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advisor of the ministers’ council, in his statement to alSharq alAwsat, the main objective is to “provide
the opportunity for Egyptians to enjoy a wonderful corniche through coherent planning” 9.
The project execution is dependent on the partnership between the Ministry of Irrigation and Water
Resources Management, the Ministry of Housing, local governorate offices, and the Engineering
Military Authority10, and has started in August 201911. The Minister of Irrigation has spoken of
capitalizing on underutilized lands by the Nile to create parking spaces, which would be not only
beneficial for traffic management but also an additional guarantee to increase state annual
revenues12. The project plan is to be piloted in Greater Cairo by developing the Nile area across from
Imbaba Bridge up until 15 May bridge first, before its full execution in the rest of the Nile’s
governorates1314.
As part of ‘Save the river Nile’ campaign, there were a total of 268,380 cases of removals/ evictions
across the Nile-facing governorates, up until 3 April 2020, according to the Ministry of Water
Resources and Irrigation website15. Just in March 2020, there were 1567 cases of removal16. In April
2020, there have been additional waves of removals across various governorates, with 180 cases
removed only in the third week of April. These 180 removed cases included 28 cases in Al-Gharbiya,
5 in Al-Menoufiya, 30 in Al-Beheira, 7 in Damietta, 21 in Al-Minya, 19 in Assuit, 31 in Sohag, 1 in
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أصبببباإلسكندرببببحد المكأض كنالمندببب فكنالع ن امكرًكنديث كتم اننكض هكلعتكنةعإلهماهكةع ممكداله كة ه ك
تابها كناابببببببه . 1كل هاكابانكندالبه كتخك ث كنايب لب كتخكنال بببببببهابعك تخكدبببببببلدهبهكيب ك ممكنايدبهلبمك
نالطلم مكاللاهةًكناعانث مك ت اماكشباحمكنارباوك ت بهاعكناإللهتمك الكنالمنصبثركا اكناحزمك ةلهم ك
تي كناعي لهركيلىكناحماة شك هددبببهرمك اىكةلهم كندربببحهوكناي بببمن ً.2كاإل كاهةسكندربببحد المكمن لن هك
نضبب كتخكنالإلببهر ببهركناعًكتمن ببضكتإلم كضمببببببباإكضببهمكتفكةلببهم ك ةنضببمكنالاببهةًك ن اكندبببببببًكنا اني ببمك
نارببببإلان لم.كالهكتيهةًكنالإلهر مكرًكنايإل كنالهدببببًكتخكتله وكتعيل ك اببببثتمكناي ل كتخكنالاهةًك
ناعًكتدههاكةع ممك دبببيههكناابببً ك االكنا بببمنااك ابببا كةلهم كت هتكن تطهاك ناتزهاكتدابببم كنااإلاكرًك
نا عه ك هددهرمك اىكت هاعكناراوكنارإلً.3
كلي كاانكناعإلالاكتاببلكاي دمكتخكيلل هركناد حكناعًكتإل ثكرًكتإلهر مكندرببحد المك تل عكجتمهاهرك
ناعإلم كناإلمبباإكرًكنا امك نااإكلعتكتإل للضكام كتخكنال ببا اكنااب هرببًكناعدلمإ.كلعتكتإلاب تكااتك
نال ببببهالفك اىكثثثكنتمهاهركأ اههكناعاا كيلىكنا ببببحعكناملهاًك ناابببب هضًكالحماة شك نالديح كرًك
ناهملمكناارببالمكالل ببهالفكنامببللملك نالدع تك ت ببهالفكنااد مكناعإلع مكنامببللمكالل هتك أ اننكت ببهالفك
ندرحهو.

 1تد ا,كج . (2020, June 19).تإلهرظكندرحد الم:كتدز اكض تمكت ا يهركتدلملمكتداك2014ك ب45كتل هاك د ض..ك تإلماكنالإللمملمكنال ا اك
ن ي ت..كنا الف:كناحماة شك طكأضلاك اخكأرللك إلم كنااإلا..ك لما :كتلر صك30كر نةهك هالدطإلمكناردهي مكادإلعكنال ن غ. Youm 7.
https://www.youm7.com/story/2020/6/19/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9%D9%85%D9%86%D8%B0-2014-%D8%A8%D9%8045-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1/4831416
2كنالر اكةزاضك
 3تد ا,كج.ك ,2020كSeptemberك6ل.كت لدمكت هاو..كت ا اك ل ك هدرحد المكلمتك50كأافك ض كرحد مك ر لمل.ك
https://www.youm7.com/story/2020/9/6/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B6%D9%85-50%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9/4964071
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-1ككككناملها هرك ناا هضم
ألككككككناهملمكناارالم
ناهملمكناارببالمكاًكتاهما كا هر ب مكته وك اىك يهم كناعانثكنااربباإكالي ل كتخكنال وكنالرببالمك
تخك ث ك الإلمكيلعكجتاا لم،ك احخكتمض كتفك ل فكنالإلهر هر.4ك أركنالاهما كتخكن قرا،ك
ثتكشبببببببا كنا بببببب ك صببببببلبسكضبها بنهكاهربببببببحدب ا لبمكرًكتإلبه ابمكديبهمتهبهكالحبهةعهبهكناعبهالل بمكاعحموك
"يا سكنااإلاكنالعمرط"5ك تخكنالعمقفكأوكللع كاانكنال ا اك اىك11كتإلهر مك دهر م.6
أشبببهاكتإلهرظكندربببحد المكرًكنالإله لمكنالااما كأيثتك اىكأوكاده كت بببا اكدبببلتكتخكنا امك
اعطملاكناحماة شك لاببببببلىك ل ببببببا اكناهملمكناارببببببالم.7كالهكتتك تمببببببه ك ا تمام كتيه وكتفك
نامهتيمكن الهة مك هاإلهاا ك رببب ب عتكتدز اتك هاعيه وكتفكنالإلهر مك ناه همكناهد رببب ب مكالإلمنرك
نالالإلم.8
ربب ب ا أكاانكنال ببببا اكتخك هاكتاببببيممك للع كا ببببلعك يهم ك ض ه كنالمنقفكن ثالمكنا مةهة مك ناا تهة مك
ناإلاط بمك ندربببببببثت بمكاعيح كندربببببببحدب ا لبمكت ل كناإلمبببببببهانر9كناعًكتاركيل هبهك هب وكة لبهم كناإلاابمك
ناا هض مك هدرحد المكيخك ال كيح كتانثكنالإلهر مك را لنه.10
ر ب إلم كت ببا اكناهملمكناارببالمك هرببعل ن كنامرببه عكناارببالمك نا يه مكناعًكته وكاع ل خكناحماة شك
تخكنالزا ضكأوكلعتكناع ل خك طالإلمكت يتكتهال كناعانثك ناعهال كناابببحد اإ.11كرب ب يتكاانكنال بببا اك
نااب هضمكديهم ك دبفكندربحد المكيلىك الطمكنااب هضمكنايهال م.12كقه كتإلهرظكندربحد المك باحكااتك
ناعزهصببببب عكالهك دببببببلكأةضكتخكنامببببببا اإك يهم ك ض ه كنام ضكناإلمببببببهاإك ناعانثكنا إلهرًكنااإكن عزىكرًك
 4ضلمم ,كش.ك ,2020كJulyك17ل.كلدطل كتخكناحماة ش..كت
https://www.dostor.org/3148754
 5كنالر اكةزاضك
 6تد ا,كج  . (2020, February 6).ا تمام كتيه وك خكندرحد المك نامهتيمكن الهة مكاعدز اكت ا اك“ناهملمكناارالم ”.
https://www.youm7.com/story/2020/2/6/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/4620628
ا اكناهملمكناارالمكلُملعكيا سكنالعمرط.ك

 7تد ا,كج.ك ,2020كJuneك 19ل.كتإلهرظكندرحد الم:كتدز اكض تمكت ا يهركتدلملمكتداك2014ك ب45كتل هاك د ض..ك تإلماكنالإللمملمكنال ا اك
ن ي ت..كنا الف:كناحماة شك طكأضلاك اخكأرللك إلم كنااإلا..ك لما :كتلر صك30كر نةهك هالدطإلمكناردهي مكادإلعكنال ن غ.ك Youm 7.
https://www.youm7.com/story/2020/6/19/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9%D9%85%D9%86%D8%B0-2014-%D8%A8%D9%8045-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1/4831416
 8ن مكد ف,كن.ك ,2020كJulyك30ل.كندرحد المكتع لخك ل ا اكناهملمكناارالمكالمهتيمكن الهة مك هاإلهاا .ك
https://www.elwatannews.com/news/details/4928546
 9تد ا,كج.ك ,2020كJuneك 19ل.كتإلهرظكندرحد الم:كتدز اكض تمكت ا يهركتدلملمكتداك2014ك ب45كتل هاك د ض
 10ضلمم ,كش.ك ,2020كJulyك17ل.كلدطل كتخكناحماة ش..كت ا اكناهملمكناارالمكلُملعكيا سكنالعمرط.ك
 11ناي ى,ك .ك ,2020كJulyك 16ل.ك دفكترماكالدا كنايه كاهرحد المكتزي ثكالاهما كناهملمكناارالم.ك
https://www.albawabhnews.com/4085637
 12تد ا,كج.ك ,2020كFebruaryك 6ل.ك ا تمام كتيه وك خكندرحد المك نامهتيمكن الهة مكاعدز اكت ا اك“ناهملمكناارالم”.ك
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نايإلممكنالهدب مكاهرببحد الم.13كرب عمببلخكاانكنال ببا اك ثلكأرببله كشببلرب هركرببحد المكشببه ا ك
يلىك يضكنا ببببمن لكت عكربب ب كما لشك تإللممكرببببي ك ناي ل كتخكن رببببله كن اى.14كتلهكلميلدهك
ةعابببببببه كيخك إل مكنا بببببببلربببببب هركناعًكربببببب عتكن ع هااهكاعل عكندربببببببحد المك تخكثتكتل عك يهم كتهال ك
ندربببببببحدب ا لبم.كتخكنالعمقفكأوكتحموكنايب لب كتخكنا بببببببلربببببب بهركناللعبها ك كتخكناإلاابمكنام د بمك اباتك
نادإلطبمكرًكضب كتنتهبهكجكتل بعكت بببببببحلبم،ك احخكنال بببببببحلبمكتحلخكرًكناعاا كيلىك كتي خكتخكناعبهال كجك
ليح كتبهال كندربببببببحدب ا لبمك ببببببحبعكابهتبعك ادبهكتُكطاحكأربببببببهلبمكيخكناطالإلبمكناعًكربببببب إلزظك هبهكتبهال ك
ندرحد الم.
ر ب عمببلخكاانكنال ببا اكألم ب نهك دببفكشببحعكتمض كال ن عكنا ببمن لكاعحموكااتكنا ببمن لكااه كا ناك
نال لدمكنالإلل خكأ كنا ا خك ر ب إللعكترببل تكت ن عكنا ببمن لكاتمةك ة هاوكتيح كناإل تكناملها مك
ناعهالل مكالل لدم.15ك ادهكةم كناي ل كتخكن ربببببهلمكناعًكتعاهماك اىكناااخك تدههك تنكاهةسكاانكنا بببببمن لك
ربببععإلم ك اىكشبببمن لكتملإلمك تهكاًكناع ني هركناعًكللحخكأوكلابببااههكاانكناإلانا ك ربب ن
بمصب بهكرًك عك
ةلمتجكة مكا ااناًكلإلعكر ضكنجرببببع لهاكرًكن تهاخكنايهتمكتخكنادزإلهركنايهتمكتلهكلميلدهكةعاببببه كيلهك
تنكاهةسكاانكنا بمن لكربعحموكتعهضمكالمل ف.ك تنكتتكتإلملعكنا بمن لك اىكشبمن لكتملإلمكاعكربعحموك
اكرهمك تنكتتكتمض كشببببحعك من هرك
تعهضمكاطاإلمكتي دمكأ كرههركتنركم عكتي خكرإلط كأتهكنااببببمن كن
نا بببمن ل،ك مضكناد اكيخكنال كناملها مكناعًكرب ب ثض ههكنااب ب هحكرًكنامالمكن اى،كر ةههكربببعدإلعك
اىكي خكنال ببها ك ضاببهسك طالإلمكرببامكيهال مكاعهال كنال لدم.ك ااتكن رببلم كنايهالًكالاببامكلممإك
اىك ل كة ا كتمض كتابب ب طا كيلىكنالد ماكنامنرببببفكالعهال كنالإللًكالهك ةههكرببببعممإك اىكناعمبب ب ك
يلىكنادا كند نيًكالزخكناليلهاإ.
رًكتإله امكازعلك ه كناع بببها كرًكاانكنال بببا ا،كرب ب عتك قهتمكتابببه إلمك خكربببحهوكنال لدمكجقعانحك
ناياهانركناعًكربب ب عتكاعه عههكيلىك من هركندرببببحد الم.كربب ب عتكن ع هاكناياهانركنازه ك ده ن كيلىكترببببملسك
رببحهوكنال لدم.كأشببهارك ال كنا رببعماك اىكأوكت ببا اك يهم كت ببح عكندرببحد المكربب عتك هاع نتخكتفك
ناعدل مكناع بببببهاا م16ك ناعًكلعتك مناتههكتخك ث كناربببببزإلمكنااربببببل مكالإلهر مكندربببببحد المكيلىكتمقفك
ك م . 17
ر

