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ٚىبلح قةل٥  2:63زبلزح ٨٦ أٌٔةء دل٤ف ٝيةدة زٮرة ي٥ٌ ٬ؾا ال١ذةب قري ظيةة 
٨٦ كزبلزذ٭٥  كظكني النةٚيع ٬ٮ ادلاٚئ، كًل٧ةؿ ادلي٨ ظكني ٬ٮ ادلاٚٓ، ٬ٮ ادلاٜٚ،

هل٥  ٪ةاذلي٨ ػىى الكذحدأزري٥٬ الكيةيس ال يج٤ٖ ٦ج٤ٖ زمبلا٭٥ ا٣ٞةدة امل٭٧ني ٣ك٨ 
ـاؿ ابلةيق يجذْؿ أف يأذف اهلل هل ثة٣جرش، اكم٤ح  ة٠ذج ٚبل نرش ثٌٕ٭ة ٦٪ؾ ق٪ٮات، كالي

 كبٮحلحكال ٥٬ دٮلٮا م، مجةؿ ٔجؽ اجلةرص كأ٩ٮر الكةدات نياحك٥٬ دٮلٮا الؿاةقح اكلؿ
٦س٢ مجةؿ قةل٥ اذلم دٮىل الؿاةقح ثةجليةثح ٣ٛرتات ٝىرية الؿص٢ اثلةين أك اجلةات األكؿ 

جؽ احل١ي٥ اعمؿ كزًلؿية حميي ادلي٨  جؽ ال٤ُيٙ ابل٘ؽادم ٔك ٮأك  ٧٠ة أ٩٭٥ ل٥ خيًٮ
 اكفأك ٦ؾ٬جة يف الكيةقح ىلع حنٮ ٦ة ٨٦ جتةرب احلك٥ ٦ة حي٢٧ هل٥ ثى٧ح ٦ذاكم٤ح 

٨ٔ الكيةقح ثؽرصح ٠جرية الكذح األكاا٢ ٨٦ أٝؿا٩٭٥، ٧٠ة أ٩٭٥ ل٥ يبذٕؽكا هلؤالء 
 ٦س٧٤ة ٢ٕٚ ز٦يبل٧٬ة ظك٨ اثؿا٬ي٥ كػةدل حميي ادلي٨.ابلريكٝؿايط كاتلأزري احل١ٮ٦يح 

ألدكار ا٣يت دجةي٪خ اتل١ٮي٪ةت اجلٛكيح هلؤالء اثلبلزح، ك٨٦ ز٥ ٚٞؽ دجةي٪خ َجيٕح ا
٬ٮ ظكني النةٚيع كٝةمٮا ث٭ة ػبلؿ ٚرتة كصٮد٥٬ يف رأس الك٤ُح ٚأكرث٥٬ ثٞةء ٚي٭ة 

ٓ ٦ذ٧زي َي٤ح زبلزح  ٢٧ٔ ٩ةاجة ل٤ؿاحكني مجةؿ ٔجؽ اجلةرص كأ٩ٮر الكةدات كد٧ذٓ ثًٮ
رشي٨ اع٦ة )٦٪ؾ  ( ك٬ٮ ٦ة ل٥ حيِ ث٫ ٗريق ٨٦ أٌٔةء دل٤ف 2:86كظىت  2:63ٔك

ل٥ يك٨ وةظت محةس صةرؼ ملرشكع ٦ة كل٥ يك٨  ىلع أ٫٩، كٝؽ ٔؿؼ ٝيةدة اثلٮرة
                                      ن                              وةظت ثى٧ح ّة٬ؿة يف ٦يؽاف ٦ة ل١٪٫ ٢ّ رصبل  ٨٦ رصةؿ الىٙ األكؿ يؤدم امل٭ةـ 

االقتيبلء ىلع اقذ٧ؿار ىلع حنٮ حيِٛ ل٤سٮرة ظٞٮٝ٭ة يف ثٞٮة كا٩ٌجةط ا٣يت دٮلك إحل٫ 
 ٤ُح.كحيِٛ هلة ٦٭ةثذ٭ة يف أداء ٬ؾا ادلكر امل٧كٟ ثةلك، الك٤ُح

اكف ٨٦ امل٧ك٨ حلكني النةٚيع أف ي٢ْ يف الك٤ُح ٣ٛرتة أَٮؿ لٮ أ٫٩ اكف ٦ذٕةك٩ة 
اخلىٮـ كد٭ؽاذ٭٥، كيف اتلٕجري ا٣يح ٨ٔ الٮالء ل٤ؿاحف  اقذؽاعءيف ىلع قبي٢ املسةؿ 

٦ٓ راحف اكف ا٩ذىةرق امل٧كٟ ثةلك٤ُح ل١٪٫ اكف ٝؽ دىٮر ٩ٛك٫ أكرب ممة ٬ٮ ٚي٫، 
كهلؾا اكف ٨٦ كبة٢ٕٛ٣ أيٌة أكرب ثكسري ممة اكف ٚي٫،  ٪ُٜاحلةق٥ اذليك ٝؽ ص٫٤ٕ ثةمل

ا٣ُجييع أف يذؼُةق الؿاحف أ٩ٮر الكةدات إىل اجلي٢ اذلم ي٤ي٭٧ة كخبةوح أ٫٩ ٬ٮ ٩ٛك٫ 
 أكرب ٨٦ الؿاحف أ٩ٮر الكةدات يف الك٨ ثأكرث ٨٦ ٔرشة م٭ٮر.



  

ٮرة ٦ذؽٚٞة ك٬ٮ ادلاٜٚ وبلح قةل٥ ٚٞؽ اكف ٦٪ؾ األيةـ األكىل ل٤س اثلبلزح أ٦ة أكؿ
                                 ن                      ن                ثةحليٮيح كا٢٧ٕ٣ كا٣جنةط كالالكـ أيٌة ، كٌلف حمجة ل٤ْ٭ٮر ٝةدرا  ٤ٔي٫، مٮاّجة ىلع 

٨٦ ثني دكا٦ةت األظؽاث، كٌلف  لك ٦ة ي٧ك٨ ٨٦ ا٣ْ٭ٮر كدأ٫ٞ٣ كدٮ٬ض٫ اقت٪ٞةذ
يذؽٜٚ ثةهلضٮـ ىلع زمبلا٫ ىلع حنٮ ٦ة اكف يذؽٜٚ ثةتلرصحيةت أ٦ةـ مكذ٧ٕي٫، كٌلف 

 اجتةق ىلع حنٮ ٦ة اك٩خ ارا ق دذؽٜٚ يف لك النؼىيةت، كٌلف ٨٦                 ٌ يذؽٜٚ ثةحلؿًلح يف لك  
ا٣ُجييع أف يثري ظٛيْح الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ك٣حف ٗريد٫ ٚعكت، كٌلف ٨٦ 
ا٣ُجييع أيٌة أف يذ٥ اتلؼ٤ه ٦٪٫ يف أكؿ ٚؿوح دذةح هل ليك يٌ٘ج٫ أك ي٘ةًج٫، ك٬ٮ 

ٮل ٨٦ زمبلا٫ د٧ك٨ ٬ؤالء ٦ة ظؽث ثة٢ٕٛ٣ إذ أ٫٩ ٔ٪ؽ٦ة أىت إىل امل٘ةًجح كالن١
الـمبلء ٨٦ دُٮيؿ ٦٘ةًجذ٫ إىل ٦ٛةرٝح أك ٦ٛةو٤ح أك ٦ٞةَٕح ك١٬ؾا دؿؾ دل٤ف 

ث٧ٛؿدق، ٝج٢ أف يىجط مجةؿ ٔجؽ اجلةرص راحكة ل٤ض٧٭ٮريح  2:66ٝيةدة اثلٮرة يف 
كإف كيذعٮؿ ثجٞيح أٌٔةء دل٤ف ٝيةدة اثلٮرة إىل كزراء يجذ٧ْٮف يف ق٤ٟ الٮالء 

 ٦ذٞؽ٦ني يف دؿدحج٭٥ ا٣ربكدٮًلٮيل ىلع الٮزراء ا٣ُجيٕيني.ٮا صةم٤٭٥ ثأف يكٮ٩
أ٦ة اثلةين ك٬ٮ الٮقٍ ثني األكؿ كاثلة٣ر أم ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ٚٞؽ اكف كقُة يف 

٦٪ؽٚٓ ثأكرث ٦جنٍ ٦٪ضـ ل١٪٫ لك وٛةد٫ ٚبل ٬ٮ داٜٚ كال ٬ٮ داٚئ كإ٧٩ة ٬ٮ داٚٓ 
رة ىلع ا٢٧ٕ٣ كاتلع٢٧ ٦٪٫ أف يكٮف ٬ةداة ك٦رتيسة، اكف م٤ٕح ٨٦ ا٣جنةط كا٣ٞؽ

                              ن                                  ل١٪٫ يف الٮٝخ ذاد٫ ل٥ يك٨ ٝةدرا  ىلع دىٮر دؿديت األكلٮيةت ىلع حنٮ ٦ة اكف 
مجةؿ ٔجؽ اجلةرص يؿدج٭ة يف مؿاظ٢ ا٢٧ٕ٣ املؼذ٤ٛح، كٌلف احلةك٥ ا٣ٛؿد الؿاحف 

                                                               ن          ٦جؽاية يف أٚاكرق كل٥ يك٨ ثؿامجةد٪ة ٚي٭ة ٧٠ة اكف م٤زت٦ة كل٥ يك٨ ٝةدرا  ىلع اتلأ٥٤ٝ 
دٛذٞؽ اخلربة ك د٤٧ٟ الك٤ُحىلع اتلُٮر امل٤ُٮب ٨٦ مؼه ٦س٫٤ يف ٝيةدة  كال ظىت
 ،2:75دؿؾ الكيةقح يف ازؿ ةتلعؽيةت كدس٤ٞ٭ة األػُةء، ك١٬ؾا ٚإ٫٩ ث٭ة ٩ٛك كحتةرص

ك١٬ؾا ٩ؿل دةريغ دؿؾ اثلبلزح  كلٮ ل٥ ي٢ٕٛ ٣رتًلذ٫ الكيةقح ٩ٛك٭ة ثإ٬ة٩ح أك ٝذ٢.
٦ٓ ٬ؾق ا٣ٛرتات أك ا٣ٛضٮات ال١جرية  2:86ز٥ يف  2:75ز٥ يف  2:67ل٤ك٤ُح يف 

 الاكمٛح ٨ٔ اػذبلٚةت ًؼ٧ح يف اتل١ٮي٨ النؼيص كاجلٛيس هلؤالء الـمبلء اثلبلزح.
، يف ٠ذةب ٨٦ ٠ذيب ا٣يت اثلبلزح احليٮاتؾق كدٞييِل هل كحت٤يٌل دىٮيؿميف 

٠٪خ ظؿيىة لك احلؿص ىلع إ٩ىةؼ اتلةريغ ٝج٢ ظضجذ٭ة ّؿكيف ا٣ٞةقيح ٨ٔ ا٣جرش، 
األمؼةص، كىلع االحنيةز ل٤ٮ٨َ ٝج٢ االحنيةز ل٧٤نةٔؿ النؼىيح أك املجؽايح، إ٩ىةؼ 

٧٠ة ٠٪خ ظؿيىة ىلع ابلعر ٨ٔ أيح َةٝح ٨٦ اجلٮر يف الك٤ٮؾ أك ا٣ُؿيٞح أك الؿأم، 



  

٠أ٧٩ة ٠٪خ ظؿيىة ىلع اتل٧ضيؽ ظىت لٮ ل٥ دذٮاٚؿ هل األقجةب، ذلٟ أين كصؽت أف 
 الٮوٮؿ إىل احلٞيٞح كىلع دىٮيؿ٬ة ٠ؾلٟ. أكرث ٝؽرة ىلع ”املذٕةَٙ“٬ؾا األق٤ٮب 

ك٦ٓ ٬ؾا ٚإف اجلىٮص ا٣يت حتؽث ث٭ة أوعةث٭ة اك٩خ ٠ٛي٤ح يف ٠سري ٨٦ األظيةف 
                                              ن     ن               ثجكٙ لك حمةكالت اتلض٧ي٢ كا٣رت٦ي٥ ا٣يت ثؾ٣خ ٚي٭ة ص٭ؽا  ٠جريا  كخبةوح ٦ٓ أ٬ؽأ 

 ًٕيذ٫ك“٬ؤالء اثلبلزح ك٬ٮ ظكني النةٚيع اذلم اعش ك٦ةت ك٬ٮ يذىٮر أف 
ٕيح ٫ ٨٦ َجٞح ٗري ا٣برش، ذص٤ٕ ”حرياثلٮ ك٬ٮ يٕذرب٬ة ٦ٛذةظة ٣ٛ٭٥ ا٤ٛ٣كٛح ٧٠ة الًٮ

ٕيح امل٪ُٞيح، كٝؽ كو٢ ث٫ احلةؿ إىل أف يٞٮؿ  امل٪ُٞيح كإف اكف ال يٕؿؼ محبة ٨ٔ الًٮ
 ٩ٟ إذا أردت أف د٪ةٝل ٬ؾا اتل٧زي ٤ٕٚيٟ أف دٞٮـ ثسٮرة ٝج٢ أف د٪ةٝل.إ

اذلم ا٨٦ ث٫ اك٩ة يؤ٦٪ةف أيٌة ث٭ؾا اٚٓ ادلاٜٚ كادلكيجؽك أف الؿص٤ني اآلػؿي٨ 
٥ ممة د٧زيت ث٫ ادلاٚئ،                     ي                                       كإف اك٩خ ا٣ْؿكؼ ل٥ د ١٧٪٭٧ة ٨٦ اتل٭ؽيؽ ث٫ ىلع الٗؿ

مؼىيةد٭٧ة ٨٦ اجلٛٮذ كا٣ٞٮة كاتلؽٜٚ كادلإٚيح ىلع حنٮ ٦ة دٮيح األق٧ةء ا٣يت حتؽز٪ة 
 ٔ٪٭٥ ث٭ة.

٢ أكرث ٨٦ أف ييضء ٬ؾا ال١ذةب مأف ٠ذب٪ة الكةثٞح ال يٕٛثٌف يل أف أٝٮؿ إف 
أ٦ةـ ا٣ٞؿاء، كأف يذٮال٬ة ثةتلع٤ي٢  كاحلٞةاٜ كاألظؽاث كاحلٮارات كالؿكايةت اجلىٮص

يف اإلَةر  اكأف يٌٓ ٩ىٮص لك ٬ؾ كا٣رتديت كاتلجٮيت كاملؽارقح كاملؿاصٕح كاجلٞؽ،
 .ال١ٛي٢ ثأف دٛيؽ ٬ؾق اجلىٮص ٨٦ لك ٦ة ٝؽ٦ذ٫ ٨٦ إٚةدات ٬ةا٤ح تلةرخي٪ة لك٫

اٝذُٕذ٫ ٨٦ ا٣ٞةرئ ػ ٨٦ أف أٚيي يف إىل  ػ ثٕؽ لك ٬ؾا الٮٝخكلكخ يف ظ٢ 
احلؽير ٨ٔ ٦٪٭يج يف ٠ذةثح ٬ؾا ال١ذةب، أك ال١ذت الكةثٞح، ٧ٚٞؽ٦ةد٭ة كأثٮاث٭ة 

إ٧٩ة أ٩ة ظؿيه يلع أف أٔذؾر .. كٚىٮهلة كٚٞؿاد٭ة ظة٤ٚح ث٭ؾا احلؽير ٨ٔ ٬ؾا امل٪٭ش
قيأػؾ يلٌع ال١سري، ٚأ٩ة برش،  ل٤ٞةرئ ٨ٔ لك ٦ة ٝؽ يأػؾق يلٌع، كالثؽ أف لك ٝةرئ

أف أكٮف ٨٦ أكاقُ٭٥، إ٧٩ة أ٩ة إىل  كلكخ ٨٦ ػيةر اجلةس، كال أّ٪ين ػ ظيت ػ أو٢
٥ ثةلٔضٮؿ  ٥ ممك لك ٦ة أظةكؿ أف أ٣زتـ ث٫ ٨٦ دٝح،٨٦ ٗؿ ة أصرب ٩ٛيس ٤ٔي٫ ٨٦ بةلٗؿ

٥ لك ٦ة أثؾؿ ٨٦ بةل٠ذةثح اجله ٔرش مؿات أك أكرث يف ٠سري ٨٦ األظيةف، ك ٗؿ
كأ٨ّ أ٩ين أيٌة ال أػ٤ٮ ٨٦ حتزي  ٕح جتةرب ٦ُجٕيح ٝؽ دٛٮؽ ا٣ٕرشة أيٌة.مؿاص

٥ لك ٦ة ية كاحنيةز حبك٥ ٔٮاَيف املذؽٚٞح ٗر ٔٮ ، ثؾ٣خ ٨٦ ص٭ؽ يف أف أكٮف مًٮ
ل١ين ٦ٓ ٬ؾا أصؽ ٩ٛيس ٦٪ؽٕٚة يف ٠سري ٨٦ األظيةف يف اجتةق اػؿ ٬ٮ ٗري ٬ؾا 

٠سري إىل  كأّ٪ين أيٌة يف ظةصح يٮـ،اتلٮآً اذلم أرصٮ أف ي٨٧ اهلل ث٫ يلع يٮ٦ة ثٕؽ 



  

 ٨٦ اإلظكةس ث٧نةٔؿ اجلةس ا٣يت يجؽك أين ال أٝي٥ هلة ٦ة تكذعٜ ٨٦ كزف ظني أ٧ٔؽ
اجلىٮص ث٧ة أصؽين ٦٪ؽٕٚة إحل٫ حبك٥ ٦٭٪يت كممةرقيت ٠ُجيت ٨٦ ترشيط إىل 

كأّ٪ين ثٕؽ ٬ؾا لك٫ أيٌة اعصـا ٨ٔ اإلظةَح ثكسري ٨٦ ا٣ٕيٮب كاملآػؾ يف  .كدٞيي٥
أف ي٭يئ يل ٨٦ أمؿم رمؽا،  ييت ك٤ِٝل كًلذةثةيت، كل١ين ٦ٓ ٬ؾا أدٔٮ اهلل مؼى

كأف ي٭ؽيين قٮاء الكبي٢، كأف ي٘ٛؿ يل، كأف ي٪٥ٕ يلٌع ثةتلٮٚيٜ، كأف جي٤ٕين ٝةدرا يلع 
 .م١ؿق أف م١٪ين أف أٝؽـ ٬ؾا ا٢٧ٕ٣ احلٮـ، كأف أٝؽـ قٮاث٫ٞ يف األيةـ املةًيح

كٝؽ َةؿ ا٣ٕ٭ؽ ثذضةرب٭ة ٦ة دجًف ٨٦ أ٧ٔةيل دٞؽي٥  ىلاهلل أف يٮٚٞين إ كيلك داعء إىل
يلع ماكديب يف ابليخ كامل١ذت كا٣ٕيةدة، كالٮٝخ ال  لاملُجٕيح يلع م١ذيب أك ثةألظؿ

 .يكٕٛين، كاجل٭ؽ يذٌةءؿ، كا٧ٕ٣ؿ ٝىري، ك٣ك٨ أمٌل يف اهلل ٠جري

أقأؿ أف يٞيين رش اهلٮل، كأف يٞيين رش اتلٕض٢، كأف يٞيين رش  كاهلل 
دخنؽاع، كأف يؿزٝين ا٣٘ ى كاهلؽل كا٣ٕٛةؼ كاتلًف، كأف يذضةكز ٨ٔ قحبةيت، كأف اال

ٌ                       ن             يذ٧٘ؽين ثؿمحذ٫، كأف يؽي٥ يلع  دٮٚي٫ٞ، كأف جي٤ٕين ٝةدر ا ىلع م١ؿ ٫٤ٌٚ.  كاهلل                         
أقأؿ أف يؾ٬ت ٔين ٦ة أم١ٮ ٨٦ أل٥ ككوت  كاهلل أقأؿ أف ي٭ؽيين قٮاء الكبي٢، 

ػري ٧ٔؿم اػؿق، كػري ٧ٌٔل ػٮاد٫٧، كػري أيةَل ك٤ٜٝ، كأف حيك٨ ػذةَل، كأف جي٢ٕ 
أقأؿ أف ي٧ذٕين بك٧يع كبرصم كٝٮيت ٦ة ظييخ، كأف حيِٛ يلٌع  كاهلل  .يٮـ أ٣ٞةق

أقأؿ أف ي٭ؽيين قٮاء  كاهلل  .ٌٔٞل كذا٠ؿيت، كأف جي٢ٕ لك ذلٟ الٮارث ٦ين
ة، كاهلؽم، كالك الكبي٢، كأف يؿزٝين ا٣ٕٛةؼ كا٣٘ين، كا٣رب كاتلٌف، كا٢ٌٛ٣ ٕؽ كالًؿ

كأف ي٪٥ٕ يلٌع ثؿكح َة٣ت ا٥٤ٕ٣، ك٤ٝت ا٢ُٛ٣ ال١جري، كإي٧ةف ا٣ٕضةاـ، كيٞني 
 .املٮظؽي٨، كمٟ األَجةء، كتكة الت ابلةظسني

أقأؿ أف يٕيجين يلع ٩ٛيس، كأف يكٛيين رش٬ة، كرش اجلةس، كأف يٮٚٞين  كاهلل 
، كأف ي١٧٪ين ٨٦ ألف أد٥ ٦ة ثؽأت، كأف ي٪ٕٛين ث٧ة ٧٤ٔين، كأف ي٧٤ٕين ٦ة ي٪ٕٛين

جةدد٫، ٚ٭ٮ كظؽق اذلم ٦٪عين ا٢ٕٞ٣، كاملٕؿٚح، كامل٪ُٜ،  ا٣ٞيةـ حبٜ م١ؿق كمحؽق ٔك
اذلم  كا١ٛ٣ؿ، كاذلا٠ؿة، كالىعح، كالٮٝخ، كا٣ٞؽرة، كاجل٭ؽ، كاملةؿ، كا٣ٞجٮؿ، ك٬ٮ 

٧ٌٕين، كظجت ٚي٫ ػ٫ٞ٤، ك٬ٮ كظؽق ا٣ٞةدر يلع أف يذضةكز  ٬ؽاين، ككٚٞين، كأكؿ٦ين، ك٩
ػ كظؽق ػ  ةيت كيه ػ ثة٣ُجٓ كبةتلأكيؽ ػ ٠سرية ك٦ذٮادؿة ك٦ذ٪ة٦يح، ٫٤ٚ ٨ٔ قحب

 .احل٧ؽ، كالن١ؿ، كاثل٪ةء احلك٨ اجل٧ي٢



  

 

 
أكرث ٝةدة الٌجةط األظؿار ٝؽرة يلع ا٢٧ٕ٣  :::2ػ  2:32 اكف ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني

٦ة الؿاحف ٔجؽ اجلةرص أكرث٥٬ ٝؽرة ىلع الـاع٦ح، كىلع حنٮ اكف ٦ة يلع حنٮ ، اإلدارم
ٔجؽ ال٤ُيٙ كىلع حنٮ ٦ة اكف اكف الؿاحف الكةدات أجنع٭٥ يف ا٢٧ٕ٣ الكيةيس، 

زًلؿية حميي ادلي٨ أجنع٭٥ ، كىلع حنٮ ٦ة اكف ابل٘ؽادم أجنط زمبلا٫ يف ا٢٧ٕ٣ اتل٪ٛيؾم
االقذعٮاذ ىلع يلع ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ أكرث٥٬ ٝؽرة كىلع حنٮ ٦ة اكف يف ا٢٧ٕ٣ األ٦ين، 

٤ٝٮب املذٕةم٤ني ٫ٕ٦، كىلع حنٮ ٦ة اكف مجةؿ قةل٥ أكرث٥٬ ٝؽرة ىلع ٚ٭٥ االٝذىةد، 
كىلع حنٮ ٦ة اكف وبلح قةل٥ أكرث٥٬ ٝؽرة ىلع ال٧٤ٕةف كاحلٌٮر، كىلع حنٮ ٦ة اكف 

 كالٮٝةر. ظكني النةٚيع أكرث٥٬ ٝؽرة ىلع الك١ٮف
 نيَ خع ن  ي حارخذ اماغخّ ماكُث نٍال ادل

إذا أرد٩ة أف ٤٩ؼه مكرية ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني الكيةقيح ٚإ٩٪ة نكذُيٓ أف ٩ٞٮؿ 
ثك٢ٌ بكةَح إف أدكاد٫ ث٧ة ٚي٭ة ٦٪ةوج٫ املذٞؽ٦ح يف الك٤ُح اك٩خ إًٔٙ ٨٦ ذػريد٫ 
جٮف اػذيةر  اإلي٧ة٩يح ثةدلي٨ كالٮ٨َ كاتلٞؽـ ىلع ظؽ قٮاء، كأل٩ين ٨٦ اذلي٨ حيي

ملية٣ح إىل ا٣جكجح إىل األ٢ٌٚ ال إىل األ٢ٝ ٚٞؽ اػرتت ٬ؾق اجل٤٧ح ثؽيبلن ٨ٔ األ٣ٛةظ ا
اجل٤٧ح الٮوٛيح األػؿل ا٣يت يٕذرب٬ة اػؿكف ٦٪ةّؿة هلة كأدؽ دٕجريا كيه أف املؽٕٚيح 

 إًٔٙ ٨٦ اذلػرية.
كرب٧ة اكف ٨٦ اإل٩ىةؼ أف أثؽأ ثةإلمةرة إىل ثٕي احلٞةاٜ ا٣يت قجذ٪ةكهلة إف مةء 

ٝيؿبةن إىل ٦سةحلح النجةب  2:63اءة ظيةة ذلٟ الؿص٢ اذلم اكف أكرث رصةؿ زٮرة اهلل يف ٝؿ
جح ا٣يت دٛٮؽ ا٣ٞؽرة، كا٣ٛٮرة ا٣يت دٛٮؽ  ث٧ة ٚي٭ة ٨٦ احل٧ةقح ا٣يت دٛٮؽ احل٧١ح، كالٗؿ

 اثلٮرة، كاثلٮرة ا٣يت دٛٮؽ اتل٘يري.
 ـقيّ ىلع غتس اجلارص واجلارصخث

ات اجلةرصيح املٕ٪ٮيح يٕٮد ا٢ٌٛ٣ ٚي٭ة إىل ٨٦ احلٜ أف ٩ٞٮؿ إف ٠سريان ٨٦ اإلجنةز



  

٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني كإذا اكف ٬٪ةؾ زبلزح ٨٦ أٌٔةء دل٤ف ٝيةدة اثلٮرة ٝؽ و٪ٕٮا 
 /املضؽ اذلم أظةط ثىٮرة الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص يف اتلةريغ ٚإ٩٭٥ حبكت ا٣رتديت

ةج كاإلجنةز املةدم )اإلوبلح الـرايع كالكؽ ا٣ٕةيل كدل٤ف اإل٩ذ مجةؿ قةل٥ .2
 .٣غإكمى٪ٓ ٠ي٧ية. 

يؽ ا٥٤ٕ٣ كدلةلف  ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني .3 كاإلجنةز املٕ٪ٮم )اتل٤ٕي٥ كدُٮيؿ األز٬ؿ ٔك
 .ا٤ٕ٣ٮـ كا٣ٛ٪ٮف ك٬يبح ا٣ُةٝح اذلريح.. ا٣غ

كاإلجنةز احلٌةرم )دُٮيؿ ١ٚؿة املىة٩ٓ احلؿبيح،  ٔجؽ ال٤ُيٙ ابل٘ؽادم .4
 .كال١ٮر٩حل، كاالقذةد كامليةدي٨، كاإلجنةزات املؽ٩يح(

 قيّ  ي ؾياؽث أدةيات اثلٔرة ـ
كوٮرة الؿاحف ٔجؽ اجلةرص ابلية٩يح اإلجيةثيح اك٩خ  2:63كإذا صةز أف وٮرة زٮرة 

٨٦ و٪ٓ مجةاعت دٮ٣خ ٝيةدة ا١ٛ٣ؿ كاتلٕجري ٚإ٩٪ة نكذُيٓ أف ٩ٞٮؿ إف ٧٠ةؿ ادلي٨ 
ٮاف كالنيغ ابلةٝٮرم كٝج٢  ظكني اكف ي٧س٢ اجل٧ةٔح اثلةثلح ثٕؽ مجةٔيت ٚذيح ًر

 أػجةر احلٮـ ثك٢ ٨٦ ٚي٭ة. مجةٔح
ك٦ٓ أف أق٧ةء اذلي٨ وةٗٮا ل٤ؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص اتلٕجري ٨ٔ أٚاكر اثلٮرة 
دكةد دكٮف دل٭ٮ٣ح ل٤ٕة٦ح ٚإف اخلةوح يٕؿٚٮف أف ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني اكف يكذٕني 
ىلع ويةٗح ٬ؾق األٚاكر اجلةرصيح يف أ٢ٌٚ ٝة٣ت ثأ٢ٌٚ ا٣ٕٞٮؿ ابلية٩يح يف ذلٟ 

٪٭٥ ىلع قبي٢ املسةؿ األقذةذ حم٧ؽ قٕيؽ ا٣ٕؿيةف اذلم د٪ُٜ ٚٞؿات ا٣ٕرص، كٌلف ٦
ثٕي ٠ذت الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ثة٣ٞٮؿ ثأ٫٩ ٬ٮ اذلم وةٗ٭ة كًلذت صٮ٬ؿ٬ة 

 كدؿؾ ا٣ُبلء اخلةريج لنؼىيةت وعٛيح ٨٦ ٝجي٢ األقذةذ حم٧ؽ ظكجني ٬يلك.

 ظٍػخّ اىػاحلث 

٥ ٨٦ االػذبلٚةت الٮاًعح يف اتلٮص٭ةت الكيةقيح كاالصذ٧ةٔيح ثني  يلع الٗؿ
 ادل كبالؿاحف ٔجؽ اجلةرص كًل٧ةؿ ادلي٨ ظكني ٚٞؽ اكف ٢٧ٔ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني 

ل٤سٮرة كا٣ٕ٭ؽ اجلةرصم، ذلٟ أف إجنةزاد٫ اك٩خ  ٧حرٚيٕح ا٣ٞك مٌيبحث٧سةثح كاص٭ح 
 .دىت يف اجتةق املسةحلةت كا٣ٞي٥ ا٤ٕ٣ية، كٌلف أدا ق ٦ذع٧كة ٦ذ٧زيا



  

إ٫٩ ٦٪ؾ ٦٪ذىٙ اخل٧كح٪يةت كظيت أزتاهل الكيةقح ٘ح ثبل ٦جة٣كي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ 
٢ّ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ث٧سةثح أكرث رصةؿ اثلٮرة دٮحلة ل٧٤كبٮحلةت اإلداريح، كٝؽ 
رضب ث٫ املس٢ يف ٔؽد املضةلف ا٣يت اكف يؿأق٭ة، كيجؽك أف الؿاحف ٔجؽ اجلةرص اكف 

مل٤ٛةت ٩ْؿا جلؽيذ٫، يلع إٗؿا٫ٝ يف ٠سري ٨٦ اأيٌة ٦ٓ زٞذ٫ ث٫ كدٞؽيؿق هل ظؿيىةن 
اعم٢ ٦٭٥ ك٬ٮ ٔؽـ ٝؽرد٫ يلع اقذُٞةب إىل  كإػبلو٫، كدٛة٩ي٫، كمحةق٫، ثةإلًةٚح

 .املض٧ٮاعت يف اجتةق ٦٪ة٬ي ل٤ؿاحف ٔجؽ اجلةرص ٩ٛك٫
ك٦ٓ أف ٠سريي٨ ٨٦ املسٞٛني املرصيني اك٩ٮا جيؽكف ٚي٫ ٧٩ٮذصةن لؿص٢ دك٣ح ٝةدر 

ك٫٩ كٝؽ جتةكز ظؽكدق يف اإلمكةؾ خبيٮط يلع اإلجنةز، ٚإف ٠سريي٨ اػؿي٨ اك٩ٮا يىؿٍ 
يف  ا٣ٕٞةد يكتن٭ؽكف ثٞٮؿ ٦أزٮر لؤلقذةذ ٔجةس٬ؤالء ٠سري ٨٦ الك٤ُح، كٌلف 

ٓ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني كأٝؿا٫٩ ٨٦ الٌجةط زؿ ٨ٔ كٝؽ، الكؼؿيح ا٣ُؿيٛح ٨٦ ًك
ي
 أ

ةقت يٮـ ا٣ٞية٦ح األقذةذ ا٣ٕٞةد أل٫٩ كصؽ يف ٔرص اكف ٧٠ةؿ ادلي٨ ، ٝٮهل إ٫٩ ٨٣ حيي
 .راحكة هليبح ا٣ُةٝح اذلريحية مٮال٩ة( )ظكني ٚي٫ 

 رأي زمالئّ ـيّ 
اكف ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ث٧سةثح اثلةاؿ األ٦س٢ يف دىٌٮر لٌك ٨٦ الؿاحف مجةؿ ٔجؽ 

، ٧٠ة قرنل ػ اجلةرص كالؿاحف أ٩ٮر الكةدات ىلع ظؽ قٮاء ٚٞؽ اصذ٧ٕخ يف مؼىيذ٫
ذٌٞؽ كا٣جنةط ا٣ُجييع لكُّ ٦سةحلةت اثلةاؿ كٝؽراد٫ كا٩ؽٚةاعد٫ ٌٚبلن ٔ ٨ احل٧ةس ال٧ي

ٜه ال مٟ ٚي٫ ل١٪٪ة ٩ٕؿؼ ٨٦ ممةرقةد٪ة ل٤ٮّةاٙ  كاذل٨٬ احلةرض.. لٌك ٬ؾا ظ
ابلريكٝؿاَيح ث٢ كامل٭٨ كاحلؿؼ أف ٬ؾق املٮاوٛةت ا٣يت دي٧زٌي ٨٦ ٥٬ يف أكؿ درصةت 

، ٨٦ امل٧ةرقح ٝىريةالك٥٤ الٮّييف أك امل٭ين ٣حكخ يه ٩ٛك٭ة امل٤ُٮبح ثٕؽ مؿظ٤ح 
ٔ٪ةرص ، ٧٠ة أف ٕٚ٪ةرص اتلٌٛٮؽ يف املؽرس األكؿ ٣حكخ يه ٔ٪ةرص اتلٛٮؽ يف املؽرس

٪ةرص اتلٌٛٮؽ يف اتلٌٛٮؽ يف األ ػىةيئ ٣حكخ يه ٔ٪ةرص اتلٌٛٮؽ يف ا٣ُجيت املٞي٥، ٔك
 .االقتنةرم ٣حكخ يه ٔ٪ةرص اتلٌٛٮؽ يف األػىةيئ

٥ٌ٤ ا اتل٪ٛيؾيح لٮّةاٙ ك٨٦ دكف أف أرق٥ ل٤ٞةرئ وٮرة ٦ذ٤ُجةت لك كّيٛح يف قي
ٮح إف ٧٠ةؿ ا٣يت مؿ ث٭ة ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني  ٚإين أقذُيٓ أف أٝٮؿ اآلف كبك٢ٌ ًك

ادلي٨ ظكني اكف ٦ذٌٛٮٝةن ىلع مجيٓ زمبلا٫ ث٨٧ ٚي٭٥ الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ٩ٛك٫ 



  

زٮرة، ٣ك٨ أيح الك٥٤ اذلم قيؼُٮ ٤ٔي٫ رصةؿ درصةت  ٚي٧ة يذ٤ٕٜ ث٧ذ٤ُجةت أكىل
درصح دةحلح ٨٦  دٛٮٝ٭ة الكةظٜ ٔ٪ؽ لك دجؽأ يف ا٣رتاصٓ ٨ٔ اك٩خمٮا٬ج٫ أملٕيح 

٥ٌ٤ ألف ٦ذ٤ُجةت ادلرصةت اتلةحلح دذ٤ُت ٨٦ اإلنكةف الكٮٍم  د٪ةزال ٧ٔة درصةت الكي
كإاعدة ، حتٮيؿان يف ٦سةحلةد٫دذ٤ُت ٦٪٫  يْ٪٫ اقذٮاء، أك ٤ٚ٪٢ٞ املٕ ى ثٕجةرة أػؿل/

٨ٔ أػُةء اآلػؿي٨ ثؽرصح دك٢ٛ  ٗي اجلْؿ ٦٪٫دؿدحج٫ هلؾق املسةحلةت ٧٠ة دذ٤ُت 
 ٌْ  .٥ ٨٦ اإلٚةدة ٦٪٭٥.. ك١٬ؾاهل أف يٕ

ببكةَح مؽيؽة ٚإف ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني اكف يكذُيٓ أف يكٮف ٬ٮ امل٥٤ٕ املسةيل ك
كل١٪٫ ل٥ يك٨ يكذُيٓ ث٪ٛف الك٭ٮ٣ح أف يكٮف املؽرس األكؿ ذلٟ أف دٞيي٥ 

٦زيات املؽرس ٨٦  املؽرس األكؿ يذ٤ُت ٨٦ املؽرس األ٢ٌٚ أف يت٪ةزؿ ٨ٔ ثٕي
 .أص٢ أف يكٮف ٬ٮ املؽرس األكؿ

ل٥ يك٨ الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ٩ٛك٫ ٝةدران ىلع أف يٕرب ل٧١ةؿ ادلي٨ ظكني 
ج١ؿان صؽان   .٨ٔ ٬ؾا املٕ ى كهلؾا ٚإف وؽا٦٭٧ة امل١ذٮـ ثؽأ ٦ي

كل٥ يك٨ الؿاحف أ٩ٮر الكةدات ك٬ٮ يؿاٝت املٮٝٙ ٝةدران ىلع أف يٕرب ل٧١ةؿ 
٫٧١ ىلع ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني يف مؿظ٤ح ادلي٨ ظكني  ٨ٔ ٬ؾا املٕ ى، كهلؾا ٚإ٫٩ ٗرٌي ظي

ج١ٌؿة ٚجٕؽ أف اكف يٕذٞؽ أ٫٩ ٬ٮ اإلنكةف اجلبي٢ إذا ث٫ يكتنٙ  )ىلع ظؽ ٝٮهل ٦ي
ك٣حف ٩بيبل ٧٠ة إنكةف ظٞٮد  ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني أف (خل٤ىةا٫ يف ٤ُ٦ٓ الكتيجيةت

 دىٮرق.
ُبةن يف أظاك٫٦ ىلع ك٨٦ ٔضةات اجلٛف ا٣برشيح أف الؿاحف أ٩ٮ ر الكةدات اكف ُمي

٥ أ٫٩ يجؽك ميىيجةن ٚي٭ة ٨٦ كص٭ح اجلْؿ ا٣برشيح، كًلؾلٟ اكف  ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ٗر
ُبةن ٚي٧ة ا٩ُجٓ يف ذ٬٪٫ ٨ٔ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني كأداا٫  الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ُمي

رب هل ٨ٔ ٦ٕ٪ةق الكي١ٮلٮيج احلٞيٌف ت ٬ؾق ظني ٩كذل١٪٪ة ، كٌلف اعصـان ٨ٔ أف يٕي
نكذُيٓ اآلف أف ٩ٞٮؿ ثك٢ٌ ا٧َب٪ةف أف ذ٩ت ، كٝؽ جتةكز٩ة ق٨ ٩٭ةيح اخلؽ٦حالكُٮر، 

٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ل٥ يأت ٦٪٫ كال ٨٦ أ٩ؽادق كل١٪٫ أىت ٨٦ ٩ْةـ اتل١ٮي٨ اجلٛيس يف 
اجلحل املرصم يف ذلٟ الٮٝخ ك٨٦ ٩ْةـ اتل١ٮي٨ يف النؼىيةت املرصيح يف احليةة 

 .ٕة٦حامل٭٪يح ز٥ يف احليةة ا٣



  

 ٌلارُث ةسانيخّ ةتسانيث الصئيط غتس اجلارص
)كيه دٕٚح  :2:4ختٌؿج ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني يف اللكيح احلؿبيح يف دٕٚح قبذ٧رب 

يس( أم ثٕؽ الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ثٕةـ كم٭ؿ ٍٚٞ ثح٪٧ة ٬ٮ او٘ؿ ٨٦ ٧املنري اجل
 ٚؿوح كل٥ ييذط ل٧١ةؿ ادلي٨ ظكني ٩ىٙ،الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ثسبلزح أٔٮاـ 

املؿدجٍ ثةتلأم٢ كال ث٧ؿاصٕح احلكةثةت ىلع ا٣ٞةيس ٦ج١ؿة ٨٦ ٚؿص الى٢ٞ اجلٛيس 
حنٮ ٦ة أديط ل٤كةدات يف ٦ٕذ٫٤ٞ ك٦٭ؿب٫ كال ىلع حنٮ ٦ة أديط ٣ٕجؽ اجلةرص يف ظىةرق يف 
ا٣ٛةلٮصة كال يف مؿاٝجذ٫ ٨٦ األ٨٦ بكجت ٌٔٮيذ٫ يف اإلػٮاف، ك١٬ؾا اكف ٧٠ةؿ ادلي٨ 

مكذٞي٥ ٨٦ دكف اتلأ٬ي٢ الاكيف ٣ٛ٭٥ اخلُٮط املذٕؿٌصح أك  ظكني ي٪٤ُٜ يف ػٍ
املذٞةَٕح كال اتلأ٬ي٢ الاكيف ٣رتبيح قيةقيح ٦ذٞؽ٦ح، كال اتلأ٬ي٢ الاكيف جلٌش ١ٚؿم 
٠ٛي٢ ثةال٩ذىةر ملسةحلةد٫ أك ٦ٕذٞؽاد٫، كظىت ال دكٮف ٬ؾق األظاكـ ٤ُ٦ٞح يف اهلٮاء 

املٮاٝٙ الاكمٛح دل٢٧ ةٝل ٦ٓ ا٣ٞةرئ ا٤ُ٣ٜ ٧٠ة يٞٮلٮف ٚإ٩ين قأٝٛـ ىلع الـ٨٦ أل٩
٨ٔ منلكح ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ال تلىٮيؿ مٮ٫ٛٝ أك ظيةد٫ أك مؼىيذ٫ أك قيةقةد٫ أك 
رصااعد٫ ك٣ك٨ ٠ي٧ة يذ٥٤ٕ أوعةب املكبٮحلح ٨ٔ ا٣ٞؿار ا١ٛ٣ؿم كا٣رتبٮم ٨٦ 
٧٩ٮذج ثةرز ملة ٩ؿدكج٫ حبك٨ ٩يح يف ظٜ مؼىيةد٫ ا٣ٞيةديح ظني ٩٭٢٧ دـكيؽ٥٬ 

ح ا٣يت يي٧ك٨ هل٥ أف يٮاص٭ٮا ث٭ة احليةة املٌُؿبح ٨٦ أص٢ اػذيةر األ٢ٌٚ ثةألق٤ع
 .ل٤نٕٮب ا٣يت يٞٮدك٩٭ة أك جي٤كٮف يف ٦ٕٞؽ ٝيةدد٭ة

 رالـّ ٌع الصئيط غتس اجلارص 
ثؽايح مرسظيح ٨٦ احلٮار ثني ٔجؽ اجلةرص كًل٧ةؿ ادلي٨ ٬ؾا احلؽير املتنٕت أثؽأ 

يحاآلحلةت ثك٢ٌ صٮارظ٫ ىلع ظكني ظني أٝج٢ الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص  ، النئٮ
ظؿيىةن ىلع دُجيٜ لك ث٪ٮد٬ة االٝذىةديح ٦ٓ االقتذةر ػ٤ٙ ويةاغت ٠ٛي٤ح كٌلف 

كصٮدق  يفاذلم ل٥ يك٨ ٬ٮ ٩ٛك٫ يكذُيٓ أف ي٪كاالد٭ةـ ثةإلحلةد حب٧ةيذ٫ ٨٦ اتل١ٛري 
يني ىلع رأس  ..أٚاكر النئٮ

ٞ٪ٓ ث٫ ٠ٮادرق كمكةٔؽي٫ الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ٚي٧ة يؿيؽ أف يي ٩ٕؿؼ أف 
يح ثؽكف اإلحلةد“كزمبلءق اكف ٝؽ اػذةر  ، كٝؽ قةٔؽق ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ”النئٮ

دكف أف ٨٦ ٩ٛك٫ ىلع ويةٗح ٬ؾق ا١ٛ٣ؿة )يف ٦٪ةٝنةت امليسةؽ كالؿد ىلع امليسةؽ( 



  

يح يف وٮرة ٦ٞجٮ٣ح  يكةٔؽ الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ىلع دٞؽي٥ النئٮ يؽرم أ٫٩ اكف ي
ثح٪٧ة اكف ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ي٨ْ ك٬ٮ يكةٔؽ  أ٫٩ يؿدكت ٤٧ٔيح ػؽاع، أم ل٤٪ةس،

يح ثك٢ٌ ٦ة ٚي٭ة ٨٦ ٝكٮة الرضب حبؿ٦ح  ٌؽـ محبةن اػؿ ٗري النئٮ ٔجؽ اجلةرص أ٫٩ يٞي
 .املةؿ كاحليةة اخلةوح ٔؿض احلةاٍ

ا٩ذىه اتل٪ْري اذلم مةرؾ ٚي٫ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني جب٭ؽ ال ي٢ُّٞ ٨ٔ ص٭ؽ الؿاحف 
كبؽأ الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص  ٦ٕة،جلةرص ثىؽكر امليسةؽ كالؿد ىلع امليسةؽ مجةؿ ٔجؽ ا

ينج٫ اتلأ٦ي٥ كدٮقيٓ ٝةٔؽة اتلأ٦ي٥ كا٣زنكؿ ثةتلأ٦ي٥ ٨٦ أىلع إىل  ي٪٤ُٜ يف اتلأ٦ي٥ ك٦ة ي
أق٢ٛ ٚإذا ثك٧ةؿ ادلي٨ ظكني يكتنٙ أ٫٩ كٝٓ ًعيح اخلؽاع اجلةرصم كأ٫٩ 

الن أ٦ةـ اتلةريغ ٨ٔ ٬ؾا اخلؽاع اجلةرصم ٦ٌك٨ ل٤ؼؽاع اجلةرصم كأ٫٩ أوجط مكبٮ
أ٩يُخ ث٫ لك مكبٮحلةت ا١ٛ٣ؿ يف ذلٟ الٮٝخ ٨٦ اكف ٝؽ ك٬ٮ رص٢ اثلٮرة اذلم 

 ... ا٣غك٦يسةؽ كمؤد٧ؿ كَين صة٦ٕةت ك٦ؽارس كدلةلف كجلةف
ٍا اىيت لً نيسرٌلْا أن رالـٍٓا اكن رالـا ـهصخا   ٌَ ٌفارْص

اجلةرص كًل٧ةؿ ادلي٨ ظكني يف ثؽأ احلٮار الكةػ٨ ثني الؿاحف مجةؿ ٔجؽ 
٤ية ٗري د٪ٛيؾيح )٧٠ض٤ف الؿاةقح( ككو٢ ٬ؾا احلٮار إىل اجل٤٧ح  ٔي مكذٮيةت 
املن٭ٮرة ا٣يت وٕٞخ الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ٨٦ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ك٬ٮ يٛةصب٫ 

ظني ٝةؿ هل/ يجًف يف املن٧ل )اكف ٬ؾا دٕٞيت ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ىلع رد الؿاحف  ةث٭
ا٣يت نك٧ي٭ة اآلف ثةملؤقكةت املؤقكةت د٤ٟ ةرص ثأ٫٩ قييؤم٥ ظىت مجةؿ ٔجؽ اجل

 (.املذ٪ة٬يح يف الى٘ؿ ا٣يت يٞٮـ ٤ٔي٭ة ٚؿد كاظؽ
أ٦ة الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص اذلم اكف يي٧ةرس الؿاةقح كيكذٛيؽ ممة ديتيع٫ الؿاةقح 
٨٦ اَبلع ػةص ىلع احلٞةاٜ اخلٛيح ٚٞؽ ٦ةرس قُٮة ١ٚؿيح ٨٦ ٩ٮع ٦ذٕةؿ ىلع 

ٮع ظؿج بكؤاؿ  ٫ٕ أك حيرصقؿ ادلي٨ ظكني ك٬ٮ ي٧٠ٌة ذيك أك ثةألظؿل يف مًٮ
يٞٮؿ هل ٚي٫ ٨٦ ٬ٮ األظك٨/ ٔجٮد ثةمة أـ حلجني؟ كيكٮف رد ٧٠ةؿ ادلي٨ ، ػجير

رٌيين  ظكني الاكمٙ ٨ٔ قٞٙ ٦ٕؿٚذ٫ أف يٞٮؿ ل٤ؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ٠أ٩ٟ ختي
ةف )٨٦ دكف أف يؽرم( ث٭ؾا ثني النيُةف كإث٤حف.. ١٬ؾا ٚإف ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني أث

٥ لك مكةكا٫ ، أية ٦ة اكف ظض٧٭ة الؿد ىلع أ٫٩ ال يٕؿؼ ٝي٧ح ٦ة يي٧س٫٤ ٔجٮد ثةمة ٗر



  

ح ٨٦ أ٩ج٢ أ٬ؽاؼ زٮرة  ٩ٛك٭ة ٣ك٨ ا٣ٕضـ ا١ٛ٣ؿم  2:63ٕٚجٮد ثةمة يي٧س٢ دل٧ٔٮ
ةربٮ٩٭ة، ٔجٮد ثةمة يي٧س٢ اتلى٪يٓ  ص٢ٕ أوعةب ٬ؾق اثلٮرة ال يٕؿٚٮف احلٞيٞح ث٢ حيي

ٚي٫، ٔجٮد ثةمة يي٧ٌس٢ االقذٞبلؿ االٝذىةدم الٮَين كالنة٦غ  ضةح الكة٦ٜكاجل
ٚي٫، ٔجٮد ثةمة يي٧ٌس٢ اجلؽيح كادلأب كابل٪ةء ىلع لٌك جنةح كاملكذؽاـ كاجلضةح الكةظٜ 

قةثٜ، ٔجٮد ثةمة يي٧ٌس٢ اجلضةح املذٕؽم ل٤ذؼىه كاملذٕؽم ل٤ضجكيح، ٔجٮد ثةمة 
ٞبلن يف إق٭ة٦ةد٫ املضذ٧ٕيح ك٬ٮ ل٥ ي٧س٢ مكبٮحلح رأس املةؿ جتةق املضذ ٧ٓ ٦٭٧ة اكف ٦ي

ٞبلن ٦٪٭ة، ٔجٮد ثةمة يي٧ٌس٢ ركح املؤقكح، كيي٧س٢ اجل٧ٮذج الٮَين ل٤٪ضةح يف  يك٨ ٦ي
٧ةؿ إىل مؤقكح، ٔجٮد ثةمة ي٧س٢ كاملأقكح يه  املأقكح أيٌة،املؤقكح كيف  حتٮي٢ اأٔل

ؾاء، ٔجٮد ثةمة ي٧س٢ االقتس٧ةر ا٣ٞؽرة ىلع اال٠ذٛةء اذلايت يف و٪ةٔح أقةقيح، كيف ا٣٘
ثٕيؽان ٨ٔ االقتس٧ةر املرصم اتل٤ٞيؽم كا٣ٛٞري يف كالكيةظح  يف الى٪ةٔح كاجل٢ٞ

الـرأح، ٔجٮد ثةمة يي٧س٢ دٮّيٙ املىةرؼ كابل٪ٮؾ يف اتل٧ٮي٢ كا٣تن٘ي٢، ك٦ٓ أف 
، ٔجٮد ثةمة يي٧س٢ ٬ؾا لك٫ ٚإ٫٩ ي٪ضٮ ٨٦ أػُةء حلجني ا٣يت دذ٧س٢ يف ٔجٮديح االنكةف

يةب احلٜ يف احليةة، ا٣يت دذ٧س٢ يف دؽ٦ري ركاثٍ األرسة كركاثٍ األػبلؽ  .ٗك
ي٥ زٮرة ظىت ٩ٞةر٫٩ ث٤يجني، كحلجني  ٥ لك ٔجٮد ثةمة ل٥ يك٨ راحف دك٣ح كال ٔز ٗر

كال دٕذ٧ؽ ىلع كا٢٧ٕ٣ ف يكٮف رأس مؤقكح دٕذ٧ؽ ىلع ا٢ٕٞ٣ أ ل٥ ي٤ٛط يفجنةظةد٫ 
 .كا٣ٞ٭ؿ الكبلح

ٝةدران ىلع كبسٞةٚذ٫ كػربد٫ كدٕجئذ٫ املٕ٪ٮيح  ني يف ز٦٪٫ل٥ يك٨ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظك
كهلؾا ٚٞؽ اكف َجيٕية أف خيؿج ٨٦ ٩ْةـ الؿاحف مجةؿ ، ٬ؾاة ٨٦ أف يٞٮؿ ٬ؾا أك ثٌٕ

ٔجؽ اجلةرص كأف ييىٌٮر الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ػؿكص٫ كػؿكج أ٦سةهل ىلع ذلٟ 
يةرة )الاككتل( اجلعٮ امل٭ني )كالىعيط لؤلقٙ النؽيؽ( ٨٦ أف إَةرات الك

ر خبرلى الؿاحف مجةؿ ٔجؽ  اقذ٭٤ٟ، كال ثؽ ٫ٕ٦ ٨٦ إظبلؿ إَةر ٗريق حم٫٤.. كل٥ يؽي
اكف ٬ٮ األكىل  (٩ٛك٫اجلةرص أف املٮدٮر ٩ٛك٫ )اذلم ٬ٮ الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص

 .ثةتل٘يري، ظىت ث٪ىٙ ٧ٔؿق ىلع األ٢ٝ
مجةؿ ٔجؽ  األػري ٦ٓ الؿاحفك األثؿزاكف ٬ؾا ٬ٮ ػبلؼ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني 

كدبلق اخلبلؼ ثٕؽ األػري  (2:75يف ٦ةرس  كو٢ ذركد٫اجلةرص ك٬ٮ يف الك٤ُح )كٝؽ 



  

اذلم ظؽث ظني اكف ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني يف ػةرج الك٤ُح ل١٪٫ ل٥ يكذُٓ اف يك٥ْ 
ٗي٫ُ ٨٦ اٚرتاء الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص يف ٌٝيح اإلػٮاف املك٧٤ني يف أكذٮبؿ 

كٌل٩خ اجلتيضح أف  ”ادٜ اهلل“لن٭رية ا٣يت ٤ُ٦ٕ٭ة كهلؾا ثٕر إحل٫ ثؿقةتل٫ ا 2:76
الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص اقذضةب هلؾق الؿقة٣ح ال ثذٞٮل اهلل ٧٠ة ٤َت ٦٪٫ ٧٠ةؿ 

ح كذلٟ ادلي٨ ظكني ك٣ك٨  ثذعؽيؽ ثةدٞةء ٬ؾا اجل٧ٍ ا٣ٕةيل كاجل٭ري ٨٦ املٕةًر
الكض٨ كزكصذ٫ يف ثحذ٫ ث٧ة يٕين احلبف أك ٩ٛك٫ ٬ٮ إٝة٦ح ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني 

 .ب٭ؾامل
 اىفهصي  كؿث مٔكؿ رائع ليػلاد غرب غَ إنيٍاُّ اىػٍيق ةسوره

يح كٝؽ لك٫ٛ ٬ؾا ا٣ٕؽاء  ٨٦ املٕؿكؼ أف األقذةذ ا٣ٕٞةد اكف ٦ٕةدية د٧ة٦ة ل٤نئٮ
 ثةتل٪ةزؿ الٮايع ٨ٔ ٠سري ممة يكذعٜ ٨٦ اتلٞؽيؿ. (ٝجٮال ٩ٛكية )٨ٔ اٝذ٪ةع

 دأييؽ اثلٮرة كال ا٣رتظيت ث٭ة كال ك٨٦ املٕؿكؼ أيٌة أ٫٩ ل٥ يكذت لك٧ح كاظؽة يف
٦ة  اتل٭٤ي٢ هلة ىلع حنٮ ٦ة ٢ٕٚ ٫َ ظكني ٧٠ة أ٫٩ ل٥ ي٪ؼؽع ثٕجؽ اجلةرص ىلع حنٮ

 قذةذاف أمحؽ ظك٨ الـيةت كدٮٚيٜ احل١ي٥.ادخنؽع األ
٣ك٨ اتلةريغ يؾ٠ؿ جلة ثةإلًةٚح إىل ٬ؾا مٮٝٛة ر٬يجة ٔرٌب ٚي٫ ا٣ٕٞةد ٨ٔ رأي٫ ٨٦ 

يح ا٣يت ثؽأ ٔجؽ  اجلةرص يذض٫ إحل٭ة، كٝؽ ٔرب ٨ٔ ٬ؾا الؿأم ثٞٮة كمحةقح يف النئٮ
 مٮٝٙ ٗري من٭ٮر ٣ك٨ األقذةذ امحؽ محؿكش أكردق يف ز٪ةية ٠ذةث٫/

٪ؽ٦ة ٝةؿ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني يف مؤد٧ؿ االحتةد ا٣ٞٮَل امرتا٠يت٪ة يه  “ ٔك
كٝٙ ٔجةس حم٧ٮد ا٣ٕٞةد يف كقٍ  ”اتل٤٧يٟ ك٣حكخ امرتا٠يح املىةدرةامرتا٠يح “
 .”ك٬ٮ اذلم ل٥ يكذت لك٧ح كاظؽة يف دأييؽ اثلٮرة ٞةٔح مىٛٞة حبؿارةا٣

 روانيث ابلؾسادي 
٪ةق يف ٠ذةث٪ة  ٮح  “م٭يؽ ا٣زنا٬ح اثلٮريح  “ث٢ٌٛ ٦ة اقذًٕؿ ٚإ٩٪ة ٩ٕؿؼ اآلف ثًٮ

٨٦ ثني امل٪ةٝنةت ال١سرية ا٣يت ظؿص ابل٘ؽادم يلع أف يكض٤٭ة يف ٦ؾ٠ؿاد٫ د٤ٟ أف 
ثٕي االًُؿاب يف ٚ٭٥ مجةؿ ٔجؽاجلةرص دلي٪ة٦يةت  امل٪ةٝنح امل٭٧ح ا٣يت دؿي٪ة

ةع االٝذىةديح كا١ٛ٣ؿ الكيةيس، كذلٟ ٚي٧ة يؿكي٫ ابل٘ؽادم ٨ٔ ظٮار ٔجؽ  األًك
 :اجلةرص ٦ٓ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ظير يٞٮؿ



  

ك٣ٞؽ ٝةؿ مجةؿ يف قيةؽ احلؽير إ٫٩ ٦ذأزؿ ثة١ٛ٣ؿ املةرًليس كل١٪٫ ٣حف ميٮيع، »
                            ن    م١٤يح النٕت ألدكات اإل٩ذةج ثؽال  ممة إىل  أف دذُٮر كإ٫٩ مؤ٨٦ ثأف امرتا٠يت٪ة الثؽ

٬ٮ كارد يف امليسةؽ ٨ٔ قيُؿة النٕت يلع ٬ؾق األدكات، ك٬ؾق اك٩خ ٩ُٞح صؽيؽة ل٥ 
 يكجٜ هل أف أمةر إحل٭ة ٨٦ ٝج٢.

أك د٢٘٤٘ )أك اقترشاء( ديةر  يٕٞت ابل٘ؽادم ٦ذٮصكة كالٚذة اجلْؿ إىل ّ٭ٮرك
جؽ   :احل١ي٥صؽيؽ ىلع ١ٚؿ ٔجؽ اجلةرص ٔك

كًل٪خ الظْخ أف ٔجؽاحل١ي٥ ٝؽ ذ٠ؿ٬ة ٝج٢ أف يٞٮهلة مجةؿ، كل١٪ين ل٥ أٔؿ  “
           ن                                                      ذلٟ ا٬ذ٧ة٦ة  ٤ٕ٣ِل أ٫٩ ػ أم ظ١ي٥ ػ خي٤ٍ يف دٕؿيٙ ٦س٢ ٬ؾق األمٮر، ك٣ك٨ 

٢٬ ٬ؾا يرسم يلع مجيٓ الٮظؽات اإل٩ذةصيح ٦٭٧ة و٘ؿ » ٔ٪ؽ٦ة ذ٠ؿ٬ة مجةؿ قأتل٫
الٮظؽة ث٭ة ٧ٔةؿ ك٦٭٧ة ٢ٝ ٔؽد٥٬، كأل٫٩ َةملة إف ٬ؾق » ، ٚأكؽ ٬ؾا كٝةؿ”ظض٧٭ة؟

  .”يف ٬ؾق احلة٣ح قيىجط ٬٪ةؾ اقذ٘بلؿ اإلنكةف ألػي٫ اإلنكةف
ز٥ يؿكم ابل٘ؽادم دٛةوي٢ أ٥٬ ٦٪ةٝنح دارت ظىت ذلٟ احلني ثني ٬ؤالء 

 :األُٝةب، كيه ٦٪ةٝنح دٕٚخ مرص لك٭ة ز٧٪٭ة
 ٝٮهل ػ قذ٧ةاح                 ن                            رضب ٔجؽ اجلةرص ٦سبل  خبةهل اذلم دٮيف كٌلف يككت ػ يلع ظؽ

 ص٪ي٫ يف الن٭ؿ الٮاظؽ ٨٦ تن٘ي٢ زبلزح لٮريةت.
 ن                                        ك٬ٮ َجٕة  اكف ٝةٔؽ يف امل١ذت كمكذأصؿ قٮاٝني كيككت ٨٦ » ٔجؽ اجلةرص/ كٝةؿ        

 .”ٔؿٝ٭٥
 ٨٦  ”ازجني» ٢٬ املياك٩ييك اذلم ي٤٧ٟ كرمح و٘رية كي٢٧ٕ ٔ٪ؽق» /كقأهل ٧٠ةؿ

 .”الىجيةف ي٪ُجٜ ٤ٔي٫ ٩ٛف احلة٣ح؟
 دىٮرم أيٮق، أك ينةرًلٮق يف األربةح ثجكت ٦تكةكيحيف/ »ٚأصةث٫ مجةؿ ”. 
 يجٌف يف » /                                   ن                    كصةء رد ٧٠ةؿ ٤ٔي٫ ٦ٛةصأة هل كجلة مجيٕة  يلع الكٮاء، كذلٟ ثٞٮهل

 .”املن٧ل
  كيْ٭ؿ أف املٛةصأة يف ٝٮؿ ٧٠ةؿ ٔٞؽت لكةف مجةؿ، ٚ٪ْؿ إحل٫ ثة٩ؽ٬ةش كل١٪٫ ل٥

 .يؿد ٤ٔي٫



  

 ٧ةؿ ٚؾ٠ؿ أ٫٩ يٞىؽ أف ٬ؾا قيعذةجكأراد ٔجؽاحل١ي٥ أف خيٛٙ ٨٦ كٝٓ ٦ة ٝةهل ٠ 
 .كٝخ َٮي٢ تلعٞي٫ٞ!!إىل 

 /إف لك ٚؿد أوجط ٗري ٧ُ٦نئ، كيف ٤ٜٝ يلع مٮرد رز٫ٝ كخييش  ز٥ اعد ٧٠ةؿ كٝةؿ
 .أف يُٞٓ ٔ٪٫

 ن                                  ٫٩ ال يؿٚخ أظؽا  ك٬٪ةؾ جل٪ح ػةوح ل٤٪ْؿ يف د٧٤ْةت ٨٦ إ /٤ٔي٫ مجةؿ ثٞٮهل كرد              
 .يىؽر ًؽ٥٬ ٝؿار ثة٣ٛى٢ ٨٦ كّةا٫ٛ

 صوش غَ مؿارخث غتس اجلارص لهٍال ادلنيَ خع ن روانيث مح
كيه ٝىح ثة٣٘ح ادلال٣ح ىلع زبلزح أمٮر ٬ؾا اخلبلؼ اجلٮ٬ؿم ىل ثٞيح ٝىح إ٩أيت 

 ،كيه/ ثؿامجةديح ٔجؽ اجلةرص كذاكا٫ ك٩ٮايةقل٥ يؽرًل٭ة ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني لك٭ة ٦٭٧ح 
 ةد ٚىٜٛ هلة.كهلؾا ٚإ٫٩ ا٩ؽٚٓ إىل ٝٮؿ ٔجةرد٫ احلةق٧ح ا٣يت كٝٙ األقذةذ ا٣ٕٞ

 ٚيٞٮؿ/ثٞيح ا٣ٞىح محؽ محؿكش أيؿكم األقذةذ 
كاعدت مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ثٕؽ ذلٟ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني بكجت ٝٮهل يف دٮوي٫ٛ  “

حل٫ اتلُجيٜ ٝؽ إإ٩٪ة ال ٩ٕؿؼ ّؿكؼ املكذٞج٢ ك٦ة ٝؽ دؽٕٚ٪ة  لبلمرتا٠يح ٝةابل هل/
 “ .يٞذيض املىةدرة

ك٬ٮ  ظؽث ثٕؽ ذلٟ ثة٢ٕٛ٣، ٦ةك١٬ؾا يكذُيٓ أم حم٢٤ ل٤٪ىٮص أف يكتنٙ 
 :أف الؿاحف ٔجؽ اجلةرص

 .اكف ٩ةكية •
 . كٌلف ي٭ؽد كال ي٨٧ُ •
 .٩ٛك٫ يٞيؽ كال يذعٮط اكف ٧٠ة •

ريق ظك٨ اجليح كا٣ُٮيح ٦ٕة  أ٦ة ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ٚاكف يف ٦س٢ ٬ؾا املٮٝٙ ٗك
 .ٌٚبل ٨ٔ أ٫٩ اكف ظؿيىة ىلع اهلٮيح

 ىػتس احلهيً اعمص  حػتريه غَ رالـٍٓا  ي رظاتلّ الؼٓرية
٩ٞؿأ رقة٣ح ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني إىل املنري ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ كرد املنري ٔجؽ احل١ي٥ 

ٮح أف ٚإ٩٪ة ، 2:78اعمؿ ٤ٔي٫ يف د٤ٟ ا٣ٛرتة ا٣يت قجٞخ قٞٮط اجلْةـ يف  ٩ؿل ثًٮ
٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني أثؿأ ذ٦ذ٫ أ٦ةـ اهلل كأ٦ةـ النٕت كإف اكف النٕت ل٥ يكذٛؽ ظىت 



  

٦ة ٩ؿاق ٨٦ اتلضؿبح، ل١٪٫ قحكذٛيؽ ظذ٧ةن إف مةء اهلل كخبةوح ثٕؽ اآلف ٨٦ ٬ؾق 
 .دكؿار اتلضؿبح اجلةرصيح حبؾاٚري٬ة كمىةاج٭ةاحلؿص ا٣ٞةرص ىلع 

 اخلالـان اىػيِيان األوالن ٌع الصئيط غتس اجلارص 
أكؿ ػبلٚةت الؿاحف مجةؿ ٔجؽ صٮ٬ؿ اآلف أف ٤ُ٩ٓ ا٣ٞةرئ ىلع  ٨٦ الٮاصت

ةؿ ادلي٨ ظكني ك٧٬ة اخلبلٚةف الزلاف دارا يف دل٤ف األ٦ح يف اجلةرص ا٤ٕ٣٪يح ٦ٓ ٧٠
ككٝٙ الؿصبلف ٚي٭٧ة مٮٝٛني ُمذ٤ٛني، قيضؽ ا٣ٞةرئ أ٩ين ٩ةٝنخ ٬ؾي٨  2:68

ٓ ك٨٦ أكرث ٨٦ زاكيح، ل١ين أظت ٬٪ة يف ٬ؾا  اخلبلٚني ثةتلٛىي٢ يف أكرث ٨٦ مًٮ
 .دلي٨ ظكني ٩ٛك٫الكيةؽ أف أمري إىل أ٥٬ ٦ة يف ٬ؾي٨ اخلبلٚني ٚي٧ة خيه ٧٠ةؿ ا

م ىلع بل٘ؽادٚأ٦ة يف اخلبلؼ األكؿ ٚيذ٤ٕٜ ثةصذ٧ةع ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ٦ٓ ا
رتاض ىلع  ٝجٮهل ا٣زتييٙ ا١ٛ٣ؿم يف ا٣ٞٮؿ ثأف يف الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص األ

ييتيط دٞ٪ني كيه ا٣ٛذٮل أك الؿأم اذلم اكف أمٮاؿ ٦ؽيؿيح اتلعؿيؿ أمٮاؿ ػةوح 
ؽد ٨٦ أٌٔةء دل٤ف األ٦ح ٩ٛك٫، كأ٦ة اخلبلاتلبلٔت اذلم أد٫٧ دلؽم ظكني ؼ  ٔك

جح املض٤ف يف ٚذط ثةب  اثلةين ٚيذ٤ٕٜ ثؿٚي ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني اال٩ىيةع لٗؿ
 .اال٩تكةب ل٤ضة٦ٕةت ىلع ٗري ٦ة ٌٝؿرق املض٤ف األىلع ل٤ضة٦ٕةت

٫ كأقة٩يؽق ضٚأ٦ة يف اخلبلؼ اثلةين ٚإين أرل ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ثك٢ٌ ظض
أل٫٩ ك٬ٮ كزيؿ اتل٤ٕي٥ يف ٩ْةـ زٮرة ال ثؽ أف يكٮف ٦ٓ دٮقيٓ ، ة٦ةن ا٣ٞة٩ٮ٩يح ُمُبة د٧

٬ؾا اخلبلؼ ٝؽ صةءق أٔذٞؽ أ٫٩ ل٥ يجذج٫ إىل أف ك، ٝةٔؽة اتل٤ٕي٥ ال ٦ٓ دٌييٞ٭ة
جح اجلٮاب رشيُح أف يـكدكق ثةملٮاز٩ةت ال١ٛي٤ح ثذعٞيٜ  ثٛؿوح ذ٬جيح تل٪ٛيؾ ٗر

ظكني حبك٥ مجٮد ٤ٞٔيذ٫ أك  ٣ك٨ ٧٠ةؿ ادلي٨، اهلؽؼ اجلبي٢ اذلم يكٕٮف إحل٫
ٝىٮر ١ٚؿق اكف الكٔت صةءد٫ ال١ؿة ٨٦ أظؽ أٚؿاد ا٣ٛؿيٜ امل٪ةٚف ك٬ٮ أ٦ةـ مؿٍل 

ؿز ٬ؽٚةن ذ٬جية يف زة٩يح كاظؽة  .ا٣ٛؿيٜ امل٪ةٚف ٚأًةع ال١ؿة ٦ٓ أ٫٩ اكف ثٮق٫ٕ أف حيي
٨ٔ أف ال١ؿة صةءد٫ ٨٦ ٝؽـ ٦٪ةٚف ىلع ٗري  ثكبٕؽ أف أًةع اهلؽؼ ثؽأ يذعؽ

 !!ث٫ أوٮؿ ال٤ٕجح ٦ة دٞيض
اجل٧ٮد ا٣ٌٕٞل درصح أػؿل ٨٦ درصةت أ٦ة اخلبلؼ األكؿ ٚ٭ٮ أكرث دال٣ح ىلع 

ٮرا امل٪ةٚكح  كا٣ٞىٮر ا١ٛ٣ؿم ٚٞؽ اكف يف كقٓ ابل٘ؽادم كًل٧ةؿ ادلي٨ ظكني أف يُي



  

ك٧٩ة٬ة ا٬ة ؾيف اجتةق اقذىؽار ٝة٩ٮف ثؾا االقتس٪ةء اذلم وؽرت بنأ٫٩ ٚذٮل ٗ
٪ؽاؾ ٚإ٩٭٥ حيٞٞٮف زبلزح ٭ة كاقذع٤٭ة كاقذعبل٬ة كأظج الؿاحف ٔجؽ اجلةرص ٩ٛك٫، ٔك

زة٩ي٭ة دٮًليؽ ق٤ُح ا٣ربملةف، ك ماكقت أكهلة ا٣ٕٞةب األديب هلؤالء اذلي٨ جتةكزكا ا٣ٞة٩ٮف
زةثل٭ة ٚذط ابلةب تلٞ٪ني مكةرات ذ٠يح لؤلننُح ذات ا٣ُجيٕح اخلةوح ث٧ة ال يجذ٭ٟ 

 .ح اخلةوح ثٕيؽان ٨ٔ ق٤ُح ا٣ٞة٩ٮفا٣ٞة٩ٮف ا٣ٕةـ كب٧ة ال يرتؾ ا٣جنةط ذم ا٣ُجيٕ
كمؿة أػؿل ٚإين ال ثؽ أف أٔرتؼ أ٩ين أكذت ٬ؾا ثٕؽ٦ة جتةكزت ق٨ اتلٞةٔؽ 
كبٕؽ٦ة أدةظذ٫ يل احليةة ا٧ٕ٣يٞح الٮاقٕح ا٣ُٮي٤ح ٨٦ ػربات ل٥ يى٢ إحل٭ة ٨٦ 

يف ٬ؤالء اثلٮار ٨٦  ٚٞؽ اك٩خ  ال٤ٮـ ا٣ٞةيس،أ٩ذٞؽ٥٬، ٣ك٨ ٩ٞه اخلربة ال يٕي
 .خلربة حتيٍ ث٭٥ ٨٦ لك صة٩ت كال دذأػؿ ٔ٪٭٥ يف أٌم مكأ٣حمكذٮداعت ا

 احلليلث  ي حمٔر نٍال ادلنيَ خع ن وابلؾسادي
ل٥ دك٨ ا٣ٕبلٝةت املج١ؿة ثني اثلٮار دججئ ٨ٔ ٬ؾا اتلٞةرب النؽيؽ اذلم ظؽث 

كإ٧٩ة ثؽأ ٬ؾا اتلٞةرب ٦٪ؾ ثؽأ الك٧٬ة ي٪ٛي يؽق  ثني ابل٘ؽادم كًل٧ةؿ ادلي٨ ظكني،
ىلع األم٢ يف ٦سةحلح الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص، ٣ك٨ ق٤ٮؾ الؿص٤ني ٨٦ اتلٕٮي٢ 

كا٣زتا٦٭٧ة اخل٤ٌف )ثٞؽر اإلماكف( كظؿو٭٧ة ىلع َ٭ةرة احلؽ )ثٞؽر اإلماكف( ٌٚبلن 
٧ٔة ظٞٞةق ٨٦ جنةح كزٞح ٦ٓ اجلٛف كاظرتاـ املؽ٩حني لك أكخلٟ ص٤ٕ٭٧ة ٨٦ َجٞح 

٫، كو٧خ كاظؽة دٛٮؽ يف ٝجٮهلة ٔ٪ؽ اجل٧ة٬ري و٧خ زًلؿية حم يي ادلي٨ ٦ٓ ٧ًٗٮ
النةٚيع ٦ٓ دركمذ٫ ك١٬ؾا اكف ٨٦ ا٣ُجييع أف ي٪٥ٌ ظك٨ إثؿا٬ي٥ إحل٭٧ة 

أٌٔةء دل٤ف ٝيةدة اثلٮرة ظني دٛؿٝخ الكج٢،  ثةٔذجةر٧٬ة اجل٧ٮذج األ٢ٌٚ ثني
كأوجط قبي٤٭٧ة ٬ٮ ٚي٧ة يجؽك ٬ٮ ا٣ُؿيٜ ا٣ٞٮي٥، كٝؽ زاد االٝذ٪ةع ثأف ٬ؾا ٬ٮ 

٥ٌ٩ ٬ٮ ٩ٛك٫ )أم ظك٨ إثؿا٬ي٥( إىل ٬ؾا ا٣ُؿيٜ. كٚي٧ة ثٕؽ ا٣ُؿيٜ ا٣ٞٮي٥ ٔ٪ؽ٦ة ا
١ؿ يف أف ي٪٥ٌ إىل ٬ؾا ا٣ُؿيٜ ا٣ٞٮي٥، أ٦ة  ٚإ٫٩ يجؽك أف زًلؿية حميي ادلي٨ اكف يٛي
ظكني النةٚيع ٚإ٫٩ ل٥ ي١ٛؿ أثؽان يف ٬ؾا ا٣ُؿيٜ، كأ٦ة مجةؿ قةل٥ ٚاكف املؿض أٝٮل 

 ؽ اقذأزؿ ث٨٦.٫ أف جي٫٤ٕ ي١ٛؿ، كأ٦ة وبلح قةل٥ ٚاكف املٮت ٝ
ٔد ْشه املػارفث املؤحٍِث   ملاذا ـصط الصئيط غتس اجلارص  ي ـصؾث وج

يٮحلٮ ذلٟ  34كًلأ٫٩ ٝؽ ٝؿر أف يكؼؿ ثك٢ٌ مؽة ٨٦ ٩ْةـ زٮرة  ك٬٪ة يجؽك اتلةريغ



  

أف االػذبلؼ ثني الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص كًل٧ةؿ ادلي٨ ظكني اكف ٧٩ٮذصةن مجيبلن 
يرشٌ  ؼ لٌك زٮرة كلك ق٤ُح، كالكجت الٮاًط كاجلًٌل أف كٚؾان لبلػذبلؼ ا١ٛ٣ؿم اذلم ي

حمٮر ٬ؾا اخلبلؼ اكف ٨٦ اجلٮع ا١ٛ٣ؿم الؿايق ٚٞؽ اكف اخلبلؼ يؿدجٍ ث٧ؽل 
يح أك امرتا٠يح، كىلع ظني اكف يؿل الؿاحف مجةؿ ٔجؽ  احلةصح إىل إصؿاءات مئٮ

ني يي٪١ؿ اجلةرص ٬ؾق احلةصح ظذ٧يح ظىت كإف اك٩خ ثةتلؽرج، ٚٞؽ اكف ٧٠ةؿ ادلي٨ ظك
 لك ٦ة يذٕةرض ٦ٓ ٦ة أمؿ ث٫ ادلي٨ اإلقبلَل كلك األديةف ٨٦ اظرتاـ ظٞٮؽ امل١٤يح.

يرٌشؼ  يرشؼ اثلٮرة كي ٤ٝ٪ة إف ٬ؾا االػذبلؼ ا١ٛ٣ؿم ثني ر يتني اكف ٠ٛيبل ثأف ي
ٮح ٚإف ا٣ٕضيت يف  الؿص٤ني يف أٌم ٩ْةـ حيرتـ ا١ٛ٣ؿ كحيرتـ الكيةقح، ك٦ٓ ٬ؾا الًٮ

ؿ ٔجؽ اجلةرص ل٥ يك٨ ييؿيؽ هلؾق احلٞيٞح أف دْ٭ؿ، لكجت أ٥٬ األمؿ أف الؿاحف مجة
ثكسري ٨٦ احلٞيٞح املرشٚح، ٚٞؽ اكف ٬ٮ ٩ٛك٫ ظؿيىةن ىلع أف ي٧ةرس اإلصؿاءات 
يح كال امرتا٠يح، ٧٠ة اكف  يح كاالمرتا٠يح ىلع أ٩٭ة ٩ةرصيح ك٣حكخ مئٮ النئٮ

ةن لرلي٨ كال تلٕةحل٥ ادلي٨، ك١٬ؾا اكف ال  ظؿيىةن يف املع٢ اثلةين ىلع أف ال يجؽك ٦ٕةًر
 ٢ ٌٛ ينٌٮق د٧ة٦ةن يف ذا٠ؿة األ٦ح ك٬ٮ ٦ة دك ثؽ لىٮرة اخلبلؼ ٦ٓ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني أف ت
يٮف ٝؽ تك٧ٌ٤ٮا أمؿق لك٫ ثٕؽ ػؿكج ٧٠ةؿ ادلي٨  بلـ اجلةرصم اذلم اكف النئٮ ث٫ اإٔل

 ظكني ٨٦ الك٤ُح ثٕةـ أك ا٠رث ٨٦ اعـ.
  ٣٥٩١ليرٔرة  ي  جتصبخّ املتهصة ٌع ٌػارفث املسـػيث

ح ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ا٤ٕ٣٪يح ل٤كةدات، كٝج٢  رشي٨ اع٦ةن ٨٦ ٦ٕةًر ٝج٢ مخكح ٔك
ح ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني امل١جٮدح ٣ٕجؽ اجلةرص، اكف الكبلح  مخكح ٔرش اع٦ةن ٨٦ ٦ٕةًر

ُّٜ ٔىة  (اذلم يجذِل إحل٫ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني )ك٬ٮ قبلح املؽٕٚيح أكؿ قبلح يني
ٔجؽ اجلةرص كمجةٔذ٫ املعؽكدة، كٝؽ اكف اتلربيؿ اذلم يٞؽ٫٦ ا٣ُةٔح ىلع الؿاحف مجةؿ 

كأػبلٝيةن يف  ٬ؤالء لنٜ ٔىة ا٣ُةٔح ٦٪ُٞية ٧٠ة أ٫٩ ل٥ يك٨ يٕؽك أف يكٮف ٦سةحلة
٥ ٨٦ أف ٬ؾا الكبلح ٝؽـ ٠سريي٨ حل٤ح  يٮحلٮ ك٦ة ٝج٤٭ة ٚإف  34صٮ٬ؿق، كىلع الٗؿ
٬ؾا الكبلح ٨٦ يذٮىٌل  الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص اكف يجعر ثني أ٩ؽادق ٨٦ رصةؿ

د٧سي٢ الكبلح ٦ذؼُيةن ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني أل٫٩ اكف يذعٌكت ل٧١ةؿ ادلي٨ ظكني ىلع 
حنٮ ٦ة اكف يذعٌكت خلةدل حميي ادلي٨، كىلع ظني كصؽ الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص 



  

ابل١جةيش ظكني النةٚيع يف قبلح ا٣ٛؿقةف ٚإ٫٩ ل٥ جيؽ ثكجةميةن ممةزبلن يف قبلح 
بلٝةد٫ أكرب املؽٕٚيح، امهلل  إال ٔجؽ امل٪٥ٕ أ٦ني اذلم اك٩خ مؼىيذ٫ كادىةالد٫ ٔك

 كأٔؿض ٨٦ أف حيذٮي٭ة قبلح املؽٕٚيح.
ٍ ألف ي١ٛؿ يف أف يتجٮأ حم٧ؽ  ٌُ كيجؽك يل أف الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص اكف ٝؽ ػ

، 2:63يٮحلٮ  34ٚٮزم ٦س٢ ٬ؾا املاك٩ح ٣ك٨ حم٧ؽ ٚٮزم دؿاصٓ ٨ٔ اخلؿكج يف حل٤ح 
ة اكف الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ٠ٛيبلن هل ث٫ ٨٦ ٌٔٮيح دل٤ف ٝيةدة ١٬ؾا ػرس ٦

اثلٮرة ل١٪٫ يف الٮٝخ ذاد٫ كىلع املؽل ا٣ُٮي٢ ٠كت اثلٞح امل٤ُٞح يف ثٕؽق ٨ٔ اتل٧ٌؿد 
ىلع كص٫ ا٧ٕ٣ٮـ، ك٨٦ ز٥ ٚٞؽ اظذِٛ ث٫ الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص يف مٮاٝٓ ٦ذٞؽ٦ح 

٧٤نري ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ ٧٤ٚة ٔـؿ املنري ٨٦ ٝيةدة ا٣ٞٮات املك٤عح دةحلة ٦جةرشة ل
ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ كالق ٦جةرشة مكبٮحلح ا٣ٞةاؽ ا٣ٕةـ ل٤ٞٮات املك٤عح حل١ٮف زة٣ر 

( كاملنري ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ 2:64ػ  2:63ٝةاؽ اعـ يف ٔ٭ؽ اثلٮرة ثٕؽ حم٧ؽ جنيت )
 (.2:78ػ  2:64)

ةٝ٭ة ا٣ُجييع ٣ك٨ اك٩خ املاك٩ح املج١ؿة ا٣يت ظٞٞ٭ة ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني يف قي
الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص اكف خينةق ىلع حنٮ ٦ة اكف خيىش ز٦ي٤٭٧ة ػةدل حميي ادلي٨ 

٣ٛؿقةف يف ٬ؾا اثلبليث اذلم يي٧ك٨ أذجةرق ٩ٮاة اثلٮرة الى٤جح ظىت ٨٦ اممس٢ قبلح 
ٝج٢ ٨٦ اكف ٨٦ ا٣ُجييع أف ي٪٧ٌٮا ل٤٪ٮاة ٨٦ ٝجي٢ املنري ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ كالؿاحف 

 لكةدات كوبلح قةل٥.أ٩ٮر ا
 جناح غتس اجلارص  ي حأرري ماكُث نٍال ادلنيَ خع ن ة ن زمالئّ

أٔٮد ٨٦ ٬ؾق امل٪ةٝنةت إىل احلؽير ٨ٔ احلةت الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص يف 
اتلٕةم٢ ٦ٓ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني، ك٨٦ ا٣ُؿيٙ أف الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص اكف ٨٦ 

ح يف ػبلٚةت ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ا٤ٕٛ٣يح ادل٬ةء حبير ا٠تنٙ ٦ج١ؿان ا٣ُجيٕح ابلةٗز
٥ ٨٦ مكةظةت اجلٛٮذ ا٣يت  ٫ٕ٦، كبؽأ حيذةط هلة اظذيةَةت ذ٠يح مجح، ىلع الٗؿ

ٔ٭ؽ اثلٮرة ثؽايح اقذُةع ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني أف يكذٮيل ٤ٔي٭ة ثكٛةءد٫ كننة٫َ يف 
كذلٟ ٨٦ ٝجي٢ أ٫٩ اكف ٬ٮ ك٣حف ٗريق أ٦ني دل٤ف اثلٮرة اذلم يكذت حمةرض 

 .ٮ د٧٤ٕٮف ْٔي٧ح يف ٦س٢ ٬ؾق األظٮاؿلكحيذِٛ ث٭ة كيه ق٤ُح اجل٤كةت 



  

٠ؾلٟ ٚإ٫٩ اقذُةع أف يؽػ٢ إىل الٮزارة ٌٔٮان اعمبلن ريس٧ة أديعخ هل ا٣ٛؿوح 
كٝؽ ٝج٢ ثٮزارة النبٮف االصذ٧ةٔيح ٧٤ٚة ػ٤خ كزارة املٕةرؼ ٝٛـ إحل٭ة أك اتلُٞ٭ة.. 

