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ّهنٌٕ , أٌّٔ إمضبننى تبهنخبتج يٌِب يذؼح يوٓ فمٖضج ذلبفٖج نتٖؼث تسيٖى اهيلبٖٖؾ 
إؿخًؼال تًل اهفخبّْ اهخٕ كغؼح فٕ يكؼ عالل اهؿٌّاح األعٖؼث أّاًل ةهضغٖد  ؿأتغأ ا

 . يؿويًٖ ضّل اهًبهى ّاهخٕ أذبؼح ؽّاتى يً اهخِؼٖز يوٓ اإلؿالى ّال

تسّاؽ كالث اهيؼأث تتغهج اهغنخّؼ يوٓ سيًج يفخٕ يكؼ اهفٖظ اهًاليج أفخٓ  ػاح ّٖى
ّأضٖبٌب خنًّ اهؿبيخبً ( ؿبيج هؼتم ّؿبيج هلوتم ) اهؼكق ّػهم يً يتغأ اهًيل تيلّهج 

هػهم ٖكًة إينبء نل ؿبيج ضلِب يً , يخالكلخبً أّ خأخٕ اهّاضغث يٌِيب غاعل األعؼْ 
ُّنػا ( اهمؼّؼاح ختٖص اهيضهّؼاح ) اإلتبضج يً تبة خخى ّيوَٖ ٖخى اهسّاؽ أّ , اهفؼّن 

  .تؼنج ٖب سبيى ... اهفغل تيالتؾ (  ! إػا نبٌح خكوٕ أكاًل) سبؽ هوؼاككج أً خكوٕ 

خغعل خكوٕ يً .. ًٌٖٕ يينً اًٗ اهؼكبكج هيب ٖنًّ يٌغُب إؿخؼاضج تًٖ ّكوخًٖ ؼكق  
ففخّا ,,, يؼخًٖ يوفبً خؼسى تًغًٖ خنيل ؼككخِب  اهفغل ٖل يالتؾغٖؼ يب خٌؽيز تختغ

 .ٖب ؿالى ّٖب ؿالى   !!اإلؿالى نى ُّ غًٖ ؿيبش ّّؿى كغؼ 



     

 , ّتًغ فمٖضج نؼث اهلغى األعٖؼث تٌِٖى ّتًٖ اهيكؼًٖٖ( توغ اهيوًّٖ فِٖغ ) أُل اهسؽائؼ 
ح ُػٍ اإلضكبئٖج ّنبٌح فٕ فئً كصَّ( توغ اهيوًّٖ ؼكبكج ) أكتص تًمِى ٖؿيٕ يكؼ 

فئً ػهم كغكًب ٖتؼؼ هوفٖظ اهغنخّؼ يوٕ سيًج إنالق يذل ُػٍ .. يكؼ يوًّٖ ؼكبكج 
 .  فؼٖضج ّاؿًج يً اهيسخيىإلفبغث فِٕ .. اهفخّْ 

نيب خيح إتبضج اهكالث أذٌبء اهؼكق فئً سل يب أعفبٍ أً خنًّ اهفخّْ اهخبهَٖ فٕ ُػا هنً ّ
نذٖؼث يغغ اهؼنًبح ضٖد  ّاحكالالعكّكب فٕ , اء اهكالث اهتبة ُٕ إتبضج اهؼكق أذً

ث ؼاككج هوخؼفَٖ يً اهيكوٖبح يً غًّ ٔخلؿى اهكالث اهٓ أسؽاء خخعووِب فّاكل يّؿٖقؾ
 . ّاهلل أيوى .. الث أّ اإلعالل تفؼّنِب إلتنبل اهق أً ٖنًّ ػهم غايًٖب

 

فٕ نخبتَ , يوٕ سيًج يفخٕ يكؼ كٌتوج اهفخبّٔ اهذبٌٖج اهخٕ أنولِب اهفٖظ اهًاليج اهغنخّؼ 
  ل اهٌتٕ ٌّعبيخَُّ سّاؽ اهختؼم تتّ( اهفخبّٔ اهّٖيٖج اهًكؼٖج _ اهغًٖ ّاهضٖبث ) اهيًًٌّ 

تلٖج تل ضخٓ هٖلبل تأً اهٌتٕ نبً ٖضخبؼ أًٖ ٖلمٕ ضبسخَ اهٓ اهختؼؽ عّفًب يً أً ٖلّى 
  .ً تأنل يب ٖكغؼ يٌَ ٔاهيؿوى

