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عندما تم إعالن الدعوه السلفية و من ورائه حزب النور عن دعمهم للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في االنتخابات 

الرئاسية لم يكن خبرا يحمل في طياته مفاجأه لمن يتابعون المواقف السياسية لألحزاب و التيارات المختلفة علي 

حة السياسية المصرية بل ربما توقعه الكثيرون من المراقبين السياسين و ذلك لإلرهاصات التي سبقت القرار السا

 :منذ عدة أشهر و نتأمل معا المشاهد االتية 

عندما تم إعالن إستبعاد العشرة مرشحين من انتخابات الرئاسة و كان منهم السيد عمر سليمان سارع حزب النور علي -1
هم بأن علي االخوان سحب مرشحيهم الشاطر و مرسي النتفاء سبب ترشحهم ، و هو إستبعاد السيد عمر لسان متحدث

أي أن حزب النور عندما ألح علي االخوان في ترشح الشاطر لمن يكن من أجل دعمه أو دعم مشروعه للنهضه و .سليمان
رجا بالغ اللتفاف عدد ضخم من الشباب السلفي لكنه كان مخرجا لهم من تأييد حازم صالح أبو إسماعيل الذي سبب لهم ح

.                                                                                                   حوله  و الذي لم يحظي بقبول حزب النور
النور علي غرار أنه يجب أن يشب دأبت بعض الصحف التي لها عالقات قويه بالتيارات السلفية علي تقديم النصح لحزب  -2

عن الطوق و يجب أن يبتعد عن اإلخوان و يكون لهم إستقالليتهم في إتخاذ القرارات كما يجب أن يخرجوا من عباءة اإلخوان 
                                                               .                                                                            و جناحهم السياسي حزب الحرية و العدالة 

لم يدخل حزب النور في أي صراع قائم بين المجلس العسكري و حزب الحرية و العدالة بل إنه رفض تماما إقالة الحكومة -3
                 تي انتهاء الفترة االنتقالية                                                                                                  و أكد في الوقت ذاته أنه يرفض بيان الذي تقدمت به الحكومه و لكنه ال يسعي الي إقالتها ح

األزمة الخاصة بالجمعية التأسيسية كانت في األساس محاولة حزب الحرية و العدالة الي التوصل الي إتفاق يجمع بينهم و -4
%  04من داخل المجلس الي % 44ن الحليف االستراتيجي حزب النور ففي الوقت الذي طالب فيه زعيم األغلبية بنسبة بي

من داخل البرلمان بل إن الدكتور عصام العريان صرح قبيل التصويت بيوم %  04من خارجه كان النور يصر علي نسبة ال 
و ذلك محاولة من حزب الحرية و العدالة %  22من داخل البرلمان الي أن الحرية و العدالة لديه إستعداد لتخفيض النسبة 

للتوافق مع باقي القوي و الذي أفضي في نهاية األمر الي التوافق مع النور بخفض النسبة التي تقدم بها و اإلتفاق بعد ذلك 
وتصدرت المشهد السياسي  و عندما وقعت األزمة%. 24و %  24علي النسبة التي بالطبع شكلت األزمة و هي نسبة ال 

وقف حزب الحرية و العدالة وحيدا في مرمي هجوم القوي السياسية المختلفه و بدا في مواجهة هذا الهجوم الضاري بدون 
. حليفه الدائم ، بل علي النقيض تماما أبدي حزب النور مرونه جيده في التفاوض مع المجلس العسكري بعد حدوث األزمة

.                                                                   ية و العدالة يحارب منفردا دفاعا عن هذا التشكيلاألمر الذي جعل الحر
بعد أزمة التأسيسية و الحكومة شعر حزب الحرية و العدالة بأن عمقهم االستراتيجي المتمثل في حزب النور بدا يبتعد -2

ؤي بين المجلس العسكري و النور في العديد من القضايا الخالفية أوجد نوعا من الضغط عنهم شيئا فشيئا ، كما أن توحد الر
و بالتالي لم يكن متوقعا عل االطالق أن يتم تأيد مرشح الحرية و العدالة  .علي الحرية و العدالة في إتخاذ مواقفه االحقه

 . للرئاسة في ظل هذه المتغيرات
الصالح علي تدعيم مرشح الحرية و العدالة واجه عاصفة انتقاد من العديد من قيادات إعالن الهيئة الشرعية للحقوق و ا-0

النور  الذين رأوا في االعالن تسرع في التوافق علي مرشح للتيارات االسالمية األمر الذي أوضح مدي االختالف الذي عليه 
بع علي إختالف حزب النور مع هذا الترشيح مع التيارات االسالمية في توجهاتهم الختيار مرشح الرئاسة و الذي دلل بالط
 .وجود العديد من رموز الدعوة السلفية بداخل الهيكل الخاص لهذه الهيئة

