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  فيمم وثائقى أمريكى عن الرسول صمى اهلل عميو وسمم              

_______________________________________ 
 و طريق  السالم"  روجرز"مبادرة :           كممة العدد              * 

        عمرو موسى والجامعة العربية      :قضية للمناقشة           * 
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 وطريق السالم"روجرز"مبادرة :ددلعاةمكل

فى السايع من ديسمبر تمر ذكرى اول مبادرة امريكية 
لمسالم بين العرب واسرائيل والتى اطمقيا وزير الخارجية 

 1969االمريكى فى عيد الرئيس نيكسون فى عام 
 1970والتىوافق عمييا عبد الناصر فى اغسطس 

وبموجبيا تم وقف اطالق النار بين العرب واسرائيل والتى 
ايضا بسبب موافقة عبد الناصر عمييا ورفض سوريا 
والفمسطينين ليا تم اغالق اذاعة صوت العرب من 

القاىرة حيث بدا الفمسطينيون حممة شتائم وسباب عاى 
واصفين اياه بالخيانة وانو " عبد الناصر"مصر وزعامتيا 

وفى رده فى ذلك الوقت كتب االستاذ , باع القضية 
ىيكل فى عاموده االسبوعى فى جريدة االىرام دفاعا عن /

قبول عبد الناصر لمبادرة روجرز واصفا ىذا القبول 
بالفكرة العبقرية حيث انو وضع اسرائيل فى حالة ارتباك 
وكأنو ىجوم السالم المصرى عمى اسرائيل وفى مقالتو 

كتب ىيكل ان مبادرة روجرز جاءت من امريكا حيث انيا 
القوى العظمى المؤثرة عمى اسرائيل ويجب ان نستفيد من 

وىو ابداع من االستاذ ىيكل , تغيرات السياسة الدولية 
كعادتو عندما يريد ان يؤيد فكرة عمى فكرة فيو يممك من 
االساليب وتغيير المفاىيم بما يؤيد الفكرة مرة وينفييا اذا  

وليس االمر ببعيد فعندما وافق عبد ,  لزم االمر مرة اخرى
الناصر عمى مبادرة روجرز وفييا انسحاب اسرائيل الى 

ويمكن الرجوع  ) واالعتراف باسرائيل 1967حدود 
يكون ما فعمو عبد الناصر خطوة عبقرية  (الىالمبادرةلمتأكد
ولكن اذا ما وافق السادات عمى كامب , وىجوم لمسالم 

 !!!!!!!!ديفيد فيو بيع لمقضية وخيانة لالمانة 
 

هذا العددإقرأ فى   
 
 مبادرة روجرز وطريق السالم العددكلمة *
 2بقلم رئيس التحرير                    ص 

 
 عصز له ليوخ : مختارات  *

    3           ص(هجدي هزصً /اخزيبرم )
  اخبار الجالية المصرية* 

      4ص                   (حسام جابر/ اعداد )

 4ص  شيىء اسمه الناصرية قرات لك *
 

  فيممم امريكى عن الرسولصورة الغالف   * 
  5خالد مختار                      ص/اختيار د 

 
   ركن األدب* 

 6ص(         ابن البشير)هموم االسد        -
 بطل من ورق :أخبار الرياضة * 

 6ص                     (ابن البلد )    
استقالة اجمل نائبة فى البرلمان  لك يا سيدتى * 

 7ص                (بنت النيل )

و الجبهعخ العزثيخ عوزو هىصً قضية لممناقشة  *

                       8ص احود عبشىر                                     

تعدد الزوجات بين االصل : ندوة البشير * 
 9ص                                  والرخصة

 
  العلم المصرى  ن غير  عنوانصفحة م*

 10ص       (طارق عبداللطيف /اعداد م )
 منوعاتصفحةال*
  11ص  (احمد عبد الحليم مرسى/شرافإ) 

   AL BASHIR MAGAZINE 

12ص
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                          مجدى مرسى/ اختيار م           قيمة لو كان عصرٌ         :مختارات 
 الشعب حبيبة فريدة والممكة فاروق لمممك وحبو , الممكي الحكم لفترة حبو عن تعبر التي والدي ألحاديث كثيرا أنتبو لم

 كان مثمما النوستالجيا من نوعاً  أعتبره وكنت , بينين ماأخمط كثيراً  الآلتي الممكي القصر أميرات عن الكثيرة وحكاياتو

 أوروبا شوارع تضاىي كانت وكيف البمد وسط عن وحكاياتو , البمد وسط شوارع إلى القاىرة يزور عندما يحن

 والجمال والنظافة , الميذبات الجميالت وبائعاتو وسمعان شيكوريل مثل ستورز بالديبراتمنت يسمى بما أو بمحالتيا

  شريف شارع إسمو عمى المسمى شريف ىو من تسألو عندما الحديث في يسيب كان وكيف , البمد بوسط المحيطين
 كانت حيث , ومايمييا العمر أربيعينات في الكثيرين تصيب التي الحنين أنواع من نوع المرحمة لتمك حبو أعتبر كنت. 

