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ترتبط مصر و سوريا بواقع تاريخي و سياسي علي مر العصور و المتتبع لجميع االحداث السياسية منذ الفتح االسالمي و حتي العصر 

داخل المنطقة العربية  الحديث يجد ان مصر و سوريا كانت مفتاح جميع االنتصارات االسالمية الكبري التي حافظت علي الكيان االسالمي

و بالطبع كانت قضية القدس هي اهم القضايا التي وضحت فيها اهمية القوه السورية المصرية في تحديد مصير القضية الفلسطينية  وكان 

ين و لهذا القائد الفذ عماد الدين زنكي هو من اوائل من ادرك ذلك و سار من بعده ابنه نور الدين محمود و من بعدهم الناصر صالح الد

اخذ صالح الدين من الوقت ما اخذ حتي دانت له الشام إما بالمعاهدات و الصلح وإما بالدخول تحت لوائه و كانت هذه هي البداية التي 

دأ اسماعيل هنيه أكد هذا المب...و هذا ما اكده القائد اسماعيل هنيه من الجامع االزهر.أدت و ساعدت القائد العظيم الي فتح بيت المقدس

و لهذا يشعر القائد الكبير ان يوم رجوع القدس قد إقترب ....التاريخي الشهير ان رجوع القدس لن يمر اال بإتحاد مصر و سوريا سويا

لقد علمنا رسول اهلل فإلي كل المتابعين لألزمه السورية و الي الذين اصابهم اليأس من طول هذه الفتره اقول لهم .اكثر من اي وقت مضي

في اهلل عز و جل و في نصره و تأييده ألصحاب الحق و هذا ما  باالمل علية و سلم اننا في ادد و احلك المحن البد لنا ان نتمسك صلي اهلل

-:ظهر بكل مواقف سيرته العطرة و هذه هي امثلة بسيطة

من بالء حتي ان التعبير  النبي صلي اهلل علية و سلم في غزوة االحزاب التي ابتلي فيها المؤمنون بالءا دديدا ليس بعده .1

القرآني عندما عبر عن ذلك وصف حال المؤمنين بأن قلوبهم وصلت الي الحناجر من الخوف فالنتخيل جميعا هذة الحالة 

و ذلك بعد ان اجتمعت !!! و هم من هم.... انهم اصحاب رسول اهلل!!!!!!!! من الخوف و الهلع و الجزع التي اصابت من

اصرون المدينة و اليهود من خلفهم خائنين ماكريين ومع هذا ال يبشر النبي صلي اهلل علية و سلم عليهم كل قوي الشرك يح

ما اعظمك يا .....يا اهلل.........بالنصر فقط و لكنه يذهب الي اقصي الفتوحات و يبشر بالفتح االعظم و بفتح فارس و الروم

كانت االصعب علي الدولة االسالمية الوليدة و لكنها بشريات  يبشر بأعظم فتوحات المسلمين في لحظات هي......رسول اهلل

 .....االمل

النبي صلي اهلل علية و سلم و هو مهاجر الي المدينة و تحاصره جميع قوي األعداء لتلحق به و يحاول سراقة ابن مالك ان  .2

يا اهلل ......سراقة و لك سواري كسريارجع يا ...يصل اليه و اذا برسول اهلل صلي اهلل عليه و سلم يقول له ارجع يا سراقة

في أصعب لحظات المحنه و في أحلك الظروف كان متأكد من نصر اهلل بل أبعد من ذلك ......ما اعظمك يا رسول اهلل......

 ...حتي يبشر الي الفتوحات العظمي

 :االتي اما االمثلة التاريخية للقادة الذين اقتدوا بهدي نبيهم محمد فال حصر لها و نذكر منها
البيزنطينيين بقيادة إمبراطورها رومانوس ديوجينس يريدون محو دولة الف جندي من جنود  232عندما تجمع اكثر من  .1

و صلي بجموع الناس و لبس كفنه و توكل  الف جندي فقط 51فتصدي لهم الب ارسالن ملك السالجقة بجيش قوامه   االسالم

روع المشاهد حينما انتصر هذا الجيش الصغير بفضل اهلل و قاموا بأسر ملك علي اهلل و كانت ملحمة سطر لها التاريخ ا

ذا النه يعلم ان اهلل عز و جل ناصره و معينه النه علي الحق لم يتراجع الب ارسالن امام الحشود الضخمة لما........البيزنطيين

 ......و اعدائه علي الباطل

يا أبت ابعد االمر و النهي و النعمة ....ولده بعد ان اصبح السجن يضمهما و هذا يحي البرمكي وزير هارون الرديد يقول له  .2

دعوة مظلوم سرت في جوف الليل و !!! يا بني" صرنا الي هذا الحال فقال له كلمات يشهد لها التاريخ الي االن حيث قال له 

