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! !يا سادة ُكُمنا مذنبوف  :وٍّخ اٌؼذد
     الضحايا..أفال تعقموف؟فما ذنُب 

فٝ ؽذ٠ش ِغ فذ٠ك ِٓ اٌّزؼبهف١ٓ ِغ عّبػخ ا٨خٛاْ 

ٚاٌّؼبسم١ٓ  ٌىً ِب عبءد ثٗ ِظب٘شاد اٌض٩ص١ٓ ِٓ 

ِٚب رجؼٙب ِٓ خٍغ اٌشئ١ظ ِشعٝ ٚأزخبة  ١ٔٛ٠3512ٛ

اٌشئ١ظ اٌغ١غٟ , فمبٌٝ ٌٝ فٝ رؼ١ٍمٗ ػٍٝ ِب ٠زُ ِٓ 

ب سعبي رفغ١شاد ِٚب ٠زجؼٗ ِٓ لزً ٌٍّٛاه١ٕٓ ٚخقٛف

اٌغ١ؼ ٚاٌؾشهخ "اْ ِب ٠زُ ِٓ رفغ١شاد ٚلزً ٘ٛ سد فؼً 

ٌُ لبَ ثٗ ا٨ِٓ ٚاٌغ١ؼ ِٓ فل اػزقبِٝ ساثؼخ 

ٚإٌٙنخ" فمٍذ ٌٗ ًٚ٘ ِب رُ فٝ فل اػزقبَ ساثؼخ 

ٚإٌٙنخ ٘ٛ ِجشس ٌٍمزً ٚا٨س٘بة ٚرش٠ٚغ إٌبط , فمبي ٌٝ 

أٗ ٨ ٠ئ٠ذ رٌه ٌٚىٕٗ ٠زؼبهف ِغ ِٓ ٠مَٛ ثٗ اً٘ لزٍٝ 

ا٨ػزقبَ  ٤ٔٗ ِضً اٌمقبؿ ِٓ اٌمبرً  , فمٍذ ٌٗ فل 

 ِٚبرٔت اٌنؾب٠ب؟ فٍُ ٠غ١جٕٝ ؽزٝ ا٢ْ !!!

ٚفذ٠ك آخش ١ٌظ ِٓ اٌّزؼبهف١ٓ ِغ عّبػخ ا٨خٛاْ ٌٚىٕٗ 

ِٓ اٌؾجبة اٌّؼبسك ٌؾىُ اٌؼغىش ٚاٌّطبٌت ثبٌذ٠ّمشاه١خ 

غ١شاد ٚاْ اٌؾشهخ ٚاٌغ١ؼ لذ ف٠ؾه فٝ اخجبس اٌزٚ٘ٛ , 

د ٌزقف١خ اٌّئ٠ذ٠ٓ ثٙزٖ اٌزفغ١شا ٠ىٛٔب ّ٘ب ِٓ ٠مَٛ

 هخ ٚاٌغ١ؼ صُ اٌؾبق اٌزّٙخ ٩ٌخٛاْ وٝ شؾ٩ٌخٛاْ ِٓ اٌ

٠زُ ادأزُٙ اِبَ اٌؾؼت , فمٍذ ٌٗ ًٚ٘ ٕ٘بن ِزؼبهف١ٓ ِٓ 

اٌؾغشهخ ٚاٌغ١ؼ وض١ش٠ٓ ؽزٝ ٠نطش اٌغ١ؼ ٚاٌؾشهخ 

 إٌبط ؟  فٍُ ٠غ١جٕٝ ؽزٝ ا٢ْ ! ٌؼًّ ٘زٖ اٌزفغ١شاد ٚلزً

ؼبسم١ٓ ٩ٌخٛاْ ٚاٌّئ٠ذ٠ٓ ٌٍغ١غٟ ٚفذ٠ك صبٌش ِٓ اٌّ

لبي ٌٝ رؼ١ٍمب ػٍٝ ِب ٠زُ ِٓ رفغ١شاد ٚلزً "اْ وً ِب رُ 

ِٓ لزً ٚػٕف فٝ اٌغجؼ١ٓ ػبَ اٌّبم١خ فٝ ِقش وبٔذ 

ثغجت ا٨خٛاْ فمزً اثشا١ُ٘ ػجذ اٌٙبدٜ ِٚؾبٌٚخ لزً 

اٌشئ١ظ ػجذ إٌبفش ٚلزً اٌشئ١ظ اٌغبداد ٚلزً اٌؾ١خ 

سئ١ظ ِغٍظ اٌؾؼت ٚلزً  اٌز٘جٝ ٚلزً  سفؼذ اٌّؾغٛة

اٌىض١ش٠ٓ غ١شُ٘ ٚا٨س٘بة فٝ اٌزغؼ١ٕبد وبْ وٍٗ ثزخط١و 

ٚرٕف١ز عّبػخ ا٨خٛاْ, فمٍذ ٌٗ ٌٚىُٕٙ ا٠نب رؼشمٛا 

 ٌٍزؼز٠ت ٚاٌغغٓ فُ ٠غ١جٕٝ ؽٕٝ ا٢ْ !!! 

٠ب عبدح وٍٕب ِزٔجْٛ  فبٌّئ٠ذْٚ ٚاٌّؼبسمْٛ وٍُٙ ِزٔجْٛ 

ٛ اٌؾفبظ ػٍٝ ٔفغٕب ٚٔغ١ٕب ٚاعت اٌٛلذ ٤ٕ٘ٚٔب رؼقجٕب ٤

ِقش ٚؽؼت ِقش , وٍٕب ِزٔجْٛ ٤ٕٔب آصشٔب ِقٍؾزٕب 

ِقشٔب ٚؽؼجٙب , وٍٕب ِزٔجْٛ اٌؾخق١خ ٚٔغ١ٕب ٚاعجٕب رغبٖ 

ب ػبٔذٔب ٚاٚفٍٕب ػٕبدٔب اٌٝ ِب ٠مشة ِٓ اٌىفش ٚاٌؼ١بص ٤ٕٔ

ثبهلل , فًٙ ٔؼٛد اٌٝ فٛاثٕب ٚٔزشن اٌؼٕبد ٚٔزّغه ثّقش٠زٕب 

طشح اٌغ١ٍّخ ٚٔغ١ت دػبء ٚٔؼٛد اٌٝ فؾ١ؼ ا٨ع٩َ ٚاٌف

اٌشعٛي فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ػٕذِب لبي وً اٌّغٍُ ػٍٝ 

اٌّغٍُ ؽشاَ دِٗ ٚػشمٗ ِٚبٌٗ , فذلذ ٠ب ع١ذٜ ٠ب سعٛي 

٩٠ٚد ا٨س٘بة ٚاْ ٠ؼٛد  ت ِقشَ هللا ٚٔذػٛ هللا اْ ٠غٕ  

 . اٌغ١ّغ اٌٝ فٛاثٗ ِئ٠ذ٠ٓ ِٚؼبسم١ٓ

 هذا العددإقرأ فى 
                                 مذنبوف يا سادة كمنا :  كممة العدد* 

 ٌٕقلم رئٌس التحرٌر                                       ص
 

    شعب متديف بطبعو  :دفتر االحوال الثورٌة *
  ٖص                                    إكرامى نجممهندس/

  

   لماذا ٌطل االرهاب بوجهه االسود          :الغالفصورة * 
 4ص                        /ابن البلدبقلم     فى رمضان

 

     مدٌنة الطور بسٌناء   مصُر لتى ال ٌعرفُها المصرٌون * 
                    5ص                                إعداد د / كرٌم ابوالعزائم

                                             تورٌط مصر فى العراق :مختارات * 
                  6 ص                                كريـ عبد السالـ/  بقمـ 

                                     الجزائر تودع اموندٌال     : ركن الرٌاضة  
                                                                                     7صكابتن كٌمو                                         / إعداد

                                            الفريد القوى* وجهة نظر : 
 7ص                              على عبد الحمٌد/    بقلم
 
                                                     شهر تألأل بالخٌرات : ركن األدب * 

 8ص                               طارق عبد اللطٌفإعداد/ 
 ١ٍِْٛ فزبح رؼشمٓ ٌزؾ٠ٛٗ                   135  : لك ٌا سٌدتى * 

 9ص               إعداد  / بنت  النٌل ا٤ػنبء اٌزٕبع١ٍخ   

                                  الصٌام سر جمٌل*واحة االٌمان : 
  ٓٔقلم/ذكى معتوق                                      صب

                                            اٌفشػْٛ ٚصبٌٛس اٌغمٛه: قضٌة للمناقشة *
                                                   ٓٔص                                    ٠ٛعف ص٠ذاْثمٍُ/ 

                                آموس القمر الصناعى االسرائٌلى  : كلحظة من فضلِ 
                       ٔٔص                                احمد عبد الفتاح /م بقلم

 الكذب والسياسة                            :مختارات *

   ٕٔص                                  بقمـ/محمد السعيد
      اللهم إنى صائم: صفحة من غٌر  عنوان*

 ٖٔص                               ( واحد  فهمان)اعداد  

عودة عدلى منصور للدستورٌة  : المنوعات صفحة *
 ٗٔص                 (  دندراوى الهوارى/بقلم )   خطؤ

 
   AL BASHIR MAGAZINE                ٘ٔص      
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 بقلم/اكرامى نجم                    ؽؼت ِزذ٠ٓ ثطجؼٗ     فتر األحوال الثورٌةد

 

ٕ٘بن ؽبٌخ ِٓ ا٦صدٚاع١خ اٌٍّؾٛظخ فٟ ؽ١بح اٌّقش١٠ٓ ا٤ِش اٌزٞ ٠ؾىً فؼٛثخ ٌٍذاسع١ٓ ٚ اٌّؾ١ٍٍٓ 

برٗ ٌفُٙ هج١ؼ١خ اٌؾؼت اٌّقشٞ فٙٛ اؽ١بٔب ٠ؾت أؽ١بءا ٚ ٠قشػ ٌه ثؾت ٘زٖ ا٤ؽ١بء ٚ أ١ّ٘زٙب فٟ ؽ١

صُ رغذٖ ٠فؼً ػىظ ِب ٠زؾذس رّبِب ، ٚ رؤرٟ أفؼبٌٗ ِخبٌفٗ ٌّب ٠زؾذس ػٕٗ ، ٚ عٛف ٔزؾذس ٕ٘ب ػٓ 

ػ٩لخ اٌذ٠ٓ ثبٌّغزّغ ، فبٌّغزّغ اٌّقشٞ أزؾش ػٕٗ ٚ ث١ٓ أفشادٖ ِٕز اٌمذَ أٔٗ ؽؼت ِزذ٠ٓ ثبٌفطشح ، 

٠ٓ ٚ رؼب١ٌّٗ ث١ٓ اٌؾؼٛة ثً اْ اٌّقش١٠ٓ ٠قشْٚ أؽ١بٔب أُٔٙ ِٓ أوضش اٌؾؼٛة اٌؼشث١خ رّغىب ثبٌذ

اٌؼشث١خ وبفٗ ، ا٤ِش اٌزٞ رغذ ٔم١نٗ ٘ٛ إٌّزؾش ٚ٘زا ِغ ا٤عف اٌؾذ٠ذ ، ٚ ػٕذِب ٔزؾذس ػٓ ؽؼت ٌٗ 

خبف١خ ِؼ١ٕٗ أٚ فبؽت ػبدح ِؼشٚفٗ ،  فٕؾٓ ثزٌه ٔزؾذس ػٓ أغٍج١زٗ اٌغبؽمخ اٌزٟ عؼٍذ ِٓ ٘زٖ 

ثؼ١ٓ ٌٙزا اٌؾؼت ، ٚ ٌزٌه ػٕذِب ٔمٛي أٔٗ ؽؼت اٌؼبدح أٚ ٘زٖ اٌخبف١خ هبغ١خ ٌغ١ّغ ا٩ٌِّغ١ٓ ٚ اٌّزب

ِزذ٠ٓ ثطجؼٗ ٠ؼٕٟ رٌه ثبٌنشٚسح أْ ٘زا اٌؾؼت سعبٌٗ ٚ ٔغبئٗ ٠ؾىً اٌذ٠ٓ ٌُٙ ع١ّؼب اٌّىْٛ ٚ 

اٌغٛ٘ش ا٤عبط فٟ ؽ١برُٙ ا١ِٛ١ٌخ ا٤ِش اٌزٞ ٠ىْٛ ٚامؾب ٌٍؼ١بْ أْ ٘زا ؽؼت ِزذ٠ٓ ثطجؼٗ ، ٥ٌعف 

                                                                                             ق١ب ػىظ رٌه.ِب ٔؾب٘ذٖ وّقش١٠ٓ أٚ ِب أؽب٘ذٖ ؽخ

ػٕذِب رغذ ا٨٢ف ِٓ ٘زا اٌؾؼت ٠قّذ ػٍٟ اٌّزاثؼ ا١ِٛ١ٌخ ثؾك ا٨٢ف ِٓ اخٛأٗ ِٓ ٔفظ اٌؾؼت 

اٌمزً ٚاٌزؼز٠ت إٌّّٙغٗ ثؾك ثً أوضش ِٓ رٌه رغذٖ ٠زفٕٓ ٠ٚغٙذ ٔفغٗ فٟ ا٠غبد اٌّجشساد ٌؼ١ٍّخ 

اخٛأٗ ِٓ ٔفظ اٌؾؼت ٚ ١ٌظ ِٓ ؽؼت ؽم١ك آخش فٟ اٌغٛاس ِض٩  ، ثً ا٤د٘ٝ ٚ ا٤ِش أُٔٙ ٠ذػْٛ 

                                                                                                                                         أٔٙب ٌقبٌؼ ثٕبء اٌذٌٚخ اٌؾذ٠ضخ فًٙ ٘زا ؽؼت ِزذ٠ٓ ثطجؼٗ؟!!!  

