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                                                المهم عميك بمستشارى الرئيس        : كممة العدد
                         اما منتقديه فهو كفيٌل بهم مرسى 

منذ أن فاز الربٌس مرسى بمنصب ربٌس الجمهورٌة 
وهو ال ٌنفك ان ٌثبت للناس انه االحق بالرباسة 
خصوصا وان النتٌجة النهابٌة كانت فوزه بنسبة 

سبة ُتعنى ان نصف الشعب % بقلٌل وهى نٕ٘تفوق 
المصرى الذى شارك فى االنتخابات كان رافضا 

لمرسى , ولهذا كان اداء الربٌس مرسى فى المابة 
ٌوم على تولٌه منصب الربٌس هو محاولة اثبات 

وجوده واحقٌته بالرباسة , والحقٌقة فإن اداء 
الربٌس كان جٌدا عموما بخالف بعض المواقف التى 

برة فى امور الرباسة وهى ال تقلل جابت بحكم قلة الخ
من نجاح الربٌس عموما , وكذلك فقد صاحب 

رباسته كثٌر من الرحالت الرباسٌة طاف بها حول 
العالم فى محاولة تقدٌم نفسه للعالم الخارجى  وهى 
مهمة لٌست صعبة خصوصا وانه ٌمثل مصر ذات 

الم الخارجى عبمعنى ان تقدٌم نفسه لل’ لعالمى الثقل ا
مهمة سهلة على اى ربٌس لمصر , واالصعب ن اك

كان تقدٌم كشف حساب للشعب على المابة ٌوم وهو 
انه نجح بنسة كبٌرة ولكننا  تؤكٌده من  ما ال نستطٌع

نقول انه تمكن من عدم الفشل وحصل على فرصة 
قب رٌ ٌسالشعب .ان المتابع ألداء الرب مجدٌدة اما

بلته بحنكة انه تمكن من مواجهة كل العوابق التى قا
وانه استطاع من مواجهة منتقدٌه  بكل ثقة , ولكن 
على الجانب االخر نجد ان كل نقاط ضعف الربٌس 

ومإٌدٌه من حزب  مستشارٌهمرسى كانت فى 
ابق كبٌر عة والعدالة وجماعة االخوان ,وهو الحرٌ

وهنا فٌجب على قد ٌعصف بكل مجهودات الربٌس , 
الجماعة وحزب اصدقابه من  نالربٌس ان ٌبتعد ع

الحرٌة والعدالة وال ٌنسى انه ربٌس لكل المصرٌٌن 
, وال نملك إال ان ندعو له بالثبات وان نقول " اللهم 

علٌك باصدقاء الربٌس من حزب الحرٌة والعدالة 
ومن جماعة االخوان الذٌن ٌمثلون العبؤ االكبر له أما 

 منتقدٌه فهو كفٌل بهم"

 

 إقرأ فى هذا العدد
 

المهم عميك بمستشارى الرئيس                                                        د:العكممة *
 2ص  )بقمم رئيس التحرير( اما منتقديه فهو كفيٌل بهم

          دروس من الثورة البرتقالية  :دفتر االحوال الثورية* 
 3ص                            نجم   بقمم م/ اكرامى

وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجاال "  ف  :صورة الغال *
 4ص       وعمى كل ضامر يأتين من كل فج عميق" 

رجالن من مصر  "هشام قنديل"    و مختارات :   * 

 5ص يوس ف القعيد          بقمم  / "احمد شفيق"    

انظؼىثبد  انزً  راكوذ  انذضزىر  : مع الحكواتى*

 6ص        لد الفحامكيميائى /خا  بقمم        االيرَكً
أدبيات عن الحب والمرأة                  : ركن األدب   *

 7ص                                   اعداد / ابن البشير
      رذًَ انخطبة انذًَُ                         هضُخ نهًُبهشخ:*

 8ص                                     انًظري أكُذيثوهى /

بركاتك يا برادعى..ومدد :  همة فى الشارع المصرى*هم
  9ص             ابن البمدد/  اعداد   يا شيخ حمدين 

    و مازلت معجبة بنوال السعداوى  لك يا سيدتى : *
 20ص                                 اعداد / بنت النيل  
 خواطر مسلم مودرن    مختارات :   * 

 21& ص22ص                     إختيار م/ ناصر خلف
 *رسائل التنوير من ميدان التحرير  

  21ص      كيمو                              أعداد كابتن /
  من وحى  لقاء     ـن غير  عنوان:صفحة م*
 21ص                       ( طارق عبد اللطيف/ اعداد )

      ر جلبةالفارغون دائما هم االكث :  نوعاتـمال صفحة*

  24ص                           مجدى مرسى/   ماختيار 
                                                       

English Section                    15ص  

 

 



   هـ2411الحجةذو           (عشر خامسةالنة السـ)  279 لعددا              م 1021  نوفمبر

3 

 

   بقمم م/ إكرامى نجم        دروس من الثورة البرتقالية  -: دفتر االحوال الثورية

حٌث وقعت العدٌد من المظاهرات و األحداث السٌاسٌة التى وقعت  ٕ٘ٓٓ -ٕٗٓٓبرتقالٌة فى أوكرانٌا كانت الثورة ال
على إمتدادا البالد كرد فعل لمزاعم الفساد الجماعى وتخوٌف الناخبٌن و التزوٌر اإلنتخابى المباشر أثناء اإلنتخابات 

 ٕٗٓٓالحادى و العشرٌن من نوفمبر .كانت االنتخابات الرباسٌة فى ٕٗٓٓالرباسٌة األوكرانٌة فً 
بٌن المرشحٌن البارزٌن فٌكتور ٌوشٌنكو الذي ٌمثل الزعامة الثورٌة و فٌكتور ٌانوكوفٌتش  الذي ٌمثل النظام القدٌم  

 بكل فساده ... و قد تم التالعب فٌها لصالح ٌانوكوفٌتش. 
لرسمٌة للتصوٌت اإلنتخابى الذى أقٌم فى الحادى و و تم تفوٌض القانون األوكرانى فى الدورة الحاسمة وفقا للنتابج ا

 % من األصوات فى صنادٌق اإلقتراع. ٓ٘و الذى لم ٌحصل فٌه أى مرشح على أكثر من  ٕٗٓٓالثالثٌن من أكتوبر 
بعد إنهٌار  99ٔٔو قد كان من المقرر أن ٌصبح الفابز فى الدورة الحاسمة الربٌس الثالث ألوكرانٌا منذ إستقاللها عام 

اإلتحاد السوفٌتى.و قد أصبح الوشاح البرتقالى رمزا للثورة البرتقالٌة األوكرانٌة. و قد تبنى المتظاهرون اللون 
البرتقالى بإعتباره اللون الرسمى للحركة منذ أن كان لون الحملة اإلنتخابٌة للمرشح فٌكتور ٌوشٌنكو. و قد كان رمز 

البرتقالى أو علم ٌحمل شعار )"نعم! ٌوشٌنكو!"(. و قد كان المالٌٌن  التضامن فى حركة ٌوشٌنكو فى أوكرانٌا الوشاح
 من األوكرانٌٌن ٌتظاهرون ٌومٌا فى كٌٌف التى كانت مركز الثورة. 

وفقا لجهود المعارضة تم إلغاء نتابج الدورة الحاسمة األصلٌة وقد أمرت المحكمة فى أوكرانٌا بإقامة دورة ثانٌة 
. و بسبب التدقٌق الدولى المكثف أثبتت النتابج الرسمٌة للدورة ٕٗٓٓن من دٌسمبر حاسمة فى السادس و العشرٌ

الثانٌة الحاسمة أنها حرة و قانونٌة و لصالح ٌوشٌنكو بصورة واضحة. و قد تم إعالنه الفابز الرسمى و تم تنصٌبه 
 . ٕ٘ٓٓبإعتباره الربٌس الثالث ألوكرانٌا فى الثالث و العشرٌن من ٌناٌر 

قد حققت الثورة البرتقالٌة إنتصارها الناجح و السلمى علً طبقة فاسدة من رجال األعمال و خرج أكثر من  و بذلك
لٌحتفلون بنجاح الثورة فً التخلص من النظام  ٕ٘ٓٓ ملٌون مواطب أوكرانً فً ساحة مٌدان االستقالل فً ٌناٌر

 تخطبها العٌن, من احتكار وتربح يٌر مشروع من نقل الفاسد, وكانت دالبل الفساد و التراجع فً البالد واضحة جلٌة ال
وبٌع الغاز المستورد من روسٌا, قرصنة أموال البالد فً شكل قروض من البنوك الوطنٌة ثم التهرب من السداد, فضال 

 ٕٓٔٓ السابع عشر من ٌناٌروأما إنتخابات عن هٌمنة فبة قلٌلة من األثرٌاء على قطاع المناجم ومصانع الصلب.
كانت بٌن ثمانٌة عشر مرشحا, اال ان اثنٌن منهما دخال جولة االعادة و كانت جمٌع استطالعات الرأي توضح و تإكد ف 

علً هذا قبل االنتخابات و هما ربٌسة الوزراء ٌولٌا تٌموشٌنكو التً كانت تحظً بتؤٌد العدٌد من دوابر صنع القرار فً 
أما المرشح الثانً و هو فٌكتور  الٌة ورفٌقة الزعٌم االكرانً ٌوشٌنكو.أوروبا, و كانت أٌضا من زعماء الثورة البرتق