 13رحد المكتإلعزعك ي اهكناإلمتًك تا أكت ا اكناهملمكناارالمكاللإلهر م.ك ,2020ك September).
https://akhbarak.net/news/2020/07/27/22173740/articles/39852118/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%A
F%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9
 14ملدهكضاخك&كتإلل كا .ك ,2020كJulyك 17ل.ك“تمض ك من هركنا من لك ض ه كناعانثكناثتهمإ”..كندرحد المكتاعي كال ا اكناهملمك
ناارالم.ك https://www.elfagronline.com/3994012
 15ن مكد ف,كن.ك ,2020كJulyك30ل.كندرحد المكتع لخكك ل ا اكناهملمكناارالمكالمهتيمككن الهة مك هاإلهاا .ك
;https://www.elwatannews.com/news/details/4928546كتإلل كيا كنامدً.ك ,2020كJulyك16ل.كةد اكتزهص عكنالاهما كناا هر مك“ناهملمك
ناارالم”كاعطملاكاماة شكندرحد الم.ك https://gate.ahram.org.eg/News/2439716.aspx
 16ضلمم ,كش.ك ,2020كJulyك17ل.كلدطل كتخكناحماة ش..كت ا اكناهملمكناارالمكلُملعكيا سكنالعمرط.ك
 17هال خكتد ا  . (2020, July 3).نرعطثاكاأىكالإلهر مكندرحد المكضم كت ا اك“ناهملمكناارالم”كاعطملاكناحماة ش .
https://www.youm7.com/story/2020/7/3/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A3%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4/4858839
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تاككضعىكجكلإلعربببببباكتإل لهكنال لدمك ده ن كيلىكاخلمكنالاان ك تلططًكنال و،ك عكاععمببببببلخكألمبببب ب نهكاخلمك
نالمن د خ.ك احخكادبه كنايب لب كتخكناليلمتبهركا اكنالعمرا كضم كنازاخكن اىكنالعبهضبم كال بببببببهاابمك
ك م 18.ك تنكابهوكادبه كاخلبمكتدلملبمك
نالمن د خك بهصبببببببمكنالمن د خكنابالخكجكلللحموكضابببببببه بنهكيلىكر
ت ببببببهاا مكتلدلكراصببببببمكال ببببببهاامكردهة خكندرببببببحد المك يلله كناعانثكاليلعكتفكتمعليهتهتكاعل عك
أض ه ات.ك هاتكناطالإلمكاهةسكنا من لكرعإلعمإكيلىكناي ل كتخكنالدإلمتهركناعًكتيح كتهال كنال لدمك
نازا لب ك نالعدما.كن اتكتخكتابككامكأوكندربببببببحدب ا لبمكتعلعفك لدبه اك ا ي بمك ث بمك لإلبسكان طك بهخك خك
نااببببببحهوك نااإلاك اااككةعاببببببه كيخكناح ز مكناعًكرببببببع ناك ههكنا ببببببمن لكتفكن اكرًكي خكنجيعاهاكأوك
رحهوكندرحد المكليعل وكيلىكنااإلاكام كأرهرًكرًكتي عهت.
لكنالدع ت:
ن
ن
تيعااكنالدع تكألمببببهك نض كتخكأاتكناليهاتكناعهالل مكرًكندربببببحد المك ق كتتكت ن ك يضكن اهاكض ل هك
يخكت با اكدبلتكله وكاعطملاكنالدع تكاعربالكض لإلمكاما كنا ناكتإلل نهك م ا نهكا لهم كم عكنااب هضم.
ااتكناعطمانركربعربعكألمب لهكالليلما ك له وكاانكنال با اكالل كت ده كم اًكالا طكتفك هقًكتمنةًك
نااإلاكنالعمربببطك هددبببهرمكا لهم كنالابببهضهركنالمبببان ك ة بببه كاماة شكتزعمحكاعربببالكت ناننكتهالل نهك
الابب ب هح. 19كربب ب عمببببلخكاانكنال ببببا اك ة ببببه كت ناكتار هًكشببببا ضك ي خكاد وكيلىكناتزهاك65كتعاكاما ك
ناابببببب بهح.20كالبهكربببببب عتكتات تكللبسكناللبككربها لك"رلا كنااإلبها"ك نالعإلفك ردب لكرلابببببببط خك قرببببببباك
نااببثتلكك تدع كنادل عكا لهم كق انتهتك ازه نتهت.كالهكر ب عتك ة ببه كض لإلمكنرببعمن مك ةهمإكالهدببًك
تخكنال اكاثاعله كأوكاانكنال بببا اكرببب عمبببلخكتابببل مكنا بببمن لك رربببله كأشبببلهخكتمثالخكتخك
نايه لمكنالهاحم.كتتكتإلملعكنالدع تكتخكايهلمك ةنا كنااب هضمك نآلثهاك اىكناا هربمك ن
رإلهكالاربم ك481كاابدمك
.202021
احخكاألرببببفك نض كتخكأاااكنالله وكنالم مم ك لرببببمخكت ببببا اكتطملاكنالدع ت،ك ن
رإلهكالإله لمكأض ك
نالمن د خكتفك ال كنا ببببالكن رببببط،كامكنضعلها مكةلهم كأرببببيهاكتانااكنا م ك رببب ن
بمصبببهكأوكنالدع تك
تيعااك نض كتخكن تهاخكناإلل لمكنالعهضمكاللمن د خكاإلمببه ك قسكتفكأرببااتكرًكتحهوكتزعمح.ك هارك
ااتكنالله وك ابببا كأربببيهاكناعانااكناعًكناتزيسكرًك ث كيهت خكاعربببعك اىك25ك د هن هكتربببا لنه.22كاااكك
ن
رمصهك ي كن اكرًكنجيعاهاكنالرهالفكنامللمك
ر وكتارامك تحهة مكم م كنالدع تكتيعااكتنركأال مك
ناعًكربببب ب عتك ةزهقههكيلىكيلل مكناعطملاك ناعًكاخكلعتكتيملمببببببههكأتنكاتكلعتكتم اكأرببببببيهاكتانااكنا م ك
اباابكك رب ةبضكتخكنالعمقفكة لبهم كن رببببببيبهاكالإلزبهوكيلىكابانكناعطملانر.كتفكن باكرًكنجيعابهاكأوكنالدع تك
ابهةبسكتحبهوكاليب لب كتخكن ة ببببببطبمكتدهبهكضزثركنا ربهوك أي بهمكنال ثمك ناعمليبهركنايبه ل بمكرًكند بهةنرك
 18ضلمم ,كش.ك ,2020كJulyك17ل.كلدطل كتخكناحماة ش..كت ا اكناهملمكناارالمكلُملعكيا سكنالعمرط.ك
 19راضهوكردها .ك ,2020كOctoberك 24ل.كتلإللمكتدلملمكرًك«يا سكنالعمرط»..ك ت ا اكيلثلكديهم كتطملاكض ن
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3142503/1/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A9%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7--%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%B9%D9%85%D9%84
 20رعإل مكنا ه دً.ك ,2020كAugustك 7ل.كندرحد المك...كض ن كنالدع تكناعهالل مك اىكتاا كر هضًكيهالًكت ا اكاا اكلعملخكتطملاكقرماك
أثالمك ة ه كيملمكم نا ك تهالدهكللمر.ك
https://aawsat.com/home/article/2433681/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%
A9-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
 21راضهوكردها .ك ,2020كOctoberك 24ل.كتلإللمكتدلملمكرًك«يا سكنالعمرط»..ك ت ا اكيلثلكديهم كتطملاكض ن كنالدع ت.ك
 22رعإل مكنا ه دً.ك ,2020كAugustك 7ل.كندرحد المك...كض ن كنالدع تكناعهالل مك اىكتاا كر هضًكيهالًكت ا اكاا اكلعملخكتطملاكقرماك
أثالمك ة ه كيملمكم نا ك تهالدهكللمر.ك
كنالدع ت.ك
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لم كنامليم.كاعكرببب مثاكت ببببا اك قهتمكت ده كمن عكنالدع تكيلىكااتكن ة ببببطم كك رببب ن
بمصبببهكأوك ممك
ت دبه كم اًكيبهم ن كتبهكلحموكتحبهوكامبا كناطاإلبهركن يلىكرًكنالمعلفكربببببببمن كن شببببببلبهخكأ كن ة ببببببطبمك
ناعمهالمكتلهكلزاضكدبببا ا كناعزح اكرًكنال بببا اك رمن ت.كاإل كاهوك اله كنالدع تكرًكنازعا كنالهدببب مك
ندبببببببلك ب ننكتفكا ا ك ممكناإللبهتبمك ال كنايب لب كتخكن ة ببببببطبمكتي تكألبه كنااببببببدبم.ك احخك بهاااتكتخك
دا ا كت ا اكتطملاكنالدع تكرموكل لعكناإللهتمك ل لعكألم نهكنا نا.

