مجلة النبع الصافً
العدد ٔٔ1
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المقاالت

2

بناء حابط الصوارٌخ (أٌقونة الصمود والتحدي بعد

قطع مِن
مِن الوحدات بدون معدات ،فً حٌن عاد البعض ببعض ٍ
المدفعٌة المضادة للطابرات ،أما أجهزة الرادار وهً العصب

هزٌمة ٔ9ٙ1م)

الربٌسً لوحدات المدفعٌة المضادة للطابرات فكانت األهداؾ
األولى لهجمات العدو الجوٌة ،وما نجا منها لم تتمكن الوحدات

كتبه /عالء بكر

مِن سحبه للخلؾ لثقلها ،وحاجتها إلى وقت طوٌل نسب ًٌّا
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

لتجهٌزها للتحرك ،ولم تٌسر ظروؾ االنسحاب ذلك الوقت
للوحدات؛ هذا باإلضافة إلى ما فقد مِن وحدات الصوارٌخ

فقد جاءت عملٌة إعادة بناء مواقع الصوارٌخ المصرٌة ؼرب

الموجهة م  /ط أرض – جو؛ لعدم القدرة على سحبها للخلؾ مِن

قناة السوٌس بعد هزٌمة ٌونٌو ٔ9ٙ1م المرٌرة ،وما ترتب

سٌناء ،أو ما فقد كنتٌج ٍة مباشر ٍة لهجمات القوات الجوٌة

علٌها مِن استعادة قدرة الجٌش المصري على التصدي مِن جدٌ ٍد

اإلسرابٌلٌة علٌها خالل أٌام القتال.

ً
رمزا على قوة وصالبة المقاتل المصري،
للطٌران اإلسرابٌلً
نصرا
عدو حقق
ً
الذي تعرض لظروؾٍ صعب ٍة للؽاٌ ٍة فً مواجهة ٍّ

حالة الدفاع الجوي المصري ق ْبل حرب ٔ9ٙ1م:

كاسحا.
ً

كان الدفاع الجوي المصري ٌتكون مِن:

لقد كانت هزٌمة ٌونٌو ٔ9ٙ1م نقطة سوداء فً تارٌخ
العسكرٌة المصرٌة؛ إذ أدى عدم وضوح الرإٌة للموقؾ

ٔ -وحدات مِن المدفعٌة المضادة للطابرات مِن أعٌرة مختلفة،

السٌاسً ،مع التردد ب ٌْن الهدؾ السٌاسً والهدؾ العسكري إلى

تتدرج مِن الرشاشات 1ؤٕ مم إلى المدفعٌة المتوسطة عٌار

حشد ما ٌقرب مِن مابة ألؾ جندي فً شبه جزٌرة سٌناء دون

ٓٓٔمم ،منتشرة فً جمٌع الوحدات مِن مستوى كتٌبة المشاة

مهام محددةٍ! وكانت النتٌجة الطبٌعٌة الهزٌمة
أن تكون لهم أي
ٍ
التً تمتْ .

فؤعلى ،وكان جزء كبٌر منها مخصص للدفاع عن األؼراض
الحٌوٌة :كالمدن الكبرى ،والمناطق الصناعٌة ،والموانً
المهمة ،والكباري والقناطر ،والخزانات والسدود؛ باإلضافة إلى

ولقد "انتهت كارثة ٌونٌو ٔ9ٙ1م بخسابر جسٌمة فً المعدات؛

الدفاع عن القواعد البحرٌة والجوٌة ،والموانً والمطارات.

إذ فقدت جمٌع الوحدات والتشكٌالت التً كانت فً سٌناء كل
معداتها تقرٌ ًبا؛ إما نتٌجة للقتال المباشر مع العدو ،أو نتٌجة

ٕ -وحدات صوارٌخ "أرض  /جو" مِن نوع (سام ٕ) معدل،

لتدمٌرها لمنع وقوعها فً ٌد العدو؛ لعدم القدرة على نقلها،

تتمثل فً ٖٓ كتٌبة تقوم بالدفاع عن منطقة القناة والقاهرة

ولعدم توفر الوقت الالزم؛ لذلك أصبح ال ٌتوافر لدى القوات

وشمال الدلتا ،واإلسكندرٌة وأسوان.

المسلحة المصرٌة أي معدات ثقٌلة :كالمدفعٌة والدبابات تجابه
بها العدو".

ٖ -المقاتالت التابعة للقوات الجوٌة.

"لقد تؤكدت إسرابٌل فً الٌوم الثالث للقتال مِن أنها دمرت

وكانت خطة الدفاع الجوي موضوعة بالتعاون مع المقاتالت،

القوات المسلحة المصرٌة ،وأن القوات المصرٌة التً انسحبت

وتتبع جمٌع عناصر الخطة لقٌادة قابد القوات الجوٌة والدفاع

إلى ؼرب القناة فً هٌبة فلول لم تحمل معها مِن أسلحتها إال

الجوي ،فهو قابد القوات الجوٌة الذي ٌسٌطر على عملٌات

األسلحة الخفٌفة ،وفً ضوء ذلك قدرت القٌادة العسكرٌة

المقاتالت ،وهو الذي ٌقود المدفعٌة والصوارٌخ عن طرٌق قٌادة

اإلسرابٌلٌة أن مصر أمامها لتستعٌد موقفها العسكري ما ال ٌقل

شكلت لهذا الؽرض باسم (قٌادة مدفعٌة الدفاع الجوي).

عن عشر سنٌن".

دور الدفاع الجوي فً حرب ٔ9٘ٙم:
وفقدت المدفعٌة المصرٌة تقرٌ ًبا معظم وحداتها المضادة
للطابرات ،وأجهزة الرادار التً كانت فً سٌناء؛ إذ عاد الكثٌر
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ٌُذكر للمدفعٌة المصرٌة المضادة للطابرات دورها الكبٌر فً

صفقة ٓ٘ طابرة مٌراج ٖ سً ،وعلٌه تم تزوٌد القوات الجوٌة

التصدي -رؼم قلتها -لطابرات إنجلترا وفرنسا وإسرابٌل فً

المصرٌة بالطابرات المٌج  ٔ1و ٔ9ثم ٕٔ ،.وتزوٌد المدفعٌة

حرب ٔ9٘ٙم ،حٌث كانت تدافع عن القوات البرٌة أثناء

المصرٌة المضادة للطابرات بالمدفعٌة م.ط٘1 .مم وٓٓٔ مم.

بنجاح؛ مما ساهم فً صالبة
انسحابها مِن سٌناء ،فؤدت دورها
ٍ
القوات البرٌة فً القتال وفً االنسحاب مِن سٌناء ،كما أنها لم

وفً أوابل الستٌنٌات قامت القوات الجوٌة اإلسرابٌلٌة بالتعاقد
على شبكة صوارٌخ مِن طراز (هوك) قادرة على التصدي

تم ِّكن طابرات العدو مِن تدمٌر المعابر التً أقٌمتْ على قناة

لطابرات المٌج ٕٔ التً تمتلكها مصر ،فقامت مصر بالتعاقد مع

السوٌس أثناء انسحاب القوات البرٌة إلى ؼرب القناة ،فعبرت

االتحاد السوفٌتً فً ٖٔ9ٙم إلدخال عد ٍد مِن وحدات الصوارٌخ

بنجاح إلى ؼرب القناة ،ومنعت تقدم القوات
القوات البرٌة
ٍ
اإلنجلٌزٌة والفرنسٌة مِن بورسعٌد إلى اإلسماعٌلٌة ،كما نجحت

أرض  -جو ،والتً خصصت للدفاع عن المدن الهامة:
"كالقاهرة – واإلسكندرٌة – وأسوان".

فً الدفاع عن قاعدة اإلسكندرٌة البحرٌة ومٌنابها ،ولم ٌصب
ؼرض مِن األؼراض الحٌوٌة السٌاسٌة
فً هذه الحرب أي
ٍ

ومع مشارؾ حرب ٔ9ٙ1م كانت مصر تملك عددً ا مِن المدفعٌة

واالقتصادٌة والعسكرٌة التً كانت تقوم بالدفاع عنها؛ حققت

كبٌرا ولٌس
المضادة للطابرات وصوارٌخ "أرض  -جو" لٌس
ً

هذا النجاح رؼم تخلفها وقتب ٍذ عن الطابرات التً تعاملت معها

محدو ًدا ،مقارنة بما تمتلكه إسرابٌل مِن قوات جوٌة ،ورؼم كثرة

مِن أنواع" :كامبٌرا – ومستٌر  -وسوبر مستٌر  -وسً

عدد طابرات القوات الجوٌة اإلسرابٌلٌة وقتها -والتً بلؽت نحو

فٌنرم" ،وٌرجع هذا النجاح إلى أن رجال هذه المدفعٌة كانوا قد

ٕٓٓ طابرة مقاتلة وقاذفة -فقد كانت هذه الطابرات -عدا

تمرسوا على هذه المدفعٌة خالل الحرب العالمٌة الثانٌة ،وسبق

طابرات المٌراج -ال تتعدى سرعتها سرعة الصوت ،وقدرتها

لهم التصدي لهجمات دول المحور على مصر فً هذه الفترة،

أٌضا على حمل أسلحة
على المناورة فً الجو محدودة ،وقدرتها ً

فبلؽوا درجة عالٌة فً استخدام هذه المدفعٌة وتطوٌرها.

