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   د      لعداة مكل         

 " يوُم سيناء " يوٌم له معنى ورمز
         *********** 

احتفلت مصُر ُكلها فى هذا األسبوع بيوم سيناء 
ن االحتالل البغيض االحتالل ذكرى تحرير سيناء م

الصهيونى , وقد عاش الشعب المصرى  فى مصر, 
والمصريين المغتربين فى خارج مصر هذا اليوم 
وهم يتذكرون كم من التضحيات والشهداء ضحوا 

بؤرواحهم من اجل تحرير التراب المصرى من دنس 
االحتالل و ذلك الن يوم تحرير سيناء يوٌم له معنى 

معنى فهو واضح وجلى وهو أن ورمز . وأما ال
الشعب المصرى ال يرضى ابدا ان تكون ارضه تحت 
أى احتالل , وذلك ألنه شعب حر أبٌى فطوال سنوات 
النكسة سنوات االحتالل البغيض لسيناء كان الشعب 

المصرى يعد األيام حتى يؤتى يوم التحرير يوم 
العبور العظيم الذى رفع راس كل مصرى بل وكل 

ان مصر ال يمكن ان تسكت على  عربى وأثبت
االحتالل وترضى بِه .وأما الرمز لهذا اليوم فهو رمز 

الصبر والتخطيط والتوكل على هللا والذى عاشه 
المصريين فى يوم العبور والننسى الشهداء 

وتضحياتهم وعلى رأسهم القائد الذى تحمل مسإلية 
قرار العبور وهوالرئيس /انور السادات وزمالءه 

ب اكتوبر المجيدة فلهم من كل مصرى الف قواد حر
 تحية وسالم ولمصرالغالية محبة وإام . 
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    قصت قصيرة بقلن / احود عز الديي    عيد الويالد               
وقف محمود أمام المرآة يضبط ربطة عنقه لتبدو فى أحسن صورة و أخذ يتؤمل نفسه 

م, فبالرغم ويبتسم, فهو اليوم قد أتم األربعين عاما و ليس ذلك هو ما يدعوه لإلبتسا
من أنه ال زوجته و ال أوالده قد تذكروا عيد ميالده لكنه ما زال يبتسم لسبب ال يعلمه 
اال هو.أكمل إرتداء حلته و هم أن يخرج فصادفته زوجته و ألقت عليه بعدة أوامر و 
دست فى يده ورقة, لم ينتبه لألوامر فعقله مشغول بشىء آخر, ثم دس الورقة فى 

.جلس محمود إلى جانب سائق السيارة األجرة التى تقله إلى جيبه و خرج مسرعا
المطعم العائم الشهير القابع على ضفاف النيل, و أخذ ينظر فى ساعته كل دقيقة دون 
أن ينبت ببنت شفة رغم المحاوالت المستميتة للسائق المسكين لجره إلى محادثة من 

إلى داخل المطعم و اختار أى نوع.ألقى محمود باألجرة إلى السائق و هرول مسرعا 
مكانا يكون ظاهرا فيه لمن يدخل المطعم. جلس و كؤنه قد جلس على كرسى من 

الجمر, فتارة ينظر فى ساعته و أخرى يضبط ربطة عنقه.و فجؤة هب محمود و كؤن 
ثعبان قد لدغه و ارتسمت على وجهه ابتسامة أنارت ما حوله و مد يده لتعانق يد أمل 

و حبيبته التى جعلته يشعر أنه لم يذق طعما للحب من قبل, و لما ال زميلته فى العمل 
فهى التى تعامله كملك للعالم و قد كان مجرد خادم فى بيته, أجرته هى طعامه. كما 
إنها هى الوحيدة فى هذا العالم التى تذكرت عيد ميالده و بادرت بإهداءه ساعة يد 

اآلخر كان يختلس لمسة من يدها أو  قيمة.جلسا يتضاحكا و يتسامرا و بين الحين و
يتصيد الفرص ليلمس شعرها. أوصل محمود أمل إلى موقف السيارات األجرة و 

أركبها إحداها و أخذ يسير بمحاذاة شاطىء النيل الخالب و هو يجتر لحظات السعادة 
التى عاشها منذ برهة. أخذ يتذكر سنين اإلحباط التى عاشها و التى دفعته لإلنقياد 

اعره تجاه أمل و كؤنه طفل منقاد ألمه.عندما اقترب من منزله, تذكر الورقة التى لمش
دستها زوجته فى يده و أخرجها من جيبه و أخذ يقرأ بصوت مرتفع: خبز, جبن 