ػٕذِب رغذ غبٌج١خ ػظ١ّٗ ِٓ ٘زا اٌؾؼت ٨ رمجً أْ رزؼبًِ ِؼٙب ثبؽزشاَ ٚ أد١ِخ وجم١خ ؽؼٛة ا٤سك 

ثً أٙب رقف ِٓ ٠فؼً ٘زا ثبٌنؼ١ف ٚ رزؼبًِ ِغ ِٓ ٠ؾزمش٘ب ٚ ٠ضدس٠ٙب ثؤفنً رؼبًِ ثبػزجبسٖ سعً 

فًٙ ٠ٕجغ ٘زا ِٓ رذ٠ٓ ٘زا اٌؾؼت؟!!!ػٕذِب رغذٖ اٌؾؼت اٌٛؽ١ذ فٟ اٌؼبٌُ لٛٞ ٚ فبؽت ثفٛر 

اٌّزخقـ فٟ فٕبػخ اٌفشاػ١ٓ ِٕز اٌمذَ ٚ ٠غ١ش ٚساء اٌفشػْٛ ٚ ُ٘ ٨ ٠غّؼْٛ أٚ ٠ؾب٘ذْٚ ؽ١ئب 

ِٓ ظٍّٗ ٚ رغجشٖ فًٙ ٘زا ِٓ رذ٠ٓ اٌؾؼت اٌفطشٞ؟!!!ػٕذِب رغذ ِٓ ٠ذػْٛ ثؤْ سلـ ٚ فشػ 

ؤٔٗ د٠ٓ ٚعطٟ ٚرغذ ػٍّبء ٚ ِؼ١ّّٓ ٠ّزٕؼْٛ ػٓ اٌزؼ١ٍك ثً ٚ رغذ ُِٕٙ ِٓ اٌغ١ذاد فٟ اٌؾٛاسع ث

٠ؾذس ٘زا اٌٙشط أِبَ ػ١ٕٗ ٚ ٨ رزؾشن ٌٗ عبوٕٗ فًٙ ٠ُٕ ٘زا ػٓ أٔٗ ؽؼت ِزذ٠ٓ ثطجؼٗ؟!!!!ػٕذِب 

رٕزٙه ا٤ػشاك ٚ رغزقت إٌغبء فٟ اٌغغْٛ ٚ اٌّؼزم٩د ٚ رٕذط ث١ٛد هللا ٚ رغٍك ثؾغٗ ِٕجغ ِٕبثش 

ة ٚ رفبعئ ثقّذ س١٘ت ِٓ ٘زا اٌؾؼت ٚ وؤْ إٌّغ ٚ اعزجبؽخ ا٤ػشاك رؾذس ِغ ؽؼت أخش أٚ ا٦س٘ب

ِغ ؽؼت ِؾزً غبفت فًٙ أٔذ رزؾذس ػٓ ؽؼت ِزذ٠ٓ ثطجؼٗ؟!!!!فٟ رمش٠ش ٌجشٔبِظ ا٤ُِ اٌّزؾذٖ 

ذ ثؼٕٛاْ ؽجبة ِقش ثٕبح ِغزمجٍٕب لبَ اٌزمش٠ش ثشف 3515ا٦ّٔبئٟ ػٓ اٌز١ّٕخ اٌجؾش٠خ فٟ ِقش ػبَ 

عٕٗ اٌزٟ رؼجش ػٓ اٌفئخ اٌؼّش٠خ ٌٍؾجبة  ٚ فٟ ثبة اٌذ٠ٓ فٟ ؽ١بح  32عٕٗ ؽزٟ  11اٌفئخ اٌؼّش٠خ ِٓ 

رٛعذ ٌذٞ ٔغجخ  اٌذ١ٕ٠خ اٌغبسفخ ثبٌزمش٠ش أْ اٌّؾبػش اٌج١بٔبد رىؾف -اٌؾجبة وبٔذ ا٦ؽقبءاد اٌزب١ٌخ : 

 ا٦ٔبس ، ٠ٚؾىً اٌغّٙٛس٠خ ِٓ اٌؼ١ٕخ اٌىج١شح اٌزٟ أخزد ِٓ ِؼظُ أٚ غبٌج١خ ِٕبهك %29 رمذس ة 

 ، ٔغج١ًب ل٠ٛخ د١ٕ٠خ ِؾبػش ٌذ٠ُٙ اٌز٠ٓ اٌفئبد اٌٛعطٝ أوضش ٌٍطجمخ إٌّز١ّٓ ٚا٤فشاد اٌؾنش ٚعىبْ

 فٟ ٚعٛد اٌؾؼٛس ثبٌزذ٠ٓ ٚ فٟ أ١ّ٘خ اٌذ٠ٓ فٟ اٌؾ١بح ثفبسق ػب١ًٌّب ا٤ٚي اٌّشوض فٟ ِقش ثٙزا رىْٛ

 ٚ ِغ ٘زٖ إٌغجخ اٌؼب١ٌخ عذا وبٔذ اٌّفبعؤح  أْ %51 ٌغخاٌجب اٌؼب١ٌّخ إٌغجخ ػٓ ٔمطخ ِئ٠ٛخ 21 ٠ض٠ذ

 ٠ز٘جْٛ وبٔٛا اٌؼ١ٕخ سثغ أْ وّب ١ِٛ٠ًب، اٌؼجبدح ػٍٝ دٚس اٌزشدد ػٍٝ ؽش٠ق١ٓ وبٔٛا فمو اٌؼ١ٕخ خّظ

 فٟ اٌؾٙش أٚ فٟ ِشح ا١ٌٙب ٠ز٘جْٛ وبٔٛا ؽ١ش ػ١ٍٙب رشدًدا ألً وبٔٛا ا٤عجٛع ٚاٌجبلٟ فٟ ِشح ا١ٌٙب

وّب أٚمؼ  .اٌؼجبدح دٚس فٟ أداء اٌؾؼبئش ػٍٝ ؽش٠ق١ٓ غ١ش %39 ٔؾٛ ٚوبْ فمو، فخاٌخب إٌّبعجبد

ؽؼبئش٠ًب...... ؽؼت ِزذ٠ٓ  فؼ٩ً  وٛٔٙب ِٓ أوضش ؽٛاس٠ًب رزخز هبثًؼب اٌذ١ٕ٠خ ا٨رغب٘بد اٌزمش٠ش أْ

 ثطجؼٗ!!!!!!!!!!!! 
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 صورة الغالؼ: لماذا ُيطُؿ دائما ال رىابُ  بوجيو األسود فى رمضاف ؟؟؟

 ت التحادية ومصرع رجاؿ الشرطة فى الذكرى االولى لمثالثيف مف يونيوتفجيرا

 
 

انفجارات إرىابية، استيدؼ األوؿ ضابط مفرقعات بجوار  3شيد محيط قصر االتحادية الرئاسى اليوـ االثنيف، ثانى أياـ شير رمضاف ، 
أسفر عف استشياد العقيد أحمد العشماوى ضابط بالمفرقعات  نادى ىميوبوليس بمحيط قصر االتحادية، أثناء محاولتو إبطاؿ مفعوليا، مما

صابة المقدـ طارؽ عبد الوىاب، نتيجة انفجار عبوة كانت مزروعة فى الجزيرة الوسطى أماـ نادى ىميوبوليس بمحيط  متأثرا بإصابتو، وا 
 .قصر االتحادية

الصحة، أف حصيمة االنفجار األوؿ الذى وقع بمحيط قصر  وأكد الدكتور محمد سمطاف، رئيس قطاع الرعاية العاجمة والسعاؼ بوزارة
 .مصابيف 4االتحادية، صباح اليوـ االثنيف، بمغت حالة وفاة ألحد الضباط و

منيـ  3مصابيف، تـ نقؿ  6وفيما يتعمؽ باالنفجار الثانى، أوضح سمطاف لػ"اليـو السابع"، أنو أسفر عف وقوع حالة وفاة لضابط، بجانب 
إلى كميوباترا، بجانب حالة واحدة نقمت إلى مستشفى ىميوبوليس، وبذلؾ تصؿ حصيمة االنفجارات إلى حالتى  2شرطة وإلى مستشفى ال

 . مصابيف 01وفاة و

وفيما يتعمؽ بنوعية الصابات، أشار سمطاف إلى أف االنفجار األوؿ شيد بو شخص ببتر بالقدـ، بجانب الجروح المختمفة، فيما يتـ حصر 
 .خرىالصابات األ

 .كما انفجرت عبوة ناسفة ثالثة فى الجزيرة الوسطى بالقرب مف قصر االتحادية دوف وقوع أى إصابات

د وسادت حالة مف الحزف بيف القيادات األمنية بمديرية أمف القاىرة وخاصة إدارة الحماية المدنية قسـ المفرقعات التى ينتمى إلييا العقي
 .استشيد صباح اليوـ االثنيف، فى انفجار عبوة ناسفة بمحيط قصر االتحاديةأحمد العشماوى ضابط المفرقعات الذى 

وأكد مصدر أمنى أف الشييد كاف يتصؼ بالحماس والنشاط خالؿ عممو وكفاءتو فى التعامؿ مع بالغات العثور عمى األجساـ المتفجرة 
                                                                                   .ونجاحو فى إبطاؿ مفعوؿ عدة قنابؿ تـ البالغ عنيا خالؿ الفترة الماضية

 / المصرى افندى اعداد 
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    (00)   مدينة طور سيناء التاريخية مصُر التى ال يعرُفيا المصريوف:

 
 

ألذَ اٌؼقٛس ٚؽٙذد اٌؼذ٠ذ ِٓ اؽىبي اٌزطٛس  هٛس ع١ٕبء ألذَ ِذ٠ٕخ فٟ ِذْ ِؾبفظخ عٕٛة ع١ٕبء ٟٚ٘ ِذ٠ٕخ عبؽ١ٍٗ ٠شعغ ربس٠خٙب اٌٝ

 ػٍٝ ِذٜ اٌزبس٠خ اٌّخزٍف ٠ٚذي ػٍٝ رٌه ا٨صبس اٌّٛعٛدح فٟ لش٠خ اٌٛادٜ ٚاٌزٟ ٠شعؼ أٙب رشعغ اٌٝ اٌؼقش اٌفشػٛٔٝ ٕٚ٘بن أ٠نب ا٨صبس

٩ي اٌؼقش اٌٍّّٛوٝ وبٔذ ا١ٌّٕبء ا٦ع١ِ٩خ اٌّٛعٛدح فٟ ِٕطمخ اٌى٩١ٔٝ ثطٛس ع١ٕبء ٟٚ٘ ػجبسح ػٓ ١ِٕبء اع٩ِٟ فّذ٠ٕخ اٌطٛس خ

١ِٕبء اٌغ٠ٛظ خ٩ي  اٌٝ ١ِٕبء اٌطٛس اٌشئ١غٝ ٌّقش ػٍٝ اٌجؾش ا٤ؽّش ٚوبٔذ ١ِٕبء اٌغ٠ٛظ ١ِٕبء ػغىشٞ فمو صُ رؾٌٛذ اٌزغبسح ِٓ

 اٌؼقش اٌؼضّبٔٝ ٚاعزّشد ؽزٝ ا٢ْ.ٚرؾزٙش ثب٢صبس اٌزبس٠خ١خ ٌٍؼقش اٌٍّّٛوٟ ٚاٌزٟ وؾفذ ػٕٙب ؽفش٠بد ١٘ئخ ا٢صبس ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌجؼضخ

رزّزغ ِذ٠ٕخ هٛس ع١ٕبء ثبٌؼذ٠ذ ِٓ  .اٌزغبسٞ اٌمذ٠ُ ٚثؼل اٌؼ٩ّد ِٓ ػقش ِؾّذ ػٍٟ ١ِٕبء اٌطٛس ا١ٌبثب١ٔخ ثطٛس ع١ٕبء ٚلذ وؾفذ ػٓ

 :ؽ١ش رٛعذ ِذاسط رزجغ ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٌٚٙب ِىبٔخ رؼ١ّ١ٍٗ .اٌخذِبد اٌزٟ رٛفش٘ب اٌذٌٚخ ِٓ ١ِبٖ ٚفشف فؾٟ ٚهشق ِٚطبساد

٘ذ ِٚؼب٘ذٖ اٌؼبِخ ٚإٌّٛرع١خ فٟ وً ِذ٠ٕخ ِٚغّغ ِؼب ا٤ص٘ش اٌؾش٠ف ِٓ ع١ّغ اٌزخققبد ف١ٕٗ ٚػبِٗ ٌٚغبد ٚرغش٠ج١ٗ ٨ٚع١ّب ٚعٛد

 .أص٘شٜ عبُ٘ فٟ ثٕبءٖ سعً رٚ فنً )اٌؾ١خ ِؾّذ ػجذ اٌؼظ١ُ( ٚوبْ عؼ١ٗ ِؾىٛسا فٟ ثٕبء اٌّؼب٘ذ فٟ وً ِىبْ فٟ ع١ٕبء وٍٙب

ٚرٌه ثغشك اعزمجبي اٌؾغبط ٚ٘ٛ ؽب١ٌبً ِٓ اٌّطبساد اٌذاخ١ٍخ ٠ٚٛعذ ثٙب ١ِٕبء  ٠1291ٛعذ ثّذ٠ٕخ هٛس ع١ٕبء ِطبس رُ أؾبإٖ فٟ ػبَ 

 .ثٙب ِغزؾفٟ ؽذ٠ضخ ِذػّخ ثىً ا٤عٙضح اٌطج١خ اٌؾذ٠ضخثؾشٜ فغ١ش. ٠ٚٛعذ 

 رؼزجش ِذ٠ٕخ اٌطٛس ِٓ أؽٙش اٌّذْ اٌغ١بؽ١خ فٟ ع١ٕبء ٚرٌه ٌّب رؾ٠ٛٗ رٍه إٌّطمخ ِٓ اٌؼذ٠ذ ِٓ ا٢صبس ِغ١ؾ١خ وبٔذ أٚ اع١ِ٩خ ٚوزٌه