-2ككككت

هالفكنالمنامكناله م:

ألككككككةلهم كنا ا

كناالح م:ك إل ا كتالمط

تد فك إل ا كتالمطكامكأض كنال ببهالفكنامببللمكناعًكلعتكنايلعكيل ههكضها نهك اانكنال ببا اكامك كجك
كيا كنازعهحكنااببب ابببًك ه وك
لعم أكتخكنربببعانتًچلمكتعايههكنا امكرًك ل فكأةإله كترببباك ايهلمكناا
تد فكنااإل انركرًكتلعلفكنالإلبهر بهركديبهم ك ض به كنا ا كناابببببببلح بمك ة لبهم كناابببببب بهضبم.كلماإكضبها بنهك
نهك هاإللهتمك هاعهاىكتلمثههك ا مك
تيل ك إل ا كتالمطك ي كربببببببد خكتخكنداله كأمرك اىكام كنااإل ا ك
اا ا .كابانكناعلمثكابهوكةع مبمكنارببببببباوكناربببببببإلًك نادزبهلبهركنارببببببدبهي بمكناعًكةع كيدهبهكنةلزبهضكاا اكرًك
تل وكنااإل ا كتخكن رببله ك 23امك دببفكت ببه ضكامدببفك إل ا كنالد امكناعًكتيهةًكتخكناام ك ناعي لهرك
تلبهكأمىك اىكنةلزبهضكتابببببببعمىكنال بهت.ك قبهتبسكنايب لب كتخكنامان ب كت بعكنا م كناابببببببه فك ا لب كنالبه ك
نا ا لك ناي ل كتخكنامان كن اىكةيلمنكأوكنار هملخكناالخكلي موك هاإلا كتخكنااإل ا كترثا نكرلانهك
ض ببهك ةهتكرإل ب نكتربببببب ب اكم لهتكناا ابببببببًكنالعل ببعكرًكناربببببب ب كةع مببمكدالببه كنااإل ا كرًكن يمن ك
نالبهدبببببب بم. 24ك لهب وكابانكنال بببببببا اكرًكتانضلبضكنالعإلب تبمكجربببببببعمث كنالد اكناملبهاًكالاإل ا كا عتك
ن
نرعمثاههكجضإلهكازاخكنرع لهاكيا مكأ كترالمكرًكت هالفكيإلهالمكيلىكدزهوكنااإل ا .25
اده كقالمكصببم ا كتحمةمكتخك565كأرببا كتاببحخكيلىكدببزهوكنااإل ا ك تمببتكااتكناإلالمكتاببم ك ض ك
كناملهمالمكاي ك ةنضمكناإلالمكض هك ةهتكليعل وك
صببببببإل مك ت ارببببببم.ك تفكتاككتتكتإل لتك ل كاا
كيا ك
بببحعكاا اكيلىكنا ا كناابببلح مك انهكتخكن ة بببطمكنجقعربببهملمكاللإلهر هر.ك ق كأصب ب اكناا
رإلهكاعإلالاكنا م كناابه فكرهاإلالمكضها نهكرًكنةع هاك
نازعهحكنااب ابًكتمنرإلمكتا مكيلىك" ةنامكناعي لهر".ك نك
نا يتكنالهاًكال ل كتخك"ناعطملا"26ك احخكجكلم كتلططك ندلكالممنة كناعًكر للههكاانكناعطملا.
 23هال خكتد ا.ك ,2020كSeptemberك28ل.كا فكتإلماسك إل ا كتالمطكتخككتحهوكالللزهركنالرهةفك ناراوك اااكتر اكال ا كناالح مك
كتا كرىكتهاللهه..ك ناإلمه ككيلىكت حلمك زهوكن انوك
هدرحد المكك نالإلهر هركنالمه ا ..كتطه اكنااإل ا ك ةلهم كنايل ك
ها عه https://www.youm7.com/story/2020/9/28/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%AA-.
%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D9%85%D9%86%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1/4997410
 24تإلل كصه ا . (2020, February 18).ص هم ك إل ا كتالمطكلدع ا وكناعله ك طمكناعطملا .
;https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18022020&id=66f88218-6637-41ee-afa1-7b640403427a
ران كيا كناإلهما  . (2020, September 4).إل ا كتالمطكتخكنداله ك اتكتر اكاألرله ..كتمط مك هصمكاعل ز لموكنا م كنااه ف .
https://www.youm7.com/story/2020/9/4/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86/4960706
 25تيع ك هالضكتإللمم.كتإلهر مكندرحد المكتي ك ض ه كت ا اكتطملاك إل ا كتالمط.ك
https://almalnews.com/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%B7/
 26تد ا,كج.ك ,2020كJuneك19ل.كتإلهرظكندرحد الم:كتدز اكض تمكت ا يهركتدلملمكتداك2014ك ب45كتل هاك د ض
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ن
كنيعاندب بهك
رًكلمة مك2021ك هاركناي ل كتخكناع هاانركيلىكتمنقفكناعمنصبببعكنج علهيًكتخكةهمإكنارب ب
يلىكقاناكنالإلهرظك عهم ااتكتخكي مكةهمإكنار ب .ك اانكناللططكلعمببلخك يهم كتاببح خكنايه ثركرًك
بببببببهلاكنال اك3ك 5ك لمب كتثض بمكأوكاباتكناع بهاانركجكتيب كن اىكتخكةميهبهكض بهك وكنايبه ثركقبهتبسك
هاع هااكتداكرببببسكرببببدمنرك تتكتمهاعكشببببحمناتكتخكقاعكناإلحمتم.ك هاعإل ل كرًكيه ك،2015كقه كأاهاًك
ناي مك ر ثلكرببلاببلمكتخكناع هاانركناعًكتمببلدسكقطفك ال كقده كنااببمل كالعيا اكيخكامبباهتك
تخكاالك متهتك حعكتاعلاك اا كن تطهاك ناراوكنارإلًكتلهكلممإك اىكنةإلطهاكناحها ه ك نال هتك
وك ممكت عكرببببببالفكاإلعكن ةتهركتخكناإلحمتم.ك ي كتا اكرببببببسكرببببببدمنركيهمكنااببببببحهوكالع هااك
نضعمه ن هكيلىكة ضهتك ربب ن
بمصببهكتفكي كتيارعهتك"ك هالطمكناعطملالم"كاإلالعهتكناعًكتعطل كنةنضعهت.ك
ي كمقه كقل لمكتخكنال هاا كتزه لكنااببحهوك إلده عكاهةكتا ب لمكال تماكثتكتتكناإلاضكيلىكناي ل كتخك
27
نالمن د خ
.كاإل كتتكتطملاكاانكناإلًكام كتخكنالطمكنادهصببببالمك ي كيه ك1952كال تمكناربب ب هملخكاإلًكرببببحدًك ممناك
إل ا كتالمطكض بهكلإلمتموك بهاربببببب ب ك تفكة لبهم كنااببببببحبهوك صبببببببيم بمكناعمبببببببلت،كأصبببببببالكتللبككناا مرك
ندلمهانركجكللحخكتإلللههك هاعهاًكقه كناي ل كتخكنادهسك لمهمكأاندًك ندقهتمك ههك حعكا اكقهةمةًك
تفك وكابانكناإلًكتتك ة بببببببهختكرًكنااب نلبمكدقبهتبمكناربببببب بهملخكرإلط،ك احخكتفكندالبه كناباإكضب ثكالاإل ا ك
ة لبهم كناعلمثك بهادزبهلبهركنارببببببدبهي بمكقبه كنايب لب ك بهجةعإلبه كاهقبهتبمكرًكناي بم.ك اباتكنايبه ثركتعمبببببببلخك
يله كرًكتمهجركتلعلزمكتدههكترهةفكصم ا كأ ك اشكأ كناااهامك ناي ل كتخكتمهجركنايلعكنا إ.ك
لإل اكتي نمكنااحهوكضها نهك إلمناًك15،000كيه لم. 28
"كشبحمتدهكن ربهرب مكاًك ل كضعك قسكنالطاكاعزهمإكنال بهاعكناعًكتعحااكاعكربدمك ابا كاالكناا مرك
نااإكلعابببببا كرًكنةإلطهاكناحها ه ك له .كامكادهكةيلتكأوكشبببببحمتدهكنالابببببعلا كربببببععا كرًكتهم اةه،كادهك
رببدرببلس"،كقهاسكأته كناا ب كأض كنااببحهوكناإلهةمة خكرًكي مكةهمإكنار ب كال ىكترببا.كالهكأدببهرسك"ك
اإلب كتزبه هدبهك م ممكامدبمكرًك ب نلبمكشبببببببهاكتبهلمكتإلم ك ب ضربببببببه كيب مكناا مركنالم مم كرًكناإلً.ك تدباكتابكك
نامقسك أةهكةابلفكناي ل كتخكندشبهيهركيخكندةنضمك ند ث .كرًكناا نلمك ددهكأةههكتمامك شبهيهر،ك احخك
ي كترا كنالااك ا دهكتاهشببا ل كالل هاا .كاانكامكأقعكامكريعكيد تهكلإله كشببلصك ان ككتخكتد اكك
وكأإكربببا ك نقيً.كيد تهكضه ادهكناع هااكالإله امكرهتكن رببباه كقهتمنك هاعي إكيل دهك ناإلاضكيلىك
أ ده دهك ةإلخكجكةيلتك الإلمكأ اىكاليارمك دببيده،كاإل كادهكةاإلهك مدموكيخكأ ده دهكرًكأقاببه كنا ببا م"ك
دلهك دببإلسكناا ب كأةههكارمببسك ث كتد اهه،كأدببهرسكأةههكاخكتاببعط فكنجرببعلاناكرًكناارضكض هك
وكتاككق كلمثاكيلىكراصههكرًكناإلرم كيلىكتد ك لعكرًك هلاكنال ا.29
اًكضهامكت ببه همكاإلهامكاندببً،ك64كيه ،كنااإكتإل ثك ح اكتخكنايم ك نا رسكنااإكالاكا ضضكيد تهكيلتك
إلاناكندةنضبم.ك قبه ك"كنالًكلإلالكرًكناإلاناكمتك ةبضكةهبه ً.كتز شكأإكتمبه كالدإلبهشكصبببببببإل دبهكاإل دبهكمتكأتاك
نقف.ك ألنهكاهوكضمتكنا ببببببإلمكنالًكنةسكرببببببحهوكر ههكاعا حك هايزشكنالًكر ههك تنكادسكتخكنادهسكنالًك
نكشببببإلمكرًكناا ببببهلاكاعمببببطاكته كشببببإلمك75كتعاك تشكتخكضإلككتا يههك جكتر ااهكرًكأإك قسك
اه
ن رمأكتخكا تك ةككامكاهوكيد كشإلمك لمهاكق لتك ع رفكر ههك10ك د مكاعا حكاده كتثقًكةزاككجة ك
تب رفك300ك د بم.كن 300ك د بمكمإكتلحخكتحزًكتربببببببهالزبككأربببببببامي خكت نلبهكادبه.كنادبهسكنالًكتبر الخكادبهك
27كك ث ك«ةهمإكنار »كرًكندرحد الم..ك ن
هكيلىكنااحهوكأ ك لانهكاثرع لها.ك ,2021ك June 18). Mada Masr.
ّ
مر
https://www.madamasr.com/ar/2021/06/18/feature/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D
8%A7%D8%A1-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%88%D9%81%D9%8B/
28ك ث ك«ةهمإكنار »كرًكندرحد الم..ك ن
هكيلىكنااحهوكأ ك لانهكاثرع لها.ك ,2021كJune 18). Mada Masr.
ّ
مر
29كنالر اكةزاضك
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لمهاك ل كا اإلمنكرًكنا ببببببهااكأ كتهكأصببببببإله كناا مركللمببببببمنكيلىكقاناكند ث ،كنااببببببحهوكا اإلمنكرًك
نا بببببهاا".ك يلىكصبببببي ك اكاده كةما،ك21كربببببدمكناعًكتدعإل كنا بببببحعكنادلطًكالي بببببمن هركنااإكلإله ك
نديث كأوكل هاك ببضكناإلًكقببه لببمك"نضدببهكتشكانرمبببببب خكةا حكتحببهوكأضابببببببخكةإكتببهكنالإلببهرظك نالإللل خك
بببهلاكنال اكتشكأضابببخكتخكادهك
نديثت خكقهامن.كنضدهكرًكناإلإل إلمكيهل بب خكرًكتحهوكامل ك متًك
جكاًكتحهوكتهكضرببببلشك هالإلهاةمك هالحهوكادهكاًك ادببببضكتدطإلمكرببببحد م.ك نضدهكتشكيهل بببب خكتإلسك
ن اضكي ببهوكلممنكلدإلا ةهك هايهر م.كنضدهكيهل ب خكرًكشببإل كاا ا ك يد ةهكأرببهةا ب انر.ك اكيلها كادهك
تعحلزمك2كتل موك د م".ك قلسكناابب ب ك هاعرا كيلىكاث كةماكرًكارمببببههكناعه كالعيهتعكتفكةهمإكناربببب ك
يلىك ةهبه تدطإلبمكي بببببببمن بم،كرإلبهابسك"نضدبهكتشكيبهل لخكةابببببببلفكاللبمكي بببببببمن بهركمإكتبهةً.كنضدبهكتشك
يهل بب خكرًكي ببمن هر.كنضدهكيهل بب خكرًكتدطإلمكشببيا مكنا ببمنااكر ههكدبب إلمك ناا مرك ل ك يضك
"كالبهكأدبببببببهربسكةماك
متكتشكالط.كامك يبهل لخكلم ا نكمتكلاإلىكجة كلهب نكترببببببباكالهبهك لادمابهكتخكن
تعابببببه لمكيخكتزهم كناي بببببمن هر،ك"كامكادهكي بببببمن هركري نلهكلاإلىكنةنإك د رفكنشبببببعان كنادسك نال هتك
ناحها ه كنةنإك د رفكرمنت اكاعكشها كامكادهكي من هركلاإلىكنةنإكر ضكتل زمةهركرًكتي تك متده كنةنإك
يد ةهكتطهرً كامكادهكري نلهكي ببببببمن هركنةنإك لادهكتياببببببحاكأتخكتاا إ كامكادهكي ببببببمن هركلاإلىكنةنإك
30
يد ةهكت ارمكن ع ن ًك ني نمإك منا كردهمل "
أتهكاندبببببًكرهمكا اكتإلعدفك لطه كنا امكيخكتطملاك تإلاببب ب خكض ه كنالمن د خ،ك"كنضدهكتشكترببب ب ق خك
تمدبماكنةهتك هلز خكيل دهكمت.كنالابرامكالههك وكن اضكر ههكتحاب كاثربع لها.كنضدهكيلىك ي كأتعهاكتخك
كاما كنجرع لهاكرًكندرحد الم.ك
تطهاكناد امك قالا خكتخك رطكناال .ك متكنالًك ثاهكتخكأاتكنالده
نرإلسكةماكقه لمك"كناإلحمتمكتهكصبببإل عشكرمر كتخكنادم ك ناع بببزسكأوكةهمإكنارب ب كتدطإلمكي بببمن م.ك
تهامك هلخك وكتخكاه كشبببببهاك هيمنكأاضكنالطهاك أاندبببببًك ل كأاهرببب ب هك من وكته وك أادبببببدهكاًكن اضك
نامض كنالًكره دببلمكي ببهوكلإل ا نكليللمنكنال ببا يهركنجرببع لهالمكنالًكنضدهكتشكيهار خكيدههكضه مك
ي بببهوكله نك متدهك هاإلهةموكاهوكجة كلإلمامنك وكمإكتدطإلمكي بببمن م.كمإكتدطإلمكشبببيا مكةلههكةإكأإك
31
ضًكشياًكتهةًكرًكندرحد الم".
يث كيلىكتاك،ك ن
رإلهكاعمط مكت ىكالإلً،كر وكناابببببحهوكليعاا وكأوكتهكلإل ثكرًكةهمإكناربببب كامكتمامك
كاب لهتكرحا كيخك
تحاناكالبهك ضب ثكرًك لا كنامانلك رببببببحبهةهبه.كندةنضبمكثتكناهب ك ناا فك األربببببببفكا
ناطالإلمكناعًكرب عتك ههكتيملمبهت.ك ا فكرب لعلفكتيملضكأصبإله كناا مركيخكأصبإله كناماشك تهتنك
32
ر إل ثكااحهوكندلمهاكناإل لت
لتي ل كنااد مكناعإلع مكالل هت:كنالإللمملم
