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 طـرقــة يُـصدرهـا  المصريون في يهـرـة شلـجـم

Web site www.saidabuazayem.net 
                                       ----------------------------------------- 

 

 هـ1427       صفر (التاسعة نة سلا)التاسع والتسعون لعدد          ام 2006  مارس

 

 
 هل هى بذعت أم هعًٌ هي الوعاًً الجويلت ؟" عيُذ األم  "             

  كلمة العددأنفمونزا الطيور وعمم إدارة األزمات فى مصر       *   

             قضٌة للمناقشة                  فبراير بين األمل والفزع              *   
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: ددلعاةمكل 
إنفمونزا الطيور  

        وعمم إدارة األزمات فى مصر
لم تكد تفيق الحكومة المصرية من محنة غرق العبارة 
حتى جاء خبر تواجد مرض انفمونزا الطيور فى مصر 

والحمد هلل ان المرض انتشر , من شماليا الى غربيا 
ال لكانت  بين الطيور فقط ولم يصل الى االنسان وا 

والمعروف ان مرض , مصيبة من اكبر المصائب 
انفمونزا الطيور يعتبر م ن االمراض القاتمة التى  لم 

. يعرف الطب ليا عالج 
وقد تعاممت الحكومة بمنتيى الشفافية فى ىذا 

الموضوع فمجرد معرفة انتشار المرض بيم الطيور حتى 
تم تشكيل لجنة عميا لمكافحة المرض وبدأ التوعية بين 
الشعب وبدأت االجراءات الحازمة لمنع انتشار المرض 
والسيطرة عميو بين الطيور وبدأت القنوات التميفزيونية 

وبدى , واالزاعة والفضائيات فى نشر كل معممة عن 
لكل من يعيش عمى ارض مصر ان الحرب قد بدأت 

ضد انفمونزا الطيور وىو مجيود تشكر عميو الحكومة 
ولكن يعيب ىذا المجيود فزعة الخزف الغير , والشعب 

مبرر والشدة فى التعامل مع ابناء الشعب البسطاء 
الذين ال دخل ليم إال تجارة الطيور واكميا فمع اوامر 
قتل الطيور ومنع اكميا بدأ الخوف بين الشعب وبدأت 
االشاعات من تموث المياه وانتشار المرض بين الناس 

وكان يجب عمى الحكومة التعامل برفق , وغيره 
وشفمفية مع تمك األزمة  وىوعمم يطمق عميو فن 

 .التعامل مع االزمات 
 

 
 

 

هذا العدد إقرأ فى  
 
إنفمونزا الطيور وعمم إدارة األزمات   :الـعددكـلـمة *

 2ص           بقلم رئٌس التحرٌر فى مصر

) وأَخواتيا               " ُىـنَّ     مختارات*  

 3ص                 (اٌهاب محمود البشٌر 
                   ركن المرأة* 
  4ص(بنت النٌل)لٌست النساء جوارى        -

  اخبار الجالٌة المصرٌة* 

        4ص                          (حسام جابر/ اعداد )
عيذ األم هل هى بذعت ام هعًٌ : صىرةالغالف *

 5ص                ( ايهاب هحوىد البشير )جويل
  6ص(أٌمن طاحون)بعض التعارٌف السٌاسٌة *
  6ص      (سامى عمارة)ملك مصر والسودان 

 )      فبراير بين األمل والفزع :قضٌة للمناقشة*

                                    7ص                            (احمدعاشور
 8ص               (ابن البشٌر) (ركن األدب )*
 الهى   ة اإلٌـمـانواحــ*

                            9ص            (اختٌار ٌوسف احمد عاشور) 
               ن غٌر عنوانصفحة م*
 10ص                        (بداللطٌف طارق ع)
  11ص                          منوعاتصفحة ال*
 (مصطفى داود  /شرافإ)

                                     

    AL BASHIR MAGAZINE 12ص                               

 Shereen 
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!!! وأَخواتيا " ُىـنَّ " :        مختارات 
بعيدَا عن اجواء السياسة المممة ىذه األيام وبعيدا عن احداث الكرة التى تسممت الى حياتنا حتى دخمت البيوت 