ّل أٌِب ّؼغح فٕ نخبة اهفخبّٔ اهّٖيٖج اهًكؼٖج اهػٔ األ: أمضنخٌٕ ُػٍ اهفخّْ هؿتتًٖ 
ّهٖؾ يوٓ فخبّٔ فٕ . ٖفخؼل أً ٖضخّٔ يوٓ فخبّٔ خِى اهيكؼٔ فٕ ّاكى ّٖيَ اهضبهٕ 

أيّؼ إٌخِح ّإٌلنًح يٌػ كؼًّ عوح تيّح اهٌتٕ ّإؿخضبهج اهًذّؼ ّال يوٓ كنؼث ال يً 
 . تّهَ ّال يً ٌعبيخَ أّ غٖؼُب 



ً تتّل اهٌتٕ ّيً ُى اهيؿويًّ اهػًٖ نبٌّا ٖختؼم: خؿبؤهٕ يى ٌفؿٕ  أيب اهؿتة اهذبٌٕ فِّ
 ؟ أى ًُ ٌؿبؤٍ ؟ ث اهٌتٕ ّأفٖبئَ األعؼْ ؟ ُل ُى يبيج اهيؿويًٖ ؟ ُل ُى عبق

خسًالٌٕ ال أؿخنٖى اهؼنًّ اهٓ ضغٖد إّ ّاكًج , خعككٕ نتبضذج خبؼٖعٖج ّيويبٌٖخٕ 
هنٌٕ أكؼأ اهخبؼٖظ يً هّاُؼٍ , أّ غؼل ؼّاُب فالً يً فالً يً فالً ال خغؼٔ ألٔ ككغ 

فئً نبً يبيج اهيؿويًٖ ُى اهػًٖ نبٌّا , اهنتؼْ ألخًؼف يً عالهِب يوٓ األغهج اهكغؼْ 
 20ّإؿخيؼح ّكًح ضؼّة اهؼغث تًغ يّح اهٌتٕ يتبفؼث  ػاهيبف, ٖختؼنًّ تخوم األفٖبء 

تبئل نذٖؼث يً اهًؼة يب ؽاهح ٔ تنؼ فٕ يضبؼتج اهيؼخغًٖ هؼأٌٖب اهّٖى قّهّال ٌسبش أة ؟يبيًب 
غهٖل يوٓ أعالكٖج ٌبؾ نبٌّا ٖختؼنًّ , فِل اهؼغث . خًتغ األكٌبى ضخٓ غاعل ينج ٌفؿِب 

 ؟تبهتّل 

أعق أيب إػا نبً عبكج اهيؿويًٖ ُى اهػًٖ نبٌّا ٖختؼنًّ تخوم األفٖبء فخًبهّا ٌؿخًؼل 
 . ث سٌبؽث اهٌتٕ هى خغفً تًغ ّضكل إسخيبو اهؿلٖف: ُؤالء اهعبكج 

تيّخَ . فبؽ تعالفج اهٌتٕ كغٖلَ اهكغّق أتّ تنؼ ّاهغ ؽّسخَ اهكغؼْ األذٖؼث هغَٖ يبئفج 
تيلخل ييؼ يؼمح . خؼفص ّاهغ ضفكج اهػٔ نبً ٖغيّا اهٌتٕ ؼتَ أً ًٖؽ اإلؿالى تَ 

هّ ّاسِخم يفنوج ٖب يوٕ فِل ؿخوخؽى ٌِز اهٌتٕ ّيب : اهعالفج يوٓ يوٕ ّيًِب ؿؤال 
ّإلغؼانَ أً اهضٖبث فٕ ختغل ّهً ٖكص اهّٖى يبنبً كضٖضًب اً كتوم ؟ اهؼسل إهخؽى تَ اهعوٖفح

 . ؿأييل تًلوٕ ّال هً أهخؽى : كبل تبأليؾ 

ُّنػا فبؽ تنؼؿٕ . ًٌى ؿأهخؽى : يوٓ يذيبً كبل تًغ ػهم ضًٖ يؼل اهؿؤال ٌفؿَ 
ٍ ال ٖنخفٕ فئً يضتج يضيغ هَ سًوح( ػٔ اهٌّؼًٖ ) ّيذيبً إمبفج هنٌَّ , اهعالفج اهذبهد 

