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 دلعداة مكل          
  أحزاُن القطار        

, وهذا “إّن أمًة ٌرخُص فٌها االنسان هى أمة الى ضٌاع “
ى أن هو حالنا  فى هذه االٌام فقط رُخَص سعر االنسان حت

قطار الموت الشهٌر بقطار الصعٌد والذى ٌرتاده اآلالف من 
المصرٌٌن البسطاء الذٌن ٌعملون فى صمٍت مقابل جنٌهاٍت 
بسٌطة الُتسمُن والُتغنى والذٌن ٌكابدون طوال العام حتى 
ٌستطٌعو  اثناء اجازتهم فى األعٌاد ان ٌعودا الى اسرهم 

ء البسطاء  لم ومعهم قلٌل مما اكتسبوه طوال غربتهم هؤال
ٌجدوا من حكومتهم اى اهتمام او رعاٌة وكأنهم لٌسوا 

مصرٌٌن , هؤالء البسطاء لم ٌجدوا إال االهمال الذى كانت 
كم وال حٌاة ٕٓنتٌجته ان ٌشتعل بهم القطار وهوٌسٌرلمدة 

لمن تنادى , واألدهى من ذلك فانهم عندما ارادوا الفرار من 
وسٌلة للهرب او اجهزة النٌران المشتعلة لم ٌجدوا اى 

 اطفاء حرٌق او اى اجهزة انذار الٌقاف القطار !!!!!!! 
واما األهم واألكثر هماً وكما ٌقول المثل " شُر البلٌة ما 
ٌُضحك" فان المضحك والمبكى هو تعلٌق السٌد الدكتور 
عاطف عبٌد رئٌس الوزراء  وذلك بعد الحادث بساعات 

بسطاء ألنهم ٌستعملون عندما القى باللوم على الركاب ال
ساعة حٌث  أن ٘ٔمواقد الغاز اثناء رحلتهم التى تطول الى 

 هذه القطارات لٌس لها بوفٌه !!!!   
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  بقلم /احمد عزالدٌنقصة          الدموع الصامتة                    

 

كاَد انذيٕع انصايرح ذُغاب تغضاسج ػهٗ ٔجُرٗ أيم ٔ ْٗ ذأذٗ تانطؼاو يٍ انًطثخ ٔذمٕو تٕظغ األغثاق 

ٔ َظشخ إنٗ إتُرٓا راخ انؼاييٍ ْٔٗ جانغح  ح ػهٗ يائذج انطؼاو. ٔ كاَد كهًا ٔظؼد غثماتصٕسج يًُم

ػهٗ أدذ يماػذ انًائذج ذغُٗ إدذٖ األغاَٗ انذذيثح كهًا اصداد تكائٓا.جهغد أيم ٔ ْٗ ذُظش إنٗ تاب دجشج 

خ فٗ انرثاغٕء ػُذيا َٕيٓا ٔ نكُٓا ال ذشاِ, فٓٗ شاسدج انزٍْ يًش ششيػ دياذٓا أياو أػيُٓا تغشػح أخز

ٔصهد فٗ ششٔدْا إنٗ تذايح دياذٓا يغ صٔجٓا جٓاد. ثالثح أػٕاو يشٔا عشيؼا ٔ كأَٓى دهى جًيم, فجٓاد 

سجم تًؼُٗ انكهًح, يذرشيٓا ٔيمذسْا ٔ يفؼم كم يا تٕعؼّ إلعؼادْا ٔ إتُرٓا. إٌ كم أْم ديٓى انصغيش 

ايك أٔ يأرٖ أدذا أتذا تم ػهٗ انؼكظ فٕٓ يغاػذ تانمذط انششليح يذرشيٌٕ جٓاد ٔ يمذسَّٔ, فٕٓ نى يع

انجًيغ, انصغيش لثم انكثيش ٔ انًشأج لثم انشجم.لطغ ششٔدْا خشٔج جٓاد يٍ دجشذًٓا, انرٗ كاٌ يصهٗ 

فيٓا ٔ يمشأ انمشءاٌ ألكثش يٍ عاػريٍ كايهريٍ, يثرغًا كؼادذّ يذاػثا إياْا, فغاسػد تشعى اترغايح ػهٗ 