 عمى إحدىما إمرأتين يحتضن بدين شخص صورة ىي فاروق الممك ذكر يرد عندما ذىني في المنطبعة الصورة دائما

 وىو تقمب تضرب والبمد , رومي ديوك تحتوي غالبا طعام طاولة وأمامو الخمر ويشرب الشمال عمى واألخرى اليمين

 يقود تقدير أسوا عمى أو , الفراش لتشاركنو الفتيات إلصطياد الممكية الحفالت إقامة إال لو ىم ال ممذاتو في غارق

 الكتب خالل من سواء جميعا أذىاننا في المنطبعة الصورة ىي ىذه , عشيقاتو إحدى ليزور الميل منتصف في سيارتو

 بثورة اإلحتفال خالل ففي , يارجالة عمينا إنضحك أنو يبدو لكن اإلعالمية األجيزة أو السينمائية األعمال أو المدرسية

 نعيده عما مختمف ما نوعا بشكل الثورة عن تتحدث جديدة نبرة تظير بدأت العام ىذا , بالممك أطاحت التي يوليو

 التي والسمبيات , الستة مبادئيا عن الثورة إنحراف عن سابقة أعوام في الحديث بدأ فبعدما , مبادئيا وعمى عمييا

 ثروات ومصادرة , المالكة العائمة ومجوىرات قصور عمى اإلستيالء من لمعسكر األولي الحكم فترة خالل حدثت

 والحديث , إنقالبية حركة أم فعال ثورة ىي ىل عن اليوم الحديث أصبح , المنتفعين من مجموعة لصالح اإلقطاعيين

 والفساد فاروق بالممك الخاصة الحياة عن خاص وبشكل الممكية بالفترة الخاص الحديث تاريخنا تزييف عن أيضاً 

 مجموعة مشاىدة بعد إستطعت والذي فاروق الممك بمسمسل الكبرى النقرة وجاءت حكمو فترة خالل السياسي والعير

 تقنع حتى سنوات عشر لمدة دوخات السبع جابر لميس .د مؤلفتو داخت لماذا أتفيم أن , اآلن حتى حمقاتو من

 تماماً  مغايرة صورة يعطي األولى ولممرة فالمسمسل , وفشمت المسمسل بإنتاج اإلنتاج قطاع أو المصري التميفزيون

 كما عميالً  نجده لم , الممكي البالط في إحتراماً  األكثر لعمو بل نساء زير نجده لم  نعرفيا التي تمك عن فاروق لمممك

 أكثر وطأة األمور أشد في وجدناه بل سفيياً  نجده لم , آخرين سياسيين عن لإلحتالل بغضا أكثر ىو بل عنو يشاع

 عصره نياية وفي ... وأخيراً    مادامت حولو من ألراء يستجيب ما دائماً  كان بل قط لرأيو متعصبا نجده لم , حنكة

 وقد , العرش بكرسي تمسكو سبيل في واحد مصري دم اليسقط حتى وسمطتو عرشو عن الدفاع يحاول لم كيف وجدناه

     لحظة أي في لمتدخل كامل إستعداد عمى كانت التي البريطانية القوات أو الممكي بالحرس اإلستعانة يمكنو كان
 يارجالة عمينا إنضحك باين إحنا
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: أخبار الجالية المصرية 
 فرار الى المجيول... ىجرة شباب مصر    

 المنظمة المصرية وفي ىذا الصدد, أوضح تقرير
 أن احصائيات األمن اإليطالية لحقوق االنسان 

وحدىا قد سجمت في الربع األول من العام الحالي 
 زورًقا محممة بأكثر من 14استقبال سواحل كاالبريا 

 مياجر غير شرعي معظميم من المصريين , 1500
وبمغ إجمالي عدد المياجرين غير الشرعيين الذين 

عن طريق البحر نحو 2007دخموا ايطاليا عام 
 مياجر مصرعيم في 500 مياجرًا , لقي 1419

 مياجر فقط 302البحر المتوسط حتى اآلن مقابل 
وتشير اإلحصائيات إلى . بأكممو 2006خالل عام 

أن عدد الشباب المصريين الذين تم ترحيميم من دول 
.  شاًبا6748 بمغ 2006جنوب إفريقيا خالل عام 

وتعد محافظة الفيوم أكثر المحافظات المصرية 
ارتفاعا في نسبة ىجرة الشباب ألوروبا, فمن أكثر 

القرى الفيومية التى اشتيرت بسفر شبابيا إلى أوربا 
, حيث تعد األشير عمى مستوى (تطون)قرية 

الجميورية في ىجرة الشباب خاصة إيطاليا, حيث 
 آالف شاب 6يقدر عدد أبنائيا فى إيطاليا بحوالي 

 ألف نسمة ىم إجمالي سكان القرية , ويقال 40من 
أن اسم تطون مأخوذ عن اسم أحد شوارع 

وتطمق القرية أسماء إيطالية عمى المحال ..إيطاليا
 .التجارية بيا

 
 حسام جابر/ إعداد  ميندس 

 

 شيىٌء  إسمو الناصرية :قرأت لك 
" باشوات وسوبر باشوات" من كتاب )

 (لمدكتور حسين مؤنس
الذي ًُضجذ اليه الشيىعيخ لن يىي " هبروش" 