ٌانوكوفٌتش الذي ٌتمتع بالتؤٌد الروسً و أٌضا بتؤٌد المحافظات األوكرانٌة الشرقٌة الناطقة باللغة الروسٌة.كانت جمٌع 
شعب االوكرانً لزعماء الثورة الدالبل تشٌر الً فوز مرشح النظام السابق فٌكتور ٌانوكوفٌتش و ذلك انتقاما من ال

نقول ان الزعٌم االوكرانً الذي تولً رباسة الجمهورٌة بعد الثورة البرتقالٌة فٌكتور ٌوشٌنكو  البرتقالٌة ....لماذا؟
أخذ ٌقدم الوعود التً وصفت بالمستحٌلة  ٕ٘ٓٓعندما وقف ٌلقً خطاب النصر بعد نجاح الثورة البرتقالٌة فً عام 

على نفسه عهدا بتحقٌق عشرة أهداف, أهمها توفٌر خمسة مالٌٌن فرصة عمل, وزٌاة الرواتب التنفٌذ حٌن قطع 
والمعاشات, وخفض الضرابب, وشن حرب على الفساد, ومضاعفة الناتج الزراعً, والحد من الفجوة بٌن األثرٌاء 

لً نقم الشعب االوكرانً علً والفقراء, ولكن مع االسف الشدٌد لم ٌتحقق من هذه الوعود الكثٌر األمر الذي أدي ا
  الثورة البرتقالٌة و زعمابها.

حتً ان المحللٌن السٌاسٌٌن توقعوا فوز فٌكتور ٌانوكوفٌتش من الجولة االولً و لكن لم ٌؤخذ النسبة المقررة للنجاح 
سٌدة ٌولٌا من الجولة االولً و لكنه تصدر السباق فً الجولة االولً و بالفعل كان الفارق كبٌر بٌنه و بٌن ال

تٌموشٌنكو ربٌسة الوزراء فً ذات الوقت و فً جولة اإلعادة بٌن االثنٌن لم ٌكن الفارق كبٌرا و لكنه فاز و كان الفارق 
 %.  ٘.ٖبٌنه و بٌن السٌدة تٌموشٌنكو 

 خالصة القول: األحالم البد لها من عمل دإوب لكً تتحقق...
 ٌتحقق اي شا......يٌر السراب....أما ان نحلم بدون عمل فلن نحصل علً شا و لن  
  

 ملحوظة : كنت أتحدث عن اوكرانٌا و لٌس مصر!!!!!!!!!! 
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 " وأذن فى الناِس بالحِج يأتوَك رجااًل وعمى ُكِل ضامٍر يأتين من كل َفٍج عميق" صورة الغال ف:

 

رسول هللا, بنً اإلسالم على خمس: شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمداً " : محمد لقول النبً ,أركان اإلسالم هو الركن الخامس من الحج

على كل مسلم قادر لما ذكر  فرض عٌن ,والحج"وإقام الصالة, وإٌتاء الزكاة, وصوم رمضان, وحج البٌت من استطاع إلٌه سبٌالً 

ؤُْتوَك ِرَجااًل   :القرآن فً ٌَ اِس بِاْلَحجِّ  ْن فًِ النَّ ؤْتٌَِن ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِمٌقٍ َوأَذِّ ٌَ والحج ال ٌجب فً العمر إال مرة واحدة  ,  َوَعلَى ُكلِّ َضاِمٍر 

لعمل طواف القدوم,  مكة المحددة, ثم التوجه إلى مواقٌت الحج من باإلحرام بؤن ٌقوم الحاج ذي الحجة اسك الحج فً شهرتبدأ من [4]فقط,

, جمرة العقبة الكبرى , بعد ذلك ٌرمً الحاج الجمرات فًٌوم عرفة لقضاء عرفة ثم التوجه إلى ٌوم التروٌة لقضاء منى ثم التوجه إلى

,وٌعود الحاج مرة أخرى إلى مكة لعمل طواف الوداع أٌام التشرٌق , ثم ٌعود إلى منى لقضاءطواف اإلفاضة وٌعود الحاج إلى مكة لعمل

إذ ٌعتقد المسلمون أنه شعٌرة فرضها هللا على أمم سابقة  حج طقس دٌنً موجود من قبل اإلسالم,ال.ومغادرة األماكن المقدسة

اِبفٌَِن   :أتباع ملة النبً إبراهٌم, ُذكر فً القرآن الحنٌفٌة مثل ًَ لِلطَّ تِ ٌْ ْر َب ًبا َوَطهِّ ٌْ ِت أَْن اَل ُتْشِرْك بًِ َش ٌْ ْأَنا إِلِْبَراِهٌَم َمَكاَن اْلَب َوإِْذ َبوَّ

ُجودِ  َواْلَقابِِمٌنَ  ِع السُّ كَّ فكان الناس ٌإدونها أٌام النبً إبراهٌم ومن بعده, لكنهم خالفوا بعض مناسك الحج وابتدعوا فٌها,وذلك  ,  َوالرُّ

وقد قام النبً بالحج مرة واحدة فقط هً حجة الوداع فً  .عمرو بن لحً حٌن ظهرت الوثنٌة وعبادة األصنام فً الجزٌرة العربٌة على ٌد

التً أتم فٌها قواعد  خطبته الشهٌرة كما ألقى النبً,",وفٌها قام النبً بعمل مناسك الحج الصحٌحة, وقال: "خذوا عنً مناسككمهـ10 عام

وٌجب على المسلم أن ٌحجَّ مرة واحدة فً عمره,فإذا حج المسلم بعد  ,للهجرة فِرض الحج فً السنة التاسعة.وأساسات الدٌن اإلسالمً

وا". فقال رجل أبو هرٌرة كان ذلك َتطوعاً منه, فقد روى ذلك مرة أو مرات أن النبً محمد قال: ٌا أٌها الناس, قد فُرض علٌكم الحج فُحجُّ

مرة ٌا رسول هللا؟ فسكت النبً, فؤعاد الرجل سإاله مرتٌن, فقال النبً: لو قلت نعم لوجبت, وما  من الصحابة: أٌجب الحج علٌنا كل عام

بمعنى أنه ال ٌجوز لغٌر المسلمٌن أداء مناسك  الماإلس شروط الحج خمسة؛ الشرط األول استطعتم", ثم قال: ذرونً ما تركتكم

فال ٌجب الحج  البلوغ الشرط الثالث فال حج على مجنون حتى ٌشفى من مرضه العقل الشرط الثانً [16].الحج

أما الشرط الخامس االستطاعة بمعنى ان الحج  [17].حتى ٌعتقالمملوك فال ٌجب الحج على الحرٌة الشرط الرابع .ٌحتلم حتى الصبً على

ة كثٌرة وفضل كبٌر, .ٌجب على كل شخص مسلم قادر ومستطٌع ٌّ المختلفة,  والطوابف اإلسالمٌة ٌإمن المسلمون أن للحج منافع روح

األبمة  , تإدي مناسك الحج بنفس الطرٌقة, ولكن ٌختلف الشٌعة عن أهل السّنة من ناحٌة استحباب زٌارة قبوروشٌعة سّنة من

 ) منقول من موقع اسالم اون الين( .الذٌن ٌجلّونهم الصحابة المعروفة, وبعض أهل البٌت وفق المعتقد الشٌعً, وأضرحة وقبور المعصومٌن
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 بقلم / ٌوسف القعٌد      رجالن من مصر "هشام قندٌل" و " أحمد شفٌق" مختارات :

                  

وأول الحكاٌات ذات الطابع الشخصى أن الدكتور هشام محمد  عٌد وأنتم بخٌر.تعال نمارس التفارٌح بما ٌناسب أجواء العٌد وكل 
قندٌل محمد. وشهرته هشام قندٌل. ربٌس الوزراء. انتهى من تشطٌب فٌللته بالسادس من أكتوبر. وقد عجبت من االختٌار. فلو 

للسجن. كان مكتبه فً القرٌة الذكٌة  كنت مكانه لتشاءمت من السادس من أكتوبر التً ارتبطت باسم أحمد نظٌف حتى أوصلته
سنتٌمتراً. وأقام علٌها مبنى مكونا من ثالثة  1ٔمتراً و ٕ٘٘هشام قندٌل اشترى قطعة أرض مساحتها  ومجمع قصوره األربعة.

