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      د      لعداة مكل         

 العيد الخمسين لثورة يوليو       
 

يمر فى الثالث والعشرين من شهر يوليو هذا العام الذكرى 
, تلك الثورة التى غيرت  3574الخمسين لثورة يوليو 

صورة مصر بل والعالم العربى وال نكون مغالين إن قلنا 
والعالم الثالث , حيث كانت هذه الثورة أو كما يسميها 

الكارهون لها "انقالبا"  كانت بمثابة الشعلة التى فجرت 
روح التحرر فى كل البالد التى كانت تحت االحتالل وما 

اريخ أن هذه الثورة بكل ماأحاط أكثرها . وسوف يذكر الت
بها من اسرا وغموض لم ُيكشف الغطاء عنها كانت عالمة 

 بارزة فى القرن العشرين  .
وسوف يقف التاريخ أمام هؤالء الرجال الذين خرجوا فى 

ليكتبوا  3574ليلة األربعاءالثالث والعشرين من يوليو 
تاريخ مصر بأحرف من نور .   والشعب المصرى لن ينسى 
ابداً أول رئيس للجمهورية وهو الرئيس / محمد نجيب الذى 

التف حوله الشعب بكل طوائفه وهو يلغى الملكية ويعلن 
الجمهورية آلول مرة فى مصر ويكفى أنه أول رئيس 

مصرى يحكم مصر , ولن ينسى الشعب المصرى ثانى 
رئيس لمصر وهوالرئيس /جمال عبدالناصر وهو يعلن تأميم 

, ولن ينسى الشعب المصرى ثالث  3578 قناة السويس فى
رئيس لمصر وهوالرئيس / محمد أنور السادات وهو يعلن 

قرار حرب اكتوبر المجيدة ليمسح عار نكسة يونيو المريرة 
وهكذا فان ثورة يوليو ممتدة وندعو هللا أن يمحو تلك 

الصفحات السوداء فى تارخ مصر ويبقى على كل الصفحات 
 .   البيضاء , اللهم آمين
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 مما الشك فيه وهو موجود فى كتاب هللا تعالى ,أن اسباب خلق االنسان ثالثة هى :             

              
 عمارة األرض  -5   العبادة      -4الخالفـة      -3            

 
ونحن نجد بعض مظاهراالختالف بين المسلمين,  ومعظم هذا االختالف بسبب 

اولويات العمل االسالمى او اخذ فئة من المسلمين آلحد هذه االسباب وترك السببين 
اآلخرين , وغالبا ما يأخذوا العبادةويتركوا الخالفة وعمارة األرض, فمثال نجد المسلم 

للسنن الشكلية تاركا كل صفات الخالفة من الحق والعدل واالمانة  العابد المتبع
والصدق ..., كذلك نجد أن الخطاب  العام فى المساجد يدعو دائما الى العبادةمن صالة 

وصوم  ) اعتقادا منهم انها البداية ( فلم نسمع ان دعا احد الى المعانى العميقة 
صدق وامانة العمل وامانة الكلمة وامانة لالمانة من امانةتطبيق الحق وامانة قول ال

المسؤلية وامانة مصالح الناس   فى ايدى المسؤلين وامانة قول الحق الصحاب 
السلطة وامانة عدم السكوت على الباطل , بل تكون الدعوة دائما الى االمانة بشكل 
 غير مفهوم لمعظم الناس فاالغلبية تعتقد ان االمانة هى ان يترك شخص ماله عند
االخر  كما اننا لم نسمع عن داعية يدعو الى عمارة الكون من زراعة الصحراء 

وزراعة االسماك  وتوفير الغذاء للمسلمين بدال من اعتمادهم على اهل الكتاب 
 والدعوة الى االنتشار فى االرض وبناؤها وتعميرها .