تإلماكنالإللمملمكنااإكتحلفك5كتل هاكلي كنآلوك نض كتخكأاااكنال ببهالفكناعًكتلسكرًكندرببحد الم.33كتإلماك
نالإللمملمكنااإكللع ك ضم ك23كا لمكتعالكليعااكت ببببا اكقمتًك تتكتاببببل عضكشببببالهوكن تعك امكله وك
اإلعكناي ل كتخكنال بببببهاعكنالعيلإلمك إلاامكنالا اك تإلابببب خك مم كنال هتكناعًكليعااكأض كتربببببهمااهكرًك
ندربببببحد الم.كلعحموكنالإلماكتخك6ك اىك8كضهانركتا المكرًكاعكنتمهتك ي كام كنا امكاإلده كنالإللمملم.كتتك
30كنالر اكةزاضك
31كنالر اكةزاضك
32كتإله :كناإلاضكيلىكةإلمك30كتخكأاهاًكي مكةهمإكنار ك هدرحد المك اا كنيعاندهتكيلىكناعهم ا.ك ,2021ك June 5). Mada Masr.
https://www.madamasr.com/ar/2021/06/05/news/u/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AD%D9%88-30-%D9%85%D9%86%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D8%B2%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7/
 33تد ا,كج.ك ,2020كJuneك19ل.كتإلهرظكندرحد الم:كتدز اكض تمكت ا يهركتدلملمكتداك2014ك ب45كتل هاك د ض
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تدز اكاانكنال ببببا اكيخك ال كناه همكناإلمت مكالإلمنركنالاببببلإلمكتداك نلمكراانلاك.2018ك ضابب ب كتإلالاك
زمك بببحعكتاهشببباك ا اكتاهشبببا"ك احخك ال كن اان ك
أ اهاكناله كر وكاانكنال ببكبا اك"ك ل ك40،000ك
ة باركأوكاانكنال با اك ل كضمناًك50،000كراصبمكيلعك هددبهرمك اىك150،000كراصبمكيلعك بحعكا اك
تاهشبببباك احخكاتكلعتكة بببباكأإكتيلمتهركيخكناح ز مكناعًكتتك ههكضاببببه كااتكن اقه كأ كتإلاببب لههك يخك
ناعيالفكنالعافكالبه ك لعتكنيعابهاتك"كراصبببببببمكيلبع"كأ كتبهكجكلعتكنيعابهاتكاباابك.كلعتكناعا ل كا لبهم كنازاخك
ناعمبها لبمك نجقعربببببببهملبمك ببببببحبعك ًكابرضب كةعبه ك دبه بضكناعًكت هاكتخك ث كنرععبهحك يضكنالعبه اكتإلبسك
كتخكأا نوكاانكنال با اك
ناماباك ليهل اك تربهت تكاد رب مك هصبمكتعمبلخك"40كشباامكتربالم"34ك
امكتإلم لببعكتلاكنالإللمملببمكنالببه ًكتخكتحببهوك"كتلً ك ببهاإللببهتببمك ن تانض"ك اىكتحببهوكلعتكنربببببببعل ب نتببضك
تإل للضكام كتخكن صبم كنالهملمكالل با اكناعًكللحخكنربعمثاههك قربىكما م.35كيلىكربا عكنال ه ،ك
نالاببببببهضمكناعًكنرببببببعل تسكايلعكتديطزهركمن الم،كنرععهحكتإلثركتمهالمك تمر اكتمنقفكالابببب ب هانر.ك
هددبببهرمك اىكتهكربببا كر وك كأربببهربببًكتخك هت مكاانكنال بببا اك هادابببامكالطه كنا امكامكأةضكتتك
ث كناإلاخكيلىكاخلمك"كناعانثكناإلمببببببهاإكاهرببببببحد الم".كالهكأوكاانكنال ببببببا اكتخكنالعمقفكأوكللل ك
راخكاثربع لهاك هددبهرمك اىكنالابهالمكرًكضعك كتخكنال بحلمكنالا المكنالعرصبلمكرًكندركبحد الم.ك
رًكدبببببم كناعاا كيلىك ل كراخكاثربببببع لها،كلعتكضها نهكناعا ل كديهم كنربببببعل ن ك"تربببببهةفكن شبببببمه ك
نايهتمكناعًكجكتيلع"ك 36تخكنالهتكادهكتثض مكأوكنالرببببببهةفكناعًكجكتيلعككاهةسك كتخكنتمهتكضحمتًك
اا اكرًكيربببباكتاها كرًكناعاببببي دهر.كااتكنالرببببهةفكناعًكتيعااكا اكتاببببعملمكأ كجكتإلإل كأا هحك ألنهكاهوك
نااببببا لكتتك يههكاعإلم كنا امك هرببببعمث كن اندببببًك تمل فكندلانمنركناالي م.ك يلىكناااتكتخكأوكاانك
نجتمهتكجكلإلعرباكرإلطكيلىكتربا،ك عك ةضك كأصب عكرًكتدط كناد ه كنالهاًكناد مكا ااناً،ك جك ةضكل ريدهك
اطاحكأربهلمكيخكتزمب عكنا امكاللحاب كيلىكضابه كندةعهج.كتفكن اكرًكنجيعاهاكأوكااتكنالربهةفكجك
تإلم كرإلطك هدةعهجك هاعهاًك هالابببهالمكرًكةلهم كنادهت كناإلمتً،ك عكأةههكألمب ب نهكتابببهي كرًك ل ك ه فك
ن.ك ن
رإلهكال م كنااه ف،ك
تاعإلا ك يلىكناااتكتخكي كة اكأإكتيلمتهركيخكيله كااتكنالرهةف،ك وك
رب وكاباتكنالربببببببهةفكج ك لعتكنربببببببعلب نتهبهك حبهتبعك بهقعهبهك بهاعبهاًكربببببب حموكادبه ك" انت ك يبهم كتبرا بعك
اثربببببببعزببهم كناإلربببببببمىكتخكنالرببببببببهماكا اكنالابببببببعملببم".كليب كاببانكنال بببببببا اك كتخك" طببمكناعدل ببمك
37
نالاع نتم".
رًكدبم كاانكنجتمهت،كر وك كتخكنالابهضمكناليهمكنربعل نتههكرًكت با اكنالإللمملمكنامبلتكرب عتك
كض كنجةعزها،كتخك ث كياضكتاببه ثركت عكقام ك٪30كرإلطك
يادببههكاللاببع لالخك ماضكناا فك ا
تخك لهاًكنا لخكالإل .ك هددببببببهرمك اىكتإلملعك كتخكنالاببببببهضمكنالعمرا ك اىك3ك إل انركنصببببببطدهي مك
يضكن تهاخكناعار ه مكيلىكتاهضمك17،000كتعاكتا ف.38
 34ت ضسك رلهي ع.ك ,2020كAugustك29ل.كتإلماكنالإللمملم..كللل كنرع لهانرك إل لمك40كتل هاك د ضكاهرحد المكتزهص عك ة
نالإللمملمكرًكندرحد المك ت مل ضكأته كنالمن د خ.كhttps://almalnews.com/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AE%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-40/
 35هال خكتد ا.ك ,2020ك Octل.كت ا اكتإلماكنالإللمملمك هدرحد المكتخكتاعدإلفكتللزهرك أ همك اىكشالهوكض ه كتا اى.ك
https://www.youm7.com/story/2020/10/21/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86/5029517
36كنالر اكةزاضك
37ككنالر اكةزاضك
كتطاحكي انركنازاخكنايإلهالمك هدرحد المك
 38تههكلمة .ك ,2020كSeptemberك17ل.ك« هرع لهانركتعمه ةك100كتل هاك د ض»..كتاهما كناا
ك“تيهكةادًكنالاعإلاع”.ك
دلخكتاهما كناا
https://almalnews.com/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AAه كتإلماك
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احخكاألرببببفكاده كت ببببحلمكاا ا ك نض كت ببببمعك ه كرببببحهوكنالدطإلمك اًكياماكنا ببببهاا.كاإل كقهتسك
نا امك هازيعك اده ك ابببباكالياما،ك احخكيد كتله امكأاهاًكنالدطإلمكرببببعاببببلفكناي ل كتخكنا ببببحه ىك
لرببمخكناتزهاكنامابباكنايهاًكتلهكللدفكنالاببد خك ناإلمنتعك نالادببىكتخكناإل ا كيلىكياماكنا ببهاا.ك
قه كأض كناابحهوك هاإل لهكيخكرمن كنال با اكناي لمكر لهكللصكنال بهاعكنالا المكرًكأض كتإلهجرك
ت ىكترا،ك احدضكتااكت حلع خكتاا كر هتكنال ا ا.كنال حلمكن اىكاًكأةض ا لضك زعكت كنضع ه هرك
جكلابعط فكياماكنا بهااك ةضكجكلابعط فكنربعل ن كناماباكنايهاً.كالهكتإل ثكألمب نهكيخكصبيم مكصبيممك
كرإلطكاا إكنجضع ه هرك نالادبى،ك احخكألمب نهكاألشبلهخكناالخكليهةموكتخكنالموكنالادبًك
ناماباكا
تخكنجاتزهيهرك ةع ممكاعمربب ب فكنالإلماكاتكلي كاده ك الإلمكاياماكنا ببببهااكم وكتمن همكااتكنالعهي .ك
قه ك ع ببا ضكصببيممكنامابباك رببيممكتادىكتخك4ك من ك وكترببي ،ك اًكيلل مكتااإلمك ننك هاداببامك
اض،ك ربم نصبهك امكتمبطاكالإل ه ك ااككتاتهو،ك نض كأثده كتاه ضك اىكنايلعك تا كأ اىكأثده كنايمم ،ك امك
أتاكلمببطاكايللضكلمت نه.ك تتكرببمن كرببهادمكأ اىكيلااهك58كيخك تحهة مكنرببعل ن كأإك ر ب لمكتمنصببثرك
اياماكنا بببهااك انهكتخكصبببيممكنامابببا،ك احدههكقهاسك وكاانكأتاكتابببعإل عكض هك وك ربببه عكنالمنصبببثرك
نالعمرا كاًكربببببب ها كأ ا ك عحلزمكيلىكن قعك15ك د مكاللا كنامنض كأ كناعماعم كناللدماكرًكناي ل كتخك
نالديطزهرك نااإكر حلزههكألم نهكضماًك10ك د ههركاللا كنامنض ك اًكتحلزمكجكتاعط فكتإلللهه.39
رًكدبببم كااتكنال بببهاعكقه كنالهد سكا تكناإلالاإكيمبببمكتمل كنادمن ك عابببم عكت بببحلمكناتزهاك
ناماباك هددبهرمك اىكت بحلمكنالابهرمكناحا ا ك خكنامابماكتلهكناابحهوك خكنامابماكتمبطالخكاإلطفك
تابببببهرمك مللمك تمه .ك أ دبببببلكناإلالاإكأوكةلهم كااتكنالابببببهرهركت ل كتخكنضعلها مكياماكناابببببحهوك
ال بهااك انهكتخكنربعل ن كنامابا.ك اده كشبحمىكتخكأض كنالمن د خك لربمخكةز كنا بروكقه كر ههك
ةضكتياضكال ببببحعكصببببإل مكالزعضك200ك د مك ي كنرببببعل نتضكالمابببباك مببببفكتانركتلهك يلضكلإلااكياماك
نا ببببهااكم وكصببببيممكنامابببباك امكأتاكلعطل كناإلز كتخكيلىكضمن كناطال ك امكأتاكشببببهلكألمبببب نهك احخك
بهاداببببببابمكابضكامكأتاكأا اكربببببببهمابمكتخكصبببببببيممكناماببببببباكالبهكأوكة لبهم كنالابببببببهربمكأمرك اىكة لبهم كتحلزبمك
نالمنصثركناعًكللحخكنرعل نتههكالمصم كالحهوكاهوكلرعك ا ضكرًكنااه كتمهةنه.40
ةهقشكنا اعماكتإلل كنالط كنالا اكرًكناعلط طكناإلمباإكنالابع ن كناا ن عكالعربل تكناإلهاًكالإله اك
ناطالكناابببباليمك تإل ثكيخكنرببببعل ن كي مكأاااكتخكنال هملخك هددببببهرمك اىك شببببهانركنالا اكناعًكللحخك
نربببعل نتههكاعإلملعك تمةلفكضاامكنالا ا.ك أ صبببىك ي كناابببلهحك إك رب ب لمكةإلعكيه ك لثوكناإلهرثرك
ناعًكلم كأوكلحموكاههكتابببهاك هخ.كتخكناللحخكتطا كتاكك هاعمنةإكتفك دبببفكض كالابببايمكناإلربببمىك
الاب هانركا لهم كن تهوكيلىكنالإلماكالابحهوك اع بم يهتكألمب نهكيلىكنربعل ن ك ربه عكنادإلعكنايه .كالهك
أدببببببهوكأوكاده كناي ل كتخكناا ن عكالماببببببماكنايها مكتمدببببببإلن هكأوكناماببببببماكتيعااكثهةًكأرببببببمأك رببببب لمك
تاببببعل تمكاياماكنا ببببمنااكرل نلهكرًكأتالحهك أ ا هكلعتكنرببببعل ن كأةزهلكنال ببببه كناعًكأثاعسكأةههكأا اك
رهيل م.ك اااككندشبهانركنالا المكناعًكلم كأوكلعتكنربعل نتههك هددبهرمك اىكنالطاهركناربدهي مكد اهاك
ناابببببب بهانركيلىكتلز فكناابببببببايبمك قبه كتاببببببعب نابهك ليهب كنالمنامكنايبهال بمك ةبضكجكلممةكأوكلحموكادبه ك
تلط طكيلانةًكم وكأ اكنضع ه هركناابثتمكرًكي خكنجيعاهاك نلمكتخكتاضلمكناعربل تك رًكااتكناإلهامك
%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF/
39ك له ,كو.ك ,2020كNovemberك 10ل.ك«نالإللمملمكنام ل »..كةإللمكضمهالمكاتكتاناكرحهوك«نالإلما».ك Mada Masr.
https://www.madamasr.com/ar/2020/11/10/feature/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8
%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%A7/
40ككنالر اكةزاضك
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كالاب هانر.ك أ اننكنقعاحكنا اعماكنالط كتل ل ك طمطكناعان ك ةلهم كضها ك
تحموكن املمكالل ببه ك ا
هصببببمكالإلهرثركنايهتمكاعإلل عكنالاببببهرمك ناإللعكيلىكنال ببببه ك رًكةز كنامقسكلم كتإل ل كرببببايمك
ناابب هانركاعحموكتخك30ك اىك50كات/ناابببهيمك ده ن كيلىكياضكنا بببهااك هددبببهرمكا لهم كناعإله يهركاعحموك
تعهضمكاعكتهمكتعاكالعلز فكتخكضلعكنال ًكالاهرهرك مللم. 41
الهكأةضكةاضكيلىكدا ا ك ممكأاصزمك هاتزهاكا اكيهاًك تحموكتدهرامكجرعل ن كت إكنجضع ه هركنالهصمك
دبببا ا ك دبببفك شبببهانركتا المكت م ك حهت انركتانقامكضعىكجكتإلم كنااب ب هانرك عمهاعكندشبببهانر.كأتهك
ىك
هاداببامكالمابباكرإله كناإلالاإك اهاكت ىكتربباك رةضكقه ك عإل ك ل كاعاا كترببهي ،ك احخكم وك
ضعىكنآلو.ك اهوكنجقعانحكنالإل كامكنربببعل ن كنامابببماكالابببهضهرك يثة مك يهم كنربببعل ن كن ا هحكتخك
ااتكنا يهلمكاعلملعكأيله كص ب هةمكنالرببهي .كأتهكنآلوكرهاماببماكأصبباإلسكتحهوكااا كنال هتكةع ممكا لهم ك
ن تطهاكرًكندرببببببحد المكتلهكللدفكضعىكن صببببببإله كتخكنرببببببعل نتههكرًكنامقسكناإلهاًكتلهكلماااتكيلىك
ناعياضكالطاكياماكثلهوكضهانركتا الم.42