ومحاولة فى ترتيب موقفنا فى حربنا المقدسة فى الدفاع عن ُحرمة رسول اهلل صمى اهلل , والمكاتب وكل شيىء 
عميو وسمم ضد المسيئين والمستيزئين وعمال بنصيحة الشيوخ والعمماء فى ان يكون غضبنا لرسول اهلل غضبًا 

عاقاًل وأال ننجرف فى رد فعل يضر وال يفيد فإننى اسبح بعيدا قمياًل الى شاطىٍء آخر حيث قضية أخرى من 
ن كانت شكاًل بعيدة عن موضوع اإلساءة لرسول اهلل ولكنيا فى ُلب الموضوع  وىى قضيٌة كتب فييا , قضايانا وا 

وىى ىل نحُن كشرقيين وعرب قوم ذكوريون ؟  وىل لغتنا العربية لغة ,الكثيرون وتبناىا األكثر من الكتاب 
ذكورية ؟ والطريف أننى سمعت برنامجا إذاعيا تتكمم فيو إحدى النساء الداعيات لتحرير المرأة تقول ان المغة 

ان  (والكالم لؤلخت السايقة )فى حين , يتكمم بمسان الرجال والنساء " ىم" العربية لغة ذكورية ألن الضمير 
ال يتكمم إال بمسان النساء والحقيقة أننى وجدت ىذه الروح فى كل النساء الآلتى ينادين بالمساواة  (ُىنَّ )الضمير 

بين الرجل والمرأة وىى روح تعبر عن حساسية مفرطة لديين وأنين ينظرن الى كل ما يخص النساء والرجال 
بحساية خاصة وىى نقطة اولية تثبت عكس ما ينادين بو فاالنسان الحر الطبيعى ال ينظر بيذه الحساسية التى 

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

فالمقعد ُصنع لمقعود عميو والسمم ُصنع لمصعود عميو واليد ُخمقت لوظيفتيا واألرجل ُخمقت لممشى بيا , وظيفتو 
فمو وجدنا من ينادى بمساواة األيدى باألرجل ورأينا جميع الناس تمشى عمى ايدييا وتسمم بأرجميا ألصبح العالم 

و ليس معنى ذلك أن األيدى , مستشفًى لممجانين ولو حاول احدنا ان يسمع بعينو وأن يرى بأذنو لضحكنا عميو 
ولكن قد تكون األيدى افضل من األرجل فى السالم وقد تكون , افضل من األرجل أو أن العين أفضل من األذن 

ومن ىنا فالذكر ُخمق لوظيفة , األرجل افضل من االيدى فى المشى وىكذا كل شيىء أفضل وأجمل فيما ُخمق لو 
فندما نتكمم عن الحمل , معينة واألنثى ُخمقت لوظيفة معينة وليس معنى ذلك تفاضل الذكرعمى األنثى أو العكس 

واذا تكممنا عن السعى لمرزق والدفاع واألمن يكون الرجل ,واالنجاب وتربية األبناء  فإن المرأة ىنا ىى األفضل 
, ولكن  عند غياب االب تقوم األم بكل الواجبات وكذلك عند غياب األم يقوم األب بكل الواجبات , ىنا ىو األفضل 

وىى نعمة من اهلل تعالى عمينا ومعناىا أن المرأة قد تقوم بدور الرجل وأن الرجل قد يقوم بدور المراة وذلك طبعا 
مرأة , حسب األولويات والضروريات  ويكون السؤال ىو لماذا نطالب , فعند الحاجة ال يوجد فرق بين رجل وا 

ويكفى ان نسأل آالف البنات واألخوات واألميات ىل حقا يشعرن , بالمساواة إذا لم يكن ىناك ضرورة او ضرر 
بالظمم ويردن ان يتساوين  بالرجال ؟ واإلجابة عمى ىذا السؤال ىو أن كل بنت ترى ان  أباىا ىو اعظم الرجال  

وكل أخت ترى أخاىا ىو أعظم األخوة وكل أم ترى ابنيا ىو افضل الجميع                                                      
 ايياب محمود البشير:اختيار
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 رُكـن الـمرأة    
ليسِت النساُء جوارى  ) 

