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 الصعبة المعادلة     :لمةالعددك

 الرجل ألجل كمو الكون خمق اهلل ان الرجال معظم يفترض
 وطبعا المرأة او حواء ىو لمرجل اهلل خمقو شيىء واول

 فيؤالء والزوجة والصديقة الحبيبة فنقصد المرأة نقول عندما
 انواع فتمك واالخت واالبنة االم أما الرجل عند النساء ىن

 اهلل ان تعتقد فيى المرأة وكذلك ... النساء من ليست اخرى
 ىو لخدمتيا مسخر شيىء واول لممرأة كمو الكون خمق

 طبيعة فى ىو الرجل عن المرأة اختالف ولكن الرجل
 الفارس ثوب يرتدى انو فى ىى الرجل فطبيعة , االشياء

 طبيعة وأما وصغار كبارا اآلخرين عن بمسؤليتو يشعر الذى
 الجميع بيا يتربص التى الفريسة ثوب ترتدى فيى المرأة

 ذلك معنى وليس , وتعشق تحب فيمن إال ترغب فال ىى أما
 ولكن االقوى ىى المرأة ان بل المرأة من اقوى الرجل ان ىو

 الجسمانية القوى ىى ليست فالقوة , لمقوة المطمق بالمعنى
 وىنا , لمغرض لموصول الوسيمة تممكأن  ىى القوة ولكن
 فى الوسيمة تعدم ال التى وىى المرأة قوة ىى كم ندرك

 وبعض , وغيره وتمنع وتدلل اغراء من الرجل فى التحكم
 بالفريسة يوقع الذى الصياد ثوب يرتدى ان يحاول الرجال

 لممرأة تقع فريسة اسيل ىو يكون الصياد ىذا ان والحقيقة
 ال )قديما قيل وكما وأحبتو المرأة فيو رغبت اذا وخصوصا

 بين الصعبة المعادلة إن ...( تحب إمرأة امام يقف شيىء
 منيما وكل البقاء فى معركة طرفى انيما ىى والمرأة الرجل
 ىو المعركة ىذه فى ما اىم ولكن وخططو اسمحتو لديو

 بدون العيش احدىما يستطيع ال -والمرأة أى الرجل -انيما
 .) ال اسيبك آه اخاصمك( تقول االغنية كما اآلخرأو

  :إقرأ فى ىذا العدد 
 

                                                           :العدد كلمة * 

  2                                      صربٌس التحرٌر/بقلم 

                 أٗذ هج٢ِ٤ أٝ ٛج٢ِ٤؟: دفتر االحوال الشخصٌة *

3 ص                            إكرامى نجم/مهندس /ئػذاد   

                                                                                                                                                                                       !!ا٥خُش اُز١ ٗؾزُِق ٓؼٚ   :صورة الغالف* 
 4صابن البلد                                            / اعداد

  2016اُضٓبُي ثطال ٌُأط ٓقش   : ركن الرٌاضة *  

 5ص                                         كابتن كٌم/ إعداد 

 5ص                  .فتحى العدل/ االستاذ  :سٝعُٜخ ٗع *

َُ هجِي أّ رشؽ٤ِٖ   : ركن األدب *  6 ص                 أأسؽ

 7ص             فؤٌصة  الحج           :  واحة االٌمان *

    قلب الرجل فى معدته            :لك ٌا سٌدتى* 
                           8ص                                           بنت النٌل/إعداد

 8ص                        :بقٌة دفتر االحوال الشخصٌة   *
                                    اهرامات الجٌزة: التى ال ٌعرفها المصرٌون مصر*  

 9ص                                  كرٌم ابوالعزابم/ إعداد د
 10المستشار نور  فرحات     ص/ بقلم     :الراى االخر 

 10     ص    !٤ٖٓ ا٢ُِ ػب٣ض ٣ُٞؼٜب؟ :نافذة المعارضة  
                                    360      ًِٔخ  اُغش   :للمناقشةقضٌة *

                11ص           أُقشٟ اك٘ذٟ                           / ثوِْ
لٌست صدفة      "  مصر"  :ركن المصرٌٌن بالخارج  *

   12ص                       المسنشار ٌاسر سعٌد   /اختٌار 

                                   االدب النسابى وقلة االدب   :صفحة من غٌرعنوان*
 13ص                         (منقول)محمد الغٌطى / بقلم 

 14هناءثروت   ص/ بقلمٓب ث٤ٖ اُؾت ٝاإلسٛبة:مختارات 

                 ٓؼبسى االخٞإ اُخبعشح         :صفحة المنوعات*

 15ص                                      ًٔبٍ ؽج٤ت/ ثوِْ

AL BASHIR MAGAZINE                            16ص
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 عِٔبٕ ثٖ كٜذ اُؼٞدٙ. د                        أٗذ هج٢ِ٤ أٝ ٛج٢ِ٤؟                :اُؾخق٤خ األؽٞاٍ دكزش

٘خ رًش ُٜز٣ٖ االع٤ٖٔ        ، ٌُٜٝ٘ٔب ٓزذاٝالٕ ػ٠ِ ٗطبم ٝاعغ ك٢ ًزت اُزبس٣خ "ٛبث٤َ، ٝهبث٤َ"ُْ ٣شد ك٢ اُوشإٓ ٝاُغُّ

ٝأُْٜ أفَ اُوقخ ٝػجشرٜب، ٝال ٣نش اػزٔبد ٛز٣ٖ االع٤ٖٔ .ًٝزت أَٛ اٌُزبة" اإلعشائ٤ِ٤خ"ٝاُزلغ٤ش، ٝٓٞعٞدإ ك٢ اُشٝا٣بد 

 .ُؾٜشرٜٔب، ٝال ٣ؾزبط رُي ئ٠ُ أعب٤ٗذ ه٣ٞخ، خبفخ ٝهذ ٝسد ٛزا ػٖ اثٖ ػجبط، ٝػجذهللا ثٖ ػٔشٝ ٝؿ٤شٛٔب

، ٝعبء اُغ٤بم ٓزقالً ثوقـ أَٛ اٌُزبة ٓٔب عؼَ ثؼنْٜ ٣ظٖ إٔ "أُبئذح"ٝك٢ اُوشإٓ عشد اُوقخ ك٢ خٔظ آ٣بد ٖٓ عٞسح 

ب: "اُوقخ ٝهؼذ ك٢ ث٢٘ ئعشائ٤َ، ٝاُؾن أٜٗب ًبٗذ ُُٞذ٣ٖ ٓجبؽش٣ٖ ٖٓ أث٘بء آدّ، ُٝزُي عبء ك٢ اُقؾ٤ؾ٤ٖ ًٔ ِْ َُ َْٗلٌظ ظُ ئاِلا ، اَل رُْوزَ

َٜب ِٓ ْٖ َد ِٓ  ٌَ ْل ًِ  ٍِ ٝا َّ اأْلَ ِٖ آَد َٕ َػ٠َِ اْث ب ًَ ، ََ ُْوَْز ٖا ا ْٖ َع َٓ  ٍُ ٝا ُ أَ                                                                                                                                       .(أخشعٚ اُجخبس١ ٝٓغِْ)" أِلَٗٚا

ٓؼظْ اُشٝا٣بد رزؾذس ػٖ خالف ػ٠ِ اُضٝاط ٖٓ اُج٘ذ األعَٔ، ٝٛزا   .ئرًا ك٢ٜ أٍٝ عش٣ٔخ هزَ روغ ك٢ األسك ثؼذ خالكخ آدّ

بى ّٔ ٝعٚ أفجؼ ٖٓ ٝعٚ، ٝعِي : ُٞال صالس ُْ ٣وغ ؽ٤ق ُْٝ ٣شكغ ع٤ق: "ٓؼ٠٘ ظَ عبس١ أُلؼٍٞ ك٢ ث٢٘ آدّ ًٔب هبٍ اثٖ اُغ

كبُقشاع ػ٠ِ اُغٔبٍ ٝاُض٤بة ٝاُطؼبّ؛ عش ًض٤ش ٖٓ اُؾشٝة اُز٢ ٣ٞظّق ك٤ٜب ٖٓ ال ٣ذسى ".أٗؼْ ٖٓ عِي، ُٝؤخ أعٞؽ ٖٓ ُؤخ

َٖ ثزلق٤َ رُي؛ ألٕ أُوقذ ٛٞ اُؼجشح ثزؼظ٤ْ اُذّ ٝؽشٓزٚ ٝؽلع ؽوٞم .ٓـضاٛب اُوبئٔخ " األخٞح اإلٗغب٤ٗخ ا٥د٤ٓخ"ٝاُوشإٓ ُْ ٣ؼ

ة أكنَ ٓب .ث٤ٖ اُجؾش ًِْٜ، ئال ٓب ٣وزن٤ٚ اُؼذٍ ٝرأرٕ ثٚ اُؾش٣ؼخ َٖ اُوشإٓ ثزلق٤َ اُوشثبٕ، ًٝبٕ ٛبث٤َ فبؽت ؿْ٘ كوشا ًٔب ُْ ٣ؼ

ة ؽش ٓب ُذ٣ٚ ٝثـ٤ش ه٤ت ٗلظ أٓب اُزاوجَُّ، ٣ٝؼ٢٘ هجٍٞ هللا ُِوشثبٕ كٞسد ٓب ٣ذٍ ػ٠ِ إٔ   .ُذ٣ٚ ثط٤ت ٗلظ، ٝهبث٤َ فبؽت صسع كوشا

ٍٍ َؽزا٠َ ٣َأْر٤ََِ٘ب ): ػالٓزٚ إٔ رأر٢ ٗبس ٖٓ اُغٔبء كزؾشهٚ، ٝعبء ك٢ اُوشإٓ هٍٞ ا٤ُٜٞد َٖ َُِشُعٞ ِٓ َِٜذ ئ٤ََُِْ٘ب أاَلا ُْٗإ ٕا هللّاَ َػ َٖ هَبُُْٞا ئِ اُاِز٣

ُُِٚ اُ٘ابسُ  ًُ ٍٕ رَأْ أْٜٗ عٔؼٞا اُـ٘بئْ كأهجِذ اُ٘بس كِْ رأًِٜب، : ٝك٢ فؾ٤ؼ ٓغِْ ك٢ هقخ ٣ٞؽغ ثٖ ٕٗٞ.(183:آٍ ػٔشإ )(ثِوُْشثَب

ؽغذ هبث٤َ ألخ٤ٚ أٗٔٞرط ٓقـاش ُٔب ٝهغ ٖٓ اُؾ٤طبٕ ٓغ آدّ ، ؽؼٞسٙ ثأكن٤ِزٚ .كأػبدٝا ئ٤ُٜب اُزٛت أُـٍِٞ كأهجِذ اُ٘بس كأًِزٜب

ُّْ ثبُوزَ .ئٕ هللا اُز١ عِج٘ب ئ٠ُ األسك ع٤ضأس ٢ُ ئٕ هزِز٢٘: ، ًٝبٕ سد ٛبث٤َ(27:أُبئذح) (أَلَْهزَُِ٘ايَ )أصبس ؿ٤شرٚ ، كطلن ٣ٜذدٙ  اُٜ

صٚ ٗلغٚ ثإٔ ٣جبدس ثبُوزَ، ٝال خطشد  ٣ؾذس، ٝاُزغب٢ٓ ػٖ االٗزوبّ ٣ؾذس أ٣نبً، كٜبث٤َ ًبٕ األهٟٞ، ٌُٝ٘ٚ ًبٕ األرو٠، ُٝزا ُْ رُؾذِّ

يَ ): ٓجذأ ٛبث٤َ ًبٕ ع٤ِٔبً ".رـذ ثبُؾغبط هجَ إٔ ٣زؼؾ٠ ثي: "ك٢ ثبُٚ كٌشح ِٔ ئِْص َٝ  ٢ ِٔ ، ًبٕ ػبسكبً (29:أُبئذح) (ئ٢ِِّٗ أُِس٣ُذ إَٔ رَجَُٞء ثِاِْص

َٖ ): ثإٔ اُوزَ ٗبس ٝػبس ٝظِْ ٤ ِٔ َرَُِي َعَضاء اُظابُِ َٝ ْٖ أَْفَؾبِة اُ٘ابِس  ِٓ  َٕ ٞ ٌُ ًبٕ ؽش٣قبً ػ٠ِ ؽٔب٣خ ٗلغٚ، ؽزساً ٖٓ (.أُبئذح( ){29}كَزَ

ٝهغ ُوبث٤َ ثؼل اُزشدد ٝاإلؽغبّ كٜٞ .ؿذس أخ٤ٚ، ٝال ٣ـ٢٘ ؽزس ٖٓ هذس، ُوذ ٝعذٙ هبث٤َ ٗبئٔبً ػ٠ِ علؼ عجَ كشٓبٙ ثؾغش كوزِٚ

٣ْٜ ثغش٣ٔخ ُْ ٣شٛب هو ، ٌُٝ٘ٚ ٣ذسى أٜٗب ٣ٌٖٔ إٔ روغ ، ٝثٔوذٝسٙ إٔ ٣لؼِٜب، ر٤ٜاَت ٖٓ رُي ٌُٖٝ ٗلغٚ األٓبسح ثبُغٞء 

