
 في فيالدلفيا "أفق جديد"محاضرة للدكتور كامل محادين 

 
استتتت معالي تتتتاذ لادستتتت اولاذتتتت م تشليتتتتاماةلمعتتتتا لي   تتتتاشلاذ اي تتتت لي تتتتاذ ل
اذتتتت م تشلمايتتتتاليلتتتتاته للتتتتة للهاش تتتترلذل اي تتتت ل ذمتتتتا ليلا تتتتا لذ لعتتتت لمل تتتت ل

لشئتتتتت الاذ اي تتتتت لاذهن ستتتتت ل لالتتتتتتشلادستتتتت اولاذتتتتت م تشلي  تتتتت لاذ تتتتت  لستتتتتاذ 
مادستتتت اولاذتتتت م تشليلعتتتت لتيتتتت  ليتتتتتاتلي   تتتتاشلاذتتتتائ المادستتتت اولاذتتتت م تشل
قاستتت لاذ ع تتت  ليع تتت لمل تتت لاذهن ستتت لمشرتتتالي تتتاذ لاذتتت م تشلمعتتتا ل اذتتت م تشل

 تتتت مشاللت تتتتاتلاذتتتت م تشليلتتتتاته ل اذ اي تتتت لل,يلتتتتاته لم تتتتلاالذمعتتتتت لاذتتتت يت ل
ل.ماذمائع  ليل ها

هالفتتت لاذ اي تتت لاذتتت م تشلمايتتتاليلتتتاته ليالتتتتل   تتت لاذ تتت شلي تتتاذ ل لتتت  مل
ادياهل تتت لاذا هتتتت لاذع عاشهتتت لذلعهن ستتتت  لاذع عتتتتاشه لميتتت لم   تتتت لادستتتت  ات ل

ل.ي لاذع اراتلاذ الل  لف لاذ صاي  لاذ عاان  ل

لاذ تتت لق يتتترلف هتتتالاذتتت م تشل  تتتا ل تتتا تشلم تتت  لاذتتت م تشليلتتتاته لفتتت ليلا تتتا ر
ادستتتاذ الاذ صتتتع ع  لماذ      تتت لاذ تتت ليتتت ل تتتينهالاةل ا متتت ل   تتتتهاليتتت ننال
يتتت لاذنار تتت لاذ      تتت لماذ عاان تتت لماذ عاذ تتت لملا تتت لاذعتتت ةلاذ تتت ار  لينهتتتال
مع هنتتت لاذ معتتت لماذ تتت ل  لتتتالي تتت ت لادشتةلاذلالتتتاش لم  تتتلالشافتتت ال ليتتت ل

ل.شماف لاذ لالاذتطن ل



يتتت لقعتتتالاذع عتتتاشه  لمدل   تتت للمت تتتاشليلتتتاته لاذتتتنلتةلاذعتتت ةلدل  تتت الفمتتت 
يتتت لقعتتتالاذعهن ستتت  لذلتتتت لادن تتتاةل تتتتلاذ نصتتتالاذعهتتتت لاذتتت  له تتت  لفتتتت ل

مم تتتت ل متتتتا لذعصتتتتلل لادن تتتتاةلمرا ا تتتترلاذع هنتتتت لماذتتتت  له تتتتا لم تتتت ل ن تتتتيل
ل.مشغعا رل

متمتتت ليلتتتاته لاةلاذتتتتط له تتتلالرا تتتن لرالتتتاشه لذع  لتتت لاذلالتتتاشاتلاذ تتت ليتتتاتل
م تتتت لادش لل,ثليتتتت لقعتتتتالاذها تتتتع   ليلتتتتنل تتتت الاذاتتتتا ليتتتتامشال ل عنائهتتتتالاذلتتتت ه

اذلالتتتتتاش لماذع عتتتتتاش للاذتتتتت  له تتتتتلالشافتتتتت ال لميصتتتتت شالذ ذهتتتتتا لاذع عتتتتتاش ل
ي تتتت تال ليلتتتتنلرتتتتثلاذ لعتتتت ليلتتتتنلادستتتت  ات ليتتتت ل تتتت الاذلنتتتت لل,ماذ     تتتت ل

ميعتتتتاليع تتت لمل تتتت لاذهن ستتتت لل.اذتتت  لهل التتتتنرلادشتةللفتتت لم تتتتاةلي نتتتترلمقتتتااال
صتتتامن ليتتت لاذ تتتلالماذ متتت هالمشئتتت الق تتت ل ن ستتت لاذ عتتتاش لاذتتت م تشلتستتتاي لل

ذلتت م تشليلتتاته ليلتتنل تت الاذعلا تتا لاذم عتت لميتت لتيلهعتتالفتت لاستت عااشليمتت ل
يؤمتتت ه ليلتتتنلتةلاذتتت م تشليلتتتاته ليتتت لت تتت لاذمايتتتاتللياتتتال تتت الاذعلا تتتاات

ل.ادماتهع  لمادق صاته لماذ  اس  ل

مر تتت للمفتتت لنهاهتتت لاذعلا تتتا لاذ تتت لرالتتتا اليتتت تليتتت لتيالتتتا ل   تتت لاذ تتت شها
تاشلنمتتامليتستتالت تتااللةذهتتالاذتت م تشليلتتاته ليلتتنللاذلل تت فتت للليتت لاذ لعتت 

للاس ل لماس   اشاتلاذ لع لرت لي تلي لاذمالاهالف ل  الاذع ا 