 (          وليَس الرجاُل أسياد 
كان نتيجة حتمية لعصور الجيل التى عاشتيا 
الشعوب االسالمية منذ بداية القرن الخامس 
عشر ان  سيطر فكر التخمف وتشكل العقل 

االسالمى  لدى جموع الناس عمى ان الرجل ىو 
السيد الذى يجب ان يطاع والمرأة ىى من 

الجوارى التى يجب ان تحجب عن الرؤية حفاظا 
وىى رؤية , عمييا وخوفا منيا  ومن انحرافيا 

خاطئة ومخالفة تماما لروح االسالم دين 
إن االسالم , المساواة والتفكر فى آالء اهلل 

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

او المون ولكن بالتقوى  
وجعل الحساب عمى العمل قال رسول اهلل صمى 

كمكم راع وكل راٍع مسؤل عن )اهلل عميو وسمم
إنى )إن اهلل فى كتابو العزيز يقول  .  (رعيتو

وىذا الخايفة ذكرا كان  (جاعل فى األرض خميفة
فمماذا نخالف , او انثى ال فرق بين األثنين 

قول اهلل ونفرق بين الرجل ونجعمو سيدا وبين 
!!!!!  جارية؟االمرأة ونجعمو

بنت النيل /                                   بقمم 

   أخبار الجالية المصرية

محمد حسنى مبارك بزيارة /قام الرئيس * 
ىامة لدولة قطر فى اثناء جولة لو فى منطقة 
الخميج وقد كان فى استقبالو الشيخ محمد بن 

وقد عقدا , خميفة آل ثانى امير دولة قطر 
جمسة مباحثات ىامة تتعمق بمستقبل المنطقة 

  والعالقات الثنائية بين مصر وقطر
 

تشيد الدوحة ىذه األيام العديد من * 
النشاطات الثقمفية والسياسية مما جعميا ممتقى 
العديد من نجوم السياسة فى العالم وقد شيدت 
ىذه االنشطة حضور كثير من نجوم السياسة 

فى مصر عمى رأسيم الكاتي الكبير محمد 
حسنين ىيكل والسيد عمرو موسى امين عام 
/ الجامعة العمربية والداعية االسالمى الشاب 

  عمر خالد
شارك المصريون المقيمون فى دولة قطر االىل فى * 

مصر شعور الخوف والرىبة من انتشار انفمونزا 
الطيور وتنفس الجميع الصعداء ألخباربداية انحسار 

. المرض نتيجة جيود الحكومة الشعب 
 

ر حسام جاب/ م  إعداد
نائب رئيس مجمس الجالية المصرية بالدوحة 
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              ::صورة الغالف
 

 هل هى بذعت أم هعًٌ هي الوعاًً الجويلت ؟" عيُذ األم " 

فى كل عام وفى الحادى والعشرين من شير مارس  ومنذ بداية الستينات من القرن العشرين 
عندما نادى الكاتب الكبير مصطفى أمين باالحتفال بيوم سماه عيد األم يكون بمثابة يوما 

يحتفل فيو الجميع ابناء واباء باالم  وبفضل األم عمى الجميع حتى اصبحت ىذه العادة بمثابة 
وقد القت ىذه الدعوة فبوال , عيدا قوميا لجميع المصريين بجميع طوائفيم مسممين ومسيحيين 

والطريف أن الكاتب الكبير مصطفى امين وعندما , من الجميع واستمرت حتى ىذه االيام 
غضب عميو الرئيس عبد الناصر واعتقمو فى السجن نتيجة وشاية كاد بيا اعداء وحاسدى 

أن عبد الناصر غير ,  (ويقال ان منيم الكاتب حسنين ىيكل )مصطفى امين عند عبد الناصر 
ولكن الشعب المصرى تمسك , اسم عيد األم الى عيد األسرة وذلك نكاية فى مصطفى امين 

باسم عيد األم واستمر ىذا اليوم يوما لالم حتى بعد وفاة عبد الناصر وخروج مصطفى امين 
من السجن وتولى السادات لحكم مصر فإن اسم عيد األم عاد من جديد وعادت االحتفاالت بو 

والجدير بالذكر أن الشعراء والمطربين تفننوا فى االحتفال بيذا اليوم حتى أننا جميعا نحفظعن , 
ست  )ظير قمب اغنية المطربة فايزة احمد وىى تشدو بالحان عبد الوىاب اغنيتيا الشييرة 