َػذ" ٞا اُزؼج٤ش ثبألخٞح رز٤ًش ثبُٔؾزشى اإلٗغب٢ٗ ث٤ٖ اُجؾش ٖٓ ث٢٘ آدّ، ٝرؼظ٤ْ ُؾشٓزٚ ٝؽوٚ، ٝرؾز٣ش كٞس١ ٖٓ .ُٚ هزَ أخ٤ٚ" هَ

َٖ ): ٣غغَ اُوشإٓ ٗذّ هبث٤َ ثؼذ إٔ سأٟ أخبٙ عضخ ٛبٓذح، ٝرؼج٤ش اُوشإٓ.اُزغبٝص ٝاُؼذٝإ ػ٤ِٚ ٤ ِٓ َٖ اُ٘ابِد ِٓ {( 31}كَأَْفجََؼ 

ٌّ٘ٚ، كٜٞ أثِؾ ٓٔب ُٞ هبٍ(أُبئذح) ِٙ ): ٝٛزا ٣ؾجٚ هٍٞ هللا رؼب٠ُ ٥دّ ٝؽٞاء!كأفجؼ ٗبدٓبً : ؛ ٣ذٍ ػ٠ِ ؽذح اُ٘ذّ ٝرٔ َٛـِز الَ رَْوَشثَب  َٝ

 َٖ ٤ ِٔ ُْظابُِ َٖ ا ِٓ ٌَُٞٗب  ُٝؼَ ٛزا اُ٘ذّ ُْ ٣ٌٖ ٗبؽئبً ٖٓ خٞف ا٥خشح ٝال هقذ ثٚ اُزٞثخ اُقبدهخ ُٝزا ُْ (.اُجوشح( ){35}اُؾاَغَشحَ كَزَ

٣َِْزَب): ػجاش ػٖ ٗذٓٚ ثوُٞٚ .٣٘لؼٚ، ٝاُزٞثخ ر٘لغ ك٢ ا٥خشح ٖٓ ًَ رٗت ؽز٠ ٖٓ اُؾشى ٝاُوزَ كٔب دٜٝٗٔب َٝ ، ٢ٛٝ (31:أُبئذح) (٣َب 

ًاش كٞساً إٔ أُوزٍٞ أخٞٙ ءحَ أَِخ٢): ئٗٔب روبٍ ػ٘ذ اُٞهٞع ك٢ ٛالى أٝ رؼبعخ أٝ ؽغشح، ٝرز ْٞ اِس١َ َع َٝ ُ األخطبء .(31:أُبئذح) (كَأ

أََداء ): ٜٓٔب ػظٔذ ال رِـ٢ األخٞح، ٝك٢ ع٤بم ٓؾبثٚ ثؾإٔ اُوقبؿ ٣وٍٞ رؼب٠ُ َٝ ْؼُشِٝف  َٔ ُْ ِٚ َؽ٢ٌْء كَبرِّجَبٌع ثِب ْٖ أَِخ٤ ِٓ ْٖ ُػل٢َِ َُُٚ  َٔ كَ

 ٍٕ ِٚ ثِاِْؽَغب    (8اُجو٤خ ؿ ) اُزٗت ٜٓٔب ػظْ ال ٣ؼ٢٘ اٌُلش ٝال ٣خشط فبؽجٚ ٖٓ اُذائشح اُٞاعؼخ.    (178:اُجوشح )(ئ٤َُِْ
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                                                                                                                                                                                       !!ا٥خُش اُز١ ٗؾزُِق ٓؼٚ              صورج الغالف 

إذا كان اإلختالُف في الرأى ال ُيقِسُد للوِد قضيح  أفال يجمعىا الحة لمصر مع إختالف اراءوا؟   

 
201 ٝؽز٠ ا٥ٕ ك٠ اُ٘قق اُضب٠ٗ ٖٓ ػبّ 2011ػبؽذ ٓقُش ٓ٘ز ٓب هجَ اُخبٓظ ٝاُؼؾش٣ٖ ٖٓ ٣٘ب٣ش  اؽذاصب عغبٓب ٖٓ اؽزوبٗبد اُؾجبة 6

ٝٓظبٛشارْٜ اُشاكنخ ُ٘ظبّ ٓجبسى ٝرغبٝصاد االٖٓ ٝرذخَ اُذٍٝ اٌُجشٟ ك٠ رغ٤٤ش دكخ اُؾٌْ ُٔقش ٝاالعزؼذاد ُلزشح ٓب  ثؼذ ٓجبسى ٝرُي ٖٓ رأ٤٣ذ 

ُِزٞس٣ش ُغٔبٍ ٓجبسى ٝٓؼبسمخ عٔٞع اُؾؼت ؽجبة ٝؽ٤جب ٣غبسا ٤ٔ٣ٝ٘ب ُِزٞس٣ش صْ خِغ ٓجبسى ثؼذ صٞسح اُخبٓظ ٝاُؼؾش٣ٖ ٖٓ ٣٘ب٣ش ٝا٤ٜٗبس اُذُٝخ 

أُقش٣خ اال٤٘ٓخ ٝاػزالء أُغِظ اُؼغٌشٟ ُِؾٌْ ك٠ ٓقش  ٝظٜٞس ر٤بساد عذ٣ذح رؾبٍٝ االعزؾٞاص ػ٠ِ ؽٌْ ٓقش صْ ئٗزخبثبد اُجشُٔبٕ ٝئعزؾٞاص 

اُز٤بس االعال٠ٓ ثؾو٤ٚ االخٞإ ٝاُغِل٤٤ٖ ػ٠ِ اُجشُٔبٕ صْ ئٗزخبثبد اُشئبعخ ٝخشٝط ٓؼظْ أُشؽؾ٤ٖ ٖٓ اُغجبم ٝاُجوبء ػ٠ِ ٓشؽؼ االخٞإ اُذًزٞس 

ٓشع٠ ٝٓشؽؼ اُلٍِٞ اُلش٣ن ؽل٤ن ٝاػالٕ ٗزبئظ االٗزخبثبد ثؼذ عذٍ ًج٤ش ػٖ مـٞه آش٣ٌب ٝرٜذ٣ذاد االخٞإ ثبُؾشة اُؾؼٞاء ارا ُْ ٣ُؼَِٖ كٞص 

ٝثؼذ رُي ُٝٔذح ػبّ ، ٌٝٛزا رْ اػالٕ كٞص ٓشؽؼ االخٞإ ٝعلش ٓشؽؼ اُلٍِٞ ا٠ُ اُخبسط خٞكب ٖٓ أُؾبعجخ ، ٓشؽؼ االخٞإ ك٠ االٗزخبثبد 

اعزؾٞصد عٔبػخ االخٞإ ػ٠ِ اُؾٌْ ك٠ ظَ سئبعخ اُذًزٞس ٓشع٠ ٝاُزٟ اله٠ ٓؼبسمخ ؽذ٣ذح ٖٓ ًَ اُز٤بساد ؽز٠ ٖٓ اُغِل٤٤ٖ ٝا٤ُغبس٤٣ٖ ٝاُؾجبة 

ٝاُؾو٤وخ إ مؼق اداء اُذًزٞس ٓشع٠ ٝرؾٌْ عٔبػخ االخٞإ ػ٤ِٚ ٜٓذا ُِٔؼبسم٤ٖ ، ٝاُلٍِٞ ًٝإٔ اُغ٤ٔغ هذ ارؾذ مذ اُذًزٞس ٓشع٠ ٓشؽؼ االخٞإ 

 ٝرْ خِغ اُذًزٞس ٓشع٠ ثٔجبسًخ اُغ٤ؼ ٝاُؾؼت  ٝرْ اُوجل ػ٠ِ صػٔبء عٔبػخ االخٞإ  2013ُٚ اُغج٤َ ؽز٠ هبٓذ ٓظبٛشاد اُضالص٤ٖ ٖٓ ٤ٗٞ٣ٞ

ٝٛ٘ب اٗوغْ اُؾبسع أُقشٟ ا٠ُ كق٤ِ٤ٖ ٓز٘بؽش٣ٖ كق٤َ ٣شٟ اٗٚ االؿِج٤خ ٝٛٞ أُإ٣ذ ُِضالص٤ٖ ٖٓ ٤ٗٞ٣ٞ ٣ٝشٟ إ اُغ٤ؼ اٗوز ٓقش ٖٓ ، ٝٓؾبًٔبرْٜ 

ٝاُلق٤َ االخش ٝٛٞ ٣ذػ٠ اٗٚ ، ٓق٤ش ٓضَ عٞس٣ب ٝاُؼشام ٤ُٝج٤ب ٝا٤ُٖٔ ٝإ االخٞإ صجذ كؾِْٜ ًٝبٕ ٣غت ػ٠ِ اُذًزٞس ٓشع٠ إ ٣ز٘ؾ٠ ٓضَ ٓجبسى

ٌٝٛزا افجؼ ًَ كق٤َ ٣شٟ ،  ك٤ٌٕٞ ثبالٗزخبثبد  ٣خِؼٚ أ٤ُٕظ  اه٤ِخ ٝ ٣شٟ إ اُذًزٞس ٓشع٠ رْ اٗزخبثٚ ٝكبص ٣ٝغت إ ٣ٌَٔ ٓذرٚ ٝارا اساد اُؾؼت 

ٝهذ صاد اُط٤ٖ ثِٚ إ اُلق٤َ أُإ٣ذ ُِذًزٞس ٓشع٠ صاد ك٠ اُؼ٘ق ثَ اٗٚ ا٣ذ عٔبػبد االسٛبة ك٠ ًَ ٓب روّٞ ثٚ ، اٗٚ اُؾن ٝاُلق٤َ االخش ٛٞ اُجبهَ 

ٖٓ رلغجش ٝػ٘ق  ًٝزُي اُلق٤َ اُزٟ ٣ؼبسك اُذًزٞس ٓشع٠ اخز ٣إ٣ذ ػ٤ِٔبد االػزوبٍ ٝاالؽٌبّ ثبالػذاّ ُِٔؼبسم٤ٖ  ًٝإٔ ٓب ث٤ٖ اُلق٤ِ٤ٖ ؽشة 

ٝٛ٘ب ٓشثو اُلشط كٌال اُلق٤ِ٤ٖ ال ٣ؼبسك ا٥خش ثَ اٗٚ ٣ٌشٙ االخش ٣ٝقت ًشا٤ٛزٚ ٓزؼِال ثبُٔؼبسمخ كٜإال  !!!!!ٝربس ًج٤ش ٝاُخبعش ٓقش ثبُزأ٤ًذ

ٓإ٣ذٟ اُذًزٞس ٓشع٠ ٗشاْٛ ٣لشؽٕٞ ُؼ٤ِٔبد اُزلغ٤شاد االسٛبث٤خ ٣ٝؼِِٕٞ رُي إ اُؾٌٞٓخ ثذأد ثبُؼ٘ق  ٣ٝزٕٔ٘ٞ عوٞه اُ٘ظبّ ك٠ ٓقش ؽز٠ ُٝٞ 

                                                                                                                                               ......  عوطذ ٓقش ًِٜب ٝرُي رؾل٤ب ك٠ ٓإ٣ذٟ اُ٘ظبّ ٝاُشئ٤ظ اُغ٤غ٢ 

ًٝزُي ٓؼبسم٠ اُذًزٞس ٓشع٠ ٝاالخٞإ ٗشاْٛ ٣زٕٔ٘ٞ هزَ ٝاػذاّ ًَ أُإ٣ذ٣ٖ ُالخٞإ ؽز٠ ُٝٞ ًبٗٞا ٖٓ اهبسثْٜ ًٝإٔ اُذّ أُقشٟ سخ٤قب ػ٠ِ 

                                                                      ٝٛ٘ب ٗوٍٞ ا٣ٖ ٓقش ٖٓ ًَ ٛزا ا٣ٖ اُؾؼت أُقشٟ ٖٓ ًَ ٛزا  ا٤ُظ ث٤ٌْ٘ سعَ سؽ٤ذ؟؟؟؟ ، اُلق٤ِ٤ٖ 

عزٔش ك٠ اُؼ٘ق ٕٗؼْ رْ اػزوبٍ اٌُض٤ش٣ٖ  ٝاُؾٌْ ػ٤ِْٜ كِْ   ٗؼْ رْ اٗزخبة اُذًزٞس ٓشع٠ ٌُٖٝ ٛ٘بى ٓؼبسمخ ًج٤شح ُٚ كِٔبرا  ُْ ٣ز٘ؾ٠ ٓضَ ٓجبسى؟؟؟

ال ٗ٘غ٠ إ ٗظبّ االخٞإ ًبٕ ؽش٣ٌب ك٠ اُؾٌْ ٓغ ٗظبّ ٓجبسى ٝرْ رُي ثٔجبسًخ ٝرؾغ٤غ ٖٓ آش٣ٌب ك٠ اُضالص٤ٖ ػبٓب أُبم٤خ ٝػ٤ِٚ كؼ٘ذٓب  ٝٗإ٣ذٙ ؟؟؟

