
 نػػدوة
 والمستشفيات"الكيميائية في معامؿ الكميات العممية  "المخاطر

 عبد الرحمف موسى أ.د/المتحدث: 

 أستاذ متفرغ بقسـ الكيمياء الفيزيقية بكمية العموـ

 4104ديسمبر 4
 جامعة عيف شمس -دار الضيافة 

أنػػػػااع اطر ػػػ طر  ػػػػ   ،أدوات الحمايػػػة الشخ ػػػػيةعػػػػف  رحمف موسػػػػىعبػػػػد الػػػ أ.د/ تحػػػدث
اإلسػػػػت   ت اةاطىػػػػ   ػػػػ  ح طػػػػ  بتػػػػض  ،اطر تبػػػػرات، اطتعػػػػرؼ عنػػػػد ا ػػػػاع ح د ػػػػ   ػػػػ  اطر تبػػػػر

أاضػ  اطػدوتار راسػ  أف أداات اطحر ىػ  اطة عػى  تةػرؿ ا  اإلع ب ت تاعػى ت اطقاػ ا اطتقرػ 
اطنظػػ رات اطاا ىػػ  طقتىػػاف رػػف اة طػػ ر اطرف ف ػػ ، اطرتطػػؼ  ،اطافػػ زات اطرط طىػػ  اطاا ىػػ  طقىػػدىف

 أا إنسو ب رااد ض رة.اطر بري ااطذى ىحر  اطفسـ عند تن  ر 

 –تسػرب اػ زات  -عػداى -تضـ حرىؽ  أنواع المخاطر فى المختبراتور  أة ر إط  أف 
 إنزالؽ. -إعطداـ -سااط -رالرس  أفس ـ س  ن  -تسرب ساا ؿ وىرى  ى  رالرس  تى ر وهرب   

 :  اأة ر اطدوتار عبد اطرحرف إط  أنه عند ا اع ح د      اطر تبر ىفب إتب ع اطت ط 

، اطتحوـ    رع در اط طر ) وفعؿ اطتى ر اطوهرب  ا فػؿ رحػبس اطزػ ز الت رؼ بيدوء وثبات 
 . طارته   د تدؿ عق  سبب اإلع ب  اردى اطرع ب بتادىـ اإلست   ت اةاطى ( فرع اةدط  اطت إنا ذ 

         توػػػاف و طتػػػ ط :  ات األوليػػػة فػػػى حالػػػة بعػػػ  اإل ػػػاباتاإلسػػػعافا ػػػ ؿ اطػػػدوتار راسػػػ  أف 
د ىاػػ  اأىضػػ  اطفقػػػد،  ػػ  ح طػػػ   ٘ٔإذا تترضػػت اطتػػىف طرػػػااد وىرى  ىػػ  تاضػػع تحػػػت تىػػ ر رػػ    طرػػػدة 

اقاىػػ  حػػداث حػػراؽ وىرى  ىػػ  ىػػتـ اسػػؿ اطروػػ ف ب طرػػ ا أا برحقػػاؿ ر فػػؼ رػػف اطرػػ دة اطحرضػػى  أا اط
طقر دة اطت  تسببت    حداث اطحرؽ،    ح طػ  اطفػراح اطترىاػ  ىػتـ اطضػزط عقػ  اطفػرح ار ػع اطروػ ف 

 .اطرع ب ةعق  حت  ىتا ؼ اطنزىؼ
 لمحماية: بع  التو يات قدـ الدكتور عبد الرحمفوأخيرا    



   

  2 
 

 ىد ؿ اطر تبر إال اطت رقاف  ىه، أسط  اطترؿ ىفب تتاىره  عق  اة ؿ ررة ااحدة ىارى ً  الأ 
 .رب ةرة بتد اإلنته ا رف اطترؿ 

  اطةراب أا اطتد ىف دا ؿ اطر تبراططت ـ أا  تن اؿرنع.  
 أا اطةراب     الف  اطترؿ عدـ اضع اططت ـ . 
 قع رتطؼ اطر تبر  بؿ رز درة اطر تبر .  
  نته ا اطترؿ ااسؿ اطىدىف ب طر ا ااطع بافإاطت قص رف اطاف زات بتد.  
 ى  اطتىن ت عند اضته     فه ز اططرد اطرروزي.تزط 

 عبد الوىاب عزت الشكر لألستاذ الدكتور/ عبد الرحمف موسى  أ.د/وفى نياية الندوة قدـ 
 أخرى.عمى قدر اإلستفادة التى تناوليا الحاضروف عمى أمؿ المقاء مرة 

 /عمرو يوسؼ عز الديف.دأ

 خدمة  شؤوفوكيؿ كمية العموـ ل  

 أثناء لندوة. البيئةالمجتمع وتنمية   
 

 
 
 
 
 
 

 
 نػػدوة

 القديـ"الم ري  عبقرية"
 بساـ الشماع   /األستاذ  المتحدث:
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 ) المؤرخ وعالـ الم ريات (
 4104ديسمبر  8

 كمية ال يدلة  -قاعة المؤتمرات الكبرى 
 

 المؤرخ وعالـ الم ريات -أ / بساـ الشماع    

 بناػاؿ أننػ  ابر  برو ته ا ا رحر  ا عقىوـ اطسالـ الشماع بساـ  /األستاذ ا   بداى  وقرته   ؿ
  ال ػ  رػف وقرػ  او نػت تحىػ  هنػ ؾ وػ ف اطادىر  رعر    ةنه هىرااقىف  بتحى  أحىىوـ دعان  اطسالـ
 اسػنتحدث اطاػدىـ اطرعػري ابتورهػ  وقرػ ت  ػالث اسػت دة   رضػ  سػالـ برتن  حتب او نت عباري حراؼ

 اطرعػرى  اطحضػ رة "Egyptology" هرسػبإ عقـػ سػر  اطػذى اةاؿ اطبقػد اطاػدىـ اطرعػري عبارىػ  عػف اطىػـا
  “ Egyptomaniaology" ااسػت دـ اعقرػه عاقػه أعرػؿ اطاػدىـ اإلنسػ ف “ology”  وقرػ أ ػذ رػف أاؿ اطادىرػ 
 .ااطتاىدة اطرعرى  اطرعرى ت بتـق اطع " برتن 

 ر ػؿ اطادىرػ  اطرعػرى  اطوت بػ  طالسػـ  ػؾ رحػ االت نتػرؼ أف طنػ  رادسػ ً  أرػراً  اطترػؿ اوػ ف
 وػؿ اىػتوقـ سػن  ٜٔ اعرػر   سػـ ر ػىس اوػ ف اطسػف عػزىر اوػ ف عبارىػ ً  رفػالً  وػ ف اهػا ةػ ربقىاف
 هػا ىػان  تارػ س اعػف  سػن  ٕٗعرػر  عف تا   ا اطتربى  تتقـ ها ب طرن سب  اطتربى  رنه  ا اطقز ت

 اطةػتب وت بػ  أى أ ػرى اررػاز اطدىراطىاىػ  اطوت بػ   ر ػؿ طقراضػاع اطعػتب اطعػحى  اطفػزا  بفتؿ   ـ
  هػ  هػذ  اطػدىراطىا  ر تػ    PERMISSION ػاطػ ىتطىػؾ أداا عػف راضٍ  اطرقػؾ أف اطػا اطهىرااقىفىػ 

 اطتػ  اطدىرا راطىػ  وقرػ  ظهػرت هنػ  رػف طقةػتب اطةػتب احوـػ طقت رػ  اطت رػ  حوـػ اطدىراراطىػ  دىرػاس
 اطبرىطػ ن  اطرتحػؼ  ػ  رافػادة اهػ  رةػىد طقاحػ  ننظػر اعنػدر  اططالسـػ  ؾ    اً فد وبىر بةوؿ س عدت

 نرىػد  ٕٕ طػر ـ ب طنسػب  اطادىرػ  ىانػ ن  ارىاىػ اةا   ااطدىراطىاىػ   اطهىرااقىفىػ  وت ب ت  الث أنه  نفد طندف   
 ِاراف عنخ تات رابرة اوتة ؼ تـ ٕٕٜٔ اطهىرااقىفى  اطوت ب  طالسـ  ؾ ٕٕٛٔ ر  ـاة عقـ    ندرسه

 عف  ػب رػف ااحػدة اطبتػراا رػف هـػ اةنب ط ا اةنب ط رف اطنبط  بور أبا سرهإ فرىؿ رفؿ هن ؾ 
 اطتظػىـ اطنػاب  اطرعري اطاػدىـ سربؿ أبا    .اطاردى  ب طردىن  تسر   ى ؿ ردىن  عظىر  ردىن  اطسبع اطدنى 
 أف طقنحػ تىف أرػراً  اطتػ ن  رعرسػىس أعػدر اطػذي اطرتبػد اهػا اطوبىػر اطرتبػد ر ىؿ طهر  ىافد ال رتبدىف نحت
 بتزىىػر ا رػت  اطفقوىػ  ب طرنظارػ  ىػتـ اطػذي اطبنػ ا اىر فداً  ر تقف  أ رى  ع  اطنحت طزافته رتبدا ىنحتاا
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 هػ  " زافتػه "عػف اط ػ ن  رعرسػىس  ػ ؿ أعقػ  رػف  تنػزؿ تنفػذ ةنهػ  اطةػرس أةػت  بنفػ ذ تت رػد وقرػ 
 اطاػدىـ اطرعػري فػداً  عفىبػ  وقرػ  عقىهػ  اطرفػؿ هػذا   طهػ  وقرػ   ػ ن ا  اطةػرس أةر ت أفقه  رف اطت 

  ػإذا  ػت  ػت ىتنػ  بػ طهىرااقىف  ىافػز اوقرػ  رو نػه رػف ىافػز  قبػ "  ىااطػؾ  قػب ىتنػ  االىػد عػرؼ
 عنػدر  رعػر  ػ  اطوقػـ أح سػف سػرهأ وتػ ب اهنػ ؾ اطوقػـ ابتو ر  اهذا اطادىر  رعر    رهر  اطوقر 
  ػ  دوتػارا  بترػؿ  ػ راا احةػى  بفإبػ اطرقاػب اطنبطػ  بوػر أبػا اطادىرػ  رعر    اطوقـ بأح سف نةتر نارأ 

 رػف أاؿ هـ اطترب اةنب ط ا  طاا إف نفقتراإ     نبهرااأ رعري سى ح  ررةد زرىؿ طرىؽ عف نفقتراإ
 اطدراسػ  هػذ  عقػ  نفقتػراإ  ػ  رػبفالً  أعػب  اآلف ااطرفػؿ اطادىرػ  اطرعػرى  اطوت بػ  طالسػـ  ػؾ حػ اؿ

  ىػه طنػ  زرىػؿ سػى ح  ررةػد اطػداط  عو ةػ  اطػدوتار سػرهإ عظػىـ رعػري رفػؿ اطدوتارا  احعؿ عق 
 اسػـ اطهىرااقىفىػ  اطقزػ  طالسػـ  ػؾ  ػ  تحفػ  ر طاطػ  عرػؿ اطنبطػ  بوػر بػاأ  ىاػاؿ اطتقرػ ا تااضع

  British museum ػاطػ وتػ ب  ناػرأ عنػدر  ةننػ  "اة ػالـ ررػاز رتر ػ   ػ  اطرسػته ـ ةػاؽ" اطر طاطػ 
  طتػ  اهػذ  "the most visited artifact in the museum"  عقىهػ  روتاب ً  نفد رةىد طاح  عف

 أى عقػ  أر رهػ  نفسػؾ تفػد اطرتحػؼ تػد ؿ  طتػ  رقىػاف ٛ ضػرف رػف اطبرىطػ ن  اطرتحػؼ  ػ  ااحدة
  ػ  اطتفىػب اطادىرػ  اطرعػرى  اطحضػ رة عر تنػ  نهػ ة ااطرػ س اطقؤطػؤ رػف أاقػ  اطقاحػ  هػذ  إف حػ ؿ
 طاحػ  عقػ  اطرناػاش اطىانػ ن اطوػالـ  أف أ بتػت حدى ػ  أبح  ػ ً  عرػؿ "British museum"طػػػػا أف رراة

 بػ طرتحؼ اطرحػ فر رػف تاطتػه اطػذى هػا اطحفػر ةف حفػراً  اطىسػت طاحػ  أسػرىه  اأنػ  أ طػ ا بػه رةػىد
 اىطقػؽ ااطفرػ ؿ اطحسػف سػت اطرػارث بػ طبحىرة  اتافػد  اطحعػف وػـا طاحػ  اسػره  طاحػ  تافػد ا اطرعػرى

 حعػن ً  وػ ف أ ػرى أةػ  ص رػع اطرتبػد ةف اطحعػف وػـا إطػ  تحاطػت اطحسػف وػـا اطرنطاػ  عقػ 
 "اطحعػف وػـا"  اسػرىت ااطاقتػ  اطحسػف بىف رزف ً  هن ؾ فتقت اطرعرى   اطحض رة   ف  طهـ  ب طنسب 

 .اةسر ا أ دـ أنه  ىأ اط  رس بتابس عهد    و نت  اد رةىد طاح  أر 
 ةتب ى  اعاا اسرتاا رةىد طاح  نص    فرقتىف ااةعؿ اآ ر اإلض    بىف  رؽ اهن ؾ 

 )اطدىراطىاى ( اطت ر  ااطوت ب  ) اطهىرااقىفى ( اطادىر  ب طوت ب ت عقب حفر عق  تنحت ساؼ رعر
 تسر  طألبد  قىحى  اطرقؾ عارة بف نب ااط  ط    ااط  نى  اةاط  اطف   رت بد رعر رت بد    تةىد اساؼ
 تسر  اطتربى  اطقز     اة رى اطن حى  االـز اطفسد اطزىت ا اطظؿ ىأ ذ رعري اوؿ اةبدى  أى ة ف

                    نتوقـ حى تن  طاؿ) أى ) ةن  ارن  اطة ف ااطراف    ىتىش اطرت بد وؿ    رافاد اطرقو  اط رطاش اطفت  
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 ار ن  و ن  طىب اطا ض  طار  )اطزالبى ( اطزالر ن  دو ف اال ر ن  اال و ن  ر ؿ  بط  ا هىرااقىف  
ط  اعسؿ سرف أى  دىـ رعرى ا  بط       بؿ رف رترا ىف ىواناا طـ رقاو ً  نوتةؼ اآلف اا 
 .حض رتن ا  ت رى ن 

 أ / بساـ الشماع    

 ىػد عقػ  سػىن ا  ػ  ؼػػػوتةأ ااطتر ػ ؿ سىن ا ارب  اطفىراز رب  أطا به  رف حر حتحات اطىرىف اطوتؼ عق 
 هػ  اال هىرااقىفىػ  ه  ال ازػػرر هن ؾ اطتر  ؿ   عدة    اطهىرااقىفى  ٕٓ ػاط اطارف    إنفقىزي ة ص

 - سػىن ا    رنحات ً  عفىب ً  ةى  ً  افداا دراسته  تـ اطت  تحت اطرنحات  اطرراز ىان ن  ه  اال دىراطىاى 
 وت بػ  هػذ  ااطسى سػ  ب طػدىف ةػأف طهػ  طػىس وت بػ  ونتػ ف(  قسػطىف)أرض – سػارى   -اةردف - اطستادى 
 أرض اسػره   ػإف طػذا اطتروػااز( )اى ب طفىراز اىأتاف سىن ا    ب طنح س ىأتاف اطتر ؿ وت ب  أنه  اوتةفاا
 اطحىاان  ااطةوؿ اةسطاري اطفر ؿ رب  حتحار طبس  أى تروااز البس  بنت أى اطفىراز

 ااطنص هىرااقىف  نعفه  ررزا ٖٕ حااط  سىن ا    طقتر ؿ اطوت ب  ترى اتنظر اطفرىق  اطبارة ةوؿ 
  ااطفرنسى  اإلنفقىزى  أى اطربورةاطسىن  ى   اطوت ب   بؿ أى proto sinaic script سراه  (*) اطت ن 

 ااطفرر نى  ااطىان نى  اطالتىنى      رتأ أى اطفىنىاى      رتأ اطسىن  ى  اطوت ب  تواف ربر  ا اسىن   
 اطىس اأنت أن  ت رى ن  اهذا ااحد تر  ؿ ارف سىن  اإلنفقىزى  اطقز  أاراب  عقـ اطذي أف أي ااإلنفقىزى 

  االاا ؿ اطرعرىىف أاحض رة اطادىر  اطرعرى  اطحض رة ه  أااطح وـ اطفرعاف ت رىخ اطىس اطرقؾ ت رىخ
 طاب بدأ ٛٔ طػػػا اةسرة ارف  رعاف أى ) رعاف( طاب أ ذ رقؾ الىافد ٚٔ ط إ ٔ اةسرة رف اطوف

 اطرقؾ عف تااؿ أف ترىد  ا ا اطرقؾ عنه نااؿ افػػػػػػ رع بػػػػطا ىأ ذ طـ  در  بفالط   ا ا )اطفرعاف(
 اطةرس ىتن  ارع ابف ىتن  ح  )ح رع( طازةاا  اطبط  اطةرس بفإ  ا هـ اطت  اطةرس اةرضىف رب نااؿ

    اطفر ع  ااا ط ب  ىتن  (*) اط ط رتاازىىف  طىف تحت اطقاح  ب سوت طىتر اا ال اطرعرىىف
 اةرضىف سىد أى أرضىف  رتنا  اةرضىف) ت  (سىد (( نبقار ب طترب  اطفر ع  ااا ه  اطهىرااقىف 

 راطاد رف رعر حوراا اطذىف ٔٔ وقهـ اطت طت ررسىس طاب اطادر ا اطرقاؾ طاب ااطفناب اطةر ؿ   
 اطزرب  اطبر ردىن     ارتبد  اط  طث ررسىس سرهإ ن حت اط  طث ررسىس اً إذ اط  ن  أةهرهـ اطةرس رع
  طو  رهر  هذ  اطرح ضرات  طهذ اطرقو ت اادى رف  طاات اه با ه با ردىن   عراة رف

updating  سن  ٜٓ اعرر  ار ت زاف  ٖٔ تزاج اط  ن  ررسىس اطهوساس   هر أحرس او ف 



   

  6 
 

 عرر  و ف اطت ن  ررسىس تاؼ ال اطت رىخ عفق  اطحى ىىف رع اطسالـ ارت هدة اها هذا وؿ   دش اح رب
 عرر رتاسط و ف هذا ا سن  ٗٛ اعرره  ر تت اطت  ت  اطرقو  اطرتبد عق  ىاؼ او ف سن  ٓٛ

 اطاا ِحتب إىت ح سره إ أره اطارر راطاد سرهإ ب طهىرااقىف  رافاداً  ىوف طـ سـإ حرسأا  اطادىـ اطرعرى
 ررض ف رع اور ف ب طترب  ر تقط   دىر  رعرى    ةانى  ااحد ااطارر ااحد ىتن  ب طهىرااقىف 

 أاؿ اال سد أاؿ ىوف طـ أنه سنفد طقت رىخ رفتن  طا اطنهض  طسد اب طنسب  وقه   اطفترة طااؿ ررتزف 
 ِ بؿ رف رنداب طه ُارسؿ اطررقاو   الااف بف رحرد اطن عر اتهدىد اطت رىخ عبر ا ىابى  رف اطتهدىدات

    ااطرستة رىف اطتقر ا فرع أف إال اطن عر رف و ف  ر  اطرى   عنؾ سناطع طه   ؿ ا ا ىابى  ح وـ
 دبقار سى  حقاؿ هن ؾ اطوف اطرى    طع ىستطىع ال عرقى  أنه طه  ا طاا ،االسوندرى     اطتقر ا ردىن 
 أف اطضرارى فػػػر و ف ةنه عنه راضى  اىر اةرب ب ةف اطفىض ف رفىئ طتدـ ىح وـ  دىر  اطح وـ و ف

 و ف اطا ع اىفؼ اطرى   ترنع طر  اطنىؿ   ع    بعىالت هن ؾ و ف اطرى   تطقع طو   رابىف ىتطىه 
     اطبعىالت ىأ ذ و ف ىأوؿ اال ىزرع أف ىستطىع ال    ً ف ىعب  اطا ع ةف اطنىؿ   ع ىنزؿ اطرعرى
 اعقت عهد     رعر ت سر طـ ن فح  عسورى  حرق  ٚٔ بػػػ   ـ اطت طت تحترس وقه ىأا  اىاةره 

 اعقت رعر بتد  اال ررسىس ى ـأ اال تحترس  بؿ ال.طه  رس ح  أوبر إط  عهد     االربراطارى 
   نفس عزة عند  اطوف ض ىع بىواف بنفسه رتتز اطرعرى )ااطفرات دفق ( اطنهرىف  اؽ ط إ وتس حإل

 نهر عندن  اطترع  أى آتراع  اطوبىر اطر    اطرعرؼ أى نهر اطحى ة  تىؿ ها اطذى اطنىؿ نهر اطذطؾ
 اطةر ؿ رف اطنهر ىفرى اسارى  اطتراؽ    اطوف ا رىد ارىب أرر اهذا طقةر ؿ اطفناب رف ىفرى اطنىؿ

 رف بساتةحت سر ت بنفسه عتزازاً إ و ف اهذا تف  اإل عوس تفرى اطت  اطرى   تحترس وتب طقفناب
 رعر سىدة طتعب  أ اؿ أف  بقه  اطضرارى طرف حتةبسات أ اؿ اعندر  اطحوـ اط  طث تحترس
 حوـ اط  ن  بىب   رعرى ً   تراع ً إ اطادىر  رعر    اطتارىث او ف اطحوـ    تارىث هن ؾ و ف اةاط 
 احدث  ارة اأاؿ وأ دـ فتر عى إ ب ارة اطةتب  ا ـ اطحوار     نتةرإ  س داً  هن ؾ أى سن  ٜٗ
 نفسه طىحر  ب طدرع رزرعته إط  ىذهب اطفالح نفسه ىتىد اطت رىخ أف أ اؿ أن  طذطؾ اةرن  نفالتاإل
 رنه أ ذ رف أر ـ أى ـ ابتد سن  ٕٓٔ حااط  اطادىر  رعر    اةرن  نفالتاإل ح ط  و ىراً  ستررتإ

 عق  اأطقؽ بقطف  أى) نحت فات  )  أعب  احرىرى ابض  ت  ررتقو ت  أ ذت طه اىااؿ بض  ته
 اطرقؾ  ىت  باى دة اطرعرى  اطحوار  أع دت أى ـ ٓٔ الؿ اطت رىخ    رتتعـ أاؿ اطرعرى اطفالح
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 اادى    اأاالد  طت ر ً  زافته اأعطت عتع رهإ  ترة  الؿ اأطتر  رةراب ت اطرفؿ هذا بإعط ا أرر
  ةت  :ب اطرىالد  بؿ ٕٓٚٔ رف اطرحور  حورت اطنطراف

 إنبا إف  ا طػػػ اطرسرا  ت وؿ ع دةإ      

 طقفالح اتواف فىبحات  ررتقو ت وؿ تأرىـ  

 اطترر طاؿ اطفالح عند   در  فىبحات  ىترؿ  

 نظػرااأا   ػاى افػىش ةػرط  أى ( رىةػع ) عنػدن  ىوػاف أف اطالـز رف طهذا extra اطتدؿ هذا
 تسػر  اطنابػ  أرض اطتضػالت رفتػاط  أى ( اطرىػدف ن  ) اطتظرػ ا اطنابىػاف أى اطنػابىىف .اطفىقػؽ إطػ 

 اطرػ  اطنظػ ـ بهػذا اطتسػورى اطرػ رش اطتػ طـ ىتقـ فىش أاؿ أى اطىسري بادره ىتادـ اطفىقؽ اطااس أرض
 اطػذو ا هػا اهػذا أرضػه عػف رػدا ت ً  ىوػاف ىح رب اعندر  .أرض ً  ىتطىه اطفىش    ىفند اطفندى و ف

 .اطفرىؿ اطة ب طاب اطفىش ر ىد ؿ أاؿ عقىه ىطقؽ او ف اطضرا ب  قث رف ىتف  او ف ااالنتر ا

 ىن ىر ٕٛ    اطرتحؼ اطقص د ؿ اعندر  اطنابىىف( ) اطرىدف ى طاح  اطرعرى ب طرتحؼ ىافد
 طأل عر اطت بتاف اطزرب عر ؿ نفسه  عف تدا ع اطقاح  اوأف زف فه  رف افرح اطقاح  هذ  عق  ساط
 أنهـ اط  ن  ررسىس  ا ؿ اطت رىخ    إضراب وأاؿ ىـا ٓ٘٘ٔ اطترؿ عف اإلضراب أراداا عندر 

 اطرقؾ حتف طى إ    ذهبت عندر  اأن  اطت رىخ     ارة أاؿ  ا رت ،أفار أى بذار أعق  ىأ ذاف
 أ ط اوـ. تتىداا ال حت  ت رى وـ ا رأاا أى say no more ىااؿ اإلنفقىزى

 در نػ بترػؿ  ػ ـ أناػذا  طػه اطت بتىف فىاطحع  ى  إف   دش رترو  عرؿ بتدر  اط  ن  ررسىس
ػػػآر زافػ  ستىدة راد اةن   اطفرس اسر  اطرات فػر أناذا  ةنهـ اأطترهـ ػ  ر  ػسػ رػااطذوػ افػ

 ٕٗٔٓ سن  بىع اطوتب  عق  اطرةر ىف تر  ؿ سىث سرهإ و ف ب طهىرااقىف  ف هاطو طىب     اإلنتع ر 
 اطداطػ  اطػ  ىرفػع اطتر ػ ؿ هذا نفقتراا  ا  اطىانسوا عق  ع ر ح د      سترطىن إ رقىاف ٘ٔبػػػػ نفقتراإ   

  ػ  نػدرسا  را ػع  ػف اطتر ػ ؿ هذا سترطىن إ رقىاف ٗٔ ػب بىع اطوتتب  عق  اطرةرؼ اطادىر 
 هػذا اطر ق ػ ت حسػ ب ـ.ؽ ٓ٘٘ٔ بردىػ  ) الىنز ) rhind (بردى  اطادىر  اطرعرى  اطهندس )

 ٘-ٗ-ٖ-ٕ-ٔ اطرعػرى  اةر ػ ـ هنػ ؾ اطرتػ حؼ  ػ  ارابػ أ  ػ  رػأ اذة رعػرى بتوػ رإ بتوػ راإل
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 ةعق   إىد  ع را رافؿٓٓٓٓٓٓٔ ا  ضفدع  ٓٓٓٓٓٔإنس ف أعبع ٓٓٓٓٔ اطبردى زهرة ٓٓٓٔ
 تزػرب سػبتربر ٕٔ  ػ  اتاػاى اطةػر ؿ عقػ  تزػرب اطةرس اةبدى  رتن ه  اطهررىف بىف تزرب اطةرس
  ػدس ار ػ  اهػ   قفػه ار ػه  ػ   قفػه اطرتبػد  ػ  ترةؽ اطىرىف اطهاؿ أبا وتؼ ىال   ةرس اةت ع
 تسػر  سػربؿ أبػا حتف طىػ إ ر ػؿ حتف طىػ إب ن دىػت اطهػذا سػربؿ أبػا رتبػد  ػ  ىحػدث رػ  ر ػؿ اة ػداس

 of the way around تترؿ اةهرار ت حفر وسرت طا اطىرىف اطهاؿ باأ وتؼ عق  اطفقؾ حتف طى إ
the eartٕ ااحػد سػنتىرتر بػداف طػف إال رقىػاف ٙ اةوبػر اطهػـر أسػ س حفػر أطػؼ ٖٓٓا رقىػاف 

 حـػ طوـػ أ ػدـ اطهندسػ  وقىػ   ػ  ىدرسػاا أف اطضػرارى رػف اطهػـر عرػ ؿ ب طزالزؿ ىتأ ر ال اةرض تحت أس س
 عػف ااطرسػ اؿ اةوبػر اطهػـر رهنػدس اهػا  ػ دـ أا  وػ هف حـػ أااطرطرىػ  ) ةػرس عػىف إىانػا ( إىانػا

  .ى عه ىن  ىتاد ساؼ أطر نى     تر  طه ط ا ا اإلنة  ى  اةعر ؿ

 