 11ة االسراء االية و احب ان ابشركم بقول اهلل تعالي في سور  نحن عنها غافلون و لم يغفل اهلل عنها

إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى  أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون " 
 ".....صدق رب العالمين و يقولون متي هو قل عسي ان يكون قريب" أن يكون قريبا

ان اهلل يقيم الدولة العادلة "  يللف وعد  فسستبرروا باللير فيقول االمام ابن ييمية اخواني االعزاء نصر اهلل قادم ال محاولة و ان اهلل ال
 "......و ان كانت كافرة و ال يقيم الظالمة وان كانت مسلمة

 ".....ان الجور و الظلم يلرب البالد بقتل اهلها و انجالئلم منها و يرفع اهلل البركة من االرض" و يقول االمام القرطبي 

باب الكرام علينا جميعا بالدعاء في جميع اوقات االجابه و بالطبع اذا كنت صائما فهذا افضل االدياء عند اهلل تعالي ان تدعو االح
و هذا أقل .....ربك عند فطرك فهي دعوة ال ترد و من استطاع ان يدعوا امام الحرم الشريف لمن هم ذاهبون الي العمره فال يبخل بذلك 

 و اختم لكم ببشري قوله تعالي   )اَل َيْعَلُموَن َوالّلُه َغاِلٌب َعَلى َأْمِرِ  َوَلِكَن َأْكَثَر الَناِس(....في سوريا ما نقدمه الخواننا
 [.551: يوسف]{ َحَتى ِإَذا اْسَتْيَأَس الُرُسُل َوَظُنوا َأَنُهْم َقْد ُكِذُبوا َجاَءُهْم َنْصُرَنا} 
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 عن العصيان وعجلة اإلنتاج قالوا                     

                       

مش عايز ادمر استيراد القمح و االرز و .. اد بلديانا ضد العصيان المدني الني مش عايز ادمر اقتص -
مش عايز ادمر الليار , مش عايز ادمر استيراد العربيات و الطائرات و القطارات و المويوسيكالت, الطماطم

مش عايز ادمر , مش عايز ادمر الفوانيس و السبح و السجاير الصيني, و الطماطم و السمك المستورد
حرام عليكوا ..  متوقفوش عجلة االنتاج.. ايقوا اهلل في استيراد بلدنا.. وردةالمالبس و االحذية المست

 حتلربوا اقتصاد الصين كد 
المجلس العسكرى سيستمر حتى نهاية يونيو كما قال كمال الجنزورى وكما , أرى أننا فى مسار إجبارى  -

ومة إنقاذ بل مدة وجودها حكومة الجنزورى ليست حك, جاء البند األول فى بيان المجلس على صفحته 
( إال إذا ينحى هو بمحض إراديه)النائب العام دستوريا ال يستطيع أحد إقالته , ستطول بسيفاق األغلبية 

أغلبية أعضاء مجلس الرعب وأغلبية الرعب المصرى الذين إنتلبوهم ال , والمجلس العسكرى لن يقيله 
, ما زال الرعب منقسم حول جدوى اإلضراب , يريدون الضغط على المجلس العسكرى أكثر من ذلك 
 واألعلبية العظمى يرفض العصيان المدنى حتى األزهر

العصيان المدني هو نراط يهدف لرفض اإلنصياع للقوانين أو للسلطة , ويتم من خالله مطالبة الحكومة  -
 قاومة بال عنفويعتبر العصيان المدني أحد أشكال الم. بطلبات محددة , بدون اللجوء للعنف الجسدي

فعال االضراب العام هو درجة من درجات العصيان المدني و هو قابل للتصاعد و بالتاكيد هو يحرك او  -
وعلي كل حال فاالضرابات منذ قيام الثورة لم يتوقف في مصر , ولكن يركيز االعالم السلبي  يعبير سلمي

سواهم و لالسف برضه الناس مصدقة الكالم  فقط موجه للرباب وكانه ال يوجد من يتظاهر او يعطل الطرقات
 د 
 ثم يلرج ليعمل أثناء العصيان المدنى.. هو من يقعد فى بيته أثناء الثورات .. الكنباوى الحق  -
 11رجل أعمال فى حلقة امس مع يسرى فودة أكد ان التقارير الحكومية يقول أن مصر يصدر ما قيمته  -

كما قال احد المحللين المصريين !! نما يتم إستيراد سجادة الصالة بي...  مليون دوالر سنويا جلد حمير
 اإلقتصاديين ان اإلقتصاد فى مصر يعتمد على السمسرة أكثر من إعتماد  على اإلنتاج

هذا يحدث فى !!! هل يعقل ان يوجد وزارة بترول فى العالم يقترض من الدولة وال يستطيع يسديد ديونها  -
مش عارف شعب  -يبقى إقتصاد إيه اللى خايفين عليه من اإلضراب..... زراء مصر على لسان رئيس الو