رقذٟ االخٞإ  ُِٔؾٜذ ثؼذ اُخبٓظ ٝاُؼؾش٣ٖ ٖٓ ٣٘ب٣ش ًبٕ ٣غت ػ٤ِْٜ إ ٣ٌزلٞا كوو ثبُجشُٔبٕ ٝاؿِج٤زٚ ٝال ٣لٌشٕٝ ك٠ اُشئبعخ اال ثؼذ ؽ٤ٖ ٝؽز٠ 

٣قجؾٞا  عبٛض٣ٖ ُِشئبعخ ٝرُي ٓب اػِ٘زٚ عٔبػخ االخٞإ ٌُٖٝ ثنـو ٖٓ آش٣ٌب رْ دخُْٜٞ اُشئبعخ ٝرْ ٝهٞػْٜ ك٠ اُلخ ٝهذ ًبٗذ اُخطخ االٓش٤ٌ٣خ 

ك٠ اُؾشم االٝعو اُغذ٣ذ ٝٛٞ م٤بع اُذُٝخ ٝروغ٤ْ اُجالد ٓضَ عٞس٣ب ٝاُؼشام ٤ُٝج٤ب ٝا٤ُٖٔ ٝدخٍٞ اُغ٤ٞػ اُؼشث٤خ خقٔب ُِؾؼٞة اُؼشث٤خ ٌُٖٝ الٕ 

ٓقش ٓؾ٤ٔخ ٖٓ هللا ٝال ؽؼت ٓقش ؽؼت ؽنبسٟ ٝالٕ ع٤ؼ ٓقش ع٤ؼ ه٠ٓٞ خشعذ ٓقش ٖٓ اُلخ ٌُٖٝ ثجؼل اُخغبئش كزْ خِغ اُذًزٞس ٓشع٠ 

ٝرْ اػزوبٍ االخٞإ ٝرْ اعزؾٞاص اُغ٤ؼ ثبُغِطخ ٝثؼذ رُي رٔذ اٗزخبثبد عذ٣ذح ٝدعزٞس عذ٣ذ ٝرْ اٗزخبة ثشُٔبٕ عذ٣ذ كِٔبرا االخزالف ٝاُزوبرَ ؟ٝٗؼٞد 

ُِٔإ٣ذ٣ٖ ُِغ٤غ٢ ٝاُ٘ظبّ اٝ ُِٔإ٣ذ٣ٖ ُِذًزٞس ٓشع٠  ٝاالخٞإ  ًٔب ٣غت إ ال ٗخِو اُذ٣ٖ ثبُغ٤بعخ كال ...ك٘وٍٞ إ هجٍٞ االخش ٛٞ اُؾَ االٓضَ ُٔقش

االخٞإ ٝٓإ٣ذ٣ْٜ ْٛ أُزذ٣ٕ٘ٞ ألْٜٗ ٣ؼِجٕٞ اُغ٤بعخ ٓ٘ز اُوذّ ٣ٝشرذٕٝ ػجبءح اُذ٣ٖ  ًٝزُي أُإ٣ذٕٝ ُِغ٤غ٢ ُِٝ٘ظبّ ٤ُغٞا ْٛ اَٛ اُغ٤بعخ ٝاُؾٌْ 

 ٝٗجذا فلؼ ٝٗلزؼ ُٝ٘شكغ ع٤ٔؼب ؽؼبس اُذ٣ٖ هلل ٝاُٞهٖ ُِغ٤ٔغ   .٣شرذٕٝ ػجبءح اُذ٣ٖ ٝاُذ٣ٖ ثشاٌء ٖٓ اُغ٤ٔغ ٝا٣نب الْٜٗ ا٣نب ٣ِؼجٕٞ ثبُغ٤بعخ 

                                                                                                                                                    .فلؾخ عذ٣ذح ُِغ٤ٔغ ٝرٌٕٞ ٓقش اُج٤ذ اُزٟ ٣زغغ ُِغ٤ٔغ 
اثٖ اُجِذ/ ثوِْ 
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وجية النظرىذا العدد من اختيار  ·  :ٝعُٜخ ٗظش 
 .فتحى العدل/ االستاذ 

 

 

:   سًٖ اُش٣بمخ

 2016الزمالك تطال لكأس مصر   

 
  

ْصو َادي انصيانك َظٍسِ األْهً بثالثت اْداف 
يمابم ْدف ٔحٍد فً َٓائً كؤض يصس، نٍتٕج 

 . بهمب انبطٕنت نهًسة انسابعت عهى انتٕانً

ٔتمدو انصيانكأٌت أٔال عبس انالعب باسى 
 يٍ عًس انهماء، لبم 20يسسً عُد اندلٍمت 

أٌ ٌضٍف يسسً َفسّ انٓدف انثاًَ نفسٌمّ 
يٍ عاليت انجصاء، بعد ذنك بؤزبع دلائك 

زفض األْالٌٔت االستسالو، ٔلهصٕا انفازق عبس 
 يٍ 33انالعب عبدهللا انسعٍد عُد اندلٍمت 

زكهت جصاء، نٍُتًٓ انشٕط االٔل بتمدو انصيانك 
ٔفً انشٕط انثاًَ، .بٓدفٍٍ يمابم ْدف ٔحٍد

دخم أبُاء انمهعت انحًساء ٔانبٍضاء بطًٕح 
حسى انهماء يبكسا ٔتجُب انًفاجآث، نٍُجحٕا 

، عبس 59بتسجٍم انٓدف انثانث عُد اندلٍمت 
انالعب يصطفى فتحً، ٔتُتًٓ انًبازاة 

بتفٕق انصيانك بثالثت اْداف يمابم ْدف ٔحٍد 
ٔبٓرا انفٕش، حمك انصيانك نمبّ انسابع  .نألْهً

عهى انتٕانً فً كؤض يصس، يحمما برنك 
إَجاا جدٌدا ٌسجم باسى انفسٌك انًصسي 
 . انعسٌك، فً تازٌخ كسة انمدو ببالد انفساعُت

كيم"إعداد كابتن 
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 :        ركه األدب 
                          أأرحُل قثلك أم ترحليه

 
 

هـ، 1429 مخاطباً زوجته و رفٌقة دربه و هو على مشارف التسعٌن، عام كتبها الشاعر الكبٌر عبدهللا بن إدرٌس   
، لٌس ذلك لجودتها الفنٌة فقط، بل لما هو أهم و أجود من ذلك،«قصٌدة العام»و كانت بشهادة عدد من النّقاد   

:و جدانٌاً فً بٌبة الشاعرأما شاعرها ابن إدرٌس فٌقول عنها  و هو موضوعها غٌر المسبوق  
حصل بٌنً و بٌن زوجتً أم عبدالعزٌز توافق فً المرض، كل مّنا صار عنده الضعف الصحً،  »  

 «و ال ندري من سٌرحل أوالً ،فخرجت هذه القصٌدة
 

 ُ  َ لِك    أأأْر َ لٌن  أأْر    َقبْر          َتأْر

 
                 ُ  َ لِك    أأأْر َ لٌن  أأْر    َقبْر سً     َت ُأ ُ         َتأْر                                          َت ُأبٌن   أأْر  َشمْر
َبتُّ               نْر ٌَ     ال زٌن الفأاق    نسلك دأ           ج د من     ما بٌننا  
   الٌاسمٌن      نف ة      تؤأجه          من أبٌع  شاقنا  ما   ٌذب                 
 مستكٌن  فً الثأى على مأقٍد           اببًال  األسى   تسك  س                  
تُ                 ٍح بأاها   فٌا  زن         الأ ٌ   بادئ هذا  ففن ُكنْر   ال نٌن   ُأ ْر
 الطعٌن    لفؤادي     فجعة  فٌا        إن ُكنِت من قد ط اها المدى               
 البنٌن   بصبح  ٌا سعدنا             لقد ُكنِت لً سعد هذا ال ج د               
 السنٌن   بامتداد    كنزنا   هأ           ُهُأ الذخأ د ماًال بهذي ال ٌاة              
كدٌأ بعض  ٌن     شابها   إن           ال ٌاة  طأٌق  سلكنا س ٌا               
 األمٌن    الأفٌق  كذاك   أنِت            الأفٌق ال فً   نعأ لقدُكنتُ               
أصٌن   عقٍ      دٌٍن    خدٌنة          لك ال مد ٌا أ  أن ص تها              
 الٌمٌن    انثٌا   فً    ت بطنً        تسابقنً فً اصطناع الجمٌ               
ة من                المتقٌن      سنا   من   ٌا نف ة         س ا  أهٌف  فٌا زخَّ
 تشهدٌن    أنت على صدق ذا         قأٌّ        أٌّ    ٌاتً بد نك               
  أكأأ األكأمٌن   إلى   أ ٌبًال          م غب    سامأنا     ٌنفض              
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  اُؾظ ك٢ اإلعالّ    كش٣نخُ      :ٝاؽخ اإل ٣ٔبٕ 

      
ٓ٘بعي اُؾظ، ٝٛٞ ٝاعت  ٓؼ٤٘خ رغ٠ٔ هوٞط ك٢ ٓٞعْ ٓخقـ ٖٓ ًَ ػبّ، ُٝٚ ٌٓخ أُغ٤ِٖٔ ئ٠ُ ٓذ٣٘خ ؽظ ٛٞ اُؾظ ك٢ اإلعالّ

ث٢٘ اإلعالّ ػ٠ِ  » :ٓؾٔذ ُوٍٞ اُ٘ج٢ أسًبٕ اإلعالّ، ٝٛٞ اُشًٖ اُخبٓظ ٖٓ .ُٔشح ٝاؽذح ك٢ اُؼٔش ٌَُ ثبُؾ هبدس ٖٓ أُغ٤ِٖٔ

 ؽٜبدح إٔ ال ئُٚ ئال هللا ٝإٔ ٓؾٔذا سعٍٞ هللا، ٝئهبّ اُقالح، ٝئ٣زبء اُضًبح، ٝفّٞ سٓنبٕ، ٝؽظ اُج٤ذ ٖٓ اعزطبع ئ٤ُٚ عج٤ال: خٔظ

َِّ كَظٍّ   :اُوشإٓ ػ٠ِ ًَ ٓغِْ ثبُؾ هبدس ُٔب رًش ك٢ كشك ػ٤ٖ ٝاُؾظ ًُ  ْٖ ِٓ  َٖ ٍش ٣َأْر٤ِ ِٓ َِّ َمب ًُ َػ٠َِ  َٝ َُْؾظِّ ٣َأْرَُٞى ِسَعباًل  ْٕ ك٢ِ اُ٘ابِط ثِب أَرِّ َٝ

٤نٍ  ِٔ أُؾذدح، صْ اُزٞعٚ  ٓٞاه٤ذ اُؾظ ٖٓ ثبإلؽشاّ ثإٔ ٣وّٞ اُؾبط ر١ اُؾغخ رجذأ ٓ٘بعي اُؾظ ك٢ اُضبٖٓ ٖٓ ؽٜش ،  َػ

٣ّٞ ػشكخ، ثؼذ رُي ٣ش٢ٓ اُؾبط  ُونبء ػشكخ صْ اُزٞعٚ ئ٠ُ ٣ّٞ اُزش٣ٝخ ٓ٘ىِونبء ٤ُوّٞ ثطٞاف اُوذّٝ، صْ اُزٞعٚ ئ٠ُ ٌٓخ ئ٠ُ

٣ٝؼٞد اُؾبط  أ٣بّ اُزؾش٣ن، هٞاف اإلكبمخ، صْ ٣ؼٞد ئ٠ُ ٠٘ٓ ُونبء عٔشح اُؼوجخ اٌُجشٟ، ٣ٝؼٞد اُؾبط ئ٠ُ ٌٓخ ٤ُوّٞ ثـ اُغٔشاد ك٢

٣ٝؼزوذ أُغِٕٔٞ أٗٚ  اُؾظ هوظ د٢٘٣ ٓٞعٞد ٖٓ هجَ اإلعالّ،.ٓشح أخشٟ ئ٠ُ ٌٓخ ٤ُوّٞ ثطٞاف اُٞداع ٝٓـبدسح األٓبًٖ أُوذعخ

ْٕ اَل رُْؾِشْى   :أرجبع ِٓخ اُ٘ج٢ ئثشا٤ْٛ، رًش ك٢ اُوشإٓ اُؾ٤٘ل٤خ ؽؼ٤شح كشمٜب هللا ػ٠ِ أْٓ عبثوخ ٓضَ ُْج٤َِْذ أَ َٕ ا ب ٌَ َٓ  َْ ٤ِٛ ْثَشا ْأَٗب إِلِ ٞا ئِْر ثَ َٝ

