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ػشمذ ػٍيٗ ؽميجخ االرقبالد في ؽىِٛزي ػقبَ ؽشف ٚوّبي اٌغٕضٚسي ٌٚىٕٗ سفل.. ٚرٌٛي سئبعخ ٘يئخ اٌجشيذ ثنؼخ 

ذط أعبثيغ صُ لشس االعزمبٌخ.. صُ ظٙش في ِشوض اٌّؼٍِٛبد ثّغٍظ اٌٛصساء ٚأينبً ٌُ يغزّش هٛيال.. ٚفغأح ػبد إٌّٙ
٘بٔي ِؾّٛد ٌٍظٙٛس ِٓ عذيذ ٚصيشا ٌالرقبالد ٚرىٌٕٛٛعيب اٌّؼٍِٛبد في أٚي ؽىِٛخ يؾىٍٙب أٚي سئيظ ِذٔي ِٕزخت 
في ربسيخ ِقش.. ِٕٚز رٌٛيٗ اٌّغئٌٛيخ ٚ٘ٛ يؼشك ػٓ اٌؾذيش ٌالػالَ ِطبٌجبً ثفشفخ ِٓ اٌٛلذ إلصجبد اٌٛعٛد ٚرؾميك 

جب ِٓ ػّش ؽىِٛخ ٘ؾبَ لٕذيً لشس ٘بٔي ِؾّٛد أْ يخشط ػٓ فّزٗ أعبثيغ رمشي 8ئٔغبصاد ػٍي أسك اٌٛالغ.. ٚثؼذ 
ٚيخـ "اٌغّٙٛسيخ" ثأٚي ِٛاعٙخ ؽبٍِخ أعبة فيٙب ػٓ وً اٌزغبؤالد اٌؾبئشح اٌزي رشاٚد اٌؾبسع اٌّقشي.. فأي ٚصيش 

ٍّؾّٛي ٍِيْٛ ِغزخذَ ٌ 99رزىْٛ ِٓ أوضش ِٓ  -لذ رٕمٍت ػٍيٗ في أي ٌؾظخ  -ٌالرقبالد ٌٗ لبػذح ؽؼجيخ مخّخ 
 ِالييٓ ِؾزشن ثبألسك ثخالف ِالييٓ اٌّغزخذِيٓ ٌإلٔزشٔذ. 8ٚ
 
عإٌٔبٖ ػٓ عش اِزٕبػٗ ػٓ اٌّؾبسوخ في اٌؾىِٛبد االٔزمبٌيخ ثؼذ اٌضٛسح.. ٌّٚبرا لجً ثبٌزىٍيف في ؽىِٛخ لٕذيً في  

زؾذس ػٕٗ ٚعبئً اٌٛلذ اٌزي ػضفذ فيٗ سِٛص ِقش ٚٔخجزٙب ػٓ اٌّؾبسوخ.. ًٚ٘ ٚفٍٗ لطبس "أخٛٔخ ِقش" اٌزي ر
 اإلػالَ ٌيً ٔٙبس ٚيؾظي ثّىبٔخ ِشِٛلخ ػٍي ِبئذح اٌؾٛاس ٚإٌمبػ ػٍي ؽبؽبد اٌفنبئيبد وً يَٛ.

 
ٚاعٕٙبٖ ثنشيجخ اٌّؾّٛي اٌزي رغزؼذ اٌؾىِٛخ ٌفشمٙب ػٍي اٌّٛاهٕيٓ.. ٚعأٌزٗ: أيّٙب ٔقذق.. ٚصيش اٌّبٌيخ اٌزي أوذ  

 اٌؾىِٛخ اٌزي رؼٙذ ثؼذَ فشك مشائت عذيذح رضمً وبً٘ اٌّٛاهٓ؟؟ أٔٗ يذسط "عذيب" فشك مشيجخ اٌمشػ.. أَ سئيظ
 
* سإٌٔبٖ.. ً٘ ِبصٌذ ظذ حشة األسؼبس ٌٍّحّٛي.. ٌّٚبرا رمف دائّبً ظذ ِصبٌح اٌدّٙٛس.. ًٚ٘ يإيذ حك  

اٌّصشيخ ٌالرصبالد في رمذيُ خذِبد اٌّحّٛي.. ٚسش ػدض اٌحىِٛخ اٌّصشيخ ػٓ سفغ اٌفيٍُ اٌّسيء 
 يشاً ً٘ يأري اٌيَٛ اٌزي رظٙش فيٗ اٌحىِٛخ "اٌؼيٓ اٌحّشا" في ِٛاخٙخ ششوبد اٌّحّٛي؟ٌٍشسٛي.. ٚأخ

 
** ئعبثبد ٚصيش االرقبالد عبءد فشيؾخ ِٚجبؽشح ٌُٚ رخزف ػفٛيزٗ في ؽذيضٗ ػٓ لنبيب اٌغيبعخ اٌؾبئىخ ػٕٙب في  

 لنبيب االرقبالد.

 

 المهندس هاني محمود وزير االتصاالت في حوار للجريدة الجمهورية  :العنوان
 الجمهورية جريدة :المصدر
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أخٛٔخ ِصش" ٚصسع ليبداد اٌدّبػخ في * ِٕز ٚصٛي اٌشئيس ِشسي ئٌي اٌحىُ ٚاٌحذيث ػّب يسّي ة" 

 وً ِإسسبد ٚٚصاساد اٌذٌٚخ ال يٕمطغ.. فًٙ ٚصً لطبس اإلخٛاْ ئٌي "ِحطخ االرصبالد"؟
 
** اٌؾميمخ إٔٔي أعّغ ػٓ ٘زا اٌمطبس ٌٚىٕٕي ٌُ أس ٌٗ أصشاً ؽزي اآلْ.. ٚأروش أٗ ػٕذِب اٌزميذ اٌذوزٛس ٘ؾبَ لٕذيً  

ػٍي ؽميجخ االرقبالد أذ٘ؼ ِٓ إٔي ال أٔزّي ئٌي أي ريبس عيبعي ٚأٔب فٛس رىٍيفٗ ثزؾىيً اٌؾىِٛخ ٚػشك 
ؽخقيبً وٕذ أرخيٍٙب ؽىِٛخ ائزالفيخ ٚوً ؽضة عيأخز ٔقيجٗ ِٓ اٌّمبػذ.. ٕٚ٘ب ؽبٚي اٌذوزٛس ٘ؾبَ اْ يٙذئ ِٓ 

وً ٚصاسح سٚػي ٚلبي ئٔٗ يؼشف عيذاً إٔٔي ٌيظ ٌي أي رٛعٗ عيبعي ٚأٗ يجؾش ػٓ افنً ؽخـ ِٓ ٚعٙخ ٔظشٖ في 
ٚاخش ؽيء يٕظش ئٌيٗ ٚا٘زُ ثٗ ٘ٛ اٌزٛعٗ أٚ االٔزّبء اٌغيبعي ٚاٌؾميمخ اْ ٘زا اٌىالَ ؽغؼٕي عذاً.. ٌّٚب اوزٍّذ 
اٌؾىِٛخ ٚعذرٙب رنُ خيشح اٌؾخقيبد ُِٕٚٙ اعّبء أػشفٙب عيذاً عبػزٙب رأوذد ِٓ أْ اٌؾىِٛخ ٌيغذ ٌٙب خٍفيخ 

ٚصيشاً ٌيظ ُِٕٙ ئال صالصخ أٚ أسثغ ٚصساء  53رزأوذ ِٓ رٌه ثٕفغه فٕٙبن  عيبعيخ ٌُٚ يغيطش ػٍيٙب اإلخٛاْ ٚرغزطيغ اْ
يٕزّْٛ ئٌي ؽضة اٌؾشيخ ٚاٌؼذاٌخ ٚاٌجبلي ٌيظ ٌُٙ أزّبء عيبعي ِؾذد أٚ ٌُٙ خٍفيبد ِخزٍفخ.. ٚفي ٚصاسرٕب ئرا 

ٔب ٚاػزمذ أٗ ٌٓ يقً عأٌزٕي: ً٘ ٚفً لطبس األخٛٔخ ئٌي لطبع االرقبالد.. عأعيت ػٍي اٌفٛس: ٌُ يقً اٌمطبس ػٕذ
ٌُٚ يؾذس اْ وبْ ٕ٘بن أي رأصيش ِٓ أي ٔٛع ٌإلخٛاْ ػٍي ٚصاسح االرقبالد ٚال اٌؾىِٛخ ػِّٛبً.. ٔؾٓ في اعزّبػبرٕب وٍٙب 

 ؽزي اآلْ ؽىِٛخ رىٕٛلشاه ٚوً ٚصيش يؼًّ في لطبػٗ ِٓ إٌبؽيخ اٌفٕيخ ؽزي يؾمك ٌٍجٍذ أفنً ِبٌذيٗ.
 
