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ممِم فاجنح ليا    :كممةالعدد ن جنحوا لمسِم  وا 
ظٙشد فٟ االٚٔخ االخ١شح دػٛاد ٌٍىف ػٓ اٌصذاَ ث١ٓ 

اٌغٍطخ اٌؾبوّخ فٝ ِصش  ٚث١ٓ لٜٛ اٌّؼبسظخ اٌّزّضٍخ 

ٚثذْٚ , فٝ عّبػخ االخٛاْ اٌّغ١ٍّٓ ٚاٌّزؼبغف١ٓ ِؼُٙ 

اٌذخٛي فٝ رؾ١ٍالد ٚرٕظ١شاد ؽٛي ً٘ اٌغٍطخ فٝ ِصش 

ثم١بدح اٌشئ١ظ اٌغ١غٟ ِؾمخ فٝ وً ِب رفؼً اٚ ً٘ االؽٛاْ 

فاْ , ِٚإ٠ذ٠ُٙ ِؾمْٛ فٝ وً ِب لبِٛا ٠ٚمِْٛٛ ثٗ 

اٌٛظغ فٝ ِصش ال ٠ؾزًّ اٜ صذاَ ٚاْ ٚاعت اٌٛلذ ػٍٝ 

اٌغ١ّغ اٌغٍطخ ٚاٌّؼبسظ١ٓ ٘ٛ اٌّصبٌؾخ ٚاٌزٛافك ٌصبٌؼ 

ٚ٘زا االِش لذ ال ٠ٛافك ػ١ٍٗ وال اٌطشف١ٓ اٌغٍطخ , ِصش  

ٚاالخٛاْ ِٚإ٠ذ٠ُٙ ٌٚىٕٗ ثبد اِشا ٚاعت اٌزٕف١ز ؽمٕب 

. ٌٍذِبء ٚؽفظب ٌّصش ِٚغزمجٍٙب 

ٚلذ دػب اٌذوزٛس عؼذ اٌذ٠ٓ ئثشا١ُ٘, ِذ٠ش ِشوض اثٓ خٍذْٚ 

ٌٍذساعبد اإلّٔبئ١خ, اٌشئ١ظ ػجذاٌفزبػ اٌغ١غٝ, ٌؼًّ 

اعزفزبء ػٍٝ اٌّصبٌؾخ ِغ اإلخٛاْ اٌّغ١ٍّٓ, وٝ رزفشؽ 

اٌشعٛي ػ١ٍٗ اٌصالح "ٚلبي ئثشا١ُ٘ ئْ . اٌجالد ٌٍجٕبء

ٚاٌغالَ, رصبٌؼ ِغ لش٠ؼ سغُ وً ِب فؼٍٖٛ, ١ٍٔٚغْٛ 

ُّصبٌؾخ ثغٕٛة 27ِبٔذ٠ال ثؼذ   عٕخ فٝ اٌغغٓ أػٍٓ اٌ

اْ ؽذس خالف ػٍٝ اٌّصبٌؾخ, أدػٛ : ", ٚأظبف"أفش٠م١ب

اٌشئ١ظ ٌطشػ اٌّصبٌؾخ فٝ اعزفزبء ػبَ ػٍٝ اٌؾؼت, ٚئْ 

". ٚافك وبْ ثٙب, ٌٚٛ سفط ٠غت اؽزشاَ خ١بس اٌؾؼت

ٚأٚظؼ ِذ٠ش ِشوض اثٓ خٍذْٚ أْ ص١غخ االعزفزبء, 

ً٘ رٛافك ػٍٝ اٌّصبٌؾخ ِغ اإلخٛاْ اٌّغ١ٍّٓ؟ : "عزىْٛ

ٌُ ٠طٍت ِٕٝ أٜ ؽخص اٌزٛعػ : ", ِإوذا"ٔؼُ أَ ال؟

ٌٍّصبٌؾخ, ٌٚىٓ أغشػ اٌفىشح ٌٛعٗ هللا ٚاٌٛغٓ, ثصشف 

 "إٌظش ػّب ٠ُص١جٕٝ ِٓ سرار ٕ٘ب أٚ ٕ٘بن

 ٚ٘ٛ ِٛلف سغُ اػزشاظٝ ػٍٝ وض١ش ِّب ٠مٌٛٗ عؼذ اٌذ٠ٓ 

ٚاْ )اثشا١ُ٘ ئال إٔٝ اؤ٠ذ ٘زا اٌطٍت ػّال ثمٛي هللا رؼبٌٝ 

ٕٚ٘ب اٌخطبة ٌٍطشف١ٓ اٜ ٠غت   (عٕؾٛا ٌٍغٍُ فبعٕؼ ٌٙب

اْ ٠زٛلف االخٛاْ ِٚإ٠ذ٠ُٙ ػٓ اٌؼٕف ٚرأ١٠ذ اٌغّبػبد 

االس٘بث١خ ٚاالػزشاف ثبٌٛالغ ٚثبٌغٍطخ اٌؾبوّخ ٕٚ٘ب ٠غت 

ػٍٝ اٌغٍطخ اٌؼفٛ ػٓ اٌّؼزم١ٍٓ ٚاخشاعُٙ ِٓ اٌغغْٛ  

 .ٚفزؼ اٌجبة ٌٍّؾبسوخ اٌغ١بع١خ ٌٍغ١ّغ ٚؽغت اٌمبْٔٛ 

اػٍُ اْ ٘زا اٌطٍت ؽٍُ ثً ظشة ِٓ اٌخ١بي ٌٚىٓ صذق هللا 

 .اٌؼظ١ُ ٚوزة ِٓ خبٌفٗ عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ 

 

  :إقرأ فى ىذا العدد 
 ...... وإن جنحوا للِسلِم فاجنح لها:كلمة العدد * 

 2                        ص        رئٌس التحرٌر      /ٌقلم 
                                            ... األرُض لنا  :دفتر االحوال الشخصٌة *

 3                    ص           إكرامى نجم       /مهندس

 هل ٌترحم المصرٌون على اٌام الملكٌة                 :صورة الغالف* 
 4                        ص      ابن البلد              / بقلم 
    جوائز االفضل فى الدورى المصري                                          : ركن الرٌاضة *  

 5                       ص       كابتن كٌمو        / إعداد 
 5ص      اٌهاب فوزى  /بقلم      خواطر:  وجهة نظر * 

    :                  ركن األدب *

 6 ص                          طارق عبد اللطٌف     / إعداد

ارتفاع نسب الطالق فى مصر سببها                           : لك ٌا سٌدتى* 
           7       صبنت  النٌل            /    إعداد  "ندٌة التعامل"
 !!!                                                  ٌا صدٌقً  كلنا فاشلون :      ركن المصرٌٌن بالخارج*

 8    ص                       خالد الفحام    / إعداد كٌمٌائى

الشرق االوسط ) هل بدأت فعال مرحلة :  قرأت لك   * 
 8ص     محمد عبدالسالم الجندى/بقلم الدكتور؟؟  (الجدٌد

     مدٌنة ابوسمبل   :مصر التى ال ٌعرفها المصرٌون *  
  9              ص               كرٌم ابوالعزائم    / إعداد د

 قهُر الرجال   : مختارات *
 10            ص                        سهٌر جودة/   بقلم 

 "                                                      أننا شعب عنده أذمة ضمٌر"  القضٌة  :قشةقضٌة للمنا*
                11             ص         المصرى افندى          / اعداد 

  12ص     قصاصات من االعجاز القرآنى  :واحة االٌمان*

 13ص (اعداد واحد  فهمان )    :صفحة من غٌر عنوان*

    من هنا و هناك:  صفحة المنوعات * 

 14صعلى عبد العزٌز                                 / إعداد

AL BASHIR MAGAZINE                             15ص
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                                                    اٌذوزٛس عٍّبْ ثٓ فٙذ ثٓ ػجذ هللا اٌؼٛدح......األسض ٌٕب        :دفتر األحوال الشخصية

َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد األَْقَصى): القدس أو بٌت المقدس اسم إسالمً نبوي ، وحٌن ٌقول ربنا سبحانه الً مِّ ٌْ ، فهو ٌربط المسجد (اإلسراء) (ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بَِعْبِدِه لَ

