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 :�دل�ا ��آ�
 !!إيران قبل وبعد اإلنتخابات 

جاءت نتيجة اإلنتخابات اإليرانية متوافقة تماما 
مع مجريات األحداث على الساحة اإليرانية حيث 
أن  رئيس الجمهورية اإليرانية ليس هو الحاكم 
الفعلى إليران ولكن  كل القوى فى يد المرشد 

م للجمهورية اإليرانية و رئيس الجمهورية العا
ليس إال كرئيس الوزراء والحقيقة أن الرئيس 

أحمدى نجاد هو الواجهة المقبولة للنظام الحاكم 
....وعلى هذا كان البد له من أن يفوز   

إن الجديد فى اإلنتخابات اإليرانية هو حجم 
المشاركة الكبير من الشعب اإليرانى وبالذات 

حلم التغيير فى إيران وذلك كان الشباب وهو 
واضحا وجليا فى حجم اإلعتراضات على نتيحة 

إن اإلعتراضات على النتيجة أثبتت .اإلنتخابات 
أن إيران قبل اإلنتخابات ليست هى إيران بعد 

ورغم أن الرئيس المنتخب أحمدى , اإلنتخابات  
نجاد القى معارضة كبيرة إال أن جميع المرشحين 

ولكن , لجمهورية االسالمية هم من أبناء ا
الفروق ورغم بساطتها إال أنها أثبتت أن التغيير 
هو المطلب األساسى لغالبية اإليرانيين وأيضا 
أثبتت أن الشباب هو القوة الكامنة فى الشعب 

فهل تستمر إيران قبل اإلنتخابات . اإليرانى 
 بنفس الصورة بعد اإلنتخابات ؟؟

.  

  هذا العددإقرأ فى 
إيران قبل وبعد اإلنتخابات            :لعدداكلمة *

  2بقلم رئيس التحرير                              ص
  
  بعد كأس القارات : صورة الغالف  *

     3ص          !هل مازال األمل فى  كأس العالم؟
  

                     اخبار الجالية المصرية* 
�                  /إ%�اد  م    �% �0
   4ص        م
      

   إلغاء الخالفة االسالمية: من التاريخ *
  4ص                          بقلم إبن البلد     

  
   5خالد الفحام   ص/كيميائى  بقلم:  مع الحكواتى  •
  >��; �::   ركن األدب  *
  6ص               من روائع الشاعر نزار قبانى 
  

���2 ا��0أة (لك يا سيدتى  *  �����   (  
   A�B�ا ;B� �#C�  7ص                            

  *  �E<�B0#� ��F<         ثقافة الجهل وفقه التنفاهات  
�ى( BIى أ�J0�8ص )                               ا                    
  9ص                             ندوة البشير* 
     ن غير  عنوانصفحة م*

 10ص          )طارق عبداللطيف /م  اعداد(  
  منوعاتصفحةال*
   11ص        )       ايمن طاحون /م شرافإ( 

   AL BASHIR MAGAZINE 
12ص                                                     
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  !بعد كاس القارات هل مازال األمل فى كأس العالم ؟: صورة الغالف

  
 

رى أمام الجزائر فى تصفيات كأس العالم شعر المصريون أن حلم كأس بعد هزيمة المنتخب المص
بدأت االقالم تتهم , العالم بدأ فى الضياع وهنا و كعادتنا دائما حيث نجيد فن الحزن ولوم النفس 

حسن شحاتة مدرب المنتخب القومى والالعبين بل و اتحاد الكرة  وكأن كل شيئ قد ضاع  
ولكن وعلى عكس كل االتجاهات أجاد المنتخب , يعا فى كاس القارات وتوقعت هذه االقالم فشال ذر

القومى وبنفس الالعبين أمام البرازيل ولعبوا واحدة من أجمل المباريات وكان بإمكانهم أن 
ثم وأمام أبطال العالم إيطاليا أبدع المنتخب المصرى وأذاق أبطال العالم , يخرجوا بنتيجة التعادل  

  ... تيجة بل ولعبا مما جعل كل النقاد يشيدون بأداء المنتخب ومدربه والعبيه مر الهزيمة وليس ن
إننى ال أقول أننا نضمن الفوز والمشاركة فى كأس العالم ولكنى أشير الى روح العزيمة واإلصرار 
وقوة اإلبداع المصرى تلك القوة التى نحتاجها اليوم فى مواجهة كم المشاكل من إقتصادية إلى 

