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         بسم اهللا الرحمن الرحيم

لمــاذا الـــرصــد ؟

عملية الرصد اإلعالمي واحدة من المهام التي يتبناها المركز االسالمي للدراسات 
االستراتيجية، إذ يقوم برصد األحداث والتطورات السياسية واالقتصادية 

والعسكرية والثقافية ذات الصلة الوثيقة بعالمنا االسالمي بشكل عام وأتباع أئمة 
اهل البيت(عليهم السالم) بشكل خاص، مع التركيز على الشأن العراقي لما له من 

خصوصية معلومة.
وتشمل عملية الرصد أربعة محاور رئيسة هي: محور العالم اإلسالمي، ومحور الشيعة 

والتشيع، ومحور االختراق الثقافي، والمحور المتعلق بالشأن العراقي، إذ يعمل 
كادر مجلة (الرصد) على تتبع وسائل االعالم المهمة – وبخاصة االلكترونية- وما 

تقدمه من معلومات ذات صلة بتلك المحاور، مع االخذ بنظر االعتبار أن أغلب 
تلك الوسائل االعالمية ذات توجهات مخالفة، بتسجيل ما تبثه من رؤى وأفكار 

وطروحات وأخبار، ثم أرشفتها وتحليلها ليتم تقديمها بأسلوبين:
األول: نقل ما تم رصده من مواد كما تم بثه تماما من دون إضافة أو حذف وندع 

للباحث او المتتبع النقد والتحليل ثم التقييم الشخصي لها.
الثاني: تناول األحداث بالنقد والتحليل وتقديم صورة وسطية تجمع اختالفات 

وتناقضات اآلراء، بعد تناولها من أقالم لها باع اعالمي ورؤية نقدية واستشرافية 
قادرة على تقديم صورة كاملة للقارئ فيستطيع من خاللها معرفة ما يدور 

بالساحة.
على ان مهمة (الرصد) ليست التدخل باألحداث الجارية بحيث تكون طرفًا من 
أطراف الصراع بقدر سعيها الى تقديم رؤية تحليلية بنّاءة للمختصين وأصحاب 

القرار لتكوين صور واضحة عن المشهد الذي نعيشه.. من هنا كان الجمهور 
المستهدف (بالرصد) هم طبقة النخبة من أصحاب التأثير والقدرة على التغيير، 

لذا لم تتورع المجلة من تقديم بعض الشبهات التي ينبغي حجبها عن سائر 
الناس. 

وبعد مشوار امتد لقرابة عامين من عمر هذه المجلة وما انتجته في أعدادها 
الثالثين وما تبعته من مالحق تجاوزت خمسة عشر ملحقا، أعادت (الرصد) تقييم 

عملها وأخرجت هذا العدد بحُلّته الجديدة بما يمتلك كادر المجلة من مهارات 
في رصد االحداث وأنواع التأثيرات التي تسببها وسائل اإلعالم وإلمامه بالمحيط 

االلكتروني التفاعلي ومعرفته بخصائص اإلعالم المعاصر. 

 
                                                                                             مدير التحرير
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اقخاراق البصاشغ
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 حفالت رأس السنة تغزو املدن املقدسة!

��� �� ����� ���� ا���ن إن ���ب ا���اق ��� ا���م 2003 �����ا ���و ����� ���� وا����ح  
���� ��� ا���ب، ��ّ�� ردة ��� وا��� �������ت ا���ا��� ا�����ة ���ل ا���اق �� ا����� ا���ر�� 

�� وا������� ���� و��� ا����� ���������ً و������ً، ����� ا���ب ا���ا�� ���� ����� �� ا����� ا����

و�� ان �� ا������ح ���� ���� و��� ���� ��� ا���� ا����� �������، وا���� ا����رات 
�� ��ءًا �� ا������ و���ا��ً ����ً ��  �� ����ذف ا���ا�� �����ً و�����ً، �� و��رت ا�������ت ا���� ا����

���و�� ا������، و�����ً ���� �� ����� ا�������

���� ا����� وا����ى ���ز ����ة �� ��� ����� 
 ��  ������ ���ى  ���ء،  وا�����ق  وا���ف 
ا����ب ���������� ����ع �� ����، وأ����� �� 
�����ن �������،و�� ��ر��ن ���رة ا������ات 
و���  أ����،   �� أ����  أو   �����  ���� ا��� 
����� أي ����� �� ا����ي ���، و��ن ������م 

ا����� وأدوا�� وا���و��� �� �� ا��ا�� وا���رج 
 �� و���م،  ���ن   ��  ����  ��� ا������  ا���� 
���و�� ���ا��� ������ أذ��ن ا����ب و������� 
ا���  ا������  ا���رة  و�����  ا����  ��ا��   ���
���ل   �� وا�����م  ا������  و����   ������
ا�����ب   �� ا�����  ���ا��   ���� ا������، 

سطغ لفاه
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��وا��  ا����ة   �� ا����� 
وا������،  ا����   �� ��
ا������  ا�����  ���ل 
«ا��أي  ���ل:  ��رج 
ا���م ��� ا�����ك ا������ 
�� ا������ت ا������ ��� 
إ����   ����� ا���ء   ������

و������ ��� ���ء»�
و�� ��ه ا���ا�� ا������ 
����ة   �������  ��
أ���د   �� ا��������ت 

راس ا���� ا�����د��، و���� �� ��� �� ا���اق 
 ��� ��ل   ���  �����  ���� و����  ا����  ��ه 
��ه  ����ن  ذ��،  وراء  أ��ٍد ����   ����� أن 
 �� ���ء  ا������   �������  ���� ا��������ت 

����� د��� ��� ��ا�����
��� ��� ����ه ا��وراء �� ا������ ���اد إ���ء 
أ��� ���ة ��� ����د «������» �� ����� 
 �� ���اً   ٢٥ ار������   ���� ا��و��  ا���ق 
��� ا����ة  ا�����ة ������ أ���� ���اد، و�� �� ��
������� ����� �� ا����اء ��� ��ار �� ����ل 

�� �� دول ا����� ا��������
����ت   �� ��ى   �� ذ��   �� وا����ب   
 ��� ا�����  ا�����ت   �� وا����ط   �������
ا����ء وا����ل و�� ��رة ����� ��� ��������� 
ا����   �������  �� ا����  رأس   �� ا������� 
���ء ا�������� ، ������ ������� ��������  و��
د����ً، �� و�����ن ��� ر�� ا����ّ� �� ا����� 

ا�������� 
���ء أ��ّ �������ع �� ���  ����ً إّن ���� ������ ��
���ء ا�����  ٢٠١٢ ��� إ��ار ����ن ����� ��
(١١١ ) ا��ي ��ت ���� ا����� �� ����� 
ا���  ا������   ���  ����� وا�����ن  ا������د��، 
����رض �� ا����م وا��داب ا����� �� ��ارع 
ا������،و��م ا���� ������ء وا�����ر و����� �� 
ا������  ا������  و�����  ����ءم   �� ا���  ا������ 

و�������، وان أ��ز �� ���� إ��� ا�����ن �� ا��� 
�� ا������ت وا����ر��ت ا������� ���داب �� 

ا������ ا������
و��� أ��ر ا����اب ا����� �� ا���ا���� �� ��ا 
����� (ر��� ٢٢) ا����ي ��� ����� ���ر�� 
ا����   �����  ��) ���ان   ���  ٢٠١٨/١/٢
ا���ا��� أ���ر ا�����د ��رت �ُ��ع �� ا����اق) 

��ء �� ����� ا����ل: 
ا���ا��� ��دة  ا����  ����� أ��اق �����   ��
������� وا����� �� ���� ��� ا�����د، و��� 
 ٢٠١٣ ��م   «������  ������  ������» أ���� 
���ة  وز���   ���� ا����  ��أس   ً����� ا������ً 
��ا��  ا��ّوان،وا������  ��رع   ��  �����
 �� ا���ال   ��� ا������ل  ����ر����   ������
ا������   ��� ا����ن،   ��� ���ش  و��ر  ا������ 
ا���ا��� ا��� ��ّ� ���� ا����م ��� (ع) وأ��� 
ا�����، ����ة وادي ا����م ا��� ����  ����ة �� 
���� ��� ا�������، �� ����� ��دة ��أس ا���� 
وا�����د، و�� ����أ أ�� �� ������ ا���� و�� 
أ���  إ����  ا������،و���ن  ا�����   �����  ������
���� د��� ���� �� ا����� و�� ��� ا�������� 
��� ا����م ��ي ���ط أو ������ ������� ا���� 
 ���� ا�����،   �� ا��������  ا������   �����ُ
ا����� ا���� ���ل ا����ات ا��ر�� ا�����ة 

و�� ��ن ��ا ا���م أ����� و����ً�
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أعياد رأس السنة املنشأ والتاريخ: 
���� ���� ��رة وا��� �� ��ا ا���� �����ث 
ا�����  و������  ا��������ت  ��ه  ��ر��   ��
���ه  ا����ب   ���� أ���ب  ����ة و��  ���رة 

ا������ ا������ و�� ا����ل ���� ��ه ا��������:
رأس ا���� ا�����د�� (ا���م ا��ول ����� ا�����ة) 
���ري، وا��ي ���  �� أول ��م �� ا������ ا���
�� ١ ����ن ا�����/ �����، و�� ���� ر���� �� 
أ��� دول ا����� و�� ا���� ا�����، ��� ���ا�� 
�� ��� ����د ا���� ا�����، و��� ا�����د �ُ�� 
���� أ�� ا�����د ا������� ��� ا�����ق ��� ��� 
ا������، ��� ���م ا������ت د���� و���ات 
���� ��������،وُ����� �� �� ���� �� ا�����ن 
�� ا��� ���أ �� ����� ا����  �� ا�����ب ا���ر
ا������ت  و���م  ا�����ة،  ا����  ���أ   ���
و���دل  ا�����د  ���ة  و��  أ��ز��  ا������� 
�� و���ول ���ء ا�����د  ا���ا�� وا�����ل ���� ��
������� ���������، و����ر ����د ا���� ا����� 
و���ر  ا��ول/د�����  ����ن   ٢٤  ����  �� ���أ 
٢٥ ����ن/د�����، ور�� أن ا����ب ا����س 
�� ���� ��ر�� أو ���� ����د ا�����، ��� ذ�� 
ا���ر��ن إّن ا����� � ���� ا����م � �� ���� �� 
 ���� ا���م، ���   ��  ����� ا��ي  ا�����  ��ا 
آ��ء ا������� �� ا������ ا����� وا����� ا�����د��� 
أّن �� ���� ���� ����د ا����� و��� دا��ة 
������ �� �� إ��ّ ��رة ��� ا����  ا����رف ا���
��� ��ن ����� �� ا������ن �� أور�� ��� ����د 

�  (١)�� ا����� ���� ��
��ن آ��ء ا������� �� ��دوا ��� ���� ����� ��م 
٣٢٥ ��� ا�����د ا����� ���ا ا���ر��، ���� ��� 
ا������ ��� ا����ره �� �����  ا������  درج 
ا����، ���� أ�ً�� أ�� ��� ا������� ��ن ��م ٢٥ 
��م  و��  ا����،   ������ و���ً�  ���ًا  د����� 

ص۳٦٤  ج۱٦،  البریطانیة  الــمــعــارف  ــرة  دائـ  (۱)
.(Britannica Encyclopedia)

ا����� �� ����� ���� د��� ����� ا���� ا����� 
��د آ��ء ا������� ��� ا���� ����� ا����ى، 
ا�����»  ا����   ���» ا�����  ����ن  ر�ً�ا 
و»��ر ا�����» وأ��� ���� ���� ��� ���������� 
ا�����   :  ������  �� ا������   [Christmas]
و��  (ا����ِّ�)  و������:   Christ  �� ا��ول 
mas و�� ����  ا�����  ا�����   ،  ������  ���

�� ���� ������� ������ (����د)
ا����� �� ا������ت ا������� ا���و�������� ���م 
ا�����ة،  ا����   ������� د����  ����ت   ������
 �����  ����� ا���  ا�����د��  ا�������  أ���ع   ����
�ُ��ف ���� «����  ا���� ا�����ة   �������  ����
وو��»، و��� ا������ ���������� ��� ����� 
 �����  ��� ا��ّٰ�   ���� ا����س  ���م  ا���� ��� 

ا���م�
و�� ��ر ا������ل ا��� ������ ��� ا������ن 
 ����  ������ ا������   �� ا����  رأس  أ���د   ��
�� ر���� ا���ال أو ����رات  ����� أو �� ��
ا���ى   ��  ����� ا���ا��،  و���دل  ��ك  ا���� 
أو   �� ��  ���� �����ب  ا����  ر����ت   ���  ����
������ ���ة ا�����د و��� ا������� ���� ر���� �� 
ا����، و����ر ا���ح وا���ور ������ �� ���ل 
�� أو ا���وج ��������ت �� ذ��  ا�����ب ا���ر
��� ا����زل و���ر��� ������ان أو ��اء  ا���م، أو ��
ا����ى ������ل أو ا������� �����ت ا�����ب 
�����ا��  ا����   �� ا�����  ��دات   ����� أو 
ذ��،  و���  ا����  أو  ا���ء   ��� أو   ������
و���� �� ا����ر ا����� ا��� ����� ��������ت 
رأس ا���� ا��� ��� �� أ�� ا�����ء ا��� ���ّ� 
�� ����د ا����� ورأس ا���� �� ����� ���� 
 ������ ���� �� �� و���ة ا�����د و����� ��� ��

بابا نويل وشجرة امليالد:
�� أو «����� ���ز» �� ����� ����� ����  �� ����
 ����  �� ��  ���� و�ن  ا��������،   ��� ا�����د 
�� ا���� ا������ �� زو��� و��� ا����ام 
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ا���� �����ن �� ��ا�� ا�����د وا������ ا��� ��� 
ا���  ا���ا��  و�� �����   ،�� ا����  �������  ��
���� ��� ا��و��د أ���ء ����� �� ��ا��  ��� ��ز
و���ق  ا�������  ا���ا��   �� أو  ا����زل  ��ا�� 

ا����اب ا�����ة�
 �����  ���  ��  �ً���� ا���ا��  ���دل  ��ن 
�� ا��و����� ���ء �� ���س د����،  ا�����ا��ر
و���� ��� ���ت ا������� ا���������� ���دل 
ا���ا�� �� ا���ون ا��و�� وا���ون ا����� ���� 
 ��� ا���دة  وا����ت  �� ��دت  ا������،  أ����� 
أو   �����  ������� ا��ر���ط  ��ا��  ا�������� 
ا�����ة  ا������ت   ��� ��زع  ������ ��ن   ������
ا���ا�� وا����م وا����س ��ا��ً� �� ا���� �� دون 
أن ���ف ا������ت ا�����، أ�� ا���رة ا������ 
ا�����   ���  ���  ١٨٢٣ ���م  ����د   ��
ا���  «ا�����  ����ة  ��ر��  ���رك  ا������� 
ا������  ��ه   ����  ��� ا�����د»   ���  ���
���م   �� و����ً�  ����؛   �� ���ر أ���دا   ����� ا��� 
 ��  ������� و  ����� إ��  ر����   ������ ا�����ل 
ا����،   ��� ا����ة  ���ب  أو  ا�����د  ��اب 
و���دت   ،������ ا����  ���ح  و�������ن 
 �� ا���� وا��وا��ت ��ل ���ة وأ�� ���� ��
ا���  ا������  ���ه  وا�������  ا������  وا���ور 

أ���� �� ��� أ��ز ر��ز ��� ا�����د�
و��� ���ة ��� ا�����د إ��ى أ��� ������ ا���� 
ا����راً، إذ ���م ا���س ��دة ���� ���ة ����� 
 ��� ���ة   ��� و�� ��دة،  ا����  دا��  ���اء 
ا�����د ����� ���� ��������، ����� ������دات 
ا������ �� إ��ام و���دة ا����ة، و���� �����ة 
 ����  �� و����  أ������؛   �� ا����ص  و��   ���
 ��� ا������� �� ا���ون ا����� ا�����ة ��دة ��
 ���� ���د  ا�������   ��  ��� ا����ة، وأول ذ�� 
ا����� ا����� ������س (٦٣٤ - ٧٠٩) ا��ي 
�� ��������، و�� ا����ق ���ن  أر�� ���� �����
ا����ة  و��  ��دة   ���  ��  �������� ا������ 
ر��ز  إ��  ر��ز��   ����  �� ا�����د،   ���  ��

ا���دات ����   ���  ���� وأ����   ،������
��س وأ��� إ���� و�� ا����� ر�ً�ا إ�� ���� 
أن   ��� ا������،  ا����س  ��ت  ا���   ���  ���
ا����ر�� �ّ� �� أ������ و�� ���� ��دة ا������� 
ا���ن   �� إ��  ا�������   �� و�����ة   ������
و����   ����� إ��  ا�����   ���  ،��� ا����� 
�� إد��ل ا����� إ���� ���ا�� ���اء و���ح أ��� 
ا����ة  ����ة  ر�ً�ا  ا����ة  وا����ت  و���ع، 
ور�ً�ا   �����  �� ا������   ���  �� ا�����رة 
������ع - و�������  ����ر- و���� ��� إ��ء��� 
ر�ً�ا ������ وأ�� أ����� �� ا���� ا����� «��ر 
إ��ءة   ����  �����  ������ و�����  ا�����»، 
ا����ة إ�� ��ر�� ���� �� ا���ن ا���دس ���، 
��� أ�� و����� ا����ال �� ���� ا����ة ���ً� 
����ً� إ�� �� إد��ل ا������ ��ر��ت زو�� ا���� 
و����  إ�����ا  إ��  ا����ة   ��� �� ا�����  ��رج 
وأ���ا���  و���ا  ا�����ة  ا������ت   �� ا����ت 
ا�����د   ���� ����ة   ���� إ��   ���� و����� 
�����ة �� ���� أ���ء ا�����، �� ��� �ُ�رك أن 
� و�ن ��ن �����ً�،  �ّ ا����ة أ���� ر�ً�ا د���
� �� ���ب �� ٣٧ ����ن ���ة  �ّ � وا��ن ���ع ���
 ���  ���  �� أ�����،   �� ���اء   ������
ا���د إ�� ٦٠ ����ن �� أور�� ���� ٨ ������ �� 

������، ��ا ����ف ا�����ر ا�������� ��

أسباب تأثر الشباب :
 �� ا�����د   ��� إّن  ا���  ���م   �� ���ل   ��
��ا ا���ر�� ا��ي ���م ��� ا��������ت �� ��� 
 �����)  �� ����ذ  و����  ا�����   ��� ����داً 
أد���  ا��ي  ا������  و��  ا�����)  �����س 
 ���  ٤٦ ا���م   �� رو��  إ��   «���� «�����س 
ا�����د�� وا��ي ��� أ�ّ�م ا���� ٣٦٥ ����ً ، 
�� و���ة ا�����د  ا���� ا�� ��ر�� ����� ���� ��
��� ان أول �� ا����م ا����ة �� ا���ا��� 
ا�������،  �����ة   ���� وا����ا���ن  وا������ن 
�� إّن ���د��� �� ���� ��� ا������� ا��ور���� 
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 ��� و�������  ا���ا���   ��� و���ا 
��� د����� �� ا�������، ������ا 
 �� و��������  ا����ت   ��  �������
���د ا�����ن أ���ء ��� ا�����د(١) 
��ه  ���و   ��� ا��ي ���   ���  ،
و�����  ���ا���  ا������  ا��������ت 
 �� ��ت  ��ا  ا������؟  ا�������� 
ا���  ا�����ب  درا��  ا���وري 
أدّت ���� ا������ ا����� وأ����: 

١�  ����� ا�����م ���رة �����ة ��� ا����ب، 
��ن  ا����ا���  ا�����ءات   ��� ذ��ت   ���
ا�����ر ����ض ������ ا�����م ����ل (٣�٤) 
 ����  (١٠٠٠) ��ازي   �� أي   ً����� ����ت 
ا������ة   ������  ����  (٨٠٠)  �����  ً�� ���
وا����ب �� ا���ارس أو ا������ت  �� �� 
 ���  ��� ا������  ��ى  ����ر  أن  و���   ،���
ا������،����ً ان �� ������� �� ا�����م أ��� ر��� 
���ً و���و�� ����� و�����، وأ��� ا�����ى  و���
 ����  ��� ا�����ل  و����   ��  ���  ��� ا��ي 
���ك  و و�����،   ��������  ������  �����  ������
آ��راً ����� �� ادراك وو�� وو��ان ا�������، 
 ���� و��   ،���� ا������  ��ص  و��  و��� 
���� ���اً ����اً ��� ادرا��� وو���� ������ 
و�����ا��� ا������ ����� ��� ���م �� �� ����� 
إ���ل ��ر��� ���� ����� ���ى ��� �� ����� 
 ������ و����  ���ر���  و����  و�����ا��� 

���ا�� ا����ر(٢) � 
«�����ف  ا������  وا���رخ  ا������ف  ���ل 
وا����ض  ا��د��ن  ���رة   ��� و��  ����ن»: 
وا������  ������ار  ا�����م،   ������ ا����� 
إذا   ً���� وا������ات  ا����رات  �����ن 

(۱)   دائرة المعارف البریطانیة، ج۳، ص۲۸٤.

وسبل  العربي  الوطن  على  للعولمة  السلبیة  االثار    (۲)
مواجھتھا ، عبدالرشید عبدالحافظ ، ص٤۸. 

 �� ��� و����ات   ������ �����ت   �ّ���  ��
و�������(٣) � 

أ��   �� وا������  ا����  ان  ذ��  ا��  إ���� 
ا������ ا��� أ��ت  ا������ت ا������� ����ب 
 ��  �����  ����� ا��������  ا�����ة  ا������ت 
 ��� وذ��  ا�����   ����� ا���ا�������  إدارة 
 ،�� ا����� ����ة  ا�����  ا������ام  ا������ دون 
دو��  ا��������  ا�����ة  �������ت   ���� و�� 
ا�����  ا����  ا���ا�����  أ��اف   ���� أن 
ا������  ��ا����   ����  �� ا����� ا���ة  ا��  ������ء 
ا����   ������ ا������)  (ا���ة  ا���ذ��   �� ا�����
ا�������  ا������   ��� و��  �����  �� وا������ 
ا��ول  و���ك  ���ف   �� و����   ����  ����
وا�������ت ا����ى ������ و������ �� �� ���� 
و���� �� ا������ت ا�����ة، ��اء أ��ن ذ�� 
 �� و����  ا���ر��  أم  ا��ا���  ا�����ى   ���
������ ��� ا���ا����� ا���� ا����� ا��� ���� 

ا�������� �����ع ا������ ������ ��ا����(٤)�
ا���   ����  �� ا��������  ا������ات   �����  ���
وا��دب ����دة ���ء ا����� ا������� �� ا����� ��� 
ا����ذج  وراء  وا����  ا����  ��ا���  ا��  ��دي 
ا������� ���� ���� ا������ �� ا������ ��� ا���� 
و��� ا����ان �� ���ل ا��وا�� ا��د��� وا��را�� 

(۳)  الحرب الناعمة، مركز قیم، ص٤۳.

بیریھ،  جان  الحرب،  في  المعنویة  والقیم  الذكاء   (٤)
ص۱۳.  
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وا����رض  ��ن  وا����� ا������   ��
 ���� ا��������  وا�����ت  ا����� 
 ����  ���  �� ا�����  ��ر����ً   ���
اذا   ���� آ��،   ��� وا����ب 
��ت  ا���  ���  �ّ��� ا����  ��ا  ��ن 

ا������ �� دون ��ا���
ا�����ة  ا������ت  ���ول  ��ا   ����
وا�����  ا������  ���ذ���   �����
ا������   ��� ا����ى  ا�������ت   ���

وا�����ط  ا�������  وا����   �� ا����ر ا�������   ���
 ��� ا��ي  ا�������ت  ��ه  ����اد  ا������� 
و��  �����ن  و �����ن   ��� ا������   �� ا������� 
 ��� ���ء��  ����ة  و����  ا�������،  ا���از 
و����  ا�������  ا������   �ّ��  �� ا��و��  ا������ 
ا�����   ��� و�������   ����� ���دات   ���  ���
وا������ا���  ��ت  وا��� ������ق   �������  ���

و���ق ا�����ن(١) � 

 :ً�����  ������ ���ا����  ا�����  أ�ّ�ه   �� و��ا 
أ���� ا������ت ا������ وا�������� ��� ا��� 
 �� وا������  ا����اد  و��   �����  �� ا����� 
ا��������  وا���اد  �����ا��  ا����ء  ��ء  ���ل 
����ت  ا����� ����ت   ��� ا�������  وا������� 
وا������ت وو���� ا���ا�� ا����ى، و����ات 
�� �� ���ة إ��اءات ا���رة ا��� �� ����ج 
 �� �� �� ���� �� ا�����ت ا�� ا������� ا����
���� ا�� ادراك ا������، ��� ��� ذا��� ���ب 
���� ����� ����� ���� �����ت ا������ ا����ل 
ا���  ا��ا���  ا�������   �����  ��  ���� إ���  أي 
������ ��� �� ا����� ا�� ����� �� ا����ل ا�� 
ادراك ا������ وا������ ���، ����� ا��� ا����� 
�� وا�������� ا��� ��ا�� � ��  �� �� ا������ ا���

(۱)  القوة الناعمة واثرھا في مستقبل الھیمنة االمریكیة، 
علي محمد أمنیف الرفیعي، ص۲۷٦.

ر��� ��� ��� � و���� ا����ة وا���ر��(٢) �  
إذن �����ب ا������ ���� ����� ������،����� 
 �� ���ب �� ������ ا������ت وا���� ا����ر

�����ب و���� ��� ا���ا�� ا�� ا���ارع�
ا����ص  و��   ��� ا�����  ا�����م   ���  �٢
�� ����� ا����ب، و�� ا������ ا���ة ا��� ���� 
������ت   ����  ���� ا�����،   ��� ����ف  أن 
 ���� ���ز��ن   �������� و����  ����ة 
 �����  ������� ا��������،  او  ا������  ا����ء 
��ى   ��� ا�������،   ������� أو  ا������  ����ب 
 ����� ا����ب و��   �� ��ا�� ����ي ��� و��ة 
ا����ب   ������ ��د��  ر����  و��  �����ة 
�� �� �����ة   ً���� و������  اذ�����  و���ب 

ا����ات ا����ى ا��� ��س ا��� �������
 �����ب ���� ��� ��ي ���رة ا������ ���ل 
د����� إ��� �� ���رة ا���� وا������ وا����اع، 
و���� ����� ���� ��ا ا���ب ا�� إ���م ��ه 
 ������ �������� و��   �� ا���� �� ��� ��� ا������ً 
ا�������   �����  ��� ذ��،  و���   �������� و�� 
 ������ ���ة  ا��ن  إ��  ا��������  ا�������� 
ا��را��  ا�����ج  أو  ا��������  ا�����م  ا���ج   ��
ا���دف (ا�����م وا�������ت) ��� ا���� �� 
إّن ������م ا��را�� ����� ���� �� ��س ا�����ر 
و����� ا������ات و��ب ا��������، إذ ������ 
ا������ �����ل ا�����ر وا������ وا������ ����ح 

(۲)  عولمة الثقافة ام ثقافة العولمة ،ص ۳۱٤ـ۳۱٦.
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���ق ���� ا������� ا�������� ا����ى(١)  � 
٣� إن ا����ب �� ا��و�� ا�����ة ����ا ����� 
 �������  ��� ا��و��  وا����ف  ا����ي  ا���اء 
 ����  �� أو  وا���������  وا������  ا������� 
��ا���   ��  ً��ّ��� أ��  ��،�����ا  ا����  ��������
ا������ و��م ���ّ� ا��ا�� ���� ا���� ا����� 
 �� وا���س   ���� ا����د��  و��وف  ا����دي 
ا�������،و��  ����ول  ا��ة   �����  ������
ا�����   ��� ا���اق  ا����ح  ا��  ا����  ��ا   ���
�����ب   �ّ��  ���  (٢٠٠٣) ��م   ���
ا���ب  ��ى   ��� ���� ����ة،  وا���ا���� 
���� ���� �� وا�� ���ف �� ����� ا����� �� 
ا����ر ا����ا��  وا������ح ا������ وا�������� 
��� و�ّ� ���� ���� �� ا�����اب ا����� �� ���ه 
وا���� ا�� ا����ذج ا����� ا��ي ��ى ��� ا������� 

وا����ن وا����ة ا�����ة� 

نتائج وتوصيات:
�����ء أو ا��� �� ��ه ا��������ت ���� �� 
ا��������   ���� ار���ع   ����  ،���� أ���  ���ة 
���� ����ظ ��ل ا����� إ�� أن ������ ا���س 
������اع ��� ���� ����� ����� ا������ ����� 
ا�����م  و����  أن   ��� ��ل   ���  ����  ����
ا���� ���� ����� ��د �� ا���رات ا������ 
ا��������؛ ��� ��ر ا���س أ��� ������ ����اع �
���ا  ا������ت   ��  ����  ���  ���� أن  و���� 

ا�����ه:
 �����  �� ��ر  ً����� ���ح  أن   ����  ��  -١
 ��� ا����ل  ��ه   ���  ��  �� ا�����  ���ه 

الكعبي،  حیدر  والطموح،  الواقع  الشیعي  االعالم   (۱)
ص٥٥.

 �����  ��������  ��  �� ��ا  ا�����ن،   ���
 ��� ا����ظ  ����ن  إ��ار  ا������  ا���ن   ��
�������، وا�����ن ��� أن ����� ��� ا������ 
 �� ا�����  وا��داب  ا����م   �� ����رض  ا��� 
��ارع ا������ وا������ ا��� �� ����ءم �� ا���� 
ا������ت  وا��� ��  ا������ و�������،  ا������ 
ا������   �� ���داب  ا�������  وا����ر��ت 
���ء ����� ����ن �����  ا�����، و��� ������ ��

ا������� ا��ي أ�ُ�ّ �� ��� ٢٠١٢�  
وا���ا��  ا������  وا���ب  ا�����ء   ���  -٢
وا�������  ا������  وا������ت  ا������� 
��ه   ��� ا�����ر  ا�����   ا������  و�����ت 
 �� ا����ب  وا����ط  ا��������  ا��������ت 
ا����ر وا����ث �� أ��س ������ت ا����� ��� 
��� وا������، وا������ ��� ��ر ا���ب ا������ 
و����� ��ا����� و������ ��ه ا�����ر ا������� 

و������� و����� و����� ا����ب� 
دوره  أ��   �� ا�������  ������م   ����  -٣
و���ر��  ا������  ا��������  ا������   ���  ��
وا����ءات  ا���ا��  ���ل   �� ا�����ر  ��ه 
ا����� ان  ������م  ا���د�� و����  وا�������ت 
 ������ ا���  ��������ت  ا�������  ا�����ب   ����
ا���� �����ب ��� ���ن ����� �� ذوق ا����ب 
و����، ��� ��ر ��� اذا ����� ��� ��ا ا���� 

ا��������
ا������ت   ��  ������  �� ا�����م  ���ا   
��و   ����� ا����ب  ��ا��  ا���  وا������ات 
 ��� وا��اً  أ���ء��   ���� أ��   ���� إ����� 
أ�������ت   ��  ��ُ�  �� ���ل   �� ا���� 
 ����� ��ا��   �� �� و��   ً����� إ��اداً  �ُ�ّ�ة 
������رة   ������ و�����  و������ت  وا���م 

وا����اءات �

‘‘‘‘‘‘ ’’’’’’
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��ى ����� إن ��اءة ا��وا�� ��ب �� ��وب ا���� و��� �� ا���ل ا���ف ا����ي و����� 
����� ���� �����د ��� ا���رئ ������ وا�����ة، ����� ��ى آ��ون إ�ّ� ��ع �� ا����ن ا��د��� ���� 
������ أْن ���ر ر����� و�������� و���ت أ���ره ����� وذ��ء، ��� ���� روا�� �� ا��وا��ت إ�� و���ح 
���ة أو ����� ����� أو ���� ��رة �� ����� ا���رئ ، ���� ����� ����� ���� و���� ���ره و�� �� 
�� ��ى ا���رئ وا��� �� ا����� ا�����ر�� �� أن ���ن  ��أ ، ��� أ��� ���� ���� �� ا����� وا����

�����ً ������ ������ ��� ا���اءة ���� ��م�

ا����ل   ���  ��  ����  ����  ����� ����وا�� 
ا����   ����  ��  ���� أ���   ����� وا������، 
 ����� وأ�ً��  ا������،  ا����ط   �� وا��ر��ق 
 �� �� ��� ����� ا������ و����� ا�������ت ا����
����رئ، إ�� ���� أ��� و���� ���ة ������ ��� 
 ���  ���� ا�������   ����� أو  ا�������  ا����ت 
ا��وا��  أ���وا ��  ا�������  ا���ّ�ب   �� ����اً 

���م   �� ��  ��  ������ أ���ر   ���  ����
وأ��ت  ���ّق،  و��د  ����ة  و�����   �ّ���
 �� أ��ع  ������ص  ا������   ��������� ���و 
ا���ر �� ا����� ��� ��� ��� ��� ���ّ� أو������ 

� !!!�����
و�� ا������ �� ���� ا���ّ�ب ا������ن ���وا�� أي 
إ����م، ����� ��ن �������� ا�������� �� أ��ر 

س الشباب العريب بني روايات اجلنس ورضب املقدّ
سطغ السغساوي
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����ة ���� �� ���ء ����� ����، ����وا�� ����� 
ا�����  ا�������   ��  ٍ����  ����� ���ق   ����

وا������� ا����ى� 
ا��د���  ���ر���  ا���ب   �� ا��وا��  ���ت 
 ��� ا�����  ا���ن   �� ا�����  و������� 
���ن  ا���ر��  ��ا   ���  ����� و���  ا�����دي 
�� ا���� ، وأ��� أدب ا��وا�� أد��ً �� ���� 
ا������ن ، ا���� ���ا  ا���� ا���ص �� و��ّ��� 
 ������ و�����   ،  ��������� ا���ح  ا��  آ��اك 
�� أ��اع ا���� وا���وان ، و����ا ����� وا��� 
����ر�� ا�����ق ا�����ة ، و��� ا���� وا������ 
وا���ف وا���� ، ����ا ذ�� ������ ����� ، 
 �� وأ��� ��� ا��وا�� �� ذ�� ا���� آ��اً ��
�� ���أ و���� إ������ ���� ������ وا�����ق 
 ���� ������ر  (ا�����ء)  روا��   ����  ����  ،
ا��� ���ت �� ا���ن ا����� ��� ���ر ����� 
ا����   ���� ا��ي  ا������  ا������  ��ا��   ��
ا�������� ، ��� ��ّز ���� �� ������ أ��� 
��رة ����رة ا�������� ��� ا�����ح وا���� ��� 

ا���� ، و��ّ��� ���� �� ا������ ا���������
��� ��� ��� ا���ّ�ب ا������� �� ا����ر روا����� 

��� ���ق وا�� ، وذ�� 
������ت  ����ا  أ��� 
 ���� ا����د  و����� 
 �����  ، ا��وا��  ��رئ 
 ،  ً��� وا�����ة  ا�����   ��
 ����� ذ��  أ����  و�� 
���ن)   ����) أ�ّ� 
ا��  ا��رض  روا���(�� 
ا���� )�� ��� ا����� ��� 

�� و�� ا�� ا����ء و����� ��م �����ث ����� 
وا��� ، و�� ���ك ���اً إ�� و��� ���� ، �����ء 
روا��� ���� �� ا�����ام ، و��� ��ور ��� ��� 
��� ا��وا�� و��ور ٦٥ ��� ��� و��ة ������ ، 

و�� ا��������ن ا�� ا���� ، وا����ب ���� 
(���ن)  و��   ��� ا������  ��ة  ا���س   ��
ا�����   ��  ��� �� و���   ،  ������ روا���   ��
ا������ ، و�� ��� �� ذ�� ، ��ن ا���� �� 
��وا��� ا���ا��ً �� ���ل ا���ام ���  أ��� 
ا���رئ ، و�� ���م روا�� ������ ��� ا����ل ا����د 
��� ، و���� درس ا�����ع �� ���� ��ا��� �

أ��  ا������  ا���ن   �� ا��وا��  ا���ه  و���� 
��ً وأ������ً، ���� ��  ���� ����اً ، و������ً ���
ذ�� ���ء ا���اع ا����ي �� ا���ب ، إذ ��ر 
ا���� ا����دي ����� وا�����د ��� ا�����ق ��� 
�� ا��دب �����ً ���� ���ه وا����ده ، ���ن 
��ت  ا���ب وا����� ��� ��� ا����� ��  ا���اع 
إ���د�� ��د�� ا������ً ��� ا��دب ، و������ 
 ����� ا���  ا������  ا��وا��  ����ت   ، ا��وا�� 
ا���ا�� وا����ات ، ������ �� ذ�� �� ���ا��� 
ّ�� ا���� ��� ���ره و������  ا�����ن ، و���
و���ه ، و��د ��ا ا���� ا��د�� ، ���� أر��ء 
ا��دب ا����� ، وا���� ذ�� ����ً ��� ا��وا�� 
ا������ ، ��د�� ��� �� أ���ء ا������� ، ا�������� 

�����ب ، ا�������� ����ر��(١) �  

ا��اد���)  (ا������  ا������  وا�����  ا����� 

(۱) نقًال عن مقال نشر على موقع (ملتقى أھل الحدیث) 
تحت عنوان : «الروایة».. ووظیفتھا الدعویة.
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��ى: إّن ا����� ��� �� ���ر �� ا��وا�� ا������ 
 ����� دون   – ا��وا��  و��ن  ��رك  ا������ة 
 ������ ��� ���� �� – �� �� ا�����ل ا������
ا���ض �� ���ر ا������ ا������ ���ءت ا��وا�� 
ا������ة أ��� ��أة �� و�� ا������ ا�������، 
و����� ا�����ء ا������ ��������� ����وى �� 
ا�����ر   �����  �� ا�����ْ�   �� ا����ب  ذ�� 
������ت  أ���   ��� إ����   ���� ا���   ���  ���
أ���   �� وا����،  ا�����  و������ ��ول   �����
ا������ة  ا������  ا��وا��   ����  �� ذ��   ��
����ر�� ا���� و��ه �� ���وزت ا�����د ���� 
ا�����ل ��� ا���ود ا����ى �����ر�� ا������ 
 ����� ا�����   ���� �� ا�������� ��ز  ���� ���
ا����ر) إذ ���� ا���� ���ب  روا���� (����� 
�� زو��� ا���ود ا����ى و�� �� ��� ����� 
ا��وا��  ���وزت   ���  ،���� ا��أة   �����  ��
ا������ة و�� ا���� �� ���ف ا��ا��ات 
وا����ب، إ�� ا���� �� ��� ا����ت ا������� 
ا��� �ُ��� �����م أن ا���� آ�� ا��������� �� 
دا�� ا���رت ا����ر ����� ا����ح ا������، 
���و�� ��� أ��ار ا������ ا����� ��ى ا������ت 
و����� ����� (��� �� روا�� (����) ������ 
��� ا����ي ��� �� �� ا����� ا������� ا���� 
�� ������ ������ب  ������ ����� و�� �� ��
 ��� ا�������   ��� ا�����  وا���س   �(�����
روا��   ���  ��  ��� ا������،  وا��وا��  ا������ 
(زوج ��اء ������) ��� ا���� إ��م ا����� 
ا����   ���  �� ��واج  ا�����  وا����� 

وا����ب زو����(١) �
��و  أ�ّ�  ���ا����  أ���  ا�����ر   �����  ��
��� ���ا روا��ت �������ت ������ �� ا���� 

(۱) نقًال عن مقال نشر على موقع جریدة (الصباح 
الجدید) تحت عنوان : الجنس بین التلمیح والتصریح 

في الروایة العربیة، بتاریخ ۲۰۱٥/۷/۲۸م.