ٞ ٠ٚٛعذ ثٗ و١ٕغخ ثبعُ اٌمذ٠ظ عبٚد ع١ٛػ. ف١ٛعذ ثٙب د٠ش هٛس ع١ٕبء ٚ٘ٛ ِمبَ ِٕز اٌمشْ اٌشاثغ ا٩١ٌّد .آصبس ِٓ اٌؼقش اٌؾذ٠ش

ٚوزٌه ٠ٛعذ ثٙب عبِغ لٍؼٗ، ٚلذ ٚعذ اٌجبؽضْٛ فٟ ع٨ٛد ثؾضُٙ فٟ اٌّذ٠ٕخ اٌؼذ٠ذ ِٓ أفٕبف إٌمٛد اٌفن١خ ٚإٌؾبع١خ ٚاٌزٟ رشعغ 

ٚرزّزغ ِذ٠ٕخ اٌطٛس ثغٛ ِغزمش هٛاي اٌؼبَ ٚثٙب ِقبدس ١ِبٖ ٔم١ٗ ِٓ ا٨ثبس ا٨سرٛاص٠ٗ ٚ٘زا ِب ٠غؼٍٙب ١ِّضح  .ٚاٌج١ضٔط١١ٓ اٌشِٚبْ ٌؼٙذ

أعظ عؼ١ذ ثبؽب اٌؾغش اٌقؾٝ ٌٍؾغبط ثّذ٠ٕخ  1151ػٓ وً ِذْ اٌّؾبفظٗ إٌبدس ف١ٙب ٚعٛد اٌّبء اٌؼزة اٌقبٌؼ ٌٍؾشة ٚفٝ ػبَ 

ّزغ ِٕطمخ هٛس ع١ٕبء ثّىبٔخ د١ٕ٠خ ٚسٚؽب١ٔخ وج١شح فمذ ٚسد روش٘ب فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ فمذ وٍُ هللا ػض ٚعً ػ١ٍٗ ِٛعٝ، وّب لبي زر.اٌطٛس

 ( 35: اٌّئِْٕٛ ) ٚؽغشح رخشط ِٓ هٛس ع١ٕبء رٕجذ ثبٌذ٘ٓ ٚفجغ ٣ٌو١ٍٓ" " : ٌٝ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُهللا عجؾبٔٗ ٚرؼب

٠زّزغ ثطج١ؼخ عبؽشح ؽ١ش اٌغجبي ٚاٌخنشح ٚػ١ْٛ اٌّبء اٌزٟ رؾزٜٛ ػٍٝ ِٛاد وجش٠ز١خ ِف١ذح عذا  ٚ٘ٛ ِىبْ ػ١ْٛ ِٛعٝ وزٌه ٠ٛعذ ثٙب

ٌٍغٍذ ٚاٌؼظبَ ؽ١ش رغزخذَ ػ١ْٛ ِٛعٝ وّؾفٝ ٌىض١ش ِّىٓ ٠ؼبْٔٛ آ٨َ اٌّفبفً ؽ١ش ا١ٌّبح اٌىجش٠ز١خ اٌذافئخ اٌزٟ رزذفك ِٓ ػ١ٓ 

 (2-3ٚهٛس ع١ٕ١ٓ ،ٚ٘زا اٌجٍذ ا١ِ٨ٓ")اٌز١ٓ:" .ثبٌغجً

 ثشاء !!! ُٙ ع١ّؼبً ٕٚا١ٌَٛ افجؾذ ع١ٕبء ا٨سك اٌّمذعخ عبؽخ ٩ٌس٘بة  ٠مزً ف١ٙب اٌّقش٠ْٛ ثؼنُٙ ثؼنب ثبعُ اٌذ٠ٓ ٚاٌذ٠ٓ ِ

 كريـ ابوالعزائـ / د  سمسة مف إعداد

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D9%85%D8%B5%D8%B1
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    وش٠ُ ػجذ اٌغ٩َثمٍُ /                                تورٌط مصر فى العراق                     : مختارات

دػٛاد ِؾئِٚخ ثذأد رزشدد فٝ ٚعبئً ا٦ػ٩َ ػٓ اِىب١ٔخ رذخً ِقش ٚع١ؾٙب فٝ اٌؼشاق اٌؾم١ك ٌّٛاعٙخ ا٦س٘بة 

ٍّٙب ِغشمخ ِٚؾجٛ٘خ ٚظب٘ش٘ب رّغ١ذ اٌغ١ؼ اٌّقشٜ ٚا٦داسح اٌّقش٠خ اٌزٝ ٔغؾذ فٝ ٕ٘بن، ٚ٘ٝ دػٛاد فٝ ِغ

عؾك ِؼظُ ثئس ا٦س٘بة ٚمشة ػٕف ا٦خٛاْ، ٚثبهٕٙب رٛس٠و ِقش ٚاٌّقش١٠ٓ فٝ ٔفظ اٌفخ اٌزٜ ٔقت لج٩ 

ٚاػذ، ٚوٍّب  وٍّب وبٔذ ِقش ػٍٝ أػزبة ٔٙنخ ؽم١م١خ ِٚغزمجًٌٚؼجذإٌبفش فٝ ا١ٌّٓ.« ربفبس٠ٓ»ٌّؾّذ ػٍٝ فٝ 

سصلٙب هللا ثبداسح ٚاػ١خ ٚٚه١ٕخ رذسن هش٠مٙب اٌقؾ١ؼ اٌٝ اٌزمذَ، ظٙش ػفبس٠ذ اٌذسة اٌز٠ٓ ٠نؼْٛ اٌؼشال١ً فٝ 

هش٠مٙب ٌٛلف رمذِٙب أٚ عؾجٙب اٌٝ فخ ٠مقُ ظٙش٘ب ٌغٕٛاد ٨ رمَٛ ِٕٙب ا٨ ٌزجؾش ػٓ اؽز١بعبرٙب ا٤عبع١خ ٚأصِبد 

٨ أرؼغت ا٢ْ ِٓ ثشٚص ٘زٖ اٌذػٛاد اٌّؾجٛ٘خ ٌغش ِقش اٌٝ اٌّغزٕمغ اٌؼشالٝ ٌزٌه، .عىبٔٙب اٌّزضا٠ذ٠ٓ دْٚ رخط١و

اٌٍّغَٛ، فبٌٕغّخ ا٢ْ أْ ِقش ٌٓ رزذخً ا٨ ارا هٍجذ ثغذاد، فّٓ فٝ ثغذاد ع١طٍت رذخً ِقش ٌٛلف اٌؾشة ا١ٍ٘٤خ 

ٝ ٌٗ ا٤ِش عٕٛاد ػٍٝ عضش ٕ٘بن؟ ٔٛسٜ اٌّبٌىٝ سئ١ظ اٌؾىِٛخ اٌزبثغ ٠٦شاْ ٚفبٔغ ٘زٖ اٌفٛمٝ ٚاٌّزاثؼ ؽزٝ ٠جم

أثٕبء ؽؼجٗ؟ أَ ل١بداد داػؼ اٌّغٌٙٛخ اٌزٝ رمبرً عٕجب اٌٝ عٕت ِغ اٌؼؾبئش اٌغ١ٕخ، ١ٍ١ِؾ١بد ػقبئت اٌؾك اٌؾ١ؼ١خ 

ٚاٌؾشط اٌضٛسٜ ا٠٦شأٝ ٚاٌجؾّشو١خ اٌىشد٠خ، أَ أْ ِٓ ع١طٍت رذخً ِقش ٘ٛ اٌغ١ؼ اٌؼشالٝ اٌّخزٍو ٚاٌّشرجه 

١ب ِجبؽشح؟ أَ أْ اٌؾشط اٌضٛسٜ ا٠٦شأٝ اٌّزٛغً فٝ اٌؼشاق ٚاٌذاػُ ٌزفز١ذ ٚؽذح اٌؼشاق ٚاٌّخزشق ٚاٌّؤِٛس أِش٠ى

د اٌشافذ٠ٓ ػذٚ هٙشاْ ٚاٌؼبًِ ػٍٝ أ٨ ٠ٕٙل ٘زا اٌجٍذ اٌؼشثٝ اٌؼظ١ُ ٘ٛ ِٓ ع١غزذػٝ ِقش ٌٍزذخً ٚأمبر ث٩

عٗ ِخبهش اٌزمغ١ُ اٌٝ ػذح د٩٠ٚد، اٌؼشاق ا٢ْ ٠ّش ثّشؽٍخ ِخبك ٘ٝ ا٤خطش فٝ ربس٠خٗ اٌؾذ٠ش، فٙٛ ٠ٛااٌٍذٚد؟!

وّب ٠ٛاعٗ اٌؾشة ا١ٍ٘٤خ ػٍٝ أعبط هبئفٝ ِز٘جٝ، ٚ٘ٝ ؽشة ِقّّخ ٌزغزّش ػمٛدا ٚرىْٛ ٔزبئغٙب لطغ اٌشٚاثو 

ث١ٓ اٌؼشال١١ٓ ٥ٌثذ، ٠ٚٛاعٗ أ٠نب اٌّطبِغ اٌفبسع١خ اٌمذ٠ّخ فٝ أسام١ٗ ٚاٌّطبِغ ا٤ِش٠ى١خ اٌذائّخ فٝ صشٚارٗ 

اٌزبس٠خ فًٙ ٠غزط١ؼْٛ  ثب٨ٔزقبس فٝ ع١ّغ ٘زٖ اٌّؼبسن ٚاخز١بس اٌؼشاق اٌٛاؽذ اٌّزٛؽذ فبؽتإٌفط١خ، ٚ٘ٛ ِطبٌت 

اٌؼشال١ْٛ ثزبس٠خُٙ اٌؼش٠ك ٠غزط١ؼْٛ ثبٌفؼً، ؽزٝ ٚاْ رشاعغ اٌؾؼٛس اٌٛهٕٝ أِبَ إٌضػبد اٌؼشل١خ   فؼً رٌه؟

ٚاْ رشاعؼذ اٌنّبئش أِبَ خ١بٔخ اٌؼ٩ّء  ٚاٌطبئف١خ، ؽزٝ ٚاْ ػّذ اٌؼ١ْٛ أِبَ اٌز٩٠ّٛد اٌخبسع١خ ٚاٌؼ٨ّٛد، ؽزٝ

غشاس اٌّؤعٛس٠ٓ اٌّؾغٛث١ٓ ػٍٝ هٙشاْ أٚ ٚاؽٕطٓ أٚ إٌمبه اٌجؼ١ذح فٝ اٌزبس٠خ اٌىشدٜ اٌز٘جٝ اٌقؼت اؽ١بإٖ ػٍٝ 

اٌؼشال١ْٛ ٠غزط١ؼْٛ ثبٌفؼً ا٨ٔزقبس فٝ ِؼشوزُٙ اٌط٠ٍٛخ، ٤ْ ربس٠خ اٌؼشاق ٘ٛ اٌزٜ .  اٌذٌٚخ ا١ٌٙٛد٠خ اٌّضػِٛخ!

١ُ ِشح أخشٜ اٌٝ اٌّمذِخ ُ فٝ إٌٙب٠خ ػٍٝ ا٤ػذاء ثبٌّٛد ٚػٍٝ اٌذخ٩ء ثبٌٙشٚة ٚاٌزشاعغ ١ٌؼٛد عشعْٛ اٌؼظع١ؾى

أِب ع١ّغ أفشاد اٌطبثٛس اٌخبِظ ٚاٌّزؾذصْٛ ثبعُ ا٦داسح ا٤ِش٠ى١خ فٝ ِقش، فؼ١ٍُٙ أْ ٠خشعٛا، ٤ُٔٙ  ١ٌؾىُ.

٠خذِْٛ، ٚأٚد ٌٛ ٠شرذ و١ذُ٘ اٌٝ ٔؾٛسُ٘ ثؤْ ِقش  ِىؾٛفْٛ رّبِب ِٚؼشٚف اٌٝ أٜ ِشِٝ ٠قً خطبثُٙ ٚأٜ ع١ذ

اداسح ٚؽؼجب ٚؽىِٛخ ػبوفخ ػٍٝ ٌُ عشاؽٙب ٚاٌزؼبفٝ ِٓ ا٤ٚثئخ اٌّضسٚػخ فٝ عغذ٘ب ٚاٌزطٍغ اٌٝ ٔٙنخ الزقبد٠خ 

 ؽم١م١خ ثغٛاػذ ِٛاه١ٕٙب ٚدػُ أؽمبئٙب ٚأفذلبئٙب اٌّخٍق١ٓ، ١ٌٚظ ٘زا رخ١ٍب ػٓ اخٛإٔب ٚأؽمبئٕب فٝ اٌؼشاق، ثمذس

ِب ٘ٛ دػُ ٌُٙ، فمذ اوزفٛا ؽزٝ اٌضّبٌخ ِٓ أؽىبي اٌزذخً اٌخبسعٝ، ٚؽبْ اٌٛلذ ٤ْ ٠طٙش اٌؼشال١ْٛ أسمُٙ ٚعبؽزُٙ 

 ِٓ اٌذخ٩ء ٚاٌؼ٩ّء، ٚأْ ٠قٕؼٛا ِق١شُ٘ ػٍٝ أػ١ُٕٙ، ٚعبػزٙب ع١غذْٚ وً اٌّقش١٠ٓ اٌٝ عبٔجُٙ.

