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 الشهٌد الشٌخ احمد ٌاسٌن

ٌُفسُد للود قضٌة       كلمة العدد -*   إختالُف الرأى ال 

عـات*  الشهٌد احمد ٌاسٌن                _   ركن المـنـو
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 ددلعاة مكل        
 إختالف الرأى ال ٌفسُد للود قضٌة

ٌالحظ القارئى العزٌز ان "مجلة البشٌر" فى 
هذا العدد قد حوت رأٌٌن مختلفٌن فى مقالتٌن, 
احدهما لالستاذ / احمد حسن "نائب رئٌس 
التحرٌر والثانٌة لالستاذ /احمد فرٌد مشارك 

, من مصر وفى الرأٌٌن نجد اختالفا كبٌرا 
فاألستاذ احمد حسن ٌرى ان كل مصائب العالم 
العربى والعالم االسالمى كانت بسبب اتفاقٌة 
كامب دافٌد والتى ٌسمٌها مشإمة وان كل 
مصٌبة كانت بسببها فاحتالل لبنان وضرب 
المفاعل العراقى وصابرا وشاتٌال وكل الوٌالت 
كانت بسبب هذه االتفاقٌة وانه لو لم ٌوقع 

تفاقٌة لكان حال العرب السادات هذه اال
والمسلمٌن فى خٌر حال فاالرض ستتحرر 
واالسالم سوف ٌنتشر وكل شٌئى ٌصبح تماما 

 76فى تمام وانا هنا اساله هل كانت نكسة 
 4421بسبب كامب دافٌد وهل كانت نكبة 

بسبب كامب دٌفد وهل كانت حرب الٌمن 
وضٌاع مقدرات االمة هباءاً بسبب كامب دٌفٌد, 

وفى المقابل فإننى اسؤل األستاذ/احمد  أم ماذا؟
فرٌد الذى ٌرى أن كل ما اتاه الرئٌس السادات 
كان عبقرٌا وصحٌحا وأقول له هل لم ٌكن امام 

إال  67السادات وبعد انتصاره فى حرب اكتوبر
طرٌق السالم وكامب دٌفٌد ؟ الم ٌكن هناك 
طرٌٌق آخر؟ أترك للقراء األعزاء االجابة على 

ولٌكن موضوع االستفتاء فى العدد هذا السإال 
القادم هو )ما هو تقٌٌمنا لكامب دٌفٌد بعد 

 عاما علٌها ؟(  42

 

 هذا العددإقرأ فى   
 الـعدد*كـلـمة 
 لتحرٌر ()رئٌس ا

 * احمدزوٌل جوهرة نادرة 
 د/مجدى بطرس ابراهٌم

 

 لن ٌكون هناك سادات آخر*
 )بقلم احمد فرٌد ( 

 
 النٌل( قضٌة للمناقشة )مٌاه وادى*
 (عاشور ) احمد ٌوسف 

 
 *ركن األدب )الشهٌد احمد ٌاسٌن(

 
 *لك ٌاسٌدتى )بنت النٌل(

 

 ة االٌـمـان*واحـــ
 سن (د حمحا) 
 

 ن غٌر عنوان*صفحة م
 بداللطٌف ()طارق ع

 
  منوعاتصفحة ال* 

 مصطفى داود( /)اشراف
 
*  THE ENGLISH SECTION 

 (Amro Ahmad Ashour) 
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 جـوهـرة نــادرة ال نـعـرف قـٌمتـهـا ( ٌلد. أحمد زو)   

      

_____________________________________________  

المتؤلق  ندوة من الجامعة األمرٌكٌة بالقاهرة كان نجمها  47/2 درٌم الثانٌة مساء االثنٌن أذاعت قناة
فً مستقبل العالم  ن رإٌةدائما العالم المصري الكبٌر حامل جائزة نوبل الدكتور أحمد زوٌل بعنوا

االستفادة بعلم وعبقرٌة وحب هذا الرجل  وال أبالغ إن قلت إننا نخسر الكثٌر من عدم  . العربً واإلسالمً
الجائزة الكبري ففرحنا به وكرمه السٌد الرئٌس بمنحه  لقد حضر إلً مصر بعد حصوله علً  . لوطنه

رجل أن ٌرد الجمٌل بإنشاء جامعة للعلوم التكنولوجٌة العظمً وأراد ال أعلً أوسمة الدولة قالدة النٌل
 علٌها بنفسه وٌدعمها بؤكبر علماء ا لعالم لتخرٌج علماء المستقبل من أبناء وطنه لنقل الحدٌثة ٌشرف

وفرحنا به   , المتقدم فبحكم موقعه ٌعرف تماما أٌن نحن من العالم  , مصر إلً القرن الواحد والعشرٌن
الجامعة وكتب من كتب مإٌدا إال كاتب  واالحتفاالت ووضعنا حجر األساس لهذه وأقمنا المهرجانات