االخبار التي أنتشرت قبل بدأ حزب النور و الدعوة السلفية في إجراءات إختيار مرشح الرئاسة من أن الفريق سامي  -0
لمعرفة مرشح التيار السلفي في االنتخابات الرئاسية و لم تكن هناك أي أنباء  عنان قد أجري إتصاال بالدكتور ياسر برهامي

 .نفي أو تأكيد هذا االتصال و بالطبع ال يوجد رماد بال دخان
 :أما بعد االختيار و ظهور نتيجة االقتراع السري كانت لي هذه المشاهدات

انية خالصة و لكني أري أنه كان أكثر القيادات االخوانية من المعروف أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح هو تربية إخو-1
علي الساحة انفتاحا و صاحب اراء جريئة في قضايا عديدة و انا بهذا ال أقلل من شأن رجل في قامة مناضل كبير و رجل 

د عن االيدلوجية السلفية بمكانه الدكتور أبو الفتوح و لكن هذا فعال ما يوصفه به االصدقاء و األقربون االمر الذي يجعله األبع
و مع هذا حظي بتأييد حزب النور و الدعوة السلفية و األغرب ان المهندس عبد المنعم الشحات أكد في المؤتمر الخاص 

كما أن الدكتور أبو الفتوح يلتف حوله . بالدعوة السلفية لالعالن عن أن الرئيس المنتخب ال يستفتي في الحالل و الحرام
الليبرالية و االشتراكية للدرجة التي جعلت من الدكتورة رباب المهدي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة  العديد من القوي

 .األمريكية و هي إحدي الوجوه االشتراكية المعروفه من أن تكون أحد أهم المستشاريين حول الدكتور أبو الفتوح
عبد المنعم مع رؤي التيار السلفي و لكنها محاولة للفهم بالطبع أنا لن أستطيع أن أحصي إختالف رؤي وأفكار الدكتور -2

 ( 9البقية ص )     .ليس أكثر



10212732433 

4 

 

 عمرو موسى                 ابوالفتوح                                                                                          

 

 احمد شفيق                                                                       محمد مرسى                       

                                                                                                                                            

                 المصرى افندى/ بقلم                                                                                                                            



10212732433 

5 

 

                     يةمقدمة مختصرة فى العلوم السياس             
، سقراط :  ة فى الغرب من خالل كتابات ومناقشات وأفكار الفالسفة والمفكرين السياسيين األوائل أمثالنشأ علم السياس

وكان الغرض من تلك النظريات واألفكار هو إمكانية الوصول بالمجتمعات اإلنسانية إلى البراعة .. …أرسطو ، أفالطون 
ل السالم داخل مجتمع ما والدفع باإلقتصاد لألمام وحماية حقوق السياسة هى إما السبيل إلحال. والتفوق والسعادة فى الحياة

وهناك سبل عامة للسياسات التى ، اإلنسان أو هى السبيل إلى إنهيار اإلقتصاد ودعم اإلستبداد والبربرية فى المجتمع ذاته 
ب وهى تتلخص فى إستخدام القوة أو سياسة األسد والثعل، كسياسة التدمير وفرض األمر الواقع  : تتبعها الجماعات أو الدول

كل مجتمع له قيم . أو سياسة األخالق والقيم كدعوات غاندى ومارتن لوثر كنج، مع المكر أو الحيلة لحماية المجتمع 
والتحدى الحقيقى … كذلك فإنه يلتزم بمفاهيم خاصة عن الحياة السعيدة ألفراده وكيفية تحقيقها ، وأخالقيات وأهداف معينة 

العاملون بالسياسة البد أن يتفهموا جيدا . ع هو تحقيق تلك األهداف و خلق حالة من اإلنضباط والنظام داخلهألى مجتم
وفى النهاية يضعون … ما الذى يمكنه أن يحدث فى المستقبل  , طبيعة الصراعات المحيطة، األحداث المحيطة ومسبباتها 

 : نضباط فى المجتمع يجب وضع عدة معايير للسير عليهالفرض النظام واإل مفاهيم وسياسات عامة يسيرون عليها
 تحديد ما هو الصواب وما هو الخطأ وما هى التوصيات األخالقية العامة للمجتمع  1-
 تحديد فهم واقعى لألحداث من خالل معرفة الحقائق على األرض والظروف المحيطة وكذلك إستدعاء الخبرات السابقة  2 -
اءات العقالنية التى يجب إتخاذها بعد المعرفة بكل ما سبق للوصول للعدالة التى هى أساس الملك تحديد ما هى اإلجر  3 -

إن الفهم المتكامل لترابط العناصر الثالث )عادة علماء السياسة يتخصصون فى إحدى النقاط الثالث السابقة( وسبب إستدامته
لرشيدعلم السياسة لم ينشأ من فراغ بل الحاجة الملحة هى السابقة هو الذى يسهل الوصول إلى ما يمكن تسميته بالحكم ا

