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 كلمة العدد           

 هللا اكبر
 مفتاح النصر فى حرب العبور!!

 

 
كانت صيحة الجنود فى اثناء عبورهم 

قناة السويس فى حرب رمضان العبور 
هى مفتاح النصر باذن هللا وقد كانت  32

هذه الصيحة هى اعالنا بعودة الروح الى 
الجنود والعودة الى طريق هللا طريق 

 73الصواب وال شك ان هزيمة يونيو 
كانت ابتالءا من هللا آلننا ابتعدنا عن هللا 

سالم  وهكذا فعندما التحم الجيش وعن اال
مع الشعب تحت قيادة تؤمن باهلل 

وباالسالم طريقا وبدأنا التخطيط السليم 
واالعتماد على النفس والتوكل على هللا 

كانت بدايات النصر وكانت االشارة 
األولى هى صيحة الجنود "هللا الكبر ط 
والتى جاءت عفوية صادقة من القلوب 

ل " بسم هللا وقد صدق هللا حين قا
الرحمن الرحيم وإن جندنا لهم 

 الغالبون"صدق هللا العظيم 
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 فى ذكرى السادس من اكتوبر
عاياً يٍ يثادرج انساداخ نزيارج انقدس ٔيقاطعح انعرب نهساداخ  تعَد خًسح ِٔعشريٍ

 ٔتٓجًٓى عهيّ يٕافق انعرب عهى يثادرج األيير عثدهللا ٔيثاركَٕٓا فى

 ٔال ًَهِك إالأٌ َقٕل :  "انتطثيثع انكايم يقاتم االرض انًحتهح"

ـمَ الـلـهُ أنورَ السادات  رحِ
************ 

 داِت      وأظـَل  ساحتُه مـن البركاتِ َرِحـَم  الـلُه أنَوَر السا
حـياً ولكن      أُنـِصَف اليوَم وهُو فىاألمواتِ  ُُ  قد  ظلمناه وهو َ

 ِِ  قد تولىاألمـور ٌَوماً  فرٌداً     فأفاقت مصر ُمن عمٌِق  ُسبات

 حطَم الخوَف وهوِحملٌ  ثقٌلٌ      حرَرالناَس من  ظـالِم الُطغاةِ 

ـا النصـُر كاَن  باآلٌـاتِ ُثمَّ كاَن العـبوُر وهو د  لـٌلٌ      أنمَّ

 ٌوَم ُعدنا الى اإلٌماِن طرٌقاً       وأقمنـا الصالَة  والدعـواتِ 

ٌُـَزُف  بالبركـاتِ   رملُ َسٌناَء  فٌِه بعُض دماٍء       لشـهٌٍد  

 بعد نصر ِ الُعبور َِقرَرحـدثاً       كان فٌِه  ُمَخِططـاً بـثـباتِ 

 َدوهوإشتراٌك       للجهِل والنفاِق والظالِم ِالعاتِ ألغى فٌِه اإلتحا

 وأعاَداألحزاب كى تعوَدلمصَر     راٌـة ٌ رفـرفـت مع الراٌاتِ 

 قد مـحا عاَر الهزٌمِة لـّما      فى إحتفال ٍ أعـاَد فتَح القـناةِ 
 قاَم يغزو اليهوَد غزوَة ِسلم ٍ      وهو يدعو الى السالِم ِ اآلتـى

 ى الزماِن سريعاً       قـفـزةٌ فيها نرفُع الهـاماتِ قفزةٌ منُه ف
 ثمَّ عادت َسيناُءأرُض الجدوِد      وهى خيٌر يُعُم ُكـَل الِجـهاتِ 

 فانبرىالِحقُديدفُع الجهَل يوماً      وبدعِم  اليهوِد فـى النـياتِ 
 قتلوهُ فى ُعرِسه وهَو شهيٌد       كى ُيَخلَّد فى الحياِةوفىالمماتِ 

_____     ____________________________________________________________________________
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 يصدرها المصريون فى قطر -نشرة شهرية تصدر اول اسبوع من كل شهر ميالدى
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 لم /  مروة محمد الديببق 