 رٌٛيه اٌّسئٌٛيخ اْ حىِٛخ اٌذوزٛس لٕذيً ِصشيخ ٌٚيسذ ئخٛأيخ؟* لٍذ في أٚي ِإرّش صحفي ثؼذ  
يٕبيش ٚأفجؼ ٌذيٕب سئيظ عّٙٛسيخ ِٕزخت فؾيؼ أٗ يٕزّي  53** ٘زٖ ؽىِٛخ ِقش ثؼذ أٚي أزخبثبد سئبعيخ ػمت صٛسح  

ائٙب ثبٌجالد ِشؽٍخ ئٌي ؽضة اٌؾشيخ ٚاٌؼذاٌخ ٚال أؽذ يٕىش رٌه ٌٚىٓ اٌذوزٛس ٘ؾبَ لٕذيً ؽىً ؽىِٛخ ِقش ٌىي رّش ثأد
 أزمبٌيخ ئٌي ِشؽٍخ االعزمشاس ٚ٘زا ِب ٚػذٔب ثٗ ِٕز اٌجذايخ ٚأػزمذ أٗ يغيش ػٍي اٌطشيك اٌقؾيؼ ٚيؾمك ِب ٚػذٔب ثٗ.

 
* رشدد اْ ليبداد في "اٌدّبػخ" ٚاٌحشيخ ٚاٌؼذاٌخ رزخز ِٛلفب ػذائيب ردبٖ اٌمشيخ اٌزويخ ٚيؼزجشٚٔٙب خضءاً  

 لشسٚا ِمبغؼزٙب؟ِٓ إٌظبَ اٌمذيُ ٌٚزٌه 
 
** عأسد ػٍيه ثىٍّبد ثغيطخ ٌٚىٓ ِٓ اٌٛالغ.. اٌذوزٛس ِؾّذ ِشعي صاس اٌمشيخ اٌزويخ لجً أزخبثبد اٌشئبعخ ٕٚ٘بن  

اٌؼذيذ ِٓ ليبداد اإلخٛاْ ٚاٌؾشيخ ٚاٌؼذاٌخ صاسٚا اٌمشيخ اٌزويخ.. ٌُ أؽؼش يِٛبً ثٛعٛد ؽغبعيخ ِٓ اٌمشيخ اٌزويخ ٌُٚ 
ؽؼش ثٛعٛد ؽؼٛس ػذائي رغبٖ اٌمشيخ اٌزويخ.. ثً ػٍي اٌؼىظ وضيشاً ِب يأري صائشْٚ ٌٍؾىِٛخ يؾذس أي ؽيء يغؼٍٕي أ

ِٓ وً أٔؾبء اٌؼبٌُ ٚيطٍجْٛ صيبسح اٌمشيخ اٌزويخ ِٚإخشاً صاسٔب ٚصساء االعزضّبس ٚاٌزشثيخ ٚاٌزؼٍيُ ٚااللزقبد ٚ٘زا األعجٛع 
يش االرقبالد اٌزٕضأي.. ٚػٕذِب صسد اٌقيٓ ِغ اٌشئيظ ِشعي عبءٔب ٚصيش االرقبالد اٌغٛدأي ٚاألعجٛع اٌمبدَ يأري ٚص

رؾذصذ هٛيال ػٓ اٌمشيخ اٌزويخ في اٌّؼبدي ثؾنٛس اٌشئيظ ٔفغٗ ٚػشمٕب رغشثزٕب في اٌمشي اٌزويخ ٌُٚ يؾذس اْ هٍت 
ٌٚيظ ٌٗ  ِٕي أؽذ اٌزٛلف ػٓ اٌىالَ ػٓ اٌمشيخ اٌزويخ.. ٌٚٛ اْ ٕ٘بن أؽذاً يشاٚدٖ ٘زا االؽغبط فٙٛ خبهئ هجؼبً 

 أعبط.
 
* ػمت اٌثٛسح ػشض ػٍيه االٔعّبَ ئٌي حىِٛخ اٌذوزٛس ػصبَ ششف ِٚٓ ثؼذٖ اٌذوزٛس اٌدٕضٚسي ِٚغ  

رٌه سفعذ.. فٍّبرا لجٍذ االٔعّبَ ئٌي حىِٛخ اٌذوزٛس ٘شبَ لٕذيً ثيّٕب اِزٕغ سِٛص ِصش ػٓ اٌّشبسوخ 
 فيٙب؟

 
فٙي ال رزفك ِغ هجيؼخ ؽخقيزي ؽيش أٙب ؽىِٛبد رغييش  ** وبْ ٌذي رؾفع ؽذيذ ػٍي أداء اٌؾىِٛبد االٔزمبٌيخ 

اػّبي فمو.. أِب ٌّبرا لجٍذ اآلْ فألٕٔي ؽؼشد أٗ ثؼذ االٔزخبثبد اٌشئبعيخ عزأري ؽىِٛخ اعزمشاس ٚثٕبء ِغزمجً ِقش 
ٚ٘زا ِب ٚاٌذوزٛس ٘ؾبَ لٕذيً أوذ ٘زٖ اٌؾميمخ ٚلبي ئٔٙب ؽىِٛخ اعزمشاس ٚأٙب عزجذأ ِشؽٍخ ثٕبء ِقش اٌّغزمجً 

ؽغؼٕي ػٍي ارخبر لشاس اٌّٛافمخ ػٍي االٔنّبَ ئٌي ٘زٖ اٌؾىِٛخ.. فٙي ؽىِٛخ رجٕي ٌٍّغزمجً ٚفي ٔفظ اٌٛلذ 
إٌبط ٌٓ رٕزظش خّظ عٕٛاد أٚ ػؾش عٕٛاد فُٙ في ؽبعخ ئٌي ِؾشٚػبد ٚؽٍٛي رٍجي اؽزيبعبرُٙ اٌؼبعٍخ ٚ٘زا ِب 

د ِضال ٌٕؾش اٌجشٚدثبٔذ ػٍي اٌّذي اٌطٛيً.. ٔمَٛ اآلْ ثغّغ يؾذس ؽبٌيب.. ففي اٌٛلذ اٌزي ٔخطو في لطبع االرقبال
آالف ٚظيفخ ؽميميخ ِٚزّيضح.. ٌٚٛ إٔي ؽبسوذ في اٌؾىِٛبد  7اٌؾشوبد ٚٔؼمذ ٍِزمي اٌزٛظيف ٚٔٛفش أوضش ِٓ 

قٕيغ االٔزمبٌيخ اٌغبثمخ وبْ ِٓ اٌّغزؾيً اْ ارؾذس ػٓ اٌجشٚدثبٔذ أٚ إٌّطمخ اٌزىٌٕٛٛعيخ ثبٌّؼبدي أٚ ِؾشٚع ر
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اٌؾبعت اٌٍٛؽي اٌزؼٍيّي ٚغيش٘ب ِٓ اٌّؾشٚػبد ثؼيذح األِذ.. ثبٌؾىِٛبد االٔزمبٌيخ ال رٕظش ئٌي ٘زٖ األِٛس 
االعزشاريغيخ رّبِبً.. ثيّٕب اٌؾىِٛخ اٌؾبٌيخ رؼًّ في أغٍت خططٙب ػٍي اٌجٕبء ٌٍّغزمجً ٚفي خو ِزٛاص رجزي عٙٛداً 

ؾؼش ثٙب إٌبط ٚ٘زا ٘ٛ اٌفبسق ثيٓ اٌؾىِٛخ اٌؾبٌيخ ٚاٌؾىِٛبد ؽضيضخ ٌزؾميك ٔغبؽبد عشيؼخ ػٍي أسك اٌٛالغ ي
 االٔزمبٌيخ اٌزي وبٔذ ِّٙزٙب األعبعيخ اعزيبص اٌّشؽٍخ االٔزمبٌيخ فمو.

 
يَٛ اٌزي ٚػذ ثٗ سئيظ اٌغّٙٛسيخ يؼٕي اْ رٕزٙي اٌؾىِٛخ ِٓ أغبص اٌمنبيب أٚ  099* سثّب يزقٛس اٌجؼل اْ ثشٔبِظ اي 

ٍخ رّبِبً خالي اٌّبئخ يَٛ.. فًٙ ٔغزطيغ ؽً ٘زٖ اٌّؾبوً اٌىجشي اٌزي رٛاعٗ اٌّٛاهٓ في اٌّؾبوً اٌخّظ اٌؼبع
اٌؾبسع ؽال عزسيبً خالي اٌّبئخ يَٛ.. هجؼبً ِغزؾيً ٌٚىٓ ِب عّؼزٗ ِٓ اٌشئيظ ِشعي ػٕذِب ؽذد اٌخّظ لنبيب 

في ٘زٖ اٌٍّفبد يؾؼش ثٗ اٌّٛاهٓ ٚ٘ي األِٓ ٚاٌّشٚس ٚإٌظبفخ ٚاٌٛلٛد ٚاٌخجض أٗ يزطٍغ ئٌي رؾميك رؾغٓ ٍِؾٛظ 
 اٌؼبدي خالي اٌّبئخ يَٛ فٙي ِؾبوً ػبعٍخ ٚؽيٛيخ ثبٌٕغجخ ٌٍؾؼت..