ثل وبى صبحت فىزح أهب عجد الٌبصز ، حبووب 

ولىي ، فىبى حبووب وليضذ له فىزح هعيٌخ ثبثزخ

هٌبن هي يمىلىى أى هٌبن شيئبً اصوه 

ولعجد ، الٌبصزيخ هي هٌطلك الزمليد للوبروضيخ 

له ، الٌبصزاوثزهي وزبة لبهذ عليه الٌبصزيخ 

،  هبرس 30وله ثيبى " فلضفخ الثىرح"وزبة 

وثذله فهى هي حيث الوجبديء واالفىبر أثزي 

ان جمال عبد الناصر .ماركس اًزبجب هي 
عندما قرر دخول اليمن لم يكن قد قرأ كتابا 

وكل معموماتو جاءتو من , واحدا عن اليمن 
رجال يمنيين أو دخالء عمى اليمن لكل منيم 

وقد قرأت كل ما كتب عبد  .مصالح خاصة
الناصر وقال فمم استدل عمى ان الرجل قرأ 

بل ال أظن أنو قرا كتابا كامال , قراءة تذكر 
وكتاب فمسفة , خارج كتب الكمية العسكرية 

الثورةالذى وضعو وكمفنا ترجمتو الى كل لغات 
العالم وطبعناه بااللوف ىو دون شك اكثر 

والدوائر . كتب الفكر السياسى العالمى سطحية
وىو نفسو لم يكن , التى رسميا كميا وىمية 
يعرف معناىا الحقيقى  

                              



   هـ 1428ذوالحجة  /       ذوالقعدة(العاشرة نة سلا) 120 لعدد          ا م 2007ديسمبر 

 

مجلت البشير 
 Web site www.saidabulazayem.netطـر،قــة يُـصدرهـا  المصريون في يهـرـة شلـجـم

طبرق عجد اللطيف :احود هزصً،هزاجعخ:أحود عبشىر،األشزاف الفًٌ/صعيد اثىالعزاين،  هديز الزحزيز/رئيش الزحزيز                                                                

   e-mail : sazayem@qatar.net.qa   50155ة .                                                                جويع الوزاصالد ثأصن رئيش الزحزيز ص 

  5 

 والسالم وثائقي امريكي عن حياة الرسول عميو الصالة فيمم   :    صورة الغالف

 

ًَ الَِّذٍَن أَْسَرُفوا َعلَي  بسم هللا الرحمن الرحَم  اللَّ َ   ِ َّ  اللَّ ِ  أَ ُنِسِ ْم َ  حَْ َ  ُوا ِ ن  َّْحَمتِ  ُقْل ٍَا ِعبَاِد

ا  ِ َّ ُ  َقْبِل أَ  ٍَْأحََُِ ُم اْلَيَذاُو ثُمَّ َ   ِ ن لَ ُ  َوأَْسلُِموا َ بُِّ مْ  َوأَ َُِبوا  ِلَي* اْلَ ُنوُ  الرَِّحَُم  ُ وَ  ٍَْ ِنُر الذُّذ ُوَو َ ِمَيًع
َُْ م ّ ِن َواحَّبُِيوا أَْحَسنَ * حُ َصُروَ   أَ  * ٍَْأحََُِ ُم الَيَذاُو بَْ َختًع َوأَ ُخْم َ  حَْشُيُروَ   ّ ِن َقْبِل أَ   َّبُِّ م َ ا ُأ ِزَل  ِلَ

اِخِرٍَن  اللَّ ِ  ٍَا َحْسَرحَي علَي َ ا َفرَّ ُج فٌِ َ  نِ  حَُ وَل  َْن ٌس  َ َدا ٌِ  اللَّ َ  أَْو حَُ وَل لَْو أَ َّ * َو ِ  ُك ُج لَِمَن السَّ
 ًبَلَي َقْد َ ااْحَ   ٍَاثِ  *ِحََن حََرى اْلَيَذاَو لَْو أَ َّ لٌِ َكرَّةًع َفأَُكوَ  ِ َن اْلُمْحِس ََِن  أَْو حَُ ولَ * لَُ  ُج ِ َن اْلُمخَِّ ََن  

ْبجَ    فذق هللا اٌؼظ١ُ َفَ ذَّ

أثار الفيمم الوثائقي األمريكي الذي يحكي قصة الرسول محمد عميو الصالة والسالم اىتمام كبير في األوساط األمريكية  منذ 
العرض األول ,  حيث تعتبر المرة األولى التي تقدم فييا قناة رسمية واسعة اإلنتشار عمى مستوى الواليات المتحدة 

 ... فيمم يتحدث عن سيرة الرسول عميو الصالة والسالم بشكل تفصيمي يستغرق ساعتين PBSاألمريكية وىي قناة 
 سنوات وكان قد تم  اإلنتياء تقريبًا من 3و استغرق اإلعداد   ((أليكساندر كرونيمير  ))و  ((مايكل وولف  )) أعد الفيمم 

لم يعتمد الفيمم الوثائقي في - ... سبتمبر , لكن تأخر استكمالو وعرضو بسبب البحث حمقة مفق/ 11تصويره  قبل أحداث 
طرحو عمى ممثمين باستثناء الراوي الذي يربط بين األحداث حيث  كان اإلعتماد  عمى اجراء لقاءات مع بعض المختصين 

ويتطرق الفيمم -  ((حمزة ىانسون  ))في التاريخ والدين اإلسالمي من المسممين وغير المسممين ومنيم الداعية األمريكي 
 عام من 13أن الجياد فرض بعد " حمزة ىانسون " إلى الحديث عن الفارق بين الجياد والعنف حيث يوضح الداعية 