دجاج فنحن االن نختلف ألننا لم ننتشر فى االرض واصبحنا مثل مجموعة من ال
محبوسة فى قفص فالبد من ان يدب العراك بينهم لضيق المكان ولضيق فرص العمل 

 واخيرا يضيق االمل والعياز باهلل .
% شبه 58مليون و 87% من مساحةمصر يسكن عليها 6إن اكبر مثل على ذلك ان 

 خالية , ان من واجب المسلمين جميعا ان تبحث لتجد البدائل .؟
 ن نعتمد على انفسنا وقد بين هللا  لنا ذلك فى كتابه الكريم  ان من واجبنا جميعاً ا

 واذا تدبرنا القران سوف نجد الضوء والنور فى نهاية النفق المظلم الذى نحن فيه .
________________________________________________
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 لِك يا سيدتى    

      *********** 

 إبدأ بنفسك !!!         
يمىل ػهًاء اإلجرًاع أٌ أول يساحم انرؼهى 

ػُد انطفم هً انرمهيد فانطفم يمهد وانديه أوالً 

ثى انكثاز وػهً يدي ػًس اإلَساٌ ذكىٌ 

انمدوج انـحسُح هً يٍ اهى اتـىاب  انرؼهى  

يمىل هللا ذؼانً " ونكى فً زسىل هللا لدوج 

سىل حسُح" وذمىل انسيدج ػائشح ػٍ انس

صهً هللا ػهيه وسهى "اَه كاٌ لسآَاً يًشً 

ػهً األزض" أي أَه صهً هللا ػهيه وسهى 

كاٌ تسهىكه يىافماً ذًاياً نهمسآٌ انكسيى  

وػهً هرا األساض كاَد جًهح " إتدأتُفسك" 

هً انطسيك انصحيح نكم يٍ يرصدي نهرؼهيى 

وانرستيح ويُطثك ذنك ػهً انىانديٍ يغ 

ٍ يغ ذالييرهى وػهً اتُاءهى وػهً انـًدزسي

انصػًاء يغ زػيرهى وػهً اندػاج وزجال 

انديٍ كًا أَه يُطثك ػهً كم يٍ يؼًم فً 

ٌَ تـًثاتح انمدوج  يجال اإلػالو  ألَـهى يكىَى

نهجًاهيس انرً دائًاً يا ذرأثس تأزائهى 

وذحاكيهى, وانً كم واحٍد يٍ هؤالء َمىل 

إتدأتُفسك فئنرصو تُصائحك لثم أٌ ذُصح 

ٍ فاإلَساٌ انري يطثك انمىاَيٍ ػهً اآلخسي

َفسه لثم اآلخسيٍ يكىٌ يٍ انصدق تحيث 

أٌ كم يٍ يرهمً يُه يرأثس تصدله فاألُب انري 

يهرصو تاألخاللياخ ػُديا يأيس اتُائه تاألخالق 

يجد ذىافك األتُاء يؼه وانصوج انري يطهة 

يٍ شوجره انؼفاف التد أٌ يكىٌ هى يهرصيا 

ى انطالب انؼهىو التد ته وانـًدزض انري يؼه

أٌ يكىٌ ػانـًا تـها  لـال هللا ذؼانً " 

ٌَ أَفَُسُكى وأَرى  أذأيسوٌ انُاض تانثِس وذُسى

 ذرهىٌ انكراب أفال ذؼمهىٌ " صدق هللا انؼظيى  

 

 بقلم /  بنت النيل                          

 

    ركن األدب
 تمهى/اتٍ انثشيس  

 انُغسوب !!  تَؼدَ 
 

 والسحاُب يـذوب بعَد بعَد الغروب    
 فى سماِء  الغيوب  قد  بدت نجمــٌة    
 فمضت فى الدروب  ضاَع منيا الطريق
 عن  حبيٍب  طروبتسـاُل  النجمات   

 َعـِشـقـَتُو  القـلوبَغنَّى فى االمسيات  
 الليالى َتجوب فى لم َتجد من ُمجيب   

 َشحوب  َحـلَّ َضوءٌ عنَد الـمـَســاء     ثُمَّ 
 بعَد  الغروب جاَء  إنو ذا الـيـــــالل    