( ؼيوج تٌح أتّ ؿفٖبً  -أى ضتٖتج ) تل خًغاُب يضيغ اهٓ اهؽّار يً .. تِػٍ اهيكبُؼث يًَ 
تيًٌٓ أً يًبّٖج تً أتٕ , ّؽّسج أتّ ؿفٖبً ييج يذيبً ( كفٖج تٌح اهًبق ) ُّٕ تٌح 

ؿفٖبً ُّ اٗعؼ يخكبُؼ يى يضيغ فٕ ُػٍ اهؽٖسج اهخٕ سِؽُب اهٌسبفٕ يوم اهضتفج ألً 
اهًؼّؾ ّضًٖ سبءح . ٖتج نبٌح خًٖـ فٕ اهضتفج ّٖى يؼل يوِٖب اهٌتٕ اهؽّار أى ضة

هنً ؽّسِب , فٕ ضؿبتِب فٕ اهتٌم اهنٌّؽ اهٓ ينج يضيوج تنٌّؽ يوم اهضتفج فِٕ هى خمى 



اهٌتٕ إؿخفبغ يً ػهم اهيبل تنؼٖلج أّ أعؼْ خؼخة هيًبّٖج ضلًب يًوّيًب هوفّؽ تيلًغ عالفج 
 . فٖيب تًغ

هى ٖخينً يذيبً يً هسى ػهم اهعالف تبهنؼٖلج , عالف يؼة اهًؼاق مغ يذيبً ضًٖ إٌغهى 
تَ ُب ىؽتل خكؼف يً يلوَ ّضل ٌفؿَ ييب أل.. ً ااهخٕ نبً ؿٖفًوِب اهٌتٕ أّ اهعوٖفح

ّضًٖ يى اهخيؼغ اهٓ اهفبى ّيٌِب , ّنبٌح ُػٍ ُٕ ٌلنج اهعالف اهّضٖغث تًٖ يذيبً ّيوٕ 
 . تلخل يذيبً إٌخِح اهضنبٖج , ّكل اهٓ يكؼ 

هنً يلخل يذيبً , تيلخل يذيبً أكتص يوًٖب إتً يى اهٌتٕ ّؽّر إتٌخَ فبنيج اهعوٖفج اهؼاتى 
فٕ خّهٕ اهعالفج  ث يًبّٖج إمبفج اهٓ ؼغة.. ُّّ يً تٌٕ أيٖج اهخٕ ٌٖخؿة إهِٖب يًبّٖج 

ػٍ نل ٍ, إمبفج اهٓ أٌَ ّيٌػ يِغ يذيبً نبً ّاهًٖب يوٓ اهفبى .. تبهؿؼيج اهيينٌج 
ػهم اإلٌفلبق اهػٔ هى ٖؽل اهيؿويًّ , األؿتبة سًوخَ ٌٖفق يً نبيج عوٖفج اهيؿويًٖ 

 . ٖغفًًّ ذيٌَ ضخٓ اهّٖى 

أٔ ّاضغ يً عبكج اهٌتٕ ُؤالء نبً : ّؿؤاهٌب اهٓ اهفٖظ اهًاليج اهغنخّؼ يوٕ سيًج 
 ٖختؼم تأفٖبء اهٌتٕ ؿبهفج اهػنؼ؟ 

غيٌّٕ أضنٕ هنى إػً خضل يوًِٖ خوم اهتؼنج ؟ أى اهلكغ أً ؽّسبح اهٌتٕ ًُ اهوّاخٕ نبٌح 
:  (أيِبح اهيؤيًٌٖ ) ؿبئغث تًٖ اهخٕ نبٌح ُػٍ اهضنبٖج هٌخًؼف تِب يوٓ ٌّيٖج األعالكٖبح 

 ً كبيب تلخل يذيبً ال نًًٌباُيب اهوػ( ييبؼ تً ٖبؿؼ ) ّ ( يضيغ تً أتّ تنؼ ) اهيًؼّف أً 
فٕ اهينبً ال ّسغاُب يّمّيج يً ضغٖغ ّهنً تأؿٖبط , تبهؿّٖف أّ اهؼيبش أّ اهعٌبسؼ 