لى أخالقية  ثم الى كارثة الفيروسات من أنفلونزا الخنازير الى ميكروب الطاعون وغيرهم أمنية وإ
ولكن إن شاء اهللا بروح العزم واإلصرار سوف نستطيع أن نتغلب على كل هذه المصاعب , 

...... ونتغنى بالنداء الذى تغنينا به مع المنتخب القومى  

  )حسن شحاتة يا معلم كأس العالم بيتكلم( 
  محمد أبو الحسن/بقلم                                                                                                                    
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  :أخبار الجالية المصرية 
1 -  ����P�ء ا�B�ت���; �02ه�� ا���ة ا������ م1 أ

�	�J0�نتائج مباريات بطولة كأس العالم   ا
التى أقيمت فى جنوب أفريقيا للقارات و

وشاركت بها فرق البرازيل وإيطاليا وأسبانيا 
ونيوزيالندا وجنوب افريقيا مع منتخبى 

وقد جاءت مشاركة الفريق , العراق ومصر 
القومى المصرى فعالة وذات نتائج ملموسة 

  .مما أعطى زخما للبطولة  
مع إعالن نتائج اإلمتحانات فى الثانوية  - 2

دولة قطر  بدأت ملحمة كل عام فى العامة فى 
الجرى وراء اإلحتماالت والترتيبات إللحاق 
األبناء فى الجامعات وبدأت حيرة اآلباء  فى 

متابعة قواعد وقوانين اإللتحاق بالجامعات والتى 
  .فكان اهللا فى عون اآلباء  , تتغير كل عام 

مع تتابع أخبار وباء إنفلوانزا  الخنازير   - 3 
اءات الجديدة فى المطارات وفرض اإلجر

للفحص الطبى على القادمين والمغادرين مما 
, زاد من متاعب السفر أثناء األجازات  
فمجلة البشير تتمنى لجميع المصريين 

المغتربين سفرا سعيدا وعودا حميدا إن شاء 
  .اهللا  وووقانا اهللا وإياكم شر األمراض  

�س BTا د م�� / ا%�% �0
 م
 ��P�ا  �#Pم�F%وق�BJ�ا Vوأم�  �	�J0�ا ��  
  
  

    :من التاريخ  
  إلغاء الخالفة االسالمية

وبعد اإلنقالب الذى أطاح بالخليفة  1924فى عام  
العثمانى فى تركيا وجاء بكمال أتاتورك  وتم فيه 
إلغاء الخالفة اإلسالمية وإعالن الجمهورية فى 

, تركيا دولة الخالفة فوق ما يزيد على أربعة قرون 
عهد جديد وهو مابعد إلغاء الخالفة وهنا بدأ بدأ 

بعض ملوك وزعماء بعض الدول اإلسالمية الطمع 
فى االستحواز على منصب خليفة المسلمين ومن 

هؤالء ملك مصر فى ذلك العهد الملك فؤاد وصاحب 
هذه االحداث معارضة قوية من رجال الدين 
اإلسالمى فى مصروكان علي رأس هؤالء 

الملك فؤاد فى الحصول على لقب المعارضين لسعى 
 محمد ماضى ابوالعزائم/الشيخ خليفة المسلمين 

الذى أسس جماعة الخالفة اإلسالمية وحضر مؤتمر 
الخالفة اإلسالمية الذى عقد فى مكة ممثال عن 

علماء المسلمين فى الشرق والغرب  وتم فى هذا 
المؤتمر الدعوة إلى أن يكون خليفة المسلمين من 

مية غير محتلة مما حرم الملك فؤاد نيل دولة إسال
لقب الخليفة حيث كانت مصر فى ذلك الوقت محتلة 

كما نادى علماء المسلمين فى هذا , من انجلترا 
المؤتمر الى إحياء الخالفة اإلسالمية والعمل على 

 .إعادتها وإعادة مجد المسلمين 
  وحتى هذه األيام فمازالت الخالفة اإلسالمية مفقودة 

  ابن البلد/ بقلم  .ال المسلمون يتطلعون اليها وماز
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   خالد الفحام  :بقلم كيميائى              مXYو��� اW%/م                      :الحكواتى...مع 
ألن أى شبكة , ايدا بداية ال يوجد شىء إسمه اإلعالم المحايد وإنما يمكننا القول بأن هناك إعالما يحاول أن يكون مح

فمن الممكن أن يكونوا رجال أعمال أو فنانون أو , إعالمية يكون وراءها هدف يحدده ممولها أو مجموعة الممولين لها 
وكذلك نفس الشىء طبعا بالنسبة لإلذاعات والصحف والمجالت أو حتى المواقع . سياسيون أو حتى حكومات 