الحرام بالمسجد النبوي بالمسجد األقصى فً منظومة واحدة ، وإنما سمً أقصى بالنظر إلى المسجد الحرام، فهناك المسجد النبوي وهو أقرب ، وهناك المسجد األقصى األبعد ، 

وثمَّ ربط عربً ، فالمإرخون الثقات على أن الذٌن بنوا القدس .ولكنه وثٌق الصلة بالمسجد الحرام ، وثٌق الصلة بالرسالة المحمدٌة ، وما قصة اإلسراء والمعراج عن هذا ببعٌد

والجزٌرة هً الرحم التً تدفع . أول اسم لها" ٌبوس"؛ المهاجرون من الجزٌرة العربٌة ، كما قال المإرخ األمرٌكً أولبراٌت فً دراسة مشهورة له، وكان "الٌبوسٌون"هم 

هً أقدم مدٌنة تارٌخٌة، عمرها أكثر من أربعة آالف سنة قبل المٌالد، فنحن اآلن أمام ستة آالف سنة، فً مكان ضارب فً أعماق الزمن .بالهجرات إلى العراق والشام ومصر

لكن ال ٌوجد مدٌنة .. ، وواحات االقتصاد"دٌزنً الند"هً أكثر المدن استحواذاً على اهتمام الباحثٌن، قد نتكلم عن ناطحات السحاب، والمراكز االقتصادٌة و. وجذور التارٌخ

كانت نسبة العرب فٌها . فً مدٌنة القدس أكثر من ألفً أثر تارٌخً عربً وإسالمً.حظٌت بؤكثر من سبعة آالف دراسة ما بٌن رسائل ماجستٌر ، ودكتوراه، وبحوث متخصصة

اآلن مع التحوالت الدٌموجرافٌة واألالعٌب الصهٌونٌة أصبحت نسبة الٌهود تصل إلى . فحسب% 4إلى % 1.5، والبقٌة من أجناس شتى، والٌهود ما بٌن %64أكثر من 

لون إال نسبة ضئٌلة80% ٌُشكِّ موسى نبً لنا جمٌعاً؛ ألنه ُبعث بالتوحٌد، ومع ذلك  فمرور بنً إسرائٌل على القدس كان عابراً، وحٌن قال !    ، وأصبح سكان البلد األصلٌون ال 

وا َعلَى أَْدَباِرُكْم َفَتنَقلُِبوا َخاِسِرٌَن ): لهم نبٌهم َسَة الَّتًِ َكَتَب ّللّاُ لَُكْم َوالَ َتْرَتدُّ ْخُرُجوْا ِمْنَها َفإِن * اْدُخلُوا األَْرَض الُمَقدَّ ٌَ َى  ْدُخلََها َحتَّ ا لَن نَّ اِرٌَن َوإِنَّ ا ُموَسى إِنَّ فٌَِها َقْوًما َجبَّ ٌَ َقالُوا 

ا َداِخلُونَ  ْخُرُجوْا ِمْنَها َفإِنَّ فإن . ٌرمً إلى قصة أن العرب هم المإسسون والبناة األصلٌون لهذه المدٌنة! نحن القوم الجبارٌن: ٌقول- رحمه ّللا - كان ٌاسر عرفات (.  المائدة )(ٌَ

هو ورٌث األنبٌاء السابقٌن كلهم، وهذا من أسرار حادثة اإلسراء - صلى ّللا علٌه وسلم - نظرت إلى جانب التارٌخ فالعرب ُبناتها، وإن نظرت إلى الجانب اإلٌمانً فمحمد 

.  «لنسلك أعطً هذه األرض»: على أن الكتاب المقّدس ٌحكً أن ّللا تعالى قال إلبراهٌم. والمملكة التً أقامها بنو إسرائٌل فً القدس لم تدم أكثر من سبعٌن سنة. والمعراج

فإن ! ولٌذهب موسى وربه فلٌقاتال- كما أمرهم ّللا - وإذا كان القوم فً زمن موسى ٌترددون وٌحجمون ثم ٌعلنونها صرٌحة أنهم لن ٌدخلوها .  والعرب من ذرٌة إبراهٌم

ب واالنتظار ٌترّبون على حب هذه األرض وتقدٌسها والموت .. أصحاب األرض الحقٌقٌٌن ٌتربون أطفاالً دون الحلم، وشباباً فً سن المراهقة، وشٌوخاً أضناهم الكدح والتغرُّ

استقبلت القدس جٌش أبً . ال حاجة بعد هذا للبحث النظري فً األحقٌة بهذه األرض، فقد قطعت جهٌزة قول كل خطٌب. دونها، والتضحٌة الباسلة التً قلّ نظٌرها فً التارٌخ

ن أهلها ولم ٌسفك المسلمون قطرة دم، وقام عمر بكنس القمامة - رضً ّللا عنه - عبٌدة، ورفض أهلها أن ٌسلموها إال بحضور الخلٌفة، وذهب عمر  واستلم مفاتٌح القدس، وأمَّ

أصبحت كل دولة إسالمٌة تسعى ألن تضع لها بصمة فً القدس؛ بنو أمٌة بنوا المسجد المروانً، وقبة . من المسجد؛ تواضعاً هلل، وتكرٌساً لمبدأ احترام المقّدسات وحفظ الحقوق

الصخرة، وعملوا حدوداً وأسواراً، وكان بعضهم ٌفكر أن ٌجعل القدس عاصمة لخالفته، وربما كان هذا باعتبارها مدٌنة مقّدسة، وربما كان لمصالح سٌاسٌة وصراعات داخل 

المظفر قطز، والسلطان قالوون، وغٌرهم من الممالٌك؛ كانوا .  باسم بٌت المقدس، وذلك فً عهد المؤمون (عملة نقدٌة)العباسٌون أول وآخر َمْن ضرب سكة . الصف اإلسالمً

العثمانٌون عملوا عمالً عظٌماً وجباراً وبنوا أوقافاً وأسواراً، وال ٌنسى التارٌخ موقف السلطان . ٌضعون بصمات وٌضخون الكثٌر من مٌزانٌة الدولة فً البناء واإلعمار والتشٌٌد

ٌُسّجل علٌه  عبدالحمٌد؛ الذي جاءه الٌهود وعرضوا علٌه أمواالً ضخمة مقابل أن ٌتنازل لهم عن شبر فً فلسطٌن، ورفض وهو ٌعلم أنه سوف ٌخسر سلطته لكنه لم ٌرد أن 

الٌوم تتعرض القدس لمحاوالت مستمٌتٍة لطمس هوٌتها، حاولوا تحوٌلها إلى مدٌنة ٌهودٌة بواسطة األحافٌر فلم ٌفلحوا، حّولوها إلى مدٌنة !  التارٌخ خٌانة بٌع األرض المقدسة

والفنادق والخدمات المختلفة، مما ٌتنافى مع طبٌعتها كمدٌنة مقّدسة محترمة عند شعوب العالم كلها ! سٌاحٌة تستقبل أعداداً غفٌرة من الناس، وتوفر لهم الترفٌه كما ٌعّبرون

وأبقت جنسٌتهم األردنٌة، ثم سحبوها منهم " اإلسرائٌلٌة"التغٌٌر الدٌموجرافً ماٍض على قدٍم وساق، وحٌن قامت دولة الكٌان الصهٌونً لم تمنح المقادسة الجنسٌة . وأدٌانها

تارٌخٌاً كان المسلمون ! فؤصبحوا مواطنٌن بال هوٌة، واضطروهم إلى الرحٌل وكؤنهم غرباء طارئون، وكؤن القدس هً التً دخلت على الصهاٌنة ولٌسوا هم الذٌن دخلوا علٌها

حٌن عاد ". مان ّللا"قبل مائة سنة من صالح الدٌن قتل الصلٌبٌون أكثر من سبعٌن ألف مسلم، ُدفنوا فً مقبرة معروفة فً القدس اسمها مقبرة . ٌحافظون على دماء خصومهم،

فٌها، ومثله " إحٌاء علوم الدٌن"إلٌها العرب المسلمون حولوها مركزاً للحضارة والمعرفة والمحافظة على الحقوق، حتى إن أبا حامد الغزالً سكن المدٌنة وابتدأ كتابه العظٌم 