 
فبٌّٛاهٓ يمف في اٌطبثٛس ؽزي يؾقً ػٍي أٔجٛثخ ثٛربعبص أٚ سغيف ػيؼ.. ٚػٕذِب يٕضي ِٓ ثيزٗ لبفذاً ِؾٛاساً ِؼيٕبً  

ش رغذٖ يمطغ اٌّغبفخ في عبػزيٓ.. ٘ي ِؾبوً ػبعٍخ ال ِذح اٌٛفٛي ئٌيٗ ال رضيذ ػٍي سثغ أٚ ٔقف عبػخ ػٍي األوض
يغزطيغ اٌّٛاهٓ ِؼٙب االٔزظبس ٌخطو خّغيخ أٚ ػؾشيخ.. ٚاٌغشك اٌزي يمقذٖ اٌشئيظ ِٓ هشؽٗ ٌٍجشٔبِظ اٌؼبعً ٘ٛ 

رٛعيٗ ٔؾبه اٌؾىِٛخ ٚرشويض٘ب في اٌفزشح األٌٚي ٌزخفيف ٘زٖ اٌّؾبوً اٌخّغخ ثؾيش يؾؼش اٌّٛاهٓ في ٔٙبيخ 
يَٛ عيىْٛ  099خ يَٛ أٗ ؽذس رؾغٓ في ؽيبرٗ اٌيِٛيخ ِغ ٘زٖ اٌّؾبوً.. ٌٚىٓ ً٘ ٘زا يؼٕي أٔٗ ثؼذ اياٌّبئ

 %..099اٌّشٚس في أفنً ؽبالرٗ ٚسائؼبً ثٕغجخ 
 
أٚ اْ رٕزٙي ِؾبوً اٌخجض ٚاٌٛلٛد ٚإٌظبفخ رّبِب؟ هجؼبً ال.. ٌٓ يؾذس رٌه ٌٚىٓ الثذ ِٓ ؽذٚس رؾغٓ أٚ رغييش ٍِؾٛظ  

أٗ عيؾذس رؾغٓ ٍِٛؽظبً في ٍِف إٌظبفخ  -وّٛاهٓ لجً اْ أوْٛ ٚصيشاً  -جيشح يؾؼش ثٗ اٌّٛاهٓ ٚاػزمذ ٚثذسعخ و
 ٚاٌّشٚس ػٍي االلً.. ٚدػٕب ٔزفك ػٍي ػٛدح سعبي اٌّشٚس ٌٍؾبسع ٚ٘زا ِب ٌّغزٗ ثٕفغي.. 

 
ٚؽشوخ اٌّشٚس ثطيئخ فٍّب عأٌذ ػٓ فّٕز أيبَ ٚأصٕبء ػٛدري ئٌي ِٕضٌي في ِذيٕخ اوزٛثش ٌيال ٚعذد صؽبِبً ػٍي اٌطشيك 

اٌغجت لبٌٛا أٗ ٌغٕخ ِشٚس فؾؼشد ثغؼبدح وجيشح ٚارخزد دٚسي في اٌطبثٛس ؽيش وٕذ ألٛد عيبسري اٌخبفخ ثٕفغي 
ٚػٕذِب الزشثذ ِٓ مبثو اٌّشٚس رؼشف ػٍي ؽخقيزي فذػبٔي ٌٍزؾشن عشيؼبً دْٚ االهالع ػٍي سخقي ِضٍّب يفؼً ِغ 

اٌؾبؽي ػٍيٗ امطش ٌشؤيخ أٚسالي ٚاٌزأوذ ِٓ عالِزٙب ٚلٍذ ٌٗ إٔي عؼيذ ٌٍغبيخ  اٌغّيغ فشفنذ ثؾذح ٚرؾذ
ثٛعٛدوُ في اٌؾبسع.. ٚفي اٌيَٛ اٌزبٌي ارقٍذ ثبٌٍٛاء أؽّذ عّبي اٌذيٓ ٚصيش اٌذاخٍيخ ٚسٚيذ ٌٗ اٌّٛلف وبِال فنؾه 

 ٖ ػالِخ ػٍي ػٛدح اٌّشٚس..هٛيال ٚداػجٕي لبئال: عأخقـ ٌه ٌغٕخ وً يَٛ في هشيمه ؽزي رؾىشٔب دائّبً.. ٘ز
 
ِٚٓ ٔبؽيخ األِٓ ظٍذ ِذيٕخ أوزٛثش ٚغيش٘ب ِٓ اٌّذْ ٚإٌّبهك اٌؼّشأيخ اٌغذيذح ثؼذ اٌضٛسح ِٙذدح إِيبً ٚرؼبٔي ِٓ  

أزؾبس اٌغشيّخ ثّؼذالد ِخيفخ ٌُٚ يّش اعجٛع أٚ ألً ئال ٚوٕب ٔغّغ ػٓ ٚلٛع عشائُ ثؾؼخ ِٓ لزً ٚعشلخ ٚاغزقبة 
.. اآلْ رشاعؼذ ٘زٖ اٌغشائُ ثقٛسح وجيشح ٚػبدد ِؼذالد اٌغشيّخ ئٌي ٚمؼٙب اٌطجيؼي.. ِٚغ رٌه ٚسغُ ٚاخزطبف ٚغيش٘ب

يَٛ ٌٓ رؾذس عشائُ في ِقش؟ هجؼب ال.. ٚفي إٌٙبيخ أٔب وّٛاهٓ  099اٌزؾغٓ األِٕي.. ً٘ يؼٕي رٌه أٗ ثؼذ ِشٚس 
رّظ ؽيبح اٌّٛاهٓ اٌؼبدي ؽزي يؾذس رشويض ٌٍغٙٛد ِٛافك رّبِبً ػٍي اْ يؾذد سئيظ اٌغّٙٛسيخ ثؼل األٌٚٛيبد اٌزي 
 اٌؾىِٛيخ ٌؾٍٙب ٚؽزي يؾؼش اٌّٛاهٓ ثٛعٛد رؾغٓ ٍِؾٛظ فيٙب.

 
* ٚأٔذ وٛصيش ٌالرصبالد.. ً٘ شؼشد ثبٌسؼبدح أه ثؼيذ ػٓ اٌمعبيب اٌخّس اٌؼبخٍخ ِّب يؼطيه ِضيذاً  

ىْٛ في لٍت ٘زٖ اٌَّٙٛ حزي رمذَ ِٓ اٌٛلذ ٚاٌشاحخ إٌفسيخ ٚاٌؼًّ ثال ظغٛغ؟ أَ وٕذ رزّٕي أْ ر
 ٌٍشؼت خذِبد ٍِّٛسخ رخفف ِٓ آالِٗ؟

 
** أٔذ أفجذ ثغإاٌه ٘زا وجذ اٌؾميمخ وّب يمٌْٛٛ.. فأٔب ٌُ أعؼذ ٌُٚ إٔ٘أ ثبٌجؼذ ػٓ ٘زٖ اٌّٛاعٙخ اٌّجبؽشح ِغ  

رؼبٌٛا ٕٔبلؼ ِبرا  َّ٘ٛ اٌؾؼت ٌٚىٕي ثبدسد ثبالرقبي ثضِالئي في اٌؾىِٛخ ِٓ ٚصساء ِٚؾبفظيٓ ِؼٕييٓ ٚلٍذ ٌُٙ
يّىٓ ٌزىٌٕٛٛعيب اٌّؼٍِٛبد اٌؾذيضخ رمذيّٗ ِٓ ؽٍٛي ٌٙزٖ اٌّؼنالد اٌخّظ ٚفؼال ؽىٍٕب ٌغبٔبً ِؾزشوخ ٚفزؾٕب 

اٌٍّفبد اٌخّغخ ثبعزضٕبء اٌخجض اٌزي يخـ ٚصاسح اٌزّٕيخ اإلداسيخ ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌزنبِٓ االعزّبػي.. ػمذٔب اعزّبػبد 
اٌغيضح ٌٍّؾبسوخ في ؽً ِؾىٍخ إٌظبفخ.. ٚٔزؼبْٚ ِغ اٌّشٚس ٌؾً ِؾبوً االخزٕبق  ِىضفخ ِغ اٌّغئٌٛيٓ ثّؾبفظخ
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ٚعٛف رٕزٙي ٘زٖ األصِخ اٌّضِٕخ ػٕذِب يىْٛ في يذ وً سعً ِشٚس ؽبعت ٌٛؽي فغيش يغزطيغ ِٓ خالٌٗ اٌذخٛي 
ػب ِغ ليبداد ٚصاسح اٌجزشٚي ئٌي ٍِف أي عيبسح ٌٍزؼشف ػٍي ثيبٔبرٙب وبٍِخ خالي صٛاْ ِؼذٚدح.. ِٕٚز أيبَ ػمذٔب اعزّب

