ندوة تحديات األمن القومي
محتويات المحاضرة

أوال  -:س  /لماذا نحن مستيدفون ؟

بسػػبب اوقع ػػج اوولعبػػعو للس " اوسلفسػػك " قة ػػفؾ ألر ػػك بػػلف ا رض عاوسلفسػػك عاوقع ػػج

االس ػ ار لوس " اوقلػػفف " وقاػػر عاووػػرؽ ا عسػػط ققاػػر عػػج قػػس نػػب او ػػفوـ عوػػذوؾ

ػػف قػػس

ربفط إوى لعـ اودلف .
ثانياً  -:أىداف ومصالح الدول الغربية بالشرق األوسط :

 .1اوسلطرة ألنى ق فبج اوب رعؿ بفوق طعك او س ل عاود بةف ألثر قف  % 68قػف اال لػفطس
او فوقس عهذه اوق فبج عود قس دعؿ اوخنلج .

 .2او ففظ ألنى بعفء عأقف اسرائلؿ بفوق طعك .
 .3هلق ك اسرائلؿ .

 .4طرؽ ربط اودعؿ او ربلك بب ضةف .
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بر اوق طعك سػع فً رئلسػلفً لبلػ اًر و اػرلؼ اوق وػفت ا قرلللػك لػث لزلػد ألػدد سػلفف

اودعؿ او ربلك لثر قف  444قنلعف سقك .

 .6إو فؿ اواراألفت اوقسن ك بلف دعؿ اوق طعك و رعلج وفرة بلج اوسرح .
 .7او د قف دعر اوععى اإل نلقلك لس ال ؤدي دع اًر قؤث اًر قس اوسلفسك او ربلك .
 .8خنؼ اوقوفلؿ قس اودعؿ او س عود قلةف قافو ةـ .
ثالثاً  -:آليات تحقيق أىدافيم بالمنطقة العربية :

 .1ور قبدأ اوفعضى اوخر ك بلف دعؿ اوق طعك .
 .2إ فقك ألر فت قزدعوك قج ظفـ او لـ اورسقس عاوغلر رسقس .
 .3اس خداـ سلفسك اوععى او فألقك .
 .4اس خداـ سلفسك ازدعاولك اوق فللر .
 .5سلفسك او اف عاووزرة ( اوقلفقأة – او عفب ) .

رابعاً  -:األسباب الداخمية لقيام الثورات الشعبية بالدول العربية  3122م :
 .1طعؿ ق رة او لـ عاو ودلد وف رات اورئفسػك ونػ ظـ او ربلػك قثػفؿ ( ولبلػف ر ق قػر اوعػذاقس
قدة لقه  42ألفـ – ألقفف ر فبعس بف س لد لـ وقدة  41ألفـ ) .

 .2س س اورؤسفء و عرلث اوسنطك ب فئةـ عأ فربةـ ألف طرلؽ غللر قعاد دس عرلك .
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عؿ ظـ او لـ إوى اودل ف عرلك عقرض اورأي دعف االأل بفر وقافوح اوو عب .

 .4ا وفر اوفسفد عاوروعة عاوبطفوك عا خففض قس عى اوق لوك قج ار ففع ا س فر .
 .5ألدـ إوراء اإلارح ع علؽ او داوك االو قفأللك اودلقعراطلك .
عهف أ ـ و ب اوق وزات عفً غلر ـ او فرلخ بإرادا لـ ألبر ألفقلف قأ ـ و ب ألظلـ
خامساً  :محاوالت إفشال الدولة أكبر تحدي لألمن القومي المصري ع بنةػف لوػب ألنل ػف أف فػرؽ
بلف رلؼ عقؤورات عقظفهر اودعوك اوففونك ( خرؿ ق رة اإلخعاف ) لث أف ر-
رلػ ػػؼ اودعوػ ػػك اوففوػ ػػنك ر هػ ػػس اودعوػ ػػك او ػ ػػس ال س ػ ػ طلج لعق ةػ ػػف اوعلػ ػػفـ بػ ػػدعرهف عاوعقػ ػػفء

–

بإو زاقف ة ػػف أق ػػفـ وػ ػ بةف عاوس ػػلطرة ألن ػػى أ ارض ػػلةف أع او ػػفزؿ أل ػػف وػ ػزء ق ة ػػف عضػ ػ ؼ
قؤسسف ةف اوورأللك .
– قؤورات اودعوك اوففونك ر
 سياسية

طل ػػؿ اوع ػػف عف  -أل ػػدـ االسػ ػ عرار اوسلفس ػػس  -ا ة ػػفؾ ع ػػعؽ اإل س ػػفف  -زل ػػفدة او ػػدخؿ

اوخفروس  -غلفب اوعضفء او فدؿ  -و لت ا قف  -ض ؼ سلطرة او لعقك .
 اقتصادية

ا خف ػػفض ق ػػدؿ او قل ػػك  -ا خف ػػفض قسػ ػ عى اوق لو ػػك  -ػػدهعر ا عض ػػفع اال ا ػػفدلك -

ا وفر اوفسفد  -ا وفر اوروعة  -ا وفر اوبطفوك .


اجتماعية

اوضغط اودلقعوراقس  -اولثفقك اوسلف لك  -زالد ألدد اوروئلف ونخفرج  -او ةولر اوعسري -
هرعب او ععؿ عاوخبرات ونخفرج  -ا راؼ عسفئؿ اإلألرـ .
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مظاىر إفشال الدولة خالل فترة حكم اإلخوان (  41يونيو  41 – 3123يونيو -: ) 3124

 أخطػػر قػػف لقػػس ا قػػف اوعػػعقس اوقا ػػري ( قوػػرعع غ ػزه اولبػػرى ) بفال فػػفؽ قػػج قرسػػس
ب لث لضـ هذا اوقورعع ( رقح – اوولخ زعلد – او رلش ) .
 او فزؿ ألف رلب عوػر لف إوػى اوسػعداف عهػذا ألضػفً قػف أخطػر قػف لقػس ا قػف
اوععقس اوقاري .



لـ اوقرود قس لؿ اررات رئلس اووقةعرلك اوسفبؽ ( قرسس ) .

 اال لفز اولفقؿ و ظلـ اإلخعاف .
 او رللز ألنى أخع ك اودعوك ( 13444قس ألفـ ) .

 اإلقراج ألف اوقسوع لف قس ضفلف اإلرهػفب ( غػزه – قػفس )  22أوػؼ قسػوعف عاػعالً
إوى سل فء .

 إادار إألرف دس عري ل اف اررات رئلس اووقةعرلك .
 اودخعؿ قس اراع قج اوق لقك اودس عرلك او نلف .
 اودخعؿ قس اراع قج اوقثعفلف .

 اودخعؿ قس اراع قج او لفبك او فقك .
 ق فعوك اوزج بفوولش قس قعاوةك اوو ب قثؿ قف دث قس اس فد بعرس لد .
 اودخعؿ قس اراع قج اوعضفء .

 اودخعؿ قس اراع قج ا زهر اوورلؼ .

 او عسج قس اإل راض اوخفروس ( قف  34إوى  45قنلعف دعالر خرؿ ألفـ عا د ) .

 اوع ل ك بلف اوورطك عاوو ب ( أ داث اال فدلك – نلقفت اوضرب قس اوقلداف ) .
 او عسج قس اوقدلع لك اوخفرولك ( لف ت  114أاب ت  1465قنلفر دعالر ) .


طػػج او ر ػػفت قػػج س ػػعرلف عاألػػرف ق ػ ح بػػفب اووة ػػفد ( لػػث أف أي ألػػدعاف ألنػػى دعو ػػك

ألربلك ل د ألدعاف ألنى اودعؿ او ربلك لنةف ) .

 إألطفء عألعد ب ار ك ونو ب عألدـ فلذ أي ق ةف ( قورعع او ةضك ) .
 إسفءة او ر فت قج لفقك اودعؿ او ربلك ألدا طر .
 ألدـ ؿ اوقولرت اوداخنلك .
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ـ خفلض او ا لؼ اإلئ قف س وقار ألفوقلفً  6قرات .

 إ فقك ا ففؿ  6أل عبر ل ادره نك اوسفدات .

 ألدـ اإلأل راض ألنى إ فقك ا ففؽ بسل فء (  1244فؽ ) .
 إادار اررات قورألك غلر قدرعسك ـ إوغفؤهف ( ؿ عروعع قونس اوو ب ) .
 اإل ػ ػراض قػ ػػف دعوػ ػػك عا ػ ػػدة ( طػ ػػر ) بس ػ ػ ر قفئػ ػػدة  % 4.7قػ ػػس اوع ػ ػػت اوػ ػػذي لقلػ ػػف
اال راض . % 1.2

 و عر اوقعاط لف بفوغلفب اولفقؿ وألقف ( ا وفر خطؼ ا طففؿ – اوسلفرات ) .
 الفغك اودس عر بولؿ ل عؽ أهداؼ ظلـ اإلخعاف ( دس عر . ) 2412
 قف

رض وه اولعـ قف رعب اوولؿ اورابج

( اووػػفئ فت – ا لفذلػػب – او ػػرب او فسػػلك – اوػػرعح اوق علػػك بإ خففضػػةف – او ضػػنلؿ –
اإلرهفب اإلول رع س ) .

 اعر هوقفت اإلرهفب اإلول رع س إلقوفؿ اودعوك ر
– ق طفت عولد اوقلفه .

– ق طفت عولد اولةربفء .
–

طلؿ أ ظقك اوقر ك اووعلك عاروفدات اوطفئرات .

–

طلؿ أ ظقك ا قف عاوععات او سلرلك .

–

طلؿ أ ظقك اوقرعر .

–

طلؿ إدارة اوقاف ج .

–

طلؿ وبلفت اوب عؾ عاو قعلؿ اوقفوس .

– قةفوقك ظـ او لـ قس اوسلؾ او دلدلك إل داث افدـ بلف اوعطفرات .
– إخ راؽ ألرج اوقرضى بفوقس وفلفت بةدؼ ؿ اوقرضى .
 اوقورعع اووفري و عسلـ عاقوفؿ اودعؿ او ربلك .

– قورعع عسلـ اودعؿ او ربلك إوى دعلرت .
– او عسلـ اوطفئفس وقار إوى  5دعلرت .
–

عسلـ دعؿ وقفؿ إقرلعلف .
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–
–

عسلـ وبه اووزلرة او ربلك .

عسلـ سعرلف عاو راؽ .

– او عسلـ اوطفئفس ونب فف .

 او ةدلدات عاو دلفت اوخفرولك عاوداخنلك او س عاوه قار فولفُ ر
او ةدلدات اوخفولك ر-
–

–

رللف طنج إوى ( اوزألفقك او ثقف لك – قورعع اوخرقك اإلسرقلك – اوورطس

طر دألـ اإلرهفب عل قثؿ قس ( فة اووزلرة – فألدة أقرلللك – اوزألفقك بفوق طعك )

– إلراف طنج إوى اوةلق ك ألنى اوق طعك او ربلك عألنى دعؿ اوخنلج .

– قفس طنج إوى ا ففؽ او س دقؽ ق ةف او فار اإلرهفبلك .
 او ةدلدات اوداخنلك اوقؤثرة ألنى ا قف اوععقس اوقاري ر-

– اإلرهفب  -بعفلف وقفألك اإلخعاف  -بعفلف وقفألػك بلػت اوقعػدس  -اوبطفوػك – اوفسػفد

 او و ػ ػ ػعائلفت – اوا ػ ػ ػ ك  -او نػ ػ ػػلـ  -اوفسػ ػ ػػفد اإلداري  -اإلألػ ػ ػػرـ اوقضػ ػ ػػفد -رعب اوولؿ اورابج

– اإل طػػرؽ

ػػع زلػػز ا قػػف عاوب ػػفء عاو قلػػك ( لػػد ب ػػس علػػد

قػػؿ اوسػػرح ) بطرلعػػك

او قؿ اوق عازي قس اوقوفالت اوثرثك .
 او قؿ بطرلعك او قؿ اوق عازي ( ا قف – اوب فء – او قلك ) ع ف قؿ بةذه اوطرلعك -اوقعاوةك ا ق لك ر-

او قنلك سر  - 1او قنلك سر  - 2ألقنلك ؽ اووةلد  - 1ألقنلك ػؽ اووػةلد 2
 -ألقنلك ؽ اووةلد  - 3ألقنلك ؽ اووةلد . 4

 ثػػـ ػػفؿ أف اوع ػعات اوقسػػن ك قنػػؾ ونو ػ ب اوقاػػري لقػػف وػػفء قػػس اودس ػ عر قػػساوقػػفدة (  ) 244او ػػس ػػرى أف اوع ػعات اوقسػػن ك قنػػؾ ونو ػ ب عقسػػئعؿ ألػػف

علػػؽ

أق ه ع قفل ه .قفوععات اوقسن ك ر ـ (  ) 14ألنى او فوـ لػث أف دعؿ او ػفوـ 193
دعوػك عاوعػعات اوب رلػك ر ػـ ( )7ألنػى او ػفوـ اوعػعات اووعلػك ر ػـ ( )8ألنػى او ػفوـ
هذه هس عا لـ اوقسن ك .

سفدسفً ر -علج قافدر او اعؿ ألنى ا سػن ك ( رعسػلف – اواػلف – اوة ػد – اولفبػفف – أوقف لػف
– إلطفولف – أسبف لف – قر سف ) .
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 او ةضك او قعلك اإل افدلك ر-
–

قلك ق عر فة اوسعلس .

– قورعع ورؽ او فرل ك ( ا ع فش قس اوقل فء ) .
– قدل ك بعرس لد اوودلدة .
– قدل ك اوعفهرة اوودلدة .

– قدل ك اإلسقفأللنلك اوودلدة ورؽ االسقفأللنلك .
– قدل ك اوع طرة ورؽ اوودلدة .

– إ وفء لعبري ودلد ألبر اوع فة .
– إ وفء فعلف ونسلفرات بلف اوع طرة عبعرس لد .
– قوػ ػػرعع عادي او ل عوعولػ ػػف وػ ػػرؽ االسػ ػػقفأللنلك ( ا ػ ػ فألفت للقلفئلػ ػػك – ا ػ ػ فألفت

إول رع لػ ػ ػػك – ا ػ ػ ػ فألفت اوزوػ ػ ػػفج – ا ػ ػ ػ فألفت غذائلػ ػ ػػك – ا ػ ػ ػ فألفت ق د لػ ػ ػػك –
ا ػ فألفت غػػزؿ – ا ػ فألفت وعوس ػ لك – ا ػ فألفت اوسػػلفرات – ق طعػػك أب ػػفث –
ق طعك ق فرض ) .

– اوقزارع اوسقللك ورؽ اوع فة .
– قورعع اس خداـ اوطف ك اووقسلك ع علنةف إوى لةربفئلك .
– اوقورعع او ععي .
– قورعع اس ارح  1.5قنلعف قداف .
– إ وفء وبلك طرؽ اس ار لولك ألقر ك .
– اوطرلؽ إوى هضبك اووروك اوب رلك.
–

فة اوسعلس اوودلدة .

 قس قوفؿ اوسلفسك اوخفرولك ر-
–  55زلفرة خفرولك ونرئلس خػرؿ ألػفقلف ع اػؼ اسػ فدت قاػر قلف ةػف اإل نلقلػك
عاو فوقلك .
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– زل ػػفرات اوػ ػرئلس ون ػػدعؿ ا عرعبل ػػك قث ػػؿ ( برلطف ل ػػف – قر س ػػف – أوقف ل ػػف – إلطفول ػػف –
أسبف لف – اولع فف – برص ) .
– زلفرات اورئلس إوى آسلف قثؿ ( اولفبفف – لعرلف اوو عبلك – لفزاخس فف ) .
– زلفرة اورئلس اوسلسس إوى اوالف و ضعر قك او ورلف ( سب قبر . ) 2416
– زلفرات اورئلس وندعؿ او ربلػك ( اوققنلػك او ربلػك اوسػ عدلك – اوو ازئػر – اإلقػفرات –
اولعلت ) ونـ اووقؿ او ربس .
– قار

ؿ قع داً غلر دائـ قس قونس ا قف  2417 – 2416بإوقفع  178دعوك.

– اخ لفر قار رئلسفً ونو ك قلفق ك اإلرهفب بقونس ا قف . 2417 – 2416
– اخ لفر قار و ضعلك وو ك اوسنـ عا قف ا قرلعس وقدة ثػرث سػ عات ( 2416إوػى
)2419
– قار رئلس دعؿ وقج اوسف ؿ عاوا راء (  27دعوك أقرلعلك ) .
– زلفرة اوقس وفرة ا وقف لك " أ ولر قلرلؿ " وقار قفرس  2417عهذا ل س ر-


االأل راؼ بورأللك او ظفـ قس قار .



زلز وةعد اوعضفء ألنى اإلرهفب .




دألـ اإل افد اوقاري .
أللد ا قف عاالس عرار قس قار .

– زلفرة اورئلس اوسلسس إوى اوعاللفت اوق دة ا قرلللك  2إوى  6إبرلؿ  2417ـ .
– وعفء اورئلس اوسلسس إوى اوس عدلك ا

د  22إبرلؿ  2417ـ .

– اوعقك او ربلك اإلسرقلك ا قرلللك  21قفلع  2417قضت ألنى ر-


 55دعوك ألربلك عاسرقلك .



اوعضفء ألنى اإلرهفب .



خفلؼ قافدر قعلؿ اإلرهفب .

– زلفرة اورئلس اوسلسس إوى اوقور  5 – 3لعولع  2417ـ .
– زلفرة اورئلس ربج دعؿ إقرلعلك  17 – 14أغسطس 2417
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( از لف – رعا دا – وفبعف – وفد ) .
– او ق ػػفع اوػ ػرئلس برؤس ػػفء دعؿ قوقعأل ػػك اوبػ ػرللس ( اوا ػػلف – رعس ػػلف – اوة ػػد –
و عب أقرلعلف – اوب ارزلؿ ) لث أف دعؿ اوبرللس ق نؾ اآل س ر






ق نؾ  % 22قف إوقفوس او ف ج او فوقس .

 4رلنلعف دعالر ا لفطس عدي .

ألدد سلف ةف =  % 44قف سلفف او فوـ .

قسف ةـ =  % 26قف قسف ك او فوـ .

سبك قسفهق ةف قس اإل افد او فوقس ألبر قف . % 54

– زلفرة اورئلس إوى قل فـ  6سب قبر  2417ـ .
سفب فً ر -او نعؿ اوقع ر ك وقعاوةك او ةدلدات عاو دلفت ر-



علؽ ا قف عاالس عرار لث أ ه اورللزة ا سفسلك ون قلك .

بذ اوخرقفت اودل لك عاوطفئفلك بلف قئفت اوو ب عاو قؿ ألنى دألـ اوع دة اوعط لك .

 اوعضػػفء ألنػػى اوفسػػفد اوػػداخنس اوق وػػر قػػس طفألػػفت اودعوػػك قػػس إطػػفر ألقػػؿ ػعا لف

عػػؽ

او داوك او فوزة .
 ب فء قؤسسفت دس عرلك قفألنك بر ألف اإلرادة او علعلك وقخ نؼ طعائؼ اوو ب .
 ا ةفج سلفسفت خفرولك


عؽ اس عرولك ا خفذ اوعرار عألدـ او ب لك .

غنلب اوععقلك ع بذ اوعطرلك بلف اودعؿ او ربلك .

 اس ػ فدة او ضػػفقف بػػلف اوػػدعؿ او ربلػػك ع بػػذ اوخرقػػفت او ربلػػك عا خػػفذ قعا ػػؼ قع ػػده وػػفه
او ةدلدات اوقو رلك .

ثـ ا عؿ سلفدة اونعاء إوى آخر عطك قس اوق فضرة بفوسؤاؿ إوى ألف

ج /إوى

علؽ اوةدؼ اوععقس وقار .....

ف ذاهبعف ؟

عقف هع اوةدؼ اوععقس وقار ؟
ج /قفودعوك فولفُ ع عؿ قرة دار بطرلعك ألنقلك قق ةوك لث أف اورئلس فـ ب قؿ ووػفف ونق فب ػك

وقػػف ا وػػز و ػػفـ  2434ـ ب خطػػلط ألنقػػس وندعوػػك طبعػفً وععاألػػد عأسػػس او خطػػلط االسػ ار لوس إلدارة
اودعوك قف خرؿ خطك ولؿ ألػفـ

ػى إذا ػـ غللػر او لعقػك أع ال قفوخطػك ثفب ػك عاونوػفف ألضػفً
9

ثفب ػػك عبفو ػػفوس قػػإف اوةػػدؼ اوعػػعقس وقاػػر هػػع او فػػفظ ألنػػى ا قػػف عاوبعػػفء عاو قلػػك " اوقوػػرعألفت
او قر ك " عأف لعف قار بلف أقضؿ  34دعوك قس او فوـ بفو دلد ألفـ  2434ـ .
عقػػس اوخ ػػفـ ع ةفلػػك اوق فض ػرة ػػدـ سػػلفد ه وزلػػؿ اووػػلر عاال ػراـ عاو عػػدلر عأأل ػػذر ألػػف
طعؿ لنق ه او س اس قرت ألثر قف سفأل لف عول ه س لد س فدة بفوغك بةؤالء اووبفب اووقلػؿ ألنػى
قنه ثـ ق ح بفب او سفؤالت ووقلج او فضرلف .........
 ألبد اور قف – لنلك زراألك  /لولر سلفدة اونعاء ألنػى إألطػفؤه اوع ػت وةػذه اوق فضػرة عوػه
سؤاولف عهقف ر-
سؤاؿ) هؿ ا سن ك او س س عردهف قف اوخفرج ق دعقػك لػث أ ػه ألنػى غلػر اوطبل ػس أف
طس دعوك سرح لو ؿ قف اودعوك اوقس عردة دعوك أ عى ق ةف ؟
ج /ال بػػفو لس – ا سػػن ك او ػػس س ػ عردهف أ ػػدث ل عوعولػػف قػػس او ػػفوـ قفوسػػعؽ قف ػػعح
أقفق ف عودل ف وو لف قػر قػس ق ػفرض ا سػن ك قػس وقلػج اوػدعؿ و ػرى اوقعااػففت او ػس

بقعااففت ألفوقلك .

فوةػف

سؤاؿ) وقفذا قار وـ سلطر ألنى او فوـ ؟
ج /بسػػبب وػػـ او ػػدلفت عاو ةدلػػدات اوداخنلػػك عاوخفرولػػك ب ػػفع ةـ ق ػفً إلقوػػفؿ اودعوػػك

عولف قةقف ق نعا قف رعب ولؿ رابج أع إرهفب وـ لض فعا قف اخرة قفسل ف عع د ف .
سؤاؿ) أقلرة – لنلك ربلك  /وقفذا
ج/

ى اآلف قار وـ

رر قنسطلف ؟

ػػف قػػس قو قػػج دعوػػس غلػػر ق ػزولف ألػػف او ػػفوـ عغلػػر قعوػػعدلف ق فػػردلف اس ػرائلؿ

دعوك قس األ راؼ قف وقلج اودعؿ او ربلك بإسرائلؿ عأف اوسرـ اس ار لولك قج اسرائلؿ قس قؤ قر.