 فى  ىـُروب  َعـلَُّو نورُه فى إنمـحاق    
 الوجــوب  فأجاَب   سألتُو الســـــؤال    

 يتــوب غير قلٍب   ليس يدرىالحبيب    
 وبالُيب فى   َشوُقوُ ِعشـقـُوُ  فى إذدياد  

 أنــــوب  للحبيِب ُعودى بنَت السـماء   
 الغروب إال  عند لن ُيرى ذا الحبيب   

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من القلب
 

 

مازالت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
تعيث فى األراضي الفلسطينية فسادا 

لعسكرية العنان و قد أطلقت آللتها ا
فى التنكيل بالشعب األعزل المكبل 
بالقيود تحت شعار الجدار الواقى 

بحثا عن األمن و للقضاء على 
المنظمات التى تدفع بالشباب للقيام 
بالعمليات االستشهادية و التى طال 

حولها الجدل فى اآلونة األخيرة حيث 
أن البعض يحاول أن يطلق عليها 

قد خرجت  العمليات االنتحارية و
علينا فئة من المثقفين الفلسطينيين 

ببيان يرفض و يستنكر هذه العمليات 
و هذا واضح انه بتحريض من 

إسرائيل و مباركة أمريكية و هذه 
الفئة أستطيع أن أقول عليها فئة 

المنافقين الذين وصفهم القرآن فى 
( حيث قال 74سورة المائدة اآلية )

 هللا تعالى : 
قلوبهم مرض  "فترى الذين في 

يسارعون فيهم يقولون نخشى أن 
تصيبنا دائرة فعسى هللا أن يأتي 

بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا 
 على ما أسروا في أنفسهم نادمين" 

فالذين ينتظرون أن يحصلوا على 
شئ من الصهاينة بالمفاوضات أو 

باللجوء إلى أمريكا )راعية اليهود( و 
 ليست راعية للسالم كما تزعم أو
بمساعدة االتحاد األوروبي  فهم 

كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه و ما 
 هو ببالغه.  

 
  

 قرآن كريم
 

توضح  373الى  385سورة آل عمران اآليات 
فضل الشهادة فى سبيل هللا ومنزلة الشهداء عند 

ربهم جعلنا هللا و إياكم منهم و إن العبد ليبلغ منزلة 
الشهداء بإخالص النية هلل. "وال تحسبن الذين قتلوا 

في سبيل هللا أمواتا بل أحياء عند ربهم 
بما آتاهم هللا من فضله (فرحين 385يرزقون)

ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أال 
(يستبشرون 372خوف عليهم وال هم يحزنون)

بنعمة من هللا وفضل وأن هللا ال يضيع أجر 

.("373المؤمنين)  

 حديث شريف
 

ديث النوويةالحديث الثالث من األحا  
 

حدثنا عبيد هللا بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي 
سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي اللهم 
عنهما قال قال رسول هللا صلى اللهم عليه وسلم بني 

اإلسالم على خمس شهادة أن ال إله إال هللا وأن 
محمدا رسول هللا و إقام الصالة وإيتاء الزكاة والحج 

 ان *وصوم رمض
 

 الدعاء سالح المؤمن
 

 و يارب انصر إخواننا فى فلسطين و ثبت أقدامهم
وحد صفوفهم و كلمتهم و ألهمنا عمال لمساندتهم 

 ترضى به عنا يكون حجة لنا يوم نلقاك.
 