فسكان العالم فى إزدياد  , التى أدت لنشوئه فالسياسة غارقة فى البيئة الطبيعية والثقافية والمجتمعية وتتأثر بهما تأثرا شديدا
مصادر الطاقة الجديدة والبحث متواصل عن … واألرض كما هى محدودة وكذلك الموارد والطاقة والغابات ومياه الشرب 

أن تحقق أفضل مستوى ( أو هكذا يجب أن تفعل)لذا فى ظل هذا الصراع على الحياة الكريمة تسعى كل حكومة  , والمتجددة
هذا عن الطبيعة أما عن البيئة الثقافية واإلجتماعية لشعب ما فهى تشمل الفهم الذى يجب أن يكون … معيشى ممكن لشعبها 

 حتى طبيعة العرق الذى إنحدر منه هذا الشعب , معتقداته الدينية، فلسفته فى الحياة ، افى لهذا الشعب صحيحا للتاريخ الثق
وفى النهاية البد من اإلعتراف أن العلوم الحديثة والتكنولوجيا ساهمت بشكل كبير فى تشكيل العالم الذى نعيشه فقد قاربت .

بصراحة فإن تلك التكنولوجيا قد تم ، مواصالت وإتصاالت سريعة بين الناس وبين التجارة واألسواق من خالل وسائل 
 وهى فى ذات الوقت تشكل تحديا هائال للقادة السياسيين، تسخيرها فى وضع نهايات سعيدة وتجارب ناجحة بين بنى البشر 

شعب سواء بنفسه أو من السياسية وهى تعنى حكم ال( العقائد)هى إحدى األيدولوجيات ( التحررية)الديمقراطية الليبرالية .
الدستورحماية الحقوق األساسية للمواطن من حقه فى : خالل ممثلين عنه وتلك الديمقراطية الليبرالية لها مكونات أساسية

السوق (حق التنافس السياسى واإلقتصادى فى المجتمع - الحق فى الملكية الخاصة وحمايتها - الفكر والرأى إلى إختيار الدين
رت الديمقراطية الليبرالية فى العصر الحديث بقوى هامة وعليه فقد تغيرت بعض مفاهيمها بداية من التسعينيات وقد تأث)الحر

إذا من . …صغار المستثمرين ، العمال ، الفالحين :  بحيث أصبحت تدعم تدخل الحكومات أحيانا لحماية، من القرن الفائت 
 ياسية أو يتم تعديلها حسب الظروف المحيطة وحسب حاجات المجتمعاتالممكن القول أنه بصفة عامة تتغير النظريات الس

، مع بدايات القرن الواحد والعشرين ظهر إنفراد الديمقراطيات الليبرالية بالساحة السياسية بعد سقوط اإلتحاد السوفييتى 
ما يسمى بالديمقراطية اإلشتراكية ألبنائها فقد ظهر  ونظرا لفشل عدد من الديمقراطيات الليبرالية فى تحقيق الحياة الطيبة

منتقدو الديمقراطية اإلشتراكية أيقنوا أنه إن . والتى تعنى كما سبق وأشرنا إلى تدخل الدولة لتحقيق التوزيع العادل للثروة
هو كذلك يرى نقاد الشيوعية أن العدل المطلق ، عاجال أو آجال سيكون طلب المساواة بين أفراد الشعب قرين بفقد الحريات 

أما المدافعين عنها ، كما أنه نظرية إقتصادية فاشلة  , أمر خيالى وغير قابل للتطبيق وأنه منطق يؤدى إلى اإلستبدادية
وأيا كان ستظل الديمقراطيات اإلشتراكية . ة فوجدوا أنها تشكل محاولة شجاعة لتحقيق تقدما فى العدالة اإلجتماعي

            ومن الممكن أن تؤدى فى المستقبل إلى خلق نظريات سياسية جديدة , سيةوالشيوعية العبا هاما على الساحة السيا
                 مقدمة فى العلوم السياسية:  خالد الفحام عن جزء من كتاب/نقل وترجمة مختصرة بواسطة                         

أن البعد عن األديان هو السبب فى تعاسة البشر وأن تطبيق الشرائع ربما يكون من المتوقع لعدد من قارئى هذا المقال القول ب :تعقيب
والرد فى هذه الحالة يكون بأن أغلب تلك القوانين والنظريات التى وضعها بنو البشر ألنفسهم هى  , هو الحل األمثل لتحقيق العدالة

ادىء أخالقية وتشريعية عامة للناس للسير على فاألديان والشرائع وضعت مب , بالفعل مستقاة بدرجة كبيرة من الشرائع السماوية
هداها ولكنها وبمنتهى الحكمة لم تتدخل فى التفاصيل ألنها متغيرة بتغير الزمان والمكان وتركت للناس عن عمد إدارة أغلب شئون 