ايه اللي نصه بيتهرب م الضرائب ونصه التاني بيدفع كل فوايير  متأخرة لما يقوله أعمل كد  رسمي يقولك 
 حتلربو البلد

حاجة الرركة اللي كنت شغال فيها في مصر لو نص الموظفين قرروا ما يجوش الرغل فمفيش اي  -
ألن العدد في اللمون والرركة ممكن يرتغل بربع عدد .. حتحصل و يمكن ما حدش حيحس اصال بيهم 

وممكن يروح الرغل عادي جدا وفي اآلخر يالقي نفسك كل اللي عملته شربت شاي ...  الموظفين بس
 وايكلمت مع زمايلك وروحت

هو اصال عطلة لقطاعات كثيرة بمثابة يري اغلبية شعب مصر ان اضراب لساعات محدودة في يوم سبت  -
بينما ال يرون اي غضاضة في استمرار سياسات اقل ما يقال عنها انها فاشلة لعدة شهور .. كارثة اقتصادية 

اخري وسط يواطؤ صريح للتغطية علي رموز الفساد و يباطؤ واضح في ايلاذ قرارات اقتصادية واجتماعية 
واضح فعال كم الوعي .. لسياح والمستثمرين وللمواطنين علي حد سواء وقضائية من الممكن ان يعيد الثقة ل

 ومدي يلدير اللطاب الديني!! في الرارع المصري 
… علي التوالي  ما زال اضراب موظفي وسائقي شركات شرق و وسط و غرب الدلتا مستمرا لليوم الثاني -

نتاج ما بتقفش إال لو كانت المظاهرات او يقريبا عجلة اإل!!  يعني ماسمعتش حد بيتكلم عن عجلة االنتاج
بينما لو كانت مثال فى ميدان العباسية ( رمز الثورة إللى ياعبة ناس كتير)اإلعتصامات فى ميدان التحرير 

واضح . …وخاصة لو كان اللى بيقودها أبناء مبارك أو أبناء المرير فعجلة اإلنتاج شغالة مفيش اى مركلة 
 www.eskandarani.net                                      . ة مزاج عالى أوىان عجلة اإلنتاج دى صاحب
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 ابن البشير/ اعداد                  (1021    

 .....الشعُب يريد
 

 ....نحُن نريُد بأن، يحُكمنا بشٌر
 ....شٌر عادٌى ُيخطىُء وُيصيب ب

 ...رةذبشٌر ليَس بعالم 
 .....وليس أديب  

 .....ليس بفرعونٍ  نعبدُه بشٌر 
 ....عيب وَم وليس بإمعةٍ 

 ...بشٌر ليس برجلٍ  من رجاالت الدين
 ال كهنوَت و وال رهبنة و ال ترهيب 

 ...ليَس بمفتىٍ  وليس فقيه  وال تعقيب 
 ت العككر    ليس برجل ٍ  من رجاال

 ...يأمـُر فينا فنجيب 
 بشٌر إن أخطا سوف نراجعُه

 ...وإذا ما أصاب
 ... فلُه مَنا ُكُل  الترحيب  

 ...بشٌر ُيختاُر من بين الناس لفترة ُحكمٍ 
 ....ثم َيغيب  

 أيا سادة هذا هو المطلوُب
 والمطلوب قريٌب وقريٌب وقريب
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 (عام الرمادة)الذي نزل بالجزيرة العربية  ِرالُض كرِف صر فيمراركة ِم عليهياريلنا المفتري 

ركنان مهمان ومتالزمان من أركان ( المالية)واالقتصاد ( الحكم)عند التحدث عن عام الرمادة في عهد عمر, ال بد من اإلشارة إلى أن السياسة 

 .قتصاد الدولة اإلسالمية الفتيةوما حصل في عام الرمادة في عهد عمر, هو أزمة قاسية ال. الدولة القوية والناجحة

هـ, 51ففي سنة . هو البالء والحدث الجسيم الذي فاجأ عمر, وهو في صدد بناء الدولة اإلسالمية الناشئة -والرمادة في اللغة الهلكة-وعام الرمادة 

ي يراًبا كالرماد, أو ألنه هلكت منه الناس حصل في الجزيرة العربية قحط دام يسعة أشهر, فسميت هذ  السنة عام الرمادة؛ ألن الريح كانت يسف

وجاع الناس, وأحَس عمر . وأصبحت الجزيرة العربية جدباء قاحلة, ال ماء وال مرعى, وال ماشية وال طعام.واشتد الجوع في ذلك العام . واألموال

كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم : ف اهلل الضر, وقالبجوع رعيته, ونهض لهذ  الكارثة نهوضه لكل خطب, فأقسم أال يذوق لحًما وال سمًنا حتى يكر

وبدأ عمر بمواجهة المركلة داخلًيا متجًها إلى اهلل عز وجل, وإلى األغنياء والموسرين من رعيته, واستجلب القوت من كل !يصبني ما أصابهم؟

