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يٓ ٘يىً ِٓ اٌمبِبد اٌفىشيٗ ٚ اٌظحفيٗ في ِظش اخزٍفذ اٚ ارفمذ ِغ فىش اٌشجً ٚ ْال أٔىش أْ االعزبر ِحّذ حظ

ٔٗ ٔظح اٌّجٍظ اٌؼغىشي ٚ أاٌشجً رحذس راد ِشٖ في لٕبٖ اي عي ثي عي ػٓ ... طجيؼزٗ ٚ ٌىٕٙب حميمٗ اػزشف ثٙب

اٌّشيش  طٕطبٚي ثأْ يىٍف اٌذوزٛس ِحّذ ِشعي سئيظ حضة اٌحشيٗ ٚ اٌؼذاٌٗ في رٌه اٌٛلذ ثزشىيً اٌحىِٛٗ خٍفب 

ٌٍذوزٛس وّبي اٌجٕضٚسي ٚرٌه ثؼذ اٌخالفبد اٌزي ٚلؼذ ثيٓ اٌذوزٛس اٌجٕضٚسي ٚ ِجٍظ اٌشؼت ، ٚ ٌىٓ اٌّشيش 

خش غيش ِظش ، آٔٗ ال يشيذ اْ يمبي ػٕٗ أٗ عٍُ اٌجالد ٌإلخٛاْ ، ٚ وأْ االخٛاْ ِٓ ثٍذ أسفض ثشذٖ ٘زا اٌطٍت ثحجٗ 

ثؼذ ِٓ رٌه ، اعزطؼذ أْ أي ِٕز ٘زا اٌٛلذ ً٘ ٘زا ٘ٛ اٌغجت اٌحميمي ٌشفض اٌشجً أَ أْ ٕ٘بن ِب ٘ٛ ءوٕذ أرغب

ػشف اإلجبثٗ ػٍي ٘زا اٌزغبؤي ِٓ خالي حذيش اٌذوزٛس ِحّذ ِشعي ِغ اإلػالِي ػّشٚ اٌٍيضي ٚ رٌه ػٕذِب رحذس أ

 ، حاٌذوزٛس ِشعي أوذ أٔٗ أخطأ ػٕذِب ٚضغ رظٛسا ٌٍفغبد اٌّٛجٛد ثبٌذٚي . حاٌذوزٛس ِشعي ػٓ اٌفغبد اٌّٛجٛد ثبٌذٚي

 داخً ح وبْ سئيغب ٌحضة األغٍجيح ٚ ثؼذ اٌضٛسح طٛيًححيش أوذ أٗ ثبٌشغُ ِٓ ٚجٛدٖ في اٌحيبٖ اٌغيبعيٗ ِٕز فزش

اٌجشٌّبْ ٚ ِغ ٘زا ٌُ يىٓ يزخيً أْ ِٕظِٛٗ اٌفغبد اٌزي رغيش في طٛي اٌجالد ٚػشضٙب ثٙزا اٌشىً ٚ ثٙزا االٔزشبس ، 

لٍذ في ٔفغي ٘زا وبْ أحذ أُ٘ األعجبة اٌزي جؼٍذ اٌّجٍظ اٌؼغىشي يمبَٚ فىشٖ رٌٛي اٌحشيخ ٚ اٌؼذاٌٗ سئبعخ 

 ٚ اٌفغبد ٚ رٛصيغ ح اٌّحغٛثيحْ يطٍغ اإلخٛاْ ػٍي ِٕظَٛأاٌحىِٛٗ ، ٌُ يىٓ يشيذ اٌّشيش ِٚٓ حٌٛٗ في راد اٌٛلذ 

صٛساد اٌجالد ػٍي اٌّحبعيت ٚ اٌجبشٛاد اٌزيٓ ٍِئٛا اٌجالد ِٕز صٛسح يٌٛيٛ ٚ ُ٘ وبٔٛا يؼٍّْٛ رّبِب اْ ِب يٕشش ػٓ ٘زٖ 