ولكن ليس هناك ، األخرى أحيانا  فعلى سبيل المثال فى اإلسالم هناك قانون رائع للمواريث يستفيد منه أتباع الديانات، دنياهم بأنفسهم 
أعط األجير حقه قبل أن يجف عرقه فهذا مبدأ عادل ولكن ربما :  فمثال لو قلنا، إنما قواعد عامة  … على سبيل المثال قوانين للعمل

عها متأخرة لشهر يصعب تطبيقه لتعقيدات كثيرة فمن الصعب مثال إعطاء الرواتب لكل الموظفين باليومية قبل مغادرة عملهم بل يتم دف
كامل ضمان لحقوق المؤسسة ولسهولة التطبيق وقد وافق العاملون على ذلك مسبقا من خالل عقد بينهم وبين المؤسسة التى يعملون 

   واألمثلة األخرى كثيرة. …وال نرى فى ذلك إخالال بالدين ، بها 
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 ابن البشير/ عدادإ            !!!الَزمبليطة      

 
 (من وحى انتخابات الرئاسة شعر حلمنتيشى )

 
 الزمبليطة يا ناس  وأنا  فيها  زى  الطور

 بينادوا  فى كل حته و يقولو  طفوا  النور
 وأنا قلت يال نشوف دى ختمة و ال  طهور

 قالولى يا اهـبل تعالى هيعد لو  الدستور
 الدنيا راح تبقى  بمبى والخير علينا  يدور

 
 مونا   يا ناسفقـلت  إيه  الحكاية  ما  تفه

 تعديل  و دستور كفاية  علينا وجـع الراس
 قالولى ياابنى ما تفهم  بكرة تجيب كراس
 تكتب طلب للترشح  يكون عليك بالمقاس

 مجلس الشعب يلال تقدمه بإحساس وفى
 

 فُرحت من الفجر  قايم  بهمة  و  بإصرار
 قدمت طلب الترشح ووقفت طول النهار

 وإالبمرار ِمستنى أشوف النتيجة بفرحة
 قالولى طلبك مخالف إرجع و  يلال إندار

 والشرط تبقى حمارأصلك عبيط يا أخينا 
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         كابتن كيمو

التي كشفت كيف  -مما ال شك فيه أن علم الحساب علم سابق على ظهور اإلسالم، بل هو علم ُمْغِرق في الِقَدم؛ حيث إن لفافات البردي 

عام، كذلك عرف البابليون واإلغريق والهنود  ترجع إلى ما قبل الميالد بحوالي ألفي -كان المصريون القدماء يجرون عمليات الحساب 

وتدل المخطوطات على أن الموروث الحسابي الذي تناوله المسلمون ممن سبقهم .المتواليات الحسابية وغيرها مما يتعلق بعلم الحساب

لى الفلكيين، كما سموه سماه العرب حساب المنجمين، ألنه كان يقتصر استعماله ع: أحدهما:قبل عهد الترجمة كان نظامين ال واحًدا

ولكن حيث يلزم التمييز يسمونه حساب اليد، . فقد كان اسمه علم الحساب بدون تمييز: أما اآلخر.حساب الزيج، وحساب الدرج والدقائق

رق علم بقواعد ُتعَرف بها ط: وقد عرَّف العلماء علم الحساب بأنه.أو الحساب الهوائي، أو حساب العقود، أو حساب الروم والعرب

والمراد . استخراج المجهوالت العددية من المعلومات العددية المخصوصة من الجمع والتفريق والتضعيف والضرب والقسمة

أّما الجبر فهو علم .ومنفعته ضبط المعامالت وحفظ األموال وقضاء الديون وقسمة المواريث والتركات: وقال.باالستخراج معرفة كمياتها

بابتكاره وإنشائه من األصل؛ لذا احتفظ الغرب باسمه َعلًما على ذلك العلم،  لمسلم أبو عبد اهلل الخوارزميإسالمي محض، قام العالم ا

، وهو من فروع علم الحساب، ألنه ِعلم ُيعَرف به كيفية استخراج  (ALGEBRA ) ولكن تحرَّف اسمه عند األوروبيين فأطلقوا عليه

زيادة قدر ما نقص من الجملة المعادلة باالستثناء : ومعنى الجبر، على وجه مخصوص مجهوالت عدديٍة بمعادلتها لمعلومات مخصوصة

لم يأخذ المسلمون ما تركه األقدمون من قواعد ....في الجملة األخرى لتتعادال، ومعنى المقابلة إسقاط الزائد من إحدى الجملتين للتعادل

باالجتهاد في تطوير هذا العلم؛ ومن َثمَّ نشأ علم الجبر؛ فقد طبَّق  –اإلسالم وكما يأمرهم  -علم الحساب واكتفوا به، بل قاموا كعادتهم 