                          

http://youm7.com/EditorOpinions.asp?EditorID=152
http://youm7.com/EditorOpinions.asp?EditorID=152


   هـ 0241شعبان            (السابعة عشر نة سلا) 018 لعددا          م 4102   يونيو

 
 Web site www.saidabulazayem.netطـر،قــة يُـصدرىـا  المصريون في يهـر ـة شلـجـم

 َ/اوشاِٝ ٔغُ  -ن/خبٌذ اٌفؾبَ   -َ/هبسق ػجذ اٌٍط١ف  –سئ١ظ اٌزؾش٠ش/عؼ١ذ اثٛاٌؼضا٠ُ،  عىشربس٠خ اٌزؾش٠ش:ا                                                                

   sazayem@qatar.net.qamail : -e   55155ع١ّغ اٌّشاع٩د ثؤعُ سئ١ظ اٌزؾش٠ش ؿ .ة                                                                 

  7 

 

 

  الجزائر ُتِرهق    ركن الرٌاضة
 وتودع الموندٌال ألمانٌا          

 
 مقابل بهدفٌن الجزائري، العربً نظٌره أمام صعبا فوًزا األلمانً المنتخب حقق

 ملعب على أقٌم الذي ،ٕٗٔٓ البرازٌل موندٌال من ٙٔالـ دور لقاء فً هدف،

فاجؤ المنتخب الجزائري جماهٌر ألٌجري. بورتو مدٌنة فً رٌو"، "بٌرا

بتقدٌمه مبارة قوٌة أمام الماكٌنات األلمانٌة، ضارًبا الكرة العربٌة 

كل التوقعات التً رشحت المنتخب األوروبً لفوز سهل أمام 

محاربً الصحراء فً هذا الدور، بعد أداء محاربً الصحراء 

المشرف للكرة العربٌة واإلفرٌقٌة.وانتهت المباراة بالتعادل السلبً 

إلضافٌة.وانتظر األلمان حتى دون أهداف لٌلجؤ الفرٌقان لألشواط ا

الدقٌقة الثانٌة من الشوط اإلضافً األول حتى تمكنوا من تسجٌل 

الهدف األول، بكعب رائع من البدٌل شورلة، مستغال تمرٌرة 

توماس مولر داخل المنطقة، قبل أن ٌضاعف أوزٌل النتٌجة بهدف 

، بعد إبعاد كرة خطٌرة من قبل مدافعً 9ٔٔثان فً الدقٌقة 

ئر من على خط المرمى، لٌسددها أوزٌل فً المرمى وسط الجزا

غٌاب دفاعً.وقبل النهاٌة بلحظات قلٌل، سجل عبد المنعم جابو 

هدف شرفً للجزائر أعاد به األمل للجزائرٌٌن، بعد عرضٌة مجٌد 

ل نوٌر فً بوقرة، لٌكسر به الحائط الخرسانً الذي نصبه مانوٌ

 .لقاء الخضر

 ريد القويألف         :وجيُة نظر 

 
بينما سائق األتوبيس يتوقف في محطة األتوبيس لينزل أحد 

الركب وىو آخر راكب معو في األتوبيس إذ صعد رجل طويل 
جدًا ... عريض جداً ... قوي جدًا ... يحمل من العضالت 

الضخمة جدًا ... وبصوت جهوري جداً قال: أنا ألفريد القوي 
عاً لم يجرؤ السائق أن يسألو الذي ال يدفع ثمناً للتذاكر ... وطب

عن ثمن التذاكر ولكنو شرب مرارة إحساسو بالضعف والقهر 
... وفي اليوم التالي تكرر نفس المشهد مع السائق وشرب 
السائق للمرة الثانية مرارة إحساسو بالضعف والقهر ... وفى 

اليوم الثالث تكرر نفس المشهد وعندىا أصيب السائق 
الدم وكل األحاسيس السيئة في ىذه  باإلحباط وارتفاع ضغط

الدنيا... وذىب إلي بيتو يجر قدميو وىو يحس أنو فأر ... ال 
... بل حشرة ...ال ... بل ىو أقل وعندىا قال لنفسو: ما ىذه 

الخسة لماذا ال أكون قوى وشجاع مثل ألفريد؟ وعندىا قرر 
أخذ أجازة من العمل لفترة وذىب إلى نادي رياضي ومارس 

ضة العنيفة ... الجودو ... الكارتيو ... كمال األجسام الريا
لمدة شهور وىنا بدأت ترجع لو ثقتو بنفسو وقد انتفخت 

عضالتو ... فرجع إلى عملو مزىو بنفسو ... وعندىا ... صعد 
ألفريد الطويل جدًا ... العريض جدًا ... القوي جداً ... الذي 

وري جداً يحمل من العضالت الضخمة جدًا ... وبصوت جه
قال: أنا ألفريد القوي الذي ال يدفع ثمناً للتذاكر ... وىنا فقط 
أوقف السائق األتوبيس ووقف ينظر لو بتحدي وقال لو بصوت 

جهوري: لماذا يا ىذا ال تدفع ثمن التذكرة أال تخجل من 
نفسك؟ فنظر لو ألفريد ألفريد الطويل جدًا ... العريض جداً ... 

يحمل من العضالت الضخمة جدًا ... القوي جداً ... الذي 
قال لو: ألنني أحمل أشترك مجاني وباستغراب جداً 

  اعداد / كابتن كيمو
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 إعداد/ طارق عبد اللطيف                                                              :ركف األدب   

                             

 شهٌر تألأل بالخٌرات                                              

اُء          فما ارتؤت فً رُ              قط ظلماءُ  مْ باكُ أقبلَت تزهو و نور الوجِه وضَّ

ـمَّ            اءُ اِء   ضَ شهٌر  تألأل  بالخٌراِت فانهزمت          أماَم  سـاحتِه  الشَّ  رَّ

لْت فَ دَ خِ  نفٌِه استقالت فلولُ الشرِّ مِ            اءُ فً الناِس سَ  تْ رَ سَ ٍع        و ُكبِّ  رَّ

 تلك ا لمسـاجُد  بالتسـبـٌِح آهـلٌة          كؤنها بالُهدى ، فجٌر و أضـواءُ           

 م ُبشرى و آالءُ هِ و الصالحوَن و من ٌقفو مآثرهم         بدت على وجهِ           

ُه من جمال الروح ، حسـناءُ مِ دِ ـقْ مَ فً َطَرِب ٌشـدو بِ  ل  و الكُ             ِه          كؤنَّ

تً استقبلً شهرا بروِح ُتَقى       و توبِة الصدِق، فالتؤخٌُر إغواءُ             ٌا أُمَّ

ت بِه أَُمـٌم ،  و احـتلهـا الداءُ             توبوا إلى  ربكم  فالذنُب  داهــٌٌة         ذلـ 

 ـلَّ أذى        و القدُس ُمغَتَصٌب ، فاشتد بلواءُ ِة الدٌِن كُ ألم نجـد من ُعـدا          

 و الحرُب تطَحـُن أكبادا وتعـِجُنها         و نحُن لم نَرها ، فالعٌُن عـمـٌاءُ           

 رباهُ عفواً ، و توفٌقا ، ومغـفـرًة         و ُجْد بنصٍر ، فإن النصَر َعلٌـاءُ           

دت فوَق ُغصِن الباِن وَ  وصلِّ ربِّ             قاءُ رْ على المختاِر من ُمَضرِّ      ما غرَّ

                                                                و اآلِل و الَصحِب و األتباِع قاِطَبًة       ما الَح برٌق تال رعـٌد  ، و أصداءُ           

 د. ػثذ اٌشحّٓ األ٘ذي              
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                  مليون فتاة تعرضه لتشويه  521األمم المتحدة:       :لِؾ يا سيدتى

  خطر مليون في 03األعضاء التناسليت و                                         

 
١ٍِْٛ  215أوصش ِٓ " لاٌد ِٕظّح األُِ اٌّرحذج ٌٍطفٌٛح "ا١ٌٛٔض١ف"، إْ --(CNN) دتٟ، اإلِاساخ اٌؼشت١ح اٌّرحذج

١ٍِْٛ فراج فٟ خطش اٌرؼشض ٌٙزٖ  03فراج ٚاِشأج ذرؼشض ٌرش٠ٛٗ األػعاء اٌرٕاص١ٍح االٔص٠ٛح" ِٚا ٠صً إٌٝ "

اٌّّاسصح خالي اٌؼمذ اٌّمثً إرا اصرّشخ االظا٘اخ اٌحا١ٌح." ِش١شج إٌٝ أرشاس ِّاسصح خراْ االٔاز ػٍٝ ٔطاق ٚاصغ 

ٚروشخ اٌّفٛظح اٌضا١ِح .الش١ٕٓ، ػٍٝ اٌّٛلغ اٌشصّٟ ٌألُِ اٌّرحذجفٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ ِٕاغك اٌؼاٌُ تحضة ذمش٠ش ٔشش ا

ٌحمٛق اإلٔضاْ، ٔافٟ ت١الٞ، أْ ِّاسصح خراْ اإلٔاز ال ذضرٕذ إٌٝ أ٠ح فٛائذ صح١ح، تً ػٍٝ اٌؼىش "فٟٙ ذٌٛذ 

األغفاي ظشسا ػ١ّما ال سظؼٗ ف١ٗ فعال ػٓ األظشاس اٌعضذ٠ح ِذٜ اٌح١اج، ٔافٟ ت١الٞ وّا ذز٠ذ ِٓ ِخاغش ٚفاج 

حذ٠صٟ اٌٛالدج ِٓ ذٍه األِٙاخ اٌٍٛاذٟ ذؼشظٓ ٌرٍه اٌّّاسصح".ٚلاٌد ت١الٞ:"إْ خراْ اإلٔاز ٘ٛ شىً ِٓ أشىاي 

اٌر١١ّز اٌمائُ ػٍٝ ٔٛع اٌعٕش ٚاٌؼٕف. إٔٗ أرٙان ٌٍحك فٟ اٌضالِح اٌعضذ٠ح ٚاٌؼم١ٍح. إٔٗ ٠ٕرٙه اٌحك فٟ ػذَ 

 ."ص١ح ٚاٌالإٔضا١ٔح ٚا١ٌّٕٙحاٌرؼشض ٌٍرؼز٠ة ٚغ١شٖ ِٓ ظشٚب اٌّؼاٍِح اٌما

ٚألٔٗ ٠ّاسس ذمش٠ثا تشىً دائُ ػٍٝ األغفاي اٌصغاس، اػرثشذٗ إٌّظّح أرٙاوا ٌحمٛق اٌطفً، ٚلاٌد فٟ ذمش٠ش٘ا "إْ 

ذش٠ٛٗ األػعاء اٌرٕاص١ٍح األٔص٠ٛح ٠شىً أرٙاوا ٌٍحك فٟ اٌرّرغ تأػٍٝ ِضرٜٛ ِٓ اٌصحح، تّا فٟ رٌه اٌصحح 

 ".ػٕذِا ٠ؤدٞ إٌٝ ٚفاج اٌشخص اٌزٞ ذُ ذش٠ٛٙٗ، فٙٛ ٠ٕرٙه اٌحك فٟ اٌح١اجاٌعٕض١ح ٚاإلٔعات١ح. ٚ

ٚأشاسخ اٌّفٛظح اٌضا١ِح، إٌٝ أْ "خراْ اإلٔاز شىً ِٓ أشىاي اٌر١١ّز اٌمائُ ػٍٝ ٔٛع اٌعٕش ٚاٌؼٕف، فٙٛ ٠ّصً 

شت١ح اٌفراج تشىً صح١ح" ٚص١ٍح ٌّّاسصح اٌض١طشج ػٍٝ إٌضاء، ٚاصرّشاسا ٌألدٚاس اٌعاسج ت١ٓ اٌعٕض١ٓ ِٕٚٙا ذم١ٍذ ذ

 .ٚإػذاد٘ا ٌّشحٍح اٌثٍٛؽ ٚاٌزٚاض

ٚلاٌد ت١الٞ:" إْ ِثشساخ ذش٠ٛٗ األػعاء اٌرٕاص١ٍح األٔص٠ٛح ذشذثػ أ٠عا تصفاخ ِصً اٌزٚظح اٌصح١حح". ٠ٚؼرمذ أْ 

ٌضٍٛن اٌعٕضٟ ٘زٖ اٌّّاسصح ِٓ شأٔٙا أْ ذحافظ ػٍٝ ػزس٠ح اٌفراج أٚ اٌّشأج أٚ ذم١ذ اٌشغثح اٌعٕض١ح، ٚتاٌراٌٟ ِٕغ ا

اٌزٞ ٠ؼرثش غ١ش أخاللٟ أٚ غ١ش الئك"، تحضة ت١الٞ. ٚأٚاظحد ت١الٞ أْ ٕ٘ان دٚساً ٌٍؼٛاًِ االلرصاد٠ح فٟ 

اٌّضاّ٘ح فٟ اصرّشاس ذش٠ٛٗ األػعاء اٌرٕاص١ٍح ٌإلٔاز. ففٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ األِاوٓ، ذحصً أصش اٌفر١اخ اٌالذٟ ذؼشظٓ 

ٗ ٠فرشض تأْ ٘ؤالء اٌشاتاخ ٘ٓ أوصش إرػأاً ٚألً احرّاال ٌرش٠ٛٗ أػعائٙٓ ػٍٝ "شّٓ أفعً ٌٍؼشٚس، ألٔ

" ٚلاٌد اٌّفٛصح:"٠ّىٓ اٌمعاء ػٍٝ خراْ اإلٔاز، ٕٚ٘ان ػالِاخ .ٌحصٌٛٙٓ ػٍٝ اٌّرؼح اٌعٕض١ح اٌخاصح تٙٓ

فؼٍٝ اٌّضرٜٛ اٌٛغٕٟ، لاِد اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذٚي تاػرّاد ذشش٠ؼاخ ."ِشعؼح ػٍٝ اٌّضرٜٛ اٌٛغٕٟ ٚاإلل١ٍّٟ ٚاٌذٌٟٚ

١اصاخ إلٔٙاء خراْ اإلٔاز، ح١س سافمد اٌمٛا١ٔٓ تشاِط ذؼ١ّ١ٍح حضاصح ِٓ إٌاح١ح اٌصماف١ح ٚتشاِط اٌرٛػ١ح اٌؼاِح ٚص