:

سؤاؿ) سبب ع عع اوو له اوقاري أقفـ اودعالر عهؿ س روج لق ه قرة أخرى أـ ال ؟
ج /قػس خػرؿ ثرثػك أع ارب ػك أوػةر اال لػػفطس او عػدي وقاػر ار فػج قػف  11قنلػفر إوػػى

 37قنلػػفر اولػػعـ ا خػػذت اوعلػػفدة اوسلفسػػلك ػ اررات فسػػقك ب لػػداًألف اوو ػ بلك

ةػػـ بػػف لف ألنػػى

قار ال ألنى اوو بلك عبإذف اهلل فوى س قر قف هذه ا زقك رلبفً .

سػؤاؿ) بفو سػػبك وعضػػلك لػراف عاػ فقلر وقػػفذا وػػـ للػػف ه ػفؾ اػرلح لوػػرح هػػذه اوعضػػلك

بدؿ او عسلـ اوذي دث بسبب نؾ اوعضلك ؟

ج /او قنلػػك ولسػػت ألعاطػػؼ عول ةػػف عػػفئؽ ع ػػفرلخ قلوػػب أي ػرار لؤخػػذ للػػعف وقػػفألس

ب ػػفءاً ألن ػػى ق نعق ػػفت ق ػػف ا وةػ ػزة اورس ػػقلك ق ػػس اودعو ػػك قث ػػؿ ( اوقخ ػػفبرات – ع ازرة او ػػدقفع –

اوقسػػف ك – خب ػراء اوعػػف عف – خب ػراء او ػػفرلخ ) عأألنػػف او ػرئلس عأ سػػـ أ ػػه
ا وةزة ععود أ ةف س عدلك ب ؽ اوسلفدة .
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عػػؽ قػػف لػػؿ هػػذه

إحتفالية  7أكتوبر المجيد
عظيمة يامصر
كممة أ.د /نظمي عبد الحميد

فئب رئلس اووفق ك ووئعف خدقك اوقو قج ع قلك اوبلئك
وػرؼ اووفق ػػك بفس ضػػفقك ابػف االذاألػػك اوقاػرلك اإلألرقػس اولبلػػر عاإلذاألػػس اوق قلػػز
قػػدي اول لسػػس اوػػذي ربػػت ألنػػى لدلػػه أولػػفالً قػػف اإلذاأللػػلف اوقا ػرللف عاو ػػرب عاوػػذي وػػةد

أ داث رب أل عبر  1973لقراسؿ ربس قأهرً عقر بفً بسلفد لـ .

اووقج اولرلـ  ..وئ ف اولعـ وػلس قػس ذلػرى أل ػعبر  1973ق سػب بػؿ وئ ػف بػرعح اػر

أل ػػعبر اوقولػػد ع ػػفرلخ قن ػػفه قػػس نعب ػػف أرب ػػك عأرب ػػلف ألفق ػفً عقوػػفألر قلفضػػك ال ػزاؿ قػػس نعب ػػف
ع ق قفت بفودألفء الزو ف رددهف ووةدائ ف ا بطفؿ اوذلف لسل عف اوفردعس ا ألنى قس اوسقفء.

قس هذا اووةر اولرلـ قف لؿ ألفـ ةؿ ألنل ف سقفت ا قس اوب لد علأ ةف قرت ب ف اوبفر ػك قػر
زاؿ أاعات طنعفت اوق رلك رف قس آذا ف

ى اآلف علأ ةف عػعؿ أ ػف ال زو ػف قػس فوػك ػرب...

ػػـ لػػف أب ػػفئس ا أل ػزاء الزو ػػف قػػس فوػػك ػػرب .ققاػػر اآلف عهػػس قف قػػك ب وػػعة اػػر أل ػػعبر
اوقولد خط قن قك ار ودلد عهس عضس ألنى بؤر اإلرهفب عألنى لؿ خػفرج أع قػفرؽ أل لػد
لظػػف لػػذبفً أ ػػه لس ػ طلج أف ل ػػفؿ قػػف وػػرؼ قاػػر اوقولػػد ....هلةػػفت ...قعػػد اس ػ طفألت قاػػر
ػػت ل ػػفدة اوس ػػلد اوػ ػرئلس ألب ػػد اوف ػػفح اوسلس ػػس أف

ل ػػس رعح أل ػػعبر اوقول ػػد بف ا ػػفرهف ألن ػػى

اإلرهفب اوذي لفف لقلف وه أف ل ػرؽ ا خضػر عاولػفبس وػعال إرادة أب ػفء ولوػ ف او ظػلـ عألػزلق ةـ
اوانبك عأرعا ةـ او س دقعهف عال زاوع لعدقعهف قف أون ف...

لك ب عاألػزاز ع عػدلر ولػؿ وػةلد

عولؿ أـ وةلد ل ب ألنلةف أف ففرؽ إب ةف ألنى ا رض و ضقه و فت اوخند عاوفردعس ا ألنى.
عقػػس خ ػػفـ لنق ػػس اسػػق عا وػػس أف ألػػرر
اوذلرى او طرة علؿ ألفـ عأ ـ بخلر.
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ل ػػس ولػػـ وقل ػفً ضػػلعقفً ع ضػػع اًر قػػس هػػذه

أ.د /ىبة شاىين
او ضػػعر اول ػراـ بػػدأ ق فولػػفت هػػذه او ػػدعة قػػج وخاػػلك قا ػرلك ق قل ػزة خػػرج قػػف اولنلػػك او ربلػػك

عاو ؽ بسرح اوقوفة ع عند او دلد قف اوق فاب قس هلئك ألقنلفت اوعػعات اوقسػن ك عهلئػك اوب ػعث

او سػػلرلك ع ػػعوى ق اػػب قػػدل اًر بقل ػػب قػػدلر ألػػفـ اوقخػػفبرات او ربلػػك ألػػلف قدرس ػفً قػػس ق ةػػد
اوقوػػفة قػػس لنلػػك اوعػػفدة عا رلػػفف اوقاػرلك ع خػػرج قػػف ػػت لػػده او دلػػد قػػف اووخاػػلفت اوسلفسػػلك
اوب ػػفرزة عاو ػػؽ بفولنل ػػك اوقنلل ػػك رل ػػفف ػػرب ب ػػف ون ار او ػػس ػػد ق ػػف ألب ػػر اولنلػػفت او ربلػػك ق ػػس

اوققنلػػك اوق ػػدة عوػػـ لل فػػس بفود ارسػػفت او سػػلرلك ق اػػؿ ألنػػى ولسػػف س اآلداب سػػـ او ػػفرلخ قػػف
وفق ػػك ألػػلف وػػقس عدبنعقػػك إدارة ا ألقػػفؿ قػػف اوعاللػػفت اوق ػػدة ثػػـ اػػؿ ألنػػى اوػػدل عراه قػػس
ربػػط دعر اإلألػػرـ بػػف قف اوعػػعقس اوقاػػري عألقػػؿ قن ػػؽ ألسػػلري قػػس رللػػف ألػػلف قػػدلرآ إلدارة

اووئعف اوق علك بفوععات اوقسن ك ألقؿ عللؿ أعؿ وع ازرة اوسػلف ك عألػلف قػدل اًر واػرح ق ػس عثعػفقس
ع فرلخس بفوورؽ ا عسػط هػع دار ا عبػ ار اوقاػرلك ػعوى رئفسػك اوقونػس ا ألنػى وقدل ػك ا اػر

عأللف لأعؿ ق فقظ وةف أ ه ضلف ف اولبلر سلفدة اونعاء /سقلر قرج .
كممة المواء سمير فرج:

أ ػػف س ػ لد وػػداً اولػػعـ و ضػػعري قػػس هػػذه اووفق ػػك او رلعػػك عهػػس وفق ػػك ألػػلف وػػقس هػػذه
طفوبػف قلةػف اولػعـ سػعؼ ػدرس ػرب 1973
اووفق ك او س درست بةف عأ ف دائقفً أأل ز بأ س ل ػت ً
األ عػد أف ق ظػػـ اووػبفب وػػـ ل ضػرعا عوػػـ لػرعا هػػذه اوقن قػك او ظلقػػك او ػس فد ةػػف اوعػعات اوقسػن ك
عو ػ ػ ب قاػ ػػر عاآلف سػ ػػعؼ وػ ػػرح خطػ ػػك او بػ ػػعر ق ػ ػػذ لسػ ػػك  1967أل ػ ػػدقف دقػ ػػرت اوطػ ػػفئرات

االسػ ػرائلنلك وقل ػػج قط ػػفرات قا ػػر عذو ػػؾ ب ػػه ا سػ ػ فب دعف خط ػػك قعض ػػعألك أدت إو ػػى س ػػلطرة

اووػلش االسػرائلنس ألنػػى سػل فء عخسػر ف لقلػػك لبلػرة قػف ا سػػن ك اوقاػرلك ع بػج ذوػػؾ ػرار اوػرئلس

او ار ػػؿ وقػػفؿ ألبػػد او فاػػر بػفو

س اوػػذي ب ػػك ػػزعؿ اووػ ب اوقاػػري إوػػى اووػعارع وقطفوبػػك ألبػػد

او فاػر بػػفوروعع إوػى او لػػـ راق ػلف وػ فر ه ػفرب ه ػػفرب عأدى ذوػؾ إوػػى ع ػعؼ اوػػدعؿ او ربلػػك

بوف ب اودعوك اوقارلك ع عدلـ اوقسفألدات

عبدأ اورئلس وقفؿ ألبػد او فاػر ب سػنلح اووػلش اوقاػري عاسػ لقفؿ اوػدقفألفت غػرب ػفة

اوسعلس ألنى اورغـ قف قرعر قار ب ػرب االسػ زاؼ او ػس ألػدت ألنػى ػدرة قاػر ألنػى او ػرب
ع ب ةف او دلد قف او قنلفت او سلرلك عقف أهقةف دقلر اوقػدقرة إلػرت او ػس خسػرت اسػرائلؿ قلةػف

ألثر قف  99و دي ع غلرت ب دهف اوقففهلـ او سلرلك اوب رلك عأابح لعـ  21أل ػعبر أللػد ونعػعات
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اوب رل ػػك ث ػػـ ب ػػدأت اسػ ػرائلؿ سػ ػ خدـ ف ػػفر وسػ ػ ب اوب ػػرعؿ ع ػػدخنت عا ػػف و ػػدقلر ذو ػػؾ او ف ػػفر
ع اػػدت عا ػػف اوب رلػػك ألقنلػػك أس ػرائلنلك ألنػػى قل ػػفء االسػػل درلك ب وػػفح ب ػػد ػػدقلر اوغعااػػك دقػػفر

او فقنػػك ونو ػػعد اإلسػرائلنلف عب ػػدهف ػػرر اوػرئلس ألبػػد او فاػػر ةولػػر سػػلفف قػػدف اوع ػػفة ب ػػد ػػذؼ

اوععات االسرائلنلك وةف.

عقس ذوؾ اوع ت إسرائلؿ د بػدأت قػس ب ػفء خػط بػفرولؼ او اػلف وق ػج أي ػعات قاػرلك

قػػف او بػػعر إال أف او بعرلػػك اوقا ػرلك اس ػ طفألت أف ػػدقر هػػذا اوخػػط بفل ػرة وػػفءت قػػف ب ػػفء اوسػػد

او فوس عهس ألقؿ  54ثغرة بخط بفرولؼ عاو بعر إوى اوضفك اوغربلك وع فة اوسػعلس عألػد أف اوفضػؿ
لرو ػػج إو ػػى اوفرل ػػؽ سػ ػ د او ػػدلف اوو ػػفذوس او ػػذي عض ػػج خط ػػك او ب ػػعر لفقن ػػك ل ػػث هفوق ػػت اوعػ ػعات

اوقارلك بخقس قرؽ بفإلضػفقك إوػى ػفئط اػعارلخ ونػدقفع اووػعي ع فقػت عا ػف اوقسػن ك بػإغرؽ

اوقر ك اإلسرائلنلك قس خنلج بػفب اوق ػدب ع قل ػت قػف ق ػج أي إقػدادات ونوػلش اإلسػرائلنس عب ػد

ذوؾ ق رلك ق اعرة اووعلك ع بػر أ ةػف أ ػعى ق رلػك وعلػك قػس او ػفرلخ او ػدلث  244طػفئرة قػعؽ
قدل ػػك اوق ا ػػعرة ل ػػعـ  14أل ػػعبر عل ب ػػر ه ػػذا اول ػػعـ ألل ػػد ونعػ ػعات اووعل ػػك  124طػػفئرة اسػ ػرائنلك
عانت قف إ وفه اوب ر عولس قف اوع فة وعوعد فئط اواػعارلخ اوقاػرلك أقػفـ  84طػفئرة قاػرلك

ع ػج قػ ةـ  18طػػفئرة اسػرائلنلك أقػػفـ  5طػػفئرات قاػرلك قػػس هػػذا االوػ بفؾ قػ ةـ  3طػػفئرات اوع ػػعد
فذ عوـ لس سنقعا ع بر أ ةف ا عى ق رلك وعلك قس او ار او دلث بفو سبك ون فوـ لنه.

ع لق ػػف أهقل ػػك ه ػػذه او ػػدعة ق ػػس أ ة ػػف ع ػػدـ عألل ػػك ونو ػػبفب بأهقل ػػك ػػرب أل ػػعبر اوقول ػػدة
ع رقةـ قفذا دث قس رب ال عبر بفإلضػفقك إوػى عضػلح دعر اووػلش عاووػ ب عأف او ػدعة ػأ س

زاق فً قج رص اودعوك ألنى عأللك اووبفب عب فء ولؿ عاألػس لػدرؾ قػفذا ػدـ اووػلش عاودعوػك أث ػفء

عب ػػد ػػرب أل ػػعبر اوقول ػػدة عأف ه ػػذه او ػػدعات ق ػػؿ ألن ػػى زل ػػفدة او عاق ػػؽ عاالر بػػفط بػػلف اوو ػػبفب
اوقاري عاوععات اوقسن ك .عول اًر ون ضعر علؿ قف فـ ب ظلـ هذه اال ففولك او ظلقك.
أ.د /ىبة شاىين
عاآلف قج اإلألرقس اولبلر اف ب فرلخ فقؿ قف اال وػفزات لػث اػؿ ألنػى ولسػف س اآلداب
سـ اونغك اال ونلزلك بوفق ػك اوعػفهرة عا ػـ د ارسػ ه قػس او روقػك اوفعرلػك قػس اووفق ػك ا قرلللػك ألػلف

عل د قػف أوػةر اوق ارسػنلف قػس
قذلج وعراءة او ورة بفوبر فقج او فـ ثـ ا عؿ إوى إذاألك اعت او رب ُ
اإلذاألػػك أث ػػفء ػػرب ال ػػعبر  1973عقػػف أوػػةر اوب ػراقج او ػػس ػػدقةف اػػعت اوق رلػػك ػ ػ علعقلػػفت
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اوق ارسػػؿ او ربلػػك عنػػد او دلػػد قػػف اوق فاػػب قػػس اإلذاألػػك اوقا ػرلك عق ةػػف رئػػلس وػػبلك اووػػبفب

عاورلفضك ثـ رئلس وبلك اعت او رب ثـ رئلس اإلذاألك اوقارلك ألقؿ خبلػر دعوػس قػس اإلألػرـ

قػػس ا ولع سػػلع ث ػػـ ػػعوى ق اػػب اوقس و ػػفر اإلألرقػػس وقا ػػر قػػس و ػػدف ع ل ػػعدوةس ػػعوى ق ا ػػب
ا قػػلف او ػػفـ بقةروف ػػفت اإلذاألػػك عاو نلفزلػػعف عا غ لػػك او ربلػػك عاودعولػػك ألػػرؼ أل ػػه نقػػه بإ وػػفء
عفبك

ى

فقظ ألنى ورؼ قة ك اإلألرـ

عؽ او نػـ ألنػى لػده بإ وػفء عفبػك ويألرقلػلف ع ػعوى

س ػػلفد ه ق ا ػػب رئ ػػلس اونو ػػك او أسلس ػػلك و عفب ػػك اإلألرقل ػػلف ػػـ اخ ل ػػفره ض ػػقف أألض ػػفء اوةلئ ػػك
اوعط لك ويألرـ أ ه اإلألرقس اولبلر قدي اول لسس

كممة اإلعالمي األستاذ حمدي الكنيسي
أعالً أعد أف أألرب ألف س فد س أف ألعف بلػ لـ اآلف عأف أوػلر هػذا اووةػد اوػذي ػـ

أل ػعاف ألظلقػػك لػػف قاػػر عأف لػػؿ ا

ػت

ػػداث ؤلػػد أف قاػػر ألظلقػػك بو ػ ب ألظػػلـ عوػػلش ألظػػلـ

عهػػذا قػػف وػػفهد فه قػػس ػػرب أل ػػعبر اوقولػػدة عاق ػػد إوػػى ثػػعرة ل ػػفلر عثػػعرة لع لػػه .عبفو سػػبك وػػس قأ ػػف

بػػدأت ألقنػػس لق ارسػػؿ ػػرب أث ػػفء ػػرب اإلس ػ زاؼ ع بػػر ػػرب اإلس ػ زاؼ اوقعدقػػك اوععلػػك وػػداً
و ػػرب أل ػ ػػعبر ف اس ػ ػرائلؿ ب ػ ػػد لس ػػك  1967لعػ ػػفؿ أل ةػ ػػف اووػ ػػلش او ػػذي ال لعةػ ػػر أقػػػف اووػ ػػلش

اوقاري قةع دائقػفً اووػلش اوق سػ ب عهػذا لػفف قػف ج فسػس خطلػر وػداً ع فقػت ػرب اإلسػ زاؼ
ألنى دقلر هذا اوقف ج او فسس.

عاإلألػػرـ لػػفف وػػه دعر قةػػـ وػػداً قػػس ضػػرب ع فولػػر قل ػػفء إلػػرت االس ػرائلنس قوقعألػػك
قف أبطفؿ اوافألعك قف اوضففدع اوبورلك ذهبعا ولس لععقعا ب فولر اوعفألدة اوب رلك او س عوػد قػس
قل فء إلرت علف ت اإلوفرة بفوةوعـ قج سقفع أغ لك وفدلك غفب اوعقر لػفبف ألقػس هػذا لػدؿ ألنػى
ألدـ عوعد سفف ربلك قعوعدة قػس قل ػفء إلػرت عاو لػس أل ػد سػقفع أغ لػك بػلف وػطلف عقلػه
دولؿ ألنى عوعد سفف ربلك قلبدأعا بفودخعؿ وعضج ا وغفـ ت هذه اوسفف و فولرهف.
عه فؾ اك قؤثرة أل د عضج ا وغفـ قس إ دى اوسػفف قػس قل ػفء إلػرت اخ ػؽ عا ػد قػف

اوضػػففدع اوبو ػرلك ع ػػعقى عب ػػد وػػفح او قنلػػك وػػـ ل رلػػعه ااػػد فئه عألػػفقعا بػػه  14للنػػع قػػس اوب ػػر
عألف قع ؼ قعوى دلفف لفف وه قع ؼ اوسخرلك ب د لسػك  1967عاػؼ قاػر أ ةػف
دخؿ او فوـ وي افر ألنى إسرائلؿ عهذا قف غلر ب د ا افر أل عبر اوقولد.
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ػفج إوػى

عأف و ػ ػػـ اإل و ػ ػػفز اوقا ػ ػػري لقل ػ ػػف لفس ػ ػػه ق ػ ػػس اوف ػ ػػرؽ ب ػ ػػلف ل ػ ػػرـ اوع ػ ػػفدة او س ػ ػػلرللف
اإلس ػرائلنللف ب ػػؿ عب ػػد او بػػعر عأف ػػرب ال ػػعبر وػػةدت او دل ػػد ق ػػف اوقعا ػػؼ او ػػس ثبػػت وػػدارة
اوو ػػدي اوقاػػري عأف قع ػػؼ اووػ ب اوقاػػري قػػف

ػػس اوػرئلس وقػػفؿ ألبػػد او فاػػر ل ػػد قع ػػؼ

بطػػعوس ونو ػ ب اوقاػػري ال لعػػؿ ألػػف او قنلػػفت او سػػلرلك عاف ػػدخؿ او ػرئلس وقػػفؿ ألبػػد او فاػػر
إلروػػفع اوع ػعات اوب رلػػك اوقوػػفرلك قػػس ػػدقلر اوقػػدقرة إلػػرت قػػف ا ردف ف اوسػػنطفت ا رد لػػك
رقضعا خرعج اوضففدع اوبورلك ب د دقلر اوقػدقرة إلػرت خعقػفً قػف أف لعػفؿ إف ا ردف وةػف لػد قػس
هػػذه او قنلػػك قعػػفقعا ب وػػزهـ قػػس ا ردف

ػػى أف ضػػح ا قػػعر عأل ػػدقف ألنػػـ او ػرئلس وقػػفؿ ألبػػد

او فاػػر بةػػذه اوق نعقػػفت ق ػػدث إوػػى قنػػؾ ا ردف أل ػػدقف لػػفف قعوػػعداً بقاػػر قػػس ذوػػؾ اوع ػػت
قأادر نلقفت ونسنطفت ا رد لك ععانف اوضففدع اوبوػرلك إوػى أرض اوػعطف عهػذه

بػر عطػك

قفانك قس فرلخ رب ال عبر.
عأخل ػ اًر أعد أف أ ػػعؿ أف ػػرى وقل ػفً وػػـ اإل وػػفز اوػػذي بن ػ

ػػد اإلألوػػفز اوػػذي لوسػػد

علعػػك و ػ ب ف اوقاػػري او ظػػلـ ع علعػػك ولو ػ ف او ظػػلـ عقػػفزاوعا قس ػ قرلف عاووػػرطك اوقا ػرلك ألض ػفً
ى ع ػف هػذا قػس ػرب ال عػؿ خطػعرة ألػف ػرب أل ػعبر عأف قاػر اودعوػك اوع لػدة او ػس عاوػه

اإلرهفب ع دهف بإقلف لف ةف بةذه اوععة عاف وفء اهلل سعؼ

ةس لؿ بعفلف اإلرهفب عول اًر.

