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 (٢ٓ ح٤ُٔي)ًالّ ك٠ حُٔٔ٘ٞع :ًِٔشحُؼيى

ٌُ هَؿض ر٘خُص كٞحء ح٠ُ حُظؼ٤ِْ ٖٝٓ ػْ ح٠ُ حُؼَٔ كظ٠  ٘ٓ

 ٝريحص أُٓطٍٞس  حٛزلض حٓزَح٣ٍٞ١ش حَُؿَ ك٠ هطَ ًز٤َ

طوظل٠ ٖٓ ػخُٔ٘خ ٝطظال٠ٗ ٠ٛٝ ٍِٓ حَُؿَ  (٠ٓ ح٤ُٔي  )

ح٤ُٔي ك٠ ُِٓ٘ٚ حٌُٟ ٣ؤَٓ ك٤طخع ٝحٌُٟ ٛٞ حُـ٘ش ٝحُ٘خٍ 

ُِٝؿظٚ أٓخ ٠ٛ كال كوٞم ُٜخ ٝحٓخ ٝحؿزٜخ ٛٞ ا١خػش 

ٝحُؼَٔ ػ٠ِ ٍحكظٚ ٝحٓؼخىٙ ٝحٗزخع ٍؿزخطٚ  (حُِٝؽ)٤ٓيٛخ

ٝاًح الهيٍ هللا , ٖٓ حٍٝ ٤ُِش ُِِٝحؽ ٝكظ٠ آهَ حُؼَٔ 

حٌٜٜٗخ  )حٛزلض حُِٝؿش ؿ٤َ هخىٍس ػ٠ِ ٌٛٙ حُٜٔخّ 

كبٕ حُلَ ٓٞؿٞى ٤َٓٝٔ ٝٛٞ حٕ  (حَُٔٝ حٝ ًزَ حُٖٔ

ُٝؿش حهَٟ ٝؿخُزخ ٓخ طٌٕٞ  (٠ٓ ح٤ُٔي)٣ل٠َ حُِٝؽ

ٗخرش ٛـ٤َس طُؼٟٞٚ ػٖ حُِٝؿش حأل٠ُٝ حُظ٠ حٌٜٜٗخ حُظؼذ 

ٗوٍٞ حٕ ٌٛٙ حألٓطٍٞس ريأص ك٠ !! ِٝٝٛض ح٠ُ ٖٓ حُظوخػي

حالهظلخء ًُٝي ػ٘يٓخ هَؿض حَُٔأس ُِؼَٔ رؼي حٕ طِٔلض 

رخُؼِْ ٝحٛزق ُٜخ ىهِٜخ حٌُٟ ٣ُؼ٤ٜ٘خ ػ٠ِ حُل٤خس  ٝريأص 

حُظَٔى ػ٠ِ ِٓطخٕ حَُؿَ رَ ٝحألى٠ٛ ٖٓ ًُي أٜٗخ ريأص 

ط٘خكٔٚ ك٠ ٓـخٍ ػِٔٚ ٝطِحكٔٚ ك٠ كَٙ ٓٞم حُؼَٔ 

ًُٝي ٥ٕ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُلي٣ؼش حُٔظٔؼِش ك٠ ػخُْ حٌُٞٓز٤ٞطَ 

ٝٓ٘ظوخطٚ ال طلظخؽ ح٠ُ ػ٠الص ٠ٓ ح٤ُٔي ٝحٗٔخ طلظخؽ ح٠ُ 

ىهش ٝكٔخ٤ٓش حَُٔأس ٓٔخ ؿؼَ ٓؼظْ حُِٝؿخص حُؼخٓالص 

رٜ٘خىحص ػ٤ِخ ٣لِٜٖ ػ٠ِ ٍحطٍذ حػال ٖٓ حُٝحؿٜٖ 

ٝٛ٘خ ًخٗض حُطخٓش حٌُزَٟ كخَُٔأس ُٖ ٣ٞهلٜخ ٤ٗج٠ !!.

ٝٓٞف طظٔخىٟ ك٠ حُظَٔى ٝحُؼ٤ٜخٕ ٝحَُؿَ ُٖ ٠َٟ٣ 

٠ٓ )رٌٜح حُٔٞهق حٌُٟ ٣ِٔزٚ ًَ ِٓطخطٚ ٝحٜٛٔخ ِٓطش 

ٝٗظ٤ـش ٌُُي ٓٞف ال ٣ويّ حُ٘زخد ػ٠ِ حُِٝحؽ  (ح٤ُٔي 

هٞكخ ٖٓ طَٔى حُلظ٤خص ػ٤ِْٜ رؼي حُِٝحؽ ٝحُلظ٤خص ٓٞف 

٣ظٔخى٣ٖ ك٠ طَٔىٖٛ ١ٔؼخً ك٠ ح٣ُِٔي ٖٓ حٌُٔخٓذ ٝٓٞف 

طٌٕٞ حُ٘ظ٤ـش ٠ٛ ػخُْ رال ُٝحؽ ػخُْ ٖٓ حُؼِحِد ٝحُؼخُرخص 

ُِٝوَٝؽ ٖٓ ٌٛح حُٔؤُم حالؿظٔخػ٠ ٣ـذ .ٝطِي آكش ح٥كخص 

٠ٓ )ػ٠ِ حَُؿَ حٕ ٣ظ٘خٍُ ُٝٞ ه٤ِال ػٖ رؼٞ ِٓطخص 

ٝحٕ ٣ؼِْ حٕ حُِٝحؽ ًَٗش ر٤ٖ حػ٤ٖ٘ ٌَُ كوٞهٚ  (ح٤ُٔي

ًٔخ ٣ـذ ػ٠ِ حَُٔحس حٕ طيٍى حٗٚ ٜٓٔخ ًخٗض , ٝٝحؿزخطٚ 

حُٔٔخٝحس ر٤ٖ حَُؿَ ٝحَُٔأس كالري ك٠ ىٍد حُل٤خس ٖٓ هخثي 

٣وٞى ح٤َُٔٔس ٌٛٙ حُوخثي ٣ظلَٔ ٓٔئ٤ُظٚ ٝرخُظخ٠ُ ٣ـذ 

ٛٞ حٌُٟ " ١خػظٚ ٌُٖٝ ريٕٝ طؼٔق ٝ طٔخىٟ هخٍ طؼخ٠ُ

ؿؼَ ٌُْ ٖٓ حٗلٌْٔ حُٝحؿخً ُظٌٔ٘ٞح ح٤ُٜخ ٝؿؼَ ر٤ٌْ٘ ٓٞىس 

 ٛيم هللا حُؼظ٤ْ" ٍٝكٔش

  :إقرأ فى ىذا العدد 
                        (٢ٓ ح٤ُٔي)ًالّ ك٠ حُٔٔ٘ٞع   :حُؼيى ًِٔش * 

  2ٙ   ٍث٤ْ حُظل٣ََ                                      /روِْ 

       حُٔؼ٠٘ حُلو٤و٢ ُإلٛالف:   ىكظَ حالكٞحٍ حُ٘و٤ٜش *

3ٙ                            اًَح٠ٓ ٗـْ/ٜٓ٘يّ /    اػيحى  

ٍُ ٤ُٔٞح :ٍٛٞس حُـالف*    حُ٘ٔخُء ٤ُٔض  ؿٞحٍ ٍ ٝحَُؿخ

 4 ٙ   حرٖ حُزِي                             /    حػيحى   أ٤ٓخىحً 

 4  ٙ                 ٗخ٤ٛشٌ ًخًرشٌ هخ١جش  :ٝحكش حال٣ٔخٕ  *

كِظل٤خ حَُٔأس ..حُ٘ٔخُء هخىٓخص ٣ٝلٌٖٔ حُؼخُْ:  ٓوظخٍحص *

                       5  ٙ                       ح٣ٖٔ ٛخُق/رو٣ِْٝٔو٢ حَُؿَ   

  حُِٓخُي ك٠ ٜٗخث٠ حك٣َو٤خ                         :  ًٍٖ ح٣َُخٟش *

 6ٙ   ًخرظٖ ٤ًٔٞ                                       / اػيحى 

                ُزٖ حُؼٜلٍٞ كو٤وش ٓئًيس                 :ٍ ٝؿُٜش ٗع*

 6 ٙ                                            ك٘خٕ ري٣غ/روِْ 

حٍٝ حَٓأس ) ػ٠ِ ٛخٖٓ حُٔ٘خظَس ر٤ٖ ٤ٛالٍٟ : ٓوظخٍحص*

 7 ٙ                     ...ٝىٝٗخُي طَحٓذ  (طظَٗق َُِثخٓش

 8               ٙ          (ٖٓ أِٗض؟)ه٤ٜيس:  ًٍٖ حألىد *

                           9ٙ   ر٘ض ح٤َُ٘ /اػيحى  حُ٘ٔخء حُؼ٤٘يحص:  ُي ٣خ ٤ٓيط٠*

 9ٙ                      :               رو٤ش ٍٛٞس حُـالف  *

ٓٔـي حُِٔطخٕ حرٞحُؼال  :حُظ٠ ال٣ؼَكٜخح٣َُٜٕٔٞ َٜٓ*

 10ٙ    ٣ًَْ حرٞحُؼِحثْ   /ىحػيحى   رل٠ رٞالم رخُوخَٛس

 11 ٙ           ًٝالّ حُ٘خّ هظخٕ حالٗخع   :حَُحٟ حالهَ *

 "  ًلَ ح٤ُ٘ن"حُـَم   ك٠ ٓخس أ   ّ:ٗخكٌس حُٔؼخٍٟش * 

 11ٙ            ػٜخّ ٓل٠٤ حُي٣ٖ / روِْ ؟ٝأ٣ٖ حُلو٤وش

                                                      ٍكوخً رخُو٣ٍَٞ:ُِٔ٘خه٘شه٤٠ش *

                12ٙ                                      حَُٜٟٔ حك٘يٟ/ روِْ

                                  13ٙ                             :ًٍٖ ح٤٣َُٜٖٔ رخُوخٍؽ  *

ُٔخًح ُْ َٟٗ حُظلَٕ ك٠ أ٣خّ :  ٛللش ٖٓ ؿ٤َػ٘ٞحٕ*

 14 ٙ                    ٍٗخ ػ٠ٗٞ/ روِْ  ؟"ح٠٘٤ُٔ ؿ٤ذ"

َّٖن  ": ٛللش حُٔ٘ٞػخص  * !!!                   ٝ أهٞحطٜخ"  ُٛ

 15ٙ                                        ػزيهللا ٓلٔٞى/ روِْ
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ى ٓلٔي ػٔخٍس...... حُٔؼ٠٘ حُلو٤و٢ ُإلٛالف           :حُ٘و٤ٜش حألكٞحٍ ىكظَ  
 

إ أ٣ٍي اال حإلٛالف ٓخ حٓظطؼض ٝٓخ طٞك٤و٢ اال رخهلل : "ٛٞ ٍٓخُش حألٗز٤خء ٝح٤َُِٖٓٔ- ػ٠ِ َٓ حُظخ٣ٍن حإلٗٔخ٢ٗ-ُوي ًخٕ حإلٛالف 

ٜٓ٘خؽ ٓظ٤ِٔ ػٖ ٗظخثَٙ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حألٜٗخف حُل٣ٌَش - ك٢ حَُإ٣ش حإلٓال٤ٓش-, ُٝإلٛالف (88ٛٞى )" ػ٤ِٚ طًِٞض ٝا٤ُٚ أ٤ٗذ

. ٝحُلِٔلخص ٝحُل٠خٍس حُظ٢ حٗظَ٘ص ٝٓخىص هخٍؽ ا١خٍ حإلٓالّ

كخإلٛالف حإلٓال٢ٓ ٤ُْ طـ٤٤َح ؿِث٤خ ٝال ٓطل٤خ, ٝاٗٔخ ٛٞ طـ٤٤َ ٗخَٓ ٝػ٤ٔن, ٣زيأ ٖٓ حُـٌٍٝ, ٣ٝٔظي ا٠ُ ٓخثَ ٓ٘خك٢ حُل٤خس, 

                                                                                                                      .رَ اٗٚ ال ٣وق ػ٘ي ٤ٓخى٣ٖ حُل٤خس حُي٤ٗخ, ٝاٗٔخ ٣ـؼَ ٛالف حُي٤ٗخ حُٔز٤َ ا٠ُ حُٜالف ٝحُٔؼخىس ك٤ٔخ ٍٝحء ٌٛٙ حُل٤خس حُي٤ٗخ

ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ " -حُطزوش"ًٔخ أٗٚ ال ٣َٜٔ حُلَى, ًَِٓح ػ٠ِ "- حُلَىح٤ٗش"ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ حٌُٔحٛذ " -حُلَى"ٝٛٞ ال ٣وق ػ٘ي 

                                                                                  ..حُٟٞؼ٤ش ٝحُٔخى٣ش- ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حٌُٔحٛذ ٝحُلِٔلخص حالؿظٔخػ٤ش ح٤ُٔخ٣ٍش

ٝاٗٔخ ٣زيأ حإلٛالف حإلٓال٢ٓ رخُلَى, ٤ٌُٕٞ ٓ٘ٚ حألٓش ٝحُـٔخػش, كخإلٓالّ ى٣ٖ حُـٔخػش  ٝحُـٔخػش أَٗٔ ٝأٝٓغ ٖٓ حُطزوش , 

ٝريٕٝ ٛالف حألكَحى ُٖ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى ٛالف كو٤و٢ ُألْٓ ٝحُـٔخػخص , ٌُٜٝٙ حُلو٤وش ٖٓ كوخثن حإلٓالّ ؿٔؼض حُظٌخ٤ُق حَُ٘ػ٤ش 

ألٕ ٛالف حُلَى ٛٞ ح١ٌُ ٣ئِٛٚ ُِو٤خّ رخُلَحثٞ حالؿظٔخػ٤ش ٝحُٔ٘خًٍش ك٢ - حٌُلخث٢" -حالؿظٔخػ٢"ٝ" حُلَى١"حإلٓال٤ٓش ر٤ٖ 

رَ ُوي ٍكغ حإلٓالّ ٓوخّ حُظٌخ٤ُق حالؿظٔخػ٤ش كٞم ٓوخّ .... حٌُٔٞٗش ٖٓ حألكَحى -حُؼَٔ حُؼخّ, ح١ٌُ طؼٞى ػٔخٍٙ ػ٠ِ حُـٔخػش 

حُظٌخ٤ُق حُلَى٣ش, ػ٘يٓخ ؿؼَ اػْ حُظوِق ػٖ حُظ٤ٌِق حُلَى١ ٓوٍٜٞح ػ٠ِ حُلَى ٝكيٙ , ر٤٘ٔخ اػْ حُظوِق ػٖ حُظ٤ٌِق حالؿظٔخػ٢ 

                                                                                                     .ٗخَٓ ُألٓش ؿٔؼخء, رَ ٍٝكغ حإلٓالّ ػٞحد حُظٌخ٤ُق حُلَى٣ش اًح ٢ٛ أى٣ض ك٢ ؿٔخػش ٝحؿظٔخع

ٌُٜٝٙ حُلو٤وش ًخٗض ٍٛزخ٤ٗش حإلٓالّ ٢ٛ حُـٜخى , أ١ رٌٍ حُٞٓغ ٝحٓظلَحؽ حُـٜي ٝحُطخهش ك٢ أ١ ٤ٓيحٕ ٖٓ ٤ٓخى٣ٖ حُؼَٔ حُٜخُق 

