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 (ػٕذِب طجذ اٌشؼزاٜٚ شىزاً هلل فٝ اػمبة ٔىظخ ١ٔٛ٠ٛ )

_____________________________ ________________

 

         كلمة العدد!!!!!!                        ما أشبو اليوَم بالبارحة      *  

             قضٌة للمناقشة                                  نظرة إلى لغتنا العربٌة   *      
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: ددلعاةمكل 
                     !!!ما أشبو اليوَم بالبارحة

 
تواجو مصر ىذه األيام احداثا وظروفا خطيرة 

فمن مصائب وويالت كحادثة غرق العبارة 
وىروب الجناة واحداث القضاة ومشاكميم 

ومظاىرات المعارضين وتعامل األمن المبالغ 
والحقيقة فإن , فيو معيم وغيره من األحداث 

مصر مستيدفة من اعدائيا لمنيل من أمنيا 
وامانيا والحقيقة ايضا ان الشعب المصرى 

شعب صبور ولكنو عندما يغضب يثور 
ولكنو ايضا شعب متحضر فاىم , كالبركان 

لالحداث وعاشق لبمده مصر بمد ام الحضارات 
وما اشبو , وىى الحضارة المصرية القديمة 

 67اليوم بالبارحة عندما حدثت نكسة يونيو
واعتقد العالم ان مصر سوف تثور عمى 
زعامتيا بعد احداث النكسة ولكن الشعب 

المصرى االصيل التف حول زعامتو فى احداث 
التاسع والعاشر من يونيو وىب مناديا لمدفاع 

فيل , عن مصر حتى تقوم من كبوتيا 
سيفعميا الشعب مرة اخرى وييب فى وجو 
اعدائو من الخارج وىو يمتف حول زعامتو 

 !!!!!!!!!!!مناديا تحيا مصر 

 
 
 

هذا العدد إقرأ فى 
   بقلم !!ما أشبو اليوَم بالبارحة الـعددكـلـمة *

 2ص                                 رئٌس التحرٌر

 وذثخ أفٍٛٔشا اٌط١ٛر : مختارات *  
 3ص                       ياسر حمدان       / إعداد م

  اخبار الجالٌة المصرٌة* 

        4ص                        (حسام جابر/ اعداد )

اسرائيل الكيرى فى اعقاب   :طٛرحاٌغالف *
 5ص                          67نكسة يونيو

   ملحمة جلجامشدراسات  *
 6ص (                       عمروعاشور/م)

 ( جمال النساء ) لك ٌا سٌدتى
 7ص                       (سامى عمارة/م )

فكرى /بقلم  (الموت فى المنافى )   ركن األدب*

 7ص                        (جرٌدة الراٌة )كرسون
 نظرة إلى لغتنا العربٌة: قضٌة للمناقشة*
                                    8ص                          (احمدعاشور)

                            9ص     اعجاز القرآنة اإلٌـمـانواحــ*

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

   AL BASHIR MAGAZINE 
 12ص

SHEREEN                     
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 :مختارات 

وذثخ أفٍٛٔشا اٌط١ٛر 
!!  حالة 86 ىي 2006 الى عام 1997ىل تعمم أن عدد الوفيات بسبب ىذا المرض من عام 

 !!فقط
 !! نعم الرشح او الزكام قد مات اآلالف!! ىل تعمم أن في امريكا وحدىا وبسبب الرشح

 !! ىل تعمم انو وبسبب مرض السل يموت المماليين سنوياً 
 سنويًا بسبب مرض االيدز؟؟ قل لي كم شخص يموت

 !! ىل تعمم أن الطائر المريض بيذا المرض ال يقوى لمتابعة سفره واالنتقال لبمد جديد
 لمدة ثالث ثواني 57ىل تعمم أن الفيروس المسبب النفمونزا الطيور ىش جدًا ويموت بدرجو حرارة 

وىل تعمم أن أغمب اإلصابات والوفيات من دول اسيا مثل الصين مثاًل لكون !!!نعم فقط!! فقط 
ىل تعمم أنو وفي مصر عمى سبيل المثال خمسة ماليين عائمة !!طعاميم غير مذبوح وغير مطبوخ 
فإن سمعت عن حالة إصابة أو موت فيرجى منك )تربي الدواجن عمى اسطح منازليا 

ىل تعمم أن شركة روش الدوائية االمريكية والتي اغمب اسيميا لوزير الدفاع , واخيراً !!(اخباري
االمريكي دونالد رامسفيمد قد وقعت عقد احتكار تصنيع الدواء المعالج ليذا المرض حتى عام 

 !!  ىل تظن بأن الدواء سيحقق مبيعات عالية من دون دعاية واعالن2016
ىل فكرت لما اقيمت جنازة عالمية لمطفل التركي المتوفى بيذا المرض وتم نقميا عمى القنوات 

الفضائية واالخبارية ولم تفكر حتى في الماليين والماليين من االطفال الذين توفوا بمرض االيدز 
رغم أن موت الطفل التركي كان ناجمًا عن الجيل والفقر فمقد خبأ والد ىذا الطفل دواجنو )!! مثال

 .(في بيتو واسكنيم مع اوالده خشية أن تقتميم السمطات المختصة 
.. يبيع حياة الناس .. عن كل حاقد كفور .. بكل خبر منقول . وعدم الذىول ..يرجى فتح العقول 

قد خضع لقانون  .. طالما أن اكمكم.. كموا واشربوا ىنيئًا لكم وعميكم . من اجل حفنة من المال
والسالم . فكان لمداء دواء .. ومر بنار الشواء ..وذبح بالحالل .. الرحمن 

 ياسر حمدان       / إعداد م                                        
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                             أخبار الجالية المصرية

