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اٌذخٛي ٌعبٌُ  يعمٛة اٌشبسٚٔٝ ٌيظ عٙالً وّب يظٓ اٌجعغ، ٘زا األديت اٌىجيش اٌزٜ يعبيش 

ًٍ ِشٍٛق ٌٍطفً ِضيش ٌخيبٌٗ، عبًِذا أْ يّٕٝ اٌمذسح  لؼبيب اٌطفً ثزٍمبئيخ حىيّخ، صُ يطشحٙب ٌٕب ثشى

اإلثذاعيخ ٌذيٗ،  ثً إٔٗ ا٘زُ ثىً اٌمؼبيب عٍٝ اإلؽالق، ٌمُ يففمً ليّمخ ِمٓ اٌميمُ اٌزشثٛيمخ اٌمزٝ لمذ 

رغبُ٘ فٝ ثٕبء اٌطفً ٚرشىيً ٚجذأمٗ ٚرففميض عمٍمٗ عٍمٝ اإلثمذاى ٚعٍمٝ اٌّمشبسوخ اإليىبثيمخ فمٝ 

 اٌّىزّع.

مب فمٝ   ًّ عٕبٚيٓ اٌمظض ٌذٜ يعمٛة اٌشبسٚٔٝ أوجش ِضبي عٍٝ ٘زا اٌزففيض، فٙمٝ رمذخٍه دائ

جذي رارٝ ِع ٔفغه ٚأٔذ رمشأ ٌٗ، فززغبءي : ويف يخزمبس اٌعٕمبٚيٓ ثىمً رٍمه اٌذلمخ ٌزمظجة جبرثمخ 

 ٌز٘ٓ اٌىجيش ٚاٌظفيش عٍٝ حذ عٛاء؟

 قضايا شائكة :

ٚألٕٔٝ رشثيذ عٍٝ لشاءح إثذاعٗ اٌمظظٝ، ٚرعٍّذ ِمٓ لظمظٗ اٌمشيمخ ثبٌّىزجمخ اٌخمؼشاء      

ٍِىخ اٌفىٝ اٌزٝ دفعزٕٝ ٌٍىزبثخ ثعذ رٌه، فىضيًشا ِب أد٘شٕٝ ثمذسرٗ عٍٝ ِضط اٌخيبي ثمبٌٛالع، ألْ 

طٕبعخ اٌخيبي عًّ شبق ٌٍفبيخ، وّب أْ عمً اٌطفً اٌٛاعع اٌزوبء غيش لبدس عٍٝ لجٛي ِب يممذَ ٌمٗ 

ب. ًِ  ِٓ إثذاى إال ثششٚؽ عذيذح داخً عمٍٗ اٌىجيش، سغُ إٔٔب ٔزعبًِ ِعٗ عىظ رٌه رّب

مب فمٝ اٌممؼبيب       ًّ ٌٚعً اٌشاطذ ٌمظض اٌشبسٚٔٝ ِٓ اٌجذايخ ٚحزٝ اآلْ يىمذ رًٕٛعمب وجميًشا ٚدائ

اٌزٝ يزٕبٌٚٙب وشطذٖ ٌٍّشىالد اٌّزشرجخ عٍٝ عّبٌخ األؽفبي فٝ عٓ ِجىشح فٝ "لٍيمً ِمٓ اٌشاحمخ 

فٛق اٌغالٌُ"، ِٓ خالي طجٝ اٌجمبي ِٚب رعمشع ٌمٗ ِمٓ لمغٛح ٚإ٘بٔمخ ٚحشِمبْ، ٚفمٝ "ِفمبِشح 

 كنوز يعقوب انشارونى
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ص٘شح ِع اٌشىشح" ِٓ خالي اٌطفً اٌّعبْٚ ٌٍٕشبس. وّب رعشع فٝ اٌمظخ رارٙب ٌشىبعخ األؽفمبي 