أ.د /ىبة شاىين
لػ ػػؿ اووػ ػػلر عاو عػ ػػدلر وسػ ػػلفدة اون ػ ػعاء سػ ػػقلر قػ ػػرج عا س ػ ػ فذ قػ ػػدي اول لسػ ػػس ألنػ ػػى هػ ػػذه
اوق نعقفت اوعلقك عه فؾ علب اغلر قج زقلنػس او زلػز أ .د /طػفرؽ ق اػعر عللػؿ لنلػك اآلداب
ووئعف اوبلئك بؿ أف ن عس بضلف ف اولبلر اوف فف أ قد بدلر

أ.د /طارق منصور
أ ػػب أف أ ػػدث ألػػف وػػسء قةػػـ وػػداً ألػػس سػػلفدة اون ػعاء سػػقلر قػػرج أل ػػدقف لػػفف ضػػفبط

بدروك رائد لفف أعؿ ضفبط قاري ل فظر وفرعف قس و ػدف

لػك لبلػرة وسػلفد ه علػفف أعؿ ضػفبط

قاػػري لػػدرس قػػس اوق سػػلر اوغربػػس عطنػػب ق ػػه ألقػػؿ ق ػػفظرة قػػج وػػفرعف علػػفف لو ػ رط إ ػػه وػػـ
لر ػدي اوقربػػس او سػلرلك اوقاػرلك أث ػفء اوق ػػفظرة عول ػه رقػػض عأل ػدقف اسػ أذف اوعلػفدة قػػس قاػػر
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عاقؽ سلفدة اوقولر عسػقح وػه أف لػدخؿ قػس هػذه اوق ػفظرة عقاػر اػنت قػس هػذه اوق ػفظرة ألنػى
ثقػػفف عػػفط قعفبػػؿ عط ػػفف قػػف بػػؿ إس ػرائلؿ عهػػذه لوػػب أف

سػػب قػػس سػػوؿ او سػػلرلك اوقا ػرلك

عاودبنعقفسلك اوقارلك ول اًر وةذا اوعفئد او ظلـ سلفدة اونعاء سقلر قرج .
أ.د /ىبة شاىين
او ضػػعر اول ػراـ قاػػر دائق ػفً عاللدة قػػس لػػؿ اوقوػػفالت عقػػس قوػػفؿ اوفػػف علس ػ د ف علوػػرق ف

قػػس ا ففولػػك اولػػعـ عوػػعد ق ػػفف ػػدلر اػػؿ ألنػػى ولسػػف س اآلداب قػػف وفق ػػك اوعػػفهرة عقػػج أ ػػه وػػـ

لػػدرس او قثلػػؿ إال أف بػػه ون قثلػػؿ و نػػه ل وػػه إوػػى قسػػفرح ق ارلػػز اووػػبفب ول قػػؿ ققػػثرً عقؤوف ػفً

عقخروفً ألقؿ ققثرً قس اإلذاألك قف خرؿ ألدة قسنسػرت عألضػفً قػس او نلفزلػعف ع ػأوؽ قػس او دلػد
قف اوقسر لفت أثرى اوفف بقف لزلد ألف  224ألقرً قف ا قرـ عاوقسنسػرت او نلفزلع لػك عاإلذاأللػك
عاوقسػػر لفت عاو ػػس ق ةػػف ألن ػػى سػػبلؿ اوقثػػفؿ  134قلنقػ ػفً ع  17قسػػر لك ع 74قسنسػػؿ نفزلػػع س

ولعدـ اوفف او ار س وفرؾ قس رب أل عبر علفف عا ػد قػف ا بطػفؿ اوػذلف أسػةقعا قػس غللػر قاػلر

أقك عل د قف وعـ او رب عاوسرـ أ ه اوف فف اوعدلر أ قد بدلر .
كممة الفنان أحمد بدير
أألرب اوف فف أ قد بدلر ألنى س فد ه بوبفب قار اوعفدرلف ألنػى ب ػفء قاػر قضػلففً أف
اووػػلش اوقاػػري أألظػػـ ولػػعش او ػػفوـ عخلػػر و ػػعد ا رض عأوػػفر أف ػػرب أل ػػعبر غلػػرت عوػػه
او ػفرلخ قػف ر ػـ اوةزلقػك إوػى ػعر او اػر عاف اإللقػفف داخػؿ اوو ػدي اوقاػري عه فقػه بػفهلل ألبػر
لػػفف وػػه اوػػدعر اوق ػػعي اولبلػػر قػػس ػػدقلر خػػط بػػفرولؼ عاو بػػعر ع علػػؽ او اػػر عأ ق ػػى أف عػػعـ
بإ فج أقرـ ألفوقلك خند أقوفد أل عبر اوقولدة عول اًر .

ع ـ ألرض قلنـ ب عاف اوقولر ألبد او نلـ أبػع غ ازوػك أث ػفء اال ففولػك و لػس ألػف قوػعاره

او فقؿ بفوبطعالت عاإل وفزات ق ذ أف لفف ضفبط بفوععات اوقسن ك

ػى عولػه ع ازرة اوػدقفع لقػف ػـ

ألرض قلنـ إهداء قف وفق ك أللف وقس عؿ رب ال عبر اوقولدة .
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" ندوة مكافحت خماطز اإلنرتنت وسبل

مىاجهتها "

كممة أ.د /ىبة شاىين
اوق سؽ اإلألرقس ونقعسـ اوثعفقس عاوف س
اوسػلدات عاوسػفدة اووػبفب هػـ ألقػفد لػؿ أقػك عسػبلؿ ةضػ ةف عهػـ اوعػعة اوب ػفءة قػس سػنقةف
عع عد اودقفع ألف فسةف عهـ ا قؿ عاوةدؼ اوذي لاعب ا ألداء سةفـ قلرهـ ون لؿ ق ةـ عقػس ذوػؾ
أسػئنك ق ػددة عأهقةػف عأخطرهػف اإلألػرـ عوػبلفت او عااػؿ االو قػفألس ألبػر اال ر ػت اوػذى ل قػؿ
ػدار ألبػر قػف اوقخػفطر عالبػد قػف اإلأل ػراؼ أف اإل ر ػت أاػبح
قعدا اًر قف اوق فقج عل قؿ ألضػفً قع اً

عا ػفً قفرعضػفً وػلس قػف اواػعاب وفهنػه أع او غفقػؿ أل ػه علػـ ق ػف خػفرولف ألػف سػلفؽ او اػر

عألفوزلف ألف ق فب ك رلك او فرلخ عقج هذا قربد قف قعاوةك هذه اوقخفطر عدق ةف.

اوسفدة او ضعر اآلف قج ق فب ك قلنـ سػولنس اػغلر لنخػص ػأثلر وػبلك اإل ر ػت ألنػى
ولؿ اووبفب عسبؿ قعاوةك هذه اوقخفطر ع ب ض اإلسةفقفت قس وفق ػك ألػلف وػقس ألنػى قػدى
فرلخ طعلؿ قج اوبف ثلف عأب فئس اوطرب قس خدقك اوقو قج قف خرؿ اول ب عأب فثةـ عدراسف ةـ
قس ألنـ او فس اوسلفسس إ ه ا س فذ اودل عر  /ق س اوور فعي فئب رئلس اووفق ك ووئعف او نلـ
عاوطرب عا خ عاوزقلؿ او زلز ق دثفً ألف اووفئ فت عسبؿ قعاوة ةف
كممة ا .د /فتحي الشرقاوي

بسـ اهلل اور قف اور لـ عانى اهلل ألنػى خلػر ا ػفـ سػلد ف ق قػد اػنى اهلل ألنلػه عسػنـ .

او علعك أ ف أ لت اولعـ بػرع لف اوػرعح ا عوػى عباػف س فئبػفً ونوفق ػك عقػف ثػـ أر ػب ر لبػفً ققلػ اًز
ع ر لبػفً خفاػفً ونسػفدة اوضػلعؼ اوػذلف لزعدع ػف بػفوفلر عاوخبػرة عاوثعفقػك أ ػف ق ع ػج إ ػف اولػعـ

س س فلد وداً قف ضلعق ف ا ورء ر ب بفودل عر  /ثرعت اوخربفعي أأل عد إ ه غ س ألف او رلؼ
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ر ب به لقك ع فقك ألنقلك رقل ك لوقػج بػلف اوثعفقػك عاو نػـ عاوخبػرة سػ لعف وقل ػفً آذاف اػفغلك

لذوؾ ر ب بفو زلز سلفدة اونعاء  /ألفدؿ او قدة أر ب بفوضلؼ اولرلـ اوذى لقثؿ قؤسسك وقل فً
بةف ع رقةف ألنى قر او فرلخ هس او ػى اػف ت ا رض عاو ػرض ق ػفً اوقؤسسػك او سػلرلك لػؿ

او لك عاو عدلر وةف عألضفً لؿ او لك عاو عدلر وس فدة او قلد  /ق قػد سػقلر

لػك عاوبػك عاوزقلنػك

او زلػزة اوػدل عرة  /هبػك اووػر فعي لنلػك اآلداب وفق ػك ألػلف وػقس وةػف لػؿ او لػك عاو عػدلر أ ػف

وخالفً بعافس راأللفً وألسر بوفق ك أللف وقس أر ب بأسرة قف أوؿ قار ف هػدقةف قاػر
عقاػر قػعؽ اووقلػج

لػك عاوبػك و نػؾ ا سػرة أقػف اػعت طػرب قاػر وػبفب اولػعـ هػـ روػفؿ

اوقس عبؿ عألنى ألدلةـ عألنى أل فقةـ س لعف ةضك برد ف إف وفء اهلل قس اوعرلب او فوؿ اوػذلف
لػرعا وػبفب اولػعـ اوقعوػعدلف قػى هػذا اونعػفء لععوػعف إف قاػر وػـ عػـ قاػر دائقػفً عالده ونوػبفب

وبفب لنه لعلك فدر ألنى أف للعف فطرة او عػدـ عاإلزدهػفر عاو ػدلث عاو طػعلر ب نقػه عبوفق ػه

عبأ وػط ه االو قفأللػك أ ػف أ خلػؿ عأ اػعر أ ػف وػدل ف راػلد عقخػزعف وػبفبس أسػ طلج أف أ ػعؿ وقػف

لػرددعف دائقػفً وعسػفئؿ او عااػؿ عوػب ض عسػفئؿ اإلألػرـ أف لػأ عا اآلف علنةػـ لعلػك لنةػـ رغبػك
قػس غللػر قاػر إوػى ا قػفـ عاوػى او عػدـ

لػك عاوبػك إوػى وػبفب قاػر وقل ػفً أقػف ألػف وػفق س

او ى أقثنةف اولعـ بعافس فئػب رئػلس وفق ػك ألػلف وػقس هػس وػزء قػف اوقو قػج عال فاػؿ أل ػه
بق ف أف إذا هدق ف أسعار اووفق ك قةس وزء قف اوقو قج ل ػأثر بػه ع لػؤثر قلػه ع ظػ اًر ف وفق ػك
ألػلف وػقس هػس ن ػك ألنقلػك

ربعلػك ثعفقلػك

ألفدلقلػك لفقنػك ققػف اوقؤلػد أف لػعف هػس

او فضػ ك علنقػك او فضػ ك هػس ب نقفئةػف عببف ثلةػف ع بقس وػفرلةف قثػؿ اوخبػرة اولبلػرة بلػؿ او نػعـ
او نقلػك علػؿ قػرعع اوثعفقػك

لػفف قػس ألاػر قػف او اػعر لف ػت اوقسػفئؿ ػدار بػف هعاء ول ػى

أ اػعر أ ػف قػس ألاػر قػثرً أ ػى أ لنػـ قػس وػـ فػس سلفسػس إذاً ال ل ػدث قلػه إال ق خاػص
عاوقثػؿ اووػ بس لعػعؿ ( إدي او ػلش وخبػفزه ) ه ػف سػ طلج أف سػ لد ثعػك أعالد ػف ع سػ طلج أف
دث بنغػك خااػف ف او نقلػك عخبػر ةـ اووخاػلك اوققزعوػك بفو ػب عاال قػفء اووػدلد وػداً بةػذا

اوعطف عاوذى لرلد أف ل رؼ لنقك اوعطف ل ظر قعط خقس د فئؽ قس بع عك ا عطفف ع قك ا قف
عاآلقػفف وغراقلػفً ع فسػلفً ع فرلخلػفً علػؿ وػسء

اولػعـ سػأ دث قػس ألوفوػك سػرل ك وػداً

ػى لنػس

وغؼ ورس قفع إوى اوسفدة اوضلعؼ اوذلف ورقع ف ه ف قس وفق ػك ألػلف وػقس عوػرقع ف قػس أسػرة
قف أوؿ قاػر إسػق عوس أف أألػعد إوػى ا سػ فذ ق ػس اووػر فعى
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ػدث ألػف اووػفئ فت أي قػرد

قػ لـ إذا قػ ح أي عسػلنك قػف عسػفئؿ او عااػؿ االو قػفألس بق ةػى اوبسػفطك سػلود أخبػفر لثلػرة
عق عألك ق ةف قف ل فرض قج أقلفرؾ عق ةف قف ل فرض قػج آ ارئػؾ عأوػلفء بةػذا اووػلؿ

اووفئ فت ببسفطك ودلدة وداً ؟

قػف هػس

اووػفئ ك خبػر غلػر اػ لح لػ ـ داعوػه لبػر طػفع قػف او ػفس ونعاػعؿ إوػى رسػفوك ػؤثر
قػلةـ بعػدر ق ػلف عاػف فهف هلػذا ب رلػؼ ألنقػس بسػلط عبفو ػفوس اووػفئ ك عرائةػف أوػخفص

عا وخفص عرائةـ أهداؼ إذا نن ف اووػفئ ك اػؿ و ػرعلج اووػفئ ك عوػع عاػن ف وػخفص قرعوػى

اووػفئ ك سػ رؼ أهػداقةـ خطػعات ق فولػك ألػفدة قػس ا زقػفت اوطف ػك او ػى قػر بةػف اوقو ق ػفت
عاو غلػرات اووذرلػك عاووعهرلػك ب لػعف اووػفئ فت اوقعوػعدة لنةػف ب ػر بط ار بفطػفً عثلعػفً بضػ ؼ اوػرعح

اوق علػك وألوػخفص هػذا ر ػـ عا ػد ع بػفدوةـ اوثعػك قػس أ فسػةـ ر ػـ أث ػلف ع عنػبةـ ألنػى ب ػض ر ػـ
ثرثك عوذوؾ رلد أف عضػح ب ػض االوػلفء االلف ق ػس

اوقو ق ػفت ذات اوثعفقػفت اوق د لػك

وػر اووػفئ ك ؟ أعالً

وػر اووػفئ فت قػس

وػد أ ػه ا خفػض اوقسػ عى او نلقػس عاوثعػفقس ونوفق ػفت أع

ونقو قػج بػأثره وػد او نػلـ عاوثعفقػك ل ػد عا علنقػف زاد ق لػفر اوثعفقػك اال ف فولػك ع نػت اوقوػفألر ع نػت

ا سفولب لابح ودل ف ألعر لك عودل ف ا ف فولػك وػذوؾ اووػفئ ك

وػر ا وػفر او ػفر قػس اوةوػلـ قػس

اوقو ق ػفت ذات اوقسػ علفت االو قفأللػك عاوثعفقلػك اوق د لػك ف اووػخص اوقػ نـ أل ػد ف ودلػه وػسء
اسقه او فللر او نقس قف هع او فللر او نقس ؟

عا ػد  +عا ػد لسػفعي اث ػفف ل ػس اوقعدقػك  +اوقعدقػك فضػس إوػى لوػك

ػف وػدل ف أزقػك

قعوعدة قس اوبند أزقك ا افدلك ازقه ودى ب ض ا وخفص قى اول فبك قى هذا اال وفه ببسفطك

ودلدة وداً أسأؿ فسؾ قػفهع هػدؼ قػف لل بػعف هػذه اووػفئ فت ؟ إذاً

ػف سػ فؽ اولػعـ إ ػه أل ػدقف

عػ أر أي خبػر أعأي بػأ أع أي وػسء قعوػعد قػس أي قع ػج ألنػى اووػبلفت او لبع لػك قػثرا لظةػر

ألنى اوعا س آب أع لظةر ألنى اوفلسبعؾ أل قف لفف البد أف سأؿ فسػؾ سػؤاؿ ؟ قػف هػع اووػخص
اوذي أطنػؽ اوخبػر أف سػأؿ فسػؾ سػ ود دقفغػؾ ا رلػت عقوػفألرؾ إ غلػرت عسػنعللف ؾ

سػ ت

عأ ػف أخبػرلـ هػذا عأ ػف قسػئعؿ ألػف لرقػس أي ق ػفعالت قو ق لػك بػ لس سػنعللفت ا قػراد دعف

اوقػرعر ألنػى أقلػفرهـ ق ػفعالت قفوػنك .عاذا أردت أف

ػدؿ سػنعللفت او ػفس ألػدؿ أقلػفرهـ أعالً

ق ػدلؿ ا قلػفر بقوػرد قػف او ػدث ل ضػر قػس أرسػؾ سػ ود فو ػؾ اال ف فولػك سػفرت ألنػى اوفلػرة
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او ى قس رأسؾ اوفلرة او ى زرألت قس راسؾ وػقفؿ سػ ود ا ف فال ػؾ سػفرت وػقفؿ سػ ود سػنعللف ؾ
وقفؿ أ عؿ واف ج اوعرار قس أي قؤسسك ألرض او عفئؽ بعضعح

ى وع لفف قلةف عالر قةـ

وداً وياػرح قفإلاػرح اللبػدأ إال اذا األ رقػت ا عؿ أ ػس قعاػر أ ػف وخاػلفً هػذه قنسػف س

ػى

وع لفف قس ا راع ألنى قس عى اووفق ك ععودت إف قس وسء غنط بإأل راؼ إ ػس أخطػأت قػس هػذا
اووػزء وػذوؾ االأل ػراؼ بفوخطػأ هػع أعؿ دروػك قػف دروػفت او غللػر عاإلاػرح وػذوؾ عب ػفءاً ألنلػه
ف ق فولف ووففقلك قس لؿ ع ازرة علؿ هلئك علػؿ قؤسسػك و سػولؿ عق فب ػك اووػفئ فت قأ ػف ق ػذ

ألوػرات اوسػ لف أطفوػب لػف وقفألػك ق ػفولف ق ارلػز السػ طرع اوػرأي او ػفـ ألػف اوسػقفت للػؼ
رسقعف قس عبؿ فس قف غلر قف رقعف رغبك هذه او ػفس البػد قػف قرلػز وق فب ػك اووػفئ فت

أعالً قػف هػس اووػفئ فت ؟ هػذا ر ػـ عا ػد ف أألػداء اوػعطف قػس اوػداخؿ عاوخػفرج وػدلةـ ل فئػب ال
ار وةػف علػ ـ او وقلػج لعقلػفً اولػعـ سػ د ؽ ألنػى اولنقػك اولػعـ سػ ععـ ب قن ػف ألنػى هػذا اوقعضػعع

اوعػرار اواػفدؽ قػس أي قلػفف إذا أردت أف للػعف روػلداً قربػد أف للػعف ق قػداً ألنػى لػفس د لػؽ
وألولفء اوقنقعسك اوقعوعدة ألنػى ا رض عولسػت اوذه لػك قػف ألثػر االقلػفر عألنػى قلػرة أ ػف أ ػرح

أقلفر ولدة وداً عولف أل دقف ل لف ع ػت فلػذهف ألنػس او ػفس أوػدهف غرلبػك وػداً وػداً ال لسػ عألبعهف
عال ل فقنعا ق ةف عال د ار ةـ قل ةـ قف فلذهف.

ا ػت اوػذى سػ ثقر طف ف ػؾ إذا أ ػف أرلػد االف ق ارلػز ب ثلػك ود ارسػك اووػفئ فت قػف هػس
اووفئ ك ؟ عقف هػى اوظػرعؼ او ػس وػأت قلةػف اووػفئ ك ؟ هػذا ر ػـ ا ػلف

قػف اوػذى وػرهف ؟ هػؿ

ا ت قعوه وفئ ؾ ونقثعفػلف أـ أ ػت قعوػه هػذه اووػفئ ك ونق نقػلف ع اوقثعفػلف أـ وألقلػلف أرلػد

أف أخبرلـ ألف أولفء غرلبك وداً اال فرت اإلألرقس عأ ػف أأل ػس لنقػك اال فػرت اإلألرقػس اوقعػرعء
عاوقسػقعع عاوقرئػى لػؿ قاػفدرهـ
فقلػك

ػفج وضػبط سػرلج عخفاػك قػس اوقو ق ػفت او فقلػك أع اووػبه

بػر أف اولنقػك او ػى ػأ ى قػف اوقاػفدر اإلألرقلػك لنقػك قعرقػؿ علنقػك رسػقلك عبفو ػفوس

ادلعةف أقر عاوب وذوؾ قلثفؽ اوورؼ اإلألرقس

دثعا قله لثلػ اًر عأ سػفءؿ هػؿ قػف اوق طػؽ إف

بر ػفقج ػعاري لس ضػلؼ ضػلؼ اػؼ هػفعي أع ربػج هػفعي عل ػدث قػس أدؽ اوقسػفئؿ عأدؽ

اوعضػفلف

علػداً عاوقرلػلف

فب ػه ع أخػذ ا قلػفر عا قلػفر ػؤثر ألنػى ا ف فال ةػف عاإل ف ػفؿ لػؤثر

ألنػى سػنعلةف ق ػفولف ع فػك أف او عطػك او ػى ا ػدث قلةػف االف ق ارلػز ال لػدلرهف إال ق خااػلف
ف اووػفئ ك ب ن ػب دعر لبلػر وػداً قػس لسػلر إوػراءات ا ألػداء إوػى دخػعؿ اوقو قػج ققػف هػى
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أوػلفؿ اووػفئ ك ؟ قػس وػفئ ك سػقى )اووػفئ ك او از فػك ) فوػك غرلبػك وػداً اووػفئ ك او از فػك هػذه
دخؿ لدبلب او قنك ل دثؾ ألػف عا ػك اخر لػك ألػفدي وػداً أي قو قػج ل ػدث قلػه ا فػرت اخػرؽ

لعب د نلؿ ل ػدث ألػف عا ػك أخػرى ل رسػخ قػس أألقف ػؾ قػف اوػداخؿ إف اوقو قػج لنػه قلػه إ فػرت

أخر ػس قػف اوػذلف إ دسػعا عدخنػعا اإلألػرـ اوقعػرعء عاوقرئػى عاوقسػقعع ألبػر او عااػؿ االو قػفألس
قثؿ قف دث قس رقضػفف اوقفضػى وسػدعا اػعرة اوقػرأة قػى لػؿ ا ألقػفؿ اودراقلػك او ػى ألرضػت

اوقػرأة اوسػف طك

اوقػرأة اوخفئ ػك

بفو ػفوس أل ػدقف وػفهد ال أ ػد لػؤثر ألنلػؾ ا قػف اواػعرة

اوذه لػكاو ى عضػ ت قػس ذه ػؾ إف اوقػرأة اوقاػرلك سػلئك لرلػدعف اف للرهػعؾ قػس اوسػنطك او فلقػك
لرلدعف اف للرهعؾ قس طبل ك او لػـ اوقعوػعد قػس اوبنػد لرلػدعف اف للرهػعؾ قػس لػؿ وػل قعوػعد
قػس اوبنػد علؤسػف س أف أ ػعؿ ولػـ إف إألرقلػـ قػس او لػفة او فولػك ال لرلػز إال ألنػى اوقاػفئب
عاوسػف طفت عاوةفػعات علػأف قاػر ال لعوػد قلةػف أي بع ػك قػف اوضػعء عال أي قوػرعألفت ألقر ػك

قسفء وق اؼ اونلؿ
ب دث إورعا نلؿ قعضعألس فعوعا أي بر فقج عاري لبدأ قف اوسفألك 7
ً
سػعؼ ػرعف طبل ػك اوقو ق ػفت او ػس لػ ـ ق ف وػ ةف عللفلػك فعوةػف لنةػف هداقػك ألػف اوقوػرعألفت
او قر ػك عألرضػةف ألػف ألنقػفء قاػر ألػف إبػداألفت اووػبفب قػس لػؿ زقػفف عقلػفف ألػف عألػف عألػف

اوخلر عق س إوى لعـ اوعلفقػك ؟ وقػفذا وػـ ػرض اإللوفبلػفت هػذا قػف لسػقى بفووػفئ فت او از فػك لرلػد
اف لعانلـ إوس أف لؿ اووبفب سلئلف لػؿ اوسػلدات سػف طفت هػذا قػف لسػقى او از فػك او ػى

ػدث

عال و ر بةف اال ب د ق رة لعلف اقلفرؾ ثـ لعلف أ وفهف ؾ ثـ ود فسؾ سنعللف ؾ غرلبك وداً

ثـ لأ ى وخص ب د ق رة قف اوقثعفلف ل دث ف ألف ضػرعرة غللػر سػنعؾ اووػبفب أ ػت سػ غلر سػنعؾ
اووبفب أل دقف غلر ا قلفر او ى زعرألت ا عؿ ثـ ألنى ا ف فال ةـ الضفً ثػـ ألنػى اوقو قػج عقػف
الثػر اوةػعاه عأ اػفؼ اوقثعفػلف اوػذلف ل ػدثعا قػس ضػفلف قػس ق ةػى او علػد ال ل ػدث قلةػف إال

اوق خاالف قعط هذا قف لسقى بفووفئ ك او از فك.

