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... ثبثب اٌفبر١ىبْ فٝ ِٖو اٌىٕبٔخ :وٍّخاٌؼلك

 
 

عبئذ ى٠بهح ثبثب اٌفبر١ىبْ فوا١ٌَٔ ٌّٖو فٝ  رٙب٠خّٙو  

 اٌزٝ اٍزّود  ٠ِٛبْ  ى٠بهح ٔبعؾخ ثىً اٌّمب١٠ٌ 2017اثو٠ً

فمل اٍزٍٙٙب ثٍمبءاٌوئ١ٌ ا١ٌََٟ فٝ لٖو االرؾبك٠خ ؽ١ش اٌمٝ 

ا١ٌََٟ ٚاٌجبة وٍّبد ث١َطخ ػجود ػٓ فوؽخ ّؼت ِٖو 

ثيا٠وح اٌجبثب الهٗ ِٖو أهٗ اٌَالَ  ٚػٓ روؽ١ت  اٌجبثب 

ٍٚؼبكرٗ ثٙنٖ اٌي٠بهحاٌّّٙخ  صُ وبٔذ ِْبهوخ اٌجبثب ٌّئرّو 

اٌَالَ ثبالى٘و اٌْو٠ف ٌٚمبئٗ ثبالِبَ االوجوا١ٌْـ  اؽّلاٌط١ت  

صُ وبٔذ وٍّزٗ فٝ اٌّئرّو ٘ٛ ٚ االِبَ االوجو رؼجو ِضٍٗ ػٍٝ 

هإ٠خاٌوع١ٍٓ فٝ ِٛاعٙخ االه٘بة ٍوٛبْ اٌؼٖو اٌؾل٠ش ٚثؼل 

مٌه ى٠بهرٗ ٌٍى١َٕخ اٌّول١ٖخ ٌٚمئبئٗ ثبٌجبثب رٛاٙوً االٚي  

ٍِْٚووزٗ فٝ ٕالح ػٍٝ اهٚاػ  ّٙلاء االه٘بة  فٝ ؽبكصخ 

االٔفغبه ٚرَزّو ى٠بهح اٌجبثب فٝ ا١ٌَٛ اٌضبٔٝ ثبػطبئٗ ػظخ 

اٌملاً ٚمٌه اِبَ ػْواد االالف ِٓ ا ١ٌَّؾ١١ٓ  فٝ اٍزبك 

اٌلفبع اٌغٜٛ فٝ ِْٙل ١ِٙت   ٚ ثؼل مٌه ى٠بهح اٌجبثب ٌٍى١ٍخ 

االاوو١ٍ٠ى١خ  ٚرٕزٗ اٌوؽٍخ  اٌزبه٠ق١خ  ثزٛك٠غ اٌوئ١ٌ ا١ٌََٟ 

.... ٌٍجبثب ٚ٘ٛ ػبئلا ثبٌَالِخ اٌىبٌفبر١ىبْ

اْ ٘نٖ اٌي٠بهحاٌزٝ رّذ فٝ رٕظ١ُ وج١و ٚاٚٙؾذ ٌٍؼبٌُ اْ 

ِٖو ثبٌل االِٓ ٚاالِبْ  ٌزؾٍّٕب َِئ١ٌخ وج١وح ّؼجب ٚؽىِٛخ  

ثبٕٔب َٔزط١غ اْ ٕٔغي اٌىض١و ٚاكػٛ هللا اْ ٔزفك ع١ّؼب أٗ ال 

اًِ ٌّٖو اال ثزٛافك  اثٕبئٙب ٚاْ ٔزون اٌقالفبد  ٚإٔب ع١ّؼب 

........ ّؼجب ٚاؽلا ١ٍَِّٓ ١َِٚؾ١١ٓ ِئ٠ل٠ٓ ِٚؼبه١ٙٓ  

 

  :الوأ فٝ ٘نا اٌؼلك 
 

                    ...ثبثب اٌفبر١ىبْ فٝ ِٖو اٌىٕبٔخ   :وٍّخ اٌؼلك  *

  2ٓ                                           هئ١ٌ اٌزؾو٠و /ثمٍُ 

 :كفزو االؽٛاي اٌْق١ٖخ *

 3ٓ                                    اوواِٝ ٔغُ/ِٕٙلً /اػلاك

           4ٓاثٓ اٌجٍل   /     اػلاك ٍو رى٠ٛٓ اٌيوو٠بد :ً٘ رؼٍُ *

الٕٔب ٚثجَبٛخ  "١ٌّٟء  فٟ  ٔفَٟ   :والَ فٟ إٌّّٛع *

 4ٕٓمواٌَُ              /     ثمٍُ"ّؼٌت ِزل٠ٓ ثطجؼٗ  ف١ٙب

                ِٓ اٚي اِوأح ٚٙؼذ ١ِى١بط؟      :ٌه ٠ب ١ٍلرٟ  *

  5                                            ٓثٕذ ا١ًٌٕ    /اػلاك 

                                                                     6           ٓ  ؽٕبْ ثل٠غ/ افز١بهلٖخ ع١ٍّخ     :لوأد ٌه*

 6ٓ                       فٝ ؽت أَ اٌؼغبئي  : ٚاؽخ اإل٠ّبْ *

 7  ٓ  اٌٍط١فٛبهق  ػجل /اػلاك أ٠ٓ اٌو١ّل : هوٓ األكة*

                   ػٛكح اٌيِٓ اٌغ١ًّ  :هوٓ اٌّٖو١٠ٓ ثبٌقبهط  *

                            8ٓاٌَف١و ِؾّل ِوٍٝ                                       /ثمٍُ

 8ٓوبثزٓ و١ّٛ / اػلاك وال١ٍىٛاالهٗ  : اٌو٠بٙخ ٕفؾخ*

ِل٠ٕخ االلٖو ِقيْ اٌؼبٌُ :اٌّٖو٠ْٛ  ال٠ؼوفٙبِٖواٌزٝ* 

 9ٓ                          وو٠ُ اثٛاٌؼيائُ /كاػلاك ٌالصبه     

اٌلوزٛه  )االِبَ االوجو ١ّـ اٌغبِغ االى٘و  :ٕٛهح اٌغالف *

            10ٓ                   اثٓ اٌجٍل  / اػلاك          (اؽّل اٌط١ت 

 البٌخ ٚى٠واٌلفبع 1989أثو٠ً  ماد ٠َٛ: لوأد ٌه *

 11       ٓثؼل اٍزلػبء اٌٝ اٌمٖو اٌغّٙٛهٜ « أثٛغياٌخ»

  اٌل٠ٓ ٌٍغ١ّغ  هلل ٚ اٌٛٛٓ:  ٕفؾخ ِٓ غ١وػٕٛاْ*

 12ٓ                                   ٛبهق ػجل اٌٍط١ف / اػلاك

          اٌلِبء فٜ اؽّو                     :     ل١ٚخ ٌٍّٕبلْخ* 

 13ٓ                ٔبعؼ اثوا١ُ٘              : ثمٍُ اٌىبرت 

 كم من اآلثام  ُترتكب باسمك اييا :ٕفؾخ إٌّٛػبد *
 14ٓ           احمد ابراىيم الشريف / بقمماالسالم          
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 ؽَٓ اٌؼطبه/ ثمٍُ                      ٌّبما فًْ اإلٍالَ ا١ٌَبٍٟ؟   :اٌْق١ٖخ األؽٛاي كفزو
" ا١ٌْـ هؽ١ُ اثٛ هغ١ف"االٍجٛع اٌّبٟٙ، أول هعً اٌل٠ٓ اٌؼوالٟ اٌّؼزلي، هئ١ٌ ِٕزلٜ اٌٍٛط١خ  "ا٠الف"ؽل٠ضٗ ٌٖؾ١فخ  فٟ

اإلٍالَ ا١ٌَبٍٟ أففك ٚفًْ فْال ٚاٙؾب ػٍٝ أهٗ اٌٛالغ، ١ٌٌ فٟ اٌؼواق فؾَت، ٚأوضو ِٓ رغوثخ ٌإلٍالَ ا١ٌَبٍٟ "اْ 

ففٟ ػمو كاه اإلٍالَ ا١ٌَبٍٟ فٟ ِٖو، ؽ١ش ْٔؤ اإلٍالَ ا١ٌَبٍٟ اٌّؼبٕو افٛا١ٔب، ٚوً اٌز١بهاد اٌزٟ رّضٍٗ . رلًٌ ػٍٝ مٌه

ا١ٌَٛ ١ّؼ١خ وبٔذ أٚ ١ٍٕخ، فٟٙ رَزّل ؽٚٛه٘ب اٌفىوٞ ٚاٌّؼوفٟ ِٓ هؽُ اإلفٛاْ، ٌٚنٌه فبْ ؽية اٌلػٛح اإلٍال١ِخ ٘ٛ 

 .إٌَقخ ا١ٌْؼ١خ ِٓ اإلفٛاْ ا١ٌٍَّّٓ، ٚال ٠قزٍف ِٓ إٌبؽ١خ اٌؾوو١خ ػٓ اإلفٛاْ، ثً اْ ؽزٝ ١َِّبرُٙ رغل٘ب ِزّب١٘خ

اإلٍالَ ا١ٌَبٍٟ فالي ِب ػجّؤب ػٕٗ ثبٌوث١غ اٌؼوثٟ، فٟ لٛي ثال ك١ًٌ، فٟ اٌؾم١مخ ٘ٛ هث١غ افٛأٟ، ٚ٘نا اٌوث١غ أرٝ ػٍٝ اإلٍالَ 

ا١ٌَبٍٟ، ٚأظٙوٖ ػٍٝ ؽم١مزٗ، ثّؼٕٝ أصجذ أْ اٌزغوثخ اٌل١ٕ٠خ اما ِب ر١ََذ فبٔٙب أٔزغذ اٌفًْ ٚاٌفَبك ٚاإلففبق، ٚثبد ٘نا 

األِو ِؼوٚفًب ٌىً إٌبً، ال١ٍّب فٟ اٌؼواق، ؽ١ش اٌزغوثخ ِو٠وح، ٚوّب رالؽع ا٢ْ فبْ اٌفَبك ٚاٌفًْ ٚػلَ ا١ٌّٕٙخ ٚاإلففبق 

ٚٔمً اٌّغزّغ اٌؼوالٟ ِٓ اٌّٛإٛخ اٌٝ اٌّىْٛ ػٕٛاْ ؽىُ اإلٍالَ ا١ٌَبٍٟ فٟ اٌؼواق، ٚأثؼل ِٓ مٌه، ٠ّىٓ اٌمٛي اْ آفو ٚعٗ 

١ٌٌ ثغل٠ل، ٚ٘ٛ ٠ْىو ػ١ٍٗ وٛٔٗ ٕبكها ِٓ هعً " ا١ٌْـ"ِب لبٌٗ  .أزٙٝ االلزجبً". كاػِ"ِٓ ٚعٖٛ اإلٍالَ ا١ٌَبٍٟ ٘ٛ 

فمل اصجزذ رغبهة ؽىُ االٍال١١ِٓ فٟ وً ِٓ رٌٛٔ ِٖٚو ِلٜ ِؾلٚك٠خ ّؼبهارُٙ اٌزٟ وبٔٛا ٠ٍقٖٛٔٙب فٟ . ك٠ٓ لبي وٍّخ اٌؾك

، ِٓ كْٚ اْ ٠ملِٛا فٟ وً أكث١برُٙ هإ٠خ ٚاٙؾخ إلفواط االِخ اٌؼوث١خ ِٓ ِْىالرٙب "االٍالَ ٘ٛ اٌؾً"ػجبهح ٚاؽلح ٟ٘ 

ا١ٌَب١ٍخ ٚااللزٖبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ اٌزٟ رواوّذ ػجو ربه٠ـ ٠ًٛٛ ِٓ اٌزٍَٜ ا١ٌَبٍٟ ٚاٌزقجٜ االلزٖبكٞ ٚاٌفَبك اٌّبٌٟ 

ٚاإلكاهٞ، ؽ١ش ػغيٚا ػٓ رط٠ٛو ِْوٚع ١ٍبٍٟ ٠زٛعٗ اٌٝ اٌّٛا١ٕٛٓ ثىً فئبرُٙ ِٚىٛٔبرُٙ اٌل١ٕ٠خ ١ٌٌٚ فمٜ اٌٝ ارجبػُٙ 