 .ك١٬ؾا
إىل أف يٌٓ  2:67ا٬يح ٧ٔؽ يف كهلؾا ٚإف الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ثؾاكء ادل

د٤ٞيؽان صؽيؽان يؤػؿ ث٫ دؿديت ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ٨ٔ أف يكٮف ٝؿيجة ٦٪٫ كذلٟ ثأف 
ص٢ٕ دؿديت أٌٔةء دل٤ف ٝيةدة اثلٮرة يف الٮزارة يكجٜ الٮزراء، ػبلٚةن ألم ثؿكدٮًلٮؿ 

ل٥ يك٨ اثلٮرة، ك ٝيةدةكأف جي٢ٕ دؿدحج٭٥ ٚي٧ة ثح٪٭٥ دجٕةن ٣رتديت أٝؽ٦يةد٭٥ يف دل٤ف 
جؽ احل١ي٥ اعمؿ ف يكجٜ ظكني النةٚيع أهلؾا ا٣رتديت ٦ٕ ى دُجيٌف إال  ٧٠ةؿ ٔك

٦ٓ أف ظكني النةٚيع دػ٢ الٮزارة اذلم قجٞ٭٧ة إىل دٮىل الٮزارة، ادلي٨ ظكني 
 ،حلؼ٤ٙ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني يف كزارة النبٮف االصذ٧ةٔيح ظني ا٩ذ٢ٞ ٬ٮ إىل املٕةرؼ

ارة إال ثٕؽ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ثس٧ة٩يح م٭ٮر، ك٦ٓ أف ٔجؽ احل١ي٥ ل٥ يؽػ٢ الٮز
لٮ أف ل٤ؿاحف الكةدات أيٌةن  ةك١٬ؾا دأػؿ دؿديت ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني حل١ٮف دةحل

مؿة أػؿل ٦ٓ أف الؿاحف الكةدات ل٥ يؽػ٢ الٮزارة  دػ٢ الٮزارةالؿاحف الكةدات 
 .إال ثٕؽ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ثس٧ة٩يح م٭ٮر

اخل٧كح اذلي٨ اك٩ٮا أٌٔةء دل٤ف اثلٮرة أوجط ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني اػؿ كب٭ؾا 
جؽ احل١ي٥ اعمؿ  ابل٘ؽادمٔجؽ ال٤ُيٙ أٌٔةء يف دل٤ف الٮزراء ثٕؽ يٮ٦٭ة  ٔك
 .كظكني النةٚيعحميي ادلي٨ كزًلؿية 

 نؼأحّ وختصجّ 

كدل ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني يف كٛؿ ٦٪ةٚؿ ث٧عةْٚح ا٤ٞ٣يٮبيح يف اثلةين ٨٦ يٮ٩يٮ اعـ 
رشي٨ ) زةين أو٘ؿ أٌٔةء دل٤ف ٝيةدة اثلٮرة ق٪ةن )أ٦ة  (، كٌلف ث٭ؾا2:32كاظؽ ٔك

( ك٬ٮ يف :2:4أو٘ؿ٥٬ ٚاكف ػةدل ٦يح ادلي٨(، كختؿج يف اللكيح احلؿبيح )٩ٮ٧ٚرب 
اجل٧يس كحم٧ؽ يلع ٚ٭ِل ٨٦ زمبلء ٔجؽ ا٣٘ين ٌلف املنرياف حم٧ؽ ك اثلة٦٪ح ٔرشة،

كا٣ٛؿيٜ أكؿ مؿ ةحلح دلٕٚح املنري ٔجؽ احل١ي٥ اعيه ادلٕٚح اتل ٥كٌل٩خ دٕٚذ٭ ،دٕٚذ٫
 حم٧ؽ أمحؽ وةدؽ.



  

ٔده واظخلاتلّ ٌَ أجو ـيعم ن   ؾػ
أديط ل٧١ةؿ ادلي٨ ظكني أف ينرتؾ يف احلؿب ا٣ٕةمليح اثلة٩يح يف كظؽة ٦ؽٕٚيح 
٦يؽاف ثةلىعؿاء ا٣٘ؿبيح، كأ٫٤٬ أدا ق املذ٧زي يف ا٣ٞٮات املك٤عح ألف ي٪ةؿ م٭ةدة 

 .ةن يف ٦ؽرقح املؽٕٚيح(، كٝؽ ٔني ٦ؽرق٥٤ٕ٦2:57 ٦ؽٕٚيح ٨٦ ثؿيُة٩ية )
٨٦ اذلي٨ اقذٞةلٮا ٨٦ ا٣ٞٮات املك٤عح  اكف ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني 2:59كيف ٦ةيٮ 

ني يف ظؿب ٤ٚكُني، كيف ٬ؾق احلؿب ٢٧ٔ ٧٠ةؿ إىل  حل٪٧ٌٮاَٮأيح  الٌجةط املذُٔٮ
ادلي٨ ظكني حتخ ٝيةدة ابل٢ُ أمحؽ ٔجؽ ا٣ٕـيـ كٝؿيجةن ٦٪٫، كرب٧ة اكف ٨٦ أٝؿب 

 .”ديؿ ابل٤ط»قتن٭ةدق، كأويت يف ٦ٕؿًلح اجلةس إحل٫ ظني ا
احلؿب درس ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني يف لكيح أرٌلف احلؿب ك٩ةؿ ٔٮدد٫ ٨٦ كبٕؽ 
ا٣ٛؿؽ ز٥ ٢ٞ٩ ٦ؽرقةن ثك٤يح أرٌلف  ل( ٕٚني أرٌلف ظؿب ٦ؽٕٚيح إلظؽ:2:5م٭ةدد٭ة )

 احلؿب ٩ٛك٭ة.

 أظتليخّ  ي حِظيً القتاط األخصار 

ةط األظؿار، كٝؽ ذ٠ؿت مىةدر ٠سرية أ٫٩ اكف ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ٨٦ َبلآ الٌج
اكف ٦ٓ الؿاحف ٔجؽ اجلةرص كػةدل حميي ادلي٨ ث٧سةثح اجلٮاة األكيل تل٪ْي٥ الٌجةط 

، كٝؽ اػذري 2:63يٮحلٮ  34األظؿار اذلم اك٩خ هل احلؽ ا٣ُٮيل يف ظؿًلح اجلحل يف 
املض٤ف، ٔٞت ٝيةـ اثلٮرة ٌٔٮان يف دل٤ف ٝيةدة اثلٮرة، كٌلف يٞٮـ ثأ٧ٔةؿ أ٦ة٩ح 

تكضي٢ املعةرض ك٦ة يذٜٛ ٤ٔي٫ يف االصذ٧ةاعت املعؽكدة ا٣ٕؽد ا٣يت  ظير يذٮىل
 أٌٔةء دل٤ف ا٣ٞيةدة. اك٩خ ٦ٞىٮرة ثة٣ُجٓ ىلع

 معئٔحلاحّ اتلِفيشنيث 
اكف ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني مكبٮالن ٨ٔ اإلرشاؼ يلع احلؿس الٮَين يف ثؽايح ٔ٭ؽ 

 اثلٮرة.

قةدس زمبلا٫ أٌٔةء دل٤ف ا٣ٞيةدة  ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني أوجط 2:65كيف ي٪ةيؿ 
جؽ ال٤ُيٙ ابل٘ؽادم  دػٮالن ملض٤ف الٮزراء، ثٕؽ لك ٨٦ الؿاحف ٔجؽ اجلةرص ٔك

ٔني  ظير (2:64( كمجةؿ قةل٥ كزًلؿية حميي ادلي٨ )أكذٮبؿ 2:64كوبلح قةل٥ )يٮحلٮ 
)ك٬ٮ اليـاؿ يف ردجح الىةغ( يف أز٪ةء كزارة الؿاحف جنيت اثلة٩يح كزيؿان ل٤نبٮف 



  

صذ٧ةٔيح ػ٤ٛةن لرل٠ذٮر ٔجةس ٧ٔةر اذلم دٮيل كزارة املٕةرؼ ثٕؽ٦ة اقذٞةؿ اال
 إق٧ةٔي٢ ا٣ٞجةين.

( 2:65كظني ملك الؿاحف ٔجؽ اجلةرص يف الن٭ؿ اتلةيل كزارد٫ األكيل )ٚربايؿ 
اظذِٛ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ث٧٪ىت كزيؿ النبٮف االصذ٧ةٔيح، كًلؾلٟ اظذِٛ ث٭ؾا 

( كالؿاحف 2:65كزارة الؿاحف جنيت اثلةثلح )٦ةرس  امل٪ىت يف الن٭ؿي٨ اتلةحلني يف
 .(2:65ٔجؽ اجلةرص اثلة٩يح )إثؿي٢ 

ك١٬ؾا ٚإ٫٩ أٝك٥ احل٧ني ادلقذٮريح أربٓ مؿات يف أربٕح م٭ٮر ٦ذٮاحلح ثٮاٝٓ مؿة 
 .2:65يف لك م٭ؿ ٨٦ الن٭ٮر األربٕح األكىل يف 

اا٧ة يلع كزارة ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني اك٩خ د كيؾ٠ؿ املٕةرصكف هلؾق ا٣ٛرتة أف ٔني
ٔ٪ؽ٦ة أصؿم دٕؽي٢ يف كزارة الؿاحف  2:65املٕةرؼ ا٣يت دٮال٬ة ثة٢ٕٛ٣ يف أٗكُف 

 .ا٣رتبيح كاتل٤ٕي٥إىل  ٔجؽ اجلةرص، كبٕؽ أقجٮع ٨٦ دٮحل٫ الٮزارة د٘ري اق٧٭ة
كاظذِٛ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ث٭ؾق الٮزارة أيٌة ٔ٪ؽ٦ة ملك الؿاحف ٔجؽ اجلةرص 

 (.٫2:67 راحكة ل٤ض٧٭ٮريح )يٮ٩يٮ كزارد٫ اثلةثلح ثٕؽ ا٩ذؼةث
)٦ةرس  ؾا امل٪ىت يف كزارة الٮظؽة األكىلكٝؽ اظذِٛ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ث٭

 ػؿكف هلة(.ا( )كل٥ يك٨ ٫ٕ٦ كزراء 2:69
ٔ٪ؽ٦ة تنلكخ زةين كزارات الٮظؽة أوجط كزيؿا مؿًلـيةن  2:69ل١٪٫ يف أكذٮبؿ 

٥ كزيؿان د٪ٛيؾيةن ل٤رتبيح كاتل٤ٕي٥ ل٤رتبيح كاتل٤ٕي٥ ثح٪٧ة اػذري األقذةذ أمحؽ جنيت ٬ةم
 .يف مرص

  .كظىٮهل ىلع ٦٪ىت ٩ةات راحف اجل٧٭ٮريح راةقذ٫ ل٧٤ض٤ف اتل٪ٛيؾم
قبذ٧رب مؿًلـم ل٤رتبيح كاتل٤ٕي٥ َٮاؿ قجذني ظيت ٠ٮزيؿ ٢ّ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني 

 د٥ دىٕيؽق يف حمٮري٨/ظير  2:71

ني ٫ٕ٦ ٔني ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني كزيؿان لئلدار 2:71قبذ٧رب  22ٚيف   32ة املع٤يح ٔك
حمةْٚةن صؽيؽان ملعةْٚةت اجل٧٭ٮريح املؼذ٤ٛح كبؽأ ٨٦ يٮ٦٭ة ٩ْةـ احلك٥ املعٌل )أك 

 اإلدارة املع٤يح( يف مرص.



  

وؽر ا٣ٞؿار اجل٧٭ٮرم ثأف يؿأس ٧٠ةؿ  2:71قبذ٧رب  31كبٕؽ٬ة ثتكٕح أيةـ يف 
ت ٠سرية يف كل٥ حتؽث د٘ريا، ادلي٨ ظكني املض٤ف اتل٪ٛيؾم يف اإل٤ٝي٥ املرصم

الٮزارة ٧ٔة اك٩خ ٤ٔي٫ يف تن١ي٤٭ة الكةثٜ يف مرص، كإف ظؽزخ ثٕي اتل٘ريات يف 
املض٤ف اتل٪ٛيؾم يف قٮرية، كٝؽ ثٌف ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ٦ذٮحلة مكبٮحلح كزارة 
ا٣رتبيح كاتل٤ٕي٥ املؿًلـيح، كًلؾلٟ ثٌف األقذةذ أمحؽ جنيت ٬ةم٥ كزيؿا د٪ٛيؾيةن ثة٣رتبيح 

 كاتل٤ٕي٥.

ملك الؿاحف ٔجؽ اجلةرص راثٓ كزارات الٮظؽة )كيه قةثٓ  2:72أٗكُف  27كيف 
كد٨٧ٌ  (كدةرخيية ظكت دؿدحج٪ة اذلم د٥ األػؾ ث٫ رق٧ية كزارات ٔجؽ اجلةرص

٩ٮاب لؿاحف اجل٧٭ٮريح، اكف ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني قةدق٭٥ )اك٩ٮا يلع  8اتلٕؽي٢ دٕيني 
، زًلؿية حميي ادلي٨، ظكني ا٣رتديت/ ث٘ؽادم، ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ، ٩ٮر ادلي٨ ٠عة٣ح

٦٪ىت ٧٠ةؿ مكُل النةٚيع، ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني، ٔجؽ احل٧يؽ الرساج(، كٝؽ أوجط 
٧٭ٮريح لئلدارة املع٤يح ٚعكت دكف أف ادلي٨ ظكني يف ٬ؾق الٮزارة ٩ةات راحف اجل

أم كزارة، أ٦ة كزيؿ اإلدارة املع٤يح يف ٬ؾق الٮزارة ٚاكف ٔجؽ املعك٨ أثٮ اجلٮر،  يذٮىل
خ ٦٭ةـ كزارة ا٣رتبيح كاتل٤ٕي٥ ا٣يت اكف يذٮال٬ة ٧٠ةؿ إىل  ًةٚحبةإلك ٬ؾا ٚٞؽ دٮٔز

أدلؽ ا٣ُؿاث٤يس اجلةٝؽ الكٮرم ادل٠ذٮر أوجط ٚادلي٨ ظكني يلع زبلث كزارات، 
كزيؿان ل٤ذ٤ٕي٥ ا٣ٕةيل، كالكيؽ يٮقٙ كزيؿان ل٤رتبيح كاتل٤ٕي٥، كوبلح ٬ؽايخ كزيؿان 

 كزارة صؽيؽة ل٤نجةب.إىل  لت أػؿُٝةاع٢ٞ٩ ل٤جعر ا٤ٕ٣ِل، ٌٚبلن ٨ٔ 

 حٔحلّ وزاريت اإلظاكن واإلدارة املدييث

ٞت اال٩ٛىةؿ ملك الؿاحف ٔجؽ اجلةرص كزارد٫ اثلة٦٪ح )أكذٮبؿ  قبذ٧رب  - 2:72ٔك
٧خ الٮزارة مخكح ٩ٮاب مرصيني لؿاحف اجل٧٭ٮريح )كذلٟ ثٕؽ ػؿكج 2:73 ( ًك

 ػةمك٭٥، كٝؽ اكف مكِل اجلةابني الكٮريني ثةال٩ٛىةؿ( اكف ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني
ح كاإلقاكف كاملؿاٜٚ، ٦٪ىج٫ ٩ةات راحف اجل٧٭ٮريح ل٤ؼؽ٦ةت ككزيؿ اإلدارة املع٤ي

ثٕؽ٦ة اكف ٝؽ دؿؾ املكبٮحلح ٨ٔ  ة تلٮ٬ةصؽيؽاك٩خ إظؽا٧٬ة كزاردني  أم أ٫٩ دٮىل
أربٕني  ٝج٢ (أقك٭ةاكف ٝؽ )دٮيل كزارة اإلدارة املع٤يح ا٣يت إىل  ك١٬ؾا اعد اتالٮزار

ؽ ث٧سةثح مؤقك٭ة!! )كٝؽ ٔني  ٦ة!!يٮ ٠ؾلٟ اكف ٬ؾا أكؿ ٔ٭ؽق ثٮزارة اإلقاكف ا٣يت يٕي



  

٩ةاجة لٮزيؿ االقاكف كاملؿاٜٚ(، ثح٪٧ة ثٌف 2:73اثؿي٢  31ادل٠ذٮر أمحؽ حمؿـ ثٕؽ م٭ٮر يف 
ٔجؽ املعك٨  دٮىلىلع ظني ث٧ٛؿدق ٦٪ىت اإلدارة املع٤يح،  ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني يذٮىل

ةثٜ ٦٪ىت كزيؿ اإلوبلح الـرايع كإوبلح األرايض(. كٝؽ ثٌف أثٮ اجلٮر كزيؿ٬ة الك
ٓ ىلع ( يف م املض٤ف اتل٪ٛيؾم )كزارد٫ األكىل٬ؾا اجلعٮ ظيت ملك يلع ورب الًٮ

 الٮزارة.ٌٔٮيح كدؿؾ أٌٔةء دل٤ف ٝيةدة اثلٮرة  2:73قبذ٧رب 

ا٣يت اقذ٧ؿ ٚي٭ة ثبل  ٌلف ٬ؾا اػؿ ٔ٭ؽ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ثةمل٪ةوت الٮزاريحك
كبؽأ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني يف االثذٕةد ٨ٔ مكبٮحلةت احلك٥  2:65ُٞةع ٦٪ؾ ي٪ةيؿ ا٩

 ، كإف ثٌف ٌٔٮان ٚي٧ة قِل ث٧ض٤ف الؿيةقح، كامرتؾ يف ٦٪ةٝنةتأك احلٮ٦يح املجةرشة
 .اهلةداح كا٣ٕةوٛح يلع ظؽ قٮاءذلٟ املض٤ف 

 املؤحٍص اىلٔيم ليلٔي الؼػتيثإرشاـّ ىلع 
لكيةقيح اكف ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ٦٪ةٚكة ٝٮية كيلع مكذٮم د٪ْي٧ةت اثلٮرة ا

ل٤ؿاحف الكةدات كظكني النةٚيع كيلع وربم يف املكبٮحلح ٨ٔ اتل٪ْي٥ الكيةيس 
٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني اإلرشاؼ يلع االحتةد ا٣ٞٮَل  دٮىل :2:6ظيؽ ل٤سٮرة، كيف أكذٮبؿ الٮ

ْةـ الكيةيس يف اجل ث٧سةثح النؼىيح احلـبيح األكىلأوجط يف اإل٤ٝي٥ املرصم أم أ٫٩ 
 .املرصم

 ل٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني أ٦ي٪ةن اع٦ةن ل٧٤ؤد٧ؿ الٮَين ل٤ٞٮ اػذري 2:73كيف ٦ةيٮ 
 النٕجيح، ك٬ٮ املؤد٧ؿ ال١جري اذلم ٝؽـ الؿاحف ٔجؽ اجلةرص إحل٫ ٦يسةؽ ا٢٧ٕ٣ الٮَين

 كدٞؿيؿ الؿد ىلع امليسةؽ ٦ٕة. ثذٞؽي٥ امليسةؽ، ك٬ٮ ٦ة ا٩ذىه
٣ٕؿيب اػذري ٌٔٮان يف ال٤ض٪ح اتل٪ٛيؾيح ا٤ٕ٣ية لبلحتةد ة تنلك االحتةد االمرتايك اكمل

 االمرتايك.

ةوح ٔ٪ؽ٦ة ثؽأ كخب ٔجؽ اجلةرص ل١٪٫ ٦ٓ ٬ؾا اكف ٝؽ ثؽأ يتجةٔؽ ٨ٔ ػٍ الؿاحف
كأػؾت  .ةتلأ٦ي٥ث ةت االمرتا٠يح ثةداةكيةقالالؿاحف ٔجؽ اجلةرص ػُٮات كاقٕح يف 

 ا٣ْ٭ٮرؿاحف ٔجؽ اجلةرص يف ا٣ُجيٕيح ثح٪٫ كبني الا١ٛ٣ؿيح االػذبلٚةت  ؿ٦ْة٬
اتل٪ةَل حبك٥ َجةآ األميةء، كٝؽ زاد ٦ٕؽؿ اخلبلٚةت ٦ٓ األيةـ، ثٕؽ أف ثؽا ك

 .ل٧٤ؿاٝجني أف ٬ؾق اخلبلٚةت ا٣ٞؽي٧ح ٝؽ ٬ؽأت



  

 ُليب املػيٍ ن ورئيط املجيط األىلع ليجاٌػات 
كٝؽ ا٦ذؽ ٩ٛٮذ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني يف ظ٢ٞ اتل٤ٕي٥ ثىٮرة ٝٮيح، كد٧ةدم ٧٠ةؿ 

( كٚةز ث٭ؾا 2:72دلي٨ ظكني يف ٬ؾا ظني رمط ٩ٛك٫ مل٪ىت ٩ٞيت امل٧٤ٕني )٦ةرس ا
 .2:74امل٪ىت كاظذِٛ ث٫ ظيت 

إزجةت كصٮدق يف احليةة اثلٞةٚيح كا٣رتبٮيح  اكف ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ظؿيىة ىلع
مجةث٫ كإجنةزق ك٦٪ع٫ زٞذ٫ ٔؽة ٔٮام٢ ٦٪٭ة ٫ يلع اجلضةح دثؽرصح ٠جرية، كٝؽ قةٔؽ

 .١ٛةيةت ا٣يت دٞج٤خ ا٢٧ٕ٣ ٫ٕ٦ ٨٦ أص٢ املرشكع ا٣ٞٮَل ال١جريل١سري ٨٦ ال
٠ؾلٟ ٚٞؽ ا٦ذؽت ق٤ُةد٫ يف اجلة٦ٕةت يلع قبي٢ املسةؿ ظيت أوجط راحكة 

ل٤ضة٦ٕةت حبك٥ ٦٪ىج٫ ٠ٮزيؿ، ثح٪٧ة اكف ٬ؾا امل٪ىت ٨٦ ٝج٢  ل٧٤ض٤ف األىلع
 ٦٪ٮَة ثأٝؽـ ر قةء اجلة٦ٕةت..

حبك٥ ٠ٮ٫٩ ةت اتل٤ٕي٥ ا٣ٕةيل لك٭ة اػذىةو كٝؽ ٢ّ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني يذٮىل
  .(2:72ٗكُف )اذلم ل٥ دجنأ كزارد٫ إال يف أكزيؿا ل٤رتبيح كاتل٤ٕي٥ 

 د٪ْي٥ اظذٛةحلةت ٔيؽ ا٥٤ٕ٣ ك٦ة مةث٭٭ة،٬ٮ اذلم دٮىل ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني كٌلف 
 ك١٬ؾا.

 ك٬ٮ مؤقك٫، راةقح أكؿ مؿًلـ ل٤جعٮث ا٣رتبٮيح كاجلٛكيح دٮىل 2:71كيف قبذ٧رب 
٥ ٨٦ نكبذ٫ آلػؿي٨.كأكؿ ر   قةا٫ ىلع الٗؿ

ص   دوره  ي حمٔخص األْز
ـء ٠جري ٨٦ ا٢ٌٛ٣ يف ١ٚؿة  كإىل دُٮيؿ األز٬ؿ كٝة٩ٮف ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني يؿصٓ ص

صة٦ٕح ظؽيسح د٥ٌ اللكيةت ا٤٧ٕ٣يح اك٣ُت كاهل٪ؽقح إىل  كحتٮي٢ اجلة٦ٕح ا٣ٞؽي٧ح
!! كيه ا١ٛ٣ؿة ا٣يت ث٭ؽؼ ختؿيش داعة جي٧ٕٮف ثني ا٥٤ٕ٣ احلؽير كاثلٞةٚح ادليجيح

ظكني  ٗريق ثح٪٧ة اك٩خ يه ١ٚؿة ٧٠ةؿ ادلي٨إىل  الؿاحف ٔجؽ اجلةرص أكإىل  دجكت
 ا٣ترشييع كاتلؼُيُٰ كاتل٪ٛيؾم. لك٬ٮ اذلم راع٬ة يلع املكذٮ

 رئاظخّ ملؤظعات ذلاـيث ورخافيث وػتاةيث 
ل٤ٛ٪ٮف  األىلعٚٞؽ رأس ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني املض٤ف لك٫ ٬ؾا إىل  ثةإلًةٚح

( كرأس مؤد٧ؿ النجةب 2:69داب كا٤ٕ٣ٮـ االصذ٧ةٔيح ٦٪ؾ دأقحك٫ )ديك٧رب اآلك



  

 2:72رأس ال٤ض٪ح األكملجيح املرصيح،، كيف  2:71(، كيف ي٪ةيؿ :2:6قيٮم )ٚربايؿ ااألٚؿك
 أرشؼ يلع املؤد٧ؿ االقبلَل.

 ك٭٢ يلع ٠سري ٨٦اكف ٨٦ الالـ٨٦ أ٫٩  مؿكرك٦ٓ ذلٟ ٚٞؽ أزبذخ األيةـ ثٕؽ 
ٮ٩ح يف قيةقةد٭أػُةء اثلٮرة٠سري ٨٦ أف يجكجٮا إحل٫ الكجت يف املسٞٛني  ، ة، أك الٔؿ

٦ة ننأ ٨ٔ ٝىٮر اجلْؿ ك٤ٝح اخلربة ٨٦ مىةات ٠سرية ظةٝخ ثة٣رتبيح  لك٦ؽ
 َجيٕح اتلع٧ف.حبك٥ كاتل٤ٕي٥، 

 ٣٥٩١اغزتاهل  ي 

( ظير ٝؽـ اقذٞةتل٫ اجل٭ةايح 2:75أزتؿ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني احليةة الكيةقيح )يف 
كبؽءا ٨٦  ،ل٤ؿاحف ٔجؽ اجلةرص ٦ٓ ز٦ي٤ي٫ ٔجؽ ال٤ُيٙ ابل٘ؽادم كظك٨ إثؿا٬ي٥

اػذيف اق٥ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ٩٭ةاية ٨٦  2:75إاعدة تن١ي٢ امل٪ةوت ا٤ٕ٣ية يف ٦ةرس 
 .٦٪ةوت ٩ٮاب راحف اجل٧٭ٮريح كدل٤ف الٮزراء... إ٣غ

ثح٪٫ كبني  ذجةد٣حاملؿقةا٢ كٝؽ ثٌف ٨٦ دكرق ا١ٛ٣ؿم ثٕؽ د٤ٟ ا٣ٛرتة م٧ٌٮف ال
وؽي٫ٞ ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ ظٮؿ ٦ة اكف يأػؾق يلع ٩ْةـ الؿاحف ٔجؽ اجلةرص 
كدرصٚةد٫، كب٤٘خ ٬ؾق الؿقةا٢ ا٣يت نرشت ٚي٧ة ثٕؽ درصح اعحلح ٨٦ احلؽة يف اهلضٮـ، 

ز٥  2:83ز٥  ٨٦2:78 ننة٫َ يف ك٨٦ اإل٩ىةؼ أف ٩ٞٮؿ إ٫٩ يف ٬ؾق الؿقةا٢ ك٦ة دبل٬ة 
، ٦ٕذؽان ٦ٕة كاـ كٚية تلٮص٭ةد٫ ا٣ٞٮ٦يح كاإلقبل٦يح كاثلٮريح٢ّ يلع ادلك٦ة ثٕؽ٬ة  2:87

 .كدةرخي٫ كمؼىيذ٫ ثآراا٫ كبجنة٫َ
* * * 

 



  

 
كبةحليةة ا٣ٕة٦ح، كحبك٥  ٢ّ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني َي٤ح ظيةد٫ ٦٭٧ٮ٦ة ثةلنأف ا٣ٕةـ

ي٨ يؽٕٚ٭٥ اإلي٧ةف إىل ا٢٧ٕ٣ ٚٞؽ ٢ّ ٦ٕ٪ية أ٫٩ اكف ٨٦ األمؼةص املجةدري٨ اذل
كٌلف إظكةق٫ ثةألل٥ يزتايؽ إىل  حبٞيٞح اال٩ذ٧ةء كبأف ٤ٔي٫ أف يؤدم لٮَ٪٫ دكرا ٦ة،

درصح ٠جرية ظني يؿل ٩ٛك٫، كٝؽ أوجط ال يؤدم أم دكر، ثح٪٧ة اكف ٬ٮ ٩ٛك٫ يف كٝخ 
 ٨٦ اجلةس،كإٔضةب كدىٛيٜ  كإجنةز يؤدم لك يشء حب٧ةس (٨٦ األكٝةت )٨ٔ ٝؿيت

كيه ٔجةرة يجعر لرلإٚيح ٨ٔ ٦ؽٕٚيح كبةػذىةر مؽيؽ ٚإف ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ٢ّ 
٠ٛي٤ح ثةتلىٮيؿ ادلٝيٜ تلةرخي٫ يف ٩ىٙ ٧ٔؿق اثلةين كٝؽ ١ٚؿت ٠سريا أف أص٤ٕ٭ة 

كا٩ذٞةؿ  ٔ٪ٮا٩ة هلؾا احلؽير ل١ين ازؿت ا٣ٕ٪ٮاف اذلم يؽؿ ثأ٣ٛةظ ٦٭ؾثح ىلع ا٩ذٞةهل
 ات.أدكاد٫ كَةثٓ ٬ؾق األدك

                  ً هِّ لً نيكَ ٌتارزا  ل         ً اكن ٌتادرا  
                               ن        ن      ن              ال مٟ يف أف ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني اكف مضةاع  ك٦جةدرا  كُم٤ىة  ل١٪٫ يف الٮٝخ 

ت يف أف ٫٩ ل٥ يك٨ ٬٪ةؾ ٨٦ قجةب ٠سرية أ٧٬٭ة أ                  ن  ٩ٛك٫ ل٥ يك٨ ٦جةرزا  أل ،  ي     ي جةرزقيٗؿ
أظؽ ٬٪ةؾ ل٥ يك٨ ٬٪ةؾ ٨٦ ٬ٮ مٌُؿ إىل أف يجةرزق، ٧٠ة أ٫٩ ل٥ يك٨ ٧٠ة أ٫٩ 

ت يف ي  .أظؽ ىلع اقذٕؽاد ألف ي٭ةمج٬٫٪ةؾ ل٥ يك٨ ك ،أف ي٭ةمج٫ٗؿ
ة  ٣ٕجؽ                                        ي    ٌٚبل ٨ٔ ٬ؾا ٚإ٫٩ ألقجةب ٤٧ٔيح ٦ٛ٭ٮ٦ح ل٥ ي ى٪ٙ ك                ن      ثةٔذجةرق ٦ٕةًر

ثةٔذجةرق ، ٧٠ة أ٫٩ ألقجةب ٤٧ٔيح أػؿل ٚإ٫٩ أيٌة ل٥ يى٪ٙ ٤٪ةرصيحال لاجلةرص ك
٧٠ةؿ ادلي٨ ا٣يت يٞٮـ ث٭ة ح ٕةًرامل           ن       ن                     ٩ةرصية قةثٞة  كمنةرٌل  يف اجلةرصيح، ك١٬ؾا اك٩خ 

     ن                  ن            ػىة٦ة  ٦ٓ ال ػىةـ، ككٚةٝة  ٦ٓ ال كٚةؽ، ، إف كصؽت ال دٕؽك أف دكٮف ظكني
٥ ٨٦ ا٣ٞي٧ح اتلةرخييح لىةظج٭ةرسيٕة ك١٬ؾا ا٩ذىه أمؿ٬ة   .ىلع الٗؿ

ح ا٣يت اك٩خ دٮص٫ أك  كنكذُيٓ أف ٩ٞٮؿ اليشء ٩ٛك٫ ثك٢ ظؾاٚريق ٨ٔ املٕةًر
 ز٪ةية ٠ذةثةت اجلةرصيني اتل٤ٞيؽيح.دىٮب إىل ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني يف 



  

د٥ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني يف دااؿد٫  إقٞةط:2:8ا٣ربملة٩يح ٩ذؼةثةت االدٮ٣خ  كظني
يف إَةر ٦ة  (برسٔح )كال ٩ٞٮؿ بك٭ٮ٣ح ٚٞؽ دك٤ٛخ الرسٔح ثةلك٭ٮ٣حاألمؿ  اثذبلع

ختذ٤ٙ نكجح  أق٤ٮبيف إدارة اال٩ذؼةثةت ث ٬2:63ٮ ٦ٕؿكؼ ٨٦ قيةقح ظ١ٮ٦ةت 
ك٦ٓ أف أداء الٮزارة يف إدارة ي٫ ٦ٓ اظرتا٫٦ ٣ُةثٓ ا٣زتكيؿ كأ٧٬يح ا٣زتكيؿ، ا٣زتكيؿ ٚ

ٚإف ابلةظسني كاملسٞٛني املرصيني رأكا يف  2:87اكف ا٩ذاكقة ملة حتٜٞ يف  :2:8ا٩ذؼةثةت 
٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني رقت يف كةف كقٮاء أ، 2:63األمؿ ٔٮدة إىل مكةر ظك٥ زٮرة 

ا٩رصؼ ٚي٧ة ٬ٮ ّة٬ؿ ل٤٪ةس ٚإ٫٩ ، ثإرادة اجل٧ة٬ري ثإرادة احل١ٮ٦ح أك :2:8ا٩ذؼةثةت 
ح كذلٟ أ٫٩ ل٥ يؤقف ٠ية٩ة كال ا٥ٌ٩ ل١يةف، كل٥ ،      ن                        د٧ة٦ة  ٧ٔة اكف رشع ٚي٫ ٨٦ ٦ٕةًر

ح ح كل٥ يؽاٚٓ ٨ٔ قيةقح ٦ٕةًر ك٬٪ة ّ٭ؿ أف احل٨ٌ النيٮيع ، يتنب قيةقح ٦ٕةًر
سةحلح ألف املسةحلح ال                                         ن          اذلم جلأ إحل٫ ز٦ي٫٤ ػةدل حميي ادلي٨ اكف أكرث دٚبة  ٨٦ ظ٨ٌ امل

 .         ن         د٤٧ٟ ظٌ٪ة  ٨٦ األقةس
 حيزيؽ خياحّ  ي املػارفث 

ذ٫ ل٤كةدات ثؽت كًلأ٩٭ة ال دٕؽك أكرث  رب٧ة ٩جؽأ ث٧ة ٬ٮ أظؽث ٚ٪ٞٮؿ إف ٦ٕةًر
٨٦ أف دكٮف ٩ٮاع ٨٦ إظكةق٫ ثةتلٛٮؽ ىلع الؿاحف يف مؿظ٤ح قةثٞح، أك ىلع األ٢ٝ 

ؿ إ٫٩ ل٥ يٕؽ هلؾا اتلٛٮؽ ٦ٕ ى ّة٬ؿ يف ث٪ٮع ٦ة ٨٦ اتلٛٮؽ، ٦ٓ أف ٦٪ُٜ اتلةريغ يٞٮ
ٔرص صؽيؽ ٬ٮ ٔرص الؿاحف الكةدات ٩ٛك٫. كممة يؤقٙ هل أف ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ل٥ 
خيةو٥ ٦٪ُٜ اتلةريغ يف ٬ؾق اجلـايح ٚعكت كإ٧٩ة ٨ّ أف اتلةريغ قيىعط ٩ٛك٫، 

 كجتؾيؿ٬ة. ثح٪٧ة اتلةريغ ثُج٫ٕ ال ي٧ة٩ٓ يف دأوي٢ األػُةء
املاك٩ح اتلةرخييح ملس٢ ٬ؾا الؿص٢ أال ٩جؼ٢ ثأم ص٭ؽ أك كٝخ ك٨٦ امل٭٥ يف دراقح 

كأف ٤٩ضأ إىل ٦ة دٮٚؿق جلة املىةدر ا٣يت  يف اقذٞىةء ٦ة يذ٤ُج٫ اتلتجٓ حليةد٫ الكيةقيح،
 أديعخ جلة.

٤ٕ٣٪ة ٩جؽأ يف دأم٢ حلْةت املٮاز٩ح ثح٪٫ أك املٮاص٭ح كبني زمبلا٫ اآلػؿي٨ أك ك
لؿقةا٢ كاالد٭ة٦ةت إف صةز اقذؼؽاـ ٬ؾق اللك٧ح احلٮار ا٤ٕ٣ين ٦ٕ٭٥ أك دجةدؿ ا

 األػرية.



  

 حئخح غتس اجلارص ةخلكيفّ ةليادة اجليغ 
٨٦ ا٣ُؿيٙ أف الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص يف رصا٫ٔ املج١ؿ ٦ٓ املنري ٔجؽ 

ٌ        ن                   اكف ي ٤ٮ ح داا٧ة  ثٮرٝح إق٪ةد ٝيةدة  احل١ي٥ اعمؿ، ك٬ٮ رصاع برشم َجييع ك٦ذٮٝٓ،     ي 
ظكني، ل١٪٫ يف ٬ؾا اتل٤ٮيط اكف ٨٦ اذلاكء حبير ال يٞٮؿ إف اجلحل إىل ٧٠ةؿ ادلي٨ 

٢ حم٢ املنري ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ ٝةاؽا  ل٤ٞٮات املك٤عح ل١٪٫                   ي                             ن                    ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني قيع 
كٝيةدة ا٣ُرياف إىل ٔجؽ ،               ي                               اكف يٞٮؿ إ٫٩ قح ك٪ؽ ٝيةدة اجلحل إىل ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني

 ال٤ُيٙ ابل٘ؽادم.
ٚٞؽ ثؽأت اإلمةرة إحل٫ يف مؿظ٤ح ٦ج١ؿة ثٕؽ                              ن ل٥ يك٨ ٬ؾا األمؿ ٦ٛةصبة كال رسا  

ٌ                                                     ٝيةـ اثلٮرة ظني لك  ٙ ٧٠ةؿ ادلي٨ ثٞيةدة اجلحل النٕيب ثةملٮازاة تللكيٙ املنري ٔجؽ                 ي
احل١ي٥ اعمؿ ث٧٪ىت ا٣ٞةاؽ ا٣ٕةـ ل٤ٞٮات املك٤عح، كٚي٧ة يجؽك أف ٠ذةلٮج 

زٮرم حيي ىلع رضكرة دكٮي٨ صحل اقتس٪ةيئ أك ظؿس  اال٩ٞبلثةت ا٣ٕك١ؿيح اكف
ثةإلًةٚح أك ثةملٮازاة ل٤ضحل الؿقِل، ٣ك٨ َجيٕح املرصيني ا٣يت ٩ٕؿٚ٭ة ل٥ دك٨ 

كال دذٞج٫٤ ىلع ٬ؾا اجلعٮ اجلؾرم ٥٤ٚ يٕؿؼ ٨ٔ اجلحل الؿقِل  دذ٤ُت ٬ؾا األمؿ
جح ٮيج الكةاؽ يف مرص قٮاء اكف ٬ؾا صكلٮ ًٕيٛح يف ٦ٞةك٦ح االجتةق ادلي٧ة أيح ٗر

 ب ٔك١ؿم أك ٣٘ري ذلٟ.           ن             االجتةق ظىةدا  ثلٮرة أك ال٩ٞبل
، ك٦ٓ 2:67ك٨٦ اجلؽيؿ ثةذل٠ؿ أف ٬ؾق ا١ٛ٣ؿة أاعدت َؿظخ ٩ٛك٭ة ثٞٮة يف ظؿب 

ثةالنكعةب املرصم اتلةـ ٨٦  ثأٝىص رسٔحا٩ذ٭خ رساعف ٦ة ٬ؾق احلؿب ثؽايح أف 
قح٪ةء ك٨٦ ٦ؽف ا٣ٞ٪ةة ٚإف احلةصح املٕ٪ٮيح إىل اإلحيةء ثٮصٮد ٦ٞةك٦ح مٕجيح أك كصٮد 

بلف ٨ٔ دكٮي٨ ٦س٢ ٬ؾا اجلحل ىلع ٝؽرة صحل ثؽي ٢ اك٩خ دذ٤ُت ٦س٢ ٬ؾا اإٔل
 كص٫ الرسٔح كاثلٮريح ٨٦ ٝج٢ دراقح أك ختُيٍ ٦ة يذ٤ُج٫ ٬ؾا اجلحل ٨٦ تك٤يط،
٥ ممة ٬ٮ ٦ٕؿكؼ ٨٦ أف الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص اكف ٝؽ اظذةط لؤلمؿ  كذلٟ ىلع الٗؿ

             ن    ؼ ٦٪ةٝي د٧ة٦ة  ملة يف درص 2:67كقعت لك الكبلح ٨٦ املٮاَ٪ني ثٕؽ ٝيةـ زٮرة 
اك٩خ كزارة الٮٚؽ أك ظ١ٮ٦ح اجلعةس ثةمة ٝؽ دٮقٕخ ٚي٫ ٨٦ دٮزيٓ الكبلح ىلع 

٦ٕك١ؿاد٫ أك املٮاَ٪ني ثةملٮا٠جح ٦ٓ اتكةع املٞةك٦ح النٕجيح ل٧٤عذ٢ اإلجن٤زيم ك
 ٝ٪ةة الكٮيف.٦٪ُٞح مكذ٧ٕؿاد٫ يف 



  

رة يٮحلٮ يف كحن٨ ٩ٕؿؼ ثة٣ُجٓ أف ٠ية٩ةت اجلحل النٕيب اذلم أ٤ٔ٪خ ٔ٪٫ زٮ
مؿات ٔؽيؽة اك٩خ رساعف ٦ة دؾكب ظىت كإف ثٌف ٦ٕ٭ة ٦ٞؿ قةك٨ أك مٮّٛٮف 
                                                   ي                   ركدح٪يٮف أك رمـيٮف ٨٦ ٝجي٢ الٌةثٍ مجةؿ ٩ْي٥ اذلم ٔؿٚذ ٫ يف أكاا٢ ظيةيت ك٬ٮ 
ين٢٘ درصح ٩ةات كزيؿ النجةب ثح٪٧ة ٬ٮ ميغ، يكذؽيع هل املٮّٛٮف اذلي٨ يٕؿٚٮ٩٪ة ث٫ 

 اكف ٝةاؽ د٪ْي٥ ا٣ٛذٮة.أ٫٩  ()٨٦ اتلةريغكبٞي٧ذ٫ 
ريق ل٥ د٢ٛ٘ اإلمةرة إىل د٤ٮيط الؿاحف  كىلع لك األظٮاؿ ٚإف ٦ؾ٠ؿات ابل٘ؽادم ٗك
مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ثذٮحلح ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني أمٮر اجلحل ك٬ٮ د٤ٮيط اكف يذٮٝٙ ٔ٪ؽ 

 اتلرصيط ث٫ ٚعكت.
يغ جل ه كائساتؾسادي غَ ػهٔى اعمص ٌَ وجٔدغتس اجلارص لي روانيث
 اتلدصخص 

ةت كردت ٬ؾق الن١ٮل ٨٧ً ٦ة اكف الؿاحف يؿكي٫ ل٤ج٘ؽادم ٨٦ ٝىه ػبلٚ
 املنري ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ/

ا جلحل “                                                                  ن      ................. كا٣ٞىح اخلةمكح ٬ٮ أف ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني اكف ٝؽ ٔني ٝةاؽ 
اتلعؿيؿ، كٝؽ د٥ ٬ؾا ثةالدٛةؽ ٦ٓ ٔجؽ احل١ي٥ ٝج٢ أف جيذ٧ٓ دل٤ف اثلٮرة مل٪ةٝنح 

ٮع ػ ىلع ٥ ٬ؾا ٚٞؽ ظٮرب ٧٠ةؿ ثٮاقُح ال٤ٮاء ٔجؽ  املًٮ ظؽ ٝٮؿ مجةؿ ػ كٗر
جةط اػؿي٨ ٨٦ اجلحل. كأرص مجةؿ أف ي٤ُت ٨٦ ٧٠ةؿ دؿؾ صحل  ا٣ٛذةح ٚؤاد ًك
                                                                   ن اتلعؿيؿ. كأ٦ة ٔجؽ احل١ي٥ ٥٤ٚ حيةكؿ كٝٙ ٬ؤالء الٌجةط ٔ٪ؽ ظؽ٥٬. كل١٪٫ ثؽال  

ٔك١ؿيذةف يف ابلرل؟ الٌجةط ثذٞٮؿ ٢٬ ٚي٫ ٝيةددةف “٨٦ ٬ؾا ذ٬ت إىل مجةؿ كٝةؿ هل/ 
ٌ                              كال  ٧٠ةؿ ٬ٮ ا٣ٞةاؽ ا٣ٕةـ امل٪ذْؿ؟  ”. 

 حػاود االلالل ةػس االُفؿال حٔحلخّ كيادة اجليغ ـهصة 
( ظير 7::٬2ؾا ٬ٮ ٦ة يؿكي٫ ابل٘ؽادم ٩ٛك٫ يف ظؽيس٫ ملض٤ح ٩ىٙ ادل٩ية )

 يٞٮؿ/

ٔ٪ؽ٦ة ظؽث اال٩ٛىةؿ ٝةؿ ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ/ مٮٚٮا كاظؽ ٗريم ي٧كٟ “
اقذُيٓ مٮاص٭ح الٌجةط كاجل٪ٮد ثٕؽ ٦ة ظؽث، كًل٪ة ٝؽ ١ٚؿ٩ة ثٕؽ  اجلحل ٚأ٩ة ال

أف يرتؾ ٔجؽ احل١ي٥ اجلحل ز٥ دؿاصٓ ٔجؽ اجلةرص ٨ٔ ٬ؾق ا١ٛ٣ؿة،  2:67ظؿب 



  

ٌ     كبٕؽ اال٩ٛىةؿ كاٝرتاح ٔجؽ احل١ي٥ أف يرتؾ اجلحل، ٔؿض ٔجؽ اجلةرص يلع  أف                                                          
 .”أرشؼ ىلع قبلح ا٣ُرياف كيذٮىل ٝيةدة اجلحل ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني

كٌلف ٣ٕجؽ احل١ي٥ ًجةط يف اجلحل مٮالٮف هل ٤ٞٚ٪ة ٣ٕجؽ اجلةرص/ ال ثؽ أف “
٩ذؼ٤ه ٦٪٭٥ أكال ز٥ دذٮىل أ٩خ ٦٪ىت ا٣ٞةاؽ ا٣ٕةـ كأدٮىل أ٩ة ا٣ُرياف كًل٧ةؿ ظكني 

 .”يذٮىل اجلحل، ك٩ٞٮـ ث٤٧ٕيح دُ٭ري ل٤ضحل
 .”كل١٪٫ رٚي كل٥ ي٪ٛؾ ا١ٛ٣ؿة“
ظكني ٬ؾي٨ امل٪ىجني  ادلي٨ أ٩خ كًل٧ةؿلٮ دٮحلخ / ٧١ٚة ٝةؿ زًلؿية حميي ادلي٨“

ٚكذىجعةف أػُؿ ىلع ٔجؽ اجلةرص ٨٦ اعمؿ اذلم أكالق ٔجؽ اجلةرص ٝيةدة اجلحل 
٥ أ٫٩ ل٥ يك٨ النؼه امل٪ةقت كل١٪٫ اػذةرق حلؤ٨٦ هل  أل٫٩ وؽي٫ٞ الىؽكؽ، ٗر

 .”٩ْة٫٦ كيؤ٦٪٫ ٬ٮ مؼىية
 الصئيط واملؼري وكصار الصئيط ورد املؼري ه إىل ارظاتل

أزتؿ احليةة الكيةقيح )يف أ٫٩ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ة يف اقذٕؿاض ظيةة ذ٠ؿ٩
ظير ٝؽـ اقذٞةتل٫ اجل٭ةايح ل٤ؿاحف ٔجؽ اجلةرص ٦ٓ ز٦ي٫٤ ٔجؽ ال٤ُيٙ  (٦2:75ةرس

اق٥ ٧٠ةؿ  اغب 2:75كبؽءا ٨٦ إاعدة تن١ي٢ امل٪ةوت ا٤ٕ٣ية يف ٦ةرس ، ابل٘ؽادم
 .كدل٤ف الٮزراء... إ٣غ ادلي٨ ظكني ٩٭ةاية ٨٦ ٦٪ةوت ٩ٮاب راحف اجل٧٭ٮريح

ػجةر ٩٭ةاية، كدٕةرؼ اجل٧٭ٮر ا٣ٕؿيب ىلع أ٫٩ ٨٦ األ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني اػذىف اق٥ 
٠ٕةدة املجٕؽي٨ يف ٔ٭ؽ الؿاحف ٔجؽ اجلةرص ذ٬ت كراء الن٧ف، كٚضأة دٮادؿت 

ٔجؽ اجلةرص ثةٔذٞةهل، كحتؽيؽ حم٢ الؿاحف مجةؿ ٝؿار األػجةر املؤًلؽة ٨ٔ وؽكر 
رقة٣ح يؽكر لك حمذٮا٬ة ظٮؿ ٔجؽاجلةرص ٤ؿاحف أرق٢ ل ٫أ٩ الكجت كدؿدد أفإٝة٦ذ٫، 

ٮاع ل٤ؿقة٣ح، اك٩خ ٬ؾق الؿقة٣ح  كٝؽ  2:76أكذٮبؿ  23يف لك٧ح ادٜ اهلل ا٣يت اك٩خ مًٮ
ىلع اإلػٮاف املك٧٤ني، ا٣ٕ٪يٙ كا٣ٕنٮايئ ا٣ٞجي مةع أ٫٩ اقت٪١ؿ ٚي٭ة مٮصةت 

ٮا هلالنؽيؽ كاتلٕؾيت  ىلع ا٣ٛكةد، كا٩ذ٭ةاكت ي٭ة ٚٔرتض ، ٧٠ة أ٫٩ ااذلم دًٕؿ
 ظٞٮؽ اإلنكةف.

رقة٣ح م٭رية )نرشت دٛىيبلد٭ة ٠ذت ٚإ٫٩ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ثٕؽ حتؽيؽ إٝة٦ح 
ٔجؽ احل١ي٥ املنري إىل وؽي٫ٞ كرٚيٜ قبلظ٫  2:76أكذٮبؿ  36يف ٚي٧ة ثٕؽ ق٪ٮات( 



  

٤ٔي٫  ، كٝؽ ردالؿص٢ اثلةين يف ابلبلد٬ٮ يٮ٦٭ة اعمؿ ا٣ٞةاؽ ا٣ٕةـ ل٤ٞٮات املك٤عح ك
 ثؿقة٣ح ٦ُٮ٣ح نرش٬ة أ٩ىةر املنري ٚي٧ة ثٕؽ.ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ املنري 

دةريغ رقةتل٫ ل٤ؿاحف كحتؽد إٝة٦ذ٫ كدجةدؿ ٬ةدني الؿقةتلني ثح٪٫ كبني كيذٮاٜٚ 
زًلؿية حميي ادلي٨ ىلع رأس احل١ٮ٦ح )ثؽأ ز٦ي٤٭٥ ٦ٓ كصٮد املنري ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ 
٬ؾق املٮصح ٨٦ اًُ٭ةد الؿاحف ٔجؽ اجلةرص  خ٩ٌلك(، 2:76ريةقذ٫ ل٤ٮزارة يف أكذٮبؿ 

لئلػٮاف كاد٭ة٦ةد٭٥ ث٧سةثح رد ٢ٕٚ ٔ٪يٙ ٨٦ الؿاحف ٔجؽ اجلةرص جتةق ٦ة اظف ث٫ 
كٌلف ذ٠ية كحمٞة( ٨٦ ا٤ٞ٣ٜ كاإلظجةط ٩تيضح ٦ة وعت تنحيٓ املٮاَ٪ني جل٪ةزة )

ـٔي٥ مىُىف اجلعةس ثةمة ٨٦ ٬ذةٚةت محةقيح مٞخ ٔ٪ةف الك٧ةء َٮاؿ ذلٟ ا حلٮـ ال
الىييف ا٣ُٮي٢ ٦ٕربة ٨ٔ املنةٔؿ امل١جٮدح يف أز٪ةء ٗيةب الؿاحف ٩ٛك٫، كدٮاٜٚ ٬ؾا 

يني كاًُ٭ةد اإلػٮاف املك٧٤ني  .٦ٓ رضكرة ػُت كد الكٮٚيحيخ ثذ١٧ني النئٮ
 رظاتلّ إىل ؾسنيلّ املؼري 

 ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿجلٞؿأ رقة٣ح ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني إىل وؽي٫ٞ املنري 
                                          ٌ         ٔجؽ احل١ي٥، أٔذٞؽ أ٫٩ ال ظيةة يل يف ثرلم اذلم ثخ  أرل ٚي٫  احلٮـ، أوجعخ، ية “

ـاء لك٧ح )ادٜ اهلل( ٬ٮ ٦ة أ٩ة ٚي٫، )ك ٦ة أ٬ٌل ٚي٫ ، ٔ٪ؽ٦ة ٤ٝخ ٣ك٥ ادٞٮا اهلل، (ص
 ٝىؽت أف دذٞٮا اهلل يف ٬ؾا النٕت اذلم ٧ٝ٪ة خلبلو٫ كاقرتداد ظؿيذ٫.

أٚٮاق امل٪ةٚٞني كاملزت٣ٛني  ٤ٝخ ٣ك٥ ادٞٮا اهلل، ثٕؽ أف أجل٧ذ٥ مجيٓ األٚٮاق، إال “
كا٣ُجة٣ني كالـ٦ةري٨. ٤ٝخ ٣ك٥ ادٞٮا اهلل يف احلؿيح ا٣يت ٌٝيذ٥ ىلع لك ٦ة اكف ثةٝية 
٨٦ ازةر٬ة، كًل٪ة ٩أم٢ أف دذٛذط هلة ثؿا٥ٔ ٩ة٦يح، ٧ُ٩نئ ظني ٧٩يض ٨٦ ٬ؾق ادل٩ية أ٩٪ة 

درة ىلع ٝؽ أدي٪ة أ٦ة٩ت٪ة، ٚ٪رتؾ ثٕؽ٩ة ٬ؾق ا٣ربا٥ٔ، كٝؽ ٩ٌضخ كأوجعخ ٝٮيح ٝة
 الى٧ٮد.

٤ٝخ ٣ك٥ ادٞٮا اهلل، أل٩ك٥ أردد٥ اقت٪ٕةج ٬ؾا النٕت، كأ٩ة ل٥ أك٨ أرىض  “
 ثؾلٟ، كذللٟ، أوجعخ، اآلف، ال أَيٜ احليةة يف ٬ؾا اجلٮ اخلة٩ٜ.

أ٩ة اقٙ أف دذعٮؿ زٮرة احلؿيح إىل زٮرة إر٬ةب، ال ي٥٤ٕ ٚي٭ة لك إنكةف مىريق،  “
                       ن              َ٪٫، إ٩ين ٨٣ أقذُٕٙ أظؽا ، ك٨٣ أػةؼ إال لٮ ٝةؿ لك٧ح ظؿة يؿيض ث٭ة ٧ًريق كك

                                     ن                            اهلل، كأ٩ة ظني أكذت إحلٟ اآلف، ال أ٤َت محبة  ٗري الؿظي٢ ٨ٔ ٬ؾق األرض، ا٣يت 



  

 يئكخ ٨٦ أف دٞةؿ ٚي٭ة لك٧ح ظٜ، ٌٚبل ٨ٔ أف يٞةـ ٚي٭ة ٦زياف ٔؽؿ.
ية ٔجؽ احل١ي٥، أل٥ أ٢ٝ لٟ، يف ٦ةرس املةيض، ٦ة يه ٧ًة٩ةت احلؿيح، ٤ٞٚخ  “

، ك٤ٝخ لٟ إ٩ين ال أزٜ يف ذلٟ، ك٬ؾق األيةـ دأدحين ثة٣رب٬ةف ”٩ةت احلؿيححن٨ ٧ًة“
 ثأف ل٤عؿيح ٧ًة٩ةت كأ٩ذ٥ ال٧ٌة٩ةت، لك يشء صةاـ.

]ال٧ٌري يٕٮد ىلع الؿاحف  أل٥ أ٢ٝ لٟ، يٮ٦بؾ، إ٫٩ إذا ل٥ يت٪ةزؿ ٨ٔ دأهل٫ كٚؿديذ٫
ٮاص٭ح لك٧ح ادٜ ، ٚبل ٚةاؽة ل٢٧ٕ٤ ٫ٕ٦، ٚ٭٢، ية دؿل، اذلم صؿل ملمجةؿ ٔجؽ اجلةرص[

اهلل ٬ٮ دحل٢ هلؾا اتل٪ةزؿ؟ لك٧ح رصحيح أٝٮهلة لٟ، ية ٔجؽ احل١ي٥، أ٩ة أريث هلؾق احلةؿ، 
ك٦ٓ ذلٟ، أد٧ ى أف ي٭ؽيك٥ اهلل، ال دٌ٘ت أ٩خ اآلػؿ ية ٔجؽ احل١ي٥، راصٓ ٩ٛكٟ 

يٮحلٮ، كىلع ٦ؽل قجني ٨٦  34كال ي٤٘جٟ اهلٮل كا٣٘ؿض، راصٓ ٧ًريؾ ٝج٢ زٮرة 
، ز٥ ا٩ْؿ أي٨ يجذيه ثك٥ ا٣ُؿيٜ، َؿيٜ احلؿيح أٝؽس ٦ة ٦٪ط اهلل ٬ؾق اثلٮرة

 لئلنكةف.
جيت أف د٥٤ٕ ية ٔجؽ احل١ي٥ رأم اجلةس ٚيك٥ ك٦ة حيكٮف حنٮًل٥، ٣ٞؽ أوجعذ٥ “

 34كية لؤلقٙ يف ٩ْؿ النٕت صبلدي٫، ٩تيضح دؽٔٮ ل٤ؿزةء كظىةد مؿ ثلٮرة 
٫ املبليني املكذؾ٣ح ثٕؽ ٦ة ٕخ يف د٤ٟ اثلٮرة كٝيةدد٭ة  اتلعؿيؿيح ال١ربل، دذضٔؿ ًك

ا٦ةهلة كأُٔذ٭ة ال١سري كاقذأ٦٪ذ٭ة ىلع ال١سري، ىلع احلؿيح، ك٣ك٨ أي٨ األ٦ة٩ح اآلف، 
كاهلل يأمؿًل٥ أف دؤدكا األ٦ة٩ةت إىل أ٤٬٭ة كإذا ظ٧١ذ٥ ثني اجلةس أف حت٧١ٮا ثة٣ٕؽؿ، 

ال يجؽك هل       ي                  ً                                     ٣ٞؽ ث ؽدت األ٦ة٩ح، ٣ٞؽ كا ؽت احلؿيح، ك٩ٕحل ٬ؾق األيةـ كًلأ٩٪ة يف حل٢
 ٚضؿ.
ية ٔجؽ احل١ي٥، ال دذىٮر أ٩ين ٦جذئف ث٧ة صؿل، كل١٪ين ظٞيٞح أمٕؿ ثةألقٙ، “

، كأمٕؿ ثؾ٩ت كاظؽ، ٬ٮ أف زٞيت ”ية ظرسة ىلع الؿصةؿ. ية ػكةرة ىلع اثلٮرة“ /كأٝٮؿ
ٗري املعؽكدة ٚيك٥ م١٪خ ا٣ُ٘يةف أف يك٤ت ٬ؾا النٕت ظؿيذ٫ كًلؿا٦ذ٫ 

رات الـااٛح ا٣يت دؿددت، كاالداعءات ا٣يت دٞةؿ، ٚةجلةس كإنكة٩حذ٫، ك٦٭٧ة اك٩خ النٕة
 .”كالكبلـ ،مجيٕة يٕؿٚٮف ظٞيٞذ٭ة

 رد غتس احلهيً اعمص ىلع نٍال ادلنيَ خع ن 
بؽأ ك ٩2:76ٮ٧ٚرب  5ثٕر املنري ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ ثؿدق إىل ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني يف 



  

٦ٓ وؽي٫ٞ )أم ٧٠ةؿ  ٔجؽ احل١ي٥ رقةتل٫ )اجلٮاثيح( ثةتلججي٫ ىلع أ٫٩ قي١ٮف رصحية
٨ أ٫٩  ـٔض٫ ٔك ادلي٨ ظكني( ألف الرصاظح ٠ٛي٤ح ثة٣ٛ٭٥ الىعيط ٌٚبلن ٨ٔ أ٩٭ة ال د

٦ىت ظؽث ٬ؾا اتلٕٮد، كلٮ اكف  (٬ؾق الكُٮر تأذةد٬ة، كلكخ أدرم )ال٧ٌري لاكد
ٝج٢ أف ي٪ٞيض اع٦ةف  2:78ٝؽ ظؽث ظٞيٞح ٢٬ اكف ٨٦ امل٧ك٨ أف حتؽث ٬ـي٧ح 

 ٬ؾق الؿقة٣ح الرصحيح؟!ىلع ٠ذةثح كدجةدؿ ٦س٢ 
ىلع لك األظٮاؿ ٚإ٩٪ة ٩ٞؿأ الؿقة٣ح جل١تنٙ أف ٦ة يذىٮرق املنري ٔجؽ احل١ي٥ 

ا ٨٦ ذلٟ، كإ٧٩ة ٬ٮ مٞنٞح ػُةثيح  ”رصاظح“اعمؿ  ـءن ل٥ يك٨ ٠ؾلٟ كال ص
ثةوُبلظةت قيةقيح ٚعكت، ث٢ إ٩٪ة ٩كةد ٩ٞٮؿ إف ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ يف ا٣٘ة٣ت ل٥ 

كحن٨  ؿ ادلي٨ ظكني ثك٧٤ةد٫ كدججي٭٫ اذلم أرق٫٤ إحل٫..يى٢ إىل ٚ٭٥ ٦ة يٕ٪ي٫ ٧٠ة
ا( ث٤٭ضح  ٩ؿل ا صؽًّ ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ، يٮاص٫ وؽي٫ٞ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني )٦ج١ؿن

ا يف ذات الٮٝخ، ك٬ٮ ي٤ؼه ا٩ُجة٫ٔ جتةق  ل١٪٭ةاع٤ٝح، دجؽك ػُةثيح  ٦٪٤ٕٛح صؽًّ
يؽ ُٝت. ك٬ٮ مٮٝٙ وؽي٫ٞ يف أف يكت٪١ؿ ٤ٔي٫ أف ي٪ؼؽع يف اإلػٮاف املك٧٤ني كق

٨٦ كاٝٓ ٦ة كوٛذ٭ة األص٭ـة األ٦٪يح ٨٦ ٦جة٣٘ةت أك  [مؤامؿاد٭٥]يىٙ لىؽي٫ٞ 
اٚرتاءات، ك٨٦ كاٝٓ ٦ة ٝؽـ ل٤٪ةس ىلع أ٫٩ ٩ذةجئ٭ة، ك٬ٮ يٞٛـ إىل ذ٠ؿ ٬ؾق اجلذةاش 
ة أٝىس أق٤ٮب يف االد٭ةـ كاالٚرتاء، ك٬ٮ  ٕن ثةٚرتاض ظؽكز٭ة ٧٠ة لٮ اك٩خ حتٞٞخ! ٦ذج

 يٮحلٮ ىلع ادلكاـ. 34 أق٤ٮب ادجٕذ٫ زٮرة
ك٬ٮ ظؿيه ىلع املنري ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ )يف رقةتل٫ ل٧١ةؿ ادلي٨ ظكني(  ك٩ؿل

يؽي٪٭٥  ٩ؿاقث٧ة نكت إحل٭٥ زكرنا ٨٦ ٩ٮاية ال ٨٦ إٔٚةؿ، كاملك٧٤ني  يٕةٝت اإلػٮاف أف
ة ٤ٔي٫ اكف  كحيك٥ ٤ٔي٭٥ ٨٦ كاٝٓ ٬ؾق اجلٮاية املىٮرة، ز٥ إ٫٩ ث٪ةء ىلع ذلٟ كدأقحكن

 ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني أف يذٕةَٙ ٦ٓ ٝٮـ نكجخ إحل٭٥ ٦س٢ ٬ؾق اجلٮاية. ي٤ٮـ
كيى٢ املنري ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ إىل أف يكذٕؽم ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ىلع اإلػٮاف 

، )كًلأ٫٩ يذعؽث إىل وؽيٜ يف ”األػٮة كالٮٚةء كاملجةدئ االقبل٦يح كاإلنكة٩يح“ثةق٥ 
ز أف يكٮف ثني مؼىيتني ٚؿيٜ أك إىل ٌٔٮ يف مجةٔح رسيح(، ك٬ٮ ظؽير إف صة

٠ٕجؽ احل١ي٥ كًل٧ةؿ، ٚإ٫٩ ال ي٤يٜ ثةملكذٮل اتل٪ٛيؾم كالكيةيس اذلم كوبل إحل٫، 



  

ة ٧٠ة ٩ٕؿؼ ٚٞؽ اكف الك ٦٪٭٧ة ٩ةاجنة لؿاحف اجل٧٭ٮريح، كٌلف ٧٠ةؿ  ٝؽ أوجط راحكن
ا   ل٤ٞٮات املك٤عح!اع٦ة ل٤ٮزراء ٧٠ة اكف ٔجؽ احل١ي٥ ٝؽ أوجط ٝةاؽن

جةرات املنري ٔجؽ ا ط ٨٦ أف حتذةج إىل دٞؽي٥ ٔك حل١ي٥ اعمؿ يف ٬ؾا النأف أًك
أكرشح، ٚيه ٔجةرات ٦جةرشة بكيُح ٝىرية مىةٗح ىلع ٬يبح أقب٤ح اقت٪اكريح 

 ك٬ٮ يٞٮؿ ٚي٭ة/، كإف اك٩خ ٦٪١ؿة، مٮظيح
 ٔـيـم ٧٠ةؿ..“

 ثٕؽ الكبلـ ٤ٔيك٥ كرمحح اهلل كبؿٌلد٫
ـٔضين الرصاظح، ألف الرصاظح يه ا٣ُ“ ؿيٜ إىل ا٣ٛ٭٥ الىعيط، ٣ٞؽ دٕٮدت أال د

ة أف أوةرظٟ ا٣ٞٮؿ، كٝؽ دٕٮدت أف أٝٮؿ ٦ة أٔذٞؽ كال أػىش يف ذلٟ إال  ٌن كدٔين أي
٧ريم  .”اهلل ًك

إف َجيٕح الؿقة٣ح ا٣يت د٤ٞيذ٭ة ٦٪ٟ اك٩خ ث٧سةثح وؽ٦ح ٔ٪يٛح ٝؽ نكٛخ يف “
٩ْؿم مجيٓ ا٣ٞي٥ كالؿكاثٍ ا٣يت جت٧ٕ٪ة، كيف رأيي ل٥ يك٨ ٬٪ةؾ ٦ة يربر٬ة ىلع 

٨٦ ٧٠ةؿ رقٮؿ اهلل إىل ٔجؽ “َبلؽ ٚيه مؿق٤ح، كقأٔرب ٨ٔ ذلٟ ُم٤ىة كوةدٝة/ اإل
ك٦ة ، ؛ أم ٨٦ ٩يب مؤ٨٦ إىل ٝةاؽ م٤عؽ، كأ٩خ لكخ ٩بية”احل١ي٥ ٠رسل أ٩ٮ رشكاف

 .”٠٪ة حن٨ ث٤٧عؽي٨ اكٚؿي٨. ٚ٪ع٨ ٩ؤ٨٦ ثةهلل كاحلٮـ اآلػؿ
ات اإلصؿا٦يح كًل٪خ أ٩ذْؿ أف دكٮف رقةتلٟ يف ٦س٢ ٬ؾا الٮٝخ ك٬ؾق املؤامؿ“

دؽثؿ كا٣يت اكف ا٣٘ؿض ٦٪٭ة اتلعُي٥ كا٣ٌٞةء ىلع ٩ٛٮس ثؿيبح كالؿصٮع ث٭ة إىل 
 .”اخل٤ٙ قجني َٮي٤ح

٠٪خ أ٩ذْؿ ىلع األ٢ٝ أف تكت٪١ؿ ذلٟ ك٦ة ٔ٭ؽت ٚيٟ ٔؽـ الٮٚةء ك٦ة ٔ٭ؽت “
أف دؿل األمٮر ث٭ؾق ا٣ُؿيٞح ا٣٘ؿيجح ا٣يت ال أ٥٤ٔ كال ي٥٤ٕ إال اهلل ٠يٙ كو٢ ثٟ 

إىل ذلٟ، دتن١ٟ يف لك يشء كدؿل وٮرنا ٝةد٧ح ال كصٮد هلة.. ٦ةذا أل٥ ثٟ؟ ال األمؿ 
 أ٥٤ٔ.

 ظَ أن ؾسنيلّ اذلي نينتّٓ ْٔ املؾيب نياملؼري 
أف ٦ة اكف يٞٮهل املنري ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ ظٞيٞح مؿة كيه رب٧ة ٩ذٮٝٙ ٬٪ة جلذؽثؿ 



  

دىٮر وٮرنا اكف ٬ٮ ١ٔف احلٞيٞح، ك٬ٮ أمؿ ٦ٛةرؽ كمؤقٙ، ٕٚجؽ احل١ي٥ ٬ٮ اذلم 
ٝةد٧ح ال كصٮد هلة كدٚٓ ز٨٧ دىٮراد٫ ثٕؽ أ٢ٝ ٨٦ اع٦ني ٧٠ة ٩ٕؿؼ، ٣ك٨ اتلةريغ 

 )يف احلٞيٞح( ال يجؽك ٦ٞؿكءا ىلع ٬ؾا اجلعٮ مل٨ ينةرؾ يف و٪٫ٕ.
لىؽي٫ٞ ٧٠ةؿ  (٨٦ ٦ٕٞؽق الٮزريا٣يت ٝؽ٦٭ة )ٮاو٢ ٩ىةاط ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ دذك

٣بكيٍ إىل اجله اذلم ٠ذج٫ ٔجؽ احل١ي٥ ادلي٨ ظكني، كإذا ٩ْؿ٩ة ثٞؽر ٨٦ اتلأم٢ ا
ة إىل دؿديؽ الكـ  أك اكدت رقةتل٫، لٮصؽ٩ةق كٝؽ اقتك٭٢ أف يجؽك كًلأ٫٩ ٝؽ انكةؽ د٧ة٦ن
بلـ املعؿض ىلع اإلػٮاف كىلع ٗري٥٬، كاملؤ٨٦ بيشء ٬بلَل ال كصٮد هل يف الٮاٝٓ،  اإٔل

ة، ثح٪٧ة  ٌن دٞٮؿ رقة٣ح ٔجؽ ك٬ٮ ٦ة يذٕةرض ٦ٓ الٮَ٪يح املضؿدة ث٢ ك٦ٓ اتلؽي٨ أي
 احل١ي٥ اعمؿ أ٫٩ مؤ٨٦ ٦سةيل/

ارصٓ إىل ٩ٛكٟ ية ٧٠ةؿ كدأم٢ لك يشء ث٭ؽكء كب٪ٛف ػةحلح ٨٦ ا٣ٌ٘ت “
ني ك٧٬كةد٭٥  ا ٨ٔ الكـ املً٘ؿ ا ٨ٔ املؤزؿات كبٕيؽن كا٣زناعت، ١ٚؿ يف األمٮر ثٕيؽن

كصؽكا كاٚرتاءاد٭٥، اذلي٨ هل٥ ٬ٮم كاذلي٨ ال يج٘ٮف اال مى٤عح ذاديح ٨٦ كرااٟ، كٝؽ 
يف مؼىٟ األم٢ اذلم حيٜٞ هل٥ األم٢ ك٬ؾق األ٬ؽاؼ، ٚ٭٥ يؽٔٮف الالكـ ثةق٥ 

 .”احلٜ ك٥٬ ال يؿيؽكف إال ابلة٢َ
إف املؤامؿة األػرية ا٣يت دثؿ٬ة اإلػٮاف املك٧٤ٮف املذٕىجٮف مؤامؿة ال ي٧ك٨ “

كوٛ٭ة إال ثأ٩٭ة صؿي٧ح ًؽ مٕت ثأرسق ث٢ صؿاا٥ ٝذ٢ ثةق٥ اإلقبلـ.. د٦ةء تكي٢، 
كػؿاب ي٥ٕ ثةق٥ اإلقبلـ، ٢٬ ٬ؾق يه احلؿيح ا٣يت يُة٣ت ث٭ة ٬ؤالء اذلي٨ يؿيؽكف 

 ”ٚؿض أ٩ٛك٭٥ ىلع اجلةس ثةدل٦ةء كاخلؿاب
 .”كاهلل ٬ؾا ال يٞؿق دي٨ كال يٞؿق ٧ًري كال يٞؿق أم مؼه ٔ٪ؽق إنكة٩يح“

 احٓام ظيس كمب  يالصاظزث  حّػليسنيؿارخّ ةاملؼري 
٬ٮ يؤًلؽ لىؽي٫ٞ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ٔٞيؽد٫ جنؽ املنري ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ ك

الؿاقؼح يف اد٭ةـ قيؽ ُٝت ظىت أ٫٩ جتةكز يف ٬ؾا االد٭ةـ لك احلؽكد املٕٞٮ٣ح، كجنؽ 
ٔجؽ احل١ي٥ يتكةءؿ ٢٬ يؿيؽ قيؽ ُٝت أف يكٮف ٩بية، أك ٢ّ اهلل ىلع األرض؟ 

ة ك٦ذ٧ةقاك يف ٬ؾا اجله اذلم ٠ذت هل ىلع ٬ؾا اجلع ٞن ٮ كيجؽك ٔجؽ احل١ي٥ كاز



  

، كاملٕذ٧ؽ ىلع أكةذيت ك٦جة٣٘ةت ال ”املذعةم٢ يف اد٭ة٦ةد٫”، ك”املذيةرس يف ٚ٭٫٧“
ي٧ك٨ لكيةيس ظٞيٌف أف يبين ٤ٔي٭ة ر يح أك ٦٪ةٝنح.. كبُؿيٞح ادلثح ا٣يت ٝذ٤خ 
وةظج٭ة ي٤ؼه ٔجؽ احل١ي٥ يف رقةتل٫ ٦ٕة٩ةة اجل٧ة٬ري، دكف أف ي٤ذٛخ إىل أف ٩ْةـ 

ا أراد احلك٥ اذلم يؽاٚٓ ٔ٪٫ ٬ٮ اذلم  ؾا٬ة كأدا٦٭ة. كلٮ أف أظؽن ػ٤ٜ ٬ؾق املٕة٩ةة ٗك
يٮحلٮ أك احلك٥ اجلةرصم ٚي٧ة  34دىٮيؿ اال٩ذاكقةت ا٣يت كو٢ إحل٭ة ظك٥ زٮرة 

ة أثؽع ٨٦ ٬ؾا يف ٦ٞةث٢ األرٝةـ املجة٣ٖ ٚي٭ة ا٣يت يؤزؿ  2:78ٝج٢ ٬ـي٧ح  ٦ة كصؽ ٩ىن
يثٕي ال١ذةب   ...، ك٬ٮ يٞٮؿ/ إيؿاد٬ة ٨ٔ ٦ٕؽالت اتل٪٧يح الاكذثحنيالنئٮ

إ٩ين دةثٕخ اتلعٞيٜ ػُٮة ػُٮة، كاملؤامؿة ٚي٭ة أكرث ممة نرش ظىت اآلف أيؿيؽ “
قيؽ ُٝت أف يى٪ٓ ٨٦ ٩ٛك٫ ٩بية يزنؿ ٤ٔي٫ الٮيح يأمؿق ثٞذ٢ اجلةس كدؽ٦ري ا٣برش، 
أ٬ٮ ٢ّ اهلل ىلع األرض ي٪يه ظيةة ٦ة مةء ٨٦ ا٣ٕجةد، ال أ٥٤ٔ ٠يٙ ل٥ حيؽث يف 

 ل٥ لك األل٥؟٩ٛكٟ ٬ؾا ا٢٧ٕ٣ اال
٢٬ ١ٚؿت  كًليٙ ا٠ذٛيخ ثإرقةؿ ػُةثٟ يل ثةملٕين اذلم قجٜ أف ذ٠ؿد٫ لٟ؟

٦ةذا اكف قريدت ىلع نكٙ حمُةت ال١٭ؿبةء ٍٚٞ؟ دٮٝٙ املكتنٛيةت، كٚةة املؿيض 
.... رصةالن كنكةء كأَٛةال، ا٣ٞة٬ؿة ثبل ًٮء، ثبل مىة٩ٓ ي٢٧ٕ ٚي٭ة االؼ ا٧ٕ٣ةؿ

 .”أوجعٮا اع٤َني
ٝٮت يٮ٦٭٥ ث٢ ال جيؽكف ظىت املةء ٣حرشبٮق. دلةرم دُٛط يف اجلةس ال جتؽ “

ة. ثةق٥ ٦ةذا حيؽث لك ٬ؾا ٕن ؟ النٮارع كيف امل٪ةزؿ، أكببح دٛذٟ ثأركاح ٨٣ دٕٮض َج
ثأمؿ ٨٦ حيؽث لك ٬ؾا ٠يٙ دٕٮض ٦س٢ ٬ؾق اخلكةرة ٝج٢ ق٪ٮات َٮي٤ح؟ أ٦ة 

ة، ثةق٥ ٦ةذا حيؽث لك ٬ؾا؟ ثأمؿ ٨٦ حيؽ ٕن ث لك ٬ؾا؟ ظك٥ األركاح ٨٤ٚ دٕٮض َج
٨٦ ٬ؾا؟ ظك٥ ٨٦ ص٤ٕٮا أ٩ٛك٭٥ ػ٤يٛح اهلل يف األرض؟ إ٫٩ اٗذيةؿ لنٕت كحلؿيذ٫ 

ة ملٕةم٫ احلٮَل ٌن  .”كحليةد٫ كتلٞؽ٫٦ ث٢ أي
ٔان   املؼري اعمص حيصض نٍال ادلنيَ خع ن ىلع اإلر

٦س٢ ٗري٬ة ٨٦ ، ز٥ ي٤ضأ املنري ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ يف رقةتل٫ ا٣يت دب ى صٮ٬ؿ٬ة
ٓ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني يف اجل٭ح  ،حىلع اد٭ة٦ةت ٦ٞٮبل ،عؿيٌيحاجلىٮص اتل إىل ًك



  

األػؿل ٨٦ ٦ٕؿًلح اثلٮار ٦ٓ اإلػٮاف، كيذعؽث ٔجؽ احل١ي٥ يف رقةتل٫ لىؽي٫ٞ ٧٠ةؿ 
جؽ اجلةرص ل٤سٞح ا٣يت اكف  اذلي٨ ظكني ٨ٔ أذٞةدق الٮازٜ يف اقذ٧ؿار اقذعٞة٫ٝ ٬ٮ ٔك

ٕ٭ة ٚي٭٥ ٓ زٞذ٫ ٚي٭٥ أل٩٭٥ كأ٫٩ ػ أم ، ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ٝؽ ًك ٧٠ةؿ ػ ل٥ خيُئ ثًٮ
 حيةْٚٮف ثة٢ٕٛ٣ ىلع مىة٣ط النٕت.

