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 العاشر مف رمضاف  :ـذدلعاةـولـك
كاف شير رمضاف دائما ىو شير االنتصارات االسالمية  

 فمف انتصار المسمميف فى غزوة بدر الى فتح مكة 

ثـ الى تحرير القدس عمى يد صالح الديف حتى  
 انتصار المسمميف بقيادة القائد االسالمى قطز 

 عمى المغوؿ  حتى االنتصار عمى اسرائيؿ

 بور فى العاشر مف فى حرب اوكتوبر حرب الع 

رمضاف  , ذلؾ االنتصار الذى كاف درسا فى االيماف 
 يمانى سببا لتصميـ والعيد فقد كاف الجانب اإلوا

 سباب النصر فى العاشر مف بؿ كاف اىـ أ كبيراً 

خذ ا كاف تصميـ الشعب والجيش عمى األرمضاف كم
 بالثأر لمشيداء ومحو عار نكسة يونيو مف اىـ 

 العيد عيد المسمميف والعرب  يرا اسباب النصر واخ

صفا واحدا اماـ العدو  حتى ننتصر وترتفع  اف يقفوا 
 راية ال الو إال اهلل ..... 

اف ىناؾ جانبا تناولو الكتاب والمؤرخوف اخيرا وىو قرار 
الرئيس السادات فى طرد الخبراء الروس قبؿ الحرب 

نتصارا مصربا عاـ مف مصر حتى يكوف اإلنتصار إب
ا خالصا وىو بمثابة قرار تمصير الحرب والنصر عربي

لشيداء فى حرب العاشر مف .رحـ اهلل السادات وكؿ ا
 عاد مثؿ ىذه االياـ عمينا آميف آميفرمضاف وأ

 هذا العددإقرأ فى 

 2ص      العاشر مف رمضافالعدد   كممة *
 بقمـ رئيس التحرير

                            
    3ص                    ريةاخبار الجالية المص  *
 اعذاد  م/هحوذ عيذ   

رمضانيات مصرية                  صورة الغالؼ *
 4ص                                   بقمـ ابف البمد

    مصطمحات سياسية )جزء ثانى(:  مع الحكواتى *

 5ص                           كيميائى /حالد الفحام بقمم

 
    :د   ركن األ *

 6ص                        اعداد ابن البشير    

 

الخالفة االسالهية تاريخ    : قضية للوناقشة*

 7ص                بقلن الوصري أفنذي    وأحذاث    

 

  رجىلة..وال ..أل......   :هختارات  *

   8ص                       بقلن م/ احوذ  عز الذيي

   9ص               نت النيلب : لك يا سيدتى *

 

    ـن غير  عنوانصفحة م*

 11ص         اعداد م /طارق عبداللطيف ()  

 

                               :  نوعاتـمصفحةال*

  12ص               ( م/ايمن طاحوناعداد  )

 AL BASHIR MAGA   31ص 
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  وداعياا  حفلا  دولة قطر تقيمالجالية المصرية ب  : بقطر  أخبار الجالية المصرية

 / عبد العزيز داودللسفير المصرى                                            
 فيرا لمصر فى الدوحةبمناسبة انتهاء فترة عمله س      

 

 

 
بابناء الجالية المصرية فى دولة  العربية مصر جميورية سفير داود العزيز عبد السفير سعادة أشاد
 أمير السمو صاحب االوؿ امس المصرية الجالية لو تكريما اقامتو حفؿ في داود السفير كروشقطر 
 الوزراء مجمس رئيس وسمو االميف عيده االوؿ،وولي امس بمقائو تشرؼ الذي المفدى البالد
 فيما فعميا، بغربة خالليا يشعر لـ سنوات بينيماربع عاش الذيف القطرييف المسؤوليف وكافة
 المصري الخارجية وزير مساعد منصب عائداليتولى الدوحة مغادرتو مف اياـ قبؿ وسعادت اشاد

 انو وقاؿ قطر، تشيدىا التي والتنمية النيضة ميمافي مشاركا واعتبرىـ وافرادىا المصرية بالجالية
 محمد .د اشاد ناحيتو مف.معيـ ويتواصؿ يتصؿ مف مواقعيمكؿ في يشرفوف الذيف الجالية بأفراد فخور

 البالد أمير سمو مف رعاية المصريةمف الجالية ماتمقاه بكؿ المصرية الجالية مجمسادارة رئيس نجارال
 عبد السفير سعادة مع الجاليةالمصرية عاشتيا التي االربع السنوات بفترة االميف،مذكرا عيده وولي
 حسف مصطفى دالسي تحدث كما.بيسر المصرييف مصالح عمى واشراؼ رعاية كؿ منو تمقى داود العزيز
 افراد جميع محبة اكسبتو التي لمسفيرداود الرفيعة باالخالؽ اشاد الذي الجالية عاممجمس اميف

 بالنادي اقيـ الذي االحتفاؿ نياية في.فيقطر اقامتو فترة طواؿ ثقتيـ موضع وكاف الجاليةالمصرية
 لسعادة رمزية مةفخ ىدية النجار .د الجاليةقدـ افراد مع السفير عشاء واتبعو الدبموماسي

