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 ()كلمة األستاذ الدكتور موفق دعبول
 

 :رئيس وجىع امنغة امعربية امسيد األستاذ امدكتور وروان امىحاسني

 :امسادة أعضاء امىجىع

 :امسادة امحضور

 :امسالم عنيكه ورحىة اهلل وبركاته

٣ٞ ٥٢١لارٞث ٘ٮ ٪ؼا احضخٙػاؿ ةٰػ٬ـ ١ٖػث األـ كٯػ٬ـ أكٟؽ ٣ٟ١ ضي٬ر

ٰٕػػؽق ٤ػػ٦ احضخٙػػاحت ٥ٞػػا ٯ٫ػػػؼ ٯ٫ػػػؼ ٪ػػؼا احضخٙػػاؿ،  .ا٢١ٖػػث ا١ٓؽةٰػػث

ػاؼ ا١خػٮ أٰٞػ أ٪٥ٰث ا٥١ٓا٧ٮ كا٣ٰٜ١ كاأل٪إ١٭ ح األعؽل ة٨٥اـتات ٤غخ٢ٙث،

 .ساءت ا٨٥١اـتث ٦٤ أس٫٢ا

 :أيها امحضور امكرام

أ١ػػٗ كحفػػ٥ٓئث كاذ٨ػػ٦ٰ  ٘ػػٮ ا١طػػادم كا١ٓلػػؽٯ٦ ٤ػػ٦ كػػ٫ؽ كػػتاط ْػػاـ

  ٚ ا١خ٢ٓػ٣ٰ  كع٥ف٦ٰ حِا٪ؽ آحؼ ا٢ٍ١تث ا١ت٨ٖا٦ٰٰ١ )٦٤ ة٨ٖالدش( ٤ٍا١ت٦ٰ ةط

)١ٖث األـ ٣٫١( كْػـ إستار٪٣ ٢ْ٭ ا١خ٣٢ٓ ةا٢١ٖث األكردٯث ١ٖث  ةا٢١ٖث ا١ت٨ٖا١ٰث

ٛػ٬ل األ٤ػ٦ ا١تاٞفػخا٧ٰث ا٨١ػار ٢ْػ٭ ا٥١خِػا٪ؽٯ٦ كٛخ٢ػج  ةاٞفخاف، ٘أ٢ٌٜج

 أْػادان ٞتٰؽة ٣٫٨٤.

اـخٜالؿ ة٨ٖالدٯق ٦ْ ةاٞفخاف أ٨٢ْج ا١ط٤٬ٟث ا١ت٨ٖا١ٰث ا١طػادم  كةٓػ

                                                 

() ْٚي٬ ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ةػ٤ل. 
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ٛػػ٤ج ةػ٨ٖالدٯق ككا١ٓلؽٯ٦ ٦٤ ك٫ؽ كتاط ٠ٞ ْاـ ْٰػان ١ل٫ػاء ا٢١ٖث األـ. 

٥ِ٨٥١ث ا٧٬ٰ١ف٬ٟ ح٢ٍب ٩ٰ٘ اْختار ا١طادم كا١ٓلؽٯ٦  5979اٛخؽاضان ٘ٮ ْاـ 

ٞػاف أكؿ ٦٤ ك٫ؽ كتاط ْٰػان ٢١ٖث األـ. كاٜ٘ج ا٧٬ٰ١فػ٬ٟ ٢ْػ٭ احٛخػؽاح، ك

 .5555اضخٙاؿ ة٫ؼا ا١ٰٓػ ْاـ 

ْا٤ػان  5558ٛػ ضػدت ا١ٓػاـ  كإىا٘ث إ١٭ ذ١ٝ ٞا٧ج ٥ِ٨٤ث ا٧٬ٰ١ف٬ٟ

% ٦٤ ا٢١ٖات ٘ٮ ا١ٓا٣١، كا١تػا١ٔ ْػػد٪ا ٢١55ٖات ةٓػ أف حضِج أف  ادك١ًّٰ 

١ٖػث ا٧ٜؽىػج ٘ػٮ  555أكػارت إ١ػ٭ أف كـتٓث آحؼ ١ٖث، ٤ٓؽىث ٢١ؾكاؿ، 

 ا١ٜؽف ا١ٓلؽٯ٦.

أف ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ٪ػٮ أف ٯؽد ٘ػٮ حٜؽٯػؽ ٧٬ٰ٢١فػ٬ٟ ختاق ٦٤ ا١ال٘ج ١ال٧ك

 كاضػة ٦٤ ا٢١ٖات ا٥١ؽكطث ١ال٧ػذار، ٥ٞا ساء ٘ٮ حٜؽٯؽ ا٧٬ٰ١ف٬ٟ.

ك١ٓػػ٠ ا٧٬ٰ١فػػ٬ٟ ٘ػػٮ د٬ْا٪ػػا ٪ػػؼق ٛػػػ حضِػػج ةٓػػو ا٥١ؤكػػؽات 

كا١ف٢تٰات ٘ٮ ١ٖػث ا١خ٬انػ٠ ةػ٦ٰ أة٨ػاء ا١ٓؽةٰػث دكف أف حيػّ ٘ػٮ ضفػتا٫٧ا 

 ا٧ػذار٪ا.ا٬ٓ١ا٠٤ ا١طٰٰٜٜث ١تٜاء ١ٖث أك 

٫٧ػا أنػ٬ات إ١ٜػ اٞخٙج ا٧٬ٰ١ف٬ٟ ةا٬ٛ٬١ؼ ٨ْػ ُا٪ؽ ا٢١ٖث، ٦٤ ضٰد 

٢١خٓتٰؽ ٦ْ ا١طاسات. ١ٜػ ٢ٕٙج ٦ْ حػارٯظ ا١ٓؽةٰػث ك٨ٕا٪ػا كٛػػرح٫ا، ٥ٞػا 

حضَ ٪ؼق ا١ه٢ث  .٢ٕٙج ٦ْ ا١ه٢ث ا٬ٜ١ٯث ة٦ٰ ا١ٓؽةٰث كأة٨ائ٫ا كا٨١ا٦ٌٰٜ ة٫ا

اـاح٩ أف أرةّ  ١ٖػات ٘ػٮ ـتا٧ٮ ٯط٠٥ سائؾة ٬٧ة٠، إذ ة٦ٌٰ ةتط٬ذ٩ كدرإْا٣١ 

 ٫٨٤ا. ا١ٓؽةٰث كاضػةه  ا١ٓا٣١ ٤ؽكطث ٢١تٜاء دكف ـ٬ا٪ا... كا٢١ٖثي 

كأرل ٦٤ ا٨٥١اـب أف أذٞؽ ٪٨ا ا١ػكر ا١ٟتٰؽ ٢١ٜػؽآف ا١ٟػؽٯ٣ ٘ػٮ ضٙػَ 

 ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث..