اٌزيٓ ٚاجٙٛا ِشىٍخ خطيشح عججٙب جشع اٌّغئٌٛيٓ عٓ لطمع األشمىبس ٚاإلػمشاس ثبٌجيئمخ، ِجمشًشا 

ثضٛسح فٝ  رٍه اٌمظخ ِٓ خالي ٚطفٗ ٌّٛاجٙخ األؽفمبي ٚحّمبيزُٙ ٌٍمشىشح ثاجمغبدُ٘ فمٝ ِمشٙذ 

 غبيخ فٝ اٌىّبي ٚاالخزضاي ٌّب يفذس ِٓ عبطفخ ثششيخ ثعذ االعزذاء عٍٝ شىشح.

 -أٚ رٜٚ اٌمذساد اٌخبطخ وّمب أُعمّيٙب  -وّب رعشع ٌمؼبيب أثٕبئٕب رٜٚ االحزيبجبد اٌخبطخ      

فٝ لظض عذيذح، ِٕٙمب "عمّىخ ٔٙمبد اٌمزٝ ٌمُ رشعمُ ِمٓ لجمً"، ٚلمظخ "حىبيمخ ؽمبسق ٚعمالء"، 

ٚ"عش االخزفبء اٌعىيت" ٚغيش٘ب، ِؤوًذا عٍٝ ػشٚسح اال٘زّبَ ثٙؤالء األؽفبي ٚعذَ اٌزّييض فمٝ 

اٌّعبٍِخ ثيُٕٙ ٚثيٓ األعٛيبء ٚعمذَ رّٙيمشُٙ، ٌالعمزفبدح ِمٓ ِمٛا٘جُٙ ٚلمذسارُٙ اٌعذيمذح ٚاٌزعبِمً 

ِعٙمُ ثمزوبء حمزٝ يٕمذِىٛا فمٝ اٌّىزّمع، ألْ ٌٙمُ ِضمً اٌفممٛق ٚعٍيٙمُ أيمًؼب ٚاججمبد ٔفمٛ ٘مزا 

 اٌٛؽٓ.

وّب ا٘زُ ثمؼبيب اٌففبظ عٍمٝ اٌجيئمخ ثفّبيمخ األشمىبس وّمب فمٝ "ِفمبِشح ص٘مشح ِمع اٌمشىشح"،      

ٚاٌففبظ عٍٝ إٌيً ِٓ اٌزٍٛس وّب فٝ "اٌشحٍخ اٌعىيجمخ ٌعمشٚط إٌيمً" اٌمزٝ ومشفذ عمٛء ِعبٍِمخ 

اٌّىزّع ٌٕٙش إٌيً ششيبْ اٌفيمبح فمٝ ٘مزا اٌمٛؽٓ، ومزٌه فمٝ لمظخ "طمشخخ أٌمُ" إحمذٜ لمظض 

 حىبيبد "أٌف حىبيخ ٚحىبيخ".

َع أيًؼب ٌمؼيخ اٌزعٍيُ ِٚفٛ األِيخ فٝ أوضش ِٓ لظخ، ِٕٙب "شمىشح رّٕمٛ فمٝ  لمبسة"،       رَعشَّ

وزٌه ػشٚسح رعٍيُ اإلٔبس فٝ اٌشيف ٚاٌمظعيذ فمٝ "ِفبجماح اٌففمً األخميش"، ٚلمؼيخ أثٕبئٕمب فمٝ 

اٌشبسى ِٓ خالي لظخ "أحغٓ شٝء أٔٝ حشح"، ٚلؼيخ االٔزّبء ٌٍٛؽٓ ٚاٌذفبى عٕٗ وّب فٝ لظخ 

َذ رٛحًذا وبِالً ثبألسع، ٌيمغذ اٌفزفمخ اٌمزٝ يزمغشة ِٕٙمب اٌّمبء  "ِفبِشح اٌجطً ِٕظٛس" اٌزٜ رَٛحَّ