 .حرمو السفيروالسيدة
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 رمضانيات مصرية           صورة الغالؼ :

 
كاف دخوؿ شير رمضاف دائما مصدرا لمسعادة فى كؿ بالد العالـ وخصوصا العالـ العربى واالسالمى لـ ليذا الشير      

كؿ ىذه العادات  مة والظريؼ افالفضيؿ مف روحانيات واجواء ايمانية ,وقد ارتبط بشير رمضاف عادات تراثية قدي
التراثية ذات اصوؿ مصرية حيث نشأت فى مصر وانتشرت فى العالـ اجمع , ومف ىذه العادات مدفع رمضاف حيث 

كانت نشأتو فى عصر المماليؾ كعالمة لموعد االفطار وموعد االمساؾ ,وكذلؾ الفانوس الرمضانى الشيير والذى كانت 
ة فى خالفة الحاكـ بأمر اهلل فى مصر ,ومف العادات الرمضانية الشييرة ىى تناوؿ نشأتو فى عصر الدولة الفاطمي

الكنافة والقطايؼ ولقمة القاضى اوما يسمونو فى الخميج بالمقيمات وىى واف انتشرت فى العالـ العربى إال اف أصميا 
 مصر خالص ومعيا شراب التمر ىندى والعرقسوس  وىو مشروب فرعونى قديـ   .

الى اجواء رمضاف الروحانية فنرى اف جمسات تمقى العمـ فى المساجد كاف اصميا فى المسجد االزىر حيث وفرة ونعود 
العمماء والمتمقيف مف جميع انحاء العالـ وىكذا كانت مصر االزىر كعبة المسمميف فى تمقى العموـ فى جمسات رمضاف 

 االيمانية .

الت رمضاف وطبعا كاف السبؽ لمصر,واف كنا النريد لمفوازير وحديثا ال ننسى فوازير رمضاف الشييرة ومسمس
 والمسمسالت اف تنتشر وتشغؿ الناس عف حكمة الصياـ .

 بقمـ / ابف البمد                                                                                                             
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 بقمـ ؾ/  خالد الفحاـ    (لث واألخيرياسية )الجزء الثاطمحات سمص   مع الحكواتى:  

ممارسة العمل السٌاسى لٌس رفاهٌة ولٌس مهنة األثرٌاء فقط بل هى أساساً وسٌلة لجلب حقوق الفقراء واألثرٌاء معا , والسٌاسة لٌست 

متخلفة التى ٌسٌطر علٌها مجموعة من كما ٌقولون مصدرا للمشاكل بل هى مصدرا للفخر والعزة وتطور المجتمعات إال فى الدول ال

ونحن ظللنا لعصور طوٌلة مغٌبٌن عن الممارسة السٌاسٌة .  ولكن نظرا ألن الوضع اآلن قد تغٌر فالسفٌنة التى كانت  العصابات المنظمة

لتراكم خبرات سابقة وحالٌة تقلنا جمٌعا قد شارفت على الغرق , لذلك فجهود اإلنقاذ واجبة , ربما ٌكون الموضوع فى بداٌته مقلق نتٌجة 

من الخوف ,  ولكن ال مناص من ممارسة العمل السٌاسى فهو المخرج الوحٌد المتاح . ولكن قبل ذلك ٌجب أن نتعرف على بعض 

المصطلحات السٌاسٌة التى ٌجهلها معظمنا نظرا لبعدنا عن ممارسة العمل السٌاسى قهرا , وقد إستعرت لكم بعض المصطلحات ومعانٌها 

 ن موقع حزب الجبهة الدٌمقراطٌة المعارض فى مصرم

 مصطلحات سٌاسٌة ومعانٌها

ظرٌة سٌاسٌة ٌسارٌة نشأت فً كوبا وانتشرت منها إلى كافة دول أمرٌكا الالتٌنٌة، مؤسسها هو ارنتسوتشً غٌفارا أحد أبرز قادة الثورة  غٌفارٌة
الثوري ، وتركز على دور الفرد فً مسار التارٌخ، وهً تعتبر اإلمبرٌالٌة األمرٌكٌة  الكوبٌة، وهً نظرٌة أشد تماسكاً من الشٌوعٌة، وتؤٌد العنف

  العدو الرئٌس للشعوب، وترفض الغٌفارٌة استالم السلطة سلمٌاً وتركز على الكفاح المسلح وتتبنى النظرٌات االشتراكٌة
اد جماعً للشعوب، والفاشٌة تتمثل بسٌطرة فئة دكتاتورٌة ضعٌفة نظام فكري وأٌدٌولوجً عنصري ٌقوم على تمجٌد الفرد على حساب اضطهفاشٌة 

 على مقدرات األمة ككل، طرٌقها فً ذلك العنف وسفك الدماء والحقد على حركة الشعب وحرٌته، والطراز األوروبً ٌتمثل بنظام هتلر وفرانكو
وهً حالٌاً تجد صداها عند عصابات متعددة فً العالم الثالث، واشتق  وموسٌلٌنً، وهناك عشرات التنظٌمات الفاشٌة التً ما تزال موجودة حتى اآلن ،

