ّ٘ َٛاٌٍغخ اٌفصحٝ
حٛار ِغ اٌذوزٛر ٛ٠سف شحذح اٌىحٍٛد
ّ
ٚرجث ِّ٘ٙٛب ِٓ خالي لص١ذح حبفظ إثزا٘ ُ١اٌز ٟلبي
ثذا٠خ ٔززن اٌٍغخ اٌؼزث١خ رم ّذَ شىب٠زٙب
فٙ١ب :
َجذُ َح١ــــــبرٟ
َٔٚبدَ٠ذُ لَ ِٟٛفَبِحزَ َ
ٛي ػُذارــٟ
َػمِّذُ فٍََُ أَجزَ ع ٌِمَـــــــ ِ
ِرجـبالً َٚأَوفـــــــــب ًء َٚأَددُ ثَٕــبرـــٟ
د
آ ٞثِ ِٗ َِ ٚػظـــــــب ِ
َِٚب ِ
ضمذُ ػَٓ ٍ
َ
د
١ك أسّــــب ٍء ٌِ ُّخز ََزػـــــــب ِ
َٚرََٕ ِ
صذَفــبرٟ
اص ػَٓ َ
سأٌَٛا اٌ َغ َّ ٛ
فَ ََ ًٙ
َُ ِِٕ ٚىُ َٚإِْ َػ َز اٌذَٚا ُء أَســـــــــبرٟ
أَخبفُ َػٍَُ ١ىُ أَْ رَحَٚ َٓ١فــــــــــبرٟ
د
ََ ٚوُ َػ َز أَلــــــــٛا ٌَ ثِ ِؼ ِّز ٌُغــــــــــب ِ
د
فَ١ب ٌَ١زَ ُىُ رَأرــــــــ َْٛثِبٌ َىٍِّــــــــب ِ
ث١غ َح١ـــــــــبرٟ
ُٕ٠بد ٞثِ َٛأد ٞفَ ٟر ِ
إٌٌ ٝغخ ٌـــــــُ رزصـــــــــــً ثزٚا ِح

ر َج ؼذُ ٌِ َٕفَ ٟفَ بِرَ َّٙذُ َح صبر ٟ
ة َ١ٌَٚزَٕـــــٟ
مُ ف ٟاٌشَجب ِ
َر َِ ٟٔٛثِ ُؼ ٍ
َ
ٌََٚـذدُ َّّ ٌَٚـب ٌَـُ أ ِجـذ ٌِ َؼـزائَِـــــٟ
َللاِ ٌَفظب ً َٚغــــــــبَ٠خً
زبة َ
سؼذُ ِو َ
َِ ٚ
َ
صف آٌَ ٍخ
فَ َى١فَ أضُ ١
ك اٌ ََ َٛ١ػَٓ َِ ٚ
أَٔب اٌجَح ُز ف ٟأَحشبئِ ِٗ اٌذ ُُّر وب ِِــــٌٓ
بسٕٟ
فَ١ب ََ ٚ
٠ح ُىُ أَثٍَٚ ٝرَجٍَِ ٝحــــــ ِ
بْ فَإَِٕٔــــــــٟ
فَال رَ ِىٌٍٍِ ٟٔٛزَ ِـــــــ ِ
ة ِػـــــــ ّزاً ََ َِٕ ٚؼخً
جبي اٌ َغز ِ
أَرِ ٌِ ٜز ِ
د رَفَُّٕٕـــــــــــب ً
ؼجزا ِ
أَرَٛا أٍََ٘ ُ ُٙثِبٌ ُّ ِ
ت
ة ٔب ِػ ٌ
ت اٌ َغز ِ
َأ ُ٠ط ِز ُث ُىُ ِِٓ جب ِٔ ِ
ٙج ُزٔ ٟلَ ِٟٛػَفب َ
َللاُ ػَٕ ُٙـــــــ ُُ
أَُ َ٠

ِ - 1ب خطٛرح ضؼف اٌطٍجخ ف ٟاٌٍغخ اٌؼزث١خ ؟
اىيغح ٗعاء اىفنش ٗأعي٘ب اىر٘اصو ٗ ،أداج اىرعثيش  ،تٖا ذقً٘ اىؽضاساخ ٗ ،ذرشنو اىصقافاخ ٗ ،ىغرْا اىعشتيةح
ٕي اىعغش اىزي يشتظ ٍاضيْا اىَشةش اىضإةش تَغةرقثيْا اى٘اعةذ ٗ ،أي اّقفةاه فةي ٕةزٓ اىاةيح ٕة٘ اّقفةاه
ٗاّفااه عِ ظزٗسّا ٗذاسيخْا ٗديْْا ٗ ،األٍح اىري ذْقفع عِ ظزٗسٕا ٗذاسيخٖا ٗفنشٕا ٕي أٍةح ٍٖضٍٗةح
ٍٖضٗصج يخريظ ىغاّٖا تيغاُ غيشٕا فراةثػ ٕعيْةح فةي ٕةي تاعيةح عيةت أصةاىرٖا ٗق ٕةي قؼقةح تغيشٕةا ٍةِ
األٌٍ اىَرقذٍح ْٕ ٍِ ،ا ذنَِ خف٘سج اىضعف في اىيغح اىعشتيح  ،فاىفاىة اىضعيف يْشئ أظيةاق ضةعافا فةي
اىَغرقثو ٍَٖ ،ا ماُ ذخااةٔ ألُ اىيغةح ذعةذ ٍعيْةا يؽَةو اىعيةً٘ اىَخريفةح  ،فةئرا مةاُ اىَعةيِ ضةعيفا فةئُ
اىضعف ييؽق تاىَ٘اد اىَْق٘ىح .
