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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

املفاجأج نه تكون األخريج املفاجأج نه تكون األخريج 
الطائرات الحربية اإلسرائيمية  ، كتحت القصؼ المتكاصؿ ليؿ نيار عمى أىمنا في كؿ جاءت المفاجأة تحت ىدير          

مكاف ، كخاصة في قمعة الجنكب الصامدة ، ثـ ما لبث الناس أف استكعبكا المفاجأة ككقعت باردة حمكة عمى قمكبيـ كأنو يـك 
. عيد أك أجمؿ 

م نصؼ األكائؿ في الثانكية العامة في قطاعنا الحبيب رغـ المجازر ال يمكننا أف ننسى ذلؾ اليكـ الذم خرَّجت فيو  رفح حكاؿ
كالمذابح اليكمية كالمتكررة صباح مساء كخاصة في المنطقة الحدكدية ، كدرس طالبنا كطالباتنا في الخياـ كبيف األنقاض كفي 

ظمـ ، كباإليماف كالعمـ يككف طريؽ عتمة الميؿ كالظالـ كفي المدارس اآليمة لمسقكط ليعمنكىا لمعالـ أننا شعب لف نركع لؿ
. النصر كسنكاصؿ العمـ كالتعميـ كسنبني مدارسنا ككطننا بدمائنا 

يضيئكف بعمميـ كتصميميـ كتحدييـ خياـ المجكء  – تىؤالء الزىكر كالزىرا –كال يزاؿ إلى اآلف الكثير مف طالبنا كطالباتنا 
لصييكنية ، كىا نحف  معيـ نستقبؿ عاما ن دراسيا ن جديدا ن ، ككمنا أمؿ كعـز  كمراكز اإليكاء بعد ، شردتيـ الدبابات كالطائرات ا

صرار بأف نككف مثال ن يحتذل لكؿ شعكب العالـ في طمب العمـ حتى لك ىدمكا مدارسنا ، كأسركا معممينا كقصفكا  كتحد كا 
. منازلنا ، فيذا كمو لف يثني عزيمتنا

لف تككف األخيرة بؿ سنسعى ألف يككف العاـ الدراسي الجديد خطكةن أخرل نحك تفكؽ كسنعمنيا لكؿ العالـ بأف مفاجأة التفكؽ 
. أفضؿ كتقدـ أكبر ليغظ اهلل بنا الكفار، كيرد كيدىـ إلى نحكرىـ

 أما أنتـ أييا األىؿ األحباب أنا كنتـ فمكـ الفخر كؿ الفخر بأف يككف أبنائكـ بالعمـ كالنجاح قادة المستقبؿ إف أخمصتـ تربيتيـ
كمزجتـ العمـ باإليماف كيككف أمؿ األمة نحك غد كفجر مشرؽ يحممكف ىـ دينيـ كدنياىـ، ككطنيـ باإليماف كبالعمـ، فيي كاهلل 

. أمانة فمنتؽً  اهلل فييا كقد حممناىا كقبمنا بيا
لى مف ساركا عمى طريؽ األنبياء كالرسؿ كأثمركا  اعد الجد كاالجتياد ، ىذه الثمرة، فشمركا عف س –بعكف اهلل كرعايتو  –كا 

فالطريؽ أمامكـ طكيمة كالعاـ الدراسي في بدايتو، كالشعب ينتظر منؾ اإلخالص كالتفاني كنحسبكـ جميعان كذلؾ كال نزكي عمى 
خالصكـ في ميزاف حسناتكـ يكـ القيامة إنو عمى كؿ شيء قدير كباإلجابة جدير .  اهلل أحدان ، كندعك اهلل أف يحتسب جيدكـ كا 

 
كلي التكفيؽ كاهلل 

   



 

وجوي مه اإلعجاص يف انقشآن انكشٍم وجوي مه اإلعجاص يف انقشآن انكشٍم 
اإلعجاز اإلعرابي : الحمقة األكلى

جياد يكسؼ العرجا /د
الحمد هلل رب العالميف ، الذم اصطفي رسكلو الكريـ، كرفع قدره، كجعمو خاتـ األنبياء كالمرسميف، كالرحمة الميداة إلى كافة 

تبيانان لكؿ شيء ، كىدل كرحمة كبشرل لممسمميف " الحكيـ بمسانو العربي العظيـ  الخمؽ بمساف عربي مبيف، فأنزؿ عميو الذكر
، كأتاه جكامع الكمـ، كشرؼ بو لغتيا فحفظيا كمازىا بخصائص بيا ارتفعت كحفظت ، الميـ صؿ كسمـ عميو ، أفضؿ مف " 

، كأعزكا آيتو ، كبعد  عرفو الكجكد ، كأنبؿ مف تحدث عنو التاريخ،كعمى آلو كصحابتو الذيف أعمكا رايتو 
فإعجاز القرآف معناه أنو كتاب قد أعجز األنس كالجف عمي أف يأتكا بشيء مف مثمو في نظمو كلغتو، كدقة معمكماتو ، فما مف 

كالتحدم األكؿ كاف في نظمو كدقة ضبطو ، كلذلؾ سيككف حديثنا , زاكية ينظر اإلنساف منيا إلى القرآف الكريـ إال كرآه معجزان 
، التي ستككف حمقة مف سمسمة حمقات في اإلعجاز القرآني ، كلما كانت الزاكية " اإلعجاز اإلعرابي"حمقة األكلى عف في اؿ

األكلى التي أبيرت العرب في القرآف الكريـ ىي الجانب المغكم ، فقد أدرككا بحسيـ المغكم الجانب المتميز فيو، كىك لغتو ، 
كال كممة مكاف كممة ، كال جممة مكاف جممة ، فيك ينفرد بأسمكبو كلغتو ، كلذلؾ فقد فال تستطيع أف تضع حرفان مكاف حرؼ ، 

ال ، كاهلل ما ىك : إنو كاىف ، فقاؿ : رد الكليد بف المغيرة عمي كفار قريش عندما قالكا عف الرسكؿ صمي اهلل عميو كسمـ 
كما ىك بشاعر ، لقد عرفنا : فنقكؿ شاعر ، قاؿ :  بكاىف ، لقد رأينا الكياف ، فما ىك بزمزمة  الكاىف كال سجعو ، قالكا

وي كمبسكطة وي، كمقبكضى . الشعر كمَّو ، رجزه كىزجو ، كقريضى
كليذا ترل البميغ ينقح القصيدة أك الخطبة حكال ن ، ثـ ينظر فييا، ثـ يغير فييا ، ككتاب اهلل سبحانو كتعالى ، لك نزٍعتى منو 

. ة أحسف منيا لـ تجدلفظةن ثـ بحثت في لساف العرب عف لفظ
ذا كاف اإلعراب كعمـ يدرس لو أصكلو كقكاعده ، قد ظير متأخران عف عصر نزكؿ القرآف الكريـ، إال أف ىذا ال يعني أنو  كا 

طرا عمييا كنشأكا  ُي كاف مفقكدا في لغة التخاطب بيف العرب األقحاح الذيف نزؿ القرآف بمغتيـ، بؿ كاف سميقةن ليـ في الكالـ ؼي
لقرآف الكريـ يضع أماـ العياف صكران مف حركات اإلعراب ال يدع معيا مجاالن لمشؾ في التزامو أحسف قكاعد اإلعراب بيا ، فا

، كأنت تتمك ىذه اآلية مف سكرة فاطر : فال يخامر نفسىؾ الشؾي
: كىذه اآلية مف سكرة التكبة. 28:فاطر " إنما يخشى اهللى مف عباده العمماءي " -
 :كىذه اآلية مف سكرة البقرة  3:التكبة " شركيف كرسكليوي أف اهلل برئ مف الـ"  -

ـى ربُّو بكممات "  - ًذ ابتمي إبراىي  .كىذه اآلية مف سكرة النساء. 124: البقرة " كا 

ذا حضر القسمة أكلك القربى" - ، كغيرىا، أف اإلعراب الذم ىك سميقةي العرب في كالميـ مف أبرز . 8:النساء" كا 
جادة القكؿ بو، ففي مثؿ ىذه اآليات ترل آثر خصائص لغة القرآف الكريـ  الذم قد أبدع في حسف استعمالو كا 

الحركات اإلعرابية كاضحان في الداللة عمي المعنى السكم، كلكال ذلؾ لما أيمف المبس في الكقكع فيما قد يجر إلي 
 .الكفر

كجيا عف المألكؼ عندىـ ، دكف أف يمعنكا كىناؾ أمثمة مف اآليات القرآنية التي اختمؼ النحاة في تكجيييا ، نظران لخر
كاتقكا اهلل الذم تساءلكف بو كاألرحاـ إف اهلل " النظر، أك يستطيعكا أف يستخرجكا مف أعماقيا الجكاىر كالدرر، قاؿ تعالي

قراءة قرأ جميكر السبعة بنصب األرحاـ ، كقرأ حمزة بجرىا ك: ، قاؿ أبك حياف في تفسيره  1:النساء" كاف عميكـ رقيبان 
الجميكر بالنصب ال غبار عمييا، أما قراءة حمزة فيي التي اعترض عمييا كثير مف النحاة، كليـ في اختالفيـ كالـ كثير 



ذا نحف أمعنا النظر في القرائتيف الصحيحتيف كجدنا أف لكؿ منو مزية في الحث عمي صمة الرحـ التي أكد عمييا في  ، كا 
. ا ، كىدده بالبعد عنو ، كبحرمانو مف دخكؿ الجنةكتابو ، كشدد عمى النكير عمي قاطعو

فمزية قراءة الجميكر بنصب األرحاـ عطفا ن عمى لفظة الجاللة ، أف األمر بعدـ القطع قد جاء صريحا ن لما في ذكر لفظ 
.   اهلل الجاللة مف تربية الميابة ، كىذا يتناسب مع قساة القمكب ، الذيف ال يردعيـ عف قطع األرحاـ إال مخافة مف 

، أف األمر بصمتيا قد جاء عف طريؽ اإلشارة ، فإذا كانت (بو)عطفان عمي المجرميف في  (األرحاـ)فمزية قراءة حمزة بجر 
ذا كاف األمر كذلؾ ، فال يميؽ بذم قمب سميـ، أف  األرحاـ مما يتساءلكف بو، فال شؾ أف ليا حرمة كمنزلة عظيمة ، كا 

. ينتيؾ ىذه الحرمة
أسراران جمة في مكاطف إعرابية متعددة، كقد يككف في المكضع الكاحد أكثر  -إضافة إلى ما سبؽ–آف الكريـ كقد حكل القر

: مف حكمة أك فائدة، كمف ذلؾ قكؿ اهلل عز كجؿ
. 20: القصص" كجاء رجؿ مف أقصى المدينة يسعى "  -
 .20" يس" كجاء مف أقصى المدينة رجؿ يسعى "  -