ٌمذ لٍذ ِٓ لجً .خطش ِب جبء في حٛاس اٌذوزٛس ِشعي أ اٌزي يخفٛٔٙب ٚ ٘زا أػزجشٖ ح ٌٙٛ ألً ثىضيش ِٓ اٌحميكحإٌّظَٛ

ْ ال يغزؼيٓ أ ِٓ أجً حْ ِٛضٛع أخٛٔٗ اٌذٌٚٗ ٌٙٛ ِٓ لجيً االثزضاص اٌغيبعي ٌإلخٛاْ ٚ ٌٍحشيخ ٚ اٌؼذايأوشس أٚ 

 ح عيحبسثْٛ ٚ ثىً لٛح االعالِيح اإلخٛاْ ثحىُ اٌزشثيح شذيذح ٌٍذٌٚٗ ألٔٗ ثجغبطحثىٛادسٖ ٚ ليبدارٗ في إٌّبطت اٌزٕفيزي

 في طٛي اٌجالد ٚ ػشضٙب ، ِٚغ ٘زا ح في ِظش ٚ غٍك شالالد اٌفغبد إٌّزششح اٌفغبد اٌّٛجٛدحجّيغ اشىبي ِٕظَٛ

 13 ٚ ػٓ اي حإرا لّٕب ثزحٍيً األسلبَ اٌزي رٕشش في االػالَ ػٓ رؼييٓ اإلخٛاْ ألػضبئٙب في اٌٛظبئف اٌزٕفيزيخ ٌٍذٚي

 اٌزيٓ رُ رؼييُٕٙ ٚ ٘زا حغت ِب جبء ػٍي ٌغبْ اٌغيذ سئيظ حضة إٌٛس خالي جٍغبد اٌحٛاس حٌف ِٓ أفشاد اٌجّبعأ

ْ أسيذ أ شذيذح حي حبي ِٓ االحٛاي ٚثجغبطأ ةحْ ٘زٖ األسلبَ ال يّىٓ اْ رىْٛ دليكأِغ اٌذوزٛس ِحّذ ِشعي فألٛي 

ٚضبػٙب حزي اآلْ ٚ في أ اإلخٛاْ؟؟؟ اإلخٛاْ ٌُ رمُ ثزمٕيٓ حْ ٘زا اٌفشد ٘ٛ ػضٛ ثجّبعأ حي ِب ٘ٛ دٌيً ِؼشفءرغبأ

 ٚ ٌيظ ِؼشٚفب حػضبء اٌجّبعأص ي غيش ِؼٍٓ ٚ ال يٛجذ وبسٔيٗ يُحفشاد اٌجّبعأ اآلْ ػذد ٜيإأزظبس اٌمبْٔٛ اٌجذيذ ٚ 

 ٚ إٌمبثبد ٚ ح ٚ اٌشؼجيحػضبء اٌّىبرت اإلداسيخ ثبٌّحبفظبد ٚ اٌّششحيٓ ٌٍّجبٌظ إٌيبثيأ عٛي حِٓ ليبداد اٌجّبع

 ال رضيذ ثأي حبي ِٓ األحٛاي ػٍي ح ٚ ٘زٖ فئحسشبد ٚ ِجٍظ شٛسي اٌجّبعإلاٌّزحذصيٓ اإلػالِييٓ ٚ أػضبء ِىزت ا

 اٌف ػضٛ ػٍي 700 اٌزيٓ ال يمٍْٛ ػٓ حوضش ِٓ ثيٓ أػضبء اٌجّبعأالف فشد ال آ حِغزٛي اٌجّٙٛسيٗ ػٓ صالس

 ِٓ لجً ، ٚ ثبٌزبٌي ال يٛجذ حزي اآلْ ِؼيبس ٚاحذ يحذد ٘زا حٌٚي اٌجّبعؤحذ ِظأ حغت رظشيحبد حِغزٛي اٌجّٙٛسي

 ٘زا اٌؼذد حٌف ػضٛ ٚ ِمبسْأ 450ٖ حٛاي ؤػضبأ يجٍغ ح ٚ اٌؼذايححزي حضة اٌحشي!!! َ الأاٌشخض ِٓ اإلخٛاْ 