 ركن األدب

 دعوة للشعر
يختلف رد الفعل عند كل انسان باختالف الزمان 

والمكان الذى يعيش فيه االنسان وباختالف الحدث 
الذى يعيشه االنسان , وذلك يظهر جليا عندما نرى 
انساناً يرقص  فرحا و آخر يبكى  حزنا وقديختلف 

لو صوته رد الفعل عند الغضب فنرى انساناً يع
غضباً ونرى انسانا يتصبب من العرق خوفا وانسانا 

يتلعثم فى الكالم خجالً, كُل هذه الصور وغيرها 
الكثير ُتظهر لنا الصور المختلفة لرد الفعل عند 

وتأثيره على سلوكه  ,ومن هنا تأتى   االنسان
دعوتنا للشعر دعوة لجميع القراء  , بأن  يحاول 

عل وذلك باللجوِء الى االنسان التحكم فى رد الف
الشعر قراءة وتذوقاً بل ويمكنه تعيير  ردود افعاله 

ايضاً  بتفاعله مع الشعر فاالنسان عندما يعيش حالة 
من الحب وتحتدم عواطفه شوقا وهياما للحبيب فإنه 
إذا عايش شعر الغزل واشعار المحبين يستطيع ان 

يعبر عن حبه اصدق تعبير ويصل الى قلب الحبيب 
ع طريق ,  كما أن االنسان عندما يواجه باسر

خطراً ما وتنتابه حالة من الخوف من المجهول فانه 
عندما يعيش مع شعر الحماسة والشعراء االبطال 
فى شعرهم ومواجهتهم لالزمات فإنه يستلهم من 

هذا الشعر القوة والمقاومة بدالً من الخوف 
واالستكانة , وكذلك يكون حال من فقد حبيب أو 

ب فإنه يستطبع ان يتغلب على شعوره بالحزن قري
 واالنقباض  وذلك بقراءته لشعرالرثاء وما شابهه .
وقراءة الشعر وتذوقه تخلق حالة من التوحد بيننا 

وبين  الشاعر حتى وكأننا نشعر ان الشاعر الذى نقرأ 
له ونتذوق شعره هو صديق حميم لنا نعيش معه 

تى نستمدها من افراحه واحزانه , وتلك هى القوة ال
الشعر لمواحهة األحداث وللتحكم فى ردود افعالنا  , 
وال ننسى ما للشعر من قوة تأثير وجدانى تنتاب كل 

قارئى للشعر وخصوصاً الشعر الصادق المتميز , كما 
أن موسيقى الشعر وأوزانه تتناغم مع معانى الشعر 
فتضفى على قارئى الشعرحالة وجدانيةتجعله يسمو 

 فى سماء الخيال. مع الروح 

 الٌوم؟ رجال ٌا هدا ما 
 من للٌأس ٌدفعنً ,الٌومٌه الحٌاة فً احٌانا أره ما ان 

 و بأخالق ٌتحلى رجل أو شاب اآلن فتاة أي تجد أن
 الزمان من مضى فٌما الرجال نبل و تهدٌب

 رجل أي على الواجب من كان الماضً ففً.السابق

 فً معه كانت وان ,السٌارة باب للمرأة ٌفتح ان نبٌل

 ان و ... طوٌال تقف ال حتى تتقدمه ٌجعلها ,طابور

 قام ,بجواره تقف هً بٌنما عام مكان فً جالسا كان

 المرأة مطالبة بعد االن ما.احتراما و مراعاة لها

 أكثر به ٌساوٌها كان ان ادري ال ,الرجل مع بالمساواة

 ٌجد فال ,دلك مطلبها على ٌعاقبها أنه أم ,الالزم من

 طرٌقه فً بامرأة ٌدفع ان من "حرجا اآلن الشاب

 ٌتجرأ و بل ,أعتدار أو استأدان دون ,"مسرعا

 انها من تعجب و استٌاء بنظرة لها ٌنظر و "احٌانا

 ألٌس ,له تقف أن فالواجب ...ٌقف هو بٌنما تجلس

 ال التً و ,تلك أفعاله بأن الرجل ٌفكر كدلك؟فهل

 شجاعة أكثر منه تجعل ,األحٌان من كثٌر فً افهمها

 "ندا منها جعله و علٌها بتفوقه... نظرة؟ جهة و فً
 العمل فً هً المرأة بها طالبت التً المساواه أن له؟

