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 تحذر
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ثٕعزشاد انذػٕح انغهفيخ ٔدػبيب ثبنغيطشح 

 ػهٗ انًغبجذ

 

 كتب إسماعيل رفعت

  

  

  

  

  

شرٓى ػهٗ يغبجذ األٔقبف، َٔشش دػبيب صشيذخ ٔيهصقبد ٔ رذٔيُبد ٔاصهذ انذػٕح انغهفيخ، ٔدػبح يغزقهيٍ، عيط

ثخطت ٔدسٔط فٗ يذبٔنخ نهزًذد فٗ يغبجذ رغأل ػُٓب ٔصاسح األٔقبف، دٌٔ انذصٕل ػهٗ رصشيخ سعًٗ يكزٕة 

 .أٔ اعزئزاٌ انٕصاسح

 

رّ ثأدائّ خطجخ انجًؼخ يٍ جبَجّ، َشش انذاػيخ انغهفٗ انًهقت ثـ"أثٕ أعهى عؼيذ ػجذ انفزبح" يهصقب يذػٕيب ثصٕس

رذذ ػُٕاٌ: "كيف ػبيهٓى..؟"، ثًغجذ ػًش ثٍ انخطبة ثأٔعيى ثبنجيضح، فيًب رذأنذ صفذبد يُغجخ نهزيبس انغهفٗ 

 62أداء يهصق نًصطفٗ صجذٗ أدذ دػبح انذػٕح انغهفيخ رشيش إنٗ خطجخ أداْب ثًغجذ ػبصى اثٍ ثبثذ ثبنكيهٕ 

 .ثبنغبدم انشًبنٗ ثبالعكُذسيخ

 

َشش انذاػيخ انغهفٗ عؼيذ سيضبٌ "ثٕعذ" يكزٕة ػهٗ صفذزّ انشعًيخ يؤكذ فيّ أدائّ خطجخ انجًؼخ ثًغجذ  ثيًُب

ػًبساد انكٕيزيخ ثبنجغبريٍ، يشيشا إنٗ يزبثؼيّ نذضٕس انخطجخ غيش ػبثًئ ثًٕقف ٔصاسح األٔقبف انزٗ رغأل ٔرغزأرٌ 

 .فٗ يثم ْزِ األيٕس

 

قبف ثًخبطجخ قيبدٖ ثبنذػٕح انغهفيخ ٔدزسِ ثشكم شخصٗ يٍ يذبٔالد انزًذد يٍ جبَجّ، أكذ يصذس قيبو قيبدٖ ثبألٔ

 .ػهٗ دغبة "األٔقبف"، ٔأٌ انؼبقجخ عٕف ركٌٕ ٔخيًخ ٔقذ يطبنّ ْٕ شخصيبً 
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ثذٔسِ أػهٍ انشيخ جبثش طبيغ يٕعف، سئيظ انقطبع انذيُٗ ثٕصاسح األٔقبف، إنغبء رشخيص خطجخ إيبو يغجذ 

انجذيذح، نًخبنفزّ انخطخ انذػٕيخ نهٕصاسح، ٔأدائّ خطجخ يخبنفخ نهخطجخ انًٕدذح انجًؼخانيبعًيٍ ثًذيُخ انقبْشح  .  

 

ٔقبل طبيغ نـ"انيٕو انغبثغ": إٌ انٕصاسح ٔجٓذ رذزيشاً نهذػٕح انغهفيخ ثؼذو االقزشاة يٍ يغبجذْب ٔأداء دسٔط أٔ 

ٗ قيبو ػُبصش انذػٕح انغهفيخ ثأداء دسٔط يذبضشاد ثأٖ يٍ يغبجذْب َٓبئيبً، ٔػذو رؼهيق ثٕعزشاد دػبئيخ رشيش إن

  .فٗ انًغبجذ

 

ٔأضبف أٌ انٕصاسح دزسد أيضبً ٔكالءْب ثبنًذبفظبد يٍ أٖ خشٔقبد نُظبو انٕصاسح، أٔ خشٔقبد نقبٌَٕ انخطبثخ، 

يؤكذحً أٌ أٖ ٔكيم ٔصاسح يقغ فٗ َطبقّ يخبنفخ أٔ رًكيٍ نهؼُبصش انغهفيخ يٍ انخطبثخ ٔانذسٔط عيذبل إنٗ 

قيقانزذ .  

 

كبٌ "انيٕو انغبثغ" َشش عهغهخ رذقيقبد ػٍ خشٔقبد رقٕو ثٓب انذػٕح انغهفيخ يٍ خالل أداء انخطت ٔ دسٔط 

 .ٔيذبضشاد فٗ يخزهف أيبو األعجٕع ثؼذ يُؼٓب يٍ انخطت

 

 

 

 