يستطيع توجيه وتحريك الشارع والجماهير بأقل مجهود يذكر وبدون إستئذان وهنا وتأتى قوة اإلعالم فى أنه .اإللكترونية
فهو يدخل كل بيت من خالل جهاز تلفاز أو مذياع أو حاسوب وشبكة إنترنت بل وأحيانا من خالل هاتف , تأتى خطورته 

لذلك فال , ليسوا معصومين ودائما ما ننصح الناس بأن ينوعوا من مصادر معرفتهم ومعلوماتهم فالبشر خطاؤون و.جوال
بل من الممكن أن نتحرى عدة , يجب أن نعتمد دائما على وسيلة إعالم واحدة فى تلقى الخبر واألهم من ذلك تحليل الخبر 

وكذلك يمكننا بسهولة تقييم تحليل الخبر , مصادر إعالمية وعندها فقط يمكننا تحديد إذا ما كان الخبر صحيحا أم كاذبا 
فمن , فعلى سبيل المثال لو أخذنا خطاب الرئيس أوباما بخصوص غلق معسكر جوانتنامو .ادق أم خبيثنفسه هل هو ص

الرئيس أوباما يعدل عن وعوده اإلنتخابية للشعب : األولى بأن يقال .. الممكن عرض خبر كهذا بطريقتين أو أكثر 
أوباما يرجىء إغالق معسكر جوانتنامو لحين  الرئيس: والثانية بأن يقال . األميريكى بخصوص غلق معسكر جوانتنامو 

التوصل لتوافق فى اآلراء مع الكونجرس بخصوص عدد من المعتقلين الذين لن يتم إعادتهم إلى بالدهم األصلية أو 
جع فى الطريقة األولى فإن اإلعالم موجه تماما ويريد إقناع المتلقى بأن أوباما قد ترا.تحويلهم إلى محاكم جنائية أميريكية 

عن أقواله بخصوص غلق معسكر جوانتنامو وعليه فمن المتوقع أيضا أن يفعل نفس الشىء بخصوص قضايا أخرى 
وهذا ما نسميه , وفى الطريقة الثانية تم نقل الخبر بحذافيره بدون إضافة أو توجيه .وعندئذ  يجب علينا عدم تصديقه

ين إدارة الوسيلة اإلعالمية األولى أو مموليها مع النظام الرسمى ويظهر هذا المثال بأن هناك مشاكل ما ب, باإلعالم الحر 
من هنا تأتى خطورة ومسئولية اإلعالم فهو يستطيع أن يقود .بينما فى الحالة الثانية فهذا األمر غير موجود , األميريكى 

وأيضا , هرة  أو القيام بإضرابومن الجائز أن يقود المتلقى إلى الخروج بمظا, أمة ما إلى الهالك أو يقودها إلى النصر 
من الممكن لإلعالم الموجه أن يكتفى بذكر مساوىء مجتمع ما وال يتطرق إلى إنجازاته ومحاسنه فيوحى للمتلقى فى هذه 
الحالة بأن ذلك المجتمع هو أسوأ مكان يمكن العيش فيه على وجه األرض فبالنسبة للمتلقى العادى الغير مثقف من السهل 

ما بالنسبة للمتلقى الواعى فإنه يدرك بطبيعة الحال أن األمر ال يتعدى وجود إما شهر عسل بين إدارة الوسيلة جدا خداعه أ
اإلعالمية ومن وراءها وبين ذلك المجتمع فى الحالة األولى  أو وجود ما يشبه الحرب الباردة بين إدارة الوسيلة اإلعالمية 

أما اإلعالم الذى يحاول جاهدا ويسعى ألن يكون محايدا مهما كانت .ثانية ومن وراءها وبين ذاك المجتمع فى الحالة ال
كذلك فهو ال يكتفى فقط  بذكر المساوىء , الضغوط التى يواجهها فهو يذكر الخبر بحذافيره وال يتدخل فى توجيه المتلقى 

ية األمانة اإلعالمية فى نقل الخبر أو العيوب فى مجتمع ما أو نظام ما بل يذكر أيضا المحاسن وبذلك يكون قد تحمل مسئول
وهنا نستطيع القول بأن تلك الوسيلة اإلعالمية تساعد . وهنا فهو يترك للمتلقى حرية التفكير والتعبير عن رأيه, مهما كان 