 

 

 

 نػدوة  
 الع ر"وتحديات  الشباب"

 المتحدث : ميندس / خالد عبد العزيز

 وزير الشباب والرياضة

 4104ديسمبر  05
 قاعة المؤتمرات بكمية ال يدلة

وقىػػ   ػػرى   ٜٜ٘ٔ رػػ رس ٓٔ وقرتػػه بػػ طتترىؼ بنفسػػه أنػػه رػػف رااطىػػد خالػػد عبػػد العزيػػز بػػدأ اطرهنػػدس/
 عػػػىف ةػػرس بتػػػد ذطػػؾ ذهػػػبف رتػػ  أنػػػه إسػػترر  تػػرة   ػػػ   رضػػىف ً  ٔٛسػػػن  اطهندسػػ  ف رتػػ  اطاػػػ هرة د تػػ  
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إف بقدن  فرىق  رهر  ىافد  ىه  رف رةػ وؿ اطونهػ  فرىقػ  بأهقهػ  اهػ  أعظـػ داطػ   ػ   ا  ؿ   هرةطف رت  اطا
تفوىػرهـ وقػػه  ػ  زىػػ دة  طػػذياطتػ طـ راػػدر حفـػ رػػ  ىػدار  ػػ  عاػاؿ اطةػػب ب  ػ  اطاػػرى ااطنفػاع اطبسػػىط  فػدا ا

ه ا أرقػه  ػ  زىػ دة د قػه ااطةػب ب اطػذى ىتحػدث  ػ  اطسى سػ  فنىػ ٓٓٔفنىػه أا  ٓ٘ىترااح رف اطذي د قهـ 
 ػػ  اطتفوىػػر  ػػ  اطاظىفػػ  اط  بتػػ  اطرهػـػ نوػػاف بنحػػب اطبقػػد ا ن ػػ ؼ عقىهػػ  رهرػػ  توػػف  ااطةػػب ب أاقػػبهـ ااطوػػرة
 . تال  ت    آرا ن إهن ؾ 

 أف ىتح ار اطةب ب طىواف عند  طراح عق  ضرارة خالد عبد العزيزور  ةدد اطرهندس/ 
أس ق  اأفاب  ستواف أ ضؿ ااطتحدث    اطسى س  ااطرى ض  ا ت  اطحاار  طذطؾ  ها رهتـ بسر ع

 . طاط حرراا ااإلستر ع طوؿ اةس ق  ا ت  ب ب اةس ق  راضح  عدـ افاد

   
% ىترػػػؿ نعػػػؼ ٕ٘رروػػػز نعػػػفهـ ىترػػػؿ فىػػػدًا ا  ٓٓٗٗنػػػتوقـ عقػػػ  رراوػػػز اطةػػػب ب ىافػػػد 

إذا ةػػ هدتـ اطةػػب ب  ػػ   ػػىقـ اطتفربػػ   ،رروػػز ٓٓٓٔ طػػػػػ% ىتنػػ   ػػاؽ ا ٕ٘ طػػػػػا ىئ% سػػ ٕ٘وفػػ اة ا
عنػػدن  رراوػػز ةػػب ب أسػػاأ رػػف ذطػػؾ طوػػف أ ػػاؿ طوػػـ اطسػػبب  ،ارروػػز اطةػػب ب اطػػذي وػػ ف  ىػػه اطدنر روىػػ  

ت عػػىص  طتػػ   اطقرحػػ  ظ اىطقبػػا  احتػػ  تتر ػػاا  ػػ  االنت  بػػ ت اطبرطر نىػػ  اطسػػن  اطر ضػػى  وػػ ناا ىػػذهبا 
بػػػػ ت اىطقػػػػع اطنػػػػ س عقػػػػ  عػػػػارة  طػػػػ ب اب طضػػػػزط ى عػػػػص طهػػػػـ ا بػػػػؿ  تػػػػرة االنت   االرض هػػػػذ 
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     رتػػػر سػػار ابتػػػد ذطػػؾ ىافقهػػػ  ببػػ ب حدىػػػد  ٗانترػػؿ طوػػػـ رروػػز اطةػػػب ب ا تبنػػ  بتػػػد ذطػػؾ  اطت عػػىص
نتهػػ  اةرػػر ا  ا  سػػناات ٘نت  بػػ ت طرػػدة ا تضػػع ال تػػ  رروػػز ةػػب ب  رىػػ  وػػذا ابتػػد ذطػػؾ ىػػنف   ػػ  اإل

     رروػػػز عقػػػ  ذطػػػؾ اطافػػػه  ٓٓٓٔ طػػػػػعقػػػ  ذطػػػؾ نتحرػػػؿ بتػػػد ذطػػػؾ اطاعػػػ  اىوػػػاف بػػػذطؾ رراوػػػز اطةػػػب ب ا
رقتبػ   ػ  رراوػز  ٗٙٔٔةػهرًا اطر ضػى  عرقنػ   ٔٔ طػػػف طه  ط ب ت عىص اا ىحسب عقىن  رروز ة

     سػػػـ اطرروػػػز  ػػػ  اطارىػػػ  إاطةػػػب ب اذهػػػب طهػػػـ عػػػار طػػػر ىس اطفرهارىػػػ  ار ػػػىس اطػػػازراا ا ىافػػػد طػػػدىهـ 
هػـ رالعػب رػف رىزانىػ  أرروػز  ٓٓٗٗ طػػػا ٕٙٔٓا  ػ  نه ىػ   ارسػفؿ اهذا اطوالـ را ؽ  ا ب طعار

اطداطػػ  اتترػػؿ رػػع اطاػػاات اطرسػػقح  انػػتوقـ  ػػ  اطفسػػ د  ػػ  رراوػػز اطةػػب ب ىافػػد اطو ىػػر رػػف اطنػػ س  ػػ  
فنىػه اهػـ ال ىتىنػاف  ػ  اطحوارػ   ٓ٘ٔاىأ ذ اطررتب    حػداد  اىتـ اطتتىىف رراوز اطةب ب ب طااسط 

ال ا فػد رراوػز ةػب ب ال ىافػد طهػ  رػد ؿ اىػر اطراػ بر ىا ا  اطوف ىوػاف اطتتىػىف عقػ  رفقػس إدارة اطرروػز
 .حتى ف ت اط  ع ىافد نااد أا رراوز ةب ب عنده  إرو نى  اطتت رؿ رع ذاى اإل
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ىفػػػب أف ىوػػػػاف بتػػػػض اةندىػػػػ  طػػػػذاى االحتى فػػػ ت اط  عػػػػ  ةف رػػػػف اطػػػػالـز أف ىافػػػػد  ىهػػػػ  
       حتى فػػػػ ت اط  عػػػػ  حتػػػػ  ىافػػػػد انػػػػدر ج بىػػػػنهـ ابػػػػىف اطةػػػػب ب االبػػػػد أف وػػػػؿ نػػػػ دينةػػػػ ط ت طػػػػذاى اإل

 حتى فػ ت اط  عػ  انبنػ  اآلف  ػ  اطفزىػرة ارروز ةب ب فدىد ىوػاف طػه إرو نىػ ت اطتت رػؿ رػع ذاى اإل
ااطرتػ دى رراوػز توػاف رن سػب  طهػذ  اطحػ الت ةف اطسػىد اطػر ىس رهػتـ ب طحػ الت اط  عػ  سػنروز عقػػ  

وػػؿ  عقػػ رتفػػ ع رسػػتااه  ر ػػؿ اآل ػػرىف اطػػذطؾ ىفػػب إل نػػدر فه  رتػػ ً إهػػذا  ػػ  اطرراوػػز اطفدىػػدة اىفػػب 
 .ىح اؿ تتدىقه طهذ  اطح الت أف أن دي رنة أا رروز

نحػػف أ رنػػ  دارات تدرىبىػػػ  طقحػػ الت اط  عػػػ   ػػ  وقىػػػ  "أ.د/ حسػػػيف عيسػػػى  وعمػػؽ عمػػػى ذلػػؾ
 ."اطترؿ ا د حاات نسب  وبىرة رف اطنف ح رع ساؽ اطتف رة اوقى  اآلداب طقتت رؿ

البػػػد أف نتػػػرؼ وىفىػػػ  تت رػػػؿ اطةػػػب ب تحػػػت اطابػػػ   ػػػ  اطبرطرػػػ ف االبػػػد أف نتػػػرؼ أف اطةػػػب ب 
اآلف  و ف ىتت رؿ رع اطبرطرػ ف عقػ  أنػه تحػت تافىػه اطررةػ  اطاػاى طوػف اطةػب ب ٕٔٔٓاطرعري  بؿ 

عػػف اطبرطر نػػ ت اطسػػ با  طوػػف اطرةػػوق  أف اطةػػب ب الى ػػؽ  اآلف سػػىواف ر تقفػػ ً   طبرطرػػ ف ال ى ػػ ؼ طػػذطؾ 
ب طحوار  حت  أنه ال ىاتنػع بوػالـ أسػ تذته أااةـ أااةب اطوػف ىاتنػع برػ  طدىػه رػف رتقارػ ت اذطػؾ رػف 

طةػػػب ب أو ػػػػر رػػػف اطتػػػػأ ىر رػػػف أف ىوػػػػاف طنػػػ  تػػػأ ىر عقػػػػ  ا اطػػػذطؾ البػػػػد ،و ػػػرة اطانػػػاات اطرافػػػػادة اآلف
اطةػػب ب اطىػػـا ال  ػػ  رعػػر اال   رفهػػ  ىسػػتطىع أف  ،برطرػػ ف اطةػػب ب ىحتػػ ج طتتػػدىؿ اطفوػػرة .اط ػػ رف 

سػتىت به  رأىػت أاالدنػ  أعػح ب اطاػدرات إىتت رؿ رتهـ  ىفب أف تتط  طه اطرتقار  بطرىا  ترونه رػف 
 ػ  تاعىػ  اطةػب ب ب طةػوؿ اطاػدىـ  اط  ع  ىتبراف عف حبهـ بادرات بسىط  ، عتب أف اطداط  تتد ؿ

 .اطوف ب ططرؽ اطزىر رب ةرة
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سناات عق  اطتد ىف ااطد اؿ  ٜاطتد ىف بداى  اإلدر ف رر  س عد اطةب ب ااةاالد رف سف 
ىفب تنرى  اطاع  بطرىا  حدى   ار تقف  بحىث ىواف دار اطداط     نةر اطاع   طذطؾ   اإلدر ف ، 

اطىربى د أ تت ح إرف افه  نظرى    إع دة اطفف ااطراسىا  ااطراا ع اطادىر     طر ىس اطسىس     
اطفزا اطذى انته اطفن ن  نف ة اطعزىرة اطسىد  فأابرىت اطن  اةوبر أذاى اطادرات اط  ع  افد 

 .انى  اوقر ت( أ  ؿ رأىتاا فر ؿ عبد اطن عر و ف طدىه أداات فرىق  )  ن نىف ا  اطر ىس
عقىؾ ،ىفب أف ىواف هن ؾ درار  ه د   ىستفىد رنه  اطةب ب داف أف نافهه بطرىا  رب ةرة

ستراتىفى ت اطادىر  أف تترؿ ةنن     زرف ر تقؼ  زرف اطسراات اطرفتاح  ا ارة اطتوناطافى  ، وؿ اإل
 .اطازارة طـ تتد ع طح  اآلف ةنن  رحت فاف أف نرى    أعىف اطةب ب ر  ىتأ ر به اطت    

  أنا سأتحدث فى نقطتيف:

    
طػؼ أ ٓٙسػباعىً  إطػؼ ةػ ب أ ٘ٔ تع ؿ بىف ازارة اطةب ب ا اطةب ب ، نحف نتت رؿ رعإهن ؾ 

 .ة ب    اطسن  ٕٓٓٓٓٓٚى أاطةهر    
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نحتػػ ج طقػػدعـ اإلعالرػػ  طتاقىػػؿ اطتػػأ ىر اإلعالرػػ  طقةػػب ب أو ػػر رػػف اطتػػأ ىر اطرى ضػػ  ، طػػذطؾ 
 .اطففاة بىف ازارة اطةب ب ااطةب ب

 نىػهف ٓ٘ٔتوقفػ  اطرحقػ  ىذهب  ط ر اطةب ب وؿ  رىس إط  أسااف اىتػاد اط رػىس اطػذى ىقىػه 
فنىػػه رػػف وػػؿ ف رتػػ   ػػ  رعػػر  ػػ إلعالـ هنػػ  رحتػػ ج طقتااعػػؿ رػػع  ٕٓٓ ػػ  حػػىف أف اطةػػ ب ىتوقػػؼ

ااطرتسػورات  ب طازارة    ةوؿ رػؤتررات ااطسػفر طق ػ رج ااطػدا ؿ ازارة اطةب ب طرتر   اطبرار  ااةنةط 
%  ىافد طدىن  را ع عق  اطنت اىستطىع اطةب ب رػف  الطػه اطتااعػؿ ٘:ٓٔاطوف ال ىتتدى ذطؾ نسب  

   .رتن  ااطتترؼ عق  أنةط  اطازارة

       تتػػػػ ح اطردىنػػػػ  اطرى ضػػػػى   ػػػػ  إ ػػػػ  عهػػػػد اطػػػػر ىس اطسػػػػ بؽ اطرستةػػػػ ر عػػػػدط  رنعػػػػار  ػػػػ ـ ب
 .ةـر اطةىخ ا طـ ىعدؽ ر  ة هد  رف تادـ عف اطرتسورات    اطا ت اطس بؽ

 ػػ  اطحاىاػػ  هنػػ ؾ إ ػػتالؼ ا  ػػرؽ وبىػػر بػػىف  ا  ػػ  اطةػػ ب اطرعػػرى ا ا  ػػ  اطةػػ ب اةررىوػػ  
 رػػف  ػػالؿ تفربتػػ  هنػػ ؾ تأوػػدت رػػف أف اطةػػ ب اطرعػػرى طدىػػه رػػف اطػػاع   ػػ  و  ػػ  اطرفػػ الت حىػػث 

اطسى س  ااط ا     تقػ  اطػراـ رػف اطرةػ وؿ اطتػ  نتػ ن  رنهػ   ػ  اطتتقػىـ  ػإف ىستطىع اطتحدث    اطفف ا 
 تتقىرن  ا  ا  تن  فىدة، نحف رتفباف ب طنظ ـ اةررىو  ااطحى ة هن ؾ اطوف ىافد عندن  تراوـ  ا   

ةػ ب   ػ  دىسػربر اطر ضػ  طرػدة  ٓٚٓٔ   اطت ـ اطر ض  عادن  رؤتررا"    ةـر اطةىخ حضر   ت ح
اطةػػب ب اطػػػذىف  إال أف،ب طرةػػ وؿ ااطرظػػ هرات وػػ ف رقى ػػ ً  ٖٕٔٓاعقػػ  اطػػراـ رػػف أف عػػ ـ  أىػػ ـ ٓٔ
اأررىوػػ  أوػػداا عقػػ  عظرػػ  هػػذا اطبقػػد اوػػ ف ىػػنظـ هػػذا اطرػػؤترر ةػػب ب  إطػػ  رعػػر رػػف أارابػػ  ااافػػ 

   .رعرىاف
اطف رتػػػ  ستعػػػدر ال حتهػػػ  اطفدىػػػدة  ػػػالؿ حسػػػيف عيسػػػى عمػػػى ذلػػػؾ  بقولػػػو أف " /أ.دوعمػػػؽ 

أسباع حىث تـ عرؿ إتف  ى  رع هى   رحا أرى  اطوبػ ر ابتػض اطوقىػ ت ر ػؿ اطتفػ رة ا اطحاػاؽ اآلداب 
بترػػػػػؿ رةػػػػػراع رحػػػػػا أرىػػػػػ  رفراعػػػػػ  رػػػػػف اطنػػػػػ س توػػػػػاف برةػػػػػ رو  اططػػػػػالب حىػػػػػث تػػػػػـ اضػػػػػع رػػػػػ دة 

community service"ػػػ   درػػػ   " طهػػػ  نفػػػ ح ا رسػػػاب ا بهػػػذا نوػػػاف حاانػػػ  رةػػػ رو  اططػػػالب 
 اطرفترع".

 اب والرياضة مع رئيس الجامعةبوزير الش
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ـ نوف نتقـ رف سىد ؿ اطفىش ارت  ط ٖٜٚٔ-ٜٚٙٔأنه    اطفترة بىف ع ـ  هؿ 

سى رج رنه  ف  تقؾ اطفترة  و نت ظراؼ اطبقد سى   ااطةب ب و ف طدىه رة وؿ عق  اطراـ رف أف 
 اطداط  و ف طدىه  رةراع  هؿ ترى اطداط  رع اطةب ب أـ ضد  ؟

      
حؽ تنظىـ اطتظ هر ها   ناف  إذا و ف هن ؾ ةب ب  قؼ اطاضب ف أعطان  أسر اهـ ا أن  

 .سأذهب إط  اطفه ت اطر تع 
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اطف  زة اةاط     اطرس با  تعؿ  .   ازارة اطةب ب ااطرى ض  أعقن  عف رس با  وبىرة نحف

اطف ف تحوىـ ع طى  اطرستاي أرفا رف  أطؼ فنىه رتد طه  ةراط ردراس  فداً (  ٓٙاط  ٓ٘) رف 
 .عند  راهب  ىتادـ طه  اىتترؼ عقىه  رف را ع اطازارة ااطفىس باؾ

       
 .أعد بذطؾ  ساؼ ىواف هن ؾ عرؿ عند إ تت ح  ن ة اطساىس اطفدىدة ىتد طه رف اآلف

ىسػػتدن  تةػػرىؼ سػػى دتؾ  ػػ  هػػذ  اطنػػداة، اطةػػب ب ا  ػػب عػػف ذهػػنهـ أف اإلدارة اطت رػػ  طقةػػب ب 
و    اةنةط   نى  ارى ضى  ا ا  ىػ . اوػاف أنػه ىافػد طقبػ  طىسػت    ااطرى ض  تترؿ عق   دـ اس ؽ 

 ىػػػه و  ػػػ  اطف رتػػػ ت اةػػػترؾ  اف طقةػػػب ب انحػػػف  رنػػػ  بترػػػؿ رػػػ ر  .عقػػػ  عقػػػـ بػػػذطؾ  هػػػذا ال ىاقػػػؿ رػػػف دارنػػػ 
 .اطرعرى 

ؼ ة ب رف و    اطف رت ت ااطرح  ظ ت اطرعرى  حت  آلآ  ةتراؾ أو ر رف  ال ستدت إل
ذا و ف ر ىس اطفرهارى  اةترؾ رع اطةب ب    اطر ر اف داف ا  ا  ف و ف هن ؾ  قىؿ رف ساا اطتنظىـ اا 

وقى ته  حدث  اطف رت  بفرىعا  ط  حد وبىرإت طىط رسبؽ ، هذا ىتن  أف اطح ط  اةرنى  رنضبط  
ىاـا بت رى  طقب  اطوقى ت اطتسورى  طقب رن   اها (ٚ)به  تطار وبىر،  ر ىس اطفرهارى     ةهر

وازىر طقةب ب ااطرى ض  أف ىتـ تفرىع أاا ؿ اططقب  اطردنىىف رف اطف رت ت اطرعرى  طإلحتف ؿ بهـ 
 حتف الت اطوبري بف رت  اطا هرة.      ع  اإل
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اطحرى  أنؾ طىس ا  نس نى تط طب ب طتىش ااطحرى  ااطورار  اإل ٕٔٔٓىن ىر  ٕ٘و نت  ارة 

احدؾ اطاطن  ، طوف رف اطضرارى أنت تااؿ اأن  أ اؿ ، ىتن  اطرأي ااطرأي اآل ر أى نرىد حرى  
ط  أعزر رااطف اعندر  نذهب طقا ض  طو  ىحوـ إاطا ناف ىطبؽ رف أاؿ اطر ىس ا  اورار اعداط  

 .رف اطضرارى أف  نحتـر  رار  أى  و ف، اطحرى  أف نتابؿ بتض ةنن     داط    نافا  بىنن 
سػن   تنػدر  اعترػد  ٖ٘إطػ   ٖٓ   دا ؿ وؿ ازارة رفراع  رف اطةػب ب اطوػؼا عرػرهـ رػف 

   .ستتىف بأحد   رج اطازارةأؿ ةنهـ راظفىف دا ؿ اطازارة عق  أف عقىهـ ىواف ذطؾ أ ض

   اناػـا بترػؿ داري % ندعـ اططالب    اطف رت ت    اةنةط  اطفنى  ااطرى ضىٓٓٔبنسب  
رقىػػاف فنىػػه طػػداري اطف رتػػ ت رػػف عػػنداؽ رع ىػػ  اطتراىػػؿ اةهقػػ  طقةػػب ب  ٗطقطػػالب ر عػػص طػػه 

 ػراش طقط طػب  ٘طتراىؿ هذا اطعنداؽ رف ر  طف ت اطررار ا ٘ااطرى ض ،اطر ىس اطس دات أ ر   ناف 
اطررحقػػ  اطط طػػب  ػػ    رةػػ  رػػف ٕ٘ا   ػػراش طقط طػػب  ػػ  اطررحقػػ  اإلعدادىػػ ٓٔ ػػ  اطررحقػػ  االبتدا ىػػ  

 .رقىػاف فنىػه ٓ٘ٚ رة  رف اطط طب    اطررحقػ  اطف رتىػ . عنػدن   ػ  اطعػنداؽ حػااط   ٓ٘اط  ناى  ا
و نػػت فنىػػه ااحػػد طوػػف اآلف اطر  طفػػ ت زادت ااطسػػى رات زادت اأعػػب   ٜٓٛٔ ر  طفػػ ت اطرػػرار سػػن  

هػػػاد اطوػػػف البػػػد رػػػف عنػػػدن  د ػػػؿ وبىػػػر نسػػػتطىع بػػػه تراىػػػؿ اةنةػػػط  اطر تقفػػػ  نحػػػف نبػػػذؿ أ عػػػ  رف
 .اطتااعؿ رع اطازارة رف  الؿ اطنت ااطفىس باؾ



   

  07 
 

    
   .ع ى عندن  رراوز إعداد   دة تسر  رراوز إعداد ردن  اطوف الىافد د

    
ها اطذى أاض  اطفس د ار  و ف  ٙ/ٖٓال أحد ىنور أف اإلعالـ طه دار وبىر رف  ارة 

عتراض ت    إ   تقؾ اطفترة اطحؿ طىس اطفقاس ااطرن  اطوف البد أف نتابؿ ر  ىترض رف ىحدث 
 .ىنعت طه ااإلعالـ   طةب ب عندر  ىفد اطرتحدث اطرانع ىسرته 

    
          اطتتقىـ اطت ط  ااط ا    ن نح اؿ وازارة ةب ب رتانحف ةب ب بهذا اطرستاى أ ت ر بهـ عندن  

ناـا بترؿ أنةط  نست رج رنه  أف ااةا  ؼ ارع ى  اطةب ب دا ؿ اطف رت ت  رف اطضرارى 
 .انادرهـ بةوؿ  ت ؿ اطوف اإلحب ط رف ر ذا ؟ رف عدـ افاد عرؿ بتد اطت رج اطربدعىف

  
 تقفػت اآلراا هنػ ؾ رػف اا ػؽ اهنػ ؾ رػف ر ػض إ "حػالاة راح" ػىقـ  "عندر  رنع ر ىس اطػازراا

 هػؿ اطفىقـ ىرا  ارػف ال ىرىػد ىػر ض بداع بتد  ارتىف ؟ ا اطذى ىرىد أف ىرىا   ؿ وىؼ نحفر عق  اإل
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ةػػػبو  اطنػػػت   ا رػػػ  ىتػػرض عقػػػأنهىػػػ ر بسػػػبب اةسػػػرة أـ بسػػبب اطتتقػػػىـ هػػؿ اإل ؟نرنػػػعأـ نػػزاد اطػػػاع  
اطػػازارة طػػىس طػػدىه  اطاػػدرة عقػػ  اطرنػػع اال نسػػتطىع رنػػع اطةػػب ب رػػف اطػػد اؿ عقػػ  راا ػػع اطنػػت اطر تقفػػ  

سػػػػػتطىع أف أرنػػػػػع أى ةػػػػػ ب أف ىةػػػػػ هد أال  اطوػػػػػف دار اطػػػػػازارة أف تحعػػػػػف اطةػػػػػب ب ب طتاعىػػػػػ  اطوػػػػػف
رػػػف اطضػػػرارى أف نتقػػػـ أاالدنػػػ  اطربػػػ دئ اطدىنىػػػ  عنػػػد اطسػػػى   اطرسقسػػػالت اطرتراضػػػ  اطرقى ػػػ  ب ةطفػػػ ظ 

   .تاعىؿ اطرتقار 
 نػدوة

 "الم رية بيف الماضي والحاضر الشخ ية"
 سامية خضر /د.أ :المتحدثة 
 ة والروائيةيباألد

  وأستاذ عمـ االجتماع السياسي بكمية التربية 

  4104ديسمبر  40
 شمس جامعة عيف -كمية اآلداب 

. 
رىد أف ترفع ررة أ رى اطة عى  اطحر سى  اطبن اة راـ ر  ىت ن  ةب ب هـ عر د اطتادـ اأى حض رة تاط

 . تع دى إفتر عى  أاسى سى  أا إاطرفترع اطرعرى رف بتض اطرة وؿ سااا و نت رة وؿ أرنى  أا 
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أنؾ اىر رافػاد أف عػاتؾ  أي والرؾ رضباط طوف نحف نرىد  طاةترت أف أحدًا ىزىبؾ االً أ
اىػر ررهػد البػد أف ىوػاف  وػ ف ـ به رف اطضرارى أف  نرهد اططرىؽ طقةب ب طوف هذا اططرىؽاىر رهتَ 

عنػػدوـ اطاػػدرة أف توسػػراا وػػؿ اطعػػتاب ت ابطرىاػػ  ه د ػػ  فػػدًا ال نضػػىع اطا ػػت اطػػذى و طسػػىؼ إف طػػـ 
اا ػؼ  أن  أرىد أف نحدد هد ن  أف أرىػد أف اطتا طىػد تظػؿ اا فػ  أر رػؾ ااطبقػد أر رػؾ ااطوػؿ ،تاطته  طتؾ

أر رػػػؾ ا أنػػػت تحػػػ اؿ أنػػػ  أعقػػػـ أف رػػػف حانػػػ  أف نرهػػػد ااطترهىػػػد أ ضػػػؿ أنػػػ  أرىػػػد إنسػػػ نً  ىوسػػػر وػػػؿ 
  .اطعتاب ت طو  ىواف عند  إرادة

حىػ  ااحػدة أنػ  رف ن  اً طتترىـ وؿ اطةب ب عندر  نأ ذ ر  اًل بسىطً  ال ىافد عراع أبد ال داع 
ةػػب بن  اىػػر رزىػػب بػػدطىؿ رففػػرى اط ػػارة   طةػػب ب رػػف  ف وػػؿ اطنػػ س ضػػد اطةػػرط أرا ضػػ  أنػػؾ تاػػاؿ 

 .ف اطةب ب هـ أس س اطداط أاطضرارى أف نتطىهـ حاهـ اور  تحد ت سى دتؾ 

   

 .ى أر  إذف هن ؾ ناطت فأس س أف اطةب ب هـ أإذا  قن   ان  راا ا  حضرتؾ تر ر ً 

رف اطنةئ اطذى سأعترد عقىه بتد عةرىف سن   ب طت ط  أهتـ به رف اطا عدة أعر ه  تبدأ: النقطة األولى
 .حاا ه ااافب ته أعر ه دىنه ا ا  ته أعر ه حض رته ات رى ه طو  ال ىتىد اة ط ا ررة   نى 

اأدت  أف اطةػػب ب اطحػػ ط  ال ىباػ  طػػه دار برتنػ  و ىػػر رػػف اطربػ درات أ ػػده  اطةػػب ب : النقطػة الثانيػػة
اطػػػ  تزىىػػػر بتػػػض اطقػػػاا   ا اطاػػػاانىف رػػػف  ػػػالؿ رفقػػػس اطةػػػتب أنػػػ  أرىػػػد أف أعػػػرؼ اطةػػػ ب حاا ػػػه 

