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 !الُحُب ىَو الَحل :ددلعاةمكل 
قد يبدو العنواُن غريبا وقد يقول بعُض القراء  أننا نقمد 
األخوان المسممين فى شعارىم اثناء االنتخابات النيابية 

ولكن الحقيقة ان ,   (االسالم ىو الحل)فى مصر 
العنوان بعيد عن الشعارات وعن السياسة بل انو فى 

وما احوجنا ىذه االيام , صميم الحياة بحموىا وبمرىا 
التى احكمت فييا مشاكل الحياة اليومية قبضتيا عمينا 

ما احوجنا ان نبحث عن مخرج يجعل من الحياة , 
وىذا , حمماجميال بدال من ان يكون كايوسا مزعجا 

الحل ال يكون إال من خالل العنوان المقصود وىو 
والحب ىو تمك العاطفة الجياشة   .(الحب ىو الحل)

التى تربط بين الناس جميعا كبارًا وصغارا رجااًل ونساء 
واول اركان الحب ىو التسامح , جماعات وافرادا 

, فبالتسامح  نزيل اسباب الفرقة والتشاحن بيننا جميعا 
وبالتسامح  يكون االحسان الى من اساء الينا وىكذا 
تصبح الحياة ساحة لمتقرب وليست ساحة لالنتقام 

أحسنوا الى من اساَء )والعنف عمال بالمقولة الشييرة 
,  ثم يأتى الركن الثانى لمحب وىو الرضا ,   (اليكم

الرضا عن النفس والرضا عن الغير واعظم صورة 
أِحب ألخيَك ما ُتحُب )لمرضا ىى فى الحديث الشريف 

أى أننا نتمنى لآلخرين الخير الذى نتمناه لنا   (لنفسك
فال حسد وال حقد ولكن حبًا بحب وثالث اركان الحب 

والقناعة ىنا تتجمى فى قبول االنسان اما , ىو القناعة 
كتبو ا لو وعدم سخطو ورفضو ليذا النصيب وليس 

 )معنى ذلك ان يقف االنسان عاجزا وكما قيل قديمًا 
  .(القناعة كنٌز ال يفنى

هذا العدد إقرأ فى   
 
شاً   :الـعددكـلـمة * ًِ بقلم ٔيارال انؼشُض يُسرَ

 2ص                            رئٌس التحرٌر

 3سامى عمارة   ص/مهل تعلم     :مختارات*
                   ركن المرأة* 
  4ص               (بنت النٌل)لِك ٌا سٌدتى -
سٕسج انُثأ    يغ انشؼشأٖ * -

        4ص                              (غشٚة يصطفٗ)
اَفهَٕزا انطٕٛس  صحرك تانذَٛا  : صٕسجانغالف *

 5ص                                        (يُقٕل  )
* 6ص   (اٌمن طاحون/   اختٌارممع الشباب* 

              6صاخبار الجالٌة المصرٌة                

حوادث :  قضٌة للمناقشة* (حسام جابر/ اعداد )
                   ( احمدعاشورعمرو/م) وجع كل يوم.. الطرق  

                                    7ص
    +األخطاء اللغوٌةالشائعة    (ركن األدب )*

 8ص             (ابن البشٌر)قصٌدة  عللم 
الجن والمرض النفسى   ة اإلٌـمـانواحــ*
 

                            9ص    (منقولة من مجمة النفس المطمئنة)  

               ن غٌر عنوانصفحة م*
 10ص                        (بداللطٌف طارق ع)
 
  11ص                          منوعاتصفحة ال*
 (مصطفى داود  /شرافإ)

                                     

AL BASHIR MAGAZINE  
 

Shereen  ص
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 الطبيب اآللي : اخر صرعات الطب الحديث   ( صحتك بالدنيا ) 

طبيبيم الخاص  أوضحت دراسة أجريت مؤخرا في مشفى جون ىوبكنز أن عددا كبيرا من المرضى يفضمون زيارة
ن كانت تمك الزيارات ليست سوى جوالت ىاتفية  ليم خالل وجودىم ىناك عمى زيارة الطبيب المناوب, حتى وا 

إلكترونيا  موصول (روبوت) البولية بيوبكنز رجال آليا  المسالكففي العام الماضي قدم األطباء في قسم.السمكية
ىذا الرجل اآللي يشبو إلى حد ما  .مرضاىم بطبيب إلتمام الجوالت التي يقوم بيا األطباء عادة لفحص ومتابعة

جذع اإلنسان, ورأسو عبارة عن شاشة كمبيوتر, وفي  لو "R2D2" ذاك الذي ظير في فيمم حرب النجوم وىو
في فمو وىو يستطيع السير والتحدث, واألىم من ذلك االستماع إلى  عينيو كاميرة فيديو, مع مسجل صوتي

أدىشنا  لقد"الدكتور لويس كافوسي أستاذ الجراحة البولية في ىوبكنز والمشرف عمى الدراسة  ويقول. المرضى
النجاح الذي حققناه مع ىذه  مستوى الرضا الذي عّبر عنو مرضانا في تواصميم مع ىذا الرجل اآللي ومدى

وقد أجريت الدراسة عمى ستين مريضا في المستشفى, ".الوسيمة الجديدة لمتواصل الطبي بين الطبيب ومريضو
 خضوعيم لعمميات جراحية مختمفة, وتم اختيار ثالثين منيم ليقوم الدكتور اآللي الذين يقضون دور النقاىة بعد