أبيض, لبن .......... , و فى حركة تمرد مزق الورقة و ألقاها إلى أعلى ثم أخذ يصعد 
 نحو شقته و هو مبتسما. 
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 يا سيدتىلِك 

  *********** 
 واجبات وحقوق

يحاول معظم الرجال والنساء ان ياخذ 
أكثر من حقه وال يفكر فى هل يإدى ما 
عليه من واجبات , وحديثنا اليوم عن 
حقوق الزوج والزوجة وعن واجبات 
كٍل منهما و واالطار الذى سنلتزم به 
هو مضمون الحديثين الشريفين الذى 

مرت مخلوقا ان ما معناهما هو " لو أ
يسجد لغير هللا ألمرت الزوجة ان تسجد 

لزوجها " والحديث الثانى هو " 
استوصوا بالنساء خيرا فوهللا 

اليكرمهن اال كريم وال يهينهن اال لئيم" 
وهذان الحدبثان حددا مسإلية كل 

طرف الزوج والزوجة . فالزوج اذا 
تكفل بزوجته وانفق عليها فى سعة 

العتية والمودة واحاطها بالرعاية و
والرحمة فان الزوجة ملزمة بطاعة 

 زوجها ورعايته وابنائه وحفظ غيبته , 
من هنا نرى أن الواجب اواًل ثم 

الحقوق ثانيا وال يستقيم ان يطلب اى 
طرف كان الزوج او الزوجة حقوقه 
قبل ان يإدى واجباته, وقبل كل ذلك 
يجب ان يكون االحترام المتبادل بين 

 الزوجين .  
 

 بقلم /  بنت النيل

 

 ركن األدب
 اعداد: ابن البشير           

 

 

 قاتلى أنَت فى الهوى !!!! 
        ****** 

 

 قاتلً أًَت فً الهىي أم قتيلً؟

 أم ُترى الحُب ليَس ُيشفى غليلى     
 أم هو الشوُق والفإاُد  ُمَعنَّى

 ليس للقلِب فىالهوى من سبيل ِ       
 غرامىأم هوالوصلُ وهو ِسرُ 

 ولقـاُء الُعـشاِق  خيُر دلـيل ِ        
 ينبُِض القلُب فى الهوىنبضاتٍ 

 تمألُ النفَس رغبةً  فى الِوصال         
 إيـِه يا ُمنيَة الفإاِد دعيـنى

 لـحديِث  العـيوِن ال األقـوال ِ       
ى  فإذا ما قُـتِلُت حسبـى بؤنَّ

 سوَف أبقى شهيَد  أهلَ  الدالل         
 ا ما َقَتلُت شـوقى  فإنَّىوإذ

 سوف أحيا فى  حسرٍة للمآل ِ         
 أيها الحُب إنَّ حالى  عجيبٌ 

 قاتلٌىبات فى الـهوى مقـتولى       
  

  
 

 

 

 

 



 بقلن / أحود حسي ـاىـــــاإليوـ  ـتــــــواحــ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قضية للمناقشة
 الوحـدة عربـية أم إسـالمية

 ضية للمناقشةق   
 

 
 

 

 هي القلب
 أين العـــــــــــقيدة؟

فى إحدى حلقات برنامج أولى حروب القرن 
على قناة الجزيرة أثناء بدايات التوغل 

األراضي الفلسطينية استضاف  فىاإلسرائيلي 
البرنامج و على الهواء من القاهرة أحد  
المختصين فى مركز األهرام للدراسات 
جارية و السياسية  لإلدالء برأيه فى األحداث ال

خاصة ردود فعل الشارع ا من المحيط إلى 
الخليج و ردود أفعال القادة العرب.فقال إن 
ردود فعل الشارع العربى تتسم بالعاطفية و 

الال عقالنية و أن الجيوش العربية مجتمعة إذا 
دخلت فى حرب مع إسرائيل لباءت بهزيمة 

نكراء و من المإكد أن السيد الدكتور قد بنى 
معلومات و حقائق ال يعلمها العامة  رأيه على

وعليه تكون المصيبة الكبرى و هى أن 
الحكومات العربية تعرف انه ال مفر من 

مواجهة العدو الصهيونى و لم تعد العدة لذلك 
بل بددت ثروات األمة على تؤمين أنظمتها و 
كراسيها تارة و تهريب أو غض الطرف عن 