: إلى عمالء البورصة -
ٌشغل الملف النووي اإلٌرانً حٌزاً كبٌراً من التفكٌر على مستوى الخلٌجً، ووزراء مجلس  -

. التعاون الخلٌجً ٌدعون إلى حل سلمً لهذا الملف الشائك
 

 ولم ٌكن أحد من الطلبة 31.05.2006ظهرت نتٌجة الثانوٌة العامة القطرٌة األربعاء  -
 .المصرٌن فً قائمة األوائل كعهدنا السابق، أرجو أن أكون مخطئ

 

 9 والتً تبدأ الجمعة 2006فً إطار استعدادات أسبانٌا لمبارٌات كأس العالم لكرة القدم  -
، رغم أن الفرٌق المصري كان 2/0ٌونٌو فً مٌونخ بألمانٌا، فاز منتخبها على منتخب مصر 

 . نداً قوٌاً لنظٌره األسبانً وكان من المكن أن ٌعمل شًء لوال إهمال الحضري
 

 

 2000بدأ الحكومة المصرٌة إعداد مشروع لخفض متوسط الضرٌبة الجمركٌة على حوالً  -
 سلعة وصنف 1500، وخفض الضرٌبة الجمركٌة على % 5.6إلى % 9صنف وسلعة من 

 .فقط، نرجو أن تكون السٌارات ضمن ما ٌشملها التخفٌض% 40إلى % 44، % 104من 
 

أكد الدكتور محمد عمارة وجوب عودة الكنٌسة : 6562فً جرٌدة الشرق القطرٌة العدد  -
المصرٌة لدورها التارٌخً الحقٌقً واالبتعاد عن النشاط السٌاسً معتبراً أن تدخلها فً 

السٌاسة أدى إلى توترات طائفٌة، وإذا كان هناك مشاكل للمسٌحٌٌن البد أن تناقش 
 .كمواطنٌن، وقال إن أي نزاع بٌن مسلم ومسٌحً ٌصور على أنه فتنة طائفٌة

ورأى أن مصر عاشت دون توترات طائفٌة حتى تولى البابا شنودة الثالث البابوٌة عام 
، وكان أول من قدم للحكومة مطالب سٌاسٌة للكنٌسة المصرٌة، رغم أن المسٌحٌة 1971

تجعل مال قٌصر لقٌصر ومال هللا هلل، كما تحدث عن حادثة الخانكة وتحوٌل جمعٌة إلى 
وذكر أن الطوائف .  للقساوسة بالمظاهرة والموت خٌر من الرجوع علٌههكنٌسة ومطالبت

ر . المسٌحٌة فً مصر أكثر من عشر طوائف وال توجد أي مشاكل إال مع األرثوذكس كما ذكَّ
. بحكم مجلس الدولة فً قضٌة البابا شنودة جاء فٌه أنه حول الكنٌسة إلى دولة داخل دولة
ولٌست كل التٌارات األرثوذكسٌة متطرفة ولكن هناك تٌاراً مخلصاً ٌتزعمه البطرٌرك متى 

 . المسكٌن ولكنهم مقموعون

هدى سلطان عن عمر /  انتقلت الى رحمة هللا تعالى بعد حٌاة فنٌة حافلىة الفنانة القدٌرة  -
محمد فوزى وللفنانة القدٌرة رصٌد كبٌر من /ٌناهز الواحد والثمانٌن عاما وهى اخت الفنان 

  .الحب واالحترام عند جماهٌر الفن العربى

حسام جابر /                                                                            إعداد  ميندس 

                                                             نائب رئيس مجمس الجالية المصرية فى الدوحة 
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عندما سجد الشعراوى شكرا هلل ) :  صورة الغالف  
(!!!!                       فى اعقاب نكسة يونيو  

 والتى سميت بالنكسة 1967تمُر  ىذه األيام ذكريات مريرة عمى العرب والمسممين أال وىى ذكرى اليزيمة النكراء فى عام 
حيث احتمت اسرائيل شبو جزيرة سيناء المصرية كاممة وىى تساوى مايقرب   (1967" حزيران"نكسة الخامس من يونيو)

من ثمث مساحة مصر واحتمت مرتفعات الجوالن السورية االستراتيجية واحتمت ما تبقى من ارض فمسطيسن التاريخية 
وفى ىذه الحرب , كما انيا دخمت المسجد األقصى واصبح منذ ىذا التاريخ األسود تحت االحتالل الصييونى  (الضفة وغزة)

, اصبحت حدود اسرائيل من نير االردن شرقا الى قناة السويس غربا ومن مرتفعات الجوالن شمااًل الى شرم الشيخ جنوبًا 
إن خطة  )والعجيب بل واالعجب أن موششديان وزير الدفاع االسرائيمى فى ذلك الوقت عمق عمى ىزيمة العرب النكراء قائالً 

وىو تعميق مرير ولكنو صحيح فحالة العرب قبل  (!!! ولكن العرب ال يقرؤون 1967 ىى خطة حرب عام 1956حرب عام 
 كانت مزرية فالعرب كانوا منقسمين متحاربين تفتك بيم الخالفات بين فريقين فريق يقوده الرئيس جمال عبد 76حرب 

الناصر ومعو زعماء االنقالبات فى الدول العربية تحوط بيم احالم الزعامة والقوة العربية ومحاربة االستعمار وبين فريق من 
المموك واالمراء العرب الذين ال يرون فى اليتافات ومحاربة الغرب فائدة ترجى والحقيقة ان معظم الجماىير العربية كانت 