ودخول ، اإلحصاء عن طريق تأسيس الدواوين حيث يتم فيها تدوين المعلومات عن الجند عمر بن الخطاب المسلمون في زمن الخليفة

الطريقة ال تزال ُتسَتخَدم في كثير من األمور اإلحصائية  وهذه... وغيرها من البيانات الالزمة للتموين وتجهيز الجيوش، بيت المال

كذلك استخدم الخليفة أبو جعفر المنصور وسائل متطورة وعديدة لتسليح وتموين الجند إضافة إلى تبويب . الحديثة وهي بداية اإلحصاء

اء التطبيقي فقد أسهم فيه المسلمون عن طريق أمَّا اإلحص. واألبواب األخرى المتعلقة بإدارة الدولة، مدخوالت بيت المال والمصروفات

التوفير للمنحنى المفترض عن البيانات المعلومة، وهذا المفهوم العلمي الرياضي ال يزال األساس في علم اإلحصاء إليجاد أفضل 

لخيام لحلِّ المعادالت التكعيبية وما طريقة عمر ا. المعادالت لقياس واقعية تجربة ُأْجِرَيت من ِقَبل الباحثين في حقول المعرفة المختلفة

في  (False Regula) عند المسلمين وما يسمى حديًثا بطريقة( بحساب الخطأين)ذات المجهول الواحد عن طريق ما ُيسّمى 

.وسبقوا زمنهم في هذا المجال، التحليالت العددية الحديثة إال خير دليل على أن المسلمين اتبعوا خطوات هندسية حديثة ومتطورة

من المرتكزات األساسية وأحد الروافد الكبرى للحضارة البشرية  تعد الحضارة االسالمية   :عوامل تقدُّم المسلمين في علم الجبر

ج علماء األمة؛ ولقد احتلَّت العلوم الرياضية باإلضافة إلى المنهج العلمي الذي كان الصفة المميزة لنتا، ألصالتها وشموليتها وإنسانيتها

مركًزا مهمًّا في حضارتنا اإلسالمية؛ حيث اهتمَّ بها المسلمون اهتماًما واضًحا، ويظهر ذلك من خالل النظريات واألفكار الرياضية 

طبيعة العقلية العربية :مهم، هيوقد ساعدت جملة من العوامل على تقدمهم في ذلك المجال العلمي ال. المتطورة التي قدمها المسلمون

المتفتحة صافية الذهن التي عمل اإلسالم على تبلورها، حيث إن القرآن الكريم عدَّ التأمُّـل والتفكر في خلق اهلل في جملة المفاهيم 

تواء القرآن الكريم على اح.اإلسالمية التي البد للمسلم أن يأخذ بها، باإلضافة إلى تأكيده على ضرورة االهتمام بالعلوم بصورة عامة

وكان ذلك ، وأن العمل ال يتم إال بعد معرفة بعض الجوانب الرياضية، والمتعلقة بأسس العبادة، الكثير من األمور التي البد من معرفتها

د مواقيت في جملة العوامل التي دعت العرب والمسلمين إلى االهتمام أكثر بدراسة وفهم الرياضيات لالستفادة منها سواء في تحدي

وقسمة ، أو تحديد اتجاه القبلة، الصالة وبداية األشهر الهجرية وأهمها رمضان المبارك وشهر الحج وبقية األشهر الحرم عموًما

وعلى رأسها الرياضيات بكل علومها ، وكان للعلماء المسلمين اليد الطُّولى والفضل األكبر في تطور العلوم الرئيسية.المواريث والغنائم

  (9البقية ص)   ،دةالمعق
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 (  بقية مقال)

وخواص األعداد والكسور والضرب ، ومنها الجبر والهندسة، والحساب والمقابلة، وأقسام العدد، والعددان المتحابان

اضية وقوانين األشكال الهندسية والجذور واإلحصاء وغيرها من العلوم الري، والقسمة والمساحة لألشكال الهندسية

وسيأتي الحديث عنه تفصيليًّا في )أول من كتب في هذا العلم أبو عبد اهلل الخوارزمي     من الذي بدأ؟  .المعقدة

وبعده أبو كامل شجاع بن أسلم، وجاء الناس على أثره فيه و كتابه في مسائله الست من ، (المقال القادم بإذن اهلل

وليس ، ومن أحسن شروحاته كتاب القرشي، ن أهل األندلس فأجادواوَشَرَحه كثيٌر م، أحسن الكتب الموضوعة فيه

الخوارزمي هو واضع علم الجبر فحسب، بل يتضح أن انتشار هذا العلم في الشرق والغرب إنما يرجع الفضل فيه 

إن : إلى كتاب الخوارزمي الذي صار المرجع األول للمؤلفين والمترجمين من عرب وأعاجم؛ ولذا يحق لنا القول