ُغٞدِ  ًاِغ اُغُّ اُشُّ َٝ  َٖ ٤ ِٔ ُْوَبئِ ا َٝ  َٖ ِّْٜش ث٤َْز٢َِ ُِِطابئِل٤ِ هَ َٝ ٝإٔ اُ٘بط ًبٗٞ ٣إدٜٝٗب أ٣بّ اُ٘ج٢ ئثشا٤ْٛ ٖٝٓ ثؼذٙ، ٌُْٜ٘ خبُلٞا ثؼل  ،  ث٢ِ َؽ٤ْئًب 

ٝهذ هبّ اُ٘ج٢ ثبُؾظ  .ػٔشٝ ثٖ ُؾ٢ ٝرُي ؽ٤ٖ ظٜشد اُٞص٤٘خ ٝػجبدح األف٘بّ ك٢ اُغض٣شح اُؼشث٤خ ػ٠ِ ٣ذ ٓ٘بعي اُؾظ ٝاثزذػٞا ك٤ٜب،

ًٔب أُو٠  ،«خزٝا ػ٢٘ ٓ٘بعٌٌْ » :ٝك٤ٜب هبّ اُ٘ج٢ ثؼَٔ ٓ٘بعي اُؾظ اُقؾ٤ؾخ، ٝهبٍ ٛـ،10 ٓشح ٝاؽذح كوو ٢ٛ ؽغخ اُٞداع ك٢ ػبّ

٣ٝغت ػ٠ِ أُغِْ إٔ ٣ؾظ  ُِٜغشح، كشك اُؾظ ك٢ اُغ٘خ اُزبعؼخ.اُز٢ أرْ ك٤ٜب هٞاػذ ٝأعبعبد اُذ٣ٖ اإلعال٢ٓ خطجزٚ اُؾ٤ٜشح اُ٘ج٢

٣ب أ٣ٜب  » :إٔ اُ٘ج٢ ٓؾٔذ هبٍ أثٞ ٛش٣شح كارا ؽظ أُغِْ ثؼذ رُي ٓشح أٝ ٓشاد ًبٕ رُي رطٞػب ٓ٘ٚ، كوذ سٟٝ ٓشح ٝاؽذح ك٢ ػٔشٙ،

، كغٌذ اُ٘ج٢، كأػبد "أ٣غت اُؾظ ػ٤ِ٘ب ًَ ػبّ ٓشح ٣ب سعٍٞ هللا؟: "كوبٍ سعَ ٖٓ اُقؾبثخ .«اُ٘بط، هذ كشك ػ٤ٌِْ اُؾظ كؾغٞا

ؽشٝه اُؾظ خٔغخ؛ اُؾشه  .«رس٢ٗٝ ٓب رشًزٌْ » :، صْ هبٍ«ُٞ هِذ ٗؼْ ُٞعجذ، ٝٓب اعزطؼزْ » :اُشعَ عإاُٚ ٓشر٤ٖ، كوبٍ اُ٘ج٢

كال ؽظ ػ٠ِ ٓغٕ٘ٞ ؽز٠ ٣ؾل٠ ٖٓ  اُؼوَ  اُؾشه اُضب٢ٗ.ثٔؼ٠٘ أٗٚ ال ٣غٞص ُـ٤ش أُغ٤ِٖٔ أداء ٓ٘بعي اُؾظ اإلعالّ األٍٝ

أٓب  .أًُِٔٞؾز٠ ٣ؼزن كال ٣غت اُؾظ ػ٠ِ اُؾش٣خ اُؾشه اُشاثغ .٣ؾزِْ ؽز٠ اُقج٢ كال ٣غت اُؾظ ػ٠ِ اُجِٞؽ اُؾشه اُضبُش .ٓشمٚ

اُؾشه اُخبٓظ االعزطبػخ ثٔؼ٠٘ إ اُؾظ ٣غت ػ٠ِ ًَ ؽخـ ٓغِْ هبدس ٝٓغزط٤ؼ٤إٖٓ أُغِٕٔٞ إٔ ُِؾظ ٓ٘بكغ سٝؽ٤خ ًض٤شح 

ٝؽ٤ؼخ، رإد١ ٓ٘بعي اُؾظ ث٘لظ اُطش٣وخ، ٌُٖٝ ٣خزِق اُؾ٤ؼخ ػٖ أَٛ اُغ٘خ  ع٘خ أُخزِلخ، ٖٓ ٝاُطٞائق اإلعال٤ٓخ ٝكنَ ًج٤ش،

اُز٣ٖ  اُقؾبثخ أُؼشٝكخ، ٝثؼل أَٛ اُج٤ذ ٝكن أُؼزوذ اُؾ٤ؼ٢، ٝأمشؽخ ٝهجٞس األئٔخ أُؼق٤ٖٓٞ ٖٓ ٗبؽ٤خ اعزؾجبة ص٣بسح هجٞس
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 (دكزش األؽٞاٍ اُؾخق٤خ)  ثو٤خ فلؾخ

روذ٣ْ هبث٤َ ُِوشثبٕ د٤َُ ػ٠ِ ٝعٞد أفَ اإل٣ٔبٕ ، ٝال د٤َُ ػ٠ِ .

عبء ػٔشإ ثٖ هِؾخ ثٖ ػج٤ذ هللا ئ٠ُ ػ٢ِ سم٢ هللا .أٗٚ ًبٕ ٓ٘بكوبً 

ت ثٚ ػ٢ِ ٝهبٍ ٣ؼ٢٘ )ئ٢ٗ ألسعٞ إٔ ٣غؼ٢ِ٘ هللا ٝأثبى : ػ٘ٚ، كشؽا

ِْٛ : )ٝاُضث٤ش ٖٓٔ هبٍ ك٤ْٜ (هِؾخ اُز١ ؽبسثٚ ب ك٢ِ ُفُذِٝس َٓ ََٗضْػَ٘ب  َٝ

 َٖ زَوَبث٤ِِِ ُّٓ اٗبً َػ٠َِ ُعُشٍس  َٞ ٍَّ ئِْخ ْٖ ِؿ ٣ٔش اُوشإٓ ػ٠ِ (.اُؾغش( ){47}ِّٓ

 (كَوَزََُِٚ ): ٓؾٜذ اُوزَ عش٣ؼبً دٕٝ ئثطبء ٝال رلق٤َ ٝال رط٣َٞ

، كٖٔ اُغذ٣ش ػذّ اُزش٤ًض ك٢ اُغشد ػ٠ِ ُؾظخ (30:أُبئذح)

اُؼجشح ٢ٛ .اُنؼق ثزلق٤َ هذ ٣لن٢ ئ٠ُ أُؾبًبح أٝ اإلؿشاء

خغش أخبٙ، ٝأعشرٚ، ٝئٗغب٤ٗزٚ، : اُخغبسح اُ٘بعٔخ ػٖ اُوزَ

ٝعؼبدرٚ، ٝآخشرٚ، خغش ربس٣خٚ ٝفبس ٓضبالً ٣ُز٠ِ ئ٠ُ ٣ّٞ اُو٤بٓخ، 

اُؼالهخ ث٤ٖ اإلخٞح ك٢ األعشح .ٝٗٔٞرعبً ٣ؾززٟ ك٢ اُؾش ٝاُوط٤ؼخ

اُٞاؽذح رًٞساً ٝئٗبصبً ٣غت إٔ رٌٕٞ هبئٔخ ػ٠ِ اُؾت ٝاالؽزنبٕ ، 

ٝاالٗغغبّ ٝاإل٣ضبس، ٝاالؽزشاّ أُزجبدٍ ٝاُزلبْٛ ، ٝٓشاػبح ؽن 

اُٞاُذ٣ٖ ، ٝاُؼلٞ ٝاُزغبٓؼ ك٢ ؽبٍ ؽذٝس ٓؾٌالد ٝؽِٜب ثبُقجش 

ٝاُؾِْ ٝاُز٘بصٍ ٝرغبٝص اُؾظٞظ اُ٘لغ٤خ، ٝاُزغب٢ٓ ػٖ 

٣غؼ٘ب ع٤ٔؼبً، ٤ُٝظ ػ٤ِ٘ب إٔ ٌٗضش ٖٓ " ؽنٖ اُٞاُذ٣ٖ."األٗب٤ٗخ

أ٣ّ٘ب ٣ؼزٕ٘ٞ ثٚ ٣ٝؾجٞٗٚ أًضش، ٓأدثخ اُطؼبّ اُز٢ ٗزؾِّن : اُؾٌٟٞ

ؽُٜٞب، أُ٘ضٍ اُز١ اؽزلع ثزًش٣بد اُطلُٞخ، اُغ٤٘بد، أُؼجش اُز١ 

ؽبالد اُؼقج٤خ أٝ اُؾغبع٤خ أٝ .، أُق٤ش(اُشؽْ)عٌِ٘بٙ ع٤ٔؼبً 

هللّاُ )اُزٞرش ٣غت إٔ رؼبُظ ثـ َٝ ِٖ اُ٘ابِط  َٖ َػ َُْؼبك٤ِ ا َٝ ـ٤َْعَ  ُْ َٖ ا ٤ ِٔ بِظ ٌَ ُْ ا َٝ

 َٖ ْؾِغ٤ِ٘ ُٔ ُْ اُؼالهخ ث٤ٖ أُز٘بكغ٤ٖ ك٢ (.آٍ ػٔشإ( ){134}٣ُِؾتُّ ا

األعٞاء اُقؾ٤خ ٢ٛ رغبثن ثبُخ٤شاد، ٝر٘بكظ ك٢ اُطبػبد دٕٝ 

رجبؿل أٝ رؾبعذ أٝ اعزغالّ ُ٘ضػبد اُ٘لٞط أُش٣نخ، كشؿ 

اُؾ٤بح رغؼ٘ب ع٤ٔؼبً كِٔبرا ٗزذاكغ؟ ُٔبرا ٗؼزوذ إٔ ٗغبؽ٘ب ٛٞ ك٢ 

 رو٣ٞل ٗغبػ ا٥خش٣ٖ؟ 

؟ هبث٤َ ٝٛبث٤َ أٗٔٞرعبٕ ثؾش٣بٕ أ٣ٜٔب رؾت إٔ رٌٕٞ 

  اًشا٠ٓ ٗغْ/ اػذاد ّ 

 : ُِي ٣ب ع٤ذر٢

 هِت اُشعَ ك٢ ٓؼذرٚ             
  

ٝفذهٞا إٔ ٛ٘بى آشأح ..ال رقذهٞا إٔ ٛ٘بى آشأح ثال هِت 

أٓب اُؾو٤وخ ك٢ٜ إٔ أُشأح ُْ رخِن اال ٤ُؾجٜب ..رؼجش ثٌَ هِت 

اُشعَ ٝال ٣ذسى عشٛب أثذا، كَٜ ٢ٛ ُـض ؿبٓل ؟ أّ ٢ٛ ؽوب 

ٓخِٞم ٓز٘بهل ؟ أّ أٜٗب ٓؾشٝع رن٤َِ ٝئؿٞاء رزقشف 

٣وٍٞ !ًؾخـ أؽٍٞ كز٘ظش ا٠ُ ا٤ٔ٤ُٖ ؽ٤٘ٔب رغ٤ش ا٠ُ ا٤ُغبس 

كَٜ ؽوب هِٞة " ك٢ هِت ًَ آشأح ػجذ ٝهبؿ٤خ " ٤ٗزؾٚ 

اُ٘غبء أثٞاة ٓلبرؾ٤ٜب ك٢ أ٣ذ١ اُشعبٍ ٝؽذْٛ ؟ارا آزٌِٞٛب 

ٌِٓٞا فبؽجزٚ ػجذٙ ٓط٤ؼخ ٝئرا كؾِٞا ك٢ رُي اٗزلل اُطبؿ٤خ 

كل٤ٔب رخزِق ..٣جذٝ ٛزا فؾ٤ؾب ا٠ُ ؽذ ٓب!ك٢ هِت االٗض٠ 

ٓذاخَ أُشأح ثبخزالف هج٤ؼزٜب ٝرش٤ًجزٜب اُ٘لغ٤خ، رجذٝ ٛ٘بى 

ػ٠ِ .. آشأح ٓؾبكظخ رـِن ثبثب ؽذ٣ذ٣ب ٌُٜ٘ب رزشًٚ ٓٞاسثب

ٗو٤ل أُشأح أُ٘لزؾخ اٝ أُزؾشسح اُز٢ رـِن أثٞاثٜب ٌُٜ٘ب ال 

أٓب أُشأح أُِز٣ٞخ ثال .. ر٘غ٠ إٔ رذٍ اُشعَ ػ٠ِ ٓلبر٤ؾٚ 

ٓجذأ أُذسًخ ُِؼجزٚ ٓؼٜب كاٜٗب رزشى اُشعَ ٣ذٝس الٛضب ٝساء 

ٓ٘لز ك٢ أثٞاثٜب اُُِٞج٤خ ًِؼجخ ٓزبٛبد اُضؼبث٤ٖ ٤ُوطغ أؽٞاهب 

رِي .. ًبٕ ٣ٌٖٔ اخزقبسٛب ثخطٞح ٣ٝجو٠ ٛ٘بى آشأح ثال هِت

ٓغُٜٞخ اُؼ٘ٞإ ٝثال أثٞاة، اُز٢ أؿِوذ هِجٜب ك٢ ٝعٚ سعَ 

هِت االٗض٠ ارٕ ًض٤ش األثٞاة ٝأُلبر٤ؼ .ُٖ رؾجٚ أثذا ٜٓٔب كؼَ 

اال أٗٚ ك٢ ٓوبثَ ٛزٙ اُلِغلخ اُز٢ ٣زج٘بٛب اُشعَ ك٢ ..ٝاألهلبٍ 

ٓطبسدح أٗضبٙ سام٤ب، ًٕٞ اُؾت ُإُإح ال ٣ؾقَ ػ٤ِٜب اال 

اُـٞاؿ أُبٛش ٗغذ إٔ هِت اُشعَ ٣ٞفق ثأٗٚ هِت هلَ ًج٤ش، 

ٗوٍٞ إٔ هِجٚ ك٢ ٓؼذرٚ ارٕ .. ٝئرا ٓب رخ٠ِ ػٖ ٛزٙ اُطلُٞخ

٣غٞع كزغٞع ٓؼٚ أػقبثٚ، سثٔب ُٜزا دسع٘ب ػ٠ِ اُوٍٞ أٗٚ !