طوابق. بدروم أرضً وطابقٌن متكررٌن. ويرف على السطوح ٌسمٌها المصرٌون "روف" وال أعرف مصدر الكلمة. وقطعة 
فً حوض التوسعات السٌاحٌة بالمجاورة الرابعة.سؤمر مرور الكرام إن مسإوالً من مجلس الوزراء هو  ٓٗٔمل رقم األرض تح

الذي أنهى دورة األوراق الخاصة بالفٌلال فً حً السادس من أكتوبر. ألنه ال ٌعقل أن ٌذهب ربٌس الوزراء بنفسه وحراسته 
لة طبٌعٌة. طبعاً لٌس لدىَّ أي دلٌل مادي على حكاٌة فٌلال ربٌس الوزراء فً إلنهاء األوراق وتكلٌف موظف لكً ٌقوم بذلك مسؤ

السادس من أكتوبر. ولكنه كالم مرسل نسمعه فً لٌل القاهرة الطوٌل. ربما تسلل لبعض الصحف الخاصة أو لم ٌتسلل. ولكن 
ر من السحر.عندما ٌنتقل هشام قند ٌل إلى الفٌلال. ال بد أن ٌشرح األمر للشعب لكثرة سماعً له دونته. والدوي على الودان أمَّ

ٌِّن ربٌساً للوزراء أنه ٌسكن فً شقة صغٌرة مكونة من يرفتٌن وصالة. قال ربٌس  المصري ألنه قال وتوسع فً القول عندما ُع
لخمس مترا من ضٌقها. وقال إنه ٌسكن مع بناته ا ٘ٙالوزراء هذا الكالم عندما اشتكى الشباب الذٌن ٌحصلون على شقق 

وزوجته فً شقة يرفتٌن وصالة.بعد أن قال هذا الكالم خرج جٌرانه وقالوا للصحف إن العمارة التً ٌسكن بها ربٌس الوزراء 
أسانسٌرات. وال توجد فٌها شقة واحدة مكونة من يرفتٌن وصالة. ولم ٌرد ربٌس  ٗمترا وأن فٌها  ٓ٘ٔأصغر شقة فٌها 

 -لفجر حاضراً فً المسجد القرٌب من بٌته. وكل صحفً شاب أراد أن ٌجري حواراً معه الوزراء على هذا الكالم. وكان ٌصلً ا
كان ٌنتظره أمام بٌته قبل صالة الفجر. وٌتمشى معه حتى المسجد فً الذهاب والعودة "وٌدردش" معه. وهذه  -هشام قندٌل 

ربٌس الوزراء الجدٌد. ومن الطبٌعً أن ٌدخل الدردشة اللٌلٌة تتحول إلى مانشتات فً الصحف باعتبارها أول حوار صحفً مع 
الصحفً المسجد معه وٌصلى الفجر حتى ٌواصل كالمه مع ربٌس الوزراء. الصحفً إبراهٌم عٌسى ربٌس تحرٌر جرٌدة 
الدستور. قال فً برنامج تلٌفزٌونً له إنه ٌشعر كلما شاهد هشام قندٌل أنه فتى لبس بدلة شقٌقه األكبر أو الكبٌر.وبمناسبة 
هشام قندٌل وحكاٌاته. قالت صحف القاهرة إنه ال ٌكف عن أن ٌفاجا المصرٌٌن بما لم ٌتوقعونه منه. وآخر هذه المفاجآت أنه 
فاجؤ األوبرا بحضور إحدى حفالتها. والحقٌقة أنه كان مدعواً. وأن حضوره لم ٌحمل أٌة مفاجؤة. والمشكلة أنه لم ٌحب 

تتصور الناس أنه ال ٌجد ما ٌعمله. لذلك تقرر تقسم الحفلة إلى جزءٌن. وفً االستراحة االستمرار فً الحفل حتى آخره حتى ال 
ٌنصرف. كنت مدعواً لحضور الحفل. ولكنً بمجرد علمً بدعوة هشام قندٌل وقبوله الدعوة. آثرت عدم الذهاب. ألن مضاٌقات 

ً مصر من قبل.فً االستراحة حكى هشام قندٌل أنه رجال أمن المسإولٌن وأطقم الحراسات الخاصة تفوق كثٌراً ما كنا نسمعه ف
كلما سافر إلى السودان وفً حفالت العشاء ٌحضر له السودانٌون شاعراً ٌلقً قصٌدة من الشعر. وعازف عود ٌعزف علٌه طول 

إبراهٌم أبو سنة الوقت. فلماذا ال ٌصطحب معه شاعراً مصرٌاً وعواداً. تمت االستجابة لطلبه وتقرر أن ٌسافر معه الشاعر محمد 
فً رحلته إلى الجزابر وعازف عود. أبو سنة ألقى قصٌدة عن الثورة الجزابرٌة. لكن العواد عزف من التراث العربً وأقحم اسم 
                                    هشام قندٌل ومحمد مرسً وعبد العزٌز بو تفلٌقة فً الغناء بصوته ريم أنه سافر باعتباره عواداً فقط.

ٌزداد عجبً من سلوكٌات أحمد شفٌق كل ٌوم. فبعد أربعة أشهر على نتابج االنتخابات. إذ به ٌفجر من منفاه فً دبً مفاجؤة 
أتصور أنها من العٌار الثقٌل. عندما قال بصوت جهوري ذكرنا بٌوسف بٌك وهبى عندما كان ٌصرخ من فوق مسرح زمان: ٌا 

لربٌس. وطلب من محامٌه فً مصر أن ٌطعن على نتابج انتخابات الرباسة. واألسباب: للهول. أحمد شفٌق قال من دبً: أنا ا
ملٌون دوالر. وحكاٌة تسوٌد البطاقات فً المطابع  ٓ٘على  -الذي هو الدكتور محمد مرسً  -حصول المرشح المنافس 

لرباسة قال لً إن شفٌق ٌعرف أن عضو فً لجنة انتخابات ا األمرٌكٌة. ومنع المسٌحٌٌن من التصوٌت فً بعض قرى الصعٌد.
قرارات اللجنة ال ٌجوز الطعن علٌها وال ٌصح. وٌبدو أن الرجل ٌرٌد أن ٌعمل "شو إعالمً" من منفاه. سؤلت نفسً: لو أن 
الذي فاز كان شفٌق. ألم ٌكن مصٌر مرسً مماثالً لمصٌر شفٌق اآلن. ثم هل تجوز المعارضة من الخارج؟ وهل ٌمكن إدارة 

القضٌة األهم:  جماعة اإلخوان المسلمٌن بالتلٌفون؟ ال أحب أن أبدو قاسٌاً على معارٍض مهدد. ولكنها خواطر األعٌاد.معارضة ل
متى نتعلم أصول الدٌمقراطٌة؟ هل جرى هذا لمنافٍس فً انتخابات الرباسة األمرٌكٌة من قبل؟. أطرح السإال مع أننً لست 

 ) منقول من موقع جرٌدة الشرق(  .معجباً على اإلطالق بالتجربة األمرٌكٌة
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     بقمم/ خالد الفحام      انظؼىثبد انزً راكوذ وضغ انذضزىر األيرَكً          :مع الحكواتى
  انًىهغ اإلنكزروًَ نهخبرجُخ األيرَكُخ –)ثوهى ضزُلٍ كىكًبٌ                                               

لسٌاسٌة, والجٌوش التً لم ُتدفع رواتب أفرادها, واالقتصاد الضعٌف الذي بدأ للتو ٌتعافى من سنوات الحرب والحظر فً ظل االنقسامات الجغرافٌة وا

ا هابال ًٌ , بعد انقضاء 171ٔكان هذا هو الوضع الذي واجه الوالٌات المتحدة فً عام  . المفروض على التجارة, شكل استنباط صٌغة جدٌدة للحكم تحد

, لم ٌكن للحكومة القومٌة أي ربٌس وكانت 17ٖٔعند انتهاء الحرب الثورٌة األمٌركٌة عام قٌق االستقالل عن برٌطانٌا العظمى. أربع سنوات على تح

تتؤلف من كونغرس بمجلس واحد, ٌقوم بتنسٌق الشإون المشتركة كاألمن. أثبت هذا النظام عن عدم كفاءته ألنه لم ٌكن بوسع الكونغرس جمع 

, لمناقشة التجارة بٌن تلك الوالٌات, لكنه دعا 177ٔأٌلول/سبتمبر  ٔٔطبٌق القوانٌن. قد مإتمر فً أنابولٌس بوالٌة مرٌالند, فً الضرابب أو فرض ت

من أجل "استنباط نصوص, كما تستدعً الضرورة, لجعل دستور  171ٔبدالً من ذلك إلى عقد اجتماع موسع لمندوبً الوالٌات فً فٌالدلفٌا عام 

عندما اندلعت ثورة  171ٔتم تسلٌط األضواء على خطورة الوضع فً كانون الثانً/ٌناٌر درالٌة فعاال لتلبٌة الحاجات الماسة لالتحاد. الحكومة الف

محارب ممن شاركوا فً الحرب الثورٌة واستولوا على ترسانة أسلحة فً والٌة ماستشوسٌتس لالحتجاج  ٕٓٓٓالشاي, التً حمل خاللها السالح 

ب المرتفعة وخسارة مزارعهم بسبب الدٌون المتراكمة علٌهم . هذه الثورة التً أبرزت مدى ضعف الحكومة المركزٌة وافتقارها لجٌش على الضراب

سوف تنشؤ  دابم, أثارت قلق العدٌد من القادة األمٌركٌٌن, ومن ضمنهم القابد الثوري جورج واشنطن, الذي كتب آنذاك, "ما لم ٌتم تطبٌق عالج سرٌع,

, اجتمع المندوبون فً فٌالدلفٌا ورشحوا واشنطن لرباسة المإتمر الدستوري. 171ٔأٌار/ماٌو  ٕ٘ة من الفوضى واالرتباك ال ٌمكن تجنبها. فً حال