ً
مماثال تقرٌ ًبا مِن
الدمار محدودة ،وكانت مصر تمتلك عددً ا

ورؼم أن هذه الوحدات ظلت على ما هً علٌه فلم تزد شٌ ًبا ِمن

الطابرات المختلفة ال تقل كفاءة عن الطابرات اإلسرابٌلٌة عدا
المٌراج ٖ س.

بعد الحرب العالمٌة ،لكن جاء نجاحها فً حرب ٔ9٘ٙم؛ بسبب
األساس السلٌم الذي بنٌت علٌه ،وبسبب كفاءة أفرادها.

وفً حرب ٔ9ٙ1م قام تخطٌط إسرابٌل على توجٌه ضربة
جوٌة مفاجبة وشاملة لكل القواعد والمطارات المصرٌة إلرباك

وقد استفادت قٌادات إسرابٌل العسكرٌة مِن دروس حرب

القٌادة العلٌا المصرٌة ،فٌتحقق إلسرابٌل السٌادة الجوٌة،

الصحراء ٓٗٔ9م ٔ9ٗ٘-م ،ومِن حرب سٌناء ٔ9٘ٙم؛ إذ

وتصبح قواتها البرٌة قادرة على العمل بحرٌة تحت ستار

تب ٌَّن لها أن أسس بنابها للجٌش اإلسرابٌلً سلٌمة ،وأن

جاحا فاق ما
المعاونة الجوٌة ،وهذا ما نجحت فٌه إسرابٌل ن ً

المطلوب منها إٌجاد حالة مِن التفوق النوعً على الدول

كانت تؤمله وتتوقعه.

العربٌة ،والتركٌز فً معارك الصحراء على الدبابات والطابرات،
خاصة وأن مسرح قتالها مع الدول العربٌة -خاصة مصر-

وٌرى محللون عسكرٌون أن النجاح الكبٌر للضربة

ؼالبٌته مسرح صحراوي ،وأن قواتها ال ٌمكنها العمل دون

ب
الجوٌة اإلسرابٌلٌة الشاملة فً ٔ9ٙ1م كان ألسبا ٍ

ؼطاء جوي للوقاٌة مِن القوات الجوٌة المعادٌة ،فخططت على
أساس الحصول على السٌادة الجوٌة.

عدٌدةٍ ،منها:

وعلى ذلك بدأت إسرابٌل تعمل وبجد على تقوٌة قواتها الجوٌة،

ٔ -إن اإلجراءات الواجب اتخاذها لتالفً مثل هذه الضربة لم

وبناء صناعة للطابرات معتمدة على خبرة تكنولوجٌة وإن كانت

تنفذ ،وإن وضع االستعداد لم ٌكن ٌتفق مع خطورة الموقؾ.

محدودة ،مع مراقبتها المستمرة للتطور فً وسابل الدفاع
الجوي المصري ،فتعاقدت إسرابٌل مع فرنسا عام ٔ9٘1م على
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ٕ -إن مصر لم تستفد مِن الناحٌة العسكرٌة مِن حرب الصحراء

إلعادة بناء القوات المسلحة بعد هزٌمة ٔ9ٙ1م وصلت كمٌات

الؽربٌة أثناء الحرب العالمٌة الثانٌة ،ولم تستفد مِن الناحٌة

كبٌرة ِمن المدفعٌة المضادة للطابرات ؼالبٌتها مِن روسٌا

نصر
العسكرٌة مِن حرب سٌناء ٔ9٘ٙم ،مكتفٌة بما حققته مِن
ٍ
سٌاسًٍ فٌها.

تباعا.
وبعض الدول االشتراكٌة ،لم تصل جملة واحدة ،ولكن
ً
وبدأ تشكٌل وحدات جدٌدة حسب السالح المتٌسر ،ثم إرسالها
للعمل على خط المواجهة أو للدفاع عن القواعد الجوٌة

ٖ -إن بناء القوات المسلحة المصرٌة مِن بعد حرب ٔ9٘ٙم لم

والمطارات بمجرد االنتهاء مِن تدرٌبها ،ولم ٌتم أي تؽٌٌر فً

ٌستند إلى درج ٍة جٌد ٍة مِن العلم العسكري أو الخبرة القتالٌة.

أسلوب عمل وتوزٌع هذه الوحدات ،رؼم أن توزٌعها كان مِن
أسباب تمكن العدو مِن التعامل معها وتدمٌرها.

ٗ -عدم االستفادة مِن دروس القتال الدابر وقتها فً فٌتنام،
والقصور الذي ظهر فً دفاعها الجوي إزاء هجمات الطابرات

كان الوضع صع ًبا للؽاٌة؛ فلقد أصبح سالح الجو اإلسرابٌلً

األمرٌكٌة علٌها فً الستٌنٌات ،وهو ما تلقت إسرابٌل خبراته

سالح الرعب الذي ال ٌمكن معه للقوات البرٌة تنفٌذ أي مهمة

عند استخدام الطابرات األمرٌكٌة والتدرٌب علٌها مِن القوات

قتالٌة ،وبدأت قٌادات الجٌش الجدٌدة فً العمل الجاد والتدرٌب

األمرٌكٌة.

الشاق إلٌجاد وحدات قادرة على القتال فً ضوء خبرة حرب
ٔ9ٙ1م.

٘ -إن مصر أخطؤت فً تقدٌر قدرات العدو وإمكانٌاته
العسكرٌة ،وكان الواجب الحذر مِن ذلك ،ووضع العدو داب ًما -كما

خالل هذه الفترة كان هناك سرٌان لقرار وقؾ إطالق النار بعد

تإكد علٌه أسس العمل العسكري -فً الموضع األقل مِن جهة،

نهاٌة حرب ٌونٌو ٔ9ٙ1م ،فلم تقع اشتباكات مع طٌران العدو؛

وعدم التقلٌل مِن شؤنه مِن جه ٍة أخرى ،بوضع ما ٌتناسب مع

إذ قنعت إسرابٌل بما حققته مِن مكاسب ،فكان نشاطها محدودً ا

قدراته وإمكاناته وأسلوب قتاله.

فوق سٌناء ،ولكنها عمدت إلى تقوٌة قواتها الجوٌة وتحدٌثها
بتزوٌدها بؤحدث أنواع الطابرات األمرٌكٌة مِن طراز فانتوم

 -ٙعدم استٌراد أسلحة جدٌدة مناسبة وهً كثٌرة ،وعدم تطوٌر

وسكاي هوك ،واستؽالل هذا التحدٌث فً شن حرب نفسٌة قوٌة

أسلوب استخدام األسلحة الموجودة للحصول على الفابدة

ضد الدول العربٌة ،بزعم قدرتها الجوٌة على تدمٌر ما شاءت

المرجوة منها بفاعلٌة أكثر لزٌادة نسبة التدمٌر لطابرات العدو.

مِن األهداؾ واألؼراض ،والوصول إلى أي هدؾ فً أعماق
الدول العربٌة.

 -1حالة الخمول والدعة التً كانت علٌها القٌادات المصرٌة
مقارنة بما كان ٌنبؽً أن تكون علٌه حتى ال تمنى بهذه الهزٌمة

مع أوابل ٔ9ٙ1م تم نشر  1كتابب صوارٌخ سام ٕ معدل على

التً لم ٌعرؾ مثلها فً تارٌخ الحروب المصرٌة.

خط المواجهة على طول القناة ،وطوله ٓ ٔ9كم ،فكانت أشبه
بوحدات مبعثرة ٌسهل على العدو مهاجمتها وتدمٌرها.

إن السالح الجوي اإلسرابٌلً لم ٌجد فً صباح ٌوم ٘ ٌونٌو
وحدات الدفاع الجوي المصري مستعدة -أو قادرة -على التعامل

ومع بداٌة حرب االستنزاؾ فً مارس ٔ9ٙ1م قامت بعض

معه فكانت الكارثة ،ففقد الدفاع الجوي المصري الكثٌر مِن

وحدات الصوارٌخ المصرٌة بتدمٌر طابرات استطالع هٌلوكوبتر

المدفعٌة المضادة للطابرات ،وخسر  9كتابب صوارٌخ كان منوط

إسرابٌلٌة؛ مما جعل العدو ٌقحم قواته الجوٌة فً االشتباكات،

بها الدفاع عن منطقة القناة ،أمكن بعدها إصالح بعضها

ت آخر
فهاجمت طابراته كتابب الصوارٌخ فدمرتها تبا ًعا ،فلم ٌؤ ِ

وإدخالها الخدمة مرة أخرى بواسطة المهندسٌن المصرٌٌن.

ٌولٌو ٔ9ٙ9م حتى كانت الجبهة خالٌة تما ًما مِن كتابب
الصوارٌخ المصرٌة! مع خسابر كبٌرة نسب ًٌّا فً رجال

الحصول على سالح جدٌد:

الصوارٌخ أضعفت الروح المعنوٌة ،وثبطت الهمم ،وأوقعت
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الحٌرة فً كٌفٌة التعامل مع الطابرات اإلسرابٌلٌة بعد ظهور

ٕ -فشل نظام الدفاع الخطً ،بتواجد الوحدات على ٍّ
خط واح ٍد

عدم القدرة على التعامل معها.