 

 واحــــــــــــــــح األيًـــــــــــــــاٌ
 تمهى / أحًد حسٍ



 بسـم هللا الرحمـن الرحـيم                          

 تمهى / احًد ػاشىز  كهًـاخ حىل انًىَديال  "  "  لضـيح نهًُالشـح
 

وهو الموندٌال السابع عشـر لكرة القدم، بٌن الفرحة العارمة لبعض الفرق  4224مونديال انتهى 
التً وصلت إلى المربع الذهبً ولم تكن تحلم به، والحزن الشدٌد لفرق أخرى لم تكن ولم نكن نتوقع 

 خروجها مبكرا. برز الكثٌر من المواهب سواَء العبٌن أو مدربٌن وزادت حركة السماسرة
واشتعلت األسعار ودخلت األرقام فً عشرات المالٌٌن، وهذا لٌس من أجل سواد عٌون الكرة فقط 
ولكن من أجل بٌاضها أٌضاَ.هنا لنا كلمة, الرٌاضة مزاولة, أن تكون رٌاضٌاَ هو أن تلعب وتبنً 

من المتعة الجسم وكما ٌقولون "العقل السلٌم فً الجسم السلٌم" وال أدري هل مشاهدة المبارٌات لها 
كرة القدم من الرٌاضات الممتازة غٌر أنها أخذت وحرفت مفاهٌمها وأصبح  ما ٌربً العقل كذلك؟

لها وجه آخر خصوصاَ فً السنٌن األخٌرة بعد أن أسست دور ووزارات اإلعالم فً الدول الحدٌثة. 
ما بداخله من كل ٌصب  نلقد خلقت مبارٌات كرة القدم مجال ٌنافس فٌه المشاهدٌن ولٌس الالعبو

تناقضات فً حب هذا الفرٌق وبغض ذاك, رغم أن الرٌاضة كلها محبة وألفة, وبقدرة قادر تحولت 
إلى مشدة بٌن المشاهدٌن وٌنتقل الصراع من الملعب إلى البٌت وتحدث المشاكل األسرٌة، وكثٌراً ما 

فً دورة أوروبا  نسمع بذلك، ودائماً تقول الزوجة "الكرة ضرتً، نخلص من كاس العالم ندخل
واالستعداد له" شًء ال ٌنتهً. لٌس هذا  دوبعدها كاس أمرٌكا ثم أفرٌقٌا وأسٌا ولن أنسى األولمبٌا

 فقط وإنما وصلت إلى الحروب بٌن الدول, كما حدث فً الستٌنات بٌن السلفادور و الدومنٌكان.

على حساب انهٌار بٌوت المراهنات من السلبٌات التً تصاحب هذه المبارٌات وتثري فٌها بٌوت 
دوالر أمرٌكً ال  0384أخرى. لم أكن أتخٌل مطلقاً أن ٌصل ثمن تذكرة نهائً كاس العالم رسمٌاً 

 غٌر.
انقلب الهدف من رٌاضة إلى تجارة وتنشأ النوادي من أجل الكسب المادي مثل الشركات التجارٌة 

هد الثمن من أجل المتعة وال أدري وٌعمل لها الموازنات وحسابات المكسب والخسارة، وٌدفع المشا
أي متعة هذه! إنها هروب من المشاكل الٌومٌة التً تحاصره سواًء فً العمل من رئٌسه النكد أو فً 

 % من جمهور الكرة رجال.04المنزل من زوجته التً ال نهاٌة لمطالبها، والدلٌل أن 
بعٌداً عن السٌاسة الحكومات وجدت أنها أسلوب أوفر وسهل لكً ٌصب المواطن جل همه 

 واألحزاب، فالتحزب إلً نادي رٌاضً خٌر بكثٌر من االنضمام إلى حزب ٌساري معارض.
وظهر فً المجتمعات نجوم جدد غٌر النجوم التقلٌدٌن من ممثلٌن وممثالت وعارضات أزٌاء 

هم العبً الكرة والمدربٌن وكل ٌدلً بدلوه، كذلك أسست  سوأصبحوا حدٌث الناس والمجال
ادات كرة إلى جانب اتحادات الفنانٌن والعمال والحرفٌٌن.حقاً إنها خلقت الكثٌر من الوظائف اتح

. حقاً إنها وسٌلة ممتازة للتبادل الثقافً بٌن ةوكثٌر من الناس وجدت فٌها لقمة العٌش السهلة الراغد
جب كثٌراً الشعوب وهو ما نراه فً المهرجانات المصاحبة...ولكن!  وبالمناسبة الرئٌس بوش أع

بمبارٌات كاس العالم وأرسل رسالة إلى السٌد باتلر رئٌس االتحاد الدولً لكرة القدم ٌهنئه بنجاح 
 الموندٌال ونصحه ببعض التعدٌالت التً تعرفوها جمٌعاً.