-3ك تإل ل كر هلكندرحهوكرًكن ةتهرك لمهمكت

هالفك رحهوك للم:

ألكأةتمكرإلمطكنالدهة كنالاعلا
يلىكتاكنايإلممكنالهد ب مكتر ب اركندرببحد المكيلىك ل فكنالإلهر هرك هاداببامكاي مكنالاهةًكناعًكتدهها.ك
قه كأض كنالمن د خك هال بهاامك إلحهلعضكتفكت ىكترباك ربامكتزهصب عكربإلمطكتد اضكرًكشبهااكنازام سك
نااإكأمىك اىك ره ك6كأشبلهخكرًك.2020ك إلاب كتهك امكرًكمرعاكأضم كر وكأا اكتخكة فكنالاهةًكناعًك
رإلطسكرًكتراكرًكنازعا كتخك2014ك اىك2016كاهةسكرًكندرحد الم.43
تم ا ننكقهتسك ره عكنديث ك طاحكاانكناامن كاليارمكنااا ك ان كناي مكنالاتزفكااإلمطكنالاهةًكرًك
ندرببحد الم.ك رًكأض كنالإلهجركتيإلاسكرببها كر ب فكقرببمكنجةه هاكنالررببه إكالادىكنازام س.كاإل كتتك
ة به كنالادىكرًكيه ك1941ك ي ك ره كنالهاككن صبلًكتداكي كربدمنركأصبالكناماثمكنا باي خك نالث ك
نام مكاتكنالام ا خكقهةمة نهكيخكنالادى.كقهتسكناالطهرك ص ناكأتاك ةنامكنالادىكتداك20كيه ك احخكاتك
لعإلا كأإكشبببلصكتخكنالملميمكنالابببم امكقهةمة نهكيخكنالادىك رًكااتكن ثده كتتك صبب ناكأتالخك الخك
ببهدةناببمك اببهوك ااتكقاببعكربببببببإلمطكنالادىك يببهت خ.كتببهكض ب ث كلعطل ب كرهتكأا اكاإلببهةموكناادببه كنالمض ب ك
نالاتاطك بهاا ا قان بمكناإلبهةمة بم.كناإلبهةموكنالبااماكأيثتكلدصكيلىك ان نركتي دبمكالعيبهتبعكتفكنالابهةًك
نالع ني م.ك نلمكااتكند ان نركلعطل ك اربببببه كامدمكتخكناابببببلطهركنالإلل مكاليهلدمكنالادىك صببب ب ناك
مكأ كال م.ك
تإل تكجضع ه هتضك ده كيلىكتاككلعتكتربببببد فكنضع ه هركنالادىكربببببمن كاهةسكتات تكأ ك ةنامك
ثتكتإلااكنالمدمكنالعلربربمك صب ناكتإلالاكدثاهرك ند ثنكيخكااتكنجضع ه هرك نامقسكنالطلم كاعدز ااه.ك

41كنالر اكةزاضك
42كنالر اكةزاضك
43كر فكنا لخ,كس.ك ,2021كMarchك15ل.كادهكندرحد الم..كةرفكيإلهانركتراكنالدهها كا لده.ك Mada Masr.
https://www.madamasr.com/ar/2021/03/15/feature/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%87%D9%86%D8
%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D9%81%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1/
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ده ن كيلىكتاككلعتك طهاكصبببهض كنايإلهاك إلاناكنالادًكيلىكنرعانضك ةضكنا بببلصكنالابببم
تدز اكااتكناإلانانرك هاعهاًكتام كألم نهكيخكتإللعكناي كنالهمإكتفكرحهوكنايإلها.44