٢ٛ ػ٠ِ حُؼٌْ ٖٓ حُؼُِش حُظ٢ طي٣َ ظَٜٛخ ُألٓش - ك٢ حإلٓالّ - ك٢ حُل٤خس, كخُـٜخى ٤ُْ حُؼَٔ حُوظخ٢ُ ٝكيٙ, ٝحَُٛزخ٤ٗش 

. ٝحالؿظٔخع ٝحُٜخُق حُؼخّ

ٖٓ ٖٓ٘ هللا ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ " ٓ٘ش"ك٢ حإلٓالّ, طليع ػ٘ٚ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ رخػظزخٍٙ - رٌٜح حُٔؼ٠٘ - ٝاػالء ُٔوخّ حإلٛالف 

": حٌُٝحص"٤َُ٘ٔ " حٌُحص"كخُظـ٤٤َ حإلٛالك٢ الري إٔ ٣زيأ ٖٓ .. ٖٓ هٞح٤ٖٗ حالؿظٔخع حُل٠خ١ٍ, ال طزي٣َ ُٚ ٝال طل٣َٞ" هخٗٞٗخ"ٝ

ًُي رؤٕ هللا ُْ ٣ي ٓـ٤َح ٗؼٔش أٗؼٜٔخ ػ٠ِ هّٞ كظ٠ ٣ـ٤َٝح ٓخ ",  (11حَُػي)" إ هللا ال ٣ـ٤َ ٓخ روّٞ كظ٠ ٣ـ٤َٝح ٓخ رؤٗلْٜٔ"

                                     (.53حألٗلخٍ)" رؤٗلْٜٔ ٝإٔ هللا ٤ٔٓغ ػ٤ِْ

ُٜخ هٞح٤ٜٗ٘خ, ًخٗض ُٚ ىٍٝحص طَٜ ٓخ حٗوطغ, ٝطـيى ٓخ ٍع, ٝطَطلغ رخألْٓ ٝحُل٠خٍحص ٖٓ حُظَحؿغ " ٓ٘ش"ٝألٕ حإلٛالف 

: ٝػٖ ٌٛٙ حُ٘خك٤ش ٖٓ ٖٓ٘ حإلٛالف ٣ليػ٘خ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ك٤وٍٞ.. ٝحالٗلطخ١ كظؼ٤يٛخ ا٠ُ ىٍٝحص حُظويّ ٖٓ ؿي٣ي

ال ٣ِحٍ حُـٍٞ رؼي١ اال ه٤ِال كظ٠ ٣طِغ, كٌِٔخ ١ِغ ٖٓ حُـٍٞ ٢ٗء ًٛذ ٖٓ حُؼيٍ ٓؼِٚ, كظ٠ ٣ُٞي ك٢ حُـٍٞ ٖٓ ال ٣ؼَف ؿ٤َٙ, "

ٍٝحٙ " ػْ ٣ؤط٢ هللا طزخٍى ٝطؼخ٠ُ رخُؼيٍ, كٌِٔخ ؿخء ٖٓ حُؼيٍ ٢ٗء ًٛذ ٖٓ حُـٍٞ ٓؼِٚ, كظ٠ ٣ُٞي ك٢ حُؼيٍ ٖٓ ال ٣ؼَف ؿ٤َٙ

                                                                               .حإلٓخّ أكٔي

.. ًٌُي كيػ٘خ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ػٖ إٔ حُٜالف ٝحإلٛالف هي ًخٕ ٓ٘ش ؿ٤ٔغ حُ٘زٞحص ٝحَُٓخالص, ٣َ١ٝن ٓخثَ حألٗز٤خء ٝح٤َُِٖٓٔ

ك٢ حُؼَٔ - ٖٓ ػْ-ٝح١ٌُ ٣ظـ٠ِ .. ح١ٌُ ٣ؼ٤ي ٤ٛخؿش حإلٗٔخٕ ٤ٛخؿش ا٣ٔخ٤ٗش" حإل٣ٔخٕ"ك٘وطش حُزيء ك٢ ٓخثَ حَُ٘حثغ حُٔٔخ٣ٝش ٢ٛ 

كزيح٣ش حإلٛالف اٗٔخ طزيأ رخُٜالف ح١ٌُ طظـ٤َ رٚ حُـٌٍٝ ٝحألٍٛٞ ٝحُٔ٘طِوخص ٝحُٔزخىة .. حُٜخُق ٝحُِٜٔق ٌَُ ٤ٓخى٣ٖ حُل٤خس

ٝح٣ُٜٞخص ٝحُلِٔلخص ٝحُؼوخكخص, ٍٝإ٣ش حإلٗٔخٕ ٌُِٕٞ, ٝٓٞهؼٚ ٖٓ ٌٛح حُٞؿٞى, ٍٝٓخُظٚ ك٤ٚ, ٤ُظلٍٞ ٌٛح حُٜالف ا٠ُ اٛالف 

 .ٗخَٓ ٌَُ ٤ٓخى٣ٖ حُلَٝع ك٢ ٓخثَ ٓ٘خك٢ حُل٤خس

 

كخُٔـظٔؼخص حُظخُٔش حُظ٢ ٣ـ٤ذ ك٤ٜخ ٝػٜ٘خ حإلٛالف, هي ٤ٜ٣زٜخ .. ٝك٢ حُٜٔ٘خؽ حإلٓال٢ٓ ال ٣ٌل٢ حُٞهٞف ػ٘ي حُٜالف حُلَى١

,  ر٤٘ٔخ حُٜالى ال ٣طخٍ حُٔـظٔؼخص  (25حألٗلخٍ)" ٝحطوٞح كظ٘ش ال ط٤ٜزٖ ح٣ٌُٖ ظِٔٞح ٌْٓ٘ هخٛش"حُٜالى ٓغ ٝؿٞى حُٜخُل٤ٖ ك٤ٜخ 

, كخُٜالف (117ٛٞى)" ٝٓخ ًخٕ ٍري ٤ُِٜي حُوَٟ رظِْ ٝأِٜٛخ ِٜٓلٕٞ"حُظ٢ ك٤ٜخ ِٜٓلٕٞ ٣ـخٛيٕٝ ك٢ ٓز٤َ حإلٛالف حُؼخّ 

  حًَح٠ٓ ٗـْ/ حػيحى ّ                                                                               .حُلَى١ ال ٣ـ٢٘ ػٖ حُٜالف حُؼخّ
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   (ناصيٌة كاذبٌة خاطئة ( :واحة  االيمان

                 

 ٓخ ٢ٛ حُ٘خ٤ٛش ُٝٔخًح ٢ٛ ًخًرش؟

 (ٝؿيحً ػَٜ حإل٣ٔخٕ)ك٢ ًظخرٚ !حُٔؼِٞٓٚ ٍحثؼش ٓزلخٕ هللا

 ٣وٍٞ ح٤ُ٘ن ػزي حُٔـ٤ي حُِٗيح٢ٗ روٜٞٙ ٍٓٞس حُؼِن

ًال ُجٖ ُْ ٣٘ظٚ ُ٘ٔلؼخً )ً٘ض أهَأ ىحثٔخ هٍٞ هللا طؼخ٠ُ :

ٝحُ٘خ٤ٛش ٢ٛ ٓويٓش حَُأّ . (ٗخ٤ٛش ًخًرش هخ١جش* رخُ٘خ٤ٛش 

ُٔخًح .. ًٝ٘ض أٓؤٍ ٗل٢ٔ ٝأهٍٞ ٣خ ٍد حً٘ق ٢ُ ٌٛح حُٔؼ٠٘

هِض ٗخ٤ٛش ًخًرش هخ١جش؟ ٝطلٌَص ك٤ٜخ ٝرو٤ض أًؼَ ٖٓ ػَ٘ 

ا٠ُ ًظذ حُظل٤َٔ كؤؿي حُٔل٣َٖٔ  ٓ٘ٞحص ٝأٗخ ك٢ ك٤َس أٍؿغ

حَُٔحى ٤ُٔض ٗخ٤ٛش ًخًرش ٝاٗٔخ حَُٔحى ٓؼ٠٘ : ٣وُٕٞٞ 

ٓـخ١ُ ٤ُْٝ كو٤و٤خ كخُ٘خ٤ٛش ٢ٛ ٓويٓش حَُأّ ٌُُي أ١ِن 

 .. (ك٢ ك٤ٖ إٔ حُٔوٜٞى ٛخكزٜخ)ػ٤ِٜخ ٛلش حٌٌُد 

ٝحٓظَٔص ُي١ حُل٤َس ا٠ُ حٕ ٣َٔ هللا ٢ُ رلؼخ ػٖ حُ٘خ٤ٛش 

ًٝخٕ ًُي ك٢ ٓئطَٔ ١ز٢ ػوي ك٢ حُوخَٛس  )هيٓٚ ػخُْ ً٘ي١ 

ٌٓ٘ ه٤ٖٔٔ ٓ٘ش كو٢ طؤًي ُ٘خ إٔ ؿِء حُٔن ح١ٌُ : هخٍ ك٤ٚ  (

ٛٞ حُٔٔجٍٞ ػٖ حٌٌُد " حُ٘خ٤ٛش"طلض حُـزٜش ٓزخَٗس 

كِٞ هطغ ٌٛح حُـِء ٖٓ .. ٝحُوطؤ ٝحٗٚ ٜٓيٍ حطوخً حُوَحٍحص 

حُٔن ح١ٌُ ٣وغ طلض حُؼظٔش ٓزخَٗس كبٕ ٛخكزٚ ال طٌٕٞ ُٚ 

ٝألٜٗخ ٌٓخٕ حالهظ٤خٍ .... اٍحىس ٓٔظوِش ٝال ٣ٔظط٤غ إٔ ٣وظخٍ

أ١ ٗؤهٌٙ ٝٗلَهٚ رـ٣ََطٚ  (ُ٘ٔلؼخ رخُ٘خ٤ٛش): هخٍ هللا طؼخ٠ُ 

ٝرؼي إٔ طويّ حُؼِْ أٗٞح١خ ٝؿيٝح إٔ ٌٛح حُـِء ٖٓ ... 

رل٤غ ال ٣ِٔي حُويٍس )حُ٘خ٤ٛش ك٢ حُل٤ٞحٗخص ٟؼ٤ق ٝٛـ٤َ 

ٝا٠ُ ٌٛح ٤٘٣َ ح٠ُُٞٔ ٓزلخٗٚ  (ػ٠ِ ه٤خىطٜخ ٝطٞؿ٤ٜٜخ

ٝؿخء ك٢  .... (ٓخ ٖٓ ىحرش اال ٛٞ آهٌ ر٘خ٤ٛظٜخ): ٝطؼخ٠ُ

حُِْٜ ا٢ٗ ػزيى حرٖ ػزيى حرٖ أٓظي : "حُلي٣غ ح٣َُ٘ق

ُٝلٌٔش ا٤ُٜش َٗع هللا إٔ طٔـي ٌٛٙ ". ٗخ٤ٛظ٢ ر٤يى

حُ٘خ٤ٛش ٝإٔ ططؤ١ت ُٚ كظوَؽ حُ٘ل٘خص حُٔخُزش ٖٓ حَُأّ 

أ٠ُ حألٍٝ ٣َٜٝ حُيّ ا٠ُ أؿِحء حُيٓخؽ ًِٜخ ك٤ـ٣ٌٜخ 

رخُ٘ل٘خص حُٔٞؿزش حُظ٢ ٣لظخؿٜخ ٝألٕ ك٢ حُيٓخؽ ٗؼ٤َحص 

ى٣ٞٓش ال ٣َٜ ا٤ُٜخ حُيّ اال رخُٔـٞى ٌٝٛس ٖٓ كٌٔش هللا 

 (ٝٓخ أٝط٤ظْ ٖٓ حُؼِْ اال ه٤ِالً  ) ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ

 (ٓ٘وٍٞ ٖٓ ٓٞهغ حألْٛ

   :صورة الغالف
ٍُ ٤ُٔٞحٍ ٍ حُ٘ٔخُء ٤ُٔض ؿٞح أ٤ٓخىحً   ٝحَُؿخ

 
كان نتيجة حتمية لعصور الجيل التى عاشتيا الشعوب 

االسالمية منذ بداية القرن الخامس عشر ان  سيطر فكر 
التخمف وتشكل العقل االسالمى  لدى جموع الناس عمى ان 

الرجل ىو السيد الذى يجب ان يطاع والمرأة ىى من الجوارى 
التى يجب ان تحجب عن الرؤية حفاظا عمييا وخوفا منيا  

وىى رؤية خاطئة ومخالفة تماما لروح , ومن انحرافيا 
إن االسالم , االسالم دين المساواة والتفكر فى آالء اهلل 

ساوى بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات  وجعل 
التفاضل بين البشر ليس بسبب الجنس او المون ولكن 

بالتقوى  
وجعل الحساب عمى العمل قال رسول اهلل صمى اهلل عميو 

إن اهلل فى  .  (كمكم راع وكل راٍع مسؤل عن رعيتو)وسمم
وىذا  (إنى جاعل فى األرض خميفة)كتابو العزيز يقول 

,          الخميفة ذكرا كان او انثى ال فرق بين األثنين 
فمماذا نخالف قول اهلل ونفرق بين الرجل ونجعمو سيدا وبين 

 !!!!! جارية؟االمرأة ونجعمو

حرٖ حُزِي / روِْ 



 
 

5 

 

ه1437 ذو الحجة                        ( عشرة  التاسعة السنة) 225  العدد                       م 2016  سبتمبر  

 
                        فمتحيا المرأة ويسقط الرجل..النساُء قادمات ويحكمن العالم: ٓوظخٍحص 

ن ماتت" ,ىذا المثل الدارج عند اليونانيين , يبدو من الوىمة األولى وكأنو مجرد مقولة عابرة ال أساس ليا فى الواقع, "ال تثق بالمرأة حتى وا 

كل النساء عاىرات إال أمى :" وحقيقة األمر أن الواقع نفسو ال يثق بالمرأة ,حتى أن شاعر المرأة نزار قبانى لم يثق فييا وقال شعره الشيير

وليس معنى ذلك أننى أتفق مع ما قالو نزار , ال عمى اإلطالق ولكن نأخذ منو فقط أن المرأة كائن من " ليس احتراما ليا ولكن تقديرا ألبى

 الصعب أن نثق فيو

ومن يمعن فى خريطة العالم حاليا ويرى كيف يتحول الحكام إلى حاكمات, وكيف يخرج الممك من بوتقة الرجل وييرع لتقتنصو المرأة يوقن .