، كفي اآلية الثانية، قدـ الجار كالمجركر (مف أقصى المدينة)عمي الجار كالمجركر  (رجؿ)ففي اآلية األكلي قدـ الفاعؿ 
؛ كذلؾ ألف المدينة قد بدر منيا سكء المعاممة، فكاف تقديـ الجار كالمجركر في (رجؿ)عمي الفاعؿ  (مف أقصي المدينة )

لذيف استمعكا عف قرب كشاىدكا مف الرسؿ ما لـ الثانية فطنة أف يمعف السامع تمؾ القرية ، فيك تكبيخ ألصحاب القرية ا
. يشاىده ذلؾ الرجؿ الذم كاف في أقصى المدينة

ف أنت نظرت فيما جاء في القرآف الكريـ مف إعجاز إعرابي تجدىا جميعان ذات  كالكاقع أف ىذا كثير يصعب حصره ، كا 
.  أف تذعف لركعة العبارة القرآنيةدالالت جديدة يشعي نكري حياًة القمكًب مف جميع جنباتيا ، فال تممؾ إال

ىذا ىك الجانب األساسي في إعجاز القرآف الكريـ الذم ال يمسو إال المطيركف ، كال يتفيأ ظاللو إال المقربكف، فبادر إلي 
تطيير نفسؾ كقمبؾ لتحيا في رحاب كتاب اهلل حتى ال تحـر نفسؾ ىداه، كاهلل ييدينا سكاء السبيؿ ، كسنتحدث في الحمقة 

. القادمة بإذف اهلل عف كجكه مف اإلعجاز العممي
ليؾ المصير ليؾ أنبنا، كا  . ربنا عميؾ تككمنا كا 

 



احلشكح اإلسالمَح واوتخاتاخ اجملانس احملهَح احلشكح اإلسالمَح واوتخاتاخ اجملانس احملهَح 
فؤاد النحاؿ . د

لجنة في ىذا الكقت الذم بدأت فيو اإلجراءات العممية الرسمية في الشركع النتخابات الييئات المحمية الفمسطينية بتشكيؿ 
ـ 4/9/2004المركزية برئاسة كزارة الحكـ المحمي كالتي يكمفيا القانكف بإصدار اإلجراءات الالزمة حيث تحدد يـك  تاالنتخابا

ـ كفي الكقت الذم أعمنت فيو الحركة 7/10/2004مكعدا ن لبدء التسجيؿ السكاني ليصبح ليـ حؽ الترشيح كاالنتخاب كحتى 
كالمكاطف فإننا أماـ كضع يحتـ عمينا بياف أىمية  فتخابات لمتنافس مف أجؿ األفضؿ لمكطاإلسالمية دخكليا في ىذه االف
. االنتخابات  لمييئات المحمية   

إف االنتخابات حاجة كضركرة مكضكعية لمعالجة الكاقع المر الذم تعيشو الييئات المحمية كمجالسيا التي مر عمى تعيينيا ما 
كطني بؿ كمف لكف مجتمعي كاحد كىذه المجالس التي تعاني مف خمؿ كقصكر كمعالـ يقارب العشر سنكات كبدكف إجماع 

ضعؼ قاتمة أدت لفقداف ثقة مكاطنييـ بيـ كبمصداقيتيـ األمر الذم انعكس عمى عدـ قياـ المكاطنيف بكجباتيـ تجاه ىيئاتيـ 
صالح ما تـ  إفساده كبكؿ ثقة المحمية كمف ىنا يأتي كاجب الحركة اإلسالمية بأف تخكض التنافس مف أجؿ األفض ؿ كا 

. كاحتراـ 
كنقكؿ أيضا ن إف االنتخابات لمييئات المحمية ليا أىمية كقيمة كبرل ألنيا شكؿ مف أشكاؿ السيادة التي تناضؿ كنقاـك مف 

ذم نستحقو أجميا ضد االحتالؿ اإلسرائيمي كعمى أم جزء مف كطننا الحبيب كىي أيضا ن معمـ مف معالـ الحرية كاالستقالؿ اؿ
بيف شعكب العالـ رغـ المعاناة كالظمـ كىي استكماؿ لكاجب التضحيات التي نقدميا دفاعا ن عف الكطف كالمكاطف الفمسطيني 

. الصامد عمى أرضو المتجذر فييا 
ننا بيذه المشاركة كعمى قاعدة النزاىة كالحرية الكاممة في ممارسة ىذا الحؽ إنما نرسخ عمال ن يؤسس االصالح  الشريؼ كا 

كالحقيقي كنعزز تجربتنا الديمقراطية الفمسطينية كالغائبة عنا منذ عقكد مف الزمف حيث نشارؾ في ىذه المرحمة في االنتخابات 
لممجالس المحمية إلى حيف كضع األسس الصحيحة لممشاركة في االنتخابات السياسية بعد أف تتكحد الرؤية الفمسطينية مف 

. ترسـ سياستنا المشتركة تجاه قضيتنا في مكاجية االحتالؿ  خالؿ القيادة المكحدة التي
ننا في الحركة اإلسالمية كنحف ندرؾ أف االنتخابات بعمكميا ىي النمط الحضارم لتنظيـ المجتمع فإنيا في المجالس  كا 

لمنتخبة مرادفا ن المحمية ليا أىمية تنظيـ الخدمات الضركرية كتطكيرىا كىي تجسد الحؽ في أف تككف المؤسسات النحمية ا
لممؤسسات الرسمية كالمنتخبة  أيضا ن كباالنتخابات في الييئات المحمية نحافظ عمى استمرار الخدمات المجتمعية أداءن 

كىي إحدل آليات التنظيـ المجتمعي الذم يحافظ عمى سالمة المجتمع كتكحده بأف تككف خطكات العممية االنتخابية  كتطكيرا ن
لنزاىة كالشفافية كالحيادية عمى الرغـ مف بعض األخطاء التي مكرست بتشكيؿ المجنة المركزية عمى درجة عالية مف ا

لالنتخابات كبمرسـك رئاسي كلكنيا خمت تماما ن مف حيادية أعضائيا كنطالب باستدراؾ ىذا األمر بتشكيؿ ىيئة مشرفة عمى 
. ؿ كالمجتمع المدني إلثبات النزاىة كالشفافية العممية االنتخابية إف لـ تكف حيادية فمتشارؾ كؿ القكل كالفصائ

كمف ىنا نتكجو إلى مكاطنينا بضركرة المشاركة كاإلسراع بالتسجيؿ في المراكز المخصصة لذلؾ حتى تمارسكا حقكـ كامال ن  
ألصحاب األمانة كالضمائر الحية التي تسير عمى راحتكـ كخدمتكـ مف أجؿ النيكض  في االنتخاب كالترشيح كتككنكا عكنا ن

بمؤسساتنا المحمية التي عانت مف الفكضى كالمحسكبية فييئاتكـ المحمية ممؾ لكـ كلكـ الحؽ في اختيار األفضؿ إلدارتيا 
. كتطكيرىا كمعا ن كسكيا ن لمبناء كاإلصالح كالتطكير

ككمنا أمؿ بالكصكؿ إلى عممية انتخابية نزيية كشريفة تضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب  
 



دوس انشثاب يف عصش انعوملح دوس انشثاب يف عصش انعوملح 
: مقدمة 

، فيك المستيدؼ األكؿ مف برامجيا اإلعالمية كالثقافية ، فالعكلمة تعني إزالة يمثؿ الشباب الشريحة األىـ في عصر العكلمة 
كلمتعرؼ  الحكاجز السياسية كاالقتصادية كاالعالمية بيف الشعكب كتعميـ ثقافة عالمية كاحدة يييمف عمييا الثقافة األمريكية

:  عمى دكر الشباب في عصر العكلمة نمقي الضكء عمى ىذه المحاكر 
 

  الشباب كاقع كمستقبؿ 

 

مميارات  8اف يبمغ عدد سكاف االرض  2025مميارات شخص كيتكقع بحمكؿ العاـ  6عدد البشرية اليكـ يزيد عف  •
. نسمة 

 .راراتيـ عامالن ميمان لتحديد المستقبؿيبمغ عدد الشباف في العالـ اكثر مف مميار شخص كيمكف اف تشكؿ ؽ •
 .مميار مسمـ  في العالـ يشكمكف سدس العالـ  1,2ىنالؾ   •

ـ 2000مميكف نسمة حسب إحصائية عاـ  291سكاف الكطف العربي  •
بالمقابؿ ستكاجو الدكؿ األكربية زحؼ  نسبة مف الشباب تفكؽ نصؼ السكاف 2025المنطقة العربية ستضـ عاـ  •

 .شريحة الشباب الشيخكخة كتقمص

.  ـ  2011سنة مع حكالي  20سنة في فرنسا ستفكؽ أعداد الشباب مف دكف  60أف أعداد الذيف يتجاكزكف  •
  الكاقع الثقافي

 .2000جامعة في كؿ األقطار العربية سنة  200 •

. 1997عدد الخريجيف مف الجامعات العربية عاـ  10.000.000ػػ  •
كتنخفض في الدكؿ % 46سكاف، بينما ال تبمغ عمى المستكل العالمي سكل مف مجمكع اؿ% 77.6نسبة األمية تبمغ  •

 %8المتقدمة لتصؿ إلى أقؿ مف 

ف ما يزيد عمى  70إف عدد األمييف بالكطف العربي يبمغ نحك  • مف الطمبة العرب ال يمتمككف ثقافة % 90مميكنا، كا 
 ..معمكماتية

إذ لـ تتجاكز حصة الفرد مف استيالؾ المطبكعات، في  قراءة الصحؼ كالمجالت كجميع الكسائؿ الكرقية انخفضت؛ •
..  كغ لمفرد في البمداف المتقدمة5،17البالد العربية، أكثر مف نصؼ كغ لمفرد سنكيان، في حيف تصؿ ىذه الحصة إلى 

نسبة التمكث الثقافي لدل الشباب في المجتمع  (%100) نسبة التعميـ األساسي في فمسطيف تصؿ إلى ما يقارب  •
%   63,15لسطيني بمغت  الؼ

تاريخ العكلمة  
تعتبر العكلمة كسمكؾ بشرم قديمة ، كتجمت في رغبة الدكؿ إما بالتكسع أك نشر أفكارىا بدءان بذم القرنيف كمركران   •

 .بالدكلة الركمانية كالفارسية كالخالفة اإلسالمية كالحركب الصميبية كاالستعمار األكربي ، ثـ الييمنة الحالية ألمريكا

قسـ العالـ إلى نكعيف مف  (صداـ الحضارات)مقاالن تحت عنكاف “ صمكئيؿ ىنتنجتكف”نشر  1993في صيؼ عاـ  •
  West and the rest.الغرب كالباقي : الناس 



 -أثار نشره أصداء كاسعة  -في كتاب  (فرانسيس فكككياما)كقد عكس ىذا االتجاه الكاتب األمريكي الياباني األصؿ  •
، كالكتاب كمو يدكر حكؿ فكرة كاحدة ىي أف الحضارة الغربية ىي نياية  (التاريخ كالرجؿ األخيرنياية )بعنكاف 
  المطاؼ