انفصلت عن  اسم الفاشٌة من لفظ فاشٌو اإلٌطالً وٌعنً حزمة من القضبان استخدمت رمزاً رومانٌاً ٌعنً الوحدة والقوة، كما أنها تعنً الجماعة التً

 .ٌعتبر أول من نادى بالفاشٌة كمذهب سٌاسًالحزب االشتراكً اإلٌطالً بعد الحرب بزعامة موسٌلٌنً الذي 
ا على فٌدرالٌة  ًٌ نظام سٌاسً ٌقوم على بناء عالقات تعاون محل عالقات تبعٌة بٌن عدة دول ٌربطها اتحاد مركزي ؛ على أن ٌكون هذا االتحاد مبن

قاطعات التً تنقسم إلٌها الدولة، وٌكون توزٌع السلطات أساس االعتراف بوجود حكومة مركزٌة لكل الدولة االتحادٌة، وحكومات ذاتٌة للوالٌات أو الم
 .مقسماً بٌن الحكومات اإلقلٌمٌة والحكومة المركزٌة

ٌنها ٌُطلق على الكونفدرالٌة اسم االتحاد التعاهدي أو االستقاللً ؛ حٌث ُتبرم اتفاقٌات بٌن عدة دول تهدف لتنظٌم بعض األهداف المشتركة بكونفدرالٌة 
ٌق الشؤون االقتصادٌة والثقافٌة ، وإقامة هٌئة مشتركة تتولى تنسٌق هذه األهداف ، كما تحتفظ كل دولة من هذه الدول بشخصٌتها ؛ كالدفاع وتنس

 . القانونٌة وسٌادتها الخارجٌة والداخلٌة ، ولكل منها رئٌسها الخاص بها
قة البرجوازٌة الوسطى فً المجتمعات األوروبٌة، وتمثل اللٌبرالٌة مذهب رأسمالً اقترن ظهوره بالثورة الصناعٌة وظهور الطبلٌبرالٌة )تحررٌة(

 .ٌة والكنٌسةصراع الطبقة الصناعٌة والتجارٌة التً ظهرت مع الثورة الصناعٌة ضد القوى التقلٌدٌة اإلقطاعٌة التً كانت تجمع بٌن الملكٌة االستبداد
ل السٌاسً لجمٌع المواطنٌن ، وحرٌة الكلمة والعبادة ، وإلغاء االمتٌازات الطبقٌة، وحرٌة وتعنً اللٌبرالٌة إنشاء حكومة برلمانٌة ٌتم فٌها حق التمثٌ

  .طنٌنالتجارة الخارجٌة ، وعدم تدخل الدولة فً شؤون االقتصاد إال إذا كان هذا التدخل ٌؤمن الحد األدنى من الحرٌة االقتصادٌة لجمٌع الموا
م ضمن رسالة وجهها للكونجرس فً سٌاق خطابه السنوي 7591ت أٌزنهاور فً الخامس من ٌناٌر عام أعلنه الرئٌس األمرٌكً دواٌمبدأ أٌزنهاور

األمرٌكٌة الذي ركز فٌه على أهمٌة سد الفراغ السٌاسً الذي نتج فً المنطقة العربٌة بعد انسحاب برٌطانٌا منها، وطالب الكونجرس بتفوٌض اإلدارة 
تاجها للدفاع عن أمنها ضد األخطار الشٌوعٌة، وهو بذلك ٌرمً إلى عدم المواجهة المباشرة مع السوفٌت بتقدٌم مساعدات عسكرٌة للدول التً تح

لوالٌات المتحدة وخلق المبررات، بل إناطة مهمة مقاومة النفوذ والتسلل السوفٌتً إلى المناطق الحٌوٌة بالنسبة لألمن الغربً بالدول المعنٌة الصدٌقة ل
ب القوة لمقاومة الشٌوعٌة ، وكذلك دعم تلك الدول اقتصادٌاً حتى ال تؤدي األوضاع االقتصادٌة السٌئة إلى تنامً األفكار عن طرٌق تزوٌدها بأسبا

 .الشٌوعٌة
  مبدأ ترومان

ٌتٌة، م للدفاع عن الٌونان وتركٌا وشرق البحر األبٌض المتوسط فً وجه األطماع السوف 7591أعلنه الرئٌس األمرٌكً هاري ترومان فً مارس 

التسرب إلى ودعم الحكومات المعارضة لألٌدٌولوجٌات السوفٌتٌة الواقعة فً هذه المنطقة، والهدف من هذا المبدأ هو خنق القوة السوفٌتٌة ومنعها من 

 ٌمٌن  -ٌسار .المناطق ذات الثقل االستراتٌجً واالقتصادي البارز بالنسبة لألمن الغربً
ٌُطلق على المعارضٌن اصطالحان استخدما فً البرلمان الب رٌطانً، حٌث كان ٌجلس المؤٌدون للسلطة فً الٌمٌن ، والمعارضون فً الٌسار ؛ فأصبح 

ٌُطلق الٌمٌن على الداعٌن للمحافظة ع لى للسلطة لقب الٌسار، وتطور االصطالحان نظراً لتطور األوضاع السٌاسٌة فً دول العالم ؛ حٌث أصبح 
على المطالبٌن بعمل تغٌٌرات جذرٌة، ومن ثم تطور مفهوم المصطلحان إلى أن شاع استخدام مصطلح الٌسار  األوضاع القائمة، ومصطلح الٌسار

  .للداللة على االتجاهات الثورٌة ، والٌمٌن للداللة على االتجاهات المحافظة، واالتجاهات التً لها صبغة دٌنٌة

netwww.eskandarani. 