كيؤًلؽ املنري ٔجؽ احل١ي٥ لىؽي٫ٞ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني أف اثلٮرة ٦٭٧ة أػُأت 
ٚإ٩٭ة دىعط أػُةا٭ة ثؽكف ٝكٮة أك ا٩ذٞةـ )ك٨٦ ا٣ٕضيت أف ٔجؽ احل١ي٥ ٩ٛك٫ 

 أوجط ثٕؽ أ٢ٝ ٨٦ اع٦ني أكرب ًعيح ل٤ٞكٮة كاال٩ذٞةـ(.
يف ا٣٘ة٣ت( إىل دؿديؽ ٚ٭٥ م٧ٮيل قيةيس ٧٠ة ي٤ضأ املنري ٔجؽ احل١ي٥ )دكف كيع 

٤٘٦ٮط ل٤عؿيح، ٚيٞٮؿ يف رقةتل٫ إف اذلم يٞيض يلع احلؿيح ٬ٮ اتلٕىت ٦٭٧ة اكف 
ـ٥ٔ أ٩٭ اراء اإلػٮاف  ةردا ق ك٣حف دلؿد ٝة٩ٮف، كي٭ةص٥ املنري ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ ٦ة ي

 ٞي٥ اإلنكة٩يح كا٣برشيح، ك٬ٮ يٞٮؿ/يف ٬ؾا الىؽد كيىٛ٭ة ثة٣كٛؿ ثة٣
ك٦ةذا يكٮف مٕٮرؾ كأكالدؾ يف ٦٪ُٞح دذٛضؿ ٦٪٭ة مٮاد ا٣جكٙ؟ ٦ةذا يكٮف “

مٕٮر لك أب لك أـ لك أخ؟ ١ٚؿ ٤ٝيبلن ية ٧٠ةؿ دكف حتزي كدكف ٌٗت ألف ٬ؾا ٬ٮ 
ظك٥ ا٣ُ٘يةف ثك٢ ٦ٕة٩ي٫ ظك٥ ا٣٘ةثح ثك٢ وٮرق، ٬ؾا ٬ٮ اإلر٬ةب ثك٢ ٦ة 

 .”٨٦ ٦ٕ ى مؿكع ٬ؾق اللك٧ح ٫حت٤٧
٢٬ األػٮة كالٮٚةء دٕ٪يةف دأييؽؾ هلؾا ا٢٧ٕ٣ أك دٕ٪يةف أ٫٩ اكف جيت ٤ٔيٟ “

 .”اقت٪اكرق؟
عةرب لك ٬ؾا ثك٢ ٝٮدٟ تل٢٬ املجةدئ اإلقبل٦يح كاإلنكة٩يح دٞؿ أ٩ٟ ال دٞٙ “

 .”ثؽؿ أف دؤيؽق يف ػُةثٟ االكؿ اذلم يؽؿ ٦ٕ٪ةق ىلع ذلٟ؟
، ك٬ؾا يف رأيي أبكٍ األمٮر، ٤ٚلك أص٢ أم ٦ٕ ى ذلٟ أ٩ٟ دٮاٜٚ ىلع ٝذ٤٪ة“

ٟ ٧ًريؾ كًليٙ دٞ٪ٓ ٩ٛكٟ ثةملٮاٚٞح ىلع اٗذيةؿ  ٠ذةب، ك٣ك٨ ٠يٙ يُةٔك
 .”مٕت؟

خ يف الكمٟ ٨ٔ اثلٞح ٚي٪ة، كأ٩ة ثؽكرم أٝٮؿ إ٩ٟ ل٥ ختُئ ثسٞذٟ ٚي٪ة “ دًٕؿ



  

كلك ٦ة أريؽق ٦٪ٟ كأرصٮق أف د١ٛؿ ثٕيؽا ٨ٔ لك مؤزؿ أك ٦ْ٭ؿ كال جت٢ٕ أم درصؼ 
 .”أك درصؼ بكيٍ يؤزؿ ىلع صٮ٬ؿ املٮاًيٓ مؼيص

ة، إ٩٪ة“ ٌن ق٪٢٧ٕ ىلع املعةْٚح ىلع مىة٣ط مٕج٪ة كق٪عةِٚ ٤ٔي٫ ، ك٨٦ صة٩يب أي
ًؽ أم حمةكالت ٨٦ ٬ؾا ا٣ُةثٓ ثك٢ كقي٤ح مم١٪ح، كًل٧ة ذ٠ؿت ظٞة يف ػُةثٟ 
األػري أف اجلةس يٕؿٚٮف احلٞيٞح، ك٣ك٨ ٣حكخ احلٞيٞح ا٣يت دذىٮر٬ة أ٩خ كا٣يت 

ٕن   .”ة يىٮر٬ة لٟ ثٕي اجلةس اذلي٨ دٕذرب أف الك٦٭٥ ال يٞج٢ امل٪ةٝنحَج
 املؼري يعتِهصحفهري نٍال ادلنيَ خع ن  ي اإلكاٌث  ي املسنيِث املِٔرة 

٢٬ يه ثرل احلؿيةت؟ ٢٬ يه ثرل كدٞٮؿ إ٩ٟ دؿيؽ أف ختؿج إىل الكٕٮديح؟ ملةذا “
 .”قبلـ؟اإل

اكف برشا ك٦ةت ٧٠ة  ملسو هيلع هللا ىلصاجليب ٦ة ٬ؾا ية ٧٠ةؿ؟ ٔضيت كاهلل ٬ؾا اتل١ٛري إف “
 .”ي٧ٮت ا٣برش، كإف ص٤ٮقٟ جبة٩ت ٝربق ٨٣ يُٕيٟ محبنة

املؼري نيِؿح ؾسنيلّ نٍال ادلنيَ خع ن، ةٍا اكن األوىل أن نيِؿح ةّ 
 ُفعّ 

ز٥ ٬ة ٬ٮ املنري ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ يجؽأ ىلع َؿيٞح الىعٛيني )ٔ٪ؽ٦ة يذٮلٮف 
ادلي٨ ظكني، ث٧ة اكف األكىل أف ٠ذةثح املٞةالت احل٧ةقيح( يف ٩ىط وؽي٫ٞ ٧٠ةؿ 

ي٪ىط ث٫ ٩ٛك٫، كيى٢ ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ )لؤلقٙ النؽيؽ( إىل أف يذىٮر ٩ٛك٫ ٨٦ 
ة ٤ٔي٫ ا٣تكة ؿ  مبلؾ احلٞيٞح امل٤ُٞح كإىل أف يٌٓ وؽي٫ٞ ثني مٌف الؿيح َةرظن
الكةذج/ ٢٬ يٮاٜٚ ىلع أف يذٮىل ٬ؤالء )احليٮا٩ةت الاكرسة( ثذٕىج٭٥ كٝكٮد٭٥ 

ق٤ٮب الٮوٮؿ إحل٫، ظىت لٮ اكف ذلٟ ثةألأف الٮاصت ٬ٮ ٦٪ٕ٭٥ ٨٦ احلك٥؟ أـ 
يربرق املنري ىلع ظني ا٣ٞةيس اذلم يجذٞؽق ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني، أل٫٩ ال ي٥٤ٕ )احلٞيٞح( 

 ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ أل٫٩ ي٥٤ٕ )احلٞيٞح(.
 كيٞٮؿ املنري ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ يف ٬ؾا الىؽد/

ذجةرات م٤ية كقرتم ال ختؽع ٩ٛكٟ ية ٧٠ةؿ، صؿد ٩ٛكٟ ية ٧٠“ ةؿ ٨٦ لك األ



  

ة ثة٣جكجح ل٤عٞةاٜ ا٣يت رسدد٭ة لٟ كال دٞج٢ صؽال  .”األمٮر ث٘ري ٬ؾق ا٣ٕني، ػىٮون
ٮاع “ ـٔضٟ أف يىؽر ٦س٫٤ ك٬ؾا ٣حف مًٮ ز٥ ثٕؽ ذلٟ دك٧٤ين ٨ٔ ٝة٩ٮف كي

ة أػُةا٭ة  .”صٮ٬ؿينة ك٦٭٧ة أػُأت اثلٮرة ية ٧٠ةؿ ٚإ٩٭ة دىعط داا٧ن
ك٦ة اك٩خ ٦٪ذ٧ٞح كأ٩خ د٥٤ٕ ذلٟ كمةرًلذ٪ة يف أٚاكر٩ة كيف  كل١٪٭ة ٦ة اك٩خ ٝةقيح“

كد٥٤ٕ صيؽا ٠يٙ ١ٛ٩ؿ  2:63ٝؿاءاد٪ة كيف مجيٓ األظؽاث ا٣يت مؿت بنٕج٪ة ٦٪ؾ يٮحلٮ 
 .”كًليٙ ٩ذرصؼ

٫ ك٦٭٧ة اكف ملك٫ “ إف اذلم يٞيض ىلع احلؿيح كيٞذ٤٭ة ٬ٮ اتلٕىت ٦٭٧ة اكف ٩ٔٮ
اكف حتخ اق٥ إقبلـ أك حتخ اق٥ إوبلح  ك٦٭٧ة اك٩خ النٕةرات ا٣يت حيذِل ٚي٭ة؛ إف

أك ٗريق، إف ثبلد٩ة يذآمؿ ٤ٔي٭ة االقذ٧ٕةر كالؿصٕيح. أال يكيف ذلٟ ظىت ختؿج ٬ؾق 
ا٣ٛبح تلٌٓ ابلبلد حتخ رمحذ٫ كجت٤ٕ٪ة يف ٝجٌذ٫ مؿة أػؿل رب٧ة إىل قجني َٮي٤ح ال 

 .”ي٥٤ٕ إال اهلل ٔؽد٬ة؟
يت أ٤ٔ٪٭ة اإلقبلـ؟ أ٩ة أٝٮؿ الك ك٢٬ ٬ؾا ٦ٛ٭ٮـ احلؿيح؟ ك٢٬ ٬ؾق يه احلؿيح ا٣“

 .”كأ٣ٙ الك، ث٢ إف ٬ؾا ٬ٮ ا٣كٛؿ ثٕي٪٫ ثك٢ ا٣ٞي٥ ا٣برشيح كاإلنكة٩يح ثأك٤٧٭ة
أدٮاٜٚ ية ٧٠ةؿ ىلع أف حيك٥ ٦س٢ ٬ؾا النٕت ٦س٢ ٬ؾق احليٮا٩ةت الاكرسة ا٣يت “

ـٔخ ٨٦ ٤ٝٮب٭ة الؿمحح. دٕىت أِٔل ال يؿل إال يف ا٣ٞذ٢ كاتل٭ؽيؽ كقي٤ح للك يشء  ٩
 يأمؿ ٨٦ ٢ّ اهلل ىلع األرض قيؽ ُٝت، ك٢٬ ٬ؾا ٬ٮ ظك٥ اهلل؟ك

 إف اهلل ثؿمء ٨٦ ا٣ٞذ٤ح كالكٛةظني.“
ملةذا أ٩خ اعدت إذف؟ أ٣حف ٔذيب ٤ٔيٟ أكرث كأ٥ْٔ؟ أ٣حف ٨٦ ظٌف كأ٩ة برش  “

كلكخ ٩بية كال أديع أ٩ين أكديخ ٨٦ احل٧١ح لك٭ة أك ثٌٕ٭ة، أ٣حف ٨٦ ظٌف أف 
٬ٮ أق٤ٮب د١ٛريؾ اجلؽيؽ ك٬ؾا ٦ة يٞؿق ٧ًريؾ،  أوةب ثىؽ٦ح ظني أصؽ أف ٬ؾا

ة؟ ٞن  .”ك٬ؾا ٦ة دؿاق ظ
 حخدٔل إىل خب ةال أمو  اكثالؿس

ز٥ يىٮر ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ ٩ٛك٫ ك٬ٮ يٮاص٫ ز٦ي٫٤ كوؽي٫ٞ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني 
ـاؿ ظؿيىة يٞٮؿ هل ٗ٪٫ الثةٔذٞةدق يف ًٕٙ أم٫٤ يف أف يكذ٧ٓ إحل٫، ك٦ٓ ٬ؾا ٚ٭ٮ   ي



  

ؾا ٬ٮ اذلم ص٫٤ٕ ي٧٪ٓ ٔ٪٫ اجلةس ظىت ال يذى٤ٮا ث٫ ليك ال يؤذي٫ ظؿو٫ ٬أف ك، ٤ٔي٫
٧ة يى٫ٛ ٬ؾا االدىةؿ، كاذف ٚ٭ٮ ال ي٪١ؿ أ٫٩ أٝةـ ٨٦ ٩ٛك٫ ٝي٧ة ىلع وؽي٫ٞ كل١٪٫ ٚي

ظت ثبل ٚي٧ة يجؽك يٛرس هل أ٫٩ ي٢ٕٛ ذلٟ ٨٦ ٦٪ُٜ احلت، ك٬ٮ ، وؽؽ مؽيؽ ثأ٫٩
 أم٢، ٧٠ة دٞٮؿ الؿقة٣ح ٩ٛك٭ة/

٧ريم، كلٮال  إ٩ين ية ٧٠ةؿ ٧٠ة“ ا كال أػىش إال اهلل ًك دٕؿؼ ال أػةؼ أظؽن
قٛؿم ٣ٛؿنكة جلةث٭ذٟ ث٭ؾق احلٞةاٜ ٦ٓ ًٕٙ أمٌل أ٩ٟ قتكذ٧ٓ ملة أٝٮهل كدٞذ٪ٓ 
ثةحلٞةاٜ امل٧٤ٮقح، إ٩٪ة ل٥ ٧٩٪ٓ اجلةس ٔ٪ٟ إال ػٮٚة ٤ٔيٟ.. كػٮٚة ىلع اجلةس أال 

ةدجذيه املأقةة ا٣برشيح ا٣يت اك٩خ د٢٧ٕ ىلع زبلزح ٔرش اع  .”٦ن
أرصٮ أف دىٛٮ إىل ٩ٛكٟ كد١ٛؿ يف ٬ؾق اآلراء كدُؿح املكةا٢ الى٘رية صة٩جة، “

ة أ٩خ ظؿ يف أف دأػؾ ث٭ة أك د٤ٞي٭ة يف ٔؿض ابلعؿ ك٣ك٨ يل احلٜ أف أكذت  ٕن كَج
 .”الا٧ة ك٩ةوعةإىل  إحلٟ ٩ةوعة ثأ٦ة٩ح كوؽؽ ٧٠ة ٠ذجخ

ح كد٪ٛيؾيح، ك٬ؾق رب٧ة دؾ٠ؿ أ٩ٟ ٠٪خ يف احلك٥ كمجيٓ الك٤ُةت يف يؽؾ قيةقي“
ة ٌن كل٥ حيؽث َٮاؿ ٬ؾق ا٣ٛرتة أف ، ظٞيٞح كًل٪خ ظؿ اتلرصؼ، ك٬ؾق ظٞيٞح أي

اػذ٤ٛخ ىلع املجةدئ ا٣يت ٩سٮر ٤ٔي٭ة اآلف ث٢ ٠٪خ ٦ذع٧كة هلة كًل٪خ أمؽ دُؿٚة، 
ة رب٧ة دؾ٠ؿ ا٣ٞٮا٩ني االمرتا٠يح ق٪ح  ٌن كاآلراء ا٣يت أثؽيذ٭ة أ٩خ  ٬2:72ؾق ظٞيٞح أي

ثةإلق١٪ؽريح، كًل٪خ ية ٧٠ةؿ ٦ذُؿٚة حلؽ ٠جري ك٦ذع٧كة  مؼىية يف االصذ٧ةع
ة ..ل٤ٞٮا٩ني أمؽ اتلع٧ف ٌن  .”ظٞيٞح أي

ة، كٚضأة “ ٌن ٦ةذا د٘ري إذف ثٕؽ ذلٟ ظىت دذعٮؿ ٬ؾا اتلعٮؿ املٛةسل املذُؿؼ أي
يىجط لك يشء ػُأ كدىجط احلؿيةت ٦٘ذة٣ح ىلع ظؽ دٕجريؾ اذلم ل٥ أ٫٧ٌ٬ ٤ُ٦ٞة.. 

م ٗري أٚاكرؾ ث٭ؾق الرسٔح ال١جرية.. ٦ة اذلم أػ٢ ٚضأة ظؽث لك ذلٟ.. ٦ة اذل
 .”ظىت د٪٤ٞت أٚاكرؾ ٚضأة.. هلؾق ادلرصح [ذٮاز٩ٟ]ث

 نيٍَ غييّ ةصده املؼري اعمص 
كدى٢ رقة٣ح املنري ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ إىل مج٤ح ال يكذج٭ة إال يكةرم ٦ذ٧ؿس ىلع 

٥ وؽي٫ٞ ٧٠ةؿ دٮصي٫ اتل٭٥ برسٔح كٝكٮة، كال جيؽ ٔجؽ احل١ي٥ أم ظؿج يف أف يذ٭



  

ادلي٨ ظكني ثأ٫٩ ي٢ُٕ ٫٤ٞٔ ٨ٔ امل٪ةٝنح، كيجج٭٫ ٔجؽ احل١ي٥ إىل أف دُجيٜ أم 
٪ؽ ٬ؾق اجلُٞح يجؽأ ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ يىٮر ٩ٛك٫ إ٩ْةـ حيذةج إىل  اعدة اتلٞيي٥.. ٔك

يف مٮٝٓ اجلةوط اذلم يذٮىل دٮصي٫ اجلىةاط ا٣ٞةقيح إىل ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ثأف يذٌف 
  مٕت مرص كيف ظيةة اجلةس كأرزاٝ٭٥.اهلل يف ٩ٛك٫ كيف

كيٞؿف املنري ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ ٬ؾق اجلىةاط ثٞٮهل إ٫٩ اكف ٦رتددنا يف أف يكذت 
٢ٌٚ ك ”د٪ةزؿ “ل٧١ةؿ ادلي٨ ظكني أل٫٩ يٕؿؼ ٦ة كو٢ إحل٫ ٨٦ رأم، كل١٪٫ ٦ٓ ٬ؾا 

 أف يكذت إحل٫ كيٞٮؿ/
 .”.. كل١٪ٟ ية ٧٠ةؿ أوجعخ د٠ذةدٮرنا دؿيؽ ٚؿض رأيٟ ٚعكت“
٣ٞؽ د٪ةٝن٪ة أكرث ٨٦ مؿة يف أٚاكرؾ كدُةرظ٪ة احلضش كا٣ربا٬ني.. كوؽٝين كاهلل “

٦ة كصؽت يف ارااٟ ا٣يت أرص ىلع أ٩٭ة ّ٭ؿت ٚضأة محبة ٦٪ُٞية أك ق٤ي٧ة.. كصؽت 
٤ٟٞ يؿٚي أف ي٪ةٝل.. ث٢ دى٧ي٧ة ٍٚٞ ىلع ٦ة أ٩خ ٚي٫  .”دليٟ إرصارا ٗؿيجة ٔك

ةج ٦٪ة مجيٕة إلاعدة اجلْؿ يف ػُٮاد٪ة إف دُجيٜ أم ٩ْةـ يف ظك٥ النٕٮب حيذ“
 .”٨٦ ظني آلػؿ، ٚض٢ ٨٦ ال خيُئ

 نيؿفّ ةادلنخاحٔرخثاملؼري اعمص 
 /ثةدل٠ذةدٮريحإىل أف يىٙ وؽي٫ٞ املنري ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿز٥ يى٢ 

كأ٨ّ أال دٕذرب ٩ٛكٟ ٦ٕىٮ٦ة ٨٦ اخلُأ.. كال أ٨ّ أف يى٢ ثٟ األمؿ إىل ٬ؾا “
 ٗري ذلٟ.. ٚأ٩خ دؿيؽ ٚؿض رأيٟ، كرأيٟ أ٩خ احلؽ.. ك٣ك٨ لك النٮا٬ؽ دؽؿ ىلع

ٍٚٞ يف ٩ْؿؾ الىعيط، ك٬ؾق يه ادل٠ذةدٮريح يف أٔ٪ٙ ٦ْة٬ؿ٬ة ية ٧٠ةؿ.. ك٬ؾا ٬ٮ 
 .”ٝذ٢ احلؿيةت كرضب٭ة رضبح ٝةو٧ح

لك ٦٪ة يؿل ٔيٮب ٗريق، كظجؾا لٮ ١ٚؿ يف ٔيٮب ٩ٛك٫.. ملةذا ال حتةكؿ أف جتةث٫ “
ب اآلػؿي٨ كدجة٣ٖ ٚي٭ة إىل أٝيص احلؽكد.. ٩ٛكٟ كدٕؿؼ ٔيٮبٟ ٧٠ة دجعر ٨ٔ ٔيٮ

إف ٤ٕٚخ أك ظةك٣خ ثة٣جكجح جلٛكٟ يكٮف ظ٧١ٟ ىلع األمٮر أٝؿب إىل الىٮاب 
 .”كال ختذ٤ٍ األمٮر يف ذ٬٪ٟ ٬ؾا االػذبلط ا٣ْٛيٓ



  

ٔه إىل حلٔى اهلل   املؼري اعمص نيسغ
إف ٔجؽ احل١ي٥ يى٢ إىل أٝىص ٦ة ي٧ك٨ ٨٦ اد٭ة٦ةت األوؽٝةء املٞؿبني  ز٥

ٌٕ٭٥ ابلٕي، ظير يؾ٬ت إىل أف ظة٣ح وؽي٫ٞ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني اجلٛكيح يه بل
يى٢ ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ إىل أف يتجةدؿ املٮاٝٓ ٦ٓ يىعت ٬ؾا أف ك ا٣يت أزؿت ٤ٔي٫،

وؽي٫ٞ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ٚيىجط ٬ٮ ٨٦ يؽٔٮق إىل دٞٮل اهلل يف ٩٭ةيح رقةتل٫؛ ىلع 
ثؽٔٮة ٔجؽ احل١ي٥ إىل دٞٮل اهلل... ك٬ٮ  ٫حنٮ ٦ة اكف ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ٝؽ ثؽأ رقةتل

 يى٢ يف د٧ٕيٜ ٬ؾا املٕ ى كد٧ٞه أدثيةد٫ إىل أف يٞٮؿ/
 .”ال جت٢ٕ ظةتلٟ اجلٛكيح دؤزؿ ىلع د١ٛريؾ..“
كال جت٢ٕ لالكـ ٨٦ ظٮلٟ ٝؽقيح.. ك٥٬ يف الك٦٭٥ ٦ٕٟ يف ٝؿارة أ٩ٛك٭٥ “

٪ؽم ىلع ذلٟ أ ٦س٤ح ٠سرية كإٝيح، ي٤٧ٕٮف ٤َجة ل٤٪ٛٮذ ك٤َجة ل٤كُٮة كل٤ن٭ؿة.. ٔك
 .”أ٦س٤ح ظيح ٗري ٦ججيح ىلع اقت٪ذةج أك ىلع الكـ ا٣٘ري

ٮح قذضؽ أ٩ين ٠٪خ “ إذا ١ٚؿت صيؽا كظ٤٤خ لك يشء جلٛكٟ ثرصاظح كًك
ػري ٩ةوط ظىت مم٨ د٨ْ أ٩٭٥ أٝؿب كأػ٤ه اجلةس إحلٟ، كأٔٮد مؿة أػؿل كأٝٮؿ 

ٮف ٣ٛبح ٨٦ اجلةس أف ٠يٙ دذىٮر أف دٮدل احلؿيح يف ٢ّ ادل٦ةء كاخلؿاب.. كأف يك
ني ٦٪٫..  ٦ة مةءكا.. ٢٬ ٬ؾق يه احلؿيح.. ٢٬  ا[ي٤ٕٛٮ]يذلك٧ٮا كي٤ٕٛٮا ثةق٥ اهلل ٦ًٛٮ

 ؟”٬ؾا ٬ٮ َؿيٜ احلؿيح أك ادلي٧ٞؿاَيح
أٝٮؿ ثؽكرم ية ٧٠ةؿ ادٜ اهلل يف ٩ٛكٟ.. ادٜ اهلل يف مٕت مرص.. ادٜ اهلل يف ظيةة “

جلةس ٦ٕٟ.. ٣ٞؽ ظةك٣خ ص٭ؽم أف اجلةس كأرزاٝ٭٥.. كال د٥٤ْ ٩ٛكٟ كال د٥٤ْ ا
 أرشح لٟ احلٞيٞح كإف اك٩خ مؿة، كل١٪ٟ دٕٚذين إىل ذلٟ دٕٚة..

كأٝٮؿ كأ٩ة مؿدةح ال٧ٌري إ٩ين أديخ األ٦ة٩ح.. ك٤ٕ٣ٟ دؿل األمٮر ىلع ظٞيٞذ٭ة “
ا رصٚرتة ٨٦ الـ٨٦، كإف ظؽث ذلٟ اكف ٩ ]ٚي٭ة[ثٕيؽا ٨ٔ املؤزؿات ا٣يت كٕٝخ 

 .”٧ٕح كبؿًلح ٨٦ اهلل ل٤ض٧يْٓٔي٧ة لٟ ىلع ٩ٛكٟ كٌلف ٩
كٝؽ دؿددت أف أكذت ػٮٚة أف دكٮف ٝؽ قؽدت أذ٩يٟ ال دؿيؽ أف تك٧ٓ أظؽا “

إال إذا ظؽزٟ ىلع ٬ٮاؾ كيلع ٦ة حتت.. كل١٪ين ٝؿرت أف أرد ٤ٔيٟ ٝؽر ص٭ؽم 



  

ٮاعت ا٣يت أزؿد٭ة ٣حكخ وٕجح.. ٚٞؽ ٩ةٝنذ٭ة ٦ٕٟ مؿارا ك٦ة اٝذ٪ٓ  ك٦٪ةٝنح املًٮ
 ٥ ٗؿض ث٧ة دٞٮؿ ية ٧٠ةؿ..أظؽ ٨٦ اذلي٨ ٣حف هل

 .”كالكبلـ ٤ٔيك٥ كرمحح اهلل“
ز٥ إف ٔجؽ احل١ي٥ ثٕؽ لك ٬ؾا اذلم كص٭٫ إىل وؽي٫ٞ يف ا٣ٛٞؿة األػرية ال جيؽ 
أم ظؿج )ث٢ جيؽ ا٣ٛؿوح( يف أف يكذت ل٧١ةؿ ادلي٨ ظكني يف ٩٭ةيح اخلُةب 

أػؿل ٦ٓ  م٤عٮّذني يجج٭٫ ٚي٭٧ة بنؽة إىل أ٧٬يح أف يتكٜ مؿة ٦ٓ اتلةريغ كمؿة
 الٮاٝٓ ك٬ةدةف امل٤عٮّذةف/

/ إ٩ين أػىش ظك٥ اتلةريغ ٤ٔيٟ أف يٞٮؿ ٧٠ةؿ ظكني ا٤ٞ٩ت ىلع مالخظث 1
احلك٥ ٦ذب٪ية أٚاكرا صؽيؽة أل٫٩ اثذٕؽ ٨ٔ الك٤ُح اتل٪ٛيؾيح كالك٤ُةت ا٣يت 

 ي٧ةرق٭ة.
/ ٠ذجخ إحلٟ ٬ؾا تلٕؿؼ اجلة٩ت اآلػؿ ٨٦ الىٮرة ا٣يت ٝؽ دكٮف مالخظث 1

٨ وؽؽ دة٬خ ٔ٪ٟ ك قٍ ػ٥ٌ املذلك٧ني كاملعؽزني، كإين أكذت لٟ ٦ة أٔذٞؽق ٔك
كاحلؽير َٮي٢ كال يتكٓ هل ظىت ٬ؾق الىٛعةت ا٤ٞ٣ي٤ح ك٣ك٨ ٢ٕ٣ اهلل جي٧ٓ ٦ة 

 .دٛؿؽ كي٭ؽم كيؿدٜ الىؽع
 إ٫٩ ىلع لك يشء ٝؽيؿ.

 غتس احلهيً اعمص

5 /22 /2:76 
* * * 



  

ٚإف ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني كظؽق ٬ٮ اذلم ي٪ُجٜ ٤ٔي٫ ٬ؾا  ٧2:63ة ثني ٝةدة يٮحلٮ ٚي
ح يف ٔ٭ؽ الؿاحف ٔجؽ اجلةرص ٨٦ راثٓ  الٮوٙ، كظني اكف ٦ٕك١ؿ املٕةًر

ذ٫ ل٧٤نري ٔجؽ احل١ي٥  املكذعيبلت ٚإ٫٩ ٦ةرق٭ة ثُؿيٞح ٦جذ١ؿة يه دٮصي٫ ٦ٕةًر
كدٮصي٭٭ة ثة٥٤ٞ٣ الؿوةص ال ثةلؿوةص ىلع  اجلةرص، اعمؿ ثؽال ٨٦ الؿاحف مجةؿ ٔجؽ

حنٮ ٦ة أكىح ث٫ ٔ٪ٮاف ٦ؽك٩ت٪ة الكةثٞح. كٝؽ أكذم ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني بكجت ٬ؾق 
ح اهلي٪ح ال٤ي٪ح ثأكرث ممة اكف يذٮٝٓ.  املٕةًر

إىل  الكةدات راكد ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني احل٪نيأ٩ٮر ٦٪ذىٙ ٔ٭ؽ الؿاحف كيف 
 إىل ا٣ٞةٔؽة النٕجيح يف دااؿة ٨٦ ادلكااؿ اال٩ذؼةثيح،، كلٮ ٨٦ ثةب ال٤ضٮء الكيةقح

رمط ٩ٛك٫ ملض٤ف النٕت ك ١٬ؾا ٚإ٫٩ اختؾ ٝؿارا مضةاع ل٥ يذؼؾق أظؽ ٨٦ أ٩ؽادق،ك
كأوجط ث٢ٌٛ اق٫٧  كٚةز ثٌٕٮيح دل٤ف النٕت، ٨ٔ2:87 دااؿة ث٪٭ة يف ا٩ذؼةثةت 

د ا٤ٕٞ٣يح ل١٪٫ حبك٥ مجٮ كدةرخي٫ ك٦٪ةوج٫ ٨٦ اجلٮاب ابلةرزي٨ حتخ ا٣ٞجح،
ا٣ٕك١ؿيح اكف ٗري ٝةدر ىلع ثؽء مٮصةت مؤزؿة ٨٦ ا٢ٕٛ٣ ا٣ربملةين ا٣ٞةدر ىلع ث٪ةء 
دٮص٫ ٦ة ٧٠ة ا٫٩ ثة٣ُجٓ ل٥ يك٨ مؤ٬بل ألداء دكر اتلأقحف تلعة٣ٙ ثؿملةين يٞٮدق أك 
يٮص٭٫، ٚٞؽ اكف ُٚةظ٢ ٔ٭ؽ ٦ة ٝج٢ اثلٮرة ال يـالٮف ىلع ٝيؽ احليةة كا٣جنةط، ك٦ٓ 

ثؽا ٗري حمؽد املٕةل٥ ٚإف ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ث٧ة ٔؿؼ ث٫ ٨٦ محةس  ٬ؾا األٜٚ اذلم
كبأٝىص ٦ة ٬ٮ ممك٨ ٨٦ الرسٔح يف  كةرع٢ٕٚ أٝىص ٦ة دىٮر أ٫٩ اكف ٦ذةظة أ٦ة٫٦، ٚ

٦ٓ الؿاحف الكةدات ٨٦ ػبلؿ كصكٮر  ادلػٮؿ يف ػبلؼ ٤ٔينإىل  اعل٥ الكيةقح
ٛ٭ٮـ كاملٕؿكؼ يف لك ، ك٦ٓ ا٣ربيٜ اخلةَٙ هلؾق ا١ٛ٣ؿة ٨٧ٚ امل٦ٛذٮظح ٣حرقة

امل٧ةرقةت الكيةقيح ك٦ٓ لك األ٧ْ٩ح أ٫٩ اكف ي٧ك٨ هل أف يٞٮؿ ثأكرث ممة ٝةؿ ث٫ يف 
٬ؾق الؿقة٣ح كيف ّبلهلة ث٢ٌٛ ٦ة اكف يذ٧ذٓ ث٫ ٨٦ وٛذ٫ ا٣ربملة٩يح، كٌلف ٨٦ امل٧ك٨ 

حمٛٮّح ٦ُٮ٣ح  (ك٣حف ثٕؽق)ٝج٢ نرش٬ة  (كبُؿيٞح ٦ٛةصبح)هل أف ي٤ٞي٭ة يف ا٣ربملةف 



  

ل١٪٫ ٚي٧ة يجؽك كٝٓ ، ع٪ح ٦٪٧٘ح، ك٬ٮ كاٝٙ حتخ ا٣ٞجح، حمذ٧ية حبىة٩ذ٫ ا٣ربملة٩يحم٤
كيكٮلٮف هل مٮاٝٙ ا٩ؽٚةٔيح ل٥ يك٨ ٨٦ الىٕت  حتخ دأزري ٨٦ اك٩ٮا يرتددكف ٤ٔي٫

٤ٔي٭٥ دىٮر ٝجٮهل ث٭ة، ث٢ إ٩٪ة ثٕؽ ٦ة مةب مٕؿ٩ة ٦ٓ ٔرص اثلٮرة ال نكتجٕؽ أف 
دٕٚٮق إىل ٬ؾا املٮٝٙ املٕض٢ ثة٩ذ٭ةء ٚؿوذ٫ يكٮف اجلْةـ ٩ٛك٫ ٝؽ دس ٤ٔي٫ ٨٦ 

ح املعكٮب ظكةث٭ة أك املٕذربة، ك١٬ؾا ٚإف رقةتل٫ املٛذٮظح ل٤ؿاحف رساعف  يف املٕةًر
ٚجٌف يف احليةة ا٣ٕة٦ح ٠ٮص٫ ، ٦2:88٭ؽت ا٣ٛؿوح إلقٞةط ا٣ٌٕٮيح ٔ٪٫ يف ٦ة 

 ريق.٣ك٨ اجلتيضح صةءت ثٛٮز ٗ :2:8كٝؽ رمط مؿة زة٩يح يف ا٩ذؼةثةت ٦ٕةرض، 

ح ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني دى٢ أف ذٮٝٓ قيةقية ٨٦ املل٥ يك٨  ل٤ؿاحف ٦ٕةًر
٣ك٨  ادلك٣ح،الؿقة٣ح املٛذٮظح لؿاحف ٦س٢ ٬ؾق إىل ذركد٭ة برسٔح ٨٦ ػبلؿ الكةدات 

٧٠ةؿ ٚٞؽ اكف  ٬ؾا اكف ٨٦ املذٮٝٓ إنكة٩ية ك٩ٛكية، كىلع ١ٔف ٦ة دٞٮؿ ث٫ الكيةقح،
ة ٨٦ أف يكٮف مؿ كقة ل٤ؿاحف ٩ٛك٫ حيف ثةجلؿح كاحلؿج ٦ٕادلي٨ ظكني 

الكةدات، ظىت إ٫٩ ل٥ حيِٛ جلٛك٫ أم ػٍ ٨٦ ػُٮط الؿصٕح ظني نرش رقةتل٫، 
٥ حمذٮا٬ة اجليؽ  ، كٚرست ل٥ درتؾ أم أزؿ يف احليةة الكيةقيحك١٬ؾا ٚإف رقةتل٫ ٗر

ني يف إَةر مؼيص حبخ ىلع ال ٥ ظىت يف أكقةط املٕةًر وؽؽ ممة أٔؿ٫ٚ يٞي٪ة ٨٦ ٗؿ
كني ٚي٭ة كإػبلو٫، كالكجت بكيٍ صؽان، ذلٟ أف وٮرة ٧٠ةؿ ادلي٨ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظ

ظكني يف ٔ٭ؽ الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ٠ٮاظؽ ٨٦ أ٥٬ رمٮز اجلْةـ، كاذلم ل٥ 
دك٨ ٝي٧ذ٫ د٢ٞ ٨ٔ أف يكٮف كاظؽا ٨٦ أ٥٬ مخكح ٨٦ رمٮز اجلْةـ ثٞيخ يه 

ٔيؿؼ يف دٌةءؿ إىل أٝىص ظؽ ىلع ظني كاملأزٮر ٨ٔ مؼىيذ٫،  ا٣ُةثٓ املكيُؿ ٦ة 
كالكجت ىلع ٩ُةؽ ًيٜ ٨٦ أف ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني دؿؾ احلك٥ ٦٘ةًجة كزةاؿان،  2:75

٢ ، ك٬ٮ ٦ة ا٣ٞٮأؽ النٕجيح يةتكذٮيف ٬ؾا ٬ٮ ٝٮة دٕجبح اجلْةـ اجلةرصم مل ٌٛ دك
ذ٫ إىل ظؽكد ٝؿيجح ٨٦ اتلبليش، ث٢ إف  بلـ اجلةرصم ثذؼٛيٙ ٝي٧ح ٦ٕةًر اكف اإٔل

اعصـة ًٕيٛح ا٣ٞؽرة ىلع حت٢٧ اتلعؽيةت اثلٮريح ح ٤جيقدىٮيؿق يف وٮرة ٝؽ جنط يف 
كيه ذاد٭ة الىٮرة ا٣يت اك٩خ األص٭ـة اجلةرصيح ا٣ٞٮيح كاملؤزؿة دىٮر ث٭ة ٨٦ اقذ٘ين 

ـٔي٥ امل٤٭٥، كدجؽع يف ٬ؾا اتلىٮيؿ، كيه ثة٣ُجٓ وٮرة ق٤جيح املٕةل٥ كا٢ٕٛ٣  ٔ٪٭٥ ال
ـٔي٥ كدجذيه ثكالٮالء، كيه وٮرة  ة٣ٛن٢، كٌلف ٬ؾا ثة٣ُجٓ ٬ٮ ظةؿ دجؽأ ثة٣ٕىيةف ل٤



  

لٌك ٨٦ اعرض الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ٦٭٧ة اكف ٨٦ أٝؿب املٞؿبني أك أػ٤ه 
كتكت أم ز٬ٮ أك ٚؼةر ك٨ دك١٬ؾا ٚإف وٮرة ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ل٥ د اخل٤ىةء.

يٕذٞؽ يف ٝؽ ٢ّ، ٨ٔ ظٜ، ، كإف اكف ٬ٮ 2:75كال أم دلؽ ٨٦ ظير ٬ٮ ٦ٕةرض يف 
 ٗري ذلٟ.

احلةؿ ىلع ٬ؾا امل٪ٮاؿ ظني اكف ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني كاظؽان ٨٦ اذلي٨ كٝؽ اقذ٧ؿ 
ٌٕٝ٭ة ٔؽد حمؽكد ٨٦ ٠جةر املكبٮ٣ني  ح ا٣يت ك يف الكةثٞني دب٪ٮا إرقةؿ كزيٞح املٕةًر

 كرٕٚٮ٬ة ل٤ؿاحف أ٩ٮر الكةدات. 2:83
كبؽا ٬ؾا  ٦ٛةصبة، 2:87كصٮد ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني يف ثؿملةف  صةءك١٬ؾا ٚٞؽ 

٢ ٨٦ ة٣٘ح، الٮصٮد، ثبل ٦ج ٌٌ ؿيةت األمٮر كًلأ٫٩ ث٧سةثح دٛ ل٤ض٧ة٬ري ابلٕيؽة ٨ٔ دلي
ك٦ة أكرث٥٬ ٚإ٫٩  ٘ح ا٣ٕؽ٦ينييف ٣ أ٦ةاجلْةـ أك ادلك٣ح ىلع كاظؽ م٨٧ٌ دؿًلٮا املكرية، 

ـءا ٨٦ ال٤ٕجح، ث٤٘ح املك١ٮ٩ني ث٭ةصف اتلآمؿ، ٚٞؽ اكف يجؽك كًلأ٫٩ أ٦ة ك اكف يجؽك ص
 .٨٦ املٮاَ٪ني أك الكةقح٧٠ني ٦٪ىٮب ل٤جعر ٨٧ٔ قحرتدد ٤ٔي٫ 

 لً يعخمع أن خييق نياُا ظياظيا نييخؿ خٔهل
املكذٞؿ املٕةل٥ اذلم رق٧ذ٫ األص٭ـة اجلةرصيح ا٧ٕ٣يٞح املٮٝٙ ا٣ٞؽي٥ دؿدجخ ىلع 

 لىٮرة ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني اذلم ػؿج ٨ٔ اخلٍ اثلٮرم وٕٮبح ظٞيٞيح ك٦ربرة يف
ح صابلؽء يف أراد ظني ٦٭٧ح ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني  ةدة أك ظةدة ل٤ؿاحف أ٩ٮر ٦ٕةًر

 (كازداد األمؿ وٕٮبح بكجت ا٩ذ٧ةء الؿص٤ني )الكةدات كًل٧ةؿ ادلي٨ ظكني الكةدات،
أف قيةقح الؿاحف أ٩ٮر ذلٟ ثة٢ٕٛ٣،  أزؿق ّ٭ؿك٬ٮ ٦ة إىل ٦ٛة٬ي٥ ٦ذٞةربح صؽا، 

٦ٓ دٮص٭ةت ٧٠ةؿ ادلي٨ أك إىل ظؽ ٠جري ٦تكٞح د٧ة٦ةن يف كاٝٓ األمؿ الكةدات اك٩خ 
ممة اكف ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني يُة٣ت ث٫، ث٢ رب٧ة  ”ي٧يجيح“ب٧ة أ٩٭ة اك٩خ أكرث كر، ظكني

كيةقذ٫ أ٦٪يةد٫ الي٪ٛؾ أف  حبك٥ دكٮي٪٫ ٝةدرا ىلعأف ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ل٥ يك٨ 
يف إ٣٘ةء أذؽاءات اجلْةـ اجلةرصم ىلع املةؿ اخلةص ثةلرسٔح ا٣يت ٩ٛؾ٬ة ث٭ة املٕؿكٚح 

ل٥ دك٨ ك يح احلؿاقةت ث٧ضؿد دٮحل٫ الؿاةقح،الؿاحف أ٩ٮر الكةدات ظني ثؽأ ثذىٛ
ٞةدرة ىلع أف حتٛؿ ماك٩ح ظٞيٞيح يف ثػُٮات ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني يف ٬ؾا الكبي٢ 

أك جلٞه يف  ةي٧ةف ٔ٪ؽ وةظج٭ك الٮصؽاف النٕيب ال جلٞه يف اإلأ يسالنةرع الكية



  

٢ ممة اكف ٦ذٮٕٝة ٨٦ ننةط رص٢ ٔؿؼ ٝجا٣جكيب الٌٕٙ دٮٝٓ احلٞني كإ٧٩ة صةء٬ة 
كٝؽ اكف ٧٠ةؿ ، ق٪ٮات ث٧ٮ٬جذ٫ اإلداريح املؤ٦٪ح ثرضكرة اتل٪ٛيؾ اتلؽرييج املذ٨ٞ

كل٥ يك٨ ٦س٢ الؿاحف أ٩ٮر ، ادلي٨ ظكني يف كصؽاف اجل٧ة٬ريإدارية م٤زت٦ةن ٧٩ُية
٨٦ كٝةدرا ىلع أف يجؽأ ادلكا٦ةت ، لكيةقح كاخلُةثح كاتلعؿيي٦ذ١٧٪ة ٨٦ االكةدات 

 عرسا٣تككارد ث٢ كظذِل ٨٦  ٦ة ٬ٮ ممك٨ح لك يرتؾ ل٤ـ٨٦ إوبلدكف حتكت، ىلع 
 .٨٦ ٬ؾا ا٣ٞجي٢ قيةقح صؽيؽةأم يف إ٩ٛةذ 

ح الؿاحف  ك١٬ؾا ٚإف ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ظني أراد أف يىٮغ ١ٚؿد٫ يف ٦ٕةًر
املـايؽة دلةؿ إىل أف يذؼُٯ أداء الؿاحف أ٩ٮر الكةدات يف مٌُؿا أ٩ٮر الكةدات جلأ 

٨٦ ٝجي٢ اقذٕةرة ا٣ٞٮؿ ث٤ٕ٪ح كذلٟ اإلنكةف ظٞٮؽ احلؽير ٨ٔ ال٤ْٛيح ٚعكت يف 
 ا٣ْةل٥.

ح الكةدات ل٥ دك٨  ك٨٦ ا٣ٕضيت أف لك ا٣ٛىةا٢ ا٣يت اك٩خ ٝؽ ثؽأت ٦ٕةًر
ك٬ٮ ثة٣ُجٓ إي٧ةف ) دٛٮؽ إي٧ةف الؿاحف أ٩ٮر الكةداتنكةف ثؽرصح ٞٮؽ اإلدؤ٨٦ حب
خلؿكج حبٞٮؽ اإلنكةف، ٧٤ٚة أدرًلخ ٬ؾق ا٣ٛىةا٢ ٬ؾق احلٞيٞح ثٕؽ ا (ك٦ٞيؽ مرشكط

ح ل٤ؿاحف أ٩ٮر  ابلة٬خ ل٧١ةؿ ادلي٨ ظكني ٨٦ احليةة الكيةقيح ٤ٌّخ املٕةًر
ح الؿاحف الكةدات ىلع الكةدات يف ظرية  ٨٦ أمؿ٬ة دجعر ٨ٔ ٦ةدة صٮ٬ؿيح ملٕةًر

 ٬ة اتلةريغ ثةملجةدرة كٌل٦ت ديٛيؽ ك٦ٕة٬ؽة الكبلـ.ؾإىل أف أ٩ٞمكذٮل النةرع 
ٔخث إىل العادات  ي    ٣٥١١رظاتلّ املفخ
 2:88ٚربايؿ  6الؿاحف أ٩ٮر الكةدات يٮـ إىل  ثٕر ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ثؿقة٣ح ظةدة

اكف املربر امل٨٤ٕ هلؾق الؿقة٣ح أف  ثةٔذجةرق ٩ةاجة يف ا٣ربملةف ٨ٔ دااؿة ث٪٭ة.ككٕٝ٭ة 
ٝؽ داع إىل االقذٛذةء ظٮؿ ٝة٩ٮف ٦جةرشة ٚي٧ة ٝج٢ ٬ؾق الؿقة٣ح اكف الكةدات الؿاحف 

ظير امرتط ا٣ٞة٩ٮف مٮاٚٞح 2:88ني ثٕؽ ٦ْة٬ؿات ي٪ةيؿ محةيح األ٨٦ كاملٮاَ٪
٦٪٫ ىلع ٔٞٮبح األم٘ةؿ  7ٔرشي٨ ٩ةاجة ىلع دكٮي٨ أم ظـب صؽيؽ، ك٩ىخ املةدة 

إىل  إزةرة اجل٧ة٬ري ثؽٔٮد٭٥إىل  النةٝح املؤبؽة للك ٨٦ دثؿ أك مةرؾ يف جت٧٭ؿ يؤدم
لك٤ُةت ادلقذٮريح دُٕي٢ د٪ٛيؾ ا٣ٞٮا٩ني كال٤ٮااط، ث٭ؽؼ اتلأزري ىلع ممةرقح ا

٧ةهلة، أك ٦٪ٓ اهليبةت احل١ٮ٦يح أك مؤقكةت ا٣ُٞةع ا٣ٕةـ أك اخلةص أك ٦ٕة٬ؽ  أٔل



  

ا٥٤ٕ٣ ٨٦ ممةرقح ٤٧ٔ٭ة ثةقذ٧ٕةؿ ا٣ٞٮة أك اتل٭ؽيؽ ثةقذ٧ٕةهلة، كدُجٜ ٩ٛف ا٣ٕٞٮبح 
ني كاملنضٕني/ يٕةٝت  ىلع ٦ؽثؿم اتلض٧٭ؿ، كلٮ ل٥ يكٮ٩ٮا منرتًلني ٚي٫ كىلع املعًؿ

لنةٝح املؤبؽة لك ٨٦ دثؿ أك مةرؾ يف جت٧٭ؿ أك أذىةـ ٨٦ مأ٫٩ أف يٕؿض ثةألم٘ةؿ ا
 الك٥٤ ا٣ٕةـ ل٤ؼُؿ.

كًلأ٫٩ خيةَت  ،لثؽأ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني رقةتل٫ ثٞٮهل الكبلـ ىلع ٨٦ ادجٓ اهلؽكٝؽ 
 اكٚؿا أك ًةال ال يكذعٜ الكبلـ إال إف ادجٓ اهلؽل..، كٝةؿ ٚي٭ة/

٨٦  85                          ن       كٝؿارًل٥ يف ٬ؾا اتلةريغ مكذ٘بل  املةدة  ٚربايؿ يٮـ منؤكـ يف دةريغ مرص، 5“
ادلقذٮر اذلم ٚى٤ذ٫ ملى٤عح ا٣ٛؿد احلةك٥ ٝؿار ػةَئ كبة٢َ دقذٮرية، أمح٤ك٥ 

، اخلُؿ اذلم د٪ه ٤ٔي٫ ٬ؾق املةدة ٗري :22كزرق ٧٠ة مح٤خ قةثٟٞ كزر ا٣ٞة٩ٮف 
مٮصٮد اآلف، كٌلف ٣ٞرص ٩ْؿ ظ١ٮ٦ذٟ كالكيةقح اخلؿٝةء ا٣يت درصخ ٤ٔي٭ة 

٦ْة٬ؿات اجلٮع، يف ي٪ةيؿ  :2ك 29ٮ٦ةت قجٞخ، الكجت يف اذلم ظؽث يٮَل ظ١
كدجذْؿ لك٧ح ا٣ٌٞةء يف ٦ؽثؿم ،     ن                               كبؽال  ٨٦ أف دٕةٝجٮا ظ١ٮ٦ذك٥ ىلع دٞىري٬ة

                         ن                                       احلٮادث اتلؼؿيبيح، ك٥٬ مجيٕة  حتخ أيؽيك٥ اآلف اعٝجذ٥ النٕت كدل٤ف النٕت، 
ةف ملض٤ف النٕت كرضب للك كظؿيذ٭٥ كا٦ذ٭، ٚٞؿارًل٥ ٬ؾا ازدراء ٤ٕٞ٣يح املرصيني

 ا٣ٞي٥ ادلقذٮريح احلٞح.
يح ككٝٮيف ًؽ٬ة، كل١٪ٟ د٥٤ٕ أيٌة ٦ؽم ظيب ملرص، “ أ٩خ د٥٤ٕ ٠ؿا٬ييت ل٤نئٮ

إف دٞ٪ني ا٥٤ْ٣ أمؽ أ٩ٮاع ا٥٤ْ٣، كأف ٬ؾا اذلم جيؿم دٞ٪ني ٗري رشيع ل٥٤ْ٤ 
 ك٨٦ كاالقذٛذةء اذلي٨ د٪ىجٮف د٧سي٤يذ٫ قزتكرق ظ١ٮ٦ذك٥ املجض٤ح، م٤ٕٮف ٨٦ اهلل

 .”أك ي٧ذ٭٨ ٠ؿا٦ح مٕت، اجلةس لك ٨٦ يذعؽل إرادة أ٦ح
 .“ٮًلي٢، كإ٩ة هلل كإ٩ة إحل٫ راصٕٮفظكب٪ة اهلل ك٥ٕ٩ ال“

 رد ـػو الصئيط العادات 
دل٤ف النٕت ل٤ذرصؼ، كيف إىل  الكةدات رقة٣ح ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكنيالؿاحف أظةؿ 

٧ةؿ ادلي٨ ظكني، ٠ ٩ةٝل املض٤ف الؿقة٣ح يف ٗيةب ا٣ٌٕٮ 2:88ٚربايؿ  25يٮـ 
     ن                                                   ٩ةاجة  ٨٦ احلـب احلةك٥ ك٬ٮ ظـب مرص ا٣ٕؿيب االمرتايك ثؿاةقح ممؽكح  363كدٞؽـ 

قةل٥ ث٤ُت إلقٞةط ا٣ٌٕٮيح ٨ٔ اجلةات، كٝؿر املض٤ف ثإمجةع ٩ٮاب احلـب 



  

ح  ٧٠ةؿ  ح٩ةاجة )٨٦ املكذ٤ٞني كا٣حكةريني( إقٞةط ٌٔٮي 29احلةك٥ أيٌة ك٦ٕةًر
جةر أف ا٣ربٝيح د٧ٌ٪خ ٔجةرات ث٭ة مكةس ثةملؤقكةت ثةٔذ ٨٦ ا٣ربملةف ادلي٨ ظكني

 ادلقذٮريح.
 ٣٥١٩ ي ةصملان ُٓانيث غقٔخخّ 

يةة احلـبيح أك اػؿ ننةَةت ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني امل٤ٕ٪ح يف دلةؿ احلك أكؿاكف ١٬ؾا 
ذ٫ ل٤ؿاحف أ٩ٮر الكةدات ٨٦ ػبلؿ ٌٔٮيذ٫ دي٧ٮٝؿاَيح احلٞجح الكةداديح  ٬ٮ ٦ٕةًر

ةءت ٬ؾق ا٣ٌٕٮيح ظني أدةح الؿاحف أ٩ٮر الكةدات ٚؿوح كٝؽ ص ،2:87يف ثؿملةف 
اتلٕجري ٨ٔ الؿأم اآلػؿ ثأَية٫ٚ املؼذ٤ٛح ٨٦ ػبلؿ اال٩ذؼةثةت ا٣ربملة٩يح ك٦ة دبل٬ة 

كا٩ذ٭خ ظني أظةؿ الؿاحف الكةدات  ٨٦2:87 دل٤ف النٕت يف دكرد٫ ا٣يت ثؽأت 
 ٩ٛك٫ رقة٣ح ٬ؾا ا٣ٌٕٮ ل٤ربملةف حل٪يه كصٮدق ا٣ربملةين.

  العاداتغٓس الصئيط ليث ة ي 
دذؼؾ ًؽق كل٥  ظؿا ٧ُ٦ب٪ة٦ة دجًف ٨٦ ٔ٭ؽ الكةدات ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني اعش 

أك حتٞيٜ  أك امل٪ٓ ٨٦ الكٛؿ أك االقذؽاعء إىل حٝة٦اإلحتؽيؽ ٨٦ ٝجي٢ اصؿاءات  أيح
ذٞةؿ ، اجلةرص يف ٔ٭ؽ الؿاحف ٔجؽؽث ىلع حنٮ ٦ة اكف حيمبلؾ، األمىةدرق  أك األ

ح كالنضةٔح كابلٕؽ ٨ٔ ا٣ٕىجيح حلك٥  كأوجط ٦٪ؾ ذلٟ احلني أيٞٮ٩ح ل٧٤ٕةًر
 ا٣ٕك١ؿ.

  ي غٓس الصئيط خعين ٌتارك 
امل٧ةرقح يف ٔ٭ؽ الؿاحف ظكين ٦جةرؾ ازؿ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني االثذٕةد ٨ٔ 

الك ٨٦ ٤عيةة الكيةقيح، كإف ل٥ خي٢ األمؿ ٨٦ أظةدير وعٛيح ا٩ذٞؽ ٚي٭ة املجةرشة ل
ف الكةدات، كإف زاد ا٩ذٞةدق ل٤كةدات حبك٥ ٠رثة اذلي٨ الؿاحف ٔجؽ اجلةرص كالؿاح

 اك٩ٮا ي٤عٮف يف أظةدير دت٪ةكؿ ٚرتة الؿاحف الكةدات ثةجلٞؽ املؿيؿ.
أف دٮٝي٫ٕ ىلع االتل٧ةس املٞؽـ ل٤ؿاحف ٦جةرؾ ل٤ٕٛٮ ٨ٔ كيؿل ثٕي املؿاٝجني 

 ، كص٢ٕ ادلك٣ح ٦ذعْٛح يف ٔبلٝذ٭ة ث٫.أزةر املنةٔؿ ًؽقٝؽ ٝذ٫٤ الكةدات 
ي٥ ؾ٠ؿ هل يف ٤ُ٦ٓ ٔ٭ؽ الؿاحف ٦جةرؾ أ٫٩ ٝةـ كي جبٮ٣ح يف ادلكؿ ا٣ٕؿبيح ٦ٓ ٔز



  

ٔؿٚةت، ٨٦ أص٢ إ٩٭ةء االٝذذةؿ ثني ا٣ٛىةا٢  ٦٪٧ْح اتلعؿيؿ ا٤ٛ٣كُيجيح يةرس
 ا٤ٛ٣كُيجيح املذعةربح يف بل٪ةف.

 ٣٥١٩وغقٔخخّ  ي ةصملان  ٣٥٩١نؼالّ ـيٍا ة ن خصب 
كبٕؽ  2:75ثٕؽ اقذٞةتل٫  ةؿ ادلي٨ ظكني٨٦٧٠ امل٭٥ اآلف أف ٩ٕٮد جلتذجٓ ننةط 

٦ٓ وؽي٫ٞ املنري ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ كيه امل٪ةٝنةت ا٣يت  2:76رقةا٫٤ املذجةد٣ح يف 
 د٪ةكجلة٬ة ثةتلٛىي٢ يف ظؽيث٪ة الكةثٜ.

 ٣٥٩١خصب مٔكفّ  ي 
٠ؿص٢ ل٤٘ةيح هل مرشٚة  2:78ؿاظ٢ اثلبلث حلؿبامليف  ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكنياكف دكر 

 ؽيؽ اإلٝة٦ح كاإلٝىةء كا٣رتبه.كَين يٕةين ٨٦ حت
قةرع ٬ٮ كز٦يبلق ابل٘ؽادم  2:78ملة ثؽت ٩ؾر ظؿب يف املؿظ٤ح األكىل ذلٟ أ٫٩ ك

٤ح احلؿب ضالٮٝٮؼ جبٮار الؿاحف ٔجؽ اجلةرص ك٣ٞةا٫، ٣ك٨ ٔإىل  كظك٨ إثؿا٬ي٥
 اراا٭٥.إىل  اك٩خ دؽكر ثأرسع ممة ي٧ك٨ ل٤ؿاحف ٔجؽ اجلةرص أف يكذ٧ٓ

أف ينةرؾ  ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكنيكٕٝخ احلؿب ظةكؿ اثلةثلح كاك٩خ املؿظ٤ح ٧٤ة ٚ
 ل٥ يك٨ ٣حك٧ط هلالكةظٜ م جلةرصأم يشء ي٪ٞؾ املٮٝٙ، ٣ك٨ اال٩٭ـاـ اإجنةز ث

 كال ٣٘ريق ثأم دكر ٚة٢ٔ.
ظةكؿ أف ٬ؾق اهلـي٧ح ٚإ٫٩ كٕٝخ اهلـي٧ح كدأكؽت ك اك٩خ املؿظ٤ح اثلة٩يحكملة 

ح يف اتلٕةم٢ ٦ٓ املٮٝٙ ٣ك٨ املٮٝٙ ي٪ىط الؿاحف ٔجؽ اجلةرص ثتجين قيةقةت ذ٠ي
 اكف ٝؽ جتةكز اذلاكء.

يف تنحيٓ ص٪ةزد٫، ك٤َت  ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكنيملة دٮيف الؿاحف ٔجؽ اجلةرص مةرؾ ك
٧٠ة ٬ٮ ٦ٕؿكؼ ٦ٓ زمبلا٫ ٦ٞةث٤ح الؿاحف الكةدات ٣ك٨ الؿاحف الكةدات ا٠ذيف 

 ث٧ٞةث٤ح ٔجؽ ال٤ُيٙ ابل٘ؽادم كظؽق.
 ٣٥١2ث وذيلمؼارًلخّ  ي نخاةث 

ح ٨٦ رصةؿ احلك٥ الكةثٞني يف ٠ذةثح  الٮزيٞح مةرؾ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ٦ٓ دل٧ٔٮ
كةدات اعـ ؿاحف الالن٭رية ا٣يت ٝؽ٦خ ل٤ (ة٣ٕؿيٌح)ا٣يت ق٧ة٬ة الؿاحف الكةدات ث

يف ٢ّ اال٩ٛؿاصح ال١جرية يف ظؿيةت اتلٕجري كاحلؿًلح كٝؽ صةءت ٬ؾق املنةرًلح  .2:83



  

( ٦2:82ةيٮ  26ظؿًلذ٫ اتلىعيعيح )٧ة ق٧ةق ٝةـ ث ثٕؽ٦ةالكةدات  الؿاحفا٣يت أدةظ٭ة 
ك٬ؾق ٬ٮ اتلٕجري ادلٝيٜ ك٬ٮ ٧٠ة ٬ٮ )أوجط ٨٦ امل٧ك٨ كًل٧ة ٬ٮ ٦ٕؿكؼ ٚٞؽ اكف ٝؽ 

ّة٬ؿ ٦ذأزؿ ثىيةٗح الـ٨٦ يف ال٤٘ح اإلجن٤زييح ا٣يت دٕرب ثإٔٚةؿ ٨٦ ٝجي٢/ اكف ٝؽ 
كيجذ٭ٮا إىل يشء بلٕي ٝةدة الؿأم كا٢٧ٕ٣ اتل٪ٛيؾم أف جيذ٧ٕٮا كيتنةكركا  (أوجط

الن٭رية ا٣يت قجٞخ  2:83 (ٔؿيٌحكزيٞح )م١ذٮب، ك٬ؾا ٬ٮ صٮ٬ؿ ٦ة ظؽث يف 
 .2:84ال١ذةب يف ٤ُ٦ٓ ( أػؿل كٕٝ٭ة ٔؽد ٨٦ ٔؿيٌحكزيٞح )

الٮزيٞح )ا٣يت ٬ؾق اجلُٞح اجلٮ٬ؿيح يف كي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ ىلع قبي٢ اإلمجةؿ ثأف 
ث٢٧ٕ يشء ٨٦ أص٢  اك٩خ دُة٣ت يف رصاظح (ة٣ٕؿيٌحق٧ة٬ة الؿاحف الكةدات ث

ٌةٔٛةت املك، اهلـي٧ح اجلٛكيح ا٧ٕ٣يٞح٦ة وعج٭ة ٨٦ ك، حـي٧إ٩ٞةذ مرص ٨٦ ك٬ؽة اهل
 ..االردجةط ثةالحتةد الكٮٚييت دكف صؽكلا٣يت دؿدجخ ىلع زيةدة 

٠جةر كٌلف اق٫٧ اثلةين ثني  ،ٮزيٞح٬ؾق ال امرتؾ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني يف دٮٝيٓ
، كأ٤ٗت ٮاظؽ ٨٦ ازجني٠ٚذج٭ة ٕٮ٬ة أ٦ة اذلم اذلي٨ كٝاملكبٮ٣ني الكةثٞني ا٣ٕرشة 

امل٭٪ؽس كالكيةيس كرص٢ احليةة ا٣ٕة٦ح أمحؽ ٔجؽق الرشبةيص،  الؿكايةت دؿصط أ٫٩ ٬ٮ
أ٦ة ثٕي الؿكايةت ا٣يت دٞرتب ٨٦ اجلؽرة ٚرتصط أف اذلم ٌٔٮ دل٧ٓ ال٤٘ح ا٣ٕؿبيح، 

كٕٝ٭ة ٦ٓ ٬ؾي٨ املكتنةر حم٧ؽ ٔىةـ ادلي٨ ظكٮ٩ح، كزيؿ ا٣ٕؽؿ األقجٜ، ك٠ذج٭ة ٬ٮ 
الؿص٤ني ز٧ة٩يح اػؿكف اكف ٦٪٭٥ از٪ةف ٨٦ أٌٔةء دل٤ف ٝيةدة اثلٮرة، ك٩ةات راحف 

ة ل٤ٮزراء يف ٔ٭ؽ الكةدات  .               ن                       كزراء أوجط راحك 
٥ْٕ٦ األدثيةت الكيةقيح املذةظح ٨ٔ ٔرص الكةدات، كيف ٦ٞؽ٦ذ٭ة أف ك٦ٓ 

ف ٬ٮ اذلم أف امل٭٪ؽس أمحؽ الرشبةيص اكدرصح ث٦ٞةالت األقذةذ أ٩حف ٦٪ىٮر، 
الرشبةيص ٚإ٩٪ة ٩بلظِ أف ، 2:83ا٣ٕؿيٌح الن٭رية يف ق٪ح ٬ؾق الٮزيٞح أك دٮىل ٠ذةثح 

الؿاحف ا٣ٕؿيٌح إىل ٔؽاء ٣ٕ٭ؽ الٮزيٞح أك ل٥ يُٮر مٮ٫ٛٝ يف ٠ذةثح د٤ٟ ٩ٛك٫ 
املكتنةر حم٧ؽ ٔىةـ ادلي٨  أ٦ة .الكةدات، كإ٧٩ة اعش ثٞيح ا٣ٕ٭ؽ ٦ذٕةك٩ة كمنةرٌل

اكف ٝؽ دؿدد أك اد٫ أ٫٩ ٬ٮ اذلم ٠ذج٭ة، كأف امل٭٪ؽس الرشبةيص يف ٦ؾ٠ؿٚؾ٠ؿ ظكٮ٩ح 
حتِٛ ىلع دٮٝيٕ٭ة بكجت منةرًلح كزيؿ قةثٜ اػؿ ل٤ؿم )أم ٔجؽ اخلة٣ٜ الن٪ةكم( يف 

 .٬ؾا اتلٮٝيٓ



  

ا٣ٕؿيٌح أ٧٬يذ٭ة ٨٦ أف املٮٕٝني ٤ٔي٭ة اك٩ٮا مجيٕة ٨٦ الٮزيٞح أك ا٠تكجخ ٬ؾق 
ثح٪٭٥ از٪ةف م٘بل ٌٔٮيح دل٤ف ٝيةدة اثلٮرة، رصةؿ ادلك٣ح يف ٔ٭ؽ اثلٮرة، كٌلف ٨٦ 

اكف ٌٔٮا يف دل٤ف الؿيةقح ٦ٓ ا٣ٌٕٮي٨ الكةثٞني، كاعرش )٬ٮ الرشبةيص( كزة٣ر 
اكف ٩ةاجة لؿاحف الٮزراء يف ٔ٭ؽ ٔجؽ اجلةرص كأوجط راحكة ل٤ٮزراء يف ٔ٭ؽ الكةدات، 

َجةء األم٭ؿ، كازجني ٨٦ الٮزراء ٗري ٬ؤالء مجيٕة، كازجني ٨٦ املعةْٚني، ك٩ٞيت األ
 .ٌٚبل ٨ٔ ا٣ٞةاؽ األم٭ؿ ل٤ٞٮات اجلٮيح

 كٝؽ اكف ٬ٮ زة٩ي٭٥ ٨٦ ظير ا٣ربكدٮًلٮؿ/ ، ىلع الٮزيٞحاملٮٕٝٮف٬ؤالء أكال ٥٬ 
 .ٔجؽ ال٤ُيٙ ابل٘ؽادم -
 .٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني -
 .أمحؽ ٔجؽق الرشبةيص ثةمة، راحف الٮزراء األقجٜامل٭٪ؽس  -
 .٣ٕؽؿ الكةثٜاملكتنةر حم٧ؽ ٔىةـ ظكٮ٩ح، كزيؿ ا -
 .ا٣ٛؿيٜ ٦ؽ٠ٮر أثٮ ا٣ٕـ، ٝةاؽ ا٣ٞٮات اجلٮيح كادلٚةع اجلٮم قةثٞة -
 .امل٭٪ؽس ٔجؽ اخلة٣ٜ الن٪ةكم، ٩ٞيت امل٭٪ؽقني ككزيؿ الؿم قةثٞة -
 .أمحؽ ٧٠ةؿ أثٮ ا٣ٛذٮح، حمةِٚ ا٤ٞ٣يٮبيح الكةثٜ -
 .ٜرمٮاف ٚ٭ِل، أقذةذ ثك٤يح َت اإلق١٪ؽريح ك٩ٞيت األَجةء األقجادل٠ذٮر  -
 .وبلح دقٮيق، حمةِٚ ا٣ٞة٬ؿة األقجٜ -
 .مىُيف ػ٤ي٢، ٩ةات راحف الٮزراء األقجٜادل٠ذٮر  -

 .ا٣ٕؿيٌحالٮزيٞح أك ٬ؾق ٦ٕة ٦ة د٧ٌ٪ذ٫ كجلٞؿأ 
 ٤ٔي٭ة( ملرص نيثؽأت ا٣ٕؿيٌح ثةتلأكيؽ ىلع ١ٚؿة كالء ٠ذةث٭ة )أك ثةألظؿل املٮٕٝ

يف الىٙ األكؿ يف مٮاٝٓ  كظؽ٬ة، كأ٩٭٥ ٦ؽي٪ٮف ملرص ثأ٩٭ة ٦٪عذ٭٥ رشؼ ػؽ٦ذ٭ة
٦ذٞؽ٦ح، ك٨٦ ز٥ ٚإ٩٭٥ ينٕؿكف ثأف ٬ؾا ادلي٨ ي٤ـ٦٭٥ ثذض٪ت الى٧خ اذلم ال 

 :ي٧ك٨ أف ي٤ٮذ ث٫ أم مرصم ُم٤ه
 الكيؽ راحف اجل٧٭ٮريح “

 ..حتيح َيجح كبٕؽ
 .ٚإ٫٩ ٦ة ٨٦ مرصم ي٤٧ٟ احلٮـ أف ي٤ٮذ ثةلى٧خ



  

ا٣ٕٮاٝت، إ٧٩ة يؿدكجٮف  كأكخلٟ اذلي٨ ي١٤٧ٮف الؿأم كحيبكٮ٫٩، ً٪ة ث٫، أك ظؾر
 .يف ظٜ مرص إز٧ة ال ي٘ذٛؿ

إف املٮٕٝني ىلع ٬ؾا اخلُةب مرصيٮف، د٤ٟ يه وٛذ٭٥ الٮظيؽة، يذٮص٭ٮف ث٭ة إىل 
راحف ادلك٣ح، ٦ؽرًلني لك اإلدراؾ أ٩٭٥ ال ي٤ٌٛٮف أظؽا ٨٦ أث٪ةء مرص إال ثأمؿ 

٭٥ ماك٩ة كاظؽ، أ٩٭٥ أز٢ٞ محبل. ٣ٞؽ ٦٪عذ٭٥ مرص ذات يٮـ رشؼ ػؽ٦ذ٭ة، كبٮأد
 .رٚيٕة ثني الىٙ األكؿ ٨٦ ػؽا٦٭ة

 .إف ملرص إذف يف ذ٦ذ٭٥ دي٪ة مٌةٔٛة
 .إ٩٭٥ حلذٞؽمٮف ث٭ؾا اخلُةب، كٚةء دلي٨ مرص، ككالء هلة

ٔد املرصي ُفعّ  ٔج  إخعاظًٓ ةخٓسنيس ال
٣ٛذخ ٬ؾق ا٣ٕؿيٌح اجلْؿ إىل أف املع٪ح ا٣يت دٕحن٭ة مرص يف ذلٟ الٮٝخ اك٩خ ز٥ 

٩٭ة اك٩خ د٭ؽد الٮصٮد املرصم ال األرض كظؽ٬ة، ٦٪ج٭ح إىل أف حم٪ح ٗري مكجٮٝح، أل
ا٣ٕٮف اذلم يٞؽ٫٦ االحتةد الكٮٚييت اكف دكف املكذٮل اذلم يك٧ط ثةتلعؿيؿ كاقرتداد 
ـاؿ أ٢ٝ ٨٦ أف يؿدٛٓ إىل مكذٮل اخلُؿ اذلم حييٜ  احلٜ، ٧٠ة أف ا٢٧ٕ٣ ا٣ٕؿيب ال ي

 :ثةأل٦ح ا٣ٕؿبيح ال ث٧رص كظؽ٬ة
 ..الكيؽ الؿاحف “
ل٥ دٕؿؼ مرص ىلع ٦ة ظ٢ٛ ث٫ دةرخي٭ة ٨٦ حم٨، حم٪ح ٠ذ٤ٟ ا٣يت د٧ؿ ث٭ة. إف “

 .املع٪ح ا٣يت أَجٞخ ىلع مرص ال د٭ؽد األرض كظؽ٬ة
٧٤ة كأمبل، إف مرص “ ٧بل، ١ٚؿا ٔك إف مرص، ظٌةرة كدؿازة، ٔٞيؽة كٝي٧ة، ٌٚبل ٔك

ؽاء لٮ اكف ٚي٫ ٬ ٌ                    كصٮدا كمىريا د٧ذع٨ احلٮـ ا٦ذعة٩ة مؽيؽا، كد  اأٔل  بل٠٭ة.                                       

ـءا اغحلة ٨٦ أرض مرص، كيف ٩حذ٫، “ إف ا٣٘ـك اإلرساايٌل يؽنف ٦٪ؾ مخف قجني، ص
 .كٝؽ أٔؽ هلة ثةإلرصار ىلع ا٣ٕؽكاف كي٘ؿي٭ة ثةملـيؽ

إف االحتةد الكٮٚيحيت، ا٣ٞٮة ال١ربل األػؿل، دٞؽـ جلة ٨٦ ا٣ٕٮف ا٣ٞؽر اذلم ال “
 .يأذف ظىت احلٮـ، ثذعؿيؿ األرض، كاقرتداد احلٜ

دلكؿ ا٣ٕؿبيح، ألقجةب ٦ذجةي٪ح، ٨ٔ دؿ ٦٪٭ة، ل٥ تكذض٧ٓ ثٕؽ لك ٝٮا٬ة، ك٨٦ إف ا“
ز٥ ٚإف ا٢٧ٕ٣ ا٣ٕؿيب، ٨٦ أص٢ اتلعؿيؿ ل٥ يؿؽ ثٕؽ، إىل مكذٮل اخلُؿ اذلم ي٭ؽد 

 .”األ٦ح



  

 زلضىث ابلنيان االجخٍايع 
٦ة أكرثت ٨٦ احلؽير ٔ٪٫ يف ٠ذةيب ٨ٔ الٮزيٞح إىل صٮ٬ؿ  خو٤ككرساعف ٦ة 

ـاؿ اتالؿاحف الكةد ، ك٬ٮ أف ابلجيةف االصذ٧ةيع ملرص يف ذلٟ الٮٝخ ٝؽ أويت ثـل
مؽيؽ ٬ٮ ٬ـي٧ح يٮ٩يٮ )كٝؽ ظؿص أوعةب الٮزيٞح ىلع أف يٕربكا ٔ٪٭ة ثةهلـي٧ح ال 
ثةجل١كح(، ٧٠ة ظؿوٮا ىلع اإلمةرة اذل٠يح إىل أف ابلجيةف ٩ٛك٫ اكف ٝؽ أويت )ٝج٢ 

ؽكع ا٣ٞؽي٧ح ثةإلًةٚح إىل ٦ة اهلـي٧ح( ثىؽكع، ٚضةءت اهلـي٧ح ٚأّ٭ؿت ٬ؾق الى
 .قبجذ٫ ٨٦ وؽكع صؽيؽة

إف ابل٪ةء ادلاػٌل يٮمٟ أف ي٪ٞي. ٚإف ٬ـي٧ح يٮ٩يٮ، ثأقجةث٭ة، كأظؽاز٭ة، “
ٮاٝج٭ة، ٝؽ زلـلـت ابل٪ةء الٮَين، ١ٚنٛخ ٚي٫ وؽكاع، كأظؽزخ وؽاع.. كينؼه  ٔك

ح كدي٧ٞؿاَيح ، ٨٦ د٠ذةدٮري٠2:78ذةب الٮزيٞح ٔيٮب ابلجيح ا٣يت أٚؿزت ٬ـي٧ح يٮ٩يٮ 
مـيٛح يف ٗيجح ا٣ٞة٩ٮف، كًلرثة ا٣ترشيٓ االقتس٪ةيئ، ٌٚبل ٨ٔ ا٦ذ٭ةف احلؿيح، كا٩تنةر 
اخلٮؼ كاجلٛةؽ، ممة أدل إىل اذلؿ كاهلٮاف، ٦٪ج٭ني إىل أف ا٣ُؿيٜ ال ثؽ أف يذ٘ري تلٕٮد 

 .”مرص إىل و٪ةٔح دلؽ٬ة ىلع حنٮ ٦ة و٪ٕذ٫ ٨٦ ٝج٢
 /ٝة٣خت ظةق٧ح ادلال٣ح ظير الٮزيٞح ٬ؾق املٕةين ثٕجةرا وةٗخز٥ 

كدلت ٬ـي٧ح يٮ٩يٮ يف ظ٨ٌ اقتجؽاد ا٣ٛؿد ثةلك٤ُح، كوٮريح اتل٪ْي٥ النٕيب “
٤جح ا٣ترشيٕةت االقتس٪ةايح، كا٦ذ٭ةف اللك٧ح  يجح ا٣ٞة٩ٮف، ٗك كاملؤقكةت ادلقذٮريح، ٗك

 .احلؿة، كميٮع اخلٮؼ، كاجلٛةؽ، ٚةهلٮل، ٚةهلٮاف
 .كةقك٣ٞؽ كىع النٕت درس اهلـي٧ح ك٨٣ يج“
 .إف َؿيٜ اجلرص ال ي٧ك٨ حبةؿ أف يكٮف َؿيٜ اهلـي٧ح“

 اظخلالل اإلرادة اذلي اكرتخخّ الٔذيلث ىلع الصئيط العادات 
الؿاحف الؿأم كا١ٛ٣ؿ إىل ظٞيٞح اقرتاديضيح ٦٭٧ح اكف  ٩2:83ج٭خ كزيٞح 

يؽرًل٭ة، ٚضةءت الٮزيٞح ٧ٕٚٞخ إدرا٫٠ هلة، كيه أف الـ٨٦ ل٥ يك٨ ٩ٛك٫ الكةدات 
يف وة٣ط مرص، كأف ٬ؾا الـ٨٦ اكف يجج٫ مرص إىل رضكرة أذ٧ةد٬ة ىلع ذاد٭ة ي٤ٕت 

ٮح أف املٕين  ٝج٢ أم يشء، ألف مرص يه الٮظيؽة ا٣يت ٬ـ٦خ، كحن٨ ٩ٛ٭٥ اآلف ثًٮ
 :ابلة٨َ اذلم أمةرت إحل٫ الٮزيٞح اكف ٬ٮ أ٫٩ ال االحتةد الكٮٚييت كال ا٣ٕؿب ٝؽ ٬ـ٦ة



  

 ..الكيؽ الؿاحف“
د٤ٟ يه احلٞيٞح األكيل، ث٢  .ظؽ٬ة. ك٨٣ يى٪ٓ ا٣٘ؽ قٮا٬ةو٪ٕخ مرص أمك٭ة ك“

 .”ال١ربل، ا٣يت يججيغ أف ٩ٕٮد إحل٭ة
 .٣ٞؽ ا٩ٌٞخ ىلع ٬ـي٧ح يٮ٩يٮ ق٪ٮات مخف“
كإف وط أف الـ٨٦ اعم٢ حمةيؽ، ٚةألوط أ٫٩ ي٪عةز، ث٘ري دؿدد، ًؽ أكخلٟ اذلي٨ “

 .ال حيك٪ٮف دٞؽيؿق
 .ك٣ٞؽ اف ملرص أف حتك٨ دٞؽيؿق“
أف تكذؼ٤ه، ثأ٦ة٩ح كمضةٔح، د٤ٟ احلٞيٞح ال١ربل ا٣يت أقٛؿت ٔ٪٭ة اف ملرص “

 .اقرتاديضيح ا٢٧ٕ٣ الٮَين ثٕؽ مخف ق٪ٮات ٨٦ اهلـي٧ح
٣ٞؽ اف األكاف ألف دؿق٥ قيةقح اتلعؿيؿ الٮَين، ىلع أقةس أف ٝٮل مرص اذلاديح “

 .كظؽ٬ة، ركظيح ك٦ةديح، يه الؿًلزية األكىل كاأل٦ي٪ح تل٤ٟ الكيةقح
ة أوعةب الرشؼ امل٤سٮـ، كال١ؿا٦ح اجلؿحيح، كاألرض املعذ٤ح، ك٨٣ حن٨ كظؽ٩“

 .”يكرتد الرشؼ كال١ؿا٦ح كاألرض قٮا٩ة
 اتلػٔخو ىلع اإلماكُات اذلاحيث املرصخث وخسْا 
٨٦ ٠جةر رصةؿ ٬ؤالء الؿصةؿ كٝؽ ظؿوخ ٬ؾق الٮزيٞح ا٣يت اصذ٧ٓ ىلع دٮٝيٕ٭ة 

ةرص ىلع أف دؤًلؽ ىلع أ٧٬يح االي٧ةف ادلك٣ح الكةثٞني اذلي٨ ا٠ذٮكا ثةقتجؽاد ٔجؽ اجل
، كيه ظٞيٞح اتلٕٮي٢ ىلع اإلماك٩ةت اذلاديح ٠ٛي٤ح ثةخلؿكج ٨٦ األز٦ح أ٥٬ ظٞيٞحث

 :املرصيح كظؽ٬ة
إف ظكةثةت ٦ٕؿًلح اتلعؿيؿ الٮَ٪يح، يججيغ أف دؿاصٓ ىلع ٬ؽل ٨٦ إماك٩ةت “

 .مرص كظؽ٬ة
ذني/ ا٣٘ـك اإلرساايٌل، ٣ٞؽ اعدت مرص اخلةدلة حتةرب ٨٦ أص٢ اقذٞبلهلة يف صج٭“

كأ٧َةع ا٣ٞٮم ال١ربل، كظيجبؾ ٚةأل٦ة٩ةت الٮَ٪يح يه ا٣يت حتؽد َجيٕح اجلٌةؿ 
 .”الٮَين ٨٦ أص٢ اتلعؿيؿ كأق٤ٮب٫

ٔـييتة غالكات مرصةٍصاجػث املمابلث   االحتاد الع
ك١٬ؾا كو٤خ الٮزيٞح بكبلقح كذاكء إىل املُةبلح يف ٔجةرات رصحيح كاًعح 



  

ذ٧ةد ىلع االحتةد الكٮٚييت، كيه الكيةقح ا٣يت أزبذخ كظةق٧ح ث٧ؿاصٕح ق يةقح األ
 :ٚن٤٭ة كصةءت ٔجةراد٭ة ٝةَٕح

ذ٧ةد ىلع االحتةد الكٮٚييت“  .كاف األكاف ٨٦ ز٥ ملؿاصٕح قيةقح اإلرساؼ كاأل
إف د٤ٟ الكيةقح ل٥ حتٜٞ ثٕؽ مخف قجني ٨٦ اهلـي٧ح حتؿيؿ األرض، كردع 

 .”ا٣ٕؽكاف، كاقرتداد احلٜ
 يتيث املرصي وىيط إُٓاء الؿساكث العٔـاىلصار  اظخلالل

أ٩٭ة ال دٞىؽ إ٩٭ةء الىؽاٝح ٦٭٧ح كيه الٮزيٞح ثؾ٠ؿ ظٞيٞح  خكرساعف ٦ة حتْٛ
 :ا٣ٕؿبيح ػ الكٮٚيتيح، ل١٪٭ة دٞىؽ اقذٞبلؿ ا٣ٞؿار الٮَين

كحن٨ ال ٩ٞىؽ حبةؿ ٨٦ األظٮاؿ املكةس ثةلىؽاٝح ا٣ٕؿبيح ػ الكٮٚيتيح، ٚإ٫٩ مل٨ “
تكذ٘ين مرص ٨ٔ وؽاٝح إظؽل ا٣ٞٮدني ال١ربيني، إ٧٩ة ٩ٞىؽ أف دٕٮد ا٣ُحل أف 

ا٣ٕبلٝح املرصيح ػ الكٮٚيتيح إىل اإلَةر ا٣ُجييع كاملأمٮؿ ل٤ٕبلٝح ثني دك٣ح ظؽيسح 
االقذٞبلؿ ظؿيىح ٤ٔي٫ ظؿو٭ة ىلع احليةة، كدك٣ح ٠ربل ال دربأ اقرتاديضيذ٭ة حبك٥ 

جح يف بكٍ اجل  .”ٛٮذا٣ٕيؽة كاملى٤عح ٨٦ مجٮح الٗؿ
ؽاد كاتل٪ٛيؾ  :كدٕٮد الٮزيٞح تلؤًلؽ ىلع رضكرة أف دذ٥ ٬ؾق اخلُٮة ثذأف كذاكء يف اإٔل

ك٣حف يؽكر خبرل كاظؽ ٦٪ة أف اخلٍ الكيةيس املٞرتح ي٧ك٨ أف يذ٥ خبُٯ ٗري “
ؽاد كاتل٪ٛيؾ  .”٦ذأ٩يح، أك ثأق٤ٮب ٗري حمك٥ اإٔل

ٔء إىل ٌِملث األٌان   املمابلث ةاليج
اك٩خ دؿق٥ ثة٢ٕٛ٣ اقرتاديضيح ذ٠يح  املكبٮ٣ني ا٣ٕرشةء ٬ؤال٠ؾلٟ ٚإف كزيٞح 

ل٤ؿاحف الكةدات اذلم ل٥ يك٨ يف ظٞيٞح األمؿ يف ظةصح إىل ٬ؾا لك٫، كإف اكف 
قةٝذ٭٥ ىلع أكخلٟ اذلي٨ ، كذلٟ ل٤ؿد يف ظةصح إحل٫ٔرصق ٝؽ أوجط اآلف  دةريغ

 :األكراؽ اآلف اخي٤ُٮالكيةقح إىل أف 
ؽاد إف اتلعٮؿ إىل اخلٍ اجلؽي“ ؽ يججيغ أف يكذٮيف ظ٫ٞ ٨٦ الٮٝخ، ٨٦ اإٔل

٧ة٫٩ كصؽكاق دك٨٧ لك٭ة يف قبل٦ح اخلُٮات  املعك٥ كاحل١ي٥. إف أ٦٪٫ ًك
 .اتل١ذي١يح امل٪ٛؾة هل كدٝذ٭ة

ثني ا٣ٞٮدني ال١ربيني، ث٢ ثني  ”٦٪ُٞح األ٦ةف“اف األكاف إذف يك دٕٮد مرص إىل “
 .ا٣ٞٮل ال١ربل، ثٕؽ دٕؽد األُٝةب



  

 .ةكزة ظؽكد د٤ٟ امل٪ُٞح ث٘ري مٟ قبجة ٨٦ أقجةب املع٪ح٣ٞؽ اك٩خ دل “
إف قيةقح حمة٣ٛح النيُةف ال أرتاض ٤ٔي٭ة، إال إذا اك٩خ أك ا٩ذ٭خ حلكةث٫، “

 .”كيه ثةلرضكرة ٦ٌٛيح إىل ظكةث٫ إذا ل٥ يك٨ احل٤يٙ ٠ٛؤا هل ك٩ؽا
 خسود ظياظث حماىفث الؼيمان 

 يف ٔبلٝذ٭ة ٦ٓ االحتةد الكٮٚييت الٮزيٞح إىل اإلحيةء ثأف قيةقح مرص خو٤ك١٬ؾا 
اك٩خ أٝؿب إىل حمة٣ٛح النيُةف )مكذٕرية ٬ؾا الٮوٙ ٨٦ ٦ٞؽ٦ةت ا٣ٕةمليح ظني 
حتة٣ٛخ ثؿيُة٩ية ٦ٓ االحتةد الكٮٚييت(، كمنرية يف الٮٝخ ٩ٛك٫ )ثٞؽر ٠جري ٨٦ 

 تملـٝؽ ك .احليةء( إىل أف ٬ؾا اتلعة٣ٙ ا٩ذىه ملى٤عح النيُةف ال ملى٤عح مرص
ٮح تن١ي٢ كزارة ٔـيـ وؽيق اذلم ل٥ يك٨ ٥ْٕ٦ مٮٝيع الٮزيٞح  الٮزيٞح ثك٢ ًك

يؿدةظٮف إىل مؼىيح، كال إىل ٔبلٝذ٫ ثؿصةؿ اثلٮرة، مكذٕي٪ح ىلع ٬ؾا االثذٕةد 
 :الٮاًط ث٧ة أ٤ٔ٪ذ٫ ٦ْة٬ؿات ا٤ُ٣جح يف ذلٟ الٮٝخ

 ..الكيؽ الؿاحف“
مىري٬ة،  ٣ٞؽ ٔربت ظؿًلح ا٣ُبلب األػرية ٨ٔ منةٔؿ ا٤ٞ٣ٜ دجذةب مرص ىلع

ةع  ٤ٝٞة ٚضؿق ا٣تن١ي٢ الٮزارم األػري. إف النٕت ٝؽ ازداد ماك يف ٝؽرة األًك
 .الؿا٬٪ح ىلع حتؿيؿ مرص

إف املٮٕٝني ىلع ٬ؾا اخلُةب يٞؽركف ٦ة دجؾلٮف ٨٦ ص٭ؽ وةدؽ ُم٤ه ٨٦ أص٢ “
 .الٮ٨َ. ىلع أف دجٕةت مرص احلٮـ دجٕةت ٠ربل

ىجح أكلٮ ا٣ٞٮة كاالٝذؽار كالنضةٔح اتلجٕةت ال١ربل ال يٞٮل ىلع مح٤٭ة إال ا٣ٕ“
 .٨٦ أرشؼ الؿصةؿ