رػػف  ػػالؿ رفقػػس رحقػػ  رػػف  ػػالؿ رفراعػػ  عنػػدى  ػػ   (LOPPING) ااافب تػػه أضػػزط أعرػػؿ 
 اطف رت  رف  الؿ اطارارات اطةرعى  اطت  أستطىع رف  الطهػ  أف أ تػرح ال حػ   ػاانىف اهػذا حػدث و ىػراً 

اطرفترتػػ ت اطردنىػػ   (MGO)اطػػػػػػ ة رػػف  ػػالؿ اطرحقىػػ ت رػػف  ػػالؿ أؿ اطرفقػػس اطاػػار  طقرػػر رػػف  ػػال
اعػػرؼ حاا ػػؾ  ،اطف رتػػ  بػػدأ بةػػب بإطاػػاانىف حضػػرتؾ عنػػدؾ ربػػ درة ااا   ا طقػػقػػ  ر  تىىػػاأدى اطػػ  تز

  .ستراتىفى إاهذا اطا ناف ىترـ و ااافب تؾ
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هنػػ  أنةػػط  و نػػت ال تافػػد عقػػ   اأنػػ  أرى أو ػػر اطنػػ س اطربػػدعىف ا اطفنػػ نىف بػػدأاا  ػػ  اطوقىػػ  

 . ح اطاا اعق   ورة وقن  أ فان  ( هتادر نت ع ىزإطا     ر ؿ  رنس اى بىااؿ) أى رن 

أنػػ  طػػىس طػػدى تتاىػػب عقػػ  أفىػػ ؿ تبنػػ  حضػػ رة اأفىػػ ؿ أ ػػرى تسػػ هـ  ػػ  بنػػ ا حضػػ رة بنىػػت 
 رػػ رد  ػػدرت ت بػػت ابوػػؿ فػػدارة أف اطرعػػرى  تػػالً  ىػػدى أفىػػ ؿ أ ػػرى اطة عػػى  اطرعػػرى   تػػالً أعقػػ  

نهػػ  تسػػتطىع أف تظهػػر ا ػػت اةزرػػ ت اتسػػتطىع أف ت بػػت افادهػػ  اتسػػتطىع أف تتطىنػػ  عػػف ت و ىػػرة أا 
اطة عػى  اطرعػرى  سػتظؿ اطة عػى   تنػ   تػالً اارافادة نحف ال تتزىر طزتن  اال  ا  تن  اال ع د  فرىق 

 تػػػاًل اطة عػػػى  اطرعػػػرى  اتسػػػتطىع أف ت بػػػت افادهػػػ  ااطسػػػنىف اطر ضػػػى  ااط ػػػارات اطرتالحاػػػ  ا بتػػػاا 
سػػتزقه عػػ  ا أ ػػدر أنترنػت رػػ رد برتنػػ  وقرػػ  رػ رد أ ػػدر ف أعػػبحت رفتاحػػ  اإلاطانػػاات اةا اطرعػرى  

 .أستزقه اقط  تاًل اطرفترع اآلف اطذى ىرىد  ىه أف ىواف  سىواف اهذا اطذى ونت أرىد تاضىحه ةوراً 

    
ن    ارة بوؿ أعرار اطبتً  إاو نت تقرىذت  او نت  تاًل عنده   نفالان    ارة بدوتارة أ

ن  أاطذى ىرىد أف ىعؿ إط  هدؼ رتىف رف اطضرارى أف ىتحق  ب طعبر  ،بن ت   اطح ضرات فرىت ً 
ب طةب ب ااطبن ت اب طدوتارة نفالا ابوؿ اطرافادىف اأترن  طوـ حى ة وقه  ست دة إف ة ا    ارة فداً 

 .ا حت  طا  ىه  ةا ا طوف  ىه  نف ح انف ح فرىؿ إف ة ا ا ةوراً 
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ات اعدر ت انف ح ا ةؿ ب طراـ رف اإف اإلنس ف  ا    افزا رف اطبى   اطرحىط  ا را
نحف نرىد  ، ااطرسنىف ستى ا ع ـ رف اطوب ر ااطعز رإ ال ى  طوف هن ؾ اطهفر  اطةرس  اط  ع  ب طأل

اطاىـ اطت بت  طن  ارف اطضرارى أف نرفع إط  هاىتن  اأ ال ن  اأع طتن  اىواف هن ؾ تر سؾ دا ؿ 
ف ىواف أحتـر وب ر اطسف حت  ىتتقـ االدى ااالد االدى اهوذا أن  أوتر ةئ أاةسرة اطااحدة  ا 

 .نس ف اطرعرى حتراـ رسترر اد  أعتاد رافاد    فىن ت اإلاإل

 سػػػػامية خضػػػػر نيابػػػػة عػػػػف / ىػػػػدى أبالػػػػة الشػػػػكر لألسػػػػتاذة الػػػػدكتورة/د.أوة قػػػػدمت وفػػػػى ختػػػػاـ النػػػػد
 المجتمػػع  شػػؤوفل  نائػػب رئػػيس  الجامعػػة  بػػد الوىػػاب عػػزتع /د.أ ، حسػػيف عيسػػى رئػػيس الجامعػػةأ.د/
 .والبيئة
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 دوةػن  

 "الثدى سرطاف ضد معاً "
 الرازؽ عبد نجالء /د.أ : المتحدثة

  المرأة ل حة القومى البرنامج عاـ مدير
 العينى الق ر بطب واألستاذ
 4105فبراير  06

 كمية ال يدلة –قاعة المؤتمرات 
 الضيوؼ  .د/ الطوخي والسادةأ، مع أ.د/ رئيس الجامعةنجالء عبد الرازؽ   أ.د/

 اةةت  أست ذ اطررأة طعح  اطاار  اطبرن ر  ع ـ ردىر الرازؽ عبد نجالء الدكتوره/ األستاذة   طت
 ب السورىف اطربور طوةؼا طترؿ اطرتناق  ب طاحدة طالنتا ؿ ةأاطرر  بعح  نهتـ اطتىن  اطاعر بطب اطتة ىعى 

 أىض  رافادةاط اطسى رة عف طرىؽ اطتدرىس هى   اأعض ا ب طف رت  طقراظف ت اطربور وتة ؼاإل اأىض 
 عق  اطاض ا هػػهد  هذا اطاار  اطبرن ر  اطه  راضح  أفح ار  ةرس عىف ف رت  رنطا  أه ط  ط در 
" ـر رافرا" فه ز  ىه  طقوةؼ احدات عةر عندن  اط دى سرط ف ررض عق  ىوةؼ  أى اط دى سرط ف
إوتة ؼ  رةىرة إط  أنهـ ىرونهـ اةاؿ رف بىعار ها اط دى سرط ف أاراـ عف ب طوةؼ ىاـا اطذى

 اط دى سرط ف ررض ضد طقتاعى  اطربور وتة ؼاإل عف رتقار ت اطرح ضرة هذ    ا  اً ربور اطررض 
 نتفنبه أف نستطىع ررض أى ضد تاعى  هن ؾ ىواف عندر  طبت ً  اطرفترع    اطاع  نةر ها ادارن 
 ةى اطربور وتة ؼااإل احى ة( افهداً  ر الً  ( ىا ر اهذا اةاط  رراحقه    ا   ى  إفرااات انأ ذ
 رف اط اؼ ع رؿ هن ؾا  اطعحى  اطتنرى     رة وؿ عندن  اطتقـ    ناص عندن  حى ة رتن   سرط ف
 اطضرارى أف رف أنه  عقـ اعق  ردرو  أة  ص ىافد أىض  طوف إدراؾ اعدـ فهؿ ىافد اطررض راافه 

 ىؤدى اطربور وتة ؼاإل ةف اطرفترع  ا    نزىر أف نرىد  نحف ؿاطرفها  طراافه  دارى وةؼ بترؿ تاـا
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 إذا اطررض إوتة ؼ طا ت ب طنسب  اطتالج توقف      رؽ هن ؾ %ٓٓٔط إ %ٜٛ بنسب  و رؿ ةف ا إط 
 طا طوف فنىه ٓٓٓٓٔ حااط  ىوقؼ رعر    اط دى سرط ف ررىض ر ال تأ رةرأا  أاطى  ررحق     و ف

ةت ع وىر اى اع رق   رةأرت ررحق     حضرت اطسىدة  ٓٓٓٓ٘ٔ ىوقفه  رروف هذا عدره  عق  اا 
 ها ببس ط  اط دى .ط  ق  أرااالً  اطداط  عق  اىا ر حى ة ىس اى اطربور وتة ؼاإل ىتن    طفرؽ  فنىه
 اىرة  اطقبنى  اطزدد نسرىه  اطت  اط دى تواىف تر ؿ   ناى  ادةٕٓط إ ٘ٔ رف حااط   ىه  ادة عف عب رة
 إررأة أى طوف اطترر تادـ رع انتة ره  ىزىد اطت  اةرراض رف اط دى سرط ف ررض اطاناات اطقبنى   ىه 

 اإلع ب  حتر ؿإ ذطؾ رع فػػػػطو رافادة تواف ال اةعراض رروف اط دى سرط ف ب طر طإلع ب  رترض 
 طىس اطسرط ف اطابىقر( دوتؿ(اط دى  سرط ف بررض اإلع ب  رف ناع ف هن ؾ اط دى سرط ف بررض
 عقىه اطسىطرة ىتـ طـ اطا فداً  سى   نت    اسبب  اط الى  ىبػىع اةرراض رف  ػػػػػػػػػػػرفراع ااحداها ررض ً 
 اط دى طرىؽ عف تنتةر رروف اط دى دا ؿ نتة راإل عق  اطادرة عنده  اطوتق  هذ  وتق  طافاد سنعؿ
 اط دى سرط ف بررض طإلع ب  عرض  اطسىدات أو ر ااطوبد ااطر   طقتظـ تعؿ ارروف رف اى ىاطق ااةاعى 

 هـأ طوف طإلع ب  اآلف حت  رتراؼ سبب ىافد ال فداً   قىق  بنسب  رافادة اطرف ؿ نسب  اط رسىف  اؽ
 و نت إذا اطحقر  رف إ رازات أا عقب  وتق  عف عب رة تواف اطررض أعراض اطفىن  اطت رؿ ها ع رؿ
 .ردرر 

  ػ  ظػ هرة اطةػتر اػدد توػاف عندر  اطبرتا ؿ  ةرة ر ؿ سرىو ً  ىواف اطفقد    تزىرات ىحدث
 أى اطفقػد  ػ  حرػرارإ ىحػدث رروػف اطفقػد  ػ  سػر و  ىحػدث رروػف اً فػد ارىػب ةػئ رتنػ   هػذا اطفقد

 اننظػر اطفقػد تحػت تػاـر  ىه ىواف رروف اطفقد طاف    ىحدث اطذى اطتزىر ر ؿ االنتب   تقفت رظ هر
 اطتحفظىػ  ب طفراح  ىتت ط  رروف اةاؿ    اطررض عندن  طا اطتالج طرؽ  ةئ أهـ فىدا اإلبط تحت

 اطتفرىقػ  اطتػالجا  وقػه اطعػدر ىستأعػؿ  رػؤ راً  ىوتةػؼ عنػدر  طوػف حااطىهػ  ااطػاـر اطوتقػ  ب ست ع ؿ
 تػؤدى عاارػؿ هنػ ؾ سػبب طهػ  ح فػ  وػؿ اطهررػان  ااطتػالج ةػت ع اإل ااطتػالج اطوىرػ اى ااطتػالج
 تػ رىخ اافػاد اطترػر  ػ  ااطتاػدـ اط ػدى سػرط ف طرػرض ىتترضػف ااطسػىدات دىػاط ػ رط فػػػبس طإلعػ ب 
 فىنى  أاراـ هذ  اطرحـ اعنؽ  اطربىض أاراـ ر ؿ أ رى اأاراـ اط دى سرط ف طررض   اط طىس ع  ق 
 اسػره )اطبراوىتػا بفػىف ررتبطػ  ةنهػ  ااطبراسػت ت  اطبنورىػ س,اةب ع  قػ   ػ  اأىضػ  اط ػدى سرط ف رف

 اطربػىض ىبتػر  1فػىف( براوػ  2 براوػ  ا 1 براوػ  ( اسػرهـ اط ػدى سػرط ف عػف اطرسػ اط  )اطفىنػز فػىف
 طػا  طػر عاارػؿ  تنػدن  اطت  قػ   ػ  رافػادة و نػت إذا اةاراـ هػذ  ااطبنورى س اطبراست ت  2 براو  ا اطافاااط
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 طهػ  تترضػت اطتػ  اطهررانػ ت و نػت رػ  وػؿ اطهررػان  اطت رػؿ اةهرىػ   ػ  ىػأت  اطفىنػ  اطت رؿ بتد حعؿ
 طػه بىوػاف اطرتػأ ر أااإلنفػ ب اإلنفػ ب اعػدـ اطرتػأ ر اطػزااج نتىفػ  وػذطؾ اطةػب ب ا ػ  حى تهػ   ػ  اطسػىدة
 رنػع حبػاب بتأ ػذ اطسػىدات بتػض ر ػؿ اط ػ رج رػف طقهررانػ ت تػدا ؿ بىحػدث اط ػدى  ػ  طقهررانػ ت تػأ ىر
 رنػع حبػاب تسػتررعق  أف ىفػاز ال اطنسػ  دوتػار  ػ ؿ ارهرػ  سػن  ٕٔا ٓٔ سػناات طاىقػ  طفتػرة اطحرػؿ
 اطػػدارة ناطػػ عإ بتػػد اطتتاىضػػى  اطهررانػػ ت سػػت داـا  ا   طىػػر ةػػئ هػػذا ةف طاىقػػ  طفتػػرة اطحرػػؿ

postmenopausal HRT) ) دارى وةػؼ بترػؿ تاػـا أف ضػرارى ا اطسػىدات تضػ ىؽ أعػراض ىظهػر 
 افىػه سػبب عنػده  طبتػ  ةػ به، رػ  أا طقتبػاىض تسػت دـ اطتػ  اطهررانػ ت  تتتػ ط  ال أف اىستحسػف ا تهػ 
 بنقتػب طػا اطرى ض  برر رس  اناافهه اطسرن  اطهرران  اطت رؿ , دارى  رت بت  عرؿ ضرارى ا تأ ذه  ةف

 اطرىػ   ةػربا  ب طسػرط ف اإلعػ ب  رػف ىحرػ  هػذا سػ ع  نعػؼ رػرة وػؿ اةسػباع  ػ  رػرات  ػالث رى ضػ 
 ر ػؿ ذرػػػب  ىهػ  ااطتػ  (anti oxidant) طػػػػا ااطف وهػ  اط ضػ ر أوػؿ ب طسػرط ف اإلعػ ب  رػف تحرػ  اطو ىػرة
 اةسػر ؾ أوػؿ عقػ  انتترػد اطقحػـا أوػؿ رػف ناقػؿ فػداً  رهرػ  ااططرػ طـ ذاػوػػاه  ػرااطػػػااطف فػػػػااطتى  ػػػاطفاا 
 بدا قػه اطو طسػىـا بىػد ؿ ا اطتظـػ ىاػاى  اػط طػىس D  ىتػ رىف D,C  ىتػ رىف بهػ  اطتػ  اةسػر ؾ   عػ 
 اإلعػ ب  رػف ىحرػ  هػذا فىػد اطرنػ ع  اطفهػ ز رػ  طػاؿ (immunity) طقرن عػ  فػداً  رهـػ D  ىتػ رىف

 طوػف أسػب ب رتنػدن ش اتفانػ  اط ػدى سػرط ف % بػ ة صٓٗ بنسػب  ب طسػرط ف اإلعػ ب  اىاقػؿ ب طسػرط ن ت
 اطتػ  أااطح فػ ت ربوػر وتةػ ؼإ بترػؿ ناػـاا  ب طهررانػ ت عال ػ  طهػ  ا اطهررػان  اطت رػؿ أهرهػ  عاارػؿ  ػ 
 تنتهػ  رػ  وػؿ اطػدارة بتػد ةػهر وػؿ ذاتػ   حػص بترػؿ تاػـا ضػرارى اطسىدة بترقه  تاـا أف اطضرارى رف
 اةربتػىف سػف  ػاؽ سػناى ً  ىفػري اطػدارى اطفحػص سػناات  ػالث وػؿ اطػدوتار عنػد االوقىنىوػ  اطفحػص ر ػؿ
 تتقىرػ ت تضػع اةررىوىػ  اطفرتىػ  اطوػف اط ال ػىف سػف عنػد بىبتػدى عػ  ق  تػ رىخ عنػده  اطت  اطت  الت ا  
 اطفىنػ ت ةػرط طػىس اطفىنػ  اطت رػؿ عنػدهـ أى اط ال ىف سف عند تبدأ ع  ق  ت رىخ عنده  طااطسىدة أف بتااؿ

 تترػؿ اطرفػراض اطفىنىػ  اطػدارة هػ  اط ػدى سػرط ف عند  اطت  ق     آ ر  رد  ىه ىواف رروف طوف اطرب ةرة
 رػ الً    طتهػ  برتنػ  اطت  قػ   ػ  ةػ ص أعػزر  بػؿ سػنىف عةػر ىبتػدى أا اط ال ػىف سػف عنػد دارى وةػؼ
 ىوػاف اةربتػىف سػف عند رىت د  اطدارى اطوةؼ طه  نااؿ أف ىفاز ال ٖٛ سف عند اط دى بسرط ف أعىبت
 عنػد اطرهـػ نبػدأ ٕ٘ طػػػػا  بػؿ نبػدأ فطوػ ٕ٘ سػف  بػؿ النبػدأ نحػف أف برتنػ  ٕٛ سػف عنػد اطػدارى اطوةػؼ
 طوػف أاػرب ىوػاف رروػف اط ال ػىف سػف  بػؿ طػىس اطر رافراـ نبدأ طوف سنىف بتةر أعزر أا اطت  ق  اطت رىخ
 ح فػ  اعنػدر  نفػد اةاؿ عػاتى  برافػ ت نبػدأ اةعػزر اطسػف ٕ٘ سف عند فراـ ر را نترؿ ال أف بةرط
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 ح رػؿ سػىدة تػأت  عنػدر  اطحاارػؿ رػع اطتت رػؿ ر ػؿ نتت رػؿ أا ر رافراـ نترؿ رروفًا   ار  عىن  رنه  بنأ ذ
 أعػبحن   ػنحف رػ رافراـ نترػؿ ال  ػاراً  عػاتى  رافػ ت بتترػؿ ح رػؿ اهػ  عدره     وتق  هن ؾ أف نةؾ

 إةػت ع بترػؿ  ػ راا اطػذىف اط ال ػىف سػف  ػاؽ اطقػ  طقن س ىتترؿ اطرفراض أىض  و نسر عنده  انه  رتأودىف
 اط ػدى بسػرط ف ع ب طإل أو ر رترضاف اط ال ىف سف  بؿ إةت ع ً  أ ذاا اطذىف ةف اطعدر    اةاراـ عق 
  .عدره     أاراـ أى رف ذطؾ  بؿ  عاطفت أى اآل ر اط دى    سرط ف عنده  و ف ه  طا أا

 عدره  اتضع اا ف  اه  تعار اطسىدة أى(standing machine) ها اطر رافراـ فه ز
 اطرا رن  فداؿ    ننظر انحفب  ف نع ااض ر أر  عاض اضتىف بنعار دا ر ً  نحف ىتعار ا هن 

 رف ب آل ر اطعدرىف أحد نا رف  دا ر  اط دى    اىررافادة أنه  بتة ص ح ف  أا و ىرة س ع ت
 اطربور وتة ؼاإل اأ سورىنىن اإل    ةئ وؿ نرى أنن  نتأود طو  ظ هرة اطتضق  تواف أف اطضرارى

 .تة ىع   حص بترؿ تاـا عدره     ةئ هن ؾ أنه اطسىدة إحس س طرفرد

 رف  ؿأ فداً  عزىر اـراط   طررحق  اةاط  ىواف ،رراحؿ اطررض نجالءاأاضحت اطدوتارة 
 وبىرة أضراراً  عقىه  ىا ر اهذا ،اطدارى اطوةؼ هاهدؼ اهذا اطتحفظى  ب طفراح  ىت ط  اهذا ،سنتىرتر
 تحدث اطت  اطتزىرات نوتةؼ اطربور اطوةؼ    ،اطاـر نوتةؼ عندر  ب ط دى  تحدث أف رروف و نت
 تؤدى أف اطرروف رف تروت ذاإ اط دى    رافادة أةى ا هن ؾ ةنه اطاـر ظهار  بؿ اط دى أنسف    
 تت رقن  طا نحف ا و نسر ىافد أنه رتن   اهذا ا اطو طسىـا نسى  رف بؤر توىس ت افاد ر ؿ اـر إط 
 .نرنته رروف اطتوىس ت ا اطبؤر هذ  رع

 تسػر   تػرة اهػذ  سػن  حػااط  اطاـر  ىه ىتزىر اطذى اطرتدؿأف  جالءنور  أاضحت اطدوتارة  
 سػنىف  ػالث وػؿ رػرة اطػىس سناى ً  ىواف اطدارى اطوةؼ هذا ،(stage one)    اطاـر نوتةؼ أف طن 

 أف نضرف سن  بتد احضرت اطدارى اطوةؼ عرقت  قا فداً  طاىق   ترة سنتىف ،سنتىف وؿ ررة اطىس
 رروػف سػنتىف بتػد حضػرت إذا طوػف أاعرىاػ ً  (aggressive) ررضػ ً  طػىس أى سػنتىرتر رػف  ػؿأ اطاـر
 بتد ىتا ؼ اطر رافراـ  حص اطدارى اطفحص ها اطحؿا  سن  ه  اطرحددة اطفترة  ها وبىراً  ىواف اطاـر
 سػرط ف حداث حتر ؿا  طا  أى أعق  اطترر    اطتادـ رع اةاراـ ظهار نسب  ب طتوس ةف ٓٚ سف    
 .سىدات ٗ وؿ رف ااحدة اطسبتىف سف بتد اطالت  اطسىدات  ف  ااحدة سىدات ٛ بىف رف اط دى
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  ػ   هنػ  تاقػؽ وتقػ  أى فة ب طضػرارة طػىس اهػذا رؤطرػ  اىػر وتقػ  : عػف عبػ رة اةعػراض
 سػف رػف ىبػدأ هػذا اطػذات  اطوةػؼ  اطحقرػ   ػ  اتطػر   إرتةػ ح أا تػاـر اط ػدى  ػ  ت  نػ  ر ػؿ اط ػدى

 اأ ظهرهػ  عقػ  تنػ ـ بأنهػ  فػداً  بسػىط  ابطرىاػ  ىستحسػف اطػدارة إنتهػ ا بتػد اطةػهر  ػ  رػرة اطتةػرىف
 اهػذ  اا فػ  اهػ  عرقػه رروػف هػذا ا ظػ هر وقػه اط ػدى ىعػب  طوػ  ربػعأ اطعػدر ابىتاسػـ تاػؼ

(forward) سػتاـا أى ةػاى  ر سػؾ اطفقػد اأ ارىبػ  ح فػ  اى هنػ ؾ طػا بحىػث  ػداـ عقػ  ترىػؿ أى 
 عقػ  ار  قػ  اسػطه   ػ  أىػدىه  ااضع اطرراى  أر ـ اا ا  اه  اررة ظهره  عق  ن ىر  اه  ررة بترقه
 سػف اؿ أ رػف  اطنػ  اطػدارى اطوةػؼ طوػف اطتةػرىف سػف ااؿ رػف ىفػري اطػذات  اطوةػؼ أف ذورنػ  . داـ
 .ربتىفاة

          طقا  ة تتترض أف رروف اطسىدة فأ حاىاى  و ر   ط إ ىؤدى رروف اطربور اطرس  عدـ
 وىدأ اطنفسى  اطح ط  (psychological trauma) أى بسهؿ طىس ةئ هذا ا وقه اط دى تستأعؿ اأ

 financialستواف psychological trauma رؤطـ إحس س طبت ً  هذا رستأعؿ عدره  سىدة
burden   رتأ راً  ىواف اىرطر  ربوراً    طتالج.  
 عةػر اطاػار  اطبرنػ ر   ػ  عنػدن  نحػف ااطا ػ ة اإلعػ ب  طتفنػب طرىاػ  أحسػف اطربوػر وتةػ ؼ  إل 

 ااط درػ  اطربوػر االوتةػ ؼ بفوػرة تبػرع اطاػار  اطبرنػ ر  ( digital mamography) بػػػػ رػزادة سػى رات
 اطػر ـ بط  ػ  اتاػدـ ربتػىفاة سػف  ػاؽ توػاف  (digital mamography)  بػػػػ توةػؼ تػأت  طوػ  اهػ  رف نػ 
 تت ىقػا  ال اهرػ  بةػوؿ فػداً  رتوػررة سػر ااة ةف اطرضػباط اطتػالج اىػر سػبب ةى طػىس هذا اطاار 

  ػ  اطتارىر طن  ىرسؿ ذطؾ ابتد نترنتاإل طرىؽ عف اطتارىر طترؿ رروزى طرو ف ترسؿ اةةت  بتد أى
 اطسػى رة إطػ  اطنتػ    ترسػؿ ذطؾ ابتد سنىف عةر عف تاؿ ال  برتهـ فراـ اطر را    ااةس تذة اطرروز
  رػع ب طترتىػب ناػـا حرىػد اىػر ةػى  ً  افػدن  اطػا اةةػت  روػ ف نفػس رػف اطنتػ    طىأ ذف اطسىدات اتأت 
 أطبػ ا اعنػدن  سػان ر افهػ ز (digital mamography) فهػ ز  ىهػ  احػدة أا (unit)  عنػدن  اطرروػز
 رػ  اأ عىنػ ت أارحت فػ   ىػه رةػتبه  اطةػئ هػذا ىوػاف أف اطرروف رف اطعاتى  ب طراف ت  ىه بىةتزقاا

 ةػرس عػىف ف رتػ   ػ  اهنػ   طقتػالج نرسػقه  و نسػر عنػده  أف ن بػت اطتػ  اطحػ الت بنترقهػ  ةػ به
 رروف ستوةؼ اطت  اطررىض  اف نؤود اةاراـ  سـ  ااس تذة اطفراح   سـ  أس تذة رع بتتت ط  اطح الت



   

  27 
 

  ػاؽ اطو نسػر نسػب  ح ط  أطؼ ٕٓٔ اؽ عالج تـ اآلف حت . و نسر رف تت ن  اطت   اط طىس تتت ط 
 .%٘.ٕ طػػػػ اعقت اةر وف بتض ا   %ٕ نسبتهـ ب طررض أعىباا  تال اطذىف أى ٔ.ٕ ربتىفاة سف

 رعػ بىف  تػالً  %ٕأف وتةػفن ا  ا  سػىدة ٓٓٙ عقػ  اطسػفاف  ػ  حرقػ  بترػؿ  رنػ 
 حسػب عقػ  أ ػرى أرػ وف  ػ  عالفهػـ تػـ ابتضػهـ اطسػفف رستةػف     عالفهـ تـ بتضهـ
 وتةػ  ه إ تػـ اطتػ    طحػ الت أسػااف  ػ  عربىػ   ػ  وػ ف اطعػتىد  ػ  حرقػ  عرػؿ اتـػ   اطرسػراح
 رػف أسػااف ارح  ظػ  ح طػ  ٓٓٛ وتةػفن إ اطاػ هرة رػف أحػد ىنتػدب أا اطرتهػد  ػ  عندهـ تت ط 

  ػ  بو   ػ   بتترػؿ ااحػد  mamographyافهػ ز ااحد رتهد اىر به  ىافد ال اطت  اةر وف
 ٕٓ ػ  و نسػر وتةػفن إ ح طػ  ٓٓٛااحػد ةػهر ا ػ  اطىػـا  ػ  ح طػ  ٓٚ عرقنػ  بو   ػ  اطةػهر
 أىضػ  ابػدأن  ذطػؾ عػف التزىػد أنهػ  اطرهػـ  قىقػ  نسب   ه  %٘.ٕ حااط  اطنسب  أى رنهـ ح ط 
 اأاطهػ  اطف رتػ ت  ػ  أىضػ  ابػدأن  ااةدىػرة اطتبػ دة ةرػ وف طقرػرأة اطاػار  اطرفقػس رػع حرقػ 
  .رعر اتحى  اطحبىب  رعرن  اعق   اطسىدات وؿ عق  حرع ً  ةرس عىف ف رت 