(ا��وا��ت  ����ان   �� ���ل  ���ل   �� ا����� 
ا���أة وا������ت!) ��ء   ��� ا�������   �� ا����
ا������  ا����  ا����ات  ���ل  ���ت   :���
و��  ا��������  ا��وا��  ���ء   ��  ������ أ���ءٌ 
ُ��� أن �ُ����� ا���ءُ و�����  ��� ا��وا��ت ا��� �
 �� و����  �ِ��هِ،  و�����ت  و��ا��   �� أ��ا��� 
 ���  ،����� و���ة   ً�� ��� إر����ً  ����ءِ   ���ُ�
�ُ��� ��َ� ا��وا��، �� ��د��� ا������، و��� 
����ر  ا����  ����ع   ���  � ر�ّ� ا��وا��ت 
 ��� ر��ن  ��ت  وأ�� آ��ون  ا��وا��!   �� و��� 
ا��وا��  ���اء  ا���رئ  و����  ا������   ����  ��  -
 ُ����� ��َ����ت ،و�� ����  ��از أ��اث  إ  ���  -
وا�����  ا������  ا������   �� (ا�������ت)   ��

�����ً!؟
 ��  �� أن   �����  ���  : ���ا����  وأ��ف 
ا������  ا������  إ��  ا����ء  (ا��وا��)  ا����� 
أن  ا�����،   ���� ا����ا��،   ����  ��������
دورَ ا���� ا������ أ���� �� ���� إ�� ا��وا��ت 
ا���  ا�������ت ا��������� أو ���  ا��� ����ق 
����� أ���ء أ���ء ���دة!! ��� ا����اق �� 
و����  ا���وذ!  أو  ا������،   ����� أو  ا���� 
ا��ّ�� ا���م، أو  ����ول  ��� ا��ور ا��وا��ت ا��� 
أ�����ً  ���ن  وا���   ،������� ا�������  ا���� 
���� �� ا���� وا����ول، و���ن ����� ����ة ��� 

���رة!(٢) 
ا����ر ا���� ا��ي ر�ّ� ���� ��� ا���ّ�ب ا���� 
����ا �� ا��وا�� �����ً ���� أ���ر ������ �� 
وأ����  ا�����  ��ى  ���س   ��  ��  �� ��ب 
ا�����د  و���  وا����  ا������   ����� ��ب 
���رة ��� �����ة ��وا�� (�َ�َق ا����� ) وروا�� 
ا������)  وروا�� (��رق  ا����ء)  أ����  (ودا��ً 

���� ا��وا���� ا���ا���� و����� �� ا��وا��ت�

(۲)  المقال نشر في موقع مجلة الجزیرة الوثائقیة.
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��ا   �� ا������  ��دل  ا�����ر   ���  ���  
ا�����ع �����ً : 

��م  ���ل   ��  ،ً����� ا�������  ا��وا��ت 
ا�����د؛  إ��   ���� ذَ��ل  و��َ��  ������ة، 
وذ�� أن ا��وا��ت ���، وا����س ������ ��� 
�� ا����، �� ���� وأن ����اً ���� ���ب 
��� و�� ا������ أو ا���� أو إ��رة ا�����ة، و��ا 
ا���ع ��� ���� إ��� ���� �� ا�����ت وا����ب، 
ا���� �� ���� ������� ا������ ��� ا����ء ا��وا��ت� 
�����ٌ ������د، و�����ً  و��ا ا���ع �� ا��وا��ت أ�
�� ���� ا������ة -���ل ��ه ا��وا��ت-  �� 
����� ا���ر ا��� �����ن؛ �������� �� ���� 
ا���رئ �� �����، أو �� �����ن ����: « ا������ 
 ���� رب  و��د   ���  ������� ا���  ا�������»، 
�����ن� ��ن ��ل ����: ا��وا�� ���رة �� ��� 
�� ���� ���اً و�� ����ً ������، �����اب: ���� 
 ،����� ا��وا�� ر����ٌ  إذ  ا���؛  �� �� ��ا 
 ��� ���ل  ��ا  و��   ،����  ����  ��  ������

ا��وا���� ا�������� -ا��������- ���� ����ظ: 
���� و���� �����  ا��د�� ����ر �������  إن 
������� �� ��ء �� �� ����، ��ن ���د ����� 
���� ������ع، و��ن ا��د�� و���� ���� ا����ع، 
��رة   ��  ����� و����  و��ن  ����ة،   ����� أو 
������ إ�� آ�� �� ��ل� ���ه ا��وا��ت -و����� 
���م  �����ورة أن  ���م   �� ا������ت و����� - 
 �� ا����ر  ���ا   ،����� ��رة   �� ا�����د 
ا���ا�� ����ن، ��� �� ���ن ا����� ا�����د�� 
 ����  �� ������د  دا���  ���ن  و��  ����ة، 
����، و������� ���ا ا���� �� ا��وا��ت ���� 
ا������ إ�� ��ب ا�����د، أو ���ّب ا������ إ���� 
وا����� �� ��ا ا�����ع ذو ���ن، و��� 

ا����ب ��� ����ج إ�� ����� أو��(١)� 
 ����� أ����  ا�����ع   ����� ا�����  ا���� 
ا������  ���ض  ��وار  ا��������  «ا����» 
آذار  ��رس/   ٢٧) ���ر��  �����ب  ا��و�� 
����ب  ا��وا��   : ���ان   ���  (٢٠١٦
ا������ت «ا����ر»،  ا����ب���وا���ر�� ����ر 
ا��وا��   ����� ا����ار  ا�������ع  أ���   ���
ا�����ت   ����  ���� ا����ب،  ا������ت   ���
��ة،  ������ت   ���� ا�����،   �� ا���� ا����ت 
ا����،  ا��������،  ا��را��ت  ا���ر��،  ���ر�� 

وا������ ا�������
���رت   ��� ا����د��  ا������  ا�������   �� أ�ّ� 
���ب  ���ض   �� ا������ت  ��ا��  ا��وا��ت 
دور  ���و��  ������ت   ���� ��ة ٢٠١٥ 
ا����د��   ��  ����� ا�����  ا���  أ���   ��� ا����، 
�� ٢٠١٥ ����ل ٨١ روا�� ���� �������ا��� 
 ���  ���� و�����  ا�����،   ���� ا����� 

ا���� وا���� و�������

تحت  (االنتباھة)  صحیفة  في  نشر  مقال  عن  نقًال   (۱)
عنوان : تھافت المالحدة.. وسائل نشر اإللحاد (٥ / ۱۰ 

)، بتاریخ ۱۲ /۳/ ۲۰۱۷.
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��ض ا����د�� �� ��د��  ��� ���ت ����ة ا��
ا��وا��   ����  ��) ���ان   ���  (١٤٢٣٤)
��ء  ؟)  ا�������  ا������ت   �� ا����د�� 
 ����� ا��د���  ا�����  ���ت  و��  ��ا���:   ��
 ����� ان  ���ا  ا����  ا��وا��  ���ب  ��د���ء 
������ا  ا����ة   ��� ا���ق  أ��ب   �� ا��وا�� 

أ����� ������ �� ��� ا�� �� ا��وا���
ا����د  ����ر  «���وزاً  ا��وا��ت  ��ه   ����� ا��� 
 ���  �� وا������ً  ا���ا��  و������  ا����   ���
����� ����� �� ���� ������ً �����ً �� ا�����ر 
ا��وا��، و���� ��� ���� ��ه ا�����ة ��� 
دور ا���� ا������ ا��� ���ق ���� ��ه ا�����ل 

ا������ و���� ��� ا���دي�
�� ����� ��ا ر��� ا���د أد��ء ذي ��ر، ���� 
ا���اك، �� ���� ������ة �� ��� إ���ل ��� 
ا����ب ��� ��� ا����� ا��� ����ق ������ 
 �� ��  �� ا��ا��  ا����ء  ا��  ا�����،  ا����س 

ا����د   �� ا������  ا������ 
و����� ���و�� ����ة 
 ٢٠٠٣  ���  ����
 �����  �����  �����

ا�����ن�
ا�����  أ��  و�� 
 ��� روا��   ���� ا��� 
ا���اك  ���ل  ا����ب، 
ا����ل   ����  ��� إ��� 
ا����ي  ا�����  �����ت 
أو�� و�� �����ف ���� 
ا����،  ���ة  ر��  إ�� 
 ���� إ���ل  ���ك   ��
 ،������ �����ت   ���
ا���������  و��� 
 ��� �������� �����ن   ���
��وش،  ا������   ����

و�����  ا����ان،  ا��زاق  و���   ،������ و��� 
�� ا�����ء ا��� ���ول ��اءة ا����ب ا������� 

«��ا���»�

موقع العراق من الغزو الروائي املنحرف

 ����� ا������  ا�����  إّن  ��اً  ا��ا��   ��
ا���ا�� ��� ��رزة ���و�� ������ وا��ا��، و�� 
��ت �� ���� ��� ��� ا������ء و��� ا������ت 
 �����) ا����  آل   �� أ�����  أ���د  و����دع 

ا����م) و���� ا���� وا�����ء�
و���� �� ��� ا���اق ����اً �� ��و ��� ���ا 
روا��ت ������  ���� ������ب �����ً و�����ً 
وا�������ع  ا����   �� �� ����رات   ����� ���ق 
��ر ا�����ن ����ات ا����ة ��ون ��� أو ��ط 
ا��  ����ة   ���� ا�����  ا���   �� وا������د 

ا����� وا������
 ��� ا����س   ���� ا���  ا��وا��ت   ���  ���  
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���اد   �� ا�����   ��� أ��اق  و��ت  ��أة 
 ����  �� و�����   وا����ة  ���ء  و�� وا���� 
���وا��  ا������)  ا���� ��   روا�� (��رق 
 �� ���ر  دار   �� وا���درة   (����) ا���ا�� 

���اد �� ا���م ٢٠١٧م 
��� ا���� روا��� ����رة  ( �� ���ز ����ً ��� 
��ه ا��وا�� ���������) ��� ���ل ا����ان ا����� 
ا��وا��  ���ر   ���� ا������  وا�������ل   �����
و�� ���� ا��اوي أن ���ض �� �����ة ��د�� 
ا����� ا����س وأ���� ا������ �� ا�����ات 

ا��������� و���ت ���� أ���ً ��� ��ّ� ا�����
�����ض «    ��رق   ا������    » ����   أ��م   ��   ���ة  
 ���   ���   أن   ا��ب   ��ءه   ��   ا����   ����ى   ر����  
  ����   ً ً   ��ا��   ا��ب   ������  ��   ��ن   ���ن   ����
ً   ��   ������   و��   ����   �����،   �����   ����   ���� 
ً   �������،  و��   ���   ���أ   ً   ����ا  أن   ���ن   ����
 ا���د��ت   ا������ة   وا��������ت   ا���   ���ّ   ���  
ا��اوي   �����  ��  ���  ا��وا��   ��ن   ا������ 
�� ���ل ��ط ا��ب ���� �� :  ا������ ا���ء  
 ا�����   ا��ي   ��   ���ز   ا�����اب   ���   وا����ش  

 ��   ��   ��ا   ا�����                                                                                                                                                                                    

ر���   ��   ا����ب   �����  و�����  و������       أو 
   ���� ����� �� ا����� ���� ������ ا����، ور���  
 ��ا     ����   ��   �����   ا��ب   ��ن   ����   ا������   ��  
ً   ��   ��ا   ا����     و  ��   ا������   أن   ا��ب   ������   ��� 
 ��   أدرك   أن   ا���وب  �� ��   ��وب   ����� ا��� 
���� ورا��� ��� �� ا����ء ��راد أن ����� 
����    و���   ��ه   ا���ا���ت   و�����   �ّ���  
 ا�����   ا�������   ��������ت   ��ا   ا���ط   ���  
��   ا�����ة   ���   ��ار    ا������   ���   ا������   ا��او
��ت   ��   و��   ا��اوي   ���ّ   ا����   ����  ا���    ا���
 ا����اث   وا���ت   ا��ا��   ا��ي   دارت   ����  

 ا��وا��   ����   ��   ا���ا��   إ��   ا������ �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  �� ���   �� ��� ��ض ( ����)   ��ه   ا������ة   ��ؤ
����ض   �����   �����   أ�ْ�َ�َ    ��   ��   �������   ا������   و
 ���  ا��ب و��� ��� إ���ن زاره �� ا���� و��
ا����  ����ل  ������   و�����  دارت  ا���  ا���ار 
ً   �����   وا������   وا������،   ����اً ���� ���و��
 و����ا ������ ���� �� ���ل ا����ة ا�����ة 
ا����   ����� ���ل  و��  ا��ب   ��  ����� ا��� 
����ء   ���������� ا���   �� ا�����ر ا���ا��  ور�� 
ا����، و�� ��ه ا����ّ�ت ا��� ���� ��� ا��اوي 
��� أ������ ا�������� ���ف ا����ب �� ا���� 
ا���س  ����ي  ����ون  ا����  �������ء  وا����� 
إ�� ���دة ا��ّٰ� و��ا���� و������� �� ا����ل�                                                      

ــىل سلوك  املــنــحــرفــة ع الـــروايـــات  ــار  آثـ
الشباب:

��ى ��� ا���ا���� إّن أ��� ا��وا��ت ا������� 
ا��� ��رت �� ا����ات ا�����ة ���� إ�����ً 
����اً �� ���ل ا���و�� ا������� ا�����ع ا���� 
���، �����اً �� ��س ا��� �� ا����، ��� ���ح 
 ���� و������  وا������،  ا������  ا������   ���
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ا�������  ا�����ر   �� ���� ����ًا  ا����   ��
�����د   ������ ا���  �������م   �ً���� وا�������، 
و��� �����ت ا������ ��� ���� أ��� ���ول 
أ���   ��� ا����رات،  إد��ن   �� ا������   �����
���� �� ����� ا����ف ��� إ���� ا��د��ن ��� 

ا���س و������� أ��اره و����� و�����ه!�
و��ا �� أ�ّ�ه ا����� �� ��� ا������ع ا�����ر 
���� �����ن �� ���ل ����� ا��ي ��ء ��� 
���ان ( ��� ���� ��اءة ا��وا��ت �����!) 
�����ً : «�� �� ��ذا ���أ، أ�� �� �� أ��»� 
��ه ����� ����� إ�� �� ����، ������ ��اءا�� 
وأ���رك   ������  �����  ��  ����  ����
وا������� �� ا����ة، ��� وا��� ���ً� ��� ��اءة 
ا��وا��ت ا��������، ������� ������ ��ر�ً� 
��� إذا ��� �� ا���او��� ��� ��اءة ا��وا��ت 

ا��و������
������غ إذا �� أ����� �����ر ������ ����ة، ��ن 
ا����وس ا�������� ����ن �� ������ذ ���� 
و���� ���� ���� وا����ار��، ��� ��ء �� 
ا���آن ا������ ��ل ا��ّٰ� �����: «و�� ��� �� 
 ،«����  ��  ���  �ً����� ��  ���� ا�����  ذ�� 
و��ّ�ب ا��وا��ت ����ً�، إ�� �� ر�� ر��، ��، 
��� ���� ��������، �� ا����د�� �����، أو ��� 
 ����  ��� ا����  ����ون   �� ا����   �� ا���� 
ا��� أو �����ن �� وز�ً� �� ����� ������؛  و�� 
������ أن ���ن ا������� �� ا������ ا������� 
������ �� ا�����ر ا���ذة وا������� ا��� ������ 
�� روا��ت ��ه ا����م! و��� ��ا ��������� �� 
��ب ا���� أو ا�������، ������� ا��� �� ���� 
ا���ء  ����ر   ��� �����ن،   ��� ا����   �������
�� أ�� ��ء ا���ّ�ب ���� ا�����ر ا�����ة ا��� 

����ج إ�� أ����� ������� ����ا���!(١) 

(۱) نقًال عن مقال نشر في موقع (ساسة بوست) ، بتاریخ 

وا�����  ا�����   �ّ�� ذا��  ا�����  و�� 
ا�������� ��رج ا��ا����� �����ً : وا��ي أرى 
 ����� ا��وا��»،   �� ا���ق  «����ة  أ��ّ��  أن 
��اً ��� أو��ط ا���ّاء، و ��ا �� ������ �� 
ا���اء  ���ل ������� ���� ��� ����� �� ����ء 
و  ا����ب   ��  �� و  ���ك،  و   ��� ا�����د�� 
ا�����ت، ���� ا�����ت أ��� ����اً، ���� ����ث 
ا������ت   ��  ��  �� ا��وا��»،   �� «ا���ق   ��
إ����ً)،  و  (ذ��راً  ا������  ��ى   �������� إ�� 
 ����� ا�������  ا��وا��ت   �����  �� �����ث  و 
���ر   ���  ً����� ا���ّاء،   ��� روا��ً  ا����� 
ا��وا�� ا���أة ا����� ��� أ��� را��� و ������ �����ً، 
��ّن ا���ب - �� دون أن ��� - ���أ ������ إ�� 
ا��وا��،   ��  �����  ���  ً�����  ����  �� ا�����ت 
وا��� ����� ��ر����ً �� ���� إ�� ���ة ا�����م، 

و �� ��� ����دة أ���ً � 
����ة،  ا����ع،   ���� ا����ة  ��ه  إذا ����  و 
و  ا���أة  ���ه   ����  ،���� ���ه  أ�� ����  و �� 

��� ��اء، و���� ��� ���ة ������
و ��داد ا���� ���رة ��� ���� ا��وا�� ��� ��اٍح 
����� ��� ���� ا���ب إ�� ا���� ����أة ��� أ��� 
����ة،  ����د  ��ا  و  رو��ً،   ���� و  ��دة 
��ا ��ء ���� ��� ���� أن ���� ا���ب �� 
�����، أ�� ������� �����ة، ������ ذا�� ���� ���� 

ا������ ����� ا������ ������(٢)� 
 ����  ����  ،����� ��رج  ا�����ر  ��ّح   ���
 �� ���ري  إ دي   ������ ا������  ا������ت 

أ����� ���ر��� �����ً:
ا����غ  ا����   ����  ��� ���ف  أن   ����  

۲۲ /۲۰۱٦/٤م.

(۲) نقًال عن مقال نشر في موقع دنیا الوطن تحت عنوان 
 ، تجربة؟  و  استفادة  أم  نوم،  و  الروایات: غرق  تأثیر   :

بتاریخ ۲۰۱۷/۲/۲۱م.
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 ��� و��  ����� ��م   ���  �«���  ����  ��� و 
������� أ���ث، ��� ا�����ا ��� ��ر ا����� 
 �� ا�����ذة   (RMf) ا������  ا��������� 
أد��� ٢١ ����� و�� �� ���ة را��، ��� ���� 
ا����  روا��   ��  ����� ���ؤوا  أن  ذ��   ���
«������» Pompeya ��و��ت ��ر�� ���ة ��� 

���ل�
�� �� ���ح ���� ���� ��ر ��ا��� ���ز 
ا����� ا����� (ا������) ��د��� ����ء ا����ب 
 ���� ا������ن  ��م   ���  ،����� ��اء���   ���
 ��� أ��م   ���� ���ة  وذ��  ���ح   �� ��ر 

ا������ء �� ��اءة ا��وا���
���� ا���ر ا�����ذة �� ار���ع ��� ����� 
����وا��  ا����ب  أد���  ار���ط  ����ى   ���
ا���اءة،   �� ا������ء   ��� أ��م   ���� ���ل 
ا������ات دا��  ا������ن أن ��ه   ���� ���

���� ���� أ��م�
ا��ر���ط ��ن  ا����ار �����  إن   �����  ���� و
ا���اءة ����   ��� أن  ر���-   -����  �� �����ة 

ا���رئ ������ ذ���� �� ��� ا��وا���

��ه   ����� ا����   ��  ��  ����� ��ال  و��� 
��� ����ا،  ا����  أن   ����� أ��ب  ا�����ات؟ 
ا����   ���  »  :����� ��ول  ��زف  أ��  إ�� 

������ ا���ل إن ��اءة ا��وا��ت – ���� ��� 
ا��� ��� و�� ��ي– ���� ����� ����ت ا����غ 
 �� ا���  ا�������   ����  �� و��  أ��م،   �����

������ ����� ا��وا�� ���� ذ�����

خالصة الكالم
�� ���� أ���� ���ع ا���اءات ��� ����� ا�����ن 
��� ��� �� أ�� ��رز �� ���ع ������، و�� ��� ��� 
أو   �����ُ� أن   ���ُ �  ��� ا��وا��   �� ا���اءات 
 ���� ا��ُ�ّاء،   ���  �� وو�����   �������  ������
��� �� ا�����ف و�� ا���ار ا��ا��� ا��د��� 
��رة   ���� ا���  ا��وا��ت  أو  ��ا����،   �����
���� �� ا�����ن ����ّٰ� وا���� و��ب �� ���� 

���س ����د ا����� ���ّ� إ�ّ� ���
و���� ا���� �� ذ�� أن ������ ����� ا���ق 
 �����ُ� وا���   ��������  ���ُ� ا���  ا���اءة   ���
ا�������، ���� ا����ب أن ��رك أ����   ��������
ُ��� ���ه و�ُ��ي  � ��ن  ا��وا��ت ا�����ة  ا����ر 
������ ���ٍ� ��درة ��� ����� ُ�������� �����ٍل 
ُ���� ا��ي  ُ��� أن �ُ��� و���� ُ�����ت ��� ا�� �
����� إ��� وا��ر���ء ��ِ ���� ا����ر وا�����زات 

ا������ ا�������

‘‘‘‘‘‘ ’’’’’’
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�� ������ «و�����» و�����ا ������� ا����� �� ا�����اق وا���و ا������ ��������ت ا�������� �� 
 �� ����� �� اور�� و���� ����� ا����� ���ت ا����ة DW ا�������� �����ا ���ا��� ��� ���ان « ذ��ر
ا���أة �� ���» ���� ���ءات �� �����ت ����� ��� ������ت ������ ا������� ا����� ������ 
ا����ة ��   �����  �� ��،ا����  ا���� ا�������ت   ��  ��� ������اء  ا������� و������� ����ذج  ارا��� 

����ت وآراء ��� ا���أت ا������� �����ل:

ا���رة ا������ �� ��م ٢٠١١م ����� �������� 
ا������ �� ��� ����� ����ت ا������ و���� 
وا����ا��  ا���������  وا���ا��   �� ����� ا���س 
و����   ، ا������   �� ا���  �� وا�����  وا����  
ا���وج �� ا���� ا������ ���� ����ج �������� 

ا�� ا���رة ا������� ��رة ا������� :

* د. شريين الفقي(١)  :

(۱) ( كندیة - بریطانیة من أصل مصري، بدأت حیاتھا 
علم  في  كباحثة  كمبریدج  جامعة  مختبرات  في  المھنیة 
المناعة وعملت مراسلة لمجلة «ذي إكونومست»، مھتمة 
«الجزیرة»،  قناة  في  اشتغلت  كما  الصحیة،  بالشؤون 
العالمیة  اللجنة  رئیس  نائبة  وكانت  االنكلیزي.  القسم 
 ۲۰۱۰ من  المتحدة  األمم  في  والحقوق  السیدات  حول 
إلى ۲۰۱۲، ومدافعة عن مشروع أممي من أجل تحالف 
وتراسل  ولندن،  القاھرة  بین  الیوم  تعیش  الحضارات. 

قناة DW تقدم
نساء فاسدات.. كنامذج لالقتداء

صسط الرخث الفدائغ
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 ����  �� ���ك  ا�����  ا�����  و��    ���  ��  
 �� ا���  ا���ا���  ا������،و��  ا����اء   ا����ط 
 �� ���وز  و��ن  ا������   او���  ���وز��:   ����
�� ا���رة ��م ٢٠١١م،وا����� �� ا���� ا��ي 
��داد ا���ا�� و���ة ا����ؤ��ت �� دوره �� 
ا������  ��ن  وا��ي  ا����   �� ا����ة،وا����� 
�� ا�����ر�� �����ن �� ا���رة ���ا �� ���ث 
 ������  �����  ����  ����  �� ا����  ��ن 
وا����ة وا������ ، ��ا ��� �� ����ث �� ��رة 
�� ا���� �� ����ث �� ا����ر ���� ����� �  
����د  ا����ة  ����ة   ��� ا����ة �� �� ��ء 
���ن  ان  ا����ة   ���� و�����  ا���  وا������ 
ا����� ا��و�� وا�����ة ����� �� �� ��ء ��� 
 ����� ���ز  ��ور��  وا����ة  ا��ب   ����� ���ز 
ر��� ا��و�� ا�������ر ���� ا����� � ا���ف 
ا����� �� ا���أة �� ان ���ج �� ا�����ة وان 
���� �� ���ر�� ا���� ��� ا��واج،و���ا ���م 
 ������ ا��  وا����ء  ا����ة   ���  ������ ا����ة 
ان   � ا��واج   ��� ��ر����   ���  �����  ����
 ���� ا������  ا��ول  ا�����  ا���  ا������� 
ا���  ��ا،وان  ��ل  ا������  ا������   ���

الباحة  كتاباتھا  في  باستمرار.وتدعو  إندبندنت»  «ذي 
للجدل:  المثیرة  مؤلفاتھا  ومن  العربي  العالم  في  الجنس 
العالم  في  الجنسانیة  حول  تحقیق   ، والقلعة  الجنس   »
في  والحداثة  الثقافة  بین  الجنسیة  و»الحقوق   ، العربي» 
العالم العربي» ) ( كندیة - بریطانیة من أصل مصري، 
كمبریدج  جامعة  مختبرات  في  المھنیة  حیاتھا  بــدأت 
«ذي  لمجلة  مراسلة  وعملت  المناعة  علم  في  كباحثة 
إكونومست»، مھتمة بالشؤون الصحیة، كما اشتغلت في 
رئیس  نائبة  وكانت  االنكلیزي.  القسم  «الجزیرة»،  قناة 
اللجنة العالمیة حول السیدات والحقوق في األمم المتحدة 
من ۲۰۱۰ إلى ۲۰۱۲، ومدافعة عن مشروع أممي من 
أجل تحالف الحضارات. تعیش الیوم بین القاھرة ولندن، 
كتاباتھا  في  باستمرار.وتدعو  إندبندنت»  «ذي  وتراسل 
المثیرة  مؤلفاتھا  ومن  العربي  العالم  في  الجنس  الباحة 
في  الجنسانیة  حول  تحقیق   ، والقلعة  الجنس   » للجدل: 
العالم العربي» ، و»الحقوق الجنسیة بین الثقافة والحداثة 

في العالم العربي» )

ا����ب �� ���ون ���� ����� ���ا �����ون �� 
 ������� ا����ة ا�� �����ن  ا��واج،و���ل ��ه 
ا��� ����� وا���� ����� ��ام ��� ا��واج ، 
وا���أة �� ��� ���م ������ ��� ���ر�� ���ق 
ا���ل   ������ و����   �����  �� و���ر   ������
��ا�� ����� ����ة ��� �� ��� ��� و���� 

�� �� ا��ول ا������ �

* اكرام ابراهيم :
 ����ّ� ����� ��ل ا������ �� ا����ء ا����� ����� 
 ���  ��� ا���رة   �� و��ر��  ا�������   ��
ووا���   ����  ������ ا���رة  ا��اث  ا��ام 
�����ء  ا��ام ��ن  � و���ل  ا������  ا������ �� 
دور ���� �� ا���رة ا������ و��ا ��ث ����� 
 ����  �����  ���� ا������ت  ا����ء   ���  ����
ا����م  و����ط   � ا������   ��� ����د ��   ���
زادت ا�����اءات ا������ ��� ا����ء و���ا�� 
ا������  ا�����اءات  زادت  ا��������ت 
 � ا��ا��ة   ا�����   �� ا���اء   ١٠٠ ا��   ����
�� ��� ���ك ��ا��� ����ة ���و�� ��� ا���أة  
��� ���م  ������ ��ون ا����ل و�� ا����� �� 
ا�����ت ا���� ا��� و������ ���� ا���ة ا��واج 
وا��وج ����� ����� � ان ����� ا����� وا�����م 
���� ا����� ا������ ��� ا���� ا����ي و�� 
ا��ا���ت  و�����   ������  �� ا�����ز   �����
ا����� ������ ����� ������ ��� ا���� ��و��� 
او ا���� ��ر��ا��� ����� ����� ����ا و����ه ����ا �

* آمــال :
 ����� وا���  وا��ّي  وأن  ����دة   ���
���ط  اي  ا���   �� ���،و���   ��������
���ض ���،و����� ا��� ��� وا��ي �� ���ن 
 ���� ��ر��  ���ك،و���   ����� ا������ 
���� ���� �������،و���� ���ور ا���� ��أت 
��ى  رأ��  ذ��،����   �� ا����  ا�����  ارى 
ا����ر ��� ��ن ا����ء وا����ل ���ّ� ����� 
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���� �� ا���رع وا��م ا�����،و���ا ��� ا��� 
 �� ا���   ���  ��� ���دا   ����� ���ات 

���� و���� �� ار�� �
و��ن  ا����   �� وا������  ا������   ��  ���
ار��   ��� زوا��،و����   ��  ����� وا��ي 
و��  و�����   ���  �����  ������ ��ن  ذ�� 
�����ن  ��ت  اذا  ا����،���  ا����� 
ا��ك  ان  ��رت  ���ا   ، ا��  و����   ���
ا����ل،و���� ان �� ذ�� ������ ����� ��ف 
ا����ل   �� ��و��  ا���،��ن  و����  ان  اُ��� 
 ���� ذ��   �� ا������،و����   ��� ��ر   �����
ا�����ا   �� و����   ������ و����  ا����ل   ��
وا���� ������ وا������ ا���ل،و���� �� 
����،و����� ��� ر�� ����� و���� ا���ري 
و����  ا���ل   ���� ان   ��� ،وا�����   �����
ا��   ���� �������،و����   ���  �������  ����
ا�����ا   �� ا����  ا��  و��  وا����   ��� ا�� 
��ا��ة  ان  ���ت   �����  �  ��� ا��  ر��� 
ا����ل �� ��و���،�� ��� و��� ������ ا�� 
ا����ء و���� ا��� ����� ا����ار و���� ا������ 
ا����ء  ا������ ��  و������،و���ك  ����رة د���� 
ا������ت �����ت،و������ �� ����ن ذ�� ا��ا 
وا�� ا��ف ا������ ���� � ا���� �� ���ة ��ن 

��  �� ����� ����ور���� �� ����

تعليق :
ا��ى  و��ا��  ا�������  ��ا  ���ل   ��  �����
����ة ان ����� ا����ة ا�������� �� ا���ع ا������ 
�� ا��� ���� ��� ا���ب وا���وج �� �����  �����
 �� ا������  و����  ا��������  وا�������  ا���� 
ا������ �� ��ا�� ا����ة ��� ان ���� ا���� ��� 
ا����ب وا�����ت و���� ���� ا������ ا������ 
�� ���� ������ ������ �� ����� ���� ا������ 
��� و���� ���� ������ ���� ����� و���� ����� 
������ �� ا������ و��ه �� ����� ا���ب ا��� 

���ول ا���د ا����ب ا����� �� �����ا�� ود��� 
و��ه ا�� د�� ���� �

ا������  ���ز  ا������  ا�������  ا������   ��
ا������ ����ى أ�� ا������ ا��� ��ا�� ��� 
 ����� �� ا�����  ا�����   ��  ���� ، ا����ب 
 ����� ا����ة،و  ��ه  ا���ل  و���ر  ا����  
ا���� ا��� ���� ا�� ا������� ، وا�����م وا�� 
��ا ا������ط ا������� وو�� آ���ت ������ 
ا������ و�� ������ �� ا��داب وا���ود ����:                      
�� ا����ك�� - ����� ����� وا����ره ����� و��

- ����� ا���ف ������ ���� ا��و��� �� أ���� 
ا���ء و����� �� ا���ض �� أ��اض ا���س�

����، و��ض  ������ دون  ا��و��  ا���م   ����� -
 ��  �� و������   �����  ���� ا����ن   ����

ا����ك �
 �� �����ا  ا������   �� ا������   ���  �����  -

و������ �
- أ�� ا������� وا������ت ��� ا���ر�� �

ا����ر  ا����و��� ��   ��� ��و��   �� ا������   -
وا����ث دون أن �� ���ن ا���� ����ا ����

- ا���� �� إ��اه ا�����ت ��� ا����ء�
�� ���ل �������� ����ت ا���آن ا������ و���� 
�� ا������ وا��د�� ا�� ا���� ����  ا���� ا����
ا����م ��� �����ا ��� ا��واج ������� ا������ة 
ا�����ا��ت   �� وا������  ا����ة  ��ن   ��

ا�������� �� ���ل :
ا��و��� و ������ و�����   �� �� ��� -١

ا�����ن وا����ف�
ا����  و�����  وا�����  ا���دة  ���ل   -٢

وا���� ا��������
ا�����ق   ���� و  ا���   �� ا������   ���  -٣

وا��ذا�� و���� ا����اض�
٤- ���ء ا���ع ا������� ا���ي وا����� �

ا���ء ������   ��� و�� ا������  ا����ة   �����  -٥
و�� �� ���ء ا������ ا������� ا������

‘‘‘‘‘‘ ’’’’’’
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������ (���ي ���ز �����) �� �������� (���� ا���ب) ������ �����  ا���� ا����ة ا����را��� ا���
���م ا������� �����ن ا�����ن(1)  ��(ا����� ا������� ا������� ���ي ���� -������� ا����د) و��ل: 
���ي ���� ���ا�� ���� �� ا�����ل و��رج ا�����ل وا���� ا���ل ��ل ��و���� و����� ��� 
 ���� �� ����� ا������ (�� ����� ��� ا��دة) وو�� �����ن ر��ي ا�����ل ،�� ��و��ت ���
ا�����م ��� و��� ا�����ل ��� ،و��� ���� ا����� �������� �� ا���� ا��ا��،���� ��� ���م 

����� ����ار �� ا������ ����:

(۱) اعالمي ومثقف عربي انھى دراساتھ العلیا في الجامعات االمریكیة وحصل على الدكتوراه،شغل منصب الرئیس 
التنفیذي للمنتدى االستراتیجي العربي بدبي خمس سنوات،ورئیس تحریر مجلة فوربس،رئیس منتدى فوربس للقیادات 
التنفیذیة بالشرق األوسط الذي عقد في الدوحة في العام ۲۰۰۷،یشغل حالیاً منصب الرئیس التنفیذي لشركة (ھتالن 

میدیا) ومقرھا دولة اإلمارات العربیة المتحدة المتخصصة في الدراسات اإلعالمیة وإستطالعات الرأي

 ����� ا����� ��ل  ا���ل  ا���ب   �� ��  *
�� ��� ا��دة ��� و�� ا�� در�� ������ك 

و����� �����:
- ���ي ����: ����ع ا��دة �� ����ع ��ا�� 

املفكر الصومايل عبدي سعيد : 
االسالم دين وليس دولة، والرسول مل يؤسس نظام حكم..!