يٮحلٮ، بنضةٔح  34إف لك النؼىيةت الٮَ٪يح ا٣يت ٔؿٚخ ثٮالا٭ة ملرص كثلٮرة “
الؿأم كاالٝذؽار يججيغ أف دؽىع مل٪ةٝنح مبٮف الٮ٨َ ا٣ٕة٦ح، كاٝرتاح صج٭ح كَ٪يح 

 .دذٮىل ختُيٍ قيةقح اجلٌةؿ الٮَين ٨٦ أص٢ اتلعؿيؿ
 .أف يٮٚٞ٪ة مجيٕة، كأف ي٭يئ جلة ٨٦ أمؿ٩ة رمؽاكاهلل نكأؿ 
 2:83أثؿي٢  5ا٣ٞة٬ؿة يف 



  

 ٌشنصاحّ
اكف ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ٨٦ أكاا٢ اذلي٨ نرشكا ٦ؾ٠ؿاد٭٥، كٝؽ نرش٬ة يف دل٤ح 

ٔجؽ ال٤ُيٙ  ٦ة ا٦ذ٫١٤ل١٪٫ ل٥ يك٨ ي٤٧ٟ  يف ٦٪ذىٙ الكجٕي٪ةت. املىٮر
ٕ٭ة كيٌيٙ إحل٭ة كيجرش٬ة يف حلض٨٦٧ ٔــ ابل٘ؽادم كٝؽرد٫ اتل٪ٛيؾيح املج٭ؿة 

ٮؿ ٤ٔي٭ة  ٠ذةب، ك١٬ؾا ٚإف ٠سريان ٨٦ األٝٮاؿ املجكٮبح ل٧١ةؿ ادلي٨ ظكني كا٣يت يٕي
ابلةظسٮف كاملؤرػٮف يه د٤ٟ األٝٮاؿ ا٣يت اكف لؤلقذةذ قةَل صٮ٬ؿ ا٢ٌٛ٣ يف احلىٮؿ 

ةن كاذلم رد ٤ٔي٫ اجلةرصيٮف ردان ًٕيٛ ”الىة٦ذٮف يذلك٧ٮف“٤ٔي٭ة كنرش٬ة يف ٠ذةث٫ 
٥ أف ٧٠ةؿ  .”الىة٦ذٮف يكؾثٮف“كإف اكف ق٤يُة ك٦ذضةكزا ثكذةب  ٦ذ٭ؿاةن  كٗر

ٚإ٫٩ ٚي٧ة يجؽك ل٥ جيؽ ا٣تنضيٓ الاكيف ألف يجرش  :::2ادلي٨ ظكني اعش ظىت 
 اكم٤ح. ٦٫ؾ٠ؿاد

 وـاحّ
٦٪ؾ يف أػؿيةت ظيةد٫ اعين ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ٨٦ مىةٔت ٠سرية يف ال١جؽ 

يف مكتنىف املٕةدم ل٤ٞٮات  :::2يٮ٩يٮ ق٪ح  :2يف ظيت دٮيف ك ٦٪ذىٙ اثل٧ة٩ح٪يةت
نؽيؽ يف كّةاٙ ال١جؽ، كأٝي٧خ هل ص٪ةزة ٔك١ؿيح دٞؽ٦٭ة الٞىٮر ل٤املك٤عح ٩تيضح 
الؿاحف ٦جةرؾ  دٞؽـكٝؽ ، أرٚٓ كقةـ يف مرص/ ٦٪٭ة ٝبلدة اجلي٢كمح٤ح اجليةمني 

 يف دل٤ف اثلٮرة ٨٦ ثًف ىلع ٝيؽ احليةة ٨٦ زمبلا٫ك٫ٕ٦  ،املنيٕني جل٪ةزد٫ ا٣ٕك١ؿيح
ـاء  ،كالٮزراء دل٤ف النٕت كالنٮرل ةراحف الٮزراء كراحكك كٝؽ مةرؾ يف ا٣ٕ

 أ٦ري ال١ٮيخ كالؿاحف ال٤ييب كالؿاحف ا٤ٛ٣كُيين.ك ٦٪ؽكبٮف ٨ٔ م٤ٟ الكٕٮديح
* * * 

 



  

 
٦٪ؾ  يحاملرص ك٣حمٮٝٓ الؿص٢ اثلةين يف ادل ظكني النةٚيع اظذ٩٢جؽأ ا٣ٞٮؿ ثأف 

( كظيت د٥ دٕيني الؿاحف ظكين ٦جةرؾ 2:81الؿاحف الكةدات )أكذٮبؿ ٔ٭ؽ ثؽايح 
       ن                                 ، ك٩ْؿا  أل٫٩ ل٥ ي٨٤ٕ يف ذلٟ احلٮـ ٨ٔ إٝة٣ح ٩2:86ةاجة ل٤ؿاحف الكةدات يف إثؿي٢ 

كملؽة  يف ابلؽايحظكني النةٚيع ٨٦ ٦٪ىت ٩ةات راحف اجل٧٭ٮريح ٚٞؽ دىٮر ابلٕي 
ػ٤خ ثةقذٞة٣ح اجلةات اك٩خ ٝؽ أف اجلةات اجلؽيؽ ٝؽ ٔني يف ادلرصح ا٣يت قةاعت 

ك٣ك٨ رساعف ٦ة ادٌعخ ( 2:85)قبذ٧رب اثلةين ادل٠ذٮر حم٧ٮد ٚٮزم ٝج٢ م٭ٮر
الىٮرة كدأكؽ أف اجلةات اجلؽيؽ ٝؽ ٔني ث٧ٛؿدق يف املٮٝٓ اذلم اكف ظكني النةٚيع 

 .ٝؽ ثٌف ٚي٫ ث٧ٛؿدق
٦ة ي٧ك٨  ()٨٦ دكف ٩ه كاًط كال ٝةَٓ كال رصيط اظذ٢ٝؽ ٚيع ظكني النةاكف 

٣ٛرتة ٝىرية )ث٪ةء ىلع ٦ة ٬ٮ ٦ذةح ٨٦ مٮٝٓ الؿص٢ اثلةين يف اجلْةـ املرصم كو٫ٛ ثأ٫٩ 
ظير اكف  2:79كأكذٮبؿ  2:79ٚي٧ة ثني ٦ةرس  (االقت٪ذةصةت ابلريكٝؿاَيح ظرص٬ة

ثٕؽ الؿاحف ٔجؽ احف ٔجؽ اجلةرص يف تن١ي٢ الٮزارة ا٣ٕةرشة ل٤ؿث٧سةثح الؿص٢ اثلةين 
كإيل أف ٬ؾق ٦٪ؾ أف تنلكخ كزارة الؿاحف ٔجؽ اجلةرص األػرية ٩ٛك٫ كذلٟ اجلةرص 

، كدٕؽؿ            ن     كا٩ذؼت ٌٔٮا  ٚي٭ة، د٧خ ا٩ذؼةثةت ال٤ض٪ح اتل٪ٛيؾيح ا٤ٕ٣ية لبلحتةد االمرتايك
وربم  أم ٬ٮ كىلع)٨٦ الٮزارة ٬ٮ ك٨٦ ا٩ذؼجٮا ٣ٌٕٮيح ال٤ض٪ح كػؿج تن١ي٢ الٮزارة، 

يةء ادلي٨ داكد جؽ املعك٨ أثٮ اجلٮر كبليت مٞري ًك                   ن    ، كبؾلٟ أوجط كاظؽا  ٨٦ (ٔك
كل٥ يٕؽ ثةتلةيل يذ٧ذٓ ، أٌٔةء ٬ؾق ال٤ض٪ح ٚعكت دكف أف يكٮف ث٧سةثح األكؿ ثح٪٭٥

ث٧كِل ٩ةات الؿاحف يلع كص٫ رصيط!. كإف اكف لك أٌٔةء ال٤ض٪ح يٕةم٤ٮف 
ٓ  ثؽرصح ٩ةات راحف مج٭ٮريح ()ثؿكدٮًلٮحلة كل١٪٭ة درصح ٦ةحلح ٚعكت!! كٝؽ ثٌف الًٮ

                                    ن ظني د٥ دٕيني الؿاحف أ٩ٮر الكةدات ٩ةاجة   :2:7كديك٧رب  ٠2:79ؾلٟ ٚي٧ة ثني أكذٮبؿ 
 مٮٝٓ الؿص٢ اثلةين.كظؽق حيذ٢ ل٤ؿاحف كب٭ؾا أوجط الؿاحف أ٩ٮر الكةدات 



  

ٚي٧ة ٚج٢ ذلٟ اكف ظكني النةٚيع ٝؽ كو٢ إىل درصح ٩ةات راحف اجل٧٭ٮريح 
كّ٭ؿ ٬ؾا يف ٝؿار تن١ي٢ كزارة الٮظؽة الؿاثٕح يف  مخكح ٨٦ املرصيني،٨٧ً 

 ا٣يت قجٞخ اال٩ٛىةؿ ثأربٕني يٮ٦ة. 2:72أٗكُف 
٠سريا ٦ة درتدد يف أ٩ؽيح ا٣ٞة٬ؿة َؿيٛح اك٩خ ٬٪ة ٦ٞٮ٣ح  ٪ةٝل٪٩جؽأ ٚك٨٦ امل٭٥ أف 

٫ أل٫٩ ل٥ ٝة٩ٮ٩ة حمذْٛة ث٧٪ىج٢ّ ثأف ظكني النةٚيع املضذ٧ٕيح كوةلٮ٩ةد٭ة الكيةقيح 
                                                ى                            يىؽر ٝؿار ثإٝةتل٫.. ك٨٦ ا٣ٕضيت أف جتؽ ٬ؾق املٞٮ٣ح ٦ ٨ يتج٪ة٬ة، ٦ٓ أ٫٩ ٨٦ ا٣ُجييع 
أف ظكني النةٚيع ٝؽ ٚٞؽ ٬ؾا املٮٝٓ دقذٮرية كٝة٩ٮ٩ية ثة٩ذ٭ةء ٦ؽة الؿاحف الكةدات 

ٚةظذِٛ ث٫ ثٞٮة ادلٚٓ أك  2:86ثؿي٢ أإف ل٥ يك٨ ٝؽ ٚٞؽق يف ] 2:87األكيل يف 
النلكيح ٠ٌيةع ٝؿار أٛةا٫ ابلريكٝؿاَيح أك م قجت ٨٦ االقجةب ألا٣ٞىٮر اذلايت 

أ٫٩  ح٬ؾق املٞٮ٦٣س٢ .. أال يبلظِ اذلي٨ يؿددكف [أك ٔؽـ وؽكر ٬ؾا ا٣ٞؿار ٨٦ األو٢
اعدة تن١ي٢ الٮزارة إ٦ٓ جتؽيؽ ا٩ذؼةثةت راحف اجل٧٭ٮريح يىؽر ٝؿار صؽيؽ ث

مؿة ٥ يٞك٧ٮف احل٧ني ا٣ٞة٩ٮ٩يح املعةْٚني كظيت إذا اقذ٧ؿ ٬ؤالء ٚة٩٭إاعدة دٕيني كب
.. ١٬ؾا ٦٪ىت ٩ةات راحف اجل٧٭ٮريح. كٝؽ أػؿل ظىت كإف اك٩ٮا يف ٦٪ةوج٭٥ ٩ٛك٭ة

                               ن                            أف وؽرت ٬ؾق ا٣ٞؿارات ث٭ؤالء مجيٕة  كبإاعدة د٪ْي٥ امل٪ةوت ا٤ٕ٣ية  2:87ظؽث يف 
٩٪ةٝل  ٨٦ ز٥ ٚبل ظةصح ث٪ة إىل أف، كظكني النةٚيعالق٥ ذ٠ؿ أم يف ادلك٣ح ٨٦ دكف 

ا٣ٞؽي٥ ٞؿار ا٣ ٚإفقٮاء وؽر ٝؿر ثةإلٝة٣ح أـ ل٥ يىؽر،  2:86ثؿي٢ أظؽث يف  ٪ة ٦ة٬
ىلع أٝىص دٞؽيؿ، ذٕيني ظكني النةٚيع ٩ٛك٫ ٠٪ةات ل٤ؿاحف الكةدات دجذيه ٕٚةحلذ٫ ث

 .٦ة ذ٠ؿ٩ةىلع حنٮ  2:87 الكةدات األكىلراةقح ٭ةء ٚرتة ذثة٩
زح أقةثيٓ ٍٚٞ إذ كدل يف ٔجؽ اجلةرص ثسبلمجةؿ كدل ظكني النةٚيع ثٕؽ الؿاحف 

كظكت ٦ة ركاق ٬ٮ ٩ٛك٫ لؤلقذةذ وبلح  ،(٨٦2:29 ٚربايؿ ق٪ح ز٧ةين ٔرشة )اثلة٨٦ 
ظك٨ النةٚيع ٧ٔؽة ا٧ٕ٣ؽة اكف صؽق لٮادلق ٚٞؽ  اإل٦ةـ يف ٠ذةب ظٮاراد٫ املُٮ٣ح،

 ممىُيف ا٣ٕضزي، أ٦ة ا٧ٕ٣ؽة ٞؿيذ٭٥ كٛؿ ٫َ مربا مؿًلـ ٝٮيك٪ة ث٧عةْٚح امل٪ٮٚيح٣
 ٧ٔؽة ٦ؽي٪ح َ٪ُة اعو٧ح ا٣٘ؿبيح.ٚاكف دلد٫ صؽق لٮا

( يف ٩ٛف ادلٕٚح ا٣يت ٧ًخ 2:49كٝؽ ختؿج ظكني النةٚيع يف اللكيح احلؿبيح )
الن٭يؽ ا٣ٛؿيٜ أكؿ الؿاحف أ٩ٮر الكةدات كزًلؿية حميي ادلي٨ كا٣يت اكف يلع رأق٭ة 

 .2:59كاتلعٜ بكبلح ا٣ٛؿقةف، كمةرؾ يف ظؿب ، ٔجؽ امل٪٥ٕ ريةض



  

ل٥ يك٨ ٌٔٮا يف ال٤ض٪ح اتلأقحكيح ل٤ٌجةط األظؿار،  النةٚيع ظكنيك٦ٓ أف 
مأ٫٩ يف ٬ؾا ٌٔٮيح دل٤ف ٝيةدة اثلٮرة ٔٞت ٝيةـ اثلٮرة ٦جةرشة إىل  ٚإ٫٩ دٞؿر ٫٧ً

حل٤ح ٝيةـ اثلٮرة يلع كاحلةق٥ بكجت دكرق ابلُٮيل مأف زًلؿية حمىي ادلي٨، كٌلف ٫٧ً 
 .٢ ٚي٫ ا٣ٞٮؿىق٪ٛ حنٮ ٦ة

 اتلِفيشنيث إجناز ال غالكث هل ةاىػعهصخث أًْ إجنازات الؼاـيع 
ادل كب إرشا٫ٚ كا٬ذ٧ة٫٦ اكف ٬ٮ يلع اإلَبلؽ اتل٪ٛيؾيح ٥٬ اجنةزاد٫ أيف رأيي أف 

 ، ظني دٮىل راةقح اجل٭ةز املؿًلـم ل٧٤عةقجةت٤٪ْةـ املعةقيب املٮظؽإٝؿار ادلك٣ح لث
٢٧ ألص٤٭ة جبؽيح اك٩خ د٘يت ٨ٔ أ٦سةهل ظني يذٮلٮف  ت ا١ٛ٣ؿة ٔك ٦س٢ ٬ؾا كقذٔٮ

 ،٠جريكدأقحيس  مؤقيسإجنةز ك٬ٮ  ات ٤ٝي٤حك٬ٮ ٦ة أمةر إحل٫ يف ظٮارق مؿامل٪ىت، 
٨٦ إصؿاءات اجلْةـ املعةقيب املٮظؽ لك ٦ة اكف يذ٤ُج٫ ارقةء  يفأ٫٩ قةٔؽ كخبةوح 

ثبكةَح ٗري املذؼىىني كجلٞؿأ ٦ة يؿكي٫ ٬ٮ كدؿدحجةت يف ٢ّ ٩ْةـ ظك٥ م٧ٮيل، 
 ٨ٔ ٬ؾق ا٣ٛرتة/

                                             ن       ٣ٛرتة ا٣يت أرشٚخ ٚي٭ة يلع ص٭ةز املعةقجةت ثؾ٣خ ص٭ٮدا  منرتًلح ... ػبلؿ ا“
ح ٨٦ الٮزارات، كوؽر ٦ة يكِل ثةجلْةـ املعةقيب املٮظؽ ك٨٦ أص٢ ٣٘ح  ملض٧ٔٮ

منرتًلح ٚإذا ل٥ دٮصؽ ٬ؾق ال٤٘ح املنرتًلح لزلم يٕؽ املزيا٩يح، ٚإ٫٩ ي١٧٪٫ أف خيؿج 
رة يف املزيا٩يح يلع أقةس أ٩٭ة اخلرساف ٠كجةف يف اجل٭ةيح.. ٚيٌٓ ظكةب اتلضة اليشء

                                                               ن       أربةح.. أك ي٢٤ٞ االظذيةط كال يٌٓ اقذ٭بلؾ املٮاد. ٚذىجط اخلكةرة م١كجة  يف ٬ؾق 
ي٤ــ لك ٨٦  -اذلم اقذ٘ؿؽ ص٭ؽا مٌ٪ية يف إٔؽادق  -احلة٣ح.. كٌلف ٬ؾا اجلْةـ اجلؽيؽ 

، ٤ٚٮ ل٥                        ن      ن                                 يٞؽـ ٦زيا٩يح أف يٌٓ رشكَة  كنكجة  حمؽدة.. كيٞؽـ اتلٞيي٥ الىعيط لؤلداء
دك٨ ٬٪ةؾ ٝؽرة يلع دٞيي٥ األداء ثةملٞةر٩ح ثةلك٪ٮات الكةثٞح أك ٦ٞةر٩ح ثةملٕؽالت 
ا٣ٕةمليح أك الٮظؽات املذ٧ةز٤ح ١ٚيٙ ٩ٕؿؼ ٦ٞؽار اتلٞؽـ أك اتلأػؿ ك٣ك٨ اكف ٬٪ةؾ 

٬٪ةؾ ٨٦ اك٩ٮا يؿيؽكف  ٨٦ ٣حف يف مى٤عذ٫ أف دكٮف احلٞيٞح ٦ٕؿكٚح ككاًعح..
 .“أف ي٪٭جٮا



  

ممرال لعالح  دليط اىليادة ىػقٔخثالؼاـيع خع ن  كؿث ارخيار
 اىفصظان 

أٔذٞؽ أف أ٢ٌٚ دىٮيؿ ٠ٛي٢ ثٛ٭٥ الىٮرة ا٣يت دٕٚخ ث٫ إىل ٌٔٮيح دل٤ف ٝيةدة 
اثلٮرة ٬ٮ أف ٩ٞؿأ إمةدة ػةدل ٦يح ادلي٨ أثؿز زمبلا٫ يف قبلح ا٣ٛؿقةف ث٫ ظير 

 يٞٮؿ/
ك٬ٮ رص٢ مكذٞي٥،  أ٦ة ظكني النةٚيع ٚ٭ٮ رص٢ ٚة٢ً حبٜ، كيلع ػ٤ٜ ٝٮي٥،“

ك٢ٕ٣  2:63يٮحلٮ ق٪ح  34ك٣ٞؽ ٣ٕت دكرا ٬ة٦ة حل٤ح اثلٮرة.. ث٢ ٬ٮ ٚةرس حل٤ح 
 األظؽاث كدؽأيةت ٝؽ ٤ٞ٩خ ٔ٪٫ وٮرة ٗري وعيعح يف أٔني ال١سريي٨ مم٨ ال

، إذا ٝؿر محبة ٫٤ٕٚ ث٪ضةح، كلٮالق ملة اقذُٕ٪ة يف حل٤ح ٬ةدئيٕؿٚٮ٫٩، ٚ٭ٮ رص٢ مضةع، 
ٚأ٩ة ٠٪خ ٝةاؽ زةين ٠ذحجح، أ٦ة ٬ٮ  ٬ؾا ا٣ٞؽر ٨٦ قبلح ا٣ٛؿقةف.اثلٮرة أف حنؿؾ لك 

ٚٞؽ اكف ٝةاؽ زةين اآلالم املؽرع، كٌلف كصٮدق يف الكبلح حل٤ح اثلٮرة ٝٮة دٚٓ ٠جرية 
كٚٮؽ ٬ؾا ٚ٭ٮ رص٢ ظةق٥ ظةزـ أظف أف ظك٨ ظن٧خ ٝؽ خييٙ  صؽا جلة مجيٕة.

كظكني النةٚيع رص٢  ابلٕي كي٧٪ٓ حتؿًل٭٥ ٚةٔذ٫٤ٞ، ك٬ؾق مضةٔح المٟ ٚي٭ة.
 .”اتل١ٛري، ٝةدر يلع ا٢ٕٛ٣ احلةق٥ ٔ٪ؽ٦ة يؿيؽ ٬ةدئمؿدت ا١ٛ٣ؿ، 

دل٤ف ا٣ٞيةدة ٔٞت إىل  النةٚيعظكني ٪٥ٌ ١٬ؾا ٩ٛ٭٥ أ٫٩ اكف الثؽ ٨٦ أف يك
 .جنةح اثلٮرة ٦ٓ أ٫٩ ل٥ يك٨ ٨٦ أٌٔةء ال٤ض٪ح اتل٪ٛيؾيح ل٤ٌجةط األظؿار

ٮح يف ٬ؾق ا١ٛ٣ؿة ٚٞؽ ٢ّ ٮع يلع ادلكاـ ٬ؾا  ك٦ٓ ٬ؾا الًٮ أظؽ ث٧سةثح املًٮ
ٮاعت امل٤ٌٛح يف امل٪ةٝنةت ا٣ٕة٦ح ٩ْؿا  ألف قبلح ا٣ٛؿقةف ك٬ٮ أ٥٬ األق٤عح                                       ن                               املًٮ

      ن                                        اكف ممسبل  يف ال٤ض٪ح اتل٪ٛيؾيح خبةدل حميي ادلي٨ كٌلف زؿكت  (أك أكرث٬ة ٕٚةحلح)يٮ٦٭ة 
م أداق ٔاكمح يلع ٦ٞؿبح مؽيؽة ٨٦ ٬ؾق ال٤ض٪ح ا٣ٞيةديح، ك٣ك٨ ادلكر ا٣ْٕي٥ اذل

                        ن                                          ظكني النةٚيع حل٤ح اثلٮرة ٌٚبل  ٨ٔ أٝؽ٦يذ٫ الكةثٞح يلع لك ٨٦ زؿكت ٔاكمح كػةدل 
ح  دٚٓ.... لك ٬ؾا حميي ادلي٨ ظكني  دٌٛي٢ كصٮدإىل  الؿاحف ٔجؽ اجلةرصدل٧ٔٮ

كٝؽ د٪ةكؿ زؿكت ٔاكمح ٬ؾق ا٣ٞىح ، زؿكت ٔاكمح يف دل٤ف ا٣ٞيةدة ىلعالنةٚيع 
ٮح ك٩ج٢ أػبليق يف ٦ ، حل٪ىٙ ٩ٛك٫، يف مٮاص٭ح دٕؿيي أمحؽ ؾ٠ؿاد٫ثرصاظح كًك

٥ ٨٦ إحلةح  ،حلكني النةٚيع كدكرقأيٌة         ن اكف ٦٪ىٛة  محؿكش ث٫، ل١٪٫  كذلٟ ىلع الٗؿ
 .ال١ذةثةت ا٣حكةريح ىلع اتل٤ٞي٢ ادلاا٥ ٨٦ دكر ظكني النةٚيع



  

 روانيث ادلنخٔر ذصوت غاكػث
ني الؿص٤ني ٬ؾا ٬ٮ ٩ه ركايح ادل٠ذٮر زؿكت ٔاكمح ٧ٔة ظؽث ٨٦ املٛة٤ًح ث

اذلم ٬ٮ أظؽ٧٬ة كذلٟ ظير يؿكم زؿكت ٔاكمح ٦ة دار ٨٦ ٩ٞةش ثح٪٫ كبني الؿاحف 
 مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ظٮؿ ٌٔٮيح يف دل٤ف ٝيةدة اثلٮرة ٚيٞٮؿ/

ـاء، إىل                       ن                    ن                 رأيخ أف ٬ؾا يكٮف ز٧٪ة  ٢٧ٕ٣ أديذ٫ اكف كاصجة  يلع أدا ق دكف اجلْؿ“ ص
ذةثٕح امل٭ةـ امل٤ٞةة يلع اعدٌف يف كزة٩ي٭ة أف ا٧ٌ٩ةَل هلؾا املض٤ف قيرصٚين ٨ٔ ٦

كاجلحل ا٣ربيُةين يلع ٦جٕؽة قةاعت ٨٦ ، ل٥ دؤ٨٦ ثٕؽ ”احلؿًلح”قبلح ا٣ٛؿقةف ك
ا٣ٞة٬ؿة. كزةثل٭ة أ٫٩ ٦ة داـ ٬٪ةؾ ٨٦ ٬ٮ أٝؽـ ٦ين ردجح يف قبلح ا٣ٛؿقةف مم٨ مةرًلٮا 

ملكخ  يف احلؿًلح منةرًلح صةدة ظٞح ك٬ٮ ظكني النةٚيع ٚأرم أ٫٩ أكيل ٦ين ث٭ؾا. كٝؽ
أف إىل  ككاٚٞين يلع رأيي، ك٤َت ك٥ َةثخ ٩ٛف الؿاحف ٔجؽ اجلةرص هلؾا املٮٝٙ

ظكني النةٚيع أ٩يه إىل  ٪ٛيس إثبلغ ظكني النةٚيع ث٭ؾا االػذيةر، ٚ٘ةدرد٫ثأدٮيل 
 .”إحل٫ ٦ة ظؽث

كبٕؽ ٦ة يٞؿب ٨٦ ربٓ ٝؿف يلع د٤ٟ الٮإٝح كًل٪خ أدؾا٠ؿ ٦ٓ الىؽيٜ ػةدل حميي »
لؤلقذةذ أمحؽ  “ٮيٮحل 34ٝىح زٮرة “يح اثلٮرة ث٧٪ةقجح ّ٭ٮر ٠ذةب ادلي٨ أظؽاث ثؽا

أف ٩يف ػةدل  ”إين ٠٪خ ٨٦ ثني ٨٦ يكٕٮف ل٤ْٛؿ ثةمل٪ةوت” محؿكش اذلم ٝةؿ ٚي٫/
ـ٥ٔ مؤًلؽا  الؿكايح ا٣يت ذ٠ؿد٭ة.                         ن                    حميي ادلي٨ ٬ؾا ال

                     ي                                   دؿم ٢٬ اكف ٬٪ةؾ ٦٪ىت ي ٧ُط إحل٫ أيلع ٨٦ ٦٪ىت ٌٔٮ يف دل٤ف ٝيةدة “
م أذؾرت ٨ٔ ٔؽـ ٝجٮهل؟ ث٢ ٣ٞؽ قض٢ ػةدل حميي ادلي٨ يل م٭ةدد٫ ٨ٔ اثلٮرة اذل

       ٌ           ن                         ٠ذةب ق٤ ٧ذ٫ إحل٫ يؽا  ثيؽ، ز٥ أٚىط ٨ٔ أمؿ ٠٪خ إىل                           ن ٬ؾق الٮإٝح خبٍ يؽق مكت٪ؽا  
٣ٞؽ اف أف أوةرظٟ ث٧ة ٠ذ٧ذ٫ ٔ٪ٟ َي٤ح ٬ؾق املؽة إذ ل٥ دؿد ٦٪ةقجح “           ن أص٭٫٤ ٝةابل /

ٝؽ محؽ لٟ مٮٟٝٛ ثإيسةرؾ األخ ظكني  ذل٠ؿق، ك٬ٮ أف الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص
النةٚيع ٣ٌٕٮيح دل٤ف اثلٮرة. كٝؽ أرتؼ يل ثأ٩ٟ ٝؽ رٕٚخ ٔ٪٫ احلؿج اذلم اكف 

٨ٔ دكر  ٌٚبل املض٤ف يكٮف ٝؽ ختُٰ األٝؽ٦يحإىل  أل٫٩ إذا ٦ة ٧ًٟ يكتنٕؿق
 .”2:63يٮحلٮ  34                    ن     ظكني النةٚيع اهلةـ أيٌة  حل٤ح 



  

 ب ذصوت غاكػث ػٓادة رادل حميي ادلنيَ ةِاء ىلع لي
أف يكتن٭ؽ يلع وعح ركايذ٫ ثُؿيٞذ٫ امل٤عح كاملعججح ازؿ زؿكت ٔاكمح كٝؽ 

إىل  ٩ه رقة٣ح ػةدل حميي ادلي٨ ك٬ؾا ٬ٮ ،بن٭ةدة مٮزٞح ٨٦ ػةدل حميي ادلي٨ ٧٠ة ٝةؿ
 زؿكت ٔاكمح كا٣يت نرش٬ة يف ٦ؾ٠ؿاد٫/

يةدة اثلٮرة أكد أف أٝؿر أف الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ظي٪٧ة ٝؿر دٮقيٓ دل٤ف ٝ“
، كٌلف دٞؽيؿق ثرضكرة يٮحلٮ 34                                ن        ن     اكف يٞؽر أف دكر زؿكت ٔاكمح اكف ٬ة٦ة  كدةرخيية  حل٤ح 

ٌ                                  ن              ٧ً ٫ ملض٤ف ٝيةدة اثلٮرة، كل١٪٫ اكف أيٌة  يٕذرب دكر ظكني      ن        ن ٬ة٦ة  كدةرخيية   النةٚيع 
 .2:63يٮحل٫  34أيٌة حل٤ح 

ض٤ف اثلٮرة كٝؽ ٔؿض الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص يلع زؿكت ٔاكمح اال٧ٌ٩ةـ مل“
ك٣ك٨ زؿكت ٔاكمح أذؾر لؤلقجةب ا٣يت أكرد٬ة يف رقةتل٫، كل١٪ين يف الٮٝخ ٩ٛك٫ 

 النةٚيع                                    ن                   أذ٠ؿ أف الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص اكف ٦رتددا  ثني زؿكت ٔاكمح كظكني 
                                      ن                               بكجت أٝؽ٦يح ظكني النةٚيع كدكرق اهلةـ أيٌة  ٠ٞةاؽ لكبلح ا٣ٛؿقةف حل٤ح اثلٮرة. 

ٌ                                 ٌ   ةرص يبيخ اجلي ح إلٝ٪ةع زؿكت ٔاكمح ثةتل٪ةزؿ إذا أرص  يلع كٌلف الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجل           
ذؾار  ٝجٮؿ ٌٔٮيح دل٤ف اثلٮرة. ك٣ك٨ زؿكت ٔاكمح كٚؿ ٤ٔي٫ ٬ؾق املنٞح ثةأل

   ن                                          ثؽال  ٦٪٫ ل٤كجت اذلم ذ٠ؿق يف رقةتل٫. كظي٪٧ة ٝةث٤خ  النةٚيعكدٌٛي٫٤ دٕيني ظكني 
ؿ يل/ زؿكت رحيين ٨٦ الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ثٕؽ املٞةث٤ح ٦ٓ زؿكت ٔاكمح ٝة

ذؾار  .”احلؿج ثةأل
نرش ػةدل حميي ادلي٨ ٦ؾ٠ؿاد٫ ٚةظذِٛ ل٤نةٚيع أيٌة ثؽكر  لثٕؽ ق٪ٮات أػؿ

٦ؾ٠ؿات “اجلـايح ثذٛىي٢ ٠جري يف ٠ذةيب  كٝؽ د٪ةك٣خ ٬ؾق 2:63يٮحلٮ  34ابلُٮ٣ح يف 
خلةدل حميي  “٥٤كاآلف أدك“، ا٣ٛى٢ اثلة٣ر 7::2ار الرشكؽ، د “الٌجةط األظؿار

كلكخ أظت كال أ٩ة ٦ذٕٮد يلع أف أكؿر يلع ا٣ٞةرئ ٦ة ٚى٤خ ٚي٫ ا٣ٞٮؿ يف ، دلي٨ا
ٮع  .ذلٟ ا٣ٛى٢، كل٤ٞةرئ أف يذ٢ٌٛ ث٧ؿاصٕح الىٛعةت ا٣يت دت٪ةكؿ ٬ؾا املًٮ

 ؾالح ُرص يؼٓس أنيقا ىرثوت غاكػث 
٩ٛيس املٕين اذلم ذ٬ت احل٫ زؿكت أكؽ ىلع وبلح ٩رص  ٨٦ اجلؽيؿ ثةذل٠ؿ أف

أف وبلح ٩رص إىل  يٞح أػؿم يف الؿكايح، كالثؽ أف ٩جج٫ ا٣ٞةرئٔاكمح ك٣ك٨ ثُؿ



  

  يف ظني أف النةٚيع ٬ٮ اذلم دٮىلوؽيٞني محي٧نيٝؽ ّبل  كزؿكت ٔاكمح اك٩ة
ـء األكؿ ٨٦ ٦ؾ٠ؿاد٫ ظير  ٫حمة٧٠ح وبلح ٩رص، كٝؽ كردت ركايذ  /ٝةؿيف اجل

ظؿار. كٌلف دل٤ف ٝيةدة اثلٮرة ٧٠ة ذ٠ؿت ق٤ٛة ثٕي الٌجةط األإىل  ك٣ٞؽ ا٥ٌ٩“
إىل                                           ن                     اعم٢ األٝؽ٦يح ا٣ٕك١ؿيح ٬ٮ ا٣ٕةم٢ املؤزؿ ٧ٚسبل  ٥ً ابل١جةيش ظكني النةٚيع

اتل٪ْي٥ إىل  دل٤ف ٝيةدة اثلٮرة يلع أقةس اعم٢ أٝؽ٦يذ٫ يف اجلحل، ٚٞؽ اكف ا٧ٌ٩ة٫٦
املض٤ف ثؽال إىل  أظؽث ٨٦ ٠سري ٨٦ ًجةط املؽراعت، كٌلف ٨٦ املٛؿكض أف ي٪٥ٌ

.. ك٣ك٨ ػنيح اال٩ٞكةـ ٤َت الؿاحف ٔجؽ اجلةرص ٨٦ ٦٪٫ الىةغ زؿكت ٔاكمح
اجلةرص/ إ٫٩ ال زؿكت ٔاكمح أف يرتؾ ماك٫٩ حلكني النةٚيع ٚٮاٜٚ زؿكت، كٝةؿ ٣ٕجؽ 

 .“ي٭ذ٥ ث٭ؾق األمٮر
 لً نيخزصج  ي لكيث أرٌلن احلصب إال ةػس كيام اثلٔرة 

٦ٓ ٚيع ظكني النةيف دةريغ ٦٭٥  صة٩تأف ٤٩ٌف الٌٮء يلع  ٨٦ اإل٩ىةؼ ل٤عٞيٞح
يف ثؽايح اثلٮرة، ٚٞؽ ٝة٦خ اثلٮرة ك٬ٮ ل٥ حيى٢ ثٕؽ يلع م٭ةدة أرٌلف احليةة ا٣ٕك١ؿيح 

كألف ٔبلٝح اثلٮار ثةحلك٥ كبةالقذ٧ؿار ٚي٫ ل٥ دك٨ ٝؽ ادٌعخ ثٕؽ، ٚٞؽ  احلؿب،
ازؿ ظكني النةٚيع أف ي٤ذعٜ ثك٤يح أرٌلف احلؿب ثٕؽ ٝيةـ اثلٮرة ثأقةثيٓ ٦ٓ أ٫٩ اكف 

يىؽؽ                                        ن        دل٤ف ا٣ٞيةدة، كرب٧ة يجؽك ٬ؾا اتلرصؼ ٗؿيجة  كرب٧ة الٌٔٮا يف ٝؽ اوجط 
ك٣ك٨ ظكني محٮدة ٬ٮ اذلم ركاق يف ٦ؾ٠ؿاد٫ ث٢ كأزين يف أز٪ةء ، أظؽ أ٫٩ ظؽث

 الؿكايح يلع مؼىيح ظكني النةٚيع ٠ؾلٟ ك٬ؾا ٬ٮ ٩ه ٦ة ركاق/
 للكيح أرٌلف ظؿب 24أ٤ٔ٪خ ٩تيضح ا٦ذعةف ا٣ٞجٮؿ لرلٕٚح  2:63كيف قبذ٧رب ق٪ح “

كٌلف  3/21/2:63)١ٚ٪خ ٨٧ً املٞجٮ٣ني( كاتلعٞخ َةبلة ثك٤يح أرٌلف احلؿب يٮـ 
ًةثُة كٌلف ٨٦ زمبليئ يف ٬ؾق ادلٕٚح الكيؽ ظكني  56ٔؽد املٞجٮ٣ني يف ٬ؾق ادلٕٚح 

النةٚيع ٩ةات راحف مج٭ٮريح مرص األقجٜ. كظكني النةٚيع رص٢ مضةع ذك أػبلؽ 
يف قبلح املؽراعت. كيف قبذ٧رب  2:63ار يٮحلٮ محيؽة ك٦ذؽي٨ كٌلف هل دكر راحيس ٦ٓ زٮ

تك٤٧خ م٭ةدة املةصكتري يف ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ٕك١ؿيح ثٕؽ ختؿيج ٨٦ اللكيح يف  2:64ق٪ح 
 “الؿاحف حم٧ؽ جنيت راحف اجل٧٭ٮريحاظذٛةؿ ٦٭يت ظرضق قيةدة ال٤ٮاء أرٌلف ظؿب 



  

 اىفرتة اىلؿرية اىيت اكن الؼاـيع ـيٓا أكٔى رجو  ي مرص 
 دٮىل ٦٪ىت )أك ثةتلعؽيؽ ظني٨٦ األكٝةت ٦ة لنةٚيع يف كٝخ اظكني ٢٬ اكف 

 رص٢ يف مرص؟ لأٝٮ٦ؽيؿ قبلح ا٣ٛؿقةف( مؿمعة ألف يكٮف 
َؿيٙ، ك٣ك٨ يجؽك أف ٦س٢ ٬ؾا احلك٥ يلع الؿص٢ ثأ٫٩ ك كٌلمٙ ٬ؾا قؤاؿ ٦٭٥

كل٥ يك٨ بكجت كاملٮاٝٓ،                           ن               اكف أٝٮم رص٢ يف مرص اكف ٦٪ُٞية  ٨٦ ظير ا٣ْؿكؼ 
ؽاد ل٤سٮرة ٧٬ة َجيٕح النؼه ٩ ٛك٫ إذ إف كدأح ظكني النةٚيع كدأػؿ ٔ٭ؽق ثةإٔل

٦ة ٦٪ٕةق ٨٦ أف يجذ٭ـ ا٣ٛؿوح ٣حكذعٮذ يلع د٤ٟ املاك٩ح ا٣يت اكف ي٧ك٨ هل أف ي٪ةهلة 
األق٤عح لك٭ة اجلحل ٦٪ٞك٥/ أف ٚي٫ ثؽا الٮٝخ اذلم إىل  ك٢ٕ٣ ٬ؾا يٕٮد ث٪ة ثة٢ٕٛ٣.

دةرخيية ٔؿؼ دٮا٠ت ٦ٓ ٦ة  ك٬ٮ ٦ة اػؿ،كقبلح ا٣ٛؿقةف كظؽق يف صة٩ت  يف صة٩ت
ٓ احلؽير ٨ٔ دٛىيبلت ٦ة 2:65ثأز٦ح  ظؽث يٮ٦٭ة كل١ين  ك٣حف ٬ؾا ثة٣ُجٓ مًٮ

ٛؿوح ا٣النةٚيع ل٥ يجذ٭ـ ظكني ٦٪٭٧ة أف  ل                      ن      قأكذيف ث٤ُٞذني ٦٭٧ذني صؽا  ٝؽ ٩ؿ
 !!املاك٩ح األكىلإىل  ا٣ٞيةدمٝؽرق ٫ٕ٦ ٛٓ ديؿ ةداػ٤ي ةا٩ٞبلثحلٞٮد 

٭ة الكٛري مجةؿ ٦٪ىٮر ٨ٔ ظٮار هل ٦ٓ ًةثٍ احلؿس احلؽيؽم يؿكي ال٤ُٞح األكىل
 ظير يٞٮؿ/ ”يف اثلٮرة كادلث٤ٮ٦ةقيح“الن٭ري قيؽ صةد، ك٬ٮ يؿكي٭ة يف ٠ذةث٫ 

كذ٬جخ يف احلٮـ اتلةيل ل٤ٞةء قيؽ صةد كٌلف يكك٨ يف ٔٮا٦ح ٝؽي٧ح ث٭ة ثٕي “
إف ص٤كخ ظيت  كٌل٩خ راقيح يلع اجلي٢ يف ٦٪ُٞح ا٣ٕضٮزة. ك٦ة -األزةث املذ٭ةلٟ 

يرتدد اق٥  رص٢ يف مرص دلٮٝخ..؟ ٤ٞٚخ هل/ لقأ٣ين قيؽ صةد/ دٛذ١ؿ ٦ني أٝٮ
 ، كالاألٝٮلالؿاحف حم٧ؽ جنيت كل١ين أذٞؽ أف الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ٬ٮ 

ٔذربق الؿص٢ اثلةين ٧٠ة يٞةؿ ٔ٪٫ اآلف. ٚؿد قيؽ صةد ٝةابل/ ا٩خ ٤ُٗةف أي٧ك٨ أف 
رص٢ اآلف يف مرص ٬ٮ  لإف أٝٮ، حف مجةؿ ٔجؽ اجلةرصال الؿاحف حم٧ؽ جنيت كال الؿا

ظكني النةٚيع.. ٬ٮ الٌل ص٪ت اجل٪ةزيؿ.. ٬ٮ الٌل ص٪ت ادلثةثةت.. ٬ٮ الٌل يٞؽر يؿٚٓ 
 اثلٮرة ٣ٛٮؽ، ك٬ٮ الٌل يٞؽر ي٧ؿغ ثٮز٬ة يف ا٣رتاب.

ن ز٥ ٝةؿ ًةظاك    /(جل٧ةؿ ٦٪ىٮر ك٬ٮ يؿكم ٦ة ٝةهل قيؽ صةد ٧ٌريال)           
ـ قبلح ا٣ٛؿقةف يف اجلةظيح اثلة٩يح ٨٦ النةرع )يٞىؽ ٚي٫ ويجيح ٠٪ةٚح ٝؽا“

دل٤ف اثلٮرة( كلك كاظؽ صؿم ٔنةف يةػؾ ظذح. ظيت الٌجةط الٌل اك٩ٮا ٦ٕةية يف 
 .“ؿم يلع ٬٪ةؾ كأػؾ ظذح ٨٦ الىيجيحاحلؿس احلؽيؽم لك كاظؽ ٦٪٭٥ ص



  

ةرئ أٔؿض ل٤ٞك أقتن٭ؽ ث٧ة يٮظي٫ صة٩ج٭ة الك٤يب ال اإلجيةيب،أ٦ة ال٤ُٞح اثلة٩يح 
كمكبٮحلح ظكني  2:65ٚي٭ة كص٭ح ٩ْؿ وبلح ٩رص ٚي٧ة ظؽث لكبلح ا٣ٛؿقةف يف 

٫٩ ل٥ أ٩ؿم أف وبلح ٩رص ل٥ جيؽ ظؿصة يف أف يذ٭٥ النةٚيع ثٚكٮؼ  ،النةٚيع ٔ٪٫
كيه ٦ة يٕين أ٫٩              ن                                          يك٨ يؽرم محبة  ٧ٔة يؽكر داػ٢ قبلح ا٣ٛؿقةف اذلم ٬ٮ ٦ؽيؿق!! 

إىل                      ن نكذُيٓ أف ٧ُ٩نئ د٧ة٦ة   ٦ٓ ٬ؾا ٚ٪ع٨ الكاكف ثٮق٫ٕ لك يشء لٮ أ٫٩ ٔين ثةألمؿ، 
ٔؽا٣ح ظك٥ وبلح ٩رص يلع النةٚيع، لكجت بكيٍ ٬ٮ أف النةٚيع ٩ٛك٫ ٝؽ رأس 

، ؾ٠ؿاد٫ملنرش وبلح ٩رص ٩ٛك٫  ٝج٢ٚي٧ة املع٧١ح ا٣يت ظة٧٠خ وبلح ٩رص كأدا٩ذ٫ 
 ٬ٮ ٩ه ركايح وبلح ٩رص ٚي٧ة يذ٤ٕٜ ث٭ؾق اجلـايح/ىلع لك ظةؿ ك٬ؾا 
ثلٮرة يف اقذ٧ة٣ح أ٤ٗت الٌجةط األظؿار ثةألق٤عح املؼذ٤ٛح ٔؽا جنط دل٤ف ا“

ٓ ػةص، أدم صة٩ت إىل  ا٧ٌ٩ةـ أ٤ٗت ًجة٫َإىل  قبلح ا٣ٛؿقةف اذلم اكف هل ًك
جنيت. ٚجٕؽ ٝيةـ اثلٮرة لكٙ ابل١جةيش ظكني النةٚيع ٌٔٮ دل٤ف اثلٮرة ثٞيةدة 

د٤ٞيؽية ل٥ ي٭ذ٥ ثةجلةظيح                             ن مكبٮحلذ٫ الكيةقيح، كٌلف ٝةاؽا  إىل  قبلح ا٣ٛؿقةف ثةإلًةٚح
الكيةقيح، ثح٪٧ة ا٩ذ٭ـ الؿااؽ ػةدل حميي ادلي٨ ٚؿوح ٫٤٧ٔ ٠ٌةثٍ ُمةثؿات الكبلح، 

كبؽأ  ظؿار داػ٢ قبلح ا٣ٛؿقةف.٫ و٘ةر الٌجةط كخبةوح الٌجةط األكأػؾ جيؾب إحل
٥ ثأف هل مٮظيةػةدل حميي ادلي٨ يجر يف ٔٞٮؿ الٌجةط ٦٪ةٝنةت ٨ٔ ادلي٧ٞؿاَيح، 

]إىل ٮرة ٦ذض٫ حنٮ ادل٠ذةدٮريح، ك٢ّ ػةدل حميي ادلي٨ يٕةرض ٬ؾا االجتةق دل٤ف اثل
، ظيت تنجٕخ ٩ٛٮس الٌجةط ثةجلٛٮر ٨٦ دل٤ف اثلٮرة، كاتلٛٮا ظٮؿ [ادليكذةدٮريح

 .”                                         ن                         ػةدل حميي ادلي٨، ثح٪٧ة ظكني النةٚيع ال يؽرم محبة  ٧ٔة اكف يؽكر داػ٢ الكبلح..
  ن الؼاـيع ْو اكن الصئيط غتس اجلارص نيتربك حبع

٦ٕين يف اغيح األ٧٬يح ك٬ٮ أف الؿاحف ٔجؽ اجلةرص ٩ٛك٫ إىل  حنت أف ٩جذ٢ٞ ٨٦ ٬٪ة
كهل احلٜ يف ذلٟ ، اكف ٝؽ كٝٓ يف يشء ٝؿيت ٨٦ أف يٮوٙ ثأ٫٩ ٔنٜ ظكني النةٚيع

ىةبٚٞؽ اكف النةٚيع ٚي٧ة يجؽك أكرث أٌٔةء دل٤ف ا٣ٞيةدة إراظح  الؿاحف ٔجؽ  أٔل
 ٣ٛرتة َٮي٤ح.يتربؾ ث٫ ٢ّ ٣ٞٮؿ ثأف الؿاحف ٔجؽ اجلةرص اجلةرص، ث٢ رب٧ة ي٧ك٨ ا

ٮاف يذألقذةذ٩ة ٚٞؿة ٬ؾق  يت٪ةكؿ ٚي٭ة ك ٔبلٝح الؿص٤نيعؽث ٚي٭ة ٨ٔ ٚذيح ًر
ٚعكت، كبة٣ُجٓ  2:78ٚي٧ة ثٕؽ ٚي٧ة ثح٪٭٧ة صة٩يب ا٣ٕبلٝح، ك٣حف كإٝح االػذبلؼ 



  

ٮاف ا٣يت ٩ٮرد٬ة ٬ؾا النٜ األكؿ ٨٦ ركايح ٚذيحإىل  ٦ة ي٭٧٪ة ٬ٮ اإلمةرةأكؿ ٚإف   ًر
ٮف يف ٠ذةث٫ اكف اكم٤ح ظير  الٌٮء يلع ي٤ٌف  ”م٭ؿا ٦ٓ ٔجؽ اجلةرص 83“ٚذيح ًر

 النةٚيع ٝةؿ/ظكني إىل  ٧ة أىت، ٤ٚٔبلٝح الؿاحف ٔجؽ اجلةرص كزمبلا٫
كبٞيخ ٔبلٝح الؿاحف ٔجؽ اجلةرص حبكني النةٚيع، ػةحلح ٨٦ النؽ كاجلؾب. “

                           ن كقبل٦ح ٩حذ٫، ٚٞؽ أكٚؽق يٮ٦ة   يلع أذٞةدق ثُيبذ٫، كٝؽ اكف يؾ٠ؿق داا٧ة، يلع كص٫ يؽؿ
كٌلف  ”حل٨٧اإ٦ةـ “إثةف زٮرة قيٙ اإلقبلـ ٔجؽ اهلل يلع أػي٫ اإل٦ةـ أمحؽ  -حل٨٧ اإىل 

ٔجؽ اهلل ٝؽ جنط يف دُٮيٜ ٝرص أػي٫، كٌلد يُجٜ ٤ٔي٫، كخي٫ٕ٤ ٨٦  قيٙ اإلقبلـ
 أػي٫ ٔجؽ اهلل كُٝٓ أف د٧ك٨ اإل٦ةـ أمحؽ ٨٦ ٟٚ احلىةر كا٣ٞجي يلعإىل  ٔؿم٫،
 رٝجذ٫.
 .”ا٣ٞة٬ؿةإىل  ظكني النةٚيع كاعد كا٩ٛؿصخ األز٦ح،“
  .”يؿكم جلة دلؿيةت األمٮر يف احل٨٧ ك٬ٮ يٌعٟ ”ٔجؽ اجلةرص“كأػؾ “

  .”كٝؽ ظى٤خ يلع لك ظةؿ ثؿًلح اإل٦ةـ النةٚيع” ز٥ ػذ٥ ٬ؾق الؿكايح ثٞٮهل/
ٮاف/  ز٥ يٞٮؿ ٚذيح ًر

ـ ادلي٨ ظكٮ٩ح كزيؿ ا٣ٕؽؿ، يف ا٣ٛرتة البلظٞح ك٣ك٨، ركم يل األقذةذ ٔىة“
، ٨ٔ مٮٝٙ اعوٙ ثني الؿاحف ٔجؽ اجلةرص كظكني النةٚيع 2:78هلـي٧ح ق٪ح 

إف نكجح ٠جرية ٨٦ دكايع االتلٛةؼ ظٮؿ الؿاحف ٔجؽ ” ظير ٝةؿ ظكني النةٚيع/
. ٚجؽت يلع كص٫ ”اجلةرص كاتل٧كٟ ث٫ اك٩خ كصؽا٩يح، كاعَٛيح، ك٨٦ كيح ال٤عْح

 ”ظكني النةٚيع“ايةت ٌٗت اكقط ألف ٬ؾا اتلع٤ي٢ صؿظ٫، ٚعةكؿ  ”اجلةرصٔجؽ “
ٓ يؽق يلع ٠ذ٫ٛ، ٚةزداد ا٩ٕٛةؿ يرتًةقأف   ”النةٚيع“كأزاح يؽ  ”ٔجؽ اجلةرص“، ثأف ًك

أ٩خ دٞٮؿ إف ٦ة ظؽث اكف بكجت ا٩ٕٛةؿ ” ٨٦ ٚٮؽ ٠ذ٫ٛ، كاجت٫ إحل٫ حلٞٮؿ هل ثٕ٪ٙ/
٨ ػةتلٟ ٚؿٌٚخ، ٚجٞيخ ٬ؾق املكأ٣ح حتـ ألرٚٓ احلؿاقح ٨ٔ اثإىل  كٝيت أل٩ٟ صبخ

 .“اآلفإىل  يف ٩ٛكٟ
 حٔحلّ املتهص ليٍِاؾب الٔزارخث 

٨٧ٚ ا٣ُؿيٙ أف ٬ؾا الؿص٢ م٢٘ مٮاٝٓ الٮزارة يف ، احلٞةات الٮزاريح لمكذٮ يف
 ()ثةقتس٪ةء ابل٘ؽادم ثة٣ُجٓٔؽد ٨٦ كزارت مرص كرب٧ة ل٥ ين٢٘ أظؽ ٨٦ زمبلا٫ 



  

جةٔؽة ٨ٔ ثٌٕ٭ة ٚٞؽ ٢٧ٔ كزيؿا ل٤عؿبيح كل٤نبٮف ٬ؾق الٮزارات ا٣يت دجؽك ٦ذ
ل٥ يك٨ جيؽ ظؿصة يف أف االصذ٧ةٔيح كلؤلكٝةؼ كل٤ذؼُيٍ ك٨٦ ا٣ٕضيت أ٫٩ اكف 

خي٤ٙ زمبلءق األظؽث ٦٪٫ يف كزاراد٭٥ ٚٞؽ ػ٤ٙ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني يف النبٮف 
أمحؽ كػ٤ٙ ادل٠ذٮر  يف املؿة األكىل،ح يف األكٝةؼ َٕي٧االصذ٧ةٔيح، ٧٠ة ػ٤ٙ أمحؽ 

، كٝؽ اكف النةٚيع يف لك ػ٤يٛح يف األكٝةؼ كالنبٮف االصذ٧ةٔيح يف املؿة اثلة٩يح
ا٣ٕٮاَٙ، كل٥ يؤزؿ ٔ٪٫ إىل  ا٣جكي٥ ٦٪٫إىل  أٝؿب٬ةداة ٦٪ٌجُة مكبٮحلةد٫ اتل٪ٛيؾيح 

 كخلٟ اذلي٨ ي٭ٮكف اتل٘يري.أ    ن                                           أثؽا  أ٫٩ ٤ٝت ادل٩ية يلع رأق٭ة كال أوةث٭ة ثةًُؿاثةت 
ملك الؿاحف ٔجؽ اجلةرص كزراد٫ اثلة٩يح ٔني ظكني النةٚيع  ظني 2:65يف إثؿي٢ 

قةثٓ ٨٦ ك يٮحلٮ 34دةقٓ الٌجةط اذلي٨ دٮلٮا الٮزارة ٦٪ؾ      ن                   كزيؿا  ل٤عؿبيح )كٌلف ث٭ؾا 
ػ٤ٙ يف ٬ؾا امل٪ىت ز٦ي٫٤ ٔجؽ ٝؽ ك (دٮيل الٮزارة ٨٦ الٌجةط األظؿار النجةف

     ن        كزيؿا  ل٤نبٮف مٮٝٓ أ٥٬ ٦ٓ تن١ي٢ ٬ؾق الٮزارة يف ال٤ُيٙ ابل٘ؽادم اذلم أوجط 
اذلم يٕؽق اجلةس )٠ٮزيؿ ل٤عؿبيح  ك٢ّ النةٚيع يف ٬ؾا امل٪ىت، ابلرليح كا٣ٞؿكيح

إىل  ظير اق٪ؽ ٬ؾا امل٪ىت 2:65ظيت ٩٭ةيح أٗكُف  (     ن             ٗؿيجة  يلع ظكني النةٚيع
حلض٧ٓ ث٭ؾا ثني ٦٪ىيب )املنري ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ ا٣ٞةاؽ ا٣ٕةـ ل٤ٞٮات املك٤عح 

٧٠ةؿ  ٫النةٚيع كزارة النبٮف االصذ٧ةٔيح ػ٤ٙ لـ٦ي٤ دٮىلثح٪٧ة  (ةا٣ٞيةدة كالٮزار
 .                       ن        ادلي٨ ظكني اذلم أوجط كزيؿا  ل٧٤ٕةرؼ

الكجت املجةرش كراء اػذيةر ظكني النةٚيع هلؾق الٮزارة أف قبلح ا٣ٛؿقةف  اكف٢٬ 
؟ لك ٬ؾا ٨٦ 2:65اكف ٬ٮ الكبلح اذلم ػؿصخ ٦٪٫ احلؿًلح ا٣يت أرتًخ اثلٮرة يف 

ٓ.مأف مؤرخ  ٓ ٗري ٬ؾا املًٮ ك٣ك٨ يجؽك أف ٬ؾا الكجت ٬ٮ إًٔٙ  يف مًٮ
 .األقجةب

 كزارةظني ا٩ذؼت الؿاحف ٔجؽ اجلةرص راحكة ل٤ض٧٭ٮريح كملكخ  2:67يٮ٩يٮ يف 
كأًيٛخ إىل      ن                  كزيؿا  ل٤نبٮف االصذ٧ةٔيح يف ٦٪ىج٫ النةٚيع  اقذ٧ؿ ظكنيصؽيؽة 

كٝؽ دٕؽ٣خ أٝؽ٦يح ، ٢٧     ن                      كزيؿا  ل٤نبٮف االصذ٧ةٔيح كا٦ٕ٣٪ىج٫ لك٧ح ا٢٧ٕ٣ ٚأوجط 
أوجعٮا يكجٞٮف  ٨٦ ٩ةظيتني األكىل أ٩٭٥أٌٔةء دل٤ف ٝيةدة اثلٮرة يف ٬ؾا ا٣تن١ي٢ 

أٝؽ٦يح دػٮهل٥ إىل  دكف ٩ْؿاثلة٩يح أف ٔؽ٣خ أٝؽ٦يذ٭٥ ٚي٧ة ثح٪٭٥ لك املؽ٩حني ك



  

أٝؽ٦يح ٠نٙ يف دل٤ف ٝيةدة اثلٮرة اذلم أػؾ ثدؿدحج٭٥ ردجٮا ظكت الٮزارة كا٧٩ة 
يأيت أكرث املكذٛيؽي٨ ٨٦ ٬ؾي٨ اتل٘يريي٨ ٚٞؽ أوجط ؾا أوجط النةٚيع ك١٬، اجلحل

٢ املنري ٔجؽ ٝجابل٘ؽادم كزًلؿية حميي ادلي٨ كٔجؽ ا٣ُيٙ يف املؿدجح اثلةثلح ثٕؽ 
 .احل١ي٥ اعمؿ كًل٧ةؿ ادلي٨ ظكني

كب٭ؾا ٚإ٫٩ ٦٪ؾ األػؾ ث٭ؾا ا٣رتديت ٝٛـ دؿديت النةٚيع ٝج٢ دؿديت ٧٠ةؿ ادلي٨ 
كدؿديت زًلؿية ثٕؽ  دؿديت املنري ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ قيٞٛـ ىلع دؿدحج٫ ظكني، كإف اكف

٤ٝي٢، ٧٠ة أ٫٩ اقذٛةد ٨٦ ػؿكج ٨٦ اك٩ٮا قجٞٮق إىل دػٮؿ الٮزارة قٮاء يف ذلٟ ٨٦ 
 اك٩ٮا يكجٞٮ٫٩ يف أٝؽ٦يح اجلحل/ الؿاحف حم٧ؽ جنيت كا٣ٞةا٧ٞةـ حم٧ؽ رمةد ٦٭٪ة

جؽ  كمجةؿ قةل٥ ك٨٦ اك٩ٮا أٌٔةء يف دل٤ف ا٣ٞيةدة كل٥ يذٮلٮا الٮزارة/ يٮقٙ وؽيٜ ٔك
جؽ امل٪٥ٕ أ٦ني، ٧٠ة قجٜ ٨٦ اكف يكج٫ٞ يف دٮىل الٮزارة ٨٦  امل٪٥ٕ ٔجؽ الؿ كؼ ٔك
البلظٞني ث٫ يف ٠نٙ اجلحل/ وبلح قةل٥، ىلع حنٮ ٦ة قجٜ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني )٧٠ة 

 .(أق٤ٛ٪ة ا٣ٞٮؿ
م راةقح دل٤ف ٩ذؼةثةت ا٣ربملة٩يح كدٮيل ٔجؽ ال٤ُيٙ ث٘ؽادد٧خ اال 2:68يف 
راحف دل٤ف الٮزراء  يكةرإىل  رتؾ مٮٕٝح الٮزارم ك١٬ؾا أوجط النةٚيعٚاأل٦ح 

 . ٠ؾلٟ ٚٞؽ اق٪ؽت٫ي٧ي٪إىل  ٦يح ادلي٦٨جةرشة ثح٪٧ة زًلؿية  (الؿاحف ٔجؽ اجلةرص)
النةٚيع ٩ىٙ امل٭ةـ الٮزاريح ا٣يت اكف يذٮال٬ة ابل٘ؽادم ٕٚني النةٚيع ظكني إىل 

ٝؽ ا٩ذؽب هلؾق الٮزارة يف  ، ثٕؽ ٦ة اكف ا٣ٞحكٮين٩2:68ٮ٧ٚرب كزيؿ دك٣ح ل٤ذؼُيٍ يف 
 .2:68أٗكُف 

ا٣يت يه ظكت دؿدحج٪ة راثٓ كزارات تنلكخ أكيل كزرات الٮظؽة  2:69كيف ٦ةرس 
كا٢٧ٕ٣                             ن                 كٚي٭ة أوجط ظكني النةٚيع كزيؿا  ل٤نبٮف االصذ٧ةٔيحالؿاحف ٔجؽ اجلةرص 

 ( 2:69أكذٮبؿ  - 2:69)٦ةرس 
ا٣يت يه ظكت دؿدحج٪ة ػةمف كزرات الٮظؽة تنلكخ زة٩يح  2:69كيف أكذٮبؿ 

. د٤ٞيؽ الٮزيؿ املؿًلـم كالٮزيؿ اتل٪ٛيؾمكزارات الؿاحف ٔجؽ اجلةرص كا٣يت ننأ ٚي٭ة 
     ن       ن كزيؿا  مؿًلـية   (2:71قبذ٧رب ) ح هلةاتلةحل ةالٮزارك ٬ؾق الٮزارةكأوجط ظكني النةٚيع يف 

                          ن        ن ٧ؽ دٮٚيٜ ٔجؽ ا٣ٛذةح كزيؿا  د٪ٛيؾية  ل٤نبٮف االصذ٧ةٔيح ك٫ٕ٦ يف اإل٤ٝي٥ املرصم حم
 .ل٤نبٮف االصذ٧ةٔيح



  

 ()ٝج٢ اال٩ٛىةؿ ثأربٕني يٮ٦ةكزرات الٮظؽة تنلكخ راثٓ  2:72كيف أٗكُف 
خ اػذىةوةت كٚي٭ة  ا٣يت يه ظكت دؿدحج٪ة قةثٓ كزارات الؿاحف ٔجؽ اجلةرص كٔز

ا٣ٕة٦ح  ٩ٮاب راحف اجل٧٭ٮريح اػذه ظكني النةٚيع بنبٮف املؤقكةت٧ٔٮ٦يح ىلع 
 كاخلؽ٦ةت.

ٞت اال٩ٛىةؿ )أكذٮبؿ  كزارد٫ اثلة٦٪ح، كاػذةر ( ملك الؿاحف ٔجؽ اجلةرص 2:72ٔك
٬ؾا ٬ٮ ٌلف ك ،                     ن              ن                         ظكني النةٚيع ٚي٭ة ٩ةاجة  ل٤ؿاحف ككزيؿا  لؤلكٝةؼ كالنبٮف االصذ٧ةٔيح

ٝةا٧ح إىل  أكؿ ٔ٭ؽ ظكني النةٚيع ثٮزارة األكٝةؼ كب٭ؾا أًةؼ النةٚيع األكٝةؼ
احلؿبيح كالنبٮف االصذ٧ةٔيح / مخكح ٝؽ أوجعخ اآلفك  دٮال٬ةالٮزارات ا٣يت

 .كاتلؼُيٍ كا٢٧ٕ٣ كاالكٝةؼ
 ٩2:72ٮ٧ٚرب  :كزارة مبٮف األز٬ؿ يف  قأدلةدإىل  كٚي٧ة ثٕؽ أقةثيٓ أًةؼ النةٚيع

كٌلف يف الٮزارة ٨٦ ٩ٮاب الؿاحف مخكح ٥٬ ٔجؽ ال٤ُيٙ ابل٘ؽادم ز٥ املنري ٔجؽ 
 ادلي٨ ز٥ ظكني النةٚيع ز٥ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني ك١٬ؾا احل١ي٥ اعمؿ ز٥ زًلؿية حميي

ٚٞؽ اعد ابل٘ؽادم كدٞؽـ ٤ٔي٫  2:68دؿاصٓ ماكف النةٚيع ٦ٞةر٩ح ث٧اك٫٩ يف ٩٭ةيح 
 املنري ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ.

بلف ادلقذٮرم جلْةـ احلك٥ اجلؽيؽ يف  2:73كيف قبذ٧رب  قبذ٧رب  :3ك٦ٓ اإٔل
دل٤ف الؿاةقح اذلم يؿأق٫ الؿاحف ٔجؽ تنلك ٦ة قِل ث٧ض٤ف الؿاةقح كٌلف يف  2:73

اجلةرص مخكح ٩ٮاب لؿاحف اجل٧٭ٮريح ٥٬ اخل٧كح اذلي٨ ذ٠ؿ٩ة٥٬ ٨٦ ٝج٢ يف تن١ي٢ 
 ابل٘ؽادم ز٥ اعمؿ ٚـًلؿية ٚةلنةٚيع ٧١ٚةؿ ظكني()يلع ٩ٛف ا٣رتديت  2:72أكذٮبؿ 

الؿاحف أ٩ٮر الكةدات كظك٨ إثؿا٬ي٥ ك٧٬ة ٌٔٮا دل٤ف ا٣ٞيةدة / ٬ؤالءٌلف ٦ٓ ك
كبٕؽ٥٬ يلع وربم ، ي٨ اك٩ة ػةرج الك٤ُح اتل٪ٛيؾيح ٦ذ٧س٤ح يف دل٤ف الٮزراءالزل

كٝؽ ق٧يخ يٮ٦بؾ ثةملض٤ف اتل٪ٛيؾم[ ز٥ أمحؽ ٔجؽق الرشبةيص ك٩ٮر ] ٮزارةراحف ال
 ادلي٨ َؿاؼ كًل٧ةؿ ادلي٨ رٕٚخ.

                   ن     ن                                   كٌلف ظكني النةٚيع أيٌة  ٌٔٮا  يف دل٤ف ادلٚةع ا٣ٞٮَل اذلم دأقف ثؿاةقح 
 ٩ةات ا٣ٞةاؽ األىلعاذلم ٬ٮ ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ  ةرص ك٩يةثح املنريالؿاحف ٔجؽ اجل

 ك٩ةات راحف دل٤ف ادلٚةع الٮَين ك٩ةات راحف اجل٧٭ٮريح.



  

                     ن    أوجط ظكني النةٚيع ثٕيؽا  ٨ٔ  2:78كظىت يٮ٩يٮ  2:73قبذ٧رب ٦٪ؾ ذلٟ احلٮـ 
ذلي٨ ز٪ةف ٨٦ اكا ز٦ي٫٤ زًلؿية حميي ادلي٨، ٦٪ةوت الٮزارات إذ دؿأس الٮزارة زبلزح

 كوؽيق ق٤ي٧ةف(. -اك٩ٮا يأدٮف ثٕؽق يف ا٣ربكدٮًلٮؿ )يلع وربم 
 أٌاُث االحتاد االػرتايك 

ثٕؽ أف اكف ٝؽ د٥ دأقحف ٬ؾا دٮيل ظكني النةٚيع أ٦ة٩ح االحتةد االمرتايك ا٣ٕؿيب 
االحتةد أك اتل٪ْي٥ الٮاظؽ، كٝج٢ أف يذٮالق أ٦ي٪٫ األم٭ؿ ىلع وربم، ٔٞت ػؿكص٫ ٨٦ 

 .2:76ٮبؿ الٮزارة يف أكذ
 ٧٩ٍ م٤ٌل كالإىل  يف ٔ٭ؽق ل٥ يذعٮؿ يؾ٠ؿ هل أف احلـب الٮاظؽ أك اتل٪ْي٥ الٮاظؽك
اتلةريغ يؾ٠ؿ أ٫٩ اكف ىلع قبي٢ املسةؿ ثٕيؽا ٨ٔ أ٧٩ةط احليٮيح كإف اكف  ،مؿًلـ ٝٮةإىل 

ا٦ذ٪ٓ ٨ٔ ٦ٞةث٤ح يف الٮصٮد كاتلٛة٢ٔ ا٣يت دذ٤ُج٭ة ٦س٢ ٬ؾق اتل٪ْي٧ةت الن٧ٮحلح ٝؽ 
املؿات كل٥ د٧ي ق٪ٮات ظيت أوجط  ل                    ن      ٨ داكد ظني صةءق مة٠ية  يف إظؽًيةء ادلي

 .              ن                      ًيةء ٩ٛك٫ ٌٔٮا  ٫ٕ٦ يف ال٤ض٪ح اتل٪ٛيؾيح
يف  ٮزارد٧٤ٚ٫ة دؿؾ يلع وربم راةقح الٮزراء ٔ٪ؽ تن١ي٢ زًلؿية حميي ادلي٨ ل

ظكني النةٚيع  ثح٪٧ة دٮىليلع وربم أ٦ة٩ح االحتةد االمرتايك إىل  ق٪ؽتأ 2:76كذٮبؿ أ
 .ت اذلم اكف يذٮالق زًلؿية حميي ادلي٨ ٠ؿاحف ل٤ض٭ةز املؿًلـم ل٧٤عةقجةتامل٪ى

ٔدحّ إىل املٓام الٔزارخث   غ
 2:78يف أٔٞةب ٬ـي٧ح اكلؿاحف ٔجؽ اجلةرص الٮزارة إال إىل  النةٚيعظكني ل٥ يٕؽ 

ظير ملك الؿاحف ٔجؽ اجلةرص كزارد٫ ٝج٢ األػرية كصةء دؿديت النةٚيع ٚي٭ة ثٕؽ 
ٓ اذلم اكف كو٢ إحل٫ يف ي٨ ٦جةرشة زًلؿية حميي ادل كٝؽ أوجط ، 2:68ٚي٧ة ينج٫ الًٮ

قةثيٓ أ زبلزححل٫ ثٕؽ إًيٛخ أك)كالنبٮف االصذ٧ةٔيح  لؤلكٝةؼ            ن ل٤ؿاحف كزيؿا   ة٩ةاج
 .(كزارة مبٮف األز٬ؿ

يف ٝؿار أوجط  (٦2:79ةرس )كزارة الؿاحف ٔجؽ اجلةرص األػرية  ٔ٪ؽ تن١ي٢ك
 لؤلكٝةؼ      ن ككزيؿا  اذلم ٬ٮ الؿاحف ٩ٛك٫، لٮزراء اجلةات الٮظيؽ لؿاحف اا٣تن١ي٢ 

 ٤جرػ٫ٛ٤ ًيةء ادلي٨ داكد يف النبٮف االصذ٧ةٔيح، كل٥ ي( ظير ٍٚٞ)كمبٮف األز٬ؿ 
كذٮبؿ أا٤ٕ٣ية لبلحتةد االمرتايك يف  اتل٪ٛيؾيحظكني النةٚيع أف اػذري ٌٔٮا يف ال٤ض٪ح 

 كب٭ؾا دؿؾ الٮزارة آلػؿ مؿة. 2:79



  

ظكني النةٚيع كزًلؿية حميي ادلي٨ كالؿاحف أ٩ٮر الكةدات  أفاتلؾ٠ري ث ٩ٕٮد ٚ٪١ؿر
اك٩ٮا أث٪ةء دٕٚح كاظؽة يف اللكيح احلؿبيح كأف دؿدحج٭٥ يف ا٣ٞٮات املك٤عح ك٬ٮ ا٣رتديت 
اذلم د٥ األػؾ ث٫ يف دؿديت أٌٔةء دل٤ف ٝيةدة اثلٮرة اكف يجؽأ ثـًلؿية حميي ادلي٨ ز٥ 

 ٝؽ دٮيحظؽث  ؾا ٚإف إاعدة دىٮر ٦ةالؿاحف أ٩ٮر الكةدات ز٥ ظكني النةٚيع، ك١٬
ٚؿوح ٦ج١ؿة ٨ٔ دكرق ا٣ُجييع اذلم اكف  2:79أف ظكني النةٚيع ٝؽ أػؾ يف ٦ةرس ث

 يأيت ثٕؽ الؿاحف أ٩ٮر الكةدات!
ـ٥ٔ أف الؿاحف ٔجؽ اجلةرص ٢ٕٚ ٬ؾا ٨ٔ ٝىؽ، ك٣ك٨  كال يكذُيٓ أظؽ أف ي

ية حميي ادلي٨ ٝؽ أوجط ٚٞؽ اكف زًلؿ مؤرشا ل٤ٛ٭٥،دأم٢ ا٣ْؿكؼ املىةظجح ٝؽ يُٕي٪ة 
املنري ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ كٌلف ابلةيق ٨٦  (ث٧سةثح الؿص٢ اثلةين ثٕؽ د٪عيح )ز٥ كٚةة

أٌٔةء دل٤ف ا٣ٞيةدة از٪ةف ٍٚٞ ٧٬ة ظكني النةٚيع اذلم اكف حيذ٢ مٮٕٝة كزارية 
ككزيؿ لؤلكٝةؼ، كالؿاحف أ٩ٮر  (الؿاحف ٔجؽ اجلةرص اذلم ٬ٮٮزراء )الؿاحف ل٠٪ةات 

ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ ثأف ظكني  اذلم اكف يرتأس دل٤ف األ٦ح. ك١٬ؾا ٚإ٫٩ ال الكةدات
                                                                    ن     النةٚيع اكف يكجٜ الؿاحف أ٩ٮر الكةدات أك أف الؿاحف أ٩ٮر الكةدات اكف دةحلة  حلكني 
النةٚيع يف د٤ٟ ا٣ٛرتة ٚٞؽ اكف زًلؿية ٬ٮ اتلةيل ل٤ؿاحف ٔجؽ اجلةرص ٚعكت.. ك٣ك٨ 

  اهليبح اتل٪ٛيؾيح املذ٧س٤ح يف دل٤ف الٮزراءثٕؽ اثذٕةد زًلؿية ٚٞؽ ٢ّ ظكني النةٚيع يف
ي٧ني الؿاحف ٔجؽ اجلةرص ثح٪٧ة اكف الؿاحف أ٩ٮر الكةدات اغاجة ٨ٔ ٬ؾا املض٤ف إىل 

عْةت ث٧٪ىت ٩ةات الؿاحف أك ث٧ك٧يةت ٨٦ ذلٟ ٤   ن                      ٌٚبل  ٨ٔ ٔؽـ د٧ذ٫ٕ يف ٬ؾق ال
ةدات يؿأس ا٣ٞجي٢ كذلٟ حبك٥ ا٣ٛى٢ ثني الك٤ُذني ا٣ترشيٕيح كاتل٪ٛيؾيح كٌلف الك

 .الك٤ُح ا٣ترشيٕيح ثؿاةقذ٫ ملض٤ف األ٦ح
نيؿ أفاع غتس اجلارص والؼاـيع أـقو ـصؾث ليِلس اذلايت ةػس ْضخٍث 

٣٥٩١  
٨٦ اجلةدر يف دةريغ احلٞجح اجلةرصيح أف جتؽ زبلث ركايةت مج٫ ٦ذُةثٞح ثلبلزح 

ة ٨٦ كزراء ُمذ٤يف ا٣زناعت كاملنةرب ٨ٔ كإٝح كاظؽة ظؽزخ يف أز٪ةء ٦٪ةٝنح ٦
٦٪ةٝنةت دل٤ف الٮزراء ٣ك٨ ٬ؾا ظؽث ٔ٪ؽ٦ة ظةكؿ النةٚيع أف يٞؽـ ل٤ؿاحف 
ٔجؽ اجلةرص ٦ة ٤َج٫ الؿاحف ٩ٛك٫ ٨٦ ٩ىط ك٩ٞؽ ذايت، ٣ك٨ ألٮ٬يح ٔجؽ اجلةرص 



  

ـا ٨ٔ أف يكذٛيؽ ٨٦ د٪ةكؿ أك ٥ٌ٬ ٦ة ٤َج٫ ث٪ٛك٫ كًلأ٫٩  رساعف ٦ة ص٤ٕذ٫ يجؽك اعص
 اكف يى٪ٓ ٧٠ي٪ة لٮزراا٫ ٚعكت.

الؿكايةت حمذٮيةت إىل  ثةتل٤ؼيهٮٝخ اذلم ي٧ك٨ جلة أف ننري ٚي٫ ٢٬ صةء ال
اثلبلث ا٣يت ركت كإٝح االػذبلؼ ثني الؿاحف ٔجؽ اجلةرص كظكني النةٚيع يف 

ىلع الؿكايةت اثلبلث ، أـ أف األ٢ٌٚ أف ٤ُ٩ٓ ا٣ٞةرئ ىلع ٬ؾق 2:78أٔٞةب ٬ـي٧ح 
٨ األظؽاث صٮ٬ؿ ٨ٔ  كٮف ١ٚؿةةدر ىلع أف يا٣ٞةرئ ٝأف  حنٮ ٦ة كردت، ثةٔذجةر ٔك

٧ة كراء األظؽاثقيةؽ األظؽاث،  ٨٦ ٦ُة٣ٕح ٬ؾق الؿكايةت اثلبلث ثأٝبلـ ، ٔك
 ٨ ظرضكا االصذ٧ةع ا٣يت م٭ؽ الٮإٝح.ممأوعةث٭ة كٝؽ اكف اثلبلزح كزراء 

 روانيث ظيس مصيع غَ رالف الؼاـيع ٌع غتس اجلارص 
مؿة يذ٥ ٚي٭ة االػذبلؼ قيؽ مؿيع الٮإٝح ٨٦ ٝجي٢ أ٩٭ة اك٩خ أكؿ امل٭٪ؽس يؿكم 

إىل  ثني الؿص٤ني أ٦ةـ الٮزراء كيؿكم رأي٫ ٚي٧ة أزةرق ظكني النةٚيع ث٢ كيذٕةَٙ
دذ٧س٢ يف  لصة٩ت النةٚيع كل١٪٫ ٦ٓ ٬ؾا ي٢ٌٛ أف يُٰٕ ا٣ٛؿوح لٮص٭ح ٩ْؿ أػؿ

كيؽ مؿيع ثأ٫٩ )أم ٬يلك( يٕؿؼ ٦ة ال يٕؿ٫ٚ قيؽ ل ركلد٧٤يعةت ٬يلك اذلم 
 .كف أف يؾ٠ؿ جلة ٬ؾا اذلم يٕؿ٨٦٫ٚ د، كال اجلةس، مؿيع
ثني ظكني النةٚيع  ليذعؽث قيؽ مؿيع يف ٦ؾ٠ؿاد٫ ٨ٔ ٬ؾا احلٮار اذلم صؿك

 كالؿاحف ٔجؽ اجلةرص ثٕؽ اجل١كح ٚيٞٮؿ/
رب٧ة ألكؿ مؿة أ٦ة٦٪ة ،                                ن           ػبلؿ ٚرتة كصزية اكف ظكني النةٚيع َؿٚة  يف وؽاـ اػؿ“

ةت الكيةقيح اجل٧ةٔيح ٤ٝي٤ح ظير اك٩خ مكة٧٬ح ظكني النةٚيع يف امل٪ةٝن ،٠ٮزراء
ك٣ٞؽ اكف املُؿكح ل٤٪ٞةش يف د٤ٟ اجل٤كح اخلةوح ٨٦ ص٤كةت دل٤ف  ،ك٩ةدرة

 الٮزراء ٬ٮ أقجةب ٬ـي٧ح يٮ٩يٮ كا٩ٕاكقةد٭ة.
أليح اراء أك مبلظْةت  -٨٦ صة٩ج٫  -كدؿؾ الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ابلةب “

الٮزراء يت٪ةكلٮف ثٕي      ن                         كٕٚبل ، ثؽأ احلةرضكف ٨٦ أٌٔةء دل٤ف يجؽي٭ة احلةرضكف.
                             ن                كٌلف الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص منضٕة  ل٤ض٧يٓ يلع اتلعؽث  ٝج٢ اجل١كح، ق٤جيةت ٦ة

كاف ليك ٩ذعؽث ثرصاظح.. ك٩ٕؿؼ أػُةء٩ة ثرصاظح.. ٣ٞؽ ٝةؿ ٦سبل إ٫٩ ٝؽ اف األ
ٮح.. ك٩ٕؿؼ أيٌة  ٠يٙ ٩ٕة٣ش ٬ؾق األػُةء. كٝةؿ الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص جلة  /                  ن                                                  ثًٮ



  

دذلك٧ٮا ثرصاظح، ألف ٬ؾا ٬ٮ املاكف ا٣ُجييع اذلم جيت أف ٩ٕة٣ش ٚي٫  إ٩ك٥ جيت أف
منةلك٪ة كل١٪ين ال أريؽ اجلٞؽ أف يٞةؿ ػةرج ٬ؾق احلضؿة، ٚ٪ع٨ نكذُيٓ ٬٪ة، كيف 
                                                                  ن إَةر اصذ٧ةٔ٪ة ٧٠ض٤ف ل٤ٮزراء، أف ٩ٞٮؿ لك يشء ممة يؽكر، ث٢ كال يترسب أيٌة  

ح ٦ذضةنكح                              ن         يشء ٨٦ اجلٞؽ، ألف مكبٮحلت٪ة مجيٕة  دٌة٦٪يح، كجيت أف ٧٩س٢ دل٧ٔٮ
 كمكبٮ٣ح.