الشباب كتحديات العكلمة 
 :كسائؿ اإلعالـ: أكالن  •

: مقاىي االنترنت -1
  سنة30مف مرتادم ىذه المقاىي أعمارىـ أقؿ مف %  80مميكف مشترؾ في االنترنت ك  200 •
لممكاقع الطبية % 12مف المستخدميف لممكاقع الثقافية، ك % 20ىـ في مكاقع المحادثة، كيقضكف أكقات% 60  •

. (مجمة سعكدية).لممكاقع السياسية%  8كالحاسكبية كالتجارية ك
أما المكاقع السيئة ك التي . مف المكاقع ىي مكاقع جيدة ك مفيدة% 99  مميكف مكقع 200يكجد عمى الشبكة حكالي  •

مف الشباب ك الشابات األمريكي ميتميف بالمكاقع السيئة ك % 90،  فقط% 1ا األساسية فنسبتيا يككف الجنس مادتو
الخميعة  

الحرة  تغيير المفاىيـ اإلسالمية األصيمة مف مقاكمة العدكاف كمحاكلة لفرض نمكذج الحياة األمريكية عمى 'قناة  -2
. كحده  2004كيؿ القناة خالؿ عاـ لتـ (مميكف دكالر 62 )الشعكب العربية ، كقد خصص الككنجرس

كذكر مسئكلكف أمريكيكف أنيـ بصدد مغازلة الشباب العربي الغاضب كالقمؽ [صكت أمريكا]إذاعة سكا  تشرؼ عمييا -3
. كالشباب المسمـ

لدل  لتحسيف صكرتيا بالمغة العربية  أصدرتيا كزارة الخارجية األمريكية في محاكلة كىي مجمة ناطقة:  “ ىام”مجمة  -4 
 لدل ىؤالء الشباب بسبب سياسات بكش الشباب العربي بعد أف فقد الحمـ األمريكي بريقو

  .مميكف دكالر لتغطية كؿ العالـ اإلسالمي إذاعيان مف نيجيريا إلى إندكنيسيا 479  •
 المناىج التعميمية : ثانيا ن 

 .[الجات]المية تغيير المناىج مدرج ضمف البنكد الثقافية التفاقية تحرير التجارة الع •

. لتغيير المناىج العربية$ مميكف (65)رصدت أمريكا أكثر مف  •
. يجمس الخبراء األجانب مقابؿ الخبراء العرب لتغيير المناىج •
 االنحراؼ الجنسي : ثالثا ن 

رؽ أف لماذا ال تسمحكف لنسائكـ بالش: ذكر أف السفير العثماني كاف في جمسة مع كبراء رجاالت انجمترا، فسألو أحدىـ •
 .إف نساءنا في الشرؽ ال يرغبف أف يمدف مف غير أزكاجيف: يختمطف بالرجاؿ؟ فقاؿ لو السفير العثماني

“ كاس كغانية يفعالف في األمة المحمدية أكثر مما يفعمو ألؼ مدفع“ :يقكؿ األعداء  •
يبقى شيء  يجب أف نبقى نعرض مبادئ ماركس كلينيف كفركيد في ضكء الشمس حتى ال” بكتكككالت صييكف  •

. “مقدس في نظر الشباب
 .مميكف شخص حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية (40)المصابيف باإليدز في العالـ بمغ  •

حالة حسب آخر إحصائية، يشكؿ األجانب منيـ نسبة  1238في السعكدية يبمغ  (اإليدز)عدد المصابيف بمرض *
 %. 25، كالمكاطنكف 75%

 فالمخدرات كالتدخي : رابعا ن 



ألؼ إسرائيمي يتعاطكف المخدرات   250 مشيرة إلى أف أكثر مف ,   إدماف المخدرات يسيطر عمى أغمبية الشباب اإلسرائيمي
 .  بمختمؼ أنكاعيا

قد جربكا تدخيف % 49.8سنة ، فتبيف أف  (15-13)طالب كطالة فمسطيني مف سف  (1250)أجريت دراسة عمى  •
، كأف نسبة الطمبة المدخنيف  %14.7تيف ، كأف نسبة الطمبة المدخنيف لمسجائر السجائر حتى كلك لنفخة كاحدة أك نفخ

  %15.8ألنكاع أخرل غير السجائر كخاصة النرجيمة 
 اإلجراـ كالتطرؼ : خامسا ن 

ـ ساعدت التقنية العالية في كسائؿ التكنكلكجيا كالمعمكمات كاالتصاالت في عصر العكلمة عمى بركز أنكاع متعددة مف الجرائ
. اإلرىاب:مثؿ 
. تجارة المخدرات* 
. تجارة الرقيؽ األبيض كبيع األعضاء* 
. غسيؿ األمكاؿ* 
. الفساد اإلدارم* 
. التيرب الضريبي* 
 زيادة اليكة بيف األغنياء كالفقراء* 

 ككصؿ ما -كالتي منعتو تماما  –بعد سقكط طالباف % 106كصمت الزيادة في زراعة المخدرات بأفغانستاف حكالى  •
  .حققتو تجارة المخدرات مف أرباح ما يقارب المميار دكالر 

. عامان يقتمكف كؿ شير باألسمحة النارية في أميركا18طفالن تقؿ أعمارىـ عف  1468 •
 105شخصان قتؿ في الكاليات المتحدة في عاـ كاحد باألسمحة النارية فقط أم قتيؿ كاحد لكؿ ربع ساعة ك 38317   •

  ،أشخاص في اليـك الكاحد
 .ألؼ عصابة قتؿ 800في لكس أنجمكس كحدىا  •

 .مف الجرائـ العامة% 35كنسبة الجريمة التي ترتكبيا ىذه العصابات .ألؼ عضك 90تضـ ىذه العصابات  •

 85000مع العمـ أف ىناؾ . مالييف عمؿ إجرامي مف كؿ األنكاع يقترؼ سنكيان في المؤسسات المدرسية في أميركا 3 •
  .حاليان  مؤسسة مدرسة في أميركا

تريميكف دكالر كالمتاجرة بالنساء كاألطفاؿ ألغراض االستغالؿ  1.5قدرت أرباح منظمات الجريمة المنظمة بحكالي  •
 مميارات دكالر 7الجنسي بحكالي 

  البطالة كالفراغ : سادسا ن 

 12.5ما يعني كجكد مميكننا؛ ـ 90مف إجمالي القكل العاممة العربية البالغة % 14تصؿ نسبة البطالة حالينا إلى  •
مميكف عاطؿ عف العمؿ، معظميـ مف الشباب، عممان بأف أعداد الشباف العاطميف عف العمؿ في مختمؼ أنحاء العالـ 

 .مميكف شاب مسجمة أعمى معدؿ ليا عمى اإلطالؽ  (88)كصؿ إلى 

انخفضت في  ، في حيف2004في % 24.6إلى  2003في % 20.7نسبة البطالة في الضفة الغربية ارتفعت مف  •
ارتفع عدد العاطميف عف العمؿ في الضفة )،  2004في  العاـ % 29.8إلى  2003في % 32.1قطاع غزة مف 

 .ألفا ن  78ألفان إلى  83ألفان، مقابؿ انخفاض عددىـ في قطاع غزة مف  137ألفان إلى  115الغربية مف 
 العكلمة التي نريد



 .سيادتيا كثقافاتيا الخاصة التعاكف المتبادؿ بيف الدكؿ كالشعكب كاحتراـ •

. حؽ الشعكب في استغالؿ ثركاتيا دكف تسمط الدكؿ كالشركات العمالقة فييا •
. نشر العدؿ بيف الشعكب كحؿ مشكالتيا كنصرة المظمكميف •
. تضييؽ الفجكة بيف األغنياء كالفقراء في العالـ ، كحؿ مشكمة البطالة •
. بالرسالة اإلعالمية كالسمك  -بكؿ أشكاليا–محاربة الفساد كالجريمة  •
. التبادؿ الثقافي كالتكنكلكجي كعدـ احتكار المعرفة كتسيسيا •



  املسهمون يف تشٍطاوَااملسهمون يف تشٍطاوَا
بريطانيا / أستاذ العمـك السياسية / كليد المدلؿ. د 

لقكؿ بأٌف تذىب إلى ا" رانيميد"إاٌل أٌف مؤسسة  ،التقديرات لعدد المسمميف في بريطانيا، لعدـ كجكد إحصاء رسمي دقيؽتتبايف 
أنيـ نحك  إلىعدد مسممي بريطانيا بمغ في أكاخر القرف العشريف المميكف كنصؼ المميكف نسمة، لكف تقديرات أخرم تشير 

. رمنغياـ، كمانشستر، كبرادفكرد، كجالسككمب: ثالثة مالييف، يتركزكف أساسنا في العاصمة لندف كالمدف الصناعية الكبرل، مثؿ
العرقية التي تبمغ أربعة مالييف نسمة، كالمسممكف في  األقمياتنصؼ عدد يمثمكف داد السكاف، كمف تع%  5يشكؿ المسممكف 

ف كبنغالديش باكستابمدا تقريبا، كالمجمكعة الكبرل منيـ تنحدر مف  56بريطانيا يتكممكف قرابة مائة لغة، كليـ جذكرىـ في 
كالماليزييف كالنيجيرييف،  كاألتراؾيف، يمييـ اإليرانييف كالقبارصة كالمجمكعة الثانية حجما مف العرب كاألفارقة الشرقي. كاليند

 .كمسممك يكغكسالفيا السابقة
حٌقؽ الكجكد العربي مف بالد المغرب العربي في بريطانيا نمكان ممحكظان منذ مطمع التسعينيات، باإلضافة إلى أفكاج الالجئيف 

 .سط كالمناطؽ الكردية كالصكماؿالمسمميف مف مناطؽ األزمات في البمقاف كالشرؽ األك
يعد اإلسالـ ثاني أكبر الديانات السماكية في بريطانيا فإضافة إلى المياجريف فيناؾ المسممكف مف سكاف البالد األصمييف 

الذيف يزداد تعدادىـ باعتناؽ الديف اإلسالمي، حيث أشارت إحدل الدراسات الرسمية إلى أف ىناؾ إقباالن عمى دخكؿ اإلسالـ 
م بريطانيا كأف أغمب مف يعتنقكف ىذا الديف ىـ مف الصفكة في المجتمع البريطاني كليس أدؿ عمى ذلؾ مف اعتناؽ ؼ

شخصيات بارزة مثؿ المذيع المتميز جيرم بكيف، ككذلؾ إيما كالرؾ حفيدة رئيس الكزراء البريطاني األسبؽ ىيردرت اسككيث 
. كما يعرؼ اليكـ إسالـأك يكسؼ " فنزكات ستي"مف حزب األحرار ، كمغني البكب الشيير 
نمك الخارطة المؤسسية لمسممي بريطانيا 