وكان الرجل اآللي يقوم بزيارة المرضى  .بزيارتيم مرة واحدة يوميا بدال من الزيارة األصمية لمطبيب الحقيقي المناوب
تمت عمييا الجراحة لمتأكد من شفائيا, كما يقوم باإلجابة عن  وسؤاليم عن أحواليم, ويستقصي الناحية التي

بعد  وقد تم التأكد من رضا ىؤالء المرضى عن الطبيب اآللي بواسطة استبانة وزعت عمييم .جميع استفساراتيم
وتحدث نصف المرضى عن تجربتيم مع الزيارات الطبية اآللية ليم  .مرور أسبوعين عمى مغادرتيم المستشفى

بالمائة  57في أن تعتمد ىذه الطريقة في تدبير المرضى ما بعد العمل الجراحي, حيث أبدى  معّبرين عن رغبتيم
أما النصف اآلخر منيم فقد قالوا إنيم .المستقبمية منيم ارتياحيم ألن تصبح تمك الزيارات جزءا من عنايتيم الطبية

ن كان عبر الرجل اآللي عوضا عن زيارة حقيقية من قبل طبيب  يفضمون أن يحظوا بزيارة طبيبيم الخاص ليم وا 
المجال  في حين قال ثماني مرضى من أصل عشرة كانوا ضمن الدراسة إن الطبيب اآللي سيفسح ليم.آخر جديد

اآللي سيسمح لؤلطباء بالحصول   بالمائة منيم أن وجود الرجل76لمتواصل مع طبيبيم بصورة أفضل, بينما يرى 
من الواضح أن معظم المرضى كانوا سعداء بوجود ىذه "كافوسي . يقول د.عمى معمومات طبية اكثر حول مرضاىم

ففي الطرف  .ويعمل نظام الرجل اآللي وفق تقنية تشبو لعبة الفيديو المزودة بمقود لتحريكيا ".الجديدة التقنية
اآللي ليرى ما يراه ويسمع ما يسمعو,  األول منيا يكون الطبيب الذي ينظر إلى الكومبيوتر ويقوم بتوجيو الرجل

ويتحدثوا إلى طبيبيم الذي تظير صورتو عمى الشاشة  في حين يمكن لممرضى في الطرف اآلخر أن يشاىدوا
ويوصل النظام إلى اإلنترنت عبر موجة عريضة وشبكة السمكية تؤمن .الروبوت المسطحة المثبتة ما بين كتفي

...........!!!!!                                    و ماذا بعد  .  الواضح بين المريض وطبيبو ذاك االتصال
ايياب محمود.د
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   ُسكـٍ انـًشأج 
  

وانا ىنا اعتب عمى بعض الكتابات التى تتناول المرأة 
وكأنيا مخموق من الدرجة الثانية أو كأن الرجل مخموق 

والحقيقة ان المراة والرجل كطرفى ,  مقدس ال يخطئى 
ميزان سواٌء بسواء وانـيما امـام الحقوق والواجبات ايضًا 

لقرآن الكريم لم يفرق بين الرجل والمرأة من واسواٌء بسواء 
يا أييا الناس إن " حيث الواجبات والحقوق قال تعالى 

ثى لتعارفوا ان اكرمكم عند الـمـو نخمقناكم من ذكر وأ
وىكذا كان اساس الحساب ىو , صدق الـمو العظيم "أتقاكم

وقال رسول الـمو صمى , التقوى وليس الجنس او المون 
والمـرأة فى " الجنة تحت اقدام األميات " الـمو وسمم 

الحقيقة ىى األم التى منحيا الـمو تعالى شرف أعظم ميمة 
فى الوجود وىى األنجاب واألُم أيضًا ىى مستودع الحنان 
والرحمة فى الكون وىاتان الصفتان من اسماء الـمـو تعالى 

والمرأة ىى األخـت التى تشارك " الرحـيم"وىو " الحنان"فيو 
الرجل معظم عمره وتكون ىـى الرفيق ألخـاىا فى السراء 
والضراء والمرأة ىى الزوجة والحبيبة التى بوجودىا تكون 

ومن آياتو أن خمق لكم من " السعادة واليناء قال تعالى 
" انفسكم ازواجًا لتسكنوا الييا وجعل بينكم مودة ورحمة 

والمرأة فى النياية ىى األبنة التى يكتمل بـيا تـمـام سعادة 
وىكذا نرى أن سعادة الرجل ال تكون اال بالـمرأة , اإلنسان 

التى تييئى لو السعادة وىذه الـمرأة ىى األم واألخت 
اختم كالمى الذى قد يراه الرجال و.والزوجة واإلبنة   

تعصبًا لمـمرأة ولكنى اردت ان اقول الحقيقة وىى أن الـمـو 
قد خمق الرجل والمرأة واعطى كاًل منيما مقومات وطمب 

 .من كل منيما واجبات

بنت النيل /                                   بقمم 

 مع الشعراوى 

وقفات مع سورة النبأ                                                                                     
 

:                                                                                          يقول الحق سبحانو وتعالي
, وجعمنا سراجا وىاجا)أعوذ با من الشيطان الرجيم