ػضبء اٌحضة أْ حٛاٌي ٔظف اإلخٛاْ رمشيجب ٌيظ ٌُٙ وبسٔيٗ ػضٛيٗ ثبٌحضة ٚ ثبلي أ فٙزا يؼٕي حثأػضبء اٌجّبع

 اإلخٛاْ؟ ٘زا إْ حٌف فشد اٌزيٓ يزحذصْٛ ػُٕٙ ُ٘ ِٓ جّبعأ 13ْ اي أرا ػٍي إ فّب ٘ٛ اٌذٌيً حُ٘ ِٓ خبسط اٌجّبع

 حفشاد اٌجّبعأ حْ اإلخٛاْ يمِْٛٛ فؼال ثزؼييٓ ٚ رشليأطذق في يَٛ ِٓ األيبَ أِٚغ ٘زا وذد أْ . وبْ اٌشلُ طحيحب

 حزي جبء اٌيَٛ حشب٘ذٖ في وً ِىبْ ِٓ حذيش ػٓ أخٛٔٗ اٌذٚيأ ِٓ وضشح ِب ح ٌٍذٚيحثغيش ٚجٗ حك في اٌّشاوض اٌزٕفيزي

 ٚ وبْ اٌحذيش يّظ حخٛٔٗ اٌذٚيأاٌزي سأيذ فيٗ فيذيٛ رزحذس فيٗ اٌشّطبء أَ جّيً ػٍي شبشٗ اي عي ثي عي ػٓ 

ػض أطذلبئي ٚ وبٔذ رزحذس أػشفُٙ ػٓ لشة ثً إُٔٙ ِٓ ألشثبء ٚاٌذي ٚ أٚالدُ٘ ِٓ أثؼض األشخبص اٌزيٓ 

 اٌضشائت ٚ رؼججذ ٌٍخجش ٚ أطجذ ح ٚ اآلخش ِذيش ٌّظٍحححذُ٘ رُ سليزٗ ٌيظجح ِذيش ِذسطأاٌشّطبء ػٓ أْ 

ٕٔي أحزي !!!!!! ْ ٘زٖ ِٕبطجُٙ ِٓ لجً اٌضٛسح فّب ٘ٛ اٌجذيذ أػشف أػشفُٙ ػٓ لشة ٚ أٔب أ !!!!!! ح اٌشذيذحثبٌذ٘ش

ٔب في ٚظيفزي ِٕز أ اٌجذيذح فشد اٌشجً ٚ لبي اٌحّذ هلل حلّذ ثبالرظبي ثأحذُ٘ ٚ لٍذ ٌٗ ِبصحب أٌف ِجشٚن ػٍي اٌٛظيف

األِش ٚ ِب فيٗ أْ !!!!!!سثغ عٕٛاد ٚ ٌُ يجبسن ٌي اٌىضيش ػٍيٙب ٚ اآلْ ِظش وٍٙب رزحذس ػٕٙب ٚ رجبسن ٌي ػٍيٙبأ

حذ أُ٘ ِّضٍي اإلػالَ ٌىي أن ٚ يمَٛ ثزّضيٍٗ ٚاإلػالَ ال يجحش إال ػٓ أخجبس ثأعّبء ٚٚلبئغ صُ يزُ فجشوخ عيٕبسيٛ ِحت

حذ اٌُّٙ أْ يىْٛ ٕ٘بن اٌجذيذ أحذ ٚ ال يجحش ػٕٗ أ أِبَ إٌبط أِب طذق ٘زٖ اٌٛلبئغ فال يُٙ حيظٙش ثظٛسرٗ اٌّجٙش

 اٌىُ أَ وزثٗ اٌُّٙ أْ يىْٛ ٕ٘بن حذيش وً ااٌُّٙ اٌىُ ٚ ٌيظ اٌىيف ٚ ٌيظ ِّٙب ثبٌطجغ طذق ٘ز.... اٌزي يمذَ ٌٍٕبط 