بال شك أن النساء قادمات ال محالة , وأن المرحمة التى يعيشيا اإلنسان حاليا ىى مرحمة فارقة بالنسبة لممرأة , فقديما كان النساء يطمبن 

فقط مجرد الخروج من بيوتين ثم جاءت الفرصة مواتية لممرأة بعد ذلك لتتمكن من العمل بل واخترقت جميع المين , واآلن تتحول المرأة 

فى انجمترا تحكم سيدة ,واحدة من أكبر الدول واإلمبراطوريات التاريخية وىى تيريزا ماى رئيس الوزراء, وفى الواليات .حاليا لتحكم العالم كمو

المتحدة نالت ىيالرى كمينتون ثقة الحزب الديمقراطى وتعد المرشح األقوى حاليا لتولى رئاسة أقوى دولة فى العالم عسكريا فى ظل منافسة 

ىى األسيل مع دونالد ترامب المرشح األضعف من وجية نظرى, وفى ألمانيا نجد المرأة الحديدية أنجيال ميركل,وفى كوريا الجنوبية تترأس 

وفى الدنمارك تترأس الوزراء ىيمى تورنينج شميت وفى .الدولة بان غن ىى وىى واحدة من الدول االقتصادية والعسكرية الكبرى فى آسيا

كرواتيا تتولى رئاسة الوزراء كوليندا غرابار كيتاروفيتش وفى النرويج تتولى رئاسة الوزراء إرنا سولبرغ وفى ليتوانيا تتولى رئاسة الدولة داليا 

جريبوسكايتى,كما تتولى رئاسة دولة مالطة لويز كوليرو بريكا , وفى كوسوفو تترأس الجميورية , سيدة مسممة تدعى عاطفة يحيى أغا, 

وفى أفريقيا الوسطى تترأس الدولة حاليا كاثرين سامبا بانزا, وىذا فقط عمى مستوى الرئاسة ورئاسة الوزراء حاليا أما إذا تحدثنا فى السنوات 

العشر األخيرة سنجد كثيرة من النساء الالتى تولينا أعمى المناصب فى دول العالم وعمى سبيل المثال ال الحصر آخر رئيسة لمبرازيل ديمما 

وعمى المستوى النيابى تتواجد المرأة بشكل .روسيف التى عزليا البرلمان منذ أيام قميمة وكذلك رئيسة األرجنتين السابقة كرستينا فيرنانديز

قوى فى مجالس العموم فى دول أيسمندا والسنغال وفنمندا وجنوب أفريقيا ورواندا وكوبا واندورا ونيكاراجوا وسيشل, وفيما يخص المناصب 

القيادية فى كبرى مؤسسات العالم حاليا نجد اليولندية خديجة غريب فى منصب رئيس البرلمان فى ىولندا,كرستين الجارد فى منصب مدير 

   .عام صندوق النقد الدولى

(      9البقية صفحة  )
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      ٝؿُٜش ٗظَ

 ُزٖ  حُؼٜلٍٞ  كو٤وٚ  ٓئًيٙ       

َٛ طؼِْ إٔ ُزٖ حُؼٜلٍٞ كو٤وش ٤ُْٝ رو٤خٍ 

َٟد حُٔؼَ ًؼ٤َحً ُِيالُش ػ٢ِ ؿِذ حُٔٔظل٤َ رِزٖ حُؼٜلٍٞ ٖٝٓ 

.. ؟؟ ًٝخٗض اؿخرظي !حُٔئًي رخٗي َٛ ٓؤُض ٗلٔي َٛ ُِؼٜلٍٞ ُزٖ 

طؼخُٞ ُظظؼَكٞ   : ٌُٖ حُؼـ٤ذ رؤٕ ُِؼٜلٍٞ ُزٖ رخُلؼَ   رخُطزغ ال

كَٜ ُِؼٜلٍٞ ُزٖ ؟  ٓؼخٗخ ػ٢ِ ٌٛٙ حُٔؼِٞٓش حُٔؼ٤َس ُِيٛ٘ش

ُِؼٜلٍٞ ُز٘خً ًٔخ ُـ٤َٙ ٖٓ حُط٤ٍٞ ٝال٣وظِق ك٢ ط٤ًَزٚ ح٤ٔ٤ٌُخث٢ 

 )ػٖ ُزٖ أ١ ك٤ٞحٕ آهَ , كٜٞ ٣لظ١ٞ ػ٠ِ ٓخىس رَٝط٤٘٤ٚ 

ٌُٖٝ .ٝىٖٛ , ٌَٝٓ حُالًظُٞ, ٢ٛٝ ٗلْ ٌٓٞٗخص حُِزٖ  (ًخ٣ُِ٘ؿ٤ٖ

ُزٖ حُط٤ٍٞ ػخٓش ٣وظِق ػٖ ُزٖ حُل٤ٞحٗخص حألهَٟ ك٢ رؼٞ 

هٞحٛٚ حُطز٤ؼ٤ٚ ألٗٚ ٤ُْ رٔخثَ , ٌُٝ٘ٚ ػ٠ِ ٤ٛجٚ كظخص أر٤ٞ 

ك٤غ . حُِٕٞ ٖٛ ٣َٓغ حُظٌَٔ أٗزٚ ٓخ٣ٌٕٞ رلظخص حُـزٖ حألر٤ٞ 

أٗٚ ك٢ ُٖٓ ك٠خٗٚ حُز٤ٞ ٣ظلٍٞ ح٤ُٔ٘ؾ حُيحه٢ِ ُل٣ِٜٞش حُطخثَ 

طلٍٞحً ى٤٘ٛخ ٣ِٝىحى ٓٔي حُـ٘خء حُٔزطٖ ٌُٜٙ  حُل٣ِٜٞش ك٤زِؾ ك٢ 

ٌٛح ٝػِٔخ رؤٕ .حألٗخع ٤ِٓٔظَح ٜٝٗق, ٝك٢ حًٌٍُٞ ػالػش ٤ِٓٔظَحص 

ٌٛح حُـ٘خء ال٣ِ٣ي ك٢ حألٝهخص حُؼخى٣ش ػ٠ِ ؿِء ٖٓ ػَ٘س أؿِحء ٖٓ 

ٌُُي . ٣ٝلَُ ًال ٖٓ حًٌَُ ٝحألٗؼ٠ حُِزٖ ٖٓ حُل٣ِٜٞٚ . ح٤ُِٔٔظَ 

ُٝؼِ٘خ ؿ٤ٔؼخ ٍأ٣٘خ ٤ًق ط٠غ .٣٘ظَى ًالٛٔخ ك٢ ا١ؼخّ حُٜـخٍ 

حُؼٜلٍٞس ٓ٘وخٍٛخ ك٢ كْ كَحهٜخ ٓؼظوي٣ٖ أٜٗخ ططؼْٜٔ كو٢ كزٚ 

ٌُٜٝ٘خ ك٢ حُٞحهغ ططؼْٜٔ ُز٘خً كو٤و٤خً طٌٕٞ ك٢ ....ٗؼ٤َ أٝ هٔق أٝ

حُل٣ِٜٞش ٝطوّٞ ربٓظَؿخػٚ ح٠ُ كٜٔخ ٖٝٓ ػْ ح٠ُ ٓ٘وخٍٛخ ٝٓ٘ٚ 

إً ُزٖ حُؼٜلٍٞ كو٤وش ٤ُٝٔض هَحكٚ ٝٓخُحٍ رؼٞ .حُىلَحهٜخ 

حُؼِٔخء ٣ٔظويٕٓٞ ١خثَح ًخُلٔخٓٔؼال ك٢ ٓؼخ٣َس َٕٛٓٞ حُـيس 

حُ٘وخ٤ٓش حُٔيٍ ُِزٖ  ك٤غ أٗٚ ك٢ ُٖٓ ك٠خٗٚ حُز٤ٞ ٣ظلٍٞ ح٤ُٔ٘ؾ 

حُيحه٢ِ ُل٣ِٜٞش حُطخثَ طلٍٞحً ى٤٘ٛخ ٣ِٝىحى ٓٔي حُـ٘خء حُٔزطٖ 

حُل٣ِٜٞش ك٤زِؾ ك٢ حألٗخع ٤ِٓٔظَح ٜٝٗق, ٝك٢ حًٌٍُٞ ػالػش  ٌُٜٙ

 .٤ِٓٔظَحص 

ٌٛح ٝػِٔخ رؤٕ ٌٛح حُـ٘خء ال٣ِ٣ي ك٢ حألٝهخص حُؼخى٣ش ػ٠ِ ؿِء ٖٓ 

٣ٝلَُ ًال ٖٓ حًٌَُٝحألٗؼ٠ حُِزٖ ٖٓ . ػَ٘س أؿِحء ٖٓ ح٤ُِٔٔظَ 

ُٝؼِ٘خ ؿ٤ٔؼخ ٍأ٣٘خ .ٌُُي ٣٘ظَى ًالٛٔخ ك٢ ا١ؼخّ حُٜـخٍ . حُل٣ِٜٞٚ 

٤ًق ط٠غ حُؼٜلٍٞس ٓ٘وخٍٛخ ك٢ كْ كَحهٜخ ٓؼظوي٣ٖ أٜٗخ ططؼْٜٔ 

ٌُٜٝ٘خ ك٢ حُٞحهغ ططؼْٜٔ ُز٘خً كو٤و٤خً ....كو٢ كزٚ ٗؼ٤َ أٝ هٔق أٝ

طٌٕٞ ك٢ حُل٣ِٜٞش ٝطوّٞ ربٓظَؿخػٚ ح٠ُ كٜٔخ ٖٝٓ ػْ ح٠ُ ٓ٘وخٍٛخ 

إً ُزٖ حُؼٜلٍٞكو٤وٚ ٤ُٝٔض هَحكٜٞٓخُحٍ رؼٞ . ٝٓ٘ٚ حُىلَحهٜخ 

حُؼِٔخء ٣ٔظويٕٓٞ ١خثَح ًخُلٔخٓٔؼال ك٢ ٓؼخ٣َس َٕٛٓٞ حُـيس 

 حُ٘وخ٤ٓش حُٔيٍ ُِزٖ

ك٘خٕ ري٣غ  /حهظ٤خٍ 

 :ًٍٖ ح٣َُخٟش

حُِٓخُي ك٠ ٜٗخث٠ أرطخٍ اك٣َو٤خ         

 
ٛؼي حُِٓخُي ُٜ٘خث٠ ىٍٟٝ أرطخٍ اك٣َو٤خ َُِٔس حُٔخرؼش ك٠ طخ٣ٍوٚ 

رؼي طوط٠ حُٞىحى حُٔـَر٠ ك٤غ طؤَٛ حُل٣َن حألر٤ٞ ٌُٜح حُيٍٝ ٖٓ 

 1996 1994ٝ 1993ٝ 1986ٝ 1984ٝ َٓحص أػٞحّ 6هزَ 

طخ٣ٍن حُِٓخُي ك٠ ٜٗخث٠   . َٓحص5 ٝكٜي حُِٓخُي حُِوذ 2002ٝ

ىٍٟٝ حألرطخٍ هزَ حُٜ٘خث٠ حُٔخرغ حٌُٟ ٤ِٓظو٠ ك٤ٚ حألر٤ٞ ٓغ ٖٛ 

 أًظٞرَ ػ٠ِ إٔ 15 أٝ 14ىٝحِٗ حُـ٘ٞد اك٣َو٠ ك٠ حٌُٛخد أكي أ٣خّ 

.  ٖٓ حَُٜ٘ حُوخى22ّ أٝ 21طوخّ ٓزخٍحس حُؼٞىس ك٠ َٜٓ أكي ٠ٓٞ٣ 

 ا٠ُ ٜٗخث٢ ى١ٍٝ أرطخٍ اك٣َو٤خ  هي ٛؼي ٗخى١ حُِٓخُي ح١ًَُٜٔٝخٕ

ٌَُس حُويّ, ػ٠ِ كٔخد حُٞىحى ح٣َُخ٢ٟ حُٔـَر٢, ٍؿْ هٔخٍطٚ 

 24ك٢ ٓزخٍحس ٓـ٘ٞٗش ؿٔؼظٜٔخ حُٔزض,  (5-2)أٓخٓٚ 

ٝطويّ حُل٣َن حُٔـَر٢ رٜيك٤ٖ ػزَ ًَ ٖٓ ٤ِ٣ٝخّ .أ٣ٍِٞ/ٓزظٔزَ

طٞح٤ُخ, هزَ إٔ  (19 12ٝ)ؿزٍٞ, ٝآٔخػ٤َ حُليحى ك٢ حُيه٤وظ٤ٖ 

. ٣35ٔـَ حٌُِِٓخ١ٝ رخْٓ ٢َٓٓ ٛيف طل٤ِٚ حُلخٍم ك٢ حُيه٤وش 

ٖٝٓ ػْ ػخى ٤ِ٣ٝخّ ؿزٍٞ ٝأٟخف حُٜيف حُؼخُغ ألٛلخد حألٍٝ ك٢ 

 . حُيه٤وش حأله٤َس ٖٓ ُٖٓ ح١ُٞ٘ حألٍٝ

ٝأٗؼٖ حٌُٞٗـ٢ُٞ حُٜٔخؿْ كخر٣َْ ٗـ٢ٔ٤ أٝٗيحٓخ آٓخٍ حُٞىحى 

 ٖٓ َٟرش 64, 56ٝ)رظٔـ٤ِٚ ٛيك٤ٖ ٓظظخ٤٤ُٖ ُٚ ك٢ حُيه٤وظ٤ٖ 

ٝػ٘يٓخ ًخٕ حُل٣َن حُٔـَر٢ ٣زلغ ػٖ ٛيف حُظؤَٛ . (ؿِحء

حُٔخىّ, طؤُن حُٜٔخؿْ ح٤ُ٘ـ١َ٤ ٓظخ٠ِٗ حٝٛخ٣ٝظ٠٘ ٝحهظ٘ٚ حُٜيف 

                                                        . ٤ُو٢٠ رٌُي ػ٠ِ آٓخٍ حُٞىحى81حُؼخ٢ٗ ُِل٣َن ح١َُٜٔ ك٢ حُيه٤وش 

"كيمو" إعداد كابتن 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%83%D8%AF%D9%87?source=feed_text&story_id=192487617842341
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%83%D8%AF%D9%87?source=feed_text&story_id=192487617842341
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              :ركه األدب

 من أنِت ؟                              
 

  روائى ُتوحيَن ِشعرى ُترسلين          تسكنيَن دمائى    كْيَما  أنتِ  من 
 دوائى و كتنها  أمـلى  و  كـلُ              ِبَبـلةٍ   الغمام   من  بين ِ تتتينَ 

ـِفةٍ    الوريدِ  إلـى   تتسللين   سمائى و    بساحتى  تتحكمين            بـ
 لِك  بكل ِ و فائى الُمحُب  وأنا             تتراقُص األشواُق بين جوانحى

  و إبائى  تمنعى فيها  فنزعُت            مشوقة ً    الفؤاِد    آاتُ  تتعالى
  اللألالِ  فتبوُف عرَش جمالِك             حيرة ً  منى  الـبواُت   تتردُد 
  أآوائى  قاععِ   فى  فتشُدنى               متيماً  فى بحر  الغرام ِ  وأآيُم 

  يكوُن   فنائى وبلحِظ  عينيِك               تتلمى أنِت حتى فى آواكِ  من 
 وإإا نتيِت أعيُش فى الصحراالِ             دائمٌ    نعيٌم      بقربِك  الدنيا  و

 أمُر  تحركى  و  بقائى بيديِك               تملُكين زمامى  يا من  أنتِ  من
 تتزاحُم  الفتياُت   فى  إرضائى            ترفعاً  األميَر   الإى كنُت  وأنا 

 يرقُصَن  فرحاً  فى سبيِل لقائى            غادةٍ   فى   غادة ٍ من    متنقالً 
 الستار ممزقاً   لردائى كشف             حياتي  قد أضَج    ُحُبِك  واليوم