مثمت المساجد العنكاف األكثر كضكحان لممسمميف في بريطانيا، كالتي تنامت بشكؿ كبير في المدة األخيرة مستفيدة مف عرض 
مساجد، كقد بدأ مسيرة إقامة المساجد في  إلىالكثير مف الدكر العامة كالكنائس الميجكرة لمبيع، حيث تـ تحكيؿ ىذه األماكف 

عمى األرجح، عندما تـ تأسيس مسجد في مدينة كاردؼ، عاصمة مقاطعة كيمز، كذلؾ في  1860بريطانيا مع حمكؿ العاـ 
كبعد مركر قرابة قرف كنصؼ . 1889في ككينغ في عاـ " مسجد شاه جيياف"كأقيـ مسجد آخر باسـ ". غميف ركندا"شارع 

ل إنشاء أكؿ مسجد في بريطانيا، ال تكاد تخمك مدينة بريطانية اليـك مف المساجد التي يزيد عددىا في أرجاء البالد القرف عؿ
. عمى األلؼ

ليتمكنكا مف إقامة  ؛اىتمامات مسممي بريطانيا حتى سبعينيات القرف العشريفمثؿ بناء كافتتاح المساجد كالمصميات أحد أىـ 
ف كاف كثيران منيا ج. الشعائر اإلسالمية فييا نبان إلى جنب مع إقامة مدارس إسالمية صغيرة الستيعاب أبناء المسمميف، كا 

التعميمية المؤىمة لمقياـ بالدكر المنشكد في احتضاف  الككادراتصؼ بالبدائية؛ نظران لالفتقار إلى اإلمكانات المادية، كغياب 
. النشء المسمـ

بيا التالميذ المسممكف في عطمة نياية األسبكع، التي تمبي في العادة طمكح أكلياء  التي يمتحؽ" المدارس القرآنية"كازدىرت 
. أمكرىـ في تكفير الحد األدنى مف تعميميـ مبادئ اإلسالـ كالمغة العربية في مجتمع مغاير ديننا كثقافة كلغة

ات الجمعيات اإلسالمية العاممة في كمع الثمانينيات، أخذت الخارطة المؤسسية لمسممي بريطانيا في النمك الممحكظ؛ فمئ
كىذا ما انعكس بكضكح عمى قياـ مؤسسات  تأخذ مكاقعيا في الحياة العامة، كالتفاعؿ مع القضايا المثارة،بريطانيا بدأت 



، كالتي قادىا مسممكف متخصصة في مجاالت الرعاية االجتماعية، كاألعماؿ الخيرية، كالتأىيؿ الثقافي، كالنشاط اإلعالمي
.  لكف جاؤكا في األصؿ إلى ىذه البالد بيدؼ الدراسة، كقد تمقكا تأىيالن عاليان في كافة التخصصاتمؤه

كلـ يعد الجيد التعميمي مينصبِّا عمى المراحؿ المدرسية األكلى؛ إذ ازدىر عدد مف الكميات الجامعية كالمعاىد العميا اإلسالمية 
ا متزايدة مف المس . لميف المكلكديف في الجزر البريطانية غالبنافي بريطانيا؛ لتستكعب أفكاجن

مف أبرز المدارس التي أنشأىا كىي بشماؿ غرب لندف، " سالزبكرم"كقد جاء االعتراؼ بالمدرسة اإلسالمية الكاقعة في شارع 
لديف تنؽ االذم اعمغنِّي البكب العالمي األسبؽ كىك )" يكسؼ إسالـ"كالتي شرع باقامتيا الداعية  المسممكف في بريطانيا،

  .؛ لترعى أبناء المسمميف كبناتيـ1983عاـ في  ("كات ستيفنز"عف اسمو األصمي  لاإلسالمي، كتخؿ
إلى أف كقد كافحت ىذه المدرسة لسنكات طكيمة في سبيؿ الحصكؿ عمى دعـ رسمي؛ أسكة بالمدارس المسيحية كالييكدية، 

سمميف، كالشركع في منح بعض مدارسيـ مساعدات مالية، كاف عمى الكفاء بكعكدىا االنتخابية لمـ" تكني بمير"حككمة  تررؽ
. الشييرة" المدرسة اإلسالمية"رأسيا 

كجاءت الخطكة مؤشرنا عمميِّا عمى التكجو الرسمي؛ لمتجاكب مع مطالب المسمميف، الذيف أصبحكا محطِّا الىتماـ األحزاب 
عالسياسية أكثر مف أم كقت مضى، بالنظر لحضكرىـ المتزايد ؼ كلـ يقتصر األمر . م الحياة العامة، كثقميـ التصكيتي المشجِّ

، كالقاضي بإفساح المجاؿ أماـ النساء المسممات لاللتحاؽ 2001عند ىذا الحد؛ فقد جاء قرار شرطة لندف الصادر في عاـ 
التعددية في داخؿ المجتمع  مثارنا الرتياح األقمية اإلسالمية، بقدر ما عبَّر عف نضكج -بسمؾ الشرطة كىٌف يرتديف الحجاب 

. البريطاني مع مطمع القرف الحادم كالعشريف
: كعندما أصبحت الشبكة المؤسسية اإلسالمية تتسـ بالتكسع كالتخصص، كاف ال بد مف بركز تجارب تتكلى التعريؼ بيا، مثؿ

المؤسسات اإلسالمية  آلالؼرضان ، كىك دليؿ إسالمي بدأ في الصدكر في نياية التسعينات، كىك يتضمف ع"مسمـ دايرٍكتيرم"
 . في بريطانيا في مختمؼ المجاالت



أسشاوا تني احملىح واملىحح أسشاوا تني احملىح واملىحح 
  المعتقمكف في السجكف الصييكنية يحكلكف سجكنيـ لجامعات جيادية 

  جامعة يكسؼ  أكؿ جامعة أكاديمية في السجكف االسرائيمية. 

 العيش بكرامة أك المكت بشيادة 

 ىدمياالسجكف تصنع الرجاؿ أك ت 

مقدمة  

ف جنتي في صدرم   ) ف قتمي شيادة كا  ف نفيي سياحة كا  ىذا ما كاف ابف تيمية يتحدل بو  (ماذا تفعمكف بي إف سجني خمكة كا 
ف يقاتمككـ يكلككـ األدبار ثـ ال ينصركف " أعداءه مف منطمؽ مفيكمو لقكلو تعالى  "    لف يضرككـ إال أذل كا 

، العدك بسياـ مسمكمة تسكف الحياة بيف جدراف صماء كيرمينانا الزماف بكؿ عثراتو فيما تطبؽ الدنيا بيمكميا كيغزك" 
تغيب الشمس كيحجب اليكاء كال صكت كال معالـ لحياة ال مجاؿ سكل لمصمت يصكؿ كيجكؿ معؾ بيف أربعة جدراف 

الطعاـ النداء األكؿ في  بيذه الكممات افتتح األسرل كالمعتقمكف المضربكف عف" بائسة كرائحة المكت تفكح مف كؿ صكب
معركة جديدة يخكضيا المقاتمكف ، يخكضيا المؤمنكف بحؽ مطمؽ ليـ في حياة كريمة كفي "اليـك األكؿ إلضرابيـ في 

 "..يخكضيا حممة السالح كرافعي لكاء الحؽ كطف آمف 
ألسرل عمى التعرم بشكؿ جماعي بإجبار عدد كبير مف ايقكمكف كشؼ أسير فمسطيني أف السجانيف اإلسرائيمييف             

 .خالؿ عممية التفتيش الصباحية كالكقكؼ مكاجية لبعضيـ البعض
أسيرا، كقد أجبرىـ السجانكف عمى التعرم تحت تيديد السالح كالخركج  70كأضاؼ األسير أف القسـ الذم يكجد بو يضـ نحك 

 .إلى الساحة العامة أماـ بقية الجنكد في المعتقؿ
ف ىناؾ عمميات تفتيش يكمية يتعرض ليا األسرل بحجة البحث عف أجيزة خمكية ميربة أك مكاد حادة كأكضح األسير، أ

يتعرضكف خالليا لمضرب كالركؿ مف الجنكد الذم يمبسكف الدركع الكاقية كيقؼ خمفيـ جنكد يشيركف سالحيـ لحيف انتياء 
ؿ مالبسيـ حتى الداخمية منيا كالخركج إلى الساحة التفتيش، لكف ىذه المرة اختمفت الصكرة فأجبركا األسرل عمى خمع ؾ

 .العامة
يستخدميا المحققكف كرجاؿ المخابرات كالجنكد كالسجانكف بحؽ " ال تخطر عمى باؿ أحد"كأكد المعتقؿ أف ىناؾ أساليب قمعية 

 ".لؾ الممارساتلك كانت ىناؾ كاميرات تصكير لفضحنا ت"المعتقميف الفمسطينييف، كلكف ال أحد يتحدث عنيا، مضيفا 
ككشؼ أسرل آخركف في رسالة سربت مف السجف نفسو عف إقداـ سجانيف إسرائيمييف عمى محاكلة اغتصاب ثالثة مف 

  . زمالئيـ األسرل
ىديد المعتقميف إلحدل الزنازيف، كؿ عمى حدة، كتحت الضرب كالتبعض كأضافت الرسالة أف عددا مف السجانيف اقتادكا 

كأرغمكىـ عمى خمع مالبسيـ بدعكل التفتيش كبعد تعريتيـ كتفتيشيـ، جرت مياجمو المعتقميف كتقييد أيدييـ كمحاكلة 
ذالليـ  .اغتصابيـ إلركاعيـ كا 

كقالت الرسالة إف السجانيف جكبيكا بمقاكمة عنيفة أدت لفشؿ خطتيـ، كلكنيـ أساؤكا بشكؿ مباشر لألسرل بعد مالمسة  
جراءات أشد إذا قامكا بفضح القضيةالمناطؽ الح  .ساسة بأجسادىـ كىددكىـ باغتصاب كا 



أمان  21مف بينيف " تممكند"، ك"الرممة"أسيرات في سجني  107طفالن ك 470أسير كمعتقؿ فمسطيني مف ضمنيـ  7500
ير أس 700أسير مريض كجريح، بحاجة إلى العالج ك 800كخمس قاصرات كطفالف رضيعاف كلدا داخؿ السجف، ك

 .سجنان كمركز اعتقاؿ كتحقيؽ 27طفالن مكزعيف عمى  32إدارم بينيـ 
 

ازداد صمؼ السجاف قساكة كاستكبر المارقكف عمينا فاشتدت ىجمتيـ كباتكا يمارسكف أبشع : "يقكؿ األسرل في ندائيـ
أسيران تحتجزىـ سمطات  72كىذا األمر تؤكده تقارير المنظمات كالمؤسسات الحقكقية التي تبٌيف أف أف " التصرفات ضدنا