 .  ٔزُ طيجْٛأ اٌذساِيخ ٚ وً ِغٍغً ٚ حيَٛ ػٓ األخٛٔٗ ثأعّبء ٚحٛاديذ ٚٚلبئغ ٚ رٌه ٌضَٚ اٌحجه
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فؼٍٝ اٌشغُ ِٓ اٌزغ١١ش، اٌزٜ رؾٙذٖ .ا٤ػ١بد ِٛعّب ٌٍزحشػ اٌجّبػٟ إٌّب٘نخ ٌظب٘شح اٌزحشػ ثبٌؾٛاسع اٌّقش٠خ، ثؼذِب أفجحذ

اٌجالد ثؼذ صٛسح ٠ٕب٠ش، إال أْ ظب٘شح اٌزحشػ اٌجّبػٝ فٟ اٌؾٛاسع ٚا٤ِبوٓ اٌؼبِخ ػبدد ٌزشرجو ثب٤ػ١بد، ثؼذ أْ وبٔذ لذ اخزفذ ثؾىً 

وج١ش فٟ ا٤ؽٙش اٌم١ٍٍخ اٌّبم١خ، ٚ٘ٛ ِب دفغ ػذًدا وج١ًشا ِٓ إٌؾيبء ِٕٚظّبد اٌّجزّغ اٌّذٔٝ ٚا٤حضاة اٌغ١بع١خ إٌٝ ِحبسثخ ٘زٖ 

ٌّٛاجٙخ اٌظب٘شح، ح١ش ألذِذ أػذاد وج١شح ِٓ  حّالد ِىضفخ (ف١غجٛن ٚر٠ٛزش)ٚرؾٙذ ِٛالغ اٌزٛافً االجزّبػٝ .اٌظب٘شح اٌغٍج١خ

اٌفز١بد ػٍٝ عشد ِب ٠جشٜ ٌٙٓ ِٚب ٠زؼشمٓ ٌٗ ِٓ ِنب٠مبد ثبٌؾٛاسع ٚا٤ِبوٓ اٌؼبِخ ِٓ رحشػ ٌفظٝ، ٠زيٛس فٟ ثؼل ا٤ٚلبد إٌٝ 

ٚاٌقٛس، اٌزٝ رشفذ اٌظب٘شح ٚرحبٚي ِٛاجٙزٙب، " اٌجٛعزبد"ِب ٘ٛ أعٛأ، ٚحفٍذ ِٛالغ اٌزٛافً االجزّبػٝ ثبٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّمبالد ٚ

ٚرمبسْ ث١ٓ اٌّبمٝ ٚاٌحبمش، ح١ش سدد ثبٌقٛس ػٍٝ ِب ٠شٚجٗ اٌجؼل ِٓ أْ صٜ اٌفز١بد ٘ٛ اٌغجت فٟ اٌزحشػ، ح١ش ٔؾشد ِٛالغ 

اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّجبدساد ٚاٌحّالد، اٌزٝ رٕب٘ل اٌزحشػ اٌجٕغٝ " ثٛاثخ ا٤٘شاَ"ٚلذ سفذد .اٌزٛافً فٛسا ٌّٕزمجبد ٠زؼشمٓ ٌٍزحشػ

فٝ اٌّجزّغ اٌّقشٜ، خقٛفب فٝ ػ١ذ اٌفيش اٌّجبسن، ح١ش دػذ ثؼل اٌحّالد ٚاٌّجبدساد اٌّجزّؼ١خ إٌٝ أْ اٌزحشػ اٌجٕغٟ، اٌزٞ 

رزؼشك ٌٗ اٌّشأح اٌؼشث١خ فٟ ١ِذاْ اٌؼًّ ٠جت ىشحٗ ثقٛسح ِخزٍفخ ػٓ فٛسرٗ إٌّي١خ، خقٛفب أْ اٌزحشػ ال ٠ىْٛ فمو ثبالػزذاء 

أٚ ػجش ٚمغ  اإلغٛاء ٌٍّٛظفبد اٌقغ١شاد اٌّجبؽش، ٌىٓ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ػٓ ىش٠ك اٌٍفظ أٚ إٌظشح أٚ اٌحشوخ، ٚحزٝ ػٓ ىش٠ك