وكذلك استعمل علماء العرب أيضا بعد الخوارزمي الرموز . لخوارزمي هو واضع علم الجبر ومعلمه للناس أجمعينا

ولعل أوروبا والحضارة الغربية بشكل أخص ال تستطيع إنكار .في األعمال الرياضية وسبقوا الغربيين في هذا الميدان

لعدِّ العشري واستعمال الصفر ظاّل مرجعية جبرية ال فضل اكتشافات الخوارزمي على مسيرتهم العلمية، فطريقة ا

فلوال الصفر لما استطاع العلماء حلَّ كثير من المعادالت الرياضية . ِغنى لألوربيين عنها حتى القرن السادس عشر

 في مختلف الدرجات بالسهولة التي ُتَحلُّ بها اآلن، ولما تقدمت فروع الرياضيات تقدمها المشهود وبالتالي لما

 تقدمت المدنية هذا التقدم العجيب

                                                                                          نكمل ان شاء اهلل في الحلقة القادمه                         (مقتبس من حلقات للدكتور راغب السرجاني)..

 

 ( دفتر االحوال الثورية بقية مقال ) 
                                                                                             

 بالطبع الفضائيات و ممثليها لم تنتقض وجود الدعوة السلفية بجانب حزب النور في عملية إختيار مرشح -3
الرئاسة الذين بالطبع يروق لهم هذا االختيار ، و هي في الوقت ذاته اشبعت الحرية و العدالة و جماعة االخوان 

حربا حينما تم االعالن عن مرشحهم و ذلك ألن الحزب ما زال يخلط بين الجماعة الدينيه و الحزب السياسي و دللوا 
ة بجوار رئيس الحزب ،  و بالطبع لم يخلو الهجوم من علي ذلك بظهور المرشد ساعة االعالن عن مرشح الرئاس

ان المرشد مازال يتحكم بالحزب و الجماعة ، األمر الذي إختلف عند االعالن عن مرشح الدعوة السلفية و حزب 
 .النور
 
قبل إجراء االقتراع السري الخاص بحزب النور جاء علي موقع الحزب أن الحزب يدعم مشروعات ال يدعم -4

هذا ما تناقض مع الواقع الن الحزب حينما كان يدعم خيرت الشاطر كان يدعم فردا بدليل أنه عندما تم  اشخاص و
 .شطب الشاطر لم يتبعه ذلك بتأيد الدكتور مرسي

 
إن إختار حزب النور و الدعوة السلفية تم باالقتراع السري و بالطريقة الديمقراطية التي نتمناها و نحترم بالطبع 

نها في النهاية مشاهد مهمة ألحد أهم التيارات السياسية اإلسالمية التي نتمني لها النجاح في خطواتها قرارهم و لك
السياسية بدون تقليل أو تجريح النني في النهايه اجد أن هناك ضرورة ملحة لتوحيد كل جهود التيارات اإلسالمية 

ي و الحرب علي هذا المشروع ليس لها أخر و في فترة بناء الدولة الن العديد يتمني سقوط المشروع االسالم
 . بالتالي وجب عليهم جميعا التوحد في سبيل هذا انجاح هذا الهدف األهم في هذه المرحلة
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    خلف 

    لبضع ساعات قبل أن يسقط أرضاً    إذا مات الفيل وهو واقف فانه يظل واقفًا  
طوال حياته ، وإذا ماتت تلك األنثى فان الذكر يظل عزبًا طوال حياته   ى واحدة فقطذكر الثعلب ال يقترن سوى بأنث   
  أما إذا مات الذكر فإن األنثى ال تتورع عن االرتباط بذكر جديد ،
  دائم في آن واحد له برؤية حوافره األربعة بشكل   وضعية عيني الحمار في رأسه تسمح 

                                                       كيلومترات 8 من على مسافة  زئير األسد يمكن سماعه
                                               الخمسين قادرة على التكاثر حتى سن عاما وتظل 02النعامة تعيش حتى 

                                                                                              . على بتره حتى بعد مرور نصف ساعة    يستطيع رأس الثعبان أن يلدغ
  فإنها ستهضم نفسها بطانة مخاطية جديدة كل أسبوعين وإال   يتعين على معدة اإلنسان أن تفرز

ورة له مستعمرات النمل المجا    يشن غارات على وذلك ألنه« النمل السفاح»باسم  هناك نوع من النمل يشتهر  
    النمل ويجبره على العمل كعبيد لديه حيث يقتل ملكاتها وينهب محتوياتها ثم يقتاد عددا من ذلك

بحثًا عن الماء                                                                    هربًا من الخطر بل  النعامة ال تدفن رأسها في الرمال
في الصباح                                                                                                كالبشر عندما يستيقظ من نومه  يتثاءبالحظ العلماء أن النمل     