% 5ٚاٌرٟ أدخ إٌٝ أخفاض ٘زٖ اٌّّاسصح. ٠ٚمذس صٕذٚق األُِ اٌّرحذج ٌٍضىاْ، أخفاض أرشاس خراْ اإلٔاز تٕضثح 

ت١الٞ:"ٌمذ لاَ اٌزػّاء اٌض١اص١ْٛ ٚاٌذ١ٕ٠ْٛ تّحاستح خراْ  ٚلاٌد.ػٍٝ اٌصؼ١ذ اٌؼاٌّٟ 1323ٚ  1335ت١ٓ ػاِٟ 

ٌىٕٙا حزسخ ِٓ أٔٗ اصرٕادا إٌٝ االٔخفاض اٌضٕٛٞ  ."اإلٔاز، ٚذغ١شخ اٌؼم١ٍاخ تضشػح ٚأخفط اٌذػُ ٌٙزٖ اٌّّاسصح

. ٚحصد ظ١ّغ 1302%، "ٌٓ ٠رحمك ٘ذف خفط أرشاس خراْ اإلٔاز تّمذاس إٌصف حرٝ ػاَ 2اٌحاٌٟ تٕضثح 

 ".ػاِا ٘ٛ ٚلد غ٠ًٛ ٌالٔرظاس 03غشاف اٌفاػٍح ػٍٝ اٌم١اَ تئظشاءاخ فؼاٌح ِٕٚضمح ا٢ْ، ِؤوذج ػٍٝ أْ" األ

 اػذاد / ثٕذ ا١ًٌٕ
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 ِمبٌخ ١ٌٛعف ص٠ذاْ                          اٌفشػْٛ ٚصبٌٛس اٌغمٛه   : لن١خ ٌٍّٕبلؾخ 

٨ رؼٕٝ ػٕذٜ أٜ ِؼٕٝ عٍجٝ، ٤ٕٔٝ « فشػْٛ»ب ٘زٖ. إٌمطخ ا٤ٌٟٚ، أْ وٍّخ ثذا٠خً، ٨ثذ ِٓ ا٦ؽبسح اٌٝ ٔمطز١ٓ رزؼٍمبْ ثؼٕٛاْ ِمبٌزٕ

اٌزٜ ٠ؼٕٝ ؽشف١بً: اٌج١ذ اٌىج١ش )ثش، ػب ـ ثش، ػٛ( ٠ٚؼٕٝ ِغبصاً: ؽبوُ ِقش.. ٚإٌمطخ ا٤خشٞ، « ا٤فٍٝ»أعزؼٍّٙب ثّؼٕب٘ب اٌّقشٜ اٌمذ٠ُ 

ٚوبٔذ ِٛعٙخ ٌٍشئ١ظ اٌّقشٜ «. ً٘ ٠مغ اٌفشػْٛ اٌغذ٠ذ فٝ صبٌٛس عمٛهٗ؟»أْ ٘زا اٌؼٕٛاْ ٠ُمبسة ػٕٛاْ ِمبٌزٝ إٌّؾٛسح لجً ػب١ِٓ: 

ثٙب  اٌّمجً آٔزان ػٍٝ اػز٩ء وشعٝ اٌشئبعخ، ٚوزجُذ ٌٗ أ٠بِٙب أْ ٕ٘بن ص٩صخ أِٛس ِٓ ؽؤٔٙب أْ رُغمطٗ، ٚرض٠ذ أؽٛاي اٌج٩د عٛءاً ٚرُىضش

ٙخ ٌٍذوزٛس اٌغٛءاد. ٚوبٔذ ٘زٖ ا٤ِٛس اٌض٩صخ، ٚثب٤ؽشٜ اٌزؾز٠شاد، اٌّٛ ٟ٘: ا٨ٔؾ١بص ٌغّبػزٗ ٚرغبًُ٘ أٔٗ سئ١ظ « ِؾّذ ِشعٝ»ع 

فٝ صِٓ رغبٚص ٔظبَ اٌؾىُ اٌّشوضٞ، اؽزمبس خقِٛٗ اٌغ١بع١١ٓ ِٚؼبسم١ٗ ٚاػزجبسُ٘ « اٌّمطُ»ٌٍّقش١٠ٓ ع١ّؼبً، ا٨ػزّبد ػٍٝ ِشوض٠خ 

ُّؾّزس ِٕٗ،  «ِشعٝ»ثبٌنشٚسح أػذاء ٨ ِؼبسم١ٓ ع١بع١١ٓ.. ِٚٓ اٌؼغ١ت، أْ اٌشئ١ظ ا٤عجك  ّ ذ اٌٛلٛع فٝ اٌّؾظٛس اٌ ثذا وؤٔٗ ٠زؼ

ٝ غ١ب٘ت ٠ٚغزٙذ فٝ ِخبٌفخ إٌقبئؼ اٌض٩س! اعزخفبفبً ِٕٗ، أٚ ظٕبً أٔٗ ا٤روٟ.. فبٔزٙٝ ثٗ اٌؾبي، ٚثٕب، اٌٝ م١بع ػب١ِٓ ُعذٞ.ار أٌُمٝ ثٗ ف

١جٝ ٚاٌغٛسٜ ٚا١ٌّٕٝ ٚاٌغٛدأٝ ٚاٌؼشالٝ ٚاٌقِٛب١ٌضُ اٌغغٓ اٌزٜ وبْ لذ ٘شة ِٕٗ، ٚأٌُم١ٕب ٔؾٓ فٝ ِؤصق اٌٛلٛف ػٍٝ ؽبفخ اٌخطش اٌٍ

ئبعخ وبْ ِب وبْ ِّب ٔزوشٖ، ٨ٚ ٔش٠ذ أْ ٔززوشٖ، ٚأزٙٝ أِشٔب اٌٝ ِب ٔؾٓ ف١ٗ ا١ٌَٛ، ؽ١ش ٠ُؼٍٓ سع١ّبً فٛص اٌّؾ١ش اٌغ١غٝ ثبٔزخبثبد اٌش

ساً ِٓ  ٚرغٍّٗ اٌّغئ١ٌٛخ اٌغذ٠ذح. ِٚٓ ِغئ١ٌٛزٝ، ِغذ داً، أْ أدػٛ ٌٗ ثبٌزٛف١ك ٚأدػٛ هللا أ٨ ٠نطشٔب ٌّؼبسمزٗ. ٚأْ أؽ١ش ا١ٌٗ ِؾزِّ

٨ رؼٍُّٛٔٙ، هللا »ا٤خطبس اٌّؾذلخ ثٗ، ٚلذ رىْٛ عججبً فٝ عمٛهٗ غ١ش اٌّشغٛة ف١ٗ.. ٌٚٓ ٠ُغؼذ ا٨ أػذاء اٌج٩د، ٚآخش٠ٓ ِٓ دُٚٔٙ 

ٚففزٙب ثبٌضبٌٛس، ٤ٔٙب رؾىً اٌضٚا٠ب اٌؾبدح، اٌذاخٍخ ٚلذ وبٔذ ا٤خطبس اٌض٩صخ اٌّؾذلخ ثبٌشئ١ظ ِشعٝ، ِزشاوجخ ػن٠ٛبً، ٌٚزٌه «. ٠ؼٍُّٙ

ٌٝ فٝ رشو١ت اٌّضٍش. فبٔزّبإٖ اٌّز٘جٝ ٚأؾ١بصٖ ٌغّبػزٗ، وبْ ع١شرجو ٨ ِؾبٌخ ثؾبٌخ اٌخٕذلخ ٚاٌّشوض٠خ ٚا٦ػ٩ء اٌّٛ٘ٝ ٌٍزاد، ٚثبٌزب

دح ٌٍشئ١ظ اٌغ١غٝ، فٙٝ أ٠نبً ِزشاوجخ  اؽزمبس اٌخقَٛ ثبػزجبسُ٘ أػذاًء ِبداِٛا ٠ؼبسمْٛ. ٚوزٌه اٌؾبي، أ٠نبً، فٝ صبٌٛس ا٤خطبس اٌّٙذِّ

اٌض٩صخ.. ٚرج١بْ رٌه فٝ ا٢رٝ:اْ أٚي « ا٤صبفٝ»فٍخ، ٠ّىٓ أْ رغؼً اٌزبٌٝ ِٕٙب ٔز١غخً ٌّب عجمٗ ِٓ « اٌؾبدح»ػن٠ٛبً. ٚث١ٓ صٚا٠ب٘ب اٌض٩س 

٘ٛ لذسرٗ ػٍٝ ا٨ٔزمبي اٌزٕ٘ٝ، ِٓ ّٔو اٌزفى١ش اٌؼغىشٜ اٌقبسَ اٌزٜ « سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ» خطش عٛف ٠ٛاعٗ اٌّؾ١ش ػجذ اٌفزبػ اٌغ١غٝ

ٌغ١بع١خ، ػبػ ف١ٗ لشاثخ أسثؼ١ٓ ػبِبً، رذسط خ٩ٌٙب ِٓ أدٔٝ اٌّشارت اٌؼغىش٠خ اٌٝ أػ٩٘ب.. اٌٝ ّٔو اٌزفى١ش اٌّذٟٔ، ا٩ٌصَ ٌؼ١ٍّخ ا٦داسح ا

شاً، ٚأغٍت فٝ ثٍٍذ ٌُ ٠ٙذأ ١٘غبٔٗ ثؼذ ٠٨ٚضاي ؽجبث غ١ش سام١ٓ ػٓ أٜ ٚمغ! ٚرٌه ٤عجبة ِخزٍفخ، ثؼنٙب « ٔبؽط١ٗ»ٗ غبمجبً ِٚزؾغِّ

، ٚثؼنٙب ا٢خش ِقبٌؾٝ ثبٌّؼٕٝ اٌن١ك ٚاٌؾم١ش ٌٍىٍّخ. ٚ٘زا ا٨ٔزمبي اٌزٕ٘ٝ ٨ ٠غت ا٨عزٙبٔخ ثٗ، ٚ٘ٛ ١ٌظ ع ٍَ ٍّٟ ػب ٍّٟ ٚأغبٔ ٩ًٙ. ِٕطم

ٕٛد، ف١ؤرّشْٚ ِٓ فٛسُ٘ ٠ٚطجمْٛ اٌمٛاػذ اٌؼغىش٠خ اٌّؼشٚفخ، ِضً )ٔفّز ا٤ِش ٚثؼذ٠ٓ ارظٍُ  فبٌشعً اػزبد عبثمبً أْ ٠ؤِش ِشءٚع١ٗ ِٓ اٌغ

ا٢خش،  ِٕٗ.. ٔفز ا٤ٚاِش ٌٚٛ غٍو( ٚثبٌطجغ، فٕٙبن ِؼم١ٌٛخٌ ِب فٝ رٍه اٌمٛاػذ اٌؼغىش٠خ، ٤ْ إٌّبلؾبد )ٚاٌّؾبٚساد، ٚاثذاء اٌشأٜ ٚاٌشأٜ

ٌٛ ؽبػذ فٝ أٜ ع١ؼ ٨ٔٙضَ ِٓ فٛسٖ. فبٌمبئذ اٌؼغىشٜ ٠شٜ ػجش « ِذ١ٔخ»ق..( ٘زٖ وٍٙب ِفب١ُ٘ ٚؽك ا٨خز٩ف، ٚاٌزٕٛع اٌجؾشٜ اٌخ٩

اٌؾٛاس.. إٌّبلؾخ .. اثذاء اٌشأٞ.. »اٌزمبس٠ش اٌغش٠خ ٚغ١ش اٌغش٠خ، ِب ٨ ٠شاٖ ثبٌنشٚسح وً اٌز٠ٓ ٠ؼٍّْٛ رؾذ ل١بدرٗ، ٚارا اػزبد اٌغٕٛد ػٍٝ 

وض١ٌش ِٓ إٌبط ٠ظْٕٛ أْ ِب ٔغ١ّٗ ُؽىّبً ػغىش٠بً، ٨ٚ ٔؾجٗ، ٘ٛ ؽشه ٌىً سئ١ظ رٜ خٍف١خ ػغىش٠خ. ٌقبس أِشُ٘ ثذداً.ٚ« ا٦د٨ء ثبٌشإٞ

لجً وً ؽٟء، ٚلذ سأ٠ٕب سإعبء وبٔٛا أف٩ً ِٓ رٜٚ اٌخٍف١خ اٌؼغىش٠خ، « هش٠مخ اداسح ٚرفى١ش»ٚ٘زا غ١ش فؾ١ؼ ثبٌّشح. فبٌؾىُ اٌؼغىشٜ ٘ٛ 

ا٦داسح اٌغ١بع١خ. ٚػٍٝ إٌم١ل ِٓ رٌه رّبِبً، سأ٠ٕب ُؽىبِبً ِب وبٔذ ٌُٙ ٠ِٛبً خٍف١خ ػغىش٠خ، ٌىُٕٙ ٌىُٕٙ ؽىّٛا ث٩دُ٘ ثؼم١ٍخ ِذ١ٔخ رٕبعت 

غخ ؽىّٛا لُِٛٙ ٚوؤُٔٙ عٕٛدُ٘، ُٚ٘ اٌمٛاد! اٌخٍفبء اٌؼضّب١ْٔٛ ٌُ ٠ىٛٔٛا ِٓ خٍف١خ ػغىش٠خ، ِٚغ رٌه وبٔذ اداسرُٙ اٌغ١بع١خ فبسِخ ٚثبٌ

خٛرٗ اٌزوٛس ٠َٛ رغٍّٗ اٌغٍطخ )أؽذُ٘ لزً فٝ ١ٌٍخ ٚاؽذح لشاثخ اٌؼؾش٠ٓ ُِٕٙ( ٚثّؾبس ا٤عذ ٌُ ٠ىٓ را اٌمغٛح، ٚوبْ اٌٛاؽذ ُِٕٙ ٠مزً ا