  األآـواالِ  سافرُ   صنٌم  والحبُ             للهوى  ُكفراً   األصناَم  ستحِبمُ 
  الحياة  بدمعٍة  و شقاالِ  نحيا              تجتاحنا  حماقةٍ  غيرُ  الُحُب  ما 

 بعَد  بوِل َعناالِ  أفقُت  منُع  و            أعيشعُ   كنُت    الوآمُ  أنِت إأل ما
 

 

ٗؼَ حرٖ حُز٤َ٘ 
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... طَحٓذ ٝىٝٗخُي (حٍٝ حَٓأس طظَٗق َُِثخٓش) ػ٠ِ ٛخٖٓ حُٔ٘خظَس ر٤ٖ ٤ٛالٍٟ :ٓوظخٍحص  

       
 

ٕ٘ان " دٚٔاٌذ ذشاِة"ٚ" ٘يالسٜ وٍيٕرْٛ"عٍٝ ٘اِؼ إٌّاظشج اٌغاخٕح ٚاٌّٛاجٙح اٌمٛيح تيٓ ِشؽذٝ اٌشئاعح األِشيىييٓ 

تعط اٌشِٛص ٚاأليمٛٔاخ اٌرٝ داٚي وً ِّٕٙا ئسعاٌٙا عٛاء عٓ عّذ أٚ دْٚ لصذ ِٓ خالي اخرياس ِالتغّٙا ٚأدائّٙا 

فثعيذاً عٓ اٌرذٍيً اٌخطاتٝ ٚاٌىٍّاخ اٌرٝ ذعّٕرٙا إٌّاظشج ٕ٘ان جأة لذ يىْٛ  .اٌذشوٝ ٚدرٝ أعٍٛتّٙا فٝ ئٌماء وٍّرّٙا

ِغررشا تإٌغثح ٌٍثعط يإوذ عٍٝ لٛج أٚ ظعف ِٛلف وً ِّٕٙا ٚأيّٙا األلشب ئٌٝ اٌثيد األتيط، فاإليّاءاخ ٚاألٌٛاْ أديأاً 

ذذٍيً ٘زٖ إٌّاظشج عٍٝ ٔذٛ آخش، ٚر٘ثد فٝ جٌٛح " اٌيَٛ اٌغاتع"ٌزٌه داٌٚد   .ِا يىْٛ ٌٙا ذأثيش ألٜٛ تىثيش ِٓ اٌىٍّح

 .عشيعح تيٓ عاٌُ األصياء ٚاٌطة إٌفغٝ ِٚذٍٍٝ اٌجغذ فٝ ِذاٌٚح وؾف ِا ٌُ ذعّٕٗ وٍّاذُٙ اٌذٛاسيح

عٍٝ " دٔيا خطاب"عٍمد االعرايٍغد  ٤ٛالٍٟ ٤ًِ٘ظٕٞ طلخٍٝ حُظ٘زٚ رخَُؿخٍ ٝطَحٓذ ٣َحٖٛ ػ٠ِ طؼٜزٚ ٖٓ هالٍ ٓالرٔٚ 

ذذاٚي اٌرؾثٗ تاٌشجاي ٔٛعاً " ٘يالسٜ"خالي إٌّاظشج، ِإوذج عٍٝ أْ " ذشاِة"اخرياس اٌّالتظ ٌىً ِٓ ٘يالسٜ وٍيٕرْٛ ٚ

أٚ األسظٝ، وّا أٔٙا ِاٌد " اٌفالخ"ٌزٌه اسذذخ اٌثذٌح ٚاٌذزاء " ذشاِة"ٌرإوذ عٍٝ أٔٙا عٍٝ أذُ اعرعذاد ٌرٕافظ خصّٙا 

ئٌٝ اٌظٙٛس تؾعش لصيش عٍٝ غيش عادذٙا، فعالً عٓ أٔٙا اسذذخ عٍغٍح صغيشج جذاً ذىاد ذىْٛ غيش ِشئيح، ٌىٓ فٝ ٔفظ 

أِا  .اٌٛلد اسذذخ اٌثذٌح دّشاء درٝ ذذرفع تجضء ِٓ أٔٛثرٙا ٚفٝ ٔفظ اٌٛلد درٝ ذخطف اٌّؾٙذ ِٕٗ ٚذغيطش عٍٝ اٌؾاؽح

فاخراس اٌثذٌح اٌغٛداء اٌرمٍيذيح ٚستاغ اٌعٕك األصسق ٚاٌزٜ يعذ ٘ٛ االخرياس األٚي فٝ إٌّاعثاخ " ٌذٚٔاٌذ ذشاِة"تإٌغثح 

ٚ٘زا ِا أوذ أٔٗ يشا٘ٓ أرّائٗ " عٍُ أِشيىا"ٚاٌّشاعُ اٌغياعيح اٌشعّيح، ٌىٕٗ اخراس اٌذتٛط اٌزٜ عٍمٗ عٍٝ جأثٗ األيغش 

 .ٚذعصثٗ ٌٍٛالياخ اٌّرذذج األِشيىيح فٝ عثيً ئثاسج ِؾاعش اٌّٛاغٕيٓ األِشيىييٓ

عٍٝ غيش عادذٙا ٚوأٔٙا ِٙرضج ٔٛعاً ِا " ٘يالسٜ"تذخ  حألىحء حُل٠ًَ ُـ ٤ٛالٍٟ ٤٘٣َ ا٠ُ حهظَحد طَحٓذ ٖٓ حُز٤ض حألر٤ٞ 

أٚ ٕ٘ان عّح ذشاجع فٝ ِغرٜٛ ثمرٙا تٕفغٙا، فذشورٙا عٍٝ اٌشغُ ِٓ ٘ذٚئٙا ئال أٔٙا غيش ثاترح ِٙرضج ذذاٚي أْ ذذرفع 

تاٌثشذٛوٛالخ ٌىٓ ٔظشاخ عيٕٙا اٌّٛجٙح ٌرشاِة دائّاً أظٙشخ لٍمٙا ٚخٛفٙا ِٕٗ، وّا أْ اترغاِرٙا اٌعّيمح ٚاٌذائّح وأد 

ِصطٕعح ٔٛعاً ِا ٚغيش دميميح ٚغيش ِٕاعثح ألجٛاء إٌّاظشج، ٚستّا يىْٛ ٘زا اٌرشاجع فٝ ِعذالخ ثمرٙا تٕفغٙا ٔاتعاً ِٓ 

واْ أداؤٖ اٌذشوٝ " ذشاِة"فٝ ديٓ أْ  .داٌرٙا اٌصذيح اٌّرأخشج خٛفاً ِٓ اْ ذإثش عٍثاً عٍٝ سأٜ ِإيذيٙا ٚذمًٍ ِٓ ؽعثيرٙا

يُٕ عٓ ثمرٗ تٕفغٗ ِماسٔحً فيّا لثً فٝ خطاتاذٗ اٌغاتمح، فىاْ أداؤٖ ٚئيّاءاذٗ أوثش عصثيح ٚذٛذش، تيّٕا فٝ ٘زا اٌظٙٛس داٚي 

أْ يذافع عٍٝ ثثاذٗ االٔفعاٌٝ ٚداٚي أْ يىْٛ ٘ادئاً عٍٝ اٌشغُ ِٓ عذَ اٌمذسج عٍٝ عيطشذٗ عٍٝ ٔفغٗ غٛاي اٌٛلد ٌىٕٗ 

وٍّا تاٌغ فٝ دشوح يذٖ أٚ ٚجٙٗ يعٛد ِشج أخشٜ ٌيرذىُ تٙا، ٚ٘زا ِا يذي عٍٝ أٗ تذأ فٝ ِشدٍح اٌٙذٚء إٌفغٝ ٚيذاٚي أْ 

عٍٝ اٌشغُ  ٌُ يرثع اٌّشؽذاْ لٛاعذ اإلذيىيد وّا يجة أْ ذىْٛ .يصذخ أخطائٗ ٚعيٛتٗ ٚيمرشب أوثش ِٓ ِٕرمذيٗ لثً ِإيذيٗ

تمٛاعذ إٌّاظشج ٚعذَ اٌّماغعح أٚ ذؾاته اٌذذيث ٚاإلٔصاخ ٌىٍّاخ تععّٙا " ذشاِة"ٚ" ٘يالسٜ"ِٓ اٌرضاَ وً ِٓ 

خثيشج اإلذيىيد، ديث " ِاسيٕا ئدٚس"اٌثعط، ئال أْ والً ِّٕٙا فمذ جضءا وثيشا ِٓ اٌمٛاعذ اٌرٝ يجة اذثاعٙا ٚفماً ٌذذيث 

ٚ٘زا ِٕاٍف ذّاِاً ٌٙزا اٌظٙٛس اإلعالِٝ اٌعخُ، وّا أٔٙا وأد دائّا ذثرغُ ٚ٘زٖ عّح " ذشتيع اٌيذ"تذشوح " ويٍٕرْٛ"اٌرضِد 

اٌزٜ واْ دائُ اٌذشوح تيذٖ ٚوأٔٗ يٙاجُ أدذا أٚ يذاٚي أرمادٖ، ٚعٍٝ " ذشاِة"اعرفضاص ٌٕظيش٘ا، ٔفظ األِش ذمشيثاً تإٌغثح ٌـ

 (ِٕمٛي) جٙاد اٌذيٕاسٜ/ تمٍُ              .اٌشغُ ِٓ أْ أداءٖ واْ ٘ادئا ٚوٍّاذٗ ِٕظّح ٌىٓ دشوح يذٖ وأد خاسج اٌغياق
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    رو٤ش ٛللش ٓوظخٍحص

    

 (حُ٘ٔخء هخىٓخص)                

 
ٝططٍٞ حألَٓ ًؼ٤َح  ٤ُْ ك٠ حُؼخُْ حُٔل٢٤ ر٘خ كلٔذ  

ٝاٗٔخ ك٠ َٜٓ, اً ٗـي ًؼ٤َح ٖٓ حُ٘ٔخء حُالط٠ ٣٘ـِٖ 

ٓ٘خٛذ ه٤خى٣ش كٜ٘خى ُٝحٍس طظٞالٛخ حَُٔأس ٓؼَ ٓلَ َٜٗ 

ك٠ حُظؼخٕٝ حُي٠ُٝ ٝؿخىس ٝح٠ُ ُِظ٠خٖٓ حالؿظٔخػ٠ ٝٗز٤ِش 

ٌَّٓ ٣َُٝس حُٜـَس , ٝال ٣وظَٜ حألَٓ ػ٠ِ حُٔ٘خٛذ 

 .  ٗخثزش87حُظ٘ل٣ٌ٤ش اً ٗـي ك٠ حُزَُٔخٕ ٝألٍٝ َٓس 

ٝال ٣زيٝ حألَٓ ؿ٣َزخ ح٥ٕ اً ٗـي حٕ ًَ ر٤ض َٜٓ كخ٤ُخ هي 

٣لظٟٞ ػ٠ِ ٤ٓيس ١ٔٞكش طٔؼ٠ ٝروٞس ُظ٠ُٞ ٓ٘خٛذ 

ه٤خى٣ش ًز٤َس ك٠ حُيُٝش, كؼ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ك٠ ر٤ظ٠ 

حُٜـ٤َ أ٠٣خ حٌُٕٔٞ ٖٓ ػالػش أكَحى ْٛ حٗخ ُٝٝؿظ٠ 

ُٝٝيٟ حُٜـ٤َ, طظؼيى حالٛظٔخٓخص اً ٣ٔؼ٠ ٍد حألَٓس ك٠ 

ٜٓٔظٚ ُِؼَٔ ر٤٘ٔخ ُٝيٟ حُٜـ٤َ ٣لخٍٝ إٔ ٣ظؼِْ كخ٤ُخ 

٤ًق ٣لزٞ, ك٠ ك٤ٖ حٕ ُٝؿظ٠ طوط٢ ٝروٞس ٍُِٞٛٞ ح٠ُ 

ٜٓ٘ذ ه٤خىٟ رخُيُٝش ال٤ٓٔخ ٝأٜٗخ حُظلوض رخُزَٗخٓؾ 

حَُثخ٠ٓ إلػيحى حُ٘زخد ٝطويّ حٍٝحم حػظٔخىٛخ ُظ٠ُٞ 

كو٤زش ُٝح٣ٍش أال ٠ٛٝ ُٝحٍس حُظؼ٤ِْ ٌٛح ح٠ُ ؿخٗذ 

ٗ٘خ١ٜخ حُلِر٠ ٝح٤ُٔخ٠ٓ حٌُٟ ريأ ٓزٌَح ىحهَ أٍٝهش 

كِد حُٞكي, ٌٝٛح حُٔؼخٍ ه٤َ ى٤َُ ػ٠ِ طلي٣ي حٛظٔخٓخص 

ًَ ٌٛح حُظلٍٞ ٝحٌُٟ ٤ٔ٣َ .حَُؿَ ٝحَُٔأس ك٠ ُٓخٗ٘خ ٌٛح

روطٞحص ٣َٓؼش ٣ئًي طٔخٓخ إٔ حُ٘ٔخء ٤ٓلٌٖٔ حُؼخُْ ًِٚ 

 ه٣َزخ,

 ٣ٝئًي أ٠٣خ أٗٚ ػ٠ِ حَُؿخٍ إٔ ٣ظوٌٝح هطٞحص ؿخىس 

ُٞهق ٌٛح حُِكق حُ٘ٔخث٠ ٗلٞ حُِٔطش , كبًح كٌٖٔ 

حُ٘ٔخء ُٖ ٣ـي ٓؼَ٘ حَُؿخٍ اال حُظٜل٤ن ٝحُظطز٤َ , 

ٝرٌُي ٣ٌٖ أ٠ٔٓ أٓخ٤ٗ٘خ حٕ ٗلَٜ ػ٠ِ ٍٟخ حَُٔأس ٌٝٛح 

أَٓ ٛؼذ ػ٠ِ حإل١الم اً ُٖ ط٠َٟ حَُٔأس ػٖ حَُؿَ 

 .كظ٠ ٝإ حطزغ ِٓظٜخ

 

 

 (ٓ٘وٍٞ )أ٤ٖٓ ٛخُق / روِْ

 !!!حُ٘ٔخُء حُؼ٤٘يحص      : ُِي ٣خ ٤ٓيط٢

         