 

 

http://www.eskandarani.net/
http://www.eskandarani.net/
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    اعذاد / ابي البشير        شكُر الجمال وُشكُر الجالل                  ُركف األدب

 دعاء ُ   الجالل    حال   في    والشكرُ             ثناءُ    الجــمال    حال   في     الشكرُ 
 صفـاءُ    وذاك    موالىم    بمراد         تحقـقوا       لعبيدُ  ا  ىمُ   والشاكرون

 ىناءُ   فدام    عنو    بو    فرضوا         موالىمـو قـلوبيم   بعين   دوا  شي  
 فقراءُ     موالىم    لى   إ   وىموا         حاليـم     أو دعاء      شكر    ما بين  

 اءُ منأُ    وىم     يوصليم    واليسر ُ             تــضرعا     إليو   يجذبيم     سرُ فـالعُ 
 رخاءُ    و     نى  غ     عنو     م ُ شغليُ    وال           فـقر    م  عن ربي   يم  لـي  يُـ   لم  

 ضراءُ نُ     يم  رب    في      بيقينيم         ــيم    وجوى   و يم  قـلوب   ب نعم   معو ُ 
 خفـاءُ  بذاك   ما   توالت     وليم         قـلوبيم    بكشف   بشائرىم   دامت  

 ضواءُ أ     ليم    سنى  الحُ  بمالبس          حفظ ولييمحصون    دخلوا الحصون  
 وشفـاء  لليدى       نور   والعلم         نـفوسيم     وزكى    العلم ىذبيم  

 فدامت من األالء العبيد   صدق           صـدقوا لو    لربيم    العبيد    نعم  
 ءالدنى الدا إلى   السكون   أن          فتحـققوا   ليم    كشفت    دنياىم  
 وفـاء   فصح     فعشقوىا     ظيرت        وشــيوده  نعيمو   دار  والدار  

 ىباء    الكيان      أن    فتحققوا          نـوره    اشرق   الحق   جمال   وليم  
 عطاء الجميل     قولى والفضل من    زائــم  ـبع  والىم  ـم   ىـإل    روا  ـف

  وىناء  وسيلتى   و  قبلتى     ىو     مد  ــمــح   يب  ـوالحبـ  ي  ـرب  اهلل  
اهلل عميو بتوالى النعـ وفى  تتحدث عف شكر العبد لربو فى حاؿ الجماؿ عندما يتفضؿ ) قصيدة لالماـ ابى العزائـ  مف النظـ الصوفى

 وفى الحاليف فعطاء اهلل خير (يو باالبتالء اى االختبار  محاؿ الجالؿ عندما يتفضؿ اهلل ع
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         :   قضية للوناقشة

  الخالفة االسالهية تاريٌخ واحذاث                                       
منذ فجر الخالفة الراشدة ) ابوبكر وعمر وعثماف وعمى( والخالفة االسالمية تشيد احداثا عظاما وتاريخا مجيدا 

ورحمة ونورا عمى مدى السنيف ,ويكفى الخالفة االسالمية انيا كانت رمزا لدولة االسالـ التى كانت تمأل االرض عدال 
, وألنيا ترمز لالسالـ فقد كانت ىدفا ليجمات الكافريف واعداء االسالـ حتى تمكف اعداء االسالـ مف اضعاؼ آخر 
دولة لمخالفة التى كانت قائمة فى تركيا تحت اسـ دولة الخالفة العثمانية منذ ما يقرب مف اربعة قروف و والدليؿ 

ـ بدولة الخالفة انيا ومنذ اعالف تركيا عمى يد كماؿ اتاتورؾ الغاء دولة الخالفة  وتحويا عمى تربص اعداء االسال
ميالدى حتى تكالب االستعمار الصميبى عمى بالد االسالـ ليفرؽ  3291تركيا الى جميورية  وذلؾ فى عاـ 

ضياع  سقوط دولة الخالفة ىو المسمميف شيعا ودوال صغيرة يستطيع النيؿ منيا ,وكانت اكبر الخسائر االسالمية بعد
فمسطيف العربية والقدس واحتالليا عمى يد الصييونية العالمية وىذا االمر لـ يكف ليكوف دوف سقوط دولة الخالفة 
,وقد شيد التاريخ لمسمطاف عبد الحميد اخر سالطيف دولة الخالفة انو رفض اعطاء ارض فمسطيف لمييود مقابؿ 