ِب خٍف١خ ػغىش٠خ، ٌىٓ إٌظبَ اٌزٜ ٚسصٗ ػٓ أث١ٗ وبْ ػغىش٠بً ثبٌىبًِ، ٚاٌغبداد وبْ سع٩ً ػغىش٠بً ٌىٕٗ وبْ ِذٔٝ ا٤داء ٚاٌشإ٠خ.. اْ 

جغ اٌشفل، ٘ٛ )ٔظبَ( ٧ٌداسح اٌغ١بع١خ ، ١ٌٚظ ففخ ؽخق١خ ف١ّٓ وبْ ػغىش٠بً صُ فبس ع١بع١بً. ٚ ٠غزؾك ثبٌط« ُؽىُ اٌؼغىش»٠غّٝ 

جبد اٌّغؤٌخ ارْ ٨ رؾذِّد٘ب خٍف١خ اٌشئ١ظ، ثمذس ِب رزؾىُ ف١ٙب هش٠مزٗ فٝ اٌزفى١ش ٚلذسرٗ ػٍٝ رط٠ٛش آ١ٌبرٗ اٌز١ٕ٘خ ثّب ٠زٛافك ِغ ِزطٍ

..ٚاٌخطش اٌضبٔٝ اٌّؾذق ثبٌشئ١ظ اٌغ١غٟ، ٠شرجو ػن٠ٛبً ثبٌخطش ا٤ٚي. ٤ٔٗ اْ ٌُ ٠غزطغ رط٠ٛش ا٨ٔزمبي ِٓ اٌؾ١بح اٌؼغىش٠خ، اٌٝ اٌّذ١ٔخ

ب ٌٓ هش٠مخ رفى١شٖ، ٘ٛ ٚهبلُ اٌشئبعخ، ١ٌق١ش را ٔضػخ ِذ١ٔخ رٕبعت اٌؾ١بح اٌغ١بع١خ. عٛف ٠زؼغىش اٌؾبُي ٨ ِؾبٌخ، فٝ ػَّٛ اٌج٩د. ٚ٘زا ِ

عٙبرُٙ، ٌىُٕٙ عٛف ٠زآصسْٚ ِؼبً ٠ٚؾىٍْٛ خطشاً ِؾذلبً ثبٌشئ١ظ اٌغذ٠ذ.. لٍُذ ػمت اصاؽخ ٠مجٍٗ وض١شْٚ، ِزفبٚرْٛ فٝ ِٛالفُٙ ٚرٛ

اٌشئ١ظ ِشعٝ ٚعغٓ أػٛأٗ، اْ ا٦خٛاْ اٌّغ١ٍّٓ ٌٓ رمَٛ ٌُٙ فٝ ِقش لبئّخ، ٌٚٓ ٠ؼٛدٚا ٠ِٛبً ٌٍؾىُ. ٌٚىٓ رٌه ٨ ٠ؼٕٝ أْ اٌظب٘شح 

ِٓ ؽؤٔٙب ا٨خزفبء فغؤح. ف٩ ٠ضاي ٕ٘بن أرجبٌع فغبس ٌغّبػخ ا٦خٛاْ، ٕٚ٘بن  رارٙب عزخزفٝ فغؤح، ٚاٌظٛا٘ش ا٨عزّبػ١خ اٌىجشٜ ١ٌظ

ِزؼبهفْٛ ِؼُٙ أغب١ٔبً أٚ ِز٘ج١بً، ٕٚ٘بن دػُ خبسعٝ ع١ظً ِغزّشاً ِّٙب مؼف. ٌٚغٛف ٠زمبسة ٘ئ٨ء ع١ّؼبً، ثبٌنشٚسح، ِغ أه١بف 

ِٚخزٍفخ . فّٓ ٘زٖ ا٤ه١بف، عّبػخ ا٤صش٠بء اٌز٠ٓ ٠غ١ُّٙ إٌبط أخشٜ ع١بع١خ ٚاعزّبػ١خ سافنخ ٌؾىُ اٌشئ١ظ اٌغ١غٟ، ٤عجبة ِزفبٚرخ 

. 3511اٌزٝ وبٔذ عبٔؾخ أ٠بَ ِجبسن ٚػمت أذ٨ع ا٤ؽٛاي فٝ ٠ٕب٠ش « سعبي الزٕبؿ اٌفشؿ»، ٚوض١ش ُِٕٙ فٝ ٚالغ ا٤ِش «سعبي أػّبي»

ر٨ٛ٠ ٌُٙ..ِٚٓ ٘زٖ ا٤ه١بف اٌزٝ عزّزؾذ )ِقبٌؾ١بً( ٚلذ ٠غ١ُّٙ إٌبط ر٠ٛي اٌؾضة اٌٛهٕٟ، ُٚ٘ ٠ؼزجشْٚ أٔفغُٙ اٌشإٚط ٚثم١خ إٌبط 

ُ عّبػخ اٌضبئش٠ٓ فٝ اٌّطٍك، ٚاٌٙبئغ١ٓ دِٚبً ث٩ س٠ٚخ. وؤْ اٌؾبي اٌضٛسٜ ِطٍٛة ٌزارٗ، ٨ ٦ٔمبر اٌج٩د ِٓ ِٙبٜٚ اٌغٛء. ٚ٘ئ٨ء ف١ٙ

ٌُٚ ٠فّٙٛا اٌفٍغفخ اٌّبسوغ١خ أف٩ً.. « ّبيسأط اٌ»ِخٍقْٛ، ِٚذ ػْٛ، ِٚشرضلخ، ٚأفؾبة أغشاك، ٚفٛم٠ْٛٛ، ٚاؽزشاو١ْٛ ٌُ ٠مشأٚا 

.ٚاٌخطش اٌضبٌش اٌّؾذق ثبٌشئ١ظ اٌّقشٜ اٌغذ٠ذ، ٚثّغزمجً اٌج٩د، ٘ٛ اٌؾبٌخ ا٤خ٩ل١خ اٌؼبِخ « أصش٠بء اٌضٛسح ٚ ا١ٌٙغبْ»ٚلش٠ت ِٓ ٘ئ٨ء 

ِجبسن ٚاٌغٕٛاد اٌزب١ٌخ ٌغمٛهٗ. ٚفؾ١ٌؼ أْ ٌٍّقش١٠ٓ، أٚ ثب٤ؽشٜ ٌجؼل اٌّقش١٠ٓ اٌز٠ٓ إِٔٛا اٌؼمبة فؤعبءٚا ا٤دة، خ٩ي عٕٛاد ؽىُ 

ِٛخ ِقش رؼبٔٝ ا١ٌَٛ ِٓ ِؾى٩د الزقبد٠خ ٚأ١ِٕخ ٚرؼ١ّ١ٍخ، ٌىٓ اٌّؼبٔبح ا٤وجش ٚا٤دق )ٚا٤خفٟ( ٘ٝ اٌزؼبًِ ِغ ِغزّغ فٝ ظً ا١ٙٔبس ِٕظ

ً اٌى٩َ ف١ٗ، فٝ اٌّمب٨د اٌغجؼخ اٌمبدِخ.   فبٌٝ ٌمبء.اٌم١ُ، ٚا٘زشائٙب.. ٚ٘زا خطٌش ػظ١ُ، عٛف ٔفقِّ
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  رمضان زكى معتوقبقلم/                       جميؿ  سرٌ   الصياـُ            ٚاؽخ ا٠٨ّبْ :

 

 اْ لٌٛه أؽٙذ أْ ٨ اٌٗ ا٨ هللا ٚأؽٙذ أْ ِؾًّذا سعٛي هللا، د١ًٌ ظب٘ش ِٚغّٛع ٠٦ّبٔه. 

ٓ ِبٌه ؽزٝ ٌٛ فٝ اٌخفبء، فؼٍُ اٌفم١ش ٚاٌز٘بة ٌٍّغغذ ٚا٠٦بة د١ًٌ أ٠نب ٌق٩ره. ٚأْ رؼطٝ اٌّؾشَٚ ٚاٌفم١ش ِ

أِب اٌق١بَ ف٩ د١ًٌ ٌٗ اء ِٕبعه اٌؾظ ٌٙٛ د١ًٌ ٌمنبئه. ثّب رؼط١ٗ د١ًٌ آخش ٌضوبره.ٚاػ٩ْ اٌض٠بسٖ ٌج١ذ هللا ٚأد

ػٍٝ ف١بِه. فبٌق١بَ ِٓ أعًّ ٚأعًٙ اٌؼجبداد اٌقؼجخ، فؾمًب أٗ عش ع١ًّ ث١ٓ اٌؼجذ ٚسثٗ، ٚفذق هللا اٌؼظ١ُ، 

وً ػًّ اثٓ آدَ ٌٗ ا٨ اٌقَٛ فبٔٗ ٌٝ ٚأب أعضٜ ثٗ". فؾذ٠ضٝ ػٓ اٌق١بَ ١ٌظ وبٌّؼزبد، فبٌقَٛ ٘ٛ ؽ١ش لبي "

ف١بَ اٌّبدح ٚف١بَ ا٩ٌِبدح، فؼٕذِب ٔمَٛ ثؾشِبْ اٌغغذ ِٓ ِؼط١برٗ اٌذ٠ٛ١ٔٗ ِٓ ِؤوً ِٚؾشة ٚعّبع فٕٙب ٔغؼٍٗ 

ٛي ِٓ ف١بَ اٌّبدح ٌٍغغذ اٌٝ ف١بَ ا٩ٌِبدح ٠شرمٝ ٨عّٝ ٚأسلٝ اٌذسعبد وٝ ٠قً اٌٝ اٌغّٛ اٌؾم١مٝ، ٚ٘ٛ اٌزؾ

ٚ٘ٝ اٌشٚػ، فّٕغ إٌظش ٌٍّؾشِبد ٚاٌجؼذ ػٓ اٌؾٙٛح ٚاٌغشائض ٚاٌىض١ش ِٓ اٌّؼ٠ٕٛبد اٌّطٍٛثخ ٌٙٛ ؽمًب سلٝ ٌٍخٍك 

اٌم٠ُٛ ٚعّٛ ثبٌشٚػ اٌخٍٛلخ، ِٓ خ٩ي اٌغغذ اٌّش٘ك اٌّؾشَٚ ِٓ ِبد٠بد اٌؾ١بح. ِٚٓ سٚائغ اٌقَٛ أ٠ًنب ١ٌظ 

ِزٕبع ػٓ ِب ؽشَ هللا ثً ٘ٛ ا٨ِزٕبع ػٓ اٌؾ٩ي ٚاٌؾشاَ، فٝ ٔفظ اٌٛلذ ٚاٌق١بَ ٚع١ٍٗ ٌزغذ٠ذ إٌؾبه فمو ا٨

ٚاػبدح أؼبػ اٌغغذ ٚرقف١زٗ ِٓ ا٤ِشاك اٌجذ١ٔخ وؤِشاك اٌجطٓ ٚاٌقذس ٚخ٩فٗ ٚأ٠ًنب اٌق١بَ هش٠مخ ٌزؾذ٠ش 

١ٕخ. فبرا فؼ ف١بِه هبة سثؾه ٚأؾشفذ ػٕه اٌشٚػ ٚرؼٍمٙب ثبهلل ٚؽفبئٙب ِٓ ا٤ِشاك اٌّؼ٠ٕٛخ وبٌؾمذ ٚاٌنغ

اٌّؼبفٝ ٚ٘بثه اٌؾ١طبْ، ٤ْ اٌق١بَ ٚلب٠خ ِٓ اٌّؼبفٝ فبٌق١بَ عٕخ. ٚاْ ٌٍقبئُ فشؽز١ٓ ا٤ٌٚٝ ٘ٝ فشؽخ اٌّبدح 

أٜ فشؽخ اٌغغذ ػٕذِب ٠فطش اٌقبئُ، ٚاٌفشؽخ ٕ٘ب ١ٌغذ ٌىغش ؽبعض اٌغٛع ٚاٌؼطؼ ثً ٘ٝ فشؽخ ا٨ٔزقبس فٍمذ 

غغذٖ ػٓ ؽٛائغٗ، ٚأزقش ػٍٝ اٌؾ١طبْ ثقِٛٗ، فىبٔذ فشؽخ ٌزٍج١ٗ أٚاِش هللا ثب٨ِزٕبع ػٓ ِب أزقش اٌقبئُ ث

أؽٍٗ هللا ٌٗ ِٚب ؽشِٗ ػ١ٍٗ، ٚاٌفشؽخ اٌضب١ٔخ ٘ٝ فشؽخ ا٩ٌِبدح أٜ فشؽخ اٌشٚػ ػٕذِب ر٩لٝ سثٙب عزفشػ ثقِٛٙب 

سثؾذ ٘زٖ اٌشٚػ اٌطب٘شح اٌزٝ فبٔذ ٔفغٙب ِٓ  فمذخ. ٔؼُ أٙب فشؽخ ا٨ٔزقبس ا٤خشٜ، ٚاٌزٝ عزٕبي اٌّىبفؤح ا١ٌٙ٦

 اٌىزة ٚإٌفبق ٚلٛي اٌضٚس ٚاٌؼًّ ثٗ ٚخ٩فٗ. 