إٌٝ لشيزٗ اٌزٝ رّضً ٚؽٕٗ ثاوٍّٗ، ٌيفّيٙب ِمٓ اٌفيمؼبْ، ومزٌه فمٝ لمظخ "ٌيٍمخ ِظٍّمخ فمٝ ٔٙبيمخ 

شٙش عغً" اٌزٝ رٕبٚي فيٙب اٌىبرت ويف لبَٚ ثطً اٌمظخ اٌطفً فزفمٝ االحزمالي اإلٔىٍميضٜ. وّمب 

 رٕبٚي لؼبيب اآلصبس ِّٚبسعخ اٌفْٕٛ ٚاألٔشطخ اٌزشثٛيخ ثبٌّذاسط ٚأّ٘يزٙب.

رٕبٚي وً اٌميُ االجزّبعيخ رمشيجًب، وبٌظذالخ ٚاٌزعبْٚ ٚاإليضبس ٚاٌىمشَ ٚحمت اٌعّمً ٚاٌعطمف      

 عٍٝ اٌظفيش ٚاٌفميش ٚاحزشاَ اٌىجيش، ٚغيش رٌه ِٓ اٌميُ اٌعذيذح.

 األسهوب انقصصى :

ثيّٕب اٌٍّّة اٌزٜ يزاوذ ٌذيٕب جّيًعب ٚٔزفك عٍيٗ ٘ٛ جٕٛحٗ وضيًشا إٌمٝ اٌممض اٌٛالعمٝ ٚاٌزخٍمٝ      

عٓ اٌمض اٌخيبٌٝ لطًعب ٘زا اٌٍّّة يعذ ارىبً٘ب عبٌّيًّب اآلْ فمٝ رٕمبٚي اإلثمذاى اٌّٛجمٗ ٌٍطفمً، إٔمٗ 

اٌزطٛس اٌطجيعٝ حغت اٌذساعبد اٌزٝ رؤوذ عذَ ِيً اٌطفً حبٌيًّمب ٌٍخيمبي إٌّطٍمك ٚعمؾ ومً ٘مزا 

اٌممضخُ ِممٓ اٌّممغزفذصبد اإلٌىزشٚٔيممخ، ثمممذس أىزاثممٗ ٌٍمممؼبيب اٌٛالعيممخ اٌممزٝ رضيممذٖ رّممغًىب ثٛالعممٗ، 

 ٚسغجخً فٝ  لشاءح اٌعبٌُ اٌّفيؾ ثٗ.

ثيّٕب اٌشبسٚٔٝ يزعبيش ِع ٚالع يٍّىمٗ ثٛعمٝ، ٚالمع يؤومذٖ ِمذٜ اسرجبؽمٗ ثّىزّعمٗ ٚلمؼبيبٖ      

ٚثيئزٗ اٌزٝ ٔشا فيٙب، فٕىذٖ ال يشوض فمؾ عٍٝ اٌجيئخ اٌشيفيخ اٌزٝ عبيشٙب شًٙٛسا ؽٛيٍخ فٝ ؽفٌٛزٗ، 

ثً رٕبٚي إثذاعٗ وً اٌجيئبد اٌّظشيخ، ٌيىزت عمٓ اٌشيمف ٚإٌيمً ٚاٌمغٛق ٚاٌمظفشاء ٚاٌمغٛاحً 

 ٚغيش٘ب، ٚيزخطٝ أعٍٛثٗ حذٚد اٌّىبْ ٌيٕبي اٌعبٌّيخ دْٚ ٚعيؾ.

ٚاٌّذ٘ش فٝ رٕبٌٚٗ ألعّبٌمٗ ٘مٛ أٔمه رمشعش ثّمذٜ اٌىٙمذ اٌمزٜ يجزٌمٗ ٌرٌّمبَ ثذساعمخ اٌّىمبْ      
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ٚاٌشخٛص ثىً اٌزفبطيً اٌىجيشح أٚ اٌظفيشح اٌّّىٕمخ عٕمذ عمشدٖ ٌٍفىبيمخ، فزمشعش ٚوأمه رمغىٓ  

ِعممٗ فممٝ  اٌّىممبْ ثطممً األحممذاس، ٚرممشٜ وممً اٌزفبطمميً أيًّممب وبٔممذ دليمممخ، فٙممٛ ٌذيممٗ اٌمممذسح عٍممٝ 

 اططفبثه داخً اٌمظخ ثّٙبسح ِزٕب٘يخ ٌشذح اٌظذق اٌفٕٝ داخً اٌعًّ.