. عن األم والتى تذيعيا االزاعة كثيرا فى عيد األم  (الحبايب يا حبيبة
وقد تعالت نغمة من بعض المتشددين ان االحتفال بعيد االم بدعة حيث انو ال عيد لممسممين 

ورغم تسميمنا بيذا التعريف إال انو ال مانع من أن  نخصص , إال عيد الفطر وعيد الضحى 
خصوصا وان الجميع وفى خَضم انشغاليم باعباء الحياة نسوا ,يوما لتذكر األم واالحتفال بو 

                                                       .االم ونسوا االحتفال بيا 
سمير دىب ابا يزيد المحامى / بقمم                                               
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بعض التعاريف السياسية 
  .أن تكون لديك بقرتان تعطي واحدة لجارك: االشتراكية
  .أن تكون لديك بقرتان فتأخذ الحكومة االثنتين وتمنحك بعض المبن: الشيوعية
  .أن تكون لديك بقرتان فتأخذ الحكومة االثنتين وتبيع لك بعض المبن: الفاشية
  .أن تكون لديك بقرتان فتأخذ الحكومة االثنتين وتعدمك : النازية

أن تكون لديك بقرتان فتأخذ الحكومة االثنتين وتقتل واحدة وتحمب األخرى : البيروقراطية
  .وتمقي بالمبن بعيًدا

أن تكون لديك بقرتان فتبيع واحدة وتبتاع ثوًرا, من ثم ينمو القطيع فتبيعو : الرأسمالية
  .وتتقاعد معتمًدا عمى الدخل

  .أن تكون لديك بقرتان وأنت تعبدىما: شركة ىندية
  !أن تكون لديك بقرتان مجنونتان: شركة بريطانية
 أن تكون لديك بقرتان كمتاىما ذىبتا لمبايعة مبارك :شركة مصرية

ايمن طاحون :                                                         اختيار م 
__________________________________________________    

ممك مصر والسودان 
 الممك عدا مصر حكام من أي عمي يطمق لم  ( والسودان مصر ممك  ) لقب أن  .. تاريخيا والمحققة الثابتة الوقائع من

 بتعديل  1951 لسنة  176 رقم القانون بموجب  ,1951 أكتوبر  16 من اعتبارا رسميا بو سمي الذي  و فاروق

  1936 معاىدة األخيرة الوفد حكومة الغاء إثر صدر الذي  (1923 دستور  )  الدستور من  160,159 المادتين
. 1899 لمسودان الثنائي الحكم واتفاقية

 قامت بدعم انجمترا وذلك لمعارضة رغبة الممك فاروق فى دعم وحدة 1952 يوليو23ومن المعروف أن ثورة 
وادى النيل بين مصر والسودان وكان ثمن جالء انجمترا عن مصر فى معاىدة الجالء بين انجمترا والرئيس عبد 

 .1954الناصر ىو قرار انفصال مصر عن السودان فى عام 
سامى عمارة : اعداد م                                                 
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 (أحمد عاشور/ بقلم  )                                         ةقـضـٌة للـمـناقـشـ

فبراٌر بٌن األمل والفزع 
ٌوم ورغم ذلك فإنه ٌمر بصعوبة  ( 28)فبراٌر هو أقصر أألشهر سواء مٌالدٌة أو قمرٌة أو قبطٌة 

جدا ونجده ملًء بالمحن وصنوف البالء وال أدري إن كان سبب ذلك هو أنه آخر أشهر الشتاء 
وزٌادة العواصف تجعل نفسٌة اإلنسان أكثر قلق وِحدة وتخرجه من طور التفكٌر والتمهل " أمشٌر"

 نجد أنه حمل الكثٌر من القضاٌا ذات األثر 2006إلى الهٌاج والتسرع، وهذا الشهر من هذا العام 
. الكبٌر على المستوى اإلقلٌمً والدولً

بدأ الشهر بكارثة العبارة المصرٌة التً فقدت فٌها ألف وأربعمائة أسرة عائلها بعد أن كلنت تعٌش 
أمل الرخاء من اغترابه، وسمعنا الكثٌر من المآسً والقصص الدامٌة التً حطمت نفوس الكثٌر 