 كً عزز وجود واشنطن, البطل القومً المحبوب, شرعٌة المإتمر, وهً من بٌن االعتبارات الربٌسٌة ألن المندوبٌن قرروا إبقاء مناقشاتهم سرٌة

ٌُسمح للنساء أو السود المحررٌن أو الرجال من يٌر . ٌتمكنوا من التحدث بصراحة خالل استنباطهم وثٌقة جدٌدة تحل محل مواد االتحاد الكونفدرالً لم 

جاًرا لدٌهم سٌاسات ذوي الملكٌة المشاركة فً المإتمر, واختارت والٌة رود آٌالند عدم إرسال مندوبٌن. كان معظم المندوبٌن محامٌن أو مزارعٌن أو ت

, حٌنما وأجندات عمل مختلفة. شكلت النزاعات والتسوٌات الصفة الممٌزة للعملٌة الدستورٌة, التً استمرت أربعة أشهر تقرًٌبا. وعند إحدى النقاط

ر, ولذلك ٌتملكنً الندم ألننً وصلت المناظرات إلى طرٌق مسدود, كتب واشنطن ٌقول: "إننً على وشك الٌؤس من رإٌة نهاٌة اٌجابٌة لعملٌات المإتم

ٌّدت الوالٌات الكبٌرة التمثٌل التشرٌعً المستند إلى حجم السكان فً حٌن ناصرت الوالٌات األصغر حجًما ٌمثل  توسطت فً العملٌة. خالل المناقشات, أ

قتراًحا قدمه جٌمس مادٌسون من والٌة , عندما ناقش أعضاء المإتمر ا171ٔتخصٌص عدد متساٍو من المندوبٌن لكل والٌة . فً حزٌران/ٌونٌو 

الوالٌات  فرجٌنٌا دعا فٌه إلى إنشاء مجلس تشرٌعً مإلف من مجلسٌن مع وجود ممثلٌن للوالٌات فً المجلسٌن ٌتم تحدٌدهما وفًقا لعدد السكان, هددت

مان من والٌة كونتٌكٌت حالً وسًطا حٌث ٌكون لكل األصغر حجًما لٌس فقط بحل المإتمر بل واالتحاد نفسه . وبعد انقضاء شهر واحد, قدم روجر شٌر

قاذ والٌة صوت واحد فً مجلس الشٌوخ, فً حٌن ٌحدد عدد السكان عدد ممثلً كل والٌة فً مجلس النواب. ٌعزو الكثٌرون فضل هذا االقتراح فً إن

ة جامعة أوكسفورد( بؤن المإتمر "ولّد قوته الذاتٌة, , مطبع97ٕٔالدستور األمٌركً . قول المإرخ روبرت مٌدلكوف فً كتابه "القضٌة المجٌدة" )

حة للمصادفات وبصورة ربٌسٌة من خالل النقاش والجدل. وفً جمٌع هذه المداوالت, كان للعقل والفكر تؤثٌرهما, تماًما مثل الالعقالنٌة والعواطف الجام

الممثلٌن وفترة تولٌهم لمناصبهم. وضع النقاش أولبك الذٌن كانوا  والصدف والحوادث العرضٌة . كما اختلف المندوبون أًٌضا حول كٌفٌة اختٌار

تمر أن ٌرتابون من قدرة الناس العادٌٌن على اتخاذ خٌارات حكٌمة مقابل أولبك الذٌن ٌعتزون بمبادئ المساواة بٌن الناس . وكحل وسط, قرر المإ

اًدا إلى التوزٌع السكانً, سوف ٌضم أعضاء ٌنتخبهم الناس مباشرة للخدمة لفترة مجلس النواب األكبر حجًما, مع ممثلٌه الذٌن ٌتم تحدٌد عددهم استن

 سنتٌن. أما أعضاء مجلس الشٌوخ األصغر حجًما, فٌجري تعٌٌنهم من قبل المجالس التشرٌعٌة فً الوالٌات وٌخدمون لفترة ست سنوات. )فً عام

خبٌن, سمح تعدٌل للدستور بانتخاب أعضاء مجلس الشٌوخ مباشرة. وعلى الريم من , بعد عدة سنوات من تالشً الهواجس بالنسبة لكفاءة النا9ٖٔٔ

بخٌال واسع المناظرات المرٌرة والمواقف التً بدت وكؤنها يٌر قابلة للتسوٌة, كتب مٌدلٌكوف ٌقول بؤن المندوبٌن كانوا فً نهاٌة المطاف "ٌتمتعون 

جدًدا فً االنقسامات الكبٌرة بٌنهم . ذكر فً كتاباته بؤنهم "كانوا رجاالً معتزٌن بؤنفسهم, ومن جًدا لٌسمحوا لمثل تلك الفرصة أن تمر بدون النظر م

وكانوا ٌرون الفشل ماثالً  -المحتمل أن بعضهم كان ٌعتقد أن باستطاعته تغٌٌر رأي المعارضٌن. وفً أٌة حال كان الجمٌع تقرًٌبا ٌخشون من الفشل 

ى مناقشة خالفاتهم. بعد انقضاء أشهر على المناظرات والجدل, وّقع المندوبون باإلجماع على الوثٌقة النهابٌة فً أمامهم. لم ٌكن لدٌهم أي خٌار سو

, واستكملوا بذلك الخطوة األولى إلنشاء شكل جدٌد من الحكم. وألن الوثٌقة كانت تحتاج إلى تصدٌق ثالثة أرباع الوالٌات 171ٔأٌلول/سبتمبر  1ٔ

ا فً الثالث عشرة )تسع وال ًٌ ٌات(, انتقلت المناظرات من فٌالدلفٌا إلى المجالس التشرٌعٌة فً الوالٌات. كان بروز معارضة للوثٌقة الجدٌدة أمًرا طبٌع

ٌٌر مجتمع خرج للتو من حرب خاضها لتحقٌق تمثٌل منصف وكان ال ٌثق أبًدا بؤي شكل من أشكال السلطة المركزٌة. كتب مٌدلٌكوف, "فً مواجهة تغ

عارضة فً ترتٌبات نظام الحكم, كان من المحتمل أن ٌخون الثوار أنفسهم وإنجازاتهم األخٌرة فٌما لو لم ٌطرحوا أسبلة حول التغٌٌر. حاربت المربٌسً 

ة التصدٌق من خالل انتخاب مندوبٌن مناهضٌن للدستور فً المجالس التشرٌعٌة للوالٌات كما من خالل إصدار منشورات تنتقد فٌها يٌاب الحماٌ

وجٌمس للحرٌات الفردٌة, كحرٌة التعبٌر والدٌن والمحاكمة أمام هٌبة محلفٌن. وكتب آخرون دفاًعا عن الدستور, مثل ألكسندر هاملتون وجون جاي 

ٌاتهم سوف مادٌسون, حجًجا مضادة, تعرف اآلن باألوراق الفدرالٌة, سعوا من خاللها إلى شرح كٌفٌة عمل النظام الجدٌد وطمؤنة األمٌركٌٌن بؤن حر

, أصبحت دٌالوٌر أول والٌة تصادق على الدستور, ولكن أعمال 171ٔكانون األول/دٌسمبر  1تكون محمٌة بموجب النظام الفدرالً الجدٌد . فً 

نهاٌة المطاف,  رفضت والٌة رود آٌالند التصدٌق علٌه. وفً 171ٔالشغب انفجرت فً كارالٌل بوالٌة بنسلفانٌا بعد مرور أٌام قلٌلة, وفً آذار/مارس 

من جانب الوطنٌٌن األمٌركٌٌن على جانبً المسؤلة, سٌطر مناصرو الدستور فً معظم المجالس  177ٔوعلى الريم من المناظرات الحامٌة طوال العام 

 . 179ٔآذار/مارس  ٗالتشرٌعٌة فً الوالٌات ودخل الشكل الجدٌد للحكم حٌز التنفٌذ فً 
."http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/article/2012/06/201206258062.html#ixzz2AKlAF7tB :oremRead 

http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/article/2012/06/201206258062.html#ixzz2AKlAF7tB
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 اعداد/ ابٍ انبشير       أدبيات عن الحب والمرأة   كن األدب : رُ 

 هدي إنيك :انعيد أ أيَّ شيِء فً
 

 ٌا مالكى  و كلُ شًٍء  لدٌكِ  إلٌك  فى العٌد أُهدى  أىَّ شًءِ 
 اسواراً  أم دملجاً  من  نضاٍر ال  أحُب  القٌوَد  فى معصمٌكِ 
 أم  عقٌقاً  كمهجتى   ٌتلظى و العقٌُق   الثمٌُن فى   شفتٌكِ 

 كِ ُت  من خدٌقد نشب أم  ورودا والورُد  اجملُه  عندى الذى 
 رض خمٌر كالذى تسكبٌن من عٌنٌكِ ولٌس فى االأم خموراً  

 لٌس عندى شًٌء اعُز من الروح وروحى مرهونٌة فى ٌدٌكِ   

___________________________________________ 
 قانىا عٍ انًرأة:

المشأُة والعمشبِ تشُك طشيَمٍا فّ الحياة تأن تلذَغ مه  -1

 )اَاحىل فراَس(يمُف فّ طشيمٍا  !!!!  

