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Abstract 
      The significance of the 

Parliament lies in its functions. 

The real role of the parliament is 

the representation of citizens 

equally, the expression of their 

interests, contribution in solving 

their problems and observing the 

performance of the Government. 

In Egypt, the status of the 

parliament  deteriorated after the 

23 July Revolution in 1952 and 

constitutions came then to make 

the Parliament a mere institution 

subject to the executive power. 

After the political openness in 

1976, Egypt began to reconsider 

the form of Parliament and the 

permission for multi-parties. But 

the parliament still suffers from 

the dominance of the executive 

power represented by the 

President of the Republic in 

view of the privileged position 

given to him by the constitution 

compared with the legislature 

power, as well as the existence 

of the National party headed by 

the President of the Republic, 

which forms the majority in the 

parliament since the beginning 

of the political multi-parties. 

The party has drawn its power in 

overlapping with the State, 

which helps to influence the 

parliamentary life, with the 

creation of obstacles, both in the 

parliamentary elections, which 

witness some of the phenomena 

contributed to influence the 

nature of representation in the 

Parliament, which came into the 

favor of the National Party who 

has worked through its majority 

to control the Parliament in the 

legislative and supervisory 

outputs, securing the required 

majority for the President. The 

president created obstacles to 

undo Parliament functions.Does 

not work the political system in 

general and the legislature in 

particular in a vacuum but in a 

particular environment affects 

and is affected by, and often 

include  the political system a 
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group of  powers each of them 

exercised influence directly and 

indirectly to the Parliament, 

both in its composition or the 

exercise of his duties, no doubt 

that the nature and form of the 

political system and the extent 

of distribution of powers in 

which factor determines the 

ability of Parliament and the 

extent of carrying out its 

missions, in the parliamentary 

system, different effects than in 

the presidential system, as well 

as the privacy of developing 

countries, including Egypt and 

the nature of its political system 

and the nature of the political 

forces and lack of democratic 

development  This study sheds 

the light on the (The Forces 

Acting in the Egyptian 

Parliament). It is divided into 

three sections as well as the 

introduction and conclusion . 

ّا٘ؾُص

ترجعّاهؿقيّالرب٘ونّاشمّالقظوئػّاليتّوؼقمّبفوّاذّ

وؽؿننـّدورهّاٖؼقؼننلّظمّ ٌقننؾّا٘ننقا ـ ّب ننؽؾّّ

مًِوٍوّوالًعني ّننـّمحلنوٖفؿّواِ٘نوهؿيّظمّ نؾّّّّّّ

م وكؾفؿّومًوبعيّاٖؽقميّظمّاداءّواجيوتفنوّ ّوظمّّ

وقلقنق34ّّّمحلرّتدهقرتّمؽونيّالرب٘ونّبعندّونقرةّّّ

وّلًٍعننؾّالرب٘ننونّوجننوءتّالدتننوت ّبعننده2:63ّ

جمردّممتِيّخوضنعيّلؾِنؾ يّالًـػقذونيالّانّانّّّّ

بدأتّمحلرّتعقند2:87ّّّبعدّاننػًوحّالِقوتلّنومّ

الـظرّظمّشؽؾّالرب٘نونّوعننودةّالًعددونيّاٖزبقنيّّّّّ

 ونؾكّالرغؿّمـّذلؽّبؼلّالرب٘ونّوعونلّمـّهقؿـيّ

الِؾ يّالًـػقذويّا٘ؿٌؾيّبرئقسّإؿفقرويّنظنراّّ

ًقرّمـّمؽوننيّمًؿقنزةّبو٘ؼورننيّمنعّّّّّ٘وّأن وهّالدت

الِؾ يّالً روعقيالّفضالّننـّوجنقدّ نزبّكني ّّّّّ

ورتأتننفّرئننقسّإؿفقروننيّهننقّاٖننزبّالننق  ّ

الذيّشؽؾّاألغؾيقيّظمّالرب٘ونّمـذّبداويّالًعددونيّّ

الِقوتقيّالّوقدّاتًؿدّاٖزبّمؽونًفّمـّالًداخؾّ

مننعّالدولننيّوهننقّمننوّأتننفؿّبولًننلو ّنؾننكّاٖقننوةّ

الّممننوّوضننعّالعراققننؾّظمّاننًُوبننوتّّّّالـقوبقننيّ

الرب٘ونقيّاليتّشفدتّبعضّالظقاهرّاليتّتوهؿًّ

ظمّالًلو ّنؾكّ يقعيّالًؿٌقؾّظمّالرب٘ونالّوّجوءتّ

لحلوحلّاٖزبّالق  ّالذيّنؿؾّنـّ روؼّاغؾيقًفّ

نؾننكّالننًَؽؿّاُرجننوتّالرب٘ننونّظمّإننوني ّّّّّ

الً ننروعلّوّالرقننوبلالّّوّأمننـّاألغؾيقننيّا٘ ؾقبننيّّ

رئقسّإؿفقرويّداخؾّالرب٘ونالّوّتوندّظمّوضعّل

ّ العراققؾّامومّققومّالرب٘ونّبولقظوئػّا٘ـق فّبف

ولـظومّالِقوتلّبحلقرةّنوميّوالِؾ يّالً روعقيّفّ

ظمّفراغّوعمنوّظمّبقىيّمعقـيّّنّوعؿؾّبحلقرةّخوصي

ومورّفقفوّووًلورّبفوالّوغوليوّموّت ؿؾّاليقىيّققىّ

ميوشرًاّوغن ّميوشنرّنؾنكّّّّكؾّمـفوّميورسّتلو ًاّ

الرب٘ونّتقاءّظمّتركقيًفّاوّممورتنًفّ٘فومنفالّونّّّ

شؽّانّ يقعيّوشؽؾّالـظومّالِقوتلّومدىّتقزونعّّ
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الِننؾ وتّفقننفّنومننؾّزمننددّقنندرةّالرب٘ننونّومنندىّ

اض النفّافؿوتفالّفػلّالـظنومّالرب٘نونلّلًؾنػّّّّ

ا٘ننموراتّنـفننوّظمّالـظننومّالرئوتننلالّفضننالّنننـّّّّ

ومقننيّومـفننوّمحلننرّو يقعننيّّخحلقصننقيّالنندونّالـ

نظومفوّالِقوتلّو يقعيّالؼقىّالِقوتنقيّوقحلنقرّّّ

والويّّوقدّانًظؿًّالدراتيّظمّالً قرّالدميؼرا ل 

ّميو ٌّرئقِيالّفضاًلّنـّا٘ؼدميّواٗو ي 

ّا٘ؼدمي

نّوؼًحلرّتلو ّنؾنكّالرب٘نونّبقجنقدّننوخي ّّّّّّّّّّ

اشمّّيوأ زابّتقوتقيّفؼنطالّوعمننوّت نؿؾّبوفضنوفّّّّ

أخرىّ ورسّالًنلو ّنًقٍنيّخحلنوئصّّّّّذلؽّققى

لنذاّّّ(2)تًؿًعّبفوّتعقدّل يقعيّالـظنومّالِقوتنلّّّ

الدراتنيّنؾنكّال نوبعّا٘متِنوتلّّّّّلـّتً نر ّهنذهّّّ

الؼنننونقنلّا٘ نننؽؾّلؾرب٘نننونّو يقعنننيّا٘ؿورتنننوتّ

الرب٘ونقنننيّمنننـّالـو قنننيّالً نننروعقيّوالرقوبقنننيّ

ّوان زابّالِقوتنقيّا٘ نوركيّفقنفّوامننوّتؼًحلنرّّّّّ

قوتّالِقوتقيّونؿؾقيّالًٍنوذبّبقـفنوّّّالعؿؾّنؾكّ

وب ّاأل رافّا٘نمورةّومـفنوّرئنقسّإؿفقرونيّّّّّ

ولًَؾقنؾّّّنالذيّوًؿًعّبولقضعّاً٘ػنق ّمنعّالرب٘نوّّّ

ذلننؽّنّميؽننـّانّنًققننػّنـنندّاف ننورّالدتننًقريّ

احملؽؿّلؾعالقيالّاموّالؼقىّاألخرىّالنيتّتنمورّظمّّّ

الرب٘ونّففلّمـظؿنوتّاتًؿنعّا٘ندنلّالنيتّتعندّّّّّّ

قىّالحلوندةّظمّالققنًّاٖنوللّأذّوال نظّالـؿنقّّّّّالؼ

الؽي ّغ ّاِ٘يق ّظمّأندادهوّوالًقتعّا٘ؾَنقظّظمّّ

أن نن ًفوّوفونؾقًننفّظمّا ننورّاليَننٌّنننـّ لقننوتّّّّ

لؾؿ ننوركيّالِقوتننقيّجعؾننفوّتِننفؿّظمّالًننلو ّظمّّ

ننالوةّنؾنكّانّوجقدهنوّونلتلّاتنًٍوبيّّّّّّّالرب٘ونال

ولنىّّلًَقنتّاقًحلودويّواجًؿونقيّوتقوتقيّوّم 

ّ(3)ّحمؾقيّمؾَيّوتلو اتّدولقيّوحلعىّمؼوومًف

الّوقدّتـقنًّن و وتّاتًؿعّا٘ندنلّوتلو اتنفّّّ

مـفوّمـّخورجّالرب٘ونّالّكنوليتّتقجنفّن نو فّاشمّّّّ

رقوبيّاننًُوبنوتّاوّاداءّالرب٘نونّالومـفنوّداخنؾّّّّّ

الرب٘ونّكولذيّتًحلػّبنفّصموننوتّالضنغطّرجنونّّّّّ

ِّ قوتنقيّأوصنؾفوّّّاألنؿونّوانغؿوتفوّظمّا٘ نوركيّال

هننذاّّاشمّمراكننزّققودوننيّمًؼدمننيّداخننؾّالرب٘ننوناّل

الًـننقيفّظمّمفننومّومحلننوحلّاتًؿننعّا٘نندنلّجعؾننفوّ

لرب٘ونّمموّهقلّهلوّوضنعوّمنموراّّّتً وبؽّمعّمفومّا

ولؾًعرفّنؾكّ يقعيّققىّا٘نمورةّتنقًؿّتـووهلنوّّّّ 

ّ;ّميو ٌنؾكّوالويّ

ّ إؿفقرويّّساألون;ّرئقا٘يٌَّ

ّ ظؿوتّاتًؿعّا٘دنلّا٘يٌَّالٌونل;ّمـ

ّا٘يٌَّالٌولٌ;ّصمونوتّالضغطّ 

ّا٘يٌَّاألون

ّرئقسّإؿفقروي

ُوعّدّرئقسّإؿفقرويّمـّأكٌرّالؼقىّا٘مورةّّّّّّّّ

ظمّ يقعيّوأداءّالرب٘نونّا٘حلنريّوذلنؽّنًقٍنيّمنوّّّّّّ

وًحلػّبفّالـظومّمـّ"ّشُحلـفّالِؾ يّ"ّاليتّمنـّّ

ونيّنؾنكّّّخحلوئحلفوّانّالِؾ يّالًـػقذويّهلوّاألولق

الِؾ ً ّالً نروعقيّوالؼضنوئقيّوترتكنزّالِنؾ يّّّّّ

بقنندّرئننقسّإؿفقروننيّب ننؽؾّكنني ّوزمننًػظّّّّ
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الرئقسّاـحليفّزمـنوّ نقوالّنِنيقوّمعًؿنداّنؾنكّّّّّّ

شننعيقًفّالننيتّوًؿًننعّبفننوّوالننيتّتعننززّالِننـدّّّّ

ّالؼونقنلّكؿوّتفقهّلفّدنؿوّلؾؼراراتّاليتّوًُذهوّ

 انّشُحلـيّالِؾ ئّعؾّمـّالنرئقسّحمنقرّّّ(4)

لـظومّالِقوتلّوّتً وركّنقامنؾّكنٌ ةّظمّبؾنقرةّّّّا

هذهّالظوهرةّمـفوّنقامؾّتًحلػّبفّاغؾنىّاليؾندانّّّ

الـومقيّاليتّتعونلّمـّشُحلـفّالِؾ يّومـفنوّمنوّّّ

ّتًحلػّبفوّمحلرّدونّغ هوّومـّهذهّالعقامؾّ;

ّالحلال قوتّالدتًقرويّلؾرئقسّ;ّ-أون

ويؼكّالدتًقرّاف ورّال ومؾّالذيّزمددّبـقيّّّّّّّ

ا٘متِوتّالِقوتقيّو روؼيّأدائفوالّودأبًّالنـظؿّّ

الِقوتقيّظمّتـظقؿّ يقعيّالعالقيّب ّالِؾ وتّمـّ

خالنّالرتكقزّنؾكّميدأّالػحلؾّبن ّالِنؾ وتالّأذّّّ

وًؿّالػحلؾّب ّالِؾ وتّالعوميّبونّتؼقمّكؾّتنؾ يّّ

الًـػقذونننيّالً نننروعقيّّمنننـّالِنننؾ وتّالنننٌالثال

كّانّتؼنقمّّنؾّالؼضوئقيّبقظقػيّمـّوظوئػّالدوليال

كؾّتؾ يّمـّهذهّالِؾ وتّاراقييّبؼقيّالِنؾ وتّّ

لؽلّٓدّالِؾ يّاألخنرىّاذاّمنؤّنووزتّ ندودّّّّّ

لذاّنندّالػحلنؾّبن ّّّّّتؾ ًفوّاوّأتوءتّاتًعؿوهلوال

الِؾ وتّضؿونيّأتوتقيّمـّالضؿونوتّالنيتّتؽػنؾّّّ

اٖرويّوتحلقنفوّمـّكؾّانًداءّوّوتقؾيّمفؿيّ٘ـعّ

فوّظمّاتنًعؿوهلوّّاتًيدادّاهلقىنوتّالعومنيّوتعِنػّّّ

نّانّالؼراءةّاً٘لنقيّلؾينوبّاٗنومسّّّ(ال5)تؾ ًفوّ

الذيّزمنددّركنوئزّنظنومّاٖؽنؿ2:82ّّّّّّمـّدتًقرّ

ظمّمحلننرّوؾؿننسّالقضننعّاً٘ؿقننزّلننرئقسّالدولننيّّّّّ

وتؾ وتفّالقاتعيّظمّمقاجفنيّالِنؾ وتّاألخنرىالّّّّ

ففننقّلننفّ ننؼّعصنندارّالؼننقان ّواننننرتا ّنؾننكّّّ

ؿوّانّالرئقسّهقّاليتّوحلدرهوّالرب٘ونالّكّالؼقان 

الننذيّوضننعّالِقوتننوتّوو ننرفّنؾقفننوّوظمّنػننسّ

الققًّغ ّمِىقنّنـفوّظمّالرب٘ونّففنقّشنروؽّظمّّّ

الِؾ يّولؽـفّلقسّشروؽًوّظمّاِ٘مولقيّوعمنوّتؽقنّ

اِ٘ننمولقيّنؾننكّرئننقسّجمؾننسّالننقزراءالّووحلننؾّّ

ضعػّالرب٘ونّظمّمقاجفيّالرئقسّاشمّ دّعمؽونقنيّّ

نؾننكّحموتننييّّ ننؾّالرب٘ننونّخحلقصننوّاذاّاصننرّّّّ

اٖؽقمننيالّوعقننرارّمِننمولقيّاٖؽقمننيّنّوعًننربّّ

نوفذاّانّبعدّمقافؼيّرئقسّإؿفقرويّنؾكّذلنؽالّّ

فننوذاّأصننرّالرب٘ننونّنننر ّانمننرّنؾننكّال ننعىّظمّّ

اتًػًوءّوعذاّأودّفقفّاٖؽقميّوهنقّاألمنرّالغولنىّّّّ

اٖننندوثّظمّظنننؾّظنننروفّٔنننريّفقفنننوّهنننذهّّّ

وغيّالّوّصنّق(6)انتًػًوءاتّوعندّالرب٘نونّمنـَالّّّّ

هذاّالـصّجوءتّمـَوزةّلؾَؽقميّونّشؽّاننفّنّّ

وقجدّبر٘ونّوؼدمّنؾكّمٌؾّهنذهّا٘غنومرةّخحلقصنوّّّّ

اذاّكونًّاٖؽقميّاليتّتقفّتؼقمّبـػِفوّعجنراءّّ

انتننًػًوءّتننقفّتظننؾّ ننورسّتننؾ وتفوّبقـؿننوّّّّ

وًققننػّجؾِننوتّالرب٘ننونّوتًع ننؾّتننؾ ًفالهذهّّّّ

ا٘ؽونيّاً٘ػققيّلنرئقسّإؿفقرونيّوحلنيدّتندخؾّّّّّ

ِؾ يّالًـػقذويّ ًؿقوّلضيطّانداءّالرب٘نونلّمنـّّّال

خالنّاألغؾيقيالّفننّملّتِنً عّضنيطّاداءّالرب٘نونّّّّ

لحلوحلّالِؾ يّالًـػقذويالّتدخؾّالرئقسّبنولًؾقودّّ

حبننؾّالرب٘ننونّووؽننقنّغوليننوّمننـّخننالنّتِننروىّّّ
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شوئعوتّ قنّ ؾفّوهلّالعؿؾقيّاليتّتقاكىّننودةّّ