 ٩ٰ٢ ا٥١ؤرخ ٬ٜ٧ح زٯادة ضٰد ٛاؿ:٦٥ْ٘ ا١شا٧ب ا٤٬ٜ١ٮ ٧ؼٞؽ ٤رالن ٤ا ٧ت٩ٌ 

تًػك ،٨ٰ٢ْا أف ٧خ٦ٜ ١ٖخ٨ا» ٠ ٞػ٠ كاضػػ ٨٤ػا إحٜاف ٪ؼق ا٢١ٖث ٯٜيٮ ةػأف ٯٜي
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٦ ذ١ٝ أسؽق ٨ْػ ْأ٤ا ا٥١ف٣٢ ٩٢٘  ٩ ٥٫٘ان نطٰطان.٥ى ٢ْ٭ ا١ٜؽآف ا١ٟؽٯ٣ ٫ٰٙ٘ى 

رة٩. كأ٤ا ا١تا٬ٛف ٣٫٢٘ ٢ْ٭ ذ١ٝ أسؽ٪٣ ٨ْػ ٬ٙ٧ـ٣٫ ك٨ْػػ أة٨ػائ٣٫، ا١ػؼٯ٦ 

 .«ٯيؽة٣٫٧٬ ٨ْػئؼ حؽةٰث ْؽةٰث عا١هث

٥ٌ٢ْػ٬ا »: ا١غػ٬رم إذ ٯٜػ٬ؿ ا١ٜػؽكم ركػٰػ ـػ٣ٰ٢ك٤ا ٧ت٩ٌ إ١ٰػ٩ ا١لػاْؽ 

ا١ٜؽآف كا١طػٯد ك٫٧ز ا١تالٕث ٘ٮ ٤ػارـ٣ٟ كسا٤ٓاح٣ٟ ١ٟٮ حتٜػ٭ ا١ٓؽةٰػث 

 .«ا١ٙهٰطث دائؽة ٢ْ٭ أ١ف٨ث ا١ٓؽب

كأ٤ا ٢ْ٭ ا٥١فخ٬ل ا١ٓا٥١ٮ، ٘إف ا٥١فػ٦ٰ٥٢ ٘ػٮ أ٧طػاء ا١ٓػا٣١ ٯ٫خ٥ػ٬ف 

 ةا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث، ١ٖث ا١ٜؽآف ا١ٟؽٯ٣.

 ..؟حيؽل ٥١اذا اح٪خ٥اـ ة٢ٖث األـ

 ،ال٧ػػذار ا٢ٟ١ػٮك١خ٫ػٯػػ ٤خؾاٯػػ ١اء ا٥١٬ٓ١ػث سػؽٌ ٤ػ٦ ؽض ا٢١ٖػات حخٓ

٢ٟ٧ٰؾٯػث. كذ١ٝ ١طفاب ا٢١ٖات ا٥١فٍٰؽة ٢ْ٭ كتٟات اححهاؿ ٞا٢١ٖػث اإل

كإ١٭ سا٧ب ا٧ٜؽاض ا٢١ٖات كـٍٰؽة ْػػد ٢ٰٛػ٠ ٤ػ٦ ا٢١ٖػات، إف ا١رٜا٘ػات 

كٝ ٰ٘ػ٩ أف ا٢١ٖػات  ٞؼ١ٝ حخٓؽض ١ال٧ٜؽاض ١خف٬د ذٜا٘ث ا١ٖا١ب، ك٥٤ا ح

كرٰٞؾة أـاـٰث ٘ٮ اححهاؿ كاح٧ػػ٤اج  ،٦ ا٤٬ٜ٥١ات ا١ش٬٪ؽٯث ٬٫٢١ٯث٤ حٓػٌ 

كا١خ٣ٰ٢ٓ كا١خ٥٨ٰث، ك٪ؼا ٯؤدم إ١٭ ا١ٜياء ٢ْ٭ األ٥٧اط ا١ٙؽٯػة  ٦ٍٰاحسخ٥اَّْٰ 

٘ٮ ا١خٰٟٙؽ كا١خٓتٰؽ، كإ١٭ ةخؽ ا١ه٢ث ة٦ٰ كاّٛ ا١ل٬ٓب ك٤اى٫ٰا، ٥ٞا ٯػؤدم 

... كاضػػ ١ٖػ٬م ذٜػا٘ٮم إ١٭ ـٰادة ٥٧ً ٥٤ا ٯؤد ،إ١٭ ٰٕاب ا١خ٬٨ع كا١خٓػد

كحخش٩ ا١طٰاة ٢ْ٭ األرض ١خ٬ٟف ٞئٰتث: إف ا١خشؽةث ا١خؽٰٞث ٘ٮ احـخ٨ٖاء ْػ٦ 

٘ػٮ  ، أدت إ١٭ نػ٬ٓةات ةا١ٖػثة٩ ا١طؽؼ ا١ٓؽةٮ كاـختػاؿ ا١طؽؼ ا١الح٨ٰٮ

 احهاؿ ضاىؽ األحؽاؾ ة٥اى٣٫ٰ.

كْػ٦ ا١رٰػاب  ،٨١خه٬ر أف ا١خٓػدٯث ٕاةج ٦ْ ح٬٨ع ا١ٍٓاـ ا١ؼم ٧خ٨اك١ػ٩

ت٫ؽ٧ػا كْػ٦ ٌؽائ٨ٜػا ٘ػٮ ا١طػػٯد ٫ا، ك٦ْ ا١خ٬٨ع ا٥ٓ١ؽا٧ٮ ا١ؼم ٯى ا١خٮ ٢٧تف
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إف ٪ػؼا ٥ٓ١ػؽم  .. ٨١ٖػػك ةٓػػ ذ١ػٝ ٧فػغان ٤ٟػؽرة...كا١خ٬ان٠ ٤ّ اٱعؽ.

ٯطخاج إ١٭ إْادة نٰإث ـٟاف ٪ؼق ا٬٥ٓ٥١رة، ٬٧٬ٰٟ١ا ٧فغان ٤ٟؽرة ةػحن ٦٤ 

 ا١خٓػدٯث ٘ٮ ٪ٰئات كنٙات ٦٤ ٯ٥ٓؽ األرض ٪ؼق األٯاـ.

٢١ٖث األـ إ١٭ ١ٖث أعؽل ٪٬ اْخػػاء نػارخ ٢ْػ٭ حػارٯظ إف ا١خط٬ؿ ٦٤ ا

األ٤ث ك٢ْ٭ حؽاذ٫ا.. ٪ٮ ض٣ٟ ةاإلْػاـ ٢ْ٭ ذاٞؽة األ٤ث، ك٪ػ٠ ٯ٥ٟػ٦ أل٤ػث 

 أف ح٬ٟف دكف ذاٞؽة؟

ٕا١ػب ح ٯ٨ٓٮ أةػان إ٪٥اؿ ١ٖث األـ، إ٨٧ا ٧شػ ٘ٮ  ،إف اح٪خ٥اـ ةا٢١ٖث األـ

ـ ا١لؽٞفػٰث ٤ػرالن أ٢ٰٛات ٤٬ٰٛث، حطؽص ٢ْػ٭ ١ٖخ٫ػا األنػ٢ٰث. ٘ػاأل ا١ت٢ػاف

ي حطؽص ٢ْ٭ ح٣ٰ٢ٓ أة٨ائ٫ا ا٢١ٖث ا١لؽٞفٰث، ٫٘ٮ ١ٖث  ٣٫.. أ٤ا ا٢١ٖث األـ ٘ػٮ ٤  أ

 ،ا١ٓا٣١ ا١ٓؽةٮ ٫٘ٮ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث. ٪ٮ إذف ا٢١ٖث ا٬٥١ضػة ٢ْ٭ ٤فخ٬ل األ٤ػث

 ٫٘ٮ ا٢١ٖث ا١ؽـ٥ٰث ك١ٖث ا١خػرٯؿ ك١ٖث ا١خٓا٠٤.