أسيران قضكا أكثر مف عشريف عامان في األسر، أقدميـ سعيد العتبة الذم  17السجكف في زنازيف العزؿ االنفرادم، ك 
أسير ىدمت قكات  200أسيران أبعدكا مف الضفة الغربية إلى قطاع غزة، كأف  43خمؼ القضباف، كأف  (عامان  28)أمضى 

المائة مف ىؤالء األسرل تعرضكا لمتنكيؿ كاالعتداء بالضرب المبرح منذ لحظة اعتقاليـ كحتى في  90االحتالؿ منازليـ، ك
، "الجممة"ك" بتاح تكفا"ك" عسقالف"ك" المسككبية"كصكليـ إلي مركز االعتقاؿ، كأساليب التعذيب في مراكز التحقيؽ مثؿ 

زكجات األسرل النتزاع اعترافات منيـ تحت شممت أساليب حاطة بالكرامة، كاالغتصاب، كالتحرش الجنسي، كاعتقاؿ 
 .الضغط كالتيديد
نحف في سجكف الحقد ، سجكف االحتالؿ النازم نتعرض إلى سياسة خسيسة جبانة ، سياسة التفتيش ": كيضيؼ األسرل

تنا العارم ، الذم نرفضو كنقاكمو حتى لك أدل ذلؾ إلى استشياد العشرات منا دفاعا عف الكرامة كصكنا لمعرض فأخكا
األسرل المرابطكف يتعرضكف لذات اليجمة ، آالؼ السجناء اليـك ينتفضكف فيبكا أييا األحرار لنصرتيـ كأبطالنا األسيرات 

". كمؤازرتيـ كالكقكؼ إلى جانبيـ
خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاكمة اإلسالمية حماس األستاذ  

بيف عف الطعاـ  في رسالة مكجية إلى األسرل كاألسيرات المضر
لف نتخٌمى عنكـ، إنكـ أمانة في أعناقنا كأف دينىكـ عمينا كاجبي .. أييا الرابضكف خمؼ قضباف األسر الصييكني البغيض "

طالؽ سراحكـ كعكدتكـ إلى  السداد، كأنكـ عمى رأس اىتماماتنا كأكلكٌياتنا، كنبذؿ كؿ جيكدنا مف أجؿ ضماف حريتكـ كا 
". الي كسط أىاليكـ كأحبائكـساحة الفعؿ الكطني كالنض

ممثؿ حركة المقاكمة اإلسالمية حماس في مدينة رفح  
: فكزم برىـك في كممتو التي ألقاىا في ميرجاف أسرانا في القمب  قاؿ 

األسرل الفمسطينيكف ىـ عنكافه لكرامة كعزة كحرية الشعب الفمسطيني ، كعنكاف لصمكد ىذا الشعب أماـ آلة القمع  ) 
التنكيؿ اإلسرائيمية ، فعمى شعبنا الفمسطيني بجميع فصائمو كىيئاتو السياسية كالرسمية ، كالشعبية كاجب كطني كالتدمير ك

لكي تقؼ مكقفا ن حازما ن ضمف فعاليات قكية كمعمنة لدعـ صمكد ىؤالء األبطاؿ ، كالدفاع عنيـ لنيؿ جميع حقكقيـ 
  (الدكلية كصكال ن إلى الحرية الكاممة المشركعة كالتي أقرتيا األعراؼ كالقكانيف كالشرائع 

 



تأقالمكم تأقالمكم 
انىصح يف اهلل واجة انىصح يف اهلل واجة 

يا مف تناـ كالنيار طكيؿ، كتسير الميؿ بال تسبيح كال تيميؿ، كقبؿ الفجر بقميؿ تطفئ القناديؿ، كتغمض العينييف كتبدأ في 
. الرحيؿ عف ىذه الدنيا المعينة

تنزيؿ، فصالة الفجر في المسجد هلل تشككؾ، كأغضبت أخاؾ، كصديقؾ لذلؾ لقد خالفت قكؿ الجميؿ، كلـ تعمؿ بالسنة كال اؿ
كأباؾ، كطالما إلييا يا أخي الحبيب قد دعكؾ؟ 

أما كقد آف اآلكاف لمصمح مع الرحمف كالكيد لمشيطاف كطمب الجناف، كالخكؼ مف النيراف؟؟ 
"  كيؿ لممصميف، الذيف ىـ عف صالتيـ ساىكف"

الخير الكثير، كلكف ىذا مف باب النصح في اهلل كالتذكير مف غير تكمؼ كال تبذير، فالنصح في  نعمـ أف فيؾ يا أخي الكريـ
اهلل كاجب، كغض الطرؼ كالسككت مف فعؿ األراذؿ، فال خير في خؿو يكتـ عف أخيو الحقيقة كيبخؿ عميو بالعمـ كالنصيحة 

. كيتكمـ معو بمغة غير صريحة
أخككـ المحب إليكـ الخير الكثير 

عبد الفقير هلل كاؿ
 



" كلك كنت فظا ن غميظ القمب ال نفضكا مف حكلؾ " 
  نحك نظرة تربكية كاعية 
دعكة إلى المحبة كاأللفة 

أعتزس ئىل هإالء  أعتزس ئىل هإالء  
عندما كنت في الكمية ذات مرة ككنت حينيا أحد أعضاء الكتمة اإلسالمية استكقفني أحد إخكاني مف الطالب مف االتجاه 

م كصعقني بسؤاؿ لـ أتكقعو استدلمت مف خاللو الفجكة بيننا نحف المحسكبكف عمى الحركة اإلسالمية المعارض لمفكر اإلسالـ
لماذا ال تحبكنا؟ فانتظرت قميالن قبؿ أف أقكؿ لو ردان يشفي ذلؾ : كبيف اآلخريف مف أبناء ىذا الشعب المجاىد فقاؿ لي 

ف لـ يكف كىما حقيقيان فسألت نفسي .  لماذا تسرب إليو ىذا الشعكر فقمت سريعا إننا السبب بال شؾ  المسكيف مف ىذا الكىـ كا 
التسمف كال تغني مف جكع إال انو  تفمـ نشعر بيذا المسكيف كىك في ىذه الظممات التي يسعى نحكىا كلكننا التفتنا إلى تفا ىا

فمـ نكمؼ أنفسنا باألخذ عمى يديو ابف إلطار أخر أك ألنو ليس مف أبناء الحركة اإلسالمية كالىما باطؿ السبب نحف بالفعؿ 
القسكة كالفظاظة في المعاممة ىي التي زرعت لديو الكره كعدـ القبكؿ بنا ، لذلؾ ادعكا . إلخراج ىذا المسكيف مف ىذا الكىـ 

اخكانى مف الشباب عدـ الكره ألم سبب كاف ألف ذلؾ الشاب ىك تائو فمـ يجد أحد يأخذه بيده سكل الذيف يسعكف كخفافيش 
ذا لـ نكف نحف أبناء اإلسالـ العظيـ الذم يدعكا إلى ا لميؿ أدعككـ عمى األخذ بأيدييـ جميعا كلكـ في رسكلكـ أسكة حسنة كا 

المحبة كالتسامح المبادريف إلى الخير فمف غيرنا سنأخذ عمى أيدييـ كنزرع بيننا المحبة كاأللفة فمف غيرنا ؟؟؟ 
أخككـ  
محمد الجمؿ 

 



انرتتوً  انرتتوً    سؤٍح يف عمم املىتذىسؤٍح يف عمم املىتذى
 

مف المعمـك لدينا أف قياـ النيضات كتأسيس الحضارات ال يقـك إال ببناء مؤسسات ريادية تأخذ عمى عاتقيا نشر المعرفة 
 اليادفة كالتربية الكاعية ، كال نبالغ إذا قمنا بأف مشركع المنتدل التربكم التابع لمتجمع الكطني لمفكر كالثقافة رافد ميـ مف ركافد

مستبصرة التي تسعى إلى صياغة العقؿ المسمـ صياغة ايجابية تبنى كال تيدـ ، كيتجمى ذلؾ مف خالؿ األنشطة التكعية اؿ
المختمفة التي يتبناىا المنتدل مف محاضرات ، كندكات ، ك كرشات عمؿ كدكرات تربكية ، كمخيمات تثقيفية التي لـ تكف عمى 

ريادم يصكغ كؿ ىذه الخبرات  ، كيكصميا إلى النخبة مف أبناء شعبنا المستكل المطمكب في السابؽ فجاء المنتدل كمشركع 
لالرتقاء بيـ ككضعيـ عمى الدرجة المطمكبة مف الكعي كالفيـ الكامؿ لمستجدات كاقعيـ كأساسيات فكرىـ كثقافتيـ كال يسعنا 

مف التقدـ ، كبارؾ اهلل جيدكـ كأجزؿ  ىنا إال أف نتقدـ بكافر شكرنا كجزيؿ امتناننا لكؿ القائميف عمى ىذا المشركع كمزيدان 
.  مثكبتكـ 

أخككـ 
منير الغكطي 

 



وصَحح ئىل  طالتىا األحثاب  وصَحح ئىل  طالتىا األحثاب  
ال يشؾ عاقؿ منصؼ ما لمعمـ مف أىمية  في صقؿ شخصية المسمـ كتيذيبيا ، ال سيما إف أخمص النية كشمر عف ساعد 

اخر مف رضي بالصؼ اآلخر كعمى قدر المشقة يككف الجزاء، لذا اليمة كاإلرادة ، فالمكاـر ال تناؿ إال بالمكاره كلف يحكز المؼ
ينبغى لكؿ حريص عمى نيؿ المعالى أف ياخذ أىبتو كيعد عدتو ليتحصؿ عمى العمـ الكافي كالثقافة الشاممة التي تعينو عمى 

م ىذه الظركؼ مكاجية صركؼ الدىر كخكض معركة الحياة بنفس كاثقة كعزيمة صمبة ، مف ىنا كاف مف الكاجب عمينا ؼ
الصعبة التى نمر بيامع قدكـ العاـ الدراسي الجديد أف نعي أف قياـ أل حضارة إنسانية ال يبنى إال عمى أكتاؼ العمماء 

المخمصيف كالعامميف المجدديف ، فكف أييا الحبيب صاحب ىمة كانزؿ إلى ميداف التنافس كليكف لؾ فيو سبؽ كأنؾ طميعة 
. جيش

. تناؿ جسيمة                       حتى تجشـ نفسؾ األىكاال  كاعمـ بانؾ لف        
: كليكف رائدؾ في مسيرؾ         
. لكال المشقة ساد الناس كميـ                       الجكد يفقر كاإلقداـ قتاؿ        

ر أك تكاف ، كاعمـ أف األمة شمر عف ساعد الجد كالمثابرة كاحرص عمى تحصيؿ العمـ دكف فتك/ لذا أييا الطالب  الكريـ  
ياؾ أف تمتفت  بحاجة إلى ىمة العمماء كجمد األتقياء ، فكف أمؿ األمة البساـ الذم ترقبو ، كليكف ىمؾ عمى قدر ما أىمؾ كا 