م ولننىّبِننَىّاتننًٍقابوتّاوّعوؼننوفّممورتننيّّّ

الّ(7)أدواتّرقوبقيّمعقـنيّفنمنوّالِنَىّاوّاٖنؾّّّّ

كؿنوّانّرئننقسّإؿفقروننيّميننورسّبـػِننفّمفننومّّ

ت روعقيّكؿوّت رقـوّهلوّتنوبؼوالّولنقسّذلنؽّفؼنطّّّّّ

وامنوّخ قرةّالدورّالً روعلّالذيّوؼنقمّبنفّبعندّّّّ

8ّانًفوءّالندورّالً نروعلّلؾرب٘نونّالنذيّوِنًؿرّّّّّّ

شننفقرّأذّان ننكّالدتننًقرّلننرئقسّإؿفقروننيّظمّ

اٖولننيّ ننؼّاصنندارّالً ننروعوتّانّانّوعؼنندّهننذهّ

الرب٘ونّالدورّالً روعلّإدودّلقًؿّاقرارهوّوهذاّ

وع ّانّرئقسّإؿفقرويّوؼقمّافومّالرب٘نونّظمّّ

اشنفرالّمنـّخنالنّذلنؽ6ّّّّّّإونىّالً روعلّ٘دةّ

نننرىّانّالِننؾ وتّا٘ؿـق ننيّلننرئقسّإؿفقروننيّ

ّجعؾًّميدأّالػحلنؾّبن ّالِنؾ وتّميندًأّنظرونًوّظمّّّّّ

نظننومّاٖؽننؿّا٘حلننريالّورمعننؾّنؿؾقننيّالرقوبننيّّّّ

الِننؾ ً ّالؼضننوئقيّوالً ننروعقيّنؾننكّالًـػقذوننيّّ

نؿؾقيّوًَؽؿّبفوّالرئقسّكقػؿوّو وءّوهذاّالقضعّ

ّتوهؿّالدتًقرّب ؽؾّكي ّظمّٓدوده 

ّرئوتًفّٖزبّاألغؾيقي;ّ-وونقو

تعدّالعالقيّب ّاٖنزبّالنق  ّالندميؼرا لّّّّّّّّّ

ـّانؼدّالعالقوتّبن ّاٖنزبّّّوالِؾ يّالًـػقذويّم

وأيّمـّأجفزةّالدوليّانخرىّالوورجعّهذاّاألمنرّّ

عشمّعنّاٖزبّن نلّظمّكـنػّالدولنيّأذّانّالنرئقسّّّّّ

حمؿدّانقرّالِوداتّهقّالذيّتعكّلًلتقسّ زبّ

وؽننقنّهننقّنؾننكّرأتننفّففننقّالننذيّوننرأسّا٘ؽًننىّ

الِقوتلّولفّتؽرت هالّونؿّاتؿقننيّالرب٘ونقنيّّّّ

ابفننوّظمّبـقننيّالـظننومّالّّلؾَننزبّالننذيّوـنندمٍّنّق

ووعًؿنندّنومننيّاٖننزبّوققوداتننفّنؾننكّالننقزراءّّّّّ

والًؽـننققراوّوالعِننؽرو ّوذويّا٘فننـّوأصننَوبّّ

األراضننلّورجننونّاألنؿننونّوكؾننفؿّمننـّخؾػقننوتّّّّ

برجقازوننيّكؿننوّوضننؿّاٖننزبّننندداّمننـّمننقظػلّّّ

اٖؽقميّوانّكونّأكٌرهؿّأنضوءّبونتؿّفؼطالّهنذهّّ

فقرونيّّالـ لةّجعؾًّاٖنزبّتوبعنوّلنرئقسّإؿّّّ

الننذيّملّسمننرجّمننـّوتننطّاٖننزبّلًننقللّرئوتننيّ

الدوليّبؾّنؾكّالعؽسّمـّذلؽالّّفننّاٖزبّضمؾّ

نػسّمسوتّكوفيّاأل نزابّالنيتّتـ نلّظمّأ ضنونّّّّّ

الِنننؾ يّففنننقّوعًؿننندّأتوتنننوّنؾنننكّإفنننوزّّّّّ

الي وقرا لّووعنربّننـّالؼنقىّانجًؿونقنيّالنيتّّّّّّ

الّأذّانّإفوزّ(8)ترتؽزّنؾقفوّالِؾ يّالِقوتقيّ

وقرا ننننلّظمّمحلننننرّمننننـّأكٌننننرّاألجفننننزةّالي 

الي وقرا قنيّظمّالعنوملّتضننُؿوّوتعؼقنداالّكؿننوّانّّّّ

العالقيّب ّرئوتيّالدوليّورئوتيّ نزبّاألغؾيقنيّّّ

وؾؼننلّبظننالنّال ننؽّنؾننكّ قننودّالننرئقسّوكننذلؽّّ

األغؾيقننيّوقنندرتفؿّنؾننكّالًحلننرفّحبروننيّوفؼننوّّّ

ننًيوراتّا٘حلنؾَيّالق ـقنيالّوقندّدأبنًّالؽًؾنيّّّّّّ

الق  ّداخؾّالرب٘ونّنؾكّالعؿؾّّالرب٘ونقيّلؾَزب

لًننقف ّاألغؾيقننيّا٘رزمننيّلننرئقسّإؿفقروننيّظمّ

الرتشقدّلالنًُوبوتّوقيؾّذلؽّلالتًػًوءالّكؿنوّانّّ

تؼرورّاِ٘مولقيّالق قندّنؾنكّرئنقسّإؿفقرونيّّّّّ

هقّاتفومّرئقسّإؿفقرويّبوٗقونيّالعظؿكّبـوًءّ
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نؾكّاقرتاحّوؾٌلّأنضوءّجمؾسّال نعىّونّوحلندرّّّ

الّ(9)وؾٌلّأنضوءّاتؾسّيانتفومّانّبلغؾيققرارّ

اليتّتًضؿـفوّهذهّا٘ودةّٔعؾفوّّووواضدّانّال رو

شيفّمِنًَقؾيّاقنرارّمِنمولقيّالنرئقسّّظمّضنقءّّّّّّ

تننق رتفّنؾننكّاألغؾيقننيّلؾَننزبّالننق  ّداخننؾّّّ

اتؾسالّبوفضوفيّاشمّموّتقفرّهنذهّاألغؾيقنيّمنـّّّّ

الـحلوبّا٘ ؾقبّلًؿ قيّالعؿؾّالً نروعلّوتققنػّّّ

أيّأجننراءّرقننوبلّكؾنننفّلحلننوحلّالننرئقس ّهنننذهّّّّّ

ا٘ؿورتننوتّنؿؾننًّنؾننكّتؼققنندّالرب٘ننونّونرقؾننيّّّّ

ّممورتوتفّ ّ

ّارتيووّالرئقسّبو٘متِيّالعِؽرويّ;ّ-وولٌو

انّتننلو ّا٘متِننيّالعِننؽرويّنؾننكّاألنظؿننيّّّّّّّّ

الِقوتقيّلفّبويفّ قوؾّوخحلقصوّظمّبؾدانّالـومقيّالّ

٘متِننيّامننوّظمّالـظننومّالِقوتننلّا٘حلننريّفننننّاّّّّ

العِننؽرويّأصننيًَّنحلننىّالـظننومّالِقوتننلّبعنندّ

الّأذّانّصمقننعّالراتننوءذّالننذوـ2:63ّّوننقرةّنننوّم

تعوقيقاّنؾكّمحلرّمـذّذلؽّالًوروخّوننقابفؿّكنونقاّّّ

مننـّالعِننؽرو ّالّواتننًؿرتّا٘متِننيّالعِننؽرويّ

ت ننؽؾّالِننـدّالرئقِننلّلؾـظننومّاٖننوكؿّوصننو ىّّ

الؼقنّالػحلؾّظمّٖظيّالًَنديّالّخحلقصنوّمنوّتنالّّّّّ

اٖؼينننيّمنننـّغقنننوبّاأل نننزابّالِقوتنننقيّتؾنننؽّ

وأصننيًَّاليـقننيّالًـظقؿقننيّلؾدولننيّتعًؿنندّنؾننكّّ

الـُينننيّالعِنننؽرويالّومنننوّأتنننيغًّالدتنننوت ّّّ

وافنالنوتّالدتًقرويّعشمّتؼقونيّمـحلنىّالنرئقسّّّّ

مـّ نر ّمًعنددةّالّفضنالّننـّاننفّالؼوئندّاألنؾنكّّّّّّّّ

لؾؼننقاتّاِ٘ننؾَيّووزوننرّالنندفويفّوّكننؿّكنني ّمننـّّّ

نًؿنودّنؾنكّأجفنزةّاألمنـّّّّّانمًقوزاتالّكؿنوّ ّاّن

الًوبعيّميوشرةّلؾنرئقسّتًٍنووزّوزارةّالداخؾقنيّّّّ

والدفويفّوأصيًَّاٌوبيّجزءّنّوًٍزأّمـّممتِيّ

جدوندةّهنلّممتِنيّالرئوتنيالّولنذلؽّأصنيدّمنـّّّّّّّّ

ال نننوئعّأ نننال ّمػفنننقمّ ؽنننؿّأجفنننزةّاألمنننـّّّ

الكؿنوّانّا٘متِنيّالعِنؽرويّنّّّّ(:)وانتًُيورات

أّنؾنكّمنوّونمورّّّّتؼػّمؽًقفيّاألوديّأمومّمنوّو نرّّ

نؾكّدورهوّظمّالـظومّالِقوتلّواألمٌؾيّكٌ ةّمـفوّ

الننيت2:88ّّوـننوورّّ:2-29تدخؾننفوّظمّانًػوضننيّّ

قومننًّبفننوّق ونننوتّمننـّالعؿونذالوكننذلؽّظمّنننومّّ

فؼدّتدخؾّإقشّفنفوءّ ردّجـقدّاألمنـ2:97ّّّ

الّامنوّالـُينيّالعِنؽرويّفلنفنوّقندّّّّّّ(21)ا٘ركزيّ

ا٘دنقنيالّولنذلؽّّّفرضًّنػِفوّكيدوؾيّنـّالـُينيّّ

تِعكّلؾؿَوفظيّنؾكّهنذاّالـظنومّألننفّونقفرّهلنوّّّّّّ

مؽوننننيّمًؿقنننزةّوعمؽونقنننيّالًننندرجّظمّا٘متِنننيّّ

العِننؽرويّوصننقنّاشمّانؾننكّا٘راتننىّبولدولننيّظمّّّّ

اتنننونّانداريّوالِقوتنننلالّلنننذاّفنننلنّرئنننقسّ

إؿفقرويّوًِؿدّققتنفّمنـّهنذهّا٘متِنيّكقننفّّّّّّ

لعنومّلؾؼنقاتّّّفرداّمـفوّأوًنّودتًقرووّهقّالؼوئندّّا

اِ٘ؾَيّوونقوالهذهّا٘ؿقنزاتّأضنػًّقنقةّعشمّمققنعّّّّّ

رئقسّإؿفقرويّوهذاّموّومورّنؾكّالعالقئّوهّ

الرب٘ونّفوأل زابّوّالؼقىّالِقوتقيّتعرفّجقنداّّ

اذاّموّ وولًّانّتفددّالِؾ يّالًـػقذويّمـّخنالنّّ
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ممورتوتفوّاوّتؾقكقوتفوّفننفوّتًقاجفّبحلنقرةّاوّّ

ّرويّ ّأخرىّا٘متِيّالعِؽ

ّالعومؾّالٌؼوظمّوا٘قروثّانجًؿونلّ ّ-رابعو

انّالعومؾّالٌؼوظمّوا٘قروثّانجًؿونلّلفّاغؾنىّّّّّّ

األورّلًؼولقدّتركقزّالِؾ يّبقندّالنرئقسالّوميؽنـّّّّ

تًيعّجذورّهذهّالظوهرةّمـذّاوومّالػرانـنيّولنذلؽّّّ

أ ؾؼّنؾقفّاليعضّمػفقمّ)الػرنقنقيّالِقوتقيّ(الّ

ٌّ ؼوفنيّوأتنيوبّترتنقُفوّّّّومـفؿّمـّرمذرّهنذهّال

وعننقدّلؾ يقعننيّالـفروننيّلؾؿًٍؿننعّا٘حلننريّومننوّّّّ

اتًؾزمّمـّوجقدّتؾ يّمركزويّققويّنؾكّاألراضلّ

الزرانقننيّوغقننوبّا٘ؾؽقننيّالػردوننيّومننـّوننؿّا نندّّ

العـوصرّاحملقرويّظمّوؼوفًفؿّالِقوتقيالّفضالّنـّ

نؿؾقيّالًـ ىيّالِقوتنقيّوانجًؿونقنيّلؾؿحلنرو ّّّّ

اً٘قاصؾيّاليتّوًعنر ّّّيـ ىفعؿؾقوتّالرتبقيّوالً

هلوّخالنّخمًؾػّمرا ؾّ قوتنفّالنيتّتؼنقمّبفنوّّّّّ

كٌ ّمـّا٘متِوتّانجًؿونقيّوالِقوتقيّكوألترةّ

وا٘درتيّوإومعيالّهذهّالعؿؾقوتّتؼقمّنؾكّأتسّ

تِؾ قيّاتًيدادويّتؽرسّلدىّالػردّمـنذّتنـقاتفّّّ

األوشمّقننقؿّال ونننيّوانمًٌننونّواٗضننقيفّوتؾؼننلّّّّّ

أنؾنكّوالًِنؾقؿّبفنوّدونّمـوق نيّّّّّالًقجقفوتّمـّ

اشمّنومؾّاخرّوًحلػّبفّاتًؿنعّّّي ّبوفضوف(22)