ارة كبار المهربين لألموال إلى الخارج ت
أخرى،   و لم تعمل حساب لهذه المواجهة 

الحتمية و مازالت حكوماتنا تدفن رإوسها فى 
الرمال و تصر على اختيار السالم خيار 

استراتيجى وال يعلمون أن الكيان الصهيونى 
قائم على التوسع و المزيد من األرض.و هنا 
أحب أن أقول للسيد الدكتور أنت محق فى كل 

لى الحسابات الدقيقة كلمة قلتها بناءا ع
لموازين القوى المادية بيننا و بين الصهاينة 
وهذا ليس فقط رأيك بل هو رأى كل المعتدلين 
الذين يحللون و يمنطقون األمور و لكن كل 
هذا الكالم ما هو إال أكذوبة كبيرة استطاع 

اإلعالم الصهيونى أن ينشرها و يبثها و يجعلنا 
جل و نصره  نصدقها ونسينا قدرة هللا عز و

الذى وعد به عباده ونسينا شروط النصرالتى 
اشترطها هللا سبحانه و تعالى " يا أيها الذين 
آمنوا إن تنصروا هللا ينصركم ويثبت أقدامكم" 

( سورة محمد و كذلك نسينا قول هللا 7اآلية )
عز و جل "يا أيها النبي حرض المإمنين على 

وا القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلب
مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين 

( 87كفروا بؤنهم قوم ال يفقهون" اآلية )
سورة األنفال. إخوانى ال نجاة لنا مما نحن فيه 
إال بتفعيل )تصديق( كتاب هللا و سنة نبيه صلى 

         هللا عليه و سلم.

 قرآن كريم
 فاعتبروا يا أولى األبصار

وورَ  ِل "ُهووَو الَّووِذخ أَخ  ووِل ال ِكَتوواِب ِموون  ِدَيوواِرِهم  أِلَوَّ َج الَّووِذيَن َكَفووُروا ِموون  أَه 
 ِ ُهم  َمانَِعُتُهم  ُحُصوُنُهم  ِمون  هللاَّ ُرُجوا َوَظنُّوا أَنَّ ُتم  أَن  َيخ  ِر َما َظَنن  ال َحش 

وبَ  ع  َتِسُبوا َوَقَذَف فِي قُلُوبِِهم  الرُّ ُث لَم  َيح  ُ ِمن  َحي  ِرُبووَن  َفؤََتاُهم  هللاَّ ُيخ 
َصواِر" اآليوة  َب  َتبُِروا َيواأُولِي األ  ِمنِيَن َفواع  ِدخ ال ُموإ  ِديِهم  َوأَي  ُبُيوَتُهم  بِؤَي 

 ( سورة الحشر.4)
هذه اآلية الكريمة فيها ما يكفى األمة اإلسالمية لعالج مشاكلها 
مع أعدائها من صهاينة و صليبيين و هندوس، وهذا باالعتقاد و 

ق بكتاب هللا عز و جل و تفعيل آياته حتى تكون التسليم المطل
واقع نعيشه و نحيا به و تعالوا نبدأ كل منا بنفسه و بؤهله 
األقربين، تعالوا نبدأ بتخصيص وقت فى اليوم لتالوة كتاب هللا و 
ندعو هللا عقب ما تلوناه أن يمس قلوبنا شيئا مما قرأناه عسى أن 

ن الذى تراكم عليها و يرضى عنا ربنا ويجلى قلوبنا من الرا
تنقشع عن أبصارنا الغشاوة، فإنها ال تعمى األبصار و لكن تعمى 

 القلوب التى فى الصدور.   
 

 حديث شريف
 الحديث الثانى من األحاديث النووية

عن عبد هللا بن عمر بن الخطاب قال حدثني أبي عمر بن الخطاب 
ى اللهم عليه وسلم ذات يوم إذ قال بينما نحن عند رسول هللا صل

طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ال يرى 
عليه أثر السفر وال يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى 
اللهم عليه وسلم فؤسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على 
فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن اإلسالم فقال رسول هللا صلى 

يه وسلم اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا اللهم عل
رسول هللا صلى اللهم عليه وسلم وتقيم الصالة وتإتي الزكاة 
وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيال قال صدقت 
قال فعجبنا له يسؤله ويصدقه قال فؤخبرني عن اإليمان قال أن 

م اآلخر وتإمن بالقدر تإمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليو
خيره وشره قال صدقت قال فؤخبرني عن اإلحسان قال أن تعبد هللا 
كؤنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فؤخبرني عن الساعة قال 
ما المسئول عنها بؤعلم من السائل قال فؤخبرني عن أمارتها قال 

شاء أن تلد األمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء ال
يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر 
أتدرخ من السائل قلت هللا ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم 

 يعلمكم دينكم
 

 الدعاء سالح الوؤهي دعاء  
   يارب خذ بؤيدينا إليك و أصرفنا عما سواك، و اجعل كل رجاءنا   
  امأل قلوبنا بكل الخشية منك  فيك واقطع رجاءنا من عبادك، و  

 حتى ال يكون فيها موضعا للخشية ممن هو دونك.       