شج سٔدٓا إنٗ تاسئٓا. أخزٔا يرُأنٌٕ انطؼاو عٕيا ٔ جٓاد يأكم ٔ يعغ نميًاخ شفريٓا كادخ يؼٓا أٌ ذخ

ذاسج فٗ فى صٔجرّ ٔ ذاسج أخشٖ فٗ فى غفهرّ يًاصدا ٔ يذاػثا كم يًُٓا. إَرٓٗ جٓاد يٍ غؼايّ ٔ لاو 

نّ فاغرغم ٔ جذد ٔظٕءِ ٔ دخم دجشذّ ٔ ذثؼرّ صٔجرّ ٔ عاػذذّ فٗ ستػ األدضيح انثميهح, انرٗ أدعشْا 

أصذلائّ تاأليظ, دٕل صذسِ ٔ خصشِ ٔ عاليّ ثى اسذذٖ يٍ فٕق األدضيح يالتظ فعفاظح.إدرعٍ جٓاد 

إتُرّ ٔ صٔجرّ, انرٗ نى ذكف نهذظح ػٍ انثكاء انصايد, ٔ لثهًٓا ٔ أٔصٗ أيم خيشا تإتُرًٓا.تؼذ خشٔج 

ٓاص انرهفاص انزٖ كاٌ جٓاد, ادرعُد أيم إتُرٓا تكم دُاٌ يذأنح أٌ ذًغخ ديٕػٓا ٔ جهغد ذذذق فٗ ج

يثث تؼط األغاَٗ.يشخ عاػريٍ ٔكأًَٓا دْشا ٔ يا صاند أيم ذذذق فٗ انرهفاص انزٖ كاٌ يا صال يؼشض 

األغاَٗ ٔ فجأج ْثد أيم يٍ يمؼذْا نرشالة ػٍ لشب انرهفاص انزٖ كاٌ لذ لطغ فاصم األغاَٗ نيؼهٍ نهًأل 

انصٓيَٕٗ يٍ جزٔسِ.اشرذ تكاء أيم ٔ ػهٗ َذيثٓا, ثى َجاح ػًهيح إعرشٓاديح جذيذج كادخ أٌ ذمرهغ انكياٌ 

أفالد ػهٗ صٕخ إتُرٓا ٔ ْٗ ذشذ ػهٗ يذْا ٔ ذغأنٓا: " شٕ فيّ يايا ؟ ..... ٔيُّ تاتا ....؟"يغذد أيم 

 ديٕػٓا ٔ إترغًد إترغايح سظا ٔ لاند إلتُرٓا: " دثيثرٗ .. تاتا فٗ انجُح اآلٌ."  

 ـةماع ارأخب  
ر عبدهللا ولى عهد السعودٌة مسار كثٌٍر من التساؤالت وان القت *كانت مبادرة األمٌ

رضا كثٌر من العرب اال ان الكثٌر اٌضا تساءل لماذا لم تأتى هذه المبادرة عندما بدأ 
السادات زٌارته للقدس وهل معنى ذلك ان السادات ٌسبق زمانه بعشرات من 

 السنٌن!!!
ن احد الزعماء العرب الذٌن ادمنو * كان اظرف تعلٌق على المبادرة السعودٌة م

 الالمعقول قائالً أنه ٌرٌد دولة تسمى "اسراطٌن"لٌست اسرائٌل وال فلسطٌن
 

 * الظرٌف ان الوزٌر المستقٌل المسؤل عن حادثة قطار الصعٌد هو "صعٌدى"األصل 
   
 



 

 

  نِك يا عيذذٗ  
 
 

فى هذا الشهر تأتى مناسبة عٌد األم 
ا الصحفى الكبٌر تلك المناسبة التى بدأه

مصطفى امٌن والتى نالت شهرة كبٌرة 
فى اوساط االسر المصرٌة فكانت هذه 

المناسبة فرصة الظهار الحب واالمتنان 
لالم وكٌف ان االم هى بحق اساس 

االسرة ورباطها القوى, والحقٌقة ان 
االم المصرٌة اثببت على مدى االزمان 
انها نموزج لالمومة الحقة وذلك فى 

ا وعطفها على اسرتها , فكم من تفانٌه
االسر التى ُحِرمت االب اما لموته او 
لسفره لطلب الرزق كانت االم هى 

 السند والعضد لالسرة 
 وكما ٌقول احمد شوقى :

 
 األُم مدرسٌة إذا اعددتها

 أعددَت َشعباً طٌَب األخالقِ            
 

فكلُ التحٌة لكل ام فى ٌوم عٌدها ونقول 
تى بخٌر وسالم ومحبة لها كل عام وان

 ووئام .
 