ريشلذ .اٌؾشٚه ػٍٝ اٌّشأح فٟ اٌؼًّ، ثؤْ رىْٛ فغ١شح ٚأح١بٔب ج١ٍّخ ِٚض١شح إرا وبٔذ عزؼًّ فٟ ٚظبئف ثٙب رؼبًِ ِغ اٌجّٙٛس

اٌّجبدساد ٣ٌصبس إٌفغ١خ ٌٍزحشػ اٌجٕغٟ، فٕٙبن آصبس عش٠ؼخ رظٙش ِجبؽشح أصٕبء حبٌخ اٌزحشػ ٚرغزّش ثؼذ٘ب ٌؼذح أ٠بَ أٚ أعبث١غ 

ًٔب ؽؼٛس ثبٌزٔت وْٛ اٌّشأح  ٚرزٍخـ فٝ حبٌخ ِٓ اٌخٛف ٚاٌمٍك ٚفمذاْ اٌضمخ ثبٌزاد ٚثب٢خش٠ٓ ٚؽؼٛس ثبٌغنت ِٓ ا٢خش٠ٓ، ٚأح١ب

ح١ٓ رزؼشك ٌٍزحشػ وض١شا ِب رزٛجٗ ٌٕفغٙب ثبٌٍَٛ ٚأح١بٔب االرٙبَ، ٌٚغبْ حبٌٙب ٠مٛي ِبرا فؼٍذ ٌىٟ ٠فىش ٘زا اٌؾخـ فٝ اٌزحشػ 

ثٝ؟، وّب أْ اٌنح١خ رفمذ لذسرٙب ػٍٝ االلزشاة ا٢ِٓ ِٓ سجً، ٚإرا رضٚجذ فئٔٙب رخؾٝ اٌؼاللخ اٌح١ّّخ ِغ صٚجٙب ٤ٔٙب رض١ش ٌذ٠ٙب 

 ِزيٛػب فٝ اٌحٍّخ ثبٌؼًّ خالي 50، اٌزٝ دؽٕٙب "أٚالد اٌجٍذ"ِٓ ث١ٓ حّالد ِٛاجٙخ اٌظب٘شح لبِذ حٍّخ .ِؾبػش ِزٕبلنخ ِٚؤٌّخ

ؽشىخ ِزشٚ االٔفبق، )، ثبٌزٕغ١ك ِغ ا١ٌٙئبد اٌضالس اٌّزحىّخ فٟ ِزشٚ ا٤ٔفبق "ِٛعُ اٌزحشػ"أ٠بَ اٌؼ١ذ، اٌزٝ ٚففزٙب اٌحٍّخ ثؤٔٙب 

ٚلذ أوذ إٌبؽو .، ٚإخيبس٘ب ثؼًّ اٌحٍّخ إٌّظُ ٌّٕغ حبالد اٌزحشػ داخً ِزشٚ(اٌؾشوخ اٌّقش٠خ إلداسح ٚرؾغ١ً ِزشٚ ا٤ٔفبق

ٌّٕغ اٌزحشػ فٝ ِحبفظخ اإلعىٕذس٠خ، أُٔٙ رّىٕٛا ِٓ رغي١خ ِؼظُ ِٕبىك " أٚالد اٌجٍذ"اٌغ١بعٟ، وش٠ُ ِحشٚط ِٕغك حٍّخ 

وّب دؽٓ .اٌّحبفظخ ٚفٝ ىش٠مُٙ إلػالْ اٌّذ٠ٕخ ثبٌىبًِ أٚي ِحبفظخ خب١ٌخ ِٓ اٌزحشػ رّبًِب ثبٔزٙبء أ٠بَ ػ١ذ اٌفيش اٌّجبسن اٌجبسٞ

، ٚ٘ٝ ػجبسح ػٓ عالعً رٕذ٠ذ٠خ ثظب٘شح اٌزحشػ، ٚرٌه فٝ أِبوٓ "حٍّخ ال ٌٍزحشػ"حضة اٌذعزٛس ِٓ خالي أِبٔخ ؽّبي اٌمب٘شح 

حٍّخ .اٌزجّؼبد فٝ ٚعو اٌجٍذ ٚؽبسع ىٍؼذ حشة، ٚرٌه فٝ ِحبٌٚخ ٌّحبسثخ ظب٘شح اٌزحشػ اٌجٕغٝ اٌزٟ أزؾشد ثبٌؾبسع اٌّقشٞ

