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  أخجبس اإلداسح  
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 احلٛبح
 «!ػّضاة»ٔيخبٔف يٍ «.. زبسط»انشٚبض: اثزذائٛبد ثال 

  الغشام سعد - الرياض
فٙ ظم انًشكالد انزٙ ٚزؼشض نٓب غالة ٔغبنجبد يذاسط انزؼهٛى انؼبو يٍ غٛبة 

زشاط نهًذاسط، ثبرذ ثؼط انًذاسط يشّشػخ األثٕاة، يًب اظطش ثؼط لبئذ٘ 

ٔلبئذاد انًذاسط إنٗ رأيٍٛ انسشاعبد يٍ ثؼط انؼًبنخ، خٕفبً ػهٗ عاليخ 

 انًدٕٓنٍٛ ػهٛٓى فٙ انٕزذاد انزؼهًٛٛخ. انطالة، أٔ دخٕل أزذ

ػهًذ ثأٌ اثزذائٛخ غهسخ ثٍ انجشاء فٙ زٙ انًَٕغٛخ ششق انشٚبض « انسٛبح»

انزبثؼخ نًكزت رؼهٛى لشغجخ، غبنجذ انًغؤٔنٍٛ فٙ رؼهٛى انشٚبض ثزأيٍٛ زبسط يُز 

 ثذء انؼبو انذساعٙ، إال أٌ رهك انًطبنجبد ثبءد ثبنفشم، ٔشكب أٔنٛبء األيٕس يٍ

 رنك، خٕفبً ػهٗ أثُبئٓى.

رمذيُب ثطهت زبسط نهًذسعخ يٍ إداسح «: »انسٛبح»ٔلبل ٔنٙ األيش ػهٙ انؼًش٘ نـ

. -ػهٗ زذ لٕنّ  -« رؼهٛى انشٚبض، إال أَٓب ًْشزُب ٔٔظؼذ انطهت فٙ األدساج

ٔأظبف أٌ انًذسعخ ٚغكٍ ثدٕاسْب ػضاة فٙ شمك يفشٔشخ، يب أثبس خٕفبً شذٚذاً 

 يٍ زبالد خطف.

خبَجّ، أكذ ٔنٙ األيش خبنذ انسمجبَٙ أٌ يذسعخ اثُّ خبنٛخ يٍ زبسط، يؤكذاً أٌ  يٍ

 ثدٕاسْب شمك ػضاة.

انزٕاصم يغ يغبػذ انًذٚش انؼبو نهخذيبد انًغبَذح فٙ رؼهٛى « انسٛبح»ٔزبٔنذ 

انشٚبض فٓذ انصمّٛ زٕل غٛبة زشاط نجؼط يذاسط انجٍُٛ ٔانجُبد، نكُّ نى 

 ٚزدبٔة يغ انصسٛفخ.

http://www.alhayat.com/Articles/14974191 

http://www.alhayat.com/Authors/14974191
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 انٕٛو
 غبنت 0011ٚخززى فؼبنٛبرّ ثسعٕس « َجشاط»