حُ٘ٔخء حُؼ٤٘يحص ٖٛ حُلخٗالص ك٢ حُِٝحؽ  ٝك٢ ػالهظٜٖ كظ٠ ٓغ 

حَُٔأس حُظ٢ طلظوي حًٌُخء حُؼخ١ل٢ ٝحَُٔٝٗش ك٢    ٠٠٠٠حألهخٍد 

                             : ُٔخًح حُظؼخَٓ ٢ٛ حألًؼَ ك٘ال ك٢ حُِٝحؽ ,,

ألٜٗخ ٓظيهَ ك٢ ٗي ٝؿٌد ٝطظزغ ٛٞص أٗخ٤ٗظٜخ ُظـِزٚ, ٝك٢  -1

حُلو٤وش ٢ٛ طلَ٘ أٓخّ ػ٘خى ُٝؿٜخ, ٝػ٘خى ٖٓ كُٜٞخ كخَُؿخٍ 

٣٘ظيٕٝ ػ٘خىح أٓخّ حُِٝؿش حُؼ٤٘يس,أٝ حألهض حُؼ٤٘يس ٤ِ٣ٕٝ٘ٞ أٓخّ 

                                                                              .حَُٔأس حُوخٟؼش

حَُٔأس حُؼ٤٘يس كٔوخء,ؿز٤ش , طظٖ ٗلٜٔخ أٜٗخ ك٤٘ٔخ طظ٘زغ  -2

رَأ٣ٜخ ٝطوق أٓخّ حُؼخٛلش ٓظلُٞ, ٝط٠ٔ٘ أٜٗخ إ كخُص ٍأ٣خ 

    .ٝٓٞهلخ,ك٢ٜ طَحٛخ حٗظَٜص رلٔوٜخ اال حٗٔخ طؤَ هِزخ ًخٕ ٣لزٜخ

ًؼ٤َ ٖٓ حَُٝح٣خص ٝحُلٌْ طٔظيف حَُٔأس ح٤ُٜ٘ش ح٤ُِ٘ش حُٞىٝى  -3

حُُٞٞى حُؼجٞى,كظ٠ حٍَُٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٝحُٜلخرش ٖٓ رؼيٙ 

٢ٛٝ حالَٓأس حُظ٢ طلظ١ٞ ُٝؿٜخ ر٤ِٖ ٝكٌٔش, كبٗٚ ٤ٓؼ٘وٜخ 

                                                                       ٣ٝظٔٔي رٜخ

حَُٔأس حُظ٢ ط٘ل٢٘ ُظَٔ حُؼخٛلش؛ ٢ٛ حَُٔأس حُل٤ٌٔش حُؼخهِش  -4

ٝحَُٔأس حُظ٢ طوق ًخُؼٞى ح٤ُخرْ ٢ٛ ٖٓ طٌَ٘ٔ .حُظ٢ طؼَٔ ر٤ظخ ُألري

                                                                     ٝهي ال ٣٘ـزَ ًَٔٛخ

حَُٔأس حُؼ٤٘يس حُٔظ٘زؼش رَأ٣ٜخ, ٝحُظ٢ طئٖٓ رٔزيأ أٗخ أؿِذ ٝأٗض  -5

ٝطؼ٤ٖ ك٤خس ًِٜخ . طؤَ؛ اٗٔخ طيَٓ ٗلٜٔخ هزَ إٔ طيَٓ ح٥هَ

                                                        كَٔحص طظـَع َٓحٍطٜخ ك٢ حُي٤ٗخ ٝحألهَس

ٖٓ طـخٍر٢ ك٢ حالٓظ٘خٍحص حُِٝؿ٤ش, ٝؿيص إٔ حُؼ٤٘يحص ٣٘ظ٢ٜ  -6

                             ٝكَ٘ ك٤خطٜٖ حأل٣َٓش ٝحإلؿظٔخػ٤ش.رٜٖ حُلخٍ ا٠ُ حُطالم

حألػَحر٤ش ط٢ٛٞ حر٘ظٜخ ٤ُِش ُكخكٜخ رلٌٔش ٍحثؼش ٝٓـَرش  -7

              :                                                 ٝٝٛلش أًيص ػ٤ِٜخ ُٝؿخص ٗخؿلخص ٢ٛٝ

                                           (٣ٌٖ ُِي ػزيح ٤ٌٗٝخ ٢ًٗٞ ُٚ أٓش) 

بنت النيل/            اعداد ياسر المرسى/ اختيارالمواء
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                                     (31  ) ٓٔـي حُِٔطخٕ حرٞحُؼال رل٠ رٞالم رخُوخَٛس  :َٜٓحُظ٠ ال ٣ؼَكٜخ ح٣َُٜٕٔٞ
ُي حُِٔطخٕ أرٞ حُؼال ك٢ ٌٓش, ػْ ِٗف ا٠ُ َٜٓ, ك٤غ ٗخٛي ػِٔخإٛخ ٝحُظو٠ رْٜ كآػَ ك٤ْٜ ٝطؤػَ رْٜ ٌٓغ حُِٔطخٕ أر٠ حُؼالء ك٢ هِٞطٚ رل٢ . ُٝ

 .٣ؼظزَٙ حُٜٞك٤ٕٞ ٛخكذ ًَحٓخص ٌٝٓخٗلخص ٣ٝظَىىٕٝ ػ٠ِ ٣َٟلٚ ك٢ رٞالم. رٞالم ٓيس أٍرؼ٤ٖ ٓ٘ش حٗوطغ هالُٜخ ا٠ُ ػزخىس هللا

                  
                                                                                                                                                                                   

ٌٖٓ حُِٔطخٕ أرٞ حُؼالم ك٢ هِٞس رِح٣ٝش رخُوَد ٖٓ . ٣وغ ٣َٟق حُِٔطخٕ أرٞ حُؼال ك٢ رٞالم أرٞ حُؼال, رخُوخَٛس  ٣َٟق حُِٔطخٕ أرٞ حُؼال

ًٝخٕ ٖٓ ر٤ْٜ٘ حُظخؿَ حٌُز٤َ حُوٞحؿٚ ٍٗٞ . كٌؼَ ٣َٓيٝٙ ٝٓؼظويٝٙ. ًٝخٕ ُِ٘خّ ك٤ٚ حػظوخى. (حُوخْٓ ح٤ُٔالى١)ح٤َُ٘ ك٢ حُوَٕ حُظخٓغ حُٜـ١َ 

كٜيع رخألَٓ ٝأٗ٘ؤ ٌٛح . كطِذ ٓ٘ٚ ح٤ُ٘ن إٔ ٣ـيى ُح٣ٝظٚ ٝهِٞطٚ حُظ٠ ًخٕ ٣ظؼزي ك٤ٜخ. حُي٣ٖ ػ٠ِ حرٖ حَُٔكّٞ ٓلٔي رٖ حُو٤ٖ٘ حُز٠َُٔ

أٗ٘ت حُٔٔـي ك٢ ٌٛح حُِٓخٕ ٝٛٞ ػَٜ حُىَٛص  . 1486ّٛـ حُٔٞحكن 890ٝأُلن رٚ هزش ىكٖ ك٤ٜخ ح٤ُ٘ن أرٞ حُؼال ك٤٘ٔخ طٞك٠ ٓ٘ش . حُٔٔـي

ًٔخط٘زت . ٝحُـخُذ ك٢ ط٤ٜٔٔٚ ٝهظٜخ أٗٚ ًخٕ ػ٠ِ ١َحُ ٓيٍٓش ًحص حألٍرؼش ا٣ٞحٗخص ٓظؼخٓيس ؿ٤٘ش رخُ٘وٕٞ ٝحٌُظخرخص. ك٤ٚ حُؼٔخٍس حإلٓال٤ٓش

ٝط٘لَٜ ك٢ حُزخد حُزلَٟ ٓغ هْٔ ٖٓ حُٞؿٜش حُزل٣َش ٝحَُ٘ه٤ش ٝحُوزش ٝحُٔ٘خٍس ٝحُٔ٘زَ ٝحُزخد حُؼ٠ٓٞٔ ُٚ ٓز٠٘ ٖٓ حُلـَ . روخ٣خٛخ حُوي٣ٔش

٠٣ْ ح٣َ٠ُق ا٠ُ ؿٞحٍ ؿٔي حُِٔطخٕ أرٞ حُؼال, أؿٔخى هٔٔش آهَٕٝ, ْٝٛ  .«كخٕ هللا رٚ ػ٤ِْ. ٝٓخ طلؼِٞح ٖٓ ه٤َ»ٌٝٓظٞد ػ٤ِٚ هُٞٚ طؼخ٠ُ 

ٝهي ًًَٙ ػ٢ِ رخٗخ ٓزخٍى ك٢ هططٚ .ح٤ُ٘ن ػ٤ي ٝح٤ُ٘ن أكٔي حٌُؼ٢ٌ ٝح٤ُ٘ن ٜٓطل٠ حُزٞاله٢ ٝح٤ُ٘ن ٠ٍٓخٕ حُزٞاله٢ ٝح٤ُٔي ػ٠ِ كٌ٘ش

ؿيىٙ حُٔخىس حُٞكخث٤ش – ٌٛح حُٔٔـي رزٞالم حُوخَٛس ػ٘ي ٓ٘ظ٠ٜ حُـَٔ حَُٔٞٛ ٖٓ ؿ٤٘٘ش حألُر٤ٌش ا٠ُ رٞالم :  كوخٍ 51ك٢ حُـِء حَُحرغ ٙ 

                                                                                         .ٝػ٠ِ رخرٚ ًظخرٚ رخُو٢ حٌُٞك٠ ك٤ٜخ ر٤ظخٕ طلظٜٔخ طخ٣ٍن ػالع ٝٓظ٤ٖ ٝٓخثظ٤ٖ ٝأُق

٣ٝوَأ ٜٓ٘خ .. ٝٓغ حألٓق ط٘ٞٙ ٝكوي حًؼَٛخ. ٝحٓظيص ا٠ُ ٝؿٜش حُوزش. ٝهي ريأص حٌُظخرش حُظخ٣ٍو٤ش رخُٞؿٜش ػ٠ِ ٣ٔخٍ حُزخد  ٝٛق حُٔٔـي

أٓخ ٗـخٍس .«..ؿلَ... حُو٤ٖ٘... ٓلٔي... ػ٠ِ...أٗ٘ؤ ٌٛٙ حُٔيٍٓش حُٔزخًٍش ٖٓ ك٠َ هللا طؼخ٠ُ ٝؿ٣َِ ػطخثٚ حُؼزي حُلو٤َ ا٠ُ هللا طؼخ٠ُ ح٠ُ»ح٥ٕ 

. ُْٝ ٣زن ٜٓ٘خ اال حُٔ٘زَ حٌُٟ ال ٗي ك٢ أٗٚ كوَ حُٔ٘خرَ حإلٓال٤ٓش ك٢ ىُٝش حُٔٔخ٤ُي حُـَحًٔش.. حُٔٔـي كوي ًخٗض ػ٠ِ ؿخٗذ ػظ٤ْ ٖٓ حأل٤ٔٛش

ٝٓٔخ ُحى ك٢ ح٤ٔٛظٚ حٗظٔخُٚ ػ٠ِ . ٝحٓظخُص ؿٞحٗزٚ ٝأرٞحرٚ رظوخ٤ْٓ ك٣َيس ٝهخٛش ك٢ ىحثَطٚ حٌُزَٟ. كوي ١ؼٔض ك٘ٞحطٚ رخُٖٔ ٝحٍُِٗ٘خٕ

رٔوخّ ٤ٓيٟ ك٤ٖٔ أرٞ « ػ٠ِ رٖ ٤٘١ٖ»ٗـخٍس حُؼزي حُلو٤َ ا٠ُ هللا طؼخ٠ُ حَُحؿ٠ ػلٍٞرٚ ح٣ٌَُْ »حْٓ ٛخٗؼٚ حٌُٔظٞد ػ٠ِ رخد حُٔويّ رٔخ ٜٗٚ 

ٝىكٖ رٚ ؿ٤َ ٝحكي ٖٓ .. ٝهي أؿ٣َض ػ٠ِ ٌٛح حُٔٔـي ػيس حٛالكخص ك٢ ػٍٜٞ ٓوظِلش كزخً ك٢ ٌٛح حٌُٔخٕ ٝكزخً ك٢ ٛخكزٚ.«ٗلؼ٘خ هللا.. ػ٠ِ

- ٛـ 1271حُٔظٞك٠ ٓ٘ش « ػ٠ِ كٌ٘ش»ٝح٤ُ٘ن « ػز٤ي»ٝح٤ُ٘ن . 1545ّ- ٛـ 952حُٔظٞك٠ ك٢ ٓ٘ش « أكٔي حٌُؼ٠ٌ»حُؼِٔخء ْٜٓ٘ ح٤ُ٘ن 

ٝهي رو٠ حُٔٔـي ٟٓٞغ ٍػخ٣ش رخػظزخٍٙ كَّ ك٠ّ رٞالم حُٔلزذ ا٠ُ .1846ّ- ٛـ 1263حُٔظٞك٠ ٓ٘ش « ٜٓطل٠ حُزٞاله٠»ٝح٤ُ٘ن . 1854ّ

كظؼطِض اهخٓش حُ٘ؼخثَ ك٤ٚ ا٠ُ إٔ هخٓض ُٝحٍس حالٝهخف . 1922 ٤ُٞ٣ٞ 13ا٠ُ إٔ ٓو٢ ا٣ٞحٗٚ حَُ٘ه٠ أػ٘خء حالكظلخٍ رُٔٞي ٛخكزٚ ك٢ . ٌٓخٗٚ

 .رظـي٣يٙ ٓغ حُٔلخكظش ػ٠ِ حألؿِحء حُوي٣ٔش ك٤ٚ ٝىٓـٜخ ٓغ حُظ٤ْٜٔ حُـي٣ي

, ٛـْ ٓـٔٞػش ٖٓ أٜٗخٍ ح٤ُ٘ن كخُّ أرٞ آٔخػ٤َ, ػ٠ِ ٣َٟق ِٓطخٕ أرٞ حُؼال رزٞالم 2012 ى٣ٔٔزَ 17ك٢    حُٜـّٞ ػ٠ِ ح٣َ٠ُق

.أرٞ حُؼال ٝكخُٝٞح ٓلخَٛطٚ ٝٛيٓٚ ُٔؼخٍٟظْٜ ُِلٌَ حُٜٞك٢ ٝحطٜخْٜٓ رخٌُلَ ٝحإلُلخى
[3]

ٝطٜيٟ حألٛخ٢ُ ألٝالى أرٞ آٔخػ٤َ ػ٘يٓخ كخُٝٞح 

                                                                                   .كٜخٍ حُٔٔـي ٝٛيٓٚ, ٝحطلوٞح ػ٠ِ اهخٓش حُِـخٕ حُ٘ؼز٤ش رخٓظَٔحٍ ٝرخُظ٘خٝد ر٤ٖ أٛخ٢ُ حُٔ٘طوش ُلٔخ٣ش حُٔٔـي ح١ٌُ ٣ؼظزَٝٗٚ ػِْ أػ١َ

٣ًَْ حرٞحُؼِحثْ/ ِٓٔش ٖٓ اػيحى  ى 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7#cite_note-3
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7#cite_note-3
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حُـَم                              ٓخس أ ّ  :حَُأٟ ح٥هَ 

 ٝأ٣ٖ حُلو٤وش ؟ "  ًلَ ح٤ُ٘ن"ك٠ 

 