لذِذ اثزىبساد جذ٠ذح ٌٍفز١بد ٌٍذفبع ػٓ أٔفغٙٓ ِٓ اٌزحشػ، ٚ٘ٝ إػذاد عجشاٜ ِىْٛ ِٓ خً " احّٟ ٔفغه ثٕبد ِقش جذػبْ"

وّب لبِذ .ٚؽيخ ٚفٍفً أعّش ٠ٚٛمغ فٝ ثخبخخ العزخذاِٗ ِغ أٜ ِزحشػ ثبٌشػ ػٍٝ ٚجٙٗ فٝ اٌحبي (عجشرٛ أث١ل)ٚوحٛي ىجٟ 

اٌؼذ٠ذ ِٓ إٌّظّبد اٌحمٛل١خ، خقٛفب إٌغ٠ٛخ ِٕٙب ثبٌزؼبْٚ ٌجحش آ١ٌبد ػًّ ٌّٛاجٙخ ظب٘شح اٌزحشػ اٌجٕغٝ، ٚاٌّّبسعبد 

خالي اجزّبع ٌىً إٌّظّبد إٌغ٠ٛخ ٚٔؾيبء " فؤادح"اٌغٍج١خ رجبٖ إٌغبء ثبٌؾبسع ٚرٕبِٝ ظب٘شح اٌزحشػ، ح١ش رُ إىالق ِجبدسح 

حمٛق اإلٔغبْ ٚاٌّٙز١ّٓ ثظب٘شح اٌزحشػ اٌجٕغٝ ٚحمٛق اٌّشأح ثؾىً ػبَ، ٌجحش آ١ٌبد اٌؼًّ، ٚرٕظ١ُ فبػ١ٍبد ِؾزشوخ ٌّٛاجٙخ 

ٚلبِذ ٘زٖ إٌّظّبد ثئٔؾبء غشفخ ػ١ٍّبد ٌزٛص١ك حبالد اٌزحشػ ٚاالٔزٙبوبد مذ اٌمز١بد .اٌزحشػ اٌجٕغٝ ٚرجبدي اٌخجشاد اٌؼ١ٍّخ

ٚإٌغبء خالي أ٠بَ اٌؼ١ذ، ثؾىً ىبسا ٚػبجً ثذا٠خ ِٓ ا٤ْ ٚخالي فزشح أ٠بَ اٌؼ١ذ، ٚاعزّشا٘ب ثؾىً دائُ ٌزمٍٝ أٜ ثالغبد ِٓ ِٛاىٕبد 

ِٚٛاى١ٕٓ ػٓ ٚلبئغ رحشػ جٕغٝ أٚ ٌفظٝ أٚ أزٙبن ٠زؼٍك ثبٌّشأح خالي ا٤ػ١بد، خقٛفب ف١ّب ٠زؼٍك ثب٤ِبوٓ اٌؼبِخ ٚاٌّزٕض٘بد 

ٚاٌحذائك، ٚأِبَ دٚس اٌؼشك اٌغ١ّٕبئ١خ، ٚرٛص١ك ٌٍؾٙبداد ٚاٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌٛلبئغ ٚاٌزؤوذ ِٓ فحزٗ، رمذ٠ُ اٌذػُ اٌّؼٕٜٛ ٚاٌمبٔٛٔٝ 

ٚػٍٝ اٌقؼ١ذ ا٤ِٕٝ رّىٕذ ِجبحش ا٢داة ِٓ مجو حبالد رحشػ ثّٕبىك حذ٠مخ اٌح١ٛاْ .فٝ أٜ حبٌٗ أزٙبن أٚ رحشػ جٕغٝ

ٚوٛس١ٔؼ ا١ًٌٕ ٚؽبسع جبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ ٚحذ٠مخ ا٤ٚسِبْ ٚػذد ِٓ ا١ٌّبد٠ٓ اٌؼبِخ، أصٕبء االحزفبالد ثضبٔٝ أ٠بَ ػ١ذ اٌفيش، وّب 