 اكرامى نجم/ اعداد م                                                                                                          .وغٌرهم.. اإلمام الطرطوشً، وابن العربً
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  ...ىل يترحم المصريون عمى أيام الممكية       :صورة الغالف 

 
 

 (الباشوات والبهوات) مرحلة الجمهورٌة والتى كانت اكبر سماتها هى القضاء على الطبقة الثرٌة1952عاشت مصر بعد ثورة ٌولٌو

ابن الجناٌنى من أن ٌصبح ضابطا فى الجٌش وٌقضى على " على"اكبر شاهد على هذه المرحلة بعد ما تمكن " ُرد قلبى"وكان فٌلم

  الباشوات  و ولكن وبعد ما ٌفوق الستٌن عاما اصبحنا نرى بعض فئات الشعب المصرى تترحم على اٌام الملكٌة وتقول

 !!!                                                                  (ابن الجناٌنى طلَّع عٌن ابونا" على"اسفٌىن جاللتك  ) 

فً عهد الملكٌه المفترى علٌها، تمكن الطالب الفقٌر جمال عبد الناصر من االلتحاق بالكلٌه الحربٌه وكان ابوه بوسطجً، وتمكن   

الطالب انور السادات من االلتحاق بالكلٌة الحربٌة وكان ابوه موظفا بسٌطا واٌضا تمكن الطالب المعدوم حسنً مبارك من االلتحاق 

بالحربٌه وكان ابوه ٌعمل حاجب محكمه، وتمكن غٌرهم اٌضا من أبناء المعدومٌن من االلتحاق بالحربٌه والجوٌه والطٌران والوصول 

الى منصة القضاء، وعندما وصل هإالء المعدومٌن الى هذه المناصب السٌادٌه احتكروها فٌما بٌنهم، واصبحت حكرا علٌهم ولذوٌهم 

فحسب، وفى عهد المكٌة كانت مصر دولة زراعٌة من اغنى الدول الزراعٌة وكانت العملة المصرٌة اقوى من االسترلٌنى والدوالر وكان 

وفى عهد الملكٌة كانت مصر ترسل المعونة الى بالد الخلٌج العربٌة وكانت مصر تجهز الكسوة الشرٌفة وترسلها ،انجلترا مدٌنة لمصر 

وفى عهد الملكٌة كانت القاهرة تضاهى بارٌس ولندن .الى مكة فى موكب كبٌر من القاهرة وحتى مكة وفى احتفال كبٌر ٌسمى المحمل 

 .........رحم ّللا اٌام الملكٌة وعهدها . وكانت االسكندرٌة فعال وحقا عروس البحر االبٌض المتوسط  

 اثٓ اٌجٍذ/ اعداد  
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ىـ1436             ذو القعدة      (السنة الثامنة عشرة ) 213  العدد                       م 2015  سبتمبر  

   :وجيُة نظر 
 :مرحلة أصعب 

أظن أن المرحلة التى تعٌشها مصر هى اصعب مرحلة فى 
وبات الشعب ٌعٌش حقبه من التصحر ..تارٌخها ووجودها 
اظن أنها ..وحالة من الال وعى اصابته.. الفكرى والسٌاسى 

هى حالة نادره . فترة جلد الذات وتؤنٌب الضمٌر والخمول 
.. تحدث بعد مرحلة تصاعدت فٌها االحالم الى عنان السماء 

فقط علٌنا جمٌعا ان نثور  ..(قدنا  )ولم نلتفت اننا لم نحلم على 
الن .. قبل ان نلوم الدوله .. على انفسنا ونصلح من شؤننا أوال

اتوقع ان .. ونحن فى اسوأ مرحلة " .. نحن " الدوله هى 
تسفر المرحلة القادمة عن سطوع لمجموعه من المنتفعٌن 

وطرق نصب جدٌده ، ..الجدد بؤشكال مختلفه ورإى مختلفه 
ٌارب نفٌق من غفوتنا سرٌعاً .. لكنهم لن ٌستمروا طوٌال 

 . وارجو اال تستمرهذه الغفوة طوٌالً 
 : مكافحة الفساد

حتى .. والثورة على أنفسنا .. علٌنا أال نمل من مكافحة الفساد 
فالبد أن ُنشعر الناس باألمل ، وأن هناك نافذه .. لو طال األمد 

 . ستدخل منها أشعة الشمس ٌوماً ما

 
 : لقضٌة ا

ٌتخلص فى .. حل كل مشكالت مصر .. القضٌة ببساطه شدٌده 
ووجود رإٌة للمستقبل  .. System ووجود.. إنفاذ القانون 

 ...لشتى المجاالت

 : نظام مبارك
النه جرف الحٌاة السٌاسٌة فى مصر .. ملعون.. نظام مبارك 

ولم ٌظهر لنا اال الحزب الوطنى وتٌار االسالم السٌاسى بكل ..
وها نحن اآلن نجنى ثمار هذه .. ما فٌهم من مآخذ وعٌوب 

وشعب مصر تائه اآلن بٌن .. الحقبه الُمظلمة من تارٌخ مصر 
 تجار السٌاسة وتجار الدٌن

 : نحن جمٌعاً السبب
جمٌعاً السبب  (نحن  ).. كى ال نلطم الخدود ونشق الجٌوب 

وال استثنى أحداً ولو بالصمت الرهٌب .. فٌما آلت الٌه احوالنا 
فنحن نعشق "" .. اال من رحم ربى .. "" الكل مسئول .. 

فال .. وٌوجد منتفعون .. النها تخلق مافٌا المصالح .. الفوضى 
كل .. من الوضع القائم .. النه مستفٌد .. أحد ٌرٌد التغٌٌر 

ٌُطعن على مجلس النواب القادم ألنه لن  امنٌاتى ورجائى هلل أن 

 .. ٌمثل اال نفسه

 ايياب فوزى/ بقمم 

رٛص٠غ عٛائض اٌذٚسٞ اٌّصشٞ: سوٓ اٌش٠بظخ  

سيطر نادي الزمالك المصري لكرة القدم، عمى جوائز جمعية الالعبين 

وأعمنت جعية الالعبين المحترفين التي ا يرأسيا مجدي  .المحترفين 

عبدالغني عضو مجمس إدارة إتحاد الكرة المصري سابقا عن إختيار 

أحمد الشناوي حارس مرمى نادي الزمالك كأفضل العب في الموسم 

المنتيي وأفضل حارس مرمى، بينما تم إختيار عمر جابر زميمو في 

وتم إختيار رمضان  .الفريق كأفضل العب في إستفتاء الجماىير

صبحي العب األىمي كأفضل العب صاعد، ومحمد كوفي مدافع 

الزمالك أفضل العب أجنبي في الدوري المصري، والبرتغالي فيريرا 

المدير الفني لمفريق األبيض أفضل مدير فني، ومحمد صالح أفضل 

وضمت التشكمية المثالية لمدوري  .محترف مصري في الخارج

، "الزمالك"، وحازم إمام "الزمالك"المصري كال من أحمد الشناوي 

" ، وحسين السيد "األىمي"، وسعد سمير " الزمالك"وعمي جبر 

براىيم صالح "األىمي ،ومحمود " الزمالك"، وعمر جابر "الزمالك" ، وا 

، وأيمن حفني " الزمالك"، ومصطفى فتحي " األىمي"حسن تريزجيو 

 "كيمو"إعداد كابتن        ."الزمالك"، وباسم مرسي " الزمالك"
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 طارق عثذ اللطُف. م/ إعذاد                                                                                      :سوٓ األدة

 