ثػـ لعوػد ألضػفً ) وػفئ فت او ػؼ ( عهػس الثػر ا وػف اًر عهػذه اووػفئ فت وػزء قػف او علعػك
عولػف لخػص وػزء قػف اوعا ػج عاووػزء ا لبػر ألنػى سػفب اولػؿ عأأل عػد ب ػض اإلألرقلػلف بػفرأللف

وػداً قػس اوب ػث ألػف او قلػز ألػف اوسػبؽ اواػ فس اوسػبؽ اإلألرقػس قوػأة ل ػرؾ لػؿ اوػد لف علقسػؾ
ألبفرة قف وخص قف عب ػفءاً ألنلةػف لب ػى قعضػعع أخػر عل ػرؾ اوقعضػعع ا اػنس وػذوؾ أ ػف بأ ػذر
وػبفب ف عهػـ ل ػفقنعا قػج ا زقػفت اوخفاػك بفووػفئ فت أ ػذر أل ػدقف سػقج وػسء قلػه وػفئ ك قػف
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او ػؼ إألػرؼ إف اػف بةف لرلػد اف لف ػؿ وػلئلف لرلػد اف لعنػب فوػك ألنػى فوػك
ألنى قرد لطنج وقفألك ألنى وقفألك لطنج قر ك ألنى قر ك

لطنػج قػرد

قار ب ػرض وقخػفطر قػف اوػداخؿ

عقف اوخفرج ال ار وةف اوةدؼ ا سفسس إ ه لف ت رع ؾ اوق علػك او ػى عنػؿ قػف اإل قػفء إوػى

أرضؾ عبندؾ.

أؤلد ألنللـ قس هذا اوق دى او نقس اوةفـ
بفوطرلعك او س

ف رى او ػفوـ وػلس لقػف هػع

ػف ػرى او ػفوـ

ب أف راه به ق ف ب طعأله قثؿ او ظفرات ق دقف ر دي ظػفرة قػراء وػد اوػد لف

قػراء للفقػف رلػد اف ػرى وػلؿ اوػد لف وػذوؾ ا ػف أخبػرلـ قػف اولػعـ اف اووػفئ فت و بػك ا دقغػك

عاون ب بفو ععؿ أأل عد إ ه سلؤدى إوى و فت إ ف فولك غلر ألفدلك لقلف أف ؤدي ال در اهلل إوى

إ فوفرات سنعللك وذوؾ أرلد اف أقسلةف قف قعؽ عهذا أ ػد أسػبفب او ػدعة عونقػرة اوثف لػك أر ػب بلػـ
عأولرلـ ألنى إخ لفرلـ وةذا اوقعضعع .
أخلػ اًر ولػى أ ةػس لنق ػس للػؼ

فقػؿ قػج اووػفئ فت البػد اف للػعف أل ػد ف وػففقلك

عاوقسئعولف قس بند ف البد أف ل رلػعا بسػرألك اوبػرؽ قػثرً إذا اق رضػ ف أف ه ػفؾ ق ارلػز ق خااػك

قػس وػر اووػفئ فت ب ػد ظةػعر اووػفئ فت بسػفألك عا ػدة ألنػى لػؿ قسػئعؿ قػس قلف ػه أف ل وػؿ
بإاػدار فػس وةػذه اووػفئ ك قعرع ػفً بػفوبراهلف أل ػدقف ل وػر أف غػداً اوػفزة رسػقلك ألنػى قلػرة هػذا
لثلر وداً قس اوفلسبعؾ ف ح ع أر أف عزلػر او نػلـ او ػفوس أاػدر ػرار أف غػدا اوػفزة عا ػه ال لعوػد

اوػفزة عال اوػع ازرة أاػدرت وػسء قػى او ػفؿ وػد اوػع ازرة ػرد قػف اووف ػب االخػر رضػ ف قػف خػرؿ
لذا لذا لػذا أف ه ػفؾ لػذا لػذا لػذا عاوػع ازرة فػس هػذا ولػف اػدر ػرارؾ ع لػعف اووػفئ ك إ وػرت
إ وفر اوةولـ قس عسط او فر عأثػفرت قوػفألرهـ ع بػرر( أاػؿ أ ػف أاػدرت ) اوعػرار اواػ لح قػس
اوع ػت اوخػفط عهػذا قػف ضػقف او لػعب اوعف نػه قفووػففقلك عاوعضػعح ر ػـ ا ػلف إسػ خداـ اوطػرؽ
او نقلك ر ـ ثرثك قفوذى ظقع ه ا ف قف أ وطك ع ػدعات ثعفقلػك و عأللػك وػبفب ف بأوػلرلـ ألنلػه
عاو ػدعات اوقسػ قرة عالد ػف عولػف البػد قػف اوػذى ل ػدث قلةػف اف للػعف ودلػه وػسء ػلـ عال لف ػى
بأى وسء أل دقف س ضلؼ ضػلعؼ أألػزاء البػد أف خ ػفر او ػفس قثػؿ اولػعـ إخ لػفر سػفبؽ أهنػه
عل فػؽ قفقػفً قػج اوق طػؽ عقػج اوفلػر عقػج او قػر ألضػف أل ػد ف اوقؤسسػك او سػلرلك اولػعـ سػ
أل ةف قج ضلعق ف ا ورء ولف قس او ةفلك قار
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دث

فج إول ف وقل فً عوػلس قعػط اوػى اولبػفر قاػر

ونوقلج ولؿ اوقارللف وذوؾ لؿ اوقارللف البد اف للع عا ألنى نػب روػؿ عا ػد قػس نػؾ اوقر نػك
عأخص بفوذلر اووبفب اوذى قله لؿ اوقس عبؿ عاوسرـ ألنللـ عر قك اهلل عبرلف ه.
األستاذة الدكتورة  /ىبة شاىين
ق فقس قاري عأ د أألضػفء عفبػك اوق ػفقلف إ ضػـ إوػى وقفألػك ا خػعاف اوقسػنقلف عا وػؽ أل ةػف قلرلػفً

ع ظلقلفً عأابح قف أود قةفوقس وقفألك اإلخعاف أوؼ خقػس ل ػب ب ػعاف ) نػب اإلخػعاف – سػر
اوق بػد  -أئقػك اووػر  -رعالػك قلػفف  -او علعػك هػؿ لػفف ألبػد او فاػر إخعا لػف ( إ ػه اوقفلػر
اوػدل عر /ثػرعت اوخربػفعي ق ػدثفً ألػف أسػنعب اونوػفف اإلول رع لػك بفو ظلقػفت اوق طرقػك عبػث

ا خبفر اولفذبك ع درلوةف قنل فضؿ.
كممة الدكتور  /ثروت الخرباوي

أهرً عقر بػفً بلػـ سأسػوؿ هػذا اولػعـ قػس ػفرلخس رقػعف وقػفذا ؟

ػى قػس وفق ػك ألػلف

وقس أ ف قخعر عس لد وداً ق دقف أ ضراوس اووفق ك ا ذلر ب ض او سقفت اوقفضلك ل ف قػس هػذا
اوقلػػفف وػػلس هػػذا اوقلػػفف

دلػػداً عولػػف قػػس اووفق ػػك للػػؿ أ ػػف أوعلػػت ق فض ػ ار س قػػس وفق ػػفت

أخرى ولف هذه أعؿ قرة أ ؼ قلةف ق فض اًر قس وفق ك أللف وقس عوس اوفخر قس ذوؾ.
ا قػػر اوثػػف س قػػس اوع ػػت اوػػذي

ػػدث قلػػه اآلف ػػدار ق رلػػك لبل ػرة وػػداً قػػس او ػرلش قػػس

نب قدل ك او رلش ؿ قلةف قد للف ألنى لد اووقفألفت اإلرهفبلػك ألبػر سػلفرات عػؿ أع اػؼ عػؿ

ثعلػػؿ ق قنػػك بفوخضػػفر أع أوػػلفء أخػػرى عقخ بئػػلف داخنةػػف عأل ػػدقف ػػفبنعا قوقعألػػك قػػف ا لق ػػك ػػـ

اس ةداقةـ او علعك اوولش عاوورطك عا فلف قع ؼ قس ق ةى اوبطعوك عاوروعوك بلػداق عا أل ػف عألػ لـ

اػ ػ لح اوقع ػػؼ اػ ػ ب ف لعو ػػد ق ػػس اوعس ػػط ق ػػد للف عس ػػط أه ػػفوس ف إذا و ػػـ ل عاو ػػد أه ػػفوس

عقد للف لفف ـ اوعضفء قعرلفً ألنى هؤالء.

عولػػف هػػؿ رق ػعا للػػؼ للػػعف اإلرهػػفبس ؟ هػػع أ ػػف ققلػػف أ ػػعؿ االرهػػفبس هػػذا اوػػذي قػػؿ

اوسػػرح عذهػػب ولػػس لعف ػػؿ عققلػػف لع ػػؿ قػػس عػػدلره ه ػؤالء االرهػػفبلعف هػػـ اووػػبفب اواػػغلر اوػػذلف
وػدلةـ اوعػػدرة ألنػػى اووػػرى عاو رلػك هػؤالء قػػدقعع وةػػـ قػػف أوةػزة قخػػفبرات عخرقػػه هػؤالء قخػػدعأللف

عقورقلف عق ةقلف إال أ ةـ قػس ذات اوع ػت

ػت ػأثلر او ضػنلؿ عاوسػلطرة او فقػك عولػف قػف اوػذي
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لقعؿ علدلر عل رؾ هػذا هػع اوػذي لونػس عراء اوقسػرح عل ػرؾ هػؤالء اووػبفب بػفورلقعت ل ػرعؿ

بدالػػك بفوس ػػلطرة أل ػػف طرل ػػؽ اإل ر ػػت اإل ر ػػت و ػػلس و ػ اًر ق ضػ ػفً عو ػػلس خلػ ػ اًر ق ضػ ػفً ه ػػع قث ػػؿ
اوسلل ك قس عطلج اوط فـ عقف اوققلف اف س خدـ قس عطلج او لفة عولف قف هس اوقخػفطر او ػس
أ ى ق ه ققعضعع او دعة ألف اووفئ فت هذا وزء قةـ وداً لوب أف رقه.

لعو ػػد ل ػػفس ألن ػػى و ػػبلفت او عاا ػػؿ ا و ق ػػفألس لعض ػػح ق ػػدى إسػ ػ وفبك ل ػػؿ قػػرد و ػػأثلر

اال ر ػػت ق ػػثرً لظة ػػر ق ػػس ا ػػف ك اوفلس ػػبعؾ اوخ ػػفص بل ػػؿ و ػػخص أ ػػه لل ػػب لنق ػػك قب ػػرعؾ عاذا
ظةرت هذه اولنقك بفونعف ا قر للػعف سػفب هػذا اووػخص غلػر ق ار ػب عولػف إذا ظةػرت لنقػك
قبرعؾ بػفونعف ا سػعد قللػعف او سػفب ق ار ػب ق بػدأ او ػفس ل ػب لنقػك قبػرعؾ علوػلرعا هػذا اوخبػر
عهذا اوخبر ولس وه لقك عول ه دراسك قق ةوػك ف اوػذلف لػرددعف هػذه اووػفئ فت علسػ خدقعف نػؾ

اوعسػػفئؿ لرلػػدعف أف ل رق ػعا لػػـ قػػرد قػػس قاػػر لس ػ خدقعف اػػف فت اوفلسػػبعؾ عاذا لػػفف قػػثرً 34
قنلػػعف اػػف ك قلػػـ اػػف ك قػػف اوػ ػ 34قنلػػعف سػ ولب وةػػذا ا قػػر عقػػدى ػأثلره ألنلػػه ألض ػفً وػػسء
آخر لظةر ذلر قثرً قف سفب وعا د إسقه " عولد إدعارد " إذا ظةر عطنػب اػدا ؾ قػر عبنػه
عأرسػػؿ إلا ػ فبؾ ع ػػذرهـ بػػأف سػػفب عول ػػد هػػذا (قلػػرعس) بل ػػدخؿ علخ ػػرؽ اػػف فت اوفلسػػبعؾ

اوخفاػػك بػػؾ عولػػف او علعػػك أف ال لعوػػد سػػفب أا ػرً بةػػذا االسػػـ عولػػف بللوػػؼ للػػؼ خض ػ ت
ون أثلر عقدى خعقؾ.

ألض ػفً لظةػػر ألنػػى او ػعا س آب أف او ػعا س آب سػػللعف بفنػػعس عأسػػرع عأرسػػؿ ا ػ فبؾ
عه ػػذا ل ػػرى او ػػفس ألن ػػى اوػ ػعا س آب عل ػػرى ق ػػدى االسػ ػ وفبك عل س ػػب ل ػػـ و ػػخص قسػ ػ خدـ و ن ػػؾ

اوخفالك .وذوؾ البد أف نقعا أف أل دقف لظةر وسء قوف فً ألنى اال ر ت قأألنـ إ ػؾ أ ػت اوسػن ك
أ ػػت اوقس ػ ةدؼ ػػه ال لعوػػد وػػسء قوف ػفً أاػرً اػػف ك اوفلسػػبعؾ عاو ػػع لر أاػرً قوف لػػك قنػػذوؾ
البد أف

به ع س خدـ هذه او ل عوعولف بولؿ ذلس  .هذا قعضعع قػس غفلػك اوخطػعرة أل ػدقف فقػت

اوثعرة اإلل ار لك ل ت قس اووفق ػك ألػفـ  1979ل ػت قػس لنلػك اآلداب ل ةػف سػقلت هػذه اوثػعرة "

اوثعرة اإلسرقلك " علف ت إلراف ثعرة ول لك ع ف س ه عقػج ذوػؾ خرو ػف دعف أف نػـ ة ػؼ ب لػفة
اوثعرة اإلسرقلك  19ل ػفلر  1979قػس إلػراف قعػط وقوػرد لنقػك (إسػرقلك) عضػ ت أاػب ف ة ػؼ
ب لف ةػػف ع ػػف ال نػػـ قػػف هػػس ؟ عب ػػد ذوػػؾ رأل ػػف أوسػػفد ق نعػػك قػػس اوقلػػفدلف قإأل عػػد ف نػػؾ أوسػػفد

أألداء اإلسرـ لث لس ععف هذا قلفف و ػف اػعت طربػس قثػؿ أسػرة " قػف أوػؿ قاػر" عع ةػف
لفف و ػف أ وػطك طربلػك عقػف ضػق ةف إوػ رلت قػج أاػد فئس قػس ألقػؿ قونػك عأ ػد ف ل ػب قعفوػك
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فؿ قلةف " هذا ا قر غلر إ سف س ألنى اإلطرؽ ألنى اوع ؿ اوذي ل ـ قس إلراف " قعنػت وػه " أ وػفج

ق ػػس ػػد ق ػػف ػػدعد اهلل ق ػػفذا ق نػ ػعا هػ ػؤالء او ػػفس ؟ أرل ػػد أف أأل ػػرقلـ أ ػػف ق ػػف خ ػػرؿ اوقو ػػفألر
س طلج أف ف ؿ أي وسء

لفف قعوعد قس قر سف ل لش

ةف وةف دعر لبلر لث لفف اوخقل ػس اوػذي سػقى " فئػد ثػعرة إلػراف "
ت قفلك اوقخػفبرات اوفر سػلك

ػـ ألقػؿ وػرائط سػولؿ ونخقل ػس

دلداً  3قنلعف ورلط لث لف ػت نػؾ هػس ا داة اوق ف ػك اول رع لػفً ع ػـ إرسػفؿ هػذه اووػرائط إوػى
إل ػراف عاوػػى و ػ بةف ػػـ إس سػػفخةف قػػس بػػفرلس عا وػػر قػػس إل ػراف اػػعت اوخقل ػػس عهػػذه اوثػػعرة
لف ػػت قػػس قعػػدق ةف اوعػػعة اونلبراولػػك ع ػػفدات هػػذه اوعػػعة هػػـ اوػػذلف نعػػت أوسػػفدهـ ألنػػى اوقلػػفدلف ع ػػـ

اوسػلطرة ألنػػى هػػذه اوثػػعرة قػػف بػػؿ روػػفؿ اوػػدلف اووػػل س ع لقػعا

ػػى اآلف عولػػف اوعسػػلنك او ػػس

ق ت وةـ أبعاب اووفئ فت هس ورائط او سولؿ .
فس اوفلرة قس قار ؛ قفس ألفـ  1987او ق ػت قوقعألػك قػف لػفدات وقفألػك اإلخػعاف
و رض أقلػفر لسػ طل عا بةػف عػؿ اووػفئ فت

ةػف هػس عسػلنك او ػرب عاوقعاوةػك قػج او ظػفـ إل ةػفؤه

عاوعضفء ألنله سعاء قف خػرؿ اواػ ؼ أع ػعات او نلفزلػعف أع اوقسػفود قأ ػدهـ اسػقه ألػرء
قػػف ط طػػف ا ػػرح إ وػػفء ألربػػفت قػػعؿ ؛ لػػث أف اوق ػعاطف اوقاػػري أل ػػد عوةػػه ون قػػؿ ل ػػب أف
لفطػ ػػر أعالً ألنػ ػػى إ ػ ػػدى ألربػ ػػفت اوفػ ػػعؿ قللػ ػػعف ب ػ ػػض اإلخ ػ ػعاف اوقسػ ػػنقلف قعوػ ػػعدلف ألن ػ ػى نػ ػػؾ
او ربػػفت عهػػذا لسػػةؿ ألنػػلةـ عػػؿ اووػػفئ فت قػػف خػػرؿ او ػعارات  .عق ػ ةـ " خلػػرت اووػػفطر " ػػفؿ
اػػلفً ( س ػ طلج بفووػػفئ فت أف ع ػػؿ قػػف رلػػد قػػف خػػرؿ االغ لػػفؿ اوق ػػعي لػػؿ قػػف لعػػؼ ضػػد

اإلخػعاف ) عقػف ضػقف هػػذه اووػفئ فت لػؿ أف " قاػطفى لقػػفؿ ا ػف عرؾ " عاود ػه لةعدلػك عألضػفً
أف " وقػػفؿ ألبػػد او فاػػر" عاود ػػه لف ػػت لةعدلػػك عل ػػدث أف وقػػج او ػػفس قػػس قظػػفهرات لبل ػرة

وقوػػرد أف اووػػفئ فت أطنعػػت ألنػػى سػػبلؿ اوقثػػفؿ أألػػد ل ػػفب اسػػقه " عولقػػك ألوػػفب اوب ػػر " ػػـ
طب ػػه بعاسػػطك ع ازرة اوثعفقػػك لػػؿ أف هػػذا اول ػػفب ل ػػرض ألنػػى اإلو ػػفد ؛ ا قػػر اوػػذي و ػػؿ وفق ػػك

ا زهر بطربةف لعفعف قس قظفهرة لبلرة قس قدل ػك اػر ألػفـ  1991ـ قػس ػلف أ ػه ال لعوػد قػرد
قػػس نػػؾ اوقظػػفهرة ػ أر هػػذا اول ػػفب عال ل ػػرؼ

ػػى قػػف ل علػػه هػػذا اول ػػفب عغلرهػػف عغلرهػػف قػػف

اووفئ فت ولف اووػفئ ك ا وػرت خرعوػفً قػف ػدرة اوفػعؿ عبفوف ػؿ أاػب عا لق نلػعف  34444ػدرة
ق ػػعؿ ق ػػس اوولػ ػزة عاوع ػػفهرة عا س ػػل درلك عق ػػف خ ػػرؿ ه ػػذا او ػػدد عاو ػػذي ل ػػفف اوعس ػػلنك او ػػس لف ػػت

قس خدقك ع ةف و رعلج او دلد قف اووفئ فت او س س ةدؼ إوى دقلر اوطبعفت اود لف ق علفً .
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ث ػػـ ظة ػػرت اوو ػػفئ فت ق ػػس عس ػػفئؿ أخ ػػرى إو ػػى أف ظة ػػر ق ػػس اوعو ػػعد اإل ر ػػت ععس ػػفئؿ

او عااػػؿ االو قػػفألس قػػس ق ةػػد قػػس برلطف لػػف اسػػقه " قس ػ عؾ " عهػػع ل بػػر قظنػػك وقلػػج اوق فهػػد
لػػث أف ذوػػؾ اوق ةػػد لػػفف وػػه اوػػدعر ا لبػػر قػػس إ وػػفء اوفلسػػبعؾ ع ػػعل ر قػػس و ػػؿ هػػذه اوعسػػفئؿ

ف اوسن ك اوقسػ ةدقك و عػؿ ا قلػفر او ػس عضػس ألنػى اوػرعح اوق علػك عقػف رضػت إولػه

قوف فً
قار قف أزقفت ال س طلج أي دعوك قس او فوـ أف

قنه .