سمار طاحاءا�

يف حديثه لقناة سكاي نيوز عربية
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ا��ر����  او  ا�������  �����ات  ا�������    ���
ا�����ة،ا�� ����ع ��� ��ا ��� �� ا�����ح 
 ��� ���� ��اع  ا���  ا������  ا������   �� �������
ا�����دة  ا������  و���  ا���������  ا��������� 
 �� �����ن  ���دة   ����  ������ و����   �� واذا 

ا����ر ���������� ا��������� �
����ء ا������� و��� ان ��ء ا�����م ا�� ا��ن 
ا��دة)   ��) و��  ا�����   ���  ���� �����ا   ��
 ���  ����  ��  ���� وا��  ا�����،   ��� أي 
ا��دة)   ��) ا������  ��ا  ار��  وا��  ذ�� 
����� ����ً ����� ا����� ، ان ا�����م ا����� 
ا������ ا��ر���� ������ �� ا��دة،وا�� ا��ل 
وا��ر��ب  ا����   ��� ا����ء  ���ول   ��� ان 
 ������� د����  و��   ، ا��دة   ��  �����  �ِ����
��ل ا��دة ���� ���� �� ا����ر ����ة ا������ 
ا�������،و�����ً  ا������   �� وا��   ����
 ��� ا�����ل   �� ا��������  ا������  ���ء   ���
ا�������)  (ا����ب  ���ر  ���أ  ��م ٢٠٠٦م� 
ا�����ف ا����رض ������� ���� ��� �� �� 
ا��  ا�������  ا����ول   �� ا������   ��  ����
ا����� ا���دي ا��ي ��� �� ����� �������� 
���� ���� �� ا��دة و�� ���  وا������ ������� و
دا��� ��� ���ل ����ء ��� ��� ا��ر�����ن 
���ه  (ا����ب)  ا���ع   ���  ���� و��   ���
ا�����د  ا�������  ا���اث  ���ل   �� ا�����ر 
ا��   ���� و��  وا������  وا������  ا�����   ��
������ ان ���� ا����ب ���� ذ�� ���م و��د 

��� ������ ��ا�� ��ا ا���� ا�����ف �
ان ��� ا�����ن �� ����� ����ى �� �� ا���� 
ا�����ن   ���  ��� د���  أي   ���� ا���ا��،و�� 
ا�����م  ر����  ���أ   ����� د���،��  ��ك  اذا 
و�� ا���آن ��� ���ات �� ���ت ا����ت �� 
�� ا�����ن �� ا����ر  �� ا�����ة  وا���� و�� ��
د��� ، وا��دة ����دة �� ا���آن �� ا��� �� 

ا��ا،��   ���  �� د���  �����  ����  �� و����  آ�� 
������� �� ا����ة،و�� �� ا����ت ��� ا��ّٰ� 

و��� ا��ّٰ� و��ا�� ا�� �
• ��ذا ���� �� ������ (ا��ّٰ� ��� �����ً)؟

- ���ي ����: ا��ت ا����ة �� ���ب ���� 
ا���ره   ���  ��� (ً������ ��� (ا��ّٰ�    �� ����
 ��� ا������   ��  ً���� ار����  ���ل   ���� و���
 ������  � وا������  ا��ا��  ا���ن   �� ا����� 
وا�����ة �� ��رو�� ���� ����� �� ������،وا���� 
�� ��ر�� �� ������ ��� ا����� ا��� ���� ���� 
اذا ��� ������� او ������ او أي د���� ا��ى  

�
 �ُ�� ،و��   ������� دو��   ��  ������  �� ان 
ا��ّ���ّ�  ا�ّ����  ا�ّ�����ّ� ��  ا������ وا�ّ���� 
���دئ  و�����  ا��ّ���ّ��  ا�ّ����ّ�ت  أو 
ا�������� ������ف أ��ا���، ��� ���� ��م ���م 
ا������ أو ا��ّو�� �����ر أّي أ�ٍ� ��� ا����ق 
�����ب   ٍ����  �ٍ���� أو  د�ٍ�  أو   �ٍ���� و���ّ� 
��م   �� ا��ّ�   ����  ����  �ّ������  ��� ذا��ّ� 
ا����ق د�ٍ� ���ّ�ٍ و��م ���ّ� د�ٍ� ���ّ�ٍ ���ٍ� 
 ���  ���� وا���  �����ا���  ���ّو��،و���  ر��ٍ�ّ 
 � ا�����  ا����  او  ا������  ا������  أو  ا������ 
ان �� ������ �� ا���� ا��ا�� �� دو�� ������� 
و��� �����ا��� ���� ���� ا��ّٰ� أي دو�� ����� 
 ����� ا��د��ن  و����  ا�������   ���� ا���ا���� 
 ��  ���  ����� ا��د��ن  و����  ��اء   ��  ���
 ����� ا��ن  ا�������  ا����ر  ��اء،و���� 
����م  وا��دة  ا������  دو��   ����� ا��   ��

ا������ �
 ������� «ا������»   ��  ����  ��� ���ك   •
 ������ و���   ������  ������ ا��������ن 

ا�����م ����ذا �� ���� ا���س ذ��؟
- ���ي ����:  ا�����م د�� و��� دو��،���� 
��ل ا��د��ن ا����ى،��� ��� ���م ��� و�� 
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���� ان ���ن ���� ، وان ا����ل �� و��� 
�� ���� ���م ��� ،�� ادارة ����� اراد ��� 
����� ��ل ا������ و������� �� ذ�� ا����ن و�� 
 ���� � ��د ان ���� ا���� ������ت دو�� ا��اً 
��ن ا�������� �� ا��� ���� ام ا����،�� �� ������� 
����ة ������م و���� �� ���� ا������ون ذ�� 
�� ��رة ا�������� �� ��� ا���������  ��� ����
ان   ����� وا��ر��ب  ا����ف   �� و������   �
���� ����� ا���آن وا����� ���� ������ ،��� 

� ����� ً�� ���� ��� ان ���� ����ً �����

التعليق :
���� ا��د ��� ����ت ���ي ���� �� ���ط: 

 �� ���ي»  «���ي  ا�������  ���م  و��   -
ا���   ���  ����  ��� ا�������» و��  «ا����� 
����ون  ا����   �� ا�������،و��   ���ف 
����ا��   ��ّ�ُ�  �� ا�����م،�����   �� ا����   ��
وا�������� او��ا�� �� ا��ر��اد �� ا����! و���� 
�� ���ح ��اءات ����ة ���� و���� �����ر 
�� ا���اث و���� ا�� ا���م ���� ��ا�� ا���� 
وا����ر،�� ذ�� ���ف ا���� ��� ����ف 
�����د   ���� ����ة  ��اءات  و��ح   �����

ا����ب ا����� �� ������� ا�������
- إّن ��� ا����ّ� ��ّ� د����ً �� ���ق ا�����ن، 
وذ��  ا��������،   �� ا��ؤ  �����  ً�ّ����� و����ً 
���ّ�: د��ع �� ا����، ا��ي ��ّ� ا���� ا����س 
�� إ�����ّ� ا�����ن و������، و�ّ��ً �� �����؛ 
إذ ��� ���ح د���ه وآ����، و�� ���ّض ا����ّ� 
���اً  و��ّن  ا��ا��   �� و��ر��  ا����  ���ا 
ا���ب  ���ا   �ّ� ا����ّ�   ���� ا����  ����،��ّن 
ا����   ���  ��  �ّ���  �� ا����،و��  ��ّ�د  ا��ي 
��(ا�����ر ا�����) ا��ي ��ّ�ه ا������ ا������ّ� 

أ��� �� ا���و ا���ر��� 
- إّن ا�����ن ��� د���� ������م ��ّ �� ا������ء 

�� و����،��ذا ا���� ا��� ����� أن ����م ���ا���� 
وأ�����،��� �� ��ل أّي ���م آ��� 

- أّن ��� ا����ّ� �� ��اه ا���� ���ف ا����� 
وا��أ��،���� إذا ����� ا������ ا����ّ�، و�� 
���م ا������ ا������� ا����� ��� أ��س ا������ 
ا������ وا������� ا������ّ�� ا���ّ��،��ّ��� �ُ�ّ�م ��� 
�ّ� ��� ا���د ا��ي �� ���� ��ا���، و�� ����م 
َ��َ�ةٌ  ا��َِ��ِص   �ِ� (وَ��َ�ُ�   :  ����� ��ل  ����؛ 
�ُ�نَ) (ا����ة:١٧٩)،  �ّ �َ� �ُ� �ّ ��َ�ِب �َ�َ�� و�ِ� ا��� �َ� أ�
 �ّ�� ا���ّ��  ا������  ا����ّ� ���  ا������  و����� 

���ّ �� أ��� ا���ا��� وا������ أو ��ّ��� 
- إّن ا����م ا������� ا��ي أ��ّه ا������ ا�����، 
��و��� ��ّ� �����ً د����ا���ً �� ����  وار��� أ�
 ���� و�ن  ا����م  ��ا  ���ا��  �����؛   ��
������ أ����ً �� ��� ا���رع ا���ّ�س، إ��ّ أّن 
��ا��� ا���� ����� و���ّ�� ��� ��� ���� ����� 

����رة �� ���و���
 ��  ����  ���� ا���ع   ��� ا�����   ��� ان   -
ا�����م،���� ا��ا�� ا����� و�� ا���� و��رب 
ا���� �� ا����،و�� ����� ا����ب ����� ا������ 
���ق   �� ا��   ����  �� ا�����م  و��ه  ��ا�� 
د��ى ������ ��� ا���ا�� ���� ا�� ا����� ا����� 
ا�������  ا���ع   ���� دو��   �� ا���  ا�����ط 

د���ر��و��ا������
- ���ل ��� ���ل ���م و��د أ��ت �� ا���آن 
���� ��� ا����� : ان ا�����م ا������ �� ���� 
�� ا���آن ا������ ���، �� �� ا��ُ�ّ� ا������ 
ِ�� ورد �� ا���� �� ا���� ���، ����  أ���ً؛ �
ُ��ُل �َ�ُ�ُوهُ وَ�َ�  �ّ ا��� ا���آ�� :( وَ�َ� آ�َ��ُ�ُ ا��
�َ�َ��ُ� �َ��ُ �َ���َ�ُ�ا) (ا����:٧)� ��� ��� ا���ل 
��ّن �ّ� ا��دّة �� ��د �� ���ب ا��ّٰ� ��� �� ���دّة 
 �� ا���ّ��  �� ��م   ّ��� ��ل    ���� ا�����م   ��

ا����، �� ��� ����ّ� ا���آ�� أ���ً�
و�� روى أ�� ا��ُ�ّ� �� ����ن �� �ّ��ن أّن 
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ا����ّ(ص) ��ل: (�� ��ّ� دم ا��ئ ���� إ��ّ 
 ��� ز��  أو  ���ن،  إ  ���  ��� ���ث:  ����ى 
إ���ن، أو ��� ��� ���� ���)، ورووا �� 
ا�� ��ّ�س: أّن ا����ّ(ص) ��ل: (�� �ّ�ل د��� 

������ه) �
و��ب   ��� ����ؤ��  أ���   ��� ا�������  وأ�ّ� 
��� ا����ّ� ا����ي ��� ��ط ا��������؛ ا����داً 
 �� ا�����  ��ا   �� ا��������  ا����ص  إ�� 
أ�� ��� ا�����(ع)، ��� ا����م ���� �� 
����(ع) ���� ��� ���� �� ���� ���ّ� ��ل: 
 ّ�� أ���  ����ا��   :��� �����ب)�  و��   ���ُ�)
ار�ّ� �� ا�����م؟ ��ل: (�����ب، ��ن ر��، 
 ���� ��ى  أ� أ��د��  ووردت   ،)  ��ُ� و���ّ 
��ا����� �� ���ب (ا�����)، أو ���ه �� ��� 

ا������

(ان  ا�����:   ���� ����ي  ���ل  وا���ا   -
 ������� دو��   �� ا��ا��  ا����   ��  ������  ��
و��� �����ا��� ���� ���� ا��ّٰ� أي دو�� ����� 
 ����� ا��د��ن  و����  ا�������   ���� ا���ا���� 
��� �� ��اء) : ان ا�����م ������ �� ا���ع 
 ����� ا�����  ا������   ����  ��� ا����ى  ا���� 
و����� ا���ا�� ا���������، و�� و�� ا���ا��� 
ا���� ���  ا��� ����� ����ل أ��  وا�����م 
���� ������ ا������ �� �� ا����م ا�������، 
و��� ��ى ا�����م أي ����� ����ي أو د��� 
أو �����، ����� أ��م ا�����ن �� دو�� ا�����م 
 ��  - ا��ا��   ��  - ا������  و����  ��ا���� 
ا�����،   ����� ا�����ن،  ���ا  ا����  ا������ 
�����ء ا���� أّن �� ا�����م ���  أو �� ����ّ� 

أو إ���ف� 

‘‘‘‘‘‘ ’’’’’’
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���� ������ش ���: �� ذ�� ا���ع �� ا�����اء ا����ري ��� ا����� ����� ������� ��ا�� ���� 
��� ��رج ���ق ا������ ا��و���� �� ��� ا�� �� ا������ب و

و���ا ا����� ����� ا����ش ا����ف ���ه ����� و��اء�� ���ٍن، ������ره ����� �� ���� –�����- 
����ة ���� ��ى ا����� ����ذى ا����� أو ا����ي ������، و��� ��ا ا����س ���� ا����ر 
ا����ش ����� ������ ����� ����� ���� ا�����ش ����ات، و���� ���ن ا������ ا����� �� ا������ 

ا����ب ������ أ���ب ��ا ا���ن �� ا�����اء�  

 ���ل ا������ ا���ل ا�����: (ا����ش ا����� 
 ����  ����  ��  �� ���ر   �����  ����  ���
و���ذ، ��� ا����س �����وت ا����� أو ا����� 
ا�������� ���  ا���أة وا���� و�������ت ���   ���
وا����ول،  ا�����   ��� ا����،  ا����� ورب 
إّن  وا�����،  ا����   ��� وا�����،  ا������   ���
ا���� أ���ء ا�����ج ا�������� �������� �����ن 
 �� �ّ����� �� ���� ����� �����ت ���ّ�� ��ور

ا��������  ا�����ج  �����ت  و�����  إراد���، 
ا�����ة� 

و�� ��ا ا���د ���� ��� ا��ر��م أن ا������ت 
����ض  ا���  ا����ت  أ���   ��  �� ا�������ت 
�������ت ا������ �� ���� أ���ء ا����� �������� 
ا���أة  ���ذج  ا�����  ا�����ل   ��  ���� ا������� 
 ���� و��  ا�������،  ا����ة  و��د��  ا������ 
وا����  ا�����   ���� ا���و����  ا���رة  إ���ج 

تغثر طتمث الضسئغ

الشباب وظاهرة التحرش اجلنيس
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ا�������� ���� دون زواج�
��� ���� ���ر�� وزارة ا����ع ا�������� أن 
���ء  أ��� �� ٣٠٠ ���� ���ش ���� �� 
أ������   �� ���� أ��د����ت  ���ث   ��  ����
 ����� ا����ء  أن  ا������   �� و��ء  ��م ٢٠٠٤, 
��� ١٥ و١٧٪ �� �����ات ا����ط �� أ���� 
ا��� وا���� وا��� وأن «��دا ����ا» �� ����ت 

ا����ش ا����� �� ���� �����
و���� ا������ ا�������� �����ء ا�������ت و�� 
����� ��ا�� �� ���ق ا���أة ����� وا���� 
��� درا�� ���� ��� �� ا��و��ط ا������� ان 
����ا  ا����ث   �� و٦٢٪  ا����ر   ��  ٪٦١
���� ��� �� أ���ل ا����ش ا�����، و�� 
�� ����� ا��را�� ���� ���ك ���� ��� �ّ��� 

���
�� و��� �������  و�� �� �����ت ��� ����
ا����و��  إ��  وا������ت  ا������ت  ����ض 
ا������ ����� ���� ��ض ا���� أو ��وط 
 �� ا���� أو ا������ أو إ��دة ا������ أو ا����ار
������ءات  ا����  ����ل  ر����ً  ا������ 

ا������ ��� ا������� أو ���ى ا������ ����
ا������  أ������  ا���  ا��را��   ����� و����� 
ا������� ������� ا���� �� ا���أة وا��� ���� 
 �����  ����� ا��أة   ٥٠٠٠  �� ����ن   ����
���ت ا������ �����ت و ����ات إ�� أن ٦٧ ٪ 
ا����ي   �����  ����� ا�������ت  ا����ء   ��
 ٢٠١١  ���� ���ل  وا�����  وا�����ي 
ا������  ا�����ل  أن  ا��را��  و����  و٢٠١٢ 
ا���اد  إ��  إ����  �������ن  وا����ر  وا���� 
 ��� ا�����  ا����   ��  ���� أ���  ا����ق 
ا����اد و������ إ�� �����ت ��وا��� ������ 

ا����ادا ����ر�� ا���� ا�������
 �����  ����� ا����اف   �����  ����  �������
 ����� �����ان  ا����اف  و�����  ا����  رب 
ا��د   ��� ا���رة  دون  ���������ل  ������س 

�� ا�������  و ا����� �� ا���� ����� إ�� ��
�� ���ر ���� ������ و ا����ر ا��ات وا��� 
������ن إ�� ����� ������ ��اء ا���س ا����� و 
ا�����ن ا������ و ������ن إ�� ا����ش ا����� 

�� ��ئ �� ��ه ا������ة� ����
���ر��   ����  ��� ����ي  ���ك  ������ش 
ا����ث،   �� وا����ر  ا�����ء،   �� ��ء  ا����
وا��ؤ��ء �� ا���ؤو���، وا����ر �� ا�����ل 
أو ا�����ات، وا���� �� ا����ا��ت �� ��� 

ا�����ت���
ا����ش   ����� ا�����  ا�����ى   ��� أ�� 
����ف   �� ا����� �� ����� �ّ�� و ������� 
 ������ ا���أة  ����ء  إ��  ����ج  ا����   �����
ا��ات أ��م ا���� وأ��م ا������ ����ة �� 
إ���� �����ت ���� و���� �� ا���أة، و����� �� 
���ن ا�����ف أ��� ر��� ا�����ة و���� ا����� 
و����ع   ��� ��� و���و��  ا����  ا���ف   ��
إراد��، �������ش ا����� ���� أن ���ن إ����� 
�� ��� ���� و����� ا����م وا��و��ن  ����� و����
��� ا���� �����ت ������ و������ ��� ا���� 
ا������اب  ����ات   ������ و��  ا����� 

وا���ف �� ��ف �����)(١) �
ا�������ت   �� ا����ش   ���� ار����  و�� 
ا����د  ���ل   �����  ����  ���� ا�������� 
ا���  ا��راء  ��ل   ���� ���ة  و��  ا�����ة، 
ا�����، و���� أن  ار���ع ��ه  ���و�� ا���ب 

����� ا������ ������ ������ ذ��:
ا��������  ا������   �ّ��� ا��ول:  ا�����ه   
����ى  ا����ش،  ا����ر   �� ا������  ا����و��� 
ا��� ���� ا������ط ��� ا������، و�� �� ����� 
���� ����ً �����ً ���� ا���ب ���ه ا����ر���   
ا�����ه ا�����: ���ّ� ا���و ا������ ا����� ا����و��� 

بل  جنسیة  قضیة  لیس  الجنسي  (التحرش  ینظر:    (۱)
الحوار  موقع  الغربي-  اقبال  نفوذ)-  و  سلطة  مسالة  ھو 

المتمدن- نشر بتاریخ ۲۰۱۳/۳/۱۱.
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 ���� أ��  ����ى  ا����ش،  ا����ر   �� ا������ 
�� ا������  ا������ ا������ ��ى ا���ب �� ��

ا�������� ذات ا������ ا�������
ا�����ءات  ا������ر   ���� ا����   �� و���� 
ا��� ���� ا�� ا����ر ا����ش ا����� ������ء –
أن   ��� -����� أم  ا��������  ا����ان   �� ��اء 
ا������ ا�����  ا��  ��د��ن   �� ا��������   ���
ا������  ا��ول  ان   ���  ����  ��� ������ة، 
����ة   ���� ا����ش  ����ة   ��  ����� ذا��� 
أي   ��� و��   ������ دول  ا���   �� ��اً، 
�� ا������،  ����� ���� ا������ط أو ���� ا���
ا���ص  ���ة  ا����   ��� ذ��   ��� و����� 
 Equal Employment)  �� ا�����و ا������� 
Opportunity Commission) �� ا������ت 
���وى  ��د   ���  ��)  ���� ا��������  ا�����ة 
ا������ت  ا����ء   �� ا�����  ا����ش 
زاد  و��   ،١٩٩٢ ��م  ���ل   (١٠٫٥٧٨)
(١٢٫٥٣٧) ���ى  إ��  ا����وى   ��� ��د 
 �� �� ��م ١٩٩٣، و��ا �� ��� ���َّت ��� ا���
ا������ت   ��� و�ُ�ِّ��  ا���ود  ا������ �َ�ّ 
ا�����   ���� ������ً؛   ���  ��  �� إ��  ا������ 
ا�����؟ و�� ذ�� ��ن ا������ �� ��� ����رة 
��������ت ا�����ة و����، �� أ���� �����ً 
 ��� ا������ط  �َ�ا��   ���  ������  ������
ا�������  ا����   ����� أوردت   ��� ا������؛ 
 (International Labor Organization)
�� ����ة ����ان (���ر�� ا����ش ا�����) �� 
 �� آ����ً  أن   ١٩٩٢ ������  ���� ا����  ���ن 
 �� ا�����  �����ش   ����� أ����   �� ا����ء 
���ن ا���� �� ا��ول ا������� �� ��م� و��ن 
�� ���� ٣٠ ٪ �� ا����ء ا������ت ا����ر��ت 
�����ش   �����  �� ا������  ا�������ت   ��
ا����ء   ���� و����  وا���رخ�  ا�����ر  ا����� 
ا������ت   �� ا�����  �����ش   ����� ا����� 
ا�����ة ٤٢٪� و�� ���ق ا������ ����� ا����ش 

وا�����ك  وا�����  أ���ا���  ا����� �� دول ��� 
ا���  ا�����ة  وا�������  وا�����ن  وأ������  و����� 
ذ��ت أن ���� ٧٥٪ �� ا����ء ا������ت �� 
����� ���ع �� �� ا����ش ا����� �� ���ن 
ا�����  دول   ��� ا�������ن   ��� و��  ا����، 
��� ا������  ا������ط   ���� ا����ى؛ ��� 
�� أ�� ����  �� ���ن ا����، و��ن ���� �����
 ������ ����ن  ا�����  ا������ت   ��  ٪٨  ��

����ش ا�����)(١) �
 ��� ا�����اء   ���  ١٩٩٨ إ������ت  و(و�� 
��� �� ����ً� �� ا������ت ا���ّ��ة ا�������� 
��ا��   ��ّ���� و���ك   ������  ٩٨  �ّ�
أو  ا������  ������اءات   ����  ٣٢٠٠٠٠
ا����ّش �� ��� �� ا������ت ا�����ة� ٥٤٪ 
�� ����ء �� ��� ��� ١٨-٣٤ ���� و١٥٪ 
���� ��� ا������ وا������ ���ة �� ا����� ١ �� 
��� �ّ� ٣ ���ء ����ّ�ْ� �����ّش �ّ�ة وا��ة 

��� ا���� �� ������
 ��  ٪٢٠  ،٢٠١٥ إ������ت  إ��  و���ً� 
 ���� �������ب،   �ْ�ّ��� أ�����  ���ء   ����
و��  ا��أة،  ����ن  ا��٣٢٫٢  ��ا��  ���اد�� 
 �� و��  ا����د��،  �ّ��ن  ��د   �� أ���  ��دٌ 
���� أّن �ُ�� ���ء أ����� ������ت� ا�����ت 
��� ��� ١٦-١٩ ���ً� ���ّ��ت ٤ ��ات أ��� 
������اءات ا������ ا�������� ���ر ا����رة إ�� 
أّن ٨٣٪ �� ����ت ا������ب �� ا������ت 

ا���ّ��ة �� ��� ا�����غ ���� إ�� ا������
أ�ّ� �� ا����ّش ا�����، ��� ���ّ�� ٨٨٪ 
�ّ�ة  ا�����  ا����ّش  إ��  ا��������ت   ��
وا��ة ��� ا���� �� ������� ٢٥٪ �� ��ه 
 �� ز���   ���  �� ا����   ���  ���� ا�����ت 

ا�����

ھادي  بن  هللا  عبد  د.  للحشمة)-  تدعو  (امریكا    (۱)
بتاریخ  نشر  االلكترونیة-  البیان  مجلة  القحطاني- 

.۲۰۱۱/۲/۹
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ود��  ���ت  ��� ا������دي،  ا�����   ���
 ��� ا���ّ��ة  ا������ت  ��ف   �� ا�������ت 
ا������ب  أّن   ��� دو��ر�  أ��   ١٥٠ إ�� 
 ����� أي   �� أ���  ا���ّ��ة  ا������ت   �ّ���
أ��ى �� ا����د� ��� ���� ا������ت ا���ّ��ة 
 ���� ���ا�����   ��  �ً���� دو��ر  ����ر   ١٢٧
أ��ى  وأ��ٍر   ������� و�����  ��ا�� د�� ��ّ�� 
����ّ�� ���� ا���ا��� ����� ���� ٩٣ ����ر دو��ر 
دو��ر  ����ر  و٧١  ا����ّ�  ������اءات   �ً����

��� ���ا�� ا���� ����ً�)(١) �
 �� ا��������  ا��ول  أن   ��� آ��   ���� و�� 
��ال ���� ����ً ����� �� ����ة ا����ش ���� 
�� ����� ا��ول ا������ �����، ��� ا���� �� 
���أ   ��� ���د  ا��������  ا��ول   ��� ان 
ا���� ��� ا������ و��ض ا����ب �� ا������ 

ا����� ������د���
أ�����   ����� ���ا���  درا��   ����)  ���
ا�������  ا�����ء  ���� أ���ث ������ ����� و���� 
���ز» أن ا����د�� ���� ا����� ا����� �� ���  «رو
٢٤ دو�� �� ����� ا����ش ا����� �� ��ا�� 
ا����، وأو��� ا��را�� ا��� أ���� ��� ١٢ 
أ�� ����� �� دول ا���� أن ١٦٪ �� ا����ء 
ا������ت �� ا����د�� ����� �����ش ا����� 
�� �ِ�� ا����و��� �� ا����� وأ���ت ا��را�� 
 �� ����� أ���  ا����د��   �� ا����ش   ���� أن 
وا�����  و�����  ا��������  ا�����ة  ا������ت 
������ وأ���ا��� و������� و����  وأ������ و������� و��

ا��ول ا��ورو���)(٢) � 
و���� درا�� ا���� ا����� ا����ي ����ق ا���أة 

(۱)  (ما ال تعرفھ عن معدّالت التحّرش واالغتصاب في 
الغرب) – محمد ھاني صباغ- أمة بوست- نشر بتاریخ 

۲۰ رمضان ۱٤۳۸ھـ..

(۲)  (السعودیة تحتل المركز الثالث في قضایا التحرش 
للنقابات-  العربي  االتحاد  موقع  العمل)-  بمواقع  الجنسي 

نشر بتاریخ ۱۱/۲۷/۲۰۱٦.

�� ا���م ٢٠٠٨ ا�� أن �� ���� ��� ٨٠ ٪ �� 
ا������ت ����� �����ش ا����� وان ���� 
ا������ ��� ������ ا����ب(٣) ، و�� ا������ ا��ول 
�� ����ة ا����ش �� ا������ ا���ا�� أ��� ان 
٧٧ ٪ �� ا���ا���ت ������ �����ش ا�����، 

و����� ا������ت وا������ت(٤) �
 وذ�� ���� أن ا������ ا����� ������ب ا������ 
ا���و   �����  ���� و��   �����  ���  ��  �����

ا������ ����ه ا����و��� ا�������
ا�����  ا���ق  أن  ���ف  ���م   �� ��ء  و��   
�������ط   ����� ����ى  ا��������   ��������
�� د��ى ����� و����� ������ ا�����، و�� 
ا������  ا���و   �����  ��  ����  ��  ���� ا���� 
 ��� ا����ش  ������ر  ا������  ا����و���  ا����� 
ا����ب   �����  �� ��ر   �� ا����  ان   �����
 ���� ا����   ��  ���� ��ا  ذا���،  ا�������� 
أن  ��ى  ������ش  ا�����  ا�����  ا������ر 
 �� ا����ب  ��ى  ا����ش  ����ة   �����  ���
ا�������ت ا������ ����� �����ا�� ا����� ������:

١- ��ء ا���� ا������دي ��ى ا���ب، و�� 
و��م  ا����   ��  ���� ا��ي  ا����س  ا����� 
����ر   ����  ���  �� و��  ا������،  ا�����ع 
ا����   ��� ا���  ا������  ا����   �� ���� ����ا 

ا����س ����ر�� ا����ش�
 ����� وا�������  ا�����  ا����  ا����ل    -٢
ا������  ا������  ا������  ا����ل   ���� ا����ب 
�����، ��ن ا���� �� ا�����ل ا������� ا������ 
����� ��� ا������م ا����� ������� �� ا������ 
 ������� وا��  ا���ل  ذ��   ����� و  ،�� ا�����

(۳)  ینظر: (التحرش الجنسي ظاھرة متفشیة في مصر)- 
بي بي سي بتاریخ ٤/۲۰۱۲/۹.

للتحرش  یتعرضن  العراقیات  من   ٪ ۷۷ ) ینظر:    (٤)
الجنسي)- موقع كتابات- نشر بتاریخ ٦/۹/۲۰۱٥.
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ا������ ا��� ����� أ����ً ���� ا����ة(١) � 
ا�����  و����ن  ا�������  ا����ب  ا����ر   -٣
ا������ ��� ���� ا���أة ا������، وازد��د ��أ��� 
ا��از ������� أ��م ا����ل، وذ�� �� ا��   ���

��ا�� ��ب ا����ب ا����� �����ش ����
٤- ��� ا�����م ا����� ا��ي ���� ا�����اف 
ا�����ي ��ى ا���ب ا�����، إذ ���� �� ا���أة 
 ���� و  ،��� ا������  ا�����ة  �����ع   ������
���ل   �� �� دور��   ���� و  �������  �������  ��

����� �� ���ء ���ن ا��ة ������ 
را��   ��� ا������ط،  ����ة   �����  -٥
������ط   ����  ����� ا��������  ا��ول   ��
ا������ �� ا����ب �� ���� �� ا���ا�� ��� 
وا��������ت  ا�������  وا��وا��  ا������ت 
 ���� وا������،   �� ا����ر وا�����ت  وا������ 
ان ����� ا������ط �� ��ه ا������ ����� 
�����اد  ا������  ��������ط  ��ر��،  و��� 
ا���رئ  ا������ط   �� ����ا   ����� ا����� 
ا��ي ���ث �� ا���ق او ا���رع او �� ا���ا�� 

ا����د�� ��� ا����
��ا��� ��� ا�����)  و�� ���ل ������ (���� إ
ا���ا��  ��ه   ��  ����  ����� ا��   ���  ����
ا���د  ��ا   �� رأ��   ��� ا�����ع  ا�����  و�� 
ا��را��ت   �� ا�����  (أ���ت  ���ل:   ���
 �� ��ا��ا ������ً   ��� ا������ أن  وا�����ءات 
����ة ا����ش ������ء �� ا������ ا����� وذ�� 
���رة وا��� ���ل ا������ ا�������، وا���� 
 ���������  �� ��داد  ا�����ة   ��� أن  ا����� 
أ���   ����� ����ة  و��  وا�������،  ا������� 
 �� ا������ن  و��ول  ا�����،  ا�����   �����
 ����� أ���ب  أ��  ر��  ا������ت   �����

��� ا�����ة �� ��������� ا�������

فِي  یُْنِفقُوَن  (الَِّذیَن  المتقین:  وصف  في  تعالى  قال    (۱)
النَّاِس  َعْن  َواْلعَافِیَن  اْلغَْیَظ  َواْلَكاِظِمیَن  اِء  رَّ َوالضَّ اِء  السَّرَّ

ُ یُِحبُّ اْلُمْحِسنِیَن) (آل عمران:۱۳٤). َوا�َّ

 ��  �� ا������   ��� ���ل  أ��  ��ا��   �����
 �� ا���أة   ���� ا�������  وا������  ا������ت 
������� ا����� �� �����، و�� ���� ا���وف 
وا�������  وا�������  وا������د��  ا��������� 
��������ت ا������ ا������ة �� ����� أ��ى، 
��� أن ����ة ا����ش ���� ا������ �����ا 

��� ��� ا���وف ��� �����ا����
وا������ أن أ�� ا�����ب ا��� أ��� �����ة 
ا����ا���  ���ي  و���   �� ا�����  ا����ش 
 ������ ا����ر-  أ��ل  و��   - ��ا��   ��  �����
ا������  أ���ق   �� ا��ا���  ا���������  ا���� 
أ��ز��  ����ة   �����  ������ و���ر  ا�����، 
ا����� ا�������� ا����� �� ��ا ا������، ��� 
����ة   ������� أ���  ا���  ا������  ا������� 

�����ة ����� �������� ا�������� �����ة ا������� 
�� أ��ز �����ت ا������� ا�����ة ��ا�� ا����� 
ا�����  أ����  أن   ���� وا��ي   ������ ا����� 
ا�����، وا����ا�� ����� ����� ��ا�� ���� ��� 
وا����ل  ا������،  ا������  أداء   �� ا������اق 
ذ�� �� ا����ك ا��ا���، ���� �� ����� ����� 
أ��   ���� و��  ا����س،  إ���ح   �� ا����س 
ا������ �� ����� ا������، �������ن �� ا�����م 
��ا��  ���رات  ���د   ��� ا����ل   ����  ���
 �� ��ء   ���� ر���،  ���ك  ذ��   ���  �� و���� 
�� ا������: (ا��� ��� ا����)  ا����د�� ا����
و��   �� ا�����ن  و����   ������� ا�����ن  و(��� 
�� ا���� و���� ا����) و(�� �� ���� ����� 
�� ا�����ء وا����� ��� ���ة ��) و(رب ���� 

��� �� �� ����� إ�� ا���ع وا����)�
و�� �����ت ��� ا������� أ��� ا���ال ا���أة �� 
���د ��� ����، و����� ا���أة ����� ا������ 
واٍع ���� �� ا���� ���� إ�� ��� �� ���� 
 ��� ا�������  ���ه  و������  و���ر��،  ا���� 
ا������ ا������ ا��� أ���� ���� ا������ع ا������ 
 �� ����� ������� ��� P� Berger ����� ����
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���������� ا�����
رواد   �� وا��  و��   «����  ����» ��ح   ����
���ر   ��  �����  ������� ا����،  ا����ع   ���
 Man ا����، ا��ول أن ���ن ا�����ن ���اً 
���اً  ا�����ن   ����� أن  وا�����   is a body
 ((١٩٩٢: ٤٠ Man has a body Turner
�� ��ى أن ������ �� أ���ء  ���ه ا��ؤ وا����داً 
������ر�� ���اً  ا���أة  إ��   ���� ا�����  ا������ 
Woman is a body و�� ��ا�� �����ً ا�������ً 
has a body و���� ����� ����  ����� ���اً 
ا����ة، ��� ا����ش أ��ا ������ �� �� ��ا�� 
 ����� ���ورة  ا�������  ا������  ا����   ������
��ن   ��� ا���اء،  أي   �� ���� وا����ع  ا���أة 
د��ع ا���ب �� ��ر�� وا��� ��ر�� أو ������ 
 ،��� �� ����ة   ���������  �� ا�������  ا����   ��
و����اً ������ أ���ء ا���� و��ؤ��� و(�������) 

�������� ا����ي ا������
 ���� أ��ى  ��ا��   ������ أن   ����� و�� 
 ����� و�������  ا����  ��ا�� ������   �� أ���� 
����ة ا����ش ���� دور و���� ا�����م ��� ���� 
ا������  وا���ا��  ا���ا��،   ���� ����ة  ��اد   ��
ا���������، و���  ا������   �� ا����ة  ��ور 
ا������   ������  �� وا����ده  ا�����  ا����ب 
ا������   �� وا���  �����ت   ��� ا���  ا����� 
و���� ا����ب ������ ا���ل، وا����ر ا�������� 

 � (١)(���� ����� ����� ��
 ���  ���� ا�����  ���ل  ا����ل  ���ل  و�� 
ا�����ة،  ���ا���  آ�����   ��� أن  (��ى  ا�����: 
إ��ا��� آ��� ����� وا����ى ���� ا���ى، ����� 
ا��� ا����� �� ا���ا��� ا�������� ا���ر�� ��� 
 ،��������  ��� ا������  و�����  ا����ش  ��ر 

(۱)  (التحرش الجنسي وتراجع منظومة القیم في المجتمع 
الحوار  موقع  العظیم-  عبد  إبراھیم  حسني   - العربي) 

المتمدن- نشر بتاریخ ۲۰۱۳/۳/۲۷.