طألس ق  رع   اطرف ؿ عق  ر   درته رف نع    ا ت  انفال عبداطاه ب عزت اطدوتارة /د.ااةور 
 اط دى فراح  أست ذ ع ناس طىف  اطدوتار ااالست ذ اط دى فراح  است ذ اطتااب عبد رض  اطدوتار اةست ذ
 اةةت   سـ ر ىس اطهدي أبا رحرد دوتار اةاراـ  سـ ر ىس إىر ف دوتارة

 طو  اطةن اى اطدوتار سأترؾ ان  اططىب رحرد اطدوتار اةست ذ اطترب عز طبن   /اطدوتارة اةست ذة
 أس ق . هن ؾ و ف إذا ىرى

 اطهرران  اطتالج    االةت ع  اطتالج    اطوىر اى اطتالج    اطفراح     ىسأؿإذا و ف هن ؾ رف 
 .طإلف ب  رستتداف نحف سؤاؿ اى اةةت 
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 فا  ا  ه ػػػػنفس  ت ػػػػػاةة فػػػػػػػػر ت ػ ؼ أةػ  ص  هنػ ؾ أ سػ ـ دةػػػػع اط ػاؼ ناسػـ اطرروػف رػف
 فهػ ز اآلف بتػدااطه  اطنػ س بػىف رنتةػرة   ط ػ  رهػ ترات هنػ ؾ طبتػ ً  أاراـ ىسػبب طألةػت  اطتتػرض

 it's all digital فداً   قىؿ طالةت  اطتترض رف اطضرر اورى  سرط ف  ىسبب ال mamographyاطػػػ
 طقتتػرض ب طسػرط ف اإلعػ ب  ورىػ  اطدراسػ ت ا بػ طتقـ اهػذا سرط ف تسبب ال اطر رافراـ أةت  أف أى

 نتػ    اإلعػ ب  طتفنػب اطسػن   ػ  رػرة اةةػت  بترػؿ ناػـا أف اطرفػراض رػف فػدا  قىقػ  طقرػ رافراـ
  ػ  حرىػدة أاراـ عنػدهف اطسػىدات ااقػب رىػ   أوىػ س أا حرىػدة %٘ٛ اطػ  ٓٛ رػف اطرػ رافراـ
 إطػ  ىػؤدى  ػد أهرػؿ إذا اطػذى طىفػ  اـر ،دهنػ  وػىس ،رىػ   أوىػ س عنػدهف اطسػىدات ا قػث عػدارهف
 بسػىط  بفراحػ  اآلف تتػ ط  ةنهػ  اطػدارى اطوةػؼ رػف سػتف دةإ اطنػ س و ػرأ هػـ اطةػرىح  اهػذ  سػرط ف

 رتاػدـ advanced اطت طىػ  اطسػن  سػتأت  و نػت اطرػ رافراـ إفػراا ىػتـ طػـ طػا رحسػاس اىػر ةػئ نهػ ة
 أ ضػؿ ىوػاف ربوػراً    طوةػؼ ااطتضػـ ااطوبػد طقر ػ  اعػؿ حتػ  اط ػدى  ػ  نتةػرإ اسػىواف ارتػأ ر
 اطرفترػع رؤسسػ ت تتوػ تؼ اأف  البػد %ٜٛ اطربوػر وتةػ ؼاإل بتػد اطةػف ا نسػب  ةف احى تهػ  طعػحته 
 .طتس عدن  اطردن 

 أ ضؿ و ف ر  وؿ ربوراً  اطاـر وتة ؼإ تـ ر  وؿ   طت نفالا دوتارة   طت ر  ر ؿ طبت ً 
 أن  : تتقىؽ عندى اطررىض رعقح     اهذا %ٓٓٔ طقنف ح  رع  ىتط  فداً  عزىراً  و ف ر  اوؿ
 رعر    عندن  رةوق  تتوس  اطت اىفى  اطفورة هذ  اعظر  اطف رت  اعظر  اطنداة بفورة فداً  ستىد
 .اننةره  اطنداات هذ  رف نزاد أف  تقىن  .اطهاافس اه 

 .اطربور اطوةؼ رع اهذا  %ٓٓٔ تعؿ أف رروف اطةف ا نسب  أف   ؿ رض  اطدوتار ر  ر ؿ
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  رت اطت  اةبح ثا  اطاـر ررحق  طتت ط  اطررض طرتر   اطررض  ىست  أف اطضرارى رف
 حفـ فأ اطا بقى  عندهف رعر    عندن  اطسىدات أف اأررىو  ا رنس  وندا ا   رعر    بترقه 
 أررىو  ا اطرتاسط اطبحر حاض داؿ ا   هن  رعر    طوف اةارابى ت رف وبرأ عندهـ اط دى

  ب طت ط  ب طر رافراـ اطفحص بترؿ نبدأ سـ ٖ ىعؿ حت  ب إلىد ىحس ال وبىر اط دى حفـ اطالتىنى 
 اط دى حفـ  ىه  ىواف اطت  اطبالد    ب ة ص فداً  رهر  ةى  ً  طسان راا  ب طر رافراـ وتة ؼاإل أعب 
   تداىر  طه ىواف طو  ترسوه  اطدهاف رف اأطى ؼ ا ناات وتق  نفالا دوتارة   طت ر  ر ؿ اط دى وبىراً 

 .ربن  رحر  رف ربوراً  اطررض وتة ؼإ  .اةوؿ

 عندر  اطررىض  . طبن  ادوتارة إىر ف طقدوتارة سؤاؿ عندى ن أ ع ناس طىف  دوتار نةور
 ؟ ةتره  تس  ط عق  سىؤ ر هذا  هؿ إةت ع تأ ذ

 اطاـر    سبب ً  طىس اط دى حفـ أاالً   ، اطنداة حضار ط  أت حت ةنه   رت اطف اةور أاالً  أن 
    اطذى رف عزرأ اطاـر حفـ اف افدن  سىدة ٗٔٙ عق  اإلسوندرى     وةؼ بترؿ  رن  ةنن 
 ال اطسورىف  ىه نترؿ اطرفراض اطسف ها اةربتىف سف هؿ اطرهـ رف , اطالتىنى  ا اةارابى  اطداؿ
 توتالت  ىه ىواف سن  اةربتىف سف  اؽ اط دى أف ناط  أ رى ناط  هذ  اةربتىف سف ةرط طىس

 وقهف رعر سىدات نفتؿ أف اطضرارى رف  نحف وقه  طقتىن ت سورىنىن  نترؿ  أف عتب  ىواف
  هن ؾ احترسف طقسىدات أ اؿ اةاط  اطناط  فداً  رهرت ف ناطت ف عندى اان  ربور وةؼ بترؿ ىارف
                  تتر   طو  اط دى ا حع  إبدأى سن  اطتةرىف سف أاؿ رف حترس إ اط دى سرط ف سرهإ ررض

 .ت عه اطت  consistence طػػػا

  ورة نستبتد ربورا اطوةؼ و ف وقر  طوف    ف  اطسىدة تواف اطتالج أاؿ    اطتالج ها فزا   ن  
 . بسىط  اطف نبى  اأعراضه طاىق  تواف اطتالج  ترة طوف رؤطر ً  طىس االةت ع  اطتالج اط دى ست ع ؿإ
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  طإلةت ع سىتترض اطق  اطرو ف نحدد وأطب ا نحف طوف اطتالج هذا رف أحد ر ىض ال
 .اطفراح   ىه سنفرى اطذى ااطرو ف

 اطن س عق  نح  ظ طو  نحف نفالا طدوتارة سؤاؿ عندى أن  هذا ر ؿ والـ ىافد ال طبت ً  ال
  ؟ ذطؾ بتد به سناـا اطذى اطدار ر ها اإلةت ع بترؿ تاـا اطت 

  ستفتؿ ار ذا طرف ستذهب اإلىف بى  اطح الت بتحدىد ناـا

 "سرط ف"  هن ؾ أف سنوتةؼ  اط طىس أنن  ا اؿ أف أرىد اأن  ىـا وؿ رافادة ااطسى رة طبت ً 
 سرط ف أاراـ %ٕ بنسب  سىواف ال أـ أ رى ااراـ هن ؾ و ف اذا سنوتةؼ أىض  نحف عدره رف
 . ؟ ال أـ اطقىف  اطاـر تنزع أف ترىد هؿ اطسىدة اتسأؿ حرىدة أةى ا %ٛا

/د.أ
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 اأن  ةرس عىف ف رت  دا ؿ اطرفترع بعح  هتر ره إ عق  اطف رت  إدارة أةور اطحاىا 
 دوتار سؤاؿ عق  رداً  طقتحضىر ب طنسب  اطراضاع هذا    رقحاظ  عندى االةت   سـ    وأست ذ
 عق  تأ ىر هن ؾ ىواف اطدارة  ترة    الف ال أـ اطدارة  ترة    اةةت  هؿ ر ىهرن  وؿ اطاه ب عبد
  ىه  ىواف ال طبت ً  طقرالبس ب طنسب  ااعى ـ أوؿ    و ف إذا رةوق  تافد ال طوف ب ط دى اطزدد ةوؿ

   .اةةت  ىتىؽ ر  

 اطسورىف عق  دوتارة ستافد بتىدة أر وف رف سىأتىف اطالت  اطسىدات أطر ف أف أرىد ان 
 .اطفراح  اطتد ؿ  رار  بؿ  طاات اهن ؾ اةةت   سـ    عالج اطه  رررض ت اا نىف

  ذة اططرؽ فأ اطفورة ها اطاـر سىنتةر عىن  نأ ذ عندر  أنه اطة  ت  اطح ف ت رف  تالً  ها
 رروف اإلبرة أف  ورة رافاط  ابت رج رافاط  بتد ؿ ه  اطتىن  به  ىؤ ذ اطت  برةاإل رتتددة اطتىن ت
  .حاىا  اىر هذا أف أعتاد اطاـر تنةر اإلبرة أف ا ورة حاىاى  طىس ال طقاـر تاعؿ

 عنده  اطبنت ح طى ً  عندن  رحداد ةئ سن  عةرىف سف    اطقبنى  ااطزدةأ اطقىف  اطاـر
 عزىر اسنه  ستؤعؿإ اذا عزىرة ااطبنت وبىر بىواف اطفرح ىوبر اطر  بىوبر اطقىف  ااطاـر رتح ن تإ
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 سف طوؿ عررى  ررحق  سره إ ح ف     اطا ت رع اىنته  اطحقر  ه ط  حاؿ عزىراً  فرح ً  ىواف
     ه  اطىـا استأعقن   ذاإ  ٕٓ ط إ ٚٔ رف اأ سن  ٘ٔ:ٙٔ سف    تارىب ً  ىبدأ ها ا ظرا ه
 عنده .   نى  اطقىف  اطاـر ىتواف  قف ر تقف  عررى  ررحق 

   

    

 تؤ ر اطحرؿ رنع طحباب ب طنسب  ا اطحرؿ  ن اأ اط دى بىفحص اطنس  دوتار نس  دوتار طىس طبت ً  ها   
  .اط  طئ اطهرران  اطتالج بسبب اط دى سرط ف عندهـ أعب  ح الت افدن  , اط دى سرط ف حداث زى دة   

    رافادة سااا اططب وقى     اةةت   سـ    mamography طػػػا فهزةأ عندن 
   ؿ  طىف ع ناس دوتار ر  ار ؿ اطت عع  ةرس عىف رستةف     أا اطف رتى  اطرستةفى ت

 اطتربى       طت نفالا دوتارة ر  ر ؿ ااط در  اططبى  اطرع ى  عنداؽ نفا  عق  سىت ط  اطفرىع
 . اطبردى ت رروز أر ـ اطف رت  بااب  بف نب رافادة ااطسى رة اطعح  طازارة اطت بت 
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 ها ةئ أحسف   طت نفالا دوتارة ر  ر ؿ اةاراـ بدالالت تظهر أف ىفاز ال اط دى اراـأ
 اىر اطر رافراـ رو نى إ أف افداا طر  ار طىزى  اطهند ر ؿ اطرتادر  اطداؿ بتض ارروف اطر رافراـ
  .اإلوقىنىو  ب طفحص اطوةؼ  أعب  رافادة

   

 mamography بترؿ نبدأ أف ىفاز اط رسىف أا اةربتىف سف عند ع دى ع  ق  ت رىخ ىافد طا
 ضرف رف اها طته ب اإل اط دى طسرط ف ب طنسب  أعزر سنىف عةر نبدأ أف ااة ضؿ اةربتىف سف عند

 .فداً  اطفد رأ ذ تؤ ذ ضرارى طته بطإل افىه سبب افاد اىر    طته باإل أعراض،اط  ط   اطرتتادات

    عندن  اةةت   سـ    رتا ر  هذا ع دى   حاع ت أى حتفن إ طا اطن س طوؿ أ اؿ أف أرىد أن 
 .اطرستةف 

 عةر عندن   قن  ةنن  بهذا أ  ر أن  اطحاىا  سورىن  برن ر  عندن  نحف تاعى  عندن  ىواف اطرفراض
 رتد اطرةراع سىدة رقىاف ٛ ربتىفاة سف  اؽ رعر    اطسىدات عدد digital mamography عربى ت
 حاان  نواف ٕٕٓٓ عق  اطتتداد نزط  طو  عربىت ف  ىه  ىافد رح  ظ  وؿ عربى   رسىف ىعب  فأ عق 
  .ا ة ا إف هد ن 
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 طوف   نى  تحرؿ أنه  رةوق  عنده  ىافد ال اه  رافادة   نى   دى سرط ف طه  ىأت  نه أ اطظراؼ
 اطحرؿ رف ر نع ال بسنتىف اطوىرى    اطتالج ابتد حرؿ ىافد ال أف اة ضؿ  رف هرران  عالج بتأ ذ ر دارت

 .أ رى ررة

 والتمييد لقياـ   الندوة ىذه تنليـ عمى قاموا المذيف السادة كؿ عيسى حسيف  /أ.دشكر  وفى ختاـ الندوة
 ومناقشة شير كؿ مرضاً  يتـ مف خالليا تناوؿ شمس عيف جامعة فى الطبى الثقافى الموسـ يسمى بما
 . عالجو وطرؽ وأعراضو سببو

 

 
 
 دوةػن

 ممحد" بيتنا فى"" 
 شريؼ محمود المنعـ عبد عمرو أ.د/  :المتحدث

 اإلسالمى المفكر
 سابقاً  شمس عيف جامعة الطب بكمية الجراحة قسـ ورئيس

 4105مارس  4
 جامعة عيف شمس -دار الضيافة 

 بػىف اطفػرؽ سػ با  طاػ اات  ػ  أاضػ   ااطػذى اطفقسػف  اأسػت ذ اطفراحػ  أسػت ذ شريؼ عبد المنعـ عمرو  /د.أ
 .اطدىف – اط ا    – اطفقسف  - طتـقا

عػف شػمس عػيف جامعػة الطػب بكمية السابؽ الجراحة قسـ رئيس ،شريؼ عمرو /د.أ اعبػر
 رح ضػراته  وػؿإطػ  أف  رةػىراً  ،اطنػداة هػذ  عقػ  طقاػ  رىفاةػور   اطرح ضرة حضار  عق  طالهتر ـ ةور 
 هػذ   تعػ را  ا  ،عاػؿ رحقػ  هػ  اطحىػ ة    اإلنس ف رحق  أف رنه  نً  إىر " عاؿ رحق  " عنااف تحت تواف

 اطففػر  ػ  ىبوػر اأف اطعػحب  ى تػ ر اأف اطدابػ  ى تػ ر اأف بػد ال رحق  ىبدأ أف ىحب رف أف ه  اطعارة
 ." رقحد بىتن     " ها اطىـا اعناانن  " اإلطح د  را   " ها اطراضاع اطرستط ع  در
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  ػ  اإلسػالرى  بالدنػ  ا ػ  اطت طـ    ظهرت إطح د ظ هرة هن ؾ ب طفتؿ هؿ اإلطح د ر ها أاال
ذ "  طرة ب إلطه اإلىر ف أف ورتدىنىف ندع  نحف ؟ اإلطح د سبب ها ر  اطبداى   آدـ بن  رف ربؾ أ ذ اا 
 اطتاػؿ أف أىضػ  انػدع  " ةػهدن  بقػ   ػ طاا بػربوـ أطسػت أنفسػهـ عقػ  اأةػهدهـ ذرىػتهـ، ظهػارهـ رػف

 " اطحػؽ أنػه طهػـ ىتبػىف حتػ  أنفسػهـ ا ػ  اآل ػ ؽ  ػ  آى تنػ  سنرىهـ " اإلطه إط  بن  ىعؿ اطافاد اتأرؿ
 وىؼ ، رس الت – عاؿ - طرة  هن ؾ إذف اطرسؿ أرسؿ اطوف ااطتاؿ اطفطرة عند ىاؼ طـ اةرر اأىض 

  ػ  اإلطحػ د .ووػؿ اطرفترػع رسػتاى عقػ  أا أعػد   ن  رسػتاى عقػ  اإلطحػ د ظػ هرة  ػ  نتعػرؼ
  ػ  أارابػ  راطػاد اإلطحػ د أف فترػ عاإل طتقرػ ا  بػت أنػه برتنػ  رسػتاردة ظ هرة أنه ندع  رفترت تن 

طػ  اطحػدىث اطتعػر بداىػ   ػ  اإلطح د نةأ وىؼ عف اآلف اسنتحدث اطحدىث اطتعر بداى   حػ ؿ أى اا 
  اآلف؟ اعؿ

 أى اطاسط  اطتعار    اطزرب    س  دة و نت اطت  ب طرف هىـ نبدأ"  اطرت عر اإلطح د "
 اطاد اإلطح د إط  اطتقرى  اط ارة رع نتا ؿاإل نترؼ طو  س  دة و نت اطت  ااطفقسفى  اطتقرى  اطرف هىـ
 اطوت ب رف رستردة ااطتقر  اطدىن  طقفور اطزرب    وقه  اطاسط  اطتعار    اطرف هىـ و نت

 بطقىراس والـ اهذا اطواف رروز اأنه    بت  اةرض أف : أاال اط  بت  اة و ر و نت ااطفقسف  اطرادس
 ٜ اطس ع  سبتربر ٚٔ اطرىالد  بؿ ٗٓٓٗ ع ـ اطت طـ  قؽ  د افؿ عز ا أف ،اطرعرى اطفقو 
 عقىه اطرسى  اطسىد رىالد ىتاسط أف أفؿ رف اطوف اطرىالد بتد سن  ٗٓٓٗ بتد اطاى ر  اأف عب ح 
 رف رب ةًرا  قًا  اإلنس ف  قؽ افؿ عز ا أف اطرف هىـ رف اأىًض  اطاى ر  اىـا اطواف  قؽ اطسالـ
 اطت طـ ىر ؿ اىبى  بتفسىرات ىفسرانه  و ناا اططبىتى  اطظااهر اوؿ إطهى  ب ط  ىسىر اطت طـ اأف طىف
   .ااطةر اط ىر ىحدد ا أ ال ًى  نظ ًر 

 اطافاد  قؽ اطذى ها افؿ عز ا اأف رطقؽ اطةر فأ ا رطقؽ اط ىر أف اطدىن  طرنظارا
 اطت طـ    س  دة و نت اطت  اطتعارات ه  هذ  ااإلنس ف اآلطه  بىف اطااسط  هـ اطونىس  رف ؿ اأف
 اطاسط  اطتعار بىف اطف عؿ اط ط , أاراب     اطحدىث اطتعر بدأ  ـ اطاسط  اطتعار   

 اطفقؾ ع طـ وت ب )وابرنىواس(  ىه ظهر اطذي اطىـا فأ ىتتبراف اطرؤر ىف أف اطحدىث ااطتعر
 اطتعار نه ى  ها اطىـا هذا حاطه  تدار ااةرض اطرروز ه  اطةرس أف  ىه   ؿ اطذي اطهاطندي
 بتد وتةؼأا  رى ضى  حس ب ت عق  بن ا و ف نىواس وابر اطرح اطحدىث اطتعر ابداى  اطاسط 

 عااطـ عق  ىنفت  اطتقـ بدأ اإلنس ف  ى ؿ    توف طـ د ىا  عااطـ عق  أطقتن  اطذي اطرىوراسواب ذطؾ
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 ا اانىف ,طنىاتف اطحرو  طااانىف ىتاعؿ اطفىزى ا ع طـ اإلنفقىزي اطت طـ نىاتف إسح ؽ.اطافاد    د ىا 
 ها  اط اطواف طىس اة الؾ داراف حت  اطتف ح  سااط أاؿ رف ةئ وؿ  سرت اطت  ه  اطف ذبى 
 ااطتةرى  اطفىسىاطاف     ندرس انحف آطى  رنظار  ىتتبرانه أىض  اإلنس ف فسـ بؿ آطى  رنظار 

  قو  و ف نىاتف, اطواف    بدار طإلطه احتفظ اآلطى  اطرنظار  عف نىاتف تحدث عندر  اآلطى ت هذ 
 .نبًى  ب طرسى  ىؤرف رسىحى ً  او ف رتدىف  ىزى ا أاع طـ

 ىنف  ااحد عقر  اوتة ؼ الىافد أنه ندع  نحف ٚٔ اطػػػ اطارف    حد ت اطتقرى  اط ارة
 ارع اطح طتىف    اط  طؽ طإلطه نحت ج نحف رروزاً  اةرض أا رروزاً  اطةرس و نت سااا اإلطه افاد
 ر ىس و ف ٛٔ طػػػا اطارف    أف حت  اطت رىخ    إطح دى  راف  أعت  حد ت اطتقرى  اط ارة رع ذطؾ

 .دع ااإل ها اهذا رالحدة أس  فته نعؼ أف ىةوا اطبرىط نى  اطونىس 
 تقوؿ: لموجود الدينية النلرة 

 طقواف   طؽ إطه هن ؾ .  
  اط قؽ رف ارض طق  طؽ. 
 أ ال   نظ ـ اطت طـ. 

 حف  طه  و ف رنطاى   ورة اعفت اال اطدىن  اطرفهـا ىدرر عقر  رفهـا ىظهر طـ أنه الةؾ
 اطرف هىـ هؿ, اطدىنى  اطرف هىـ دررت أاراب     اطتقرى  اط ارة ذطؾ ارع ا بافاد اإلىر ف تدرىر   

 بالدن  ا   أاراب     اإلطح دى  طقراف ت سبب نفسى   قفى  هن ؾ أـ اإلطه  اطافاد دررت اطتاقى 
 .اطحدىث رحار ها هذا اةى ـ؟ هذ 

   

 ب طتقـ اطونىس  تنوىؿ .    
  اطتال   أف  بت طوف ، رىب  اإلطه ابىف بىنن  اطتال   أى ع ـ ٓٓٓٙ رف نةأ اطواف أف نتتاد ون 

  .سن  رقى ر ٚ.ٖٔ اطواف عرر أف أى فداً  بتىدة



   

  37 
 

 بىدىه ى قان  طـ ا أف. 
  طقتد الت رو ف هن ؾ اطىس رقزر  أعبحت اطفىزى  ى  اطااانىف أف أى اطفىزى  ى  اطااانىف حترى 

  . اإلطهى 
 اطتا ت ت أف أى أااطتقر ا اطةىاخ طنبااات النحت ج أنن  أى اططبىت  بأحداث ىتنبأ اآلط  اطتفسىر 

  .و ىرة أةى ا عق    درة اآلطى  اطرنظار  ب طت ط  عحىح  أعبحت اططبىتى 
 اة ال   نفته اطىس اطر دى بنفته اطةئ  ىر  ترتبط. 

 عرر رتاسط أف تااؿ اإلحع  ى ،اطتوىىؼ ر ؿ اطنظىر رناطت  ر  هى  طإلنس ف  دـ اطتقـ
 اطترر رتاسط اعؿ اطحدىث اطتعر    اآلف أر  سن  ٖٔ اطحفرى اطتعر  بؿ ر  اطبدا   اإلنس ف

  .سن  ٛٚ اطنس ا ا   سن  ٕٚ اطرف ؿ   

    إطح دى  رافه أعت  أعابه  أارب     اطتقرى  اط ارة أف إط  أدت نفسى  أسب ب اةسب ب هذ  وؿ
  .اطت رىخ

 بترؿ   ـ "  ىتز اؿب " ىسر  و ف اطذي نىاىارؾ بف رت  اطنفس  اططب أست ذ ة عى  هن ؾ
 . اةباى اطتاعىر اترفرته " طه أب ال رف إىر ف " أى  faithoh the fatherless اسره وت ب

 " بأبىه اإلنس ف عال   "اها اإلطح د عرقى  طد اؿرهرً    نفسىً  ع رالً  هن ؾ أف "  ىتز باؿ " ىااؿ 
  .طإلبف  ى ن  عتبره إ اةب اا  ة

 ىر قه ر  اط طارة رنته      ضى  اه  " اطسى   اطرت رق  " اها اةباى طقتاعىر آ ر ناع 
  اط طىس اطراضاع هذا    رةوق  عندهـ و ناا اطت طـ    اآلالحدة وب ر وؿ أف اافدت طالبف اةب

 ىر ؿ طالبف ب طنسب  اةب و ف إذا ،اطا سى  اةـ ر ؿ اةـ نراذج تةا  أىض  اطوف اةباى اطتاعىر
 عندر  اطوف اطاداد  -اطتطاؼ - اطرحىـ  -اإلطه  اطرحرف اطفر ؿ عف ت تر ؿ   ةـ ااطااة اطسقط 
  .اإلطه  طقفر ؿ را ض ً  اططفؿ ىنةأ اطفرىق  اطدالالت هذ  تنه ر

 اإللحاد – المادية الحضارة – المادى الفكر " متتالية " تسمى نلرة لو المسيرى الوىاب عبد /د.أ
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 : المادى الفكر

   عف اطتاؿ ت ق  إذا أى إطح د تنت  أف بد ال اطر دى  ااطحض رة ر دى  حض رة ىنت  أف البد 
  .اطنه ى     اإلطح د إال تنت  ال اطر دى  اطرف هىـ اتبن  اطزىبى  رف هىره

  : المادى لعقؿا 
 اطحااس ىتف از بر  أا ب طرادس أا اطوقى  ب ةس ق  أا ب ة الؽ طه عال   ال رح ىد عاؿ ها 

  .اط رس
 اطحرر اطهناد رع أررىو     حدث ر  ر ؿ اطت رىخ حس ب عق  اطاا ع اةرر ىادس.  
 رد إنس ف وؿ  عاعى ت أا طقظااهر اط  ع  ب طسر ت ىهتـ ال ،اطت ر  اطفاانب عق  ىروز .  
 ىه رب طغ بةوؿ ب طتف عىؿ ىهتـ . 
 اط اطر دى ف نبه    ةئ وؿ ى تزؿ .  

  .إطح دا تفرز أف بد ال اطر دى  ااطحض رة ر دى  حض رة أ رز اطذى اطر دى اطتاؿ ها هذا

 ال  lojical positivism اطرنطاى  اطاضتى  اطفقسف     " آىر سىر " فسد  اطر دى اطفور 
 ابدأ ار ضه  اطفقسف  هذ  عق  تررد ىرات أف  بؿ اطرفؿ اهذا أاع طف  رة عر أا إطه عف توقرن 
 .اطةتاب أ ىاف اطدىف أف وىؼ عف ىتحدث اطت طـ

 ٕٙٓٓ سن     اطت طـ  افئ اطوف حرى  اإلطح د و ف ،اطرت عر اإلطح د بدأ أف اطنتىف  او نت
 اطفدىد اإلطح د أى the new atheism " " إسره اإلعطن ع اإلعالـ    ىتردد فدىد عطن عإب

 ىنوراف هـ عاالنى  برف هىـ اإلطح د عف توتب اى طىته  اإلطح د عف توتب و ىرة وتب ورى  اظهرت
 اةدب  اطفور رف عفىب   ترة ٕٚٓٓ:  ٕٗٓٓ سن  رف اطفترة ،؟ سبه رف اطداع   ر  إطه افاد

 .ااةطاهى  اطدىف عق  اإلعالـ    ةدىد هفـا ،ااطفقسف 
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 ع نع داف تقا  ى  اطواف نةأة. 
 حى ة نف   اسره ةئ ىافد ال أى اطر دة    ذاتى  اطحى ة دبت. 
 ىزى     رؽ ااطرات اطحى ة بىف اطفرؽ . 
 ب طرات ىفن  ر دى  فسداً  إال اإلنس ف طىس. 
 اىب  طراح افاد هن ؾ طىس.  
 اطرات بتد أ رى حى ة هن ؾ طىس. 
 إطه بافاد اطااؿ إط  اطح ف  هن ؾ طىس إذا. 