ثغشك ٚمغ خطخ ِؾزشوخ ٌّزبثؼخ ٚرشلت اٌغيبساد اٌزي رٛصع اٌٛلٛد ِٓ خالي ٔظبَ ِزبثؼخ ؽذيش ٚأينب عٕمَٛ ثٛمغ 
وً ِؾطبد اٌجٕضيٓ ِٚخبصْ اٌٛلٛد ػٍي خشيطخ اٌىزشٚٔيخ عزىْٛ في ِزٕبٚي ِغئٌٛي اٌجزشٚي ٚاٌؾشهخ لشيجبً ئْ ؽبء 

مزشػ يغزطيغ اْ يزبثغ خو عيش ٚؽشوخ عيبساد اٌٛلٛد ٚرؾذيذ ِىبٔٙب ثذلخ ِٚبرا فؼٍذ ػٍي ِذاس هللا ٚٔظبَ اٌّزبثؼخ اٌّ
اٌيَٛ.. ٔؾٓ ٔؼًّ ثىضبفخ ػٍي ِغزٛي اٌمنبيب اٌؼبعٍخ ٚٔأًِ أْ رٍؼت اٌزىٌٕٛٛعيب اٌؾذيضخ دٚساً ِّٙب في رٕفيز ثشٔبِظ 

 اٌشئيظ ٚاْ يؾؼش اٌّٛاهٓ في اٌؾبسع ثزؾغٓ ؽميمي.
 
ٍحذيث ػٓ اٌذسزٛس ٚاٌٍدٕخ اٌزأسيسيخ رٛشه ػٍي االٔزٙبء ِٓ صيبغخ أٚي دسزٛس ِصشي * ٕٔزمً ٌ 

 ِذٔي في ربسيخٙب.. ويف رشي اٌذسزٛس اٌمبدَ ًٚ٘ رشاٖ ِّيضاً يؼجش ػٓ وً غٛائف األِخ؟
 
عيخشط ِٓ ** أٔب ال أٔزظش ٌٚىٕي ارٛلغ وّٛاهٓ ٌٚيظ وٛصيش أْ يقذس دعزٛس ِزّيض ٌٍغبيخ ٚاػزمذ اْ اٌذعزٛس اٌزي  

اٌٍغٕخ عيىْٛ ِؼجشاً ػٓ وً اٌزيبساد ٚاٌمٛي اٌغيبعيخ في ِقش ٚفي عّيغ األؽٛاي عيطشػ في اعزفزبء ؽؼجي 
ٚعيمٛي اٌؾؼت وٍّزٗ.. ٔؼُ أَ ال ٌٚىٓ اٌجٛادس اٌزي رخشط ِٓ اٌٍغٕخ اٌزأعيغيخ ِؾغؼخ.. فؾيؼ إٔي ال أرؼّك في 

ٍغٕخ ٚإٌّبلؾبد اٌزي رّذ ؽزي اآلْ رغؼٍٕب أوضش هّأٔيٕخ ٚأٗ ٌٓ إٌّبلؾبد اٌذائشح ثؾىً دليك ٌٚىٓ ِب يخشط ِٓ اٌ
يؾذس القبء أٚ رّييض أٚ رؾيض ٚ٘زا ٘ٛ ٘ذفٕب عّيؼبً ِٓ اٌذعزٛس اٌمبدَ.. ٌٚىٓ في اٌّمبثً أٔب وّٛاهٓ ِقشي أسي أْ 

ٚٔؾٓ ٔؼذ دعزٛساً عذيذاً.. اٌقالؽيبد "اٌضائذح ػٓ اٌٍضَٚ" اٌزي رزّزغ ثٙب ِٛالغ ٚعٙبد ِؼيٕخ يغت اْ يؼبد إٌظش فيٙب 
ٚػِّٛبً ٌٓ أعزطيغ ٚال أٔذ ٚال أي ئٔغبْ اْ يؾىُ ػٍي اٌذعزٛس ؽزي يىْٛ ثيٓ أيذيٕب ِغٛدح اٌذعزٛس اٌّمزشػ ٌٕمٛي 

 فيٗ سأيٕب إٌٙبئي ًٚ٘ ٘ٛ ِٕبعت ِٓ ػذِٗ.
 
٘ذيخ * ًٚ٘ ٔزؼشُ أْ يىْٛ اٌزصٛيذ ػٍي االسزفزبء اٌمبدَ ػٍي اٌذسزٛس ئٌىزشٚٔيب ٚرىْٛ ٘زٖ  

 االرصبالد ٌٍشؼت؟
 
** أػزمذ أْ ٘زا ٌٓ يؾذس.. ػٍؾبْ أوْٛ ٚامؼ ِؼبن ِٚغ اٌشأي اٌؼبَ يغت أْ ٔؼشف أْ اٌزقٛيذ اإلٌىزشٚٔي ٔٛػبْ..  

األٚي يمَٛ ثبٌزؼشف ػٍي ٘ٛيخ اٌؾخـ أٚ إٌبخت اٌىزشٚٔيبً ثأْ رنغ ٘ٛيزه اٌؾخقيخ في اٌغٙبص ٚرخشط ثطبلخ اٌزقٛيذ 
ٚرخزبس اٌّشؽؼ أٚ اٌؾضة اٌزي رشيذٖ صُ رنغ اٌجطبفخ في فٕذٚق االلزشاع ٚرٕقشف ِٓ اٌٍغٕخ..  ٚرمَٛ ثؼٍّيخ اٌزقٛيذ

ٚ٘زا إٌظبَ في اٌخبسط ال يؼزجشٚٔٗ ٔٛػب ِٓ اٌزقٛيذ االٌىزشٚٔي ِٚٓ اٌغًٙ اْ ٔطجمٗ في ِقش ٚال رٛعذ أي ػمجبد 
 ٌزطجيمٗ اآلْ ٌٚىٓ اػزمذ إٔٔب ٔؾزبعٗ.

 
يذ اإلٌىزشٚٔي ٚاٌّزىبًِ ٚلذ هجمزٗ ثؼل اٌذٚي صُ عشػبْ ِب رشاعؼذ ػٕٗ ٌغججيٓ أٌّٚٙب أْ أِب إٌٛع اآلخش ٚ٘ٛ اٌزقٛ 

ٌٚىي رطجك اٌزقٛيذ اإلٌىزشٚٔي فالثذ ِٓ ٚعٛد صمخ وجيشح..  -أي ٔظبَ  -أصِخ اٌضمخ ِبصاٌذ ِٛعٛدح ثيٓ اٌّٛاهٓ ٚإٌظبَ 
ٍي عٙبص اٌىّجيٛرش عٛاء ِٓ داخً اٌٍغٕخ أٚ ِٓ ٚاٌغجت اٌضبٔي يزؼٍك ثؼٍّيخ اٌزقٛيذ رارٙب أي أْ يذخً إٌبخت ػ

 ِٕضٌٗ أٚ ػٍّٗ ٚيمَٛ ثؼٍّيخ اٌزقٛيذ وبٍِخ ثقٛسح ِّيىٕخ..
 
اػزمذ أٗ ِبصاي أِبِٕب ٚلذ هٛيً ؽزي ٔطجك رٌه ٕٚ٘بن دٚي وضيشح ٔفزرٗ صُ لشسد اٌزشاعغ ػٕٗ ألعجبة وضيشح أثشص٘ب  

ي ثقٛره فيىْٛ ثزٌه إٌظبَ داخً اٌىّجيٛرش لذ رؼشف ػٍي رٛعٙه أٗ هبٌّب اْ اٌىّجيٛرش رؼشف ػٍيه ٚعّؼ ٌه اْ رذٌ
في االٔزخبثبد ٚثّبرا فٛد في ٚسلخ االلزشاع ٌٚزٌه يظٙش اٌؾه دائّب.. ٚأب ؽخقيبً وبٔذ ٌي أوضش ِٓ رغبسة ؽيخ ِغ 

سغُ اْ ثٌٕٛذا ِٓ اٌذٚي االٔزخبثبد في اٌؼذيذ ِٓ دٚي اٌؼبٌُ ِضً ثٌٕٛذا ؽيش لّذ ثّشالجخ االٔزخبثبد اٌجشٌّبٔيخ ٕ٘بن ٚ
اٌّزمذِخ عيبعيب ئال إٔٔي سأيذ ٔفظ إٌظبَ االٔزخبثي في ِقش يطجك ٕ٘بن ِٓ ثذايخ اٌؼٍّيخ االٔزخبثيخ ٚؽزي 

 ٔٙبيزٙب..
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ثً ػٍي اٌؼىظ ففي ظً اٌضمخ اٌّٛعٛدح اخزفذ رّبِب اٌقٕبديك اٌؾفبفخ ٚاعزجذٌٛ٘ب ثبٌؼبديخ اِب ػٕذٔب ِبصاٌذ  
ِٛعٛدح ٚعزظً فزشح غيش لقيشح.. ٌّٚب رٕبلؾذ ِغ اٌّغئٌٛيٓ ػٓ االٔزخبثبد اٌجشٌّبٔيخ ٚعذرُٙ مذ  اٌقٕبديك اٌؾفبفخ