ولً سؤال أخٌر كم كانت خسائر برٌطانٌا فً ٌوم مباراتها األخٌرة أمام البرازٌل والمنشور 
 ا سٌكون للعقل كلمة.    بالجرائد.  وٌوماً م



 !! !!  صفحة هي غـيز عـنىاى  !!  يحزرها واحـد فهـواى        
                                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 دم يعتذر الزهيل /طارق عبداللطيف عي الكتابة هذا العدد لسفزه وسيىاصل اللقاء هعكن هي العدد القا
 

 ـارونـيـاتش
 

وجميع دول العالم على  3561نُذ أن اعلن " بن جوريون" عن انشاء دولة اسرائيل فى عام م
اختالف اشكالها وميولها من دول رأسمالية اوشيوعية او جمهورية او ملكية اال وكل هذه الدول 

لمسلسل وجودها وقد استمر هذا ا اتفقت على شيئٍى واحٍد وهو ضمان امن اسرائيل وضمان
العجيب منذ انشاء اسرائيل حتى اليوم ولكن الجديد فى هذا المسلسل هو الموقف الذى اتخذته 

االدارة األمريكية تحت قيادة الرئيس بوش األبن ومنذ أن انتخب السفاح شارون رئيسا لوزراء 
ة اسرائيل , فمنذ هذا التاريخ وبالتحديد منذ بدأت انتفاضة األقصى بعدما دنس شارون ساح

األقصى إال واالدارة األمريكية بدءاً بالرئيس بوش ونائب الرئيس ووزير الخارجية ومستشارة 
األمن القومى كلهم عن بكرة ابيهم يتفانون فى تأييد اسرائيل وفى الدفاع عن كل حماقات شارون 

بعض بل واألدهى من ذلك ان االدارة األمريكية بدأت تظهر وكأنها اكثر انتماءاً ألسرائيل من 
االسرائيليين انفسهم , وذلك األمر الذى حرك الشارع العربى من ادناه  الى اقصاه فى مظاهرات 

 تنادى علناً بمقاطعة امريكا وكل ما هو امريكى .
الحقيقة أننا كدوٍل عربية من العالم الثالث والعالم الثالث هنا معناها العالم المتخلف الذى الحول و
% من اوراق اللعبة فى يد 55قديماً عن مقولة حفظناها جميعاً وهى أن "والقوة اننا كنا نسمع  هل

امريكا" وكانت هذه المقولة هى التى تدفعنا الى محاولة التقرب الى امريكا لكى تضغط على 
 اسرائيل ,

ائبل ر% من اوراق اللعبة وكل اللعب فى يد اس322لكن يبدو أن اللعبة قد تغيرت وأصبحت و
هو البطل وتابعه بوش هو التابع المطيع وتلك هى الحقيقة التى يجب أن  واصبح السيد شارون

نعيها تماماً فال التقرب من امريكا يفيد وال محاولة ارضائها يفيد وبدالمن أن نقول ان اسرائيل هى 
 الوالية الواحد والخمسين ألمريكا اصبحنا نقول ان امريكا هى االمتداد الطبيعى السرائيل.

لكرام وحكوماتنا العظام لما النتوقف عن التقرب الى امريكا ونحاول ولو مرة واحدة يا زعماءنا اف
الضغط على اسرائيل نفسها لعل وعسى ننجح وحتى لو فشلنا فيذكر التاريخ أننا حاولنا ولكن لم 

 ُيكتب لنا النجاح .   
        