                                                         (وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا
لوعر فنا   السراج الو ىاج وىي الشمس نورىا فيو 
حرارة ىذه الحرارة لياميمو ولو قارنا بين كممة وىاج 

 (وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا)وىي التواقد وبين 
نعرف أن الذي قال ىذا الكالم ىو الخالق الذي ورتب 

ألن , األمور عمي أسبابيا ومسبباتيا وعمميا ومعموالتيا
المطر كما نعمم الماء العذب الذي ينزل من جية 

السماء ىذا طبعا نتيجة ماذا؟ مستودع المياه وىي 
البحار كما نعمم مالحة فالزم من عممية تقطير كما 

يقولون ىذا التقطير ينشأ من عمميات يتبخر ومعني 
يتبخر بخار الماء يطمع وذىب في الجو ثم يتعقد ثم بعد 
ذلك يصادف منطقو باردة فيتكاثف وينزل لنا مطرا فراتا 
عذبا سائغا شرابو إذن فيناك صمو بين الشمس سراج 

جاء العمماء  (وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا)وبين 
عند المعصرات ووقفوا فييا ما معني معصر معصر من 

أعصر وأعصر في المغو بمعني حان وقت إنجاب 
ألجاريو جاريو معصر يعني حان وقت إنجابيا يعني 
حاضت فيي ابتدأت تصمح لعممية اإلنجاب ومعصر 

ناىد بمغت سن األنوثة التي ممكن تصمح أن أيضا يعني فتاه
 تنجب

غريب مصطف/ اعداد                                  
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عمرو عاشور /                     اختيار م نابميون وحمم األجداد              ::صورة الغالف

منذ فجر التاريخ وجميع مموك وحكام العالم يحممون بممك مصر ,بداية من اليكسوس و مرورًا باالغريق و الفرس و الرومان والمغول 
نورًا وىدى وخير لممصريين مالبث ان تحول بتعاقب -  ص-والصميبيين, وحتى الفتح العربي االسالمي الذي جاء برسالة خير االنام 

خمفاء الدول االسالمية الى احتالاًل عسكريًا وسياسيًا و اقتصاديًا و استراتيجيًا , وكان من ضمن ىؤالء الحالمون مموك وحكام فرنسا 
-  ىـ 648) بقيادة جان دي برس و الحممة الصميبية السابعة  ( م 1221- ىـ 618 )فارسموا ما يعرف بالحممة الصميبية الخامسة 

بقيادة لويس التاسع و المتان منيتا بيزيمة منكرة وخرجتا من مصر تجران اذيال العار و اليزيمة , غير ان رغبة فرنسا في  ( م 1250
احتالل مصر ظمت كالجمر تحت الرماد ال تطفئو االيام , فظمت ترسل رجاليا الى مصر في زي التجار و طالب العمم والسياح حتى تتخير 

 12-  ىـ 1212 شوال 26المحظة المناسبة الى ان اتخذت قرارىا التاريخي بوضع جيش المشرق تحت قيادة نابميون بونابرت في 
 م لغزو االراضي المصرية تحت زريعة عقاب المماليك الذين اساءوا معاممة الفرنسيين والبحث عن طريق تجاري اخر بعد 1789ابريل 

استيالء االنجميز عمى طريق رأس الرجاء الصالح وكذلك طرد االنجميز من ممتمكاتيم في الشرق والقضاء عمى مراكزىم التجارية في 
البحر االحمر برغم وضوح اسبابيم الحقيقية في االستيالء عمى منتجات وخيرات مصر وتجارتيا واالستفادة من وضع مصر الجغرافي 

ابحرت الحممة من  .واالستراتيجي وشق قناة تربط البحر المتوسط بالبحر االحمر لضرب مصالح انجمترا في طريق رأس الرجاء الصالح 
 ألف من خيرة رجاالت فرنسا من قادة وضباط وجنود 40 م وتألفت من 1798 مايو 1-  ىـ  1212 ذي الحجة 3ميناء طولون في 

وعمماء وميندسين وجغرافيين مجيزين بأحدث االسمحة و العتاد والتجييزات المختبرية و العممية في الطب والكيمياء واالحياء والزراعة 
سفينة حربية - غميون  - 65 سفينة ناقمة ويحرسيم اسطول حربي مؤلف من 300والجغرافيا ومطبعة حديثة بحروف عربية , تحمميم 

مقاتمة مجيزة باحدث المدفعية الثقيمة في حركة سريعة بالغة السرية الي االسكندرية بينما استولت في الطريق عمى جزيرة مالطة من 
برغم السرية التامة تسربت انباء الحممة الى بريطانيا والتي جعمت الجنرال نيمسون قائد .فرسان القديس يوحنا اخر فمول الصميبيين 

وصمت الحممة الى .االسطول البريطاني في البحر المتوسط يجوب البحر بحثًا عن ىذه الحممة مجيولة الشكل و الطبيعة و االتجاه 
 م وبعد مقاومة بسيطة من جانب اىميا وحاكميا السيد محمد كريم نجحت في 1798 يوليو 2 –ىـ 1213 محرم 18االسكندرية في 

احتالل المدينة وحاول نابميون خداع المصريين باظيار اسالمو و صداقتو لمعثمانيين وانو جاء لتخميص المصريين من حكم البكوات 
المماليك الطغاة اال ان ىذه الحيمة لم تنطمي عمى المصريين زحفت القوات الفرنسية الى القاىرة بريًا وبحريًا بالسفن الصغيرة واستطاعت 