 ....إنطالق الدعوة اإلسالمية لمواجية ما تعرضت لو من اخراج المسممين من ديارىم وحوربوا بسبب اعتناقيم لإلسالم 
القرآن يوضح تحريم القتل في آيات عديدة ويؤكد عمى عدم المبادرة بشن الحروب ويستثني " كارين أرمسترونغ "  وتضيف 

وقد انقسم الجياد ... فقط الحاالت التي التترك أمام المسممين حمول سوى الحرب مثل وقوع الظمم أو الخطر عمى الدعوة 
وىو جياد النفس لإلبتعاد عن المحرمات واإللتزام , واآلخر  ((الجياد األكبر  ))في المفيوم اإلسالمي إلى قسمين أحدىما 

 " والمقصود بو خوض المعارك عندما تحتم ظروف المسممين ذلك  ((الجياد األصغر  ))ىو 
أما ما جذبنا بالفعل فيو الموقع المخصص ليذا العمل عمى اإلنترنت والذي احتوى عمى تفاصيل كثيرة عن الدين اإلسالمي 
والسيرة النبوية مما يجعل المطمع عميو يرى أنو حمقة مكممة لمعمل البد من اإلطالع لتكتمل الصورة والتوثيق , بالرغم من 

 خالد مختار/  اعداد د                                            .بعض األخطاء التي وقعت فيو 
 



   هـ 1428ذوالحجة  /       ذوالقعدة(العاشرة نة سلا) 120 لعدد          ا م 2007ديسمبر 

 

مجلت البشير 
 Web site www.saidabulazayem.netطـر،قــة يُـصدرهـا  المصريون في يهـرـة شلـجـم

طبرق عجد اللطيف :احود هزصً،هزاجعخ:أحود عبشىر،األشزاف الفًٌ/صعيد اثىالعزاين،  هديز الزحزيز/رئيش الزحزيز                                                                

   e-mail : sazayem@qatar.net.qa   50155ة .                                                                جويع الوزاصالد ثأصن رئيش الزحزيز ص 

  6 

   ُهوىُم األصــد :ُركن األدب 
أحمُل فى جنبات النفِس ىُمومًا  

فاقت كل جباِل األرِض 
احمل معنًى أحمُل رمزًا  
أحمل كل اداة الَعرض 
عرُض المأساِة الُكبرى 

َعرُض شراء الماِل وبيعُ الِعرض 
إن الِعُرَض كرامة نفِس ُحرة 

ماذا يبقى لو باع االنساُن كرامتو؟ 
ماذا يبقى لو ضاعت منو ارادتو؟ 

 ماذا يبقى لو اصبح العوبة

ألعوبَة فى حـدٍث اغبر؟ 
حـدٌث  فيو االقزام ىمو االكبر 

حـدٌث  فيو الفئراُن تتيو وتتبختر 
يال فظاعة ىذا الُجرِم 

أن يبتاع المرُء دراىمو ويبيع سنين العمر 
ان يتمكن ُجرٌز من تقييد االسد 
ان يصمت صاحُب حٍق ال ينطق 

ويتيو الظالم حيث الظمم ىو المنِطق 
يا ِفرعون تميل لست من المردة والجان 
سوف يجيئك يوًم تصبح فى طى النسيان 

لن تتمكن كل ىاتيك الجرزان 
ان تسمب يومًا  

......  من اسد الغابة الصولجان 

: أخبار الرياضة 
بطل من ورق  

كان ىذا ىو حال االىمى بطل افريقيا وبطل 
مصر فى كل العصور وذلك عندما لعب 
نيائى ابطال افريقيا امام فريق النجم 

الساحمى التونسى فى استاد القاىرة وامام 
واذ , مئات الآلف من الجماىير المصرية 
بالنادى االىمى يخسر المباراة بنتيجة 

 واذ باالسد يصبح نعامة امام 3/1مخزية 
وىنا كان السؤال ىل المشكمة فى , الجميع 

االىمى انو فريق ترىل ومن كبار السن كما 
أم ان االىمى ,قال مدرب النجم الساحمى 

ىو البطل وتمك كبوة وسوف يعود اقوى 
أم تمك ىى , وىو ما يحمم بو االىمي 

ومما .دورات الكرة فمرة فوق ومرة تحت 
يجب االشارة اليو ىو انو كان ىناك بعض 
من جماىير الكرة من الفرق االخرى فرحت 

ليزيمة االىمى وىو شعور منتشر حتى 
بين جماىير االىمى وال انسى فرحة 

االىموية ليزيمة الزمالك فى بطولة افريقيا 
من اليالل السودانى الذى اذاق طعم 

اليزيمة لالىمى وعموما فياردلك لالىمى 
.  وعقبال البطولة القادمة

ابن البمد : بقمم                           
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 استقالة النائبة الحسناء شاىيناز النجار من البرلمان   لك يا سيدتى

 
عقب الزوبعة المدوية التي آثارتيا النائبة البرلمانية ـ  سابقًا ـ  شاىيناز النجار بتقديم استقالتيا من 
عضوية مجمس الشعب تزامنًا مع إعالن زواجيا من رجل األعمال والنائب بالبرلمان أحمد عز, بدأ 