ا٘حلريّانّوّهقّتؼدوسّالِؾ يّاعـنكّا٘يولغنيّظمّّّ

ا رتامفوّوتيٍقؾفوّاوّاٗقفّمـفوّوتعندّع ندىّّّ

خحلننوئصّالِننؾقكّظمّمحلننرّوقنندّانًؼؾننًّظننوهرةّّّّ

تؼدوسّالِؾ يّمـّجقؾّاشمّجقؾّلؽلّت نؽؾّا ندّّّ

لؾٌؼوفنيّالِقوتنقيّظمّمحلنرالّوقندّّّّّا٘ؽقنوتّا٘فؿنيّّ

اتِؿًّهذهّالظوهرةّبوٗضقيفّا٘ ؾؼّلؾرئقسّالذيّ

و ؽؾّرأسّالِؾ يّوهقّموّانعؽسّنؾنكّا٘ نوركيّّّ

الِقوتننقيّفننوألمرّبقنندّالننرئقسّفؿننوّجنندوىّهننذهّّ

 منـّخنالنّمنوّّّّ(23)ا٘ وركيّاذاّملّونًغ ّشنلء ّّّ

تؼدمّو ؽؾّرئقسّالدوليّظمّاٖؼقؼيّشيؽيّمعؼندةّّ

 ّخمًؾننػّان ننرافّفقِننًؿدّّمننـّالعالقننوتّبنّن

النننرئقسّققتنننفّمنننـّالقضنننعّالدتنننًقريّوّمنننـّّ

ب وقرا قيّالدوليّوا٘متِنيّالعِنؽرويّواٖنزبّّّّ

الق  ّاٖوكؿّوا٘قروثّانجًؿونلالّووًِـدّهنذاّّ

وإننقشّّنالًَننولػّالًِننؾ لّاشمّضمووننيّالؼننونّق

وال ر يّمموّشؽؾًّهذهّالعالقوتّموّو يفّاهلنرمّّ

يّمِنًـداّنؾنكّبـنوءّّّّوؽقنّنؾكّراتفّرئقسّالدولّن

و ننؽؾّالدنومننيّلؼراراتننفّتِننًؿدّبؼقننيّاأل ننرافّّ

ققتفوّمـّمققعفوّظمّهذاّاهلرمّمموّاتـدّاشمّمققنعّّ

الننرئقسّقننقةّمضننوفئّعؾننفّوفننقؿـّنؾننكّبؼقننيّّّ

الِؾ وتالّهذاّموّشؽؾّمعرقالّونومالّمنموراّنؾنكّّّ

ّالرب٘ونّوموّاتيغّنؾكّادائفوّندمّالػونؾقيّ 

ّا٘يٌَّالٌونل

ًّؿعّا٘دنلمـظؿوتّات

تلتلّاهؿقيّمـظؿوتّاتًؿعّا٘دنلّكقنفوّمـّّّّّّ

الؼقىّالحلوندةّاليتّتمورّنؾنكّالـظنومّالِقوتنلّظمّّّّ

محلرالّواليتّبرزّدورهوّمعّتراجعّالدورّال نؿقللّّ

لؾدولنننننيّاً٘ؿٌنننننؾّظمّاننػًنننننوحّانقًحلنننننوديّّّ

والِقوتنلالوميؽـّتعرونػّاتًؿنعّا٘ندنلّبلنننفّّّّّ
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رةّالنيتّ ن ّّّ"جمؿقنيّالًـظقؿوتّالً قنقنيّاٖنّّ

اتونّالعومّب ّاألترةّوالدولنيّلًَؼقنؼّمحلنوحلّّّّ

افرادهننوّمؾًزمننيّظمّذلننؽّبؼننقؿّومعننوو ّان ننرتامّ

والرتاضنننلّوالًِنننومدّوافدارةّالِنننؾؿقيّلؾًـنننقيفّ

الومنـّخنالنّالًعرونػّوًني ّانّّّّّّ(24)واٗالفّ"

جننقهرّدورّاتًؿننعّا٘نندنلّهننقّتـظننقؿّوتػعقننؾّّ

ومقاجفننيّّم ننوركيّالـننوسّظمّتؼروننرّمحلننوئرهؿاّل

الِقوتوتّاليتّتمورّفقفؿّوموّتؼنقمّبنفّمنـّخؾنؼّّّّّ

ّ (25)وؼوفيّا٘يودرةّالذاتقيّوؼوفيّبـوءّا٘متِوتّ

ولؾًعرفّنؾكّبـقيّاتًؿعّا٘دنلّظمّمحلرّْدهوّ

تًؽننقنّمننـّا ننزابّتقوتننقيّذّونؼوبننوتّمفـقننيّّ

ونؿولقيّونقاديّمفـقيّوصمونوتّا٘حلوحلّوالضغطالّ

اصموللّنددّانضوئفوّّاموّمـّالـو قيّالعددويّويؾغ

مالونن ّانضننوءّظم4ّّّمؾقننقنّنضننقالّمننـفؿ6ّّّال22

مؾققنّانضوءّظمّالـؼوبوت6ّّ 4إؿعقوتّانهؾقيّوّ

العؿولقيّوفؼوّلؾًؼدوراتّالرمسقيّمـّانٓودّالعومّ

لـؼوبوتّنؿونّمحلرالّظمّ  ّبؾنغّننددّإؿعقنوتّّّّ

4ّ::2ارتػعّنوم6:4ّّ 8 قالل2:87ّّاألهؾقيّنومّ

27ّوصننؾّاشمّّ:::2ّنفووننيّنننومّوننؿّظمّ:34 24اشمّ

الننػّصمعقننيّاهؾقننيّوـ ننطّ ننقاللّربننعّهننذهّّّّّّ

إؿعقننوتّظمّجمننونّالًـؿقننيالّوتعؿننؾّالغوليقننيّّّ

العظؿننكّظمّان نن يّالرنووننيّانجًؿونقيالوت ننؽؾّّّ

ّ (26)%ّمـفو41ّإؿعقوتّذاتّالِؿيّالدوـقيّ

ّالـؼوبوتّا٘فـقيّ;ّ-اون

ّتعدّالـؼوبنوتّا٘فـقنيّا ندّاشنؽونّاتًؿنعّّّّّّّّّّّ

ا٘دنلّتعرفّبلنفنوّ"ّاهلقىنوتّوالًـظقؿنوتّالنيتّّّّّ

 ٌننؾّفىننيّاوّشننرزميّمننـّاتًؿننعّنؾننكّاتننوسّ

ا٘فـننيّوالقظقػننيّلًؾننؽّال ننرزميالّمٌننؾّنؼوبننيّّّّّ

احملننوم ّونؼوبننيّا٘فـدتنن ّونؼوبننيّالحلننَػق ّّّ

نؼوبيّوتًؿٌنؾ35ّّّالّوظمّمحلرّوقجدّ(27)وغ ّهو"

انهدافّالرئقِقيّلؽؾّنؼوبيّظمّانرتؼوءّاِنًقىّّ

ورتننيّا٘فـننيّوت قورهننوّوالنندفويفّنننـّمحلننوحلّّّّمم

أنضنننوئفوّوا٘ نننوركيّظمّصنننـعّالِقوتنننيّالعومنننيّ

الّوّتـيننعّاهؿقننيّ(28)ا٘رتي ننيّاؿورتننيّا٘فـننيّ

الـؼوبوتّمـّانفنوّاصنيًَّمـنوبرّتقوتنقيّبدوؾنيّّّّّّ

اتً ونًّاجًذابّالؼقىّالِقوتنقيّالنيتّنٍنزتّّّّ

األ زابّنـّاتًقعوبفوّ ًكّكنودتّالػنقار ّبن ّّّّ

فـقننيّواأل ننزابّالِقوتننقيّلًػننلّّّالـؼوبننوتّا٘

نًقٍيّاتًُدامّالـؼوبوتّكِو يّلؾعؿنؾّالِقوتنلّّّ

ولؾًعنني ّنننـّمقاقننػّمعورضننيالّووعننقدّتننيىّّّّ

اٖننراكّالِقوتننلّمننـّخننالنّمـظؿننوتّاتًؿننعّّ

ا٘دنلّاشمّالضعػّال دودّاليتّتعونلّمـفّان زابّ

الِقوتقيّاليتّنٍزتّمعفّنـّالًعي ّنـّمحلنوحلّّ

ونننوتّا٘فـقننيّالّبقـؿننوّّشننرزميّواتننعيّمننـّالؼّ 

نظرتّالـؼوبوتّا٘فـقيّاليتّشفدتّهذاّالً قرّظمّ

ا٘ؿورتيّالِقوتقيّبعدهّدلقالّنؾكّمزودّمـّالقنلّ

الِقوتلّإؿونلالّفننّالـؼوبوتّاألخرىّونددّمـّ

األ زابّندتفّنقنوّمـّخؾطّاألورا ّوتداخؾّبن ّّ

األدوارّمموّومورّنؾكّانتًؼرارّالِقوتلّنؾكّدمقّ



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                العدد الثامن
 

 

 

 «(0101 -0991)  القوى المؤثرة في البرلمان المصري»

56 

شمّضرورةّوضعّاٖدودّوالػقاصؾّب ّموّهقّودنقّا

الّوقنندّاخننذّالنندورّّ(29)نؼننوبلّومننوّهننقّ زبننلّّ

الِقوتلّلؾـؼوبوتّا٘فـقيّبولًزاودّمنعّتزاوندّوزنّّّ

الؼقىّافتالمقيّداخؾّجمولسّهذهّالـؼوبوتّومنـّّ

بقـفوّنؼوبوتّا٘فـدتن ّواأل ينوءّواحملنوم الّأذّّّّ

ٕننلتّتؾننؽّالؼننقىّاشمّتننو وتّالـؼوبننوتّا٘فـقننيّ

كِو وتّبدوؾيّنـّان زابّوهقّموّانعؽنسّنؾنكّّّ

مققػّتؾؽّالـؼوبنوتّا٘فـقنيّوحلنقثّكنٌ ّمنـّّّّّّ

الؼضوووّالداخؾقيّواٗورجقيالّوذلؽّمـنذّمـًحلنػّّّ

الٌؿونقـوتّ قٌّأصيًَّنـوصرّالًقورّافتنالملّّ

)األخنننقانّاِ٘ؾؿ (وبحلنننػيّتدررمقنننيّصنننو ييّّ

األغؾيقيّظمّجمولسّنددّمـّالـؼوبوتّا٘فؿيالّوهنقّّ

رّظمّقدرةّاألخقانّاِ٘ؾؿ ّوعن وئفؿّمِنو يّّموّاو

لؾعؿننؾّوْننو فؿّظمّاننًُوبننوتّبػضننؾّتؼنندميفؿّ

برامٍّضؿونّاجًؿونلّورنوويّاجًؿونقنيّومفـقنيّّّ

ل نضوءّظمّالـؼوبوتّمموّشؽؾّٓدوًوّٕفقدّالدوليّ

 وقدّاتنًعؿؾًّ لقنوتّمًعنددةّّّّ(:2)ظمّذاتّاف ور

راتّلؾضغطّبؤوهّافصالحّالِقوتلّأهؿفنوّا٘نم ّّ

واليقونننوتّوٕننونّالًـِننقؼالوالًَولػّمننعّبعننضّ

األ ننزابّالِقوتننقيّوا٘ظننوهراتالّوقنندّأفننًّّّ

م ولىّالـؼوبوتّاشمّتعدوؾّالدتًقرّوتغنق ّقنونقنّّّ

األ زابّالِقوتقيّوا رتامّ ؼق ّافنِونّوعقنرارّّ

 وهقّمنوّوعؽنسّّّ(31)اٖرويّوعرتوءّالدميؼرا قيّ

أل نزابّّنقيفّمـّالًـِقؼّب ّالـؼوبنوتّا٘فـقنيّواّّ

الِقوتقيالّنًقٍيّلحلعقدّدورّالـؼوبنوتّظمّاٖقنوةّّّ

ّالـؼوبوتّالعؿولقيّ;ّ-الِقوتقيّ وونقو

وؼقمّالًـظنقؿّالـؼنوبلّالعؿنوللّنؾنكّشنؽؾّّّّّّّّّّّّّّّ

هرملالّودورهّانٓودّالعومّلـؼوبوتّالعؿنونّالنذيّّّ

((ّنؼوبيّنومنيّت نؿؾّكنؾ34ّّّّو رفّنؾكّادارةّ))

ًؿووؾيالوتضؿّمـفوّجمؿقنيّمـّا٘فـّوالحلـونوتّا٘

كؾّنؼوبيّندداّمـّالؾٍونّالـؼوبقيّوا٘فـقيّالداخؾيّ

ظمّتحلـقػفوّواليتّويؾغّاصموللّنددهوّموّوزودّنؾكّ

ٕـيالّووـُروّظمّنضقويّانٓودّمنوّوزوند3611ّّّّ

(ّمؾققننًو31ّّ(ّمالو ّنضقّمـّب ّ قاللّ)4نؾكّ)

نحلنًّقنقان ّّّالّو(32)و ؽؾقنّققةّالعؿؾّظمّمحلرّ

ّالـؼوبللعؿولقيّنؾكّ ؼّالًـظقؿّالعؿؾّوالـؼوبوتّا

كوفننيّالً نننروعوتّّّظمّالنننرأيمـوق ننيّوعبننداءّّّّظم

وم رونوتّالؼراراتّوالؼقان ّقينؾّنرضنفوّنؾنكّّّّ

نننصّالدتننًقرّّفضننالّنننـّّّالالِننؾ يّالً ننروعقّي

العؿونّوالػال  ّميٌؾقنّنِييّنّبولـِييّلعضقويّ

اتننولسّالـقوبقنني  ّكؿنننوّأنّّّّظم%61ّتؼننؾّنننـّّّ

نضننقوًفّكوفننيّاهلقىننوتّّّظمّانٓننودّالعننومّميٌننؾ

الّ(33)وا٘متِوتّوال ركوتّذاتّالِقودةّلؾدولنيّ 

انّانّتقوتوتّالًَررّوالًقجفّاشمّاقًحلودّالِنق ّّ

وازدوودّوت ةّاٗحلُحليّوتؼؾصّالؼ ويفّالعومّاونرّّ

ب ؽؾّفعؾلّنؾكّال يؼيّالعؿولقيّوهقّموّدفعفوّاشمّ

ا٘ظننوهراتّم وليننيّحبؼققفننوّّوٓننًّو ننلةّضننغطّ

 نننؼ3114ّّقنننرّجمؾنننسّال نننعىّظمّّالـؼوبنننوتّا

افضننرابّالعننومّلؾعؿننونّألونّمننرةّظمّمحلننرّككلقننيّ
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لؾضغطّنؾنكّأصنَوبّا٘حلنونعّوربنطّذلنؽّب نرووّّّّّّّ