ف التفريط فييا ,ولكف ولالسؼ وبعد سقوط الخالفة ضاعت امواؿ عديدة قائال اف ارض فمسطيف ارض مقدسة ال يمك
فمسطيف واحتؿ الصياينة القدس الشريؼ وىو عار عمى كؿ المسمميف الذيف عاصروا ىذا التاريخ .ويذكر التاريخ اف 
 الشرفاء مف عمماء المسمميف حاولوا حتى اخر لحظة احياء دولة الخالفة ولكف االستعمار البغيض كاف ليـ بالمرصاد
ونذكر عمى سبيؿ المثاؿ مواقؼ عمماء المسمميف بعد سقوط الخالفة ومحاولة الممؾ فؤاد ممؾ مصر فى ذلؾ الحيف 

اف ينصب نفسو خميفة لممسمميف مؤيدا باالستعمار االنجميزى فى ذلؾ الوقت ولكف العمماء المسمميف مف امثاؿ 
لكثيروف الذيف دعوا الى اف تعود الخالفة االسالمية موالنا شوكت عمى باليند واالماـ ابى العزائـ بمصر وغيرىـ ا

ولكف ليس فى بمد محتؿ مثؿ مصر ,وقاـ االماـ ابوالعزائـ بمياجمة الممؾ فؤاد ورغبتو فى الخالفة ودعا الى مؤتمر 
الخالفة فى مكة واتصؿ بالممؾ عبد العزيز آؿ سعود لكى يدعو ليذ المؤتمر الذى عقد فى مكة وتـ فيو رفض دعوة 

لممؾ فؤاد لكى يكوف خميفة لممسمميف ودعا الى مؤتمر اخر ُيعقد فى القدس فى العاـ القادـ ولكف االستعمار ا
االنجميزى حارب ىذا المؤتمر والغى عقده ,ومنذ ىذا التاريخ وحمـ عودة الخالفة االسالمية وتجمع المسمميف تحت 

لف يعودا إال اذا تجمع المسمموف تحت راية واحدة ,  راية واحد ماذاؿ حمما يراود الجميع , ولعؿ القدس وفمسطيف
 الميـ قرب البعيد واعد راية االسالـ خفاقة

 بقمـ / المصرى افندى                                                                                     
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 بقمـ / احمدعز الديف           ....... و ال ألرجولة..                    مختارات : 
مممنا مف األبواؽ النسائية التى تدعى الدفاع عف حقوؽ المرأة و ىذه اآلراء الموتورة تأتى إما مف جمعيات و 

 مؤسسات يتـ الصرؼ عمييا ببذخ مف مصادر كثيرا ما تكوف مجيولة أو مف أفراد و شخصيات عامة.

إحتمالو و أحيانا أخرى يصؿ إلى حد "الجميطة" فنجد إحدى  و يصؿ السفو بيذه األبواؽ أحيانا إلى حد ال يمكف
المؤسسات تعمف بغباء كبير أف خسائر النساء فى ذلؾ اإلعصار أو تمؾ الحرب كانت كبيرة و تتناسى ىذه األبواؽ أف 

الرجاؿ اإلعصار لف يفرؽ بيف الرجاؿ و النساء و أنو قد تكوف نسبة خسائر الرجاؿ أكثر بكثير و لكنيـ ال يعترفف ب
 كبشر ليـ حقوؽ.

و أخر التقاليع ىى أف ىناؾ أزمة رجولة فى العصر الحديث و يقصدف بذلؾ عدـ تحمؿ الرجؿ لمسئولياتو فى العصر 
 الحديث ويتـ اإلستناد فى ذلؾ إلى روايات واىية ليس ليا عالقة بأى إحصائيات عممية.

 المرأة جمعيات فإف النساء و ذلؾ بسبب منيا كبير جزء بأف نعترؼ أف فيجب رجولة أزمة ىناؾ اعترفنا جدال بأف لو
 أضروا قد أوالء كؿ الحياء ثوب عنيا خمعوا حتى المرأة بحرية المناديف و الذكورى العالـ بمساوىء المتشدقيف و

 مف بدال دائمة حرب فى جعموىـ و المرأة و الرجؿ بيف حساسيات الوضعية خمقوا القوانيف خالؿ ومف المرأة بقضايا
 الحميمية.

 مميوف يفكر الرجؿ جعمت الوضعية القوانيف مف غيرىا و مصر فى الزوجة حؽ مف الشقة قانوف المثاؿ سبيؿ عمى
 بحؽ يمتـز بحقوؽ الزوجة طواعية. رجؿ يكوف أف قبؿ مرة

 تـ قد انوفالق األفاعى. ىذا زادت البـو قتؿ تـ فمما البـو قتؿ قانوف تشبو السمعة سيئة قوانيف ىى ىذه مثؿ قوانيف
 شىء و كؿ يأخذف لكى لمطالؽ أزواجيف دفع احترفف النساء مف فئة ظيرت لذلؾ مساوئو نتيجة دراسة بدوف سمقو
بالباطؿ و لـ يضع حؿ لمرجؿ الذى  العاطؿ أخذ القانوف لكف و طالح رجؿ كؿ أو صالح رجؿ كؿ بالضرورة ليس

 اضطر إلى المجوء لمشارع عندما سمب منو "شقاء عمره".
 ىذه ذلؾ مع و الشيطاف يعممف نساء فيناؾ الرجؿ أخالؽ لسوء حتمية نتيجة طالؽ حالة كؿ أف بالضرورة ليس و

الرجاؿ و الغريب أف ىذه األبواؽ اعتبرت أف كؿ النساء ىف بالضرورة مالئكة و  بكؿ أضرت السمعة سيئة القوانيف
 أف بالضرورة كذلؾ فإف كؿ الرجاؿ ىـ شياطيف.