من قوت, وجعل يحمله على ظهر  مع الحاملين إلى حيث يعثر على الجياع والمهزولين العاجزين عن حمل أقوايهم, وآلى على نفسه مكان فيه مزيد 

ولم يقتصر عمر في مواجهة األزمة على االلتجاء إلى اهلل فقط, بل .وأهله ال يأكلون طعاًما أنقى من الطعام الذي يصيبه الفقير المحروم من رعايا 

الوالة والعمال في سائر األمصار يطلب منهم النجدة والعون, يستعينهم ويستغيثهم ألهل المدينة ومن حولها, وكانت كتبه إليهم قصيرة,  كتب إلى

من عبد اهلل عمر أمير المؤمنين إلى العاص ابن العاص, . بسم اهلل الرحمن الرحيم":والي مصر عميقة التأثير, منها رسالته إلي عمرو بن العاص

 فرد عمرو بن العاص والي مصر إلى عمر."!يا غوثا ! يا غوثا ! أما بعد, أفتراني هالًكا ومن قبلي ويعيش أنت ومن قبلك؟ فياغوثا . م عليكسال

. إال هوإلى عبد اهلل أمير المؤمنين عمر بن اللطاب من عمرو بن العاص, سالم عليك, فسني أحمد إليك اهلل, الذي ال إله . بسم اهلل الرحمن الرحيم"

فبعث في البر بألف ."أما بعد, أياك الغوث فلبيك لبيك, لقد بعثت إليك بعيٍر أولها عندك وآخرها عندي, مع أني أرجو أن أجد سبياًل أن أحمل في البحر

 .بعير يحمل الدقيق, وبعث في البحر بعررين سفينة يحمل الدقيق والدهن, وبعث إليه بلمسة آالف كساء

كريم في يسامحه الديني ذي النزعة اإلنسانية الرفيعة, سار خلفاؤ  من بعد , فسذا بنا نجد عمر بن اللطاب وقد شكت إليه وعلى هدي الرسول ال

أصبح امرأة مسيحية من سكان مصر أن عمرو بن العاص قد أدخل دارها في المسجد كرًها عنها, فسأل َعْمًرا عن ذلك؛ فيلبر  أن المسلمين كثروا و

, وفي جوار  دار هذ  المرأة, وقد عرض عليها عمرو ثمن دارها وبالغ في الثمن فلم يرَض, مما اضطر عمرو إلى هدم دارها المسجد يضيق بهم

ومع أن هذا مما يبيحه قوانيننا الحاضرة, وهي حالة يعذر فيها عمرو على .وإدخاله في المسجد, ووضع قيمة الدار في بيت المال يأخذ  متى شاءت

هذ  هي الروح !!لم يرَض ذلك, وأمر َعمًرا أن يهدم البناء الجديد من المسجد, ويعيد إلى المرأة المسيحية دارها كما كانت ما صنع, فسن ُعمر

عصور حتى المتسامحة التي سادت المجتمع الذي أظلته حضارينا بمبادئها, فسذا بنا نرهد من ضروب التسامح الديني ما ال نجد له مثياًل في ياريخ ال

ومن مظاهر التسامح الديني أيًضا أن كانت المساجد يجاور الكنائس في ظل حياينا اللالدة, وكان رجال الدين في الكنائس !!الحديث في العصر

اللالفية يعطون السلطة التامة على رعاياهم في كل شئونهم الدينية والكنسية, ال يتدخل الدولة في ذلك, بل إن الدولة كانت يتدخل في حل المراكل 

مذاهبهم, وينصف بعضهم من بعض, فقد كان الملكانيون يضطهدون أقباط مصر في عهد الروم ويسلبونهم كنائسهم, حتى إذا فتحت مصر رَد  بين

أما حرية رجال الدين في طقوسهم, وإبقاء سلطايهم على رعاياهم دون يدخل الدولة في ذلك, فقد شعر .المسلمون إلى األقباط كنائسهم وأنصفوهم

ابن عمرو بن العاص والقبطييذكر ابن عبد الحكم أن رجاًل جاء إلى .ون من سكان البالد بالحرية في ذلك ما لم يرعروا ببعضه في حكم الرومالمسيحي

سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته, فجعل يضربني : قال. عذت معاًذا: قال. يا أمير المؤمنين, عائذ بك من الظلم: , فقال لهt عمر بن اللطاب

فجعل . أين المصري؟ خذ السوط فاضرب: فكتب عمر إلى عمرو يأمر  بالقدوم عليه هو وابنه, فقدما, فقال عمر. أنا ابن األكرمين: لسوط, ويقولبا

. فضرب فواهلل لقد ضربه ونحن نحب ضربه, فما أقلع عنه حتى يمنينا أنه يرفع عنه: قال أنس. اضرب ابن األكرمين:يضربه بالسوط, ويقول عمر