مَةا أُ اىخفةة٘سج ذن َةةِ فةةي صةةع٘تح اىاةةيح تةةاىقشاُ اىنةةشيٌ اىةةزي يَصةةو أسعةةت ٍشاذةةة اىيغةةح ٍٗةةا يرشذةةة عةةِ
ضعف اىايح تاىقشاُ اىنشيٌ ٍِ ّقص في اىعثادج ٗاىغي٘ك .
 - 2ثُ رفَز إّ٘بي اٌطٍجخ ٌٍغخ اٌؼزث١خ ؟
األٍش ٗاضػ  ٕ٘ٗ ،أُ اىفاىة غيةش ٗاه ىخفة٘سج ٕةزا األٍةش  ،مَةا أُ اىثيةد ٗاىَذسعةح ٗاىثي ةح اىرةي يعةيش
فيٖا اىفاىة ىٖا األشش اىفاعو في ذ٘عيح اىفاىة تإَٔيح اىيغح ٗأششٕا في ذن٘يِ شخايرٔ ٗصقو شقافرةٔ ٗفنةشٓ
 ،فئرا ىٌ يعذ اىفاىة ٕةزا اقٕرَةاً ٕٗةزا اىة٘عي فةي اىثي ةح اىرةي يعةيش فيٖةا فئّةٔ ٍةِ اىفثيعةي عةينُ٘ ىذيةٔ
إَٕاه في ذعيٌ اىيغح أٗ اقٕرَاً تٖا ٕ .زا تاإلضةافح إىةت اقعرغةيً ىيةذعاياخ اىرةي ذشةنو عةٖاٍا ٍ٘ظٖةح إىةت
اىيغةةح اىعشتيةةح  ،فَةةا يقةةاه عةةِ صةةع٘تح اىيغةةح اىعشتيةةح مراتةةح ٗسعةةَا ٗع٘اعةةذا ّٗؽةة٘ا ٗصةةشفا ىةةيظ إق ٍةةِ
اإلصاتاخ اىخفيشج اىري ذؽاٗه اىَظ ٍِ اىيغح
 ِٓ - 3اٌَّئٛي ػٓ ٔفٛر اٌطٍجخ ِٓ اٌٍغخ ؟
اىَغؤٗىُ٘ مصش فٌَْٖ :
 األٕو اىزيِ ق يشععُ٘ أتْاءٌٕ عيت اىرؽذز تاىيغح اىفاؽت أٗ اقٕرَاً تٖا . اىَذسعح ٍِ خيه إرَاٍٖا تؽاص اىعيً٘ اىرفثيقيح ٗإغفاىٖا ؼاص اىعيً٘ اإلّغاّيح ٍِٗ ضةَْٖا اىيغةحاىعشتيح .
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 اىَعيٌ تعذً إعفائٔ اىيغح اىعشتيح تنفاءج ٍش٘عح فضي عِ ضعفٔ في اىيغح في اىنصيش ٍِ األؼيةاُ ٗعشضةٖاتفش ذقييذيح تاىيح .
 اىَعرَع اىزي يشعع اىيٖعاخ اىَؽييح ٗيْظش إىت ٍِ يرؽذز تاىيغح اىفاؽت ّظشج اعرغشاب ٗاعرٖضاء . ٗعائو اإلعيً اىري ذنصش فيٖا األخفاء في ّفق اىيغح ٗتعضٖا يعرَذ اىعاٍيح ٍشذنضا ىثشاٍعٔ ْٕٗ ،ا ّغةعوّقفح اٍرْاُ ىيفضائياخ اإلعيٍيح اىري ذقذً ص٘سا مشذّ٘يح تيغح فايؽح شيقح ٍٗؽثثح ىألطفاه .
 اىفاىة ّفغٔ تعضٗفٔ عِ ذَْيح عذساذٔ اىيغ٘يح ٗاىثيغيح ٍِ خيه اىقشاءج ٗاقطيه ٗاىثؽس .ِٕ ً٘ - 4ب٘ج اٌٍغخ اٌؼزث١خ اٌّمزرح فِ ٟذارسٕب اٌفٍَط١ٕ١خ ِٕبسجخ أَ أٔٙب اٌّز ُٙاألٚي ف٘ ٟذٖ اٌمض١خ؟
ٕي ٍرَٖح ضَِ ٍْظٍ٘ح اىَرَٖيِ فاىَْإط في أغيثٖا ق ذر٘افق ٗعذساخ اىفاىة اىعقييح ٍَ ،ا يؽذز فع٘ج
ٗفر٘س في سغثح اىفاىة في اىرعيٌ  ،مَا أُ مَيح اىَْإط اىَقشسج مثيشج ظذا ٗىيظ ت٘عع اىفاىة أُ يريقت ٕزا
اىنٌ اىٖائو ٍِ اىَعيٍ٘اخ ٍَ ،ا يفقذٓ اىصقح تْفغٔ ٗتَْٖاظٔ .