ٚثلال ِٓ ٠وويٚا ػٍٝ ٍِفبد اٌز١ّٕخ ٚاٌزط٠ٛو ِٚؾبهثخ اٌفَبك ٚرىو٠ٌ ِفَٙٛ ؽمٛق االَٔبْ، ا٘زّٛا ثّٛٙٛع . ِٕٚبٕو٠ُٙ

  .ا٠ٌٛٙخ ِٚؾبٌٚخ رغ١١و أّبٛ اٌّغزّؼبد، فٛعلٚا أٔفَُٙ ٠لٚهْٚ فٟ ؽٍمخ ِفوغخ اكد اٌٝ رل٘ٛه االلزٖبك ٚاالِٓ

 :٠ّٚىٓ اهعبع اٌفًْ ا١ٌَبٍٟ ٌألؽياة اإلٍال١ِخ اٌٝ ا٢رٟ

غ١بة اٌقجوح ا١ٌَب١ٍخ ثّؼٕب٘ب اٌؼبَ ٚاٌْبًِ، ٚأؼلاَ اٌقجوح فٟ اكاهح ّئْٚ اٌلٌٚخ ثىً ِئٍَبرٙب ٚأعٙيرٙب اٌّقزٍفخ، فمل : أٚال

 .كفٍذ األؽياة اإلٍال١ِخ ِؼزون ا١ٌَبٍخ اػزّبكا ػٍٝ ّؼبهاد فٚفبٙخ، كغلغذ ثٙب ػمٛي لٛاػل٘ب اٌْؼج١خ ّجٗ األ١ِخ

ؽبٌخ اٌغوٚه ٚاألصوح ٚاالٍزؼالء اٌزٟ ١ٍطود ػٍٝ رفى١و اغٍت لبكرُٙ، فُٙ ٠ؼزملْٚ أُٙ ٚؽلُ٘ ِٓ ٠ّزٍىْٛ اٌؾم١مخ : صب١ٔب

ٚفٟ وض١و ِٓ األؽ١بْ وبٔذ رٖله ِٓ لبكرُٙ ٚثؼ٘ وٛاكهُ٘ اٌىض١و ِٓ ٔظواد االٍزؼالء . اٌّطٍمخ كْٚ غ١وُ٘ ِٓ إٌبً

 .ٚاالٍزٖغبه ٚاالٍزقفبف ٙل اٌّىٛٔبد األفوٜ فٟ ِغزّؼبرُٙ

أػٍٓ االفٛاْ فٟ ِٖو أُٙ ٌٓ ٠َؼٛا اٌٝ االٍزؾٛام : ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي. ٔىضُٙ ٌٍؼٙٛك اٌزٟ ٠مطؼٛٔٙب ػٍٝ أٔفَُٙ: صبٌضب

ٚاالٍزئضبه ػٍٝ ِمبػل اٌجوٌّبْ ١ٍٚز١ؾٛا ِغبال ٌجم١خ اٌّوّؾ١ٓ اٌَّزم١ٍٓ ٚاٌؾيث١١ٓ، ٌٚىُٕٙ كفؼٛا ثّوّؾ١ُٙ ٌىً اٌلٚائو 

وّب ٕوؽٛا ثؼلَ ١ٔزُٙ . االٔزقبث١خ ٚؽٖلٚا ٖٔف ِمبػل اٌجوٌّبْ رمو٠جب، ّٚىٍٛا ١٘ئخ اٌوئبٍخ ٚاٍزؤصوٚا ثؤغٍت ٌغبْ اٌّغٌٍ

، ٌّٚب رُ "ف١ود اٌْبٛو"رو١ّؼ أؽلا ٌٍوئبٍخ، ٌٚىُٕٙ فبعئٛا اٌغ١ّغ ثّٓ ف١ُٙ اٌّموث١ٓ ُِٕٙ ٚإٌّبٕو٠ٓ ٌُٙ ثمواه رو١ّؾُٙ 

 ."ِؾّل ِوٍٟ"هف٘ رو١ّؾٗ لب١ٔٛٔب اٍزجلٌٖٛ ثـ 

ِؾبٌٚزُٙ الٖبء وجبه ِٛظفٟ اٌلٌٚخ اٌج١وٚلوا١١ٛٓ اٌن٠ٓ ١َ٠وْٚ أِٛه اٌلٌٚخ ِٕن ٍٕٛاد ٠ٍٛٛخ ِٓ ِٕبٕجُٙ، ٚاٍزجلاٌُٙ : هاثؼب

  .ثؤّقبٓ ٠ٕزّْٛ اٌٝ ر١بهارُٙ ا١ٌَب١ٍخ ال ٠ٍّىْٛ اٌقجوح اٌىبف١خ فٟ ٘نا اٌّغبي اٌؾَبً ٚاٌّزْؼت

اكاهح اٌلٌٚخ ّؤْ ك١ٔٛٞ رووٗ هللا ٌٍؼمً اٌجْوٞ ٠ّبهٍٗ ٠ٚطٛهٖ ؽَت ؽبعخ إٌبً فٟ وً ىِبْ ِٚىبْ، ٚوً ِب ؽضذ ػ١ٍٗ 

ِفَٙٛ اٌؼلي صبثذ ٚال ٠زغ١و ثزغ١و اٌيِبْ، اِب ِفَٙٛ . األك٠بْ فٟ ّؤْ ؽىُ إٌبً ٚاكاهح ّئْٚ ؽ١برُٙ ٘ٛ اٌؼلي ٚاٌّْٛهح

اٌْٛهٜ ف١زغ١و ٠ٚزطٛه ثزغ١و اٌيِبْ، فجلال ِٓ اْ ٠ىْٛ ِؾٖٛها فٟ اً٘ اٌؾً ٚاٌؼمل وّب وبْ فٟ ػٙل اٌقٍفبء اٌواّل٠ٓ، إٔجؼ 

 .فٟ اٌؾٚبهح اٌؾل٠ضخ ِٓ ؽك وً ِٛاٛٓ اْ ٠ىْٛ ٌٗ هأٞ ف١ّٓ ٠زٌٛٝ ىِبَ اٌؾىُ ٚمٌه ػٓ ٛو٠ك االٔزقبثبد اٌؾوح ٚاٌّجبّوح

اْ روو١ب كٌٚخ ِل١ٔخ ػٍّب١ٔخ، ٠ؾىّٙب : ٌٚٙئالء ٔمٛي. لل ١ْ٠و اٌجؼ٘ اٌٝ روو١ب وّضبي اٚ ّٔٛمط ٌٕغبػ ؽىُ األؽياة اإلٍال١ِخ

                          .كٍزٛه٘ب ِٚئٍَبرٙب اٌزْو٠ؼ١خ ٚاٌزٕف١ن٠خ ٚاٌمٚبئ١خ وٍٙب رلػُ اٌطج١ؼخ اٌّل١ٔخ ٌٍلٌٚخ. ؽية مٚ رٛعٗ اٍالِٟ

  اوواِٝ ٔغُ/ اػلاك َ 

http://elaph.com/Web/News/2017/3/1139960.html
http://elaph.com/Web/News/2017/3/1139960.html
http://elaph.com/Web/News/2017/3/1139960.html
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                                                                                       !! ١ٌّٝء فٝ ٔفَٝ :والَ فٝ إٌّّٛع 
 (؟؟...الٕٔب ٚثجَبٛخ ّؼت ِزل٠ٓ ثطجؼخ  )

ٌٚىٕٕب ال ٔن٘ت اٌٝ اٌَّغل اال فٟ ٠َٛ اٌغّؼخ ... ٔؾٓ ّؼت ِزل٠ٓ ثطجؼخ 

٠ىوح اٌؼٕف َِٚبٌُ ثطج١ؼزخ اٌٝ ... ٔؾٓ ّؼت ِزل٠ٓ ثطجؼخ  ؟؟...فمٜ 

ألٖٝ اٌؾلٚك ٌٚىٓ اما ؽلصذ ِْىٍخ فؾلس ٚال ؽوط ٚال رَؤٌٕٟ ِٓ أ٠ٓ 

 ؟؟...أرذ رٍه األٍٍؾخ اٌج١ٚبء ٚإٌبه٠خ أ٠ٚب 

٠ىوح اٌؼوٞ ٚاالثبؽ١خ ٌٚىٕخ ٠ّٛد ػْمب فٝ ...  ٔؾٓ ّؼت ِزل٠ٓ ثطجؼخ

٠ىوح اٌّقلهاد ... ؟؟ٔؾٓ ّؼت ِزل٠ٓ ثطجؼخ ...ِْب٘لح اٌوالٖبد اٌؼبه٠بد

أٚ ٠زبعو ثٙب ٌٚىٕٕب ٔؾزوَ اٌؾ١ِْ   ٠ٚؤثب٘ب ٠ٚؾزمو وً ِٓ ٠زؼبًِ

٠ىوح اٌجيؿ ٚاٌزوف ٠ٕٚفوح ٌٚىٓ ال ... ٔؾٓ ّؼت ِزل٠ٓ ثطجؼخ  ؟؟...ٚٔملهح

ِبٔغ اٛاللب اْ َٔزل٠ٓ ِٓ أعً البِخ ٍواكق ػياء ػٍٝ أػٍٝ َِزٜٛ ِٓ 

٠وف٘ اٌئٝ ٠ّٚمزخ ... ؟؟ٔؾٓ ّؼت ِزل٠ٓ ثطجؼٗ ...أعً ٍّؼخ اٌّوؽَٛ 

٠ؾزوَ ...  ٌٚىٕخ ٌِٛغ ثبٌزؾوُ اٌغَٕٟ ٚاٌّؼبوَبرٕؾٓ ّؼت ِزل٠ٓ ثطجؼخ

اٌّوأح ٠ٚمله٘ب ٌٚىٕخ فٟ ماد اٌٛلذ ٠ؤثٝ اػطبئٙب ؽمٛلٙب اٌْوػ١خ فٟ 

... ٔؾٓ ّؼت ِزل٠ٓ ثطجؼخ  ؟؟...ا١ٌّواس ؽزٝ ال رن٘ت ٌيٚعٙب أٚ أٚالك٘ب

٠ىوح اٌفَبك ٠ّٚمزخ ٌٚىٕخ فٟ ماد اٌٛلذ رغل اٌّغزّغ ثؤٍوح ٚالؼب ِب ث١ٓ 

٠ؾبفع ػٍٝ اٌْوف ... ٔؾٓ ّؼت ِزل٠ٓ ثطجؼخ  (...هاّٟ أٚ ِورْٟ )أِب 

ِٓ اٌّّىٓ أْ ٠َجؼ فٟ ثووخ ِٓ اٌلِبء ٌٚىٓ ال ِبٔغ اٛاللب اْ   ِٚٓ أعٍخ

ِْٚٙٛك ٌخ  ...  ؟؟ٔؾٓ ّؼت ِزل٠ٓ ثطجؼخ...ٔقطف فزبح ٌىٟ رغزٖت 

ثبٌنوبء ٚاٌفواٍخ ٌٚىٓ الِبٔغ اٛاللب اْ ٔؼطٟ وً ِب ٍّٔه ٌْووبد رٛظ١ف 

؟؟ٔؾٓ ...أِٛاي ٌىٟ رٕٖت ػ١ٍٕب ِواها ٚرىواها ٚال ٔزؼٍُ ١ّئب ِٓ أفطبئٕب 

اٌظوٚف االلزٖبك٠خ اٌطبؽٕخ   ٚٔؾّل هللا ػٍٝ رٍه...ّؼت ِزل٠ٓ ثطجؼخ 

ٌٚىٓ ال ِبٔغ اٛاللب اْ رغل ألً أٍوح ِىٛٔخ ِٓ فٌّ فواك وً فوك ف١ٙب 

٠قبف هللا ...؟؟ٔؾٓ ّؼت ِزل٠ٓ ثطجؼخ ...ث١لح ٘برف ِؾّٛي ِٓ اؽلس ٛواى

؟؟ٔؾٓ ّؼت ِزل٠ٓ ثطجؼخ ...٠ٚزم١خ ٌٚىٓ ال ِبٔغ اٛاللب اْ ٔزؼبًِ ثبٌوثب

ٌٚىٓ الِبٔغ اٛاللب اْ ٔن٘ت اٌٝ ١ّـ أٚ ١ّقخ   ٠ىوح اٌلعً ٚاٌْؼٛمح...