مولد سٌدي زوٌل وٌبدو أنه كان علً حق فٌما قال  واحد أغضبنا جمٌعا عندما قال وقتها أخٌرا انفض
ومقوماتها العلمٌة بمجرد وضع حجر األساس وانفض المولد فعال  فقد أنشئت الجامعة واكتملت منشآتها

فً الوقت الذي استفاد به غٌرنا فؤنشئت ثالثة مراكز علمٌة جبارة فً كل من  هذا  , إشعار آخر وحتً
مائدة  فً هذه الندوة وضع العالم الكبٌر الجسد العربً كله علً  .. السعودٌة والكوٌت وقطر المملكة

ات اختارها بدقة وبعبار التشرٌح العلمً الدقٌق وبمشرطه الحاد المحاٌد األمٌن وبصراحته المعهودة
والسلبٌات بال مجاملة وال مواربة وحدد  العالم الذي ٌعرف تماما قٌمة ما ٌقول فشخص كل األمراض

لقد   .. باألمة العربٌة إلً آفاق القرن الواحد والعشرٌن مسبباتها واستعرض كل الحلول الممكنة للخروج
ثٌة وعلوم الفضاء والوحدة الوطنٌة والتعلٌم والطب والهندسة الورا تحدث فً السٌاسة واالجتماع

وكانت أقواله كلها موثقة من أكبر المعاهد العلمٌة المتخصصة وبإحصاءات غٌر   , وغٌرها الكثٌر
ولكنه ٌحذر  وقد تدارك ذلك قائال إنه غٌر متشائم  .. فٌها وكانت الحقائق صادمة كما هً دائما مشكوك

وعن قضاٌا حسمت وانتهً  نغماس فً الحدٌث عن الماضًوٌنبه فالنهضة ال تؤتً بالكالم واللغو واال
الرجل كم محطة فضائٌة فً مصر تذٌع الرقص  لقد تساءل  .. وإنما تؤتً بالنظر إلً المستقبل  , أمرها

مقابلها؟ أتمنً أن ٌحصل التلٌفزٌون المصري علً  والطبل والزمر؟ وكم مركزا علمٌا وبحثٌا فً
إذاعتها علً القنوات األرضٌة حتً ٌنتبه شبابنا إلً ما ٌحٌط به وبنا  تسجٌل هذه الندوة والتنوٌه عن

 وٌتعلم كٌف ٌقهر أي مشكلة وكٌف  , وٌري نموذجا مشرفا رفٌعا للعقل المصري الجبار  , من مخاطر

فترة زمنٌة  وال أتصور أن التلٌفزٌون المصري سوف ٌعجز عن توفٌر  , ٌخطط لمستقبله وٌحقق آماله
المسابقات والتخلف العقلً التً ال  لمهمة بٌن برامج اللغو والتهرٌج واالستظراف وبرامجلهذه الندوة ا

حالل   .. حرام علً بالبله الدوح  : ورحم هللا من قال  . المحمول تقدم إال النٌولوك والفٌدٌو كلٌب ورسائل
  . جنس علً الطٌر من كل

                                 

  دكتور مجدي بطرس إبراهٌم                                                         

 كلٌة التجارة ـ جامعة حلوان                                                
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ِٗ ِغ ِجٍخ "رب٠ُ" األِش٠ى١خ اجبة  اٌشئ١س اٌسٛسٜ اٌشادً /دبلع األسذ ٚرٌه فٝ سدٖ ػٓ  فٝ دذ٠ٍض

 اٌّسزمجً لبئالً ..ِجبدساد اٌسالَ اٌسٛس٠خ فٝ 

 )لن ٌكوَن هناَك "ساداٌت " آخَر فى المنطقة( 
  ********* 

والحقٌقة أن هذا القولَ هو قول حق  , ولن ٌستطٌع أى مرتاٍب أن ٌشكك فٌه وذلك ألنه لن ٌكون هناك 
ن سادات آخر فى المنطقة , ولكن لٌس بالمعنى الذى أراده الرئٌس الراحل حافظ األسد وهوأنه لن ٌكو

هناك زعٌم آخر ٌتصالح مع اسرائٌل وٌعقد معها معاهدة مثل كامب دٌفٌد , وانما صحة المقولة تؤتى 
 بصورة مغاٌرة .