 

 بقلم : بنت النٌل .
 
  

 ُركـن األدب  
 

 فلســــــــطٌن
 

 
 إلى الشهٌدة دارٌن

 
 

ٌسـألوننً أتحب فلسطٌن كٌف و كل 
 قطرة فى دمى تنادى ٌا مسلمٌن

فلسطٌن تحترق، تمـزق و نحــن هنـا 
 ننتظـرصالح الدٌن

ٌقـتل أطـفالها، تصـرخ نسـائها و نحـن 
اقفـٌنهنـا و  

ٌا أمــة كان لها ما كان مــاذا حـل بك 
 برجــالك المــٌامٌن

القدس، رام هللا، خان ٌونس، تنادى 
 فمن ٌلبىفال نجدإال امرأة اسمها دارٌن

تمـــزق جــسـدها لتقتل و تحـصـد 
 أبنــاء القـردة المالعٌن

تقــول لنا ٌا أمــة عقمت نسائها أن 
 تخـرج للدنٌا رجاال قادرٌن

 نظــن أننــا  ٌومــا سـوف نعـرض أال

 على رب العـالمٌن
وقتها سـوف نتمنـى جـمٌـعـا أن نكـون 

 كلنا دارٌــن
 

 

 

        بقلم م/ حاتم شفٌق عثمان

 
  



   
 

 
 تمهى / ادًذ دغٍ

 هىقع عسيسي القارئ لظروف خارجة عي ارادتً سأكتفً بالكاريكاتير الوقتبس هي

"forislam"، اء فً العدد القادم اى شاء هللاعلً وعد باللق . 

 



 بقلـم: أحمد عاشـور             !لماذا حرب اإلرهاب)قضٌة للمناقشة (        

 
بنظرة متأنٌة إلى السٌاسة األمرٌكٌة بعد مرور ما ٌزٌد عن عام من تولً الرئٌس بوش زمام األمور 

بتمـبر واللطمة الكبرى التً فً بالده، و بتحلٌل ما ٌحدث من ردود فعل بعد الحادي عشـر من س
 نالت من الكرامة األمرٌكٌة، مهما كانت المبررات ٌتضح لنا األتً:

مخاوف الرئٌس بوش من المحاكمات كما حدث ألسالفه نٌكسـون وكلٌنتون وخصوصا أنه  -1
 عٌعانً من أزمة ثقة شعبٌة ألن تولٌه السلطة لم ٌكن إال بقضاء ومحاكم، وهذه من المواضٌ

أن تثار فً أي وقت. ومن نتٌجة ذلك كان البد من لفت أنظار األمرٌكان إلى التً ٌمكن 
 الخارج، وإٌهام الشعـب األمرٌكً أنه غٌر آمن وأنهم ٌتخطفون فً مناطق العالم الثالث.  

عسـكرة السلطـة األمرٌكٌة )بوش، تـشٌنً، باول وهناك أكثر من ثالثون عسكرٌاً فً  -2
ه العقلٌة على خلق سٌاسة مبنٌة على التوتر والعمل على تغذٌة اإلدارة األمرٌكٌة( وتأثٌر هذ

باكستان( إسرائٌل وجٌرانها، السودان العراق  –الخالفات بٌن الدول، كما ٌظهر)الهند 
 الجزائر( و غٌرها.-تركٌا البلقان )المغرب

ظهـور المارد الصٌنً على مسـرح السٌاسة الدولٌة ومحاولة روسٌا خلق تحالف )روسً  -3
ً هندي(، مما زاد من قلق أمرٌكا ودفعها إلى الضغط على الصٌن وطمأنته من جهة صٌن

الغرب، زٌادة على ذلك خروج بعض الدول األوروبٌة على بٌت الطاعة األمرٌكً و 
 ظهور تحلف الٌورو.