 : الجديد اإللحاد مالمح

 ،بتد  طىت  تةوؿ طـ اطاطط و نت إذا " رااطه طه " داونز رىتة رد " ها اطفدد اطرالحدة ةىخ
 ." تف هقه  ىروف ال رزعف  ضاض ا تعدر أف تستطىع رنه  رتااط  أعداداً   إف

 وقفته اطحرق  اهذ  اةتابىس ت عق  إعالن ت اضع اه  فدىدة بطرىا  داونز رىتة رد   ـ
 .اإلعالن ت هذ  ارف اطر ؿ رف اطو ىر

  "بحى تؾ استرتع تاقؽ ال ،إطه هن ؾ طىس اةاقب   " 
 "  حرة بإرادة طنفس  ة ت ر أوبر دعان  ،ورتدىف تعنفان  ال  ضقوـ رف" 
 ." اإلطه عف اطبدىؿ " اسره بو طىفارنى  س طؾ رؤسس  عف رؤترر عاد تـ ٕٙٓٓ سن  

   :تو يات بثالث المؤتمر انتيى

 ااطحراب اطتنؼ إط  ىؤدى  طىر اهـ اطدىف أف. 
 طقأل الؽ  اى  رنطقا  ىواف أف ىروف   إلطح د ، قؽ عق  طنواف إطه إط  نحت ج ال. 
  اطرهر  بهذ  اطتقـ اسىاـا اطدىف رف اطت قص ىنبز. 
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 هذا أف ةؾ اال اطدىف  بض  رف ن فؼ أف أفؿ رف ةئ أى نفتؿ أف وتقر ا عقىن  نبز "ى
    نابؿ ف  زة عق  حعؿ اطذى اىنبرج طستىفف اطرااط  هذ  " طقحض رة اةوبر عط ان  سىواف
  .اطفىزى ا

 %ٕٙب إلطه ىؤرناف %ٕٛ اطس ح     تدار عطالح تإ هن ؾ اإلطح د رتن  نفهـ طو 
  ضى     رأى إط  ىعؿ أف ىستطىع ال اطذى أى أدرىاف ال %ٜ ،رالحدة %ٙٔ ،ر  بةئ ىؤرناف
 .اةطاهى 

   :تمجموعا أربع إلى المالحدة تنقسـ 

 ااطفقسف  اطتقـ رف إطح دهـ    نطقاااإ ا السف  عقر ا. 
 ب طاض ا إال إنس نى  به  ىافد ال نحؿ  قى  عف عب رة اطرفترع تفتؿ أف ىروف ال ،اطةىاعىاف 

  .اطدىف عق 
 رف رتظـ اهـ أىدطافى  ىتبن  اال  ىقساؼ اال ع طـ ال أى رؤدطفىف اىر – رت ععىف اىر 

  ) نفسى  عاارؿ (اآلف بالدن     نرى
 اطترق  اإلطح د رف ناع اهـ اطع رتاف.  

   :اإلسالمى العالـ فى اإللحاد إلى ننتقؿ

 اطحض رة طنرط تبت ً  أنر ط اإلطح د إف ىااؿ الفمسفة أستاذ بدوى الرحمف عبد  /اطدوتار اةست ذ
 . اإلطه إنو ر عق  تدار اطفورة و نت اطادىـ اطىان ف ر ؿ رنه  اطت 

 اإلطه ر ت طاد  اطزرب  اإلطح د. 
 ااةنبى ا اطنباة  ورة ر تت طاد اطترب  اإلطح د. 

 .أنبى ا بافاد اىؤرناا اطبةر رع ىتااعقاا أف اطعتب رف طوف ب إلطه ىؤرناف و ناا رو  وف ر ر ؿ
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 ناع ً  طىست اطردة احراب اطردة حراب ه  ةئ أاؿ و ف اإلسالر  اطت طـ    تدرفن  طا
 د ع ر ضت أة  ص رفرد هـ  رالحدة إنهـ نااؿ أف نستطىع اال اطزو ة ر نتا أىض  هن ؾ ااحداً 
 . اطرنارة ب طردىن  اطرروزى   طقحوار   اطزو ة

 اطداط  اأاا ؿ اةراى  اطداط  أاا ر    اإلسالر  اطت طـ    ظهرت إطح دى  راف    ن 
 اعؿ أف بتد اطحض رى اطتطار طسنف تبت ً  بداى اطرحرف عبد/ د   ؿ " اطزن د   " اسره  اطتب سى 
 بدأ ،بقااه  اطتربى  طقحض رة  در عارة أورؿ إط  اطهفرى ااطرابع اط  طث فػػػػاطارنى  الؿ اطرسقراف

 اطت رؿ ها ذطؾ  و ف " اطدىن  اطرف ؿ   ع  ،اطرف الت رف اطتدىد    اطار  تقؾ عف نحداراإل
 .اإلطح د ظهار اراا اطر ىس 

 

   مثؿ: مساعدة عوامؿ أيضا وىناؾ
      ارة او نت ا ا  ً  ضطراراً إ اإلسالـ اد قاا اقبتهـ   اإلسالرى اطحض رة - اطفرس - اطةتابى  اطنزع 
  .اطف رسى  اطسقط  طتادة

 اطىان نى  اطفقسف    ...  اطر دى  اطنزع  
 ااطر دى  اطحسى  راب ته  تبدأ اطتادـ رف طار إط  تعؿ حض رة  ...  اطحسى  طنزع ا 
  ." زند " وت ب اطة ص أى "زندوىر " رف رةتؽ   رس  طفظ ها زندىؽ طفظ 
 ااطترػرد اإلطحػ د إطػ  ااطػدعاة ،اطرسػقرىف عاىػدة إ سػ د عقػ  ،اطحوـ عق  طقسىطرة تست  و نت اطزن د   

  .اطتب دات عق 
 اطرت عر اإلطح د إط  ننتاؿا  ب طفور اطفور ىا ـا أف ىنبز  طوف ب طاهر ىا ـا ال اطفور أف ها اطدرس 

 او نت اطزرب    اطس  دة ب ة و ر ااحتو وهـ طقزرب اأبن  ه عق  رحرد ابت  ت اإلسالر  اطت طـ   
 ىااؿ اطترب  رحرد  /أا   راىد ارف هىـ ااطر روسى  اطداراىنى  عف ااطحدىث اطرار نس  اطفور بداى 

 ." رالحدة تزرىبىىف  -رؤدطافىف  -رتةووىف " ر بىف عق  رحرد بت  ت رفتت
   "بيوتنا فى اإللحاد  "إلى اإلنسانى العالـ فى التاريخية الجولة بعد ننتقؿ

 ال اطتربػ  اطتػ طـ داؿ ا ػ  رعػر  ػ  إطح دىػ  رافػ  عػف اة ىػرة اطفتػرة  ػ  ىتحػدث اإلعػالـ
 أررىوػ   ػ  " فقػر " رتهػد عػف إحعػ  ى ت هنػ ؾ اطوػف اطرافػ  هػذ  عػف إحعػ اات عنػدن  ىافػد
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 سػن  .عػفر و نػت رعػر  ػ  اطسػتىن ت  ػ  اإلطحػ د نسػب  إف تاػاؿ دراسػ ت بترػؿ ا ػ راا ااإلرػ رات
 : هن ؾ طوف %٘ اطستادى  ،) عفر  ( ٕٔٔٓ سن  %(،ٖ) ٕٓٓٓسن  ر طىزى     ،)%ٗ) ٕٔٔٓ

  : وىى المعا رة اإللحادية لمموجة خمفيات 
 اطتااعؿ ةبو ت ر ؿ اطرفتاح  اطسر اات.  
 اإلطح دى  اة و ر راافه  عف اطتاقىدى اطدىن  اط ط ب  عار. 
 اطترب  اطربىع ب ارات ر ىترؼ.  
 رعر    اطسى س  اإلسالـ تفرب  تت ر.  

 إطح د اها اطتقرى  اطاضى  عقىه ىسىطر اطزرب  اطت طـ    اإلطح د أف اه  رهر   ضى  هن ؾ
  ااطنر ذج اطرف هىـ     قؿ إط  ىرفع اهذا اطسفسط    اإلطح د ىسر  بالدن     اإلطح د طوف عاالن 
  .اطرتر ى 

 : اإللحاد أنماط 

 تااطاف طهـ اأ اؿ أعد     أن ظر ونت عب ى   ترة    ا قت عنه وتبت : اطعبى ن  اإلطح د 
  قؽ  رف   طؽ راطاد طوؿ و ف إذا اطوف اطافاد  قؽ  د     ـ ارف   طا ً  راطاد طوؿ أف

 .اإلطه
 االستزن ا – تترؼ   طؼ -اطتررد -اطندى  إطح د :اطرراهاىف إطح د.  
 دى ن ت بداف طوف إطه بافاد ىؤرف اطذى اها : اطربابى  إطح د.  
 ؟ ر ىر أـ رسىر اإلنس ف هؿ  ضى  اه  : ااطتىسىر اطفبر إطح د  
 و طسرط ن ت اط طىرة ب ةرراض اةطف ؿ ىضر اإلطه أف اه  : اطا س  اطظ طـ اإلطه إطح د.  
 ىتعار اال ىتتاؿ : اطتعار عدـ إطح د. 
 طد اؿ رض   عق  حعقت ا د رب  أطا  أف اطدىف رف اةاراض : اةهداؼ تحعىؿ إطح د 

  .اطفن 
 ةف عحى  اىر اهذا ربه اطفنىف ىرى أف اطبطف إطح د ،ااطفرج اطبطف إطح د : اطحس  اإلطح د 

  .بر دة طىس ارب   درات طه  اطحااس
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 اةح دىث -اإلنفىؿ-اطارآف دا ؿ طتفسىراطةبه ت رت عع  هى  ت هن ؾ: اطةبه ت إطح د. 

  : الندوة مف المستفادة الدروس  أىـ
   اإلطح دى اطتافه    وبىر دار ااطتتقىـ ااطتربى  طقتنة. 
  اإلطح دى اطتافه    وبىر دار طه  طإلنس ف اطنفسى  اطبنى.  
 رةترؾ ع رؿ ( تترؼ   طؼ ااطترىز اطةهرة عف اطبحث). 
  اطتقرى  ااإلنف زات اطر دى  ب طفقسف ت اإلطر ـ اطدع ة عق  ىنبز.  
 تفربتىف عق  بن ا اهذا اطفور إال اطفور ىدحض ال:  

  ب طتنوىؿ اطتقـ ح ربت عندر  ب ا أار     اطونىس  اطزربى  اطتفرب. 
  نحعرإ  اطرتتزط  بفور اطزند   اافهت عندر  اطزن د   رع اطتب سى  اطداط  تفرب 

  .اإلطح دى اطرد
   عمرو./ دأ.المجاؿ لممناقشة وطرح األسئمة عمى  عزت الوىاب عبدأ.د/ وفتح

 

 
 ؟ العكس إلى يو ؿ فييا التطرؼ أف كيؼ 

   
 ر ؿ  ىه تحد ت أن  تااطه ر  اوؿ اطرت عر اإلطح د عف أتحدث أف اطرستاردة اطظ هرة  ضى 

 رف اطرترى اطتالا أب  ب عتب ر رت ؾ أ تقؼ أن  طوف اطزند   ا ور ،اطوذاب طرسىقر  اطردة حراب
 نفسى  ظ هرة اطدىف ططرح ب طنسب  ،اأبن  ه عق  رحرد بت  ت عق  بن ا ب طرستارد أ عد اأن  اطرالحدة

 اطذى ها اإلطه اطىس " اإلطه  ترعإ اطذى ها اإلنس ف إف " اطرةهار اطااؿ درف  إط   راىد طرح ها
 افاد أـ حؽ اإلطه أف عق  دطىؿ اطف  دة افاد أف رف نطقاتإ  راىد ردرس  أف أى " اإلنس ف  قؽ
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 ىواف أف فدا بدىه  ،به ناتنع طو  رضراً  اإلطه ىواف أف رطقاب هؿ  ترعهإ أنه عق  دطىؿ اطف  دة
 ا تراع اةطاهى  أف عق  دطىؿ ىافد  ال  تراضاإل عق  دطىالً  اطىس اطافاد عق  دطىؿ اطف  دة افاد
    تطرؼ  قىته طقتطرؼ ب طنسب .اإلنفىؿا  اطورىـ اطارآف ها دطىؿ هن ؾ حؽ اإلطه أف عق  طوف بةرى
 اطردة حراب    اطعدىؽ بور أب  طارار ب طنسب  ا " رهىن  وسبت بر  نفس اوؿ " اطعحى  اإلتف  

  .ب طتاىدة عال   طه طىس سى سى   رارا و ف
   

  
 دع اا  ا  اإلره ب تر ر ً  أاا اؾ أن  اطدىف بإسـ اإلره ب اأىض  اطدىن  ب طزى اطتقبس  اط طىس

 اطت طـ    اطرالحدة ازر نعؼ رف أو ر إف " اطززاط  رحرد " اطةىخ عند ااإلف ب  اطدىف بإسـ اطسقاؾ
 ."اطرتدىنىف أوت ؼ عق  ىاضع

 

  
 أف  ضى  أر  ،اطورىـ اطارآف ها به  ستةه داإل ىتـ ةئ آ ر رقحد أى رن ظرة    ةئ أاؿ

 ها تااطىنه ر  أر  اإلطهى  اطحور  إدراؾ ها اعظرته حورته ىدرؾ ال  ً ن  ع  ً  قا افؿ عز ا ى قؽ
 اطف ضق  اطردىن  أف تعاراً  هن ؾ أف ر ؿ طقز ى  نسب  تعار اها الً رتو ر اطت طـ ىواف أف تعار
 اعتزؿ اإلطه ىنز  أف أراد عندر  أرسطا ،طقحوـ تارىث ىافد ال حت  ىنفب ال حت  ىتزاج ال ح وره 
 ىواف أف افؿ عز ا أراد اإلنس نى  اإلرادة طحرى  أس سى  بنى   ها ااطتاعىر اطتىب افاد أر  ، قاه
  .اور الت نا  ص بىف ى ت ر ر ت راً  و رالً 
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 دوةػن
 

 يالم ر  المرأة بيـو إلحتفاؿا
 4105مارس  01

  مسرح كمية البنات
 حسيف رقية أ.د/

             طقرػػرأة  اطاػػار  اطرفقػػس ر ػػىس تػػالاي رىر ػػت اطسػػفىرة سػػت دة اطػػرحىـ اطػػرحرف ا بسػـػ
 طةػؤاف اطف رتػ  ر ػىس ن  ػب الطوخى الحسيني محمد أ.د/و  ةرس عىف ف رت  ر ىس عيسى حسيف أ.د/

 اطحضػار اطسػ دة ااطبى ػ  اطرفترػع طةػؤاف اطف رتػ  ر ػىس ن  ػب عػزت الوىػاب عبػد أ.د/ ا ااططػالب اطتتقػىـ
 ىػـا إحتفػ ؿ بةػرؼ اطىػـا حظىػت اطتػ  ةػرس عػىف ف رتػ  اطبنػ ت وقى  رح ب    بوـ أهالً  اطوراـ اطضىاؼ

 ةػرس عػىف ف رتػ   ػ  عقرػ  عػرح اطبن ت وقى ةرس،  عىف طف رت  اط ا    اطراسـ أ ن ا اطرعري اطررأة
 اطتتقػىـ إطػ  ب إلضػ    ااطتربىػ  ااطتقػـا اآلداب ت ععػ ت بػىف تفرػع حىػث اة ػرى اطف رتػ ت سػ  ر داف

        ر ػؿ  نسػ  ى   ىػ دات رنػه ت رفػت اطػذي اطعػرح هػذا اطرنزطػ  ااإل تعػ د اططفاطػ  ادراسػ ت اةس سػ 
 ر ػؿ بػ رزاف رفػ ؿ سػ هـ ورػ  رىػ ض ذاوىػ  أ.د/ اطةػ طئ، بنػت عبػد اطػرحرف ع  ةػ  اطزىػ ت، رةػىرة د/

 اطربػدعىف رػف أسػر ا ااطو ىػر اطف رتىػ  اطحىػ ة أحىػاا اطقػذىف اطرسػىري اطاه ب عبد إدرىس أ.د/ ىان ف اطدوتار
 اطوقىػ  بػأرض بػ طتبرع ٖٖٜٔ عػ ـ  ػ    رػت اطتػ   هرػ  اطبنػ ت، أ.د/ أسػر ا طوقىػ  اةاطػ  اطرااهػب ارػف

 رنتعػؼ  ػ  اطرزتربػ ت اطفتىػ ت إ  رػ  بتسػهىؿ ا  رػت طقرتقرػ ت، اطتػ ط  اطرتهػد وػ ف حىػث اطرتهد إلنة ا
    اةرىػرة ذطػؾ  ػ  ةػ روت ا ػد طقفتىػ ت اطفػ رت  اطتتقػىـ عقػ  اطرعػرى  اةسػر طتةػفىع اطتةػرىف اطاػرف
 طقرتهػد رعػرى  رػدىرة أاؿ سػى دته  او نػت اطاػ هرة، ف رتػ  إلنةػ ا بأرضػه  تبرعػت اطتػ  إسػر عىؿ   طرػ 
 اطفتػ ة تتقػىـ إطػ  تنظػر ااضػح  ا ىاػ  إطػ  إنةػ  ه  رنػذ اطبنػ ت وقىػ  اتسػتند اطبنػ ت، وقىػ  اةف أعػب  اطػذي

 بحرىػ  ااط ا  ىػ  ااإلفتر عىػ  اطرى ضػى  اةنةػط  رزااطػ  إطػ  ب إلضػ    رترىػز أوػ دىر  تتقػىـ عق  طقحعاؿ
 اأرهػ ت رعػر اعػ رالت طتقرػ ا ااطتاػدىر اطتحىػ  وػؿ ناػدـ ،اطرعػري اطرػرأة بىػـا اطىػـا نحتفػؿ انحػف ت رػ 

 نسػى  رػف ىتفػزأ ال فػزا أنهػ  اطرعرى  اطررأة أ بتت اطىـا هذا ر ؿ اطتدرىسى ، أ س ره  اأ  ضؿ اطوقى  طالب
 ضػد انضػ طه  اطرعػرى  اطرػرأة  ػارة ذوػرى اطىػـا هػذا   ت ذ اطرعرى  اطاطنى  اطحرو  عند اطرعري اطرفترع
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ستةػه د اإلسػتاالؿ عقػ  طقحعػاؿ اإلسػتتر ر   هػىـ حرىػدة اطةػهىدة/ اطػاطف أفػؿ رػف رعػرى  ةػهىدة أاؿ اا 
 اطرط طػب رأس عقػ  رعػر، اوػ ف  ػ  نسػ    إتحػ د أاؿ طتأسػىس ةػترااي هػدى دعػت اطىػـا هػذا ر ػؿ  ػ 
 حػؽ عقػ  اطرػرأة حعػاؿ اضػرارة اطرفػؿ رػع ااإلفتر عىػ  اطسى سػى  اطرسػ ااة طتحاىػؽ اطرػرأة رسػتاى ر ػع

 اهػا ااطترةػى  اإلنت ػ ب حػؽ عقػ  اطرعػرى  اطرػرأة حعقت ر رس ٙٔ ف  ااطف رت  اط  ناي اطت ط  اطتتقىـ
 عػىف ف رتػ  وقىػ ت طنسػ ا ذراعىهػ  اطبنػ ت وقىػ  تفػت  أفقهػ ، اطىػـا رػف اطرػرأة ن ضػقت اطتػ  اطرط طػب أحػد

 ةػ رق  ارؤىػ  رسػ ط  رػف تحرقػه رػ  اهػ  بهػ  تنفػرد اطت  بطبىتته  طىس اطرعري اطررأة بىـا طإلحتف ؿ ةرس
 ااطبنػ اة طقرةػ رو  اإلىف بىػ  تػؤهقهف ااطرهػ رات ااطاػىـ اطتػ  ب طرتػ رؼ رػزادة فدىػدة أفىػ ؿ  قػؽ إطػ  تهػدؼ
ن   اطةػ رق  ااطتنرىػ  اطبحػاث رروػز إنةػ ا عقػ  تترػؿ اطبنػ ت وقىػ  أف طسػى دتوـ ةعقف اطفرع  هذ  أنتهز اا 
 طةػؤاف اطوقىػ  اوىػؿ د/ روػ .أ رأسػهـ اعقػ  اطىػـا هػذا إ ػراج  ػ  رػف سػ هـ طوػؿ ب ػ طص اطةػور اأتادـ طقررأة

 اإلعالرػ  اطػدعـ ا رىػؽ عبد اطن عػرسرىر  /اةست ذ ى ص اطف رت  رف اطفن  ا رىؽ اطدعـ ااطبى   اطرفترع
 أتاػدـ اط تػ ـ ا ػ  اطهالطػ  هنػد/ب طف رتػ  د اط اػ    اطرفرػع اعػدىؽ ةػ هىف هبػ  د/ ى ػص اطف رتػ  رػف

 طاػب ن طػت اطتػ  اطرعػري اطدبقار سػ  اطسػقؾ  ػ  سػىدة أاؿ تػالاى رىر ػت اطسػفىرة/  طسػت دة اطةور ب  طص
 اإلفتر عىػ  ااطةػؤاف اطتأرىنػ ت اازىػرة اطرتحػدة طألرـػ اطتػ ـ اةرػىف طرنعػب سػ بؽ ااوىػؿ ررتػ ز سػفىر

 طةػؤاف اطف رتػ  ر ػىس ن  ب عزت اطاه ب عبد ااطتادىر طػ أ.د/ اطةور فزىؿ طقررأة اطاار  ب طرفقس اةسبؽ
 ااطتادىر. اإلعزاز وؿ طه بوقىتن  اطىـا هذا إل  ر  را ع فهد رف به   ـ طر  ااطبى   اطرفترع

 ااططالب اطتتقـى طةؤاف اطف رت  ر ىس ن  ب  الطوخى الحسيني محمد  أ.د/طػ  ااطتادىر اطةور ب  طص أتادـ
 اطةور ب  طص أتادـ أ راً  اطىس اأ ىراً  ب طف رت  اطتتقىرى  ب طترقى  طقنهاض رقحاظ فهد رف به   ـ طر 

 .اةفى ؿ ارحتضف اط ا    اطراسـ اراع  اطف رت  ر ىس عيسى حسيف  أ.د/ السيد طرت ط  ااإلعزاز
       اطوقى  اطىاـ اأهنئ حضراتوـ رع أواف أف  ػػىةر ن تالوي ميرفت السفيرة/ ا  طت

 ت رىخ طه  اطرعرى  اطررأة اطرعري، اطررأة ىاـ اتأوىد اإلحتف طى  هذ  عرؿ عق  الدكتورة/ رقيةو 
 ،ٕٔٔٓ/ٔ/ٕ٘ ارت  ) إط ٜٔ  ارة رنذ اطاطف باض ى  اإلهتر ـ    اإلستتر ر رو  ح     طاىؿ
 ز ـ هن ؾ اأعب  اط ارات هذ     افاده  ت بت أف اة ىرة، إستط عت اطسناات (   ٖٕٔٓ/ٙ/ٖٓ

 اطر  س  إنت  ب ت ا   اطدستار عق  اإلستفت ا    رةرؼ برظهر اظهرت اطرعرى  طقررأة سى س 
بر  ىزىد عق  عدد  اةعاات رفراع رف %ٗ٘ اة ىرة اإلنت  ب ت    اطنس ا عدد اعؿ حىث

 طف ف عق  أةرؼ ونت أن  اةرف ااإلستارار، ترىد اطنه  عق     ف  أنه  طىس إال بسبب اطرف ؿ
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 س ح  ن زط  اوأنه  ةرس  ىه  أعداد وبىرة فدًا وتىف  اطرعرى  اطررأة عدد بقغ أر وف    اإلنت  ب ت
 اإلره ب تتحدى اوأنه  ااطرزن  ااطفرح ااطر ص ب طزا رىط ه  بأسقابه  ةئ اطوف عف تدا ع حرب

    طه تعدى اطاار  اطرفقس طوف عقىن ، ىاض  أف ىرىد او ف هرةه  اطس بؽ اطذي اطحوـ اتتحدى
أذور هذا  أن  اطبقد، عق  ح  ظف  ااطحرد ؽباطحوـ اطس اط  ع  ببرطر ف  ةهار اط رس  ترة

 طتقتحؽ طقفت ة اطداط  اطت  أعطته  اب طفرع  بأنفسهـ اوقىتهـ فاطراضاع طو  أحرس بن تن  طىف ر 
 تد تاه  اطت  اطررزى    طرع رىؼ  ىفب عق  اطفت ة رد هذا اطفرىؿ طقداط  ااطف رت ، اطت ط  ب طتتقىـ

 ونتـ إذا اطبقد، هذ  عق  تح  ظاا بأنوـ اىواف رد اطفرىؿ حى توـ،    فداً  وبىرة  ىر  طه   رع  هذ 
 رتهد    ااحد أسباع التس اى توقف  اطف رتى  اطردىن  أا   هن    طرب طغ اطت  تد تاه  اط  رج   

ال  اأفى ؿ أبن ا ت رفاا بأنوـ اطبقد عق  تح  ظاا بأنوـ اطِفرىؿ ترداا  نى  ةه دة ىرن  بسىط أارو ف
هتر ره  اطررأة اضع عق  تح  ظاا بأنوـ اطفرىؿ ترداا ر قر  ة هدن ، تحرؽ رعر  اطاطف باضى  اا 

 اطتظىـ اطدىف تهدـ اطت  اطقفت اى اط  ط   طأل و ر رف اطضرارى أف نااؿ ال بنفسه  إهتر ره  اطىس
 .ابرعرىتؾ بنفسؾ اأف تف رى

 ىػدا ع عػف ا ىاػ  اطتنػؼ ضػد اطرػرأة اطذي ها اطرتحدة اةرـ    رعر ا د ىواف أف إستطتن 
 وػ ذب" رنفسػتا"اأرسػقاا  اطرتحػدة اةرػـ  ػ  ةػدىد هفػـا ه فرنػ  ااطتداطػ  اطحرىػ  أف حػزب رف اب طراـ

سػتطتن  وا ػد بنػاد عةػر رػف  اطرا ػؼ هػذا  ػ  رعػر طا ػد تحىػ  أف ىاػؼ وػؿ اةف نػب رعػري اا 
 رقىػ ر ٓٙ رػف زاد أىػ ـ سػبع  ػ  اطسػاىس  نػ ة ترػاىف طقػب ةف برعػرىتوـ أف تف ػراا اطعػتب ىفػب

 اطةػىخ ةػـر رػؤترر  ػ  اتأوػد ذطػؾ أىضػ ً  نبىػؿ هػدؼ ةف هػذا اطةػتب عظػىـ طػه رقىػ ر ٗٙأعػب  
 .باعفهـ ر حدث ب إلناالب اةررىو ف بر  ىؤود وذب طرعر اإل تع دي بحىث ظهر إحتراـ اتادىر اطداؿ

        أحبػ ا  أا أعػداا وػ ناا سػااا اطبنػ ت رػف اطةػىخ ةػـر  ػ  ةػ هدن ه  اطوبىػرة اطتػ  اةعػداد
 رعر طقداط ،  أرفاو  سند رر  ىفتقه  إ تع دى اترباى دار اطرعرى  طقررأة تاض  أف أعد  ا أا

 . اطرف ؿ بف نب اطنس ا إط  بح ف 
 تػالوي ميرفػت  /السػفيرة رتػ ط  شػمس عػيف جامعػة رئػيس عيسػى حسيف /أ.د ا ػ ؿ