 األوالد يجيؿ حتى لألوالد عاـ 15 حتى و البنات زواج حتى األطفاؿ بحضانة تحتفظ أف لممرأة محيس غاب قانوف أى
 منبع مف و تأتى نفسيا مف تأتى المرأة رجولتيـ. حماية سمبيـ و الرجاؿ بقتؿ تكوف ال المرأة أبييـ؟حماية شكؿ
 نساء ىناؾ نعـ و سيئيف رجاؿ ىنالؾ عـقاعدة ن لكؿ شواذ جود و تحتـ الطبيعة قوانيف أنوثتيا.   و ىى و قوتيا

 نفسدىا. ال حتى الطبيعة قوانيف فى نتدخؿ ال دعنا لكف و سيئات
 الرجؿ. رجولة زادت المرأة أنوثة زادت كمما وأن الطبيعى



   هـ1431  /شوالرمضان             (عشر الثالثةنة سـلا) 153 لعددا                م 2010  سبتمبر 

 مجهح انثشير
 Web site www.saidabulazayem.netطـر،قــة يُـصدرهـا  المصريون في يهـر ـة شلـجـم

 م/أيوي طاحىى–م/هصطفً داود -/خالذ الفحام ك –:م/ طارق عبذاللطيف رئيس التحرير/سعيذ ابىالعزائن،      سكرتارية التحرير

    :mail-e  sazayem@qatar.net.qa 50155جويع الوراسالت بأسن رئيس التحرير ص .ب 

 

9 

           اعداد / بنت النيؿ                                     يا سيدتى لؾِ 

           ُأغشب عاداخ اٌضٚاض فٝ اٌعاٌ     

اٌضٚاض ِٓ اٌشٚاتػ اٌّمذعح اٌرٝ ذشتػ تيٓ اٌشظً ٚاٌّشأج، ٚتيٓ األعش تععٙا اٌثعط، ٌىٓ ذخرٍف عاداخ اٌضٚاض ِٓ ِىاْ آلخش حغة 
ز اٌرماٌيذ ٚاٌعاداخ، ٕٚ٘ان اٌعذيذ ِٓ إٌّاغك حٛي اٌعاٌُ اٌرٝ ذرّيض تعاداخ ٌٍضٚاض، عٕذِا ذمشأ عٕٙا يٍّؤن اٌرععة ٚاٌذ٘شح ِّا يحذ

فيٙا ِٓ غمٛط ِٚشاعُ غشيثح ٚأحيأا ذىْٛ ٘زٖ اٌّشاعُ تإٌغثح ٌإلٔغاْ اٌعادٜ ذعزية ٌىٓ تإٌغثح ألً٘ ٘زٖ اٌعاداخ ٘ٝ شٝء 

 عادٜ التذ ِٕٗ.

 إنيك تعط مه تهك انغرائة

  قثيهح انتثت فً انصيه: )انعريش يضرب تانعصا نيصم انً يد انعروس( -1
ٍح اٌرثد فٝ اٌصيٓ، عٕذ اٌخطثح ذصعذ اٌعشٚط عٍٝ اٌشعشج، ٚيحاٚي وً اٌّرمذِيٓ ٌٙا اٌٛصٛي ِٓ أغشب اٌعاداخ اٌرٝ ذمَٛ تٙا لثي

إٌيٙا، ٚفٝ ٔفظ اٌٛلد يمَٛ أً٘ اٌعشٚط تعشب اٌخطاب تاٌعصا، ٚاٌشظً اٌزٜ يحرًّ اٌعشب ٚيٕعح فٝ اٌٛصٛي اٌٝ يذ اٌعشٚط 
وح تيٓ إخٛاْ اٌعشيظ حيس يٕغك اٌعشيظ ِع إخٛذٗ ٔظاَ ٚيّغه تٙا يىْٛ ٘ٛ صٚض اٌّغرمثً، ٚعٕذ اٌضٚاض ذىْٛ اٌضٚظح ِشرش

 ٌّعاظعح اٌعشٚط تاٌرٕاٚب حيس ذىْٛ ٍِىيح ِشرشوح تيُٕٙ.

 جىىب انهىد: )انعروس تكىي ظهر انعريش( -2

، شُ ذمَٛ ِٓ أغشب اٌعاداخ إٌٙذيح ِا ذمَٛ تٗ اٌعشٚط، حيس ذعع اٌعشيظ فٝ اخرثاس لاطٍ، ٚرٌه تأْ ذأخزٖ اٌٝ اٌغاتح ٚيىٛٔٛا ٚحذُ٘

تٙا تئشعاي إٌاس اٌّحشلح ٚذثذأ تىٝ ظٙش اٌعشيظ تٙزٖ إٌاس، ٚيعة عٍيٗ أال يرأٌُ ٚال يرٛظع ٌيصثد لٛذٗ ٚسظٌٛرٗ، فئرا ٔعح فٝ رٌه يفٛص 
 ٚيىْٛ صٚض اٌّغرمثً، أِا إرا ٌُ يٕعح يصثح أظحٛوح وً اٌمشيح ٚعاس عٍيٙا.