 
ٌُثبتها التارٌخ هى أن العبقرٌة ال تتكرر فى الزمن الواحد وأن األوفٌاء المخلصٌن  إنَّ الحقٌقة التى 

كان الرئٌس السادات عبقرٌا سبق زمانه  ألمتهم قد قل عددهم بل ندر وجودهم فى هذا الزمان , وقد
بسنٌن واستلهم حقائق التارٌخ بما أعطاه هللا من صفاء سرٌرة وُبعد نظر وخبرة فاقت جمٌع الرإساء 
السابقٌن والمعاصرٌن له , كما أنه كان مخلصاً وفٌاً ألمته فلم ٌزاٌد ولم ٌقامر أو ٌغامر بمستقبل بلده 

 سة وبذلك كان توفٌق هللا معه دائماً .بل كانت كل خطواته محسوبة ومدرو
 

فالسادات ومنذ بداٌة عهده كان ٌعرف ما ٌرٌد وكان ٌدرك أنه البد وأن ٌخوض حرباً جدٌدة مع 
, وادرك اٌضا أنه ٌجب ان ٌحسن عالقته مع اشقائه العرب  76اسرائٌل ٌمحو بها عار نكسة ٌونٌو 

لك الوقت, فكان ذلك أولى خطوات نصر اكتوبر تلك العالقات التى وصلت الى اسوأ مستوٌاتها فى ذ
والعبور العظٌم , ثم بدأ ٌقلص اعتماده على االتحاد السوفٌتىألنه أدرك أن األمور فى ٌد أمرٌكا ,أن 

% من اوراق اللعبة فى ٌد الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وأن االتحاد السوفٌتى إلى زوال وهذا ما 44
صاحب العبقرٌة السٌاسٌة عند هذا الحد بل إنه أٌقن أنه كما فاجؤ حققته األٌام ,ولم ٌقف السادات 

اسرائٌل بقرار العبور العظٌم وانتصر علٌها فإنه سوف ٌفاجؤها بقرار السالم وسوف ٌنتصر علٌها 
ألن السالم كما ٌراه كان حتمٌة تارٌخٌة وان اسرائٌل سوف تخسر بالسالم أصعاف ما كسبته بالحرب 

وكانت معاهدة كامب دٌفٌد , التى ٌسجل التارٌخ أن السادات كان وفٌا ألمته  , وهكذا كان السالم
مخلصا وكان متشددا مع اسرائٌل فلم ٌرضى إال برجوع كامل ارضه محررة بل إن مارفضه السادات 

 فى كامب دٌفٌد فإن اآلخرٌن ٌطالبون به اآلن فى هذه األٌام !!!!!!
 

فى أنه لن ٌكون هناك سادات آخر فى المنطقة ٌستطٌع ان وهكذا تتحقق مقولة الرئٌس حافظ األسد 
 ٌحرر كامل ارضه وان ٌقفز فوق كل العقبات بفكره الذى سبق زمانه بكثٌر.

                                             
 بقلم / احمد فرٌد  )محساب(                                                          
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 ـب سـ١ـذرـٌٝـِه ٠
 لماذا هذه االزدواجٌة

 ٌا سٌدى الر جل؟           
-------------------- 

هل ٌسمح لى السادة الرجال ان انقل 
لهم سإال ٌلح على دائما وال اجد له 
جواب , وكثٌرا ما سؤلت صدٌقاتى 
وزمٌالتى بل وووالدتى واخواتى ولكنى 
ولالسف لم اجد عندهن االجابة التى 

وتنٌر بصٌرتى , وكؤننا  تشفى غلٌلى
نحن النساء صباٌا وزوجات , امهاٍت 
وجدات قد ُكتب علٌهن ان ٌعشن الحٌاة 
وحتى الممات وال ٌعرفن هذا السر وتلك 

. والسإال ٌا عزٌزى الرجل هو   االجابة 
لماذا دائما ما ٌكون الرجل فخورا 
بوالدته محبا لها وٌعتبرها اما مثالٌة 

لى اخته مدافعا ولماذا دائما ما ٌخاف ع
عنها ضد اى خطر ٌواجهها ؟ بل لماذ 
كل رجل ٌفتخر بابنته وٌفرح 
 لهاوٌعتبرهاجوهرة ٌجب الحفاظ علٌه ؟

ولكنه عندما ٌعامل زوجته فهى مخلوق 
من الدرجة الثانٌة وعندما ٌتكلم عن اى 
فتاة او امرأة اخرى فهن ناقصات عقل 
ودٌن وهن سبب مشكالت العالم وهن 