إلى العكاـ يرفعكف ألكية الجيؿ عمى قارعة الطريؽ كقؿ  
. فإف لي مع الفجر مكاثيؽ كعيد         ال تممني يا عاذلي                                               

 
أخككـ  

 
 



همسح يف أرن انشثاب همسح يف أرن انشثاب 
" كال تقربكا الزنى " 

قبؿ أياـ رأيت منظران حطـ فؤادم كأثار حقيظتي كغيرتي عمى ىؤالء الشباب المغيب كالمخدكع باإلنحالؿ ككانت ىذه القصة 
ح عندما غض المسئكلكف ىناؾ الطرؼ لبعض الشباب الصغار في أحد المراكز التي تعمـ اإلنترنت في محافظتنا المنككبة رؼ

. كبدءكا في تصفح المكاقع اإلباحية كالجنسية اليابطة متناسيف أف اهلل مطمع عمييـ كمعاقبيـ في الدنيا كاآلخرة 
راـ كستككف كقد تناسى ىذا المير بأف أمكالو التي يكسبيا مف ىذه األفعاؿ المزرية ىي حراـ كجسده كجسد أىمو سينبت مف ح

. النار أكلى بيـ كالعياذ باهلل 
فإلى كؿ مف ييمو األمر مف الدعاة كالكعاظ أف احممكا ىـ ىؤالء الشباب التائو الضائع كاعمنكىا حممة شعكاء عمى ىذا الفساد 

طات الييكد بفتح كاالنحالؿ كأقكؿ ألصحاب مقاىي االنترنت أف اتقكا اهلل في أبناء شعبكـ  كال تأكمكا حراما كال تنفذكا مخط
. محالتكـ أماكف لمفجكر كاالنحالؿ كالمحرمات 

 الميـ ىؿ بمغت الميـ فاشيد

 
 



دعوج خاصح جذا ً دعوج خاصح جذا ً 
يا مف تناـ كالنيار طكيؿ، كتسير الميؿ بال تسبيح كال تيميؿ، كقبؿ الفجر بقميؿ تطفئ القناديؿ، كتغمض العينييف كتبدأ في 

. الرحيؿ عف ىذه الدنيا المعينة
ت قكؿ الجميؿ، كلـ تعمؿ بالسنة كال التنزيؿ، فصالة الفجر في المسجد هلل تشككؾ، كأغضبت أخاؾ، كصديقؾ لذلؾ لقد خالؼ

كأباؾ، كطالما إلييا يا أخي الحبيب قد دعكؾ؟ 
أما كقد آف اآلكاف لمصمح مع الرحمف كالكيد لمشيطاف كطمب الجناف، كالخكؼ مف النيراف؟؟ 

"  ىـ ساىكفكيؿ لممصميف، الذيف ىـ عف صالت"
نعمـ أف فيؾ يا أخي الكريـ الخير الكثير، كلكف ىذا مف باب النصح في اهلل كالتذكير مف غير تكمؼ كال تبذير، فالنصح في 
اهلل كاجب، كغض الطرؼ كالسككت مف فعؿ األراذؿ، فال خير في خؿو يكتـ عف أخيو الحقيقة كيبخؿ عميو بالعمـ كالنصيحة 

. كيتكمـ معو بمغة غير صريحة
أخككـ المحب إليكـ الخير الكثير 

كالعبد الفقير هلل 
 أبك أنس

 



اسرتاحح املىتذى اسرتاحح املىتذى 
 

ىؿ يعمـ 
  انظر يؿ ابي ىذا الرجؿ ال يكجد في رأسو شعر: لطفؿا

  أسكت لئال يسمعؾ: األب 

 أتظف أنو يعمـ: الطفؿ متسائال 
 

أشعب 
اذىبكا عند فالف فاف عنده : كاذبا جنكنو منيـ قاؿ ليـمرة كاف اشعب اماـ محمو يعمؿ فجاءتو صبية يسخركف منو ك لما جف 

  ك ليمة

 

 ك لـ يرجعكا اليو لحؽ بيـ فذىب الصبية بسرعة ك عندما تاخركا
 

 في التعريض
يا أبا فراس ما أنت : فقاؿ خالد (كلـ يكف جميالن )رأل الفرزدؽ الشاعر  (ككاف كاليان عمى البصرة)ركم أف خالد بف صفكاف 

يا أبت استأجره إف خير مف )كال أنت بالذم قالت الفتاة ألبييا : ، فقاؿ لو الفرزدؽ(نو أكبرنو كقطعف أيدييفلما رأم)بالذم 
  .(استأجرت القكم األميف

 فكاىة

اف رجؿي يكثري الطعاـ عمى العشاء، فإذا ناـ غٌط غطيطان ىائالن، كشخر شخيران متكاصالن، فيقمؽ زكجتوي، فتكقظو ليغير 
، كتصبري عمى : "مف غطيطو، فكاف يغضب كيجادليا قائالن ضجعتو، كيريحيا  ، بؿ أنًت، فتصمتي ما أنا غططتي كشخرتي

فعمدت أخيران إلى حيمةو تحٌجو بيا، كتقنعوي عساه أف يقمؿ مف نيمتو، كال يغط . مصيبتيا حتى عيؿ صبرىا كفارقيا جمدىا
 أتعمـ ما ىذا الصكت؟: فجاءتو ذات يكـ، كبيدىا الفكنكغراؼ، كأدارتو كقالت. في نكمو

 .ىديري البعير، بؿ نييؽي الحمير، ال بؿ قباعي الخنػزير، بؿ مكاءي السنانير، بؿ طنيف الزنابير: فقاؿ

قكلي لي ما ىك، كأريحيني، مف : فقاؿ. حتى ضاؽ صدره" ال: "ككاف كمما أدارت مرةن، غير حكموي في الصكت، كىي تقكؿ
 .رعدةن كقشعريرة ىذه األصكات المنكرة التي تمأل الجسـ

فقد كضعت الفكنكغراؼ . ىذه أصكات شخيرؾ التي صبرتي عمييا األعكاـ، كلـ تصبر عمييا أنت لحظةن مف الزماف: قالت
فإذا أيقظتؾ بعد اآلف، فاترؾ الًحجاجى كالجداؿ، كارث لحالتي، كأطمب الى اهلل . فكؽ رأسؾ كأنت نائـه، فدٌكنت ما أنت سامع

النيمةي عمى العشاء، كمجادلة : اثناف ال بيٌد مف تركيما: "فسكت خجالن، ثـ أطرؽ ىينييةن كقاؿ. أف يصبرني عمى مصيبتي
 ".النساء



 :مف أقكاليف

تنصحو  (عميو السالـ)أـ سميماف 
أف أـ سميماف عميو السالـ كانت مف العابدات الصالحات كما ركم عف  (24ص  2ج)ذكر ابف كثير في البداية كالنياية 

يا بني ال تكثر النـك بالميؿ فإف كثرة : قالت أـ سميماف بف داكد عمييما السالـ]: نبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿجابر عف اؿ
  . (ركاه ابف ماجو )[النكـ بالميؿ تدع العبد فقيران يكـ القيامة

 
الحـز 

، كأحـز منو، كعاجز: الرجاؿ ثالثة . حاـز
ذىب قمبو شعاعان، كلـ تعيى بو حيمتو كمكيدتو التي يرجك بيا المخرج منو، فالحاـز مف إذا نزؿ بو األمر لـ يدىش لو، كلـ م

كأحـز مف ىذا المقداـ ذك العدة الذم يعرؼ االبتالء قبؿ كقكعو فيعظمو إعظامان، كيحتاؿ لو حيمة حتى كأنو قد لزمو فيحسـ 
 .كتكاف حتى ييمؾ الداء قبؿ أف يبتمي بو، كيدفع األمر قبؿ كقكعو، كأما العاجز فيك في تردد كتمف

 
 

كالـ الحكماء في المكعظة 
 (الصبر )

ليو يمجأ الجازع كقاؿ إف : يقكؿ عند التعزية  –رضي اهلل عنو  –كاف عمي بف أبي طالب  عميكـ بالصبر فإف بو يأخذ الحاـز كا 
ف جزعت جرل عميؾ القدر كأنت مكزكر  . صبرت جرل عميؾ القدر كأنت مأجكر كا 

بخؿ الحطيئة  
يا راعي الغنـ ما عندؾ فأكمأ إليو : جال ن نزؿ ضيفا ن بالحطيئة كىك يرعى غنما ن لو كفي يده عصا فقاؿ الضيؼ  يركل أف ر

: إني ضيؼ فقاؿ الحطيئة : فقاؿ الرجؿ  –أم عصا بيا عقد مف شجر العضاة  –الحطيئة بعصاه كقاؿ عجراء مف سمـ 
لمضيفاف أعددتيا  

 كالـ في األدب
أم جعؿ أنفو –مف أدب كلده صغيرا ن سر بو كبيرا ن كيقاؿ مف أدب كلده أرغـ حاسده : بعض الحكماء  قاؿ: قاؿ أبك العباس 

ف كاف  –في الرغاـ أم التراب  ف كاف خامال ن كساد كا  ف كاف قبؿ كضيعا ن كبعد صيتو كا  كقيؿ مف كثر أدبو كثر شرفو كا 
ف كاف فقيرا ن  ككثرت الحاجة إليو كا  .غريبا ن  

.نس في الكحدة كجماؿ في المحفؿ كسبب في طمب الحاجة {دب فإ نو صاحب في السفر كـكقيؿ عميكـ باأل  
قيوي العبد ؟ قاؿ عقؿ يعيش بو ، قاؿ فإف عدمو ؟ قاؿ فأدب  –كأراد اختباره  –كقاؿ بعض الممكؾ لبعض كزرائو  ما خير ما ييٍرزى

.بالد يتحمى بو ، قاؿ فإف عدمو ؟ قاؿ فصاعقة تحرقو فتريح منو العباد كاؿ  

 الحاجة إلى األفعاؿ ال األقكاؿ
مف أرباع الشاـ ، فرقى المنبر فأرتج عميو فاستأنؼ  –رضي اهلل عنو  –يركل أـ أبا بكر  ل يزيد بف أبي سفياف رٍبعا ن ُى كؿن

لى أمير قكَّاؿ فارتج عميو فقطع الخطبة ، فقاؿ سيجعؿ اهلل بعد عسر يسرا ن كبعد عي بيانا ن ، كأنتـ إلى أمير فعَّاؿ أحكج منكـ إ
. 