. ووضعت الحكومة والمسئولٌن موضع المساءلة واإلستجواب
وبسرعة كعادة مصر والمصرٌٌن جفت الدموع وعاشت الناس 
فرحةالساحرة المستدٌرة عندما فازت مصر بكؤس أفرٌقٌا لكرة 

القدم، أًي كان فالناس كانوا حقٌقة فً حاجة إلى أي وهم ٌخرج 
بهم من أعباء هذه المشاكل المتراكبة والمتراكمةعلى رأس رجل 

.  الشارع المسكٌن والمطحون وراء لقمة عٌشه
ولم تدم الفرحة فقد خرج علٌنا كاتب ساخر ٌهزأ من رسول هللا 

برسوم كارٌكاتٌرٌة على صفحات جرٌدته الدنمركٌة والتً  (ص)
هزت مشاعر المسلمٌن من مشارق األرض ومغاربها، وعمت االستنكارات، وغمرت المظاهرات 

شوارع بالد العالم، وبالتؤكٌد كان هناك الكثٌر من الضحاٌا سواًء قتلى أو جرحى، واإلعالم فً مثل 
ٌُوصى فً استغالل الماقف الستثارة البشر  هذه المصائب ال 

وكان له األثر األكبر فً رعونة التصرفات التً ال تلٌق 
. بالمسلمٌن

وٌؤتً امتحان قاٍس من رب العزة، إنه وباء انفلونزا الطٌور 
الذي أصاب البالد بكارثة حقٌقٌة أصبت الكثٌر من أُسر البسطاء 
الذٌن ٌعٌشون على ما ٌجنون من وراء عشة طٌور بسٌطة بها 

بعض الدجاج أو البط أو الحمام، وال حاجة لذكر أصحاب 
. لكن ال ٌؤس من رحمة هللا.... المحالت والعمال والسائقون و

أما على المستوى الدولً فحدث وال حرج فالكوارث تضرب الشرق والغرب، الفلبٌن واالنهٌارات 
والعراق . األرضٌة وآالف القتلى والمفقودٌن، والصراعات الدٌنٌة والطائفٌة فً نٌجٌرٌا ودارفور

 . لٌس منا ببعٌد

 وٌحتوي على افتتح متحف السادات بقاعة المعارض بالقرٌة الفرعونٌة: قٌرأت خبر أعجبنً## 
مقتنٌات المرحوم الرئٌس أنور السادات، وبه مجموعة من الصور النادرة إلى جانب العدٌد من 

 . التسجٌالت اإلذاعٌة والتلفوٌونٌة
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ابن البشير : اعداد     ما بين األربعين والخمسين  ركن األدب

!! مرحباً باألربعٌن   
مرحبًا باألربعـين     ِسُن النُّبوِة والعطاء 
إّنُو   كـالياسمين     يمنُح النفَس العطاء 
مرحبًاعـيدًاجديد     أرنـو فيـِو لمحياة 
مرحبًاعـمرًامديد     أمـؤلنُو  بالصـالة 
ربىأوزعنىالشكور   واغـفرِالذ نَب الكبير 
إنما  الدنيا  ُشرور   والذنوُب ليا  تُـشير 

 ________________________________

الخامسة واألربعون 
الخـامسة واألربعون       والعمُر يجرى والسنون                      

           واألمـُر بين  تخوٍف      أو فى رجـاٍء قد يكون 
           يارِب إنى قد دعوتُـــــَك فى َحراٍك أو ُسكون 

غِفر لُو قبَل الَمنون             فإمنح ُعبيَدَك رحمًة         وا 
           قد أسَكَرتنى غفَمتى          وانا ُتعاودنى الظنون 
            الُعمُر يجرى ُمسرعًا         فنكوُن أو قد ال نكون 
            تمضى الحياُة سريعًة        والعمُر فييا قد ييون 

 ________________________________

الَخوسىى                 

إنيا الخمسوَن  فأحذر    واخشى من سِؤ المآل                           
نَأ عـن قيٍل وقـال  فاحزِم األمـَر  تدبـر     وا 
واترِك الميو  تـَـَفكر    إنـما  العـُمُر  زوال 