  ؟؟ٔؾٓ ّؼت ِزل٠ٓ ثطجؼخ...ِٓ أؽً عٍت اٌوىق ِٚؼوفخ ِب رقجؤح االللاه 

٠ىوح إٌفبق ٚاٌو٠بء ٌٚىٓ ال ِبٔغ اٛاللب اْ ٔن٘ت اٌٝ أؽل اٌَّئ١ٌٛٓ  ...

؟؟ٔؾٓ ّؼت ...َٔزغل٠خَٚٔزؼطفخ ٕٚٔفـ ف١خ ِٓ أعً ٚاٍطخ ألثٕبئٕب 

ٔؾزوَ اٌمبْٔٛ ٚٔؾزوَ اٌمٚبء ٚٔغٍخ ٌٚىٓ اما ؽلصذ ...ِزل٠ٓ ثطجؼخ 

فؼبه ػ١ٍٕب أْ ٔيط ثبٌمبْٔٛ ٚاٌمٚبء ١ٌؾىُ ث١ٕٕب ألٕٔب   ِْىٍخ ف١ّب ث١ٕٕب

٠ؾزوَ اٌغبه ...؟؟ٔؾٓ ّؼت ِزل٠ٓ ثطجؼخ ...ٌِٛؼ١ٓ ثبٌّغبٌٌ اٌؼوف١خ 

؟؟ٔؾٓ ...ال ِبٔغ اٛاللب اْ ٍٔٛن ٍّؼزخ ثؤٌَٕزٕب ١ًٌ ٔٙبه  ٠ٚملهح ٌٚىٓ

٠قْٝ اٌؾواَ ٠ٚوفٚخ ٠ٚؤثٟ اْ ٠طؼُ ِٕخ اٍورخ ...  ّؼت ِزل٠ٓ ثطجؼخ

؟؟ٔؾٓ ّؼت ...ٌٚىٓ ال ِبٔغ اثلا اْ ٕٖٔت ػٍٝ اٌغ١و َٚٔزؾً أِٛاٌُٙ 

٠جىٟ فْٛػب ػٕلِب ٠َزّغ ٌىٍّبد هللا ِٓ ػجل اٌجبٍٜ  ...  ِزل٠ٓ ثطج١ؼخ

ٌٚىٓ ال ِبٔغ ِطٍمب اْ ٔولٔ ٛوثب .ػجل اٌّٖل أٚ ِؾّل ِزٌٟٛ اٌْؼواٚٞ 

؟؟ثوغُ وً ِب ٍجك ...ٌؼجل اٌؾ١ٍُ ؽبفع ٚٔجبد ٍىبهٜ ػٍٝ آ٘بد أَ وٍضَٛ

الٕٔب  اال إٟٔٔ أهف٘ ِطٍمب أٞ رٙىُ  ٚثوغُ رٍه اٌٍَج١بد اٌج١َطخ اٌقف١فخ

 (...ّؼت ِزل٠ٓ ثطجؼخ  ) ٚثجَبٛخ ّل٠لح 
                                 

 !!.. فبٌل ٕمو....................أزٙٝ 

 

  ٍو رى٠ٛٓ اٌنوو٠بد   :ً٘ رؼٍُ

 
 

أػٍٓ اٌؼٍّبء اوزْبفُٙ ٍو رىْٛ اٌنوو٠بد، ام ٚعلٚا أْ اٌلِبؽ ٠قيْ 

. «اٌغ١ًّ»َٔقز١ٓ ِٓ وً ؽلس، ِب فبعؤُ٘ ٚكفؼُٙ اٌٝ ٕٚف اوزْبفُٙ ثـ

فبٌلِبؽ اإلَٔبٟٔ ٠قيْ ٘بر١ٓ إٌَقز١ٓ اٌٍز١ٓ رٖٛغّٙب اٌوأً، ٚاؽلح 

 .ٌٍؾبٙو ٚأفوٜ ٌٍَّزمجً اٌجؼ١ل

 فٟ ِىب١ٔٓ

وبْ االػزمبك اٌْبئغ فٟ اٌَبثك أْ اٌنوو٠بد وٍٙب رجلأ ل١ٖوح اٌّلٜ، صُ 

ٚثؾَت ٔزبئظ رًٕٛ ا١ٌٙب ػٍّبء . رزؾٛي ١ّئًب ف١ْئًب اٌٝ ماووح َِزّوح

أ١ِوو١ْٛ ٠ٚبثب١ْٔٛ، ٠ْٚبهن عيآْ ِٓ اٌلِبؽ فٟ عّغ اٌزغبهة 

فبٌؾ١ٖٓ ٠غّغ اٌنوو٠بد ل١ٖوح األِل فٟ ؽ١ٓ رؾفع . اٌْق١ٖخ ٚرقي٠ٕٙب

 .اٌمْوح اٌلِبغ١خ اٌنوو٠بد اٌط٠ٍٛخ األِل

ٚوبْ اٌؼٍّبء فٟ ف١ٕ١َّبد اٌموْ اٌّبٟٙ ٠ظْٕٛ أْ اٌنوو٠بد رزْىً فٟ 

اٌؾ١ٖٓ صُ رٕزمً اٌٝ اٌمْوح اٌلِبغ١خ ؽ١ش رقيْ، اال أْ اٌجؾٛس اٌغل٠لح 

أَ أٞ رٟ ٌؼٍُ اٌٛهاصخ اٌؼٖج١خ، ٚثؼل رغبهة ػٍٝ -اٌزٟ لبَ ثٙب ِووي ه٠ىٓ

فجؼل ر١ٍَٜ اٌٚٛء ػٍٝ اٌلِبؽ ٌٍزؾىُ . اٌفئواْ، فمل أٔزغذ ٔظو٠خ ِقزٍفخ

ثؤْٔطخ اٌقال٠ب اٌلِبغ١خ اإلفواك٠خ فالي اٌزٕمً ث١ٓ اٌنوو٠بد، رؤول اٌؼٍّبء 

فٟ اٌؾ١ٖٓ ٚفٟ : ِٓ أْ اٌنوو٠بد رزْىً فٟ اٌّىب١ٔٓ فٟ ىِبْ ٚاؽل

ٚٚعلٚا أْ اٌنووٜ ٠ٍٛٛخ األِل اٌّزْىٍخ فٟ اٌمْوح . اٌمْوح اٌلِبغ١خ

اٌلِبغ١خ ال رَزقلَ فٟ األ٠بَ اٌم١ٍٍخ األٌٚٝ ثؼ١ل رْىٍٙب، ام رىْٛ ثؼل 

 ."٠بفؼخ ٕٚبِزخ"

 ال ر١ْـ

٠مٛي . ؽ١ٓ أٚلف اٌؼٍّبء اٌناووح ل١ٖوح األِل، رُ ١َٔبْ اٌؾلس

٘نا ِقبٌف : "أَ أٞ رٟ-اٌجوٚف١َٛه ٍٍِٛٛٛ ١ٔٛٛغبٚا، ِل٠و ِووي ه٠ىٓ

ٌٍفو١ٙخ اٌْؼج١خ اٌَبئلح ِٕن ػمٛك، ٚ٘نا رملَ ُِٙ ِمبهٔخً ثبٌّؼٍِٛبد 

 ."اٌَبثمخ، ٚ٘نا ٠ؼل رطًٛها ِفبعئًب

ٚعلد اٌلهاٍخ ٔفَٙب أْ اٌناووح ٠ٍٛٛخ األِل ال رٕٚظ أٚ ر١ْـ اما رُ لطغ 

َٚٔجذ ثٟ ثٟ ٍٟ اٌٝ اٌلوزٛهح . االرٖبي ث١ٓ اٌؾ١ٖٓ ٚاٌمْوح اٌلِبغ١خ

آ٠ّٟ ١ٍِزْٛ، اٌجبؽضخ فٟ عبِؼخ وبِجوكط، لٌٛٙب أٙب رفبعؤد ثّب رٍٕٛٗ 

ٚػٍٝ اٌوغُ ِٓ أٔٙب كهاٍخ ٚاؽلح فمٜ، اال أْ ١ٍِزْٛ . ا١ٌٗ ٘ئالء اٌؼٍّبء

أٙبف اٌؼٍّبء أْ ِب .ِزؤولح ِٓ ٕالثخ اٌفو١ٙخ اٌزٟ رملِٙب، ألٔٙب ِمٕؼخ

رٍٕٛٛا ا١ٌٗ ٠َبُ٘ فٟ اٌىْف ػٓ أٍجبة ؽٖٛي اٌؼل٠ل ِٓ أٌّواٗ 

اثٓ اٌجٍل                                               /اػلاك   ( ِٕمٛي ػٓ ِٛلغ ا٠الف) .اٌؼم١ٍخ، وبٌغْٕٛ
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 َمْن أول امرأة وضعت المكٌاج فى العالم؟            :ٌه ٠ب ١ٍلرٟ  

 

 

 و١ٍٛثبروا                                                   
تستخدم معظم الفتيات المكياج بشكل يومى فتستيقظ كل يوم وتضعو لتستقبل يوميا بابتسامة عريضة لتشعر بحيويتيا، وكذلك 
السيدات المتقدمات فى السن فيضعنو ليشعرن أنين فى مقتبل العمر وال ينقصين شئ عن الفتيات الصغيرات فمازلن يحتفظن 

 .بشبابين، دون أن نتساءل عن أول امرأة قامت باستخدام المكياج ليصبح من بعدىا طقس يومى ممح فى حياة أى بنت

ذا خطر عمى بالك يوم ىذا السؤال، أم لم تفكرى بو من قبل لكون المكياج أصبح الىن بمثابة الماء واليواء      كميوباترا وا 
 .الذى نستخدمو بشكل تمقائى دون طرح األسئمة حولو، فإليك أبرز معمومات عن أول سيدة قامت باستخدام المكياج فى العالم 

وكما كان لمحضارة الفرعونية القديمة السبق فى عموم الفمك والطب والزراعة فميا أيضا السبق فى استخدام المكياج    مكياج
 Good" عام من اآلن، كما ذكر موقع 4000فكانت أول امرأة تستخدم المكياج بأشكالو المختمفة ىى كميوباترا، قبل 

housekeeping" وكانت تستخدم الكحل فى العين والحواجب حيث كان وقتيا مصنوع من دىون األغنام المختمطة بالقصدير،
الممزوج بالرماد، والكحل لتوسيع العين والحماية من إلو الشمس والعين الشريرة، وقد استخدمت كميوباترا أحمر الشفاه 

أو أحمر داكن بإضافتو إلى مادة بنفسجية المون مستخرجة من " نبيتى" المستخرج من إحدى أنواع الخنافس فيعطى لون 
 .صدف إحدى الحيوانات البحرية 

بنت النٌل/ اعداد  
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 "أَ اٌؼٛاعي"فٝ ؽت  :ٚاؽخاإل٠ّبْ