 ,جنسه فً الرجل مع مساواة لٌست و ,المسؤلٌة و

 المعاملة و للرفق تحتاج بطبٌعتها ,مرأة ستظل فالمرأة

 وادا ,النساء على قوامون الرجال و ,الرقٌقة الخاصة

 الوقت فمع ,الشكل بهدا لها ملتهمعا فً الرجل استمر

 أكثر لشخصٌة بتحولها بل ,بدلك وحدها تتأثر لن

 معاملتها فً ستتحول ,تكون أن ٌجب مما صرامة
  الرقة و الحنان لمسة بدلك سٌفقد و لألسوأ للرجل

 ٌمكن ال و.....فقط المرأة فً اال تتواجد ال التً

 كالم من أفضل أجد لن "أخٌرا و.عنها األستغناء

 فٌه ٌوصً الدي-سلم و علٌه هللا صلى- هللا سولر

 "فرفقا "بالقوارٌر "رفقا" :"قائال بالنساء الرجال

 .الرجال أٌها

 

 



 ٔاحــــــــــــــــح األيًـــــــــــــــاٌ
 بقيٌ / أحَد حسِ

 قرآٌ كريى
 

ٌع ُكَُّاا  اًرا إِ ٍَّ نََُاا أَلَجع ٌَ أَنِا ٕع َعا ا َجاَء انسََّحَرجُ قَاانُٕا نِِِرع ًَّ فَهَ

 ٍَ ااااااانِثِي َِ ٍُ انع اااااا ٍع 14ََحع اااااا ًِ إََُِّكااااااىع إًِ ا نَ َٔ (قَاااااااَل َََعااااااىع 

 ٍَ تِي قَااااارَّ ًُ اااااتُىع 14انع َع ُٓاااااىع ُيَٕواااااى أَنعقُااااإا َياااااا أَ (قَااااااَل نَ

 ٌَ ُٓ 14ُيهعقُااإ ِعِ ااايَّ َٔ ُٓىع  ا ِحثَاااانَ ٕع ِج (فَاااَْنعقَ قَاااانُٕا تِِعااازَّ َٔ ىع 

 ٌَ َِااانِثُٕ ٍُ انع ٌَ إََِّااا نَااَُحع ٕع َعاا (فَااَْنعقَى ُيَٕوااى َعَ اااُِ 11فِرع

 ٌَ ُِ َيااااا يَااااْعفُِكٕ ََ تَهعقَاااا اااا ِْ ااااَحَرجُ 14فَاااااَِ ا  ََ انسَّ (فَااااُْنعقِ

 ٍَ ٍَ 14َواِجِدي ي ًِ (َربِّ ُيَٕوى 14(قَانُٕا آَيَُّا تَِربِّ انعَعانَ

ْ ٌَ ـــَٔ عراء.ــــــــــــــــٕرج انشــــــــــــــــ( و14اُرٔ  

 