ف١غت أْ رىبفؤ ثغٕخ اٌخٍذ ٚ٘ٝ اٌفشؽخ اٌىجشٜ، ِٚٓ اٌٍّؼَٛ ٌٕب أْ افؾبء ا٤عشاس أِش غ١ش ِشغٛة ف١ٗ، ٌٚىٓ ٘زا 

ٚعٍُ افؾبءٖ ػ١ٔ٩خ ٨ وزّبٔخ. فبرا عجه أؽذ اٌغش اٌغ١ًّ ٨ رزؼغت ػٕذِب ٠طٍت ِٕه سعٌٕٛب اٌىش٠ُ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ 

أٚ لبرٍه فؼ١ٍه أْ رؼٍٕٙب فشاؽخ ٚرشفغ سأعه ثىً فخش ٌزٕزقش ثق١بِه، فزمٛي أٝ اِشإ فبئُ أٝ اِشإ فبئُ، 

ٚؽ١ٕٙب ع١ىْٛ خٍٛف فّه أه١ت ػٕذ هللا ِٓ س٠ؼ اٌّغه.اٌٍُٙ ثٍغٕب سِنبْ ٚأػٕب ػٍٝ اٌطبػخ ٚؽغٓ اٌؼجبدح، 

 ١بِٕب ٚعٕجٕب اٌؾ١طبْ ٚإٌفظ ٚاٌٜٙٛ ٠ب سة اٌؼب١ٌّٓ.ٚرمجً ف٩رٕب ٚف
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 ''آموس'' االسرائٌلً ٌقتحم البٌوت المصرٌة.. والخبراء ٌحذرون : ٌؾظخ ِٓ فنٍِه

دفؼذ ِغب٨ح ''ثٟ اْ عجٛسد'' فٟ ؽشاء س٠غ١فش ٚوبسد خبؿ ٌّؾب٘ذح اٌّٛٔذ٠بي فٟ ِقش، اٌٝ اٌزفى١ش فٟ ؽ١ٍخ عذ٠ذح رّىُٕٙ ِٓ 

ِٛط'' اٌزٞ ِؾب٘ذح ِجبس٠بد وؤط اٌؼبٌُ ثذْٚ ٘زٖ ا٤عؼبس اٌّشرفؼخ ٚغ١ش اٌّجشسح، ٚٚعذ اٌجؼل ''مبٌزٗ'' فٝ اٌمّش ا٨عشائ١ٍٟ ''آ

٠ز٠غ ِجبس٠بد اٌّٛٔذ٠بي ثذْٚ رؾف١ش.فجؼذ أْ لشسد اداسح لٕبح اٌغض٠شح اٌمطش٠خ هشػ ثبلزٙب اٌش٠بم١خ ٌّؾب٘ذح ِجبس٠بد وؤط اٌؼبٌُ، 

 3512ع١ٕٗ ِقشٞ ِٓ خ٩ي اٌضاَ اٌشاغج١ٓ فٟ ِؾب٘ذح اٌّجبس٠بد ٌؼبَ 1155ٚأػٍٕذ ػٓ رىٍفخ ا٨ؽزشان ٚاٌزٟ رجٍغ ؽٛاٌٟ 

ػبَ فٟ ثبلخ لٕٛاد ثٟ اْ عجٛسد، فن٩ً ػٓ اٌضاَ اٌشاغج١ٓ فٟ ا٨ؽزشان ثؾشاء عٙبص اعزمجبي ِٓ ٔٛع ِؾذد دْٚ  ثب٨ؽزشان ٌّذح

غ١شٖ، ِّب ٨ ٠زٕبعت ِغ دخً اٌّٛاهٓ اٌؼشثٟ ثقفخ ػبِخ ٚاٌّقشٞ ثؾىً خبؿ.ِّب ؽذا ثُٙ اٌٝ اٌٍغٛء اٌٝ اٌمّش اٌقٕبػٟ 

 35غض٠شح ِٚؾب٘ذح ''اٌّٛٔذ٠بي''، ؽ١ش أْ رىٍفخ رٍه اٌؾ١ٍخ ٨ رزغبٚص رىٍفزٙب ا٦عشائ١ٍٟ ''آِٛط'' ٌٍزغٍت ػٍٝ ؽشٚه لٕبح اٌ

ع١ٕٙب.ٚثؼذ أْ أزؾشد ٘زٖ اٌزغشثخ رٕٛػذ آساء اٌّؾب٘ذ٠ٓ اٌّقش١٠ٓ ث١ٓ ِئ٠ذ ٚسافل ٌّؾب٘ذح ِجبس٠بد وؤط اٌؼبٌُ اٌّمبِخ ؽب١ٌبً 

غّٛػخ لٕٛاد ثٟ اْ عجٛسد اٌش٠بم١خ اٌمطش٠خ ٚاٌزٟ لبِذ ثبٌجشاص٠ً ػجش اٌمّش ا٦عشائ١ٍٟ ''آِٛط'' ثغجت اٌؾمٛق اٌؾقش٠خ ٌّ

ثزؾف١ش اٌّجبس٠بد.ؽ١ش ثشس اٌفش٠ك اٌّئ٠ذ سأ٠ٗ ثؤٔٙب ِغشد ثطٌٛخ عززُ ِؾب٘ذرٙب ٚثؼذ٘ب عزٕمطغ ػ٩لزٕب ثبٌمٕٛاد ا٨عشائ١ٍ١خ ثؼذ 

ٌذ٠ٗ ِؾىٍخ فٟ ِؾب٘ذح اٌّجبس٠بد ػجش  أزٙبء اٌّٛٔذ٠بي ٚٚففٖٛ ثؤٔٗ ِغشد ''ؽً ِئلذ''.ؽ١ش أوذ ِؾّذ ػضّبْ، ِٛظف، أْ ٨ رٛعذ

اٌمّش ا٨عشائ١ٍٟ ٨ٔٗ ٨ ٠ٍزفذ اٌٝ ِبرمذِٗ اٌمٕٛاد ا٨عشائ١ٍ١خ ِٓ ِبدح اػ١ٔ٩خ ٨ٚ ٠ؾب٘ذ ػ١ٍٗ ا٨ اٌّجبس٠بد وّب أْ اٌمٕٛاد 

ه ع١ؾب٘ذ فمو ٌٚٓ رىْٛ ٕ٘بن ا٨عشائ١ٍ١خ رمذَ اٌّبدح ا٨خجبس٠خ ثٍغزٙب اٌؼجش٠خ ٚثؤْ اٌّؾب٘ذ اٌّقشٞ ٌٓ ٠غزط١غ فُٙ ٘زٖ اٌٍغخ ٚثزٌ

خطٛسح.ف١ّب سفل اٌفش٠ك اٌّؼبسك رٍه اٌفىشح سفنبً ربِبً، ِؼ٩ًٍ رٌه ثؤٔٗ رٛعذ ِخبهش عزؼمت ِؾب٘ذح ٘زا اٌّٛٔذ٠بي ؽ١ش أْ اٌغض٠شح 

خ٩ي ِٕظٛسُ٘  ثبسرفبع أعؼبس اؽزشاوٙب اعجشد اٌجؼل ػٍٝ ا٨ه٩ع غ١ش اٌّمٕٓ ػٍٝ اٌضمبفخ اٌق١ٔٛ١ٙخ ٚسإ٠خ اٌمنب٠ب اٌّؾزشوخ، ِٓ

اٌزٞ ٠ذػٟ أْ إٌنبي عش٠ّخ ٚاٌّذافغ ػٓ اسمٗ ''اس٘بثٟ'' ٚؽذد ٘زا اٌفش٠ك ػٍٝ أْ ٘زٖ اٌغ١بع١خ ِؾٌٛخ اٌزؼض٠ض ِجذأ اٌزطج١غ 

ثطش٠مخ غ١ش ِجبؽشح ث١ٓ اٌؼشة ٚاٌقٙب٠ٕخ.ُِٕٚٙ سِنبْ اٌنجغ فبؽت ِمٟٙ ثبٌٛساق ٚاٌزٜ لبي ''أٔٗ رؾًّ رىب١ٌف ا٨ؽزشان فٟ 

ح ٚسفل ػشك اٌّجبس٠بد ِٓ خ٩ي اٌمّش ا٨عشائ١ٍٟ سغُ أٔٗ ع١ٕمٍٗ ِغبٔبً، ٚأمبف أٔٗ ٌٓ ٠غّؼ ثؤْ ٠ؼشك اٌّٛٔذ٠بي لٕبح اٌغض٠ش

خج١ش ِٓ خ٩ي اٌمٕٛاد ا٨عشائ١ٍ١خ فٟ ِمٙبٖ، لبئ٩ً ''أْ اٌّغؤٌخ ِجذأ ِؼ ِٕذ٠بي''. ِٚٓ إٌّظٛس ا٤ِٕٟ أوذ اٌٍٛاء ػجذ إٌّؼُ عؼ١ذ، اٌ

ٌغٛء اٌّقش١٠ٓ اٌٝ ِؾب٘ذح ِجبس٠بد وؤط اٌؼبٌُ ػٍٝ اٌمّش اٌقٕبػٟ ا٨عشائ١ٍٟ ''آِٛط'' ٠ّضً خطٛسح وج١شح ا٤ِٕٟ ٚاٌؼغىشٞ، أْ 

ػٍٝ ا٤ِٓ اٌمِٟٛ..ٚهبٌت ػجذ إٌّؼُ، ا٤عٙضح ا١ِٕ٤خ ثّشالجخ ِبرمذِٗ اٌمٕٛاد ا٨عشائ١ٍ١خ ِٚذٜ رؤص١ش٘ب ػٍٝ اٌّٛاه١ٕٓ اٌّقش١٠ٓ 

 )ِٕمٛي ِٓ ِٛلغ ا١ٌَٛ اٌغبثغ(.اٌجش اٌٝ ث٩دٔبِٚؾبٌٚخ اٌزؾ٠ٛؼ ػ١ٍٗ ٚاػبلخ ٚفٛي 
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 ِؾّذ اٌغؼ١ذ ادس٠ظ  . د       اٌىزة ٚاٌغ١بعـخ: ا٦خـــــــــــٛاْ ّٔٛرعـــــــب مختارات  :
 

، شهادة تخص مصداقٌة جماعة اإلخوان «شهادة هلل وللوطن»أقدم له هذه الشهادة التً اعتبرها استؤذن القارئ الكرٌم أن ٌسمح لً بؤن 
أولهما، كل هذا الكذب والتضلٌل الذي ٌمارسه اإلخوان قوالً  :والتزامها الدٌنً واألخالقً والذي شجعنً لإلفصاح عن هذه الشهادة أمران

كٌع الدولة(وتعذٌب وتؤدٌب الشعب. أما الدافع الثانً فهو أننً حصلت علً تؤكٌدٌن )تر وسلوكاً فً حربهم من أجل إسقاط الحكم فً مصر
الشهادة التً أعنٌها جاءت علً لسان .الدكتور عبد الجٌل مصطفً واألستاذ ثروت الخرباوى :لما عندي من شهادة، من مصدرٌن موثوقٌن

ترام وتقدٌر متبادل ترسخ طٌلة سنوات عملنا معا فً المهندس أبو العال ماضً رئٌس حزب الوسط الذي جمعتنً به عالقة اح
قبل أن نفترق مع وصول اإلخوان إلً الحكم. فمن خالل هذه العالقة واللقاءات المكثفة طٌلة ثمانٌة أشهر سبقت إعالن  «كفاٌة»حركة

المهندس أبوالعال بات علً تماس ٌناٌر استطٌع أن أقول إن  ٕ٘الحركة وما تالها من عمل ونشاط مكثف امتد لسنوات حتً تفجرت ثورة 
وكان التعبٌر البلٌغ عن هذا االقتراب الفكري تلك المقالة «كفاٌة» واقتراب مع الفكر القومً والفكر التقدمً من خالل عملنا المشترك فً

بٌننا وبٌنكم » :الته هووحملت عنواناً مثٌراً حرص علً أن ٌشرح معناه فً مقدمة مق (الناصرٌة) «العربً»المهمة التً نشرها فً صحٌفة
مإكدة وردت علً لسان اإلمام أحمد بن حنبل رضً هللا عنه  :ما قصده المهندس أبو العال بهذا العنوان الغرٌب والمثٌر هو مقولة .«الجنائز

شاهد  جنازة المرء شاهد له أو»فً منازلته الفكرٌة مع خصومه، عندما أراد أن ٌحسم أمر هذا الخالف باالستشهاد بمقولة أن
استخدم المهندس أبو العال هذا العنوان لٌتحدث عن الزعٌم جمال عبد الناصر الذي بدأ ٌراه، علً عكس اإلخوان، زعٌماً وطنٌاُ .«علٌه

ٌخ محترماً وقال إذا أخذنا بمقولة اإلمام أحمد بن حنبل أن جنازة المرء شاهد له أو علٌه، فإن جنازة جمال عبد الناصر، التً لم ٌر التار
كان المهندس أبو العال سعٌداً بهذه المقالة وأخبرنً .مثٌالً لها، تشهد للرجل، وأنها معٌار مإكد علً مدي اقترابه من هللا، ورضوان هللا علٌه

بحق  «قنبلة»بؤقل من عام ما اعتبره هو ٌٕٔٔٓناٌر  ٕ٘فً لقاء مشترك لنا فً مكتبه القدٌم بشارع قصر العٌنً بالقاهرة قبل ثورة 
أحد أكبر قادة وممولً اإلخوان، ) «ٌوسف ندا» وهً موضوع شهادتً أمام حضراتكم وتتلخص فً أن األستاذ «القنبلة» وان. هذهاإلخ

مفوض العالقات الدولٌة لتنظٌم اإلخوان، حاصل علً الجنسٌة اإلٌطالٌة ومإسس بنك التقوى، أحد المتهمٌن فً قضٌة محاولة اغتٌال 
كانت  «بٌننا وبٌنكم الجنائز» قد زاره فً مكتبه، وأن مقالة (، والهارب خارج مصر لسنوات طوٌلة9٘ٗٔ الزعٌم جمال عبد الناصر عام

 محور مناقشة حادة بٌنهما حٌث وجه ٌوسف ندا عتاباً شدٌداً لشخص أبو العال لدفاعه عن جمال عبد الناصر فً هذه المقالة، لكن أبو العال
ًّ هل :رد علٌه قائالً  ولماذا ننكر األمر  :صحٌحة، فكان رد أبو العال :مقولة اإلمام أحمد بن حنبل صحٌحة أم ال، فؤجابه أرجوك أن ترد عل