ن الرجال ......سٌدىالرجل الالتى ٌغوٌ
 هل اجد عندك االجابة؟؟؟؟

 بقلم / بنت النٌل                    

 ُسوـــٓ األدة

 اٌش١خ ادّذ ٠بس١ٓ
 ُبشرى لُه نالَ الشهادة راضٌا

 بَثباتِه القـى عـَدواً طـاغٌا  
 "ٌاسٌُن"ٌا معنى الُصموِد ألمةٍ 

 وعالمة ً للمجِد  َتَخفُـُق عالٌا 
 عاجزاًأو ُمقَعداً  ما ُكنَت ٌوماً 

 بل كنَت باالٌمان َِعزماً ماضٌا  
 ُشلت ٌداهم ما ٌمٌُنَك عاجزٌ 

 ما كنت ترمـى إن رَبَك رامٌا  
 َشٌَخ الِجهاِد إماَم كلَ ُمجاهدٍ 

 الُحزُن عمَّ  ودمُعنا لَك جـارٌا 
 إنَّ الُحشوَد أمام نعِشَك آٌــة ٌ 

ُُ َغضٍب  ثائر ٍ  ُمَتتالٌا    ُبرهـاَن
 فٌضاناً ٌعُم  ُمدوٌـاً  َسٌكونُ 

 حقاً ولٌَس  توهـماً و أمـانٌا 
تضرع ٍ  ٌُ  َندعو بقلٍب خاشع ٍ ُم

 تبـقى دمـاَك لنا  دلٌالً هـادٌا
 وٌعوُد أقصانا السلٌُب ُمحررا   

 أما شاروُن فف المهانِة َهاوٌا             
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 بقلم أحمد عاشور                                              ةقـضـٌة للـمـناقـشـ

 ١ِبٖ ٚادٞ ا١ًٌٕ
قضٌة مٌاه وادي النٌل والمثارة حالٌاً فً أروقة الصحافة واإلعالم تارة باللغة الهادئة التً تدعو إلى الدراسة 
والبحث وتارة أخرى بلغة التخوٌف والتهدٌد وخصوصاً تلك البالد التً تعتمد فً حٌاتها على هذه المٌاه. فرأٌت 

 ٌزي القارئ بعض النقاط التً توضح لك حقٌقة األمر.أن أضع لك عز
 هناك عشر دول أفرٌقٌة تعتمد على مٌاه نهر النٌل:

 مــصر    -4
 السـودان -4
 الحبشة -7
 أوغندة -2
 تنزانٌا  -2
 ج. الكونجو الدٌمقراطً -7
 كٌنٌا -7
 رواندا -1
 بوروندي -4

 إرٌترٌا -40
بعضها مباشر وبعضها غٌر 

فاقٌة وقعت بٌن مباشر.وهناك ات
هذه الدول أٌام االستعمار البرٌطانً 

و من ضمن بنود هذة  4444سنة 
االتفاقٌة ان اي مساس بكٌمٌات 
التوزٌع على دول الوادي تعتبر 

، ولمصر حق بمثابة اعالن الحرب
 الفٌتو على أي قرار فً هذا الشؤن 

جاتها للماء وبالتالً البد من اقامة السدود على روافد ومع تقدم السنٌن ٌزداد تعداد هذة الدول و بالتالً تزٌد احتٌا
النٌل لالستفادة االمثل من مٌاهه وقد اتفقت تلك الدول على مداومة االتصاالت بٌنها فً هذا المدمار على ان ٌكون 

ل الجمٌع على دراٌه بما ٌتم. غٌر ان هذا الموضوع ربما اتخذتة بعض الجهات لوضع الفتن بٌن تلك الدول والعم
على تؤجٌج المواقف و اشعال النعرات للوقٌعة بٌنها. وللعلم فؤن كمٌات المٌاة اللتى تسقط على الوادي تقدر بنحو 

ملٌار  22ملٌار للسودان و  70ملٌار متر منها  12ملٌار متر مكعب سنوٌا وٌصل منة الى مصر والسودان  4710
 واألبحاث الحالٌةل الدراسات كو تصب فً وادي النٌل. ًتالكلٌة ال المٌاهمن  فقط %2لمصر وهذة النسبة تعادل 

و المستنقعات.ونظرا الن معظم هذة الدول تعانً من أبخر ال أوالتسرب,بتدور حول كٌفٌة تقلٌل كمٌات الماء المفقود 
 الفاقه و المجاعات كان البد من التعاون فٌما بٌنها كل حسب مقدرته للتقلٌل من معانات شعوب الوادي , وكانت

األفرٌقٌة، وتدفع مصر على وعً كامل بالتزاماتها فقامت بالكثٌر من مشارٌع الري وحفر االبار فً بعض هذه الدول 
والزالت االجتماعات والمشاورات بٌن وزراء الري فً  .ملٌون دوالراً سنوٌا لدعم هذه المشارٌع 70مصر اكثر من 

متطلٌبات العصر وبما ٌتٌح لهذة الدول االنتفاع االمثل لمواردها بما ٌتالئم مع  4444تلك الدول لتعدٌل بنود اتفاقٌة 
 المائٌة دونما اسراف او تبدٌد وقطع السن العابسٌن بمصائر الشعوب. 
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 ٚادــــــــــــــــخ األ٠ّـــــــــــــــبْ
 ثمٍُ / أدّذ دسٓ

 ٍتــــــــٓ اٌمــــــِ
 اٌّشض اٌّضِٓ ٚ اٌؼالط                  

ػ١بد األدذاس ػٍٝ اٌسبدخ اإلسال١ِخ ٚ اٌؼشث١خ فٝ إْ رذا

ا٢ٚٔخ األخ١شح ٚ سشػخ رٛاٌٝ اٌعشثبد اٌزٝ رٛجٗ إٌٝ 

اإلسالَ ٚ اٌّس١ٍّٓ ألِش ٠ذػٛ إٌٝ اٌزفىش ٚ اٌزأًِ ٌٍٛصٛي 

إٌٝ اٌؼًّ اٌجبد اٌزٜ ٠ٕجغٝ ػٍٝ األِخ أْ رمَٛ ثٗ ٌشد ٘زٖ 

 اٌٙجّخ اٌششسخ. 