ك٣ٞؽ ثؽأ ظكني النةٚيع ظؽيس٫ ثٕؽ أف اقذ٭ٮاق ٬ؾا اجلٮ ٨٦ املىةرظح ثأف ٝةؿ “
ؽـ إف اخلُأ األكؿ اذلم اردكج٪ةق ٝج٢ اجل١كح اكف ٬ٮ رٚ ٓ النٕةرات ا٣ٕؽيؽة ٔك

 .“د٪ٛيؾ٬ة
ؽـ “ جح يف كإف النٕت ٝؽ ٚٞؽ اثلٞح يف ٝيةدد٫ بكجت ٠رثة ٬ؾق النٕةرات ٔك الٗؿ

  .”د٪ٛيؾ٬ة
ذلٟ ٚإف ا٣ُؿيٞح ا٣يت ظ٧١خ ث٭ة أص٭ـة األ٨٦ كالؿٝةثح إىل  كبةإلًةٚح“

اكملؼةثؿات كاملجةظر ا٣ٕك١ؿيح ٝؽ أزا٣خ ابلٞيح ابلةٝيح ٨٦ زٞح النٕت يف ٝيةدد٫، 
ك٣ٞؽ ٠٪ة مجيٕة ٩ٕؿؼ ظك٥ ٬ؾق األص٭ـة كنكت٪١ؿ د٤ٟ النٕةرات، ك٣ك٨ دكف 

 .“ ٣غإ ....لصؽك
ةظيح املجؽايح قيُؿ يلع صٮ اصذ٧ةع دل٤ف الٮزراء مٕٮر ثةملٛةصأة ٤ٚٞؽ ك٨٦ اجل“

جح ظٞيٞيح  اكف الكيؽ ظكني النةٚيع ٩ةدر احلؽير، ث٢ رب٧ة ال يذؾ٠ؿ هل أظؽ ٦٪ة ٗر
يف املكة٧٬ح ثةجلٞةش داػ٢ دل٤ف الٮزراء يلع األ٢ٝ، ك٨٦ ٩ةظيح زة٩يح اكف ظكني 

ؿيٞح دٕرب ٨ٔ إي٧ة٫٩ احلٞيٌف ث٧ة يٞٮؿ، النةٚيع يذعؽث ثة٩ٕٛةؿ كاػذيةر ل٤لك٧ةت ثُ
ك٨٦ ٩ةظيح زةثلح اك٩خ لك٧ةد٫ ٦جةرشة كظةدة يف دٕجريق ٨ٔ صٮ٬ؿ املنلكح كرضكرة 

د ٤ٝي٢ ٨٦ ا٣ٕبلج األمؿ اذلم ص٢ٕ دٕجريات ٨٦ ٔؽـ االرديةح دجؽك يلع كص٫ ٔؽ
 .“الٮزراء داػ٢ االصذ٧ةع

كاملذ٧ك٨ ٨٦ ا٣ٌٞيح  يٮاو٢ قيؽ مؿيع ركايذ٫ لٮٝةآ ٦ة ظؽث ث٤٭ضح الٮازٜك
يؿكم األظؽاث ٧٠ة قض٤٭ة كٝذ٭ة كال ٧٠ة مٕؿ ث٭ة كإ٧٩ة ٬ٮ  ٦ٓ أ٫٩ ٨٦ الٮاًط أ٫٩ ال

ٓ ٦ذ٧زي ثٕؽ مؿكر ق٪ٮات يلع الٮإٝح كبٕؽ أف ادٌعخ ، يؿكي٭ة ثٕؽ أف أوجط يف ًك
 ك٬ٮ هلؾا حيذِٛ جلٛك٫ ثٞؽر ٠جري ٨٦ احل٧١ح كاتلٮآً، كدجؽ٣خ املٮاٝٓ، املٮاٝٙ



  

ؿم ث٫ أف ي٤ضأ احل٭٧ة يف ٦س٢ ظاذلم اكف أكا٣رتبه  اتلٮصف٨ٔ      ن ثؽيبل   ()ثأزؿ رصيع
 ٬ؾق ال٤عْةت، ك٬ؾا ٬ٮ قيؽ مؿيع يكذأ٩ٙ ظؽيس٫ ٚيٞٮؿ/

كإذا ٠٪خ أدك٥٤ ٨ٔ ٩ٛيس ٚإين أٝؿر يف الٮاٝٓ أف الكيؽ ظكني النةٚيع ٝؽ “
، ملف يف ظؽيس٫ منلكح صٮ٬ؿيح كظٞيٞيح، كأ٫٩ ٔرب ٔ٪٭ة ثأ٢ٌٚ ٦ة يكٮف اتلٕجري

ك٣ك٨ املنلكح ا٣يت أدرًلذ٭ة يلع ا٣ٛٮر يه أف ٬ؾق اللك٧ةت ال دىجط ٦٪ةقجح إذا اكف 
الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ٩ٛك٫ ك٣ٞؽ اك٩خ ٦ٕةل٥ ٔؽـ االرديةح، إىل             ن احلؽير مٮص٭ة  

 .”                                             ن      ن ز٥ الٌيٜ دذض٧ٓ يلع كص٫ الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص محبة  ٚنحبة  
 .”                                 ن كبؽأ وٮت د٪ٛك٫ يٮمٟ أف يكٮف مك٧ٮاع  “
 .“اجل٭ةيحإىل  ك٦ٓ ذلٟ ٚإ٫٩ ٢ّ يكذ٧ٓ ظؽير ظكني النةٚيع“

        ن                             اكف كاًعة  أ٫٩ ٚٮسل ث٭ؾا احلؽير ٬ٮ اآلػؿ،  ،ز٥ ثؽأ الؿاحف ٔجؽ اجلةرص يؿد
         ن                   ن                                     كٌلف كاًعة  أكرث أ٫٩ يجؾؿ دل٭ٮدا  ٨٦ أص٢ اتلْة٬ؿ ثةهلؽكء كاتلعك٥ يف لك٧ةد٫ 

جٍ أٔىةث٫.  ًك
ةٚيع يثري ٬ؾا الالكـ ٬٪ة ألكؿ ٝةؿ الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص/ األخ ظكني الن“

ٮع ألكؿ مؿة كالكؤاؿ ٬ٮ/ ملةذا ل٥ يٮص٫ ٬ؾا اجلٞؽ ٝج٢  مؿة ث٢ كيذلك٥ يف ٬ؾا املًٮ
ذلٟ؟ كإذا اكف ٬ؾا لك٫ ٝج٢ اجل١كح، ٧٤ٚةذا ل٥ يجج٫ إحل٫؟ ز٥، إذا اكف ٣٘ريق ٔؾر يف 

م ٦٪ك٥                                         ن               ن       وٕٮبح إثبليغ ثٮص٭ح ٩ْؿق، ٧ٚة ٔؾرق ٬ٮ؟ ٧٤ٔة  ثأ٩ين ٠٪خ داا٧ة  أق٧ط أل
ثةالدىةؿ يب يف لك كٝخ، كلك ٦٪ك٥ يكذُيٓ داا٧ة إثبليغ ث٧ة يؿيؽ، ك٣ٞؽ اكف يف 

األخ ظكني النةٚيع أف يٞٮؿ يل ٦ة ينةء، كيف الٮٝخ اذلم ينةء، كبة٣ُؿيٞح  حاقذُةٔ
 .“                          ن  ٬ؾا ٝج٢ أف حتؽث الاكرزح ٕٚبل  ا٣يت ينةء، كلك

(/ ك٣ك٨ ٬ؾا ل٥ الالكـ لكيؽ مؿيعك ز٥ أًةؼ الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص )“
         ن                       ن                                حيؽث، كبؽال  ٨٦ ذلٟ ٚإين ال أذ٠ؿ أثؽا  أف األخ ظكني النةٚيع ٝؽ ٤َت ٦ين أم 
يشء ٝج٢ اجل١كح، أك حتؽث ٦يع بنأف أم ٌٝيح، قٮم مؿدني ازجذني، إظؽا٧٬ة اك٩خ 
كقةَح ٨٦ صة٩ج٫ لؿٚٓ احلؿاقح ٨ٔ أظؽ األمؼةص، كاثلة٩يح اك٩خ حل٢ منلكح دذ٤ٕٜ 

ؽث يف أم مؿة أف أزةر ٦يع األخ ظكني النةٚيع أم يشء ممة ثأظؽ أٝؿبةا٫، كل٥ حي
 .”ين١ٮ ٦٪٫ اآلف، ك٬ٮ األمؿ اذلم يؿيؽ أف ي٤ٌف ث٧كبٮحلذ٫ يلع ٗريق



  

     ن                                                         كأػريا ، إذا اك٩خ د٤ٟ يه الىٮرة ٧٠ة يؿا٬ة ظكني النةٚيع، كإذا ل٥ يك٨ “
 ينةرؾ ٝج٢ اجل١كح يف لك ٦ة جيؿم كيٮاٜٚ ٤ٔي٫، ٧٤ٚةذا اقذ٧ؿ يف احلك٥.

٧ٝح دٮدؿق كدأزؿق، أ٦ة الكيؽ إىل  ٬٪ة اكف الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ٝؽ كو٢ك“
                                   ن                                ظكني النةٚيع، ٤ٚٞؽ د٘ري لٮف كص٭٫ د٧ة٦ة  كيجؽك أ٫٩ ل٥ يك٨ يذٮٝٓ أف يكٮف 
للك٧ةد٫ لك ٬ؾا اتلأزري يلع مجةؿ ٔجؽاجلةرص، كظةكؿ ظكني النةٚيع ٨٦ صة٩ج٫ أف 

            ن                ك٨ يٞىؽ خت٤ىة  ٨٦ مكبٮحلح كأ٫٩ خيٛٙ ٨٦ كٝٓ ظؽيس٫ ٚٞةؿ أميةء ٦س٢ أ٫٩ ل٥ ي
 .”إ٣غ... ”مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ركيح ٚؽاء ل٤ؿاحف“     ن  مؼىية ، 

ٚٞك٥ ٠جري ٨٦ أٌٔةء دل٤ف الٮزراء يؿكف /             ن               كا٩رصٚ٪ة مجيٕة  ٦ذ١ؽري٨ كُمذ٤ٛني“
 ل                            ن              ن                        أف الكيؽ ظكني النةٚيع اكف ٝةقية  كل٥ يك٨ رٝيٞة  يف لك٧ةد٫، كٝك٥ اػؿ اكف يؿ

يف املةاح ثرصؼ اجلْؿ ٨ٔ ٩ىيج٫ ٬ٮ ٨٦ املكبٮحلح ٔ٪٫  أف لك ٦ة د٪ةكهل وعيط ٦ةاح
 ثةٔذجةرق اكف داا٧ة يف احلك٥ ٝج٢ اجل١كح.

كٝؽ ظؽث ٚي٧ة ثٕؽ أف صةءت ٦٪ةقجح ٬ؾق األز٦ح اجلةدرة ثني الؿاحف مجةؿ ٔجؽ “
ص٤كةيت ٦ٓ حم٧ؽ ظكجني ٬يلك. كٌلف رأيي  إظؽلاجلةرص كظكني النةٚيع، ٨٧ً 

احف رب٧ة يكٮف ٝؽ ٝكة أكرث ٨٦ البلزـ يلع ظكني اذلم ٤ٝذ٫ هليلك ٬ٮ أف الؿ
ٮع صؾكرا ، كل٥  النةٚيع، ٌ      ن                                ن      ك٣ك٨ ٬يلك رد يلع  ٝةابل / إ٩ٟ ال دٕؿؼ أف هلؾا املًٮ             

           ن                                                 ن           يك٨ د٤ٞةاية  ٧٠ة ثؽا لٟ يف دل٤ف الٮزراء، املكأ٣ح يه أف ٬٪ةؾ اجتة٬ة  ي٧س٫٤ ثٕي 
 .“                                                    ن رٚةؽ الؿاحف ٔجؽ اجلةرص يف اقذؼؽاـ اجل١كح ل٤تنيف ٦٪٫ مؼىية  

٤ٝخ هليلك/ كل١٪ين يف احلٞيٞح ػؿصخ ٨٦ ظؽير ظكني النةٚيع يف دل٤ف “
ثة٩ُجةع ٬ٮ أف لك٧ةد٫ رب٧ة اك٩خ صةٚح يف ٦ْ٭ؿ٬ة، ك٣ك٨ ٦٪٫ُٞ ٦ٞجٮؿ يف  الٮزراء
  .صٮ٬ؿق

ٝةؿ ٬يلك/ ٝؽ دكٮف األمٮر ٠ؾلٟ ٧٠ة دجؽك لٟ، كل١٪٭ة ٣حكخ ٠ؾلٟ، كيلع “
        ن                     اكف ٝةقية  يف لك٧ةد٫ ٚإين أ ًلؽ لٟ  ا٧ٕ٣ٮـ ٚإذا ٠٪خ دذىٮر أف الؿاحف ٬ٮ اذلم

ا١ٕ٣ف. ٤ٝخ هل/ يلع أم ظةؿ لٮ ٠٪خ يف ماكف ظكني النةٚيع ك٤ٝخ ٦ة ٝةهل كرد يلع 
عٟ حم٧ؽ  الؿاحف ث٧ة رد/ ل١٪خ يلع األ٢ٝ ٝؽ انكعجخ ٨٦ اجل٤كح ٦جةرشة، ًك
             ن                                                  ظكجني ٬يلك ٝةابل ، ٨٦ اخلري أف ٬ؾا ل٥ حيؽث، ك٣ك٨ ثٕؽ اجل٤كح ٦جةرشة ظةكؿ 



  

لنةٚيع أف يٕذؾر ل٤ؿاحف ٧ٔة ٝةهل، ك٨٦ يٮ٦٭ة ٤َت ٦ٞةث٤ذ٫ أكرث ٨٦ مؿة، ظكني ا
 .”كل١٪ين أٔذٞؽ أف اجلٮ ثح٪٭٧ة د٥ دىٛيذ٫ يف اجل٭ةيح

أف الؿاحف  -يلع ٦ة أذ٠ؿ  -    ن                                       كٕٚبل ، كصؽ٩ة يف اجل٤كح ثٕؽ اتلةحلح ملض٤ف الٮزراء “
 .“ةٚيعالصذ٧ةع ك٫ٕ٦ الكيؽ ظكني النٝةٔح اإىل  مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ٝؽ دػ٢
  غَ رالف الؼاـيع ٌع غتس اجلارص روانيث أٌ ن ْٔخسي

كيه ركايح أ٦ني ٬ٮيؽم كٝؽ )٨٦ ظير دةريغ نرش٬ة( الؿكايح اثلة٩يح إىل  ك٩أيت
أ٦ني ٬ٮيؽم يؿكم  ٩بلظِ أفنرشت يلع اجلةس ثٕؽ ركايح قيؽ مؿيع بك٪ٮات، ك

احف ٔجؽ ٨٦ أف النةٚيع ل٥ يكذ٢ٞ كأف الؿ (مىُ٪ٓيف أدب )ا٣ٞىح ك٬ٮ يذٕضت 
          ي                      اجلةرص ل٥ ي ٞؽـ يلع إٝةتل٫ ظيت كٚةد٫..

 ك٬ؾق يه ركايح أ٦ني ٬ٮيؽم/
صذ٧ةع ملض٤ف الٮزراء ظرضق الؿاحف ٔجؽ اجلةرص ثٕؽ اجل١كح ٬جخ اكيف أكؿ “

ا٣ٕٮاوٙ يف أكرث ٨٦ اجتةق.. اكف أكؿ ٨٦ حتؽث ظكني النةٚيع كبؽأ يذعؽث ٨ٔ 
هلةدئ ا٧ٕ٣يٜ.. أػؾ ي٪ٞؽ اجل١كح ثىٮد٫ اإىل  األػُةء كالك٤جيةت ا٣يت أدت

ٮع  “اال٩ٛؿاديح يف اختةذ ا٣ٞؿارات“ كأػؾ يؾ٠ؿ الؿاحف أ٫٩  ”احلؿاقةت“ز٥ د٪ةكؿ مًٮ
 .“يف ٬ؽكء كورب ظيت ا٩ذيه ٨٦ ظؽيس٫         ن                          حتؽث مؿارا  إحل٫ خبىٮو٫. كاقذ٧ٓ الؿاحف 

كبؽأ الؿص٢ يف احلؽير كتكةءؿ/ ملةذا ل٥ يؽؿ ظكني النةٚيع ث٧س٢ ٬ؾق اآلراء ٨٦ “
ز٥  ةذا ل٥ يجذٞؽ أق٤ٮب احلك٥ إال ثٕؽ اهلـي٧ح؟ ملةذا خيذةر ٬ؾا الٮٝخ ثةذلات؟ٝج٢؟ مل

كأػؾ يٕيؽ أ٦ةـ  “ملة ا٣ٕض٢ يٞٓ دكرث قاك٠ي٪٫“ًعٟ ث٧ؿارة ك٬ٮ يؿدد املس٢ النةآ 
املض٤ف ا٣ٞؿارات اهلة٦ح ا٣يت أػؾت ٝج٢ اجل١كح كأ٧٬٭ة قعت ا٣ٞٮات ادلكحلح 

٤ٜ ػ٤يش ا٣ٕٞجح أ٦ةـ الك٨ٛ اإلرس  .“ح كأكؽ أ٩٭ة د٧خ ث٧ٮاٚٞح اجل٧يٓااي٤يٗك
ز٥ اعد حل٪يف أف النةٚيع أرتض  ٨ يلع ظؽيس٫ الكيؽاف زًلؿية كالكةدات.      ٌ كٝؽ أ٦  “

يلع احلؿاقةت كل١٪٫ اكف يٛةحت٫ يف رٚٓ احلؿاقح ٨ٔ ثٕي أٝؿبةا٫ مم٨ َجٜ ٤ٔي٭٥ 
ت يف ٬٪ةؾ اقتس٪ةءاٝة٩ٮف دىٛيح اإلُٝةع كأكؽ أ٫٩ ل٥ يكذضت لؿصةا٫ ظيت ال دكٮف 

 .“د٪ٛيؾ ا٣ٞة٩ٮف



  

رب٧ة ٩ذٮٝٙ ٬٪ة ٣جكأؿ ٨ٔ الكجت اذلم أدةح ل٤ؿاحف الكةدات أف حيرض اصذ٧ةع 
 دل٤ف الٮزراء ك٬ٮ اذلم ل٥ يك٨ ٌٔٮا يف ذلٟ املض٤ف.

 ٩ٕٮد إىل ٝؿاءة ركايح الكيؽ أ٦ني ٬ٮيؽم/ك
ةاٟ ملةذا ل٥  “الؿيف“ز٥ اعد “ حلتكةءؿ/ إذا اكف أق٤ٮب احلك٥ ٣حف حم٢ ًر

ٞةتلٟ ٧٠ة ٢ٕٚ ابل٘ؽادم كًل٧ةؿ ظكني كظك٨ إثؿا٬ي٥؟ ملةذا دجٌف يف ظك٥ دٞؽـ اقذ
 ال دؿيض ٨ٔ اجتة٬ةد٫؟ ملةذا ي٢ْ يف املكبٮحلح يف ٢ّ ٝٮا٩ني دذٕةرض ٦ٓ ٦ٕذٞؽاد٫؟
كدٮٝٙ الؿصبلف ٔ٪ؽ ٬ؾا احلؽ.. كال أدرم ٦ةذا د٥ يف ال١ٮا٣حف ثٕؽ ذلٟ. ك٣ك٨ 

٥ يٞؽـ يلع إٝةتل٫ ظيت يٮـ ؽ اجلةرص لالنةٚيع ل٥ يٞؽـ اقذٞةتل٫ ٧٠ة أف الؿاحف ٔج
 .”كٚةد٫

غَ رالف الؼاـيع ٌع غتس املعتؼار غؿام ادلنيَ خعُٔث روانيث 
 اجلارص
نرشا،  ٭ةكأظؽزالؿكايةت  لكيه أٝٮ (٨٦ ظير دةريغ نرش٬ة)الؿكايح اثلةثلح  أ٦ة

ٛي٭ة ٝؽـ املكتنةر ٔىةـ ادلي٨ ظكٮ٩ح ٤ٕ٦ٮ٦ةت أكٚؿ كأكرث، ٧٠ة أ٫٩ ظؿص يلع ٚ
ك٣حكخ ٚؿديح ٦ٞذرصة يلع ظكني  ،اجلٮ لك٫ كحت٤ي٫٤ كَؿظ٫ ٠ْة٬ؿة مجةٔيح دىٮيؿ

 النةٚيع ٍٚٞ، ك٬ؾا ٬ٮ ٩ه ركايح املكتنةر ٔىةـ ادلي٨ ظكٮ٩ح/
يف رأيي أف “/ ٚٞةؿ، ..... ك٤َت الكيؽ ظكني النةٚيع ٩ةات الؿاحف اللك٧ح ثٕؽم“

    ن          ٤َجة  تل٘يري ٬ؾا                     ن                      يٮ٩يٮ ل٥ ختؿج دأييؽا  ألق٤ٮب احلك٥، إ٧٩ة ػؿصخ 21ك :مجة٬ري 
 األق٤ٮب.

اللك٧ح األػرية ظيت ا٩ٛضؿ امل١جٮت ٨٦ ًيٜ إىل  ك٦ة إف كو٢ ٩ةات الؿاحف“
الؿاحف ٧٠ة ي٪ٛضؿ خبةر حمجٮس! ٝةؿ يف ٔىجيح كظؽة، ل٥ أٔؿٚ٭٧ة ٔ٪٫ ٨٦ ٝج٢.. 

إ٩ين ل٥  “ذلك٥ ٔ٪٫!دلٌل أ٩خ اأق٤ٮب إي٫ ” ٩ةات الؿاحف/إىل       ن            مىٮبة  ٩ْؿات ٩ةريح
بلف ٔنةف أ٩ة رٌٚخ رٚٓ أق٧ٓ ػبلؿ رية قيت هلؾا املض٤ف أم ٩ٞؽ ذايت.. أ٩خ ٔز

 احلؿاقح ٨ٔ أو٭ةرؾ.
جسة  ظةك٣خ كظةكؿ الٮزراء د٭ؽاذ٫.. كٝةؿ أظؽ الٮزراء إف الكيؽ اجلةات ال “      ن                                                                ٔك

 يٞىؽ الؿاحف ثكبل٫٦ إ٧٩ة يٞىؽ دل٤ف الٮزراء!..



  

ء ظؿيىٮف إف ثٕي الٮزرا“كٝةؿ د. زؿكت ٔاكمح ٨ٔ اجلٮ الكةاؽ ثني الٮزراء “
ٮا ٚؿيٞة  ٨٦ زمبلا٭٥ مم٨ أٝةمٮا ٨٦ أ٩ٛك٭٥ رٝجةء ٤ٔي٭٥! يف  -. كمج٫ ”                ن                                           يلع أف يًؿ

الى٤ح ثني املؿاٝجني  -أق٤ٮب رٝيٜ مؿح، ي٧ذه اجلٮ ال١بيت املذٮدؿ يف اجل٤كح 
                                                                    ن   كالٮإٝني حتخ ٔ٪ٛٮاف املؿاٝجح ث٧ة ثني ا٣ٍٞ ك٦ييك ٦ةكس.. إذ ي٢ْ ا٣ٍٞ رٝيجة  يلع 

          ن                                               ا٣ٛأر ظؾرا .. كب٭ؾا دٞٙ األمٮر صة٦ؽة. كٝؽ جنط كزيؿ اثلٞةٚح يف حتؿٌلت ا٣ٛأر كي٢ْ 
              ن           االثتكة٦ح ٤ٕ٦ٞة  يلع الكـ كزيؿ إىل  دجؽيؽ اجلٮ املذٮدؿ يف ا٣ٞةٔح.. إذ اعد الؿاحف

 كا٩ذ٭ي٪ة! ،لٮ ٠٪خ ٤ٕٚخ ذلٟ ألك٤خ ا٣ٍُٞ ا٣ٛرئاف” زٞةٚذ٫/
ٌت الؿاحف.. ك٣ك٨ امل٭٪ؽس ٔجؽاخلة٣ٜ الن٪ةكم كزيؿ الؿم ٦ة بلر أف أزةر ٗ“

 (ٔىةـ)أ٩ة يف احلٞيٞح أكاٜٚ األخ  ” .. ظني ٤ٜٔ يلع لك٧يت.. ٝةؿ الن٪ةكم/لمؿة أػؿ
خ  يلع لك ٦ة ٝةؿ.. كأًيٙ إحل٫ أف اجلةس دذعؽث ٨ٔ أف ثٕي احلؿاقةت ا٣يت ًٚؿ

خ ٧٤ّة.. ث٘ري ظٜ. رد الؿاحف ٤ٔي٫ يف ظؽة/      ن              َجٕة  ق٧ٕخ الالكـ دق “٤ٔي٭٥.. ٚؽ ًٚؿ
 ٔيةف الٌل ثذٕٞؽ ٦ٕة٥٬ يلع املىُجح يف ابلرل.أخ م٪ةكم ٨٦ األ ية

كػي٥ الى٧خ يلع اجل٤كح كٝةـ الؿاحف ٤ٕ٦٪ة ٚي االصذ٧ةع.. اكف ال٤ي٢ ٝؽ “
 .“ظ٤ٛخ ثةلىؽاـ كاملاكمٛح كاتلٮدؿ ا٩ذىٙ ثٕؽ ٬ؾق اجل٤كح ا٣يت

ٔجط الؼاـيع ٌَ غتس اجلارص   ةسانيث ح
ك٬ٮ كزيؿ ي٫٧ املكتنةر حم٧ؽ ٔىةـ ادلي٨ ظكٮ٩ح ٨ٔ دٞؽ يف ٦ٕؿض ظؽير

ا٣ٕذيؽ يف املكتنةر ذلٟ يؿكم جلة ، ملرشكع ٝة٩ٮف ال١كت ٗري املرشكعل٤ٕؽؿ 
يذٮصف ٨٦ مٮٝٛة ٦٭٧ة حلكني النةٚيع يجؽك ٦٪٫ كًلأ٫٩ اكف ٝؽ ثؽأ ٦ؾ٠ؿاد٫ املجنٮرة 

ق٤ُةت املٮاٚٞح ىلع دٮقيٓ يأػؾ احلؾر ٨٦ الؿاحف ٔجؽ اجلةرص، كهلؾا ٚإ٫٩ ثؽأ 
 .اقذؼؽا٦٭ة ًؽق أك ًؽ ٗريق ()ك٣حف اظذ٧ةؿماكف إ ثة٣ٞة٩ٮف ػٮٚة ٨٦الؿاحف 

 ك٬ؾا ٬ٮ ٩ه ركايح املكتنةر حم٧ؽ ٔىةـ ادلي٨ ظكٮ٩ح/
“............................ 
يلع أ٩ين ٚٮصبخ ثةلكيؽ ظكني النةٚيع راحف ال٤ض٪ح، خيذٌل يب ثٕؽ امل٪ةٝنح “

ًؽ اخلىٮـ  كيرس يل أ٫٩ خييش أف يكذؼؽـ راحف اجل٧٭ٮريح ٬ؾا ا٣ٞة٩ٮف ٠كبلح
كرساعف ٦ة ٤َجخ ٣ٞةء الؿاحف،                 ٌ                       الكيةقحني، كأف يلع  أف أ١ٚؿ يف ٬ؾا االظذ٧ةؿ.



  

خ ٤ٔي٫ مرشكع ا٣ٞة٩ٮف اذلم أٔؽدد٫  ًؿ ٚةقذٞج٤ين يف ٦زنهل ث٧جنيح ابل١ؿم ٔك
كبكُخ هل ٦٪ةٝنةت ال٤ض٪ح، كأرتاض الكيؽ راحف دل٤ف ادلك٣ح يلع ػٌٮع 

 -مل٪ةٚةة ذلٟ ألظاكـ ادلقذٮر.. ثيؽ أ٩ين                    ن              راحف اجل٧٭ٮريح مؼىية  ألظاكـ ا٣ٞة٩ٮف 
ل٥ أ٢ٞ٩ هل مبلظْح الكيؽ ظكني النةٚيع ٩ةات الؿاحف كراحف ال٤ض٪ح..  -ثةبلؽا٬ح 
يلع رضكرة ػٌٮع راحف اجل٧٭ٮريح ل٤ٞة٩ٮف كٚعه إٝؿارق ث٧ٕؿٚح  أكاٟٚٞ» ٚٞةؿ يل/
دل٤ف يلع  -يلع اجلعٮ اذلم أٔؽدد٫  -كأذف يل أف أٔؿض مرشكع ا٣ٞة٩ٮف  “اجلٞي

كإذا ل٥ ختين اذلا٠ؿة اك٩خ ص٤كح دل٤ف الٮزراء ٗؽاة ٣ٞةيئ  الٮزراء يف أكؿ ص٤كح هل.
 .37/22/2:78ثةلؿاحف يف ٦زنهل ثذةريغ 

ٔؿض مرشكع ا٣ٞة٩ٮف.. كبؽأت الرشح إىل  كبؽأت اجل٤كح ثأف داعين الؿاحف“
الكةدة مٮاٚٞذ٫ يلع املرشكع.. ٚإذا ثجٕي إىل  ٣ٞةيئ ثةلؿاحف أكإىل  دكف أف أمري

الـمبلء أٌٔةء ال٤ض٪ح الٮزاريح ا٣ترشيٕيح يؿددكف ٦ة ٝةهل الكيؽ راحف دل٤ف ادلك٣ح 
 ٨ٔ ٦٪ةٚةة املرشكع ألظاكـ ادلقذٮر.

أخ ٔىةـ.. إ٩ين كاٚٞخ يلع  ٢ٝ ل٧٤ض٤ف ية“٬٪ة اثتك٥ الؿاحف.. ككص٫ الالكـ يل ”
اثتك٧خ ٨٦ املرشكع.. ا٩خ حل٫ ال دٞٮؿ ل٧٤ض٤ف إ٩ٟ اصذ٧ٕخ يب أمف يف ٦زنيل؟. ك

 .صة٩يب.. ٧ٚة إف ا٩ذيه الؿاحف ٨٦ مبلظْذ٫.. ظيت قةد الى٧خ
ال٤ض٪ح ا٣ترشيٕيح تلٕيؽ حبس٫ يلع ًٮء ٦ة صةء إىل  كٝؿر املض٤ف إاعدة املرشكع“

 .“لؿاحف يف اٚذذةح دكرة دل٤ف األ٦حيف ػُةب ا
  ٣٥٩١كؿث اُخزاةات اليجِث اتلِفيشنيث اىػييا  ي 

٦٭٧ح صؽا يف ٦ٛى٤يح اك٩خ ٩ُٞح إىل  ٩جذ٢ٞٝؽ يكٮف ٨٦ امل٪ةقت اآلف أف 
ظؽث يف ال١ٮا٣حف  ك٬ٮ ٦ة، دي٪ة٦يةت الرصاع يلع ا٣ٛؿكع ا٤ٕ٣ية ٨٦ مضؿة احلك٥

، كيه اال٩ذؼةثةت ا٣يت أز٪ةء ا٩ذؼةثةت ال٤ض٪ح اتل٪ٛيؾيح ا٤ٕ٣ية لبلحتةد االمرتايك
ـيـ وؽيق كقيؽ مؿيع كظك٨  ٚن٤خ ٚي٭ة مؼىيةت ٨٦ كزف كَجٞح ٧٠ةؿ رٕٚخ ٔك

 جةس زيك.ٔ
اكف ٨ّ ابلٕي  2:79اتل٪ٛيؾيح ا٤ٕ٣ية يف أكذٮبؿ  حظني أصؿيخ ا٩ذؼةثةت ال٤ض٪

أف دؿديت األوٮات احلةو٢ ٤ٔي٭ة اجلةصعٮف ٬ٮ ٦ٕيةر األقجٞيح اجلؽيؽ، ك١٬ؾا 



  

ثٕي الؿكايةت قج٪ةٝن٭ة ٨٦ ػبلؿ ٦ة ٬ٮ ٦ذةح ٔ٪٭ة يف ظؽزخ امل٪ةكرات ا٣يت 
 امل١ذٮبح..
دك٨ تلذٮاٜٚ ٦ٓ ١ٚؿة الؿاحف ٔجؽ اجلةرص ٨ٔ  أف اجلتيضح ل٥٪ة ٩ٕؿؼ كل١٪

األٝؽ٦يح كاأل٤ٌٚيح ك١٬ؾا ٚإ٫٩ دٮيل ث٪ٛك٫ إاعدة ا٣رتديت، ك١٬ؾا أوجط الؿاحف 
أ٩ٮر الكةدات كظكني النةٚيع ٦ذ٪ةّؿي٨ دكف دٌٛي٢ ٦ٕني إال أف الكةدات رساعف 

راةقح  دؿؾاكف ٝؽ كخبةوح ثٕؽ أف اكالحتةد االمرتايك، دٞؽـ يف أكرث ٨٦ دلةؿ  ٦ة
بليت مٞري.. ٚٞؽ أوجط الكةدات مكبٮال ٨ٔ ادل٠ذٮر حم٧ؽ ا٣ربملةف كػ٫ٛ٤ ٚي٭ة 

ك٬ٮ أكرب ٦٪ىت ثؿكدٮًلٮيل يف  (ال٤ض٪ح املؿًلـيح) الكيةقيح يف االحتةد االمرتايك حال٤ض٪
د٥ اتل١ؿيف اجل٭ةيئ تلٞؽـ الكةدات  :2:7االحتةد االمرتايك ٠ؾلٟ ٚإ٫٩ يف ديك٧رب 

لؿاحف اجل٧٭ٮريح ٠٪ةات كظيؽ ك٬ٮ ٦ة أُٔةق ٚؿوح دٮيل الؿيةقح ثٞؿار دٕيح٪٫ ٩ةاجة 
 .ز٥ الؿيةقح ػ٤ٛة لؿاحف الؿاحف ٔجؽ اجلةرص املٮٝذح

ك١٬ؾا ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ ثة٧َب٪ةف أف النةٚيع ٚٞؽ مٮٝٓ الؿص٢ اثلةين د٧ة٦ة يف 
ظني ٔني الكةدات ٩ةات لؿاحف اجل٧٭ٮريح كأ٫٩ ثؽأ يٛٞؽ ٬ؾا املٮٝٓ  :2:7ديك٧رب 

ا٤ٕ٣ية كدؿدجخ يلع إصؿاا٭ة ػؿكص٫ ٨٦  اتل٪ٛيؾيح يخ ا٩ذؼةثةت ال٤ض٪حظني أصؿ
الٮزارة ظير اكف حيذ٢ ٦ٕٞؽ اجلةات الٮظيؽ ل٤ؿاحف ٔجؽ اجلةرص ٚي٭ة ٦ذٞؽ٦ة يلع 

 اتل٪ٛيؾيح.اجل٧يٓ يلع ظني اكف الكةدات ٩ٛك٫ يف ق٤ُح أػؿم ٗري الك٤ُح 
٠ذ٧ةؿ كا، 2:79ثلةين يف ا٠ذٮبؿ ملٮٝٓ اؾا اكهلؾا ٚة٫٩ ٚي٧ة ثني ثؽء ٚٞؽاف النةٚيع هل

ثني ٦ة رصاع ٦ة ي٧ك٨ كو٫ٛ ثأ٫٩ اكف ٬٪ةؾ  :2:7ٚٞؽ ا٫٩ هلؾا املٮٝٓ يف ديك٧رب 
ني يف الك٤ُح ٨٦ أٌٔةء دل٤ف ٝيةدة اثلٮرة، ك٨٦ ا٣ُؿيٙ أ٩٭٧ة يالؿص٤ني ابلة٬ٝؾي٨ 

٨٦ ٩ٛف ادلٕٚح ك٨٦ ا٣ُؿيٙ أيٌة أ٩٭٧ة ٨٦ ٩ٛف املعةْٚح، ك٨٦ ا٣ُؿيٙ زةثلة أف 
كقٮؼ جنؽ يف ٠سري ٨٦ املىةدر اتلةرخييح ٦ة  ة ذات ننةط اصذ٧ةيع ثةرز،ذاك٩ صذي٭٧ةزك

 .ي٤ٌف الٌٮء يلع ٬ؾا ا٣تكةثٜ ثني ا٣ُٞجني
٣ٌٕل وربم ٦٪ؾ دؿؾ راةقح احلىني ث٧سةثح امل٢ٕٞ ٝؽ أوجط اكف االحتةد االمرتايك 

٤ٜ ٤ٔي٫ ظةدث بكجت ٦ة أَٞىرية ا٣ثٕةد اإلٚي٧ة ٔؽا ٚرتة ] 2:76الٮزارة يف أكذٮبؿ 
يف ٬ؾا كٝؽ اكف ٣ٌٕل وربم  [٨٦ االحتةد الكٮٚيحيت ثؽكف مجةرؾد٭ؿيت ابلٌةآ 

 .كاًط احلؽكد كاملٕةل٥أك ثةل٤٘ح املٕةرصة لٮيب ٠جري ٠جري  االحتةد ظـب



  

أ٩ٮر الكةدات  ل٥ يك٨ حلكني النةٚيع كال ل٤ؿاحف كاملن٭ٮر أ٫٩ ك٨٦ املٕؿكؼ
يك، كإف اكف الكةدات يذ٧ذٓ ثٕبلٝةت كاقٕح ٦ٓ ٦س٢ ٬ؾا ال٤ٮيب يف االحتةد االمرتا

ك٩تيضح ٣ُجيٕذ٫  2:75الكيةقحني املع٤يني ٩تيضح راةقذ٫ ملض٤ف األ٦ح ٦٪ؾ 
النؼىيح الٮدكدة، ٧٠ة أف ظكني النةٚيع اكف يذ٧ذٓ ثٞجٮؿ كاقٓ ٩تيضح َجيٕح 

٧٠ة مؼىيذ٫ املؿحيح املٞجٮ٣ح يلع مجيٓ املكذٮيةت، كبٕؽق ٨ٔ الرصااعت ا٣ْة٬ؿة، 
األ٦ني ا٣ٕةـ لبلحتةد ٝؽ م٢٘ مكبٮحلح اكف ٩ٛك٫ أف النةٚيع  ذضة٢٬يججيغ جلة أف ٩

 .االمرتايك يف ا٣ٛرتة ا٣يت اكف ٚي٭ة يلع وربم راحف ل٤ٮزراء
       ن                                                    جنؽ ٠سريا  ٨٦ احلؽير ٨ٔ ٬ؾق اال٩ذؼةثةت يف ٠سري ٨٦ املىةدر كاملؾ٠ؿات 

ا٧ٞ٣ح َي٤ح ٔ٭ؽ  ل مكذٮيفالكيةقيح ٚٞؽ اك٩خ ث٧سةثح احلؽث اال٩ذؼةيب الٮظيؽ 
الؿاحف ٔجؽ اجلةرص لك٫، كٝؽ ٔرب الؿاحف أ٩ٮر الكةدات ٩ٛك٫ ٨ٔ مؿارد٫ ٨٦ ٬ؾق 
ٓ احلؽير  اال٩ذؼةثةت، ٧٠ة ٠ذت ٠سريكف ٨٦ اذلي٨ ل٥ يٮٚٞٮا ٚي٭ة، ك٣حف ٬ؾا مًٮ

 ٤ُٓاملنةرًلني حلٞيٞح ٦ة ظؽث، كل١٪٪ة ٬٪ة الثؽ أف ٩ لظؽث كر  ٨ٔ دٛىيبلت ٦ة
وٮرت ٦ة ركل ث٫ ال١ذةب اذلي٨ اك٩ٮا يكض٤ٮف ٣ًٕل وربم يت ا٣ٛٞؿات ا٣ىلع ل٤ٞةرئ 

اراءق ٚي٧ة د٧ٌ٪ذ٫ ٬ؾق الؿكايةت ٨٦ احلؽير ٧ٔة يٕذربق ىلع وربم ث٧سةثح ٦ٕة٩ةة 
 .مؤامؿات الكةدات ًؽق ٨٦ظكني النةٚيع يف ٬ؾق املٕؿًلح 

أ٩ٮر  ٩بلظِ أف اذلي٨ ٠ذجٮا ٬ؾا الؿأم ٥٬ ٨٦ امل٪ةكاني ل٤ؿاحفنكذُيٓ أف ك
ات كأ٩٭٥ ل٥ يكذجٮا ٬ؾا إال ثٕؽ كٚةد٫، كقٮاء وط ٦ة يؿكك٫٩ أـ ل٥ يىط ٚ٭ٮ الكةد

٠ٛي٢ ثأف  ()الكةدات كالنةٚيع اتل٪ةٚف ثني ٩ْريي٨يكت٪ؽ إىل ا٣ٞٮؿ النةآ ثأف 
، كلؤلقٙ النؽيؽ ٚإف ٬ؾق ا٣ٞةٔؽة دذ١ؿر ()يلع وربميؿصط ٠ٛح زة٣ر أ٢ٝ ٦٪٭٧ة 

أثؿز ٝةٔؽة يف اػذيةر ٠سري ٨٦ ا٣ٞيةدات يف مرص يلع ادلكاـ ث٢ كدكةد دكٮف ث٧سةثح 
 .اثلة٣ر ظني ينذؽ الرصاع ثني األكؿ كاثلةينإىل  ثةل٤ضٮء

 /“يلع وربم يذؾ٠ؿ “ك٬ؾا ٬ٮ ٩ه ٦ة يؿكي٫ يلع وربم ٣ٕجؽ اهلل إ٦ةـ يف ٠ذةث٫ 
.. ٠٪ة م٤زت٦ني ثذ٤ٕي٧ةت الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ثأال ٩ذؽػ٢ ك٣ك٨ الؿاحف “

ٌٔةء ٦٪٫، أل٫٩ ثبل مٟ ق٧ٓ، كي٥٤ٕ مٮٝٙ األ ، كٌلف ػةاٛةأ٩ٮر الكةدات ل٥ ي٤زتـ
ح  كٌلف ػةاٛة أيٌة أف حيى٢ ظكني النةٚيع يلع أوٮات أكرث ٦٪٫.. ٚؾ٬ت ملض٧ٔٮ



  

أٌٔةء ال٤ض٪ح املؿًلـيح ٨٦ أث٪ةء امل٪ٮٚيح، ك٤َت ٦٪٭٥ رسا أال يجذؼجٮا ظكني 
حمةْٚح امل٪ٮٚيح النةٚيع. اك٩خ اال٩ذؼةثةت لك٭ة ظؿة دكف دؽػ٢، ٚي٧ة ٔؽا أوٮات 

ا٣يت قعجخ ٨٦ دأييؽ ظكني النةٚيع.. كٌلف ٬ٮ اتلؽػ٢ الٮظيؽ يف اال٩ذؼةثةت، كٝؽ 
ٚ٭٫٧ الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص، اكف الؿاحف جي٤ف يف م١ذيب ٣حكرتيط ك٫ٕ٦ الؿاحف 
أ٩ٮر الكةدات، كظكني النةٚيع.. كٌلف األمؿ ٝؽ ٚ٭٥ ٨٦ قري ا٤٧ٕ٣يح اال٩ذؼةثيح.. 

كاثتك٥.. اذلم ٥٤ّ يف ٤٧ٔيح ا٩ذؼةثةت ال٤ض٪ح اتل٪ٛيؾيح ا٤ٕ٣ية ٬ٮ  الؿاحفإىل  ك٩ْؿ
 .ةٚيع.. ك٣حف الؿاحف أ٩ٮر الكةداتظكني الن

٨٦ دكف أف كال ٦ة د٪ه ٤ٔي٫ ٬ؾق الؿكايح ٦ة دٮيح ث٫  أمؿرقذُيٓ أف ألكخ ك
أ٤ٜٔ ٤ٔي٭ة ثة٣تكة ؿ ٢٬ اكف يف كقٓ يلع وربم أف يٮص٫ ٦س٢ ٬ؾق اجلىيعح 

أف يٮص٫ هل ٦س٢ ٬ؾق ىلع وربم ٩ٛك٫ ةدات؟ ك٢٬ اكف ٨٦ مى٤عح أ٩ٮر الك ل٤ؿاحف
اجلىيعح؟ ك٢٬ اكف ٤ُ٦ٮبة أ٫٩ أف يٮص٫ هل ٦س٢ ٬ؾق اجلىيعح؟ ث٢ ٣ٌٕل أجتةرس كأٝٮؿ 

 ك٢٬ اكف ٤ُ٦ٮبة ٦٪٭٧ة أك ٨٦ أي٭٧ة ٢٧ٔ كننةط؟؟.
الؿاحف أ٩ٮر الكةدات ٚيٞٮؿ/ دؿض يذعؽث يلع وربم ٨ٔ أف اجلتيضح اللكيح ل٥ 

ٌٗت الكةدات كأذ١ٙ يف ٦زنهل، كٌلف زةاؿا أل٫٩ ل٥ حيى٢ يلع أيلع  َجٕة..“
األوٮات. ك٨٦ قؼؿيح ا٣ٞؽر أ٩ين ٠٪خ أذ٬ت إحل٫ يف ثحذ٫ كأٝٮؿ هل/ إف ٬ؾق يه 
ادلي٧ٞؿاَيح، كإ٫٩ يف ال٤ض٪ح اتل٪ٛيؾيح للك ٌٔٮ وٮت ٦تكةك ٦ٓ ز٦ي٫٤ اآلػؿ ثرصؼ 

جيٮز أف  ٍُ ل٧٤كذٞج٢، كالاجلْؿ ٨ٔ ٔؽد األوٮات ا٣يت ظى٢ ٤ٔي٭ة.. كإ٩٪ة دخن
٩ٌ٘ت ٨٦ ٩ذةاش اال٩ذؼةثةت أية اك٩خ.. ٠٪خ أٝٮؿ هل/ ا٢٧ٔ كأّ٭ؿ ننةَٟ، كبٕؽ 
ذلٟ ي٧ك٨ أف حتى٢ يلع أيلع األوٮات يف اال٩ذؼةثةت املٞج٤ح.. ك٣حكخ ا٤٧ٕ٣يح 

 .”ر٥ٝ كاظؽ أك ر٥ٝ ازجني..
 ْو اكن الصئيط غتس اجلارص كصر حفقيو الؼاـيع ىلع العادات؟

ت أف أدٕةم٢ ثةظرتاـ ثة٣ٖ ٦ٓ اآلراء ا٣يت يجؽي٭ة الىعٛيٮف كأوعةب دٕٮد
٪ٌُف ٨ٔ ال١ذةثةت اتلةرخييح، كهلؾا ٚإين ٦ٕين ثةإلصةثح ٨ٔ ٬ؾا الكؤاؿ املرسيح أك امل

إىل  الكجت اذلم ص٢ٕ الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ي٢ٌٛ ظكني النةٚيع ز٥ يٕٮد
ك٨٦ ا٣ُؿيٙ أف ٬٪ةؾ  (ظؽثإف صةز أف ٬ؾا ٝؽ )دٌٛي٢ الؿاحف أ٩ٮر الكةدات 



  

اكف أف النةٚيع ك٦ة دؽؿ ٤ٔي٫ ٨٦  ا٣ٞىح املذؽاك٣ح ا٣يت د٪ةكجلة٬ةإصةثح صة٬ـة كيه 
الؿاحف ٔجؽ اجلةرص يف منةٔؿق ظني حتؽث يف أظؽ االصذ٧ةاعت ا٣يت ٔٞؽ٬ة  لٝؽ اذ

أق٤ٮب إىل  ككص٫ ا٩ذٞةدات ٔ٪يٛح 2:78الؿاحف ٔجؽ اجلةرص مل٪ةٝنح أقجةب اهلـي٧ح 
. ك٬ؾق كإٝح وةدٝح كظٞيٞيح ك٦٭٧ح يف دةريغ الؿص٤ني، كل١ين أظت أف احلك٥.
 ا٣ٞؿي٪ح اتلةرخييح امل٭٧ح ا٣يت الإىل  كذلٟ ثةتلججي٫، ٬ؾا الؿأم يأذ٠ؿ ٦ة ي٪ةٝٚأدؽارؾ 

يججيغ جلة أف ٩ذضة٤٬٭ة كيه أف ٬ؾق الٮإٝح ٩ٛك٭ة ٝؽ ظؽزخ ثةتلأكيؽ ٝج٢ ٦ةرس 
ٚيع الظذبلؿ مٮٝٓ الؿص٢ ؿوح حلكني النةديعخ ٚي٫ ا٣ٛأك٬ٮ اتلةريغ اذلم  2:79
كادلحل٢ يلع ذلٟ أ٩٭ة ظؽزخ ٝج٢ أف يرتؾ ٔىةـ ادلي٨ ظكٮ٩ح ٌٔٮيح دل٤ف “اثلةين 

 ..“ةتك٬ٮ أظؽ ركاد٭ة اثلٞف ٚٞؽ م٭ؽ٬ة ث٪ٛك٫ يف املض٤ 2:79الٮزراء يف ٦ةرس 
ك١٬ؾا ٚٞؽ دجؽك ٔبلٝح الكبجيح مٌُؿبح يف إرصةع ٌٗت الؿاحف ٔجؽ اجلةرص 

٬ؾا الكجت ألف النةٚيع ٢ّ ٦ذٞؽ٦ة ثٕؽ ٬ؾق الٮإٝح ك١٬ؾا إىل  النةٚيعني ظكيلع 
إىل  ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ ثأف ٬ؾق الٮإٝح ٝؽ دٕٚخ الؿاحف ٔجؽ اجلةرص ٦جةرشة ٚإ٫٩ ال

دٞؽي٥ الكةدات يلع ظكني النةٚيع.. ك٣ك٨ اذلي٨ يٕؿٚٮف َجةآ الؿاحف ٔجؽ 
ة ل٤ذرصٚةت الكيةقيح ٔ٪ؽ ٧ٝح اتلأزريات ابلٕيؽ ل         ن                اجلةرص صيؽا  كاذلي٨ يؽرًلٮف ٦ؽ

                                              ن                   يكذُيٕٮف أف ي٪ٛٮا أف ٬ؾق الٮإٝح ٝؽ دؿًلخ ازةرا  ٦ة يف ٩ٛكيح الؿاحف  الك٤ُح ال
دؿصيط ٠ٛح الؿاحف أ٩ٮر الكةدات ك٬ؾا ٬ٮ ٦ة إىل  ٔجؽ اجلةرص ص٤ٕذ٫ ي٧ي٢ ثٕؽ ٚرتة

 ظؽث ثة٢ٕٛ٣.
 ؾالح الؼاْس روانيث رجو اىربوحًٔلٔل 

 ةركايح لىبلح النة٬ؽ ل٥ يؿك٬ة إال ثٕؽ كٚةيف ٦ة ٬ٮ ٦ذةح ل٤ٞةرئ املس٢ ٩٪٢ٞ 
الكةدات يف ظؽير أصؿاق ٫ٕ٦ أ٩ٮر حم٧ؽ كنرشق يف ٠ذةث٫ م٭ٮد ٔرص الكةدات ظير 

 يٞٮؿ/
قةٔح كًل٪خ أ٩ة يف اإلق١٪ؽريح  35ادلكؿ يف زيةرة ملرص ملؽة  إظؽلاكف راحف “

كةدات؟ ٤ٝخ/ ادى٢ يب قةَل رشؼ ٣حكأؿ ٨٦ اجلةات األٝؽـ ظكني النةٚيع أـ أ٩ٮر ال
إف اتل٤ٕي٧ةت ا٣يت ٔ٪ؽم أف األٝؽ٦يح ا٣يت ٩أػؾ ث٭ة يه أٝؽ٦يح دل٤ف ٝيةدة اثلٮرة 
ا٣ٞؽي٥. اكف الؿاحف أ٩ٮر الكةدات يف دل٤ف ٝيةدة اثلٮرة أٝؽـ ٨٦ ظكني النةٚيع. 



  

ٝةؿ قةَل رشؼ/ ٣ك٨ ظكني النةٚيع أٝؽـ ٦٪٫ ٠٪ةات ل٤ؿاحف ٔجؽ اجلةرص. ٤ٝخ/ 
م. كيه د٤ٕي٧ةت ٔجؽ اجلةرص. ثٕؽ ٚرتة كصزية ادى٢ يب ٬ؾق اتل٤ٕي٧ةت ا٣يت ٔ٪ؽ

ظكني النةٚيع د٤يٛٮ٩ية حلٞٮؿ يل إ٫٩ أٝؽـ ٨٦ الؿاحف أ٩ٮر الكةدات ثذةريغ اتلٕيني. 
٤ٝخ هل/ أيٮق.. ك٣ك٨ د٤ٕي٧ةت الؿاحف ٔجؽ اجلةرص يل أف األٝؽ٦يح أٝؽ٦يح دل٤ف 

اػذري ٩ةاجة أكؿ لؿاحف  ٝيةدة اثلٮرة ٦ة ٔؽا املنري ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ أل٫٩ اكف ٝؽ
كبٕؽ ذلٟ ادى٢ يب الؿاحف أ٩ٮر الكةدات ٨٦ ٦يخ أثٮ ال١ٮـ ٤ٞٚخ هل/  اجل٧٭ٮريح.

الؿاحف ٔجؽ اجلةرص يف إىل  أ٩خ األٝؽـ. يف ٬ؾا الٮٝخ ثٕر قةَل رشؼ ثؿقة٣ح
وبلح  قؼة٣ُٮبٮ ثةالحتةد الكٮٚييت ٣حكأهل ٚاكف رد الؿاحف ٔجؽ اجلةرص/ ادؿؾ

 .“املنلكحالنة٬ؽ يذرصؼ كحي٢ 
اٝرتظخ أف اجلةات اذلم يٞةث٢ الؿاحف الٌيٙ “كيكذُؿد وبلح النة٬ؽ ٝةابل/ 

يف املُةر ال حيرض ٦أدثح ا٣ٕنةء كحيرض٬ة اجلةات اآلػؿ. كادٜٛ الؿأم يلع أف ظكني 
النةٚيع يكذٞج٢ الٌيٙ يف املُةر كيٞي٥ الؿاحف أ٩ٮر الكةدات هل ٦أدثح ا٣ٕنةء. 

إىل  ل٥ يجذ٫ الرصاع إال ظي٪٧ة كو٢ الؿاحف ٔجؽ اجلةرصكا٩ذ٭خ ٬ؾق املنلكح.. ك٣ك٨ 
٦ُةر ا٣ٞة٬ؿة اعاؽا ٨٦ االحتةد الكٮٚييت ثٕؽ رظ٤ح ا٣ٕبلج ك٬ٮ ي٥٤ٕ ٦ة دار ثني 

ثٕؽ ٬جٮط  االزجني ظٮؿ أظٞيح لك ٦٪٭٧ة يف األٝؽ٦يح ٠٪ةات لؿاحف اجل٧٭ٮريح.
ٓ ق٥٤ ا٣ُةاؿة.. أرسع لك ٨٦ الكةدات كظكني ا لنةٚيع لك ٦٪٭٧ة ا٣ُةاؿة كأز٪ةء ًك

الؿاحف ٔجؽ اجلةرص ٝج٢ اآلػؿ ك٬٪ة إىل  يؽٚٓ اآلػؿ ثكذ٫ٛ حل٤ُٓ ٝج٢ اثلةين.. حلى٢
أ٩ٮر..  دٕةؿ ية لّ٭ؿت ٔجٞؿيح الؿاحف ٔجؽ اجلةرص.. كٝٙ يلع ٔذجح الك٥٤ ك٩ةد

ٚذٞؽـ الكةدات كق٥٤ يلع الؿاحف ٔجؽ اجلةرص كٝج٫٤ ز٥ ق٥٤ النةٚيع يلع الؿاحف 
 .”كا٩ذ٭خ منلكح األٝؽ٦يح.. ٔجؽ اجلةرص كٝج٫٤،

 اأن يعتب أركإىل  وؾو الرصاع أو اتلِاـط ة ن العادات والؼاـيعْو 
 ؟غتس اجلارصيصئيط ل

إصةثيت ٨ٔ ٬ؾا الكؤاؿ يه/ ال، ك٦ٓ ٬ؾا ٚبلثؽ أف ٩ذأم٢ يف ركايح ًٕيٛح ٦جكٮبح 
 إىل ٦ؽيؿ ُمةثؿات ٗري من٭ٮر.



  

يٛيؽ كيع الؿاحف ٔجؽ اجلةرص ٦ة  رص٢ ا٣ربكدٮًلٮؿالنة٬ؽ وبلح ٨ٔ تلٮ٩ة ٤ٞ٩٪ة 
ث٭ؾا الكجةؽ كل١٪٪ة جنؽ أيٌة يف أدثيةت الكيةقح املرصيح ٦ة يٛيؽ أف املكأ٣ح ٝؽ 

ـ٥ٔ ٚي٫ أمحؽ اكم٢ أف ا٩ذٞةد النةٚيع تلٞؿيت إىل  دٕؽت ظؽكد اتل٪ةٚف احلؽ اذلم ي
دٕيني الكةدات ٩ةاجة إىل  الؿاحف ٔجؽ اجلةرص ل٤كةدات دٚٓ الؿاحف ٔجؽ اجلةرص ٩ٛك٫

 .ل٤ؿاحف
كق٪بلظِ يلع ٬ؾق الؿكايح أ٩٭ة دٛذ٢ٕ ٦ٛةرٝح يف قُؿي٭ة األػريي٨ ثح٪٧ة َجةآ 

 األمٮر أف د٧يض ٧٠ة ظؽث ثة٢ٕٛ٣.
ف ٨٦ أكراؽ أمحؽ اكم٢ راح“ا٣يت كردت يف ٠ذةب ا٣ٕضيجح الؿكايح ٬ؾق كجلٞؿأ 

ح يف ألمحؽ ٔـ ادلي٨ كلكخ ث٧كذُيٓ أف ا٩ذٞؽ الؿكاي “قجٜ يذؾ٠ؿاملؼةثؿات ا٣ٕة٦ح األ
وؽكر ٝؿار الؿاحف ٔجؽ اجلةرص كل١ين أدٕضت ٨٦ إىل  دذةثٓ األظؽاث ا٣يت أدت

الكُؿي٨ األػريي٨ ٚي٭ة الزلي٨ يىٛةف دٮٝيٓ ا٣ٞؿار ٝج٢ ظ٤ٙ احل٧ني ثة٣٘ؿاثح ٦ٓ أف 
٩ة أك٣ك٨ يجؽك أف أمحؽ اكم٢ ٝؽ أراد محبة اػؿ ل٥ أدرًل٫ ، يهي٬ؾا ٬ٮ ا٣ُجييع كابلؽ

 ثٞؽرايت ا٣ٞةرصة.
 /٢ ٚي٧ة ٬ٮ ٦جكٮب إحل٫ؽ اكميٞٮؿ أمح

٣ٞؽ اكف الؿاحف أ٩ٮر الكةدات يذعؿؾ ظؿًلح كاقٕح يف ملك ٣ٞةءات مٕجيح، “
ثذ٤ٕي٧ةت ٨٦ الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص، أ٦ة الكيؽ ظكني النةٚيع ٚٞؽ اكف ٌٔٮا يف 
ال٤ض٪ح اتل٪ٛيؾيح ا٤ٕ٣ية حيرض اصذ٧ةاعد٭ة كيجذيه دكرق ػةرج ٬ؾق االصذ٧ةاعت، ك٣ٞؽ 

ٕ٭ة الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص يلع اعدٜ الؿاحف أ٩ٮر أوةثخ امل كبٮحلةت ا٣يت ًك
الكةدات يف ٬ؾق ا٣ٛرتة الكيؽ ظكني النةٚيع ثةحل٪ٜ النؽيؽ، كأراد أف يٮو٢ 

م١ذج٫ إىل  الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ثأٝرص ا٣ُؿؽ ٚةقذؽيع قةَل رشؼإىل  إظكةق٫
 ةس أٝؽار٬ة كاقذعٞةٝةد٭ة،إف الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ل٥ يٕؽ يُٰٕ اجل“كٝةؿ هل/ 

. اكف ظكني النةٚيع يؽرؾ أف قةَل رشؼ ٨٣ “كإف ٨٦ ظٮهل لؤلقٙ يؤزؿكف ٤ٔي٫
الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ػبلؿ دٝةاٜ إىل  حيذِٛ ثؿقةتل٫ جلٛك٫. كأ٫٩ قح٪٤ٞ٭ة ث٪ى٭ة

 .”    ن          ن            اعثؿا ، أك دٕجريا  ٨ٔ ًيٜ مؤٝخ ظيت لٮ ٝي٤خ هل يف ٦ٕؿض ظؽير يجؽك
ؼ يف مكةء احلٮـ ٩ٛك٫ كيف أٔٞةب ال٤ٞةء ٩ه ٦ة ٝةهل ظكني ك٣ٞؽ ٢ٞ٩ قةَل رش“

                                                                     ن النةٚيع، كٌل٩خ اجلتيضح أف الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ٝؿر أف يؿد يلع الؿقة٣ح ٤٧ٔية  
                               ن                                        ثذٕيني الؿاحف أ٩ٮر الكةدات ٩ةاجة  هل، كإف الكةدات ظ٤ٙ احل٧ني يف الىجةح ابلة٠ؿ 



  

ؿب ٨٦ ذلٟ أف ٝؿار  مٮق١ٮ،إىل  ٝجي٢ ٦٘ةدرة الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ث٢ اأٗل
                              ن                                         دٕيني الؿاحف أ٩ٮر الكةدات ٩ةاجة  ل٤ؿاحف اكف ٝؽ كٝٓ يف الىجةح ابلة٠ؿ كٝج٢ أف 

 .“الؿاحف احل٧ني ا٣ٞة٩ٮ٩يح ثة٢ٕٛ٣ حي٤ٙ ٩ةات
 الصوانيات املِارصة ىػاكػث أنيست، ةمصخلث ؽري ٌتارشة، أظتليث العادات 

٪ة الؿكايةت ا٣يت حتؽزخ ٨ٔ ظٞيٞح  اآلحلح ا٣يت قةٔؽت ىلع ٠٪ة ٝؽ اقذًٕؿ
ك٢ٕ٣ ٬ؾا يؤًلؽ جلة ٦ٕين اػؿ ل٥ اػذيةر ظكني النةٚيع دلػٮؿ دل٤ف ٝيةدة اثلٮرة، 

ك٬ٮ أف الكةدات اكف ثة٢ٕٛ٣ أٝؽـ ٨٦ النةٚيع إذا ٨٦ ركايذ٭٥، يٞىؽ إحل٫ لك ٬ؤالء 
                                                         ن          اك٩خ األمٮر دذ٤ٕٜ ثةألٝؽ٦يةت!! ٚٞؽ اكف الكةدات ثك٢ دأكيؽ ٌٔٮا  يف ال٤ض٪ح 

 .ل٤ٌجةط األظؿار ٝج٢ ظكني النةٚيع ث٧ؽة َٮي٤ح صؽا اتل٪ٛيؾيح
ٔكؿ الؼاـيع املػارض ىزتًليث العادات خلالـث غتس  روانيث أٌ ن ْٔخسي غَ م

 اجلارص 
، تك٧يح الؿاحف اجلؽيؽ (أك ٦٪ةكرات)دٮيف الؿاحف ٔجؽ اجلةرص كبؽأت منةكرات 

خ أف ٩ٛك٫ أظٜ ثةلؿاةقح ك٣ك٨ اجلج٭ةت ا٣يت ظكج لكٌلف ظكني النةٚيع يؿ
دـًليذ٫ كاحلىٮؿ هل يلع إىل  ماكقج٭ة حتٜٞ ثٮصٮد الؿاحف أ٩ٮر الكةدات اك٩خ أرسع

٫ أوعةثجيؽ  كيف ال١ذةثةت الكيةقيح الكـ ٠سري ٨ٔ ٬ؾق الكةاعت ال .ظ٫ٞ ادلقذٮرم
    ن                                                                    ظؿصة  يف أف يؿككا مكةٔي٭٥ يف دأييؽ٥٬ ل٤كةدات ٦ٓ أ٩٭٥ ٠ذجٮا ٔجةراد٭٥ ٨٦ أص٢ 

                          ن                    ٦ةًي٫، ك٨٦ ا٣ٕضيت أف أظؽا  ٨٦ ٬ؤالء ل٥ يجؽ أم اهلضٮـ ٤ٔي٫ كيلع ٝؽراد٫ كيلع
ذؾار حلكني النةٚيع ك٬ٮ ابلؽي٢ األكص٫ يٮ٦٭ة إذا اك٩ٮا حيؿوٮف يلع  مٕٮر ثةأل

َجيٕح ممةرقح املرصيني راحف ثٕيؽ ٨ٔ ا٣ٞي٢ كا٣ٞةؿ، كل١٪٭ة لؤلقٙ النؽيؽ 
ةيض، ك٨٣ ال٤ٕجح الكيةقيح ًيٞح االٜٚ ظيت يف احلؽير ٨ٔ املا٣بكُةء دلي٪ة٦يةت 

ـ٧ٔٮف أل٩ٛك٭٥ ا٣ٞؽرة يلع و٪ةٔح لك  ث٧ة  ءيش٩٪٢ٞ ٨ٔ ٠ذةثةت اذلي٨ اك٩ٮا داا٧ة ي
يٞٙ ٔ٪ؽ ظؽكد كاذلم  ال                     ٌ                        يف ذلٟ الؿ قةء ٚٞؽ م٢  ا٣ٞؿاء ظؽيس٭٥ ا٣رنصيس اذلم

كل١٪٪ة قج٪٢ٞ الؿكايح ٨ٔ ٠ذةب لٮزيؿ ادلك٣ح أ٦ني ٬ٮيؽم ك٬ٮ  ثأك٫٤٧.ي٧ذ٭٨ مٕجة 
يح ٚي٧ة يؿكي٫، ٨٦ اجلج٭ح املٕةديح أل٩ ٔٮ ـاف كاملًٮ ٮر الكةدات كل١٪٫ ٝؿيت ٨٦ االد

ٌٚبل ٨ٔ ثٕؽق ٨ٔ ا٣رنصكيح امل٤ُٞح ٧٠ة أ٫٩ ظؿيه يلع ازجةت لك الؿكايةت ظيت 
 رتدد.......٤ٞٮؿ ثأ٩٭ة دة٬ة ل٧٤ض٭ٮؿ كنكج٭ة لث٪كأف 



  

حلك٥  اقذعيةء ٦ة ٝي٢ إف األيةـ األكىل يؤًلؽ أ٦ني ٬ٮيؽم يلعكيف ٬ؾق الؿكايح 
ات ٝؽ م٭ؽت حمةكالت صةدة ٨٦ ظكني النةٚيع إلزجةت كصٮدق املذ٪ةقت ٦ٓ الكةد

ك٦٭٧ة  ،٣غإ٠عؿو٫ يلع اإلٝة٦ح يف ٝرص ٧٠ة يٞي٥ الؿاحف... َٮؿ ثٞةا٫ يف الك٤ُح 
ٝي٢ ٚي٧ة ركم ٨ٔ ٬ؾق ا٣ٛرتة ٨٧ٚ اثلةثخ أف النةٚيع ٝؽ أوجط رق٧ية كدقذٮرية 

تلأكيؽ كبك٢ ٦ة ي٧ك٨ ٨٦ الؿق٧يةت ث٧سةثح الؿص٢ اثلةين يف ادلك٣ح ثأكرب ٝؽر ٨٦ ا
 .2:86كأ٫٩ ٢ّ ٠ؾلٟ ظيت 

الكيؽ  ل            ن        كل٥ يؽـ َٮيبل ، إذ أثؽ حكّ٭ؿ اجتةق اػؿ ٢ّ ٤٘٦ٞة يف دااؿة ًيٞ.... “
ظ٫ٞ يف دؿميط ٩ٛك٫ مل٪ىت راحف  -ٔ٪ؽ كٚةة الؿاحف ٔجؽ اجلةرص  -ظكني النةٚيع 

ـٔي٥ الؿاظ٢ ٦ٓ الكيؽ الؿاحف أ٩ٮر                  ن                                 اجل٧٭ٮريح، ٦ٕذ٧ؽا  يف ذلٟ يلع منةرًلذ٫ ل٤
الكةدات، كأف ادلقذٮر ٩ه يلع اجلةات األكؿ ٍٚٞ، كأف أية ٨٦ االق٧ني/ الكةدات 
كالنةٚيع ل٥ ين٢٘ ٬ؾا امل٪ىت. ك٬٪ةؾ ٠سري ٨٦ الؿكايةت ٨ٔ أف اتلٮدؿ ٝؽ ث٤ٖ 

               ن ظؽ ٠جري، ٚاكف مرصا  إىل  ثةلكيؽ ظكني النةٚيع ٦ؽاق يف ٤ُ٦ٓ ٔ٭ؽ الؿاحف الكةدات
ٞرص ا٣ُة٬ؿة ٦ة داـ الؿاحف الكةدات ٝؽ اقذأزؿ ثة٣ٞرص اجل٧٭ٮرم، يلع االقتبسةر ث

أ٫٩ ا٦ذ٪ٓ ٨ٔ ظٌٮر  ل      ن                          اكف مرصا  يلع دٮيل راةقح الٮزارة، كيؿك لكيف ركايةت أػؿ
اصذ٧ةع ال٤ض٪ح املؿًلـيح اذلم اكف قحذ٥ ٚي٫ ٦٪ةٝنح ٝؿار ال٤ض٪ح اتل٪ٛيؾيح ا٤ٕ٣ية 

اجل٧٭ٮريح. كٌلف قجت دٞؽي٫٧ ٣رتميط الكيؽ الؿاحف أ٩ٮر الكةدات مل٪ىت راحف 
َةملة أف الؿاحف أ٩ٮر الكةدات رمط  ،لبلقذٞة٣ح ٬ٮ د٧ك٫١ ث٧٪ىت راةقح الٮزراء

 ٥ لؿاةقح اجل٧٭ٮريح. كيجؽك أف أظؽا ل٥ يذى٢ بكيةدد٫ خبىٮص ٬ؾق االقذٞة٣ح كبةلٗؿ
 .”٨٦ ذلٟ ٚإ٫٩ قعج٭ة يف احلٮـ اتلةيل ٧٠ة ٧٤ٔ٪ة!!

 كيكرتق٢ أ٦ني ٬ٮيؽم ٚيٞٮؿ/
قيةدد٫ ٬ٮ ا٣ٌٕٮ الٮظيؽ يف ال٤ض٪ح اتل٪ٛيؾيح ا٤ٕ٣ية اذلم أرتض يلع كٌلف “

دؿميط الكيؽ الؿاحف أ٩ٮر الكةدات ل٤ؿاةقح، كذ٠ؿ أ٫٩ ٦ذأكؽ أف قيةدد٫ رب٧ة ال 
حيى٢ يلع األوٮات الاكٚيح ل٤رتميط، ك٬٪ة دىجط اثلٮرة ٩ٛك٭ة كٝؽ قعت النٕت 

رتاض ثؿكح دي٧ٞؿاَيح ج٢ ٬اثلٞح ٦٪٭ة إال أف الكيؽ الؿاحف أ٩ٮر الكةدات دٞ ؾا األ
 .“ق٧عح

* * * 
 



  

 
ادلراقح ك اتلأم٠٢سري ٨٦ إىل  ف مؼىيح ظكني النةٚيع يف ظةصحيف أال مٟ 

كيجؽك يف  ،ا٣ٛةرس الٮدي٫ٓ اكف يجؽك يف ثٕي أظةديس٫ كظٮاراد٫ ٠أ٫٩ كخبةوح أ٩)
 ل٥ يؽراكف ٨٦ أكخلٟ اذلي٨  كًلأ٫٩ الٮظل املٛرتس( كيف احلة٣ني ٚإ٫٩ ػؿثٌٕ٭ة اآل

 يكنٙ ال١سري ٨٦ َجةع مؼىيةد٭٥ ل٤٪ةس.٧ٔيٜ ظٮهل٥ صؽؿ 
أٌٔةء دل٤ف ك ال٤ض٪ح اتلأقحكيحكإذا ٝي٢ أف أ٩ٮر الكةدات اكف ٬ٮ الٮظيؽ ٨٦ 

ن٢٘ صٮار الؿاحف ٔجؽ اجلةرص ظيت اجل٭ةيح ٨٦ دكف أف يإىل  ا٣ٞيةدة اذلم ثٌف
أٌٔةء ٨٦ ٬ٮ الٮظيؽ اكف امل٪ةوت اتل٪ٛيؾيح، ٚبل ثؽ أف ٩ؾ٠ؿ أف ظكني النةٚيع 

مخف اذلم ثٌف  ()ظىت كإف ل٥ يك٨ ٨٦ أٌٔةء ال٤ض٪ح اتلأقحكيحدل٤ف ا٣ٞيةدة 
ك٬ٮ امل٪ةوت اتل٪ٛيؾيح كالكيةقيح  أكربالؿاحف ٔجؽ اجلةرص يف ق٪ٮات ثٕؽ كٚةة 

 ٦٪ىت ٩ةات الؿاحف أ٩ٮر الكةدات.
 خث املميلث ادلنيكخاحٔرنيؤٌَ ة

ل٥ يك٨ ظكني النةٚيع جيؽ أم ظؿج يف أف جية٬ؿ ثأ٫٩ يؤ٨٦ ثةدليكذةدٮريح، 
يٕحل إال أف النٕت  ٫ اكف ال يؿيؽ ٨٦كٌلف يربر ٬ؾا دربيؿات ٔك١ؿيح ٦ٕؿكٚح، كًلأ٩

إذا اكف ٨٦ ا٣ٕضيت أ٫٩ ، كدةثٓ لك٤ُح االظذبلؿ ٨٦ ٦ٕك١ؿات صحل يف ٦ٕك١ؿ
يف ممةرقةد٫ كالؿاحف أ٩ٮر الكةدات يف ا٩ٕٛةالد٫ ٝؽ كوبل  الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص

ف ظكني إٚ، نكةفظٞٮؽ اإل، كادلي٧ٮٝؿاَيح ةياكٞجٮ٣ح ٨٦ زاملإىل ثٕي احلؽكد ٗري 
النةٚيع يف درصحيةد٫ كظٮاراد٫ ٝؽ دٕؽل لك اخلُٮط احل٧ؿاء يف لك اجلٮا٩ت، كذلٟ 

ر أف يكٮف ا٣ٞةيض ٬ٮ ٮى٫٩ اكف يتج ى ٠سريا ٨٦ الؿ ل ا٣يت جت٫٤ٕ يذأىل ظؽ إ
هلؾا ا٣ٞةيض احلةك٥  ُٰٕي ث٢ إ٫٩ اكفكأف يكٮف احلةك٥ ٬ٮ ا٣ٞةيض،  احلةك٥

ف يكٮف مرشاع أيٌة ٚذ١ٮف هل احلؿيح ث٢ ٤ُ٦ٜ احلؿيح يف أف حيك٥ ث٧ة ا٣ٛؿوح أل
٬ٮ ٩ٛك٫، ث٢ إ٫٩ اكف يُٰٕ ٩ٛك٫ ثةٔذجةرق ذلٟ ا٣ٞةيض احلٜ ممة يؿاق ٨٦ ٔٞٮبح ينةء 



  

 وٮاثة،ٞيٞح ا٣يت يؿا٬ة ر ية ا٣ٕني ٨٦ أص٢ أف حيك٥ ث٧ة يؿاق ٬ٮ يف أال حيك٥ ثةحل
 .احلٞيٞحك٣حف د٧عيه اخليةؿ ٝؿاءة حبك٥ 

ؽاـ  ةكا٩ْؿ إحل٫ ىلع قبي٢ املسةؿ ظني يٞٮؿ إ٫٩ ظك٥ ىلع ٔجؽ ا٣ٞةدر ٔٮد ثةإٔل
ي٭ؽد اكف أل٫٩ اكف ٝؽ رٚٓ يف ٦ْة٬ؿات اعثؽي٨ ٧ٝيىة م٤ٮزة ثةدلـ، ث٧ة يٕين أ٫٩ 

ثةدلـ، ط األظؿار املؼذ٤ٛني ٦ٓ زمبلا٭٥ ة٨٦ الٌج احف مجةؿ ٔجؽ اجلةرصمجةٔح الؿ
٦ٓ أف لك اجلةس يٕؿٚٮف أف اذلم يؿٚٓ ٧ٝيىة م٤ٮزة ثةدلـ يجج٫ إىل ا٣ٕ٪ٙ اذلم اختؾد٫ 
الك٤ُح.. ٣ك٨ النةٚيع اذلم ل٥ يك٨ ٬ٮ راحف املع٧١ح االقتس٪ةايح كال املؽيع 

ىل إكيؤقف هل كيجكج٫  حلك٥ ا٣ْةل٥كإ٧٩ة اكف ٌٔٮا يف املع٧١ح ٚعكت يتج ى ا
ىل راحف املع٧١ح إكال ، ىل اتلعٞيٞةت ا٣يت أزبذ٭ة االداعءإىل ا٣ٞة٩ٮف كال إ٩ٛك٫ ال 

كإ٧٩ة ٬ٮ يذضةكز ٬ؾا لك٫ ٚريكل ذ٠ؿيةد٫ ٬ٮ كدٛكريق ٬ٮ ملة ظؽث ٨٦ ٔجؽ ا٣ٞةدر 
٬ؾا ثإٔؽاـ  ة مةذاظ٧١اخليةؿ لك٫ كيؤقف ىلع ٬ؾا ، يف ٦ْة٬ؿات اعثؽي٨ ةٔٮد

ك٨ هل أم ٔبلٝح ث٭ة أل٫٩ اكف يف الكض٨ يل٥ املجنيح ا٣يت املكتنةر اجل٤ي٢ يف ٌٝيح 
 ظني كٕٝخ أظؽاز٭ة.

نكذُيٓ اآلف أف ٩ؽرؾ َجيٕح ا٣ٛةرؽ ثني ٔجؽ ال٤ُيٙ ابل٘ؽادم، ٨٦ ٩ةظيح، ك٬ٮ 
ٮح أ٩٭٥ ػىٮـ، كال جيٮز  اذلم رٚي أف يذٮىل راةقح حم٧١ح اإلػٮاف، كأ٨٤ٔ ثًٮ

ك٬ٮ الؿص٢ اذلم ، النةٚيع ٨٦ ٩ةظيح أػؿلظكني ٫٧، كبني ل٤ؼى٥ أف حيةك٥ ػى
يكذؽيع ٨٦ اخلىٮ٦ةت ػىٮ٦ح ال ٔبلٝح هلة ثة٣ٌٞيح، ز٥ يبين ٤ٔي٭ة ك يجذ٭ـ ا٣ٛؿوح

ز٥ إٔؽا٦ة ، قيةقية، ز٥ ظ٧١ة ص٪ةايةثبلٗية، ز٥ ظ٧١ة ظ٧١ة ثةالقت٪ذةج ٗري ادلٝيٜ 
اخلى٥ كاحلك٥ كا٣ٞةيض ز٥ يٛةػؿ ثأ٫٩ دٮىل ٬ٮ ٩ٛك٫ إوؽار احلك٥ ٠ٞةض. أم أ٫٩ 

 كا٣ٞة٩ٮف كاملرشع كاالداعء.
ك٦ٓ أف النةٚيع ٝةؿ ٬ؾق األٝٮاؿ يف ز٨٦ ل٥ يك٨ أظؽ يبين ٚي٭ة ىلع الك٫٦ كال 
ىلع مٮا٫ٛٝ ٚإ٫٩ اكف يجعر ٨٧ٔ يؤَؿ الك٫٦ حلعْٯ ثىٮرة الؿص٢ ا٣ٞٮم اخلةرؽ 

ٮف ٨ٔ  ٣ٛؿوح ٬ؾق اكاقذ٘بلؿ  دٮّيٙل٤ٕةدة ثح٪٧ة اكف الىعٛيٮف كال١ذةب يًٕؿ
 ىلع أ٫٩ ال يٞؽـ كال يأػؿ.٩ْؿد٭٥ ا٣ٞؽي٧ح ال يـالٮف ي٪ْؿكف إحل٫ اك٩ٮا ٩٭٥ أثةٔذجةر 



  

 اىظالً وادلنيكخاحٔرخث  اىلصارحبين كسرة الؼاـيع يلع 
دبين         ن                      ٦٭٧ة صؽا  يذ٤ٕٜ ثٞؽرة النةٚيع يلع اػؿ ؾ٠ؿ ل٤ٞةرئ مٮٝٛة ٬٩٪ة أف  ٪ةجيؽر ث

إاعدة اجلْؿ يف إىل  ظني ّ٭ؿت ادلٔٮةكذلٟ أ٫٩ احلك٥ ا٣ْةل٥، ث٢ كإوؽارق،  ٝؿار
ثٕؽ٦ة ا٩ؽ٣ٕخ دْة٬ؿات ا٤ُ٣جح  2:79األظاكـ ا٣يت وؽرت يلع ًجةط ا٣ُرياف يف 

ا٣يت كوٛخ ثأ٩٭ة ُمٛٛح ال دت٪ةقت ٦ٓ ظض٥ اهلـي٧ح احلة٤ٚح ثةلكؼٍ يلع األظاكـ 
، ك٩ةٝل دل٤ف الٮزراء ثؿاةقح الؿاحف ٔجؽ ٧٠ة أ٩٭ة ل٥ دٕةٝت املكبٮ٣ني احلٞيٞيني

اجلةرص املٮٝٙ ثٕؽ ٬ؾق اتلْة٬ؿات كأذىةـ ا٣ُبلب يف صة٦ٕح ا٣ٞة٬ؿة ٝي٢ يف 
دل٤ف الٮزراء إف ٬ؾق امل٪ةٝنةت ٝؽ دؤزؿ يلع ظكني النةٚيع اذلم يؿأس اصذ٧ةع 

الؿاحف ٔجؽ اجلةرص إال أف رصح ثأف ٧ٚة اكف ٨٦  ،لحمةك٥ د٪ْؿ يف ٌٝةية أػؿ
ؽاـ لٮ أ٫٩ اقذٕؽادق ل٤عك٥ يلع ٬ لأثؽ٩ٛك٫ النةٚيع ظكني  ؤالء املذ٭٧ني ثةإٔل

ٙ ث٧عة٧٠ذ٭٥ ، ٦ٓ أف املع٧١ح ا٣ٕك١ؿيح اك٩خ ٝؽ ا٩ذ٭خ تلٮ٬ة ثةحلك٥ ىلع  ي           لك 
 ثٌٕ٭٥ ثأظاكـ مؽيؽة كىلع ثٌٕ٭٥ اآلػؿ ثة٣رباءة.

 اجلظام الؼٍٔيل
ة٬ؿ ٢ّ            ن        ي٧ة٩ة صةرٚة  ظىت أ٫٩ إظكني النةٚيع يؤ٨٦ ثةجلْةـ الن٧ٮيل اكف  جبؿأة  ي    جي 

ا٣ٞؿف احلةدم كا٣ٕرشي٨ ث٧ة ل٥ يكذُٓ الؿاحف مجةؿ ٔجؽ  مؽيؽة ك٬ٮ ىلع منةرؼ
ة٬ؿ ث٫  ٚيٞٮؿ إ٩٪ة لٮ ٤٧ٔ٪ة ظـبني ألػؾ أظؽ٧٬ة األمؿ  2:78ٝج٢               ي       اجلةرص ٩ٛك٫ أف جي 

٨٦ أمؿيكة كأػؾ اآلػؿ أكامؿق ٨٦ ركقية.. ك٨٦ إظٞةؽ احلٜ أف نكأؿ ٨ٔ رأم اذلي٨ 
اكيح يف الؿاحف أ٩ٮر الكةدات/ اك٩ٮا ي٪٤ُٞٮف إىل اثل٪ةء ىلع ظكني النةٚيع ٨٦ ثةب اجل

ٌ                  ي               ٠يٙ اكف ٬ؤالء يذىٮ ركف أف النةٚيع يى٤ ط لؿاةقح ادلك٣ح؟                 
ورأنيّ اتليلايئ اجلٍمي  ي ٌػاداة اتلِظيٍات  اجلفاق كؿري األجو

 اإلظالٌيث 
ٞ ؽرة ىلع اجلٛةؽ ال٧ ضذ٧يع ٝىري األص٢، ذلٟ أ٫٩ ىلع ظكني اكف  ٌ       ي               ي                         النةٚيع يذ٧ذ ٓ ثة٣           

    ي               ل٥ ي ٧ة٩ٓ يف أف يٞٮؿ أك مج٫ إػٮاين         ن                 ؽ اصذ٧ةاع  أك ٣ٞةء إػٮا٩ية قبي٢ املسةؿ اكف إذا م٭
 ٓ ب٢ يف مًٮ ة٬ؿ ٚي٭ة ثأف كصٮد اإلػٮاف اكف رضكرة أك اكف ٚذعة  ربة٩ية  ٚإذا ق       ي                                           ن       ن       ي          لك٧ح جي 

اكف                                       ي                           اػؿ ٨ٔ رأي٫ يف اتل٪ْي٧ةت اإلقبل٦يح أك ٦ة ي ٕؿؼ اآلف ثةإلقبلـ الكيةيس ٚإ٫٩ 



  

ي٧ة٩ٓ يف أف يىٛ٭ة ثأ٩٭ة  ٨ل٥ يك٪ْي٧ةت ا٣يت يكي٢ الكجةب ملس٢ ٬ؾق اتلرساعف ٦ة 
 دؤذم اإلقبلـ.

كىلع ١ٔف ٦ة اكف ثٕي مجةب اجل٧ةاعت اإلقبل٦يح يف ٩٭ةيح ٔ٭ؽ الؿاحف 
الكةدات يؿكصٮف هل ٨٦ اٝذ٪ةع النةٚيع ث٭٥ كدأييؽق هل٥، ٚإف رأي٫ يف اتل٪ْي٧ةت 

ك١ؿيح حتْٛة ىلع اإلقبل٦يح ىلع ظؽ تك٧يذ٫ يأيت ٦ذٛٞة د٧ة٦ة ٦ٓ أمؽ األدثيةت ا٣ٕ
 اإلقبلـ الكيةيس.