 رض(إودووضيا: )يحرو عهً انعروس أن تهمش قدمها األ -3
فٝ تٍذ اٌععائة إٔذٚٔغيا يَٛ اٌضفاف يحشَ عٍٝ اٌعشٚط أْ ذٍّظ األسض تمذِٙا ٌزٌه يمَٛ ٚاٌذ٘ا تحٍّٙا عٍٝ ظٙشٖ، ٚيّشٝ تٙا 

 حرٝ يٛصٍٙا إٌٝ تيد اٌعشيظ ِّٙا واْ غٛي اٌطشيك، أٚ اٌّغافح تيٓ تيد اٌٛاٌذ ٚتيد اٌضٚظيح.

  فً جريه الود: )انعريش يجر انعروصح مه شعرها( -4

ٓ اٌطشيف ِا يحذز فٝ لشٜ ظشيٓ الٔذ حيس يمَٛ اٌعشيظ يَٛ اٌعشط تعش عشٚعٗ ِٓ شعش٘ا، ِٓ تيد أٍ٘ٙا ٚحرٝ تيد اٌضٚظيح، ِ
 ٚرٌه ٌيعٍّٙا أٔٗ عيىْٛ عيذ اٌثيد، ٚاآلِش إٌا٘ٝ ِٓ يَٛ اٌضفاف ٚإٌٝ آخش اٌعّش.

 قثيهح جىتيش األفريقيح: )انعروس تثقة نضاوها(  -5

ظٛتيظ يرُ إظثاس اٌعشٚط عٍٝ أْ ذصمة ٌغأٙا ٚيمَٛ اٌعشيظ تٍعُ خيػ فٝ ٌغاْ اٌعشٚط ِصٍّا يٍعُ اإلتشج،  يَٛ اٌضفاف فٝ لثيٍح
ٚرٌه حرٝ الذىْٛ اٌعشٚط شششاسج ٚذضعط صٚظٙا فيّا تعذ، فئرا أوصشخ فٝ اٌصشششج يمَٛ اٌعشيظ تشذ اٌخيػ فمػ شذج ٚاحذج، ٚ٘زا يىفٝ 

 إلعىاذٙا.

 م قدو انعريش( جزيرج جاوي: )انعروس تغض -6

فٝ ظضيشج ظاٖٚ ذمَٛ اٌعشٚط تغغً لذَ عشيغٙا يَٛ اٌضفاف أِاَ ظّيع اٌحاظشيٓ، ٚرٌه ٌرثش٘ٓ ٌٗ أٔٙا عرىْٛ لادسج عٍٝ خذِرٗ 
 غيٍح حياذٙا، وّا ذصثغ أعٕأٙا تاٌٍْٛ األعٛد ٌرصثح أوصش ظّاال فٝ عيْٛ صٚظٙا.

  انىىتح تمصر: )انعروس تختثًء مه انعريش(ى-7
ِا يحذز فٝ ِصش فٝ تالد إٌٛتح، ٚرٌه تعذ اٌخطثح إرا وأد اٌعشٚط خاسض اٌثيد ٌمعاء أٜ ِّٙح ٚذماتٍد تاٌصذفح ِع  ِٓ أغشب

اٌعشيظ ذذق أٜ تاب تيد يىْٛ أِاِٙا فٝ ٘زٖ اٌٍحظح حرٝ ذخرفٝ عٓ عيْٛ اٌعشيظ ٚرٌه حرٝ اليشٜ اٌعشيظ عشٚعٗ إال يَٛ 

 أٍ٘ٙا ِٚعٙا حميثح تٙا وً احرياظاذٙا ٚتعذ ِعٝ ٘زٖ اٌفرشج ذز٘ة إٌٝ تيد اٌضٚض.يِٛا فٝ تيد  04اٌضفاف، وّا ذمعٝ اٌعشٚط 

 انصىمال: )انعهقح انضخىح( -8

ِٓ أصعة ٚأغشف اٌعاداخ اٌرٝ ذحذز فٝ اٌصِٛاي ٘ٝ أْ يمَٛ اٌعشيظ تعشب عشٚعٗ عٍمح عاخٕح يَٛ اٌضفاف أِاَ اٌحاظشيٓ ٌيعٍٓ 
 يدٌٍعّيع أٔٗ صاحة اٌىٍّح اٌّغّٛعح فٝ اٌث

 منقولة من موقع مصراوى 
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  اللطيف عبذ طارق م/ اعذاد           فهواى واحذ يقذهها         " عنىاى غير هي صفحة    "

 لػمػا ذا ؟؟؟

 
  لماذا تمتمىء المساجد بالمصميف والمرتميف لمقرآف فى شير رمضاف و تفرغ منيـ إال قميال فى باقى الشيور