ُمذ َكْم يعبديم : فقال عمر لعمرو. يا أمير المؤمنين, إنما ابنه الذي ضربني, وقد اشتفيت منه: فقال. ضع على صلعة عمرو: قال عمر للمصري ثم

 .يا أمير المؤمنين, لم أعلم ولم يأيني: قال! الناس, وقد ولديهم أمهايهم أحراًرا ؟

 كابتن كيمو                                          "تور راغب السرجانيالماد  التاريلية بتصرف من موقع قصة االسالم للدك"
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 احمد فودة/ بقلم د         ولعبة الفوضى المنظمة.. المجلس العسكري     

قوات األمن بعد منذ اليوم األول للثورة المصرية دخلت مصر في أتون فوضى أمنية غير مسبوقة، بدأت مع انسحاب 
يناير، ثم إخراج المساجين وتفعيل دور البلطجية الذين يعتبرهم النظام السابق  22انكسارها أمام الحشود الغاضبة يوم 

وبعد أن .وير االنتخابات أو لتأديب خصومهجزءا من منظومته األمنية التي لطالما استخدمها ضد خصومه سواء لتز
كاال بدائية غير منظمة في األيام األولى للثورة، تحولت إلى الشكل الممنهج بعد كانت هذه الفوضى األمنية تأخذ أد

وقد تفاقمت األمور بشكل كبير مع . تنحي الرئيس المخلوع وتولي المجلس العسكري قيادة البالد في الفترة االنتقالية
امل إلى المسرح ومحاولة دخول بعض األجهزة األمنية التي لم يستطع المجلس العسكري السيطرة عليها بشكل ك

بدأت .السابقين رغم خروجهم من السلطة التأثير في تطورات األمور، خاصة أن هذه األجهزة ال يزال والؤها لقادتها

األحداث األمنية تأخذ منحاها الجديد مع انطالق جيش البلطجية، التابع لوزارة الداخلية المصرية والذي تفرق بعد ذلك 
نية األخرى فضال عن قيام بعض قادة هذا الجيش للعمل لحسابهم الشخصي بشكل مبادر، في بين بعض األجهزة األم

ترويع المجتمع المصري، في محاولة لوقف تطور الثورة والطريق الذي سلكته نحو تأسيس نظام جديد يكون مقدمة 
اصل المجتمع ولم تضع هذه المخططات أي خطوط حمراء حيث وصلت إلى كافة مف. لمجتمع ديمقراطي حقيقي

الحساسة، خاصة ما يتصل منها بالفتنة بين مكوناته الدينية وكذلك السياسية واالجتماعية من أجل ممارسة مزيد من 
 .الضغوط عليه ودفعه للكفر بالثورة والديمقراطية

صري من بعد ذلك بدأت مرحلة جديدة من مخططات الفوضى األمنية تقوم على استغالل المظالم التاريخية للشعب الم
خالل دفعه إلى القيام باحتجاجات فئوية من أجل القضاء على هذه المظالم، لكن دون األخذ في االعتبار المرحلة 

الحرجة التي تمر بها البالد، خاصة في مجالها االقتصادي المنهار بفعل السياسات االقتصادية للنظام السابق، ثم جاءت 
بعدها بدأت مرحلة أخرى تقوم على استغالل االنشقاقات التي وقعت بين .سوءا عجلة اإلنتاج لتزيد األمر الثورة وتوقفت

القوى السياسية على كيفية عبور المرحلة االنتقالية بين من ينادون بوضع الدستور أوال قبل إجراء االنتخابات 
الت الدستورية التي وافق التشريعية والرئاسية وبين من ينادون بإجراء هذه االنتخابات قبل وضع الدستور وفقا للتعدي

وكان في أحيان كثيرة يسقط قتلى وجرحى جراء هذا الصدام السياسي بيد البلطجية، . مارس 11عليها الشعب يوم 
سكري هو المسؤول عن هذه األمر الذي زاد من ادتعال هذا الخالف أكثر خاصة بعد أن اعتبر البعض أن المجلس الع

وجهة للمجلس العسكري مع تزايد الحوادث التي سقط فيها الشهداء، خاصة في وقد تزايدت االتهامات الم.األحداث

الشهور األخيرة، حيث داركت الشرطة العسكرية في قتل هؤالء الشهداء أثناء محاولتها فض االعتصامات 
ودائما ما كان .ريع بعملية نقل السلطة للمدنيينواالحتجاجات التي كانوا يقومون بها للمطالبة بإنهاء حكم العسكر والتس

المجلس العسكري يذكر الثوار والشعب بأنه من حمى الثورة وكان قادرا على وأدها كما حدث في بعض الدول 
وهو ما يعني أنه من غير المنطقي . العربية، إال إنه آثر االنضمام إلى الشعب وحماية ثورته في مواجهة النظام القديم