ٔال  االػرتانيثظشاجث ٌفاْيً الؼاـيع االكخؿادنيث:   ومؿادرة األم
ال ختؿج اراء ظكني النةٚيع يف االٝذىةد كالكيةقةت االٝذىةديح ٨ٔ ظؽكد 

ا٣يت حيؿص ٤ٔي٭ة ا٣ٕك١ؿيٮف يف أظةديس٭٥ إىل  ٌٞةية ثة٣ُؿيٞح٤اتلبكيٍ الـااؽ ل
النةٚيع أكرث رصاظح ٨٦ الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ثة٣ٞٮؿ  ٞؽ اكفٚاجلؽد، اجل٪ٮد 

ة٬ؿ  ٪يةء تلٮزيٕ٭ة ىلع ا٣ٛٞؿاء ىلع ظؽ ٝٮهل، ك٬ٮ جي                                                                 ي    ثرضكرة االقتيبلء ىلع أمٮاؿ اأٗل
٦٪ؾ ٔ٭ؽ الؿاحف مجةؿ ٔجؽ يف اذليٮع ا٣يت ثؽأت يني اثلٮار ٣ٕك١ؿصي٢ اث٧أزٮرات 

د٤٧ٟ ٦ة ي٫١٤٧ صريا٩٭ة ٨٦  أف مرص ٚٞرية كأ٩٭ة الكذلٟ ٨٦ ٝجي٢ ا٣ٞٮؿ ث اجلةرص
كأ٫٩ ال قبي٢ إىل زيةدة زؿكة ابلبلد إال ثةقتيبلء ادلك٣ح ، ابلرتكؿ، كأف الكاكف يـيؽكف

 ىلع ٦ة تكذُيٓ االقتيبلء ٤ٔي٫ ٨٦ زؿكات األٚؿاد.
٥ ابلؤس كاجلٛةؼ اذلم  كٝة٩ٮ٩ية كد٪٧ٮية  ابلةئكح إنكة٩ية٬ؾق ا١ٛ٣ؿة  حت٢ٛ ث٫كٗر

ٌ              ؼي ٢ إىل ٨٦ يٞؿأ  ي حل  ظىت ، ٬ة إىل أثٕؽ احلؽكدرتديؽ       ن  ف ٚؼٮرا  ثٚإف النةٚيع اككاٝذىةدية   
                 ن                        ػةرج اتلةريغ د٧ة٦ة ، كأ٫٩ ل٥ يك٨ يؽرم محبة يٕحل أ٫٩ اكف أك يكذ٧ٓ إحل٭ة اراءق 

اخلؽ٦ةت يف دكٮي٨ اثلٮرة، كًلأ٫٩ ل٥ يٕؿؼ جتةرة ح كال ظ٨ٔ دكر الى٪ةٔح كال الكية
٨٦ ج خيؿ٩ٛك٫  ي٨ْ أف ابلرتكؿمحبة ٨ٔ حتٮيبلت ا٣ٕةم٤ني ثةخلةرج، كًلأ٫٩ اكف 

٦ٓ أف ا٣بكُةء يٕؿٚٮف أف ا٣ٕسٮر ىلع ثرئ بلعؿ أك املعيٍ، د٤ٞةء ٩ٛك٫ كًلأ٫٩ ٦ةء ا
ثرتكؿ ال يذعٜٞ إىل ثٕؽ ص٭ٮد اقذ١نةٚيح تكذ٧ؿ ٣ٕرشات الك٪ٮات، ٧٠ة أف ٬ؾا 

رتـ امل١٤يح اخلةوح، االقذ١نةؼ ال دٞٮـ ث٫ الرشٌلت األص٪بيح إال يف دلذ٧ٕةت حت
. ٣ك٨ الرشٌلت ا٣ٕةم٤ح يف ٬ؾا امليؽاف ٨٦ رأس ٦ةؿ  ٌ دؤ  ، ٧٠ة ظؿيح رأس املةؿ ـكحترت

ـاؿ ظكني  ا٣ٞؿف الٮاظؽ كا٣ٕرشي٨( يٕحل أٚاكر  ك٬ٮ ىلع أٔذةب)النةٚيع اكف ال ي



  

٨٦ ٗري ذكم املؤ٬بلت يف اجلؽد ظني يذعؽث إىل اجل٪ٮد املذؼؿج تلٮق الٌةثٍ النةب 
 املٕك١ؿ.

ىل ا٣ُؿح إق ٨ٔ اراا٫ االٝذىةديح ي٢ٌٛ ال٤ضٮء ١٬ؾا اكف النةٚيع يف دٕجري
اجلةرصم )أك احلٮحلٮم( ابلةئف ثأ٫٩ ال كقي٤ح لـيةدة ا٣رثكة، كأف احل٢ الٮظيؽ ل٤ٕؽا٣ح 

 االصذ٧ةٔيح يذ٧س٢ يف إاعدة دٮزيٓ ٦ة ٬ٮ مٮصٮد ٨٦ زؿكة ثأيؽم اجلةس.
 الؼاـيع لً نيكَ كس رمك ملا نيفػيّ غِسٌا نيرتك العيمث 

يف دٕةم٫٤ ٦ٓ اتلةريغ د٧س٢ ظكني النةٚيع  الكجت يف منالكت أٔذٞؽ ثيٞني أف
٨٦ دكف أف يكٮف ، ٨٦ ٦٪ىج٫ ٠٪ةات لؿاحف اجل٧٭ٮريحثبكةَح يف أ٫٩ ػؿج 

ذم       ن                                                          مكذٕؽا  هلؾا اخلؿكج، كل٥ دك٨ هل ٝٮة مجة٬رييح ٗري أكخلٟ اذلي٨ يتربًلٮف ثؿص٢ 
حلؽة ٚي٧ة ثٕؽ ٨٦ أ٢٬ الك٤ُح، كل٥ يك٨ ٔ٪ؽ اجلة٦ٕةت اإلقبل٦يح الٮكص٫ مرشؽ 

ىلع حنٮ ٦ة                       ن           ف يؾ٬جٮا إحل٫ حل٤ٕت دكرا  يف د٪ْي٧٭٥ [ ألظٞيٌف ]أك ٌٔٮمذلٟ اقذٕؽاد 
 د٧ين ثٌٕ٭٥ ظؽكز٫!!أك ىلع حنٮ ، كاكف ينةع ٧٬كة

يف ٤ٔي٫                                             ن             ك٦ٓ ٬ؾا ٚيجؽك أف ظكني النةٚيع ل٥ يك٨ يٕؽـ ٦٪ربا  يٕذ٤ي٫ كخيُت 
إىل  قة٦يح ١ٛ٠ؿة أ٧٬يح ا٣ٕٮدة١ٚؿة إىل  ثٕي األظيةف حلؤًلؽ كصٮدق ٨٦ ػبلؿ ادلٔٮة

اإل٦ةـ ٠جري ٧٠كضؽ                              ن                 اهلل. كل٥ يٕؽـ ظكني النةٚيع مج٭ٮرا  ٨٦ املى٤ني يف مكضؽ 
ي٤ذٛٮف ظٮهل حل٪ةلٮا ا٣ربًلح ثذٞجي٢ يؽق، كل٥ يٕؽـ ظكني ىلع قبي٢ املسةؿ احلكني 

النةٚيع ثٕي ا٣ٛؿص لؤلظةدير الىعٛيح الرسيٕح أك املُٮ٣ح تكأهل محبة ٨٦ 
ةمبح يف أكاػؿ الكجٕيجيةت أف جتؾب اجلىعٙ إظؽل الكٝؽ ظةك٣خ  اذل٠ؿيةت.

كال نرشت محبة ٠سريا ٨٦ ٬ؾق ، اجلةس ثجرش ٦ؾ٠ؿات ظكني النةٚيع كل١٪٭ة ل٥ د٪ترش
٫ حبٮاراد٫ ٦ٓ األقذةذ وبلح اإل٦ةـ ا٣يت نرش٬ة يف ٠ذةب  ،املؾ٠ؿات ٣ك٨ الـ٨٦ ًٔٮ

ر ىلع مةمح ٝ٪ةة اجلـيؿة تلتيط هل ز٥ صةءت ظٮاراد٫ اتل٤ٛـيٮ٩يح ٦ٓ األقذةذ أمحؽ ٦٪ىٮ
 ٚؿوح ذ٬جيح ل٥ دذط ٣٘ريق ٨٦ أٌٔةء دل٤ف ٝيةدة اثلٮرة.

 نؼالّ  ي جتٓث ْسم الصئيط العادات 
ملة ثؽأ ا٣ٛؿيٜ قٕؽ النةذيل ا٣ْ٭ٮر اتل٤ٛـيٮين امل١سٙ يف ٔ٭ؽ ٦جةرؾ أمري ٤ٔي٫ 

ري ٤ٕ٦٪ح دذ١ٮف ٨٦ مكبٮ٣ ٗري رق٧يحف يؤ٣ٙ صج٭ح أ٨٦ ذكم اخلربة   ني قةثٞنيٗك



  

ك٨٦ ا٣ُؿيٙ أف ا٣ٛؿيٜ ، دذٕةكف ىلع اهلضٮـ ىلع الؿاحف أ٩ٮر الكةدات ثأزؿ رصيعك
كأػؾ النةٚيع ي٤ٞت ، ةتل٫ًالنةٚيع  كنيال ٤ٝيبل ظىت كصؽ يف ظإالنةذيل ل٥ ي٤جر 

ت إحل٫ لك  ا٣ٕيٮب ا٣ٞةد٤ح ا٣يت اك٩خ ٠ٛي٤ح                             ٌ      ي       ٌ                              دةريغ الؿاحف أ٩ٮر الكةدات لك ٫ ٚيجك 
،                 ن                                 ؿي٥ ىلع ٩ٛك٫ ظؿيىة  ىلع االثذٕةد ٨ٔ الؿاحف أ٩ٮر الكةدات         ٌ      ألف جت٢ٕ أم  رص٢ ٠

ؽـ اتلٕةكف ٫ٕ٦                       ي                           ل١٪٪ة ٩ؿل النةٚيع ك٬ٮ ي ٞؽـ ٩ٛك٫ يف وٮرة ٨٦ اكف يٕؿؼ ، ٔك
ك٥ احل٧ني أ٦ة٫٦ ٠٪ةات هل، كحيرض االصذ٧ةاعت                                ي                                     ٔيٮب الكةدات كصؿاا٫٧ ك٦ٓ ٬ؾا يٞ 

املؽيط ا٣يت وي٘خ يف  إىل ي٧ي٪٫ كيكري يف رٌلث٫، ث٢ أكرث ٨٦ ٬ؾا ٚإف أ٥ْٔ ػُت
                                                            ي      الؿاحف أ٩ٮر الكةدات ثٕؽ ٩رص أكذٮبؿ )كٝج٢ ٬ؾا اجلرص( اك٩خ يه ا٣يت ي ٤ٞي٭ة 

 ظكني النةٚيع ٩ٛك٫.
 كؿٔر حؿٔخصه ىمتيػث رالـّ ٌع العادات 

    ن    ٠سريا  ٨٦ ٨٦ ركايةد٫ املجة٣٘ح يف اخليةؿ، ركل ظكني النةٚيع يف ا٣ٛرتة املذأػؿة 
ىلع أ٩٭ة ك٦ة ظٮهلة  2:83يف  الؿاحف أ٩ٮر الكةدات امل٪ةٝنةت ا٣يت دارت ثح٪٫ كبني

ػبلٚةت، كب٭ؾق ا٣ُؿيٞح يف الؿكايح ٥٤ّ النةٚيع ٩ٛك٫ كل٥ ي٥٤ْ الؿاحف أ٩ٮر 
٫٩ اكف ٨٦ ا٣ُجييع أف يأػؾ الؿاحف أ٩ٮر الكةدات رأي٫ كأف يكتنريق أذلٟ  ،الكةدات

يكٮف ٬ٮ ٩ٛك٫ ٨٦                                                      ن   كأف يكذ٧ٓ إىل ا٩ُجةاعد٫ كدٮص٭ةد٫، ث٢ اكف ٨٦ ا٣ُجييع أيٌة  أف
 ي                                                                   ن  ي جةدر ث٭ؾا ٦ٓ الؿاحف ثةٔذجةر الـ٦ة٣ح كا٣ٕرشة ا٣يت دا٦خ ألكرث ٨٦ زبلزني اع٦ة ، 
                                             ن                          كٌلف ٨٦ ا٣ُجييع أف يٞٮؿ الؿاحف أ٩ٮر الكةدات ٦سبل  إ٫٩ يسٜ يف االحتةد الكٮٚيحيت 

ال دسٜ.. ٬ؾا أمؿ اعدم ، النةٚيعظكني )أك الٮاليةت املذعؽة أك ٚؿنكة( ٚيٞٮؿ هل 
ري ا٣ٕةدم أف يؿكي٫ النةٚيع يف أكاا٢ ا٣ٞؿف احلةدم كا٣ٕرشي٨ ىلع أ٫٩ اكف ٣ك٨ ٗ

، كأ٫٩ اكف ال يسٜ يف الٮاليةت املذعؽة ا٣يت كزٜ ث٭ة الؿاحف أ٩ٮر الكةدات،     ن      ػبلٚة  أثؽية
ث٢ إف ، ال يسٜ يف االحتةد الكٮٚيحيت اذلم ادخنؽع ٚي٫ الؿاحف أ٩ٮر الكةداتأ٫٩ اكف أك 

ٚيع ث ى ىلع ٬ؾق اخلبلٚةت ا١ٛ٣ؿيح يف الؿأم كاتلٞؽيؿ األػُؿ ٨٦ ٬ؾا أف النة
                                                            ن           ػىٮ٦ح أثؽيح ثح٪٫ كبني الؿاحف أ٩ٮر الكةدات، ك٬ٮ ٦ة ل٥ حيؽث أثؽا  ٝج٢ إٝة٣ح 

 .2:86الؿاحف أ٩ٮر الكةدات ل٤نةٚيع يف 



  

ٔده  ي اجلٔ ةاىؼ ـنعب العتب  ي   مؤامصة ٌَ العادات  إىلنئُئ  ٩ ي وج
جتةق الؿاحف أ٩ٮر الكةدات إىل أٝىص اصك٫ ك٬ٮالنةٚيع ظكني كو٤خ كقةكس 

يح ظني ثؽأ ي ٕيؽ ركايح ٦ة ظؽث يف وجةح  ظني اك٩خ  2:78يٮ٩يٮ  6                     ي                        احلؽكد املًؿ
ـ٥ٔ  ؽ إحل٫ ذات مؿة َةاؿد٫ يف اجلٮ ٚ ٌ       ث٤ٞت صة٦ؽ )٧٠ة يٞٮؿ ا٣ٕة٦ح( كيٞني ال يذُؿ                                        

كًلأف ، النٟ أف كصٮدق يف اجلٮ اكف مؤامؿة ٨٦ الؿاحف أ٩ٮر الكةدات ل٤ؼبلص ٦٪٫
الؿاحف  كق٤ُةت كا٣ٞؽر ٝؽ مجٓ ق٤ُةت ا٣ٌٞةءاكف يٮ٦٭ة الؿاحف أ٩ٮر الكةدات 

ؽ اهلضٮـ ،املنري ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿق٤ُةت مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ك ، كًلأ٫٩ اكف يٕؿؼ ث٧ٔٮ
كًلأ٫٩ اكف ٬ٮ اذلم يؿق٥ ػُٮط مكةر ا٣ُةاؿات ا٣يت حت٢٧ ٨٦ يـكركف اجل٪ٮد يف 

 اجلج٭ح!
٦ح                  ٌ             ي           ثأف ظكني النةٚيع ٢ّ  َي٤ح ظيةد٫ ي ٕةين ٨٦ الىؽك٦ٓ أ٩ين أ٦ي٢ إىل ا٣ٞٮؿ 

ح  اجلٛكيح كل٥ يذ٤ٜ هلة  2:78يٮ٩يٮ  6وجةح يٮـ  ا٣يت ظؽزخ هل يفكا٣ٌٕٮيح املؿٔك
               ن                                                      ن ٔبلصة َجية ٩ٛكية  ٚإف ٦٪ُٜ األميةء ٔ٪ؽ أم حمةكر ل٤نةٚيع أك مكذ٧ٓ هل اكف ٠ٛيبل  

كيه اتلضةكزات ، يف الؿكايح الٮ٧٬يحيف رأيي ثأف جي٫٤ٕ يذٮٝٙ ٨ٔ ٦س٢ ٬ؾق اتلربيؿات 
                                 ن      ن              ال ٨ٔ اتل٢ٕٞ كظؽق كل١٪٭ة جت٫٤ٕ أيٌة  ثٕيؽا  ٨ٔ ا٢ٕٞ٣ ٩ٛك٫               ن ا٣يت جت٫٤ٕ ثٕيؽا  

 .كدٛٞؽق االظرتاـ الٮاصت مل٨ اكف يف ق٪٫
 أداؤه نِائب ليصئيط أُٔر العادات 

٩جؽأ احلؽير اآلف ٨ٔ ا٣ٛرتة األَٮؿ كيه ا٣ٛرتة ا٣يت ٌٝة٬ة ظكني النةٚيع يف 
اذا كصؽين  ا٣ٞةرئؽ٬ل ٪ي كرب٧ة ال ٢ اثلةين يف ٔ٭ؽ الؿاحف الكةدات،مٮٝٓ الؿص

٧ؽة احلٞيٞيح إىل  أقةرع ا٣ٞٮؿ ثأ٫٩ ال ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ ثأف ظكني النةٚيع اكف أظؽ اأٔل
كاألقةقيح ل٤عك٥ يف ٔرص أ٩ٮر الكةدات كال يف دك٣ح أ٩ٮر الكةدات، ٦ٓ أ٫٩ اكف 

، كٌلف اجلةات األكؿ يف ا٣ربكدٮًلٮؿ ٝج٢                                   ن الؿص٢ اثلةين يف ادلك٣ح ألكرث ٨٦ مخكني م٭ؿا  
ز٥ اجلةات الٮظيؽ ٣ٛرتة، ز٥ اجلةات األكؿ ٝج٢ حم٧ٮد ٚٮزم، ث٢ كٌلف  يلع وربم،

يف كصٮد ا٣ربكدٮًلٮحلح أ٧ٔةؿ راحف اجل٧٭ٮريح كسري ٨٦ ظكني النةٚيع يٞٮـ ث
                 ٚؿ غ ٩ٛك٫ ل٤عؿب.اكف الؿاحف ي٨٤ٕ أ٫٩ الؿاحف الكةدات ٩ٛك٫ ظني 



  

كراء ذلٟ أف أ٩ٮر الكةدات ل٥ يك٨ يٕؽ ظكني النةٚيع خلبلٚذ٫؟  ٢٬ اكف الكجت
ا٣ٞجٮؿ ٬ٮ أف ظكني النةٚيع ٩ٛك٫ ل٥ يك٨ يٕؽ ٩ٛك٫ إىل  أـ اف الكجت األٝؿب

٢ كي٧ُٓ ٚي٫ ث٢، كي٨ْ ٩ٛك٫ خلبلٚح أ٩ٮر الكةدات! ٦ٓ أ٫٩ اكف ثة٣ُجٓ ال يكؿق ٬ؾا ث
 ث٫! األكىل

٨٦ وٮرة ٦ة ٝج٢ ٔرص الكةدات أم إىل  أٔذٞؽ أف الكجت يف ٬ؾا يٕٮد إىل ٦ة دجًف
مؿكر الـ٨٦ اكف املذةثٕٮف ل٤كيةقح ٧ٓ ٦ة ثٌف ٨٦ وٮرة ٔرص الؿاحف ٔجؽ اجلةرص، ٚ

صٮار إىل  ظكني النةٚيعكصٮد َجيٕح ي٧ي٤ٮف إىل االٝذ٪ةع ثة١ٛ٣ؿة ا٣ٞةا٤ح ثأف 
ذ٧ةد ، كدٮّيٙ أٝؽ٦يذ٫ يف األالؿاحف ٔجؽ اجلةرص اك٩خ دٞذرص يلع االرديةح كاتلربؾ

كًل٧ةؿ  ىلع كصٮدق يف إثٕةد وٕٮد ماك٩ح كوٮرة زمبلء اػؿي٨ ٨٦ ٝجي٢ ػةدل حميي ادلي٨
ثأف  احليةة الكيةقيح دٞٮؿكل٥ دك٨ كزؿكت ٔاكمح.  ادلي٨ ظكني كوبلح قةل٥

ظكني ٫ أم أ٩ أكرث ٨٦ ٬ؾا، ٦ٓالنةٚيع يف ظكني ٔجؽ اجلةرص يٕذ٧ؽ يلع الؿاحف 
يف الك٪ٮات ا٣يت اكف ٚي٭ة أك الؿدحجح ٪ٛيؾيح اهلةداح دكار اتل               ن      النةٚيع ٣ٕت ٠سريا  ٨٦ األ

امل٭ةـ احلؿصح،  اكف الكةدات يذٮىل ك، أاعمؿ أك ث٘ؽادم أك زًلؿية يذٮلٮف امل٭ةـ املذٞؽ٦ح
وبلح قةل٥ كمجةؿ لنٞيٞةف اكف ا كأك اكف ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني يذٮىل امل٭ةـ النةٝح أ

 .احل٧ةقحك اال٩ؽٚةع  ن    ريا  ٨٦                           ن   ف يلع املٮاٝٙ ا٣يت تكذ٤ــ ٝؽرا  ٠جاقةل٥ يذضةرس
ٔد؟اىظاْصة ة ن الصئيط العادات وُائتّ الؼاـيع ػالكث اىْو اكُج   حتعً ةال

ك٣ك٨ احلٞيٞح الٮاًعح أف أك دذٕةٝت أك دتجةدؿ، دذٕؽد اإلصةثةت كٝؽ دذٕةرض 
 ٫نكذًٕؿكدحل٤٪ة ىلع ٬ؾا ٬ٮ ٦ة  ،ثني الٮد كاجلٛٮر٠سريا  ٬ؾق ا٣ٕبلٝح ٩ٛك٭ة ٝؽ د٤ٞجخ

 .ٚؿ ٨ٔ ٬ؾق ا٣ٕبلٝح ٚي٧ة ٠ذت ٨ٔ دةريغ ٬ؾق ا٣ٛرتةا٦ذٮ٬ٮ  ةمم
ٮيع  اذلم ق٪ؾ٠ؿ هل )ك١٬ؾا اكف ٬ؾا ا٣رتاكح يف ٔبلٝح الؿص٤ني ثني اتلأييؽ املًٮ

ٮيع أيٌة كيه ّة٬ؿة وعيح (أ٦س٤ح ثٕؽ ٤ٝي٢ رتاض املًٮ  .كاأل
 زمالء الؼاـيع نيِلئن هل أن العادات كال خلادل حميي ادلنيَ أُّ ىَ نيصذّ 

ك٬ٮ ذلٟ احلؽير اذلم ركاق ظكني النةٚيع ٩ٛك٫ ، ٠ٮ٦يؽممج٫ جبة٩ت  ٩جؽأ
مك٤كبل ٨ٔ كظيؽ صٮدة رمٌةف ٨ٔ يٮقٙ وؽيٜ ٨ٔ ػةدل حميي ادلي٨ ٨ٔ أ٩ٮر 
٥ ٨٦ ٔ٪ةيذ٫                           ي                                           الكةدات اذلم ٝةؿ إ٫٩ ٨٣ ي٧ ك٨ ظكني النةٚيع ٨٦ أف خي٫ٛ٤ يلع الٗؿ



  

قٮاء اكف ٬ؾا احلؽير ك ثىعذ٫ كّ٪٫ أ٫٩ قيؼ٤ٙ الكةدات!! (أم النةٚيع)النؽيؽة 
ٓ أظؽ ٨٦ الؿكاة  ٓ ظكني النةٚيع أـ ٨٦ ًك ٓ ػةدل حميي ادلي٨ أـ ٨٦ ًك ٨٦ ًك

٩ٛك٫ ٚإ٫٩ يُٕي٪ة ١ٚؿة الكةدات  اآلػؿي٨ يف الك٤ك٤ح ا٣يت ٧ًخ أربٕح ٗري الؿاحف
 .2:63يف ٔ٭ؽ زٮرة  اإلق٭ةـ ال١ٮ٦يؽم يف اتل١ٛري الكيةيساحلٌٮر املرسيح أك ٨ٔ 

 الؼاـيع يك ُكٔن ٌِؿف ن:خع ن ْشا ْٔ ُؽ روانيث 
زارين كظيؽ صٮدة رمٌةف، ك٬ٮ كاظؽ ٨٦ املنةرًلني يف اثلٮرة كوؽيٜ حلٮقٙ “

وؽيٜ اذلم ٝةؿ يل ٬٪ةؾ رقة٣ح ٨٦ يٮقٙ وؽيٜ لٟ، ٚٞؽ ظيك هل ػةدل حميي ادلي٨ 
٬ٮ ظكني النةٚيع ٦ٕذين “ثٕؽ ٦ٞةث٤ح أ٩ٮر الكةدات أف أ٩ٮر الكةدات ٝةؿ خلةدل/ 

٧ةؿ ي ٤ٕت ريةًح.. ٬ٮ ٚة٥٬ أ٫٩ قٮؼ يؿزين.. َٮؿ ٦ة أ٩ة مٮصٮد ٨٤ٚ ثىعذ٫ ٔك
ٮـ ٨٦ األيةـ يف يؽ كاهلل أ٩ة يجذةثين ا٣ٛـع ظني أدىٮر أف مىري ابلرل يف ي أ٦ك٨ هل..

 .“ظكني النةٚيع
ٔاكؿ الؼاـيع املؤخسة ليعادات   أةصز م

دأم٤٪ةق يف           ن  ٦ة ظؽث ٕٚبل  كإىل  دؿًل٪ة جتكيؽ املٮاٝٙ ثةل١ٮ٦يؽية أك ادلرا٦ة٦ة ذا إ
                          ن    ن                                 ظض٫٧ احلٞيٌف ٚكٮؼ ٩ىةدؼ ٠سريا  صؽا  ٨٦ املٮاٝٙ امل٭٧ح قٮاء ثةتلأييؽ أك 

ح ٨٦ صة٩ت ظكني النةٚيع جتةق أ٩ٮر الكةدات.  ثةملٕةًر
٦ةيٮ، ٚٞؽ اكف النةٚيع  26ك٢ٕ٣ أ٥٬ ٬ؾق املٮاٝٙ ٬ٮ مٮٝٙ ظكني النةٚيع ٝجي٢ 

اثلٮرة اكف ٨٦ أ٥٬ ٔٮام٢ جنةح      ن                                           مؤيؽا  د٧ة٦ة أل٩ٮر الكةدات ك٫٤ٕ٣ ث٧اك٩ذ٫ ٨٦ ادلك٣ح ك
٥ ٨٦ أف النةٚيع ل٥ يك٨ مٌُؿا الؿاحف  الكةدات يف ٬ؾق املٕؿًلح.. ٬ؾا يلع الٗؿ

ح امل٪ةكاح ل٤كةداتتلأييؽ الكةدات كل١٪٫ ٢ٕٚ ٬ؾا  ال ، ثح٪٧ة اكف ثةقذٕبلء ىلع املض٧ٔٮ
ات أ٩ٮر الكةدالؿاحف ٨٦ الؿاةيس                                   ن        يـاؿ ثة٣ُجٓ يٕذٞؽ أ٫٩ أكرث اقذعٞةٝة  ل٧٤٪ىت 

 كبةتلةيل ٨٦ ٬ؤالء اذلي٨ ل٥ يى٤ٮا إىل مكذٮا٧٬ة ا٣ربكدٮًلٮيل.
 ػٓادة املِٓسس ظيس مصيع 

                    ن          قيؽ مؿيع اذلم اكف ظؿيىة  ثة٣ُجٓ يلع امل٭٪ؽس ٨ٔ ٦ؾ٠ؿات ٬ؾا اجله ٩٪٢ٞ 
صٮار الكةدات كل١٪٫ ٦ٓ ٬ؾا ل٥ يكذُٓ أف يذضة٢٬ دكر إىل  ٩ٛك٫ق ٬ٮ أف يربز دكر

 /ظكني النةٚيع، ك٬ٮ يؿكم ٚيٞٮؿ



  

ؿض الؿاحف األمؿ ل٤ذىٮيخ..“ ٮع.. ٔك ٌةء الالكـ يف صٮ٬ؿ املًٮ  ٢٬ يؿيؽ اأٔل
أـ يؿيؽكف دؿؾ يلع وربم يكرتق٢ يف الكـ مؼيص أية اكف؟ ك٬٪ة دأكؽ د٧ة٦ة ا٣رتديت 
٤جيح لىة٣ط اقذ٧ؿار  اذلم اختؾ ٨٦ ٝج٢ ثني أٌٔةء ال٤ض٪ح املؿًلـيح. ٤ٚٞؽ وٮدخ اأٗل

 .“٭ة ٦ذٜٛ ٤ٔي٭ة ٨٦ ٝج٢ االصذ٧ةعأ٩يلع وربم ثُؿيٞح يٕؿؼ لك ػجري 
٩ٛف اجتة٫٬، إىل  يلع وربم.. اذلم اعدإىل  كب٪ةء ٤ٔي٫ ق٧ط الؿاحف ثٕٮدة اللك٧ح“

       ن            ك٦ذضة٬بل  ثةملؿة صٮ٬ؿ  ك٨٦ يسٜ يف ٨٦ ك١٬ؾا..       ن                          ٦ذ٪ةكال  ٨٦ ٝةؿ ٦ةذا، ك٨٦ مذ٥ ك٨٦،
ٔٮ  .”يذ٫. كأػؾ يلع وربم ٚؿوذ٫ اكم٤حاالدٛةؽ كمًٮ

 .”يف ٬ؽكء، كإٝ٪ةع، كدؿديت حف الكةدات يؿد ٩ُٞح ث٪ُٞح.كبٕؽ ا٩ذ٭ةا٫ ثؽأ الؿا“
ٝةؿ ظكني  ،ز٥ ٤َت الكيؽ ظكني النةٚيع ٌٔٮ ال٤ض٪ح اتل٪ٛيؾيح ا٤ٕ٣ية اللك٧ح“

أ٫٩ ٨٦ دةريغ ٝيةـ اثلٮرة ل٥ حيؽث ٦س٢ ٬ؾا املٮٝٙ، ك٬ؾق  لإف اإلنكةف يؿ/ النةٚيع
٤ي٭ة، كظي٪٧ة امرتًل٪ة يف ٬ؾق اجل٤كةت ا٣يت  ثؽأت يف مريادٮف كا٩ذ٭خ ا٣ْة٬ؿة هلة ٔك

ٮع يف ال٤ض٪ح املؿًلـيح، ٦ة اكف يف  يف ثين اغزم، كحن٨ حنرض احلٮـ ليك ٩٪ةٝل املًٮ
ٚإذا  ..لدىٮرم يلع اإلَبلؽ أف ٦ة أزري يف ال٤ض٪ح اتل٪ٛيؾيح ا٤ٕ٣ية يٞةؿ ٬٪ة مؿة أػؿ

بلف اذلم وؽر،  ٮع ٬ٮ االحتةد ٧٠ة أ٤ٔ٪خ ٩ىٮو٫ يف ابليةف كيف اإٔل اكف املًٮ
ٮع. كظي٪٧ة أحتؽث يف ١ٚ ٪خ أد٧ين ٨٦ لك ٤ٝيب أف يكٮف ا٣رتًلزي ٍٚٞ يلع املًٮ

ٮع أٝٮؿ ثأف ٬ؾا األمؿ ٬ٮ أمؿ ٦ذٜٛ ٤ٔي٫ ٦٪ؾ اكف الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص  املًٮ
دمنٜ إىل  ثح٪٪ة، كٌلف ٧٠ة ٝؿر األخ الؿاحف أ٩ٮر الكةدات بكبي٫٤ أف يجذ٢ٞ ٦جةرشة

بلف اذلم ٝؽر هل أف يٕ  .”إثؿي٢.. ٨٤28 يف حل٨٤ٕ ٬ؾا اإٔل
ح يلع وربم “ ٝةابل/ إف  -٬ٮ الكيؽ ًيةء ادلي٨ داكد  -ك٬٪ة كٝٙ كاظؽ ٨٦ دل٧ٔٮ

                             ن        الؿاحف الؿاحف ٔجؽ اجلةرص مؼىية  اذلم....
أ٩ة ال أق٧ط ألظؽ أف                                           ن كألكؿ مؿة ي٪٢ٕٛ الكيؽ ظكني النةٚيع بنؽة ٝةابل /“

اجل٤ٮس، إىل  دلي٨ داكديٞةَٕين. كال أقذُيٓ أف أدك٥٤ ث٭ؾا النلك.. كاًُؿ ًيةء ا
كاقرتق٢ ظكني النةٚيع يف لك٧ذ٫ ك١٬ؾا مٌخ امل٪ةٝنح، ك٦ٓ لك دٝيٞح د٧ؿ، يذأكؽ 
ح قجٜ د٪ْي٧٭ة ٝج٢ االصذ٧ةع ًؽ أ٩ٮر الكةدات  ٨٦ صؽيؽ اال٩ُجةع ثأف ٬٪ةؾ ٦ٕةًر

ح ا٣يت اكف يكيُؿ ٤ٔي٭ة كيٞٮد٬ة يلع       ن  مؼىية ..                   ن                                             ك٣ٞؽ اكف ٬ؾا َجيٕية .. ٚذ٤ٟ املض٧ٔٮ



  

٩خ تكيُؿ ثؽكر٬ة يلع لك يشء.. ٚيه تكيُؿ يلع االحتةد االمرتايك ٨٦ ػبلؿ وربم اك
ٔجؽ املعك٨ أثٮ اجلٮر. كيلع كزارة ادلاػ٤يح ٨٦ ػبلؿ مٕؿاكم مجٕح كاملؼةثؿات ٨٦ 

ٛـيٮف ٨٦ كاإلذأح كاتل٤ي ػبلؿ قةَل رشؼ، كدل٤ف األ٦ح ٨٦ ػبلؿ بليت مٞري،
 .“ػبلؿ حم٧ؽ ٚةاٜ.. إ٣غ..

                                   ن              وربم ٝؽ اػذةر ال٤ض٪ح املؿًلـيح ٦يؽا٩ة  ل٧٤ٮاص٭ح ٦ٓ كٌلف كاًعة أف يلع“
                                                      ن     ن            الؿاحف أ٩ٮر الكةدات ثٕؽ د١ٛري كدؽثري قةثٞني.. كأوجط كاًعة  أيٌة  أف األمٮر يف 
ح.. كٝؿر الؿاحف أ٩ٮر الكةدات ٨٦ صة٩ج٫ أف حيي٢  ال٤ض٪ح املؿًلـيح تكري يف دااؿة ٦ٛٗؿ

ؽيٜ يلع االدٛةؽ يذ٤ُت ذلٟ ألف اتلى /   ن أكال   ؛دل٤ف األ٦حإىل  مرشكع االدٛةؽ
 .“٬٪ة دكٮف أػٙ كَأة ل٢ٕ٣ ٝجٌح مؿا٠ـ ا٣ٞٮ /     ن زة٩ية  ، دقذٮرية

 ٣٥١٣روانيث الخلث ليفصخق ـٔزي غَ رالف الؼاـيع املتهص ٌع العادات  ي ـربانيص 
ٝؽ النةٚيع اكف دىٮر ثٕي ا٣ٞىه ا٣يت ركيخ ثأزؿ رصيع ثٕؽ كٚةة الكةدات أف 

 االقرتاديضيحاألمٮر  إدارةا٩ٛؿاد الكةدات ث ٨٦ ثؽايةت اليشءيٕةين ثٕي ثؽأ 
أف  “ث٨٧ ٚي٭٥ النةٚيع“دكف أف يك٧ط ظيت لآلػؿي٨ كاملٛؿَح يف االقرتاديضيح ٨٦ 

دؽجلة ٤ٔي٫  ي٤ُٕٮا يلع ػٮاَؿق أك أف يذٮاٚٞٮا ٦ٓ إدارد٫ كٚ٭٫٧ لؤلمٮر، ك٬ؾا ٬ٮ ٦ة
ٮح ركايح ا٣ٛؿيٜ حم٧ؽ ٚٮزم يف ٦ؾ٠ؿاد٫ ٧ٔة ظؽث ذات مؿة ثني  النةٚيع ثًٮ

 كالكةدات.
ٚيف ٬ؾق املؾ٠ؿات حيؽز٪ة كزيؿ احلؿبيح األقجٜ ٨ٔ اصذ٧ةع ٔٞؽ يف ٤ُ٦ٓ ٔ٭ؽ 

٦ؽل إىل  ، ٚي٤ٛخ ٩ْؿ٩ة(2:82ٚربايؿ  6ٝج٢ )الكةدات تلؽارس املٮٝٙ ا٣ٕك١ؿم 
ثؽايةت اجلٛةء كاحلؾر كا٣ٛذٮر ثني د٧ك٨ الكةدات كقيُؿد٫، كإف اكف ٝؽ وٮر أيٌة 

 ٚٮزم/أكؿ حم٧ؽ نةٚيع، يٞٮؿ ا٣ٛؿيٜ الكةدات ك٩ةاج٫ ظكني ال
كمةرؾ أٌٔةء ٨٦ ال٤ض٪ح اتل٪ٛيؾيح ا٤ٕ٣ية، كبٕي الٮزراء أٌٔةء دل٤ف ادلٚةع “

مؤد٧ؿ مٮقٓ ٥ً الؿاحف الكةدات كظكني النةٚيع كيلع إىل  الٮَين. كحتٮؿ االصذ٧ةع
جؽ املعك٨ أثٮ اجلٮر كمٕؿاكم مجٕح كادل٠ذٮر ٔـيـ  وربم كادل٠ذٮر حم٧ٮد ٚٮزم ٔك

ؽيق كحم٧ٮد ريةض كا٣ٛؿيٜ حم٧ؽ ٚٮزم كقةَل رشؼ كأمحؽ اكم٢ ٦ؽيؿ املؼةثؿات و
ا٣ٕة٦ح كا٣ٛؿيٜ حم٧ؽ وةدؽ راحف األرٌلف ثٮوٛ٭٥ أٌٔةء يف دل٤ف ادلٚةع الٮَين، 

 كظرض ال٤ٮاء حمؿز مىُيف ٔجؽ الؿمح٨ ٦ؽيؿ املؼةثؿات احلؿبيح ٦ٞؿرا ل٧٤ض٤ف.



  

يةقيح كا٣ٕك١ؿيح يف ادلك٣ح ٬ٮ كٌلف ٬ؽؼ ٬ؾا االصذ٧ةع اذلم ٦س٢ ا٧ٞ٣ح الك“
 .”2:82ٚربايؿ  6يةيس كا٣ٕك١ؿم ثٕؽ دراقح ك٦٪ةٝنح املٮٝٙ الك

اٚذذط الؿاحف الكةدات ص٤كح دل٤ف ادلٚةع الٮَين املٮقٕح ثؾ٠ؿ اهلؽؼ ٨٦ “
االصذ٧ةع، ك٤َت ٦ٕؿٚح رأم احلةرضي٨ ظكت األٝؽ٦يح. كدك٥٤ الكيؽ ظكني 

كد٤٭ٙ احلةرضكف لك٧ةع رأم الؿاحف  ...النةٚيع، كدبلق الكيؽ يلع وربم.......
أ٩ة ق٧ٕخ اراءك٥ مجيٕة كأكاٚٞك٥ ٤ٔي٭ة، “الكةدات اذلم ٚةصأ اجل٧يٓ ثٞٮهل/ 

ك٣ك٨ أ٩ة دلم ٚؿوح القذ٘بلؿ املٮٝٙ الكيةيس كإٔبلف مرشكع قبلـ حيؿج ا٣ٕةل٥ 
كأكركبة ا٣يت أريؽ أف تنةرؾ يف احل٢، كل١٪ين ال  لك٫ ػةوح إرسااي٢ كدكؿ ا٣٘ؿب

ل٥ يؾ٠ؿ أظؽ ٨٦ احلةرضي٨ ٣ِٛ )ٜٚ يلع قيةقح كأق٤ٮب ظؿب االقتزناؼ أكا
٧٠ة أ٩ين قٮؼ أ٨٤ٔ يف دل٤ف األ٦ح ثٕؽ ثة٠ؿ ا٩ذ٭ةء مرص ٨٦ ٝيؽ كٝٙ  (االقتزناؼ

ُةء ٚؿوح أػرية لرلكؿ  2:82ٚربايؿ  6يٮ٦ة ٍٚٞ ثٕؽ  41إَبلؽ اجلرياف ملؽة  إٔل
 .”تلعٞيٜ الكبلـ يف امل٪ُٞح لال١رب
ية أخ أ٩ٮر تكحج٪ة ٩ٞٮؿ “ ني النةٚيع أٝؽـ احلةرضي٨ ثٞٮهل/ظك أرتض الكيؽ“

كل٥ يؿدط  ،“م اػؿ كل٥ دُٕ٪ة ا٣ٛؿوح مل٪ةٝنذ٫           ن                اراء٩ة مجيٕة  كأ٩خ دليٟ الكـ كرأ
يلع ا٧ٕ٣ٮـ أ٩ة “                      ن كرد يلع ظكني النةٚيع ٝةابل / ”ية أخ أ٩ٮر“الؿاحف الكةدات ل٤ِٛ 

               ن        ف الكةدات ٤ٕ٦٪ة  ا٩ذ٭ةء ، ككٝٙ الؿاح“ٔؿٚخ اراءك٥ كقض٤خ ٬٪ة يف املض٤ف
 .”ص٤كح دل٤ف ادلٚةع الٮَين املٮقٕح

  ٣٥١٣روانيث الؼاـيع غَ حماوىث ٌتهصة الؽخياهل  ي ظبخٍرب 
٦٪ؾ ثؽايح اثل٧ة٩ح٪ةت يف ا٣ٞؿف املةيض ظني ثؽأ ال٧ٌري الٮَين يف دأم٢ دةريغ زٮرة 

 دىٮيؿ كال١ذةثةت املذةظح ا٣يت ظرصت ٩ٛك٭ة يف كاص٭٪ة ٠سريا ٨٦ الؿكايةت 2:63
ك٢ٕ٣ أثؿز ٦س٢ يلع  زأر ٦جيخ..ال ختؿج ٨ٔ حبير دجؽك كًلأ٩٭ة ا٣ُجيٕيح اخلبلٚةت 

الكةدات اكف يؿيؽ إزاظح  الؿاحفالكةدات ٨٦ أف الؿاحف ٬ؾا ٦ة دؿدد ثٕؽ كٚةة 
 ٓ النةٚيع ثأم ز٨٧، كٝؽ امرتؾ النةٚيع ٩ٛك٫ يف دأكيؽ ٬ؾق املـا٥ٔ يف أكرث ٨٦ مًٮ

ظير َؿح حم٧ٮد  “زٮار يٮحلٮ يذعؽزٮف » زم يف ٠ذةب ٨٦ ذلٟ ظٮارق ٦ٓ حم٧ٮد ٚٮ
خ لبلٗذيةؿ كأ٩خ يف َؿيٟٞ لـيةرة  ٚٮزم قؤاهل يلع ظكني النةٚيع/ ٢٬ ظٞيٞح دًٕؿ



  

                       ن       لٮٚةد٫ كًل٪خ كٝذ٭ة ٩ةاجة  لؿاحف  ألكىلرضيط الؿاحف ٔجؽ اجلةرص يف اذل٠ؿم ا
 اجل٧٭ٮريح؟ كجييت ظكني النةٚيع/

٪ٮيح ل٤ؿاحف ٔجؽ اجلةرص كأ٩ة يف َؿيٌف ق ليف أكؿ ذ٠ؿ 2:82قبذ٧رب  39يف “
لرضيط الؿاحف ٔجؽ اجلةرص ك٣حف يل ٗري َؿيٜ كاظؽ ٬ٮ وبلح قةل٥ ك٦ٕؿكؼ ٬ؾا 
                  ن                                                       ل٤اكٚح. ك٦ٕؿكؼ أيٌة  دٮٝيخ الـيةرة ل٤رضيط، ٚٮصبخ ٔ٪ؽ الىية٩ح ث٧ُٞٮرة ٨٦ ا٣يت 

ريت حت٢٧ ادلثةثةت ا٩ٛى٤خ ٨٦ ٔؿبذ٭ة ٔ٪ؽ اجلـيؿة ا٣يت يف الٮقٍ، كاملؽ٬ل أف قية
اك٩خ مرسٔح يلع ٗري ا٣ٕةدة ٥٤ٚ دىُؽـ ثةملُٞٮرة، ك٣ك٨ د٭ن٧خ قيةرة احلؿس 

احلكني، كٌلف ٦٪٭٥ ٨٦ أويت إوةثةت ثة٣٘ح، ك٦٪٭٥ ٨٦  مكتنىفإىل  املؿاٜٚ، ك٤ٞ٩ٮا
 ٠رست ذرا٫ٔ أك قة٫ٝ.

يف احلٞيٞح أ٫٩ اكف ٬٪ةؾ ٨٦ حيةكؿ أف يـي٤ين ٨٦ أ٦ة٫٦ قٮاء أيةـ اجل١كح أك ثٕؽ “
أيةـ اجل١كح  ذللٟ، كل١ين أٝٮؿ يف املؿة األكىل                  ن        ظةدزح املُٞٮرة أيٌة  ا٦ذؽاد  ذلٟ، ك٢ٕ٣

ةرس أ٬ٮ صةيت ظ“أراد أف يٞٮ ؿ يل/  ف اهلل أل٥ أٝذ٢، ك٣ك٨ احلةرس اكف اهلل، ٠
 .“          ن      ن       ٚةحلةرس أكال  كأػريا  ٬ٮ اهلل  ..“احلةرس ٝذ٢

 العادات ـيٍا نيخػيق ةاألردن  ٌعاىػاةص  ّرالـ
الكةدات ٨٦ كص٭ح ٩ْؿق، ٦ة ظؽث ظني  ٦ٓظكني النةٚيع  ةتأم٭ؿ ػبلٚ ك٨٦

٦ٓ األردف ٝج٢ أف ي٤ذٌف ثةملض٤ف  حأ٨٤ٔ الكةدات ٩حذ٫ ُٝٓ ا٣ٕبلٝةت ادلث٤ٮ٦ةقي
كدىٮيؿ  2:83الٮَين ا٤ٛ٣كُيين يف ٩ٛف احلٮـ يف اصذ٧ة٫ٔ ثة٣ٞة٬ؿة يف اثؿي٢ 

 النةٚيع ٝؿار الكةدات ثأ٫٩ ال ٝي٧ح هل.
ٔدرلنخٔرة ظروانيث ٌِفصدة ل   ػاد أةٔ العػ

يُة٣ٕ٪ة دٛكري دراَل ال خي٤ٮ األمؿ يف احلؽير ٨ٔ ٦س٢ ٬ؾق ا٣ٕبلٝةت ٨٦ أف 
ا٣جكةء، ؽير ا٣جكةء ٨ٔ يٕذ٧ؽ يلع اجل٧ةذج الالكقي١يح ل٤ذُجيٞةت الرسيٕح حل

كيذ٧س٢ ٬ؾا اتلٛكري ادلراَل ٚي٧ة ركد٫ ادل٠ذٮرة قٕةد أثٮ الكٕٮد ٨ٔ حمةك٣ح مىة٬ؿة 
جخ ٚي٭ة صي٭ةف الكة دات ثني اث٪ح ل٤كةدات كاث٨ ل٤نةٚيع ٧٤ٚة ٚن٤خ املعةك٣ح ٗر

كرب٧ة أف ٬ؾا ٬ٮ  ل٤نةٚيع ّ٭ؿ املض٨، (صي٭ةف )كبةتلةيل الكةداتالكيؽة ٤ٝجخ 
 .الكةدات كظكني النةٚيعالؿاحف إًٔٙ اتلربيؿات يف دٛكري اجلٛةء ثني 



  

ثح يف ٦ة قض٤ذ٫ ادل٠ذٮرة قٕةد أثٮ الكٕٮد كيه أقذةذة صة٦ٕيح ٠ذةك٬ؾا ٬ٮ ٩ه 
 /اذلم أ٣ٛذ٫ لبل٩ذٞةـ ٨٦ الكيؽة صي٭ةف الكةدات٠ذةث٭ة 

ث٪ةد٭ة ثٌةثٍ حبؿم ٬ٮ جن٢  إظؽلإف صي٭ةف الكةدات يف ابلؽايح قٕخ ٣زتكيش “
                                ن                                     الكيؽ ظكني النةٚيع كٌلف ا٩ؾاؾ ٩ةاجة  لؿاحف اجل٧٭ٮريح ك٣ك٨ ٤َج٭ة رٚي ٤ٞٚجخ 

ـاء هل يلع ٬ؾا الؿٚي، كإذا ث٫ حيةؿ لبلقت يؽاع، كأثٕؽ أمحؽ ظكني هل ّ٭ؿ املض٨ ص
 .“النةٚيع ٨ٔ ا٣ٞٮات ابلعؿيح 

 الؼاـيع نيصوي أن األٌَ خاول الضج ةاظٍّ  ي كقيث اىفِيث اىػعهصخث
حمةكالت إىل  دٮيل ظكني النةٚيع ث٪ٛك٫ دأكيؽ املـا٥ٔ كالنةإةت ا٣يت اك٩خ تنري

١ؿيح ح ا٣ٕك٪يا٣ٛاللكيح أ٫٩ قةٔؽ وة٣ط رسيح يف ٌٝيح ثد٭ةـ هل االصؿت تل٤ٛيٜ 
 كدؽثري حمةك٣ح لبل٩ٞبلب يلع أ٩ٮر الكةدات.

 يٞٮؿ ظكني النةٚيع/ ج١ؿ ٦ٓ األقذةذ حم٧ٮد ٚٮزمامل ٫كيف ظؽيس
ظني ٔٞؽت أكؿ ص٤كح يف حمة٧٠ح ٌٝيح ا٣ٛ٪يح ا٣ٕك١ؿيح ٚٮصبخ  2:85يف اعـ “

بنيغ يـكرين ك٫ٕ٦ رشيٍ تكضي٢ ملعة٧٠ح وة٣ط رسيح، كيٞٮؿ يف الرشيٍ يلع لكة٫٩ 
ين ٧ٔيؽ يف املجةظر ا٣ٕة٦ح اق٫٧ ٔجؽ ا٣ٞةدر كٝةؿ يل إذا ل٥ تن٭ؽ يلع أف أ٩ة اقذؽاع)

ظكني النةٚيع يلع رأس اتل٪ْي٥ اخلةص ثىة٣ط رسيح بنٕجتي٫ ا٣ٕك١ؿيح كاملؽ٩يح 
ٚكٮؼ حيؽث لٟ دٕؾيت مؽيؽ.. ز٥ ٠نٙ ّ٭ؿق ليك ينة٬ؽكا ازةر الرضب املربح، ز٥ 

إىل  ة ال حت٧ؽ ٔٞجةق، كلٮ أدم         ن                              أًةؼ ٝةابل  ك٬ؽدكين إذا ل٥ أم٭ؽ ٚكٮؼ حيؽث ٦
٣ك٨ أ٩ة اعرؼ مىريم كال ي٧ك٨ أف أ٣ٌف اهلل بن٭ةدة “املٮت، ك٣ك٨ الؿص٢ ٝةؿ/ 

زكر يلع أ٩ةس ال و٤ح يل ث٭٥ كال و٤ح هل٥ يب. كهلؾا ظني زارين يف م١ذيب ممؽكح قةل٥ 
                                         ن                        حلج٤٘ين ثٞؿار الكةدات ثذٕيني ظكين ٦جةرؾ ٩ةاجة  لؿاحف اجل٧٭ٮريح ٤ٝخ هل يلع 

ٮع ٌٝيح وة٣ط رسيح؟ الىعٙ اك٩خ دجرش اجل٤كةت دجةاع .. ك٣ك٨ ا٣                                                       ن        ٛٮر/ ٦ة مًٮ
إذا ثةجل٤كةت دجرش ثةلاكم٢ يف ثريكت يف صؿيؽة اجل٭ةر. ٚٞةؿ ، ثٕؽ ٦ة ظؽث ٦٪ٓ ا٣جرش

  .“د٣ح ًؽق ال يٞٮؿ إال ثٕؽ اتلٕؾيتأ٩خ اعرؼ إف أم ٦ذ٭٥ ثتجٌف لك األ“ /يل
أف ي٤ٜٛ يل ٬ؾق ا٣ٌٞيح، ك٣ك٨ أ٩ة كيكذُؿد ظكني النةٚيع ٣ٞؽ ظةكؿ ابلٕي “

٦٪٭ة ثؿمء، ٣حف أ٩ة ٍٚٞ ث٢ اكف ٦يع ثٕي األق٧ةء املٕؿكٚح ا٣يت أػؿص٭ة ا٧ٕ٣يؽ 
 .”ٔجؽ ا٣ٞةدر ٨٦ درج م١ذج٫ ك٦٪٭ة ا٣ٛؿيٜ النةذيل كا٣ٛؿيٜ حم٧ؽ وة٣ط



  

اتلػالؿ اذلي لً نيخمٔر إىل حتاىؿ ة ن الؼاـيع وىلع ؾربي ةػس وـاة 
 العادات 

ٞؽر ٦ة ٚؿوح مٮاديح ٬٣٪ةؾ  خٞٮؿ إ٫٩ ثٕؽ كٚةة الكةدات أوجعي٧ك٨ جلة أف ٩
يلع وربم ٩ٛك٫ يف ٠ذةب ظىت إف ٨٦ اتلٕةَٙ ثني يلع وربم كظكني النةٚيع!! 

حتؽث ٨ٔ ا٩ذؼةثةت ال٤ض٪ح اتل٪ٛيؾيح ا٣يت ظني  ”الؿاحف ٔجؽ اجلةرص يذؾ٠ؿ“
٥٤ يف ٬ؾق اال٩ذؼ ٝةؿ، 2:79أصؿيخ اعـ   ّ ةثةت ك٣حف                       ي              أف ظكني النةٚيع ٬ٮ اذلم 

ذ٬ت ٚي٧ة يجؽك ل٥ يؿظت ث٭ؾق اتلعيح، ث٢ إ٫٩ ظكني النةٚيع ٣ك٨  أ٩ٮر الكةدات!!!
٣ٌٕل وربم إىل ظؽ دكؿار الكؼؿيح ٦٪٫ ظني اكف يؿكم ٝىح إوؽار ا٫ صٛةيف إّ٭ةر 

الؿاحف ٔجؽ اجلةرص األمؿ ثذٛذحل ظٞةات ىلع وربم يف مجةرؾ املُةر يف د٤ٟ الٮإٝح 
 يف ٠ذةثةد٪ة الكةثٞح. املن٭ٮرة ا٣يت خلى٪ة٬ة

ٔاء امال محاد   ٌػصًلث الؼاـيع ٌع الي
ككو٢ األمؿ  ،2:78جذٞؽ مٮٝٙ ٝيةدة ا٣ٞٮات املك٤عح يف ٠سريا ٦ة يالنةٚيع  اكف

ث٪ٮع ٨٦ اتلٮاَؤ كاخلية٩ح كنرش ا٣ٞٮات املك٤عح  أف يذ٭٥ ٝيةداتيف أظؽ احلٮارات ث٫ 
ؿ محةد يف ٦ٞةهل األقجٮيع يف كيف ٔؽد دةؿ دىؽم مجة، ٬ؾا احلؽير يف دل٤ح أكذٮبؿ

، 2:78أكذٮبؿ حلكني النةٚيع حلٛ٪ؽ مـا٫٧ٔ ظٮؿ ظؿب يٮ٩يٮ املض٤ح ٩ٛك٭ة أم دل٤ح 
جح الكةدات يف  كا٩ذ٭ـ٬ة ٚؿوح مٮاديح يف ذات الٮٝخ تلٛ٪يؽ ركايةت النةٚيع ظٮؿ ٗر

 .اتلؼ٤ه ٦٪٫، كٝؽ رد النةٚيع يلع مجةؿ محةد كنرش ردق أيٌة يف أكذٮبؿ
 حمنٞأدىن ثبل هلؾق املٞةالت كالؿكايةت املُٮ٣ح أف يكتنٙ ةرئ كيكذُيٓ ا٣ٞ

، كإف اكف الثؽ جلة ٨٦ مجةؿ محةدال٤ٮاء ك ثأَؿاؼ ا٣ٌٞةية ا٣يت د٪ةكهلة ظكني النةٚيع
 ال١ٛي٤ح ثذىٮيؿ املٮٝٙ.ا٣ٛٞؿات  ثٕئ٪٭٧ة أف ٩٪٢ٞ 

 ق٧ةء اكف ظكني النةٚيع يف 2:78يٮ٩يٮ ٤6ٞةرئ أ٫٩ يف وجةح ٩ؾ٠ؿ لكيججيغ جلة أف 
اجلج٭ح ثىعجح كٚؽ ٔؿايق، ك٬ٮ يؿكم ٦ة ظؽث يف ٬ؾا احلٮـ كمة٬ؽق ثٕيين رأق٫ ز٥ 

اكف ػية٩ح كمؤامؿة ادٛٞخ ٚي٭ة  2:78ا٣ٞٮؿ ثأف اذلم ظؽث يف إىل  خي٤ه يف اجل٭ةيح
األَؿاؼ، كاقذؽرج ٚي٭ة ٨٦ اقذؽرج، ٚ٭ؾق الىٮرة ال ي٧ك٨ مل٨ را٬ة أف يىٛ٭ة 

٧ح“٫ كػذ٥ اهلل يلع ٤ٝج٫ ألف يف ٧ًريق ك٩حذ٫ ثأ٩٭ة أػُةء إال إذا أ٣يغ ٤ٞٔ  “ادلٗر
جح يف اتل٧ٕيح يلع أمؿ يججيغ إّ٭ةرق يلع ظٞيٞذ٫  .”كالٗؿ



  

حم٧ٮد ٚٮزم ٔجةراد٫ ا٣يت يىٮر ث٭ة دٛةوي٢ ٦ة األقذةذ قج٪٢ٞ ٬٪ة ٨ٔ ظٮارق ٦ٓ ك
ك٨٦  2:78يٮ٩يٮ  ٨٦6 وجةح  41 .22الكةٔح إىل  56 .9ظؽث يف ٦ُةر ٚةيؽ ٨٦ الكةٔح 

ٮع مج٫ اخلبليف ٔجةرات النةٚيع يف ٬ؾا ؾ٢٬ أ٩٪ة جنؽ امل كاًعح كٝةَٕح املًٮ
 ظير يٞٮؿ/كذلٟ كرصحيح 

( 2ٚٮؽ ٦ُةر ٚةيؽ، ٚةتلٞي٪ة ثة٤ُ٣ٕح ر٥ٝ ) 56 .9كو٤خ ث٪ة ا٣ُةاؿة يف الكةٔح “
ؽ أٔؽق ا٣ٞؽر ٣جن٭ؽ كننة٬ؽ ٦ة ل٥ يك٨ ٦ذىٮرا  ل٤ُرياف اإلرساايٌل، كًلأ٩٪ة يلع مٔٮ

٪ؽ٦ة قض٤خ ٬ؾا ا٣ٛى٢ يف ٦ؾ٠ؿايت أف يٕٮد أظؽ ٣ري ا٣يت ٨٣ دجرش إال  -كم ٦ةراق، ٔك
ٔ٪ؽ٦ة دٕٮد ل٤لك٧ح أذجةر٬ة كأ٦ة٩ذ٭ة كمكبٮحلذ٭ة. ٤ٝخ قأٝه ٤ٔيك٥ ٝىح م٭يؽ 

اقذُةٔخ ا٣ُةاؿة أف د٭جٍ يلع أرض املُةر، كا٩ٛضؿت                         ن أراد اهلل هل أف يكٮف مة٬ؽا .
٩ة يف أرض املُةر، كلك ٦٪ة ٝؽ أختؾ ك٩ـجلة ٨٦ ا٣ُةاؿة كا٩ترش ٝ٪ج٤ذةف ثة٣ٞؿب ٦٪٭ة،

 .“ك٩ؿوؽ لك ٦ة حيؽث دٝيٞح ثؽٝيٞح ل     ن       ن            قةدؿا  ٦٪جُعة  يلع األرض، ك٩ؿ
دٝيٞح يف ٤َٕةت ٝٮا٦٭ة  26إىل  كٌل٩خ َةاؿات ا٣ٕؽك دأيت ثٛةو٢ ٨٦ ٔرش دٝةاٜ“

كيه ، أربٓ َةاؿات، كل٥ يك٨ ين٤٘٭ة مة٢ٗ إال ا٣ٌٞةء يلع ا٣ُةاؿاتإىل  ٨٦ زبلث
ض املُةر كاجل٪ةح مبلوٜ ل٤ض٪ةح ٠أ٩٭ة أٔؽت ثذؽثري كإظاكـ حلذ٥ صةز٧ح يلع أر

دؽ٦ري٬ة يف أ٢ٝ كٝخ ممك٨ كدكف ص٭ؽ أك ٔ٪ةء، كيف لك ٤َٕح دجذيه ثةظرتاؽ َةاؿة 
 .“َةاؿدةف كا٣ُةاؿة ا٣يت صب٪ة ث٭ةكيف ٩٭ةيح األمؿ ل٥ دجٜ إال  -أك َةاؿدني 

٭٧ة ُٗةء ث٤ٮف األرض ا٣يت كٌلف اذلم أػؿ اإلص٭ةز يلع ا٣ُةاؿدني أ٫٩ اكف يُ٘ي“
اك٩ذة ٤ٔي٭ة، ك٣ك٨ ٔ٪ؽ٦ة أظف َيةر ا٣ٕؽك أف ٧ًةف ٔؽـ اتلىؽم ٝؽ جتةكز لك 
دىٮر ادخنٛي ثُةاؿد٫ ظيت إ٫٩ اكف ي١٧٪ٟ د٧يزي ظؿًلذ٫، كاظرتٝخ ا٣ُةاؿات 
اثلبلث، كيه اػؿ ٦ة دجٌف ٨٦ َةاؿات كل٥ يذٕؿض َرياف ا٣ٕؽك ػبلؿ ٦ة يٞؿب ٨٦ 

 .”٨٦ ا٣ُةاؿات كال ٨٦ ادلٚةع اجلٮماملٞةك٦ح ال زبلث قةاعت ألم ٩ٮع ٨٦ 
 نييجأ إىل اتلفصخق ة ن ُٔغ ن ٌَ اخلياُث  خع ن الؼاـيع

ٔجةرات رصحيح ككاًعح أف ٦ة ردكدق ىلع ال٤ٮاء مجةؿ محةد ذ٠ؿ ظكني النةٚيع يف 
ؽاء يف اخلةرج يٞىؽكف  حيٞىؽق ٬ٮ ػية٩ املجؽأ كػية٩ح الٮاصت كأ٫٩ إذا اكف اأٔل

الؿاحف ٔجؽ اجلةرص ٚبلثؽ ٨٦ كصٮد أٔٮاف يف ادلاػ٢ يكةٔؽك٩٭٥ يلع ا٣ٌٞةء يلع 
 حتٞيٜ اتلآمؿ.



  

كإف اخلية٩ح ٬٪ة يه ػية٩ح األ٦ة٩ح، ػية٩ح الٮاصت، ػية٩ح املجؽأ، ز٥ يؽيع ثٕؽ ذلٟ “
ثأف أص٭ـة  ليف ٦ٕؿض ادلٚةع ٧ٔة ظؽث مؿة ثأف َةاؿة املنري اك٩خ ثةجلٮ، كمؿة أػؿ

لٮاَئ، ك٢٬ ٨٦ أص٢ َةاؿة املنري يكتجةح دؽ٦ري ا٣ُةاؿات، الؿادار ال دؿوؽ ا٣ُرياف ا
، ٧ٚةذا ٨ٔ ألكىلكإذا اكف الؿادار ال يؿوؽ ا٣ُرياف الٮايطء ٤ٚ٪٢ٞ ذلٟ يلع ا٤ُ٣ٕح ا

 .“41,22ا٤ُ٣ٕةت اتلةحلح ا٣يت اقذ٧ؿت ظيت الكةٔح 
أ٣حف ٨٦ املجةدئ األقةقيح أف لك ٝةاؽ مكبٮؿ ٨ٔ دأ٦ني ٝٮاد٫ ٦٭٧ة و٘ؿ ٬ؾا “

 .“ي٢ ٚأي٨ حن٨ ٨٦ لك ٬ؾا؟ا٣تن١
كدأكيؽ كٚةٝ٭ة ل٤ٌٞةء يلع الؿاحف مجةؿ ٔجؽ  لأ٦ة إذا اكف دآمؿ ادلكؿ ال١رب“

اجلةرص اذلم خلجٍ هل٥ ٗـهل٥ ٚبل ثؽ هل٥ ٨٦ أٔٮاف يكةٔؽك٩٭٥ يف ادلاػ٢ تلعٞيٜ 
ي٫ كإدرا٫٠ اذلم ل٥ يؽػ٢ يف ظكةثةد٭٥ تنجر  دآمؿ٥٬، ك٣ك٨ النٕت حبك٫ كٔك

حل٢٧١ املكرية كيٕيؽ ث٪ةء اجلحل يلع أقف ق٤ي٧ح كيٞي٥ ٝةٔؽة  جب٧ةؿ ٔجؽ ثةجلةرص
٫ ٩ٞه ا٣ُةاؿات كبؽأت ظؿب االقتزناؼ كأد ٨٦ اجل٭ؽ ٦ة  لالىٮاريغ تلًٕٮ

 .“كوعذ٫ ٚذعيح جلٌةهل كحتيح لؿكظ٫اقت٪ٛؽ َةٝذ٫ 
ا٣ٞة٬ؿة، إىل  إف ٦ة ظؽث يف ٦ُةر ٚةيؽ مة٬ؽت ٩ذةجئ٫ يلع َٮؿ َؿيٜ ا٣ٕٮدة“

ا٣ٕؿايق ٩ٛف الىٮرة كأ٧ٔؽة ادلػةف دذىةٔؽ يف اجلٮ يف لك ٨٦ ٦ُةر ٚؿأي٪ة ٦ٓ الٮٚؽ 
إىل  أثٮ وٮيؿ ز٥ ٦ُةر إننةص ز٥ ٦ُةر ث٤جحف، كأػريا ٦ُةر أملةّح ٝج٢ أف ٩ى٢

 .”ةؿ ٔجؽ اجلةرص كجلج٫٘٤ ث٧ة رأي٪ة٦جنيح ابل١ؿم جلٞةث٢ الؿاحف مج
 ةػـ األـاكر ابلارزة  ي ردود امال محاد ىلع خع ن الؼاـيع 

ثٕي ا٣ٕجةرات ٨٦ ٦ٞةؿ مجةؿ محةد اذلم رد ث٫ يلع ظكني النةٚيع يف ٔؽد  ٬ؾق
 ٨٦ دل٤ح أكذٮبؿ/ 2:98أٗكُف  41

جح الكةدات “ كدٔ٪ة  -........... ال أدرم رس د٧ك١ٟ ث٭ؾق ا٣ٌٞيح الؿًلي١ح ٨ٔ ٗر
يف اتلؼ٤ه ٦٪ٟ ٨ٔ َؿيٜ حتؿيي كد٭ؽيؽ املجةظر ا٣ٕة٦ح ل٧٤ذ٭٥  -٩ذلك٥ ثرصاظح 

       ن                                            ٭ؽ زكرا  يف ٌٝيح ا٣ٛ٪يح ا٣ٕك١ؿيح أ٩ٟ ٠٪خ يلع رأس د٪ْي٥ وة٣ط رسيح ٣حن
املؤامؿة بنٕجحذ٫/ املؽ٩يح كا٣ٕك١ؿيح. ٢٬ اكف الكةدات ٨٦ ٤ٝح احلي٤ح حبير ل٥ جيؽ 
                                       ن                          كقي٤ح ل٤ذؼ٤ه ٦٪ٟ قٮم حمةك٣ح دٞؽي٧ٟ ٦ذ٭٧ة  أ٦ةـ املع٧١ح يف د٤ٟ ا٣ٌٞيح 

ؽاـ أك  الكض٨ املؤبؽ؟ تلٮاص٫ ظك٥ اإٔل



  

ظؽ اٝذ٪ةٔ٭ة ث٭ؾق الن٭ةدة إىل  ٣يت اك٩خ قذى٢ ث٭ة الكؾاصحكأي٨ يه املع٧١ح ا“
املـكرة كب٭ؾق ا٣ٞىح امل٤ٛٞح، ا٣يت ال ي٧ك٨ أف د٪ٌُل يلع ٢َٛ ٗؿيؿ. كيه أف ٩ةات 
راحف اجل٧٭ٮريح ٝؽ امرتؾ يف مؤامؿة ًؽ ٩ْةـ احلك٥ ٦ٓ ٤َجح و٘ةر يف اللكيح 

 ا٣ٛ٪يح ا٣ٕك١ؿيح؟
إوؽار ا٣ٞؿار  لك٫ٛ٤ األمؿ قٮإف الكةدات ظني أراد اتلؼ٤ه ٦٪ٟ ل٥ ي“

٦ُٞٮرة د٪ٛى٢ ٨ٔ ٔؿبذ٭ة تلىؽـ قيةردٟ إىل  ثإٔٛةاٟ ٨٦ ٦٪ىجٟ دكف احلةصح
ي٥ مؤامؿة ًؽ ٩ْإىل  كدٞيض ٤ٔيٟ، أك ةـ احلك٥ ظيت ٦ذ٭٥ ين٭ؽ زكرا ثأ٩ٟ ٔز

  .”يىؽر احلك٥ ثإٔؽامٟ
 .لكالكبلـ يلع ٨٦ ادجٓ اهلؽ“

 ردود الؼاـيع اإلنؼائيث ىلع امال محاد 
مجةؿ محةد ث٧ٞةؿ ٦ُٮؿ جنزتئ ٦٪٫ ال٤ٮاء ٔؽد دةؿ رد ظكني النةٚيع يلع يف 

كرضكرة اظرتاـ املؤرخ  ا٣يت يذعؽث ٚي٭ة ٨ٔ مٮاوٛةت املؤرخا٣ٛٞؿات اتلةحلح 
 /ل٤ن٭ةدة

             ن                          أف يكٮف مؤرػة  أف ينٟ يف م٭ةدة مة٬ؽ ين٭ؽ إىل  ........... ك٣حف لزلم يكيع“
ين٭ؽ ث٭ة أ٦ةـ اهلل، كيه ثؾلٟ أكرب ٦٪ٟ ك٨٦ إف الن٭ةدة أ٦ة٩ح يف ٔ٪ٜ ٨٦  ..لث٧ة رأ

از٥ ٤ٝج٫، كاهلل كال دكذ٧ٮا الن٭ةدة ك٨٦ يكذ٧٭ة ٚإ٫٩ }/ رأيٟ ٚي٭ة، كيٞٮؿ احلٜ 
ػية٩ح أ٩٭ة أػُةء. ك٣حكخ كأين لٟ أف دٞؿر ٚي٧ة رأيذ٫ ث٪ٛيس  {ث٧ة د٤٧ٕٮف ٤ٔي٥

 .“ػية٩ح؟
 ٢٬ مة٬ؽت ٦ة مة٬ؽت ٚذأكؽت؟“
 “ك٢٬ ظة٧٠خ ٚذبي٪خ؟“
 ث يف ٦ُةر ٚةيؽ ٦٪ؾ ا٤ُ٣ٕح األكىل٦ة ظؽ 78يٮ٩يٮ  6أ٩ين مة٬ؽت يف يٮـ كلٮال “

٣ُرياف ا٣ٕؽك ظيت اال٩ذ٭ةء ٨٦ دؽ٦ري اػؿ َةاؿة جلة يلع أرض املُةر.. ٬ؾق الىٮرة 
ا٣يت ال ي٧ك٨ مل٨ را٬ة أف يىٛ٭ة ثأ٩٭ة أػُةء إال إذا أ٣يغ ٫٤ٞٔ كػذ٥ اهلل يلع ٤ٝج٫ 

٧ح“ألف يف ٧ًريق ك٩حذ٫  جح يف اتل٧ٕيح يلع أمؿ يججيغ إّ٭ةرق يلع ظٞيٞذ٫؛ كال “ادلٗر ٗؿ
ألف ٬ؾا ظٜ النٕت يف أف يٕؿؼ احلٞيٞح ظيت يكذٕيؽ زٞذ٫ يف ٩ٛك٫ كيف زٮرد٫ كيف 

 .“ ٚيؤًلؽ ٔـ٫٦ يلع مٮاو٤ح اجلٌةؿ٩ٌةهل
ملة رأيخ كمة٬ؽت يف ٦ُةر ٚةيؽ ثك٢ دٛةوي٫٤  -٣ٞؽ اعش ٬ؾا اتلىٮيؿ ادلٝيٜ “

ةد٤ذني، كًلؾلٟ َةاؿة املٮاوبلت ا٣يت ٠٪خ أقذ٤ٞ٭ة ٦ٓ ظيت اظرتاؽ اػؿ َةاؿدني ٦ٞ



  

يف وؽرم كيف ٌٔٞل كيف كصؽاين ظيت ا٤ُ٩ٜ يف  -املُةر إىل  الٮٚؽ ا٣ٕؿايق يف اذل٬ةب
، كال 78يٮ٩يٮ  ٬6ؾا االصذ٧ةع ا٣ٕةـ مىٮرا أوؽؽ وٮرة ملة رأيخ كمة٬ؽت يٮـ 

ف يذ٥ اتلعٞيٜ ٚي٧ة ي٪ٞه ٬ؾا اتلرصيط حل١ٮف ٦ؽػبل لبلد٭ةـ كإٝة٦ح االداعء إال أ
ٟ ٤ٟٞٔ أف دىٙ  تك٧ي٫ يف ٠ذةثٟ أػُةء، كلٮ ٠٪خ مة٬ؽت ٧٠ة مة٬ؽت ملة َةٔك

  .”ة ظؽث ثأ٫٩ أػُةء٦
                         ن                                          كأػريا أ٩ىط أال دٛذط أثٮاثة  يلع ٩ٛكٟ ثةتلٕؿض لن٭ةدة ٨٦ ال مى٤عح هل. إال أف 

 .”لكالكبلـ يلع ٦ة ادجٓ اهلؽ يٞٮؿ احلٜ كالىؽؽ، كاهلل يلع ٦ة أٝٮؿ م٭يؽ.
 أُؿار املؼري اعمص  مؤامصة ثاىيت حٔىج كقياثلٔرة دهٍث مل خّاظرئ

ك٦ٕٞجةد٭ة ٨٦ اظذؽاـ اخلبلؼ ثني الؿاحف  2:78 ٦ة ظؽث ٨٦ ٬ـي٧ح ٚي٧ة ثٕؽ
النةٚيع راةقح املع٧١ح ا٣يت دٮ٣خ ظكني  دٮىلكاملنري ز٥ ػبلص األكؿ ٨٦ اثلةين، 

ا٣ٞكٮة د٪ٞىة٫٩ يف ٬ؾق  حمة٧٠ح املذ٭٧ني يف ٌٝةية املؤامؿة كل٥ دك٨ الرصا٦ح كال
يؤًلؽ ا٣زتا٫٦ ٚي٭ة عؿص ىلع أف حتؽث ٬ٮ ٩ٛك٫ ٨ٔ ٬ؾق املعة٧٠ةت ٚٝؽ ك ح،املعة٧٠

 ق! ٨٦ دكف أف يٛرس َجيٕح ٔبلٝح ٧ًريق ثة٣ٌٞةء كا٣ٞة٩ٮف،ث٧ة اكف ي٤٧ي٫ ٤ٔي٫ ٧ًري
وؽرت يف ٔ٭ؽ  لل٥ دك٨ ثأ٢ٝ ٝكٮة ٨٦ أيح أظاكـ أػؿ ٬ؾق املع٧١ح أف أظاكـ ك٦ٓ

جح يف ا٣تنيف يف ٩٭ة ل٥ د٤ٜ ا٩ذٞةدات رصحيح اثلٮرة، ٚإ بكجت ٦ة قةد اجلٮ ا٣ٕةـ ٨٦ ٗر
 املنري ملى٤عح الؿاحف.

 حم٧ٮد ٚٮزم/األقذةذ يف ظؽيس٫ ٦ٓ ظكني النةٚيع يلع قبي٢ املسةؿ يٞٮؿ ك
ل٥ دك٨ حمة٧٠ةيت ٤ُ٦ٞح يف أٔٞةب اجل١كح، كإ٧٩ة اك٩خ ٦ٞيؽة ثةالداعءات “

الك٤ُح إىل  .. اكف ٬٪ةؾ دآمؿ حلثجٮام أ٦ةـ اهلل املٮصٮدة أ٦ةَل، كٝؽ ظ٧١خ ث٧ٌري
كيٕٮدكا إحل٭ة؛ حل١ٮ٩ٮا ٝةدري٨ يلع دُ٘يح أػُةا٭٥ كيكذ٧ؿكا يف َ٘ية٩٭٥، ٬ؾا أكال، 

 .كزة٩ية اك٩خ ٬٪ةؾ ٌٝيح احنؿاؼ املؼةثؿات
خ أ٦ةَل ٚيه االداعء ثذٕؾيت ٔجؽ امل٪٥ٕ الرشٝةكم، “ أ٦ة ا٣ٌٞيح اثلةثلح ا٣يت ًٔؿ

جخ أ٫٩ ظؽث دٕؾيت يلع اإلَبلؽ لك اذلي٨ اديع ٤ٔي٭٥ ٔجؽ امل٪٥ٕ      ن      كَجٕة  ل٥ يث
الرشٝةكم أ٩٭٥ ٔؾثٮق ٨٦ رصةؿ املؼةثؿات.. لك٭٥ أػؾكا ثؿاءة.. ك٬ؾق املعة٧٠ح اك٩خ 
                                                          ن        رسيح، كأ٩ة أقُٞخ ٔ٪٭ة الرسيح ليك يٕؿؼ النٕت، ٦س٧٤ة ٔؿٚخ د٧ة٦ة  ٨٦ ػبلؿ 

٨ أص٫٤ ظ٧١خ ثة٣رباءة. كأظت االٝذ٪ةع اذلم كو٤خ إحل٫ ك٦إىل  حمة٧٠ةيت، كيى٤ٮا
إىل  أف أٝٮؿ إ٩ين ٠٪خ أظك٥ ٨٦ ػبلؿ اداعءات د٥ اال٩ذ٭ةء ٨٦ حتٞيٞ٭ة ككو٤خ



  

درصح اال٩ذ٭ةء كأػؾت أٝٮاؿ لك املذ٭٧ني، كل٥ أٔذ٧ؽ يلع لك ٦ة د٥ أػؾق ٨٦ حتٞيٞةت 
أ٩٭ة مكض٤ح.. ٚأ٩ة ل٥ أٔرتؼ ثة٣تكضيبلت كل٥ أٔرتؼ ثةتلعٞيٞةت كأصؿيخ  لثؽٔٮ

رتاٚةت أػؾت حتخ أػؾ األٝ ٮاؿ ث٧سةثح حتٞيٜ لزلم ٝي٢.. ٚبل دلةؿ ألف يٞةؿ إف األ
إىل  اتل٭ؽيؽ.. ل٥ يٮصؽ د٭ؽيؽ.. كل٥ اػؾ ثةلالكـ املكض٢ كٝؽ َةبلٮا ثأف نكذ٧ٓ

د٦خ  ا٣تكضيبلت ٧ٚةإىل                          ن     ن                ا٣تكضيبلت، كل١ين رٌٚخ رٌٚة  ثةدة  أف تكذ٧ٓ املع٧١ح
 .”ملذ٭٧ني أك الن٭ٮد ٚةألمؿ ٦٪ذ٫ا ثكبلـ                          ن ٩ة أظٜٞ يف لك االداعءات دٛىيبل  أ

 خصص ػٍط ةسران ىلع اتللييو ٌَ ػأن الؼاـيع  ي أذِاء حمانٍخّ هل 
ع٧١ح املنلكح ثؿاةقح ظكني كو٢ األمؿ بن٧ف ثؽراف يف أز٪ةء حمة٧٠ذ٫ أ٦ةـ امل

يلع راحف املع٧١ح، كٝؽ ركيخ ٬ؾق الٮإٝح يف مىةدر ثةتلُةكؿ النةٚيع أف جتؿأ 
ركا٬ة  “ا٣ٕنةء األػري ل٧٤نري“٧ؽ حم٧ؽ ٔجؽ الى٧ؽ يف ٠ذةث٫ الى٠سرية ك٣ك٨ ٔجؽ 

اإلصةثةت يف  إظؽلكٝةؿ يل م٧ف إ٫٩ أز٪ةء “يلع لكةف م٧ف ٩ٛك٫ يلع اجلعٮ اتلةيل/ 
  /ص٤كح وجةح األمف

 يٕين اعيـ دٞٮؿ إ٩ٟ ٠٪خ مؿمط لؿاةقح الٮزارة؟ /ٝةؿ هل النةٚيع
 كزارة إي٫؟ أكرت! /م٧ف

 صح زم دم!!ٔؿٚتل ظة أ٩ة ٦ة /النةٚيع
  ”كا٩خ ٨٦ ا٦يت ثذٕؿؼ ظةصح!! /م٧ف

 وحتصخقّ الصئيط ىلع املؼري املؼري غساؤه املؿمِع ٌع 
ذ٬ت ظكني النةٚيع يف إّ٭ةر ٔؽاا٫ ل٧٤نري ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ إىل ظؽكد ٗري 

ٌ                         أ٫٩ ٬ٮ اذلم ظؿ ض الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ىلع ث ة٬ؿجياكف ظىت إ٫٩ ، ٦ٕٞٮ٣ح             
ظكني ك٦ٓ اظرتا٦٪ة لؿأم ، 2:78حل١ي٥ اعمؿ يف أٗكُف اخلبلص ٨٦ املنري ٔجؽ ا

كأكرث أل٫٩  حنرتـ ابل٘ؽادم أكرث كأكرثجنؽ أ٩ٛك٪ة النةٚيع ك٦ٕٞٮحلذ٫ كأقة٩يؽق ٚإ٩٪ة 
٢ ٬ؾا ٠ذةثح يف  ٌ               قض   ي               حل ٪يج ٩ٛك٫ ٨٦ ٬ؾق  2:75ز٥ ازؿ أف يكذٞي٢ ٝج٢  2:73 

٧٤نري ٔجؽ احل١ي٥ االزدكاصيح ا٣يت كٝٓ ٚي٭ة الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ظني أُٔٯ ل
يجذٞؽ اكف ٝؽ ثؽأ أ٦ة النةٚيع ٚإ٫٩ ،      ٌ                   ن           و اعمؿ لك  ٬ؾق الىبلظيةت مٌُؿا  أك ٗري مٌُؿ  

ةك٥ املنري ٔجؽ أػؾ ك، املنري ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ ثٕؽ كٚةة املنري ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ  ي             حي 
 احل١ي٥ اعمؿ ثٕؽ كٚةة املنري ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ.