وقنندّأتننفؿًّالـؼوبننوتّالعؿولقننيّظمّّ (34)معقـنني

 يقعننيّالً ننروعوتّبولًننلو ّالِننؾنّاكٌننرّمننـّّّّ

انرموبلالّاعـنكّأويًنًّهنذهّالـؼوبنوتّقندرتفوّّّّّّ

ّيبؤنوهّاٗحلُحلنّّنؾكّمـعّصدورّقراراتّمعقـيّ

اكٌرّمـّقدرتفوّنؾكّالضنغطّدمنقّالنوذّقنراراتّّّّّ

الّووعقدّقحلقرّدورّالً روعّانرموبلّ(35)معقـيّ

لؾـؼوبننوتّاشمّانّالًـظننقؿّالـؼننوبلّالعؿننوللّونندارّّّّ

بي وقرا قننيّوتًُننذّقراراتننفّٓننًّافشننرافّّّّ

تعًؿنندّقننقةّّا٘يوشننرّلِننؾ وتّالدولننيّالومننعّذلننّؽ

نقامنؾّمًعنددةّّّالـؼوبوتّالعؿولقنيّوتلو هنوّنؾنكّّّّ

مـفو;ّالٌؼؾّالعندديّهلنذهّالـؼوبنوتّوتلو هنوّظمّّّّّ

انٔوهّالِقوتلّالّوّنِيًفوّظمّاتولسّالـقوبقنيّّ

أن كّهلوّالؼدرةّنؾكّاِ٘وهؿيّظمّتحلنؿقؿّتقوتنوتّّّ

اليتّتًعومؾّمعّشمونّالعؿنونّالنيتّتندفعّبؤنوهّّّّّ

ّّّّّاٖحلقنّنؾكّا٘زودّمـّاٖؼق ّلؾعؿون 

ّ;ّإؿعقوتّاألهؾقي-وونقو

ت ؽؾّإؿعقنوتّاألهؾقنيّمؽقننًوّرئقِنقًوّظمّّّّّّّّّّّّ

اتًؿعّا٘دنلّظمّمحلرالّوقدّنؽًِّمـنذّن نلتفوّّّ

تقوراتّفؽرويّوتقوتنقيّمفؿني2932ّّّّظمّمحلرّنومّ

ولعيننننًّأدواراّمًعننننددةّ;خ وننننيّورنوئقننننيّّّ

وخدمقيالوتلتلّأهؿقًفوّومنـّعنندادهوّالعومؾنيّظمّّّّ

صمعقنيّاهؾقني27911ّّّّبؾغ3116ًّّمحلرّفػلّنومّ

٘عنندنّظمّتِننوريفّظمّظننؾّمقننؾّاكننربّلؾَؽقمننيّظمّوا

وهننقّمننوّرمعننؾّإؿعقننوتّّ(36)الًِننومدّمعفننوّ

األهؾقيّتلتلّظمّمؼدمنيّّمـظؿنوتّاتًؿنعّا٘ندنلّّّّّ

مـّ قٌّالعددالّوقدّأتنفؿًّإؿعقنوتّاألهؾقنيّّّّ

ظمّقضقيتّا٘ وركيّوالًقزوعّالِقوتلّأذّكنونّهلنوّّّ

دورّفونؾّخحلقصوّبعندّاننػًنوحّالِقوتنلّظمّبندءّّّّّ

ّلػقيّ األ

ولؼدّأتنفؿًّضنغقوّإؿعقنوتّانهؾقنيّنؾنكّّّّّّّّّّ

43ّاٖؽقميّظمّعندادّمِقدةّتعندوؾّالؼنونقنّرقنؿّّّّ

اٗننوثّبولعؿننؾّاألهؾننلالّوملّتِننػر2:75ّّلِننـيّ

جفقدّهنذهّإؿعقنوتّننـّانندادّم نرويفّقنونقنّّّّّّّ

وعرتننولفّاشمّجمؾننسّال ننعىّفؼننطّبننؾّادتّهننذهّّّ

الضغقوّاشمّضؿّممٌؾ ّنـّهذهّإؿعقوتّاشمّٕـيّ

صقوغيّالؼونقنّونؼدّلؼوءاتّت نووروفّظمّاكٌنرّمنـّّّّ

حموفظيّمنعّممٌؾنلّإؿعقنوتّنتنً اليفّأرائفنؿّّّّّّ

الونؼدّجؾِنوتّاتنًؿويفّّّ(37)ب لنّم رويفّالؼونقنّ

هلؿّمعّأنضوءّجمؾسّال عىّلؾًعرفّنؾكّأرائفؿّ

3112ّوظمّننومّّ(38)نـدّقراءةّبـقدّالؼونقنّا٘عدنّ

هؾنلّّشفدّتروونّتعدوؾّالؼونقنّاٗوثّبولعؿؾّان

بعدّعقرارهّوتـ طّكنٌ ّمنـّإؿعقنوتّظمّصمقنعّّّّّ

اتونتّوتعًّاشمّتعزونزّا٘ نوركيّالِقوتنقيالّّّّ

وبعنننضّإؿعقنننوتّصنننىّاهًؿومفنننوّظمّمراقينننيّ

اننًُوبننوتّالرب٘ونقننيّوبعضننفوّانخننرّتـننوونّّّّّ

بونهًؿننومّمًوبعننيّانداءّالرب٘ننونلّواقومننيّدوراتّ

ألنضوءّجمؾسّال عىّومـّهذهّإؿعقوتّصمونيّ

تـؿقيّالدميؼرا قني"ّوّكنذلؽّإؿعقنيّ)ا٘حلنرويّّّّّ"

ٖؼننق ّاننِننون(ّوكننذلؽّمركننزّ)ابننـّخؾنندونّّّّّ
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الّفؼدّكونّنؿؾفوّب نؽؾّّ(39)لؾدراتوتّانمنوئقي(ّ

اوّبلخرّحمووليّمراقييّاننًُوبوتّواداءّالرب٘نونّّ

واصدارّالؽٌ ّمـّالؽًىّلؾًقنقيّالرب٘ونقيّوالدفعّ

ّالـ و وتّ ّبلهؿقيّا٘ وركيّالِقوتقيّوغ هوّمـ

ّنوديّالؼضوةّ;-وولٌو

وعدّننوديّالؼضنوةّا ندّمـظؿنوتّاتًؿنعّّّّّّّّّّّّّّّ

ا٘دنلّاليتّكونّهلوّدورّواضدّظمّالػرتةّاألخ ةّالّ

ومركنزهّالرئقِنلّّّّ:2:4أتسّنوديّالؼضوةّظمّنومّ

"ّلًقوقؼّراب يّافخنوءّّوجوءّهدففالّمدوـيّالؼوهرة

والًضومـّوتِفقؾّتيؾّانجًؿنويفّوالًعنورفّبن ّّّّ

واًُ٘ؾطّ"ّوكونّهدففؿّّاألهؾلصمقعّرجونّالؼضوءّ

لعؿؾّنؾكّاتًؼالنّاعن وءّهذهّالراب يّّاٖؼقؼلّظم

الؼضننوءّ فقنندًاّفلغننوءّاحملننوكؿّاًُ٘ؾ ننيالّوقنندّّّ

ظفرتّمثورّذلؽّالعؿؾّبعندّأربنعّتنـقاتّنـندموّّّّّ

أونّقنونقنّنتنًؼالنّالؼضنوء2:54ّّّّّصدرّفكّالعومّ

ّ( :3)ّذ 

ل ندّمؽقننوتّاتًؿنعّّّّوبرزّنوديّالؼضنوةّّكّّّّّّّ

ا٘نندنلّوملّوعنندّنودوننوّلؾنندفويفّنننـّمحلننوحلّوشننىقنّ

انضوئفالّوامنوّتق رّنؾكّجمؾسّادارتفّموّوِنؿكّّ

بًقورّانتًؼالنّالذيّ ِؽّحبؼّالؼضوةّكؿقا ـ ّ

ظمّالًعنني ّنننـّ رائفننؿّالِقوتننقيّومننقاقػفؿّمننـّّ

الؼضوووّاٌ٘نورةّالّوّوجندّننددّمنـّانضنوءّجمؾنسّّّّّّّ

ِ٘نؾؿ ّفرصنيّتنودميّّّّال عىّخحلقصوّانخنقانّّا

تنننرنونّمنننوّاقًـحلنننقهوّف نننوركقاّظمّالـننندواتّّّّ

وا٘ـوق ننوتّالعومننيّالننيتّنظؿفننوّالـننوديّوانننالنّّّ

ا٘قاقننػّالِقوتننقئّننوهّنًننوئٍّاننًُوبننوتّومننوّ

الوبنندأتّالنندنقاتّاشمّ(41)رافؼفننوّمننـّخروقننوتّ

مؼو عيّانشرافّنؾكّاننًُوبوتّتِقدّظمّانوتووّ

تؽننرارّال ننعقرّّالؼضننوئقيّوتؾؼننكّقيننقنّنومننوّمننع

بوٖرجّال دودّاوّو قبّالؽٌ ّمـفوّبنولي النالّّ

 قن3111ٌّّّوازدادّاٖرجّكٌ اّبعندّانًُوبنوتّّّ

اصنننيدّافشنننرافّالؼضنننوئلّكنننومالّالّوجنننوءتّّّّ

لً نؽؾّأنؾنك3116ّّّّاننًُوبوتّالرب٘ونقيّمـّننومّّ

نؼننووّا٘قاجفننيّبنن ّالِننؾ يّالًـػقذوننيّوالؼضننوةّّّ

بننوتّوحلننقثّانشننرافّالؼضننوئلّنؾننكّاننًُوّّ

ا٘ننذكقرةّوتقالننًّالًحلننرزموتّبقجننقدّتزووننرّظمّّ

ّ (42)بعضّا٘راكزّاننًُوبقيّ

انّنوديّالؼضوةّقنومّبندورّمفنؿّظمّمنوّسمنصّّّّّّّّّّّّ

اننًُوبوتّالرب٘ونقيّوضؿونّنزاهًفوّوّكونّلفّاورّ

بولغّظمّتغق ّتركقييّالرب٘ونّوّحموونتنفّالًَؼنؼّّّ

ضنفوّّمـّب النّبعضّالدوائرّاننًُوبقيّواتفومّبع

بولًزوورّهقّموّدفعّاشمّا٘قاجفيّب ؽؾّرئقِلّمعّ

كنونّغووًنف3118ّّّّ-3116الـظومّالِقوتنلّلؾػنرتةّّّ

اتننًؼالنّالؼضننوءّنـنندّحموولننيّالِننؾ يّاتننًعؿونّّّ

بعضّالًعدوالتّنؾكّقونقنّالِؾ يّالؼضوئقيّكلداةّ

لؾَنندّمننـّاتننًؼالنّالؼضننوةّمننـّخننالنّالننًَؽؿّّّّ

ّب مونفؿّالقظقػقي 

وتّاتًؿعّا٘دنلّظمّاٖقنوةّّانّزوودةّدورّمـظؿّّّ

الِقوتننقيّتعننقدّظمّجقانيننفّاشمّضننعػّاأل ننزابّّ

الِقوتقيّظمّاتًقعوبّاٖراكّاتًؿعلّالذيّ رأّ
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بعدّاننػًوحّالِقوتلالّومعّوؼؾفوّالعدديّتعددتّ

ن و وتفوالّلذاّتـقنًّاتفوموتّاتًؿعّا٘ندنلّوّّ

حمووليّتدنقؿفوّآللقوتّا٘ وركيّالِقوتقيّوتدنقؿّ

را قيّجعؾفوّتـغؿسّظمّاٖنراكّالِقوتنلالّّّالدميؼ

وّظمّالًلو ّنؾكّالرب٘نونّظمّخمًؾنػّا٘را نؾّمنـّّّّّ

رقوبننننيّاننًُوبننننوتّاشمّتًيننننعّاألداءّالرقننننوبلّ

والرب٘ننننونلّاشمّانتننننفومّاوّالضننننغطّظمّبعننننضّّ

الً روعوتّالحلودرةّمـّالرب٘ونالّخحلقصوّتؾؽّاليتّ

تًعؾؼّبلنؿوهلوّواذاّمنوّنظرننوّاشمّن نو وتفوّننرىّّّّّ

نفوّتؽودّتعؿنؾّظمّصمقنعّجمنونتّاتًؿنعّممنوّّّّّّا

و ؽؾّنوماًلّممورًاّنؾكّالرب٘ونّوهذاّالًلو ّمرشدّ

لؾًحلوندّظمّاًِ٘ؼيؾّظمّظنؾّالضنعػّال ندودّالنذيّّّّّ

ّتعونلّمـفّاأل زابّا٘حلرويّ 

ّا٘يٌَّالٌولٌ

ّصمونوتّالضغطّ

نودةّموّت ًؿؾّاألنظؿيّالِقوتنقيّصموننوتّّّّّّّّّّّ

جوهندةّاشمّالًنلو ّنؾنكّّّّّذاتّ يقعيّخوصيّتِعك

الؼرارّتعقوّمـفوّلًلم ّمحلؾًَفوّاٗوصيّتِنؿكّّ

"صمونوتّالضغط"ّالّوّاعـكّنومّتعني ّصموننوتّّّ

الضغطّو ؾؼّنؾكّ"صمونيّمنـّاألشنُوثّتنرب فؿّّّّ

نالقوتّاجًؿونقيّخوصيّذاتّصػيّدائؿيّاوّممقًيّ

حبقٌّتػر ّنؾكّأنضوئفوّمن وّمعقـوّمـّالِؾقكّ

ءّاألفنرادّقندّوؼنقمّنؾنكّّّّّإؿونلّ ؤؿقنعّهنمنّّ

أتوسّوجنقدّهندفّم نرتكّاوّمحلنؾَيّم نرتكيّّّّّّ

بقننـفؿّونندافعقنّنـفننوّبولقتننوئؾّاً٘قِننرةّلنندوفؿّ

نؾـقيّكوننًّامّتنرويالّووِنعقنّاشمّالضنغطّنؾنكّّّّّّ

هقىوتّالِؾ يّظمّالدوليّلؽلّتًُذّقراراتّترننكّّ

ذالّوتلخنذّّّ(43)محلوٖفؿّاوّأهداففؿّا٘ نرتكيّّ"

ًنّمًعنددةّلؽــنوّّّصمونوتّالضغطّوفؼنوّلنذلؽّاشنؽوّّّ

تـركزّهـوّنؾكّرجونّاننؿونّودورهؿّظمّالًنلو ّّ

نؾكّالرب٘نونّكقننفّاٌ٘نونّانبنرزّظمّمحلنرّوّنظنرًاّّّّّّّ

لؾننندورّالؽننني ّالنننذيّاضننن ؾعًّبنننفّظمّاٖقنننوةّ

الِقوتقيالّلذاّتقًؿّتـوونّرجونّاننؿنونّّب نؽؾّّّ

مـػننردّنننـّمـظؿننوتّاتًؿننعّا٘نندنلّالوّميؽننـّّّ

وتّرجنونّاننؿنونّّّتعروػّرجونّاننؿونّاوّصمون

بلنفوّجمؿقنيّمـظؿوتّعرادويّهلوّهقؽنؾّمِنًؼؾّّّ

ذاتقوّنـّاٖؽقميّوتضؿّانضوءّرمؿعفنؿّانهًؿنومّّّ

ّبولِقوتيّانقًحلودويالّوتعربّنـّمحلوحلّأنضوئفوال

بوفضوفيّاشمّقدرتفوّنؾكّانتفومّظمّان  يّتـؿقويّ

الّونّسمرجّهذاّالًعروػّكٌ اّنـّصمونوتّ(44)

انّوـظرّمـّزاوويّانقًحلنودويّّّا٘حلوحلّوالضغطّغ 

و يقعيّال يؼيّانّوهلّرجنونّاننؿنونّالّوتًؿٌنؾّّّّ

صمونيّرجونّاألنؿونّظمّمحلرّال نرائدّالعؾقنوّمنـّّّّ

ال يؼننيّالربجقازوننيالّكؿننوّتضننؿّأصننَوبّالـػننقذّّ

انقًحلوديّوالِقوتلّمعًوالّوقندّت نقرّدورهنوّمنعّّّّّ

بداويّالًَقنّاشمّتقوتيّاننػًوحّانقًحلوديّالنيتّّ

و2:87ّّالِقوتننلّظمّنننومّالّحاننػًننوّترافؼننًّمننع

صدرتّجمؿقنيّمـّالؼقان ّوالؼراراتّاليتّتضنعّّ

تقوتيّاننػًوحّانقًحلوديّمقضنعّالًـػقنذّالػعؾنلّّّّ
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انّانفّميؽـّالؼقنّعنّأهؿّالعالمنوتّالينورزةّنؾنكّّّّ