كقهةمة نهكيخك

ك رًكااتكنالاضلمكلعتكتيل كناإلاناكرًكتحهوك ندبببلكرًكنالادىكا انتك ل فكناابببحهوك رًكضهامكاتكلربببعك
اانكناإلاناكاايضكنااببببحهوكأ كأصببببإله كنايإلها،كتمدببببفكةاببببلمكأ اىكرًكتإلاكنااببببلطمكنالإلل مك قاببببتك
نا بببا مكناعه فكاليإلها.كرًك ث ك15كلم كتخكند ثنك هاإلاناكلإل كاللهاككناع لتكثتكتر اكنالمدمكقانااهكرًك
ث ك30ك لم كتخكتبهال كتإلب لتكنا بببببببحمىك ليعااكقاناكنالمدبمكقاناكةهبه ًك ن ب كناعدز باك تخكناليعبهمكيب ك
ناإلب ا كيلىكنامصبببببببم كايدمنوكنالبهابكك بهاعبهاًك يب ك ثابضك بهاإلانا.ك رًك ا وكأ اىكقب كلارضكنالبهابكك
نرببببعث كناإلاناكتخك ث كنااشببببم ك اهتهوكنال ببببحلعهوكتاببببهالهوكرًكتيط عكناعدز ا.كأتهكرًكضه ك طهاك
صبببببهض كنايإلهاك ارمبببببضكاعدز اكناإلاناكلم كيلىكناابببببلطهركنالإلل مكناإلم كيلىكنايإلهاك تماًكتهلمكةإلعك
نالابعر الخك ناابحهوك اىكأتهاخكربحد مك ل ك ل
رإلهكالإلهةمو.كأتهكرًكضهامكندةنامكنام مكأ كناحل مكلم ك
يلىكناابببببلطهركنالإلل مكناإلربببببم كيلىكقاناكقمبببببه ًكلابببببللكاههك هاعدز اكنازماإك رًكضهامكناإله مك اىك
ناعات ت،كلاللكناإلهةموكنالاعر الخكناإل كرًكناعات تكيلىكةزإلمكنالهاككم وكناإله مكالمماكاضكيخك ال ك
رببببببتكترببببببهالفكناعات تكتخكق لمكندلمهاك احخكجكلممةكريعكتاكك جك ي كصبببب ب اكقاناكنالإلحلمك ااتك
نالعهاهركناا ا قان مكتيطعكتدز اكناإلانانركناههتمكالدفك قماكضمنمثكترره لم.45
أتهك هادابببببامكامنقيمكنازام س،كراهاااتكتخكأوكناإلهةموكلابببببللكاللابببببعر الخك عدز اكناعربببببل إلهركيلىك
ةزإلعهتكنا بببببلرببب ب م،ك جكأةهتكاتكلابببببعط يمنكتإللعكنالالغكةع ممكا لهم كناعمبببببلتكنااإكأمىك اىكناتزهاك
تحها فكناعات ت.ك خكنالاببببببعر ا وكأوك تحهةهتكنامببببببمطكيلىكنااببببببلطهركنالاببببببم امكاعإللعكةزإلمك
ناعات ت،ك احخكاألرببببفكاتكلاببببعط يمنكنازمةك هانكناااهو.كقه كأض كنالعإل ث خكال ىكتربببباك عإل لاكتحلزمك
ا كتادًكتعمرطكناإلمتك إلمناًك100،000ك اىك150،000ك د هن ه. 46
أض كنال بببببهاعكن اىكاًكتإلز كنالث ك ناماثمكيلىكتإللعكةزإلمكناعات تك اانك وكة ه كندلمهاكناإل لتك
جكلمراكأإكتحاب ك دبهرًكاللث ك ي كناإل ه ك هاعات لهركنالطلم مك اااككأصبالكناه كامكناإلعكنامض ك
اللث ك العللصك تخك يإلممك ندلمبببها كناإلب ب لت.ك رًك ل فك ن ضمن ك تخك ن راك اللث ك مرفكتالغك صبببببببم اك
اللابببعر الخكد ث كنا بببإل ك ةنامكنالادىكديهم كنربببعمث كن اضك يههك لالغكأيلىكاثربببعزهم كتخك
رعا كنجةماهاكنايإلهاإ.كاألربببببفكاانكناد ه كأمىك اىكرإل نوكنالابببببعر الخكنا إلمكرًكناابببببلطهركنالإلل مك
ةهتكيهم ن كليعإل وكأوكنالهاككتمن ركتفكنالابم ا خكدصب ناكقاناكا كاعإلإل كتحهرب كتهملمكاللهاك.ك
را ب كتخكتإلز كنالث كيلىكتات تكنالاببهةًكناإل ب للببم،كليلببعكناد ببه كيلىكتإلز كنالث كاعا كنايإلببهانرك
اثةه ها.ك احخكرًكندربحد المكلم كربا ك اكجةه هاكنايإلهانرك ناابا كرًكناإلإل إلمكامكأوكندربحد المكك
تب لدبمكربببببببهضل بمكتلبهكليدًكة لبهم كن تطبهاك ناا لبهحكالبهكأوك ممابهكيلىكنااإلاكتابهشبببببببا ن كلعطلب كتمنمك دبه ك
تلرمصمكالإلزهوكيلىكنالاهةًكتخكنجةه هاكرًك عكااتكنا ا وكنالده م.ك هددهرمك اىكت حلمكنةه هاك
نالابهةًكناإلب ل بم،كضعىكامكاتكتحخك تبرامابمك بهااببببببحبهوك يب .ك ادبهكةمب كضبهابمكأ اىكرًكضبها كنااإلطبها لبمكناعًك
نةههاركرًك2012كتعاباامكرًكتإلععك19كشبلصك ابا كشب كقا ههكتخكنالاهةًكنالمه ا كتلهكتابا كرًك
نةه بهاك ًكرًك يضكنالابهةًكنالمبه ا .كأ ل كيلىكابانكنالادىك"كيلبها كناابببببب مبها "كاهشبببببببها كا ببببب ب ك
ناتزهيههكيلىكقطيمكأاضكتنركياضكصبم اك ااتكنالابهرمكنامب إلمكتديسكتمهممنركندةإلهتكتخك انجك
نام هك اهمامك اااككنيعل ركناالطهركيلىكنالمن د خكاللاهي كتلهكأمىكاإللمكازه كنايلل م.47

44كنالر
45كنالر
46كنالر
47كنالر
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لي كتربل تكتادىكنااب مها كتربل ل نهكشبه نيهكرًكربملكنايإلهانركضها نهك ةضكتربل تكتا لكالمهلمكرًك عك
أةتمكندربببحهوك ناتزهاكأربببيهاكن اندبببًكتلهكضز كنالطمالخكيلىكشبببان كقطفكأاضكصبببم ا ك ده كتاهةًك
شبب ب ل كنجاتزهاك ببببحعكجكلعدهربب ب كتفكتاببببهضمكن اض.ك اانكلميعك ان نركنااببببثتمكأا اك ةيه ن هك جك
ن
ننكتهلبه.ك رًكاباتكنادإلطبمكيل دبهكأوكةعباااكضحتكنالمل ك
تملب كناا لكناحبهرًكا ربببببببالكنجةعابهتك ا هبهكأتا
ن يلىكالإلمنركنالاببلإلمك ي كيه ك2011كض هكاه كاده كتاهما ك هاعيه وكتفكنالهد ر ب خكنالعلرببربب خك
ايلبعكتلفكلإلعمإكيلىك ان طكامل فكنالابهةًكا اكنآلتدبم،ك احخكاباتكنالابهما كاتكتربببببببعك اىكض كناعدز با.ك
يلىكناااتكتخكأوكصد لكناي من هركلاهي كرحهوكنالاهةًكنالعاهقطمك ناعًكتتك ةناعههك حعك ً،ك
جكأوكصبببزموكنجةع هاكالإلربببم كيلىك ن عكربببحد مكجكةههلمكاههكالهكأوكااتكنالاهما كتمقزسكتداك2003ك
ن
كيخكنيعاهاكنااحخكضإلهكيهتن ه.48
ام كتخكتان فكة ه كتاها
لكتد ماكنا

امكناإلهاًكال

ا يهركندرحهوكناا لع

ن
هربببببتك"تيهكةادًكنالابببببعإلاع"كالعيه وكتفكتد لهركنالمعلفك
ته وكنالاهما كناا هرببببب مكاهربببببحد المك
نالب ةًكرًكيلل بمكناعطملا،ك احخكجكلم ب كتيلمتبهركتإلب م كيخكناعيبه وكتفكنالد لبهركنالب ة بمك جكلم ب ك
تمدبببب ب لكالهكلياوك"نالمعلفكنال ةً".كنا نرفكن رببببببهرببببببًكاهانكنال ببببببا اكامك"ناعمل كيلىكت ببببببحلمك
ناي بببببببمن بهر"كناعًكتتكتربببببببملاابهكرًكنديث كيلىكتاكنايإلب كنالبهدبببببببًكيلىكأةهبهكت بببببببحلبمكتع نلب كمن بعك
كناي بببببببمن ببمكيلىكتلببهازببهركنالاببهةًكناعًكتيعااك
نادابببببب كنايلانةًكاهربببببببحد ب الببم.كلإلفكام كنالدببه
ندربببحد المكن اىكر ههكيلىكتابببعمىكترببباك ن
رإلهكاعإلالاكأ اهاكناله ك ابببا كةلهم كناعي لهركرًكنالاهةًك
بحعكا اكت با ا.ك تتكتزاب اكربا كاانكناعربد فكام ممكندربحد المكيلىكشبالطكربهضلًكدكب كتإلهطك
هااإل انرك أضمنضكنالللكتفكي ك ممكراصبببببببمكالعمربببببببفكربببببببمىكرًكناما كتلبهكأتهحكنازاصبببببببمكا لهم ك
ناعي لهرك قهتمكتاهةًكا اك تدم. 49
قه كضابببدًكضهرظكيمبببمكتمل كنادمن كرًكندربببحد المك"نةع ا نك ربببحد المك ثكي بببمن هر"كتعرببب اك
ك
كيلىكأال مك دببفك"كتطملاكنالده
ندرببحد المكصببد لكتدل مكندرببحهوكا اكناارببلً،كض هكأا كناا
ناي بببببببمن بم،كضعىكتلعزًك بهاعب ال "كابر املبم.كتخك ث كاباتكنااخلبمكتتكنربببببببعلب ن كابانكنارببببببدب لكاعلملبعك
ناي ل كتخكنالإلهر هركالإلمكندرببببحهوكناي ببببمن ًك ندرببببحد المكتخكدببببلخكنالإلهر هركنالاببببعز ك
هانكناعلملع.كرًكندربببحد المك هاعإل ل كتم هسكنامهممكال بببا اك بببهلاك1كنااإكتتكتدز اتكرًك2015كتخك
قاعكناه همكناهد ر ب مكالإلمنركنالاببلإلمكناعًكأقهتسك ض نركرببحد مكشببهتلمكنال تهرك نازاخكناعمهالمك
نجرع لهالمك تمراهركتيل ل م.50