م بعد معركة غير متكافئة مع المماليك بقيادة مراد بك في منطقة امبابة فيما 1798 يوليو 24- ىـ 1213 صفر 10دخول القاىرة في 
عرف بمعركة االىرام برغم كثرة عدد المصريين الذين كانوا يركبون الخيل ويحممون السيوف والخناجر اال ان البنادق و المدفعية و 

التسميح الحديث والتدريب الراقي حسمت المعركة في ثالث ساعات لصالح الفرنسيس و دخل نابميون القاىرة تحوطو قواتو من كل جانب 
, وعمل عمى توطيد احتاللو باظيار الود لممصريين و اقامة عالقة صداقة مع العثمانيين واحترام الكبراء والعمماء واحترام عقائد وعادات 
اىالي البمد والمحافظة عمى تقاليده حتى يتمكن من انشاء القاعدة العسكرية وتحويل مصر الى مستعمرة قوية يمكنو منيا توجيو ضربات 

 م بعد ثالث 1801 يوليو 2-  ىـ 1216 صفر 19وبرغم خروج الحممة الفرنسية من مصر في .قوية الى االمبراطورية البريطانية
 اكتوبر 21-  ىـ 1213 جمادي االولى 11سنوات فقط وبرغم الدور القيادي الخالد  لالزىر الشريف  في ثورة القاىرة االولى في 

كاَد حذثاً خطٛشاً -  الحممة الفرنسية –م  االإنيا 1800 مارس 20-  ىـ 1214 شوال  16 م و ثورة القاىرة الثانية في 1798

اسرٓذف االيح االساليٛح فٙ انٕقد انز٘ كاَد فّٛ غافهح ػًا ٚجش٘ فٙ أسٔتا يٍ ذطٕس فٙ فٌُٕ انقرال ٔذحذٚث إَاع االسهحح َٔٓضح 

ػهًٛح شايهح كاَد غاسقح فٙ انجٓم ٔ انرخهف ٔانُزاػاخ انفشدٚح تؼذيا ذشكد يفشداخ االسالو انرٙ كفهد نٓا يٍ قثم انسٛادج ػهٗ انؼانى 

فٓم يٍ يرؼظ.. ٔاالٌ ْإْ انراسٚخ فٙ ٔقرُا انحاضش ٚركشس ٔ ٚؼٛذ فصالً يشٚشاً اخش نالسالو ٔانًسهًٍٛ . : 



   هـ1426      ذوالحجة (التاسعة نة سلا)السابع و التسعون لعدد         ام 2006ٌناٌر  

 

مجلة البشير 
 Web site www.saidabulazayem.netطـر،قــة يُـصدرهـا  المصريون في يهـرـة شلـجـم
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  يغ انشـثاب

 ِصفٌة نخجُل منيا ؟ " لمراىقةُ ا" ل ه
الشباُب دائمًا باآلباِء والكباِر عمومًا  فاَجأيُ 
كأن الـمراىق  و"ًا قال تكن ُمراهِ " ائمين ليم ق

متيٌم يـجُب القصاُص منو وىذه المواقف دائمًا 
فمو كانت , ما ُتصيُب الشباب بالـحيرة والتـخبط 

عيشيا يىى مرحمٌة سنية يجب أن  "لمراىقة ا" 
ذا هة الشباِب فمماذا راإلنسان عندما يمر بفـتـ

ائمًا عمى أنو داإلتيام ولماذا ُينظر لمشباِب 
 اً ئى أو أن قـراره سوف يكون قرارخطسوف يُ 
السؤال األىـم ىو ىل كل الـمراىقين و .خاطئاً 

م قد يكونوا ـوـخطئين فيـما يفـعمون أم أنم
أو يكونوا , ِء واألميات اضـحية إلىـمال اآلب

و يـكونوا أ,ة ـلة وُصحـبة فاشـئدوة سيلـقضـحية 
 ـيـمنـتيجة عدم تفيم الكبار لـحالـتيم واحتياجات

ن كثيرًا من األسئمة التى تراود الشباب وتـحوط إ.
إلجـابة الـصادقـة والـصريـحة مـن اـتنـتظـُر لبـيم 

وقد يكون فى ىذه , تخصصين ـماآلباء وال
اإلجابة النور الذى يـضيئى الطريق لـيم فبداًل 

نقول لو ماذا   "كن مراىقًا ال ت" ل لـومن أن نقو
ا وال يعرف ـو برىذه الطاقة التى يشعـيفعل ب
 . تفيد منياسكيف ي

 

 

 

ابن البمد / بقمم                                                         

  أخبار الجالية المصرية 
 

غريب مصطفى /حفمة تكريم الزميل
 

 
 
 

أقام الزمالء فى شركة قطر لمبتروكيماويات حفل تكريم 
غريب مصطفى وذلك بمناسبة عودتو /وتوديع لمزميل 

الى ارض الوطن بعد ستة وعشرين عاما من العمل 
وقد حضر الحفل لفيفا من الزمالء , فى شركة قابكو 

, من جميع اقسام الشركة يتقدميم المدير الفنى 
وكانت الحفمة التى اقيمت فى القاعة الكبرى فى نادى 
دانة بام سعيد والتى حضرىا عددا كبيرا من الزمالء 