ّ;(45) روؼّاننػًوحّ ٌؾًّظمّالؼقان ّاآلتقيّ

ّووعدّالؼنونقنّهنذا2:85ّّّلِـي54ّّالؼونقنّرقؿّ-2

اٌوبيّاألتوسّلالنػًنوحّانقًحلنودّا٘حلنريّلنراسّّّّّ

ا٘ونّالعربلّواألجـنّظمّشؽؾّانتًٌؿورّا٘يوشرّظمّ

ّكؾّاتونتّتؼرويوّ 

لالتننً ادّوالًحلنندور2:86ّلِننـي226ّّالؼننونقن-3

الذيّنصّانّوؽنقنّانتنً ادّمػًق نوّواؼًضنكّّّّّ

الؼونقنّ ّا ًؽورّالدوليّوتق رتفوّنؾكّالًٍنورةّّ

ّاٗورجقيّ 

وقند2:87ّّّلِنـّي8ّ:قونقنّالـؼندّانجنـنّرقنؿّّّ-4

ّقحلدّبفّٓرورّمعومالتّالـؼدّانجـنّظمّالداخؾ 

وتعًّالدوليّاشمّتعظقؿّالؼ ويفّاٗوثّمِنًـدةّّّّّّ

اشمّ ٍننٍّاهؿفننوّخِننوئرّشننركوتّالؼ ننويفّالعننومّّّ

واذمػو ّمقزانقيّالدولنيّوحمدودونيّكػنوءةّادارةّّّّ

شركوتّالدوليّالّوتعًّصموننوتّرجنونّاننؿنونّّّّ

شمّالًـِقؼّفقؿوّبقـفوّمـّخنالنّصمعقنيّمق ندةّّّّا

لالتننننًػودةّمننننـّا٘عقنننننيّاألمروؽقننننيّلؾؼ ننننويفّ

 انّتقوتنننيّاننػًنننوحّانقًحلنننوديّّ(46)اٗنننوث

افًَِّاتونّلربوزّدورّققىّاقًحلودويّجدوندةّّ

شؽؾًّقوندةّهلذهّالِقوتيّوقدّضؿًّهنذهّالؼنقىّّّ

شرائدّمـّالرأمسولقيّالًؼؾقدويّاليتّتعقدّجذورهوّ

وكنذلؽّشنرائدّمنـ2:63ّّّّّاشمّمر ؾيّموّقيؾّونقرةّّ

الربجقازويّالي وقرا قيّوووصيّشوغؾلّا٘ـوصىّ

جفنوزّالدولنيّوالؼ وننوتّالعومنيالّومننـّّّّّّالعؾقنوّظّم

ا٘عنننروفّانّالؼ نننويفّالنننذيّميٌنننؾّالربجقازونننيّّ

الي وقرا قيّقدّ ددّب نؽؾّكني ّظمّظنؾّتعنوظؿّّّّّ

دورّالدوليّظمّانقًحلودّواتًؿنعّو ندوثّتقتنعّّّّ

 وتـَوونّانّنًعرفّنؾكّ(47)كي ّظمّأجفزتفوّ

اهؿّاألشنؽونّالًـظقؿقنيّلرجنونّاننؿنونّو يقعنيّّّّّّ

ّالرب٘ونّظمّمحلر ّتلو هؿّنؾك

ّأون;ّصمعقوتّرجونّاألنؿون;ّ

انّعن ننوءّبعننضّصمونننوتّرجننونّاألنؿننونّظمّّّّّّّ

اليداويّقدّارتيطّمـّأتوتفّبؼقىّخورجقيّوتـحلىّ

ّ-هننذهّا٘ال ظننيّنؾننكّكننؾّمننـّاتؾننسّا٘حلننريّّ

األمروؽنننلّلرجنننونّاألنؿونالوغرفنننيّالًٍنننورةّّّّ

األمروؽقيّبولؼوهرةّفنوألونّأن نهّظمّابغأغِن سّّّّ

لالتػنننو ّالنننذيّ ّبننن ّالرئقِننن ّّّ يؼنننو2:86ّ

ونقؽِنقنّبفندفّتـؿقنيّانتنًٌؿورّظمّّّّّّ-الِودات

محلرّاموّغرفيّالًٍنورةّاألمروؽقنيّبولؼنوهرةّالنيتّّّّّ

ظمّاوـنوءّزونورة2:93ّّّّأن ىًّنومّظمّابغّأغِن سّّ

الرئقسّميوركّاشمّواشـ ـّبعدّوفوةّالِوداتّقوبنؾّّ

رئقسّالغرفيّالرئقسّميوركّو ّعن نواهوّبولػعنؾّّّ

وّا نندّفننرويفّجمؾننسّغننرفّالًٍننورةّّّّرغننؿّأنفنّن

لننذاّتننقًؿّالًعننرفّنؾننكّهننذهّّّ(48ّ)األمروؽقننيّ

ّإؿونوتّوّهلّ;

اتؾننسّالرئوتننلّا٘حلننريّانمروؽننلّ;ّكننونّّّ-2

اتؾسّالرئوتنلّاونّامننووّالًـظقؿنوتّإدوندةّّّّّ

ا٘عربةّنـّمحلوحلّرجونّاننؿونّالذيّأن هّبؼنرارّّ

2:86ّمـّرئقسّإؿفقرويّالِنوداتّظمّاغِن سّّّ
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وّن دّبـقدّانتػو ّالذيّنؼدّبن ّالِنوداتّّّت يقؼ

انتنننًٌؿورّودننننؿّالًعنننوونّّّيونقؽِنننقنّلًـؿقننن

انقًحلوديّبن ّمحلنرّوالقنونوتّاًَ٘ندةّالّوذلنؽّّّّّّ

بعدهوّمـظؿنيّغن ّ ؽقمقنيّوغن ّهودفنيّلؾنربدّّّّّّّ

نضقًاّوانّوضؿّقِنؿ 41ّّّواتػؼّنؾكّانّوًللػّمـ

;ا نندهؿوّمحلننريّوالٌننونلّأمروؽننلّووًضننؿـّكننؾّّ

ـّصمعقنيّرجنونّاننؿنونّا٘حلنرو ّّّّّمـفؿوّندداّم

ورمًؿعّتـقووّمرت ّ٘ـوق يّالعالقوتّانقًحلودويّ

و ٍننؿّالًيننودنّالًٍننوريّوجمننونتّانتننًٌؿورّّّّ

ّ( 49)والًعوونّب ّاليؾدوـّ

تلتِننًّ;ّصمعقننيّرجننونّاألنؿننونّا٘حلننروّ ّ-3

2:86ّصمعقننيّرجننونّاننؿننونّا٘حلننرو ّظمّنننومّّّ

جننىّاقّ:2:8و ننًّا٘حلننودقيّنؾقفننوّظمّنننومّّّّ

الّوهننلّمـظؿننيّغنن ّ ؽقمقنني2:75ّّغ34الؼننونقنّ

وتِننعكّلؾؿ ننوركيّظمّاننًننوجّوٓؼقننؼّالًـؿقننيّّّّ

انقًحلودويّوانجًؿونقيّظمّمحلرالوتِعكّاشمّزوودةّ

عنًوجقًفننوّظمّبقىننيّأكٌننرّلقربالقننيّوتِننعكّاشمّّّّّ

الًُػقػّمنـّمركزونيّالدولنيّظمّادارةّالـ نو وتّّّّّ

الّلذاّفؼدّنحلنًّبقضنقحّنؾنكّانّّّّ(:4)انقًحلودويّ

دففوّالًلو ّنؾكّصونعّالؼنرارّواننًينورّالٌنونلّّّّه

الذيّوؽِنىّهنذهّإؿعقنيّأهؿقنيّخوصنيّكنـؿطّّّّّّّ

جدونندّٕؿونننوتّا٘حلننوحلّهننقّ قوؾننفوّاِ٘ننًؼؾّّّّ

ومقزانقًفوّالضُؿيّاليتّتؽِيفوّققةّواتنًؼاللقيّّ

اذّولتلّمحلدرّ قوؾفوّانتوتنلّمنـّانشنرتاكوتّّّّ

الوقندّبؾنغّننددّأنضنوئفوّّّّّ(51)الضُؿيّألنضنوئفّو

نضنقًاّوهنلّنضنقويّامسقني492ّّّّّّ قالل3ّ::2نوم

 ـدّلرجونّاننؿونّبحلػًفؿّال ُحلقيالبوفضنوفيّّ

اشمّالعضننقويّال ننرفقيّالننيتّ ننـدّلؽيننورّمننقظػلّّ

الدولننيّممننـّوًحلننؾّنؿؾننفؿّبوٖؼننؾّانقًحلننوديّّّّ

ّ (52)كراتوءّبـقكّاوّمدوريّال ركوتّالعومي

غرفننيّ;ّّغرفننيّالًٍننورةّاألمروؽقننيّظمّمحلننرّّّ-4

يّبولؼننوهرةّالننيتّأن ننىًّنننومّّالًٍننورةّاألمروؽقنن

الّقنندّ حلننؾًّهننلّاألخننرىّنؾننكّمقافؼنني2:93ّّّّ

الِوداتالّوظمّأنؼنوبّوفوتنفّقوبنؾّرئنقسّالغرفنيّّّّّّ

النننرئقسّمينننوركّاوـنننوءّزوورتنننفّاشمّواشنننـ ـّ ّ

الوتضننؿ2:93ّّعن ننواهوّبولػعننؾّظمّابغّأغِنن سّّ

األنؿنننونّالينننورزوـّظمّمحلنننرّوالقنونننوتّرجنننونّ

ونّاجًؿنويفُّّنؼندّّأ2:94ّاًَ٘دةالّوظمّأكًنقبرّننومّّّ

وّّتؾسّعدارةّغرفيّالًٍورةّاألمروؽقيّظمّمحلنرّ 

خؾؼّبقىيّّتفدفّغرفيّالًٍورةّاألمروؽقيّظمّمحلر

نؿؾّأفضؾّمـّخالنّتقِن ّالًقاصنؾّبن ّرجنونّّّّّ

األنؿون>ّتقف ّشيؽيّلًينودنّا٘عؾقمنوتّاٗوصنيّّّّ

بوألنؿونّظمّمحلرالّومقاجفيّا٘ نؽالتّا٘ نرتكي>ّّّ

ؽق ّظمّمحلننرّ ٌقننؾّراىّرجننونّاألنؿننونّاألمننرو

 قنّا٘حلوحلّالعوميّواٗوصيّظمّالقنووتّاًَ٘دة>ّ

تقف ّقـوةّتقاصؾّب ّرجنونّاألنؿنونّواٖؽقمنيّّّّ

ا٘حلننرويّلؾؿِننوندةّظمّ"ِٓنن ّمـننوخ"ّاألنؿننونّظمّ

محلر ّغرفيّالًٍورةّاألمروؽقيّظمّمحلرّهلّالغرفيّ

اليتّوًؿّعن واهوّخورجّالقنونوتّاًَ٘ندةال55ّّّّالنّ

غكنننونقنّوـوور29ّظمّالّواألوتنننطواألوشمّظمّال نننر ّ
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الّقومًّالغرفيّبونًُنوبّجمؾنس2:94ّّّنومّّالٌونل

األمـوءّاألون ّووًؽقنّجمؾسّأمـوءّغرفيّالًٍنورةّّ

 ٌننؾّغرفننيًّّّانضننق24ّاألمروؽقننيّظمّمحلننرّمننـّّ

الًٍننورةّاألمروؽقننيّظمّمحلننرّمحلننوحلّال ننركوتّّّّّ

ا٘حلرويّواألمروؽقيّالعومؾنيّظمّمحلنرالّوهنلّتضنؿّّّّّ

مننـّكيننورّقننودةّاألنؿننون2911ّّّ ولًقننوّأكٌننرّمننـّّ

شنركيّأمروؽقنيّتعؿنؾّظمّّّّّكؾكلنضوءالّاوّظمّذلؽّ

األكنربّظم611ّّّضؿـّمحلرّمـّال ركوتّاليتّتحلـػ

ّ (53)القنووتّاًَ٘دة 

بنندأتّصمعقننيّرجننونّاننؿننونّانتننؽـدرويّ;ّ-5

ننومّّّظمن نو فوّّّافتنؽـدروّيصمعقيّرجونّانؿنونّّ

لرجننونّ بونًيورهننوّالؾٍـننيّانقًحلننودوي2:94ّّّ

ٓننننًّمظؾننننيّالغرفننننيّالًٍوروننننيّّّّاننؿننننون

 كوننًّاهنؿّاهنداففوّتنقف ّالندنؿّّّّّّبوفتؽـدرويال

بنندأتّصمعقننيّرجننونّأنؿننونّّّالّولؾؼ ننويفّاٗننوث

جمننونّتـؿقننيّّّّظمّالػعؾننّلتننؽـدرويّن ننو فوّّّان

غكونقنّالٌنونلّّوـوورّظمالحلغ ةّواٖرفقيّ ا٘ـ كت

اَوفظيّافتؽـدرويّوّأصيدّلؾٍؿعقني1ّّّ::2نومّ

تننًيّّظموعؿؾننقنًّّونننطمِننقنّفر اآلنّأربعننيّو

)افتننؽـدرويالّكػننرّال ننقخالّالننيَ ةالّّحموفظوت

ّّ.(54)( ا٘ـقفقيالّالغربقي مرتكّم روحال

هذهّهنلّإؿوننوتّالرئقِنقيّوتنقاشمّبعندهوّّّّّّّّّّّ

تلتنننقسّصموننننوتّرجنننونّاألنؿنننونّظمّالؼنننوهرةّّ

وافتنننؽـدرويّواحملوفظنننوتّوا٘ننندنّالحلنننـونقيّّّ

إدونندةّمـفننوّصمونننوتّتننقداتّاألنؿننونّالننيتّّّ

شننيوبّرجننونّّّيوصموننن8ّ::2تِننًّظمّنننومّّتل

وصمونننيّشننيوبّا٘حلنندروـ5ّّ::2األنؿننونّظمّنننومّ

وغ هؿّلقحلؾّاصموللّنددّصمونوتّرجونّاننؿونّ

صموننننيّتًػنننؼّصمقعفنننوّظم8ّّّّ:اشم3118ّّننننومّ

اهًؿوموتّبولِقوتيّانقًحلودويّوتًػنؼّظمّم وليفنوّّّ

انقًحلودويّلًِفقؾّوتػعقؾّالؼ ويفّاٗوثّوازالنيّّ

ّٕ الّ(55)ؿركقنننيّوا٘ولقننيّوافدارونننيّّا٘عققننوتّا

وميؽـّتؼدورّنددّعصموللّرجونّاألنؿنونّاألنضنوءّّّ

نضنٍقّمنعّمال ظني26111ّّّّّظمّإؿعقوتّحبنقاللّّ

وجقدّنضقويّمزدوجيّظمّاكٌرّمـّصمعقنيالّوهنذهّّّ

إؿعقوتّب يقعنيّلقائَفنوّوأنظؿًفنوّاألتوتنقيّّّّّ

تضؿّال رزميّالعؾقوّمنـّرجنونّاألنؿنونّوراتنوءّّّّّ

ظمّكننربىّال ننركوتّواليـننقكّّّجمننولسّانداراتّ

وق نننويفّاألنؿنننونالّوقننندّٓنننددتّم ولنننىّهنننذهّ

إؿونوتّوأن  ًفوّمـذّبداونيّتلتقِنفوّبًػعقنؾّّّّ

دورّالؼ ننويفّاٗننوثّوعزالننيّا٘عققننوتّالً ننروعقيّّ

والي وقرا قننننننيّا٘قاجفننننننيّلفالوافتننننننرايفّّّ

ّ (56)بوٗحلُحلي

ّتلو ّرجونّاننؿونّظمّالرب٘ونّ;ّ-وونقو

ؿوتّرجونّاألنؿونّملّوؽـّانّصمعقوتّومـظّّّّّّّّ

ظمّمؼنندورهوّانذمننراوّب ننؽؾّميوشننرّظمّايّن ننووّّ

تقوتلّو زبلّاؼًضكّقونقنّالعؿؾّانهؾلّالنذيّّ

زمظرّنؾقفوّذلؽالّغ ّانفّممؤّدرّمال ظًفّانّ

انمًـويفّننـّميوشنرةّالـ نووّاٖزبنلّاوّممورتنيّّّّّّ

العؿؾّالِقوتلّلقسّمعـوهّافًؼودّتؾنؽّإؿعقنوتّّّ
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َيّا٘عوملّاوّنٍزهوّنـّبؾنقرةّّلراويّتقوتقيّواض