عدد من المنتجين في التفكير جديًا في إنتاج فيمم يروي سيرة حياة واحدة من سميالت أكبر العائالت 
 .اإلقتصادية في مصر والتي اشتيرت في مجالي السياحة والفنادق

أغرت التفاصيل المثيرة لقصة صعود شاىينازالنجار إلى دائرة الضوء بسرعة الصاروخ خالل العامين 
الماضيين الحماسة لدى البعض في كتابة سيناريوىات تتناول حكاية سيدة األعمال التي فازت قبل 

. عامين بعضوية مجمس الشعب بأغمبية كاسحة

رادة  وكذلك اشتيارىا بأنيا أجمل نائبة في البرلمان المصري منذ إنشائو وصاحبة شخصية قوية وا 
حديدية ثم زواجيا المفاجيء من أحد أباطرة األعمال في مصر أحمد عز ـ  صاحب شركات حديد 

أحمد عز الذي سبق لو الزواج أكثر من مرة ولديو أوالد من زيجاتو السابقة والذي يتردد أيضًا .عز  ـ
.  وقصرًا فخمًا في طريق المنصوريةدفع ليا ميرًا خياليًا يزيد عمى خمسة ماليين دوالرأنو 

وكذلك الغموض الذي يكتنف تقديم استقالتيا من عضوية المجمس لتتخمى بذلك عن أىالي دائرتيا 
المنيل ومصر القديمة الذي احتشدوا في محاولة إلثناءىا عن ىذا القرار بعدما تردد أن زوجيا ىو 

. من طمب منيا ذلك

 ثٕذ ا١ًٌٕ/إػذاد                                                                                                                                

http://www.masrawy.com/News/2007/Egypt/Politics/november/1/ahmadezz-shahinaz.aspx
http://www.masrawy.com/News/2007/Egypt/Politics/november/1/ahmadezz-shahinaz.aspx
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 عبشىرأحود : ثملن                     و الجبهعخ العزثيخعوزو هىصً                    للوٌبلشخلضيخ
 وبْ ِٓ أٌّغ ٚصساء اٌخبسج١خ اٌّقش١٠ٓ فٟ أٚاخش اٌمشْ ػّشٚ ِٛعٟ األعزبر

ٚ , اٌٛه١١ٕٓ  اإلخالؿِثً إٌضا٘خ ٚ ٖ ٞ ثأُْ٘ ِٓاٌؼؾش٠ٓ ٚلذ أحجٗ إٌبط إ٠ّبٔب

 ٌّٖٛالفٚ ,  حش٠ـ ػٍٝ وشاِخ ِقش ٚ س٠بدرٙب فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ ٚ اٌؼبٌُ ٖأْ

ٌٍخبسج١خ  ٖ ٚ اٌؼب١ٌّخ أثٕبء ٚصاسداإلل١ّ١ٍخاٌّز١ّضح ػٍٟ األفؼذح اٌّح١ٍخ ٚ 

 غ١ش أٔٗ فٟ اٌغٕٛاد األخ١شح ثذأ فٟ , ٌجبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خٖاٌّقش٠خ ٚل١بدد

اٌزفش٠و فٟ اٌثٛاثذ األعبع١خ فٟ ِٕٙبجٗ اٌٛهٕٟ, ٠ٚزّثً رٌه فٟ اٌجٍٛط ِغ 

, "ٚ٘ٛ أٚي ِٓ أهٍك ٘زا اٌزؼج١ش"اٌؼذٚ اٌق١ٟٙٛٔ ٚدخً فٟ هبثٛس اٌّٙش١ٌٚٓ 

ِٚب . ٚ٘ٛ ػٍٝ ٠م١ٓ أْ إعشائ١ً ٚجذد ٌزضٚي ِّٙب هبي ٚجٛد٘ب ٚصادد لٛرٙب

صٌذ أحبٚي أْ أجذ ٌٗ اٌّجشس ػٍٟ عحت عزخ ػؾشح دٌٚخ ػشث١خ إٌٝ ِؤرّش 

ٚفٛسٖ اإلػالَ اٌؼشثٟ ػٍٝ أٔٗ ٌّقٍحخ " ثٛػ"اٌزٞ دػٟ إ١ٌٗ " أٔبثٌٛظ"

اٌفٍغط١١ٕ١ٓ , غ١ش أْ اٌغشة أجّغ ػٍٝ أٔٗ ص٠بدح ألِٓ إعشائ١ً, ِٚب ِؾشٚع 

ٚال ٠خفٝ ػٕب ج١ّؼبً وُ رؼبٟٔ اٌذٚي . اٌؾشق األٚعو اٌجذ٠ذ إال ٌض٠بدح اٌفشلخ ٚمشة اٌذٚي اٌؼشث١خ ثؼنٙب ثجؼل

اٌؼشث١خ ٚإلعال١ِخ ِٓ اٌجطؼ األِش٠ىٟ, ٚاٌخش٠طخ أِبِٕب, أٞ دٌٚخ عٍّذ ِٓ اٌفزٓ ٚاٌحشٚة األ١ٍ٘خ ٚاٌّز٘ج١خ ِٓ 