 الرياض - اليوم

غبنت اخززًذ األعجٕع انًبظٙ فؼبنٛبد يهزمٗ  0011ثسعٕس يب ٚمشة يٍ 

ُٛب" َٔظًزّ انًذٚشٚخ انؼبيخ "َجشاط فٙ ثٛئبد انزؼهٛى.. ال ردشثٓب أَذ غبنٙ ػه

نًكبفسخ انًخذساد ٔيؼٓذ انؼبصًخ انًُٕرخٙ ثبنشٚبض، يطهغ ْزا األعجٕع، رسذ 

إششاف أيبَخ انهدُخ انٕغُٛخ نًكبفسخ انًخذساد. ٔلذ رى خالل انسفم إػالٌ انفبئضٍٚ 

فٙ انًغبثمخ. ٔلبو يغزشبس "األيبَخ" ٔانشئٛظ انزُفٛز٘ نًششٔع َجشاط انذكزٕس 

ٍ زغٍٛ انصبنر، ٔػبدل ثٍ َبصش انطخٛى يذٚش يؼٓذ انؼبصًخ انًُٕرخٙ َضاس ث

 .ثزغهٛى اندٕائض ػهٗ انفبئضٍٚ

ٔلذ كبَذ اندبئضح األٔنٗ ػجبسح ػٍ عست ػهٗ )عٛبسرٍٛ( األٔنٗ يٍ َصٛت 

انطبنت عهطبٌ ثٍ أزًذ انضْشاَٙ يٍ )يذاسط فشعبٌ انؼهٕو(انًشزهخ انثبَٕٚخ، 

ٍ ػجذانكشٚى انسًٛذ انطبنت يٍ )يذاسط انغالو ٔانثبَٛخ رْجذ نهطبنت خبنذ ث

األْهٛخ(، فًٛب رمبعى خبئضح افعم رغشٚذح انطبنت يسًذ اندُذل ٔانطبنت يسًذ 

أعبيخ، كًب فبص انطبنت صبنر يسًذ انفشٚذ٘ ثدبئضح افعم رؼهٛك ػهٗ رغشٚذح 

 .ثخًغخ آالف لاير نكم يُٓى

ذساد سئٛظ يدهظ إداسح ٔلذ ػجش األيٍٛ انؼبو نهدُخ انٕغُٛخ نًكبفسخ انًخ

انًششٔع انٕغُٙ نهٕلبٚخ يٍ انًخذساد "َجشاط"؛ ػجذ اإلنّ ثٍ يسًذ انششٚف، 

آالف غبنت يٍ يخزهف 01ػٍ عؼبدرّ ثُدبذ ْزا انًهزمٗ انز٘ زعشِ أكثش يٍ 

 .انًذاسط ثدًٛغ يشازم انزؼهٛى

يجُٛب أٌ ْزا انًهزمٗ ٚأرٙ ظًٍ انخطخ انزُفٛزٚخ نهًششٔع انٕغُٙ نهٕلبٚخ يٍ 

انًخذساد "َجشاط" ثؼذ أٌ رًذ انًشزهخ انزؼشٚفٛخ نهًششٔع ثًُطمخ انشٚبض، 

 .أخٛشا ثشػبٚخ أيٛش يُطمخ انشٚبض فٛصم ثٍ ثُذس ثٍ ػجذانؼضٚض

يٍ لِجم صبزت  ٔركش أٌ انًششٔع ٚؼًم ٔفك انخطخ انزُفٛزٚخ انًؼذح ٔانًؼزًذح

انغًٕ انًهكٙ ٔنٙ انؼٓذ َبئت سئٛظ يدهظ انٕصساء ٔصٚش انذاخهٛخ سئٛظ انهدُخ 

http://www.alyaum.com/author/yary
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انٕغُٛخ نًكبفسخ انًخذساد انزٙ رسشص ػهٗ زًبٚخ انشجبة ٔٔلبٚزٓى يٍ آفخ 