ٜػا٘ٮ كا١فٰاـػٮ أذؽ ا٥١٬ٓ١ػث احٛخهػادم كا١ر إ١٭أكؽت ٛت٠ ٠ٰ٢ٛ  كٛػ

ٛتيػث دكؿ ٥ِْػ٭ ٢ٰ٢ٛػث. ك١ٟػ٦  ٘ػٮس٠ٓ ا١ٓا٣١ ا١ؼم ٯؤدم إ١٭ كا٬ٖ٢١م 

ػػ٨تَّ حى  ،دكؿ ا١ٓػػا٣١ س٫ٰٓ٥ػػا، كةغانػػث دكؿ ا١ٓػػا٣١ ا١ٰٜٙػػؽة كا٥١خغ٢ٙػػث ج ٫ى

 ٥٢١غاٌؽ ا١خٮ ح٨خِؽ٪ا، كةػأت حخغؼ اإلسؽاءات ا٨٥١اـتث ١ط٥اٯث ذاح٫ا.

 .ك٬٧رد ٤رالن ٢ْ٭ ذ١ٝ ضاؿ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٘ٮ ا١لاةٟث

 ة٨َّٰػج١ٜػػ  ،ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٢ْ٭ ا١لػاةٟث ٤فخ٢٥ٓٮ٥ا ٯغم ْػد ٰ٘ أوالً:

 55أف ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ةخػارٯظ  (Internetworldstates)اإلضهاءات كٜ٘ان ٬٥١ّٛ 

حفت٫ٜا ا٢١ٖػات  ا٥١فخ٦ٰ٢٥ٓ٪ٮ راةّ ١ٖث ٦٤ ضٰد ْػد  5557ٞا٬٧ف األكؿ 

% ٤ػ٦ 4٬9ا١ٓؽةٰػث ا٢١ٖػث  ٤فػخ٢٥ٓٮاإل٢ٟ٧ٰؾٯث كا١ه٨ٰٰث كاإلـتا٧ٰث. ك٧فػتث 

 ا١لاةٟث. ٥١فخ٢٥ٓٮا١ٓػد ا٢ٟ١ٮ 

أ٤ا ٤ا ٯخ٢ٓػٚ ةػا٥١طخ٬ل ا١ٓؽةػٮ ٘ػإف ٧فػتث ا٬٥١اٛػّ ا١خػٮ حٟخػب  ثانياً:
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ةا١ٓؽةٰث ٦٤ ة٦ٰ ٤ش٬٥ْث ا٬٥١اّٛ ٪ٮ ـتٓث ةاأل١ٗ، كةؼ١ٝ ٯطخ٠ ا٥١طخػ٬ل 

ْى   ة٦ٰ ا٢١ٖات ا١ٓا٥١ٰث. ةى ؽلٍ ا١ٓؽةٮ ا٥١ؽحتث ا١فادـث 

ٯػث ٘ػٮ ٤شخ٥ػّ كاضػػ حػؤدم إ١ػ٭ ح٥ػؾؽ ٯتػك ٬٢١٪٢ث األك١٭ أف ا١خٓػد

ا٥١شخ٥ّ كحلؽذ٩٤، كإ١٭ ا٧ٟٙاء أ٪٠ ٠ٞ ذٜا٘ث ٦ْ ا١رٜا٘ػث األعػؽل. ك٨٨ٟ١ػا 

٧ؽل أف ا١خ٬٨ع كا١خٓػػد إ٨ٕػاء ١ألضٰػاء كزٯ٨ػث ٢١طٰػاة، ةػ٠ ٪ػ٬ ىػؽكرة ٤ػ٦ 

 ٠ اٱعؽ ٰ٘خٓاٯق ٩ٓ٤.ٜتى ىؽكرات ا١طٰاة. إ٫٧ا ٤ٰٓار ارحٜاء اإل٧فاف ٨ْػ٤ا ٯى 

٬ُا٪ؽ ا١خٓػدٯث. ٧ؽل ٤ػرالن ٰٞػٗ  ٢ْ٭ ضهؽ ٫١ا ك٘ٮ حارٯغ٨ا ك٬ا٪ػ ح

 -٪55أف أ٤ٰؽ ا٥١ؤ٦ٰ٨٤ ٥ْؽ ة٦ ا١غٍاب ٛػ ْٜػ، ٨ْػ٤ا دعػ٠ ا١ٜػػس ٘ػٮ 

ٓي  ٤ا ٯف٥٭ ا٫ٓ١ػى  ـ،656 َّٞ  ٥ؽمَّ ا١ ػ ٰ٘ػ٩ ضؽٯػث ا١خػػٯ٦ كضػٚ احعخٰػار ا١ؼم أ

ٙاٯات كا١ٜػاذكرات ا١خػٮ ا١خٓػدٯث. ١ٜػ ٛاـ ا١ٙاحط٬ف ةخش٥ّٰ ا٨١ه  زى ٫ٍ ا١ػٯ٨ٮ ك٧ى 

٫ٓا ا١ؽك٤اف ٘ٮ ٬٤ا٦ٌ ا١ٓتادة، ذ٣ ض٬٢٥٪ا ٘ٮ أردٯخ٣٫، ٘أْػادكا ةػؼ١ٝ كى

 ا٫ٍ١ؽ كا١ٜػاـث أل٤ا٦ٞ ا١ٓتادة.