  رغ١شٔب .. ؽج١جزٟ                               
 

 تغُروا .. حثُثتٍ 

تغُروا ..تغُر كل ما فُىا

... تغُر لىن تشرتىا 

تساقظ زهر روضتىا 

تهاوي سحر ماضُىا 

تغُروا ...تغُر كل ما فُىا

وراي اِن َشقُىا ...زمان كان َسعذوا 

تسرب تُه أَذَىا ...وحة عاش فٍ دمىا 

فتسكروا أماوُىا ...وشىق كان َحملىا 

إرا ماتت أغاوُىا تغُروا ...ولحه كان َثعثىا 

تغُر كل ما فُىا ....تغُروا 

تكسر وثضها فُىا ...وأعجة مه حكاَتىا 

دروب الخىف تلقُىا ...كهىف الصمت تجمعىا 

وصرِت حثُثتٍ طُفا لشُئ كان فٍ صذرٌ 

وعشىا العمر َثكُىا ....قضُىا العمر َفرحىا 

 (فاروق جىَذج  )                    فمه َا قلة َحُُىا ؟؟..غذووا تعذي مىتً 
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 "  ندية التعامل"ارتفاع نسب الطالق فى مصر سببيا   :ٌِه ٠ب ع١ذرٝ

 
 

قال الدكتور محمد الميدى أستاذ الطب النفسى، إن انتشار ظاىرة الطالق وارتفاع نسبتيا فى المجتمع المصرى إلى 
من حاالت الزواج، سببيا األساسى ضعف ثقافة الزواج % 44 دقائق واألغمب منيا شباب بما يقرب عن 6حالة كل 

ماليين عانس 9" ، مشيرًا إلى أن اإلحصائيات ذكرت وجود "العالقة األبدية شديدة القرب والخصوصية"والتى تعنى 
آخر "وأضاف أستاذ الطب النفسى فى حواره ببرنامج ".  ماليين أنثى4 ماليين شاب و5وأعزب فى مصر مقسمة إلى 

 6، أن أزمة الطالق فى مصر سجمت أعمى نسبة فى الـ"النيار"مع اإلعالمى محمود سعد، والمذاع عمى فضائية " النيار
أشير األولى من الزواج، بسبب ضغوط الحياة اليومية والتى تؤدى إلى خالفات فى طريقة التعامل، مؤكدًا عمى عدم 

معانى الرجولة تتآكل فى األجيال "وقال أستاذ الطب النفسى، . صبر المتزوجين حديثًا عمى تحمل مسئولية الزواج
احتواء وكذلك معانى االنوثة تتالشى فى المجتمع والسبب ىو الندية الحالية، يعنى ال يوجد تحمل لممسئولية، وال 

الخاطئة بين الزوج والزوجة فالرجل ال يتحمل وال يرضى باالعتراف بعدم تحممو ويشكو من الزوجة والزوجة ال تشارك 
 .الرجل المسؤلية  وال تعترف بتقصيرىا واالسرة تتفكك

 ثٕذ ا١ًٌٕ / ئػذاد 
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  ركن المصريين بالخارج
  (                               2015ػٍٝ ٘بِؼ أزخبثبد اٌجشٌّبْ فٝ ِصش  )

                                يا صديقى كمنا فاشمون
عبءد ٔغجخ اٌؾعٛس اٌّزذ ٔٝ ٌٍّصش١٠ٓ فٝ أزخبثبد اٌجشٌّبْ 

, فشصخ ٌٍغ١ّغ ِؼبسظ١ٓ ِٚإ٠ذ٠ٓ وٝ ٠جشس وً ُِٕٙ فؾٍٗ  

ٚاٌؾم١مخ اْ اٌغ١ّغ وبْ فبؽال ٚثذسعخ اِز١بص ٚاْ اٌفبئض اٌٛؽ١ذ 

, ٘ٛ إٌظبَ اٌؾبوُ ثؼذ اٌضالص١ٓ ِٓ ١ٔٛ٠ٛ ثم١بدح اٌشئ١ظ اٌغ١غٟ 

ؽ١ش وبْ ِٓ اٌجذا٠خ ٠ؼشف ِب ٠ش٠ذ ٠ٚغ١ش فٝ غش٠مٗ غجمب ٌُ 

اػذٖ ِٓ خطٛاد ِؾغٛثخ ِٚذسٚعخ ٚ ٔؾٓ ٕ٘ب ال ٕٔؾبص ٌفص١ً 

ظذ فص١ً ٌٚىٕٕب ٕٔؾبص ٌّصش ٚؽؼت ِصش ٚ٘ٛ ِب ٠غت اْ 

 (اٌٍٝ رغٍجٗ اٌؼجٗ)٠ىْٛ ػ١ٍٗ اٌؾؼت اٌّصشٜ ٚوّب ٠مٛي اٌّضً 

اٜ إٔب ٔإ٠ذ ِٓ ٠ف١ذٔب وّصش١٠ٓ ؽزٝ ٌٚٛ وٕب ال ٔؾجٗ ٚ٘زا ٘ٛ 

ِؼ١بس اٌضمبفخ اٌزٜ ٔفزمذٖ فٝ ثٍذاْ اٌؾشق االٚعػ ٚاٌزٝ ِٕٙب 

 ٌٕخزٍف ٌٚىٓ ال ٔزمبرً .ِصشٔب اٌؼض٠ضح

 فٕمزً اٌّغزمجً ثؼذ اْ ٔىْٛ لذ ِؾٛٔب اٌّبظٝ ٚال ٠جمٝ ئال 

 فّزٝ رؼمٍْٛ؟؟؟؟...اٌؾبظش اٌؾض٠ٓ  

ٌٍّؼبسظ١ٓ الٛي 
  ....ٌٝ وً اٌّصش١٠ٓ اٌّؼبسظ١ٓ ٌٕظبَ اٌغ١غٟ ٔمٛيا 

 أمالة ػغىشٜ ٚخٍغ 2013 30ٛ١ٔٛ٠ٔؼُ وّب رذػْٛ أْ 

 اٌشئ١ظ إٌّزخت ِؾّذ ِشعٝ

ٔؼُ وّب رذػْٛ اْ ئػزصبَ ساثؼخ وبْ ع١ٍّب ٚرُ فعٗ ثبٌمٛح 

  ِٚبد ف١ٗ االالف

  ٔؼُ وّب رذػْٛ اْ سعبي ِجبسن ٠ؼٛدْٚ

  ٔؼُ وّب رذػْٛ اْ اٌٛظغ االلزصبدٜ ِزذٔٝ ٚاٌؾبٌخ صؼجخ

 ..... ٔؼُ ثىً اٌّغبٜٚء اٌزٝ الرشْٚ عٛا٘ب

 ٌٚىٓ  ال ٕٔغٝ إٔب ٌغٕب ِضً عٛس٠ب ٚاٌؼشاق ٚا١ٌّٓ ١ٌٚج١ب

 ١ٍِْٛ 90ٌٚىٓ ال ٕٔغٝ أٗ سغُ االس٘بة ٚاٌؼٕف اْ ِصش ثٙب 

 ِٛاغٓ ٠ؼ١ؾْٛ ٠ٚزؾشوْٛ فٝ عالَ وً ٠َٛ

 ١ٍِْٛ غبٌت ِٓ االثزذائٝ اٌٝ 40ٌٚىٓ الٕٔغٝ اْ ِصش ثٙب 

 اٌغبِؼخ ٠ز٘جْٛ وً ٠َٛ اٌٝ ِذاسعُٙ ٠ٚؼٛدْ فٝ عالَ

 رغؼٍٕب ٔمٛي اٌؾّذ هلل ٚصذق هللا "ٌٚىٓ"ٌٚىٓ ٚوُ ِٓ االف 

                                (ئدخٍٛ ِصش ئْ ؽبء هللا آ١ِٕٓ )اٌؼظ١ُ ؽ١ٓ لبي 

ٚعزغزّش ِصش إِٓخ سغُ و١ذ االس٘بث١١ٓ ِٚٓ ٚاٌُٙ ٚدػُّٙ 

 .......ٚعىذ ػ١ٍُٙ ٚثشس خط١ئبرُٙ ٚ ٚ ٚ ٚ

 

٘زٖ سؤ٠خ ِصشٜ ِٓ اٌّصش١٠ٓ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌخبسط ػبد اٌٝ ِصش 

                                           ٚػبػ ث١ٓ اٍ٘ٙب ٚؽّذ هللا وض١شا أٗ ِصشٜ ِٓ اسض ِصش
 

 خالد الفحام/ إعدا د  كٌمٌائى 

  ىل بدأت فعال مرحمة :قرأُت لك
؟؟ (الشرق االوسط الجديد) 

 
 