وقد اشاد الجميع , فاق عددىم المائتين زميال  
بالزميل غريب وبكفائتو فى العمل وشيامتو وخمقو 

ومجمة الشبير تدعو لمزميل غريب بالصحة , المتميز 
 . والعافية

ر حسام جاب/ إعداد 
نائب رئيس مجمس الجالية المصرية بالدوحة 
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 (أحمد عاشور/ بقلم  )                                            ةقـضـٌة للـمـناقـشـ
  " المخطط األمريكي لتدويل العالم اإلسالمي"

على قناة " بال حدود"فً حوار أجراه األستاذ أحمد منصور مع المفكر السٌاسً الدكتور عبد هللا النفٌسً  فً برنامجه 
".  المخطط األمرٌكً لتدوٌل العالم اإلسالمً" الجزٌرة الفضائٌة كان موضوع الحوار 
بداٌة من هو الدكتور عبد هللا النفٌسً؟ 

، والدكتوراه من 1967 حصل على بكالورٌوس فً العلوم السٌاسٌة من الجامعة األمرٌكٌة فً لبنان 1945 ولد بالكوٌت 
، وعمل أستاذا ورئٌسا لقسم العلوم السٌاسٌة فً جامعة الكوٌت، وانتقل للتدرٌس فً 1972جامعة كامبرٌدج فً برٌطانٌا 

جامعات عدة برٌطانٌة وأمرٌكٌة وعربٌة، وعمل أستاذا زائرا فً جامعتً بكٌن وموسكو، وهو عضو مؤسس فً المنظمة 
: وقد تناول الحوار النقاط األتٌة. العربٌة لحقوق اإلنسان، وله أكثر من ثمانٌة عشر كتابا

 أبعاد التدوٌل وأسبابه  -1

لكل دولة عقٌدتها العسكرٌة من حٌث الدفاع والهجوم واألحالف والتدخل فً شئون الغٌر بما ٌخدم مصالحها االستراتٌجٌة، 
 Low intensityوالعقٌدة العسكرٌة األمرٌكٌة تتلخص بمبدأ تغذٌة النزاعات الخفٌفة والمحكومة استراتٌجٌا أو ما ٌسمى 

conflicts" " بٌن الدول، واإلمساك بخٌوطها ولٌس حلها وكلما طالت كان أمام أمرٌكا الفرصة لتطوٌعها، وتعطٌها
.   وحتى اآلن، وكذلك ما ٌحدث فً العراق والسودان48شرعٌة وآلٌة للتدخل، وطبقت فً فلسطٌن منذ 

 االستراتٌجٌة األمرٌكٌة ومخاوفها -2

أسلحة الدمار الشامل، قٌام صٌن جدٌدة متمردة على النظام الدولً،اإلرهاب : المشاكل التً تهدد الوجود األمرٌكً هً ثالث
وهو ما ٌخٌف السلطة  األمرٌكٌة، وقد نجحت أمرٌكا فً تصدٌر الفوضى " ماكفً فً أوكالهوما"الداخلً مثل حالة 

الوالٌات  ".هناك ثالثمائة مٌلٌشٌا عسكرٌة داخل أمرٌكا كلها من البٌض العنصرٌٌن" الداخلٌة األمرٌكٌة إلى الخارج 
المتحدة تتخوف من حرب فً الشرق األقصى تكون الصٌن طرفا فٌه وخصوصا أن الصٌن هً الراعً لألمن الكوري 
الشمالً، كما تتخوف أٌضا من قوة حقٌقٌة فً الشرق األوسط كإٌران أو عراق صدام حسٌن وهو ما ٌدفع بالوجود 

تسلٌح " وسورٌا " التسلٌح النووي"وٌتضح هذا فً الضغط األمرٌكً على كل من إٌران . األمرٌكً المكثف فً المنطقة
، وال ٌهم أمرٌكا من قتل الحرٌري إنما ٌهمها اإلمساك بخٌوط القضٌة للضغط على سورٌه "حزب هللا، ومقتل الحرٌري

 .   ما معنى التدوٌل؟ إنه سحب السٌادة. وإخضاعها لفتح عالقات مع اسرائٌل كما حدث مع مصر واألردن

 استخدام أمرٌكا لمدخل األقلٌات الدٌنٌة -3

الوالٌات المتحدة تجهز كل الترسنة القانونٌة لحماٌة تدخلها فً هذا الموضوع، وقد أصدر الكونجرس قانون اسمه الحماٌة 
الدٌنٌة لألقلٌات فً العالم، وٌقول القس المصري إكرام لمعً راعً الكنٌسة اإلنجٌلٌة فً شبرا إن هذا القانون األمرٌكً 

هدفه التدخل فً شئون مصر والدول األخرى ولٌس لحماٌة المسٌحٌٌن، وٌوجد عندنا فً الخلٌج صور رهٌبة فً هذا 
الموضوع، أصبح تنامً الكنائس مثل الزعتر البري فً شرٌط النفط من الكوٌت إلى مسقط، وأمرٌكا غٌر مهتمة بموضوع 

. المسٌحٌة بقدر اهتمامها بتوفٌر آلٌات التدخل فً شئون الدول األخرى
 سبٌل الخروج من التدوٌل -4