قبل بضع سنوات ، ضربت  تتمركز في مدغشقر الموجودة في العالم (جمع حرباء)في المائة من الحرابي  24
                                             الكونغو الديمقراطية ة القدم في جمهوريةملعبا لكر   صاعقة رعدية

قتلت جميع العبي احد الفريقين في حين لم يصب أي العب من  الغريب أن تلك الصاعقة  خالل إحدى المباريات 
  العبي الفريق المنافس بسوء

  مساحتها كبيرة مرات ، مهما كانت 8سها أكثر من أي قطعة ورق مربعة الشكل ال يمكن أن تطوى على نف  
                                                  مرة مقارنة بحجم األرض 334334حجم الشمس يوازي  

                                               عظمة ، 344عندما يولد اإلنسان يكون في جسمه 
        الوصول إلى سن البلوغ   فقط عند 240إلى يتراجع  إال أن ذلك العدد 
    الحياة هما األنف واألذنان ال يتوقفان عن النمو طوال العضوان الوحيدان في جسم اإلنسان اللذان  
                                             مليون غدة هضمية 32تحتوى معدة اإلنسان على نحو  

                                                  نسان هي اللسانأقوى عضلة في جسم اإل
أمتار                                                                                      2طوله نحو  حجم سيارة ، أما لسانه فيبلغ  حجم قلب الحوت األزرق البالغ يساوي 

                                                                                         الطماطم فاكهة لموز من األعشاب  بينما تعديعد ا، من الناحية العلمية 
                                                   مليون 132تحتوي شبكية العين على نحو 

 األلوانالصور وتمييز  خلية حسية مسئولة عن التقاط 
     يبلغ نحو ملياري شخص  العالم عدد األميين على مستوى

كندا وحدها يزيد عن عدد البحيرات الموجودة في جميع دول العالم مجتمعة                                      مجموع البحيرات الموجودة في
                                                                    أفريقيا رية جنوبجوانبها بجمهو  األفريقية محاطة من جميع« لوسوتو» مملكة 

مليون نسمة                                                     04الذي يبلغ نحو  عدد السياح الذين يزورون فرنسا سنويًا يزيد على عدد سكانها
 نألف نهر في الصي 24يوجد أكثر من   

  . والفواكه األخرى مقارنة بجميع الخضراوات« سي»الفلفل الحار يحتوي على أعلى نسبة ممكنة من فيتامين 
 الصوت تقريبًا أضعاف سرعة 3مترًا في الثانية أي ما يوازي  1402القصوى للعيار الناري تبلغ حوالي  السرعة

                                                   أشخاص في العالم 3إجمالي ثروات أغنى 
 العالم األكثر فقرا في مليون شخص من سكان الدول 044الدخل السنوي الذي يحصل عليه  يزيد بكثير على إجمالي 

   43مادة كيماوية سامة من بينها  244ر من يحتوي على أكث     دخان السجائر كشفت بحوث مخبريه عن أن
                                                                                               مادة على األقل تسبب السرطان 
                                           أيام 14في مصر الفرعونية كان األسبوع يتألف من   
ات تحنيطها ، وكان الهدف من النبالء تترك لبضعة أيام قبل أن تبدأ إجراء في مصر الفرعونية ، كانت جثث نساء 

  حتى ال تبدو مثيرة في نظر المحنطين تفقد رونقها و نضارتها  السماح للجثة كي وراء ذلك هو
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                                                                                                                 (                           (اآلخرين تجارب عصارة وهى )  قرأت ما أجمل من        نوعاتالم صفحة
 

  يه غيركالصديق الذي تشتريه بالهدايا سوف يأتي يوم ويشتر
  كل شي، هو أنك تقول  للمللالسر في كونك شخصا مثيرا : يقول فلوتير 

  كثرة حسادك شهادة لك على نجاحك: يقول فيثاغورث 
  لدينا ما نقولهالكالم عندما ال يكون  نطيلإننا : يقول أندريه شينيه 
  فيكأهم من رأي اآلخرين  بنفسكرأيك : يقول سنيكا 

   ... أمهوتؤمن بأن ولدها لن يجد زوجة مثل   أبيهانتها زوجا أفضل من األم تأمل أن تجد إلب
  أنك لست واثقا منهاعن نفسك دليل على  دائماتحُدثــُـك 

  يجب أن تكون عندنا مقبرة جاهزة لندفن فيها أخطاء األصدقاء
  كلنا كالقمر له جانب مظلم

  من يحتمل عيوبي أعتبره سيدي ولو كان خادمي: يقول غوتت 
  إساءته إليكأعظم األسباب لدفع إساءة المسيء عنك ، أن تنسى : يقول سولون 

  يسرع أكثر الناس لتصديق الذم المنتشر إلنسان أكثر من تصديقهم بمديحه
  يستحي اإلنسان من نفسهيقول أفالطون قمة األدب أن 