اٌزقٛيذ االٌىزشٚٔي.. ِٚغ رٌه رغزطيغ رىٌٕٛٛعيب اٌّؼٍِٛبد اْ رغؼً االٔزخبثبد أوضش رطٛساً ٚٔغزطيغ اْ ٔغبػذ ثأوضش 
خذِخ رؼشف ػٍي ٌغٕزه االٔزخبثيخ ٚوبفخ ثيبٔبره عٛاء ِٓ  ِٓ رطجيك ِضٍّب لذِٕب في االٔزخبثبد اٌجشٌّبٔيخ ٚاٌشئبعيخ

أٚ ػٓ هشيك اٌذٌيً االٌىزشٚٔي ٌٍّقشيخ ٌالرقبالد ٚغيش٘ب ٌٚىٓ  3535خالي ئسعبي سعبٌخ ئٌي عٙبص اٌّؾّٛي ػٍي سلُ 
دْٚ اٌذخٛي في اٌزقٛيذ االٌىزشٚٔي ٚاػزمذ اْ اٌّٛاهٓ اٌّقشي عيظً ِزّغىبً ثبٌطشيمخ اٌيذٚيخ ثأْ يذخً ئٌي 

يطجك اٌٛسلخ  اٌٍغٕخ ثٕفغٗ ٚيؾقً ػٍي ثطبلزٗ االٔزخبثيخ صُ يمَٛ ثبٌزقٛيذ ثيذٖ ٌّٓ يضك فيٗ ِٓ ٚساء اٌغزبسح صُ
ٚينؼٙب في اٌقٕذٚق اٌؾفبف ٚيشا٘ب ثؼيٕٗ ٚ٘ي رزٙبدي داخً اٌقٕذٚق ٚ٘زٖ ػالِخ إٌضا٘خ ٚاٌؾفبفيخ.. ٚال أثبٌغ 

 % ِٓ ؽؼٛة اٌؼبٌُ رفنً ٘زٖ اٌطشيمخ.99ػٕذِب ألٛي أْ أوضش ِٓ 
 
خ في ِٛاخٙخ * ٚأٔذ رزبثغ حشوخ االٔذِبخبد اٌزي ردشي حبٌيب ػٍي اٌسبحخ اٌسيبسيخ ٌألحضاة اٌّذٔي 

االحضاة اإلسالِيخ.. ً٘ رشؼش ثبالغّئٕبْ ػٍي ِسزمجً ٘زا اٌجٍذ ًٚ٘ رسشع ٘زٖ اٌزحشوبد ِٓ ػٍّيخ 
 إٌعح اٌذيّمشاغي في ِصش؟

 
** ربسيخ اٌذٚي يمٛي ئٔٗ ثؼذ أي رغييش عيبعي في أي دٌٚخ يؾذس ظٙٛس اٌؼذيذ ِٓ اٌزيبساد اٌغيبعيخ صُ ثؼذ رٌه رجذأ  

ضاة اٌغيبعيخ في االٔذِبط ؽزي يقً ػذدُ٘ ئٌي ؽضثيٓ وجيشيٓ أٚ صالصخ ٚرٌه رطٛس هجيؼي في ٘زٖ اٌزيبساد ٚاالؽ
اٌؾيبح اٌغيبعيخ ؽٙذرٗ اٌؼذيذ ِٓ ثٍذاْ اٌؼبٌُ.. أغٍزشا ِضال رغذ ثٙب ؽضثيٓ فمو ّ٘ب اٌؼّبي ٚاٌّؾبفظيٓ.. ٚأِشيىب 

ؽضثب أٚ أوضش ٚ٘زٖ ػٍّيخ هجيؼيخ.. فجؼذ  49أٚ  39 وزٌه ٚدٚي اخشي وضيشح.. ٘زٖ األؽضاة اٌىجشي ٌُ رجذأ ٘ىزا ثً ثذأد
ؽضثبً ِضال  79اٌضٛساد ٚاٌؾشٚة رزىْٛ ِغّٛػبد وضيشح ِٓ االؽضاة ِٚغ ِشٚس اٌضِٓ يزيمٓ اٌغّيغ ِٓ اعزؾبٌخ ٚعٛد 

 ٌٚزٌه رجبدس ٘زٖ االؽضاة اٌقغيشح في االٔذِبط ٚ٘زا ِب يؾذس اآلْ في ِقش ٚ٘ي ظب٘شح هجيؼيخ ٚفؾيخ.
 
 ىش في االٔعّبَ ٌحضة أٚ ائزالف سيبسي؟ ٚأيُٙ أفعً؟ * ًٚ٘ رف 

 
** اآلْ ال أفىش في االٔنّبَ ئٌي أي ؽضة ٌٚىٓ في اٌّغزمجً الثذ اْ أفؼً رٌه.. ٚفي اٌّبمي وٕذ اِزٕغ ػٓ 

االٔنّبَ ئٌي أي ؽضة الٕٔي ٌُ أوٓ الزٕغ ثٙب عّيؼب ٚفنٍذ االٔزظبس ٚاٌزشيش ؽزي رٙذأ اٌؼٍّيخ اٌغيبعيخ ٚرزجٍٛس 
اٌقٛسح أوضش صُ أخزبس اٌؾضة اٌزي يزٛافك ِغ ِيٌٛي.. ٚأرّٕي أال أٔنُ ئٌي أي ؽضة ٚأٔب ٚصيش ألٕٔي أؽؼش اآلْ ثؾشيخ 

ؽذيذح ثؼيذا ػٓ األؽضاة.. أؽؼش ثبٌؾشيخ ٌٚذي ِغبؽخ ٚاعؼخ ٌٍزؾشن ألٕٔي ٌغذ ِؾغٛثب ػٍي ؽضة أٚ ريبس ثؼيٕٗ.. 
اْ أزٙض اٌفشفخ ٚأنُ ئٌي ؽضثي اٌّفنً.. ٚارّٕي خالي اٌفزشح اٌمبدِخ ٚثؼذ اْ ارشن اٌٛصاسح ٚاٌؼًّ اٌزٕفيزي اعزطيغ 

ٚثؼذ ٔنٛط اٌزؾشن اٌغيبعي اْ رغفش ػٓ أؽضاة وجيشح راد ايذيٌٛٛعيبد ٚامؾخ ٚ٘زا ؽغؼٕي ػٍي اٌغؼي ٌالٔنّبَ 
 ٌٍؾضة اٌزي يزٕبعت ِغ ِيٌٛي ٚفىشي اٌغيبعي.. ٚال أػزمذ أْ يؾذس رٌه ٚأٔب في ِٛلؼي ٘زا.

 
ٕز ٚالدح حىِٛخ لٕذيً اٌّزؼثشح ٚ٘ي ٘ذف ثّيٓ ٌسٙبَ إٌمذ ٚاٌٙدَٛ.. فًٙ رسزحك اٌحىِٛخ وً * ِ 

 ٘زا إٌمذ ًٚ٘ رشي أٙب حممذ ثّخ أدبصاد رشفغ ٌٙب؟
 
** أي ؽىِٛخ في اٌؼبٌُ رزؼشك دائّب ٌٍٕمذ ٚفي ِقش ٌُ ٔش ٚصاسح ٚاؽذح أعّغ ػٍيٙب إٌبط ٚلبٌٛا أٙب ٚصاسح ػظيّخ  

ٕٕب ٔميظ ٔغبػ اٌٛصاسح ِٓ ػذِٗ ثّب ؽممزٗ ِٚب ٌُ رؾممٗ ِٚب ٘ٛ اٌّغٙٛد اٌزي ثزي ٚؽغُ اٌزؼبْٚ اٌزي ِّٚزبصح ٌٚى
أعبثيغ ِشد ؽزي اآلْ ِٓ ػّش اٌؾىِٛخ غيش وبفيخ ٌٍؾىُ ػٍيٙب ٌٚىٓ  7يؾذس ثيٓ اٌٛصاساد ثؼنٙب اٌجؼل.. ؽٛاٌي 

ضش دسايخ ثّب رُ في لطبػي ػٓ اٌمطبػبد األخشي خالي دػٕي ارىٍُ ػٓ ٚصاسري ِٚب ؽممٕبٖ خالي اٌفزشح اٌّبميخ فأٔب أو
 أعبثيغ عبفشد ئٌي اٌقيٓ ِغ اٌشئيظ ِشعي.. ػشمٕب ِؾشٚػبد ػٍي ِغزّغ األػّبي اٌقيٕي..  7اي 
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عبفشد ٌٍغٛداْ ٚؽنشد اعزّبع ٚصساء االرقبالد األفبسلخ ٚثذأٔب اٌزؾبٚس ِغ اٌذٚي االفشيميخ ٌزمذيُ اٌذػُ اٌزىٌٕٛٛعي 
شي ٌٙب ٚخالي رٛاعذي في اٌخشهَٛ وٕذ أؽؼش ثبٌفخش ثّقشيزي ؽيش وٕذ أوضش ٚصساء االرقبالد هٍجب ٌٍؾذيش اٌّق