حذر الدكتور النفٌسً دول الخلٌج من التغٌٌر السكانً، وأننا فً بلد مثل دبً نرى العربً كالفاكهة بٌن الزخم المتزاٌد من 
، وحدث أٌضا فً تٌمور 1965الهجرة األجنبٌة إلٌها، خوفا من أن تكون مثل مالٌزٌا عندما انتزعت منها سنغافوره 

 .    الشرقٌة، جنوب السودان وها هو العراق ٌقسم عرقٌا

  ٌعنً أنه ممكن أن ٌطلب الهنود حق تقرٌر المصٌر فً دبً وخصوصا عندما ٌمسكون بعصب االقتصاد، 

كما أوضح أن هناك قانون جدٌد سعت أمرٌكا إلى تعمٌمه على العالم هو قانون بث الكراهٌة بٌن الشعوب، أي ٌجرم كل 
وثٌقة تحمل هذا المعنى، والقصد منه القرآن الكرٌم، لذلك نرى وفود أمرٌكٌة تدور فً الجزٌرة العربٌة والدول اإلسالمٌة 
تحذر من تعلٌم األجٌال كل اآلٌات المتصلة بالٌهود، وقد تغٌرت المناهج فً معظم الدول اإلسالمٌة، ولذلك ممكن بعد فترة 

البد من صحوة رسمٌة . ٌأتً الٌهود وٌقولوا نحن نعتبر القرآن الكرٌم وثٌقة تبث الكراهٌة بٌن الشعوب ولذلك ٌحظر تداوله
   .شعبٌة على كل مستوى، الحاكم والمحكوم، تتعاطى مع هذه القضاٌا بكل جدٌة وإال فهوالكو قادم
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ابن البشير : اعداد                      ركن األدب

األخطاء المغوية الشائعة   
 :محمد الجوىر ى ىذه الصورة لبعض االخطاء المغوية الشائعة ومنيا / فى محاضرة قيمة القى االزاعى الالمع 

أِكفاء جمع كفيف وأْكفاء جمع ُكفؤ وزالصواب ان نقول رجاٌل أْكفاء أى ذوكفاءة       * 
ُكمى آذاٌن صاغية اسموب خطأ و يجب ان تكون ُكمى آذاٌن مصغية حيث صاغية خطأ * 
كممة مندهش غير صحيحة والصحيح هو مدهوش  فالفعل اندهش خطأ والصواب دهش *
ال يجب ان نقول رضخ لالمر والصواب ان نقول ازعن لالمر *

_______________________________________________________ 

 * ؟ عــالمقصيدة 

 في سـيدىـا    وتمك الميالي         عــالم دموعك في جفنيــا 

 نيميا في  وقـد كنـت تطمـع       رغبـــٍة    عن  التفاتك  وفيما 

 دربيا في  عن العيش    وتنأي         حوليــا   ومن  الدياَر  أتنسي

 وتطمب وصـل الـذي مميــا        يحيى بيـــا    وتيجر من كان

  وأنـت الذي عشت في خيرىـا      أترحل عن أرضـك الطيبـــة  

 ونفسـك أخبرني عن سرىـا         خاطــرك     في ما جال بربك 
  _______________________________________________

تتناول ىذه القصيدة مشاعر الغربة وما ينتاب المفتربين من مشاعر  متناقضة من رغبة فى العودة لموطن * 
والبقاء مع األىل  ومن خوف من العودة وكأنو عودة لممجيول  وىى مشاعر يحياىا معظم المصرببن العاممين فى 

 .الخارج  
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 (منقولة من مجمة النفس المطئنة )        واحةااليمان  

َسَتَره , وكل ما :  عميو َجـنِّا وُجنونًا وأَجنَّووَجـنَّ َجـنَّـو الميل , :  القاموس المحيطفي جاء :والشرعوالشرع في المغة  في المغة الجنالجن
 يقال لمولد في كما كممة الجن أصميا الستر والخفاء , إذاً .اْسـَتَتر: وَأَجـنَّ عنو واْسـَتَجـنَّ .  عنكُسِتر عنك فقد ُجـنَّ 

 ذلك قولو تعالى حاكيًا عن ومصداق.  بطن أمو جنين , ألنو استتر في بطن أمو وخفي عن أعين الناس
 اإلمام قال !! فما أجرأ من يقول أنو يراىم , (27االعراف ) َحْيُث اَل َتَرْوَنُيْم ﴾ ِمنْ  َيرَاُكْم ُىَو َوَقِبيُمُو ِإنَّوُ ﴿: الشيطان

نما سميت جنًا وجانًا الشياطين منيمالجن , والجن :  منيموالجان : يحيى بن الحسين  عن أبصار الستجنانيا , وا 
 من خمقٌ  ىم الشرع ؛ وفي. جاناً باستجنانيا , فمما كانت بغيبتيا مستجنة سميت غيبتيا :اآلدميين , واستجنانيا 

 ﴾ نَّارٍ  اْلَجانَّ ِمن مَّاِرٍج مِّن َوَخَمقَ ﴿ :  من نار كما أخبر في كتابو العزيزخمقيممخموقات ا سبحانو وتعالى , 
 اّل ّ نَس إِ إْل َخَمْقُت اْلِجنَّ َواَوَما﴿:  كما كّمف اإلنساوقد كمفيم .  خالص ليب النار:  والمارج ىو, (15الرحمن )