٢٭ عٍؽ ا٥١٬ٓ١ث ٢ْػ٭ ١ٖػاح٣٫، ١ٜػػ ٛػاؿ ٦٤ْ دكؿ ا١ٓا٣١  ٩ ا١ٓػٯػي ح٨تَّ ك

ح ا٧خهار ٨١ػا ٢ْػ٭ ا١ٓػػك إح ةػا٬ٓ١دة إ١ػ٭ » :ا١ؾ٣ْٰ ا١ٰٙخ٨ا٤ٮ (٪٬كٮ ٩٨ٰ٤)

ضػا٬ِ٘ا »: كا١خٙج إ١ػ٭ أة٨ػاء ٤٬ٛػ٩ ٯٜػ٬ؿ ٫١ػ٣ «.األـ..ذٜا٘خ٨ا ا٤٬ٜ١ٰث ك١ٖخ٨ا 

٢ْ٭ نٙاء ١ٖخ٣ٟ ٥ٞا حطا٬ِ٘ف ٢ْ٭ نٙاء ٣ٟ٧٬ْٰ، ضؼار ٦٤ أف حفػخ٬٢٥ٓا 

 .«١ٖث ٰ٘خ٨ا٤ٰث ٯ٣ٟ٨ٟ٥ أف حفخ٬٢٥ٓا ٩ٰ٘ ٥٢ٞث أس٨تٰث ٘ٮ ٤ٟافو 

 ٞي٢ ػٗذات ٤ؽة ٥ْا ـٰه٨ّ ةادئ ذم ةػء إذا ٤ػا  (٬ٙ٧٬ٞك٬ٰس)ـئ٠ ك

٘ػا٧تؽل  «؟٥١ػاذا»ذػ٣ ـػئ٠:  ،«الح ا٢١ٖػث ةا١خأٰٞػػإنػ»ا١تالد، ٘أسػاب:  أ٤ؽى 

إذا ٣١ ح٦ٟ ا٢١ٖث ـ٥ٰ٢ث، ٥٘ا ٯٜاؿ ١ػٰؿ ٪ػ٬ ا٥١ٜهػ٬د، كإذا ٞػاف ٤ػا »ٛائالن: 

ػٯٜاؿ ١ٰؿ ٪٬ ةا٥١ٜه٬د، ٥٘ا ٯفػخطٚ اإل٧شػاز ١ػ٦ ٯي٨شػؾ، كإذا ١ػ٣ ٯي  ؾ ٤ػا ٨شى

ة٥٫ا اح٧طٍاط، كإذا ٤ا ا٧طٍػج  ق، ٘إف األعالؽ كا٬٨ٙ١ف ٯط٠ه ٯفخطٚ إ٧شازى 
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٬ؼ كإذا ٤ا ا٧طؽ٘ػج ا١ٓػا١ػث، ٘فػ ،عالؽ كا٬٨ٙ١ف ٘ا١ٓػا١ث ـ٬ؼ ح٨طؽؼاأل

ٯشب ا١خغ٢ٮ ٦ْ احْختاط . ك٢ْ٭ ٪ؼا ، ٯٜٗ ا٨١اس ٤يٍؽة٦ٰ ح ض٬ؿ ٣٫١

 .«، ك٪ؼا أ٤ؽ ٯخ٬ٙؽ ٘ٮ أ٪٥ٰخ٩ ٢ْ٭ ٠ٞ أ٤ؽ٘ٮ ا٬ٜ١ؿ

ك١ٜػ أكىص األـخاذ ا١خ٧٬فػٮ ا١ػػٞخ٬ر ْتػػ ا١فػالـ ا٥١فػػم ذ١ػٝ إذ 

 .اق ا٥١ؽض٢ػث ا١خارٯغٰػث كىػّ ضػؽج سػػًّ ةٰث ٘ٮ ٪ؼإف كىّ ا٢١ٖث ا١ٓؽ»ٛاؿ: 

( ا١رٜاٰ٘ث حخٜهػ ا٠ٰ٨١ ٤ػ٦ ٞػ٠ ٨٫٘اؾ ض٢٥ث كاـٓث، حهاضب ض٢٥ث )ا٥١٬ٓ١ث

ا١رٜا٘ات اإل٧فا٧ٰث ذات ا١شؼكر ا١طيارٯث ا٥١خأنػ٢ث. ك٘ػٮ ٤ٜػػ٤خ٫ا ا١رٜا٘ػث 

ا١ٓؽةٰث. حخ٬ـ٠ ٪ؼق ا١ط٥ػالت ا١ٓػائٰػث دائ٥ػان ةا١ٓا٤ػ٠ ا٢١ٖػ٬م. كٞرٰػؽان ٤ػا 

أف ا١ٓؽةٰث ا١ٙهط٭ ١ٖث ٤ٙارٛث ٬٢١اّٛ ا١طٰٜٜٮ، ٘خطاكؿ أف حرتج ٘ػٮ حخ٠٢ٓ ة

ا٬١٪٣ ةأف ١ٖث ا٬١اّٛ ٪ٮ ا١خٮ ٯشب أف حهػتص ا٢١ٖػث ا١ؽـػ٥ٰث، ك٪ػؼا ٨ٓ٤ػاق 

حط٬ٯ٫٢ا إ١٭ ١ٖث حؽة٬ٯث، ذ٣ إ١٭ ١ٖث إةػاْٰث ضخ٭ ٯٟخب ة٫ا ا١ٟٙػؽ، ك٤ػ٦ ٪٨ػا 

ح٢ٜػ٭ ا١ٓؽةٰػث  حخف٠٢ ا٥١ٓاكؿ ا٨١اـٙث. أ٤ا ا٥١ػػل ا١تٰٓػػ ا٨٥١لػ٬د، ٫٘ػ٬ أف

 .«٧ٙؿ ا٥١هٰؽ ا١ؼم ناد٘خ٩ ا٢١ٖث ا١الح٨ٰٰث

ّه ا١طٜائٚ ا١خارٯغٰث ا١شػٯػة سى » أٯيان:كٯ٬ٜؿ ا٥١فػم  ٯ٨ف٢ٝ ٘ػٮ كاضػػ،  ٥

ػ١ٰؿ ٢١ٓػؽب ٫٨٤ػا عٰػاراف، إ٥٧ػا ٪ػ٬ عٰػار ٘ؽٯػػ. أف ٯي  كا ست٫ػخ٣٫ ا١طيػارٯث ٬ه ٜى

كـػاْػ٪ا ا١ػاع٢ٰث ا١خٮ ٪ٮ ست٫ث ا٬٫١ٯػث ة٫٨يػث ٟ٘ؽٯػث ٬ٛا٫٤ػا ا١ٜٓػ٠ ا١هػارـ، 

ػا٥١خ٦ٰ ضؽٯػث ا١ػؽأم كا١خٓتٰػؽ، كا١خ٬انػ٠ ا١ٜػائ٣ ٢ْػ٭ ا٨١ٜػػ ا٥١فػؤكؿ، كٯي  كا ٬ه ٜى

ست٫خ٣٫ ا١رٜاٰ٘ث أٯيان، ةأف ٯ٬ٜدكا ا٬١ُٰٙث ا١ٙا٢ْث ا١شتارة ا١خٮ حؤدٯ٫ا ا٢١ٖث ا٬ٜ١ٯػث، 

 .«ك٦١ ٯؤدٯ٫ا ةػٯ٠ آعؽ ٦٤ ا١تػائ٠ ٢ْ٭ كس٩ ا١ٍّٜ كاإلٌالؽ

 يوم اللغة العربية:
ـ ا١ٓا٥١ٮ ٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ا١ؼم ٛؽرح٩ ا١ش٥ٰٓث ا١ٓا٤ػث ١أل٤ػ٣ إىا٘ثن إ١٭ ا٬ٰ١

ا٥١خطػة، كإ١٭ ٯ٬ـ ١ٖث األـ ا١ؼم ٛؽرح٩ ا٧٬ٰ١ف٬ٟ، أنػرت ا١شا٤ٓث ا١ٓؽةٰػث 
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 ٛؽاران دْج ٩ٰ٘ إ١٭ احضخٙاؿ ةا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٘ٮ األكؿ ٦٤ آذار ٦٤ ٠ٞ ْاـ.