ثـ عوه اوػدل عر ثػرعت رسػفوك ونطػرب ػفئرً " ال و ػؿ قوػرد أل ػعاف اػغلر لػؤثر ألنلػؾ

بؿ اب ث عراء اوقعضعع ع رؾ ألعنؾ

ى

عؽ قف اوق نعقفت او س ألرق ةػف " ثػـ اس وػةد ببلػت

قف اوو ر ألف اوعطف ( هفه ف ع أرلػت أوػدادي ه ػف عهػـ اخ ػفرعا ثػراه لف ػفً  ...عسػأبعى أ ػف قػف ب ػد
أبس  ..عسلبعى عودي قف ب د ف  ....هذه قار ثـ أ ةى لنق ه

ثم قدمت األستاذة الدكتورة  /ىبة شاىين السيرة الذاتية لمواء  /عادل العمدة
-

قس وػػفر بألفدلقلػػك فاػػر او سػػلرلك او نلػػف عألضػػع اوقونػػس اوقاػػري ونوػػئعف اوخفرولػػك

ع فئب قدلر لنلك اودقفع اوبرلطف لك اوسفبؽ قنل فضؿ.
كممة المواء /عادل العمدة -:

ب ػػد او سػػقلك أث ػػى لثل ػ اًر ألنػػى عوػػعده قػػس عسػػط نػػؾ اوعفقػػفت اولبل ػرة عداخػػؿ هػػذا اوق عػػؿ

او نقػػس اولبلػػر عاو ظػػلـ ؛ عأوػػفر إوػػى عوػػعد ق رلػػك اآلف قػػس وػػقفؿ سػػل فء قػػف وػػبفب قػػس أألقػػفر

اوطػػرب او فض ػرلف ثػػـ طنػػب قػػف او ضػػعر بػػفوع عؼ د لعػػك ػػداد ألنػػى أرعاح اووػػةداء ثػػـ ػػدـ

اووػ ػػلر إوػ ػػى إدارة اووفق ػ ػػك عاوػ ػػى أ.د  /ق ػ ػػس اوو ػ ػػر فعي عاون ػ ػعاء  /ق قػ ػػد سػ ػػقلر ( اوق ػ ػػدث

او سػ ػػلري اوسػ ػػفبؽ ) عاوػ ػػدل عر /ثػ ػػرعت اوخربػ ػػفعي ع أ.د  /هبػ ػػك وػ ػػفهلف ع ب ػ ػػفء او ربلػ ػػك

او سلرلك عأوفر أ ػه أسػ ففد قػف ا سػف ذة اوػذلف سػبععه قػس او ػدلث قػس ػفعوةـ وقعضػعع او ػدعة .

قعد ـ إألداد عرلر قف بؿ ورلك " ل عوس اوقارلك اوق خااك " قس او سػعلؽ االول رع ػس ذلػر

قلػػه أف إسػ خداـ ا

ر ػػت قػػس قاػػر ب ػػد  25ل ػػفلر لػػفف وػػه ػػأثلر لبلػػر خفاػػك قػػف ألػػفـ (2411

لػ ػػفف ألػ ػػدد اوقس ػ ػ خدقلف  21.2قنلػ ػػعف وػ ػػخص زادت أث ػ ػػفء ا

ػ ػػداث إوػ ػػس 23.14قنلػ ػػعف ) (

قسػ ػ خدقس اوفلس ػػبعؾ ب ػػؿ  25ل ػػفلر ل ػػف عا  4.2قنل ػػعف ار ف ػ ػعا ب س ػػبك  %23ولا ػػنعا إو ػػى

 25.1قنلعف ) ( قس خدقس او عل ر بػؿ اوثػعرة لػف عا  26.844زادعا ب ػدهف إوػى ) 28.244
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بخرؼ قف عاؿ إوله اآلف ب د ا وفر هػذه اوظػفهرة داخػؿ اوقو ق ػفت إر بفطػفً ب ػعاف او ػدعة
أاؿ ونقعضعع بفوطبج قعا ج اال ر ت وةف أثلر إلوفبس ع أثلر سنبس ألضفً .

ػى

سأتناول التأثيرات السمبية عمى مستوى المجتمع واألفراد فيي -:
-1

عنلؿ او ففألؿ اووخاس قف أقراد اوقو قج .

-3

ق فب ػػك او لػػفة ألبػػر اووفوػػفت أدى إوػػى ألػػدـ او ففألػػؿ قػػج ا ػػفرب قػػف ف لػػك اوػػذهفب وزلػػفرة

-2

ض ؼ قةفرات او عااؿ عألدـ اورغبك قس ا خ رط .
ا فرب أاب ف ع ار قعط ألنػى قخػفطب ةـ قػف خػرؿ عسػفئؿ او عااػؿ االو قػفألس ع ػـ
طػػج اػػنك ا ر ػػفـ بإس ػ خداق ف وةػػذه او ع لػػك او دلثػػك وألسػػؼ اووػػدلد ققػػف و ػػؿ ه ػػفؾ فلػػؾ
أسػػري لوػػك هػػذا لف ػػت اإل اػػفئلك ( ا ق ػراد اوػػذلف وػػـ لسػػأوعف ألػػف أسػػرهـ لػػف عا قػػس ألػػفـ
 %8 2443ار ف عا إوى  %24س ك  2411اولعـ عانعا اوى . ) %52

-4

لػػؤثرألنى او فوػػك او فسػػلك علػػدقج ورألػػفت قػػف اال بػػفط ع فوػػك قػػف اوضػػلؽ داخػػؿ او ػ فس
عاوو عر بفوقنؿ عاوخقعؿ عض ؼ اإلرادة ألنى او قؿ أاب ف س لعظ قف او ػعـ ألنػى
ألنى اوعا س أب أع ألنى او ع لر عألنى اوفلسبعؾ و رى قفذا وفء و ف قف رسفئؿ .
دى . %61

-5

عه فؾ خطعرة ألبر عهس اوقعا ج اإلبف لك

-6

عه فؾ طقس اوةعلك عهذا ل بر خطر لبلر وداً

ػه قػر بط بػف قف اوعػعقس لػث أ ػف

نػػـ أف اوةعلػػك هػػس لقػػك قػػف ػػلـ ا قػػف اوعػػعقس او ػػس بع نةػػف عب رهػػف للػػعف وةػػف او ػػأثلر

اوسػػنبس اولبلػػر وػػداً قثنقػػف ػػدث قػػس اوعاللػػفت اوق ػػدة ا قلرلللػػك أل ػػدقف أرادعا إألػػداد
س ػػورت ضػ ػرلبلك وقسػ ػ خدقس قعاط لة ػػف ه ػػفؾ  2449ق ػػف خ ػػرؿ و ػػبلفت اوفلس ػػبعؾ

-7

عاف ف ةف وقس خدقلةف بفالخ راؽ .

نك سبك اوذلفء  %24قف خرؿ او قنلفت او سفبلك او ػس قػؿ ألنػى إوغػفء ألععو ػف عال

بذؿ قلةػف وةػد عبفو ػفوس وػـ

ا قف اوععقس .

عػؽ او وػفح عهػذا قؤوػر سػنبس ألنػى او نػلـ أ ػد قػؤثرات
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او ػأثلر ألنػػى اواػػدا فت لػث أاػػب ف رلػػز ألثػر ألنػػى ألقػػؿ اواػدا فت قػػس ورعبػػفت

-8

اوفلسػ ػػبعؾ ققػ ػػف أدى إوػ ػػى عااػ ػػؿ او ػ ػػفدات االو قفأللػ ػػك عاو ر ػ ػػفت اإل سػ ػػف لك داخػ ػػؿ

اوقو ق فت .

ض ػػللج اوع ػػت ق ػػس إسػ ػ خداـ عس ػػفئؿ او عاا ػػؿ ا و ق ػػفألس قق ػػف لعن ػػؿ ق ػػرص اإل ػػفج

-9

عبفو فوس لؤدي إوى خسفرة .

 -14لقف أف ق فب ك قعا ج او عااػؿ ا و قػفألس لفوفلسػبعؾ عاوػعا س أب ػؤثر ألنػى اواػ ك قثػؿ
اال فء قس اوظةػر عضػ ؼ او ظػر علػؤثر ألنػى اوضػغط عقػف ف لػك أخػرى

خ ػػرؿ ه ػػذه اوعس ػػفئؿ ون ا ػػب عا

ػرض قػف

ل ػػفؿ عاسػ ػ خداـ وغ ػػك ودل ػػدة ع ػػؿ وغ ػػف او ربلػ ػك قنغ ػػك

او عااؿ أاب ت قفععدة بل ف قلفف لوب ألنل ف االأل زاز بنغك اوعرآف اولرلـ .
 -11ق ػ ح اوقوػػفؿ أقػػفـ غلػػر اوق خااػػلف وػػيدالء بػػعرائةـ قػػس قعضػػعألفت ثلػػر فوػػك قػػف
اوبنبنػػك عبفو ػػفوس لثػػر اال قػػفءات عاووػػفئ فت عألنػػى اوقسػ عى اوػػدعوس (او وسػػس – قػ ح

اوب ػػفب وغل ػػر اوق خاا ػػلف  -اوقس ػػفس ب ػػف قف اوع ػػعقس ق ػػف خ ػػرؿ و ػػر اوق نعق ػػفت

اوقغنعطك ونولش او س ؤثر سنبلفً ألنى ا عطفف عاوو عب .

 -12اآلف

ف أخذ قف اوغرب لؿ قف لعدقه و ف قف أسفولب عقؽ رؤل ف لقػف لرغػب قثػفؿ

ػػس ألنػػى ذوػػؾ عنلػػد ف ا ألقػػى إلر ػػداء اوب طنػػعف اوقعطػػج عألقػػؿ اوضػػففئر ونوػػبفب
وقعالبك اوقعضك دعف أف دري أ ف قس ةدقعف قف ذوؾ عبف خص اووبفب هػـ اووػرل ك
ا لثػػر أس ػ ةداقفً

ةػػـ ألقػػفد اوقس ػ عبؿ ألقػػفد اودعوػػك ألقػػفد ا قػػف باػػفك ألفقػػك هػػـ

اوذلف عععا أ افر قس 1973ـ عألضفً اوذلف ا دعا ب ف ولأس او فوـ .

أعتقددد أنددو تويددل فددي مفاصددل الدولددة ف حيددث ظيددر الفسدداد وأنتشددر عمددى السددطح ا كمددا أن
سياسة اليدم تتضمن ثالثة محاور -:


او رب او فسلك او س قثؿ قس إوفألفت اوف ف عاو وللؾ قس اورقعز .



ثعرة اوعر ؿ ( رائؽ – ا فوفرات – ق ف طفئفلك ) .



اق فؿ ا زقفت ( قثؿ أزقك اوطفئرة اوفر سلك ) .
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ق ػػفو رب قق ةو ػػك ل ػػث أ ػػف

-

ػػرض و ػػدلفت عأزق ػػفت ع ةدل ػػدات لبلػ ػرة ع فس ػػلك و ػػداً س ػػد

او ةض ػػك  74قنل ػػفر ( اوسػ ػ ك او خزل ل ػػك و ػػه )

ا ػػك قا ػػر ق ػػف قل ػػفه ة ػػر او ل ػػؿ 55.5

اك اوسعداف  18.5إذا وق فهـ سعلفً للعف او ف ج  74قنلفر اوسؤاؿ ه ف وقفذا  74؟

لوب أف فةـ ع س قفقف قف ل لى و ف قف قؤاقرات عذوؾ لوب أف ل ـ ألف

-

طرلؽ ر-




اوقعاوةك اوقبفورة قج وبلفت او عااؿ ا و قفألس عا

رت .

عأللك اوقس خدقلف خاعافً اووبفب .
اودعر او عألعي عاو ثعلفس اوذي عدقه اوععات اوقسن ك لسفهـ قس ب فء رعح ا

قفء .



فلز أعوس ونقس خدقلف قس اوق زؿ أع اوقدرسك لوب أف للػعف ه ػفؾ ر فبػك قػف خػرؿ



إ وفء عرألفلك قؤسسفت وبللك عاو قفأللك عا وفء اف فت هدقةف ا سفسس او ففألؿ قػج

أعولفء ا قعر .

اووقةعر قف اووبفب بأف لؿ أسبعع للعف ه فؾ قوقعألك رد ألنى اووفئ فت

ػى لػ ـ

أس ػ ل فب او عػػفئؽ قبفو ػػفوس ال سػػفؽ إوػػى دألػػفة اوةػػدـ عدألػػفة اوف ػػك ثػػـ أ ةػػس لنق ػػه

وفل اًر وفق ك أللف وقس عأسرة " قف أوؿ قار "
" اعت طرب قار " عوقلج او فضرلف .

ثم قام أ.د  /فتحي الشرقاوي بتقديم درع الجامعة تكريماً لو .
ثػ ػػـ أوػ ػػفرت أ.د  /هبػ ػػك وػ ػػفهلف ألنػ ػػى ألػ ػػدـ اس ػ ػ لقفؿ سػ ػػلفدة اون ػ ػعاء او ػ ػػدعة الر بفطػػػه بقعألػػػد آخػ ػػر

علس ػ لقؿ او ػػدعة ألقلػػد سػػفبؽ بػػفوولش اوقاػػري ع اوق ػػدث او سػػلري اوسػػفبؽ ونع ػعات اوقسػػن ك ق ػػذ 1

لعولع  2414ع ى  1ل فلر  2417عاآلف ل قؿ لػرئلس قونػس إدارة بورلػدة اولػعـ اوسػفبج إ ػه او قلػد
 /ق قد سقلر ألبد او زلز ضلف ف اولرلـ قنل فضؿ ....

3:

كممة العميد /محمد سمير عبد العزيز
بػػدأ سػػلفدة او قلػػد ب عولػػه اووػػلر إوػػى إدارة اووفق ػػك ألػػف اخ لػػفرهـ وقعضػػعع او ػػدعة
لػػث أف قعضػػعع او ػػدعة هػػفـ وػػداً ف ق رل ػػف اولػػعـ ق رلػػك قلرلػػك لػػث أف قعضػػعع للفلػػك

علػػؿ اسػػ خداق ف اوغل ػػر آقػػف ووػػبلك او عاا ػػؿ االو قػػفألس إوػػى اسػ ػ خداـ آقػػف قعضػػعع ه ػػفـ

ونغفلك

عولر ألضػفً أ.د  /ق ػس اووػر فعي ع د  /ثػرعت اوخربػفعي عسػلفدة اونػعاء  /ألػفدؿ او قػدة

عفً نقت ق ةـ اولعـ عألرقت لـ قف اوق نعقػفت اوقةقػك عأروػع قػف وقلػج او فضػرلف أخػذ هػذه

اوق نعقفت ألنى ق قؿ اوود عللؼ ل ـ االس ففدة ق ةف .

ع بػػؿ اوبػػدء قػػس أي ػػدلث أوػػفر إوػػى أف ه ػػفؾ قفةػػعـ

ػػفج أف رسػػخه عهػػع اال عػػفف

لث روج إوى رسعو ف اولرلـ " انى اهلل ألنله عسنـ " بفالس وػةفد ب دلثػه اووػرلؼ " إف اهلل ل ػب
إذا ألقػػؿ أ ػػدلـ ألق ػرً قنل ع ػػه " لقػػف أف اهلل سػػب ف ه ع ػػفوى عألػػد ف عضػػقف و ػػف بػػأف قػػف ل قػػؿ
بإ عػػفف سػػللفقأه قػػس اآللػػك اولرلقػػك " إف و و ػزلف قػػف أ سػػف ألق ػرً " اػػدؽ اهلل او ظػػلـ  .عه ػػفؾ
أقػػفلف ال سػػقح قلةػػف بفوخطػػأ قثػػؿ قػػف نق ػػف قػػس اوعػعات اوقسػػن ك لػػث أف اوخطػػأ اواػػغلر زهػػؽ
قلػه أرعاح عألنػػس ذوػؾ لوػػب بػػؿ ق ػؿ أي ألقػػؿ أف أف للػػعف ألنػس ألقػػؿ عوػػه بإ عػفف وػػدلد عذوػػؾ
قف خرؿ أرب ك ق فعر لوب قراألف ةـ ر

 -1او عا س عاوق فللر اوقة لك ألنس أألنس قس عي .

 -2اوق فللر ا خر لك لث أف ولؿ وسء أخر لفت .
 -3اوع ت اوق دد أي ألدـ اوققفطنك قس ألقؿ اووسء .

 -4بدعف ر لب لوب ألنل ف أف ألد أف ر لب ف هع رب ف سب ف ه ع فوس .
ولػى عاوػه قخػفطر اال ر ػت قةػذا قعضػعع قةػـ وػداً سػ لنـ قلػه أالف لػؿ قػرد ق ػف

قطنػعب ق ػه وػلئلف قةقػلف وػداً قػى او لػفة ولػى لسػ طلج

علػؽ لػؿ قػف ل نػـ بػه ر ػـ  ( 1او نػـ

او خااس ( قس او قؿ اوذى سل قنه أع سل قؿ به أع ل خاػص قلػه عر ػـ  ) 2او ػفوـ او ػفـ أع

)او نػـ او ػفـ ( بق ػى اوثعفقػك  .إذاً أ ػف أاػبح وػدى ػدر قػف او ػد االد ػى قػف اوق نعقػفت قػى لػؿ
وػسء ثعفقػك أسػ طلج أف أوػلؿ بةػف أى قعضػعع قثػؿ اوػدخعؿ ألنػى قعا ػج او عااػؿ االو قػفألى
خػرؿ وػبلك ا

ر ػت أع ضػعر ػدعة أع وعػفء أع خطبػك أع أى عػفش أسػ طلج أف أزف اولػرـ
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عأألػرؼ اواػح قػف اوخطػف عهػذا وػسء قةػـ وػداً ولػؿ قػرد ق ػف ولػى لػدرؾ للػؼ لطػعر أى قعضػعع
عبػفو لس قأ ػف أسػ طلج أف أاػ ح اوق نعقػك عاوقفػفهلـ ققػف ل ػدث بوػسء خطػف أسػ طلج أف أخبػره

أ ػؾ أخطػفت اوق نعقػك عأف علع ةػف لػذا علػذا عولػف اوسػؤاؿ للػؼ أق ػؿ هػذا ؟ أق ػؿ هػذا بػفوعراءة
عاو ثعلؼ عأ ى أس غؿ ع ى خلر إس غرؿ قى إ ى ارقج قف وأ ى اوثعفقى عاالخر ى قربد أف أدع
فسى ل سب اوعلـ عاالخرؽ سأ ص ألنػللـ

لفلػك اػغلرة آثػرت قػى لػف ى لثلػ اًر أل ػدقفً ل ػت

قػى اوقر نػك اوثف علػك لػفف عاوػدى ل ضػر و ػف ل ػب علضػ ةف قػى اوقل بػك قػى اوق ػزؿ عل ػت أ ػف
عأخػعا ى ع أرهػف قػى لػؿ لػعـ لػفف ظػى أ ػى ػرأت ألػف اوعفئػد خفوػد بػف اوعولػد ق ػأثرت بوػلئفف قػف

هػذه اووخاػلك او ظلقػك هػذا أعؿ وػسء أ ػه خػفض  100ق رلػك قػفز بةػـ وقل ػفً عوػـ لخسػر أى
ق رلػك ق ػأثرت بػه لعفئػد ألسػلرى عاووػسء اوثػف ى عأروػعا أف عػرعه ع ضػ عه قػى ر لػب أعالعلػف لـ

قػى او لػفة

للػؼ قفال سػفف قػى سػلرات اوقػعت ال ل طػؽ إال او علعػك قفوعفئػد خفوػد بػف اوعولػد عهػع

لافرع اوقعت قى أل فب ورب ف أ ه للؼ لقعت عهع ألنى اوسرلر علععؿ وػه لػفرب أ ػف خضػت 100
ق رلػك عال لعوػد قػى وسػقى قلػفف إال عقلػه ط ػه بسػلؼ أع رقلػه رقػح عأقػعت ألنػى سػرلرى لقػف

لقػعت اال سػفف او ػفدى

خلػؿ بل ف ػب رب ػف سػب ف ه ع ػفوى قللػؼ عهػع اوػذى خػفض لػؿ هػذه

اوق ػفرؾ لقػعت قثػؿ قػف او ػفس قػعت عاللقػعت قػى قلػداف اوق رلػك ق ػدقف ػرأت هػذا ػررت أف

أاػبح ضػفبط قػذهبت إوػى عاوػدى ع ةػف عأخبر ػه بػأ ى سػأ دـ قػى اولنلػك او ربلػك قػأخبر ى بػأف
أ رلػث

ػى ق ػأثر بقػف ػرأت عولػف قػج قرعراوع ػت اوقعضػعع قػرؽ ق ػى وػداً ق ػدقف عػ أرعا لثلػ اًر

سل غلر قلرلـ عوف أثرعا بفووفئ فت عال بأى سبب قف االسبفب.

أرلد أف أ ص ألنػللـ اػك أخػرى ألظلقػك أل ػدقف خروػت

خروػت ألنػى لػد فئػد ألظػلـ

وػداً رب ػف ل طلػه او قػر أل ػدقف أو عػى بػه أ بػؿ لػده ألرقف ػفً ع عػدل اًر ولػؿ قػف نق ػه ق ػه قػف ػلـ بلنػه
هذا اوعفئد فؿ وى إذا ل ت رلد أف اػبح فئػد ألظػلـ البػد أف للػعف وػدلؾ قػى هػذا اوسػف اواػغلر

ولئفف خذهـ ع قؿ بةـ طعاؿ لف ؾ البد أف للعف وؾ و فر ع دعة قعنت وه أخبر ػى ألػف وػ فر
ع ػدعة أ ػدى بةػـ عول ػه ػفؿ وػى البػد أف خ ػفر أ ػت وػ فرؾ ب فسػؾ ع خ ػفر ػدع ؾ ب فسػؾ ألضػفً

قأخبر ػه أف لسػفألد ى للػؼ اسػ طلج اخ لػفرهـ قعػفؿ وػى اووػ فر ػد للػعف آلػك لرلقػك أع ػدلث
ورلؼ أع د للعف عؿ قأثعر أع بلت و ر أقف اوعدعة د للعف أ ف أع أى وخص أخػر أع وخاػلك
قػف او ػفرلخ ق نلػؾ أف عػ أر ع ب ػث ب فسػؾ س اػؿ وةػـ االث ػفف عولػف أهػـ وػسء أف قػؿ بفووػ فر
42

اوػذى سػ خ فره ب فسػؾ طػعؿ لف ػؾ عاوعػدعة او ػى سػ خ فرهف ب فسػؾ ألضػفً ظػؿ ع ػدى بةػف طػعؿ
لف ػؾ

ققلثػت أقلػر عأب ػث قعوػدت ا ػى بفألقػؿ ضػفبط قربػد أف للػعف وػ فرى قػر بط بةػذا

او قػؿ عالبػد أف للػعف اوػذى اخ ػفره ضػفبط قو ةػد عوػوفع قعػرأت بل ػفف قػف اووػ ر ػفزعا ألنػى
األوفبى وداً ع أثرت بةـ وداً عألقنت بةـ طعاؿ لف ى عهـ:
ال لر عى اوقود قف لر لب اوخطأ

عقف ل ةلب ا عد اووبفؿ ل لش أبد اودهر بلف او فر
هذا و فر ا خذ ه طعاؿ لف ى عألقنت به قةـ وداً أف فرؽ بلف اوووفألك عاوقخفعؼ

اوخط اوففاؿ بل ةـ ألل ؾ ألنلةـ طعؿ اوع ت أقف دع س قأ ف رأت لثل اًر ع ػأثرت بفووػةلد اوبطػؿ

او قل ػػد إبػ ػراهلـ اورق ػػفألس فئ ػػد اوقوقعأل ػػك  39عأأل بػ ػره ق ػػف أألظ ػػـ اوض ػػبفط ق ػػس او ػػفرلخ او س ػػلري

اوقاري

ه لػفف دائقػفً لخبػرعه ( أ ػت س س وػةد لػف إبػراهلـ) قػف لثػرة وػوفأل ه عأ داقػه قلػفف أي

ألقنلك قدائلك فذ قف ع د ػه البػد أف للػعف ألنػى رأس هػذه او قنلػك

ػى إذا لػفف ألفئػد قػف ألقنلػك

قدائلػػك س ػػفبعك عألق ػػؿ او قنل ػػفت اوفدائل ػػك لثل ػػر و ػػداً عألضػ ػفً زقرئ ػػه ق ػػس اوع ػػدة ػػأثرعا ب ػػه بفووف ػػب

االخر س وػه غلػر وػوفأل ه عا داقػه قلػفف لطبػؽ ألنػى فسػه قػس او ػدرلب أ اػى دروػفت اواػ عبك
بؿ قف لطبؽ ألنى زقرئػه قنػذوؾ ػأثرت بػه وػداً عسػفظؿ أألقػؿ عا ػدى بػه إوػى أف ألػعف قثػؿ هػذا

اوعفئد او ظلـ.