ال ٝسععيْٜ ميَععو حيعع٘ث ٕععرٓ  ٟٝععوث فال أُ أح٘ عع   ععِ 

 ىخالٗة ٗ أفنعس فعٚ ٕعر   ىَ٘ ع  ٗ أحسٞعو اعوحت  ىْعص ه 

 يٞٔ ٗ  يٚ ّبْٞعو أفلعو  ىةعالة ٗ أشمعٚ  -بِٞ ٍ٘اٚ 

ٗ فس عُ٘ ىيْعٔ و ٗ مٞع  ح ع٘ه  ىسع سة فعٚ  - ىخسيٌٞ

( ٝجييٖعععٌ ى ظعععت ٍعععِ م عععس فىعععٚ فَٝعععوُ  فَٝعععوُ حقٞقعععٚ

ٝسخس ُ٘ ب س ُ٘ ٗ بخٖدٝدٓ ٗ ٗ ٞدٓ.  فْٖٞئو ىٖعٌ  يعٚ 

 حسِ  ىسوحَت
 

 من القلب 
 

 ألاعععب٘أل  ألٗه ٍعععِ معععيبوُ ٍلعععٚ ٗ  عععوز  

 ىشٖس  يٚ ٍْخة ٔ ٗ بيدٕو بأٝعوً  اللعو ٖٝعو 

 يْٞعععو معععٖس زٍلعععوُ  ىَيظعععٌ  ّسعععأه و أُ 

ٝبيغْو زٍلعوُ( ٗمعو  عوً ٗ  ألٍعت  ياعالٍٞت 

وً.بسٞس ٗ االً ٗ ٗل  

 

ٗىنععٚ حيععٞم  ألٍععت فعععٚ  ىسععالً  ىععرٙ حْشعععدٓ 

 يٖٞعععو أُ حخَسعععل بعععدْٖٝو ٗ بشعععسأل و  ىعععرٙ 

 زحلعععوٓ ىٖعععو ٍْٖورعععو ٗ اسٝقعععو. ٗ  ىشعععسٝيت 

 ياالٍٞت ال حقبو  ىخجصلت ، أٙ ّأخر ب نٌ و 

فٚ بيض مئّْ٘و ٗ ّخسمٔ فعٚ  ىعبيض  الخعس. 

فُ  ىعععدِٝ  ياعععالٍٜ بنعععو حيوىَٞعععٔ ٗ معععس لئ 

 وٍو فٚ مخٚ ّع٘ حٚ  ى ٞعوة.ْٝبغٚ أُ ٝطبق م
                                    

 

فوألٍععت  ىخععٚ حْععوسٙ بوىسععالً ٗ حسععخجدٝٔ ٍععِ  

مخٚ  ألٌٍ ٗ ح يٌ بيده ٗ زفق  ألٌٍ  ألخعسٙ 

ٍيٖععو اععخظو فععٚ ٕععر   ى يععٌ  ألبععدٛ  ىععرٙ ىععِ 

ٝخ قعععق  يعععٚ  زق  ى٘  ععع ،  ى٘  ععع   ىعععرٙ ال 

 ٝيخععسإ فال بَْطععق  ىقعع٘ة ال بَْطععق  ىيععده ٗ

                                                 ى ق.

 

(  ألٍعععت ىقعععساُ  ىنعععسٌٝ  مخعععو  و ٗ ٍْٖعععو  

 َِ َعو  ىنعِرٝ ٗ ضح حَوً  ى٘ضع٘  حعِٞ  عوه اَٝوأَٖٝا

اَل حَخنبُِيعععع٘   َٗ ٌِ َموفنععععت   ُْعععع٘   ُسُخيُعععع٘  فِععععٜ  ىًسععععُي ٍَ    ا

بِعٞ ٍُ ٗب  ٌُ َ عُد ُِ فِّنعُٔ ىَُنع ُٞطَو ع َ٘ ِث  ىشن ( 802  ِ  ُخطُ

ا٘زة  ىبقسةا فال ٝ ق ىَسعيٌ ٍعنٍِ  ُ ٝقخْع  

 اخعسبجصء ٍِ مخعو  و ٗ ال ٝيخقعد فعٚ رعصء 

ٍعععخييال بشعععخٚ  ىييعععو ٗ  ى جعععت  ى٘ ٕٞعععت  ىخعععٚ 

 أزبيتْٝوسٙ بٖو  ىنثٞس ٍِ  ُ  ىنخو  ّصه ٍِ 

 شس  سّو ٗ ْٕوك بيعض  ىخيعوىٌٞ ال حخ عق ٍع  

                 وحيٌٖ و(.  ُٟٗ  يْو 

 