ٚاٌزؾبٚس ِٓ عبٔت عّيغ اٌٛصساء األفبسلخ ٚ٘زا ٌيظ ٌٗ ػاللخ ثؾخقي أٚ ربسيخي ٌٚىٕٗ رمذيش وجيش ٌّقش داخً األعشح 
٘شح اعزمجٍذ ٚفذ سعبي األػّبي األِشيىي ٚؽذصذ ِفبٚمبد االفشيميخ ٚوبٔذ اعزّبػبرٕب ِضدؽّخ عذا.. ٌّٚب ػذد ٌٍمب

عّبػيخ ٚفي ٔفظ اٌٛلذ أعشيٕب ِفبٚمبد صٕبئيخ ِغ ػؾشاد اٌؾشوبد ِٓ أعً عزة االعزضّبساد ٚرمذيُ ٘زٖ 
اٌؾشوبد دػّب ٌٍؾىِٛخ اٌغذيذح ٚأرّٕي أْ يضّش رٌه اٌزؼبْٚ ػٓ ٔزبئظ ايغبثيخ.. ِٕٚز أيبَ اعزمجٍذ ٚصيش االرقبالد 

غٛدأي في اٌمشيخ اٌزويخ ٚٔبلؾٕب ثبٌزفقيً اٌذليك اٌجشٔبِظ اٌزٕفيزي الرفبليخ اٌزؼبْٚ ثيٓ اٌجٍذيٓ ثىً ِؾبٚس٘ب ِٕٙب اٌ
اٌزذسيت ٚاٌزّٕيخ اٌجؾشيخ ٚرٕظيُ االرقبالد ٚاٌمشي اٌزويخ ٚٚمؼٕب ٌىً ِؾٛس عذٚال صِٕيب ٌّب يّىٓ اْ رمذِٗ ِقش ٌذػُ 

 اٌغٛداْ اٌؾميك في ٘زٖ اٌّغبالد.
 
ٚظيفخ في ٚلذ ليبعي ٌُٚ يىٓ أؽذ  7399ٚػٍي اٌّغزٛي اٌذاخٍي ػمذٔب ِٕز أيبَ ٍِزمي اٌزٛظيف ٚٚفشٔب اوضش ِٓ  

% ٚفي فٕبػخ ٚاؽذح ٘ي 099يزٛلغ أْ ٔٛفش وً ٘زٖ اٌفشؿ في رٍه اٌفزشح اٌنيمخ.. فشؿ ػًّ ؽميميخ ِٚزّيضح 
 ؽشوخ ٚػشمذ ٚظبئفٙب.. 07ؽنشد فٕبػخ اٌزؼٙيذ ٚثذْٚ رذخً أٚ ٚعبهخ أٚ أي رأصيشاد خبسعيخ.. 

 
ٚفي اٌّمبثً ؽنش آالف اٌؾجبة ِٓ خشيغي ثشٔبِظ "ايذيٛ ايغجذ" ِٚٓ ِخزٍف اٌغبِؼبد اٌّقشيخ ٚؽذس ؽٛاس ثيٓ  

اٌطشفيٓ ٌّذح أعجٛع ثّؼذي أوضش ِٓ أٌف ؽبة وً يَٛ هٍجب ٌٍؼًّ ٚاالٌزؾبق ثٙزٖ اٌٛظبئف.. ٚاػزمذ أٗ أغبص وجيش 
 اعبثيغ اْ رٛفش آالفبً ِٓ فشؿ اٌؼًّ ٚاػزمذ أٗ ٔغبػ وجيش..  8أٚ  7ٌؾىِٛخ ػّش٘ب 

 
ٚػٍي ِؾٛس آخش ثذأٔب دػُ اٌغٙبد ٚاٌّإعغبد اٌؾىِٛيخ رىٌٕٛٛعيب ؽيش ػمذٔب اعزّبػب ِّٙب ِغ ٚصيش اٌزشثيخ ٚاٌزؼٍيُ 

اٌزؼٍيُ ٚثذأٔب ثذػُ اٌزؼٍيُ ٌٛمغ ثشٔبِظ رٕفيزي ٌزطجيك ارفبليخ اٌزؼبْٚ ثيٓ اٌٛصاسريٓ.. ػٕذٔب أوضش ِٓ ِغبي ٌٍزؼبْٚ ِغ 
 اٌفٕي ألٔٗ ِغزمجً ِقش اٌؾميمي ٚوبٔذ فىشح عيذح أْ يجذأ اٌزؼبْٚ ثيٓ اٌٛصاسريٓ ثبٌزؼٍيُ اٌفٕي لجً اٌزؼٍيُ اٌؼبَ.. 

 
وّب سوضٔب عٙٛدٔب في دػُ ِغزّغ رٚي االؽزيبعبد اٌخبفخ ِٓ خالي ػًّ أٚي لبِٛط ٌغخ االؽبسح يغزخذَ في 

ٚمؼٕبٖ في لشؿ ِذِظ "عي دي" صُ هجمٕب ثشٔبِغب ٌذِظ رٚي االػبلخ ِغ االفؾبء ٚٔمَٛ ِذاسط اٌقُ ٚاٌجىُ ٚ
ثبٌّغبّ٘خ اٌزىٌٕٛٛعيخ ِضً رٛفيً االٔزشٔذ ٚرٛفيش ِؼبًِ ٌٍؾبعجبد ٚاػذاد ثشاِظ خبفخ رغبػذُ٘ ػٍي اعزخذاَ 

اٌخبفخ ثؼذ فزشح ؽشِبْ ٚرغبً٘ اٌىّجيٛرش ٚ٘زٖ اٌغٙٛد أفخش ثٙب عذا ألٔٙب رؼطي اٌؾك في اٌؾيبح ٌزٚي االؽزيبعبد 
هٛيٍخ.. ٘زا ِب ؽممٕبٖ في ٚصاسح االرقبالد خالي األعبثيغ اٌمٍيٍخ اٌّبميخ ٚاػزمذ اْ ٕ٘بن عٙٛداً ِّبصٍخ رجزي في 

ٚصاساد أخشي وبٌذاخٍيخ ٚاٌغيبؽخ ٕٚ٘ب رغذس اإلؽبدح ثٛصيش اٌغيبؽخ اٌقذيك ٘ؾبَ صػضٚع اٌزي يؼًّ ِٓ لٍجٗ ٚيؾبسة 
ٌغيبؽخ ئٌي ِقش.. فٙٛ يمٛي ٚأٔب أؤيذٖ اْ االعزضّبساد وٍٙب ِٛعٛدح في اٌغيبؽخ ثؼىظ ِغبالد اخشي ِٓ أعً ػٛدح ا

رؾزبط العزضّبساد مخّخ ٚيغت أْ ٔؼزشف اْ اٌغيبؽخ فمذد عضءا وجيشا ِٓ ػبئذ٘ب.. ٚفمذٔب أينب عضءا ِٓ االعزضّبساد 
بثك ّٔٛ٘ب عيؼٛد ٚيزؼبفي االلزقبد اٌّقشي.. فمو اٌخبسعيخ ِٚٓ اٌقبدساد ٌٚٛ ػبدد ٘زٖ اٌمطبػبد اٌضالصخ ئٌي ع

 ٔؾزبط ئٌي ِضيذ ِٓ اٌٙذٚء ٚاْ ٔؼًّ ٚٔغزٙذ في االٔزبط.
 
 * حذثٕب أوثش ػٓ اٌزؼبْٚ ِغ اٌسٛداْ ًٚ٘ ٕ٘بن ِششٚػبد ِحذدح رُ االرفبق ػٍيٙب.. ِٚب ٘ي؟ 

 
غ اٌغٛداْ ٚرٕفزّ٘ب اٌّقشيخ ٌالرقبالد ** ٔزؼبْٚ ِغ اٌغٛداْ في ارغب٘يٓ.. وبثً ثؾشي ِغ افشيميب.. ٚوبثً آخش ِ 

وبثالً ثؾشيبً ػبٌّيبً ٚوٍٙب رّش ػٓ هشيك األسامي اٌّقشيخ.. اٌؾشوخ رمَٛ ثزشويت  07اٌزي ٔغؾذ ؽزي اآلْ في رٕفيز 
ِٚذ اٌىبثً صُ رؾقً ػٍي اٌضّٓ.. ٚوً اٌغؼبد اٌزفبػٍيخ اٌزي رٛفش٘ب ٘زٖ اٌىبثالد رؾقً اٌّقشيخ ٌالرقبالد ػٍي 

هٛاي ػّش اٌىبثً ِٚٓ اٌّزٛلغ أْ رضيذ ٚرزنبػف ٘زٖ اٌغؼبد ثّب يؼٕي صيبدح اٌؼبئذ اٌذاخٍي ئٌي خضيٕخ اٌّقشيخ ٔغجزٙب 
ٌالرقبالد ٌٚزٌه اػزجش اٌىبثالد اٌجؾشيخ ِضً اٌذعبعخ اٌزي رجيل ر٘جٕب ٌٍؾشوخ اٌّقشيخ.. ٚٔؾبٚي ؽبٌيب ئٔؾبء وبثً ِغ 