سثّب ٠ىْٛ ػ١ٍه مغٛه وث١شح ١ٌظ . ألقٝ اٌغشة فٟ اٌّغشة ٚاٌجضائش إٌٝ ألقٝ اٌؾشق فٟ أفغبٔغزبْ ٚثبوغزبْ

سغُ وً ٘زا . ِٓ اٌؼذٚ فمو ٌٚىٓ لذ ٠ىْٛ ِٓ وث١ش ِٓ اٌمبدح اٌز٠ٓ ٠غؼْٛ إٌٝ إفشاؽ اٌجبِؼخ اٌؼشث١خ ِٓ ِنّٛٔٙب

أسجٛ أال رٕغٝ أْ اٌؾؼت اٌّقشٞ غٕٝ ثئعّه ٚ٘زا رىش٠ُ ِب فٛلٗ رىش٠ُ, ٚال رٕغٝ أْ اٌؾؼت أ٠نبً ٚلف ٠ِٛبً 

. فمف ػٕذ ِب ثب٠ؼه إٌبط ػ١ٍٗ ِّٙب وٍفه رٌه. ٠طٍجه سئ١غبً 

رزجوخ 
 ًٌٚذ فٟ .  ٘ٛ ع١بعٟ ٚ ٚص٠ش اٌخبسج١خ اٌّقشٞ اٌغبثك, ٚأ١ِٓ ػبَ جبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خعوزو هىص

رُ أٔزخبثٗ وأ١ِٓ ػبَ . 2001 إٌٝ 1991رخشج ِٓ و١ٍٗ اٌحمٛق ػًّ وٛص٠ش ٌٍخبسج١خ فٟ ِقش ِٓ .1936

. , ِٚب صاي لبئّب ثٙزا إٌّقت إٌٝ ٠ِٕٛب ٘زا2001ٌجبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ فٟ ِب٠ٛ 

  الوٌبصت الزي رملدهب

.  ٍِحك ثٛصاسح اٌخبسج١خ اٌّقش٠خ : 1958

ػًّ ثبٌؼذ٠ذ ِٓ اإلداساد ٚاٌجؼثبد اٌّقش٠خ ِٕٚٙب اٌجؼثخ اٌّقش٠خ ٌذٜ االُِ اٌّزحذح   : 1972 ـ 1958

ِغزؾبس ٌذٜ ٚص٠ش اٌخبسج١خ اٌّقشٞ   : 1977 ـ 1974

ِذ٠ش إداسح ا١ٌٙئبد اٌذ١ٌٚخ ثٛصاسح اٌخبسج١خ اٌّقش٠خ   : 1986-1990 :1977-1981

ِٕذٚة ِٕبٚة ٌّقش ٌذٜ األُِ اٌّزحذح ث٠ٛ١ٕٛسن   : 1981-1983

عف١ش ِقش فٟ إٌٙذ   : 1983-1986

ِٕذٚثب دائّب ٌّقش ٌذٜ األُِ اٌّزحذح ث٠ٛ١ٕٛسن   : 1990-1991

ٚص٠شا ٌٍخبسج١خ اٌّقش٠خ   : 1991-2001

أ١ِٕب ػبِب ٌجبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ   : 2001

ػنٛ فٟ اٌٍجٕخ اٌشف١ؼخ اٌّغزٜٛ اٌزبثؼخ ٌألُِ اٌّزحذح اٌّؼ١ٕخ ثبٌزٙذ٠ذاد ٚاٌزحذ٠بد ٚاٌزغ١١ش اٌّزؼٍمخ ثبٌغٍُ  : 2003

ٚاألِٓ اٌذ١١ٌٚٓ  

 األوصوخ و الجىائز: 

   ٛ2001حبفً ػٍٝ ٚؽبح ا١ًٌٕ ِٓ جّٙٛس٠خ ِقش اٌؼشث١خ فٟ ِب٠  

  2001حبفً ػٍٝ ٚؽبح ا١ٍ١ٌٕٓ ِٓ جّٙٛس٠خ اٌغٛداْ فٟ ١ٔٛ٠ٛ 

أٌّب١ٔب  -االسجٕز١ٓ - اٌجشاص٠ً - االوٛادٚس : حقً ػٍٝ ػذح اٚعّخ سف١ؼخ اٌّغزٜٛ ِٓ وً ِٓ اٌذٚي اٌزب١ٌخ 

 أهٌبء الجبهعخ العزثخ: 

  َاٌؾبرٌٟ اٌم١ٍجٟ  - ِحّٛد س٠بك -  ِحّذ ػجذ اٌخبٌك حغٛٔخ –ػجذ اٌشحّٓ ػضا

 .ػّشٚ ِٛعٝ-  أحّذ ػقّذ ػجذ اٌّج١ذ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1936
http://ar.wikipedia.org/wiki/1991
http://ar.wikipedia.org/wiki/1991
http://ar.wikipedia.org/wiki/2001
http://ar.wikipedia.org/wiki/2001
http://ar.wikipedia.org/wiki/2001
http://ar.wikipedia.org/wiki/2001
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85
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 :        ندوة البشير  
ىل ىو األصل أم ىو رخصة  .. تعدد الزوجات 

 
موضوع ندوة البشير ىذا الشير كان حول تعدد الزوجات وىل ىو كما يقول الكثير من الفقياء ومنيم الشيخ " 