48كنالر اكةزاضك
كتطاحكي انركنازاخكنايإلهالمك هدرحد المك
 49تههكلمة .ك ,2020كSeptemberك17ل.ك« هرع لهانركتعمه ةك100كتل هاك د ض»..كتاهما كناا
ك“تيهكةادًكنالاعإلاع”.ك
دلخكتاهما كناا
https://almalnews.com/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF/
 50ش الخك هاا.ك ,2020كSeptemberك7ل.كضادىكضهرظ:كي من هركندرحد المكتعإلم كاحلامة كرىكيه كناا اً.ك
https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/3173772%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%81%D9%89%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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قبه كنديث كتم اننك زعلكتلزبهركناادبه كناللبهافكرًك ل فكنالإلبهر بهركةع مبمك صببببببب ناكقبهةموكتلبهازبهرك
نااده .ك ن
رإلهكالعمط مكنديثت م،كتتك صببب ب ناك133،000كقاناك ةنامكرًكندربببببحد المكرإلطكتداك2011كضعىك2019ك
الاهةًكتربدزمكيلىك ةههكتلهازم.ك ن
رإلهكاحث كتإلهرظكندربحد المكتإلل كنا بالفكتفكنا م كناابه ف،كر وك
ااتكنالاهةًكناللهازمكتعمبلخكناعي إكيلىكأاندبًكيهتمك أاندبًكةاني مك تلهازهركاثاتزهاكنالابلمح...ك
ا .كتتكت بح عك ض كناع عكناابالفكايلعكتابلكشبهتعكامل فكنجةعههاهرك ي تهكأيلدسكنالإلهر هرك
حعكيلدًكيخك ممك"يإلم هرك هم ك إكرهر كأ كتهلع"ك هددهرمك اىك ص ناكقاناك مقفكترهاللكنااده ك
رإلهكال م كنااببه ف،كتداكلدهلاك2020كتتك صبب ناكقاناك
ال ك6كأشببهاك تإلملعكناللهاز خكالد ه مكناياببحالم.ك نك
ص ب ناك1635كتخكتملماك1995ك تتكةإلعك382كضهامك اىك ناإلمببه كناياببحاإلكض هكتتكضا ك٪90كتدهتك15ك
لم .51
ن
رإلهكال م كناابببه ف،ك
أتهك هادابببامكال بببهاعكنالا ا،كتتك ةنامكناي ل كتخكنالاهةًكناللهازمكيلىكتإلماك.54ك
قهتسكنا امك يلعكت ابلكاي مكناابحهوك ةنامكناللهازهركاإلعك ل فكنال بهاعكنالا المكرًكنالدطإلم،ك
ك هامببا ا كتعمراكا ىك ل فكنااببحهوكتلهكليدًكأوكيلل هرك
احخكنجيعلهمكيلىكنامالكناإلهةمةًكنااإكا
ندةنابمك ندةنضبمكربببببببعحموك ل به بمكيإلبه كالزإلان كأ كن شببببببلبهخكا اكناإلبهمالخكيلىكناإلربببببببم كيلىك ب تبهرك
نا ام.52
جلك اإلهركندرحهوكن

اى

رًكملاببلااك أركتمهممنركدةنامكتلهازهرك دببفكنا كناعًكتعمببلخكن اندببًك نالاهةًكنالإلهتمكيلىك20ك
ر نوكتخك"ن اندببًكنايهتم"53ك ن ت المكنام ل ك ت ببهاوكر ب عًلكامكت ببا اكدببلتك ل كلعمببلخكتإل لتك
رببببببحهوك لعكالي ببببببمن هرك لإلعمإكيلىك25،000ك ض كرببببببحد مكتعمببببببلخك ض نركرببببببحخكن علهيً.كتتك
ناعلط طكاهانكنال ببا اكا عمببلخ،ك لثوكنالدطإلمكنارببدهي مكنالم مم ك هازيع،كتمقفكةإلعكيه كاإلعك
ت بحلمكنالمنصبثركناعًكتي كت بحلمكشبه يمكرًكنال وكنام ل .ك هددبهرمك اًكنال با اكناابه كلم ك
ألمب نهكت با اكدبلتك اكااده كت لدمك"نالا ج"ك مهة كت عكناطال كنا انيًكاهربحد المك نااإكرب إلعمإك
ألمبب ب نهكيلىك ض نركرببببحد مك احخكاانكنال ببببا اكربب ب لعلفكيخكنال ببببهاوكض هك ةضكربب ب عمببببلخك ض نرك
رحد مكازههركتلعلزمكض هكأةضكر إلعمإكيلىكر ثرك ةمنمإك ردهملك ت ناسك تاع ز هرك تمليهرك
منا لبمك ت بببببببا يبهركتمبها لبمكيلىكتابببببببهضبمك250،000كتعاكتا ف.54ك ك دلبهكنالمعليبهركنالملإلبمكرًكة لبهم ك
تابببببببعلا ك جكأوكناابببببببمن كلاإلىك تنكابهوكلمب كيلىكناب ابمكنجربببببببعلاناكناعا ل كاهباتكنجربببببببعانت م بمكتفك
ناطاإلبهركنامد بم.كاباتكنالمعليبهركنالملإلبمكأثاعبسكأةهبهكتمبببببببا ك ةهبهكتزالك خك اإلبهركنالمعلفك تممإك
اىكةلهم ك ندببإلمكرًكنازرببعك خك اإلهركنالمعلفكتلهكل ل كتخكنايدرببالمكناطاإل مك تلل كضهامكناعان ك
خكناطاإلهركنايل هك ناطاإلهركن قع.
يث ن كيلىكتابك،كلعتكنآلوكةإلبعك ل فكيلبه كناملممكالب مبمك ب لب كرًكنالدطإلبمكنارببببببدبهي بمكرًكن ت ا لبمك
يلىكتاببببببهضمك30،000كر نوك امكت ببببببه ضكايلل مكةإلعكنال ن غكنااإكشببببببه تكيله كت ن غكنازاببببببطهطك
 51تد ا,كج.ك ,2020كJuneك 19ل.كتإلهرظكندرحد الم:كتدز اكض تمكت
52كنالر اكةزاضك
 53تإلل كيهتاك&كتإلل كناا اإ.ك ,2020كNovemberك19ل.كقهماهكنالإلهرظ..كضللمكدةنامكناعي لهركيلىكأاندًكنا
https://www.masrawy.com/news/news_regions/details/2020/11/19/1915398/
ا يهركتدلملمكتداك2014ك ب45كتل هاك د ض

;تا كتارى.ك ,2020كDecemberك24ل.كضللمكتحاا كدةنامكناعي لهركيلىكأاندًكأتث كنا
https://www.elwatannews.com/news/details/5167103
 54تد ا,كج.ك ,2020كSeptemberك6ل.كت لدمكت
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هاو..كت

ا اك

امك هدرحد الم.ك

ل ك هدرحد المكلمتك50كأافك ض

كرحد م

امكرًكندرحد الم.ك

ناماشك اىكت لدمكناا حًكنام ل كرًكناإلهاا .كله وكاانكنالملفكاللابببهالمكرًك يهم ك دبببفكترببباك
كنالرب ا كالملمم.55ك ناابمن كن ربهربًكنااإكلم ك اضضكرًكااتكنالابرامكامك تنكاهوكرب عتك
ارض كنا
تمط بمكتربببببببهالفكنالمنصبببببببثرك تبهكامكةماكنااب ن بعكناابببببببحد بمكناعًكربببببب عتكتمر ااكبهكاليلبه كابعكاباتك
نالمهممنركنالاا امكتخكنا امكا رههكةلهم كندةعهج،ك احخكنااببببمن كنالطا حكادهكامكا فكربب ب عتك منا ك
نايثقمكتفكناإلطهاكنالهخ كتهكاًكنامهممكناعًكربببب ب عتك دببببببيههكالدفكنضعحهاكنا ببببببااهركناحااىكدةعهجك
ناملمم ك
لي كت با اكنايهتالمكنام ل كنايلثلكت با اكربحدًكاه ك هربتك"ت بهاو".كتخكنالزعاضكأوكلمراكاانك
نال بببا اك50،0000ك ض كربببحد مكتل كناطاإلهركنالعمربببطمك ناطاإلهركن قعكتخكنالعمربببطمك عحلزمك
هلاك.8ك ااتكنال ا يهركنااه كتاااهك
هلاك7ك
36كتل هاك د م.كالهكلعملخكاانكنال ا اك هلاك6ك
تإلعمإكيلىك14،000ك ض ك رببحهوكن علهيًك هددببهرمك اىك11،0000ك ض ك رببحهوكنرببع لهاإكيلىكتاببهضمك
77،8ك ر نو.ك اانكنال بببببا اكناه وكتدضكنربببببعا ن كناي بببببمن هرك قهتمكتدطإلمكصبببببدهي مك ضار م.56كالهك
لم ب كناي ب ل ب كتخكنال بببببببا يببهركناابببببببحد ببمكناعًكتابببببببعه ب وك اإلببهركتلعلزببمكتخكنالمعلفكاببهاطاإلببمك
نالعمرببببطمكنايل هك ناطاإلمكنايل هكت عكت ببببا اكراة نكرببببلمضمكنااببببمناإك عككرًكنادهمإك 57اثالهك
لإل ك ض نركرببببببحد مك ر ثرك عإلاببببب لهرك تمنقفكتلعلزمكتعهضمكجرببببببعل ن كناعمهاإ،كن تهاخكنايهتمك
ضلهتهركناااهضمك ن تهاخكنا لد مك نالثي كناالهد م.58

نالثض هركنالعهت م
ااىكناااتكتخكأوكنال ببهالفكناعًكتتكتاااهكت ب اك اىكةلهم كنجتمهتك اىك"كناعاناتك هاد ا".كأصبباإلسكن اندببًك
تربب اكا ابببًكال امكدماناكنا عكتإلسكشبببيهاك"ناربببهالكنايه ".كأصببباإلسكناعدل مكيخك ال كة اكناللح مك
نربعانت م مكا اب مكتربهضامكايلل مكناعانات،ك نامندبلكتدههكرمةك اإلهركتي دمك ابها ك اإلهركأ اى.ك
دلهكناا هرمكناعدلملمكلعتكتإل للههكرًك هاكأا اكةا نله
ا لهم كنادلمكنجقعربهمإ،كلربالكناابمن كنالطا حكادهك تنكاهوكنادلمكنجقعربهمإك تنكتتكتإلإل إلضلكرب ممإك
اىكتإلمكنازإلاك ن ا اكتخكتاببككيدب تببهكلعيل كنالمدبببببببماك ببهاإلمببببببببه كيلىكنازإلاكةعاببببببببه ك تنكاببهوكاببانك
رببب عمببببلخكنالمعليهركناعًكتتك ةنضعهه.كلديح كتاكك مدببببمحكيلىكأت لمكا ا كتخكض هة كن اندببببًكرًك
إل ا كتهالمرك نالدع ت.
الهكأوكنجرعانت م هركناعدلملمكناعًكتيعل كيلىكة اكناللح مك هرعانضكأوكتاككر ممإك اىكتإلا خك"تدهخك
نجرببببع لها".كتإلابب ب خكتدهخكنجرببببع لهاكادهكمن لهكتهكلإل ثكتخك ث ك ث كن اندببببًكناعًكتخكنالعمقفكأوك
تحموك هت مكاثربببببع لها،ك احخكناابببببمن كنالطا حكامكاعكااتكناعمقيهركتابببببعإل كتهكلابببببلىك هامهممك
ناعدلملم.ك رًكااتكنادإلطمكرببببببدم كرببببببمن ك اك امكتهكتيدىكناعدل مك تهكاًكنازههركناعًكرببببببعاببببببعز ك
تدهه ك اعكللحخكتإلإل كناعدل مكنالا م كتخك ث كنجرببببببعإلمنتكيلىكن اندببببببًك نادإلع ك ادهكتخكنالهتك
اكنا لهم كرًكندةعهجكيلىكت ىكرعا كةتد مكأقرببا،كلاا ك
كن
تثض مكنازالك خكناعدل مك نادلمك دلهكلإل
 55تد ا,كج.ك ,2020كJuneك 19ل.كتإلهرظكندرحد الم:كتدز اكض تمكت ا يهركتدلملمكتداك2014ك ب45كتل هاك د ض
56كنا اقه إ,كو.ك ,2020كSeptemberك26ل.كيلىكتاهضمك550كر نو..ك10كتيلمتهركيخكت لدمكنايهتالمكنام ل كرًكندرحد الم-ككصما.ك
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2045576
 57ةهصاكنا اقه إ.ك ,2020كSeptemberك25ل.كأ اةاتك« دهر»ك «صمناإ»..ك14كت ا يهكاثرع لهاكتدإلعكندرحد المكآلرهلكنالاعإلاع.ك
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2045628
كتطاحكي انركنازاخكنايإلهالمك هدرحد المك
 58تههكلمة .ك ,2020كSeptemberك17ل.ك« هرع لهانركتعمه ةك100كتل هاك د ض»..كتاهما كناا
ك“تيهكةادًكنالاعإلاع .ك”
دلخكتاهما كناا
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كيلىكةلهم كتاببببعملهركندةعه مكنام د مك يح كااتكندلانمنركنالاتاطمكيلىكتاببببعملهركتي ببببمك
ن
نادهس.ك دلهكنجربببببعإلمنتكيلىكن اندبببببًك ت بببببهالفكناعدل مكنااببب ب هض مكق كتممإك اىكةلم،كاحخكتهكاتكتحخك
اده ك طمك ندبإلمكضم كا ز مك يهم كنربعل ن كااتكندلانمنركرًكناعدل مكناربدهي مكتخكا اكنالإلعلعكأوك
تممإكااتكنالحهرب كنااأربلها مكقرب ا كن عك اىكتابعمىكتي بًكأيلى.ك هاعهاً،كتخكنامبا اإكأل نمبهك
ناعابببببهخ كيلهك تنكاهةسكيلل هركنجربببببعإلمنتكيلىكن اندبببببًكااتكتمامكتإلملثرك اىكناإلطهاكنالهخكنااإك
ك اىكناا لك تاناتكاأسكناله .
لايىكرًكنالإله كن
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نالرهما
تد ا,كج . (2020, June 19).تإلهرظكندرببحد الم:كتدز اكض تمكت ببا يهركتدلملمكتداك2014ك ببببببببكب45ك
تل هاك د ض..ك تإلماكنالإللمملمكنال ببببا اكن ي ت..كنا ببببالف:كناحماة شك طكأضلاك اخكأرببببللك
إلم كنااإلا..ك لما :كتلر صك30كر نةهك هالدطإلمكناردهي مكادإلعكنال ن غ. Youm 7.
https://www.youm7.com/story/2020/6/19/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8 %D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-2014%D8%A8%D9%8045-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1/4831416