 ٘ و ىيجَٞ  بوىٖد ٝت ٍع   الاعخيد س ىيشعٖس أس

 ى لععٞو ٗ  ىيعع٘سة فىععٚ و  ٗ  ىقععساُ ٗ  ىخييععق 

بوىَسورد ٗ  حبوأل ٕدٙ  ىْبٚ صيٚ و  يٞعٔ ٗ 

ايٌ ٗ حطبٞق حيوىٌٞ  ياالً موفت حخعٚ حةعبح 

 ىشسٝيت  ياالٍٞت ٗ  يو ٍيَ٘او ٝغطٚ رَٞع  

 ر٘ ّب  ى ٞوة  ىٍٞ٘ٞت  ىخٚ ّيٞشٖو

 

 حديث شريِ

 

 انحديث انسادس عشر يٍ األحاديث انُٕٔيح
 

 َِّ ٌَّ َرُجااًن قَاااَل نِهَُّثِاا ُعااّ أَ َُْريعااَرجَ َرِ ااَ هللاَّ َع ٍع أَتِااَ  َعاا

ِع  ِصااَُِ قَاااَل اَل تَ ٔع َوااهََّى أَ َٔ  ِّ اا ااى َعهَيع َد َصااهَّى انهَّٓ َضااةع فَااَردَّ

ِعَضةع *  ِيَراًرا قَاَل اَل تَ
 
 

  ىد وء اـــال   ىَــنٍِ

 

 ىيٖععٌ  ّععٚ أاععأىل بنععو  اععٌ ٕعع٘ ىععل اععَٞج بععٔ ّ سععل أٗ  

أّصىخٔ فٚ مخوبل أٗ  يَخعٔ أحعد  ٍعِ خيقعل أٗ  اعخأ سث 

بٔ فٚ  يٌ  ىغٞعب  ْعدك أُ حجيعو  ىقعساُ  ىيظعٌٞ زبٞع  

ّعٚ ٗ  ُ  يبٚ ٗ ّ٘ز بةسٙ ٗ رالء َٕٚ ٗ ذٕعو  حص

ح٘فقْٚ ىخالٗحٔ أّوء  ىيٞعو ٗ أاعس إ  ىْٖعوز  يعٚ  ىْ ع٘ 

 ىرٙ ٝسضٞل  ْعٚ ٗ  رَيْعٚ بوى بٞعب  ىَةعط ٚ فعٚ 

 ى سسٗض ٗ  اقْٚ مسبت ٍوء ْٕٞئعت ٍعِ ٝعدٓ  ىشعسٝ ت ال 

 ظَأ بيدٕو أبد ، ٗ صيٚ  ىيٌٖ  يٚ اٞدّو ٍ َد ٗ  يعٚ 

 اىٔ ٗ ص بٔ أرَيِٞ. 

hamad1962@qatar.net.qamail: -E 

mailto:hamad1962@qatar.net.qa


 ٌا أستاذ هٌكل ......

 "الحساب قبل اإلذِن بالغٌاب"!!!!
تابع القراء مقالتى االستاذ محمد حسنٌن هٌكل وذلك بمناسبة بلوغه سن الثمانٌن )أطال هللا فى 

اعلن اعتزاله عمره( والتى فٌهما ٌطلب من القراء االذن باالنصراف والغٌاب عن الساحة حٌث 

الكتابة وقد اثارت هذه المقاالت ككل مقاالت وكتابات االستاذ هٌكل العدٌد من ردود األفعال لدى 

القراء والمتخصصٌن من اهل الفكر والصحافة ولعل اهم ما افرزته هاتن المقالتان هى اثبات 

ى الساحة الفكرٌة لتناوله الحٌوٌة الفكرٌة لدى هٌكل حتى بعد الثمانٌن وقدرته المتمٌزة فى التواجد ف

 للعدٌد من الموضوعات والقضاٌا التى تثٌر الكثٌر من ردود األفعال , وهذا هو هٌكل الذى نعرفه.