 ) َابهيىٌ(المشأة ِشعُش الخالك ... َالشجُل وثشي   -2

المشأُة وتابٌ  مفىُه االَساقِ ... غالُفً خيٌش مىً ...                                 -3

 ..)ياريشال(فال عجَة إرا فضلَّ الشجل لشائتً ليال

المشأُة ٌّ العمل الُحيذ غيُش الىامل الزِ تشن هللا أمش  -4

 )أديُىس(ً للشجل إتمام

المشاُة والُسدة ِتستذسدُ الشجل َتأسيجٍا لتلسَعً  -5

 )أرسطى(تأشُاوٍا 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _ 

 

 يانج حىِدُعًُ :

هُِبها يغْ    انديعُ   ُي ويانْج حىدعُ   
  بانُغصٍ  انريح َسيىُ  كًا يًيمُ                         

  باكيت   وقانْج وهي   سخًرثْ إثى 
  نى حُكٍ  يعرفخي إياك    يا نيج                           
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 ددالدينى والممحدون الجُ  تدنى الخطابُ        :   نهًُبهشخ هضُخ   

 ة عدد اضأححى ببرسعيدد ذاا اعيام ذى اكبس دعد  على تسد  كانت حادثة االعتداء على االمام فى صال

اعخطاب اعددنى فى مصس ررصرعه اعى ذر ة اعمأعا ة , رذر تنبده علجمدع عما عدؤ  اعده اعحا  فى مصس 

إن عم ديى اعجمدع ما ددرس حرعنا , رعليلم فتسد  اعخطاب اعددنى فى مصس بدأ منا عهرد كثدس ة كانت 

ى اعناس ربعبب اعتيصب االعمى ربعبب تسد  االحرا  االقتصاددة علشيب بعبب اعجه  اعمتفشى ف

نتج رعالعف اعشددد ظاذس ة أ اعمصس  فى اععتدن عاما اعماحدة منا خمعدنات اعقسن اعيشسدن , رذرما

رذم جماعة ميظمهم من اعشباب اعمتفتح على اعثقافات راعك ععهرعة , عمى باعملحددن اعجدد ما د  

ح على اعثقافات فما كان منه إال راخا دغسف من ك  ما طاعته دده من ميسفة رثقافة اعتراص  راالنفتا

صرعه رقاب  اعك تسد  أباعميسفة اعحقدقدة عن االعالم ر منها اعغث رمنها اعثمدن رذر عم دتحصن

مى " اعخطاب اعددنى رانتشاس ثقافة اعجه  رفقه اعتفاذات  رانتشاس اعتددن اعمبنى على اعمنفية رذر ما د ع

سض على تيفبدأ اعشباب د’ ستداء عباء ة االعالم إراعتسبح بيد بفقه اعمنافع" أ  تطبدق االعالم علمنفية 

ذناك  دة ذنا رحددثا  آرم اعداء االعالم اعادن دتصددرن قط ذجتدل أعالمى اعمشدن ثم بداععلرك اال

الم ردجد نفعه فى بئس االع ردسبطرنه باععلرك اعخاطىء عبيض اعتداسات االعالمدة فدبتيد اعشباب عن

نا فى حق االعالم ارال أاعمعلمدن اخط ا نحننعحاد رسفض اعتددن , راعشباب ميارس ضأنعمدق من اإل

علمة اعحدا ة على غدس حق سابيا باالنتفاع من اعتددن , رذر أهم ثاندا باعتيصب االعمى ثاعثا ببيدم اعف

 اعرأ نتدجة رص  اعدها االعالم........  

) رزاس ة  ححى فى برسعيدد فنجد أن االمام اعمكلفف من اعحكرمةعى حادثة صال ة عدد اضأرنيرد ا

 صال ة اعيدد رعكنساد ان دؤد  االمامة عأ,  على جماعة االخران اعمعلمدن مام محعرب  إاالرقاف ( رذر 

س فى برس عتداء علده من قب  جماعة علفدة عها ححرسذا اعكبدباعقر ة من اعصيرد علمنبس رتم اإل تم منيه

عيدد ربيد ان تم االعتداء على االمام اعمكلف تم صيرد االمام اععلفى ا  اعشيبدة اعجاسفة فى برسعيدد 

 ى تحدث باعم االعالم راالعالم منها بساء........ذر فى ظاذس ة تؤكد  فداحة اعمصدبة

عتداسات اعددندة  اعحاد فى مصس ذر نتدجة النتشاس اعصساع اعددنى فى مصس بدن انتشاس ظاذس ة اإلإن 

      "ال دٌن فى السٌاسة والسٌاسة فى الدٌن "رصدق من قا  راعك بعبب اعتغال  اعددن عداعدا اعمختلفة 

    علتددن رعكم هللا من قب  رمن بيد.......... ن عسافحدابنائى اعشباب من أ رعفرا  

 بقلم / اعمصس  افند                                                                                       
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 بركاتك يا برادعى.... ومدد ياشيخ حمدين !!  همهمة فى الشارع المصرى:

رض من اإلشارات واإلسقاطات التى يمكن إسستعماليا فى كل زمان عمى أ  فى التراث المصرى الصوفى نجد كثيرا  
المصرى ي عَتَبر  خميط ٌ من تراث مصر  الصوفى   اث  مصر وىى خصوصية من خصوصيات الشعب المصرى , والتر 

صيل لدى الفراعنة وااليمان بالحساب والعقاب فى ألعمى مر العصور , فالصوفية المصرية ىى نتاج من التدين ا
يت آل الب القديم المرتبط بحبع المصرى اآلخرة كما أنو نتاج من الرىبانية المسيحية المصرية وكذلك ىو نتاج من التشي  

 فالتراث الصوفى المصرى ىو بحق جتاح مصر بعد سقوط الدولة الفاطمية , إذا  واخيرا  ىو نتاج المد السنى الذى إ
 بعد احداث ثورة الخامس والعشرين من يناير ونجد ذلك ظاىرا   طيافيا , وقد ظير ىذا التيار الصوفى قويا  مصر بكل أ

قب نشاط , ولمتأكيد عمى ذلك نر ياسى فى مصر ) االخوان والسمفيين( وبقوة فى المعارضة القوية لمتيار االسالمى الس
ى ثوب جديد تحت والناصرى فنجد أن البرادعى عاد من جديد ف اليسارى ىفى مصر اآلن وىى بشقييا الميبرال المعارضة

فى ىذا الزمان  المخمص الذى سيمنحو اهلل البركات وكأنو ولى اهللز ىو رمحزب الدستور الذى يحاول ان يكون  عباءة
                             الذى يأتى بو القدر ليخمص الناس من الشرور وىكذا يمتف حولو الشعب المصرى قائال  :                 

 " بركاتك يا برادعى"

حنكتو وعمى الجانب اآلخر نرى الناصريين واليساريين وىم يحاولون بعث رمز الدولة البطل الذى سيواجو االعداء ب
وشعبيتو وأنو واحد من الشعب فكان حزب التيار الشعبى برمزه حمدين صباحى وكأنو شيخ الطريقة الذى يمنح الحب 

 لمجميع ويعد الجميع بالجنة والنعيم , فال يممك الشعب المصرى إال أن ينادى وىو يقبل يد شيخ الطريقة قائال  :

 " مدد يا شيخ حمدين مدد.."

دسامدة   هفصرعه كقصبدأت   حب اعشيبى اعياسم اعا اعتى بدأت بصرس ة اعغ إّن اضأحداث فى مصس
ذزعدة دة كرمدددة معسحفص  من فصر   د اعك تحرعت اعقصة اعى بسحد  نظام مباسك  ثم بي

خابات راحداثها باعتالء اعمجلس اعيعكس  علحكم رانتهت اعمعسحدة اعكرمدددة بفدلم تساجدد  عن االنت
اععلطة اعمطلقة ربدأ بن علعلطة  رانتهت احداث اعفدلم بانفساد اعسئدس اعمنتخب راراعتالم مسشح االخ

بيد اعك فص  مدلردسامى ابدع فده اعممثلرن جمديا من االعالمددن رغدس االعالمددن راعشيب رذر 
اعمتفسج عالحداث ماز  دنتظس نهادة اعسرادة بك  شغف حدث دخسج اعبط  على شاشة اععدنما رذر 

 :قب  كلمة اعنهادة  , رطبيا اعفتا ة اعتى عدقبلها اعبط  ذى مصس , راما اعبط  فه  دكرن ذر دقب  فتاته

رذر دسدد مقرعة عيدد صاعح فى معسحدة مدسعة اعمشاغبدن  " سوبرمان االخوان الربٌس مرسى "
م شدخ أ ادعى"" سٌدنا الولى البرص أم اعمخل      " أنا بقه الواد هَو ..مرسى الزناتى ابو القوة "

  " أنا الزعٌم"  رذما دسددان مقرعة عاد  امام فى معسحدة اعزعدم مدٌن " "عم الشٌخ ح اعطسدقة
 هللا اعلم . ...........