 انحوار :

ٌفخ اٌفٛاس اٌشاليخ ٚاٌضشيخ اٌزٝ رزخًٍ لظظٗ رشعشن ثاْ وً عًّ ِٓ أعّبٌٗ طبٌة ٌٍعشع      

فٛق خشجخ اٌّغشح أٚ ٌٍظيبغخ اٌغيّٕبئيخ. فٍفخ اٌفٛاس ٌذيٗ لٛيخ اٌجٕبء، رالئُ وً شخمظميمخ عمٍمٝ 

حذح. ٌفخ ثظشيخ شذيذح اإلصبسح فٝ اٌعذيذ ِٓ اٌفىبيبد. ٚفٝ جّيع لظظٗ يظعت االعزفٕبء عمٓ 

ب عٍٝ اٌعًّ، ثً ِىّالً ٚأعبعيًّب فٝ اٌجمٕمبء، فمال ِمىمبي ٌمزمىمٕمجمٗ  ًّ اٌفٛاس؛ ألٔٗ ٌيظ دخيالً ٚال ِمف

 ثعيًذا عٓ اٌغشد.

 مثال :

مب ٚٚالعيًّمب ثمغجت أٙيمبس أحمذ       ًّ اٌفٛاس فٝ لمظخ "األثٕمبء ٌٙمُ أجٕفمخ"، اٌمزٝ رشطمذ حمذصًب ِؤٌ

إٌّبصي فٝ ِٕزظف اٌٍيً، رشعش فيٙب ثغشعخ اإليمبى ٚسائفخ اٌزشاة اٌعبٌك ثبٌىٛ أصٕمبء األحمذاس، 

ٚاٌزعبيش داخً ٘زٖ اٌٍمطخ ثىً ِؤصشارٙب ِٓ طشاخ ٚثىبء ِٚؤصشاد طٛريخ،  فزٕشفً ثّب عيارٝ، 

ٚرظً رززجع األحذاس حزٝ إٌٙبيخ، سثّب ٌٍضشاء اٌٍفٜٛ فٝ عشد اٌفىبيخ أٚ اٌٍفخ اٌجظشيخ اٌّمغزفضح 

 ٌخيبي اٌمبسا ؽٛي اٌٛلذ :

ًُّ ثشاِىٝ!" -       طبَح ِّذٚح : "ويف أرشُن جٙبَص اٌىّجيٛرش ٚأعطٛأبرٝ؟! عزؼيُع و

ِٖ ِٚالثمَظ ِٕبعمجٍخ  -      ِٗ إلحؼبِس ٔممِٛد ًَ ُخْفيَخً إٌٝ شمزِ أعَىزــُٗ ٚاٌــُذُٖ اٌــزٜ حبَٚي ٘ٛ ٔفُغُٗ اٌزغٍُّ

: ٍَ َّٓ اٌششؽخَ َِٕعْزُٗ ثفض ِٗ، ٌى َِ اٌزٝ يشرذيٙب فٝ اٌشبسِى ٘ٛ ٚأفشاُد أعشرِ ْٛ  ثذالً ِٓ ِالثِظ إٌّ

َْ عٍٝ حيبرِىُ، فبٌششؽخُ ِغئٌٛخٌ عٓ أسٚاِحىُ!" -       "إرا ُوٕزُ ال رخبفٛ

ًٌّ ٚاحٌذ.." -      ٕب إال ح َِ َُّ فٝ ٌٙىٍخ عٍّيٍخ : "ٌيظ أِب  لبٌَِذ األ

ِّٝ اٌغىبويٕٝ حزٝ  رىَذ ٌٕب اٌفىِٛخُ  -      ٍح : "ٔىٍُظ ٕ٘ب عٍٝ سطيِف َح طبَح األُة ِشٚاْ فٝ ِحذَّ

 حالًّ!"