بفواصل كبٌرة؛ مما ٌإثر على التعامل مع الهجمات الجوٌة
الحدٌثة التً تتمٌز بكثافة كبٌر ٍة مِن الطابرات التً تطٌر على

بدأت هجمات قوات العدو الجوٌة -والتً فرضت سٌطرتها

ارتفاعات منخفضة ،فطول الفواصل واالرتفاع المنخفض ٌضعؾ

الكاملة على جبهة القناة -على وحدات مدفعٌة المٌدان التً تقوم

مِن قدرة الصوارٌخ على التعامل مع الطابرات المهاجمة.

بضرب مواقع العدو فً خط "بارلٌؾ" خالل حرب االستنزاؾ،
فواجهتها ببسال ٍة وشجاع ٍة وحدات المدفعٌة المضادة للطابرات

ٖ -ضرورة التدرٌب على التعامل مع الهجمات الجوٌة المكثفة

مِن األعٌرة المتوسطة والرشاشات ،وهً الوسٌلة الوحٌدة التً

والمحدودة ،وعلى جمٌع االرتفاعات ،خاصة المنخفضة.

كانت متٌسرة للتعامل مع العدو؛ فقللت مِن الخسابر التً كان
ٗ -إن الطابرات التً زودت بها إسرابٌل مِن أمرٌكا لها قدرات

ٌهدؾ العدو إلى إلحاقها بقواتنا ،ولكن لم ٌكن تؤثٌرها كاف ًٌا

فنٌة وتكتٌكٌة عالٌة تقلل مِن كفاءة الصوارٌخ م .ط ،كما لها

إلٌقاؾ طابرات العدو ،وكان البد مِن تواجد وحدات صوارٌخ فً

قدرة عالٌة على تدمٌر األهداؾ التً تهاجمها.

الجبهة!

٘ -إن عصر المدفعٌة م .ط .قد انتهى وولى؛ إذ ظلت المدفعٌة

طراز
بدأ التفكٌر فً وضع الصوارٌخ فً مواقع محصنة مِن
ٍ
معٌن ،فقامت شركات المقاوالت المصرٌة فً ثالثة أشهر -دون
ٍ

على ما هً علٌه ،فً حٌن قفزت صناعة الطابرات قفزات
واسعة مِن تطوٌر سرعاتها لتصل إلى ثالثة أمثال سرعة

أن ٌفطن لها العدو -ببناء ٗ مواقع تعطً وقاٌة كاملة للمعدات

الصوت ،مع القدرة العالٌة على المناورة لإلفالت مِن النٌران.

وأطقم الكتابب ضد القنابل زنة ٓٓ٘  ٔٓٓٓ-رطل ،وأدخلت فً
٘ دٌسمبر ٔ9ٙ9م قوة محدودة مكونة مِن كتٌبتً صوارٌخ فً

 -ٙإن سماء أي دولة مفتوحة أمام الطٌران الحدٌث ،وإلٌجاد

قطاع الجٌش الثالث المٌدانً ،وتمكنت مِن المشاركة فً قتال

دفاع جوي قادر على سد أجواء أي دولة مِن كل االتجاهات ،فإن

بنجاح محدودٍ ،وأسقطت بعض طابراته ،ولكن العدو
العدو
ٍ
سرعان ما تؽلب علٌها وأسكتها.

تكلفته ستكون عالٌة ج ًّدا.
لقد أعطى نجاح إسرابٌل خالل عام ٔ9ٙ9م فً تدمٌر

وفً تطوٌر جدٌد تم إدخال  ٙكتابب صوارٌخ فً مواقع مٌدانٌة

قصٌر ثقة كبٌرة
ت
الصوارٌخ المصرٌة بالجبهة مرتٌن فً وق ٍ
ٍ
لإلسرابٌلٌٌن ،وإن احتاجت فً المرة الثانٌة إلى فترة أطول

ٌوم ٕ٘ دٌسمبر ٔ9ٙ9م؛ أربعة كتابب أمامٌة ،وكتٌبتان
قدر مِن المدفعٌة والرشاشات م .ط،
خلفهما ،مع حشد أكبر ٍ
وعناصر محدودة مِن الصوارٌخ "سام "1؛ لتوفٌر الحماٌة

وحموالت مِن القنابل المدمرة مضاعفة إذا قورنت بالمرة
األولى؛ بسبب ما أضفته المواقع المحصنة على المعدات مِن

لكتابب الصوارٌخ ،وباكتشاؾ العدو للكتابب وتحدٌد أماكنها بدأ

وقاٌة ٌسرت لها بقا ًء أطول فً القتال ،وكان لزا ًما على إسرابٌل

فً مهاجمتها بعنؾٍ ،وتمكن بعد عدة ساعات مِن إسكاتها بعد أن

أن تمنع دخول الصوارٌخ مِن جدٌ ٍد للجبهة ،وأن تتصدي ألي

دمرت له ٘ طابرات ،وهكذا انتهى فً ٕ٘ دٌسمبر ٔ9ٙ9م

محاوالت لتطوٌر السالح الجوي المصري لتضمن استمرار

تواجد وحدات الصوارٌخ المصرٌة مِن جدٌد ،وللمرة الثانٌة بعد

سٌادتها الجوٌة ،فلجؤت إلى عمل كمابن جوٌة فً مناطق

هزٌمة ٔ9ٙ1م.

تختارها وتجبر القوات الجوٌة المصرٌة على الدخول فً معارك
ؼٌر متكافبة فٌها ،فٌتم تدمٌرها ،فتفقد مصر المزٌد مِن

دروس مستفادة:

الطابرات والطٌارٌن.

لقد أظهرت معارك ٔ9ٙ9م ب ٌْن وحدات الدفاع الجوي والقوات

كما قامت بعملٌات االستطالع المستمرة على طول الجبهة لتحدٌد

الجوٌة اإلسرابٌلٌة:

أماكن إنشاء أي مواقع جدٌدة وضربها ،واستخدمت فً ضربها
قنابل (النابالم) الحارقة؛ لما تسببه مِن إشعال للقوابم الخشبٌة

ٔ -قدرة المواقع المحصنة على وقاٌة األفراد والمعدات.
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 -بالفعل فوجا العدو صباح ٌوم ٖٓ ٌونٌو بوجود وحدات

كبٌر خالل
المستخدمة فً اإلنشاء ،ونجحت فً ذلك إلى حدٍّ
ٍ
األشهر األولى مِن عام ٓٔ91م؛ مما تسبب فً خسابر مادٌة

صوارٌخ فً الجبهة ،وقٌامها بؤول لقاء جوي مع العدو؛ ففً

كبٌرة فً مواد البناء والمعدات ،وخسابر بشرٌة فً العمال مِن

ٖٓ ٌونٌو ٓٔ91م هاجم العدو تجمٌع صوارٌخ الفرقة الثامنة

شركات المقاولٌن القابمٌن بعملٌات اإلنشاء ،مما بث الرعب فً

دفاع جوي بعد رصدها وتحدٌد أوضاعها بنحو  ٔٙطابرة

أوساطهم ،وتوقؾ العمل فً إنشاء المواقع المطلوبة لفترات،

فانتوم ،وسكاي هوك ،فتم تدمٌر طابرتٌن وأسر ٖ طٌارٌن ،ثم

فلم ٌتم خالل ٗ أشهر إال بناء ٖ مواقع وإصالح ٖ آخرٌن مِن

ارتفاع
هاجمت ٕٗ طابرة وحداتنا فً مجموعات متتالٌة على
ٍ
منخفض ج ًّدا فوق البحٌرات المرة فً اتجاه مدٌنة (فاٌد) فنجحت
ٍ

المواقع المدمرة.

فً االقتراب مِن الكتابب األمامٌة ق ْبل اكتشافها؛ مما أدى إلى
ومع وصول وحدات صوارٌخ روسٌة جدٌدة فً مارس ٓ ٔ91م

تدمٌر كتٌبتٌن.

تم نشرها فً بعض المواقع فً العمق ،واالستؽناء عن وحدات
المدفعٌة م .ط .فٌها ،وبالتالً نقلها مِن العمق إلى الجبهة ،فتم

 -بعد ترٌث وأعمال خداع وتضلٌل هاجم العدو فً ٕ ٌولٌو

حشد حوالً ألؾ مدفع مِن األعٌرة المختلفة على طول خط

ٓٔ91م اللواء ٘ 9صوارٌخ فؤصاب كتٌبة ،ولم تتمكن الوحدات

المواجهة ،ولكن تبٌن عند مشاركتها فً أعمال القتال الٌومٌة

مِن إصابة طابرات العدو.

قلة ما تحدثه مِن خسابر فً طابرات العدو رؼم كبر حجمها،
 -فً ٖ ٌولٌو اكتفى العدو بمهاجمة القوات البرٌة دون االقتراب

لتخلؾ نوعٌاتها بالمقارنة بتطور طٌران العدو ،فكان البد مِن

مِن تجمٌع الصوارٌخ ومهاجمته.

إدخال الصوارٌخ إلى الجبهة مِن جدٌدٍ ،فشاركت جمٌع
التشكٌالت المٌدانٌة وبجهو ٍد خارق ٍة فً إنشاء مواقع مٌدانٌة

 -فً ٘ ٌولٌو وبعد عملٌات االستطالع المعتادة قصؾ العدو

ومحصنة فً أقصر وقت ممكن فً حماٌة المدفعٌة المضادة

القوات البرٌة فً (القنطرة) و(البالح) ،وقصؾ المواقع

للطابرات والتً كانت موجودة على مستوى كل الوحدات

المحصنة الجاري إتمامها ،ثم هاجم وحدات الصوارٌخ بنحو ٕٖ

المقاتلة ،واعتبرت المسبولة عن توفٌر الحماٌة للقوات

طابرة ،وتمكن مِن إصابة إحدى الكتابب.