   حياء المرأة أشد جاذبية من جمالها: يقول المثل الياباني 
  ال شيء في الوجود يرفع قدر المرأة مثل العفة: ن يقول أديسو

  بملعقة فارغةمن ُيسِمعــك الكالم المعسول يطعـِمك 
   ويظهر عليك الخصمإذا حاججت فال تغضب فإن الغضب يدفع عنك الحجة 

   ال تثقل يومك بهموم غدك فقد ال تجيء هموم غدك وتكون قد انحرمت سرور يومك
   يوت السعيدة ال صوت لهاالب: يقول المثل الصيني 

   تكلم الناس عنه بما يكره... من تكلم عن نفسه بما يحب 
   إن لم يخرج منها قتلها... السر في قلب المرأة كالسم : يقول برناردشو 

   !!!أغبى النساء هي من تصدق أن الحب يمكن أن يتحول إلى صداقة بريئة 
   أحالمةيختار ما أحلى النوم لو استطاع اإلنسان أن 

   يحبونك عندما تتسلمهالشعبية هي أن يحبك الناس عندما تغادر منصبك كما 
   بل لمزاياهم !!!الناس أحيانا ال يكرهون اآلخرين لعيوبهم 

   مهما تكن طبقة الفتاة اإلجتماعية فالعمل المنزلي ضروري لها: تقول مانتثون 
   الغائبون دائما على خطأ: يقول المثل الفرنسي 

   الظالملذي يعطي ليراه الناس ال يسعف أحدا في ا
   نقصهإعجاب المرء بنفسه دليل على 

   أسعد الناس أقلهم انشغاال بالناس
   من تسبب في سعادة إنسان تحققت سعادته: يقول فولتير

   عمل يجهد خير من فراغ يفسد
  ما تعملليس سر الحياة أن تعمل ما تحب بل أن تحب 

  ربك ولكن ال تشتغل معهمكل واشرب مع أقا
   عظمة اإلنسان تقاس بمدى استعداده أن يرحم أولئك الذين أخطأوا في حقه

 إذا اعتدت أن تغضب من كل ما ال يرضيك فلن تهدأ أبدا" واخيرا
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International Workers' Day 

 

International Workers' Day is the commemoration of the 1886 Haymarket Massacre in Chicago, 
which occurred after an unknown person threw a dynamite bomb at police as they dispersed a 
public assembly during a general strike for the eight-hour workday. In response, the Chicago 
police fired on the workers killing dozens of demonstrators and several of their own 
officers.[1][2][3][4] In 1889, the first congress of the Second International, meeting in Paris for the 
centennial of the French Revolution and the Exposition Universelle, following a proposal by 
Raymond Lavigne, called for international demonstrations on the 1890 anniversary of the 
Chicago protests.[citation needed] May Day was formally recognized as an annual event at the 
International's second congress in 1891.[citation needed] 

Subsequently, the May Day Riots of 1894 occurred. In 1904, the International Socialist 
Conference meeting in Amsterdam called on "all Social Democratic Party organizations and 
trade unions of all countries to demonstrate energetically on May First for the legal 
establishment of the 8-hour day, for the class demands of the proletariat, and for universal 
peace." The congress made it "mandatory upon the proletarian organizations of all countries to 
stop work on May 1, wherever it is possible without injury to the workers." [5] 

In many countries, the working classes sought to make May Day an official holiday, and their 
efforts largely succeeded. May Day has long been a focal point for demonstrations by various 
socialist, communist and anarchist groups. In some circles, bonfires are lit in commemoration of 
the Haymarket martyrs, usually at dawn.[6] May Day has been an important official holiday in 
countries such as the People's Republic of China, Cuba and the former Soviet Union. May Day 
celebrations typically feature elaborate popular and military parades in these countries. 

In the United States and Canada, however, the official holiday for workers is Labor Day in 
September. This day was promoted by the Central Labor Union and the Knights of Labor, who 
organized the first parade in New York City. After the Haymarket Massacre, US President 
Grover Cleveland feared that commemorating Labor Day on May 1 could become an opportunity 
to commemorate the riots. Thus he moved in 1887 to support the Labor Day that the Knights 
supported. In 1955, the Catholic Church dedicated May 1 to "Saint Joseph The Worker". The 
Catholic Church considers Saint Joseph the patron saint of (among others) workers, 
craftsmen,[8] and "people fighting communism".[9]Right-wing governments have traditionally 
sought to repress the message behind International Workers' Day, with fascist governments in 
Portugal, Italy, Germany and Spain abolishing the workers' holiday, the official May 1st holiday 
in the US being Loyalty Day, and the Conservative party in the UK currently attempting to 
abolish the UK's annual May Day Bank Holiday 
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