جمؿقنننيّحمننددةّمننـّاألهنندافّا٘ ننرتكيّفقؿننوّّّّ

بقـفوالّوذلؽّانّبعدّمدةّمـّتلتقِفوّأفّبعنضّّ

األنضوءّالينورزوـّظمّصمعقنوتّرجنونّاألنؿنونّعشمّّّّّ

اتًُدامّ لقوتّا٘ وركيّالِقوتقيّا٘ػًق يّأمومفؿّ

وعن وءّبعضّالروابطّمعّاأل نزابّبغقنيّالًـِنقؼّّّّ

الّوتنعكّرجنونّّّ(57)ِؾ يّالًـػقذويّمعّمراكزّال

األنؿونّعشمّتغق ّالً روعوتّالرب٘ونقيّاليتّٓددّ

الـ ووّانقًحلوديالّلذاّتقجفّإؿوننيّاشمّالًنلو ّّّ

نؾننكّالرب٘ننونّوّٓركننقاّظمّأننوه ّوذلننؽّبغقننيّ

ّٓؼقؼّمحلوٖفؿّوهؿوّ;

الًنننلو ّغننن ّا٘يوشنننرّمنننـّخنننالنّالِنننؾ يّّّ-2

اهلنرمّالِقوتنلّّّّوعدّالًؼربّمنـّقؿنيّّالًـػقذوي;ّ

وا دةّمـّاهؿّالقتنوئؾّالنيتّتِنًعؿؾفوّصموننوتّّّّّ

ْندّّوظمّمحلنرّّّالضغطّلؾًلو ّظمّالؼرارّالِقوتلال

انقرتابّمـّا٘قاقعّا٘مورةّداخؾّّظمرجونّاألنؿونّ

مـّّالعدودمكدهّتهقؽؾّنؿؾقيّصـعّالؼرارالّوهقّموّ

لؽيورّّإؿفقرويّمٌؾّاص َوبّرئقسّا٘مشراتال

قنتنفّالداخؾقنيّواٗورجقنيالّّّّجّظمرجونّاألنؿونّ

واشرتاكّوزارةّاٗورجقيّمعّبعضّرجونّاألنؿونّ

الّاألمروؽنّلتـظقؿّزووراتّألنضنوءّالؽنقْرسّّّّظم

ور ؾنننيّرجنننونّاألنؿنننونّالِنننـقويّعشمّواشنننـ ـّ

بعٌنيDoorّKnock visitّّّّوا٘عرفنيّبوتنؿّّ

 ر ّاألبقابّوذلؽّلؾؼقومّبوتحلنونتّغن ّرمسقنيّّّّ

ودورّّالٌـنوئّلّنؾكّأنؾكّمًِقىّوحلقثّالًعوون

ذّالنذّاتنؾقبفؿّالًؼنربّّّّعالّ(58)الؼ ويفّاٗنوثّ 

إونىّمـّقؿيّاهلرمّالِقوتلّومـّوؿّالدخقنّظمّ

الًـػقننذيّوتننقللّالننيعضّمننـفؿّ٘ـوصننىّوزاروننيّّ

واخننرىّققودوننيّظمّالننقزاراتّوخحلقصننوّوزاراتّّّ

الًٍورةّوالحلـونيّوانتنؽونّوالزراننيّوالِنقو يّّّّ

نّلًنقللّرجنونّّّوالًـؿقيّاندارويّالّوورىّا٘موندّو

اننؿننونّلؾؿـوصننىّالًـػقذوننيّانّرجننؾّاننؿننونّّّّ

الـوجدّولتلّلؾنقزارةّبراونيّاوتنعّوففنؿّ ؼقؼنلّّّّّّ

٘ وكؾّالؼ ويفّالذيّميٌؾفالّبقـؿنوّونرىّالنيعضّانّّّّ

الدوليّتًِػودّمـّنالقيّبعضّرجنونّاننؿنونّمنعّّّّ

ممتِوتّالًؿقوؾّالعو٘قيّ)اليـؽّالندولل(ّوبعنضّّّ

قيّميوشرةّبعؿؾقيّالدونّالغربقيّوذلؽّلحلقوغيّنال

الًَقنّانقًحلنوديّوالًعومنؾّمنعّانونورّالِنؾيقيّّّّّّ

لؾُحلُحليّ قٌّتؾعنىّصموننوتّرجنونّاألنؿنونّّّّّ

دورّالقتقطّب ّا٘عقنيّاألجـيقيّوب ّاِ٘نًػقدوـّّ

مننـّال ننيوبّوالـِننوءّلؾعؿننؾّظمّا ننورّا٘ ننرونوتّّ

هذاّالًؼربّمـّ (59)الحلغ ةّاوّالؼرو ّالحلغ ة

جنونّاألنؿنونّظمّعصندارّّّّالِؾ يّالًـػقذويّتنوندّّر

قنننراراتّرئوتنننقيّظمّإوننننىّالً نننروعلّتفنننؿّّ

محلوٖفؿّاوّمـّخالنّتنقلقفؿّلؾؿقاقنعّالًـػقذونيّّّّ

اتنننفؿقاّظمّصنننقوغيّاقرتا نننوتّّتمٌنننؾّالنننقزارا

ّالؼقان ّوعرتوهلوّاشمّالرب٘ون ّ

الًلو ّا٘يوشرّمنـّداخنؾّالرب٘نون;ّانّالرب٘نونّّّّّ-3

قؿورتقاّدورهؿّأ دّا٘ـوفذّاً٘و يّلرجونّاألنؿونّل

الِقوتلّبعدهّع دىّدوائرّصـعّالؼنرارّظمّمحلنرالّّّ
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وُوعنندّجمؾننسّال ننعىّنؾننكّرأسّقـننقاتّالًننلو ّّ

وّٓننقنتّاننػًننوحّالننيتّ(:5)الِقوتننلّاً٘و نني

نوشفوّانقًحلودّا٘حلريّمـنذّبندءّنؿؾقنيّافصنالحّّّّّ

الِقوتلّقدّخؾؼنًّأجنقاءّأكٌنرّمقائؿنيّ٘ نوركيّّّّّّ

قهلؿّظمّضننرورةّدخنّنّارجننونّاألنؿننونّالننذوـّرأوّّ

الرب٘ونّمـّاجنؾّانتنفومّظمّالً نروعوتّوتقتنقعّّّّّ

العالقوتّافقؾقؿقيّذاتّاليعدّانقًحلوديّوموّتوندّ

نؾننكّذلننؽّرغيننيّاٖننزبّالننق  ّالننذيّرأىّانّّّ

(61ّ)دخننقهلؿّوِننوندّنؾننكّالًـؿقننيّانقًحلننودويّّ

ورغييّمـّّقنودةّاٖنزبّالنق  ّظمّتعيىنيّبعنضّّّّّّ

نّاٖ نندّلِقوتننيّاننػًننوحّانقًحلننوديّمننـّخنناّل

العدودّمنـّالؼنقان ّانقًحلنودويالّوظمّتنيقؾّذلنؽّّّّّّ

تننعكّاٖننزبّاشمّزوننودةّقننقىّرجننونّاألنؿننونّظمّّ

الرب٘ننونّوقنندّ ّا ًننقاءّلننيعضّكيننورّاِ٘ننًٌؿروـّ

بوتًؼ وبفؿّلؾَزبّوحمووليّعوحلوهلؿّلؾرب٘ونّمنـّّ

خالنّترشنقَفؿّوتِنؾقؿفؿّمراكنزّققودونيّضنؿـّّّّّّ

الّوقنندّشننفدتّ ؼيننيّالًِننعقـوتّّّ(62)ا٘متِنني

اتّت قراّمؾؿقتوّظمّأوهوتّرجنونّاألنؿنونّّّبولذ

كٍؿونننيّ ٌؾننًّفقؿننوّابننداهّبعضننفؿّمننـّاهًؿننومّّ

اٍؾسّال عىّوقدّتـًَّلعددّمـّهمنءّفرصنيّّ

 ضنننقرّبعنننضّجؾِنننوتّانتنننًؿويفّظمّالؾٍنننونّّّّ

الً روعقيّاًُ٘حليّبِـّالؼقان ّانقًحلودويّ)وهقّ

موّ ّايودرةّالدوليّذاتفو(ّوؿّبدأّالنًػؽ ّن ؼنوّّّ

اننًُوبوتّالرب٘ونقنيّوالِنعلّلؾندخقنّّّّّظمّخق 

 ّوقندّلعنىّراسّّّ(63)ظمّنضقويّاتؾسّالـقنوبّل

اٗننوثّدوراّأتوتننقوّظمّاوحلننوهلؿّلؾرب٘ننونّّّّنا٘ننو

بولرغؿّمـّاننعؽوسّتنؾيقوّنؾنكّبعنضّممتِنوتّّّّّ

الدوليّوممورتنوتّالدميؼرا قنيّمٌنؾّاننًُوبنوتّّّّّ

الً ننروعقيالّأذّانّننندمّانلًننزامّبوألنػننو ّا٘ننوللّّّ

ب ؽؾّكي ّبوبًعودّاننًُوبوتّننـّاألتنسّّّاتفؿّ

الدميؼرا قيّ ّوقدّتزاودتّنضقويّرجونّاألنؿنونّّ

أذّكنونقا6ّّّ::2ظمّالرب٘ونّب ؽؾّمؾَنقظّمـنذّننومّّّّ

%ّمـّاصموللّاتؾنسّال نعىّّّ:نضقًاّميٌؾقن53ّّ

كونّمـّبقـفؿّتًيّأنضوءّظمّصمعقيّرجونّاألنؿونّ

انّانّا٘حلرو ّووالويّظمّغرفيّالًٍورةّانمروؽقنيّّ

هنننذاّالعنننددّنّو نننؽؾّكنننؾّرجنننونّاننؿنننونّظمّّ

نضننقًاّاخننروـّوعؿؾننقن231ّّاتؾننسالننّهـننوكّ

بنننو٘فـّاٖنننرةّوزمؿؾنننقنّصنننػيّصنننغورّرجنننونّّ

نضقًاال88ّّبؾغقا3111ّّالّاموّظمّبر٘ونّ(64)األنؿون

مننـّكيننورّرجننون28ّّّفؼنندّفننوز3116ّّامننوّبر٘ننونّ

األنؿننونّاغؾننيفؿّوـًؿننقنّلؾَننزبّالننق  ّهننذاّّّّ

مننـّال ننرزميّاً٘قتنن يّوهننؿ231ّّّّّبوفضننوفيّاشم

وـًؿننقنّاشمّخمًؾننػّاأل ننزابّوالؼننقىّالِقوتننقيّ

ومـفؿّافخقانّاِ٘ؾؿقنالّووعنقدّهنذاّالحلنعقدّاشمّّّّ

ترديّان قانّانقًحلنودويّوانِنَوبّالدولنيّمنـّّّّّ

تؼدوؿّاٗدموتّانجًؿونقيّوتػوقؿّم ؽؾيّالي ولنيّّ

مموّاورّنؾنكّتقجنفّالـنوخي ّاشمّرجنونّاننؿنونّّّّّّ

شدّالؼودرّنؾكّتقف ّاٗدموتّتنقاءّننـّّّبعدهّا٘ر

 روؼّعمؽونقوتفّال ُحلقيّاوّننربّصنالتفّبولدولنيّّّّ

الّوالقاقننعّانّ ِننوبّنننددّمؼوننندّرجننونّّّّّ(65)
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اننؿننونّظمّالرب٘ننونّوينندواّمضننؾالّبننولـظرّاشمّننندمّ