أػٍٓ ِذ٠ش االعزخجبساد اٌفشٔغ١خ ثشٔبس ثبع١ٌٛٗ فٝ ٚاؽٕطٓ 

اٌؾشق االٚعػ اٌزٜ ٔؼشفٗ "خالي ِإرّش ؽٛي االعزخجبساد, اْ 

, ِإوذا اْ دٚال ِضً اٌؼشاق اٚ عٛس٠ب ٌٓ "أزٙٝ ئٌٝ غ١ش سعؼخ

ٚلبي ثبع١ٌٛٗ ِذ٠ش االداسح اٌؼبِخ . رغزؼ١ذ اثذا ؽذٚد٘ب اٌغبثمخ

فٝ اٌّإرّش اٌزٜ ؽبسن ف١ٗ " دٜ عٝ اط ا٠ٗ"ٌألِٓ اٌخبسعٝ 

" عٝ آٜ ا٠ٗ"ا٠عب ِذ٠ش ٚوبٌخ االعزخجبساد اٌّشوض٠خ اال١ِشو١خ 

اٌؾشق االٚعػ اٌزٜ ٔؼشفٗ أزٙٝ ٚأؽه ثأْ "عْٛ ثش٠ٕبْ اْ 

ٔؾٓ ٔشٜ اْ عٛس٠ب ِمغّخ ػٍٝ "ٚأظبف ". ٠ؼٛد ِغذدا

صٍش اٌجٍذ : األسض إٌظبَ ال ٠غ١طش ئال ػٍٝ عضء صغ١ش ِٓ اٌجٍذ

اٌزٜ رأعظ ثؼذ اٌؾشة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ, اٌؾّبي ٠غ١طش ػ١ٍٗ 

" األوشاد ٌٚذ٠ٕب ٘زٖ إٌّطمخ فٝ اٌٛعػ اٌزٝ ٠غ١طش ػ١ٍٙب داػؼ

االِش ٔفغٗ "ٚأوذ اْ . فٝ اؽبسح ئٌٝ رٕظ١ُ اٌذٌٚخ اإلعال١ِخ

ال اػزمذ اْ ٕ٘بن اِىب١ٔخ ٌٍؼٛدح ", ِع١فب "٠ٕطجك ػٍٝ اٌؼشاق

رٛٔٝ ث١ٍشغ "فٝ ٔفظ اٌغ١بق اػزشف   و ئٌٝ اٌٛظغ اٌغبثك

سئ١ظ ٚصساء ثش٠طب١ٔب اٌغبثك اْ غضٚ اٌؼشاق  وبْ خطبً وج١شا 

ؽبسوذ ف١ٗ اِش٠ىب ٚثش٠طب١ٔب ٚأٗ وبْ اٌغجت اٌّجبؽش ٌخٍك ِب 

 .......                                                       ٠غّٝ ثذٌٚخ داػؼ 

ٚاٌؾم١مخ اْ ِخطػ اٌشق االٚعػ اٌغذ٠ذ ٚاٌزٜ وبْ فىشح رزذاٌٚٙب 

االلالَ اصجؼ ا١ٌَٛ ؽم١مخ ٚاصجؾذ ؽذٚد االِظ فٝ غٝ إٌغ١بْ 

ٕٚ٘ب ٠غت اْ , ٌٚٛال اْ هللا ٠ؾفظّضش ٌىبٔذ ِصش االْ ِمغّخ 

 .ٕٔزجٗ ٌُ ٠ؾبن ٌٕب فٝ إٌّطمخ  ٚاٌخطش ِبرا ِؾذق ثبٌغ١ّغ 

 

 

 ِؾّذ ػجذ اٌغالَ اٌغٕذٜ /ثمٍُ اٌذوزٛس 
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 (24) ِذ٠ٕخ اثٛع١ًّ ثغٕٛة ِصش ِٚؼجذ سِغ١ظ اٌضبٟٔ    :ِصشاٌزٝ ال ٠ؼشفٙب اٌّصش٠ْٛ 

 

تعامدت الشمس صباح الٌوم الخمٌس على وجه تمثال الملك رمسٌس الثانً داخل معبده الشهٌر بمدٌنة أبو سمبل التارٌخٌة جنوبً محافظة 
 .أسوان فً صعٌد مصر فً إطار الظاهرة التً تتكرر مرتٌن فً العام، وتجتذب أنظار العالم

 فرق شعبٌة 6 دقٌقة، وسط أجواء احتفالٌة، سبقتها لٌلة ساهرة، قدمت فٌها 21 واستمر لمدة 05:58وجرى التعامد، الذي بدأ فً الساعة 
من مختلف محافظات مصر عروضا فنٌة، بجانب مقطوعات موسٌقٌة قدمتها على آلة الهارب الموسٌقٌة الفرعونٌة، عازفة األوبرا المصرٌة 

وتحدث الظاهرة                                                                                                                         .نسمة عبدالعزٌز
وتعد الظاهرة األكثر شهرة .  فبراٌر22أكتوبر ٌوم مٌالد الملك رمسٌس الثانً واألخرى فً ٌوم تتوٌجه فً 22مرتٌن سنوٌا إحداهما فً ٌوم 

                                                                                                                             . ظاهرة فلكٌة شهدتها مصر الفرعونٌة، وذلك بحضور أكثر من ألف سائح من مختلف الجنسٌات بجانب مئات المصرٌٌن4500وأهمٌة ضمن 
وكان من أبرز الشخصٌات التً شهدت تعامد الشمس على وجه الملك رمسٌس الثانً وزٌر اآلثار المصري، الدكتور ممدوح الدماطً، ووزٌر 

السٌاحة الدكتور هشام زعزوع، والدكتور حسام مغازي وزٌر الموارد المائٌة والري ومحافظ أسوان اللواء مصطفى ٌسري، ورئٌس االتحاد 
 شخصٌة فرنسٌة من الشخصٌات المرموقة واألكثر تؤثٌرا فً المجتمع الفرنسً، والسفٌر 50المصري للغرف السٌاحٌة إلهامً الزٌات، بجانب 

                                                                                                                                         .الفرنسً لدى مصر، وثالثة من أعضاء البرلمان الفرنسً، وممثلٌن لعدد من أبرز الصحف والقنوات التلٌفزٌونٌة الفرنسٌة
وجرى على هامش االحتفال بتعامد الشمس على وجه الملك رمسٌس الثانً، كشف الستار عن ثالثة تماثٌل، جرى نحتها تكرٌما لثالثة 

شخصٌات ساهمت بدور كبٌر فً إنقاذ آثار النوبة ومعابد أبو سمبل، وهم عالمة المصرٌات الفرنسٌة كرٌستٌان دٌروش نوبلكور والمصرٌان 
سلٌم حسن وثروت عكاشة ، وذلك فً مكان خاص أقٌم للتماثٌل الثالثة فً ساحة معابد أبو سمبل ، بإهداء من االتحاد المصري للغرف 

وجرى ذلك                                                                                                                                       .السٌاحٌة
وسط إجراءات أمن مشددة شملت إقامة عدد من الكردونات واألطواق األمنٌة، استخدمت فٌها الكالب البولٌسٌة، وعشرات التشكٌالت القتالٌة، 

وللفت األنظار إلى األهمٌة التارٌخٌة لمدٌنة أبو سمبل التً ال تقتصر على ظاهرة تعامد الشمس  .التً أشرف علٌها فرٌق أمنً رفٌع المستوى
على وجه الملك رمسٌس الثانً داخل معبده مرتٌن فً العام، فالمدٌنة تضم بٌن جنباتها العدٌد من المعالم التارٌخٌة النادرة التً تحمل قٌمة 

تارٌخٌة وعلمٌة كبٌرة مثل وادي النبطة الواقع شمال غرب أبو سمبل ذي القٌمة الفلكٌة الكبٌرة والذي عثر فٌه على أول بوصلة حجرٌة وأقدم 
 ألف سنة، وهو أقدم دلٌل تارٌخً حدد بداٌات السنة 11ساعة حجرٌة تحدد اتجاهات السفر وموعد سقوط المطر وٌرجع تارٌخهما إلى 

واالنقالب الشمسً واالتجاهات األربعة وهو من أعظم االكتشافات الفلكٌة فً مصر والعالم وهو كشف ٌزٌل الغموض الذي ٌحٌط بظاهرة تعامد 