ويبدو أن المجلس العسكري صادق في جزء من حجته، خاصة ما .الثورة قتل المتظاهرين بعد نجاحأن يقوم اآلن ب

يتعلق بحمايته للثورة ليس عن طريق امتناعه عن مواجهتها لكن عن طريق اتخاذ جانب الحياد حتى تتضح الصورة، 
جانب  فإن استطاع النظام مواجهتها والقضاء عليها كان سيقف إلى جانبه وإن حدث العكس فكان سيعلن وقوفه إلى

لكن بعد ذلك، حاول المجلس إدارة الفترة االنتقالية بشكل يحقق له الهدف الذي من أجله .الشعب، وهو ما حدث بالفعل

وقف إلى جانب الثورة وهو ضمان نصيبه في السلطة الجديدة من أجل حماية المكاسب التي حققها طوال الستين عاما 
التي تقوم على استغالل ( لعبة الفوضى المنظمة)س ما يمكن تسميته وقامت إدارته على أسا. 1112الماضية منذ ثورة 

أحداث العنف التي يعرف بعض أبعادها مسبقا قبل وقوعها مع امتالك القدرة على ضبطها في الوقت المناسب من أجل 
السلطة رسالة القوى السياسية تتعلق بأن ضمان نصيبه في . إيصال رسائل للقوى السياسية وللمجتمع في آن واحد

أما رسالته للمجتمع فتشير إلى أنه . الجديدة هو السبيل لالستمرار في طريق التحول الديمقراطي بقدر أقل من المشاكل
وفي إطار هذه اللعبة دهد .الوحيد القادر على ضبط األمن وهو ما يعني تعزيز موقفه في مواجهة القوى السياسية

وآخرها أحداث بورسعيد التي قتل فيها أكثر من سبعين دخصا فضال عن المجتمع المصري األحداث األمنية المختلفة 
)  والذي لن يكون الحادث األخير طالما أن المجلس العسكري لم يحصل على ما يريد أو بعضا منه. جرح المئات

 (منقول من جريدة الشرق القطرية
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 زوجك لكأسئلة لتعرفي مدى حب  01أجيبي على   :

 
العالقة بين األزواج دائمًا ما تمر بأكثر من مرحلة تتغير فيها مقاييس الحب والرومانسية بينهما، ومن خالل إجابتك على 
األسئلة العشرة التالية التي وضعها عدد من خبراء العالقات الزوجية األمريكيين يمكنِك التعرف بشكل كبير على مدى 

 . تعيشينها معه اآلن حب زوجِك لِك في المرحلة التي

 
عندما تقترحين على زوجِك التنزه في إحدى الحدائق 

  ؟ المجاورة، ماذا يفعل
 . يوافق على الفور ويمكك يديك  طوال الوقت -1
 . يوافق ويكير بجوارك  مع التحدث بكلمات قليلة - 2
 . يرفض بحجة أن لديه بعض األعمال ويعدك  بيوم آخر -3
                                                                                                         .يريد مشاهدة التليفزيون أو النوميرفض بحجة أنه  - 4

   عندما يظهر عليِك الغضب والحزن الشديد، ماذا يفعل؟ 
 . يبقى بجوارك  ويلقي عليك  نكاتًا حتى تكوني بحالة أفضل -1
 . لى معرفة ما حدث لك  أو عكر صفوك  حتى تبوحي لهُيصر ع -2
 . يكألك  ما بك  ويتركك  بمفردك  حتى يتحكن مزاجك  -3
   . لم يحدث ويعاملك  بشكل طبيعي يتظاهر كأن شيئًا -4

ماذا يفعل عند رؤيتِك؟  عندما ترتدين ثوبًا يخطف األنظار،
   
  .يضمك  بين ذراعيه ويقبلك  ويغازل جمال ثوبك  -1
ترتكم على وجهه عالمات اإلعجاب ويمكك بيديك طوال  -2

 . الكهرة
 . يبتكم لك  ابتكامة خفيفة -3
                                                                                                                                            .ال يالحظ وال يبدي أي تعليق -4

   من يبدأ الكالم بينكما؟ 
 . دائمًا هو -1
 . على حد سواء -2
 . ائمًا أناد -3
   . ال نتحدث سويًا -4

أنتما في مناسبة عامة والحظِت من بعيد وجود امرأة 
تتعمد الكالم مع زوجك بطريقة ال تريحِك، ماذا يفعل 

 . يجيب عليها بحزم لينهي الحوار-1             وقتها؟
 . حديثه معها بطريقة متحفظة يكمل -2
 . يتلفت حوله ليرى ما إذا كنت  تراقبينه أم ال - 3
  . بلهفة ويتحدث معها لمدة طويلةيكتجيب  - 4

    هل يحاول مزاحِك حتى تضحكي؟
 . كثيرًا عندما يراني شاردة أو حزينة -1
 . عندما يكون في مزاج جيد -2
 . كان يفعل ذلك قبل الزواج -3
   . جدي للغاية والمزاح بيننا قليلكالمنا  -4