على النهوض بالمجتمعات من خالل إحترام عقلية المتلقى العادى وتحوله من مجرد أداه تستخدمها حينما تشاء إلى كيان 
احث و مفكر ومشارك فعلى فى توجيه األحداث بناء على معلومات صحيحة غير منقوصة لم يتم تضخيمها أو اإلقالل من ب

  .ومن هنا يأتى تقدم المجتمعات, شأنها 
   www.eskandarani.net              
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  )من روائع نزار قبانى(     ...... له قالت:         ركن األدب 

  .... كثيرة بناتُ الدنيا وفي ... ضريرة وأنا أتحبني

  ........المثيرة و الجميلةُ و الحلوةُ 
  ... العيون عمياء على مشفقٌ أو  ... بمجنون إال أنت ما

  .... قاَل 

  ... حلوتي يا عاشقٌ أنا بل 

  ... زوجتي تصيري أن إال .... دنيتي من أتمنى وال

  .... محال الشفاء أظن وما .... المال  اهللا رزقني وقد

  .... قالت

  .... قدري يا بك سأرضى .... بصري إلي أعدتّ إن

  ... لكن  ...... عمري معك وسأقضي

  .... لديه يبقى ليِل وأي ... عينيه يعطيني من 

  ... المتبرعا وجدتُ قد أبشري .... مسرِعا جاءها يومٍ وفي

  .... لي بوعدك وستوفين ... وأبدعا اُهللا خلق ما وستبصرين 

  .... أعينها فتحت ويوم .... لي زوجةً وتكونين

  .... صرختُها فدوت .... رأته .... يدها يمسك واقفاَ كان

  ...!!أعمى؟ أيضاً أأنت

  .... حبيبتي يا تحزني ال .... الشُؤم حظها وبكت

  .... زوجتي تصيرين فمتى .... لتيدلي و عيوني ستكونين

  .... قالت

  .... بصيرا اليوم أصبحتُ وقد  .... ضريرا أتزوج أأنا

  .... لتتزوجيني أنا من .... سامحيني وقال .... فبكى

   .... بعيوني جيداً تعتني أن .... تعديني أن منك أريد ..... تتركيني أن قبل .... ولكن

  )احمد عز الدين/ إختيار م (                                                                  
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 استشاري الطب النفسيمحمد المهدى /د) سيكولوجية المرأة( من كتاب  :لك يا سيدتى

ال يمكن فهم المرأة نفسيا إال من خالل فهمها بيولوجيا فعلي :التكشف البيولوجي مقابل التستر النفسي 
ض المرأة نفسيا فهي شديدة الوضوح بيولوجيا بمعني أن التكوين البيولوجي فاضح لها مهما حاولت الرغم من غمو

إخفاءه فهي أضعف عضليا من الرجل علي وجه العموم و في حالة بلوغها يسيل دم الدورة الشهرية معلنا بدء الحدث في 
ات جسدية و نفسية ال يمكن إخفاءها و وضوح و يتكرر ذلك اإلعالن مرة كل شهر مسبوق و مصحوب و متبوع بتغير

التركيب الجسماني للمرأة بعد البلوغ يعلن عن نفسه بشكل واضح من خالل بروزات واضحة في أماكن مختلفة من الجسم 
و الحمل يكون ظاهرا بارزا بعد الشهر الرابع و الوالدة مصحوبة بألوان شتي من األلم و الصراخ و النزف و األطفال 

ة و ملتصقة بآالم تعلن أمومتها في صراحة و وضوح و حين تصل المرأة إلى سن الشيخوخة أو قريب منها كائنات ظاهر
و كرد فعل طبيعي لهذا الفضح البيولوجي تميل المرأة .تظهر الترهالت و التجاعيد بشكل أكثر وضوحا مما يظهر في الرجل 

مرأة رغبة حقيقية في االبتعاد عن العيون الفاحصة المتأملة إلى التخفي و التستر و ما الخجل الفطري لدي ال –السوية  –
ا االحتجاج الفطري النفسي للتستر أما محاوالت ذلتلك المظاهر البيولوجية الكاشفة و من هنا يبدو حجاب المرأة ملبيا له

ي ليس صفة أصلية في التعري لدي النساء فأنها غالبا بإيعاز من الرجل و رغبة في إرضائه أو جذب انتباهه أي أن التعر
و ربما تكون صفة التستر قناعا يخفي حقيقة المرأة البيولوجية و مشاعرها عن العيون و خاصة إذا بالغت .المرأة السوية 

و يتبع صفة التستر صفة أخرى تبدو .المرأة في استخدامها و ربما يكون هذا هو أحد أسباب غموض المرأة و كونها لغزا 
الحقيقة مكملة إياها و هذه الصفة هي التظاهر فالمرأة ال تكتفي بالتستر و لكنها تريد أن تزين مناقضة لها لكنها في 