 ٚالٖل ؽّب٘ب رٛق وً ػٕبء،    اٌي٘واء   ثبثٕخ  م فٝ اٌْلائلي

       ا٢ثبء،  ٚ األعلاك  ٚوو٠ّخ      ٘ٝ ى٠ٕت ماد اٌّمبِبد اٌؼال

اٌىً ؽٛي ِمبِٙب ٍىبهٜ، فٝ ؽت عل٘ب اٌؼظ١ُ ٚ ؽت ِٓ 

افزبهد ِٖوا ٌزَىٕٙب ٌّب ػوفذ ِٓ ؽت أٍ٘ٙب ٚٚا١ٌٙب ألً٘ 

اٌج١ذ، ٍىبهٜ فٝ ؽت أٚي َٔبء أً٘ اٌج١ذ اٌالرٝ ّوفٓ 

أهٗ ِٖو ثبٌّغٝء ا١ٌٙب ٚاٌزٝ ٍٕٚذ ِغ ثيٚؽ ٘الي ّٙو 

 ٘غو٠خ ، ثؼل ٍزخ أّٙو ػٍٝ اٍزْٙبك أف١ٙب ٦١ّؼجبْ ٍٕخ 

أثٕبء اإلِبَ " ػٍٝ"ٚ" ٍى١ٕخ"ٚ" فبّٛخ"اٌؾ١َٓ ِٚؼٙب 

اٌؾ١َٓ، أٙب ا١ٌَلح ى٠ٕت ثٕذ اإلِبَ ػٍٝ ووَ هللا 

ػبّذ ا١ٌَلح ى٠ٕت ؽ١بح ١ٍِئخ ثبأل٘ٛاي ، ٚفملد .ٚعٙٗ

عل٘ب ٚ٘ٝ ثٕذ فٌّ ١ٍٕٓ ، ٚفملد أِٙب اٌي٘واء ثؼل 

ّٙٛه ل١ٍٍخ ال رزغبٚى اٌَزخ ثؼل ِوٗ ّل٠ل ١ٙٚك ِٓ 

اٌؼ١ِ ٚاالػزىبف فٝ ؽيْ ، فؤٌمٝ ػٍٝ ػبرمٙب ٚ٘ٝ ٕج١خ 

ٕغ١وح ػتء اكاهح ث١ذ أث١ٙب ٚهػب٠خ ّئْٛ أفٛرٙب ، صُ 

اصو ٛؼٕخ لبرٍخ ، " ػٍٝ"ٕلِذ ف١ّب ثؼل ثّٖوع أث١ٙب اإلِبَ 

صُ هأد اإلِبَ اٌؾ١َٓ ١ّٙلا ؽ١ٓ ٔيي ثؤهٗ ووثالء، هغُ 

ا١ٌَلح ى٠ٕت .مٌه ٕجود ػٍٝ ِب اثزال٘ب ثٗ هثٙب ٕجو إٌج١١ٓ

٘ٝ اٌجٕذ اٌىجوٜ هٙٝ هللا ػٕٙب ١ٌٍَلح فبّٛخ اٌي٘واء 

ٌلد فٝ ّٙو  ُٚ ٚاإلِبَ ػٍٝ ثٓ أثٝ ٛبٌت ووَ هللا ٚعٙٗ، 

ّؼجبْ ثؼل ٌِٛل ّم١مٙب اٌؾ١َٓ ثَٕز١ٓ ، ٚػبٕود اّواق 

َ٘ب  ب َّّ ٍَ ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ "- اٌوٍٛي"إٌجٛح ِػلَّحَ ٍٕٛاد ، ٚ

ػٍٝ اٍُ اثٕزٗ ، ٚريٚعذ ا١ٌَلح ى٠ٕت ثبثٓ " ى٠ٕت- "ٍٍُٚ

ػّٙب ػجل هللا ثٓ عؼفو اٌط١به ثٓ أثٝ ٛبٌت ، ٚأٔغجذ ِٕٗ 

عؼفو ٚػٍٝ ٚػْٛ األوجو ٚأَ وٍضَٛ ٚأَ ػجل هللا، ٚػبٕود 

ؽٛاكس وج١وح ػٖفذ ثبٌقالفخ اٌواّلح ثّمزً أث١ٙب ػٍٝ ووَ 

هللا ٚعٙٗ، ٚثؼلٖ ٚفبح اٌؾَٓ ثٓ ػٍٝ، ٚإواه ٠ي٠ل ثٓ 

ِؼب٠ٚخ ػٍٝ أفن اٌج١ؼخ ِٓ اٌؾ١َٓ، فوط اٌؾ١َٓ ٚأٍ٘ٗ 

ُِٕٚٙ أفزٗ ى٠ٕت ِٓ اٌّل٠ٕخ ٍواً ِزغ١ٙٓ اٌٝ اٌىٛفخ ثؼل أْ 

ٍٕٚزُٙ هٍبئً أً٘ اٌىٛفخ رلػُٛ٘ اٌٝ اٌملَٚ ٚرزؼٙل 

ثٕٖورُٙ ٙل األ١٠ِٛٓ ، وّب ّٙلد ِؼووخ ووثالء اٍزْٙبك 

أف١ٙب اإلِبَ اٌؾ١َٓ ٚاثٕٙب ػْٛ فٝ اٌّؼووخ ِٚؼٗ صالس 

 .ٍٚجؼ١ٓ ِٓ آي اٌج١ذ ٚاٌٖؾبثخ ٚأثٕبء اٌٖؾبثخ

 (ِٕمٛي ِٓ ِٛلغ ا١ٌَٛ  اٌَبثغ)ِؾّلا١ٌَل  /ثمٍُ

 قصة جميلة     :لوأُد ٌه

 
 

رملَ ٛج١ت ٌقطجخ فزبح ٚ ٌىٓ اٌفزبح ػٕلِب ػٍّذ ثظوٚفٗ 

اّزوٛذ اْ ال رؾٚو ٚاٌلرٗ اٌيفبف ٌىٝ رمجً ارّبَ  ع١ّؼب

اؽزبه اٌطج١ت اٌْبة فٝ أِوٖ ٚ ٌُ ٠غل أِبِٗ اال ٚاٌل   اٌيٚاط

أؽل إٔللبئٗ وبْ ٠ؾزوِٗ وض١وا ٚ وبْ أٍزبم ٌٗ فٝ اٌغبِؼخ 

ٚ ٌّبما ٘نا اٌْوٛ؟فؤعبة فٝ :ٚ ػٕل٘ب ٍؤٌٗ  ١ٌَز١ْوٖ

أثٟ رٛفٟ ػٕلِب وٕذ ثبٌَٕخ األٌٚٝ ِٓ ػّوٞ ٚ “ :فغً

ٚاٌلرٝ ػبٍِخ ث١َطخ رغًَ ص١بة إٌبً ٌزٕفك ػٍٝ روث١زٝ ٚ 

ٌىٓ ٘نا اٌّبٙٝ ٠َجت ٌٝ اٌىض١و ِٓ اٌؾوط ٚ ػٍٝ اْ اثلأ 

ٚ٘ٛ أْ .. ٌٟ ػٕلن ٍٛت ٕغ١و” :فمبي ٌٗ اٍزبمٖ ؽ١برٝ االْ

صُ ػل ٌٍمبئٟ غلا ٚ ، رغًَ ٠لٞ ٚاٌلره ؽبٌّب رن٘ت ا١ٌٙب

 ٚثبٌفؼً ػٕلِب م٘ت ٌٍّٕيي ٍٛت ِٓ ”ػٕل٘ب ٍؤػط١ه هأ٠ٝ

، ٚاٌلرٗ أْ رلػٗ ٠غًَ ٠ل٠ٙبثلأ ثغًَ ٠لٞ ٚاٌلرٗ ثجٜء 

وبٔذ اٌّوح األٌٚٝ اٌزٟ .ٚوبٔذ كِٛػٗ رزَبلٜ ٌّٕظوّ٘ب

ف١ّٙب ثؼٚبٌىلِبد اٌزٟ ، ف١ٙب وُ وبٔذ ٠ل٠ٙب ِغؼلر١ٓ ٠الؽع

ثؼل أزٙبئٗ ِٓ  ! وبٔذ رغؼً األَ رٕزف٘ ؽ١ٓ ٠الَِٙب اٌّبء

ٌُ ٠َزطغ االٔزظبه ١ٌٍَٛ اٌزبٌٝ ٚ ٌىٓ رؾلس ،غًَ ٠لٞ ٚاٌلرٗ

اّىون فمل ؽَّذ أِوٜ :ِغ ٚاٌل ٕل٠مٗ ػٍٝ اٌٙبرف لبئال

ٌٓ اٙؾٝ ثؤِٝ ِٓ اعً ٠ِٛٝ فٍمل ٙؾذ ثؼّو٘ب ِٓ اعً 

  ِٓ ٌُ ٠مله فًٚ اِٗ فٝ ؽ١برٗ ٌٓ ٠غل ِٓ رمله ؽ١برٗ غلٜ

 أَب١ٔبد ِٓ ىِٓ فبد 

 ؽٕبْ ثل٠غ/افز١به 
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 ٛبهق ػجل اٌٍط١ف.َ/  اػلاك             !أ٠ٓ اٌو١ّل؟                    :هوٓ األكة      
 َْ   اعزّؼذ فٟ إٌٖف ِٓ ّؼجب

  أٍواُة اٌغواكْ 

 َٗ ًَ األه   هِبكْ  ٚ أٔبها ٌزُؾ١

  !..صُ ػبكْ  ػٓ األٔظبِه ٛٛػب ً ِٓ غبةَ ..ٔٗ ٌِٛل ُا

  .. اٌٝ ٠َٛ اٌّؼبكْ  .. ٌُٚ ٠ظٙوْ  ْ غبةَ أة..صُ ٌُ ٠ٍجْش 

  ٚاٌؾبٙوُ .. أٗ اٌغبئتُ 

  !..فٟ وً اٌجالك ٚاٌّٛعٛك ُ.. ٚاٌّجؼُٛس 

  ؟..رٍه اٌجالكْ  أٞ أفىبه ٍ غيد

ًُ اٌّوء ِ  ..ً٘ ِٓ اٌّؼمٛي أْ ٌَ ػم   .. ٠ُؾج

  ؟؟..فٟ وِف اٌّواعغْ 

  ؟..أفٛاُٖ اٌّواعْغ  ٠ٍُٚٛن اٌّوء ِب أٌمزُٗ 

  .. ً٘ ِٓ اٌّؼمٛي أْ

 ََ ُٗ اٌفطوِح ا١ٌٛ   ؟..ثؤٌٛاْ اٌَٛاكْ   ٠ُطٍٝ ث١ب

 ٍَ ْٓ ...أٌف ػب ِِ   ٚرٍف١ك ٍ.. ىٚه ٍ  ِوَّ 

  ٚػغبئتْ ... ِٚىو ٍ 

  !.. غبئتْ .. ٚاٌغبئُت  ِوَ ..أٌُف ػبَ ٍ 

  ...ِٖٚبئتْ  ٚأٍب١ٌٛو ِٓ األٚ٘بَ ِ رزوٜ

  .. ٚاٌؾٛىح ُ وبٔذْ  .. أٌُف ػبَ ٍ ِوَ 

  ..ثْو٠بْ ِ اٌؼجبكْ ( ١٘و٠ٕٚب ً)رؾمٓ اٌغ١جخ َ 

ٌٌ ػٍٝ ّىً هعبي ٍ   ٚعٛا١ِ

  رورمٟ فٛق اٌظٙٛهْ 

  ٚرٕبكٞ ثؼالِبد اٌظٙٛهْ 

  ٚاٌوؿ ِ.. ٚرّّٕٟ إٌبً ثبٌؼٕمبء ِ 

 !!.. ٚؽزٝ إٌَلثبكْ 

  ؟..أٞ أفىبه ٍغيد رٍه اٌجالكْ 

  ؟..أَ ٍٕغلٚا لَٛ ػبكْ  ؟..صّٛكاً ٍٛف ٔغلٚا أ

  هؽّخ هللا ػٍٝ رٍه اٌجالك

  هً ِـُ فن صؤه اٌفأ وٍّب لوه أػلاء ِؾّلْ 

  ..ِٓ ك٠ٓ ِؾّلْ 

  أغٍمٛا وً اٌْٛاهعْ 

  ..ٚاٍزجبؽٛا اٌقٍك فٟ وً اٌّٛاٙغْ 

  .. ١ّـ اٌَىبهٜ  ..فٍمل أفزٝ ٌُٙ

  ..هٗ اٌَىبهٜأأْ ِٓ ٠ّْٟ اٌٝ 

  !..هٗ اٌغٙبكأ٘ٛ وبٌواث٘ فٟ 

  ...هؽّخ هللا ػٍٝ رٍه اٌجالك

  ٚاألٚالِك فٟ رٍه اٌل٠بهْ  ...هؽّخ هللا ػٍٝ األِٛاي ِ

  ..اهٗ اٌَٛاكْ ...هؽّخ هللا ػٍٝ 

  !..ِبىاي فف١ب ً ٚأف١ٕب اٌغبئُت اٌّٛػٛك ُ...وً ٘نا

   !!... صُ ػبك..ػٓ األٔظبه ٛٛػب ً  فّزٝ ٠ظُٙو ِٓ غبةَ 

                                    ٕالػ ٠ٍٛف..اٌٝ ٠َٛ اٌّؼبكْ   ْ غبَة ٌُٚ ٠ظٙوْ أة..صُ ٌُ ٠ٍجْش                                                     
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                      :ٕفؾخ اٌّٖو١٠ٓ ثبٌقبهط

  ػٛكح اٌيِٓ اٌغ١ًّ         

 