٘اؽشح داجح تظ عاٚص ٚ ادٕا تٕمشاء٘ا ِافيؼ داعٝ 

غثعا أا ٚادذ ِٓ إٌاط اٌٍٝ تيذضٔٛا .ٌإلٔفعاالخ اٌعاغفيح

ٌّا تغّع اْ ؽثاب صٜ اٌٛسد تيّٛخ اثٕاء اٌٙجشج اٌغيش 

ؽشعيحٚ اذّٕٝ ِٓ هللا اْ ِذذػ يرعشض ٌٍّأعاج دٜ 

ٚ ٌىٓ اٌٍٝ ِغرفضٔٝ جذا جذا اْ وريش ِٓ إٌاط ِرخيٍيٓ 

اْ اٌشجاٌح اٌٍٝ داٌٚٛا يغافشٚا تيغاِشٚا تذياذُٙ عٍؾاْ 

ٌمّح اٌعيؼ ٚ أُٙ ِؼ عاسفيٓ يعيؾٛا فٝ اٌثٍذ اٌظاٌّح 

اٌٍٝ ترٍفع اتٕاء٘ا 

تاٌشادح وذج ٌٛ فيىُ دذ سجٍٗ ٚاخذج عٍٝ اٌغفش ٌىفش اٌؾيخ 

عاٚصج وذج يغأي ِرش اسض اٌثٕاء تىاَ فٝ  .اٚ اٌثذيشج ِثال 

ٚ ععش ِرش اٌؾمح فٝ ايراٜ اٌثاسٚد ِثال  وفش اٌؾيخ ِثال

  ٚ ِرش االسض اٌٍٝ عٍٝ اٌثذش صٜ اٌثشٌظ ٚ تٍطيُ ِثال

عاعرٙا تظ ٘ايعشف ٌيح اٌشجاٌح ترّٛخ ٔفغٙا عٍؾاْ 

اٌغفش ٚ ِيٓ اٌٍٝ خٍٝ االساظٝ ٚ اٌؾمك دٜ ذعٍٝ 

تاٌطشيمح دٜ ٌذسجح اْ اععاس٘ا اعٍٝ ِٓ اععاس اٌرجّع 

ارا واْ    اٌخاِظ ٚ ِصش اٌجذيذج ٚ اٌفٍٛط جد ِٕيٓ

فاٌثشاء دافع الٜٛ  اٌفمش دافع لٜٛ ٌٍٙجشج اٌغيش ؽشعيح

اٌىالَ دٖ ِؼ ِٓ عّع ٚ ال لاعذج ِصاغة أّا ِٓ 

تعٍُ  )اٌّصادس اٌٍٝ عشفد ذٙاجش ٘جشج غيش ؽشعيح 

اٍ٘يٙا الْ ا٘اٌيٙا اٌٍٝ عشفٛا يٍّٛا ٌيُٙ اٌعؾشيٓ ٚ ال 

اٌخّغيٓ اٌف جٕيح اٌٍٝ ٘ايغافشٚا تيٙا خصٛصا اٌٝ 

يا سيد ٔذسط  .ٚ ثشٚذٙا ٚصٍد ٌّالييٓ دٌٛلرٝ (ايطاٌيا 

ِؾاوٍٕا تعٕايا الْ دٍٙا ٘ٛ دً الصِاخ ِٓ اٌّّىٓ اْ 

ذطٛي اجياي ٚ اجياي 

 ذذياذٝ ٌٍغادج اٌغّاعشج تاالَ اٌثغطاء

  عصام محيى الديه/روِْ

 هظخٕ حإلٗخع ًٝالّ حُ٘خّ  :ٗخكٌس حُٔؼخٍٟش
 

هي ٣زيٝ حُٟٔٞٞع هخىٕ ُِل٤خء أٝ ُْ ٣ؼظي حُٔـظٔغ حُوٞٝ ك٠ ٌٛح 

إ  .–ٝحُؼ٤خً رخهلل –حُٟٔٞٞع, ألٗٚ ٣ظؼِن رخُٔظؼش حُـ٤ٔ٘ش َُِٔأس 

حُٔـظٔغ ُْ ٣ٌظِق روَٜ حَُٔأس رخُظلَٕ رٜخ َٓس ٝرخُظ٤ٌَ٘ رٜخ َٓس 

أهَٟ, ٌُٖٝ كِٜٔخ ًٗذ ٤ُْ رٌٗزٜخ ٝطلظن ًٖٛ حُٔـظٔغ إٔ ٣وظطغ 

ؿِءحً ٛخٓخً ٖٓ ؿٔيٛخ ػْ رؼي ًُي ٣ظٜٜٔٞٗخ رخُزَٝى, ٝأٜٗخ ٤ُٔض 

حؿلِٞح ًالّ حُؼِْ .. ٣وظِٞح حُوظ٤َ ٣ٝٔ٘ٞح ك٠ ؿ٘خُطٚ .. أٗؼ٠ ًخِٓش 

ٝٛٔٞح أًحْٜٗ ػٖ ٓٔخع َٛحم ح٤ُٔيحص حُالط٠ ػخ٤ٖٗ ٖٓ أَٟحٍ 

رَ ك٠ رؼٞ حألك٤خٕ طٌٕٞ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش ٠ٛ ٗٞع ٖٓ .. ٌٛٙ حُـ٣َٔش 

حٗظوخّ حألّ الر٘ظٜخ, ٗؼْ حٗظوخّ ًٝؤٗٚ ٓؼِٔخ ػخٗض حألّ ٣ـذ إٔ طؼخ٠ٗ 

كظ٠ ك٤٘ٔخ َٛم حُٔٔظ٤َٕ٘ٝ رؤَٟحٍ ٌٛح حُوخطَ .. حالر٘ش أ٠٣خ 

حُ٘ل٤ٔش حُـ٤ٔٔش حُظ٠ طؼخ٠ٗ ٜٓ٘خ حَُٔأس ٓٔغ رؼٞ حُ٘خّ ٝرؼ٠ْٜ 

ك٠ كي٣غ ٠ُ ٓغ اكيٟ ح٤ُٔيحص حُظ٠ .. أَٛ ػ٠ِ ٌٛٙ حُـ٣َٔش 

طؼَٟٖ ُؼ٤ِٔش حُوظخٕ ًخٗض طز٠ٌ أُٔخ ألٜٗخ ُْ طٔظطغ إٔ طٔظٔظغ أٝ 

أٟ أُْ ٗل٠ٔ هي ػخٗض ٓ٘ٚ ٌٛٙ حَُٔأس ٠ٛٝ ط٘ؼَ .. طٔظغ ُٝؿٜخ 

ٍٝص ٠ُ أٜٗخ ًخٗض  ..رؤٜٗخ أٗؼ٠ ؿ٤َ ًخِٓش ُٔـَى اٍٟخء حُٔـظٔغ 

.. طو٠٠ ٤ُخٍ ٣ٞ١ِش طز٠ٌ ٖٓ ٗظَحص أٝ طؼز٤َحص ُٝؿٜخ ُٜخ

ُِٝلو٤وش ٤ُْ كو٢ حُوظخٕ ٛٞ حُٔزذ, ٌُٖٝ حُٔزذ حَُث٤ْ ٛٞ 

حُظَر٤ش حُـ٤ٔ٘ش حُوخ١جش حُظ٠ طؼخ٠ٗ ٜٓ٘خ حَُٔأس كٌٔ٘ ٗؼٞٓش أظخكَٛخ 

ٝػ٘يٓخ ٣٘ظي ػٞىٛخ .. طٔظٔغ ا٠ُ حُؼ٤ذ ٝحُلَحّ ٝح٠ُِ ٓخ ٣ٜلٖ 

.. طـي أٛخرغ حالطٜخّ طٞؿٚ ا٤ُٜخ اًح طؼَٟض ألٟ طَٜف ؿ٤َ الثن 

ٝؿ٤َ ًُي ٖٓ .. ٓخ ط٤ٌِٖٔ كي .. ُزٔي ٗـؼٚ .. حٗظ٠ ح٠ُِ ٗـؼظ٤ٚ 

.. كظ٠ ػ٘يٓخ طظِٝؽ .. ٗٞػ٤ش حُٜ٘خثق حُظ٠ ك٠ ٝحهؼٜخ أىٝحص حطٜخّ 

ػ٤ذ ٣وٍٞ ػ٠ٌ٤ِ ا٣ٚ ٖٓ .. ٓخ ٣ٜلٖ طز٤ٖ ُـُٞٛخ أٜٗخ ط٣َيٙ 

ٝال كظ٠ طظَٜ أٜٗخ ٓٔظٔظؼش ػ٤ذ ٣وٍٞ ػ٠ٌ٤ِ ا٣ٚ ؿَرظ٠ .. ٓظَر٤ش 

ٖٝٓ حُ٘خك٤ش حألهَٟ ٣ظْ طـ٣ٌش حَُؿَ ٌٓ٘ ٛـَٙ ػ٠ِ .. هزَ حُـٞحُ 

كٌخٕ حُلَ حألٓؼَ ٛٞ ًرق .. إٔ ًَ ٠ٗء ٓزخف ُٚ كٜٞ حٌُخثٖ حألهٟٞ

 ٝٗظَحً أل٤ٔٛش ٌٛح  ..حَُٔأس كظ٠ ال طـِذ ُْٜ حُؼخٍ ٝحُؼ٤ذ 

ٗخهٖ ٓـِْ حُ٘ؼذ .. حُٟٔٞٞع ٝطؤػ٤َٙ حُؼ٤ٔن ػ٠ِ حُٔـظٔغ 

.. ٓظٜ٘ق حَُٔأس .. ٣خ كَؽ هللا أه٤َحً .. هخٕٗٞ ٣ـَّ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش 

ٝاً رخُ٘خثذ حُٜٔخّ ٣٘ظلٞ ٣ٝؼظَف رلو٤وش أٗٚ ٣ـذ إٔ طوظظٖ 

ٖٓ ٍؿخٍ َٜٓ ٣ؼخٕٗٞ ٖٓ ح٠ُؼق حُـ٠ٔ٘, % 50حُز٘خص ألٕ 

.. ٝط٘خُٝض ٝٓخثَ حإلػالّ ط٣َٜلخص ٌٛح حُ٘خثذ رخُٔو٣َش حُؼخٍٓش 

٣خ ٓخىس رؼ٤يحً ػٖ .. ٝظَٜ ك٠ ػيس رَحٓؾ ٠ً ٣زٍَ ٓخ َٛف رٚ 

ال طٌرلٞح حَُٔأس ال ط٘خًٍٞح ك٠ كَٓخٜٗخ ٖٓ .. حُٔ٘خه٘خص ٝحُزَحٓؾ 

إ حَُ٘ف ال ٣ٌٖٔ .. ٓظؼش هي ٓ٘لٜخ ُٜخ هللا ٝاال ػخهزٞح حَُؿَ أ٠٣خً 

 .ك٠ أػ٠خء حإلٗٔخٕ ٌُٖٝ ك٤ٔخ ٣ظـٌٟ ػ٤ِٚ ٖٓ ٓزخىة ٝأهالم

 (ٓ٘وٍٞ ٖٓ ٓٞهغ ح٤ُّٞ حُٔخرغ)ٛ٘خء ػَٝص /روِْ     
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 ...هخ ً رخُوٞح٣ٍَـٍِف                     :ه٤٠ش ُِٔ٘خه٘ش

 

ٍٝؿْ إٔ ٜٓطِق ,  " حُـْ٘ حُِط٤ق"ٝحُوٞح٣ٍَ ٛ٘خ ٖٛ حُ٘ٔخء أٝ رٜٔطِق حُؼَٜ حُلي٣غ , ٍكوخً رخُوٞح٣ٍَ ح٣ٜخ حَُؿخٍ 

ٛٞ هٔش حُؼ٣َٜ٘ش ألٗٚ ٣لظَٝ إٔ ًَ حَُؿخٍ ٖٓ حُـْ٘ حُوٖ٘ ٌٝٛٙ حٍٝ حُل٤َٟخص حُوخ١جش ٝحُٔظٞحٍػش " حُـْ٘ حُِط٤ق"

ألٕ حُؼِْ حُلي٣غ أػزض إٔ ًال حُـ٤ٖٔ٘ حَُؿخٍ ٝحُ٘ٔخء ك٤ٜٔخ حُِط٤ق ٝحُوٖ٘ كٜ٘خى ٗٔخٌء أهٖ٘ ٖٓ , ػزَ ؿ٤ٔغ حالُٓ٘ش 

ُٞ كْٜ ٓوُٞظ٠ كؤٗخ ال أهٜي ٖٓ ه٘ٞٗش رؼٞ حُ٘ٔخء  ٍِ ًٔخ إٔ ٛ٘خى ٍؿخٍ حُطق رٌؼ٤َ ٖٓ حُ٘ٔخء ٝ كظ٠ ال ٤ٔ٣ج٠ حُزؼ حَُؿخ

, إٔ ٣ٌٖ ٓلظٞالص حُؼ٠الص ًٔخ أ٠٘ٗ ال أهٜي ٖٓ ُطخكش رؼٞ حَُؿخٍ إٔ ٣ٌٞٗٞح ٖٓ ح٤ُٔٞػش ٝحُٖٞٛ 

ٌُٖٝ حُوٜي ٖٓ ٌٛٙ حُٔوُٞش حُ٘ز٣ٞش ح٣َُ٘لش ٠ٛ حالٗخٍس ح٠ُ ػّٔٞ حُلٌْ كخألَٓ رخَُكن رخُوٞح٣ٍَ ًخٕ ُؼّٔٞ حَُؿخٍ ْٝٛ 

كٌخٕ حالَٓ , حٛلخد حُوٞس ٝحألَٓ ٝحُوٞح٣ٍَ ك٠ ًُي حُٞهض ٖٛ حُ٘ٔخء حُٔـِٞرخص ػ٠ِ حَٖٓٛ حُالث٠ ال كٍٞ ُٜٖ ٝال هٞس 

ٓ٘طو٤خ  ال هالف ػ٤ِٚ ٌُٖٝ ٓخًح ٣ٌٕٞ حُلخٍ اًح ًخٗض حُ٘ٔخء ٖٛ ح٥َٓحص حُ٘خ٤ٛخص ٖٝٛ حٛلخد حُلٍٞ ٝحُطٍٞ ٤ًق ٣ٌٕٞ 

!!!!!!!! حَُكن رٜٖ رَ ٤ًق ٣ٌٖ ٖٛ حُوٞح٣ٍَ ٖٝٛ رٌٜح حُلخٍ 

ٌَ ٝٛٞٓٔظـَد ٝٓظ٠ ًخٗض حُ٘ٔخء رٌٜٙ حُلخٍ ٖٓ حُوٞس ٝأٗخ أؿ٤زٚ هخثالً اٗظَ كُٞي ك٠ أٟ ٌٓخٕ طـي حَُٔأس  ٝهي ٣ٔؤٍ ٓخث

٠ٛ ح٥َٓ حُ٘خ٠ٛ ٝٓخ حألَٓ ٝحُظ٠ٜ ٟٓٞ حُوٞس كخَُٔأس أٛزلض ك٠ ٌٛح حُِٓخٕ رخِٓلظٜخ حُظ٠ طـ٤ي حٓظؼٔخُٜخ  ٠ٛ ح٥َٓ 

ٝحٍٝ ٌٛٙ حألِٓلش ٠ٛ ٓالف ح٤ٌُِي ٝحَُٔحٝؿش ٤ًٝي حُ٘ٔخء ٓؼِّٞ أٗخٍ ا٤ُٚ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ك٤غ , حُ٘خ٠ٛ ػ٠ِ ؿ٤ٔغ حَُؿخٍ 

كخَُٔأس رخ٤ٌُي طٔظط٤غ حٕ طظـِذ ػ٠ِ هٞس حَُؿَ ٝهٜٞٛخ حَُؿَ حألكٔن حُٔظزخ٠ٛ روٞطٚ ٝٛٞ ال , " إ ٤ًيًٖ ػظ٤ْ" هخٍ 