ٚفي ؽبي رٕفيزّ٘ب عينبػف رٌه ِٓ ػبئذارٕب ِٓ اٌىبثالد.. ٚلذ  افشيميب ػٓ هشيك اٌغٛداْ ٚوبثً آخش ِغ اٌقيٓ
رٕجٙذ دٚي وضيشح ألّ٘يخ فٕبػخ اٌىبثالد اٌشاثؾخ ٚساؽذ رمذَ اغشاءاد ٚاِزيبصاد وجيشح عذا الفؾبة ؽشوبد اٌىبثالد 

ً وبثً ػبٌّي يّش ػجش ٌغزثُٙ ئٌيٙب.. فبٌؼبٌُ وٍٗ يؼٍُ اآلْ اْ اٌّغزمجً يز٘ت ثبرغبٖ االٔزشٔذ ٚاٌىبثالد اٌجؾشيخ ٚو
 % عٕٛيب رمشيجب.09أساميٕب ٔؾقً ػٍي ػبئذ ِٓ ايشاداد خذِبد االٔزشٔذ ٚاٌقٛد ٚرضيذ ٘زٖ إٌغجخ 
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* أٔذ سبفشد ٌٍصيٓ ِغ اٌشئيس ِشسي.. ٚثؼذ٘ب اسزمجٍذ في اٌمب٘شح أوجش ٚفذ ٌشخبي األػّبي  
ٛأب سئيسيب ػٍي أخٕذح اٌّجبحثبد ِغ األِشيىييٓ ٚوبْ اٌزؼبْٚ في رىٌٕٛٛخيب االرصبالد ٚاٌّؼٍِٛبد ػٕ

 اٌدبٔجيٓ.. فاٌي أيٓ ٔزدٗ.. ششلب ٔحٛ اٌصيٓ.. أَ غشثب في اردبٖ أِشيىب؟
 
** ٌيظ ٌٕب ارغبٖ ِؾذد.. عٕزغٗ ٚٔزؼبْٚ ِغ وً ِٓ يغبػذٔب ٚيذػّٕب ٚيؼطيٕب رىٌٕٛٛعيب عذيذح.. يطٍغ أِشيىبٔي..  

ػٓ اٌذٌٚخ أٚ اٌؾشوخ اٌزي عزذػّٕي في ثٕبء اٌجٕيخ األعبعيخ ٚاؽقً  يطٍغ فيٕي.. يطٍغ أٚسٚثي.. ال يّٕٙب.. أٔب أثؾش
 ِٕٙب ػٍي اؽذس اٌزىٌٕٛٛعيب اٌّٛعٛدح في اٌؼبٌُ.. "اؽٕب ػبيضيٓ ِقٍؾزٕب في إٌٙبيخ".

 
ٔؾٓ ِٓ اٌجٍذاْ اٌزي يزّيض فيٙب لطبع االرقبالد ثأْ ٌذيٗ "خٍطخ" ِٓ وً ؽشوبد اٌؼبٌُ.. رغذ األِشيىبٔي ِضً أٚساوً  

ٚعيغىٛ ِٚبيىشٚعٛفذ ٚآي ثي ئَ. ٚرغذ اٌفشٔغبٚي ِضً اٌىبريً.. ٚرغذ اٌقيٕي ِضً ٘ٛاٚي ٚصد ري ئي.. وٍُٙ 
يؼٍّْٛ ػٕذٔب ٌٚىً ٚاؽذ ُِٕٙ يؼطيٕي اٌغضء أٚ اٌّىْٛ اٌزي أسيذٖ ِٕٗ عٛاء يؼًّ ِغ ؽشوبد ِقشيخ خبفخ.. أٚ يزؼبْٚ 

 ِجبؽشح ِغ اٌؾىِٛخ.
 
 يزه ِٓ أيٓ يأري اٌخيش ٌّصش.. ِٓ اٌغشة أَ اٌششق؟ * ٌٚىٓ أيّٙب أوثش خذيخ.. ٚثشؤ 

 
** اٌخيش ٌٓ يأري ٌّقش ئال ِٓ داخً ِقش.. اٌؼمٛي اٌّقشيخ ٚاٌىفبءاد اٌّقشيخ ٚاٌميبداد ٚاٌخجشاد اٌّقشيخ ٘ي اٌزي 

ْ ؽىّخ عزغؼً ٘زٖ اٌذٚي ٚاٌؾشوبد رؼطيٕب وً ِب ٔؾزبط ئٌيٗ.. فبألعبٔت ِضال يمٌْٛٛ "ِبفيؼ غذا ثجالػ" ٌٚزٌه وب
ٚروبء اٌميبدح اٌّقشيخ اْ ٔزغٗ ئٌي عّيغ االرغب٘بد.. اٌقيٓ ٚأِشيىب ٚأٚسٚثب.. ٚوً اٌمٛي اٌّخزٍفخ في اٌؼبٌُ ؽزي 

رؾقً ػٍي ِب ٔؾزبعٗ ٚ٘ي سعبٌخ ٌٍؼبٌُ وٍٗ إٔب ٌغٕب ِؾغٛثيٓ ػٍي أؽذ.. ال ػٍي أِشيىب.. ٚال ػٍي أٚسٚثب.. ثذٌيً 
ٌّٕزخت في أٚي صيبسح خبسعيخ ٌٗ وبٔذ ٌٍقيٓ ٌٚيظ ألِشيىب أٚ أٚسٚثب.. اؽغبط اْ أوجش ثؼضخ رغبسيخ سافمذ اٌشئيظ ا

 اٌؼبٌُ إٔب ٌغٕب ِؾغٛثيٓ ػٍي أؽذ رغؼٍٗ يؼطيه وً ِب رشيذ.
 
* في ٌمبءاره اٌّىثفخ ِغ اٌّسزثّشيٓ ِٓ وبفخ اٌدٕسيبد.. ً٘ شؼشد ثبٌمٍك داخٍُٙ ِٓ ٚصٛي اٌزيبس  

 اإلسالِي ٌٍحىُ؟
 
ثزٌه ئهاللب اٌٛفذ األِشيىي ػٕذِب عبء اعزمجٍٗ اٌشئيظ ِشعي ٚوزٌه اٌذوزٛس ٘ؾبَ لٕذيً ٚخشعٛا ** ال.. ٌُ أؽؼش  

ثبٔطجبػبد ايغبثيخ ٚاوذٚا اْ والَ ِشعي ٚلٕذيً ِطّئٓ عذا ٚيؼطي األًِ في اٌّغزمجً.. اٌزخٛف وٍٗ ِٓ اٌغجٙخ 
ؽٙٛس أٚ أوضش ػٍي  5ِٕب.. فبٌيَٛ ٚثؼذ ِشٚس ٔؾٛ اٌذاخٍيخ ٚؽبعزٕب ئٌي اٌٙذٚء ٚاالعزمشاس ٚ٘زا ٘ٛ اٌزؾذي اٌشئيغي أِب

أزخبة أٚي سئيظ ِذٔي ٚػذَ ؽذٚس أي ػٍّيبد القبء أٚ رؾيض ٚعفشيبرٗ اٌّزؼذدح ٌٍخبسط ٚوالِٗ اٌّفزٛػ ِغ اٌغّيغ 
أفجؼ اٌزخٛف اٌشئيغي ؽٛي األِٓ ٚاالعزمشاس اٌغيبعي اٌذاخٍي.. ٚأي ِغزضّش يشيذ أْ رىْٛ أِٛاٌٗ في أِبْ ٚيطّئٓ 
رّبِب ػٍي اعزضّبسارٗ ٚأٙب ٌٓ رنيغ ػٍيٗ.. ٚاٌزؾذي اٌشئيغي اْ رضجذ ٌٍؼبٌُ اْ ِقش رّش اآلْ ثّشؽٍخ ٘ذٚء ٚاْ األِٓ 

 يؼٛد ئٌي اٌجالد ِّب يغبػذ ػٍي االعزمشاس ٚاالعزضّبس.
 