غ اٌى١بْ اٌص١ٟٙٛٔ فمذ ثبد ِٓ اٌٛاظخ أٗ ال سالَ ِ

اٌّذػَٛ ثأِش٠ىب ٚ االرذبد االٚسٚثٝ ٚ أْ اٌسالَ اٌزٜ 

ٔشجٖٛ ٚ ٔجذش ػٕٗ ٚ ٔؼ١ٕٗ ١ٌس ٘ٛ اٌسالَ اٌزٜ ٠شجٛٔٗ 

ٚ ٠جذضْٛ ػٕٗ ٚ ٠ؼٕٖٛ، فسالِٕب ٚاظخ أِب سالُِٙ فٙٛ 

اٌذصٛي ػٍٝ األسض ٚ غشد أٍ٘ٙب ٚ رشش٠ذُ٘ ٚ ال دك 

األسجبة اٌزٝ أدد ٌُٙ فٝ اٌؼٛدح.وٕذ ال أس٠ذ أْ أرذذس ػٓ 

ثٕب إٌٝ ٘زا ٚ أرىٍُ ثشىً ِجبشش فٝ أسب١ٌت اٌؼالط، ٚ ٌىٕٕٝ 

سأ٠ذ أٔٗ ال ػالط ٌٍّشض ثذْٚ رشخ١ص صذ١خ ألػشاظٗ 

ٚ ِؼشفخ أسجبثخ فٙزٖ ٘ٝ أٌٚٝ اٌخطٛاد إٌٝ اٌؼالط ٚ ٘ٝ 

اٌزٝ رجصش اٌّش٠ط ثّىّٓ اٌخطٛسح ف١جزٕجٙب، ٚ اٌسجت 

صش ػٓ ِسبس٘ب األسبسٟ ٘ٛ أذشاف اٌشم١مخ اٌىجشٜ ِ

اٌطج١ؼٟ ٚ رخ١ٍٙب ػٓ دٚس٘ب اٌشائذ فٝ اٌؼب١ٌّٓ اإلسالِٟ ٚ 

اٌؼشثٝ ٚ رٌه ثبرفبل١خ وبِت د٠ف١ذ اٌّشؤِخ، فّٕز رٌه ا١ٌَٛ 

ٚ اٌّصبئت رزٛاٌٝ ػٍٝ األِخ )سأوزفٟ ثزوش األِخ ٚ أػٕٝ 

 ذثٗ اإلسال١ِخ ٚ اٌؼشث١خ(، فجؼذ أْ د١ذد ِصش أطٍم

ظشثذ اٌّفبػً إٌٛٚٞ  إسشائ١ً ٚ ادزٍذ جٕٛة ٌجٕبْ ٚ

اٌؼشالٟ ٚ فؼٍذ ِب فؼٍذ فٝ صجشا ٚ شبر١ال ٚ اٌجشائُ 

ا١ِٛ١ٌخ فٝ فٍسط١ٓ ٚ رفىه اٌؼشة اٌٛاظخ ِٕز اٌٍذظخ 

األٌٚٝ الرفبل١خ اٌسالَ اٌّصش٠خ اإلسشائ١ٍ١خ ٚ رى٠ٛٓ ججٙخ 

اٌصّٛد ٚ اٌزصذٜ ٚ ػضٌخ ِصش ٚ أْ ٔصش أوجش ِٓ رٌه 

دم١مخ ِب ألٛي ِب جبء ٠ّىٓ أْ رذممٗ إسشائ١ً.ٚ ِب ٠ؤوذ 

ػٍٝ ٌسبْ ِصطفٝ خ١ًٍ ادذ أػعبء اٌٛفذ اٌّصشٜ أصٕبء 

ِجبدضبد وبِت د٠ف١ذ د١ش لبي أْ اٌشئ١س االِش٠ىٝ وبسرش 

اسزّبد فٝ إلٕبع ِٕبدُ ث١ج١ٓ ثمجٛي االرفبل١خ ِغ ِصش ٚ 

أال ٠ع١غ ٘زٖ اٌفشصخ اٌض١ّٕخ اٌزٝ س١جٕٝ ِٓ ٚسائٙب 

١١ٕ١ٓ ٚ وً دٚي اٌجٛاس ٚ اٌىض١ش ِٓ أفشاد إسشائ١ً ثبٌفٍسط

ٚ لذ صذق األِخ،  ػضٌخ ِصش ٚ إٔٙبء ٌذٚس٘ب اٌش٠بدٜ فٝ

وبسرش ٚ ٠ب ١ٌذ ِٕبدُ ث١ج١ٓ ِب ٚافك. را ارفمٕب ػٍٝ أْ ٘زا 

٘ٛ أُ٘ األػشاض اٌزٝ أدد ثبألِخ إٌٝ اإلصبثخ ثٙزا اٌّشض 

اٌؼعبي فمذ ٔىْٛ ٚصٍٕب إٌٝ أٚي خطٛح ػٍٝ اٌطش٠ك فٝ 