٣َٜٝ حألَٓ رخَُٔأس إٔ ط٤ٌي َُِ ؿَ كظٞٛٔٚ أٗٚ ٛٞ ح٥َٓ حُ٘خ٠ٛ ٝٛٞ ك٠ حُلو٤وش ٣٘لٌ ٍؿزخطٜخ ٝٓطخُزٜخ , كٍٞ ٝال هٞس 

ٝحَُٔأس ك٠ ٌٛح ح٠ُٔٔخٍ أهٟٞ ٖٓ ح٤ُ٘طخٕ ٗلٔٚ ك٠ٜ , ٝػخ٠ٗ حِٓلش حَُٔأس ٠ٛ ٓالف حالؿَحء , ًُٝي رظظخَٛٛخ ر٠ؼلٜخ 

ربؿَحثٜخ َُِؿَ طـؼَ ٖٓ حَُؿَ طخرؼخ ُٜخ رَ طخرؼخ ٟؼ٤لخ ٤ُُٝالً ٝال ٣ٌَٔ ًٗٞش حَُؿَ ٣َٝؿْ حٗلٚ ػ٠ِ حُظَحد ٟٓٞ 

ٝحُظ٣َق حٕ حَُٔأس طَٜ ح٠ُ ٍؿزظٜخ , حٓظٔالٓٚ إلؿَحء حَُٔأس ًْٝ ٖٓ حَُؿخٍ ٖٓ ٟخػض ٤ٛزظٚ حٓخّ حؿَحء حَٓحس ٓخ 

ٌٌٝٛح ك٠ٜ حَُحرق ك٠ , ٜٝٗٞطٜخ ػٖ ٣َ١ن حؿَحء حَُؿَ كظ٘خٍ ٓخ ط٣َي ٝط٘ظ٠ٜ رٞحٓطش حؿَحء حَُؿَ ٝحٓظٔالٓٚ حٓخٜٓخ 

.  ًَ حألكٞحٍ 

ٝحُٔئٓق أٗ٘خ ك٠ ػَٜٗخ حُلي٣غ  ً٘خ ٗلٖ حَُؿخٍ حُٔزذ حألٍٝ ٌُٜح حُلخٍ حُٔوِٞد  

كخٍ طـِذ حُ٘ٔخء ػ٠ِ حَُؿخٍ ًُٝي رظٔخِٛ٘خ ك٠ كوٞه٘خ طِي حُلوٞم حُظ٠ ك١َ٘خ ك٤ٜخ ٝحٛزل٘خ ٗـ٠٘ ح٥ٕ ػٔخٍ ٌٛح حُظل٢٣َ 

ٌٖ ٣ظلٌْ ك٤ٚ حُ٘ٔخء ك٠ حَُؿخٍ كظ٠ أٗ٘خ ٓٞف ٗٔٔغ ػٖ ؿٔؼ٤خص حَُكن رخَُؿَ  ٝحألًؼَ أٓلخً ٛٞ أٗٚ ٓٞف ٣ؤط٠ ُٓ

!!!!!!!!!!!!! ٝؿٔؼ٤خص ٓٔخٝحس حَُؿخٍ رخُ٘ٔخء ٝك٤٘جٌ ال ك٤خس ُٖٔ ط٘خىٟ

ٝال طظؼـذ ٖٓ ٌٛح " ٍكوخ رخُوٞح٣ٍَ" ٣ٌٕٝٞ حُٔئحٍ ٛ٘خ ٛٞ ٓخ حُلَ؟ ٝحُلَ ٣ٌٕٞ ك٠ حُؼٞىس ُِلي٣غ ح٣َُ٘ق حُٔخرن ٝٛٞ 

كؼ٘يٓخ َٗكن رخُ٘ٔخء ٝٗل٤ٜٖٔ ٖٓ حٗلٜٖٔ ٣ٌٕٞ ٌٛح ٍكوخ رخُوٞح٣ٍَ , كزخُظطز٤ن حُٜل٤ق ٝح٤ُِْٔ ُِلي٣غ ٣ؤط٠ حُلَ , حُلَ 

ٝػ٘يٓخ ٗٔخػي حُ٘ٔخء ٝٗٔ٘ؼٜٖ ٖٓ , ٝػ٘يٓخ ٗٔ٘غ حُ٘ٔخء ٖٓ ِٓحكٔش حَُؿخٍ ك٠ ؿ٤ٔغ ىٍٝد حُل٤خس ٣ٌٕٞ ًُي ٍكوخ رٜٖ , 

حٓظؼٔخٍ ٓالف ح٤ٌُي ٝحالؿَحء ًُٝي رظَر٤ظٜٖ طَر٤ش ٤ِٓٔش ٝػ٠ِ حْٓ ٛل٤لش ٖٓ حُلْٜ حُٞحػ٠ َُِ٘ع ٝحكٌخّ حُي٣ٖ ٣ٌٕٞ 

ٝػ٘يٓخ َٗر٠ ر٘خط٘خ ٝحٝالىٗخ حْٜٗ ؿ٤ٔؼخ ٓٞح٤ٓش ال كَم ر٤ٖ ًًَ ٝأٗؼ٠ اال رخُظوٟٞ ٣ٌٕٞ ًُي ٍكوخ رخُوٞح٣ٍَ , ًُي ٍكوخ رٜٖ 

ٝػ٘يٓخ ٗؼِْ حر٘خث٘خ ر٤ٖ٘ ٝر٘خص إٔ حَُٔأس ًخَُؿَ ك٠ حُلوٞم ٝحُٞحؿزخص ٝحٕ ًَ ٤َٓٔ ُٔخ هِن ُٚ ٣ٌٕٞ ًُي ٍكوخ رخُوٞح٣ٍَ , 

ٌٍ  حُِـٞء ح٠ُ " ٍكوخ رخُوٞح٣ٍَ "ٌٌٝٛح ٣ظ٠ق ُ٘خ ٓؼ٠٘ حُليرغ ح٣َُ٘ق   .حُ٘ٔخءٝػ٠ِ حُٔؼظَٝ ك٤٘ج

 

 ح١َُٜٔ حك٘يٟ/ حػيحى  
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        :ركن المصريين فى الخارج
 محمد نجيب/ بقمم                                                                ربناء لمتصديأ( 1

ػذ الٓظ٘خ٤٣ٍٖ كَِ كؤش ىحهَ ًٞٓزٞٗيحص ريحهِٜخ كٔخٓخص ٓزخكش ّٝالطٞكَ ُ٘خ حُيٍٝ حُظ٢ ٗؼَٔ رٜخ ًٌزخٍ حُٔٞظل٤ٖ ٝح

 هَ طؤهٌٗخ حهيحٓ٘خ ُِطٞحف ٝحالٓظٔظخع رٜخ٥حُن ٖٝٓ ٝهض .....ص حُز٤ِخٍىٝ ٝحُظْ٘ ٝحُـ٤ْ الٝٛخ

 ٓ٘ش ك٢ ٓـٔٞػخص رخُؤٔش حٝ حُٔظش ٣ظـخًرٕٞ حُلي٣غ ٌُٝ٘ٚ 17 12ٝٗزخٍ ٓخر٤ٖ ٖٓ الًِٝٔخ ًٛزض أؿي حُ٘زخد حٝ ح

أًخى حكْٜ ًِٔش ال ٛٞحص ٝح٠ُلٌخص ٝحُول٘خص ر٘لْ حُِـش ٝػ٘يٓخ ً٘ض حهظَد ٝأٓظَم حُٔٔغ الٗـ٣ِ٤ِش ٝطظؼخ٠ُ حالرخُِـش ح

 ؿزخٍ ػ٤ِٚال ف ٝالحهضال ًُي  ًٔ٘ض حُظ٢ طَر٤٘خ ػ٤ِٜخ ًَٝالف حالهش حُِٔخٕ ٝح٠٣خ حهضالٝحكيس ٢ُ

َٛ ر٤ٌْ٘ حؿخٗذ : هظَحد ْٜٓ٘ ٝٓؤُظْٜ الٌُٖٝ ٗظَح ح٠ُ ح٢٘ٗ حػَف حُزؼٞ ْٜٓ٘ ُٔؼَكظ٠ رؤرخثْٜ رلٌْ حُـ٤َس ٌُُي هٍَص ح

 حك٘خ آرخث٘خ ٝحٜٓخط٘خ ٤٣َٜٖٓ ٝٛي٣ن ٝحكي ١ٍٞٓ حُـ٤ٔ٘شال هخُٞح " ٝحهٜي ٛ٘خ ؿ٤َ حُؼَد "

طظٌِٕٔٞ ال ٤١ذ ُٔخًح " ٜٓخص رخ٤٣َُٜٖٔ ىْٜٝٗ الرخء ٝحالٓٔظـَرخ ُٞٛلْٜ ح" هِض ُْٜ ٝحٗخ حٗظَ ُـٔٞع ح٤٣َُٜٖٔ 

هِض  . ٗـ١ِ٤ِ ٝٗخىٍح ٓخ ٗظٌِْ رخُؼَر٢الرخال ٗظٌِْ حال ٗـ١ِ٤ِ أَٜٓ ُ٘خ ٝٗلٖ ك٢ حُٔيٍٓش ٝحُز٤ض الرخُؼَر٢ ؟ ٍىٝح ؿ٤ٔؼخ حٕ ح

َٜٓ ح٣ٚ ٣خ حٌَٗ حك٘خ ,ُْٜ رْ حٗظْ ٤٣َٜٖٓ ٝأ٤ًي ٓظَؿؼٕٞ ٣ٞٓخ ح٠ُ َٜٓ ٝٛ٘خ ًخٗض حُٔلخؿخس حُظ٢ حٛخرظ٢٘ رخُٞؿغ

١زخء ٝحُٔٔظ٘خ٣ٍٖ أؿيْٛ ٓظ٤ٔ٤ٖ رَٜٔ رَ الهِض ُْٜ رْ حرخثٌْ ٖٓ ًزخٍ ح ,ٗخ٤٣ٖٝ ٌَٗٔ حُـخٓؼش رَس ٌَٝٗٔ ك٤خط٘خ رخُوخٍؽ

٣خ حٌَٗ ىٙ ًخٕ ُٓخٕ ؿ٤َ حٕ حك٘خ  ؿ٘ز٤ش ُِٜـَس ُٜخال٣ظٕٔ٘ٞ حُؼٞىس َُٜٔ ُْٝ ٣لٌَٝح ك٢ حُٜـَس ٍؿْ ٓخ طظٔ٘خٙ ُْٜ حُيٍٝ ح

. ٛ٘خ ؿَٟ حُيٓغ ك٢ هِز٢ هٞكخ إٔ طل٠ل٢٘ ػ٢٘٤ ٝطؼـزض  ء ك٢ َٜٓالُّال حٛيهخء ٝال ٤ُْٝ ُ٘خ ال ٖٓ ٓٞح٤ُي َٜٓ حٙ

ٌٓ٘ي٣ٍش ٝٓي٣٘ش الحُوَد ح٠ُ َٜٓ رَ ٣ًٌَ ىحثٔخ ك٠َ ؿخٓؼش حال ٤ًق ٍؿغ حُيًظٍٞ حكٔي ٣َُٝ رؼي حٕ كَٜ ػ٠ِ ٗٞرَ ٓلخٝ

٤ًق ٍؿغ حُيًظٍٞ ٓـي١ ٣ؼوٞد ٝٛٞ حُلخَٛ ػ٠ِ أػ٠ِ ُوذ ك٢ ر٣َطخ٤ٗخ ٝحُـ٢٘ ػٖ ح١ُٖٞ حُؼَر٢   ىٍٜٓ٘ٞ حُظ٢ حٗـزظٚ

٤ًق ٍؿغ ُِيًظٍٞ ٜٓطل٠ ح٤ُٔي ٝحُيًظٍٞ كخٍٝم حُزخُ حُظ٢ ٓخُحُض   ًِٚ ٢ً ٣ل٤ي ٛؼ٤ي َٜٓ َٜٝٓ ًِٜخ رٔٔظ٘لخٙ حُؼ٣َن

ٖٓٔ ٗٔٔغ ػْٜ٘ ٖٝٓٔ ُْ ٗٔٔغ ػْٜ٘ ٣لٕ٘ٞ ح٠ُ هَحْٛ " حٗخ ْٜٓ٘ رخُطزغ"ف الرَ ٓجخص رَ آ  ك٢ ط٤ِٔ كي٣ؼٚالٌُ٘ظٚ حُق

ٝٛ٘خ ٝؿيص حُٔؼَ حُظ٢ ًخٗض طَىىٙ ٝحُيط٢ ٝؿيط٢  .ف كظَحص ؿَرظْٜ حُط٣ِٞش ػٖ ح١ُٖٞالٝٓيْٜٗ ٝأك٤خثْٜ حُ٘ؼز٤ش ٝرخهض

َٝٗى ٢ً٘ٛ ٝٓخف ه٤خ٢ُ   كخثيس ٓ٘ٚال ح١ ًؤٕ ػِٔ٘خ أٛزق ٛزخء ٓ٘ؼٍٞح " ٍر٢ ٣خ هخ٣زش ُِـخ٣زش " ٍكٔش هللا ػ٤ِٜٔخ ٝٛٞ 

  ػخؿِح ػٖ حُظٍٜٞ ُٞؿٞى كَ ؿ٤َ حٗ٘خ ُي٣٘خ َٓ٘ٝع ط٤ٖٔٔ ٝػِق ٖٓ أؿَ حُظٜي٣َ ُِوخٍؽ

 

 ٓؼخىس حُٔل٤َ ٓلٔي ٠َٓٓ/ روِْ                                                ٣ٍٞٓخ ٝحُٔئحَٓس   (2
ٌٝٓٞٓٞ طٞحَٛ هٜق كِذ ُظل٣ََٛخ رٔٔخػيس كِلخثٜخ ٝٗلٖ . ٝحٗ٘طٖ طوٜق حَُٔٞٛ ط٤ٜٔيح ُظل٣ََٛخ رٔٔخػيس كِلخثٜخ

أٓخ أِٛ٘خ ٛ٘خى كبْٜٗ ٣ٜخٍػٕٞ ٖٓ أؿَ حُل٤خس ٤ُْٝ أٓخْٜٓ ١ٞٓ ٓلخُٝش حَُٜد . حُؼَد ٗ٘خٛي ٝٗ٘ـغ حُـخٗز٤ٖ رلٔخّ

ً٘ض أػظوي ٝحٛٔخ أ٢٘ٗ أٓؼي كخال ٖٓ . أٝ حُٔٞص ؿٞػخ أٝ ىك٘خ أٝ هظال أٝ ؿَهخ هَرخٗخ ُِوخ١ٍش حُـي٣يٙ حُظ٢ ػ٢ِ ٝٗي حُظٍٜٞ

٤ُْ أٓخٓ٘خ ح٥ٕ ١ٞٓ ٓٞهق حُؼخؿ٣ِٖ حُوخُي ٝٛٞ . ٌُٖٝ ٤ٜٛخص (١٩٠٤)أؿيحى١ ح٣ٌُٖ ًخريٝ ريح٣خص حُوَٕ هزَ حُٔخ٢ٟ 

ٝحُظٞؿٚ ا٢ُ ٓالًٗخ حألٍٝ ٝحأله٤َ . حٌُالّ ك٢ ك٠خء ال إًٔ ك٤ٚ طٔٔغ ٝال ػ٤ٖ ك٤ٚ ط١َ ٝال ػوَ ك٤ٚ ٣يٍى اال ٖٓ ٍكْ ٍر٢