ػٛكح ؽفالد اٙٛاء اٌّل٠ٕخ الؽ١بء اٌزواس اٌمل٠ُ 

 . ِٚب٘ٛ هالٟ ِٓ اٌفٓ اٌغ١ًّ

ػٛكح ؽفالد كاه االٚثوا الؽ١بء مووٜ ؽفالد وجبه 

 . اٌفٕب١ٔٓ ِٓ اٌيِٓ اٌغ١ًّ

 ِٛصوح ِضً ثؤبِظ ٔٛه ػٍٝ ٔٛه  ػٛكح ثواِظ ك١ٕ٠خ

ٌٍواؽً اؽّل فواط ٚػًّ ؽٛاه ِغزّؼٟ ثٍٛبئً 

 . االػالَ ٌٍمٚبء ػٍٟ االفىبه االه٘بث١خ

ػٍٟ االػالَ ٚاٌزٍفي٠ْٛ اظٙبه وجبه اٌؼٍّبء اٌّٛصو٠ٓ  

ثبٌغزّغ اِضبي اٌّوؽَٛ ا١ٌْـ اٌْؼواٜٚ ا١ٌْـ اٌغياٌٝ 

 .. هؽّخ اٌٍخ ػ١ٍُٙ ٚغ١وُ٘

ػٍٝ ع١ّغ اٌمٕٛاد اٌز١ٍفي١ٔٛ٠خ اٌياُِٙ اػطبء وً ٠َٛ  

َِبؽخ ٌٍٚٛبػخ ٌٍضمبفخ ٚاٌفٓ ِٓ اٌّبٟٙ ِٚب٘ٛ 

هالٟ فٝ ىِٕٕب ٚاظٙبه االفالل١بد اٌؾ١ّلح ٚاٌفٓ 

 . .اٌغ١ًّ ِٚب٠ف١ل اٌّغزّغ ٚفٖٕٛب اٌْجبة

ػًّ ثواِظ ّجبث١خ الظٙبه االفالق اٌؾ١ّلح ِٚىبهَ 

 . . االفالق ؽزٟ ٠ىٛٔٛ للٚح ؽَٕخ ٌغ١وُ٘

رغٕت االػالَ اظٙبه اػّبي اٌجٍطغخ ِٚب٘ٛ لج١ؼ ٚٚلف 

 . االفالَ اٌزٝ رؾ٘ ػٍٟ اٌوى٠ٍخ

رْغ١غ االفالَ ٚكػّٙب ِب١ٌب اٌزٝ رلػٛا اٌٟ ِىبهَ  

االفالق ٚاٌزٝ رلػٛا اٌٟ ؽت اٌٛٛٓ ٚاٌزٚؾ١بد ِٓ 

 .اعٍٙب

ػًّ لبْٔٛ ٌّؾبٍجخ ِٕزغٟ االفالَ ٚاٌجواِظ اٌزٝ 

 . رؾ٘ ػٍٟ اٌوى٠ٍخ

 . ِؾبٍجخ ِٓ ٠ٖله فزبٚٞ رٚو ك٠ٕٕب اٌؾ١ٕف

 الظٙبه االثزىبهاد ٚاالفزواػبد ٌٍؼٍّبء ػًّ ثواِظ 

 . ِٚغٙٛكارُٙ فٟ اٌؼٍُ ٚاٌفٓ ؽزٝ ٠ىٛٔٛا للٚح ٌٍْجبة

 ٌٕٕٛٛب اٌؼٛكح اٌٝ ك٠ٕٕباكػٛا ِٓ اٌٍخ اْ ٠ؼ١ل  

 ٚاٌٍٛط١خ ٚرغٕت االفىو االه٘بث١خ ٚاٌزىف١و٠خ

 

 

ِؾّل ِؾّٛك ػجل هللا /ِٕٙلً

وال١ٍىٛ االهٗ : ٕفؾخ اٌو٠بٙخ 

 (El Clásico) :         باإلسبانٌة  الكالسٌكو
بٌن  [2]كرة قدم، هً مباراة دٌربً فً رٌاضة

 لاير مدرٌد قطبً الكرة اإلسبانٌة نادي
وهً إحدى صور التنافس  برشلونة، ونادي 

بٌن أكبر وأهم نادٌٌن فً العاصمة 
برشلونة، المدٌنتان  ومدٌنة مدرٌد اإلسبانٌة

على  الكالسٌكو تطلق كلمة  إسبانٌا األكبر فً
المبارٌات التً تجمع الفرٌقٌن فً ضمن 

الدوري اإلسبانً، لكن فً الوقت  منافسات
الحاضر، أصبحت أي مباراة تجمعهما تعرف 

كأس ملك  الكالسٌكو، سواء أكانت البطولة باسم
ُتمثل . أو غٌرها دوري أبطال أوروبا أو إسبانٌا

هذه المباراة صراع بٌن أكبر مدٌنتٌن 
وفً بعض األحٌان ٌشار إلٌه  إسبانٌا، فً

كصراع سٌاسً بٌن المدٌنتٌن، بٌن 
والتً ٌنظر لها أنها حاملة  مدرٌد العاصمة

القومٌة اإلسبانٌة، وبٌن  لواء
 [8].القومٌة الكتلونٌة حاملة لواء برشلونة مدٌنة

وهً المباراة األكثر مشاهدة بالعالم، حٌث 
ففً  [9]ٌصل عدد المشاهدٌن إلى مئات المالٌٌن،

، 2017 أبرٌل المباراة التً جرت فً شهر
 ملٌون 650وصل عدد المشاهدٌن إلى 

فهذا الدٌربً من أشهر الدٌربٌات  [10].مشاهد
األوروبٌة بل العالمٌة، فهو ٌمثل صراعاً بٌن 

 16فرٌقٌن حصدوا مجتعمٌن على 
 بطولة 56دوري أبطال أوروبا، و بطولة

               دوري محلً

 وبثزٓ و١ّٛ/ اػلاك 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88#cite_note-8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88#cite_note-8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88#cite_note-8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88#cite_note-BBC_History-9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88#cite_note-BBC_History-9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2017
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88#cite_note-SEGUIMIENTOMUNDIAL-10
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88#cite_note-SEGUIMIENTOMUNDIAL-10
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88#cite_note-SEGUIMIENTOMUNDIAL-10
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 (36) ِل٠ٕخ األلٖو ِقيْ اٌؼبٌُ ٌالصبه     :ُِٖو اٌزٟ ال ٠ؼوفٙب اٌّٖو٠ْٛ

 "زاهيت األلوان"إكتشاف ثماويت مومياواث داخل مقبرة فرعوويت     
 

      
 

.  ٍٕخ لجً ا١ٌّالك ثبٌموة ِٓ األلٖو1500ػضو فو٠ك ِٓ فجواء ا٢صبه اٌّٖو١٠ٓ، ػٍٝ ِمجوح فوػ١ٔٛخ رؼٛك اٌٝ ؽٛاٌٝ 

اوزْفذ ثؼضخ ػ١ٍّخ ِٖو٠خ آصبها ل١ّخ كافً ِمجوح .٠ٚوعؼ اٌجبؽضْٛ أٔٙب رؼٛك ٌمبٗ ِٓ األٍوح اٌفوػ١ٔٛخ اٌضبِٕخ ػْوح

ِٚٓ ّٙٓ اٌىٕٛى اٌزٟ اوزْفذ فٟ اٌّمجوح صّب١ٔخ ١ِِٛبٚاد ٚرٛاث١ذ فْج١خ ىا١٘خ . فوػ١ٔٛخ ٚالؼخ فٟ اٌغٕٛة ِٖوٞ

األٌٛاْ ٚلواثخ أٌف ِٓ اٌزّبص١ً اٌٖغ١وح اٌزٟ وبٔذ رٛٙغ كافً اٌّمجوح اٌٝ عبٔت اٌّٛرٝ، ثؾَت ِب أػٍٕذ ٍٍطبد ا٢صبه 

٠ٚوعؼ اٌجبؽضْٛ اٌن٠ٓ ػضوٚا ػٍٝ اٌّمجوح اٌٛالؼخ ثبٌموة ِٓ ِل٠ٕخ األلٖو، أْ رىْٛ ٌمبٗ ِٓ األٍوح .اٌّٖو٠خ اٌضالصبء

٠ٚجلٚ أْ اٌّمجوح اٌٛالؼخ فٟ إٌّطمخ اٌزٟ ". لبٟٙ اٌّل٠ٕخ"وبْ ٠ٍمت ثـ  (لجً ا١ٌّالك)1295-1550اٌضبِٕخ ػْوح 

رٕٛف ثؤٔٙب ِزؾف ِفزٛػ، ِٚٓ ٚاكٞ اٌٍّٛن، لل أػ١ل اٍزقلاِٙب ثؼل ثٚؼخ لوْٚ فٟ ػٖو األٍوح اٌؾبك٠خ ٚاٌؼْو٠ٓ 

 .ٌٛٙغ ١ِِٛبٚاد اٙبف١خ ف١ٙب

       
ػٍٝ األلً ٍذ "ٚأولد ١ٔف١ٓ اٌؼبهف اٌّزؾلصخ ثبٍُ ٚىاهح ا٢صبه ٌٍٖؾبف١١ٓ فٟ األلٖو أِبَ اٌّمجوح لبئٍخ أٙب رؾٛٞ 

رج١ٓ أْ "اال أْ ِٖطفٟ اٌٛى٠وٞ هئ١ٌ اٌجؼضخ اٌزٟ ؽممذ ٘نا اٌىْف لبي الؽمب ٌفوأٌ ثوً ػجو اٌٙبرف ."١ِِٛبٚاد

ػضو ػٍٝ ؽغو وج١و "ٚلبي ٚى٠و اٌضمبفخ فبٌل ػٕبٟٔ فٟ ِئرّو ٕؾبفٟ ".  رٛاث١ذ ٚصّبٟٔ ١ِِٛبٚاد10اٌّمجوح رؾٛٞ 

 ."اٌنٞ ٚعل ثلافً اٌّمجوح (اٌىج١و ِٓ ا٢صبه)رّذ اىاؽزٗ ٚوبٔذ اٌّفبعؤح ٟ٘ اٌىُ 

، أٞ اٌزّبص١ً "أّٚبثزٟ"ِغّٛػخ ِٓ اٌزٛاث١ذ ٚا١ٌِّٛبٚاد ٚأوضو ِٓ أٌف رّضبي "ٚأٚٙؼ أٔٗ ػضو فٟ اٌّٛلغ ػٍٝ 

 .اٌٖغ١وح اٌزٟ وبٔذ رٛٙغ ِغ اٌّٛرٝ ٌقلِزُٙ فٟ اٌؼبٌُ ا٢فو ثؾَت اٌّؼزملاد اٌّٖو٠خ اٌمل٠ّخ

أٚاْ فقبه٠خ رؾًّ اٍُ ٕبؽت اٌّمجوح ٚأٌمبثٗ ٚوبْ اٍّٗ أٍٚوؽبد ٚػبُ فٟ األٍوح "ٚربثغ اٌؼٕبٟٔ أٔٗ ُػضو ونٌه ػٍٝ 

                                                                                                         ."اٌضبِٕخ ػْوح فٟ ثلا٠خ اٌلٌٚخ اٌفوػ١ٔٛخ اٌؾل٠ضخ

وو٠ُ اثٛاٌؼيائُ.ك /ٍٍَخ ِٓ اػلاك  
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َُ األوجو :ٕٛهح اٌغالف ـُ اٌغبِغ األى٘و)      اإلِب اؽّل اٌط١ت /اٌلوزٛه  (١ّ

  صدق هللا العظيم (مه المؤمىيه رجال ُ صدقوا ما عاهدوا هللا عليه )                     

 

......رْٕو ٘نا اٌّمبي رب١٠لا ١ٌْـ االى٘و  ٚاػزوافب ثملهٖ ٚلبِزٗ  :(ِغٍخ اٌج١ْو )                             

 19ِٕن  (48األِبَ اي)، اإلِبَ األوجو ١ّـ اٌغبِغ األى٘و ( ٘ـ  1365 ٕفو 3: 1946 ٠ٕب٠و 6 )أؽّل ِؾّل أؽّل اٌط١ت

ٚاٌوئ١ٌ اٌَبثك ٌغبِؼخ األى٘و، ٚهئ١ٌ ِغٌٍ ؽىّبء ا١ٌٍَّّٓ، ٚ٘ٛ أٍزبم فٟ اٌؼم١لح اإلٍال١ِخ ٠ٚزؾلس . 2010ِبهً 