واألؼراض على طول الجبهة فً تلك الفترة ،وقد تكبدت
المدفعٌة فً معاركها الٌومٌة خسابر كبٌرة نسب ًٌّا فً األفراد

 -فً ٌ ٔ1ولٌو هاجمت  ٕٙطابرة للعدو اللواء ٘ 9صوارٌخ،

والمعدات رؼم بسالة وقوة رجالها ،ومحاوالت تعدٌل أسلوب

فتم تدمٌر طابرتٌن فانتوم ،وأخرى سكاي هوك ،وأسر ٖ

االشتباك وتطوٌر أسالٌب إدارة النٌران ،فً ظل الرصد الدابم

طٌارٌن ومالحٌن.

والقصؾ المتواصل مِن طٌران العدو الذي ٌتمتع بالسٌادة
 -فً ٖ أؼسطس هاجم العدو كتابب منطقة أبً صوٌر فتم تدمٌر

الجوٌة على طول الجبهة ،خاصة بعد تسلم طابرات أمرٌكٌة

ٖ طابرات ،وأسر بعض طٌارٌه.

جدٌدة فً أوابل عام ٓٔ91م مِن أنواع الفانتوم ،وسكاي هوك
بقدراتها الفابقة.

 لقد كانت حصٌلة  ٙمواجهات خالل ٌ ٖ1و ًما ب ٌْن طٌران العدووتجمٌع صوارٌخ الفرقة الثامنة دفاع جوي تدمٌر  9طابرات،

ثم تقرر فً سرٌ ٍة تام ٍة إدخال وحدات الفرقة الثامنة دفاع جوي

ً
صاروخا (بمتوسط ٘و1
وأسر عد ٍد مِن طٌارٌه بعد إطالق 11

إلى جبهة القتال بد ًءا مِن منتصؾ ماٌو ٓٔ91م بعد تجمٌعها

صاروخ لكل طابرة) ،فً مقابل تدمٌر معدات ٘ كتابب صوارٌخ

وتجهٌزها ورفع كفاءة معداتها فً العمق (فً القاهرة)

تدمٌرا جزب ًٌّا ،فكانت تلك نقطة تحول فً الصراع وبداٌة النتهاء
ً

وتحرٌكها فً مواجهة العدو ،فً ظل حماٌة تجمٌع صوارٌخ

السٌادة الجوٌة اإلسرابٌلٌة ،واستعادة للقدرة على المواجهة

القاهرة.

كثٌرا ق ْبل أن ٌجازؾ فً تكرار
الفعالة للعدو ،جعلته ٌفكر
ً

أول لقاء جوي لحابط الصوارٌخ مع العدو:

هجماته على قواتنا الجوٌة.
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وقد أطلق العدو على تجمٌع صوارٌخ الفرقة الثامنة دفاع جوي
اسم (حابط الصوارٌخ) حٌث ضمت الفرقة  ٖ1كتٌبة تخدمها
بعض الوحدات الفنٌة األخرى تحتل المنطقة مِن بحٌرة المنزلة
ً
شماال حتى جبل عتاقة جنو ًبا وعلى أنساق؛ ٌبعد النسق األول
منها عن القناة نحو  ٔ1كم وبعمق ٕ٘ كم ،وٌحتل منطقة
منٌع فً وجه القوات
مساحتها ٕٓٓ٘ كم مربع ،فتقؾ كسدٍّ
ٍ
الجوٌة اإلسرابٌلٌة إذا حاولت مهاجمة قوات الجٌشٌن الثانً
والثالث المٌدانً ،أو حاولت التسلل إلى القاهرة ،وعلٌه فؤقرب
تسمٌة له هً (حابط).
وبعد هذه التطورات قبلت إسرابٌل مبادرة (روجرز) وزٌر
خارجٌة أمرٌكا بوقؾ إطالق النار لمدة ٖ شهور ،بعد أن وافق
علٌها عبد الناصر ،وبدأ التنفٌذ مِن لٌلة  1- 1أؼسطس
ٓٔ91م ،وخالل فترة وقؾ إطالق النار تم استكمال بناء مواقع
الصوارٌخ كما خططت له القٌادة المصرٌة.
وفً ٖٓ ٔ91ٓ-ٔٔ-م قام الربٌس المصري السادات -بعد
تولٌه الرباسة بعد وفاة عبد الناصر -بمنح علم الفرقة الثامنة
تقدٌرا لما بذلت الفرقة
(دفاع جوي) نوط الجمهورٌة العسكري
ً
مِن جهود وقدمته ِمن تضحٌات فً مرحلة الصمود والتحدي.

لالستزادة راجع:
(حابط الصوارٌخ فً أكتوبرٖٔ91م -حرب رمضان ٖٖٔ9
هجر ًٌّا) تؤلٌؾ :اللواء أركان حرب محمد سعٌد علً .ط .الهٌبة
المصرٌة العامة للكتاب ٕٗٔٓم.
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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الضوابط اإللهٌة لتولً المناصب القٌادٌة (ٕ)

 األمانة فً وضع الرجل المناسب فً المكان المناسب ،وفقمعاٌٌر المفاضلة (مِن إتقان العمل والقوة إلى جانب الصالح

كتبه /عبد العاطً خنٌسة

والتقوى).

الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

والساعة التً ذكرها النبً -صلى هللا علٌه وسلم -فً الحدٌث
عند ضٌاع األمانة هً :انتظار ساعة الفشل والضٌاع ،وإهدار

القوة واألمانة:

األموال وانهٌار المإسسات وانتهاك الحرمات ،وفسر النبً أن
ضٌاع األمانة هو إسناد األمر إلى ؼٌر أهله ،وهو الخلل فً

القوة بكل ما تعنٌه الكلمة:

معاٌٌر االختٌار( :القوة واألمانة).
ً
أوال :القوة البدنٌة التً تمكنه مِن إدارة المإسسة.
ثان ًٌا :القوة على النفس مِن الحلم والصبر ،واألناة وضبط

كثٌر مِن المصالح والمإسسات عندما
وهو عٌن ما نعانٌه فً
ٍ
ٌُسند األمر إلى ؼٌر أهله ،ثم نبكً ونتباكى على فشل

النفس ،وعدم التؤثر فً اتخاذ القرارات باالنفعاالت النفسٌة أو

المإسسات وخسارتها ،وإهدار المالٌٌن وضٌاع الملٌارات مِن

س
األهواء الشخصٌة ،قال النبً -صلى هللا علٌه وسلم( :-لَ ٌْ َ

قوت المساكٌن! وتطالعنا الصحؾ ً
ونهارا بفشل إدارات
لٌال
ً

ال َّ
ص َر َع ِة -أي لٌس الذي ٌصرع الناس بقوته البدنٌة-
شدٌِ ُد بِال ُّ

وتعثر مإسسات وانهٌار أخرى واختالس وارتشاء وزراء

إِ َّن َما ال َّ
ب) (متفق علٌه).
ض ِ
س ُه ِع ْندَ ال َؽ َ
شدٌِ ُد الَّذِي ٌَ ْملِ ُك َن ْف َ

ورإساء مصالح بالمالٌٌن ،واألمر ٌرجع فً البداٌة كله إلى أن
هناك ً
خلال فً معاٌٌر اختٌار المناصب القٌادٌة.

ثال ًثا :القوة على الؽٌر لكفاءته ومهاراته التً تستلزمها
ت إدارٌة وعملٌة تإهله للقٌام
المإسسة التً ٌدٌرها مِن خبرا ٍ

بكثٌر مِن الخبراء والمهتمٌن بمكافحة الفساد
 األمر الذي حداٍ
إلى إعادة النظر فً القوانٌن والتشرٌعات ووضع إستراتٌجٌات

بالمسبولٌة.

لمكافحة الفساد وإنشاء مفوضٌة لمكافحة الفساد ،ومطالبة

األمانة:

البرلمان بتشرٌع قوانٌن لمكافحة الفساد ،ثم نفاجؤ بفساد بعض
النواب المشرعٌن.

كثٌر مِن
األمانة هً الجناح اآلخر الذي سقط وضعؾ عند
ٍ
الخلق ،وندر أصحابه فً هذا الزمان ولم ٌتوصل إلى أصحابه إال

 -وآخرون ٌنادون بضرورة تدرٌس نظرٌات ومظاهر الفساد

بالبحث والتنقٌب (أخفٌاء) كالباحث عن الآللا فً الصحراء،

اإلداري فً المعاهد والجامعات ،وعمل دورات تثقٌفٌة فً

ت
ض ٌِّ َع ِ
وتنبه لذلك النبً -صلى هللا علٌه وسلم -وقال( :إِ َذا ُ
سول َ َّ
هللاِ؟ َقالَ:
ضا َع ُت َها ٌَا َر ُ
ؾ إِ َ
سا َع َة) َقالََ :ك ٌْ َ
األَ َما َن ُة َفا ْن َتظِ ِر ال َّ
سا َع َة) (رواه البخاري).
(إِ َذا أ ُ ْسنِدَ األَ ْم ُر إِلَى َؼ ٌْ ِر أَهْ لِ ِه َفا ْن َتظِ ِر ال َّ

الشفافٌة والنزاهة.
 وآخرون ٌنادون بضرورة تكثٌؾ الجهات الرقابٌة علىالمإسسات؛ فلٌعلم هإالء لو أتٌنا بمابة رقٌب ٌراقب ،بل ألؾ

األمانة بمفهومها الواسع:

رقٌب دون اختٌار األمناء فً قٌادة وإدارة المإسسات ،فنحن
واهمون بانتظار صالح البالد والعباد.