 وش٠ُ اثٛاٌؼضائُ/ عٍغخ ِٓ ئػذاد  د                                                                             .الشمس على معبد أبو سمبل
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      سيير جودة /بقمم                قير الرجال      :مختارات 

ً٘ اٌضٚط اٌٍمطخ ألصٝ غّٛػ اٌّشأح؟ ًٚ٘ ٌمت ؽشَ اٌشعً اٌُّٙ أٚ اٌشعً اٌضشٜ, أٚ االص١ٕٓ ِؼب, أُ٘ ٚأثمٝ ٚأوضش 

اؽزشاِب ٚعبرث١خ ِٓ و١بْ اٌّشأح اٌّغزمً؟ ًٚ٘ اٌّشأح رٕغؼ ٌزضجذ اٌزفٛق, ٚلجً رٌه ٚثؼذٖ ٌزٍفذ أزجبٖ اٌشعً 

أٚ اٌؾج١جخ ٌٚٛ « اٌضٚعخ»ٚرٕضع ئػغبثٗ ٚرٛل١ؼٗ فٝ دفزش اٌّأرْٚ؟ ًٚ٘ اٌشعً اٌؼشثٝ ٠مجً أْ رغجمٗ اٌّشأح 

ثٕصف خطٛح أٚ ػٍٝ األلً أْ رىْٛ ِضٍٗ أٚ ؽزٝ ألً ل١ٍال؟ ً٘ اٌزشو١جخ إٌفغ١خ ٌٍشعً رغّؼ ثأْ ٠غزمجً ٔغبػ 

ساظ١خ أٚ ثغؼبدح ٚدػُ ِزؼذد االرغب٘بد ِٚىضف ِٚغزّش؟ ٌّٚبرا ٠ىْٛ ٔغبػ اٌّشأح « ثٕفظ»اٌضٚعخ ٚؽٙشرٙب 

أٔب اِشأح ٔبعؾخ ٚؽ١ٙشح ئرْ أٔب اِشأح ٚؽ١ذح أٚ ِطٍمخ أٚ ِؼٍمخ أٚ .. أؽ١بٔب فٝ ِمبثً اعزمشاس٘ب اٌؼبغفٝ ٚاٌضٚعٝ

أٚ لذ رىْٛ اإلعبثخ اٌصبدلخ صبدِخ ٚئدأخ ؽم١م١خ ٌٍّغزّغ ٚوؾفب .. رؼ١غخ؟ ٘زٖ األعئٍخ لذ رظً ثال أعٛثخ صبدلخ

ٌؼٛساد صمبفخ اعزّبػ١خ عٍج١خ, ٌٚىٕٕب ٔزٛاسصٙب ٚٔشعٍٙب ٚٔغزمجٍٙب ٚٔع١ف ئ١ٌٙب ِض٠ًذا ِٓ اٌغًٙ ٚاٌزشاعغ, 

فبٌّشأح إٌبعؾخ أٚ اٌّؾٙٛسح ٕٔظش ئ١ٌٙب دائّب ثبػزجبس٘ب وبئٕب ِؾىٛوب فٝ أِشٖ, ٚاٌؼم١ذح اٌّغزمشح فٝ أػّبلٕب ٘ٝ 

أْ ٔغبػ اٌّشأح ٠جذأ ٠ٕٚزٙٝ فٝ اٌضٚاط, ٚثبٌضٚاط ١ٌٚظ فٝ خبسعٗ, ٚأْ اٌّشأح خٍمذ ٌغؼبدح صبؽت اٌغؼبدح 

اٌّشأح إٌبؽغخ ٠ؾجٙب اٌشعً ٚال ٠زضٚعٙب, ٚئرا رضٚعٙب فال ثذ أْ ٠ّزٍىٙب, ٚأٌٚٝ خطٛاد .. ِؼبٌٝ اٌشعً.. ٚاٌغ١بدح

االِزالن اٌزٕبصي ػٓ وً غّٛؽبرٙب ػٍٝ أْ ٠جمٝ اٌشعً ٠ٚغزّش ئٌٝ األثذ ٘ٛ اٌطّٛػ اٌٛؽ١ذ, ٚئرا رمجً اٌشعً ٚألجً 

ػٍٝ اٌضٚاط ِٓ اِشأح ٔبعؾخ أٚ ِؾٙٛسح, فٙٛ سعً خبي ِٓ اٌؼمذ ِٕضٚع اٌؼ١ٛة وبئٓ عٜٛ ٚصؾ١ؼ ٚاعزضٕبئٝ, 

ٚاٌشعً اٌزٜ ٠ؼذ اعزضٕبء االعزضٕبء اٌزٜ ٠ىْٛ . ٚئرا وبٔذ اٌّشأح ٘ٝ األٔغؼ ٚاألؽٙش فٙزٖ ِص١جخ ٚػتء ٚوبسصخ

عؼ١ًذا ثأْ صٚعزٗ أٔغؼ ٚأؽٙش ٠ٚغب٘ش ثٙزٖ اٌغؼبدح ٠ٚمذَ ٌٙب وً أٔٛاع اٌذػُ ِٓ اٌّإوذ أْ اٌّغزّغ ال ٠زشوٗ فٝ 

ؽبٌٗ, ِٚٓ اٌّإوذ أْ عٙبَ اٌىالَ عٛف رص١ت ٚرذٚػ أ٠عب, ِٚٓ اٌّإوذ أٔٗ عٛف ٠زأصش ٚلذ ٠غزّش فٝ اٌصّٛد 

ال « اٌغذ أ١ِٕخ»اٌشعً اٌزٜ ال ٠ش٠ذ اٌّشأح عٜٛ ّٔٛرط ػصشٜ ِٓ !! ٚلذ ٠زشاعغ ٠ٚؾٛي ؽ١بح اٌضٚعخ ئٌٝ عؾ١ُ

٠غت أْ ٔمذَ ٌٗ اإلدأخ, ٌٚىٓ ال ثذ أْ ٔشاعغ فىشح اٌّشأح ػٓ ٔفغٙب, فأغٍت إٌغبء فىشرٙب ػٓ اٌّشأح ع١ئخ, ٚصمبفخ 

اٌّغزّغ اٌغبئذح رٕظش ئٌٝ اٌّشأح وأٔضٝ ١ٌٚظ وأغبْ, ٚصمبفخ اٌّغزّغ رشعخ رٛص١ف ِصطٍؼ روٛسٜ ٚٔغبئٝ 

ٚئثذاع ٔغبئٝ ٚآخش سعبٌٝ, ٚ٘زا اٌزٛص١ف ٚاٌزص١ٕف ٠إوذ اٌزخٍف ٚاٌزشاعغ ٚإٔٔب ع١ّؼب ٔغزّزغ ثبٌؼضف فٝ 

ِغٍظ اٌؾؼت اٌّمجً وبؽف . أٚسوغزشا اٌغًٙ اٌّج١ٓ ٚاٌّفشٚض ٚاٌّىشس ػ١ٍٕب ٚٔؼ١ذ ئٔزبط صمبفخ اٌغًٙ وً ٠َٛ

ٌؼٛساد اٌضمبفخ ٚاٌز١ٕ٘خ اٌّصش٠خ, ٚو١ف ٠ٕظش اٌّغزّغ ٌٍّشأح ِّٙب ادػٝ ِّٚٙب رىبصشد اٌّغبٌظ اٌزٝ رغب٘ذ ِٓ 

فبٌّغزّغ اٌّزؾعش ٔؼشفٗ ِٓ أدائٗ ٚغش٠مخ رفى١شٖ رغبٖ . أعً ؽش٠خ اٌّشأح ٚرّى١ٓ اٌّشأح ٚرّض١ً اٌّشأح فٝ اٌجشٌّبْ

ثغذ٠خ « اٌغًٙ»اٌّشأح, ٚاٌّشأح ٌٓ رؾصً ػٍٝ اٌؾش٠خ فٝ ِغزّغ غ١ش وبًِ إٌعظ أٚ ِغزّغ ال ٠ّٕٛ ف١ٗ غ١ش 