ظاهرها و تجمله ليتلهي به كل ناظر إليها فال يستطيع التلصص إلى دخائلها بسهولة و من هذا نفهم ولع المرأة الفطري 
التظاهر عند المستوي الجسدي أو المادي فقط و إنما  بأدوات الزينة و التجمل و استعمال الروائح العطرية و ال يتوقف

يمتد إلى المستوي النفسي فيتمثل في ميل المرأة إلى الكذب المتجمل بمعني إنها تميل إلى إعطاء صورة افضل عن نفسها 
قت تخفي بها أشياء و تظهر أشياء و هي أن بالغت في عمليتي التستر و التظاهر تصبح خادعة و مخدوعة في نفس الو

و تكون أيضا مخدوعة ألنها بمبالغتها في لبس ) المخالف كثيرا لباطنها (  هافهي تكون قادرة علي خداع الرجل بظاهر
و المرأة ال تحتاج .القناع تصبح بعيدة عن مشاعرها الحقيقية و عن ذاتها األصلية فتصدق ما صنعته من وسائل التمويه 

بخالفة و إنما تحتاج ذلك أيضا في مواجهة مشاعرها و عواطفها فقد خلقت فقط إلى ستر تكوينها لبيولوجي و التظاهر 
بطبيعة جياشة لتكون مناسبة لمواكبة حاجات األب و الزوج و األبناء و هذه الطبيعة تتسم بالسيولة العاطفية و التي تتبدى 

ة العاطفية يكمن خلفها تركيبات في التغير السريع في المشاعر و في حرارة هذه المشاعر مقارنة بالرجل و هذه السيول
عصبية و إفراز هرمونية تجعلها قوة دافقة تخشى المرأة خطرها و لذلك تحاول جاهدة إخفاء جزء كبير من مشاعرها و 
ربما أظهرت مشاعر تبدو في الظاهر عكس مشاعرها الحقيقية فهي تحاول إخفاء حبها حتى ال تتورط في عالقات حرجة 

تى ال تتعرض لغضب الرجل الذي تحتاج إلية و تخشى بطشه و هي التي خلقت لتتمنع و هي راغبة وتحاول إخفاء كرهها ح
فإحساسها بضعفها و إحساسها بأنوثتها يجعلها تفضل موقف االنتظار فال تسمح لرغباتها ) يتمنن و هن الراغبات ( 

  ��� ال���/إ��اد                                       . بالظهور الفج أو التعبير الصريح كما يفعل الرجل 
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 التفاهات وفقه الجهل ثقافة        :قضية للمناقشة 
 الكرة من جعل الذى العولمة زمن مظلة وتحت  الرهيب التكنولوجى التقدم نتيجة حداثاأل تسارع خضم فى
 فوجئنا,  فيه واستوطنت بيت كل دخلت التى الفضائيات بث من الكبير الكم هذا ومع صغيرة قرية رضيةاأل

 قناة كل فى فنجد,  وتعاليمه الدين عن ماتكون بعدأ وهى غطاء  سالمىاإل لدين ا من تتخذ شرسة بهجمة
 من ومنهم الدين رجال زى يرتدون وشيوخاً شباباً ونساء رجاالً والمفتيين الدعاة من شتى نواعاأ فضائية
 من صبحتأو النقاب رتدتا عين غمضة وفى غناءو تمثيالً الشاشات تمأل كانت من  ومنهم,  البدلة يرتدى

 بين والعالقات الجنس طب فى وتخصصت الطب درست من منهم و, الكثير وغيرهم سالملإل الداعيات
 الزوج بين الجنسية للعالقة التصويرات دقأ عن الكالم من بفيض الشاشات تمأل بها إذ ثم والمرأة الرجل

 فيثاغورث نظرية عن تتكلم وكأنها المقدسة العالقة هذه تصور نأ وتتعمد حياء دنىأ بال هكذا والزوجة
 من ومنهن الداعيات خواتاأل بعض وشاركتها الجديد النوع من سالميةإ كداعية نفسها تقدم انها والعجيب
 سقف تحت ولألسف مباح يئش كل حيث النخاسة سوق فى وكأننا حلقة كل فى الجنس عن الكالم تتعمد
 ولنا ومال شهرة طالب األصل فى هم ونساء رجاالً الدعاة هؤالء معظم نأ دهىواأل,  والتدين الدعوة من
 دخل على نتعرف كى ؟ حلقة كل فى الدعاة لهؤالء فضائيةلا القنوات تدفع الدوالرات من كم نتصور نأ