 -األمانة فً حفظ الممتلكات واألموال واألعراض.

بكثٌر ،وهو تطبٌق الضوابط اإللهٌة (القوة
 األمر أٌسر مِن ذلكٍ

 -األمانة فً حفظ األقوال واألخبار والبٌانات.

واألمانة) لتولً المناصب القٌادٌة ،وذلك بصناعة األمناء ق ْبل
صناعة الخبراء.

 -األمانة فً النصح واإلرشاد والداللة.
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وإلٌكم هذه القصة" :ثري سعودي ٌملك مإسسة كبٌرة أتى
بخبٌر أجنبً إلدارتها ،وكان ٌعمل تحت ٌده عشرة مساعدٌن
ٍ
سعودٌٌن ،وبعد نماء المإسسة وتوسعها أراد هذا الخبٌر أن
ٌترك عمله وٌعود إلى وطنه ،وأخبر صاحب المإسسة أن لدٌه
عشرة مساعدٌن ٌستطٌع أي واحد منهم أن ٌدٌر هذه المإسسة،
فؤسند إلٌه االختٌار وجمعهم جمٌ ًعا لالختٌار ،وكان كل واحد
منهم على شؽؾ أن ٌكون هو مدٌر المإسسة وأعطى كل واحد
منهم شالٌة للزرع وبذور لنبات واحد ،وقال لهم :إن استطاع
واحد منكم أن ٌؤتٌنً بعد شهرٌن بؤفضل نبتة للزرع فهو مدٌر
المإسسة ،فاستؽرب الجمٌع! ما عالقة الزرع بإدارة المإسسة؟!
وما كان علٌهم إال أن ٌستجٌبوا لطلبه ،فؤخذ كل واحد منهم
ٌتعهد الزرع والنبتة حتى أتى المٌعاد المحدد الختٌار أفضل نبتة
فٌكون صاحبها هو مدٌر المإسسة؛ إال أن أحدهم لم تنبت نبتته
بعد تعهده لها وبذل كل المحاوالت إلنباتها؛ إال أنه فوض أمره
وأتى بالشالٌة خالٌة تما ًما مِن النبتة فنظر الرجل (الخبٌر
األجنبً) للعشر شالٌات ،وقال :مدٌر المإسسة هو صاحب
ضا :لماذا؟!
الشالٌة الخالٌة مِن النبت ،فصاح اآلخرون اعترا ً
قال :ألن النبتة التً أعطٌتها إٌاكم كلها فاسدة ،وأنتم ؼٌرتم
النباتات وهو كان أمٌ ًنا لم ٌؽٌرها ،فهو أفضل مدٌر للمإسسة!".
فهال فعلنا مثل فعل هذا فً اختٌار قادة مإسساتنا؟!
اهلل)
اس َت َط ْعتُ َو َما َت ْوفٌِقًِ إِ َّال ِب َّ ِ
ص َال َح َما ْ
(إِنْ أ ُ ِرٌ ُد إِ َّال ْاإلِ ْ
(هود.)11:
وهللا مِن وراء القصد.
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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خطورة المنافقٌن على المجتمع

ومِن صفاتهم :األمر بالمنكر والنهً عن المعروؾ ،والبخل
ض ُه ْم
بالمال كما أخبر هللا عنهم بقوله( :ا ْل ُم َنافِقُونَ َوا ْل ُم َنافِ َقاتُ َب ْع ُ
ض ٌَؤْ ُمرُونَ بِا ْل ُم ْن َك ِر َو ٌَ ْن َه ْونَ َع ِن ا ْل َم ْع ُرو ِ
ؾ َو ٌَ ْقبِضُونَ
مِنْ َب ْع ٍ
هللا َف َنسِ ٌَ ُه ْم إِنَّ ا ْل ُم َنافِقٌِنَ ُه ُم ا ْل َفاسِ قُون) (التوبة.)67:
أَ ٌْ ِد ٌَ ُه ْم َن ُ
سوا َّ َ

كتبه /زٌن العابدٌن كامل
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

ومِن صفاتهم :الطمع والجشع ،قال -تعالىَ ( :-و ِم ْن ُه ْم مَنْ ٌَ ْل ِم ُز َك
ضوا َوإِنْ لَ ْم ٌُ ْع َط ْوا ِم ْن َها إِ َذا ُه ْم
ص َد َقا ِ
ت َفإِنْ أ ُ ْع ُطوا ِم ْن َها َر ُ
فًِ ال َّ
ٌَ ْس َخ ُطونَ ) (التوبة.)58:

فال شك أن النفاق أخطر مِن الكفر؛ ولذا فعقوبته أشد؛ ألنه كفر
بلباس اإلسالم ،ولذلك جعل هللا المنافقٌن فً أسفل النار كما قال
ار َولَنْ َت ِج َد
سبحانه( :-إِنَّ ا ْل ُم َنافِقٌِنَ فًِ ْالدَّركِ ْاألَ ْس َف ِل مِنَ ال َّن ِ
ٌرا) (النساء.)145:
لَ ُه ْم َنصِ ً

ومِن صفاتهم :ما ب ٌَّنه الرسول -صلى هللا علٌه وسلم -بقوله:
ص َل ٌة
صاَ ،ومَنْ َكا َنتْ فٌِ ِه َخ ْ
(أَ ْر َب ٌع مَنْ ُكنَّ فٌِ ِه َكانَ ُم َنافِ ًقا َخالِ ً
دَع َها :إِ َذا ْاإ ُتمِنَ َخانَ ،
اق َح َّتى ٌَ َ
ِم ْنهُنَّ َكا َنتْ فٌِ ِه َخ ْ
صلَ ٌة مِنَ ال ِّن َف ِ

ومكر؛ ظاهرهم مع المإمنٌن،
خداع
إن أهل النفاق داب ًما فً
ٍ
ٍ
وباطنهم مع الكافرٌنُ ( :م َذ ْب َذ ِبٌنَ َبٌْنَ َذلِ َك َال إِلَى هَإُ َالءِ َو َال إِلَى
ضل ِِل َّ
سبِ ًٌال) (النساء.)143:
هللا ُ َفلَنْ َت ِج َد َل ُه َ
هَإُ َالءِ َومَنْ ٌُ ْ

ص َم َف َج َر) (متفق علٌه).
َوإِ َذا َح َّد َث َك َذ َبَ ،وإِ َذا َعا َه َد َؼدَ َرَ ،وإِ َذا َخا َ
ولما كان خطر المنافقٌن على األمة اإلسالمٌة عظٌم؛ أمر هللا
ار َوا ْل ُم َنافِقٌِنَ
رسوله بجهادهم ،فقالٌَ ( :ا أَ ٌُّ َها ال َّن ِب ًُّ َجا ِه ِد ا ْل ُك َّف َ

إعراضا عن دٌن هللا كما
والمنافقون لفساد قلوبهم أشد الناس
ً
أخبر هللا عنهم بقولهَ ( :وإِ َذا قٌِل َ لَ ُه ْم َت َعالَ ْوا إِلَى َما أَ ْن َزل َ َّ
هللا ُ َوإِلَى

َو ْ
س ا ْل َمصِ ٌ ُر) (التوبة.)73:
اؼل ُ ْظ َعلَ ٌْ ِه ْم َو َمؤْ َوا ُه ْم َج َه َّن ُم َو ِب ْب َ

صدُو ًدا) (النساء.)61:
صدُّونَ َع ْن َك ُ
ول َرأَ ٌْتَ ا ْل ُم َنافِقٌِنَ ٌَ ُ
الر ُ
َّ
س ِ

وها هو القرآن الكرٌم ٌب ٌِّن لنا خطر المنافقٌن على المجتمع حتى

وتصرفات المنافقٌن تدور مع مصالحهم؛ فإذا لقوا المإمنٌن

وإن كانوا قلة ،قال -تعالى( -لَ ْو َخ َر ُجوا فٌِ ُك ْم َما َزادُو ُك ْم إِ َّال َخ َب ًاال
س َّماعُونَ لَ ُه ْم َو َّ
هللاُ َعلٌِ ٌم
ض ُعوا خ َِاللَ ُك ْم ٌَ ْب ُؽو َن ُك ُم ا ْلفِ ْت َن َة َوفٌِ ُك ْم َ
َو َألَ ْو َ
ِب َّ
الظالِمٌِنَ ) (التوبة .)47:أي :لو خرج فٌكم هإالء المنافقون ( َما

أظهروا اإلٌمان ،وإذا لقوا سادتهم وكبراءهم قالوا :نحن معكم
على ما أنتم علٌه مِن الشرك والكفر ،كما قال -سبحانه -عنهم:
( َوإِ َذا لَقُوا الَّذٌِنَ آ َم ُنوا َقالُوا آ َم َّنا َوإِ َذا َخلَ ْوا إِلَى َ
ش ٌَاطِ ٌنِ ِه ْم َقالُوا
إِ َّنا َم َع ُك ْم إِ َّن َما َن ْحنُ ُم ْس َت ْهز ُبونَ َّ .
ئ ِب ِه ْم َو ٌَ ُم ُّد ُه ْم فًِ
هللا ُ ٌَ ْس َت ْه ِز ُ
ِ
ُط ْؽ ٌَانِ ِه ْم ٌَ ْع َمهُونَ ) (البقرة.)15-14:

وشرا؛ ألنهم جبناء مخذولون،
َزادُو ُك ْم إِ َّال َخ َب ًاال) أي :إال فسا ًدا
ًّ
وفرقوا جماعتكم المجتمعٌن
ولسعوا فً الفتنة والشر بٌنكم،
َّ
س َّماعُونَ لَ ُه ْم) أي :مستجٌبون
( َوفٌِ ُك ْم) أناس ضعفاء العقول ( َ
لدعوتهمٌ ،ؽترون بهم؛ ولذلك ث َّبط ُتهم عن الخروج معكم.