أ�� ا��� ���� ا���ى ��� و�� ������ ا������ 
و�����  ا���أة  ا���ام  و�����   ���  ������  ����
ا���������  ا����  و�����ة  إ����،  ا������  ���ة 
ا����ي  ا����   �� ا���أة  ����ل  ا���  ا�����ة 
و������،  ا�����  ا����ب  و�����  ا����ي، 
ا������   �� ��دي  ا�� ��ور��  ا����ة  و���دة 
ا����  ا�����ة ��  ا�����ل  و�����  ا��������� 
ا�������� ا������� �����أة ������ر�� ����� ا������� 
و������� ���رك ���ة �� ���� ا����، و�� �� 
أن �����دات ا������� وا����ل ا�������� ������ 
ا���أة وو���� ا�����م و�����ت ا������ ا����� 
وا������ت ا������ دورا ����ا �� ����� ذ�� 

ا������� و إ�����)(٢) �
 �����  ����� إن  ���ل:  ���م   ��� و����� 
 ����  ���� ا��������  ا����ان   �� ا����ش 
ا��س �� ا����ل �� ا������� ا������ وا������ 
ا������ ��ى ا�������ت ا������، و�� ��� ��ا 
ا������ل ����� �� ا����ط ا��� ���ض ا���� 
ا����ب ا�����: أو��� ��� ا������ ا������د�� 
ا��� ������ ا���ب �� ������، و������ ����� ا������ 
ا������ �� ���ل و���� ا�����م ذات ا����� 

ا����� و����� ا������ �����
 ���� ��ا  وا������  ا������  ا�������  وا����ل   
 ���� ا���  ا��������   ��� ���� ا���ب  ا����ر   ��
 ������� و�����  ا��������  ��وره   ������
����ر��   ��� ذ��  ���و���  أن   ���� ا�������، 
ا����س ��� ���� ا������ت ا������ وا�������، 
إذ ��� أن ���� ��ه ا������ت دوراً ����� �� 
 ���� ا������ ��� ا�����ت ا�������� ����� و���
ا��   ��������  ، و�����(٣)  ا�����م   ����  �����

(۲)  المصدر نفسھ.

(۳)  روي عن الرسول االكرم (صلى هللا علیھ وآلھ) أنھ 
قال: انما بعثت ألتمم مكارم االخالق (مجمع البیان ج ۱: 

ص ۳۳۳).
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�� ا�����ل ��� ا����� ������اف ا������ ا��� 
ا���ض  و����   ��� ا����  ��ه  ��اث   ���  ����
دور  ���ن  أن   ��� ا�����،  ا����  و����� 
وا�����ء  �����ء  ا������� �����ً  ا������ت  ��ه 
ا������  ا����ء ��  ������ر أن   ،���� ا����   ��
��� ا�����ل، وأن ����� ا�����ء ��  ا������ة ���

ا����ة ا������� ����د ��� ا������ت�
و�� ������ �� ��ا ا����م أن ���� ا�� ���ى ا������ 
ا������ ������� وا��ي ���ن ���و�� �� ���دة 
����� ا������� ����ة ���� ا����ش ا�����، 
���ا ا����ر ����� ����ر «ا����واة ��� ا������» 
ا��ي ��ّ�� �� و���� ا�����م ا������ و���� 
ا���������  ا�������   �� وا���  ����ت   ��
���ف ا���ذ ا���أة �� ا������د ا��ي ����ض 

�� �� ا������ ا������� ذي ا���ور ا�������
 ����  �� ا����ر  ��ا   ����� ��ن  ا������  و�� 
��ى ���و�� ������ال ا������ �������� ا��ى 

�� ��� ���� ���رة�
ا������   ������ ا������»   ��� «ا����واة  ����ر 
 ���  ��  ����� ا���أة   �ّ��� ����م   ���  ����
ا������ت �� ���ل ا���� ا���������� ��� �� 
ا�������� ا������د�� وا���������، و��ا ا���� 
��� �� ا�� ا�����ب ����� ا������ت ����ة 

��� ا����ش وا������ب و���� ا���و����
ا����واة  ����� ���ر  أن  ا���أة ���   ��� ���  
��دة ا������ط ��� ا������، ���ا  ��دي ا�� ز
 �� �����ا��  ا����   ������  ����� أن   ��  �����
ا��� ���ا�� ����، وأن ������ ��  ا����د��   ��
������ ����� ��� ������ ا���� �� �����، و�� 
 ��� ا������  أ��م   ������� ا��از   ��  ���� ذ�� 

���� ا�����  
و�� ��� ا����؛ ��� ����� ���ر ا����واة ��ن 
��رة ا���أة ا��� ����� ������� و������ ������� 

ا����ط  و��د  و��  ا����ري،  ا�����ل   ��
������ب   ���� ا���  وا������د��  ا������ 
ا����� ���� ��� ��� ا���رة ����� د���� �� 
ا������� وا������(١) ، و����� ���ن ا����ش 
ا������  �����اف   ���  ���� و��  ��اً  وارداً 
ا��� ���� ا�����اء ��� ا���أة أن ���� ����� ��� 
���� �� ا�����، إذ ��ن �� ا���ر أن ����ي 
 ����� أن  وا���   �� وأن  ا���أة   ��� ا���� 

���و��� ا������ و������� �� ا�����ر�
 ��� ا����واة  ا����  ��ن  ا������؛   ��� و���  ��ا 
 �� ا���أة   ����� ا��  ��دي   �� ا������   ��� ا���
ا������  در��   ��  ����� وا���  ا����،   ���
 ��  ً�����  ��� ا���أة  ���ن   �����  ���  ������
ا�����ة ���ا ������ و��� ������ ���ر�� ������، 
ا����ش  ���ار  ا��   ���� ا���  وا�����ءات 
ا�������ت   �� ا���أة  ���ل  ا��ي  وا������ب 
ا����واة ��� د��� ���  ا��� ���� ���أ  ا������ 

��ه ا������ (٢)�

الجامعة  یقول سید صادق خبیر علم االجتماع في    (۱)
التحرش  ظاھرة  تفاقم  سبب  ان  القاھرة  في  االمریكیة 
الى  الدیني  التعصب  تزاید  ناشئة عن  الجنسي في مصر 
جانب شروع الشباب باستھداف السیدات بالمضایقة رغبة 
خروجھن  وعدم  المنزل  الى  السیدات  اعــادة  في  منھم 
للعمل، انھا الثقافة الذكوریة المتعصبة التي ال تقبل تفوق 
یعملن ویزاولن  السیدات  الرجل، الن بعض  المرأة على 
اعماال في حین تخلف بعض الرجال عن الركب فأصبح 
السبیل الوحید للمساواة ھو توجیھ صدمة للسیدات وفرض 
مكان  اي  في  علیھن  جنسیة  نواح  على  تنطوي  اوضاع 
بي  في مصر-  متفشیة  الجنسي ظاھرة  التحرش  (ینظر: 

بي سي عربي- نشر بتاریخ ٤/۲۰۱۲/۹).

ال  (ما  بعنوان  تقریرا  بوست)  (أمــة  موقع  نشر    (۲)
الغرب)  في  واالغتصاب  التحّرش  معدّالت  عن  تعرفھ 
https:// اآلتي:   الرابط  على  نشر  بالمصادر،  موثقاً 
ommahpost.com/what-you-dont-know-
about-sexual-harassment-and-rape-in-

/west
‘‘‘‘‘‘ ’’’’’’
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ا����ح ����� أ�� ��� ����� ���� �����وس �� ا���ق ا��و�� ��� أرا���� أ��ر ���� وا��� ��� 
رواد ��ا�� ا���ا�� ا��������، ا���� أ��وا ا����ا��� ا����� �� ��ص ا����رات ��� ���ء ا������ 

ا����� ������وس وا���ذ��� �� ��� أ��� ���رس ������ت وا��� ��� ا������� أ������ 

االسباب واالهداف هلذا الغزو الديني
ا��� �� ���ء ��ا ا����� ا���� ��� ����� ٢٠ 
أ�� ��� ���� ������ ا����� �� أ�� ��� �� ��م 
٢٠١٥ وا���� ���ؤه ����ا وأ��د �� ر��� 
��ر��  ز ���ل  ��دي  ��ر���را  ا����ي  ا��زراء 

�����رات، وو��� ���� ”���دة ��� ا������“�

��ا  ����ء  ا����رات  د���  ا���  ا�����ب   ��
 ����� ا����رات   ���� أن   �� ا����  ا����� 
أ��� ��� ������ ا��د��ن، و��� ��� ������� �� 
ا������   ��  ������ أ���  وا���  وا����،  ا���ا�� 

ا��ا��ة و����� ا������ ا�������
وا���� ا���� �� ان ا���� ������ ا���م أ��� �� 
٧٠ ����ر دو��ر �� ا����رات �� ���ل ٥٠ 
أ�� ���� �� �����ت ������، أ�� ا�����رات 
 ١٠  �� أ���   ����  ��� ا����   �� ا����رات 
��د��� �� ��ا  ا����� ز ����رات دو��ر، و�� 

ا����ل ��� ��ر �����
����ا  ازد��را  وا����ان  ا����  ���ل  و���� 
��� ا������ ��� ���� ا����ان ���٧٠٠ ر��� 
�� أ������ ��� دو�� ا����رات و��ن ا����،  ��

وسط احتجاجات واسعة :
 ابو ظبي تفتتح معبداً هندوسيا؟!

وضاقت / ضظعز طغثغا
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��ه   ����� إ��  ا����رات   ���� ا��ي  ا���� 
 ��  ����  ���� ا����رات   ���  ���  , ا�����ت 
�� ا����� �� إ���ء  ��� ��� ا����د، �� ��
���ٍن و����ت د���� ���� �� ا��وا�� ��� ا������ 

و����� ��� ��� ���� �� ��ص ا�������ر�
و��ى ��ا���ن أن ا����رات ���ول �� ���ل 
��� ا������ وا������ ا��� ������ أن ���� أ���ر 
ا����� �� ا��������ت ��� ا�������� ا��� ������� 
أو  ا�����  ا��ا��   ��� ��اء   ،��� أ��   �����

��ر���
����ا  ا����رات   ���  ���� ا��ي  ا����   ���
ا������  ا������   ����� أرا����   ��� �����وس 
������ ���� ����� ��ن ���� ا������ ا��� ����� 
�� ا������ت وا��� دا�� أرا�� ا����رات�

و���� ا����د ا������ ا����� �� ا������ �� 
ا����رات، ��� ��� ��د�� إ�� ٢٫٦ ����ن 
����، أو ٣٠٪ �� ���ن ا����رات، ���� 

إ������ت ا����رة ا������ �� أ�� ����
ا����   �����  ��� ا����رات  ���ص   �����
ا�����،  ا�����ن  ���ل   �� ���و��  ا����ري 
 ���� ا���ا��  إ���د  ����ة  ا���و��  ���ل  و�� 
���ر��   ���� ا����دة“،  ”وزارة  ���ة   ���
إ������ دو���، و���ر�� �����ت ������ أ����، 
���ر��ت ��� إ������ ���ي ��� ا��ا����، ا���� 

��ّ���ن ٨٠٪ �� ���ن ا��و���
و���� ����� ”����� را��� وو��“ ا������� 
 ����  �� �����ل  ا���إ������  ا������ة  ا�����ت 
���ء ���� ا����� أ����� ���� ا������، ����ةً 
ا����رات  ������� دو��  ا���  ا��������ت   ����

������
 ������ ��ر��،   �� ا������  ����ة  و���� 
 ������ ا���ء  ا����وع ����� ���  ����و، إن ��ا 
ا����ل  ����ق  ا������ت  ا������ت  ��ة  ��  ��

ا�������� ا���� ���وه�

 ٢٠١٣ ��م   �� ر�ّ��   �� ا����رات  أن   ���
��ة ا������ت  ��ة ���ت �� ���ل ا����ء �� ��
���� ��ّ���، و������ �� د��ل ا����د ���ة 
 ��� ا����اب،   �� ��ر��ا ����   ����� ���؛ 
 ����� ��ه  ا������  وا����  ا������  أن ��وف 
 ��� ا������ر  ���ل  ��دة  ز  ��  ً����� ا����و�� 

����ء ا����ل�
���ة  ���ت  ا�����،  أ����   ��� و�� 
 ��  �ّ��  �� إ���ر  ����� ���ة  و��   ،NDTV
���د���، �������ً و������ً ��� ���ان ”ا���� ا���� 
ا����ل  �����ة   ��� ا���ء   ���  ��ّ��  ،“����

ا����د �� ا����رات�
�����رات أ��اف ا����د�� و������ وا��� �� 
 ���� ا����و�� أ���، و�� أن  ا�����  إ���ء ��ا 
�� ��ة ا������ت �� ”ا����“ و�� ا��� أ���� 
����� ا����د�� و������ ���� ������� �����رات�
ا����   ��� ا������ت  أن  ا����وف  و�� 
ا��ر���ط   �� ����ا  ����ا   ���� وا����رات 
وا������د��،   �� ا����ر ا������ت  ����ى   ���
و���� ا����رات �� ��ص وآ��ق ����ة ���ه 
ا���ا�� ا�����ا����� ا������� �� ����� ا������ت�

و����� ا���� ����ً ا�������� ����ة، إذ ��� ��د 
������ أ��� �� ����ر ور�� ����ر ����، و�� �� 
 �� ���� �����رات أن ������ �� �������� ا����ر
 ����  ��� ا����   �� و������  وا������د��، 
دو��ر،  ����رات   ١٠  �� أ���  ا�����را��� 
و������ �� �� ����� ���� ������ ��� ا������ 
و��  ا������،  وا����ون  ا������ت   ����� ���ف 

����� ا����������
و�� ���� آ�� ����� ا����رات ������ ا������� 
ا������ت،   ���  ���  �� ��������ر  ا����را�� 
�� و��د ا����� �� ا������ت، ��� ����� إ�� 
���� �� ا�������رات �� �����ت ا���� وا���ز 
 ��� وا������ت ا����و��� وا������ات وا�����ر ا����
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��ت� وا����دن ا������ وا�������و
 ��� أ�����   �� ا����و��  ا�����  ��ا  ان   ����
ا����� ا��ول �� ا����رات  ��� ��م ١٩٥٨، 
��� ا���� را�� �� ���� آل ����م إذ��ً ����م 
ا����� ا����د�� ا��ول �� د��، ����� �� ا����� 
ا��ول �� أ�� ����� ا���ق ا������ �� ��ر د��، 
ا����  �����وس وا���� ���ً، ��  و��ن ����اً 
وأ����ا   ،٢٠١٢ ��م  ا����وس   �� ا���� 

������ ا���ص �� ��� ����

عىل  وغضب  يعرتضون  اإلماراتيون 
تويرت

ا����ح ���� �����وس ��� ا����ح ���� ����ذ���, 
�� ا����ح أ��� ����� ���������، أ��ر  ���� 
 ��� ا�������   ����  ��� ا����را����،   ��� ��ر�� 
 ����� ا��������،  ا���ا��  ��ا��  ����ء 
ا��د��ن  ا������ ��  ا��� ����  ا����رات  أن 
ا��را��  و���  أرا����   ��� ا�������  ���رب 

ا�������� �� دول ا������
ا����  إ�� ��ه  ا����را���ن  ا���ا���ن  ��د  و�� 
إ�� ��� أ��� �� ذ��، ������� إ�� ����ع 
ا����د ا������ �� أ�� ���، وا����رات ���� 
��م، و إ�� ���ر ا���ا�� ا����را�� ��ّن ������ 
ا���ا��   ����  ����  ���  �� ا�����م  ���رب 

وا���� ا����ى�
وأ��ر ��ار ���ء ا����� ا����و�� �� أ�� ��� ����� 
���»، ��� د�� �����ن  ��» ���� ��� ���
#���ء_����_���و��_��_ ����ان  «�����غ» 
 ������ �� أ����� ���� �����ات و������ت ��ر

�����ت ����� أ�� ����
 :����� ا������ج   �� ��رك  ا����“  ”و���  ا����د 
 ���� #��_زا��  ���د  #ا������  (����ى 
 ��� ا��ي  ا����   �� #ا����وس   �� �����رب 
#ا�������)  و  #ا�����م   ��  ������  ����  ���

 ��  ��� (��ا  ا����:   ���� د�  ا����د  و��د 
��ب ا������ ا����� �� ������اك ��ب ا��رض 
وا����ء, و��د آ�� “ ���ا ����ا ����د ا���� ���� 
�� ���� �� ��� �� أ��  ��، و����ا �� ا���
�� �� ا���� ا�������)������  �����ة، ���ا ا���
(�����ن   �����  “���� ”ا���د  ا�����  ��د 
 ����� �����ن  و ا���������   ��� �����ن  و
����ك، ���ذا �� ����ن ا��������� ����، ��� 

�� أ��� ا����وس)�

�����رات، وو��� ���� ”���دة ��� ا������“�
��ا  ����ء  ا����رات  د���  ا���  ا�����ب   ��
 ����� ا����رات   ���� أن   �� ا����  ا����� 
أ��� ��� ������ ا��د��ن، و��� ��� ������� �� 
ا������   ��  ������ أ���  وا���  وا����،  ا���ا�� 

ا��ا��ة و����� ا������ ا�������
وا���� ا���� �� ان ا���� ������ ا���م أ��� �� 
٧٠ ����ر دو��ر �� ا����رات �� ���ل ٥٠ 
أ�� ���� �� �����ت ������، أ�� ا�����رات 
 ١٠  �� أ���   ����  ��� ا����   �� ا����رات 
��د��� �� ��ا  ا����� ز ����رات دو��ر، و�� 

ا����ل ��� ��ر �����
����ا  ازد��را  وا����ان  ا����  ���ل  و���� 
��� ا������ ��� ���� ا����ان ���٧٠٠ ر��� 
�� أ������ ��� دو�� ا����رات و��ن ا����،  ��
��ه   ����� إ��  ا����رات   ���� ا��ي  ا���� 
 ��  ����  ���� ا����رات   ���  ���  , ا�����ت 
�� ا����� �� إ���ء  ��� ��� ا����د، �� ��
���ٍن و����ت د���� ���� �� ا��وا�� ��� ا������ 

و����� ��� ��� ���� �� ��ص ا�������ر�
و��ى ��ا���ن أن ا����رات ���ول �� ���ل 
��� ا������ وا������ ا��� ������ أن ���� أ���ر 
ا����� �� ا��������ت ��� ا�������� ا��� ������� 
أو  ا�����  ا��ا��   ��� ��اء   ،��� أ��   �����
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��ر���
����ا  ا����رات   ���  ���� ا��ي  ا����   ���
ا������  ا������   ����� أرا����   ��� �����وس 
������ ���� ����� ��ن ���� ا������ ا��� ����� 
�� ا������ت وا��� دا�� أرا�� ا����رات�
ا������   �� ا�����  ا������  ا����د  و���� 
 ٢٫٦ إ��  ��د��   ���  ��� ا����رات،   ��
ا����رات،  أو ٣٠٪ �� ���ن   ،���� ����ن 
���� إ������ت ا����رة ا������ �� أ�� ����
ا����   �����  ��� ا����رات  ���ص   �����
ا�����،  ا�����ن  ���ل   �� ���و��  ا����ري 
 ���� ا���ا��  إ���د  ����ة  ا���و��  ���ل  و�� 
���ر��   ���� ا����دة“،  ”وزارة  ���ة   ���
إ������ دو���، و���ر�� �����ت ������ أ����، 
���ر��ت ��� إ������ ���ي ��� ا��ا����، ا���� 

��ّ���ن ٨٠٪ �� ���ن ا��و���
و���� ����� ”����� را��� وو��“ ا������� 
ا�����ت ا������ة ا���إ������ �����ل �� ���� ���ء 
����ةً  ا������،   ���� أ�����  ا�����   ����
ا����رات  ������� دو��  ا���  ا��������ت   ����

������

 ������ ��ر��،   �� ا������  ����ة  و���� 
����و، إن ��ا ا����وع ����� ��� ا���ء ������ 
ا����ل  ����ق  ا������ت  ا������ت  ��ة  ��  ��

ا�������� ا���� ���وه�
 ٢٠١٣ ��م   �� ر�ّ��   �� ا����رات  أن   ���
��ة ا������ت  ��ة ���ت �� ���ل ا����ء �� ��
���� ��ّ���، و������ �� د��ل ا����د ���ة 
 ��� ا����اب،   �� ��ر��ا ����   ����� ���؛ 
 ����� ا������ ��ه  وا����  ا������  أن ��وف 
 ��� ا������ر  ���ل  ��دة  ز  ��  ً����� ا����و�� 

����ء ا����ل�
���ة  ���ت  ا�����،  أ����   ��� و�� 
 ��  �ّ��  �� إ���ر  ����� ���ة  و��   ،NDTV
���د���، �������ً و������ً ��� ���ان ”ا���� ا���� 
ا����ل  �����ة   ��� ا���ء   ���  ��ّ��  ،“����

ا����د �� ا����رات�
�����رات أ��اف ا����د�� و������ وا��� �� 
ا����� ا����و�� أ���، و�� أن ����  إ���ء ��ا 
�� ��ة ا������ت �� ”ا����“ و�� ا��� أ���� 
����� ا����د�� و������ ���� ������� �����رات�
ا����   ��� ا������ت  أن  ا����وف  و�� 
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ا��ر���ط   �� ����ا  ����ا   ���� وا����رات 
وا������د��،   �� ا����ر ا������ت  ����ى   ���
و���� ا����رات �� ��ص وآ��ق ����ة ���ه 
ا���ا�� ا�����ا����� ا������� �� ����� ا������ت�
و����� ا���� ����ً ا�������� ����ة، إذ ��� ��د 
������ أ��� �� ����ر ور�� ����ر ����، و�� �� 
 �� ���� �����رات أن ������ �� �������� ا����ر
 ����  ��� ا����   �� و������  وا������د��، 
دو��ر،  ����رات   ١٠  �� أ���  ا�����را��� 
و������ �� �� ����� ���� ������ ��� ا������ 
و��  ا������،  وا����ون  ا������ت   ����� ���ف 

����� ا����������
و�� ���� آ�� ����� ا����رات ������ ا������� 
ا������ت،   ���  ���  �� ��������ر  ا����را�� 
�� و��د ا����� �� ا������ت، ��� ����� إ�� 
���� �� ا�������رات �� �����ت ا���� وا���ز 
 ��� وا������ت ا����و��� وا������ات وا�����ر ا����

��ت� وا����دن ا������ وا�������و
 ��� أ�����   �� ا����و��  ا�����  ��ا  ان   ����
ا����� ا��ول �� ا����رات  ��� ��م ١٩٥٨، 
��� ا���� را�� �� ���� آل ����م إذ��ً ����م 
ا����� ا����د�� ا��ول �� د��، ����� �� ا����� 
ا��ول �� أ�� ����� ا���ق ا������ �� ��ر د��، 
ا����  �����وس وا���� ���ً، ��  و��ن ����اً 
وأ����ا   ،٢٠١٢ ��م  ا����وس   �� ا���� 

������ ا���ص �� ��� ����
��� ا����را���ن ������ن و��� ��� ��

ا����ح ���� �����وس ��� ا����ح ���� ����ذ���, 
�� ا����ح أ��� ����� ���������، أ��ر  ���� 

 ��� ا�������   ����  ��� ا����را����،   ��� ��ر�� 
 ����� ا��������،  ا���ا��  ��ا��  ����ء 
ا��د��ن  ا������ ��  ا��� ����  ا����رات  أن 
ا��را��  و���  أرا����   ��� ا�������  ���رب 

ا�������� �� دول ا������
ا����  إ�� ��ه  ا����را���ن  ا���ا���ن  ��د  و�� 
إ�� ��� أ��� �� ذ��، ������� إ�� ����ع 
ا����د ا������ �� أ�� ���، وا����رات ���� 
��م، و إ�� ���ر ا���ا�� ا����را�� ��ّن ������ 
ا���ا��   ����  ����  ���  �� ا�����م  ���رب 

وا���� ا����ى�
وأ��ر ��ار ���ء ا����� ا����و�� �� أ�� ��� ����� 
���»، ��� د�� �����ن  ��» ���� ��� ���
#���ء_����_���و��_��_ ����ان  «�����غ» 
 ������ �� أ����� ���� �����ات و������ت ��ر

�����ت ����� أ�� ����
 :����� ا������ج   �� ��رك  ا����“  ”و���  ا����د 
 ���� #��_زا��  ���د  #ا������  (����ى 
 ��� ا��ي  ا����   �� #ا����وس   �� �����رب 
#ا�������)  و  #ا�����م   ��  ������  ����  ���
 ��  ��� (��ا  ا����:   ���� د�  ا����د  و��د 
��ب ا������ ا����� �� ������اك ��ب ا��رض 
وا����ء, و��د آ�� “ ���ا ����ا ����د ا���� ���� 
�� ���� �� ��� �� أ��  ��، و����ا �� ا���
�� �� ا���� ا�������)������  �����ة، ���ا ا���
(�����ن   �����  “���� ”ا���د  ا�����  ��د 
 ����� �����ن  و ا���������   ��� �����ن  و
����ك، ���ذا �� ����ن ا��������� ����، ��� 

�� أ��� ا����وس)�

‘‘‘‘‘‘ ’’’’’’



43

الـــرصــــد 
2 0 1 8

�� �� ��ا��� ا����ة, ��� ���ت و���� ا�����م  ���� أوّل دو�� ����� ����� ������ت ��ر
�� ا����� ����  ��ت ا���د�� وا����واة» ا��� أ��� �� ������� ر��� ا�����ر ا������� ان «���� ا���
ا����� ��م 13 آب 2017 ���م ������ ���دات ��ا��� ����� ا���أة �� ا������ن ا������ �������, �� 

�� ����د �� ��� ���وع ����ن ������ ا������ن �� ���دق ����� إ���� ا����ص إ�� ر���� ا�����ر

 �� ��»  :  ����� ا�����ة  ا���ا���  ���دات 
 �� إ���ء ا���� �� ��� ا��واج ��� ا��و���، و��
ا������ ����� �� ��� ا��ب أو  ا����ر ا���� 
ر����   �� وا��ب  ا��م   ��� ا�����اك  ا��م، 
 ��� وا����ل  �����ء  ا�����  وا������ر  ا������ 
 �� ا����واة  ���م  أو  ا�������  ا��رث  ���م 
 �����  ��� ا�����،  ا�����  ا��ي  ا��رث 
ا�������ت أ��� إ������ ر���� ا���أة ������� ��� 

��ار ا����� » 
تعليق:

ا��� �� �����ب �� ا����� وا����� �� ان ���ن 
ا�����اق   ��  �� ا���و   �� ا��������  ا�� 
ا������ ��� ا�����م وا������� وا���ق  وا���و 
 �� وا��������  ا������  ا�������ت  ��ه   ���
ا����ب ا����� وا������ ا�������� ��� ���و�� 
ا����   ���   ������  �����  ����� ��د��,  ��ا�� 

 يف خطوة غري مسبوقة 
تونس  تناقش تعديالت خلرق قوانني أرسية 

اقرها الدين احلنيف
Kuwait News /وضاقت
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 ��� ��  ���� و���  ا�������  ا���ر��ن   ������
�� ����� �� ا��اء ����� ا�����ة , و���� ا������ 
ا����� ������ ودوره ا����� �� د�� ا������ت 
ا������ ( ����� ا����� ��ر���� وز�� ا������� 
�� ���) ��� ��ن ا����� �� ����� ا���ب 
 ����� و  ��ر����,  ا����� ��ب  ا�����ري  ا��� 
 ���� ا�����  ا��ا���  ا����ز   ������� ا�����ء 
ا�������ل  و���  ا�������,  ا���رة  ��و  ا����� 
��ر���� ��   ������ ��م ١٩٥٦، ��� �����را 
 ���  ١٩٦٣ ��م  ا�����  ا����  ��دارة  ر���� 
إ���� إدر�� ���� ��� ����� ا����و�� ا��������� 
 �� ١٩٦٢و��  د�����   ��  ����  ��� ا��� 
 ������ ا�����  ا�����  ا����  ا������  ا������ 
�� ا����ل ا����و��� ا���� ��ن ��� دور ���� 
�� ا��اج ����� و ا���� ا��ز�� ا���ا��� ���� 
��� ا������ ، و �� أ��� ��� ١٩٦٥، وز��ا 

���ا���� � 
 ١٩٧٠  �����  ١٩٦٩  �� ا����ع  وزارة  و���� 
����� ���� ��� ����ا ��ى ��ر�� و ا��� ��م 
 ١٩٧٨ ��م   ����� ا���   ��������  ١٩٧٤
أ���   ������ ا�����ا����  ا������ا����   ����
 �� ����ر���  وز��ا   ���١٩٨١ و��   , ا������ي 
����ا ��ى أ������ ا�������و��� ١٩٨٩، ا���� 
ر����  ذ��  إ��   ������ ا���اب   ����  �� ����
إ�� ١٩٩١   ١٩٩٠ �� ا����ة  ���ل  ا����� 

�� ا����ء و����� ����� ���١٩٩٤�
������ ��� ���� �� ا������ و ا���ا��ات 
و ا����ء و�� ��� ��ا ���� ��� ان ���� ا��زارة 
���ف  و����   ,�������  ���� ا���رة  ا��  ا��و�� 
ا��ور ا����� ا��ي ���� �� ا������ف ��� ����� 
ا���رة وا��دة ا�������� و ������� �� �� ��ا�� 

ا��و�� و ا���� ا��������� و ا��اق ا����د �� 
ا����ن و ����� اي دور ���� ����� ���ه ��� 
���ل دون ����� ا������ ا������ �� ا������ و 
ا�������   �� ا������  ��ار   ���  �� ا��������و 

�� ر��ل ا����م ا�����(١)… «
��م  أ���  ا��ي   «���� «��اء  ��ب  وا�� 
 ����� ��ب   :���� وُ��(٢)    ���  ٢٠١٢
���دة  ����ة  وا���  ا����  �����ه   ،�����
 �� ا������  ا�����  إ��   ���  �� ���م  ر��ز 
����، و��اه آ��ون ا����ر ا������ ا��ي ����� 
������ ���� ا����� (ا��������)وا������� دون 
������ي   ����  �� ا�����  ان   ����  ,�������
������ ���� ا����� ا�������� و���اث ��ازن 
���ل ���ر��ه  �� ا����� ا������ �� ����، و
ا�����  ا���ب  و���دات  أ���ع   ��ّ��� إ�� 
(ا���ب ا�����ري ا������ا��) -ا���� �����ن 
����� ا�� ا��ز��م- �� ا���دة ������ ا������� 
���د��  ��  �����  ����� ر��  وا��  ��ب   ��

�� ا����ة ا��������
 

ا���اد   «���� «��اء  أن  ا�����   ���� ��ى 
را��  ا�����  ر���  وا����ه   ،���  �� ���ب 
ا������ «أ��� ��� ا���رة ا������� �� ا������� 
 ���  ���� ا��������ت  و��أت  ا�����د��»، 
 �� ر��ع،   ��» ������ت   ��� ا�����ن   ����
ر��ع�� ������ ا�����ع» و»��ر، ��ر �� ������ 

ر��� أ�� وا�����»�
 ��  «���� «��اء  ر��� ����  ��ل  ا������   ��

(۱) رجال النظام السابق.