ٚاعزٙبد, ِغزّغ غبسق فٝ فغبدٖ ال ٠ؼشف ِب ٘ٝ اٌؾش٠خ, ًٚ٘ ٘ٝ ؽم١مخ أَ ادػبء أَ ِغشد ِصطٍؼ ٚوالَ عشا٠ذ 

ٚغك ؽٕه, ٚئرا وبٔذ اٌؾش٠خ ٚالًؼب فًٙ ّٔزٍه ِإ٘الد اٌزؼبًِ ِغ اٌؾش٠خ؟ ٚئرا ٚصٍٕب فٝ ٠َٛ ِب ئٌٝ ِشؽٍخ أْ 

                                          !ًٚ٘ ٠ؼبًِ اٌشعً وأغبْ؟: ٔؼبًِ اٌّشأح وأغبْ, سثّب لذ ٠ىْٛ ٌٕب اٌؾك أْ ٔغأي

 (ِٕمٛي ِٓ َ ٚلغ ا١ٌَٛ اٌغبثغ)
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أو حتى شيمو السيسي ... شيموا مرسى..شيموا مبارك     :قضية لممناقشة
 " !!!!!أننا شعب عنده أزمة ضمير "                        القضية   

٘بٟٔ اٌّغ١شٞ, ِؾبفع اإلعىٕذس٠خ اٌّغزم١ً, وبْ سئ١ظ ئداسح ؽشوخ ِبٌزٟ ٔبؽ١ٛٔبي ػب١ٌّخ, عبثٖٛ ٠جمٝ ِؾبفع 

! اإلعىٕذس٠خ, ربٟٔ أوجش اٌّذْ اٌّصش٠خ, فؾً 

ٚثصشف إٌظش ػٓ سأ٠ٟ اٌؾخصٟ فٟ ٘بٟٔ اٌّغ١شٞ اٌٍٟ ِؼ ثأؽجٗ ٚال ؽبعظ أٗ ِصشٞ أصال, ٌىٓ دٖ ِؼ 

ثظ ِؼ ٘بٟٔ اٌّغ١شٞ ٌٛؽذٖ ثظ اٌٍٟ ١٘فؾً ػٍٝ فىشح, ٌٛ عجٕب أٔغ١ال ١ِشوً اٌّغزؾبسح األٌّب١ٔخ ثشظٗ   ..ِٛظٛػٕب

                                                                                              !ػبسف١ٓ ١ٌٗ؟! ٘زفؾً فٟ ِصش, ٌٛ عجٕب أػظُ ؽبوُ فٟ اٌؼبٌُ ١٘فؾً

, , ٚدٖ ؽ١ئ وٍٕب ثٍّٕغٗ ثأٔفغٕب فٟ وً "ظ١ّش"ألٕٔب ثجغبغخ ػّشٔب ِب ٚاعٕٙب ٔفغٕب ثبٌؾم١مخ, ئؽٕب ؽؼت ػٕذٔب أصِخ 

ثشا إٌبط ػٕذ٘ب ظ١ّش, ثزأدٞ ؽغٍٙب ٌٛؽذ٘ب, ػٍؾبْ دٖ ػٍُّٙ, ِٕظِٛخ أخالل١خ ِذ١ٔخ ... ٌؾظخ ِٓ ؽ١برٕب ا١ِٛ١ٌخ 

! ػٍّزُٙ ِشاػبح اٌع١ّش! ػٍّزُٙ اؽزشاَ اٌؼًّ 

!  ؽبوُ, ٚال ؽبعخ ٘ززغ١ش1000ؽ١ٍٛا اٌغ١غٟ, ؽ١ٍٛا أٚ ؽزٝ ... ؽ١ٍٛ ِشط .. ؽ١ٍٛا ِجبسن...  صٛسح1000اػٍّٛا 

شرؾٟ, دٖ ِٛاغٓ ػبدٞ ُّ ! اٌّٛاغٓ اٌ

!  اٌٍٟ ث١شِٟ اٌضثبٌخ فٟ اٌؾبسع, ِٛاغٓ ػبدٞ

! اٌّٛظف اٌٍٟ ث١ؼطً ِصبٌؼ إٌبط, دٖ ِٛاغٓ ػبدٞ

! اٌّذسط اٌٍٟ ِؼ ث١ؾشػ فٟ اٌفصً ٚثجغجش اٌزال١ِز ػٍٝ اٌذسٚط اٌخصٛص١خ, ِٛاغٓ ػبدٞ

إٌّٙذط اٌٍٟ ث١عشة رصبس٠ؼ ثٕبء ِخبٌف , ِٛاغٓ ػبدٞ 

! اٌطج١ت اٌٍٟ ث١غ١ت اٌّغزؾفٝ ػٍؾبْ اٌجشا٠ف١ذ ٚػ١بدرٗ اٌخبصخ, ِٛاغٓ ػبدٞ

!  سعً اٌؾشغخ اٌٍٟ لبػذ فٟ ِىزجٗ ٚعب٠ت اٌؾشا١ِخ ٚاٌجٍطغ١خ ٚاإلس٘بث١١ٓ ٠غزفؾٍٛا فٟ اٌجٍذ, ِٛاغٓ ػبدٞ

! اٌزبعش اٌٍٟ ث١ؾزىش اٌغٍغ ٠ٚشفغ األعؼبس, ِٛاغٓ ػبدٞ

عٛاق اٌزبوغٟ اٌٍٟ ث١زالػت فٟ اٌؼذاد , دٖ ِٛاغٓ ػبدٞ 

عٛاق ا١ٌّىشٚثبط اٌٍٟ ث١غٍّٟ األعشح ِٓ ٔفغٗ دٖ ِٛاغٓ ػبدٞ  

أعًٙ ؽبعخ ٔمٛي اٌؾىِٛخ ٚإٌظبَ اٌؾبوُ, أصؼت ؽبعخ ئٕٔب ٔٛاعٗ ٔفغٕب ٌّشح ٚاؽذح فٟ ؽ١برٕب  ٚدٞ ٠ذٚثه ِغشد أِضٍخ

 أدٚاس فمػ, رىْٛ ػّبساد ٚثٍٛوبد أعّٕز١خ 3ِٓ ِجبٟٔ اإلعىٕذس٠خ اٌٍٟ اٌّفشٚض رىْٛ % 80ٌّب ٠ىْٛ  !ثؾم١مزٕب 

!  دٚس, رفزىشٚا ف١ٗ دٌٚخ فٟ اٌؼبٌُ وٍٗ رمذس رٛفش ث١ٕخ رؾز١خ ٌىً اٌّخبٌفبد دٞ وٍٙب ؟20اسرفبػٙب 

"! أصِخ ظ١ّش"ػشفزٛا لذ ا٠ٗ ئؽٕب ػٕذٔب   !ف١ٗ دٌٚخ فٟ اٌؼبٌُ اٌّٛاغٓ ف١ٙب ِؼ ث١ؾزشَ اٌمبْٔٛ ٚٔغؾذ ؟

 (ِؾّذ ؽبفع  ِٕمٛي ِٓ اٌف١ظ ثٛن/ ثمٍُ  ). ٚفٟ إٌٙب٠خ دٖ سأ٠ٟ اٌؾخصٟ, ٚ ال أٌُضَ ثٗ أؽذ

 المصرى أفندى /إعداد  
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قصاصات من اإلعجاز القرآني      :واحة االيمان
 تشافو،كا في ينجح أن قبل تجربة آلف من ثركبأ الكيربائي، المصباح مخترع اديسون العالم قام:  المصباُح في زجاجة

 اإلضاءة، شدة من وتزيد المتوىج، السمك لتغطي حواللمصباح، زجاجة وضح إلى اهلل ىداه أن بعد إال بالنجاح يتكمل لم الذي
 أن لعمم آياتمعجزات، من الكريم القرآن في ما يعمم العالم ىذا آان ولو الناس، قبل من قاباًللإلستخدام المصباح ويصبح
 السماوات نور اهلل" تعالى لقولو مصداقاً  وذلك يجب، آما لمدةطويمة ويضئ ينجح آي بزجاجة، يغطى أن إلى بحاجة مصباحو
 .العظيم اهلل صدق "دري آوآب آأنيا الزجاجة زجاجة في المصباح مصباح فييا نورىآمشكاة مثل واألرض