ومِن صفاتهم :العداوة والحسد للمإمنٌن ،كما قال -سبحانه:-
س ْإ ُه ْم َوإِنْ ُتصِ ْب َك ُمصِ ٌ َب ٌة ٌَقُولُوا َقدْ أَ َخ ْذ َنا
س َن ٌة َت ُ
(إِنْ ُتصِ ْب َك َح َ
أَ ْم َر َنا مِنْ َق ْبل ُ َو ٌَ َت َو َّل ْوا َو ُه ْم َف ِرحُونَ ) (التوبة.)50:

كبٌرا إلى هذا
والسإال الذى ٌطرح نفسه :هل كان عدد المنافقٌن
ً
الحد؟!

ومِن صفاتهم :الفساد فً األرض بالكفر والنفاق والمعاصً ،قال
ض َقالُوا إِ َّن َما َن ْحنُ
تعالىَ ( :-وإِ َذا قٌِل َ لَ ُه ْم َال ُت ْفسِ دُوا فًِ ْاألَ ْر ِصلِحُونَ  .أَ َال إِ َّن ُه ْم ُه ُم ا ْل ُم ْفسِ دُونَ َولَكِنْ َال ٌَ ْ
ش ُعرُونَ )
ُم ْ

وهل كان عددهم كاف ًٌا لنشر الشر والفساد والفتن ب ٌْن
المإمنٌن؟!

(البقرة-11:
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والجواب :لٌس األمر بكثرة العدد أو قلته؛ لقد خرج رسول هللا -
صلى هللا علٌه وسلم -إلى تبوك ،وخرج معه ثالثون ألؾ مقاتل،

ومِن صفاتهم :البهتان والكذب ،كما أخبر هللا عنهم بقوله:
اهلل إِ َّن ُه ْم لَ ِم ْن ُك ْم َو َما ُه ْم ِم ْن ُك ْم َولَ ِك َّن ُه ْم َق ْو ٌم ٌَ ْف َرقُونَ )
( َو ٌَ ْحلِفُونَ ِب َّ ِ

وعدد المنافقٌن الذٌن تخلفوا عنه كانوا بضعة وثمانٌن ً
رجال.

(المابدة.)56:

فسبحان هللا!
11

هذا العدد القلٌل ج ًّدا بالنسبة لتعداد الجٌش؛ كان سٌنشر الشر
والفساد ،وٌوقع الفتن ب ٌْن المإمنٌن الخلص مع كثرة عددهم؛
ولذلك أنزل هللا فً صدر سورة البقرة أربع آٌات فً المإمنٌن
الخلص ،وأنزل فً الكفار الخلص آٌتٌن ،وأنزل فً الفرٌق
الثالث "المنافقٌن" بضع عشرة آٌة.
فاللهم احفظ البالد والعباد مِن المنافقٌن وشرهم.
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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مناهج التعلٌم ،حٌث كلما زاد (التطوٌر) ازداد ؼال ًبا تفرٌػ

عِبر مِن قصص األنبٌاء (ٖ)

المناهج المدرسٌة والجامعٌة مِن أصول وركابز اإلٌمان ،سواء

كتبه /أسامة شحادة

فً تقلٌل نصاب مادة التربٌة اإلسالمٌة أو العبث بالمضمون
وملبه بما (ٌإسلم) المبادئ العلمانٌة! والنسق نفسه ٌتم بتقلٌص

الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

مساحة اإلعالم الدٌنً ،وتطوٌع دور المسجد وخطبة الجمعة

أ -نوح -علٌه السالم:-

مباشر.
مباشر أو ؼٌر
بشكل
لٌخدم أجندة العلمنة
ٍ
ٍ
ٍ

مِن أهم ال ِع َبر فً قصة نوح -علٌه السالم" -األب الثانً

فالدعوة لتوحٌد هللا -عز وجل -هً دعوة نوح -علٌه السالم-

للبشرٌة" :التؤكٌد على أن الدٌن هو األساس فً حٌاة البشر،

وكل األنبٌاء ع ْبر العصور ،وكافة البشرَ ( ،
الدٌِّن َما
ش َر َع لَ ُك ْم مِنَ
ِ
ص ٌْ َنا ِب ِه إِ ْب َراهٌِ َم
وحا َوا َّلذِي أَ ْو َح ٌْ َنا إِلَ ٌْ َك َو َما َو َّ
صى ِب ِه ُن ً
َو َّ

الشاذ والطارئ على فطرة وتارٌخ البشرٌة ،وهذا مِن معانً
ٌم ُ .ث َّم َردَدْ َنا ُه
قوله -تعالى( :-لَ َقدْ َخلَ ْق َنا ْاإلِ ْنسَانَ فًِ أَ ْح َ
س ِن َت ْق ِو ٍ
سافِلٌِنَ ) (التٌن ،)٘-ٗ :أي أن جنس اإلنسان خلقه ربه
أَ ْس َفل َ َ

سى أَنْ أَقٌِ ُموا الدٌِّنَ َو َال َت َت َف َّرقُوا فٌِ ِه َك ُب َر َع َلى
سى َوعٌِ َ
َو ُمو َ
شركٌِنَ َما َتدْ ُعو ُه ْم إِلَ ٌْ ِه َّ
هللا ُ ٌَ ْج َتبًِ إِلَ ٌْ ِه مَنْ ٌَ َ
شا ُء َو ٌَ ْهدِي إِلَ ٌْ ِه
ا ْل ُم ْ ِ

وأن اإلسالم هو األصل والفطرة للبشرٌة ،وأن الشرك والكفر هو

ٌِب) (الشورى.)ٖٔ:
مَنْ ٌُن ُ

مفطورا على اإلٌمان باهلل -عز وجل -والتوحٌد له بالطاعة
ً

وطالما لم تركز الحركة اإلسالمٌة على الدعوة لتوحٌد هللا -عز

والعبادة ،لكنه إذا ا ّتبع الشٌطان الرجٌم انح ّط إلى أسفل سافلٌن.

وجل -فً عملها ،فإنها ستدخل التٌه ،والدعوة لتوحٌد هللا -عز

ومِن صور هذا "السفول" الٌوم :ما نراه مِن مجاهرة ربٌس

بعلم واستقامة على طرٌق النبً -صلى هللا
وجلٌ -جب أن تكون ٍ
دَوا)
علٌه وسلم -وأصحابه ( َفإِنْ آ َم ُنوا ِب ِم ْث ِل َما آ َم ْن ُت ْم ِب ِه َف َق ِد اهْ َت ْ

زواج
زوجته فً اللقاءات الرسمٌة! وقٌام بعض الكنابس بعقد
ٍ
للشواذ ،بل قام بعض الكهنة الشواذ بالزواج مِن بعضهم بمباركة

(البقرة)ٖٔ1:؛ وإال وقعنا فً البدع والمنكرات.

وزراء لوكسمبورغ بشذوذه عل ًنا ،وتقدٌم (شرٌكه) باعتباره

ب دون
والدعوة إلى توحٌد هللا -عز وجل -ال تنحصر فً جان ٍ
الس ْل ِم َكا َّف ًة) (البقرة.)ٕٓ1:
جانبٌَ ( :ا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا ادْ ُخلُوا فًِ ِّ
وبذلك نستقٌم على منهج األنبٌاء.