* * * 



  

 

 
ح ًجةط  يٮحلٮ اذلي٨ يذ٧س٤ٮف أقةقة يف الؿاحكني مجةؿ ٔجؽ  ٨٦34 ثني دل٧ٔٮ

كزمبلا٭٧ة، ٚإف وبلح قةل٥ اكف وةظت احلِ األكرب يف  اجلةرص كأ٩ٮر الكةدات
اخل٤ٮد اجلةمئ ٨ٔ دؿديؽ اق٫٧ يف لك قةٔح، كذلٟ بكجت أف ٬ؾا االق٥ ا٣ٞىري 

كبةتلةيل يف امل٪ُٞح ا٣ٕؿبيح، كقٮاء  رم يف ا٣ٞة٬ؿة،املؼذرص أ٤َٜ ىلع أ٥٬ حمٮر مؿك
دٮادؿ ٬ؾا االق٥ مىعٮبة ثةل٤ٕ٪ةت أك ٨٦ دكف ٬ؾق ال٤ٕ٪ةت ٚإف دٮادؿق خيرل وةظج٫ 

كل٥ يذىٮر، ٚٞؽ اكف وبلح قةل٥ يف ظيةد٫ الكيةقيح أٝؿب ٦ة  ٨٦ ظير ل٥ يذٮٝٓ
ةريغ ي٪ى٫ٛ ٨٦ يكٮف إىل الٮصٮديني ٨٦ دكف أف يؽرم ٦ة يه الٮصٮديح، ك٬ة ٬ٮ اتل

 ظير ل٥ يك٨ ٬ٮ يذٮٝٓ اإل٩ىةؼ.
يف ظيةة وبلح قةل٥ ٠سري ٨٦ ا٣ْٕةت كا٣ٕرب ٧٠ة أف يف ظيةد٫ ٠سري ٨٦ دىةريٙ 
ا٣ٞؽر، ٣ك٨ ل٤ُؿاٚح ثةثة اػؿ يف ٬ؾق احليةة، ٚٞؽ اكف ٨٦ ا٣ُجييع ل٤ٌةثٍ ظني يرتىق 

٩ٞيت إىل ٩ٞيت أف يرتىق ٨٦ ٩ٞيت إىل رااؽ ٣ك٨ وبلح قةل٥ يف كاٝٓ األمؿ دؿىق ٨٦ 
ل٤ىعٛيني ىلع حنٮ ٦ة قرنل، كإذا كصؽت كاظؽا ٨٦ ٠جةر الىعٛيني األقةدؾة أك 
ابلةمٮات أك ابل١ٮات أك ا٣رنصكحني يذعؽث ٨ٔ أدلةدق ثٞؽر ٨٦ االقذٕبلء املربر 
٨٧ٚ األكىل أف دذؾ٠ؿ كدؾ٠ؿ ٩ٛكٟ ثأ٫٩ اكف ٌٔٮا يف ٩ٞةثح يؿأق٭ة وبلح قةل٥، ث٢ 

يُة٣ت املٮا٨َ ثأف يؿٚٓ رأق٫ اًُؿ ادل٠ذٮر ٫َ ظكني أف  إف ٔرص اثلٮرة اذلم اكف
ي٢٧ٕ ثىٛح يٮ٦يح حتخ الؿاةقح املجةرشة لىبلح قةل٥، ك٬ٮ أم ادل٠ذٮر ٫َ ظكني 

 كراةقح اجلة٦ٕح ٝج٢ أف يذٮىل الٮزارة. ابلةمة اذلم اكف ٝؽ م٢٘ ٦٪ةوت ا٧ٕ٣ةدة
ٔذج اثلاىد ليليادة   اجلٍ

٧ٞؽ٦ح اليه ٝىرية كال يه وبلح قةل٥ ثأثؽأ ظؽييث ٨ٔ ثٕؽ ٬ؾق االٚذذةظيح 
كحتةكؿ ٬ؾق  ،ءكصٮ٬ؿيح يف كوٙ ّة٬ؿة قيةقيح ٩ةدرة ثٕي اليش َٮي٤ح ل١٪٭ة ٦٭٧ح

٭ة ٨٦  املٞؽ٦ح أف دىٙ ق٤ٮًل٫ كمكريد٫ الكيةقيح ٨٦ اخلةرج ٝج٢ أف تكذًٕؿ



  

 ٨٦)األكرث ميٮاع بلزح اثل٧٩ةط األاتلٛؿيٜ ثني ادلاػ٢، كأدٮىل يف ٬ؾق املٞؽ٦ح 
كقأص٢ٕ احلؽير ، ة يف املضذ٧ٕةت ا٣يت ٩ٕحن٭ةٞيةدط املذٕؽدة كالبل٩٭ةايح( ل٤األ٧٩ة

ٌ          دذ ٌط ظٞيٞذ٨٦٫ أص٢ أف ٨ٔ ٧٩ٍ وبلح قةل٥ ٬ٮ اػؿ األظةدير اثلبلزح  كَجيٕذ٫   
 .ىلع حنٮ قةَٓ

حن٨ ٩ٕؿؼ أف ٧ٔيؽ اللكيح ٬ٮ أظؽ أقةدؾد٭ة ك٣حف أٝؽـ األقةدؾة كال أ٧٤ٔ٭٥ كال 
      ي                                          ٞةحلؽ د ؿصط األٝؽـ ل٧ٕ٤ةدة ٨٦ أص٢ راظح ابلةؿ ك٦ٕؿٚح وعيط أف ثٕي اتلك ،أننُ٭٥

رصةؿ الؿاةقح ثُؿيٞح أكدٮ٦ةدي١يح ىلع حنٮ ٦ة ٬ٮ احلةؿ يف ٦٪ةوت ٨٦ قحذٮىل ٬ؾق 
ا٣ٌٞةء املرصم اذلي٨ يٕؿٚٮف ٨٦ ٬ٮ راحف املع٧١ح ا٣ٞةدـ ك٨٦ ي٤ي٫ ٨٦ ػبلؿ 

ثٕي اتلٞةحلؽ ا٣ٌٞةايح كأٝؽ٦يةد٭٥ كدٮاريغ ٦يبلد٥٬، كوعيط أف اهليبةت ٠نٮؼ 
اال٩ذؼةثةت مل٪ىت ا٧ٕ٣ةدة دؿصط أ٤ٗت كوعيط أف ، األننٍاػذيةر األقذةذ تكذؽيع 

... لك ٬ؾا وعيط يف دل٫٤٧، األٝؽر ىلع إٝ٪ةع أوعةب األوٮات ثةقذعٞة٫ٝ ل٧٤٪ىت
 ،أم أ٫٩ ال يٛٮؽ زمبلءق بيشء،                               ي              ٣ك٨ ا٧ٕ٣يؽ يف اجل٭ةيح ٬ٮ أقذةذ ٦ ٞؽـ ثني ٦تكةكيني

مٮق ٚي٧ة ثح٪٭٥، كال يٛٮٝ٭٥ يف يشء ٌ               كإف ٝؽ  ، لكجت ممة ذ٠ؿ٩ةق أك ٣٘ري ٬ؾا ٨٦ األقجةب      
ك٣حف حبةصح ،                                 ٌ      ن                   ٬ؾا اجل٧ٍ ٨٦ أ٧٩ةط ا٣ٞيةدة ال يذ٤ُ ت ٠سريا  ٨٦ احل٧ةس كال الىيةح

                                  ن                      ٮصيح كال إىل اكريـ٦ة ك٣حف يف ظةصح أيٌة  إىل وٛةت دؿدجٍ ثةلىٮت ص٦ةقح إىل دي٧ة
كإ٧٩ة ٬ٮ يف ظةصح إىل مـاية أػؿل دؿدجٍ كاجلك٥ كا٣ٞٮة كا٣ٕةٚيح كاملْ٭ؿ كابلجيح 

ثة٢ٕٞ٣ كاحل٧١ح كاالٝ٪ةع كاتلؼُيٍ كا٣ٞؽرة ىلع اػذيةر ابلؽاا٢ كَؿح احل٤ٮؿ 
أف ٬ؾا اجل٧ٍ ٨٦ ك ٧٠ة، ٣غإكاقترشاؼ املكذٞج٢ كدٞ٪ني ا٣ٞٮأؽ كإاعدة ا٣رتديت.. 

 (ٮقيٞيحك ابلٞةء يف ظ٤جح ال١ؿايس املأ)احلٌٮر املذى٢  ٫ا٣ٞيةدة ال يذ٤ُت ٨٦ وةظج
إحل٫ أك إىل  ثٮقٓ ا٧ٕ٣يؽ ا٣ٞؽي٥ اذلم دؿؾ امل٪ىت ٨٦ ٔرش ق٪ٮات أف يٕٮدذلٟ أف 

أك راةقح جل٪ح داا٧ح ٣رتٝيةت أٌٔةء ٬يبح ، ٦ة يٮازي٫ يف األ٧٬يح ٨٦ راةقح جل٪ح ُٝةع
 .٣غإأك جل٪ح اجلٮااـ.. ، أك راةقح جل٪ح ابلعٮث، أك راةقح جل٪ح ابلٕسةت، اتلؽريف

 ري ٨٦ أ٧٩ةط ا٣ٞيةدة يف الرشٌلت املكة٧٬ح كاملؤقكةت ا٣ٕة٦ح٢ٝ ٦س٢ ٬ؾا ٨ٔ ٠س
كاتلع١ي٧يح ا٣يت تنج٫ ا٣ٞيةدة ٚي٭ة ٧٩ٍ ا٣ٞيةدة يف  كا٣ٌٞةايح كاهليبةت ا٧٤ٕ٣يح

اجلة٦ٕةت إىل ظؽ ٠جري، كٝؽ اػرتت اجلة٦ٕةت ٩ْؿا ألف أ٤ٗجيح ا٣ٞؿاء يذؾ٠ؿكف 
 جةب ظني اك٩ٮا يذ٤ٞٮف ا٥٤ٕ٣.بك٭ٮ٣ح الىٮرة امل٪ُجٕح ٔ٪٭ة يف أذ٬ة٩٭٥ ٨٦ مؿظ٤ح الن



  

٬يبةت ماكدت ك ٩ٮع زةف يؿدجٍ ثٞيةدة اتل٪ْي٧ةت الرسيح٨٦ أ٩ٮاع ا٣ٞيةدة ك
٧ضذ٧ٕةت الكيةقيح كاحلـبيح كاجل٧ةاعت أك ٤ٕية ل٤ا٣املضةلف اتل٪ْي٧ةت الكيةقيح ك
ٮع ٨٦ ا٣ٞيةدة ٩ ٧ؤقكةت اتل٤ٕي٥ املؽين ك٬ٮاآلف ثأك ٦ة نك٧ي٫ ، اجل٧ٕيةت االصذ٧ةٔيح

َجيٕح ُمذ٤ٛح ٨ٔ ا٣ٞيةدة ث٧ٕ٪ة٬ة ا٣ٕةـ اذلم يؽرس يف ٦٪ة٬ش اإلدارة، ذلٟ أف ذم 
ث٧ؽل ا٣ٞؽرة يف صٮ٬ؿ٬ة  ؿدجٍٝيةدة ا٢٧ٕ٣ الرسم أك مج٫ الرسم دذ٤ُت ػىةاه د

، يذٮص٫ ٬ؾا اإلٝ٪ةع    و كاعؿ  ، أكم١سٙأك كاقٓ، أ ،٠جريع ػةص/ ٨٦ ٩ٮىلع إٝ٪ةع 
جح  ٮاّتاالٝ٪ةع ثأف يكيؿدجٍ ٬ؾا يف ا٣٘ة٣ت، جل٧ةٔح و٘رية ا٣ٕؽد  وةظت الٗؿ

األو٤ط ىلع اإلَبلؽ، كأف ٗريق ال ٬ٮ     ي                         أف ي ٞ٪ٓ زمبلءق أك أ٩ؽادق ثأ٫٩ ثؽأب ىلع 
كيكذؽيع ٬ؾا اجل٧ٍ ٨٦ الؿاٗت ٚي٫ كالكةيع ، كال أف ي٪ةٚك٫، يكذُيٓ أف حي٢ حم٫٤

ب ثٞؽر ٦ة ٬ٮ ٤ُ٦ٮ، ٧٠ة أ٫٩          ن                                  إحل٫ مـيؽا  ٨٦ احلؿص ىلع ا٣ٕبلٝةت اثل٪ةايح كاملعةكر
ٚإف ٤ٔي٫ ثةتلبلزـ ٦ٓ ٬ؾا ، ٦٪٫ أف جي٢ٕ ٔبلٝةد٫ اثل٪ةايح أٝٮل ٦ة يكٮف ثةآلػؿي٨

أك يٮ٬٪٭ة ىلع أٝىص ،  ي                      ي ٛكؽ ٔبلٝح اآلػؿي٨ ثجٌٕ٭٥يؿظت ثك٢ ٦ة ٨٦ مأ٫٩ أف أف 
دٞؽيؿ، كاجل٧ٮذج ابلةرز هلؾا ٬ٮ ادليكذةدٮر اذلم يٞٮد مجةٔح ظـبيح أك ذات َجيٕح 

كتكذُيٓ أف جتؽ يف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ، ٨٦ املضذ٧ٕةتدذٮىل ٝيةدة دلذ٧ٓ  ”ٔنرييح“
ظةِٚ األقؽ ك٧ٕ٦ؿ ا٣ٞؾايف الؿ قةء ٓ ٚإف جكبة٣ُ، اجل٧ٮذج األكرث م٭ؿة هلؾا اجل٧ٍ

 .كيلع ٔجؽ اهلل وة٣ط ينةرًلٮ٫٩ ٬ؾق الىٛح
ٚي٫ ا٣ٞةاؽ يكذُيٓ ػري د٧سي٢، اذلم ي٧س٫٤ وبلح قةل٥ ك٬ٮ اجل٧ٍ اجل٧ٍ اثلة٣ر 

٦ٕذ٧ؽا يف األقةس ىلع درصةت ٦ٕٞٮ٣ح )ك٣حكخ ثةلرضكرة ة أف يٞٮد مجةاعت ٠جري
احليٮيح كرسٔح ابلؽا٬ح، ٝجي٢ ٝؽرات ا٣ٞيةدة املٕؿكٚح ٨٦ درصةت ٝىٮل( ٨٦ 

ٮح ا١ٛ٣ؿة، كاتلٕىت اإلجيةيب، كإصةدة ا٣ٛؿز  كاخلُةثح، كاملجةدرة، كاملٮ٬جح كًك
ة ىلع اتلٞؿب ٫، كا٣ٞؽرض٥ كنكٙ ظضىكاحلك٥ ىلع األمٮر، كا٣ٞؽرة ىلع تكٛي٫ اخل

ٞةاؽ٬ة كَجةٔ٭ة.. ل١٪٫ ٦ٓ ٬ؾق الىٛةت مجيٕة  ل٥ ي٧ةرس ٝيةدة                                                      ن                ٨٦ اجل٧ة٬ري ٔك
ـاية ، اجل٧ةاعت الى٘رية ا٣يت يجذِل إىل مكذٮا٬ة كإ٧٩ة ٦ةرس ا٣ٞيةدة ا٣يت د٧٪ط ا٣ٞةاؽ م

ٚ٭ٮ  (َجٞيح ٨٦ ٝجي٢ ٝيةدة الٌةثٍ ل٤ض٪ٮد ٚ٭ٮ ثة٣جكجح هل٥ قيؽ ٦ُةع )أك ٩ىٙ هلإ
ظةصح إىل أف أيح دكف ٨٦  ي                       ي       ي     ي ٞؿر كيٞؽر كيثجخ كي٪يف كي ؽاٚٓ كي ٭ةص٥ يأمؿ كي٪ىه ك



  

ك٬ؾا ٬ٮ ثيخ ا٣ٞىيؽ )يف ذات الٮٝخ ك٬٪ة أٔٮد ٚأكؿر أ٫٩        ٌ                يٞؽـ أم  دربيؿ أك تكٮيٖ( 
ل٥  (يف ا٣ٛةرؽ ثني اجل٧ٮذصني اثلةين كاثلة٣ر ٨٦ ٧٩ةذج ا٣ٞيةدة املٕةرصة املذةظح

ح ٨٦ أ٩ؽادق ىلع حنٮ ٌ                              يذ٧ؿ س ثٞيةدة دل٧ٔٮ ٌ                               ٦ة د٧ؿ س ٧٩ٮذج مجةؿ ٔجؽ اجلةرص، ٧٠ة أ٫٩           
اجل٧ٍ األكؿ اذلم ٬ٮ ك٥٬ حبك٥ دكٮي٪٭٥ )٬ٮ كزمبل ق( ل٥ يى٤ٮا إىل مكذٮل 

أقةدؾة اجلة٦ٕةت اذلي٨ يذ٧ذٕٮف ث٤ٕٞيةت كػربات ٝةدرة ىلع احلك٥ يٕؿ٫ٚ اجلةس يف 
تكذٕني كإ٧٩ة ، ىلع األمٮر ال ختٌٓ مل٪ُٜ املعةكر كاثل٪ةايةت كا٣رتدحجةت املكجٞح

ىلع املذةظح هلة يف ظ٧١٭ة ثةذلػرية املٕؿٚيح كرب٧ة أكدٮ٦ةديح  كبىٮرة د٤ٞةايح ٦جةرشة
ٌ               كاالػذيةر ثني ابلؽاا٢ ث٢ كىلع اقتيٕةب أم درص ؼ ٗري ٦ذٮٝٓ ٨٦ ، األمٮر كدٞؽيؿ٬ة                                      

ٝ ٕةت الٌ٘ٮط اخلةرصيح أك االصذ٧ةٔيح ا٣يت ٝؽ                              ُّ                                       ا٧ٕ٣يؽ دأقحكة ىلع ٚ٭٥ ػةص ثذٮ
 ٩خ ٬ؾق يه منلكح وبلح قةل٥ ىلع حنٮ ٦ة قرنل.اك، دُؿأ دكف دؿديت

 أُسادهحأىلّ املتهص ة ن 
٨٦ ٠نٮؼ ا٣ٞٮات املك٤عح ٩ؿل أف وبلح قةل٥ اكف ٨٦ دٕٚح ٧٠ةؿ ادلي٨ 
ظكني ٔ٪ؽ اتلؼؿج يف اللكيح احلؿبيح كيه ادلٕٚح اتلةحلح دلٕٚح املنري ٔجؽ احل١ي٥ 

٬ؾق أكؿ ٬ٮ رٌلف احلؿب كٌلف اعمؿ ل١٪٫ ختؿج يف ادلٕٚح اتلةقٕح ٨٦ دٕٚةت لكيح أ
ادلٕٚح ثح٪٧ة اكف ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ اثلةين كٝؽ ٧ًخ ٬ؾق ادلٕٚح ٨٦ ٥٬ قةثٞني 

( كزًلؿية 2:48) ديجمؿاكم٢ ٔجؽ املعك٨ ٦س٢ ا٣ٛؿيٜ أكؿ ٤ٔي٭٧ة ٨٦ دٕٚةت ٝؽي٧ح 
جؽ احل١ي٥ اعمؿ ( 2:49( كمجةؿ ٔجؽ اجلةرص )أٗكُف 2:49حميي ادلي٨ )ٚربايؿ  ٔك

ك٬ٮ ٦ة يُٕي٪ة ١ٚؿة ٨ٔ دأ٣ٜ وبلح قةل٥ املج١ؿ.. ٧٠ة ٧ًخ ٨٦  (:2:4)إثؿي٢ 
حم٧ؽ امل٭٪ؽقٮف املن٭ٮري٨ ٥٬ امل٭٪ؽقني ا٣ٕك١ؿيني ٮزراء الامل٭٪ؽقني زبلزح ٨٦ 

 كق٧ري ظ٤ِل، كأ٦ني ظ٤ِل اكم٢.، وؽيق ق٤ي٧ةف

 حصًلزي ؾالح ظالً ىنؼالّ  ي دلايل اإلغالم والعٔدان 
 ٫ٞ ٥ ٨٦ اتلٮ٬ش اذلم ظٞ  ٌ    ىلع الٗؿ وبلح قةل٥ ٚإ٫٩ ازؿ ٣جنة٫َ اتل٪ٛيؾم دلة٣ني ال                       

بلـ كاثلةين ٬ٮ ، زة٣ر هل٧ة األكؿ ٬ٮ اإلرمةد ا٣ٞٮَل ك٦ة يذى٢ ث٫ ٨٦ الىعةٚح كاإٔل
ـءا   ك٣حف ثةٔذجةر٬ة كزارة ل٤ؼةرصيح أك لرلك٣ح ٨٦ مرص                            ن مبٮف الكٮداف ثةٔذجةر٬ة ص

 .ل٤نبٮف اخلةرصيح



  

                        ٌ    جؽ احل١ي٥ اعمؿ اذلم ل٥ يذٮؿ  إال ك١٬ؾا اكف وبلح قةل٥ ي٪ْؿ إىل ٩ٛك٫ ٩ْؿة ٔ
       ي                    ي٨ ل٥ ي جةرظة كزارة ادلاػ٤يح زلمجةؿ ٔجؽ اجلةرص كزًلؿية حميي ادلي٨ ال٩ْؿة ك، احلؿبيح

ةق ٨٦ الٮزارات إىل مكذٮل ٔجؽ مٌُؿا كل٥ يكذُٓ وبلح قةل٥ أف يى٢  ،        ٌ              ٚي٧ة دٮحل 
 مخف ال٤ُيٙ ابل٘ؽادم اذلم دػ٢ ٫ٕ٦ الٮزارة يف ٩ٛف احلٮـ كاذلم أزجخ جنةظ٫ يف

كاخلـا٩ح ككمبٮف ثٮر قٕيؽ( ، كاتلؼُيٍ، النبٮف ابلرليح كا٣ٞؿكيحك كزارات )احلؿبيح
مكذٮل ز٦ي٫٤ ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني )النبٮف االصذ٧ةٔيح كا٣رتبيح كاتل٤ٕي٥ كاإلدارة أك 

مكذٮل ز٦ي٫٤ ظكني النةٚيع )احلؿبيح كالنبٮف  املع٤يح كاإلقاكف( كال ظىت إىل
 .(ؼُيٍ كاألكٝةؼ كادلك٣ح لنبٮف األز٬ؿاالصذ٧ةٔيح كابلرليح كاتل

٨٦  ا٩ؽادأ٨٦ ّ٪٭٥ أ٦ة يف دلةؿ اإلرمةد ا٣ٞٮَل ٚإف وبلح قةل٥ كصؽ ٩ٛك٫ ثني 
ٚٞؽ اك٩خ كزارة اإلرمةد ا٣ٞٮَل أكؿ كزارة ،     ي                   ل٥ ي ٕةم٤ٮق ث٪ٛف املٕةم٤حٗري ا٣ٕك١ؿيني 

ٮاف ك ٩2:63ٮ٧ٚرب  28أننأد٭ة اثلٮرة، كيف      ن        زيؿا  هلة ثٕؽ  ي ٌ                       ع ني  كزيؿ ادلك٣ح ٚذيح ًر
ا٣يت وؽر ٝؿار إننةا٭ة ٨٦ الٮيص الٮظيؽة يف دةريغ مرص إننةا٭ة ٦جةرشة، كيه الٮزارة 

صؿم  ، كال ٨٦ راحف، كال ٨٦ م٤ٟ، ال ٨٦ ٬يبح كوةيح، ىلع ا٣ٕؿش]الٮظيؽ[ 
 
٪ؽ٦ة أ    ى ٔك
ي
        

اإلرمةد ا٣ٞٮَل ديك٧رب( أق٪ؽت  :ثٕؽ أ٢ٝ ٨٦ ٔرشي٨ يٮ٦ة )يف مٮقٓ دٕؽي٢ كزارم 
ٮاف كزيؿا  لرلك٣ح حم٧ؽ  االصذ٧ةٔيحنبٮف اإىل كزيؿ ال                                 ن       ٚؤاد صبلؿ كبؾا اعد ٚذيح ًر

جنيت كزارد٫ األكىل ٦ٓ إٔبلف اجل٧٭ٮريح يف يٮ٩يٮ حم٧ؽ ٚعكت ٧٤ٚة ملك الؿاحف 
                        ن ٔجؽ اجلةرص كابل٘ؽادم( كزيؿا  ز٦ي٤ي٫ الؿاحف دػ٢ وبلح قةل٥ الٮزارة )٦ٓ  2:64

ة ٦ٓ دٕةٝت الٮزارات ا٣يت ملكخ ظىت                                     ن   لئلرمةد ا٣ٞٮَل كمبٮف الكٮداف ك٢ّ حمذْٛة  ث٭
ٮاف 2:66اقذٞةؿ ٦٪٭ة يف ٩ٮ٧ٚرب   .ٚؼ٫ٛ٤ ٚذيح ًر

ٚؤاد صبلؿ ثة٣ُجٓ ل٥ يك٨ ٬٪ةؾ حم٧ؽ ٢٬ اكف ٬٪ةؾ رصاع ثني وبلح قةل٥ ك
 .رصاع إال يف أدىن احلؽكدألم ال ٚؿوح كرصاع 

ٮاف، ل٥ خي٢  األمؿ ٨٦ اػذبلؼ                                              ي               ٢٬ اكف ٬٪ةؾ رصاع ثني وبلح قةل٥ كٚذيح ًر
 .إىل رصاعأثؽا يف كص٭ةت اجلْؿ ٣ك٨ األمٮر ل٥ دذُٮر 

٬يلك؟ ٨٦ الك٭٢ األقذةذ حم٧ؽ ظكجني ٢٬ اكف ٬٪ةؾ رصاع ثني وبلح قةل٥ ك
٬يلك أف يؾ٬جٮا إىل ا٣ٞٮؿ ثأ٫٩ ٬ٮ اذلم ظٛؿ لىبلح قةل٥ األقذةذ ىلع اذلي٨ ال حيجٮف 



  

اتلضةكز ل٤عٞيٞح،  ٩٭ةيح ٔ٭ؽق يف اإلرمةد ا٣ٞٮَل، ٣ك٨ يف ٦س٢ ٬ؾا االداعء ٠سري ٨٦
 .كيٮيح ث٫ يؿظت ث٫اكف ٬يلك ٩ٛك٫ األقذةذ كإف اكف 

 رصاغّ احللييق اكن ٌع الصئيط غتس اجلارص 
أ٦ة الرصاع احلٞيٌف ىلع اإلرمةد ا٣ٞٮَل اذلم ل٥ يجذج٫ إحل٫ أظؽ ٚٞؽ اكف ثني 
الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص كبني وبلح قةل٥، كهلؾا ٚإف لك ٦ذةٔت وبلح قةل٥ يف 

بلـ صةءت اإلرمة ٦ة اكف ٦ٓ ٦ذبلز٦ح د ا٣ٞٮَل كا٣ٕبلٝح ٦ٓ الىعةٚح ككقةا٢ اإٔل
أم ٦ٓ ٦ة اكف ي٫١٤٧ مجةؿ ٔجؽ ، احلٞيٞحالؿاحف ٔجؽ اجلةرص يتيع٫ ٣٘ريق ٨٦ ّبلؿ 

ي اجلةرص كي رس مىُىف أ٦ني ةألقذةذ                        ن  ٨٦ ينةء ٨٦ الىعٛيني ثؽءا  ث(     ي      أك ي ٘ؾم ث٫) إىل ث٫        
اتلةثيع ةألقذةذ                   ن  ٝيةدة اثلٮرة كمؿكرا  ث كا٩ذ٭ةء ثأم ٦٪ؽكب وعيف مبلزـ ملض٤ف

ري٥٬ ٨٦ ر قةء اتلعؿيؿاألقذةذ إظكةف ٔجؽ ا٣ٞؽكس كاألقذةذ ك  .٬يلك ٗك
ٚإ٩٪ة ٩ؿل ركايح األقذةذ ٣ُيف ٔجؽ ا٣ٞةدر ٧ٔة ظؽث ظني اجلٮ٬ؿم كهلؾا الكجت 

أ٤ٔ٪خ ٨ٔ اقذٞة٣ح وبلح قةل٥ كقؤاؿ الىعٛيني ل٤ؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ٨٧ٔ 
ٮؿ ٨ٔ اإلرمةد ا٣ٞٮَل كإصةثذ٫ هل٥ ثأ٫٩ ٬ٮ املكبٮؿ كًلأ٫٩ اكف ٬ٮ قي١ٮف املكب

ٚإف األقذةذ ٣ُيف ٔجؽ ا٣ٞةدر ٩ٛك٫ يؿكم أيٌة أف الىعٛيني ٬ؾا املكبٮؿ. كيف ٦ٞةث٢ 
                                                        ن     ي  ٌ          قألٮا مجةؿ قةل٥ ٨ٔ اقذٞة٣ح مٞي٫ٞ ٚأصةث٭٥ ثك٢ زٞح/ إف اظؽا  ل٥ ي ٕني  مٞي٫ٞ ظىت 

 .يكٮف ٨٦ ظ٫ٞ أف يٞي٫٤
 وةظج٭٧ة ال٤ذني ل٥ يٞىؽ ، ٬ةدني الؿكايتنييف٣ُيف ٔجؽ ا٣ٞةدر  األقذةذ أفكأ٨ّ 

إمةرة كاًعح إىل ٦ؽل ٔٞيؽة ، ٝؽ أُٔٯ ث٧ة ٚي٫ ال١ٛةيح ة٧مٮازاد٭إىل ة كال ٧ددل٭إىل 
٨ ظ٫ٞ ٚي٭ة  .وبلح قةل٥ يف مكبٮحلذ٫ ٨ٔ اثلٮرة ٔك

 اظخفضازه لضمالئّ وحتلريه هلً 
وبلح ة أف ٩ذىٮرق بك٭ٮ٣ح ٚ٭ؾا ٬ٮ ٦ة ثٮقٕ٪ ىلع بين أظاك٦٪ةف ٩أنكذُيٓ اآلف 

أكرث٥٬ ظيٮيح  ٝؽ ّ٭ؿ أ٫٩ ٬ٮ، ك٣حف ٗريق،قةل٥ ٚي٧ة ثني أٌٔةء دل٤ف ٝيةدة اثلٮرة ك
      ن                                                                  كننةَة  كٝؽرة ىلع مٮاص٭ح اجل٧ة٬ري كاخلُةثح املذى٤ح كاجلؽؿ كاحلٮار كاقذٞجةؿ أقب٤ح 

بل٦يني، كاتلُّٛن  يف الؿد ٤ٔي٭ة ث٧ة يؤًلؽ كصٮد ق٤ُح صؽيؽة ك٩ٮع صؽيؽ، كب٢                ُّ                                           اإٔل
رص صؽيؽ   يٮحلٮ. ٬34ٮ ٔرص ٔك



  

٨ٔ أف حيكت ا د٧ة٦ة اعصـاكف ٦ٓ لك ٬ؾا اجلٛٮذ ابلةرز وبلح قةل٥  ٣ك٨
بلٝةد٭٥ كاردجةَةد٭٥ كردكد  ظكةب منةٔؿ زمبلا٫ كأٚاكر٥٬ كػرباد٭٥ كدٮٕٝةد٭٥ ٔك

ث٢ إ٫٩ ،     ٌ                 ر أم  ا٩تجةق ٨٦ أم ٩ٮعٮاألم أم أمؿ ٨٦ ٬ؾق ي   ي ٕري  ث٢ إ٫٩ ل٥ يك٨، إٔٚةهل٥
 حكإىل مٮاص٭، كإىل ختٮي٨ ابلٕي اآلػؿ، يذ٧ةدل إىل تكٛي٫ اراء ثٕي زمبلا٫اكف 

أمج٫ ٦ة أٝٮاؿ ٌلف يٮاص٭٭٥ ثك ، كال دؾ٠ؿ٬ة،٠سري ٦٪٭٥ ثأػُةء ال يؿيؽكف ذ٠ؿ٬ة
٦يسةٝة ثح٪٭٥ كبني ٦ةي٧ك٨ دىٮرق كال دىٮيؿق مٮٝٮدح ال د٧س٢ دكٮف ثٞ٪ةث٢ 

تلٞؽـ ىلع ٬ؤالء الـمبلء حلض٢ٕ ٨٦ ٩ٛك٫                            ٌ  ن     احلٞيٞح، ك٬ٮ ي٢ٕٛ لك ذلٟ ٦ذ٤ُ ٕة  إىل ا
اث٨ َجٞح أػؿل ٗري َجٞذ٭٥ يف ا٣ٞيةدة ٦ٓ أف زمبلءق ٣حكٮا ٨٦ األقةدؾة اذلي٨ 

ٚةاؽة يؽرًلٮف ك، يٞؽركف الك٤ُح٥٬ كإ٧٩ة ، كال احلةصح إحل٭ة، ح٬جيٞؽركف املٮ
٣ٞؽرة كال ا، ال يذٞج٤ٮف ١ٚؿة ا٣ٞؽرة الاك٦٪ححبك٥ ق٪٭٥ االقذعٮاذ ٤ٔي٭ة، ٧٠ة أ٩٭٥ 

كإ٧٩ة ٥٬ يٛ٭٧ٮف ا٣ٞؽرة ىلع ا٩٭ة ممةرقح ل٤ٞٮة ، ٤ح لبلقذؽاعءثكال ا٣ٞؽرة ا٣ٞة، املؼزت٩ح
 .يف املٞةـ األكؿ كاألػري

 الؼٓاب اذلي رساعن ٌا اخرتق 
اذلم دأ٣ٜ ثأكرث ممة يججيغ ز٥ اظرتؽ ٝج٢  ١٬2:63ؾا اكف وبلح قةل٥ م٭ةب زٮرة 

لكة٫٩ ىلع زمبلا٫ ظىت إف مجةؿ ٔجؽ  ظؿؽ ٬ٮ ٩ٛك٫ ث٪ٛك٫ ث٢ٌٛ قبلَحأٗريق، كٝؽ 
ٌةء دل٤ف ا٣ٞيةدة إ٫٩ حيت أف  اجلةرص اقذُةع يف ٬ؽكء مؽيؽ أف يٞٮؿ ذات مؿة أٔل

   ن         ظؽا  ٦٪٭٥ ل٥ أك٨٦ ا٣ٕضيت أف ،                                   ن      ن يك٧ٓ األػٮة رأم وبلح قةل٥ ٚي٭٥ كاظؽا  كاظؽا  
                     ن     اكف يؿل أف يـحي٭٥ مجيٕة  كيجًفأم وبلح قةل٥ كًلأ٫٩  ،يك٥٤ ٨٦ ا٩ذٞةد وبلح قةل٥

٬ٮ كظؽق، كًلأ٫٩ اكف ادليكذةدٮر اذلم ال يٞج٢ ثٮصٮد أم ز٦ي٢ إىل صٮارق، ك١٬ؾا 
ثني ػيةري٨، اخليةر األكؿ أف  ”أٌٔةء دل٤ف ٝيةدة اثلٮرة“أك  ”األػٮة“أوجط ٬ؤالء 

                                ي                                يجًف ادليكذةدٮر مجةؿ ٔجؽ اجلةرص اذلم ي تيط ل٧٤كةملني املُيٕني ٦٪٭٥ ماك٩ة إىل 
٥ لك ٦ة ٝؽ يٕة٩ٮ٫٩ ٨٦ ديكذةدٮريذ٫، كاخليةر اثلةين أف  صٮارق يف ٧ٝح الك٤ُح ٗر

يجذرصكا ل٧٤٪ُٜ ا٣ٌٕٞل يف الىٮاب كاخلُأ، كيؤ٦٪ٮا ثأد٣ح وبلح قةل٥ يف أ٩٭٥ ال 
 .كيؾ٬جٮف ٥٬ مجيٕة إىل اجلعي٥، ك٨٦ ز٥ يجًف وبلح قةل٥ كظؽق، يى٤عٮف



  

٥، كبة٣ُجٓ ٚإف أٌٔةء دل٤ف ٝيةدة اثلٮرة ٤ٌٚٮا اخليةر األكؿ اذلم يكتجٞي٭
ك٤ٌٚٮا وةظج٫ ك٬ٮ مجةؿ ٔجؽ اجلةرص، كدؿًلٮا وبلح قةل٥ يف ا٣ٕؿاء ي٪ؽب ظ٫ْ 
ـ ٤ٔي٫ مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ثأف ص٫٤ٕ وعٛية كراحكة  تلعؿيؿ صؿيؽة اثلٮرة  ٌ                                          ن                   ظىت دكؿ       

ٌ   يف أف ي ذٮ ج الؿاحف ا٣يت يه اجل٧٭ٮريح كل٥ ي٧ة٩ٓ           ن       ٩ٛك٫ أيٌة  ٩ٞيجة وبلح قةل٥       ي 
 ىةغيف رسيؿة الىعٛيني/ الح٪٧ة اكف ٬ٮ ثٝؽي٧ة               ن كًلأ٫٩ اكف وعٛية  ، ل٤ىعٛيني

 .ال أكرث وبلح قةل٥
 رأي غتس اجلارص  ي ؾالح ظالً

ٮاف يف ٠ذةث٫  م٭ؿا ٦ٓ ٔجؽ اجلةرص ٨ٔ وبلح قةل٥ يف ٠سري  84يذعؽث ٚذيح ًر
ٓ اذلم  ٨٦ املٮآً ك٣ك٨              ن                يؿكم جلة مٮٝٛة  يج٤ٮر ػبلوح رأم أ٧٬٭ة يف رأيي ٬ٮ املًٮ

 يٞٮؿ/ر ظئجؽ اجلةرص يف وبلح قةل٥ 
ل٥ يك٨ ث٪ٛف  -مٞيٜ مجةؿ قةل٥  -ك٣ك٨ رأم ٔجؽ اجلةرص يف وبلح قةل٥  

اجلٮدة. ٚٞؽ ق٧ٕخ ٦٪٫ يف ٦٪ةقجةت ٠سرية د٤ٕيٞةت يلع درصٚةت لىبلح قةل٥، ال 
ة، ٚ٭ٮ ل٥ يك٨ يٕذربق  ٝةدر يلع اتل٪ٛيؾ  أم أ٫٩ ٗري (ثذةع م٢٘)د٪ُٮم يلع الًؿ

 …يُي٫ٞ كال …كال يٞٮم يلع ا٢٧ٕ٣ ك٪٫،كحي الالكـ حيت أل٫٩ …كحت٢٧ منٞةد٫
 كابلبلد مرص يف مٕجيح ٚ٪ٮف ٚؿٝح أكؿ ّ٭ٮر ٦٪ةقجح يف مؿة ذلٟ اجلةرص ٔجؽ يل ٝةؿ

ؿٚخ ،2:68 ق٪ح يف كدلت ا٣يت ا٣ٛؿٝح كيه ا٣ٕؿبيح، ، كا٣يت “٢ ية ٔنيحل ية“ ثةق٥ ٔك
١ٮي٨         ن      ن                                                 جنعخ جنةظة  ٦ؽكية ، ثٕؽ مح٤ح ًةريح كمكٕٮرة ًؽ٬ة، كيه ٦ة دـاؿ يف دكر اتل

٣ٞؽ ٤ٝخ لىبلح أف يتجين ٚ٪٪ة ا٣ٞٮَل. كأف يجنئ  كاإلننةء. ٚٞؽ ٝةؿ يل ٔجؽ اجلةرص/
ؽين وبلح ثؾلٟ كل٥ ي٢ٕٛ محبة  ثذةع مل ٚ٭ٮ …محبة ٦س٢ ٬ؾق ا٣ٛؿٝح، كٝؽ ٔك

 .م٢٘
ٮاف كص٭ح ٩ْؿق ثؿكايح أػؿل ٚيٞٮؿ/ك  يؤيؽ األقذةذ ٚذيح ًر
ٝة٩ٮف املض٤ف األيلع ل٤ٛ٪ٮف  كًل٪ة كٝذ٭ة ٩ٌٓ -كذات يٮـ مؿ يلع يٮقٙ الكجةيع “
كل٥ يك٨ الؿأم ٝؽ اقذٞؿ ثٕؽ، يلع الٮزارة ا٣يت قٮؼ يتجٕ٭ة ٬ؾا  -داب كاآل

خ املكةرح كا٣ٛ٪ٮف كٌل٩ …ا٣ٞٮَل لئلرمةد      ن كزيؿا   ”قةل٥ وبلح“ كٌلف …املض٤ف
 املؽارس كٌل٩خ …                                  ن               دتج٫ٕ. يف ظني اكف ٧٠ةؿ ادلي٨ ظكني كزيؿا  ل٤رتبيح كاتل٤ٕي٥



  

 املض٤ف حلةؽإ يلع     ن أػريا ، اجلةرص ٔجؽ مجةؿ ٔ٪ؽ الؿأم ٩ذيها ز٥ .دتج٫ٕ كاملٕة٬ؽ
 .“م٢٘ ثذةع مل كوبلح …٧٠ةؿ م٘ةؿ “ حبضح ظكني ادلي٨ ثك٧ةؿ

ٔاء حمٍس جنيب  :رأي لي
ة كرصحية ي٤ٌف ٚي٫ الؿاحف حم٧ؽ  دذ٨٧ٌ ٦ؾ٠ؿات الؿاحف حم٧ؽ جنيت ٩ىة اعًر

اقذؼؽـ وبلح قةل٥ ١٠بل  جنيت ثةملكبٮحلح ىلع الؿاحف ٔجؽ اجلةرص منريا إىل أ٫٩
 ٚؽاء/
ك١٬ؾا ًةع الكٮداف ٧٠ة ًةٔخ ادلي٧ٞؿاَيح.. كٌلف ال ثؽ أف يٞؽـ ٔجؽ اجلةرص “

٠بل ٚؽاء.. كل٥ جيؽ ثة٣ُجٓ أ٢ٌٚ ٨٦ وبلح قةل٥.. ٚأصربق يلع االقذٞة٣ح.. ٚٞؽ 
اقذ٢٘ ٔجؽ اجلةرص األػُةء ا٣يت كٝٓ ٚي٭ة وبلح قةل٥ يف الكٮداف، كذحب٫.. كػؿج ٬ٮ 

 .”٨٦ ٬ؾق اجلؿي٧ح ثؿيبة
 رأي رادل ٌيح ادلنيَ العييب  ي ؾالح ظالً 

كيف ٦ٞةث٢ ٬ؾا لك٫ ٚإف ػةدل حميي ادلي٨ ي٪عةز ٦جؽاية ًؽ وبلح قةل٥ كمٞي٫ٞ 
 مجةؿ ك٬ٮ يؽ٦ش ا٩ذٞةدق هل٧ة ٦ٕة ٤ٕ٦ية ٨٦ مأف مجةؿ ىلع مٞي٫ٞ كذلٟ ظير يٞٮؿ/

اردجةط ظـيب، كإ٧٩ة كوبلح قةل٥، ٥٤ٚ يك٨ هل٧ة  كاذا حتؽزخ ٨ٔ األػٮي٨ مجةؿ“
يلع  .اك٩ة ي٧سبلف اتليةر الٮَين ادل٠ذةدٮرم ٧٠ة قيْ٭ؿ ٨٦ مك١٤٭٧ة ثٕؽ ٝيةـ اثلٮرة

.. اكف ٝؽ أميض يف 2:62ال ٝج٢ ٩٭ةيح اعـ إظؿار الٌجةط األإىل  ف مجةؿ قةل٥ ل٥ ي٪٥ٌأ
زؿ ظةدث قٞٮ٫َ إصؿاء ثٕي ا٤٧ٕ٣يةت اجلؿاظيح إجلؽف زبلث ق٪ٮات ل٤ٕبلج ك

ف اآلزةر أزؿ ٬ؾا احلةدث يلع ٧ٔٮدق ا٣ٛٞؿم.. كيٞةؿ أح اكف يٞٮد٬ة.. كٝؽ ثُةاؿة ظؿبي
 ظةتل٫ ا٣ٕىجيح كمجٮظ٫ يف ثٕي زؿ ٠جري يلعأا٣يت دؿًل٭ة احلةدث يف صكؽق اكف هلة 

إىل  ا٣ٕؿيل، كا٥ٌ٩إىل  الٌجةط األظؿار ٢ٞ٩إىل  كبٕؽ ا٧ٌ٩ةـ مجةؿ قةل٥ ظيةف.ألا
كرث ممة أك٨ يذعؽث ٠سريا، كٌلف يكذ٧ٓ ػ٤يح ا٣ٕؿيل.. كٌلف الؿص٢ رصحية ٥٤ٚ ي

املؿات ظي٪٧ة ٠٪ة ٩٪ةٝل ثٕي مكةا٢ اتل٪ْي٥ رصح ثٞٮهل/ ٣ٞؽ  لظؽإيذعؽث.. كيف 
 .يؽكر ريؽ أف أٔؿؼ أكال ٦ةأ٠٪خ ثٕيؽا ٨ٔ األظؽاث ٚرتة َٮي٤ح.. 

يلع ا١ٕ٣ف اكف وبلح قةل٥. اك٩خ ٦٭٧ذ٫ ادلاا٧ح كالٮظيؽة داػ٢ املض٤ف “
٤َٞٮق أٔ٪ؽ٦ة  ي٧ح ك٦ةرس وبلح قةل٥ ٬ؾق امل٭٧ح ثربأح.كػةرص٫ يه الكت كالنت



  

كٌل٩خ ٬ؾق كقي٤ذ٭٥ الٮظيؽة ل٤ذؼ٤ه ٦٪٫..  ٫..٪يلع حم٧ؽ جنيت اكف ي٭ـ رأق٫ كي٭ي
ٚإذا ثةلنٕت خيؿج د٤ٞةاية كيؿٚي ٝؿار٥٬  ،كػؿج وبلح قةل٥ ٣حكج٫ ،ٝةتل٫إكأ٤ٔ٪ٮا 

 .”اعدد٫إكجيرب٥٬ يلع 
 حلييً ؾالح ُرص لؿالح ظالً 

ـء ٠جري ٨٦ ٦ؾ٠ؿات وبلح ظْٰ د ٨ٔ ا٣ٛرتة األكىل ٨٦  ٩رصكر وبلح قةل٥ جب
كقج٪٢ٞ ٔ٪٫ ٠سريا ٨٦ الؿكايةت، ل١٪٪ة ٩جؽأ ثؿأي٫ اإلمجةيل اذلم أكردق يف  ٧ٔؿ اثلٮرة،

 ٩٭ةيح ظؽيس٫ ظير ٝةؿ/
٣ٞؽ اكف وبلح قةل٥ ثبل ٦٪ةزع رصبل كَ٪ية، ثؾؿ يف مكأ٣ح الكٮداف دل٭ٮدا ... “

ذا اك٩خ مكأ٣ح إف يجؾهل.. ٣ٞؽ اكف م٤ٕح ذاكء كننةط.. كأةع ٗريق مٌ٪ية رب٧ة ٦ة اقذُ
الكٮداف ل٥ دذعٜٞ ٧٠ة اك٩خ دؿاكد ذ٨٬ ٔجؽ اجلةرص، ٥٤ٚ يك٨ وبلح قةل٥ كظؽق 

دٞٓ يلع دل٤ف اثلٮرة لك٫.. كٌلف وبلح قةل٥ دلؿد ٝؿبةف  ٧٩ة املكبٮحلحإاملكبٮؿ، ك
 .كًلبل ٚؽاء ل٤كيةقةت اخلةَبح

 غتس اىلادرىميف األظخاذ ػٓادة 
أ٫٩ ٔؿؼ ٨ٔ وبلح قةل٥ َ٭ةرة احلؽ  /أ٦ة االقذةذ ٣ُيف ٔجؽ ا٣ٞةدر ٚيٞٮؿ

كالرشؼ َٮاؿ دٮحل٫ مكبٮحلةد٫، ٥٤ٚ يجكت إحل٫ مج٭ح اػذبلس يف أم كٝخ ٨٦ 
ـا٬ذ٫ كرش٫ٚ  .األكٝةت، ك٦ةت كل٥ يرتؾ ٨٦ ا٣رثكة ٦ة ين١ٟ يف ٩

 دوره  ي اىػالكات ٌع ظٔرخا
إىل  2:65دل٤ف ٝيةدة اثلٮرة املرصم يف أكاػؿ اعـ يف ٌٔٮ ك٬ٮ قةٚؿ وبلح قةل٥ 

ننةء و٪ؽكؽ إإٝة٦ح دٚةع منرتؾ ثني مرص كقٮرية، كَؿح مرشكع إىل  قٮرية، دأية
٬ةم٥ الؿاحف ك٣ك٨  دٚةع منرتؾ ثني ابلرلي٨ يُٰ٘ ٩ٛٞةت ا٣تك٤يط ل٤ضحنني.

ا٣يت هل لك٧ذ٫ املن٭ٮرة ٌل٩خ دةيس راحف اجل٧٭ٮريح ظيجبؾ اعرض ذلٟ بنؽة، كاآل
 !”دكف ٬ؾا ادل٦ةر لؤلرٌلف” دٕرب ٨ٔ رأي٫ املٕةرض/

 ترسختّ املتهص خلرب ؾفلث األظيدث الرشكيث 
كحتؽث ٨ٔ وٛٞح ٠نٙ الرس اذلم  اكف ٬ٮ ذلٟ الؿص٢ف وبلح قةل٥ أ يؿكل

٫٩ ل٥ يك٨ أكيؾ٬ت وبلح ٩رص يف ٦ؾ٠ؿاد٫ إىل  ،ٔبل٩٭ةإالرشٝيح ٝج٢ ق٤عح األ



  

اثلٮرة كظيت ٔجؽ اجلةرص حتؽزٮا ٨ٔ ٬ؾق الىٛٞح ٌٔةء دل٤ف أ٤ٗت أٚيف ٬ؾا  كظؽق
 .”كَةملة ػؿج الرس ٨ٔ ازجني ٚٞؽ مةع“حل٭٥، إبلٕي املٞؿبني 

ٔان: ٣٥٩٩آُياره  ي خصب   ؤُر ادلنيَ لصاف  روانيث ىفخيح رف
كرب٧ة مكيُؿة ٦٪ُجٕح اك٩خ ىبلح قةل٥ ٦٭٧ح ل٨٦ ظٜ ا٣ٞةرئ أف ٩٪٢ٞ هل وٮرة 

م٭ؿا  83ٚيف ٠ذةب  ٧ٮذج لىةظت اجلٛف ا٣ٞىري.يف أذ٬ةف ٠سريي٨ ٨٦ ٦ٕةرصي٫ ٠٪
ٮاف ٨ٔ ٩ٮر ادلي٨ َؿاؼ ٨ٔ ٔجؽ ال٤ُيٙ ث٘ؽادم  ٦ٓ ٔجؽ اجلةرص يؿكم ٚذيح ًر
                                          ن                           ٠يٙ أف وبلح قةل٥ اكف أكرث أٌٔةء اثلٮرة ا٩٭يةرا  أز٪ةء كٝٮع ا٣ٕؽكاف اثلبليث يف 

 /2:67ػؿيٙ 
ٔ٪ؽ٦ة ” ؼ ٚٞةؿ/األخ ادل٠ذٮر ٩ٮر ادلي٨ َؿاإىل  حتؽث ٔجؽ ال٤ُيٙ ابل٘ؽادم“

ـظ2:67ٙجن٤زي كا٣ٛؿنكحني يف ػؿيٙ دبني أف اإل ا٣ٞة٬ؿة، كأف إىل  ، مى٧٧ٮف يلع ال
َةت ادلكحلح كٝؿارات ةاجلحل ل٥ يٕؽ يف ٦ٞؽكرق رد اعديذ٭٥ ٨ٔ ا٣ٕةو٧ح، كأف الٮق

 اػؿ قةل٥ وبلح ٚٞؽ …األم٥ املذعؽة ل٥ جتؽ. كبؽأ املكذٞج٢ ٧٤ْ٦ة مؽيؽ احل٤ٮًلح
 زاعٚة ق٧ة اثلٮرة ٝيةدة دل٤ف أٌٔةء يت٪ةكؿ أف كاٝرتح كد٧ةق٫١، ٦ٕ٪ٮيةد٫ ٨٦ ُٝؿة
 ٦٪٭٥ ٚيذؼؾكا كاإلرسااي٤يني كا٣ٛؿنكحني جن٤زياإل يؽ يف يٕٞٮا ل١يبل املٕٛٮؿ رسيٓ

ٚؿوح  -ك٩ٮع  و٪ٙ لك ٨٦ - اثلٮرة أٔؽاء كيجذ٭ـ٬ة كا٣تنيف، ٩ذٞةـلبل ٚؿائف
ةرص كأػٮاد٫. ككاٜٚ احلةرضكف ٔجؽ اجل أل٩ٛك٭٥ ٨٦ أكالد كب٪ةت كذكم ٝؿىبحلسأركا 

 يك٨ ل٥ اذلم ابل٘ؽادم ٗيةب إال د٪ٛيؾق دكف حي٢ كل٥ …مجيٕة يلع ٬ؾا االٝرتاح
 ٔجؽ كإىل امل٤ُٮب الك٥ حلض٭ـ ٩رص وبلحإىل  كأرق٤ٮا …االصذ٧ةع ذلٟ ظرض

 …٦ٕة األمؿي٨ يف ابلعر ػبلؿ كيف …ي٫ يف االٝرتاحرأ حلجؽم ابل٘ؽادم ال٤ُيٙ
 ا٣ٞةد٢. حلأسا ٬ؾا ملس٢    ن دلةال   يؽع ال ث٧ة …٩يٮيٮرؾ ٨٦ األ٩جةء صةءت

  جالل نؼمحمٍس آراء لالظخاذ 
لؤلقذةذ ٠ذةثةت مٮآً ٦٭٧ح ٨٦ إىل  اآلفيف احلؽير ٨ٔ وبلح قةل٥ ٢ٞ ذك٩ج
ـء األكؿ  ،“لك٧يت ل٤ٛ٘٧٤ني“صبلؿ ٠نٟ يف حم٧ؽ  ك٬ٮ ال١ذةب اذلم ينرتؾ ٦ٓ اجل

كاقٓ اجلُةؽ ثىبلح قةل٥، ك٬ؾا أمؿ ك امل١س٬ٙذ٧ةـ ٨٦ ٦ؾ٠ؿات وبلح ٩رص يف اال
َجييع ٚٞؽ اكف وبلح قةل٥ وةظت أثؿز األدكار يف ٬ؾق ا٣ٛرتة املج١ؿة ٨٦ اثلٮرة 

 .ةف١ذةثالا٣يت يذعؽث ٔ٪٭ة 



  

صبلؿ ٠نٟ األقذةذ حم٧ؽ جنؽ  “لك٧يت ل٤ٛ٘٧٤ني“٨٦ املٮآً يف ٠ذةب  ٠سرييف ك
كق٤ٮًل٫ ٨٦  قةل٥ يٕرب ثؽٝح ٨ٔ إظكةس صي٫٤ ٨٦ الىعٛيني جتةق قيةقح وبلح

ىبلح ل ٫يف دٞيي٨٦٧ ٝيٮد ا٥٤ٞ٣           ن أكرث ا٩ُبلٝة  كيجؽك ٠نٟ  ،ظؽاثكاٝٓ ٦ٕةينذ٭٥ لؤل
 .قةل٥

 ذارة  ي دليط اثلٔرةإأكرث الؼزؿيات 
ٮح، إىل ٬ؾا ا٣ٞٮؿ، ٦ٞؽ٦ة ث٭ؾا  صبلؿ ٠نٟيؾ٬ت األقذةذ حم٧ؽ  ثك٢ ًك

 احلك٥ لٮص٭ةت ٩ْؿ ٝؿيجح ٨٦ الىٮاب كإف صةءت ثٕؽ ٚٮات األكاف/
ثؿز٥٬ ػبلؿ أزةرة يف دل٤ف اثلٮرة، كإوبلح قةل٥ ثبل مٟ أكرث النؼىيةت “

كزارة اإلرمةد، كٌٝيح  رصاع ًؽ حم٧ؽ جنيت، ٚٞؽ اكف يذٮىلا٣ٕة٦ني األك٣ني، ٚرتة ال
حتٞري راحف  يف النةرع، ثح٪٧ة اكف أػٮق يذٮىل كمكبٮحلح دىٛيح حم٧ؽ جنيت، الكٮداف

 .”…جل٭ةز احلةؾح داػ٢ ادل٤ف اثلٮرة كراحف اجل٧٭ٮري
وبلح قةل٥ ٬ٮ ثبل مٟ أكرث أٌٔةء دل٤ف اثلٮرة ذاكء كال ٩ٞٮؿ م١ؿا أك “
ريغ قيعك٥ اتلة ثأف يٕـي٫ ث٘ؽادم كٌلف …يٞج٢ كال يٛ٭٥ ٨٦ أيٌة ك٬ٮ …د٬ةء

 قيٕؿؼ أي٨ ك٨٦ …دةريغ ٦ني ية ميغ؟” ٥/لةؿد وبلح قيك، ثح٪٭٥ كبني ٔجؽ اجلةرص
  ”!احلٞةاٜ؟ ٬ؾق اتلةريغ

 …ا٣يت مؤلت ٩ٛك٫ أ٫٩ ظيت اتلةريغ ٨٣ يسأر هل[ ]يٞىؽ االٝذ٪ةعةٔح ٬ؾق ا٣ٞ٪“
يٕؿؼ  ٨٤ٚ كاتلض٭ي٢ اتلٕذي٥ ٤ٔي٫ قيٛؿض اتلةريغ ظيت …ي٪ى٫ٛ ٨٣ اتلةريغ ظيت

كقيىجط ٧٠ض٤ح ، كدـكيؿ ٬يلك، احلٞيٞح ظيت اتلةريغ قيؼٌٓ لؿٝةثح مٮٜٚ احل٧ٮم
 .“ !!…اتلعؿيؿ يرثزؿ ثةألثةَي٢ كاجل٭٢ كال١ؾب املذ٧ٕؽ

، دكٮف ٝؽ ٗٛؿت هل لك ٦ة اردكت ٨٦ []يٞىؽ االٝذ٪ةعك٢ٕ٣ ٬ؾق ا٣ٞ٪ةٔح “
ذ٩ٮب يف ظٜ زمبلا٫ أٌٔةء دل٤ف اثلٮرة كأٌٔةء د٪ْي٥ الٌجةط األظؿار كظٜ 
املٮاَ٪ني ٨٦ رصةؿ مرص اذلي٨ ظةربٮا االجن٤زي كالرسام. كظٜ كَ٪٫ اذلم قة٥٬ ثٞؽر 

 .”…٦ة يف ًيةع ٩ى٫ٛ كًلجخ ظؿيح اجلىٙ األػؿ
 دل٤ف أٌٔةء ٨٦ ثٌف ٦ة كلك …                              ن      ن ٬ؾا وعيط ٣ٞؽ ٥٤ّ وبلح قةل٥ ٧٤ّة  ٚةدظة  ك“

                 ن بلح قةل٥ اكف ٦ٞذ٪ٕة  و أف دؤًلؽ ك٬٪ةؾ ٬٪ة مةراتإ ٚ٭٪ةؾ …يذلك٥ أف جيت اثلٮرة
 .”    ن كمرصا       ن صةدا   كٌلف …ثةالد٣ح يلع وعح اد٭ة٫٦ لآلػؿي٨



  

 ػزؿيث دظخٔـعهيثاألظخاذ نؼم نيؿفّ ةأُّ 
ٓ اػؿ يؤًلؽ صبلؿ ٠نٟ ذات املٕين يف قيةؽ أ٥ٔ ك٬ٮ يذعؽث ٨ٔ  كيف مًٮ

وبلح قةل٥ كمؼىيذ٫ كحيةكؿ أف ي٤ٛكٙ ٠يٙ ملٓ وبلح قةل٥ برسٔح كًليٙ 
 ا٩ُٛأ برسٔح أيٌة ٚيٞٮؿ/

وبلح قةل٥ ٧٠ة ٤ٝ٪ة مؼىيح دقذٮٚك١يح، ظةد اذلاكء ٦ٓ ٤ٝي٢ ٨٦ اجل٪ٮف “
 ٨٦ الٮرايث، اكف أكرث ثؿكزا ٨٦ مٞي٫ٞ مجةؿ قةل٥، ٦ذعؽث قةػؿ الذع ٦ٓ ٠سري

قٕي٫ ل٤سٞةٚح إىل  ابلؾاءة كا٣ٞكٮة يف اجلٞؽ، كَين ٦ذُؿؼ، ٦ٓ ًعة٣ح قيةقح أدت
يح، كدٮ٣خ الكٛةرة الكٮٚيتيح   …“كدسٞي٫ٛ“ “جت٪يؽق“ٚكٍٞ يف مكت٪ٞٓ النئٮ

 لؿاةقح كمؿمعة ٚةيـة، األ٦رية ُمؽع يف ٩ٛك٫ رأم ا٧ُ٣ٮح، مؽيؽ قةل٥ كوبلح
 “جنيت حم٧ؽ“ إف محؿكش يٞٮؿ ٧٠ة ذربكأ كالكٮداف، ملرص االحتةديح اجل٧٭ٮريح

جلةرص، ا ٔجؽ مجةؿ إحل٫ أكىح ١٬ؾا أك امل٪ىت ٬ؾا يلع ٦٪ةٚك٫ ٬ٮ الكٮداين ٩ىٙ
ٚأٚعل يف ذلٟ. وبلح قةل٥ ٔ٭ؽكا إحل٫  ”حم٧ؽ جنيت“ك٨٦ ز٥ اقذؼؽ٫٦ يف دىٛيح 

كأوجعخ ٬ؾق ٌٝيح ٧ٔؿق يٞرتف مكذٞج٫٤ لك٫ ث٪ضةظ٫ يف حتٞيٜ  ثٌٞيح الكٮداف،
 كحمةربح. الكٮداف يف جن٤زياإل ملعةربح “قةل٥ وبلح“ دٛؿغ كٝؽ …م اجلي٢كظؽة كاد

 … االحنؽار كبؽأ …                 ن           أوجط االحتةد م٧ٌٮ٩ة  ٧٠ة ٝةؿ ٬ٮك ا٣ٞة٬ؿة يف “جنيت حم٧ؽ“
٣ٕجح الك٤ُح اك٩خ تكذ٭ؽؼ رضب جنيت ثىبلح ثةقتزنا٫ٚ يف ٬ؾق املٕؿًلح، 

مرصيح  لنٙ أف ٝٮ٠تاك٣ك٨ ذلٟ ل٥ يك٨ ثةجلة٩ت املؿيؿ، ث٢ أف وبلح قةل٥ 
 د٢٧ٕ ًؽق يف الكٮداف كد٪ٛؾ ُمٍُ اال٩ٛىةؿ!

ػٛيخ ٨ٔ املرصيني ٦ة أ٬ؾق يه احلٞيٞح الؿ٬يجح ا٣يت ا٠تنٛ٭ة وبلح قةل٥، ك
أف ا٠تنٛ٭ة ث٘ؽادم ثىٮرة قحبح ق٤جيح ٗري ٦٪ىٛح لؿٚيٜ إىل  يٞؿب ٨٦ ربٓ ٝؿف

 .الكبلح
 ٌَ وجٓث ُظص األظخاذ نؼم  دور ؾالح ظالً  ي العٔدان

دكر وبلح قةل٥ َجيٕح ةوح يف اخلصبلؿ ٠نٟ حم٧ؽ ألقذةذ اٮص٭ح ٩ْؿ ٩جؽأ ثك
كو٢ إحل٭ة األمؿ إىل  ٨٦ اجلتيضح أظؽا ٨٦ رصةؿ اثلٮرةيف الكٮداف، ٧ٚٓ أ٫٩ ال يٕيف 

ٚٞؽ اكف ٬٪ةؾ ، أف وبلح قةل٥ ل٥ يك٨ املؾ٩ت يف ٬ؾق املكأ٣ح ل٫٩ يؿٚإثةال٩ٛىةؿ 
 .م أٚكؽ اجلٮ كالنٕٮر جتةق مرص كالكٮدافث٫ ٔجؽ اجلةرص ٬ٮ اذل ـدكذيٟ اػؿ يٞٮ



  

صبلؿ ٠نٟ يلع وعح ر يذ٫ ثة٣ٛٞؿات ا٣يت ي٪٤ٞ٭ة ٨ٔ حم٧ؽ ألقذةذ اكيكتن٭ؽ 
ث٘ؽادم اذلم ل٥ يك٨ مؤيؽا لىبلح قةل٥ ٔ٪ؽ٦ة َؿظخ ٌٝيذ٫ ٔجؽ ال٤ُيٙ 

صبلؿ ٠نٟ إف ث٘ؽادم ٝؿر حم٧ؽ ألقذةذ اكيٞٮؿ اثلٮرة، ل٤ذىٮيخ يف دل٤ف ٝيةدة 
ل٥ يك٨ إال ٦٪ٛؾا لكيةقح املض٤ف يف الكٮداف، كل٥ دك٨ د٤ٟ ف وبلح قةل٥ أ

ثح٪ة ثذع٧ي٫٤ مكبٮحلح ٦ة ك٨٦ ز٥ ٚٞؽ ٥٤ّ ٧٤ّة ، ك٬ؾا وعيط ،الكيةقح قيةقذ٫ ٬ٮ
 .َةظح ث٫ حبضح ذلٟ، ك٣ك٨ ٬ؾا ٬ٮ أ٬ٮف ٦ة يف األمؿكاإل لصؿ

اذلم ل٥ يٕؿ٫ٚ ث٘ؽادم كٝذ٭ة ك٦ة زاؿ  إفصبلؿ ٠نٟ حم٧ؽ ألقذةذ ز٥ يٞٮؿ ا
أ٫٩ اكف يٮصؽ ص٭ةز اػؿ ٨٦ زًلؿية كيلع وربم كظكني ذك ا٣ٛٞةر .... ي أف يٕؿ٫ٚيؿٚ

جؽ ا٣ٛذةح ظك٨ ي٪ٛؾ قيةقح أػؿم د٧ة٦ة وربم كال نكتجٜ  …كمحؽم ٔجيؽ ٔك
     ن ٝٮية        ن ي٧ة٩ة  إ      ن مؤ٦٪ة   ٩ٛك٫ وبلح كٌلف“/ ث٘ؽادم ين٭ؽ( ٠نٟ يٞٮؿ) …األظؽاث

٧يٞة   ٭ة الٮَ٪يح، ٦ٓ ا٣ٞ٪ةٔح ال مٟ ٚي٭ة ا٦زتصخ ٚي ظٞيٞح، ك٬ؾق “ثة٣ٌٞيح       ن ٔك
 املرصيح الؿاقؼح هلؾا اجلي٢ ثذٞؽيف كظؽة كادم اجلي٢، ٦ٓ ا٧ُ٣ٮح ا٣ٛؿدم ل٤٪ضةح

٦ةؿ يف راةقح مج٭ٮريح كادم اجلي٢، أك احتةد يف أػُؿ ٦٭٧ح ٔ٭ؽ هل ث٭ة، ٦ٓ اآل
 قةل٥ وبلح ٔ٪ؽ اكف الكٮداف أف ا٣ٞٮؿ ي٧ك٨ ال ز٥ ك٨٦ …مج٭ٮريةت كادم اجلي٢

 .ح يف ٣ٕجح الك٤ُةف!أك كقي٤دكذياك 
 صبلؿ ٠نٟ/حم٧ؽ ألقذةذ ايٞٮؿ ز٥ 

إ٫٩ ٝؽ أذرص كل٥ يجٜ إال أف يٞؾؼ ث٫ يف ق٤ح امل٭٧بلت  “وبلح قةل٥“كرأم “
كأف ٔجؽ اجلةرص ٗؿر ث٫ ٔ٪ؽ٦ة ادٜٛ ٫ٕ٦ يلع أف يكذٞي٢ ، ظةمبل اعر ٚى٢ الكٮداف

 االقذٞة٣ح، خٚٞج٤ …الكٮداف كي٨٤ٕ اقذٞبلهلإىل  ٬ٮ ٦ٞةث٢ أف يكةٚؿ ٔجؽ اجلةرص
الكٮداف  “اقذٞبلؿ“أف اذلم يذع٢٧ مكبٮحلح  كأكؽ الكٛؿ، ١ٚؿة ٨٦ مجةؿ كقؼؿ

 .…“ مرصإىل  ال١ٮ٩٘ٮ كال يٕٮدإىل  حيك٨ أف يؾ٬ت
كا٩ٛضؿ وبلح قةل٥ كٝؿر أف يجكٙ املٕجؽ، كإف ي٪ُٜ ثةلرس اذلم أراد ٠ذ٫٧ “

 ٚاكف …يذلك٥ ٝؿر أف (أم قيةقح ٩ةرص)ظيت يذع٢٧ ٔجؽ اجلةرص مكبٮحلح قيةقذ٫ 
 .“الؿ٬يت الرس ٬ؾا



  

 /ٝةؿ ،ا٣ٞ٪ج٤ح وبلح كٚضؿ قةل٥ كمجةؿ أ٩ٮر ث٘يةب …اصذ٧ٓ دل٤ف اثلٮرة“
 ٝةؿ ،“يشء لك حلٞٮؿ ا٣ٛؿوح هل دذةح أف ٝج٢ وبلح ٦ةت ٚٞؽ ث٘ؽادم كالؿاكم“

 ظ١ٮ٦يح ص٭ةت ٬٪ةؾ ثأف امل٧٤ٮقح ثةألد٣ح كملف مٕؿ أ٫٩ وبلح ٝةؿ“ /ث٘ؽادم
ضٕٮف املكبٮ٣ني كين الكٮداف اقذٞبلؿ يلع ي٤٧ٕٮف مكبٮ٣ني        ن كأمؼةوة   لأػؿ

ف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص اكف ي٥٤ٕ أكٝؽ دبني  الكيةقحني ٬٪ةؾ يلع الكري يف ٬ؾا االجتةق،
ث٭ؾا اتلرصؼ ٦٪٭٥ كل١٪٫ ل٥ يذرصؼ ٦ٕ٭٥ ثةملؤاػؾة. ك٣ك٨ وبلح يف أز٪ةء ظؽيس٫ 

كلٮ أ٫٩ يف ٩ٛف الٮٝخ                                        ن           ٬ؾا اكف حيةكؿ أف ي٪يف أف جل٧ةؿ ٔجؽ اجلةرص يؽا  ٚي٧ة جيؿم. 
 .“اكف حيةكؿ أف يٮٝٓ ال٤ٮـ ٤ٔي٫

 احفاق غتس اجلارص وغتس احلهيً فس ؾالح ظالً 
ف يذؼ٤ه ٨٦ وبلح قةل٥ ك٣ٞؽ أٝؽ ٝؿر اكف ٔجؽ اجلةرص  يؿكم وبلح ٩رص أف

وجط ظة٣ح ٦يبٮس ٦٪٭ة أوبلح قةل٥ “ /ز٦حيٞٮؿ ٣ٕجؽ احل١ي٥ اعمؿ يف ٧ٝح األق٧ٕذ٫ 
ف ي٭ؽئ ٨٦ ٌٗت ٔجؽ اجلةرص، أٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ حيةكؿ كٌلف  ،“ال ٔبلج هلة 

ٝىةا٫ قحكجت منالكت مجح إف أؾؿ ص٭ؽا صجةرا يف الكٮداف، كثف وبلح أكيؾ٠ؿ هل 
 .قٮاء ثة٣جكجح ملكأ٣ح الكٮداف، أك ثني ًجةط اجلحل

٧٬٭ة/ أاكف ٝؿار ٔجؽ اجلةرص ل٤ذؼ٤ه ٨٦ وبلح قةل٥ ٦ججية يلع ٔؽة ٔٮام٢ “
ذ٫ ادلاا٧ح ٣ٕجؽ أ٤ٗت أ٥ ٦ٓ ٔؽـ انكضةـ وبلح قةل ٌٔةء دل٤ف اثلٮرة، ك٦ٕةًر

ٌٔةء أةلك٤ُح ٨ٔ َؿيٜ اقذُٞةب ث٫٩ يؿيؽ االقتبسةر أاجلةرص ك٦٭ةمجذ٫ هل ث
يلع ظؽ ٝٮؿ ٔجؽ اجلةرص ثة٢٧ٕ٣ يف الكٮداف ممة  -ػريا ا٩ٛؿاد وبلح قةل٥ أاملض٤ف، ك

 .املٮٝٙ املذؽ٬ٮرإىل  لدأ
يف اخلٛةء ٚي٪ؽد ث٧ك٫١٤ النؼيص، ػؾ ٔجؽ اجلةرص ي٭ةص٥ وبلح قةل٥ أك“

٦رية ٚةيـة ر ثٞىح وبلح قةل٥ ا٣٘ؿا٦يح ٦ٓ األظؿا٦ةـ ثٕي الٌجةط األأكيت٪ؽر 
 .مٞيٞح امل٤ٟ ٚةركؽ

 نيضخس ؾالح ُرص ْشا املػىن إنيقاخا  ي مٔفع آرص ـيلٔل:
ظؽاث كاتلُٮرات ا٣يت ٦ذةثٕة لؤل -كٛؿيٜ  -ف دل٤ف اثلٮرة ل٥ يك٨ أكالٮاٝٓ “

قةس دٞؽيؿات دٞؽ٦٭ة أالكٮداف، كل٥ دك٨ املكةا٢ دؽرس ظيجبؾ يلع  اك٩خ جتؿم يف



  

زاء الكٮداف، قيةقح إص٭ـة امل٤ٕٮ٦ةت كاتلؼُيٍ. ٧٠ة اك٩خ الكيةقح املرصيح أ
٨٦  36مٮر كٝؿر ٔجؽ اجلةرص ٔٞؽ مؤد٧ؿ اصذ٭ةديح، كذللٟ ظي٪٧ة دأز٦خ األ ارجتةحلح

ٓ أٗكُف، اكف اهلؽؼ ٦٪٫ أ ء دل٤ف اثلٮرة يف ٌٔةأف يٞٮـ وبلح قةل٥ ثًٮ
 .الىٮرة ا٣ٞةا٧ح ا٣يت اك٩خ تكٮد الكٮداف ظيجبؾ

ق٤ٮب ٔجؽ اجلةرص يف ٦ٕةجلح أكٚةصأ وبلح قةل٥ دل٤ف اثلٮرة ثةقذٞةتل٫، كٌلف 
ف يكٮف أف جي٧ٓ دل٤ف اثلٮرة ثؿ٦ذ٫، كيٕؿض املنلكح ثٕؽ أٌٔةء املض٤ف، أمٮر أ

ٌٔةء أ٩ةٝن٫ ٦ٓ ثٕي  ف يكٮف ٝؽأٝؽ اػذ٧ؿ يف ٫٤ٞٔ ا٣ٞؿار اذلم يؿيؽق، كبٕؽ 
 .وٮاد٭٥، ٧٠ة ثح٪خ يف ماكف اػؿأاملض٤ف اذلي٨ ي٨٧ٌ 

ؿض وبلح قةل٥ املٮٝٙ املذأزـ يف الكٮداف، كحت٢٧ مكبٮحلذ٫ بنضةٔح، كأذرب  ٔك
٩ٛك٫ مكبٮال ٧ٔة ظؽث يف الكٮداف، كخبةوح ٦ؾحبح اجل٪ٮب ا٣يت صةء ذ٠ؿ٬ة ٨٦ 

 .ٝج٢
٭ٮ ٨٦ كص٭ح ٩ْؿق ٝؽ اقت٪ٛؽ ف يٌيح ثىبلح قةل٥، ٚأ٣ٞؽ ٝؿر ٔجؽ اجلةرص 

خيٛي٫، كيٕؿ٫ٚ ٠سري ٨٦ الٌجةط ٗؿا٫ً، ك٬ٮ ٦جؽأ اكف ي٢٧ٕ ث٫ ٔجؽ اجلةرص كال أ
٣ٞؽ أوجط وبلح قةل٥ كرٝح حمؿكٝح،  .مؼةص أك املؤقكةتظؿار قٮاء ثة٣جكجح لؤلاأل

 .ف ي٤ٕت ث٭ة يلع ٦٪ٌؽة ٣ٕجح الكيةقحأال يكذُيٓ ٔجؽ جلةرص 
 ح ظالً ؿاللٌلاةيث العفري اىربخماين 

ز٪ةء ٬ؾق ا٣ْؿكؼ اكف الكٛري ا٣ربيُةين يف ا٣ٞة٬ؿة ٝؽ ٤َت ٦ٞةث٤ح وبلح أكيف 
ٗكُف ل٤ذعؽث ٫ٕ٦ يف مكأ٣ح دٞؿيؿ املىري يف أقةل٥ يف اثلة٨٦ كا٣ٕرشي٨ ٨٦ 
إىل  رشاؼ يلع مبٮف الكٮدافكلك مٛة٬ح مكأ٣ح اإلأالكٮداف، كٌلف ٔجؽ اجلةرص ٝؽ 

 .ٝؿار مىري وبلح قةل٥إىل  ٮرةٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ، ظيت يى٢ دل٤ف اثل
ك ظيت كوةيح أصؿاء ٨٦ ٔجؽ اجلةرص ث٧سةثح د٪عيح هل، كأذرب وبلح قةل٥ ٬ؾا اإل

ٓ ال يٞج٫٤، كٝؽ ٬ؽد وبلح قةل٥ ثأ٫٩ قٮؼ يٕذؾر ٨ٔ ٦ٞةث٤ح الكٛري  ٤ٔي٫، ك٬ٮ ًك
 .وجط ٗري مكبٮؿ ٨ٔ مكأ٣ح الكٮدافأ٫٩ أا٣ربيُةين، كقٮؼ يج٫٘٤ ث

ف ي٢ٕٛ أجذةب وبلح قةل٥ زٮرة صةحمح، كٌلف ٨٦ امل٧ك٨ يف ذاؾ الٮٝخ اك٩خ د
، كحتؽزخ د٤يٛٮ٩ية ٦ٓ اعمؿيف ذاؾ الٮٝخ ا٢٧ٔ ٦ؽيؿا مل١ذت ٔجؽ احل١ي٥  ءم يشأ

 .٫٩ يٕةين ٨٦ زٮرة ٩ٛكيح ٔ٪يٛح.. اكف يكت كي٨ٕ٤أظككخ أوبلح قةل٥، ك



  

ل٥ “٤ٝخ هل/  ”ٚني ظ١ي٥ ية وبلح؟“/ قأ٣ين وبلح قةل٥ ك٬ٮ يىيط يف ٬يةج
مجةؿ ٔجؽ اجلةرص اعكز يؾحبين بك١ي٪ح “صةب/ أقأتل٫ ٨ٔ قجت ٌٗج٫..  “٢ ثٕؽيى

د٧٤ح ثٕؽ لك الٌل ٤٧ٔذ٫ كأديذ٫ ل٤جرل دم.. ٬ٮ مل اعم٢ راحف اثلٮرة كمكبٮؿ ٨ٔ 
 .“! م٤بك٭٥ ٥٧ٔ كي٪ٛؾكا هل لك ظةصحقيةقح ابلرل.. كدل٤ف اثلٮرة الٌل

٫، كل١٪ين ل٥ أف أظةك٣خ  احل١ي٥  ث٤ٖ ٔجؽأف أجنط، ك٤َت ٦ين أ٬ؽئ ٨٦ رٔك
 .مؿ ثة٣ٖ اخلُٮرةاعمؿ رضكرة االدىةؿ ث٫ أل

ث٤٘ذ٫ ث٧عةدزح وبلح قةل٥ ٚةدى٢ ث٫ أامل١ذت، كإىل  كظرض ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ
 .ٔجؽ احل١ي٥.

ـ٤ٔني وبلح حل٫/ قأ٣خ ٔجؽ احل١ي٥  ؟م
 .أصةب/ الكٮداف ٚن٢ ٚي٫

 .٤ٝخ/ دم مكبٮحلح املض٤ف لك٫
        ن   ٢ٕٚ محبة .. أف أٔىيب كال يذٛة٥٬ قأظةكؿ حل٫ ا٩خ اعرؼ وبلح إٝةؿ/ قأذ٬ت 

 .كرب ٨٦ مؼه وبلح قةل٥.. ازام ٬٪ٮاص٫ ابلرل ثٌيةع الكٮدافأاملكأ٣ح 
 ٥ ٨٦ ف ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ اكف ٦ذٕةَٛة ٦ٓ وبلح قةل٥، ٚٞؽ اقذُةع ٔجؽ أكبةلٗؿ

ف يٞ٪٫ٕ كيؤزؿ ٤ٔي٫ ثرضكرة ذ٬ةب وبلح قةل٥.. كذللٟ ظي٪٧ة وؽر ا٣ٞؿار أاجلةرص 
صؿاءات إاك٩خ  ،ىبلح قةل٥ اكف ٔجؽ احل١ي٥ يف صة٩ت ٔجؽ اجلةرصاخلةص ث

جن٤زي يكةٔؽكف اقذٞبلؿ الكٮداف تكري يف اخلؿَٮـ خبُٰ رسيٕح م٧٤ٮقح، كٌلف اإل
 .د٧ةـ ٤٧ٔيح اال٩ٛىةؿإيلع 

ٔاجّ دليط اىليادة  ي اجخٍاع   أؽعمط  2٩ؾالح ظالً ني
 ز٥ يؿكم وبلح ٩رص ٝىح االصذ٧ةع/

ف يٕٞؽ دل٤ف اثلٮرة املرصم أبلح قةل٥ ٨٦ ٔجؽ اجلةرص يف ذاؾ الٮٝخ ٤َت و“
ط ل٧٤ض٤ف حل٭ة األإحل٫ٌٕ يف الىٮرة ا٣يت كو٤خ  ف أظٮاؿ يف الكٮداف، كحلًٮ

١خ ل٤ذؼ٤ه ٦٪٫، كمةرؾ ي٧٩ة كٝٓ ٩تيضح مؤامؿة ظإػٛةؽ اذلم ظؽث يف الكٮداف اإل
ص٭ـة أ ٚؿاد املكبٮ٣ني يفٌٔةء دل٤ف اثلٮرة، كبٕي األأٚي٭ة يلع ظؽ ٝٮهل ثٕي 

 .ادلك٣ح



  

كدٞؿر ٔٞؽ اصذ٧ةع دل٤ف اثلٮرة ثؿاةقح ٔجؽ اجلةرص يٮـ اخلةمف كا٣ٕرشي٨ ٨٦ “
٣ٕجؽ اجلةرص ٝج٢  لثؽأٗكُف ل٤٪ْؿ يف ٬ؾق املكأ٣ح احليٮيح. كٌلف وبلح قةل٥ ٝؽ أ

جذ٫ يف اتل٪يح ٨ٔ مكأ٣ح الكٮداف، حبضح  وجط كرٝح ٣ٕت حمؿكٝح، أ٫٩ أاالصذ٧ةع ٗر
زاء الكٮداف، ٚيجةدر ٔجؽ اجلةرص ثإٔبلف اقذٞبلؿ إمرص ف دذ٘ري قيةقح أبرشط 

يخ ا٣ٞة٬ؿة أوجط أالكٮداف اذلم   .ثخأـ أمؿا كإٝة قٮاء ًر
اكف وبلح قةل٥ ثُجيٕذ٫ املٕؿكٚح ٦ذع٧كة ألٚاكرق، رسيٓ اتلأزؿ كا٣ٌ٘ت.. ك٦ٓ “

ظف وبلح قةل٥ يف املؿاظ٢ أاملض٭ٮد املٌ ى اذلم ثؾهل يف الكٮداف تلعٞيٜ الٮظؽة 
ؽ ػٛةف حي٫٤٧ كظؽق دجٕح اإلأف ٔجؽ اجلةرص يؿيؽ أػرية ٨٦ دُٮر املكأ٣ح الكٮدا٩يح األ

مؿا كإٝة ال أػرية ا٣يت ص٤ٕخ اال٩ٛىةؿ ظؽاث األيف قيةقح الكٮداف، كمكبٮحلح األ
 .حمة٣ح
ف ٬٪ةؾ ٨٦ دآمؿ ٤ٔي٫، أكيف االصذ٧ةع قة٣ٙ اذل٠ؿ كص٫ وبلح قةل٥ االد٭ةـ ث“

ح ملة اكف ٦ذٛٞة ٤ٔي٫ ل٤ذؼ٤ه ٦٪٫، ثةدجةع قيةقح  زاء الكٮداف، كبك١ٮف ٔجؽ إ٦ٕةًر
 اجلةرص يلع مك٤ٟ املذآمؿي٨ ٤ٔي٫ ٦ٓ ٫٧٤ٔ ث٫.