وضقحّا٘عقورّالذيّوًِـدّالقنفّظمّٓدوندّمنـّهنقّّّّّ

رجؾّاننؿونّنـدّ ِوبّهذهّاف حلوءاتالّووؼدرّ

انّنددّرجونّاألنؿونّظمّالرب٘نونّميؽنـّانّّّاليعضّ

وزودّاشمّ دّكي ّاذاّموّندنّمعقورّٓدوندّرجنؾّّّ

الّامنوّتنلو ّرجنونّاننؿنونّداخنؾّّّّّّّّ(66)األنؿون

الرب٘ونّفؼدّبرزّظمّإنوني ّالً نروعلّوالرقنوبلّّّّ

ّكؿوّولتلّ;ّّّّّ

ظمّإونىّالً روعلّ;ّ ؽـنًّهنذهّإؿوننوتّّّّ-

ؾنكّ يقعنيّأنضنوئفوّّّّخالنّهنذهّالػنرتةّانًؿنوداّنّّّ

أصَوبّا٘ونّوالـػقذالّوانًؿوداّنؾكّاآللقنوتّالنيتّّّ

مننـّالًننلو ّظمّالِقوتننوتّانقًحلننودويّّّ–تيـًفننوّ

وانجًؿونقننيّوالًننلو ّظمّصننقوغيّالً ننروعوتّمننـّ

خالنّالؾٍونّا٘ رتكيّمعّاٖؽقميّونضنقويّننددّّّ

كي ّمـّرجونّاننؿونّظمّجمؾنسّال نعىّوميؽنـّّّّ

نؾننكّانقننؾالّواتِننؿّّنضننقًا71ّتؼنندورهؿّحبننقاللّ

ٓركّهذهّإؿونوتّبولًـِقؼّواننٍِومّبنولـظرّّ

اشمّقؾيّنددّاألنضوءّؤونسّمحلوٖفؿالّكؿوّاتِؿّ

بولػونؾقيّظمّنالقًفؿّبوٖؽقميّنظراّلًَنركفؿّظمّّ

نػسّأوهّٓركّاٖؽقمنيالّوقندّأون تّبعنضّّّّّ

الًننقتراتّظمّنالقننيّصمونننوتّاننؿننونّبننولغرفّّّ

ًفؿّاألخن ةّبنوٗروجّّّالًٍورويّوالحلـونقيّواتفؿ

نـّال رنقيّ"بونًيورّانّانصؾّهقّنضقويّالغرفّ

وؿّانًفكّانمرّبولًقافؼّب ّاأل نرافّظمّمـًحلنػّّّ

 وت فدّمقاقػّاننضوءّوالؼقوداتّ(67)الًِعقـوت

الًـظقؿقننيّٕؿونننوتّرجننونّاننؿننونّظمّمضننوبطّّّّ

جمؾسّال عىّانفوّنودةّموّكوننًّتعؽنسّوجفنيّّّّ

ًيعقنفوّاكٌرّمـّكقنفوّنظرّصمونيّا٘حلؾَيّاليتّو

تعربّنـّراويّتقوتنقيّاوّتعؽنسّالًزامنوّميندئقًوّّّّّ

اققنننػّ زبنننلّاوّانًؿنننوءّاشمّتقنننورّفؽنننريّاوّّ

الّووركننزّادائفننؿّ ننقنّّ(68)أونندوقلقجلّبعقـننفّ

الؼضننوووّانقًحلننودويّأذّو نن ّاألداءّانقًحلننوديّّّّ

الػحلنننؾّّنتؾنننسّال نننعىّظمّدورّاننعؼنننودّاألو

جننونّاألنؿننونّّالً ننروعلّالًوتننعّادمقننوزهّعشمّرّّ

%ّمـّبـقدّجدونّاألنؿونّالنيتّنوق نفو71ّّّففـوكّ

اتؾسّنيورةّنـّاتػوققوتّومـدّوقرو ّوعنًنوجّّ

لؼقان ّاقًحلودويّلؾَػوظّنؾنكّالقضنعّانقًحلنوديّّّّ

الؼننوئؿّوخدمننيّلرجننونّاننؿننونّوخدمننيّأصننَوبّ

راوسّاألمقانالّظمّ  ّملّوحلدرّونّت روعّوا دّ

اءّاوّمًقتن لّّظمّاتونّانقًحلنوديّلحلنوحلّالػؼنرّّّ

الّوميؽـّانّوؽقنّاألهنؿّمنـّذلنؽّهنقّّّّّ(69)الدخؾ

وؼؾننفؿّالـننقنلّظمّا٘راكننزّا٘فؿننيّداخننؾّجمؾننسّّّ

الّفػنلّالؾٍنونّالـقنقني3116ّّّّال عىالّفػلّجمؾس

ترأسّرجونّاألنؿونّٕونّمًعددةّانوّسمنًصّظمّّّ

أنؿننوهلؿّوهننلّٕـننيّاٗ ننيّوا٘قازنننيّوٕـننيّّّّ

النًعؿ ّّالحلـونيّوال وقيّوٕـيّانتؽونّوا٘رافؼّو

%32ّالوهقّموّو ؽؾ(:6)وٕـيّال ىقنّانقًحلودوي

ٕـيّوموّومديّذلؽّمنـّّّ:2مـّنددّالؾٍونّاليولغي

زوودةّالؼدرةّلدىّرجونّاننؿونّظمّالًَؽؿّب يقعيّ

ّالً روعوتّاليتّوحلدرهوّجمؾسّال عى 
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اموّمـّ قٌّالندورّالرقنوبل;ّاتِنؿّبولضنعػّظمّّّّّ-

ؿّو قنزّّضقءّاتًغالنّاٖحلونيّالرب٘ونقيّلحلوٖف

ادائفؿّبولًؼونسالّووؽػنلّافشنورةّلعندمّققنومّايّّّّّ

نضننقّمننـّانضننوءّجمؾننسّال ننعىّنننـّاتننًعؿونّّّ

خمًؾػّاألدواتّالرقوبقيّالرب٘ونقيّبدًءّمـّتقجقفّ

انتننىؾيّاوّ ؾيننوتّان و ننيّاوّالؼننوءّاليقونننوتّّّّّ

العوجؾيّوالًَؼقؼّوصقنّاشمّانتًٍقابّووـحلرفّ

رجننونّّهننذاّالعقننىّكؿلخننذّنؾننكّاداءّالـننقابّمننـ

اننؿونّحبؽؿّانضقاءّاِ٘نؾ يّنؾنقفؿّومنوّزمنقطّّّّّ

بدخقهلؿّالرب٘ونّمنـّهنقاجسّت نؽؽّظمّقندرتفؿّّّّّ

نؾننكّالـفننق ّبقظننوئػفؿّالـقوبقننيّنؾننكّدمننقّنّّّ

وًعننور ّمننعّمحلننوٖفؿّانقًحلننودويالّوانّننندمّّّّ

اقدامفؿّنؾكّممورتيّدورهنؿّظمّمِنوءليّاٖؽقمنيّّّّ

امنننرّمًققنننعّبنننولـظرّاشمّنضنننقوًفؿّاشمّاٖنننزبّ

اشمّّاألنؿنوّنوقدّتعر ّدخقنّرجونّ (71)الق  

ّدورهنّؿالرب٘ونّاشمّالؽٌ ّمـّالـؼدّنًقٍنيّ يقعنيّّّ

وتغؾقننىّمحلننؾًَفؿّاٗوصننيّنؾننكّا٘حلننؾَيّّالفقنّف

الؼضننوووّخحلقصننًوّارتيننو فؿّبننولؽٌ ّمننـّّّالعومنني

رجنونّّكنذلؽّانًؼندّدورّّّّالػِودّا٘وللّوانداريّ و

ؾقؾيّػىيّقكّوتحلرففؿّّظمّالرب٘ونّّاألنؿونّا٘حلرو 

ّـاتًػودتّمّالتًَؽؿّظمّت ّالً روعوتّلحلوٖفو

اذمػو ّا٘عق يّلندىّّّوّالؼدرةّا٘ولقيّاليتّ ؾؽفو

نؾننقفؿّوالنندخقنّاشمّّلؾًننلو كننٌ ّمننـّا٘ننقا ـ ّ

ّالىّومحلننوٖفؿتننالرب٘ننونّوتقجقفننفّاننوّوًـوّّ

وانتًػودةّمـّاٖحلونيّالرب٘ونقيّالنيتّتًنقدّهلنؿّّّّ

سّب ؽؾّكي ّمزاووّخوصيّألن  ًفؿّوهقّموّانعؽ

رجننونّّت ؾعننوتّتنؾننكّالرب٘ننونّخحلقصننوّوجنندّّ

وتقجفننوتّّاٖؽقمننيّراوننيّمننعّتقافؼننوّاننؿننون

ّّ انقًحلوديّوالِقوتلّحبوننػًواٖزبّالق  ّ

اليقىننيّّانّقننقىّالًننلو نِننًـًٍّممننوّتؼنندمّّّّّّّّّ

ظمّالًننلو ّنؾننكًّّوأتوتننقّالداخؾقننيّشننؽؾًّنننومالًّ

ؾنكّجمؿقننيّّّفولِؾ يّالًـػقذويّتًِـدّنّالالرب٘ون

مـّا٘ؼقموتّاتفؿًّظمّانّوًِؿّدورّالرب٘ونّبعندمّّ

تركننزّالِننؾ يّظمّونندّرئننقسّاتننفؿّوقنندّالػونؾقننيّ

دتنًقرويّّمـفنوّّّمًعددةإؿفقرويّنًقٍيّنقامؾّ

جعؾننًّرئننقسّّّالتقوتننقيّووؼوفقننيّواجًؿونقننّيو

مـّاهنؿّا٘نموراتّنؾنكّالرب٘نونًّّّّّّاوا دإؿفقرويّ

دةّومنعّصمقنعّّّنؿؾقيّالًلو ّأشؽونّمًعدّتلخذّوال

مننـّانغؾيقننيّالننيتّوقفرهننوّلننفّّّمرا ننؾّالرب٘ننون

وصننقنّعشمّاٖننؾّالننذيّأن ننلّّّّاٖننزبّالننق ّ 

كقتقؾيّضغطّلؾنرئقسّدونّانّوؽنقنّلؾرب٘نونّ نؼّّّّّ

انّالـوئننىّنّّأذّالدتننًقريّظمّمقاجفننيّالننرئقّس

لذاّوِنعكّاشمّّّالوحلؾّاشمّالرب٘ونّانّبعدّنـوءّ قوؾ

نّىّنوتنننوئؾّرقوبقنننيّقؾقؾنننيّإننندّوعؿونّاتنننً

بر٘نونّّّ نّؾاتًُدامّوتوئؾّرقوبقيّاشدّوصقًنّاشمّ

وهنقّّّاللًٍدودّالٌؼنّيّفدائرتمعـوهّالعقدةّاشمّّمٌاًل

ؾّاٖننراكّانجًؿننونلّظمّاٖقننوةّظننامننرّصننعىّظمّ

اموّا٘مورّانخرّلؾرب٘ونّففنلّمـظؿنوتّّّالّالِقوتقي

فيدأّتلو هوّمعّزوودةّمنقهوّداخؾّاتًؿعّا٘دنلّ

محلوحلّالػىنوتّّّٓؼقؼمـفوّاتًؿعّا٘حلريّتعقوّ
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اليتّ ٌؾفوّاوّالؼضنوووّالنيتّتندافعّنـفنوّوارتنيطّّّّّّ

بًػوننؾّخنورجلّنًقٍنيّدننؿّالؼنقىّّّّّّّالًنلوّ هذاّ

لعؿؾقننيّّالدولقنيّهلنوّوحموولنيّضنغطّمـفنوّلؾندفعّّّّّّ

ظمّّالًَقنّالدميؼرا لّظمّالـظومّالِقوتنلّا٘حلنريّّ

  ّكونّدورّصموننوتّالضنغطّرجنونّاننؿنونّظمّّّّّ

تننىّمننـّخننالنّم ننوركًفؿّّّاٖحلننقنّنؾننكّا٘ؽّو

دائفنؿّالِنؾنّالنذيّاونرّظمّّّّّأالِقوتقيّمموّنؽنسّّ

اداءّالرب٘ونّ ّاموّبؼقنيّمـظؿنوتّاتًؿنعّا٘ندنلّّّّّ

نًقٍيّندمّٔووبّالـظومّالِقوتنلّمعفنوّب نؽؾّّّّ

كنني ّوتؼقنندهوّبولً ننروعوتّالؼوئؿننيّتننعًّاشمّّّّ

ا ننداثّتغننق ّمننـّخننالنّالًننلو ّوّالضننغطّنؾننكّ

نّمعوّفصدارّالً نروعوتّّالِؾ يّالًـػقذويّوالرب٘و

تِفؿّحبروًفوّقدّدفعّالعدودّمـفنوّاشمّاخنذّّّّاليت

دورّا٘ـننوبرّالِقوتننقيّنًقٍننيّالضننعػّال نندودّّّّ

ل  زابّوالذواّأتنؾقبّان ًٍوجنوتّخحلقصنوّّّّ

  ّظمّالِـقاتّاألخ ةّكقتقؾيّلؾضغط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                العدد الثامن
 

 

 

 «(0101 -0991)  القوى المؤثرة في البرلمان المصري»

55 

 الهوامش

ميؼرا لّظمّمحلرّالّظمّنؾلّالدوـّهالنّ))ٓرور((الالً قرّالدميؼرا لّظمّا٘ـعؿّا٘ ووالالعقامؾّاٗورجقيّوالً قرّالدّنيد(2)

ّ 65ّ-64الثّث2:97ّّّالّمؽًييّنفضيّال ر ّالّالؼوهرةّال2ّمحلرّقضوووّومـوق وتّالّو

 ِـّحمؿدّتالميّالالعالقيّب ّالدوليّواتًؿعّا٘دنلّظمّمحلنرّمنعّاشنورةّاشمّإؿعقنوتّانهؾقنيالّا٘ؽًينيّا٘حلنرويالّّّّّّّّ(3ّ)

ّ 28ّالث3121رويالافتؽـد

صود ّاألتقدالّنؾؿّانجًؿويفّالِقوتلّأتِفّوأبعودهالوزارةّالًعؾقؿّالعوللّواليٌَّالعؾؿلّالجومعنيّبغدادالكؾقنيّالعؾنقمّّّّ(4ّ)

ّ 572ّالث1::2الِقوتقيّالبغدادّال

ّ 25ّالث3119(ّووت ّحمؿدّضمدّالعقٌوويّالّالؽقنغرسّوالـظومّالِقوتلّاألمروؽلّالدارّأتوميّلؾ يونيالّاألردنال5ّ)

-2:87نالّنيدالعزوزّابقّزودالّان ورّالِقوتلّوالؼونقنلّاٖنوكؿّلعؿؾقنيّالًَنقنّالندميؼرا لّظمّمحلنرّظمّالػنرتةّمنـّّّّّّّّ(6ّ)

محلنن ػكّكومننؾّالِننقدّ)واخرون(ال ؼقؼننيّالًعددوننيّالِقوتننقيّظمّمحلرالدراتننوتّظمّالًَننقنّالرأمسننوللّوا٘ ننوركيّالظم3ّ::2

ّ 1ّ:ذكرهالث7::2الِقوتققيالمؽًييّمدبقللالالؼوهرةال

ظمّكؿونّا٘ـقظمّ))ٓرور((الّانورّالِقوتلّننًُوبوتّجمؾسّنيدالغػورّرشودّالؼحلنّالانداءّالرقوبلّتؾسّال عىّالّ(7ّ)

ّ 7ّ:الث3114الكؾقيّانقًحلودّوالعؾقمّالِقوتقيّجومعيّالؼوهرةالّالؼوهرةال2الّو3111ّال عى

ٓرور((الالً نقرّالندميؼرا لّظمّمحلنرّقضنوووّّّّّالظمّنؾنلّالندوـّهنالنّ))2:95ّّّ ِـّنوفعيّالمال ظوتّ نقنّانًُوبنوتّّّ(8ّ)

ّ 52ّومـوق وتّالّمحلدرّتيؼّذكرهالث

ّ(ّالّدتًقرّصمفقرويّمحلرّالعربقيّ 96ا٘ودةّ)(9)

اليتّقومّبفوّإقشّتعوقىّاربعّراتوءّنؾكّمحلرّوصمقعفؿّضيووّّهنؿ;ّحمؿندّْقنىال2:63ّّّّّذمـذّققومّوقرّ قزّغوقلققّّ

ؿندّّ ِن ّمينوركالّلؾؿزوندّوـظنرّالّتنؾقىّشنعراويالّممتِنيّالرئوتنيّّّّّّّّّّصمونّنيدالـوصرالّحمؿدّانقرّالِنوداتالّحّم

ّ 212ّ-8:الّثّث2:99ّغ7ال223ّّالاًِ٘ؼيؾّالعربلالّمركزّدراتوتّالق دةّالعربقيّالب وتّالالعددّ

ّ 2:7الث2:98ّال2ّّجمديّضمودّالّالعِؽروقنّالعربّوقضقيّالق دةّالمركزّدراتوتّالق دةّالعربقيّالب وتّالوّ(:)

وبـوءّنؾنكّ ؾينوتّّّّمػوجهالِؾعّالضرورويّب ؽؾّ مـ36ّأصدرتّاٖؽقميّا٘حلرويّقراراّبرفعّالدنؿّنـّ 2:88وـوور28ّّظمّذ

 وا٘فؿ قنّوتؽونّالع قائقوتّوالعو ؾقنّوالعؿونّفكّأدموءّندودةّمـّاليالدالّوخوصي صـدو ّالـؼدّالدوشمالّفونًػضّا٘عدمقن

مفؿيّوققاتّاألمـّنػِنفو ّكوننًّّّ مومفؿّمـّأمالكّدوليّوأمالكّخوصيا٘دنالّوان ؾؼقاّمدمروـّكؾّموّاتً ونقاّمموّوجدوهّأ