٤ُظ ٖٓ اُزًبء أثذا إٔ رطِت أُشأح ؽ٤ئب ٖٓ صٝعٜب ٝٓؼذرٚ 

ٛزا اُوِت اُز١ ٣لزؼ ٓغ آزالء أُؼذٙ !صْ ٝهِجٚ ٓـِن .. خب٤ُٚ

ٗغزط٤غ إ ٗذَُ ػ٠ِ رُي !دٕٝ اُؾبعخ ا٠ُ أثٞاة أٝ ٓلبر٤ؼ

ثزِي اُغشائْ اُز٢ رؾذس ك٢ ؽٜش سٓنبٕ ٣ٌٕٝٞ اُشعَ ثطِٜب 

ثال ٓ٘بصع ػ٘ذٓب ٣زؼِن أُٞمٞع ثلطٞسٙ ٝٛٞ عبئغ ٝاُغجت 

اُغٔجٞعٚ أُؾؾ٤خ ثبُِؾْ أٝ ؽٞسثخ اُؼذط ٓضال أٝ ٝرأخش 

رأِٓٞا كوو ًْ ٢ٛ أُشأح !اُضٝعخ ك٢ اػذاد أُبئذٙ اُؾ٤ٜخ 

 ًْٝ ٛٞ اُشعَ ثغ٤و َٝٓٔ.. ٓؼوذٙ ٝٓض٤شٙ 

 

 ؽ٘بٕ ثذ٣غ/ثوِْ
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                          (30)              أٛشآبد اُغ٤ضح                      :ٓقشاُز٠ ال ٣ؼشكٜب أُقش٣ٕٞ

           

واألهرام هً .ومنقرع خفرع خوفو، هً م و.  ق2550 و 2480 قرنا قبل المٌالد، ما بٌن 25بنٌت قبل حوالً .  هضبة الجٌزة تقع على أهرام الجٌزة

تطورت  .مصر القدٌمة مقابر ملكٌة كل منها ٌحمل اسم الملك الذي بناه وتم دفنه فٌه، والبناء الهرمً هنا هو مرحلة من مراحل تطور عمارة المقابر فً

أن  خوفو واستطاع المهندس همٌونو مهندس الملك. األسرة الثالثة فً زوسر لتأخذ شكل الهرم المدرج على ٌد المهندس اٌمحوتب وزٌر الفرعون و الملك

ًّ المثالى وقام بتشٌٌد هرم خوفو بالجٌزة على مساحة  أما عن فكرة الهرم تحدًٌدا فقد ارتبط . فداًنا وتبع ذلك هرما خفرع ومنقرع13ٌنجز الشكل الهرم

الشكل الهرمً لدٌهم بفكرة نشأة الكون واعتقدوا كذلك طبًقا لبعض كتاباتهم و نصوصهم الدٌنٌة أن الهرم وسٌله تساعد روح المتوفى فً الوصول إلى 

نرى أٌضا الشكل الهرمً أعلى المسالت و بعض المقابر الصغٌرة لألفراد فً جنوب مصر، حتى عندما فكر ملوك الدولة الحدٌثة . السماء مع المعبود رع 

فً بناء مقابرهم فً البر الغربً فً وادي الملوك و نقرها فً باطن الجبل لحماٌتها من السرقة لم ٌتخلوا عن الشكل الهرمً و الذي كان ممثل فً قمة 

 .الجبل نفسه و بشكل طبٌعً

استغرق بناء      

قطعت الحجارة التً استخدمت فً بناء الهرم األكبر من . الهرم األكبر ما ٌقرب من عشرٌن عاًما و بناء الممرات و األجزاء السفلٌه من الهرم عشرة أعوام

المنطقة المحٌطة بالهرم و حجارة الكساء الخارجً من منطقه جبل طره و الحجارة الجرانٌتٌه المستخدمة فً الغرف الداخلٌة من محاجر أسوان و كانوا 

كانت الحجارة تقطع و تفصل عن بعضها عن طرٌق عمل فتحات على . ٌأتوا بها عن طرٌق نهر النٌل الذي كان ٌصل إلى منطقة الهرم فً ذلك الوقت

مسافات متقاربة فً قطعة الحجارة المراد قطعها ثم ٌتم دق بعض األوتاد الخشبٌة فٌها والطرق علٌها مع وضع الماء علٌها، و كلما تشرب الخشب بالماء 

. ازداد حجمه داخل قطعه الحجر ومع استمرار الطرق علٌها تنفصل عن بعضها ثم ٌتم تهذٌبها وصقلها باستخدام نوع حجر أقوى مثل الجرانٌت أو الدٌورٌت

استخدم المصرٌون القدماء طرٌق رملً لبناء األهرامات حٌث توضع قطع الحجارة على زحافات خشبٌة أسفلها جذوع النخل المستدٌرة تعمل كالعجالت وٌتم 

سحب الزحافات بالحبال و الثٌران مع رش الماء على الرمال لتسهل عملٌه السحب، و كلما زاد االرتفاع زادوا فً الرمال حتى قمة الهرم ثم ٌتم كساء الهرم 

ا ًٌ ٌعتقد كثٌر من الناس أن عظمة الهرم تكمن فً طرٌقة بنابه، وفً الواقع، إن لحدٌثهم   .بالحجر الجٌري األملس من أعلى إلى أسفل و إزاله الرمال تدرٌج

هذا جانًبا من الصحة، فالهرم األكبر على سبٌل المثال عبارة عن جبل صناعً ٌزن ستة مالٌٌن وخمسمابة ألف طن، ومكون من أحجار ٌزن كل منها اثنً 

ا تقرًٌبا، وهذه األحجار محكمة الرصف والضبط إلى حد نصف الملٌمتر، وهذا بالفعل ٌستحق كامل اإلعجاب بالحضارة المصرٌة القدٌمة ولكن . عشر طًنّ

ًش٣ْ اثٞاُؼضائْ/ عِغخ ٖٓ ئػذاد  د          . األمر أكبر من ذلك بكثٌر، فالهرم هو أحد أكبر األلغاز التً واجهت البشرٌة منذ مطلع الحضارة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B6%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B6%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B6%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85_%D8%AE%D9%81%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85_%D8%AE%D9%81%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85_%D8%AE%D9%81%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85_%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85_%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85_%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B3%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B3%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B3%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%81%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%81%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%81%D9%88
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  : اُشأٟ ا٥خش

   
  : صدق أو ال تصدق*

. أراد أن ٌشترى منى شٌبا وتوافقنا على البٌع والثمن 
ذهبنا إلى البنك الذى به حسابه وحسابى لٌودع الثمن نقدا 

أخبرنى موظف البنك أنه تم اإلٌداع ووقعت . فى حسابى 
  . فى حضوره عقد البٌع

بعد ٌومٌن اتصل بى المشترى لٌخبرنى أنه أخطأ وأودع 
الثمن فى حسابه هو ال فى حسابى أنا ، ولم أكتشف ذلك 

قلت له افعل ما ٌملٌه . وأننى بعت مجانا وهو اشترى 
فى الٌوم التالى ذهب الى البنك ورد لى ما  . علٌك ضمٌرك

  . وأرسل لى رسالة اعتذار . استحق من مال
 فٌا عجبا على زمن مازال الشرفاء فٌه ٌمرحون طلقاء

 
  تخلقوا بأخالق هللا*

  ال ٌغفر هللا للمنافقٌن أبدا
السارقون ومرتكبو الذنوب والمعاصى أهون من 

  المنافقٌن ،
 من هم ؟ الذٌن ٌقولون ماال ٌفعلون وٌفعلون ما ٌؤمرون

 حتى من الشٌطان
 
لحكومة تفكر فى مشروع قانون بفرض رسوم على ا*

 العاملٌن بالخارج
سبق أن قضت المحكمة الدستورٌة العلٌا : للتذكرة فقط 

  بعدم دستورٌة فرض ضرٌبة على العاملٌن بالخارج
 
 بعد االشكاالت التى رفعتها هٌبة قضاٌا الدولة أمام*

  وطلب وقف التنفٌذ أمام اإلدارٌة العلٌاالقضاء اإلدارى
ومنازعة التنفٌذ أمام الدستورٌة فى حكم تٌران وصنافٌر 

 ثم البٌان الصادر عن الهٌبة 
قلم  )وجبت العودة إلى التسمٌة القدٌمة للهٌبة وهى 

 فهذا توصٌف عملها الحقٌقى (قضاٌا الحكومة 
 

أُغزؾبس ٗٞس كشؽبد /ثوِْ 
 

!   مٌن اللً عاٌز ٌولعها؟:ٗبكزح أُؼبسمخ
ال أػشف دهخ ٓب ُٗؾش ثؾإٔ كشك سعّٞ عذ٣ذح ػ٠ِ أُقش٤٣ٖ 

كٔب ػِٔزُٚ ٣و٤ً٘ب إٔ اُؾٌٞٓخ روذٓذ .. ُقبُؼ ف٘ذٝم سػب٣خ اُونبح

، ثاٗؾبء 1981 ُغ٘خ 35ُِجشُٔبٕ ثزؼذ٣َ أؽٌبّ اُوبٕٗٞ سهْ 

ف٘ذٝم رؾغ٤ٖ خذٓبد اُشػب٣خ اُقؾ٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ ألػنبء ٤ٛئخ 