وموضوعنا فى هذه المقالة هو أننا قبل أن نأذن لالستاذ هٌكل باالنصراف والغٌاب نطالبه بالحساب 

االستاذ هٌكل هو الذ بدأ بطلب االنصراف  وهذا اقل ما ٌجب أن ٌتم , وقد ٌكون ما نطلبه غرٌب ولكن

فأعطى قراءه الحق فى الموافقة وكذلك الحق فى الحساب !!, والحساب سوف ٌكون لالستاذ هٌكل 

على سنواته التى قضاها معنا ٌؤثر فى افكارنا وٌشارك اصحاب القرار والحكام فى تحدٌد مصائرنا 

ون موضوعٌٌن فى هذه القضٌة سوف ومن هنا فنحن نحاسبه ونطالبه بالحساب , وحتى نك

 نوجزنقاط الحساب فى اآلتى :

ما هو سبب العالقة الوثٌقة بالرئٌس عبد الناصر هلى هى صداقة بٌن رجلٌن فقط ام هى عالقةو  -1

 قرابة ومصاهرة ام هى عالقى مصالح بٌن السلطة والصحافة ؟

ٌس عبد الناصر وانتصاراته وعلى فى كل كتابات هٌكل اشار الى تأثٌره الواضح فى قرارات الرئ-2

سبٌل المثال قرار تامٌم القناة , فهل نحاسبه على اخطاء عبد الناصر وعلى سبٌل المثال نكسة ٌونٌو 

 , أم أنه شرٌك فى االنتصارات فقط ؟

فى بداٌة عهد الر ئٌس انور السادات اٌد هٌكل السادات ضد مراكز القوى "الناصرٌٌن" وكتب  -3

االهرام اسوأ ما كتب حتى أنه نشر ما كان ٌدور بٌنهم وبٌن من ٌحضرون األرواح عنهم فى جرٌدة 

الكى نعلم مدى تفاهة هؤالء الذٌن كانت مصئر الناس فى ٌدهم , ثم وبعد اختالفه مع السادات اخذ 

ٌكٌل للسادات بكل االتهامات حتى انه سلب منه اعظم قرا وهو قلرار العبور ونسبه لعبد الناصر كذبا 

فتراءاً فمع من هٌكل مع عبد الناصر والناصرٌٌن أم مع السادات واتباعه أم مع مصر والحقٌقة أم وا

 مع نفسه وانانٌته فقط ؟

االتهام الذى وجه لالستاذ مصطفى امٌن فى عهد عبد الناصر وهو الخٌانة والعمالة للمخابرات  -4

نذ البداٌة كان عمٌال للمخابرات االمرٌكٌة , هو نفسه موجه لالستاذ هٌكل فهل االستاذ هٌكل م

 االمرٌكٌة ؟

وفى الختام هذه نوعٌة بسٌطة للحساب الذى ٌنتظره االستاذ هٌكل وهذا ال ٌقلل من قٌمته الصحافٌة 

 والفكرٌة وكونه واحدا من عظماء الصحافة فى مصر والعالم العربى . 
 



 

 

 

 

                                                                              " عنوان غٌر من صفحة "

 انفهم احدو قدمهاٌ

 "فً صمٌم السٌاسة"         

 "عٍ األغُاو وْنََٕ .. ٔاَا فَ انشجة ال أفٓى"
 

 "هناك فرٌق كبٌر بٌن سوبر ستار العالم " بوش اإلبن" و سوبر ستار العرب "دٌانا كرزون 

 الحماٌا  ٌمكان أن  ال ٌقٌدها أحد طالما أنهاا تحماً نهساها  و ها   تحول العالم إلً غابة ٌأكل بعضها بعضا
 فاصل.  ”تكون من خالل "جدار

   .من حق شـارون أن ٌضرب سورٌا و تصل طائرات  إلى دمشق  وال من شاف وال من دري 

  و ماان حااق ا)سااد ابشااار العااربس أن ٌماال أساادا متمسااكا با)ساا وب الحضاااري  أساا وب ا)ماام المتحااد  و
 من و الشريٌة الدولٌة و ..   واإلحتهام بحق الرد.مج س ا)

 ." و من حق مصر الكبرى أن تساند سورٌا بكل قو  و ان تقف بجوارها فً "ا)مم المتحد 

 ."و من حق لٌبٌا أن تغٌر إسمها إلى "الجماهٌرٌة ا)فرٌقٌة ال ٌبٌة الوحدوٌة اإلشتراكٌة ..إلخ 

 ي حولهاا  فٌكهٌهاا مطاارد  الجماياار اإلرهابٌاة حتاى ال و من حق السعودٌة أن تغما  يٌنهاا يماا ٌجار
 تتحول إلى جزائر أخري   و حتى ال ٌغضب ي ٌها العم سام.