 والنساء الفتيات وخصوصا الشباب قلوب  سحر الذى الشهير الداعية الى نشير  وهنا. الدعاة هؤالء
 وكأنه عوامأ تخيلوا(  عوامأل حاديثهأ حتكارإ الى تسرع فضائية قناة كبرأ جعل مما والسهل الجميل  بحديثه
 يعرفها التى سالميةاإل القصص من  قصص هو كالمه  و بداعهإ كل الداعية وهذا)   مشهور جديد مطرب
 ذاعةواإل التليفزيون ثقافة على ربىت الجديد الجيل كل حيث الجهل ثقافة زمن فى ولكننا الكبار قبل الصغار

 من فهاالت فى الفتوى لهم يحلوا الذين خواتواأل خوةاإل لىإ ونعود . ئشي والكتابة القراءة عن يعرف وال
 يهلع نطلق ما وهذا,  فقط للتفاهة عندنا الدين وكأن موراأل تفهأ فى مباشرة الهواء على فيجيبون موراأل
 من الرجل بإرضاع يفتى من فمنهم,   الفضائيات فى الفتوى ألصحاب جديد علم وهو,  التفاهات فقه

 قبل عالقة من الطفل نسب يحرم من ومنهم, حالل رمضان فى السجائر تدخين نأ يفتى من ومنهم المرأة
 من نهاأ عليها يطلق ما قلأ قضايا وهى,  والكثير الكثير ومنهم, به يعترف ال الزنى ابن نأ بحجة الزواج
 سالماإل على الهجوم فى سالماإل عداءأ ومساعدة والضرر الفتنة سوى منها يأتى ال التى موراال تفاهات
 يقفوا وان الهراء هذا لمثل يتصدوا بأن األفاضل والعلماء الدين رجال نطالب هنا نناإ. الفتن هذه خالل من
 ثقافة صحابأ يدىأ ىف لعوبةأ يكون نأ للدين يسمحو ال نأو الشرسة الهجمة هذه مامأ واحد رجل وقفة
 اهللا وقانا والدهمأو هم يشاهدونه ما فى يدققوا نأ المسلمين كل وندعو,  التفاهات فقة صحابأو الجهل
  المصرى أفندى/ بقلم                                                        . وسمومها الفضائيات شر
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  لمين يضر الشباب ؟؟هل ذكر أسماء العلماء غير المس :"ندوة البشير " 
  

أحمد فريد  يعتب فيها على المجلة فى نشرها لمقالة العدد /ورد الى بريد المجلة رسالة من القارئ 
السابق وهى باللغة اإلنجليزية حيث تدعو الى التمسك بالعلم  مع ذكر العدد الكبير للعلماء غير 

لعلماء غير المسلمين وذلك خوفاعلى المسلمين  وجاء العتاب للمجلة لذكرها هذا الكم من أسماء ا
هل ذكر أسماء العلماء غير المسلمين ولو فى اطار الدعوة للعلم هو (وهنا يأتى السؤال , الشباب 

  ضار بالشباب المسلم أم أنه حافز لكى يتمسك الشباب بالعلم ؟ 
لتى وردت تعليقا والحقيقة فإن الموضوع قد شغل حيزاً كبيراً من اهتمام القراء وذلك لكم الرسائل ا

وقد بادرت المجلة فى االتصال بشريحة من القراء وطلبت منهم التعليق على , على المقالة 
الموضوع وجائت اآلراء متباينة ولكن كلها فى صف أن الدعوة الى التمسك بالعلم مع ذكر أسماء 

إن الكثير من القراء العلماء غير المسلمين ال يضر بالشباب بقدر ما يدعوهم الى التعلم وللحقيقة ف
أيضا دعوا الى عدم التساهل فى التمثيل بأسماء العلماء غير المسلمين حتى ال يندفع الشباب فى 

  .التقليد  ويبتعدون عن أصولهم وعلمائهم 
ولالستدالل على صدق المقولة التى تدعو إلى أن ذكر أسماء العلماء غير المسلمين فى مقاالت 

و فى حقيقته تقليد من تقاليد الكتابة العلمية واألدبية والقرآن الكريم وهو تدعو الى التمسك بالعلم ه
كتاب اهللا الكريم وجاء فيه ذكر أسماء الكفار والمشركين دعوة للمؤمنين أن يتمسكو بدينهم 

