾجبة م١ٛف األِغ١خ، ٚاألعبرزح اٌٚفشفخ االٔطالق.  اٌغبٔت ٚر١ٙئ ٌُٙ
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وبٔذ ٌذ٠ُٙ ١ِضح اٌّجبدسح، اعزطبػٛا ثٙب أْ ٠قٍٛا ئٌٝ ِب ٚفٍٛا ئ١ٌٗ ا١ٌَٛ. ٌٚزا أٔقؼ اٌؾجبة ثبٔزٙبط رٌه 

 ػٍٝ ٚػٟ ٚثق١شح.

 :(رجو أعمبه ونبشظ) األستبر رضي حسن اىغمغبً

ٚسغُ  .آالف لاير 10اٌغٕز١ٓ، فىشد فٟ ِؾشٚع ٌٍضٚاط ا١ٌّغش ثبٌمط١ف ثّٙش لذسٖ ِٕز ِب ٠مبسة      

ٓ اٌٍّؾخ ٔفزد اٌّؾشٚع ٚافززؾذ ِىزت اٌضٚاط ِؼبسمخ اٌىض١ش ِٓ أفؾبة اٌمشاس ٌٟ، ٌٚؾبعخ اٌىض١ش٠

ٚأعغذ خطب عبخٕب آالف لاير،  10ثّٙش ٚلذسٖ ؽبثب ، ٚاعزطؼذ رض٠ٚظ خّغخ ٚػؾش٠ٓ ا١ٌّغش فٟ اٌمط١ف

 mbc fmراػخ ٠ٓ ِّٓ عّغ ػٓ ٘زا اٌّؾشٚع، ؽزٝ أْ ئػزمذ أْ ٕ٘بن اٌىض١شأٚ .ّغبػذح فٟ ؽً اٌّؾبوًٌٍ

سعبي  أػشمٗ ِؾغؼب اٌّؾشٚع ٠ؾزبط ٌز٠ًّٛ ِبدٞ عؼٍٕٟ غطذ ٔؾبهٟ، فنال ػٓ ثؼل اٌغشائذ.

أعغذ ِإخشا ٌجط١ئخ ٌُ رىٓ ئال ٌزض٠ذٟٔ ؽّبعب، ؽزٝ ئٟٔ األػّبي ٚأفؾبة اٌمشاس ٌٚىٓ اعزغبثزُٙ ا

ثغٙٛد  ؽخـ ٚأوضش ِٓ أسثؼ١ٓ ِٕضال أسثؼّبئخ أوضش ٌِٓٗ صسد ِؾشٚػب رؾذ اعُ )رشلت ص٠بسرٟ(، 

 فشد٠خ رٙذف ئٌٝ رفؼ١ً عٛ ِٓ اٌضمبفخ اٌذ١ٕ٠خ اٌٙبدفخ ثأعب١ٌت ِجغطخ.

 ٚلجً أْ أرٛعٗ ٌّؾبس٠ؼٟ اٌخبفخ، وٕذ ػنٛا عبثمب فٟ ٌغٕخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزأ١ً٘ فٟ عّؼ١خ اٌمط١ف     

اٌزٟ أٚفٍذ ؽخقب وبٔٛا ٠ؼبْٔٛ ِٓ ِؾبوً اٌجطبٌخ  اص١ٕٓ ٚعجؼ١ٓرٛظ١ف آٔزان ٚاعزطؼذ  ٌخ١ش٠خ،ا

ػٓ اٌّجبدساد اٌزٟ رمذِٙب فأٔب أؽؼش أْ أغاللٕب  ،االٔزؾبس. ٚثّٕبعجخ اٌؾذ٠ش ػٓ اٌجطبٌخثؼنُٙ ٌّؾبٌٚخ 

اٌؾىِٛخ أوضش ِٓ  رذػّٗفٟ فٕذٚق اٌّئ٠ٛخ اٌزٞ  -ِضال -ؽزٝ ا٢ْ ال ٠ٛعذ أؽذ أُ٘ أعجبثٙب، ف٘ٛ  اٌذٌٚخ

 . فمو أسثؼخ أؽخبؿ

 حسين اىخببز:اىطبىب 

فٟ ئ٠قبي فىشرٟ اٌزٟ وبٔذ رشاٚدٟٔ ؽٛي أ١ّ٘خ اعزغالٌٕب ٌطبلبرٕب ٌزٍج١خ ئر ٌُ أرّىٓ ػٍٝ ِب ٠جذٚ أػززس      

أرمذَ ٚ خزٍف فئبرٗ ٚؽشائؾٗ.ٚأزمبال ٌٍّغزّغ ثّ ،اؽز١بعبد ثؼنٕب أ٠ب وبْ ِغبٌٙب ثذءا ِٓ ِؾ١و األعشح

ثبٌؾىش اٌغض٠ً ٌألعزبر عؼفش اٌؾب٠ت ػٍٝ ٘زٖ اٌفشفخ اٌط١جخ اٌزٟ اٌزم١ٕبوُ ف١ٙب، وّب أؽىش ع١ّغ ِٓ ؽنش، 

 ٚاٌغالَ ػ١ٍىُ ٚسؽّخ هللا ٚثشوبرٗ.

 

 