  و من حق دول الخ ٌج أن تنعم بعائدار الانهط و أن تط اق القناوار الهضاائٌة التاً تتصاارع ما  بعضاها و
 لكً تستطٌ  أن تحارب من خاللها و ٌصبح لكل دولة   درع و لســان.

  و من حاق إسارائٌل أن التكاون مقٌاد  فاً الادفاع يان نهساها ضاد أيادا ها. مان هام أيادا  إسارائٌل  أٌهاا
 اإلخو  العرب.

 :هم ي ً الترتٌب 
اـ٘زٝو ٗ ىبْوُ.  سفيت ٗ حدة .. أصو ٍو فٞم ٗ ج( – ىيس ق.   –أفغوّسخوُ.     -  

ٞو.ٗ ٍَنِ حسم –ٍةـس  – ألزسُ.  –بومسخوُ.    –فٝس ُ.   -           

   ٌ حقً٘  ىقٞوٍت  بو أُ ٝأحٜ  ىدٗز  يٚ  ىسي٘سٝت(      

 

اخس  ىنالً **             

 نزيم أننا بشر  .. لكننا خراف! -
 لٌس تماما ً .. إنما   فً ماهر ا)وصاف -

 ُنقاد مث ها   نعم  ..  ُن يُن مث ها   نعم  ..  ُن بُح مث ها   نعم -

 ت ك طبٌعة ا)غنام -

 ل بٌننا و بٌنها اختالف . لكن    ....      ٌم -

 االختالف ال ي بٌننا و بٌنها هو أن الخراف ال تستطٌ  أن تشجب أو تستنكر أو تدٌن -
" أحمد مطر"                أو أنها ال تستطٌ  أن تحتهم لنهسها بحق الرد.  

 

 
 

 اللطٌف بدع طارق م.

 

 
 



 
 
 

          

       
  
 

ٍةط ٚ  ٗ  وث ٍ  ا٘زة  ى وح ت  بقيٌ/ غسٝب  

 

ٍِ  ٘ه  ىسا٘ه صيٚ و  يٞٔ ٗ ايٌ ا ال صالة ىَِ ىٌ ٝقسأ ب وح ت  ىنخو ا ىٞدىو  يٚ  ظٌٞ مأُ ٕرٓ  ىس٘زة، 

-ٍِٗ أاَوء ٕرٓ  ىس٘زة :  

 .ٌٝا٘زة  ى وح ت: فقد  اَوٕو ٕنر    ىسا٘ه صيٚ و  يٞٔ ٗ ايٌ ٗ ذىل ألّٖو أٗه ٍو ٝقسأ ٍِ  ىقساُ  ىنس 

 ٕ ٗ :ُنر   اَوٕو  ىْبٚ صيٚ و  يٞٔ ٗ ايٌ ألُ ٍيوّٚ  ىقساُ  ىنسٌٝ حسر  فىٚ ٕرٓ  ىس٘زة.أً  ىـقــــــسا 

 .ىسب   ىَثوّٚ : ألّٖو اب  اٝوث حقسأ ٍسة بيد ٍسة  

 .ٔىقساُ  ىيظٌٞ : ىق٘ه زا٘ه و صيٚ و  يٞٔ ٗايٌ ٕٚ  ىسب   ىَثوّٚ ٗ ىقساُ  ىيظٌٞ  ىرٙ  ٗحٞخ  

 و  ص ٗرو. ا٘زة  ى ــَد : ألّٖو بدأث ب َد 

  ىةــــــــــالة : ىق٘ىٔ  ص ٗ رو فٚ  ى دٝث  ىقداٚ  سَج  ىةالة بْٞٚ ٗ بِٞ  بدٙ بة ِٞ ٗ ذىل ألّٖو ذمس 

 ٗ س وء.