وراء فريق عبد الناصر نيتف باسمو وتحمم معو بالزعامة والقوة وىى تنتشى وكأنيا فى حالة سكر وىى تغنى اغانى 
وفد حانت لمرئيس عبد الناصر فرصة تاريخية كأى زعيم شعبى وكان يمكنو ان  (...يا جمال يا حبيب الماليين  )الفرحةقائمة

يقود المنطقة العربية الى قفزة جبارة فى طريق الحضارة والتقدم ولكنو ولالسف انشغل باوىام الزعامة وتمسك بشكميات 
وىذا ىو الفخ ,وانخرط فى صراعت ال مجال ليا وانيك قواه فى حروب لم يكن مستعدا ليا  (كعادة العرب)ومظيريات القوة 

صراعات مع االخوان المسممين وقوى التحرر فى  )الذى نصبو اعداء عبدالناصر لو بأن ادخموه فى صراعت داخمية فشمصر 
وصراعات مع جيرانو من العرب الذين اطمق عميو قوى التخمف وصراعات مع الغرب وامريكا ونسى فى كل ىذا واجبو  (مصر

االساسى من بناء الوطن وحمايتو فكان السوس ينخر فى كيانو الداخمى وكانت النتيجة الحتمية ىى النكسة بكل سوادىا 
وسوف يروى التاريخ اىوال واىوال , والحقيقة ان كممة نكسة تسمية كاذبة فما حدث كان ىزيمة نكراء ومصيبة شنعاء 

ونعود الى عنوان . والثابت ان عبد الناصر يتحمل وحده مسؤلية اليزيمة وما تبعيا من مصائب 1967ماحدث فى حرب 
المقال وىو ان الشيخ الشعراوى وكان يعمل فى الجزائر وعندما سمع بنبأ اليزيمة حزن عمى احوال المسممين وعمى دخول 
الييود المسجد االقصى ولكنو بعد ذلك قام وسجد هلل شكرا وقال ان ىذه النكسة ىى جرس تنبيو من اهلل لنا وسوف نفيق 

وقد تحقق ما تنبأ بو الشعراوى وكانت , من كبوتنا ونصحح اخطائنا ونحرر ارضنا بعد ان نعود الى اهلل سبحانو وتعالى
إن المتتبع لالخبار . برىانًا عمى ذلك1973(تشرين)النكسة سببا لمجميع لتصحيح االخطاء وجاء نصر العبور فى اكتوبر 

فى المنطقة العربية ىذه االيام وخصوصا فى فمسطين وما حوليا من بالد مصر وسوريا ولبنان والعراق يشعر وكاننا عمى 
فيل ستكون ىناك نكسة قادمة؟؟؟ وىل , اعتاب نكسة اخرى فالعرب منقسمين متفرقين واعدائيم يعيثون فساد فى ارضيم 

ىذه النكسة ستكون جرس تنبيو لمعرب كى يصححوا اخطائيم ؟؟؟ وىل سيكون ىناك انتصارا عربيا قادما قريبا؟؟واذا كانت 
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .........ىذه التحميالت صادقة فأين الشعراوى الذى سيسجد هلل شكرا 
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 ٍِذّخ جٍجبِش                                                            : دراسات

 َ 1853 ٌٛدب ؽ١ٕ١ب اوزشفذ ٤ٚي ِزح ػبَ 11ٟ٘ ٍِذّخ طِٛز٠خ ِىزٛثخ ثخؾ ِظّبرٞ ػٍٝ  (أٚ ٍِذّخ وٍىبِش)ٍِذّخ جٍجبِش 

فٟ ِٛلغ أصزٞ اوزشف ثبٌظذفخ ٚػزف ف١ّب ثؼذ أٔٗ وبْ اٌّىزجخ اٌشخظ١خ ٌٍٍّه ا٢شٛرٞ آشٛرثب١ٔجبي فٟ ١ٕٜٔٛ فٟ اٌؼزاق ٠ٚذزفع 

ا٤ٌٛاح ِىزٛثخ ثبٌٍغخ ا٤وبد٠خ ٠ٚذًّ فٟ ٔٙب٠زٗ رٛل١ؼب ٌشخض . ثبالٌٛاح اٌط١ٕ١خ اٌزٟ وزجذ ػ١ٍٙب اٌٍّذّخ فٟ اٌّزذف اٌجز٠طبٟٔ

 .اطّٗ ش١ٓ ئ١مٟ ئ١ٕٟٔٛ اٌذٞ ٠زظٛر اٌجؼغ أٔٗ وبرت اٌٍّذّخ اٌزٟ ٠ؼزجز٘ب اٌجؼغ ألذَ لظخ وزجٙب اإلٔظبْ

.  طٕخ لجً ا١ٌّالد٠2100ؼزمذ أْ إٌظخخ ا٤وبد٠خ ِٓ اٌٍّذّخ اٌزٟ رُ اٌؼضٛر ػ١ٍٙب ِظزٕذح ػٍٝ ٔظخخ طِٛز٠خ ٠زجغ ربر٠خٙب إٌٝ    

 رُ اٌؼضٛر ػٍٝ ٌٛدخ أخزٜ ٠ؼزجز٘ب اٌجؼغ رىٍّخ ٌٍٍّذّخ ٚاٌجؼغ ا٤خز ٠ؼزجزٖ ػّال ِظزمال 11ثؼذ طٕٛاد ِٓ اوزشبف ا٤ٌٛح 

رُ رزجّخ اٌٍّذّخ ٤ٚي ِزح إٌٝ اإلٔى١ٍش٠خ فٟ طٕٛاد رٍذ ػبَ . ٚلظخ أخزٜ ٤ٔٗ وزت ثبطٍٛة اخز ٚف١ٗ ال٠شاي أٔى١ذٚ ػٍٝ ل١ذ اٌذ١بح