د ١ٖخ٨ا ساء ٪ؼا ا١ٜؽار ةٓػ أف حضِج ا١شا٤ٓث ا١ٓؽةٰث األعٍار ا١خٮ ح٫ػ

ا١ٓؽةٰػػث كذٜا٘خ٨ػػا ا١ٓؽةٰػػث، كةٓػػػ أف حٓا١ػػج نػػٰطات ا٥١ٟٙػػؽٯ٦ كا٥١رٜٙػػ٦ٰ 

ا١ٓػػؽب. كاـػػخشاةثن ١خ٬نػػٰات ا٥١ػػؤح٥ؽات ا١ٓؽةٰػػث ك٤شػػا٤ّ ا٢١ٖػػث ا١ٓؽةٰػػث 

ٞيٍؽ ٢ْ٭ ـت٠ٰ ا٥١راؿ ٤ػا ٛا١ػ٩ ْتػػ ا١ٓؾٯػؾ ا١ؽ٘ػاْٮ ٘ػٮ دكرة  ىٍؼ كٰٕؽ٪ا.. ك٨ٍ١

١ٓؽب، ٤اذا ةٜٮ ٨١ا ٞٮ ٧ط٦ ا»: 5995ٖث ا١ٓؽةٰث ٘ٮ ا١ٜا٪ؽة كتاط ٤ش٥ّ ا٢١

٧خ٥اـٝ كح ٧ي٥ط٠ أك ٧خالك٭، ك٧ؼ٪ب عتؽان ٤ػ٦ األعتػار، ك٧ػؼكب ٥ٞػا 

؟ ١ػ٣ ٯتػٚ ٨١ػا إح ا٢١ٖػث، ٜ٘ػػ ت٨٢ا أ٣٤ه ٜ٘ػت كغهػٰخ٫ا ا١فٰاـػٰثذاةج ٦٤ ٛ

حٟا١ب ٨ٰ٢ْا ا١ٖؾك ا١رٜا٘ٮ ٦٤ ٠ٞ سا٧ب، ٯ٠٥ٓ دائ٥ان ٠ٰ١ ٫٧ار ١ٟػٮ ٯٜػ٬ٌض 

٫١ا إ١ػ٭ أ٤لػاجو ٯفػ٠٫ اةخال٫ْػا، كح٫ٰٰٟٙػا ارحتا٨ٌا ة٢ٖخ٨ا، ١ًٖث ا١ٜؽآف، كٯط٬ٌ 

٢ْ٭ ا٨١ط٬ ا١ؼم ٯؽٯػ، ك٪٬ ٯػرؾ ح٥ا٤ان أ٩٧ إذا ٤ا ٬ٌٛض ا٢١ٖػث، ٘إ٧ػ٩ ٯٜػ٬ٌض 

٠ ٢ْٰػ٩ ةٓػػ ذ١ػٝ أف ٯٜػ٬ٌض ةٓػػ٪ا ٞػ٠  ا١ػْا٤ث األـاـٰث ٘ٮ ٰٞا٨٧ا، كٯىف٫ي

ا١ػْا٤ات األعؽل ١ًخ٫٨ار، كاضػةن ح٬٢ األعؽل، كةؼ١ٝ ٦١ ح٬ٜـ ٨١ا ٛائ٥ثه كح 

 .«راةٍث حش٨ٓ٥ا

 وجاء في امخطة امشاونة منثقافة امعربية:

إف حط٠ٰ٢ ا١ل٠ٟ ا٬ٖ٢١م ٞلٗ ٦ْ ْػدو ٦٤ ا٥١هاْب ح٬اس٫٫ػا ا٢١ٖػث 

ا١ٓؽةٰث ٘ٮ ٪ؼا ا١ٓهؽ، ك٫٢ٞا حخه٠ أـاـان ةتًء ا٬٥٨١ ا١ٟٙؽم كاحسخ٥ػاْٮ 

 ا١ٓاـ ا١ؼم حٓا٧ٮ ٩٨٤ األ٤ث ا١ٓؽةٰث، ٜ٘ػ ٠ٌُ ارحتاط ا١رٜا٘ث ةا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٛائ٥ان 

كذٰٜان ٘ٮ ا١خارٯظ ٩٢ٞ، كعانثن ةٓػ اإلـالـ. كٛػ ح٬ا٘ٚ ٧ييز ا١رٜا٘ػث ا١ٓؽةٰػث 

خهط٫ا، ٘ٮ ٢٥ْٰث حتاد١ٰث ٦٤ ا١خأذؽ كا١خػأذٰؽ.  كٍْاؤ٪ا ٤ّ ازد٪ار ٪ؼق ا٢١ٖث كحٙى

٥٢٘ا ا٥ٟ٧ق ذ١ٝ ا١ٍٓػاء، ٘ػٮ ا١ٜػؽكف األعٰػؽة، ا٥ٟ٧لػج ٤ٓػ٩ ا٢١ٖػث ْػ٦ 

٘ٮ ك٫٨ٌػا ا١ٓؽةػٮ حٜخػؽف ا١خ٬ٍر كا٥١لارٞث ٘ٮ ضٰاة ا١ٓهؽ، ضخ٭ أنتطج 
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ؽاؾ احسخ٥اْٮ ٤ٟا٧ػثن  أضٰا٧ان ةا١خغ٢ٗ ا١رٜا٘ٮ كا١ٟٙؽم، ٘ٮ ض٦ٰ ارحتً ا١طى

كدكران ةا٢١ٖات األس٨تٰث، كاـخ٥ٓاؿ ٪ؼق ا٢١ٖات ٘ػٮ ا١خ٢ٓػ٣ٰ ا١ٓػا١ٮ أضٰا٧ػان، 

 ا١خ٨ٰٜث ٘ٮ ْػدو ٦٤ ا١ت٢ػاف.ك٘ٮ اإلدارة، كا١فٰاـث، كا٬٢ٓ١ـ، ك

 :أيها امحضور امكرام

ً ا١يػ٬ء ٢ْػ٭ ٭ ٤ا ٣١ ٧ف٢  ضخٙاؿ ة٫ؼا ا٬ٰ١ـ أك ذاؾ أمه ٨ٓ٤ن ح ٯ٬ٟف ١ال

ضاؿ ٬٤ى٬ع احضخٙاؿ ٧ؽاٛب ا١ش٬ا٧ب اإلٯشاةٰث كا١ش٬ا٧ػب ا١فػ٢تٰث.. ٪ػ٠ 

 ؟ازداد األ٤ؽ ـ٬ءان  حٜػ٨٤ا إ١٭ األ٤اـ أـ

ٍػا  ٦٤ أس٠ ذ١ٝ ـأٌؽح ٪٨ا ةٓػو ا١طٜػائٚ حفػاْػ٧ا ٢ْػ٭ رـػ٣ ا١غي

 ٧ط٬ ا٥١فخٜت٠.