هللا علً جمال عبد الناصر جنازة الرجل كانت أعظم جنازة فً التارٌخ، وهذه الجنازة وفقاً لمعٌار اإلمام أحمد بن حنبل خٌر شاهد للرجل عند 
حجة أبو العال، لكنه عاب علً أبو العال دفاعه عن عبدالناصر الذي ٌراه مسئوالً عن تعذٌب غضب ٌوسف ندا من قوة .سبحانه وتعالى

بالنسبة لرواٌات تعذٌب اإلخوان تستطٌع أن تقول أنها كانت صادقة وبؤي نسبة؟ وٌا » :اإلسالمٌٌن فً سجونه، لكن أبو العال فاجؤه بالسإال
القٌادٌة اإلخوانٌة ) الصادر باسم السٌدة زٌنب الغزالً «أٌام من حٌاتً» كتابرٌت تخصص الحدٌث عن رواٌات التعذٌب الواردة فً 

صدمة أبو العال كانت هائلة، حسب ما !!«أنا مإلف هذا الكتاب» هنا بالتحدٌد كانت القنبلة، إذ انفجر ٌوسف ندا ضاحكاً وقال.«(الشهٌرة
 9ٙ٘ٔكل هذه التلفٌقات عن الرجل وأنت بعٌد عن تفاصٌل أحداث عام روي لً، ورد علٌه كٌف تإلف وأنت مقٌم فً سوٌسرا كتاباً ٌحتوي 

ما .«اللً تغلب به إلعب به» :وجاءت الصدمة الثانٌة عندما رد ٌوسف ندا !!التً تحدث عنها كتاب زٌنب الغزالً؟ ألٌس هذا محرماً دٌنٌاً؟
مصطفً علً برٌدي اإللكترونً تعٌد تؤكٌد رواٌة المهندس أبو سمعته من المهندس أبو العال دعمته رسالة تلقٌتها من الدكتور عبد الجلٌل 

اإلخوانً السابق، الذي انضم إلً حزب الوسط وعمل مدٌراً تنفٌذٌاً للحزب وهً  «هٌثم أبو زٌد» العال معً، وتتحدث علً لسان األستاذ
تتحدث  «قصة كذبة خالدة» :عنوان تحت «الوعً اإلسالمً»مطابقة نشرها األستاذ هٌثم أبو زٌد فً مجلة «شهادة» عبارة عن

للشٌخ محمد الغزالً، الذي تعتبره جماعة اإلخوان انجٌلها  «قذائف الحق» كتبها أٌضاً ٌوسف ندا ونشرت فً كتاب «وثٌقة زائفة» عن
قضاء علً جماعة الذي تربً علٌه شبابها وأعضاإها، وتزعم أن األجهزة األمنٌة والمخابراتٌة فً عهد الرئٌس عبد الناصر وضعت خطة لل

اإلخوان واستئصال وجودها، وتضمنت خطوات شدٌدة القسوة، تتجاوز محاربة اإلخوان تنظٌمٌاً وفكرٌاً إلً محاربة الدٌن اإلسالمً 
مراد جمٌل » ٌقول هٌثم أبو زٌد فً شهادته ما سمعه علً لسان المهندس أبو العال ماضً نقالً عن المهندس.«والمتدٌنٌن من غٌر اإلخوان

أٌضاً وملخصها أن المهندس الزٌات كان قد زار ٌوسف ندا فً مقره بسوٌسرا،  «قنبلة» الذي أخبره عن ما اعتبره أبو العال «لزٌاتا
عن  «قذائف الحق» وتحدث معه عن التعذٌب الذي تعرض له اإلخوان فً السجون وخص بالذكر ما نشره الشٌخ محمد الغزالً فً كتاب

ابرات واعتمدها عبد الناصر للقضاء علً اإلخوان، وإذا بٌوسف ندا ٌضحك حتً استلقً علً ظهره، فخاطبه الوثٌقة التً أعدتها المخ
ألننً من كتب هذه الوثٌقة ووضعها فً كتاب الغزالً لتشوٌه نظام الحكم » :لم الضحك ٌا أخ ٌوسف؟ فؤجابه ندا فوراً  :الزٌات متعجباً 

ما سمعه األستاذ هٌثم أبو زٌد كان ٌصعب تصدٌقه، لذلك أراد أن .!!«الحرب خدعة» :ؤجابهلكن هذه فبركة؟، ف:الناصري. فتساءل الزٌات
هذه الرواٌة » :ٌستوثق األمر من الدكتور محمد سلٌم العوا فً لقاء حضره أبرز قادة حزب الوسط، وكان رد العوا قنبلة ثالثة حٌث قال

وفً لقاء منذ أسبوعٌن جمعنً .«ثٌقة التً كتبها ٌوسف ندا عندي فً مكتبتًحقٌقٌة وأنا أعلم بها منذ أربعٌن سنة، والنص األصلً للو
باألستاذ ثروت الخرباوي أكد علً مسامع كثٌرٌن صحة تؤلٌف ٌوسف ندا لكتاب زٌنب الغزالً، وصحة كتابته للوثٌقة المزورة الواردة فً 

 .«قذائف الحق» كتاب الشٌخ الغزالً
ٌثبت هللا الذٌن » :جمال عبدالناصر من افتراءاتهم وعلً ألسنتهم وبشهاداتهم. لٌإكد هللا سبحانه قوله وهكذا تشاء األقدار أن تبرئ الزعٌم

 .(7ٕاآلٌة  -سورة إبراهٌم) .صدق هللا العظٌم «آمنوا بالقول الثابت فً الحٌاة الدنٌا وفً اآلخرة، وٌضل هللا الظالمٌن وٌفعل هللا ما ٌشاء

 

http://www.ahram.org.eg/WriterArticles/135/2014/0.aspx
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 اللهم إنً صائم                                                          

 .رمضان مبارك ثم رمضان المجلس العسكري ثم رمضان مرسً ثم رمضان السٌسً .. ثم ماذا 

 ٌَّة الصٌام، و الباُء هنا ُمصابة وُمالزمة من الف جر إلى الصٌام هو اإلمساك عن المفطرات ِبنِ

 .المغرب

 .الصٌاُم هو اإلمساُك عن األذى ، أذي العقل و النفس و البدن 

 .كٌف نستقبل رمضان بقلوٍب متسخة ، ٌارب نظف قلوبنا 

 ."رمضان عند الَسلَف هو شهر العمل و العبادة ، وعند الَخلَف "خلٌها بعد رمضان 

 .ًاإلعالم فً رمضان ، تسال 

 الت الشٌاطٌن.فً رمضان ُتسلسل الشٌاطٌن ، و مسلس 

 .إنك لن تصل لغٌر هللا إال باهلل ، فكٌف تصل هلل بغٌر هللا 

 .األمر بسٌط ، صوم ٌ البطن عن الطعام و صوم الجوارح عن الجوارح 

 .ذهبت همومنا و أحزاننا ، كٌف ال ، و هللا أكرمنا ببلوغه لنكفر عن سٌئاتنا .. و نتوب 

  و نتصالح ، إن لم ٌحدث فً رمضان ، فمتى؟!.عندما تتآلف القلوب وتصفو النفوس .. نتسامح 

 .شهٌر أٌامه و لٌالٌه معدودة ، فطوبى لمن اغتنمه بالعبادات، و طوبة لم شاهد المسلسالت 

  .أحاول فً رمضان أن ألملم بقاٌاَى المبعثرة ، و الزالت مبعثرة ، و الزلت ألملم 

 .فً رمضان اغسل لسانك قبل ٌدٌك و قلبك قبل جسدك 

  أحسن الظن بمن أساءوا الظن بك ، و ال تسًء لمن أساءوا إلٌك ، و إٌاك و الظلم.فً رمضان  "

  لعلهم ٌتقون"   ...............................................  

 

 صفحة من غير عنوان

 يكتبها واحد فهمان
 م. طارق عبد اللطيف



   هـ 0241   انرمض                (السابعة عشر نة سلا) 011 لعددا          م 4102  يويول

 

 مجلت البشير
 Web site www.saidabulazayem.netطـر،قــة يُـصدرىـا  المصريون في يهـر ـة شلـجـم

 َ/اوشاِٝ ٔغُ  -        َ/هبسق ػجذ اٌٍط١ف  –عىشربس٠خ اٌزؾش٠ش:ا                    سئ١ظ اٌزؾش٠ش/عؼ١ذ اثٛاٌؼضا٠ُ،                                                                 

   net.qasazayem@qatarmail : -e.   55155ع١ّغ اٌّشاع٩د ثؤعُ سئ١ظ اٌزؾش٠ش ؿ .ة                                                                 

  15 

  الهوارى بقلم/دندراوى ! خطؤ " الدستورٌة ل" منصور عدلى عودة :المنوعات صفحة

سابؽ، رئيس المحكمة الدستورية الحالى، سطر مجًدا المستشار عدلى منصور، رئيس الجميورية ال
تاريخًيا، عندما وافؽ عف قناعة بأف يتولى رئاسة البالد فى أصعب وأحمؾ الظروؼ التى مرت بيا 

مبارؾ »عبر تاريخيا الطويؿ، خاصة أنو كاف نصب عينيو وىو يتخذ ىذا القرار مصير سابقيو 
فى لحظة فارقة، ومشيد ضبابى يسيطر عمى  الرجؿ خاطر. ، ووجودىما خمؼ القضباف«ومرسى

يونيو فى الخارج، إال أنو وبحس وطنى قرر  31سماء مصر ما بيف قالقؿ فى الداخؿ، ورفض لثورة 
                   أف يغمب مصمحة بالده عمى مصالحو الشخصية، ووافؽ عمى الميمة الشاقة والخطيرة

استطاع المستشار عدلى                                                                                                 
 3منصور خالؿ عاـ أف يعيد إلى منصب رئاسة الجميورية وقاره واحترامو وىيبتو، بعد تدىور 

سنوات، بداية مف حكـ المجمس العسكرى السابؽ، مروًرا بالعاـ الكارثى الذى حكـ فيو الرئيس 
                               .                                                                                             مرسى المعزوؿ محمد

الرجؿ آثر أف يعمؿ فى صمت، ويعيد لممؤسسات دورىا، ويمنحيا المسؤولية الكاممة، وال يتدخؿ إال 
مة صالحيات مطمقة، وتحوؿ مف مثار لمسخرية فى بداية بالتوجيو، ودراسة النتائج، وأعطى الحكو 

حكمو إلى أيقونة إعجاب واحتراـ مع نياية حكمو، خاصة بعد خطابو األخير، عندما اختمطت دموعو 
إلى ىنا، الرجؿ احتؿ عف جدارة واستحقاؽ حًبا             .بكمماتو عمى أبناء مصر مف الشيداء
لجميع أف يجمس المستشار عدلى منصور فى منزلو بعد توليو جارًفا فى قموب المصرييف، وتوقع ا

، إال أنو قرر العودة رئيًسا لممحكمة «قالدة النيؿ»أعمى منصب قيادى فى الوطف، وتقمده أعمى وساـ 
الحقيقة، يرى الغالبية مف المراقبيف والمتابعيف، أف قرار المستشار عدلى منصور .الدستورية العميا

ضاء، لـ يكف موفًقا، يصؿ إلى حد الخطأ، وكاف يجب عميو أف يجمس فى منزلو بعودتو إلى منصة الق
يقود فريًقا مف الحكماء، تتـ استشارتو فى األمور « حكيـ»كرئيس سابؽ لمبالد، وربما يتحوؿ إلى 

شخصية بقيمة وقامة .الخالفية، ويمجأ إليو البعض فى األزمات، ويصبح رأيو محؿ تقدير عند الجميع
عدلى منصور، كاف لزاًما عميو أف يرفض العودة لمنصة القضاء مف جديد بعد أف جمس المستشار 

 عمى كرسى الحكـ لمبالد

 بقمـ / دندراوى اليوارى 
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RAMADAN    KARIM 

 
The word Ramadan comes from the Arabic root ramiḍa or ar-ramaḍ, which means scorching heat or 

dryness.
[9]

 Fasting is fard ("obligatory") for adult Muslims, except those who are suffering from an illness, 

travelling, pregnant,breastfeeding, diabetic or going through menstrual bleeding. Fasting the month of 

Ramadan was made obligatory (wājib) during the month of Sha'aban, in the second year after the Muslims 

migrated from Mecca to Medina.While fasting from dawn until sunset, Muslims refrain from consuming food, 

drinking liquids, smoking, and engaging in sexual relations; in some interpretations Muslims also refrain from 

other behavior which could be perceived as sinful such as swearing, engaging in disagreements, listening to 

music and procrastination. Food and drink is served daily, before sunrise and after sunset. According to 

Islam, the thawab (rewards) of fasting are many, but in this month they are believed to be multiplied. Fasting 

for Muslims during Ramadan typically includes the increased offering ofsalat (prayers) and recitation of 

the Quran. Ramadan, as a month name, is of Muslim origin. According to the Quran, fasting was also 

obligatory for prior nations of Islamic prophets and it should be noted that even the pagans of Arabia used to 

observe fasting prior to Islamic tradition. However, prior to Islam's exclusion of intercalary days from its 

calendar, the name of this month was Nātiq and, due to the intercalary days added, always occurred in the 

warm season.
[16]

It is believed that the first revelation to Muhammad was sent down during the month of 

Ramadan.
]
 Furthermore, God proclaimed to Muhammad that fasting for His sake was not a new innovation in 

monotheism, but rather an obligation practiced by those truly devoted to the oneness of God.
]
During the pre-

Islamic period the Quraysh tribe and the Jews used to fast on the day of Ashura. It marks two important 

events: the day Noah left the Ark and the day that Moses was saved from the Egyptians by God. Ashura may 

or may not be referring to the Jewish practice of fasting on Yom Kippur. Abu Zanad, an Arabic writer 

from Iraq who lived after the founding of Islam around 747 AD, wrote that at least one Mandaean community 

located in al-Jazira (modern northern Iraq) observed Ramadan.
]
Historically, Ramadan comes "from the strict 

Lenten discipline of the Syrian churches 
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