تد ا,كج.ك ,2020كSeptemberك6ل.كت لدمكت ببهاو..كت ببا اك ل ك هدرببحد المكلمببتك50كأافك ض ك
ربببببببببببببببببببببببببببببببب ب بببببببببببببببببببببببببببببببب ب لببببببببببببببببببببببببببببببببببمل.ك
رببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببحببببببببببببببببببببببببببببببببببدبببببببببببببببببببببببببببببببب ب ببببببببببببببببببببببببببببببببببمك
https://www.youm7.com/story/2020/9/6/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%
D8%A9-%D9%8A%D8%B6%D9%85-50-%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9/4964071

ضلمم ,كش.ك ,2020كJulyك17ل.كلدطل كتخكناحماة ش..كت
نالعمرط.ك https://www.dostor.org/3148754

بببببببا اكناهملبمكنااربببببببا لبمكلُملبعكيا سك

تد ا,كج.ك  ,2020ك Februaryك6ل .ك ا تمام كتيببه وك خكندربببببببحد ب الببمك نامببهتيببمكن الببهة ببمكاعدز بباك
ناببببببببببببببببببببببببببارببببببببببببببببببببببببببببببببالببببببببببببببببببببببببببم”.ك
“ناببببببببببببببببببببببببببهببببببببببببببببببببببببببملببببببببببببببببببببببببببمك
ت ببببببببببببببببببببببببببببببببا اك
https://www.youm7.com/story/2020/2/6/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D
9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/4620628
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ن مكدببب ب ف,كن.ك ,2020كJulyك30ل.كندربببببحد المكتع لخك ل بببببا اكناهملمكنااربببببالمكالمهتيمكن الهة مك
هاإلهاا .ك https://www.elwatannews.com/news/details/4928546
نايب ى,ك .ك ,2020كJulyك 16ل.ك دبببببببفكتربببببببماكالدابببببب كنايبه كاهربببببببحدب ا لبمكتزي ثكالابهما كناهملمك
ناارالم.ك https://www.albawabhnews.com/4085637
بببببببا اكناهملببمكنااربببببببالببمكاللإلببهر ببم.ك ,2020ك

ربببببببحدبب الببمكتإلعزببعك ي بب اببهكناإلمتًك تابب أكت
September).
https://akhbarak.net/news/2020/07/27/22173740/articles/39852118/%D8%A7%D9%84%D
 8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9

رباضهوكربدها .ك ,2020كOctoberك24ل.كتلإللمكتدلملمكرًك«يا سكنالعمربط»..ك ت با اكيلثلك
ناببببببببببببببببببلببببببببببببببببببدببببببببببببببببببعبببببببببببببببببب ت.
ضبببببببببببببببب ب ن بببببببببببببببب ب ك
تببببببببببببببببببطببببببببببببببببببملبببببببببببببببببباك
ديببببببببببببببببببهم ك
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3142503/1/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%8
5%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%84
رعإل بمكناب به دً.ك ,2020كAugustك 7ل.كندربببببببحدب ا لبمك...كضب ن كنالدع تكناعبهالل بمك اىكتاا كربببببب بهضًك
يهالًكت ا اكاا اكلعملخكتطملاكقرماكأثالمك ة ه كيملمكم نا ك تهالدهكللمر.
https://aawsat.com/home/article/2433681/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%
D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B2%D9%87 %D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9بهال خكتد ا.ك ,2020كSeptemberك28ل.كا فكتإلمابسك إل ا كتالمطكتخكتحبهوكالللزبهركنالربببببببهةفكك
نارببببباوك اااكتربببب اكال ا كناابببببلح مك هدربببببحد المك نالإلهر هركنالمه ا ..كتطه اكنااإل ا كك
كتا كرى كتببهاللهببه ..ك ناإلمببببببببه كيلى كت بببببببحلببم ك زببهو كن انو ك ببها بببببببعببه .
ةلببهم كنايل ك
 https://www.youm7.com/story/2020/9/28/%D9%83%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-
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%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1/4997410
تيع ك بببهالبببضك تإللمم.ك تإلبببهر بببمك ندربببببببحدب ب البببمك تي ب ب ك ض بببه ككت بببببببا اك تطملاك إل ا ك تالمط .
https://almalnews.com/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%B7/

تإلل ب كصببببببببه ا . (2020, February 18).صبببببب ببهم ك إل ا كتالمط كلدع ا و كناعلببه ك طببم كناعطملا .
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18022020&id=66f88218-6637;41ee-afa1-7b640403427a
رببببان كيا كناإلهما  . (2020, September 4).إل ا كتالمطكتخكنداله ك اتكترببب اكاألرببببله ..ك
تببببببببببمببببببببببطبببببببب ب ببببببببببمك ك ببببببببببهصببببببببببببببببمك ك اببببببببببعببببببببببلبببببببب ب ببببببببببزبببببببب ب لببببببببببموك كنابببببببب ب ببببببببببم ك كنااببببببببببببببببه ببببببببببف .
 https://www.youm7.com/story/2020/9/4/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1 %D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86/4960706
ك ث ك«ةهمإكناربب »كرًكندرببحد الم..ك ن
هكيلىكنااببحهوكأ ك لانهكاثرببع لها.ك ,2021ك June 18).
ّ
مر
Mada
Masr.
https://www.madamasr.com/ar/2021/06/18/feature/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85
%D8%B9/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%81%D9%8A %D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%AE%D9%88%D9%81%D9%8B/
هال خكتد ا.ك ,2020كOctل.كت ببا اكتإلماكنالإللمملمك هدرببحد المكتخكتاببعدإلفكتللزهرك أ همك
تببببببببببببببببببببببببببببا اى.ك
ضببببببببببببببببببببببببببب ببببببببببببببببببببببببببببه ك
شببببببببببببببببببببببببببببببببببالببببببببببببببببببببببببببببهوك
اببببببببببببببببببببببببببببىك
 https://www.youm7.com/story/2020/10/21/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%
D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%82%D8%B9%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-
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%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86/5029517
له ,كو.ك ,2020كNovemberك10ل.ك«نالإللمملمكنام ل »..كةإللمكضمبهالمكاتكتاناكربحهوك«نالإلما».ك

Masr.

Mada

https://www.madamasr.com/ar/2020/11/10/feature/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85
%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8 A%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7/
ر فكنا لخ,كس.ك ,2021كMarchك15ل.كادهكندرحد الم..كةرفكيإلهانركتراكنالدهها كا لده.ك Mada
Masr.
https://www.madamasr.com/ar/2021/03/15/feature/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5
%D8%A7%D8%AF/%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1/
ك
تهببهكلمة .ك  ,2020ك Septemberك17ل.ك« ببهربببببببع لببهانركتعمببه ة ك 100كتل ببهاك د ببض»..كتاببهما كناا
ك“تيهكةادًكنالابببببعإلاع”.ك
تطاحكي بببببانركنازاخكنايإلهالمك هدربببببحد المكدبببببلخكتاهما كناا
https://almalnews.com/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D
8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-100%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF/
شب الخك هاا.ك ,2020كSeptemberك7ل.كضابدىكضهرظ:كي كبمن هركندربحد المكتعإلم كاحلامة كرىك
نااببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ب ابببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببً.ك
يبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببهببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ب ك
https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9% 81%D8%B8%D9%
80%D8%A7%D8%AA/3173772-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%89%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%81%D9%89%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
تإلل كيهتاك&كتإلل كناا اإ.ك ,2020كNovemberك19ل.كقهماهكنالإلهرظ..كضللمكدةنامكناعي لهركيلىك
ندرببببببببببببببببببببببببببحببببببببببببببببببببدبببببببببببببببببب ب الببببببببببببببببببببم.ك
رببببببببببببببببببببًك
نابببببببببببببببببب ب اببببببببببببببببببببمك
أاندببببببببببببببببببببببببببًك
https://www.masrawy.com/news/news_regions/details/2020/11/19/1915398/

تا كتاربببببببى.ك ,2020كDecemberك24ل.كضللبمكتحاا كدةنابمكناعيب لبهركيلىكأاندبببببببًكأتث كناب
هدرحد الم.ك https://www.elwatannews.com/news/details/5167103
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ابمك

نا ببببببباقببه إ,كو.ك  ,2020ك Septemberك26ل.كيلىكتاببببببببهضببم ك 550كر ب نو ..ك 10كتيلمتببهركيخكت ب لدببمك
نابببببببببببيبببببببببببهتبببببببببببالبببببببببببمك نابببببببببببمببببببببببب لببببببببببب ك ربببببببببببًك ندربببببببببببببببببحبببببببببببدببببببببببب البببببببببببم-ك كصبببببببببببببببببما.ك
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2045576
ةهصباكنا باقه إ.ك ,2020كSeptemberك25ل.كأ اةاتك« دهر»ك «صبمناإ»..ك14كت با يهكاثربع لهاك
تبببببببببببببدبببببببببببببإلبببببببببببببعك ندربببببببببببببببببببحبببببببببببببدببببببببببب ب البببببببببببببمك آلربببببببببببببهلك نابببببببببببببلابببببببببببببببببببعبببببببببببببإلبببببببببببببابببببببببببببع.ك
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2045628
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