إنيا الخمسون تمضى     لم تدم  َغـيَر ثَـوان 
ِعشُت فييا لسُت أدرى     أنـّما  الميو ىـوان 
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   إليــى                                 واحةااليمان

 لمن نقصد وأنت المقصود, ى لوإ    
 و إلً هي ًخىجه وأًج الوىجىد

 ومن ذا الذي يعطي وأنت صاحب الكرم والجود
 ومن ذا الذي  نسأل وأنت الرب المعبود

 ىل في الممك رٌب سواك فيدعى
 أم ىل في الممك إليا غيرك فيرجى

 أم ىل كريٌم غيرك يطمب منو العطاء
 أم ىل جواٌد سواك فيسأل منو الرضا

 أم ىل حميٌم غيرك فيسأل منو الفضل والُنعمى
 أم ىل حاكٌم سواك فترتفع إلية الشكوى

 أم ىل قادٌر غيرك فيكشف الضر والبموى
 أم ىل رءوٌف غيرك لمعبد الفقير يعتمد إلية

أم ىل مميٌك غيرك تُبسط األكف بالدعاء إال إلية 
 فميس إال كرمك وجودك لقضاء الحاجات

وليس إال فضمك إلجابة الدعوات 
يا من ال منجى وال ممجأ منو إال إليو 

يا من ُيجير وال ُيجار عميو 
  نسألك اهلل ىما أن ُتدخمنا الجنة و تجيرنا من النار 

  (يوسف احمد عاشور / اختيار م )                                                            .يا رب العالمين
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 " عنوان غٌر من صفحة "                                                            

 األصدقاء
 صذيك يرهـوـك

!!  يٌخشلك هي ضياعك ويأحي بك إلً الحياة يوٌحك شهادة هيالد جذيذة وللبا جذيذاً ودها جذيذاً وكأًك ُولذث هرة أخري 

وصديق ييدمك 
  !! ييدم بنيانك القوي ويكسر حصونك المنيعة يشعل النيران في حياتك ويعيث الخراب في أعماقك ويدمر كل األشياء فيك

وصديق يخدعك  
..  يمارس دور الذئب في حياتك يبتسم في وجيك ويخفي مخالبو عنك يثني عميك في حضورك ويأكل لحمك ميتًا إذا غبت  ...

وصديق يخذلك 
يتعامل معك بسمبية يمارس دور المتفرج عميك يتجاىل ضياعك ويسد أذنيو أمام صرخاتك وحين يحتاجك يسعى إليك بشتى الطرق  ...
  .. وحين تحتاجو يتبخر كفقاعات الماء.. 

وصديق يخدرك  
يسيطر عميك يحركك بإرادتو يحصي عميك أنفاسك يتفنن في تمزيقك فال تشعر بطعناتو وال تصحو من غفوتك إال بعد فوات األوان  

وصديق يستغمك 
يحولك إلى فريسة سيمة يجيد رسم مالمح البؤس عمى وجيو يمد لك يده بال حاجة ويتفنن في سرد الحكايات الكاذبة عميك يمنح  ...

..  نفسو دور البطولة في المعاناة ويرشحك لدور الغبي بجدارة 
وصديق يحسدك 

يمد عينيو إلى ما تممك ويتمنى زوال نعمتك ويحصي عميك ضحكاتك ويسير يعد أفراحك ويمتمئ قمبو بالحقد كمما لقاك وال يتوقف  ...
  .. ويحرقك بحسده.. فيحترق .. عن المقارنة بينك وبينو 

وصديق يقتمك  
..  وال رجوع .. يبث سمومو فيك يجردك من إنسانيتك ويزين لك الياوية ويجردك إلى طريق الندم ويقذف بك حيث ال عودة 

وصديق يسترك 
  .. يشعرك وجوده باألمان يمد لك ذراعيو يفتح لك قمبو ويجوع كي يطعمك ويقتطع من نفسو كي يغطيك

وصديق يسعدك  
  .. يشعرك وجوده بالراحة يستقبمك بابتسامة ويصافحك بمرح ويشتري لك لحظات الفرح ويسعى جاىدا إلى إختراع سعادتك

وصديق يتعسك 
يبيعك التعاسة بال ثمن ويقدم لك الحزن بال مقدمات تفوح منو رائحة اليم فال تسمع منو سوى اآله وال ترى منو سوى الدموع يتقل  ...