  ....وليس فى ذكرهم أى تأثير ضار على الشباب أو على المسلمين عامة , وإيمانهم 
بذكر أسماء الكفار والمشركين تشنيعا عليهم وحفزا للمسلمين  على  كما أن السنة المشرفة جاءت

  . ولم يقل أحد أن فى ذلك ضررا بالمسلمين وبأبناء المسلمين , التمسك بالدين  وبأصول الدين  
وهى تفخر بهذا التواصل بينها وبين القراء فى استجابتهم  للمناقشة والتعليق ) مجلة البشير(إن 

اء العلماء غير المسلمين لتدعو كل القراء الى مواصلة التعليق على على موضوع ذكر أسم
موضوعات المجلة حتى يتم التفاعل الحقيقى بين القراء والمجلة  وحتى يحدث أكبر األثر والفائدة  

  .من رسالة المجلة  فى توصيل الرأى والرأى اآلخر لكل القراء 
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A�< للحمار 

 لمغربها الشمس طلوع من تذمر دون وستعمل حماراً ستكون  أنت 

 وستعيش ، ذكاء بأي تتمتع  لن  سوف الشعير ثقيلة،وستأكل أحماالً ظهرك فوق وستحمل

 عشرين فقط  اريد ، جداً كثير سنة خمسين ولكن ، حماراً  الحمارسأكون قال سنة خمسين طولها حياة

 .أراد ما له فكان

  للكلب قيل

 التي الفضالت من ستأكل ن لإلنسا صديق أفضل وستكون ، البشر بني منازل ستحرس كلباً ستكون  

 خمسة فقط اريدأ، جداً كثيرة سنة ثالثين الكلب قال عاماً ثونثال طولها حياة وسأهبك لك، يتركها

 .أراد ما له عشرفكان

 للقرد قيل

 حياة تعيش سوف اآلخرين إلضحاك الخدع بعمل وتقوم ، لغصن غصن من ًتتأرجح قردا ستكون  

 ماأراد له فكان سنوات عشر فقط ريدأ، جداً كثير!! سنة القردعشرين قال سنة عشرين طولها

 اإلنسان اوأخير

 على سيداً منك لتجعل ذكاءك وستستعمل األرض وجه على ذكاء األكثر المخلوق ، اإلنسان أنت له قيل 

 سأكون اإلنسان قال سنة عشرين طولها حياة تعيش وسوف العالملى ع وتسيطر ,الحيوانات باقي

 والخمسة الحمار بها بيرغ لم التي سنة الثالثين ريدأ جداً قليل هذا فقط سنة عشرين ألعيش إنساناً

 ذلك ومنذ ماأراد له وكان القرد بها يرغب لم التي سنوات والعشر الكلب بها يرغب لم التي سنة عشر

 و يكد ...كالحمار سنة ثالثين يعيش بعدها يتزوج حتى ....كإنسان سنة عشرين يعيش واإلنسان الزمان
 خمسة يعيش األبناء يكبر عندما بعدهاو ظهره على األثقال ويحمل   لمغربها الشمس طلوع من يعمل

 ويتقاعد يشيخ عندما وبعدها غيره يتركها التي الفضالت من ويأكل المنزل يحرس....كالكلب عاماً عشر

 الخدع يعمل ألخرى بنت أومن آلخر ابن ومن لبيت بيت من يتنقل....كالقرد سنوات عشر يعيش

 .وحفيداته أحفاده إلضحاك
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 وفي عليه شؤم نذير بأنها يعتقد ألنه وانما فيها اوخلُقي خلقي لعيب ال .. زوجته طلق رجل هناك

 يدع لم حتى الطالق ودوافع سبابأ ويشرح يشكيو يحكي القاضي امامأالزوج وقف ... المحكمة

 سيادة يا تصور .. الزوج قال, بكلمة تنطق ولم الصامته الزوجة وقفت بينما ... يقله لم شيئاً

 الباب عند سيارتي فأوقفت الجيران بيت الى زيارة في كانت فيه رأيتها يوم ولأ  ..القاضي

 فهرعت عظيم اصطدام صوت سمعت حتى نثوا الإ هي وما ، بعيد من ألتلصص وذهبت الخلفي

 توفيت .. لخطبتها هليأ ذهب الذي اليوم وفي . سيارتي هشمت قد القمامة جمع عربة ألجد

 الخطوبة فترة وفي, العائلة مدافن الى العروس منزل من .. المشوار وتحول الطريق في والدتي

 مخالفة استلمت السرعة ففتوخ حدث ذاإو . الرادار يلتقطني السوق الى صطحبهاأ مرة كل كنت