كخل ييبؼ تً ٖبؿؼ فٕ يًؼنج كفًٖ فٕ سٖـ يوٕ تًغ يّح يذيبً . خغؼٔ ألٔ غؼل 
 .ّمغ يًبّٖج  

, يوِٖب أٖبى عالفج يوٕ  اهخٕ نبً ّاهًٖبالضق تٌّ أيٖج يضيغ تً أتٕ تنؼ اهٓ يكؼ ذى  
ذى أفًوّا ٌبؼًا , ؼق فؼّا تَ ؼتنٍّ تسوغ ضيبؼ ألً ُػا اهسوغ يكٕ يوٓ اهصهّضًٖ 

ّهنً خًبهّا ٌػُة , ّاهٓ ٌُب ّاهضنبٖج ضنبٖج عكّيبح ؿٖبؿٖج ّيفبئؼٖج . ّفٍّّ يوِٖب 
 . هٌفبُغ يباهػٔ ّكى تًٖ أؼيالح اهٌتٕ اهٓ اهسبٌة اٗعؼ 



ُٕ مؼث يبئفج أعح يضيغ تً أتّ تنؼ كبخل , ؼيوج تٌح أتّ ؿفٖبً ُّٕ يً تٌٕ أيٖج 
أيؼح ؼيوج تٌح أتّ ؿفٖبً . يغاّث اهمؼخًٖ , ّث اهًبئوخًٖ ّتًٌِٖ إمبفج هًغا,  يذيبً
فوى خأنل (( .  ُنػا كغ فّٔ أعّم: ))ّخى فّاؤٍ ذى تًذح تَ اهٓ يبئفج ّكبهح , تنتـ 

  .يبئفج اهفّاء تًغ ػهم ضخٓ يبخح 

ّاإلؿخِسبً هّ ّكى ُػا اهفًل تًٖ مؼخًٖ يً يبيج اهٌبؾ هنبً فًاًل ٖذٖؼ اإلؿخغؼاة 
هنً أً ٖلى تًٖ أيِبح اهيؤيًٌٖ فػهم أغل يوٓ ينبٌَ ؽّسًِ اهؼاضل فٕ ّ. ّاهخًسة 

 ُل ٌؿبء تِػٍ األعالكٖبح ييً ٖينً أً ٖختؼنً تبهتّل ؟  ,ٌفّؿًِ ّيوٓ ينبٌج غٌَٖ ّؼتَ 

يسيى ) ؿيبضج اهفٖظ اهغنخّؼ اهيفخٕ يً كتل  ّأعٖؼًا إٌخِح فخّْ اهختؼم تبهتّل اهٓ إستبؼ
   . ّإٌخِح اهفخّْ , اهٓ ؿضة نخبتَ يً األؿّاق ( اهتضّد اإلؿاليٖج فٕ األؽُؼ 

 

هنً اهفٖظ يفخٕ يكؼ هى ٖخّكف يً اهفخّْ فِب ُّ ٖكؼش هّنبهج كغؾ تؼؾ يً اهلبُؼث 
ث خؼكٖى غفبء اهتنبؼث ، يفخٕ يكؼ، إسؼاء ييوٕ أسبؽ اهغنخّؼ يوٕ سيًج : ))  ًاٌقٌفؼ يب 

 اهخؼكٖى ، يؤنغا أً ، كتل اإلكغاى يوٓ اهؽّار "ألٔ ؿتة نبً"هوٌؿبء اهالخٕ فلغً يػؼٖخًِ 
، يؿبء  يوٓ اهلٌبث اهذبٌٖج هوخوفؽًّٖ اهيكؼٔ" اهتٖح تٖخم"، هتؼٌبيز  ّأنغ سيًج.  أيؼ يتبش

، ّإػا نبً  هٓ اهؿخؼ، أً اهغًٖ اإلؿاليٕ ٖغيّ إ ، فٕ خفكٖوَ هِػٍ اهفخّْ أيؾ اهذالذبء
، هًيوٖج خؼكٖى غفبء اهتنبؼث ؿٖؤغٔ إهٓ  ، اهخٕ فلغح يػؼٖخِب ألٔ ؿتة نبً إسؼاء اهفخبث