إليك عدوى األلم وتصيبك رؤيتو بالحزن 
ء   (مزاجي )وصديق مثل السراب 

كمما أقفيت عنو ناداك تعال وكمما أقبمت عميو عزم بالرحيل , وكل يوم لو حال جديد مرة قريب ومرة بعيد , تريده يقف بجانبك وقت 
ذا عمم أنيا مرت عميك ىذه المرحمة الصعبة بسيولة قال لماذا لم تخبرني عن حالك ولو  الضيق فقط دون عمل أي خدمة ال تجده وا 

                     عمم بحالك لتجاىمك وكأنو لم يسمع أي خبر عن حالك وىو يتابع أخبارك أول بأول

طارق عبذ اللطيف. م  
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     داود هصطفً / اعذاد       الوٌىعاث صفحت      

 انصر نبيك يا مسمم

 (صمى اهلل عميو وسمم)فداك انا واوالدى يارسول اهلل 
 : اعرف عدوك الحقيقى يامسمم

في تطور يظير حالة من التحدى لمعالم االسالمي الغاضب ضد الرسومات  
المسيئة لمنبي محمد صمى اهلل عميو وسمم قررت الصحف الفرنسية الدخول 

عمى خط المواجية في حالة من التضامن مع بعض الصحف الفرنسية 
والدانماركية واعتبرت الدفاع عن الحرية اىم من الدفاع عن االنبياء او 

  .االديان
 

 
 

: تأثير المقاطعة عمى المجتمع األوربى
عن مراقبين لتطورات األحداث في جريمة االعتداء عمى  (المصريون)نقل موقع 

حرمة النبي محمد صمى اهلل عميو وسمم في بعض الصحف األوربية أن اتساع 
دائرة النشر يرتبط بجيود استخباراتية مكثفة في بعض عواصم االتحاد األوربي 

لتخفيف الضغط عن الدنمارك , بعد أن اعترفت مفوضية االتحاد بعجزىا عن وقف 
موجة المقاطعة أو التورط في األزمة بشكل مباشر وعمني , في حين اعتبرت 
أوساط ثقافية أن ىذه األزمة قد تمثل تحوال خطيرا في البنية الثقافية لممجتمع 
الغربي , ألنيا تفتح عمى نطاق واسع أبواب الجدل حول المحرمات في اإلعالم 

الغربي , ألن بعض األصوات الغربية بدأت تطرح اآلن تساؤالت حول النفاق األوربي فيما يتعمق بقضية 
حرية التعبير , ألن ىناك محرمات حقيقية ال يستطيع اإلعالم الغربي انتياكيا أو االقتراب منيا , فيل 
ستستمر قضايا من مثل اليولوكوست والشخصية الييودية عمى سبيل المثال محرمة عمى االستيزاء 

ال أحد فوق النقد " األلمانية " دي فيمت " والسخرية في اإلعالم األوربي أم أن العبارة التي نشرتيا صحيفة 
سوف تشمل ىذه المحرمات , وأكدت ذات المصادر أن الثقافة األوربية مقبمة عمى " والسخرية في أوربا 

 .تحول تاريخي بفعل ىذه الحادثة , فيما يتعمق بقضية حرية التعبير وحدودىا 
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Poems 
 
My favorite poem is called “Midnight” and is written by 

Samuel Taylor Coleridge.  

It is about the mystery and beauty of a peaceful midnight. 

The thing I like about it is the way the poet describes 

everything so vividly by using a lot of metaphors. Some 

striking words are used. For examples when he describes 

the thunder. There are also some unusual ideas such as the 

frost at first is simple but afterwards it gets complicated. 

The poem appeals to the sense of sight by describing many 

of the colours of a midnight. For example shallow water is 

always a light blue but in deep ends it gets darker. The 

poem makes me think of how amazing midnights are and how 

beautiful the sights may be. When I first read it I felt 

moved by the way the poet described everything so 

magically especially when he describe the sea as space. 

What the poet really wants to say is that nothing is simple 

in the midnight. I think the poem is very enjoyable to read 

and you can learn something from it.     
By : Shereen 