محمد الغزالى ان االصل فى االسالم ىو التعدد أم إنو كما يقول بعض الفقياء ان التعدد ىو رخصة اباحيا اهلل لمن 
" يستحق

 
ولن " ان اهلل قرن التعدد فى القرآن بالعدل بين الزوجات وقال سبحانو وتعالى :  طارق عبد المطيف 

ومعنى ذلك ان التعدد الذى اباحو اهلل قد قيده بالعدل ومعنى ذلك ان " تعدلوا بين النساء ولو حرصتم
. التعدد ىو رخصة وليس ىو االصل

وىنا يكون اعتقادنا موافق لرأى , اعتقد اننا يجب ان نتبع جماعة العمماء :  منصور عبد المطيف 
الجماعة حتى ولو لم نوافق عميو ألن اتباع العمماء ىو االساس ونحن ال عمم لنا وىنا فأنا اتبع 

. جماعة المسممين فى أن التعدد ىو االصل 
وفوق , ان التعدد ىو االصل وىو ليس رخصة او لو سبب ولكنو حالل احمو اهلل :  متولى ابراىيم  

. ذلك فممرجل ان يتزوج حتى اربعة طالما  انو يستطيع ويقدر 
فإنكحوا ما طاب لكم من النساء " تقول بعض االراء ان اآلية الكريمة فى القرآن:  سامى عمارة 

أن معناىا ىو ان نتزوج اثنين او ثالث او اربع حتى تسع وىو رأى وان كان " مثنى وثالث ورباع
. وىذا يؤيد ان التعدد ىو االصل وليس رخصة كما يقول البعض , غريب إال ان لو مؤيدين 

اعتقد اننا اليجب ان نختمف خصوصا اذا اتفق العمماء عمى ىذا الشيىء ويجب اال : محمد الديب 
  ارى ان التعدد كما قال العمماء ىو االصل, نتبع االراء الغريبة 

ال يجب ان ننظر لالمر بيذا الشكل فاما ان التعدد ىو االصل او ان التعدد ىو : عصام الدسوقى
قد نكون نحتاج لمتعدد فى وقت ما , رخصة ولكن ننظر من زاوية اخرى وىى ىل نحتاج لمتعدد ام ال 

, ولكن فى ىذا الزمن الصعب اعتقد ان التعدد وان كان ىو االصل اال انو اصبح من اصعب الصعاب 
 .وليذا فالتعدد فى ىذه االيام ىو صعب المنال 
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  الوزصً طبرق /  اعداد        المصرى العلم    فهوبى واحد يمدههب  " عٌىاى غيز هي صفحخ "

 قبل الميالد وأصبح ىناك عمم واحد يرمز لمفرعون وىو عمم الدولة اثناء 320ُيرجع المؤرخون ظيور اول عمم لمصر الى حوالي عام 

حتشبسوت عمى شكل مروحو نصف دائرية الممكة  وعمى ما يبدو ان اول عمم واضح المعالم لمصر ظير فى عصر.فترة حكمو
اخناتون كان العمم المصري عبارة عن قطعة من  منقوشة عمى احد جدران الدير البحري في البر الغربي بمدينة األقصر, وفي عيد

تحول العمم المصري الى المون  دخل اإلسالم مصر وحينما.القماش مثمثة األلوان من لون اخضر يحيط بو المون األحمر من جانبية

فمنع العمم  صالح الدين األيوبي الى ان جاء حكم الفاطميين األسود تمسكا بشعار الدولة العباسية, ثم تحول الى المون األخضر ابان

األخضر واتخذ ألول مرة عمما من المون األصفر وىو المون الذى استمر مصاحبا لعمم مصر في عصر المماليك حتى عاد المون 

تحول العمم الى المون  العثمانية وبتحول مصر الى الخالفة.لمخالفة العباسية في القاىرة الظاىر بيبرس األسود مرة آخرى بعد احياء

األبيض فاألخضر ثم استقر بعد ذلك عمى المون األحمر تتوسطو دائرة خضراء عمى شكل بيضاوي وبالدائرة ثالثو اىمة وكان ىذا العمم 
وفي بدايات القرن التاسع عشر تحول العمم الى المون األحمر ذو اليالل الواحد والنجمة السداسية من المون .ىو العمم السمطاني

تعديال بسيطا ليميز عمم مصر المستقل عن عمم الدولة  محمد عمىحتى ادخل عميو 1826األبيض وقد استمر ىذا العمم حتى عام 

 احتفظ العمم بالمون األحمر مع 1867وبالتحديد عام  الخديو اسماعيل وفي عيد.العثمانية بأن جعل النجمة خماسية وليست سداسية

 1914, وفي عام . مصر والنوبةوالسودان اضافة ثالثة اىمة بداخل كل منيا نجمة خماسية  اشارة الى األقاليم التابعة لمحكم وىي

انجمترا تثبيت احتالليا لمصر وذلك بوضعيا تحت الحماية ورفع مستوى  وبعد ان اعمن الحمفاء الحرب عمى تركيا والذى صاحب اعالن

  و1923.حاكميا من خديو الى سمطان عادت مصر مرة آخرى الى العمم األحمر ذو الثالثو اىمة والنجوم وبقي ىذا العمم حتى عام
 وبين شكل العمم الجديد لممممكة المصرية وىو أخضر المون يتوسطو 23 لسنة 47بعد اعالن مصر دولة ممكية صدر القانون رقم 