لماذا القاعدة؟ إنها تنادي بخروج المشركٌن من الجزٌرة العربٌة طبقاً لحدٌث رسول هللا   -4
مشركٌن من جزٌرة العرب"  وهذا حدٌث صحٌح. معنى ذلك جالء األمرٌكان "أخرجوا ال

عن مصادر الطاقة والتً تسٌطر علٌها فالقوات األمرٌكٌة فً كل موقع على الخلٌج العربً 
من العراق شماالً حتى ُعمان بل والٌمن جنوباً. كما أن بترول أسٌا الوسطى تسٌطر علٌه 

إٌران والخلٌج العربً  –لٌه!عبر روسٌا والبحر األسود دول إسالمٌة، إذاً كٌف الوصول إ
 أم عن طرٌق أفغانستان وباكستان ثم المحٌط الهندي.

تقسٌم العالم إلى محاور خٌر وهً ما تسٌر فً الفلك األمرٌكً وتأتمر بأمره، ومحاور شر   -5
ٌة. هً المارقة عن هذا الركب وحددها الرئٌس بوش بأنها العراق وإٌران وكورٌا الشمال

وذلك لخلق المبرر ألي عمل مستقبلً و تهٌئة الرأي األمرٌكً له. ولكن حقٌقة إن محاور 
حزب لٌكود،  -الشر فً العالم الٌوم تتجلى فً كل ما هو ٌمٌنً متطرف، مثل: إسرائٌل

بوش ٌمٌنً متطرف. من هنا كان الحرب على  –حزب بهرتا جاناتا، أمرٌكا  -الهند
ٌحقق المأرب الحقٌقً فً السٌطرة السٌاسٌة واالقتصادٌة على اإلرهاب هو المسمى الذي 

، وربما ٌكون هذا هو مالعالم ولكن هٌهات أن تنجح أمرٌكا فً محاربة اإلرهاب بهذا المفهو
المسمار األول فً نعش النفوذ األمرٌكً وقد سبقها إلى ذلك الٌابان وبرٌطانٌا العظمى 

 واالتحاد السوفٌتً لٌس ببعٌد. 

_______________________________________________________
 ______ 
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 !!  صفحة هي غـير عـٌىاى  !!  يحررها واحـد فهـواى  !!            
                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 يٍ ُستَاػياخ جاْـيٍ              
 

 في يىم صحيت, شاعر براحة و صفا                      

 الهـن زال , و الحـسى راح  و اخـتفً         

 ل                اخدًي العجـب  و سألت ًفسي سـؤ         

 أًا ُهـت  ؟!    َو ال ّ وصلت للفلسفة ؟!            

                  عجــبي  !!                                           
           

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

  في انصـًيى   !! كالو!!                                        
                                           ========= 

ق قطار الصعٌد حدث ألنه تسربت شائعة ببداٌة موسم الجرد على *ٌقال أن حرٌ
 الركاب.

*أعلنت لجنة تقصً الحقائق أنه "كل شئ تمام ٌارٌس"" الناس هً اللً مابتعرفش 
 تركب".

 *أقٌل الوزٌر و لم ٌستقٌل , ألن قاموس الحكومة ال توجد به كلمة "استقالة".
 لحل األكٌد هو السكة الحدٌد.*بعد أن فشلت حمالت تنظٌم األسرة , أصبح ا

 *ما سار قطار و انطلق , إال و فً السكة اتحرق.
 *اعلن مصدر مسئول أن وزٌر الِسكة أقٌل ألنه كان وزٌر "َسكة".

 * ندعوا هللا أن ال تنتقل العدوى من السكة الحدٌد إلى مصر للطٌران.
 تمرار * أعلن "شارون" أن حادث القطار هو عمل إرهابً مما ٌدعو إلى اس

 الحصار عـلى "عـرفات".   
   عـثرت المخابرات األمرٌكٌة على الصندوق األسود فً كابٌنة سائق القطارو

 أعلنت أن السائق كان ٌقرأ القرآن و نطق بالشهادة قبل حدوث الكارثة.   
 *كلمة أخٌرة .. لماذا كل هذه الضجة .. و القطار صـعٌدي.

 !! م.طارق عبد اللطيف !!    

 



                                                                                        

 أخثاس انجانيح انًصشيح
            *****************   

* تقام امتحانات ابناؤنا فى  
الخارج بالسفارة المصرٌة ابتداًء 

من نهاٌة شهر ابرٌل وسوف 
 تكون تحت اشراف وزارة التربٌة

 والتعلٌم ككل عام .
 