 طةػؤاف اطتتقػىـ اطف رتػ  ر ػىس ن  ػب الطػوخى الحسػيني محمػد أ.د/ طقرػرأة اطاػار  اطرفقػس ر ػىس
 وقىػ  عرىػد حسػيف رقيػة أ.د/ اطرفترػع ااطبى ػ  طةػؤاف اطف رت  ر ىس ن  ب عزت الوىاب عبد أ.د/و     ااططالب
 اإلحتف طىػ  هػذ   ػ  اطىػاـ ةػر تران  أسػ تذاتن  افػػػاطرورر اطسػ دة اطتػدرىس هى ػ  أعضػ ا اطسػ دة اطبن ت
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 اطتػ  اطبنػ ت وقىػ  اطبنػ ت طنػ  ةػرؼ وبىػر اسػت دة ب طزػ  بػرؤىتوـ اطىػـا  ػ  وقىػ  ط طبػ ت اطتزىزات اط طب تن 
 .ةرس عىف ف رت     اطب رزة اطتالر ت رف ه 

 اآلداب ااطتقػـا تضػـ ف رتػ  بػذاته  ةنهػ  تتتبػر اطتػ  رعػر  ػ  اطاحىػدة هػ  اطبنػ ت وقىػ 
 ت رى هػ  اطبنػ ت  وقىػ  ةػرس، عػىف ف رتػ   ػ  ناعهػ  رػف  رىػدة وقىػ  اهػ  اةطسػف وقىػ  ر ػؿ ااطتربىػ 

 اطبنػ ت وقىػ   ػ  اطىػـا بافادنػ  فػداً  سػتداا نحػف   طحاىاػ  نفسػه  ةػرس عػىف ف رتػ  تػ رىخ رػف أ ػدـ
  ػ  ادارهػ  اطرػرأة تبفىػؿ عػف إطػ  هنػ    درػ أف إحػدى اطفضػ  ى ت افهػت طػ  سػؤاؿ اأنػ   اطحاىاػ ا 

 اطنسػب  ةػرس عػىف ف رتػ  رسػتاى اعقػ  رعػر تنرىػ   ػ  اأس سػى ً  ه رػ ً  داراً  اطرػرأة تقتػب  اطرفترػع
 ةػرس عػىف ف رتػ  اطز طبػ  رػف طػالب ااطنسػب  اطسػىدات هػ  رػف اطتػدرىس هى ػ  أعضػ ا رػف اطز طبػ 
 عقػ  اطط طبػ ت رػف رضػت سػن  عةػرىف رػدار عقػ  اطػد ت ت اطط طبػ ت اأاا ػؿ % تتر ػؿ  ػ ٓٙاهػ 

         .اطوقى ت رستاى
 فػداً  ارهرػ  ضػ ر  حىػث ترػت رةػراع ت ارحػ االت اإل تعػ دي اطتروىػب عػف تػـ سػؤاط 

ت حػ  اإل تعػ دي اطتروىػب رفهػـا ات بىػت طػدعـ  راحػدة ااةفػار طقفرىػع ااطررتبػ ت اطترػؿ  ػرص اا 
   .اطةراط بنفس ااطرتىدىف ااطرتىدات اطتدرىس هى   اتتىىف أعض ا ارتس اى 

 اترػاؿ  نػ   ػ  رأىنػ  ورػ  اطعػزىرة اطرةػراع ت تتبنػ  اطداطػ  اطرةػراع ت، عػف نتحػدث اطىػـا
 بنػاؾ ا ػ  أا سػت    رسػ طرىػؽ عػف فنىػه رقىػ ر ٕٓإطػ  تعػؿ بتوقفػ  اطعػزىرة اطرةػراع ت
 سػىدة تعػب  أف اتسػتطىع بهػ  ااإلهترػ ـ إدارتهػ   ػ  أ ضػؿ اطرػرأة أف أتعػار اطعػزىرة اطرةػراع ت
 .اطعزر رتن ه  أا اطعزىر رةراعه  أعر ؿ تدىر

  ٕٔٔٓ/ٔ/ٕ٘ ػارت   احتػ  (ٕٜ٘ٔ،ٜٜٔٔ ػارات ) رنػذ اطاطنىػ  اطحروػ   ػ  اطرػرأة دار
 ازىػ دة اطرفترػع احر ىػ  رعػر حر ىػ   ػ  دارهػ  إطػ  اطسػفىرة رتػ ط  ( ر قرػ  أةػ رتٖٕٔٓ/ٙ/ٖٓا

سػتارار  تر سػوه  اطرػرأة  ضػ ى  عػف اطحػدىث أف أحى نػ ً  اطفرىػع، ااطىػـا أةػتر بػه ىةػهد حاىاػ   أرػر اا 
 عدىػدة اظػ  ؼ اهنػ ؾ اطرفترػع ىاػاداف  هرػ  اطرت دطػ  ااطرفػؿ هرػ  طر ػ  اطرػرأة حىػث أف  ػدىـ حػدىث
 ااإل تالؼ اطفرؽ عف اطحدىث اب طت ط  عحى  ااطتوس اطرفؿ رف أوبر نف ح ً  تحاؽ رعر    طقررأة
 . ىه نتحدث ال ت رى ى ً  ةى  ً  أعب 

 اطرػرأة ىػـا إطػ ر  ػ  اطرعػري اطرػرأة بىػـا انحتفػؿ رتوػـ بافادنػ  فػداً  سػتداا اطحاىاػ  أننػ 
 عاػاؿ تنػاىر سػبىؿ ا ػ  اطتتقىرىػ  ب طترقىػ  االرتاػ ا سبىؿ    اطبن ت وقى  تفتقه ر  وؿ اندعـ اطت طر 
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 عقػ  هاراػدـ ا اطبقػد هػذا حر ىػ   ػ  فػداً  فػداً  وبىػراً  داراً  عقػىهف أف ااطحاىاػ  اطرسػتابؿ"، "بنػ ت بن تنػ 
 .ابرو ته ا ارحر  عقىوـ ااطسالـ فزىالً  ةوراً  فدىدة، ارؤى  فدىد بن ا
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 نػدوة  
 رحمة إلى يأجوج ومأجوج

 أسامة الشاذلى أ.د/
 الكاتب والروائى

 أستاذ جراحة العلاـ بطب عيف شمس
00/3/4105  

   بقاعة أ. د/ عمى لطفى لممؤتمرات واإلحتفاالت الكبرى بكمية التجارة
تبذطه اطف رت  طزى دة اطاع  اط ا    رف ب طرفهاد اطذى أسامة الشاذلى  أ.د/ ا   بداى  وقرته أة د 

  الؿ إ  ر  اطنداات اط ا  ى .
ااعؼ أ.د/ اطة ذط  وت به "رحق  إط  ىأفاج ارأفاج" أنه دراس  ف دة عف أرر اىب  ارد 
ذور     اطارآف اطورىـ داف تفعىؿ، ا سرته وتب اطتراث ب طو ىر رف اةح دىث اطزرىب  ااطراضاع  

ا عقته عف فاهر اإلىر ف ب ةرار اطزىبى  اها "إطر ن ف اطاقب" اأضفت عقىه فتقته أةبه ب ةسطارة 
 ةبه  "اةسطارى " اطت  نفده      اطو ىر رف وتب اطدى ن ت اة رى.

اعق  افه اطترـا  إف اطاعص اطارآن  ها إىف ز رحوـ ابقىغ ةحداث حاىاى   أبرز رنه  
اطزر ف ااطرو ف ااطة عى ت اطفرعى  إط  آ ر   اطارآف اطتظ  ااطتبرة اعرت عف تف عىؿ أ رى ر ؿ

حت  تظؿ اطاع  ع طح  طوؿ زر ف ارو ف، اال ضىر رف اطبحث ااإلفته د    هذ  اطتف عىؿ بر  
ىتاا ر طدىن  اةف رف رت رؼ اعقـا ط طر  و ف هن ؾ إطتزاـ ب طبحث بر  ارد    اطارآف اطورىـ 

 ااةح دىث اطنباى  اطعحىح .

فتهداا طتفسىر هذ  اةرار احرى بن  أف أراف اطادار  عقـا ععرهـ ا ست دـ اطرفسأ اد 
نفتهد    تفسىر ر  استزقؽ عقىن   هره رف أرار اطارآف رست درىف ر  اعقن  إطىه رف رت رؼ 

، اأذور هن   رةدى اطبدرااى أست ذ اةنؼ ااةذف بطب اةزهر ااطذى وتب سقسق  را ت   أ.د/اعقـا
خ ربط  ىه  بىف اطنعاص اطرادس  ااطا   ع اطت رى ى  حت  نضع اطاعص عف  عص اةنبى ا ااطت رى
 اطارآن     إط ره  اطزرن  .
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 ر اًل وقن  نترؼ أف سىدن  ىاسؼ ف ا إط  رعر اطونن  ال نتقـ    أى  ترة ت رى ى  ف ا 
إط  رعر، اطونن  حىف ندرس ت رىخ هفرات اطتبرانىىف إط  رعر نفد أف أحداث تقؾ اطاع   د 
ا تت    أ ضؿ تادىر     ترة تاافد اطهوساس    رعر، اهذا ىتفؽ رع اطو ىر رر  ارد     ع  

ؼ    اطارآف ر ؿ است داـ طفظ "اطرقؾ" بداًل رف "اطفرعاف" اوذطؾ طاب "اطتزىز" احداث سىدن  ىاس
 اطاحط اطت ـ ااىر . 

بتد فرع اطر دة  ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓاوت ب رحق  إط  ىأفاج ارأفاج تـ وت بته بىف ع ر  
 اطتقرى  اتـ نةر     عارة راتطف ت احقا ت أعفب به  اطاراا.

، ٕ٘ٔٓ – ٕٗٔٓرت رؤسس  اةهراـ بتازىته اعرضه    فن حه  ع ر   ـ تـ نةره     وت ب        
 .ٕٗٔٓور  حعؿ اطوت ب عق  راا ا  روتب  اطرسفد اطنباى ب طردىن  اطرنارة    نه ى  ع ـ 

ىػػأفاج ارػػأفاج  ػػ  اطاػػرآف اطوػػرىـ،  سػػيتـ الحػػديث فػػى الجػػزء األوؿ مػػف ىػػذه المحاضػػرة عػػف
اطفاهػ ا  ػ  ىػأفاج ارػأفاج، نظرىػ  اطرؤطػؼ ااةدطػ  اطارآنىػ  ىأفاج ارػأفاج  ػ  اطحػدىث اطةػرىؼ، آراا 

 عقىه ، اةدط  اطتقرى  عق  اطنظرى .

طاػ ا رػع ذى اطاػرنىف اآراا اطرػؤر ىف  ػ  ذى  سيتـ الحديث فى الجزء الثانى مف المحاضرة عػف:     
 اطارنىف  ـ نظرى  اطرؤطؼ    ذى اطارنىف.

 .    اطارآف اطورىـ    راضتىف إ نىف ف ا ذور ىأفاج ارأفاج نبدأ بالقوؿ:     

   سارة اةنبى ا اه  سارة روى      اؿ ا تت ط  : "َحتَّ  ٰٓ ِإَذا ُ ِتَحْت َىْأُفاُج  :الموضع األوؿ
﴾ َاٱْ َتَرَب ٱْطَاْعُد ٱْطَحؽُّ َ ِإَذا ِهَ  َةػ ِ َعٌ  َأْبَعػ ُر ٱطَِّذىَف َٜٙىنِسُقاَف ﴿ ۢ  َاَرْأُفاُج َاُهـ رِّف ُوؿِّ َحَدبٍ 

 .(ٜٚ-ٜٙ)اةنبى ا  –﴾" ٜٚرِّْف َهػ َذا َبْؿ ُونَّ  َظػ ِقِرىَف ﴿ ۢ  َىػ َاْىَقَن  َ ْد ُونَّ  ِ   َاْفَق ٍ  ۢ  َوَفُراا

اطارنىف اه  سارة روى  أىضً ،  إال اةى ت رف    سارة اطوهؼ    سى ؽ  ع  ذى  الموضع الثانى:
َىػ َذا ٱْطَاْرَنْىِف ِإفَّ َىْأُفاَج  ۢ  )ااطت  به   ع  ذى اطارنىف(  ه  ردنى .  ىااؿ ا تت ط : :"َ  ُطاا ٓٔٔ-ٖٛ

ـْ َسدِّ َاَرْأُفاَج ُرْفِسُداَف ِ   ٱْةَْرِض َ َهْؿ َنْفَتُؿ َطَؾ َ ْرًف  َعَق  ٰٓ َأف َتْفَتَؿ َبْىَنَن  اَ  ﴾" ٜٗا ﴿ۢ  َبْىَنُه
 .(ٜٗ -)اطوهؼ
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اآى  ىأفاج ارأفاج اطااردة    سارة اةنبى ا الىافد  ىه  ر  ىدؿ عق  عف تهـ أا أفن سهـ ار       
إذا و ناا رف ذرى  آدـ أا أنهـ  قؽ آ ر رف  قؽ ا، اوؿ ر  ىستدؿ عقىه رف اآلى ت ها أف  ت  

 اطروذبىف ااطو  رىف.ىأفاج ارأفاج ىؤذف بارب اطس ع  اعا ب 
 

أر     سارة اطوهؼ  اد ارد ذور ىأفاج ارأفاج    سى ؽ اطحدىث عف  ع  ذى اطارنىف ا د بدأت 
هذ  اطدراس  ب طبحث عف اطرو ف اطذى عقـ  ىه ذا اطارنىف بأرر ىأفاج ارأفاج ااطذى اعفه اطارآف 

   هذا اطفزا رف اطرحق  اأف رطقع برطقع اطةرس، ااطرأى اطراف  أف ذا اطارنىف طـ ىتفه إط  اطرةرؽ 
ذى اطارنىف اةاط   اطةرس ها راضع آ ر اىر راضع ةراؽ اطةرس ااطدطىؿ عق  ذطؾ أف رحق 
 هذ  اطرحق  إط  اطةرؽإط  اطزرب   ؿ عنه  اطراط  عز افؿ "حت  إذا بقغ رزرب اطةرس"  قا و نت 

ور  أف وقر  "رطقع" تتن  اطراضع اطذى  طو ف اةاط  أف تاعؼ برةرؽ اطةرس بداًل رف رطقع اطةرس
 تطقع عقىه اطةرس اطىس رنه.  

اعق  هذا  إف ذا اطارنىف  د اعؿ إط  رو ف تطقع عقىه اطةرس ا د ا ب عنه  ستره  استر      
اطةرس ها اطقىؿ، أى أنه  د ذهب إط  راضع تطقع عقىه اطةرس بعارة ةبه دا ر ، رو ف ال ىافد 

 ب طّقىؿ ااطنه ر    هى تهر  اطرتت دة بؿ تظؿ اطةرس  ىه رةر   ال ىحفبه   ىه ةراؽ ااراب االتت 
طىؿ أا "ِستر"عف اةرض، ار ؿ هذا اإل تالؼ    تت  ب اطقىؿ ااطنه ر نفد  عند اطدا رة اطاطبى  

 اطةر طى  أا اطفنابى . 

طفقوى     اطحاىا  ال ىروف ت ىؿ إتف   اطرحق  إط  اطاطب اطفناب  راـ تة به اط ع  ص ا
نظرًا طاساة اطرن خ      رة انتراوتىو  )اطاطب اطفناب ( اعدـ افاد رظ هر طقحى ة اإلنس نى   ىه  رنذ 
 دىـ اةزؿ، ا د أىد هذا اإلعتا د عقر ا اطفزرا ى  اطرسقراف    اطارف اطت ةر اطرىالدى ر قر  نفد    

رىالدىً  ا رىط  "اطةرىؼ  ٜٜٚ رىط  اطت طـ اطت  رسره  اطفزرا   اطرسقـ رحرد بف حا ؿ ع ـ
ـ(، اذور  عقر ا    اطتعر اطحدىث ر ؿ  ٙٙٔٔ-ٓٓٔٔاإلدرىس " اطت طـ اةندطس  اطرسقـ اطةهىر )

ى ت أف ذا اطارنىف بتد أف اعؿ إط  أرض اطةىخ اطةترااى ااطدوتار رعطف  رحراد،  ـ تذور اآل
ف ىفاهاف  ااًل، ا  ؿ و ىر رف ا  درطقع اطةرس سقؾ طرىاً     هذ  اةرض إط  أف افد  ارً  ال ىو

اطرفسرىف    رتن  "الىو داف ىفاهاف  اال" أف هؤالا اطاـا و ناا ىتحد اف طز  ارىب  ال ىفهره  اىرهـ 
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إذا تحد اا اال ىفهراف والـ اىرهـ إذا ح د اهـ، ا رأ حرزة ااطوس    "ُىْفِاُهاَف" بضـ اطى ا اوسر اطا ؼ 
والـ اىرهـ ا رأ اطب  اف بفت  اطى ا ااطا ؼ أي ىتقراف، ااطاراات ف  رف أ اه إذا أب ف أي ال ىفاهاف

ف و ف ىبدا رنطاىً  إال أنه ال  عحىحت ف  الهـ َىفَاهاف رف اىرهـ اال ُىفِاهاف اىرهـ، اهذا اطتفسىر اا 
ىتبر عف دالط  تسرى  هؤالا اطاـا بهذا االسـ السىر  اأف اةى ت اطت طى  تحرؿ دالط    طت  عق  أف 

طتااعؿ ااطتف هـ  د حدث بىف اططر ىف ب طااؿ اطىس بةئ آ ر،  اد عرضاا عقىه اطر ؿ را بؿ عنع ا
اطسد اطقب رنهـ أف ىت انا     بن ا  اهذا ىدؿ عق  افاد  ط ب احاار بىنهر ، اطر  و ف اطارآف 

ف  اال"" اطورىـ ىفسر بتضه بتضً  و ف اةاط  ااطراف  أف ىحرؿ ر  ف ا     اطه "ال ىو داف ىفاها 
عق  أنه ون ى  عف اسـ اطابىق  أا اطةتب اطذى   بقه ذا اطارنىف    اطرنطا  اطاطبى  اطةر طى ، ااطدطىؿ 
عق  ذطؾ ر  تاعقن  إطىه حىنر  بح ن     أعؿ تسرى  اطاب  ؿ اطت  تاطف اطرنطا  اطاطبى  اطةر طى  

 رنذ آالؼ اطسنىف. 

ف طقرنطا  اطاطبى  اطةر طى  تنحدر أعاطهـ نط طع    راساع  اطرتر   أف اطسو ف اةعقىى
فرىت  رف  ب  ؿ "اإلسوىرا" اهذ  اطاب  ؿ اطت  أستاطنت هذ  اطرنطا  رنذ أالؼ اطسنىف تناقت رف 
رو ف إط  رو ف دا ؿ اطاطب اطةر ط  هربً  رف اطعاىع ابح ً  عف اطرزؽ، طذا نفد أف اطو ىر رف 

زر أىسقندا افرىنالند تنحدر أعاطهـ إط   ب  ؿ سو ف ةر ؿ راسى  اسىبرى  اأالسو  اوندا اف
 "اإلسوىرا".

 -وىناؾ ثالث نلريات أل ؿ كممة "إسكيمو":
أنه  تتن "آوقاا اططت ـ اطن ا" اهذا اطرتن  تر ضه ةتاب اإلسوىرا نفسه  اترى  ىه  أواًل: 

ازدراًا طه ، ور  أ بت اطو ىر رف اطب ح ىف أف هذ  اطترفر  اىر رةتا  رف اطقز  
" اطت  تاطف Algonquiansاةعقى  طإلسوىرا بؿ تـ إةتا  ه  رف طز   ب  ؿ اطفان  "ِ 

    ةر ؿ وندا.

" "assime-wا(  -رف وقر  )إسىـ اطب ح اف  ويشتقيا أنه  تتن  "ن سفاا أحذى  اط ق " ثانيًا:
 ااطت  تتن     طز  اإلسوىرا: "ه  تربط حذاا اط ق " .
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أنه  تتن  "اطةتب ذا اطقز  اطزرىب  أا اطر تقف " اهذ  اطنظرى  ه  اةو ر  بااًل عند  ثالثًا:
"    طز   ب  ؿ اإلسوىرا Askimeوقر  )أسوىر ( " رفاطب ح ىف حىث أنه  رةتا  

نفسه  ااطت  تتن  "اطن طاىف بقز  ارىب "، ا د أود عق  ذطؾ ع طـ اةن راباطاف  
ـ  ٜٛٚٔتحدث طز  اإلسوىرا    بحث نةر ع ـ اطرتراؼ )فاس رىقهات( ااطذى ى

ا  ؿ  ىه أف هذ  اطوقر  تتن  "اطةتب ذا اطقز  اطزرىب  " اتست دـ هذ اطترفر  طوقر  
  إسوىرا      راس اىوةنرى ا   اطراساع  اطتربى  اطت طرى .

 ال ىو داف اطرتن  اط  طث ةنه اة رب إط  دالط  اآلى      اؿ ا تت ط : " أ.د/ الشاذلىاىرف  

ىفاهاف  ااًل" ااطرتن  أف ذا اطارنىف  د   بؿ ةتبً  ىاطف    اطرنطا  اطاطبى  اطةر طى  اهذا اطةتب 
 ف ا اطتتبىر بػ "ال ىو داف ىفاهاف  اال" رراد ً  السـ هؤالا اطاـا  ذا اطقز  اطزرىب ىون  بأنه اطةتب 
بىف هذ  اآلى  ار  تاله  رف آى ت اا أا طقزتهـ اهذا اطتفسىر ىزىؿ اطتت رض  اطىس اعفً  طهـ 

 تت ط  أعقـ.

بتد أف   بؿ ذا اطارنىف اطاـا اطذىف ال ىو داف ىفاهاف  ااًل أ برا  بح فتهـ إطىه طو  ىاىهـ ةر 
ااطتقـ حت  ىطقباا رنه هذا اططقب، ا د ذهب بتض  اطحور ىأفاج ارأفاج  االبد أف اطاـا  د تاسراا  ىه 

 ج ارأفاج رف اطبةر اذهب آ راف إط  أنهـ  قؽ ر تقؼ وأةب   اطحىاان ت. اطرفسرىف إط  أف ىأفا 

ااطااؿ بأف ىأفاج ارأفاج رف اطبةر الىافد عقىه دطىؿ ناق  رف اطارآف ااطحدىث  ضاًل عف 
أنه ىتن    رع ر  اعقت إطىه اطبةرى  رف عقـا ارت رؼ  ال ىتاؿ أف ىحى  بةر تحت ب طف اةرض 

ف تتا ر طهـ أسب ب اطحى ة رف هااا ارأوؿ ارةرب اال ىتاؿ أف ىحى  ةتب رنذ آالؼ اطسنىف داف أ
 قؼ حعف أا سد اال ىستدؿ عقىهـ حت  اآلف ا د ع رت اطورة اةرضى  وارى  عزىرة اأستوةؼ 

 اإلنس ف اطرفرات    اطفض ا.

اعقػػ  هػػذا  اػػد اضػػتن  تفسػػىرن  عػػف ىػػأفاج ارػػأفاج بنػػ ا عقػػ  اطرتنػػ  اطقزػػاي طوقرتػػ  ىػػأفاج 
أفاج ادالطػػ  آىػػ ت اأطفػػ ظ اطاػػرآف اطوػػرىـ ابرػػ  ال ىتتػػ رض رػػع نعػػاص اةح دىػػث اطعػػحىح  اطتػػ  ارػػ

اردت عف ىأفاج ارأفاج اأ ىرًا بر  ىتفؽ رع اطحاػ  ؽ اطتقرىػ  ااطفزرا ىػ ،   اػد فػ ا  ػ  طسػ ف اطتػرب 
ىروػػف أف ىػأفاج ارػػأفاج: إسػر ف إعفرىػػ ف بػػدطىؿ رنتهرػ  رػػف اطعػرؼ، اطوػػف  ىػػؿ أىضػً  أف اطوقرتػػىف 
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أف ىوانػػ  رةػػتاىف رػػف وػػالـ اطتػػرب ارػػف رعػػدر ااحػػد اهػػا اطرعػػدر "أفػػ "، انطػػ طع  ػػ  رتفػػـ طسػػ ف 
 اطترب أف اطرعدر"أف " ىةتؽ رنه اطو ىر رف اطوقر ت ااطرت ن  :

وقر ت ر ؿ "أفى " برتن  طهىب اطن ر أا عات  رنه "أّف " برتن  أةتؿ اىةتؽ    أواًل:
اطن ر، ا"أفاج" برتن  رض ا أا بّراؽ، ا"ىأفاج" عق  ازف ىفتاؿ أا   عاؿ اتتن  

 ةدة اطتأف  أااةةتت ؿ.

"أّج اطر ا" برتن  أةتدت رقاحته أا حرارته، ارنه  "اطر ا اةف ج" اها اطر ا اطر ط    ثانيًا:
اتتن  اطر ا ا د  رفتاؿه، ا"رأفاج" عق  ازف ا"أفى  اطر ا" اها عات إنعب ب

 أةتدت رقاحته.

 أّج" برتن  أسرع أا هراؿ  ىا ؿ "أج    سىر "  أى هراؿ."  ثالثًا:

ابن ا عق  هذا اطرتن   إف ىأفاج ارأفاج هر  ةى  ف:أحدهر  ةدىد اطحرارة ااإلةتت ؿ 
ااإلند  ع اهذ  اةاع ؼ ال تنطبؽ إال "ىأفاج" ااط  ن  ر ا ر ط  "رأفاج" اوالهر  ةدىدا اطسرع  

 عق  ةى ىف "اطبراوىف" ا"اطفىض ن ت".

اعق  هذا  إف رحن  ىأفاج ارأفاج اطوبرى اطت  ستاع    آ ر اطزر ف ر  ه  إال و ر   
وانى  عظىر  سىنففر  ىه  عدد وبىر رف اطبراوىف    آف ااحد اسىعحبه  راف ت ع تى  رف 

طرترا   بإسـ تسان ر ،  تهبط اطحرـ رف  اؽ  رـ اطفب ؿ عق  اطارى  ىض ن ت اطبح ر ااطرحىط ت اا
ااطردف اتزرؽ اةراض  ااطبقداف ب طفىض ن ت، ات تف  اطحى ة بأةو طه  عق  فزا وبىر رف واوب 
ى وـ ررف ال ىدرواف هذ  اطرحن    اةرض إال رف ة ا ا طه أف ىنفا رف هذ  اطو ر  ، فتقن  ا اا 

 أارف اطن فىف رنه  إذا أدرون ه . 

احػرّى بر ػؿ هػ تىف اطرحنتػىف أف ىفػزع طهرػ  رسػػاؿ ا  ىاػاؿ "اىػؿ طقتػرب رػف ةػر  ػد أ تػػرب" 
احػػرَى بهرػػ  أف ىعػػفهر  ا طتىسػػ  بػػف رػػرىـ  ىاػػاؿ "أنػػ   ػػد أ رفػػت عبػػ دًا طػػ  ال ىػػداف ةحػػد باتػػ طهـ" 

ةػػئ أوبػػر إهالوػػً  طقػػزرع ااطنسػػؿ رػػف هػػذىف احػػرّى بهرػػ  أف ىاعػػف  بإنهرػػ  "رفسػػداف  ػػ  اةرض"  ػػأى 
 اطةى ىف. 
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   وقرت  "ىأفاج" ا"رأفاج" إعف ز طفظ  بقىغ   طوقرت ف ىتا رب ف    اإلةتا ؽ اطقفظ  راـ 
أنهر  ىحرالف رتنىىف ر تقفىف، اردطاؿ اطوقرتىف ىتا رب ف    اطتأ ىر اطتدرىرى اوذطؾ ىتا رب ف    

رتب ط ىأف اج ارأفاج طفظً     اطارآف ا   وؿ ر ارد رف أح دىث عف عف  اطسرع  ااطرب ات ، اا 
رساؿ ا  ىه إعف ز عقر  أىضً   رف اطرتراؼ ور  سىرد الحاً  أف اطبراوىف ا ىض ن ت اطبح ر 

طافى  ااطرن  ى ، ا قر  ىحدث برو ف رف اطبراوىف ا ااطرحىط ت ىرتبط ف إرتب طً  ا ىاً  رف اطن حى  اطفى
 عىر ا ىض ن ت ةدىدة، بؿ أف اطبراوىف    اطرن طؽ اطاطبى  اطرتفردة تواف اطوبرى دانر  ىتبته أع

 رعحاب  بفىض ف ن ت  رف اطذاب ف اطفقىدى  ىر  ىترؼ بػإسـ "اطفىض ف اطبرو ن ".   