يوٓ خوم اهفخبث أال خعتؼ عنٖتِب تأٌِب : "ّأمبف يفخٕ يكؼ.  ، فئً اإلؿالى ٖتٖص ػهم ؿخؼُب
سّؽ هِب أً خعتؼ ، ضٖد ال ٔ ، نيب أً األيؼ ٌٖنتق نػهم يوٓ اهيؼأث اهؽاٌٖج فلغح يػؼٖخِب



ّأنغ اهغنخّؼ سيًج أً ػهم األيؼ ٖأخٕ فٕ إنبؼ اهؿًٕ .  ؽّسِب تأٌِب اؼخنتح سؼٖيج اهؽٌب
، ّال  ، ّتِغف يؿبيغث اهفخٖبح اهيعنئبح يوٓ اهخّتج ّاهؽّار هوضفبه يوٓ ّضغث األؿؼث

  إٌخِٓ(( .  ًٖغ يً كتٖل اهغـ ّاهعغاو

أٔ يسخيى : ؿأنختِب يوٓ فنل أؿئوج خلّل  هٖؾ هغٔ يوٓ ُػٍ اهفخّْ غٖؼ خًلٖتبح كغٖؼث
تضٖد ٖلتل اهؼسل يوٓ  ؟ػنّؼٔ ؽائف اهلٖى ُػا اهػٔ خؼتًّ اهٌبؾ هوًٖـ فَٖ تِنػا فخبّْ 

ث كغ يؼح أيوٓ يّاسِج ضلٖلج أً خوم اهيؼ, ( يؼكّيج ) ٌفؿَ أً ُٖعغو نّل اهًيؼ تئيؼأث 
اٌٖج خغيًّ اهٓ خأؿٖؿِب خضح ّأٔ يالكبح إٌؾتؼمبُب أّ غكتًب يٌِب ؟ .. تخسؼتج ؿبتلج 

ذى ُل خضخبر اهؽاٌٖج اهٓ فخّْ ُّٕ فٕ ضلٖلج األيؼ يتٌٖج يوٓ اهخغهٖؾ ؟ ( اهؿخؼ ) فًبؼ 
أً .. ُّل خضخبر اهيؼأث اهخٕ ال ؿتٖل هِب هضل يفنوخِب تغٖؼ اهوسّء هونتٖة   هنٕ خنػة ؟

ّهّ إفخؼمٌب أً  ُل إً يب ؿأكّى تَ ضالل أى ضؼاى ؟: كتوِب خيؼ يوٓ اهيفخٕ هخؿأهَ 
األؿخبػث اهغنخّؼث اهنتٖتج ٌّال اهؿًغأّ نبٌح كغ نبهتح األؽُؼ تئؿخكغاؼ فخّْ يفبتِج 

 فؼكِب يً ؽّسِب فؼٖف ضخبخجؿٕيب نبً يسوؾ األفخبء أ, يب أفخٓ تَ اهغنخّؼ يوٕ سيًج ل
تالغ .. هفٖظ ّتًغًٖ ٖب ؿٖغٌب ا هيبػا ٖنٖل األؽُؼ تينٖبهًٖ ؟فخيِٖغًا إلكبيج اهضغ يوِٖب ؟  .. 

نوِب يوٖئج تبهذلّة .. اهًؼة أّنبٌٕ يً اهفبى هتغغاً ّيً ٌسغ اهٓ ٖيً اهٓ يكؼ فخنّاً 
اهخٕ خضخبر أنٌبً اهخٕ خؿخنٖى ضخٓ اهخوؿنّتبح اهفمبئٖج ؼكغُب يً اهسّ ّاهنتٖؼث سغا 

ّْ ّهى خفيل ؼيبٖخم تفح, اهيِّهج اهضسى يً اهفخبّٔ هخؼكًِٖب فويبػا خؼنح نل خوم اهذلّة 
ُل ُػا يً تبة يوٓ كغؼ أُل ؟ إال ّاضغ اهخؼكٖى إال ذلتًب كغٖؼًا يٌؽّٖب فٕ ينبً ال ٖؼاٍ 
اهخٕ خًتح فٕ يؼاغُب األسؿبى ؟ اهًؽى خأخٕ اهًؽائى ؟ أى يً تبة اهٌفّؾ اهنتٖؼث  