*قام الفرٌق المصرى للشباب لكرة 
القدم بزٌارة الدوحة ولعب 

مباراتٌن مع فرٌق الشباب القطرى 
لكرة القدم وكانت نتٌجة المباراة 

 ٓ/ٔوالمباراة الثانٌة  ٖ/ٖاألولى  
لصالح الفرٌق المصرى , ومن 

المعلوم ان الفرٌق المصرى ٌتدرب 
نادى تحت اشراف الالعب السابق ل

   الزمالك / حسن شحاته

 
بدأت وفود الحجاج المصرٌٌن الذٌن  * 

سافروا عن طرٌق الدوحة فى العودة 
 لالهل فعوداً حمٌدا وحجاً مبروراً .

 

 بقلم / حسام جابر
 
 
 
 

 ةضياير ر اأخب  
  استعاد النادى األهلى عافٌته

واسترد كثٌرا من النقاط وذلك فى 
سباق التنافس مع الزمالك 

اعٌلى واصبح الٌفرقه عن واالسم
االسماعٌلى سوى نقطتان وعن 

 الزمالك اربعة نقاط  . 
  اتفق الفرٌق القومى االردنى مع

المدرب المصرى محمود 
الجوهرى على تدرٌب الفرٌق 

االردنى وتم توقٌع العقد لمدة سنة 
وسوف ٌشرف الجوهرى على 

المنتخب االردنى اثناء بطولة كأس 
مدرب العرب ومن الظرٌف ان ال

المصرى محمود ابورجٌلة سوف 
ٌدرب الفرٌق الٌمنى القومى فى 

 نفس البطولة . .
  فازت االمرٌكٌة مونٌكا سٌلش

ببطولة قطر الدولٌة لتنس السٌدات 
وذلك اثر فوزها على منافستها 
 التاٌالندٌة فى المباراة النهائٌة .

   تقام بطولة كأس العرب لكرة
القدم فى الكوٌت فى شهر ابرٌل 

ٕٕٓٓ  

 
 

 عداد / كرٌم البشٌرا
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 نوح سفٌنة

 

 من األثار بعثة علٌها عثرث أن بعد السالم علٌه نوح لسفٌنة صور هذه
 بعثة تقولة سن الف ٓٓٔمن أكثر الى ٌصل السفٌنه عمر ان وجد األولٌهنةالمعاٌ

 السفٌنه أن كراألنجٌلذ ...تركٌا فً الجودي جبل على السفٌنه وجدوا انهم األثار

 وكانت السفٌنه هذه عن تنقب مسٌحٌه بعثه هناك كان طبعا.أرارات جبل على رست

 ضربه ٌمثل هذا وطبعا .الجودي جبل على السفٌنه وجدت عندما كبٌره خٌبتهم

 تحدٌد فً ٌخطئ لم القران ان غضبا زادهم مما ولكن .األنجٌل لمصداقٌة موجعه

 القران حدده الذي هوالموقع الجودي جبل. والسالم ةالصال علٌه نوح سفٌنة موقع
 سورة فً باطل غٌره واما الحق دٌن وانه هللا من معجزة انه فعال لٌثبت الكرٌم

ا َوقٌِلَ  :تعالى ٌقول ٗٗ األٌه هود ا َماءكِ  اْبلَِعً أَْرضُ  ٌَ ٌَ  َوِغٌضَ  أَْقلِِعً َسَماء َو
ًَ ء اْلَما الِِمٌنَ  ل ْلَقْومِ  ُبْعداً  َوقٌِلَ  اْلُجوِدي   َعلَى َواْسَتَوتْ  األَْمرُ  َوقُِض  هود سورة وفً الظَّ
بِ  أَنَباء ِمنْ  تِْلكَ )تعالى ٌقول 4ٗ األٌه ٌْ كَ  ُنوِحٌَها اْلَغ ٌْ  َقْوُمكَ  َوالَ  َتْعلَُمَهاأَنتَ  ُكنتَ  َما إِلَ

قٌِنَ  اْلَعاقِب إِنَّ  َفاْصبِرْ  َهـَذا َقْبلِ  ِمن  ( لِْلُمتَّ
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