 .انًخذساد

ٔلّذو "انششٚف"؛ شكشِ ندًٛغ اندٓبد انًشبسكخ فٙ فؼبنٛبد ْزا انًهزمٗ، ٔػهٗ 

نهصُبػبد األعبعٛخ "عبثك" نجشايح انًششٔع َجشاط. دػى انششكخ انغؼٕدٚخ 

ٔأٔظر انششٚف اَّ عٛزى رغهٛى انغٛبسرٍٛ سعًٛب نهفبئضٍٚ ٕٚو االزذ انمبدو ثًمش 

أيبَخ انهدُخ انٕغُٛخ نًكبفسخ انًخذساد ثسعٕس يُذٔثٍٛ يٍ يؼٓذ انؼبصًخ 

 .انًُٕرخٙ ٔششكخ عبثك

ًششٔع َجشاط انذكزٕس َضاس ثٍ يٍ خٓزّ ػجش يغزشبس األيبَخ ٔانشئٛظ انزُفٛز٘ ن

زغٍٛ انصبنر، ػٍ عشٔسِ ثُدبذ ْزِ انفؼبنٛبد انزٙ اشزًهذ ػهٗ فمشاد رشفٛٓٛخ 

ٔػشض نألفالو انٕلبئٛخ انًزُٕػخ، ٔيغبثمخ ٔأعئهخ رثمٛفٛخ يسجّجخ ٔيشٕلخ 

رغزٓذف انطالة ثطشق غٛش يجبششح نضٚبدح ٔػٛٓى ثًخبغش آفخ انًخذساد، إظبفخ 

ئٛخ انًصبزجخ ٔرٕصٚغ انكزٛجبد انزؼشٚفٛخ ٔانجشٔشٕساد انٕلبئٛخ إنٗ انًؼبسض انٕلب

 .انزٙ رٓذف إنٗ صٚبدح انٕػٙ نذٖ أثُبئُب انطالة ثًخبغش انًخذساد

ٔأظبف ػبدل ثٍ َبصش انطخٛى يذٚش يؼٓذ انؼبصًخ انًُٕرخٙ اٌ ْزا انًهزمٗ اثش 

ذيب فٙ غالة يذاسط انشٚبض ثبنًؼهٕيبد انمًٛخ ػٍ انًخذساد ٔأظشاسْب يم

شكشِ ٔرمذٚشِ نًششٔع َجشاط انز٘ خًغ كبفخ اندٓبد انًؼُٛخ رسذ عمف ٔازذ 

نٛجُٕٛا يخبغش ْزِ اٜفخ نطالة انًذاسط ثكم ٚغش ٔعٕٓنخ، يزطهؼٍٛ إللبيخ يثم 

 .ْزِ انًهزمٛبد انزٙ رُٛش غالثُب ٔاثُبءَب يٍ يخبغش انًخذساد

http://www.alyaum.com/article/4130305 

 
 
 

 االلزظبدٚخ
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 خظض دٔسرّ احلبنٛخ نهشجبة ٔطًٕدبرٓى .. ٔانضٛف اثٍ محٛذ
 

يُزذٖ انشٚبع انرتثٕ٘ .. خطٕح نُشش صمبفخ احلٕاس ٔرفعٛم انششاكخ 
 اجملزًعٛخ

 
 عجذ انسالو انضًري٘ يٍ انشٚبع

 
يف خطٕح نُشش صمبفخ احلٕاس انرتثٕ٘ ثني لٛبداد اجملزًع انزعهًٛٙ، 

ٔإصشاء ادلٛذاٌ ثأطشٔدبد ختذو انمضبٚب انرتثٕٚخ، ٔرسٓى يف رعضٚض انمٛى 
ادلٕاطُخ، خظظذ اإلداسح انعبيخ نهزعهٛى يف يُطمخ انشٚبع يُزذٖ 

انعبو ٔانمضبٚب احلٕٛٚخ انزٙ  خبطب ثٓب نطشح كضري يٍ يٕاضٛع انشأٌ
 رٓى انٕطٍ ٔأْهّ.

 
ٔخظض ادلششفٌٕ عهٗ يُزذٖ انشٚبع انرتثٕ٘ يف دٔسرّ انضبنضخ 
يٕضٕعًب ٚعىن ثبنشجبة ثعُٕاٌ "انشجبة.. صشٔح ٔطًٕح"، دٛش 

سٛسزضٛف ادلُزذٖ طبحل ثٍ عجذاهلل ثٍ محٛذ ادلسزشبس يف انذٕٚاٌ 
خطٛت ادلسجذ احلشاو ٔانفبئض ادلهكٙ ٔعضٕ ْٛئخ كجبس انعهًبء، ٔإيبو ٔ
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جببئضح ادلهك فٛظم انعبدلٛخ خلذيخ اإلسالو نهعبو احلبيل، يطهع األسجٕع 
ادلمجم. ٔلبل نـ"االلزظبدٚخ" سٓى ثٍ ضبٔ٘ انذعجبَٙ ادلذٚش انزُفٛز٘ 

دلُزذٖ انشٚبع انرتثٕ٘ يذٚش يكزت انزعهٛى يف لشطجخ، إٌ يٍ أْذاف 
أطذبة االخزظبص يٍ انعهًبء ادلُزذٖ أٌ ركٌٕ يهزمٗ نهًٓزًني يٍ 