.  1876َ َ ِٓ لجً جٛرط ط١ّش اٌذٞ وبْ ػبٌُ آصبر ِزخظض فٟ اٌّزدٍخ ا٤شٛر٠خ فٟ اٌزبر٠خ اٌمذ٠ُ ٚاٌذٞ رٛفٟ ػبَ 1870

اٌذٞ وبْ ٚاٌذٖ ثشزا فب١ٔب ٚٚاٌذرٙآٌٙخ خبٌذح ٚثظجت اٌجشء (اطً رظ١ّخ اٌؼزاق )رجذأ اٌٍّذّخ ثبٌذذ٠ش ػٓ جٍجبِش ٍِه أٚرن 

فٟ اٌٍّذّخ ٔزٜ أْ جٍجبِش ٌُ ٠ىٓ ٍِىب ِذجٛثب ِٓ لجً طىٕخ أٚرن د١ش وبٔذ . اٌفبٟٔ ِٓ دِٗ ٠جذأ ثبدران دم١مخ أٔٗ ٌٓ ٠ىْٛ خبٌذا

ٌٗ ػبدح ط١ئخ ٚ٘ٛ ِّبرطخ اٌجٕض ِغ وً ػزٚطخ جذ٠ذح فٟ ١ٌٍخ دخٍزٙب لجً أْ ٠ذخً ثٙب اٌؼز٠ض ٚوبْ ٠ججز إٌبص ػٍٝ ثٕبء طٛر 

لبَ إٌبص ثبٌذػبء ِٓ ا٢ٌٙخ ثؤْ ٠جذ ٌُٙ ِخزجب ِٓ ظٍُ جٍجبِش فبطزجبة ا٢ٌٙخ ٚلبِذ ادذٜ االٌٙبد ٚاطّٙب .ػخُ دٛي أٚرن

أرٚرٚ ثخٍك رجً ٚدشٟ وبْ اٌشؼز اٌىض١ف ٠غطٟ جظذٖ ٠ٚؼ١ش فٟ اٌجز٠خ ٠بوً االػشبة ٠ٚشزة اٌّبء ِغ اٌذ١ٛأبد أٞ أٔٗ وبْ 

ػٍٝ إٌم١غ رّبِب ِٓ شخظ١خ جٍجبِش ٠ٚزٜ ثؼغ اٌّذ١ٍٍٓ أْ ٕ٘بن رِٛسا إٌٝ اٌظزاع ث١ٓ اٌّذ١ٔخ ٚد١بح اٌّذْ اٌذٞ ثذأ 

٠ذبٚي جٍجبِش دائّب اٌم١بَ  .اٌظِٛز٠ْٛ ثبٌزؼٛد ػ١ٍٗ رذر٠ج١ب ثؼذ أْ غبدرٚا د١بح اٌجظبؽخ ٚاٌشراػخ اٌّزّضٍخ فٟ شخظ١خ أٔى١ذٚ

ثؤػّبي ػظ١ّخ ٌىٟ ٠جمٝ اطّٗ خبٌذا ف١مزر فٟ ٠َٛ ِٓ ا٠٤بَ اٌذ٘بة إٌٝ غبثخ ِٓ أشجبر ا٤رس ٠ٚمطغ ج١ّغ أشجبر٘ب ٌٚىٟ ٠ذمك ٘ذا 

ِٚٓ اٌجذ٠ز ثبٌذوز أْ غبثخ ا٤رس وبْ اٌّىبْ . ٠جت ػ١ٍٗ اٌمؼبء ػٍٝ دبرص اٌغبثخ اٌذٞ ٘ٛ ِخٍٛق ػخُ ٚلج١خ ٚاطّٗ ِ٘ٛجبثب

٠جذأ جٍجبِش ٚأٔى١ذٚ ردٍزّٙب ٔذٛ غبثبد .اٌذٞ ٠ؼ١ش ف١ٗ ا٤ٌٙخ ٠ٚؼزمذ أْ اٌّىبْ اٌّمظٛد ٠مغ ا٤ْ فٟ ِٕطمخ ث١ٓ إ٠زاْ ٚاٌجذز٠ٓ

أشجبر ا٤رس ثؼذ دظٌّٛٙب ػٍٝ ِجبروخ شّش إٌٗ اٌشّض اٌذٞ وبْ أ٠ؼب إٌٗ اٌذىّخ ػٕذ اٌجبث١١ٍٓ ٚاٌظِٛز١٠ٓ ٚ٘ٛ ٔفض اإلٌٗ اٌذٞ 

ٔشب٘ذٖ فٟ ِظٍخ دّٛراثٟ اٌّشٙٛرح ٚ٘ٛ ٠ٕبٚي اٌشزائغ إٌٝ اٌٍّه دّٛراثٟ ٚأصٕبء اٌزدٍخ ٠زٜ جٍجبِش طٍظٍخ ِٓ اٌىٛاث١ض 

ٚا٤دالَ ٌىٓ أٔى١ذٚ اٌذٞ وبْ فٟ لزارح ٔفظٗ ِزخٛفب ِٓ فىزح لزً دبرص اٌغبثخ ٠طّؤْ جٍجبِش ثظٛرح ِظزّزح ػٍٝ أْ أدالِٗ 

ػٕذ ٚطٌّٛٙب اٌغبثخ ٠جذآْ ثمطغ أشجبر٘ب ف١مززة ِّٕٙب دبرص اٌغبثخ ِ٘ٛجبثب ٠ٚجذأ لزبي ػ١ٕف ٌٚىٓ .رذًّ ِؼبٟٔ إٌظز ٚاٌغٍجخ