اٌٍغز١ٕبٌفو١َٔخ ٚاإلٔغ١ٍي٠خ ثطاللخ ٚروعُ ػلكا ِٓ اٌّواعغ اٌفو١َٔخ اٌٝ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚػًّ ِؾبٙوا عبِؼ١ب ٌّلح 

ٚ٘ٛ ِٓ ِؾبفظخ -٠ٕٚزّٟ اٌط١ت . ٌٚل٠ٗ ِئٌفبد ػل٠لح فٟ اٌفمٗ ٚاٌْو٠ؼخ ٚفٟ اٌزٖٛف اإلٍالِٟ. فٟ فؤَب

ٌٚل ا١ٌْـ أؽّل اٌط١ت . ٕٛف١خ ٠ٚوأً ٛو٠مخ ٕٛف١خ فٍفب ٌٛاٌلٖ اٌواؽً اٌٝ أٍوح- األلٖو فٟ ٕؼ١ل ِٖو 

فٟ اٌمؤخ ثبأللٖو عٕٛة ِٖو، ٚاٌزؾك اٌط١ت ثغبِؼخ األى٘و ؽزٝ ؽًٖ ػٍٝ ّٙبكح ا١ٌٍَبٌٔ فٟ اٌؼم١لح ٚاٌفٍَفخ 

٠وٜ اٌط١ت أْ إٌمبة ١ٌٌ .  فٟ ٔفٌ اٌزق1977ٖٔ ٚكهعخ اٌلوزٛهاٖ ػبَ 1971 صُ ّٙبكح اٌّبعَز١و ػبَ 1969ػبَ 

                                                                                                                                                  فوٗ ٌٚىٕٗ ِجبػ ٚاٌفو٠ٚخ ٟ٘ اٌؾغبة

 ٌىٓ األى٘و ال ٠ٕجغٟ أْ ٠ىْٛ ٙل  ، اْ ِئٍَخ األى٘و ال رؾًّ أعٕلح اٌؾىِٛخ ػٍٝ ػبرمٙب»لبي اٌط١ت   اٌْؤْ اٌّٖوٞ

اٌؾىِٛخ؛ ألٔٗ عيء ِٓ اٌلٌٚخ ١ٌٌٚ ِطٍٛثبً ِٕٗ أْ ٠جبهن وً ِب رمَٛ ثٗ اٌؾىِٛخ، ٚػٕلِب عئذ ١ّقبً ٌألى٘و ٚافك 

٠ٚئ٠ل اٌط١ت . «اٌوئ١ٌ ِجبهن ػٍٝ اٍزمبٌزٟ ِٓ ػ٠ٛٚخ اٌّىزت ا١ٌَبٍٟ ٌٍؾية إٌٟٛٛ؛ وٟ ٠زؾوه األى٘و ِٓ أٞ ل١ل

ؽنها ِْلًكا »  ٠ٕب٠و  25ِٓ صٛهح ِٚٛلفٗ . عؼً ِٕٖت ١ّـ األى٘و ثبالٔزقبة ١ٌٌٚ ثبٌزؼ١١ٓ ِٓ لجً هئ١ٌ اٌغّٙٛه٠خ

ب أٞ ػًّ ٠ئكٞ اٌٟ اهالخ  ًٚ ػٍٟ اٌؾمٛق اٌّْوٚػخ ٌٍْؼت فٟ اٌؼلي ٚاٌؾو٠خ ٚاٌؼ١ِ اٌىو٠ُ ٚفٟ اٌٛلذ ٔفَٗ لٍمًب ٚهاف

ٌٚىٕٗ ؽنه ِٓ اٌفٛٙٝ ِٕٚبّلاً " ػبكٌخ"ٕٚف اٌط١ت ِطبٌت اٌّزظب٘و٠ٓ ثبٌـٚ، .  «اٌلِبء ٚاّبػخ اٌفٟٛٙ فٟ اٌجالك 

                                                 «  األؽلاس ٠واك ثٙب رفز١ذ ِٖو »لبي ِؾبٚالد اٌزلفً األعٕجٟ ٚػٓ . اٌغّب١٘و االٌزياَ ثبٌٙلٚء

 اٌٝ أعً غ١و َِّٝ ثَجت ِب اػزجوٖ رٙغّب ِزىوها 2011 ٠ٕب٠و 20عّل األى٘و اٌؾٛاه ِغ اٌفبر١ىبْ فٟ  اٌؼاللبد اٌقبهع١خ

ثؼل ؽبكس رفغ١و و١َٕخ " ؽّب٠خ ا١ٌَّؾ١١ٓ فٟ  ِٖو"ِٓ اٌجبثب ثٕل٠ىذ اٌَبكً ػْو ػٍٝ اإلٍالَ ِٚطبٌجزٗ ثـ

ثلٚهٖ اػزجو أؽّل اٌط١ت أْ ؽّب٠خ ا١ٌَّؾ١١ٓ ّؤْ كافٍٟ رزٛالٖ اٌؾىِٛبد ثبػزجبه . ثّل٠ٕخ اإلٍىٕله٠خ" اٌمل١َ٠ٓ"

ٚ ٠وف٘ اٌط١ت ِٖبفؾخ ١ّّْٛ ث١و٠ي أٚ اٌزٛاعل ِؼٗ فٟ ِىبْ . ا١ٌَّؾ١١ٓ ِٛا١ٕٛٓ ِضً غ١وُ٘ ِٓ اٌطٛائف األفوٜ

                                                               ِٖبفؾزٗ ٍزؾمك ِىَجبً، ألْ اٌّؼٕٝ أْ األى٘و ٕبفؼ اٍوائ١ً، » ٚاؽل؛ ألْ 

 اٌّٖوٞ افٕلٜ/ ثمٍُ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1946
https://ar.wikipedia.org/wiki/1946
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%B5%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%B5%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1365_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1365_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2010
https://ar.wikipedia.org/wiki/2010
https://ar.wikipedia.org/wiki/1969
https://ar.wikipedia.org/wiki/1969
https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
https://ar.wikipedia.org/wiki/1977
https://ar.wikipedia.org/wiki/1977
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011


 
ه1437                    شعبان(      العشرونالسنة) 233  العدد                   م 2017  ماو  

 

11 

 

                « أثٛغياٌخ»البٌخ ٚى٠واٌلفبع ...1989أثو٠ً 16 ...ماد ٠َٛ:     لوأُد ٌه 

 
، ٚوبْ ِورل٠ب ى٠ٗ اٌؼَىوٜ ِزغٙب اٌٝ ٚىاهح اٌلفبع 1989« ِضً ٘نا ا١ٌَٛ» اثو٠ً 16فوط ا١ٌّْو ِؾّل ػجلاٌؾ١ٍُ أثٛغياٌخ ِٓ ث١زٗ ٠َٛ 

١ٍبكح اٌوئ١ٌ ػبٚى ؽٚوره إٌٙبهكح ثٌ ٠به٠ذ »: ٌّّبهٍخ ػٍّٙب ٚى٠وا ٌٙب، ٍٚٛجٗ اٌٍٛاء عّبي ػجلاٌؼي٠ي، ٍىور١و اٌوئ١ٌ ِجبهن، ٚلبي ٌٗ

ٌىٓ الثل ِٓ ؽىب٠خ »: ، فوك ٙبؽىب«ف١و ٠ب أفٕلَ اْ ّبء هللا»: ، فؤعبة عّبي«رؼوف ١ٌٗ ٠ب عّبي؟»: ، ٍؤٌٗ ا١ٌّْو«رىْٛ ثبٌّالثٌ اٌّل١ٔخ

لٖخ اٌٖواع ث١ٓ ِجبهن - ا١ٌّْو»، ٚٚفمب ٌّؾّل اٌجبى فٝ وزبثٗ «األٚاِو ولٖ ٠ب أفٕلَ»: ، فمبي ٌٗ عّبي ػجلاٌؼي٠ي«اٌّالثٌ اٌّل١ٔخ كٜ

ػبك أثٛغياٌخ اٌٝ ث١زٗ ٚاهرلٜ اٌيٜ اٌّلٔٝ ٚارغٗ اٌٝ اٌمٖو اٌغّٙٛهٜ، ٚأكفٍٖٛ غوفخ، »: «اٌمب٘وح- وٕٛى ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ« »ٚأثٛغياٌخ

ثؼل ؽٛاٌٝ ػْو كلبئك ِو اٌوئ١ٌ ِجبهن ٚوؤٔٗ فٛعئ ثٛعٛك »: فٝ اٌَبػخ اٌضب١ٔخ اال اٌوثغ أفزؼ اٌجبة، ٚؽَت اٌجبى .«ٚأغٍمٛا ػ١ٍٗ اٌجبة

آٖ، أٔب ػب٠ين رؾٍف ا١ّ١ٌٓ ػٍْبْ »: ، فمبي ٌٗ«أ٠ٖٛ ٠ب أفٕلَ ؽٚوره اٌٍٝ ٍٛجزٕٝ»: هك ا١ٌّْو. «هللا، أٔذ ٕ٘ب ٠ب ِؾّل»: أثٛغياٌخ، فمبي ٌٗ

، صُ أكٜ اٌٍٛاء «أػطٗ ٌٍوئ١ٌ ٕلاَ ؽ١َٓ هئ١ٌ اٌؼواق»: ، ٚثؼل أْ ؽٍف ا١ّ١ٌٓ أػطبٖ ِجبهن ِظوٚفب ِغٍمب، ٚلبي ٌٗ«ػ١ٕزه َِبػل ٌٝ

 36، فبٔٗ ثؼل «اٌجبى»٠ٍٛف ٕجوٜ أثٛٛبٌت اٌمَُ ٚى٠وا ٌٍلفبع، ثؼل اٍزلػبئٗ ِٓ ػٍّٗ وّؾبفع ٌٍمب٘وح ٚرول١زٗ اٌٝ هرجخ فو٠ك أٚي، ٚٚفمب ٌـ

ٌُ ٠ىٓ اٌؾلس ػبك٠ب، فؤثٛغياٌخ .اٌٝ ثغلاك ػٍٝ ِزٓ ٛبئوح فبٕخ ربثؼخ ٌٍمٛاد اٌغ٠ٛخ ٌزٕف١ن أٚي ِٙبِٗ فٝ ِٕٖجٗ اٌغل٠ل« أثٛغياٌخ»ٍبػخ ٛبه 

 أصٕبء ؽىُ اٌَبكاد، ٚإٔجؼ ألٜٛ أهوبْ ٔظبَ 1981 ِبهً 2٘ٛ ٚى٠و اٌلفبع ثؼل ِٖوع ا١ٌّْو أؽّل ثلٜٚ فٝ ؽبكس ٍمٛٛ ٛبئوح ٠َٛ 

ِجبهن، ٕٚبؽت اٌْؼج١خ اٌىج١وح ٌلٜ اٌّٖو١٠ٓ، ٚوبْ ٠ٕظو ا١ٌٗ ثٕٛفٗ اٌوئ١ٌ اٌّمجً ٌّٖو، ٌٚىً ٘نٖ األٍجبة فوٗ اٌؾلس ٔفَٗ ِؾ١ٍب 

فٝ ر١ٍَؼ « أثٛغياٌخ»ٚػوث١ب ٚػب١ٌّب، ٚأص١ود ؽٌٛٗ االعزٙبكاد فٝ ظً غ١بة اٌّؼٍِٛبد، غ١و أْ ِؾّل ؽ١َٕٓ ١٘ىً ٠ؼ١ل ِب ؽلس اٌٝ ّٛٛػ 

 ّٙلد 1989 اثو٠ً 3، أٔٗ فٝ ٠َٛ «ِووي األ٘واَ ٌٍزوعّخ ٚإٌْو|« أٚ٘بَ اٌمٛح ٚإٌٖو-ؽوة اٌق١ٍظ»اٌغ١ِ اٌّٖوٜ، ٠ٚنوو فٝ وزبثٗ 

، ٚث١ٓ اٌوئ١ٌ ِجبهن، ٚرٕبٚي االعزّبع ل١ٚخ فط١وح ٚ٘ٝ «األة»اٌؼبّٕخ األِو٠ى١خ ٚإّطٓ أٚي اعزّبع ث١ٓ اٌوئ١ٌ األِو٠ىٝ عٛهط ثُٛ 