 إن لمعرفة المال، من ثيراً ك وأنفقت الجيد، من ثيراوالتى انغفت ك األمريكية الفضاء الةكو بذلكنعنى :   الُعرجوُن القديم
 أي يوجد ال أنو الفضائية، والرحالت المضني البحث من سنوات بعد لتقرر القمر، سطح عمى الحياة من نوع أي ىنالك انك
 بذلوه، ما عمييم وفر قد لكان ذلك، قبل اهلل، تابك األمريكان العمماء ىؤالء درس ولو والماء، القمر، سطح عمى الحياة من نوع
 الشجرة جذع ىو القديم والعرجون  "القديم العرجونكعاد حتى منازل قدرناه والقمر" العزيز تابوك في قال وتعالى تبارك اهلل ألن

 .والحياة الماء من الخالي اليابس،
 فاشمة تجارب بعدة األنابيب، بأطفال يسمى ما إنتاج عمى تجاربو يجري آان الذي األبحاث فريق قام  :في ُظمماٍت ثالث 

 آانت فقد تامة، ظممة مظمم جو في التجارب إجراء منيم ويطمب أحدثيم ييتدي أن قبل طويمة، لفترة فشميم واستمر البداية، في
 .بالنجاح تجاربيم تكممت تمامًا، مظمم جو في تجاربيم واجروا برأيو اخذوا ولما مشوىين، أطفاالً  تنتج السابقة التجارب نتائج
 تعالى اهلل ألن الفاشمة، الكثيرة التجارب أنفسيم عمى ووفروا تعمى، قولو إلى الىتدوا الكريم القرآن من شيئا يعممون آانوا ولو
  "تصرفون فأنى ىو إال إلو ال الممك لو ربكم اهلل ذلكم ثالث ظممات في خمق بعد من خمقاً  أمياتكم بطون في يخمقكم" يقول

 :ىي القرآن عنيا تحدث التي الثالث والظممات
 
 (الساقط والغشاء والغشاءالمشيمي، األمنيون، غشاء ) وىي بالجنين تحيط التي األغشية ظممة -١
 .األغشية تمك بو تستقر الذي الرحم ظممة -٢
 .الرحم فيو تستقر الذي البطن ظممة -٣
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المتخمفة " الرأس دينية  "   و    الُمستغمة " الرأسمالية "  مصر بين        
ىل دخمت مصُر فعال الى النفق المظمم وانقسم شعبيا الى فرقٍ  واحزابٍ  وجماعاتٍ   ؟                                             

أم ان مصر ستخرج من نفٍق مظمٍم كتم عمى أنفاسيا عقودا من السنين وقد آن المخاض كى تستفيق مصر من 
   غيبوبتيا ؟؟؟؟ 

نتكمم عن العبادات والتسابق فى  (مسممين ومسيحيين)إن بمدًا ينتشر فييا اإللحاد سافرًا كاشفًا وجيو لمجميع ومازلنا 
....   االيمان وال حياة لمن تنادىالتوحيدوانشاء دور العبادة من مساجد وكنائس وعن بركات االولياء والقديسين وعن بمد

إن بمدًا يصل تعدادىا الى التسعين مميون يعيش اكثر من نصفيم تحت خط الفقر والحاجة ويعانى شبابيا البطالة  
من دول  العالم االخير   ومازلنا نشاىد القصور والقرى السياحية والكماليالت وكأننا فى بمد من دول العالم االول وليس

إنَّ بمدا ينتشر فييا زنى المحارم والشذوذ والُعرى ومازلنا نسمع عن الجماعات الدينية والتطرف الدينى وخمط الدين 
......  باألكاذيب والجيل ُبغية المصمحة الشخصية ونكايةُ  فى اآلخر الذى ال  نعترف بو  وال حياة لمن تنادى

إنَّ بمدا يتصارع فييا عمى السمطة إما الرأسمالية الُمستغمة التى ال تنشد إال الربح والكسب ولو عمى دماء الشعب وأرواح 
ما الرأس دينية المتخمفة التى تستغل جيل الشعب  وتنشر االفكار اليدامة بغية االرتزاق والكسب عمى أرواح ، ابنائو  وا 

تباع رجال الدين المغموط الشعب البسيط وعمى وتر التدين ......  وال حياة لمن تنادى،  . وصنم الكينوت   وا 
ال الرأسمالية  المستغمة  وال الرأس دينية المتخمفة ىما  الطريق لمخروج بمصر من النفق المظمم وكذلك ... يا سادة 

       ...                                                ليست الشعارات والُمسميات التى تشغمنا عن واقعنا ىى الطريق لمخروج 
....                                  ىم  الطريق لمخروج بمصر الى النور والتصارع وايضا ليس التشرزم واالنقسام والتفكك والتقاتل 

ولكن اوال يجب ان نعمم ان الطريق بيدنا نحن وليس بيد أحد آخر والطريق ىو فى العمل والجد والعمم والتعمم والبعد 
االيمان فمو صدقنا فى احوالنا  لصدقنا فى ايماننا فيا شعب مصر عن وأما ... عن الخرافات والجيل والتحزب االعمى 

 .... شبانًا  وشيبًا  رجاالً  ونساَء  مسممين ومسيحيين 
                                                                          ....                                                  إما ان نتوحد ونعمل ونكد وننتج ونؤمن بفيم وعمم وليس بجيل وتخمف 

  ........ وال نموم إال أنفسنا ...واما ان نضيع وال حياة لمن ننادى

طارق عبد اللطيف. م يكتبها واحد فهمان صفحة من غير عنوان  



 
ه1437              محرم         ( عشرة ـةالسنة الثامن) 215  العدد                         م 2015   نوفمبر  

 

14 

 

  بٌن التدٌن المغلوط واالختالف المرفوض" من هناوهناك "  :صفحة المنوعات
 

    
 

    
 

    
 

على عبد العزٌز / اعداد 
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               Plans for Redrawing the Middle East:                                                                        

                      The Project for a   “New Middle East” 

 
The term ―New Middle East‖ was introduced to the world in June 2006 in Tel Aviv by U.S. Secretary of State 

Condoleezza Rice (who was credited by the Western media for coining the term) in replacement of the older and more 

imposing term, the ―Greater MiddleEast . This shift in foreign policy phraseology coincided with the inauguration of 

the Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) Oil Terminal in the Eastern Mediterranean. The term and conceptualization of the 

―New Middle East,‖ was subsequently heralded by the U.S. Secretary of State and the Israeli Prime Minister at the 

height of  the Anglo-American sponsored Israeli siege of Lebanon. Prime Minister Olmert and Secretary Rice had 

informed the international media that a project for a ―New Middle East‖ was being launched from Lebanon.  This 

announcement was a confirmation of an Anglo-American-Israeli ―military roadmap‖ in the Middle East. This project, 

which has been in the  planning stages for several years, consists in creating an arc of instability, chaos, and violence 

extending from Lebanon, Palestine, and Syria to Iraq, the Persian Gulf, Iran, and the borders of NATO-garrisoned 

Afghanistan.  The ―New Middle East‖ project was introduced publicly by Washington and Tel Aviv with the 

expectation that Lebanon would be the pressure point for realigning the whole Middle East and thereby unleashing the 

forces of ―constructive chaos.‖ This ―constructive chaos‖ –which generates conditions of violence and warfare 

throughout the region– would in turn be used so that the United States, Britain, and Israel could redraw the map of the 

Middle East in accordance with their geo-strategic needs and objectives.                                                                                       

New Middle East Map Secretary Condoleezza Rice stated during a press conference that ―[w]hat we‘re seeing here 

[in regards to the destruction of Lebanon and the Israeli attacks on Lebanon], in a sense, is the growing—the ‗birth 

pangs‘—of a ‗New Middle East‘ and whatever we do we [meaning the United States] have to be certain that we‘re 

pushing forward to the New Middle East [and] not going back to the old one.‖1 Secretary Rice was immediately 

criticized for her statements both within Lebanon and internationally for expressing indifference to the suffering of an 

entire nation, which was being bombed  indiscriminately by the Israeli Air Force                       Selected by: Shereen   

http://www.globalresearch.ca/admin/rte/richedit.html#04000001