                                            رخُيػخء رؤٕ ٣للع ٣ٍٞٓخ ٝحُؼَحم ُٝز٘خٕ ٝٓخثَ رالىٗخ حُٔؤُٝٓش ٖٓ ظِْ ٝؿَٜ ٤ًٝي َٗلََ ٖٓ أر٘خثٜخ ٝأػيحثٜخ ػ٢ِ كي ٓٞحء



 
ه1437 ذو الحجة                       ( عشرة  التاسعة السنة) 225  العدد              م 2016  سبتمبر  

 

14 

 

 

              

 ؟"المينى جيب"لماإا لم نرى التحرش فى أيام 

 

                                                                     ٍٛٞس ُِوخَٛس ك٠ حُو٤ٔٔ٘خص  ٖٓ حُلَٕ حُؼَ٘رٖ
, كخِٓش ك٠ ٣يٛخ كو٤زش "حُٔ٘ي٣ٍال"ػ٠ِ اكيٟ أٍٛلش حُٔلطخص طوق طِي حُلظخس حُـ٤ِٔش رؼٞرٜخ حُو٤َٜ ٝط٣َٔلش ٗؼَٛخ حُظ٠ ط٘زٚ هٜش ٗؼَ

ٛـ٤َس ٝطظٔخ٣َ رلٌحء ًح ًؼذ ٛـ٤َ, ُظـٌد حٗظزخٙ ًَ حُٔـخ٣ٍٖٝ ُٜخ ك٠ حٗظظخٍ ًُي حالطٞر٤ْ حٌُٟ ٣ٔظوِٞٗٚ ٌُٔخٕ ٓخ ٣ٌٛزٕٞ, كظ٘ـٌد ُٜخ 

حألػ٤ٖ ٝطولن ُٜخ حَُٝف, ك٤ظـَأ أكيْٛ ٣ٝوظَد ٜٓ٘خ روطٞحص ٛخىثش ٝحٟؼخً ٣ي٣ٚ ك٠ ؿ٤ٞرٚ ٣ٟٝٔٞ ٗؼَٙ ٣ٜٝ٘يّ ٣خهش ه٤ٜٔٚ ٣ٝوظَد ٜٓ٘خ 

 ".ط٣َٔلش ٗؼَى ك٠ ؿخ٣ش حُـٔخٍ..ر٘ٔٞحٍ ٣خٛخْٗ:" ك٤وٍٞ 

 ٓ٘ش ٠ٓض, حُٞهض حٌُٟ ًخٗض ك٤ٚ َٜٓ ًوطؼش ٖٓ أٍٝٝرخ ٖٓ ك٤غ حٌَُ٘ ٝحُِٔزْ, حُؼَٜ حٌُٟ 60ٌٌٛح ًخٗض حُٔؼخًٔش أ٣خّ ُٓخٕ, ٌٓ٘ كٞح٠ُ 

ٜٗي حألٖٓ ٝحألٓخٕ ٌَُ ٖٓ ٣ظـٍٞ ك٠ حُ٘خٍع ٤ُالً ٜٝٗخٍحً, ُْٝ ٗٔظٔغ اال ه٤ِالً ػٖ كخالص حُظلَٕ ٝحالؿظٜخد ٝحُوطق, ًٔخ ػٌٔض حُيٍحٓخ 

ٝح٤ُٔ٘ٔخ ح٣َُٜٔش ٝهظٜخ ٓخ ٣ليع ك٠ حُٔـظٔغ حَُٜٟٔ, ٤ًٝق ًخٕ ٣ظؼخَٓ حُ٘خّ ك٠ حُ٘ٞحٍع ٝحُ٘ٞحىٟ, ٠ٛٝ حٍُٜٞس حُظ٠ حهظلض رٌَ٘ ٝحٟق 

ٍٝؿْ إٔ حُلظ٤خص ح٣َُٜٔخص ك٠ ًُي حُٞهض ًخٕ ٣َطيٕ حُلٔخط٤ٖ حُو٤َٜس ٝح٠٘٤ُٔ ؿ٤ذ, ًٝخٕ حُٔخ٣ٞٙ حُز٠٘٤ٌ أَٓحً ػخى٣خً   .ك٠ حُؼَٜ حُلخ٠ُ

ُِلظ٤خص ػ٠ِ حُ٘ٞح١ت ٝك٠ حُ٘ٞحىٟ ػ٠ِ ػٌْ ٓخ ٣ليع كخ٤ُخً, اال إٔ ظخَٛس حُظلَٕ ُْ طظَٜ ك٠ ظَ ٌٛح حُؼَٜ, ٝٛٞ حألَٓ حٌُٟ طيٍٝ كُٞٚ 

ٍٝىحً ػ٠ِ ٌٛح حُٔئحٍ طـ٤ذ حُيًظٍٞس ٛخُش   ٝحٗظَ٘ ح٥ٕ؟" ح٠٘٤ُٔ ؿ٤ذ"حُؼي٣ي ٖٓ حألٓجِش ٝػالٓخص حالٓظلٜخّ, ك٤ٌق حهظل٠ حُظلَٕ ك٠ ػَٜ 

ٍٜٓ٘ٞ أٓظخًس ػِْ حالؿظٔخع, كظوٍٞ إ ١ز٤ؼش حُٔالرْ حُظ٠ حهظِلض هي٣ٔخً ٝكي٣ؼخً ٤ُٔض ٠ٛ حُٔزذ حألٍٝ ٝحُٞك٤ي ك٠ طلخهْ أُٓش حُظلَٕ, ٌُٖٝ 

إٔ حُلظ٤خص هي٣ٔخً ُْ ٣ؼظخىٝح ػ٠ِ " ح٤ُّٞ حُٔخرغ"ٝأٟخكض ٍٜٓ٘ٞ ُـ  .حألَٓ َٓطز٢ رـ٤خد حُوخٕٗٞ ٝػيّ طلؼ٤ِٚ رٌَ٘ ؿ٤ي, ٝحٗليحٍ حألهاله٤خص

ًٝخٕ ٛ٘خى كَٛخً ٝطوٞكخً أًزَ ُيٟ ُ٘زخد ك٠ " ٓؼخًٔش ر٘ض كظظٚ"حُظـٍٞ ك٠ حُ٘ٞحٍع ًؼ٤َح رٔلَىْٛ, ًٔخ إٔ حُ٘خد ُْ ٣ٌٖ ٣ـَإ ػ٠ِ 

  ".ك٠ ر٘خص ٠ٛ ح٠ُِ رظؼخًْ حُٞالى"حُٔـظٔغ حَُٜٟٔ هي٣ٔخً, أٓخ حألٕ 

ٝأٟٝلض إٔ حُٔ٘ظٞٓش حألهاله٤ش حٜٗخٍص كخ٤ُخً, رخإلٟخكش ح٠ُ حهظالف ٣َ١وش طؼخَٓ حُلظ٤خص ٝٓالرٜٖٔ ٝأِٓٞرٜٖ ك٠ حُظؼخَٓ ٓغ حُـ٤ٔغ, ٝػيّ  

ُٞ حُ٘خّ ٗخكض كخُش طلَٕ : " ٝطخرؼض هخثِش   .ططز٤ن حُوخٕٗٞ ٝحُِٔز٤ش حُظ٠ ٣ؼخ٠ٗ ٜٓ٘خ حُ٘خٍع حَُٜٟٔ, أىٟ ًُي ح٠ُ طلخهْ ظخَٛس حُظلَٕ

ك٠ حُ٘خٍع ىُٞهظ٠ ًِٚ ر٤وٍٞ أٗخ ٓخ٠ُ, ٌُٖ ُٓخٕ ًخٗٞح ر٤وٞٓٞح هٞٓش ٍؿَ ٝحكي ػ٠ِ ًَ ٗخد حطلَٕ رٞحكيس ًٝخٕ ر٤ظْ ٓؼخهزظٚ ػوخد ٓـظٔؼ٠ 

   ٍٗخ ػ٠ٗٞ/روِْ                                ".رلِن ٗؼَٙ طٔخٓخً ك٤زو٠ ٓؼَٝف إٔ ىٙ ٓظلَٕ ٝظَ ٌٛح حُؼوخد ٓٞؿٞى كظ٠ حُؼٔخ٤ٗ٘خص

 صفحة من غير عنوان
طارق عبد اللطيف. م يكتبها واحد فهمان  
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                                                                                                                                                          (محمود عبداهلل /بقمم                   !!!أخواتيا و  "ُىنَّن  "          المنوعات صفحة

جبية تؤيد النظام وجبية ,بعيدَا عن اجواء السياسة المممة ىذه األيام والتى  جعمت من كل بيٍت فى  مصر جبيتين متعارضتين   
, وبعيدا عن احداث الكرة التى تسممت الى حياتنا حتى دخمت البيوت والمكاتب وكل شيىء .عارض النظام وكال الجبيتين عمى خطىء تُ 

فإننى اسبح بعيدا قمياًل الى . وايضت زادت االنقسامات فى البيت المصرى بين اىالوى متعصب  وزمالكاوى  ال يقل عنو تعصبا
وىى ىل نحُن كشرقيين ,شاطىٍء آخر حيث قضية أخرى من قضايانا  وىى قضيٌة كتب فييا الكثيرون وتبناىا األكثر من الكتاب 

وعرب قوم ذكوريون ؟  وىل لغتنا العربية لغة ذكورية ؟ والطريف أننى سمعت برنامجا إذاعيا تتكمم فيو إحدى النساء الداعيات لتحرير 
يتكمم بمسان الرجال والنساء وان الضمير أنتم يتكمم بمسان الرجال والنساء " ىم" المرأة تقول ان المغة العربية لغة ذكورية ألن الضمير 

 .....   ال يتكمم إال بمسان النساء  (ُىنَّن )ان الضمير  (والكالم لؤلخت السايقة )فى حين , وكذلك الضمير نحن 
والحقيقة أننى وجدت ىذه الروح فى كل النساء الآلتى ينادين بالمساواة بين الرجل والمرأة وىى روح تعبر عن حساسية مفرطة لديين 
وأنين ينظرن الى كل ما يخص النساء والرجال بحساية خاصة وىى نقطة اولية تثبت عكس ما ينادين بو فاالنسان الحر الطبيعى ال 

والمعروف عند الجميع أن الرجل والمرأة امام القانون والشرع سواء , ينظر بيذه الحساسية التى تحجب عنو الكثير من الحقائق 
, ولو رجعنا الى عمم فمسفة الجمال لوجدنا أن الشيىء الجميل ىو الذى ُيستعمل ألداء وظيفتو , وان كل ميسر لما ُخمق لو , بسواء 

فالمقعد ُصنع لمقعود عميو والسمم ُصنع لمصعود عميو واليد ُخمقت لوظيفتيا واألرجل ُخمقت لممشى بيا فمو وجدنا من ينادى بمساواة 
األيدى باألرجل ورأينا جميع الناس تمشى عمى ايدييا وتسمم بأرجميا ألصبح العالم مستشفًى لممجانين ولو حاول احدنا ان يسمع 

ولكن قد تكون , و ليس معنى ذلك أن األيدى افضل من األرجل أو أن العين أفضل من األذن , بعينو وأن يرى بأذنو لضحكنا عميو 
ومن , األيدى افضل من األرجل فى السالم وقد تكون األرجل افضل من االيدى فى المشى وىكذا كل شيىء أفضل وأجمل فيما ُخمق لو 

فعندما نتكمم عن , ىنا فالذكر ُخمق لوظيفة معينة واألنثى ُخمقت لوظيفة معينة وليس معنى ذلك تفاضل الذكرعمى األنثى أو العكس 
واذا تكممنا عن السعى لمرزق والدفاع واألمن يكون الرجل ىنا ىو األفضل ,الحمل واالنجاب وتربية األبناء  فإن المرأة ىنا ىى األفضل 

وىى نعمة من اهلل تعالى عمينا , ولكن  عند غياب االب تقوم األم بكل الواجبات وكذلك عند غياب األم يقوم األب بكل الواجبات , 
فعند الحاجة ال يوجد , ومعناىا أن المرأة قد تقوم بدور الرجل وأن الرجل قد يقوم بدور المراة وذلك طبعا حسب األولويات والضروريات 

مرأة  ويكفى ان نسأل آالف البنات , ويكون السؤال ىو لماذا نطالب بالمساواة إذا لم يكن ىناك ضرورة او ضرر , فرق بين رجل وا 
واألخوات واألميات ىل حقا يشعرن بالظمم ويردن ان يتساوين  بالرجال ؟ واإلجابة عمى ىذا السؤال ىو أن كل بنت ترى ان  أباىا ىو 

وفى الختام فإننى اقول لالخوات الآلتى . اعظم الرجال  وكل أخت ترى أخاىا ىو أعظم األخوة وكل أم ترى ابنيا ىو افضل الجميع 
و التقميل من حساسية ...  وأخواتين... ينادين بالمساواة أن المساواة موجودة ومعترف بيا والمطموب فقط ىو ان يسألن امياتين

 ...واخواتيا " ُىن"
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Short Essay on Women Righs                                                   
Woman can be said as the God’s complete creation. She is the symbol of independence, love, caring, gentleness and intensity- 

both in love and in hate. Women are emotionally stronger than man.Undoubtedly women endure much more pain than men do. 

No men do go through even half the pain a woman goes through during labor. Margaret Thatcher, Benazir Bhutto and Indira 

Gandhi have shown that women can rule a country even better than men… and maybe even the world! 

 

However, women have not been treated nicely by men all throughout time. They have been denied their rights, their 

opportunities. It is very common happening on a daily basis in offices, sports, factories, schools and entertainment.Most 

scholarships, in fact 99% of them are awarded to boys. The common excuse is that girls are made to be housewives and 

mothers. Reasonably and honestly speaking, this is true. Motherhood is something that God has blessed only females with. But 

this doesn’t mean that girls should be totally ignorant about the world, current affairs, and history. God has revealed in the 

Holy Quran, “Seek knowledge from thy cradle to thy grave”. He has not added “this pertains only to men”. So, one does not 

have the excuse of religion for forbidding girls to study. Religion encourages it. In fact Prophet Mohammed has said, “Read 

even if takes you to China”. This is without discrimination. Girls who are well-educated make better wives and mother than 

uneducated women. That way, a lot of people would benefit from a girls’ education!However, what does not get assurance is 

that fact that so many girls in India, Pakistan, Saudi Arabia, Iran, Iraq and many more eastern countries are having to give up 

their ambitions, simply because their parents feel that girls should be married and mothers by the age of 18. It is not only 

education where girls are forced to take a backseat in the East. The inequality spreads too many other things too.More than 

half of the total rape cases go unreported. This is because the victims do not want to shame their families by publicizing the 

abuse they have gone through and they do not want to face embarrassing cross-questioning in the court. The society makes the 

victims pay for someone else’s mistakes. Unwed mothers are verbally and physically abused in public places.Dowry is another 

very common problem. Particularly in India. The groom’s family demands enormous sums of money and other valuables from 

the bride’s father, to show that the groom is doing them a big favor by agreeing to marry their daughter. If the father is unable 

to pay, the bride is usually married off anyway but then she is mentally and physically tortured and sometime burnt to 

death.Female infanticide is another problem.                                                                            .  Selected by ; Shereen  