٣ُلشك رؾق٤َ ٓجبُؾ ٓب٤ُخ ئمبك٤خ ٖٓ .. اُؾشهخ ٝأعشْٛ

أٓب ٓٞمٞع .. أُٞاه٤ٖ٘ ٓوبثَ ًَ خذٓخ روذٜٓب ُْٜ اُؾشهخ

اُونبح كاٗٚ ٓزٞارش ثؾٌَ عؼَ اُجؼل ٣زؼبَٓ ٓؼٚ ثٞفلٚ ؽو٤وخ 

اُطجوخ "رؾ٤ش ئ٠ُ إٔ .. أُوزشؽخ" اُغجب٣خ"ٛزٙ . ٤ُٝظ ؽبئؼخ

..  30ٞ٤ٗٞ٣، ٝأُغزل٤ذح ٖٓ اٗزقبس اُوٟٞ األ٤٘ٓخ ثؼذ "أُزشكخ

٢ٛ هجوخ ٓؼضُٝخ رؼ٤ؼ ؽ٤برٜب ٓ٘لقِخ ػٖ ؽ٤بح أُقش٤٣ٖ، 

ئؽ٘ب ؽؼت ٝئٗزْ "ُزإفَ ك٢ اُٞعذإ اُؼبّ، أؿ٤٘خ ػ٢ِ اُؾغبس 

ثؼل اُؼ٤٘بد ٖٓ رِي اُطجوخ اُز٢ رظٜش ػ٠ِ اُلنبئ٤بد، ". ؽؼت

روذّ ُـخ ال رزشى ُِٔشاهت كشفخ اُزلِذ ٖٓ ٛزا اإلؽغبط اُؼبّ أٝ 

ثَ ر٘وَ ئ٤ُي ٗضػخ اُزؼب٢ُ ٝاُز٤ٔض، ٝرٞه٤ٖ .. رجش٣شٙ أٝ رلٜٔٚ

كٌشح إٔ اُؾؼت ال كبئذح ُٚ ئال ًٔقذس ُؼِق خ٤ٍٞ اُغ٘ذ، أُزٞاسس 

ك٢ٜ رغزجطٖ ئؽغبعٜب اُؼب٢ُ .. ٖٓ أ٣بّ ؽٌْ أُٔب٤ُي ٝٓؾٔذ ػ٢ِ

ٝإٔ ٣زؾٍٞ ".. ٝاُذُغ"ثأٜٗب اُطجوخ اُٞؽ٤ذح اُز٢ رغزؾن اُزذ٤َُ 

أعغبد " رذ٤ُي"اُؾؼت ئ٠ُ ٓب ٣ؾجٚ أٗذ٣خ أُغبط ال ؽـَ ُٚ ئال 

ُٖ ٗزؾذس ٛ٘ب، ػٖ ٛزا اُلٌش اٌُغٍٞ . أُذ٤ُِٖ ٝأُزشك٤ٖ ٜٓ٘ب

ٝاالرٌب٢ُ ٝاُزغ٢ُٞ، ؿ٤ش اُوبدس ػ٠ِ اإلثذاع ٝاُخ٤بٍ، ك٤شًٖ ئ٠ُ 

ا٢ُِ ص١ "ػ٠ِ ًَ ػبثش عج٤َ، ٣ٞهؼٚ ؽظٚ " اإلربٝاد"كشك 

ٖٓ ٓإعغخ سع٤ٔخ ؽـِزٜب " خذٓخ"ك٢ هجنخ اُؾبعخ ئ٠ُ " اُضكذ

ػٖ ظبٛشح ال ٣ٌٖٔ إٔ رغذٛب ك٢ .. ٝئٗٔب ٗزٌِْ.. ٢ٛ خذٓخ اُ٘بط

ؽ٤ٖ رلٌش ك٢ إٔ .. أ٣خ دُٝخ رؾزشّ ؽؼجٜب ٝرؼَٔ ُٚ أُق ؽغبة

َ ؽؼجٜب اُلو٤ش ٝاُجبئظ، كبرٞسح ػالط ٝرذ٤ُغ ٝرذ٤َُ كئخ ٓؼ٤٘خ  ّٔ رؾ

ٝال ٣ٌل٤ٜب عخبؤٛب ٓؼْٜ، ئ٠ُ ؽذ إٔ رشكل ثؼل .. ٖٓ ٓٞظل٤ٜب

أُإعغبد ًزبث٤ب ٝسع٤ٔب، إٔ ٣طِغ ٓ٘ذٝثٞ أُشًض١ ُِٔؾبعجبد 

اُؼب٤ِٖٓ " اُغبدح اُجٌٞاد"ٝٓشاهجٞ ٝصاسح أُب٤ُخ، ػ٠ِ ٓشرجبد 

ُْ ٣ؾذس ٓضِٚ ك٢ .. ك٤ٜب، ك٢ رؾٍذ ؿ٤ش ٓغجٞم ُِوبٕٗٞ ُِٝذعزٞس

٣ٝجو٠ إٔ ٗؾ٤ش ٛ٘ب ئ٠ُ ! ربس٣خ ٓقش، ال هجَ أُِي كبسٝم ٝال ثؼذٙ

إٔ أفؾبة ٛزٙ االهزشاػ، ئٓب أْٜٗ هبدٕٓٞ ٖٓ ثالد أخشٟ ال رؼشف 

ػٖ ظشٝف ٓقش اُؾب٤ُخ ؽ٤ئًب أٝ رؼ٤ؼ ك٢ ؿ٤جٞثخ اُزشف ثؼ٤ًذا ػٖ 

ٝرؼغَ ثبُخشٝط ".. ػب٣ضح رُٞؼٜب"ٝئٓب .. ٗجل اُؾبسع اُؾو٤و٢

ال ٣ٌٖٔ ثؾبٍ . أُجٌش ُِ٘ظبّ اُؾب٢ُ، ئ٠ُ ؽ٤ش خشط ٓجبسى ٝٓشع٢

ك٤ٔب ُْ ٣ـبدس اُوبٛشح .. رقٞس إٔ ػبهاًل ٛٞ فبؽت ٛزا االهزشاػ

ٓٞظلٞ ف٘ذٝم اُ٘وذ اُذ٢ُٝ، ٝٓب ٣٘زظش أُقش٤٣ٖ ـ ثؼذ هشك اُـ 

هشٕ " ٤ِٓبس دٝالس ـ ٖٓ ثإط ٝػٞص ٝأ٣بّ أعٞد ٖٓ 12

   :!"اُخشٝة

 (جرٌدة المصرٌون)محمود سلطان / بقلم
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                                                                                      ((360كممة السر  ))                     :هن٤خ ُِٔ٘بهؾخ

 

 
 

 (( 360وٍّخ اٌسش  ))رفجش ِفبجبح فٟ وزبة ِزوشارٙب .....١٘السٜ و١ٍٕزْٛ ٘زٖ اٌؼجٛص اٌشّطبء 

ٚفجأٖ لبِذ  دخٍٕب اٌذشة اٌؼشال١ٗ ٚا١ٌٍج١ٗ ٚاٌسٛس٠ٗ ٚوً شئ وبْ ػٍٝ ِب ٠شاَ ٚج١ذ جذا:اٌّطشٚح ِؤخشاً ثأِش٠ىب لبٌذ 

وٕب ػٍٝ ارفبق ِغ اخٛاْ ِصش ػٍٝ اػالْ اٌذٌٚٗ . سبػٗ 72 فٝ ِصش ٚوً شئ رغ١ش فٝ خالي 7 / 3 - 6 / 30ثٛسٖ 

ٚفزخ اٌذذٚد ِغ ١ٌج١ب  دال٠ت ٚشالر١ٓ اٌٝ اٌسٛداْ االسال١ِٗ فٝ س١ٕبء ٚاػطبئٙب ٌذّبط ٚجضء ألسشائ١ً ٌذّب٠زٙب ٚأضّبَ

ٚوٕب ٕٔزظش االػالْ ٌىٝ ٔؼزشف ٔذٓ ٚاٚسٚثب ثٙب  5  /2013/7ِٓ ٔبد١ٗ اٌسٍَٛ رُ االرفبق ػٍٝ اػالْ اٌذٌٚٗ االسال١ِٗ ٠َٛ 

االِش٠ىٝ ِغ ِصش   دٌٚٗ فٝ اٌؼبٌُ ِٓ اجً ششح اٌٛضغ112وٕذ لذ صسد : -سٞ ١٘الٚرمٛي                          ....فٛسا 

وً شئ وسش اِبَ ..ٚفجبٖ رذطُ وً شئ   . ٚرُ االرفبق ِغ ثؼض االصذلبء ثبالػزشاف ثبٌذٌٚٗ االسال١ِٗ دبي اػالٔٙب فٛسا

. فىشٔب فٝ اسزخذاَ اٌمٖٛ ٌٚىٓ ِصش ١ٌسذ سٛس٠ب اٚ ١ٌج١ب   !!شئ ِٙـــــٛي دــــــذس ..اػ١ٕٕب ثذْٚ سبثك أزاس 

ٚػٕذِب رذشوٕب ثؼذد ِٓ لطغ االسطٛي االِش٠ىٝ ٔبد١ٗ  ج١ش ِصش لٜٛ ٌٍغب٠ٗ ٚشؼت ِصش ٌٓ ٠زشن ج١شٗ ٚدذٖ اثذا

ثبدذس االسٍذخ ٚاٌشصذ ح   ٚ٘ٝ ِجٙض21االسىٕذس٠خ رُ سصذٔب ِٓ لجً سشة غٛاصبد دذ٠ثخ جذا ٠طٍك ػ١ٍٙب رئبة اٌجذش 

 اٌشٚس١خ اٌمذ٠ّخ ،،،،، 21ٚػٕذِب دبٌٕٚب االلزشاة ِٓ لجبٌخ اٌجذش االدّش فٛجئٕب ثسشة طبئشاد ١ِج  ٚاٌززجغ

اصداد اٌزفبف اٌشؼت . ٌٚىٓ االغشة اْ ساداسرٕب ٌُ رىزشفٙب ِٓ ا٠ٓ ارذ ٚا٠ٓ ر٘جذ ثؼذ رٌه ففضٍٕب اٌشجٛع ِشح اخشٜ

و١ف ٔزؼبًِ  اٌّصشٜ ِغ ج١شٗ ٚرذشوذ اٌص١ٓ ٚسٚس١ب سافض١ٓ ٘زا اٌٛضغ ٚرُ سجٛع لطغ االسطٛي ٚاٌٝ االْ الٔؼشف

ارا اسزخذِٕب اٌمٖٛ ضذ ِصش خسشٔب ،،،،،ٚارا رشوٕب ِصش خسشٔب شئ فٝ غب٠ٗ : -ٚرمٛي ١٘السٜ . ِغ ِصش ٚج١شٙب 

اٌصؼٛثٗ ،،،، 

ِصش ٘ٝ لٍت اٌؼبٌُ اٌؼشثٝ ٚاالسالِٝ ِٚٓ خالي س١طشرٕب ػ١ٍٙب ِٓ خالي االخٛاْ ػٓ طش٠ك ِب٠سّٝ اٌذٌٚخ االسال١ِخ 

ٚرمس١ّٙب وبْ ثؼذ رٌه اٌزٛجٗ ٌذٚي اٌخ١ٍخ ٚوبٔذ اٚي دٌٚخ ١ِٙأح اٌى٠ٛذ ػٓ طش٠ك اػٛإٔب ٕ٘بن ِٓ االخٛاْ فبٌسؼٛد٠خ ثُ 

االِبساد ٚاٌجذش٠ٓ ٚػّبْ ٚثؼذ رٌه ٠ؼبد رمس١ُ إٌّطمخ اٌؼشث١خ ثبٌىبًِ ثّب رشٍّٗ ثم١خ اٌذٚي اٌؼشث١خ ٚدٚي اٌّغشة اٌؼشثٝ 

              . ٚرصجخ اٌس١طشح ٌٕب ثبٌىبًِ خبصخ ػٍٝ ِٕبثغ إٌفظ ٚإٌّبفز اٌجذش٠خ ٚارا وبْ ٕ٘بن ثؼض االخزالف ث١ُٕٙ فبٌٛضغ ٠زغ١ش 

٣بس٣ذ ًَ ٝاؽذ ٣وشا ٓب ًزجزٚ ٛالس١ ٤٘٤ًِزٕٞ ٣ٝؾ٤ش ػِؾبٕ اُ٘بط رؼشف ٓبرا كؼَ اُغ٤ؼ أُقش١ ٝهبدرٚ ُؾٔب٣ٚ ٓقش 

                                                                                            ٝاالٓخ اُؼشث٤خ

 أُقش١ اك٘ذٟ/ اػذاد   

https://www.facebook.com/logateldad/photos/a.614471341915456.1073741826.614455655250358/1382584818437434/?type=3
https://www.facebook.com/logateldad/photos/a.614471341915456.1073741826.614455655250358/1382584818437434/?type=3
https://www.facebook.com/logateldad/photos/a.614471341915456.1073741826.614455655250358/1382584818437434/?type=3
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 ٤ُغذ فذكخ” ٓقش“            :ركن المصريين فى الخارج

                                                   ثوِْ اٌُبرت اُقؾل٠ اُغؼٞدٟ ػالء ٓؾنش.. ٤ُغذ فذكخ ” ٓقش ”   ًِٔبد                   
.. …٤ُغذ فذكخ إٔ رٌٕٞ ٓقش أٍٝ دُٝخ ػ٠ِ ًًٞت األسك ٓ٘ز االف اُغ٤ٖ٘ 

.. ……٤ُغذ فذكخ رأخز اعٜٔب ٓقش ٖٓ اعْ اثٖ ع٤ذٗب ٗٞػ ػ٤ِٚ اُغالّ

٣ٌٕٝٞ اٍٝ ٖٓ ًزت األؽشف ث٤ذٙ ٝأٍٝ ٖٓ كقَ أُالثظ ٤ُِجغٜب اُجؾش .. ٤ُغذ فذكخ إٔ ٣ُٞذ ك٤ٜب ٗج٠ هللا ئدس٣ظ 

. ٤ُغذ فذكخ إٔ ٣طِن اُ٘بط ٓ٘ز كغش اُزبس٣خ ػ٠ِ اُ٘وٞد ٝاألٓٞاٍ ٓقبسٟ ٓؾزن ٖٓ ٓقش

.  ٤ُغذ فذكخ إٔ ٣ؾزشٟ أؽذ أُقش٤٣ٖ ٗج٠ هللا ٣ٞعق ٣ٝؼ٤ؼ ٣ٝٔٞد ك٢ ٓقش

.. …. ٤ُغذ فذكخ إٔ رٌٕٞ ك٤ٜب خضائٖ األسك ٣ٌٕٝٞ ٗج٠ هللا ثٔضبثخ سئ٤ظ اُٞصساء ك٤ٜب

.  ٤ُغذ فذكخ إٔ ٣أر٠ ا٤ُٜب ًَ ث٠٘ ئعشائ٤َ ٝػ٠ِ سأعْٜ ٗج٠ هللا ٣ؼوٞة ٝصٝعزٚ ٝأٝالدٙ

٤ُغذ فذكخ إٔ ٣ُٞذ ك٤ٜب ٣ٌٝجش ك٤ٜب ٗج٠ هللا ٓٞع٠ ٣ٌِٝٔٚ هللا ك٠ اُٞاد أُوذط هٟٞ ٝرٌٕٞ أُشٙ األ٠ُٝ ٝاالخ٤شٙ إٔ ٣قَ فٞد هللا ئ٠ُ 