 قضية للمناقشة
 الوحـدة عربـية أم إسـالمية

 بقلـم: أحمد عاشـور
بعد أيام قالئل يهل علينا شهر ربيع األول وفيه ذكرى ميالد الحبيب صلى هللا عليه وسلم 
والذخ نزل عليه الدستور الرباني قائالً " إن هذه أمتكم أمًة واحدة وأنا ربكم 

   (ً.24فاعبدون")األنبياء 
بالنظـر والتحليل إلى كل ما يدور حولنا في منطقـة الشـرق األوسط من أحداث وقالقـل 
يبرز لنا هذا السـإال: هل الوحـدة العربيـة أصبحت ضرورة؟ وهل تكون وحدة عربية أم 
إسالمية؟الوحـدة العـربية كلمـة لها حسـاسية خاصة، بذكرها تثـور في أجسـامنا مشـاعر 

دافئة يتنهد اإلنسان بعدها ويقول في نفسـه ماذا لو تمـت !!وقد تكون  دفينـة، قد تكون
باردة ذات طعم الذع مملوء بالحقـد والكراهية حتى بعدما وصلنا إليه من هبـوط وتدني، 
وأصبح باطن األرض خير لنا من ظهرها. اإلحباط أصاب الجميع والكل فيه سواء هذه 

دوات وكتاب األعمدة والمقاالت اليوم على صفحات الفئة أو تلك.كل المتحـدثين ورواد الن
الجرائد وشـاشـات التلفاز يتندرون ويتساءلون عن موحـد مثل صالح الدين ولكن هيهات 
هيهات، هناك اثنين وعشرون بطالً كل منهم يقف على ثغـر من ثغور اإلسالم بالطريقة 

 التي ترضيه وربما ال ترضي اإلسالم. 
لوجدنا أن مجموع ما تمتلك الدول العربية مجتمعة من سـالح يفوق لو تكلمنا عن السـالح 

كثير من الدول الكبرى، كم من المليارات تدفعها السعـودية والكويت واإلمارات ومصر 
والعراق وليبيا لشـراء األسلحـة. عندما يهبـط االقتصاد األمريكي وتتوقع االنهيار تفاجئنا 

 وطائرات تصحح الميزان. إحدى الدول العربية بصفقـة أسلحـة
العراق الهمام أمضى عشـرة سنوات في حرب مع إيران لماذا وما العائد ال ندرخ حتى 
اليوم، ثم ختمها بغذوه للكويت، األخ العقيـد طوال ثالثون عاماً ومازال يرسم الدسائس 
ويجيش الجيوش للحروب األهلية في الدول التي ال تإمن الكتاب األسود )آسف 

.في كل ركن من أركان الوطن العربي من الخليج إلى المحيط توجـد قاعـدة األخضر(
حربيـة أجنبيـة طوعاً أو كرهاً، الخليج العربي حيث منابع الطاقة توجد قاعدة األسطول 
السادس األمريكي وأكبر قاعدة جوية وأكبر مخازن لألسلحـة، كما توجد أكبر قاعدة 

لخالفات الحدودية تستؤجر الدول من يحرس لها بريطانية في الشرق األوسط، وبسبب ا
 حدودها، وهكذا عين الذئب حارساً على الغنم!!

هل جفت عناقيد النساء عن إنجاب ولٍد لصالح الدين، أم هل غاب الهدى والعقل وأصبحنا 
 مغيبين مسلوبي اإلرادة بما يبث لنا من سموم نتناولها دون أن ندرخ. 

ينا أن ننسى حب الذات واألنانية ونخطو فيه بثبات حتى الطريق واضح المعالم ولكن عل
 نخرج من الهوان الذخ وصلنا إليه. وللحديث بقيـة أن شـاء هللا.    

                   



 !! !!  صفحة مه غـير عـنىان  !!  يحررها واحـد فهـمان             
                                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                                         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

             إخترت لكم ؟  ؟                     

 

 !! م.طارق عبد اللطيف !!    