_____________________________________________________________ 

 ظالُم النفس ِ                        
 م / احمد محمود البشيربقل__________________________     

 

 متى يدرك االإنساُن ُكنَه حياَته ويعلُم كم هو  مستحيل
 وأن يعـى ما قـد فاته ويكـون  جاهـزاً   للرحيل
 فكم مـن سنيٍن قـد مضت وهـو لنـفسه    ذلـيل

 ال يسـتـطيع تقويَم  نفسه وال يجـد لطريقه ِ  بديل
 الدليل  أفراحاً قـد يجدها فى عـمرِه ولكنها لم تكن 

 على أنه فى ساعات أنسِه قد كسب  ما ليس    بالقليل
 ولكنه قد خسر كيانه ولم يفـز سوى بشيىٍء   ضئيل
 أال وهو خيال ُرِسَم لُه وبدا عـلى هيـئِة ُحلٍم  اصيل
 فقد كان بمقتضى األمـر أن يكـون هـذا هو الدليل
 ولكنه لم ُيـرد  وصار على  يد  الضـياِع  قـتـيل

  
 

 صفحة المنوعات
عداد / مجدى البدوىا  

 



 
 

 

DIRECTED BY/ KARIM AL-BASHIR 

fallefore the bRome  
 

The Roman Empire of the fourth century AD extended entirely around the basin of the Mediterranean 

Sea, including modern Turkey, Israel, Egypt, and North Africa. Modern France (called Gaul) and 

modern Spain and Portugal (Iberia) were entirely Roman. Modern England was Roman, but modern 

Scotland and Ireland was barbarian (non-Roman, or noncivilized). The northern borders of the empire 

were the Rhine and Danube Rivers. The lands north of these rivers were occupied by a variety of tribes 

of Scandinavian origin that the Romans called the Germans. 

 

Rome was engaged in border skirmishes with the tribes north of the great European rivers. Strong 

emperors occasionally extended the empire over the rivers while weak emperors tended to lose those 

lands. The largest organized rival of the Romans was the Persian Empire to the east, occupying modern 

Syria, Iran, Iraq, and Afghanistan. The Persians were the political descendants of the Parthians who had 

revolted away from Greek rule following Alexander's conquests and thereafter resisted successfully 

Roman invasions. 

 

The Romans had existed as an important power for over 1000 years. They had brought stability, 

prosperity, and order to the civilized West. Excellent roads connected the far reaches of the empire with 

the capital at Rome. These were built originally for military purposes but improved all communications 

and trade. Roman law kept the internal peace and 20 to 30 Roman legions defended the frontiers. 

 

All was not perfect, however. Emperors held absolute authority. This worked well with good emperors, 

but incompetent ones could do great harm. The rules for succession to the throne were never clear, and 

debilitating civil wars often resulted. The bureaucracy that managed the empire on a daily basis grew 

more corrupt, increasing the dissatisfaction of the common citizen. The wealth of the empire gradually 

concentrated in the hands of a minority while a large slave population did most of the work. The borders 

of the empire were immense and put a strain on military resources (500,000 soldiers defended a frontier 

that required 3 million or more to be secure). Roman conquests had ceased in the second century AD, 

bringing an end to massive inflows of plunder and slaves. Taxes increased and production fell as the 

workforce declined. A plague may have killed 20 percent of the empire's population in the third and 

fourth centuries, further reducing trade and production.  

 

In the late third century, the Roman Empire was split into eastern and western halves in an attempt to 

make for easier rule and better control. In 323 Constantine became emperor after a civil war and 

established his eastern capital at Byzantium, which he renamed Constantinople. During the next century 

the eastern and western parts of the empire gradually established separate identities, although nominally 

the same empire. These identities were partially due to the different pressures brought to bear on them 

from the outside and the local culture. The Western Empire was predominately Latin; the Eastern 

Empire was predominately Greek (although they referred to themselves as Romans). The Eastern Empire 

survived the cataclysm of the third and fourth centuries because it had a larger population (70 percent of 

the empire's total), better emperors, more money, and a far better army and navy. 

 

 