كفٛي ِٖو ِغبي ٕٕبػخ اٌٖٛها٠ـ، ِغ اٌؼواق ٚاألهعٕز١ٓ، ٚوبْ أثٛغياٌخ ٘ٛ اٌنٜ ٠مٛك ٘نا اٌزٛعٗ، ٚؽَت ١٘ىً، فبْ اٌلٚي اٌضالس ثلأد فٝ 

 ١ٍِْٛ 500، ٚٚعل اٌّْوٚع ٛو٠مٗ ٌٍزٕف١ن، ٚرىٍفذ األػّبي اٌزؾ١ٚو٠خ اإلكاه٠خ ؽٛاٌٝ «وٛٔلٚه»اٌزؼبْٚ ِؼب إلٔزبط ٕٛاه٠ـ ػوفذ ثبٍُ 

ؽٍّخ ٙل ثؼ٘ اٌؼٍّبء ِٓ ع١َٕبد ِقزٍفخ « اٌٍّٛبك»كٚاله، ونٌه فبْ اٍوائ١ً أؽَذ ثٗ ِجىوا ٚػٍٝ األهعؼ ِٓ ِٖبكه أهعٕز١ٕ١خ، ٚثلأ 

اٌزٝ لبِذ ثزٛه٠ل اٌّؼلاد، « األٌّب١ٔخ ثبٌناد»اٌن٠ٓ ٍؼٝ ا١ٌُٙ اٌّْوٚع، أٍٚؼٛا ُ٘ ا١ٌٗ، ٚهافمذ مٌه ؽٍّخ ٙل ثؼ٘ اٌْووبد األٚهٚث١خ 

ٍٕٚٚذ اٌٝ ؽل لزً األفواك َٚٔف إٌّْآد فٝ أٌّب١ٔب ٠ٍَٛٚوا، ٚوبٔذ اكاهح اٌّْوٚع رؾبٚي أْ رؼًّ فٝ اٌقفبء، ٚثلأد ِٓ ِمو فٝ ِٛٔذ 

اٍزطبع اٌّْوٚع أْ ٠ُٚ ا١ٌٗ ػبٌُ ِٖوٜ فٝ ِغبي اٌٖٛها٠ـ ٚ٘ٛ اٌلوزٛه ػجلاٌمبكه ؽٍّٝ اثٓ لو٠خ .«وبهٌٛ صُ أزمٍذ اٌٝ ِمو فٝ إٌَّب

 ٚاألٚي ػٍٝ كفؼزٗ ثبِز١بى، ٚوبْ ِم١ّب فٝ أِو٠ىب ٠ٚؼًّ ف١ٙب 1970أّّٛر١ٓ ِووي ٍِٜٛ ِؾبفظخ ا١ٌّٕب، ٚفو٠ظ و١ٍخ اٌف١ٕخ اٌؼَىو٠خ ػبَ 

ٚؽبِال ع١َٕزٙب، ٚاٍزطبػذ اكاهح اٌزؾم١مبد اٌف١لها١ٌخ األِو٠ى١خ أْ رَغً ِىبٌّخ ِٓ إٌَّب ِؼٗ ٛوفٙب ٙبثٜ اٌّقبثواد اٌّٖو٠خ ؽَبَ ف١و 

اٌزٝ رَزؼًّ فٝ ٛالء اٌطبئواد « وبهثْٛ فب٠جو»أٔٗ ِىٍفب ثبٌؾٖٛي ػٍٝ ِبكح « ١٘ىً»هللا، اٌٍّؾك اٌؼَىوٜ فٝ ٍبٌيثٛهط، رج١ٓ ف١ٙب ٚؽَت 

ٚاٌٖٛها٠ـ ٌىٝ ٠غؼٍٙب رزغٍت ػٍٝ اٌىْف اٌواكاهٜ اٌّجىو، ٚوبٔذ ٘نٖ اٌّبكح ِٓ أُ٘ أٍواه ٕٕبػخ اٌَالػ اٌؼَىو٠خ فٝ أِو٠ىب، ام وبٔذ 

اٌّموه رؾ١ٍّٙب ٍوا ػٍٝ ظٙو ٛبئوح « وبهثْٛ فب٠جو»و١ّخ ِبكح .، ٚٙجطذ األعٙيح األ١ِٕخ األِو٠ى١خ«اٌْجؼ»رَزؼًّ فٝ ٕٕبػخ اٌطبئواد 

 ػبِب 25 ٍٕٛاد، ٚٚٙؼٗ ل١ل اإللبِخ اٌغجو٠خ 3 ّٙوا ٚٚٙؼٗ رؾذ اٌّوالجخ 46ٍٚغٕٗ « ؽٍّٝ»ِٖو٠خ ػَىو٠خ فبٕخ، ٌُٚ رىزف ثّؾبوّخ 

لوهد اٌزٖوف ػٍٝ أهفغ َِزٜٛ ِّىٓ، ؽ١ش أصبه ثُٛ اٌّٛٙٛع ِغ ِجبهن فٝ اعزّبػّٙب »: ، ٚأّب ٚؽَت رؤو١ل ١٘ىً«2013أفوط ػٕٗ »

  "، ٚرٛلف اٌّْوٚع، ٚوبْ ِٓ ِٚبػفبرٗ فوٚط ا١ٌّْو أثٛغياٌخ ِٓ ِٕٖج1989ٗ اثو٠ً ٠3َٛ 
 (ِٕمٛي ِٓ ِٛلغ ا١ٌَٛ اٌَبثغ)ٍؼ١ل اٌْؾبد /  ثمٍُ 
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  "                                الدٌن هلل و الوطن هلل" 

 الدٌن هلل و الوطن للجمٌع، عبارة ٌرددها الكثٌرون حتى البابا قالها بالعربٌة  . 

  كلنا نردد هذه العبارة و أغلبنا ال ٌفهم معناها ، فً مفهومنا هً التعاٌش و لٌتنا نقولها هكذا صرٌحة دون فلسفة و دون
 .أن نأتً بعبارات ال نفهم حقٌقة مدلولها

 الدٌن هلل و الوطن للجمٌع قد توحً بأن الوطن لٌس هلل، أو على األقل هذا ما ٌتبادر إلى ذهنً عندما أسمع هذه العبارة. 

 المكان الذي ال أستطٌع المحافظة فٌه على دٌنً ال ٌمكن أن ٌكون وطنا. 

 " ِ ا ُمْسَتْضَعفٌَِن فًِ اأْلَْرِض ۚ َقالُوا أَلَْم َتُكْن أَْرُض َّللاَّ إِنَّ الَِّذٌَن َتَوفَّاُهُم اْلَمََلئَِكُة َظالِِمً أَْنفُِسِهْم َقالُوا فٌَِم ُكْنُتْم ۖ َقالُوا ُكنَّ
ُم ۖ َوَساَءْت َمِصًٌرا ئَِك َمأَْواُهْم َجَهنَّ نزلت هذه اآلٌة فً ناس من أهل مكة تكلموا باإلسَلم ، " َواِسَعًة َفُتَهاِجُروا فٌَِها ۚ َفأُولََٰ

وا النفاق؛ فلما كان ٌوم بدر خرجوا مع المشركٌن إلى حرب المسلمٌن فقُتِلوا  .ولم ٌهاجروا، وأظهروا اإلٌِمان وأسرُّ

  المسٌحٌون مواطنون ٌعٌشون بٌننا فً و طننا و وطنهم الذي هو هلل، نتعاٌش و نبر بعضنا بعضا ، و لكن أساس
 ".لكم دٌنكم و لً دٌن"التعاٌش هو 

  ًو معناها الذي نرٌده هو التعاٌش أٌضا و لكنها فً وجهة نظري " حوار األدٌان"هذا ٌأخذنً إلى عبارة أخري و ه ،
ال تعنً التعاٌش على اإلطَلق، فالمقصود من أي حوار هو أن نصل إلى الحقٌقة أو على األقل أن تقنعنً بوجهة نظرك 

 . حوار األدٌان–أو أقنعك بوجهة نظري ، فهل هذا ما نرٌده من قولنا 

  و كثٌرة هً هذه العبارات التً  ( مسلم و مسٌحً إٌد واحدة–الجٌش و الشعب إٌد واحدة )و عبارة ثالثة تتردد كثٌرا
نقولها فً مناسبات مختلفة و نرٌد بها أن نرسخ مفهوم أن القوة فً اإلتحاد و هً حقٌقة ال تقبل الجدال، و لكن هل 

القوة تكون فً الٌد الواحدة ، هل الٌد الواحدة تستطٌع أن تفعل ما تفعله األٌادي الكثٌرة ، ٌجب أن تكون هناك األٌادي 
 .(ال تصفق.. ٌد واحدة )، و على رأي المثل " ٌد َّللا فوق أٌدٌهم" الكثٌرة التً تتحد و تعمل فً منظومة واحدة ، 

  ًزٌارة بابا الفاتٌكان إلى مصر بَل شك هً أكبر دلٌل على ثقل مصر و أهمٌتها على المستوى الدولً و لكن مصر ه
كنانة َّللا فً أرضه و ال تحتاج زٌارة البابا إلثبات ذلك ، هذا مع ترحٌبً الشدٌد لزٌارة البابا و فً هذا التوقٌت بالذات 
ألنه داللة قوٌة على أنه مهما اختلفنا و مهما كانت الظروف غٌر مواتٌة فمصر هً مصر قوٌة دائما بأبنائها ، و إن 

نة لمن ٌزورها  .شاء َّللا دائما آمنة و ُمَؤمِّ

  مجرد وجهة نظر"أعجبتنً كلمة البابا ما عدا بعض العبارات القلٌلة و منها الدٌن هلل و الوطن للجمٌع كما أسلفت." 

  كلمة شٌخ األزهر أكثر من رائعة ، أوجز و أنجز ، ما أجمل أن تمتلك اللغة و تمتلك الفهم و المنطق و لكل حادث حدٌث
.                                        ، لقد قلت كل ماٌجب أن ٌقال دون أن تفسد هذه األجواء اإلحتفالٌة فهل ٌفقهون

 . ٌالٌتهم ٌفقهون

ن  عنوا  من غير صفحة  

طارق عبد اللطيف. م يكتبها واحد فهمان  
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  ناجح إبراهٌم/ بقلم     أحمر على الجمٌع الدماُء خطٌط           :قضٌة للمناقشة 

   ٝ٘نا اٌؾك فٝ اى٘بق أهٚاػ « ِبه ِولٌ ثبإلٍىٕله٠خ ِٚبه عوعٌ ثطٕطب»روٜ ِٓ اٌنٜ أػطٝ ِفغو و١َٕز

إٌبً ثغ١و ؽك؟ هللا اٌنٜ فٍك اإلَٔبْ ٕٚٛهٖ فٝ أؽَٓ ٕٛهح فًٙ ٠غٛى ألؽل أْ ٠ٙلَ ث١ٕبْ هللا اٌنٜ ثٕبٖ ثٕفَٗ 

: ٚٔفـ ف١ٗ ِٓ هٚؽٗ ٚأٍىٕٗ األهٗ ٚاٍزقٍفٗ ف١ٙب ٚرون ؽَبثُٙ ا١ٌٗ ٚؽلٖ ٠َٛ اٌم١بِخ؟ ٚاما وبْ هللا لل لبي ٌٕج١ٗ

١ِْطوٍ » ََ ُّ ُْ ثِ ِٙ َذ َػ١ٍَْ َْ  فى١ف ثّٓ كٚٔٗ؟« ٌَ

   َرفغ١و اٌىٕبئٌ ٚاٌَّبعل ٚأِبوٓ اٌؼجبكح ١ٌٌ ِٓ اإلٍالَ فٝ ّٝء، ٌُٚ ٠ؼوفٗ اإلٍالَ ٚال فمٙبء اإلٍال

اٌّزفغواد ػ١ّبء ال ث١ٖوح ٌل٠ٙب ٚال ثٖو، فٙٝ ال ر١ّي ث١ٓ اٌٖبٌؼ ٚاٌطبٌؼ، ٚاٌطفً ٚاٌّوأح، ٚاٌْبة  .لل٠ّب

ا١ٌَّؼ ثٓ ِو٠ُ هٍٛي ِٓ أٌٚٝ اٌؼيَ ِٓ اٌوًٍ ِٓ ال  .ٚاٌو١ٙغ، أٙب رؾٖل ع١ّغ األهٚاػ ثال ّفمخ ٚال هؽّخ