.  األسك ٣ٝغٔؼٚ ثؾش ك٠ ٓقش

. ٤ُغذ فذكخ إٔ ٣ؾن هللا كجٜب ُ٘ج٠ هللا ٓٞع٠ هش٣ن ك٠ اُجؾش ٤ُ٘وزٙ ٖٝٓ ٓؼٚ ٝك٠ ٗلظ اُٞهذ ٣ِٜي كشػٕٞ ٖٝٓ ٓؼٚ ػ٠ِ ٗلظ اُطش٣ن 

.  ٤ُغذ فذكخ إٔ ٣نشة ك٤ٜب ٗج٠ هللا ٓٞع٠ اُؾغش ك٤خشط ٓ٘ٚ أص٠٘ ػؾش ػ٤ٖ ٖٓ أُبء ٤ُؾشة ًَ كش٣ن ٖٓ ث٠٘ ئعشائ٤َ 

… . ٤ُغذ فذكخ إٔ ٣٘ضٍ هللا ػ٠ِ ث٠٘ ئعشائ٤َ ك٤ٜب أُٖ ٝاُغِٟٞ

 …. ٤ُغذ فذكخ إٔ ر٘ضٍ اُزٞساٙ ػ٠ِ ع٤ذٗب ٓٞع٠ ك٤ٜب
ٓش٣ْ اُز٠ اؽق٘ذ كشعٜب ٓش٣ْ اُز٠ رًشٛب .. ٤ُغذ فذكخ إ رخزبسٛب ٓش٣ْ اث٘خ ػٔشإ ٝٓؼٜب هلِٜب اُشم٤غ ٗج٠ هللا ٝسعُٞٚ ػ٤غ٠ ثٖ ٓش٣ْ 

. اُوشإٓ ٝٓؼٜب آشأح كشػٕٞ ٓضَ ُِز٣ٖ آٓ٘ٞا 

… . ٤ُغذ فذكخ إٔ رظَ ك٤ٜب ٓش٣ْ ٝسعٍٞ هللا ػ٤غ٠ ثٖ ٓش٣ْ عجغ ع٘ٞاد

.  ٤ُغذ فذكخ إٔ ٣غزؼ٤ٖ ٗقبسٟ ٓقش ثبُٔغ٤ِٖٔ ٠ٌُ ٣خِقْٞٛ ٖٓ اؽزالٍ اُشٝٓبٕ اُ٘قبسٟ ٓضِْٜ

.  ٤ُغذ فذكخ إٔ رزًش ٓقش ك٠ اُوشإٓ خٔظ ٓشاد فشاؽخ ٝاُؼذ٣ذ ٖٓ أُشاد رٌٕٞ ئؽبسح ئ٠ُ ٓقش

. ٤ُغذ فذكخ إٔ رٌٕٞ ٓقش٣ٚ أٓ٘ب ٛبعش صٝعخ ٗج٠ ٝخ٤َِ هللا ع٤ذٗب ئثشا٤ْٛ 

.  ٤ُغذ فذكخ إٔ ٣وٍٞ سعٍٞ هللا ػٖ ٓقش اعزٞفٞا ثأِٜٛب خ٤ش

. ٤ُغذ فذكخ إٔ ٣وٍٞ ػٔش ثٖ اُؼبؿ ئٕ آبسح ٓقش رؼذٍ ًَ ثبه٠ دُٝخ اُخالكٚ

.  ٤ُغذ فذكخ إٔ رؾذس أُغبػخ ك٢ ؽجخ اُغض٣شٙ اُؼشث٤ٚ ٣ٝٔٞد اُ٘بط عٞػب

. ٣ٝشعَ اُلبسٝم ػٔش ثٖ اُخطبة ثطِت اُـٞس ٖٓ ٓقش ٣ٌٝزت صالس ًِٔبد كوو ٝاؿٞصبٙ ٝاؿٞصبٙ ٝاؿٞصبٙ ٝاُغالّ 

.  ك٤غزٔغ أُقش٤٣ٖ ٣ٝوشسٕٝ ئٗوبر ئخٞاْٜٗ ك٢ ؽجخ اُغض٣شٙ اُؼشث٤ٚ ٣ٝشعِٕٞ هبكِخ أُٜٝب ك٢ أُذ٣٘خ أُ٘ٞسح ٝآخشٛب ك٢ اُوبٛشٙ

. ٣ٝذػ٠ اُلبسٝم ع٤ذٗب ػٔش ُٔقش ٝأِٜٛب ثبُخ٤ش ٝاُ٘ٔبء ٝاُشخبء 

.  ٤ُغذ فذكخ إٔ رٌٕٞ اُجِذ اُٞؽ٤ذ اُز١ رًش ك٢ ًَ اٌُزت اُغٔب٣ٝٚ اُزٞساٙ ٝاإلٗغ٤َ ٝاُوشإٓ اٌُش٣ْ

ٝاخ٤شا ٤ُغذ فذكخ  

إٔ ٣خزـ هللا ك٠ اُوشإٓ اٌُش٣ْ ٌٓب٤ٖٗ ثبألٖٓ ٝاألٓبٕ  

األٍٝ ث٤ذ هللا اُؾشاّ ٝأٍٝ ث٤ذ ٝمغ ُِ٘بط ك٢ ٌٓٚ  

.  ٝأٌُبٕ اُضب٠ٗ ٛٞ ٓقش ثطُٜٞب ٝػشمٜب

ثغْ هللا اُشؽٖٔ اُشؽ٤ْ  

. ٝهبٍ ادخِٞا ٓقش إ ؽبء هللا آ٤ٖ٘ٓ 

. فذم هللا اُؼظ٤ْ 

ؽلع هللا ع٤ؾ٘ب اُؼظ٤ْ ……ؽلع هللا اُؾؼت..…ؽلع هللا ٓقش

٤ٖٓ عغٔٚ هؾؼش ٝدٓٞػٚ ٗضُذ .. رؾ٤بر٠ ُٜزا اُشعَ اُشائغ 

 ثبُذٝؽخثبُغلبسح  أُقش٣خ  ٣بعش عؼ٤ذ أُغزؾبس اُؼٔب٠ُ /اخز٤بس أُغزؾبس
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                                                  األدة ٝهِخ    اُ٘غبئ٠  األدة                                    

ظهرت منذ أٌام الكاتبة منى الطحاوى على القناه الفرنسٌة بالعربٌة تدعو نساء مصر والعرب إلى ثورة جنسٌة شاملة، وذلك فى إطار مناقشة كتابها الحجاب 

وغشاء البكارة، وقالت بالحرف إن الرجل المصرى ال ٌنظر للمرأة إال من غطاء رأسها وما بٌن رجلٌها، وأفاضت فى شرح نظرٌة الثورة الجنسٌة الشاملة 

التى تدعو النساء إلطالقها، وأنها السبٌل الوحٌد لتقدم المجتمعات، وهذا نفس ما ذكرته نوال السعداوى مؤخرا فى إحدى الندوات، وهاجمها البعض، بل 

طالب أحدهم بالقبض علٌها، وأنا لست مع القبض على صاحب فكر ٌحتمل الحوار والنقاش، ألننا فى القرن الماضى كانت لدٌنا حصانة ثقافٌة، وكان ٌصدر 

، الٌوم نمسك المسدسات ونكفر ونقضى من زاوٌة الحسبة على المجتمع أو عقول أفراده، «لماذا أنا مؤمن؟»فٌصدر أمامه كتاب « لماذا أنا ملحد؟»كتاب 

عنوان " جعلونى متمردة"  .وفى كل األحوال تعالوا نرصد نماذج إٌجابٌه لألدب النسابى فى مصر خصوصا أننا عرفنا أدب الجنس الناعم مع بداٌاته فى العالم

كتاب األدٌبة سونٌا الحبال، وهى أحدث عنقود فى شجرة األدب النسابى المصرى، وحسب اعترافها فى أكثر من حدٌث صحفى فقد حرمتها التقالٌد األسرٌة 

وأٌضا قٌود الزواج من إعالن وجودها كأدٌبة، وكانت تضطر للكتابة فى بعض الصحف باسم مستعار وأحٌانا باسم رجل، وهو ما ٌذكرنا بتجربة األدٌبة 

الفرنسٌة الشهٌرة جورج صاند التى احتفلت األوساط الثقافٌة الفرنسٌة بذكرى مرور مابتى عام على مٌالدها فى ٌولٌو الماضى، جورج صاند عرفت بداٌة 

، وهى أول متمردة على احتكار الرجال لألدب فى   وهى واحدة من أعظم وأكبر أدباء القرن التاسع عشر «جورج صاند» ثم اشتهرت بـ « جى صاند » باسم

أوروبا، وتعمدت أن تستعٌر اسم جورج ثم نشرت صورتها بعد ذلك وهى تدخن واعتبرت نشر الصورة أول مسمار للتمرد على تقالٌد اإلٌلٌت والنبالء فى 

لٌست األولى فى باب التمرد النسوى فى مٌدان األدب، فقد سبقتها أجٌال من األدٌبات الكبٌرات المصرٌات « جعلونى متمردة»سونٌا الحبال صاحبة  .فرنسا

، التى تحولت لفٌلم «الباب المفتوح»والعرب، مثال الدكتورة لطٌفة الزٌات صاحبة أول رواٌة مكتملة تحمل خطابا نسوٌا بعد الحرب العالمٌة الثانٌة هى 

سٌنمابى، وٌعدها الناقد الراحل الدكتور عبدالقادر القط أهم من كثٌر من روابٌات غربٌات مثل فرانسوا ساجان، وٌعد الدكتور على الراعى لطٌفة الزٌات 

مؤسسة الكتابة النسوٌة وأدب السٌرة للمرأة العربٌة، طبًعا فى الشعر هناك كثٌرات مثل ملك حفنى ناصف فى مصر التى نشرت باسم مستعار فى بداٌة القرن 

العشرٌن، ثم ظهرت نازك المالبكة فى العراق، وفى جٌل الوسط هناك غادة السمان فى الشام وحتى نصل لجٌل سلوى بكر وأحالم مستغانمى، وهن جٌل بدأت 

فٌس بوك، وتوٌتر، »تالحقه كاتبات ٌطلق علٌهن الدكتور مدحت الجٌار بأنهن صناعة الشبكة العنكبوتٌة، ألن الكتابة عندهن تأثرت بلغة السوشٌال مٌدٌا 

للكاتبة « جعلونى متمردة»وربما هذا ما جعل األصناف األدبٌة لدى أدٌبات الجٌل الحالى تتداخل وتتأرجح وسط األشكال التقلٌدٌة مثل كتاب « وإنستجرام

« جعلونى متمردة»وهكذا تمضى سونٌا الحبال فى . سونٌا الحبال، الذى ٌتماهى مع القصة القصٌرة واألقصوصة، وأٌضا السٌرة الذاتٌة والفضفصة النفسٌة

فى رصد أسباب تمردها من خالل مشاهد حٌاتٌة واقعٌة لألنثى المصرٌة من الطفولة وحتى األمومة، وفى األخٌر تمنح قاربتها األنثى بعض النصابح من نوع 

ال تسمحى بتسرٌب مشاعرك أو تهرٌبها، ال تتركى نفسك لطالق صامت، ال تدعى الحٌاة تسٌر لمجرد أنها تسٌر، ال تتركى حٌاتك لمن ٌستعبدها واكسرى »

، فى المجمل هناك أدب أو ال أدب ،األول ٌدعو للفضٌلة والحق والخٌر والجمال، والثانى «قٌودك فقد خلقنا هللا أحرار ولم ٌخلقنا تراثا أو عقارا للرجال

 .(ع الٌوم السابعقمنقول من مو)  محمد الغٌطى/ بقلم                                                                قلة أدبببساطة اسمه

 صفحة من غير عنوان

طارق عبد اللطيف. م يكتبها واحد فهمان  

http://www.youm7.com/editor/Editor/728
http://www.youm7.com/editor/Editor/728
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ٓب ث٤ٖ اُؾت ٝاإلسٛبة                 :    مختارات    

 

              
 

أؽوبً ٣زؾٍٞ اُؾت ئ٠ُ ًشا٤ٛخ؟ ٤ًق ُٜزا اُوِت اُزٟ أؽت ٣زؾٍٞ ٣ٝؼشف ".. ٓبث٤ٖ اُؾت ٝاٌُشا٤ٛخ ؽؼشح"هذ٣ٔبً هبُٞا ُ٘ب 

ٓؼ٠٘ اٌُشا٤ٛخ ؟ ٌُٖٝ ا٥ٕ ٝأٗب اٗظش ئ٠ُ ٓغزٔؼ٘ب ٝٓب أفبثٚ ٖٓ ػطت ك٠ أُؾبػش ٝرؾٍٞ ك٠ اُو٤ْ ٝأُجبدب عؼِز٠٘ أهٍٞ 