 ُب باقى الشيور ؟؟؟؟مف السنة , أوليس رُب رمضاف ىو ر 

  لماذا نقضى الساعات فى مشاىدة المسمسالت واالفالـ ومبارايات الكرة وال نتمممؿ ولكننا عندما نحضر الى
صالة الجمعة فى المسجد ننظر فى الساعة ونستعجؿ الزمف ,واذا أطاؿ الخطيب ال نعود لنفس المسجد مرة 

 أخرى ونبحث عف خطيب سريع فى خطبتو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 ماذ نكره أف يأتى اآلخروف بافعاؿ نحب اف نفعميا ؟ىمى ىى االنانية أـ ماذا ؟؟؟؟ل 

  لماذا يحب الرجؿ أمو ويقدرىا ويحب اختو ويحترميا ويحب ابنتو ويتمنى اف تتقدـ عمى زمالئيا مف البنيف
نوع آخر مف والبنات ,ولكنو نادرا ما يحب زوجتو وىو ال يحترميا ويغضب اف ىى تقدمت عميو , ىؿ الزوجة 

 النساء ؟؟؟

  لماذا خمؽ اهلل آدـ أوال ثـ خمؽ حواء بعدآدـ ؟ىمى لكى تؤنسو فى وحشتو ؟ أـ لكى يقودىا فى الحياة ؟ أـ
 لكى تكوف سببا فى خروجو مف الجنة ؟؟؟؟؟؟؟؟ 

  لمتوريث ( ؟ أوليس  ىذه االياـ مثؿ ) ال لمتمديد واللماذا نرى الكثير مف شعارات المعارضة فى مصر
 جودىذه الشعارات فى الشارع المصرى ىى شيادة عمى ديمقراطية نظاـ الحكـ فى مصر ؟و 

 ) عفوا أقصد بمدا عربيا طبعا(  أعطونى بمدا واحدا يرفع فيو الشعب كممة ال لمنظاـ 
________________________________________________________ 

 الحدؽ يفيـ!!!! 
 ما كاف لو مثيؿ.....  ) إلمى بيجرَى جوا بمدنا عمره

 فييا العطش فى الصحارى وفييا الغرؽ فى النيؿ ..... 
 (فييا الغزالى بيخطب وفيفى عبده تميؿ ........

 أعدىذا العدد  الشاعر / البائس إبف مسكيف
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 الحوادي يىسف /  م اختيار              بالغة                  الونىعات صفحة

 
   شعرا دهوأنش الملك إلى رجل ذهب

 تشاء ما اطلب ..أحسنت :الملك قال  
 

 تعطٌنً؟؟؟ هل قال
 أجل :قال
 القرآنٌة اآلٌات فً أذكره الذي الرقم بمقدار ردنانٌ تعطٌنً أن أرٌد : قال
 ذلك لك :قال
 "واحد إله إلهكم" : تعالى هللا قال :الشاعر قال

 دٌنارا فأعطاه
 "الغار فً هما إذ أثنٌن ثانً" :قال

 دٌنارٌن فأعطاه
 "ثالثة ثالث هللا إنا قالوا اللذٌن كفر لقد" :قال

 دنانٌر ثالثة فأعطاه
 "إلٌك فصرهن الطٌر من أربعة فخذ قال" :قال

 أربعة فأعطاه
 "سادسهم هو إال خمسة وال" :قال

 أخرى دنانٌر وستة دنانٌر خمسة فأعطاه
 "سموات سبع خلق الذي هللا" :قال

 سبعة فأعطاه
 "ثمانٌة ٌومئذ فوقهم ربك عرش وٌحمل" :قال

 ثمانٌة فأعطاه
 "األرض فً ٌفسدون رهط تسعة المدٌنة فً وكان" :قال

 تسعة فأعطاه
 "كاملة عشرة تلك" :الق

 دنانٌر عشرة فأعطاه
 "كوكبا عشر أحد رأٌت إنً" :قال

 عشر أحد فأعطاه
 ""هللا كتاب فً شهرا عشر اثنا هللا عند الشهور عدة إن" :قال

 عشر اثنا فأعطاه
 واطردوه جمع ما ضعف أعطوه :الملك قال ثم

   موالي؟ ٌا لماذا :الشاعر قال
        أوٌزٌدون ألف مائة إلى وأرسلناه" : تقول أن أخاف : الملك قال  

http://groups.google.se/group/Mtncc
http://groups.google.se/group/Mtncc
http://groups.google.se/group/Mtncc
http://groups.google.se/group/Mtncc
http://groups.google.se/group/Mtncc
http://groups.google.se/group/Mtncc
http://groups.google.se/group/Mtncc
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**CHILDREN'S' LAWS OF 
OWNERSHIP** 

 

 

1. If I like it, it is mine 

2. If it's in my hand, it's mine 

3. If I can take it from you, it's mine 

4. If I had it a little while ago, it's mine 

5. If it's mine, it must never appear to be yours in any way 

6. If I'm doing or building something, all the pieces are mine 

7. If it looks just like mine, it's mine 

8. If I think it's mine, it's mine 

9. If it's yours and I steal it, it's mine 

10. If I...........................! 

 

Oops, sorry! I've been reading Israeli Foreign Policy documents! 

 

 

 Never mind.... 

  

 
Selected by :  Yaser  Hemdan 