(۲)  موقع الجزیرة.
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����� ���� «أو�� ��اء 
وأ�����  ا���ا����  إ�� 
 ���� إن   ��� وأ��ل 
أ���  أ����  ا����� 
و�ن  ا����د،   ���  ���

أ���� �� ��� ������»�
«��اء  ���ر ��ب  و�� 
ا��������ت   �����  «����
 ��� ،٢٠١٤  ���� ا����
 ���� ������ ��� �����

 ,  ٢٠١٤  ��  �������� ا�����  و��ز  ا�����، 
و���� ���ة ا������� �� ا�����: ��� ����� 
ا���ب، دأب ���� ا����� ��� ����� ا����دات 
��ذ�� ���������� ا���� و���� ��»ا�������» 
و»ا��������»، و����� «أ��� ��� ��� ����» 
ا��� ����� �� أ��� ا����ان ا������ ا������ ��� 

ا���ب�
و�� ��ل �� ����� ����� «���� دو�� ����رة �� 
������ ١٤ ���� �� ����ء ا���س  ا���ن ٢١، و

(ا��������ن)»�
 ��� و���ر  �������  ���� ��اء  ��ب   ���
و������ ������ إ�� ��ب «ا����� ا�����ري 
ا������ا��» ا����� �� ��� �� ��� ا��ي ��� 
���ار   �ّ�� و��  و٢٠١١�   ١٩٨٧  ���  ����

����� �� ��رس ٢٠١١�
و���ل ا����ر�� إن «��اء ����» «���� ����» 
وأن ���� ا����� ا��ي ���� ر���� ا������ن ��� 
 ����  �� ���م  «أز��م»   �� و١٩٩١   ١٩٩٠
��� ���ر �� ��دة «ا������اد» إ�� ���� إن 

و�� إ�� ا�����
 �� ������ ا�����  ا���  ��وم   �� ان  ا��ا��   ��

 ��� ا��������,  وا������  ا������  ا���ان   ����
و��ب  و��اه,  رؤ���   ���  �������  �����
��� ان ���ب ا��ّٰ� ��� �� �� ���� ��� ا��ل ا��ّٰ� 
 �� �� ا��� ��»   ����  ��� و����ا,  و�����   �����
إ���ء ا���� �� ��� ا��واج ��� ا��و���» ������ 
 ،(ً�َ�ْ��ِ  ّ�َِ�ِ��َ�ُ��َ ا��ِّ�َ�ءَ  (وَآ�ُ�ا   �����  ����  ��
وا�����اك ��� ا��م وا��ب �� ر���� ا������ ���� 
������� ا��وج ��� ا��و�� ����� �����(ا����ل 
ا��ِّ�َ�ءِ   �َ�َ� ا�ُ�نَ  �ّ �َ� ا��ِّ�َ�ُل  ا����ء   ��� ��ا��ن 
��َ�ُ�ا  أ� وَ�ِ�َ�   �ٍْ�َ�  �َ�َ�  �ُْ�َ�ْ�َ�  ُ� �ّ ا��  �َ ��َّ�  �َ�ِ�
ا��رث  ���م   �����  ���� و  ْ��َا�ِ�ِْ����)  أ�  �ِْ�
ا����واة  و���  ا�������  ا����م   ���  �� ا����ر
 �� ا���   ����� ا����د  وا���� ��  ا���أة   ���
ا���م ا��رث و��� ذ�� �� �� ا����� ��� 
��� ا����� وأ�����, ��� ا�� ����� ا���أة ا������� 
��ة �� ا��واج �� ا����� ا�����ر ����, ������ 
 �� ا������  ا�����ر   �� ٦و٢١و٤٦   ������
����أة  ا�������  ا����ق   ������ ا��و��  «ا���ام 
و���� ��� د���� و�������، ��� ���� ا��و�� 
����� ا���ص ��� ا���� وا���أة �� ���� ����� 
ا����و���ت و�� ���� ا�����ت» و�� �� ����� 
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��ا ا��� ��� ����

موقف االزهر الرشيف:
ا���ا�ً�  درا����   ��  ���� إ���ن  أ��ر 
ا��واج  ���د   �� ا����  إ���ء  ���ن 
ا����ن  و����  ا�����  ا��ز��   ���
ا������ ����� ا���اب، ������ ��� أن 
ا������ و��  ��ه ا����ر ��د�� ا���آن 

���ز ا����ى �������
 

 ����� ����ت   ��� «��ورة  إ��  وأ��روا 
���� ا����وى ا���ذة ا��� ������ ���� ������ 
وراء  ا����   ���� وا���رج  ا��ا��   �� ا���ا���� 
������ع إ�� ا��ز��  ا���اء، و�����ا ����  ��ا 
ا����� ���� ا������� ا�������� ��� ا����وى 
ا������ و��� ا����ف �� ا������ �� ا������»�
 ����  ��� ا����ي،  ا����ت   ���� وا����� 
«إ��ار   ��  ���� ا����ار  ا��������  ا����ث 
��ا�� ا���أة وا���� �� ��ا�� ا�����م، ���� 
وأن ا���� ���� �����آن وا���� ����� �����: «وَآ�ُ�ا 

ا��ِّ�َ�ءَ َ��ُ�َ��ِ�َِ�ّ ِ��ْ�َ�ً «�
و��د ��� أن ����� ا��واج ��ون ��� �� ���ز 
و�� ���� �� ����� ا�����م ����أة، وأن ��ا��ة 
������ق   ������ ا������  وا����رات  ا����اف 
��� ����� ������ ��� ���� ���ء أ��ة و���� 

����أة ��ا���� و���ل دون ������ و��� ����، 
����ا إ�� أ�� �� ا���� ��م ا����ء �� ا����ر، 

�� أن ����� ���������
و�� ��� ا����ق، ��ل ا����� ���ي ا����ي، 
إن  ا���اب:   ����� ا������  ا���ون   ���� و��� 
إ���ء ا���� ��� �����أة و����� ��� ا�������� ���� 
ا��واج، ����ًا أن ���� ���م ���د �� ا����وى 
ا���ذة ا�����ض ا����� ���� ���ًا ��ن ا���آن 
 ����  ����  ������ و��   ,����� ��د��  ا������ 

ا����اث أو إ���ء ا�����
و���� ����� ا��ز�� �� ����� دار ا�����ء 
����واة  ا�����  ����ة   �������  ��� ����  ��
ا���� وا���أة �� ا����اث وا����ح ����أة ا��واج 

�������

‘‘‘‘‘‘ ’’’’’’
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طصاقت ساطئ
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����� ا���ت ا��زرق ���ا��ً ����ً و���� ������ ������ �� ����س ا������ ���� ���ك �� ا���� 
���� ا�����و��� ��� ا�� ��ا ا����ان ا����� وا����د �������اض، أودت إ�� ا��ن ����ة ا����� �� 

ا���ا���� ��ل ا�������

�����ل ��ه ا����� ا�������و��� إ�� ���� ����ت، وآ�� ���� ا��رواح، و������ ����� ا���ا���� 
وا���ا���ت، ��� �� ���� ا���ت ا��زرق؟ و��� ����� �� و��ة ا����ات �� ا���ا����؟ و�� �� 

�������؟ أم و�� �� ������� ������ ����� ا������ وا�����ء��؟

ماهي لعبة احلوت األزرق..
���� ا���ت ا��زرق وا��ة �� أ��� ا�����ب 
ا��و��   �� وا���   ���� أ��رت  ا�������و���، 
 ���� ا���  ا������ر  ����ت   ���� ا�����ة 
ا��  ا�����  ��ه  �����ل   ������ ا�����  ا���� 
آ�� ����ت ���ت أرواح ا����� �� ا�����ل 

ا���� ��ر���� ��ل ا�������

و��ت ���� (ا���ت ا��زرق) أو ��� ���� �� 
��� ا�����ن �� (���� ا������ر) �� رو��� ��� 
�� ���� ��� ا���� ����� ��د���� ٢٢ ����، 

وا��ي ��د �� ������ ���� ��ه ا������
���� ا����ر ر���� ا���ت ا��زرق �� ����  و
���و��ت   �� ا����ان  ��ا   �� ��ف   ��
��دي   ���� ا�����   ���  ����  ����� ا����ر 

احلوت االزرق .. 
لعبة للموت أم أداة للسياسة

شائص الحمري
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���ول   �� إذا  و���ت  ���ك   �����  ،����� أو 
أ���� إر����� ���داً إ�� ا����ه�� وا��ا�� ��� 
ا�������   ��� �����ر��  ���و��   �� ا������  ���ه 
��اء ا����) وو���� �� ���� ��  ا������� (إ

���� ا���ا�� ����
�ُ�أ ا���اع ��ه ا����� ��� ��م ٢٠١٣ �����ء 

ا���ا��  ��ا��  أ��   ���  ������
 ،(VK) ا��و���  ا�������� 
������ف ��� ا���ا���� و������ 
 ��  ������� و�������  إ����، 
ا������  ا�������  ا������رات 
ا�����  إ��  ا�����   �� ا���اء 
و���������� ���� ا���� ��ر����� 
 ���� �� ا�����  و��ت   ���������
آ����   ������� دو��   ��  �����

ا�����  ار����  وا���ا�� ���  ا����د��   ����
������ر ���� أ���ل ���ل ا���ع وا�� ��� 

ز�� و���� إ���م ������ ا�����
ا����� ������ ا�����و�� ��� أ���ة  �ُ��ّ� ��ه 
 ،����  ٥٠  �� و����ن  ا�����،  ا���ا�� 
 ���  ��ً���� و١٦   ١٢  ��� ا���ا����  �����ف 
ا����ي،  �������� ���ض  ا����  ���م  أن 
ر��  أو   “F٥٧” ا�����  ا����   ���  ���  ���ُ�
ا���ت ا��زرق ��� ا��راع ��داة ��دة، و�� �� 
إر��ل ��رة �����ول ������ �� أن ا���� 

�� د�� �� ا����� ����ً�
���������ظ ��  أ��اً  �ُ��� ا����  ��� ذ�� 
إ���  و�� ���� ��اً، ��� ٤:٢٠ ���اً، ���� 
���� ����� ����ب ������� ����� ���� �� 
���� ����� ������� و����� ا�����ت ا��� ���� 
�����ة أ���م ر�� وا����د إ�� ��� ا����ل 

أو ا���� ���ف ا����� ��� ا���ف�
ا���ا����  أد���   ���  ��� ا�����  ��ه   �����
����� ���ف ا������، إذ ��� ا����� أن 

������ ��وا�� أ�� ا����و��� �� ��ه ا�����، 
ا�����ت   ���  ���� �� ��دد ���  و���� دون 

��اء ����� �� وا������ر أ����� ���� إ
���د��  ا����   ��� ا�����ت،   �����  ���
أ�� ا����و��� �� ا����� ����� ا���� وا����ل 
إ�� «��ت أزرق»، و��� ��� ا���� �ُ��� 

�� ا���� أ�� ���� أ��اً ��� ذ��، و����� 
أ���م  �����ة   ��  ����� ���وح  ا�����   ��
ا��ي  ا�����ن،  ا���م   ��� أن  إ��  ا����، 
�ٌ��� ��� ��� ا������ر إ�� ������ �� ا�����ة أو 

ا���� ������
و����� ����� ا����م ا��(٥٠)��

أو  ا����   ��  ��� ���دة  ���رة   ���  �١
ذرا���

 �����  ٤:٢٠ ا�����   ��� ا�������ظ   �٢
و����� ����� �����

٣� ��� ��وح ����� ��� ذراع ا�����ي�
٤� ر�� ��ت ��� ���� �� ا��رق�

إذا   ���� ا����  ��ق   ���  «���»  �����  �٥
��ن �����ا ����ن ����ً� و���، ����� أن ���� 

ا���� ���� ��ة ����
٦� ���� ���� (������ �� ا�������ت ا�������)�

٧� ��ش (ر����) ��� ذراع ا�����
٨� ����� ���� ��� ا������� �� ���� �����

٩� ا����� ��� ا���ف�
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���اً   ٤:٢٠ ا�����   ��� ا�������ض   �١٠
وا����ف ��� ا�����

١١� ��� ��ت ��� �� ��� ��ص�
١٢� �����ة ����  ����� ���� �� ��م�

١٣� ا����ع إ�� ������ �ُ����� ا����ول�
١٤� ��� ا����ه�

��ة ����� ١٥� ��� ذراع ا���� ��ا��� إ
 ����� ���و��  أو   ���� ا����  ��اء  إ  �١٦

���ض
١٧� ا����ب إ�� ا���� وا����ف ��� ا������

١٨� ا����ف ��� ����
١٩� ���� را����

 ����  ���  ����� ا����ة،  ��ه   ��  �٢٠
ا����رك  إذا ��ن   ��  ������ ����ى  أو   ��� ���

������� ����
٢١� ا����ث �� «ا���ت» ��� ������

��ك  ��ورة   �� ا����   ��� ا����س   �٢٢
ا������ ������ �� ��� ا������

٢٣� و���� ����ة أ��ى�
����� ���� �٢٤

٢٥� ا������ع �� «ا���ت»
٢٦� ����� ا����� ����ول ��م و��ة ا�����

��رة ا���� ا�������� ٢٧� ز
٢٨� ��م ا����ث �� أي ��� ��ال ا���م�

٢٩� إ���ء ���� ��ل ���� ��ت�
٣٠� ��� ��ه ا����ات، ���� ا����ات ٣٠-
ا����  أ���م  �����ة   ��� ����ي  وا���   ٤٩
ا����ول،  ����ر��  ا���  ا�������  إ��  وا������ع 

وا����ث إ�� ا���ت�
 ��  ������ ا������ر  و��  ا�����ة  ا�����   �٥٠

�����
خطورة اللعبة

 ����� ���� (ا���ت ا��زرق) ������ر أ��� �� 
ا�����،  ��ل  ا�������  ا������   ��  ����  ١٣٠
ا�����ل  أد���   ���  ��� ا�����  ��ه  و����� 
 ٥٠  ���  ���� وا�����  وا�����ة  وا���ا���� 
�����ت  أوا��ا  إ������  ���ل   ��  ،�����
ا����ع  أ��ز��   ����� �����ر  و�����  ����ة، 
ا���س  روح  و��  ا����  و���اء  وا����ا��� 
ا������  إ��  ا������   ��� أن  إ��   ،������  ��

ا������ ا��� (����ا�� ��� ا������ر)�
ا�����  أ���  ٢٠١٧م  ا���م   �� ��ان  ��  ��
ا�����   ����  ��� ا����  ا��و��� 
وا��ي   ،���� ���� ���وروف ٢٦  إ
ا���ف ������ إ�� إ���ع ٣٢ ����� 
ا���ت   ���� ���ل   �� ��������ر 

ا��زرق�
و��� ��ار ا��وس ار���� و���ت 
 �� وا����ب  ا�����ل   ��� أ��ى 
ا���ت   ����  �� ا�����  أ���ء   ����
 �� ���ن   ٣ ذ��   ��  ��� ا��زرق، 
ا����   �� و٥  ا�����ة،  ا������ت 

��� و١٠ آ���� �� ا���از
 ١٧  �� ا������ ��ن  ا������ر  ����ت   ���  ��
 ��  ����  ��� ا����ر   ،٢٠١٧ ا�����   �����
ا���� ١١ ��� ������ ���� ��ق ا���ا��، و�� 
��ن  ا������ر   ��� أن  ا������   ����� أ��ت 
���� ���� ا���ت ا��زرق ا��� ��ن ���� ���� 
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و��� ���� ���ة ����� و�� ٨ 
�����ن  أ��م  ا��ول،  ����ن 
 ������  �� ���� ا������ر ��   ���
����� وذ�� ��� ���ر�� ���� 
ا���ت، و�� ا����د�� ���� 
 ٦ ���ر��  «ا����م»    �����
ا����ر ���  ����ان ٢٠١٧ 
���� �� ا���� ١٣ ��� ���ً� 
���ود   ����  ����  ����
 �����  �� ا��و��ب   ��
��ت  ا������ ���ة و��� ا����

ا��زرق  ا���ت   ���� ا����� و��د  ا����� 
����ن  ���د  ا�����   �����  ���  ،�����  ���
ا�����   ���� ا����د��   ��  ً����  ١٢ ا���ز�� 
������� ��� أوردت ا��  BBC ���ا ���ده ����� 
ا�����ت ا�������� �� ���ث ����ت ا����ر �� 
أ�� �� ��� ����� أ��� ������ ����� إ�����و��� 

���ف ���� «���ي ا���ت ا��زرق»�� 
ا����ا���   ������ ���ن  أ��  آ��   ���� و�� 
ا����ر   ،٢٠١٧ ����م  ا��ول   �����  ٢٤ ر���� 
������ �� ��ق ��� �����ة �� أ����ن ���� 
ا������ر  أ��ر   ����� ا��زرق وذ��  ا���ت   ����
ا����ا�� �������� ���� ��� ا����ا����، �� ا���ة 
��ان  ا��و�� ا��� ���� ���� ا����ت ا������ �� إ
ا���  ا�����ة  ا����ي   ����  ���  ����� ���ط 
���� ���ط ����� �� ����� ������ �� ا������
و��� ��ه ا���ادث �� ا���ا�� وا����د�� ����� 
��ه ا����� ���� ������ر ا����� ������ ���� ١٥ 
����ً وا��� ���ت �� ا����� ا����� ��� ������� 
ا�����  و����  ا���ر،   ��� و�����  أو��ا���   ��
أ������ دا���و�� ١٢ ����ً �� ا����� ا��ا�� ��� 
ا����ر   ����  ٢٠ ��ا��  أ��   �������� ��و���، 
������� ذا���، و���� ا�������ن وو����  ر���� 
ا�����م �� ا�����ا أن ا���� ��� إ�� ا����ت 

���� «د��� ���»�
��ه   ��� أن  ا����   ���  �� �����ن  و��ى 
ا����� ����� �� أن أ������ �������ن ��ا���� أو 
أ���ل ��زا�� ������� �� ��ر ا������، و����� 
�� ا���� ا������ ����� وا���را��� ����ا �� 
أ��� ا����، ��ن ����� ا����� �����ون ��� 
وا���ا���� ���  ا�����ل   ����� ا��ي  ا����ل 
وا����  وا���را���   ���� ا�����   �����  ����

��� ا�� ا���ت�

ما هدف املخرتع من هذه اللعبة؟
 ،����� ا��� «ا��ا��� ���»  ���ه ����  �� ���ل 
رو�� ����ب  ا����� ���  ��ه  ����ع  ��ن 
����� ���� ����� ��د���� (٢١ ����ً)�� أ��� 
ا���� ���� ����� ����� ����� ا����ات ��ل 

ا������
و�� ا��وا�� ا������ �����ا�� ��ه ا����� ��ل 
«����� ��د����» ������ ا�����م إن ���� ���� 
�� ����� ا������ �� ( ا������ت ا�������، ا��� 
���� ���ذي ا������ �����ً)�� إ�� أن ا���ف 
ا����س ���� �� ا���� وا������ وا������م �� 

ا����� �� أ��� و�� أ���
��ه  ��ض   ��  ����) أن  «��د���»  ���ل  و
����: (���، أ��  ا����� �� ���اء �����ت)�� و
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��ً� د��� ا���ا���� إ�� ا������ر� ��ف ���� 
�����ن  ����ا   !���� ��ف  ا�����  ��ء�   ��
ا����ة   ��  �����  ���  ��  �� أ������  ���اء، 

ا��ا����: ا��فء، وا�����، وا���ا��)�
����ا ��� ��� ���� ���� ��ا �� ���� ا����ع 
وا���اغ ا��� ����� ���� ا���ا�� ������ ا������� 
�����، و����� ���� ا���� وا���ل ا����ة و���وة 
 ������ ا���ا���ن  �����ء  ا����������  ا������ 
����� �� ������ �����؛ ����� �����ن دو�ً� �� 

���ل ������ن ��� �� ��ه ا����ط�
ا�����ص  �����ف  ا��زرق  �����ت   ���  ��
ا�����ء ����ًّ�، ا���� ���� ا����� �� ������� 
و��ار��� ��� ����� �������ل �����ت �����، 
 ��� ا����  ��ا   ��� ا�����   ���� أن   ����  ���
إ��   ������  ��  ����  ����  ���� أو  ذ��   ���

ا���ت وا������ر�
 �� ا�����  ا������   �� (��د����)  وأ��ب 
و���   ،�����  ������ ����ا   ���  ���� و��د 
����ى  ���ض  ا�������   ��� أ��ى  ������ت 

�����ً�، و���ف ���� ا����اف�  
 ���  ����  ������� ا���ص  ا�����ى  ��ن  و�� 
 ،�� ا���و  �� ا������� ��� ��  ��� ا������ب و
��� د�� ا���ا���� �� ����� �� ���م ا���م أ���ء 
 ����  �����  �������  ���� أ���   ������ ا���� 

������ ���

اللعبة شامعة سياسية
وا���ادث  ا�����   �� أورد��ه  ا��ي   ��  ���
 �����  ��� إن  ا�����،  ��ل   ���  ����� ا��� 
ا�������،   �� ا����  �� ��ء  و�����   ���� أو 
������ل   ����� ا����  ا�����  ان  ���ل   ���  ����
���� ا����� �� رو����� ��� و��� ا����ر، 
��ن ا����� ������ �� ا����� ا�����، و�� ����� 
���ادث ا����ر، ���� �� ا����ر ا����� �� ا����� 

 ��� ا��ول   ��� و�����  وا�������،  ا����� 
و������� إ������، ����� ���� �� ا���� و�� 
ا���ت   ��� ���دك  ����ً ���ه  أن   �ً���� ���ق 
ا���د  ��ا  و���  ا������  ��ه   ��� وا������ر 

�� ا���ا�����
�� و����� ���ك ���را ���� ������ة وا�������م: 
ا�����  ا�����   �� ا�����  ا����ت   ��� إذ   )
 ��� ��� ا���   ��� ����� ا����� أ����� و��  و��� 

�����ة؟)�
ا������ ا����� ����� أن ��ه ا����� أ��� ا������ 
و�� ا����ة ���� ��� ا���� �� أ��� ا���� ��� 
��ة ��  دول ا�����، و���ب ����ي ����، و�� 
���ل ��� ا����ر ���� أ���ب ��و��� إ�� 
ا�����،  إ������ ��ل  ������ا ���  ا�����،  ��ه 
ا���م  ا��أي   ����� و��  وا��ًا  ا���ف  و���� 
و����ؤه �� ����� أ��� أ���� ���� �� ا���� 

ا����� �������ر ��� ا����ب�  
 �� ا������ر  �����ت   ����� ��اءة  ���ل  و�� 
أ���  ا���ل   ���  ����  ���� ا�����  وا�����  ا���اق 
���� أر���� ����� ���� �������� ا����ف ����� 

���� ���� وا����ف ��� أ�������
 �� ا������ر  ����ت   �� ر����  إ������   ���
ا������  أن   ����� ���ر��  أ��دت   ���� ا���اق 
وا��ة   ���  �� ا����ر   ����  ٣٨  ��ّ�� ���اد 
���ء ��٢٣، ��  ����رة ���� ا�������ت، ����� ��
ذي ��ر �����ً ٢٢ ������ و��ءت ا�������ت 
ا���د��� ١٥،  ا�������� �������:   �� ا����ى 
���� ١٢، ���ح ا���� ٦، ا����ة ٣، ����ن 
٢، ����� ���� ������ت وا�� و����ك ���� 
ود����  ا����   ���� و��   ،�����  ��� وا�� 

وا����� أ�� ���� ا����ر ���ل ��م ٢٠١٦�
��ا��ا   ��� ا���م ٢٠١٦  ان  ا���ل   ��� و���� 
����ا �� ��ادث ا������ر �����ً�، و��ن ������� 
ا����� ���� ا���� �� ��ا ا������ وأ��رت 
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إ������ت ا������ر �� ا����� ا�����، ا��� ������ 
����� ا���� ا�������، و��� ا���ا�� ا�������،  
إ�� ا����ر ٨٠٠ أ�� ���، ���� ا���دان ��� 
��� رأس ا������، ��� ا���� ا������ ا��و�� 
�� ���� ا������ر ا��� ���� ١٧٫٢٪ ���� ��� 
أ�� أ�� دو���� ������� ��  ١٠٠ أ�� ��د، 
 ��� �� ��� ���� ا������ر ���� ا����د�� و��ر

���� ���� ا������ر ���� ٠٫٤٪�
 ����  ���� ا������ر  أن ����ت  ا������  و��� 
٥٠٪ �� ���� ا�����ت ا������ �� ا���� ��� 
��� ا������ر ����  ا����ل، و٧١٪ ��� ا����ء، و
 – ١٥ ��� �� أ�� أ���ب ا����ة �� ا���� ا����

��ً��� ٢٩
إذ أ��ت ����� ا���� ا�������، أ�� ��� ا����� 
�����ت   ��  ������  ����� ������ل  ���ن  أن 
ا������ر �����ب ����ة، أ���� ا����ط ا������ 
ا����ق   ��� أ������   ��� ا����  ���ر���  ا��� 

���� وا���� ا����ي� ا��را�� أو ا��
 �� ا������ر  أ���ب  أ��  أن  ا������  وأ�� 
ا��ز��ت ا������ ا��� ��� ��� ا������ون، وا������، 
ا�������،  وا��ز��ت  ا������  وا������ت 
 ��� �����ل   �������� ا��واج،   ��� وا�����ر 
 ��� أ��ز��  �����ب  ا������ر،   ��� ا�����ل 

ا���� ����� �����ب ��ة�
����ق   �� ا���ا�� ا��ا���  أ����   ،������  ��
 ����  ١١٠٠ ��ا��   �����  �� ا�����ن 
���و��  آ��ف  و���ة   ،�ً���� �����ا��  ا����ر 
ا����ب   ���  ����  ٪٨٠  ،����  �� أ��ى  ا����ر 
����ت  أ���  أن  ا��ا���  وذ��ت  وا���ا����� 
 ،����� ا�������  ��وف   ����  ���� ا������ر 
��� ���� ا������ن �� ا���� ��� ���� ٥٣٪ 

�� ا���������
 ����� وا��ة   ����� ا��ر��م  ��ه   ��  �����
���د�� ان ا��ا�� ا�������� �� ا���اق وا������ 
ا����� ����� ��ق ����س ا���� �������� �����ف 
 ������ ���ل   �� ا�����ة،  ��ه  أ��م  ���م 
ا������ر ��ه، وا��� ���� ���ا�� ���� ��� ��� �� 
ا���ب �� ���ط ����� ����� ا����ع ا����ي 
وا���اء ا�������� ، ��� ���� إ��� �� أ���ات 
��ر��� أ��ز��� ����� ا�����، ����ه �� ا��ا�� 
��� إ�� أداة ��������ك �� ا�����ج، و��  و���
���� �� ���� ���� ا���� وا���دة و���ّ�ه ا������ 
����ذ��  د��ي  ووا��   ����  ���� ا������،   ��
ا����م وا���وب وا��ز��ت، و������ ����ل 

�� ��ء ��� ����� ا�����

‘‘‘‘‘‘ ’’’’’’
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وضاقت / الشث برس- ٢٠١٨/٢/١٢:
 �������  �� ا�������ر ا������  ا�����ة   �����
 ������ د����  �����ت   �����  �� ��ر  ذي 
وا����اف  ا���ا���،  ا��و��  ��ب  ا��  ���ف 

ر��ل د�� ��رز�� �� ا������ ا���ا��� 
و�� ��ر�� ٧ ���ط ا����� ���� «ا��� ��س» 
ا������   ����� ا�����ى  ����ً �� ���ر ر��� 
 �� �����ن   �� او  ا��ّٰ�»  او��د   �����» ا���ي 
او��  ا��ّٰ�»، ���   ��«��  �����  �� ا��� ا����� 
ا��و��  ا������ ��� ���دات ���� ��  ا����ر ان 

ا���ا��� ��� ا���ا�� ا������ 

����ء  ا�����  ا����   �����» ان  وا��ف 
 �� ا���   ٨  ��� ا�������)  ا������(���ل 
وا�������رات  ا�����  ا����  ���زي   �� ��
��� ����ات   ������ ا���ص ����ك  ���ا��� 

�� �����ت ������ ��د�� ����ء»� 
واو�� ان ا����ك ازدادت ���ة �� ا���ص 
ا��ر������  ��رة  ز ���ل  ا������   �� ���د�� 
ا������ ����� ����وا ���� ا������ت ���� �� 
ا�� ا��ور ا������  ����اً ان ��ه ا��������ت 
�����ن  ا����د و ��ت �� ا���ص �� ��رج 

�� ا����ا����  ����� ا����از �� ا�����ر

متطرفون .. 
 لقتل املراجع ورضب الدولة 
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و��� ان «ا�������ت ا������ة ���ل ا����ة ا������ 
�����ت   �����  ��� ا������  ا�����ة  ا���ت 
ا����  وا���ء  ا������   ���� و�����  د�� 
��� ا������ ���» ا���ت �� ا���� ��� ٢٦ 

����ً ����� ١٢ ���د�� ر����� �� ا������»� 
 ����� ���زة   �����  ��� ا���  ا������  ان  و���� 
ا������ ا�����ض ����� ���ي ��� ار��م ���و��� 
ا����� ���ر ����و�� ا���ا���، و��� ا���� ����� 
����اً ا�� ان «����ء ا���دة ا������� ��� ����م 
 �����  ��� و���ا  ا���  او  ا������   ��  �������

ا��������ت �� ��� ����� ا������� 
 ������ ا���ً   ��� ا������  ان  ا����ر  وذ�� 
ادارة   �� و������  و�������  ����ن  ور��ل 
��ون ���� و���� ����� ����� ������ه»، �����ً 
 ���  ���� ا���  ��ن   ���� «ا������  ان  ا�� 

ا������� ا������»�
وا��د ��ن «اذرع ا������ �����ة ������ ا���ات 
ا��و�� وا����ب ����ة و�� ����م �� ��� 
ا��و��  ��ب  ا��  ���ف  ��ر���  ���ت 

ا���ا��� ا������»�
��س  ا���  ��دت ����  ���ط  و���ر�� ١٠ 
�� ����� ��ي ���� ��� ���� «ا��������» �� 
������ �� ا����ة وا��وا�� وا���اف, �����ً ا�� 
ا����ل ٢٠ ����ً ����� ���ا ا������ ا�����ف, 
����� ان «ا�������� �����ن ������ ������ ا��� 

ا�� ا���� ا������»�
و��ل ر��� ا����� ا������ ���ر ا�����ي ����� 
��س، ان «ا�����ة ا������ ����� �� ����� 
و��   ��������� �����ن   �� او   �� ا�����  �����
�����ت ������ د����ً و��� ���زة ������� ��� 
����رات وا����»، �����ً ا�� ان «��ا ا������ 
��� ��ا�� ا�� ٥٥ ا�� ���� �������ت ا���اق 

 �«����
��ز��ً  ��ا��  ا������  «ا�����ة  ان  ا��  وا��ر 

 ����� ��م   ���� ����ء   ���  ������  ً������
ا������»،   �� �� ��و��   ���  ،��� ا�����ر 
��ه  ا����ر   ��  ��� ��ا���   �����» ا��  دا���ً 
�� ا��� ���دي ا�����م»وا����  ا�������ت ا���
ا�����ة  ��ع  ا�������  ا������  ا������ت  ��ه 
 ����� ���ف  ا�����ة  ��ن  ا����د  ���ب   ��
 ��� ا��  �����ن  و����ء  وا������  ا������ 

��ا�� ا���� ا������� وا������ د�����»� 
«��ه  ان  ا��  ا���اف  ���ء  �������م  وا��ر 
ا�������ت ���� ���اً ����اً ��� ���� ا������ 
��د���  ا��ز   ���  ���� ا�����  ا�������   ��
 ��� وا������  ا�����ا��   �������� ����� ا���� 
���ل ا����ب»ود�� ا���� ا������� ا�� «������ 
ا������ و��ا����� درا���ً، ���� ا��ى ����� �� 
 ���� ا��ي  ا�����  ���م  ا��  ا����  ��ا  ���ل 
�� ا���� وا����� ا��� �� ��دي  ا��وا�� و�� ���
�������ً ا�� ا���ر ا����ح ���� ا��و�� ا���ا���» 
����ا ان «��ه ا�������ت ������ �� ���ت 
ا���ا���»،  ا��و��  ��ب  ا��  ���ف  ��ر��� 
���دا ان «��ه ا�������ت او ا������ت ����� 
ا����ب ا����� ����� ���� ��� د�� ����� ����� 
�� وا�����ن ����د���»� ����� ا����م �������� ا���

و�� ذات ا����ر ��د ا���� ا��� ا����� ��� 
ا�������،  ا������  ا������ت  ���ه  ا��������  ��م 
����� ���ف ا�� ��ب ا�� �� ا��ل ا���� 
ا�����  ��ب  ا��   ����  ���  , ا������  و�� 
ا�����  ا���س  ا����م و��ا��ه ��   ��� ا������ 
ا������� ���������ت ا������, وا��ر ا�� ان ����� 
����ء  وا���  ������ح   �����  �� ا�������  ��ب 
��ه ا������ت ا�� ا��ل �������, و��� ان «��ه 
وا������  ا�����ء  ا���س  �����ف  ا������ت 
ا�����ت  ���ه  ا��������   �� ���راً  ا�����ة، 

����� ���ف ا�� ��ب ا������ �� ������ 
و�� ار�� ا����� ا���و����ر ���ا����� ��� 
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ا�������  ا������  ا�����ت  ��ه  ���ر  ا���� 
ا������دي  ا��ز��  ��ا��  ��ة  ا��   ���������
ا����  ا��م  وا���ً  وا���ب  ا����ل   ���� ا��ي 
ان   ً����� ا�����ة»،  ���������ت  ا�����  ����ون 
 �� ا���  ا������  ا������ت   �� ا����  «ا����� 
 ��� وا����،   ���� او  ا������   ������ ���م 

 �����  ��� ا������ت  ��ه   �� ا���دة  ��ت 
�� ا������� ا���ا���  ��� ا������ وا���� �� �� ��
ود��   «���� ا��ا��  ا��   ���  �� ا���  وا�����ء 
ا�� «ا���د ��� د��� ����� ا��ا�� و������� �� 

���رات ا����ة ا����� وا������ت ا������ «�

‘‘‘‘‘‘ ’’’’’’
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تتصغصات
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�� ����� ا����� ا������ وا���اع ��� ا���ز ����� �� ا������ن او ����� ا�������ت وا������� ��� 
ا������� ا���� ا���رع ا���ا�� ��� ���� �����ب ����د�� ا�����اع �� ��م ا��������ت و��� �� ��ف 
���� ��ا ا������م �� ��ب ا������ت ���� ا���اب و����� ا�������ت ��� ا��ار  �� ا����ر�� ����� و
����ه وا������ ��� ���ات ����ن ا��������ت �� ��� ���� ا���اب ا����� و���ا ا������ر او 
ا������م �� ������� ��� ��� ا��راء ا��� ���� ���������� �� ����� ��ا�� ا������ ا���ا�� ����� 
�� �� ��� ��ا��� ا����ر�� �� ا��������ت ������ ا����ه ا��� �� ���م ���� �������� و���� �� ��ك 
����ع ا��������ت ���� و������ ����� ������ط ا��ي ����ه ��  ا��ورات ا��������� ا������ و��م 
����� ا����د ا��� ����� ا������� ا��م ������� و���ك �� ��� ا������ع ��دود ا�����ل و�� ����� 

�� ����� ��� ا����ر��  �� ا������ ����د�� ا�����اع او ��م ا������ ������

اجاطقع: سطغ العائطغ

االنتخابات بني عزوف الكثري وتأكيد 
املرجعية عىل املشاركة الفاعلة
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ــبــاحــث  الـــدكـــتـــور هـــشـــام الــســيــاب ال
واالكاديمي:

 ��� �� ا��������ت   �� ا������   ����� ���  
ا����ة  ذ��  ���ل   ������  ��� او   ������
ا����ل   ���� ذ��  ان  اذا  ا��������ت   �������
ا���ز   ������ ا���ر��  ��ج  ا�������  ا��م 
و����� ا����د� ا�� ا����ر�� ���� ان ���ن 
ا�����  ا����ر  ا�������  ��د��  ا��ي  �������ر 
وذ�� ��� ا����� ������ر ا������� ا�������� 

ا�����ذ  وا�������  ا������  ����ن  ا���ا�� 
���� ا�����ي: ا���� ان ا����ر�� �� ا��������ت 
ا��������ت   ��  ����  ��  ��� ا��  ����ن  ا������ 
 ��� ا���ا����  ا���ل   ���  ����  �� و��  ا������ 
ا��اءات  ر��  ا�����   ����� ا����ار 
ا������� و��������� وا����ة ������ار ا������ 
ا���م  ا���ا��  �����ا��  ا��������,  ا������   ���
���� ����� ا�� ����ة ����ت ���� ���� ��� 
�� و�����  ا������ �� ����� ا�����ت ا���ور
��زا��ا  ا����  ا���ا����   ����� ا������  وا�� 
���ت ا����ة و��� ا�����ت و�����  �����ن �� و
ا���ء  ا���ا�� ���� ���م  ا���ا��  ا������ ��� ان 
ا����و��� ����د�� ا��������� و������ �� ��ا���� 
ا��� �������� ���� ا���ز وا����ل ا�� ا������م 
�������� ا������ �����ول او ا���� ا������ ا��� 
����� ا���� ا���� ا��ي ��� ا���� ��� ا���ا�� 
ا������ ����� ا���ا�� ��ى و���  وا����ول و��� 
�� ���� ا��� ��ى ا����اء ا����د ا��داري 
 �� وا����� �� �����ت ا������ وا����ر ا����ر
ا��� ���م ا���ا�� ���� ����� و���� ا������ 
وا����ر  ا���ا��   ا����ب  ����ل   ���� ا��� 
�����ت   �� ا�����ت  و��دي  ا������  ا������ 
��� وا������ وا����ر ا��را�� وا�����ج  ا���� وا���

ا����� وا������د ��� ا�������ك ����

الكـــــاتب واالعـــــالمي سعيد قنرب: 
ا��  ا���م  ا���ا��  ا���رع  رأي   ����� ���د 
����� ������� �� ا����� وا��ؤى ��ل ا����ر�� 
ا���د�� �� ����� وأ���ب ��  ا��������ت   ��
���� ��� ���را��� وا������ ا����� �� ا���ذ 
��ا ا����� أم ذاك, ���� ���� ����� وا��� 
و��م  ا�������  ��ورة  ا���ا��  ا�����ر   ��
ا����ر��  ���م ا�����ن ���وا�� �� دا�� ���� 
��و�� ذات ا����ه وذات ا����اب ا��� ������ 
ا���ا�� ��اب ا���� و��ا�� ا�����ت ���  و�� 
ا��� ���� �� ا������ را��� ا����د �� ����ت 
���  ��� ا���� ���  ����ة و����ة , أ�� 
ا��ي  ���������ت  ا�������  ا�����  ا�������  ����ن 
��� ��ع �� ا������ل وا������ة وا���ا��ة ����ا�� �� 
���� ��������ة و����� ا����ك �� �� ����� 
ا����اب   �� ��� ����در  ��ءا  ا���������  ا������ 
و��م ا����واة �� ا�����ق و��� ا������ ا��������� 
 �� ا������,  ا���ن  و���  وا���ز   ����� ��ورا 
��ه ا������ت �� ���� ا���ا�� ا���ا�� ��وى 
ا������  ا��������ت   �����  ��� �����ا  ا����ر�� 
ا�������  ���ا���  ا����  ذات  أ��دت  وا��� 
ا������� ���� ر���� ��� و���  و�� ���ار 
�����اب ا������� ���د�� ا������ا��� ا��� ���� 
 ����  �� ����ء  د����ا���   �� ا����ه   ���
ا����ر�� ����, و�� ذات ا����� ����� أ���ب 
 ��  ������� ا����ر��  ��ورة   �� ا�����  ا��أي 
�� ���د�� ا�����اع ��ن  ����� ا������ �� ��
أ���  ا��  �����ن   �� ��ا��   ������  ����  ��
ا������  ا������  ����ر��  �����ن   ��� ذ��   ��
وا������� ����اث ا���ازن ����� و��� ا����ات 
�� �����اب وا����رات ا�������  ا���د ��� ا�����
ا����ات,  ��ه  ����ر��  ����ن  ا������  ��ن 
����ن  ��دام   �����  ��� ا�������  ان   ������
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 ����  �� ا����   ��� ا������   ����� ا��������ت 
 ��� �����ب   ���� ��ف  و���ك  ا����ر��, 
ا��أ��� ����� �����ه �� ��� ا�������ت ا������ 
���ز دور  ا����ر�� و���  �����ه   ����� وا�������� 
و���ب ا������� ا������ و����ء ا����� ا������ 
ا���ا��  رأي   �����  �� ا������  وا������ت 

ا���ا�� �����ه ا������ ا����� � 

الناشط املدين املهندس حيدر اخلالدي: 