وذوؾ أروعلـ قف أهـ ا ولفء أف لعف ولـ دعة عو فر سأسأؿ سؤاؿ عسأق ح قػف لولػب
ألنله قلفقأة قفدلك قعرلك قف ا وػلفء اولثلػرة وػداً او ػس البػد أف اػؼ بةػف اووػوفألك عاال ػداـ ولػف
لعود وػسء هػع ا ألظػـ ألنػى االطػرؽ عرسػعو ف اولػرلـ ألنلػه اواػرة عاوسػرـ ػفؿ و ػف هػس ا ألنػى

قس قلزاف س فت او بد لعـ اوعلفقك هس ألنى قلرة ال اعة عال زلفة ققف هس هذه اوافك؟
من سيخربني سيأخذ مكافأة ماليت فىريت؟

الطالب  :حممد  :حسن اخللق

الدكتىر :أشكزك  022جنيه مكافأة فىريت
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سف اوخنؽ أألظـ وسء قس قلزاف س ف ف لعـ اوعلفقػك هػع سػف اوخنػؽ قربػد أف ل نػى لػؿ
إ سفف بةذه اوافك بقفةعقةف او قلؽ ولس قعط نع اونسفف عولف للػعف وػوفع بلػؿ قػفرس بلػؿ اوق ػف س
اووقلنػػك لػػأ س س ػؤاؿ؟ قػػف هػػس او ر ػػك بػػلف قخػػفطر اال ر ػػت ع سػػف اوخنػػؽ؟ عاالوفبػػك أ ػػس إذا خنلػػت
ألػػف سػػف اوخنػػؽ سلسػػةؿ اخ ػراؽ دقػػفغس ع ةػػف لس ػ طلج أي وػػخص أف لخبر ػػس بػػأي وػػسء خطػػأ
عألضػفً لسػ طلج أف لةػػدـ اوقلػػفف اوقعوػػعد بػػه أع اوػػذي ل قػػؿ بػػه عألضػفً ققلػػف أف لةػػدـ بنػػده عققلػػف أف
أ فقؿ بولؿ غلر الئػؽ قػج زقرئػس أع قػج ول ار ػس عولػف سػف اوخنػؽ عضػقلري لاػب عا دائقػفً ر بػفء
ألنى قةـ اوضقف ك ا سفسلك عاورئلسلك او س البد أف لؿ وخص ل قؿ ألنلةـ و قل ةـ.
تعقيب األستاذة الدكتورة  /ىبة شاىين
لػؿ اووػلر وضػلعق ف اولػراـ اوػدل عر  /ثػرعت اوخربػفعي اوق خاػص قػس وػئعف او رلػفت
اإلسػرقلك اونػعاء /ألػفدؿ او قػدة اوقس وػفر بفلفدلقلػك فاػر او سػلرلك او قلػد  /ق قػد سػقلر اوق ػدث
او سػلري اوسػفبؽ عاووػلر قعاػعؿ سػ فذ ف عزقلن ػف او زلػز أ.د  /ق ػس اووػر فعي فئػب رئػلس اووفق ػك
ووئعف او نلـ عاوطرب لقف عوه بفوولر ونسفدة او ضعر قف أألضفء هلئػك او ػدرلس ع لػفدات وفق ػك
أللف وقس عأب فئ ف اوطرب عأسرة قف أوؿ قار عاعت طرب قار .
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دعة اوف فف بلعقى قؤاد
كممة الفنان الكبير األستاذ بيومى فؤاد:
بػػدأ اوف ػػفف بلػػعقى ق ػؤاد بفو ػػدلث ألػػف بدالػػك لف ػػه اوف لػػك ػػفئرًر وقةػػعرى لػػفف نلػػؿ وػػدا

أ ار ألنػى ق ػفب س قػف زقرئػى قػى اولنلػك قعػط أل ػدقف خروػت قػت بأألقػفؿ قسػر لك ألدلػدة
ولف وقةعر اوقسرح قةقف زاد قنلس قثػؿ وقةػعر اوسػل قف عال قثػؿ وقةػعر او نلفزلػعف ف اوقسػرح
ال لو ػػةر اوف ػػفف

ػػه ال لا ػػعر .ق ػػى أل ػػفـ  2411-2414ػػدقت أألق ػػفؿ قس ػػر لك ألدل ػػدة

علفف اووقةعر ل سفءؿ بفس قرار للؼ س طلج أف ظةػر قػى ألثػر قػف قسنسػؿ قػى فػس او ػفـ ؟

عللػػؼ سػ طلج اوخػػرعج قػػف وخاػػلك إوػػى أخػػرى خاعاػفً إذا لػػفف وػػدى اػػعلر قػػى فػػس اولػػعـ
اوعا د بألثر قف قسنسؿ عألثر قف وخالك.

أوفب "هػذا لػفف سػةؿ وػداً بفو سػبك وػى

ػى ل ػت أ ػعـ بػثرث أألقػفؿ قسػر لك قػى ذات اولػعـ

عل ػػت أخػػرج قػػف قسػػرح إوػػى آخػػر"  .أ ػػف أ ػػب او قثلػػؿ وػػداً عأأل ػػفد ألنػػى او دلػػد قػػف ا ألقػػفؿ قػػى
فػػس اوع ػػت

ػػى عوػػدت فسػػى قػػى اوفػػف عاووػػةرة ػػد أ ػػت إوػػى قػػى ع ةػػف  .لثلػػر قػػف اوققثنػػلف

ألفوعا عقف عا عوـ ل رقةـ اووقةعر

ةـ ققثنلف قسرح.

ا ػػف أعوػػه لنق ػػى ونوػػبفب "إشددتغموا واتعبددوا بصدددق ألن فددي الفددن عندددما تعمددل بصدددق
والمشاىد أيضاً يشعر بيذا الصدق".
أ.د /ىبو شاىين
أسقح و ف اف عوه و ضر ؾ ب ض ا سئنك ثـ ف ح او عار قج اب فئ ف اوطرب.

نت قس اوبدالػك أ ػؾ خػرلج وفق ػك نػعاف قثػؿ أالؼ اوخػرلولف بفخ اػفر للػؼ أاػب ت

اوسعبر س فر " بلعقس قؤاد " عقف او ال ك أع اوخنطك اوس رلك ؟
أوفبػػك اوف ػػفف بلػػعقى ق ػؤاد /اوقسػػأوك قسػػأوك اإلخػػرص قػػس او قػػؿ عاواػػبر او ػ غؿ عااػػبر

اولثلػػر قػػف اوف ػػف لف أاػػب عا سػػعبر س ػ فر قػػى سػػف اػػغلر (اوقطنػػعب أ ػػؾ ػػؤقف بقػػف قػػؿ) عرب ػػف
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ألعضػ س خلػر أ ػس قفزوػت

ػى اآلف رغػـ سػ س أألقػؿ أدعار أاػغر قػف ػعاوى 14سػ عات ل ػت

أود دعر هفقوى روؿ ألقره  64س ك أع  74س ك  .اولثلػر قػف اوف ػف لف ال ل بػعف أف لقثنػعا أدعا اًر
ػػى ألػػفـ
ألب ػر قػػف س ػ ةـ ولػػف هػػع لف ػػفف ال لةقػػه ذوػػؾ  .ا ػػف خ ػرلج ق ػػعف وقلنػػك ألػػفـ 1994
 1997ل ت أ عـ بأدعار قسػر لك قػس اولنلػك أعؿ قسػر لك قػت بةػف ع عفضػلت أل ةػف أوػ اًر لػفف

قػػس " مركددز اإلبددداع الفنددي "

ػػد ق ػػف بفو دلػػد قػػف اوبرعقػػفت وقػػدة ألػػفقلف ع ػػـ غللػػر قرلػػؽ او قػػؿ

ألثر قف قرة عأ ف اوع لد اوذي وـ أ غلر ع ـ ألرض اوقسر لك عاوس  15لعقفً قػس قسػرح اوة ػفور
علفف أورى ألف اوػ  15ألو اًر لعقفً  754و له  .ب ػد ذوػؾ قػت بأألقػفؿ " مسدرح دولدة " قػف ألػفـ

1998

ػػى  2443ب ػػد ذوػػؾ طنب ػػى ا س ػ فذ /خفوػػد وػػرؿ أف ا عػػدـ إوػػى قرلػػز اإلبػػداع اوف ػػس

اودق ػػك ا عو ػػى علف ػػت اإلخ ب ػػفرات اػ ػ بك و ػػداً عل ػػفف أل ػػدد اوق ع ػػدقلف ػ ػعاوس  3544طفو ػػب ع
اوقطنعب عاوى  54طفوب قعط ع ـ اخ لفرى قػف ضػقف اوخقسػلف.ألثر قػف لقلػز /خفوػد وػرؿ إ ػه
طنب وقلج اوقسئعولف ألف اوػ  Mediaولسع ةـ (لوةرهـ) .

بل ػػعقس قػ ػؤاد و ػػـ لل ػػف و ػػه ا ػػلب ع ػػـ اخ ل ػػفر ض ػػفؿ اوو ػػفق س عس ػػفقح س ػػلف لفس ػػر
علأخػذ قػف هػع أهػـ عقػف هػع
اوطعبوس ق قد س داعي أ قد سنلفعي  .لػفف ُلوػفهد قػس اوقسػرح ُ
أألظػػـ علػػفف لخنػػص قػػس ألقنػػه وػػداً قػػس اوقسػػرح قلػػأ س قخػػرج لبلػػر قثػػؿ  /وػرلؼ ألرقػػه لأخػػذه
قػػس ألقػػؿ .
اوسػل قف

ػػى اآلف رغ ػـ قػػف أ دقػػه قػػف أألقػػفؿ لبطعوػػك ول ػػى أ ػػعـ بقوػػةد أع أث ػػلف قعػػط قػػس
ف قػػف عوةػػك ظػػرى أف اولػػـ وػػلس وػػه لقػػك عولػػف ا هػػـ هػػع اوػػدعر أع اووخاػػلك او ػػى

اوقوػفهد قػف قػلنـ سػل قف اوػذي للػعف
ؤثر قػى او ػفس ع ػرؾ باػقه قػج اووقةػعر عأل ػدقف لخػرج ُ
قد ه  3سفألفت ل ذلر قوةد بلعقس قؤاد اوذي لفف قد ه عاوس  3د فئؽ قعط.
سؤال أ.د /ىبة شاىين
ق ػػف اوعاض ػػح أف عط ػػك ا ط ػػرؽ بل ػػعقس قػ ػؤاد ه ػػس اوقس ػػرح بق ػػف أف ض ػػر ؾ خػػرلج وفق ػػك

نعاف للؼ رى اآلف قف لس طلج أف لعدقه اوقسرح اووفق ى قف ضخ دقفء ودلدة قس اوقوفؿ اوف س؟

أوفب اوف فف بلعقى قػؤاد ر ال لعوػد ا ػد قػف اوقوػفهلر عاوف ػف لف اآلف إال عوػه وػذعر قػى

اوقسػرح عخاعاػفً قسػرح اووفق ػػك  .ل ػػت أألػف س قػػف قوػلنك اػػغلرة قػػس وفق ػك اوعػػفهرة عذهبػػت

إوى اووفق ك عاخ فرت اوف فف /ق عح أ قد عهع خرلج لنلك او وفرة علفف ق رعؼ عقوةعر وػداً قػف
خرؿ قسرح اووفق ك عاو عل ف برئلس وفق ك اوعفهرة علفف رئلس اووفق ك ل ػدث ف ألػف ق ػف لف لبػفر
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قثؿ اوف فف ارح ألبػد اهلل  -خفوػد اواػفعي  -عاوف ػفف خفوػد اػفوح ر قػك اهلل ألنلػه علأ ػه ل ػدث ف
ألف ق ف لف ألفوقللف للؼ او عى بةػـ رئػلس اووفق ػك عر ػب بةػـ أقضػؿ ر ػفب علػفف لاػط به

اوف فف /ق عح أ قػد خػرلج لنلػك او وػفرة وفق ػك اوعػفهرة عألر ف ػه بػفووقلج ه ػفؾ " ققسػرح اووفق ػك

هع اوق ؾ او علعس اوذي ل قس اوقعاهبه او علعلك".
سؤال أ.د /ىبة شاىين

لل ػػؼ غفب ػػت ألل ػػعف قخرو ػػس اوس ػػل قف عاو نلفزل ػػعف أل ػػؾ طػ ػعاؿ ه ػػذه اوسػ ػ عات ق ػػف عوة ػػك
ظػرؾ؟ هػؿ ػؾ ل ػت ق ةقػؾ قػس اوقسػرح وػداً قةػؿ نػعقةـ ةػـ ػأخرعا قػس إخػراج هػذا اوػ وـ
اوف فف بلعقس قؤاد ؟
أوفب اوف فف بلعقس قؤاد /أي ق فف البد عأف للعف وػه  c.vلػذهب بػه إوػى وػرلفت اال ػفج
أ ػػف وػػـ أق ػػؿ ذوػػؾ قطنعػفً ا ػػف ل ػػت ا ػػعـ بفو دلػػد قػػف ا ألقػػفؿ اوقسػػر لك ػػى او ػػفس لرع ػػى قػػف
خرؿ اوقسرح عوقف رب ف سب ف ه ع فوى أراد عاو فس أر ى ـ هذا.
سؤال أ.د /ىبة شاىين
قف اودعر اوذي ق ى عدلقه عقف اوف ف لف اوذلف س ق ج بأألقفوةـ ع ق ى أف قؿ ق ةـ؟
أوفب اوف فف بلعقس قؤاد /أ ق ى أف أقثؿ دعر قثؿ ولخ او ػرب هقػفـ /هػذا اوعفئػد اووػ بس

أ ق ػػى أف أو ػ غؿ قػػج الفنددان د /يحيددى الفخرانددي ع ػػد رو ػ ت قػػر لف ون قػػؿ قػػج الددزعيم /عددادل

أمام ولف وألسؼ وـ عقؽ قأ ق ى اف أألقؿ ق ه رلبفً.
سؤال أ.د /ىبة شاىين

خػػرؿ قو ػعارؾ اوف ػػس اوطعلػػؿ قػػف ألثػػر دعر ػػرى أ ػػؾ أر ػػبط بػػه عأثػػرت بػػه بوػػلؿ

لبلر قج اووقةعر؟

أو ػػفب اوف ػػفف بل ػػعقس قػ ػؤاد/ر ألث ػػر ا دعار ػػأثل اًر ق ػػج اووقة ػػعر هق ػػف "او ػػدل عر ربل ػػج" ق ػػس

اولبلػػر أعي ػ ػ "اووػػلخ س ػ د او لػػف س" قػػس قعوػػه ػػفرة  .او ػػعع قػػس ا دعار هػػذا لػػفف لػػؿ قػػف أ ق ػػفه
ى ال لا ؼ بلعقى قؤاد قس فوب ق لف أع لعفؿ أ ه ققثؿ لعقلدي قعط.
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سؤال أ.د /ىبة شاىين
ضػػر ؾ أ وةػػت قػػس قوػػفؿ اإلألػػرـ قػػف خػػرؿ عػػدلـ اوبػراقج قثػػؿ بر ػػفقج بلػػعقس أق ػػدي
ألنى وفوك  DMCققف اوفرؽ بلف بلعقس قؤاد قعدـ اوبراقج عبلف اوف فف اووفقؿ بلعقس قؤاد؟
أوفب اوف ػفف بلػعقس قػؤاد /عػدلـ اوبػراقج أع او قػؿ اإلألػرـ قسػأوك اػ به وػداً عخاعاػفً

قػػف ل قنػػعف ألنػػى اوةػعا بخػػرؼ اوبػراقج اوقسػػونك للػػؼ لونػػس بفوسػػفأل لف عاوثرثػػك بػػدعف رلػػك قفوقسػػأوك
ا ػ بك و ػػداً قػػس او ق ػػعـ  .أ ػػف قػػى او علع ػػك او ل ػػفر أخػػذ س ق ػػس اوقعضػػعع عو ػػـ أ س ػػبةف قػػف بػػؿ ولػػف
اوقسػػأوه أاػػب ت وػػد عاسػ قرلت ػعاوس سػ ك قػػس عػػدلـ نػػؾ اوبػراقج ولػػف أؤلػػد ألضػفً أف هػػذا اوقعضػػعع
وفؽ لث أ ؾ قطفوب أسبعأللفً ب عدلـ نعك قج نع لف أع ثرثك قعوعدلف قسونلف.

سؤال أ.د /ىبة شاىين
ب د دخعؿ ضر ؾ قوفؿ اوسل قف اوبػراقج اإلذاأللػك عاو نلفزلع لػك ع عػدلـ اوبػراقج قػف اوػذي
نـ به ونقس عبؿ و غؿ قله أع قف او وربك اوودلدة او س لقلف وؾ اودخعؿ قلةف؟
أوفب اوف فف بلعقس قؤاد  /فسس لعود ألقؿ فعف قف بلف قار عاوخنلج أع بػلف قاػر

عسعرلف عوب فف ععـ ب قؿ قلنـ لبلر ألف قار ف قار س ؽ أف عد إوػى اورلػفدة قػرة أخػرى
قةػػس س ػ ؽ أف عضػػج قػػس قلف ةػػف او علعػػس  .أ ػػس أقخػػر عأقػػرح لثل ػ اًر أل ػػدقف ل ػػدث او ػػفس ألػػف
قاػر أوػ ر بػفوفخر عاإلألوػػفب بقعػػدار بػس ع ز ػػس أل ػػدقف أرى اووػبفب ال لوػ رعف بفإل قػػفء

ونبند ولف قار دعوك لبلرة علبلرة ألضفً ألنى اوخرلطك عول ى أ ق ى أف عد قاػر إوػى قلف ةػف
سػػعؼ ل وػػؼ أف ق ػػف لف لثل ػرلف وػػداً ألفو ػعا ق ػػف ط ػعاؿ ألقػػرهـ عهػػـ غلػػر قا ػرللف اوو سػػلك

عول ػف

ػػف سػل ف أ ةػػـ غلػر قاػرللف قثػػؿ اوف ف ػك اػػبفح لػذوؾ اوف ػػفف قرلػد ا طػػرش أسػػقةفف

ق ػػفلزة أ ق ػػد ق ػػف لف ألفوػ ػعا سػ ػ لف ب ػ ػ 34ع  44سػ ػ ك هػ ػؤالء اوف ػػف لف ألع ػ ػعا أف و ػػةر ةـ ع و ػػف ةـ
او علعس قس قار.
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سؤال أ.د /ىبة شاىين
ع ضػػر ؾ طفوػػب قػػس قػػدروفت وفق ػػك ن ػعاف قػػف اوػػذي ل ػػت

عأابح اوع ت ق فسب اآلف أف

ععه لف فف لبلر ا س فذ بلعقى قؤاد ؟

نػػـ بػػه ع ق لػػت أف

ععػػه

أوػػفب اوف ػػفف بل ػػعقس ق ػؤاد /ر او علع ػك أ ػػف وػػـ أ ق ػػى ألثػػر ققػػف عا ػػنت إولػػه عأدألػػعا اهلل

سب ف ه ع فوى أف لدلقةف قك ألنى او قد هلل عأ ق ى أف او فس ال و ر بفوقنؿ ق س.
الشاعر مروان صبحي:
اووفألر ا عؿ بفووفق ك س لف ق فول لف عألضع وو ك

للـ ع فاؿ ألنى اووفئزة ا عوػى ووػ راء

او فقلك قس قار ع وربك قثلؿ قس اوقسرح لقس عى أعؿ قثلؿ بوفق ك أللف وقس.
اووػػفألر "قػػرعاف اػػب ى" أهػػدى اوف ػػفف بلػػعقس ق ػؤاد دلعا ػػه اوػػذي أخػػذ ألنلػػه اوقس ػ عى ا عؿ قػػس
قار هذا او فـ.
أهدى اوطفوب "ق قعد سلف" اوف فف بلعقس قؤاد اعرة رسقةف وه ا ففالً بعوعده ق ف.
شعر :مروان صبحي من ديوانو الثالث الجديد:
خلعط قف عر فب ك ؼ و رؾ
 قج إ ؾ وسه اغلر اوسفاوسف قفهعش قعلفس ون قر اوولب بل فسب طردلفً قج دق ه عآهه ع نب لئف
 أ رقؾ أله ق ةف أ عؽ؟عاهلل قفقلش!
أ ف بس بدأت أقعؽ ق ةف
لفف وفلز طلش
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إ ف عو ف ؼ لعـ ع اود لف
قفهقف ف علقلف قفهق ةف!
 ا سفسؾ اله عأ ت قعرب ألنى ربج اوعرف عؼ نبؾ ف ك قف ا سقفء علف او عارلخقش ب سب عسفلبةف ألنى اهلل
عال بوغؿ فسس بوسء عال
قله ؼ وسقس ق فطؽ ق نه
عأللفؿ ب خفؼ و لش  ..ق ولخ !
 عاو قر؟او قر ضل ه ؼ ست وةعر
عأ ف ألفلش بلةف ععلفهف
عأهع قر اوب د قفبل ف قرعر
راح خبس اوبدر ع فؿ او عر
أللؿ بلعاوه ع ده ب عر
وع فوفه او ظ عألداهف
ولف قل عب وه ل لش قوبعر
قلت  ..ع لف ه بل لفهف !
اورعح ب فع ؾ سفألك اوقعت
عا ف رع س قف س عوسه ب لش
عطبل س وع اود لف ق فلف
(إالهف)هععؿ ..عاهلل قفأللش
عاذا لفف اوقعت ؽ عآله
4:

قإزاي ه ععؿ ونقعت بوعلش !
ع فوعوس اوو ر ده بل طؿ
ازاي أللفزي ل طن س
عاهلل قف خفلؼ أبطؿ و ر
أ ف خفلؼ هع لبطن س
ألفش لفقف وفلن س ألنى ل فقه
عؼ ألزقف لؿ او فس خفقعا
لفف الضـ ع ه ؼ دلؿ لفقه
ألنوفف لخنؽ وى زقفف عقلفف
بقوفز ..قش زي ألفوقلـ زعر
قأ در قج أي قراؽ أع قعت
أ طج لراس س عأأللد اودعر
قسرعر؟
ألنى أله ل س لف سرة
اود لف قننس اوق ارة
وفوةف االعالد عاولعقس لقفف
عسفب نس او زف اخذه قس بابرة
وفدلت وس عدا س ب ت اووف دة
ع فوت وس اسقج أ ف نبس ألنلؾ
اوسفألك خرص ألدت عا دة
قفت سفألك ؼ ألفـ ابلض عس لد
األ بره قلرد أعؿ عودلد !
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بالت وند لف ب لره ع عوت
ازاي لف قلردى هوعقؾ أللد
عا ف ذلري أبعلف لقفف أسبعع
وع بغنط قره عأرعح ع اوفرح
بر ل س دخنت بدعف قف اد قس طرلؽ
قعطعع
قرسعقنس ألنله إلس لبلره عقل عب
قق عع
عبولؿ أخطفء قش أخطفئس علإ س لسعع
 قعوعع ؟عاهلل أ ف ق ر قش فسس
بعلت اقوس قغقض قش بفاص ألنوفف
ؼ او قك بوعؼ أل ر
عبفلر قر ل س بت ..أع ب ب وع ق ر قفلر
فدر ألنى إ س أ عـ ف س
أع ألفلز او ؽ أ ف قش فدر
قدبعح عبفرقر عبلفبر
قش عة دي ل س رعة رعح
عبلنـ أبعلف ألنى قعبفلنه
إدا س ل لر أعي غلر قسقعح
قبعلت اب نه رسفلؿ بس
عأللد هل س عه رعح وه
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وع قش قسقعح أ س أطنج قعؽ
قلفرب للعف بعس قسقعح وه
ل زؿ علطفس ق فلف اووقج
علولب وس هدعـ عاس ه ألنلف
هنبسةف عا عؿ وه اهلل لخنلؾ
قلععونس لبلرة ألنلؾ ق نش
قأ عوه خرص قف بلةفش
هغسنةف عبلره أللد ه لش
 طعؿ ألقرؾ لفض أللؿ بلفشق سعبؾ اب ؾ عال سلت
بلععوعا ا لح ا ؾ قلت
طب قلف ع اول بك ؼ نب اوبلت
أع قلف ا ف س ألوفف ألطوفف
عال ا ف قف فسس لف بفبف ا لت
أع قلف ألنوفف قف للعف قر فف
قس اون ب بسلبه قلغنب س
او فس قفهقلف ا ؾ بفبف
قف ععؿ او ؽ ا ؾ اب س
عا ؾ ضلت ألقر سلب س
عرو ت لف دعبؾ أل د اوقعت
ألفلولف قف غلرؾ عؼ خلرؾ
لنس قضؿ اوقعوى أللد قضنؾ
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قف غنبس أ ف وفي بفضفض وؾ
قف قضنؾ بعس قش طفوبه دقعع
او عر ك هولبةف عقلةف وقعع
عاطن نؾ ألفدي لد قعؽ
اذا لفف اوقعت قف قس ق ه روعع
هطنج وؾ ا ف ألنوفف قخ عؽ
ع عطس ولن س ألنى ل فقؾ
ع قل س  ..عأوعلنؾ بعز
قف لعقةف قف وعقت ؼ لعـ بفل ع
زلؾ قفقى لدعب بفولعز
ب وعز اور قك ألنله لفبف
عألنلف لقفف اور قك وعز!
أ.د /هبك وفهلف ولر اووفألر قرعاف اب ى .
بعض أسئمة الطمبو:
سػؤاؿ) بخاػػعص وربػػك اوف ػػفف بلػػعقس ق ػؤاد قػػس لػػف رع قاػػر قػػج اوف ف ػػك اولبل ػرة /هفوػػك
قفخر عأ قد ق س اوسؤاؿ هؿ ععـ ب لرارهف اوقرة اوعفدقك ؟
أوفب ػػك اوف ػػفف بل ػػعقى قػ ػؤاد ر لعو ػػد  16قس ػػر لك ق ػػف بة ػػـ بفوف ػػؿ عولػ ػ ةـ ػػى اآلف و ػػـ
لذاألعا اوق ج لرلد بػل ةـ وع ػعات ق ل ػك غلػر ػفة او لػفة عأسػ أ ؼ دلثػه بخاػعص اوقسػرح أ ػه
وػػلس ودلػػه اوع ػػت اآلف ولعػػعـ بأألقػػفؿ قسػػر لك ف ل ػػفج إوػػى فػػرغ عع ػػت لبلػػر عأ ػػه أأل ػػذر ألػػف
قسر لفت لثلرة و دـ عاقر اوع ت عبإذف اهلل اوس ك اوعفدقك لعود قسر لك لبلرة.
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س ػؤاؿ) و ػػفرلت ق ػػس قػػلنـ اوب ػػر او ػػف س اوػػذي ل ػػف ش اوةوػ ػرة اوغلػػر وػ ػرأللك قػػف ا ػ ل ؾ
ونوبفب بخاعص هذه اوعضلك؟
أوفبك اوف فف بلعقى قػؤاد  /وػدل ف وػبفب لثلػرلف وػداً بلقع ػعا قػس ألقنةػـ لفووػرطك عاووػلش

عأ ف ال أػ فطؼ قػج اووػبفب اوػذلف لةػفورعف هوػرة غلػر وػرأللك

ػى وػع ػدث وةػـ لفرثػك "وػع

ه قعت قعت قس بندؾ أ سف".
الطالب  :عمرو سميم تجارة إنجميزى :
س ػؤاؿ) قػػف هػػس اوخط ػعات او ػػس قػػت بةػػف

ػػى اػػؿ إوػػى هػػذه اوقلف ػػك؟ هػػؿ لػػفف وػػدلؾ

ر لب عخطعات وذوؾ أقف إ ؾ رلت لؿ ذوؾ ونعدر أع ون ظ ؟ إذا لػفف وػدلؾ نػـ هػؿ عع ػه أـ ال
عاذا عع ه ققف او فوس؟
أوفب ػػك اوف ػػفف بل ػػعقى قػ ػؤاد  /لثل ػػر ق ػػف او ػػفس لس ػػأوع ى أل ػػدقف لو ػػدع س ق ػػس لثل ػػر ق ػػف
ا ألقػفؿ للػػؼ خطػػط ع ػؾ عقػػف لػػدلر أألقفوػػؾ؟ اوقعضػعع لروػػج ورب ػػف سػب ف ه ع ػػفوى أ ػػف وػػلس
ودي قػدلر أألقػفؿ أ ػف ألوػعائس وػداً اوقعضػعع لنػه ل ػعد ورب ػف سػب ف ه ع ػفوى قػف ا وػؼ ونلػفء

أ ف وـ أ ق ى ألثر ققف عانت وه او قد هلل قف بدالك او ورل فت عأ ف ألفوؽ ونقسػرح ع ػى ب ػد
خروػػس قػػف اولنلػػك اس ػ قرلت ػعاوس  7س ػ عات أألقػػؿ قسػػرح قعػػط عوػػـ أ عفضػػى أو ػ اًر عب ػػد ذوػػؾ

بدأت أألقؿ عألضفً ق رة قرلػز االبػداع اوف ػس أل ػدقف ل ػت طفوػب قػف ألػفـ2443

ػى ألػفـ2446

وػـ ا عفضػى أوػػر ألضػفً ول ػػه ل بػر لػػعرس قوػف س قػف ع ازرة اوثعفقػػك .قأ ػف وػػـ أ ق ػى ألثػػر ققػف أ ػػف
قله عاو قد هلل.

لنعى ا س فذ /سقلر ألبد او فار ا سئنك ونف فف بلعقى قؤاد
الطالب عمى عصام:
سؤاؿ) لععؿ أف وه اوفخر او ظلـ أ ػه لوػ غؿ ألنػى فسػه قػس قوػفؿ او قثلػؿ
اوعاػػعؿ لػػفـ لػػف رع قاػػر ققػػفذا

ػى لسػ طلج

ػػب أف ا ػ ه لف ػػفف غلػػر أف لو ػ غؿ ألنػػى فسػػه

لس طلج أف لس قر قس هذا اوقوفؿ؟
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ػػى

أوفب اوف فف بلعقى قؤاد /ال للأس ػ لابرػ لو غؿ رب ف سب ف ه ع فوى ال لضلج به.
سؤاؿ) قف هػس ألثػر خطػعة لف ػت اػ بك قػس طرلػؽ وػفح اوف ػفف /بلػعقس قػؤاد عاسػ ط ت

أف خطفهف؟ عللؼ خطل ةف؟

أوفبػػك اوف ػػفف بلػػعقى ق ػؤاد /او علعػػك قػػف أا ػ ب اوقعا ػػؼ قػػس لػػف س أ ػػه بػػدأ اإل ػراؼ
ق س قػج بدالػك زعاوػس قل سػب وزعو ػى أ ةػف لف ػت ػدق ى دق ػفً ونقعضػعع علف ػت ػؤقف بػى وػداً

علف ت نـ أ ه قس لعـ قف ا لفـ بإذف اهلل رب ف سل عض ى عل طل ى ؽ بى.
الطالب /أحمد حاتم

سؤاؿ) ضر ؾ لفف وؾ وربك قس اوسػ عدلك وبر ػفقج لسػقس قع عغراقلػف عقسنسػؿ " أ نػـ
بلػػعـ " هػػؿ ػػعد أف ػػعد ع لػػرر قػرة أخػػرى هػػذه او وربػػك عهػػؿ أسػ فدت قػػف هػػذه او وربػػك ألثػػر قػػف
او قثلؿ قس قار؟
أوػػفب اوف ػػفف بلػػعقى ق ػؤاد /أ نػػـ بلػػعـ قسنسػػؿ قػػف إ ػػفج ػػفة اوقوػػد قػػس قاػػر أ ػػف وػػـ
أو ػ غؿ قػػس اوس ػ عدلك هػػع لػػفف بل ػػرض قػػس اوس ػ عدلك ف اوع ػػفة لف ػػت قوػػفره قػػى قاػػر عأ ف وػػـ
أقثؿ قس اوس عدلك.
أ /سيد عباس
سؤاؿ) قف هع دع ؾ قس او قثلؿ؟
أوػػفب اوف ػػفف بلػػعقى ق ػؤاد /أس ػ د س او ػػظ بػػأف ػػدقت قسنسػػؿ قػػج اوف ػػفف او ار ػػؿ ػػعر
اوو ػرلؼ لن ػػف لػػفف وػػدل ف قوػػفهد قػػج اوف ػػفف ػػعر اوو ػرلؼ عل ػػف رلاػػلف وػػداً ألنػػى اوػػذهفب قػػس
اوع ت بفوضبط عولػف ألقر ػف قفسػبع فه ػعر اووػرلؼ ػدعة ل لػس اوفخ ار ػس ػدعة أ قػد زلػس ػدعة

ر قك اهلل ألنله لؿ او فس اوذلف أ بعا اوفف عأخناعا إوله قةـ دعة.

56

أنجي محمد "أسره بينا"
سػ ػؤاؿ) اوط ػػرب لرل ػػدعف عرش قثل ػػؿ  /ق ػػى أف اوف ػػفف بل ػػعقس قػ ػؤاد لو ػػرؼ ألنػػى ن ػػؾ
اوعرش علسفألدهـ.
ر ب اوف فف بلعقى قؤاد بةذه اوفلرة ععألد طرب وفق ك أللف وقس ب نبلك رغب ةـ.
سػ ػؤاؿ) ه ػػؿ ققل ػػف ونف ػػفف بل ػػعقس قػ ػؤاد أف لقث ػػؿ أق ػػرـ دل ل ػػه؟ بق ػػف فس ػػر ا و ػػفر ا ػػعر
اوبنطوك قس اقرـ اوسبلى عللؼ لقلف او خنص ق ةف ؟
أوػػفب اوف ػػفف بلػػعقى قػؤاد /طب ػفً ققلػػف أوػ غؿ هػػذا او ػػعع قػػف ا قػػرـ عل ػػت ا ػػدث أ ػػف
عأاد فئس بأف ععـ بأقرـ قػف هػذا او ػعع ولػف ا قػرـ اودل لػك عاوقسنسػرت اودل لػك ب لنػؼ لػفولؼ
ألفولك وداً وذوؾ اوق ولف اب دعا نلرً ألف ا فج هذا او عع.

قلقػف لخػػص ا وػفر اوبنطوػػك قػس أقػػرـ اوسػبلس أ ػػف وػف أداقػػج أل ػه

ػػس أألقػؿ ق ػػه ولػػف

فوعا فؽ ألنى أف هذا اوروؿ ودله أقرـ سقى أقرـ قعفعالت عولف ل سػب وػه ألضػفً أ ػه اوع لػد
اوذي فـ بأألقفؿ قس ق رة اوثعرة هع اوع لد اوذي ا ػ ج قػى هػذه اوف ػرة

ف اوقلػدلف لف ػت قػس فوػك

سلئك وداً قف ب د اوثعرة  .اوسبلس ا ج أقرـ ألدلدة ذع أهقلك قثػؿ قػلنـ لبفرلػه  -اوفػرح  -سػفألك
ع ص  -سعاؽ اوةف ـ ....عهلذا  .اوقخرج اولبلر لسرى ار اهلل وػفرؾ قػس قػلنـ لبلػر وػداً علػفف
قف ا فج اوسبلس قخرولف لبفر وداً بل بعا او قؿ قج أ قد اوسبلس قةع ودله ق عع قف ا قرـ.
أ /مصطفى خالد فتحي
سؤاؿ) للؼ أاؿ إوى لؿ قف عاؿ إوله بلعقس قؤاد؟
أوفب اوف فف بلعقى قؤاد /بفووغؿ عاوابر ال ظر إوى اوخنؼ بإذف اهلل.
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الطالب  /أبانوب اسحق
سؤاؿ) أ ف لققثؿ قسر س للؼ أاؿ إوى اوعسط اوسل قفئس بدعف اوعسفلط؟
أوفب اوف ػفف بلػعقس قػؤاد /أ ػف وػـ ألػف أذهػب وعللوػف عال لفسػ لف عوػـ أذهػب إوػى وػرلفت
عوػػـ أضػػج وػػى  C Vاوػ غنت قسػػرح علثلػػر قػػف اوقخػػرولف اولبػػفر قػػس ب ػػض ا

لػػفف بل قن ػعا

أقرـ عل فوعف قلةف إوى عوعه ودلدة ولف أ ق ى أف لؿ عا ػد لرلػد اوػدخعؿ قػس هػذا اوقوػفؿ لػرى
قس فسه اوقعهبك او علعلك رب ػف سػب ف ه ع ػفوى لضػج قػس لػؿ وػخص ق ػف قنلػه ألنلػه أف ل قلةػف
عال للػأس أب ػػث أ ػػت وػػفطر قػػس إلػػه عوػػفلؼ فسػػؾ قػػس إلػػه عاو ػػفس وػػفلفه أ ػػت وػػفطر قػػس إلػػه ؟
أب ػػث قػػس هػػذا اوقعضػػعع عاف وػػفء اهلل ه ػ وح اوقةػػـ أ ػػؾ لػػعف ققثػػؿ ولػػد

ػػف رأل ػػف لثل ػرلف

وداً قس ب ض اوبػراقج ال لعوػد وػدلةـ قعاهػب ال قػس او قثلػؿ عال قػس اوغ ػفء أب ػث ألػف قعهب ػؾ
ع قلةف عاف وفء اهلل س وح .

الطالب /مرقس من كمية تجارة
سػؤاؿ) قػػس اوسػػل قف اوقاػرلك ال لعوػػد نػػلـ قػػس ا قػػرـ عاذا عوػػد سػػللعف ب سػػبك %5
قعػػط بخػػرؼ اوسػػل قف قػػس هعولػػعد لعوػػد نػػلـ وألطفػػفؿ ولػػؿ اوق ار ػػؿ علعوػػد خلػػفؿ ألنقػػس .

عاوى قف ذوؾ؟

أوػػفب اوف ػػفف بلػػعقى قػؤاد /أل ػػدؾ ػػؽ قلػػه وػػداً بػػإذف اهلل ل ػػف ب

ػػدث بخاػػعص هػػذا

اوقعضػػعع قػػس او قػػفع رلػػب أ ػػف رلػػد أف عػػلـ سػػل قف أطفػػفؿ رلػػد أف فوػػد اووػػبفب أف عػػلـ قػػف

هفدؼ ونوبفب بإذف اهلل سللعف رلبفً إف وفء اهلل.

سؤاؿ) قف هع اولعقلدلفف اوقفضؿ ودى اوف فف بلعقس قؤاد؟
اوف فف بلعقى قؤاد /سلبعى قؤاد اوقة دس هع ا س فذ.
سؤاؿ هؿ ضر ؾ ب رؼ بف غف س اوو بلك ألنى أ ةف أغف س هفبطك أع قف هفبط؟
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أوفب ػػك اوف ػػفف بل ػػعقى قػ ػؤاد /ال طب ػ ػفً ب ػػفو لس ق ػػف لف لب ػػفر و ػػداً قث ػػؿ ق ق ػػد رو ػػدي

او زبس ق قعد ولعلع إسػقفأللؿ لػس غ ػعا أغػف س وػ بلك عقع عوعوػفت ولػف هػؤالء لػف عا لغ ػعف

أغػػف س و ػ بلك ذات ق ػػى وةػػف هػػدؼ عقػػس ق ةػػف ا غػػف س اولعقلدلػػك ولػػف وألسػػؼ اآلف لعوػػد
أغف س و بلك ال قت ونفف بأي انك.
عبد الرحمن طالب في كمية الصيدلة
سؤاؿ) وع أ ف لطفوب قس لنلك اوالدوك عودى قعهبك او قثلؿ رأي ضػر ؾ ألقػؿ قػس أي
طرلؽ هؿ ألقؿ دراس س قس لنلك اوالدوك عال أ رلةف عأ وه ونفف عاو قثلؿ اوذي أ به؟
أو ػػفب اوف ػػفف بل ػػعقى قػ ػؤاد /طب ػ ػفً للق ػػؿ ا ػػلدوك علقث ػػؿ عه ػػع طفو ػػب ق ػػس لنل ػػك اوا ػػلدوك

عأل دقف ل ةس دراس ه قس اولنلك ل وه ون قثلؿ وةفد ه قةقه وداً لظؿ ققثؿ هػفعي

ػى أف ل ةػس

د ارسػ ه قػػف اووػػفئز عهػػع قػػس سػ ك أعوػػى اػػلدوك عل قػػؿ ألنػػى قسػػرح اووفق ػػك أ ػػد قػػف اوقخػػرولف

لوفهده قس قسرح اووفق ك بفوادقك علأخذه قس قلنـ.
كممة لألستاذة الدكتورة /ىبة شاىين
ق ف ػف اولبلػر خػرلج لنلػك اوف ػػعف اووقلنػك وفق ػك نػعاف عال لعوػد أي ػػف ض بػلف أف أخػػذ
اووػػةفدة اووفق لػػك عأف لبػػر قثػػؿ ق ف ػػف اولبلػػر بلػػعقس قػؤاد اوػػذي ألقػػؿ قػػس ع ازرة اوثعفقػػك قأبػػدأ اوفػػف
عأ ت ق ؾ وةفدة وفق لك عال لعود أي فرض بلف االث لف.
الطالبة ىدير محمود  /آداب إعالم
س ػؤاؿ) وق ػػفذا عوػػد أق ػػرـ رلػػز قع ػػط ألنػػى او وػ ػعائلفت

ػػه أل ػػدقف ػػرض قػػس اوخػػفرج

قػػفوغرب لأخػػذعف قلػره سػػلئك ألػػف اوقو قػػج اوقاػػري؟ وقػػفذا ال عػػعـ بػػأقرـ عثفئعلػػك بػػر ألػػف وقػػفؿ
قاػػر قثػػؿ ا ه ارقػػفت ػ ػ وػػرـ اووػػلخ ػ ػ علبػػج ػ ػ اوعا ػػفت ػ ػ اوقسنسػػرت او رللػػك دائق ػفً ب رلػػز ألنػػى
اوق فطؽ عا قفلف اووقلنك ق لعف لدألفلف عأقفلف وذب ونسفئ لف؟
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أوػػفب اوف ػػفف بلػػعقى ق ػؤاد /قلقػػف لخػػص ا قػػرـ اوعثفئعلػػك لػػؿ اوق ػػفوـ لعوػػد أل ةػػف أقػػرـ
عثفئعلػػك قػػس اوقلف ػػب قعػػط ولػػف ضػػر ؾ أل ػػدؾ ػػؽ عوػػفري ألقػػؿ ذوػػؾ بػػإذف اهلل رلبػفً

ػػى بػػلف

اواعرة اوطبل لك عاووقلنك وبند ف.

سؤاؿ) قفذا عدـ هذا او فـ قس رقضفف قف قسنسرت؟
أوػػفب اوف ػػفف بلػػعقى ق ػؤاد /أ ػػف ق ػػرعض ألنلػػف ثػػرث قسنسػػرت قػػس رقضػػفف عأ ػػف بع ػرأهـ
ػى أخ ػػفر

ػى اآلف وػػـ أقضػس أي وػػسء خػػفص برقضػفف

وقعسػػـ اػػؼ اوس ػ ك عوػػـ او سػػلـ عب ػػدهف ون لػػد اواػػغلر

ف اوسػػل قف وػفغنه وق ظػػـ ع ػػس

ػػى اآلف وػػـ أ سػػـ أقػػري قلقػػف لخػػص

قسنسرت رقضفف.
سؤاؿ) قف رأي ضر ؾ قس وخص اوف فف ق قد رقضفف؟
أوفب اوف فف بلعقى قؤاد /ق قد رقضفف وـ لبلر لس ؽ قفعاؿ إولػه عألثػر وػخص
قخن ػػص و ػػداً و قن ػػه

ػػدث خ ػػرؼ بل ػػف ق ػػس ق ػ ػرة ق ػػف اوف ػ ػرات

ػػس ن ػػت أرل ػػس ق ػػس قسنس ػػؿ

ا سػػطعرة بسػػبب قعضػػعع اوبنطوػػك ولػػف ػػدث قاػػفو ك بل ػػف ب ػػدهف بلػػعـ بفوضػػبط عألزق ػػس ألنػػى
اوقسػػرح عذهبػػت وقوػػفهدة قسػػر ل ه رقضػػفف وػػـ لبلػػر عهػػذا قثػػفؿ لبلػػر و ض ػ ار لـ بأ ػػه أل ػػدقف
أخنص ووغنه ععضج هدقه اب أألل ه رقضفف اغلر وداً قس اوسف اس طفع أف لاػؿ وةدقػه
أللد ب ب ب رؽ بوةد قعط

ه أخنص.