٠ئِٓ ثوٍبٌزٗ ِٓ ا١ٌٍَّّٓ ال ٠ؼل ٍَِّبً، ٘نا اٌوٍٛي اٌىو٠ُ ً٘ ٍَٕؼلٖ ثمزً أثٕبئٗ ِٓ إٌَبء ٚاألٛفبي ٚاٌوعبي، 

اما وبْ اإلٍالَ لل ألو غ١و ا١ٌٍَّّٓ ػٍٝ أك٠بُٔٙ ٚػمبئلُ٘ ٚوٕبئَُٙ  .أال ٠قبف أِضبي ٘ئالء ِٓ غٚت هللا ٚأٔج١بئٗ

فٍُ ٠ؤِو ! ِٚؼبثلُ٘، فى١ف ٠غوإ ِزطوف أؽّك غبكه ػٍٝ رفغ١و اٌى١َٕخ اٌزٝ أٚعت هللا ػٍٝ ا١ٌٍَّّٓ ؽّب٠زٙب؟

ًَ »: اإلٍالَ ثؾّب٠خ ٚهػب٠خ اٌَّبعل فؾَت ٌٚىٓ ؽّب٠خ ٚؽواٍخ اٌىٕبئٌ، أٌُ ٠مً هللا رؼبٌٝ ِ إٌَّب ال َكْفُغ هللاَّ ْٛ ٌَ َٚ
ِ َوض١ِواً  ُُ هللاَّ ٍْ َٙب ا َبِعُل ٠ُْنَوُو ف١ِ َِ َٚ ٍَٛاٌد  َٕ َٚ ث١ٌَِغ  َٚ ُغ  ِِ ٛا َٕ ْذ  َِ ُٙلِّد ٌَ ٍ٘ ُْ ثِجَْؼ ُٙ َٚ ٚاٌٖٛاِغ ٘ٝ ث١ٛد اٌو٘جبْ   .«ثَْؼ

ا١ٌَّؾ١١ٓ، ٚاٌج١غ ٘ٝ وٕبئٌ ا١ٌَّؾ١١ٓ، ٚاٌٍٖٛاد ٘ٝ ِؼبثل ا١ٌٙٛك ِٚفوك٘ب ٕالح، ٚعؼً كفبع ا١ٌٍَّّٓ ػٕٙب 

   .كفبػب ِْوٚػب ػٓ اٌل٠ٓ ٚاألٚٛبْ، ٚٔٛػبً ِٓ اٌلفبع اٌْوػٝ اٌّؾّٛك

  َاإلٍالَ اٌنٜ أكفً اِوأح رٍٖٝ ٚرَٖٛ إٌبه ألٔٙب ؽجَذ ٘وح فٍُ رطؼّٙب ٌُٚ رَمٙب ٌُٚ رزووٙب رؤوً ِٓ ٛؼب

األهٗ، ً٘ ٠زٖٛه ّبة أٔٗ ٠ج١ؼ لزً إٌَبء ٚاألٛفبي أٚ ٠فغوُ٘ فٝ ِىبْ ػجبكرُٙ؟ ً٘ ٠زٖٛه أؽل أْ ٠زٕبل٘ 

اإلٍالَ ِغ ٔفَٗ ف١ٙزُ ثمطخ ٠ٚؾبفع ػٍٝ ؽو٠زٙب ٚؽ١برٙب ٠ٚج١ؼ فٝ اٌٛلذ ٔفَٗ ٌْبة أْ ٠فغو اإلَٔبْ اٌنٜ ووِٗ 

ََ »: هللا ٚلبي ػٕٗ َٕب ثَِٕٝ آَك ِْ ٌَمَْل َووَّ اٌظٍُ ظٍّبد  .أٜ ثٕٝ آكَ ِىوَ ٚال ٠غٛى ألؽل أْ ١ٙ٠ٕٗ فٚالً ػٓ أْ ٠مزٍٗ! ؟«َٚ

٠َٛ اٌم١بِخ، اْ ٚلغ ٍَُِ أٚ ١َِؾٝ أٚ ٠ٙٛكٜ أٚ ثٛمٜ أٚ افٛأٝ أٚ ٍٍفٝ أٚ ٍٕٝ أٚ ١ّؼٝ أٚ ٙبثٜ أٚ عٕلٜ 

٠ب ػجبكٜ أٝ ؽوِذ اٌظٍُ ػٍٝ ٔفَٝ ٚعؼٍزٗ »: أٚ ِلٔٝ أٚ ػَىوٜ، أٚ ػٍٝ أٜ أؽل، هللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٠مٛي

اٌظٍُ ٙؼف، ٚاٌظبٌُ ٙؼ١ف ٚعجبْ، ٚاٌؼلي لٛح، ٚاٌؼبكي لٜٛ، ٚاٌّؾَٓ ألٜٛ ِٓ   .«ث١ٕىُ ِؾوِبً فال رظبٌّٛا

اٌؼبكي، ٚاٌؾت ألٜٛ ِٓ وً اٌّزفغواد، ٚاٌؼفٛ ألٜٛ ِٓ اٌوٕبٓ ٚاالٔزمبَ، ٚاٌٖفؼ ألٜٛ ِٓ اٌىوا١٘خ ٚاٌَالػ، 

ا١ٌَّؾ١ْٛ اٌّٖو٠ْٛ َِبٌّْٛ ٠ؾجْٛ ُٕٚٛٙ ِٖو، ٠ٕٚلِغْٛ ف١ٗ    .ٚاٌَالَ ٚاٌٍٖؼ ألٜٛ ِٓ اٌؾوة ٚإٌياي

٠ٚزؼبٍِْٛ ِغ اٌغ١ّغ ِؼبٍِخ ؽَٕخ، ٌُ ٠طبٌجٛا ٠ِٛبً ثبالٔفٖبي، أٚ البِخ كٌٚخ َِزمٍخ ِضً ٚص١ٕٝ عٕٛة اٌَٛكاْ، 

   .أٚ أوواك اٌؼواق

  ٓ٠ىٛٔٛا ٠ِٛبً رٕظ١ّبً ٍو٠بً، أٚ ١ْ١ٍ١ِب ٍَِؾخ ِضً ؽية اٌىزبئت اٌنٜ اهرىجذ ١ٍْ١ِبرٗ أٍٛأ ِنثؾخ ٌٍفٍَط١١ٕ١ ٌُ

ٌُٚ ٠مبثٍٛا ٠ِٛبً اإلٍبءح ثبإلٍبءح، ٌُٚ ٠مبثٍٛا ؽوق اٌىٕبئٌ ػمت ف٘ .«ِنثؾخ ٕجوا ّٚبر١ال»فٝ اٌؼبٌُ اٌؼوثٝ 

اٌلِبء ٘ٝ اٌقٜ األؽّو اٌنٜ ٠ٕجغٝ ٌٍغ١ّغ أْ ٠زٛلف .هاثؼخ ثلػٛاد االٔزمبَ ٚاٌضؤه ٚا٠ًٌٛ ٚاٌضجٛه ٚػظبئُ األِٛه

ػٕلٖ، ٚأػزمل أْ ٘نٖ اٌلِبء اٌّؼِٖٛخ اٌزٝ ر١ًَ وً ٠َٛ فٝ ِٖو ٘ٝ ٍجت اٌْئَ ٚاٌقواة ٚاٌلِبه االلزٖبكٜ 

 ٚاالعزّبػٝ ٚا١ٌَبٍٝ اٌنٜ إٔبثٙب، 
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ٕٛطبٜٚ ِؾّٛك ؽَٓ/ اػلاك    !!!االسالم اييا باسمك ُترتكب اآلثام من كم  :المنوعات صفحة  

 

االى٘و ٚ  كاػِ                                                                                            

دماء هى الخط األحمر الذى ٌنبغى للجمٌع أن ٌتوقف عنده، وأعتقد أن هذه الدماء المعصومة التى تسٌل كل ٌوم فى مصر ال
هى سبب الشؤم والخراب والدمار االقتصادى واالجتماعى والسٌاسى الذى أصابها، الدم الحرام هو أكبر معصٌة على 

كلما قامت داعش بتفجٌر ارتفعت وتٌرة  اإلطَلق بعد الشرك باهلل، ولزوال الدنٌا أهون على َّللا من قتل نفس بغٌر حق
أحمد الطٌب، وكأن البعض ٌنسى أن شٌخ األزهر ٌقود أعرق مؤسسة علمٌة سنٌة فى العالم، .الهجوم على شٌخ األزهر د

والغرٌب أن هؤالء الذٌن ٌتطاولون علٌه ال ٌستطٌعون فعل ذلك مع أصغر رجل دٌن من أى دٌانة  .ولٌس أمٌراً لداعش
أخرى، ومشكلة األزهر الحقٌقٌة مع هؤالء أو مع الذٌن هاجموا الشٌخ من أقطاب حركات اإلسَلم السٌاسى، أن هؤالء 

واألزهر ٌتأبى أن ٌكون خادماً أو تابعاً للحكومة أو لتٌارات اإلسَلم  .وهؤالء ٌرٌدون األزهر مطٌة لهم أو عبداً أو خادماً لهم
شٌخ األزهر .السٌاسى، الجمٌع ٌرٌد األزهر أسٌراً وتابعاً ذلٌَلً له، األزهر ال ٌرٌد أن ٌكون مصادما للحكومة وال عبداً عندها

شتمه اإلسَلم السٌاسى وجماعاته وأوسعوه سبا، والٌوم ٌشتمه بعض اإلعَلمٌٌن المحسوبٌن على الحكومة، وهو فى كلتا 
الحالتٌن ٌلتزم الحلم والصبر والصفح الجمٌل، ولم ٌنطق ٌوماً بكلمة إسفاف أو ابتذال أو ٌنزل إلى مستوى من ٌشتمه من 

أحمد . األزهر سٌخدم اإلسَلم والوطن والدولة، ولن ٌخدم حكومة أو أخرى تتغٌر آراؤها من وقت آلخر، ود  .الطرفٌن
الطٌب ٌزٌن أى كرسى ٌجلس علٌه وٌضٌف إلٌه والكراسى كلها ال تضٌف إلٌه شٌئاً، ثم إن األزهر مؤسسة علمٌة لٌس لها 

الطٌب . تماس مع الناس مثل األوقاف التى تملك قرابة سدس ملٌون مسجد فى كل بقاع مصر، فلماذا الهجوم على د
 (ابن البلد/اختٌار )  !باستمرار؟
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Pope Francis arrives in Egypt  

 
 

Pope Francis said violence cannot be committed in the name of God, in a speech at a Muslim-Christian 

conference in Egypt.The 80-year-old touched down at Cairo airport on Friday before he was ushered in a 

car to meet Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi.Francis is in Egypt on a 27-hour visit to push for 

dialogue with Muslims and support the country's embattled Christian minority that has suffered a series 

of attacks."Peace alone ... is holy and no act of violence can be perpetrated in the name of God, for it 

would profane his name," the Catholic pontiff said.He also warned against rising populism."Demagogic 

forms of populism are on the rise. These certainly do not help to consolidate peace and stability," he told 

the conference, organised by Al-Azhar, the world's foremost Sunni Islamic centre of learning."It is 

essential that we spare no effort in eliminating situations of poverty and exploitation, where extremism 

more easily takes root, and in blocking the flow of money and weapons destined to those who provoke 

violence."Acts that do not promote peace are "a gift to the proponents of radicalism and violence", the 

pope said.Amid high security, the pontiff is meeting with Sheikh Ahmed al-Tayeb, the Imam of the 

government-run Al-Azhar mosque and an Islamic philosophy professor, before meeting with Sisi and Pope 

Tawadros II, the head of Egypt's Coptic Church. Egypt has been under a state of emergencysince two 

bombings in Coptic churches earlier this month that killed 45 people.All of the country's churches have 

been placed under additional protection because of the risk of another assault timed to coincide with 

Francis being in the country.The most recent attacks have been claimed by the Islamic State of Iraq and 

the Levant (ISIL, also known as ISIS) group, which has warned of further attacks against Egypt's Coptic 

Christians and on the Vatican.Armoured cars have been stationed in front of the presidential palace and 

security men have been posted every hundred yards along a 20km stretch between the airport and central 

Cairo.The pope is also going to meet Coptic Pope Tawadros II.Egypt's Copts, who make up about 10 

percent of the country's population of 92 million, are the Middle East's largest Christian minority 
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