ا أوالً( أف ٨٧ِؽ إ١٭ ضػاؿ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث دكف ا٨١ِػؽ إ١ػ٭  ٦٤ ا١هٓب سػًّ

 ا١ش٬ا٧ب األعؽل ا١طيارٯث كا٥٢ٓ١ٰث كاحٛخهادٯث كٰٕؽ٪ا.

ػق ٘ٮ ٯ٢ٜ  أف ا٬٢ٖ٥١ب ٯختّ ا١ٖا١ب »ك١ٜػ أكىص اة٦ ع٢ػكف ٘ٮ ٤ٜػ٤خ٩ 

 «.٦٤ كؤك٩٧ ٠ٞ كأف

إف ا٢١ٖػث ٯفػًٜ أٞرؽ٪ػا كٯتٍػ٠ »: أكار اة٦ ضؾـ إ١٭ ٪ؼا األ٤ػؽ ٜ٘ػاؿك

٫ػا األ٤ػث ك٤٬٢ْى  ٘إ٥٧ػا ٯٜػٮ ١ٖػثى .. ٫ا كدع٬ؿ ٰٕؽ٪٣ ٬٣٫ٰ٢ْط دك١ث أ٪٢ةفٜ

دك١ػخ٣٫، ك٢ٕػب ٢ْػ٣٫ٰ  ٍج ٙى ٢ً كأ٤ا ٦٤ حى ، أ٪٫٢ا دك١خ٫ا، ك٧لاطي  ٪ا ٬ٛةي كأعتارى 

ا١غػ٬اٌؽ، كرة٥ػا ٞػاف ذ١ػٝ ـػتتان ١ػؼ٪اب  ٥ي٬٥ف ٤ػ٣٫٨ ٤ػ٬تي ٘ ٪٣،ْػكه 

 .«٪ؼا ٬٤س٬د ةا٥١لا٪ػة، ك٬٢ٓ٤ـ ةا٠ٜٓ١ ىؽكرة، ك١ٖخ٣٫

إف ا٥١ل٢ٟث ١ٰفج ٘ٮ حغ٢ٗ ا٢١ٖث »: ٤ؽة٦ٰ زرٯٚ كٛاؿ ا١ػٞخ٬ر ٛف٨ٍٍ

٤ػا ذى١َّػج ١ٖػثي كػٓبو إح »كٛاؿ ٤هٍٙ٭ نادؽ ا١ؽا٘ٓػٮ:  .«ة٠ ٘ٮ أنطاة٫ا

 .« ٞاف أ٤ؽق ٘ٮ ذ٪اب كإدةارذىٌؿ، كح ا٧طٍج إٌح 

إف احْخػاء ٢ْ٭ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث، ١ػٰؿ ٤ػ٦ عػارج ا١ٓػؽب، ةػ٠ ٤ػ٦  ثانياً(
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 أ٧ٙف٣٫ أٯيان.. ا١ٓؽب

٩ٰ٘ أف ا١ػكؿ ا١خٮ اـخ٥ٓؽت أسػؾاءن ٤ػ٦ ا١ٓػا٣١ ا١ٓؽةػٮ إ٩٧ ٥٤ا ح كٝ 

٢٥ْج ٢ْػ٭ إضػالؿ ١ٖخ٫ػا ةػػحن ٤ػ٦ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث. ١ٜػػ ـػٓ٭ احـػخ٥ٓار 

ا١ٙؽ٧فٮ ٢١شؾائؽ، ٢ْ٭ ـت٠ٰ ا٥١راؿ، أًلٍف ٯ٥طػ٬ى ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ٤ػ٦ ا٬١سػ٬د 

ا١شؾائػؽٯ٦ٰ.. كٞاد ٯ٢ٙص ٘ٮ ذ١ٝ، ٬١ح ا١ل٬ٓر ا١ػٯ٨ٮ ٢١شؾائؽٯ٦ٰ أك ةٓػو 

٢ْػػ٭ ا٢١ٖػػث ا١ٓؽةٰػػث ةٰٓػػػان ْػػ٦ رٛاةػػث ا٥١فػػخ٥ٓؽٯ٦ ا٬٧ا ٯطػػا٬ِ٘ف ١ٜػػػ ٞػػ

 ا١ٙؽ٧ف٦ٰٰ، كذ١ٝ ٦ْ ٌؽٯٚ ضَٙ ا١ٜؽآف ا١ٟؽٯ٣.

ٛػ ح ٧فخٖؽب ٞرٰؽان ن٨ّ ا١ػكؿ ا٥١فػخ٥ٓؽة، ك١ٟػ٦ األ٤ػؽ ا٥١ػؼ٪٠ ٪ػ٬ ٤ػا 

ٯ٩٢ٓٙ ةٓو ا١ٓؽب ة٢ٖخ٣٫.. أ١ٰؿ ٕؽٯتان أف ٯػ٬ْ أضػ أْياء ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰػث 

تػ ا١ٓؾٯؾ ٥٫٘ٮ، إ١٭ ا١ٓػكؿ ٦ْ ا١طػؽكؼ ا١ٓؽةٰػث إ١ػ٭ ضػؽكؼ ةا١ٜا٪ؽة، ك٪٬  ْ

 حح٨ٰٰث، كٯػ٬ْ إ١٭ احـخ٨ٖاء ٦ْ ىتً ا١طؽكؼ كا٥٢ٟ١ات ةا١ل٠ٟ؟

إف »: ث ٬٤ـػ٭ ضػ٬ؿ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ا١ٙهػط٭أ١ٰؿ ٤ا ٞاف ٯ١٬ٜػ٩ ـػال٤

اٛخػػؽاح ا١غػػً ا١الح٨ٰػػٮ ٪ػػ٬ كذتػػث ٥٢١فػػخٜت٠، كإف ا١ػػؼٯ٦ ٯخ٢ٜٓػػ٬ف ةا١ٓؽةٰػػث 

٢ثه كض ٫ى ٯط٠٥ ٘ٮ ٌٰاح٩ ا١ؽٕتث ٘ٮ ٍٛػّ ا١ٓالٛػث ةػ٦ٰ  ان ، أ٤ؽ«٥ٜ٭ا١ٙهط٭ سى

 ؟!ضاىؽ٧ا ك٤اى٨ٰا، ك٘ٮ اإلـاءة إ١٭ كس٬د٧ا

إ١٭ سا٧ب أك١ئٝ ا١ػؼٯ٦ ٯ٫ػػدكف ضهػ٬ف ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث، ٪٨ػاؾ ٤ػ٦  ثامثاً(