    ماذا يفعل زوجِك؟.. عندما تكونان معًا في زيارة عائلية
 . يتحدث كثيرًا عنك  بشكل جيد، ويتفاخر بطعامك  وترتيبك -1
 . يبقى بجوارك  ويحاول إشراكك  في الحديث -2
 . ينشغل في الحديث مع الموجودين -3

 . لل من شأنك  أمام الموجودينتقأحيانًا يلقي طرائف عنك  قد  -4

 

  
   ؟ في عالقتكما الحميمة، ما مدى تعامله بحنان معِك

 . يتعامل بحنان زائد مثل األيام األولى لزواجكما -1
 . الحنان موجود ولكن يؤثر عليه التعود والملل - 2
يتناقص بشكل كبير، وليس بالقدر الذي اعتاد أن يكون في  -3

 . بداية الزواج
  . كاد يكون هناك أي حنان بينكمايال  -4

ما عدد المرات التي يخرج فيها زوجِك للسهر مع 
  أصدقائه؟ 

 . ليس بانتظام ولكن عندما تكون هناك مناسبة قوية -1
 . مرة واحد كل أسبوع -2
 . كل أسبوع( 3-4) -3
  . تعبت من العد -4

    كم مرة يقول لِك زوجِك إنه يحبِك؟
 . على األقل مرة واحدة يوميًا - 1
 . عندما يكون في مزاج جيد -2
 . عندما يصالحني بعد وقوع مشادة بيننا -3
                                                                                                                                                                          .قليل للغاية -4

    ما مدى عالقة الصداقة بينكما؟
 . قوية جدًا -
 عادي  -
 . ضعيفة -
 ال توجد  -

فهنيئًا ( 0)إذا كانت معظم إجاباتك من رقم  :النتيجة

لِك بزوجِك الذي يعشقِك بجنون وحاولي بقدر اإلمكان 
أما إذا كانت معظم إجاباتِك من . الحفاظ على هذا الحب

 زوجِك يحبِك كثيرًا ويقدرِك وأن فهذا معناه أن( 2)رقم 
أما في حالة كانت إجاباتِك . حياتكما مليئة بالرومانسية

فإن الرومانسية بينكما أخذت في ( 3)أكثرها من رقم 
لحب االنطفاء وعليِك بذل كثير من الجهد إلرجاع التوهج وا

وأخيرًا إذا كانت معظم إجاباتك . الذي يجب أن تكونا عليه
بحاجة ماسة للمساعدة من إحدى  فأنِت( 4)من رقم 

المتخصصات في إصالح المشكالت الزوجية، أو على األقل 
التحدث مع زوجِك حول هذا األمر لتعرفي األخطاء بينكما 
إلصالحها، وإذا كان زوجِك من النوع الذي ال يحب خوض 

مثل هذه األحاديث فلتكن بادرة التغيير اإليجابي من جانبِك 
ن نتيجتها، التي ستكون بالغالب أنِت ولتري ما ستكو

  مرضية لِك وله
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 ي لحقوق اإلنسان وأستاذة العقيدة والفلسفة في جامعة األزهر الدكتورة أمنة نصيرعضو المجلس القوم

، عضو المجلس القومي لحقوق اإلنسان وأستاذة العقيدة والفلسفة في جامعة األزهر، إن الدكتورة أمنة نصيرقالت 

'' ُذبحت''ة وأضافت نصير، أن المرأ.ألنه موجود في سفر التكوين والتلمود وليس في اإلسالم'' دريعة يهودية''النقاب 

مقاعد ، منتقدة السيدة التي وضعت  1الجديد، حيث إن حصة المرأة في المجلس الجديد ال تتجاوز  مجلس الشعبفي 

هل أنتي أهم من الصحابيات التي وردت اسمائهن في آالف الصحائف ''رمز الوردة في حملتها اإلنتخابية وتساءلت 

'' دريم''على قناة '' صباحك يا مصر''عالمية جيهان منصور خالل برنامج وأكدت اليوم االثنين، في لقاء مع اإل.والكتب

أن من حق المرأة أن ترتدي ما تشاء مادام ال يصف وال يشف وال يلفت النظر واألساس هو اإلحتشام ، كما أن 

وردت آية كريمة نصت كلمة خاطئة لغويا ولو أراد اهلل أن ينقل النقاب من الشريعة اليهودية إلى اإلسالمية ل'' الحجاب''

وتوجهت نصير إلى الشيوخ الذين يصدرون فتاوى تقضي بحرمان المرأة .أن يضربن بخمورهن على وجوههن''على 

بأن هذا الكالم هراء وال يليق بهم أن يؤذوا اإلسالم بمعتقدات لديهم ، كما رفضت   من حقها في الوالية أو طلب العلم