 بتحديد شكل عمم الممك والذي يزيد عن عمم 23 لسنة 90اليالل وثالثو نجوم خماسية بيضاء المون, كذلك صدر األمر الممكي رقم 

 بقيام الوحدة بين مصر وسوريا تحول ىذا العمم الشعبي الى العمم 1958وفي عام ..المممكة بالتاج الممكي في الركن األيسر العموي

الرسمي لمجميورية العربية المتحدة مع اضافة نجمتين خماسيتين خضراوين في المستطيل األبيض كرمز لمصر وسوريا, وفي عام 

 اضيفت نجمة ثالثة بدخول العراق في , بينما استمر العمم ذو النجمتين في مصر الى ان تم اعالن االتحاد السوري المصري 1963
 ليوضح ان العمم الجديد ىو نفس العمم 1971 لسنة 3 وصدر قرار رئيس اتحاد الجميوريات العربية رقم 1971الميبي في ديسمبر 

عمى القاعدة " دولة االتحاد"السابق بالوانو الثالثة مع ابدال النجمتين الخضراوين بصقر ناشرا جناحيو مطرز بالقصب عمى ان يكتب 

 صدر القانون 1984وفي اكتوبر .التى يرتكز عمييا الصقر ويسمح لكل دولة من دول االتحاد الثالث بكتابة اسميا اسفل دولة االتحاد

 بعمم جميورية مصر العربية وىو نفس العمم 144القانون رقم   الخاص بانسحاب مصر من دولة االتحاد وبناء عميو صدر143رقم 

السابق مع وضع النسر كشعار لمجميورية بدال من الصقر ويكتب اسم جميورية مصر العربية بالخط الكوفي عمى القاعدة التى يرتكز 

. عمييا النسر
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  هزصً الحويد عجد احود/م عدادإ                                            الوٌىعبد صفحخ
 

ىل ىناك طالق بين الدوالر والبترول 
 
 لوكالة العساف إبراىيم السعودي المالية وزير كدأ

 فك ترفض المممكة أن 2007-12-2 األحد أمس برس فرانس
 ىذا في الضغوط من بالرغم بالدوالر، السعودي اللاير ارتباط

 .األمريكية العممة قيمة النخفاض نظرا االتجاه

 
 التحضيرية الوزارية االجتماعات ىامش عمى العساف وقال

 عن عممتنا نفك لن"  الخميجي التعاون مجمس لقمة

  ."الدوالر

 
 الخميجية العمالت وضع الدوالر قيمة انخفاض وكان

 مشروع وترنح كالتضخم مشاكل عدة وطأة تحت بو المرتبطة

 .الخميجية النقدية الوحدة

 
 إن  سابق وقت في والكويتي القطري المالية وزيرا وقال

 مع االرتباط فك موضوع تتناول لن الدوحة اجتماعات

 .الدوالر

 
تكون  تكاد القرارات اتخاذ في المسؤولين مشكمة ان نعم

 يتكمم المالية فوزير , صحيحة قاعدة عمى مبنية غير

 , بالدوالر ارتباطيا تفك لن السعودية ان المميان بالفم

 اليزيل بالدوالر القوي التمسك ىذا سبب ما ادري ال وانا

 ان الدول بعض ان بل , العمالت اسواق في منبوذا اصبح الذي

 من مخزون من لديو مما يتخمص بدأ اكثرىا يكن لم

 اقتصاداتيم الثراء جديدة بداية عن معمنين , الدوالرات

  ,, شيء كل قبل المحمية
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"Importance of having Breakfast" 
Breakfast can help prevent strokes, heart attack and sudden death. Advice on not to skip 
breakfast! Healthy living  For those who always skip breakfast, you should stop that habit now! 
You've heard many times that "Breakfast is the most important meal of the day." Now, recent 
research confirms that one of the worst practices you can develop may be avoiding breakfast. 
Why? Because the frequency of heart attack, sudden death, and stroke peaks between 6: 00a.m. 
and noon, with the highest incidence being between 8: 00a.m. and 10:00a.m.What mechanism 
within the body could account for this significant jump in sudden death in the early morning 
hours? We may have an Answer. Platelet, tiny elements in the blood that keep us from bleeding 
to Death if we get a cut, can clump together inside our arteries due toCholesterol or  laque  
buildup in the artery lining. It is in the morning hours that platelets become the most activated 
and tend to form these internal blood clots at the greatest frequency. However, eating even a 
very light breakfast prevents the morning platelet activation that is associated with heart attacks 
and strokes. Studies performed at Memorial University in St.Johns,     Newfoundland found that 
eating a light, very low-fat breakfast was critical in modifying the morning platelet activation. 
Subjects in the study consumed either low-fat or fat-free yogurt, orange juice, fruit, and a 
source of protein coming from yogurt or fat-free milk. So if you skip breakfast, it's important 
that you change this practice immediately in light of this research. Develop a simple plan to eat 
cereal, such as oatmeal or Bran Flakes, along with six ounces of grape juice or orange juice, 
and perhaps a piece of fruit. This simple plan will keep your platelets from sticking together, 
keep blood clots from forming, and perhaps head off a potential Heart Attack or stroke.             

So never ever skip breakfast   
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