ا٧تؽل ٢١ػ٘اع ٫٨ْا كا١ؼكد ٦ْ ضٰاى٫ا. ٫٘ا ٪٬ ا٥١ٟٙؽ ا١ٓؽةٮ ـاٌّ ا١طهػؽم 

  ٞ ٤خ٬ٍرة ضٰث، ٛاة٢ث ٬٥٨٢١ كاحزدٯاد، ةػ٠ كا٥١ٜاك٤ػث  ػ أف ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٪ٮ ١ٖثٯؤ

 .٦ ٠ٟ١ األعٍار ا١خٮ ح٫ػد٪ا ٦٤ أْػائ٫ا األسا٧ب ك٦٤ أْػائ٫ا ٦٤ األة٨اء ا١ٓػاٰٛ 

١ػٰؿ ١ػػٯ٨ا أد٧ػ٭ كػٝ ةػأف ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ـػخخشاكز ٞػ٠ ٤لػا٫٢ٞا » ٬٫٘ ٯ٬ٜؿ:

ب ك١ٖػث كحخ٢ٖب ٫ٰ٢ْا ا٬١اضػة ةٓػ األعؽل، ١خهتص ١ٖث ا٣٢ٓ١ ٥ٞا ٪ٮ ١ٖث األد

 .«ا١لارع، ٥ٞا ٪ٮ ١ٖث ا١ٟخب كا٥١طاىؽات ا٥١ش٥ٰٓث كا٥٢ٓ١ٰث
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ًػ ا١ٓػؽب»: )٤اـػ٬ٰ٨ٰف(كٯ٬ٜؿ ا٥١فخلؽؽ ا١ٙؽ٧فٮ  ألف ا١ٓػا٣١  ؛١ًٰىٍهػ٥ي

١ٍٰطخؽ٬٤ا ْؽةٰخ٣٫، ٪ػؼق اٱ١ػثى ا٬ٖ٢١ٯػثى ا١هػاٰ٘ث، ا١خػٮ  ةأ٤ؿ  ا١طاسث إ٣٫ٰ١ كى

١ٍٰطػا٬ِ٘ا ٢ْػ٭ حه٢ص ٠ٜ٨١ اٞخلا٘ات ا١ٟٙؽ ٘ٮ األٍٛػار كاأل٤هػار ٞا٘ػث، كى 

ات األكرةٰث، أك حخغرؽى ٘ٮ ضػكدو ىػٰٜث،  أنا١خ٫ا، ٘ال ح٢ٜ٨بى ٤ىٍفغان ٢ٜ٤ ػان ٢ً١ٖه

 .«كأف ا١ٓتؽا٧ٰث ا١شػٯػة ا١خٮ حغرؽت ٘ٮ ا١ه٧٬ٰ٫ٰث ا٥١خٍؽ٘ث

ٯ٨هؽؼ ا١ٟرٰؽ ٦٤ ا٥١لػخ٦ٰ٢ٖ ةا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث إ١ػ٭ ا١خؽٰٞػؾ ٢ْػ٭  رابعاً(

ث ا٬ٖ٢١م، ك٦ْ حٙلٮ ا١ٓا٤ٰػث، ا١ش٬ا٧ب ا١ف٢تٰث ٰ٘خطػذ٬ف ٦ْ ُا٪ؽة ا١خ٬٢

ك٦ْ ٠ٰ٤ ا١لتاب، ٘ٮ كـائ٠ ا١خ٬ان٠ احسخ٥اْٮ كٰٕؽق، إ١٭ ا١طػٯد ة٢ٖث 

ػ٦ ة٨ػا أف ٧خأ٤ػ٠  أس٨تٰث، أك اـخ٥ٓاؿ ٥٢ٞات أس٨تٰث.. كٰٕؽ ذ١ٝ، ك٦ٍٟ١ ٯطفي

 ٘ٮ ا١ش٬ا٧ب اإلٯشاةٰث.

ػ٨ّ ٤ٓػاس٣ى ٘ػٮ ٤غخ٢ػٗ ا٢ٓ١ػ٬ـ  -أ حفٓ٭ ٤شا٤ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ١هي

ث ا٥٢ٓ١ٰث ٘خيّ ٤ٜػاةالتو ْؽةٰػثن ٫١ػا. ٫٘ػا ٥٢١ه٢ٍطات األس٨تٰ

٪٬ ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ةػ٤لٚ ٛػ ٘ػؽغ ٤ػ٦ كىػّ ةٓػو ٪ػؼق 

 ك٪٬ ٯخاةّ ٩٢٥ْ ٘ٮ ن٨اْث ٤ٓاس٣ أعؽل.. ،ا٥١ٓاس٣

 كٞؼ١ٝ ٯ٬ٜـ ٤ش٥ّ ا١ٜا٪ؽة ةتؼؿ س٬٫د ٘ٮ ٪ؼا ا١لأف..

إف إنؽار ـ٬رٯث ٢ْ٭ أف ٯ٬ٟف ا١خػرٯؿ ةا٢١ٖث ا١ٓؽةٰػث ٘ػٮ س٥ٰػّ  -ب

، كٯل٠٥ ذ١ٝ ا١خ٣ٰ٢ٓ ا١شا٤ٓٮ ، ٞاف ٩١ ٞتٰػؽ األذػؽ ٤ؽاض٠ ا١خ٣ٰ٢ٓ

 ٘ٮ إةٜاء ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ضٰث ٘ٮ س٬ا٧ب ا١طٰاة ا٥١غخ٢ٙث.

كحطاكؿ اٱف ةٓو ا١شا٤ٓات ٘ٮ ا١ٓػا٣١ ا١ٓؽةػٮ احٛخػػاء 

 ةا١خشؽةث ا١ف٬رٯث.

٢٥ْج كـائ٠ اإلْالـ ا٥١غخ٢ٙث، كعانث ح٢ٝ ا١خٮ حيهػؽ ٢ْػ٭  -ج

٢٥ْج ٢ْػ٭  ٫٢شات ا٥١ط٢ٰث؛٢ْ٭ احةخٓاد ٦ْ ا٧١ٜاء ا١ٓؽةٰث، ك
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اٛخؽاب ا١ٓا٤ٰات ةٓي٫ا ٦٤ ةٓو، كٯهػب ذ١ػٝ ٘ػٮ ٤هػ٢طث 

 ا١ٓؽةٰث ا١ف٥ٰ٢ث.

 ٦ عالؿ س٥ٰٓػات أ٪٢ٰػث، دكران ٪ا٤ًّػاٯؤدم ا٥١شخ٥ّ ا٥١ػ٧ٮ، ٤ -د

 ٘ٮ ض٥اٯث ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ١ػل ا٬٥١ا٦ٰ٨ٌ.