ؽٙذد إٌّبىك ا٤صش٠خ ثبٌج١ضح ٚؽبسع جبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ ٚجٛدًا أ١ًِٕب ِىضفًب رحغجًب ٌٛلٛع أٞ حبالد رحشػ، خقًٛفب فٟ ظً ٚجٛد 

 .اٌؾجبة ٚاٌفز١بد ثؤػذاد وج١شح ػٍٝ ٚسغُ رٌه فمذ ٚلؼذ ػذح حبالد رحشػ، ٚرُ مجو اٌّز١ّٙٓ ف١ٙب

 (ِٕمٛي ِٓ ِٛلغ اٌجٛاثخ  ) 

http://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://twitter.com/#!/search/?q=%23%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%89&src=hash
https://twitter.com/#!/search/?q=%23%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%89&src=hash
https://twitter.com/#!/search/?q=%23%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%89&src=hash
http://www.albawaba.com/ar/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4
http://www.albawaba.com/ar/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4
http://www.albawaba.com/ar/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4
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          رسائل التنوير مه ميدان التحرير

خجٌش  ٚ رؼ١ٍك 
 (2013 مارس 1جريدة الشرق القطرية الجمعة ) 

على ن يحصلوي لف غزأ 13
 المصريةلجنسية ا

ل محمد جما- لمحتلةس القدا• 

كثر من ثالثة ة أن أغزع سمي في قطار ركشف مصد

ة زـــغع اــطــن قــف فلسطيني مـــلأعشر 

صرية بموجب الجنسية اى ــلــعا وــلــصــح

يمنح ي ذـــلالجديد ي ارــصــن اوــانــقــلا

أم ن ـــد مــــلون ـــطاوـــل مــكــة لــيــســنــجــلا
ن ــل مـــقن أوــضــك في غـــــلوذة ــريــصــم

من ة رــيــبــكاد دــــعأل ــصاوــفيما ت، ــامــع

ممن تنطبق ة هالي غزأ سيما من لفلسطينيا

على ل لسعي للحصواالمذكورن لقانود اعليهم بنو

ة ــيــمــهأن ــم مــهــا تشكله بالنسبة لــلجنسية ا

لسفر اى صعيد تمكينهم من حرية ــلــعة رــيــبــك
ان لبلداة في ــامــإلقوالتنقل وا

ز ـــركـــاى ــلــعم اـــعـــلف ارــشــا.ةــفــلــتــخــا

د ــبــعدل اــــة عــريــصــاي للجالية ــافــقــثــلا

د دــي عــالــمــجأن إح ــــض، أونــمــرحــلا

منذ ، صريةالجنسية اعلى ا لذين حصلو الفلسطينيا

بلغ ، لحاليالشهر احتى م و2011م اــشهر مايو ع

ت، مهاتهم مصرياأجل هم ، فلسطيني13350نحو  

ة ــيــلــائــعــلام ـــهورذـــجد وــعــر تــــآلخالبعضوا

 .مصريةل صوأى ــلاد إدـــــألجاة ــهــن جـــم

 وبثزٓ و١ّٛ                       
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 طارق عبد اللطيف/ إعداد                                                         

" أٔب"ِِٓ ُطِٕؼَه                    
         
                                                                                               "أٔب" ِٓ ُفٕؼه  اٌزٟ  رٍه 

  ... أوجُش ِٓ حٍت 

  "مٕب"ٚ أػض ِٓ 

  ... أحُش ِٓ جٍّش

 ٚأثشُد ِٓ ٕ٘ب

 

" أٔب"عّٙب ا...   رٍه اٌزٟ ِٓ فٕؼه

 ..                                                                                                  ِب أوْٛ  ِٚب أدسان ِب أٔب ؟

  ...عٜٛ عٕفٛسح ٌؼجٕب

 ػقفٛسح ػؾٕب

 حيذ ػٍٝ وزف إٌّٝ ...فشاؽخ

 .. ٘زٖ أٔب

 

 ٠جًٙ ِب فٕؼذ ٠ذ٠ٗ..أ٠ب سجال 

 ٠جًٙ ِب جشٜ ث١ٕٕب

 ِٚب اٌزٞ ؽَيش ٔقفٕب!   