                                                                                        

 أخبار الجاليت الوصريت
            *****************   

* أقيم فى فندق شيراتون الدوحة  
المعرض العقارى المصرى وقد 
القى اقباال ونجاحا ملحوظا وقد 

لوحظ انخفاض األسعار هذا العام 
 عن األعوام السابقة . 

*اجتمع وفد حكومى زائر بؤبناء 
الجالية المصرية فى قطر وذلك 
 دلمناقشة مشاكل الجالية وقد عق

االجتماع بالسفارة المصرية فى  
   الدوحة .

شارك الالعبان المصريان  *
/عمروالبرلسى وشبانة فى بطولة 
قطر لالسكواش التى اقيمت فى 
استاد خليفة للتنس واالسكواش 

وكان للحضور الجماهيرى المتميز  
للجالية المصرية اثر طيب على 

 نجاح الدورة  .
ى * تابع ابناء الجالية المصرية ف

قطر النشاط الملحوظ الذى قامت 
به القناة الفضائية المصرية وذلك 

بتخصيصها يوما لالنتفاضة 
الفليسطينية المباركة والذى تم فيه 
جمع تبرعات لالنتفاضة مما ادخل 

السرور على قلوب جميع ابناء 
 الجالية 

 بقلم / حسام جابر

 ةضياير ر اأخب  
 

*استطاع فرسان الكرة المصرية 
الزمالك واالهلى وغزل المحلة االربعة 

والمصرى البورسعيدى ان يصلوا الى 
دور الثمانية فى بطوالت افريقيا 

الثالث فقد وصل الزمالك واالهلى فى 
بطولة ابطال الدورى ووصل غزل 

المحلة فى بطولة ابطال الكاس 
والمصرى فى بطولة كاس االتحاد 

 االفريقى . 
*فقدت الكرة المصرية والعربية نجما 
من المع نجومها وهو الكابتن /صالح 

سليم رئيس النادى االهلى والذى 
وافته المنية فى لندن , ويعتبر صالح 

سليم "المايسترو" نجما كالعب 
 ومدير كرة ورئيس نادى .

 
*فاز نادى االتحاد القطرى ببطولة   

 4224/  4223الدورى موسم 
وسوف يالقى نادى قطر على نهائى 

 الموسم .كؤس ولى العهد هذه 
 

*فى يوم جنازة رئيس النادى األهلى 
الكابتن صالح سليم فاز النادى األهلى 

بعد ان اضاع األتحاد  4/3على األتحاد 
ضربة جزاء وكؤن الحظ يقول لالهلى 

 تفضل الدورى أهه .  

 
 

 عداد / نادر البشير ا



AL BASHIR   MAGAZINE 
Abuja’s Quest 

 

The night has gone and a fiery disc has appeared from the hilly horizon 

Abuja woke for he knew that in front of him lay a great task to follow 
 

Andrea his mom hath stood up hoping that he shant go on this journey 
This journey of death, this journey of misery to that place, the underworld 

 
Abuja embarked on his divine quest to find the place all speak off 

Though thee knew that he shant return back to his beloved Andrea 
 

To find that clandestine place that all speak off Abuja had and had to 
To cross flat plains, to climb high mountains, and to encroach savage deserts 

 
He did this day and every next until he came to the damned forest 

He slashed his way through perilous vines and then found the unexpected 
 

He was faced by Fletshca and Floink two beasts his eyes never met 
Who captured him and cajoled him slave to his imperialness the emperor 

 
For twenty years, for twenty years did Abuja serve at the Grande palace 

Hoping day and hoping night that he could escape his terrible fate 
 

Until the day he ran away so that he can complete his divine journey 
But he was not the strong young lad he was but a laden old man now 

 
Again he crossed mountains and rivers trying to complete his cause in life 

But no he can’t and finally resting on the bark of a mango tree 
 

He realised that he can’t conclude the quest he embarked on and gave up 
And while resting on that mango tree he was forced to bid farewell 

 
To this fantastic world which full of beauties, sadly he could not see 

He choose his life and by time he was forgotten on this world 
 

Except Andrea who every day stood on the porch of her little hut 
Awaiting her beloved Abuja on the day he will come back 

 
By now she was an ancient gal, awaiting the arrival of her son 
Day after day until eternity would she wait for that to happen 

 
Now, 4000 years later people claim to see her at night  

As though her soul would not rest until Abuja would come… 
 

Karim Al-Bashir 