 همهمة بقلم / ابن البلد                                                                                 
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  انّطؼذاوٌ َىال ثوخث ي ؼججخ   ويبزنذ      :لِك يا سيدتى

   

         
  انّطؼىدَّخ -انجذراٍَ و.ع زَُت :ثوهى     

   

 

 طرح في بُجرأتها الُمعجبين أشدّ  من -بصدق وأقولها – لكّنني أعدائها، من ولستُ  الّسعداوي نوال الّدكتورة مجاذيب من لستُ 

صرارها بنفسها، وثقتها آرائها،  بشخصّية اإلعجاب عن واإلعالن .الّثمن كان مهما بها تؤمن كممةٍ  بكلّ  الّتمّسك عمى العنيد وا 

 تّيارين عكس يسيرون ممن ألّنها معها، االختال ف عن اإلعالن من أكثر بمخاطر محفو ف آرائها من رأي حّتى أو نوال الّدكتورة

 لإلعجاب مثاًرا شخصّيتها من تجعل التي األسباب من آخرٌ  سببٌ  وهذا .شعبيّ  وتّيار سياسي تّيار ذاته؛ الوقت في  ُمختمفين

 طريقة بكلّ  صوتها إخراس ُيحاولون ممن والرّافضين والّساخطين والغاضبين والُمناوئين األعداء أولئك ُكلّ  ُرغم إذ لي؛ بالّنسبة

 من فكرةٍ  أو ئهامباد من مبدأ عن تتخّمى أن دون بالّنفس، جّبارةٍ  وثقةٍ  الّنظير، ُمنقطعة بشجاعةٍ  صامدةً  تق ف مازالت نراها ُممكنة،

 أو الُجبن بعباءة يتسربمون ُمثّقفيه حّتى ونرى رأيه، عن الّتعبير يخشى اإلنسان فيه صار الذي كعصرنا عصرٍ  في الكبيرة، أفكارها

 الو  تطّرفها، في الُمسرفة آرائها بعض مع أّتفق ال أّنني صحيحٌ  .العام النمطيّ  الفكر عن المروق بُتهمة ُيرجموا أن خشية التقّية
 كسرها، يجوز ال التي الّدينّية بالّثوابت إيماني ُمنطمق من البتكارها مخموق يسبقها لم التي الفكرّية ثوراتها من عدد تقّبل يسعني

 ُتشهر أن عمى قادرة مازالت أّنها يكفي .اآلراء بتمك يتزحزح أن يرفض الذي إليمانها احترامنا ينفي ال معها الّرأي في اختالفنا لكنّ 

 لها ير ف أن دون كبيرة بصالبةٍ  (تخين أتخن)و متين، وأمتن سمين، وأسمن كبير، أكبر وجه في وامضتين بعينين السبابة هاإصبع

 المعارك سنين ُرغم وَجبَنان ونعسان وغضبان وعالن ُفالن غضب انفجارات تخشى أن دون و بدمعة، عينها تغرغر أو جفن

 زوجها وتطميق الّنظير، ُمنقطعة بثقةٍ  والّتشاُجر الجينز، وارتداء القفز، عمى قادرة التماز  أّنها يكفي و .جهة من أكثر مع الماضية

 بامتياز، روحّيا شاّبة العربّية، الّطبيعة لمألو ف خارقة امرأة أمام نحن باختصار؛ .!!الُعمر من الّثمانين بموغها ُرغم الثّالث

 من خوًفا واالنزواء واالنطفاء، والّنفاق، كالُجبن، العربّية الفكرّية ّشيخوخةال أمراض من المعنوّية لياقتها عمى ُتحافظ أن استطاعت

 برنامج عبر (األحمدّية نضال) اإلعالمّية مع األخيرة لقاءاتها أحد في الّشيخوخة لتمك الخاص تعريفها عن ُمعمنةً  التحديات، أصغر

  ."القمب وشيخوخة العقل شيخوخة هي الّشيخوخة ،!يخوخة؟الشّ  هي ما .بالّشيخوخة أعتر ف ال أنا" :بقولها (اليوم القاهرة)

   

ا تكون قد التي الّسعداوي نوال آراء مع أّتفق ال ُرّبما ََ  ينتمي أن إال ُيمكن ال خطأ أو الّصواب، يحتمل خطأ أو الخطأ، يحتمل صواًب

 ككاتبة، وبقممها كُمفّكرة، بفكرها  وثقتها ائها،آر  إعالن في حّقها في وثقتها بنفسها، ثقتها مع أّتفق لكّنني األخطاء، فصيمة لغير

 وعقمه قمبه حقوق من حقّ  بأقلّ  الّثقة عن عاجًزا العربيّ  اإلنسان فيه صار وقتٍ  في

 النيل إعداد / بنت                                                             يُوىل يٍ يىهغ ضُذرً (  -اخزُبر /دُبٌ ثذَغ     )   



   هـ2411الحجةذو           (عشر خامسةالنة السـ)  279 لعددا              م 1021  نوفمبر

11 

 

 خواطر مسمم مودرن             تارات :مخ

لم  .YouTubeأنا من أحدث أجٌال المسلمٌن, تعرفت علً كٌفٌة أداء مناسك العمرة من خالل مقاطع علً الـ سٌدي ٌا رسول هللا
تدٌا جٌنز و لكن علً متن إحدي طابرات اإلٌرباص.وقفت أمام قبرك للمرة األولً مر« ضامر»أسافر إلً األراضً المقدسة علً ظهر 

 Starbukcsأنا من المسلمٌن الجدد, الذٌن فرحوا لوجود فرع لـ .adidasشٌرت كتب علٌها بحروف إنجلٌزٌة بارزة -فاتح و تً
أزاحوا عن عقولهم هم البحث عن الطعام  بالقرب من مسجدك, حٌث ٌمكن تناول بعض األكسبرٌسو بٌن صالتً المغرب و العشاء و

لمنحً القوة  Red bullأنا من مسلمً األلفٌة الجدٌدة! استعنت بالـ.فً المكان نفسه Pizza hutو آخر لـ KFCلوجود فرع لـ
 بلوك التقاء شر الشمس الحارقة أثناء الطواف بٌن صالتً الظهر و-استعنت بالصن الالزمة ألداء مناسك العمرة مرتٌن فً الٌوم و

توجهت من الفندق إلً الكعبة عبر الساللم المتحركة.أنا مسلم من  الحرم و شربت ماء زمزم مثلجا من الكولمنز المنتشرة فً العصر, و
هو ٌستند إلً أحد جدران الحرم بفعل نسمات الهواء الباردة التً هبت علٌه من أجهزة  األلفٌة الجدٌدة! يلبه النعاس قبل صالة الفجر و

الصوت الذي صمم خرٌطة السماعات فً الحرم بحٌث ٌهب تفكر كثٌرا عقب كل صالة فً مهندس  التكٌٌف المنتشرة فً كل مكان, و
سؤل عن نوع السماعات فلم ٌصل إلً إجابة لكنه عرف أن مهندس الصوت  مإثراً, و نقٌا و علٌك صوت اإلمام من كل صوب قوٌا و

نً, باحثا عن ثري فً أذ-بً-تجولت عقب صالة العشاء فً الموالت الضخمة واضعا سماعات اإلم, «أكٌد فرنسً مسلم»فرنسً 
 جٌجا و ٓ٘كارد -مٌموري فون و-قارورة زمزم, لكنها آي سجادة و هً لٌست سبحة و األقارب. و الهداٌا التً طلبها منً األصدقاء و

من مكتبة جرٌر.سٌدي ٌا رسول  البرٌطانٌٌن )الصهاٌنة( أحدث مإلفات الكتاب االمرٌكٌٌن و مللً, و ٓ٘ لندن-زجاجة برٌفٌوم دانهٌل
أنا التطور الطبٌعً للمسلمٌن! أخرجت من مالبس اإلحرام فوق الصفا قابمة بالدعوات التً كلفنً بها األصدقاء, لم تكن مجرد هللا! 

 الرضا لكنها كانت محددة بدقة .طلب منً صدٌق أن أدعو له أن ٌبعد حماته عن شإون بٌته! و الستر و دعوات مطلقة بالصحة و
دعوت لصدٌق  دعوت لصدٌق بنجاح فٌلمه الذي سٌعرض فً الصٌف! و دٌد أقساط بٌته الجدٌد! ودعوت آلخر أن ٌعٌنه هللا علً تس

دعوت آلخر أن ٌكسب القضٌة التً  دعوت لقرٌب أنه "ٌالقً شغل فً إٌطالٌا"! و آخر مطرب أن ٌصبح "بنص طلبه" أنجح مطرب! و
حسب طلبه" أن ٌعٌنه هللا علً اإلقالع عن تدخٌن الحشٌش دعوت لصدٌق " رفعها علً المصنع الذي استغنى عن خدماته دون مبرر!و

بس شكله هو اللً مش عاٌز ٌبطل".دعوت لصدٌقة  "لم أكن أعرف أنه ٌدخنه قبل أن ٌوصٌنً بالدعاء! لذلك أخلصت فً الدعاء له!
األطفال لكن حتً ال ٌتزوج رجلها ألخرى أن ٌرزقها بطفل ال حباً فً  اختً أن ٌوفقها هللا فً قضٌة الخلع التً رفعتها علً زوجها! و

ٌبدو أن هللا استجاب حٌث أصٌبت  الذي تعشقه بؤخرى! دعوت لقرٌبة "حسب طلبها" أن "تخس شوٌة علشان تعرف تتجوز"! و
الفاكهة األمر الذي أفقدها عدة كٌلوجرامات أيرت قرٌباً  بفٌروس فً المعدة جعلها تعٌش الشهرٌن الماضٌٌن علً الطعام المسلوق و