اٌغٍجخ رىْٛ ٌجٍجبِش ٚأٔى١ذٚ د١ش ٠مغ ِ٘ٛجبثب ػٍٝ ا٤رع ٠ٚجذأ ثبٌزٛطً ِّٕٙب وٟ ال ٠مزالٖ ٌٚىٓ رٛطٍٗ ٌُ ٠ىٓ ِجذ٠ب د١ش أجٙش 

أصبر لزً دبرص اٌغبثخ غؼت آٌٙخ اٌّبء أ١ًٍٔ د١ش وبٔذ أ١ًٍٔ ٟ٘ ا٢ٌٙخ اٌزٟ أٔبؽذ ِظؤ١ٌٚخ . اإلصٕبْ ػٍٝ ِ٘ٛجبثب ٚأرد٠بٖ لز١ال

ثؼذ ِظزع دبرص اٌغبثخ اٌذٞ وبْ ٠ؼزجز ٚدشب ِخ١فب ٠جذأ اطُ جٍجبِش ثبالٔزشبر ٠ٚطجك شٙزرٗ ا٢فبق .دزاطخ اٌغبثخ ثِٙٛجبثب

فزذبٚي ا٢ٌٙخ ػشزبر اٌزمزة ِٕٗ ثغزع اٌشٚاط ِٓ جٍجبِش ٌٚىٓ جٍجبِش ٠زفغ اٌؼزع فزشؼز ػشزبر ثبإل٘بٔخ ٚرغؼت غؼجب 

شذ٠ذا فزطٍت ِٓ ٚاٌذ٘ب آٔٛ، إٌٗ اٌظّبء، أْ ٠ٕزمُ ٌىجز٠بء٘ب ف١مَٛ آٔٛ ثئرطبي صٛر ِمذص ِٓ اٌظّبء ٌىٓ أٔى١ذٚ ٠زّىٓ ِٓ االِظبن 

ثؼذ ِٛد أٔى١ذٚ ٠ظبة جٍجبِش ثذشْ شذ٠ذ ػٍٝ طذ٠مٗ اٌذ١ُّ د١ش ال ٠ز٠ذ أْ  .ثمزْ اٌضٛر ٠ٚمَٛ جٍجبِش ثبإلجٙبس ػ١ٍٗ ٚلزٍٗ

٠ظذق دم١مخ ِٛرٗ ف١زفغ أْ ٠مَٛ أدذ ثذفٓ اٌجضخ ٌّذح أطجٛع إٌٝ أْ ثذأد اٌذ٠ذاْ رخزط ِٓ جضخ أٔى١ذٚ ف١مَٛ جٍجبِش ثذفٓ 

ثبإلػبفخ إٌٝ دشْ جٍجبِش . أٔى١ذٚ ثٕفظٗ ٠ٕٚطٍك شبردا فٟ اٌجز٠خ خبرط أٚرن ٚلذ رخٍٝ ػٓ ص١بثٗ اٌفبخزح ٚاررذٜ جٍٛد اٌذ١ٛأبد

ٍْ ٚال  ػٍٝ ِٛد طذ٠مٗ اٌذ١ُّ أٔى١ذٚ وبْ جٍجبِش فٟ لزارح ٔفظٗ خبئفب ِٓ دم١مخ أٔٗ الثذ ِٓ أْ ٠ّٛد ٠ِٛب ٤ٔٗ ثشز ٚاٌجشز فب

ٌىٟ ٠جذ جٍجبِش طز اٌخٍٛد ػ١ٍٗ أْ ٠جذ االٔظبْ اٌٛد١ذ . ثذأ جٍجبِش فٟ ردٍزٗ ٌٍجذش ػٓ اٌخٍٛد ٚاٌذ١بح ا٤ثذ٠خ. خٍٛد إال ٣ٌٌٙخ

اٌذٞ ٚطً إٌٝ رذم١ك اٌخٍٛد ٚوبْ اطّٗ أٚرٕبثشزُ ٚاٌذٞ ٠ؼزجزٖ اٌجؼغ ِشبثٙب جذا أْ ٌُ ٠ىٓ ِطبثمب ٌشخظ١خ ٔٛح فٟ ا٤د٠بْ 

جٍجبِش وبْ ِظزا ػٍٝ طؼ١ٗ فٟ اٌٛطٛي إٌٝ أٚرٕبثشزُ ٌّؼزفخ طز اٌخٍٛد فزمَٛ ط١ذٚرٞ ثئرطبي . ا١ٌٙٛد٠خ ٚاٌّظ١ذ١خ ٚاإلطالَ

جٍجبِش إٌٝ اٌّؼذاٚٞ، أٚرشٕجٟ، ١ٌظبػذٖ فٟ ػجٛر ثذز ا٤ِٛاد ١ٌظً إٌٝ أٚرٕبثشزُ اإلٔظبْ اٌٛد١ذ اٌذٞ اطزطبع ثٍٛؽ 

ػٕذِب ٠جذ جٍجبِش أٚرٕبثشزُ ٠جذأ ا٤خ١ز ثظزد لظخ اٌطٛفبْ اٌؼظ١ُ اٌذٞ دذس ثبِز ا٢ٌٙخ ٚلظخ اٌطٛفبْ ٕ٘ب شج١ٙخ جذا .اٌخٍٛد

ثؼذ أْ الدع أٚرٕبثشزُ إطزار . ٚلذ ٔجٝ ِٓ اٌطٛفبْ أٚرٕبثشزُ ٚسٚجزٗ فمؾ ٚلزرد ا٢ٌٙخ ِٕذُٙ اٌخٍٛد، ثمظخ ؽٛفبْ ٔٛح