ك١ٜػ ٛا٤ج ةٓو ا١ػكؿ ا١ٓؽةٰث ةخل٠ٰٟ ١شاف ١خ٦ٰٟ٥ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث، ك٪ػؼق 

 ١خ٦ٰٟ٥ ٘ٮ ـ٬رٯث ٤رالن حتؼؿ س٬٫دان ٞتٰؽة ٘ٮ ٤ٓا١شث ا١خ٬٢ث ا٬ٖ٢١م.١ش٨ث ا

: إف ٤ػا حٜػ٤ػ٩ ٤شػا٤ّ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث كةٓػو ح ةػ ٤ػ٦ ا١ٜػ٬ؿ (خاوساً 

ا١شا٤ٓات كٰٕؽ٪ا ٦٤ األ٧لٍث ح حٟٙٮ ٥١ٓا١شث ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰػث، كٰٕؽ٪ػا ٤ػ٦ 

ـػؽة ٤ِا٪ؽ ا١خغ٢ػٗ ا٥٢ٓ١ػٮ كا١رٜػا٘ٮ.. إف ا٥١ٓا١شػث ا١ٙٓا١ػث حتػػأ ٘ػٮ األ

كا٥١ػرـػػث كا١تٰئػػث كأ٤ػػا٦ٞ ا٥ٓ١ػػ٠. إ٫٧ػػا ٤لػػ٢ٟث إْػػػاد ا٥١ػػ٬ا٦ٌ ا١هػػا١ص 

حطٰٙػؾ اإلةػػاع كاـػخ٥ٓاؿ ا١ٜٓػ٠ كإْػادة  ك٬٤ا٩ٰ٨ٌ، ٤لػ٢ٟثي ا٥١طب ٩٨ٌ٬١ 

 اٱعؽ.ةا٨١ِؽ ٘ٮ ْالٛث ا٬٥١ا٦ٌ 

 ٌ ات كٛت٠ أف أعخ٣ ٥٢ٞخٮ أح٬س٩ إ٣ٰٟ١ كإ١٭ أة٨اء أ٤خ٨ا ا١ٓؽةٰث، كعانػث كػاة

٫ا أ٤ا٧ث ٘ٮ أ٨ْا٣ٟٛ أف حػا٬ٓ٘ا ٦ْ أ٨ٕ٭ ١ٖػث ٘ػٮ ا١ٓػا٣١، أ٤خ٨ا ككتاة٫ا أل٬ٛؿ: إ٧

٥ٞػا  ة٫٥٩ا، كأف حطارة٬ا ٠ٞ ح٬٢ث ٯطؽص ا١تٓو ٢ْ٭ إناةخ٫ا ٢ٓه طف٬٨ا حى أف حي 

ًٌ ٦٤ ٥ٰٛخ٫ا؛ إ٣ٟ٧ إذ  ٦ْ ١ٖخ٣ٟ ٘إ٥٧ػا حػػا٬ٓ٘ف ْػ٦  حػا٬ٓ٘فٯطؽص ٢ْ٭ ا١ط

، كسػػ٬د٣ٞ كْػػ٦ ٤فػػخٜت٠ األسٰػػاؿ ٤ػػ٦ ةٓػػػ٣ٞ. ح حخ٫ػػاك٬٧ا ٘ػػٮ ا١خ٥ٟػػ٦ٰ ٫١ػػا

كح٥خ٬ٓا ةش٥ا٫١ا كـطؽ٪ا، ٘ا١ٓتارة ا١ٓؽةٰث ٥ٞا ٯ٬ٜؿ أضػ ا٥١فخلؽ٦ٰٛ: ٞػا٬ٓ١د 

ج ١ػٯٝ س٥ّٰ األكحار. كٛاؿ آعؽ: ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث حٙػ٬ؽ أكحارق ر٧َّ  أضػى  تى ؽٍ ٜى إذا ٧ى 

 ـائؽ ا٢١ٖات رك٧ٜان، كٯٓشؾ ا٢١فاف ٦ْ كنٗ ٤طاـ٫٨ا.

١ٖػث ا١ٓػؽب، ك١ٜػ ٛاؿ أضػ ا١تاضر٦ٰ ٤ا ٯ٢ٮ: أك١ٰؿ ٦٤ أْشب ا١ٓشب أف 

ك٪ٮ ٤ٓشؾة ا١تلؽ، ٘ػٮ ـػٓث ٤ٙؽداح٫ػا، كىػتً ٬ٛاْػػ٪ا، كضفػ٦ اكػخٜا٫ٛا، 
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ى  ٫ػا ا١خػارٯظ، ك١ػ٣ ٯٓؽ٫٘ػا خى كٕؾارة أدة٫ا، كأ٫٧ا ك١ػت ٤ّ ا١ػ٪ؽ، ٣٢٘ ٯػرؾ ١٬ٌٙ

ا٨١اس إح ٞا٢٤ث، ٛػ ٪شؽ٪ا أة٨اؤ٪ا ٘ٮ ةالد٪ا، كنػاركا سػا٪٦ٰ٢ ة٫ػا، كأف ١ٖػث 

٫ا أن٠ ا١ٓؽةٰػث كح كػؽؼ ٧فػت٫ا، كح اإل٢ٟ٧ٰؾ، ك٪ٮ ٥١ا٤ث ٦٤ ا٢١ٖات، ١ٰؿ ١

٫ٌارة د٫٤ا كأ٫٧ا ح ى٬اةً ٫١ا، ٫ٰٙ٘ا ضؽكؼ حٟخػب كح حٜػؽأ، كضػؽكؼ حٜػؽأ 

ٍٜؽأ ٘ٮ ٥٢ٞػث أعػؽل ٍٜؽأ ٘ٮ ٥٢ٞث ٢ْ٭ ٰٕؽ ٤ا ٯي نػارت  - كح حٟخب، كا١طؽؼ ٯي

 ا كعػ٤خ٣٫ ٫١ا أكـّ ١ٖات ا١ٓا٣١ ا٧خلاران..ئ٫ةٙي٠ كْٮ أة٨ا

ٍ كى  ٰٞٗ ٯفخٍّٰ اإل٧فاف أف ٯٜػاكـ »ح٬ٜؿ:  ك٪ٮ (ـٰٖؽٯػ ٪٩ٟ٧٬)٨ف٥ّ ١

٣٫ س٥اؿ ٪ؼق ا٢١ٖث ك٫ٍٜ٨٤ا ا١ف٣ٰ٢ كـطؽ٪ا ا١ٙؽٯػ؟ ٘شٰػؽاف ا١ٓػؽب أ٧ٙفػ

 .«نؽْ٭ ح٢ٝ ا٢١ٖث٘ٮ ا١تالد ا١خٮ ٘خط٬٪ا ـ٬ٍٜا 

 :رة ٘إفَّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ح٬ٜؿ ٣ٟ١إ٣ٟ٧ إف ٣١ حط٬٢٥ا ٪ؼق األ٤ا٧ث ةشػا

 ٰ٘ا كٯط٣ٟ أة٢ػ٭ كحت٢ػ٭ ٤طاـػ٨ٮ

 

ػػاحٮ ك٤ػػ٣ٟ٨ كإف ْػػؾٌ   ـي  ا١ػػػكاء أ

 ٍؽة٣ٟ ٦٤ سا٧ب ا١ٖؽب ٧اْػبه أٯي  

 

ٍ ٯ٨ػػادم ةًػػ   ؟دم ٘ػػٮ رةٰػػّ ضٰػػاحٮ٬أ

 *   *   * 