 سٌدي ٌا رسول هللا!...أنا من المسلمٌن الجدد الذٌن ٌقاطعون المنتجات الدنماركٌة و.لنا أن ٌطلب ٌدها بعد أن رآها فً عزاء والدته
 ٌستخدمون األدعٌة المسجلة فً الحرم و ٌصلون علً سجاد صٌنً الصنع مزود ببوصلة لتحدٌد القبلة و ٌطلبون الفتوى بالتلٌفون و

ٌبدأ الدي جً أفراحهم بؤسماء هللا الحسنى  آٌة "ولسوف ٌعطٌك ربك فترضى" كخلفٌة لشاشته و ات للموباٌل وأيانً اسالمٌة كرن
كلما ذكرت أمامهم رابعة  إلى السٌدة زٌنب من أجل كفتة الرفاعً و ٌذهبون إلً الحسٌن من أجل الشٌشة التفاح و لهشام عباس و

لً أحسن تقدٌر!سٌدي ٌا رسول هللا ....أنا من المسلمٌن الجدد الذٌن ٌدٌرون قصصهم العدوٌة تذكروا نبٌلة عبٌد أو شارع الطٌران ع
الدٌن قدر استطاعتهم!فصاحب محل العصٌر ٌضع الفتة "شراباً  ٌربطون بٌن مشارٌعهم التجارٌة و العاطفٌة بصالة االستخارة, و

المبالغون الذٌن ٌربطون تجارتهم بالدٌن بالعافٌة مثل  هناك صاحب مناحل العسل ٌصدر بضاعته بؤنه فٌه شفاء للناس, و طهورا" و
كان ٌضع الفتة "وجوه ٌومبذ ناعمة", أو صاحب كشك الحلوٌات علً الطرٌق الذي كتب علً  الحالق الذي كنت أسكن إلً جواره و

 إٌمان و القرآن عن وعً وحاتً المدٌنة المنورة".بعضنا ٌستعٌن بآٌات  الواجهة "كشك النبً", و لن أتحدث عن "كشري الصحابة و
منا من ٌتعامل مع المشٌبة بجهل مثل صاحب محل البقالة الذي ٌرد علً التلٌفون  منا الجاهل, منا المستسلمون للمشٌبة بقلوبهم و

بعضنا بعضنا ٌتمسك بالتعصب كؤهم مظهر للتدٌن,  قابالً: "سوبر ماركت أدهم إن شاء هللا".بعضنا ٌكره التعصب ألنه ضد روح الدٌن و
 ٌري كل ما فات جهالً, لكن و البعض متمسك بالعلم الحدٌث و البعض متمسك باألعشاب و البعض بالرقٌة الشرعٌة و ٌعالج بالقرآن و

لألمانة كلنا مرضى.سٌدي ٌا رسول هللا! أنا من المسلمٌن الجدد الذٌن ٌبحث بعضهم عن عظمة الخالق فً يابة شجر فً ألمانٌا نبتت 
فً أعماق  فً األردن حٌث صور الفتاة التً تحولت إلً مسخ ألنها سبت النبً, و بطرٌقة تشكل جملة "ال إله إال هللا", واألشجار فٌها 

عبر القمر الصناعً الذي اكتشف نوراً ٌخرج من الكعبة, و ال  المحٌط حٌث عثروا علً سمكة نقش على جسمها لفظ الجاللة, و
ٌعود إلٌه سالماً فً بلد مثل الذي  لتً تحدث من حولهم طوال الٌوم مثل أن ٌخرج من بٌته وٌبحثون عن عظمة الخالق فً المعجزات ا

.سٌدي ٌا رسول هللا!.....أنا من أحدث أجٌال "إنفلونزا الخنازٌر نحٌا به.ٌبحثون عن عظمة الخالق فً التشفً "تسونامً وتشرنوبٌل و
ن بعد. نحن الذٌن لم نذق حالوة الدخول فً اإلسالم على ٌدٌك سراً أو جهراً, لكن آمنوا بك ع المسلمٌن الذٌن لم ٌحظوا بشرف رإٌتك و

إن كنا شاركناك على البعد فً العذاب الذي مازلنا نلقاه على ٌد الكفار!  لم نشاركك طعاماً أو يزوة أو مجلس علم و لم نصلً خلفك و و
فً  ن أو الكافرٌن نحن نحمل السٌوف فقط لنرقص بها فً الزفة وبالمناسبة معظمنا ال ٌقوى على حمل سٌف لٌضرب به أعناق المنافقٌ

ال أحد منا ٌقدر أن ٌتحمل لسعة سوط من ٌد أحد المشركٌن دون أن ٌتخلى عن إٌمانه,نحن الذٌن فاتنا شرف تلقً  األفراح الشعبٌة, و
 -بعد أن هرب  -ا عمر بن الخطاب لكننا رأٌناه هو ٌهرب من طرٌق سٌدن لم نر بؤعٌننا الشٌطان و التابعٌن و العلم علً ٌد الصحابة و

الصدٌق بعد رحلة الهجرة, لكننا قد  ساعة, لم ٌسعفنا الحظ لنقف عند مدخل المدٌنة المنورة لنستقبلك أنت و ٌٕٗستقر بٌننا متٌقظا 
استقبال وفد اجنبً قد ٌكون الشوارع ننتظر عودة المنتخب الوطنً بكؤس العالم او عودة ربٌس او  نسهر اللٌل كله فً المطارات و
بلويها أوج مجدها كما  سٌدي ٌا رسول هللا!...أنا من المسلمٌن الجدد الذٌن شهدوا ازدهار الصٌن و.معظمه او كله مخابرات يربٌة

بضاعة, طلبنا لكننا طلبنا  لو فً الصٌن, و ٌإسفنً أن أقول لك إننا لم نطلب العلم و قلت منذ زمن بعٌد عندما أمرتنا أن نطلب العلم و
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 خواطر مسلم مودرنبقٌة مختارات : 
كل ما هو  الخالطات و أجهزة الموباٌل و الفوانٌس و

استهالكً.أنا من المسلمٌن الجدد الذٌن ٌفعلون ما هو بعد 
المستحٌل لحفظ فروجهم خاصة بعد أن أصبح "الجنس اآلمن 

حبوب اإلجهاض,  الفٌاجرا و للجمٌع" بالبٌع العلنً للعوازل و
ٌفسر فشلنا فً المهمة أحٌاناً, نحن الذٌن شهدنا األمر الذي 

انهٌاراً جزبٌاً فً نظرٌة تزوٌج من ترضون دٌنه مقابل نجاح 
نسبً لنظرٌة الراجل ما ٌعٌبه إال جٌبه, نحن الذٌن أطلق 

بعضنا لحٌته تقلٌدا لفنان معٌن, أما من أطلقها حسب السنة 
مات االستفهام من فهو موضع تفكٌر و ٌكون حوله مبات عال

جهة المباحث أو المخابرات أو من جهة البسطاء الذٌن خدعوا 
كثٌراً بمحتالٌن كانت اللحٌة هً عدة عملهم الوحٌدة, نحن 

الذٌن انحزنا عند تطبٌق السنة لـ "التٌمن" و "العقٌقة" أكثر 
سٌدي ٌا .من تحٌزنا لوصٌتك باإلحسان للجار و أن نتقن عملنا

بعد .. أسٌر علً حبل مشدود محاوالً الحفاظ  رسول هللا!.. أما
على توازنً فً هذا الزمن الصعب, و عزابً الوحٌد أن 

"االمتحان صعب على الكل", الجمٌع ٌتحدثون و ٌفتون و كلما 
أدرت محطة تلٌفزٌون وجدت من ٌتحدث بإسم الدٌن فً كل 

شًء من السٌاسة إلى تفسٌر األحالم.مبات الفتاوي المتناقضة 
ضحٌتها, و مبات من علماء الدٌن الذٌن ٌصلحون لكتابة نحن 

أفالم الرعب. هل ٌطلب منا هللا عز وجل أن نعبده خوفاً و هو 
الذي سبقت رحمته يضبه "أي رحمة فقط و إلى األبد" أم أنه 

ٌرٌدنا أن نعبده محبة منا و طمعاً فً محبته؟ لماذا تخبا 
اناً النور الذي السماء أسرارها عنا؟ و لماذا ٌنقطع عنا أحٌ

ٌطمبن قلوبنا و ٌمنحنا الونس؟سٌدي ٌا رسول هللا!.. نحمد هللا 
على نعمة الحٌاة و لكنها أحٌانا تصبح ثقٌلة ما لم ٌبعث هللا 

اللهم إنً أسؤلك أنوارك الساطعة, و أسؤلك الجنة  أنواره فٌنا
برحمتك, اللهم إن كنت عصٌتك فقد تركت من معاصٌك أبغضها 

شراك بك, و إن كنت قصرت عن بعض طاعتك إلٌك و هو اإل
فقد تمسكت بؤحبها إلٌك, شهادة أنك الواحد و أن رسلك جاءت 
بالحق عندك ال نفرق بٌن أحد من رسلك, اللهم ال تحرمنً خٌر 
ما عندك بسبب شر ما عندي, اللهم ال تكلنً إلى نفسً أو إلى 