رشؼز سٚجخ أٚرٕبثشزُ ثبٌشفمخ ػٍٝ جٍجبِش فزذٌٗ . إ، جٍجبِش فٟ طؼ١ٗ ٔذٛ اٌخٍٛد لبَ ثؼزع فزطخ ػٍٝ جٍجبِش ١ٌظجخ خبٌذا

٠غٛص جٍجبِش فٟ أػّبق اٌجذز ، ػٍٝ ػشت طذزٞ رذذ اٌجذز ثئِىبٔٗ إرجبع اٌشجبة إٌٝ جٍجبِش ثؼذ أْ فشً ِظؼبٖ فٟ اٌخٍٛد

ثؼذ دظٛي جٍجبِش ػٍٝ اٌؼشت اٌظذزٞ اٌذٞ ٠ؼ١ذ ٔؼبرح اٌشجبة ٠مزر أْ ٠ؤخذٖ إٌٝ أٚرن .٠ٚزّىٓ ِٓ الزالع اٌؼشت اٌظذزٞ

١ٌجزثٗ ٕ٘بن ػٍٝ رجً ؽبػٓ فٟ اٌظٓ لجً أْ ٠مَٛ ٘ٛ ثزٕبٌٚٗ ٌٚىٓ فٟ ؽز٠ك ػٛدرٗ ٚػٕذِب وبْ ٠غزظً فٟ إٌٙز طزلذ اٌؼشت 

 .إدذٜ ا٤فبػٟ ٚرٕبٌٚزٗ فزجغ جٍجبِش إٌٝ أٚرن خبٌٟ ا١ٌذ٠ٓ فٟ إٌٙب٠خ رزذذس اٌٍّذّخ ػٓ ِٛد جٍجبِش ٚدشْ أٚرن ػٍٝ ٚفبرٗ

 ػّزٚ ادّذ ػبشٛر/ اخز١بر َ                                                                                                                         

http://ar.wikipedia.org/wiki/1853
http://ar.wikipedia.org/wiki/1853
http://ar.wikipedia.org/wiki/1870
http://ar.wikipedia.org/wiki/1876
http://ar.wikipedia.org/wiki/1876
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 جمال النساء   :لِك يا سيدتى 

 يقال إن جمال النساء ثالثة

 جمال ال يراة إال قمب الرجل

جمال تراة العيون وال تشعر بة القموب  
 جمال ينقص ويزيد وفقا إلىتمام المرأة 

  بزينتيا وعنايتيا بنفسيا

 وقموب النساء ثالثة

 قمب يستيدف عقل الرجل

 قمب يستيدف جيب الرجل 

 قمب ينفتح ألي رجل 

 أما عن عقول النساء فأربعة

 عقل يفكر ويعمل

 عقل يفكر وال يعمل 

 عقل يعمل دون أن يفكر 

عقل ال يعمل وال يفكر 
 وسئمت أعرابية متقدمة في السن

  وقد أحتفظت بنضارة شبابيا

 وروعة جماليا وبياء حسنيا وىيئتيا 
 أي مواد التجميل تستعممين ؟؟؟

 الحق والصدق: أستخدم لشفتاي : فأجابت

 الرحمة والشفقة: ولعيني  الصالة: ولصوتي 

 اإلستقامة: ولقوامي  اإلحسان: وليدي 
    الحب: ولقمبي 

 سامى عمارة   / إختيار م

   ركن األدب
  الموت فى المنافى

 
بعيدًا عن جغرافية الوالدة 

التى شيدت الصرخة األولى لمميالد 
أنت فى منفى 

بعيدًا عن مناخات التشكل المتبادل بين وجيك ووجوه 
األصدقاء االثيرة انت فى منفى 

بعيدًا عن شواىد ىواك فى وجو إمرأة  
وعصافير وطٍن وحضن شجرة 

 أنت فى منفى
بعيدًا عن خبز أمكورائحة ثياب أبيك وسواعد إخوانك 

أنت فى منفى 
   *****

ما أصعب الموت فى المنافى 
حيث تعود األمانى الى الوطن موؤدة فى صندوق 

تحوم حوليا الحمائم الذبيحة 
تضرب بأجنحتيااليواء كمطم النساء 

والناس فى بالىة ال يعبأون 
ينصرفون ألعماليم تممؤىم األمانى 

فكما خرجوا من فيمم ىزلشميعمموا إن فالنًا قد مات 
خرجوا من الجنازة لفيمم آخر ىزلى 
فكم تدفع الحاجة لمزيد من المنافى 

حتشيبتعد الناس عن ذواتيم 
 (جريدة الراية )فكرى كرسون / بقمم          
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 (أحمد عاشور/ بقلم  )                                          ةقـضـٌة للـمـناقـشـ

نظرة إلى لغتنا العربٌة  
 اللغة هً وعاء الفكر،ومرآة الحضارة اإلنسانٌة التً تنعكس علٌها وسائل التخاطب والتواصل السهل :مقدمة

هً األداة التً ٌتفاهم بها اإلنسان مع غٌره من أفراد مجتمعه فً  (مسموعة أو مكتوبة)بٌن البشر، واللغة 
جمٌع المواقف الحٌاتٌة المختلفة، فبها ٌعبر عن أحاسٌسه وحاجاته وأفكاره، وعلٌه اهتم المجتمع باللغة وعمل 
على تطوٌرها لتتمكن من احتواء الضروري من المفاهٌم  وكل ما هو جدٌد من علوم بحثٌة إنسانٌة كانت أم 

ولغتنا العربٌة من اللغات السامٌة والتً لها أصالتها فً التارٌخ اإلنسانً، وقد شرفها عز وجل .  تطبٌقٌة
أحب اللغة :" بكالمه المقدس، فهً لغة القرآن الكرٌم، كما أحبها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم حٌث قال