ا����ر�� �� ا��������ت �� ��ورة ����� ��� 
 ��  ������ ا����  أ���ء   ����  ��� ���و����� 
ا�������  ا��ي ����  وا���س  ا������ت  و��د 
�� ا���س ���� ���� �� ا����ر�� ��ن ان ��م 
ا�����ل  و��   ����  �� ���زل   �� ا����ر�� 
وا���س  ا����ر��  ا���وف ��  ان   ��� ا���د��, 
 ���� ا��ي  ا���ف   �� ا�������   ���� ا��ي 
إ��� ا����اب ا������� ������� ��� ��� ����� 
��� ا����ا�����ت �� ��� ا����اب �� ���ل 
�� روح ا���س �� ا���رع �� ��داد ا���وف 
ا������  ا��   ��  ��� ا����ل   ��� ا��   ��
 ��� ��ا  ��ءوا    �� ا��������� ���  ����وراق 
وا����ر  ا�����  ا�����   ���� ا����ي  ا����� 
���ي  و��  ��ى  و��  و��������,   ���  ����  ����
��ا���   �� أ��� �����   ������ ان   ��� ا��ن 
�� �� ���� ا������ ��� �����ا�� ا��ي ا����ع 
ان ����ى ������ت دا�� ������ ان ���د 
����ه ����� ���ط ان ���� ��� ��ف ���� 
 ������ ا���� و�����  ا����� �� ��   ����  ����

ً (�� ا����� ) ���� ا����م أ���ذ��

السياسيني  السجناء  نقيب  الكعبي  حازم 
��ر��م   ������  ��� ���ك   ���� العراق:  يف 
 ��  ��� و  ا������  ا��������ت   �� ا����ر��� 
 ������ و��د  ��م   ���� ا������  ا�����ب 
������ ������ و���� ��م ا�����ء ����د ا������� 
و ���� ا���� �� ا����د ��� ����� و ���� ��� 
ا������ �� ��� ا������� و �� ��� ا������ت 
ا������ ����ا�� و ���� ��� ا���� ��ى ا����� 
��� ا������ ا������ و �� ا���� ����� و �� ���� 
ا������  ���� و ����� ا��� أ��اد  ا����ل   �� ��
�� �� ا�� ��� ���وف �� ��� ا������� أ������ 

االعـــــالمي اجمد طليع:
 �� ����ث  ����ا  ��و��  ان  ا����   ��
ا��������ت ا������ ، ر��� ����� ا����ر�� ���� 
���� ���ودة ����� ����������ت ا������, ������ 
ا�����  وز��  ���ل  ا��������ت ���  ��م  ان 
����ن  ا�������  ان  ا��  ا����  ودو��   ����
ا��ي  ا������م   ��� ا��������ت  ��ا   ��  �����
��� �� ا����ف دو�� ا�����ن و��أس ا����دي 
����� ������� ا������� و���ر ���� ا���� و����� 
 ���� ��ا��  و�����  ا��������   ��  ��� ا���ر
 �� �����ر��  ا�����   ����� ا���ا��  ا���ا�� 

ا��������ت� 

الدكتـــــــــور صباح الفتالوي:
���ق   ��  ���� د����ا���  ���ر��  ا��������ت 
ا����ب �� ا����ر �� ���� ������� �� ا����ل 
وا������ت وا������ ا����و�� ��� ���� ��ن �� 
�� و���ر��  ��ى �� ا���اق ��� إ���ط ا�������ر
 ��  ������ ا����ر   �� ا�����ري   ���� ا���� 
و�����  ا���ت  ا�������  ���رب   ���ث  
ا��������ت   �����  �� ا����  ��ا��  أن  ا����� 
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وا����  ا����  و������   ����  �� وآ��ر��  
ا��داء   ���  ���� ا���������   �� ا���   ��
ا������ت  �������ن   �� أ��س  و���د  ا�������� 
ا������� ���� ا������ وا����ر ������و��� ���ه 
ا������ ��ن  ا��ّٰ� وا���� وا����   و�� ��ا 
ا����اء ا����د وا�������� وا������� وا�����ء 
وا������ ��ن �� أ�� ا���ا�� ا��� ����ت 
أ�����   ����� ا�����    ا��ر��ب  ���ع   ���
دا��  �����ت  ا����ل  ذرو���  ��ن  ا��� 
ا���اق   �����  ���  �� ���رب   ��� ا����ا��� 
 �� ذ��   �� ����  �� ا�����  و��� ��ف �� 
أ���ء   �� �����ف  و���  و�����  ور��  د��ر 
�����ى  ��ن  ���ات  ���ث  ���ة   ����  �����
ا����ر�� ���� ا������� ا�����ة أ�� ا��ّٰ� ا����� 
ا���� ا�������� ������د ا������� ا���� ا�����  
�� ����� د�� ا��و��ع إ�� ����� ا���� ا����� 
ا�����  د��   �� ا������  أرا����    ���� و����� 
ا����  ا����ع � ا��ن ذ�� �� ���� ان ���� ��ن 
ا������  وا����ب  وا�������  ا������  ا����د 
��� و�����ت ا������  و���دل ا���� ���  وا����
إ�����ل   ��  ���� ا������  وا����  ا�������� 
وا�������   ا����   ����  ���� ����ا  ا���� 
و��(اي ا���� وا�������)  ���� ��اء   و��� 
ا�����ة  ا�������  ر��   �� ذ��   ��� أدل 
��ا��   ������� أو   ����� ���ول  اي  ا�����ل 
ا������ة �� ��م ر����  ���� �� �����ا��� 
�� أداء ا������ن وا������ وأن  ���ن ا���� 
وأن   ������� إ��  ���ث  ���رب   ��� وا��� 
ا������   ��� ا��ي  ا����  �����ب    ا����ب  
ا���ا��  ا����  أ���ء  ��ى �����ت وا��� �� 
ا���ا���  ��ن  ���������ت  ا����ب  ���م ��وى 
ا��������� ا������ ���� ا�� ا���اد ���� ا���ا��� 
ا��� ����  ���� ا����ه ا������ ا��� ا����ت 

���� ا���� ا�����ء �� ا���� ا����� ��� ���� 
����� ا���� وا���� �� ��� ا���� �� ذ�� 
���� ������� ا������ و������� ا����� �� 
 �����  �� ا����س   �� ا��او  ���  �� وا��ر��� 
ان  ا��  وا����ا���  ������و���   ������ ا����� 
ا������� ا�����ة ���� و��زا�� ���� ��� أ���� 
����ر��  ا�����اع  ���د��  إ��  ا����  ذ��ب 
����اء  ا�����  إ���ء  و��م  ا��������   ���
ا���اق وا���� ا������� ����� ��ا��� و�������  
وا����ق    �� وا��� وا���ا��   ����������� ا������ 
���� ������ا ا��و��ع وا���اغ ا������ ����ر�� 
ا������� و�������� ا����ا��� ��� ����� ا����� 
ا���� � ��� أن ا������� ا�����ة ���� ���� ��� 
ا������   ������� وا�����  ا��ا��  ا������ر  أ���� 
 ����  ��� ��ا������  ا����م   ��� وا���درة  ا������ 

ا��ّٰ� وا�����
 أ��ل و��� ���ث ���رب ا������� أن ا���� �� 
ا������  و��������  ا���اق   �� ا�������  ا������ 
����� آ��ر�� ا������� وا��������� وا������د�� 
 ���   ������  ��� ا��ي  ������ر  ���د  وا������� 
���ت  ا���  ا����ت   �����  �����  ���
ا�����ر  ���ن  ��ن  ا����م  دو���   ا����و��� 
ا���ا���  روح   ���  �������  �����  ���  �����
ا��ّٰ� وا���� وا����  ������و��� ���ه  وا����ر  
و���ا ��ن ����� إ��دة ����� ا�����ر ���� ���� 
��ت  ���� ����� �� أ��اد ا������ �� �� أو��
ا���د�� ���� �� أن   ���� ا���� ا������   ���
�����ر   ���� ��ي  ر����  ����م  ����ج  ا���اق 

��ي و�����

الكـــــــاتب و األديب جاسم حممد عبد:
 ��� ��� ا���� ا���ا�� اذا اراد ����� وا��� 
 ���� ا���د��  ���������ت   ������  ��� ان  ا����� 
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 ���  ���� ا���  ا�����ة  ا�����  ��ه   ����
��� و�� ���ك �� ا�� �����  ��ور ا���س ز��� ��
�� ��� ا����وع �� ا���� ا������ و��� ا��� 
��ن  وا��   ����  ���� ا��������ت   �� ا����ر�� 
ا��  ��ء   ��  ���� وا����   ������ ا������ة 

ا��ء�
املواطن امحد جبار: 

��� �� ���ر ��ى ا����ب ������� �� ��م 
ا��������ت ��� ان ����� ����� ا�� ا��� ر�� 
ا�����ط ا��ي ������ه �� ���ة ا����د و��م 
 ������ ا����ر��   �� ���ا   ����  ����  �������
و��م ����� ا����ه ا������ ا��� �� ���م ��� ����� 
���� ا��� وا��ز�� �� ����� ������ وا�����ت 

ا��� ����ج ا����� 

 �� ا��������ت  املــوســوي:  رعــد  الصحفي 
ا���اق ���ة �������ه ا����� �����ض �����اق 
���� ��� ان ���ن ����� �������� ا�� ��ورة 
ا����ل   ��� و���  ا����ه  و�����  ا������ 
ا���اق  ���ء   �� دور��  �����وا  ������ءات 
���� ا���اق ��� ��� ٢٠٠٣ ا��� ����� �� 
ا����ام ا������ ا��ن ا����م ا����� و�� ا����� 
 �� ا�����ري   ��� ���رس  ان  ��ا��   ���
ا������ن   ���  ���  �����  �� وا����ر  ا��������ت 
و��� ا������� ان �����ا ��� ��ر �� ا����و��� 
 ��� �����ظ  ا��ّٰ�  ا��م   ������  ���  ����� ا��� 

���ق ا���ا����

‘‘‘‘‘‘ ’’’’’’
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الرخث الفدائغ



64

الـــرصــــد  
2 0 1 8

��� ���  ا��را��ت ا������ �� ����� �����ن ��� ��ود �� 2018/1/25م�����ً �����ً ��� 
������ ا�������و�� ��� ���ان :(����� �� ا���ر�� إ�� ا�����ّ�) ������ ا������ �ّ��م ا���� ، وا��� 
�� �� ����� ����اً �� أ��ا�� �� ��� ا��������� أو ا���ّ�ب ا���� ��ّ��ن ا������ �� درا�� 
ا���ر�� ا������� ��وح ا���� وا������د �� ���� ا�����، و�� ا���� �� ��� ��� و�� ����� ، و�ن 
أ��ّ�ا �����ر ا����� ��اه �����ً ����م �� ا�����ر ا������ و�����ت ا���د�� ����ن ����� ����رداً �� ��� 

�� �������م و�� ��ا�� ! � 

 ��� ا����  ���م   ����  ��  ��� ا��ّ���ع   ����
 �� ���ي أ�� ��� ا��وح ا������ وا����� ا����ر

ا��� �ّ����� ��  ��ح ����� ا���ر��؟�

 و��� ���ي ��� ����� ���م ا���� �����ً و�� 
ا���� ا�� ����ى �� ����� �� ا����ا��� ���� 

ا���� (����� ا����م)؟

 مؤمنون بال حدود تنرش بحثاً يسيئ 
ملقام فاطمة الزهراء (عليها السالم) 

سطغ لفاه ضرغط ـ سمار طا حاء ا�
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 و�� ��� �� آرا�� ا����� ا����ي  وا����ءة 
 ������) وا����اء  �����ا�������  ا�����دة 
 �� ����اَ  ا������   �� ��� ��ول  و��  ا����م) 
و��  ا����ص؟   ���  �� ا������  وا������  ا��ا�� 
��ن �����اً �� ا����� ا����� ا������� �� درا�� 
ا���روث ا������ و��� ا���ض �� ��ا ا���� 
�� و�� ���رة �����ة ��  ��ن و���ّ� �� ا����
����� �����ن ��� ��ود ا��� ���� و���� ��� 

���ا أ���ث�
 �� ���  ����� ��ود   ��� �����ن   �����  
�����، ����� �� ا���م ٢٠١٣م� ���� ��� �� 
وا������،  ا����   ّ�����  �� وا�������  ا������� 
ا�������   �� ا����ط   �����  �� ا�����    ��ّ���
 ��  ����� و�����  ��وع  ��ة  و���  ا�������، 

��� ا��ول ا������� 
 �� ا�����  د����  إّن  ا���ا����   ��� ���ّح 
 ���� ا���  ا������  و����   ، ا�����ة  ا����رات 
�� ��� ���ء ����� �� و���ع ����ش �����  
ا�������ت   �� ا�����  وا�����ح  ا������ 
 �� رؤ  �����  ��� و����  وا��������،  ا������ 
وا������  ا����  آ��ق   ���  ������  ����� إ������ 
���ر  و���   ،�� ا����ر ا�����ن  و������ت 
إدارة   ��� و��ر��  ا�����ن   ������  ���� ���ي 
����� و�������� �����ّ�ً ا������ت ا����������� 

أو ا���������
ا���ري  ���ك  ا���م   ������  ���� و���� 
و��ّ�ن،  ا�����ة   �� ����ن  و�����  ا�����،   ����
و��ّ� ا������ ��داً ����اً �� ا������� وا���ّ�ب 

ا���ب وا�������
و������� ����� أ���م �����، ��: ��� ا��را��ت 
ا������، و��� ا������ وا����م ا��������، و��� 
 �� و���ر  ا��ا���  ا������  و�����  ا���� 
�����ون»،   ����»  :��� ������ن  �����ن  ا������ 
 ����» ا������   �� ���ر   ��� أ���ب»،  و»���� 
ذوات»، و�� ���� ������ إ�����و���، و���� �� 

ا������ وا���� وا���� ��  ا������ ������   �����ّ��
ا����� ا������

ا������ ان ا���ث ا������ ���� ا��    
ا����ر��ت ا�������� �� ����� ����� ا���� وا�����، 
 �����  �� ا���  ا������ت   ��� ����اً   ����� و 
وا����  ا����ي،   ������ ا�����  ا�����م   ��
ا������  ا������  ����ول  ا���  ا�����ث   ����
 ��������� ����� ا��   ���� و��ر����ً، ���  ���اً 
و�����ت  ��ت  ��� و��  وا��������   ا������ 
����� و������� ��� ا���� ا�������، �� ���ل 
 �� �����ت و���ث و��� ���ر�� أو�� ��
ا�������  ����روث   �����  �� ��� ��وات   ���

وا��� ا������
 ����� ا��ي  ا�����  أ�ّ��  ���م   �� و�� ���ل 
ا������،  ������ل  ��ود   ��� �����ن   �����
و��� (����� �� ا���ر�� ا�� ا������) �����ج 
���ث  ���ا   ��  ����  ���  ، ا�����  ��ا   ��
��ى زرع ا���� وا����ك �� ���س ا�������, 
وا���د ا���س �� �����ت ا���� ا������� و�� 
��ر ا���� ا����ي و��� ���� ���� �� ا������ن 
�� و�� و��آن و��� و���أ��� ���اه ���ول ��ي 
���م  إ��  و����   ���� أن  ا�����ل   ��  ���
ا����م)   ������) ا�������  وأ���  ا����اء   �����
�����اً �� ذ�� ��� ذو�� ا���ص و��� روا��ت 

����� وا���ر ��ردة ���� ����� و������
 ��� ذ��  ا�����  و��   ��� ��و���  و�� 
أ���   �����  �ّ�� ا���  وا�����ت  ا����ءات 
���م  اراد  ا����م)،   ������) وا����اء  ا������� 
���م ا���س ��ّن ����ء أ��س  ا���� �� ������ إ
أ��  ا��  ا�������  ���ة  إّن   ��  ������ ��د��ن 
و��   ��  ����� ا����م)   �����) ا����ة   ���

ودرا�� �� ������ �� ��� ����� �� �������� : 
ا��   ���� ا����  أ���   : ���ل  ص٣   ��  �١
ا�������  ا�����  ��ض   �� ا���  ���و   �����
��ّ��� ا���� وا����� ، ���د�� إن ���ة ����� 
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���م  ��م   ، ا������  �ّ�ا(   ����� ا���ر��   ��
زو���   �� ا�������  ��ء   ،�������  ��� ���ب 
��� أو��، و�� ا������ ا�� ��� �����ً، ���) و��ا 
ا��  ا�����ر  وأ��  ا����ة  ��ّ�ب  أ��ج  ا���� 
ا������ل ����ة ����� �� ا���ر�� ا�� ا������� 

 �����  �� ���  : �� ص٢٢���ل  ا����   و��ر 
 ����� ا���ر��   ��  ��� ا�����  ا��  ا�����   ��
و��  ا����ث  ا��� ��������  ا���   ���� ��  �����
���� ��� ا��واج ا�� �� ر�� ���� ��ن ���ء 
ا��واج ����� او �� ��� ذ��  �������� و��� �� 
 ���� ا�������  ا������   ��  ��  �����  ،�����

ا����م ���ب ا���� وا���ا�� ���
�������� ان ���م ا���� درس ����� ا����اء 
(����� ا����م) ���رة ���ا��� ����ة �� ا��ا�� 
����� ����� ��� �� ���� �� �� ����� ا������ 
ا�������،  ا���روث  درا��  �� ���ل  ا������ 
 ��  ������ روا��ت   ��� ا����ده  و���� 
��اث ا������� �����ت ��� آرا�� ا������ وا��� 
���ر��  وا�����  ا������   �����  ���  ��  ����

ا�����م�
٢� �� ص٤ ���ل : ان ا�������ت ا������ة �� 
 ,���� ��ر���  ����ر   ��  �����  ����� ���ة 
و���� ��� ا�����ر ا������� �������� �� و��� 
��� ������� ا������� ����ة ��اً، و�����ً �� ��ا 

ا���� ذ��ه �� ص٩ �� ا����� 
: وا����� ��  ���ل  ا���� �� ص١٣  ���ر  و
��د�ّ�   �ّ���� ��ى   ���  �� ا���   ����� ���ة 
��اء �� ���ة ا����ل أم ���ه؛ ��� ��� ��� أ�ّ� 
���ة �� و���� ا����ي ا���ّ� (��� ا��واج 
و���ه) أو �� و���� ا�������� ا����� �� ��� 
ا���ر���ّ� ��  ا����در  ا������، وا���� ��   �� ��
��� ��وف ���ب ���� �� ��� ا��واج 
إذا   ��� ا����  ا���   �����  �� ا����   ���  ،���

��ّ� ��� ا��واج �� ��� �� أ�� �����
و������   ����� ���س  ا���ء  إّن  ��اً  ا��ا��   ��

و��ا��� ��ذا ���� ا�������ت ����� ��ل ���ة 
ا����اء �� ��� ا�������ت ���� �� ���� �� 
����� و������، ���ل ���ة ���� ا���راء وآ��� 
 �� ���������ت  ا����م،   ������ ����ن  زو�� 
ا�������  ا��������   ������ ا������   �������

��درة ��اً�
٣�  ����اً �� ����� ���م ا���� ��� أ��ال ��� 
ا��������� ا���� �����ن ا���اء ������م وأ�� 
أ���ره   ���  ���  ����� ا����م)   �����) ا���� 
��راء   ������  �� و����اً  ا����اث,  ��اءة   ��
��را��  ا������د  أو   ����� ���ي  ا������ق 

دون ا����رة إ��� ���رة �����ة�
 ��� ص٦ ���ل : وا��� أ��� �� ���� ��� أ���ب 
أ�� ��� ����  ���� ��وف ���ب   �����
��و��  و�ن  ا����ل،  ا���   ����� ا����م   ��
��� ا��وا��ت أن ���� ذ�� إ�� ���� ا���ه 
ا�����   �� و����  ا�����ع�  ��ا   �� ا����ل 
����� ذ�� ����� : ر�ّ�� �� ��� ����� ��� �ّ� 
��ٍف �� ا����ل، ا��ي ����� ���ب ���� �� 
ذ��   ��  ���� ا�����ب  ا����ل   ������� ا����ة 

ا�����
��� ��ّح �� ا����ده ��� ا������ق (�����) 
�� ص٢٠ �� ا����، و�� ���� ر�� ٢٣�� 
ا�����٢٣� و�� ��ري ���ذا �� ����� ��� آراء 
����ء ا������� ا���� ����ا ���داً ����ة �� ��� 
����ء   ��� �ّ�ض  و��  وا������،  ا����اث 
ا�����ء ���� ����� �� أ�� إ���ل ا������ إ����، 
����� ��� ا������ق ���ي ����� ا����وف  و
�������� و����� و���� ������م وا���� ا����ي 
ا����اء  زواج   �����  ��� ��ى   ��  ��� ا�����، 
��ى ا��� �� ��� ��� �� �� ا����ل ��� �ّ���، 
�� ���ة ا��وا��ت ا����ّ� وا������ ا��� ��� 
ا����اء (����� ا����م)  ����� ا���س ����ل ا��ّٰ� 
(��� ا��ّٰ� ���� وا��) ا��ي ��ن و��� ������ 
ج٣/ ا�������ري  ا�����  روى   ��� ا���ر�   ����
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 �� �����ده  ص١٦١ 
أ�� �� ���� ��ل : « 
 �����  �� أ�ّ�   ����
 �ّ�� ا��ّٰ�  ر��ل   ���
و��ّ�  وآ��   ���� ا��ّٰ� 
 ������  ����  :  �����
���� ا���ر ، أو ا���� 
��� �����ً إذا ��ج �� 
 ����� ����ء  ا����ب 
���ة ��� ��� أ��د �� 
ا��ّٰ�  ����ل  ا���س  أ�ّ� 
��ّ� ا��ّٰ� ���� وآ�� و��ّ� 

�ً����
 �����  �� ا����د   ����د  ا����� ���س  ردّ  و�� 
 ��� ص٢٢  وا�������ن  ا����اء   �����_
ا������ق (�����) ��ل زواج ا����اء (����� 

ا����م) ����� : 
 و�� �� ��ء ���� ا���� و���� ا���� ��ً� ��� 
 �ِّ��� ا���� ��  ا�����، ��ن  ������� ��ا ا���� 
ا�����ن ���ً� إن �� ����� �� ا���ق وا����ب 
إن  ا����  ا���� �� ��  و�ن  وا�����اء،   � �ّ�َ��ّ ا��
��ن ���م ا�����ن أن ���� ����� ����� ��ى, 
 �ً��� ��ا   ����  ،����  ����� أذ���   ���� و
 ����� ��ض  و�����  ا������،   ���� ��ول 
��� ا������ �� ����� و�� ������ ����، 

��� �� �� ا���� ��� ��اء� 
 ������ ا���  �����ة  ���ل  ا����اء  ��ر��  و�� 
 ��  ��  �� ا����  «ا�����ء»  ����ء   ���  ��
���ر��   �ً����  ���  �� وأ����  ا�����ء، 
ذ��   «����» أن  ���ه   ��� ���ول  ا����اء 
 �����  �����  �� ��ذا  ا�����ب،  ا����ي  ا���� 
���� ر�� �� ر��ل ا���� ا��������� ا���� 
����ا ز��ً� �� ا���ق ����ً� �� ا����اء ��ُ��ِ�َ 
��� ذ�� «ا���� ا����ي» ا�����ب، و���� �� 
 ��  �� ا����  ��ذا  ���ب،   ��  ��� ا����ب 

 �� ���ب،   �� ا�����ف   �� و��  ا�����ف، 
�� ذ��ب! ا����� 

 و�� ��ل ��� ����� ���م ا���� و��م ������ 
���� ا�������ت �� ا�����م ������ان ا���� �� 
ا��واج ���� ���ل �� ص٦( و�� أّول ������ 
 �� ا�����،  ���ه  ر����   ��� ا������  ا���ه   ��
 �� ا����ح  ��ا��  إ��ى   ��� ا������   ��
ا�����م، ���� ا�� �ُ����َ ّ ا����ان ا����، وأن 
إذ��� ������ و���� ��َ �� ���ن ���ت ����� 
�����ا ��� ����� �� ر���� ا��واج �� ���؟)�

 ��� أم  �����ر��   ����  ��� ����ه  ��ري  و��   
 �� ����� ������؟ ��� ��ى ���� ا���� ���
����� �� ���ت ا����اء ����� ا���ذ��� ا���� 
 :ً������ ���م  ���ل   ,���  �� ���واج  (ص) 
��ه   ���� و��  ا����,   ����  ������  �����
���م   �����  ��� ا����ء  ر��ل   �� ا����� 
 ���� ��ى  ا����وف   �� ا����  وا����  ا����؟ 
ا��واج   ��� ا����  ا����ان   ��� إ��  ا������� 

و��� ا�������ب!�
٤�  ���ل �� ص٨ : و���و أن إ���ب ا�����ء 
وا���ازن  ا����ي  ا������ار   ������  ����  ��
ا����� ا��������، ���اً ا�� �� ���� ����ه �� 
����� �� ا����، و�� ���ة ا����ة �����؛ إذ 
���� ���� �� ������ ا�����ّ� أ��ا��ً �� ا���� 
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��از  إ  �� ا������  ا��وا��ت  و�����ت  وا����، 
 ���  ��  ����  ��  ���� وأ������؛   ����� ��ع 
ا��� ���� ���� ����� دون أن ��� �� ��� �� 
ا������� و���� ��� ا��وا��ت إ�� أن ���ّ� ��ن 
 ���  ������ ا�����  ������� ���ة و���ة� ور�ّ�� 
ا���ار وا���ا�� �� أ��� �� ������، و�� ���� 
أن ����� ��� ذ�� �� ردود أ���ل ���د أ�� 

ا����ة ا��و��ّ��
 ��� ��  ���� ا���  ��� ا��وا��ت  �����ت   ���
 ���� و��  ا����م)   ������) وا����اء   ���  ���
�� �� ��� ا����ل ������  آ��ت ��آ��� وأ��د�� ���
�� ��� ذ�� ا���� ا��ي ��ّ� أروع ا����دئ 
ا�������� ������ �� ا������، و��� آ�� ا�����م ا��� 
ا��� ا������ن إ��� ���� �� ��� و����� وا���� 
وا����� (����� ا����م) ������ ���� ��� ا���� 
وا����� وا�����ر ا��ي ��زه ذ�� ا����،  ���ل 
�����ن ا����م ���  ����� �� ��رة ا�����ن (و
��� ������ً و�����ً وأ���اً ) و�� أ�ّ�� ا����ء 
��� ���ن �� ا����ء �� ���� �� إ��ّ و��ُ ا��ّٰ� 
ا���  ا�����ص   ����� و���  و������،   �����
���� ����ً ذ�� ا���� ا����ي ا�����، �� �� 
��ا ا�����ر ا��ي ��ن ����� �� أ�� ا���� ���ول 
���م ا���� ��� ����� أن ��� ��ا ا���� ��� 
�� ���� ���ره �����ن ���� ���� و�� أ�� 
��� ا����ة و���ن ا����، �� أ�� ���أ ���م ا���� 
أ��   �� ا�������  ا��وا��  ا����  أ��   ��� ��
�� ���� و���� ان ا���� (ص) ��ن ��� ��� 
ا������  آ��  ���أ  و أ���   ��� (ع)   ����� ��ب 
(ا��� ���� ا��ّٰ� ����� ���� ا���� ا�� ا���� 
ا���� ���  ا���� ��ه  ���أ   ��� ������ �����اً)  و

داره أ���ن ���ه ا���رة ا��� و���� ا����؟�
٥� ���ل �� ص ٨ : و�� ��� ا������� أن ���ن 
��� ��ه ا������ ا��و��ّ� ا������� �� دوا�� 

أ��   ��� �ّ� أ��م ���� ��� �� ���� ����  ��
��� ، �� ���� ر���� �� ا���ّوج ��� ������

����� �� ���� ���ذا ���ك ���م ا���� ذ�� ا���� 
 ���� ا���  وا������  ا�����  ا��وا��ت   �� ا����� 
���� ����� ا����اء و����� و���ول أن ���� 
ا������   ������ ����ءة  ���ة  ا����اء  ���ة   ��
وأ��ة ����� �� ���ل روا��ت روا�� أ��اء 
 ���  ����� ا���ا��   �� ا����م)   ����)  ���
�� ��� ا�� ��� و�� أ��� ا���� ا������  �����
�� ا������ء ص ١٦٧) ����ن ��ه  ���) ����� ��
روا��  إ���  ا�����رة  ��ه  أن   :  ����� ا��وا�� 
 ، ا������   ����  ، ا����ادي  ا����ا���� 
أ���   �� وا���ا��   ����� ���وف  وا����ا���� 

ا������� (���� ا����م)�
أي:  ا����؛   ����� وا�����   : ���ل  و�� ص١٢ 
ا����ّ� وا����� ����� إ�� ����� �� ز�� ����� 
إ���د  ذ��  إ��  أ��   �����  ������  ����  ��

�ّ� إ����� روا�� ��د �� ا����د�� ا����
���� إ���ره  �����  ا����اء (����� ا����م)  
�� ���� ا���� (��� ا��ّٰ� ���� وا��) �� ���ة 
ا����� ا��� ذ��ت ��ه ا�����, و����� ا���� 
ا������ ��ون د��� ��ى ا���� وا���اء ���� 

ا���� (����� ا����م)�
ا����اء  ��و��   �� ���  �� ���ل   ���� أ��   ���
��ن  ا����ء   ���� ا����م)   ������)  ���  ��
��ه ا��وا�� ���� ���� ا����اء (����� ا����م) 
و���� ��� �� �� ���ّه �� �� أ�����, ��� �� 
����وا��   ���� أو  ��ا��   �����  ��  �����  ������
ا��� ���ت ���� ، ��� ص١٥���ل : (����� 
ا����ء   ��  ���� و��و����  ا������  ��م   �����
 ���  ��� ا����  ا���م   �� ا����ل   ��� و��ور�� 

�����ت �� ���� ������)�

‘‘‘‘‘‘ ’’’’’’



69

الـــرصــــد 
2 0 1 8

اخئار طظعسئ
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قانونً لتنظيم الفتاوى الدينية  يف مرص
���ي ��س- ٠٨ ����ن ���� ٢٠١٨ 

أ��ت ���� ������ �� ا������ن ا����ي، ���وع 
����ن ���� ا����وى ا������ �� ا����د، و������ 

�� ٤ ���ت ����
����� ���ن ا���ون  ا������� ��  ا�����  ووا��� 
 ��  ���� وا����  �� ا�����ر ا�����م   ا������  
ا����م �� ���  ا�����ن  ا������ن، ��� ���وع 
 ����  ������ ��ور��  أ��وا  ا����  ا���اب 
ا����وى ا��� ����ً� �� ���� ا���ل �� ��� أ����ً� 

إ�� ا����� ا�������  ���� ������ 

��������ن،  ا������  ��ا�����  أ���  أ���  ��وره 
 ��� ا�����ن  ���وع  أن  ��� ���وش،  ا����� 
 ��  ��� ا�������،  ا�����   ��  ���� ا���ا��� 
ا���ا���  ا����� ����  ا����ر ���� ��� ا����� 

ا������� ���� ���ل ا�����ت ا�������
و��� ���وش �� ������ت أن ���وع ا�����ن 
���� ا����ى �� ٤ ���ت ��� ��: دار ا�����ء- 
���� ���ر ا�����ء ����ز�� ا�����- ���� ا����ى 

��زارة ا��و��ف- ���� ا����ث ا���������
وأ��ف أن ا������ء �� ���وع ا�����ن و��و�� 
إ�� ��� ا������ أ��� ��ورة ����� ��� ���� 

ا����� ا��� ����� ��� ����� ا����ى ��� ا���� 
 ���� وأ����ً�   �� ا���ل،   ���� وا���  وا����،  

������ ا������� ��� ا������� وا���������
و�� ا�����ء ا��� وردت �� ا������ ا���درة �� 
ا����� ا����� ������م، وا���� ��� ��� ا����ى 
 ���  �� إ��  ا��������  ا�����  ��ل   ،����� دون 
�����، دون  ا����ى ������ت  ا�����ل ��� 
����� ��� ��� �����ت أ��ى �� أ���ب 

ا���� وا����ة�
وأو�� أن ���وع ا�����ن ����� ����� ا���� 
��ر�� ٢٠  و��ا��  أ���   ٦  ��  ���  �� ��ة 
أ�� ����، ��� ���رون ���وى دون ���� 

أو دون ����� �����ت ا��ر��� ا����دة�
 ���� أ���  ������م  ا�����  ا�����  أن   ����
إ������ �� ��� ��� إ���ء وزارة ا�����م أ��ر 
ا��ز��   �� و�����ت  ����ء   �����  �����
ا�����م   ������ ا����ث،  و����  وا��و��ف 
ا��ي  ا����   ،����� دون   ����� ا����ى   ����
 ���� أ���ء   �� ا������   ���  �� ���ؤ��ت  أ��ر 
�����ً دا�� ا��و��ط ا������ �� ���� ا����ى 
و�� و���� ا�����م ��� ا���� ���� ا����ي، 
وا�����رة ���د ����، وا�����ر ���وك ����، 

وا�����رة آ��� ���� و����� �� ا�����ء�

يف  املتحــدة  الواليــات  خطــط  ماهــي 
العــام؟ هــذا  العــراق 

ا�����ث  ��ل   :  ٢٠١٨/١/٢  ���� �������
ا���ص ������ ا������� ������� دا�� «���� 
�����رك» أن ا������ ا��و�� ����دة ا������ت 
إ��  ا���د��  ا���م ���ده  ��ا   ����� ا�����ة 

ا����ار ا������ ا����رة �� ا��������

ÏŸ]zzz¡;Ñ]zzze|\
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ا������ت  ����ء  إ��  و���  ���ن   �� و��ح 
ا�����ة �� ا������: «������ ����� ��ا ا���م 
����� ا����د �� أ�� ا����ار ا������ ا����رة 
 �� �� دا��، وأ��ر إ�� أن «ا����رك �� ��ر
 ������ �����ت  أن   ����� �����ة»،  ��ال   ��
��م   �� ا��ول  ا����   �� ����ا��  دا�� 

�٢٠١٨
دو����  ا�������،  ا�����  اد��  وأن  و��� 
��ا��، أن ا������ ا����� ا��ي ���ده ���ده 
ا����د ������ ١٠٠٪ �� ا��را�� ا��� ا����� 
 �� «دا��»  ا��ر����  ا������   �����  �����

�� وا���اق� ��ر

 �� ا���م  ���ا  ا�����ة  ا������ت   ���  ��
ا���اق، ���ل ا�����ر ���د ���:

 �� ا��و��  ا������  اد��ءات   �� أ��  إ�� 
ا������ار  ����ن  ���ده   �����  ������
��دة  ��م  أ��  و��  ا����رة،  ا������   ��
ا��ر������ إ����، أ�� أ���� أن ا������ت ا�����ة 
ا������   �� ا�����ي  ��ا����  ��دة  ز إ��   ����
ا������ت   ������  ����� ا���ا�����  �����ب 
ا��و��،  ا���ق   �����  �� و���ا���  ا�����ة 
ودو��،   إ�����  ��ازن  إ���د  إ��   ���� و�� 
ا���  ا������ت  �����ه  ���ن  ا�������  �����ازن 
 ���  �� ا������   ��  ������� إزاء   ���  ����

��ان، وا���ازن ا��و�� �� ���ل إ���د ��ازن  إ
���ذه  وازد��د   �� ��ر  �� ا��و��  ا����د   ��
��ا   ،���� أ�� ا��و�� و���ل  ا���ق   �����  ��
 ������ ��ا���  ���ق  ا�����ة  ا������ت  ��ن 
 �����  �����  ��� ����اف  ����ء  ا��ر��ب 
�� وا�����ا�����،  �������� �� ��ه ا������ ا����
 ��� أ��   ��  �� ���� ا���ا��  ���ول  و�� 
 �� ��ان ��� ا���اق �� ��ر �� أ��م ��ا�� إ ا���
و����ن، ��� ����� أن ��ا ا���ا�� ���� ���اً 
 �� ����ون   ���� و��  ا����ا����،  ا����ن   ���
أ���ة �����ات إ������ و���ا����� ���ا ا�����ه�

 �� ا��������  ا������  ���ه  ���ر���  ���ك 
 ������ ا���ا��  ��ا  أن  ��ى   ������ ا������، 
��ة  ��دة  ز إ��  ��دي   ��� ا������،  ا������   ��
ا�����ة،  ا������ت  ا��� ������  ا����د��  ا���ات 
 ��  ������ ا���  ����ان   ������� ا���ل  و��ا 
ا�����ات ا��������، ��ن ا�����ة ���� إ�� 
��ان،  إ  ������ ا���  ا������   ������� ا����ي 
������ ا����� و��ب ا��ّٰ� و��� ا������ �� 

��� ��ر
��� وأن ��ح ا����� ��ا�� و��� ا���دة 
���ء  �� ا�����ة  ا������ت   ��� ��ل  ا��������� 
و����   ،�� و��ر ا���اق   �� ا���ات   ���
��دة  ز ��ل  أ������  ������ت  ���ك   ����
ا����د ا����� ا�������، ���� ����� ا������ة 
ا����رة،  ا������  إ���ر  إ��دة   �� وا�����د 
ا���ا��   �� ��د  �����ء   ������  ���� و�� 
��، ��� ��د���ن ٥  �� �� ا���اق و��ر ا�����
��ا�� و�� ����� أ��ى �� ا���اق �� ������ 
��ا��   ٤-٥  ��� و��  ����ة،   ١٢  �� أ��� 
 �����  �� أ������  ����ة  ����ك   ،�� ��ر  ��
ا��رد��،  ا���ري  ا���ا��  ا�����   ��� ا���� 
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 ������  ���  ،���� ا���ا�����   ����� و�� 
ا����ب  و���  ا�����ر  ���اء   ��� ا�����ة   ��
ا���ا���  ا��رد���  ا���ود   ��� و����  ا���ري 
إ�� ��ا���� �� ����ر وز��ر  ��، إ����  ا���ر
ا����   ��� ����ة   ��� و�����،  ا�����  و�� 
ا��������  ا���ات  ���ا��  ا�����ر،   ������  ��
 ����� دا��   ���� ا���ح  ا���  ا����ة   ��  ���
ا����دي، و�� ���� ا���ات ا�������� ���ا��  
��ى  أ��   ��� د���  و��ا  ا������،  ا���ح   ���
ا�������ن أ��اف ����ة ا���ى، ��� ��� ����� 
����ر�� ����� دا�� ا��ر����، وا��� �����ات 

�������� ����� �������� و����� ا��ا����

هــدم  اىل  تدعــو  الســعودية  الوطــن 
العلميــة(1)  واحلــوزات  احلســينيات 

 ��� ا������»  ا���زات  «��م  ���ان   ���
 ����� ����ت   ��� ���ل»  «ا���  ا����� 
��ض ا�������� ����� ���  ا���� ا������ ����م ا��
 ������ و��ا���   ���  ��  ����  ��  ��  ����
وا����� و���� �� ���� ������ ����ة ��� 
و��  ا��ان   �� ا����  ���م   �� ا����اء  ��ى 
 �� ا����ق   �� ا��� ا���ر��  ذات  ا������  ا���زة 
 ����� ا���  ا�������ت  و���ا  ا�����  ا����� 
ا������  �����ء  ��ا   ����� و���  ��ون   ���
ا������،  ا��������  ا������  و���  ا������� 

(۱) جریدة الوطن- ٦/۲۰۱۸/۱   .