ػ٘ذٓب ً٘ذ أؽبٛذ أكالّ اُغ٤٘ٔب .ئٗٚ ال ٣زؾٍٞ كوو ئ٠ُ ًشا٤ٛخ ثَ ئ٠ُ رؾشػ ٝػ٘ق ٝرطشف ثَ ٝئ٠ُ ئسٛبة ك٠ ثؼل األٝهبد

اُوذ٣ٔخ أٝ ً٘ذ اعزٔغ ئ٠ُ ؽٌب٣بد عذر٠ ٌُْ ر٤٘ٔذ إ اػ٤ؼ ك٠ ٛزا اُضٖٓ ً٘ذ اؽؼش ك٠ ٛزا اُضٖٓ ثشه٠ أُؾبػش ٝسهخ 

.. االؽبع٤ظ ٝؽٜبٓخ اٝالد اُجِذ اُز٣ٖ ٣ذاكؼٕٞ ػٖ ٗغبئْٜ ٝعبسارْٜ ثَ ٝؽز٠ ػٖ اُ٘غبء اُز٠ كوو رزؼشك ألٟ ئٛبٗخ

أػضائ٠ ُغذ اهقذ ٛ٘ب ثٌِٔخ االسٛبة اٟ اُوزَ أٝ اُزؼز٣ت ٠ٌُ٘ٝ اهقذ االسٛبة اُزٟ رزؼشك ُٚ اُ٘غبء ٝاُج٘بد ك٠ 

اُؾٞاسع ٝأُٞافالد ُٔبرا رلؾذ ظبٛشح اُزؾشػ ؟ ُٔبرا ٛبٕ ػشك أُشأح ػ٘ذ ثؼل اُشعبٍ ٝاُؾجبة كأفجؾٞا ٣زؼشمٕٞ 

ُٜب ثؾٌَ ٓغزٔش ٣ٝزجبسٕٝ ك٠ االُلبظ اُ٘بث٤خ اُز٠ رخذػ اُؾ٤بء ٝاُز٠ ُٞ سددرٜب ٛ٘ب ُوِزْ ػ٠٘ ا٠ٗ اعأد االدة ٝخذؽذ 

٣ٝبُِؼغت إ ٤ُظ كوو أُزؾشػ ثٜب ٠ٛ اُز٠ رغٔغ ٛزا .. ٓؼزسح ك٘ؾٖ ٗزؼشك ُغٔبع ٛزٙ أٌُِبد أُغ٤ئخ ٤ٓٞ٣بً .. ؽ٤بئٌْ

َٛ .. اٌُالّ كوو ٌُٖٝ ا٣نبً ثؼل أُبسح أٝ اُز٣ٖ ٣ولٕٞ ثغبٗت اُنؾ٤خ ٣غٔؼٜٞٗب ا٣نبً ٝال ٣ؾشًٕٞ عبً٘بً ئال ٖٓ سؽْ سث٠

رذسًٕٞ ٓذٟ أُٜبٗخ ٝاألع٠ اُز٠ رؾؼش ثٚ االٗض٠ ػ٘ذٓب ٣زْ اُزؾشػ ثٜب ٝث٘طن اعٔبء اػنبء عغذٛب ثٔ٘ز٠ٜ اُغُٜٞخ 

َٛ رذسًٕٞ إ ػ٘ذ ٗضٍٝ أُشأح ٖٓ ث٤زٜب اٜٗب ال رؾَٔ كوو ْٛ ٣ٜٞٓب ٖٓ ٓٞافالد ٝػَٔ هذ ٣ٌٕٞ ؽبم .. ٝاُقٞد اُؼب٠ُ

إ اُؼ٤ت ػ٠ِ االٗض٠ ٠ٛ .. ٝهذ هبُذ ثؼل األفٞاد.. عذا هذس ٓب رؾَٔ ْٛ أُزؾشؽٕٞ اُز٣ٖ ال ٣غذٕٝ ؿنبمخ ك٠ رُي

اُز٠ رشرذٟ أُالثظ اُز٠ رٞؽ٠ ثأٜٗب ػ٠ِ اعزؼذاد ربّ ُِزؾشػ ٌُٖٝ سداً ػ٠ِ ٛزٙ األفٞاد إٔ ٛ٘بى ٓؾغجبد ثَ ٝٓ٘وجبد 

ٝٗغذ إٔ ٛ٘بى .. ٝأفجؼ اُزؾشػ ػبئوبً عذ٣ذاً آبّ خشٝط أُشأح ٖٓ ث٤زٜب.. ٣زؼشمٕٞ ُِزؾشػ دٕٝ ٓشاػبح ألٟ ؽ٠ء

ٓٞاعْ ُِزؾشػ ٓضَ االػ٤بد أٝ أُقب٣ق ك٘غذ إ ٗغت اُزؾشػ رشرلغ ثؾٌَ ًج٤ش ٝأٗب ٛ٘ب ُْ ارطشم ئ٠ُ اُذسعبد االػ٠ِ ٖٓ 

اٙ ُٞ .. اُزؾشػ ٠ٛٝ االؿزقبة أٝ ٛزي اُؼشك ٌُٖٝ كوو اُزؾشػ اُزٟ ٣ؼزجشٝٗٚ ثؼل اُ٘بط ٗٞع ٖٓ اٗٞاع اُزغ٤ِخ

                                         .اٙ ُٞ رؼِٕٔٞ إ ؽجٌْ ُغغذ أُشأح افجؼ اسٛبة.. رؼِٕٔٞ إ رغ٤ِزٌْ افجؾذ ػجئبً ػ٤ِ٘ب

 (ٓ٘وٍٞ ٖٓ ٓٞهغ ا٤ُّٞ اُغبثغ)ٛ٘بء صشٝد  /ثوِْ
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                                                                                                                                                          (السابق االخوان جماعة عضو ) حبيب كمال /بقمم      الخاسرة االخوان معارك       المنوعات صفحة
     

                                      العقل اإلخوانى أصبح فاقدًا لمرشد واألساس األخالقى فى صراعو مع خصومو              

الهجوم غٌر األخالقى وغٌر المفهوم على الشٌخ محمد حسان من قبل قٌادٌٌن فى جماعة اإلخوان ومن قبل عناصر كتاببهم 
ب منتسبٌن إلٌهم ومتحالفٌن معهم ٌعد معركة فى غٌر مكانها وفى غٌر ئاإللكترونٌة على السوشٌال مٌدٌا، ومن جانب كتا

هناك شهادات عدٌدة قٌلت عن .موضعها، وتضاف إلى معارك اإلخوان الخاسرة التى ال تبدو مفهومة وال مبررة وبال معنى
ألسنة التى حكم فٌها الربٌس مرسى، بعضها من جانب أعضاء محسوبٌن على اإلخوان كشهادة أحمد منصور، وشهادة 

محمد محسوب بشأن المفاوضات حول األٌام األخٌرة لمرسى التى أبلغهم بها سعد الكتاتنى، وشهادة أبوالعال ماضى عن أن 
الربٌس مرسى لم ٌستمع للنصابح التى وجهوها إلٌه بإشراك البرادعى أو عمرو موسى فى الحكم بأن ٌكون أحدهما ربٌسا 
للوزراء، وكانت تلك مطالب لقوى دولٌة مثل أمرٌكا وألمانٌا، لكنه رفض لسبب ال ٌعرفه، فسره بأن جهة ما كانت تدعوه 

لفعل ذلك، كل شهادة من تلك الشهادات أثارت صخبا فى الصف اإلخوانى وأطلقت األبواق اإلخوانٌة على كل من أدلى 
بشهادته واشتم منها أن الربٌس مرسى لم ٌكن كفؤا، ولم ٌكن على وعى بما ٌدور حوله بشكل كاٍف، كما أنه لم ٌكن مستعدا 

وفى مؤتمر منتدى العلوم االجتماعٌة . إلشراك قطاعات أوسع من القوى السٌاسٌة فى السلطة واالنفراد بها لجماعته وحدها
اإلسالمى فى - االستقطاب العلمانى »المصرى الذى عقد فى إسطنبول، وكنت حاضرا فٌها وقدمت ورقة بعنوان - التركى 

التقٌت هناك زمالء وأساتذة كان منهم - ، وكنت وقتها أدرس فى جامعة سقارٌا بتركٌا فى قسم الشرق األوسط «مصر
باكٌنام الشرقاوى وكان منهم زمٌل لى من كلٌة االقتصاد، وهو أحد مستشارى الربٌس الذى استقال بسبب عدم قٌامه 

إن : بمهامها، وأنه لم ٌكن فى موضع االستشارة، وكانت األمور تجرى من خلفهم جمٌعا، سألته عن األخبار فقال لى
الربٌس ال ٌضع الشعب فى اهتمامه وإنما ٌضع كل االهتمام على أن ٌكون والء الجٌش له، وقال إنه ٌضمن ذلك الوالء، 

 .وهذا ما ٌجعله مطمبنا
الشٌخ محمد حسان والشٌخ عبدهللا شاكر والشٌخ جمال المراكبى كانوا ضمن هٌبة علمابٌة متعاطفة مع اإلخوان هى مجلس 

شورى العلماء، وكان حسان ضمن الهٌبة الشرعٌة للحقوق واإلصالح التى أسسها ورعاها خٌرت الشاطر لتكون ذراعا 
علمانٌا سلفٌا داعما لإلخوان، بٌد أنه استقال منها لما اعتبره انفتاحا إخوانٌا على إٌران، وقد تدخل الشٌخ لمحاولة حفظ ما 

اعتبره أبناء الحالة اإلسالمٌة من أن تستباح بٌضتهم وتهدر دماؤهم فى صراع غٌر متكافا ومعروف سلفا نتابجه، ومع 
نشر الوطن لحوار له ذكر فٌه المحرر أنه نسب إلى عمرو دراج أنه التقاه وقد رفض المفاوضات التى عقدها حسان 

وعدتهم بعودة مرسى، وأكد حسان أنه لم ٌلتق عمرو دراج، ولكنه « آشتون»والمشاٌخ مع المجلس العسكرى بسبب أن 
سمعه وحمزه زوبع والشٌخ القرضاوى، وشرح شهادته على أن اتفق مع السٌسى على أال ٌفض االعتصام بالقوة فى مقابل 

 .عدم قطع الطرق الربٌسٌة واالقتراب من األماكن االستراتٌجٌة، وأن مسألة اإلفراج عن المعتقلٌن ٌمكن النظر فٌها
الشٌخ خرج لٌقول شهادته ولٌؤكد ما هو مؤكد أنه فعل ذلك ال لحساب جهة معٌنة وإنما استجابة لضمٌره ومسؤولٌته 
حماٌة للشباب وللدعوة وللحالة اإلسالمٌة بعامة، وانطلقت ألسنة اإلخوان الحداد على الرجل تتهمه بمفردات قذعة لم 

تعرفها الحالة اإلسالمٌة من قبل، وهو ما دفعه لٌخرج وٌقول ما جرى بكل أدب وأرٌحٌة بدون االنحدار إلى مستوى الشتابم 
هذه إحدى معارك اإلخوان الخاسرة التى تكشف عن عقل إخوانى لم نكن نعرفه من قبل، أو أنه سٌطرت . والسباب والتخوٌن
، وهو ما جعل ذلك العقل فاقدا للرشد واألناة وفاقدا حتى لألساس األخالقى فى «السلب بعد العطاء»على ممثلٌه عقدة 

 (ٓ٘وٍٞ) .صراعه مع خصومه جمٌعا حتى أقرب المتحالفٌن معه
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       Why do Muslims sacrifice an animal on Eid al-Adha? 

   

During the celebration of Eid al-Adha, Muslims commemorate and remember Abraham's trials, by 

themselves slaughtering an animal such as a sheep, camel, or goat. This action is very often 

misunderstood by those outside the faith.Allah has given us power over animals and allowed us to eat 

meat, but only if we pronounce His name at the solemn act of taking life. Muslims slaughter animals in 

the same way throughout the year. By saying the name of Allah at the time of slaughter, we are 

reminded that life is sacred.The meat from the sacrifice of Eid al-Adha is mostly given away to others. 

One-third is eaten by immediate family and relatives, one-third is given away to friends, and one-third 

is donated to the poor. The act symbolizes our willingness to give up things that are of benefit to us or 

close to our hearts, in order to follow Allah's commands. It also symbolizes our willingness to give up 

some of our own bounties, in order to strengthen ties of friendship and help those who are in need. We 

recognize that all blessings come from Allah, and we should open our hearts and share with others.It is 

very important to understand that the sacrifice itself, as practiced by Muslims, has nothing to do with 

atoning for our sins or using the blood to wash ourselves from sin. This is a misunderstanding by those 

of previous generations: "It is not their meat nor their blood that reaches Allah; it is your piety 

that reaches Him" (Qur'an 22:37). The symbolism is in the attitude - a willingness to make sacrifices 

in our lives in order to stay on the Straight Path. Each of us makes small sacrifices, giving up things 

that are fun or important to us. A true Muslim, one who submits his or herself completely to the Lord, is 

willing to follow Allah's commands completely and obediently. It is this strength of heart, purity in faith, 

and willing obedience that our Lord desires from us.                                                                                              

Selected by ; Shereen  
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