فخش انصىاعح انوطىَح فخش انصىاعح انوطىَح 
 ةنيض مف نكمو مسرعان كترؾ غرفة نكمو االيطالي

 التركي كأستحـ بالصابكف المبناني الحماـ إلىكذىب 

 لبس ثكبو الككرم مف القطف المصرم ثـ ةفانيمتو المصنكع ةلبس بسرع

 ريقياجنكب اؼ ينسى لبس ساعتو السكيسريو كخاتمو الذم أتاه ىديو مف أفككاد 

 شماغو االنجميزمكتناكؿ 

 متبختران عمى السجاد االيراني حتى كصؿ الى غرفو الطعاـ ثـ مشى

 ثـ ناكلتو زكجتو ككب شام سيالني التي أشتراىا مف بمجيكا

 لقمو صغيره مف الجبنو كضع فيو مكعبي سكر مف السكر السكداني ثـ أخذ

 ػ...الدانماركيو المكضكعو عمى طبؽ الصيني 

 الركسيو فنجاف قيكه ممزكج بالزعفراف االسباني كجتوطمب مف ز

 الجالبيو المغربيو قامت زكجتو الركسيو كىي تمبس

 المشيكره كاتت لو بالقيكه المصنكعو مف البف الحبشي

 ثـ كضعت عمييا قميالن مف الييؿ الكيني... اليفضؿ البف البرازيمي فيك

 ارتو االلمانيو مف الجراشطمب سائقو االندكنكسي ليخرج لو سي في ىذه المحظو

 اليكـ فسكؼ يقكدىا بنفسو

 قاـ مسرعان كفتح التمفزيكف الياباني ك اداره عمى القناه الينديو

 كاقفان بسرعو حتى كاد اف يممس برأسو الثريا الباكستانيو ثـ ىب

 الغداء اليـك مف الرز اليندم الفاخر طمب مف الخادمو عمؿ

 الممزكج بالتكابؿ االفريقيو

 الحمص السكرم كالتبكلو المبنانيو كطرشي مصرم تضع معوكاف 

 كزيت زيتكف يكناني

 المصنكع مف الخشب الماليزم كقبؿ اف يشرع بالعمؿ ذىب الى مكتبو

 التايمندم اتت لو زكجتو بالبخكر

 كقالت لو انتبو عمى نظارتؾ الفرنسيو مف حراره البخكر

 قكممفاتو ككضعيا في حقيبتو السكيسرم لممـ اكراقو

 بدأل مف السياره االلمانيو ثـ خرج مف المنزؿ كركب السياره االمريكيو

 محاضرة عف شخصيان عف ثـ انطمؽ مسرعان ليمحؽ محاضرة سكؼ يمقييا ىك

 
 



يف ركشى احشاق املسجذ األقصي يف ركشى احشاق املسجذ األقصي 
في سطحو ـ، أتى عمى منبر المسجد، كاشتعمت النار 1969/  8/  21أضـر الييكد حريقان في المسجد األقصى بتاريخ 

الجنكبي، كأتت عمى سقؼ ثالثة أركقة كجزء كبير مف ىذا القسـ، بفعؿ أيد مجرمة تعمدت الجريمة مع سبؽ اإلصرار، 
 .معتكه، كما لبثت أف أطمقت سراحو (سنة 28)أف مرتكب الجريمة دينيس مايكؿ كليـ « إسرائيؿ»كادعت سمطات 

قطعت المياه عف منطقة الحـر فكر ظيكر الحريؽ، كحاكلت منع  كالكاقع أف السمطات اإلسرائيمية دٌبرت الجريمة، إذ
 .المكاطنيف العرب كسيارات اإلطفاء التي ىرعت مف البمديات العربية لمقياـ بإطفائو، كلكنيـ اندفعكا كأطفؤكا الحريؽ

حتو، كتحت ـ حكؿ المسجد كت1967مستمرة مند عاـ  -بأمر مف ىذه السمطات   -كفضالن عف ذلؾ فإف أعماؿ الحفريات
الحـر الشريؼ كالمساجد كالمدارس كبيكت السكاف العرب ىناؾ، عمى رغـ استنكار العالميف اإلسالمي كالعربي، كالمؤتمر 

 .العاـ لميكنسكك
 أرسىؿى األقصى ًخطابان فيو لكـه كاشًتياؽٍ 

 قاؿى لي كىٍىكى يعاني
 :ًمٍف ىىكافو ال ييطاؽٍ 
دًِّث األٌمةى عٌني  حى

 أٌنيبىمًِّغ األٌمةى 
 عيؿى صبرم بيف أسرو كاحًتراؽٍ 
 ىىتىؾى العيٍيري الييكدمُّ خشكعي

كاؽٍ  كاؽو لري  ًمٍف ري
كرا  أشعىمكا ساحاتيى األخرل فيجي

 كصفيران كدىنىايا كسيفكرا
 دنَّسكا ريكنٍي كًمحرابي الطَّيكرا

 أيعاني –اليكـى –فأنا 
 بؿ أيعاني منذي دىرو 
ـى القيًر أسيرا  أىلى

 



توً  توً  حصاد املىتذى انرتحصاد املىتذى انرت
ـ بالعديد مف النشاطات التربكية كالتثقيفية العامة منيا كالخاصة كمف ىذه 2004قاـ المنتدل التربكم منذ تأسيسو  عاـ 

:  األنشطة ما يمي 
. كاستمرت ىذه الكرشة ثالثة أياـ بثالثة لقاءات  (كاقع كطمكحات  )كرشة عمؿ حكؿ التربية الحركية  5/2/2004*   

العكلمة كالدكر المطمكب   فندكة بعنكا       29/2/2004*    
: بكاقع سبعة لقاءات تضمنت المكاضيع التالية  30/5/2004كحتى  18/4الدكرة الفكرية  كاستمرت مف   18/4/2004*    
طبيعة الصراع  -1
. فقو السنف كدكره في التغيير  -2
. ضركرة النقد الذاتي لمحركة اإلسالمية   -3
. في حؿ المشكالت  منيج التفكير العممي-4
. مقاصد الشريعة اإلسالمية  -5
. أدب االختالؼ  -6
. فقو األكلكيات  -7
 

. ندكة بعنكاف مناىجنا بيف األصالة كاألمركة  16/5/2004* 
. (حقيقتو كتداعياتو )ندكة بعنكاف االنسحاب مف قطاع غزة  20/6/2004* 

: طينية مضاميف كآفاؽ ككانت محاكر الممتقى كالتالي ممتقى فكرم  حكؿ االنتخابات الفمس     16/7/2004*   
. المشاركة السياسية في اإلسالـ -1   
 (تركيا  –السكداف  –األردف  )تجارب انتخابية سابقة  -2
. تقييـ االنتخابات التشريعية السابقة  -4
. رؤية الحركة االسالمية لممشاركة في االنتخابات القادمة  -5
كقد اشتمؿ المخيـ عمى عدة  2004 29/7كحتى  27/7كم  استمر لمدة ثالثة أياـ متتالية مف مخيـ ترب 27/8/2004* 

 0.محاضرات في التربية كالفكر ككرشات عمؿ اضافة إلى المسابقات كالترفيو 
كرشة عمؿ حكؿ االنتخابات المحمية القادمة في الضفة كالقطاع          1/8/2004* 
دكر الشباب في عصر العكلمة لألستاذ نافذ الجعب في قاعة الشييد محمكد أبك مذككر  ندكة عامة بعنكاف 29/8األحد * 

:  بنادم خدمات رفح ككانت محاكر المقاء كالتالي 
تعريؼ الشباب  
 تعريؼ العكلمة 



تقشٍش حول اوتخاتاخ جمهس ئداسج جذٍذ نهتجمع انوطىٌ نهفكش وانثقافح تقشٍش حول اوتخاتاخ جمهس ئداسج جذٍذ نهتجمع انوطىٌ نهفكش وانثقافح 
عضكان ، تـ  78عضكان منف أصؿ  42ماؿ النصاب القانكني بحضكر بحضكر ممثميف عف كزارة الداخمية ، كباكت 

ـ ، الساعة الخامسة 21/8/2004افتتاح جمسة الجمعية العمكمية لجمعية التجمع الكطني لمفكر كالثقافة يـك السبت المكافؽ 
يب بالحضكر ثـ عرض صالح البردكيؿ بالبسممة كالترح. كالنصؼ مساءن  بمقر الجمعية  ، حيث بدأ رئيس مجمس اإلدارة د

جدكؿ األعماؿ تاله قراءة التقرير المالي بكاسطة عبد اهلل عكض ، كاإلدارم تاله كماؿ عقيؿ ، كتمت المكافقة عمى التقريريف 
مف قبؿ األعضاء ، كلـ يعترض منيـ أحد ، ثـ تـ اختيار مدقؽ حسابات خارجي لمجمعية ، كبعد ذلؾ أعمف مجمس اإلدارة 

/ كتـ انتخاب مجمس إدارة جديد بالتزكية حيث لـ يرشح نفسو إال سبعة أعضاء كىـ القديـ استقالتو ،

" رئيسان " صالح محمد إبراىيـ البردكيؿ               . د       ·

 "نائبان لمرئيس " نافذ سميماف عبد الرحمف الجعب              . أ       ·

 "أمينان لمسر "     جياد يكسؼ إبراىيـ العرجا             . د       ·

 "أمينان لمصندكؽ " عبد اهلل يكسؼ عبد النبي عكض             . أ       ·

 "عضكان " كماؿ محمد حسف عقيؿ                      . أ       ·

 "عضكان " فراس محمد مكسى األسطؿ                  . أ       ·

 "عضكان "           عبد اهلل محمد حمداف العقاد        . أ       ·

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



اكتشاف عالج نهمَاي انثَضاء مه انقشآن انكشٍم اكتشاف عالج نهمَاي انثَضاء مه انقشآن انكشٍم 
محمد سيد الباحث بالمركز القكمي لمبحكث التابع لكزارة البحث  عبدالباسط/تمكف العالـ المسمـ المصرم األستاذ الدكتكر 

براءة االختراع األكركبية كليتيف األكلى مف بجميكرية مصر العربية مف الحصكؿ عمى براء اختراع دالعممي كالتكنكلكجيا 
مف نصكص سكرة  استميمياعيكف لمعالجة المياه البيضاء  كالثانية براءة اختراع أمريكية كذلؾ بعد أف قاـ بتصنيع قطرة

. يكسؼ عميو السالـ مف القرآف الكريـ
ياـ أقرأ في كتاب اهلل عز كجؿ في سكرة يكسؼ مف القرآف الكريـ كانت البداية، ذلؾ أنني كنت في فجر أحد األ: بداية البحث

عميو السالـ فاستكقفتني تمؾ القصة العجيبة كأخذت أتدبر اآليات الكريمات التي تحكي قصة تآمر أخكة يكسؼ عميو السالـ، 
صابتو بالمياه البيضاء، ثـ الشفاء الذم  تداركتو بقميصكيؼ أف رحمة اهلل  كما آؿ إليو أمر أبيو بعد أف فقده، كذىاب بصره كا 

نفسي ترل ما الذم يمكف أف يككف في قميص يكسؼ عميو السالـ حتى  أسأؿ كأخذت. ألقاه البشير عمى كجيو فارتد بصيرا
أنبياء اهلل عمى يد نبي مف  اإلبصار عمى ما كاف عميو، كمع إيماني بأف القصة معجزة أجراىا اهلل الشفاء كعكدة يحدث ىذا