اجعل الناس فؤضٌع, اللهم امح ما فً قلبً من كذب أو خٌانة و 
مكانهما صدقاً و نوراً, اللهم إنً أعوذ بك من الضالل و من 
وسوسة الشٌاطٌن و نغزات النفس, أعوذ بك من أن ٌجنح 

قلبً إلى الظالم, اللهم أتمم علً نعمتك حتى تهنؤ لً معٌشتً 
و اختم لً بخٌر حتى ال تضرنً ذنوبً, ٌا لطٌف ٌا من علوت 

من كل هم ويم  بعظمتك و خضع كل شًء لسلطانك اجعل لً
أصبحت أو أمسٌت فٌه فرجاً و مخرجاً إنك على كل شًء 

قدٌر, اللهم اصلح لنا دٌننا الذي هو عصمة امرنا و اهدنا و 
اهتدى و ارنا الحق حقا و ارزقنا  اهدي بنا و اجعلنا سببا لمن

اتباعه و ارنا الباطل باطال و ارزقنا اجتنابه و صلى هللا على 
ا أيلق و الخاتم لما سبق, ناصر الحق سٌدنا محمد الفاتح لم

بالحق و الهادي إلى صراطك المستقٌم و على آله حق قدره و 
  .مقداره العظٌم

 )منقولة من موقع االنترنت(            

 

 اختٌارم/ ناصر خلف                                              

 

 

                                            -رسائل التنوير من ميدان التحرير:

  فحاالعتراضات العمنية فى وسائل االعالم من ص -1

عمى الرئيس مرسى وانتقادات الحكومة  وفضائيات

وحزب االغمبية  هل هو اول ايجابيات ثورة الخامس 

والعشرين من يناير ؟ أم انه بداية النهاية لمثورة؟؟ 

 الميدان يتسائل وينتظر الجواب.....

بية فى الصراع عمى السمطة فى مصر بعد القط -2

ثورة الخامس والعشرين يناير بين دعاة  الدولة 

االسالمية بجناحيها ) االخوان والسمفيين( وبين دعاة 

الدولة المدنية بجميع اطرافها ) ليبراليين وناصريين 

وجماعات حقوق االنسان ( لتعيد الشعب المصرى الى 

الة تحت نظام نقطة الصفر حيث عان الفقر والبط

ارك ومازال يعانى الفقر والبطالة بعد الثورة  ويكون بم

 حاُل الشعب " كالمستجيِر من الرمضاء بالنار"

هل سيمقى " المشيرطنطاوى " مصير "المواء عمر  -3

سميمان" خصوصا بعد حديثه لصحيفة الدستور مع 

مصطفى بكرى؟ أم إنه سيالقى مصير " الرئيس مبارك" 

ه الحال ينعم بد فء دبى فى الخميج ؟ أم سينتهى ب

جابته عند السفيرة ق شفيق" سؤال إمثل "الفري

 االمريكية بالقاهرة ..والحدق يفهم...... 

 كابتن / كيمو                              
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 من وحً لقاء
 ٌا هذا اآلتً 

 تًمن أعماقً ..  و ذا القادمَ 

 دوماً    ..   فً مرآتً الناظرَ 

  تزرُع فً أحشابً  ..  حٌاتً

ُد ِمنًِّ ..   جَنباتً  تتؤوَّ

 تتغلغلُ     ..  فً أنحابً

 جزٌء منَك ..  ٌنتشُر بكامِل أجزابً

 ٌتوارى عن كل الدنٌا

ٌَمألَ صبحً و مسابً  ًْ  َك

ٌُصبَح مابً وهوابً  كً 

 بَِح أُْم. ٌنساُب من الدمِّ إلى الدْم ..  كً أُصْ 

 

 ٌا هذا اآلتً

 القادم من أعماق ظهوري 

 ٌا بعَض خفابً .. ٌا ُكلَّ ظهوري                      

لَ نبتً .. ٌا أندى زهوري   ٌا أوَّ

 أْوَدْعُتَك ُكلَّ شجونً .. أْوَدْعُتَك أحلى ُحُصونً

 كً َتْنَعَم دفباً و أماناً .. كً َتْنُمَو حباً و حناناً 

 كٌف تُخطُّ من األلِف إلى الٌاْء ..كً تتعلَم 

 كً ُتْتبَِع دوما .. حاَءَك بالباءْ  

 كً تمَسَح عن أٌامً .. ُيباَر العمرْ 

ًَ واألمرْ   كً ُتْصبَِح أنت الحاضَر و الماض

 2102 نرفمسطاسق عبد اعلطدف .. أ                                    .تنساُب من القلِب إلى القلْب .. كً أُْصِبح أبْ 

 

 و.طارق عبد انهطيف عُىاٌ   يٍ غير     صفحت         يكخبها واحد فهًاٌ     
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        مرسى مجدى  / مإختٌار              الحكماء اقوال من          تالمنوعا صفحة 

 وجهبت  صىحا   هى االكثرُ  !انفارغىٌ دائًا      

 

 .كبرؿخ أَهب كبػهى ػرثبره إلدذي جهجخ وضًؼذ انوطبر ير   إرا-1
  

 .كبضذح بأَه كبػهى ػهُهب وَُبدٌ ثضبػزه ػهً َذّرج ربجرا   ضًؼذ وإرا 
 

 .  وطرار وطىد جهجخ نه واألشُبء انجشر يٍ كبرؽ كم إٌ-2

 ثجُبء يشـىنىٌ ألَهى ووهبر ضكىٌ كٍ كهى انًثبثروٌ انؼبيهىٌ أيب

 .انُجبح هُبكم وإهبيخ انًجذ طروح
 يهت كٍ كإَهب انلبرؿخ أيب ثوُهخ ضبكُخ خبشؼخ انًًزهئخ انوًخ ضُجهخ إٌ-3 

 .وطُشهب نخلزهب انرَخ
  

 ..طبيذ وهى انؼظبو َوض انطُق-4

  أجىف وهى انلضبء ًَأل وانطجم

 .أػًبنُب وَزوٍ أَلطُب َظهخ أٌ كؼهُُب

 ... ثبنُبش انًُشـهىٌ هى ودذهى كبنزبكهىٌ

 َُشـم كبنُذم األيىر، رىاكه ػٍ أشـهزهى انجهُهخ كأػًبنهى انخُّروٌ أيب

 .نهُبش شلبء كُه ػطال   كُذّىنه... انسهىر ثردُن

 .كبرؽ أو دبضذ أو نًثجّظ رظؾ وال وأروٍ واجزهذ كبػًم

 

 أيب انُلص نؼسح انًرأح ػهً َهجى ال وانًُر انًُزخ َأكم ال األضذ :أٌ واػهى

 منقول من موقع االنترنت() .          انسثبنخ كٍ وإثذاػهب  انوًبيخ كٍ كؼًههب انظراطُر
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. 

Alexander the Great 

 

 

  

Alexander III of Macedon (20/21 July 356 – 10/11 June 323 BC), commonly known as Alexander the 

Great (Greek: Ἀλέξανδπορ ὁ Μέγαρ, Aléxandros ho Mégas
iii[›]

 from the Greek ἀλέξω alexo "to defend, 

help" + ἀνήπ aner "man"), was a king of Macedon, a state in northern ancient Greece. Born in Pella in 

356 BC, Alexander was tutored by Aristotle until the age of 16. By the age of thirty, he had created one of 

the largest empires of the ancient world, stretching from the Ionian Sea to the Himalayas. He was 

undefeated in battle and is considered one of history's most successful commandersAlexander succeeded 

his father, Philip II of Macedon, to the throne in 336 BC after Philip was assassinated. Upon Philip's 

death, Alexander inherited a strong kingdom and an experienced army. He was awarded the generalship of 

Greece and used this authority to launch his father's military expansion plans. In 334 BC, he invaded 

Persian-ruled Asia Minor and began a series of campaigns that lasted ten years. Alexander broke the 

power of Persia in a series of decisive battles, most notably the battles of Issus and Gaugamela. He 

subsequently overthrew the Persian King Darius III and conquered the entirety of the Persian Empire.
i
 At 

that point, his empire stretched from the Adriatic Sea to the Indus River. 

Seeking to reach the "ends of the world and the Great Outer Sea", he invaded India in 326 BC, but was 

eventually forced to turn back at the demand of his troops. Alexander died in Babylon in 323 BC, without 

executing a series of planned campaigns that would have begun with an invasion of Arabia. In the years 

following his death, a series of civil wars tore his empire apart, resulting in several states ruled by the 

Diadochi, Alexander's surviving generals and heirs.                                                                              

Alexander's legacy includes the cultural diffusion his conquests engendered. He founded some twenty 

cities that bore his name, most notably Alexandria in Egypt. Alexander's settlement of Greek colonists and 

the resulting spread of Greek culture in the east resulted in a new Hellenistic civilization, aspects of which 

were still evident in the traditions of the Byzantine Empire in the mid-15th century. Alexander became 

legendary as a classical hero in the mold of Achilles, and he features prominently in the history and myth 

of Greek and non-Greek cultures. He became the measure against which military leaders compared 

themselves, and military academies throughout the world still teach his tactics 
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