 !! م.طارق عبد اللطيف !!    
                                                                                        



 أخثاز انجانيح انًصسيح
            *****************   

  
* تابعت جماهير الجالية المصرية 
فى الدوحة الزيارة الناجحة التى 

قام بها سمو األمير / حمد بن 
خليفة أمير دولة قطر لشقيقه 

ح الرئيس /محمد حسنى مبارك بفر
وسعادة حيث عبرت هذه الزيارة 

المباركة عما  يكنه الشعبين 
الشقيقين المصرى والقطرى من 
حب وأخوة حقيقية ظهرت جلية 
فى اللقاءات الناجحة التى عقدها 

 امير قطر مع المسؤلين فى مصر    
 
ظهرت نتيجة الثانوية العامة  *

القطرية وكان ألبناء الجالية 
المصرية نسبة كبيرة من 

 تفوقين فألق مبروك .الم
 
* أعلنت جامعة قطر عن عدد  

ابناء الجالية المصرية الذين 
 سيقبلون فى الجامعة هذه العام . 

 
 

 بقلم / حسام جابر
 
 

 ةضياير ر اأخب  
 

*بعد انتهاء موسم الكرة فى مصر 
وفوز االسماعيلى ببطولة الدورى 

العام وفوز الزمالك ببطولة كأس مصر 
مولد بال حمص , وخروج االهلى من ال

بدأت حركة تنقالت المدربين فاالهلى 
استغنى عن مدربه البرتغالى 

"جوزيه" وتعاقد مع الهولندى 
"بونفرير" واستلم /محسن صالح 

تدريب المنتخب القومى وترك /فاروق 
جعفر تدريب المحلة واستلم تدريب 

االسماعيلى وماذال الزمالك يبحث عن 
   مدرب حتى تاريخ طبع المجلة ..

 
*انتهت فعاليات بطولة كأس العالم لكرة 
القدم بفوز البرازيل بكأس العالم للمرة 

الخامسة وذلك بفوزها على المانيا 
قى المباراة النهائية وكانت تركيا  4/2

قد فازت على كوريا فى مباراة الثالث 
 والرابع وحصلت على المركز الثالث .

 
*قى ثانى مرة منذ انشاء بطولة 

للتنس تلعب فى المباراة ويمبلدون 
النهائية شقيقتان وهما الالعبتان 

ويليامس وقد تكرر هذا المشهد فى 
 بطولة فرنسا لهذا العام  ايضا  . 

 
 

 عداد / نادر البشيرا
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The Persian Empire had existed for many centuries when the 
Middle Ages began. It had been reassembled following the 
conquest by Alexander in the fourth century BC and the 
subsequent breakup of his empire in later centuries. The 
Persians had been fighting the Romans since the third century 
AD. 
 
The Persian Empire stretched from Mesopotamia to India and 
from the Caspian Sea to the Persian Gulf, encompassing the 
modern nations of Iraq, Iran, and Afghanistan. They fought the 
Romans, and later the Byzantines, for control of modern Syria, 
Turkey, Palestine, Israel, Egypt, and Arabia. The capital of the 
Persian Empire was Ctesiphon, called Baghdad today. 
 
During the third and fourth centuries, the Romans made several 
attempts to subdue the Persians. In 364 a peace treaty was 
signed between the two that allowed the Persians to consolidate 
their power to the east and north. Beginning with the sixth 
century, the Persians began attacking the Byzantine Empire in 
Syria, Palestine, Egypt, and modern Turkey. The war between 
the two powers went back and forth. In 626 the Persians 
besieged Byzantium itself without success, and the Byzantines 
were able to invade Persia the following year. Peace was made 
between the two exhausted empires in 628. 
The Persians were unprepared for the fury of the Islamic Arabs 
in the seventh century. The Sassanid dynasty of Persia ended in 
battle in 636. The Persians did not have a capital with defenses 
comparable to those of Constantinople. Muslim conquest of 
Persia was complete by 651. 
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