آخر مادم يمكف أف الركحي الذم تفيده القصة مغزل مغزل اؿإال أني أدركت أف ىناؾ بجانب  كىك سيدنا يكسؼ عميو السالـ
،  ميد نب مف ت أحداثيا في كقتيايكصمنا إليو البحث تدليال عمى صدؽ القرآف الكريـ الذم نقؿ إلينا تمؾ القصة كما كقع

 . كأخذت أبحث حتى ىداني اهلل إلى ذلؾ البحث
 : البيضاء اهبظيكر المي عالقة الحزف

يسبب زيادة ىرمكف األدريناليف كىك يعتبر مضاد  الحزف ىناؾ عالقة بيف الحزف كبيف اإلصابة بالمياه البيضاء حيث أف
بدكره الذم يسبب الحزف الشديد أك الفرح الشديد يسبب زيادة مستمرة في ىرمكف األدريناليف كبالتالي فإف ليرمكف األنسكليف 

البكاء كلقد كجدنا أكؿ بصيص أمؿ في سكرة  مع د مسببات العتامة، ىذا باإلضافة إلى تزامف الحزفزيادة سكر الدـ، كىك أح
ل عمى كتكلى عنيـ كقاؿ يا أسؼ)): عميو السالـ في سكرة يكسؼ قكؿ اهلل تعالىعف سيدنا يكسؼ عميو السالـ، فقد جاء 

السالـ بكحي مف ربو أف طمب مف أخكتو أف عميو ؼ فعمو سيدنا يكسمككاف ما ( (مف الحزف فيك كظيـيكسؼ كابيضت عيناه 
: قاؿ تعالىك  ((بقميصي ىذا فألقكه عمى كجيي أبي يأت بصيرا كاتكني بأىمكـ أجمعيفاذىبكا ))بييـ بقميص الشفاء أليذىبكا 

ا أف جاء البشير لفي ضاللؾ القديـ، فمـ تفندكف قالكا تاهلل إنؾ كلما فصمت العير قاؿ أبكىـ إني ألجد ريح يكسؼ لكال إف))
مف ىنا كانت البداية كاالىتداء فماذا يمكف أف  ((ألقاه عمى كجيو فارتد بصيرا قاؿ ألـ أقؿ لكـ إني أعمـ مف اهلل ما ال تعممكف

في مككنات عرؽ  العرؽ ككاف البحث يككف في قميص سيدنا يكسؼ عميو السالـ مف شفاء؟؟ كبعد التفكير لـ نجد سكل
التقميدية كتـ نقعيا في العرؽ فكجدنا أنو تحدث حالة بالعممية الجراحية عدسات المستخرجة مف العيكف اإلنساف حيث أخذنا اؿ

العرؽ فعالة في ىذه الحالة أـ إحدل ىذه  ىؿ كؿ مككنات: الثاني التدريجية بيذه العدسات المعتمة ثـ كاف السؤاؿ مف الشفافية
مف مركبات البكلينا الجكالديف كالتي أمكف كىي مركب  األساسية تؿ أمكف التكصؿ إلى إحدل المككناعكبالؼ المككنات؟

كرجكع األبصا ر في أكثر مف متطكعان زكاؿ ىذا البياض  250النتائج التي أجريت عمى تحضيرىا كيميائيا كقد سجمت 
حسف مف اإلبصار البياض كمىذا مف الحاالت كثبت أيضا بالتجريب أف كضع ىذه القطرة مرتيف يكميا لمدة أسبكعيف يزيؿ 90

. بياض في القرنيةكما يالحظ الناظر إلى الشخص الذم يعاني مف 
القطرة تعكد األمكر إلى ما كانت عميو قبؿ  كجكد ىذا البياض في المنطقة السكداء أك العسمية أك الخضراء كعند كضع

تشير عند طرحو في األسكاؽ إلى دكاء كقد اشترطنا عمى الشركة التي ستقـك بتصنيع الدكاء لطرحو في األسكاؽ أف . أسبكعيف
كيعمؽ األستاذ الدكتكر . في الدنيا كفي اآلخرةكفعاليتو في إسعاد الناس قرآني حتى يعمـ العالـ كمو صدؽ ىذا الكتاب المجيد 



ىك شفاء القرآف ما كننزؿ مف )): التجربة العممية بعظمة كشمكخ القرآف كأنو كما قاؿ تعالىمف كاقع أشعر : عبدالباسط قائال
(. (كرحمة لممؤمنيف

ك كؿ صديؽ منيـ فعؿ كما  -تخيؿ أخي الكريـ لك أنؾ نشرت ىذه الرسالة بيف عشرة مف أصدقائؾ عمى األقؿ : ممحكظة 
. مف الحسنات في دقيقة انظر كـ كسبت, كالحسنة بعشر أمثاليا, كلكؿ كاحد منيـ حسنو ..فعمت أنت كىكذا

  

 



ال شيء آخش ال شيء آخش 
 
ىداية شمعكف 

1 -
تيذب .. كأمطار ديسمبر تتألؽ رغـ لييب الصيؼ المتصاعد.. لكف الصباح تعبث بقطرات الندل عمى جسدىا الصغيرؾ

تسحر نظرتيا لب العصافير تقترب مف .. الفجر بعينييا تتجمى أنفاس..تنفض عنيا نـك سكيعات الظالـ .كريقاتيا الناعسة 
نضارة ... تمتؼ عباءتيا الميترئة لتضـ جسدىا النحيؼ..لتخفي كجييا تممحيا تضـ شاليا .. تغرد كطيؼ مالئكي .. كريقاتيا

تضـ سرة .. صكت قدمييا كتعثر الرمؿ يخترؽ كجو الحياة.. الحزف يتربع في محياىا تقترب أكثر..الصبح ال تمكح بكجييا 
تضـ ساعدييا اكثر  .. في الالشىء تميؿ برأسيا تحدؽ..تمتفت لمكردة اليانعة تقؼ شاحبة أماميا ... إلى قمبيا تمتمس دفئا منيا

..  لتعكد في سكيعات الظالـ منيكة لصغارىا.. فاكثر فمنذ رحؿ كسرة الطعاـ بيف يدييا 
 

2 -
.. ممؾ ليا باقات السعادة في خيمتيـ المرقعة سنتيف مرتا كالحب يضـ أنفاسيما..ليمة عرس أسطكرية .. زىرة يانعة اقتطفيا
.. رصاصة دكت في عينيو.. سنتيف اخرييف كرحؿ ذات يـك مكمـك .. البيت الجميؿ غدا حمما سنتيف مرتا ك..طفؿ يعقبو طفؿ 

عادت ..سنتيف فقدت خيمتيا كعادت بكجعيا ..لـ يجد كقتا ليعمف مكتو ..لمح البندقية لكف لـ يممح خيط الدـ الذم رقع جبيتو 
سنتيف كباتت السرة المرقعة أنفاسيا الثكمى ... ا الريحكىي كردة صغيرة عاكستو.. دكنو كاألفكاه الصغيرة تصرخ مف كؿ حدب 

 .. باتت سر المكت بعينييا .. 
 
 
 

3 -
كطفؿ مدلؿ يعبث بشعرىا ... ككردة بيضاء مألل بالتجاعيد تالمست يداىما... بعد عشرات السنيف ... كحمـ تمثؿ أماميا 

لـ يعد صغيرا بات كجو األب الغائب .. ىا يتراجع صغير... صرخت متى تاتي لتكمؿ حممنا.. التقط بصكرتو كجو صغيرىا..
ليتو كاف ... لكني لـ اعد اجدىا.. كقالت منذ عشرات السنيف انتظرتيا.. ىدات ثكرتيا حيف حدقت بباقة الكرد التي جمبيا .. 
...  ىنا
 

4 -
سكيعات كسقط عكازىا كقبؿ .. انباتيـ انو ات بعد مكتيا فال تفتحكا الصندكؽ..حفرت صندكقا مف ألميا كألقت كؿ الذكريات 

.. مرت أياـ العزاء كفي خمكة مف الكجع تقدمكا لفتح الصندكؽ .. ال تفتحكا الصندكؽ.. اف ييكل شدت عمى يد ابنتيا صائحة
يذكب في ثنايا .. صكرتو تمأل الصندكؽ رائحة كرد عتيؽ.. لـ تنصت ليا انامؿ احدىـ ..صاحت الكبرل قالت انو ات لفتحو 

....  كال شىء آخر..خيط رفيع ضـ الكرد  ..الصكرة 
 
 



نه وستكني نه وستكني 
الدكتكر محمد البع 

كبكت رمالؾ يا فمسطيف الخمكد  بكت السماء لما جرل كبكا الكجكد 
بكت المدارس قادة العز المجيد  بكت المآذف كالمنابر أىمنا 

كقمكبنا نزفت عميؾ بال حدكد  بكت الجباؿ مع السيكؿ بأرضنا 
عمى المدل رغـ الحكاجز كالقيكد  التي تأبى اليكاف في بيت حانكف 

لى ربا رفح التي قد سطرت  قصصان المالحـ في الكظى ضد الييكد  كا 
لى جنيف ككؿ شبر عندنا  لـ يخش مف بطش الجنكد كال الحشكد  كا 
تبقى ألمتنا ىي األـ الكلكد  فبالدنا في شرقيا أك غربيا 
سنكف سكل الخنكع مع القعكد ال يح بؿ كيؼ ال تبكي كقادة أمتني 
في خمسة دكف الشيادة لمشيكد  باعكا البالد مع العباد بخسة 
سنعكد لمقدس السميبة يا ييكد  سنعكد لألقصى نصمي فرضنا 
زؿ كالحقكؿ لشعبنا كعمى الحدكد  ىؿ يقصفكا ىؿ يجرفكا كؿ المنا 
ما داـ فينا طارؽ كابف الكليد  لف نستكيف كلف نذؿ لبطشكـ 

كسيشتكي عرابة القرف الجديد  جميع ما خمؽ اإللو لقد شكا ؼ
إف الحديد يفمو قرع الحديد  قد قالت الحكماء أصدؽ حكمة 
نحف الذيف سنرجع المجد التميد  ال تفرحكا يا غاصبيف بقتمنا 
كدماؤنا تبقى ليا دكما كقكد  سنعكد رغـ نعكشنا كجراحنا 
 اد األكائؿ كالجدكدكنعيد أمج كنجكد الكلد العزيز كأختو 

كميادف متآمر نحس حقكد  كندكس كؿ مداىـ كمنافؽ 
كبالد يصدح باآلذف كبالنشيد  كنقيـ دكلتنا بكؿ بسالة 
إف الجياد سبيمنا نأبى الخمكد  ىذا بالغ نبينا يا أمتي 

حزنان كشؽ الجيب أك لطـ الخدكد  بؿ ليس منا مف ينكح بصكتو 
صر تسنعو الكتائب كاألسكد كالف إف الشييد مكـر بدمائو 

 

 