وأعربت نصير عن .الشعب الذي كان األولى أن يتم إحالته إلى أهل اإلختصاص تولي السلفيين ملف التعليم في مجلس

 الدكتور أحمد الطيببالنسبة لها ، داعية '' األهل والبيت''إنزعاجها الشديد من الهجوم على األزهر الذي وصفته بأن 

وحول المجلس .المجتمع  والفتاوى التي ال أصل لها من صحيح الدين وزحفت على'' البداوة''أن يشد حيله ويواجه 

القومي للمرأة والهجوم الشديد عليه ، إن هذا الهجوم هو نوع من األنانية المرضية حيث تريد األخوات من اإلخوان 

والسلفيين إنشاء مجلس لهن ويرفضن الخاص بالدولة ، مؤكدة أنه في حال حاد هذا المجلس عن درع اهلل سوف تتركه 

يجب أال نسقط في ''الهجوم على المجلس لوجود أعضاء من النظام السابق به ، قائلة ورفضت آمنة نصير أيضا .فورا 

وعن القوانين السابقة التي .''الفخ ونقيم محرقة للشعب المصري لكي نخرج من عباءة النظام السابق هذا كالم ساذج

كل القوانين وسيتم إقرار ما ال ' 'غربلة''أجابت نصير بأنه سيتم '' قوانين سوزان مبارك''أقرها المجلس وتعرف باسم 

 . متفق عليه في الدين ولكن بعض النساء أساءت استخدامه'' الخلع''يخالف الشريعة، مؤكدة أن قانون 

 "مصراوى"منقول من موقع 
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     اللطيف عبد طارق /اعداد   

 اصطحبت امرأةزوجهاإلى عيادةالطبيب
 معاينة دقيقة، وبعد .

 .على النتائج ليطلعها أخذالطبيب الزوجةجانبًا 
 :قال لها

 خطيرًا ،  زوجك يعاني إحباطًا
 بكبب اإلجهادفي العمل والبيت 

 دون أدنى شك سيموت،من وإذالم تفعلي مايريحه .
 :لهامايجب فعله وشرح

 .دعيه يكتيقظ متأخرًا، وقت يشاء -
 .خالل النهار،كوني بشوشة -
 . في مزاج جّيد أن يظل التعارضي أقواله،واحرصي على-
 .أعّدي له وجبات خفيفة لذيذة -
 .حّضري له عشاًء فاخرًا المكاء،عندمايعود متأخرًا، في-
 التزعجيه بأعمال منزلية، -

 .إجهاده زيد مني  اوالتثيري جداال تافه
 .التلفزيون شّجعيه على مشاهدة الرياضة  في -
 .والترفضي له طلبًا قت وأي مكان،داعبيه في أي و-

الكنة، على هذا  إذااستطعت  المثابرة،نحو واختتم،
 .تمامًا  عافيته المنوال،أؤّكد لك أن زوجك سيكترّد

 
 عندماخرج الزوجان من عيادةالطبيب،  

 الطبيب؟ قال لك  ماذا :سأل الزوج زوجته
 

 ستموت  قال إنك حتمًا : رّدت الزوجة
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                                  الثورة بعد المصرى الشارع تعليقات أجمل     المنوعات صفحة

 
  __________________________________________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________________________________________ 
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Mother's Day Origins in Ancient Egypt  

 
The Story of Mother's DayMother's Day is a holiday honoring mothers, celebrated (on various days) in 

many places around the world. Mothers often receive gifts on this day.  

                                                    
               Nefertiti                                                                                                Isis and Horus 

Mother's Day has its roots in ancient Egypt where the people worshipped the goddess Isis who embodied 

the virtues of the archetypal Egyptian wife and mother. She was the sister-wife of Osiris, mother of Horus 

and hence became the symbolic mother of the king, who was himself regarded as a human form of Horus.  

The worship of Isis spread from the Delta region throughout the Upper and Lower Kingdoms. The Isis 

cult survived well into the times of the Ptolemaic and Graeco Roman eras. While Isis worship, with all the 

paraphernalia of priests and ritual, became widespread in the Roman Empire, her most famous sanctuary 

that can be seen to this day is on the Island of Philae. Pharaonic literature is full of proverbs and accounts 

about the respected position of mothers. Motherhood was held in high esteem by the ancient Egyptians, 

who believed that mothers are God's gift to Earth where He kept the secrets of life. A judge in an ancient 

Egyptian court of law might ask if the defendant had satisfied his mother's heart.  

  Sekhmet and Bast She who loves and nutures us' 

Selected by : Shereen Said 

http://www.crystalinks.com/nefertiti.html
http://www.crystalinks.com/isis.html
http://www.crystalinks.com/osiris.html
http://www.crystalinks.com/horus.html
http://www.crystalinks.com/sekhmet.html
http://www.crystalinks.com/baste.html