هيبػا ُسّيم ُػا ٖب غنخّؼث يوٓ اهفٖظ اهًاليج يوٕ سيًج : كغ ًٖخؼل أضغُى ّٖلّل هٕ 
؟  اهفنل  ػاتَكتضح كغٖيج اًٗ خلؼٖتبً  ُّٕ هٖؿح سغٖغث هخذّؼٔ يوِٖب ّفخبَّٖ ُػٍ أ
ّهى ٖنً فٕ ٌٖخٕ ضخٓ هيب كتل أؿتّو ّاضغ أً أنخة يً .. ّاهلل أٌب تضبهٕ : ّسّاتٕ ُّ 

.نيب ٌلّل تبهوِسج اهًؼاكٖج ( ٖفم اهوضٖى ) هنً نذؼ اإلهضبش . ُػٍ اهفخبّٔ أّ يً اهفٖظ   

ّأؽّؼ اهينختج اهيؼنؽٖج تفنل فتَ ّٖيٕ تضنى نٌّٕ , فٕ ٌّٖؽٖوٌغا أكٖى فٕ يغٌٖج أّنالٌغ  
هنٌٕ ٌبغؼا يب أؽّؼ اهلؿى اهًؼتٕ فٕ اهينختج تكؼاضج .. نبهتج يً سغٖغ فٕ سبيًج أّنالٌغ 

.ألٌٕ ٌفمح ٖغٔ يً نل يب ٖنخة تبهوغج اهًؼتٖج   

فًذؼح يوٓ .. ث خعنٖن ٌؽهح اهٓ اهلؿى اهًؼتٕ فٕ اهينخة  كتل ضّاهٕ يفؼث أٖبى ّتغًّ 



  ( .إلؿخفِبغ ليً اهيٖالغ _ كغاى ضؿًٖ ) نخبة يٌّاٌَ 

 

     

فبهؼسل أغْ اهغّؼ اهيؼؿّى هَ ّيبح , ُيٌٕ تًغ اهلؼاءث يً كغاى ح ًأٌب ل.. ضلٖلج 
 ّإٌخِٓ يِغٍ هٖفؿص اهيسبل هاليتًٖ سغغ أً ٌٖؽهّا اهٓ اهؿبضج فٕ اهضلتج اهخبؼٖعٖج اهسغٖغث

ً يؤهفَ ُّ اهنبخة ّاهكضفٕ اهتؼٖنبٌٕ أسػة إٌختبُٕ اهٓ اهنخبة  هنً اهػٔ, يً تًغٍ 
ؼّتؼح فٖؿم اهػٔ ٖيخوم يّاكف أنذؼ فِبيج ّؼسّهج ّإٌؿبٌٖج يً يّاكف اهنذٖؼ يً 

اهخٕ ( اإلؿخفِبغ ) ذى سػتح إٌختبُٕ نويج . اهًؼة إؽاء كمبٖب هتٌبً ّفوؿنًٖ ّاهًؼاق 
هنخبة هخكفضَ فٕ اهتٖح أّ كؼاءخَ إً نبٌح هِػا كؼؼح أً أؿخًٖؼ ا.. ّؼغح فٕ اهًٌّاً 

ؼتيب أٌبكج اهنتبيج ٌّّو ّؼق نتى , ال أغؼٔ , يعؼسبخَ خغل يوٓ فٕء ٖؿخضق اهسِغ 
: سًوٌٕ أفًؼ ّنيب خلّل األغٌٖج نل ُػا ( اإلؿخفِبغ ) اهنخبة ّإؿى ؼّتؼح فٖؿم ذى 

  .ٖب هنٖف ٖب هنٖف .. ضبؿؾ تيكٖتج سٖبهٕ 

ث يً ضسى نتٖؼ اهيخّؿن ُّّ يً إكغاؼ غاؼ إتغاو هوٌفؼ كفص 272ٖلى االنخبة فٕ 
ّٖضيل (( يؼل ّخضوٖل يؼنؽ خؼسيج اهغاؼ )) ٌُّبم إفبؼث يوٓ اهغالف خلّل _ ّاهخّؽٖى 

  2007 هوًبى 11802ؼكى اإلٖغاو 

تيب إٌٕ كؼأح نذٖؼًا يً نخبتبح فٖؿم هػهم فًؼح هوُّوج األّهٓ أً نالى اهنخبة هٖؾ أؿوّتَ 
كوح يى ٌفؿٕ فألخبتى ( يؼل ّخضوٖل يؼنؽ خؼسيج اهغاؼ ) ّخػنؼح يتبؼث هنٌٕ يغح , 