 شب العرس ؟ويوم.. القاضي سيادة طبيعي هذا فهل ! ممنوع مكان في وقوف بسبب مرورية

 وفي المطبخ من كبيراً جانباً والتهمت منزلنا الى النيران فامتدت ، الجيران منزل في هائل حريق

 المستشفى ودخل السلم فوق من تدحرج نأ بعد ، ساقه فكسرت لزيارتنا والدي جاء التالي اليوم

 الى للعالج خذناهأو جيدة بصحة تمتعه من الرغم على السكري بداء مصاب نهأ لنا قالوا وهناك

 مفاجئ خالف دب ، لزيارتنا وزوجته خيأ جاء وكلما , اآلن الى ... للبالد يومها يعد ولم الخارج

 تهمس تى عائل كل وكانت . هلهاأ بيت الى بالعودة عليها قسمأو المشاجرات واشتعلت ، بينهما

 وبها رائعة زوجة فهي اصدق كنأ لم لكنني ، علينا تهبط التي المصائب سبب هي زوجتي بأن لي

 في المادية حالتي نأ أالحظ بدأت .. القاضي سيادة يا لكن .. شاب كل يتمناها التي الصفات كل

 فقررت .. وظيفتي فقدت ، فقط مسوباأل ، الشهر مصاريف يكفي بالكاد راتبي وأن مستمر تدهور

 هذه كل بأن وأقنعه عصمته لىإ زوجته يرد أن القاضي فأمر !. ذمتي على الزوجة هذه بقىأ الأ

 لكن عنها المتواصل واللمز الهمز مبعثه منها تشاؤمه وأن ، فيها لها دخل ال طبيعية الحوادث

 على ونادى فعاد .. خدماته بإنهاء رسالة القاضي تسلم ، زوجته مع القاعة الرجل يغادر انقبأل

                له وقال .. الزوج

  ) بعيد من بيتى خربت دى طلقها .. ابني يا طلقها .. ايه لك بأاقول (                
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 Green tea                               
 Green Tea has increasingly become a very popular drink worldwide because of its immensely 
powerful health benefits. It is extraordinarily amazing what green tea can do for your health. 

And if you're not drinking 3 to 4 cups of green tea today, you're definitely NOT doing your health 
a big favor. 
*1. Green Tea and Cancer* Green tea helps reduce the risk of cancer. The antioxidant in green 
tea is 100 times more effective than vitamin C and 25 times better than vitamin E. This helps 
your body at protecting cells from damage believed to be linked to cancer. 
*2. Green Tea and Heart Disease* Green tea helps prevent heart disease and stroke by 
lowering the level of cholesterol. Even after the heart attack, it prevents cell deaths and speeds 
up the recovery of heart cells. 
*3. Green Tea and Anti-Aging* Green tea contains antioxidant known as polyphenols which 
fight against free radicals. What this means it helps you fight against aging and promotes 
longevity. 
*4. Green Tea and Weight Loss* Green tea helps with your body weight loss. Green tea burns 
fat and boosts your metabolism rate naturally. It can help you burn up to 70 calories in just one 
day. 
That translates to 7 pounds in one year. 
*5. Green Tea and Skin * Antioxidant in green tea protects the skin from the harmful effects of 
free radicals, which cause wrinkling and skin aging. Green tea also helps fight against skin 
cancer. 
*6. Green Tea and Arthritis* Green tea can help prevent and reduce the risk of rheumatoid 
arthritis. 
Green tea has benefit for your health as it protects the cartilage by blocking the enzyme that 
destroys cartilage. 
*7. Green Tea and Bones* The very key to this is high fluoride content found in green tea. It 
helps keep your bones strong. If you drink green tea every day, this will help you preserve your 
bone density. 
*8. Green Tea and Cholesterol* Green tea can help lower cholesterol level. It also improves 
the ratio of good cholesterol to bad cholesterol, by reducing bad cholesterol level. 
*9. Green Tea and Obesity* 
Green tea prevents obesity by stopping the movement of glucose in fat cells. If you are on a 
healthy diet, exercise regularly and drink green tea, it is unlikely you'll be obese. 
*10. Green Tea and Diabetes* Green tea improves lipid and glucose metabolisms, prevents 
sharp increases in blood sugar level, and balances your metabolism rate. 
*11. Green Tea and Alzheimer's* Green tea helps boost your memory. And although there's no 
cure for Alzheimer's, it helps slow the process of reduced acetylcholine in the brain, which leads 
to Alzheimer's.  
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