 اٌؼالط. سج١ً

                                   .ــخ فــــٝ اٌؼــــــذد اٌمــــــبدَ، إْ شــــــــبء هللااٌجم١ــ 

 لـــــــشآْ وـــــــش٠ُ 
 

 ســـــٛسح إٌّبفمْٛ

 ُُ ُ ٠َْؼٍَ هللاَّ َٚ  ِ َُٙذ إََِّٔه ٌََشُسُٛي هللاَّ َْ لَبٌُٛا َْٔش َٕبفِمُٛ ُّ ٌْ إَِرا َجبءَن ا

 ُ هللاَّ َٚ َْ  إََِّٔه ٌََشُسٌُُٛٗ  َٓ ٌََىبِرثُٛ َٕبفِم١ِ ُّ ٌْ َّْ ا َُٙذ إِ { ارََّخُزٚا 1 ٠َْش

ب َوبُٔٛا  َِ ُْ َسبء  ُٙ َّ ِ إِٔ ًِ هللاَّ ٚا َػٓ َسج١ِ ُْ ُجَّٕخً فََصذُّ ُٙ بَٔ َّ أ٠َْ

  َْ ٍُٛ َّ ُْ ٠2َْؼ ِٙ َُّ َوفَُشٚا فَطُجَِغ َػٍَٝ لٍُُٛثِ ُٕٛا صُ َِ ُْ آ ُٙ َّ { َرٌَِه ثِأَٔ

  َْ ُٛٙ ُْ اَل ٠َْفمَ ُٙ إِ 3فَ َٚ إِْ {  َٚ  ُْ ُٙ ُِ ُْ رُْؼِججَُه أَْجَسب ُٙ َرا َسأ٠َْزَ

 ًَّ َْ ُو َسََّٕذحٌ ٠َْذَسجُٛ ُِّ ُْ ُخُشٌت  ُ َّٙ ُْ َوأَٔ ِٙ ٌِ ْٛ ْغ ٌِمَ َّ ٠َمٌُُٛٛا رَْس

 َْ ُ أََّٔٝ ٠ُْؤفَُىٛ ُُ هللاَّ ُٙ ُْ لَبرٍََ ُ٘ ُّٚ فَبْدَزْس ٌَْؼُذ ُُ ا ُ٘  ُْ ِٙ َص١َْذٍخ َػ١ٍَْ

 4}   

ْ ٚ ٌزٌه ٔشٜ اٌمشآْ أخطش أػذاء اإلسالَ ُ٘ إٌّبفمٛ

اٌىش٠ُ رؼشض ٌٍذذ٠ش ػُٕٙ فٝ ِٛاظغ وض١شح، ٚ خطشُ٘ 

٠ىّٓ فٝ أُٔٙ غ١ش ِؼشٚف١ٓ ٚ غ١ش ظب٘ش٠ٓ ٚ وض١شا ِب 

٠زىٍّْٛ ثبسُ اإلسالَ ٚ ُ٘ ثطج١ؼخ اٌذبي ِف١٘ٛٓ ٚ ٌُٙ 

لذسح ػٍٝ اٌّذبٚسح ٚ إٌّبٚسح. ٔسأي هللا اٌؼٍٝ اٌمذ٠ش أْ 

 .٠م١ٕب ششُ٘ ٚ ٠ىشف سزشُ٘

 

 ش٠فـــــــذ٠ش شـــــــــد

 اٌذذ٠ش اٌضبٔٝ ٚاٌؼشش٠ٓ ِٓ األدبد٠ش ا٠ٌٕٚٛخ
 

ػٓ أثٝ ػجذ هللا جبثش ثٓ ػجذ هللا األٔصبسٜ  سظٝ هللا 

ػّٕٙب: أْ سجال سأي سسٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚسٍُ فمبي: 

أسأ٠ذ إرا ص١ٍذ اٌّىزٛثبد ٚ صّذ سِعبْ ٚ أدٍٍذ 

ش١ئب أأدخً  اٌذالي ٚ دشِذ اٌذشاَ ٚ ٌُ أصد ػٍٝ رٌه

 اٌجٕخ؟ لبي: "ٔؼُ"

 

 ؤمنــــــالح المــــاء ســــــــالدع
اٌٍُٙ ٌه اٌذّذ وّب ٠ٕجغٝ ٌجالي ٚ جٙه ٚ ػظ١ُ سٍطبٔه، 