 ىأت  اطبرو ف اطةدىد اطتأف  ااإلةتت ؿ "اطىأفاج" رعحاب " بارىنه  ىض ف اطر ا اطن ت  رف 
 هبط ف    سرع  ةدىدة رف  اؽ اطفب ؿ اطفقىدى . ذاب ف اطفقىد "اطرأفاج"  ى

 : ونسوؽ اآلف األدلة عمى ىذا التفسير.  

 األدلة القرآنية: واًل:أ 

َىنِسُقاَف" تتفؽ  ۢ  ىااؿ ا تت ط     سارة اةنبى ا: "َحتَّ  ٰٓ ِإَذا ُ ِتَحْت َىْأُفاُج َاَرْأُفاُج َاُهـ رِّف ُوؿِّ َحَدبٍ 
 وقر ت اةى ت وقه  ادالالته  رع اطااؿ بأف ىأفاج ارأفاج هر  اطبراوىف ااطفىض ن ت.

تن سب  ارة اطبراوىف اطت  تنفت   ىه  اطاةرة اةرضى  طتطقؽ رف  اه ته  اطحرـ  ممة "فتحت":ك 
"َ َفَتْحَن  َأْبَااَب اطسََّر ا ِبَر ا اطبرو نى ، اتست دـ أىضً  طاعؼ إنهر ر اطرى   وااؿ ا سبح نه اتت ط : 

ْرَن  اْةَْرَض ُعُىانً  َ  ْطتََا  اْطَر ا َعَق  َأْرٍر َ ْد ُ ِدَر" )اطارر  ْنَهِرٍر. َاَ فَّ   (.ٕٔ-ٔٔرُّ

ااطت  تتن  اطفبؿ أا ر  أرتفع رف اةرض تتفؽ أىضً  رع تأاىقن .   طبراوىف  وكممة "حدب": 
طفب ؿ ااطهض ب اطبرو نى  اطن  عند  اطه "رف وؿ حدب" ا ف ،  وقر  تتس  ط حرره  رف  اؽ  رـ ا

"وؿ" تفىد اطفرع اهذا ىتن  أف اإلنفف ر اطبرو ن  طف ىواف طبرو ف ااحد بؿ سىةرؿ فرىع اطارـ 
اطبرو نى     آف ااحد، اهذا ىاض  أنه  و ر   حاىاى  ارحن  وبرى سترر به  اطورة اةرضى  ا   ا 

  اطرسقرىف ةره .



   

  57 
 

ا د تحرؿ وقر  حدب دالط  أ رى   طحدب    اطقز  ها اطةئ اطب رز أا اطن ت ا"حدب 
اطبىض   طبه " احىث أف اطورة اةرضى  ذات ةوؿ بىض اى  إف حدب  اطورة اةرضى  تواف عند 
اطاطبىف احىن ٍذ ىواف رتن  "رف وؿ حدب" أي رف وال اطاطبىف اطةر ط  ااطفناب ، اهذا اطرتن  طه 

( ىترروز عدد وبىر super volcanoesقر  وبىر  رف اطرتراؼ أف اطبراوىف اطترال   )ردطاؿ ع
رنه  عند اطاطبىف اهن ؾ  طارة وبىرة عق  واوب اةرض رف إنفف ر هذ  اطبراوىف سنذوره  عند 

 اطحدىث عف اةدط  اطتقرى . 

أف وقر    تتن  ىهبطاف    سرع  ارب ات  ا د ذور بتض اطرفسرىف أما كممة "ينسموف":
ىنسقاف تتن  ى رفاف إستن دًا إط   اؿ ا تت ط  "انفخ    اطعار  إذا هـ رف اةفداث إط  ربهـ 
ىنسقاف" أى ى رفاف، اوال اطرتنىىف ىتفؽ رع تأاىقن    طحرـ اطبرو نى  ت رج رف ب طف اةرض  ـ 

  تنسؿ رف  اه  اطبرو ف إط  اةسفؿ    سرع  ارب ات .

رت ن  اطوقر ت اطس با  عق  أف ىأفاج ارأفاج رف اطبةر طافدن ه  اطا ح اطن  أف نفسر 
اىر رتسا ،  ضال عف وانه  تتن    رع اطرنطؽ ااطتاؿ،  وىؼ نت ىؿ  ارً  ىهبطاف رف  اؽ  رـ 
اطفب ؿ  بؿ  ى ـ اطس ع  طى ىراا اطرعب    نفاس اطن س اأف نتتبر هذ  إحدى اطرحف اطوبرى اطت  

بىف رؤى  اطحرـ اطبرو نى  تحرقه  اطفىض ن ت اطت تى  اه  تهبط رسرع   سىتترض طه  اطبةر،  ةت ف
نحا اطارى    رةهد تة ص طه اةبع ر اتذهؿ رنه اطنفاس ابىف رؤى  ةتابً  رح رب  رهر  و نت 

  اتهـ. 

َ ْرًف   ْرِض َ َهْؿ َنْفَتُؿ َطَؾ َىػ َذا ٱْطَاْرَنْىِف ِإفَّ َىْأُفاَج َاَرْأُفاَج ُرْفِسُداَف ِ   ٱْةَ  ۢ  ىااؿ ا تت ط : " َ  ُطاا
ـْ َسدِّ   ا ".ۢ  َعَق  ٰٓ َأف َتْفَتَؿ َبْىَنَن  َاَبْىَنُه

دطىاًل رب ةرًا عق  طبىت  اطةر اطذى أ  ر ر  اؼ اطاـا اطذىف ال ىو داف  آلى تحرؿ هذ  ا
ىفاهاف  ااًل.  قا و ف ىأفاج ارأفاج رف اطبةر ططقب اطاـا رف ذى اطارنىف أف ىا تقهـ اطونهـ طقباا 
ذا و ف اطفىض ف  رنه أف ىفتؿ بىنهر  سدًا، ااطسد ىا  اطن س ةر اطفىض ن ت اطردررة اىحفزه  عنهـ اا 

ناع   ص اتع حبه رف آف آل ر سااط بتض اطحرـ اطبرو نى  عق   رىتهـ ةعب  طزارً  أف  رف
ىةىداا سدًا رف ناع   ص، ال تظهر  اطفىض ن ت اال تنابه اطحرـ، اطهذا أستنفداا بهذا اطرفؿ اطتظىـ 
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قاه  إطىه اطذى تاسراا  ىه اطتقـ ااطرتر   انقرس    رد ذى اطارنىف إحس سه ب طارة اطرهر  اطت  أاو
َ  َؿ َر  َروَّنِّ  ِ ىِه اأف اةرر ال ىستطىع أف ىاـا به احد   إستت ف ب  اطقب رنهـ اطرت ان   ا ؿ: "

ـْ َرْدر ً  ـْ َاَبْىَنُه رد     راضع اطات ؿ "، ااطرا رن  بىف هذا اطرد ا َربِّ  َ ْىٌر َ َأِعىُناِن  ِبُااٍَّة َأْفَتْؿ َبْىَنُو
 ااطنزاؿ ىاض  اطفرؽ اطوبىر بىف طبىت  اطر  طر    وال اطرا فىف.

" ا   هذ  اةى  َ َر  ٱْسَط ُعآْٰا َأف َىْظَهُراُ  َاَر  ٱْسَتَط ُعاْا َطُه َنْاب ً ىااؿ ا تت ط  عف اطسد " 
ىأفاج ارأفاج  ااؿ ا تت ط : " َر  ٱْسَط ُعآْٰا َأف َىْظَهُراُ " تتن  أف دطىؿ آ ر عق  تأاىقن  ططبىت  

ىأفاج ارأفاج طـ ىتروناا رف تف از اطسد اهذا ىتفؽ رع اطااؿ بأنهر  ىحرالف عف  اطفىض ف، ا اطه 
ىض "َاَر  ٱْسَتَط ُعاْا َطُه َنْابً " تاض  أف هذا اطفىض ف طه طبىت    ع  ح ر  ،  ها   در عق  اطف

ا  در عق  اإل تراؽ اهذا ىتر ة  رع وانه  ىض ف برو ن ، اطاال تا ىؽ ا طذى اطارنىف اطذى برع 
   إ تى ر رااد اطبن ا إلستط ع إ تراؽ اطسد اتحطىره رنذ زرف طاىؿ، ا د  سر اطرفسراف هذ  اةى  

ت اؿ ةنه عقد اهذا بأف ىأفاج ارأفاج ال ىستطىتاف تسقؽ اطسد ةنه أرقس اال ىستطىتاف نابه ب طر
 تفسىر ال رحؿ طه    ععرن  اطح ط .  

ـْ َىْاَرِ ذٍ  ـْ  ۢ  َىُراُج ِ   َبْتضٍ  ۢ  ىااؿ ا تت ط : "َاَتَرْوَن  َبْتَضُه اِر َ َفَرْتَنػ ُه َاُنِفَخ ِ   ٱطعُّ
ىراج ى  عدة أ ااؿ: رنه  أنه  تتن  ترون  اطفف ااإلنس ىـا اطاى ر  آل" ف ا    تفسىر هذ  اۢ  َفْرًت ً 

بتضهـ    بتض اهذا  اؿ ال نفد طه رحاًل    تفسىر هذ  اةى  إذ أف اطضرىر    بتضهـ ىتاد 
عق  ىأفاج ارأفاج اطىس عق  اطفف ااإلنس اطذا  نحف نستبتد تر رً  هذا اطتفسىر ارنه  ترون  ىأفاج 

 ارأفاج ىراج بتضهـ    بتض.

بتضهـ    بتض  ةبههـ ا براج  ا ىؿ أف إستت رة اطراج طهـ دالط  عق  اطحىرة اترّدد
 اطبحر اطذي ىضطرب بتضه    بتض. 

اوقر  "ىراج" تتفؽ تر ر  رع تأاىقن  داف اطح ف  إط  إعتب ره  إستت رة تفىد اإل تالط 
ااةضطراب بؿ إنه  تتبىر حاىا  عر  سىحدث رف إ تالط اطحرـ برى   اطفىض ن ت ارى   اطذاب ف 

 اطفقىدى. 
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ـْ َفْرًت ىااؿ ا    اِر َ َفَرْتَنػ ُه  ":ۢ  تت ط : "َاُنِفَخ ِ   ٱطعُّ

  ؿ اطرفسراف أى فرع اإلنس ااطفف اىأفاج ارأفاج رع نف   اطعار، انحف نرى أف 
سى ؽ اطحدىث عف ىأفاج ارأفاج  اط اطذا  إف اطضرىر    "هـ" ع  د عق  ىأفاج ارأفاج، ا   

ة أ رى رع اطنفخ    اطعار ارع بدا أهااؿ هذ  اآلى  نص عرى  عق  عادة ىأفاج ارأفاج رر 
اطس ع  احىنر  نتقا آى ت اطارآف اطورىـ اطت  تتحدث عف أهااؿ اطس ع  نفده  فرىتً  تتحدث عف 

نفف ر اطبح ر إط  آ ر .  واارث وانى  ر ؿ اطزالزؿ ااطبراوىف اا 
 ىااؿ ا تت ط : 

 ٕ-ٔاطزطزط   –"إذا زطزطت اةرض زطزاطه  اأ رفت اةرض أ ا طه " 
 ٘ٓٔطه  –"اىسأطانؾ عف اطفب ؿ  ؿ ىنسفه  رب  نسفً  " 

ذا اطبح ر  فرت "   ٖاإلنفط ر–"اا 
ذا اطبح ر سفرت"   ٙاطتواىر  –أى أةتتقت  –"اا 

 ٜاطرت رج  –"ىـا تواف اطفب ؿ و طتهف" 
 ٘-اطا رع  -"اتواف اطفب ؿ و طتهف اطرنفاش "

اطرعباغ ب ةحرر اها تةبىه بقىغ طةوؿ اطفب ؿ حىنر    طت اطسىدة ع  ة  "اطتهف" ها اطعاؼ 
نعه ره   ىعىر طانه  أحرر   ن  اتبدا واطت  اطعاؼ اطحرراا اطرنتف  .  تزط  ب طحرـ اطبرو نى  اا 

وو ر   سىهقؾ  ىه اطو ىر  اةاط اوؿ هذا ى بت أف إنفف ر ىأفاج ارأفاج سىحدث ررتىف: 
 رع أحداث  ى ـ اطس عه ااطنفخ    اطعار.  ااط  نى وب اةرض رف اطبةر استؤ ر تأ ىرًا ب طزً  عق  وا 

ها أحد اطنظرى ت  (super-volcanoes)اتفدر اإلة رة إط  أف إنفف ر اطبراوىف اطترال   
اطتقرى  اطراترح  طنه ى  اطحى ة عق  واوب اةرض اتضـ اطا  ر  أةى ا أ رى ر ؿ إرتط ـ اطرذنب ت 

 اطفقىدى ااىرهـ.ااإلنفف ر اطةرس  اعادة اطتعر 
أر  راف ت اطرد اطت تى  "تسان ر "  ه  أىضً  رف ر  طر اطافاد، اوقر  تسان ر  ه  وقر  
ى ب نى  تناسـ إط  راطتىف "تسا" برتن  راف  ا"ن ر " برتن  وبىر أى أف رتن ه  ها اطراف  اطوبىرة، 

 بؿ اطرىالد ها أاؿ  ٓٓٙٔاىتد اطتسان ر  اطن ت  رف إنفف ر برو ف س نتارىن     اطىان ف ع ـ 
تسان ر  رسفؿ ت رى ىً ، راـ افاد أدط  فىاطافىه عق  ا اع حاادث تسان ر     تاارىخ س با  

 طح د   برو ف س نتارى.
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اتحدث راف ت اطرد اطت تى  أا اطتسان ر  نتىف  إعطداـ اطعف    اطتوتانى  بتنؼ تحت 
"، submarine volcanoesع  تحت اطر ا "سط  اطر ا عاب ا اع زالزؿ أا إنفف ر اطبراوىف اطز  

اىتاطد عف هذا اإلرتط ـ ط    فب رة تنتاؿ إط  سط  اطر ا    عارة راف ت ع طى  ىعؿ إرتف عه  
رتر اىبقغ طاؿ اطراف  اطااحدة حااط  ر  ت  وىقارتر، اتنطقؽ  ٖ٘   بتض اةحى ف إط  حااط  

وىقارتر    اطس ع  أى  ٓٓٛةحى ف إط  هذ  اطراف ت بسرع  رهىب  إط  اطى بس  تعؿ    بتض ا
ر  ىارب رف سرع  اطط  رة، انظرًا طضحاط  اطرى   ب طارب رف اطةااطئ ىتض اؿ طاؿ اطراف ت عند 
اإل تراب رف اطة طئ رر  ىؤدى إط  زى دة إرتف ع اطرى   طىبقغ أ ع  ردى طه طحظ  إرتط ـ اطراف  

 تترضه ةئ إال أهقوه. ب طى بس   تبدا اطراف ت وطا  ف ه  ؿ ردرر ال ى
ـ حىنر  ا ع زطزاؿ ٕٗٓٓارف أةهر حاادث تسان ر     اطت رىخ اطرت عر ح د   ع ـ 

ارب فزىرة سارطرة اإلندانىسى  نت  عنه راف ت رد ع تى  أادت بحى ة ر  ىارب رف ربع رقىاف 
 ة ص    أحدى عةر داط . 

 ونختـ ىذا الجزء مف الندوة باإلستنتاج اآلتى:
إال و ر    إف رحن  ىٌأفاج ارأفاج اطوبرى اطت  ستاع    آ ر اطزر ف ر  ه اعق  هذا  

وانىٌ  عظىٌر  ٌسىنففر  ىه  عدد وبىٌر رف اطبراوىٌف    آف ااحد اسىٌعحبه  راف ت ع تىٌ  رف 
 ىض ن ت اطبح ر ااطرحىٌط ت ااطرترا   بإسـ تسان ر ،  تهبط اطحرـ رف  اؽ  رـ اطفب ؿ عق  اطارى 

رؽ اةراض  ااطبقداف ب طفىض ن ت ات تف  اطحىٌ ة بأةو طه  عق  فزا وبىر رف واوب ااطردف اتز
ى وـ ررف ال ىٌدرواف هذ  اطرحن     اةرض إال رف ة ا ا طه أف ىٌنفا رف هذ  اطو ر   فتقن  ا اا 

 أا رف اطن فىٌف رنه  إذا أدرون ه . 
  الجزء الثانى: لقاء مع ذى القرنيف:

دعان  نبدأ ب طة عى ت اطت   د ا ترحه  اطرؤر اف طو  تواف ة عى  ذى اطارنىف، انبدأ 
"ب إلسوندر اطرادان " حىث تتد ة عى  اإلسوندر اةوبر أا)اإلسوندر اطرادان ( رف أ اى 

 اطة عى ت اطت  تـ ترةىحه     وتب اطت رىخ ةف تواف ة عى  ذى اطارنىف. 

 إربراطارى  وبىرة اطا دة اطحربىىف    اطت رىخ ا د أسس  إلسوندر ها أحد أعظـ اأذو  
إرتدت حت  فزر اطهند اةرقت رادانى  ااطىان ف ااطة ـ ارعر ا  رس اأتسرت حرابه دا رً  ب طبطاط  
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ؽ.ـ بردىن  بىال ع عر  رادانى  اطادىر  او ف أبا   ىقىب  ٖٙ٘   ع ـ  ااطرز ررة، ا د اطد اإلسوندر
ؽ.ـ إعتق  اإلسوندر عرش رادانى   ٖٖٙطرادانى ، ابتد أف أاتىؿ  ىقىب اط  ن  ع ـ اط  ن  ح ورً  

 اعرر  ال ىتف از اطتةرىف ع رً .

 لماذا يعتقد البع  أف اإلسكندر األكبر ىو ذو القرنيف؟ 
 يرجع ذلؾ إلى أسباب عدة نوجزىا فيما يمى :     
 تت ط  " إن  رون  طه    أستقهـ اطرفسراف رر  ارد    اعؼ ذى اطارنىف     اؿ ا .ٔ

اةرض اأتىن   رف وؿ ةئ سبب " عارة ذهنى  عف ذى اطارنىف تفتقه    رع ؼ اطرقاؾ 
اطوب ر اطذىف اعقت  تاح تهـ إط  رة رؽ اةرض ارز ربه ، ارأاا أف اإلسوندر اةوبر اها 

  ن .أحد هؤالا اطرقاؾ ىروف أف ىر ؿ هذ  اطة عى  اطت  اعفه  اطارآف اطورىـ ب طرو
هن ؾ    حى ة اإلسوندر ر  ىدؿ عق  أنه طـ ىوف رفرد    د حرب  ال ىفىد ساى  ناف  .ٕ

اطحرب ااطنزاؿ بؿ و ف ىحرؿ    فتبته أ و رًا نبىق  إسترده  رف أست ذ  اطفىقساؼ اطتظىـ 
"أرسطا" ااطذى تتقرذ عق  ىدىه حت  سف اطس دس  عةرة، ارف هذ  اة و ر اطتس ر  اطدىن  

عر طـ ىفد اض ض     أف ىح  إط  اطرتبد اطتظىـ    سىاة طإلطه  حىنر  اعؿ إط  ر
رع  بؿ أف ىنعبه اطوهن  إبنً  طإلطه أراف، انفس اطةئ تورر حىنر   ت  سارى   -أراف

اأرض  قسطىف  قـ ىؤذى اطىهاد اطـ ىهدـ رت بدهـ اد ؿ أارةقىـ ا دـ اطذب       اطرتبد 
 اأعط  اطىهاد إرتى زات   ع .  

أف اإلسوندر اةوبر  د طاب ب إلسوندر ذا اطارنىف حىنر  إرتدى ت ج اإلطه  ىرى اطبتض .ٖ
رع ااطذى ىأ ذ ةوؿ إنس ف ىحرؿ ت فً  برىةتىف اأحى نً  ىأ ذ ةوؿ اطوبش، اىرى  -رافآ

أ راف أنه اةتهر بتتقىؽ  رنىف    ةتر  اأستدطاا عق  هذا رف اطترالت اطت  عوت 
 رت ةوؿ اطارنىف باضاح. عقىه  عار  إب ف  ترة حوره ا د أظه

ربط اطبتض بىف اطسد اطذى بن   ذا اطارنىف ابىف اطحعاف اطت  نسب بن اه  إط  اإلسوندر  .ٗ
( او ف أدىبً  JosephusFlaviusاةوبر   ع  اأف اطرؤرخ اطىهادى  ال ىاس ىاسىفاس )

 Antiquitiesارؤر ً  ىهادىً  ع ش    اطارف اةاؿ اطرىالدى ذور    وت به "ت رىخ اطىهاد" )
of Jews أف اإلسوندر اةوبر أ  ـ بااب ت رف اطحدىد عند بحر  زاىف طرنع  ب  ؿ )
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( اطبدا ى  رف اإلا رة عق  رستترراته فناب اطبحر اةساد، اهذ  Scythians"اطسىو ىىف" )
اطاب  ؿ أطقؽ عقىه   ال ىاس إسـ  ب  ؿ "رأفاج" نسب  إط  اطاب  ؿ اطت  ارد ذوره     

، ا د سبؽ اأةرن  أف هذ  اطحعاف طـ ىاـ ببن اه  اإلسوندر ور  أف اطرنطا  اطرة ر اطتاراة
إطىه  أاورانى  ح طىً   د نةأت به  اطحض رة اطسىو ى نى   ىر  بتد اأنتةرت به  اطعن ع ت 

 اأنتةرت به  اطدى ن  اطزرادةتى  طتااد عق   الؼ ر  ذور عف ىأفاج ارأفاج.
ذا اطارنىف  عق  أف اإلسوندر اةوبر ها نفسه ةر ىف تسر رف اطردطىؿ أ ر ىستند إطىه اطو ى .٘

اطذى ارد ذور     اطارآف أال اها اطسىرة اطةتبى  طإلسوندر اةوبر ااطت  إنتاقت تااترًا    
اطاع  د ا   اطتراث اطةتب  اإلارىا  عق  ردى  راف بتد ا  ة اإلسوندر عق  ارار سىرة 

ب  اطرعرى، ا د ظهرت أاؿ نس   رفرت  طهذ  اةس طىر أبا زىد اطهالط     اطتراث اطةت
( ب طقز  اطىان نى  Alexanderromance) "   ر طاط  عر ت بإسـ "سىرة اإلسوندر

او ف ذطؾ    اطارف اط  طث اطرىالدى أى بتد ا  ة اإلسوندر بأو ر رف  ال    راف اطـ 
اطحا  ؽ اطت رى ى ، ااطو ىر ىستدؿ عق  إسـ رؤطفه  حت  اةف.  اتضـ اةس طىر اطو ىر رف 

أىضً  رف اةس طىر ااطرب طز ت اطةتبى  اطرفتتن  ب طبطؿ اطرزاار. ا د تـ ترفر  هذ  
اطر طاط  إط  طز ت عدة بدأ ب طقز  اطالتىنى     اطارف اطرابع اطرىالدى  ـ اطسرى نى  

  طهذ  اطر طاط  ااطتبرى  ااطف رسى  بتد ذطؾ، اىرى اطرستةر اف أف ت رىخ اطترفر  اطسرى نى
اىتتاد اطو ىراف أف رف   ـ بهذ   ىتزارف رع أا ىسبؽ  قىاًل  نزاؿ سارة اطوهؼ    اطارآف

اطترفر  ها اطة عر اطالهات  ااطاس اطسرى ن  اطةهىر "ىتااب اطسراف " ااطذى تا   ع ـ 
 رىالدىً  أى  بؿ بت   رحرد عق  ا عقىه اسقـ بنعؼ  رف تارىبً .   ٕٔ٘

اىفد اطو ىراف تة بهً  بىف اةحداث اطت  اردت    اطنس   اطسرى نى  اأحداث  ع  ذى 
اوذطؾ اعاؿ اإلسوندر  ىفاطسىو ىاطارنىف    سارة اطوهؼ ر ؿ بن ا بااب ت اإلسوندر طحفز  ب  ؿ 

 ountain ofإط  أرض اطظقر ت ارؤىته طنبع اطرى   اطح رة اطرتراؼ بنبع اطةب ب أا نبع اطحى ة )
youth)   اراـ ذطؾ ىةوؾ اطبتض    رعدا ى  ا ىر  هذ  اطر طاط ت اطتا ىاى   إط  ف نب إحتاا ه

عق  اطو ىر رف اطرب طز ت ااةس طىر اطةتبى  نفد أنه   د تترضت أىضً  طقتحرىؼ ااطتزىىر عق  
ردار سناات تحت ضزط ظراؼ سى سى  أا دىنى  رتىن ، ا د تقاؼ اطو ىر رف اطرؤر ىف اطترب 

 س   اطسرى نى  طسىرة اإلسوندر ا  راا بترفرته  ااطربط بىنه  ابىف أحداث  ع  ذى اطارنىف. اطن
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اىتتاد اطو ىراف أف اطت بت  "اهب بف رنبه " اها رف أو ر اطت بتىف اطذىف وتباا    اطت رىخ 
سوندر" عند ا   ذور اطرقاؾ اأةتهر بززارة عقره    اإلسرا ىقى ت  د تأ ر و ىرًا بر  ارد    "سىرة اإل

وت بته عف ذى اطارنىف اأارد حدى ً  طاىاًل ناقه عنه اطارطب  اذورته س  ر وتب اطتف سىر بدأ  بااطه: 
و ف ذا اطارنىف رفاًل رف اطرـا إبف عفاز رف عف  زهـ طىس طه  اطد اىر  او ف إسره اإلسوندر، 

ب ع ؾ إط  أرـ اةرض اهـ أرـ ر تقف   إن  " قر  بقغ او ف عبدًا ع طحً    ؿ ا تت ط : "ى  ذا اطارنىف
 إط  أ ر اطحدىث". ........ أطسنتهـ

 ا د أنور اطو ىر رف اطرفسرىف ااطتقر ا هذا اطحدىث فرق  اتفعىاًل اسنذور ذطؾ الحاً .
اطدطىؿ رف اطتاراة: ىستند بتض اطب ح ىف إط  أف اإلسوندر اةوبر  د ارد ذور  ررزًا    اطتهد 

ذا اطارنىف. ا د تبنت اطتا طىد اةسطارى  اطىهادى  ااطرسىحى  اطة عى  اطت رى ى   اطادىـ إل ب ت أنه
طإلسوندر اةوبر اا ت رت أف تعفه "ب طرقؾ اطرؤرف" اىفسر اطو ىراف نبااة "اطوبش ااطتىس" اطت  
اردت    سفر دانى ؿ عق  أنه  و نت نبااة عف هزىر  اطفرس )اطوبش( عق  ىد اطة ب اطرادان  

 ررز طه ب طتىس. اطذى 

اأ ىرًا ىراى اطرؤر اف ح د   ال ىافد دطىؿ   طع عقىه  حد ت عند ا  ة اإلسوندر اه  أف 
اإلسوندر اةوبر حىنر  اا ته اطرنى    ؿ    طحظ ته اة ىرة ا د ر ع ىدىه إط  اطسر ا "إط  اة اى"، 

افؿ  رف اطاارد أف ىواف  اراـ أف هذ  اطتب رة ال تتن  ب طضرارة أف اإلسوندر ىاعد اط  طؽ عز
 عد  زىاس وبىر اةطه  إال أف بتض اطب ح ىف  د أستند إطىه  إل ب ت عف  اإلىر ف عند اإلسوندر 

 اةوبر.  

  الرد عمى أف اإلسكندر األكبر ىو شخ ية ذى القرنيف: 
راـ وؿ ر ذورن   آنفً  رف أس نىد ىد ع به  أعح ب اطرأى بأف اإلسوندر اطرادان  ها 

ة عى  ذي اطارنىف، نفد    اطفه  اطرا بق  حففً   اى  اأس نىد أ رى  تنور أف ىواف  ع حب
 اإلسوندر ها اطة عى  اطت  ارد ذوره     اطارآف.