، وتغنى بها الشعراء على ممر "العربٌة لثالث، ألنً عربً، والقرآن عربً، وكالم أهل الجنة عربً
: األزمنة، وكلنا ٌذكر قول الشاعر حافظ إبراهٌم على لسانها

. أنا البحر فً أحشائه الدر كامن      فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتً
فهذا التشرٌف العظٌم للغتنا ٌستوجب منا نحن العرب المسلمٌن أن نكون أهال لالهتمام والمحافظة علٌها 

. روجعلها لغة عصرٌة بكل المعاًٌ
الفرد العالِم بأكثر من لغة ٌدرك تماما مدى عظمة العربٌة ومدى غزارتها وحالوتها : مزاٌا اللغة العربٌة

: وتأثٌرها على النفس البشرٌة فهً
فٌها من الحروف المفخمة ما ال تجده فً لغات أخرى، وكل حروفها وأصواتها واضحة : لغة التفخٌم .1

صرٌحة تسمع، بعكس اللغات الغربٌة التً ٌوجد فٌها الصامت والمختفً،  
ٌُغنً عن إعادة ترتٌب الجملة  (التشكٌل)وٌظهر ذلك فً تغٌٌر حركات : لغة إٌجاز .2 آخر الكلمة 

وٌؤدي المعنى المراد، كما أنها غنٌة باألفعال وأشباه المعانً، وكثرة االشتقاق، وحروف الجر والنفً 
 .والنداء واالستفهام

لكثرة المجاز الكناٌة واالستعارة والتشبٌه، وغنٌة بموسٌقاها الداخلٌة والخارجٌة، وكذلك :  لغة شعرٌة .3
ال ٌعادلها " حب"وكلمة " حق"تأثٌر اللفظ على المتلقً بحٌث ٌصل المعنى إلى أعماق قلبه، مثل كلمة 

 .أي لفظ فً أي لغة من حٌث القوة والجمال

:  وظائف اللغة
 فهً أداة للتعلٌم والتعلم، وتشمل التعبٌر عن اآلراء السٌاسٌة والدٌنٌة :الوظٌفة االجتماعٌة .1

 . واالجتماعٌة، وأٌضاً العواطف والمشاعر واألحاسٌس من فرح وحزن وغضب

وتتمثل فً حفظ التراث األدبً والدٌنً والعلمً لألمة من جٌل إلى جٌل، ونقل : الوظٌفة الثقافٌة .2
 .أفكار وتجارب األمم األخرى

وتتمثل فً الصلة الوثٌقة بٌن اللغة والتفكٌر،  وقدرة المرء على تعلٌل األمور : الوظٌفة الفكرٌة .3
 .وتكوٌن الصور الذهنٌة وترتٌبها فً شكل ألفاظ وتراكٌب سهلة الفهم والنقض

اللغة هً وسٌلة تصوٌر المشاعر والعواطف البشرٌة التً ال تتغٌر : الوظٌفة النفسٌة أو الجمالٌة .4
بتغٌر األزمنة مثل الحب والسرور ونشوة النصر والشعور بالظلم وهً مشاعر تالزم اإلنسان منذ بدأ 

 .الخلٌقة

ٌؤلمنً كثٌراً حرص الدول الغربٌة فً الحفاظ على لغاتهم، بٌنما نحن ال نهتم بلغتنا، أول ما ٌنطق الطفل 
 وال KGوٌلحق بال .. والواحد اثنٌن... وال نعلمه األلف باء One, Two .… وال…A,Bنعلمه ال

ال بد لنا من . ونسخر عندما ٌظهر مذٌع أو مذٌعة التلفزٌون وكل كالمها مكسور لغوٌاً . اعتبار للُكتَّاب
 .وقفة
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         ٌشِبْاٌٝ ِز عػجبس اٌمزآْإ                    ٚادخاال٠ّبْ

القرآني مساحة كبيرة من الفكر اإلسالمي واإلنساني عمى مر العصور, وال  إلعجازاقضية  غمتش
 كانوحتى عصرنا الحاضر, ولقد تدارسيا كثير من العمماء والفالسفة وأصحاب الكالم,  شغموتتزال 

 ذاىبيمملكل منيم رأي ووجية نظر, وتصدى لدراستيا أيضًا عمماء المسممين, عمى اختالف 
القرآن دراسة  راسةدونحميم, وأفردوا ليا عشرات البحوث والرسائل والكتب والمصنفات, وتعمقوا في 

في  لمسمموناوجوه ولكن لماذا تكمم واممة, لعميم يصمون إلى تحديد كنو اإلعجاز شموضوعية 
منيم في ىذا  فرنإعجاز القرآن, ولماذا اتجو عمماؤىم إلى دراسة ىذا الموضوع, حتى تخصص 

 .الحقل الخصيب من الدراسات والبحوث؟

في دين أفواجًا, وكان من  لناساحين دخل : ىذا السؤال بقولو ن عوىنا يجيب احد المتخصصين 
األمصار المفتوحة, أدى ذلك إلى  يفبين الداخمين أناس من الفرس والروم وغيرىم ممن كانوا 

أخذ اإلسالم يتعرض لحركة طعن وتشكيك من  ينئذح... ممامتزاج ثقافة األمة العربية بغيرىا من األ
وأصحاب الديانات القديمة, وكان طبيعيًا أن يتجو ىم  ( جنسياتيموالمتشيعين لشعوبيم  )الشعوبيين 

الذي أحدث تمك النيضة العربية, وأدال من دوليم وأديانيم, وأحبوا أن  لكتاباالطاعنين إلى ذلك 
ومن ثم راح الممحدون يمتوون بمعانيو, ويحكمون عميو بالتناقض  ....ىذا الدين عجزةمينقضوا 