وا���� ����� ا����� ����� ا�����د وا���اء 
 ������� (ع)  ا����  ا��   ���� ا���ع   ��
��ت دون ا����رة  ������� �� ا����ذ�� وا�����
ا�� ���ر ����ق وا�� ���� ���� وا�����، 
 �������� ا�������   ������  �����  ���� ذ��   ��
ا���ا��  ا���ع   �� و�����   ������ ا�����ة 
ا����   �� ا�����  ا�����ن  ����ء  ا��������، 
ا����� وا��ان ا������� ا�����، ���� ��ء �� 
ا���ل ا���ام و���ت ��ا�� ال ���د� وا����� ان 
ا�����  ��د��  ا���  ا�������ت   �� ا������ 

����� ��� ا���ده ��� ������    
ا�����  ا���اءات   ��� ا��   ����  ���  ����

��� ا������ :      وا��و
ا����  ا����ا��� (���� ��ادث  ا���رة  إن   -
���م ���،   ��� ��رة   ���� ا���م  وا������) 
و���� ��رة ��� ���د و����� و���، إ��� ��رة 
و�����  �����ات  ��ة   �� ا�����  ا����   ���

و������ت!
ا����!  ���ات  إ��  �����ا   �� ��ان  إ  �� ا���ار   -
و�� إ�� أ���م ا�����، إ��� ا����ا إ�� ا���زات 
ا������ وا�������ت، �����ن ��ه و�����ن ���! 
وا���زات  ��وا�������ت  ��ان  إ  �� ا������   -
و��  وا�����اب،  ا����  ���ر   �� ا������ 

أ���� ����� �� ا������ ا���������!
- ا�������ت وا���زات ا������ ا����ا��� ���� 
ا���� ا�����،   ����� ��� دور ���دة وأ���� 
وا����د���   �������  ���� أن   ������ إن   ��
 ،������� ���ر��   �� و����  و�������� 
و�������  ����ء   ��� ��ا���   ����� و���أ 
ا������  �����ط  ���وز��  ��م   ��� وا���ص 
�� ا����اء ا��� �� ر���� دا�� ا�������ت  ا�����

وا���زات�
- ا���زات وا�������ت ا����ا���، أ���� ��� 
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���� ا����ل ��� ا�����ن و���� �� آد����، 
��� إ�� ���� ����� ���� ���� ��  و�� �� ���
������ �� ا����، ���� ���رس ا����ب وا����ق 

وا���م و����ر ا����� �� ��و�� ا������� ا��������
��ان أ����� ا������ أن  - ا���زة وا������� �� إ
��� �� ا�����ر ����� ا�����ن �������� ���ط 
أ��  أ���ً   ���  ��� وأن  ا���ا���،  ��وط   ��
ا����ر ا����ي ���دة أ�����، �� ������� �ُ��م! 
 �� و��ا ا����� ا����� ����رة ���ي ١٣ ���ء ��
و���ول  وا������،  ا������  ����اً  ������ي 
ر��� ا�����ى ���ح ��ن ����� أ���ء ا������ 

�� ��� إ�� ���ا��� ا����ي!

دراســة امريكيــة: اإلســالم ســيصبح ثــاين 
اكــرب «ديانــة» يف الواليــات املتحــدة

���اد / ���ي ��س ١٤- ����ن ���� ٢٠١٨ 
���� درا�� أ��ا�� ����(PEW) ا�������، 
أن أ��اد ا������� �� ا������ت ا�����ة ���� �� 
إن) ��  إن   ��) ���� و����  ��دة ����ة�  ز
ا��را��، أن ��د ا������� �� أ����� ������ن 
 �� د����   ������ أ���   ���� ا����  ��ا  ���ل 

ا����د، و���� �����وزون ا����د�

و����� ا��را�� أن ا������ ا������� �� ����ان 

���ل ا�����م إ�� ���� أ��� د�� �� ا������ت 
 ������� ا�������  ��د  أن   ����� ا�����ة، 
�� ��ا�� ٣٫٤٥ ����ن ��� �� ٢٠١٧ إ�� 

�� ���ر �� ٨٫١ ����ن ��� �� ��م ٢٠٥٠�
إ��  ا�������  أ��اد  ��دة  ز  ���» وأر��� 
ا����ة �� ���، و���� ار���ع ا����ن ا������� 
ا����� ��� �� ا������ت ا������ ا����ى، ����� 
ار���ع ���ل ا������ �����»، ���� ا��را���
وأ��رت ا��را�� إ�� أ�� ر�� ا����ة ا������� 
ا������  أن  إ��  أ�����،   �� ا�������  أ��اد   ��
ا������� ����� �� ا�����ة، ����� ا���� ا��� �� 

����� إ�� أي د�����

االلكرتونيــة  احلــرب  تعتــرب  ارسائيــل 
ــد  ــة ض ــا الناعم ــن قوهت ــياً م ــزءاً اساس ج

(1) العــرب 

 �������  ��� ا������  ا���ب  ا���ب  ا����ام 
دو��  ����ت   ��� ا������ل،  ���ن   ���
ا�����ب  ��ا  ا���ع   ������  ��� ا������ل 
������ ردع و���ح ���ا��� �� �� ���رض 
���و��� ا�������، و��ن ���دور ����ل ا����ق 
��دراك أ���� ا�����م و��ى �����ه ��� ���ب 

ا����� أ����
ا����ام   �� ا����ا����  ا����ن   ����� و�� 
و�������  أ��ا��   ����� ا�����م  و���� 
��رة   �� �����ا��  وأ������  أدوا��  ��ر   ��
ا�������ت و��������� ا�������ت ا��� أ���� 
أ��زت  ا���  ا��ول  ������ت   ��  ����� ���ة 
ا����اث  ���ر   ��� و����ة  ����ة  ������ت 

��� ا�����ى ا��ا��� وا���ر���

المجد  للدراسات عن موقع  الناعمة  الحرب  (۱)  مركز 
االلكتروني.
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ا��������  ا���ا��  و����  ا����  و�� 
�����اق  وا�������  ا�������،   �������  �����
ا�������ت ا������ �� ���ل ����� ا����� �� 
����ت ا���ا�� ا��������، �����، ا�����ام، 
�����ك، ���� ���ات ��ار �� ا����ب ا������ 
��رج ���ق ا������ت، و���� ��� ا����اف 
ا���  ا��������   ��������  ������ ا������  ا����ل 
���� إ�� ����� ا������ ا������ ��دوا��� ا�������

��ورة  ����ت  ا���ء   �� ذ��   �� و������ 
د����  أ���ء   ����  �����  ،����� أ���ء   ����
ذ��   ��  ����  ،������  ��� ���  ���� و
 ����� ر����  ����ت  ا����ا����  ا����ن   ����
����� �� ������ ا����ب ا������، ���� ���� 
��زارة  ا������  ا������)   ����� (إ��ا���   ����
ا���ر��� ا��� ���� ����ت ا�������� وا�����ء 
 ���  �� ا���ا���  ا������  ا�����ت  أ���  و��� 
ا�����ر ا��� �ُ��� ��رة ا��ا��� ���� ����، 
و���� إ���ءات ا����� إ�� أن ��د أ������ 
���� ��ا�� ١٫٢ ����ن ���اً، ود����� وزارة 
 �� ��������ت  ا����ا����� ����ر  ا���ر��� 

دو�� إ��ا��� ������ ا������ �� آب ٢٠١١� 
ا����   ����  �������  ����  ���� و���ك 
 ������ وا���  أدر��  أ����ي  ا��ا��  ا����ا���� 
ا���ا��  ���و��  ا�����  ا����   ������  �����
����� ا������� وأذ����، و��� إ�� �� ���� 

 ��� و�����ً�   و���ً��  ا����را   ����� و���� 
 ،����  ١،١٩٤،٦٢١ إ���ب   ���  ����
و������ ١،١٨١،٩٤٠ ����، و�� أر��م ���وز 

����� أر��م ����ت ���� إ��ا������ ���ر�
ا����ات  ����� �� أ���  ا����ة ٨٢٠٠  أ�� 
 ����  ���  ����  ��� ا������ل،  ���ن  ��ى 
و��  ا�����ك،  ا��ا����   ا������ات  ���ز 
و���  ا�������و���  ا���ب  ���دة   �� ا����و�� 
ا����ر�� إ�� أن  ��، و����  ا�������ت ا�������ر
 �� ا����ب  آ��ف   ������  ���� ا����ة  ��ه 
ا�����و��  أ��� ���  ������ا   �� ا����� ���ب 
ا�����  أ���ق   �� وا�����  ا�������،  ا����   ����
ا������� و��ب  و���   ����� و�����  ا������� 
و��  وا��������،  وا��������  ا��������   �����
�����ن ���وء ��� �� ا���� و��و�� ا������ت 
 ��� و�����  وا�������  ا�������  وا����اف 

������ د�����

ر أمــريكا الفريوســات القاتلــة   هكــذا تُطــوّ
وتنرشهــا يف العــامل

ا����د�� ��  ٢٠١٨/١/٢٩
 �� ���� ا����د�� ��� و���� ��ل �����ات ��
أ������ �����ة �� و�� آ���، ���� ��� ����� 
ا�����   �� ا����  ��� و����   ،����� ���و��ت 

�����ب وا����ض ����� ا���وى�
�� «د������ ����و��» أ��ت ������ً  ا������� ا�����ر
�����اً إ�� ���در �� وزارة ا����ع ا��������، 
و�� ��ء �� �� ا������ أّن ا���� ا������� 
 ً������  ����� و�����ً   �� و����� ���و��ت   ����
ا�����ّ� ا���� ا���ّ��ة ���� ا������ ا��������ّ�� 
دون   �� ا�����ص  آ��ف  ���ت  ����ّض   ���
����� ��� ��� ����� ����ّ��ت أ��اض ���ة 

وأ��اض ��������
 ���� ��� ا�������ّ�   �ّ� ا���� ا������ات  و���ّ�� 
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(د��ا)  ا������ّ�  ا������ات   ��� و����   ��
����� ������ ����ي ����� ٢٫١ ����ر دو��ر 
����ان ������ ا����ر�� ا�������� ا����و�� �� دول 
��ر���   ���  �ً���� ا��������  ا��ّ���د   ���ّ�
ا��و�� و���ب  ا���ق  إ��  إ����  وأو��ا���، 

����� ��ق آ��� وأ��

و���� ������ت ا�������ن أ�� ���ي ا����رات 
 ��  ���ُ� ��ر���������»   �ّ���»  �� ������
و��  ا���اق،   ��  �ّ��������  �������   ����
ا�������ن  �� �� ���رب  ا������ ا��ُ���� ��ه 
ا����ا��ّ�، و�ُ����م �� ا������ت ا���ّ��ة �����ج 
و����  �����ت�  ا����وم  ورا��ً�  ا���ّ�ل  ا��رة 
ا���ر ا��� ������ أّن ا������ت ا���ّ��ة ���� 
�� �� ا���اق� وو��ً� �������، ا��ُ���ت   ��� ا������
���ل   �� ا��������  ا�����  ���ي  ��رورةً   ٩٧

أ�� ا�����ء ا������� �� ا���� �� ٢٠٠٣�
ا��������ّ�  ا���ب   �� ��ع  ا����ات  و��ب 
�ُ����م ���� ا����ات ���� ا����اض، و�ُ��� 
 �� �ّ� ���ه  ���رب ��� أ��ى  ا�������ن  أّن 

��ر��� ورو����
�����ة  ����ر»   ����» زُّود   ،٢٠١٤ ��م   ��
ر��  ���ان   ��� ���و��ً  وأ���  ���ات 
��ر���   �� ا����  ذ��ب   ����� ��ل  ا���� 
وا�����ز� و�ّ�� ا����وع ����� ���ا��ّ� أ��� 

�� ��ر��� وا�����ز�
و����� ا����وع، ���ّ� ��� ��م ٢٠١٥ ا����ب 
ا���رض �� ������، و���� ا����ات ا���د�� 
ا����،  ��ار   ��� ا����زل  دا��  ا���ّ���ت   ��
و�� ��� �� ا�����د أن ���� ��ه ا������ �� 

��ر��� ��ال ا���م �� ����
��� ��ا�� ���وع ا�������ن ��م ٢٠١٤، ��� 
 �ّ� ����ر  �� ��ر���   �� ������ب   ���� ذ��ب 
�����ن  وو���ً   ،��� ا����ورة  ا��و��ّ�  دا����ن 
 �ً�����  ً����  ً��ّ��� ا����ب   ������ ا����ّ���، 
��ا��  ا����زل  ���رف  ا����ب  ��ا  واّ��� 

��������
 ���� ا���اق،  ��و  ���ل   ٢٠٠٣ ��م  و�� 
ذ��ب   �� ��دة  ����ت  ا��������ن  ا����د 
ا����ل، �������ا داء ا���������ت، و���ّ�� ��ا 
���ن  أن  و����  وأ�������ن،  ا���اق  ا���ض 
�ُ��� �� دون  إذا   �����  ��� ا���دّة  ا�����ت 

���ج�
ا������  ا������   �� ا�������  إّن  �ُ��ل  و
�����» و����ز�� ا���ق ا��و��  ل»���و��ت إ
 ��  ���� أ��ى�   ����� وأ��اض  ا������ّ� 
��ه   �����  ��� �����ًا  ا���م  ا����وف   ���
�ّ�ة  وأ���� درا��ت  ا�����  إ��  ا����و��ت 
�� إ��ر ������ ا����ر�� ا�������� ا����و�� ا����� 
أ���ّ�  ذات  أ��اض  �����ت   ��  ً���� ����ا 

�ّ� �� ا�������� ����
ا����ّ�  ��رو��»  «���وس  ���ر  أّن   ����ُ� و
�����ز�� ا���ق ا��و�� ا������ّ� �� ا�������، 

و����� �����ة إ�� ا���� أو ا����ل�
��رو��  ���وس  ا���ّ��ة  ا������ت   �����
ا������ّ�  ا��و��  ا���ق  �����ز��  ا����ّ� 
���ه  ���رب  و���ف  ا�������ن،  ودر�� 
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ا����اض  ���ّ��ت  ا����ر  إ�����ّ�   ����� إ�� 
و�ّ����، و���اء ���رب ����� إ�����ّ� ���ّ��ت 

ا��و��� ������ �� ا������ت ا���ّ��ة�

إيــران   : االمريكيــة  نيوزويــك  صحيفــة 
املنطقــة يف  الســعودية  هزمــت 

ا�������    ��� ا�����  ا�����-���  ��ى   ����
 ٢٠١٨/١/٧

��ة  أن  ا��������   «�� «���زو  ���� ا����ت 
 ��  ���� ا��و��  ا���ق   �� ��ان  إ و���� 
ا����ي ����ذ ا����د�� �� ا������ و��ل دون 

أي ���م ����� ��� ا��را�� ا����ا��� �

���و��ت  أن   ،���  �����  �� ا�����  وأ���� 
 ����  �� ���ذ��  و�����   ����� ����از  ا����د�� 
 �� ������ت ������ و���� �������� وا���� ا��ر
�� و����ن ، و�� ��رط ��ا���  �� ا���اق و��ر
��� ���� ا�����ل  ا������ �� ��ب ا����اف ��
و��   �����  ����� �� ��اع  ا����،   �� ��ء  وا����

���و �� ����� �� ا���� �
 ������ «ا����د�� ����  أن  إ��  ا������  و��� 
 ����  �����  ��� ��ان  إ ������اف   �����
��ان �� أ��� �������، ��� ����� ا�����  إ
(إ��ا���)   �� ��ا��  دو����  ا������� 
د��������،  ��ان  إ ���ل  ���و��   �� وا����د�� 
�����ت  ��ض   ��� ا����د��   ����� وا���� 

ود����  ����ار��   �������� ���ن   ����� ����ة 
ل»����ت إر�����» و���� �� ���د�� ���� 

� �� ������ ا��ر
ا������ت   ����� «ر��  إ��  ا�����  و���� 
ا����   ��� ا����ض   ���� إ��  ا�������� 
����� ا����ال ا���ز�� ���� ا������د ا����ا��، 
��ان و������� ��  ��ن ا����د�� �� ���� �� و�� إ
�� و����ن وا��ن ا���� و�� ����� ا��ان  ا���اق و��ر
�� ���ل ا������ �� �� �� ��م �����ض ا��ا�� 

����ة �� ا������ ا������ دا���� »�
ا���ق   ����� ا�����  ��ون   �� ا�����  و��ى 
ا��و�� �� وا���� «����س �����ن» أ�� «�� 
��ض �� ��ب �� ���ان، ��ن  ��ل د��� ا��
ا����د�� �� ����� �����ع، وا����م ا����دي 
���� ذ��؛ ��� �����ن �� ��ب ا���� ا��� �� 
������ ا���� ا����دي ا��ا�� ����� ا������� 
���� ���� ����م ��ة ا��ان ا�����ة وا��� ����� 

���� ���� ا��� �� ا�����»�
ا����د��  «���ن  أن  «�����ن»  وأ��ف 
��ن ا����ة  ��ان، ��� أن �� ���د��ن ر�� ���ن إ
ا�����   ��  �������  ��� �����د��  ا���وري 
أ����  ��اء  ا�����،   ��� �����د��  ا����� 
ا����ه،   ����� ����ت  أو  ا����  ����ت  ذ�� 
وا���ار��   �� ����� ووا���   ���� أ��اف  و�� 

ا����ا��� ا�������ة ������ �� ا�����»�
«ا����د���  أن  ا�����  ��ون   �� ا�����  وأ�� 
أن   ��� ا����،   ��� ا����ا����  ���راة   ������  ��
 ���� ا������ك   ������  �� ا����دي  ا���� 
��اع  ���ل   ���� ��ن   �َ� و��  ا���،   ���
 ��� و���   ������ أ��  ا������   ���  �����

ا������� ا��� ���ب ا�����ا��ت دا���� »�
��ان وا����د�� �� ���و ا���ب  �� ا������ ��� إ
����دا  أو   ����� ���را  ا������ة   �� ا�����
ذا��  ا����  و��   ���� ا������،   �� أي  ��ى 
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ا���ا���  ا�����ت  ���ن  ا�������  ا����ل  ��ن 
«د��������  دو���  و���ل  ����ة،  أ����   ��
��» ا��� ���ر��� �� ��ف ��  ا������ وا����

ا�����
و������ ا���اع ��� ا������ ��� ا������ �� و�� 
 ،����� ا��و��  ا���ق  أز��ت   ���  ������
 ��  ���� ا����ص،  و��   ��� ا�����  و����� 
��� ا������ت ا�����ة و(إ��ا���) ������� �� 
��ت ��ا ا���اع �� ��� ا������� ا����� ��  ���
ا������   ��� ��ر   ���� ا���ل  ��ا   ��� ا����اره 
 ����� ا�������  و����   ����� ا��ال  ا�������� 
ا�� ار��ء ا��ا��� �� ا�� ا������ار �� ا�����

ســيايس املــاين يوضــح أســباب اعتناقــه 
اإلســالم بعــد عــداء لســنوات

���اد / ���ي ��س- ٢٠١٨/٢/١
 ����� إ���ن   ��� أ������،   �� ا���ل  ���ا�� 
ا����  ا������  ����ف   ����� ��ب   ��  ����
ا�������، ر�� �����ت ا���ب ا������ �� 

ا�����م�

������ت   ،«���� «دو����   ���� و���� 
أ��   �� «ا�����  ��ب   ���  ،����� ��ر��ر 
أ������»، ا������ ا�����ف، ���� إن ا������ ا���� 
ا�����م، و����� ا��� إ�� «أ���»، �� �� ا���م 

��رة إ�� رو����   ٢٠١٥ و�� �� ز

ا��������،  «����س»   ����� ������ت   �� و��ل 
أ����   ������ ا���  ا�����ب   ���  ��» إن 
ا�������،   ��� ��أت  ا���  ا������ات  ا�����م 
 ��  ������  :�������  ��  �����  ���  �� وا��� 
ا�������  وزواج  أ������،  أ��   �� ا�����  ��ب 
و���ر�� ا����و�� �� ا������ت ا������� (��م 

�« ������ (��������
وأو�� ����� أ�� زار رو��� أوا�� ا���م ٢٠١٥، 
و���ف ��� ا������� «���� ����� و��دق»، 
و�� �� ���� أ��� ��� ا���ذ ��اره ������ د���، 
��� �� ����� و���� ���� و��� ا������ ا�����م 
أ���ء   ����  ���� و��  ا����،   ���  ������  ��
��� ��ا����� و����ر��  ا���ب، وا���ر �� ��
 �����  ��� ���ءل  أ��   �����  ،�������
��س �������، ر��� ����� ا���ب ا������  أ��ر
ا�����ي ا����دي ������م �� و���� ��ا�����رغ 
ا����   ���  �� ا�����  أن   ����� �����ار، 

�����ن ���ر «ا�����م �� ����� إ�� أ������»�
دا����  ا���ب   ���� ا�����ث  ��ح  ��وره، 
 ����  �� ������م   ����� «ا����ق  إن   ،�����
����� ����ب»� وأ��ف: «�� أ���� أن ذ�� 
��� ����� ��� أ����� أ���ء ا���ب»� وأ��ر 
إ�� أن «����� أ���ء ������ �� ��ب ا����� 

�� أ�� أ������»�

افتتاح كنيسة يف ابوظبي

���� ا��ار ����� - ٢١ �����،٢٠١٨
����� ���� ا������ �� ا����، ا����� ا����رات 
 ���� ������ح  ا����   ��� ا���وان   �� ا����ر�� 
���� ������� �� ���ق إد��ء ���م ��ه ا��و�� 
ا������� ����ت ا���ا�� ��� ا�����ل وا����ء �� 

ا���� أ�� ���� ���� ا���� وا������
 �� أن  ا������  ا����را���  ا�����ء  و����  و���ت 
ا�����  ا�����  ا���م  ا����  ا������  ��ز��   ����

�����را��� ا���� إ���س �� إ��رة أ������ 
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ا���وان  ���زر  أن   ����� إ������  وذ��ت 
ا��ي ���رك ��� ا����رات ���� ���ل أ�� 
��م �� ا���وان ��� ا���� أ��� �� ٣٦ أ�� 
���� و����، ���� أ��ت إ������ ����� ا����� 
أن  ا�����   ������ �� وا������  �����ق  ا������� 
ا���وان  ��اء  وا�����رة  ا�����ة  ا����زل  ��د 
د��  ا���وان  وأن   �����  ٤٠٦،٢٨٩  ���  ��

٧٧٣ ����ًا!
ا�������  ا����دي  ا���وان  ���ان  و��ن 
 �� ����اً   �� �� ���رة  ا���م  د��  ا����را�� 
���ان   �� ����� ا������   ����  ��  ����  �����

ا���ود�� ������� ���ة�

هــل تكــرر الكويــت النمــوذج القطــري يف 
جملــس التعــاون؟

���� ا���� ا�������-٢٠١٨/٢/٤
 �����  �����  ���� و��  إ��  ا����د��   ����  
 ����  �� ا����ى  ���ول  ا�����  ا��خ   ������
ا����ون ا������� و����� ا����� ا���رة ا������ 
�� ا������ �� ١٤ ���ط ٢٠١١ أر��� ��ات 
 ������ آل  ���م   �� وا����ع   ������  �� ����
ا���  ا���ا��  و���� ��� ��ور ��ة ����� و����� 
���� ��� �� ا��ا�� وا���رج ���ت ا����د�� 
ا������ �� ����� �����، �� أدى إ�� ��وز دول 
أ��ى �� ���� ا����ون و��ت ا����� ����� 

ا������  ��� دور  ��ض ��  ا�� �����ء  أ����� 
 ��  ��� و����  ا�����،  ��ا  ���ون  وا������ 
����دة   ����  �����  ����� و���ا   ،�������
 ���  ����� و��ا��  ��ض  ا��  ���  �� ا���ا�� 

�� ا������ �
و��أت ا��ز�� ����� ���� ا����د�� وا������ 
��ان ا����� ��������  وا����رات و��� �� ٥ ��
ا���������� وا������د�� �� ��� وأو��� ا����� 
 ���� ���� �� ����، ����� إ �� وا��� �� وا��� ا����

�����ت إر�����، ا���� ا��ي ����� ا��و���
و���و �� ���ل ا�����ات وا������ت ا������ة 
���� ����ار ا����ذج ا����ي  أن ا������ �� ��
��� أن أ��ت ��ا�� ���ر�� ������ ا����د�� 
��ون  ��دارة   �����  ��  ً����� ا������،   ��

���� ا����ون�
ا����رة  ���م وز��  ا����ر  ا��د�� ��� ��ا  و�� 
وا������ ووز�� ا��و�� ���ون ا����ب ا������� 
��رة ا��و��  «���� ا��و��ن» وا���� ا���ا�� �� ��
و����� ����� ���، �� أدى إ�� ���� ا������ت ��� 

ا������ وا����د���
ا����ي   ��  ً���� ��رة  ا�� ��ض  ا�� وا����ت 
�������� ���ه ��� ا��ا��� إ�� ���� ا����ق ��� 
ا�����  إدارة   ���� ر���  وو��  ا�����  ��ا 
ا����»  آل   ����» ا����د��   ��  ���� ��� ا����� 
��� ا��ز�� ا������� ��»ا�����ق»،  �� �� ����� ���
ا������   ��� ا�����  ��ة   ����� إ��  أدى   ��
 ��� ا����دي  ا����م   ����  ��� وا����د��، 
 �� ا������   ��� إ��رة   �� ا�������  ا��ز�� 

ا����������
ا����»  آل   ����»  ���� أن  ا���ا���ن   ����� و
ا���� ا����دي «����  ����� و��  ا����س   ��
ا�����  �����از  ���و��   �� وذ��  ����ن»   ��
 ��  ��  ،��� أز�� ���ر   �� ا�����  ا������� 
���ض ا������ت ا�������� - ا����د�� إ�� أز�� 
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������
ا����دي  ا����ول  أن ���م  ا�������ن  و��ى 
�� ا��و��ن ������ إ��ءة إ�� ا������، ���� 
��ر��  ���� ا������ وا���� ا��������� ���ل ز
ا���ا��  إ�� ���� و���� ���دون ��� ��ا�� 
وا�����  ا��������  ا������  ا��������، 
 ��� ر����  ���� ���ى  ��ض  ا��  �� ا������� 

���� آل ا�����
وا�����  ا������  ا�����ذ  أ��  ا����ق  ��ا   ��
أن  ا�����ي»  «���ا�����ن  ا�������  ا������ 
 ������  ��� ا����د��   - ا��������  ا������ت 
�ّ���� و�����، �����ً و�ن ا������ ���� 
���ه  ��ض  ا�� ���� �����ت   �� ������ ����ي 

ا������ و�� ����� ������� ���ه ����

ــح  ــكات األذان» يمن ــون «إس ــل: قان ارسائي
ــاجد ــام املس ــات اقتح ــة صالحي الرشط

���ي ��س ٢٠ ���ط ٢٠١٨ 
 ����� ا��ا�����،   ������  ���� أو�� 
«إ���ت  ����ن   ��� ا�������ت   ����
ا��ذان» ��� ا����� ا����ا����� ������ت 
ا����م ا������ و���درة ����ات ا���ت 
ا�����ل   �� أو  ا��ذان  ر��   �� ��ل   ��
 ��� ا����  ����ت   ��� ا���ت  ����ات 

����ت ا����ح ا��و���
و����� ا����� ا������� ا��� ��� ��� �� 
وز�� ا���� ا��ا��� ����د إردان، و�� ���� 
 ،������ إ ز���  ا���س»  «��ون  ووز�� 
����ن «إ���ت ا��ذان» ا��ي ��دق ���� 
 �� ا��������  �����اءة  ا����ا����  ا������� 
�������ت  ا�����   ��  ��� ا�����،  آذار 
إد��ل ������ت ��� ���وع ا�����ن ���� 

 ������  ������ إ�����  ������ت   ���
ا����م و��ا��� ا������ و���درة ����ات 
���� ��ب ٤٨   ���  ��  ���� ا���ت، 

ا����� �����ون ا����ا������
 ��������  �� ا��زار ا�����  �����ت  و����ل 
وا����د�� ����� �� ���� ا�����ر و�� �� ���� 
 ������� ا�������   ��� ا�����ن  ��ض 
���� �����اءة ا��و��، و��ا �� ا�������ت 
 ���� ا������،  ������م   ������  ����� ا��� 
���م  و ا�����ن   �����  ��  ��  ����� أ��� 
���� ا��ذان ��� ����ات ا���ت ����� ١٠ 

آ��ف �����
 ���  ���� ا��ي  ا�����ن  ���وع  و��� 
ا�������، ���� �����، �� ���� ‹ا���� 
ا����دي›، ���� ا�����ل ����ات ا���ت 
ا���ت  ����ات   ��� ا��ذان  ر��  أو 
ا�����   ���  ����  ١١ ا�����   ���  ��������
٧ �����، ����� ���وع ا�����ن ا��ي ���� 
 ����  �� ����ف  إ رو��ت  ا�������   ���
‹���ا��� ������› ��� ���� ر�� ا��ذان ���� 
و��� ا�����ل ����ات ا���ت ���������

زنزانــة  الســعودية  بوســت:  واشــنطن 
كبــرية ملــن جيــرؤ عــىل االنتقــاد واحلديــث

���ي ��س ٢٩ /١/ ٢٠١٨ 
���� «وا���� ����» ا�������� ا���ء 
 ������ ا���  ا�������   ��� ا�����ات   ���
 ��  ���� ا����  و��   ��� و���  ا����د��، 
 �� ا������  «ا����د��  إن  و����:  ����ن, 

زا�� ����دة»�
«���رة   ����� ا�������  ا������  وو��� 
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�� ز��ا�� ����ة ��� �� ���ؤ ��� ا������د 
ا���  وا���ارات  ا�����ات   ��) وا����� 
������ ا������� ��� ���� �� ����ن �� ����� 

ا�����)»�

 ���  ���� ��ض  ا�� أن  إ��  وأ��رت 
����َ�� ������� ���د��� �� ���ل ���ق 
ا��ّٰ�  و»���  ا������»   ����» و���  ا�����ن، 
ا����وي» ������ ١٤ ����ً و���� أ��ام؛ 
����� ا���ء ����� ����ق ا�����ن ��� ��� 
���ات و��� ���ر�� و������ت ��� و���� 
ا���ا�� ا�������� �� ا���� �� ا��������
أن  ��ى  ����ن   ��» إن  ���ل  ا������ 
ر���ت  �����ع   ����  ����� ا����د�� 
ا������ي،  ا����د   ��� وا����ء  ا����ب، 
�� ا������د ����اً �� ا����، و�����  و���
���� ا����� ا������, ���� ��� ���ءة ��ه 
 ���  ���� ����ن   �� زال   �� ا�������ت، 
وا����دي  وا�����  ا������   ���� ا���� 

����ق ا�����ن»�

 ���� ����ن)   ��)��  ����  ��» وا���� 
ا�������   �� �����اً  زال   �� أ��   �����
ا����   �����  �����  ���� ذا���،  ا������ 
ا����ار  إ��  وأ��رت  وا����ق»   �� �����
را��  ا�����ر  ا����دي  ا���ون  ا����ل 
 ���� و»�ُ��   ،٢٠١٢ ��م   ��� ��وي، 

أ���ره، و�� زال ������ً ��� ا��ن»�
و��وي، ��ّون ���دي ����م ������ ١٠ 
أ���  و��  ا�����م،  «إ����   ����� ���ات 
���� ����� ����، ا���� ��� ��ا�� ا���ا�� 
ا��������، �����ً �� ����� ���ه ١٠٠٠ 

���ة�

الــداالي المــا يدافــع عــن اإلســالم ومجيــع 
األديــان: األرض بيتنــا الوحيــد

���ا���رغ – �����/ ٢٥ ���ا��  ٢٠١٨ 
 ��  ���ّ� ا��ي  ا�����  ا������  ���ل 
��ر�� أ��م٦٦ �����ً ���ث ا��ا��ي ���� 
(١)  �� أ���ّ� ا���ار وا�����ق ���� وراء 

ا������ت، ��� أ��س ا�����ر وا��� وا���ام 
ا��������ت�

َ��ِّ� إ�� ا���� ا���م ١٩٧٥ ��  وروى �ّ��َ 
��ر��ث؛ و��ل «ذ��ُ� أّو��ً إ�� ا�����، �� 
ا�������، �� ���ٍ� ���و��، و�� ��ن ���ك 

«تینزین  واسمھ  عشر  الرابع  الما  الــدالي  یمثل    (۱)
غیاتسو» القیادة الدینیة العلیا للبوذیین التبتیین، وھو ینتمي 
غیلوغبا.وتعني  تسمى  التي  الصفر  القبعات  جماعة  إلى 
كلمة دالي «المحیط» باللغة المغولیة، أما «الما» فتعني 
«السید الروحاني». وفي عام ۱۹٤۹ أثناء اجتیاح القوات 
الصینیة التبت، أقنع المستشارون الدالي الما بتولي رئاسة 
السادسة عشرة،  یتجاوز  لم یكن  الحكومة، مع أن عمره 
عشر. التاسعة  سن  إلى  فقط  التبت  إدارة  في  واستمر 
ومع تولي الشیوعیین الحكم في الصین وسیطرتھم على 
مقدرات األمور في التبت عام ۱۹٥۹، انتقل الدالي الما 
الرابع عشر الجئا إلى الھند لیصل ھناك ومن معھ ومنھم 
حینذاك  الھندي  الــوزراء  رئیس  واستقبلھ  وشقیقتھ،  أمھ 
جواھر الل نھرو وضمن لھ ولمن معھ اإلقامة في بالده. 
وباستقراره في الھند أسس الدالي الما في العام نفسھ إدارة 
ببرلمان   ۱۹٦۰ عام  أتبعھ  ثم  التبت،  لحكومة  مركزیة 
عام  التبت  دستور  بصدور  ذلك  كل  وتوج  المنفى،  في 
۱۹٦۳.وقدم الدالي الما عام ۱۹۸۷ خطة للسالم مكونة 
منطقة  التبت  إلى «جعل  -بحسبھ  تھدف  نقاط  من خمس 
واحترام  الھماالیا،  في  المضطربة  المنطقة  وسط  سالٍم 
حقوق اإلنسان األساسیة والحریات الدیمقراطیة من أجل 
التبتیین، وحمایة البیئة والطبیعة في المنطقة».وأطلق عام 
بمقتضاھا  تخلى  الوسط  بالطریق  سمیت  مبادرة   ۱۹۸۸
عن المطالبة باالستقالل مقابل حكم ذاتي واسع ومن نوع 
خاص. وھذه الخطوة عززت من حضور الدالي الما في 
الغرب حیث یوصف بالزعیم الروحي لشعب التبت وبأنھ 
أحد دعاة السالم، حتى أنھ حصل على جائزة نوبل للسالم 
عام ۱۹۸۹، كما حظي بتكریم واسع في كثیر من الدول 
منحھ  حیث  المتحدة  الوالیات  رأسھا  وعلى  زارھا  التي 
الكونغرس المیدالیة الذھبیة عام ۲۰۰۷، وھي أعلى وسام 