الكنٌسة!
وقصة نوح -علٌه السالم -تكشؾ بوضوح عن مركزٌة الدعوة
للتوحٌد فً رسالة األنبٌاء( :لَ َقدْ أَ ْر َ
س ْل َنا ُنو ًحا إِلَى َق ْو ِم ِه َف َقالَ
اب ٌَ ْو ٍم
اؾ َعلَ ٌْ ُك ْم َع َذ َ
هللا َما لَ ُك ْم مِنْ إِلَ ٍه َؼ ٌْ ُرهُ إِ ِّنً أَ َخ ُ
ٌَا َق ْو ِم ْ
اع ُبدُوا َّ َ
ٌم) (األعراؾ ،)٘9:وللٌوم ال تزال قضٌة توحٌد هللا -عز
َعظِ ٍ

موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com

لب
وجل -بالخلق والطاعة ،واألسماء والصفات الحسنى هً ّ
الصراع ب ٌْن المإمنٌن وؼٌر المإمنٌن ،ففً هذه المرحلة مِن
عمر البشرٌة هناك دفع لتمدد ظاهرة اإللحاد وإنكار وجود هللا -
عز وجل ،-وهناك دعم سخً لعودة الشرك والخرافة لمجتمعات
وؼض الطرؾ عن الؽلو
المسلمٌن ع ْبر دعم التصوؾ المنحرؾ
ّ
والطابفٌة الشٌعٌة ،وتبنً كل الفرق الضالة والبدعٌة:
كالقادٌانٌة،

واألحمدٌة،

واألحباش،

والقرآنٌٌن،

والدعاة

المزٌفٌن :كمٌزو ،وعدنان إبراهٌم ،وعلً الكٌالً ،وؼٌرهم.
وٌساعد على كل ذلك :كثرة الجهل باإلٌمان باهلل -عز وجل،-
كثٌر مِن شباب المسلمٌن نتٌجة (تطوٌر)
وعقٌدة التوحٌد ب ٌْن
ٍ
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صفحات مِن ذاكرة التارٌخ ( )ٗ1ثورة عبد الرحمن بن

األمراء إلى ابن األشعث فقام فٌهم خطٌ ًبا وندبهم إلى قبول ما

األشعث عام ٔ1هـ

ُعرض علٌهم مِن عزل الحجاج عنهم ،وبٌعة عبد الملك وإبقاء
األعطٌات ،وإمرة محمد بن مروان على العراق بدل الحجاج،
أمرا انتهازكم الٌوم إٌاه فرصة ،وال
ومما قاله لهم" :فقد أعطٌتم ً

كتبه /زٌن العابدٌن كامل

آمن أن ٌكون على ذي الرأي ؼ ًدا حسرة" ،فنفر الناس مِن كل
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

جانب وقالوا" :ال وهللا ال نقبل ذلك ،نحن أكثر عددً ا ،وهم فً
ضٌق مِن الحال وقد حكمنا علٌهم وذلوا لنا ،وهللا ال نجٌب إلى
ٍ

فقد ذكرنا فً المقال السابق سبب ثورة عبد الرحمن بن األشعث

ذلك أبدً ا!" ،ثم جددوا خلع عبد الملك.

وأهل العراق ،وما حدث فً معركة الزاوٌة ،ونستعرض فً هذا
المقال أحداث معركة دٌر الجماجم -تقع دٌر الجماجم على سبعة

وكان األولى بابن األشعث أن ال ٌنساق لما تطلبه الجماهٌر ،فقد

فراسخ مِن الكوفة مِن طرٌق البصرة.-

الحجاج ،وكان ٌمكنهم رفع
ضاعت فرصة كبٌرة فً التخلص مِن
ّ
سقؾ المطالب والضؽط على عبد الملك حتى ٌستجٌب لرفع

معركة دٌر الجماجم:

سنة ،ولكن ٌبدو أن
المظالم ،وإقامة العدل ،والتقٌد بالكتاب وال ُّ

لما رأى أهل الشام وبنو أمٌة قوة ابن األشعث أشاروا على عبد

كثٌر منهم ،فلم ٌفكروا
بعض القواعد الشرعٌة كانت ؼاببة عن
ٍ
فً مآالت األمور ولم ٌحسنوا الترجٌح ب ٌْن المصالح والمفاسد،

الحجاج فانزعه عنهم ،تخلص لك طاعتهم" ،فبعث
تنزع عنهم
ّ

لقد كان مِن األولى أن ٌحافظ هإالء على وحدة األمة ،وعلى

عبد الملك ابنه عبد هللا وأخاه محمد بن مروان بالجٌش إلى

دماء المسلمٌن ،فالشرٌعة مبناها على تحصٌل المصالح

الحجاج عنهم،
العراق وأمرهما أن ٌعرضا على أهل العراق نزع
ّ

وتكمٌلها ،وتعطٌل المفاسد وتقلٌلها ،إذن فالبد مِن مراعاة

وأن ٌجري علٌهم العطاء ،وأن ٌنزل ابن األشعث أي بل ٍد شاء مِن

قاعدة" :تفوٌت أدنى المصلحتٌن لتحصٌل أعالهما" ،وقاعدة:

الحجاج وٌكون
العراق وٌكون وال ًٌا ،فإن قبلوا ذلك نزعنا عنهم
ّ

"ارتكاب أخؾ المفسدتٌن لتفوٌت أشدهما" ،وقاعدة" :اعتبار

فالحجاج أمٌر
محمد بن مروان مكانه على العراق ،وإن أبوا
ّ

المآالت" ،لكن مِن الواضح أن مباٌعة أهل العراق البن األشعث

الجمٌع وولً القتال (تارٌخ الرسل والملوك .)ٕٗ٘ /1

ت سٌطرت فٌها العاطفة الثورٌة ولم تكن نتٌجة
جاءت فً لحظا ٍ

الحجاج وقالوا" :إن كان إنما ٌرضً أهل العراق أن
الملك بعزل
ّ

معرفة تامة بالواقع وموازٌن القوى الحقٌقٌة.
الحجاج وال أؼٌظ له ،وال أوجع لقلبه مِن
ولم ٌكن أمر أشق على
ّ
ّ
وعز علٌه أن ٌضحً به عبد الملك بن
هذا األمر ،فلقد أحزنه

وهنا ٌُالحظ :أن الحماس الممزوج بالعاطفة ال ٌتالءم مع

(العالم اإلسالمً فً العصر

منهجٌة التؽٌٌر الصحٌحة ،فلقد توحد هإالء وتجمعوا ٌرفعون

األموي ،لعبد الشافً محمد عبد اللطٌؾ) ،وكتب إلٌه ٌذكره بما حدث

بعض الشعارات الممزوجة بؤحالم الٌقظةٌ ،دفعهم الحماس

مِن أهل العراق مع عثمان بن عفان -رضً هللا عنه ،-قال لهٌ :ا

وتحركهم العاطفة ،دون معرفة وبصٌرة بحقابق الواقع ومآالت

أمٌر المإمنٌن ،وهللا لبن أعطٌت أهل العراق نزعً ال ٌلبثون إال

األمور وعواقبها!

ت
مروان بعد كل ما ق َّدمه له مِن خدما ٍ

ً
قلٌال حتى ٌخالفونك وٌسٌروا إلٌك ،وال ٌزٌدهم ذلك إال جرأة

كثٌرا مِن المخلصٌن العاملٌن لدٌن
وال شك أن حلم التؽٌٌر ٌراود
ً

علٌك ،وأخذ ٌعدد له بعض مواقؾ أهل العراق.

هللا -عز وجل ،-وٌتمنى هإالء تؽٌٌر الواقع المملوء بالظلم

ومما قاله له" :إن الحدٌد بالحدٌد ٌفلح ،كان هللا لك فٌما ارتؤٌت

وانتشار المنكرات ،وٌتمنون لو أنهم حكموا شرع هللا -عز وجل-

والسالم علٌك" ،فؤبى عبد الملك إال عرض هذه الخصال على

فً كل شإون الحٌاة ،ولكن ٌتحتم على الجمٌع أن ٌكونوا على

أهل العراق كما أمر ،وبالفعل عرض عبد هللا بن عبد الملك

دراٌ ٍة كافٌ ٍة بمنهج التؽٌٌر الصحٌح الموافق للضوابط الشرعٌة

ومحمد بن مروان األمر على أهل العراق ،فقالوا :ننظر فً أمرنا

والقواعد التً ذكرناها آن ًفا ،ثم ٌتحتم على الحركات اإلصالحٌة
أن تقوم بدراس ٍة عمٌق ٍة للتارٌخ اإلسالمً وما حوته صفحات

ؼدً ا ،ونرد علٌكم الخبر عشٌة ثم انصرفوا ،فاجتمع جمٌع
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ت نجح بعضها وفشل البعض اآلخر؛
ث وثورا ٍ
التارٌخ مِن أحدا ٍ

ثم دارت معركة أخرى بعدها فً مسكن فً شعبان مِن نفس

فالبد مِن تحلٌل األحداث التارٌخٌة ودراسة أسباب النجاح

أٌضا ،ثم ولى هار ًبا إلى رتبٌل فً
السنة ،فهزم ابن األشعث
ً

ت مِن األوقات هً أقوى،
والفشل ،فلقد كانت هذه الثورة فً وق ٍ

الحجاج هدد رتبٌل إن لم ٌسلم إلٌه ابن األشعث
سجستان ،ولكن
ّ

بل وأنجح الثورات فً التارٌخ األموي ،وكان بإمكان أصحابها

لٌؽزون بالده بؤلؾ ألؾ مقاتل ،فرضخ للتهدٌد وعزم على

أفضل بكثٌر،
واقع
أن ٌقوموا بتؽٌٌر الواقع الذي ٌعٌشونه إلى
ٍ
ٍ
ضا قابدهم ،فكانت
ولكن فً لحظ ٍة معٌن ٍة أخطؤ الثوار وأخطؤ أٌ ً

أحس ابن األشعث بؽدر رتبٌل ألقى بنفسه مِن
تسلٌمه إلٌه ،فلما
َ
فوق القصر الذي كان فٌه ،فمات فؤخذ رأسه وأرسلها إلى

النتٌجة أن سلم محمد بن مروان وعبد هللا بن عبد الملك قٌادة

الحجاج وكان ذلك سنة ٘1هـ .وقٌل :إن رتبٌل أرسله مقٌ ًدا إلى
ّ

للحجاج ،وقاال" :شؤنك بعسكرك وجندك فاعمل
الجٌوش األموٌة
ّ

الحجاج فلما قرب ابن األشعث مِن العراق ،ألقى نفسه مِن قصر
سل حتى
خراب أنزلوه فوقه فهلك .وقٌل :إنه أٌصٌب بمرض ال ٌ

برأٌك ،فقد أمرنا أن نسمع لك ونطٌع"

(تارٌخ الرسل والملوك /1

مات فؤرسل رتبٌل رأسه إلى الحجاج ،وهكذا انتهت حٌاة ابن

.)ٕٗٙ

األشعث الذي قاد أخطر ثورة ضد عبد الملك بن مروان ،أرٌقت
وبدأ الفرٌقان ٌستعدان للقتال ،واجتمع أهل الكوفة وأهل البصرة

فٌها دماء عشرات األلوؾ مِن المسلمٌن (سٌر أعالم النبالء).