ف يؾثط وبلح قةل٥ ٝؿبة٩ة يلع ٦ؾثط أف ٔجؽ اجلةرص ٝؿر أاكف االد٭ةـ ي٪عرص يف “
ٌٔةء دل٤ف اثلٮرة كٝؽ ظؽد٥٬ وبلح أاملكأ٣ح الكٮدا٩يح، مكذؼؽ٦ة يف ذلٟ ثٕي 

جؽ احل١ي٥ اعمؿ ادلي٨زًلؿية حميي  /قةل٥ كأ٩ٮر الكةدات، كمٮظية ٨٦ كراء ّ٭ؿق  ٔك
يٌة ٔجؽ ا٣ٞةدر أبلٕي األٚؿاد ٣ٕؿ٤ٝح ص٭ٮد وبلح قةل٥، كٝؽ اد٭٥ وبلح قةل٥ 

 .ظةد٥ ٦ؽيؿ االقذٕبل٦ةت
 ٦ؽيؿ م١ذت مجةؿ ٔجؽ اجلةرص، ،يلع وربمإىل  ٧٠ة كص٫ وبلح قةل٥ االد٭ةـ“

جؽ  ٌٔٮ احلةك٥ ا٣ٕةـ يف الكٮداف،كظكني ذك ا٣ٛٞةر وربم مٞيٜ يلع وربم ك ٔك
 .ا٣ٛذةح ظك٨ ٩ةات كزيؿ ادلك٣ح لنبٮف الكٮداف

ف يٞؽـ أق٥٤ كقي٤ح إل٩ٞةذ مٮٝٙ الكٮداف املرتدم أف أكرأم وبلح قةل٥ “
م ث٧ٕين اػؿ يت٪ىح ٨ٔ ا٢٧ٕ٣ أاقذٞةتل٫ ٨٦ مجيٓ كّةاٙ ادلك٣ح ا٣يت ين٤٘٭ة، 
ف يٞ٪٫ٕ ٠ٕةدد٫ يك أح قةل٥ ظةكؿ الكيةيس.. ك٣ك٨ ٔجؽ اجلةرص يف ٦ٞةث٤ح ٦ٓ وبل

٦ةـ النٕت.. ك٣ك٨ أيكذ٧ؿ ٌٔٮا يف دل٤ف اثلٮرة ظٛةّة يلع د٧ةقٟ املض٤ف 



  

ٌٔةء دل٤ف اثلٮرة، اذلم أذةد أ٫٩ قي١ٮف دلؿد ر٥ٝ ثني أظف أوبلح قةل٥ 
ٌٔةا٫ بكؼؿيح، كٌلف ال خييف ذلٟ، ١ٚسريا ٦ة اكف أ٤ٗت أف يذ٭ك٥ يلع أوبلح 

 .٦ةـ زمبلا٭٥ ٨٦ الٌجةط االظؿارأ٭٥ كيكؼؿ ٨٦ ثٌٕ٭٥ يف كصٮ٬
ف ٔجؽ اجلةرص جنط يف اقذُٞةب ٥ْٕ٦ أظكةس وبلح قةل٥ ثإ٬ؾا ٌٚبل ٨ٔ “

ظكةقةت وبلح قةل٥ إكرب٧ة اك٩خ  .دل٤ف اثلٮرة جلة٩ج٫ اقذٕؽادا لبل٩ٛؿاد ثةلك٤ُح
 .ظؽ ٦ة.. ك٣ك٨ اد٭ة٫٦ ثةتلآمؿ ًؽق اكف ٦جة٣٘ة ٚي٫إىل  يف ٬ؾق اجلةظيح ق٤ي٧ح

ػٛٞخ ٩تيضح ا٣ٕٮام٢ ا٣يت أيةقح دل٤ف اثلٮرة املرصم يف الكٮداف ٝؽ اك٩خ ق “
مجةؿ ٔجؽ اجلةرص، إىل  ػٛةؽ قيجكترشظ٭ة ق٤ٛة.. كبة٣ُجٓ اكف ٬ؾا اإلٌٚخ يف أ

ف أَةظح ث٪ضيت، كٌلف الي٧ك٨ ٣ٕجؽ اجلةرص وجط ظيجبؾ راحكة ل٤سٮرة ثٕؽ اإلأاذلم 
ة ٦ٓ الكٮداف، ؽ٦ذع٧كة ل٤ٮظ ًةع الكٮداف، ٚةلؿأم ا٣ٕةـ يف مرص اكفأيْ٭ؿ كٝؽ 

ٔبلـ اخلةَبح ا٣يت اك٩خ جٕة ث١ٛؿة ٝية٦٭ة ٩تيضح قيةقح اإل٤ٗت النٕت ٦تنأكٌلف 
 .ٝةا٧ح ظيجبؾ

ٌٔةء دل٤ف اثلٮرة، أ٤ٗت أاك٩خ مؼىيح ٔجؽ اجلةرص ٝؽيؿة يلع اتلأزري يلع 
ٌٔةء املض٤ف ٝج٢ اصذ٧ةٔ٭٥ أف يذؼؾ ٝؿارا، اكف يذٜٛ ٦ٓ ثٕي أكظي٪٧ة اكف يؿيؽ 

 .زاء املكأ٣ح ا٣يت قٮؼ دجعرإ اجتة٬ةد٫ يلع
 ؾالح ظالً نيِجح  ي حٓسئث غتس احلهيً اعمص 
وبلح قةل٥ تل٭ؽاذ٫، كوعج٫ يف إىل  كٚؽ ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿأاكف ٔجؽ اجلةرص ٝؽ 

 لظؿار، كاذلم اكف هل دالؿ ػةص دل٩ٮر ٨٦ الٌجةط األأمحؽ أ٬ؾق الـيةرة ا٣ٞةا٧ٞةـ 
 .ٔجؽ اجلةرص

يح ٝؿارات ًؽق ال ٨٦ أف املض٤ف ل٥ يذؼؾ أ٥ اعمؿ وبلح قةل٥ ثث٤ٖ ٔجؽ احل١يأك
صةزة أك ظيت ٦٪ع٫ أ٩ةظيح االقذٞة٣ح كال ٨٦ ٩ةظيح د٪عيذ٫ ٨ٔ مكأ٣ح الكٮداف 

 .صجةريحإ
ٌٔةء أػؾ يكؼؿ ٨٦ أكجنط ٔجؽ احل١ي٥ يف د٭ؽاح وبلح قةل٥ اذلم اكف زةاؿا ك

ف يكذ٢٘ أذُةع ٔجؽ اجلةرص دل٤ف اثلٮرة، كي٤ُٜ يلع لك ٦٪٭٥ اق٧ة قةػؿا.. كٝؽ اق
 ٌٔةء دل٤ف اثلٮرة.أزةرة ظٛيْح زمبلا٫ ٨٦ إ٬ؾق احلةدزح يف 



  

 غتس اجلارص يؼػو اجلار ة ن ؾالح وزمالئّ 
ػؾ أف ي٤ُٙ ٨٦ اجلٮ ال١بيت اذلم ٗيش املض٤ف، ٚأظةكؿ ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ 

يرشح كص٭ح ٩ْؿ وبلح قةل٥ يف يرس، كل٥ ي٪٢ٞ ٦ة ٝةهل وبلح قةل٥ ٨ٔ زمبلا٫ 
ٚيف اصذ٧ةع اثلة٨٦  ،ف يرتؾ ا٣ٕةوٛح د٧ؿ بكبلـأك٣ك٨ ٔجؽ اجلةرص ل٥ ينأ 

ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ ي٤ُٙ ٨٦ ٩ٛٮس ٗكُف اذلم ص٤ف ٚي٫ أكا٣ٕرشي٨ ٨٦ 
 /ٌٔةء اثلةاؿي٨ ا٣٘ةًجني يلع وبلح قةل٥، دؽػ٢ ٔجؽ اجلةرص يف احلؽير كٝةؿاأل
 .“ػٮاف يٕؿٚٮا ٦ة ٝةهل وبلح قةل٥ ٔ٪٭٥اإلالزـ “

ػؾ ٔجؽ أ٩ٮر ٢ٞ٩ هل وٮرة اكم٤ح ٧ٔة ظؽث، كأمحؽ أف أاجلةرص هل٥ كذ٠ؿ ٔجؽ 
 .اجلةرص يذعؽث ٧ٔة ٝةهل وبلح قةل٥ ٔ٪٭٥

٫٩ ال ي١٧٪٭٥ اتلٕةكف ٦ٓ وبلح قةل٥ ثٕؽ أ٤ٔ٪ٮا أٌٔةء املض٤ف كأ٤ٗت أكزةر 
ٌٔةء دل٤ف اثلٮرة ق٭ة أمحؿ ٣ك٨ األ احلٮـ. ك١٬ؾا جنط ٔجؽ اجلةرص يف ذثط اثلٮر

محؿ.. ٣ٞؽ اكف ك٢ اثلٮر األأثيي ظي٪٧ة ك٢ اثلٮر األأ٣يت دٞٮؿ/ ٣ٞؽ ٤ٔي٭٥ احل٧١ح ا
 .ك٤٭٥ كاظؽا ثٕؽ اآلػؿأ٤ٔي٭٥ ادلكر ل٤ذىٛيح، كلكٮؼ يذ٥ 

٫٩ دٞؿر ذحب٫ ٝؿبة٩ة يلع ٦ؾثط املكأ٣ح الكٮدا٩يح، ٚٞؿر ثني أكدي٨ٞ وبلح قةل٥ 
صة٩ت، ني األف جي٧ٓ الىعٛيأف ي٭ؽـ املٕجؽ يلع ٨٦ ٚي٫.. اكف يؽكر يف ٫٤ٞٔ أ٩ٛك٫ 

قجةب أكي٨٤ٕ اقذٞةتل٫ ٨٦ املض٤ف كد٪عيذ٫ ٨ٔ مكأ٣ح الكٮداف كيرشح ل٤ىعٛيني 
 .مؤامؿة االقذ٧ٕةر ا٣٘ؿيب ٣ٛى٢ الكٮداف ٨ٔ مرصإىل  اقذٞةتل٫، منريا

٫، كيبني هل املؼةَؿ ا٣يت أك٣ك٨ ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ اقذُةع  ف ي٭ؽئ ٨٦ رٔك
 اء.صؿؿض هلة مرص كاثلٮرة ٩تيضح ٬ؾا اإلقٮؼ دذٕ

ف د٨٤ٕ اقذٞةتل٫ ٨٦ ٌٔٮيح دل٤ف أك٤َت وبلح قةل٥ ٨٦ ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ 
ػٛةء ٫٩ ال دايع إلف ي٨٤ٕ ٬ؾا يلع املؤل، ألأاثلٮرة، ك٨٦ مجيٓ مكبٮحلةد٫ الٮزاريح، يلع 

نرش مةإةت إىل  مؿ قٮؼ يؤدمأمؿ قي٫٧٤ٕ اجلةس، ك٣حف ٨٦ املى٤عح ا٣تكرت يلع أ
 .رخي٫ال ٦ربر هلة، قذرض ثةثلٮرة كبذة

٦ريم داػ٢ زك٪ةت ا٣ٕجةقيح، ٤ُٚت الك٧ةح أكٌلف وبلح قةل٥ ي٨ُٞ يف قك٨ 
ف حيذِٛ بكيةرد٫ احل١ٮ٦يح أجيةرق املعؽد، كإهل ثةالظذٛةظ ث٫ يلع أف يؽٚٓ 



  

ٝة٦ذ٫ يف اقرتاظح ا٣ٞ٪ةَؿ ٣ٛرتة يك يجٕؽ إف تكذ٧ؿ أ٫٩ ال ي٤٧ٟ قيةرة، كالقذؼؽا٦٭ة أل
 .ؿ اذلم يـيؽ اجلةر امذٕةال٨ٔ ٦ٞةث٤ح اجلةس، ٦٪ٕة ل٤ٞي٢ كا٣ٞة

ٌٔةء أم ٌٔٮ ٨٦ أف يٞةث٢ أ٫٩ اليؿيؽ أ٨٤ٔ وبلح قةل٥ ٣ٕجؽ احل١ي٥ اعمؿ أك
٩٭٥ دآمؿكا يلع ظؿ٫ٝ أذ ا٩ٕؽ٦خ اثلٞح ثح٪٫ كبح٪٭٥، كاد٭٧٭٥ مجيٕة ثإدل٤ف اثلٮرة، 
 .كاتلؼ٤ه ٦٪٫

 رالص غتس اجلارص ٌَ ؾالح ظالً 
 دل٤ف اثلٮرة كيف الك٤ُح ١٬ؾا ا٩ذيه دكر وبلح قةل٥ الكيةيس ٠ٌٕٮ يف

 .اتل٪ٛيؾيح
 ؾالح ظالً نيتٔح لؿالح ُرص 

يلع لك ٚإ٩ين )ال٧ٌري  /٦ٓ وبلح قةل٥ ٝةؿ هل يف ٦ٞةث٤ح هليؿكم وبلح ٩رص أ٫٩ 
٢ٞ٩ جل٧ةؿ ٦ة اكف يٞٮهل ٬ؤالء ٔ٪٫.. ك٦٭٧ة أرص٢ ٦٪٭٥ ٥٤ٚ ألىبلح ٩رص( ٤َٕخ 

 .“ق٤ٟ مك١٤٭٥ يف ادلس كالٮٝيٕحأظؽث ٨٤ٚ 
٬ؽئ ٨٦ ٩ٛك٫ كرساعف ٦ة ٬ؽأ، ٚىبلح قةل٥ أػؾت أكاغًجة ٚ اكف ٦ذأزؿا

 ٝرص ٚرتة.أثُجيٕذ٫ يٌ٘ت رسيٕة كي٭ؽأ يف 
ة زيةرة رق٧يح، ٩ؽك٩حكيإيف ذاؾ الٮٝخ، اكف مجةؿ قةل٥ يف رظ٤ح يف اخلةرج لـيةرة 

ـداد ظؽة األأز٦ح ا٣ٕةوٛح، كػيش ٔجؽ اجلةرص كل٥ يٕةرص ٬ؾق األ ز٦ح ثٕؽ ٔٮدد٫، ف د
مى٤عح مرص كاثلٮرة ٚٮؽ مى٤عح  فأةل٥ ٔرب ثٕؽ ٔٮدد٫ ٨٦ اخلةرج ك٣ك٨ مجةؿ ق

 .٫٩ ٨٣ يذأزؿ ث٧ة ظؽث داػ٢ املض٤فأمؼةص كاأل
 ؾالح ظالً نينختّ لرلور األمصخكي  ي إظلالّ 

ٞة٫َ قإف كام٪٨ُ هلة دػ٢ يف أوبلح قةل٥ اكف يلع يٞني ثيؿكم وبلح ٩رص أف 
ني الدىةهل ثةلؿكس، كلكٕي٫ لئل الكٮدا٩حني املكضٮ٩ني يف مرص ٚؿاج ٨ٔ النئٮ

ق٤عح ملرص ٦ٞةث٢ ق٤ٕيت أٝ٪ةع الكٛري الؿكيس يف ا٣ٞة٬ؿة يك دبيٓ مٮق١ٮ إكملعةكتل٫ 
 .رزا٨ُٞ٣ كاأل

ٔجؽ  ٫حلإٚأكلك  لػؿأكا٩ذ٭خ ٦أقةة وبلح قةل٥ كٝٛـ ٔجؽ ا٣ٞةدر ظةد٥ ٝٛـة 
ءق ٣ٕجؽ ف يجؽم كالأكحنش ظةد٥ يف  .رمةد.اؼ يلع كزارة اإلرشاجلةرص مكبٮحلح اإل



  

٫٩ ٬ٮ اذلم د٫ٕٚ ٨٦ ًةثٍ ٫٩ رص٫٤ ألأاجلةرص ٚكةر ٦ٓ ٔجؽ اجلةرص كٌلف زًلؿية ي٨ْ 
 .وجط ٦ؽيؿا لبلقذٕبل٦ةتأثٍ يف املؼةثؿات ظيت ةًإىل  يف قبلح ػؽ٦ح اجلحل

 اكن نيػصف أن االظخفخاء ٌلسٌث لالُفؿال 
مكذٞج٢ اقذٛذةء اعـ يٞؿر  إصؿاءٝؿارا ثأٗكُف  :3وؽر ا٣ربملةف الكٮداين يف أ

بةدرت ثؿيُة٩ية ثةملٕةك٩ح يلع د٪ٛيؾ ٬ؾق الكيةقح.. كرصح مكبٮؿ ثؿيُةين ك ابلبلد،
ف أثأف ثؿيُة٩ية ال د٧ة٩ٓ ٍٝ يف ٦جؽأ االقذٛذةء.. ٚ٭٢ ي٧ك٨ ل٤ٞة٬ؿة ثٕؽ ٬ؾا املٮٝٙ 

 دْ٭ؿ يلع املرسح ث٧ٮٝٙ املٕةرض القذٞبلؿ الكٮداف؟
ٔبلف اقذٞبلؿ إكٝخ حلذ٥ وجعخ ا٣ٌٞيح مكأ٣ح أ٣ٞؽ ا٩ذ٭خ مكأ٣ح الكٮداف ك

وجعخ املنلكح اآلف ا٣يت دٮاص٫ دل٤ف اثلٮرة املرصم يه منلكح وبلح أالكٮداف.. ك
 .صةزة، ٦ٓ االظذٛةظ برسيح ا٣ٞؿارأقةل٥، ٚأمجٓ املض٤ف يلع ٦٪ط وبلح قةل٥ 

ٝةتل٫ ٨٦ ٦٪ىج٫، ٧٠ة إدؽ أك ث٧ٕين أكأ٨٤ٔ املض٤ف اقذٞة٣ح ٔجؽ ا٣ٛذةح ظك٨ 
مؿ ٣ٕجؽ ف يرتؾ األأ د٪عيح ظكني ذك ا٣ٛٞةر وربم، يلع كاٜٚ دل٤ف اثلٮرة يلع

اجلةرص تلٕيني ٨٦ قيع٢ حم٫٤، أ٦ة منلكح محؽم ٔجيؽ ٚكٮؼ حت٢ د٤ٞةاية ثٕؽ 
 .انكعةب ا٣ٞٮات املرصيح ٨٦ الكٮداف اذلم اكف ٝؽ دٞؿر ٧٠ة ثح٪خ ق٤ٛة

ك٣ك٨ ، ٔجؽ اجلةرص مبٮف الكٮداف ٤ف، يك يذٮىلصؿيخ ٦٪ةكرة داػ٢ املضأك
زًلؿية حميي إىل  ٔجؽ اجلةرص م١٪٫ ٨٦ أف يذؼ٤ه ٨٦ ٬ؾق املكبٮحلح كيك٪ؽ٬ة د٬ةء

ف خيؽـ مكأ٣ح أ٫٩ يؿأس ص٭ةز املؼةثؿات ا٣ٕة٦ح ظيجبؾ، اذلم يكذُيٓ أادلي٨، حبضح 
 .ماك٩ةتإالكٮداف ث٧ة دلي٫ ٨٦ 

 حكصخً ؾالح ظالً ةػس وـاحّ
أيِٞ يف زمبلا٫ ٨٦  ٫٩                       ن     ن                  ظني دٮيف وبلح قةل٥ ٩ةؿ ظْة  ٠جريا  ٨٦ اتل١ؿي٥، رب٧ة أل

 مجةؿ ٦٪ع٫ أف ظ٫ْ ٨٦ كٌلف …ظكةس ثأف املٮت أٝؿب إحل٭٥ ممة يذىٮركفاثلٮار اإل
 كنرشت …ا٣ٕةو٧ح يف مةرع أكرب يلع ق٫٧ا أ٤َٜ كأف ا٣ٞبلدات أيلع اجلةرص ٔجؽ

 …يلع ٝيؽ احليةة ك٬ٮ ز٪ةء ٨٦ ٚي٭ة ٦ة ثجٕي حيِ ل٥ قةل٥ وبلح يف ٠سرية مؿزيةت
٩ذأم٢ ٬ؾق  ظني ل٩ؿ ٦ة حنٮ يلع ثةملجة٣٘ةت كاملؿزيةت ةتاللك٧ ٬ؾق كظ٤ٛخ ث٢

 املؿزيةت.



  

٦٪ؾ مخكح٪يةت ا٣ٞؿف ا٣ٕرشي٨ كظىت اآلف ٚإف أدثيةت اثلٮرة كأص٭ـد٭ة 
بل٦يح اقذٞؿت ىلع االثذٕةد ثةملكبٮحلح  املؼةثؿاد٭ة ٭ة اإٔل ٨ٔ ا٩ٛىةؿ الكٮداف كأذٔر

كاإل٣ٞةء ث٭ؾق املكبٮحلح ىلع اعدٜ  ٨ٔ أوعةث٭ة احلٞيٞيني أك ٨ٔ وةظج٭ة احلٞيٌف
وبلح قةل٥ اذلم انن٢٘ ثترباح ٩ٛك٫ ٨٦ أػُةء ل٥ يك٨ هلة مأف ٠جري يف إد٧ةـ كال 

كال دؿديت ا٣ٞؿار الكيةيس كاالدٛةؽ ال٧ٌين اذلم د٥ ا٩ٛىةؿ الكٮداف ث٧ٞذٌةق  و٪ٓ
ـٔي٥ مجةؿ ٔجؽ اجلةرص أف يىجط يف يٮ٩يٮ ٝج٢ أف يك٧ط  راحكة ل٤ض٧٭ٮريح  2:67ل٤

]ث٧ٛؿدق[ كأف ي٪يه كصٮد دل٤ف ٝيةدة اثلٮرة ثٕؽ أف اكف ٬ؾا املض٤ف ي٧ةرس ٩ٮاع ٦ة 
 .٨٦2:65 ا٣ٞيةدة اجل٧ةٔيح ٦٪ؾ اإلَةظح اثلة٩يح ثةلؿاحف حم٧ؽ جنيت يف ٩ٮ٧ٚرب 

تات ْشا املػىن  ي وٌع ْشا ـإُِا نعخميع أن جنس حماوىث دلٓقث إلذ
ٔدان:  روانيات ؾالح ُرص غَ اُفؿال الع

ةء، كدُٰٕ مئبلـ ٠ٕةدد٭ة دجة٣ٖ يف ظٞةاٜ األص٭ـة االأاك٩خ الىعةٚح املرصيح ك“
ظؽاث الكٮداف يف ٔٞٮؿ املرصيني أميةء، ٚاك٩خ وٮرة وٮرة ٗري ظٞيٞيح ٨ٔ األ

ص٭ـة أٚح املرصيح كدبرش ثأم٢ الٮظؽة ٩تيضح ٤٧ٔيح ٗكي٢ املغ ا٣يت ٝة٦خ ث٭ة الىعة
ٔبلـ، يف الٮٝخ اذلم اك٩خ ٠ؿا٬يح الكٮدا٩ني ل٧٤رصيني ٝؽ قةدت يف الن٧ةؿ اإل

٦ة ٧ٔي٢ ملرص إالٮظؽة ٦ٓ مرص منجٮ٬ة، ٚ٭ٮ إىل  الكٮداين، كأوجط لك قٮداين يؽٔٮ
 .مؿتل ٨٦ ظاك٦٭ة إ٦ةك

ظؽ ٨٦ رصةؿ اثلٮرة املرصيح جيؿ  يف ثؽايح اثلٮرة يلع املضة٬ؿة أل٥ يك٨ “
يٮـ إىل  ةتلرصيط ثةقذٞبلؿ الكٮداف كا٩ٛىةهل. ٚٞؽ اعش النٕت املرصم يذٮؽث

ػ٢ املض٤ف ثؽأت حتف، ثٕؽ ف اك٩خ ٬٪ةؾ ثٕي اآلراء داإالٮظؽة ٦ٓ الكٮداف، ك
 .ف ٨٦ اخلُٮرة ٚؿض االحتةدأمٮر يف الكٮداف حنٮ االقذٞبلؿ، ثدُٮر األ



  

مرص ٦ٓ الكٮداف  كاػٛٞخ الكيةقح املرصيح يف ٔ٭ؽ اثلٮرة يف حتٞيٜ كظؽة“
ف يكٮف ٬٪ةؾ ٠بل ٚؽاء.. كٌلف ٠بل أ، ٚاكف الثؽ ......٩تيضح ا٣ْؿكؼ ا٣يت رشظذ٭ة

 .ا٣ٛؽاء وبلح قةل٥
  .وبلح قةل٥ ل٥ يؽرؾ أف ٔجؽ اجلةرص اكف جيذ٭ؽ ٨٦ أص٢ اإلرساع ثةال٩ٛىةؿ

                                                        ي      إذا اكف ٬٪ةؾ دحل٢ كاًط ىلع ٝؽرة الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ىلع إجنةز ػ ٫ُُ ىلع 
ظ٢ ٚإف أكؿ دحل٢ ىلع ٬ؾا املٕ ى ٬ٮ ٫٤٧ٔ ىلع ٚى٢ الكٮداف ٨٦ ػبلؿ إٗؿاؽ مؿا

ٌ                 ز٦ي٫٤ وبلح قةل٥ ٚي٫ حل١ٮف ث٧سةثح ٠بل ا٣ٛؽاء ثح٪٧ة يذعٞ ٜ اهلؽؼ اذلم أدرؾ                                                     
الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص أ٫٩ ٨٣ يذعٜٞ هل ك٬ٮ راةقح مرص إال إذا دؿؾ الكٮداف 

       ن ٩٭ةاية .
ٮداف ًؽ ٔجؽ اجلةرص كزمبلا٫ ٨٦ الٌجةط كظني اك٩خ املْة٬ؿات د٪ؽ٣ٓ يف الك

ٚإف ٔجؽ اجلةرص ل٥  2:63اذلي٨ أقةءكا ٦ٕةم٤ح الؿاحف حم٧ؽ جنيت يف أز٦ح ٚربايؿ 
     ي                                                                يك٨ ي جؽم أم ا٬ذ٧ةـ ث٭ؾق املْة٬ؿات كال ث٧ة دٕ٪ي٫ ىلع مكذٮل الٮ٨َ، ذلٟ أ٫٩ 

ح ٨ٔ                                                   ٌ           اكف جيؽ يف ٩ٛك٫ ثُؿيٞذ٫ املٕ٭ٮدة أ٩٭ة تكةٔؽق ىلع أف يذ٤٧ ه ٨٦ املكبٮحل
ا٩ٛىةؿ الكٮداف كدىجط املكبٮحلح يه مكبٮحلح الكٮدا٩حني أ٩ٛك٭٥ اذلي٨ اك٩ٮا 
ي٭ذٛٮف بكٞٮ٫َ، ك٬٪ة ٚٞؽ اكف اتل١ٛري ا٣ٌٕٞل املضؿد يٛؿض ىلع الىبلظني وبلح 
ي                قةل٥ كوبلح ٩رص أف يذأم بل ٬ؾا املٮٝٙ ادلاؿ، ٣ك٨ ذاكء٧٬ة ل٥ ي كٕٛ٭٧ة ثة٣ُجٓ يف                                    ٌ                    

ة ٨ٔ د٪ةكؿ ٤ٞٔي٭٧ة كهلؾا ٚإ٩٪ة نكذُيٓ ٨٦ ػبلؿ ٚ٭٥ احلٞيٞح ا٣يت ل٥ دك٨ ثٕيؽ
ٝؿاءة ٦ة يؿكي٫ وبلح ٩رص أف ٩ٛ٭٥ ظٞيٞح ٦ة ل٥ ي٥ٞ وبلح قةل٥ ثؿكايذ٫، ك٬ٮ أف الك 
الؿص٤ني ل٥ يٛ٭٥ أف دؿؾ األمٮر دكف دؽػ٢ صةد ٨٦ رص٢ اتل١ذياكت اذلم ٬ٮ مجةؿ 

   ي      ف ي ٪يه إىل أ٨ دكف ٔجؽ اجلةرص ل٥ يك٨ يٕين إال أ٫٩ ٝؽ ادٜٛ ىلع ا٩ٛىةؿ الكٮداف ٦
 زمبلا٫ اخلرب ث٧ة ادٜٛ ٤ٔي٫.

 نبغ اىفساء لإلرفاق املرصي  اكنؾالح ُرص نيصى أن ؾالح ظالً 
ن            ٩ؿل يف ركايح وبلح ٩رص ألظؽاث ا٩ٛىةؿ الكٮداف إدرااك  ٦٪٫ خليٍ ٨٦ كحن٨                                               

ٌ                                            ػيٮط احلٞيٞح دكف أف يذىٮ ر احلٞيٞح لك٭ة، كمأ٫٩ مةف لك ٨٦ يجن٢٘ ثذٛىيبلت                        
                                           ي         ، كاػذبلؼ الؿ ل ثني ز٦ي٤ني أك أكرث ٚإف وبلح ٩رص ي ٪يح ٦ة اكف حلْيح ٠سرية



  

     ن                                                            ّة٬ؿا  أ٦ةـ ٔيجي٫ ٨٦ ظؿص األمؿيكيني الؿق٧يني كاملؼةثؿادحني ىلع إد٧ةـ ٬ؾا 
ك يجن٢٘ ثةخلبلؼ ثني وبلح قةل٥ كأٝؿا٫٩ ٚريكم أ           ٌ                 اال٩ٛىةؿ ثأم  ز٨٧، كين٢٘ ٩ٛك٫ 

 ٦ة ٝةهل ٬ؾا ك٦ة ٝةهل ذاؾ.
                          ي    ن          كو٢ إىل ٦ة كو٢ إحل٫ وبلح ٩رص م ىؽٝة  ملة اكف ٝؽ  ك٨٦ ا٣ٕضيت أف ي٢ْ رص٢

٫ٝ يف د٤ٟ املؿظ٤ح املج١ؿة ٨٦ ممةرقذ٫ ل٤كيةقح أك ا٢٧ٕ٣ ا٣ٕةـ، ٌ                                                         ادخنؽع ٚي٫ كوؽ  ثح٪٧ة             
املؽل اذلم ث٤ٖ ٚي٫ النجٜ اتلةريغ يٞٮؿ إ٫٩ دؿا٧٠خ أ٦ةـ ٔيجي٫ األد٣ح ىلع 

 (ٮؾ األمؿيكٰك٣حف ٬٪ةؾ ٣ِٛ أ٢ٝ دٕجريا ٨٦ النجٜ يف كوٙ الك٤)األمؿيكٰ 
ح ًجةط مرص اذلي٨ أد٧ٮا ٦ة ٝ ىٮل ثٕؽـ د١٧ني دل٧ٔٮ يٮحلٮ )أية  34ظؽث يف       ن  ي                                         ظؽكدا  

٦ة اكف اق٫٧( ٨٦ ٬ؾق ادلك٣ح ال١جرية ا٣يت كرزٮ٬ة ث٧كةٔؽة األمؿيكيني أ٩ٛك٭٥ ٨٦ 
األرسة ا٤ٕ٣ٮيح ا٣يت ظةْٚخ ثُؿؽ ٠سرية ك٦ذٕؽدة ىلع ظؽكد األ٨٦ ا٣ٞٮَل البلز٦ح 

ةٔ٭ة ثةدلرصح ٩ٛك٭ة إذا ٦ة د٧خ جتـاذ٭ة ىلع حنٮ ٦ة هلؾق ادلك٣ح كا٣يت  ال تكذٞي٥ أًك
 يف الكٮداف. :2:9ك٨٦ دجٕ٭٥ ٨٦ ًجةط  2:63ظؽث ىلع يؽ ًجةط 

ٔدانجناح محصوش  ي األظخاذ أمحس رأي    رخيث ؾالح ظالً جلِٔب الع
اجل٪ٮب ٩ةصعح د٧ة٦ة... ٚٞؽ زار املؽيؿيح االقذٮاايح إىل  اك٩خ رظ٤ح وبلح قةل٥“

كصح املعةِٚ يلع ز)ٝة٦خ( ا٣ٕنةء ظير اك٩خ إىل  ك٣يب دٔٮة املعةِٚ ا٣ربيُةين
ةِٚ ظٮؿ صؿاء ٦٪ةٝنح ظةدة ٦ٓ املعإ.. ك٣ك٨ ٬ؾا ل٥ ي٧٪ٓ الظٞة ػؽ٦ذ٭٥ ث٪ٛك٭ة.

.. كٌلف هلؾق امل٪ةٝنح دأزري قعؿم يلع اجل٧ة٬ري ا٣يت اك٩خ ق٤ٮب٫ يف ٦ٕةم٤ح اجلةس.أ
ذ٫ ظير اك٩خ هل ق٤ُح ا٣ٕٞةب كَؿد ظؽ أد٪ْؿ ل٧٤عةِٚ ٧٠ٕجٮد ال جيؿ   يلع ٦ٕةًر

 .”املٛتنني ا٣ربيُة٩حني أ٩ٛك٭٥
ك١٬ؾا ا٬زتت وٮرة املٕجٮد كدؽٚٞخ ا٣ٕؿااي يلع وبلح قةل٥ حت٢٧ ماككم “

كاالـ اجلةس ٬٪ةؾ.... كازدادت الـيةرة جنةظة ٔ٪ؽ٦ة زار وبلح قةل٥ ٦٪ُٞح ٝجةا٢ 
ية نرشت الىعٙ ا٣ربيُة٩يح ادل٩كة كاقذٞج٤ٮق ثؿٝىح احلؿب مةرًل٭٥ ٚي٭ة اعر

  .”لىةغ الؿاٝهاوٮرد٫ ٤ُ٦ٞح ٤ٔي٫ اق٥ 
ٔء ؾالح ظالً   ِاع خعخٔكاالظخػاُث ةالؼئغي ن  ي خسحٔ إلإىل  جل

 ثة٣ُجٓ ٚإف األقذةذ أمحؽ محؿكش اكف ٨٦ ا٩ٛؿد الظٞة ث٭ؾق الؿكايح ظير يٞٮؿ/



  

٪ؽ٦ة ٥٤ٔ وبلح قةل٥ “ خ ٨٦ ف احلـب النيٮيع الكٮداين ٬ٮ ٩ٮاة ا٤ٛ٩ٞأٔك
احلؿًلح ادلي٧ٮٝؿاَيح ل٤ذعؿر الٮَين ظؽدٮ ٤٧ٔخ ٣ٛرتة حتخ اق٥ احلؿًلح الكٮدا٩يح 

يني املرصيني ٣حكةٔؽكا يف  ٝ٪ةع إل٤ذعؿر الٮَين )ظكذٮ( ٝؿر أف يذى٢ ثةلنئٮ
 .2:66زمبلا٭٥ يف الكٮداف كٌلف ذلٟ يٮـ أكؿ قبذ٧رب 

يني املرصيني اك٩ٮا ٦ٕذ٤ٞني كابلٕي ٦٪٭٥ ٝؽـ“ املعة٧٠ح ىل إ ك٣ك٨ النئٮ
ظاكـ ثةلكض٨... ك٦ٓ ذلٟ ل٥ يرتدد وبلح قةل٥ يف اقذؽاعء ادل٠ذٮر أكوؽرت ًؽق 

الاكدت إثؿا٬ي٥ ٔجؽ احل٤ي٥ كالاكدت ك ريف كٌلف ٦ٕذٞبل يف قض٨ ا٣ٞ٪ةَؿدإيٮقٙ 
ج٢أٚذيح ػ٤ي٢ كا٣ٛ٪ةف ز٬ؽم كٌل٩ٮا ٦ٕذ٤ٞني يف قض٨   .يب ٔز

رمةد يف ذلٟ الٮٝخ زارة اإلاعثؽي٨ ظير اك٩خ ماكدت ك ٝرصإىل  ربٕحكو٢ األ“
رضاثة ٨ٔ ا٣ُٕةـ إٔٞجخ أصكةـ ٬ـي٤ح ثٕؽ ٦ٕةم٤ح ثٮ٣حكيح ٝةقيح أزيةب ممـٝح ك

 .نكة٩يح ػةلىحإص٢ ٦ُة٣ت أيٮ٦ة ٨٦  29اقذ٧ؿ 
اقت٪اكرق  لثؽأربٕح يلع وبلح قةل٥ يف م١ذج٫ اقذٞج٤٭٥ اقذٞجةال ظةرا كدػ٢ األ“

ادلي٨ كزيؿ ادلاػ٤يح  ثـًلؿية حمييملْ٭ؿ٥٬ ادى٢ د٤يٛٮ٩ية ظكت ركايح ٚذيح ػ٤ي٢ 
ج٢أَةبلة ٦٪٫ كٝٙ املٕةم٤ح النةذة ل٧٤ٕذ٤ٞني يف قض٨  ٝؽـ هل٥ وبلح قةل٥  ،ثٮ ٔز

 .” ......حت٤يبل قيةقية اقذ٧ؿ زبلث قةاعت
  ي املػادىث  ييتالً نيفؼو  ي إدرال االحتاد العٔـؾالح ظ

ريق مم٨ أمج٤ٮا احلؽير ٨ٔ دُٮرات د٤ٟ املؿ ظ٤ح ٨٦ دةريغ ركل وبلح ٩رص ٗك
ٝؽ رصح ثرضكرة امرتاؾ مٮق١ٮ يف جل٪ح دٞؿيؿ املىري، اكف وبلح قةل٥ مرص أف 

وبلح قةل٥ زادكا ىلع ذلٟ ٦ة اكف ٦ٕ٭ٮدا يف ٦س٢ ٬ؾق املٮاٝٙ ٨٦ ا٣ٞٮؿ ٦سبل ثأف ك
ف أاكف يؿدجٍ ٦ٓ الكٛري الؿكيس يف ا٣ٞة٬ؿة ثؿكاثٍ كديح، كذللٟ أذٞؽ وبلح قةل٥ 

ذٞةدق ثوربم ٧ٔبل يلع اإل يي ادلي٨ كيلعزًلؿية حم ف ٦يٮهل٧ة أص٭ةز ٤ٔي٫ أل
ي     ث٢ ن كت إىل ُمُُح يف كام٪٨ُ ل٤ذؼ٤ه ٦٪٫. لف ٬٪ةؾ مؤامؿة ٠ربأمؿيكيح، كأ      

٩ٮر الكةدات كزًلؿية حميي ادلي٨ أذ٭٥ ٠ؿة يةأ٫٩ اكف يف ٬ؾق املؿظ٤ح ابلوبلح قةل٥ 
 .مٮق١ٮدٕة٫َٛ ٦ٓ بكجت مؿيكة كبؿيُة٩ية يف ٬ؽ٫٦ أ٩٭٧ة ي٪ٛؾاف قيةقح أث



  

ٔداين   حميع ؾالح ظالً لصئاظث االحتاد املرصي الع
د٤ُٓ وبلح قةل٥ لؿاةقح إىل  مةرةمحؿكش ثةإل٠ؾلٟ ٚٞؽ ا٩ٛؿد األقذةذ أمحؽ 

  .االحتةد املرصم الكٮداين كدٮصك٫ ٨٦ ٦٪ةٚكح جنيت
ا٩ؽٚة٫ٔ كظيٮيذ٫ ث٧ٮ٫ٛٝ ٠ٮزيؿ كٝةت كبٞٮة كٌلف وبلح قةل٥ يف كٝخ ٨٦ األ“

 راةقح مج٭ٮريح االحتةد... كل٥ يك٨ ي٪ْؿإىل   د٤ٮي٨ احلؽير د٤ُٓرمةد ثٞؽرد٫ يلعلئل
 .٧٩ة اكف خييش ٦٪ةٚكح جنيت يف االقذٛذةءإمجةؿ ٔجؽ اجلةرص ٧٠٪ةٚف هل كإىل 

 ْو رخب ؾالح ظالً ةسور نبغ اىفساء 
٦ٓ ٬ؾا ٚإف وبلح قةل٥ ٩ٛك٫ ٚي٧ة يجؽك اقذٕؾب أف يٞٮـ ث٧س٢ ٬ؾا ادلكر ىلع ك

حن٨ ىلع قبي٢ املسةؿ ٩ؿل وبلح ك ة ٨٦ امل٧س٤ني يف املرسح املؽريس،حنٮ ٦ة ي٢ٕٛ اهلٮا
 ٩رص يثجخ رأم وبلح قةل٥ ا٣ٞةا٢ ثرضكرة اإلػؿاج املرسيح لبلقذٞبلؿ/

ف دجةدر مرص أ، 2:66ٗكُف ق٪ح أظؽاث أاكف ٨٦ رأم وبلح قةل٥ ثٕؽ دُٮر  “
٫٩ ث٢ُ أك ف يٞٮـ ثؾلٟ ٔجؽ اجلةرص مؼىية ظيت يجؽأٔبلف اقذٞبلؿ الكٮداف، كإث

 .اقذٞبلؿ الكٮداف
مؿ اكف وبلح قةل٥ ُم٤ىة يف ٬ؾق اجلىيعح، كٝؽ اٝذ٪ٓ ٔجؽ اجلةرص يف ثةدئ األ

ـٔي٥ أ٦ةـ ٔيجي٫ أث٭ؾا الؿأم، كل١٪٫ دؿاصٓ ٔ٪٫ ٚٮرا، ٚٞؽ ثؽا  ٫٩ قيىجط يف اتلةريغ ال
 .اذلم ق٥٤ ثة٩ٛىةؿ الكٮداف

يٙ قيٮاص٫ النٕت ذ٨٬ ٔجؽ اجلةرص وٮرة ٦ة.. ٠إىل  دجةدر لػؿأك٨٦ ٩ةظيح 
م٢ كظؽة كادم اجلي٢ اذلم اعمٮا ٚي٫ أف أاملرصم ث٭ؾا ا٣ٞؿار؟ كًليٙ يٞ٪ٓ املرصيني ث

٨ ٝؽراد٫؟ ٣ٞؽ دبني هل ٠يٙ إقجةب ػةرصح ٨ٔ ػٜٛ يف حتٞي٫ٞ ألأٝؽ  رادد٫ ٔك
 .قحكذ٢٘ ػىٮ٫٦ ٬ؾا املٮٝٙ ًؽق

بلؿ ٔبلف ٔجؽ اجلةرص اقذٞإك٨٦ ز٥ ٔؽؿ ٔجؽ اجلةرص ٨ٔ اٝرتاح وبلح قةل٥ ث
ٔبلف ظيت ي٧٭ؽ ف يؤص٢ ٬ؾا اإلأالكٮداف، كٌلف ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ ٝؽ اٝرتح ٤ٔي٫ 

 .الؿأم ا٣ٕةـ املرصم هلؾا ا٣ٞؿار، برشح دُٮر ا٣ْؿكؼ الكةاؽة يف الكٮداف
 ؾالح ُرص نئرد رشوط ؾالح ظالً لالظخلاىث 

ف يؿدت األمٮر ث٪ٛك٫ ٚي٧ة ثٕؽ أ                                 ن   ٨٦ ا٣ُؿيٙ أ٩٪ة ٩ؿل وبلح قةل٥ ظؿيىة  ىلع 



  

                                         ن                               اثذٕةدق ٨ٔ م٤ٙ الكٮداف كًلأ٫٩ ال يـاؿ مكبٮال ، ك٬ٮ ال يٕؿؼ أف الؿاحف مجةؿ ٔجؽ 
        ي                              ف لك ٦ة ي ُة٣ت ث٫ وبلح قةل٥ ٣حف ظبلكة ركح أاجلةرص ٠ذت هل ٩٭ةيذ٫ الكيةقيح ك

 كإ٧٩ة ٬ٮ رٝىح املؾثٮح ٩تيضح ال٩ؽٚةع ادلـ ٨٦ صكؽق بكجت اذلثط.
بلح قةل٥ ثٕؽ أف ّ٭ؿ هل أف ٩ٞؿأ اجلىٮص كأ٦سةؿ ٬ؾا اجله ممة يىٮر منةٔؿ و

ت ٬ؾا ادلرس ثٕؽ ذلٟ  الكٮداف ٝؽ ًةع ٚ٪ٕضت ٨٦ أف ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ ل٥ يكذٔٮ
           ن                                                  ثأظؽ ٔرش اع٦ة  ظني اكف الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص ٝؽ أمكٟ ثةلك١ني ا٣يت ثؽأ 
يؾحب٫ ث٫ ىلع حنٮ ٦ة ذثط وبلح قةل٥ ٨٦ ٝج٢. كهلؾا ٚٞؽ دٚٓ ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ اثل٨٧ 

٥٤ دجذ٫ ظيةد٫ الكيةقيح ٚعكت كإ٧٩ة ا٩ذ٭خ ٦ٕ٭ة ظيةدةف أػؿيةف ٧٬ة       ن   مٌةٔٛة ، ٚ
٤ٜ املكبٮحلح ٨ٔ ٬ؾا  ظيةد٫ ابليٮلٮصيح ظير ذحب٫ ٔجؽ اجلةرص ٨٦ الٮريؽ ل٤ٮريؽ، ٔك

   ٌ ثك٢   اذلثط يف رٝجح اذلثيط، كظيةد٫ اتلةرخييح ظير أ٣ًف ىلع صكؽق املةدم كاملٕ٪ٮم
 ااعت.ػُةية اثلٮرة ٨٦ ٬ـي٧ح كا٩ٛىةؿ كٚن٢ ك٩ـ

 كجلٞؿأ ركايح وبلح ٩رص/
ف يٞؽـ أثٕؽ منةكرات ثني مجةؿ ٔجؽ اجلةرص كوبلح قةل٥، د٥ االدٛةؽ يلع “

حيةء ل٤ؿأم ٮرة ٨٦ مجيٓ ٦٪ةوج٫ اتل٪ٛيؾيح لئلوبلح قةل٥ اقذٞةتل٫ ملض٤ف ٝيةدة اثل
ف يكذ٧ؿ وبلح قةل٥ ٌٔٮا أزاء الكٮداف، يلع إا٣ٕةـ ثأف ٬٪ةؾ د٘يريا يف قيةقح مرص 

 .٤ف اثلٮرة ظٛةّة يلع د٧ةقٟ املض٤فيف دل
 :كامرتط وبلح قةل٥ ٣ٞجٮؿ اقذٞةتل٫ رشكَة زبلزح

ٗكُف، أف ي٨٤ٕ دل٤ف اثلٮرة املٮاٚٞح يلع اقذٞبلؿ الكٮداف ثٕؽ دُٮرات أ وال:أ
 .كرث ٨٦ كاٝٓأا٣يت ص٤ٕخ ١ٚؿة الٮظؽة ٦ٓ الكٮداف ػيةال 

 ا٣ربملةف الكٮداين اذلم اكف اخلؿَٮـ ٚٮرا حل٨٤ٕ يفإىل  ف يذٮص٫ ٔجؽ اجلةرصأ ذاُيا:
ح ا٣يت قةدت يف ٦٪ٕٞؽا ظيجبؾ اقذٞبلؿ الكٮداف، كب٭ؾا يؿد يلع ادل اعيةت املً٘ؿ

 .٩٭ة دؿيؽ اقذ٧ٕةر الكٮداف كالكيُؿة ٤ٔي٫أالكٮداف د٪ؽد ث٧رص كدذ٭٧٭ة ث
مكةء٣ح مجيٓ املرصيني اذلي٨ ٤٧ٔٮا يلع ٔؿ٤ٝح ص٭ٮد الٮظؽة، كاذلي٨ اد٭٧٭٥  ذاثلا:

 .مؿيكيح٦ربيةحلح األ٩٭٥ ي٤٧ٕٮف ملى٤عح ثؿيُة٩ية كاإلأ٥ رصاظح ثوبلح قةل



  

 ؾالح ُرص نيؤًلس إخعاس ؾالح ظالً ةاملؤامصة غييّ 
كحن٨ نكذُيٓ اف ٩ؿل يف لك ٦ة ٬ٮ ٦ذةح أ٦ة٦٪ة ٨٦ ركايةت ٦٪ٌجُح لىبلح ٩رص 
أف وبلح قةل٥ اكف أثٕؽ ٦ة يكٮف ٨ٔ احلٞيٞح، كٌلف أٝؿب ٦ة يكٮف ٣ُجيت 

       ي                                          اذلم اقذ ؽيع إلصؿاء ٤٧ٔيح دثجيخ ػ٤ٓ ٨٦ ال١ذٙ ىلع ظني اكف ا٣ْٕةـ النةب 
راحف ٦جةرش هل ٦ذآمؿ ٤ٔي٫ )كىلع املؿيي حبك٥ ال٤ـكـ( يٞٮـ ثذعؿيٟ اخل٤ٓ لك٧ة 

ف إاعدة إظؽاث اخل٤ٓ اك٩خ دذ٥ ث٢ٕٛ ٚة٢ٔ ٬ٮ ذلٟ الـ٦ي٢ ٚإف ا٣ُجيت إزبذ٫.. ك٦ٓ 
٭ة ٚإ٫٩ ثؽأ يؿَل ثةتل٭٧ح ىلع النةب ل٥ ييؽرؾ ٬ؾق احلٞيٞح إال ٦ذأػؿان، كظني أدرًل

ح كىلع ا٣ٕةم٢ يف ظضؿة  َجيت اال٦ذيةز اذلم قةٔؽق كىلع َجيت اتلؼؽيؿ كىلع امل٧ًؿ
   ي                                            ال٧ كٕٙ اذلم اكف يكةٔؽ يف ٢ٞ٩ املؿيي يف لك مؿة إىل مرسح ا٤٧ٕ٣يةت كىلع 

ؽث                                                                  ي   ا٤٧ٕ٣يةت، كل٥ يؽر خبةَؿ َجيت ا٣ْٕةـ النةب أف راحك٫ املجةرش ٬ٮ اذلم حي 
لك مؿة ثُؿيٞح يىٕت ٤ٔي٫ ٬ٮ ا٠تنةٚ٭ة، كأف مى٤عح ٬ؾا الؿاحف املجةرش  اخل٤ٓ يف

                               ن                                       اذلم ل٥ يك٨ يـيؽ ٔ٪٫ يف الك٨ ٠سريا  أال د٪ضط ا٤٧ٕ٣يح كأال ي٪ضط اجلؿاح، ٚ٭ٮ ال 
٫ٕ ا٣ُجييع كال أف ي٤ذب٥ كال أف يؿدؽ ٧٠ة أ٫٩ ال يؿيؽ  يؿيؽ ل٤ؼ٤ٓ أف يٕٮد إىل ًك

 درصح.لىبلح قةل٥ أف ي٪ضط يف صؿاظذ٫ ثأيح 
                                              ن                   ك٦ٓ ٬ؾا لك٫ ٚإف الؿاحف مجةؿ ٔجؽ اجلةرص اقذُةع أيٌة  أف يكتس٧ؿ املٮٝٙ يف 

ٔبلٝذ٭٥ ث٫ كىلع حنٮ ٦ة اقذُةع  إٚكةد ٔبلٝح وبلح قةل٥ ثك٢ زمبلا٫ كيف إٚكةد
أف يكتس٧ؿ املٮٝٙ يف ا٣ٌٞةء ٩٭ةاية ىلع املكذٞج٢ الكيةيس لىبلح قةل٥ اذلم ل٥ ي٪٢ 

٦س٢ زمبلا٭٥ الكجٕح درصح ٩ةات راحف  (دل حميي ادلي٨ال ٬ٮ كال أػٮق مجةؿ )كال ػة
                                                           ي             اجل٧٭ٮريح ا٣يت ٩ةهلة الكجٕح ابلةٝٮف ٨٦ دل٤ف ٝيةدة اثلٮرة اذلم اكف ي ىؽر ا٣ٞؿارات 

 .2:65ثٕةد الؿاحف حم٧ؽ جنيت يف إالؿاةقيح ٦٪ؾ د٥ 
كلٮ أف ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ ٝؿأ ٦ة ركاق وبلح قةل٥ لىبلح ٩رص ثٕني ٚةظىح ٦ة 

 ن      ن                                                  ة  كاظؽا  ثٕؽ وبلح قةل٥ ل١٪٫ ا٣٘ؿكر كا٤ٛ٘٣ح ظني جيذ٧ٕةف ىلع مؼه اقذ٧ؿ يٮ٦
ف ز٧ح مؤامؿة حتةؾ أظف وبلح قةل٥ ثأك“ كاظؽ ي٨ْ ٩ٛك٫ ٦سةحلة مىةٝة ملسةحلني.

دةرًل٫  ف ٔجؽ اجلةرص اكف ي٢٧ٕ يف اجتةق اقذٞبلؿ الكٮداف، ثح٪٧ة ٬ٮأ٨٦ ظٮهل، ك٨ّ 
 .٦٪٫ لي٢٧ٕ يف اجتةق اػؿ ال صؽك



  

ص٭ـة ادلك٣ح أف ٔجؽ اجلةرص حيؿؾ ٨٦ َؿؼ ػيف ثٕي أقةل٥  ٧٠ة ٨ّ وبلح
 .ٜ ٬ؽؼ ا٣ٌٞةء ٤ٔي٫يٚؿاد٬ة تلعٞأك

ُجٓ ظي٪٧ة ص٭ـة ٦ذ٪ةٚؿة يف مرص يف املكأ٣ح الكٮدا٩يح، كبة٣أ٨٦ ز٥ ٤٧ٔخ ٔؽة 
ف أك ختُيٍ، الثؽ أأ٣ح قيةقح دكف دجكيٜ كص٭ـة يف ميتنةثٟ ٢٧ٔ ٦س٢ ٬ؾق األ

 .ػٛةؽيكذت جل٭ٮد٬ة اإل
ف يؽمؿ ٦ة يؿيؽق أصٮاء ال ٦٪ةص ٨٦ املؽمؿ اذلم يجنأ يف ٦س٢ ٬ؾق األ ٚفٚةتل٪ة

 .وعةب ا٣ٞؿارأ
٫٩ أكٌلف وبلح قةل٥ ٝؽ ٔرب يف مؿات ٔؽيؽة ٨ٔ حت٫٤٧ مكبٮحلح الكٮداف، كذ٠ؿ 

جري قحذٮٝٙ ال ٨٣ يىجط مكبٮال ٨ٔ ٢٧ٔ ٠إظؽ يف مكبٮحلةد٫، كأف يذؽػ٢ أال يؿيؽ 
 .ٮدافمرص كالك ٤ٔي٫ مىري ا٣ٕبلٝح ثني

ف ٬٪ةؾ ٨٦ ي٤٧ٕٮف أكًل٥ ٨٦ مؿات ٔؽيؽة دؾمؿ وبلح قةل٥ ٣ٕجؽ اجلةرص ٨٦ 
 .ًؽ املؼٍُ اذلم ي٪ٛؾق، ك٬ٮ ُمٍُ اثلٮرة املذٜٛ ٤ٔي٫.. كظؽة مرص كالكٮداف

 احٓام الضمالءىل الٔكٔع  ي مؿيسة إاُسـاع ؾالح ظالً 
كدذ٨٧ٌ ٦ؾ٠ؿات وبلح ٩رص دٛىيبلت ٦ٕٞٮ٣ح ٨ٔ اد٭ة٦ةت وبلح قةل٥ 

ري٥٬ ك٬ٮ ةداتل٤ك  ىلع قبي٢ املسةؿ يٞٮؿ/ كزًلؿية حميي ادلي٨ ٗك
٧بلءق يف املؼةثؿات أح قةل٥ يذ٭٥ زًلؿية حميي ادلي٨ ثاكف وبل“ ٫٩ حيؿؾ ٦٪ؽكبي٫ ٔك

ا٣ٕة٦ح ا٣يت اكف يؿأق٭ة ظيجبؾ لبلدىةؿ ثةلكيةقحني يف الكٮداف، حلٕؿ٤ٝٮا اخلٍ اذلم 
٥ املكبٮؿ ٨ٔ رًل٨ الكٮداف ظيجبؾ يت٪جةق وبلح قةل٥، ٧٠ة اكف يذ٭٥ ٔجؽ ا٣ٞةدر ظةد

٫٩ ال ٔجؽ اجلةرص راض ٨ٔ ٬ؾا املك٤ٟ، ألف أك ،ثأ٫٩ ي٪ٛؾ قيةقح زًلؿية حميي ادلي٨
حيةقت ظةد٥ يلع مك٫١٤.. كٌلف وبلح قةل٥ ٠سريا ٦ة يكت ظةد٥ كي٪ٕذ٫ ثةال٩ذ٭ةزيح، 

ٔجؽ ف زًلؿية حميي ادلي٨ يكة٩ؽق كيـًلي٫ ٔ٪ؽ أال٦ربيةحلح االمؿيكيح، كاكبأ٫٩ ٧ٔي٢ 
 .اجلةرص

ف ٝةـ أف دىةدؼ أملؤامؿة املعة٠ح ًؽق، كزاء اإكزادت ٨٦ ّ٪ٮف وبلح قةل٥ “
إىل  -كٌلف ٨٦ ظـب ال١ذ٤ح امل٪ع٢  -محؽ ٝةق٥ صٮدة أيٛةد الىعيف إ٩ٮر الكةدات ثأ

الكٮداف، ث٪ةء يلع دٮويح ٨٦ ٔجؽ اجلةرص حلذٕؿؼ يلع ٦ة جيؿم يف الكٮداف، ٚٞةـ ٝةق٥ 



  

ض٤ف اثلٮرة قٮء املٮٝٙ لكيةقحني يف الكٮداف كاعد ٣حرشح ملصٮدة ثةالدىةؿ ثجٕي ا
 .م٢ حنٮ الٮظؽةأظٮاؿ، ممة ال يٮيح ثأم كدؽ٬ٮر األ

٫٩ ًة٣ٓ يف املؤامؿة ا٣يت ظة٠٭ة ٔجؽ أ٩ٮر الكةدات ثأكزةر وبلح قةل٥ كاد٭٥ “
جن٤زي ف ٦ة حيٜٞ قيةقح اإلٮف ٬ؤالء مجيٕة ي٤٧ٕأ٨٤ٔ أاجلةرص ًؽق ل٤ذؼ٤ه ٦٪٫، ك

 .مؿيكٰر األ٧ةكاالقذٕ
لك ٨٦ ظكني ذك ا٣ٛٞةر وربم إىل  كص٫ وبلح قةل٥ االد٭ةـ لػؿأك٨٦ ٩ةظيح “

ٔجؽ ا٣ٛذةح ظك٨ ٩ةات كزيؿ ادلك٣ح لنبٮف  ىلإٌٔٮ جل٪ح احلةك٥ ا٣ٕةـ ثةلكٮداف ك
رٌلف ظؿب ا٣ٞٮات ا٣ٕك١ؿيح يف أظؿار كراحف لكٮداف، كمحؽم ٔجيؽ ٨٦ الٌجةط األا

 .الكٮداف
كخلٟ اذلي٨ ٤٧ٔٮا ًؽ قيةقح اثلٮرة، أجؽ اجلةرص ث٧كةء٣ح كَة٣ت وبلح قةل٥ ٔ“

 .ػٛةؽ قيةقح مرص يف الكٮدافإإىل  لدأحلذٌط ٬ؾا املؼٍُ اذلم 
ٌت ٨٦ اد٭ةـ وبلح قةل٥ ٣ٌٕل وربم ٦ؽيؿ م١ذج“  ٫ك٣ٞؽ زةر ٔجؽ اجلةرص ٗك

مؿيكة ثةتلٕةكف ٦ٓ مٞي٫ٞ ظكني ذك ا٣ٛٞةر وربم.. كٝؽ أذرب أ٫٩ ي٪ٛؾ قيةقح أث
ك أظؽ ث٪ٞؽق ح هل، ٕٚجؽ اجلةرص ل٥ يك٨ يك٧ط أل٬ة٩ح مؼىيإةرص ٬ؾا االد٭ةـ ٔجؽ اجل
 .م درصؼ هلأف ي٪ٞؽ أظؽ ي٨ ي٤٧ٕٮف ٫ٕ٦، ث٢ اكف ال ي٘ٛؿ ألظؽ ٨٦ اذلأ٦٭ةمجح 

ٌٔةء دل٤ف اثلٮرة يلع ٝجٮؿ اقذٞة٣ح أ٤ٗت أف يٞ٪ٓ أكاقذُةع ٔجؽ اجلةرص “
ف ٩تيضح اد٭ةـ وبلح قةل٥ بلٕي وبلح قةل٥، ٦٪ذ٭ـا ٚؿوح اخلبلؼ ا٣ٞةا٥ يف املض٤

ٌٔةا٫، ٚاك٩خ ٚؿوح مٮاديح أ٤ٗت أ٭ك٥ يلع ٌٔةا٫ ثةتلآمؿ ٤ٔي٫، كاقذ٧ؿارق يف اتلأ
ق٭٥ منعٮ٩ح ًؽق، ٚٞؿر املض٤ف ذ اك٩خ ٩ٛٮإٌٔةء دل٤ف اثلٮرة ٤ٔي٫، أتلأحلت 

 .م د٪عيذ٫ ٨ٔ مكبٮحلةد٫أصةزة أمجةع ٦٪ط وبلح قةل٥ ثةإل
ٓ، كَة٣ت حبك٥ األار كلك٣ك٨ وبلح قةل٥ زةر يلع ا٣ٞؿ“ مؿ، ٥ يٞج٢ ٬ؾا الًٮ

مٮر اك٩خ دذُٮر ٬٪ةؾ ف األأمكبٮحلذ٫ ٨ٔ مكأ٣ح الكٮداف، كخبةوح  لكحتؽيؽ ٦ؽ
 ..حزاء ا٣ٕبلٝةت الكٮدا٩يإبرسٔح ٠جرية، كيف اجتةق ػُري 



  

محصوش نيِيف معئٔحلث ؾالح ظالً غَ حسْٔر اىػالكث ة ن مرص 
ٔدان  والع

ي٪يف مكبٮحلح وبلح قةل٥ ٨ٔ دؽ٬ٮر ؽ محؿكش ك٦ٓ ٬ؾا لك٫ ٚإف األقذةذ أمح
ظؽث ٩ٮع ٨٦ اتلعٞيٜ ٦ٓ وبلح قةل٥ يف كيٞٮؿ إ٫٩ ا٣ٕبلٝح ثني مرص كالكٮداف 

اكف ٔ٪يٛة يف قةل٥  ٣ك٨ وبلح 2:66دؽ٬ٮر ا٣ٕبلٝح ثني مرص كالكٮداف يف ٦ةرس 
ظؽيس٫  ٩ىهأراء ثٕي اذلي٨ امرتًلٮا يف امل٪ةٝنح ٨٦ ٗري ٥٤ٔ اكؼ اكق٫ٛ  ٦٪ةٝنةد٫

 .ثذٞؽي٥ اقذٞةتل٫... ك٣ك٨ املض٤ف ل٥ يٞج٢ االقذٞة٣ح
٣ك٨ األقذةذ محؿكش يكةد ي٪يف وٮاب ٦ة كو٢ إحل٫ أك ٦ة اكف يؿيؽ أف يؿكج هل 

 ثة٩ؽك٩ش كاخلبلؼ يس٢ٞ وؽرقإىل  وبلح قةل٥ قةٚؿ ٨٧ً الٮٚؽ املرصمثٞٮهل إف 
 ...حل٭ة ا٣ربكدإك٦ٕةم٤ح مجةؿ ٔجؽ اجلةرص هل يترسب 

ٔدانغَ حمٔر غالكخّ ةلً ؾالح ظاٌا رواه    الع
يٞٮؿ اذلم وؽر خت٤يؽا ذل٠ؿل وبلح قةل٥  يف ٠ذةب ادل٠ذٮر حم٧ؽ املٕذى٥

 /٩ٛك٫ ىلع ٦ة ركاق ٔ٪٫ ال١ذةب وبلح قةل٥
 لا٣ٞؽر ا٣حكري... ل٥ أٝؿأ قٮ ليٮحلٮ ٨ٔ الكٮداف قٮ 34ل٥ أٝؿأ يف ظيةيت ٝج٢ “

يف اغثةت ص٪ٮب الكٮداف ظؽ٧٬ة اقذؼٛين ٔ٪ٮا٫٩ ٨ٔ الىيؽ كامل٘ةمؿات أ٠ذةثني 
كاآلػؿ ٣ترشم٢ ثٕ٪ٮاف رب اجل٭ؿ... كل٥  ،ظؽ املؤرػني املرصينيأز٪ةقيٮس إ٣ُٕة 

 ..٫٤٬أحتؽث ٫ٕ٦ يف مبٮف ثبلدق كأيك٨ يل وؽيٜ قٮداين كاظؽ حيؽزين ك

ميض ز٬ؿة مجةث٫ كظيةد٫ يف ربٮع أال ٨٦ كادلم اذلم إل٥ اق٧ٓ محبة ٨ٔ الكٮداف  
 . ”٬ؾا ا٣ُٞؿ

ٔد املرسخ ن ؾالح ظالً  نيرصف ماكـأة ليجِ
ز٥ يٞؽـ ذلٟ ال١ذةب ٣ُٞح ٦٭٧ح ٨ٔ كٝٮع وبلح قةل٥ ٬ٮ كزمبلا٫ أك كٝٮٚ٭٥ 

 ٚي٧ة يذ٤ٕٜ ثؿد ا٢ٕٛ٣ يف دااؿة رد ا٢ٕٛ٣ ٣حف إال/
خ ٌٝيح الكٮداف ٩ٛك٭ة يلع دل٤ف ا٣ٞيةدة ثأرسع ٦ة دٮٕٝٮا“ يةـ ٚيف األ ...ًٚؿ

ح  كىلاأل يلع زبلزح ٥٬ ٔجؽ احل١ي٥ اعمؿ كًل٧ةؿ ل٤عؿًلح اك٩خ مكبٮحلح اجلحل مٮٔز
ػري ماكملح د٤يٛٮ٩يح ٨٦ ابل١جةيش ٔجؽ ا٣ٛذةح ي٨ ظكني كوبلح قةل٥.... كد٤ٌف األادل

ف ثٕي اجل٪ٮد الكٮدا٩حني أظك٨ احلةكر املرصم ل٤عةك٥ ا٣ٕةـ يف اخلؿَٮـ يج٫٘٤ ٚي٫ 



  

ؽ مرص رق٤ٮا ل٤كٮداف ٝؽ دْة٬ؿكا ًأاذلي٨ ص٪ؽكا ثٕؽ ظؿيٜ ا٣ٞة٬ؿة ز٥ رسظٮا ك
 .”٩٭٥ ل٥ حيى٤ٮا يلع ماكٚأة دؿؾ ػؽ٦حأل

٥ ك“ وؽر ٝؿارق أف وبلح قةل٥ إف ا٣ٞة٩ٮف ال يك٧ط ثرصؼ ٬ؾق املاكٚأة ٚأٗر
 .ثرصٚ٭ة ثةٔذجةرق ٝؽ لكٙ ث٧كبٮحلح ٝٮات اجلحل يف الكٮداف

  دور ؾالح ظالً  ي الؿداـث
 ٫وعيف ٝيةدم ظير أق٪ؽت إحلكؿ اذلي٨ ٔ٭ؽ احل٭٥ ث٢٧ٕ أاكف وبلح قةل٥ 

ثٕؽ  ٩يح ل٤سٮرةاجلؿيؽة اثلةكيه مل٨ ال يٕؿؼ لنٕت ادارة صؿيؽة إراةقح دل٤ف 
ف اجلؿيؽدني د٧سبلف إ، كبة٣ُجٓ ٩ٚٮر الكةداتأالؿاحف ٣يت رأق٭ة ااجل٧٭ٮريح صؿيؽة 

ٓ ك الىعةٚح احلٮ٦يح ٕ٭٧ة الىعيف كالك٤ُٮم ٨ٔ ًك ٣يت ادل٤ح اتلعؿيؿ يذ٧زي ًك
 .2:63قبذ٧رب  27يف ؿكش األقذةذ أمحؽ مححتؿيؿ٬ة  وؽر٬ة كرأسأ

ز٪ةء ٚرتة أٝج٢ ثٕؽ مٮ٫ٛٝ أوبلح قةل٥ َٮيبل ل٥ يجٜ يف ٦٪ىج٫ ٚٞؽ ٣ك٨ 
مٮاًيٓ ٣حف أ٫٩ دُؿؽ إىل  صةء ٚي٨٦٫ الؿاحف ٔجؽ اجلةرص ا٣ٕؽكاف اثلبليث خبُةب 

  ”....االقذ٘٪ةء ٨ٔ ػؽ٦ةدٟإىل  ف ختٮض ٚي٭ة اآلف ممة يؽٔٮأ٨٦ املى٤عح 
راحكة ملض٤ف  لػؿأٔيؽ مليؽاف الىعةٚح مؿة أيت ثبل ٢٧ٔ ظوبلح قةل٥ ك٢ّ 

 .:2:6دارة دار اتلعؿيؿ ل٤ُجٓ كا٣جرش يف ٦ةرس إ

  ؾالح ظالً ْٔ ؾاخب اىمفصة  ي ؾٔت اىػصب
 خٮ٣حتز٥  2:64ل٧٤ؼةثؿات ا٣ٕة٦ح اعـ ح دةثٕننأت وٮت ا٣ٕؿب  ٩ٕؿؼ أف إذأح

ذٕيني بك ،اَيح ا٣ُجيٕيحإىل اتلجٕيح ابلريكٝؿرمةد  ٔ٭ؽ كاليح وبلح قةل٥ لٮزارة اإليف
يف  ةرقةهلإاردٕٛخ قةاعت كمؤزؿ  ٠يةفإىل  حتٮ٣خ اإلذأحمحؽ قٕيؽ ٦ؽيؿا ل٤رب٩ة٦ش أ

 .قةٔح 33إىل  يٌةأز٧ة٩يح قةاعت ز٥ كو٤خ يف ٔ٭ؽ وبلح قةل٥ إىل  كؿا٣ٕةـ األ
 كتو وـاحّ ـاكر االػرتانيث اغخِق ؾالح ظالً األْو 

ٚاكر االمرتا٠يح ف وبلح قةل٥ أذ٪ٜ األأإىل ثةإلمةرة محؿكش ا٩ٛؿد األقذةذ أمحؽ 
ثٕؽ زيةرد٫ كدأكؽت ٬ؾق األٚاكر  دارة دار اتلعؿيؿإض٤ف ملراحف ك٬ٮ يلع يؽي٫ 

االقذةذ كيه الـيةرة ا٣يت وعج٫  :2:6ييت ك٦ٞةث٤ذ٫ خلؿكمٮؼ يف ٩ٮ٧ٚرب لبلحتةد الكٮٚ
ف ٝىذ٫ ٦ٓ ػؿكمٮؼ كاذلم يؿكم الىعٛيٮ ٚي٭ة كنرش ثٕؽ٬ة ظؽيس٫ الن٭ريمحؿكش 

 .”ػؿكمٮؼ ٝةؿ يل“ ىلع أ٫٩ مح٢ ٔ٪ٮاف/
* * * 



  

 اٌزؼ١ٍُ ٚ آساء حشح فٟ اٌزشث١خ 

 ِٟسؤ٠خ ػ١ٍّخ ٚربس٠خ فٍغفٟ  :آفبق اٌطت اإلعال 

 اٌصشاع االخزّبػٟ فٟ ثٛسح ٠ٕب٠ش :أحالَ ا١ٌمظخ 

 ٟأدثٗٚ فىشٖٚ ح١برٗ :أحّذ صو * 

 اإلعالِٟ اٌزأس٠خٚ أدثبء اٌز٠ٕٛش 

 ِٟاعزششاف ئشىب١ٌبد اٌّغزمجً اإلعال   

  ئعّبػ١ً صذلٟ ثبشب 

 ٟاعزؼشاض ربس٠خٟ ٌصؼٛد فىشح اٌثٛسح  :ئششالبد اٌشث١غ اٌؼشث 

 ٓع١شح ِٓ خّؼٛا ث١ٓ اٌّش١خخ ٚاالفزبء :أصحبة اٌّش١خز١ 

 ل١بعبد ِؼ١بس٠خ ٌٍّٛخبد اٌثٛس٠خ  :أصذاء ثٛساد اٌشث١غ 

 سدحئفش٠م١ب اٌغبخٕخ فٟ اٌحشة اٌجب 

 ِزوشاد أعبرزح اٌطت  :ألٜٛ ِٓ اٌغٍطخ 

 األخغشْٚ أػّبال: االلزصبد ٚاٌفغبد فٟ ِصش 

  ٟاألص٘ش اٌشش٠ف ٚاإلصالذ االخزّبػٟ ٚاٌّدزّؼ 

  ٖاألعزبر اإلِبَ ِحّذ ػجذ 

 ٟاٌدٛدح ِٓ أخً اٌجمبء :اإلصالذ اٌدبِؼ 

 اٌّجبحث ٚ ِزوشاد لبدح اٌّخبثشاد :األِٓ اٌمِٟٛ ٌّصش 

 خ فٟ وزبثخ ربس٠خٕب اٌثمبفٟ ٚاٌفٕٟاالٔطجبػبد اٌزو١ 

  ٞاٌجج١ٍٛخشاف١ب اٌم١ِٛخ ٌٍطت اٌّصش 

 خشاحخ اٌؼظبَ  ٚ أِشاض:١ج -

 اٌدشاحخ اٌؼبِخ  :٢ج -

 أِشاض اٌمٍت   :٣ج -

 طت األطفبي :٤ج -

 اٌؼٍَٛ اٌطج١خ األعبع١خ  :٥ج -

 األرْ ٚاألٔف ٚاٌحٕدشح  :٦ج -

 خشاحخ اٌؼ١ْٛٚ طت :٧ج -

 اٌغذد اٌصّبء  :٨ج -

 اَ أِشاض األٚس :٩ج -

 : أِشاض إٌغبء ٚاٌز١ٌٛذ  ١١ج -

 : اٌطت اٌطج١ؼٟ  ١١ج -

 : اٌصحخ اٌؼبِخ  ١٢ج -

 : اٌصحخ ا١ٌّٕٙخ١٣ج -

 ]ْاٌج١ٕبْ اٌٛصاسٞ فٟ ِصش ]ئصذاسا 

 ٖدساعبد ٚآساء فٟ اٌغ١بدح ٚاٌغ١بعخ  :اٌزبس٠خ ٠فشٟ أعشاس 

  اٌزشى١الد اٌٛصاس٠خ فٟ ػٙذ اٌثٛسح*  

 ظٛػ١خ ٌٍثٛسح اٌّعبدح رح١ٍالد ِٛ :اٌزشٛ٘بد االٔمالث١خ ا١ٌٙى١ٍخ 

 أفىبس ٌّصش ِٓ أخً االصد٘بس :اٌز١ّٕخ اٌّّىٕخ 

 األدثبء ٚ ِزوشاد أعبرزح األدة :اإلحجبغٚ اٌثٛسح 

 ِزوشاد اٌّشأح اٌّصش٠خ  :اٌحش٠خٚ اٌثٛسح 

  اٌدبِغ األص٘ش ثبػثب ٌششاسح إٌٙعخ اٌؼشث١خ اٌّٛعٛػ١خ اٌحذ٠ثخ 

 ع١شح ح١بح د ِحّذ ػجذ اٌٍط١ف  :اٌحى١ُ اٌدشاذ 



  

  ٜح١بٔب أاٌحٍٛي اٌدض٠ئخ ٟ٘ األخذ 

 ع١ٍّبْ ثبشب ػضِٟ  أٚي أطجبئٕب اٌجبط١١ٕٓ  اٌذوزٛس 

 ُ٠ذ ِٓ حش٠ش ٠ٚذ ِٓ حذ٠ذ :اٌذوزٛس ػٍٟ ثبشب ئثشا١٘ 

 ُسائذ اٌطت اٌّصشٞ اٌحذ٠ث )وزبة ٌٍطالئغ ( :اٌذوزٛس ػٍٟ ثبشب ئثشا١٘ 

 ئصذاساْ[ أد٠جبٚ ِفىشاٚ اٌذوزٛس ِحّذ وبًِ حغ١ٓ ػبٌّب[ 

 سائذ أِشاض إٌغبء ٚاٌز١ٌٛذ  ٛس ٔد١ت ِحفٛظ اٌذوز 

 ائزالفبد ٚاٌزفبفبد :اٌذ٠ّٛلشاط١خ اٌّحغٛثخ 

 ٟدساعبد رشش٠ح١خ ٌٍزٛاصٔبد اٌّغزحذثخ :اٌشث١غ اٌؼشثٟ ٚاٌخش٠ف األِش٠ى 

 اٌضٚا٠ب اٌىبشفخ فٟ وزبثخ ربس٠خٕب اٌّؼبصش 

 ِزٟ رىزًّ  ثٛسح ٠ٕب٠ش؟ :اٌغ١بعخ اٌغبئجخ فٟ ثٛسح حبظشح 

 ِش٠ى١خ فٟ ٔٙعخ اٌشبَ اٌثمبف١خ اٌحذ٠ثخ اٌشّؼخ اال 

 ٞاإلصالذ األص٘شٞ ٚ اٌش١خ اٌظٛا٘ش 

 ئصذاساْ[ اٌؼالج فٟ ِصشٚ اٌطتٚ اٌصحخ[ 

 ١٩٦٧ِزوشاد لبدح اٌؼغىش٠خ اٌّصش٠خ :اٌطش٠ك ئٌٝ إٌىغخ 

 ٠ٕب٠ش ٢٥حىِٛبد أعشػذ ثثٛسح  :اٌؼصف اٌّأوٛي 

  ِزوشاد اٌشجبْ اٌٛفذ١٠ٓ  ١٩١٩اٌؼًّ اٌغشٞ فٟ ثٛسح 

 ٌاٌجبلٛسٞ ٚاٌجٟٙ ٚػجذ إٌبصش :ؼ١ش فٟ اٌؼبصفخا 

 ٟاٌفٍغط١ٕ١ْٛ ٠ٕزصشْٚ أخ١شا دساعخ  فٟ اٌزٕجإ اٌغ١بع 

 * اٌمبئذ اٌش١ٙذ ػجذ إٌّؼُ س٠بض 

 ،ًأخضاء )ثبالشزشان ِغ أد ِحّذ ػجذ اٌٍط١ف( ٣  اٌمبِٛط اٌطجٟ ٔٛث 

  اٌمب٘شح رجحث ػٓ ِغزمجٍٙب 

  اٌّغٍّْٛ ٚاألِش٠ىبْ فٟ ػصش خذ٠ذ 

  ا١ٌّالد ئٌٝ إٌصش )وزبة ٌٍطالئغ (  :أحّذ ئعّبػ١ًاٌّش١ش ِٓ 

  إٌدَٛ اٌّزؼبلجخ فٟ وزبثخ ربس٠خ ِصش اٌّؼبصش 

  ( ٢١١١-١٩٥٢إٌخجخ اٌّصش٠خ اٌحبوّخ ) 

  ١٩٧٣إٌصش اٌٛح١ذ: ِزوشاد لبدح اٌؼغىش٠خ اٌّصش٠خ 

  إٌٛافز اٌّزٍٛٔخ فٟ وزبثخ اٌزبس٠خ اٌّصشٞ اٌّؼبصش 

 ٌٕخجخ ػمت ثٛسح ٠ٕب٠شاٌٙجبء إٌّثٛس اٌغٍطخ ٚا 

 ٔٛاثُٙ ]ئصذاساْ[ٚ ٔٛاة سؤعبئُٙ ٚ سؤعبؤُ٘ٚ اٌٛصساء 

  اٌٛظبئف االٔجغبط١خ ٌٍمٍت 

 اٌزح٠ٛالدٚ اٌثمٛة :أِشاض اٌمٍت اٌخٍم١خ 

 أِشاض اٌمٍت اٌخٍم١خ اٌصّب١ِخ 

 ٓأِشاض اٌمٍت فٟ اٌّغ١ٕ 

 ِزوشاد ٚصساء اٌثٛسح  :أً٘ اٌخجشحٚ أً٘ اٌثمخ 

 ٔ١خ أٚساق اٌمٍت: سعبئً ٚخذا 

 دساعخ فٟ ػٛاطف األٔثٝ  :أٚ٘بَ اٌحت 

 اٌخ١بي صٕغ اٌحعبسح  :ثبس٠ظ اٌح٠ٛ١خ 

 اٌض٘ٛس ٚإٌٛس ٚاٌؼطٛس  :ثبس٠ظ اٌشائؼخ 

 أصذاء ثبس٠غ١خ فٟ أدثٕب اٌّؼبصش  :ثبس٠ظ اٌفبرٕخ 

 ْاٌغ١بعخ ٚاٌمبْٔٛ ثؼذ اٌثٛسح :ثحشاْ ال ٠ٍزم١ب 

 اٌفٚ ِزوشاد سٚاد اٌؼٍَٛ :األوبد١ّ٠بدٚ ثٕبء اٌدبِؼبد ْٕٛ 

  ربس٠خ ِدّغ اٌخبٌذ٠ٓ: ٌغخ ػشث١خ ٚرمب١ٌذ فشٔغ١خ 

 غشثخ ا١ٌغبس اٌّصشٞ :فٛق األسضٚ رحذ األسض 

 أػالَ ِصش١٩صذ٠مب ، رشاخُ ٚ رغؼخ ػشش أعزبرا ِٓ 

 ٟاٌزشث١٠ٛٓٚ ِزوشاد اٌّفىش٠ٓ :رى٠ٛٓ اٌؼمً اٌؼشث 



  

   رٛف١ك اٌحى١ُ ِٓ اٌؼذاٌخ ئٌٝ اٌزؼبد١ٌخ 

 ث١ٓ عطٛس ح١برٕب األدث١خ  :اٌغ١بعخٚ األدةٚ ثالث١خ اٌزبس٠خ ِٓ 

 ثالث١خ اٌغ١بعخ ٚاٌصٕبػخ ٚاٌفٓ ،ِزوشاد أعبرزح إٌٙذعخ 

 ٌُٔشٛح اٌغٍطخ  :خّبي عب 

 سؤ٠خ اعزششاف١خ إلس٘بصبد ِزٕب١ِخ  :حزٝ ال رزىشس اٌحشٚة اٌص١ٍج١خ 

 حٛاساد اٌذ٠ٓ ٚاٌطت ٚاٌغ١بعخ 

   ح١برٟ فٟ اٌّب١ٔب 

 ١ٍُ اٌطجٟ فٟ ِصش ربس٠خ اٌزؼٚ د١ًٌ اٌخجشاد اٌطج١خ اٌّصش٠خ 

  د٘ب١ٌض إٌبصش٠خ 

  سؤعبء اٌّدبِغ اٌٍغ٠ٛخ اٌؼشث١خ 

   ٍُسحالد شبة ِغ 

  سحالد فٟ ثالد اٌؼشة 

 ثٕبء اٌذٌٚخ ا١ٌٍجشا١ٌخ ٚ ِصطفٝ إٌحبط ثبشب :صػ١ُ األِخ 

 ثالغخ اٌصّذ  :وش٠ب ِح١ٟ اٌذ٠ٓص 

 اٌش١ٙذ ػجذ إٌّؼُ س٠بض* :عّبء اٌؼغىش٠خ اٌّصش٠خ 

 ٟاٌثٛسح ٚاالٔفزبذٚ ذ ػٍٝ ػصٛس ا١ٌٍجشا١ٌخشب٘ٚ شش٠ه :ع١ذ ِشػ 

  ٟع١شح ح١بح اٌؼبٌُ األد٠ت اٌذوزٛس أحّذ صو 

 * ِصطفٝ ِششفخ  ٝ                              ع١شح ح١بح ػٍ

  شّظ األص١ً فٟ أِش٠ىب 

 ػجذ اٌٍط١ف اٌجغذادٞ :ش١ٙذ إٌضا٘خ اٌثٛس٠خ 

 اٌّش١ش أحّذ ئعّبػ١ً * :صبٔغ إٌصش 

 ٍُأحّذ ِغزد١ش  :ػبشك اٌؼ 

 خ ا١ٌٍجشا١ٌخ اٌّصش٠خ ػثّبْ ِحشَ ِٕٙذط اٌحمج 

 ِزوشاد اٌعجبغ فٟ غ١ش اٌحشة  :ػغىشح اٌح١بح اٌّذ١ٔخ 

 دساعخ حبٌخ ٚحبدح :ػمجبد اٌز١ّٕخ اٌؼشث١خ 

 ٔٙب٠خ ػصش ا١ٌٍجشا١ٌخ ٚ ػٍٟ ِب٘ش ثبشب 

 ِزوشاد ٚصساء ٔٙب٠خ ػٙذ اٌٍّى١خ :ػٍٝ ِشبسف اٌثٛسح 

  ػٍٝ ٘ٛاِش األدة 

 اٌّحزشف١ٓ ٚ ِزوشاد اٌٙٛاح :فٓ وزبثخ اٌزدشثخ اٌزار١خ 

  ١٩٧٢-١٩٦٧فٟ أػمبة إٌىغخ: ِزوشاد لبدح اٌؼغىش٠خ اٌّصش٠خ 

 ِزوشاد خش٠دٟ خبِؼخ اٌمب٘شح فٟ ػمذ٘ب األٚي :فٟ حذائك اٌدبِؼخ 

 ِزوشاد اٌصحف١١ٓ  :فٟ خذِخ اٌغٍطخ 

 ِزوشاد اٌّحب١ِٓ فٟ ػصٛس ِصش اٌحذ٠ثخ   :فٟ سحبة اٌؼذاٌخ 

 غز١بالد االٚ ِزوشاد لبدح اٌؼًّ اٌغشٞ :فٟ ظٛء اٌمّش 

  فٟ ظالي اٌغ١بعخ ٔد١ت ِحفٛظ 

 ِزوشاد سخبي اٌحبش١خ  :فٟ وٛا١ٌظ اٌٍّى١خ 

  لبدح اٌششطخ فٟ اٌغ١بعخ اٌّصش٠خ 

  وٍّبد اٌمشآْ اٌزٟ ال ٔغزؼٍّٙب 

 سثبءاد  دساعبد ٚ :و١ف أصجحٛا ػظّبء 

 دساعخ فٟ صٕبػخ اٌمشاس اٌغ١بعٟ  :و١ف أصجحٛا ٚصساء 

   شآح  ١ٌٛ٠ٛ صٛسرٙب فٟ اٌّ ٢٣و١ف سأد 

 رح١ٍالد ٔغ١د١خ ٌٍج١ٕخ االخزّبػ١خ  :و١ّ١بء اٌثٛسح اٌّعبدح 

  ًِب٠غزشٚ اٌؼجٛس: اٌّش١ش أحّذ ئعّبػ١ 

 ٍرٛث١كٚ فٙشعخ(: رؼش٠ف ١٩٥٢ٚ-١٩٣٩خ اٌثمبفخ )ِد 

 اٌمعبء ح ١ٌٛ٠ٛ: ِزوشاد سخبي اٌمبْٔٛ ِٚحبوّخ ثٛس 



  

 ٓف مٗ اٌغ١بعخ فٟ اإلعالَ ٚ ِحّذ اٌخعش حغ١                       

 زبر اٌد١ً فٟ اٌغؼٛد٠خ أع :ِحّذ طب٘ش اٌذثبؽ 

  ِحّذ ِحّٛد ثبشب ٚثٕبء دٌٚخ األل١ٍخ 

  *ِزوشاد اٌعجبغ األحشاس 

 *ِزوشاد اٌّشأح اٌّصش٠خ 

  *ِزوشاد ٚصساء اٌثٛسح 

  ِغزمجً اٌدبِؼخ اٌّصش٠خ 

 اٌز١ّٕخ*ٚ اٌج١ئخٚ دساعبد فٟ اإلػالَ :ِغزمجٍٕب فٟ ِصش 

 ع١شح ح١بح  :ِششفخ * 

 اٌزسٚحٚ ِششفخ ث١ٓ اٌزسح * 

 ِٛؼبصشْٚ ِصش٠ ْ 

 ) ِصطفٝ ِششفخ )وزبة ٌٍطالئغ 

 َِزوشاد سخبي اٌذثٍِٛبع١خ اٌّصش٠خ  :ِٓ أخً اٌغال 

  * ث١ٓ عطٛس ح١برٕب األدث١خ ِٓ 

 ِزوشاد اٌعجبغ األحشاس :ٔحٛ حىُ اٌفشد 

  أزٙٝ ػصش اٌثمبفخ اٌٛط١ٕخ ؟ ً٘ 

 اٌذٚس ٚ رأِالد فٟ اإلٔغبْ :اٌغٍطخٚ ٚشبئح اٌفىش 

 ٌزأث١ٓ* وٍّبد فٟ ا :٠شحُّٙ اهلل 

 ِٓزوشاد لبدح اٌفىش ا١ٌغبسٞ اٌّصشٞ  :٠غبس٠ْٛ فٟ ػصش ا١ّ١ٌ 

  ١ِٛ٠بد ػٍٟ ِصطفٝ ِششفخ 

 

 

 .إٌدّخ * ئٌٝ ا١ٌغبس ِٓ اعُ اٌىزبة رش١ش ئٌٝ وزت  اخزٍفذ ئصذاسارٙب ٚاعّبؤ٘ب                                                                           

  ٓظ ػٍٝ اعُ ٚاحذ.ص١ِٕب ِغ اٌحفبرّبِب ٚثؼط اٌىزت اٌّشبس ئ١ٌٙب فٟ اٌمبئّخ طجؼذ فٟ ئصذاس٠ٓ ِخزٍف١ 

 ٌٝاٌطجؼبد اٌّزؼذدح ِٓ اٌىزت ِب داِذ رحًّ االعُ ٔفغٗ. اٌمبئّخ ال رش١ش ئ 
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