، ٚثيمُذ  -      ًَ لبٌَْذ صٚجزُُٗ ثضيٕخ : "اٌز٘بُة إٌٝ ثَْيِذ ٚاٌمذٜ فمٝ اٌجٍمِذ ِعٕــمبٖ ال ِـمذاسَط ٚال عّم

 ٚاٌِذَن فـٝ حٍٛاْ ثعيٌذ ٚػيٌِّك ال يزَِّغُع ألحٍذ.. ٔزُ٘ت إٌٝ ِٕضِي أخيَه فٝ اٌضِبٌه".

ثيّٕب يخزٍف اٌفٛاس فٝ لظخ "دٔبٔيش ٌجٍجخ"، اٌمظخ اٌزٝ لذ يزعبِمً ِعٙمب اٌجعمغ عٍمٝ أٔٙمب 

لظخ خيبٌيخ سغُ أٔٙب فٝ لّخ اٌٛالعيخ، إر رؤومذ ويمف يىبفئٕمب ل عٍمٝ إيضمبس اٌفميش ٚاٌعطمف عٍمٝ 

اٌفمشاء، ففمك ٌٍطفٍخ اٌفميشح اٌظفيشح ٌجٍجخ ِب وبٔذ رزّٕٝ، ٚعبشذ فٝ ععبدح ِع جمذرٙب فمٝ ثيمذ 

 جّيً وبٔذ رزّٕبٖ.

 فبٌفٛاس ٕ٘ب يخزٍف وٍيخ ثبخزالف اٌشخٛص ٚاٌّىبْ. يمٛي اٌّؤٌف :

صُ اعزذاسد اٌفزبربْ إٌٝ ٌجٍجخ اٌظفيشح ٚعاٌزب٘ب : ٘مً حمذس ٌمه شمٝء ِّمب ٚلمع ٌٕمب؟ ٘مً  -

 وبٔذ ٌيٍزه حبفٍخ ثبألٌُ ٚاٌعزاة ِضٍٕب؟ 

ب لمذ ٚلمع ٌمٝ، ٌممذ  - ًِ لبٌذ ٌجٍجخ اٌظفيشح :  وال.. ثً عٍٝ اٌعىظ.. أعزمذ أْ شيئًب يخزٍف رّب

 ٚجذد ديٕبًسا ر٘جيًب فٝ  حزائٝ األيّٓ ٌٚغذ أدسٜ ِٓ ٚػعٗ ٕ٘بن...

اٌفٛاس أُ٘ عٕبطش اٌمظخ ال يمً أّ٘يخ عمٓ اٌمغشد، ٚال ٔمغزطيع إغفمبي ليّزمٗ فمٝ اٌفىبيمخ، 
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ألٔٗ لبعُ ِشزشن ِع عشد األحذاس، ٌُٚ يىٓ عجئًب عٍيٙب. ٌٍٚشبسٚٔٝ اٌمذسح عٍمٝ طميبغخ اٌفمٛاس 

ثمشىً ِالئممُ ٌىممً حىبيممخ عممٓ األخممشٜ حممغجّب يزفممك ِممع اٌممشخٛص ٚصمبفممخ وممً ٚاحممذ ِٕٙممُ ٚثيئممخ 

 اٌّزفبٚسيٓ.