 ٠ب ُحجٟ ٘ٛ و١ذٔب.. و١ذ إٌغبء 

 أزٙٝ اٌؾبسع ٕ٘بن ٚثذأ ػٕذٞ ٕ٘ب

 

 وزٔت ال ٠ُغزفش...الزشفٕٟ 

 ال ٠فّٙٙب ثؾش...اسعّٕٟ وٍٛحخ ع١ش٠ب١ٌخ 

                           ...                                                                                             اليفٕٟ ُجِٛس٠َّخ 

 ٌفظٙب ثحش... اسجّٕٟ ُحِٛس٠َّخ 

 إرجؼٕٟ وؤصش  ...إلشػٕٟ وجشط...ففؼٕٟ إ

 افٕؼٕٟ د١ِخ ِٓ حجش... سٚمٕٟ رئجخ 

 .. ٚأثٌذ فٟ ػّشن أٔب.. صثٌذ فٟ ثحشن أٔب

رآِش ػ١ٍه ِغ اٌمذس ..لنبٌء أٔب 

 ....رؼي١ه اٌغجُك...  حٛاُء أٔب 

                                 ٚرحزفظ ثبٌخجش
حنان بديع                                           : شعر                                                                                                 
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 ٌٍّٕبلؾخلن١خ 
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:             

 

 

 (ِٕمٛي ِٓ ِٛلغ ٔغبئٝ  )
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كريم ابوالعزائم. د/ إعدادسلسلة                                                                                                           
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 صفحة من غير عنوان

طارق عبد اللطيف. م يكتبها واحد فهمان  



 

12 

 

-                    الرئيس حوَل رجاٌل        المنوعات صفحة

    
خيرت الشاطر نائب المرشد          المرشد العام لالخوان المسلمين         "محمد بديعسعد الكتاتنى رئيس الحرية والعدالة         

     

 
              الرئيس محمد مرسى                 

   
  محمد البلتاجى  عضو الحرية والعدالة   عصام العريان نائب رئيس الحرية والعدالة    علي بطيخ  عضو الحرية والعدالة
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  Universal Islamic Declaration of Human Rights 

21 Dhul Qaidah 1401 19 September 1981 

This is a declaration for mankind, a guidance and instruction to those who fear God. 

   (Al Qur'an, Al-Imran 3:138) 

Foreword 

Islam gave to mankind an ideal code of human rights fourteen centuries ago. These rights aim at 

conferring honour and dignity on mankind and eliminating exploitation, oppression and injustice. 

Human rights in Islam are firmly rooted in the belief that God, and God alone, is the Law 

Giver and the Source of all human rights. Due to their Divine origin, no ruler, government, 

assembly or authority can curtail or violate in any way the human rights conferred by God, nor 

can they be surrendered.                                                                                                                

Human rights in Islam are an integral part of the overall Islamic order and it is obligatory on 

all Muslim governments and organs of society to implement them in letter and in spirit within 

the framework of that order. 

It is unfortunate that human rights are being trampled upon with impunity in many countries 

of the world, including some Muslim countries. Such violations are a matter of serious 

concern and are arousing the conscience of more and more people throughout the world. 

I sincerely hope that this Declaration of Human Rights will give a powerful impetus to the 

Muslim peoples to stand firm and defend resolutely and courageously the rights conferred on 

them by God. 

This Declaration of Human Rights is the second fundamental document proclaimed by the 

Islamic Council to mark the beginning of the 15th Century of the Islamic era, the first being 

the Universal Islamic Declaration announced at the International Conference on The Prophet 

Muhammad (peace and blessings be upon him) and his Message, held in London from 12 to 

15 April 1980. 

The Universal Islamic Declaration of Human Rights is based on the Qur'an and the Sunnah 

and has been compiled by eminent Muslim scholars, jurists and representatives of Islamic 

movements and thought. May God reward them all for their efforts and guide us along the 

right path. 

Paris 21 Dhul Qaidah 1401 Salem Azzam 

19th September 1981 Secretary General 

Selected by : Saly Kamel 