وقد ورد ذكر الجن والجان في .   ال مرية فيوقطعياً  وجوباً  بوجودىم واجب واإليمان , (56الذاريات )ِلَيْعُبُدوِن ﴾ 
.  مرةالقرآن الكريم نحو ثالث وعشرين 

 من الكائنات والقوى والعوالم بعضيا الكثير الكون الذى نعيش فيو يحوى ىذا : انشؼٕرج شْٕرٓا حقٛقح انجٍ
دراكو وبعضيانستطيع إدراكو بحواسنا أو بوسائل إدراكنا  ففى زمن ..  نعجز عن إدراكو , وىناك فرق بين وجود الشئ وا 

 نشعر أمراض وجود الميكروبات أو الفيروسات ومع ذلك كانت موجودة وتؤثر فى حياتنا فى صورة ندركمضى لم نكن 
 الدقيقة , فإذا انتقمنا الى مستوى الميكروسكوبيةىذا عمى مستوى الرؤية . بأعراضيا مثل ارتفاع الحرارة واأللم وغيره 

 الماضى كنا نجيل الكثير عن الكواكب والنجوم ألننا لم نكن نممك وسائل إدراكيا , فىالرؤية التمسكوبية عرفنا أننا أيضا 
 أخرى النستطيع إدراكيا بوسائمنا عوالم امتمكنا تمك الوسائل رأينا وأدركنا ما تسمح بو ىذه الوسائل وتيقنا أن ىناك وحين

 الجن والمالئكة والعرش والكرسى والجنة والنار  فال يميق أن ننفى عوالمفإذا جاءت األديان كميا وحدثتنا عن . الحالية 
 بيا , وأشياء أخرى وننتفع لمجرد أننا النستطيع إدراكيا , فيناك أشياء شاءت إرادة ا أن ندركيا األشياءوجود ىذه 

 ِإالَّ ُىَو َوَيْعَمُم َما ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَما َيْعَمُمَيا َمَفاِتُح اْلَغْيِب اَل َوِعنَدهُ ﴿:  تعالى  يقول.حجبت عن إدراكنا لحكمة يعمميا ا 
إذن  .  ( 59األنعام )   ﴾  َواَل َياِبٍس ِإالَّ ِفي ِكتَاٍب مُِّبيٍن َرْطبٍ  َوَرَقٍة ِإالَّ َيْعَمُمَيا َواَل َحبٍَّة ِفي ُظُمَماِت اأَلْرِض َواَل ِمنَتْسُقُط 

 الشياطين ليا تأثير فى حياتنا عمى الرغم من عدم إدراكنا إياىا , وقوى شر ممثمة فى المالئكةىناك  قوى  خير ممثمة فى 
 ووظيفتيم والقوانين التى تحكميم , خمقيموىم مردة الجن , وىناك سورة كاممة فى القرآن الكريم عن الجن تبين طبيعة 

 َكَما َأْخَرَج َأَبَوْيُكم مَِّن اْلَجنَِّة الشَّْيَطانُ  َبِني آَدَم اَل َيْفِتَننَُّكُم َيا تعالى   ﴿ يقولومن ضمن ىذه القوانين أنيم يروننا والنراىم 
 اَل ُيْؤِمُنوَن ِلمَِّذينَ  َحْيُث اَل َتَرْوَنُيْم ِإنَّا َجَعْمَنا الشََّياِطيَن َأْوِلَياء ِمنْ  ِلُيِرَيُيَما َسْوَءاِتِيَما ِإنَُّو َيرَاُكْم ُىَو َوَقِبيُمُو ِلَباَسُيَماَينِزُع َعْنُيَما 

 عمى الحركة والتأثير التى تفوق قدرة اإلنسان , ومن ىنا جاء خوف اليائمة, إضافة الى قدرتيم  ( 27األعراف  )﴾ 
دون أن يراىا أو  (اإلنسبدافع منيا أو بتوجيو من شرار  ) القوة الخفية التى يمكنيا أن تؤثر فيو أو عميو ىذهاإلنسان من 

     . واألساطيرالحكاياتيممك وسيمة لدفعيا , ىذا الخوف أحاط موضوع الجن بالكثير من 
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 " عنوان غٌر من صفحة "                                                         

 انفهم احدو قدمهاي                                                           

 

 اإلســالم هو الحــل...... نعم                 
 

لن ٌقودنا إلى النصر سوى . البد أن نعترف أن الشفاه الملونة واألٌدي المرتعشة لن تحرر بالدنا و أبدا لن تنتصر

األٌدي المتوضئة، فاإلسالم هو السبٌل وهو الوطنٌة وهو القومٌة وهو الثورة وهو الحرٌة وهو التفوق على سائر 

 .العالمٌن، لم نشعر بعز إال فً ظله ولن نتخلص من الذل إال بالعودة إلٌه

أن كل من لمز اإلسالم خائن عمٌل لٌس على المستوى الدٌنً فقط، وإنما هو – وتذكري ٌا أمة – ٌترتب على هذا 

 .خائن على مستوى الوطنٌة والقومٌة

ٌترتب على هذا وتذكري ٌا أمة أن كل من نسب اإلرهاب إلى اإلسالم إنما كان صوت سادته الٌهود والصهٌونٌة 