ٔادلضمفني ٔٔجٓبء اجملزًع، ٔصٚبدح يسزٕٖ انٕعٙ انضمبيف، إضبفخ إىل 
حتمٛك انرتاثط االجزًبعٙ ثني أفشاد اجملزًع، نزخظٛض انزٕاطم يع 

شخظٛبد ٔلٛبداد ٔطُٛخ يف انمطبعني انعبو ٔاخلبص ثٓذف إصشاء 
 يهك احلضو.انمٛبداد انرتثٕٚخ ٔادلذسسٛخ يٍ أجم حتمٛك رطهعبد 

 
ٔأٔضخ، أٌ يُزذٖ انشٚبع انرتثٕ٘ ٚسعٗ إىل أٌ ٚكٌٕ يُربًا صمبفًٛب 

يزًٛضًا يف طشح انمضبٚب َٔشش انضمبفخ ٔاحلٕاس، نإلسٓبو يف رًُٛخ اجملزًع 
مبخزهف فئبرّ، كًب أَّ حيًم سسبنخ يضًَٕٓب حتمٛك انشٚبدح يٍ خالل 

ني نإلسٓبو طشح ٔيُبلشخ يٕضٕعبد يًٓخ، رعذ يٍ لجم خرباء ٔخمزظ
 يف رًُٛخ انفكش يف شىت اجملبالد انضمبفٛخ ٔااللزظبدٚخ ٔاالجزًبعٛخ.
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ٔأشبس انذعجبَٙ إىل أٌ ختظٛض ادلُزذٖ يٕضٕعّ ذلزِ انذٔسِ عٍ 
انشجبة ثبعزجبسْى ٚشكهٌٕ انطبلخ انجششٚخ ٔاحلٕٛٚخ انمبدسح عهٗ انمٛبو 
ثبنعًهٛبد انُٓضٕٚخ ٔانزًُٕٚخ ثبالَطالق يٍ انزعهٛى ٔانرتثٛخ ٔانضمبفخ 

ضبفخ ٔاإلعالو ٔانمٛى انذُٚٛخ ٔاالجزًبعٛخ، يشريا إىل أٌ انشخظٛخ ادلسز
ذلب ثبع طٕٚم يف اإلسشبد ٔرٕجّٛ انشجبة ٔاأليخ. يٍ جبَجّ، أٔضخ ثذس 
األمحذ سئٛس انهجُخ انزُفٛزٚخ نهًُزذٖ، أٌ ادلُزذٖ ٔسٛهخ نهزضمٛف 
ٔيُبلشخ عذد يٍ انمضبٚب ادلطشٔدخ، ٔرنك يف دٕاس يفزٕح ثني سٔادْب 

 ٔضٕٛفٓب يٍ ادلسؤٔنني ٔأطذبة انفكش ٔانشأ٘ السزشفبف آسائٓى.
 
لبل إٌ ادلُزذٖ ٚعذ يهزمٗ صمبفٛب اجزًبعٛب ٔطُٛب نُخجخ يٍ ادلسؤٔنني ٔ

ٔادلفكشٍٚ ٔٔجٓبء اجملزًع، ٔرنك نطشح عذد يٍ ادلٕضٕعبد ادلًٓخ انزٙ 
راليس انٕالع ٔرهجٙ ادزٛبجبرّ، يؤكذا أْذافّ انزٙ رزًضم يف حتمٛك 

لذ  انرتاثط االجزًبعٙ ثني أفشاد اجملزًع. ٔكبٌ يُزذٖ انشٚبع انرتثٕ٘
اسزضبف يف دٔسرّ األخريح انذكزٕس فٓذ عجذ اهلل انسًبس٘ ادلسزشبس يف 
انذٕٚاٌ ادلهكٙ ٔاأليني انعبو ادلكهف نذاسح ادلهك عجذانعضٚض، حتذس فٛٓب 

 عٍ انٕطٍ حتذ شعبس"دٕاس يٍ أجم انٕطٍ".
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