الدولة  اصمةعوشحن الجو اإلسالمي بما أثارووه من شكوك, وخاصة بغداد ـ .. وفساد الّنظم المحنو
فأخذ المسممون يبحثون ... نذاكآاإلسالمية وممتقى التيارات الثقافية الوافدة عمى الفكر العربي 

وقد حفزىم .. القرآني وجيًا أو وجوىاً  إلعجازلاؤىم وتضاربت, كل منيم يرى رويدرسون, واختمفت آ
 :إلى ذلك حافزان

 .عن القرآن العظيم لدفاعا: وليماأ
 كنو ىذا اإلعجاز القرآني وسماتو وخصائصو وأبرز وجوىو عرفةم: ثانييماو
أن لإلعجاز القرآني في كل عصر وجو ينكشف لمناس, ودليل جديد عمى صدق  وماً دلنؤكد  إنناو

صمى اهلل عميو وسمم  لرسولامعجزة 
 

 السيد غنيم ارمك/ عن دراسة لالستاذ الدكتور
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 " عنوان غٌر من صفحة "                                                          

مــطــــــر    و    أمـــــل                                 
, مهما كانت المرارة تتساقط من بٌن سطورها" أحمد مطر"لماذا كلما قرأت قصٌدة للشاعر .. ال أدري 

و نحن نفتح , فإنها تجتر من مخزون الذاكرة ذكرٌات جمٌلة ٌوم كنا و نحن نحبو على عتبات الشعـر

و " أمل دنقل"كٌف كنا نترقب قصائد الراحل , أعٌننا على الواقع بعد أن كنا ال نخشى على اللهو ناهٌا

رغم أننا على اختالف انتماءاتنا كنا نختلف معه فً كثٌر من األحٌان إال أنه هو الذي علمنا كٌف 

.. ُتـرسـم أبدع اللوحات الفنٌة بالكلمات 

و لو منحوك الذهب ....   ال ُتـصالح        ***   
حٌن أفقأ عٌنٌك ..             ُتـَرى  

            ُثم أثبت جوهرتٌن مكانهما 
  ..هً أشٌاٌء ال ُتـشترى !!                 هل ترى ؟

ُمـَعـلـٌق أنا على مشانق الصباح           *** 
بالموت َمـْحـنٌـّـة  ..                 و جـبهـتً 

 لم تـنـحـنً حــٌـّـة ...                  ألنــهـا 

تسائـلنً جارٌتً أن أكتري للبٌت حراسا           *** 
أجبتها هذا سٌفً القاطع ..                  فإن اللصوص قد طغوا بال رادع   

..                 ضعٌه خلف الباب متراسا 

    ,,,,,,,,,,,,             الجدٌدو فً الفتات أحمد مطر   أعود إلى صباٌا و أشم رائحة أمل دنقل

,  عام بعد عاما تصغر أرضنا===           
 , الكالم بتوسٌع أفادونا األرض, ضاقت                     كلما
....  القرفصاء جدوى                    حول

.. الزحام  تخفٌف أجل من بعضنا                    وأبادوا

و فمً غٌر مكمم ..  دمً غٌر مباٍح             === 
ال تشٌعوا أّن للوالً ٌدا فً حبس  صوتً ..                    فإذا لم أتكلم  

..   ٌا ناس أبكم أنا                  بل 

  أجل إننً أنحنً فاشهدوا زلتً الباسلة ,          ===   
                  فال تنحنً الشمس إال لتبلغ قلب السماء , 

   إذا لم تكن مثقلة ؛ ..                   وال تنحنً السنبلة
                 ولكنها ساعة االنحناء ,تواري بذور البقاء , 

  .ثورة مقبلة ........                      فتخفً برحم الثرى

                  ؽبرق ػجذ اٌٍط١ف. َ                                        
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     داٚد ِظطفٝ /  َ اػذاد       إٌّٛػبد طفذخ      

 
 لحظة يأس 

  (مثل المانى)اليأس ىو انتحار القمب     - 
. اليأس موت فى الحياة وشقاء بعد الموت-
.  ما سيطر اليأس عمى قمب إنسان, إال اقعده عن العمل, وشغمو باأللم عن األمل -
. اليأس طريق سيل ال يسمكو إال العاجزون- 
  (حسن البصرى  )كل من تمقو يشكو دىره  ليت شعرى ىذه الدنيا لمن ؟   - 
 (مصطفى كامل ).      الحياة مع اليأس وال يأس مع الحياة -
  (سبيوزا ).    ينجم اليأس عن الخوف -
 . ما استولى اليأس عمى امة إال أخمميا, والخامر قموب قوم إال أضعفيا-
  .(لونغفمو ).   تعز أييا القمب الكئيب وكف عن الشكوى,والتقنط فوراء الغيوم ال تزال شمس مشرقة_

  ناجى ابراهيم)  يا أميري)و
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The rights of the children 
Children should have special treatment because they are helpless 
and can’t take care of them self’s like the adult. Every child 
should have the followings. 

 Every child should have a name and a nationality. 

 Children should have suitable amount of food everyday and 
medicines for the sick one’s. 

 The children should have a home and blankets to keep them 
warm 

 They should be protected and loved by the parents. 

 Children have to be educated, it is very important that they 
can read and write. 

 Kids should be free and shouldn’t be locked inside for a long 
time. 

  Parents shouldn’t show hostility in front of the child and 
hit her or him very hard. 

 The handicapped children should have someone to help him 
or her in their special needs. 

 Parents shouldn’t talk badly to the child so the child doesn’t 
talk the same way. 

 Parents shouldn’t sell their kids for its illegal. 

 
        By ; SHEREEN 