 أبطال انشارونى :

ٚال يٕفظً اٌّىبْ عٓ اٌشخٛص. ففٝ وضيش ِٓ األحيبْ يىمْٛ اٌمّمىمبْ ٘مٛ اٌمجمطمً اٌمفممميمممٝ      

ٌٍمظخ أٚ اٌشٚايخ، ِضً اٌغٛق فٝ "ٌيٍخ إٌبس"، ٚلشيخ شبسٚٔخ فٝ "عفبسيذ ٔظف اٌٍيمً"، ٚٔمٙمش 

إٌيً فٝ لظخ "اٌشحٍخ اٌعىيجخ ٌعشٚط إٌيً"، ٚطٕذٚق صفبف أَ ٔظشٜ )اٌغمفمبسحف فمٝ "ومٕمض 

 ثيذ األعشاس"، ٚغيش رٌه.

فبٌشبسٚٔٝ ٌذيٗ اٌمذسح عٍٝ رمّض دٚس اٌجطً فٝ وً أعّبٌٗ ثال اعزضٕمبء. فمٙمٛ  ِمٕمظمٛس فمٝ       

"ِفبِشح اٌجطً ِٕظٛس"، ٚ٘ٛ سادٚثيظ  فٝ "عٕذسيال اٌّظشيخ"، ٚ٘ٛ اٌظفيشح اٌمٛيخ ِفبعمٓ 

فٝ "ِفبجاح اٌففً األخيش"،  ٚ٘ٛ ص٘شح فمٝ "ِمفمبِمشح ص٘مشح ِمع اٌشمىمشح"، ٚ٘مٛ طمجمٝ اٌمجمممبي 

ِّذٚح فٝ "لٍيً ِٓ اٌشاحخ فٛق اٌغالٌمُ"، ٚ٘مٛ سأفمذ فمٝ "ومٕمض ثميمذ األعمشاس"، ٚ٘مٛ ؽمبسق 

 ٚعالء ٚٚجيٗ ٚحغيٓ ٚخبٌذ ٚعشٚط إٌيً ٚوً شخظيبرٗ اٌزٝ يفىٝ عٕٙب.

إْ رعبيًشب وجيًشا ِع اٌشخظيخ يفيبٖ اٌشبسٚٔٝ فٝ  وً لظخ ٚومً حمذس، ٚرمٍمه أ٘مُ عمٕمبطمش      

ٔىبح أعّبي اٌشبسٚٔٝ : اٌظذق اٌزٜ يٍّىٗ عٕذ اٌغشد، ِفٍفـًب ثمممذس ومجميمش ِمٓ اٌمضمممبفمخ ٚاٌمخمجمشح 

ٚاٌٛعٝ ٌىً ِفشدح، ٚاإلٌّبَ ثزفبطيً اٌفيبح فٝ األِبوٓ ٚطفبد إٌبط ٚؽشق رعبيشُٙ ِع اٌجيئمخ 

 ثىبئٕبرٙب أيًّب وبٔذ دليمخ، ِٚعطيبرٙب اٌّزفيشح ِٓ ِىبْ آلخش.

 انتطور انبنائى واندرامى :

ثميمٓ األثمطمبي  -ِمٓ سٚايمخ إٌمٝ أخمشٜ  -اٌالفذ فٝ إثذاى اٌشبسٚٔٝ اٌمظظي عمذَ اٌمزمشمبثمٗ      

ٚاألحذاس ٚاألِبوٓ حزٝ فٝ لظض اٌجيمئمخ اٌمٛاحمذح، ِمضمبي رٌمه "لمشيمخ شمبسٚٔمخ" اٌمزمٝ رمٕمبٌٚمٙمب 

اٌشبسٚٔٝ أوضش ِٓ ِشح فٝ  أعّبٌٗ. ففٝ لظخ "عفبسيذ ٔظف اٌٍيً" ٚٚطفٗ ٌمٍمممشيمخ ٚاٌمطمشيمك 

ثيٕٙب ٚثيٓ لشيخ اٌشيخ فؼً، ٘زا اٌطشيك اٌزٜ عىٕٗ اٌٍظٛص ٚأّٚ٘ٛا إٌبط أُٔٙ عفبسيذ، ٕ٘مب 

ب عٓ لظخ "حىبيخ اٌجطمً ِمٕمظمٛس" أٚ "ِمفمبِمشح فمٛق اٌغمذ"، ٘مزا  ًِ اٌّىبْ ٚاٌفىبيخ يخزٍفبْ رّب