* ٌٚىٓ ػٛدح االسزثّبساد األخٕجيخ رحزبج ئٌي حٛافض ٚاِزيبصاد غيش ِسجٛلخ خصٛصب في ظً إٌّبفسخ  

اٌشذيذح ِغ ثؼط اٌجٍذاْ اٌّدبٚسح في افشيميب ٚاٌششق األٚسػ ٚاٌزي رشيذ أْ رمفض ػٍي اٌذٚس اٌّصشي؟ 
 فّبرا أػذد اٌحىِٛخ ٌزٌه؟

 
** عأرؾذس ػٓ لطبع االرقبالد ألٔٗ ؽبغٍي األٚي.. فٕؾٓ ٔٙزُ عذا ثخٍك ؽٛافض رؾغغ ػٍي عزة االعزضّبساد..  

يذح ثبٌّؼبدي ٚٔذسط اوضش ِٓ ّٔٛرط الزقبدي ٚٔؼًّ ؽبٌيب ِغ ٚصاسح االعزضّبس ٔذسط رٌه ثغذيخ في اٌمشيخ اٌزويخ اٌغذ
ٌٍزٛفً ئٌي ّٔٛرط يزيؼ ٌٍّغزضّشيٓ اٌّغيء ئٌي ِقش ٚالبِخ ِؾشٚػبرُٙ ػٍي أسمٕب.. فبٌىبثالد ِضال.. في اٌّبمي 

غ ؽزي رؾقً ػٍي ػٕذِب وبْ يزؼشك وبثً ثؾشي ٌٍمطغ ِٓ ٔبؽيخ ِقش وبٔذ اٌؾشوخ اٌّبٌىخ ٌٗ رغزغشق اعبثي
اٌزقبسيؼ ٚاٌّٛافمبد األِٕيخ اٌالصِخ ٌزؾشن عفيٕخ اإلفالػ ٔؾٛ اٌىبثً اٌّمطٛع ٚئػبدح رؾغيٍٗ.. ِٕز أيبَ ؽذس ػطً في 

عبػخ فمو ٌذسعخ اْ اٌؾشوخ ٌُ رقذق  52أؽذ اٌىٛاثً ٚفٛعئذ اٌؾشوخ اٌّبٌىخ ٌٗ ثقذٚس وً اٌّٛافمبد ٚاٌزقبسيؼ في 
عش رأخشُ٘ في ئفالػ اٌىبثً لبٌٛا إٔب ٌُ ٔىٓ ٚاصميٓ ِٓ اْ اٌزقبسيؼ عزقذس ثٙزٖ رٌه.. ٚػٕذِب اعزفغشٔب ػٓ 

اٌغشػخ ٚعأٌٛٔي: ً٘ اٌغشػخ اٌزي فٛعئٕب ثٙب في اعزخشاط اٌزقبسيؼ رؾذس ٘زٖ اٌّشح فمو أَ أٗ ٔظبَ ػًّ عذيذ 
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ّش ال يأري ٌٛمغ اعزضّبسارٗ في عيذَٚ هٛيالً.. فمٍذ ٌُٙ اْ ٘زا ٘ٛ إٌظبَ اٌغذيذ اٌزي عٕؼًّ ثٗ دائّب.. فبٌّغزض
 اٌٙٛاء ٚيؾزبط ئٌي رنّيٕبد وجيشح ٚ٘زا ِب ٔفؼٍٗ اآلْ.

 
* ػبدد لعيخ حدت اٌّٛالغ االٌىزشٚٔيخ رفشض ٔفسٙب ِغ اشزؼبي أصِخ اٌفيٍُ األِشيىي اٌّسيء  

ٌإلسالَ.. ٚظٙشد دػٛاد وثيشح رطبٌت ثحدت ِٛلغ "يٛريٛة" ِٚؼبلجخ "خٛخً" ٌؼذَ سفؼّٙب ٌٍفيٍُ 
 اٌّسيء.. فىيف ػبخٍذ ٚصاسح االرصبالد رٍه األصِخ؟

 
** فٛس ؽذٚس أصِخ اٌفيٍُ اٌّغيء وبْ ٌٕب ارقبي ِجبؽش ِغ ؽشوخ عٛعً في ِقش ٚعٛعً اٌؼبٌّيخ ٚهٍجٕب ُِٕٙ سفغ  

غيش اٌفيٍُ ِٓ أعبعٗ فٛسا ػٍي ِٛلغ "يٛريٛة" ٚوبْ سدُ٘ اْ ٘زٖ اٌؾبٌخ ال رٕطجك ِغ لٛاػذُ٘ ٌشفغ األفالَ ٚاٌّٛاد 
اٌّالئّخ ٚثؼذ ِجبؽضبد ِنٕيخ رٛفٍٕب ِؼُٙ ئٌي ؽً عشيغ دا ٚ٘ٛ ؽغت سؤيخ اٌفيٍُ ِٓ داخً ِقش.. أي ال يغزطيغ أي 

ؽخـ اْ يشي اٌفيٍُ ػٍي يٛريٛة ِٓ داخً أي ؽجش في ِقش ٚرُ رٕفيز رٌه ػٍي اٌفٛس.. يّىٓ ألي ؽخـ أْ يشاٖ 
ٌؼبٌُ فّب ؽذس اْ إٌغخخ األفٍيخ ٌٍفيٍُ ٚإٌغخخ ؽجٗ ػٍي ِٛلغ غيش "يٛريٛة" أٚ يذخً ئٌيٗ ِٓ أي ثٍذ في ا

األفٍيخ ٌُ يزُ سفؼّٙب ِٓ يٛريٛة ٌٚىٓ فمو رُ ؽغت سؤيزّٙب ٚلذ ؽذس رٌه فٛس ٔؾٛة األصِخ.. اٌفيٍُ ِٛعٛد ِٓ ؽٙش 
ب يٌٛيٛ اٌّبمي ٌُٚ أعّغ ػٕٗ ِٓ لجً األصِخ ٚلذ اعزغبثذ عٛعً ثبػزجبس٘ب اٌؾشوخ اٌّغئٌٛخ ػٓ يٛريٛة ٌشغجزٕ

ٚارخزد لشاس٘ب ثؾغت سؤيخ اٌفيٍُ ِٓ داخً ِقش ٚلذ رأوذد ثٕفغي ِٓ ؽذٚس رٌه أوضش ِٓ ِشح.. ِٚب ؽذس ٘ٛ أغبص 
 ٌُٚ يؾذس ِٓ لجً ئال في ؽبٌخ اٌفيٍُ اٌّغيء ٌٍٕجي ِؾّذ فٍي هللا ػٍيٗ ٚعٍُ.

 
اٌّسيئخ ٌألديبْ  * ِٚبرا يعّٓ رىشاس اٌىبسثخ في اٌّسزمجً.. ًٚ٘ ِٓ سجيً ٌّٕغ ػشض االفالَ ٚاٌّٛاد 

 ػِّٛب ػٍي شجىخ اإلٔزشٔذ؟
** ٌمذ ػٍّٕب ػٍي ٘زا اٌّؾٛس ثب٘زّبَ ٚهٍجٕب ِٓ عٛعً اٌؼبٌّيخ مشٚسح ِشاعؼخ لٛاػذ٘ب إٌّظّخ ٚاٌزي رزؾىُ في  

بٌؾشف سفغ أٚ ػذَ سفغ االفالَ ٚاٌّٛاد اٌزي رجضٙب ػٍي ؽجىخ االٔزشٔذ ٚاػزجبس ٘زا اٌفيٍُ ثّضبثخ "عشط ئٔزاس" ٚلٍٕب ٌُٙ ث
اٌٛاؽذ: لٛاػذوُ غيش وبفيخ ٚأٔزُ رمِْٛٛ ثّٕغ أؽيبء ِٚٛاد وضيشح ٌُ رزغجت في ِضً ٘زٖ األمشاس اٌخطيشح اٌزي ؽذصذ 

في أػمبة ػشك اٌفيٍُ اٌّغيء ٌٕجي اإلعالَ ٚاػزمذ أُٙ عيمِْٛٛ ثّشاعؼخ رٍه اٌمٛاػذ.. ٚأظٓ اْ ٘زا اٌفيٍُ 
أٗ ٔجٗ اٌؾشوبد ئٌي خطٛسح رٌه ٚؽضٙب ػٍي ػذَ االعبءح ٌألديبْ ػٍي لذس اٌنشس اٌزي ٌؾك ثٕب وّغٍّيٓ.. ئال 

 اٌغّبٚيخ اٌّؼزشف ثٙب في اٌؼبٌُ.
 
 * ِإخشا ٔشت خالف ثيٓ ٚصيش اٌّبٌيخ ٚسئيس اٌٛصساء لبدٔب ئٌي أصِخ شذيذح ِبصاٌذ حذيث اٌشبسع؟ 
رؼٙذ أِبَ اٌّغزضّشيٓ ثؼذَ فشك  ** اٌٛصيش أػٍٓ أٗ يذسط عذيب فشك مشيجخ ػٍي ِىبٌّبد اٌّؾّٛي ٚسئيظ اٌؾىِٛخ 

 مشائت عذيذح ػٍي اٌّٛاهٕيٓ.. فأٔذ ِغ ِٓ.. ًٚ٘ ٕ٘بن مشيجخ ػٍي اٌّؾّٛي أَ ال مشيجخ.
 ٚصيش اٌّبٌيخ اٌضِيً ِّزبص اٌغؼيذ لبي اْ ٘زٖ فىشح ٚفؼال ِبصاٌذ فىشح ٚ٘ي فشك مشيجخ ِب ػٍي ِىبٌّبد اٌّؾّٛي. 
  
 
 
 
 
 
 