فٕ األؿيبء هنٌٕ تغأح أنخفف يًوّيبح عبنئج تبهنبيل .. هٌؼْ نٖف ًٖؼمًّ ّٖضووًّ 
هػهم .. ّاهيّاكى ّاهخّاؼٖظ يً اهيؿخضٖل أً خكغؼ يً نبخة يضخؼف يذل ؼّتؼح فٖؿم 

إؿى ؼّتؼح فٖؿم تبهوغج اإلٌنوٖؽٖج يوٓ ػُتح فٕ اهّٖى اهخبهٕ اهٓ اهينختج ّّمًح 
 . نّيتّٖخؼ اهينختج فوى أيذؼ هَ يوٓ نخبة أّ نؼاؾ يً كغاى ضؿًٖ 

ألؿأهَ يً يٌّاً اهنخبة تبهوغج ضًٖ يغح اهٓ اهتٖح إخكوح ُبخفٖب تبهٌبفؼ فٕ اهلبُؼث 
ّاهؼكى اٗعؼ  0107690018: اإلٌنوٖؽٖج يوٓ ؼكيَٖ اهيذتخًٖ يوٓ غالف اهنخبة ُّيب 

أنخّتؼ فٕ  6يٌغُب إخكوح تأكغكبء ٖلٖيًّ فٕ يغٌٖج . فوى ٖؼغ يوٕ أضغ  0124828040
مّاضٕ اهلبُؼث ّنوتح يٌِى اإلخكبل تغاؼ اهٌفؼ ّؿؤاهِى يً يٌّاً نخبة فٖؿم تبهوغج 

. فسبءٌٕ اهؼغ اهكبيق تأً اهنخبة يسؼغ خوفٖق ّال يالكج هؼّتؼح فٖؿم تَ .. اإلٌنوٖؽٖج 
ُّ ٌبفؼ نخة فمبئضٖج (  إتغاو هوٌفؼ ّاهخّؽٖى ) غاؼ اهٌفؼ ّأً يسغٔ فنؼٔ كبضة 

, فلغ ٌفؼ نخبة يّغث اهفٖظ اهٓ كتبٍ , غؼمَ يٌِب سيى اهيبل , ينوّتج فٕ اهؿّق 
.. ُّّ اًٗ ٌٖفؼ نخبتًب يوفلًب يً كغاى ضؿًٖ , ٌّفؼ فٖئب يً اهيػًٖج ُبهج ؿؼضبً 

ّتؼح فٖؿم  ّأعتؼٍّ تيّمّو ُػا اهيمضم فٕ األيؼ أً تًل اهلؼاء إخكوّا تؼ. ُّنػا 
يسؼغ اهنخبة فسبء اهؼسل اهٓ اهلبُؼث ّتضد يً يسغٔ فنؼٔ غًّ سغّْ ألً اهضنبٖج نوِب 

ّضًٖ يبغ اهٓ تؼٖنبٌٖب ٌفؼ اهضنبٖج  فٕ كضٖفج األٌغتٌغٌح اهتؼٖنبٌٖج خضح ( أٌّنَ ) 
اهيغيّ يسغٔ  إً: )) ّعخى فٖؿم يلبهخَ تًتبؼث ( أى اهفمبئص فٕ كوة اهلبُؼث ) يٌّاً 

تضؼّف يػُتج يوٕ  ٍفِٖؼ ٖنخةهٓ أٔ إؿى ٖنخة نخبتب آعؼ هٌٖؿتَ اؾفنؼٔ التغ أٌَ 
 (( . اهغالف

فنؼح أنخة ؼؿبهج هّؽاؼث اهذلبفج اهيكؼٖج أٌُِٖى فِٖب يوٓ اهيؿخّْ اهضمبؼٔ اهؼفٖى 
غٖبؼ فئػا نبً يفخٕ ال( ّيوٓ إَٖ ؟ ) هنٌٕ كوح يى ٌفؿٕ , اهػٔ توغخَ غّؼ اهٌفؼ فٕ يكؼ 

؟  نوَ يخّمٕ ّضٖبخنى !!تؾ ؼكق إَٖ ( ؼكق ) ففٖيج غّؼ اهٌفؼ نوِى ( تبهغف ٌبكؼ ) 
 . ّغكٕ ٖب يؽٖنب .. ّتِغّى اهفغل 

 