 .وكان خائنا للدٌن ولألمة وللوطن والقومٌة.. األمرٌكٌة 

ٌترتب على هذا وتذكري ٌا أمة أن كل من روج لمصطلحات الغرب، وجعل مما ٌدعً زورا أنه الدٌمقراطٌة ، جعل 

 كل أولئك ، منها دٌنا ٌُجبُّ اإلسالم، أو نادي بالعلمانٌة أو الحداثة أو دعاوى التزوٌر التً ٌسمونها زورا بالتنوٌر

 ..كان الطابور الخامس الذي غزت به أمرٌكا بالدنا بلدا قبل بلد

: على الهامش

و إنما كان .. وال ألن الخٌانة فٌها كانت األكثر.. ال ألنها كانت األضعف.. وكان سقوطها مدوٌا.. سقطت بغداد.. نعم

أما نحن فقد سقطنا جمٌعا منذ .. كانت هً الوحٌدة التً قاومت– بغض النظر عن كل شئ – دوي السقوط ألنها 

 .. استسلمنا فً صمت دون صوت.. زمان طوٌل

. اإلسالم هو الحل... نعم 

 
 طارق عبد اللطٌف
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                   انًُٕػاخ صفحح    

الضمٌر                         
 

ٚقٕل ػهًاء انُفس اٌ انضًٛش ْٕ انجاَة انًرٛقظ يٍ انُفس االَساَٛح ْٕٔ انزٖ ُٚثّ االَساٌ انٗ 

ٔٚقٕل ػهًاء انذٍٚ اٌ انضًٛش ْٕ انُفس انهٕايح ْٕٔ يا ، اخطائّ ٔٚساػذِ ػهٗ ذصحٛح االخطاء 

ْٔٗ انُفس انرٗ " ال اقسى تٕٛو انقٛايح ٔال أقسى تانُفس انهٕايح"اشاس انّٛ انقشآٌ فٗ قٕنّ ذؼانٗ 

َش أٖ صغَُش ٔاخرفٗ ْٔٗ ، ذهٕو صاحثٓا ػهٗ اخطائّ  ًَ ٔتقٕل ػهًاء انهغح اٌ انضًٛش ْٕ يٍ يادج َض

. اشاسج انٗ يا ٚخثأِ االَساٌ فٗ َفسّ ٔال ٚظٓش نآلخشٍٚ 

 
 

 (سوٌد نبورغ ).    الضمٌر هو حضور هللا فى األنسان 

 

 الضمٌر شعلة قدسٌة ومشعل الهى ٌقود نٌران الطموح فى أعماق الروح. 

 

 (سنٌكا  ). لٌس من وسادة أنعم من الضمٌر الحى ، والسعادة تعادل راحة الضمٌر 

 

  إن صالح الضمٌر ٌقرر حسن المصٌر. 

 

  قد ٌنجو الشر من عقاب القانون ولكنه الٌنجو من عقاب الضمٌر ألن اإلدانة الشخصٌة هى
 (سنٌكا). أول وأعظم قصاص ٌقع على المذنب 

 

 الضمٌر المهنى اساس النجاح فى كل عمل شرٌف. 

 

  إذا اقتنعت بأنك على حق فٌما تعمل ،فال تهتم بما ٌقول الناس عنك،إفعل ماٌملٌه علٌك
  (ستالٌن  ).  ضمٌركووجدانك

 

 (البروٌٌر ). التخش حكم األخرٌن فٌك ،بل إخش حكم ضمٌرك   

 

  إذا خٌر بٌن أحدكم بٌن حزبه وضمٌره فعلٌه أن ٌترك حزبه وان ٌتبع ضمٌره،ألن اإلنسان
 (كمال جنبالط ). ٌمكن أن ٌعٌش بال حزب ،لكنه الٌستطٌع أن ٌحٌا بال ضمٌر
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Enhancing Relationships 
TRUST 
TRUST is a very important factor for 

all relationships. When trust is 

broken, it is the end of the 

relationship. Lack of trust leads to 

suspicion, suspicion generates anger, 

anger causes enmity and enmity may 

result in separation.  

A telephone operator told me that one 

day she received a phone call.   She 

answered, "Public Utilities Board." 

There was silence. She repeated, "PUB." There was still no answer. When she was going 

to cut off the line, she Heard a lady's voice, "Oh, so this is PUB. Sorry, I got the number 

from my Husband's pocket but I do not know whose number it is."  

Without mutual trust, just imagine what will happen to the couple if   the telephone 

operator answered with just "hello" instead of "PUB".  

RIGHT SPEECH  
There is a Chinese saying which carries the meaning that "A speech will either prosper or 

ruin a nation." Many relationships break off because of wrong speech. When a couple is 

too close with each other we always forget 

mutual respect and courtesy. We may say 

anything without considering if it would hurt 

the other party.  

A friend and her millionaire husband visited 

their construction site. A worker who wore a 

helmet saw her and shouted, "Hi, Emily! 

Remember me? We used to date in the 

secondary school." On the way home, her 

millionaire husband teased her, "Luckily 

you married me. Otherwise you will be the 

wife of a construction worker." She answered ,"You should appreciate that you married 

me. Otherwise, he will be the millionaire and not you."  

Frequently exchanging these remarks plants the seed for a bad relationship. It's like a 

broken egg - cannot be reversed.           Selected by / AMRO  SLIMAN 