مدني أمیركي. موقع الجزیرة
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إ���»�  ذ��ُ�   �ُ���� ���دي   �ٌ���
���وا  ا����   ���  ٧٠٠٠ ا��   ��� و�� 
 �ُ��  ��ّ��� «ز����»   ����  �� �����ا�� 
������ ��ا  ا������ ��� أ�� أن  ا������ت 
�� ا���� ���  ا��ا�ُ� ا���دم �� ���ٍ� آ�� و�ُ�

ا��ر��ب وا�����م�  

��ل  ��ر��   �� أ�����  ا���  �����ا��  و�� 
ا��ا��ي ���� «��� ����� ا��ن أن ���� ���ا 
 ���  ��� و���ً  ا������   ����� ا������، 
ا����� ����رات �� ا���� أن �����ا �� أ��ةٍ 
ا���ة ��� ����� ���  وا��ة، أ�ّ� ا����ام 

���ٍ آ��»
و�� ���� أن ���ل ا��ّٰ�َ أن �ُ��َِ� أ���ء��� 
وا��اً و���اً،   ً�����  ������ ����� ��� أن 
وأن ��ا�� ��� وا������� و��� أ��م ا����ب 
�� ���ٍر آ�� ��ى ����� ا��ا��، �� أ�� 
و����ً  ا�����ر�  و��  إ��  ا����  ��رة   ّ��
أو��  ا����د��،  ا������رات  ��ه   ��
 ���� ا���م،  ا����  أ�� ��  ا����� ��� 
 ���� ا����و��،  ا�����ة  ا����������ت 
�� ا����اء إ�� ����� ��درة ��� إ���م  ���

����� ا����ن ا����� �� أ��
 �� و��  ا��ي  ا��د��ن   ��� ا���ار  و���ل 
و���ل  ��ر��،   �� ����رد���  دي   �����
أو��َ  ا����ي  أ��  ا��������،   ����

ا������ ��� ا���ذ�� وا�����م؛ ��� ��ل 
ا����  أو���  ������م�  دا���ً  «أ���ُ� 
������ن ����ت إر����� �� ��ر�� ���� ��ذا، 
ا�����  أ���ء   ���  �� ا�����م   ���  ���� أو 
����ا ������� و���ر��� ������� ������، و�� 
را��،   �ٌ�� ا������ن  ��د������   ���  �����
���ر��ن ������ن ������� وا����م وا�����ام 
 ���  �� أ�����ً  �ُ��أ   ��ِ � و�����ً  وا���ا��� 
ا������  ������ن  ا�������  ��ّن  ا����، 
 �� ���د   ���� أّن   ��� ا����ء�   ���� و�� 
�ُ�ِّ��� ا����دُ ا������ �� ا����ل ا��ا��� 
ا��ي  ذ��  و���  ا������،   �������  ��
أن   ��� ا��ّٰ��   ���� ا��ر�����ن  إ���   ����
���ن ا���ن ا���دي وا����ون ����ً ����ار»�

و�� ��ا�� ا���ذ��� ��� ����� ������ر ��ل: 
ا����،  ��ا  إزاء  ا�����  �����ن  أ���  إ�ّ�� 
و�ّ�رُت  و����ُ�  ووّ��ُ�  أ�ّ�ُ�  و��� 
ا���ذ��� �� ������ر� أ�� دا���ً أ��ل ����س إ�� 
����ً �� أن �����وا أّن ���ك ����� وا��ة 
ود���ً وا��اً ���، �� �� �� ���ّ� أن ���ك 
ا����� �� ا������ وا����� �� ا��د��ن� و�� 
ا���� ����، �� أر�� أن ����ّل ا���س �� 

د�� إ�� آ��: 
��ل  ������ر   �� ا�������   �� د����  و�� 
ا��ا��ي ���� «أو��� ا���� ������ن ا������� 
��� أن �����وا ��ذا� ��� وُ�� �� �� ��ه 

ا���وف ���ن ���� ا������� �� �����»�
ا����������،  ا�������  إ��   ����� إذا  و����: 
����� ��� أّن ا����� ��ا���� ��در ������� �� 
ا���ب  ��ّن  و����  ا��د��ن�   ��� ا���ارات 
��أ ��رك أّن ���ك ������ رو��� أ��ى �� 
ا�����، ��ن ������� �� ا����� ������ «و����»، 
 �� ���د   ����  �ً�����  ���� ���ٌّل  و��ا 
�ُ�ِّ�� وا����د ا������ �� ا����ل ا��ا��� 
إ���   ����  �� و���  ا������   �������  ��
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ا��ر�����ن ���� ا��ّٰ�
 �� ا������  رؤوس   ���  �� رأ��  و�� 
 �� و��ا  ر����  ��ل:��ٌ�  دا��   ���
ا���م,   �� ا���� ��ا���  ا��ي  ا�����  ا���� 
 �� ا�����  ��ّن  �����ن؛  ا�����  وا��ف: 
ا������� ا�����ّ�� ����ّ�ن إ�� دا��� و�� 
ا���وري ��ُ� ��ار �� ����ء ا��ر������� 
ا��ا��،  ا����   ��� ا����   �� و���� 
ا���ارُ ا����� ا��ي ���ِ�� ����ء ا��ر�����ن 
����ء   ،�����  �� وا��������  ا����   ��
��؛  ��و  ������  ����� ����ّ�ون  ا����د��ن 
���� ��ّن ��ر ��ا ا���� �� ا��ي ��� 
أن ������ و�����؛ ���� �� ���ر ا������، 
 ��� ا�����ت  و��د  ���م  ����ن  و�� 

ا���ا�� �� ا�����م� 
وأ��ا��   ������ أ����  أن  أودّ   �� إّن 
ا������� وا������ت - ��� �ُ���� و�����ت 
دا��: «أ��� ��� أّي ��ٍل ���ٌ، و�� ������ 
أ�ّ�����  رِ��   ��  �����  ����� ذ��،  إ���ر 
ا���ا�� أ������� ��� ����� ا���ا�� وا��فء 
ا����ي - ��اء أ����� ذ�� أم ��� ���ذا ��ه 
ا����ة؟ �� �� ���ِ� آ��ٍم ����ة؟ �� �� 
������ا �� ���  ����وروا ����، وأْن  أْن   ��
���ن  أن   ��� «���د��   �«������ أ��اب 

دا�� أ��������»�
ا����� ��  و����: ا���وا إ�� ا����: إ�� ا����ُ 
ا������ت   �����  ���  ������ ا��ي  ا����� 
 ����  ��  ��� ��م،  أ���  ��ى   ���  ً�ّ�ِ���
��� و���ك ��� ا������ ا��� �� ��� ����� 
���ك ���� و��� وأ����� (أ���� ����� ��� 
����ف ���)� ��� �� ���� ����� ا����� 
 ���  ������� ����ى  ���ل  ا����  ��ّن  و���� 
؛   Ahimsa ا������ا  ا���� ����م   �� أ���ً 
ا��ي  ا�����  و��  ا�����،  ا������  أي 
��وري  ����م   ��� ا���ذ����   ��� ���ّ���ه 

ا��و��  ا����م  أ��   �� ا�����ق   ���
ا��ا���

����ً؛  ز��   �� ��ل:  ا����   ������ و�� 
ا�����ت   �����  ���� �� ��������ن، ��� 
 ��  ��� ا�����،   ����  �� وا���  ا����د�� 
 ��� ذ��   �� ��اً�   ً����� ���و���  ��ا��ن 
���ُ� ��اراً و���اراً ��� ا������ ا������ 
ا�����َ �� ا����ز��ت، و�� أن ��ّ�م ��� ��� 
�ُ���ً ذا���ً رو���ً و�������ً ���وداً، ��� ��� 
ا����ع وا���ون ا���ر��� �� أ������ ���ّ� 
وأ�����ً  ا����،   �� �����ّون  ا������� 

أرا�� أ��� ا�����
��د��ً  إ�����ً   ���� أ����   :����  �� و��ل 
ا������  ����رات  ا������   ���  ،ً�����
 ،ً�� آ��� و��ُ�   ،ً��ِ�ِ�ِ�  �ُ�� أ��  ا�����   ��
 �����  :ً�����  ������ أ��   - ��ذ��ً   ��� و��ُ� 
 ً����� و���  وا������ت،  ��ا��   ً�����
����دة  وا����  ا������ة،   ��� ا�����   ����
ا�����ب� ��، �����ٍن ����  �� ا��� ا��د�� 
ا������ ����رات ��� ا������� ���   ِ�� ����
��ذا ��ن ����ّ��ً ���ا��� ������ن ا���م أ��� 
���� ����� �����ً ��� ����� ا����: ا���ق 
ا���ب   ����� ا���ب – و��ف   ��� �����
و��ا   �ً�������  ����� أ���  ا���ق   ���

ا���ا�� ���� ������ ا�������

تكشــف  بريطانيــة  صحيفــة   .. صــادم 
العــراق يف  اجلديــد  االمريكــي  املخطــط 

���� ا���اق ا���٢٤ �����، ٢٠١٨
������ ان  ���� ����� ���ي ���ر���� ا���
ا����و��ت ا�������� ���ي ��� ��م و��ق 
 �� ا����ا��  ا����ذ   ��� ا����ء  ا��   ��
ا���اق � و���� ا������ �� ����� ���ل 
������ و�� ��  ا�������� وا��ز  ��� ا���� 
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وا��رت   � ا���اق   ��  ������� ادوات 
ا�����ة  ا��������  ا�������ت  ان  ا������ 
ا����د��  او��  ا����د��  ا������   ��������
ا�������  ا����ض  ا���اق ر��  ا��  ������ب 
�� و��د ا����� �� ��م ا����� و�� ا���� 
ا��ي ����� ��و�� ا������� �����ه ��� د�� 
ا������ت ا������ �� ا���اق و���� ا������ 
 ���  ���� ا��������  ا��وا��  ان  �����ل 
و����  وا��ردن  وا������  وا����رات 
ا������ �����ل ان ا����ات ا��ت ���� 
���� و��روس �� ا�� ��� ا����ط �� 
���� ا���اق و���� ���� �� ��دة ا���� 
ا�� ا���� ا�� وا�� و���� ������ي و���� 
��ه ا��وا�� �� ��� ������� ���� ����� 
ا�������  ا����ز  و�����  و�����  ا���م  ا��أي 
 �� ��ا��   ��  ��  �� وا������  ا������ 
ا������ ا�����ة �� ا��اب  ا���  ا����� ��� 
������� او ا��اف ������ او ����� و������� 
�������� ا�� ا������ ��� ا��������ت ا����� 
ا��ا���� �� ا�� ����� ��ا ا����ن ��ر���� 
ا���ا�� ان  ���� ��� ا����  وا���ل ����� 

ا����� ������ ��� ا����� 

و���ز ا������ ��ة ���ط ���� ����� ا����� 
ا��اف  ا��  ر����  ا���ل  ا��ز��  و������� 
���� ���� ��� ان �� �� ���� ا�� ا���� 
�� ��ن   ��� ����� ا������� ��ف ���ن 
 ���  ��� ا��  و��  ���د   �����  ����
ا������  ��ا  ا��   ���� ا�����  ا����اف 
ا�����  ا���دة  ا��ز  ا���ء  ا������  وذ��ت 
��� ���� ان ا����� ا����� ����ى ا���ر 
�� ��ا�� ��� ا����� ا����دي ور�� ��� 
ا����ط �� ا������ ا����� �� ���� �� ����ن 
 ��� ��ي  دا��  ا��  ��ى  ا�����  ان  ا�� 

ا������   ����  ���� ا��ان   �� ���  ��
ا�����  ���ر  ا����  ا�����  ا����  ر��  ان 
 ����� ا��������  ا���وط   ��  ��� وا�� 
 ����� ا����اب   �� ا��ان  ا����  ان   ���
��� ا������ �� ا����� ا����� وا��ي ��ى 
 �� ا�����  ا�����   ������ ا��ن  ا��ان   ���

وا��ي ����� ��  ا���ا���  ا�������  ارو�� 
�����ت  ����د  وذ��   �� ا����� اذر��� 
���م   ��� ��ر����  و���ف  ا��ان   ����  ���
ا�������  ا����  و��ر  و�������  ���دي 
و���ل ا����� � و���ز ا������ ا�� ا���� 
ا����� �� ��ا ا���اع و�� و���� ا���ا�� 
ا�������� ��� ���� ا��دارة ا�������� 
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حاولنا يف هذا العدد من مجلة الرصد أن نتابع آخر ما صدر  يف بالدنا العربية من كتب مفكري الغرب 

حول اإلسالم واملسلمني، علامً إنه ليس بالرضورة تاييد املركز االسالمي للدراسات االسرتاتيجية 

ملضمون هذه الكتب، فالهدف من نرشها هو إطّالع الباحثني عىل ما نرش بهذا الشأن زيادة للفائدة 

ومعرفة ما يدور يف الساحة الثقافية:                                                                                                            

۱ـ نوٌر من الشَّرق  ، كیف ساعدت علوم الحضارة اإلسالمیة على تشكیل العالم الغربي 
- لعالم الفیزیاء والباحث األمریكي جون فریلي /صدر عن المركز القومي للترجمة /ترجمة 

: أحمد فؤاد باشا ،  ۲۰۱۸ م.
فريدة  تنويرية  ثقافية  رحلة  يف  القارئ  الكتاب  هذا  يصحب 

عامة  القدمية  للحضارات  الرائد  الدور  عىل  خاللها  يتعرف 

يف   ، الخصوص  وجه  عىل  اإلسالمية  العربية  والحضارات   ،

إعادة تشكيل العامل الغريب منذ بدايات عرص النهضة األوروبية 

الحديثة والثورة العلمية والصناعية التالية لها.

فبينام كانت أوروبا تعيش يف ظلامت العصور الوسطى ، كان 

لتطوير  أبحاثهم  يتابعون  اإلسالمية  العربية  الحضارة  علامء 

كانت  ثم  القدماء  من  حصلوها  التي  والتقنيات  املعارف 

لحدوث  ومحفزة  دافعة  الالتينية  إىل  العربية  من  الرتجامت 

التطورات التي أدت إىل اإلنجازات العلمية والتقنية التي تجنى 

البرشية مثارها اليوم.

gÖ∆’\;ÍÖ �“ Ÿ;ÜÖd¯;
Ø⁄÷â∏\Â;‹˜àˆ\;ÿÊt

IIÏmÁÅt;k\Ñ\Åê\;

إعداد: علي لفتھ العیساوي

gÖ∆’\;ÍÖ �“ Ÿ;ÜÖd¯;
Ø⁄÷â∏\Â;‹˜àˆ\;ÿÊt
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۲ـ مدخٌل إلى الفقھ اإلسالمي  - للمستشرق األلماني جوزیف شاخت       
:  صدر عن دار المدار اإلسالمي - بیروت /  ترجمة وتقدیم  مراجعة  ذویــب  حــمــادي   :

عبدالمجید الشرفي     ۲۰۱۸ م. 
واِفيًا  بَيانًا  ويتضمن  اإلسالمّي  الِفقِه  إىل  َمدَخال  الِكتاُب  ُم  يَُقدِّ

ِة.  لَِمعرِفَِتنا الحاليَِّة ِبتأريِخ نِظاِم الِفقِه اإلسالميِّ وَمالِمِحِه العامَّ

وإْن  ِصنَي،  املُتَخصِّ إىل  األَوَِّل  املَقاِم  يف  ًها  ُمَوجَّ ليَس  وهَو 

املُثِْمِر  الَفرِع  هذا  إىل  الّدارِِسنَي  يَجِذَب  أَن  ِل  املَُؤمَّ ِمن  كاَن 

ٌه إىل الُقرّاِء  راساِت اإلسالميَِّة، بَل هَو ُمَوجَّ ٍة ِمن فُروِع الدِّ ِبخاصَّ

والقانوِن  االجِتامعيَِّة،  والُعلوِم  ِبالتَّأريِخ،  االهِتامِم  َذوي  ِمن 

املُقاَرِن. والِفقُه اإلسالميُّ هَو املِفتاُح لَِفهِم َجوَهِر أََحِد أَدياِن 

َوِل اإلسالميَِّة  العالَِم الَعظيَمِة، وما زاَل َمصَدَر إلهاٍم لَِقواننِي الدُّ

املعاِرصَِة، وهَو يف نَفِسِه َمظَهٌر رائٌع ِمن َمظاِهِر الِفكِر القانوينِّ.

۳ـ صیاغات االسالم : من أجل مقاربة مبسّطة للدین- للباحث الفرنسي (جون نوال 
فیرییھ) متخصص في علم االجتماع والعلوم السیاسیة، ترجمة محمد الحاج سالم،  ۲۰۱۸ 

م.
الكاتب  ينطلق  وفيه  حدود»   بال  «مؤمنون  مؤسسة  عن  صدر 

املنفصلة  الطبيعة  وصف  ليحاول  محّددة  مغربّية  وقائع  من 

لصياغات اإلسالم، هذا الكتاب يزعم خطأ االعتقاد بأّن اإلسالم 

شامل ومحّل إجامع، و أّن اإلحاالت إىل اإلسالم ال تعني وجود 

مرجعّية واحدة، ليك يخلص إىل الربط سيسيولوجياً بني جميع 

اإلحاالت إىل اإلسالم. ويف هذه السبيل، يعتمد الكاتب مقاربة 

مبّسطة تعترب الدين هو «ما يقول الناس إنّه دين»، وهي املقاربة 

التي يرى أنّها الكفيلة وحدها بتجّنب تكرار األخطاء التحليلّية 

اإلسالمّية،  املجتمعات  يف  اإلســالم  مكانة  بشأن  املقرتفة 

وخاّصة ما يتعلّق منها باإلسالم السيايس.
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٤ـ المرجع في تاریخ علم الكالم -  تحریر : المستشرقة األلمانیة زابینة شمیتكة/  
ترجمة أسامة شفیع السید، وتقدیم  العالمة حسن الشافعي / مركز نماء للبحوث في بیروت، 

۲۰۱۸ م
يتألف الكتاب الذي أصدرته جامعة أكسفورد يف سنة ٢٠١٦، 

 ،«�e Oxford Handbook of Islamic �eology» :بعنوان

من خمسة أقسام كربى، تضم واحًدا وأربعني فصال، تَوفََّر عىل 

مقدمة  مع  والغرب،  الرشق  من  باحثًا،  وثالثون  سبعٌة  كتابتها 

التي  زابينه شميتكه،  الكبرية  األملانية  املسترشقة  بقلم  مسَهبة 

قامت بتحريره.

العلمي  البحث  إليه  انتهى  ما  آخَر  ـ  أمكن  ما  ـ  يستقيص  فهو 

الحديث يف تطور علم الكالم، مقرتًحا اتجاهات بحثية جديدة، 

قدرية،  من  املختلفة  الكالمية  للمذاهب  تأريًخا  يتضمن  كام 

وإباضية،  وشيعة،  وماتُريدية،  وأشعرية،  ومعتزلة،  وجهمية، 

يف  تطورها  إىل  ونشأتها،  تكوُّنها  من  بدًءا  وغريها،  وكرَّامية، 

األقاليم الجغرافية املختلفة، مع ما صاَحَب ذلك من تفاعل فكري فيام بينها، كان من مثاره تبادُل 

املقاالت واآلراء يف بعض األحيان، ونشوُء رصاٍع بلغ حدَّ التعادي والتباغض واالستنصار بالقوة 

السياسية يف أحيان أخرى. 

٥ـ  المرأة ونقل المعرفة الدینیّة في اإلسالم -  للباحثة األمریكیة من أصل ھندي  
أسماء سیّد/  صدر عن مدارات لألبحاث - القاھرة    نقلھ إلى العربیة : د. أحمد العدوي      

۲۰۱۸ م
النساء خالل عرشة قرون، منذ ظهور اإلسالم حتى  ثات من  يستكشُف هذا الكتاب تاريخ املَُحدِّ

أهميته  الكتاب  ويستمد  الهجري).  العارش  القرن  إىل  األول  القرن  (من  الُعثامين  العرص  ُمستهلِّ 

تحليلية  أول دراسة  باإلضافة إىل كونه  التاريخ،  ثات املسلاِمت يف  املَُحدِّ كُِتب عن  ما  نُدرة  من 

ثات من النساء يف التاريخ اإلسالمي للُمَحدِّ

العديد من املُسلَّامت،  نقضت أسامء سيِّد -يف هذا الكتاب 

يف  تاريخيًّا  املسلمة  املرأة  بتهميش  يتعلَّق  ما  رأسها  وعىل 

مع  ليتقاطع  تحليلها  نطاق  امتدَّ  كام  الدينية.  العلوم  مجال 

فضًال  املعارص،  عاملنا  يف  املسلمة  املرأة  تعليم  سياقات 

عىل  طرأت  التي  والتطورات  اإلسالم،  يف  بية  الرتَّ تاريخ  عن 

العمل  هذا  يُعدُّ  ثمَّ  السنيَّة. ومن  والسلفيَّة  اإلسالمية  يعة  الرشَّ

ليس  لإلسالم،  واالجتامعي  الثقايف  التاريخ  يف  قيِّاًم  إسهاًما 

الحداثة  قبل  ما  العامل اإلسالمي يف عصور  تاريخ  يف سياق 

فحسب، بل ويف سياق العامل

يف  تطورها  إىل  ونشأتها،  تكوُّنها  من  بدًءا  وغريها،  وكرَّامية، 
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٦ـ اإلسالم في التاریخ ، األفكار والناس واألحداث في الشرق األوسط    
للمستشرق األمریكي  برنارد لویس/  ترجمة د. مدحت طھ-  مراجعة وتقدیم د. أحمد كمال 

أبو المجد / صدر عن دار آفاق - القاھرة   في طبعة جدیدة 
۲۰۱۸ م  

تحت  األوسط  الرشق  اإلسالم يف  تاريخ  لويس  برنارد  يتناول 

عنوان فرعي: «الناس واألفكار واألحداث»، ويبني لنا املؤلف 

بصفة  اإلسالمي  التاريخ  تناول  صعوبة  الغربية  املداخل  يف 

من  خربة  ولضعف  الوثائق،  يف  الواضح  للنقص  نظرًا  عامة، 

كتبوا يف املوضوع من الرحالة الغربيني باختالف أهدافهم.

  - الفكریة  األسالموفوبیــــا  والعـــرب وأوربـــــــا: عن  الیـــونان  ۷ـ  
تألیف فیلیب بوتجن - آالن دو لیبیرا - مروان راشد - إیرین روزییھ قطاش / ترجمة:أنور 

مغیث - رانیا فتحى - عثمان مصطفى/ صدر عن المركز 
القومي للترجمة ۲۰۱۸ م.

التوتر  قلب  وىف   ، والعرشين  الحادي  القرن  بداية  يف  كتاب 

القائم يف أوروبا بشأن سكانها املسلمني . ظهر من يراجعون 

فكرة تعرف أوروبا عىل تراث اليونان عن طريق العرب وينفون 

القول بفضل العرب عىل أوروبا، أوروبا يف نظرهم إذن ليست 

الكتاب وهم من كبار  مدينة للعرب بيشء. ولكن مؤلفي هذا 

املتخصصني يف ثقافة العرص الوسيط اعتربوا هذا الزعم ليس 

إال تشجيعاً للعنرصية القامئة ضد العرب املعارصين وبّينوا من 

هدفهم  يكن  ومل   . الزعم  هذا  تهافت  العلمية  أبحاثهم  خالل 

وحدة  إثبات   ، ذلك  من  أبعد  هو  ما  ولكن  أحد  فضل  إثبات 

املعرفة العربية والالتينية.

وحدة  إثبات   ، ذلك  من  أبعد  هو  ما  ولكن  أحد  فضل  إثبات 
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۸ـ فھم اإلسالم السیاسي - للباحث فرانسوا بورغا مدیر األبحاث في معھد البحوث 
والدراسات حول العالم العربي واإلسالمي [IREMAM] في جامعة «إیكس أون بروفانس» 

(جنوب فرنسا)/ صدر حدیثاً عن دار الساقي

هذا العمل أشبه بتمرين نظري يروم إىل تقييم املناهج البحثية 

املنطقة،  يف  الحركية  اإلسالمية  الظاهرة  عىل  تشتغل  التي 

األورويب  التداويل  املجال  املُعتمدة يف  املناهج  وبالتحديد 

[الفرنيس بالتحديد].

نواة  إىل  ينتمي  بورغا  فرانسوا  الباحث  مؤلفه،  أن  خاصة 

كام  مضت،  عقود  منذ  الظاهرة  عىل  لالشتغال  تفرغت  بحثية 

السياسية  السياسية والتيارات  كرّس أعامله لدراسة املتغريات 

من  عريضة  الئحة  جانب  إىل  العربية،  املنطقة  يف  اإلسالمية 

الباحثني، منهم أوليفيه روا وجيل كيبل وبرونو إيتيان وغريهم 

من األسامء.

۹ـ صنـــاعة السلـــفیة االصــــالح االسالمي في القرن العشرین - تألیف: 
الروافد  دار  عن  عباس،صدر  أسامة   - بسیوني  عمرو  تحقیق:  ترجمة،  لوزییر/  ھنري 

۲۰۱۸الثقافیة السلسلة: ندیم للترجمة في الجزائر. تاریخ النشر: 
 

يرصد الكتاب عملية تشكُّل السلفية يف نسختها املعارصة منذ 

عرشينيات القرن العرشين تقريبًا وصوًال إىل تسعينياته، مركزًا 

فيها، وتطورها  السلفية  الحقبة األوىل، ومالمح  اهتاممه عىل 

حتى آلت إىل السلفية التي نعرفها اآلن.
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۱۰ـ  بنات إبراھیم : الفكر النّْسوي في الیھودیة والمسیحیة واإلسالم 
إیفون یزبك حداد والمفكر والمستشرق األمریكي جون اسبوزیتو/  للباحثة األمریكیة   -

ترجمة عمرو بسیوني وھشام سمیر/ صدر عن دار الروافد 
الثقافیة ودار ابن الندیم ، ۲۰۱۸ م

حسب رأي الباحث : لألديان الثالث موقف متصلٌّب متاًما يف 

معارضة إخضاع كائٍن برشّي آلخر. تّرص ثالثتها عىل أن الرجال 

والنساء ُخلِقوا عىل صورة الرب، وأّن كِال الجنسني متساويان 

نساء  بذكرى  تحتفي  كلها  الله.  أمام  والواجبات  الحقوق  يف 

ذوات بأٍس، وعلٍم؛ لعنب دْوًرا ما محوريًّا يف تاريخ الخالص. 

ومع ذلك، فمن املشرتك بني أغلب عقائد العامل الكربى؛ أنه 

مل يكن أيٌّ منها جيًدا بصورة واضحة بالنسبة للنساء، فثالثتها 

من  إياهن  مستبعدًة   ، متدنٍّ هاميش  وضع  نحو  النساء  دفعت 

والثقافية،  االجتامعية،  املجتمع  حياة  يف  الكاملة  املشاركة 

والدينية. فعىل الرغم من أن شخصيات محورية مثل املسيح، 

والقديس بولس، والنبي محمد، كانت لهم رؤية إيجابية تجاه النساء: اعتمدوا عليهن، وعاملوهن 

قد  اعتباًرا  والفقهاء  الدين  ورجال  الحكامء  أكرث  من  بعًضا  أن  إال  ر؛  مقدَّ رأي  ذوات  كصحابيات 

وا بُكرِْه املرأة رصاحًة. ويف السنوات األخرية، جابهت النساء هذه الهيمنة البطريركية يف التقاليد  برشَّ

الثالثة.

۱۱ـ الیھودیّة واإلسالم  - تألیف ألبراھام غایغر، ترجمة  نبیل فیّاض/ صدر عن دار
الرافدین، ۲۰۱۸م.

الذين  اليهود  األملان  الباحثني  أبرز  من  واحد  غايغر  أبراهام 

غايغر  أبراهام  بعده.  من  ملدرسة  أسس  طليعياً  بحثاً  قّدموا 

اىل  ،وتطّرق  أملانياً  وباحثاً  حاخاماً  كان   (١٨١٠–١٨٧٤)

العالقة بني اإلسالم واليهودية؟ هل  استفهامات معينة مثل: ما 

هناك مشرتكات تأسيسية؟ هل حقاً مثة اقتباس واستعارة؟ هل 

نرشت  ـ  مثرية  دراسـة  ومتاحاً؟  ممكنا   - وجد  إن   - ذلك  كان 

الصالت  عن  بحثاً  املؤلف  بها  يقوم   - عام ١٨٣٣م  باألملانية 

جزء  نفسه  الوقت  يف  (الدراسة)  وهي  الدينني  بني  املشرتكة 

من الصورة التي يرى فيها اآلخر الدين اإلسالمي ، صورة عن 

الرصاع الفكري واملعريف بني األديان . 

والدينية. فعىل الرغم من أن شخصيات محورية مثل املسيح، 
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۱۲- سیناریوھات المستقبل العربي لعام ۲۰۲٥- وھو العدد ۲٦من سلسلة 
«أوراق» تحت عنوان « تحریر فلورانس جوب وألكساندرا البان»/ ترجمة ُسھا إسماعیل، 

/ صدر عن وحدة الدراسات المستقبلیة بمكتبة اإلسكندریة، تاریخ النشر ۲۰۱۷/۱۲/٦م.
معهد  من  ومببادرة  العربية،  التنبؤ  ملجموعة  االجتامعات  من  سلسلة  نتاج  التقرير  هذا  يُعد 

االتحاد األورويب للدراسات األمنية (EUISS) لجمع من خرباء من أوروبا والعامل العريب لتطوير 

التقرير ألول مرة  إفريقيا. تم نرش هذا  سيناريوهات حول مستقبل منطقة الرشق األوسط وشامل 

للدراسات  ِقبَل معهد االتحاد األورويب  باللغة اإلنجليزية من 

.(EUISS) األمنية

املستقبلية  الدراسات  أهمية  من  انطالقا  التقرير  هذا  يأيت 

التي تسعى إىل الحّد من عنرص املفاجأة، وتُقرِّب العديد من 

الفرص املستقبلية املمكنة وصوالً إىل السيناريوهات محتملة 

القرار  لُصنَّاع  وبدائل  خيارات  لتعطي  املفضلة  أو  الحدوث 

لتشكيل املستقبل بطريقة محددة.

وهي  الكربى“،  ”التوجهات  من  مجموعة  التقرير  حدد  وقد 

االتجاهات الرئيسية التي من غري املرجح أن تتغري أو تتحرك 

مساحة  تحدد  وهي  معني،  زمني  إطار  يف  عكيس  باتجاه 

اإلمكانية يف املستقبل. االتجاه األول هو النمو، حيث يستمر 

مليون   ٣٥٧ من  العدد  فيزيد  النمو،  يف  العريب  العامل  سكان 

وهو  أال  آخر،  اتجاه  مع  ذلك  ويتزامن   .٢٠٢٥ عام  يف  مليون   ٤٦٨ إىل   ٢٠١٥ عام  يف  نسمة 

التحرض. يف عام ٢٠١٥، كان أكرث من ٥٦٪ من املواطنني العرب يقيمون يف املدن، ويُتّوقع أن 

تصل النسبة إىل ٦١٫٤٪ بحلول عام ٢٠٢٠. ومن املتوقع أن تستقر هذه النسبة ثم تتصاعد، وهو 

ما يتامىش مع أمناط الحياة يف بقية دول العامل.

تحديدها يف ثالث:  تم  والتي  العريب،  العامل  املناخ يف  تغري  تهديدات  إىل  أيًضا  التقرير  يتطرق 

 ،٢٠٠٧ عام  يف  البحر.  مستويات  وارتفاع  املوارد،  وندرة  والتصحر،  الحراري  االحتباس  ظاهرة 

توقعت الهيئة الدولية املعنية بتغري املناخ (IPCC) زيادة يف درجة حرارة تصل إىل ٢ درجة مئوية 

الجفاف، وانخفاض  يف عام ٢٠٢٥ ملنطقة جنوب املتوسط. واملتوقع أن يسهم هذا يف زيادة 

نسبة الرطوبة يف الرتبة، وزيادة معدالت التبخر؛ مبعنى النتح والتحوالت يف أمناط سقوط األمطار 

حيث  من  العامل  مناطق  أفقر  من  واحدة  إفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  وتُعدُّ  املوسمية. 

املياه، وبالتايل فهي أكرث عرضة للخطر. وعىل الرغم من استثامر دول مجلس التعاون الخليجي 

السنوي من املوارد  الفرد  يقع نصيب  فإنه  املياه،  للتخفيف من نقص  املياه كمحاولة  تحلية  يف 

املائية املتجددة يف البلدان العربية تحت خط الفقر املايئ.

ويتخلف العامل العريب عن بقية دول العامل من حيث انتشار اإلنرتنت؛ حيث ٢٥٪ فقط من السكان 

متصلون بشبكة اإلنرتنت- عىل الرغم من وجود تباينات كبرية يف املنطقة. ومن املتوقع أن ترتفع 

مليون   
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اآلثار-  وعلم  المقدس  الكتاب  بین  األوســــط  والشرق  فلسطین   -۱۳
الكاتب والمترجم سمیر  اللغة السویدیة  للمؤرخ السویدي ھانس فوروھاجن، ترجمھ عن 

في  للنشر  خــان  الكتب  دار  عن  ۲۰۱۸م/صـــدر  القاھرةطاھر، 
بني  األوســط  والــرشق  فلسطني  تاريخ  فوروهاجن  يتناول 

ويحاول  املقدس  الكتاب  وحكايات  اآلثار  علم  مكتشفات 

متجرًدا من الكتاب املقدس تأريخ هذه املنطقة وبيان التضاد 

بني املعرفة واإلميان وتناول عمليات التأريخ والنشاط اآلثري 

يف تلك املنطقة

املحور األصيل للكتاب هو بيان ”التضاد بني اإلميان واملعرفة، 

بني حكايات الكتاب املقدس ومكتشفات علامء اآلثار“ كام 

يكتب املؤلف يف مقدمته، فهو بحث يف القصص الدينية يف 

املقدس  ”الكتاب  هو  األصيل  وعنوانه  املصادر،  نقد  ضوء 

وعلامء اآلثار“؛ لكن مبا أن الرشق األوسط هو املرسح الذي 

التنقيب يف مايض  األمر  تطلب  فقد  القصص  تلك  فيه  دارت 

هذه املنطقة وتتبّع دور الدين يف السياسة ويف املجتمعات التي 

مرت باملنطقة؛ األمر الذي جعل من هذا العمل – باالضافة إىل تخصصه األصيل – كتابًا يف تأريخ 

املنطقة، منطقة الرشق األوسط. 

نسبة مستخدمي اإلنرتنت إىل ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥. وقد شهد عام ٢٠١٢- ٢٠١٣ تغيريات 

مستخدم عرب  مليون  وينشط حوايل ٥٣  العربية؛  املنطقة  اإلنرتنت يف  استخدام  أمناط  كبرية يف 

وسائل التواصل االجتامعي من أصل ١٢٥ مليون مستخدم لإلنرتنت. ومن املأمول أن تؤدي زيادة 

مستخدمي شبكة اإلنرتنت إىل تعزيز تطوير مجتمعات املعرفة العربية. ومن املتوقع أيًضا حدوث 

تقدم عىل صعيد املساواة بني الجنسني، بالرغم من استمرار وجود تحديات جوهرية يف املنطقة 

بشكٍل عام. وقد تحقق بعض التقدم امللحوظ يف السنوات القليلة املاضية؛ فقد طرحت الجزائر 

واألردن واملغرب وتونس حصًصا برملانية للنساء يف القوانني االنتخابية الوطنية. كام يزداد تدريجيًّا 

عدد النساء اللوايت ينخرطن يف االقتصاد والسياسة.

وختاًما، يحدد التقرير ثالثة سيناريوهات متناقضة للعامل العريب يف عام ٢٠٢٥ تُوضح مآل الحاالت 

النهائية الثالث املمكنة. وتأخذ هذه السيناريوهات بعني االعتبار التوجهات الرئيسية التي من غري 

املرجح أن تتغري، وتُطور ثالث طرق مختلفة يستطيع صانعو السياسات من خاللها اتخاذ رّد فعل 

السيناريو  يتمثل  الرشق األوسط يف عام ٢٠١٥.  منطقة  منها  تعاين  التي  األزمات  مناسب وإدارة 

األول يف ”التهدئة العربية“؛ حيث تتجه الدول العربية إىل اإلصالح، ولكن ليس مبا يتطلبه تغيري 

معالجة  يف  العربية  الدول  وفشل  العريب“  الداخيل  ”االنفجار  الثاين  السيناريو  ويتناول  الوضع. 

القضايا الساخنة. أما السيناريو الثالث؛ ”القفزة العربية“، فهو سيناريو اإلصالح املستدام.
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اظفع ضراشغك

و ضارغضاتغر
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