وأموكـّالرتفقفّاٗؿسّْقمّهلّاهلندفّالرئقِنلّلؾؿًؿنردوـّالنذوـّّّّّ ا٘يونلّاٖؽقمقيّومراكزّال ر يّواحملالتّالػُؿي

 نوونّّ األمنـالّكؿنوّّواٖر ّواتًقلقاّنؾكّكؾّموّ ولًّأودوفؿّ ًكّمالبسّونحللّوخقذّجـقدّوضيووّ أنؿؾقاّفقفوّالًؽِ 

ا٘ نورك ّنندةّمالون ّفنكّأدمنوءّالنيالدالّّّّّّّ بعضفؿّق عّالِؽؽّاٖدودويالّوبول يعُّق عًّال ر ّالرئقِقي ّوقدّبؾنغّننددّّ

رونو ّّ.وبعدهوّ ّنزونّإقشّوفنر ّ ظنرّالًٍنقانّوانفنكّالػقضنكّّّّّّّلً فدّمحلرّأنـػّانًػوضيّفكّتورسمفوّاٖدوٌ

  3123ّغ7غ23يّالنننننقنلّالعربنننننلّالّتنننننوروخّالزونننننورةّّالّجمؾننننن2:88ّّ:2-29حمنننننرمّالانًػوضنننننيّاٗينننننزّ
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  http://elw3yalarabi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=11297

 ّ

-2:92دنلّظمّربعّقنرنّظمّدراتنيّالـظنومّالِقوتنلّا٘حلنريّّّّّّ ِـ ّتقفقؼّابراهقؿالّالًَقنّالدميؼرا لّواتًؿعّاّ٘(21)

ّ 245ّالّث3117المؽًييّال رو ّالدولقيّالّالؼوهرةّال2ّّالالو3116

الّرتوليّموجِنً ّ)ّغن 3114ّّّ-2:81نؿورّتعدونالّالًعددويّاٖزبقيّوعشؽولقيّتداونّالِؾ يّظمّمحلرّب ّنوملّّ(22)  2

ّ 295ّّالث 3115مـ قرة(الّكؾقيّالعؾقمّالِقوتقيالّجومعيّبغدادالّ

نننو ػّالِننعداويالّروافنندّانتننًيدادّظمّالٌؼوفننيّا٘حلننرويّو نندودّالدميؼرا قننيّا٘ـًظننرةّالّظمّنؾننلّخؾقػننيّالؽننقاريّّّّّ(23)

الّّثّث3116ّالمركزّدراتوتّالق دةّالعربقيّالبن وتّالّال نقز2ّّّّ))ٓرور((الّانتًيدادّظمّنظؿّاٖؽؿّالعربقيّالّو

546-547ّ

نلّظمّمحلرّظمّالػقيّجدودةالّمركزّالدراتنوتّالِقوتنقيّوانتنرتاتقٍقيّبنوألهرامالّالؼنوهرةّّّّّّامونلّقـدوؾّالّاتًؿعّا٘د(24)

ّ 58ّالّث3111ّال

ّ 21ّالث3122وـوورالّاهلقىيّالعوميّلالتًعالموتالّالؼوهرةال36ّتَرّابراهقؿّالدتققلّالمًِؼيؾّاتًؿعّا٘دنلّبعدّ(25)

الاهلقىنيّا٘حلنرويّالعومني3121ّّّّ-2:92وضنلّوأفنو ّاِ٘نًؼيؾّّّّنؾلّالندوـّهنالنالّالـظنومّالِقوتنلّا٘حلنريّبن ّارثّاّّّّّّّ٘(26)

ّ 523الث3121لؾؽًوبالالؼوهرةال

534ّنػسّا٘حلدرّالث(27ّ)

ّ 534ّالّثنػسّا٘حلدر(28ّ)

الّمركننننزّالدراتننننوتّالِقوتننننقيّوافتننننرتاتقٍقيّبننننوألهرامال3114ّّّ-3113الًؼروننننرّانتننننرتاتقٍلّالعربننننلّّّ(29)

ّ 554ّالث3114الؼوهرةال

ّ 422ّ-421حلدرّتيؼّذكرهّالّثّثّ ِـّحمؿدّتالميّالّمّ(:2)

نؿنروّهوشنؿّربقع))ٓرور((المحلنرّوافصنالحّنؼنىّاننًُوبنوتّّّّّّّأمونلّقـندوؾالاتًؿعّا٘ندنلّومؾنػّافصنالحّالظمّّّّّّ(31)

ّ 225ّالث3117الرئوتقيّوالرب٘ونقيالمركزّالدراتوتّالِقوتقيّوافترتاتقٍقيّبوألهرامالالؼوهرةال

-243الّثّث3116ّّال2ّ قيّظمّمحلرّالمركزّدراتوتّالق دةّالعربقيّالّب وتّالووـوءّفمادّنيداهللالّمًِؼيؾّالدميؼرا(32ّ)

244ّ ّ

3123ّّغ6غ36مققعّانٓودّالعومّلـؼوبوتّنؿونّمحلرّالتوروخّّالزوورةّبًوروخّ(33ّ)ّ

http://etufegypt.com/?page_id=2934 ّ

ّ 547الّالـظومّالِقوتلّا٘حلريّب ّارثّا٘وضلّوافو ّاًِ٘ؼيؾالّمحلدرّتيؼّذكرهالثنؾلّالدوـّهالنّ(34ّ)

امونلّقـدوؾّالالً قرّالِقوتلّظمّمحلرّوصـعّالِقوتوتّالعوميّدراتنيّت يقؼقنيّلؾِقوتنيّانقًحلنودويالّظمّنؾنلّالندوـّّّّّّّّ(35)

ّ 212ّّهالنّ))ٓرور((ّالالً قرّالدميؼرا لّظمّمحلرّقضوووّومـوق وتّالمحلدرّتيؼّذكرهالث

ّ ّ:21أمونلّقـدوؾالاتًؿعّا٘دنلّومؾػّافصالحّالمحلدرّتيؼّذكرهالث(36ّ)

http://elw3yalarabi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=11297
http://etufegypt.com/?page_id=2934
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ّ:::2لِنـي264ّّّاجمدّإيوسّالّالرب٘ونّوّإؿعقوتّانهؾقيّدراتيّ وليّ٘ رونلّقونقنلّإؿعقوتّانهؾقيّرقؿنلّّ(37ّ)

ّ 4:الّث3116ّالمركزّالدراتوتّالِقوتقيّوانترتاتقٍقيّبونهرامالالؼوهرةال3113ّلِـي95ّّوّ

ّ 541ّ ِـّحمؿدّتالميّالمحلدرّتيؼّذكرهّالث(38ّ)

ّ 27نؿورّتعدونالّمحلدرّتيؼّذكرهالثّ(39ّ)

نضقًا668ّّ:اخًقورويّالّولؽـّالقاقعّأنّصمقعّالؼضوةّوأنضوءّالـقوبيّالعوميّأنضوءّفقفّوقدّبؾغّنددهؿّّّالـودينضقويّذ(ّ:3)

وضؿّجمؾسّأدارةّالـوديّطمِيّن رّّرالونّافـيّأوّنؿؾّأخالّكؿوّوًؿًعّبعضقوًفّالؼضوةّاً٘ؼوندونّب روّندمّانشًغ

نضقاّميٌؾقنّكؾّالؼضوةّوالـقوبيّالعوميّاًُؾػّتـقوعوتفؿّالعؿرويّوالقظقػقيّالبقـفؿّالرئقسّالذيّكونّوًؿّانًُوبفّ

مـّإؿعقيّبقات يّاتؾسّمـّب ّأنضوئفّعشمّأنّ ّتعدوؾّالـصّظمّبداويّالًِعقـوتّالؼرنّا٘وضلّلقًؿّانًُوبوتفّ

ّ ّنوم  ّكؾ ّاتؾس ّأنضوء ّلٌؾٌ ّالًٍدود ّميوشرةالورمري ّتوروخّالعؿقمقي ّال ّالؼضوة ّلـودي ّالرمسل ا٘ققع

 3123ّّغ6غ36ةالزوور

http://egyptjudgeclub.org/index.php?check=pageDisplay&uid=65ّ

ّ 5:4ّمحلدرّتيؼّذكرهالنؾلّالدوـّهالنّالّالـظومّالِقوتلّا٘حلريّب ّارثّا٘وضلّوافو ّاًِ٘ؼيؾال(41ّ)

الّالمركننننزّالدراتننننوتّالِقوتننننقيّوافتننننرتاتقٍقيّبننننوألهرام3117ّّّ-3116الًؼروننننرّانتننننرتاتقٍلّالعربننننلّّ(42ّ)

ّ 559الث3117الؼوهرةال

ّ 615ّصود ّانتقدّمحلدرّتيؼّذكرهالث(43ّ)

وّظمّنؿؾقنيّصنـعّّّذت ؾؼّنودةّتِؿقيّاوّمحل ؾدّصمونوتّالضغطّنؾكّإؿونوتّوا٘ـظؿوتّالغ ّ ؽقمقيّواليتّ نورسّضنغ ّّ

ّ 217محلدرّتيؼّذكرهالثّووت ّحمؿدّضمدالّالِقوتيّوالؼرارّالِقوتلال

ّ 49محلدرّتيؼّذكرهالّثّتَرّابراهقؿّالدتققلال(44ّ)

ألِقدّزهرةالّأ زابّا٘عورضيّوتقوتيّاننػًوحّانقًحلوديّظمّمحلرالّدارّا٘ققػّالعربنلّلؾحلنَوفيّوالـ نرّوالًقزونعالّّّّّ(45ّ)

ّ :4-49الثّثّ]د ت[الؼوهرةال

ّ 612ّالث :2:9الّمركزّالدراتوتّالِقوتقيّوافترتاتقٍقيّبوألهرامالّّالؼوهرةال2:99ّالًؼرورّانترتاتقٍلّالعربلّ(46ّ)

76ّالّمحلدرّتيؼّذكرهّالثّ ِـ ّتقفقؼّّابراهقؿّّ(47)

راتنوتّّالمركنزّّد239ّامونلّقـدوؾالصمونوتّا٘حلوحلّوالِقوتيّاٗورجقيّغ وليّمحلرّالّجمؾيّاًِ٘ؼيؾّالعربنلّالالعنددّّ(48ّ)

ّ 98الث:2:9غ21الق دةّالعربقيّالب وتّال

نوهدةّنزّالدوـّنيدالػًوحّالالعؿونّورجونّاننؿنونّٓنقنتّالػنرثّالِقوتنقيّظمّمحلنرّالمركنزّالدراتنوتّالِقوتنقيّّّّّّّّّ(49ّ)

ّ 52ّ-51الثّث3114ّوانترتاتقٍقيّبوألهرامّالالؼوهرةّال

ّ 3123ّغ6غ29وخّالزوورةّّظمّا٘ققعّانلؽرتونلّٕؿعقيّرجونّاننؿونّا٘حلرو ّالّتورّّ(ّ:4)

http://www.eba.org.eg/Main/OtherPages.aspx?id=35       

ّ 238الثمحلدرّتيؼّذكرهّنوهدةّنزّالدوـّنيدالػًوحال(51ّ)

http://www.eba.org.eg/Main/OtherPages.aspx?id=35
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منيّدراتنيّت يقؼقنيّلؾِقوتنيّانقًحلودويالمحلندرّتنيؼّّّّّّّامونلّقـدوؾّالالً قرّالِقوتلّظمّمحلنرّوصنـعّالِقوتنوتّالعوّّّ(52ّ)

ّ 215ّذكرهالث

ّ 3123ّغ6غ:2مققعّالرمسلّانلؽرتونلّالّغرفيّالًٍورةّانمروؽقيّظمّمحلرّالتوروخّالزوورةّّوقمّ(53ّ)

http://www.amcham.org.eg/about_us/?P=9ّ 

3123ّّغ6غ32الرمسلّانلؽرتونلّالصمعقيّرجونّاننؿونّانتؽـدرويّالتوروخّالزوورةّّوقمّا٘ققعّ(54ّ)

http://www.aba-services.com ّغ  

ّ ّ:4تَرّابراهقؿّالدتققلّالّمحلدرّتيؼّذكرهّالث(55)

ّ 47ّثمٌدنّتيؼّذكرهّالجدودةّالّامونلّقـدوؾّالّاتًؿعّا٘دنلّظمّمحلرّظمّم ؾعّالػقيّ(56)

ّ 294ّنوهدةّنزّالدوـّنيدالػًوحّالالعؿونّورجونّاننؿونّٓقنتّالػرثّالِقوتقيّظمّمحلرالّمحلدرّتيؼّذكرهالث(57ّ)

(الّت نروـّانون217ّّوردةّهوشؿالّ دودّالدورّالِقوتلّلرجونّاننؿونّظمّمحلرّالمؾػّانهنرامّانتنرتاتقٍلالالعددّ)ّّّ(58ّ)

 3123ّّغ6غ29وروخّالزوورةّظمّنّت3114ّغاكًقبرّ
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ّ:48الثّ:311الّمركزّالدراتوتّالِقوتقيّوانترتاتقٍقيّبونهرامّالّالؼوهرةّالّ:311-3119الًؼرورّانترتاتقٍلّ(59ّ)

487ّنػسّا٘حلدرّالث(ّ:5)

ّ 95ّمـقِلّالّرجونّاننؿونّالّمحلدرّتيؼّذكرهالثّداضمّ(61)

نؿروّهوشؿّربقعالّاٖزبّالق  ّالدميؼرا لالّتؾِيّاأل زابّالِقوتقيالّمركزّالدراتوتّالِقوتنقيّوانتنرتاتقٍقيّّّ(62ّ)

ّ 235ّالث3115بوألهرامالّتيًؿربّ

ّ ّ:27المحلدرّتيؼّذكرهّالثنوهدةّنزّالدوـّ(63ّ)

ّ 284الّػسّا٘حلدرن(64)

ّ 488الّمحلدرّتيؼّذكرهالث:311-3119الًؼرورّانترتاتقٍلّالعربلّالّ(65ّ)

اضمدّوقتػّاضمدّالاٖوليّا٘حلرويّالنقػ ّمِعدّو))اخرون((ّالكقػّوحلـعّالؼرارّظمّاننظؿيّالعربقيّالمركزّدراتوتّ(66)

ّ 582ّالث3121ال قزغوقلقق2العربقيالب وتالوالق دةّ

ّ 48ًّؿعّا٘دنلّظمّمحلرّظمّم ؾعّالػقيّجدودةّالمحلدرّتيؼّذكرهّالّثامونلّقـدوؾّالّات(67)

ّ 292نوهدةّنزّالدوـّنيدالػًوحّالّمحلدرّتيؼّذكرهّالث(68)

(ال28ّالعندد)ّّّالّجمؾيّانصالحّانقًحلوديّالصمونّزهرانّالّانداءّانقًحلوديّتؾسّال عىّمـَوزّلرجونّاننؿونّالّّ(69)

ّ 34ّالث 3117ّتّاٗوصيالالؼوهرةالّالنقفؿربن رةّغ ّدورويّوحلدرهوّمركزّا٘ رونو

لؾؿزودّوـظرّالّجمؾسّال عىالمضي يّالٌولٌيّّالدورّاننعؼودّانونالّالػحلؾّالً روعلّالًوتعالّا٘عؼقدةّبعندّظفنرّونقمّّّّ(ّ:6)

ّ 22-:ثّث3116ّدوِؿربّّتـي35ّالِيًالا٘قافؼ

ّ 489ّالّمحلدرّتيؼّذكرهالّث:311-3119الًؼرورّانترتاتقٍلّالعربلالّ(71ّ)
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