اٌٌٛذ اٌزٜ أطش عٍٝ حّبيخ  لشيزٗ عٕذِب جبء٘ب اٌفيؼبْ، ٚيخزٍفبْ وزٌه عٓ اٌٛطف ٚاألحمذاس 

فٝ  اٌمظخ اٌضبٌضخ ٌجطٍزٙب اٌظفيشح ِفبعٓ اٌزٝ أطشد أْ رٛاطً رعٍيّٙب سغُ اٌظشٚف اٌظعجخ 

 فٝ "ِفبجاح اٌففً األخيش".

اٌمظض اٌضالس أوجش ِضبي عٍٝ لذسح اٌشبسٚٔٝ عٍٝ اٌزٕٛى شىالً ِٚؼًّٛٔب، فمال عماللمخ ثميمٓ      

ِٛػٛى اٌمظض اٌضالس ٚال ثيٓ اٌزىبسة اإلٔغبٔيخ ٌٍشخٛص، ٚال رمبسة ٌفظمٝ أٚ ثظمشٜ فمٝ 

 ٚطفٗ ٌألِبوٓ ٚاألحذاس، سغُ أٔٙب رذٚس فٝ ِىبْ ٚاحذ ٘ٛ لشيخ  شبسٚٔخ.

حذس رٌه أيًؼب فٝ  لظظٗ عٓ اٌظفشاء اٌّزشاِيخ األؽشاف اٌزٝ رشزشن فٝ ِالِمة ٚاحمذح      

رمشيجًب ثشِبٌٙب ٚعٛاطفٙب، إال أٔٙب اخزٍفذ أيًؼب فٝ لظض اٌشمبسٚٔمٝ. فمفمٝ لظمخ "ِمعمىمضح فمٝ 

اٌظفشاء" ٚاٌجفش عٓ ثئش ثذيٍخ ٚرفذٜ اٌعبطفخ ٚاٌطشيك إٌٝ ٚاحخ عيٛح، ٌمٍمجمفمش عمٓ حمٍمٛي 

ب ِالِة اٌّىبْ عٓ اٌظفشاء فٝ لظخ "حغٕبء ٚاٌضعجبْ  ًِ عشيعخ إلٔمبر أً٘ اٌظفشاء، رخزٍف رّب
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اٌٍّىٝ" ٚويفيخ حذٚس وبسصخ اٌغيٛي ِٚب يزشرت عٍيٙب ِٓ دِبس، سغُ أْ إٌّبخ ٚاحذ ٚاٌزفبطيمً 

 اٌّىبٔيخ ٚاحذح، ٌىٕٗ ال يذى ِىبالً ٚاحًذا ٌٍزشبثٗ ثيٓ األِبوٓ ٚاٌشخٛص.

ٚإْ ديَّ رٌه عٍٝ شٝء، فئٔٗ دٌيً لبؽع عٍٝ ِذٜ اٌضممبفمخ اٌمٛاعمعمخ اٌمزمٝ رغمىمٓ ٘مزا اٌمّمجمذى      

ب ٌٍٛطٛي إٌٝ ٔشٛح االعزمّمزمبى ثمّمشمشٚعمٗ اإلثمذاعمٝ ٚاالؽمالى  ًّ اٌىجيش، اٌزٜ يغزفضٔب إثذاعٗ دائ

ب ٌّٓ يمشغمجمْٛ  -ِٓ خجشرٗ ٚصمبفزٗ  اٌٛاععخ  -عٍيٗ؛ ًٌٕٕٙ  ِّّ عٍ ُِ ِٓ وٕٛصٖ اإلثذاعيخ اٌعذيذح  ٌزىٓ 

 اٌٛطٛي إٌٝ عبٌُ اٌىزبثخ ٌٍطفً اٌّففٛف دائّب ثبٌّخبؽش ٚاٌظعٛثبد.