انحف نرىؿ إط  اطرأى اط  ن  اال نتتاد أف اإلسوندر اةوبر ىروف أف ىواف ها ة عى  ذى 
 اطارنىف ةسب ب عدة رنه  ر  ىق :
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 وثنية اإلسكندر األكبر: 
راـ وؿ ر  ىؿ عف سر ح  اإلسوندر اةوبر اطدىنى  ارح االت اطبتض إضف ا اطعف  
اإلىر نى  عق  سىرته إال أنه رف اط  بت ت رى ىً  أف اإلسوندر اةوبر و ف إارىاى  ا نىً  ىؤرف بأطه  

   بطاالته ا تاح ته ر  ىؤهقه  اةاطىرب اىادسهـ اطىس هذا  حسب بؿ إف اإلسوندر اةوبر  د رأى
ةف ىواف إطًه إارىاىً  رتبادًا عق  ارار أسال ه رف أبط ؿ اإلارىؽ ر ؿ هر ؿ اطتظىـ اأ ىقىس بطؿ 

 طراادة. 

  اإلختالؼ الجغرافى:
عف إتف ه ت  ت تقؼ اإلتف ه ت اطفزرا ى  طرحق  ذى اطارنىف اطت  اردت    اطارآف اطورىـ 

  تاح ت اإلسوندر اةوبر. 

 المزايا والعيوب فى شخ ية اإلسكندر األكبر:

اها اإلضطراب  نأت  إط  أرر آ ر ه ـ االىروف إاف طه عند اطحدىث عف ة عى  اإلسوندر
اطت طف  اطذى ىتتبر وقر  اطسر طحؿ طززىف ا رضىف ظال ر  ر بحث افدؿ بىف اطرؤر ىف عق  ردار 

  راف.
 أبىه  ىقىب اط  ن .ها إته ـ اإلسوندر ب طتارط     تؿ اةاؿ:   

ها إته ـ اإلسوندر ب طةذاذ ااإلنحراؼ اطفنس  رع عدىاه اة رب إط   قبه ار ىؽ اط  ن :   
  عب   "هىف ستىاف".

 :(Cyrus the Great)القوؿ بإنو كورش العليـ 
ؽ.ـ أى  ٖٓ٘ؽ.ـ اتا   ع ـ  ٓٓٙوارش ها أعظـ رقاؾ اطفرس عق  اإلطالؽ اطد ع ـ 

 أنه سبؽ اإلسوندر اةوبر بحااط   ال    راف. 
اها رؤسس إربراطارى  اطفرس اة رىنى  اطت  بدأت ب طسىطرة عق  رر طؾ اطةرؽ اةدن  

عق  ب بؿ رروز حض رة اطت طـ  اطادىـ اساطت تقؾ اطرر طؾ    ىد  ااحدة تقا اة رى  بؿ أف ىسىطر
 اطادىـ، ااطسؤاؿ طر ذا ىتتاد اطبتض أف وارش ها ع حب ة عى  ذى اطارنىف ؟
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 يرجع ذلؾ إلى أسباب عدة نوردىا فيما يمى:
  إرتباط كورش بالييود:

احاىا  اةرر أف اطرقؾ وارش اطوبىر ىتتبر أعظـ اطرقاؾ اةررىىف)أى اىر اطىهاد( رنزط  
عند اطىهاد،  ها اطرقؾ اطذى أع دهـ إط  أارةقىـ بتد اطسب  اطب بق  اسر  طهـ ببن ا اطهىوؿ ررة أ رى 

ةتى     بتد أف هدره اطرقؾ اطب بق  نبا ذ نعر، ا د ارد إسـ وارش عراح     اطتاراة    سفر إ
 . ٘ٗااإلعح ح  ٗٗاإلعح ح 

 العقيدة الدينية لكورش:
الىافد دطىؿ   بت عق  دى ن  وارش اطوبىر اطوف هن ؾ إتف ؽ ع ـ بىف فرىع اطرع در 
اطت رى ى  عق  أنه و ف رفؿ ع ط  اةدىد اطتس ر  دىنىً ، اأو ر اطفرضى ت ةىاعً  عف دى ن  وارش 

و ف ىتتنؽ اطزرادةتى ، ااطزرادةتى  ه  دى ن    رسى  تنسب إط   بىف اطب ح ىف اطرسقرىف ه  اطااؿ بأنه
 رفؿ ىدع  زرادةت. 

 تمثاؿ كورش الكبير: 
طفت اطتاّلر  اطهندى "أبا اطوالـ آزاد" اطنظر إط  تر  ؿ وارش اطوبىر اطذى افد عند رابرته 

اطه أربت  أفنح  ااضع بردىن  بب س رو د اإلىرانى ، اها تر  ؿ ب طحفـ اططبىت  ا د ظهر  ىه وارش 
  اؽ رأسه ت فً  طه  رن ف اوتب أسفؿ اطتر  ؿ ب الث طز ت "أن  اطرقؾ وارش اة رىر ".

 الرد عمى أف كورش ىو  احب شخ ية ذى القرنيف:
راـ إفته د اطتاّلر  "أبا اطوالـ آزاد" اطرحراد إل ب ت أف وارش ها ذى اطارنىف إال أف 
 رضىته  د إعتردت    اةس س عق  واف وارش رقؾ عظىـ اع ط  اأىضً  عق  عال   وارش 
ب طىهاد ور  ارد    اطتاراة، داف أف ىربط بىف أحداث اطاع  اطارآنى  ابىف ت رىخ ا تاح ت وارش، 

ىنر   دـ  رضىته و ف ىنظر إط  ر  ذور رف إنتا دات طفرضى  وانه اإلسوندر اةوبر اح اؿ اوأنه ح
 أف ى بت عوسه     وارش اطوبىر.  

انحف نرى أف ر  سبؽ ذور  رف إنتا دات     رضى  اإلسوندر اةوبر ر زاؿ    رً  عند 
 إستبداؿ وارش ب إلسوندر. 
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رحالت إط  رزرب اطةرس  أ ع  ر  اعقت ال نفد    ت رىخ وارش  ععً  عف     أوال:
إطىه  تاح ته اربً  و ف إط  حداد تروى  ور  أنن  ال نفد طه أى  رحالت    نط ؽ 
اطرنطا  اطاطبى  اطةر طى ، أضؼ إط  ذطؾ أف رحالت ذى اطارنىف و نت رقى   
ب طظااهر اطفقوى  ر ؿ اراب اطةرس    عىف حر   اطقاع اطةرس بإستررار داف أف 

طه  اراب اوذطؾ طا ؤ  رع ةتاب ر تقف  سااا    رحق  اطزرب أا رحق  ىحدث 
 اطةر ؿ اوؿ هذا طـ ىرد عف وارش. 

ر زاؿ اطةؾ    رً   ىر  ىتتقؽ بإىر ف وارش ب طاحدانى  ااطدطىؿ عق  ذطؾ ر  أاردن   رف    ثانيًا:
ه نص ىاض  عقته ب إلطه ررداخ ابتؿ ان با رر  ىرف  أنه و ف ا نىً  راـ عالح

 اطرقاب "ب قىؿ اةطه ". ح راراب عق  ارار اةب اطراح  طقحض رة اطب بقى  

 اد إرتدا  اطو ىر رف اطرقاؾ     طوارشالىتتبر إرتداا ت ج ذى اطارنىف ةى ً  ررىزًا    ثالثًا:
ععر  ور  أف طاب وارش برقؾ أرو ف اةرض اةربت   ىه رب طز  رتت دة رف اطرقاؾ 
  طرقؾ اطرعرى رىن  و ف طابه "رقؾ اةرضىف" اوذا رقؾ "اطةر ؿ ااطفناب" ارقاؾ 
     اطفرس و ناا ىقاباف إط  ا ت  رىب ب طػ "ة هنة  " أى رقؾ اطرقاؾ اهذ  اةطا ب 

 ال تحرؿ دطىاًل  أا إة رة إط  ة ص اىر تاقىدى. 

ا ػػػػد اردت أ ػػػػااؿ انظرىػػػػ ت أ ػػػػرى و ىػػػػرة عػػػػف عػػػػ حب ة عػػػػى  ذى اطاػػػػرنىف اتتسػػػػـ هػػػػذ  
اطػػف  اطنظرىػػ ت بأنهػػ  ضػػتىف  اةدطػػ  ااةسػػ نىد بػػؿ إف رنهػػ  رػػ  ىحتػػاى عقػػ  أ طػػ ا ت رى ىػػ    دحػػ 

 نذوره  طضىؽ اطا ت.
بح هـ عف ة عى  ذى اطارنىف    دا رة اطرقاؾ اطألسؼ  إف أاقب اطب ح ىف  د أنعب 

اطتظر ا اطذىف إتستت رر طوهـ ا تاح تهـ داف أف ىضتاا إحتر اًل بأف هذ  اطة عى   د تواف رف 
  رج هذ  اطدا رة، احىنر  ةرعن     اطبحث عف ة عى  ذى اطارنىف اضتن  هذ  اطفرضى  نعب 

رنه  اطرف تى  اطت  نستطىع به  أف نرسـ عارة  أعىنن  ارفتن  إط  أى ت اطارآف اطورىـ  طنست قص
هؿ و ف ذا اطارنىف رقوً  رف اطرقاؾ  طة عى  ذى اطارنىف، او ف اطسؤاؿ اطذى ىاـا عقىه اطبحث ها:

 أـ أنه و ف رح ط  ارستوةؼ اع طـ رف اطتقر ا ؟
 هؿ و ف ذا اطارنىف رقوً  رف اطرقاؾ أـ أنه و ف رح ط  ارستوةؼ اع طـ رف اطتقر ا ؟
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ا د  قعن  إط  أف آى ت اطارآف ترف  أف ىواف ذا اطارنىف ع طـ رّح ط  ارستوةؼ أو ر رف 
وانه رقوً  رف اطرقاؾ ا د  قعن  إط  أف آى ت اطارآف ترف  أف ىواف ذا اطارنىف ع طـ رّح ط  

 ارستوةؼ أو ر رف وانه رقوً  رف اطرقاؾ ااطدطىؿ عق  ذطؾ ر ىق :
 ذى القرنيف: "إنا مكّنا لو فى األر  وأتيناه مف كؿ شئ سبباً عف  يقوؿ اهلل تعالى   أواًل:

ىػػ   ػػ  إ تراضػػهـ بػػأف ذا اطاػػرنىف وػػ ف رقوػػً  آلا ػػد أسػػتند اطو ىػػر رػػف اطبػػ ح ىف إطػػ  هػػذ  ا  
دطىؿ عق  وانػه رقوػً  باػدر  ىتدعظىرً ، انحف نرى أف تتبىر "إن  رون  طه    اةرض" ال 

رو ن  سااا و نت هذ  اطرو ن  ُرقوػً  أا ةػر ً   ر  ىتنىه رف أف اطة ص اطراعاد و ف ذا
أا رو نػػ  أدبىػػ  أا عقرىػػ ، ا ػػد  سػػر طنػػ  اطةػػطر اط ػػ ن  رػػف هػػذ  اةىػػ  سػػر هػػذ  اطرو نػػ  
ارعدره   ا ؿ سبح نه اتتػ ط : "اأتىنػ   رػف وػؿ ةػئ سػببً "، ا ػد  ػ ؿ ابػف عبػ س رضػ  

 أي أتىن   عقرً .  ا عنه       رتن  وقر  "سببً "
  أى عقرن   رن زؿ اةرض اأسب به  أى رس طوه  رر  ىدؿ عق  أنه و ف ع طرً    ت دة:ا  ؿ 

 ب رعً     اطرس طؾ ااطدراب عق  ارار اطرّح ط  ااطرستوةفىف.     
ارر  ىتضد رف هذا اطفرض تورار  اؿ ا تت ط  " ـ أتبع سببً " ااطت  تتن  "سقؾ طرىاً " 

  أ ن ا رحقته اربً  إط  رزرب اطةرس ااط  نى  أ ن ا رحقته ةر اًل ررتىف ا نتىف    سى ؽ اطاع  اةاط
إط  رطقع اطةرس، اها ر طـ ىتورر    أى راضع أ ر رف اطارآف ارتن  أف ىنص اطارآف اطورىـ 
ال  ر   عق  ذطؾ ها أف اةى ت تحرؿ إة رة إط  أف هذا اطرفؿ  د سقؾ طر ً  طـ ىسقوه  أحد رف  بقه اا 

 نفس اطرتن  ررتىف.  أهرى  اطتأوىد عق 
 السياؽ العاـ لمق ة القرآنية:  ثانيًا:

حىنر  نارأ  ع  ذى اطارنىف    اطارآف اطورىـ نرى أف اطسى ؽ اطت ـ طقاع  أ رب إط       
وانه  برًا عف رحق  إستوة  ى  عظىر    ـ به  أحد اةة  ص رف وانه رقحر  ةحد 
اطرقاؾ اطف تحىف،  أحداث اطاع  اطارآنى  وقه  عب رة عف رفراع  رف اطرة هدات 

  إط  را بالت ذى اطارنىف رع ةتاب اطرن طؽ اطت  اعؿ اطفزرا ى  ااطفقوى  ب إلض  
عق  أف هذ  اطرة هدات و نت بر  ب  اإلوتة ؼ اأف هذا اطرفؿ  د  إطىه ، ارر  ىدؿ

اعؼ ر طـ ىر  أحد رف  بقه ها تورار اطفتؿ "بقغ" عند وؿ رو ف ىعؿ إطىه، ر ؿ "بقغ 
تورار اطفتؿ "افد" عند رزرب اطةرس"، "بقغ رطقع اطةرس" "بقغ بىف اطسدىف " اوذطؾ 
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وؿ رة هدة رف رة هداته أا را بق  رع ةتب رف هذ  اطةتاب، ر ؿ "افده  تزرب"  
  ةاؿ ىدؿ عق  أنه بقغ  "افده  تطقع"، "افد عنده   ار " "افد رف دانهر   ار "
أنه ة هد ظااهر  تدؿ عق  أر وف رف اةرض طـ ىط ه  رستوةؼ رف  بقه، ااط  نى  

 رترا   طرت عرىه. اةتابً  طـ توف
 براعة ذى القرنيف العممية:   ثالثًا:

ى برن  اطارآف اطورىـ أف ذا اطارنىف حىنر  ةرع    بن ا اطسد إست دـ إسقابً  أةبه بعنع      
اطسب  ؾ اطرتدنى  رر  ىدؿ عق  إتا نه أا عق  اة ؿ إطالعه عق  عن ع  اطرت دف،  اد 

اطاعدىر اها س  ف طىواف سبىو      رف اطحدىد   ـ بعهر اطحدىد  ـ أس ؿ عقىه 
" اهذا إذا ر  إعتبرن  أف "اطاطر" اطذى ارد    اةى  Stainless steelاطرا ـا طقعدأ "

ها اطاعدىر عق   اؿ بتض اطتقر ا، اها ر  نرا  اةعاب، أر  إذا و ف اطاطر ها 
ذ تواف ه  اطبرانز، اطنح س اطرذاب ور    ؿ عقر ا أ راف  إف اطسبىو  اطرتوانه حىن 

  ؿ أتان   ىااؿ ا تت ط  "حت  إذا س اى بىف اطعد ىف   ؿ انف اا حت  إذا فتقه ن راً 
 أ رغ عقىه  طرًا".

 الدليؿ مف الحديث:    رابعًا:
سبؽ اأةرن  إط  اطحدىث اطرر اع اطذى ارد    سبب نزاؿ سارة اطوهؼ    بداى       

اطىهاد عف ذى اطارنىف ااضحً  بر  الىدع رف اًل اطفعؿ اطس بؽ، ا د ف ا  ىه سؤاؿ 
طقةؾ  اد   طاا طوف ر  رىش "سقا " أى إسأطاا رحرد عق  ا عقىه اسقـ عف رفؿ 
طااؼ بقغ رة رؽ اةرض ارز ربه ، اهذا اطحدىث  د ذورته فرىع وتب اطتفسىر    

ال أنه أسب ب نزاؿ سارة اطوهؼ، اراـ عدـ افاد هذا اطحدىث    عحى  اطب  رى إ
ىتطىن  رؤةرًا عف نظرة اطىهاد طة عى  ذى اطارنىف  اد ذوراا أنه رفؿ طااؼ أى 

 رح ط  اطـ ىذوراا أنه رقؾ أا    د عسورى.

ابتد أف  درن  اةدط  اطت  تؤىد افه  نظرن  رف أف ذا اطارنىف و ف رح ط  اطـ ىوف رقوً  ننتاؿ 
ؼ اطذى ىروف أف ىن ؿ ر ؿ هذا اطةرؼ اأف ى قد إط  اطسؤاؿ اط  ن  اها رف هذا اطرح ط  أا اطرستوة

 ذور     اطارآف عق  ر ؿ هذا اطنحا؟
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   اطحاىا  حىنر  ةرعن     اطبحث عف اطرستوةؼ ااطرح ط  اطذى نفترض  ىه أف ىواف ها 
ذا اطارنىف،  رن  ب طتروىز    اطبحث عف اطرح ط  ااطرستوةؼ اطذى إوتةؼ اطرنطا  اطاطبى  اطةر طى  
عق  إعتب ر أف ر  اعفه اطارآف رف رة هدات فزرا ى  ا قوى     رحق  ذى اطارنىف إط  رطقع 

 ةرس ىتط بؽ رع اطسر ت اطفزرا ى  طهذ  اطرنطا . اط
ابتا ىؽ رف ا عز افؿ و ف هذا اطرد ؿ اطبح   رىسرًا ا  دتن   ىاط اطبحث عف هذا 
   اطرستوةؼ اطرح ط  إط  اطاعاؿ إط   ة ص نرى أنه اة رب ةف ىواف ها ع حب ة عى  

  ه  اةعفب    ت رىخ اطرحالت ، هذا اطة ص ها ع طـ  قو  ارستوةؼ  ذ   ـ برحقىفذى اطارن
اإلستوة  ى  رف حىث وـ اإلوتة   ت اطتقرى  ااطفزرا ى  اطت  إوتةفه   الطه  اةرر اطذى د ع عقر ا 
ععر  إط  عدـ اطتعدىؽ بر  ف ا به اأنوراا إوتة   ته فرق  اتفعىاًل بؿ إنه ظؿ رتهرً  ب طتقفىؽ بتد 

قر ا أ راف عد ه    وؿ ر  ف ا به بتد  رنىف رف عادته رف رحقته اطااؿ حى ته إط  أف أ بت ع
ا  ته، ا د ىواف ذور اطارآف طاع  هذا اطرفؿ ارحقته بر  ب  اطتورىـ ااإلنع ؼ طر    ـ به، اوذطؾ 
طتق  أ رى سنذوره  عند اطحدىث عف اطحور  رف  عت  ىأفاج ارأفاج اذى اطارنىف    اطارآف 

 هذا اطرح ط     تقؾ اطرحق  اط ى طى  ه :اأهـ اإلوتة   ت اطت  إوتةفه  .  اطورىـ
سوتقندا اأىرطندا اها أاؿ رف أطقؽ إسـ برىط نى   " "Britanniaإوتة ؼ فزىرة برىط نى  اا 

عق  فزىرة إنفقترا، اهذ  اةراض  تر ؿ أ ع  اطزرب    اطت طـ اطادىـ ا   هذا ر  ىذورن  برحق  ذى 
 عرارً  ور  ارد    اطارآف اطورىـ.اطارنىف اةاط  إط  رزرب اطةرس أا إط  اطزرب 

اعػػػؼ هػػػذا اطرفػػػؿ اػػػراب اطةػػػرس  ػػػ  روػػػ ف عفىػػػب أ نػػػ ا رحقتػػػه حىػػػث أ بػػػر  اطسػػػو ف  
اطرحقىىف إط  أف اطةػرس تزػرب دا ػؿ  اهػ  بروػ ف ا ػ طاا طػه رػ  نعػه "هػذا هػا اطروػ ف اطػذى تر ػد  ىػه 

"، اهػذا ىػذورن  باػاؿ ا تتػ ط  "حتػ  إذا بقػغ here where the sun goes to restاطةػرس" أا "
 رزرب اطةرس افده  تزرب    عىف حر  ".  

"    إستانى  Kaali craterا د  ىؿ أف  اه  اطبرو ف اطراعادة ه   اه  برو ف و ط "
  راف أنه  بحىرة برو نى  أا نبع ح ر   بقه أ ن ا رحقته اسنذور ذطؾ تفعىاًل:آاأ ترض 

اطاطب اطةر ط  رتضرنً  واًل رف أىسقندا افرىف الند ااطرحىط اطرتفرد إوتةؼ هذا اطرفؿ 
" أانه ى  اطواف عق  رنطا  اطاطب اطةر ط  اىذورن  ذطؾ Thuleاطةر ط  اها أاؿ رف أطقؽ إسـ "

 برحق  ذى اطارنىف إط  اطةر ؿ.
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" ااطت  تتن  "Mid night sunهذا اطرفؿ ها أاؿ رف اعؼ ظ هرة ةرس رنتعؼ اطقىؿ 
اراب اطةرس    اطرنطا  اطاطبى  اطةر طى  او ف اعفه بن اًا عق  رؤى  ارة هدة اطـ ىسباه  عدـ

أحد  ط إط  هذا اطاعؼ، رر  ىذورن  بااؿ ا تت ط "حت  إذا بقغ رطقع اطةرس افده  تطقع عق  
طفعؿ الىحدث طه  ارابً  ور  سبؽ اذورن     ا ارتن  "سترًا" أى  ـا طـ نفتؿ طهـ رف دانه  سترا"

" أا إنتو س ت auroraتقؾ اطظ هرة اعؼ هذا اطرفؿ ظ هرة اطةفؽ اطاطب  " اةاؿ ا ضاًل عف
أةت  اطةرس عق  رروز  اؿ اطاطب بأطااف  الب ، اىتد ت رى ىً  أاؿ رف  سره  رف عقر ا اطت طـ 

دسته   ب  ؿ اطادىـ  اد و ف اطرار ف ااإلارىؽ ىطقااف إسـ أرارا عق  آطه  اطففر أا أ ت اطارر ور   
 اإلسوىرا، أر  ها  اد أرفع هذ  اطظ هرة إط  إنتو س ت أةت  اطةرس عق  اطفقىد عند اطاطب.

ع دة  اعؼ هذا اطرفؿ ع دات اطةتاب ااطاب  ؿ اطت    بقه     رحقته عق  اىر
اطرستوةفىف اة رىف اطذىف ىنةزقاف ب طبحث عف اطذهب ااطوناز اال ىقتفتاف بذات اةهرى  إط  
اطسو ف أا اطةتاب اطذىف ىا بقانهـ    طرىؽ رحالتهـ،  و ف طذطؾ أاؿ رف اعؼ ع دات اإلىرطندىىف 

 (. Scythians( ا ب  ؿ اإلسوىرا ا ب  ؿ اطراس اطبربر )Gothsااطاب  ؿ اطفىرر نى  اطادىر  )

أا"اطاـا اهذا ىذورن  ب طةتاب اطت    بقه  ذا اطارنىف    رحالته اب ة ص  ب  ؿ اإلسوىرا 
 اطذىف ال ىو داف ىفاهاف  ااًل " ور  سبؽ اذورن     اطفعؿ اةاؿ.

إوتة  ه "ةرض اطاعدىر" ا د و ف ذطؾ ها اطزرض اةس س  رف رحقته اه  رنطا     
فناب ارب إنفقترا تسر  وارناىؿ اتحاى رن فـ "اطاعدىر"، ا د رأى اتتقـ طرىا  عنع سب  ؾ 

  هذ  اطفزىرة. احرؿ رته سب  ؾ اطاعدىر أ ن ا ب    اطرحق  طىتاد اطاعدىر رف اطسو ف اطرحقىىف  
به  إط  راطنه اةعق ، اهذا ىفىب عق  اطسؤاؿ اطذى أاردن      اطفعؿ اطس بؽ اها رف أىف أت  
ذا اطارنىف ب طسب  ؾ اطت  عنع رنه  اطسد ارف عقره عنت  تقؾ اطسب  ؾ، ا ضاًل عف اطاعدىر 

 "    بحر اطبقطىؽ أ ن ا اطرحق  ذاته .Amberأا اطتنبر " حفر اطوهرر فإوتةؼ هذا اطرفؿ رن فـ ط

اة رى أف هذا اطرفؿ  د سقؾ  اإلستوة  ى أهـ ر  ىرىز هذ  اطرحق  عف س  ر اطرحالت 
طرىاً  برىً  ابحرىً  أ ن ا هذ  اطرحق  طـ ىسقوه أحد رف  بقه ا د د ته إط  ذطؾ اطظراؼ اطسى سى  

 أ ن اه  اطرحق  إط  ف نب ةزفه اطتقر  اطةدىد.   ااطت رى ى  اطت    رت
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اسنذور تف عىؿ ذطؾ الحاً  اطوف ر  ىهرن     هذا اطةأف أف  ط اطسىر اطتفىب طهذ  اطرحق  
ىذورن  بااؿ ا تت ط  "اأتىن   رف وؿ ةئ سبب " أى براع  احسف تدبىر اوذطؾ بتورار  اؿ ا تت ط  

ر  سبؽ اذورن      ع  ذى اطارنىف، اال زاطت اطو ىر رف اةبح ث " ـ أتبع سببً " أى سقؾ طرىاً  و
توتب إط  اةف طتاضى  رس ر تقؾ اطرحق  اطتفىبه اوىؼ إستط ع هذا اطرفؿ أف ىاـا بهذ  اطرحق     

 ظؿ إرو نى ت ععر . 

اأ ىرًا و ف هذا اطرفؿ ع طرً  ب رعً     اطفزرا ى  ااطفقؾ اذا رو ن  عقرى  ع طى     ععر ، 
 ب إلض    إط  ر  نرا  رف إنف زات حااه     تقؾ اطرحق ، نفد أف طه رعىدًا ض رً  أىضً  رف 
اإلنف زات  بؿ  ى ره بتقؾ اطرحق   اد إستط ع أف ىحدد را ع ردىنته عق   طاط اططاؿ ااطترض 

 ، ور  بإست داـ اطرزاط  اطةرسى  بعارة تتط بؽ رع را ته  اطحاىا  اةف بإست داـ اة ر ر اطعن عى
أنه أاؿ رف إست دـ اطنفـ اطاطب  اطرتراؼ ب طدب اةعزر طإلبح ر ةر اًل بداًل رف نفـ اطدب اةوبر 
اطذى و ف ىست دره اطبح رة    اطرالح  ور  إستط ع أف ى بت أف رحار اةرض طىس    إتف   

نر  ىرىؿ عف إتف   اطةر ؿ  قىاًل، هذا إط  ف نب اطتدىد رف اطن ظرى ت اطرى ضى  اطةر ؿ رب ةرة اا 
ااطفقوى  حت  أف أحدث رحرو ت اطبحث عق  اإلنترنت اأحد أةهر برار  اطرالح  ىحرؿ إسره اةف 
وؿ هذا ىذورن  بااؿ ا تت ط  عف ذى اطارنىف "إن  رون  طه    اةرض" اد و ف اطرفؿ رترونً     

سقوه  أحد رف  بقه ا  بؿ ةتابً  عقـا اةرض ااطفزرا ى  ااطفقؾ اب رعً     اطرالح  اسقؾ درابً  طـ ى
  رف ها ذاؾ اطرح ط  اطفذ؟ ااعفه  اوؿ هذا ىفتقن  نتتاد أنه ع حب ة عى  ذى اطارنىف.

ارحقػػ  هػػذا  "Pytheas of Massailia "ااإلف بػػه إنػػه اطرح طػػ  اطتظػػىـ "بى ىػػ س اطر رسػػىق " أا 
اطر رسػػػػػػػػىق "أا  طبى ىػػػػػػػػ س اطت طرىػػػػػػػػ  تحػػػػػػػػت رسػػػػػػػػر "اطرحق  اط ى طىػػػػػػػػ  اةدبىػػػػػػػػ ت اطرفػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػتفدانه   ػػػػػػػػ 

“extraordinary voyage of pytheas" . 

ارف ىارأ هذ  اطرحق  ساؼ ىفده  رتة به  إط  حد وبىر رع رة هدات اأحداث رحق  ذى 
 اطارنىف استفداف تف عىؿ هذ  اطرحق     وت بن .

 