وأهل الثؽور والمسالح بدٌر الجماجم والقراء مِن أهل المصرٌن
موقع أنا السلفً

ضا أمداده مِن قِ َبل عبد الملك
الحجاج ،وجاءت الحجاج أٌ ً
لقتال َ
وخندق كل مِن الطابفتٌن على نفسه وحول جٌشه خند ًقا ٌمتنع

www.anasalafy.com

به مِن الوصول إلٌهم ،ؼٌر أن الناس كان ٌبرز بعضهم لبعض
فً كل ٌوم فٌقتتلون ً
قتاال شدٌ ًدا فً كل حٌن ،واشتد القتال ب ٌْن
الفرٌقٌن واستمر القتال لعدة أشهر حتى حلت الهزٌمة بابن
األشعث فً الرابع مِن جمادى اآلخرة سنة ٖ1هـ

(تارٌخ الرسل

والملوك .)ٕ٘ٗ /1
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فتاوى دٌ /اسر برهامً
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شرٌكً نصٌبً مِن الخسارة أم ال؟ أرجوا سرعة الرد ،وهللا ولً

هل ٌلزمه تحمل شًء مِن الخسارة الناتجة عن تقصٌر

التوفٌق.

شرٌكه؟

الجواب:

السإال:

الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

أٌضا ،وكانت
كنت أعمل بالتجارة أنا وشرٌك لً وهو صدٌقً
ً
مهمتً هً إحضار البضاعة ،ومهمة شرٌكً هً فحص أوراق

صر فً فحص األوراق؛ فعلٌه
فطالما كان شرٌكك هو الذي ق َّ

العمالء الذٌن سٌؤخذون بضاعة باالبتمان ،وحدث أن تقدم لنا

تحمل الخسارة الناشبة عن التقصٌر كاملة ،ولٌس علٌك شًء.

عمٌل ٌطلب بضاعة باالبتمان ،وذهب شرٌكً له وأكد لً أن
أوراقه سلٌمة ،وتم تورٌد بضاعه له بملػ ٓ 1ألؾ جنٌه ،ثم

موقع أنا السلفً

اتضح لنا أنه نصاب وأن شرٌكً لم ٌفحص أوراقه جٌدً ا،
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وحدثت خسارة بالمبلػ ،ثم رفضت دفع قٌمه الخسارة لشرٌكً
حتى اآلن ،وحملته الخسارة كاملة بمفرده ،وأنا اآلن بعد عدة
علً إعطاء
سنوات ضمٌري ٌإنبنً على ما فعلته ،فهل ٌجب
َّ

17

الوسابط المتعددة

18

عقٌدة

القرآن الكرٌم وعلومه

 -159تابع الكسب والجبر ومعناهما لغة واصطالحا (شفاء

 -116اآلٌة (( )11تفسٌر سورة إبراهٌم) .دٌ /اسر برهامً

العلٌل) .دٌ /اسر برهامً

 -117اآلٌتان (( )12 -11تفسٌر سورة إبراهٌم) .دٌ /اسر

 -161الطوائف كلها متفقتا ً فً الكسب ومختلفون فً حقٌقته

برهامً

(شفاء العلٌل) .دٌ /اسر برهامً

 -118اآلٌات (( )17 - 13تفسٌر سورة إبراهٌم) .دٌ /اسر

 -161الباب الثامن عشر فً القضاء والقدر وذكر الفعل

برهامً

واالنفعال (شفاء العلٌل) .دٌ /اسر برهامً
 -162تابع ف َع َل وأفعل فً القضاء والقدر وذكر الفعل

 -118اآلٌتان ( )24 -23من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة

واالنفعال (شفاء العلٌل) .دٌ /اسر برهامً

الفرقان) .دٌ /اسر برهامً
 -119اآلٌات ( )29 -23من تفسٌر ابن جرٌر (تفسٌر سورة
الفرقان) .دٌ /اسر برهامً
 -111اآلٌة ( )25من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة الفرقان).
دٌ /اسر برهامً
 -111اآلٌات ( )31 - 26من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة
الفرقان) .دٌ /اسر برهامً
 -112اآلٌتان ( )32 - 31من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة
الفرقان) .دٌ /اسر برهامً
 -113اآلٌات ( )39 - 33من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة
الفرقان) .دٌ /اسر برهامً
 -114اآلٌات ( )39 - 33من تفسٌر ابن جرٌر (تفسٌر سورة
الفرقان) .دٌ /اسر برهامً
 -115اآلٌات ( )44 - 41من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة
الفرقان) .دٌ /اسر برهامً
 -116اآلٌات ( )47 - 45من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة
الفرقان) .دٌ /اسر برهامً
اآلٌة ( 74سورة الزخرف -تفسٌر ابن كثٌر) .الشٌخ /عصام
حسنٌن
 -178اآلٌة (( )127سورة النساء -تفسٌر السعدي) .الشٌخ/
إٌهاب الشرٌف
 -179اآلٌة (( )128سورة النساء -تفسٌر السعدي) .الشٌخ/
إٌهاب الشرٌف
 -181اآلٌتان (( )131 - 129سورة النساء -تفسٌر السعدي).
الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
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حدٌث

تزكٌة وتربٌة ورقابق

 -179باب الجلوس على السرٌر (األدب ال ُم ْف َرد) .دٌ /اسر

احفظ هذه الكلمات .د /أحمد فرٌد

برهامً

البر والحج .د /أحمد فرٌد

 -181باب إذا رأى قوما ً ٌتناجون فال ٌدخل معهم (األدب

أهل الصبر .د /أحمد فرٌد

ال ُم ْف َرد) .دٌ /اسر برهامً

غفرت لك ما كان منك وال أبالً .د /أحمد فرٌد

 -181باب القرفصاء (األدب ال ُم ْف َرد) .دٌ /اسر برهامً

وبدا لهم من هللا ما لم ٌكونوا ٌحتسبون .د /أحمد فرٌد

 -182باب من برك على ركبتٌه (األدب ال ُم ْف َرد) .دٌ /اسر
 -139تابع لألخالق ح ٌد متى جاوزته صارت عدوانا (كتاب

برهامً

الفوائد) .دٌ /اسر برهامً
 -211كتاب الحدود (الشرح المُفهم لما انفرد به البخاري عن

 -141تابع لألخالق ح ٌد متى جاوزته صارت عدوانا (كتاب

مسلم) .دٌ /اسر برهامً

الفوائد) .دٌ /اسر برهامً

 -212كتاب الدٌات (الشرح المُفهم لما انفرد به البخاري عن
مسلم) .دٌ /اسر برهامً

الجزاء الحسن .الشٌخ /عصام حسنٌن

 -213تابع كتاب الدٌات (الشرح المُفهم لما انفرد به البخاري

الجزاء من جنس العمل .الشٌخ /عصام حسنٌن

عن مسلم) .دٌ /اسر برهامً

سورة العصر وواجبات الفرد والمجتمع .الشٌخ /عصام حسنٌن
 -111تعلٌمه األوراد الشرعٌة -تودٌعه واستقباله -تربٌته على

فقه وأصوله

اإلخالص ( 31وسٌلة لتربٌة األبناء) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف

 -119زواج األخرس (باب الزواج -فقه السنة) .دٌ /اسر
برهامً

سٌرة وتراجم

 -111زواج المتعة (باب الزواج -فقه السنة) .دٌ /اسر
برهامً

 -111قصة أصحاب الفٌل (دروس من السٌرة) الشٌخ /هٌثم

 -111زواج التحلٌل (باب الزواج -فقه السنة) .دٌ /اسر

توفٌق -رحمه هللا

برهامً

 -112طفولته صلى هللا علٌه وسلم (دروس من السٌرة) الشٌخ/
هٌثم توفٌق -رحمه هللا
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فكر ومنهج
 -116داعش خوارج العصر (إعالن النفٌر على غالة
التكفٌر) .د /أحمد فرٌد
 -167فصل فً طعن الرافضً على أبً بكر بعدم تورٌث
فاطمة وتسمٌته خلٌفة (مختصر منهاج السنة النبوٌة) .دٌ /اسر
برهامً
 -112منهج تربوي خاص بالنساء .الشٌخ /عصام حسنٌن
 -113تابع منهج تربوي خاص بالنساء .الشٌخ /عصام حسنٌن
 -114تابع منهج تربوي خاص بالنساء .الشٌخ /عصام حسنٌن
 -115تابع منهج تربوي خاص بالنساء .الشٌخ /عصام حسنٌن

21