ٌه اٌذّذ ػٍٝ ٔؼّه ظب٘شح ٚ ثبغٕخ، ٌه اٌذّذ ػٍٝ اٌسشاء 

ٚ اٌعشاء، ٚ صٍٝ اٌٍُٙ ػٍٝ س١ذٔب ِذّذ ٚ ػٍٝ آٌٗ ٚ 

اجّؼٕب رذذ ٌٛاء س١ٕب صذجخ ٚ سٍُ رس١ٍّب وض١شا، اٌٍُٙ 

ِذّذ، ٚ اسمٕب ِٓ ٠ذٖ اٌشش٠فخ ششثخ ِبء ١ٕ٘ئخ ِش٠ئخ ال 

ٔظّأ ثؼذ٘ب أثذا، اٌٍُٙ غٙش لٍٛثٕب ِٓ إٌفبق ٚ أٌسٕزٕب ِٓ 

اٌىزة ٚ أػ١ٕٕب ِٓ اٌخ١بٔخ، ٚ اٌذ١بح ص٠بدح ٌٕب فٝ وً خ١ش ٚ 

اجؼً اٌّٛد سادخ ٌٕب ِٓ وً شش، اٌٍُٙ ألجعٕب إ١ٌه غ١ش 

١ٔٓ ٚ ال ظب١ٌٓ ٚ ال ِع١ٍٓ، ٚ اجؼٍٕب خضا٠ب ٚ ال ِفزٛ

 ٘بد١٠ٓ ِٙذ١٠ٓ ربثؼ١ٓ غ١ش ِجزذػ١ٓ.

E-mail: hamad1962@qatar.net.qa 
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 " عنوان غٌر من صفحة "                                                 

 انفهم احدو قدمهاٌ                                                                               

 "يا شيخنا أحمد .. نحن حتّى الدهشـة .. فقدناها "
 

 أتذكرون عندما تكلمنا عن أسباب الدهشة .. و أننا دائما مندهشون ..
العجٌب أننا و بعد كل ما مر بنا من أحداث فً اآلونة األخٌرة .. ال نرى أحدا 

 دهشا, واألعجب أنه بعد مقتل الشٌخ ٌاسٌن .. ال نرى أحدا مندهشا.من
 ألننا حتى الدهشة لم نعد قادرٌن علٌها .. حتى الدهشة فقدناها.

 * الشٌخ ٌاسٌن لٌس ضحٌة اآلباتشً و الصوارٌخ األمرٌكٌة.
 *  الشٌخ ٌاسٌن لٌس ضحٌة شارون أو بوش.

لكرسً .. الخوف على عائدات النفط .. * الشٌخ ٌاسٌن هو ضحٌة الخوف .. الخوف على ا
 الخوف على الحٌاة المترفة السهلة .. الخوف على كلٌبات روبً و عجرم.

 * الشٌخ ٌاسٌن هو ضحٌة سوبر ستار و ستار مٌكر و ستار أكادٌمً.

 * الشٌخ ٌاسٌن هو ضحٌة "" كامب دافٌد "" و "" مدرٌد "" و طاولة المفاوضات.

 مبدأ العربً الشهٌر " اجنح إلى السلم حتى لو لم ٌجنحوا لها".* الشٌخ ٌاسٌن هو ضحٌة ال

* الشٌخ ٌاسٌن هو ضحٌة الدول القادرة على المواجهة لكنها مطحونة تحت وطؤة الدٌن و 
 اللهاث وراء لقمة العٌش و الرغٌف المحسن.

اجهة * الشٌخ ٌاسٌن هو ضحٌة الدول الغارقة فً بحور العسل األسود, الغٌر قادرة على المو
 إال عبر الفضائٌات و الخبطات اإلعالمٌة.

 الشرق األوسط الكبٌر. ضحٌة هو ٌاسٌن لشٌخ* ا
 * الشٌخ ٌاسٌن هو ضحٌة القمم العربٌة .. سواء انعقدت او لم تنعقد .. ال فرق.

 * الشٌخ ٌاسٌن هو ضحٌة الغثاء .. غثاء السٌل .. ) بل أنتم ٌومئذ كثٌر(.
شٌخ ٌاسٌن الرمز , الشٌخ ٌاسٌن الذي وقف بقدمه المعاقة فوق * الشٌخ ٌاسٌن اإلنسان , ال

 رقاب األصحاء, و ٌمكرون و ٌمكر هللا و هللا خٌر الماكرٌن.
 كلمة أخٌرة ..

 أصبحت اآلن كل ٌوم عندما أصحو من النوم و انظر فً المرآة و ال أجد نفسً مندهشا
 ال أندهش !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!     