 -5و١ف رصف إلجبي اٌطٍجخ ػٍ ٝاالٌزحبق ثألَبَ اٌٍغخ اٌؼزث١خ ؟
شٖذخ اىغْ٘اخ األخيشج إعثاق ٍيؽ٘ظا عيت عغٌ اىيغح اىعشتيح ٗ ،خاصح في اىعاٍعح اإلعيٍيح  ،ؼيس اسذفع عذد
اىَقث٘ىيِ في اىعاً اىَاضي  ً2004-2003تَا يعاده  %00عْٔ في اىغْ٘اخ اىغاتقح ٗ ،يشظع رىل إىت اىؽ٘افض
اىري ذقذٍٖا مييح اآلداب في اىعاٍعح ٗ ،إىت ؼاظح ع٘ اىعَو ىخشيعي اىيغح اىعشتيح ٗ ،خاصح اىزم٘س ٌٍْٖ ،
فَشؼيح اىعضٗف ٗاىؽَذ هلل اّرٖد ّٗ ،ؽِ اآلُ ّشٖذ إعثاق ٗصخَا طيتيا سائعا  ،مَا أُ افرراغ تشّاٍط
اىَاظغريش ٗاإلعذاد ىفرػ تشّاٍط اىذمر٘سآ شعع اىفيثح عيت اإلعثاه عيت ٕزا اىقغٌ ألُ ٍغرقثو اىذساعاخ فئ
ٍشش
 - 6ثزأ٠ه ِب اٌَج ً١إٌ ٝػالج ٘ذٖ اٌّشىٍخ ؟ ٚو١ف ّ٠ىٓ أْ ٠زؼٍُ اٌطٍجخ اٌٍغخ اٌؼزث١خ ثىً سٌٛٙخ ،
ٚػٍٚ ٝجٗ اٌخصٛص ِبدح إٌح ٛاٌؼزث ٟ؟
أٗق ق تذ ىألظياه أُ ذغر٘عة أُ ضعفٖا ىغ٘يا ٍيصً ٌ ىعٖيٖا ٗأٍيرٖا  ٍِٗ ،يقثو ىْفغٔ أُ يثقت ظإيًَ أٗ
أٍيا ؟! ىزا عييٖا أُ ذأخز تاألعثاب ٗذغعت ىرعذيذ ىغرٖا ٗإؼيائٖا عيت األىغْح ٗ ،أيغش اىغثو ىزىل ٕ٘ اىيع٘ء
ٗاىع٘دج إىت اىقشاُ اىنشيٌ ٗذذتش ٍعاّئ  ،فٖ٘ اىزي ٍْػ اىيغح ع٘ذٖا ٗ ،دعٌ أعاط تْائٖا ٗ ،شثد أسماّٖا .
شٌ اىَغؤٗىيح ذقع عيت ٗاضعي اىَْإط تأُ يْرق٘ا ٍا ير٘افق ٗعذساخ اىفاىة اىعقييح ٗذقذيَٖا تأعي٘ب شيق
ياو اىَاضي تاىؽاضش ٗ ،اىرقييو ٍِ اىنٌ اىٖائو ىيَْٖاض اىزي ياية اىفاىة تاىععض ٗاإلؼثاط .
ٗأّا أذفق أُ ْٕاك ٍشنيح في ذعييٌ اىْؽ٘ اىعشتي ٗ ،ق تذ ٍِ عيض ىٖزٓ اىَشنيح تئعادج صياغح ٍْٖاض اىْؽ٘
تفشيقح ذيئٌ سٗغ اىعاش ٗ ،اىثعذ عِ األٗظٔ اىْؽ٘يح اىشائنح اىري ق فائذج ٍْٖا ٗق ىضًٗ ىٖا في ؼياذْا
اىيغ٘يح ٗق ذضيذ اىيغح إق ذعقيذا ٗظَ٘دا  ،فَصو ٕزٓ اى٘ظ٘ٓ أتعذ ٍا ذنُ٘ ّؽ٘ا ٗظيفيا فضي عِ أّٖا ذغثة
إصعاظا ىيَرخاايِ .
ٗيَنِ ؼو ٍشنيح اىْؽ٘ تاعرخذاً اىَفث٘عاخ اىؽذيصح ٗاىرقْياخ اىرنْ٘ى٘ظيح في عشض ع٘اعذ اىيغح ٍِٗ ،
أٍصيح رىل أطيظ اىْؽ٘ اىعشتي اىزي ّشش في ٍاش ٗ ،فئ ذقذيٌ ىق٘اعذ اىيغح تفشيقح عيغح ٍيغشج .
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