إىددداء مددن الطالددب سددامي أشددرف سددامي ثانيددة تجددارة انجميددزي أسددم الفنددان بيددومى ف دؤاد بالمغددة
الييرويميفية.
أحمد معتز طالب بكمية األلسن
س ػؤاؿ) أ ػػف بغ ػػس قػػس أق ػراح عقػػس فػػرت هػػؿ أأل قػػد ألنػػى اوفػػف قعػػط ل قػػؿ ف عاوػػدي
دائقفً لععؿ وس أف اوفف ولس ألقؿ عال بلألؿ أللش قس لف أ س ال أرلد إهقفؿ اوفف إطر ػفً

5:

ػس

بو غؿ عبأخذ لعرسفت عب نـ قأ ف ال أألنـ أسلر قس أي طرلؽ هؿ اوب ث ألػف وػغؿ آخػر عأهقػؿ
اوفف قج أ س قؤقف بفوفف وداً عاو ر أ س قس لعـ قف ا لفـ رب ف هللرق س؟
أوفب اوف فف بلعقى قؤد /طب فً إف وفء اهلل رب ف هللرقػؾ رداً ألنػى هػذا اوفػف قثنػه قثػؿ

أي وػػغؿ قػػس اوػػد لف أل ػػدقف ػػذهب ون عظػػؼ قػػس أي وػػرلك

ػػى وػػع وػػرلك أو بلػػك أللػػد بدالػػك

قر بػ ػػؾ وػ ػػلس قثػ ػػؿ ةفل ػ ػػه أللػ ػػد اوقر ػ ػػب قػ ػػس ا عؿ للػ ػػعف نلػ ػػؿ ب ػ ػػد س ػ ػ ك لزلػ ػػد عهلػ ػػذا....
عأ ت قسػ قر قػس هػذا اوقلػفف أللػد اوخبػرة ه فػرؽ لػذوؾ اوفػف قػس اوبدالػك ا وػر هللػعف نلػؿ ولػف
قج اوققفرسك هلخ نؼ  .قس اولػفدر او لػعقس أ ػت ب زلػد دروػفت ع ر لػفت أقػف قػس او قثلػؿ قأ ػت
ألضػفً ب زلػػد قػػس او ر لػفت عب أخػػذ خبػرات ق

ػؿ أقػػفلف أقضػػؿ عاوػر ـ اوػػذى طنبػػه للػعف ألبػػر قةػػذا

فس اوقعضعع .

إف وػػفء اهلل رب ػػف سػػلعقعؾ ال لعوػػد قػػف ج قػػس إ ػػؾ سػػقج لػػرـ عاوػػدؾ ع ب ػػث ألػػف عظلفػػك
ق فسػبك ع سػ قر قػس او فػػرت عقػػس ا قػراح غ ػػس ال لعوػػد أقضػؿ قػػف او ػػب عاووةػد عأ ػػت اػػغلر
أ ؾ قؿ ألقؿ عاث لف عثرثك وع أ ت فدر عبفو عقلؽ.
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ندوة أوالد ونيس
كممة األستاذة الدكتورة  /ىبو شاىين
إ ه عػفً اوقسنسػؿ اوػذي ال لسػ طلج أف ل سػفه أ ػد عاوػذي بفوف ػؿ ربػى ألنػى لقػه عقبفدئػه

اولثلػػر قػػف ا ولػػفؿ عخفاػػك ولػػؿ او س ػ ل فت ألػػرض أعؿ أو ػزاء اوقسنسػػؿ ألػػفـ  1994عألنػػى
قدار ثقفف أوزاء نق ف اولثلر قف اوقبفدئ او ربعلك اوخفاك قف أسرة ع لس عألفئن ػه اواػغلرة عقػف

لقػػرعف بػػه ق ػف ظػػرعؼ عللػػؼ لعاوةةػػف ع ػػلس عأعالده ل نقةػػـ اوعػػلـ عاوقبػػفدئ اواػ ل ك قػػس سػػلفؽ
او ق ػػفألس لعقل ػػدي قو ػػعؽ ػػددت ا وػ ػزاء ق ػػف اوو ػػزء ا عؿ إو ػػى اوو ػػزء اوخ ػػفقس

ػػت أل ػ ػعاف

لعقلػػفت ع ػػلس بل ق ػػف و ػػةد اوو ػػزء اوس ػػفدس او دلػػد ق ػػف او غلػ ػرات ب ػػد عق ػػفة اوف ف ػػك او ار ن ػػك
ا س فذة /س فد ار او س ؤدي وخالك ا ـ لث ـ األ بفرهػف ق عقػفه عأهػدى او قػؿ إوػى رع ةػف
ػت قسػػقى لعقلػػفت ع ػػلس عأ فػػفده ع ػعاوى ا وػزاء (اوسػػفبج ع ػػلس عأعالده عاوثػػفقف ع ػػلس عاو بػػفد

عأ عاؿ اوبرد) عب د وفح اوقسنسؿ نلفزلع لفً ـ

علنه إوى قسر لك وفرؾ قلةف أبطفؿ اوقسنسؿ.

عفً إ ه أطعؿ قسنسؿ قس فرلخ اودراقف اوقارلك عاآلف قج لنقك ا س فذ اودل عر /ق س اوور فعي

كممة األستاذ الدكتور /فتحي الشرقاوي
بسـ اهلل اور قف اور لـ أ ف س لد بػأعالدي قػإ س أرى أقػفقس أعالد ع ػلس لبػرعا وسػقف لفً ػ

قلرلػفً ػ ثعفقلػفً ػ أدبلػفً ػ ق لػفً لػؿ نعػك قػف نعػفت ع ػلس
ع لس أس دروعا هذه اوعلـ عاو قؿ اودراقس

ػس لقػك لبلػرة قػس ػد ذا ةػف قةػؿ أعالد

عؽ اوةدؼ ق ه أـ ال ؟

إ س أرى أعالد ع لس ق قلزلف أاب ت لـ ع لس وػزء قػف سػقف ةـ اووخاػلك قػس إطػفر
ق فقن ةـ قج اآلخرلف عبةذه اوق فسبك أب ث رسفوك ب ع عدلر ونف فف اوعدلر /ق قػد اػب س ق ػفف
ق رـ وه رسفوك هفدقه لس ى إوى إ لفر اوذات لس س إوى خدقك اوقو قج عبرده

ق فف وه رسفوك هفدقك قف أوؿ قار ف او زلزة .
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لػك ع عػدلر ولػؿ

كممة األستاذ الدكتور /إيياب عيد منسق الندوة
أولر لؿ ق سػعس اونعػفء

ةػـ سػفألدع ف ولػس

فػؿ ع فػس بػأعالد ع ػلس وفق ػك ألػلف

و ػػقس ال سػ ػ عبؿ عال ر ػػب إال بق ػػف لب ػػعف ه ػػذا اوقو ق ػػج قةػ ػؤالء اوو ػػبفب ألن ػػى ق ػػدى اوسػ ػ عات
اوقفض ػػلك ػػفقعا بب ػػث أل ػػفدات ع عفول ػػد عس ػػنعللفت داخ ػػؿ اوبل ػػت اوقا ػػري قل ػػفف وة ػػـ او ػػدعر او ػػذي

سلوفزلةـ ألنله اهلل سب ف ه ع فوى قس اود لف عا خرة.
كممة الفنان  /سامح صفوت

طب ػ ػفً أ ػػف سػ ػ لد و ػػداً بعو ػػعدي ق ػػج و ػػبفب وفق ػػك أل ػػلف و ػػقس

ل ػػك ول ػػـ وقل ػ ػفً أو ػػلر

ا س فذ اودل عر /ق س اوور فعي فئػب رئػلس اووفق ػك أوػلر ا سػ فذ /سػقلر ألبػد او فاػر أقػلف
ألفـ اووفق ك عا س فذ اودل عر /إلةفب أللد هع اوو ػدي اوقوةػعؿ عراء فلػذ هػذا اونعػفء أروػعا بدالػك
او عار قج اوطرب.

عمي عصام طالب كمية الحقوق
سؤاؿ) للؼ ـ او عازف قس اوع ت ودى ضر ؾ قف بلف او قثلؿ عاودراسك؟
اإلوفبكر لف ت اودراسك إه قفقس ا عؿ عأ ف ل ت ق ب ودراسك او ععؽ وداً عق ػرً أ قلػت
و عفبػػك اوق ػػفقلف عقػ لػر اوع ػػت اود ارسػػك قػػج او قثلػػؿ بػػفو عازي ولػػف بفو سػػبك ون قثلػػؿ قػػف اوضػػرعري أف
للعف أل دؾ قعهبك علعلك.
رباب نصار موظفة بالمركز اإلعالمي بالجامعة
سؤاؿ) قف أبرز ا وطك و ضر ؾ عرش او قؿ او ػس عػدقةف وألطفػفؿ و نػلـ او قثلػؿ
وفق ػػك أل ػػلف و ػػقس وة ػػف قس ػػرح اوطنب ػػك لو ػػفرلعا قػ ػس اوقس ػػرح بو ػػلؿ ق ن ػػس و ػػداً عاوػ ػ رلعا

بقةروف ػفت ع اػػنعا ألنػػى وػعائز قةػػؿ لعوػػد دعر قػػس عرش او قػػؿ ووػػبفب وفق ػػك ألػػلف وػػقس
ق بس او قثلؿ عاوقسرح؟
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اإلوفبكرػ أر ب وداً أ ف عأخعا س أقراد قسنسؿ ع لس عأي ر لب رلده وفق ك ألػلف وػقس
قس هذا اوقعضعع لن ف

ت رلفدة أ.د /ق س اوور فعي قس خدقك وفق ك أللف وقس

ريم محمد طالبة بقسم إعالم كمية اآلداب
س ػؤاؿ) هػػؿ اوقبػػفدئ عاوعػػلـ او ػػس نقةػػف أعالد ع ػػلس قػػف قسنسػػؿ ع ػػلس عنعهػػف عالدهػػـ

عهؿ أعالدهـ نقعا هذه اوعلـ الضفً ؟

االوفبك /بفوطبج قف قل ف أل ػده أعالد ػفـ ب عػؿ ع فلػذ هػذه اوعػلـ عاوقبػفدئ عالده عأ ػب أف

أ عؿ أ ػف نق ػف قػف فقػك ع لقػك هػع اوف ػفف /ق قػد اػب س عألضػفً اوف ف ػك /سػ فد اػر ر قػك اهلل
ألنلةػػف اووػػلفلك عاوػػذعؽ قػػف اوف ػػفف اووقلػػؿ /وقلػػؿ ار ػػب أقػػف او ػػب عاو ػػفف قػػف اوف ف ػػك اوعػػدلرة/
زعزع بلؿ ر قك اهلل ألنلةف.

كممة الفنانة  /ىدى
أو ػػلر ل ػػؿ اوع ػػفئقلف ألن ػػى ه ػػذا اونع ػػفء اووقل ػػؿ او ػػذي سػ ػ دت ب ػػه و ػػداً عأأل ػػفد و ػػس ذلرل ػػفت
اووفق ك قأ ػف خرلوػك لنلػك او وػفرة وفق ػك ألػلف وػقس ألػفـ قسنسػؿ ع ػلس ق ػف ب قػؿ أ وػر وػلس

قعط ألنى قس عى قاػر ع ػدهف بػؿ ألنػى قسػ عى اوػدعؿ او ربلػك أ ػف أرلػت ذوػؾ ب فسػس أل ػدقف زرت

ق ظـ اوػدعؿ او ربلػك

نق ػف قػف اوقسنسػؿ ػلـ عقبػفدئ لثلػرة قػف أهقةػف " ال لػذب "

ػف بفوف ػؿ

ق ظعظلف بفو فقؿ قج فقك ع لقك قثؿ اوف ػفف  /ق قػد اػب س عاو ار نػك /سػ فد اػر عاووقلػؿ /

وقلػػؿ ار ػػب عقفقػػف زعزع .أقػػف بفو سػػبك وند ارسػػك علف ػػت أهػػـ وػػسء ع فعوػػت او عقلػػؽ بل ةػػف عبػػلف
او اعلر عاو قؿ اوف س أقػف اوفػف قةػع بفو سػبك وػس هػع اوفػف او ار ػس اوػذي أسػ ى إولػه قػف اوققلػف
أف لععـ اوف فف ب قؿ عا د علظؿ ألفوؽ قس أذهفف او فس طعاؿ او قر بفوقعفر ػك بف ػفف لعػعـ بأألقػفؿ

لثلرة ولف ولس وةف أي أثر قس فعس او فس
لك ع عدلر و ض ار لـ وقل فً عول اًر .
كممة الفنان  /فادي خفاجة

أ ػػف س ػ لد وػػداً بعوػػعدي ق لػػـ اولػػعـ عأوػػلر إدارة اووفق ػػك ألنػػى ر لػػب هػػذا اونعػػفء عقػػدى
او فػػفعة او ػػس نعل فهػػف أ ػػف ل ػػت قػػف ق عػػدقس طػػرب وفق ػػك ألػػلف وػػقس عولػػف إرادة اهلل وػػفءت
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دخعوس ق ةد اوف عف اوقسر لك أ ف قخعر وداً ف ب د قرعر  14س عات ألنى إ ةػفء او قػؿ عػعـ
وفق ػػك ألػػلف وػػقس ب لرقل ػػف قةػػذا و ن ػػس قخػػعر بفو قػػؿ وػػلس قػػف اوغرلػػب ألنػػى أألقػػفؿ اوف ػػفف/
ق قػػد اػػب س اال ػراـ عاوقبػػفدئ عا خػػرؽ لػػؿ وخاػػلك ق ػػف بفوف ػػؿ أاػػب ت ع ػػلس قػػفرس هػػذه

ا خر لػػفت قػػس أسػػر ف ألنػػى أ ػػه ع ػػلس عأ ػػف أ فقػػؿ قػػج أخػػس ألنػػى إ ػػس ع ػػلس اووقلػػؿ أ ػػف وقل ػفً
سلر قس فس إ وػفه أخر لػفت ع ػلس ػف أعالد ع ػلس لسػب ف قػف اوقسنسػؿ ػب او ػفس ذلرلػفت

وقلنك ال سى او فقؿ قػج ق ػفف ذات لقػك ق لػك ار لػك قثػؿ اوف ػفف ق قػد اػب س أوػلرلـ وقل ػفً
ألنى االس ضفقك ع ففعة االس عبفؿ.
كممة األستاذ /سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة
طب ػفً

ػف وػػرؼ بلػؿ ألفئنػػك ع ػلس ععوعدهػػف قػس وفق ػك ألػػلف وػقس وػػرؼ و ػف وقل ػفً

عه ػػذه قرا ػػك ون ػػعدة إو ػػى اوقس ػػرح اوو ػػفق س عأف لل ػػعف

ػػت رل ػػفد ةـ عبفو س ػػلؽ ق ػػج أ.د/

ق ػػس اووػػر فعي فئػػب رئػػلس اووفق ػػك ووػػئعف او نػػلـ عاوطػػرب ب لػػث

فػػس بقعاهػػب قػػف داخػػؿ

اووفق ػػك قسنسػػؿ ع ػػلس ػػرؾ أثػػر وػػدل ف وقل ػفً ع ػػرؾ أثػػر ألضػفً قػػللـ أ ػ ـ أعالد ع ػػلس قةػػؿ ه ػػفؾ
أألقفؿ أخرى ولـ رلت أثر ودللـ عاهلل اوقعقؽ ولـ وقل فً عول اًر.
كممة الفنانة ريم أحمد
ب د لؿ قف لؿ قف أخػعا س أعالد ع ػلس ال أوػد قػف أ عوػه عال لسػ س إال أف أوػلر اووفق ػك
لنةف هذا اوارح او ظلـ و ػف اووػرؼ وقل ػفً أف لػرـ قػف خروػه عب ػد قػرعر لػؿ هػذه ا ألػعاـ ألنػى

إ ة ػػفء اوقسنس ػػؿ ق ػػذوؾ و ػػرؼ و ػػس عو ػػرؼ و ػػف وقل ػ ػفً أرعى و ضػ ػ ار لـ قع ػػؼ ػػدث و ػػس أث ػػفء
اوقسنسؿ نقت قف خروه اإلرادة ع ب اوقسئعولك عهػع أ ػس أاػبت ب ػب قػس ضرسػس علػفف قػف

اوضػػرعري أف ل ػ ـ او اػػعلر قػػس فػػس اولػػعـ قعػػفؿ وػػس اوف ػػفف او ظػػلـ  /ق قػػد اػػب س إذا ل ػػت ال
س ػ طل س اوعلػػفـ بفوػػدعر قأ ػػف سػػأ در ذوػػؾ عاف ق ػػس بفوػػدعر قأ ػػف ألض ػفً سػػأ در ذوػػؾ قأخػػذت اوع ػرار

بأ س سأ عـ بفودعر عسألقنه ب د إ ةفء او اعلر أخذعا او فس لوػلرع س علععوػعا وػس أ ػس اػبعرة

عق قنػػك ونقسػػئعولك ق نقػػت لق ػػلف أهػػـ قػػف ب ػػض عهقػػف اإلرادة عاوقسػػئعولك أخل ػ اًر أوػػلر ولػػؿ قػػف
فـ ألنى فلذ هذا اونعفء .
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تعميق د /رحاب نصر أستاذة بكمية البنات جامعة عين شمس
أ ف س لدة وداً ب وولج د /ق س اوور فعي وةذا او قػؿ اوق ػرـ أث ػفء قوػفهد س ونقسنسػؿ
لفف لنفت ظري االخطفء او س لف ت ادر قف اوف فف  /ق قد اب س علعػعؿ أ ػف خطػ بطػفبج

اوػ فس اوبوػرلك قأاػب ف ػػف ألضػفً لعبػفء ػ نـ قػف أ ػداث اوقسنسػؿ أوػػلرلـ وقل ػفً ألنػى إهػػداء
ا سر اوقارلك هذا اوقسنسؿ اوذي لقأل اوعلـ عا خرؽ.
دكتور /عبد الرحمن يوسف أستاذ الكيمياء بكمية العموم
أولر لؿ اوعفئقلف ألنى فلذ هذا اونعفء وفق ك أللف وػقس اػنت ألنػى اوقرلػز ا عؿ

قف ثرثلف ألفـ ألنى قس عى اووفق ػفت (قرلػؽ اوقسػرح اووػفق س) لػفف وػفط اوطػرب وػ نك علػفف

قاػػدر قػػف قاػػفدر اوفػػف ألنػػى قس ػ عى وقةعرلػػك قاػػر او ربلػػك ػ وفق ػػك ألػػلف وػػقس أوػػلر
ا س ػ فذ اوػػدل عر فئػػب رئػػلس اووفق ػػك عاوعػػفئقلف ألنػػى هػػذا او قػػؿ ألنػػى

دلػػد اوو ػعاهر اوقعوػػعدة

عاوزقف اووقلؿ ال لخرج ألف قثؿ " اوعفهرة عاو فس " قللؼ لد هػذا اوػزقف اووقلػؿ ع ازرة اووػبفب

عاورلفضك فقت ب قؿ قسفبعك بإسـ " إبداع خقسك " اػنت وفق ػك ألػلف وػقس ألنػى اوػدرع او ػفـ
ألنػػى وقلػػج ا وػػطك ألنػػى قسػ عى وقلػػج وفق ػػفت قاػػر عسػ ك  2417هػػع ألػػفـ اووػػبفب ووفق ػػك

أللف وقس .أولرلـ وقل فً.

سامح قنديل موظف بمعيد الدراسات العميا لمطفولة
س ػؤاؿ بفو سػػبك وعطػػفع اإل ػػفج أع اواػػع لفت عاوقرئلػػفت ال عوػػد وةػػـ أألقػػفؿ لثل ػرة وقػػفذا

ا ألقفؿ ق ع فك لثػر قػف  14سػ عات عوقػفذا أعالد ع ػلس وػـ لوػ رلعا قػج ا سػ فذ /ق قػد اػب س

قس اوقسرح؟

اإلوفب ػػك أ /س ػػفقح ا ػػفعتر بفو س ػػبك ول ػػفرقف عغ ػػزؿ اوب ػػفت ال لعو ػػد و ػػف دعر ق ػػس ه ػػذه

اوقس ػػر لفت بفو س ػػبك ونسػ ػؤاؿ اوث ػػف س عو ػػد بفودعو ػػك أرب ػػج للف ػػفت قث ػػؿ ا ػػعت اوع ػػفهرة ونا ػػع لفت
عاوقرئلفت طفع اإل فج قدل ك اإل فج اإلألرقس وع لؿ للفف أ ػ ج قسنسػؿ عا ػد قعػط ذات لقػك
قأاػػبح أل ػػد ف أربػػج قسنسػػرت قا ػ فك ضػػقف اوقسنسػػرت اوق رقػػك قثػػؿ ولػػفوس او نقلػػك أرقػػت

اوةوػػفف دقػػعع قػػس أللػػعف ع ػػك أرابلسػػؾ لنةػػف أألقػػفؿ ال لقلػػف أف سػػى أع ق ػػى قػػف
اوػػذالرة قػػأروعا أف عػػعـ قدل ػػك اإل ػػفج اإلألرقػػس بلػػؿ قػػف وػػدلةف قػػف إقلف لػػفت ب فلػػذ ألقػػؿ

ق رـ هفدؼ ولؿ اوقارللف.
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تعقيب أ.د  /ىبو شاىين
أ ف سأضػـ اػع س واػعت ا سػ فذ سػفقح عاو علعػك أ ػف باػف س ألضػع قػس اوةلئػك اوعط لػك

ويألػػرـ طفوػػب ع ألػػد ألنػػى ضػػرعرة ألػػعدة اوةلئػػك اوعط لػػك ويألػػرـ قفسػػبلرع عدعره اورلػػفدي قػػس

قوػػفؿ اوػػدراقف عا ػػه ال لقلػػف ػػرؾ اوقوػػفؿ اوػػدراقس ونعطػػفع اوخػػفص ف وػػزء لبلػػر وقػػف وػػده قػػس
اوقس عى عاوفلرة عا سنعب ع وعله اواػعرة اوقاػرلك عا وفػفظ عاوسػنعللفت عقظػفهر او ػري عاو ػؼ

عاوػػدـ وػػزء رئلسػػس سػػببه سػػلطرة اوعطػػفع اوخ ػفص ألنػػى اإل ػػفج أرلػػد أف أ ػػعؿ إف اوػػدراقف أخطػػر
اوقعاد اودراقلك او ى ب عدـ البد قف ألعدة طفع اإل فج عالبد قف ألعدة اوػدراقف اوقاػرلك قػف خػرؿ

اوةلئك اوعط لك قفسبلرع عهذا وزء قف اوععة او فألقػك وقاػر ثعفقػك عاألػرـ عاإلألػرـ وػعلف وػزء ق ػه

أخبػػفر عهػػذا طب ػفً أألنػػف سػػلفدة او ػرئلس قػػس اوف ػرة ا خل ػرة ألػػف طػػعلر لبلػػر ع ػػفة أخبػػفر ودلػػدة
عقػعازي وةػػف عقعالػػب وةػػف عأضػػـ اػػع س طب ػفً وف ف ل ػػف اووقػػفؿ اوقعوػػعدلف اوػػذلف لقثنػػعف قػػف وقلػػؿ
ار ػػس ع ػػف او علعػػك اولػػعـ س ػ داء بعوػػعدهـ عب ل ػرلقةـ عهػػذا ل ػرلـ و ػػف وقل ػفً ع ل ػرلـ ونفػػف او ار ػػس
عالبد قف ألػعدة اوةلئػك اوعط لػك عالبػد قػف دألػـ اودعوػك ونةلئػك اوعط لػك ويألػرـ ولػس ػعد قػرة أخػرى
و عػػعـ بػػدعرهف ف اوةلئػػك اوعط لػػك ػػف س قػػف قوػػلنك ا اػػفدلك لبلػرة البػػد قػػف دألػػـ اودعوػػك اوق ػػعي

عاوقفدي و عدة اإل فج .
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