 

   اللطٌف بدع طارق م. بقلم/ 
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فب١ٌَٛ ثذء د١برٗ أْ اٌش١ٙذ  ٗال رجى

         ٠ؼ١ش ٠َٛ ِّبرٗ

الشٌخ أحمد ٌاسٌن  ضعفٌردع إسرائٌل  لم 
الجسدي عن اغتٌاله، فهً تخاف من قوة 

. والفلسطٌنًره على الشارع العربً تؤثٌ
واعتبر رئٌس الوزراء اإلسرائٌلً أرٌٌل 

 وتوعدشارون استشهاد الشٌخ نصرا له، 
باستمرار سٌاسة االغتٌاالت ضد قادة المقاومة 

فصائل  جمٌعالفلسطٌنٌة. ومن ناحٌتها انتقدت 
المقاومة حادث االغتٌال وتعهدت بمواصلة 

. ولم هٌدالشالمقاومة واالنتقام للشٌخ 
المسإولٌن العرب أن ٌستنكروا الحادث  ٌفت

فرص  وتراجعوٌربطوه باحتمال تصاعد العنف 
 )الجزٌره.نت( التسوٌة مع إسرائٌل.

 

 داٚد ِصطفٝ اػذاد/    إٌّٛػبد صفذخ  

 اٌش١ٙذ             
)وال تقولوا لمن ٌقتل فً سبٌل هللا أموات ، بل أحٌاء ،ولكن ال -

                                                                                 قرأن كرٌم()                                تشعرون (         
 
الذٌن قتلوا فً سبٌل هللا أمواتا بل أحٌاء عند ربهم  نوال تحسب -

 قرأن كرٌم(ٌرزقون (                                        )  
 
النبً محمد )صلى         ٌوم القٌامة مداد العلماء بدم الشهداء .)ٌوزن -

   هللا علٌه وسلم (.
 الناس اثنان : موتى فً بٌوتهم      وآخرون ببطن األرض أحٌاء -
 
أن الشهداء هم الذٌن وضعوا أساس الحضارة، وقد وضعت أسسها -

                                                         لٌن()فرانك              على أشالئهم .                       
 ىبئس الرجل الذي ٌفر من االستشهاد ،انه كالذي ٌفر من الخلود إل-

                                                                                    )شٌلر(الفناء .                                              

غبثذ أسٚاح اٌشٙذاء ، أٔٙب رجبسوٕب ٚرٕؼش أسٚادٕب ٚرم٠ٛٙب - 

 )وبس١ًٌ( ػٍٝ اٌجٙبد.                                         
 )طاغور(الشهداء اكرم من فً الدنٌا وأنبل بنى البشر .   -
 
إن من ٌبخل بالدماء وٌنفر من التضحٌة ، التعده الحٌاة من األبناء بل -

األموات الجبناء. من

 

 
أنو غير مبال بتهديد رئيس الوزراء  4004-4-3 السبتسر عرفات يعلن الرئيس الفلسطيني يا

في مقره المهدم في رام اهلل: "أنا ال أىتم بو، أنا أىتم  مؤكدااإلسرائيلي إريل شارون باغتيالو، 
وطالبنا".. يذكر أن تهديد شارون باغتيال عرفات أو نفيو قد أثار  ونسائنابشعبي وبأطفالنا 

الحليف الرئيسي إلسرائيل، وىي االنتقادات التي رفضتها إسرائيل بقوة،  اأمريكانتقادات من 
يجب على أمريكا أن تكون آخر من يعظها بشأن كيفية ممارستها حقها في الدفاع  أنوموضحة 

  )اسالم اون الين(.النفسعن 
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Actual Story 
I don't believe it 

Date: Tue, 20 Jan 2004 13:54:42 +0200  
Subject: Racism on British Airways  
The following scene took place on a BA flight between Johannesburg and 
London.  
A white woman, about 50 years old, was seated next to a black man.  
Obviously disturbed by his presence, she called the airhostess.  
"Madam, what is the matter?" the hostess asked.  
"You obviously do not see it," she responded. "You placed me next to a black 
man. I do not agree to sit next to someone from such a disgusting group.  
Give me an alternative seat."  
"Be calm please," the hostess replied. "Almost all the places on this flight are 
taken. I will go to see if another place is available."  
The hostess went away and then came back a few minutes later.  
Madam, just as I thought, there is no other available seat in the economy class. 
I spoke to the captain and he informed me that there is also no seat in the 
business class. But, we do however; still have one place in the first class. Before 
the woman could say anything, the hostess continued.  
"It is not usual for our company and crew to permit someone from the economy 
class to sit in the first class. However, given the circumstances, the captain feels 
that it wouldn't be fair to make someone sit next to someone sooooo disgusting.  
 Then the air hostess turned to the black guy, and said, "Therefore,  
Sir, if you would like to, please take your hand luggage because a seat awaits 
you in the first class.  
At that moment, the other passengers who were shocked by what they had just 
witnessed stood up and applauded.  
This is a true story, which is not usually told. 
  
If you are against racism, please send this message to all your friends. 
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